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১৪ আগ� ২০০৯ সােল িফিলি�েনর গাজায় শাইখুল ইসলাম ইবেন 

তাইিময়যাা মসিজেে আল  ােয়োর মুজািােেের  উর াামােসর িনমমম 
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ভূিম া 

ি  ঘেটিছল রাফাা’র শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়যাা মসিজেে?  

িফিলি�েনর গাজা ভুখে� এবং িবেশষভােব রাফাা শাের ২০০৯ সােলর ১৪ই আগ� 

েমাতােব  ১৪৩০ িাজরীর ২৩েশ শাবােনর শুবার িেনিট িছল এ িট িবশে িেন৷ 

ে ননা েসিেন গাজার কমতাতর াামাস সর ােরর উক েথে  মসিজেে ইবেন 

তাইিময়যােত আুমণ  রার ঘটনা ঘেটিছল৷ এবং মসিজেে ইবেন তাইিময়যার ইমাম 

শাইখ আ�ুল লিতফ মুসা  তৃম  েজরজােলেমর বুে  ইসলামী ইমারত �িত�ার 

েঘাষণা েেওয়ার উর সশ� যু� সংঘিটত ােয়িছল৷ েসেকেষ তাঁে  সাায়তা  েরিছল 

সালািফ ও িজাািে েলগেলার এ িট েজাট, যােের েনতৃে� িছল জু� আনসার�াা’র 

জামাতিট৷ েসই সশ� যুে�র ফেল ডঃ শাইখ আ�ুল লিতফ মুসা, জু� আনসার�াহ 

জামােতর আিমর শাইখ আবু আ�ু�াহ আল মুাািজর আস-সুরী এবং তাঁেের 

ি ছুসংখয  অনুসারী শাীে ও আেরা ি ছুসংখয  বি� ান৷ এবং েসই ঘটনায় ও 

ঘটনার উেরও স ল সালািফেের  িনশানা বানােনা ায়৷ এই ঘটনার �ারা-ই সালািফ 

তারা ও মুসিলম �াোরহেডর মােঝ িবি��তা ৈতরী ােয় যায়, িফিলি�েন যােের 

�িতিনিত�  রেছ াামাস৷ 

াামাস তােের িবরে� অব�ান �াণ ারী েয  া ে  বা তােের রাজৈনিত  

উির �নার বাইের চলা েয ে ান েলে  ি ংবা ইসরাঈেলর সােথ সংঘিটত তােের 

যু�নীিতর চুি�েত অরাজ তা সৃি� ারী স লে  িনঃেশষ  ের েেওয়ার  েেযাগ 

েনওয়ার উর েথে  ঘটনাগেলা তারাবািা ভােব খুব  াছা ািছ সমেয়ই সংঘিটত 

াি�ল৷ আর জু� আনসার�াা জামাতিট এই যু�নীিতর চুি� লংঘন  েরেছ এমন 

এ িট অউােরশেনর মাতযেম, যা িমিডয়ায় তুমুল া�েগাল সৃি�  েরিছল৷ যা াামাসে  

গাজা িনয়�ণ ারী েল িাসােব এবং ইসরাঈেলর িবরে� ে ান তরেণর াামলা না 

চালােনােত অ�ী ারব� াওয়ার  ারেণ ইহিেবােী শ�েের সামেন এ িট সং টউূণম 

উিরি�িতেত েফেল িেেয়িছল৷ তাই াামাস এ জামােতর সেসযেের ে�ফতার  ের এবং 

তােের িবরে� বােনায়াট অিভেযাগ আেরাউ  রার মােতযেম এ জামাতে  ে াণঠাসা 
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 ের রাখা ও েমন  ের েফলার াীন �েচ�ায় রত ায় এবং গাজা ভুখে� সালািফেের 

িবরে� � াশয যুে�র েঘাষণা িেয়৷ 

সুতরাং েয স ল মসিজেগেলা এমন সালািফগণ উিরচালনা  রেতন, যােের  উি�িত 

াামােসর েৃি�েত তােের রাজনীিতর জনয হমি  �রউ িছল, েস স ল মসিজে ও �ীিন 

মােরাসাসমুা েযমনঃ “মােরাসােয় সাআ’ে” ে  তারা  ৎখাত ও অউসারণ  রা শর 

 ের৷ মসিজে ও মােরাসাসমূোর অউসারেণর এই উিরি�িত অবযাাত থা াব�ায় 

তার-ই তারাবািা তায় এই েুগমিত এ উযমােয় রাফাা শােরর ইবেন তাইিময়যাা 

মসিজে উযম্ েউৗেছ যায়৷ এই মসিজেের োিয়ে� িছেলন ডঃ শাইখ আ�ুল লিতফ 

মুসা৷ েসখান ার সালািফ তারার েভতর তাঁর আওয়াজ-ই িছল ে�াবাল িজাািে 

আে�ালেনর উেক সবেচ’  � �৷ এবং িতিনই াামাস  তৃম   ুফির গণতাি�  উথ 

অনুসরণ  রার  ারেণ এবং মাামুে আ�াস আল বাাায়ীে  ৈবত রা�উিত েঘাষণা 

 রার  ারেণ াামােসর েলা েের মেতয যারা াামােসর িবরে� িবে�াা � াশ  েরিছল 

তােেরে  িনেজর েেল িভিড়েয় েনওয়ার মাতযেম াামােসর েুাতে   ে�িজত 

 েরিছেলন৷ 

সালািফ তারা এবং সালািফ মুজািােেের �িত  ৃত াামােসর আুমণে  েমা ািবলা 

 রার েকেষ (জু� আনসার�াহ ও শাইখ আ�ুল লিতফ মুসা)  ভয় উেকরই স�ত 

াওয়ার েউছেন াামাস  তৃম  জু� আনসার�াহ জামাতে  ে াণঠাসা  ের রাখা, 

তাঁেের আিমরে  অউারণ  ের িমশেরর  ােছ া�া্র  রেত েচ�া  রা এবং শাইখ 

আ�ুল লিতফ মুসা েথে  মসিজেে  মু�  রার �য়াস চালােনার এ টা িবরাট �ভাব 

রেয়েছ৷ যখন সবাই েেেখিছল েয, জাইশল ইসলাম াামাস  তৃম  তার উুিলশ ও 

সামির   ইং আল  াসসাম বযােটিলয়েনর �ারা ি  তরেণর জুলুেমর িশ ার ােয়িছল 

তখন স েলই স�িত � াশ  েরিছল েয, াামাস যতই শি�শালী োা  না ে ন তার 

 ােছ ে   নিত �ী ার  রেব না৷ এবং াামােসর িবরে� এ িট �িতবাে �িত�ার 

�েচ�া িােসেব ও সালািফ মুজািােেের িবিক্তাে  ঐ যব�তায় রউ েেওয়ার লেকয 

েজরজােলেমর বুে  ইসলামী ইমারত �িত�ার েঘাষণা েেওয়া ােয়িছল৷ যার আিমর 

ােবন ডঃ শাইখ আ�ুল লিতফ মুসা এবং জু� আনসার�াহ জামাত তার সমথমেন 
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এবং নতুন আিমেরর াােত বাইআ’ত �োেন িনেজেেরে  আ�িনেয়াগ  রেব৷ তেব 

েঘাষণা েেওয়ার উর িফিলি�িন সশ� েগা�ীর েনতা ও িবিশ�জনেের েনতৃে� �ািউত 

সি� ও মতয�তাে  বািতল  ের াামাস  সশ� াামলা  ের শাইখ আ�ুল লিতফ মুসা 

এবং জু� আনসার�াহ জামােতর আিমর শাইখ আবু আ�ু�াহ আল মুাািজরে  শাীে 

 ের েফেল, মসিজেে  জবরেখল  ের েনয়,  েয়  ডজন সালািফ েযা�াে  িনাত ও 

বি�  ের এবং উরবতমীেত াামাস সামির  ও রাজৈনিত  চাউ �েয়াগ  ের েঘািষত 

এই ইসলামী ইমারতে  িবনাশ  ের েেয়৷ যিেওবা এই �ে�র ইসলামী ইমারেতর 

�াসাে িনমমােণর বাসনা হেেয় আেজা ে�ািথত রেয়েছ, যা বুে  লালন  ের আসেছ 

গাজার বহ সালািফগণ এবং তােের িউছেন রেয়েছ  ে�খেযাগয সংখয  মুসলমানগণ৷ 
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 ب� � الرٰ�ن الرح�ي 

“শাবা াত আনসারল মুজািােীন” এই সাকাত ারিট �াণ  েরেছন ভাই আবু সাঈে 

আল মুাািজর েথে । িতিন ঘটনার িেন “শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়যাা মসিজেে” 

 উি�ত িছেলন এবং শাইখ আবুন নূর আল মা�িেসী0F

1 ও শাইখ আবু আ�ু�াহ আল 

মুাািজর1F

2  ভয় শাইেখরই েসাাবত লােভ িতিন তনয ােয়িছেলন৷  

                                                           
1
 শাইখ মানুেষর  ােছ “শাইখ আ�ুল লািতফ মুসা” নােম উিরিচত িছেলন। শাইখ িফিলি�েনর গাজােত ১৯৫৯ সােল জ� 

�াণ  েরন। িতিন ১১ বছর বয়েস মাতযিম  উড়া েশষ  েরন। এরউর েমিডিসন িবষয় িড�ী লাভ  েরন। ১৯৭৯ সােল 

Faculty of Medicine of Alexandria University েত ড�র ও িশক  িাসােব জেয়ন  েরন। েসখােন িতিন শাইখ 

সাঈে আ�ুল আিযম, মুাা�াে ইবেন ইসমাইল আল মু াি�ম, শাইখ আামাে ফািরে, এবং শাইখ াামে ইবরাাীম এর 

 ােছ ইসলামী িবিভ� িবষেয় উূণম  ান অজমন  েরন। 

 

তারউর িতিন গাজােত খান ই নুস শাের Ahl Al Hadith Al Sharif Centre এ ৫ বছর াািেস িবষেয় িশক তা 

 েরন। খান ই নুস শাের ‘আালুস সু�াা মসিজেে’ ১৫ বছর খিতব িছেলন, এরউর ‘Nour Ala Al Hadoud 

মাসিজেে’ ১৮ মাস খিতব িছেলন, মাসিজেিট ইজরােয়েলর েসনাবািানীর াামলায় ২০০৬ সােল �ংস ােয় েগেল িতিন 

‘শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়াা মসিজে’ এ ইমাম ও খিতব িছেলন শাীে াওয়ার আগউযম্। িতিন Medicine of 

the Rafah Martyrs Medical Centre এর উিরচাল  থা া অব�ােত িতিন উাশাউািশ মসিজেগেলার েখেমেত 

িছেলন। 

 

শােয়খ িফিলি�েনর বড় মুফিত িছেলন, শােয়খ ি ছু ফতওয়ার ি তাব িলেখন। শাইখ েবশ ি ছু ি তাবািে িলেখেছন, যা 

 ানী সমােজ বহল �াণেযাগয, তার ি ছু িনে� েেওয়া াল- 
ان الکتاب والسنة     ن ي م�ي

ن
 الصوفیة �

ي علیه الص�ة والس�م     ي اقتفاء أ�� الني�
ن

یق السوي �  الطر

ي علیه الص�ة والس�م      صفة ص�ة الني�

ــنـة      هاد 30 –الَبــّیِ ب ا�� ي ��
ن

 وجوا��ً �
ً
سؤا�  

ي     
ن

ان الیاقوت وا�رجان � �ي عقیدة أهل ا��  

 

িনেচর িলং  েথে  ি তাবগেলা ডা নেলাড  রন- 

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_14218.html  

 

শাইেখর অসংখয অনুসারী ও ভ� ৈতির ায় িফিলি�নসা গাজার রাফাা এলা ােত,  েয়  াাজার তরন শাইেখর ইবেন 

তাইিময়া মসিজেে জু�া উড়েত জেড়া ােতন। শাইেখর সােথ আল  ায়োর মুজািােেের স� ম িছেলা, শাইখ আল 

 ায়োর মানাাজ অনুসরণ  রেতন। আল  ায়োর শাইখ আেসম মা িসিের (াািফজাহ�াাহ সােথ স� ম রাখেতন। 

রাফাা’েত  েয়  শতািত  (�ায় ৫০০হ আল  ায়োর অনুসারী মুজািাে ৈতির ােল জু� আনসার�াা নােম ২০০৮ 

সােলর নেভ�ের েল গঠন  রা ায়। 
2

 শাইখ আবু আ�ু�াা আল মুাািজর নােম আল  ােয়োর েুইজন শাইখ রেয়েছন। এ জন জু� আনসার�াার সামির  

 মা�ার শাইখ খােলে বানাত রাঃ, ইিন িসিরয়ান। আের জন াে�ন শাইখ আবুল আফগান আল-িমসির রাঃ, িতিন 

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_14218.html
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শাবা াত আনসারল মুজািােীনঃ ে মন আেছন শাইখ! ো মাান শাইখ আ�াহ 

আউনাে  েীঘমজীবী  রন!  

ভাই আবু সাঈে আল মুাািজরঃ ো স�ািনত ভাই আ�াহ আউনাে  বাঁিচেয় রাখুন! 

আ�াহ আউনার ম�ল  রন! এবং আউনার  ােজ ও মানুষেের সামেন আউনার সতয 

ঘটনা তুেল তরার �েচ�ায় বর ত োন  রন!  

শাবা াত আনসারল মুজািােীনঃ স�ািনত শাইখ! সংেকেউ ােলও এ সাকাৎ ারিটেত 

আমরা শাইখ আবু আ�ু�াহ আল মুাািজর রাঃ স�ে ম আেলাচনা  রেত চাই৷ 

ভাই আবু সাঈে আল মুাািজরঃ িতিন াে�ন শাীে শাইখ খােলে বানাত, িতিন আবু 

আ�ু�াহ আল মুাািজর2

3  উািতেত ভূিষত ও গাজায় িতিন ‘সুরী’ (িসিরয়ানহ বেল 

উিরিচত িছেলন। িতিন �ীয় জীবেনর চি�শিট বছর িজাাে  ের িছেলন৷ িতিন 

বসিনয়ায় িজাাে  েরেছন এবং আফগািন�ােন  িম িন�েের িবরে� িজাােের সময় 

েসখােনও িজাাে  েরেছন এবং শীশােন শাীে খা�াব রাঃ এর সােথ এ সােথ িজাাে 

 েরেছন ও  ভেয় এ ইসে� �িশকণ �াণ  েরিছেলন৷ িতিন তাঁেের মেতযও অনযতম 

িছেলন, যারা সুোেন শাইখ  সামা িবন লােেন রাঃ এর সফরস�ী ােয়িছেলন৷ 

েতমিনভােব িতিন শাীে শাইখ আবু াাফস আল িমছরীর াােত �িশকণ �াণ 

 েরিছেলন৷ অতঃউর িতিন িসিরয়ায় িগেয় েসখােন ‘আল  াসসাম িবে�ড’ ে  �িশকণ 

োন  েরন৷ এরউর িতিন গাজায় গমন  ের ‘আল  াসসাম িবে�ড’ে  েসখােনও 

�িশকণ োন  েরন৷ িতিনই গাজার বযাটািলয়নসমূাে  এিগেয় িনেয় েগেছন৷ েসসময় 

শাইেখর িন ট াামােসর আসল েচাারা ও তােের রাজৈনিত  েনতৃ� �� ায়িন৷ 

অবেশেষ তারা গণতাি�  �িুয়ায় অনু�েবশ  েরেছ৷ অতঃউর যুে�র আেগ ও উের 

গাজায় ইহেীরা াাজার াাজার মুসলমানেের শাীে  রা সে�ও তারা ইহেীেের সে� 

                                                                                                                                                                      
িসিরয়ান আল  ােয়ো শাখা জাবাাতুন নুসরাা ও উরবতমীেত জাবাাত ফাতহশ শােমর মুফিত িছেলন, ইিন িমসেরর 

অিতবাসী িছেলন।   
3 শাইখ আবু আ�ু�াা আল মুাািজর রাঃ এর েুিট অিডও বাতমা আমােের া�গত ােয়েছ। শাইেখর অনয ে ান িরসালাা, 

বই ও িভিডও আমরা খুঁেজ উাইিন। িনে� অিডও েুিটর িলং  েেওয়া াল-  

১- https://archive.org/details/almhajer  

২- https://archive.org/details/esdr2  

https://archive.org/details/almhajer
https://archive.org/details/esdr2


[8] 
 

যু�নীিতর চুি�েত আব� াওয়ার িস�া্ �াণ  েরেছ৷ তারউর েথে  শাইখ 

(াামাসে  েরেখহ এ াই িজাাে  রেত মন�  রেলন ও িনেজর েল “জু� 

আনসার�াহ” �িত�া  রেলন৷ 

এই াে� শাইেখর জীবন-বৃ�াে্র সংিক্ ি য়েংশ৷ আমরা যিে বলেত চাই তাােল 

আেলাচনা অেন  েীঘম ােয় যােব৷ 

শাবা াত আনসারল মুজািােীনঃ আউিন যিে আমােেরে  এই েল ও েেলর  মম া� 

স�ে ম ি ছু বলেতন? 

ভাই আবু সাঈে আল মুাািজরঃ জু� আনসার�াহ েলিট সা�িত  ােল �িত�া  রা 

ােয়েছ; সংেকেউ তার উিরচয় াে�: তা এমন এ িট িজাািে জামাত যা  াজ  ের 

থাে  িফিলি�েন শিরয়ত বা�বায়ন  রার জনয, মুসলমানেের ভূখ�গেলাে  মু�  রার 

জনয এবং রাসুল সা�া�াহ আলাইিা ওয়া সা�ামে  �িতরকা  রার জনয ও মুসিলম 

বি� নারী-উুরষেেরে  মু�  রার জনয৷ এই জামাত এ িট েছাট উুি� া � াশ 

 েরিছল যার েভতর আমােের আি ো-মানাাজ বণমনা  রা ােয়েছ ও েসটা গাজার 

মসিজেসমূো িবিল  রা ােয়েছ৷  

এ জামােতর মুজািােেের সবমাতুিন  উ�িতেত ই’োে ও �িশকণ �োন  রা াত৷ 

শাইখ আবু আ�ু�াার েয েকতা িছল তা আমােের জনয যেথ� িছল; ে ননা আমরা 

গাজার বাইের িফিলি�িন সংগঠেনর নযায় অনুশীলন  রতাম৷  

এই জামাত সবম�থম েয সামির  অউােরশনিট স�ােন  রেছ তা াে� “বালাগ 

অিভযান”৷3

4 েযখােন শাইখ আবু আ�ু�াহ ও তাঁর স�ীরা ঐ যব�ভােব উূবম গাজার 

ঔউিনেবিশ েের ওউর ঝাঁিউেয় উেড়িছল৷ ি � এ  অ�তযািশত উিরি�িতর িশ ার 

ােয় শাইখ অিভযােনর তাউগেলা  মিিট না  রার িস�া্ �াণ  েরন৷ 

                                                           
4 জু� আনসার�াার িমিডয়া িবভাগ জা�াা িমিডয়া ফা ে�শন  তৃম  ২০০৯ সােল “গাজওয়াতুল বালাগ” নােম এ িট 
িভিডও িরিলজ  রা ায়, যােত েযা�ােের ে�িনং ও ইহেীেের  উর চালােনা েবশ ি ছু অউােরশেনর িভিডও ি�উ েেখােনা 

ায়। িনেচর িলং  েথে  ডা নেলাড  রেত উােরন-  

https://archive.org/details/Ghazwat-Albalagh-Ansar-allah  

https://archive.org/details/blaag  

https://archive.org/details/Ghazwat-Albalagh-Ansar-allah
https://archive.org/details/blaag


[9] 
 

এই অিভযানিটেত শাইখ ও শাইেখর স�ীেের েথে  অননয ও অসাতারণ বীর� � াশ 

েউেয়েছ৷ তখন শাইখ রাঃ ও তাঁর েসই বড় েছেল যার বাগোেনর এ  স্াাও 

অিতবািাত ায়িন ও তাঁর অনযানয স�ীেের এ িট েল েঘাড়ার িউেঠ চেড় উূবম গাজার 

বডমাের আুমণ  েরিছেলন ও  াঁটাতার উযম্  েউৗেছ তা িবে�ািরত  ের  িড়েয় 

িেেয়িছেলন৷ তখন ইহেীেের এ িট িজউ গািড় এিগেয় এেল শাইখ িনেজ তা RPG 

েকউণা� �ারা  িড়েয় েেন ও তার েভতর যারা িছল স লে  জাাা�ােম উািঠেয় েেন৷ 

তখন শাইখ িউছেন সের আসার িস�া্ েনন৷ ফেল স ল স�ীরা িনরাউেে িউছেন 

সের আেসন৷ ি � আ�াহ তাআ’লার ই�া িছল েয, েয স ল িউ আউগেলা 

মুজািােেের বান  ের িনেয় যাি�ল তার িউছন সািরর এ িট িউ আেউ এ িট 

িমসাইল উড়েব; ফেল িতনজন ভাই শাাাোত বরণ  েরন৷ আমরা আ�াার  ােছ 

েোআ’  ির েয, িতিন তােেরে   বুল  ের িনন৷ 

শাবা াত আনসারল মুজািােীনঃ আমরা আউনােের সবমেশষ িববৃিত উযমেবকণ  েরিছ৷ 

তােত েউলাম আউনারা আেলাচনা  রেছন েয, আউনারা াামােসর উক েথে  ি ছু 

ায়রািনর স�ুখীন ােয়েছন৷ েয়া  ের যিে আউিন আমােেরে  াামােসর ায়রািন ও 

বালাগ অিভযান েথে  িফরার উেথ আউনােের অভয্রীণ িনরাউ�া স�ে ম ি ছু 

বলেতন? 

ভাই আবু সাঈে আল মুাািজরঃ াযাঁ, বালাগ অিভযান েথে  িফরার উর াামাস 

মুজািােেের সে� গা�াির  েরেছ ও তােের েথে  িবিভ� সর�ামািে অ�শ� ও িতনিট 

েঘাড়া াািতেয় িনেয় েগেছ৷ যার বাজারমূলয িছল এ লক িবশ াাজার (১,২০,০০০হ 

ডলার৷ আমােের জামাত এ স�ে ম এ িট িববৃিত � াশ  েরেছ৷ 

শাবা াত আনসারল মুজািােীনঃ  � অিভযানিট ছাড়াও ি  আউনােের আর ে ান 

 াযমুম িছল? 

ভাই আবু সাঈে আল মুাািজরঃ াযাঁ, শাইখ ও মুজািােগণ গাজা যুে�র সময় ইহেীেের 

িবরে� িজাাে  রেছন এবং শাইখ ইহেীেের অি�ে�র িবরে� বড়বড় অিভযান 

উিরচালনা  রার ই�া েউাষণ  েরিছেলন; ি � (আেগ-উের াামােসর াােতহ জামােতর 

িবরাট সংখয  মুজািােের শাাােত বরণ ও  � ঘটনািট েসই ই�ার মােঝ অ্রায় 
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ােয় োঁড়ােনার েরণ তা আর সসবউর ােয় ওেঠিন৷ এ মাষ আ�াাই আমােের 

সাাাযয�ল৷ 

শাবা াত আনসারল মুজািােীনঃ এতকেণ আমরা মসিজেে ইবেন তাইিময়যার 

আেলাচনায় েউৗছলাম৷ আসেল সিঠ ভােব েসখােন ি  ঘেটিছল? 

ভাই আবু সাঈে আল মুাািজরঃ ো স�ািনত ভাই! আমার  িচত মুসলমানেেরে  

�রণ  িরেয় েেওয়া েয, মসিজেে ইবেন তাইিময়যার ঘটনািট াে� াামাস  তৃম  

গাজার জামাত ও সালাফীেের িবরে� বযাউ ভােব ষড়যে�র অতযায়সমূোর মতয েথে  

ে বল এ িট অতযায়৷ েসেকেষ বালাগ অিভযান স�� ারী ভাইেের অ�শ� বােজয়া্ 

 রার উর েথে  াামাস ও শাইখ আবু আ�ু�াার মােঝ  ে�জনা র উিরি�িত িবরাজ 

 রেত থাে ৷ তারা শাইখে  বেলেছ, “আমরা আউনাে  অ� (িফিরেয়হ িেেত চাই, 

ি � এই শেতম েয, আমরা আউনার সােথ বসব এবং আউিন সামিয়  যু�িবরিত 

নীিতমালা এবং সামির  উেেকেউর িন�মুখী সীমাব�তায় �িতিিতব� ােবন”। তখন 

শাইখ তা �তযাখযান  েরিছেলন৷ 

তােের ষড়যে�র তারাবািা তা চলেত চলেত আমরা ২০০৯ এর জুলাইেয়র েশষ উযম্  

এেস েউৗিছ৷ তখন াামাস ‘খান ই িনস’ শাের োালান উিরবােরর এ িট অনু�ােন 

েবামা াামলার ঘটনার �ারা ফায়ো লুেট৷ তারা খান ই িনস শােরর শাথ টাওয়াের 

আমােের জামােতর এ িট অযাউাটমেমমে  িঘের েরেখ মুজািােেের এই অিভেযােগ 

ে�ফতার  রেত েচেয়িছল েয, তাঁরাই অনু�ােন িবে�ারণ ঘিটেয়েছ৷ অথচ াামাস 

িনি�তভােব জােন েয, তােের েলাে রাই এই াামলািট ঘিটেয়েছ এবং াামাস এও 

জােন েয, এই এউাটমেমমিট মুজািােেের; বর� শাইখ েসখােনই তােের মূল মূল 

িবষয়গেলাে  �িশকণ িেেতন৷ তথািউ তারা জনমতে  িব�া্  েরিছল ও েভতের 

�েবশ  রেত েচেয়িছল; ি � মুজািােগণ তােের  ােছ আ�সমউমণ  রেত অ�ী ৃিত 

জানােলন ও বলেলন, এ এউাটমেমেম ে বল মুজািােেের সর�ামািে রেয়েছ এবং 

এগেলাই তাঁেের স�ল৷ এবং মুজািােগণ তােেরে  এই হমি  েেন েয, “তারা 

অযাউাটমেমম অনু�েবেশর জনয েবিশ �েচ�া চালােল মুজািািেন াামাস অনুগামী জাতীয় 

িনরাউ�া মমীেের সে� িনেজেেরে ও  িড়েয় িেেব”৷ তখন তারা িভতর� েলা েেরে  
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িনঃেশষ  ের েেওয়ার জনয সবিে  েথে  িবিভ�  উ রেণর অনু�েবশ ঘটােত থাে ৷ 

উিরেশেষ মুজািােগণ এউাটমেমম েথে  িনেজেের ( ারামাতহ অেলৗি   শি�র 

মাতযেম েসখান েথে  সস�ােন েবিরেয় চেল আেস এবং াামাস তােত �েবশ  রেত 

উােরিন৷ শাীে হসাইন �াআ’ রাঃ, িযিন িছেলন অযাউাটমেমেম অবি�ত ভাইেের 

এ জন িতিন বেলন, আমরা টাওয়ার েথে  অবতরেণর সময় অভয্রীণ িসি  িরিট 

সািভমেসর এ জন  মম তমা আমাে  বেলেছন, “আউনারা আমােের বাহ, ি � 

অযাউাটমেমমিট েয আমরা ইহিেেের জনয  �ু�  ের িেেয়িছ এিট ে ান গর�উূণম 

সমসযা নয়”৷ এর এ িেন উর াামাস েরজা েভে� েভতের �েবশ  ের ও েসখােন 

িবেযমান সবি ছু বােজয়া্  ের, যার বাজারমূলয িছল ষাট াাজার (৬০,০০০হ ডলার৷ 

এেত শাইখ ভীষণ রাগ ান এবং  িতউয় আল  াসসাম িবে�েডর েনতােের হমি  

�েশমন  েরন৷ 

শাইখ আবু আ�ু�াহ যখন বালাগ অিভযােনর উূেবম াামােসর সােথ �াতীনভােব িবিভ� 

 াজ  রেতন তখন াামাস যা  েরিছল আিম ায়তবা আউনােেরে  তা বলেত ভুেল 

িগেয়িছ৷ েস সময় মুজািােগণ ইহেীেের লকয  ের এ িট িবরাট সুর� খনন 

 েরিছেলন৷ িবষয়িট াামাস েনতা ‘জা’বরী’ জানত৷ তখন উুিলশ ও াামাস অনুগামী 

জাতীয় িনরাউ�া মমীরা সুর�িট �ংস  ের েফেল এবং মুজািােেের �াার  ের ও 

সুরে�র সর�ামািে েভে� েফেল এবং িবষয়িট বলাবিল না  রার জনয শাইখে  অনুনয় 

 ের ও বেল, “েযন তা াামােসর �াতৃ�ে  ন�  রার মেতা  ারণ ােয় না োড়ায়”৷ 

অতঃউর মসিজেে ইবেন তাইিময়যার ঘটনার  েয় িেন আেগ তােের এ েুরাব�ার 

আেরা ুেমা�িত ঘেট৷ এমনি  তারা শাইখ আবু আ�ু�াাে  রাফাা’েত তার বাড়ী 

েথে  অউারণ  ের িমশরে  া�া্র  রেত েচেয়িছল; ি � আ ি� ভােব তারা 

শাইেখর স�ীেের মুেখামুিখ ােয় যাওয়ায় শাইখে  অউারণ  রার েকেষ উিরি�িত 

তােের জনয অ্রায় ােয় োঁড়ায়৷ েসিেনই তারা আমােের জামােতর আের  ভাইে  

ইহেীেের �ারা ঘাঁিট েথে  িফরার সময় অউারণ  ের তার সর�ামািে াািতেয় েনয়৷ 

এটাও  ে�খ  রা ের ার েয, এউাটমেমম অবেরােতর িেন  িতউয় আল  াসসাম 

েনতা শাইখ আবু আ�ু�াার সােথ বসেত েচেয়িছল; ি � শাইখ তা �তযাখযান  ের 
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েেন৷ তারউর তারা শাইেখর উিরিচত আল  াসসােমর এ জন �িশক  আবু ওমেরর 

মাতযেম শাইেখর িন ট �েবশ  রেত েচ�া  রেল তখন শাইখ স�ত ান৷ েসখােন 

শাইখ ও আবু ওমেরর সােথ আসা এ  আল  াসসাম েনতা রােয়ে সা’েের মােঝ েয 

 েথাউ থন ােয়িছল তা াে�ঃ “আল  াসসাম আউনাে  এলা ায়  াজ  রার জনয 

ে �, সর�ামািে ও আউিন যা চাইেবন তাই িেেব, তেব শতম এই েয, আউনাে  

াামােসর সাতারণ েৃি�ভি� ও যু�নীিত অনুসরেণ �িতিিতব� ােত ােব”৷ তখন 

শাইখ তা �তযাখযান  েরেলন৷ আেলাচনার েশেষ রােয়ে সা’ে শাইখে  বলল, “আমরা 

আউনাে  াামােসর সেবমা� েনতৃে�র উক েথে  এ িট বাতমা জানােত চাই, যার 

সারমমম াে�: আমরা আউনােের েলে  েয ে ান  উােয় েশষ  রেত চাই৷ আর 

ইখওয়ান েনতৃে�র উক েথে  আের িট বাতমা জানােত চাই, যার সারমমম াে�: তারা 

ি ছুেতই আল  ােয়োে  গাজায়  াজ  রার অনুেমােন েেেব না”৷ তখন শাইখ 

তােেরে  এই বেল জবাব িেেলন েয, “আল  ােয়ো যখন ে াথাও  াজ  ের তখন 

েস ইখওয়ােনর  াছ েথে  অনুমিত তালাশ  ের না; বরং তােের স ল শতমসমূাে  

�তযাখযান  ের েেয়৷ এবং বলেলন েয, আমরা গাজায় �েবশ  েরিছ শূনযাােত এবং 

আ�াার সাাােযয অিচেরই আমরা উূণমা� ােয় যাব”৷ 

শাবা াত আনসারল মুজািােীনঃ মসিজেে ইবেন তাইিময়যার ঘটনািটর সূচনা ি ভােব 

ােয়িছল?  

ভাই আবু সাঈে আল মুাািজরঃ �িত স্াোর ম�লবার মসিজেে শাইখ আবুন নুেরর 

এ িট �ায়ী েরস থা ত৷ এবং েসই র�া� শুবােরর আেগর �ােস িতিন েঘাষনা 

 েরন েয, আগামী জুমআ’য় মসিজেে ইবেন তাইিময়যা েথে  ইমারত েঘাষণা  রা ােব 

এবং িতিন এও েঘাষণা  েরন েয, েসিেন খুতবা �োন  রা ােব ‘ইসমাইল াািনয়া 

সর ােরর �িত েসানালী  উেেশ’ এই িশেরানােম৷ 

খুতবািট উযমােলাচনামূল ভােব গর�উূণম াওয়ার  ারেণ তা যুব েেরে  খুতবা 

চলা ালীন মসিজেে অব�ান  রেত  �ু�  রায় তা যুব েেরে  আ ি� ভােব েসই 

রণে ৗশেলর স�ুখীন  ের েেয় যা আমােের জামাত শুবার িবে েল শর  েরেছ৷ 
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অথচ াামােসর সােথ ে ান তরেণর সংঘেষম িল্ াওয়ার  থা তােের  �নায়ও িছল 

না৷  

�ভাবতই শুবােরর আেগর রােত াামাস অনুগামী জাতীয় িনরাউ�া মমীরা আমােের 

জামােতর এ জন িজ�াোর শাইখ আবু মুআ’জ এবং তার েডউুিটে  রাফাা’র এ িট 

েচ উেয়ম েথে  অউারণ  ের িনেয় যায়৷ শাইখও আইনী  াযমতারা িাসােব তােের 

সােথ িগেয়িছল এই িভি�েত েয, তারা তাঁেেরে  অিবলে� মুি� িেেয় েেেব৷ ি � 

শাইখে  িবি�ত  ের েয, সের েফতের তারা তােের শাইখেের এ জনে  িনেয় 

এেসেছ শাইেখর সােথ  থা বলার জনয৷ তখন তারা  ভেয় আ�াার নািযল ৃত 

 ুরআন বযিতত অনয আইন �ারা ফয়সালা  রার হ ুম িনেয় উর�ের িবত ম  রেলন৷ 

অতঃউর যখন ফজেরর নামােজর সময় ােয় যায় তখন শাইখ আবু মুআ’জ তােের 

সােথ নামাজ উেড়ন; ি � এরউর তারা আ ি� ভােব শাইখে  তার িবে�ার  েব� 

খুেল েফলার জনয িনেেমশ েেয়৷ শাইখ অ�ী ার  রেল তারা শাইেখর �িত গিল েছাড়া 

শর  ের, যা শাইেখর বুে  এেস লােগ৷ তারউর তারা শাইখ ও তাঁর স�ীেেরে  

গাজা ব�ীশালায় িনেয় যায়৷ 

অতঃউর শুবার স াল িঠ  আটটায় এ  ভাইে  তারা তাঁর েমাটরসাইে েল 

আেরাাণ  রা অব�ায় েঘরাও  ের ও বৃি�র নযায় তার �িত গিলবষমণ  ের, যা সবই 

তাঁর েমাটরসাইে েলর ওউর িেেয় যায় এবং আলাামেুিল�াহ িতিন েবঁেচ যান৷ 

আমরা িবেশষভােব  ে�খ  রিছ েয, ঘটনার  েয় িেন উূেবম াামােসর �রা�ম�ী 

‘ফাতাী াামাে’ এবং তার উূেবম েথে  জাব’রী রাফােত অব�ান  েরিছল৷ েসখােন 

তােের মােঝ ও আল  াসসাম েনতােের মােঝ এ িট সমােবশ অনুি�ত ােয়িছল৷ 

েসখােন তারা েুজন আল  াসসামে  অনু�ািণত এবং অভয্রীণভােব সংগিঠত 

 েরিছল৷ যার �ারা বুেঝ আেস েয, এ াতযা া�িট উুেরাউুিরই উূবমউির ি�ত িছল৷ 

তাছাড়া আল  াসসাম শুবার ফজেরর উর েথে ই মসিজে অিভমুখী সড়  ও 

ুিসংগেলাে  অবেরাত  ের েরেখিছল এবং আশউােশর ভবনগেলােত তােের 

�াইউারগেলা তা   ের রাখা ােয়িছল৷ স ালেবলা আমােের ি ছু মুজািােও 

মসিজেের চতুউমাে�র ভবনগেলােত আেরাাণ  েরিছেলন৷ তখন আল  াসসাম 
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আমােের ভাইেের িন ট তােের নােসর িবে�েডর এ িট �িতিনিতেলে  এই মেমম 

ে�রণ  রল, যার সারমমম াল: “আউনারা ভবনগেলা েথে  িনেচ েনেম আসুন; আল 

 াসসাম অিচেরই সড়  েথে  সের উড়েব”৷ তখন শাইখ আবু আ�ু�াহ তােত স�ত 

ােলন; ি � আল  াসসাম চুি� বা�বায়ন  রেত অ�ী ার  রল বর� আেগর েচেয় 

আের েবিশ অ�সর ায়৷ 

শাইখ তাঁর খুতবা িেেয় মসিজেের তাের তাঁর বািড়েত চেল েগেলন৷ যখন িতিন বািড়র 

িেে  যাি�েলন এবং মুজািােগণ মসিজেে �েবশ  েরিছল ও তােত বেসিছল তখন 

তারা জানত না েয, াামাস তােের জেনয ি  উির �না  ের েরেখেছ৷ 

শাবা াত আনসারল মুজািােীনঃ অতঃউর সংঘষম ও মসিজেে গিল েছাড়া  খন শর 

ােয়েছ?  

ভাই আবু সাঈে আল মুাািজরঃ আসেরর ি ছুকণ উূেবম আল  াসসাম সেসযরা 

মসিজেে গিল ছুড়েত শর  ের৷ তখন শাইখ আবু আ�ু�াার েডউুিট শাীে আবু 

তাের  তােেরে  মসিজেের মাই  �ারা আ�াাে  ভয়  রার বযউাের নসীাত  রেত 

থাে ন৷ অতঃউর আসেরর সময় ােয় েগেল শাইখ আবুন নূর আল মা�িেসী মসিজেে 

এেস মসিজেে অব�ানরত েলা েের িনেয় আসেরর নামাজ উড়েলন৷ এিেে  াামাস 

সেসযরা েলা েেরে  নামাজ উড়েত মসিজেে েযেত িনেষত  রিছল৷ ে ননা তারা 

মসিজেে  িঘের েরেখিছল এবং তারা মসিজে েথে  এ েশা িমটােরর েচেয় েবিশ েূের 

িছল না৷ আমরা তােেরে  বলিছলাম, “ো াামাস সেসযরা! নামােজ এেসা”; ি � তারা 

আমােের  থা মােনিন৷ মুজািােগণ আসেরর নামাজ উড়ার উর শাইখ আবুন নূর আল 

মা�িেসী তাঁর বািড়েত িফের েগেলন ও তাঁর সােথ শাইখ আবু আ�ু�াহ আল 

মুাািজরও িছেলন৷  

ে ান র ম ভূিম া ছাড়াই াামাস অতি মতভােব চারিট িজউ গািড়র মাতযেম মসিজেে 

�বলভােব গিলবষমণ  েরিছল৷ েযগেলার ওউর িছল েোশা া, োিভ েমিশনগান ও RPG 

েকউণা�৷ 
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মুজািােগণ তােেরে  যতই আ�াার  থা �রণ  িরেয় িেি�েলন ও আ�াার ভয় 

েেখাি�েলন; ি ছুেতই তারা িবরত থা িছল না৷ তখন মুজািােগণ আ�াসীেের েথে  

িনেজেেরে  �িতরকা  রার িস�া্ �াণ  রেলন ও  ভয়িে  েথে  সংঘষম শর 

ােয় েগল এবং তা ুমাগতভােব চলেতই থাে ; এ উযমােয় আমরা িনি�ত ালাম েয, 

তােের লকয াে� মসিজেে অব�ানরত সম� তাওাীেবােীে ই িনঃেশষ  ের েেওয়া৷ 

মসিজেে �চুর উিরমােণ আুমণ  রা ােয়িছল৷ ফেল ভাইেয়রা আাত যুব েের েবর 

ােয় যাওয়ার বযাউাের আল  াসসােমর সােথ সম�েয় এেসিছেলন ও তারা তােত 

স�িতও িেেয়িছল৷ ি � তারা আাত ভাইেের উােয় গিল  ের ও তােের এ  িবরাট 

অংশে  যােের সংখযা উাঁচ ােব; াতযা  ের েফেল। আমােের াতবা  ােয় যাই৷ 

 িতউয় মুজািােীন তখন আ�সমউমণ  েরিছেলন ও অেনে   েরনিন৷ গণাতযা 

অিবরাম চলেত থাে ৷ তারা উরিেন স ালেবলা মুজািােেের সর�ামািে েশষ যাওয়ার 

আগউযম্  মসিজেে গিল ও েগালাবষমণ চািলেয় যায়৷ সুতরাং ে   শাীে ও ে   

ে�ফতার ােয়েছন৷ 

শাবা াত আনসারল মুজািােীনঃ শাইখ আবুন নূর আল মা�িেসী ও শাইখ আবু 

আ�ু�াহ আল মুাািজরে  ি ভােব াতযা  রা ােয়িছল? 

ভাই আবু সাঈে আল মুাািজরঃ মসিজেে াামলার সমা্রােল শাইেখর বািড়ে ও তারা 

িঘের েফেল এবং তােত ঢুে  উড়েত েচ�া  ের; ি � শাইেখর স�ীরা াামলার 

�িতেরাত  ের এবং এ সংঘষম �ায় আতা িেন উযম্ �ায়ী ায়৷ আল  াসসাম যখন 

িভতের ঢু েত বযথম সাবয� াল তখন তারা িবে�ারেণ উিরউূণম বড় বড়  াম এেন 

শাইেখর বািড়র িনেচ েরেখ তা িবে�ািরত  ের েেয়৷ আ�াার ই�ায় এেত ভবেনর 

অেতম  �েস উেড় এবং  ভয় শাইখ েবিরেয় উােশর বািড়েত িগেয় ওেঠ৷ ি � তােের 

িন ট তা � াশ েউেয় যায় ও উােশর বািড়িটে ও তারা  িড়েয় েেয় ৷ ফেল 

েসখান ার স ল মুজািােীনই শাাাোত বরণ  েরন৷ তারা াে�ন শাইখ আবু 

আ�ু�াহ, শাইখ আবুন নূর ও শাইখ আবু আ�ু�াার সাথী শাীে খা�াব এবং শাইখ 

আবু আ�ু�াার েডউুিট আবু তাির ৷ আমরা িবেশষভােব  ে�খ  রিছ েয, াামােসর 

�রা�ম�ী ফাতাী াামাে শাইখ আবুন নূেরর াতযার আগউযম্ রাফাা’র িেওয়ারন 
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নাজমা এলা ায় অব�ান  ের ঘটনাগেলার উযমেবকণ  রিছল৷ অতঃউর শাইেখর 

শাাাোেতর উর েসখান েথে  িফের এেসেছ৷4

5  

শাবা াত আনসারল মুজািােীনঃ তারা ি   ারাগাের বা াসিউটােল মুজািােেের �িত 

িনযমাতন  েরেছ? 
                                                           
5

 ইবেন তাইিময়াা মসিজেে শাইেখর �ে� বয়ােনর িভিডও- 
https://archive.org/details/APO-NOOR  

 

নুখবাতুল িফ র  তৃম  িবশাল ড ুেমমাির সং লন- 

https://archive.org/details/Masjd-Abn-Timia  

 

ইবেন তাইিময়াা মসিজেের �যােজিড িনেয় আরও ি ছু গর�উূণম সং লন- 

শাইখ আ�ুল লিতফ মুসার শাাাোত বরেণর উেরর িভিডও- 

http://www.archive.org/download/ta84000/abdalatef2_512kb.mp4  

 

শাইখ আ�ুল লিতফ মুসার জানাজা ও োফেনর িভিডও-  

http://www.archive.org/download/ta84000/jnaza_512kb.mp4  

  

মুজািােেের  উর াামােসর মসিজেে াামলা  রার িভিডও- 

https://goo.gl/cLf2Yh  

 

গিলিব� মসিজেের িভিডও- 

http://www.archive.org/download/ta84000/abdalatdf_512kb.mp4  

 

আল জািজরা’র িন জ- 

http://www.archive.org/download/ta84000/jzera1_512kb.mp4  

     

িবিবিস’র িন জ- 

http://www.youtube.com/watch?v=_313qw9uLwA  

http://www.archive.org/download/ta84000/bbc_512kb.mp4  

 

রািশয়ান চযােনেলর িন জ- 

http://www.youtube.com/watch?v=9ceU9pv4xkc  

http://www.archive.org/download/ta84000/rusea_512kb.mp4  

 

আল জািজরা’র িন জ- 

http://www.youtube.com/watch?v=SU5Iqo-R-kM&feature=fvsr  

http://www.archive.org/download/ta84000/jzera-enteha_512kb.mp4  

 

ইবেন তাইিময়াা মসিজে িব�� াওয়ার িভিডও- 

http://www.archive.org/download/ta84000/tfjer_512kb.mp4  

https://archive.org/details/APO-NOOR
https://archive.org/details/Masjd-Abn-Timia
http://www.archive.org/download/ta84000/abdalatef2_512kb.mp4
http://www.archive.org/download/ta84000/jnaza_512kb.mp4
https://goo.gl/cLf2Yh
http://www.archive.org/download/ta84000/abdalatdf_512kb.mp4
http://www.archive.org/download/ta84000/jzera1_512kb.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=_313qw9uLwA
http://www.archive.org/download/ta84000/bbc_512kb.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=9ceU9pv4xkc
http://www.archive.org/download/ta84000/rusea_512kb.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=SU5Iqo-R-kM&feature=fvsr
http://www.archive.org/download/ta84000/jzera-enteha_512kb.mp4
http://www.archive.org/download/ta84000/tfjer_512kb.mp4
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ভাই আবু সাঈে আল মুাািজরঃ াযাঁ, ি � এর আেগ আমার মন চাে� শাইখ আবু 

আ�ু�াার েছেল আ�ু�াহ সুরীর াতযার ঘটনািট বলেত ৷ 

আ�ু�াহ সুরী আবু ই সুফ মাতার নাম  এ  আল  াসসাম েনতার সােথ সাবমকিণ  

েযাগােযাগ েরেখিছল৷ েস তাে  এই িন�য়তা িেেয়িছল েয, েস তার জেনয এ�ুেলে�র 

বযব�া  ের েেেব৷ ে ননা িতিন াাল া আঘােত আাত িছেলন৷ আর এিট িছল 

শিনবার স ােল৷ সুতরাং আ�ু�াহ েবিরেয় েগল৷ এিেে  আল  াসসাম শাইখ আবু 

আ�ু�াার �ীর সােথ েযাগােযাগ  ের তাে  জািনেয়েছন েয, শাইখ আবু আ�ু�াাে  

াতযা  ের েফলা ােয়েছ এবং তার েছেল সু� রেয়েছ৷ এ�ুেল�  রবীর াসিউটােল 

েউৗছার উূেবম আল  াসসােমর এ িট গািড় এেস তাঁর গিতেরাত  ের ও তাঁে  িনেচ 

নািমেয় ঠা�া মাথায় তাঁর াতযা াযম স�ােন  ের৷ আমােের জনয আ�াাই যেথ�, 

িতিনই  �ম  মমিবতায় ৷ তারা এ মাষ ইহেীেেরই �িতিিত উূণম  ের৷ 

আিম মূল �ে� িফের আসিছ: তারা অবশযই মুজািােেের িনযমাতন  েরেছ৷ এমনি  

এ�ুেলে�র েভতরও তারা মুজািােেের �াার  েরেছ এবং তাঁেেরে   খনও তারা 

 ােফর বলত আবার  খনও বলত খােরিজ৷ 

শাবা াত আনসারল মুজািােীনঃ াামাস েলা েেরে  এ বেল  স ািন িেেয় েবড়াে� 

েয, আউনারাই নাি  উূবম গাজার আল  াসসাম িজ�াোর আবু িজবরীল িশমালীে  

আেগ াতযা  ের এ লড়াইেয়র সূচনা  েরেছন৷ এ  থার যথাথমতা  তটু ু?  

ভাই আবু সাঈে আল মুাািজরঃ তােের এ ে�াউাগা�া সিঠ  নয়৷ আবু িজবরীলে  

মসিজেে াতযা  রা ায়িন৷ এ সংুা্ েনেট এ িট আেলা িচষ রেয়েছ, যা তার মৃতুযর 

রাসয উিররার  ের েেয়৷ তােের তে্-অনুস�ানই এই তারণা �মািণত  েরেছ৷ 

তাছাড়া তাে  াতযা  রা ােয়েছ মসিজেে াামলা শর  রার এ ঘমারও অিত  সময় 

উের এবং তারা ভালভােবই জােন েয, তাে  ে  াতযা  েরেছ? সংেকেউ এতটু ুই 

বললাম৷ 

শাবা াত আনসারল মুজািােীনঃ সর ার ও াামাস ব�ীশালায় মুজািােেের সােথ 

ি রউ আচরণ  েরেছ েস স�ে� ি  আউনােের িন ট ে ান তথয রেয়েছ? 
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ভাই আবু সাঈে আল মুাািজরঃ  ারাগাের যুব েের সােথ ি রউ আচরণ  রা ােয়েছ 

তা আমােেরে  তাঁরা জািনেয়েছন৷ তাঁরা বেলেছন েয, �থেম তাঁরা যখন  ারাগাের 

�েবশ  েরিছল তখন �ায় এ মােসর েচেয় অিত  সময় াল উযম্ তাঁেের েচাখ েবঁেত 

রাখা ােয়িছল৷ যুব রা টয়েলেট �েবশ  রার সময়টু ু বযিতত বাি  উূণম রমজান মাস 

েচাখ বাঁতা অব�ায়  ািটেয়েছ৷  ী আর বলব! তারা যুব েেরে   ুরআন েতলাওয়াত 

ও জামােত নামাজ উড়েতও বাতা িেত, এমনি  রমজান মােসও এবং েসই সময়িটেত 

যারা িনেজেের সােথ  ুরআন রাখত তাঁেেরে  তারা �াার  রত ও অউমািনত  রত৷ 

েতমিনভােব যারা  ারাগাের জামােত নামাজ উড়ত তােেরে ও৷ উুরা রমজান মাসবযাউী 

এভােবই চেলেছ৷ তারা যুব েের াাত-উা ছিড়েয় টান  ের রাখত, এমনি  ে ান 

ে ান যুব ে  তারা উ�াশ িেেনরও েবিশ সময় াাত-উা ছিড়েয় টান  ের েরেখেছ৷ 

েযমিনভােব তারা যুব েেরে  িতন িতনিেন উরই ে বল এ  ঘ�ার জনয মািটেত বা 

েচয়াের ঘুমােনার সুেযাগ িেত৷  উর� �চ�ভােব েবষাঘাত েতা আেছই৷ ি ছু 

ভাইেেরে  শাি� েেওয়ার েকেষ তারা েনাংরা উ�িত অবল�ন  রত, েযমন নেখর 

িভতের তারা সর িখলাল ঢুি েয় িেত৷  

যুব েের িন ট  ারাগাের  ে�খেযাগয ি ছু বা�বতা � াশ েউেয়েছ৷ আর তা এই 

েয, তে্ ারীরা  িতউয় যুব েের বেলেছ, মসিজেে াামলার সব িট াামাস িমশেরর 

 াছ েথে  িশেখেছ এবং ঘটনার উর তারা তােের  াছ েথে  এ িট তনযবােউষ 

েউেয়েছ৷ এবং তােের ে   ে   যুব েের বেলেছ, এই িনেেমশ সরাসির ইরান েথে  

এেসেছ৷ আমরা িবেশষভােব  ে�খ  রিছ েয, তারা যুব েের মগজ েতালাই  রার 

জনয তােের শাইখেের  উি�ত  রত; ি � আলাামেুিল�াহ তারা তাওাীেের 

স্ানেেরে  তাঁেের �ীন েথে  িবরত রাখেত বযথম ও উরা� ােয়েছ৷ 

ি ছু ভাই  ারাগাের চারমােসর েবিশ সময় েথে েছ এবং তােের ে   ে   এখনও 

 ারাগাের রেয়েছ৷ বতমমােন তারা (াামাস সর ারহ সাবমকিণ ভােব যুব েেরে  তলব 

 ের িবিভ� িজ াসাবাে  রেছ ও সালাফী শাইখেেরে  গৃাব�ী  ের রাখেছ এবং 

শাইখেেরে  মানুষেের সামেন ে ান ওয়াজ বা েরস �োন  রেত িনিষ�  ের 

েেওয়া ােয়েছ৷ েসখােন িজাািে সালাফীেের মানাােজর িবরে� �চ�ভােব যু� চলেছ৷ 
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যার ফলিিতেত তারা মুজািািেেনর তািবল ও সর�াম জ�  রেছ, তাঁেের রে ট 

ল�ারে  নজরোিরেত রাখেছ এবং তাঁেের �িত ও তাঁেের ঘর-বািড়র �িত �ায়ী 

িনরীকণ চালাে� ও তথযিভি�  যু�িব�া আেরা বৃি� উাে�৷ আর এ সবই 

মুজািােেের িনরাউ�ার জনয হমি  �রউ এবং তাঁেের ও তাঁেের উিরবার-স্ানািের 

জীবনে  ঝুঁি েত েফেল েেয় এবং এর জনয াামাসই এ মাষ োয়ী৷ 

শাবা াত আনসারল মুজািােীনঃ  াামাস ও আল  াসসাম সেসযেের �িত আউনার 

ে ান বাতমা রেয়েছ ি ?  

ভাই আবু সাঈে আল মুাািজরঃ াযাঁ, আিম তােেরে  বলবঃ মুসলমানেের রে�র 

বযউাের আউনারা আ�াাে  ভয়  রন এবং আ�াার  ােছ তাওবা  রন ও শিরয়ত 

�িত�া  রন৷ আর আল  াসসােমর মুখিলছ ভাইেের �িত আিম বলবঃ আউনােের 

ি  এখেনা অনুতাবন  রার সময় ায়িন েয, আউনারা ি েসর জনয িজাাে  রেছন 

এবং আউনােের ফল  ারা েভাগ  রেছ?  াা েতা াে� এমন এ িট রাজৈনিত  

েনতৃ�, েযিটে  েঢেল সাজােনা ােয়েছ এ িট  ুফরী গণতাি�  � ে�র জনয৷ ل إنا 
راجعون إليه وإنا  

আ�াহ তাআ’লা আউনােেরে  মুসলমানেের ওউর  তৃম� োন  েরেছন; আর 

আউনারা তাঁেেরে  উিরচািলত  রেছন আ�াার শিরয়ত িভ� অনয আইন �ারা৷ 

সুতরাং ো াামােসর স্ােনরা! আউনারা ি েসর অেউকা  রেছন? আউনারা ি  েসই 

সমেয়র অেউকা  রেছন যখন আউনােেরে  আউনােের গাফলিতর ঘুম েথে  জা�ত 

 রার জনয আউনােের েনতৃ� ইসরােয়েলর াােত াাত রাখেব? আমােের োিব াে� 

শিরয়ত; বর� �িতিট তাওাীেবােী মুসিলম মুজািােেরই োিব এটা াওয়া  িচত৷ 

আমরা েছাট েথে  েছাট ও বড় েথে  বড় �িতিট িবষেয় আ�াহ তাআ’লার শিরয়েতর 

িবচার  ামনা  ির৷ আ�াহ তাআ’লা বেলন- 

ل إال الحكم إن  

“িবতান চলেব শতু আ�াার!” 
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সুতরাং আ�াহ যা নািযল  েরেছন এর বাইের েয ে ান িবচার  রেব বা আইন �ণয়ন 

 রেব েস স ল ওলামােয় ে রােমর স�িতুেম  ােফর৷ আমরা িনজ েথে  ে ান 

নতুন  থা িনেয় আিসিন৷ সুতরাং আ�াাে  ভয়  রন এবং িনেজেের �ীেনর 

িবষয়াবলী িশকালাভ  রন এবং আউনােের �েতযে ই েযন িনেজর অজাে্ ইহেী বা 

খৃ�ান ােয় যাওয়ার বযাউাের সজাগ েৃি� রােখ৷ 

শাবা াত আনসারল মুজািােীনঃ াামাস ি  িনজ সেসয ও জনগেণর সামেন 

িনেজেেরে  িনেেমাষ সাবয�  রার জনয ে ান ৈবত যুি� োবী  ের থাে ?  

ভাই আবু সাঈে আল মুাািজরঃ াযাঁ, তােের ভাষযমেত আমরা িবে�াাী, আমরা মুসিলম 

শাসে র িবরে� িবে�াা � াশ  েরিছ; এজেনয তারা আমােের সােথ যু�  েরেছ৷ 

আমরা বিল, এটা এ িট ডাাা িমথযা  থা; ে ননা যারা শিরয়তে  সািলস মােন না, 

শিরয়ত অনুযায়ী িবচার-ফয়সালা  ের না তােের েতা ে ান ৈবততা-ই নাই৷ বরং 

শিরয়তে  িববতমন  রার  ারেণ তারা িশরে  িল্ রেয়েছ৷  

আর তে মর খািতের যিে আমরা েমেনও িনই েয, আমরা িবে�াাী তাােল তােের  ােছ 

আমােের �� েয, িবে�াাীরা ি   ােফর নাি  মুসিলম? তাছাড়া ফু াাােয় ে রাম 

িবে�াাীেের সােথ যুে�র জনয ি ছু শতম িনতমারণ  ের িেেয়েছনঃ 

�থমতঃ তােের সােথ আেগ যু� শর  রা যােব না; বরং তারা আেগ শর  রেত 

ােব৷ 

ি�তীয়তঃ তােের োবী যখন ৈবত-যুি�যু� ােব তখন তা অবশযই উূরণ  রা  িচত৷ 

আর আমােের োবী ৈবত৷ আর তা াে� শিরয়ত �িত�া  রা৷ 

তৃতীয়তঃ তােের িন ট যিে ে ান সংশয় থাে  তাােল তা েূরীভূত  রা জররী৷ 

চতুথমতঃ তােের আাতেের েমের েফলা ােব না৷ অথচ তারা যুব েের আাত াওয়া ও 

তােের  তৃম  যুব েেরে  িনরাউ�া �োন  রা সে�ও তাঁেেরে  াতযা  েরেছ৷ 

উ�মতঃ তােের উলায়নরতেের উ�া�াবন  রা যােব না৷ অথচ তারা স ল যুব ে ই 

বি�  েরেছ।  
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ষ�তঃ তােের অ�শ�  বজা  রা যােব না৷ অথচ তারা তা  বজা  েরেছ; বরং 

তােের ঘের উযম্  ঢুে  উেড়েছ৷ 

স্মতঃ তােের �িত এমন মাষািতির� শি� বযয়  রা যােব না, যা তােেরে  

�ংেসর িেে  উিরচািলত  ের৷ অথচ তারা েসিেন এমন সব অ�ও বযবাার  েরেছ, 

যা তারা ইহেীেের েকেষ উযম্  বযবাার  েরিন৷ েসিেন তারা ১৩০ িটরও েবিশ RPG 

িমসাইল িনেকউ  েরেছ, াাজার াাজার বুেলট ছুেড়েছ, ছয়িট েোশ া েমিশনগান 

বযবাার  েরেছ এবং িমনাের এ িট 107 রে ট িনেকউণ  েরেছ ও বযােরট M99 

এর মত আতুিন  �াইউার বযবাার  েরেছ, যা ইহেীেের িবরে�ও বযবাার  রা 

ায়িন৷ বর� তােের সবচাইেত িবউেজন  ও িত� র িবষয় াে�ঃ তারা  ামে   াম 

ও টনে  টন িবে�ার �বয বািড়র িনেচ েরেখ বািড়র েলা েেরে   িড়েয় িেেয়েছ৷ 

এভােব তারা �ায় িতনিট বািড় স�ূণম �ংস  ের েফেলেছ৷  ী আর বলব! এই 

অিভযােন িতনিট বযাটািলয়ন অংশ�াণ  েরেছ৷ ইতযািে আেরা অেন  ি ছু৷ আমরা যা 

ি ছু বললাম আ�াহ তাআ’লা েস সবগেলার সাকী৷ 

শাবা াত আনসারল মুজািােীনঃ ো ভাই আবু সাঈে! এই চমৎ ার সাকাৎ ারিট 

�োেনর জেনয আ�াহ তাআ’লা আউনাে   �ম িবিনময় োন  রন এবং আমরা 

আ�াহ তাআ’লার  ােছ �াথমণা  ির েয, িতিন িফিলি�েন তাওাীেের উতা া  �ীন 

 ের িেন ও আউনােেরে  সাাাযয  রন৷ 

 

 

সফর ১৪৩১ িাজরী 

শাবা াত আনসারল মুজািােীন 
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