
সবગহারা দমেনর নােম ৌনরাজઘ 

সরকার িক িনেজর বઘথગতােক সંীকার কের িনে੧ছ 
  
রাজশাহী অ—েল বাংলােদশ সরকােরর পઓিলশ ও পઝশাসন কাযગকর অােছ িক না এই পઝেশੱর জবাব সরকারই ভােলা 
িদেত পারেব„ িকੰ੫ অামরা োদখিছ োয সবગহারা ও চরমপিੰઐ দমেনর নােম োসখােন রাজতં কােয়ম হেয়েছ অােরক 
দল সੰ੬াসী ও চরমপিੰઐর„ যােদর োনতা িহেসেব অােছন বাংলা ভাই নােমর একজন„ অামরা এটাও োদখিছ োয এই 
রাজতં রਉা করেত মহা তਅপর সরকােরর পઓিলশ ও পઝশাসন„ 

সবગহারা ও চরমপি ઐੰ দমেনর নােম Ôজাগઝত মઓসিলম জনতাÕ নাম ধারণ কের োয সੰ੬াসী চਠઙ মােঠ োনেমেছ, 
তােদর মােঠ নামােনার োপছেন সরকােরর কেয়কজন মੰ੬ীর নামও িবিভনੱ সময় উ੧চািরত হেয়েছ„ এটা એপੈ োয 
সরকােরর োকােনা মহল এই চਠઙেক সমথગন িদেয় যাে੧ছ„ এ সব কারেণই তারা যা খઓিশ তা-ই করেত পারেছ„ এই 
সੰ੬াসীরা তেলায়ার, োছারা, হিকিઍটক িনেয় পઝকােশઘ মহড়া োদয়, অাত‰ সৃিੈ কের, যােক খઓিশ যখন-তখন ধের 
অােন, োপটায়, িনযગাতন কের, খઓন কের„ এখন তারা ধষગণও ੂরઔ কেরেছ„ পઓিলশ তােদর ধরেছ না, বরং তােদর 
পাহারা িদে੧ছ„ পઓিলেশর পઝহরায় তারা িমিটং করেছ„ পઝশাসেনর সমઅিত বা িসਤাੰ æ ছাড়া িনઉচয়ই পઓিলশ এ কাজিট 
করেছ না„ োয কারেণ অামরা োদখেত পাি੧ছ, অাইন িনেজর হােত তઓেল িনেয়ও বাংলা ভাই ÔসিহসালামেতইÕ 
অােছন„ 
সরকােরর লઓেকাচઓির 

এিদেক োযখােন বাংলা ভাইেয়র োপছেন সরকােরর োকােনা োকােনা মੰ੬ী এবং পઓিলশ-পઝশাসেনর সমথગন ও 
সহেযািগতার িবষয়িট એপੈ, োসখােন অাবার এ িনেয় সরকােরর লઓেকাচઓিরও লਉণীয়„ সંরাੈછ মੰ੬ণালেয়র 
অাইনশৃ੦খলা সংਠઙাੰ æ কিমিটর সভায় যখন বাংলা ভাই পઝসŠ অােলািচত হয়, তখন নািক এ বઘাপাের উেਦগ 
পઝকাশ করা হেয়েছ„ অার সંরাੈછ পઝিতমੰ੬ীও সভায় জািনেয়েছন, বাংলা ভাইেক োগઝਮােরর িনেদગশ োদওয়া হেয়েছ„ 
ੂরઔেত পઓিলশ বলল তারা এ বઘাপাের োকােনা িনেদગশ পায়িন, এখন োশানা যাে੧ছ, োমৗিখক িনেদગশ োপেয়েছ„ িকੰ੫ 
বাએæবতা হেলা-বাংলা ভাই এখেনা োগઝਮার হয়িন, অার বািহনীর তਅপরতাও বਬ হয়িন„  

সরকােরর এই অাচরেণর অথગ কী তা অামরা জািন না„ িকੰ੫ সরকার এর িবপদ সઃপেকગ কতটઓকઓ সেচতন বা 
োসটা োবাঝার মেতা োবাধবઓিਤ তােদর অােছ িক না োস সংশয় অামােদর রেয়েছ„ পઓিলশ ও পઝশাসন চরমপিੰઐেদর 
দমেন বઘথગ হেয় যখন পઝাইেভট বািহনী মােঠ নামায়, োসটা োয অাইনশৃ੦খলা রਉায় সরকােরর চরম বઘথગতােকই 
পઝমাণ কের তা িক সরকার কখেনা োভেব োদেখেছ? 
জনপઝিতেরাধ নয়, ৌনরাজઘ 

বাংলা ভাই ও জাগઝত মઓসিলম জনতার নােম োয োবঅাইিন কাজ-কারবার হে੧ছ তােক োকােনা োকােনা মহল 
Ôজনপઝিতেরাধ বা ÔগণপઝিতেরাধÕ অাখઘািয়ত কের এেত মহਡં অােরাপ করার োচੈা করেছ„ িকੰ੫ অাইন িনেজর হােত 
তઓেল োনওয়া, সংঘবਤ বািহনী গেড় তઓেল সশએ੬ মহড়া োদওয়া, কাউেক মারিপট করা কখেনা গণপઝিতেরাধ হেত 
পাের না„ এটা সমাজেক ৌনরােজઘর িদেকই োঠেল োদেব„ তার অালামতও অামরা োদখেত পাি੧ছ„ িদেন িদেন 
োবপেরায়া হেয় ওঠা এই বািহনীর োলাকজেনর হােত ধষગেণর িশকার হেয় বাগমারায় অাতઅহতઘা কেরেছ এক 
গৃহবধક„ এই বািহনীর িবরઔেਤও ÔজনপઝিতেরাধÕ-এর ঘটনা ঘটেছ„ রাজশাহীর পবা উপেজলায় অিভযান চালােত 
িগেয় জনগেণর হােত ধরা পেড়েছ Ôজাগઝত মઓসিলম জনতারÕ ১৯ সশએ੬ কઘাডার„ ফেল সামেনর িদন†েলােত 
পিরিએઐিত োকাথায় িগেয় দঁাড়ােব তা অনઓমান করেত কੈ হওয়ার কথা নয়„ 
রাੈછহীন সমােজর লਉণ 

োদেশর অাইনশৃ੦খলা পিরিએઐিত এখন োয পযગােয় এেস দঁািড়েয়েছ তােত সবગਠই যিদ অপরাধ দমেনর নােম এ 
ধরেনর কমગকাਟ ੂরઔ হয় বা করেত োদওয়া হয় তেব োদেশ সরকার বা পઓিলেশর অােদৗ োকােনা পઝেয়াজন অােছ 
িক? োদেশ ৌনরাজઘ সৃিੈ করেত িদেয় সরকার িক িনেজর বઘথગতােকই সંীকার কের িনে੧ছ? 

সাઃপચিতক সমেয় Ôবઘথગ রাੈછÕ, Ôরাੈછহীন সমাজÕ এ ধরেনর িকছઓ িবেশষণ বઘবহার করা হে੧ছ অেনক রােੈછর 
োਉেਠ„ সােবক সিচব এ এম এম শওকত অালী পઝথম অােলা পিਠকায় পઝকািশত তার একিট োলখায় িবিভনੱ 



তািਡંেকর এ সংਠઙাੰ æ তਡં তઓেল ধেরেছন„ Ôরাੈછ হয়েতা তার অাইনগত অবએઐান বজায় োরেখেছ, িকੰ੫ বাએæিবক 
োਉেਠ পઝেয়ােগর ਉমতা হািরেয়েছÕ অথবা Ôযারা অাইনশৃ੦খলা রਉার সেŠ যઓਡઙ, এ†েলা হয় એઐিবর নতઓবা 
অকাযગকর হেয় পেড়„Õ এই সংšা†েলার সেŠ িক বতગমান পিরিએઐিতর অেনক িমল পাওয়া যাে੧ছ না? 

সরকার োযন ই੧ছাকৄতভােব বা বলা যায় িবচার-িবেবচনাহীন হেয় োদশিটেক এমন একিট পযગােয় োঠেল িদে੧ছ„ 
োমৗলবাদ ও ইসলামী জিŠবােদর িবએæার িনেয় অাੰ æজગািতকভােব ভাবমূিতગর সংকেট অােছ বাংলােদশ„ এখন জাগઝত 
মઓসিলম জনতা বা বাংলা ভাইেয়র কমગকাਟ যখন অাੰ æজગািতকভােব পઝচার োপেত ੂরઔ কেরেছ তখন বাংলােদেশর 
ভাবমূিতગ োকাথায় িগেয় দঁাড়ােব? অামরা োদখেত পাি੧ছ োয মািকગন সহকারী পররাੈછমੰ੬ী িਠઙিઍটনা োরাকাও 
বাংলােদেশ এেস এই পઝসŠিট জানেত োচেয়েছন এবং বেলেছন, োদেশ বাংলা ভাইেদর উਧবই পઝমাণ কের 
অাইনশৃ੦খলা পিরিએઐিত কতটઓকઓ নাজઓক„  

সবગহারা ও চরমপি ઐੰ দমেন অাইন িনেজর হােত তઓেল োনওয়ােক উਅসািহত করা হেল, অাইন কাযગকর অােছ 
এমন একিট রাੈછ িহেসেব বাংলােদশ তার  অবએઐান হারােব„ অামরা চাই সরকােরর ੂভবઓিਤর উদয় োহাক„ 
বাংলােদশ পઝসেŠ Ôবઘথગ রাੈછÕ বা Ôরাੈછিবহীন সমাজÕ এমন োকােনা িবেশষণ বઘবহખত োহাক তা    অামরা চাই না„ 
 


