maiàkn sBYtar bIB‡s Cib!
Disgusting! - …k baekY ŸZ Ÿkˆ blebn Cib§ela ŸdeK| ছিব†েলা
োলামহষગক, বীভਅস, িবকৄত„ নগੱ কের োচােখ ঠઓিઓ ল পিরেয় ইরািক বি੯দেদর িনযગাতন
করেছ মািকગন পઓরઔষ ও মিহলা োসনারা„ তারা িবদઓઘেতর তার োপঁিচেয় বি੯দেদর দঁাড়
কিরেয় রাখেছ, বি੯দেদর বাধઘ করেছ এেক অেনઘর মઓখেমহেন„ চলেছ বলাਅকারও„
অার এসব দৃশઘ তািরেয় তািরেয় উপেভাগ করেছ, িভিডওবি੯দ করেছ ৌসনઘরা„ …ra

naik sBYtar kàNDar, VDuink sBYtar baàtabaHk|
যઓਡઙরােੈછর িসিবএস িটিভ চઘােনেল গত বৃহએপিতবার ছিব†েলা পઝচািরত হওয়ার পর
মািকગন িমਠ িবચেটন, অেઍটચিলয়া োথেক ੂরઔ কের িবশੴজেઓ ড় উefeC pãitbaedr JR|
Vrb ibSÿ Ÿta beF†, োপઝিসেড੯ট বઓেশর িরপাবিলকান পািটગর মেধઘও সমােলাচনার
ঝড় উেঠেছ„ খবরguela ই੯টারেনেটর িবিভনੱ সકেਠর …b„ ibiBÊ pºpiºkar|

িসিবএস বেলেছ, গত নেভਹর-িডেসਹের বাগদােদর অাল-গািরব হাসপাতােল
বীভਅস িনযગাতেনর দৃশઘ†েলা ধারণ করা হয়„ একিট ছিবেত োদখা যায়, দઓ হােত
িবদઓઘেতর তার জিড়েয় একজন বি੯দেক দঁাড় করােনা হেয়েছ একিট খাবােরর বাে…„
বি੯দিটর অাপাদমએæক কােলা কাপেড় ঢাকা, যা োদখেলও গা িশউের ওেঠ„ মািকગন
োসনারা তােক বেল িদেয়েছ, Ôনড়ার োচੈা কেরছ োতা িবদઓઘতািয়ত হেয় মারা পড়েব„Õ

অােরক ছিবেত োদখা যায়, একদল বি੯দেক োযৗনকেমગর ভিŠ করেত বাধઘ করা
হেয়েছ„ উলŠ এসব বি੯দ মানেবতর অবએઐায় জড়াজিড় কের োমেঝেত পেড় অােছ„
তােদর মઓখ কােলা কাপেড় ঢাকা„ অার বি੯দেদর নগੱ কের Ôমানব িপরািমডÕ ৌতির
কেরেছ এক মািকગন োসনা„ …† CibFa ŸdKel Aenekr† 71 … pak jaÇ»ar

gNHtYar w† CibFar kTa men pReb inW seÆdeH| manb ipraimh bainey
buiÁjIibedr ŸPel raKa HeyiCl raeyr-bajar bÁ-BUimet| …k† dâSY
ŸdKiC Vmra …kib„S Sta×Iet …esw| অােরক নারীেসনা নগੱ বি੯দেদর
োপছেন অশઇীল ভিŠেত বেস রগড় করেছ„ দઓজেনর মઓেখই িবদચખেপর খল হািস, োযন
ভীষণ মজার োকােনা োখলায় মশ†ল তারা„ Qmtar cURay bes tara pâiTbI

Sasenr AiDkar raeK, sb ikCu† Ÿta taedr kaeC …k DreNr ŸKla!

অােরকিট দৃশઘ এ রকম : একদল উলŠ ইরািক বি੯দেক সার োবঁেধ দঁাড় কিরেয়
রাখা হেয়েছ„ তােদর োচােখ ঠઓিল„ িসগােরট টানেত টানেত বি੯দেদর সামেন দঁািড়েয়
কઓਅিসত ভিŠ করেছ এক মািকગন নারীেসনা„ নগੱ বি੯দেদর পઓরઔষােŠর িদেক অŠઓিল
িনেদગশ করেছ োস„

খઘািতমান রઔশ পিਠকা পઝাভদা বেলেছ, অাটক একজন মািকગন োসনা ইিতমেধઘই
সંীকার কেরেছ োয, অনઓবাদক িহেসেব কমગরত এক মািকગন োসনা ইরািক এক বি੯দেক
বলাਅকার কের„ োখলা੧ছেল এ দৃশઘ িভিডও কের অােরক মািকગন নারীেসনা„ এ
ছিবসহ িনযગাতেনর অােরা অেনক ছিব রেয়েছ, োয†েলা িসিবএস পઝচার ও পઝকাশ
কেরিন„

ইরােক মািকગন বািহনীর নগੱ ভકিমকার এসব িচਠ িবশੴবাসীেক એæি਼ত কেরেছ„ োখাদ
যઓਡઙরাੈછ োথেক ੂরઔ কের িবચেটন, অেઍটચিলয়ার পਠপিਠকা ও িটিভ এ িনেয় সিচਠ
পઝিতেবদন পઝচার কের„ িবચেটেনর পઝধানমੰ੬ী টিন োবઇয়ােরর একজন মઓখপাਠ বেলন,
ইরােক মািকગন ৌসনઘেদর এ কমગকােਟ পઝধানমੰ੬ী মমગাহত„ মমગাহত হেয়েছন
অেઍটચিলয়ার পઝধানমੰ੬ী জন হাওয়াডગও„
দઓবাইেয়র অাল অারািবয়া ও কাতােরর অাল জািজরা িটিভ ছিব†েলা পઝচার কের
বেলেছ, ইরােক মািকગন বািহনীর অৈনিতক কমગকােਟর এ এক জাজઁলઘ পઝমাণ„ এিপ
জানায়, এ খবের অারব িবশੴ ফઓঁেস উঠেত পাের„ ইেয়েমেনর এক মানবািধকার কমગী
বেলন, খিਟত অাকাের মাਠ কেয়কিট ছিব ছাপা হেয়েছ„ ইরােক এর োচেয়ও ভয়াবহ,
নৃশংস রকেমর মানবািধকার ল੦ঘন চলেছ„
ইরােক োমাতােয়ন মািকગন োসনা কতৄગপਉও তােদর জওয়ানেদর এই বীভਅস
কমગকােਟর সতઘতা সંীকার কেরেছ„ বাগদােদ িবચেগিডয়ার োজনােরল মাকગ িকিমট
িসিবএস িটিভর সেŠ সাਉাਅকাের দઓঃখ কের বেলন, Ôঅেনઘর মযગাদা রਉা করেত না
পারেল অামরা কী কের মযગাদা লােভর অাশা করব?
িসিবএস বেলেছ, গত নেভਹর-িডেসਹেরর িদেক অাবઓ গািরব োজেল বি੯দেদর ওপর
এসব িনযગাতেনর ঘটনা ঘেট„ ছিব†েলা কীভােব হােত োপেয়েছ িসিবএস, তা
জানায়িন„ িবચিটশ টઘাবলেয়ড িমরর জানায়, এক মািকગন োসনা তার ঘিনੋ বਬઓেক
একিট িভিডও পাঠােল বਬઓিট তা কতৄગপেਉর হােত তઓেল োদয়„
গত মােচગ মািকગন বািহনী জানায়, অাবઓ গািরব োজেলর ২০ জন বি੯দেক িনযગাতেনর
অিভেযােগ যઓਡઙরােੈછর ৮০০তম িমিলটাির পઓিলশ িবચেগেডর ছয় ৌসনઘেক োজেল োকাটગ
মাশગােল োনওয়া হেয়েছ„ এ ছাড়া অােরা সাত ৌসনઘেক সাসেপਫ করা হেয়েছ„ এেদর
মেধઘ োজনােরল পদিবর একজন মিহলা োসনা কমગকতગাও অােছন„ তেব মািকગন
োসনাবািহনী বেলেছ, যઓਡઙরােੈછর দઓিট িঠকাদাির পઝিতੋান িসএিসঅাই ই੯টারনઘাশনাল
ও টাইটান করেপােরশেনর কমગকতગারাও অাবઓ গািরব োজেলর ঘটনার সেŠ জিড়ত„
িসিবএস বেলেছ, মািকગন সরকার ছিব†েলা সઃপચচার না করার জনઘ চাপ োদওয়ার
পরও অনઓমিত ছাড়াই তারা োস†েলা পઝচার কের„

"The Christian Taliban' iHeseb inÆda k™raena k™KYat "buS' †itmeDY†
bleCn, Cib§ela naik pãkát Abóùaek pãkaS kreC na| Zara w†
Apkàm§ela kereC tara tar §NDr ŸsnabaiHnIr "Few bad apples'!
AbSY†! Haet Ÿgana du'cariF Cib pãkaiSt Het† Vepelr ŸZ ŸcHara
pawya Zae¬C, Vepelr bó»a pueraFa Kulel duàgeÉ men Hy iFek Taka day
Heb| Vjek is …n …n Kuel ŸdKlam, Photo Abuse …r saeT jiRt
AiBZu¹¡ …k osinekr ipta bleCn, tar ŸCel AZTa …§ela kerin,
ˆperr mHelr caep† taek …§ela kret HeyeC| …Kn Ÿkƒeca Kuƒret
sap Ÿbr›enar dSa!
Vrb Ÿpãesr …k irepaàFar bleCn,
"This will increase the hatred of America, not just
in Iraq but abroad. Even those who sympathised
with the Americans before will stop. It is not just
a picture of torture, it is degrading. It touches on
morals and religion . . . Abu Ghraib prison was
used for torture in Saddam's time. People will ask
now what's the difference between Saddam and
Bush. Nothing!"

… Kub† stY kTa| saÀaemr duWSasn, Apkàm ŸTek jngNek ˆÁar
kret† naik maiàkn baiHnI †raek igeyiCl| ik cm‡karBaeb ikCu Ÿlak
ta ibSÿasw ker ŸPll! …Kn ŸbaD Hy siÜt ŸPrabar smy …eseC|
Vmaedr †itHaes 71 … maiàkn baiHnIr BUimkar kTa sba† jaen, jaen
b„gbÉ™ HtYay is V† … jiRt Takar GFna, jaen iBeytnaem Vgãasenr
kTa, jaen Ha†itet ŸsnY ŸpãreNr kTa, tarprw Vemrirkar meDY†
mui¹¡datar sÉan Kuƒjeln Aenek†! saÀamek sraet igey Vóùa óùapn
kreln KãIñ Deàm ŸgaƒRa ibSÿasI "Blible thumping president' bueSr
ˆpr| … ŸZn Ÿgalam Vjmek sraet igey VdBanIr ˆpr Vóùa óùapn|
ŸZ buS ŸskuYlar Ÿctnaek smUel ˆ‡paFn kret cay, narI ÷aDIntar mUl
ibxy§ela Ÿtalpar cleC Ÿs§elaek …iRey ŸZet cay, Abortion Ÿk
iSì HtYar smtulY men ker, Gene Vr cloning iney ˆ¬ctr

gebxNa bÉ ker idet cay, Ÿg ra†Fsek Ÿkan AiDkar† men ker na,
naió»k- AibSÿasIŸdr ApSi¹¡ men ker, tar meDY† mui¹¡r ÷ad Kuƒjeln
Aenk pãgitSIlra| AblIlay Buel Ÿgeln bap-bYaFar naió»kedr pãit
VjnM GâNar kTa "No, I don't know that Atheists should be
considered as citizens, nor should they be
considered as patriots. This is one nation
under God. (George H.W. Bush, as
Presidential Nominee for the Republican
party; 1987-AUG-27)

ik ker tara Buel Ÿgeln †rak Vº¡meNr pãakkael bueSr ŠitHaisk
ˆi¹¡"God told me to strike at al Qaida and I
struck them, and then he instructed me
to strike at Saddam, which I did, and
now I am determined to solve the
problem in the Middle East. If you help
me I will act, and if not, the elections
will come and I will have to focus on
them."

…Kn ik buS blebn, God told me to abuse some fellow
Iraqis?
ŸbaD Hy na| "Few bad apples' Ÿk† bilr paƒfa banaebn, … bla† baûlY!
AiBij‡
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ŸrPaernsW †ÆFareneFr ibiBÊ pºpiºka ibeSxtW pãTm Vela, mu¹¡-mna,
common-dreams …b„ AnYanY|

