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بسم هللا الرحمن الرحيم

আল-জাহজরা প্রশি িাহসনার েুববত্ত
য সরকার সম্পদকয নতুন হকছু েকাশ কদরহন;
হিহিয়ার উহিত এসব েুববত্ত
য দের েজননদেত্র পুহুঁ জবােী গণতদের িুদিাশ উদমািন করা
আল-জাহজরা িযাদনদলর অনু সন্ধান হবভাগ একাহিক প্রগাপন প্ররকহিযাংদয়র িািযদি িাহসনা সরকাদরর প্রিগা রাজননহতক
েু নযীহত ফাুঁস করার োবী করদছ (“All the Prime Minister’s Men”, aljazeera.com, ১ প্রফব্রুয়ারী, ২০২১)। তারা একহি
োিাণযহিত্র সম্প্রিার কদর প্রযিাদন েকাশ করা িয় প্রয, হকভাদব েিানিেী প্রশি িাহসনার ঘহনষ্ঠ এক েু ববযত্ত-বাহিনী বাাংলাদেদশর
হনরাপত্তা বাহিনী ও আিা-সািহরক বাহিনীগুদলার সাদে আুঁতাত কদর েহতপেদক অপিরণ এবাং সরকারী কাজ পাইদয় প্রেয়ার
হবহনিদয় হিহলয়ন-হিহলয়ন িাকা ঘুষ হিদসদব িাহতদয় হনদে। োিাণযহিত্রহি বাাংলাদেদশর বতযিান প্রসনােিাদনর সাজাোি ভাইদের
প্রগাপদন িারণ করা হভহিও েিার কদর, প্রযিাদন তারা অবলীলায় স্বীকার করদছ কুিযাত Rapid Action Battalion (RAB) এবাং
পুহলশদক তারা তাদের সু রো এবাং হনজস্ব “গুন্ডা বাহিনী” হিদসদব বযবিার কদর।
বাস্তবতা িদে, িাহসনার েু ববযত্ত সরকাদরর রাজননহতক েু নযীহতর এই িবর বাাংলাদেদশর জনগদণর জনয অবাক িওয়ার
িদতা হকছু নয়। যিন হবষয়গুদলা কিদবহশ সবাই জাদন, তিন এগুদলা েকাদশর েদিষ্টা নতুন প্রকান িাত্রা প্রযাগ কদর না, এবাং
হিহিয়া এবাং প্রসাশযাল হিহিয়ায় আদলাড়দনর একিাত্র কারণ িদে "কণ্ঠিীন" স্থানীয় হিহিয়া এই নািগুহল বা কাযযকলাপগুহল উদেি
পযযন্ত করদত পাদর না। আসদল সাংবােিািযিগুদলার োহয়ত্ব িওয়া উহিত জনগণ প্রযসব হবষয় সম্পদকয অবগত নয় প্রসগুদলা সম্পদকয
তাদেরদক অবহিত করা এবাং প্রেদশর সাংকিকালীন সিদয় জনগণদক সহিক পদে পহরিাহলত করা। হকন্তু আল-জাহজরা হকাংবা
আিাদের স্থানীয় িূ লিারার গণিািযি প্রকউই েকবত িাস্টারিাইন্ড অেযাৎ পহিিা সাম্রাজযবােীদগাষ্ঠীর িুদিাশ উদমািন কদরহন, যারা
িাহসনার অপরািী সরকারদক অবযািতভাদব িেে হেদয় যাদে। পহিিা পুুঁহজবােী সভযতার অহবদেেয অাংশ হিদসদব এই
সাংবােিািযিগুদলা কিদনাই সাম্রাজযবােীদগাষ্ঠী এবাং তাদের হবদেষপূ ণয পহরকল্পনার িুদিাশ উদমািন করদব না। ১৯২৪ সাদল
হিলাফত ধ্বাংদসর পর প্রেদক এসব সাম্রাজযবােীরা সকল িুসহলিদেশগুদলার রাজননহতক পিপহরবতযন অবযািত প্ররদিদছ। তারা
আিাদের ভূ -িন্ডসিূ দি তাদের আহিপতয বজায় রািার জনয জনগদণর উপর আওয়ািী লীগ ও হবএনহপর িদতা েু ববযত্ত োলাল
শাসকদগাষ্ঠীদক িাহপদয় যাদে। যিন প্রকান অপরািী সরকার জনগদণর আস্থা িাহরদয় প্রফদল এবাং জনগণ তাদেরদক উৎিাদতর
েদিষ্টা িালায়, তিন িূ লিারার গণিািযিগুদলা েিতাসীন সরকাদরর হবরুদ্ধািারণ কদর কবহতত্ব প্রনয়ার প্রিষ্টা কদর, হকন্তু অপরািীদের
লালনকারী পুুঁহজবােী বযবস্থার স্বরূপ প্রগাপন কদর আদরক অপরািী সরকাদরর েিতায় আসার পেদক েশস্ত কদর প্রেয়। সু তরাাং
এসব সাংবােিািযিগুদলা যহে হনদজদেরদক সৎ ও নযায়হনষ্ঠ োবী কদর তদব তাদের উহিত অপরািী সরকাদরর প্রপছদন োকা
িাস্টারিাইন্ড তো কাহফর সাম্রাজযবােীদগাষ্ঠীর িুদিাশ উদমািন করা এবাং জনগণদক আহ্বান জানাদনা প্রযন তারা পুঁদি যাওয়া
পুুঁহজবােী গণতাহেক বযবস্থাদক পহরতযাদগর িািযদি পহিিা আহিপতযদক িযাদলঞ্জ কদর, যা তাদের সিস্ত েু ববযত্তায়দনর িূ ল কারণ।
প্রি বাাংলাদেশ প্রসনাবাহিনীর হনষ্ঠাবান অহফসারগণ, আপনারা হকভাদব সম্মান ও সততার জীবন অহতবাহিত করদবন যিন
আপনাদেরদক িাহফয়া প্রসনােিান এবাং হবহক্র িদয় যাওয়া প্রজনাদরলদের প্রনতবত্ব প্রিদন হনদত িদে। তারা হনদয়াহজত আদছ শুিু িাত্র
কাহফর সাম্রাজযবােীদের স্বােযরোয় আিাদের ভূ -িদন্ড তাদের োলাল শাসকদের হনরাপত্তা প্রেয়ার জনয। এবাং সাম্রাজযবােীরাও েু ববযত্ত
এই প্রবসািহরক ও সািহরক প্রনতবত্বদক হজইদয় রািদব যাদত তাদের আহিপতয হনহিত োদক। েু ববযত্ত এই সরকার আপনাদেরদক
েু নযীহত ও ভদয়র অন্ধকার গহলদত প্রিদল হেদে যাদত আপনাদের িদিয উম্মাহ্’প্রক রোর প্রিতনাদক ধ্বাংস করা যায়, প্রযিনহি তারা
পুহলশ বাহিনীর সাদে কদরহছল। আপনাদের সিকিযী অদনক সািহরক অহফসার একো সৎ হছদলন, হকন্তু এিন এই েু ববযত্ত সরকাদরর
কাদলা প্রপাষাক পহরহিত হুকুদির প্রগালাদি (RAB) পহরণত িদয়দছন। যতই হেন অহতবাহিত িদে আপনারা আপনাদের অভযন্তরীণ
ও ববহিক কিযকাদের কারদণ উম্মাহ্’র হনকি ক্রিাগত হবিাসদযাগযতা িারাদেন। এই সরকার আপনাদেরদক িুশহরক শত্রুরাষ্ট্র
ভারদতর সাদে বন্ধুত্ব স্থাপদন বািয কদরদছ, যারা হপলিানায় আপনাদের ভাইদেরদক িতযা কদরদছ। তারা তোকহেত জাহতসাংঘ
শাহন্তরো হিশদনর নাদি আপনাদেরদক সাম্রাজযবােীদের যু দদ্ধর ভাড়াদি বাহিনীদত পহরণত কদরদছ। পদ্ধহতগতভাদব তারা
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আপনাদেরদক সরকাদরর একহি েু নযীহতগ্রস্ত অঙ্গেহতষ্ঠাদন পহরণত করদছ, যাদত জনগণ আপনাদেরদক ঘব ণা করদত শুরু কদর।
তাছাড়া তারা আপনাদেরদক পহিিাদের আজ্ঞাবি বাহিনীদত পহরণত কদর আপনাদের িদিয আোহ্’র রাদি হজিাদের প্রিতনাদক
িূ ণয-হবিূ ণয কদর হেদত িাদে।
প্রি অহফসারগণ, হিযবুত তাহ্রীর-এর আহ্বাদনর েহত সাড়া হেন! আোহ্ সু বিানাহু ওয়া তা‘আলা’র শত্রুদের েহত
আনু গদতযর জনয আপনারা এিন প্রয েহতোন পাদেন, তা প্রশষহবিাদরর হেদন আোহ্ আল-িাহসদবর (গণনাকারী) সািদন িরি
অপিান ও েু ুঃদির কারণ িদয় োুঁড়াদব। আপনাদের িদিয হক এিন প্রকউ প্রনই প্রয বলদত পাদর ‘যদেষ্ট িদয়দছ’ এবাং আোহ্’র
ওয়াদস্ত এসব েু ববযত্তদক ইহতিাদসর আস্তাকুুঁদড় হনদেপ করদব? সতযহনষ্ট েল হিযবুত তাহ্রীর-এর সাদে প্রযাগ হেন, এবাং কলযাণ ও
সিবহদ্ধর জনয আিাদের ভূ হি প্রেদক পহিিা-সিহেযত পুুঁহজবােী গণতেদক উৎিাত কদর নবুয়যদতর আেদল েহতশ্রুত হেতীয় হিলাফদত
রাহশোহ্ পুনুঃেহতষ্ঠার উদেদশয সািহরক সিায়তা (নু সরাহ্) েোন করুন। আোহ্ সু বিানাহু ওয়া তা‘আলা বদলন:

* سو ِل ِإذَا َدعَا ُك ْم ِل َما يُ ْح ِيي ُك ْم
ْ * يَا أَيُّ َها الَّذِي َن آ َمنُوا ا
ُ لر
َّ ست َ ِجيبُوا ِ َّّلِلِ َو ِل
“প্রি ঈিানোরগণ! প্রতািরা আোহ্ ও তাুঁর রাসূ দলর প্রসই আহ্বাদন সাড়া যিন প্রতািাদেরদক এিনহকছু র হেদক আহ্বান করা িয়
যা প্রতািাদের িদিয োদণর সঞ্চার কদর” [সূ রা আনফাল: ২৪]
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