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২৮ফে ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
মুসফলম নারীদদর িাাঁদদ ফিলুন: ভারতীয় ফিনু্দ ধমমগুরু 

ভারদতর মুসফলম নারীদদরদে ফেদমর িাাঁদদ ফিলার আহ্বান জাফনদয়দে ের্মাটদের এে ফিনু্দ ধমমগুরু। শ্রী রাম 
ফসনার েধান েদমাদ মুথাফলদের এমন উসোফনমূলে আহ্বান ফনিঃসদন্দদি মুসফলম ফবদেষ ও সাম্প্রদাফয়ে দাঙ্গা-
িাঙ্গামা ততফর েরদব। 

উগ্র ডানপন্থী ফিনু্দত্ববাদী সংগঠন ‘শ্রী রাম ফসনা’ েফতষ্ঠা েরার আদগ েদমাদ মুথাফলে ফেল বজরং দল ও ফবশ্ব 
ফিনু্দ পফরষদদর সদসয। এর আদগও এোফধেবার মুসফলম ফবদেষী বকৃ্ততা ফদদয় ফবে েদয়েবার সমাদলাফিত 
িদয়দে এই েদমাদ মুথাফলে। 

গত ১৯ ফিব্রুয়াফর ের্মাটদের বাগালদোদট এেফট পাবফলে ইদভদে বকৃ্ততা ফদয়ার সময় েদমাদ মুথাফলে বদলদে, 
‘এে ফিনু্দ ফমদয়র পফরবদতম ১০ জন মুসফলম ফমদয়দে ফেদমর িাাঁদদ ফিলুন।’ 

শুধু তাই নয়। এমন জঘনয োদজ ফিনু্দ যুবেদদর উৎসাি ফদদয় ফস বদলদে, ‘যারা এ োজ েরদত পারদব, 
তাদদরদে ফনরাপত্তা ফদওয়া িদব, িােফরর বযবস্থা েরা িদব।’ 

িাজার িাজার ফিনু্দ ফমদয়দে ‘লাভ ফজিাদদর’ নাদম ফোফষত েরা িদে বদল ফভফত্তিীন অফভদযাগ েদর ফস ফিনু্দ 
যুবেদদরদে ‘পাল্টা জবাব’ ফদওয়ার আহ্বান জাফনদয়দে। 

মুথাফলদের এমন মন্তবয ফবফভন্ন মিদল বযাপেভাদব সমাদলাফিত িদয়দে। বস্তুত ‘লাভ ফজিাদ’ িদে ফিনু্দদদর 
এেফট ফভফত্তিীন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসাদর তাদদর ফোপাগান্ডা িল, ফিনু্দ মফিলাদদরদে ইসলাদম ধমমান্তফরত 
েরার জনয মুসফলম পুরুষরা তাদদর ফেদম েদরাফিত েদর। এ ধরদনর ফভফত্তিীন অফভদযাগ এদন ভারদতর ফবফভন্ন 
জায়গায় মুসফলম যুবেদদর মারধর েরা িদে, িতযা েরা িদে। 

গত ১২ জানুয়ারী উত্তর ের্মাটদের ইয়াদরফভদত স্বামী ফবদবোনদন্দর জন্মবাফষমেী উপলদে এেফট সদেলদন 
মুথাফলে বদলদে, ‘আমাদদর ট্রাক্টর, বই বা েলদমর পফরবদতম তদলায়ার পূজা েরা উফিত। লাভ ফজিাদোরীদদর 
জনয আমাদদর বাফড়দত তদলায়ার রাখা উফিৎ।’ 

এভাদব ফেেুফদন পরপর এমন উসোফনমূলে ইসলাম ও মুসফলম ফবদেফষ বক্তবয ফদদলও েদমাদ মুথাফলদের 
ফবরুদে ভারদতর তথােফথত ফসেুযলার গর্তাফন্ত্রে েোসন ফোন বযবস্থাই ফনয়ফন। 

 

তথযসূত্র: 
------- 
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1. Ram Sene chief Pramod Muthalik calls on Hindus to trap Muslim women 
- https://tinyurl.com/2p97kpba 

2. 'Trap 10 Muslim women, if we...': Pramod Muthalik to Hindu men over 'love jihad' 
- https://tinyurl.com/yfpxhz2j 

 - https://tinyurl.com/mwkspdz6 

3. Worship swords, not books: Hindutva hawk in Karnataka 
– https://tinyurl.com/32sn4err 

 

ঔপফনদবফেে ইহুফদদদর এেরাদতর তাণ্ডদব িতািত ৪০০ ফিফলফিফন, ধ্বংস িাজাদরা স্থাপনা 

ফিফলফিফন মুসলমানদদর ফবরুদে ইহুফদ বসফত স্থাপনোরীদদর গত পরশুর এে রাদতর ভয়াবি তাণ্ডদব িতািত 
িদয়দেন ৪০০ ফিফলফিফন। ২৬ ফিব্রুয়াফর ফদবাগত রাদতর ঐ িামলায় ধ্বংস েদর ও পুফড়দয় ফদওয়া িদয়দে 
ফিফলফিফনদদর ১০ িাজার বাফড়ঘর, বযবসা েফতষ্ঠান ও গাফড়। 

ইসরাইল অফধেৃত পফিম তীদর, ঔপফনদবফেে ইহুফদ বসফত স্থাপনোরীরা গত ২৬ ফিব্রুয়াফর রাদত ফিফলফিফন 
মুসলমানদদর ফবরুদে আরও এেফট গর্িতযা িালাদনার ফিষ্টা েদরদে বদল জানা ফগদে। 

স্থানীয় সূদত্র জানা যায়, এফদন রাদত অঞ্চলফটর হুওয়ারা বসফতর োদে ফবপুল সংখযে ইহুফদ বসফত স্থাপনোরী 
এে িদয় ফিফলফিফন মুসফলমদদর বাফড়ঘর, েমমস্থল ও যানবািন লেয েদর ববমদরাফিত িামলা িাফলদয়দে। এসময় 
েদয়ে েত ফিফলফিফন মুসফলমদে আিত েরা োড়াও ফিফলফিফনদদর েদয়ে ডজন বাফড়ঘর ও যানবািদন আগুন 
ফদদয়দে দখলদার ইহুফদরা। 

োথফমে তথযমদত, ঔপফনদবফেে ইহুফদদদর ভয়ংের এই তাণ্ডদব এেজন মুসফলম গুফলফবে িদয় মারা যান, এবং 
আরও ৪০০ এর ফবফে ফিফলফিফন মুসফলম আিত িদয়দেন। আিতদদর মদধয েদয়েজনদে আদেয়াস্ত্র ও লাফঠদসাাঁটা 
ফদদয় মারাত্মেভাদব আঘাত েরা িদয়দে, অদনেদে বাফড়দত আগুন ফদদয় পুফড়দয় ফদওয়ার ফিষ্টাও েদরদে 
মানবতার দুেমন ইহুফদরা। 

আল-েুদুস ফনউদজর সূদত্র জানা ফগদে, এই রাদত ইহুফদ বসফত স্থাপনোরীদদর ৩০ফট গ্রুপ এেদযাদগ 
ফিফলফিফনদদর ৩০০ফট স্থাদন এই িামলাগুদলা িাফলদয়দে। যাদত এেফট সু্কল ও ১০০ফট বাফড় সমূ্পর্ম পুফড়দয় ফদওয়া 
িদয়দে, এোড়া আরও েতাফধে বাফড় আংফেেভাদব পুফড়দয় ফদওয়া িদয়দে। এেই সাদথ ফিফলফিফন মুসফলমদদর 
৫০ফটরও ফবফে পশুর আিাবদল অফেসংদযাগ েরা িদয়দে, যাদত অদনে গবাফদ পশু মারা ফগদে। 

https://tinyurl.com/2p97kpba
https://tinyurl.com/yfpxhz2j
https://tinyurl.com/mwkspdz6
https://tinyurl.com/32sn4err
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এই ফরদপাটম ততফর েরা পযমন্ত, দখলদার ইসরাইফল ফসনা-সমফথমত ইহুদী বসফত স্থাপনোরীরা আদরেফট নৃেংস 
িামলা িালাদনার জনয েস্তুফত ফনদয়দে। ফযই লদেয তারা নাবলুদসর দফেদর্ িাওয়ারা েিদরর েদবেপদথ জদড়া 
িদয়দে। 

 

মাফলদত ফবধ্বি িওয়া মাফেমন ফরান এখন আল-োদয়দা মুজাফিফদদনর িাদত 

পফিম আফিোর ফদে মাফলর উত্তরাঞ্চদল সম্প্রফত এেফট ফরান ফবধ্বি িদয়দে, যা মাফেমনীদদর ততফর MQ-9 
ফরপাদরর এেফট সামফরে ফরান বদল জানা ফগদে। 

স্থানীয় সূত্রমদত, গত ৪ ফিব্রুয়াফর েফনবার মাফলর ফটম্বােটু েদদদের বীর অঞ্চল ফথদে ৩০ ফেদলাফমটার উত্তদর 
ফবদদেী বাফিনীর বযবহৃত এই িালেফবিীন আোেযানফট ফবধ্বি িয়। উক্ত এলাোফট আল-োদয়দা সংফিষ্ট ইসলাফম 
েফতদরাধ বাফিনী ’ফজএনআইএম' ফনয়ফন্ত্রত বদল জানা ফগদে। 

সাংবাফদে ফিাদসইন এগ ইসা ফবধ্বি িওয়া ফরানফটর েফব সি ঘটনাফট ফসােযাল ফমফডয়া প্লাটিদমম ফেয়ার েদরন। 
তার মদত ফরানফট ফবধ্বি িওয়ার পর ঘটনাস্থদল ফপৌঁোন আল-োদয়দা পফিম আফিোন োখা জামা'আত 
নুসরতুল ইসলাম ওয়াল মুসফলফমদনর (দজএনআইএম) সদসযরা। এসময় ফবধ্বি ফরানফটর যন্ত্রাংে সংগ্রি েদরন 
তাাঁরা। তদব এফট তাাঁদদর িামলায় ফবধ্বি িদয়দে, নাফে অনয ফোদনা োরদর্- ফসফট এখদনা ফনফিত নয়। 

 

তদব ফবধ্বি িওয়া ফরানফটর ফিত্রগুফলদত ফদদখ বুাা যায় ফয, এফট আদমফরোন ফজনাদরল অযাটফমক্স অযাদরানফটেযাল 
ফসদেমস (GA-ASI) নামে ফরান েস্তুতোরে এেফট ফোম্পাফনর ততফর। 
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ধ্বংসাবদেদষর ফবে ফেেু টুেদরাদত মাফেমন ফভফত্তে নথমরপ গ্রুমযাদনর নামও ফদখা যায়, যা েমার্ েদর ফবধ্বি 
িওয়া আোে যানফট মাফেমন যুক্তরাদের MQ-9 ফরান। এই ফরানগুফল এই অঞ্চদল েফতফনয়ত আল-োদয়দার 
গফতফবফধ েনাক্ত েদর িামলা িালাদত এবং ফগাদয়ন্দা তথয সরবরাদি োজ েদর। 

 

আল-ফিরদাউস ফনউজ বুদলফটন || ফিব্রুয়াফর ৪থম সপ্তাি, ২০২৩ঈসায়ী 

https://alfirdaws.org/2023/02/28/62531/ 

 

 

২৭ফে ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
ফোে সংবাদ || ফসফরয়ায় মাফেমন ফরান িামলায় আল-োদয়দার ফিল্ড েমান্ডাদরর োিাদাতবরর্ 

ফসফরয়ায় মুজাফিদদদর উপর ফবমান িামলা অবযািত ফরদখদে অযাদমফরো। ফসই ধারাবাফিেতায় গত ২৪ ফিব্রুয়াফর 
ইদফলদব এেফট ফরান িামলা িাফলদয়দে তারা। এদত আল-োদয়দা সংফিষ্ট তানফযম হুররাস আদ-েীদনর ২জন 
মুজাফিদ োিাদাত বরর্ েদরদেন। 

স্থানীয় সূদত্র জানা ফগদে, তুফেম সীমান্তবতমী ইদফলব েিদরর োদির বসফতর োদে ফরান িামলাফট িালাদনা িয় 
এেফট ফমাটরসাইদেল লেয েদর। এদত ঘটনাস্থদলই ২ জন োিাদাত বরর্ েদরন। তাাঁদদর মদধয এেজদনর 
েরীর সমূ্পর্ম ফেন্ন-ফভন্ন িদয় যাওয়ায় তাাঁর পফরিয় সনাক্ত েরা সম্ভব িয়ফন। 

আর অপর বযফক্ত িদেন ফিল্ড েমান্ডার আবু উবায়দা আল-ইরােী (রাফি.)। ফতফন তানফযম হুররাস আদ-েীন ও 
আনসার উদ-েীদনর মাদা সমন্বয়োরী ফিদসদব োজ েরদতন। 

ঘটনাস্থল ফথদে েোফেত ফভফডওগুদলাদত ফদখা যায়, ফিলিায়ার ফমসাইদলর োরা িামলাফট িালাদনা িদয়দে, যার 
ধ্বংসাবদেষ ফসখাদন পাওয়া ফগদে। 

উদেখয ফয, গত বেদরর গ্রীদের পর ফথদে এখন পযমন্ত ফসফরয়ার উত্তরাঞ্চদল ফবধ্বংসী এই অস্ত্র োরা মুজাফিদ 
বাফিনী ও সাধারর্ মানুদষর উপর ফমাট ৭ফট িামলা িাফলদয়দে আদমফরো। এসব িামলায় তানফযম হুররাস আদ-
েীন এর ৭জন মুজাফিদ ও েমান্ডার োিাদাত বরর্ েদরদেন। 

 

 

https://alfirdaws.org/2023/02/28/62531/
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২৬ফে ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
ইহুফদদদর পােফবে থাবায় রক্তাক্ত ফিফলফিন: ফনিত ১৩ ফেশুসি ৬৫ মুসফলম 

পফবত্র আল-আেসার ভূফমদে িলফত বেদরর শুরু ফথদেই মুসলমানদদর রদক্ত রফিত েদর তুদলদে অফভেপ্ত 
ইহুফদরা। োয় েফতফদনই ইহুফদদদর িামলার ফেোর িদেন ফোদনা না ফোন মুসফলম। এই ধারাবাফিেতায় ২০২৩ 
সাদল দখলদার ইসরাইফল ইহুফদরা এখন পযমন্ত ৬৫ জন ফিফলফিফন মুসফলমদে িতযা েদরদে। 

স্থানীয় সূত্রমদত, আজ ২৫ ফিব্রুয়াফরদতও ২২ বের বয়সী আরও এে মুসফলম যুবে েিীদ িদয়দেন। ফিফলফিদনর 
পফিম তীদরর আল-আররুব েরর্াথমী ফেফবদর ইহুফদদদর িামলায় গুরুতর আিত িন ফমািােদ জাদবর। এরপর 
তাদে ফিফেৎসার জনয িাসপাতাদল ফনদয় যান উোর েমমীরা। 

ফিবরদনর ফপপলস িাসপাতাদলর ফিফেৎসােদদর ফদওয়া তথয অনুযায়ী, ইসরাইফল বাফিনীর িামলায় জাফবদরর 
মাথায় এেফট বুদলট ঢুদে পদড়, যার িদল তাদে ফনফবড় পফরিযমা ফেদে ফনদয় যাওয়া িয়। মাথায় আঘাত েরা 
বুদলটফট জাদবদরর মফিদের এেফট উদেখদযাগয অংদের েফত েদর।িদল তাাঁদে বাাঁিাদনা সম্ভব িয়ফন। 

ফিফলফিন ইনিরদমেন ফসোদরর েফতদবদদন বলা িদয়দে, সম্প্রফত েরর্াথমী ফেফবদর িামলা িাফলদয় অদনে 
ফিফলফিনদে িতািত েদর ইহুফদ বাফিনী। এসময় জাদবর তার আিত েফতদবেীদদর সািাযয েরার জনয এফগদয় 
যান, তখনই ইহুফদ স্নাইপারদদর বুদলদট আঘাদত জাদবর গুরুতর আিত িন। 

সূত্রসদত, এই বেদরর শুরু ফথদে এখন পযমন্ত দখলদার ইসরাইফল ইহুফদদদর িাদত ৬৫ জন ফিফলফিফন মুসফলম 
খুন িওয়ার দখলদারদদর িামলায় আিত িদয়দেন আরও দুই েতাফধে মুসফলম। ফনিতদদর মদধয িারজনদে 
আবার ইহুফদ বসফত স্থাপনোরীরা িতযা েদরদে বদল জানা ফগদে। 

এোড়াও ফনিতদদর মদধয ১৩ জন ফেশু এবং ৪ জন বৃে ফলােও রদয়দেন। এেই সময় ইসরাইদলর োরাগাদর 
ফিফেৎসার অভাদব মৃতুয িদয়দে আরও এেজদনর। 

 

ফবিাদর ফতনজন মুসফলমদে ফিনু্দদদর মারদধার: এেজন ফনিত দুজন আিত 

ভারদতর ফবিাদর ফিনু্দদদর ফনমমম মারদধাদর এেজন মুসফলম ফনিত িদয়দেন। গুরুতর আিত িদয়দেন আদরা 
দুজন মুসফলম। গত ২২ ফিব্রুয়াফর বুধবার রাদত গয়ার ফদিা গ্রাদম ফিনু্দ জনতা ফিার আখযা ফদদয় ফতনজন 
মুসফলমদে আটে েদর ফপফটদয়দে। 

আক্রান্তরা িদলন, মুিােদ বাবর (২৮), রুেনুফিন আলম (৩২) এবং মুিােদ সাফজদ (২৮)। িামলার এেফদন 
পর, ২৩ ফিব্রুয়াফর মুিােদ বাবর গুরুতর আঘাদতর োরদর্ মারা যান। অপর দুইজন গুরুতর আিত অবস্থায় 
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এে িাসপাতাদল ভফতম েরা িদয়ফেল। এরপর ফসখান ফথদে তাদদর পাটনার ফপএমফসএইি-এ স্থানান্তফরত েরা 
িদয়দে। 

িামলার ফেোর মুসফলম বযফক্তদদর পফরবাদরর সদসযরা এফটদে এেফট "টাদগমদটড ফেফলং" এবং "মব ফলফঞ্চং" 
বদল জাফনদয়দেন। ফতনজনই ফদিা ফথদে েয় ফেদলাফমটার দূদর েুফরসরাই গ্রাদমর বাফসন্দা। 

বৃিস্পফতবার, ফনিতদদর পফরবাদরর সদসয ও স্থানীয় মুসফলমরা িামলার অফভযুক্তদদর ফগ্রপ্তাদরর দাফবদত ফবলাগদি 
গয়া-পাটনা সড়দে অবস্থান ফনয়। ফবদোভোরীরা বাবদরর অসিায় পফরবাদরর জনয ২৫ লাখ টাো েফতপূরর্ 
এবং এেফট সরোফর িােফরর দাফব েদর। তদব সাম্প্রফতে অতীদত ভারদত মুসফলম ফনধদনর এজাতীয় ঘটনার 
ফবিার িওয়ার ফোন নফজর ফনই। 

ফিনু্দিান টাইমদসর সাদথ েথা বলার সময় মুসফলম বযফক্তদদর পফরবাদরর সদসযরা বদলদেন, ঐ ফতনজন েলোতার 
এেফট োরখানায় োজ েরদতন এবং শ্রফমে ফনদয়াদগর জনয ফদিা গ্রাদম ফগদয়ফেদলন। 
সাফজদদর বাবা সাফবর আলী বদলন, ফদিা গ্রাদমর ফেেু ফলাে তাদদর ধদর ফনদময়ভাদব মারধর েদর। 

 

তথযসূত্র: 
------- 
1. Bihar: Lynched Muslim man, injured booked for theft, families allege foul play, police 
forms SIT as protest erupts - https://tinyurl.com/ms4esu9x 

 

আিগাদন েফরয়া োসন || ফদেজুদড় ২০০ ফিফনে ফনমমার্ েরদব ইসলাফম ইমারত 

আিগাফনিান ইসলাফম ইমারদতর জনস্বাস্থয মন্ত্রর্ালয় আগামী অথম বেদর সমগ্র ফদেজুদড় দুই েত ফিফনে ফনমমাদর্র 
ফঘাষর্া ফদদয়দে। অযাফরয়ানা ফনউজদে ফদওয়া এে ফবদেষ সাোতোদর জনস্বাস্থয মন্ত্রী োলানদার ইবাদ (িাফি.) 
জাফনদয়দেন, আিগাফনিাদনর স্বাস্থয বযবস্থাদে তাাঁরা মাদনাপদযাগী েরার ফিষ্টা েরদেন। ফযন আিগাফনিাদনর 
স্বাস্থযখাদতর েমতা আন্তজমাফতে মাদনর সমেে িয়। 

মাননীয় মন্ত্রী বদলদেন, ফদদে স্বাস্থযেমমীদদর সেমতার বৃফের ফদদেও নজর ফদদে স্বাস্থয মন্ত্রর্ালয়। ডাক্তার ও 
স্বাস্থয েমমীদদর সেমতাও ফযন আন্তজমাফতে মাদনর িয়, ফসজনয মন্ত্রর্ালদয়র পে ফথদে স্বল্পদময়াদী ও দীঘমদময়াদী 
নানা পফরেল্পনা গ্রির্ েরা িদয়দে। 

ফবগত বেদরর তুলনায় এবার জন্মোলীন মৃতুযর িার উদেখদযাগযভাদব েদমদে বদলও জানান জনস্বাস্থয মন্ত্রী 
ইবাদ। 

https://tinyurl.com/ms4esu9x
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এোড়া, ফদদে ফপাফলও ভাইরাদস আক্রান্ত িওয়ার ঘটনা েূদনযর ফোঠায় ফনদম এদসদে। ২০২২ সাদল আিগাফনিান 
জুদড় ফপাফলওদত আক্রান্ত িওয়ার ফেবল এেফট ঘটনা ঘদটদে। 

তদব জনস্বাস্থয মন্ত্রী স্বাস্থয খাদত নানা সমসযার েথাও জাফনদয়দেন। ফতফন বদলন, "স্বাস্থয বযবস্থায় এখনও এমন 
ফলাদেরা আদে, যারা উন্নত স্বাস্থয পফরদষবা সরবরাদি বাধা ফদয়।" এসব ফলােদে সনাক্ত েদর এদদর ফথদে 
স্বাস্থয বযবস্থাদে মুক্ত েরার ফিষ্টাও েরা িদে বদল জানান আিগাফনিাদনর জনস্বাস্থয মন্ত্রী োলানদার ইবাদ। 

এফদদে জাবুল েদদদের োদদফেে িাসপাতাদল ফেডফন ফিফেৎসা ফেদের ফিদমাডায়ালাইফসস ফবভাগ িালু েদরদে 
ইসলাফম ইমারদতর জনস্বাস্থয মন্ত্রর্ালয়। এফটদত খরি িদয়দে ৪ ফমফলয়ন আিগাফন মুদ্রা। এই ফেদে ফেডফন 
ফরাগীদদর রক্ত ফিল্টার েরা িদব। 

পূদবম এই ফিফেৎসার জনয জাবুল েদদদের ফলােদদরদে অনয েদদদে ফযদত িদতা। এখন ফথদে তারা জাবুল 
েদদদেই ফিফেৎসা ফনদত পারদবন। জাবুল েদদদের স্বাস্থয বযবস্থার আরও উন্নয়দনর জনয স্বাস্থয মন্ত্রর্ালদয়র দৃফষ্ট 
আেষমর্ েদরদেন জাবুদলর গভনমর। 

 

তথযসূত্র: 
-------  
1. Over 200 health centers to be built acroos the country - https://tinyurl.com/mr2husbr 

2. Kidney treatment center worth 4 million AFN opens in Zabul 

- https://tinyurl.com/2tnv226m 

 

 

২৫ফে ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
রাজধানীদত েৃঙ্খলা ফিরাদত েস্তুত আে-োবাব: টাদগমট রাগ মাফিয়া ও অপরাধী িক্র 

আল-োদয়দা পূবম আফিো ফভফত্তে সবিাইদত েফক্তোলী, দূরদেমী ও জনফেয় ইসলাফম েফতদরাধ বাফিনী িারাোতুে 
োবাব। দলফট িলফত সপ্তাি ফথদে রাজধানী ফমাগাফদশুদত তাদদর োযমক্রদমর পফরফধ বাড়াদনার ফসোন্ত ফনদয়দে 
বদল জানা ফগদে। এফবষদয় েফতদরাধ বাফিনীর সামফরে মুখপাত্র োইখ আবু্দল আফজজ আবু মুসাব (িাফি.) এেফট 
ফববৃফত জাফর েদরদেন। 

https://tinyurl.com/mr2husbr
https://tinyurl.com/2tnv226m
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োিাদাি এদজফির তথযমদত, রাজধানী ফমাগাফদশুর বাফসন্দাদদর অফভদযাগ ও অনুদরাদধর ফভফত্তদত আে-োবাব 
েোসন ফমাগাফদশুদত এেফট নতুন সামফরে পদদেপ ফনদত যাদে। এফবষদয় োবাদবর সামফরে মুখপাত্র জানান, 
রাজধানী ফমাগাফদশুদত মাদে ফবফক্র ও ফসবন, পফততাবৃফত্ত, িুফর, িাাঁদাবাফজ, অপিরর্ এবং ধষমদর্র মদতা অপরাধ 
বযাপে আোর ধারর্ েদরদে, যা মানুদষর মাদা ফনফতবািে েভাব ফিলদে এবং তরুর্দদর অন্ধোর এে জগদতর 
ফদদে ফনদয় যাদে; োপ্তবয়স্করা এর ফমাোফবলা েরদত অেম। 

এেই সাদথ রাজধানী জুদড় ফবদড়দে পফততাবৃফত্ত ও অননফতে োযমেলাপ, যা ফেেু দুিফরত্র ফলােদদর বযবসায় 
পফরর্ত িদয়দে। এই োদজ তারা বাফড় ও ফিাদটল ভাড়া ফনদে। 

অপরফদদে রাজধানীর অদনে পাড়া মিোয় দসুযর সংখযাও ফবদড়দে, যারা মুসলমানদদর ধন-সম্পদ লুট ও েফত 
েরদে। এদেদত্র তারা মানুষদে িতযা এবং মফিলাদদর ধষমদর্র মদতা জঘনয অপরাধগুদলা েরদে। আর এটা 
এমন পযমাদয় ফপৌঁদেদে ফয, তারা মানুদষর ফযৌনাঙ্গ ফেদট ফিলদে এবং তা ফভফডও েদর ফসযােযাল ফমফডয়াদত 
েফড়দয় ফদদে। এেইভাদব রাজধানীদত ফবদড়দে সেস্ত্র ডাোতদদর সংখযাও, যারা সম্প্রফত রাজধানীদত েফড়দয় 
পদড়দে। এই দদলর ফলাদেরা জনসাধারদর্র ফদাোন-পাদট, বাফড়ঘদর এবং রািায় েোেয ফদবাদলাদে 
ফলােদদরদে লুটতরাজ েরদে। 

মুখপাত্র উদেখ েদরদেন ফয, "এসব অপরাদধর ফবষদয় জনগদর্র ফথদে অফভদযাগ পাওয়ার পর এবং তা 

েফতদরাদধ পদদেপ ফনওয়ার আদবদদনর পর, িারাোতুে োবাদবর ফগাদয়ন্দা ইউফনটগুফল রাজধানীদত এই 

পফরফস্থফত ফমাোফবলায় বযবস্থা ফনদত শুরু েদরদে। এ ফবষদয় মুজাফিদগর্ পযমাপ্ত তথয েমার্ সংগ্রি েদরদেন এবং 

অপরাধীদদর ফিফিত েরদত শুরু েদরদেন, যাদদর বড় এেফট অংদের তথয ইফতমদধয মুজাফিদদদর িাদত এদস 

ফপৌঁদেদে। আমরা এটাও ফজদনফে- োরা ফোথা ফথদে এই অপরাধীদদর ফেল্টার ফদদে এবং োদদর ফনতৃদত্ব 

এগুদলা িদে। সুতরাং মুজাফিদগর্ অল্প সমদয়র মদধযই এসদবর ফবরুদে েফঠন পদদেপ ও েদয়াজনীয় সব 

বযবস্থা ফনদবন।"  

মুখপাত্র আবু মুসাব (িাফি.) ফমাগাফদসুর জনগর্দে সংঘফটত এসব অপরাধ ও অপরাধীদদর ফবষদয় ফরদপাটম 

েরদতও বদলদেন। 

এই েসদঙ্গ োবাব মুখপাত্র জানান, "যারা পফততাবৃফত্ত, ধষমর্, লুটতরাজ, রাগ, মাদে ও ডাোফতর মদতা ফবফভন্ন 
অপরাদধর সাদথ জফড়ত, আমরা তাদদর সম্পদেম অবগত িদয়ফে। আমরা এবার ফতামাদদর ফদদেই আসফে, 
ফেষবাদরর মদতা ফতামাদদর জনয আমাদদর পরামেম িদে, আমরা ফতামাদদর পযমন্ত ফপৌোদনার আদগই অনুতপ্ত 
িও এবং এই অপরাধগুফল ফথদে ফনদজদদর দূদর সফরদয় নাও।" 

এ সময় মুখপাত্র ফমাগাফদশুর জনগর্ ও অফভভাবেদদর পরামেম ফদদয় বদলন, "আমরা আপনাদদরদেও পরামেম 
ফদফে ফয, আপনার সন্তান, অধীনস্থ পুরুষ এবং মফিলারা ফে েরদে ফস সম্পদেম সদিতন ফিান। ফেননা তারাও 
যফদ অপরাদধর সাদথ জফড়ত থাদে, তদব আমাদদর োে ফথদে েদয়াজনীয় ও উপযুক্ত আইফন জবাব পাদব।" 
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উদেখয ফয, আে-োবাব েোসন ফসামাফলয়া জুদড় জনগদর্র সমসযা সমাধাদন আস্থার েতীে িদয় উদঠদেন। 

বতমমাদন তাাঁরা ফদদের দফের্াঞ্চল োড়াও ফেেীয় অঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চদল জনগদর্র সফতযোদরর েফতফনফধত্ব 

েরদেন। আর পফিমা সমফথমত সরোদরর সবিাইদত েফক্তোলী ফেে রাজধানীদত োবাদবর নতুন এই পদদেপ 

ও ফঘাষর্া, পফিমা সমফথমত সরোরদে আরও দূবমল ও ভীত-সন্ত্রি েদর তুলদব; অপরফদদে এই পদদেদপর 

মাধযদম আে-োবাদবর জনসমথমন আরও বাড়দব ইনোআোহ্।  আর এর মাধযদম োবাব মুজাফিফদন রাজধানী 

েিরদে েভাফবত েরদবন এবং িূড়ান্ত ফবজদয়র জনয মাঠ েস্তুত েরদবন। 

ইফতমদধয িারাোতুে-োবাব আল-মুজাফিফদন বতমমাদন রাজধানী ফমাগাফদশুদত তাদদর ফসলগুদলার মাধযদম সরোফর 
েমমেতমা ও সামফরে বাফিনীর সদসযদদর ফবরুদে িামলা িালাদনা শুরু েদরদেন। এর পফরদেফেদত মুজাফিদগর্ 
রাজধানীদত অসংখয ফগফরলা িামলা ও পদয়ে িামলা িালাদেন। আর এধরদর্র িামলার ফপেদন গুরত্বপূর্ম ভূফমো 
রাখদে োবাদবর েফক্তোলী ফগাদয়ন্দা ফনটওয়ােম। ফজার ফদদয়ই তাই বলা িদে ফয, পফিমা সমফথমত সরোদরর 
িাইদত ফদদে োবাদবর ফগাদয়ন্দা োযমক্রম অফধে োযমের ও সফক্রয়। 

 

ফসামাফলয়াদতও কু্রদসডাররা আিগাফনিাদনর মদতা এেই ভাগযবরর্ েরদব: আল-োদয়দা 

ফেেীয় ফনতৃত্ব 

তবফশ্বে ইসলাফম েফতদরাধ বাফিনী জামা'আতুল োদয়দার ফেেীয় ফনতৃত্ব গত ২২ ফিব্রুয়াফর বুধবার ২ পৃষ্ঠার 
এেফট ফববৃফত জাফর েদরদেন। 

আল-োদয়দার অফিফসয়াল ফমফডয়া আস-সািাব িাউদন্ডেন েতৃমে ফববৃফতফট "দসামাফল মুসফলমদদর ফবরুদে কু্রদসড 
যুে" ফেদরানাদম েোে েরা িদয়দে। ফববৃফতফটদত িারাোতুে োবাব আল-মুজাফিফদন েতৃমে ফনয়ফন্ত্রত ইসলাফম 
েদদেগুদলাদত কু্রদসডারদদর সাম্প্রফতে িামলা ও ফদে জুদড় তীব্রতর সংঘাদতর ফবষয়ফট গুরুদত্বর সাদথ তুদল 
ধরা িদয়দে। 

গত বেদরর ফম মাস ফথদে ফসামাফলয়ায় সংঘাত তীব্রতর িদয়দে। ফেননা ফস সময় ফসামাফল নতুন সরোর 
িারাোতুে োবাদবর ফনয়ফন্ত্রত অঞ্চল ও ইসলাফম েফরয়াহ্ বযবস্থা উৎখাত েরদত নতুন এে যুদের ফঘাষর্া ফদয়। 
আর এই লদেয ফসামাফল সরোরদে সমথমন েদর মাফেমন যুক্তরাের ফনতৃদত্ব ফজাটবে আন্তজমাফতে েুিিার েফক্ত 
এবং আফিোর ৯ফট ফদদের পাোপাফে তুরস্ক, আরব আফমরাত, ফসৌফদ আরব এবং োতাদরর েমতাসীনরা। 

ফববৃফতদত বলা িয়, "ফসামাফলয়া ও ফসামাফললযাদন্ড ইসলাম এবং এর বীর মুসফলম জনগদর্র ফবরুদে এখদনা 
েত্রুদদর ফনাংরা পফরেল্পনা অবযািত রদয়দে। এমন পফরফস্থফতদত ফসামাফল মুসলমানরা মুজাফিদদদর সাদথ েত্রুদদর 
এই পফরেল্পনার ফবরুদে দাাঁফড়দয়দেন। তাাঁরা ফনজ ধমম, ভূফম, সম্পদ এবং সোনদে আাঁেদড় ধদর আদেন।" 
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"েুফ্িারা এই ভূফম ফথদে ইসলামদে উপদড় ফিলদত এবং এই ভূফমদে খণ্ড-ফবখণ্ড েরদত যুগ যুগ ধদর ফিষ্টা 
েদরদে। ফেন্তু ফদন-মাস এবং েদয়ে যুগ অফতবাফিত িওয়ার পদরও, আগ্রাসী কু্রদসডার এবং তাদদর মুরতাদ 
ফমত্ররা আজও আোির রিমদত এই লদেয সিল িদত পাদর ফন।" 

"তাোড়া যুদগর হুবাল আদমফরো ইসলাম ও মুসফলমদদরদে ফনমূমল েরদত তাদদর ফগালাম মুরতাদ বাফিনীদে 
ফধাাঁো ফদদয় আসদে। এই লদেয আদমফরোর ফনতৃদত্ব িাজার িাজার পদাফতে বযাটাফলয়ন, েত েত ফনৌবাফিনীর 
সদসয এবং েদয়ে ডজন ফনরাপত্তা সংস্থাদে আিগাফনিান ও ফসামাফলয়ায় এেফত্রত েদরফেল। ফেন্তু তাদদর 
এদতা ফেেুর সবমদেষ িলািল িদে ইসলাম ও সোফনত মুসফলম জনগদর্র ফবজয়। োরর্ এফট সবমেফক্তমান 
আোি তাআ'লার েফতশ্রুফত। আর আোির ফিদয় ফে আদে অফধে সতযবাদী, ফযফন েফতশ্রুফত ভঙ্গ েদরন না।" 

ফববৃফতদত আরও ফযাগ েরা িদয়দে ফয, দুিঃখজনে ফবষয় িদলা- আমাদদর ফনদজদদরই রদের তথা ইসলামী ফবদশ্বর 
মধয ফথদে ফেেু ফলাে মাফেমন যুক্তরাদের ফনতৃদত্ব পফরিাফলত এই আগ্রাসী িামলার সমথমদন কু্রদসডারদদর পাদে 
দাাঁফড়দয়দে। 

"আর এই জঘনয োদজর ফতমনই এে অংেীদার িদে বতমমান ধমমতযাগী (মুরতাদ) ফসামাফল সরোর ও এর 
েোসন। ফয ফনদজদে মুসফলম বদল দাফব েদর এবং েফথত ইসলাফমে বদল দাফব েরা ফেেু আদন্দালদনর সাদথ 
জফড়ত। অথি এই বযফক্তই আবার কু্রদসডার এবং ফনপীড়েদদরদে ইসলাম ও মুসলমানদদর এই ভূফমদত ফনদয় 
এদসদে, ফঠে ফযমনফট তাদদর পূবমসূফররা ইরাে এবং আিগাফনিান েদরদে।..." 

ফববৃফতদত, এফট ফজার ফদদয় বলা িদয়দে ফয, "ইহুফদবাদী তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব আফমরাত, ফসৌফদ আরব এবং 
োতার এই কু্রদসড যুদে মাফেমন যুক্তরাে এবং ফমাগাফদশু েোসনদে সমথমন েরদে। এই যুদে তাদদর ফবমানগুদলা 
বের পর বের ধদর মুসলমানদদর বাফড়ঘদর ফবামাবষমর্ েরদে, ফেপর্াদস্ত্রর আঘাত িানদে এবং স্থল পদথর 
আগ্রাসন িাফলদয় িাজার িাজার মানুষদে িতযা েরদে।" 

ইসলাম ফবদরাধী েফক্ত এতগুদলা ফদে, এতসব সংগঠন ও ঐদেযর পরও এই ফজাট তাদদর লেয অজমদন সিল 
িয়ফন। বরং এই ফজাদটর সিদযাগীরা এখাদন ফনদজদদর আশ্রদয়র জনয ফনরাপদ ফোদনা জায়গাও খুাঁদজ পায় ফন, 
ফযখাদন তারা এেটু উপদভাগ েরদব। 

ফববৃফতদত ফসামাফলয়ায় যুেরত ফদেগুদলাদেও সতেম েদরদে আল োদয়দা। এসময় সম্প্রফত রাজধানী ফমাগাফদশুর 
"দসামাফল-দবফল" ফত আদয়াফজত সদেলদনর েথা উদেখ েদর বলা িদয়দে, (ফযখাদন সদেলন িলাোদল "দসামাফল-
ফবফল" ও ফবমানবন্দদর পরপর ১৫ফটর ফবফে রদেট ও ফেপর্াস্ত্র িামলা িাফলদয়দেন মুজাফিদগর্) "আমরা ঐসমি 
ফনষু্ঠর ফদেগুদলাদেও সতেম েরফে যারা এে ফনষ্ফল সদেলদন অংে ফনদয়দে। তারা আিগাফনিাদন ফয বযথম পথ 
অবলম্বন েদরদে, ফসই এেই পথ এখাদন অনুসরর্ েরদে।" 

এরপর ফববৃফতদত েত্রুদদর লেয েদর বলা িয়, "ফসামাফল জনগর্ ও মুজাফিদদদর োদে মাথা নত েরা োড়া 
েত্রুরা এই ফিারাবাফল ফথদে ফবফরদয় আসার ফোন পথ খুাঁদজ পাদব না। আত্মসমপমর্ বযতীত তাদদর বাাঁিার আর 
ফোন পথ নাই, তাই ফবপযময় আফবভূমত িওয়ার শুরুদতই আত্মসমপমর্ তাদদর জনয পফরত্রাদর্র সবমদেষ আহ্বান।" 
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এসময় ফববৃফতদত বলা িয়, "আমরা েত্রুদদরদে ফসামাফলয়ার এই জঙ্গদল (যুদের ময়দান) েদবে েরা ফথদে 
সতেম েরফে৷ োরর্ েত ফলাে এই বদন েদবে েদর তার নামফনোনা সি িাফরদয় ফগদে তার ফোদনা ফিদসব 
নাই। তাই েত্রুদদর উফিৎ এই যুদে জড়াদনার আদগ, এখানোর পুরুষদদর বীরদত্বর ইফতিাস এবং 
আক্রমর্োরীদদর ফতক্ত অফভজ্ঞতা পদড় ফনওয়া।" 

ফববৃফতদত উপদরাক্ত ফদেগুদলাদে লেয েদর বলা িয়, "এই ফদেগুদলা ফসামাফলয়ায় দাফরদ্রযতা ও দুফভমে 
ফমাোফবলায মানফবে সািাযয ও খাদয পাঠাদনার পফরবদতম, এখানোর জনগর্, ফেশু, বয়স্ক এবং মফিলাদদর িতযা 
েরদত অস্ত্র ও ফবামা পাফঠদয়দে।" 

ফববৃফতর ফেদষ, ফসামাফল জনগর্ ও ফগাত্রগুদলাদে তাদদর গফবমত মুজাফিদ সন্তানদদর পাদে দাাঁড়াদনার আহ্বান 
জানাদনা িয়। এসময় ফজার ফদদয় বলা িদয়দে ফয, "ফসামাফলয়ায় দখলদাফরদত্বর অবসান না িওয়া পযমন্ত এবং 
ইসলাদমর ফবজয় না িওয়া পযমন্ত এই যুে িলদব।" 

 

আবারও ইসরাইদলর রক্তেয়ী িামলা: ফনিত ১১, আিত েতাফধে 

ফিফলফিদন ফির রক্তেয়ী অফভযান িাফলদয়দে দখলদার ইসরাইল। এে ফদদনই ১১ ফিফলফিফন মুসফলমদে খুন ও 
েতাফধে ফিফলফিফনদে আিত েদরদে দখলদার ইসরাইফল ফসনাবাফিনী। 

গত ২২ ফিব্রুয়াফর পফিম তীদরর নাবলুদস এ ঘটনা ঘদট। সন্ত্রাসী ইসরাইফল বাফিনী সোদল এলাোফটদত ডজন 
ডজন সাাঁদজায়া যান এবং ফবদেষ বাফিনী ফনদয় অফভযান িালায়। এরপর েিদরর সমি েদবে পথ বন্ধ েদর ফদয় 
এবং দুইজন ফিফলফিফন েফতদরাধ ফযাোর বাফড় ফঘরাও েদর তারা। এ সময় দুই ফিফলফিফন ফযাোদে েিীদ েদর 
ইহুফদ ফসনারা। 

এরপরই ফিফলফিফন মুসফলমদদর সাদথ বযাপে সংঘষম শুরু িয় ইহুফদ ফসনাদদর। দুইজন মুসফলমদে খুন েরার 
পরও দখলদার ইহুফদ ফসনাদদর ববমরতা এতটুেুও েদমফন, বরং আরও ফবপদরায়াভাদব ফিফলফিফন মুসফলমদদর 
ওপর নৃেংস িামলা িালাদত থাদে তারা। িদল িতািত িন বহু সংখযে মুসফলম। 

ফিফলফিফন স্বাস্থয মন্ত্রর্ালদয়র তথযমদত, ইসরাইফল ফসনাবাফিনীর ববমদরাফিত এ অফভযাদন অন্তত ১০ জন ফিফলফিফন 
মুসফলম ফনিত এবং েমপদে ১০২ জন আিত িদয়দেন। আিতদদর মদধয েয়জন মুসফলদমর অবস্থা গুরুতর। 
তদব স্থানীয় ফবফভন্ন সূত্র মারিত েমপদে ১১ জন মুসফলম ফনিত িওয়ার খবর পাওয়া ফগদে। 

এমফনদত োয় েফতফদনই ফিফলফিফন মুসফলমদদর িতযা েরদে দখলদার বাফিনী। তার ওপর ফেেুফদন পর পরই 
বৃিৎ পফরসদর অফভযাদনর নাদম নৃেংস িামলার ঘটনা ঘটাদে ববমর ইসরাইফল বাফিনী। এ ফনদয় ২০২৩ সাদল 
এখন পযমন্ত ১৩ ফেশু সি ৬১ জন ফিফলফিফন মুসফলমদে খুন েদরদে ইসরাইফল দখলদাররা। এরপরও েফথত 
ফবশ্ব সম্প্রদায় নীফত-ননফতেতাদে পাে োফটদয় নেভাদব দখলদার ইহুফদ সন্ত্রাসবাদীদদরদেই সমথমন েদর যাদে। 
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তথযসূত্র: 
------- 
1. 10 Palestinians killed, over 100 injured by IOF gunfire in Nablus 
- https://tinyurl.com/3z53k2sv 

2. lsraeli occupation forces commit a massacre in Nablus city, killing 10 Palestinians and 
injuring more than 100 others - https://tinyurl.com/2s4d9hyp 

 

২৪ফে ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
িায়দারাবাদদ পুফলফে ফনযমাতদন এেজন ও আসাদম পুফলদের গুফলদত অপর মুসফলম খুন 

ভারদতর িায়দারাবাদদ এেজন মুসফলমদে ফগ্রপ্তাদরর পর ফনমমম ফনযমাতন েদর খুন েদরদে ফিনু্দত্ববাদী পুফলে। 
৩৫ বের বয়সী মুসফলম বযফক্ত জনাব মুিেদ োফদর তদফনে মজুফরদত শ্রফমে ফিদসদব োজ েরদতন। তার ফোন 
অপরাধ েমাফর্ত িয়ফন, বরং তার মুদখর আেৃফত এে ফিইন-ফেনতাই মামলার সাদথ জফড়ত সদন্দিভাজন বযফক্তর 
সাদথ ফমদল ফেল। শুধু এই োরদর্ই তাদে আটে েরা িয়। 

জনাব োফদদরর স্ত্রী জাফনদয়দেন, োফদর সাদিবদে গত ২৭ জানুয়ারী িায়দরাবাদদ তার ফবাদনর বাফড় ফথদে তুদল 
ফনদয়ফেল ফিনু্দত্ববাদী পুফলে। পদর ফতদলঙ্গানার ফমদে পুফলদের ফিিাজদত মারধদরর পদর গুরুতর আিত িদয় 
পদড়ন ফতফন। অবদেদষ গত ১৭ ফিব্রুয়ারী শুক্রবার ফতফন মারা যান। 

জনাব োফদদরর স্ত্রী আদরা জাফনদয়দেন, োফদর িায়দরাবাদদর গান্ধী িাসপাতাদল ফিফেৎসাধীন ফেদলন। "পুফলে 
ফসানার অলঙ্কার িুফরর অফভদযাদগ তাদে তুদল ফনদয়ফেল। তারা তার উপর ফনমমম ফনযমাতন িাফলদয়দে। তাদে 
এতটাই মারধর েরা িদয়ফেল ফয তার িাড়দগাড় ফভদঙ্গ ফগদে। ফতফন ফনদজর পাদয় দাাঁড়াদতও পাদরনফন এবং 
পুফলদের ফনযমাতদন তার ফেডফনও নষ্ট িদয় ফগদে।" 

ফমািােদ োফদদরর জীবদনর ফেষ এেফট ফভফডও েোে িদয়দে। ফসখাদন ফতফন বদলদেন, ফমদে পুফলে আমাদে 
এতটাই অেম বাফনদয় ফদদয়দে ফয স্বােরও েরদত পাফরফন এবং তার পদে অনয ফেউ েদর ফদদয়দে। 

ফমািােদ োফদদরর স্ত্রী ও দুফট সন্তান রদয়দে। তার মৃতুযর পরপরই, মুসফলমরা তার গ্রাদম জদড়া িয় এবং তার 
মৃতুযর জনয দায়ী পুফলেদদর ফবরুদে বযবস্থা ফনওয়ার দাফব জানায়। 

https://tinyurl.com/3z53k2sv
https://tinyurl.com/2s4d9hyp
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ফেন্তু অফভজ্ঞতা এবং পযমদবের্ িদলা, এ ধরদনর ঘটনায় অপরাধীদদর েখদনাই ফোদনা ফবিার িয় না। োরর্ এ 
ঘটনায় ফভফক্টম এেজন মুসফলম ফেদলন। অনযথায় ফভফক্টম ফিনু্দ িদল েখদনাই ফোন সােয েমার্ োড়া শুধু বাফিযে 
আেৃফতর ফমল থাোর োরদর্ এমন ফনমমম ফনযমাতন েরা িদতা না। 

এেইফদন গত ১৭ ফিব্রুয়াফর তাফরদখই আসাদম পুফলে অপর এেজন মুসফলম যুবেদে গুফল েদর খুন েদরদে। 

টাইমস অি ইফন্ডয়ার েফতদবদদন বলা িদয়দে, গত সপ্তাদি অপিরর্ ও িতযা মামলার সাদথ সম্পফেমত ফেেু েমার্ 
উোর েরদত পুফলে ৩৩ বের বয়সী োি আলম তালুেদারদে গুয়ািাফটর বাতািগুফল এলাোয় ফনদয় যায়। 
ফসখাদনই তাদে গুফল েদর খুন েরা িয়। 

খুদনর অপরাধ আড়াল েরদত পুফলদের ফডপুফট েফমেনার (দসন্ট্রাল) ফদগন্ত েুমার ফিৌধুরী দাফব েদরদে ফয, 
তালুেদারদে ধদর থাো পুফলেদদর ধাক্কা ফদদয় এেফট জঙ্গল এলাোর ফদদে পাফলদয় যাওয়ার ফিষ্টা েরায় তাদে 
গুফল েরা িদয়দে। 

তদব ফবদিষেরা মদন েরদেন-পুফলদের এ দাফব বািবতার পফরপন্িী। এেফট বাফিনীর োে ফথদে এেজন 
িাতেড়া লাগাদনা সাধারর্ বযফক্ত পাফলদয় আর েতটুেুই বা ফযদত পাদর! আর যফদ খুদনর ইদে না থােদতা 
তািদল তাদে পাদয় বা এমন জায়গায় গুফল েরা ফযদতা, ফযখাদন গুফল লাগদলও মানুষ মারা যায় না। আর ফেউ 
পাফলদয় যাওয়ার ফিষ্টা েরদলই ফে তাদে গুফল েদর খুন েরা তবধ িদয় যায়? 

ফবদজফপ ফনতা ফিমন্ত ফবশ্ব েমমা ২০২১ সাদলর ফম মাদস রাদজযর মুখযমন্ত্রী িওয়ার পর ফথদে ফিনু্দত্ববাদী পুফলদের 
গুফলদত এখন পযমন্ত েমপদে ৫৭ জন ফনিত িদয়দেন। ফনিতদদর অফধোংেই মুসফলম। পুফলদের সফিংসতায় 
আিত িদয়দেন অন্তত ১৫৪ জন। এোড়াও মুসফলমদদর উপর ধরপােড় ও তাদদর বসফতগুদলাদত বুলদডাজার 
িালাদনাদে ফনয়ম বাফনদয় ফনদয়দে ফবদজফপ ফনতৃত্বাধীন আসাম সরোর, ফয অফভযানগুদলাদত ফোন আইদনর 
ফতায়াক্কাও েরা িয় না। 

 

তথযসূত্র: 
--------- 
1. Muslim man arrested ‘mistakenly’, killed due to brutal custodial torture in Hyderabad 
- https://tinyurl.com/yckjmu4j 

2. Muslim man killed in Assam police firing - https://tinyurl.com/4x3kxmfa 

 

থাইলযাদন্ড মারা ফগদেন ৯ বের ধদর বন্দী থাো উইঘুর েরর্াথমী! 

https://tinyurl.com/yckjmu4j
https://tinyurl.com/4x3kxmfa
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৪৯ বের বয়সী উইঘুর মুসফলম েরর্াথমী আফজজ আবু্দোি। দীঘম ৯ বের বযাংেদের অফভবাসী বন্দী ফেফবদর বন্দী 
থাোর পর মারা ফগদেন ফতফন। েরর্াথমী ফিদসদব নুযনতম মানফবেতাদবাধও তাাঁর েফত ফদখায়ফন থাইলযান্ড। তাাঁর 
মৃতুযর পর মানবাফধোর গ্রুপগুদলা ফোভ েোে েদরদে। তারা ৯ বের ধদর থাইলযাদন্ডর বন্দী ফেফবদর থাো 
োয় ৫০ েরর্াথমীর দুদমোর মানফবে সমাধাদনর দাফব জাফনদয়দেন। 

আবু্দোি দফের্-পফিম ফজনফজয়াংদয়র (পূবম-তুফেমিাদনর) এেজন েৃষে ফেদলন। ২০১৩ সাদলর ফেষফদদে ফতফন 
থাইলযাদন্ড এদস ফপৌঁোন। সাদথ ফেল তাাঁর সাত সন্তান, তাাঁর স্ত্রী এবং ভাই। তাাঁর স্ত্রী তখন গভমবতী ফেদলন। ফোট 
এই োদিলা মালদয়ফেয়া িদয় তুফেমর পদথ যাফেদলন। তদব তাদদর থাফমদয় ফদওয়া িয় দফের্ থাইলযাদন্ড। বন্দী 
েদর রাখা িয় অফভবাসী বন্দী ফেফবদর। 

ফবশ্ব উইঘুর েংদগ্রদসর েরর্াথমী ফসোদরর ফডদরক্টদরর দাফব, থাই েতৃমপে আবু্দোিদে িাসপাতাদল পাঠাদত 
অস্বীেৃফত জাফনদয়ফেল। অথি আবু্দোি োয় এে মাস ধদরই খুব অসুস্থ। 
“ফতফন োফে ফদফেদলন এবং রক্ত-বফম েরফেদলন। ফখদত পারদতন না। এেজন ডাক্তার তাদে পরীো েদর বদল 
ফয, তাাঁর অবস্থা না-ফে সাধারর্ (Normal) আদে!” 

অবদেদষ তাাঁর অবস্থা যখন োয় মরর্াপন্ন, তখন ফনদয় যাওয়া িয় িাসপাতাদল। ফেন্তু িাসপাতাদল ফপৌঁোর 
ফেেুেদর্র মদধযই ডাক্তাররা তাাঁদে মৃত ফঘাষর্া েদর। মৃতুয সনদদ বলা িয়, ফতফন িুসিুদসর সংক্রমদর্ মারা 
ফগদেন। 

িীদনর েফমউফনে সরোর উইঘুর মুসফলমদদর ফবরুদে ইফতিাদসর জঘনযতম গর্িতযা িালাদে। িীদনর 
সন্ত্রাসবাদদর েবল ফথদে মুফক্ত ফপদত মাতৃভূফম োড়দত বাধয িদয়দেন বহু উইঘুর েরর্াথমী। ফেন্তু ফবশ্ববাসী উইঘুর 
মুসফলমদদর েফত সুফবিার েদরফন। অদনদে উইঘুর মুসফলমদদর আবাদরা িীদনর োদে ফিরত পাফঠদয়দে। 

থাইলযান্ড ২০১৫ সাদল ১০৯জন উইঘুর মুসফলমদে িযান্ডোি পফরদয় িীদন ফিরত পাঠ। আফজজ আবু্দোির ভাইও 
তাাঁদদর এেজন। এই উইঘুর মুসফলমদদরদে রাোয়ত্ত িীনা ফমফডয়া সন্ত্রাসবাদী োযমক্রদম যুক্ত বদল অফভফিত 
েদর। িীদন ফিরত ফযদত বাধয িওয়ার পর এই মুসফলমদদর ভাদগয েী ঘদটফেল তা জানা যায়ফন। 

গত বের পযমন্ত আরও অন্তত ৫০জন উইঘুর মুসফলম থাইলযাদন্ডর ফবফভন্ন ফডদটনেন ফসোদর আটে আদেন। 
তাাঁদদর অবস্থা খুবই খারাপ বদল জাফনদয়দেন তাাঁদদর সািাদযযর ফিষ্টাোরী েমমীরা। উইঘুর মুসফলমদদর এেজন 
ফথদে অপরদে পৃথে রাখা িদয়দে, বাফিদরর ফবশ্ব ফথদে সমূ্পর্ম ফবফেন্ন েদর ফদওয়া িদয়দে তাাঁদদর। এ ফযন 
িীদনরই আদরে ফডদটনেন ফসোর! 

দয ফপপল’স অযামপাওয়ারমযাে িাউদন্ডেদনর োফলদা তাোরুদয়নসুে বদলদেন, “সাধারর্ থাই োরাগারগুদলা 
ফথদে এগুদলা আরও অদনে ফবফে খারাপ, খুব ফবফে জনােীর্ম, খাবাদরর অভাব আদে। ফয খাবার ফদওয়া িয়, 
তাও স্বাস্থযের নয়। মুসফলম বন্দীদদর জনয িালাল খাবাদরর ফোদনা বযবস্থা ফনই। পানীয়গুদলাও পফরোর নয়; 
টযাদপর পাফন পান েরদত িয়। স্বাস্থযযদের বযবস্থা ফনই বলদলই িদল। অসুস্থ িদয় পড়দল, তাদদরদে ফেবল 
ফপইন-ফেলার অথবা এই ধরদনর ফিফেৎসা ফদওয়া িয়।” 
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আফজজ আবু্দোির মৃতুয- েফথত আন্তজমাফতে সম্প্রদায় উইঘুর মুসফলম েরর্াথমীদদর েফত ফেমন অফবিার েদরদে, 
তার এেফট দৃষ্টান্ত িদয় থােদব। 

 

তথযসূত্র:  
-------- 
1. Uyghur asylum seeker dies after 9 years in detention - https://tinyurl.com/ywvxeued 
2. Aziz Abdullah: Uyghur asylum-seeker death heaps pressure on Thailand 
- https://tinyurl.com/yeytksu5 

 

আসন্ন গ্রীদে তীব্র ফবদুযৎ সংেট অবেযম্ভাবী! 

সরোর নানা অজুিাদত জ্বালাফনর দাম বাফড়দয়দে। এর িদল ফবদড়দে ফবদুযৎ উৎপাদদনর খরিও। খরি ফেগুর্ 
বৃফে পাওয়ায় আবার েদমদে ফবদুযদতর উৎপাদন। গত বের জানুয়াফরদত ফযখাদন উৎপাদন িদয়ফেল োয় ১৫ 
িাজার ফমগাওয়াট, ফসখাদন এ বের জানুয়াফরদত েফতফদন ৭ ফথদে সদবমাচ্চ ১০ িাজার ফমগাওয়াট ফবদুযৎ উৎপাদন 
িদয়দে। অথি বতমমাদন ফদদে ফবদুযদতর িাফিদা রদয়দে সাদড় ১৩ িাজার ফমগাওয়াট। এর িদল সারা ফদে তীব্র 
ফলাডদেফডংদয়র েবদল পদড়। 

এফদদে গ্রীেোল ফনেটবতমী। তীব্র গরদম মানুদষর অবস্থা ফযমন খারাপ থাদে, ফতমফন িসদলর মাদঠও েদয়াজন 
িয় পাফনর। আর ফদদের অফধোংে জায়গায় পাফন ফসি ফদদত িয় ফমাটদরর মাধযদম। এজনয িাফিদা োয় ফেগুর্ 
ফবদড় যাদব। ফেন্তু ফসই িাফিদা পূরদর্র ফবদুযৎ ফে আদে ফদদে? ফনই; েীদত যখন ফবদুযদতর িাফিদা সবদিদয় েম, 
তখনও তদফনে ফদড়-দুই ঘণ্টা বা তারও ফবফে টানা ফলাডদেফডং েরা িদয়দে। গ্রীদে ফয এই ফলাডদেফডং ভয়াবি 
আোর ধারর্ েরদব, ফবদেষজ্ঞরা তা স্পষ্ট েদরদেন। 

ফবদেষজ্ঞদদর মদত, িাফিদার তুলনায় উৎপাদন বাড়াদনা সম্ভব নয়। ফেননা, বতমমাদন ডলার সঙ্কদটর োরদর্ 
েয়লা, এলএনফজ ও জ্বালাফন ফতল আমদাফন বযািত িদে। েয়লা সঙ্কদটর োরদর্ এে মাস বন্ধ ফেল বাদগরিাদটর 
রামপাল তাপফবদুযৎ ফেদের উৎপাদন। গত ১৫ ফিব্রুয়াফর এ ফেদে আবার উৎপাদন শুরু িদয়দে। তদব েয়লা 
আমদাফন না েরা ফগদল এফেদলর পর ফির ফেেফটর উৎপাদন বন্ধ িদয় যাদব। ফবদুযৎদেদের েেল্প পফরিালে 
ফনদজই এমন েঙ্কা েোে েদরদেন। 

রামপাল তাপ ফবদুযৎদেদের েেল্প পফরিালে সুভাষ িে পাদণ্ড বদলন, এখন পাইপলাইদন ফয েয়লা রদয়দে তা 
ফদদয় ফেেফটর এেফট ইউফনট আগামী এফেল পযমন্ত িালাদনা সম্ভব। এর মদধয এলফস জফটলতা না োটদল েয়লা 
আমদাফন বযািত িদব। িদল ফেেফট িালু রাখা সম্ভব িদব না। 

https://tinyurl.com/ywvxeued
https://tinyurl.com/yeytksu5
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এভাদব ফদদে বতমমান তীব্র ডলার সঙ্কদটর েভাব পড়দে ফবদুযৎ উৎপাদদনও। অদনে ফবসরোফর ফেে জ্বালাফন 
সঙ্কদটর োরদর্ তাদদর উৎপাদন বন্ধ ফরদখদে। জ্বালাফন আমদাফনর জনয এলফস খুলদত বাংলাদদে বযাংদের োদে 
ডলার ফিদয়দে তারা। ফেন্তু আওয়ামী সরোদরর দুনমীফত-লুটপাদটর োরদর্ ফদদের ফরজাদভমর অবস্থা টালমাটাল। 
এ অবস্থায় জ্বালাফন আমদাফনর জনয েদয়াজনীয় ডলার ফদদত পারদে না বাংলাদদে বযাংে। তাই আসন্ন গ্রীে 
ফমৌসুদম ফবদুযৎ সঙ্কট আরও তীব্র আোর ধারর্ েরদব বদল সংফিষ্টরা মদন েদরন। 

এফদদে আবার ফবসরোফর খাদতর ফবদুযৎদেেদে ফনয়ফমত ফবল ফদদত পারদে না ফপফডফব। গত আগে ফথদে 
ফবল বদেয়া োয় ১৭ িাজার ফোফট টাো। এদত জ্বালাফন ফতল আমদাফন েরদত পারদে না ফবসরোফর মাফলদেরা। 
ফপদট্রাবাংলার োদে ফপফডফবর গযাস ফবল বদেয়া ৫ িাজার ফোফট টাোর ফবফে। ঘাটফত ফমটাদত সরোর ফবদুযদতর 
দাম আরও বাড়াদনার ফিন্তা েরদে বদল ফপফডফব সূদত্র জানা ফগদে। গত ১১ বেদর পাইোফর পযমাদয় ১১ বার ও 
খুিরা পযমাদয় ১২ বার ফবদুযদতর দাম বাড়াদনা িদয়দে। 

ফবদেষজ্ঞদদর মদত, অপফরেফল্পত উন্নয়দনর োরদর্ই ফবদুযৎ খাদত উৎপাদন খরি ফবদড়দে। বেদর ২০ িাজার 
ফোফট টাোর ফবফে িদল যাদে ফবদুযৎদেদের ভাড়া পফরদোদধ। সামদন এই খরি আরও বাড়দব। এ োড়া জ্বালাফন 
খাদত আমলাফনভমরতাদে বতমমান পফরফস্থফতর জনয দায়ী েরদেন ফবদেষজ্ঞরা। 

সাদবে তত্ত্বাবধায়ে সরোদরর েধান উপদদষ্টার জ্বালাফনফবষয়ে ফবদেষ সিোরী ম. তাফমম ইনফেলাবদে বদলন, 
আমদাফন মাথায় ফরদখ পফরেল্পনা েরাই িদয়ফেল। মূলযবৃফে েদর সমাধান িদব না। এ খাদতর মূল সমসযা এখন 
ডলাদরর সংস্থান। এফট েরা না ফগদল ফবদুযৎ উৎপাদদনর িযাদলি ফথদেই যাদব। 

েফতদবদে : সাইিুল ইসলাম 

তথযসূত্র: 
১. িরম সঙ্কদট ফবদুযৎ উৎপাদন 
- https://tinyurl.com/bdf88sru 

 

ফমাগাফদশুর ফগ্রন-দজাদন ইনফগমাসী িামলা: িতািত েমপদে ৭৯ েত্রুদসনা 

এবার ফসামাফলয়ার রাজধানী ফমাগাফদশুর উত্তরাঞ্চদল বড় ধরদর্র সামফরে অফভযান িাফলদয়দেন আল-োদয়দা 
সংফিষ্ট ইসলাফম েফতদরাধ ফযাোরা। িামলফট ফসফনয়র সামফরে েমমেতমাদদর অবস্থান লেয েদর িালাদনা িদয়দে, 
যাদত েমপদে ৭৯ ফসনা ফনিত িদয়দে বদল জানা ফগদে। 

স্থানীয় সূত্রমদত, গত ২১ ফিব্রুয়াফর মঙ্গলবার স্থানীয় সময় দুপুর ২টার ফদদে রাজধানী ফমাগাফদশুর আল-আফজজ 
ফজলার ফগ্রন-দজান এলাোয় এেফট ভবন টাদগমট েদর িামলার ঘটনাফট ঘদট। িামলার লেবস্তু িওয়া ভবনফট 
ফসামাফল ফস্পোল ফিাদসমর এেফট ফগাপন আিানা বদল জানা ফগদে। 

https://tinyurl.com/bdf88sru
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েফতদরাধ বাফিনী িারাোতুে োবাদবর সামফরে মুখপাদত্রর এে ফববৃফত ফথদে জানা যায়, মুজাফিদদদর িামলার 
লেবস্তু বাসভবনফট ফসামাফল ফসফনয়র সামফরে েমান্ডার ফজনাদরল গারাদবদয়র ফেদলা। এই ভবনফট ফসামাফল 
সামফরে বাফিনীর ফগাপন সদর দিতর এবং ফিফেৎসা ফেে ফিদসদব বযবহৃত িফেল। 

সম্প্রফতে মাসগুদলাদত ফেেীয় ফিরান রাদজয োবাব মুজাফিফদন ও ফসেুযলার ফসামাফল বাফিনীর মদধয তীব্র লড়াই 
িলদে। আর এই যুদে োবাব মুজাফিফদদনর িামলায় আিত িওয়া গুরত্বপূর্ম েমান্ডার ও ফসনা সদসযদদর রাজধানীর 
উপদরাক্ত বাসভনফটদত ফগাপদন ফিফেৎসা ফদওয়া িফেল। িারাোতুে োবাব েোসন এই তথয ফনফিত িওয়ার 
পরই এফটদত িামলার পফরেল্পনা েদরন এবং মঙ্গলবার িামলাফট পফরিালনা েদরন। 

সূত্রমদত, োবাদবর েদয়েজন ইনফগমাসী মুজাফিদ খুবই বুফেমত্তার সাদথ উক্ত ভবনফটদত ঢুদে পদড়ন এবং অল্প 
সমদয়র মদধয ভবনফট ফনদজদদর ফনয়ফন্ত্রদর্ ফনন। এরপর মুজাফিদগর্ ভবনফটদত অবস্থান ফনওয়া ফসফনয়র সামফরে 
েমমেতমা, েমান্ডার ও ফসনা সদসযদদর িতযা েরদত থাদেন। অফভযাদন অংেগ্রির্োরী োবাদবর এেজন 
ইনফগমাসী মুজাফিদ জানান, ফতফন এেফট রুদমই ফসামাফলয়ান বাফিনীর ২২ ফসনার মৃতদদি পদড় থােদত ফদদখদেন, 
বাফে রুমগুদলাদতও োবাদবর িামলায় অনুরূপ ফসনা সদদসযর লাে পদড়দে। 

এফদন যুদের ৮ম ঘোয় িারাোতুে োবাব সংফিষ্ট ফমফডয়া সূত্র জানায়, অফভযাদন মুজাফিদগর্ এখন পযমন্ত 
ফসামাফল বাফিনীর অফিসার, ফসনা সদসয, ফমফলফেয়া ফনতাসি অন্তত ৭০ েত্রুদে িতযা েদরদেন। যাদদর মাদা 
তুফেম বাফিনী োরা েফেফেত ফসামাফল ফবদেষ বাফিনীর েমান্ডার-ইন-ফিি "িামমাদ" এর নামও রদয়দে। (িামলা 
তখনও িলমান ফেদলা, পরবতমীদত ফনিত েত্রুদসনার সংখযা ৭৯ োফড়দয়দে আলিামদুফলোহ্।) 

োবাব মুখপাদত্রর ফববৃফতদত আরও ফযাগ েরা িদয়দে ফয, আমার আোির েত্রুদদর বলফে, "স্বদেও এটা ভাবদবন 
না ফয আপফন ফযটাদে ফনদজর জনয ফনরাপদ গতম মদন েরদেন, ফসখাদন আপফন ফনরাপদ আশ্রদয় লুফেদয় থােদত 
পারদবন, যার িতুপমাে েফঠন ফনরাপত্তার িাদদর ফঢদে রাখা িদয়দে। েত্রুরা যতই েফক্তোলী ঘাাঁফট আর ফনরাপদ 
গদতম আশ্রয় ফনেনা ফেন, এই উোির বীর মুজাফিদরা তাদদরদে ফসখাদনই তাড়া েরদবন এবং িতযা েরদবন।" 

উদেখয ফয, রাজধানী ফমাগাফদশুদত উচ্চ-িদরর ফনরাপত্তা বযবস্থা থাো সদত্ত্বও, লের্ীয়ভাদব িারাোতুে োবাব 
মুজাফিফদন সম্প্রফত গুরুত্বপূর্ম সরেফর ও সামফরে পদয়েগুদলাদত আক্রমর্ েদরদেন। আঞ্চফলে সূত্রগুফলর মদত, 
আে-োবাব বতমমাদন আলিামদুফলোহ্ এতটাই েফক্তোলী িদয়দে ফয, রাজধানী ফমাগাফদশুর মদতা গুরত্বপূর্ম েিদর 
এদের পর এে সিল সামফরে অফভযান পফরিালনা েরদে। ফসই সাদথ ফসামাফল েোসদনর অভযন্তরীর্ তথযও 
তাাঁরা সংগ্রি েরার মদতা সেমতা ফদফখদয় যাদেন, আলিামদুফলোহ্। 

 

মাফল || জাফতসংদঘর সামফরে েনভদয় আল-োদয়দার িামলায় ৮ ফসনা িতািত 

পফিম আফিোর ফদে মাফলর উত্তরাঞ্চদল জাফতসংদঘর দখলদার বাফিনীর উপর এেফট িামলা িাফলদয়দেন আল-
োদয়দা সংফিষ্ট ইসলাফম েফতদরাধ ফযাোরা। এই িামলায় ৩ ফসনা ফনিত িওয়ার েথা স্বীোর েদরদে জাফতসংঘ। 
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স্থানীয় সূত্রমদত, গত ২১ ফিব্রুয়াফর স্থানীয় সময় সোল ৯:৩০ ফমফনদটর ফদদে এই িামলার ঘটনাফট ঘদট। 
সূত্রমদত, জাফতসংদঘর সামফরে েনভয়ফট যখন এেফট অস্থায়ী সামফরে ঘাাঁফট ফথদে ফসভাফর েিদরর ফদদে 
ফিরফেল, তখন উত্তরাঞ্চলীয় ফমাফপ্ত রাদজযর বাফন্দগাড়া এলাোর এেফট সড়দে ফসফট িামলার ফেোর িয়। 

সূত্র জানায়, আল-োদয়দা সংফিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসফলফমদনর (দজএনআইএম) মুজাফিফদন 
েতৃমে এেফট েফক্তোলী আইইফড (দবামা) ফবদফারদর্র মাধযদম িামলাফট িালাদনা িদয়ফেল। এর িদল জাফতসংদঘর 
এেফট সাাঁদজায়া যান মারাত্মেভাদব েফতগ্রি িয়। ফসসময় ঐ সাাঁদজায়া যাদন থাো জাফতসংদঘর অন্তত ৩ তসনয 
ফনিত এবং আরও ৫ তসনয আিত িয়। 

তদব ফনিত ফসনাদদর জাতীয়তা এখাদনা েোে েদরফন জাফতসংঘ। 

উদেখয ফয, ২০১৩ সাদল জাফতসংঘ মাফল যুদে ফনজ ফমত্র ফদেগুদলার িাজার িাজার ফসনা ফনদয় অংেগ্রির্ েদর, 
যার মাধযদম এই সফেফলত ফসেুযলার-ফলবাদরল ফজাট বাফিনী মাফলদত েফতফষ্ঠত িদত যাওয়া ইসলাফম 
োসনবযবস্িাদে েফতিত ও ফবলফম্বত েদর। 

ফসই ফথদে মাফলদত মুজাফিদগর্ দখলদার আগ্রাসী রােগুদলাদে টাদগমট বানাদনার পাোপাফে জাফতসংদঘর সামফরে 
বাফিনীদেও ফনদজদদর সামফরে টাদগমদট পফরর্ত েদরদেন। এদত জাফতসংদঘর অসংখয তসনয ফনিত এবং আিত 
িয়। 
এই ফমেদন দখলদার আগ্রাসী ফজাদটর পদে বাংলাদদদের ফসনাবাফিনীও অংেগ্রির্ েদরদে। 

তদব ইফতমদধয এই যুদে মুজাফিদদদর িামলার বযাপে েয়েফত িওয়ায় জাফতসংঘ মাফলদত তাদদর এই 
আগ্রাসনদে সবিাইদত মারাত্মে ফমেন ফিদসদব ফবদবিনা েদরদে। 

 

েত্রুর ফসনা-েনভদয় এফেউএফপ'র অতফেমত িামলা: িতািত েমপদে ১৩ েত্রুদসনা 

সম্প্রফত ইদয়দমদনর আবইয়াদন ২ফট পৃথে িামলা িাফলদয়দেন আল-োদয়দা সংফিষ্ট ইসলাফম েফতদরাধ ফযাোরা। 
এদত আরব আফমরাদতর ভাড়াদট ফমফলফেয়া বাফিনীর অন্তত ১৩ তসনয িতািত িদয়দে। 

আল-মালাফিম ফমফডয়া সূত্র জানায়, জামা'আত আনসারুে েফরয়াহ্'র মুজাফিদগর্ গত ১৬ ও ১৭ ফিব্রুয়াফর 
ইদয়দমদনর আবইয়ান রাদজয উক্ত দু'ফট অতফেমত িামলা িাফলদয়দেন। মুজাফিদগর্ তাদদর েথম িামলাফট িালান 
আবইয়াদনর আল-বাফেরা এলাোয়। আরব আফমরাত সমফথমত ফমফলফেয়া বাফিনীর এেফট বিদর পরপর দুফট 
ফবদফারে ফডভাইস ফবদফারদর্র মাধযদম িামলাফট িালাদনা িয়। এেফট ফবদফারর্ ঘটাদনা িয় ফমফলফেয়াদদর 
বিনোরী এেফট অযামু্বদলি লেয েদর, অনযফট িালাদনা ফমফলফেয়াদদর পদাফতে দল লেয েদর। 
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োথফমে ফরদপাটম অনুযায়ী, আল-বাফেনায় মুজাফিদদদর পফরিাফলত এই িামলায় আরব আফমরাত-সমফথমত 
ট্রানফজেনাল োউফিল বাফিনীর অন্তত ২ তসনয ফনিত এবং আরও ৭ তসনয আিত িদয়দে। ফসই সাদথ অযামু্বদলিফট 
েফতগ্রি িদয়দে। 

এই িামলার এেফদন পর গত ১৭ ফিব্রুয়াফর শুক্রবার মুজাফিদগর্ তাদদর তৃতীয় সিল িামলাফট িালান 
আবইয়াদনর ওমরান উপতযোয়। এলাোফটদত মুজাফিদগর্ আরব আফমরাত সমফথমত বাফিনীর এেফট টিলরত 
দলদে টাদগমট েদর পরপর দুফট ফবামা িামলা িালান। এদত ফমফলফেয়াদদর ২ফট ফমাটরসাইদেল ধ্বংস িদয় যায় 
এবং আদরািী ৪ ফমফলফেয়া িতািত িয়। 

 

 

২৩ফে ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
ইফরফত্রয়ান বাফিনীর েফেের্োপ্ত ২৯ তসনয োবাব মুজাফিফদদনর িাদত ফনিত 

ফসামাফলয়ার ফসন্ট্রাল োদবফলদত সম্প্রফত এেফট হৃদয় েোফন্তের িামলা িাফলদয়দেন ইসলাফম েফতদরাধ বাফিনী 
িারাোতুে োবাব। এই িামলায় ফসামাফল ফস্পোল ফিাদসমর েমান্ডার সি অন্তত ২৯ তসনয ফনিত িদয়দে বদল 
জানা ফগদে। িামলায় আরও অন্তত েদয়ে ডজন তসনয আিত িদয়দে বদল জানা ফগদে। 

েফতদরাধ বাফিনী িারাোতুে োবাদবর তথয অফিদসর এেফট ফেস ফবজ্ঞফপ্তদত উক্ত আক্রমদর্র ফবেদ ফববরর্ 
ফদওয়া িদয়দে। ফবজ্ঞফপ্ত অনুযায়ী, হৃদয় েোফন্তের উক্ত িামলাফট গত ১৯ ফিব্রুয়াফর রফববার সোদল িালাদনা 
িদয়ফেল। উক্ত িামলায় ফসামাফল ফস্পোল ফিাদসমর ফয ইউফনদটর তসফনেদদর টাদগমদট েরা িদয়ফেল, তারা সম্প্রফত 
ইফরফত্রয়ান ফসনাবাফিনীর োরা েফেের্োপ্ত িয়। 

আস-োবাদবর ফেস ফবজ্ঞফপ্তদত বলা িদয়দে, "রফববার সোদল মুজাফিদগন মধয োদবফল অঞ্চদলর দারু-ফনেমার 
উপেদে উক্ত অতফেমত িামলাফট িালান। এর মাধযদম মুজাফিদগর্ ফসামাফল বাফিনীর বযাপে েয়-েফত সাধন 
েদরন, এদত েত্রুদদর ফথদে অদনে তসনয ফনিত ও আিত িয়। ফসই সাদথ মুজাফিদগর্ মুরতাদ বাফিনীর োে 
ফথদে অসংখয অস্ত্র ও সামফরে সরিামও গফনমত লাভ েদরন। 

োথফমে ফরদপাটম অনুযায়ী, এই িামলায় ফনিত তসদনযর সংখযা েমপদে ২৯ জন, যাদদর মদধয ফসনাবাফিনীর 
ফনতৃত্বদানোরী েধান েমান্ডারসি ৬ ফসনার মৃতদদি ঘটনাস্থদল ফরদখই পাফলদয় যায় ফসেুযলার ফসনারা। ফরদপাদটম 
আরও ফযাগ েরা িয় ফয, অতফেমত এই িামলায় অন্তত েদয়ে ডজন তসনয আিতও িদয়দে। 

ইফরফত্রয়ান বাফিনী োরা েফেফেত এই বাফিনীর উপর িামলার োরর্ সম্পদেম জানা যায় ফয, এই ফসনারা 
আদেপাদের গ্রামীর্ এলাোয় বসবাসোরী মুসফলম জনগদর্র উপর জুলুম ফনযমাতন িালাফেল। িদল জনগর্ 
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অফতষ্ট িদয় আে-োবাব মুজাফিদদদর সিায়তা োমনা েদরন। আর তখনই মুজাফিদগর্ এই অফভযান পফরিালনার 
ফসোন্ত ফনন। 

ফেস ফবজ্ঞফপ্তর ফেষাংদে বলা িয়, "আে-োবাব মুজাফিফদন মুসফলম উোির ফনরাপত্তা, ইসলামী েরীয়া বািবায়ন 
এবং সমি মুসফলম ভূফমদে োদির ও মুরতাদদদর িাত ফথদে মুক্ত েরার জনয লড়াই েরদে। আে-োবাব 
েোসন এই দাফবর পুনরাবৃফত্ত েরদে ফয, মুসফলম জনগর্দে ফসামাফল সরোদরর গুরত্বপূর্ম স্থাপনা, েত্রু ঘাাঁফট, 
ফেে এবং অফিস ফথদে দূদর থােদত িদব।" ফেননা এই স্থানগুদলা মুজাফিদদদর িামলার েধান লেযবস্তু। 

আর িারাোতুে োবাব আল-মুজাফিফদন কু্রদসডার এবং তাদদর ক্রীড়নে আোহ্ দদ্রািী ফসামাফল বাফিনী ও 
আন্তজমাফতে ফজাদটর ফবরুদে ফজিাদ িাফলদয় যাওয়ার েফতশ্রুফত ফদদে, যতের্ না ফসামাফল অঞ্চল ফথদে 
আক্রমর্োরী েত্রুরা ফবতাফড়ত িয়, এবং এই পুদরা ভূফম আোির েফরয়াহ্ োরা োফসত িয়।" 

 

 

২২ফে ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
আিগাদন েফরয়া োসন: োেমস রাজস্ব আদাদয় ফরেডম! 

আিগাফনিান োেমস ফবভাদগর ইফতিাদস েথমবাদরর মদতা এে অথম বেদর ১০০ ফবফলয়ন আিগাফন মুদ্রা বা 
১১২ ফোফট ডলাদররও ফবফে রাজস্ব আদায় িদয়দে, তাও আবার মাত্র ১১ মাদসই। তাফলবান সরোদরর অথম 
মন্ত্রর্ালয় ফথদে এে ফববৃফতদত এ তথয েোে েরা িয়। 

ইসলাফম ইমারদতর োসদনর আদগ, ফদেফটর বাৎসফরে োেমস রাজদস্বর পফরমার্ েখদনাই ৭২ ফবফলয়ন 
আিগাফন বা ৮০.৬ ফোফট ডলাদরর ফিদয় ফবফে আদায় িয়ফন। অথি, এবার দখলদার আদমফরোদে পরাফজত 
েদর েমতায় আসার পর তাফলবান সরোর জরুফর খাদয পদর্য ৬৭% রাজস্ব ের েফমদয় ফদদয়দে। তারপরও 
িলফত অথমবের ফেষ িওয়ার এে মাস বাফে থােদতই োেমস ফবভাগ ১০০ ফবফলয়ন আিগাফন রাজস্ব আদাদয়র 
মাইলিলে অফতক্রম েরদত সেম িদয়দে। 

ইসলাফম ইমারত েতৃমপে জাফনদয়দেন, ফপোদার ও েফতশ্রুফতবে সদসযদদরদে োেমস ফবভাদগ ফনদয়াগ ফদওয়া 
িদয়দে। তাই দুনমীফত ফনদম এদসদে েূদনযর ফোঠায়। আর োদজ এখন পূর্ম স্বেতা রদয়দে। 

এোড়াও, এখন বাফর্ফজযে পদর্যর দ্রুত পফরবিদনর জনয আিগাফনিাদনর োেমস অফিস ২৪ ঘণ্টার মদধয ১৬ 
ঘণ্টাই োজ েদর থাদে। পাোপাফে, বযবসায়ীদদর জনয সমসযা সৃফষ্টোরী বা দুনমীফতর ফেত্র েস্তুতোরী ফবষয়গুদলা 
সমূদল উৎপাটন েরা িদয়দে। 
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অথম মন্ত্রর্ালয়, ফবদেষভাদব োেমদসর ফজনাদরল ফডদরক্টর ফদেফটর োেমস ফবভাদগর আধুফনোয়ন েদরদেন 
এবং বযবসায়ীদদর জনয জরুফর সব সুদযাগ-সুফবধা সৃফষ্ট েরদেন। এর মাধযদম আো েরা যায় জাতীয় োেমস 
রাজস্ব আরও বাড়দব এবং স্বেতার সাদথ রােীয় ফোষাগাদর এই রাজস্ব পাঠাদনা সম্ভব িদব। 

এভাদব আিগাফনিাদনর অথমননফতে সমৃফের লদেয সেল ফদদেই োজ েদর যাদেন ইসলাফম ইমারত েতৃমপে। 
িলফত অথমবেদর ১১ফট বড় েদজক্ট িাদত ফনদয়দেন তাাঁরা। এগুদলা ফদদের সমৃফেদত বড় অবদান রাখদব বদল 
আো েরা যায় ইনোআোি। 

 

তথযসূত্র:  
-------- 
1. Current Year’s Custom Revenues Surpasses 100 Billion AFN 
- https://tinyurl.com/9u9m7h3y 

 

‘োবা’ সদৃে নতুন স্থাপনা: েী িায় মুিাোদ ফবন সালমান? 

ফসৌফদ আরদবর রাজধানী ফরয়াদদ পফবত্র োবার আদদল ফবোল এে ভবন ফনমমাদর্র পফরেল্পনা েদরদে পফিমাদদর 
তাাঁদবদার মুিাোদ ফবন সালমান। এই ভবদনর নামেরর্ও েরা িদয়দে পফবত্র োবার সাদথ ফমল ফরদখ – ‘মুোব’। 

৪০০ ফমটার লম্বা, ৪০০ ফমটার িওড়া, ৪০০ ফমটার উাঁিু এই েেল্পফটদে েফথত েগফতেীলতা, স্থায়ীত্ব, তথয েযুফক্ত 
এবং উদ্ভাবদনর ফলাবাল আইেন ফিদসদব গর্য েরদে ফসৌফদ েোসন। 

 

https://tinyurl.com/9u9m7h3y
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ফনউইয়দেমর ১০২ তলাফবফেষ্ট এম্পায়ার ফেট ফবফল্ডং এর মদতা ২০ফট রাজেীয় অট্টাফলো থােদব এই মুোদবর 
ফভতর। এফটদে তারা ফঘাষর্া েদরদে নতুন জগদতর েদবেোর, ফরয়াদদর নতুন ফিিারা, তাদদর স্বে ফিদসদব। 
ফিাদটল, ফসদনমা িল, ফবদনাদদনর স্থান, েনসাটম িল, জাদুঘর, েফথত সাংসৃ্কফতে অনুষ্ঠাদনর িল, ইতযাফদ িাদিোর 
ফেে থােদব এই মুোদবর ফভতর। 

এই েেল্পফট ইদতামদধয উদোধন েদরদে ফেি মুিােদ ফবন সালমান। ফঘাষর্া েরা িদয়দে ফয, ফস ফনদজই ফনউ 
মুরাব্বা ফডদভলপদমে ফোম্পাফনর সভাপফতত্ব েরদব। এর লেয িদে ‘ফবদশ্বর বৃিত্তম আধুফনে েিরতফল’ 
স্থাপদনর নাদম অিীলতা এবং ফনাংরাফমর েসার ঘটাদনা। 

ফসৌফদ সরোদরর পাবফলে ইনদভেদমে িান্ড এে ফববৃফতদত বদলদে, েেল্পফটদত এেফট জাদুঘর, এেফট েযুফক্ত 
ফবশ্বফবদযালয়, এেফট ফথদয়টার এবং ৪০ফটরও ফবফে ফবদনাদন ফেে থােদব। 

পফবত্র োবাদে মিান আোি ফবদেষ মযমাদা দান েদরদেন। োবা সবমদাই মানবজাফতর েতযাবতমনস্থল, যার ফদদে 
মানুষ বারবার ফিদর ফযদত বযােুল িদয় থাদে। লে লে টাো বযয় েদরও েফত বের ফোফট ফোফট মানুষ এই 
োবা ঘর তাওয়াি েরদত যায়। এে েথায় বলা যায়, ফসৌফদ আরদবর নাম শুনদলই মানুদষর মদন ফয ফিত্র িুাঁদট 
ওদঠ তা িদে পফবত্র োবা। 

ধারর্া েরা িদে, োবার েফত মানুদষর এই আেষমর্ এবং ভালবাসাদে ম্লান েরার অপদিষ্টা ফিদসদবই েফথত 
এই মুোব েদজদক্টর উদদযাগ ফনদয়দে মুিাোদ ফবন সালমান। তার োযমক্রম ফথদে েতীয়মান িয় - ফস মক্কা-
মদীনার পফবত্র ভূফমদে সমূ্পর্মরূদপ পফিমা সংসৃ্কফতদত পফরবতমন েরদত িাদে। 
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এই লদেয ফস তার ফভেন-২০৩০ ফঘাষর্া েদরদে। অথমাৎ ২০৩০ সাদলর মদধয ফসৌফদ আরবদে পুদরাপুফর পফিমা 
সংসৃ্কফতদত পফরবতমন েরার লেয পূরর্ েরদত িায় - এমনটাই েতীয়মান িদে। ইদতামদধয ফদেফটদত বহু 
ইসলাম ফবদরাধী পফিমা সংসৃ্কফত ও েদজক্ট িালু েদরদে, যা ফবশ্ববাসীর অজানা নয়। 

এখন আরদবর পফবত্র ভূফমদত ফনয়ফমত গাদনর েনসাটম িয়, ফযখাদন সারা ফবদশ্বর নতমে-নতমেীদদর ফডদে আনা 
িয় আর আরব যুবে-যুবতীরা ফমদত উদঠ তপোফিে উন্মাদনায়; অসংখয ফসদনমা িল বানাদনা িদয়দে, ফযখাদন 
ফদখাদনা িয় িফলউড-বফলউদডর অিীল সব ফসদনমা। এরই িূড়ান্ত ধাপ িদে মুোব। 

মক্কা-মদীনার পফবত্র ভূফমদত অিীলতার েিার-েসার, এবং বাইতুোির মযমাদািাফন ঘটাদনার উদিদেয গৃিীত সেল 
পদদেদপর ফবরুদে রুদখ দাাঁড়াদনা উোির ঈমানী দাফয়ত্ব। আোি উোিদে তার দাফয়ত্ব পালদনর তাওফিে দান 
েরুন। আমীন। 

 
ফলদখদেন : ইউসুি আল-িাসান

 

তথযসূত্র: 
1. ‘New Kaaba’: Saudi Arabia plans to build giant cube building in Riyadh 

- https://tinyurl.com/yc857eym 
2. A first look at Saudi Arabia's new 400x400x400-meter Riyadh tower proposal 

- https://tinyurl.com/mrysb68a 

 

 

২১ফে ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
মুসফলম ফবদেষী বক্তবয ফদদয়ই যাদে ভারদতর ফিনু্দ ধমমগুরুরা; ফনিুপ েোসন 

োলীিরর্ মিারাজ – ভারদতর এে ফিনু্দ ধমমগুরু। এদের পর এে ইসলাম ফবদেষী ও মুসফলমদদর ফবরুদে 
উসোফনমূলে বক্তবয ফদদয় যাদে এই উগ্র ফিনু্দত্ববাদী। গত ৯ ফিব্রুয়াফর, মিারাদে সাোল ফিনু্দ সংগঠন 
আদয়াফজত এে অনুষ্ঠাদন ইসলাম ও মুসফলমদদর ফনদয় ফবদেষ ও উসোফনমূলে বক্তবয ফদদয়দে ফস। 

মিারাদের অফধবাসী োলীিরর্ মিারাদজর আসল নাম অফভফজৎ ধনিয় সরাগ। ফস ফনদজদে ফিনু্দ ধদমমর ফদবী 
োলীর পুত্র বদলও দাফব েদর। এর আদগও আদগও এোফধেবার এমন ফবতফেমত মন্তবয েদর সমাদলাফিত িদয়দে 
ফস। 

https://tinyurl.com/yc857eym
https://tinyurl.com/mrysb68a
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ফিনু্দ জঙ্গাজমনা ফমািমা ফেদরানাদমর এই অনুষ্ঠাদন োলীিরর্ দাফব েদরদে, মুসফলমরা সবাইদে ধমমান্তফরত েরদত 
িায়। োরর্ যারা মুসলমান নয় তারা োফির এবং ফোরআদন বলা আদে োফিরদে িতযা ের। আফম োফির 
যার অথম আফম (মুসফলমদদর োরা) িতযার ফযাগয। 

মুসফলমদদর ফবরুদে ফিনু্দদদর উসদে ফদয়ার জনয ফস আরও বদলদে, ‘োদিরদদর স্ত্রীরা লুদটর মাল। তাই তাদদর 
সম্পফত্ত গ্রির্ েরা এবং এে নারীদে ৫০ জদন ফমদল বযবিার েরাও বড় েথা নয়।’ 

এেই মন্তবয ফস োশ্মীদর ফিনু্দ মফিলাদদর সম্পদেমও েদরফেল। ফস তার ভক্তদদর "োশ্মীর িাইলস" ফসদনমাফট 
ফদখদত বদলদে, যা ফেনা ইফতিাসদে সমূ্পর্মরূদপ ফবেৃত েদর বানাদনা িদয়দে। 

োলীিরদর্র দাফব, এ ফসদনমাদত যা ফদখাদনা িদয়দে তা োশ্মীদর যা ঘদটদে তার এে েতাংেও নয়। মুসলমানরা 
সংখযায় েম থাো পযমন্ত বলদব ফিনু্দ মুসফলম ভাই ভাই। সংখযা বাড়ার সাদথ সাদথই তারা [মুসফলমরা] এই 
ভাইদদর িতযা েরদব। এমনটাই ঘদটদে োশ্মীদর। মুসফলমরা গাজওয়া-এ-ফিন্দ েফতষ্ঠা েরদত িায় এবং তারা 
অদধমে সিল িদয়দে োরর্ তারা ইরান, আিগাফনিান, পাফেিানদে মুসফলম ফদদে পফরর্ত েদরদে এবং 
ফসখানোর সমি ফিনু্দদদর িতযা েদরদে। 

এই অনুষ্ঠাদনর এে ফভফডওদত ফদখা ফগদে, োলীিরদর্র বকৃ্ততার সময় উগ্র ফিনু্দরা ফলাগান ফদদে, ‘িার ঘর 
ভাগওয়া োদয়গা, জাব রাম রাজয আদয়গা।’ (রাম রাজয েফতফষ্ঠত িদল েফতফট বাফড় জািরান িদয় যাদব)। 

অথি, গত ৩ ফিব্রুয়াফর ভারদতর সুেীম ফোটম এ অনুষ্ঠাদনর ফবষদয় ফনদদমেনা জাফর েদর মিারাে সরোদরর 
োে ফথদে েফতশ্রুফত ফনদয়ফেল ফয, ফেউ এখাদন ফোন ঘৃর্াত্মে বক্তবয ফদদব না। যফদ ফেউ আইদনর অমানয 
েদর বা জনেৃঙ্খলা ফবফিত েদর, তাদদর ফবরুদে CrPC এর 151 ধারার েদয়াগ েদর েফতদরাধমূলে বযবস্থা 
ফনওয়ার ফনদদমেনা ফদদয়ফেল সুফেম ফোটম। 

ফেন্তু ফিনু্দত্ববাদী ফনতারা ফবদেষ েদর োলীিরর্ ফসসেল ফনদদমেনার ফোন ফতায়াক্কা না েদর ফনফেমধায় ইসলাম 
ও মুসফলমদদর ফনদয় ঘৃর্াত্মে এবং ফবভ্রাফন্তের বক্তবয ফদদয়দে। আর মিারাে েোসন ও পুফলেও ফনফবমোর ফনিুপ 
ভূফমো পালন েরদে। এখন পযমন্ত ফোন োফিমূলে ফোন পদদেপ ফনয়া িয়ফন। 

উগ্র ফিনু্দত্ববাদীরা ভাল েদরই জাদন, এসব ফনদদমেনা আসদল ফলাে ফদখাদনা ফনদদমেনা। এগুদলা ভঙ্গ েরদলও 
তাদদর ফেেুই িদব না। েেৃতপদে, ফিনু্দত্ববাদী আইদনর এসব ধারা আর ফবড়াজাল সবই মুসফলমদদর জনয। 

তথযসূত্র: 
-------- 
1. Kalicharan Maharaj allowed to deliver hate speech in Baramati ( Sabrang ) 
- https://tinyurl.com/mhvzyzzm 
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আল-ফিরদাউস ফনউজ বুদলফটন || ফিব্রুয়াফর ৩য় সপ্তাি, ২০২৩ঈসায়ী 
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২০ফে ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
আবারও ফিফল সীমাদন্ত বাংলাদদফেদে খুন েরদলা ফবএসএি 

বাংলাদদে সীমাদন্ত থামদেই না ফিনু্দত্ববাদী ভারদতর সন্ত্রাসী বাফিনী ফবএসএি এর ফদৌড়াত্ম। এদের পর এে 
ফবআইফনভাদব খুন েদর যাদে বাংলাদদেীদদর। িদল আপনজনদদর িাফরদয় ফনিঃস্ব িদেন সীমান্ত এলাোর 
মানুষজন। ফেউবা িারাদে পফরবাদরর এেমাত্র উপাজমনেম সন্তান, ফপতা ফেংবা ভাইদে। 

এবাদরর নৃসংে ঘটনাফট ঘটদে গত ১৭ ফিব্রুয়াফর ফদনাজপুদরর ফিফল সীমাদন্ত। ফমদয়র জনয খাবার আনদত ফগদয় 
লাে িদয়দেন এে বাংলাদদফে যুবে।দোন ধরদনর ফনয়ম নীফতর ফতায়াক্কা না েদর তাদে গুফল েদর িতযা েদরদে 
ভারতীয় সন্ত্রাসী ফবএসএি। 

ফনিত যুবদের নাম সািাবুল ফিাদসন বদল জানা ফগদয়দে। ফতফন এে েনযা সন্তাদনর ফপতা। এই খুদনর ঘটনায় 
ফপতার মমতা ফথদে বফঞ্চত িদলা এে ফেশু, আর স্বামী-িারা িদলা এে নারী। 

এফদদে বাংলাদদদের সীমান্ত বাফিনী ফবফজফব শুধু পতাো তবঠে আর ফনন্দা জানাদনার োদজ ফনদয়াফজত। তারা 
িরমভাদব বাংলাদদেীদদর ফনরাপত্তা ফদদত বযথম িদে। এর মাসুল ফদদত িদে সাধারর্ জনগর্দে। 

 

তথযসূত্র: 
------- 
১। ফিফল সীমাদন্ত ফবএসএদির গুফলদত বাংলাদদফে তরুর্ ফনিত 

- https://tinyurl.com/4x7vd953 

 

খাইবাদর ফটফটফপর অফভযাদন ১৫ পাফেিানী ফসনা িতািত 

https://alfirdaws.org/2023/02/21/62431/
https://tinyurl.com/4x7vd953
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পাফেিান সামফরে বাফিনীর ফবরুদে অফভযান অবযািত ফরদখদে জনফেয় ইসলাফম েফতদরাধ বাফিনী ফতিফরে-ই-
তাফলবান পাফেিান (ফটফটফপ)। গত ১৮ ফিব্রুয়াফর খাইবার পাখতুনদখায়া েদদদের বানু্ন ফজলায় ফটফটফপর েফতদরাধ 
ফযাোদদর এে অফভযাদন অন্তত ১৫ েত্রুদসনা িতািত িদয়দে। 

স্থানীয় সূত্রমদত, জাফনখাইল সীমাদন্ত এেফট েফক্তোলী আইইফড ফবদফারদর্র মাধযদম অফভযানফট পফরিালনা েদর 
ফটফটফপ মুজাফিদগর্। এে ফববৃফতদত এই অপাদরেদনর দায় স্বীোর েদরদে ফটফটফপ। 

ফববৃফতদত ফটফটফপ’র মুখপাত্র মুিােদ ফখারাসানী (িাফিযাহুোি) বদলন, ১৭ ফিব্রুয়াফর রাদত এই অঞ্চদল পাফেিান 
ফসনাবাফিনী এেফট বড় অপরাধ সংঘফটত েদরদে। অফভযাদনর নাদম এই ফসনাবাফিনী ফনষু্ঠর ভাদব এেফট ফমদয় 
ও এে পুশুপালেসি আরও ২ বযফক্তদে গুরুতর আিত েদর। এই ঘটনাদে অন্তযন্ত ফনন্দনীয় ও ফনিু-মানফসেতার 
োজ ফিদসদব উদেখ েদরন ফতফন। 

ফববৃফতদত মুিােদ ফখারাসানী আরও বদলন, পদরর ফদন মুজাফিদগর্ পাফেিান সামফরে বাফিনীর এেফট সাাঁদজায়া 
যান লেয েদর এেফট অপাদরেন পফরিালনা েদরদেন। এদত যানফট ধ্বংস িদয় যায় এবং তাদত থাো সমি 
তসনয ফনিত িদয়দে বদলও ফতফন দাফব েদরন। 

 

িদটা ফরদপাটম | ২ফট বুরফেনান সামফরে বযারাদে আল-োদয়দার াদড়া িামলা 

আল-োদয়দার পফিম আফিো ফভফত্তে জনফেয় ইসলাফম েফতদরাধ বাফিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল 
মুসফলফমন তাদদর দুফট সাম্প্রফতে সামফরে অফভযাদনর ফভফডও েোে েদরদে। ফজএনআইএম এর অফিফসয়াল 
ফমফডয়া আয-যাোো িাউদন্ডেন ফথদে ফভফডওফট সম্প্রিার েরা িয়। 

োয় ১৭ ফমফনদটর এই ফরামাঞ্চের ফভফডওদত ফদখা ফগদে ফেভাদব মুজাফিফদনগর্ বুরফেনা িাদসা ফসনাবাফিনীর 
২ফট সামফরে ঘাাঁফট ফবজয় েদরদেন। ফেষ রাদত শুরু িদয় ফদদনর আদলা িুদট ওঠা পযমন্ত িলা অফভযানগুদলাদত 
মুজাফিদগর্ সামফরে ঘাাঁফটগুদলা ফবজয় েদরদেন এবং পফরতযক্ত সামফরে স্থাপনা ধ্বংস েদরদেন। 

ফসই সাদথ ফভফডওফটদত ফজএনআইএম এর েীষমস্থানীয় আমীর োইখ েুিা (িাফিযাহুোি) এর এেফট সংফেপ্ত 
বক্তবয যুক্ত েরা িদয়দে। 

দুদমান্ত সামফরে অফভযাদনর ফেেু দৃেয - 

https://alfirdaws.org/2023/02/20/62419/ 
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১৯ফে ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
েরাফি পুফলে ফিডদোয়াটমাদর ফটফটফপ'র িামলা ও ফববৃফত: িতািত েমপদে ২৪ েত্রু 

পফিমা ক্রীড়নে গািার পাফেিাফন ফসনা ও ফনরাপত্তা বাফিনীর ফবরুদে িামলা অবযািত ফরদখদে জনফেয় ও সেস্ত্র 
ইসলাফম েফতদরাধ বাফিনী তািফরে-ই-তাফলবান পাফেিান (ফটফটফপ)। ফসই ধারাবাফিেতায় সম্প্রফত ফদদের এেফট 
গুরত্বপূর্ম পুফলে ফেেন লেয েদর বীরত্বপূর্ম অপাদরেন পফরিালনা েরদেন মুজাফিদগর্। 

পাফেিাফন তাফলবাদনর েফতদরাধ ফযাোরা তাদদর অফত সাম্প্রফতে এই অফভযানফট ফদদের দফের্াঞ্চদলর গুরত্বপূর্ম 
বন্দর েির েরাফির  পুফলে ফিডদোয়াটমার লেয েদর িাফলদয়দেন। আর এফট বহু বের পর েরাফিদত ফটফটফপ 
েতৃমে সংঘফটত সবদিদয় সিল িামলা ফিদসদব ফরেডম েরা িদয়দে। 

স্থানীয় সূত্রমদত, গত ১৭ ফিব্রুয়াফর রাদত এই িামলাফট িালাদনা িয়। এই িামলার ফনতৃত্ব ফদদয় অফভযান সম্পন্ন 
েদরন মাত্র ৩ জন মুজাফিদ। তাাঁরা পুফলে ফিডদোয়াটমাদর ঢুদেই সামফরে বাফিনীর সাদথ তীব্র সংঘদষম জফড়দয় 
পদড়ন এবং থানা ভবদনর ফনয়ন্ত্রর্ ফনদয় ফসখানোর ফনরাপত্তা বাফিনীদে লেয েদর িামলা িালাদত থাদেন। 

এই মুজাফিদরা েিীদ িওয়ার আগ পযমন্ত োয় ৩ ঘণ্টা ধদর এর ফনয়ন্ত্রর্ ধদর ফরদখ িামলা অবযািত রাদখন। 
ফটফটফপর মুখপাত্র জানান, ফতন ঘো ধদর িলা এই সংঘদষম পাফেিান সামফরে বাফিনীর অন্তত ২৪ পুফলে ও ফসনা 
সদসয িতািত িদয়দে। িামলার সময় ফসখাদন উচ্চিদরর পুফলে েধানরা অবস্থান েরফেল বদল জানা ফগদে। 

ফতিফরে-ই-তাফলবান পাফেিাদনর মুখপাত্র মুিােদ ফখারাসানী (িাফি.) জানান ফয, বরেতময় এই িামলা ইসলাম-
ফবদরাধী েফক্ত ফবদেষ েদর পাফেিাদনর সমি ফনরাপত্তা সংস্থার জনয এেফট বাতমা। আর তা িদে, মুজাফিদরা 
ফদদে েফরয়াহ্ বািবায়দনর জনয তাদদর এই ফমাবারে লড়াই িাফলদয় যাদবন এবং ফদদে ইসলাফম বযবস্থা না 
আসা পযমন্ত ফসনাবাফিনী ও পুফলে সদসযদদর টাদগমট েদর েফতফট গুরত্বপূর্ম স্থাদন িামলা িালাদবন। 

এসময় ফতফন আরও ফযাগ েদরন ফয, "আমাদদর যুে ফসনবাফিনীর সাদথ, যফদ পুফলে সদসযরা ফনদজদদরদে এই 
যুে ফথদে েতযািার না েদর, তদব আমরা েীষমস্থানীয় পুফলে েমমেতমাদদর ফনরাপদ আশ্রয়স্থলদে অফনরাপদ েদর 
তুলদবা এবং এগুদলাদে িামলার টাদগমদট পফরর্ত েরদবা। ফসই সাদথ ভুয়া এনোউোদর বন্দীদদর েিীদ েরার 
জঘনয েফক্রয়া বন্ধ েরুন, অনযথায় ভফবষযদত িামলার তীব্রতা িদব আরও গুরুতর ও ধ্বংসাত্মে।" 

 

িদটা ফরদপাটম || োবাব েতৃমে বারদসনগুফন উপেির ও ২ফট সামফরে ঘাাঁফট ফবজদয়র হৃদয় 

জুড়াদনা দৃেয 
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পূবম আফিো ফভফত্তে আল-োদয়দা সংফিষ্ট সবিাইদত েফক্তোলী ও জনফেয় ইসলাফম েফতদরাধ বাফিনী িারাোতুে 
োবাব আল-মুজাফিফদন, যারা সম্প্রফত দফের্ ফসামাফলয়ার ফেসমাদয়া েিরতলীদত েত্রুদদর উপর বড় ধরদর্র 
এেফট িামলার াড় তুদলফেদলন। 

িারাোতুে োবাদবর উক্ত াদড়া িামলায় ফসামাফল সামফরে বাফিনীর ৫ফট সাাঁদজায়া যান ধ্বংস িওয়ার পাোপাফে 
অন্তত ৩৮ তসনয ফনিত এবং আরও ২৫ এর ফবফে তসনয আিত িয়। গত ১৬ ফিব্রুয়াফরর এই অফভযাদন োবাব 
মুজাফিদগর্ ফেসমাদয়ার অঞ্চদলর বারদসনগুফন েির ও এর আেপাদের ২ফট সামফরে ঘাাঁফটর ফনয়ন্ত্রর্ ফনন। ফসই 
সাদথ ফসামাফল বাফিনীর ২ফট পুনরুোর অফভযানও বযথম েদরন। 

এই অফভযান ফেদষ মুজাফিদগর্ সামফরে ঘাাঁফট ফথদে ফবে ফেেু যানবািন, অসংখয অস্ত্রেস্ত্র ও ফগালাবারুদ গফনমত 
লাভ েদরন। আর পফরতযক্ত সামফরে স্থাপনাগুদলা মুজাফিদগর্ পুফড়দয় ফদন। 

িারাোতুে োবাদবর অফিফসয়াল আল-োতাইব িাউদন্ডেন, সম্প্রফত ফেসমাদয়া উপেদে পফরিাফলত উক্ত 
অফভযাদনর ফবে ফেেু ফস্থর ফিত্র েোে েদরদে। তা ফথদে আমরা ফেেু েফব এখাদন েোে েরফে... 
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১৮ই ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
োবাদবর িতুমুমফখ ফেৌেফল িাাঁদদ ফসামাফল বাফিনী: ২৪ ঘোয় ৫ফট েির ফবজয় 

ফসামাফলয়া যুদে েফতদরাধ বাফিনী িারাোতুে োবাদবর ততফর ফেৌেফল িাাঁদদ পা ফদদয়দে পফিমা সমফথমত ফসামাফল 
সামফরে বাফিনী ও ফমফলফেয়ারা। গত ১৬ ফিফব্রয়াফর ২৪ ঘোর তীব্র লড়াইদয় ফদেফটর মুরতাদ সামফরে বাফিনীর 
অন্তত দুই েতাফধে তসনয ফনিত এবং আিত িদয়দে োবাব মুজাফিফদদনর িাদত; িাত োড়া িদয়দে তাদদর অদনে 
এলাো, েির ও সামফরে ঘাাঁফট। ফসখাদন এখন পতপত েদর উড়দে োফলমা খফিত তাওিীদদর োদলা পতাো। 

পফিমা ও তাদবদার আরব এবং আফিোন ফদেগুদলার সািাদযযর উপর সমূ্পর্ম ফনভমরেীল দুনমীফতবাজ ফসামাফল 
সরোর। গত বের েিসদনর ফনবমািদন ফনবমাফিত িদয়ই মািম মাদস েফতদরাধ বাফিনী িারাোতুে োবাদবর ফবরুদে 
নতুন েদর সবমাত্মে যুে ফঘাষর্া েদর পফিমা সমফথমত িাসান ফেদখর নতুন ফসামাফল সরোর। তার এই ফঘাষর্ার 
পর ফদেফটদত যুে আদগর ফযদোদনা সমদয়র িাইদত তীব্র আোর ধারর্ েদর, যা এখদনা অবযািত রদয়দে। আর 
তারই ধারাবাফিেতায় গত ১৬ ফিব্রুয়াফর ফদেফটর "জুবা, ফিরান, োদবল এবং বনাফদর রাদজয ৯ফটরও ফবফে 
অফভযান পফরিালনা েদরন িারাোতুে োবাব আল-মুজাফিফদন। 
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েফতদরাধ বাফিনী আে-োবাদবর সামফরে মুখপাদত্রর ফববরর্ অনুযায়ী, এফদন িারাোতুে োবাব আল মুজাফিফদন 
তাদদর সবিাইদত সিল অফভযানফট পফরিালনা েদরন জুবা রাজযর বারদসনগুফন েিদর। েিরফটদত মুজাফিদগর্ 
ফসামাফল সামফরে বাফিনীর ২ফট ঘাাঁফটদত এেদযাদগ বযাপে আক্রমর্ শুরু েদরন। েদয়ে ঘোর তীব্র লড়াই ফেদষ 
ফসামাফল বাফিনী মুজাফিদদদর িাদত লজ্জাজনে পরাজয় বরর্ েদর। ফসই সাদথ মুজাফিদগর্ উভয় ঘাাঁফটর উপর 
পূর্ম ফনয়ন্ত্রর্ োদয়ম েদরন। এসময় মুজাফিদদদর িামলায় েদয়ে ডজন তসনয ফনিত িয় এবং ফবাঁদি যাওয়া 
গািাররা আোহ্ র তসফনেদদর িাত ফথদে বাাঁিদত পাফলদয় যায়। েত্রুদসনাদদর এই পলায়দনর পর মুজাফিদগর্ 
ঘাাঁফটগুফল ফথদে েিুর পফরমাদর্ ফবফভন্ন অস্ত্র ও সামফরে সরিাম জব্দ েদরন। 

োবাব মুখপাত্র োইখ আবদুল আফজজ আবু মুস'আব (িাফি.) জানান, উভয় ঘাাঁফটদত মুজাফিদদদর পফরিাফলত 
িামলায় ফসামাফল সামফরে বাফিনীর েমপদে ৩৮ তসনয ফনিত এবং আরও অন্তত ২৫ তসনয আিত িদয়দে। ফসই 
সাদথ সামফরে বাফিনীর ৫ফট যান ধ্বংস িদয়দে। 

মুজাফিফদন েতৃমে সামফরে ঘাাঁফট ফবজদয়র পর, ঘাাঁফটগুফল উোর েরদত ফসামাফল বাফিনীর ২ফট সামফরে েনভয় 
উক্ত এলাোর ফদদে অগ্রসর িওয়ার ফিষ্টা েদর। ফেন্তু েিদর ফপৌঁোদনার আদগই পফথমদধয উভয় সামফরে েনভয় 
োবাদবর বীর ফযাোদদর অতফেমত িামলার ফেোর িয়। এদত েত্রুর েদয়েফট সাাঁদজায়া যান ধ্বংস এবং অসংখয 
তসনয িতািত িয়, বাফেরা জীবন বাাঁিাদত েনভয় ফনদয় পাফলদয় যায়। 

এফদন িারাোতুে োবাব মুজাফিফদন তাদদর ফেতীয় সিল অফভযানফট িালান ফেেীয় ফিরান রাদজয। মুজাফিদগর্ 
সংফেপ্ত এে লড়াইদয়র পর রাজযফটর আিাদ েিদরর ফনয়ন্ত্রর্ ফনন, এেই সময় ইফজ অঞ্চদলরও ফনয়ন্ত্রর্ ফনন 
তাাঁরা। িারাোতুে োবাব েতৃমে েির দুফট ফবজদয়র পর এগুদলা পুনরুোদর ফবোল সামফরে বাফিনী ফেরন েদর 
পফিমা সমফথমত সরোর। ফসই বাফিনী মাফেমন ফবমানবাফিনীর সিায়তায় েির দুফট পুনরুোদর মফরয়া িদয় িামলা 
শুরু েদর। ফেন্তু উোির বীরদসনাফন োবাব মুজাফিফদদনর তীব্র েফতদরাদধর সামদন তাদদর এই উোর অফভযান 
সমূ্পর্ম বযথমতায় পযমবফসত িয়। শুধু উোর অফভযান বযথম িদয়দে- এদতাটুেুই নয়, বরং োবাব মুজাফিফদন 
েত্রুদসনাদদর ফপেু ধাওয়া েরদত েরদত মািফদ এবং জলোসী েির পযমন্ত ফপৌঁোন। 

এরপর এই েির ২ফট রোয় ফসামাফল বাফিনী ও কু্রদসডার মাফেমন ফবমানবাফিনী েফতদরাধ গদড় তুলার ফিষ্টা 
েদর। ফেন্তু আোহ্ র তসফনেরাও ফথদম যাওয়ার নন; তাই তাাঁরাও আরও েফক্ত ফনদয় ফসামাফল বাফিনীর উপর 
আরও ফজারাদলা আরও েবল আঘাত িানদত শুরু েদরন। দুই বাফিনীর মদধয তীব্র এই লড়াই োয় ২২ ঘোর 
মদতা িলদত থাদে। 

অবদেদষ েিণ্ড যুে ফেদষ মিান আোি তাআ'লা মুজাফিদদদরদে োদিরদদর উপর ফবজয় দান েদরন। 
িলশ্রুফতদত মুজাফিদগর্ এেই অফভযাদন ৪ফট েির েত্রুমুক্ত েরদত সেম িন, আলিামদুফলোি। মুজাফিদদদর 
িামলায় ফসখাদন অসংখয ফসামাফল তসনয ফনিত এবং আিত িয়। 
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োথফমে এে ফরদপাটম অনুযায়ী, দীঘম এই যুদে িারাোতুে োবাদবর মুজাফিদদদর িামলায় ফসামাফল সামফরে 
বাফিনীর ৫৪ তসনয ফনিত িয়, এেই সাদথ আিত িয় আরও অন্তত ৫০ মুরতাদ তসনয। তদব ধারর্া েরা িদে, 
এই যুদে মুজাফিদদদর িামলায় িতািত েত্রু সংখযা েোফেত সংখযার ফেগুর্ োফড়দয় যাদব। 

এফদন ফসামাফলয়ার বানাফদর এবং োদবফল সুিলা রাদজযও ৪ফট পৃথে িামলা িালান মুজাফিদগর্। এই 
িামলাগুদলাদত মাফেমন েফেফেত ফসামাফল ফস্পোল ফিাদসমর অসংখয তসনয সি সামফরে অফিসার মুখতার 
আফরিদে িতযা েরদত সেম িন মুজাফিদগর্। এই গািার অফিসার দীঘম ১৩ বেদররও ফবফে সময় ধদর 
মুসফলমদদর িতযা ও তাদদর অথম লুেদনর জনয েুখযাত ফেদলা। মুজাফিদরা তাই এদে এর যথাথম পাওনা বুফাদয় 
ফদদয়দেন। 

নতুন েির ফবজদয়র এই অফভযাদনর িদটা-ফরদপাটম ইনোআোহ্ খুব েীঘ্রই েোে েরা িদব আপনাদদর ফেয় 
আল-ফিরদাউস সাইদট। আগ্রিী দেমে ফিাখ রাখুন ইনোআোহ্... 

 

েফতদবদে : ত্বিা আলী আদনান 

 

আসাদম দুফট মসফজদসি মুসফলম বসফতদত বুলদডাজার িামলা, ২৫০০ পফরবার গৃিিীন 

পূদবম েদয়ে দিায় বুলদডাজার িালাদনার পর এবার আসাদমর ফসাফনতপুর ফজলায় মুসফলম বসফতদত বুলদডাজার 
িাফলদয়দে উগ্র ফিনু্দত্ববাদী েতৃমপে। দুফট মসফজদসি মুসফলমদদর ২৫০০ বাফড়ঘদর বুলদডাজার িালাদনা িদয়দে। 
গত ১৪ ফিব্রুয়ারী, মঙ্গলবার এ উদেদ অফভযান শুরু িয়। 

উদেদ অফভযাদনর িদল ২৫০০ বাোফল মুসফলম পফরবার গৃিিীন িদয় ফখালা আোদের ফনদি মানদবতর 
জীবনযাপন েরদেন। এই এলাোয় বসবাসোরী অফধোংে বযফক্তই বাংলাভাষী মুসফলম এবং তারা মূলত িাষাবাদদ 
ফনদয়াফজত থাদেন। 

এে মুসফলম বাফসন্দা বদলদেন, আমরা গত ৩৫ বের ধদর মসফজদদ নামাজ পড়ফে, ফস দুফট মসফজদও ফভদে 
ফদদয়দে ফিনু্দত্ববাদী েতৃমপে। 

ফসাফনতপুদরর ফজলা েোসে ফদব েুমার ফমশ্র টাইমস অি ইফন্ডয়াদে জাফনদয়দে, অফভযানফট ফতন ফদন ধদর 
িলদব। েদয়ে দেে ধদর িাজার িাজার ফলাে ‘অনবধভাদব’ এলাো দখল েদর ফরদখদে বদল ফস দাফব েদর। 
উগ্র ফমশ্র আদরা জাফনদয়দে, তারা লাফঠমারী, গদর্ে তপু, বাদঘ তপু, গুফলরপাড় এবং ফেয়াফলদত উদেদ অফভযান 
িালাদে। 
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এফদদে, ফভদঙ্গ ফিলা বাফড় ফথদে ফজফনসপত্র সংগ্রি েরার সময়, ফিদরাজা ফবগম ফপফটআই ফনউজ এদজফিদে 
বদলদেন ফয েোসন ২০ ফিব্রুয়াফর ফথদে উদেদ অফভযান শুরু েরার েথা বদলফেল। ফেন্তু িঠাৎ েদর "দোনও 
তথয োড়াই ১৪ তাফরখ ফথদেই উদেদ শুরু েদরদে।" 

উগ্র ফিনু্দত্ববাদী ফিমন্ত ফবশ্ব েমমার ফনতৃত্বাধীন ফবদজফপ সরোর ২০২১ সাদলর ফম মাদস েমতায় আসার পর 
ফথদে রাদজযর ফবফভন্ন মুসফলম এলাোয় উদেদ অফভযান িালাদনা েদয়ে গুর্ ফবদড় ফগদে। ২০০৬ সাদলর আইন 
অনুযায়ী মুসফলমরা জফমর অফধোরী িদলও ফোন ফেেুর ফতায়াক্কা েরদে না ফিনু্দত্ববাদী েতৃমপে। এোড়া 
উত্তরেদদে, আসামসি ভারদতর ফবফভন্ন স্থাদন মুসফলম বসফতদত উগ্র ফিনু্দত্ববাদী েোসন বুলদডাজার িাফলদয় 
আসদে। 

তদব আসামদে ফবদেষভাদব টাদগমট েরা িদে, ফেননা এখানোর অফধোংে মুসফলম বাংলা ভাষাভাষী। তারা 
ইংদরজ আমদল আসাদম বসফত গদড়ন, তার আদগও অদনদে ফসখাদন ফগদয়দেন। এখন ফিনু্দত্ববাদী েোসন ও 
ফনতারা েোেয ফঘাষর্া ফদদয় তাদদরদে বাংলাদদফে ও বফিরাগত সাবযি েরদে; ফসখাদন িীদনর আদদল ততফর 
েরদে বড় বড় বন্দীফেফবর। 

মুসফলমদদরদে বাংলাদদদে তাফড়দয় ফদওয়ার েোেয ফঘাষর্াও ফদদে তারা, আর এ ফঘাষর্া বািবায়ন েরদত 
তারা বেপফরের। ফসদেদত্র এদতা ফবোল সংখযে এেফট জনদগাষ্ঠীদে বাংলাদদদে ফঠদল ফদওয়া িদল এখাদন 
বযাপে অরাজেতা সৃফষ্ট িদব, সিদজই তখন েৃঙ্খলা রোদথম সািাযয েরার নাদম ফসনা পাফঠদয় দখল েদর ফনওয়া 
যাদব বাংলাদদে। আসাম ও বাংলাদদে ফনদয় ফিনু্দত্ববাদীদদর এমন পফরেল্পনা বািবায়দনর বযাপাদর সতেম েদর 
আসদেন ইসলাফম ফবদিষেগর্। 

 

তথযসূত্র: 
-------- 
1. Assam: 2,500 Bengali Muslim families go homeless as govt launches demolition drive, 
two mosques among bulldozed 

- https://tinyurl.com/48cvdu82 

 

ইউফপদত ফভএইিফপ এবং বজরং দল সন্ত্রাসীদদর মসফজদ ভােিুর 

ভারদতর উত্তর েদদদে ফনমমার্াধীন এেফট মসফজদদ ভাংিুর িাফলদয়দে ফিনু্দত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন বজরং দল 
এবং ফবশ্ব ফিনু্দ পফরষদ (ফভএইিফপ) এর সদসযরা। গত ১৫ ফিব্রুয়াফর, বুধবার ফিনু্দত্ববাদী সন্ত্রাসীরা বান্দা ফজলার 
বলখফন্দ নাো এলাোর োদে অবফস্থত ফনমমার্াধীন মসফজদফটদত ভাংিুদরর িামলা িালায়। 

https://tinyurl.com/48cvdu82
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ফিনু্দত্ববাদী উগ্র জনতা মসফজদর ফেতীয় তলা ততফর েরাদে ফবআইফন বদল দাফব েদর। তারা মসফজদদর ফজফনসপত্র 
সড়দে ফিদল ফদয় িদল বযাপে যানজদটর সৃফষ্ট িয়। 

ফভএইিফপ ফজলা সভাপফত িেদমািন ফবফদ বদলদে, েোসন মসফজদদর সংস্কাদরর জনয অনুদমাদন ফদদয়দে। 
“মসফজদফট সংস্কার েরার েথা ফেল, নতুন ফনমমার্ েরা নয়। আমরা এটা িদত ফদব না। 

ফিনু্দত্ববাদী সন্ত্রাসীরা িট্টদগাল ও মসফজদ ভাঙ্গিুর শুরু েরায় অপারগ িদয় মুসফলমরা পুফলেদে খবর ফদয়। তদব 
পুফলে এদস পফরফস্থফত ফনয়ন্ত্রর্ না েদর নীরব দেমদের ভূফমো পালন েদর। ৩০ ফমফনট ধদর িদল ফিনু্দত্ববাদী 
সন্ত্রাসীদদর ভাঙ্গিুর আর গুন্ডাফম। 

পদর মুসফলমদদর সমাদলািনার মুদখ বান্দার পুফলে তার অফিফসয়াল টুইটার অযাোউে ফথদে এেফট ফভফডও 
েোে েদরদে। যাদত বদলদে তদন্ত েরা িদে। অথি, তাদদর সামদনই ঘটনা ঘদটদে। তারা ফোনরুপ বাাঁধা 
ফদয়ফন। ফিনু্দত্ববাদী সন্ত্রাসীদদর আটেও েদরফন। 

উদেখয, এই ফিনু্দত্ববাদী েোসন েতযে ও েদরােভাদব মুসফলমদদর উপর িামলা িালাদনার জনয সন্ত্রাসীদদর 
মদদ ফদদয় থাদে। এর েমার্ ফদফে গর্িতযাসি ফবফভন্ন ঘটনা গর্মাধযদম েোফেত িদয়দে। 

 

তথযসূত্র: 
-------- 
1. UP: VHP, Bajrang Dal vandalise mosque claiming illegal construction ( The Siasat ) 
- https://tinyurl.com/3828hbw7 

2. video link: - https://tinyurl.com/bdhdfxyz 

 

োবাব মুজাফিদদদর তীব্র িামলায় েতাফধে মুরতাদ তসনয িতািত 

পূবম আফিোর ফদে ফসামাফলয়ায় ইসলাফম েফতদরাধ বাফিনী ও পফিমা সমফথমত সফেফলত েুিিার বাফিনীর মাদা 
িলমান তীব্র লড়াই ফদন ফদন আরও ফবগবান িদে। েত্রুর উপর এদের পর এে তীব্র ও েদঠার আঘাত ফিদন 
যাদেন আল-োদয়দা পূবম-আফিো োখা িারাোতুে োবাদবর মুজাফিফদন। গত ১৫ ফিব্রুয়াফর তাফরদখও োবাব 
ফযাোদদর িামলায় ফসামাফল বাফিনীর েতাফধে তসনয ফনিত এবং আিত িওয়ার খবর পাওয়া ফগদে। 

স্থানীয় সূত্রমদত, গত ১৫ ফিব্রুয়াফর এে ফদদনই ফসামাফলয়াজুদড় েমপদে ৬ ফট সিল িামলা ও েফতদরাধ যুে 
পফরিালনা েরদেন োবাদবর ইসলাফম েফতদরাধ ফযাোরা। এসেল অফভযাদনর ৪ফটদতই ফসামাফল সামফরে বাফিনীর 
অন্তত ৮৮ তসনয িতািদতর ফেোর িয়। 

https://tinyurl.com/3828hbw7
https://tinyurl.com/bdhdfxyz
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এর মদধয রদয়দে মাদাে রাদজযর োদয়দ এলাোয় মাফেমন ফবমান বাফিনীর সমথমনপুষ্ট ফসামাফল ফবদেষ বাফিনী 
এবং ফমফলফেয়াদদর পরপর ৩ফট আগ্রাসন রুদখ ফদওয়ার ঘটনাফট। এলাোফটদত মাফেমন বাফিনীর ফবমান িামলা 
স্বদত্বও িারাোতুে োবাব মুজাফিফদন তীব্র েফতদরাধ গদড় তুদলন এবং পাল্টা আক্রমর্ িালান। আর তাদতই 
ফসামাফল ফস্পোল ফিাদসমর ১৩ তসনয ফনিত এবং আরও েমপদে ২১ তসনয আিত িদয়দে। বাফেরা আিতদদর 
ফনদয় ফিফলেপ্টারদযাদগ ময়দান ফেদড় পাফলদয় যায়। 

এমফনভাদব ফিরান রাদজযর জলফেফসর এলাোয় ফসামাফল বাফিনী ও িারাোতুে োবাব মুজাফিফদদনর মাদা আরও 
এেফট তীব্র লড়াই সংঘফটত িয়। োয় আড়াই ঘোরও ফবফে সময় ধদর িদলফেল এই সংঘষম। ঐ এলাোয় েত্রু 
বাফিনী মুজাফিদদদর তীব্র িামলার েবদল পদড়, িলশ্রুফতদত গািার ফসামাফল সামফরে বাফিনীর অফিসার সি 
অন্তত ৭ তসনয ফনিত িয় এবং আরও অন্তত ২৫ তসনয আিত িয়। 

এফদন এেই রাদজযর মিাস েিদরর উপেদে ফসামাফল বাফিনী ও িারাোতুে োবাব ফযাোদদর মদধয আরও 
এেফট সংফেপ্ত লড়াই সংঘফটত িয়। ফসখাদনও বীর মুজাফিদদদর গাদত গািার ফসামাফল সরোরী বাফিনীর েমপদে 
১০ তসনয িতািত িয়। 

অপরফদদে উত্তরাঞ্চলীয় বাফর রাদজযর ফবাসাদসা েিদর পুেলযান্ড েোসদনর সামফরে বাফিনীর উপর আরও এেফট 
সিল িামলা িালান মুজাফিদগর্। সূত্রমদত, এখাদনও মুজাফিদদদর িামলায় গািার বাফিনীর অন্ততপদে ১২ জন 
তসনয িতািত িদয়দে। ফসই সাদথ, েফতফট অফভযান ফেদষই মুজাফিদগর্ সামফরে বাফিনী ফথদে অসংখয অস্ত্র ও 
ফগালাবারুদ গফনমত ফপদয়দেন, আলিামদুফলোি। 

 

জীবন্ত পুফড়দয় দুই মুসফলমদে নৃেংস োয়দায় খুন েরদলা েফথত ফগা-রেেরা 

ফিনু্দত্ববাদী ভারত সরোদরর েত্রোয়ায় মুসলমানদদর ফবরুদে ফনপীড়ন ও গর্িতযার নীফত পূর্ম গফতদত িালাদে 
ফিনু্দত্ববাদী সন্ত্রাসী দলগুদলা। ফসই ধারাবাফিেতায় েফথত ফগা-িতযার অফভদযাদগ উগ্র ফিনু্দ সন্ত্রাসীরা দুইজন 
মুসফলমদে অপিরদর্র পর ফপফটদয় গুরুতর আিত েদর। এরপর আিত মুসফলমদদর আগুদন পুফড়দয় নৃেংসভাদব 
িতযা েদর উগ্র ফিনু্দ সন্ত্রাসীরা। ফনিত মুসফলমরা িদলন রাজস্থাদনর ফগাপালগড় গ্রাদমর বাফসন্দা জুনাদয়দ ও 
নাফসর। 

গত ১৬ ফিব্রুয়াফর বৃিস্পফতবার িফরয়ানায় ফভওয়াফন ফজলায় পাষাণু্ড ফিনু্দত্ববাদীরা এমন নৃেংস ঘটনা ঘটায়। 

স্থানীয় গর্মাধযম সূদত্র জানা ফগদে, ফনিতদদরদে গত ১৫ ফিব্রুয়াফর আপিরন েদর উগ্র ফিনু্দত্ববাদী বজরং দদলর 
সদসযরা। অপিরদনর ফবষয়ফট জানদত ফপদর পফরবাদরর সদসযরা স্থানীয় ফগাপালগড় থানায় এিআইআর দাদয়র 
োরার ফিষ্টা ে। ফেন্তু ফিনু্দত্ববাদী েোসন এিআইআর দাদয়র েদর ফন, বরং তাদদরদে থানা ফথদে ফবর েদর 
ফদয়। 
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ইসলাম ও মুসফলম ফবদেষবসত ভারতীয় েোসন অপিরদর্র পর দ্রুত ও োযমের ফোন পদদেপ ফনয় ফন। 
এরপর গত ১৭ ফিব্রুয়াফর অপিরদর্র ফেোর দুই মুসফলম যুবেদে খুাঁদজ পাওয়া যায় এেফট গাফড়দত। তদব 
জীফবত অবস্থায় নয়, বরং তাদদর গ্রাম ফথদে ১০০ ফেদলাফমটার দূদরর এেফট বদনর মদধয এেফট গাফড়দত 
তাদদরদে মৃত ালসাদনা অবস্থায় পাওয়া যায়। 

স্থানীয়রা জানান, অপিরদনর ফেোর জুনাদয়দ ও নাফেরদে উগ্র ফিনু্দরা নৃেংসভাদব ফপফটদয় েথদম মারাত্মেভাদব 
আিত েদর, এবং পদর তাদদরদে গাফড়দত ঢুফেদয় জীবন্ত পুফড়দয় িতযা েদর। 

পফরবাদরর সদসযরা জানান, অপিরর্ ও এই নৃেংস িতযাোদণ্ডর ফপেদন উগ্র ফিনু্দত্ববাদী বজরং দদলর স্থানীয় 
ফনতারা রদয়দে। তাই পফরবাদরর সদসযরা বজরং দদলর ফনতা মনু মাদনের, ফলাদেে, ফরংেু সাইফন এবং শ্রীোদন্তর 
নাদম থানায় এেফট এিআইআর দাদয়র েদরন। 

বজরং দদলর ফনতা মনু মাদনসার এই নৃেংস িতযাোদণ্ডর মাোর মাইে ফেল। 

এফদদে রাজয পুফলদের আইফজ ফগৌরব শ্রীবািব এই িতযাোণ্ডদে তবধতা ফদদত ফমফডয়ার সামদন বদলদে, িফরয়ানার 
ফভওয়াফন ফজলায় এেফট গাফড়দত অফেোদণ্ডর ঘটনা ঘদটদে, গাফড়ফটদত তখন দুই গরু পািারোরীর মৃতদদি 
ফেদলা। 

অথি, ফনিদতর পফরবাদরর এে সদসয মােতুব ফমফডয়াদে জাফনদয়দেন ফয, উগ্র মনু মাদনসার এবং তার সন্ত্রাসী 
দল, জুনাদয়দ এবং নাফসরদে ফপরুোর জঙ্গল ফথদে অপিরর্ েদর ফভওয়াফনর বারওয়াস গ্রাদম ফনদয় ফগদয়ফেল, 
ফযখাদন তাদদর ফপফটদয় আিত েদর জীবন্ত পুফড়দয় ফদওয়া িদয়ফেল। 

ঘটনা জানাজাফন িদয় ফগদল মুসফলদদর িাদপর মুদখ বজরং দদলর ফনতা মনু মাদনের, ফলাদেে, ফরংেু সাইফন 
এবং শ্রীোদন্তর নাম উদেখ েদর এেফট এিআইআর দাদয়র েরা িয়। 

তদব অফভদযাগ ফিদসদব শুধু জুনাদয়দ ও নাফসরদে অপিরর্ ও মারধদরর েথা উদেখ েদরদে। খুদনর ফোন ধারা 
উদেখ েদরফন। িদল ফদখা যাদব িয়ত তাদদর আটেই েরা িদব না। ফেংবা আটে েরদলও সিদজই জাফমদন 
ফবর িদয় যাদব। ফোন ফবিারই িদব না। 

ভুক্তদভাফগ মুসফলমদদর সাদথ এমনটাই েরা িদে অিরি। ফবিাদরর নাদম ফযন েিসন েরা িদে মুসফলমদদর 
েফত। মুসফলমদদর ফনদজদদরদেই তাই নযায়ফবিার ও ফনদজদদর অফধোর আদাদয়র বযবস্থা েরার ফিষ্টা েরাটা 
এখন বািবতার দাফব বদল েতীয়মান িয়। 

তথযসূত্র: 
------- 
1. Two Muslim men burnt to death in Haryana, “Bajrang Dal killed them,” says family ( 
Maktoob Media ) - https://tinyurl.com/4ddfatr5 

https://tinyurl.com/4ddfatr5
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2. video link: - https://tinyurl.com/2netfuya 

 

িদটা ফরদপাটম || োবাদবর দুদমান্ত অফভযাদনর হৃদয়-জুড়াদনা দৃেয 

পূবম আফিো ফভফত্তে সবিাইদত েফক্তোলী ও জনফেয় ইসলাফম েফতদরাধ বাফিনী িারাোতুে োবাব আল-
মুজাফিফদন। সম্প্রফত েফতদরাধ বাফিনীর বীর ফযাোদদর েতৃমে রাজধানী ফমাগাফদশুর এেফট সামফরে ঘাাঁফটদত 
পফরিাফলত িামলার হৃদয় েোফন্তের ফেেু দৃেয েোে েদরদে দলফটর ফমফডয়া ফসোর। 

জানা যায় ফয, গত েফনবার রাজধানী ফমাগাফদশুর দফের্-পফিম জাফবদ েিদর ফসামাফল ফস্পোল ফিাদসমর ঘাাঁফটদত 
উক্ত িামলাফট িালান মুজাফিদগর্। লড়াইফট এেফট েফিদী িামলার মাধযদম শুরু িদয় োবাদবর ইনফগমাসী 
ফযাোদদর িামলার মাধযদম তীব্র আোর ধারর্ েদর। এই িামলার োথফমে ফরদপাটম ফেদলা, এদত ফস্পোল 
ফিাদসমর ৩৮ তসনয ফনিত এবং আরও ফেগুর্ তসনয আিত িদয়দে। 

আে-োবাদবর নফথভুক্ত েফবদত ফদখা যায় ফয, বড় ধরদনর ফবদফারদর্র পর ঘাাঁফটর ফদদে অগ্রসর ও তাদত 
িামলার তীব্র াড় তুদলদেন মুজাফিদগর্। এদত ফসামাফল বাফিনীর মৃতদদি মাফটদত পদড় থােদত ফদখা যায় এবং 
আে-োবাবদে ঘাাঁফটর ফনয়ন্ত্রর্ ও তাদত অবাদধ িলািল েরদত ফদখা যায়। এরপর তাাঁরা সামফরে স্থাপনাগুফল 
পুফড়দয় ফদন এবং দােো ও অস্ত্র-দবাাাই সামফরে যান ফনদয় যান। 

েফবগুদলাদত ফদখা যায়, োবাব েতৃমে জাফবদ েির ও সামফরে ঘাাঁফট ফবজদয় মানুষজন মুজাফিদদদর স্বাগত জানান, 
এসময় ফেশুরাও এলাোফটদত জদড়া িয়। 

হৃদয় েোফন্তের ঐ িামলার ফেেু দৃেয ফদখুন... 

https://alfirdaws.org/2023/02/18/62383/ 

 

 

১৬ই ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
ফদফের মুসফলম েদলাফনদত িলদে 'ফিনু্দত্ববাদদর বুলদডাজার' 

ভারদতর ফমিরাউফলদত মুসফলমদদর বাফড়ঘদর বুলদডাজার িালাদে ফিনু্দত্ববাদী ফদফে ফডদভলপদমে অথফরফট 
(ফডফডএ)। মুসফলম েদলাফনদত ফডফডএ-র ধ্বংসফললার এ অফভযান গত ১২ জানুয়ারী, রফববার শুরু িয়। অফভযান 
৯ মািম পযমন্ত িলদব বদল ধারর্া েরা িদে। 

https://tinyurl.com/2netfuya
https://alfirdaws.org/2023/02/18/62383/
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ভুক্তদভাগী মুসফলমরা জাফনদয়দেন, তাদদর ফরফজফি, িাউস টযাক্সসি সব ধরদর্র সাফটমফিদেট আদে। তবুও তাদদর 
তারা গৃিিীন েরা িদে। এটা তাদদর সারাজীবদনর আয় ফেল। "আমাদদর ফবেল্প ফোন বযবস্থাও ফনই আমরা 
নারী ফেশুদদর ফনদয় ফোথায় যাব?" 

এখাদন বাফড়ঘর েরদত ফেউ ফেউ তাদদর গ্রাদমর বাফড়ঘর, জফম ফবফক্র েদর ফদদয়দে। এবং ফেউ েষ্টাফজমত অথম 
ফদদয় বাফড় ততফর েদরদে, ফেন্তু আজ সবাইদেই গৃিিীন েরা িদয়দে। 

এলাোর এেজন সেল মুসফলম সমাজেমমী আিতাব আলম জাফনদয়দেন, তার বাফড় িারাদনা ফেল তার জীবদনর 
সবদিদয় ফবধ্বংসী মুিূতমগুফলর মদধয এেফট। গত মঙ্গলবার ফদফে ফডদভলপদমে অথফরফট (ফডফডএ) এেফট 
বুলদডাজার আলদমর বাফড়ফট ফভদে ফদদয়দে। 

আিতাব আলম মােতুব ফমফডয়াদে জাফনদয়দেন, "আফম গত ৩০ বের ধদর এখাদন বাস েরফে। আফম এেজন 
সমাজেমমী, আফম অনযদদরদেও সািাযয েরার জনয যথাসাধয ফিষ্টা েরতাম। ফেন্তু ফদখুন, এখন আমার ফনদজদ ই 
ফেেুই ফনই। মাথা ফগাজার আশ্রয়টুেু ধ্বংস েদর ফদদয়দে। আফম এখন এই ধ্বংসিূদপই থােব, এবং আফম 
এখাদনই মারা যাব োরর্ আমার ফোথাও যাওয়ার জায়গা ফনই।" 

আিতাব আলম তার দুই ফবান এবং এে ভাইদয়র সাদথ ফযৌথভাদব বসবাস েরদতন। শুধু আিতাব আলমই 
নয়, বুলদডাজাদরর িদল বহু পফরবাদরর বাফড়ঘর ধ্বংস িদয় ফগদে। যারা বংে পরম্পরায় এখাদন বসবাস েদর 
আসদে। 

ফডফডএ ফলিদটনযাে গভনমর উগ্র ফিনু্দ ফবনাই েুমার সাদক্সনার ফনদদমদে, ফদফের রাজস্ব মন্ত্রীর সাদথ পরামেম োড়াই 
ফমিরাউফলদত মুসফলম েদলাফনদত বনভূফম সাি েরার জনয ধ্বংস অফভযান িালাদনা িদে। 

স্বানীয় মুসফলমরা আরও জাফনদয়দেন, ফয তাদদর অজাদন্তই বাফড়র বাইদর ফনাফটেগুফল লাগাদনা িদয়ফেল। ফস 
এলাোয় বসবাসোরীরা ফমশ্র জনসংখযা িদলও, ফভদে ফিলা বাফড়ঘর ও ফদাোনগুদলা শুধুই ওই এলাোর 
মুসলমানদদর। 

৫০ বের বয়সী জনাব রইস আিদমদ। তার বাফড়দতও ফনাফটে পাওয়া ফগদে। ফতফন বদলদেন, "আমার পফরবার 
েদয়ে েজন্ম ধদর এখাদন বসবাস েরদে। আফম োয় ৫০ বের ধদর এখাদন বসবাস েরফে, এবং এখন তারা 
আমার বাফড় ফভদে ফদদে। ফোদনা জফরপ বা আদদে োড়াই, তারা আমাদদর জীবদনর েদঠার পফরশ্রমদে নষ্ট 
েদর ফদদে।" 

ইফতমদধয, যারা এই অফভযাদন তাদদর বাফড়ঘর িাফরদয়দে তারা দাফব েদরদে ফয, তারা ফদফেদত আম আদফম পাফটম 
সরোর এবং ফেদে ভারতীয় জনতা পাফটম (ফবদজফপ) সরোদরর মদধয রাজননফতে েফতফিংসার ফেোর িদেন। 

২০ বের বয়সী জয়নব তার িাদত এেফট নীল ফিাল্ডার ফনদয় তার বাফড়র বাইদর দাাঁফড়দয় আদে। ফস মােতুব 
ফমফডয়াদে জাফনদয়দে, জফম ও বাফড় ফনদজদদর বদল েমার্ েরার জনয অদনদের ফরফজদিেন ও অনযানয োগজপত্র 
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রদয়দে। “আপফন সব োগজপত্র ফদখদত পাদরন; আমাদদর এখাদন সব আদে। তবুও তারা োগজপদত্রর ফদদে 
তাোদে না এবং সরাসফর আমাদদর বাফড় ফভদে ফিলদে। 

মুসফলমদদর বাফড়ঘদরর সাদথ ফদাোনপাটগুদলাদেও ফভদঙ্গ ফদদয়দে। এেজন বযবসায়ী ফমািােদ আফরদির ফদাোন 
মাফটদত গুফড়দয় ফদদয়দে। 

ফমািােদ আফরি এয়ার েফন্ডেনার ও পাইপ ফবফক্র েরদতন। েদয়ে েজন্ম ধদর ফতফন এলাোয় োজ েদর 
আসদেন।" তার ফদাোন এখন ধ্বংসিূপ োড়া ফেেুই নয়। 

"আমরা সরোদরর জনয দাবার গুফটর মত। ওরা আমাদদর ফনদয় রাজনীফত েদর এোড়া ফেেুই না। আফম ফেভাদব 
আমার পফরবারদে খাওয়াদবা? এই ফলাদেরা আমাদে আমার ফজফনসপত্রও ফবর েরদত ফদয়ফন," বদলন ফমািােদ 
আফরি, "আফম ফবিার ফবভাগ ফথদেও আো িাফরদয় ফিদলফে।" 

তদব এটা রাজননফতে োরর্ োড়া আর ফেেুই নয় বদল জানান ফমািােদ আলম। "দেন আমার বাফড় ভাো িল? 
তারা সময়মদতা এদস ভাো বন্ধ েরার ফনাফটে ফদদত পারত, ফেন্তু আফম গরীব বদল আমার বাফড় ফভদঙ্গ ফিলা 
িদয়দে।" 

এভাদবই সারা ভারতজুদর নানান অজুিাদত মুসফলমদদর উপর সরোফর েতে-পদরাে পৃষ্ঠদপাষেতায় িালাদনা 
িদে ক্রযােডাউন। আর অসিায় মুসফলমরা ফিদয় ফদখা োড়া ফোন েফতবাদ-েফতদরাধ েরদত পারদেন না। 
আসন্ন গর্িতযার সামদন অসিায় িদয় দাাঁফড়দয় আদেন তারা। 

তথযসূত্র: 
-------- 
1. “We are going to stay in this rubble only,” say Mehrauli residents 
- https://tinyurl.com/3ynakj24 

 

মধযেদদদে মুসফলম বাফড়দত অনুেদবে, িনুমান মূফতম স্থাপন ও ফিনু্দদদর পূজা 

ভারদতর মধযেদদদে উগ্র ফিনু্দত্ববাদী সন্ত্রাসীরা দুদব েদলাফনর মুফি িদে এে মুসফলম বযফক্তর বাসভবদন েদবে 
েদর। ফসখাদন তারা এেফট িনুমান মূফতম স্থাপন েদর এবং এফটর পূজা শুরু েদর। গত ১২ ফিব্রুয়াফর রফববার 
মধযেদদদে খান্ডওয়া ফজলায় জঘনয এ ঘটনা ঘদটদে। 

খন্ডওয়ার পদমেুন্ড ওয়াদডমর োক্তন োউফিলর োথমী উগ্র রবীে আভাদদর ফনতৃদত্ব ফিনু্দ সন্ত্রাসীরা ফেখ আসগদরর 
বাফড়দত ঢুদে পদড়, ফসখাদন িনুমান মূফতম স্থাপন েদর এবং পুজা েরদত শুরু েদর। 

https://tinyurl.com/3ynakj24
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মুসফলমরা এমন ঘৃফর্ত োদজ বাাঁধা ফদওয়ার ফিষ্টা েরদল উগ্র ফিনু্দত্ববাদী সন্ত্রাসীরা মারমুখী আিরর্ শুরু েদর। 
এে পযমাদয় দু সম্প্রদাদয়র মদধয সংঘষম শুরু িদয় যায়, এবং এদে অপদরর ফদদে পাথর েুড়দত শুরু েদর। 

ফমফডয়ার সাদথ েথা বলার সময় ফেখ আসগর জাফনদয়দেন, োয় ফতন মাস আদগ ফতফন বাফড়ফট ফেদনফেদলন এবং 
১৮ জানুয়াফর যাবতীয় োগজপত্র সম্পন্ন েদরদেন। 

ফেখ আসগর বদলন, "উগ্র রফব আভাদ এবং োয় ২৫-৩০ সদদসযর এেফট ফিনু্দত্ববাদী দল আমাদদর বাফড়দত 
েদবে েদর। আমরা বাফড়দত ফেলাম না। যখন এই ঘটনা ঘদট তখন আমরা এেফট ফবদয়র অনুষ্ঠাদন ফেলাম। 
আফম বাফড়ফট োয় ৩-৪ মাস আদগ ফেদনফেলাম এবং োগজপত্র ১৮ জানুয়ারী িদয় ফগদে। তবুও তারা আমাদদর 
এলাোর পফরদবে নষ্ট েরার ফিষ্টা েরদে। ইোেৃত ভাদব মুসফলমদদর মাদা ভয় ও আতঙ্ক েফড়দয় ফদদে।" 

এরেম অনাোফিত ঘটনা এখন উপমিাদদদের মুসফলমদদর ফনতযসঙ্গী। ফেউ জাদন না আগাফমোল তদদর সদঙ্গ 
ফে ঘটদত িদলদে, ফিনু্দত্ববাদীরা নতুন ফোন িফন্দ এাঁদট তাদদর উপর িামদল পরদত যাদে। এভাদব িরম িতাো 
ও আতংদে ফদনাফতপাত েরদত বাধয িদে অফভভাবেিীন সতধা-ফবভক্ত মুসফলমদদর। 

 

তথযসূত্র: 
-------- 
1. Hindutva Mob Allegedly Enters Muslim Man’s House in MP’s Khandwa, Installs Idol ( 
The Quint )- https://tinyurl.com/tw8wrsex 

 

িান িাইফনজদদর ফবদয় েরদত উইঘুর নারীদদর েদলাভন ফদখাদে িীন 

উইঘুর মুসফলম জাফতদে ফনফিি েরদত সম্ভাবয সেল ধরদনর পদদেপ ফনদে েফমউফনে িীন সরোর। 
সন্ত্রাসবাদী িীন সরোর উইঘুর মুসফলম নারীদদর বাধয েরদে িান িাইফনজ পুরুষদদর ফবদয় েরদত। আর উইঘুর 
নারীদে ফবদয় েরদল িান িাইফনজদদর পুরস্কার ফিদসদব নগদ অথম ও অনযানয সুদযাগ-সুফবধা েদান েরদে িীন। 

তদব বতমমাদন আরও জঘনযভাদব এই ফবষয়ফট বািবায়ন েরদত িাদে িীন সরোর। উইঘুর নারীদদর মদধয যারা 
িানদদর ফবদয় েরদব, এবার ফসসব উইঘুর নারীদদরদেও পুরসৃ্কত েরার ফসোন্ত ফনদে তারা। উইঘুরদদর ফনদয় 
োজ েরা ইরফেন ফসফদে এে টুইট বাতমায় উইঘুরদদর বরাত ফদদয় বদলন- 

১. উইঘুর নারীদদর ফয িান িাইফনজ ফবদয় েরদব, তার ফোদনা টযাক্স ফদদত িদব না।  

২. উইঘুর-িান দম্পফতদে ফবদয়র পরবতমী ৩ বেদরর মদধয ৮০ িাজার ফথদে ৩৬০ িাজার িাইফনজ ইউয়ান মুদ্রা 

েদর্াদনা ফদওয়া িদব।  

https://tinyurl.com/tw8wrsex
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৩. িান িাইফনজদে ফবদয় েরা উইঘুর নারী যফদ েদলজ ফথদে গ্রযাজুদয়ট িয়, তদব তাদে ফবনা েদতম িােফর 

ফদওয়া িদব।  

৪. িান িাইফনজদে ফবদয় েদর ফনদজর জাফত পফরিয়ও ফয উইঘুর নারী পফরবতমন েদর িান িাইফনজ িদব, তার 

ফনেটাত্মীয়দে োরাগার বা েনদসদন্ট্রেন েযাম্প ফথদে মুফক্ত ফদওয়া িদব।  

৫. িান িাইফনজদে ফবদয় েরা উইঘুর নারীদদর ৩-৫ বেদরর টযাক্স মওেুি েরা িদব। 

 ৬. িান িাইফনজদে ফবদয় েরা উইঘুর নারীরা সুদফবিীন বযাংে-দলান ফনদত পারদব।  

৭. উইঘুর নারীদদরদে ফবদয় েরার মদতা যুবে উইঘুর পুরুষ ফনই বলদলই িদল। যারা আদে, তারা িয় 

মানফসেভাদব অসুস্থ বা সংসার িালাদনার মদতা িােফর বা অথম-েফড় ফনই। 

িান িাইফনজদদর ফবদয় েরদত বাধয েরার পাোপাফে এভাদব ফবফভন্ন েদলাভন ফদখাদনা িদে উইঘুর নারীদদরদে। 
ধীদর ধীদর উইঘুর মুসফলম জাফতর নাম-ফনোনা মুদে ফিলা-ই উদিেয তাদদর। এমন জঘনয গর্িতযার পরও 
েফথত আন্তজমাফতে ফবশ্ব বা জাফতসংঘ োযমত নীরব ভূফমো পালন েরদে। উইঘুর মুসফলম জাফতর পদে আজ 
েফথত মুসফলম ফবদশ্বর ফনতারাও ফনই। বরং পাফেিানসি অনযানয মুসফলম অধুযফষত ফদেগুদলার ফনতারা েোদেয 
িীদনর উইঘুর দমননীফতদে সমথমন েদরদে। 

তাই, উইঘুরদদর মুফক্তর জনয এসব েফথত ‘মুসফলম ফনতা’-দদর ফদদে তাফেদয় থাো ফবাোফম োড়া আর ফেেু 
িদত পাদর না। ইফতিাদসর ববমরতম গর্িতযার েবল ফথদে উইঘুরদদর মুক্ত েরদত ইসলাফম ভ্রাতৃদত্বর দাফবদত 
সারাফবদশ্বর মুসফলমদদরদেই এফগদয় আসদত িদব। নববী সুন্নাি অনুসরর্ েদর সন্ত্রাসবাদী েফমউফনে িীদনর 
দাফম্ভেতা গুফড়দয় ফদদত িদব। 

 

তথযসূত্র:  
-------- 
১. ইরফেন ফসফদদের ফপাে: - https://tinyurl.com/ms8ebwvk 

 

 

১৫ই ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
পাফেিান জুদড় ফটফটফপর ফজারদার িামলায় ১০৭ পাফেিাফন ফসনা িতািত 

https://tinyurl.com/ms8ebwvk
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সাম্প্রফতে বেরগুদলাদত পফিমাদদর ক্রীড়নে পাফেিান সামফরে বাফিনীর ফবরুদে িামলা ফজারদার েদরদে 
ইসলাফম েফতদরাধ ফযাোরা। ফসই সূত্র ধদরই গত মাদস পাফেিান সামফরে বাফিনীর ফবরুদে অন্তত ৪৬ফট 
অপাদরেন পফরিালনা েরদেন েফতদরাধ বাফিনী ফতিফরে-ই-তাফলবান পাফেিাদনর মুজাফিদগর্। 

ফটফটফপর অফিফসয়াল উমর ফমফডয়া েতৃমে েোফেত ইনদিাগ্রাফিে েফতদবদন অনুযায়ী, মুজাফিদগর্ িলফত বেদরর 
জানুয়াফরদত ফদদের ১৫ফট ফজলায় অন্তত ৪৬ফট িামলা িাফলদয়দেন। যার মদধয শুধু খাইবার পাখতুনখাওয়া 
অঞ্চদলর ১০ফট ফজলাদতই ৩৯ফট িামলা িাফলদয়দেন মুজাফিদগর্। 

েফতদবদন অনুযায়ী, মুজাফিদদদর দুিঃসািসী এসব িামলায় ফগাদয়ন্দা সংস্থার ৯ সদসযসি সামফরে বাফিনীর অন্তত 
১০৭ ফসনা সদসয িতািত িদয়দে। িতািতদদর মাদা ফনিত ফসনা সংখযা ৪৯ এবং আিত ফসনা সংখযা ৫৮ জন। 
এোড়াও মুজাফিদদদর িাদত বন্দী িদয়দে সামফরে বাফিনীর আরও ২ সদসয। 

মুজাফিদগর্ তাদদর দুদমান্ত এসব অফভযাদনর মাধযদম পাফেিাফন সামফরে বাফিনীর ৭ফট গাফড়, এবং ১ফট সামফরে 
েযাম্প ধ্বংস েরদত সেম িদয়দেন। এসময় মুজাফিদগর্ ৭ফট িাফেনদোভ ও অনয ২ফট ভারী অস্ত্র গফনমত 
ফপদয়দেন। 

 

েফথত ‘সন্ত্রাসবাদদর’ ফমদথয মামলায় ২০ বেদরর োরাদণ্ড, েমার্ না থাোয় খালাস 

ভারদতর আিদমদাবাদদ েফথত ‘সন্ত্রাসবাদদর’ ফমদথয মামলায় ২০ বেদরর োরাদদণ্ড দফণ্ডত মাওলানা আবদুল 
োফভ সি ফবে েদয়েজন মুসফলম োড়া ফপদয়দেন। আিদমদাবাদদর ফপাটা আদালদত মামলার ফোন ধরদর্র 
ফভফত্ত েমার্ ও সােী, সতযতা না থাোয় মাওলানা আবদুল োফভ সি ৫ জনদে মুসফলমদে ফমদথয অফভদযাগ 
ফথদে খালাস ফদদত বাধয িদয়দে। 

মাওলানা আবদুল োফভ'র ফবরুদে ফটফিন ফবামা ফবদফারর্ এবং োক্তন এইিএম িদরন পান্ডয িতযার অফভদযাগও 
ফেল। ফেন্তু ফোন ধরদর্র েমার্ না থাোয় ফবিারে শুভদা েৃষ্ণোদন্তর আদালদত মাওলানা আবদুল োফভ, 
ফগালাম জাির, আফদল, আবদুর রাজ্জাে, োফেল, মফতউোি সাদিবদে দীঘম সময় পর এখন সব অফভদযাগ ফমদথয 
ফঘাষর্া ফদদয় খালাদসর রায় ফদয়। 
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এোড়া তাদদর ফবরুদে, গুজরাট দাঙ্গার েফতদোধ ফনদত এবং তৎোলীন ফসএম ফমাদীদে িতযার ষড়যদন্ত্রর জনয 
আইএসআই ফথদে েফেের্ ফনদত অদনে ফলােদে পাফেিাদন পাফঠদয়ফেল বদলও অফভদযাগ আনা িদয়ফেল। এ 
অফভদযাদগও ফোন েমার্ ফদখাদত পাদরফন ফিনু্দত্ববাদী েোসন। 

তথয েমার্ োড়াই এই েফথত অফভদযাগ এদন িাজার িাজার মুসলমাদনর জীবন নষ্ট েরদে ফিনু্দত্ববাদী েোসন। 
ফে ফিফরদয় ফদদব তাদদর জীবদনর মূলবান সময়গুদলা? 

বেদরর পর বের ফজদল থাোর পর ফবেসুর খালাস, মুসলমানদদর উপর এই ফনমমমতার গল্প আর েতফদন 
িলদব? জীবন-সন্তান ফরদখ, তাদদর েপাদল অপরাদধর ফমদথয েলঙ্ক ফদদয় দফমদয় রাখা েদব ফেষ িদব? অদনে 
ফনরপরাধ মুসফলম এখনও ফজদল বন্দী িদয় আদেন। 

এই ফনরীি মুসফলমদদর অফভযুক্তোরী েেৃত সন্ত্রাসীদদর ফবিার িওয়া উফিত। ফেন্তু এসব ফিনু্দত্ববাদী সন্ত্রাসীদদর 
ফেেুই িদব না। আর এটা ফজদনই তারা মুসফলম যুবেদদর সন্ত্রাসবাদদর ফমথযা অফভদযাদগ ফগ্রিতার েদর। 
জীবদনর মূলযবান সময় নষ্ট েদর বেদরর পর বের ফজদল থাোর পর োউদে ফেদড় ফদয়। ফেংবা অদনদে 
োরাগাদরই মৃতুযবরর্ েদর। 
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তথযসূত্র: 
------- 
1. अहमदाबाद की पोटा अदालत ने मौलवी मौ० अबु्दल कवव समेत 5 लोगोों को आतोंकवाद केस में 
20 साल बाद वकया बरी,आरोप था वक उन्ोोंने गुजरात दोंगे का बदला लेने व तत्कालीन CM मोदी को 
मारने की सावजश के वलए कई लोगोों को ISI से टर ेवनोंग लेने पावकस्तान भेजा था,सभी बरी वकये गये! 
- https://tinyurl.com/2p97vckr 

 

বাগরাম ফবমান ঘাাঁফট : এে সমদয়র ফনযমাতদনর ফেেভূফম িদব অথমননফতে এলাো 

১৯৫০ সাদল বাগরাম ফবমান ঘাাঁফট ফনমমার্ েদর ফসাফভদয়ত ইউফনয়ন। ৩০ বগম মাইল এলাোজুদড় ফবিৃত এই 
ঘাাঁফট। ১৯৮০ সাদল আিগাফনিাদনর উপর আগ্রাসদনর শুরু েরা িদয়ফেল এই ঘাাঁফট ফথদেই। মাফেমন ফনতৃত্বাধীন 
পফিমা ফবদশ্বর আগ্রাসদনর সমদয়ও বাগরাম ফবমান ঘাাঁফট দখলদারদদর েধান ঘাাঁফট ফিদসদব বযবহৃত িদয়দে। 

ঘাাঁফটফট ফেৌেলগতভাদব সুফবধাজনে অবস্থাদন ফনফমমত। তাই এখাদন বদসই ফবদদফে বাফিনী তাদদর বহু ফবমান 
িামলা ফেংবা রাত্রোলীন িামলার পফরেল্পনা েদরদে। ফগায়ান্তানাদমা-এর পূদবম আদমফরোন বাফিনীর পফরিাফলত 
সবদিদয় ফবোল োরাগার এই বাগরাম ফবমান ঘাাঁফটদতই অবফস্থত ফেল। বন্দীদদর উপর ববমরতা, ফনযমাতন এবং 
িীলতািানীর ফেদত্র ফগায়ান্তানাদমা েুখযাফত অজমন েদরদে। বারবার সংবাদদ, ডেুদমোফর ফেংবা সাদবে বন্দীদদর 
ফববরদর্ ওদঠ এদসদে ফসখানোর ববমরতার োফিনী। 

আিগাফনিাদন ফবদদফে আগ্রাসদনর পুদরা সময়জুদড় বাগরাম ফবমানবন্দরও ফেল ববমরতার ফেেভূফম। ফনয়ফমত 
িতযা, ফনযমাতন এবং নৃেংসতা িলদতা এই ঘাাঁফটদত। তখন বাগরাদমর নাম শুনদলই েদতযে আিগাদনর ফিাখ 
ফবদফাফরত িদতা। োরর্ বাগরাম ফযন ফেল মৃতুয, যন্ত্রর্া এবং ফনযমাতদনরই অপর এে নাম। 

২০২১ সাদল যুক্তরাে পরাফজত িওয়ার পর, ইসলাফম ইমারদতর তসফনেরা বাগরাম ফবমান ঘাাঁফটও জয় েরদত 
সেম িন। আিগান জনগদর্র অভূতপূবম আত্মতযাগ এবং দীঘমস্থায়ী যুদের জনয েৃতজ্ঞতা। তদব িযাাঁ, এখনও বহু 
উন্নফতর সুদযাগ আদে। 

 

https://tinyurl.com/2p97vckr
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ইসলাফম ইমারত অথমননফতে েবৃফে ও উন্নয়দনর আো ফনদয় এই ফবোল ফবমান ঘাাঁফটদে এেফট অথমননফতে 
এলাোয় পফরর্ত েরদত িায়। এ ফবষদয় ইদতামদধয োথফমে গদবষর্াও সম্পন্ন িদয়দে। অথম মন্ত্রর্ালদয়র মদত, 
বাগরাম ফবমানঘাাঁফট অথমননফতে এলাো ফিদসদব খুবই সুফবধাজনে অবস্থাদন আদে। এর সুফবোল এলাো এবং 
অতযাধুফনে সুফবধা এদে অথমননফতে অঞ্চদল পফরর্ত েরদত উপদযাগী। 

অথমননফতে ফবদেষজ্ঞগর্ ইসলাফম ইমারদতর এই িযাফটফজদে সমথমন জাফনদয়দেন। তারা ফবশ্বাস েদরন, এফট 
অথমননফতে েবৃফে এবং উন্নয়দনর জনয োযমের ফেৌেল। তারা এই আোবাদও বযক্ত েদরদেন ফয, বাগরাম 
ফবমান ঘাাঁফটদে অথমননফতে অঞ্চদল পফরর্ত েরা িদল অভযন্তরীর্ উৎপাদনও বৃফে পাদব। 

ফবফভন্ন োরদর্, এই পেফতফট অথমননফতে েবৃফে ও গফতেীলতার উন্নয়দনর জনয অতযন্ত গুরুত্বপূর্ম এবং দরোফর। 
আিগাফনিাদনর অসংখয োরখানা এবং ফেল্প পােম বাগরাম ফবমানবন্দদরর োদে অবফস্থত। এোড়াও বাগরাম তার 
সুফবধাজনে ও ফেৌেলগত অবস্থাদনর োরদর্ আিগাফনিাদনর তাজা িল ও সবফজ িাষ অঞ্চদলর এেফট 
উদেখদযাগয অংদের োোোফে। এসব অঞ্চদলর মদধয আদে পারওয়ান, োফপসা এবং অনয আরও ফেেু ফজলা। 

এেফট জাফতর ফস্থফতেীলতা, েবৃফে ও উন্নফতর জনয অথমননফতে উন্নয়ন এবং স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ম। এই 
ফবষয়ফট উপলফি েদর েমতায় আদরাির্ েদরই এই ফবষদয় যথাযথ পদদেপ ফনদেন ইসলাফম ইমারত েতৃমপে। 

ইসলাফম ইমারত অনযানয ফবষয়াবফলর পাোপাফে দ্রুত অথমননফতে সমৃফে এবং উন্নয়দনর লদেয োজ েদর যাদে। 
অদনে ফেদত্রই ইফতবািে িলািল পাওয়া যাদে। বাগরাম ফবমান ঘাাঁফট ফনদয় ইসলাফম ইমারদতর ফেৌেল 
আিগাফনিাদনর অথমনীফতদে উন্নফত েরদত সািাযয েরদব। আর আিগান মুদ্রার মূলয বজায় রাখদত, দাম ফনয়ন্ত্রদর্ 
রাখদত, ফদউফলয়া িওয়া ফরাধ েরদত এবং ের সংগ্রদি নতুন আিগান সরোদরর েদিষ্টা এবং সািদলযর ধারা 
বজায় রাখদত অবদান রাখদব। 

 

[ইসলাফম ইমারদতর অফিফসয়াল সাইট ফথদে অনূফদত] 

অনুবাদে ও সংেলে : সাইিুল ইসলাম 

 

তথযসূত্র : 
1. Bagram Air Base once a sign of tortures and murders, to become an economic zone 

- https://tinyurl.com/mryjj838 

 

ওয়াফজফরিাদন পাে-তাফলবাদনর সিল ইদিেিাদী িামলা: ২৮ েত্রুদসনা িতািত 

https://tinyurl.com/mryjj838
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পাফেিাদনর উত্তর ওয়াফজফরিাদন এেফট সামফরে েনভদয় িামলার ঘটনায় ফদেফটর সামফরে বাফিনীর অন্তত ২৮ 
তসনয িতািত িদয়দে বদল জানা ফগদে। 

স্থানীয় সূত্রমদত, গত ১২ ফিব্রুয়াফর েফনবার পাফেিাদনর উত্তর ওয়াফজফরিাদনর মীর-আফল এলাোয় ফদেফটর 
সামফরে বাফিনীর এেফট েনভয় িামলার ফেোর িদয়দে। এিফস ফিাদসমর েনভয়ফট যখন মীর আলীর খাজুফর 
ফিেদপাদের োদে আদস, তখনই েফক্তোলী ফবামা ফবদফারদর্র েবদল পদড়। িলশ্রুফতদত এিফস বাফিনীর 
অন্তত ৬ সদসয ফনিত িয় এবং আরও ২২ সদসয আিত িয়; এদদর মাদা আবার ৪ ফসনার অবস্থাই গুরুতর 
বদল জানা ফগদে। 

এফদদে পাফেিান ফভফত্তে জনফেয় ইসলাফম েফতদরাধ বাফিনী ফতিফরে-ই-তাফলবান পাফেিাদনর মুখপাত্র মুিােদ 
ফখারাসানী (িাফি.) এে ফববৃফতদত বরেতময় এই িামলার দায় স্বীোর েদরদেন। ফববৃফতদত বলা িয় ফয, েফতদরাধ 
বাফিনী ফটফটফপর নাসরুোি গাজী নামে এেজন মুজাফিদ ইদিেিাদী িামলার মাধযদম উক্ত সিল আক্রমর্ফট 
িাফলদয়দেন। 

মুখপাত্র জানান ফয, সম্প্রফত নাপাে বাফিনীর িাদত েিীদ িওয়া মুজাফিফদন েমান্ডার মানসুর বদফর এবং লাফে 
মারওয়াদত ভুয়া এনোউোদর োরাবন্দী ১২ জন মুজাফিদদে পুফড়দয় েিীদ েরার েফতফক্রয়ায় এই িামলাফট 
িালাদনা িদয়দে। 

মুখপাত্র ফখারাসানী (িাফি.) সতেম েদর বদলন ফয, রােীয় েফতষ্ঠানগুদলাদে েখনই আমাদদর নরম নীফত ও 
ফেৌেদলর অযথা সুদযাগ ফনওয়া উফিত নয়, অনযথায় এধরদর্র অপরাদধর েফতফক্রয়া আরও তীব্র িদব - 
ইনোআোহ্। 

 

আল-ফিরদাউস ফনউজ বুদলফটন || ফিব্রুয়াফর ২য় সপ্তাি, ২০২৩ঈসায়ী 

https://alfirdaws.org/2023/02/15/62351/ 

 

 

১৩ই ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
ভারদত ‘ফত্রেূল দীোর নাদম অস্ত্র ফবতরর্’, মুসফলম গর্িতযার এেফট অেফন সংদেত 

ভারদতর ফবফভন্ন স্থাদন "ফত্রেূল ফবতরর্" বা "ফত্রেূল ফদোর" নাদম ফিনু্দত্ববাদীরা েোদেয অস্ত্র ফবতরর্ েরদে। 
নতুন বের শুরু িওয়ার মাত্র ৪০ ফদন অফতবাফিত িদত না িদতই এই ফবষদয় েমপদে ৭ফট স্থাদনর ঘটনা ফবফভন্ন 
েফতদবদদন েোফেত িদয়দে। 

https://alfirdaws.org/2023/02/15/62351/
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উগ্র ফিনু্দরা ফত্রেূদলর নাদম যা ফবতরর্ েদর, ফসফট মূলত ধারাদলা খির। ফিনু্দত্ববাদীরা ফেৌেদল তাদদর 'ফিনু্দ 
রাে'-এর মতাদেম েফড়দয় ফদদত এই অস্ত্রগুফলদে বযবিার েদর থাদে। এই ফত্রেূলগুদলা অতযন্ত সুিাদলা এবং 
মানুষ খুন েরার মত িদলও ফনফষে অদস্ত্রর ফিদয় এে ফসফেফমটার ফোট; যা তাদদর অস্ত্র আইদনর অধীদন ফোদনা 
অপরাদধর জনয মামলা েরা ফথদে রো েদর। আইদনর এই িাাঁো গফলদে বযবিার েদর ফিনু্দত্ববাদীরা 
বযাপেভাদব সাধারর্ ফিনু্দদদর িাদত ফত্রেূল তুদল ফদদে, যা ফদদয় অনাদয়দে মানুষ খুন েরা যায়। 

এই ফত্রেূল দীো অনুষ্ঠানগুফলদত ফিনু্দত্ববাদী বক্তাদদর োজই িল ঘৃর্াত্মে ও গর্িতযার উস্কাফনমূলে বকৃ্ততা 
েদান েরা। এসব বক্তারা েুখযাত অপরাধী বা োসে দদলর ফবফেষ্ট বযফক্তত্ব ফযমন এমফপ বা ফবধায়ে বা দদলর 
রাজয েধান। অদনে সময় উপফস্থত ফিনু্দদদর ‘ফিনু্দ রাে’ েফতষ্ঠার েপথও ফদওয়া িয়। 

িলফত বেদর সংগফঠত ফত্রেূল ফবতরর্ অনুষ্ঠাদনর ফেেু ফববরর্ তুদল ধরা িল: 

গত ৫ ফিব্রুয়াফর ফবদযাধদর, জয়পুর বজরং দল ১,১১০ উগ্র ফিনু্দ যুবদের মদধয ফত্রেূল ফবতরর্ েদরদে এবং ফসই 
ফত্রেূল ধারর্ েরা সদসযদদর এেফট ফরান েট ফভফডও েোে েদরদে। ফভফডওদত ভারতদে ফিনু্দরাদে পফরর্ত 
েরার আহ্বান জানাদতও ফদখা ফগদে। 

জয়পুদরর অনয এেফট অনুষ্ঠাদন, ৫ ফিব্রুয়ারী ফভএইিফপ এবং বজরং দদলর এেফট ফভফডও েোে ফপদয়দে 
ফযখাদন োয় ৮০০ উগ্র ফিনু্দ যুবে তাদদর িাদত ফত্রেূল ফনদয় ভারতদে ফিনু্দরাদে পফরর্ত েরার েপথ ফনদে। 

ফবশ্ব ফিনু্দ পফরষদ (ফভএইিফপ) এবং বজরং দল ফিনু্দ সদেলন উদযাপদনর এে ফদন আদগ, ফিনু্দ পুরুষদদর মদধয 
ফত্রেূল ফবতরর্ েদরফেল, ইউফপ ফবধানসভার বতমমান ফস্পোর এই অনুষ্ঠাদন েধান বক্তা ফেদলন। উত্তরেদদদের 
োনপুর নগদর পুফলদের উপফস্থফতদত এই অনুষ্ঠান েরা িয়। 

গত জানুয়ারী মাদস, আরএসএস েিারে, ঈশ্বর লাল রাজস্থাদনর ফলািওয়াদত অনুফষ্ঠত ফত্রেূল দীো অনুষ্ঠাদন 
মুসফলম ফবদেদষর ফবষ েফড়দয় ফেল। এই বকৃ্ততার মাধযদম, উগ্র লাল মুসলমানদদর ফবরুদে ফবভ্রাফন্তের এবং 
উস্কাফনমূলে ফববৃফত ফদদয়ফেল এবং ৩০,০০০মসফজদদে মফন্দদর রূপান্তর েরার জনয আহ্বান জাফনদয়ফেল। 

এমফনভাদব, মধযেদদদের ফেবপুরীদত, ১০ জানুয়ারী, ফভএইিফপ পুরুষদদর পাোপাফে ধমম রোর জনয অনুষ্ঠাদন 
ফিনু্দ মফিলাদদর মাদাও ফত্রেূল ফবতরর্ েদর। এবং এগুদলা বযবিার েরার জনয েপথ েরায়। 

এফদদে,রাজস্থাদনর ফসদরাফিদত শ্রী শ্রী মিা মন্ডদলশ্বর স্বামী েুেলফগফরফজ মিারাদজর অনুষ্ঠাদন িাজার িাজার 
মানুদষর মদধয ফত্রেূল ফবতরর্ েরা িয়। ফভফডওদত ফদখা ফগদে িাজার িাজার ফিনু্দ নারী-পুরুষ,অনুষ্ঠাদন ফযাগ 
ফদদয়দে। 

জানুয়াফরর শুরুদত, উত্তরাখদণ্ডর গিারপুদর ফমফডয়ার সাদথ েথা বলার সময় েবীর্ ফতাগাফড়য়া বদলফেল ফয ফস 
২ ফোফট ফিনু্দ যুবেদে ফত্রেূল ফদদয় অস্ত্র েফেের্ ফদদত িায়। 
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জয়পুর রাজস্থাদনর োস্ত্রী নগর ফথদে ২ জানুয়ারী এেফট ফভফডও েোফেত িদয়ফেল ফযখাদন বজরং দদলর সদসযরা 
ফত্রেূল িাদত েত েত ফিনু্দদদর োদে েপথ গ্রির্ েরদত ফদখা ফগদে। তারা ফিনু্দদদর, তাদদর সংসৃ্কফত এবং 
তাদদর ধমমদে রো েরার েপথ ফনয়। তারা ফিনু্দ ধমম রোয় ফত্রেূল বযবিার েরারও েপথ ফনয়। 

মুখযমন্ত্রী অদোে ফগিলট েোে েদরফেল, এ পযমন্ত ফদেবযাপী েোদেয োয় ৪০ লে ফত্রেূল ফবতরর্ েরা 
িদয়দে। এোড়া ফিনু্দরা ফবফভন্ন সময় অদস্ত্রর েফেেদর্র বযবস্থাও েরদে। 

উগ্র ফিনু্দ ধমমগুরু ও ফনতাদদর মুসফলম ফবদেষী বকৃ্ততা ও ফত্রেূল ফবতরদর্র েভাব পড়দত শুরু েদরদে। ফবফভন্ন 

জায়গায় উগ্র ফিনু্দরা মুসফলমদদর উপর িামলা িালাদে। িতািত েরদে। যার পফরমার্ ফদনদে ফদন শুধু ফবদড়ই 

িদলদে। সন্ত্রাসী দলগুদলা ফিনু্দ যুবেদদর অস্ত্র ফদদয় গর্িতযার পফরদবে ততফর েরদে। এবং তাদদর ফিংস্র েদর 

তুলদে। যা অদূর ভফবষযদত মুসফলম গর্িতযায় রুপ ফনওয়ার সতেমবার্ী ফদদয়দেন ফবদিষেগর্। 

'ইফন্ডয়ান আদমফরোন মুসফলম োউফিল', ভারদতর বাইদরর এেফট ফবফেষ্ট মুসফলম সংস্থা- টুইট েদর জাফনদয়দে 
“রুয়ান্ডার গর্িতযার আদগ, হুটুসদদর মদধয এেইভাদব টন টন েুফর ফবতরর্ েরা িদয়ফেল।” 

রুয়ান্ডা গর্িতযার পূদবমর অবস্থার উপর ফভফত্ত েদর সিদজই ফয ফেউ অনুমান েরদত পারদব ফয, উগ্র ফিনু্দরা 
মুসফলম গর্িতযার লদেযই বযাপেভাদব ফত্রেূল ফবতরর্ েরদে। এফট মুসফলমদদর জনয ফনিঃসদন্দদি অনাগত 
ভফবষযদতর অফনবাযম সংঘাদতর এেফট অেফন সংদেত। 

 

ফলদখদেন : উসামা মািমুদ

 

তথযসূত্র: 
1. ‘Trishul Diksha’ in poll bound Rajasthan, a matter of grave concern 

- https://tinyurl.com/2p9mm272 
2. Bajrang Dal provides ‘Trishul Diksha’ to 300 Hindu men in Jaipur 

– https://tinyurl.com/2sxb86pe 
video link: https://tinyurl.com/yckruycm 

3. The Erasure: California Panel Claims Indian Muslims Face Impending Genocide 
– https://tinyurl.com/2s468uew 

4. Process of Genocide Already Underway in India: Experts at Global Summit 
– https://tinyurl.com/yckjhvrc 

5. RSS member calls for converting 30,000 mosques into temples 
– https://tinyurl.com/5h72wczv 

https://tinyurl.com/2p9mm272
https://tinyurl.com/2sxb86pe
https://tinyurl.com/2s468uew
https://tinyurl.com/yckjhvrc
https://tinyurl.com/5h72wczv
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ফসফরয়া ও তুরদস্কর ভূফমেম্প ফনদয় োফলম ফিবদদার উপিাস! 

তুরস্ক ও ফসফরয়ায় ঘদট যাওয়া ভূফমেদম্প ফনিদতর সংখযা এখন পযমন্ত ২৪ িাজার োফড়দয়দে। ভূফমেদম্পর িদল 
ধ্বংস্তুদপর নীদি এখদনা িাপা পদড় আদে অগফনত িতািত মানুষ। তাদদর উোদর োজ েরদে ফবফভন্ন ফসোদসবী 
সংগঠন। ফবদশ্বর ফবফভন্ন ফদে ফথদেও পাঠাদনা িদে সািাযযোরীদদর। ভূফমেদম্প বযাপে েয়েফত ফনদয় পুদরা 
ফবদশ্বই ফযখাদন িতবাে ও ফোোবি, ফঠে এই সময় ইসলাম ও মুসফলমদদর দুেমন কু্রদসডার িরাফসরা ফলপ্ত 
িদয়দে ঘৃর্য উপিাদস। 

িাদির েুখযাত মযাগাফজন োফলম ফিবদদা ভূফমেদম্প মুসফলমদদর বযাপে েয়েফত ফনদয় ঘৃর্য োটুনম এাঁদে উপিাদস 
ফলপ্ত িদয়দে। ‘ফদদনর োটুমন’ ফেদরানাদম টুইটাদর ফপাে েরা এেফট ফভফডওদত ফদখা যায় ভূফমেদম্প ধদস যাওয়া 
ফবেফেেু ভবদনর েফব আাঁো িদয়দে। ফনদির ফদদে রদয়দে এেফট উল্টাদনা গাফড় এবং ধ্বংসাবদেদষর িূপ। 
োটুমদনর ওপদর ফলখা আদে, তুরদস্ক ভূফমেম্প, আর ফনদি ফলখা আদে, ‘এমনফে টযাংেগুদলা পাঠাদনারও দরোর 
ফনই।' 

মুসফলম জাফতর েফত তারা ফয েদঠার ফবদেষ ফপাষর্ েদর, ফসটাই মূলত েফতিফলত িদয়দে এই োটুমদনর 
মাধযদম। মুসফলম জাফত কু্রদসডারদদর ঘৃর্য ইফতিাস ভুদল ফগদলও কু্রদসডাররা মুসফলমদদর ফবদরাধীতায় এে 
মুহুদতমর জনযও বদস ফনই। তারা মুসফলম জাফতদে ধ্বংস েদর ফদদত সাবমেফর্ে সন্ত্রাসী োযমক্রম িাফলদয় যাদে- 
এফটর েফতিলনও িদয়দে এই োটুমদনর মাধযদম। 

িাদির এমন ঘৃর্য আিরদর্ ফগাটা ফবদশ্বই সমাদলািনা িদে। তদব কু্রদসডার িরাফসদদর োে ফথদে আসদল 
এমন আিরর্ই েতযাফেত। ফেননা িাদির ইসলাম ফবদেষ নতুন ফেেু না। আফিোয় মুসফলমদদর ওপর যুগ যুগ 
ধদর ববমদরাফিত আগ্রাসন িাফলদয়দে উপফনদবেবাদী িাি; যা এখন িলমান রদয়দে। অনযফদে যখনই সুদযাগ 
ফপদয়দে তখনই ইসলাম, মুসফলম ও রাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর োদন েুৎসা রফটদয় ইসলাম ফবদেদষর জানান ফদদয়দে তারা। 
আর এগুদলাদে তারা েিার েদরদে েফথত বােস্বাধীনতা বদল। তদব সাদবে িরাফস ফেফসদডে সারদোফজ ফেংবা 
ফপাপ-এর োটুমন আো িদল তারা োটুমফনেদদর েমা িাইদত বাধয েদর। আর এবার ফতা তারা ভুফমেম্প-ফবধ্বি 
অসিায় মুসফলমদদর ফনদয় উপিাস েরদতও োড়দলা না! 

এই িল পফিমাদদর েফথত 'বােস্বাধীনতা', 'েগফত' আর 'মানবতা'র নমুনা। এই মানবতা আর স্বাধীনতাই তারা 
আমাদদর সমাদজ িাফপদয় ফদদত িায়; েফথত গর্তন্ত্র আর ফসেুলাফরজম িিমার নাদম ফনমমার্ েরদত িায় তাদদরই 
মদতা আদবগ-ফবদবে-সোন ফববফজমত এে পশুসমাজ। 

 

তথযসূত্র: 
------- 
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1. Outrage over Charlie Hebdo’s Turkey-Syria earthquake cartoon 
- https://tinyurl.com/4xezeh5z 

 

 

১২ই ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
আসাদম ফগা-রেেদদর ফপটুফনদত মুসফলম খুন, অপরাধীদদর মুফক্তর দাফবদত ফিনু্দদদর ফবদোভ 

আসাদমর ফেবসাগর ফজলায় নাজু আলী নামে এেজন মুসফলম বযফক্তদে উগ্র ফগা-রেে ফিনু্দরা ফপফটদয় িতযা 
েদরদে। গত ৫ ফিব্রুয়াফর রফববার রাদত বামুনপুখুরী িা বাগান এলাোয় এ ঘটনা ঘদট। 

ফসখাদন গরু িুফরর সদন্দদি নাজু আলী নাদম এই মুসফলম বযফক্তদে মারধর েদর এেদল েফথত উগ্র ফগা-রেে 
ফিনু্দ। গুরুতর আিত অবস্থায় তাদে স্থানীয় িাসপাতাদল ফনদয় ফগদলও, অবস্থা নাজুে ফদদখ তাদে তখন জয়সাগর 
ফসফভল িাসপাতাদল স্থানান্তফরত েরা িয়। ফসখাদনই নাজু আলীর মৃতুয িয়। 

নাজু আলীর িািা জানান, নাজু আলী আত্মীদয়র বাফড় যাফেদলন। পদর বামুনপুখুরী িা বাগান এলাোয় আসদল 
স্থানীয় ফিনু্দরা তার উপর িমলা েদর। 

উগ্র ফিনু্দ েতৃমে মুসফলমদদর িতািত েরার ঘটনাগুদলার ফোন ফবিার িয়না বলদলই িদল। যফদ অপরাধীদদর 
আটেও েরা িয়,তািদল েভাবোলী ফিনু্দ ফনতাদদর সিদযাফগতায় োরাগার ফথদে ফবর িদয় আদস িদল ফদখা 
যায় তাদদর আর ফোন ফবিারই িয় না। 

এমফনভাদব এই ঘটনাদতও ফিনু্দরা অপরাধীদদর পে ফনদয় রািায় ফনদম আদস। ফঠে ফযমনটা িদয়ফেল আফসিা 
িতযাোদণ্ডর পর, উগ্র ফিনু্দরা ধষমর্োরী এবং খুনোরীদদর মুফক্তর দাফবদত আদন্দালন শুরু েদরফেল। 

এফদদে,মুসফলমদদর িাদপর মুদখ এখন পযমন্ত ফিনু্দত্ববাদী ফগাষ্ঠীর ১৪ সদসযদে আটে েরা িদয়দে। স্থানীয় ফিনু্দরা 
১৪ খুফনর ফগ্রপ্তাদরর ফবরুদে েফতবাদ জাফনদয় বদলদে ফয তারা "ফনরপরাধ"। এবং তাদদর মুফক্তর দাফবদত ফিনু্দরা 
ফবদোভ েদরদে। 

২০১২ ফথদে ২০২২ সাদলর মদধয ভারত জুদড় গরু সংক্রান্ত সফিংসতার দুই েতাফধে ঘটনায় েতাফধে মুসলমান 
ফনিত িদয়দে। আিত িদয়দে আদরা েদয়ে েতাফধে। 

 

তথযসূত্র: 
-------- 

https://tinyurl.com/4xezeh5z
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1. Muslim man lynched by cow vigilantes in Assam, mob protests for release of accused 
- https://tinyurl.com/yu997j4b 

 

ইদয়দমদন আল-োদয়দার সিল িামলায় েমপদে ১২ মুরতাদ তসনয িতািত 

ইদয়দমদন ইসলাম ও মুসফলমফবদরাধী েফক্তর উপর িামলা ফজারদার েদরদেন আল-োদয়দা সংফিষ্ট ইসলাফম 
েফতদরাধ ফযাোরা। এদত েফত সপ্তাদিই ইসলামফবদরাধী েফক্তর অসংখয তসনয ফনিত এবং আিত িদে। 

স্থানীয় সূত্রমদত, গত সপ্তাদিও মধযোদিযর এই ফদেফটদত োয় অধমডজন িামলা িাফলদয়দেন আল-োদয়দা আরব 
উপেীপ োখা আনসারুে েফরয়াহ্'র েফতদরাধ ফযাোগর্। এরমদধয সবিাইদত সিল িামলাফট িালাদনা িদয়দে 
গত ৮ ফিব্রুয়াফর ইদয়দমদনর আবইয়াদনর আল-বাফেরা এলাোয়। 

িামলার শুরুদতই েুখযাত আরব আফমরাত সমফথমত গািার ফমফলফেয়া বাফিনীর এেফট বিরদে টাদগমট েদর উচ্চ 
েমতাসম্পন্ন আইইফড ফবদফারর্ ঘটাদনা িয়। তারপর আদগ ফথদেই পফজেন ফনদয় থাো মুজাফিদগর্ গািার 
ফমফলফেয়াদদর োদিলায় অতফেমত িামলা িালাদত শুরু েদরন। 

িলািলস্বরূপ, ফমফলফেয়াদদর এেফট গাফড় ধ্বংস িদয় যায় এবং তাদত থাো ৭ তসনয ফনিত িয়। ফনিতদদর মাদা 
সামফরে বাফিনীর পঞ্চম ফব্রদগদডর অপাদরেনাল ফিাদসমর েধান েদনমল আবদুোি, েমান্ডার সা'আদ বারদজলা 
এবং েমান্ডার মুোল আল-আয়াফনও রদয়দে। এই িামলায় অনয গাফড়গুদলা েফতগ্রি িয় এবং ফসগুদলাদত থাো 
তসনযরা িতািত িদল দ্রুত ঘটনাস্থল ফেদড় পাফলদয় যায়। 

বরেতময় এই িামলার আদগ, গত ৫ ফিব্রুয়াফর তাফরদখও আবইয়াদনর ওমরান উপতযোয় আরও এেফট সিল 
িামলা িাফলদয়দেন মুজাফিদগর্। িামলায় ৩ফট মটমার ফেল োরা ফমফলফেয়াদদর এেফট অবস্থানদে লেযবস্তু েরা 
িদয়ফেল। এদত েত্রু অবস্থাদনর বযাপে েয়েফত িয় এবং অদনে তসনয িতািত িয়। 

এমফনভাদব গত ২ ফিব্রুয়াফর ওমরান উপতযোয় আরও এেফট সিল িামলা িাফলদয়দেন মুজাফিদগর্। এই 
িামলাফট আরব আফমরাত ফসনাবাফিনীর অন্তগমত এেফট সামফরে দলদে লেয েদর িালাদনা িদয়ফেল। েথদম 
েত্রুদলদে লেয েদর ফবামা ফবদফারর্ ঘটান মুজাফিদগর্, পদর তাদদর উপর অতফেমত িামলা িালাদনা িয়। 
িলশ্রুফতদত েত্রু বাফিনীর বহু তসনয িতািদতর ফেোর িয়, তদব িতািদতর সুফনফদমষ্ট সংখযা জানা যায়ফন। িামলায় 
আিত েত্রুদসনাদদর অফধোংদের অবস্থাই ফেদলা গুরুতর। 

 

বুরফেনান ফসনা োদিলায় আল-োদয়দার অতফেমত িামলা: েমপদে ২০ েত্রুদসনা ফনিত 

https://tinyurl.com/yu997j4b
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সম্প্রফত পফিম আফিোর ফদে বুরফেনা িাদসার উত্তরাঞ্চদল সামফরে সেমতা আদগর ফযদোন সমদয়র তুলনায় 
বৃফে েদরদে আল-োদয়দা সংফিষ্ট ইসলাফম েফতদরাধ ফযাোরা। আর তাদতই েফতফনয়ত অসংখয বুরফেনান ফসনা 
িতািদতর ফেোর িদে, ফসই সাদথ বাড়দে মুজাফিফদন ফনয়ফন্ত্রত ভূফমর পফরফধও। 

বুরফেনা িাদসার সামফরে সূদত্রর বরাদত জানা ফগদে, গত ৯ ফিব্রুয়াফর বুধবার ফদদের ফসোর-নডম অঞ্চদলর 
নাদমনদটঙ্গা ফজলায় এেফট সেস্ত্র িামলার ঘটনা ঘদটদে। িামলাফট ফসনাবাফিনী ও ফমফলফেয়াদদর এেফট ফযৌথ 
সামফরে োদিলা টাদগমট েদর িালাদনা িয়। 

সূত্রমদত, ইসলাফম েফতদরাধ ফযাোরা েথদমই েত্রুবাফিনীদে টাদগমট েদর আইইফড ফবদফারর্ ঘফটদয় সড়ে 
অবদরাধ েদরন, তার পরপরই েত্রুর সামফরে োদিলায় অতফেমদত িামলা িালাদনা িদত থাদে। সামফরে সূত্রফট 
জানায়, ফসনাবাফিনীর ফবরুদে পফরিাফলত অতফেমত এই িামলার িদল সামফরে জান্তার ৭ তসনয এবং ৯ ফমফলফেয়া 
সদসয ফনিত িদয়দে। 

অপরফদদে স্থানীয় গর্মাধযম সূত্র বলদে, আল-োদয়দা সংফিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসফলফমদনর 
সাদথ যুক্ত ফযাোদদর এেফট আঞ্চফলে দল এই িামলাফট িাফলদয়দেন। এই িামলায় ফসনাবাফিনীর অন্তত ১১ তসনয 
এবং ফমফলফেয়াদদর মধয ফথদে অন্তত ১৫ তসনয ফনিত িদয়দে, আিত িদয়দে আরও েদয়ে ডজন। 

উদেখয ফয, আল-োদয়দার পফিম আফিোন োখা, জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসফলফমন 
(দজএনআইএম) সম্প্রফত এই অঞ্চদল সামফরে বাফিনীর ফবরুদে সফক্রয়ভাদব আক্রমর্ িালাদেন। 

ফবদেষ েদর গত বের মাফলদত িাদির সামফরে উপফস্থফত ফেষ িওয়ার সাদথ সাদথ মুজাফিদগর্ মাফল, বুরফেনা 
িাদসা ও পফিম আফিোর আরও েদয়েফট ফদদে তাদদর েভাব বলয় বাফড়দয়দেন আলিামদুফলোহ্। এর িদল 
মাফলর ৭০ েতাংে এবং বুরফেনা িাদসার ৪০-৫০ েতাংে এলাোর উপর এেে ফনয়ন্ত্রর্ িাফরদয়দে সরোফর 
বাফিনী। আর এসব এলাোয় আল-োদয়দা সংফিষ্ট 'ফজএনআইএম' েোসন ফনদজদদর সফক্রয় েদর তুদলদে, 
ফযখাদন তাাঁরা ইফতমদধয এেফট েোসফনে োঠাদমা দাাঁড় েরাদত সেম িদয়দেন আলিামদুফলোহ্। 

 

 

১১ই ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
ভারতীয় আগ্রাসন || ফবএসএদির গুফলদত পঞ্চগদড় পাথর শ্রফমে আিত, ফানাইদদি যুবে 

ফনিত 



 

 

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || ফিবু্রয়ারর, ২০২৩ঈসায়ী 

54 

ফানাইদদির মদিেপুর উপদজলায় সন্ত্রাসী ফবএসএি-এর গুফলদত আফরিুল ইসলাম নাদম এে তরুর্ ফনিত 
িদয়দেন। গত ৮ই ফিব্রুয়াফর ফভাদর উপদজলার েযামেুড় ইউফনয়দনর লড়াইঘাট সীমাদন্ত এই ঘটনা ঘদট। 
িতযাোদণ্ডর পর লাে ফনদয় যায় সন্ত্রাসী ফবএসএি। 

ফনিদতর স্বজদনরা জাফনদয়দেন, উপদজলার লড়াইঘাট সীমাদন্ত ফভাদর িাাঁসখাফল পাফখউড়া েযাদম্পর ফবএসএি 
সদসযরা খুব োে ফথদে টাদগমট েদর গুফল িালায়। এদত গুফলফবে িদয় ঘটনাস্থদলই আফরিুদলর মৃতুয িয়। এ 
সময় আরও এে বাংলাদদফে যুবে গুফলফবে িন। তখন তারা ভারত ফথদে গরু আনদত ফগদয়ফেল। 

অনযফদদে, পঞ্চগদড়র বাংলাবান্ধা সীমাদন্তও এেই ফদদন ফবএসএি-এর গুফলদত হুমায়ুন িফরদ নাদম এে পাথর 
শ্রফমে গুরুতর আিত িদয়দেন। পঞ্চগড় ফজলার ফতাঁতুফলয়া উপদজলার বাংলাবান্ধা ইউফনয়দনর জায়গীরদজাত-
েদমতলা এলাোয় ৭৩২/১-এস ফপলাদরর োদে মিানন্দা নদীদত এ ঘটনা ঘদট। 

ঘটনার েতযেদেমী আদরে পাথরশ্রফমে তফরেুল ইসলাম জানায়, 'আফম ও হুমায়ুনসি এেদল পাথর শ্রফমে 
সোল সাদড় ৮টার ফদদে েদমতলা এলাোয় বাংলাদদদের সীমানার ফভতদর মিানন্দা নদী ফথদে পাথর তুলদত 
ফগদল ফবএসএি ফনদষধ েদর। তখন ফিরার সময় িঠাৎ ফবএসএি গুফল েরদল হুমায়ূদনর েরীদর গুফল লাদগ। 
গুফলদত গুরুতর আিত অবস্থায় আমরা তাদে িাসপাতাদল ফনদয় আফস। 

বাংলাদদে সরোদরর ভারতেীফত ও নতজানু পররাে নীফতর োরদর্ সন্ত্রাসী ফবএসএি-এর অতযািার শুধু 
সীমাদন্তই ফবদড়দে তা নয়, বাংলাদদদের অভযন্তদরও তাদদর ফনপীড়ন ফদন ফদন বাড়দে। ফদদের সীমান্ত এলাোর 
মানুষ সবমদায় আতদঙ্ক ফদন োটায়। এমনফে অদনে জায়গায় জফমদত িাষাবাদ েরদতও মানুষ ভয় পায়। 

অথি ভারদতর লাখ লাখ ফলাে বাংলাদদদে ফোন তবধ োগজপত্র োড়াই ফবফভন্ন ফসক্টদর োজ েরদে। বাংলাদদে 
ফথদে ট্রানফজট ফনদে। ভারদতর ফোন পশু-পাফখও যফদ এ ফদদে িদল আদস সরোর খুব যেসিোদর এফটদে 
ভারদত ফিরত ফদদে। ফবপরীদত ফোন বাংলাদদফে মুসফলম যফদ ভুদলও সীমান্ত পার িয়, তাদে গুফল েদর িতযা 
েরদে ফিনু্দত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। 

 

তথসূত্র: 
------- 
১। মদিেপুর সীমাদন্ত ফবএসএদির গুফলদত বাংলাদদফে ফনিত- https://tinyurl.com/4w8zyzsv 

২। বাংলাবান্ধা সীমাদন্ত ফবএসএদির গুফলদত বাংলাদদফে আিত - https://tinyurl.com/m82x5hjr 

 

আসাদম বালযফববাদির অফভদযাদগ মুসফলমদদর গর্দগ্রপ্তার 

https://tinyurl.com/4w8zyzsv
https://tinyurl.com/m82x5hjr


 

 

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || ফিবু্রয়ারর, ২০২৩ঈসায়ী 

55 

আসাদম েফথত বালযফববাদির ফবরুদে বযাপে ক্রযােডাউন শুরু েদরদে ফিনু্দত্ববাদী েোসন। গত ৩ ফিব্রুয়াফর 
এই গর্দগ্রিতার শুরু িয়। এখন পযমন্ত ৩ িাজার জদনরও ফবফে ফলাদের সাদথ ৫২ জন পুরুষ এবং ফেেু 
মফিলাদেও ফগ্রপ্তার েরা িদয়দে। ২৩ ফে জানুয়াফর, রাজয সরোর এই ফবষদয় পদদেপ গ্রিদর্র ফসোন্ত ফনয়৷ 

এোড়া পুফলে োয় ৮ িাজার জনদে ফগ্রিতাদরর তাফলো েস্তুত েরদে। ফগ্রিতারেৃতদদর অফধোংেই মুসফলম। 
মুসলমানদদর বালযফববাি আইদন ফজদল ফরদখ মানফসে, োরীফরে ও আফথমেভাদব দুবমল েরা িদে, যা ফনেে 
মুসফলম ফবদেদষর বফিিঃেোে। 

নযােনাল ফিডাদরেন অি ফজআইও-এর সভাপফত অযাড. সুমাইয়া ফরােন বদলদেন, "এই পদদেপফট নারী ও 
পফরবাদরর ভফবষযৎ ফনদয় েশ্ন ফদখা ফদদয়দে। রাতারাফত ৪ িাজাদররও ফবফে FIR দাদয়র েরা িদয়দে এবং ৩ 
িাজার জদনরও ফবফে ফগ্রপ্তার েরা িদয়দে, যাদদর ফবফেরভাগই মুসফলম। যাদদরদে আটে েরা িদয়দে, তাদদর 
মদধয অদনদেই পফরবাদরর এেমাত্র উপাজমনোরী। িদল তাদদর আটে েরার োরদর্ পফরবারগুদলাদত আফথমে 
অনটদনর পাোপাফে নানারেম সমসযা ফদখা ফদদয়দে। 

জামাত-ই-ইসলামী ফিদন্দর োত্র োখা ফজআইও-এর জাতীয় ফিডাদরেন বদলদে, সরোরদে অবেযই মফিলাদদর 
আদবদন শুনদত িদব। "সুফখ পফরবারগুফলদে নষ্ট েদর ফিলা উফিত নয়। পফরবাদরর উপাজমনোরী বযফক্তদে 
আটদে ফরদখ নারী ও ফেশুদদর অসিায় ফেদড় ফদওয়া ফোদনাভাদবই ভাল পদদেপ িদত পাদর না।" 

"ফপতা মাতারা তাদদর সন্তানদদর ফযসময় েলযার্ের মদন েদরন তখনই ফবদয় ফদদয় থাদেন। আর ইসলাম ধদমম 
ফববািদে ফোন বয়দসর সাদথ ফনফদমষ্ট েদরফন। িদল মুসফলমরা েদয়াজন ফদখা ফদদল ফবদয় েদর ফনন। ফেন্তু 
ফিনু্দত্ববাদী েোসন এটাদেই মুসফলম ফনপীড়দনর িাফতয়ার ফিদসদব গ্রির্ েদরদে। েফথত বালয ফববাদির অফভদযাগ 
তুদল িাজাদরা মুসফলমদদর আটে েরদে।" 

গালমস ইসলাফমে অগমানাইদজেন আসাদম রাজযবযাপী ক্রযােডাউনদে "অতযন্ত লজ্জাজনে এবং ফনন্দনীয়" বদল 
অফভফিত েদর বদলদে। আসাম সরোদরর এমন গর্দগ্রপ্তার মুসফলমদদর জীফবো উপাজমদনর জনয হুমফেস্বরূপ। 
এমফনভাদব, বদরুফিন আজমল বদলদেন - এফট সমূ্পর্মরূদপ মুসফলমফবদরাধী অফভযান। োরর্ ফগ্রপ্তারেৃতদদর ৯০ 
েতাংেই মুসফলম। 

এেফট ফভফডওদত ফদখা ফগদে, সন্তানদে ফোদল ফনদয় োাঁদদত োাঁদদত এেজন নারী তার স্বামী ও বাবা-মাদয়র 
মুফক্তর জনয েফতবাদ েরদেন, তার সাদথ আদরে নারী েফতবাদ েরদেন োরর্ তার ফয ফেদলদে ফগ্রিতার েরা 
িদয়দে ফস বাফড়র এেমাত্র উপাজমনোরী ফেল। 

এভাদবই ফিনু্দত্ববাদীরা এদের পর এে ধদর নতুন ইসুয সামদন এদন মুসফলমদদর উপর দমন পীড়ন িাফলদয় 
আসদে, েস্তুত েরদে িূড়ান্ত মুসফলম গর্িতযার ফেত্র। 

তথযসূত্র: 
--------- 
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1. Muslim people have been arrested as Assam cracks down on child marriages 
https://tinyurl.com/5arya3cm 
2. This girl is crying at the police station because her parents have been arrested on the 
pretext of child marriage in Assam.Husband of Khushbu Begum of Salmara district died 
of Kovid and now she has committed suicide leaving 2 children in the world to save her 
parents. - https://tinyurl.com/3hzzmf2e 

3. Badruddin Ajmal said - this is a completely anti-Muslim campaign because 90 percent 
of the arrests have been of Muslims. - https://tinyurl.com/444kz4bm 

4. Indiscriminate arrests are not a solution to child marriage, said Girls Islamic 
Organisation while calling the state-wide crackdown in Assam “extremely shameful and 
condemnable.” 
- https://t.co/z20WQqSIiV 

 

োশ্মীদর ফমদলদে মূলযবান ফলফথয়াদমর সন্ধান, ফে িদব লাভবান? 

জেু-োশ্মীদরর ফরয়াফস ফজলায় েথমবাদরর মদতা ফলফথয়াদমর সন্ধান পাওয়া ফগদে বদল বৃিস্পফতবাদর জাফনদয়দে 
ভারদতর ভূতাফত্ত্বে জফরপ সংস্থা (ফজএসআই)। ফববৃফতদত ফজএসআই জাফনদয়দে ফয, তারা ফরয়াফস ফজলায় ৫.৯ 
ফমফলয়ন টন ফলফথয়াদমর সন্ধান ফপদয়দে। ফজলাফটর সালাল-িাইমানা এলাোয় পাওয়া ফগদে এফট। 

ফলফথয়াম অফত মূলযবান এেফট ধাতু। ফবদেষভাদব ফরিাদজমবল বযাটাফর ততফরদত বযবহৃত িয় এফট। এখন অফধোংে 
ইদলেট্রফনে যন্ত্রপাফত েফক্ত পাদে এই ফলফথয়াম আয়ন বযাটাফর ফথদেই। ফলফথয়াম আয়ন বযাটাফরর সািলয এত 
ফবফে ফয সবাই ধারর্া েরদেন, ফেেুফদদনর মদধয সব ইদলেফট্রে যন্ত্র িাফলত িদব ফলফথয়াম ফদদয়। 

ফলফথয়াম ফয ফেবল বযাটাফর ততফরদতই বযবহৃত িয়, তা নয়; বরং ফলফথয়াদমর িমতৎোর ফভৌত, রাসায়ফনে ও 
তফড়ৎ-রাসায়ফনে তবফেদষ্টযর জনয নানান ফেদত্র এফট বযবিার েরা িয়। এমনফে ফিফেৎসা ফবজ্ঞাদনও মুড 
েযাফবলাইফজং ওষুধ বানাদত ফলফথয়াদমর বযবিার িয়। ফডদেেন ও অনযানয ফেেু মানফসে সমসযার ফেদত্রও 
অদনে সময় ফলফথয়াদমর ওষুধ বযবহৃত িয়। 

এভাদব, বতমমান ফেল্প ফনভমর পৃফথবীদত ফলফথয়াম এে মিামূলযবান ধাতুদত পফরর্ত িদয়দে। এমনফে অদনদে 
এদে স্বদর্মর ফিদয়ও দাফম বদল অফভফিত েরদেন। আর এই মিামূলযবান ধাতুফটর সন্ধান ফমদলদে মুসফলমদদর 
ভূফম োশ্মীদর। ফেন্তু এই মূলযবান সম্পদ ফথদে োশ্মীদরর মুসফলমরা ফে ফোন সুফবধা পাদবন? 
এই েদশ্নর উত্তর সিজ। দখলদার ফিনু্দত্ববাদী ভারদতর ফলাভী, রক্তফপপাসু োসেদগাষ্ঠী োশ্মীর ফথদে এই 
মূলযবান সম্পদ ফেফনদয় ফনদত মুফখদয় আদে। 

https://tinyurl.com/3hzzmf2e
https://tinyurl.com/444kz4bm
https://t.co/z20WQqSIiV
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ভারত বতমমাদন ইদল্ট্রনফনে গাফড় ফনমমাদর্ গুরুত্ব ফদদে। আর এজনয তাদদর ফলফথয়াদমর েিুর মজুদ েদয়াজন। 
ফসই িাফিদা এখন তারা োশ্মীর ফথদে পূরর্ েরদব। 

তাোড়া অদনে ফনরদপে ফবদিষে এই দাফবও েদরদেন ফয, গত বের ফেদষর ফদদে ইহুফদবাদী ইসরাইলদে 
োশ্মীদর েৃফষ েেল্প িালু েরার অনুমফত ফদদয়দে ভারত মূলত এই ফলফথয়াম খফনদে ফেে েদরই। 

োশ্মীদরর িাফিদা পূরদর্ তাদদর আগ্রি ফনই, োফশ্মরী মুসফলমদদর েফত তাদদর ফোন দরদ ফনই; েদয়ে দেে 
ধদর িালাদনা িতযাোদণ্ড লোফধে োশ্মীফর মুসফলমদে িতযা, ধষমর্ ও অনযানয ফনপীড়দনর মাধযদম দখলদার ভারত 
ইফতমদধয এই সতয েমার্ েদরদে। ফদদনর পর ফদন লেডাউন ফদদয় োশ্মীফরদদর অথমননফতেভাদব পঙু্গ বাফনদয় 
ফিলা িদয়দে। 

এজনয অদনদেই বদলন, ভারত োশ্মীদরর মাফট িায়, মানুষ না। তাই, োশ্মীদরর ফলফথয়ামও ফয ফিনু্দত্ববাদী 
দখলদার ভারদতর রক্তফপপাসু দৃফষ্ট এড়াদব না, তা সিদজই অনুদময়। 

 

ফলখে : সাইিুল ইসলাম  

 

তথযসূত্র : 
1. First Time In India, Lithium Reserves Found In Reasi: Confirms Geological Survey 
- https://tinyurl.com/5d4dk98a 
2. ফলফথয়াম ফসানার ফিদয় দাফম 
- https://tinyurl.com/wu43uhv8 

 

নতুন রর্দেৌেদল আে-োবাব: আরও নতুন এলাো ফবজয়, আরও ফোর্ঠাসা েত্রুরা 

সম্প্রফত ফসামাফলয়ার নতুন এলাো ফবজদয়র ফদদে মনদযাগী িদয় উদঠদে ইসলাফম েফতদরাধ বাফিনী িারাোতুে 
োবাব। আর তাদতই পফিমা সমফথমত বাফিনীর অবস্থা আরও টালমাটাল িদত শুরু েদরদে। 

ফবজদয়র এই ধারাবাফিেতায় োবাব মুজাফিফদন গতোল ১০ ফিব্রুয়াফর শুক্রবার ফথদে মুদুগ রাদজযর ওয়াফসল 
েিদরর উপেদে নতুন েদর যুে শুরু েদরদেন। এই যুদে িারাোতুে োবাদবর ফবজয় ফঠোদত আোে পদথ 
মাফেমন যুেফবমানগুদলাদ া অংে ফনয় ইসলাম-ফবরফধ গািার ফসামাফল বাফিনীর পদে, আর স্থলপদথ অংে ফনয় 
তুফেম ও মাফেমনীদদর েফেফেত ফসামাফল 'ফস্পোল' ফিাদসমর মদতা ফসামাফল সামফরে বাফিনীর ইউফনট। 

https://tinyurl.com/5d4dk98a
https://tinyurl.com/wu43uhv8
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পফিমা ও তুফেম সমফথমত এই গািার বাফিনী িারাোতুে োবাব ফযাোদদর ফবরুদে অঞ্চলফটদত পরপর ৬ বার 
েফতদরাধ গদড় ফতালার ফিষ্টা েদর। ফেন্তু েফতবারই তারা বযথম িদয় যায়। সবমদেষ, এই যুদে িারাোতুে োবাদবর 
িাদত ফোিনীয় পরাজয় বরর্ েদর ফসামাফল ও মাফেমন ফযৌথ বাফিনী ওয়াফসল েিদরর ফেদের ফদদে পাফলদয় 
যায়। ফসই সাদথ মুজাফিদগর্ েিরফটর 'ফডানলাইন' এলাোর ফনয়ন্ত্রর্ গ্রির্ েদরন আলিামদুফলোহ্। 

যুদের িলািল স্বরূপ োবাব মুজাফিফদন নতুন এলাো ফবজদয়র পাোপাফে, ফসামাফল ফস্পোল ফিাদসমর ২ অফিসার 
সি েম্পদে ১০ তসনযদে িতযা েদরদেন; এোড়া আরও েম্পদে ১৮ গািার তসনয মুজাফিদদদর িামলায় আিত 
িদয়দে। আিতদদর মদধয ফমজর ও েদনমল পদমযমাদার েদয়েজন সামফরে েমমেতমাও রদয়দে বদল জানা ফগদে। 

এফদদে গত ৮ ফিব্রুয়াফর, িারাোতুে োবাব আল-মুজাফিফদন দফের্াঞ্চলীয় োদবফল রাদজয আরও এেফট সিল 
অফভযান িাফলদয়দেন। ঐ অফভযাদন ফসামাফল সামফরে বাফিনীর েম্পদে ৩ তসনয ফনিত এবং আরও অন্তত ৭ 
তসনয আিত িদয়দে। স্থানীয় সূত্রমদত, িামলাফট জাওিার েিদর ফসামাফল ফস্পোল ফিাদসমর এেফট সমাদবেস্থদল 
িালাদনা িয়, যার শুরুটা িদয়ফেল পরপর দুফট ফবামা ফবদফারর্ ঘতানর মাধযদম। 

িারাোতুে োবাব ফযাোরা িলফত বেদর এখন পযমন্ত সবিাইদত তাৎপযমপূর্ম ও সিল অফভযানফট পফরিালনা 

েদরদেন গত ৫ ফিব্রুয়াফর; ফসামাফলয়ার উত্তরাঞ্চফলয় পুেলযাদন্ডর সানাগ অঞ্চদলর েদয়েফট এলাো ফঘদর ফসফদন 

তীব্র িামলা িালান মুজাফিদগর্। জানা যায়, উত্তরাঞ্চলীয় এই এলাোফট সবসময়ই আে-োবাদবর জনয অতযন্ত 

গুরুত্বপূর্ম এেফট এলাো; ইদয়দমদনর ইদডন উপসাগদরর সাদথ যুক্ত এই এলাোফট ফেৌেলগতভাদব খুবই গুরুত্ব 

বিন েদর। এই সমুদ্র-পদথই আে-োবাব সবিাইদত ফবফে অস্ত্র আদান-েদান েদর থাদে। তাোড়া আল-োদয়দার 

ফেেীয় ফনতৃদত্বর সাদথ সরাসফর ফযাগাদযাদগর জনয এই এলাোফট োবাদবর জনয খুবই তাৎপযমপূর্ম এেফট এলাো। 

স্থানীয় সূত্রমদত, সম্প্রফত এই অঞ্চদল িামলার পফরফধ বাফড়দয়দে আল-োদয়দা সংফিষ্ট ইসলাফম েফতদরাধ বাফিনী 
িারাোতুে োবাব। েফতদরাধ ফযাোরা অঞ্চলফটর লাসদোরা ও আলাদয়া ফজলা এবং দুরদুফর এলাোয় তাদদর 
নতুন এই যুে শুরু েদরদেন। োবাব ফযাোরা সপ্তাদির েথম ২ফদদনর তীব্র লড়াইদয়র মাধযদমই দুরদফর এলাোর 
ফনয়ন্ত্রর্ ফনদয় ফিদলদেন আলিামদুফলোহ্; এলাোফট অদনেটাই পািাড় ও ঘন বন-জঙ্গদল ফঘরা, আর এদেবাদরই 
সমুদ্র-লাদগায়া এেফট গিীন এলাো। সূত্রমদত, এলাোফটর ভূ-েেৃফত োবাব মুজাফিফদদনর লেয অজমন ও যুে 
িাফলদয় ফনওয়ার জনয উপযুক্ত এেফট এলাো। 

বতমমাদন িারাোতুে োবাব ফযাোরা উত্তরাঞ্চদলর গুরত্বপূর্ম বাফে দুফট ফজলা ফবজদয়র লদেয ভারী িামলা িালাদেন 
বদল জানা ফগদে। আর এই যুদে পুেলযান্ড েোসনদে সামফরে ও অথমননফতেভাদব ভারী মূদলযর ফদওয়ার 
পাোপাফে িারাদত িদে অসংখয তসফনযেও। 

এমন পফরফস্থফতদত পুেলযান্ড েোসন জরুফর ফভফত্তদত ফবাসাদসা এলাো িদয় যুদের ময়দাদন ভারী অস্ত্র েস্ত্র 
পাঠাদনার ফসোন্ত ফনদয়দে, এবং এেফট সামফরে েনভয় উক্ত এলাোর ফদদে পাঠাদনাও িয়। ফেন্তু েনভয়ফট 
পফথমদধযদ ই োবাদবর মাইন ফবদফারদর্র েবদল পদড়, যাদত উচ্চপদস্থ এে অফিসার সি অসংখয তসনয ফনিত 
িয়, ধনে ও েফতগ্রি িয় েত্রুদদর ফবপুল সংখযে সামফরে সরিাম। 
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ফবদিষেদদর সবমদেষ মতামত িদে, োবাব মুজাফিফদন তাদদর যুে-দেৌেদল বড় পফরবতমন আনদেন। তাাঁরা 

বতমমাদন েির ফেেীে যুেদে ফেৌেলগতভাদব গুরত্বপূর্ম গ্রাম ও উপেূলীয় অঞ্চদল েফড়দয় ফদদেন। ফসই সাদথ 

এই যুেদে শুধু দফের্ ও ফেেীয় ফসামাফলয়ায় আবে না ফরদখ, দফের্ ফথদে ফনদয় উত্তর ফসামাফলয়া পযমন্ত ফবিৃত 

েরদেন।  

এর মাধযদম আে-োবাব ফসামাফল গািার বাফিনী ও পফিমা বাফিনীদে ফবফেপ্ত েদর ফিলার ফিষ্টা েরদে, ফসই 
সাদথ ইদডন উপসাগর িদয় ইদয়দমদন আল-োদয়দার সাদথ সংদযাগ আরও েফক্তোলী েরার ফজার েদিষ্টা 
িালাদে। 

 
েফতদবদে : ত্বিা আলী আদনান 

 

 

১০ই ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
ফিনু্দত্ববাদী সফিংসতার ফেোর বৃে মুসফলম ফবিার পানফন ফদড় বের ঘুদরও 

৪ জুলাই, ২০২১। ফিনু্দত্ববাদী ভারদতর উত্তরেদদদে ঘদট এে ঘৃর্য ইসলাম ফবদেষী ঘটনা। নয়ডার ৩৭নং পুফলে 
ফিৌফে ফথদে ফেেুটা দূদর িঠাৎই ৬২ বের বয়সী োফজম আিদমদদর উপর িামলা েদর িার ফিনু্দ গুণ্ডা। বৃে 
োফজমদে ফটদন ফিাঁিদড় এেফট গাফড়র ফভতদর উঠাদনা িয়। ফসখাদন তাদে মারধর েদর, তার দাাঁফড় ফটদন ফেদড় 
ফিদল ঐ উগ্র ফিনু্দরা। এই মুসফলম বৃেদে ফদদয় ফজারপূবমে মুসফলম ফবদরাধী ফলাগান ফদওয়াদনা িয়। 

এই ঘটনার োয় ফদড় বের পর গত ১৫ জানুয়াফর, ২০২৩ এ উচ্চ আদালদতর িাদপ পদর এিআইআর গ্রির্ 
েদর ফিনু্দত্ববাদী পুফলে। ফসফনয়র অযাডদভাদেট হুদজিা আিমাফদ, োফজদমর পদে উপফস্থত িদয় এিআইআর 
দাফখল েদরদেন। 

হুদজিা আিমাফদ বদলন, ঘটনার পরপরই োফজম আিদমদ নয়ডার ফনেটস্থ থানায় উপফস্থত িদয় অফভদযাগ েদর। 
তদব ফতফন মুসফলম িওয়ায় পুফলে তার অফভদযাদগর বযাপাদর ফোদনা গুরুত্ব ফদয়ফন; এমনফে তা নফথভুক্তও 
েদরফন। পরবফতমদত োফজম আিদমদদে সুফেম ফোদটম ফযদত িদয়দে। 

ফভেফটম োফজম আিদমদ বদলন, "েথদম তারা অস্বীোর েদর ফয এই ঘটনাফট আদদৌ ঘদটদে ফেনা? তাই তারা 
আমার অফভদযাগ এিআইআর নফথভুক্ত েদরফন। ঘটনার এে বের পর, ২০২২ সাদলর জুলাই মাদস ইউফপ রাজয 
েোসন তার ফবরুদে পাল্টা এেফট ফমথযা মামলার অফভদযাগ আদন। এরপর ফেস ডাদয়ফর উপস্থাপদনর ফনদদমে 
ফদয় আদালত। আদালদতর ফেস ডাদয়ফর ততফরর আদদে ফদওয়ার পদরই, ঘটনার ফদড় বের পদর এিআইআরফট 
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নফথভুক্ত েরা িয়। তদব এখনও তারা এিআইআরফট েদয়েফট দুবমল ধারায় ফলফপবে েদরদে। িদল অফভযুক্তরা 
খুব সিদজই জাফমন ফপদয় যাদব। আর োফি ফপদলও নামমাত্র োফি পাদব।" 

ফতফন আরও বদলন, "তারা এখনও ঘটনার ফোন তদন্ত েদর ফন, ফোন ফিষ্টাও েদরফন। তাদদর োে ফথদে 
আমরা েী তদন্ত আো েরদত পাফর? আইদনর নূযনতম োসন িল এিআইআর নফথভুক্ত েরা। ফেন্তু তারা এটাও 
েদরফন। ঘটনার ফদড় বের পর এিআইআর ফনদলও সমি েদঠার োফির ধারা বাদ ফদদয় ফদওয়া িদয়দে। 
এিআইআর বলদে ঘটনাফট ঘৃর্ামূলে অপরাধ, ফেন্তু অফতফরক্ত িলিনামায় তারা বদলদে এটা ফোদনা ঘৃর্ামূলে 
অপরাধ নয়... ফমাট েথা, ফবিার েরার ফোদনা ইোই তাদদর ফনই।" 

ফিনু্দত্ববাদী ভারদত এভাদবই েোসদনর েতযে োয়াতদল উগ্র ফিনু্দরা মুসফলমদদর উপর িাফলদয় যাদে ফনযমাতন 
ও সফিংসতা। 

 

তথযসূত্র: 
-------- 
1. FIR on hate crime against Muslim man registered after 1.5 years: SC expresses ‘distress’ 
at UP Police laxity - https://tinyurl.com/mrydswfr 

 

 

০৯ই ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
মধযেদদদে মসফজদদ যাওয়ার পদথ ইমামদে ফিনু্দত্ববাদীদদর েুফরোঘাত 

মধযেদদদে মসফজদদ যাওয়ার পদথ এেজন সোফনত ইমামদে েুফরোঘাত েদরদে ফিনু্দত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। গত ৫ 
ফিব্রুয়াফর রফববার, মধযেদদদের খাদন্ডায়ায় মসফজদদ যাওয়ার পদথ পাাঁি ফিনু্দত্ববাদী সন্ত্রাসী মসফজদদর ইমামসাদিব 
সি দুই মুসফলমদে েুফরোঘাত েদর। 

িামলা িালাদনার মাোরমাইন্ড ফেল উগ্র ফিনু্দ রাজা রাদঠার। িামলাোরীরা নরাধম রাজা রাদঠার ইমাম সাদিদবর 
ফিাদখ মফরদির গুাঁড়া ফনদেপ েদর এবং বুদে েুফরোঘাত েদর। পাফলদয় যাওয়ার সময় তালিার বুদেও েুফরোঘাত 
েদর ঐ ফিনু্দ সন্ত্রাসী। িামলায় গুরুতর আিত িওয়ার পর ইমাম িাদিজ ফেখ হুযাইিা এবং ফবে বের বয়সী 
মুসফলম যুবে ফমািােদ তালিাদে ফনেটবতমী ইদন্দাদর িাসপাতাদল ভফতম েরা িয়। 

https://tinyurl.com/mrydswfr
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ইমাম সাদিব জাফনদয়দেন, "আফম আমার বাইদে েদর মসফজদদ নামাদজর ইমামফত েরদত যাফেলাম। তারা ৪ 
ফথদে ৫ জন ফিনু্দ ফেদল ফেল। তারা অঅমাদদর উপর েুফর ফনদয় অতফেমত িামলা েদর। আফম এটা েল্পনাও 
েরদত পাফরফন তারা আমাদদর উপর িামলা েরদব।" 

https://twitter.com/HindutvaWatchIn/status/1622371271190233091?ref_src=twsrc%5Etfw
%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1622371271190233091%7Ctwgr%5Ee8ce45e6072
2469a75b28740e78a426f043852db%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmaktoobmedi
a.com%2F2023%2F02%2F07%2Fmosque-imam-muslim-youth-stabbed-by-hindu-men-in-
madhya-pradesh%2F 

ইমাম হুজাইিা এবং ফমািােদ তালিা, দুজদনই বুদে গুরুতর আঘাত ফপদয়দেন। 

ফবদিষেগর্ জাফনদয়দেন, ফিনু্দত্ববাদী ফনতা ও ধমমগুরুদদর মুসফলম ফবদেষী বক্তদবয অনুোফর্ত িদয় সাধারর্ 
ফিনু্দরাও এখন মুসফলমদদর উপর িামলা েরদে। তারা েোেযভাদবই মুসফলমদদর িতযার েরার জনয আহ্বান 
েদর আসদে। 

 

তথযসূত্র: 
-------- 
1. Mosque imam stabbed by Hindu men in Madhya Pradesh on his way to mosque ( 
Maktoob Media ) - https://tinyurl.com/5n8u5wny 

 

ফটফটফপর বীরত্বপূর্ম ইদিেিাদী িামলায় নাপাে বাফিনীর ৩২ তসনয িতািত 

পাফেিাদন পফিমাদদর ক্রীড়নে গািার সামফরে বাফিনীর উপর িামলা অবযািত ফরদখদেন জনফেয় ইসলাফম 
েফতদরাধ বাফিনী ফতিফরে-ই-তাফলবান পাফেিাদনর মুজাফিদগর্। এসব িামলায় েফতফনয়ত বহু গািার তসনয 
িতািত িদে। 

স্থানীয় সূত্রমদত, গত ৫ ফিব্রুয়াফর ফোদয়টা ফবমানবন্দদরর এেফট সামফরে ফিেদপাদের োদে এেফট ইদিেিাদী 
িামলা িাফলদয়দেন ফটফটফপ মুজাফিফদন। ইদিেিাদী েমাদন্ডা ফিাদসমর সদসয েিীদ মনসুর ফবলাল (রি.) গািার 
ফসনাবাফিনী ও এিফস বাফিনীর এেফট েনভয় টাদগমট েদর েফিদী িামলাফট িাফলদয়দেন। এদত সামফরে বাফিনীর 
ফতনফট গাফড় ধ্বংস িদয়দে। ফসই সাদথ উচ্চপদস্থ এে ফসনা েমমেতমাসি ১০ তসনয এবং আরও ২০ এিফস সদসয 
িতািত িদয়দে। 

https://tinyurl.com/5n8u5wny
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বরেতময় এই িামলার এেফদন পর ৬ ফিব্রুয়াফর দফের্ ওয়াফজফরিাদনর োেদতাই সীমাদন্ত অবফস্থত এেফট 
ফসনা ফপাদে আরও এেফট সিল িামলা িাফলদয়দেন ফটফটফপর েফতদরাধ ফযাোরা। এেজন বীর মুজাফিদ তার 
স্নাইপার রাইদিল ফদদয় ঐ ফসনা ফপাদের দুই তসনযদে িতযা েরদত সেম িদয়দেন আলিামদুফলোি। 

 

ফোে সংবাদ || ইদয়দমদন মাফেমন ফরান িামলায় আল-োদয়দা েীষম েমান্ডাদরর োিাদাত 

সম্প্রফত ইদয়দমদনর মাফরব েদদদে এেফট গাফড় লেয েদর ফরান িামলা িাফলদয়দে সন্ত্রাসী আদমফরো। এদত 
ইসলাফম েফতদরাধ বাফিনীর ৩ জন বীর মুজাফিদ োিাদাত বরর্ েদরদেন বদল জানা ফগদে। 

স্থানীয় সূত্রমদত, গত ৩০ জানুয়াফর ২০২৩ তাফরদখ ইদয়দমদনর মাফরব েদদদের সামদাি এলাোয় এেফট গাফড় 
লেয েদর ফরান িামলা িালাদনা িদয়দে, গাফড়ফট উক্ত এলাোর আল-িাইরা গযাস ফেেদনর োদে আসদল সন্ত্রাসী 
অযাদমফরোর ফরান িামলার ফেোর িয়। সূত্রমদত এসময় গাফড়দত থাো ৩ জন যাত্রীই েিীদ িদয়দেন। 

সরোফর সূত্র জানায়, িামলার ফেোর বযফক্তরা ইসলাফম েফতদরাধ বাফিনী জামা'আত আনসারুে েফরয়াহ্'র সদসয 
ফেদলন। যাদদর মাদা েফতদরাধ বাফিনীর গুরত্বপূর্ম সামফরে েমান্ডার এবং ফবামা ও ফবদফারে ফবদেষজ্ঞ িাসান 
আল-িাদরামীও (আবুল খাইর) ফেদলন। এই িামলায় তাাঁর ভাইও োিাদাত বরর্ েদরদেন বদল দাফব েরা িদয়দে। 

এফদদে আল-োদয়দা সংফিষ্ট আল-মালাফিম ফমফডয়া সূত্র এে িদটা ফরদপাদটম েমান্ডার আবুল খাইর (রফি.)-এর 
োিাদাদতর তথয ফনফিত েদরদে। তদব এসময় অনয ফোন মুজাফিদ িতািত িদয়দেন ফেনা তা বলা িয় ফন। 

জানা যায় ফয, েিীদ েমান্ডার আবুল খাইর িারামাইদনর (দসৌফদআরব) নাগফরে। ফতফন আল-োদয়দার এেজন 
গুরত্বপূর্ম সামফরে েমান্ডার ও ফবদফারে ফবদেষজ্ঞ ফেদলন। তাদে েিীদ েরদত ইফতপূদবম আরও ৩ বার িামলা 
িালাদনা িদয়ফেল। োিাদাদতর পূদবম তাদে লেয েদর সবমদেষ িামলাফট িালাদনা িয় গত বেদরর ৩০ নদভম্বর, 
এই িামলা ফথদে ফতফন আোির রিমদত ফবাঁদি যান এবং সামানয আিত িন। 

এফদদে স্থানীয় ফমফডয়া সূত্র ফনফিত েদরদে ফয, এই আক্রমর্ফট মাফেমন AGM-114 ফিলিায়ার ফেপর্াস্ত্র োরা 
েরা িদয়দে, যা R9X নাদম পফরফিত। ইফতপূদবম ফসফরয়া এবং আিগাফনিাদন বহুবার এই এেই ধরদনর অস্ত্র 
ফদদয় আল-োদয়দা মুজাফিদদদর টাদগমট েদরদে সন্ত্রাসী আদমফরো। 

 

১২ ঘোর বযবধাদন CIA-এর ৩ ফগাদয়ন্দা েমমেতমাদে িতযা েরদলা আে-োবাব 

সমদয়র সাদথ সাদথ ফযন ফসামাফলয়ার ফজিাদ আরও তীব্র আোর ধারর্ েরদে। এেফদদে পফিমা সমফথমত 
সরোর তার অফিত্ব রোর জনয লড়দে, অপরফদদে েফতদরাধ বাফিনী আে-োবাব ফসামাফলয়া জুদড় ইসলাফম 
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ইমারাত েফতষ্ঠার জনয লড়দেন। আর এই লেয ফসামাফলয়ায় ফনদয়াফজত পফিমাদদর উচ্চপদস্থ েমমেতমাদদর 
টাদগমট েদর িতযা েরদত শুরু েদরদে িারাোতুে োবাব আল-মুজাফিফদন। 

স্থানীয় গর্মাধযম সূদত্র জানা ফগদে, িারাোতুে োবাব মুজাফিফদন গতোল ৮ ফিব্রুয়াফর বুধবার, মাত্র ১২ ঘোর 
বযবধাদনই রাজধানী ফমাগাফদশুদত ২ফট সিল িামলা িাফলদয় মাফেমন ফগাদয়ন্দা সংস্থা CIA এবং ফসামাফল সরোদরর 
ঊধ্বমতন েমমেতমা ফমাট ৩ গািারদে িতযা েরদত সেম িদয়দেন। 

িারাোতুে োবাদবর ফস্পোল ফিাদসমর সদসযরা েথম দিায় তাদদর সুফনফদমষ্ট অপাদরেনফট পফরিালনা েদরন 
রাজধানীর রাফেনফল ফজলায়। এই িামলায় 'সাদন্দফর এবং মািদ আভদদফর' নামে দুই মুরতাদ ফনিত িয়, যারা 
উভয়ই পফিমা সমফথমত মুরতাদ সরোদরর ঊধ্বমতন েমমেতমা ফেদলা। এেই সাদথ তারা কু্রদসডার মাফেমন 
যুক্তরাদের ইদেফলদজি (ফসআইএ) ফবভাদগর গুরত্বপূর্ম েমমেতমা, জুবালযাদন্ডর েফতমন্ত্রী এবং পালমাদমদের ফডপুফট 
ফিদসদব দাফয়ত্বরত ফেদলা। 

এরমদধয মুরতাদ "সাদন্দফর" মাফেমন ফগাদয়ন্দা সংস্থার জনয গুপ্তির ফনদয়াদগর ফেদত্র আদমফরোনদদর োদে 
গুরত্বপূর্ম েমমেতমা ফিদসদব পফরফিত ফেদলা। ফস জুবা রাদজয িারাোতুে োবাদবর ফবরুদে েদয়ে ডজন গুপ্তির 
ফনদয়াগও েদরফেল। তাদব আদমফরোর জনয দুিঃখজনে িদলা, িারাোতুে োবাদবর ফগাদয়ন্দা ফবভাগ এই 
গুপ্তিরদদর ফবফেরভাগ সদসযদেই বন্দী েরদত ফপদরদেন এবং বাফেদদরদে দ্রুত আটে েরার জনয অনুসরর্ 
েদর যাদেন। 

িারাোতুে োবাব আল-মুজাফিফদন তাদদর ফেতীয় সিল অফভযানফট িালান রাজধানীর হুদান ফজলায়। এখাদন 
িারাোতুে োবাদবর ফেোদর পফরর্ত িয় "আভদদফর ফডলফব" নামে আরও এে মাফেমন ফগাদয়ন্দা সংস্থার 
উচ্চপদস্থ েমমেতমা। ফসও সাদন্দফরর মদতা ফসআইএর জনয গুপ্তির ফনদয়াগ েরদতা এবং মুসফলমদদর সম্পদেম 
আদমফরোদে তথয েদান েরদতা। আদমফরোর এই ফগালাম ফসামাফল পুফলদের েফথত অপরাধ তদন্ত ফবভাদগর 
সদসয ফেদলা। 

আলিামদুফলোি, িারাোতুে োবাদবর বীর ফযাোরা সাদন্দরী, ফডলফব এবং মািদ আিদদফরদদরদে তাদদর পাওনা 
বুফিদয় ফদদয় তবফশ্বে েুিফর েফক্ত আদমফরোর ফগাদয়ন্দা সংস্থা ফসআইএ'র গাদল িদপটাঘাত েদরদেন। 

উদেখয ফয, আল-োদয়দা সংফিষ্ট ইসলাফম েফতদরাধ বাফিনী িারাোতুে োবাব আল-মুজাফিফদন মুসফলম জাফতর 
অখণ্ডতা রো েরদত, ইসলাফম েফরয়াহ্ বািবায়ন েরদত, কু্রদসডার ও তাদদর সমফথমত গািার সরোফর বাফিনী 
এবং অনযানয ইসলামফবদরাধী েফক্ত ফথদে মুসলমানদদর আবাস রো েরদত পফবত্র ফজিাদ িাফলদয় আসদেন। 
আর এই লেয বািবায়দন িারাোতুে োবাব েোসন মুসলমানদদরদে েত্রু ঘাাঁফট, সদর দিতর এবং সরোফর 
অফিস ফথদে ফনরাপদ দূদর থােদত বলদেন। ফেননা এসব স্থানগুদলা িারাোতুে োবাদবর দুিঃসািসী িামলাগুদলার 
েধান টাদগমদট পফরর্ত িদয় থাদে। 
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০৮ই ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
গর্িতযামূলে বকৃ্ততা েিার েরায় ফমফডয়াদে ফদফে পুফলদের ফনাফটে, বকৃ্ততাোফরদদর নয় 

উগ্র ফিনু্দত্ববাদী সন্ত্রাসীরা মুসফলমদদর ফবরুদে এদেরপর এে উসোফনমূলে বকৃ্ততা ফদদয় মুসফলম গর্িতযার মাঠ 
েস্তু ুত েরদে। ফখাদ ভারদতর রাজধানী ফদফেদত পুফলে েোসদনর নাদের ডগায় বদস ফিনু্দত্ববাদীরা মুসফলম 
ফবদেষ েফড়দয় যাদে। 

ফেন্তু ফিনু্দত্ববাদী পুফলে তাদদর ফবরুদে ফোন বযবস্থা ফনয়ফন। বরং তাদদর গর্িতযামূলে বকৃ্ততা েভার েরার 
জনয ফমফডয়াদে ফদফে পুফলে ফনাফটে ফদদয়দে। 

নয়াফদফের যন্তর মন্তদর পালমাদমে িলাোলীন মুসফলম ও ফিোনদদর ফবরুদে এেজন ফিনু্দ পুদরাফিত গর্িতযায় 
উসোফনমূলে বকৃ্ততা েদান েদর। আিযমজনেভাদব, ফসই বকৃ্ততাদানোরী উগ্র ফিনু্দ ফনতাদে ফরদখ ফসই সংবাদ 
েিার েরার জনয ফদফে পুফলে অনলাইন ফমফডয়া মফলফটক্সদে এেফট ফনাফটে পাফঠদয়দে। 

ফডফসফপ নয়াফদফের টুইট েরা ফনাফটেফট িল: 

"ফদখা যাদে আপফন আপফত্তের, ফবদেষপূর্ম এবং উস্কাফনমূলে ফপাে েরার জনয ফসােযাল ফমফডয়া বযবিার 
েরদেন। ফদফে ফজলার সাইবার পুফলে ফেেন, ফনাডাল এদজফি ১৪৯ ফসআরফপফস ধারার অধীদন আপফত্তের, 
ফবদেষপূর্ম এবং উস্কাফনমূলে বাতমা ফপাে েরার জনয এ ফমফডয়ার ফবরুদে ফনাফটে জাফর েদরদে। যা 
আইনেৃঙ্খলায় ফবরূপ েভাব ফিলদত পাদর।" 

অথমাৎ ফিনু্দরা গর্িতযার েোেয আিব্বান জাফনদয় ফেত্রফবদেদষ তা শুরুও েদর ফদদত পারদব, ফেন্তু ফসই খবর 

েিার েরদল ফবশ্ববযাপী সমাদলািনা িদব, আর মুসফলম ফনধনযজ্ঞ িাফলদয় অখণ্ড ভারত বািবায়দনর োজ ফেেুটা 

বাধাগ্রি িদব। তাই পুফলে উগ্র ফিনু্দদদর ফমেন বািবায়ন সিজ ও ফনফবমি েরদত ফমফডয়াদে খবরদার েরদে। 

সিজ বযাখযা েরদল ফবষয়টা অদনেটা এমনই দাাঁড়ায় না ফে? 

ফনাফটদে আদরা বদলদে, এমনফট েরা ফথদে আপনাদে ফবরত থাোর ফনদদমে ফদওয়া িদয়দে, যা না েরদল 
আইদনর োসফঙ্গে ফবধাদনর অধীদন েদঠার োফিমূলে বযবস্থার জনয দায়ী থােদবন। 

https://twitter.com/moliticsindia/status/1622262049232543744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct
wcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1622262049232543744%7Ctwgr%5E8993eef957ce2459
d859a278ee9b1016167a780b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fhindutvawatch.org
%2Fdelhi-police-notice-to-media-for-covering-genocidal-speech-no-action-against-hate-
mongers-maktoob-media%2F 
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গত ৫ জানুযাফর রফববার রাজধানী ফদফের যন্তর মন্তদর এেফট ‘ধমম সংসদ’ বা ফিনু্দ সংসদদ ফিনু্দ রাে েফতষ্ঠার 
জনয মুসফলম ও ফিোনদদর িতযার আহ্বান জাফনদয়দে। ফসই সমাদবদে উগ্র ফিনু্দ সুরজ পাল আমু, ফেউ ভারতদে 
ফিনু্দ রাে বানাদত বাধা ফদদল, সফিংসতা িালাদনার আহ্বান জাফনদয়দে। 

মিামন্ডদলশ্বর স্বামী ভক্ত িফর ফসং বদলদে, "শুধু িল োটার েুফর রাখদল িলদব না। বাফড়দত আধুফনে অস্ত্র রাখুন। 
মুসলমান ও ফিোনদদর িতযা েরুন। এে িাদত অস্ত্র এবং অনয িাদত ধমমগ্রন্থ রাখুন।" 

মফলফটদক্সর ফেয়ার েরা ফভফডওফটদত িফর ফসংদয়র বকৃ্ততাই ফদখাদনা িদয়দে। ফেন্তু ফিনু্দত্ববাদী পুফলে গর্িতযামূলে 
বকৃ্ততাোফরদদর না ধদর তাদদর ফভফডও ফপাে েরার জনয ফমফডয়াদে ফনাফটে ফদদয়দে। 

ফিনু্দত্ববাদী ভারদত ফিনু্দরা যা ইদে বলদব, েরদব ফেন্তু অনযরা বাধা ফদদল ফেংবা েফতবাদ েরদল, এমনফে 
সদিতনতামূলে েিার েরদলও গর্িতযা িালাদনার হুমফে ফদওয়া িদে। গর্িতযা বািবায়দনর সেল ধাপ 
বািবায়ন েদর ফিনু্দত্ববাদীরা এখন িূড়ান্ত েস্তুফত ফনদত শুরু েদরদে। 

 

তথযসূত্র: 
-------- 
1. Delhi Police notice to media for covering genocidal speech, no action against hate-
mongers ( Maktoob Media ) - https://tinyurl.com/57rp5fub 

2. Barely 2 km from Parliament, Hindutva gathering urges killing of Muslims and 
Christians ( Maktoob Media ) - https://tinyurl.com/2p8k6bfz 

 

োশ্মীদর ইহুফদদদর আদদল বযাপে উদেদ অফভযান িালাদে দখলদার ভারত 

সম্প্রফত োশ্মীদরর শ্রীনগর এলাোয় বযাপে উদেদ অফভযান িালাদে দখলদার ভারত। আগাম ফোন ফনাফটে 
োড়াই উদেদ অফভযান িালাদে তারা। ইদতামদধযই বাফড়ঘর, ফদাোনপাট ও েফপংলসি অন্তত েতাফধে স্থাপনা 
ধ্বংস েদর ফদয়া িদয়দে। শুধু শ্রীনগদরই নয়, োশ্মীদরর আরও েদয়েফট এলাোয় এমন অফভযান শুরু েদরদে 
দখলদার েতৃমপে। 

রােীয় সম্পফত্ত দখল েদর এসব স্থাপনা গদড় ফতালা িদয়দে বদল দাফব সন্ত্রাসী ভারদতর। তদব োশ্মীফর মুসফলমরা 
জাফনদয়দেন, এগুদলা ভারদতর েিসন আর সাজান ফমথযা। বরং ফযসব স্থাপনা গুফড়দয় ফদয়া িদয়দে, এসেল 
জায়গার তবধ োগজপত্র রদয়দে তাদদর িাদত। তা সদত্ত্বও উদেদ অফভযান িাফলদয় যাদে ফিনু্দত্ববাদী দখলদার 
ভারত। 

https://tinyurl.com/57rp5fub
https://tinyurl.com/2p8k6bfz
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গত ৪,৫ ও ৬ ফিব্রুয়াফর িারফট বুলদডাজার জেুর সুিয়ান, বাফথফন্ড ও মফেেমাদেমট এলাোয় উদেদ অফভযান 
িালাদল স্থানীয়রা ফেপ্ত িদয় পাথর ফনদেপ েদর েফতদরাধ েদর। িদল সন্ত্রাসীরা যন্ত্রপাফত ফিদল ফরদখই পাফলদয় 
যায়। ফেন্তু পরেদর্ই েত েত ফসনা উপফস্থত িদয় আবাদরা ফদাোনপাট ও েফপংমল এবং অনযানয স্থাপনা গুফড়দয় 
ফদয়। 

এফদদে ভারতীয় স্বরােমন্ত্রী অফমত োদির সাদথ ফদফেদত তবঠে েদর অফধেৃত োশ্মীদরর গভনমর মদনাজ ফসনিা। 
এর এেফদন পরই ফস োশ্মীদর ফিদর যায়। এবং সংবাদ সদেলদনর মাধযদম জানায় োশ্মীদর উদেন অফভযান 
িলমান থােদব। আর এরপর ফথদে ফগ্রিতার অফভযানও পফরিালান েরদে তারা। অনবধ উদেদ অফভযাদনর 
ফবরুদে েফতবাদ েরায় এখন পযমন্ত ৯ জন োশ্মীফর মুসফলমদে ফগ্রিতার েদরদে দখলদার ভারত। যাদদর 
ফবফেরভাগই উদেদ অফভযাদনর ভুক্তদভাগী। 

 

তথযসূত্র: 
-------- 
1. Following Israeli formula, India’s Modi regime bulldozing Muslim houses in Kashmir! 
- https://tinyurl.com/2nb677x8 

2. Encroachments: Bulldozers Continue Rolling in Kashmir and Jammu 
- https://tinyurl.com/yszhm2yx 

 

এবার ফেফনয়ায় োবাদবর িামলা: ২২ কু্রদসডার িতািত, ৯ফট েত্রুযান ধ্বংস 

সাম্প্রফতে বেরগুদলাদত ফেফনয়ার লামু এবং মাফন্দরা অঞ্চদল সামফরে উপফস্থত বাফড়দয়দে আল-োদয়দা সংফিষ্ট 
ইসলাফম েফতদরাধ ফযাোরা। োবাব েফতদরাধ ফযাোদদর এই উপফস্থফতর িদল ফসখাদন ফেফনয়ান সামফরে 
বাফিনীদত িতািদতর ঘটনা বাড়দে বদলও জানা ফগদে। 

স্থানীয় সূত্রমদত, গত ৬ ফিব্রুয়াফর ফসামবার ফদেফটর উত্তর-পূবমাঞ্চলীয় মাফন্দরা রাদজযর "আইল োদলা" অঞ্চদলও 
িামলার ঘটনা ঘদটদে। োবাব ফযাোরা রাজযফটর ফদমফস এবং লাফি এলাো িদয় সামফরে বাফিনীর এেফট ঘাাঁফট 
ফঘদর অতফেমতভাদব িামলাফট িালান। এই িামলার িদল ফেফনয়ান বাফিনীর অসংখয তসনয ফনিত এবং আিত 
িয়। তদব ফদেফটর সামফরে সূত্র এই িামলায় মাত্র ৪ তসনয আিত িওয়ার েথা স্বীোর েদরদে। 

এর আদগ উপেূলীয় লামু অঞ্চদলও ফেফনয়ার ফসনাবাফিনীদে লেয েদর আরও এেফট সিল আক্রমর্ িাফলদয়দেন 
োবাব মুজাফিফদন। 

https://tinyurl.com/2nb677x8
https://tinyurl.com/yszhm2yx
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আে োবাদবর ফসনা েমাদন্ডর এে সংবাদ ফবজ্ঞফপ্তদত বলা িদয়দে ফয, মুজাফিদদদর ফবিৃত ও অতফেমত ঐ িামলার 
িদল ১৮ ফেফনয়ান ফসনা িতািত িদয়দে। এসময় মুজাফিদগর্ সামফরে বাফিনীর বযবহৃত ট্রাে এবং যানবািন 
সি ৯ফট গাফড় পুফড়দয় ফদদয়দেন। 

ফগাটা পূবম-আফিো অঞ্চদলর বাফতল েফক্তই এখন োবাব মুজাফিফদদনর ভদয় েম্পমান। েত্রুহৃদয় আোহ্ র 
বান্দাদদর ভদয় সৃষ্ট এই েম্পন এবং মুজাফিদদদর ফনভমীে অগ্রাফভযান ভফবষযৎ বড় ফবজদয়র পটভূফম রিনা েরদে 
বদলই মদন েদরন ইসলাফম ফবদিষেগর্। 

 

আল-ফিরদাউস ফনউজ বুদলফটন || ফিব্রুয়াফর ১ম সপ্তাি, ২০২৩ঈসায়ী 

https://alfirdaws.org/2023/02/08/62255/ 

 

 

০৭ই ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || জানুয়াফর, ২০২৩ঈসায়ী || 

https://alfirdaws.org/2023/02/07/62250/ 

 

ফিনু্দরাে ফনমমাদর্ বাধা ফদদল মুসফলমদদর িতযা েরার হুমফে 

সুদরে িাভানদের ফবরুদে ফোদনা বযবস্থা ফনওয়া িদল ফেংবা ফেউ ভারতদে ফিনু্দ রাে বানাদত বাধা ফদদল, 
সফিংসতা িালাদনার আহ্বান জাফনদয়দে ফবদজফপর িফরয়ানার েধান ফমফডয়া সমন্বয়োরী সুরজ পাল আমু। 

ভারতদে ফিনু্দ রাদে পফরর্ত েরার জনয ফদফেদত েপথ ফনওয়ার জনয িাভানদের ফবরুদে ঘৃর্াত্মে বকৃ্ততা 
ফদওয়ার মামলা েদরফেদলন মুসফলমরা। দীঘম েয় মাস ফপফরদয় ফগদলও ফদফে পুফলে মামলাফটর বযপাদর ফোন 
পদদেপ ফনয়ফন। এরই মাদা নতুন েদর ঘৃর্াত্মে বকৃ্ততা ও ভারতদে ফিনু্দ রাে বানাদনার েপথ গ্রির্ েদর 
আবাদরা আদলািনায় আদস িাভানে; উদঠ তার ফবিাদরর দাফব। তদব ফবিাদরর দাফবর ফবরুদে ফদফের যন্তর মন্তদর 
ফিনু্দত্ববাদীরা গত ৫ জানুয়ারী এেফট সমাদবে েদরদে। 

ফসই সমাদবদে সুরজ পাল আমু, সুদরে িাভানদের ফবরুদে ফোদনা বযবস্থা ফনওয়া িদল (এমনফে সুফেম ফোদটমর 
োরাও) ফেংবা ফেউ ভারতদে ফিনু্দ রাে বানাদত বাধা ফদদল, সফিংসতা িালাদনার আহ্বান জাফনদয়দে। 

https://alfirdaws.org/2023/02/08/62255/
https://alfirdaws.org/2023/02/07/62250/
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এেই সমাদবদে উগ্র ফিনু্দত্ববাদী বালাফজ ধাম ফেশু মণ্ডল ফদফের েদীপ খটোর মুসলমানদদর গর্িতযার আহ্ববান 
জাফনদয়দে। ফস বদলদে, "মুসফলমদদর েদব মারদবন, বাফড়দত অস্ত্র রাখদবন, েুফর িলদব না, এে িাদত অস্ত্র আর 
অনয িাদত ধমমগ্রন্থ"। 

উদেখয, সম্প্রফত মিারাদের নগদর অনুফষ্ঠত এেফট অনুষ্ঠাদন সুদরে িাভানদে মুসফলম ফবদেষী বকৃ্ততা ফদয়। এই 
বকৃ্ততায় শুধু ঘৃর্া েিার েদরই ফস োন্ত িয়ফন, ভারতদে ফিনু্দ রাে বানাদনার েপথ গ্রিদর্র মাধযদম ফিনু্দ 
জাফতদে উসদে ফদদয়দে। সুদরে িাভানে ফজার ফদদয় বলদে “ফোন িাদল ফর ফোন িাদল? ফিনু্দ রােদে ফলদয় 
িাদল? (ফিনু্দ রাদের জনয ফে ফে অগ্রসর িদবন?)। “আদর লানা ফিাগা লানা ফিাগা, ফিনু্দ রাে লানা ফিাগা 
(আমাদদর আনদত িদব, ফিনু্দ রাে আনদত িদব।)” 

 

তথযসূত্র: 
-------- 
1. In the heart of Delhi, Hindu supremacists are calling for the slaughter of Muslims. 
- https://tinyurl.com/8x7znkec 

2. At a rally held in support of Suresh Chavhanke, Hindu far-right leaders and priests 
delivered hate speeches calling for violence against Muslims. 
- https://tinyurl.com/yan82ave 

 

‘জয় শ্রী রাম’ ফিাগান ফদদয় “সাম্প্রদাফয়ে অপেফক্ত” রুখদত িায় বাংলাদদদের ফিনু্দরা! 

গত ৪ ফিব্রুয়াফর েফনবার ঢাো মিানগর নাটযমদঞ্চ অনুফষ্ঠত িয় ‘জাতীয় ফিনু্দ সদেলন’, যার ফিাগান ফেল উগ্র 
ফিনু্দত্ববাদী আরএসএদসর 'জয় শ্রীরাম' ও 'ফিনু্দ স্বাদথম এে মত'। ফিনু্দ মিাদজাদটর সভাপফত ফবধান ফবিারী 
ফগাস্বামীর সভাপফতদত্ব অনুফষ্ঠত িয় সদেলনফট। 

ভারদত মুসফলম গর্িতযার েতীে িদয় উঠা আর.এস.এস-এর ফিাগান 'জয় শ্রীরাম', এর সাদথ যুক্ত িদয়দে 'ফিনু্দ 
স্বাদথম এে মত' এই ফিাগান। তদব ফিনু্দ ফনতাদদর ভাষয, এই ফিাগান ফদদয় তারা বাংলাদদদের েফথত 
"সাম্প্রদাফয়ে অপেফক্ত"র ফবরুদে রাজননফতে-সামাফজে েফতদরাধ গদড় ফতালার েফতজ্ঞা বযক্ত েদরদে। 

তদব, েফথত 'সাম্প্রদাফয়েতা েফতদরাদধর আহ্বান' সম্বফলত এই সদেলদন ভারদতর উগ্রপন্থী ফিনু্দত্ববাদী সংগঠন 
ফবদজফপর সবমভারতীয় সি-সভাপফত এবং পফিমবঙ্গ ফবদজফপর সাদবে সভাপফত ফদলীপ ফঘাদষর উপফস্থফত তাদদর 
এই দাফবর সমূ্পর্ম ফবপরীত অবস্থান েোে েরদে। এটা তাদদর ফগাপন অফভসফন্ধ ফেেুটা িদলও েোে েদর 
ফদদয়দে। 

https://tinyurl.com/8x7znkec
https://tinyurl.com/yan82ave
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এখাদন েশ্ন িদলা, এই েফথত "সাম্প্রদাফয়ে অপেফক্ত" ফে বা োরা? বাংলাদদদের ফনতৃস্থানীয় ব্রাহ্মর্যবাদী ফিনু্দ 
ফনতারা োদদরদে সাম্প্রদাফয়ে মদন েদরন এই ফদদে? এদদদের ৯২ ভাগ নাগফরে মুসফলম; ধমমোর্ এই ফগাটা 
মুসফলম সমাজদে এবং সোফনত আদলমসমাজদেই ফে টাদগমট েরা িদে না এই েফথত "সাম্প্রদাফয়ে অপেফক্ত" 
টযাগ বযবিার েদর? 

বাংলাদদে ফবদরাধী বক্তদবযর জনয েুখযাফত পাওয়া ফদলীপ ফঘাদষর মদতা েট্টরপন্থী ফিনু্দত্ববাদী ফনতার উপফস্থফতদত 
অনযানয উগ্র ফিনু্দত্ববাদী বক্তারাও ইসলামফবদেষী মদনাভাব েোে েদরদে। 

এই সদেলদন জাসদ সভাপফত িাসানুল িে ইনুও উপফস্থত ফেল, ফয সোফনত আদলম-ওলামাদদর ফনদয় েোদেয 

েটূফক্ত েরার জনয েুখযাত।  িরম সাম্প্রদাফয়ে এেফট ফগাষ্ঠীর জাতীয় সদেলদন েরীে িদয় িাসানুল িে ইনু 

বদলদে, বঙ্গবনু্ধ িতযাোদণ্ডর পদর সাম্প্রদাফয়েতার বীজ বপন েদর, সাম্প্রদাফয়েতার আলখাো পদড় মানুষদে 

ফবভক্ত েরা িদে।"ধদমমর নাদম সাম্প্রদাফয়েতা েরদব না, ভাগ েরদব না, তবষময েরদব না। সব পাড়ায় বাোফল 

ফদখদত িাই, সব পাড়ায় মানুষ ফদখদত িাই।" 

ফস আবার সংখযালঘুদদর সুরো ও অফধোর েফতষ্ঠায় ধমমীয় সংখযালঘু েফমেন গঠন েরার দাফব জাফনদয়দে। 

ফিনু্দ-মুসফলম ফনফবমদেদষ বাোফল িদয় যুে েদরদে মন্তবয েদর জাসদ সভাপফত বদল, "মুফক্তদযাোরা জয় বাংলা 

বদল আত্মাহুফত ফদদয়দেন। ফেন্তু বাংলাদদে রাদের বযথমতা ফয সাম্প্রদাফয়ে সফিংসতা িদে। বঙ্গবনু্ধ িতযাোদণ্ডর 

পদর সাম্প্রদাফয়েতার বীজ বপন েদর, সাম্প্রদাফয়েতার আলখাো পদড় মানুষদে ফবভক্ত েরা িদে।"  

অথমাৎ, ‘বাংলাদদদের ফিনু্দরা ফনযমাফতত’- এই নযাদরফটভ দাড় েফরদয় ফিনু্দত্ববাদী ভারদতর বাংলাদদে দখদলর ফয 
েেল্প, তার সমথমন ও সম্প্রসারদর্র যদথষ্ট উপাদান মজুদ ফেল এই উগ্র ফিনু্দ সমাদবদে। 

সদেলদন জাতীয় ফিনু্দ মিাদজাদটর মিাসফিব ফগাফবন্দ োমাফর্েও উপফস্থত ফেল, যাদে বাংলাদদদে ফবদজফপর 
েফতফনফধ ও পৃষ্ঠদপাষে বদল ফবদবিনা েরা িয়। ফস েোদেয বাংলাদদেদে অখণ্ড ভারদতর অংে েরার োথমনা 
েদর এবং েদয়াজদন মুসফলমদদর ফপদট ফত্রেূল ঢুফেদয় ফদদত সাধারর্ ফিনু্দদদর আিব্বান জাফনদয় েুোফত অজমন 
েদরদে। 
ধমমীয় সংখযাতদত্ত্বর উপর ফভফত্ত েদর সংসদদ আসন ফনধমারদর্র দাফব জাফনদয়দে ফবদজফপর বাংলাদদদের এই 
পৃষ্ঠদপাষে। ফস আরও বদলদে, "পাফেিান যখন গঠন েরা িয় তখনও বাংলাদদদে ফিনু্দ ফেল ৩৩ েতাংে। ফসটা 
বতমমাদন েমদত েমদত এখন ৭.৯ েতাংদে ফনদমদে। ফসসময় পাফেিাদনর সংসদদ ফিনু্দ এমফপ ফেল ৭২ জন, 
বতমমাদন ফসটা েমদত েমদত ১৬ জদন ফনদমদে। ফেন্তু ফদদের ফবফভন্ন স্থাদন ফিনু্দ সম্প্রদাদয়র উপর িামলা িদলও 
ফোদনা ফিনু্দ এমফপ এর েফতবাদ েদরনফন।" 

অথি েতেরা িার েমদলও এদদদে ফিনু্দদদর ফমাট সংখযা ফবদড়দে- এ েথা ফিনু্দ বক্তারা ও তাদদর সিদযাফগরা 
সবসময় উদিেযেদর্াফদতভাদব এফড়দয় যায়। আর এই েতেরা িার েমার ফপেদন েধান োরর্ িদলা- এদদদের 
ফিনু্দরা এদদদে োজ েদর টাো-পয়সা জমা েদর ভারদত ফগদয় স্থায়ী িওয়ার েবর্তা এবং ফিনু্দদদর ফনম্ন 
জন্মিাদরর তুলনায় মুসফলমদদর উচ্চ জন্মিার- এই অোটয ফবষয়গুদলাও ফেৌেদল ফগাপন েরা িয়। 
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আদরেফট অবাে েরা ফবষয় িদলা, ফিনু্দদদর এই উগ্রবাদী সদেলদন সারাদদে ফথদে আগত ফিনু্দ মিাদজাদটর 
িার িাজার ফনতা-েমমী ও সমথমেদদর জনয মধযািদভাদজর আদয়াজন েদরদে বসুন্ধরা গ্রুপ। তারাও ফে তািদল 
ইফতমদধয ফিনু্দত্ববাদদর এে বড় পৃষ্ঠদপাষদে পফরর্ত িদয়দে? 

জাতীয় পাফটমর ফো-দিয়ারমযান তসয়দ আবু ফিাদসন বাবলা এবং সালমা ইসলামও এই ফিনু্দ সদেলদন উপফস্থত 
িদয় বক্তবয রাদখ। তারাও িয়দতা ফদদের টাল-মাটাল পফরফস্থফতদত ফদেীর ‘আেীবমাদ’ ফনদয় েমতায় যাওয়ার স্বে 
ফদখদে। 

অথমননফতে, রাজননফতে, ফেো ও ধমমীয় ফেদত্র বাঙ্গাফল মুসফলম জাফত যখন এেফট ক্রাফন্তোল অফতক্রম েরদে, 
ফঠে ফসই সমদয় এদদদে ফিনু্দত্ববাদী ফবদজফপ-আরএসএদসর ফদফে-ফবদদফে পৃষ্ঠদপাষেদদর এমন েোেয আফালন 
(সদেলদনর নাদম) ফোন অশুভ িক্রাদন্তরই ইফঙ্গত ফদদে। সাফবমে পফরফস্থফতর গফতেেৃফতর আদলাদে ফবষয়ফট 
সদিতন মুসফলমদদর গভীরভাদব ফভদব ফদখা উফিৎ। আসন্ন ফবপযময় ফমাোদবলায় তাই ফশ্রফর্-দল ও মত ফনফবমদেদষ 
সেল মুসফলদমরই এখন অন্তত আদফেমে, মানফসে ও বুফেবৃফত্তে েস্তুফত ফনওয়া জরুরী িদয় পদড়দে। 

 

ফলখে : আবু আবু্দোি 

 

তথযসূত্র : 
১। ফিনু্দত্ববাদী আরএসএস-এর ফিাগান জয় শ্রীরাম েীদর ধারর্ েদর সাম্প্রদাফয়ে অপেফক্ত েফতদরাদধর 
েফতজ্ঞা 
- https://tinyurl.com/2p9t5ue3 

 

বুরফেনান বাফিনীদত েফতদরাধ ফযাোদদর অতফেমত িামলা: ফনিত ২৬ েত্রু ফসনা 

সাম্প্রফতে বেরগুদলাদত পফিম আফিোর এোফধে ফদদে সামফরে অপাদরেদনর পফরফধ বাফড়দয়দে আল-োদয়দা 
সংফিষ্ট ইসলাফম েফতদরাধ ফযাোরা। আর েফতদরাধ ফযাোদদর এসব িামলার অনযতম এেফট ভূফমদত পফরর্ত 
িদয়দে মাফল সীমান্ত সংলে ফদে বুরফেনা িাদসা। 

স্থানীয় গর্মাধযম সূদত্র জানা ফগদে, গত মাদসর ফেষ দেদে ফদেফটর উত্তরাঞ্চদল বুরফেনান ফসনাবাফিনীর ফবরুদে 
২ফট সেস্ত্র িামলার ঘটনা ঘদটদে। অতফেমত এসব িামলায় ফদেফটর সামফরে বাফিনীর অন্তত ১৩ ফসনা সদসয 
ফনিত এবং আরও ৬ এর ফবফে তসনয আিত িদয়দে। 

https://tinyurl.com/2p9t5ue3
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এরমদধয সবিাইদত সিল অতফেমত আক্রমর্ফট িালাদনা িয় গত ২৯ জানুয়াফর। িামলাফট উত্তর বুরফেনা িাদসার 
নাইজার সীমাদন্তর ফসদনা েদদদের িালাগাউেু এলাোয় সামফরে বাফিনীর এেফট দলদে টাদগমট েদর িালাদনা 
িদয়ফেল। 

অতফেমত এই আক্রমদর্র িদল, বুরফেনা িাদসার জান্তা সরোর সমফথমত সামফরে বাফিনীর ১০ তসনয ও ২ 
ফমফলফেয়া ফনিত িয়। ফসই সাদথ আরও ৫ ফসনা আিত িয় এবং বাফেরা পাফলদয় যায়। এসময় ফসনাদদর অদনে 
অস্ত্র ও সামফরে সরিাম জব্দ েরদত সেম িন ইসলাফম েফতদরাধ ফযাোরা। 

ফেতীয় সিল আক্রমর্ফট িালাদনা িয় গত ২৭ জানুয়াফর। িামলাফট ফদদের ইয়াগ অঞ্চদলর ফসবা গ্রাদম িালাদনা 
িদয়ফেল। এখাদনও সামফরে বাফিনী ও তাদদর সিদযাগী ফমফলফেয়াদদর এেফট অবস্থান লেয েদর অতফেমত িামলা 
িালান ইসলাফম েফতদরাধ ফযাোরা। এই িামলায় বুরফেনান বাফিনীর অন্তত ৮ তসনয ফনিত িয় এবং আরও 
েদয়ে ডজন তসনয আিত িদয় পাফলদয় যায়। 

উক্ত অফভযান ফেদষ ইসলাফম েফতদরাধ ফযাোরা সামফরে বাফিনী ফথদে ১০ফট িাফেনদোভ, ২০ফট ফমাটরসাইদেল, 
১ফট গাফড়, ১ফট দুেো, ১ফট ফপিল, ৩ফট আরফপফজ এবং ২৫ বাক্স বুদলট গফর্মত লাভ েদরন আলিামদুফলোহ্। 

ফদেফটর সামফরে বাফিনীর ফবরুদে তৃতীয় িামলাফট িালাদনা িয় গত ২৪ জানুয়াফর। এফদনও ইসলাফম েফতদরাধ 
ফযাোরা ফদদদগার এলাোয় বুরফেনান ফসনাবাফিনীর উপর অতফেমত িামলা িালান। এই িামলায় বুরফেনান 
ফসনাবাফিনীর অন্তত ১ তসনয ফনিত এবং আরও েতে তসনয আিত িদয়দে। 

এই অফভযাদনও সামফরে বাফিনী ফথদে ২ফট ফমাটরসাইদেল, ১ফট আরফপফজ, ১ফট িাফেনদোভ জব্দ েদরন ইসলাফম 
েফতদরাধ ফযাোরা। 

আল-োদয়দা সংফিষ্ট ইসলাফম েফতদরাধ বাফিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসফলফমন এর ফমফডয়া সূত্র 
ফনফিত েদরদে ফয, ফজএনআইএম' মুজাফিদরাই বরেতময় এই িামলাগুফল পফরিালনা েরদেন। তদব এসব 
িামলার সময় েত্রুর গুফলদত োিাদাত বরর্ েদরন ৫ জন মুজাফিদও। 

حسيبهم وهللا نحسبهم كما الشهداء في هللا تقبلهم  

 

 

০৬ই ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
িামা গর্িতযা: মুসফলম ইফতিাদসর এে োদলা অধযায় 

ফসফরয়ার িামা েিদর মুসফলদদর ইফতিাস এে ফবদনাময় ইফতিাস। আজ ফথদে এেিফেে বের পূদবম ফসফরয়ার 
তৎোলীন েুখযাত তস্বরোসে োসে িাফিজ আল আসাদ সুফন্ন মুসফলমদদর ওপর িালায় এে নারেীয় গর্িতযা। 
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সময়ফট ফেল ১৯৮২ সাদলর ফিব্রুয়াফর মাস। ববমদরাফিত এ গর্িতযায় োয় ৪০ িাজার সুফন্ন মুসফলম ফনিত িয়। 
এবং ফগ্রিতার েরা িয় লোফধে মুসফলমদে। ফগ্রিতারেৃতদদর মদধয ১৫ িাজার মুসফলমদে ফনদখাাঁজ েদর ফিদল 
নুসাইফর বাফিনী। 

িাদিজ আল-আসাদ বতমমান ফসফরয়ার েসাই খযাত তস্বরোসে বাোর আল-আসাদদর ফপতা। বাোর আল-আসাদ 
ও তার ফগাষ্ঠীর ফলাদেরা নুসাইফর। এরা ইসনা আোফরয়া ফেয়াদদর এেফট উপদগাষ্ঠী। নুসাইফর সম্প্রদায় সবদিদয় 
ফনেৃষ্ট ফেয়া সম্প্রদায়। ফপোগতভাদব এরা িদে গুপ্তঘাতে দল। এই ফগাষ্ঠীর ধমমফবশ্বাসও বদড়া তবফিত্রময়। তারা 
ফয ধরদনর নামাজ পদড় তাদত ফসজদা ফনই। এরা মূফতম, বন-েেৃফতর পূজা েদর। তাদদর ধদমমর েবতমে মুিােদ 
ইবন নুসাইর আন-নুমাইফর ফেল অফেপূজে। ফস ইিূফদ, নাসারা, ফিনু্দ ও অনযানয জড়বাদী ধদমমর পফণ্ডত ফেল। 
এসব ধমমমদতর সংফমশ্রদর্ ফস এেফট নতুন ধমম েবতমন েদর যার নাম ‘নুসাইফরয়যাত’। 

িযরত আফল (রা.)-দে এরা ইলাি মদন েদর। আফলর ফদদে সমৃ্পক্ত েদর এদদর ‘আলাফব’ও বলা িয়। নুসাইফরদদর 

আফেদা-ফবশ্বাস অতযন্ত জঘনয পযমাদয়র। তারা মুসফলমদদর ওপর ফনদময় ফনযমাতন েদর এই আোয় ফয, এ জনয 

তাদদরদে অফধে সওয়াব ফদওয়া িদব। এ ফেদত্র যার ভূফমো যদতা ফবফে িদব তার সওয়াবও তদতা ফবফে িদব। 

ইফতিাদস ফদখা যায়, নুসাইফররা তাতাফর ও কু্রদসডারদদর সািাযয েদরদে, ইসলাফম ফখলািত বযবস্থা ধ্বংদস ইন্ধন 

যুফগদয়দে এবং ফনফবমিাদর মুসফলম নারী-পুরুষ ও ফেশু-বৃেদে িতযা েদরদে। ফসফরয়াদত িরাফস উপফনদবদের সময় 

িরাফসরা এদদরদে ‘আলাফব’ বদল ডােদতা। ‘আলাফব’ফদর ফবশ্বাস িদে, আফল (রা.)-এর মদধয আোিতায়ালা 

েদবে েদরদেন। নাউযুফবোি! 

ফসফরয়ায় িরাফস মযাদন্ডদটর সময় সুফন্নদদর ফথদে পৃথে িদয় ফভন্ন এেফট রাে েফতষ্ঠার ফিষ্টা েদরফেল আলাউইরা। 
িাদিজ আল-আসাদদর ফপতাও ফেদলা এরেমই এেজন আলাউই ফনতা। ১৯৩৬ সাদল ৮০ জন ফবফেষ্ট আলাউই 
বযফক্তর সাদথ িাদির েধানমন্ত্রীর োদে ফিফঠ ফদদয় আলাউইদদর জনয পৃথে এেফট রাে েফতষ্ঠার আদবদন 
েদরফেল িাদিজ আল-আসাদদর ফপতা। 

আদলদপা, দামাস্কাস, এবং ফিামস পদর ফসফরয়ার িতুথম বৃিত্তম েিদর িামা। ফদেফটর উত্তর-পফিমাঞ্চদল এর 
অবস্থান। িামা েিরফট ফেল সুফন্ন মুসফলম অধুযফষত এেফট এলাো। অভুযত্থান, পাল্টা-অভুযত্থান ও এদের পর এে 
ঘটনা েবাদির মধয ফদদয় ১৯৭০ সাদল ফসফরয়ার দখল েদর নুসাইফর িাফিজ আল-আসাদ। েমতা দখদলর পর 
ফথদেই সুফন্ন মুসফলমদদর ফনজ েমতার েধান অন্তরায় ভাবদত শুরু েদর ফস। এবং সুফন্ন মুসফলমদদর দমন 
েরদত শুরু েদর। 

মুসফলমদদর দমন েরার জনয ফগ্রিতার ও িতযা েরাদে োথফমে িাফতয়ার ফিদসদব গ্রিন েদর িাদিজ আসাদ। 
অনযফদদে িামা েিরফট সুফন্ন অধুযফষত এবং মুসফলম ব্রাদারহুদদর েক্ত অবস্থান ফেদলা। িলস্বরুপ এলাোফট িাদিজ 
আল-আসাদদর মূল টাদগমদট পফরর্ত িয়। শুরু িয় গর্দগ্রিতার। এর েফতবাদদ স্থানীয় মুসফলমরা েফতবাদ েদর। 
েফতবাদদর ফেফেদত মুসফলমদদর ওপর িামলা শুরু েরার জনয ফনজ বাফিনীদে ফনদদমে জাফর েদর সন্ত্রাসী িাদিজ 
আল-আসাদ। 
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অযামদনফে ইোরনযােনাদলর তথয মদত, নুসাইফর িাফিদজর তসনযরা ১০ ভাদগ ফবভক্ত িদয় িামলা িালায় িামা 
েিদর। এেদযাদগ গর্িতযা িালাদনা িয় বাফড়ঘর ও োরাগাদর বফন্দ মুসফলমদদর ওপর। মাত্র এেফদদনই িতযা 
েরা িয় অন্তত ১ িাজার োরাবন্দী মুসফলমদে। এরপর তাদদর লাে ফিদল ফদয়া িয় োরাগাদরর পােমবতমী 
েবরস্থাদন। 

মুসফলম ব্রাদারহুদডর েমমীদদর ফগ্রিতার েরার অযুিাত ফদফখদয় বাফড়ঘদরও িালাদনা িয় িামলা ও ফগ্রিতার 
অফভযান। েফতফক্রয়ায় স্থানীয় মুসফলম ব্রাদারহুদডর সামফরে োখার েমমীরাও েফতদরাধ িামলা শুরু েদর। যার 
িদল এলাোফটদত ঘটনােবাি এেফট গৃিযুদের ফমার ফনয়। তদব মুসফলম ফবদেষী নুসাইফর বাফিনী পুদরা এলাোদে 
অবরুধ েদর ফিদল। গর্ফবধ্বংসী যান ফদদয় গর্িতযা িালাদনা িয় েিরজুদর। িতযা েরা িয় অন্তত ৪০ িাজার 
মুসফলমদে। 

এভাদব মুসফলমদদর গর্িাদর িতযা েদর ফসফরয়ায় ফনদজর েমতা পাোদপাক্ত েদর িাদিজ আল-আসাদ। িাদিজ 
আল-আসাদদর মৃতুযর পর তার পুত্র বাোর আল-আসাদও এেই ভুফমোয় অবতীর্ম িদয়দে। এ ফেদত্র েসাই 
বাোর আল-আসাদ তার ফপতাদেও োফড়দয় ফগদয়দে। গত ১১ বের ধদর ফস লাখ লাখ সুফন্ন মুসফলমদে িতযা 
েদরদে, এবং বতমমাদনও তা অবযািত রদয়দে। 

আর ফমফডয়া এই ফেয়া ও নুসাইফরদদর সাদথ পফিমাদদর যত েদের েথাই েিার েরুে না ফেন, বািবতা িদে 
ইরাে-ফসফরয়া সি ফযসেল স্থাদনই পফিমারা মুসফলমদদর উপর আক্রমর্ িাফলদয়দে, ফসখাদনই পফিমা আগ্রাসদনর 
েতযে বা পদরাে সুফবধাদভাগী িদয়দে ফেয়া-রাদিফজ-নুসাইফররাই। 

যুগ যুগ ধদর এভাদবই মুসফলমদদর রক্ত ারদে পৃফথবীর োদন্ত োদন্ত। মুসফলম ফবদরাধী এ আগ্রাসন েফতফনয়তই 
বৃফে পাদে। যা ফোন ভাদবই ফেষ বা বন্ধ িবার লের্ ফদখা যাদে না। আরাোন, োশ্মীর, ফিফলফিন, পূবম-
তুফেমিান সবমত্রই এেই অবস্থা। সবমত্রই মাজলুমানদদর োন্নার আওয়াজ শুনা যাদে। এ অবস্থা ফথদে মুসফলম 
জাফতদে মুফক্ত ফপদত অবেযই ফিদর আসদত িদব োরআন সুন্নায় বফর্মত পেফতদত। অনযথায় এ উোির ফনযমাতন 
ও লাঞ্ছনা ফদনদে ফদন এভাদবই বাড়দত থােদব। 

 

ফলদখদেন : ইউসুি আল-িাসান

 

তথযসূত্র : 
1. Today is the 41th anniversary of the massacre committed by the criminal Hafez al-

Assad after his forces surrounded the city of Hama, Syria 
- https://tinyurl.com/yjtycsth 

2. Breaking the silence over Hama atrocities 
- https://tinyurl.com/yxydtmpt 

https://tinyurl.com/yjtycsth
https://tinyurl.com/yxydtmpt
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3. নুসাইফর/আলাবীয় সম্প্রদায় 
- https://tinyurl.com/3tp3t7my 
4. নুসাইফরয়া এেফট ভ্রান্ত সম্প্রদায় 

- https://tinyurl.com/39hhj63m 

 

 

০৫ই ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
মুসফলমদদর ফনদয় ফিনু্দত্ববাদী ধমমগুরু রামদদদবর ফোপাগান্ডামূলে বকৃ্ততা 

ভারদতর েুসংস্কারবাদী ধমমবযবসায়ী ও ফযাগগুরু রামদদব মুসফলমদদর ফনদয় ফোপাগান্ডামূলে বকৃ্ততা ফদদয়দে। 
ফস বদলদে, "মুসফলমরা সোদলর নামাজ পদড়৷ তারপর আপফন তাদদর ফজজ্ঞাসা েরুন, ফতামার ধমম ফে ফে 
েরদত বদল?" পদর ফস ফনদজই এর উত্তর ফদদয় ইসলাম ও মুসফলমদদর ফনদয় ফোপাগান্ডা েড়াদত থাদে। ইসলাম 
নাফে বদল(!) "শুধু ফদদন পাাঁিবার নামাজ পড়, তারপর যা মদন আদস তাই েদরা। ফিনু্দ ফমদয়দদর তুদল ফনদয় যা 
পাপ েরদত িাও তাই েদরা।" 

গত ৪ জানুয়ারী ফসাসযাল ফমফডয়ায় েোফেত ফনউজ ও ফভফডও ফথদে জানা যায়, বারদমর ফজলা সদর ফথদে ৪০ 
ফেদলাফমটার দূদর তারাত্রায় এেফট ফিনু্দ সমাদবদে ভাষর্ ফদওয়ার সময় রামদদব এরেম মুসফলম ফবদেষী মন্তবয 
েদর। 

ফস আরও বদলদে, ‘মুসফলম সমাদজর অদনে ফলাে এটা েদর, ফেন্তু তারা নামাজ পদড়। তারা সন্ত্রাসী ও অপরাধী 
যাই ফিাে, অবেযই নামাজ আদায় েদর। তারা ইসলাদমর অথম ফবাদা শুধু নামাজ পড়া। ফসটাই ফেখাদনা িয়।’ 

অতিঃপর রামদদব নানা েুসংস্কাদর পফরপূর্ম সনাতফন ধদমমর গুর্গান ফগদয় বদল, "ফেন্তু ফিনু্দ ধমম ফসরেম নয়।" 
ফস বদলদে, মুসফলমদদর'এমন স্বগম নরদের ফিদয়ও খারাপ'। 'সনাতন ধদমমর এদজন্ডা িল ব্রাহ্ম মুহুদতম ফভাদর ঘুম 
ফথদে উদঠ ভগবাদনর নাম জপ েরা, তারপর ফযাগাসন েরা। আপনার মূফতম পূজা েদর ভাল োজ েরুন। ফিনু্দ 
ধমম ও সনাতন আমাদদর এটাই ফেো ফদয়। ফেভাদব জীবনটা ভাদলাভাদব োটাদনা যায়? ফেভাদব সৎ জীবন 
যাপন েরা যায়? আমাদদর আিরদর্, োদজ সততা থাো উফিত। সনাতন ধমম এই সব ফেো ফদয়- ফিংসা, ফমথযা, 
মারামাফর না েরদত।’ 

অথি, ইসলাম েখদনাই এ ফেো ফদয় না ফয শুধু নামায পদড় যা খুফে তাই েরদত পারদব। বরং ইসলাম সৎ 
োদজর আদদে এবং অসৎ োদজ বাধা ফদওয়ার হুেুম ফদদয়দে। এ সতয তারা ভালভাদবই জাদন। তবুও শুধু 
মুসফলম ফবদেষ েড়াদতই উগ্র ফিনু্দ ফনতারা এমন ফোপাগান্ডামূলে বকৃ্ততা ফদদয় থাদে। 

https://tinyurl.com/3tp3t7my
https://tinyurl.com/39hhj63m
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ফিনু্দত্ববাদী রামদদদবর এই মুসফলম ফবদেষী বক্তদবযর পর মুসফলম সমাদজ বযাপে েফতফক্রয়া ফদখা ফদয়। ফসােযাল 
ফমফডয়ায় সমাজেমমী ফমািােদ আফমন বদলদেন, "রামদদব এ ধরদনর বক্তবয ফদদয় মুসফলম সম্প্রদাদয়র ধমমীয় 
অনুভূফতদত আঘাত এবং সমাদজ ফিনু্দ-মুসফলম ঐেয ভাোর ফিষ্টা েরদেন। আফম রামদদদবর ফবরুদে মামলা 
েরব।" 

ফিনু্দত্ববাদী ভারদত রামদদদবর মত ধমমগুরু এবং ফিনু্দত্ববাদী ফনতারা েোদেয ইসলাদমর েফত ঘৃর্া েড়াদে। 
এবং বািবতা িল তারা সেদলই ফমাদী ও ফবদজফপর বনু্ধ। এোরদর্ ফিনু্দত্ববাদী েোসন তাদদর ফবরুদে ফোন 
ধরদর্র বযবস্থা ফনয় না। ইসলাদমর েফত সবমদা ঘৃর্া েড়াদনাটাই তাদদর মূল োজ িদয় দাাঁফড়দয়দে। 

তথযসূত্র: 
------- 
1. Baba Ramdev recently remarked in a program meeting that, "Read Namaz 5 times, 
pick up Hindu girls and do whatever sin you want, this is what Muslims are taught." 
- https://tinyurl.com/2p9eaw9p 

 

ফির সুদরে িাভানদের ঘৃর্াত্মে বকৃ্ততা ও ভারতদে ফিনু্দ রাে বানাদনার েপথ গ্রির্ 

উগ্র ফিনু্দত্ববাদী সুদরে িাভানদে ঘন ঘন মুসফলমফবদেষী বকৃ্ততা ফদদয় ঘৃর্া উদস্ক ফদওয়ার জনয েুখযাত। ফস তার 
সুদেমন ফনউজ িযাদনদলর মাধযদম ফবদেষ েড়াদনা োড়াও, ফিনু্দত্ববাদী অনুষ্ঠাদন ফযাগ ফদদয় উসোফনমূলে বকৃ্ততা 
ফদয়। 

সম্পফত উসোফনমূলে বকৃ্ততার নতুন দুফট ফভফডও ফসােযাল ফমফডয়ায় েোফেত িদয়দে। মিারাদের নগদর অনুফষ্ঠত 
এেফট অনুষ্ঠাদন সুদরে িাভানদে মুসফলম ফবদেষী বকৃ্ততা ফদয়। এই বকৃ্ততায় শুধু ঘৃর্া েিার োন্ত িয়ফন, ভারতদে 
ফিনু্দ রাে বানাদনার েপথ গ্রিদর্র মাধযদম ফিনু্দ জাফতদে উসদে ফদদয়দে। 

েথম ফভফডওদত ফদখা ফগদে, সুদরে িাভাাঁনদে ফজাদর বলদে “ফোন িদল ফর ফোন িদল? ফিনু্দ রাে ফে ফলদয় 
িদল (আসুন ফিনু্দ রাদের জনয অগ্রসর িই)। "আদর লানা ফিাগা লানা ফিাগা, ফিনু্দ রাে লানা ফিাগা (আমাদদর 
আনদত িদব, ফিনু্দ রাে আনদত িদব।)" 

পদর ফস মুসফলমদদর “েূের” বদল গাফল ফদয় এবং বদল, “আমার ফে মারাফঠদত েথা বলা উফিত? ‘েূেররা’ 
মারাফঠ ফবাদা না, তাই আফম মাদা মাদা ফিফন্দদত েথা বলব”। তারপদর ফস তার মুসফলমদিাফবয়া েড়াদত শুরু 
েদর এবং বদলদে, সাদা িাদদর ফদওয়া েফতফট রুফপ আপনার সাদা োিদনর বযবস্থা েরদব, সাবধান। 

ভারদতর রাজধানী ফদফেদত ফস ফিনু্দ যুব বাফিনীর সদসযদদর (ফসএম ফযাগী আফদতযনাদথর দল) ভারতদে ফিনু্দ 
রাদে রূপান্তর েরার েপথ েফরদয়ফেল। ফসই েপদথর েথা উদেখ েদর ফস বদলদে, গত েদয়েফদন আদগ আফম 

https://tinyurl.com/2p9eaw9p
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ফদফেদত ফিনু্দ রাদের েপথ ফনদয়ফেলাম। উফেফখত েপদথ আমরা বদলফেলাম ফয েদয়াজদন আমরা মারব, এবং 
েদয়াজন িদল মরব। 

দীঘম ৫ মাস ফপফরদয় ফগদলও সুদরে িাভানদঙ্কর ফবরুদে এখনও এিআইআর নফথভুক্ত েদরফন ফদফে পুফলে। ফখাদ 
ভারদতর সদবমাচ্চ আদালতদে আক্রমর্ েদর িাভানদে বদলদে, “ফোন ফেি রািা িযায়? ফদে ফে সুফেম ফোটম 
ফম োিা জা রািা িযায়। ফেয়া ফিনু্দ রাে ফে েপথ ফলনা অপরাধ িযায়? (এটা ফে বলদে? এটা ফদদের সদবমাচ্চ 
আদালদত বলা িদে। ফিনু্দ রাে েফতষ্ঠার েপথ ফনওয়া ফে অপরাধ?) ফিনু্দ জনতাদে "না" বলদত ফোনা যায়। 

ফস আদরা বদলদে, পুদন ফজলার রায়দরশ্বর মফন্দদর আসুন, আমরা েপথ ফনব। এেই অপরাদধর জনয আমাদদর 
েতবার োফি ফদদবন? এই েপথ ফনওয়ার জনয আমাদে মৃতুযদণ্ড ফদদলও সুদরে িাভানদে আদরেবার জন্ম ফনদব, 
এবং ফিনু্দ জাফতর িদয় েপথ ফনদব। 

েোদেয মুসফলম ফনমূমদলর ফঘাষর্া ফদদয় উগ্র ফিনু্দ ফনতারা মুসফলম মুক্ত ভারত েফতষ্ঠার িূড়ান্ত ধাদপর ফদদে 
এফগদয় যাদে। মুসফলমরা যফদ এখদনা সদিতন না িয়, ফেংবা ফনদজদদর জান-মাল-ইজ্জত-আব্রুর ফিিাজদতর 
ফিফের শুরু না েদর, তািদল িয়দতা তাদদরদে অপূরর্ীয় েফতর সেুফখন িদত িদব বদলই মদন েদরন 
ফবদিষেগর্। 

তথযসূত্র: 
------- 
1. Chavhanke indulges in hate speech again, encourages audience to take oath for “Hindu 
Rashtra” with him ( Sabrang ) -https://tinyurl.com/3tyb26t4 

2. Suresh Chavhanke Administers Oath to Make India ‘Hindu Rashtra’, BJP MLA Present 
– https://tinyurl.com/4kz8b269 

3. CM Yogi Adityanath’s group took pledge to convert India into a Hindu Rashtra. 
– https://tinyurl.com/23sk522e 

 

ফনরপরাধ োশ্মীফর যুবেদে ৪ বেদরর োরাদণ্ড ফদদলা দখলদার ভারত 

োশ্মীফর েফতফনয়ত ফনরীি মুসফলমদদর ফগ্রিতার েরদে দখলদার ভারত। ফনদজদদর দখলদাফরত্ব বজায় রাখদতই 
গুম ও খুদনর পাোপাফে ফগ্রিতার আগ্রাসন জাফর ফরদখদে ফদেফট। মুসফলমদদর ফগ্রিতাদরর ফেদত্র ফোন োরর্ 
েদয়াজন িয় না ভারদতর, শুধুমাত্র 'সদন্দি' িদলই িয়। যাদে ইো তাদেই যখন খুফে ফগ্রিতার েদর পদর 
ফোন ফবিারোযম োড়াই আটদে রাখদে বেদরর পর বের। 

https://tinyurl.com/3tyb26t4
https://tinyurl.com/4kz8b269
https://tinyurl.com/23sk522e
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এমনই এেজন ভুক্তভুগী যুবে দাউদ আিমাদ দার। োশ্মীদরর েুলগাম ফজলার আেমুফজ এলাোর বাফসন্দা 
ফতফন। গত ৪ বের আদগ (২০১৮ সাদল) ফোন োরর্ োড়াই ফগ্রিতার িন ফতফন। পরবতমীদত তাাঁদে স্বাধীনতাোমী 
ফিদসদব অফভযুক্ত েদর দখলদাররা। এবং ফোন ফবিার োড়াই গত িার বের আটদে ফরদখ গতোল (৪ ফিব্রুয়াফর) 
তাাঁদে আবাদরা িার বেদরর ফবফে োরাদণ্ড েদান েদর ভারদতর এেফট আদালত। ফসইসাদথ ৫ িাজার ভারতীয় 
রুফপ জফরমানাও েদর তাদে, জফরমানা অনাদাদয় আরও েয় মাদসর োরাদণ্ড েদান েরা িয়। 

অনযফদদে গতোল (৩ ফিব্রুয়ারী) দুই ফেশুসি ৬ োশ্মীফর যুবেদে ফগ্রিতার েদর দখলদার ভারত। তাদদরদেও 
োশ্মীদরর েুলগাম এলাোয় রািায় তোেী িাফলদয় ফগ্রিতার েরা িয়। এরপর অফভদযাগ আনা িয় তারা 
মুজাফিফদন। 

ফিফলফিদনর মুসফলমদদর উপর ইহুফদ আগ্রাসদনর মদতা োশ্মীদরও ফঠে এেই োয়দায় ফনযমাতন িালাদে দখলদার 
ভারত। মুসফলমদদর রক্ত ফযন সিা িদয় ফগদয়দে সবার জনয। এ অবস্থা ফথদে উত্তরদর্র জনয তাই মুসফলম 
জাফতদে ফোরআন সুন্নািদত বফর্মত ফনদদমেনা অনুসরদর্র আহ্বান জাফনদয় আসদেন িেপন্থী আদলম-উলামাগর্। 

তথযসূত্র: 
------- 
1. Indian NIA’s court sentences youth to over 4 years imprisonment in IIOJK 
-https://tinyurl.com/2m5ywkve 
2. Indian police arrest six innocent Kashmiris in Kulgam 

-https://tinyurl.com/yc2a6sj8 

 

 

০৪ঠা ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
উগ্র ফিনু্দত্ববাদী ফনতার দাফম্ভে স্বীোদরাফক্ত: ‘মুিােদ িাফসলদে আমরাই িতযা েদরফে’ 

ের্মাটদে ফভএইিফপর উগ্র ফিনু্দ ফনতা েরর্ পাম্পওদয়ল েোদেয স্বীোদরাফক্ত ফদদয়দে, আমাদদর েমমীরা মুিােদ 
িাফসলদে খুন েদরদে। গত ২৯ জানুয়াফর রফববার, ের্মাটদের তুমােুরুর উোদল ফভএইিফপ-র ফেৌযম যাত্রা 
সমাদবদে সুরথেদল মুিােদ িাফজলদে খুন েরার েখা স্বীোর েদরদে েরর্ পাম্পওদয়ল। 

উোদল ফভএইিফপ-র ফেৌযম যাত্রাদে সদম্বাধন েদর ফস বদলদে, “ফিনু্দরা গুজরাদট তাদদর েফক্ত ফদফখদয়দে এবং 
এফট ফোনও গর্িতযা নয়, েফতদোধ। েদয়াজদন আবারও গুজরাদটর মত েফক্ত ফদখাদত েস্তুত বজরং দল।” 
“গুজরাদট ফিনু্দরা ফেউ িাত ফবাঁদধ ঘদর বদস থাদেফন। তারা সবাই রািায় ফনদম এদসফেল। তারা মুসফলমদদর 

https://tinyurl.com/2m5ywkve
https://tinyurl.com/yc2a6sj8
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েফতফট ঘদর ঢুদেদে। ঊনপঞ্চাে জন েরদসবে ফনিত িদলও েফতদোধ ফিদসদব েতজন মুসফলমদে মারা িদয়দে 
তার ফিসাব এখনও পাওয়া যায়ফন। অনুমান েরা িয় োয় ২,০০০ ফনিত িদয়দে। এটা ফিনু্দদদর সািফসেতা।” 

উদেখয, সুরথেদলর োফটপাোর মঙ্গলাদপদটর বাফসন্দা, ফমািােদ িাফসলদে ২৮ জুলাই ২০২২ সাদল সুরথেদলর 
এেফট ফদাোদনর সামদন েোেয ফদবাদলাদে ফিনু্দত্ববাদী সন্ত্রাসীরা খুন েদরফেল। 

ফসই ২৩ বের বয়সী মুসফলম যুবদের িতযার েথা উদেখ েদর, পাম্পওদয়ল বদলদে, “ফবদজফপর ফনতা েবীর্ 

ফনত্তারু িতযার েফতদোধ ফনদত সুরথোদল আমাদদর েমমীরা ফমািােদ িাফসল িতযা েদরফেল। িতযাোণ্ডটা 

ফবফেন্ন জায়গায় নয়, এদেবাদর ফখালা বাজাদর। আপনারা যারা িতযার ফভফডওটা ফদদখদেন তারা জাদনন েতটা 

নৃেংসভাদব তাদে মারা িদয়দে। এটা ফিনু্দ যুবেদদর েফক্ত।” 

অথি, ফনত্তারু িতযার সাদথ ফমািেদ িাফসদলর ফোন ধরদর্র ফযাগ সূত্রও ফেল। শুধু মাত্র মুসফলম িওয়ায় 
েফতদোধ পরায়র্ িদয় ফিনু্দরা তাদে খুন েদরদে। 

ফমািেদ িাফসল িতযার অধম বেদরর ফবফে সময় অফতবাফিত িদলও ফিনু্দত্ববাদী পুফলে অপরাধীদদর ফবিাদরর 
আওতায় আদনফন। 

ফভএইিফপ ফনতা েরর্ পাম্পওদয়দলর স্বীোদরাফক্তর পর ফমািেদ িাফসদলর বাবা উমর িারুে ফেদল িতযার 
ফবিার পাওয়ার আোয় এ ফনতাদে ফগ্রপ্তাদরর জনয পুফলেদে অনুদরাধ েদরদে। ৩০ জানুয়ারী ফসামবার 
মযাঙ্গালুরুদত পুফলে েফমেনাদরর োদে জমা ফদওয়া এেফট স্মারেফলফপদত িারুে বদলদেন, “েরর্ পাম্পওদয়দলর 
োদে আমার ফেদলর মৃতুযর ফবষদয় আরও তথয রদয়দে। তাই অফবলদম্ব তাদে ফগ্রিতার েরা উফিত।” 

 

তথযসূত্র: 
-------- 
1. We killed Fazil to avenge Nettaru’s death, says VHP leader ( The Indian Express ) 
- https://tinyurl.com/y7cs83zy 

2. Mangaluru: Murdered Muslim youth’s father files complaint after VHP leader’s 
controversial speech ( News9Live ) 

- https://tinyurl.com/2p8bm3nh 

3. Karnataka VHP Leader Defends Gujarat Riots, Murder of Surathkal Muslim Youth ( The 
Quint ) 

https://tinyurl.com/y7cs83zy
https://tinyurl.com/2p8bm3nh
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- https://tinyurl.com/2yy2zavu 

 

জায়নবাদী আগ্রাসন || এে মাদস ৩৫ ফিফলফিফনদে খুন 

সম্প্রফত ফিফলফিদন দখলদার ইসরাইদলর িামলা ফবপদরায়া রূপ লাভ েদরদে। গত জানুয়াফরদত সন্ত্রাসী বাফিনীর 
গুফলদত ৩৫ ফিফলফিফন মুসফলম খুন িদয়দেন। আর গত এে দেদের মদধয ২০২২ সাদল সবদিদয় ফবফে আগ্রাসন 
িাফলদয়ফেল ইসরাইল। তদব িলফত বের ফযভাদব আগ্রাসন শুরু েদরদে ইহুফদরা তা অতীদতর ফয ফোন সমদয়র 
ফিদয় ভয়াবি। 

বরাবদরর মদতা এবারও ফিফলফিফনদদর খুন েদরই োন্ত িয়ফন দখলদাররা, ধ্বংস েদর ফদদয়দে ফিফলফিফন 
মুসফলমদদর ৫৫ফট বাফড়। ফগ্রিতার েরা িদয়দে েতাফধে ফিফলফিফনদে। 

এোড়াও গত মাদস ইসরাইফল ফবমানগুদলা ববমদরাফিত িামলা িাফলদয়দে অবরুে গাযা উপতযোয়। িলফত ফিব্রুয়াফর 
মাদসর ২ তাফরখ আবাদরা ফবমান িামলা িালাদনা িয়। ফগাটা ফিফলফিন জুদড়ই এখন দখলদার সন্ত্রাসীদদর িামলা 
আর ধ্বংসযজ্ঞ। ঘদর বা বাইদর ফোথাও ফনরাপত্তা পাদে না ফিফলফিফন মুসফলমরা। পযাদলোইন ওয়াল অযান্ড 
ফসদটলদমে ফরফজেযাি েফমেন এে েফতদবদদন জাফনদয়দে, গত জানুয়াফরদত অন্তত ৭০০ফট িামলা িাফলদয়দে 
সন্ত্রাসী ইসরাইল। 

যুগ যুগ ধদর িলদে ফিফলফিফন মুসফলমদদর উপর ববমর ইসরাইদলর এমন রুফটন মাফিে আগ্রাসন। েফথত োফন্ত 
েফতষ্ঠার অযুিাদত ফগাটা ফবদশ্ব িিদেপ েরা পফিমারা ফিফলফিন, আরাোন, োশ্মীর বা পূবম-তুফেমিাদনর 
মুসফলমদদর মানবাফধোদরর েশ্ন আসদলই ফভাল পালদট ফিদল। জাফলম ইসরাইদলর ফবরুদে েথা বলদব ফতা 
দূদর থাে, উদল্টা ফিফলফিফনদদর ওপর ইসরাইদলর িলমান আগ্রাসনদে তবধতা ফদদত 'ফিফলফিফনদদর ফমাোদবলায় 
ইসরাইদলর আত্মরোর অফধোর রদয়দে' বদল েিার েদর তারা। 

ফবদিষেরা তাই বদল থাদেন, পফিমাদদর মানবাফধোদরর ফলাগান মূলত মুসফলম ফবশ্বদে ধ্বংস েরার েূটদেৌেল 
মাত্র। এর মাধযদম তারা মুসফলম ফদেগুদলাদত িিদেপ েরদত পাদর, ধ্বংস েদর ফদদত পাদর মাইদলর পর মাইল 
মুসফলম জনপদ। তাই ফনযমাফতত মাজলুম মুসফলমদদর অফধোর ফিদর ফপদত এবং পফিমাসি সেল জাফলমদদর 
েবল ফথদে ফবশ্ব মুসফলমদে উোদর নববী সুন্নাি অনুসরর্ই এেমাত্র সমাধান বদল দীঘমফদন ধদরই বদল আসদেন 
িেপন্থী আদলম-উলামাগর্। 

 

তথযসূত্র: 
-------- 
1. Reminder; lsrael killed 35 Palestinians in 31 days. 

https://tinyurl.com/2yy2zavu
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- https://tinyurl.com/wj6fz4mv 

2. Israel carried out 700 attacks against Palestinians in January 

- https://tinyurl.com/5zdskk25 

 

জাফতসংঘ সাধারর্ পফরষদ সভাপফতর িীন সির, েথা বদলফন উইঘুরদদর ফনদয় 

িারফদদনর সিদর িীদন ফগদে জাফতসংদঘর সাধারর্ পফরষদদর ফেফসদডে সাবা ফোদরাফস। ফেন্তু উইঘুর 
মুসফলমদদর উপর িীদনর মানবাফধোর লঙ্ঘদনর ফবষদয় ফোদনা আলাপ েদরফন ফোদরাফস। গত বুধবার এ তথয 
জাফনদয়দে ফোদরাফসর মুখপাত্র। 

িায়না সরোদরর উচ্চ পদস্থ েমমেতমা ও ফবজ্ঞানীদদর সাদথ ফটেসই উন্নয়ন এবং পাফন বযবস্থাপনা েেল্প ফবষদয় 
েথা বলদত ফোদরাফস গত ১ ফিব্রুয়াফরদত িীদন যাত্রা েদর। এসময় ফস জাফতসংদঘ িীদনর ফনতৃত্বমূলে ভূফমো 
এবং পৃফথবী ও পৃফথবীবাসীর েফত িীদনর ‘সািাযয’-এর জনয িীনদে ধনযবাদ জানায়। 

এোড়া ফসফেউফরফট োউফিল পুনগমঠন, ইউদক্রন যুে এবং এর তবফশ্বে অথমনীফতদত েভাব ও বহুপাফেেতা ফনদয়ও 
আদলািনা েদর সাবা ফোদরাফস। ফেন্তু তার আদলািনায় উদঠ আদসফন উইঘুর মুসফলমদদর ফবরুদে িীদনর িলমান 
মানবাফধোর লঙ্ঘদনর েথা। 

ফেন মানবাফধোর লঙ্ঘদনর ফবষদয় আদলািনা েদরফন ফোদরাফস—এমন ফজজ্ঞাসার জবাদব ফোদরাফসর মুখপাত্র 
জানায়, "মানবাফধোর ইসুয ফনদয় েথা িয়ফন। এ ফবষদয় ফতফন আলাপ তুদলনফন। এফট অফিফসয়াল সির ফেল। 
পাফন ফবষদয় ফটেসই উন্নফতর ফবষয়ফটই এ সিদরর েধান লেয ফেল।" 

ফজনফজয়াংদয় উইঘুর মুসফলমদদর গর্িাদর বন্দী েদর োরীফরে-মানফসে ফনযমাতন, ফযৌন ফনযমাতন, বাধযতামূলে 
শ্রম, ফজারপূবমে গভমপাত এবং বন্ধযা েদর ফদদে িায়না সন্ত্রাসী সরোর। আর মানবাফধোদরর এমন জঘনয লঙ্ঘন 
ফনদয় আজ পযমন্ত োযমের ফোদনা পদদেপ ফনয়ফন েফথত ফবশ্বোফন্তর জনয োজ েরা জাফতসংঘ। জাফতসংদঘর 
সাধারর্ পফরষদদর সভাপফত িীন সিদর এ ফবষদয় ফোদনা আদলািনা-ই তুদলফন। 

উইঘুরদদর অফধোর ফনদয় োজ েরা ইরফেন ফসফদে এ ফবষদয় বদলন, "জাফতসংদঘর েফত ঘৃর্া; এই ধরদনর 
অদেদজা সংস্থা বন্ধ েদর ফদওয়া উফিত।" 

ফেবল উইঘুর নয়, ফিফলফিন, ফরাফিঙ্গা-সি সারাফবদশ্ব মুসফলমদদর উপর িলমান ফোদনা ফনযমাতন ফনদয়ই োযমের 
পদদেপ ফনয়ফন জাফতসংঘ। এফট বরং োদিরদদর স্বাদথমই সবমদা োজ েদর যাদে বদল মদন েদরন মুসফলমগর্। 

 

https://tinyurl.com/wj6fz4mv
https://tinyurl.com/5zdskk25
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তথযসূত্র:  
-------- 
1. UN General Assembly President visits China, does not raise Uyghur repression 
- https://tinyurl.com/mrynkn4s 

 

 

০২রা ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
ফবশ্ববযাংে ও আইএমএি-এর ঋদর্র িাাঁদদ বাংলাদদে 

ফবশ্ববযাংে এবং আন্তজমাফতে মুদ্রা তিফবল (আইএমএি), বাফিযে দৃফষ্টদত মদন িয় সংস্থা দুফট ভাদলা োজই 
েরদে। তারা ফবশ্বজুদড় ফবফভন্ন ফদদের ভঙু্গর অথমননফতে বযবস্থাদে সািাযয েরার জনয ফবপুল পফরমার্ অথম ঋর্ 
ফদদে। তদব এর আড়াদল মূলত দফরদ্র ফদেগুফলদে পফিমাদদর আদরাফপত েদঠার েতম ফমদন ফনদত ব্ল্যােদমইল 
েদর থাদে তারা। অনয েথায়, ফবশ্ববযাংে এবং আন্তজমাফতে মুদ্রা তিফবল (আইএমএি) পৃফথবীর সবদিদয় নৃেংস 
মানবাফধোর লঙ্ঘদনর জনয দাফয়। 

ফবশ্ববযাংে ও আন্তজমাফতে মুদ্রা তিফবদলর ফলাগান িদলা, 'আমাদদর স্বে দাফরদ্রযমুক্ত ফবশ্ব'। ফেন্তু এই ফলাগান 
শুধুমাত্র সািাযযোরী ফসদজ েতারর্া োড়া আর ফেেুই নয়। দুফট েফতষ্ঠানই জাফতসংদঘর তত্বাবধাদন মাফেমন 
যুক্তরাদে সৃফষ্ট িয়। এ দুফট আফথমে েফতষ্ঠাদনর োজই িদে ফমথযা ও ফেৌেদলর আশ্রয় ফনদয় ফবশ্ববাসীদে ফোষর্ 
েরা এবং ফসানা-রুপার ফবপরীদত ডলাদরর আফধপত্ব বজায় রাখা। 

তদব এসব েফতষ্ঠাদনর সেুখভাগ ফবে িেিদে। তারা ফবশ্ববাসীদে যা বুাায় তা িল- তাদদর ফবফনদয়াদগর মাধযদম 
তারা সামাফজে অবোঠাদমা উন্নয়ন, ফেো এবং মানুদষর ফমৌফলে িাফিদাগুফলদত ফবফনদয়াগ েদর; ফযমন- ফবশুে 
পাফন, সযাফনদটেন ও স্বাস্থয বযবস্থা উন্নয়দনর মাধযদম সারা ফবশ্বদে দাফরদ্রমুক্ত েরদত িায় তারা। ফেন্তু তাদদর এ 
ফলাগাদনর অপর ফপঠ গত েদয়ে দেদে েোফেত িদয় ফগদে। ধীদর ধীদর মানুষ বুাদত শুরু েদরদে তাদদর 
ফোষর্, জবরদফি এবং সরাসফর ব্ল্যােদমইদলর মদতা ফনমমম বািবতা। 

অথমনীফতদত িরম সঙ্কদটর মুদখ আবাদরা আইএমএদির (আন্তজমাফতে মুদ্রা তিফবদলর) েরর্াপন্ন িদয়দে 
বাংলাদদদের দুনমীফতবাজ সরোর। বাদজট ঘাটফত সামাল ফদদত বহুজাফতে ঋর্ সংস্থাফটর োে ফথদে আগামী 
ফতন বেদর ৪৫০ ফোফট ডলার ঋর্ ফিদয়দে বাংলাদদে। 

আর বাংলাদদেদে ঋর্ ফদদত আইএমএদির ফোন বাধা ফনই। তদব আইএমএি ঋর্ পাওয়ার জনয রােদে 
মানদত িদব অসংখয েতম। ঋর্িুফক্তর আদগ ফসই েতম পূরর্ েদর আইএমএদির আনুগতয েমার্ েরদত িয় 
রােদে। আইএমএদির োে ফথদে ঋর্ ফপদত িদল ফয ফোদনা ফদেদেই ফবে ফেেু েতম পূরর্ েরদত িয়। 

https://tinyurl.com/mrynkn4s
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বাংলাদদদের ফেদত্র ফঠে েী েী েতম আদরাপ েদরদে আইএিএম তা এখদনা স্পষ্ট নয়। তদব রাোয়ত্ত্ব খাত 
সংদোিন, সরোফর েফতষ্ঠান ফবফক্র, বযাংফেং বযবস্থা বযফক্ত খাদত ফেদড় ফদয়া, ফতল-গযাস-ফবদুযদতর দাম বাফড়দয় 
ভতুমফে তুদল ফদয়া, ফেো ও স্বাস্থয খাদত সরোদরর বযয় েমাদনা, ফদদের বাজার খুদল ফদদয় ফবদদফে ফবফনদয়াগ ও 
পদর্যর বাজার সুগম েদর ফদয়া- এগুদলাই িদলা আইএমএদির সাধারর্ েতম। 

বতমমাদন ফেো খযাদত বযাপে ইসলাম ফবদরাধী পদদেপ আইএিএম-এর েদতমর ফভফত্তদতই গ্রির্ েরা িদয়দে 
বদল মদন েরা িয়। ফেননা ফদদে এদতা ফবফে দুনমীফত ও অথম পািার িদয়দে ফয, ফদে শ্রীলঙ্কার মদতা অবস্থা না 
িদলও োোোফে পযমাদয় রদয়দে। তাই ফয ফোন েদতমই ফিাে আইএমএি-এর ফথদে ঋর্ গ্রির্ খুব জরুরী িদয় 
পদড়দে গািার সরোদরর জদনয। আর সরোদরর বতমমান অবস্থা ফথদে এফট অনুদময় ফয সরোর আইএমএি-
এর ফদয়া সেল েতমই পূরর্ েরদে। আর এর পর পরই গত ৩০ জানুয়াফর বাংলাদদদের জনয ৪ দেফমে ৭ 
ফবফলয়ন মাফেমন ডলাদরর ঋর্ সুফবধা অনুদমাদন েদর সংস্থাফট। 

এবারই েথম ঋর্ ফনদে না বাংলাদদে, এর আদগও দুনমীফতবাজ োসেদগাষ্ঠী ফবে েদয়েবার আইএমএি ফথদে 
ঋর্ ফনদয়দে। গত িার দেদে ধাদপ ধাদপ আইএমএি-ফবশ্ববযাংদের এসব েতমই পুদরাপুফর পূরর্ েদরদে 
োসেদগাষ্ঠী। তদব ঋর্দাতা সংস্থাগুদলা শুধু েতম বা পরামেম ফদদয়ই োন্ত িয়ফন, তারাই ততফর েদর ফদদয়দে 
বাংলাদদদের রােীয় নীফত, পফরেল্পনা ও ফেৌেদলর দফলল। ফবগত নাফিেযবাদী সরোরগুদলা ফবনা বােযবযদয় 
তাদদর সব ফনদদমেনা ফমদন ফনদয়দে। বতমমান গািার সরোরও সব েতম ফমদন ফনদয় োজ েরদে। 

 

তথযসূত্র: 
-------- 
1. ৪৫০ ফোফট ডলার ঋর্ অনুদমাদন েদরদে আইএমএি: অথমমন্ত্রী - https://tinyurl.com/yaz7ss4j 

2. Secret agenda of World Bank, IMF - https://tinyurl.com/6uhfm5kr 

3. The IMF’s hidden agenda - https://tinyurl.com/6uhfm5kr 

 

ইউফপদত ফগািতযার অফভদযাদগ মুসফলম খুন: নযায়ফবিার ফপদত পফরবারগুদলার অদপো 

উত্তরেদদদে ফিনু্দত্ববাদী পুফলে ফগািতযার অফভদযাদগ 'ভুয়া এনোউোর' িাফলদয় ৪৫ বের বয়সী এেজন মুসফলম 
েৃষেদে খুন েদর। 

https://tinyurl.com/yaz7ss4j
https://tinyurl.com/6uhfm5kr
https://tinyurl.com/6uhfm5kr
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২০২১ সাদলর ফসদপ্টম্বদর, ফথটফে গ্রাদমর েৃষে ফজোন িায়দার পুফলদের গুফল ফবে িওয়ার পর ফজলা িাসপাতাদল 
মারা যান। তার পফরবার ও গ্রামবাসী জাফনদয়দেন ফতফন ফোন অপরাদধর সাদথ জফড়ত ফেদলন না। বরং ফিনু্দত্ববাদী 
পুফলে'ভুয়া এনোউোর' িাফলদয় তাদে খুন েদরফেল। 

খুদনর োয় ফদড় বের অফতক্রম িদয় ফগদলও খুফনদদর ফোন ফবিার িয়ফন। এই বেদরর ১৯ জানুয়ারী, 
সািারানপুদরর ফসদজএম আদালত োথফমেভাদব পযমদবের্ েদর খুফন পুফলে সদসযদদর ফবরুদে এেফট 
এিআইআর নফথভুক্ত েরার ফনদদমে ফদয়। 

সািারানপুর ফজলা আফধোফরে েতৃমে দাফখল েরা িলিনামায় ফমদসস আিদরাজ (ফজোদনর স্ত্রী) োরা উত্থাফপত 
অনযানয অফভদযাগ সম্পদেমও ফোন বযবস্থা ফনওয়া িয়ফন। 

ফজোদনর িািাদতা ভাই তসয়দ ঈসা রাজা জাফনদয়দে, সমাদলািনার মুদখ পুফলে ২২ জানুয়ারী ১২ জন পুফলদের 
ফবরুদে এিআইআর নফথভুক্ত েদরদে। খুদনর সাদথ জফড়তরা িল সাব-ইিদপক্টর যেপাল ফসং, আসগর আফল 
এবং ওমবীর ফসং, ফিড েনদেবল সুখপাল ফসং এবং েনদেবল ভারত ফসং, ফবফপন েুমার, েদমাদ েুমার, 
রাজবীর ফসং (এখন অবসরোপ্ত), নীতু যাদব, ফদদবে েুমার (অবসরোপ্ত), ফব্রদজে (অবসরোপ্ত) ) এবং অফঙ্কত 
েুমার। 

তদব রাজা জাফনদয়দেন, খুদনর সাদথ জফড়ত পুফলে সদসযরা ফনদজদদর পদদ বিাল থােদল মামলার তদন্ত সুষু্ঠ 
িদত পাদর না। “যতের্ এই পুফলে সদসযরা তাদদর ইউফনিদমম থােদব ততের্ তদন্ত সুষু্ঠ িদব না। তাদদর 
সাসদপন্ড েরা উফিত। তদবই উপযুক্ত বযবস্থা ফনওয়া ফযদত পাদর।” 

তার মৃতুযোলীন পফরফস্থফত বর্মনা েদর আিদরাজ আদালতদে বদলদেন, তার স্বামী ফোন অপরাধী ফেদলন না। 
তার ফবরুদে ফোদনা মামলাও ফেল না। তদব পুফলদের ফগাদয়ন্দাদদর সদঙ্গ তার ফবরূপ সম্পেম ফেল। ৪-৫ ফসদপ্টম্বর 
২০২১ এর মধযবতমী রাদত, ফজোন তাদে বদলফেদলন ফয এেজন পুফলে েমমেতমা তাদে ফেেু তদদন্তর জনয 
ফডদেফেদলন। পদর তার ফিান বন্ধ থাোয় তাদে আর পাওয়া যায়ফন। সোদল ফতফন জানদত পাদরন তার স্বামীদে 
গুফল েদরদে এবং তাদে ফজলা িাসপাতাদল ভফতম েরা িদয়দে। 
রাজা, েদয়েজন আত্মীয়দে ফনদয় ফজলা িাসপাতাদল যান, ফসখাদন তারা ফজোদনর লাে ফদখদত পান। 

অনযফদদে, ফনদজদদর ফদাষ আড়াল েরদত পুফলে দাফব েদরফেল ফয তারা গ্রাদমর োদে এেফট জঙ্গদল গরু জবাই 
েরার খবর ফপদয়ফেল। ফসখাদন ফদেীয় ফপিল ফনদয় ফজোন উপফস্থত ফেদলন। ফতফন ফনদজই ফনদজর পাদয় গুফল 
েদরফেদলন বদল পুফলদের দাফব। নাটেদে আদরা েফক্তোলী েরদত জবাইদয়র সরিামসি গরুর মৃতদদি 
উোদররও দাফব েদরফেল পুফলে। 

পুফলে ফজোদনর ফবরুদে দাদয়র েরা মামলাগুফলও ফদফখদয়ফেল; তদব পযমদবেদর্ ফদখা ফগদে ফয, এই সমি 
এিআইআর ফযফদন তার মৃতুয িদয়ফেল ফঠে ফসফদন দাদয়র েরা িদয়ফেল। 
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রাজা জাফনদয়দেন, “ফজোন গফরবদদর সািাযয েরদতন। ফতফন পুফলেদে গফরবদদর িয়রাফন েরদত ফদনফন। পুফলে 
তার উপর ফবরক্ত ফেল। তাই তাদে িতযা েরা িদয়দে। 

এেইভাদব উত্তরেদদদে ফজোন িায়দাদরর পফরবাদরর মত আদরেফট মুসফলম পফরবার নযায়ফবিার পাওয়ার 
অদপোয় ফদন োটাদেন। 

২০১৮ সাদল, োফসম নাদম এেজন োগল বযবসায়ীদে িাপুর ফজলার ফপলখুয়াদত তার বাফড়দত ফগািতযার 
অফভদযাদগ উগ্র ফিনু্দ জনতা ফনমমমভাদব ফপফটদয় িতযা েদরফেল। তার বনু্ধ সাফমউিীন এেজন েৃষে, ফযফন ২০১৮ 
সাদল িাপুদর োফসমদে বািাাঁদত ফগদয় উগ্র জনতার ফনমমম ফপটুফনর ফেোর িদয়ফেদলন। তবুও তাদে ফিনু্দদদর 
ববমর ফপটুফন ফথদে উোর েরদত পাদরনফন ফতফন। 

ফজোন িায়দার আর োফসদমর পফরবাদবর মত িাজাদরা মুসফলম পফরবার ফিনু্দত্ববাদীদদর িাদত খুন িওয়া 
আত্মীয়দদর নযায়ফবিাদরর অদপোয় আদেন। ফেন্তু দুিঃদখর ফবষয় িল ফিনু্দত্ববাদী ভারদতর আইন আদালত সবই 
ফিনু্দদদর দখদল। ফসখাদন মুসফলমদদর ফোন অফধোর ফনই। সুতরাং নযায় ফবিার পাওয়া ফতা দূদরর েথা, ফবিার 
িাইদত ফগদল বরং মুসফলমদদর ফপদরোফনই ফবদড় যায় আরও। 

 

তথযসূত্র: 
------- 
1. UP: 12 policemen booked in ‘fake encounter’ of Muslim farmer ( Two Circles ) 
- https://tinyurl.com/yv8h668b 

2. In UP, Victims Of Cow Lynchings Await Justice - https://tinyurl.com/4c33r9je 

 

 

০১লা ফিব্রুয়াফর, ২০২৩ 
যত্রতত্র ফিফলফিফনদদর গুফল েদর িতযার অনুমফত ফদদত যাদে দখলদার ইসরাইল 

ফিফলফিফনদদরদে যত্রতত্র গুফল েদর িতযা েরদত পারদব ফবসামফরে ইসরাইফল ইহুফদরা। সিদজই ইসরাইফলদদর 
পদে আদেয়াস্ত্র বিন েরার আইন পাে েদর এ সুদযাগ ফদদত যাদে দখলদার ইসরাইল। এর িদল ভীফতর 
সঞ্চার িদয়দে দখফলেৃত পফিম তীর এবং পূবম ফজরুজাদলদমর ফিফলফিফন মুসফলমদদর মদন। 

https://tinyurl.com/yv8h668b
https://tinyurl.com/4c33r9je
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গত ২৯ জানুয়াফর রফববার ইসরাইফল মফন্ত্রসভার তবঠদে এ বযাপাদর ‘সবুজ সংদেত’ ফদদয়দে দখলদার েধানমন্ত্রী 
ফবফনয়াফমন ফনতাফনয়াহু। জানা যায়, খুব ফেগফগরই অনবধভাদব রাখা বযফক্তগত অদস্ত্রর অনুমফত ফদদব তারা। 
লাইদসি পাওয়ার েফক্রয়াও ফসদেদত্র ফেফথল েরা িদব। স্বল্পতম সমদয় আদেয়াদস্ত্রর জনয আদবদনোরী ইহুফদরা 
পাদব োড়পত্র। 

এোড়াও পফিম তীদর অনবধ দখলদাফরত্ব আরও েফক্তোলী েরার জনয পদদেপ ফনদত যাদে ইসরাইল। আর 
দখলেৃত পফিম তীদর আরও বাড়াদনা িদব উদেদ অফভযান। ফসসব জায়গায় ফেগফগরই গদড় ফতালা িদব ইহুফদ 
বসফত। 

দখলদার ইসরাইল স্মরর্োদলর সবদিদয় ভয়াবি আগ্রাসন িালাদে ফিফলফিদন। মাত্র এে মাদসই ৩০ এর অফধে 
ফিফলফিফনদে খুন েদরদে ইহুফদ বাফিনী। তাদদর এবাদরর লেয পফবত্র আল-আেসা পফরপূর্ম দখল েদর ফসখাদন 
েফথত ফটম্পল ততফর েরা। এ জনযই এসব আগ্রাসন পফরিালনা েরদে দখলদার ইসরাইল। 

আর এমন ববমদরাফিত আগ্রাসন এমন সময় তীব্র আোর ধারর্ েরদত যাদে, যখন সাধারর্ ইহুফদরা পযমন্ত 
েোদেয ফেতীয় নােবা বা মুসফলম গর্িতযা শুরুর হুমফে ফদদে। ফসই সাদথ আবার ইহুদদর িাদত অস্ত্র ফপৌঁোদনার 
েফক্রয়া সিজ েদর ফদদে ইসরাইল সরোর। আসন্ন ফবপযমদয়র ধারর্াগুদলা এমন স্পষ্ট িওয়া সদত্বও েফথত 
মানবাফধোদরর ধ্বজাধারীরা নীরব িদয় বদস আদে; নামধারী মুসফলম োসেরাদতা আরও আদগ ফথদেই নীরব। 

 

তথযসূত্র: 
------- 
1. Netanyahu gives Israelis ‘green light to shoot Palestinians’ 
- https://tinyurl.com/yc8e2w63 

 

গর্িতযার হুমফে || িাজাদরা ফিনু্দর সমাদবদে মুসফলমদদর 'বফল িওয়ার অদপোয় থাো ফভড়ার 

বাচ্চা' সদম্বাধন 

ফতদলঙ্গানার ফবধায়ে উগ্র ফিনু্দ ফনতা রাজা ফসং 'ফিনু্দ জন আদক্রাে ফমািমা'র অনুষ্ঠাদন মুসলমানদদর িতযার ফবষদয় 
েোদেয আহ্বান জাফনদয়দে। এেইভাদব, ফিনু্দত্ববাদী ফনতা সােী গায়েওয়াদ তার গর্িতযামূলে বকৃ্ততায় বদলদে, 
"মুসফলমরা বফলদানোরী ফভড়ার বাচ্চার মদতা, বফল িওয়ার অদপোয় আদে।" 

গত ২৯ জানুয়ারী রফববার, মিারাদের মুম্বাইদয় ফিনু্দ জন আদক্রাে ফমািমার এেফট সমাদবে িয়। ফসখাদন িাজাদরা 
উগ্র ফিনু্দ জনতা উপফস্থত ফেল। ফিনু্দত্ববাদী সংগঠদনর সদসযরা মুসলমানদদর ফবরুদে এ ফবোল সমাদবদে 
গর্িতযামূলে উসোফন এবং ধমমান্তর ফবদরাধী আইন ও েফথত ‘লাভ ফজিাদ’ ফবদরাধী আইদনর দাফব জাফনদয়দে। 

https://tinyurl.com/yc8e2w63
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৪ ফেদলাফমটাদররও ফবফে এলাোজুদড় িলা এই সমাদবদে ফিনু্দত্ববাদীরা মুসলমানদদর ফবরুদে লাগাতার 
ফবদেষমূলে ফলাগান ফদদত থাদে। রােীয় স্বয়ংদসবে সংঘ (আরএসএস), বজরং দল এবং ফবশ্ব ফিনু্দ পফরষদ 
(ফভএইিফপ) এর মদতা এই ফিনু্দত্ববাদী দলফটও মুসফলমদদর েফত তীব্র ঘৃর্াত্মে ও মারমুখী আিরর্ েদর। তারাও 
সেল ফিনু্দদে মুসফলমদদর বয়েদটর আহ্বান জানায়। 

ভারতীয় জনতা পাফটমর (ফবদজফপ) অদনে ফনতা, ফবধায়ে এবং মুখযমন্ত্রী এেনাথ ফেদন্দর ফেবদসনা ফগাষ্ঠীর 
ফিনু্দরাও ফসই সমাদবদে অংে ফনদয়দে। 

এরই মাদা, গরুর মাংস ফবফক্রর অফভদযাদগ গাজীউর রিমান নাদম এে মুসফলম যুবেদে ফবদুযদতর খুাঁফটদত ফবাঁদধ 
িরম ফনযমাতন েদর ফিনু্দত্ববাদী বজরং দদলর সদসযরা। ঘটনাফট গত ২৯ জানুয়ারী রফববার, ের্মাটদের মুফদদগদর 
এলাোয় সংঘফটত িদয়দে। ঘটনার ফভফডও ইফতমদধয সামাফজে মাধযদম েফড়দয় পদড়দে। 

ভারদতর বতমমান পফরফস্থফত মুসফলমদদর জনয েতটা উদেদগর, উপদরর এই দুফট ঘটনাই তা েমাদর্র জনয যদথষ্ট। 
মুসফলমদদর তাই সাফবমে পফরফস্থফত ফমাোদবলায় েস্তুত থাোটাও এখন সমদয়র দাফব বদল মদন েরদেন ইসলাফম 
ফিন্তাফবদগর্। 

 

তথসূত্র: 
------- 
1. Thousands of Hindu nationalists in Mumbai march against Muslims, raise hate slogans 
- https://tinyurl.com/4unnrzff 

2. Hindutva leader & Telangana MLA T Raja Singh gives open call for violence & killing 
Muslims at the Hindu Jan Akrosh Morcha event organised by Sakal Hindu Samaj. 
- video link: https://tinyurl.com/2p8nkke3 

3. Hindutva leader Sakshi Gaikwad in her genocidal speech, said that “Muslims are like 
sacrificial lambs, waiting to be sacrificed.” - video link: https://tinyurl.com/3u897j4j 

4. Member of the far-right group Bajrang Dal tied a Muslim youth named Gajivur Rahman 
to an electricity pole and tortured him over the accusations of selling beef 
- https://tinyurl.com/yz4tryxx 

 

এবার অদিফলয়ায় ফিনু্দ-ফেখ মারামাফর! 

https://tinyurl.com/4unnrzff
https://tinyurl.com/2p8nkke3
https://tinyurl.com/3u897j4j
https://tinyurl.com/yz4tryxx
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উগ্র ফিনু্দরা ফযখাদনই যায়, ফসখাদনই ফবেৃঙ্খলা েদর, ত্রাস সৃফষ্ট েদর। এবাদর অদিফলয়ার ফমলদবাদনম ফেখ এবং 
ফিনু্দ অফভবাসীদদর মদধয সংঘষম িদয়দে। ঐ সংঘদষমর এেফট ফভফডও ফিত্র অনলাইদন েফড়দয় পদড়দে। 

ফভফডও ফিদত্র ফদখা যায়, ভারতীয় পতাো ফনদয় এেদল ফিনু্দ অদিফলয়ার রািায় নাদম। আর ফেখরা রািায় নাদম 
তাদদর ‘খাফলিান’-এর পতাো ফনদয়। এসময় উভয় ফগাষ্ঠীই ফলাগান ফদদত থাদে। এে পযমাদয় তাদদর মাদা 
সংঘদষমর ঘটনা ঘদট। 

এর আদগ ফিনু্দ সন্ত্রাসীরা লন্ডদন ইসলাম ও মুসফলমদদর ফবরুদে উসোফনমূলে ফলাগান-বক্তবয ফদদয়ফেল। 
মসফজদদর জানালার োি ফভদে অফস্থফতেীল পফরফস্থফত সৃফষ্টর পায়তারা েদরফেল। সম্প্রফত আবারও গুজরাদটর 
েসাই ফমাদীদে ফনদয় ফবফবফসর ততফর েরা ডেুদমোফরর েফতবাদ জানাদত লন্ডদন রািায় ফনদমফেল ফমাফদ-
সমথমেরা। এসময় তারা ফমাদীর পদে ফলাগান ফদদত থােদল, এেজন মুসফলম এেফটফভে ফভফডও ধারদর্র 
পাোপাফে ফমাদী-সমথমেদদর সেুদখ ফগদয় েফতবাদদ বদলন, “সন্ত্রাসী ফমাফদ”। 

এই ফিনু্দ সন্ত্রাসীরা আসদল ফবশ্ববাসীর জনয হুমফে। ফযখাদনই তারা এেটু েমতা পায়, ফসখাদনই মাথািাড়া ফদদয় 
ওদঠ উগ্র ফিনু্দত্ববাদ েিাদরর জনয। ভারদত তাদদর ফনযমাতদনর ফেোর ইসলামসি েফতফট ধদমমর মানুষ। এমনফে 
ফিনু্দদদর মদধয ফনম্নবদর্মর মানুদষর উপরও অতযািার েদর উগ্র ফিনু্দরা। তাই ফবশ্বোফন্তর জনয বতমমাদন ফিনু্দত্ববাদ 
ফমাোদবলা েরা এেফট অপফরিাযম ফবষয় িদয় দাাঁফড়দয়দে। 

 

তথযসূত্র: 
-------- 

১। ফভফডও ফলংে: 
- https://tinyurl.com/yfwvrp9r 

 

দখলদার ইহুফদদদর ওপর আরও এেফট ঈমান জাগাফনয়া িামলা: ২ ইহুফদ িতািত 

আবারও দখলদার ইহুফদদদর ওপর ঈমান জাগাফনয়া িামলা পফরিালনা েদরদে ১৩ বেদরর এে ফিফলফিফন 
ফেদোর। গত েফনবার (২৮ জানুয়াফর) স্থানীয় সময় সোদল ফজরুজাদলদমর োদে এ ঘটনাফট ঘদট। 

িামলার ফবষদয় দখলদার ইসরাইফল পুফলে জাফনদয়দে, ৫ জন ইহুফদ োথমনার জনয ফসনাগদগ যাফেল। পফথমদধয 
এে ফেদোর তাদদর লেয েদর গুফল িালায়। এদত এে ইহুফদ ও তার ফেদল গুরুতর আিত িয়। পদর তাদদর 
িাসপাতাদল ফনদয় যাওয়া িয়। এ ঘটনার পর ইহুফদদদর মদন ভয়ানে ভীফত সঞ্চার িদত ফদখা ফগদয়দে। 

https://tinyurl.com/yfwvrp9r
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উদেখয, উক্ত ঘটনার মাত্র এেফদন আদগও ফজরুজাদলদম দখলদার ইহুফদদদর ওপর িামলা িাফলদয় ৭ দখলদার 
ইহুফদদে িতযা েদরদেন অনয এেজন মুসফলম যুবে। আর ফঠে এর পদরর ফদনই আবারও এই িামলার ঘটনাফট 
ঘটদলা। 

জাদলম ও ববমর ইহুফদদদর উপর পর পর দুফদদনর এই িামলাগুদলা ফগাটা মুসফলম জাফতর মদনই আনদন্দর ফদালা 
ফদদয় ফগদে বদলই মদন েরা িদে। ফেননা িামলাগুদলা ফেল মজলুদমর পদে জাদলদমর উপর তার েৃত জুলুদমর 
েফতদোধ, জাফলদমর পাওনা পফরদোধ। 

 

তথযসূত্র: 
------- 
1. Jerusalem: Boy, 13, 'shoots and wounds' two people, hours after gunman killed seven 
outside synagogue - https://tinyurl.com/3288s9xr 

 

োবাদবর দুিঃসািসী িামলা ও ঘাাঁফট ফনয়ন্ত্রদর্র নতুন ফভফডও ফনদয় উপফস্থত "আল-োতাদয়ব" 

ফমফডয়া 

িারাোতুে োবাব আল-মুজাফিফদন েোসদনর অনযতম ফমফডয়া "আল-োতাদয়ব" সম্প্রফত নতুন এেফট ফভফডও 
ফরফলজ েদরদে। নতুন এই ফভফডওফটদত ফদদের ফেেীয় ফিরান রাদজযর বারাদার অঞ্চদল ফসামাফল ফস্পোল 
ফিাদসমর সামফরে ঘাাঁফটদত োবাব ফযাোদদর পফরিাফলত এেফট আক্রমর্ এবং তা ফনয়ন্ত্রদর্ ফনওয়ার হৃদয় জুড়াদনা 
দৃেযগুদলা অন্তভুমক্ত েরা িদয়দে। ফভফডওফটর িুদটজ েদেমন েরদত োয় ৫ ফমফনট সময় ফনদয়দে। 

সূত্রমদত, ফভফডওদত ধারর্েৃত অফভযানফট গত বেদরর ১১ নদভম্বর িজদরর ফেেুের্ আদগ শুরু েদর িজদরর 
ফেেুের্ পর পযমন্ত িলদত থাদে। িারাোতুে োবাব মুজাফিফদন অন্ধোদরর মদধযই ঘাাঁফটর ফদদে অগ্রসর িন 
এবং ফদদনর শুরুদতই ঘাাঁফটর ফনয়ন্ত্রর্ ফনওয়ার আগ পযমন্ত গািার বাফিনীর সাদথ েিণ্ড লড়াইদয় অবতীর্ম িন। 
আক্রমদর্র এমন সব উদত্তজনায় পূর্ম িুদটজ ফদদয়ই ফভফডওফট শুরু েরা িদয়দে। শুরুর িুদটদজ ফসামাফল ফবদেষ 
বাফিনীর মৃতদদি, সামফরে সরিাম এবং ফসনাদদর অবস্থাদনর েফব ফদখাদনা িদয়দে, যা ততেদর্ িারাোতুে 
োবাব ফযাোদদর ফনয়ন্ত্রদর্ িদল ফগদে। 

ফভফডওদত আরও ফদখাদনা িদয়দে, দাোো অদস্ত্র সফজ্জত োবাব ফযাোরা সামফরে যান জব্দ েরদেন, তাাঁরা 
ঘাাঁফটদত অবাদধ িলািল েরদেন এবং ঘাাঁফটদত থাো অবফেষ্ট সামফরে যানগুফলদত আগুন ধফরদয় ফদদেন। 

জানা যায় ফয, িারাোতুে োবাব ফযাোদদর বীরত্বপূর্ম এই িামলায় পফিমা সমফথমত ফসামাফল ফবদেষ বাফিনীর 
অন্তত ৩১ তসনয ফনিত িদয়ফেল, তাদদর মদধয ফেেু ফসনার মৃতদদি ঘাাঁফটদত পদড় থােদতও ফদখা ফগদে। এই 

https://tinyurl.com/3288s9xr
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ফবজদয় িারাোতুে োবাব মুজাফিফদন ঘাাঁফট ফথদে সাাঁদজায়া যান, যানবািন, সামফরে ট্রাে এবং েিুর পফরমাদর্ 
অস্ত্র, ফগালাবারুদ সি ৯ফট গাফড় গফনমত ফপদয়ফেদলন। 

উদেখয ফয, আল-োদয়দা সংফিষ্ট ইসলাফম েফতদরাধ বাফিনী িারাোতুে োবাব আল-মুজাফিফদন পফিমা-সমফথমত 
ফসামাফল সরোর এবং এদে সমথমনোরী আন্তজমাফতে ফজাদটর ফনতৃত্বদে ফবব্রত েরদত ফসামাফল ফবদেষ বাফিনী, 
সরোরী ফমফলফেয়া এবং আন্তজমাফতে ফজাট বাফিনীর ঘাাঁফটগুফলদত আক্রমর্ এবং এর ফনয়ন্ত্রর্ ফনওয়ার পর োয়েই 
এসব অফভযাদনর নফথ ও ফভফডও েোে েদর থাদেন। 

এর মাধযদম িারাোতুে োবাব ফসামাফল সরোদরর সামফরে বযথমতা ও তাদদর ফমথযা দাফবগুদলা তুদল ধদরন। 
এেই সাদথ মুজাফিদগর্ এই বাতমাও ফদদয় থাদেন ফয, মুজাফিদদদর ফবরুদে লড়াই েরার জনয সরোরদে ফদওয়া 
অথম, অস্ত্র এবং সমি ধরদর্র সামফরে সরিাম, িারাোতুে োবাদবর জনয গফর্মদত পফরর্ত িদে। 

সবদেদষ িারাোতুে োবাব েোসদনর দীঘম এই যুদের লেয িদে, পফিমাদদর োরা েফতফষ্ঠত ফসামাফল সরোরদে 
উৎখাত েরা, এফটদে সমথমনোরী আন্তজমাফতে ফজাট বাফিনীদে ফবতাফড়ত েরা, গর্তন্ত্র সি পফিমা আফধপদতযর 
মূদলাৎপাটন েরা এবং এেফট স্বাধীন ও সমূ্পর্ম ইসলামী েফরয়া বযবস্থা েফতষ্ঠা েরা। 

নীদি েদত্ত ফলংেসমূি ফথদে ফভফডওফট ডাউনদলাড েদর ফদদখ ফনদত পাদরন ইনোআোহ্ 

https://alfirdaws.org/2023/02/01/62168/ 
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