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আগামীকাল ২১ আগ । দড় দশক আেগ এই িদেন ঢাকার ব ব  অ ািভিনউেত আওয়ামী লীেগর সমােবেশ ভয়াবহ েনড হামলা 
ও হত ায  চালায় হরকা ল িজহােদর একদল জি , যা িছল ছয় বছর ধের এই জি েগা ীর হামলা ও শখ হািসনােক হত ার 
ধারাবািহক চ ার এক ড়া  প। েনড হামলার পর শখ হািসনা। ফাইল ছিবএকই সে  দিশ-িবেদিশ যাগােযাগ এবং 
সরকােরর উদাসীনতা ও িবেশেষ সহেযািগতা বা েপাষকতায় এক  উ প ী গাপন সংগঠন কতটা ভয়ংকর হেয় উঠেত 
পাের, সটারও একটা বড় উদাহরণ হরকা ল িজহাদ আল-ইসলামী ( িজ-িব)। 
 
১৯৯৯ সােলর মাচ থেক ২০০৫ সােলর জা য়াির পয  ছয় বছের এই জি েগা ী দেশ ১৩  বামা ও েনড হামলা চালায়। এেত 
১০৬ জন িনহত হন। আহত হন ৭০০–র বিশ মা ষ। আওয়ামী লীগ ও িসিপিবর সমােবশ, উদীচী ও ছায়ানেটর বষবরণ অ ান, 
ধম য় সং াল  ও ি শ হাইকিমশনােরর ওপর এসব হামলা হয়। এই সমেয়র মে  আওয়ামী লীেগর সভাপিত শখ হািসনােকই 
হত ার চ া করা হেয়েছ অ ত চার দফা। িক  তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ও এরপর িবএনিপ সরকার এই জি েগা ীর 
িব ে  কাযকর কােনা ব া নয়িন। ২০০৭ সােল ত াবধায়ক সরকার এেস ২১ আগ  মামলার ন ন কের তদে র উে াগ নয়। 
এরপর বিরেয় আসেত থােক অেনক অজানা ত । ২০০৯ সােল আওয়ামী লীগ সরকার মতায় আসার পর এক বছেরর মে  
িজ–িবর ায় সব শীষ ানীয় নতা ও ণ জি  ার হন। শীষ জি েনতা ফিত হা ানসহ িতনজেনর ফ িস কাযকর 

হেয়েছ। দীঘিদন এই জি েগা ীর কােনা তৎপরতা মান নই। তেব দেশ জি  হামলার িঁক শষ হেয় যায়িন। আইএস ও 
আল-কােয়দার মেতা আ জািতক জি  সংগঠেনর মতাদশ অ সরণকারী একািধক জি েগা ী ন ন মা ার িঁক তির কেরেছ। 
২০১৬ সােলর ১ লাই লশােন হািল আ জান বকািরেত হামলার ম  িদেয় সটার ভয়ংকর প দখা গেছ। স িত ঢাকায় 
কেয়ক  িলশ বে র কােছ বামা পেত রেখ এবং িলেশর এক  গািড়েত সময়িনয়ি ত বামা ফা েয় আইএস মতাদশ  জি রা 
ন ন কের আেলাচনায় এেসেছ। দেশ এখন আেলাচনায় রেয়েছ ধানত িতন  জি েগা ী—জামাআ ল জািহদীন বাংলােদশ 
(েজএমিব), আইএসপ ী ন  জএমিব ও আল-কােয়দাপ ী আনসার আল ইসলাম। হািল আ জােনর হামলা বাদ িদেল এই িতন  
গা ীর কউই িজ-িবর মেতা এত বিশসং ক বড় হামলা চালােত পােরিন। আফগানেফরত জািহদেদর গড়া সংগঠন িজ-িব এ 
দেশ জি বােদর গাড়াপ ন কেরিছল। বাংলােদশ থেক যসব ি  তৎকালীন সািভেয়তিবেরাধী ে  অংশ িনেত িগেয়িছেলন, 

ত েদর বিশর ভাগই এর সে   হন। ত রা িছেলন কওিম মা াসায় িশি ত। সংগঠেনর শীষ ানীয় নতােদর অেনেক 
পািক ােনর িবিভ  মা াসায় লখাপড়া কেরিছেলন। ১৯৯২ সােল ঢাকায় জাতীয় স ােব সংবাদ সে লন কের আ ািনক 
আ কাশ করার পর ১৯৯৮ সাল পয  িছল িজ-িবর িব ারপব। েত তােদর ল  িছল ভারেতর কা ীের এবং িময়ানমােরর 
আরাকােন াধীনতাকামী সলমানেদর হেয় লড়াই করা। কা ীেরর ও রািহ ােদর িবিভ  সংগঠেনর সে  ঘিন ভােব ও িছল 
িজ-িব। অ স ােন জানা যায়, ১৯৯৮ সােলর পর থেক িজ-িব রািহ ােদর থেক মেনােযাগ সিরেয় এ দেশর ভতের 

নাশকতা লক তৎপরতা  কের। ল ব  কের গিতশীল রাজৈনিতক দল ও সংগঠনেক। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকােরর 
(১৯৯৬-২০০১) শষ িতন বছর িজ-িবর জি রা আট  বড় ধরেনর বামা হামলা চািলেয়িছল। তখন িতন দফা শখ হািসনােক 
হত ার চ া চালায় এই জি রা। এর মে  থম চ া হেয়িছল ২০০০ সােলর লাইেয়; গাপালগে র কাটালীপাড়ায় ধানম ীর 
জনসভা ল ও হিল ােডর কােছ রিনয়ি ত  শি শালী বামা েঁত রেখ। কাটালীপাডা়য় হত ার পিরক না থ হওয়ার পর 
২০০১ সােলর ৩০ ম লনায় পসা স র িভি র াপন অ ােন তৎকালীন ধানম ী শখ হািসনােক হত ার পিরক না 
কেরিছল িজ। িক  িতন িদন আেগ ২৭ ম স র কাছাকািছ পসা নদী থেক  ইি ন নৗকাভিত ১৫ জি  ধরা পেড ়যাওয়ায় 
স ও আর সফল হয়িন। এই ১৫ জেনর একজন মা ম িব াহ ওরেফ ফিত মইন ঢাকায় ২১ আগ  েনড হামলায় অংশ 

িনেয়িছেলন। িবএনিপ-জামায়াত জাট মতায় আসার পর এই মামলার কােনা অ গিত হয়িন। ার হওয়া সবাই িক িদন পর 
জািমেন বিরেয় যান। 


