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‘বোগদোদদ’ অদিযোন শেষ হক্ ো শযিোক্ব 

 

মোদকিন শেদিক্েন্ট শেোনোল্ড ট্রোম্প গত রদববোর ‘দবক্ের এক নম্বর িন্ত্রোিী’ দনহত হক্েক্ে বক্  শেদ দিেক্ন েচোদরত এক িোষক্ে শ োষেো 

শদন। জদিক্গোষ্ঠী ইি োদমক শেক্ের (আইএি) েধোন আবু বকর আ -বোগদোদদ এর আক্গর দদন রোক্ত মোদকিন অদিযোক্নর মুক্ে েরীক্র 

শেঁক্ধ রোেো শবোমোর দবক্ফোরে  টিক্ে আত্ম োতী হন। উত্তর দিদরেোর শয বোদিক্ত দতদন অবস্থোন করদেক্ ন তো দ ক্র শেক্ দে  

যুক্তরোক্ের দবক্েষ বোদহনী। দুই  ণ্টো ধক্র চক্  অদিযোন। পো োক্নোর পথ নো শপক্ে আত্ম োতী হন বোগদোদদ। 



ট্রোম্প রদববোর বোগদোদদর মৃত্যুর কথো শ োষেো 

করোর িমে বক্ ন, ‘পুক্রো দবে ও যুক্তরোক্ের জন্য গত রোতটি দে  অিোধোরে। ওই নৃেংি খুদনক্ক দচরতক্র পৃদথবীর বুক শথক্ক 

িদরক্ে শে ো হক্েক্ে।’ ২০১৪ িোক্  আইএি েদতষ্ঠো কক্রন বোগদোদদ। এর পর ইরোক ও দিদরেোর দবস্তীে ি এ োকোজুক্ি শে োেক্তর 

শ োষেো শদে তোরো। 

২০১১ িোক্  আ -কোক্েদোর েধোন ওিোমো দবন  োক্দনক্ক মোদকিন দবক্েষ বোদহনী দি  হতুো করোর পর বোগদোদদ হতুোর  েনোটিই দে  

িবক্চক্ে গুরুত্বপূে ি েবর। বোগদোদদ হতুোর অদিযোনটিও িম্পন্ন হে অক্নকেো  োক্দক্নর আদক্ ই। দবক্েষ বোদহনী শবে দকছুদদন ধক্র 

নজরদোদরর পর অদিযোন চো োে। পুক্রো অদিযোনই শহোেোইে হোউক্ির দিচুক্েেন রুক্ম বক্ি েতুক্ষ কক্রন ট্রোম্পিহ তাঁর েেোিক্নর 

শজুষ্ঠ কম িকতিোরো। মোদকিন েদতরক্ষোমন্ত্রী মোকি এিপোর দিএনএনক্ক শদওেো এক িোক্ষোৎকোক্র এ  েনোক্ক আইএক্ির ওপর বি আ োত 

দহক্িক্ব অদিদহত কক্রক্েন। 

অদিযোন শুরু হে স্থোনীে িমে েদনবোর দবক্ক  ৫েোে। শেল্টো শেোক্ি ির িদস্যিহ মোদকিন দবক্েষ বোদহনী বহনকোরী আেটি শহদ কপ্টোর 

যোত্রোর এক  ণ্টো ১০ দমদনে পর সুদনদদ িষ্ট স্থোক্ন দগক্ে শপ ৌঁেে। খুব দনচু হক্ে দ্রুতগদতক্ত শহদ কপ্টোরগুক্ ো চ দে । ট্রোক্ম্পর দববরক্ে যো 

অতুন্ত িেংকর। শহদ কপ্টোরগুক্ ো  ক্ষু কক্র দনচ শথক্ক গুদ ও শেোিো হে। 

বোগদোদদর বোদির িোমক্ন শপ ৌঁেোক্নোর পর মোদকিন শিনোরো শদেো  শিক্ে শিতক্র ঢুক্ক পক্িন। এ িমে শিনোক্দর গুদ ক্ত বহু আইএি 

িদস্য মোরো পিক্ ও শকোক্নো আক্মদরকোক্নর ক্ষদত হেদন। আইএক্ির দুই িদস্য এবং ১১ দেশুক্ক আেক করো হক্েক্ে। অদিযোক্নর 

িমে বোগদোদদর দুই স্ত্রী দনহত হন। বোগদোদদ দতনটি দেশুক্ক ঢো  দহক্িক্ব দনক্ে একটি সুিি দদক্ে পো োক্নোর শচষ্টো কক্রন। স্নোইপোর 

কুকুক্রর তোিো শেক্ে সুিক্ির শেষ েোক্ন্ত চক্  যোন দতদন। অন্ধকূক্পর মক্তো ওই গুহোর শেষ েোক্ন্ত দগক্ে আেক্ক যোন। এ িমেও তাঁর 

িক্ি দতন দেশু দে । দতদন মোদকিন বোদহনীর হোক্ত ধরো নো দদক্ে তাঁর েরীক্র শেঁক্ধ রোেো শবোমোর দবক্ফোরে  েোন। এক্ত দেন্নদিন্ন হক্ে 

যোে তাঁর েরীর। দেশু দতনটিও দনহত হে। এর ১৫ দমদনক্ের মক্ে বোগদোদদর দেএনএ পরীক্ষো িম্পন্ন হে। পক্র তোরো বোগদোদদর 

মৃতক্দহ গুদেক্ে যুক্তরোক্ে দনক্ে শগক্ে। 

বোগদোদদক্ক আেক্কর অদিযোন মোত্র দুই  ণ্টোে িম্পন্ন হক্ ও এর কক্েক িপ্তোহ আক্গ শথক্কই তাঁক্ক নজক্র রোেদে  মোদকিন বোদহনী। 

ট্রোক্ম্পর দনক্দ িক্ে গত েদনবোর অদিযোন চো োক্নো হে। তক্ব এর আক্গ কক্েক দেো অদিযোন নোনো কোরক্ে স্থদগত করো হক্েদে । 

এবোক্রর অদিযোক্নর নোম শদওেো হে কোে ো মু োর। ২০১৫ িোক্  এই মোদকিন নোগদরক আইএক্ির হোক্ত দনহত হন। এই অদিযোক্নর 

িক্ি  দনষ্ঠিোক্ব যুক্ত দেক্ ন দিআইএ েধোন দগনো হোিপো  ও জোতীে শগোক্েন্দোর পদরচো ক শজো মোগুইক্র। অদিযোক্নর িমে তাঁরো শয 

যাঁর দপ্তক্রই অবস্থোন করদেক্ ন। 

ট্রোম্প জোনোন, গত েদনবোক্রর অদিযোক্নর দবষেটি আক্গ শথক্ক রোদেেো, ইরোক ও ত্যরস্কক্ক জোনোক্নো হক্েদে । এই দতনটি শদক্ের ভূেণ্ড 

ব্যবহোর কক্র মোদকিন বোদহনী। ট্রোম্প বক্ ন, তোরো অিোধোরেিোক্ব িোহোয্য কক্রক্ে। সূত্র : দিএনএন। 

 


