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আল-আকসা মসিজদ প্রাঙ্গেণ িনরীহ মুসল্িল ও েবসামিরক নাগিরকেদর ওপর
ইসরােয়েলর হামলা ও সিহংসতার তীব্র িনন্দা জািনেয়েছ বাংলােদশ।
েসামবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালেয়র এক সংবাদ িবজ্ঞপ্িতেত বলা হেয়েছ,
দখলদার ইসরােয়িল বািহনী কর্তৃক জাররাহ এলাকায় িফিলস্িতিন
পিরবােরর উচ্েছদ এবং েবসামিরক জনেগাষ্ঠীেক অিধকৃত অঞ্চেল
স্থানান্তিরত করার ফেল এই ভয়াবহতা প্রকাশ পায়। এিট মানিবক
মানদণ্ড, মানবািধকার এবং আন্তর্জািতক আইন এবং চুক্িতর চরম লঙ্ঘন।
ইসরােয়েলর এ হামলা সারা িবশ্ব জুেড় মানুেষর অনুভূিতেত আঘাত
কেরেছ।
িবজ্ঞপ্িতেত আরও বলা হেয়েছ, বাংলােদশ আন্তর্জািতক সম্প্রদায়েক এই
ধরেনর সন্ত্রাসী প্রকৃিতর আক্রমণ বন্ধ করার জন্য েটকসই ব্যবস্থা
গ্রহেণর আহ্বান জানায়। ইসরােয়ল কর্তৃক অিধকৃত অঞ্চলগুেলােত
ব্যক্িতগত সম্পত্িত বােজয়াপ্ত করা বন্ধ করেত হেব।
১৯৬৭ সােলর আেগর সীমান্ত এবং পূর্ব েজরুজােলমেক এর রাজধানী
িহেসেব দ্িব-রাষ্ট্রীয় সমাধােনর িভত্িতেত প্যােলস্টাইন রাজ্য
প্রিতষ্ঠার পক্েষ বাংলােদশ তার অবস্থান পুনরায় িনশ্িচত করেছ।
জািতসংেঘর িবিভন্ন েরজুেলশেনর মাধ্যেম প্রিতষ্িঠত একিট কার্যকর
প্যােলস্টাইন রাষ্ট্র ও আঞ্চিলক অখণ্ডতায় একিট সার্বেভৗম ও
স্বাধীন স্বেদেশর জন্য িফিলস্িতেনর অিবচ্েছদ্য অিধকারসমূহ দৃঢ়ভেব
সমর্থন কের বাংলােদশ।
এিদেক েজরুজােলেম মুসিলমেদর পিবত্র স্থাপনা আল-আকসা মসিজেদ
তারািবর নামাজরত মুসিলমেদর সঙ্েগ ইসরােয়িল পুিলেশর সংঘর্েষর
ঘটনায় ইসরােয়েলর তীব্র িনন্দা কেরেছন তুরস্েকর প্েরিসেডন্ট িরেসপ
তাইেয়প এরেদায়ান। গত শিনবার রাজধানী আঙ্কারায় এক অনুষ্ঠােন
এরেদায়ান ইসরাইেলর এমন জঘন্য কােজর তীব্র িনন্দা জানান। িতিন
ইসরাইলেক ‘িনষ্ঠুর ও সন্ত্রসী রাষ্ট্র’ িহেসেব েঘাষণা কেরন।
এরেদায়ান বেলন, ‘িনষ্ঠুর ইসরােয়ল ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরােয়ল
িনর্দয় এবং অৈনিতকভােব েজরুজােলেম মুসিলমেদর আক্রমণ করেছ।’

তুরস্েকর প্েরিসেডন্ট আরও বেলন, ‘তুরস্ক অিবলম্েব জািতসংঘ,
ইসলািম সহেযািগতা সংস্থা ও সব প্রাসঙ্িগক প্রিতষ্ঠানেক পদক্েষপ
িনেত প্রেয়াজনীয় উদ্েযাগ গ্রহণ কেরেছ।’
এিদেক েজরুজােলেম িফিলস্িতিন ও ইসরােয়িল পুিলেশর মধ্েয চলমান
সিহংসতায় উদ্েবগ প্রকাশ কের তা বন্েধর আহ্বান জািনেয়েছন েরামান
ক্যাথিলক খ্িরস্টানেদর প্রধান ধর্মগুরু েপাপ ফ্রান্িসস। গতকাল
েরাববার পিবত্র এই নগরীর প্রিত শ্রদ্ধা জািনেয় শান্িতপূর্ণ
সমাধােনর অনুেরাধ কেরেছন েপাপ।
আনােদালু এেজন্িস এক প্রিতেবদেন জানায়, েরােমর েসন্ট িপটার্স
স্কয়াের জেড়া হওয়া তীর্থযাত্রীেদর উদ্েদেশ এক িববৃিতেত েপাপ
ফ্রান্িসস বেলন, ‘পিবত্র এই শহেরর বহু-ধর্মীয় ও বহু-সাংস্কৃিতক
পিরচেয়র প্রিত সবার শ্রদ্ধা জানােনা উিচত। সিহংসতা আরও সিহংসতা
ৈতির করেব। অতএব আসুন, আমরা সংঘর্ষ পিরহার কির।’
েপাপ আরও জানান, েজরুজােলেমর চলমান ঘটনাবিলেক িতিন উদ্েবেগর
সঙ্েগ পর্যেবক্ষণ করেছন। িতিন বেলন, ‘আিম প্রার্থনা কির, এিট
সবার উপাসনা ও শান্িতর স্থান েহাক। সংঘর্ষ ও সিহংসতার স্থান না
েহাক।’
আল-আকসা মসিজদ চত্বের িফিলস্িতিন িবক্েষাভকারীেদর ছত্রভঙ্গ করেত
ইসরােয়িল পুিলশ জলকামান ও রাবার বুেলট ব্যবহার কের। পাল্টা
িহেসেব িফিলস্িতিনরা পুিলেশর িদেক পাথর ছুেড় মােরন। উভয় পক্েষর
সংঘর্েষ অন্তত ২০৫ জন িফিলস্িতিন ও ১৭ পুিলশ সদস্য আহত হেয়েছ।
েজরুজােলেমর পুরােনা শহরাঞ্চল আল জাররাহ েথেক কেয়কিট িফিলস্িতিন
পিরবারেক ইহুিদবািদ দখলদােররা উচ্েছদ করেব—এমন খবের উত্েতজনা
ছড়ায়। পের ইসরােয়িল পুিলশ আল-আকসা মসিজেদ মুসল্িলেদর ওপর চড়াও
হয়। গত শুক্রবার রােতর ঘটনায় মুসল্িলেদর েবিশরভাগ মসিজেদর
অভ্যন্তেরই আহত হন।

