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গবলঙ্গজয়াদমর তরুণ মুসঙ্গলমদের ঙ্গসঙ্গরয়ায় লড়াই র্রার ঙ্গবরুদে প্রঙ্গতবাে ঙ্গমঙ্গিদল গ া  ঙ্গেদয়দিন সাঙ্গলহা গবন আলী 
(ডাদন)। বাাঁদয়র ঙ্গনদের বযানারটায় গলখা: ‘বাবা-মাদয়রা! গোখ বন্ধ র্দর থার্দবন না।’ (লরা েবুরুল/রয়টাসক) 

 

নারীরা সঙ্গহিংস জঙ্গিবাদের গ া াঙ্গির ঙ্গির্ার তুলনামূলর্ াদব গবঙ্গি হন। সামাঙ্গজর্ 
প্রথার র্ারদণ অদনর্ সময় তারা সিংঘাদতর এলার্ায় আটর্া পদড় থার্দত বাধ্য হন 
এবিং গ ৌন সঙ্গহিংসতার ঝুাঁ ঙ্গর্র মদধ্য পদড়ন। ঙ্গর্িুসিংখযর্ নারী আবার ঙ্গনদজরাই সঙ্গহিংস 



ঘটনা ঘটিদয় থাদর্ন বা জঙ্গিেদলর সেসয সিংগ্রদহর র্াজ র্দরন। তদব সঙ্গহিংস 
জঙ্গিবাদের ঙ্গবরুদে লড়াইদতও এর্টি র্া কর্র  ূঙ্গমর্া রাখদিন নারীরা। 

সাঙ্গলহা গবন আলী গবলঙ্গজয়াদমর এর্ মুসঙ্গলম অঙ্গ বাসী না ঙ্গরর্। ২০১৩ সাদল তার 
১৯ বির বয়সী গিদল সাবঙ্গর বাঙ্গড় গথদর্ উধ্াও হদয়  ায়। উগ্র ইসলামপন্থীরা ম জ 
গধ্ালাই র্দর তাাঁদর্ ঙ্গসঙ্গরয়ায় লড়াই র্রার জনয েদল ঙ্গ ঙ্গড়দয়ঙ্গিল। সাবঙ্গর বাঙ্গড় 
িাড়ার পর তাাঁর র্াি গথদর্ গর্বল র্দয়র্টি গটক্সট গমদসজ গপদয়ঙ্গিদলন মা সাঙ্গলহা। 
এরপর গিষ গ  খবরটি পান, তা হদে, ঙ্গসঙ্গরয়ায় লড়াইদয় গ া  গেওয়ার ঙ্গতনমাস 
পর মৃতুয হদয়দি তার। 

 

 
গনঙ্গরমান ইয়ামাদনর ১৬ বির বয়সী গিদল ২০১৬ সাদল জামকাঙ্গনদত এর্টি ঙ্গিখ ঙ্গবদয়র অনুষ্ঠাদন গবামা হামলা োলায়। 

ইয়ামান তাাঁর গিদলদর্ উগ্রবাে গথদর্ গেরাদত  া র্দরদিন তা ঙ্গনদয় গলখার পািাপাঙ্গি বক্তবয ঙ্গেদয়দিন।       
(র্াদটক ন গর্াল/ গ টি ইদমদজস) 

 



সাঙ্গলহা গবন আলী ঙ্গর্ন্তু গিাদর্ গুটিদয়  ানঙ্গন। ‘গসাসাইটি এদ ইন্সট  াদয়াদলন্ট 
এক্সঙ্গেঙ্গমজম ইন গবলঙ্গজয়াম’ (এসএঙ্গ ই) নাদম এর্টি সিং ঠন  ঠন র্দরদিন ঙ্গতঙ্গন। 
এসএঙ্গ ই-র লক্ষ্য, তরুণ-তরুণীদের  ারা  ুঙ্গলদয়- াঙ্গলদয় জঙ্গিবােী আেদিকর পদথ 
ঙ্গনদে তাদের ঙ্গবরুদে লড়াই র্রা। 

‘আমরা ঠির্ কু্রে নই, বরিং তযক্ত-ঙ্গবরক্ত। র্ী াদব খারাপ র্াজ র্রদত গলাদর্ 
ধ্মকদর্ বযবহার র্রদত পাদর, তা আমরা তা বুঙ্গঝ না’, ওয়াঙ্গিিংটন টাইমস পঙ্গির্াদর্ 
বদলদিন সাঙ্গলহা গবন আলী। 

এসএঙ্গ ই, গবলঙ্গজয়াম গেিটির মুসঙ্গলম অঙ্গ বাসী পঙ্গরবারগুদলার মদধ্য প্রথম ও ঙ্গিতীয় 
প্রজদের মাদয়দের জনয সদেতনতামলূর্ র্মকিালার আদয়াজন র্দর। এ সব র্মকিালায় 
নারীদেরদর্ তরুণদের সঙ্গহিংস উগ্রপন্থায় ঝুাঁ দর্ পড়ার লক্ষ্ণগুদলা গেনার উপায় গিখাদনা 
হয়। তাদের সিানদের েদল টানদত জঙ্গিবােীরা ধ্মক ঙ্গনদয় ঙ্গনদজদের গ  মন ড়া বযাখযা 
গেয়, তা গমার্াঙ্গবলা র্রার গর্ৌিলও বাতদল গেওয়া হয় ওই মাদয়দের। 

সঙ্গহিংস জঙ্গিবাে গমার্াঙ্গবলায় মা ঙ্গহদসদব তাদের  ূঙ্গমর্াদর্ র্াদজ লা াদেন 
গবলঙ্গজয়াদমর নারীরা। ঙ্গনজ ঙ্গনজ গেদির সরর্ার ও ঙ্গবদেঙ্গি সিং ঠনগুদলার র্াদি 
তাদের এ প্রদেষ্টা গুরুত্ব পাদে। এ ধ্রদনর এর্টি উোহরণ ঙ্গমলদব আে াঙ্গনস্তাদন। 
গসন্টার ের র্নঙ্গিক্ট অযান্ড ঙ্গপস টাঙ্গডদজর মঙ্গরয়ম সাঙ্গে গস গেদি সঙ্গহিংস জঙ্গিবাে 
গমার্াঙ্গবলায় নারীদের  ূঙ্গমর্া ঙ্গনদয়  দবষণা র্দরন। 

২০০১ সাদল আে াঙ্গনস্তাদনর সরর্ার স্থানীয় উন্নয়ন পঙ্গরষে  ঠন র্রার সময় এর 
অদধ্কর্ র্মী র্রা হয় নারীদের। মঙ্গরয়ম সাঙ্গে মদন র্দরন, এ পঙ্গরষেগুদলা সঙ্গহিংস 
জঙ্গিবাে গমার্াঙ্গবলায় এর্টি উদেখদ া য  ূঙ্গমর্া রাখদত পাদর। 

মঙ্গরয়ম সাঙ্গে ঙ্গমঙ্গডয়া গর্াম্পাঙ্গন ‘ঙ্গনউজ ঙ্গডপঙ্গল’র প্রর্ািনা উইদমন অযান্ড  ালকসদর্ 
বদলন, উন্নয়ন পঙ্গরষেগুদলার নারী সেসযদের জঙ্গিবাদের থাবা আদ  গথদর্ ঙ্গেঙ্গিত 
এবিং ঙ্গনমূকল র্রার গর্ৌিল বাতদল গেওয়া হদল তারা পঙ্গরবার প কাদয় অনয নারীদের 
র্াদি তা গপৌাঁদি ঙ্গেদত পারদব। সাঙ্গে মদন র্দরন, গ্রাদমর মানষুদর্ সদেতন র্রদত 
‘বাইদর গথদর্’ গলার্ আসার গেদয় এটা  াদলা।  

http://savebelgium.org/
http://savebelgium.org/
http://www.caps.af/


গর্ঙ্গনয়াদত ‘ঙ্গসটাসক উইোউট বডক াসক’-এর স াদনিী েওঙ্গজয়া আবঙ্গে। ‘ঙ্গসটাসক 
উইোউট বডক াসক’ সঙ্গহিংস জঙ্গিবাে প্রঙ্গতদরাধ্ র্রদত সঙ্গক্রয় র্দয়র্টি সিং ঠদনর এর্টি 
গনটওয়ার্ক । এর স াদনিী আবঙ্গে বদলন, গসামাঙ্গলয়ার জঙ্গিদ াষ্ঠী আল-িাবাব গ  
আঙ্গির্ার ঙ্গবঙ্গ ন্ন গেি গথদর্ গিদলদমদয় উ য় ধ্রদনর সেসয সিংগ্রহ র্রদি তার প্রমাণ 
আদি। 

‘ঙ্গসটাসক উইোউট বডক াসক’-এর অনযতম র্াজ স্থানীয় এলার্াবাসী ও ঙ্গনরাপত্তা বাঙ্গহনীর 
সেসযদের মদধ্য আস্থা বাড়াদনা। অদনর্ সময় স্থানীয় মানুষ ঙ্গনরাপত্তা বাঙ্গহনীর 
সেসযদের সদেহ র্দর। আবঙ্গে বদলন, ‘এ িাড়া আমরা নারীদের তাঙ্গ ে ঙ্গেই গ ন 
সমাধ্ানটা তাদের মধ্য গথদর্ই উদঠ আদস।’ ঙ্গতঙ্গন আরও বদলন, তরুণদেরদর্ 
র্মকসিংস্থান প্রর্ল্প বা গনতৃদত্বর সুদ াদ র ঙ্গেদর্ আরৃ্ষ্ট র্রদত এ নারীদের সহায়তা র্রা 
গ দত পাদর। তাহদল ওই তরুণরা সঙ্গহিংস জঙ্গিবাদের এর্টি ঙ্গবর্ল্প পাদব। 

 

http://sisterswithoutborders.com/

