একমা

িজহাদই গাজায় ইসরাঈলী আ াসন ব

করেত পাের

িলেখেছন ড র আ ফ ম খািলদ হােসন ২৫ জুলাই, ২০১৪, ০১:০৬:৪৫ রাত

গত ৮জুলাই হেত িফিলি েনর গাজা উপত কায় ইসরাঈেলর রা ীয় স ােস এ পয

৮শ’ মানুষ

াণ হািরেয়েছন এবং আহত হেয়েছন কেয়ক হাজার। এর

মেধ ৮০% মানুষ নারী ও িশ । ১৮লাখ জন অধু িষত ৩৬৫ বগ িকেলািমটােরর গাজা উপত কা এখন মৃতপুির। িবে র দু’িট শি ধর দশ-মািকন যু রা
ও ি েটেনর
আ াসী শি

মদেদ ইসরাঈল বপেরায়াভােব িফিলি েন গণহত া চালাবার সাহস পাে , এ সত িদবােলােকর মত

ত

েপ দাঁড় করােনার জন আেমিরকা বািষক ৩িবিলয়ন ডলার (২৪ হাজার কািট টাকা) সাহায

থাকার কারেণ মুসিলম রা
পর

েলা িনবীয ও

ানু। জনমেতর তায়া া না কের মধ

ােচ র দেশ দেশ

। ইসরাঈলেক মধ

ােচ

দান কের থােক। শি র ভারসাম না

রাচারীচ

মতার মসনদ আঁকেড় রেখেছ বংশ

রায়। দি ণ পি ম এিশয়া এবং আি কার উ র ও উ র পূবা েলর ২২িট দশ িনেয় গিঠত আরবলীগ একিট িববৃিত িদেয় দািয়

শষ কেরেছ।

আসেল তাঁেদর িকছু করার শি ও নই, সাহসও নই। অথচ িফিলি ন আরবলীেগর সদস ।
ংস া

গাজার পুনগঠেন মািকন সরকােরর সাহােয র

িত িত একিট উপহাস মা । ‘সাপ হেয় কাট ওঝা হেয় ঝাড়’ এটাই সা াজ বাদীেদর কৗশল।

এক মালালা িনেয় কত নাটক, এখন হাজার মালালা গাজার রা ায় র া
নীরব ভূ িমকা কবল দুঃখজনক নয়, ল
ভূ খে র সােথ যু
সরকার

অব ায় আতনাদ করেছ। তু রে র

াজনকও বেট। জািতসংঘ এবং ১৭৫ কািট মুসলমােনর

িমশেরর জনগেণর দািয়

ধানম ী এরদুগান ছাড়া গাটা পৃিথবীর

িতিনিধ কারী ওআইিস কা েজ বাঘ। িফিলি ন

সবেচেয় বশী। ইখওয়ােনর সং ামী কিমেদর উপর আমােদর

বল আ া। মধ

ােচ র অেনক দেশর

ধান িনেজেদর গিদ র ার ােথ ই দী স াসবােদর মুকােবলায় কাযকর কান পদে প িনে ন না এবং নেবন না। রাজা-বাদশাহেদর মুেখর

িদেক তািকেয় লাভ নই। আজ যিদ শি শালী িখলাফত ব ব া চালু থাকত, তাহেল খলীফাতু ল মুসেলমীেনর ডােক সারা িবে র মুি েযা ারা
িফিলি েনর নারী, িশ

ও বৃ েদর র ায় এিগেয় আসত। দুিতয়ািল, আেলাচনা, যু িবরিত, সংলাপ এসব

যসব মুি েসনা বুেকর তাজা রে র িবিনমেয় নবীন
শাহাদত া

নারী পু েষর

িতিট র

ভােতর সূচনা করেত দৃঢ়

ায়ী সমাধান নয়। মধ

িত , তােদর এিগেয় আসেত হেব আ াসন

াচ সহ গাটা দুিনয়ায়
িতেরােধ। িফিলি েনর

ফাটা বুেলট হেয় ই িদ ও তােদর দাসরেদর আঘাত হানেব, এটা কবল সমেয়র ব াপার। হামাস ও ফাতাহ-এর

িবভাজন রখা মুেছ ফলেত হেব। মুি েযা ােদর ব িননাদ শানার জন দুিনয়ার মজলুম মানুষ

তী ার

হর

ণেছ। আ াহ তু িম িফিলি েনর

জনগণেক সাহায কর। মুজািহদীনেদর কু রবানীর বেদৗলেত গাজায় বদেরর মত পিরি িত-পিরেবশ আবার তরী হাক- এটাই আমােদর কামনা ও
মুনাজাত।

