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আযায়ের যাযরস্টাআন ংঘাত 

আযায়ের-যাযরস্টাআন ংঘাত আততায ংঘতিত ংখ্য তফশ্বফযাী ংঘযলেয ভযধয একতি। এতি দীঘেতভ ধভেী়ে এফং 

াতথেফ তফযযাধগুতরয ভযধয একতি তাযফ স্বীকৃত মা ভয়েয াযথ াযথ অয খ্াযা যত থাযক। 

এআ তনফন্ধতি আযায়ের-যাযরস্টাআন ংঘাযতয পছযনয কাযণগুতর তফস্তাতযতবাযফ ফযাখ্যা কযয; আযায়েযরয 

যাযরস্টাআন ংঘাত কখ্ন এফং পকাথা়ে শুরু য়েতছর; ংঘাযতয তীব্রতা এফং প্রবাফ এফং আযায়েযর যাযরস্টাআন 

ংঘাত ম্পতকেত নযানয প্রয়োজনী়ে তথয। 

আযায়েযরয যাযরস্টাআন ংঘাত তক? 

আযায়ের-যাযরস্টাআন ংঘাযতয তকড় তফশ্ব আততায গবীযবাযফ ফা কযয। তফযযাধতি তাব্দী প্রাচীন এফং এয 

পযর উব়ে যেয জনয যক্তাত এফং ধ্বং ছাড়া অয তকছুআ ়েতন। আযায়ের-যাযরস্টাআন ংঘাতযক স্পষ্টবাযফ 

ফুঝযত যর, ংঘযলেয কাযণ জানা ফাধযতাভূরক। নীযচ ঐততাতক ঘিনাগুতর পদ়ো র মা আযায়ের-যাযরস্টাআন 

ংঘাযতয াযথ ম্পতকেত এফং ংঘাযতয অগুনযক তিগায কযযযছ: 

আযায়েযরয যাযরস্টাআন ংঘাযতয ুযযনা ংস্কযণ 

আযায়ের-যাযরস্টাআন ংঘাতযক তফযশ্বয ফযচয়ে নাকাতিত ংঘাত তযযফ তফযফচনা কযা ়ে। এয তকড় 

আহুতদ  তপতরতস্ততনযদয ভযধয জতভ তনয়ে তফযযাধ। তাযদয ভযত, এআ বূতভ আহুতদযদয কাযছ ফাআযফযরয জন্মগত 

তধকায। আযায়ের যাযরস্টাআন ংঘাযতয ুযাযনা দৃতষ্টবতি তফযফচনা কযয এতি অয বারবাযফ পফাঝা পমযত 

াযয। ভূর য়েন্টগুতরয ভযধয যয়েযছ: 
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● তীত আস্রায়েযরয আততাযয ফযচয়ে ফযাকবাযফ স্বীকৃত পযপাযযন্স 'র তব্রু ফাআযফর। তফত্র গ্রযে আহুতদ, 

তিস্টধভে  আরাযভয ভযতা ধযভেয উৎতিয ফণেনা উযেখ্ কযা য়েযছ। 

● প্রাচীনকাযর, যাজা যরাভন প্রা়ে 957 তিস্টূফোযব্দ অতদভ আস্রায়েযর তাাঁয ানাভযর পজরুজাযরযভ 

যরাভযনয ভতিযতি তনভোণ কযযতছযরন। 931 তিস্টূফোযব্দ এআ যাজযতিযক তফতবন্ন যাযজয তফবক্ত কযা 

য়েতছর। উিযাঞ্চরী়ে প্রযদতিয নাভ যাখ্া য়েতছর আস্রায়ের, অয দতেযণয প্রযদতিয নাভ যাখ্া য়েতছর 

তমূদা। 

● 6ষ্ঠ তাব্দীযত ফযাতফরযনয াক কতৃেক পজরুজাযরভ অক্রভণ  কু্রযড কযা ়ে, মখ্ন আহুদীযা ফযাতফরযন 

অশ্র়ে তনযত ফাধয ়ে। যরাভযনয ভতিয ধ্বং য়ে মা়ে। 

● তমহুতদযা 538 তিস্টূফোযব্দ যরাভযনয তিতী়ে ভতিয তনভোণ কযযতছর মখ্ন অযচযভনী়ে াক াআযা 

ফযাতফরনী়েযদয যাতজত কযযতছযরন এফং তমহুতদযদয তমূদাযত ফফাযয নুভতত তদয়েতছযরন। 

● যরাভযনয তিতী়ে ভতিযতি 70 তিস্টূফোযব্দ প্রথভ আহুতদ-পযাভান মুযে পযাভানযদয িাযা রুতিত  ধ্বং 

য়েতছর। 

● পযাভান াক াতি়োন ভস্ত আহুদীযক তমূদা পথযক পফয কযয তদয়েতছযরন এফং আহুতদ তস্তযেয ভস্ত প্রভাণ 

ভুযছ পপরায জনয ততয়ো যারাতস্টনা জা়েগাতিয নাভকযণ কযযতছযরন। 

● এখ্াযন পথযক, আস্রায়ের গ্রীক, াতে়োন, পাততভী়ে, পরজুক তুতকে, অযফ, তভযী়ে, ভাভরুক এফং যিাভান 

াম্রাযজযয ভযতা তফতবন্ন যাযজযয ান প্রতযে কযযযছ। 

আযায়েযরয যাযরস্টাআন ংঘাযতয নতুন ংস্কযণ 

আততায াকযদয িাযা আস্রায়েরযক ক্রভাগত পালণ য়েযছ। আযাপ়ের এখ্ন তকায যে এফং এতি আযায়ের-

যাযরস্টাআন ংঘাযতয নতুন ংস্কযণ িাযা স্পষ্টবাযফ পদখ্া পমযত াযয: 
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● তিভ এত়োয ফৃিভ ং  আযায়েযরয উয তন়েন্ত্রযণয জনয তযতচত ফেযল যাজযতি তছর যিাভান 

াম্রাজয, মা 1517 পথযক 1917 ার মেন্ত দীঘে ভ়ে ধযয পখ্াযন ান কযযতছর। 

● এআ ভয়েয ভযধয, আহুতদযা এআ ঞ্চযর ংখ্যারঘু তছর, জনংখ্যায 3 তাং তছর, মখ্ন ভুরভানযা 

প্রবাফারী পগাষ্ঠী তছর, জনংখ্যায প্রা়ে 87 তাং এফং জনংখ্যায ফতষ্ট 10 তাং তিস্টান তাযফ। 

● বফলভয  তনষু্ঠযতায তফরুযে আহুতদযদয ংগ্রাভ শুরু য়েতছর ঊনতফং তাব্দীযত মখ্ন তজ়োনফাদ নীতত 

স্বীকৃতত রাব কযয। 

● আহুতদফাদ একতি আহুতদ াংফাতদক তথযডায াযজর িাযা প্রফততেত একতি নীতত তছর, পমখ্াযন আহুতদ স্বযদ 

ফজা়ে যাখ্ায দাতফ উত্থাতত য়েতছর। 

● তব্রতি বিতফাদ আযায়ের-যাযরস্টাআন ংঘাযতয আততায একতি বুযরয ৃতষ্ট কযয মখ্ন তব্রতিযা পফ 

কয়েকতি াম্রাজয এফং জাততয াযথ তফশ্বাঘাতকতা কযয একআ জতভ ফা একআ বূতভয উয তন়েন্ত্রণ প্রদান 

কযয। 

● তব্রতিযা "তপতরতস্তযন আহুতদ জনগযণয জনয একতি জাতী়ে অফা প্রততষ্ঠায" প্রস্তাফ তদয়েতছর, মখ্ন তাযা 

আততভযধয তপতরতস্তযনয উয তব্রতি তন়েন্ত্রণ তনতিত কযয এভন একতি চুতক্তযত পযাতযদয াযথ পভাকাতফরা 

কযযতছর। তব্রতিযা অযফ াকযদয কাযছ তপতরতস্তন  নযানয ঞ্চযরয তন়েন্ত্রযণয প্রস্তাফ তদয়েযছ। 

● তব্রতিযদয এআ বিত নীতত এআ ঞ্চযর তফমে়ে ৃতষ্ট কযয এফং তযতিততযক অয খ্াযা কযয পতাযর। 

প্রথভ তফশ্বমুযেয য যাযরস্টাআন এফং উভানী়ে াম্রাজয 

যাযরস্টাআনযক ফ ভ়েআ পালণ কযা য়েযছ। যাযরস্টাআযনয উয প্রথভ তফশ্বমুে এফং উভানী়ে াম্রাযজযয 

প্রবাফযক ংযেয ফরা পমযত াযয: 
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● 1917 াযর উভানী়ে াম্রাযজযয ভাতি ঘযি এফং প্রথভ তফশ্বমুযেয য তব্রতিযা তপতরতস্তনযক তাযদয 

উতনযফয তযণত কযয এফং এয নাভকযণ কযা ়ে ফাধযতাভূরক তপতরতস্তন। 

● যফতেী দযক, তব্রতিযা আহুতদযদয যাযরস্টাআযন াম্প্রততক তযতিততযত া়েতা কযযতছর, মায পযর আহুতদ 

জনংখ্যা এআ ঞ্চযর ফাড়যত থাযক, একআ াযথ অযফযদয াযথ িন্দ্ব ফৃতে া়ে। 

● 1936 াযর, অযফযদয ে পথযক তব্রতিযদয তফরুযে একতি তফযিা শুরু ়ে, তপতরতস্তনযক তনযজযদয জনয 

একতি জাতত তাযফ দাতফ কযয, মা আহুতদ পনাফাতনীয া়েতা়ে তব্রতিযদয িাযা চূর্ণ তফচূণে ়ে। 

তিতী়ে তফশ্বমুযেয য যাযরস্টাআন  

তিতী়ে তফশ্বমুে যাযরস্টাআন যাযেয জনয অযগয ফাযযয পচয়ে পফত তফজ্জনক ফযর প্রভাতণত য়েতছর। তিতী়ে 

তফশ্বমুযেয য যাযরস্টাআযনয াযথ মা ঘযিতছর তা এখ্াযন উযেতখ্ত র: 

● তিতী়ে তফশ্বমুযেয ভ়ে আহুতদ ংগঠনগুযরা আউযযাী়ে পদগুযরা পথযক তফুর ংখ্যক বফধ আহুতদ 

তবফাীযক তপতরতস্তযন অশ্র়ে পদ়ে। 

● তফল়েতিয গুরুে উযেখ্ কযয, তব্রতি যকায জাততংযঘয াাময পচয়েতছর, মা পদতিযক তপতরতস্ততন  আহুতদ 

ঞ্চযর তফবক্ত কযায জনয একতি ভাধাযনয াযথ স্তযে কযযতছর। তপতরতস্ততন অযফযা এআ প্রস্তাফ গ্রণ 

কযযতন। 

● তিতী়ে তফশ্বমুে পল ়োয য, তপতরতস্তন 1948 াযর তব্রতিযদয কাছ পথযক স্বাধীনতা জেন কযয এফং 

এয নাভকযণ কযা ়ে আযায়ের। 

● আযায়ের স্বাধীনতা া়োয াযথ াযথআ তায প্রততযফী পদ আযাক, ততয়ো, পরফানন, জডোন এফং তভয 

আযায়েযরয তফরুযে অযফ-আযায়ের মুে শুরু কযয। 
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● প্রা়ে এক ফছয ধযয মুে চরযত থাযক এফং 1949 াযর, তিভ তীযতি জডোযনয িাযা ম্মত ়ে এফং গাজা 

তিতি তভয িাযা ম্মত ়ে। তফতনভয়ে আযায়ের অযগয পচয়ে যনক ফড় একতি এরাকায য তন়েন্ত্রণ 

রাব কযয। 

● ধে তভতর়েযনয পফত তপতরতস্ততন গৃীন য়ে যড় এফং তনকিফতেী পদগুতরযত অশ্র়ে পন়ে, মা এআ মুেযক 

নাকফা ফযর তবতত কযয। 

আযায়ের-যাযরস্টাআন ংঘাযতয কাযণ 

এখ্াযন তাযদয দুজযনয ভযধয একতি ধ্রুফক অগুযনয ৃতষ্ট য়েযছ মায পযর একতি েততকাযক িন্দ্ব পদখ্া তদয়েযছ। 

তনম্নতরতখ্ত কাযণগুতর ংঘাতযক অয পফত কযয তিগায কযযতছর: 

● যাজবনততক তিততীরতা: এতি উব়ে যাযজযআ উযিযগয তফল়ে য়ে দাাঁতড়য়েযছ। উবয়েয পনতৃযেয কাঠাযভাপত 

িতফযতা এফং েভতা যয়েযছ, মায পযর প্রচুয তংতা য়েযছ, এছাড়া, আযায়েযর গত 2 ফছযয 4 তি 

তনফোচন য়েযছ। 

● তপতরতস্তযন াভা ান কযযছ: তপতরতস্তন তভযযয ভুতরভ ব্রাদাযহুযডয নজযয যয়েযছ, মাযা তপতরতস্তনযক 

উৎখ্াত কযযত চা়ে এফং তং তজাযদয ভাধযযভ অোয তাকা উযিারন কযযত চা়ে। তাছাড়া 

তপতরতস্তযনয পপ্রতযডযন্টয ফ়ে যনক পফত এফং তাযা পকাযনা তনফোচন তযচারনা কযযছন না। আযায়ের  

াভাযয ভযধয ন্ত্রাফাদ একতি গুরুতয ীভাফেতা য়ে দাাঁতড়য়েযছ। 

● যাে তফবাজন: আস্রায়ের যাযে পকান ঐকয পনআ এফং জনগণ তযন্ত তফবক্ত। আস্রায়েরী়েযদয ভযধয ভাত্র 20% 

অযতফ এফং তপতরতস্ততনযদয ভযতা একআ জাততগত ফযর ভযন কযা ়ে। এআ তফবাজযনয পযর অন্তঃযাজয মুে 

ংঘতিত য়েযছ। 
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● ভাতকেন মুক্তযাযেয তাৎমে াতযয়ে পপরা: ভাতকেন মুক্তযাে তপতরতস্ততন কাযযণ বফঠক পথযক আউএনএতযক 

ফাধা পদ়োয যথ যয়েযছ এফং একআ াযথ তায বূতভকা পথযক যয এযযছ এআ ফযর পম তনযজযক যো 

কযা আযায়েযরয দাত়েে। এছাড়া, পপ্রতযডন্ট পজা ফাআযডযনয ধীযন ভাতকেন মুক্তযাযেয আযায়েযরয উয 

খু্ফ পফত ুতফধা পনআ। 


