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২১ 
আগে র হামলার পর। তখেনা আইিভ রহমান (বসা) েচ িছেলন। ফাইল ছিব১৫ বছর আেগ, ২০০৪ সােলর ২১ আগ  ঢাকার ব ব  
অ ািভিনউেত আওয়ামী লীেগর সমােবেশ ভয়াবহ েনড হামলায় স সমেয়র িবেরাধীদলীয় ন ী শখ হািসনা এবং আওয়ামী লীেগর 
নতারা অে র জ  েচ িগেয়িছেলন। তেব আইিভ রহমানসহ আওয়ামী লীেগর ২২ নতা-কম  িনহত হেয়িছেলন। আহত হেয়িছেলন 

কেয়ক শ মা ষ। ত েদর অেনেকই িচরতের প  হেয় গেছন। ত েদর কউ কউ আর াভািবক জীবন িফের পানিন। সিদন িবেকেল 
ইসলািম জি েগা ী হরকা ল িজহােদর েনড হামলায় আওয়ামী লীেগর সভাপিত শখ হািসনাসহ দেলর ল ন  িনি  হেয় গেল 
দেশর জ  তা এক ভয়ংকর পিরি িত তির হেতা। হরকা ল িজহােদর নতা ফিত আব ল হা ান এবং ার ত জি েদর দওয়া 

ত া যায়ী এটা দশবাসীর কােছ পির ার হেয় গেছ, ২১ আগ  েনড হামলার ল ল  িছল শখ হািসনাসহ আওয়ামী লীেগর 
শীষ ানীয় নতােদর হত া করা। িক  আমােদর মেন আেছ, ২০০৪ থেক ২০০৬ সাল পয  িবএনিপ-জামায়াত জাট সরকােরর প  
থেক এমন অিব া  কথাও চার করা হেয়িছল, আওয়ামী লীগ িনেজরাই জনগেণর সহা িত ও সমথন পেত ওই েনড হামলা 

চািলেয়িছল। তােদর ব  িছল, েনড হামলা এমনভােব করা হেয়েছ যন শখ হািসনা েচ যান এবং িবএনিপর ন াধীন জাট 
সরকারেক এক  িব তকর অব ায় ফলা যায়। 

২০০৪ সােলর ১৫ সে র জাতীয় সংসেদও জাট সরকােরর সাংসেদরা ২১ আগ  আওয়ামী লীেগর সমােবেশ েনড হামলার জ  
আওয়ামী লীগেক দায়ী কের ব ৃতা িদেয়িছেলন। ত রা বেলিছেলন, জনগেণর ভােট মতায় যেত থ হেয় এখন নরােজ র মা েম 
তারা (আওয়ামী লীগ) মতায় যেত চায়। সই ষড়যে র অংশ িহেসেবই আওয়ামী লীেগর সমােবেশ ২১ আগে র েনড হামলা ঘটােনা 
হেয়েছ। তখন িবএনিপ ওই শংস হত াকাে র জ  আওয়ামী লীগ ছাড়াও িতেবশী দশ ভারেতর িত অ িল িনেদশ কেরিছল। 
চারদলীয় জাট সরকােরর গ ত এক সদে র িবচার িবভাগীয় কিমশেনর ধান িবচারপিত জয় ল আেবদীন (তখন ি ম কােটর 
আিপল িবভােগ কমরত) ত র িতেবদেন ায় একই কথা বেলিছেলন। মা  ৪০ িদেনর অ স ােন ত সই তথাকিথত তদ  িতেবদেন 
সসব মনগড়া ত - া াই দওয়া হেয়িছল, যা জাট সরকােরর নতা-ম ীরা বেলিছেলন। িবএনিপ-জামায়াত জাট সরকার দশবাসীেক 

এটা িব াস করােনার চ া কেরিছল য ভারেতর গােয় া সং ার পিরক না অ যায়ী েনড হামলার ঘটনা ঘেটেছ। কলকাতায় পলাতক 



শীষ ানীয় স াসী ত বাইেনর ন ে  এই েনড হামলার পিরক না হেয়িছল। চারদলীয় জাট সরকার ও গােয় া ে র বরাত িদেয় 
ওই সব িম া ত  জাট সরকােরর সমথক প পি কায় চারও করা হেয়িছল। িবএনিপ-জামায়াত জাট সরকােরর সমথক লখক ও 
ি জীবীরা সভা- সিমনাের একই ের ব  িদেয়, পি কায় কলাম িলেখ সই িম া চাের সহায়তা কেরিছেলন। িবএনিপর ন  এই 

িম া িত া করার চ া কেরিছেলন য সাত ীরা সীমা  িদেয় ভারেতর বিসরহাট থেক েনড এেনিছল ঢাকার বা ার স াসী ল। 
এ ঘটনায় জিড়ত থাকার িম া অিভেযােগ সােবক ওয়াড কিমশনার রাজধানীর মগবাজােরর আওয়ামী লীেগর নতা মাখেল র 
রহমানেক ার করা হেয়িছল। পের িতিন জািমেন বর হেয় সাংবািদকেদর জানান, িসআইিডর কমকতারা ত েক রাজসা ী বানােনার 
কথা বেল আওয়ামী লীেগর নতােদর িব ে  আদালেত ীকােরাি  আদােয়র জ  চাপ িদেয়িছেলন। 

একইভােব তদ েক িভ  খােত িনেত ২০০৫ সােলর ন মােস জজ িময়া নােমর এক বকেক নায়াখালীর সনবাগ থেক ার করা 
হেয়িছল। এই জজ িময়ােক িদেয় িসআইিড তখন আদালেত কিথত ীকােরাি লক জবানবি  আদায় কের। তােত নািক জজ িময়া 
বেলিছেলন, টাকার িবিনমেয় ত বাইেনর পিরক না ও িনেদেশ িতিন িনেজসহ ১৪ জেনর এক  দল এই েনড হামলায় জিড়ত 
িছেলন। ওই জবানবি েত জজ িময়া বেলিছেলন, এর আেগ িতিন েনড কী িজিনস চােখ দেখনিন। বায় ল মাকাররেমর দি ণ 
ফটেক খািল জায়গায় বেস কীভােব েনড ড়েত হয়, কীভােব হামলা করেত হেব, তা ত বাইনরা বেল িদেয়িছল এবং সভােব হামলা 
করা হেয়িছল। অব  পের জজ িময়ার মা ও বান সাংবািদকেদর জানান, জজ িময়ােক রাজসা ী সাজােনার ঘটনায় িসআইিড িমকা 
পালন কেরিছল। এই সং ার তৎকালীন এক িবেশষ িলশ পার ত েদর পািরবািরক খরচ চালােনার জ  িতমােস িনিদ  অে র টাকা 
িদেতন। জাট সরকােরর শষ িদেক এসব ত  ফ স হেয় যায় থম আেলার এক িতেবদেন। অব  জজ িময়া আ ান িনেয় থম 
আেলা এেকবাের েতই  েলিছল এবং সে হ কাশ কেরিছল। তখন িশিশর ভ াচাে র এক  কা নসহ থম আেলার এক 

িতেবদেন জজ িময়ার কািহিনেক ‘আষােঢ ়গ ’ বেল উে খ করা হেয়িছল (২৯ ন ২০০৫)। স সমেয় নানাভােব িবএনিপ সরকােরর 
নতারা আমােদর বাঝােনার চ া কেরিছেলন, কীভােব সীমাে র ওপার থেক পিরক না হেয়েছ, কীভােব স াসী ত বাইন ও তার 

স ীরা এই েনড হামলা চািলেয়েছ, তা ত রা মাণ কের দেবন। অব  সটা আর মাণ করেত পােরনিন ত রা; বরং সত েক িকেয় 
রাখেত যথাসা  চ া কেরিছেলন। শষ পয  সত  িকেয় রাখেত পােরনিন। 

২০০৭ সােলর ১১ জা য়াির সনাসমিথত ত াবধায়ক সরকার মতায় আসায় েরা পিরি িত পাে  যায়। ওই বছেরর আগে  ন ন 
কের ২১ আগ  মামলার তদ   হয়। নপে র অেনক ত ই বিরেয় আসেত থােক। তখন এটা ভােব মািণত হেয় যায় য 
জাট সরকার জেন েন স ণ উে েণািদতভােব ঘটনা এবং উ  জি েগা ী ও ত আসািমেদর আড়াল করার চ া কেরিছল। 

িবএনিপ জাট সরকার ও রা  ম ণালেয়র তৎকালীন ণ ি রা তখন বলার চ া করিছেলন য িলশ ও িসআইিড ত েদর ল 
িঝেয়িছল। উে ণ ত  িদেয় ত েদর িব া  কেরিছল। পের ত রা যখন সত  জানেত পােরন, তখন আর ত েদর িক  করার সময় 

িছল না। িক  ত েদর এ ব  মােটই হণেযা  িছল না। কারণ, ত েদর সরকােরর উ পযােয়র পরামেশই রা  ম ণালয়, জাতীয় 
িনরাপ া গােয় া সং া, িসআইিড ও িলেশর তখনকার উ পদ  কমকতারা ২১ আগে র েনড হামলার তদ েক িভ  খােত 

বািহত করার চ া কেরিছেলন। ত রা পশাদার িন চ , আওয়ামী লীেগর ন  এবং ভারেতর ওপর এই হামলার দায়দািয়  চািপেয় 
দওয়ার অপেচ া কের ত অপরাধীেদর ব চােনার চ া কেরিছেলন। উে লকভােব মামলার আলামত ন  করা হেয়িছল। 

তৎকালীন সরকােরর আ ােন িবেদশ থেক আসা ই ারেপাল ও এফিবআইেয়র িবেশষ েদর ল ত  িদেয় িব া  করা হেয়িছল। 
অব  িবেদিশ িবেশষ েদর আনাটা িছল লাকেদখােনা এক  কৗশলমা । তখনই থম আেলার অ স ােন জানা িগেয়িছল, জাট 
সরকােরর ধানম ী খােলদা িজয়া িতর া গােয় া মহাপিরদ রেক ২১ আগে র েনড হামলা স েক কােনা তদ  করেত িনেষধ 
কেরিছেলন। শি শালী এই সং ার ধানেকও তদ ি য়ায়  করা হয়িন। তৎকালীন ধানম ী ত র পছে র সামিরক- বসামিরক 
কমকতােদর িদেয় ২১ আগে র হত াকাে র তদ  করেত এক  কিম  কেরিছেলন। তেব সই তদ  কিম র িতেবদনও কােনা িদন 

কাশ করা হয়িন। এসব তে র পট িমেত তখনই  উেঠিছল, তাহেল িক ২১ আগ  হামলার সে  জাট সরকােরর উ পযােয়র 
কােনা যাগসাজশ িছল? িতর া গােয় া মহাপিরদ ের কমরত ঊ তন কমকতােদর মেনও এ  দখা িদেয়িছল। ওই হামলার 

পরপর িবিভ  ঘটনা থেক এমন ধারণাই হেয়িছল ত েদর। এই  ওঠা বই াসি ক িছল। কারণ, জাট সরকার এ ঘটনার তদ  
স ণ উে া পেথ চািলত কেরিছল। পের ত াবধায়ক সরকােরর আমেল যখন বতমান ধানম ী শখ হািসনা এবং আওয়ামী লীেগর 
ন েক হত া করেত ২১ আগে র েনড হামলার মেতা অিব া  ভয়াবহ ঘটনাবিলর সব ত  বর হেয় আেস, তখন এটা সিত  

িব াস করা ক ন হেয় পেড় য এক  িনবািচত সরকার ও ন  কীভােব তােদর িতপ  রাজৈনিতক শি েক ংস করেত েনড 
হামলার ভয়ংকর ঘটনার তদ  উে া পেথ পিরচালনা করেত পাের। 

ই. িনিষ  জি  সংগঠন হরকা ল িজহােদর শীষ ানীয় নতা ফিত আব ল হা ান ২০০৫ সােলর ১ অে াবর রাজধানীর বা া এলাকা 
থেক ার হেয়িছেলন। সটা িছল িবএনিপর ন াধীন জাট সরকােরর শাসনামল। তখন যৗথ িজ াসাবাদ কে  (েজআইিস) ফিত 

হা ান ২১ আগ  েনড হামলায় জিড়ত থাকার কথা ীকার কের এ ঘটনা স েক িব ািরত ত  িদেয়িছেলন। িক  তখন ফিত 
হা ানেক এই মামলার আসািম করা িকংবা ত র কাছ থেক আদালেত ীকােরাি লক জবানবি  নওয়ার কােনা ব া হণ করা 
হয়িন। ফিত হা ান েনড আ মণকারী ও সহেযাগী িহেসেব যােদর নাম কাশ কেরিছেলন, তােদর াের কােনা উে াগ নওয়া 



হয়িন। ফিত হা ান ওই সমেয় অথাৎ িবগত জাট সরকােরর আমেল যৗথ িজ াসাবাদ সেল গােয় ােদর কােছ যসব ত  ও বণনা 
িদেয়িছেলন, তা থম আেলার হােত এেসিছল ২০০৭ সােলর ম ভােগ; যা ২০০৭ সােলর ২১ আগে  থম আেলােত কািশত হেয়িছল। 
এরপর ওই বছেরর ২৮ আগ  ত াবধায়ক সরকার িসআইিডর এএসিপ ফজ ল কবীরেক তদ  কমকতা িনেয়াগ িদেয় এ মামলার ন ন 
কের তদ   কের। তারপর ওই বছেরর অে াবের র াব ফিত হা ােনর সহেযাগী নয়জন জি েক অ , েনড, িবে ারকসহ িবিভ  

ান থেক ার কেরিছল। ত েদর মে  ২১ আগে র হামলায় সরাসির অংশ নওয়া আ ল কালাম আজাদ ওরেফ ল ল ও জাহা ীর 
আলম িছেলন। ফিত হা ান এবং এই জনসহ মাট ছয় জি  ২০০৭ সােলর নেভ ের আদালেত ীকােরাি লক জবানবি  
িদেয়িছেলন। ত েদর জবানবি  যাচাই-বাছাই কের হামলার পিরক না, েনড সরবরাহ, আ মণ ও আ মেণ সহায়তাকারীেদর নাম 
বিরেয় এেসিছল। পের ২০০৮ সােলর ১৭ জা য়াির ার করা হয় িবগত িবএনিপ-জামায়াত জাট সরকােরর উপম ী আব স সালাম 

িপ েক। তদে  এেসিছল, হামলার িতন িদন আেগ সােবক এই উপম ীর ধানমি র বাসায় জি রা এক পিরক না বঠক কেরিছল। 
ফিত হা ানও আদালেত দওয়া জবানবি েত এই ত  জািনেয়িছেলন। আর ওই সােবক উপম ীর ভাই মাওলানা তাজউি ন য 

পািক ান থেক িনেয় আসা েনড এই হামলার জ  সরবরাহ কেরিছেলন, তা িনেয় তদ  কমকতােদর কােনা সে হ িছল না। 
িসআইিডর তদে  েনড হামলায় সরাসির অংশ হণকারী িহেসেব শনা  হওয়া হরকা ল িজহােদর ই সদ  রসািলন ও ািকন 
এখেনা িদি র িতহার জেল ব ী। নাশকতার জ  অ -িবে ারক বহেনর দােয় এই ই যমজ ভাইেক ২০০৬ সােলর ২৬ ফ য়াির িদি  

িলশ ার কেরিছল। তােদর বািড় বাংলােদেশর ফিরদ ের। ২১ আগ  আ মেণ অংশ নওয়া আেরকজন ফিত আহসান উ াহ 
ওরেফ কাজল ২০০৬ সােলর ৮ মাচ িদি  িলেশর সে  ব ক ে  িনহত হন। কাজল ভারেত স াসবাদী কমকা  চালােত িগেয় ল র-
ই-তাইেয়বার শীষ ানীয় জি  ইয়াজদািনর সে  িনহত হন। এসব ত  থেক এটা পির ার, ফিত হা ান ও ত র জি েগা ীর সে  
ভারেতর জি েদর ঘিন  যাগােযাগ িছল। এ ছাড়া ফিত হা ানসহ হরকা ল িজহােদর বিশর ভাগ নতাই পািক ান ও আফগািন ােন 

িশ ণ া  িছেলন। ২১ আগ  েনড হামলার ঘটনার তদ  চলাকােল এসব আরও  হেয় িগেয়িছল। 

িতন. ২০০৪ সােলর ২১ আগে  হামলার পরপর স সমেয়র ধানম ী খােলদা িজয়া এবং বতমান ধানম ী শখ হািসনার সে  আমার 
সরাসির কথা বলার েযাগ হেয়িছল। মেন আেছ, ২৬ আগ  অপরাে  খােলদা িজয়ার সে  ধানম ীর কাযালেয় আেলাচনার সময় 
তােরক রহমানও উপি ত িছেলন। সিদন তৎকালীন ধানম ীেক বশ িবচিলত মেন হেয়িছল। স সময় খােলদা িজয়ার আম েণ 
পি কার স াদেকরা ত র সে  আলাদাভােব দখা কেরিছেলন। খােলদা িজয়া েতই আমােক িজে স কেরিছেলন, কারা এ ঘটনা 
ঘটােত পাের বেল আপিন মেন কেরন? আমার সরাসির উ র িছল, িনিদ ভােব আমার পে  বলা শিকল। তেব ইসলািম জি েদর দল 
হরকা ল িজহাদ, ভারেতর আসােমর িবি তাবাদী সংগঠন উলফা বা ব ব র হত াকারীেদর ি ডম পা  িত হয়েতা এ  ঘটনার সে  

 থাকেত পাের। 

খােলদা িজয়া েতই বেলন, ি ডম পা র এখন আর অি  নই। তােদর জিড়ত থাকার স াবনা নাকচ কের দন িতিন। িক  
হরকা ল িজহাদ ও উলফা স েক কােনা ম  কেরনিন। তেব িতিন বেলিছেলন, আপনারা ধম য় সংগঠন েলা স েক অিতর ন 
কেরন, বািড়েয় বেলন; আপনারা বায়াসড (প পাত লক) লখােলিখ কেরন। আমার এখেনা মেন আেছ, তৎকালীন ধানম ীর সে  
আমার সই আেলাচনা িক টা সমেয়র জ  উে জনা ণ িছল। আিম অিভেযাগ কেরিছলাম, আপনারা আওয়ামী লীেগর মামলা িনে ন 
না, িনহতেদর লাশ িদে ন না এবং িতবাদ সমােবশ বা শাক পালন করেত িদে ন না। আওয়ামী লীগ শাক কাশও করেত পারেব 
না? তখন একপযােয় খােলদা িজয়া উে িজত ভাষায় বেলিছেলন, আওয়ামী লীগেক িক  করেত দওয়া হেব না, েয়াজেন শােয় া করা 
হেব। এবং িক েতই ’৯৬ সােলর অব া তির করেত দেবন না। 

িশিশর ভ াচাে র কা এই কা ন  থম আেলােত কািশত হয় ২০০৫ সােলর ২৯ ন২১ আগে র ঘটনার প চ িদন পর ২৭ আগ  
সকােল দখা কেরিছলাম বতমান ধানম ী শখ হািসনার সে । শখ হািসনা এবং ত র দেলর ন ে র িত শংস হামলার ঘটনায় 
সংহিত ও সহা িত কাশই িছল আমার ওই সা ােতর উে । তখন াভািবক কারেণই তৎকালীন িবেরাধীদলীয় ন ী শখ হািসনা 
গভীরভােব শাকাহত এবং উে িজতও িছেলন। আহত নতা-কম রা আসিছেলন ত র কােছ। একটা অ াভািবক অব া িবরাজ করিছল 

ধা সদেন। বারবার কা ায় ভেঙ পড়িছেলন শখ হািসনা। তেব সিদন ত র  অিভেযাগ িছল, ‘তােরক রহমান ও হাওয়া ভবেনর তার 
স ীরা হামলার সে  সরাসির জিড়ত। তারাই পিরকি তভােব এ ঘটনা ঘ েয়েছ। আমােক হত া এবং আওয়ামী লীগেক ংস করাই 
িছল এই হামলার উে ।’ সিদন সংবাদমা েমর িত ত র আ ান িছল, আমরা যন এই শংস ঘটনার পছেনর ঘটনার সত  কাশ 
কির। থম আেলা এই ঘটনার সত  কােশ কখেনা িপিছেয় থােকিন। আসেল সিদন সকােল শখ হািসনার ন ন কের জীবন িফের 
পাওয়া এবং আহত অব ােতও যভােব দলীয় নতা-কম েদর সাহস ও সহা িত কাশ কের িতিন পিরি িত সামাল িদি েলন, সটা 
আমােক িবি ত কেরিছল। 

চার. আমরা জািন, ন ইেয়র দশেকর  থেক দেশ জি  তৎপরতা  হেলও এ িবষেয় ইিডশ সাংবািদক বা ল  িল নার িবেদেশ 
থম বড় ঘ া  বািজেয়িছেলন। ৪ এি ল ২০০২ ফার ই ান ইেকানিমক িরিভউেত ‘ক ন অব টরর’ িতেবদেন য আশ া িতিন  

কেরিছেলন, তা তখন অেনেকই সভােব আমেল নওয়ার গরজ অ ভব কেরনিন, বরং অিত ত ‘ভাব িত ন াৎ ত ’ তার জায়গা কের 



নয়। একই িবষেয় থম আেলােত ২০০৪ সােলর আগে  কািশত ধারাবািহক িতেবদন েলােকও জাট সরকােরর ভাব িতেক 
িত  করার চ া িহেসেব দখা হেয়িছল। আমরা জানতাম য ন ইেয়র দশেকর  থেক বাংলােদেশর উ প ীরা ইসলাম র ার 

নােম িবেশষ কের আফগািন ান ও কা ীের পািক ািন মদদ  জি  সংগঠন েলার সে  স  গেড় েলিছল। একই সে  ধনী আরব 
দশ েলার অথসহায়তায় িবিভ  এনিজও বাংলােদেশ কাজ করেত  কের। িবষয় েক তখন আেদৗ  দওয়া হয়িন। ঢাকার রা ায় 

বাংলােদশেক আফগািন ান বানােনার াগান কাে  িনত হেয়িছল। িবগত ায় িতন দশেকর অিভ তায় বলা যায়, কবল ২১ আগ  
নয়, ন ইেয়র শেষর েরা দশক ও একিবংশ শতা ীর থম ই দশক বামা ও েনড হামলা এবং ২০১৬ সােলর ১ লাই হািল 
আ জােন ভয়ংকর হামলা  পয — কােনা ই িবি  ঘটনা িছল না। স সময় েলােত আ জািতক িবিভ  জি  মৗলবাদী সংগঠেনর 
সে  বাংলােদেশ আল-কােয়দার ঘিন  একািধক আ জািতক সংগঠনও সি য় িছল। িব াপী স াসী কমকাে র সে  জিড়ত আল-
কােয়দার ধান ওসামা িবন লােদেনর ঘিন  সহেযাগী মািকন নাগিরক এনাম আরনট এবং ত র িত ান বেনেভােল  ই ার াশনাল 
ফাউে শেনর নােম এক  সংগঠন বাংলােদেশ ১০ বছর সি য় িছল। রাজধানীর উ রায় িছল তােদর অিফস। থম আেলার অ স ােন 
তখন জানা িগেয়িছল, বেনেভােল  ই ার াশনাল অগানাইেজশন নােমর িত ান  ১৯৯২ সােল এনিজও িবষয়ক েরার রিজে শন 
িনেয়িছল। ঢাকায় তােদর াংক অ াকাউ  িছল। ওই অ াকাউে র অ তম পিরচালক িহেসেব এনাম আরনেটরও নাম িছল ( থম 
আেলা, ২৩ ন ২০০৩)। ২০০২ সােল িশকােগােত মািকন আদালেত িবচাের এনাম আরনেটর আট বছেরর কারাদ  হেয়িছল। 

সৗিদ আরেবর উে ােগ গ ত আল-কােয়দার আেরক সহেযাগী সং া আল-হারামাইনও এনিজও িবষয়ক েরার রিজে শন িনেয় 
বাংলােদেশ ১০ বছর কাজ কেরিছল। এ সং ার কাযালয়ও িছল উ রায়। ২০০২ সােলর সে ের িলশ আল-হারামাইেনর সাতজন 
িবেদিশ নাগিরকেক আটক ও িজ াসাবাদ কের। িক  স সময় সৗিদ তাবােসর হ ে েপ তােদর ত দেশর বাইের পা েয় দওয়া 
হয়। পের মািকন চাপ এবং সৗিদ সরকােরর উে ােগ ২০০৪ সােলর লাইেত ঢাকা ও অ  কেয়ক  দেশ তােদর কায ম ব  কের 
দওয়া হয়। তখন ওই সংগঠেন কমরত ১৪ জন িবেদিশ নাগিরক ঢাকা ছেড় যেত বা  হয়। আরও জানা যায়, সারা দেশ তখন 
েয়তিভি ক এনিজও িরভাইভাল অব ইসলািমক হিরেটজ সাসাই  (আরআইএইচএস) নােম এক  সং া কাজ কেরেছ, যােদর িব ে  

ইসলািম জি  তৎপরতায় অথায়ন ও উ ু করেণর অিভেযাগ িছল। আমরা জািন, আফগািন ান ে  ায় িতন হাজার বাংলােদিশ অংশ 
নন, এ ত  জািনেয়েছন হরকা ল িজহাদ বাংলােদশ শাখার ভার া  আিমর ফিত শিফ র রহমান।  শেষ আফগািন ান থেক 
ায় আড়াই হাজার িজহািদ িশ ণ া  জি  বাংলােদেশ িফের এেসিছল। তােদর মে  অেনেকই দেশ এেস হরকা ল িজহােদর সে  

 হেয়িছল। আফগান ে  মারা যান ২৪ জন বাংলােদিশ। আফগািন ােন তােলবান সরকার গঠেনর পেরর স ােহ ১৯৯২ সােলর ৩০ 
এি ল জাতীয় স ােব বাংলােদিশ জািহদরা এক সংবাদ সে লেনর আেয়াজন কেরিছেলন। এেত হরকা ল িজহােদর নতারা অংশ 
নয়। (এসব ত  পাওয়া গেছ মাওলানা উবায় র রহমান খােনর লখা আফগািন ােন আিম আ াহেক দেখিছ ে । কাশক িকতাব 
ক , ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা।) 

প চ. আ জািতকভােব পিরিচত ও িনিষ  হরকা ল িজহােদর জি রাই ১৯৯৯ সাল থেক দেশ এেকর পর এক বামা ও েনড হামলা 
চালায়। এর মে ই তারা ২০০৪ সােলর ২১ আগ  শখ হািসনােক হত া করেত েনড হামলা চািলেয়িছল। ১৯৯৯ সােলর ৬ মাচ যেশাের 
উদীচীর অ ােন বামা হামলার পর থেক থম দশেকর মে  মাট ২৩  বেড়াধরেনর বামা ও নড হামলার ঘটনা ঘেটেছ। এসব 
হামলায় িনহত হেয়িছেলন ১৮১ জন ও আহত ১ হাজার ৩৯৯ জন। সনাসমিথত ত াবধায়ক সরকার এেস এ েশ আগ  েনড হামলা 
মামলা র তদ   কের ২০০৭ সােলর ২৮ আগ । ফিত হা ানসহ ২২ জেনর িব ে  ২০০৮ সােলর েন অিভেযাগপ  িদেয় িবচারও 

 কেরিছল। ২০০৯ সােল আওয়ামী লীগ মতায় এেস মামলার অিধকতর তদ  কের এবং ২০১১ সােল স রক অিভেযাগপ  িদেয় 
আরও ৩২ জনেক আসািম করা হয়। আদালত িবচারকাজ শষ কের গত বছেরর ১০ অে াবর রায় দন। তােত ১৯ জেনর দ , ১৯ 
জেনর যাব ীবন এবং ১১ জেনর িবিভ  ময়ােদ কারাদ  ও অথদ  দওয়া হয়। 

হরকা ল িজহােদর জি েদর ার ও সাজার আওতায় আনা হেলও দেশ জি বাদ শষ হেয় গেছ, সটা বলা যােব না। িবিভ  সমেয় 
আরও ন ন ন ন গা ী সংগ ত হেয়েছ। দেশ তারা নানা অঘটন ঘ েয়েছ। এর মে  ২০১৬ সােলর হািল আ জান বকািরেত আইএস 
সমথ৴ক জি েগা ী ন  জএমিবর ভয়ংকর হামলা েরা দশবাসীেক ি ত কেরিছল। পরবত  সমেয় আইন লা র াকারী বািহনীর 
বিল  িমকায় এসব জি েক িনয় েণ আনা স ব হেলও তারা িন ল হেয় যায়িন। সা িতক সমেয় এর িক  আলামতও পাওয়া গেছ। 
আমরা আশা করব, উ প ী সব জি েগা ীেক িনয় ণ এবং আইেনর আওতায় আনেত সরকার সব ধরেনর ব া নেব। যারা ইিতমে  
উ  মতবােদ আ  হেয়েছ, তােদর সখান থেক িফিরেয় আনা এবং ন ন কের কউ যােত স িদেক না ঝ েক, স জ  ি ি ক 

ব া নেবন এবং একটা জাতীয় কমেকৗশল সরকার নেব বেল আমরা আশা করিছ। 

মিতউর রহমান: থম আেলার স াদক 

 


