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আরo হামলার শ ায় মসিজদ িগজর্া ব  করল ল া  
আieস জিড়ত বলেছ aে িলয়া, 251 জি র েখাজঁ 
কূটৈনিতক িতেবদক  

 

আবারo স াসী হামলা হেত পাের eমন ত  েপেয় সেব র্া  সতকর্  ল া। েদশজুেড় িনরাপ া ত ািশর জ  েমাতােয়ন করা হেয়েছ 
বাড়িত 21 হাজার েসনা। েগােয় ােদর কােছ আরo হামলার ত  রেয়েছ eমন ত  চার করা হেয়েছ সরকােরর তরফ েথেক। 
হামলার আশ ায় মুসি েদর গতকাল জুমার নামােজর জ  মসিজেদ না যাoয়ার আহব্ান জািনেয়িছল েদশিট। মসিজদ িকংবা িগজর্ায় 
না িগেয় বািড়েতi নামাজ বা াথ র্না করার আহব্ান জানােনা হয়। সতকর্তার পাশাপািশ তদ o চলেছ সমানতােল। সে হভাজন জি  
uে খ কের ছয়জেনর ছিব কাশ কের ত  চাoয়া হেয়েছ। হামলায় আieেসর সংি তা িনি ত হoয়া েগেছ বেল সংবাদ সে লন 
কেরেছন aে িলয়ার ধানম ী। 

aব  ল ার তদ -সংি রা বলেছন, হামলার মূল েহাতা আ ঘাতী হেলo সংি  আরo 251 জনেক িচি ত কেরেছ েদশিটর 
আiনশৃ লা বািহনী। iিতমে i 71 জনেক জি বাদ িনয় ণ আiেন ে ফতার করা হেয়েছ। বাত র্া সং া রয়টােস র্র িতেবদেন বলা 
হেয়েছ, ল ার েগােয় া সং াগুেলা গািড়েবামা হামলার ঝুিঁকর কথা জানােনার পর আপাতত মসিজদ বা িগজর্ায় জমােয়ত না হেয় 
বািড়েতi াথ র্না সারার পরামশ র্ েদoয়া হে । কলেমব্ােত মািক র্ন দূতাবাসo িবিভ  ধম য় uপাসনালেয় আরo হামলার আশ ার কথা 
জািনেয় তােদর নাগিরকেদর সতকর্ কেরেছ। রয়টাস র্ িলেখেছ, i ার সানেডর হামলার পর ল ার সংখয্ালঘু মুসলমানরা পা া 
সা দািয়ক সিহংসতার আশ ার মে  িদন কাটাে ন। েবামার ভেয়র পাশাপািশ ে ফতার-হয়রািন eড়ােত aেনেকi বািড় েছেড় 
পালাে ন। মুসলমানেদর সবেচেয় বড় ধম য় সংগঠন aল িসেলান জিময়াতুল uলামা শু বার জুমার নামােজর জ  মসিজেদ না িগেয় 
ঘেরi নামাজ আদােয়র পরামশ র্ েদয়। কয্াথিলক চােচ র্র কািড র্নাল ালকম রনিজতo eকi ধরেনর আহব্ান জািনেয় ল ার 
ি ানেদর uে েশ বেলেছন, পরবত  েঘাষণার আগ পয র্  িগজর্ায় সমেবত না হেত আহব্ান জানােনা যাে । মসিজদ o িগজর্ার চার 
পােশ রেয়েছ সশ  পুিলশ। ল ার গণমা মগুেলার aনলাiন সং রেণর খবর, ল ার ে িসেড  ƣমি পালা িসিরেসনা 
জািনেয়েছন, িসিরজ েবামা হামলার পর ম াচয্িভি ক জি েগা ী iসলািমক ে ট (আieস) সংি  251 জনেক ে ফতাের 
aিভযান শুরু কেরেছ পুিলশ। eতিদন েদশিট হামলায় শুধু িবেদিশ সংেযােগর কথা বেল eেলo ে িসেড  আieস সংি েদর 
ে ফতাের aিভযােনর কথা জানােলন। ল ান কতৃর্প  হামলার জ  ানীয় u বাদী েগা ী াশনাল তাoিহদ জামাতেক দায়ী কের 
আসিছল। ল ান েগােয় ারা জাহরান হািশম নােমর u বাদী ধম য় েনতােক হামলার মূলেহাতা িহেসেব িচি ত করার দািব কেরেছ। 
তেব হামলার দায় সব্ীকার কের আieেসর েদoয়া বাত র্ায় হামলাকারী িহেসেব েয 9 জেনর ছিব েদখােনা হেয়েছ েসখােন মুখ ঢাকা 
থাকেলo a েদর সে  হাশিমেক মুখ েখালা aব ায় েদখা েগেছ। ে িসেড  ƣমি পালা িসিরেসনা বেলেছন, হামলার সে হভাজন 
মূলেহাতা জাহরান হািশম েমাহা দ oরেফ কািশম েমাহা দ জাহরান সাংি লা েহােটেলর িবে ারেণ িনহত হেয়েছ। পয র্টকেদর 
কােছ জনি য় ei েহােটেল হামলার েনতৃেতব্ িছল হািশম। তার সে  িছল আেরক আ ঘাতী। যােক iলহাম িহেসেব িচি ত কেরেছ। 
িতর া িবভােগর শীষ র্ কম র্কত র্াসহ পুিলেশর প  েথেক স া  হামলার েকােনা ত  তােক েদoয়া হয়িন uে খ কের িসিরেসনা 



বেলন, 3124 সাল েথেক ল ান তরুণরা আieেসর সে  জিড়েয় পেড়েছ। আিম ল া েথেক আieসেক uৎখাত করব। eটা 
করার সাম র্ আমােদর পুিলশ o িনরাপ াবািহনীর রেয়েছ। 

আieস সংি তা িনি ত করল aে িলয়া : aে িলয়ার ধানম ী ট মিরসন বেলেছন, আিম িনি ত কেরi বলিছ i ার 
সানেডেত হামলায় জিড়ত ানীয় জি  েগা ী আieেসর কাছ েথেক সহায়তা েপেয়িছল। আieস e হামলায় ানীয় দলেক িবিভ  
সহায়তা িদেয়েছ। aে লীয় পুিলেশর তদে  e ত  িনি ত হoয়া েগেছ বেল জানান ট মিরসন। 

‘মূলেহাতা’ দীঘ র্িদন ধেরi u বাদ ছড়াি ল : ল ার ানীয় সংবাদমা মগুেলার খবর, দীঘ র্িদন ধেরi মুসলমানেদর uসকািন 
েদoয়ারo aিভেযাগ আেছ হািশেমর িবরুে । আieসপি  সামািজক েযাগােযােগর aয্াকাuে র মা েম গত কেয়ক বছের 
aমুসিলমেদর িবরুে  জব্ালাময়ী ব  িদেয় হাজার হাজার aনুসারী েজাগাড় কের েস। ল ার মুসিলম কাuি েলর ভাiস 
ে িসেড  িহলিম আহেমদ বেলেছন, হাশিম তার েকারআন িশ া ােস তরুণেদর u বােদ আকৃ  করিছল। e জ  সতকর্o 
কেরেছন িতিন। 

সে হভাজেনর ছিবেতo ভুল : আ ঘাতী েবামা হামলায় জিড়ত সে েহ িতন নারীসহ ছয়জেনর ছিব কাশ কের তােদর স েক র্ 
ত  েচেয়েছন তদ  কম র্কত র্ারা। তেব e তািলকায় ভুেল যু রাে র eক নারীর ছিব কাশ কের েফলায় ‘ মা েচেয়েছ’ ল ার 
পুিলশ। িবিবিসর খবর, সে হভাজনেদর তািলকায় েলখক o সমাজকম  আমারা মিজেদর ছিব িদেয় বলা হয়, তার নাম ফািতমা 
খািদজা। বাি েমাের জ  েনoয়া আমারার বাবা-মা ল ার নাগিরক। িতিন ‘  ফেরiনারস’ নােম eকিট বi িলেখেছন, েযিটেত 
iসলাম স েক র্ চলমান া  ধারণার িবরুে  িতিন কথা বেলেছন। গত রিববার i ার সানেডেত ল ার িতনিট িগজর্া, চারিট 
aিভজাত েহােটল eবং eকিট বািড়েত আ ঘাতী েবামা হামলায় আড়াi শতািধক মানুষ িনহত হয়। যিদo থেম িনহেতর সংখয্া 
46৯ বলা হেয়িছল। পের েদশিটর সব্া য্ ম ণালয় জানায়, গণনার ভুেল মৃেতর সংখয্া েবিশ বলা হেয়িছল। আসেল িনহত হেয়েছন 
364 জন। 

 


