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ঃ 
আসসালামু আলাই ম ওয়া রহমাতু ািহ ওয়া বারাকাতু  
আমােদর স ািনত শাইখ, ,  
িফিল ীেনর “হামাস” শািসত সরকার ও িনয়ি ত িনরাপ া সংগঠন েলার ব াপাের আেলাচনা করেত গেল 

ভাবতই “কাছছাম” ব াটািলয়ােনর অপতৎপরতার িবষয়িট িশেরাণােম চেল আেস। এক সময়কার মুসিলম ীত 
ও নামধ  এ বািহনীর সদ রা আজ িনরপরাধ মুসিলমেদর হত া কের রা ীয় আভ রীণ অপােরশান েলােত 
মুরতাদ পিুলশ বািহনীর সােথ কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় কাজ কের চেলেছ। যার বা ব মাণ হে  “হাই সাবরা” এবং 
“মসিজেদ িবন তাইিময়া”র ঘটনা। িনরেপ  দিৃ েত ঐ বািহনীর সদ েদর িবচার করেল সাথীগণ বলেত থােক 
য, থেম অব ই আমােদরেক পরখ কের িনেত হেব য, কানটা সরকার, কানটা সংগঠন আর কানটা 

হামাস। বা েব সংগঠনিভি ক দিৃ েকাণ থেক কাছছাম সদ েদরেক আমরা য়ংস ণূ ব াটািলয়ান না ধের 
জনসাধারেণর সহেযাগী মেন কের থািক। অথচ এই কাছছাম বািহনী- ই মুরতাদ সরকােরর িনরাপ া 
িনি তকরেণ পিুলেশর মত শতভাগ কাজ কের যাে । 
এখন  হে  য, এই কাছছামেক িক আমরা ধ ুনােমর েণই িবচার কের ফলব..? নািক কম দেখ ফেতায়া 
দব..? কাছছাম বািহনীর পিুলেশর সােথ হােত হাত িমিলেয় কাজ করার িবষয়িট কােরা কােছ অ  নয়। তারাই 

আজ ােন ােন এক বােদ িব াসী বসামিরক মুসলমানেদরেক হত া কের চেলেছ। ই দীেদর অরি ত 
সীমা েক র া কের চেলেছ; বরং মুরতাদ নতােদরেক পয  তারা িনি  িনরাপ া দান কের চেলেছ। তােদর 
এবং পিুলেশর কমকাে ডর মেধ  এখন আর পাথক  পিরলি ত হয় না। উে খ  য, এমন অেনক সদ  আেছ 
যারা িদেনর বলায় পিুলেশর িডউিট আর রােত কাছছােমর হেয় কাজ কের থােক। 
পাশাপািশ হামাস িনয়ি ত পুিলশ বািহনী থেক বর হেয় কউ যিদ কাছছাম ব াটািলয়ােন যাগ দয়, এরপর 
তােদর হােত “সাবরা” ও “মসিজেদ িবন তাইিময়া”র মত ঘটনা ঘেট এবং িনিবচাের তারা মুসলমানেদরেক 
হত ার মত জঘ  কেম িল  হয়, তেবও িক অপােরশােনর সময় পিুলশ এবং কাছছাম বািহনীর মােঝ আমােদর 
পাথক  কের িনেত হেব. . ??! !  
অবেশেষ স াদক সমীেপ আমার আেবদন থাকেব-  িফিল ীেনর িনরীহ িনরপরাধ মুসলমানেদরেক সা নার বাণী 

নােত এবং অসভ  ই দী জািতর িব ে  সশ  সং ােম সহেযাগীতার লে  তােদর িত আপনারা অব ই িকছ ু
না িকছ ুিলখেবন..!! আপনােদর এই সা নাই হামােসর মুেখ জিড়েয় থাকা ঐ কােলা মুেখাশটােক একিদন 
জনগেণর সামেন উে াচন কের দেব। দায়া করেবন- িনরীহ িফিল ীনীরা যন এক তাওহীেদর পতাকাতেল 
জেড়া হেয় যায়। যােলমেদর উপর যন আ াহর শত অিভশাপ বিষত হয়। মজলেুমর দায়া কখেনাই বথৃা যায় 
না। যতই তাপশালী হাক; যােলম একিদন না একিদন ংস হেবই…! !  
উপেরা  িবষয়িটর  রাহা িদেয় আমােদর স ািনত করেবন। আ াহ আপনােদর সহায় হান…।।  
মাআস সালাম….  
আব ূকাফাহ 
উ র 
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বা বতা এবং তৎপরতার আেলােকই সবিকছেুক আমরা িবচার করব; ধমুা  কথাবাতা বা নােমর েণ কাউেক 
িবচার করার কান অবকাশ নই। কাছছাম বািহনীর সদ েদর িত আমােদর কড়া সতকবাণী থাকেব য, 
আ াহর শরীয়ত থেক িবমুখ হেয় য সরকার রিচত শাসননীিত এবং গণতে র পজূারী হেয় গেছ, তােদরেক 
আপনারা কানভােবই সহায়তা করেবন না। সরকারী বািহনীর কাতাের দািড়েয় িনরপরাধ মুসিলমেদর হত া 
লীলােখলায় মেত উঠেবন না। 
তেব যিদ এমন পাওয়া যায়… তাহেল আমরা তােক সরাসির কােফর বলব না। 
িক  গাজায় অব ানকারী আমােদর সাথীবেগর ব ব  তা স ণূ িভ  রকম। তারা বলেছ য, এ রকম মুনািফক 
চিরে র সদ  তা কাছছাম বািহনীেত আমরা দিখ না। আর কাছছাম বািহনীর প  থেক িনরপরাধ কান 
মুসলমানেক হত া বা মুরতাদ সরকারেক সহেযািগতার তথ িটও সিঠক নয়। তেব াঁ.. এমন হেত পাের য, পেূব 
স কাছছােমর সদ  িছল, িক  চািরি ক কান ষ বা অপরােধর কারেণ স বিহ তৃ হেয় গেছ। িক  তার 

নামিট এখন পয  িলে  রেয় গেছ। এরমক বিহ তৃ ব ি  পিুলেশ যাগ িদেয় বা অ  কান প ায় যিদ ঘটনা 
ঘটায়, তেব মা ষ তা কাছছামেক দাষ িদেবই। মা ষ তা আর জােন না য, ক আসেলা আর ক গেলা ! !  
তেব পিরি িত যাই হাক… রিচত শাসননীিত বা গণতে র মত মূিতেক য সহেযািগতা করল, িনরপরাধ 
মুসিলম এবং মুজািহদীনেক ছেড় ওেদর সহায়তা করল, অব ই স  ও কা  ফরুীেত িল  হল। 

ধমুা  ইসলামী নাম রাখেলই য তােক কােফর বলা হেব না এমন কান কথা নই। ধ ুওছীলা বা নামকরণ 
কখেনাই কা  ফরুীেক খেত পাের না। 
গাজার সা িতক স টাপ  পিরি িতর ি েত গাজাবাসীেক আমরা ধয, সবর ও আ াহর কােছ িমনিতর 
আহবান জানাি । জােশর বশবতী হেয় হামােসর িব ে  এখেনাই কাউেক সংঘােত না জড়ােত অ েরাধ করিছ। 
“মসিজেদ িবন তাইিময়া” ত যা ঘেটেছ, স ব াপাের সাথীেদর পাঠােনা িববিৃত মেত তা আ মণ িতহত করার 
উে ে  িছল। আেগভােগ িগেয় তারা সংঘােত জড়ায়িন এবং এরকম কান চ াও কেরিন। 
িজহাদ এবং সং াম একমা  ই দীেদর িব ে ই… কথািট সবসময় ওখানকার মুজািহদীনেক ভাল কের রণ 
রাখেত হেব। এটাই আপনােদর যু । বাদবাকী যা, তা ধ ুই দীেদর হত ার রা া শ  করেব ( যমনিট আপিন 
বলেলন- হামােসর মুেখ জিড়েয় থাকা ঐ কােলা মুেখাশটােক একিদন জনগেণর সামেন উে াচন কের দেব), 
আ মণ িতহত করেত বা েয়াজেনর খািতের করেত হেব।  
আ াহ তালা সকল মুজািহদীনেক এক কােলমার পতাকাতেল একি ত হেয় িজহাদ চািলেয় যাবার তওফীক দান 
ক ন..!! আমীন. . ! !  
শরীআহ কিমিট 
িমনবার আল- তাওহীদ ওয়াল িজহাদ 


