ইসরাইলী রা ’র কবেল বাংলােদেশর

চার মাধ ম

মানবতার চরম শ ইসরাইল য কান ছল-ছতায় বাংলােদেশর সােথ স ক তরী করেত
মুিখেয় আেছ। বাংলােদশ জ ল ’ থেকই প ােল াইন’এর পরীি ত ব ু এবং জনসংখ ার
িদেক তৃতীয় বৃহ ম মুসিলম অধু িষত দশ। দুঃেখর িবষয়, আমােদর দেশর িকছ ধা াবাজ
বু জীিব এবং সাংবািদক’ দর ইদানীং দখা যাে ইসরাইল'এর সােথ স ক তির করার
জন সুেযাগ পেলই িমথ া তথ এবং িথেয়াির চার কের থােকন।
যমন, রািহ া সংকট
র সময়, নাজমুল আহসান কিলমু া, ইসরাইেলর সােথ স ক
াপেনর তািগদ িদেয়িছেলন ‘আমােদর সময়’ সংবাদ পে র মাধ েম। িকছিদন আেগ ১৯৭১
সােল মু েযা ােদর ব ল ব াব ত অ 'এস এল আর এর সরবরাহকারী িহসােব
ইসরাইল'এর নাম চার কের ফইসবুক'এ িমথ া অপ চার দখা িগেয়িছল। ১৯৭১ সােল
মজর জনােরল জ াকর ভারতীয় সনাবািহনী'র একজন মধ ম সািরর অিফসার িছেলন।
িতিন ই দী ধমাল ী। িক বাংলােদেশ অবি ত িকছ ইসরাইলী এেজ এমনভােব সংবাদটা
চার কের য, ই দী' দর সমথন বাংলােদশ'এর াধীনতার জন
পূন িছল! এই যু
স ূন ভূ ল এবং িমথ া। কারন জনােরল জ াকব না থেক অন য কউ সই ািয়ে
থাকেল ইিতহাস একচল পিরমানও বদলােতা না। যমন জ াকেবর বস, ই ান কমা ’এর
ধান লফেটন া
জনােরল জগ জত িসং অেরারা িশখ ধমাল ী িছেলন, তার অথ এই নয়
য িশখ স দায়’এর কারেন আমােদর াধীনতা তরাি ত হেয়িছল। মু যুে আমােদর
সহায়তা দওয়ার স ুন
িডট, ই রা গা ী'র নতৃ াধীন ভারতীয় সরকারীর। এই সব
সামিরক অিফসার'রা তােদর উপর অিপত ািয় পালন করেত বাধ িছল, এবং কেরিছল।
িক উে েগর এবং ল নীয় িবষয় হে
য,গত কেয়ক বছর ধের বশ ধা াবাজ বু জীিব
এবং সাংবািদক ইসরাইল'এর সােথ বাংলােদেশর স ক তরী করার জন চারনা চািলেয়
যা ল, এবং স িত তারা একেযােগ কাজ
কেরেছ।

বাংলােদেশর নতন পাসেপাট’ থেক ছয় মাস আেগ ‘ইসরাইল ব াতীত’ শ
িল মাস ছেয়ক
আেগ তেল নওয়া হেলও এতিদন এই িনেয় িমডীয়া’ ত কান খবর িছল না। স িত ‘গাজা’য়
ববেরািচত হত া এবং ংসযে র পর হটাত কেরই খবরটা চািরত হেত লাগল। একই সােথ
ইসরাইলী কূটিনিতক এর ‘টইট’ বাতা এবং ইসরাইলী প কা ‘হােরটজ’এ ঢাকা িবউন’এর
জৈনক কলািমে র লখা িফচার ভাবতই চ সে েহর উে ক কের। মেন হে সবই
পিরক না মািফক হে । কন বাংলােদেশর নতন পাসেপাট’ থেক ছয় মাস আেগ
‘ইসরাইল ব াতীত’ শ
িল মাস ছেয়ক আেগ তেল নওয়া হল, এবং এর পছেন কারা িছল
তা িনেয় জ রী তদে র েয়াজন ।

ইসরাইল লিব অত সংগ ঠত, সুচতর এবং স দশালী। তারা দান, অনুদান, লারিশপ,
িভসা, েফশনাল হ ’ ইত ািদর মাধ েম তােদর পে কাজ করার জন পুর ার দান কের

থােক। স িত ‘গাজা’য় ববেরািচত হত া এবং ংসযে র সময় দখলাম ‘সময় টিভ’
ইসরাইলী ধানম ীর ব ব
ধু দিখেয়ই খ া হয় নাই, তার বাংলা অনুবাদ কের
ইসরাইেলর পে সাফাই নাল দশকেদর! আেরকজন স াদক িকছিদন আেগ এক টক
শা’ ত বলিছেলন য িতিন িপ এইচ িড করেত যু রা যাে ন। আমার সােথ সােথই সে হ
হেয়িছল, উনার কাগেজ ইসরাইল এর পে
বশ িকছ লখা কািশত হওয়ার পুর ার িহসােব
হয়েতা িপ এইচ িড ‘র লারিশপ পেয়েছন, এই ম দ হীন সাংবািদক। আমােদর দেশ
এখন অেনক বসরকারী ট িভ চ ােনল এবং সংবাদপ রেয়েছ। ইসরাইল লিব’র পে এর
মধ থেক িকছ বা সব বসরকারী িমিডয়া িকেন ফলা কান ব াপার না। আমরা দিখ
প ােল াইন এবং অনান ইসু েত আে িলয়া, ইংল া এবং আেমিরকা’য় বসরকারী
মািলকানাধীন ‘মারডক িমডীয়া’ িক ভােব সাধারন মানুষেক চরমভােব িব া কের আসেছ!
াংক লািয়' অে িলয়ার নামকরা ব াবসায়ী, ইসরাইল'এর মদতদাতা এবং ফুটবল
র।
বাংলােদেশ ফুটবল উ য়েনর নােম এই ইসরাইল'এর সমথক। বাংলােদশ'এর ফুটবেল এই
‘ লািয়’ অনুদান িদে । আমােদর এই সব ব াপাের খুবই সতক থাকা দরকার কারন মানবতার
চরম শ ইসরাইল'এর ব ু রা 'সূচ হেয় ঢেক, ফাল হেয় বর হয়'।

সংগত উে খ য, প ােল াইন, এমন এক ট সংগ য ব াপাের সম দশ এবং জািত
অিভ মত পাষন কের। আওয়ামী লীগ, িব, এন, িপ, কিমউিন পা ট আর ইসলামী দল;
সবাই একমত এই এক ট মা ইসু েত।১৯৭১ সােল আমােদর চরম দূিদেনও যখন মানবতার
চরম শ ইসরাইল আমােদর সব থম ীকৃিত িদেয় এবং অ সাহায দওয়ার েচ া
চালায়, সই মূ েত ধানম ী তাজউ ন আহেমদ' তা তাখ ান কেরন। ব ব ু িছেলন
িফিল ীিন' দর বড় ব ু । ১৯৭৩ সােল আরব-ইসরাইল যুে বাংলােদশ ডা ার এবং েভ া
িহসােব 'চা' রন কের।

