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মািকন ান ভূপািতত করার পর ইরােন পা া আ মেণর অ েমাদন িদেয়ও িস া  থেক িপিছেয় গেছন
মািকন িসেড ট ডানা  া । ইরােন হামলার জ  মািকন যু জাহাজ ও যু িবমান ত িছল। িক
শষ মহূুেত িস া  বদেলর কারেণ কােনা যু া  ছাড়া হয়িন। বহৃ িতবার মধ রােতর িদেক এই িবষেয়

একিট িতেবদন কাশ কের ভাবশালী মািকন সংবাদপ  িনউ ইয়ক টাইমস। এরপর আেরা কেয়কিট
গণমাধ মও একই িবষেয় খবর কাশ করা হেয়েছ।

হায়াইট হাউেজর কেয়কজন জ  কমকতার বরাত িদেয় িনউ ইয়ক টাইমস বেলেছ,  ান ভূপািতত
করার পা া জবাব িহেসেব ইরােনর অ  কেয়কিট ল ব র উপর হামলার পিরক না নওয়া হেয়িছল।
যার মেধ  ইরােনর রাডার ও িমসাইল ব াটািরর   অব ােনর কথা বলা হেয়িছল। নাম না কােশর শেত
কেয়কজন মািকন কমকতা  িসএনএন’ ক বেলন,  বসামিরক য় িতর ঝঁুিক এড়ােত বার ভােরর
আেগই ইরােনর ল ব েত হামলার িস া  হয়। সই মাতােবক যু িবমান ও যু জাহাজ ত রাখা হয়।
তেব আ মেণর িস া  পিরবতন হওয়ায় ইরােনর িদেক কােনা  যু া  ছাড়া হয়িন।  ইরােন হামলার
ব াপাের িসেড ট া  িনেজই তার মত বদেলেছন নািক তার শাসন কৗশলগত ও লিজি ক কারেণ
িস া  বদেলেছন তা পির ার জানা যায়িন। াে র িস া িট পের কাযকর করা হেব কী-না স িবষেয়ও
িকছু বলা হয়িন।

িসএনএন’র খবের বলা  হেয়েছ,  বহৃ িতবার ান  ভূপািতত করার পর িরপাবিলকানরা  িসেড টেক
যথাযথ জবাব িদেত চাপ িদি ল। তেব কংে েসর ডেমা াটরা া েক সতক কের বলিছল, এ ধরেনর
পদে েপ পিরি িত িনয় েণর বাইের চেল যেত পাের এবং যু রা  যেু  জিড়েয় পড়েত পাের। মািকন
সামিরক  ও  টৈনিতক কমকতারা  যু রাে র  ানীয়  সময়  বহৃ িতবার  স া  ৭টায়  হামলার  আশা
করিছেলন। যিদও এর আেগ াে র শীষ িনরাপ া কমকতারা কংে েসর নতােদর সে  তী  িবতেক
জড়ান। এই খবর িনেয় হায়াইট হাউস বা প টাগেনর কােনা িতি য়া জানা যায়িন। তেব ডেমা াট
িসেনটর  এিলজােবথ  ওয়ােরন  টইুেট  বেলন,  ইরােনর  সে  উে জনা  বাড়ােনার  কােনা  যিু  নই।

িসেড ট া  আমােদর সনােদর িফিরেয় আনার িত িত িদেয়িছেলন। িক  এখন িতিন চিু  থেক
বিরেয় এেসেছন যা অ েয়াজনীয় সংঘােতর উ ািন িদে । এর আেগ ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল িসিরয়ায়

আ মেণর িবষেয় িস া  িদেয়িছেলন া । সই িহেসেব মধ ােচ  সামিরক হামলার ব াপাের াে র
এই িস া িট িছল তৃতীয়।

বহৃ িতবার যু রাে র একিট গােয় া ‘ ান’  (চালকিবহীন িবমান) িল কের ভূপািতত কের ইরান।
তােদর দািব, যু রাে র ানিট ইরােনর আকাশসীমা ল ন কেরিছল। তেব যু রাে র প  থেক বলা
হয়, ানিট আ জািতক আকাশসীমায় িছল। এর জবাব িদেতই ইরােন হামলার পিরক না করা হি ল।
া  সরাসির িনেজ এই হামলার পিরক না স েক িকছু বেলনিন, তেব ানিট ভূপািতত করা স েক

িতিন বশ িকছু ম ব  কেরেছন। আরিকউ-৪ াবাল হক নােমর ানিট ভূপািতত কের ইরান ‘চরম ভুল’
কেরেছ বেল এক টইুেট িঁশয়াির উ ারণ কেরন া । ান ভপূািতত করার জবােব িতিন িক করেবন
এমন  করা হেল া  বেলন, অেপ া করেলই দখেত পারেবন।

  ইে ফাক ড
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

স ত,  সা িতককােল  হরমজু  ণালীেত  বশ  িকছু  তেলর  ট াংকাের  হামলার  ঘটনা  ঘেটেছ।  গত
স ােহই িট তেলর ট াংকাের হামলার ঘটনায় যু রা  ইরানেকই দায়ী  কেরেছ। তেব তহরান এই
অিভেযাগ অ ীকার কেরেছ। রভু িলশনাির গাডেসর ধান, মজর জনােরল হােসইন সালািম বেলেছন,

ানিটেক ভূপািতত করা িছল যু রাে র িত ইরােনর পির ার বাতা।

এিদেক হরমজু ণালী ও ওমান উপসাগরীয় এলাকায় ইরান িনয়ি ত আকাশসীমা িদেয় মািকন িবমান
উ য়ন িনিষ  কেরেছ যু রাে র ক ীয় িবমান চলাচল কতৃপ  (এফএএ)। এফএএ’র িববিৃতেত বলা
হয়, ান ভূপািতত হওয়ার সময় ওই এলাকায় অেনক েলা বসামিরক িবমান চলাচল করিছল। তেব
কতিদন পয  এ িগতােদশ থাকেব তা জানায়িন তারা।

অ িদেক মািকন ান ভূ-পািতত করার ছিব কাশ কেরেছ ইরান। রভু িলশনাির গাডেসর কমা ডার
আিমর আলী হািজজােদহ বেলন, ইরােনর জলসীমা থেক ােনর টকুেরা উ ার করা হয়। এিট ভূপািতত
করার ১০ িমিনট আেগ চড়ূা  সতক বাতা দওয়া হয়। 
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