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শিনবার সকাল ৯টায়, তলআিবেব হামােসর সামিরক শাখার নতুন রেকট J80 এর সাহােয িতত িমসাইল আমণ দখার
জ িফিলিনীরা হেন ও পিম তীেরর অা শহেরর ছােদ আয় িনল।
J80 এর J ারা জাবারীর নােমর আদার বুঝায় িযিন সেবা সামিরক কমাার িছেলন। ইসরাইল কতৃক ২০১২ সােলর ১৪
নেভর জাবারীর হতাকা এর আেগর যুের সূচনা কের। এটাই িছল এই আোলন কতৃক িতেরােধর মাণ যারা বতমান
সংঘেষর সূচনা না করেলও যেকান ইসরাইলী আাসন মাকািবলায় দৃঢ়িত।
বিনয়ািমন নতািনয়ার দািবর িবপরীেত হামাস সবসময় জার িদেয় বেল আসিছল য কারা ইসরাইেলর িতনজন িকেশারেক
অপহরণ ও হতা করল স বাপাের তারা অবগত নয়। এই িতন হতাকাের অজুহাত দিখেয় ইসরাইলী ধানমী গাজা
উপতাকায় অিভযান চালায়। এই ধরেণর হামলা (িতন িকেশার হতাকা) হামাস কতৃক সংঘিটত করার কথা নয় কননা হামােসর
ল িছল ইসরাইেল িফিলিনী বীেদর মু করার পথ সংহত করা।
অেনক িফিলিনীরাই িবাস কের নতািনয়া অপহরেণর ঘটনার বশ কেয়ক মাস আগ থেকই হামােসর িবপে অিভযােনর
পিরকনা কের আসিছল। ইসরাইেলর সােথ সংলােপর অচলাবা মাহমুদ আাসেক হামােসর সােথ পুনরায় সক াপেন
উৎসাহী কের এবং এেত যুরা ও ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর সবুজ সংেকত দান ইসরাইলীেদর িপেয় তােল। নতুন
ঐকমেতর সরকার ভােনর চা ও গাজার হাজার হাজার কমচারীেদর বতন পিরেশাধ বের চার পর গাজার আমণ িছল
নতািনয়ার শষ চাল।
এিট আবােরা একিট ধবংসাক ভুল িহেসেব মািণত হেত পাের। গত শীত থেক ইসরাইলীরা গাপেন িমশেরর নতুন সামিরক
নতৃ থেক আসা বাতা িনেয় আলাপ করিছল এই মেম য তখন িছল গাজা আমণ ও হামাসেক উৎখােতর উপযু সময়।
কায়েরা শাসন যারা িমশেরর ইিতহােসর থমবােরর মত িনবািচত গণতািক সরকারেক উৎখাত কের তারা গাজার উপর
অবেরাধ আেরা বািড়েয় িদেয়িছল যমনঃ ইসরায়েলর অথৈনিতক এবং ল, সমু ও আকাশ অবেরােধর সময় িমশর সীমাে
রাফা িসং ব কের দয় এবং ড় ধবংস কের দয় যা িছল ঐ সময় গাজাবাসীর চলাচেলর একমা পথ।
সবসমেয়র মত ইসরাইল িববাসীেক বুঝােত চায় য িববাসী দখেছ গাজার সাধারণ মােষর উপর ইসরাইলী মারণাের
ধবংসলীলা- তারা (ইসরাইল) কবল ইসরাইেলর শহরেলােত হামােসর িমসাইল িনেেপর পাা জবাব িদে। হামােসর সােথ
ইসরাইেলর শষ চুি িমশেরর তখনকার িসেড মুহাদ মুরিসর মধতায় সংঘিটত হেয়িছল। সই থেক হামাস কবল
িনেজরাই িবরত থােকিন অ ু দলেলােকও ইসরাইেলর িনয়িমত হতাকা বা িমসাইল আমেণর িবপরীেত পাা
িতেরাধ থেক িবরত রেখেছ। সবার অািধকার িছল অবেরােধর সমাি, নতুন কান যুের সূচনা নয়।
ইসরাইলী কতৃপ ঘরবািড়েত বামা বষণ এবং নারী ও িশ হতার সাফাই গাইেছ এই যুিেত য হামাস এই সকল নারী ও
িশেক মানবাচীর িহেসেব ববহার করেছ। িক ইসরাইলী যুিবমান িতবী কেলােকও রহাই িদে না। িনঃসেেহ
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এই হামলােলা যােক যুাপরাধ ছাড়া অ িকছু বলা যায় না তা এমনিক পাােতরও অেনক কড়া ইসরাইল সমথকেদর িবত
করেছ।
যতই এই সামিরক অিভযান দীঘািয়ত হেব ততই এিট ইসরাইল এবং তার পিমা পৃেপাষকেদর যমনঃ যুরা এবং
ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর জ িতর কারণ হেয় দাঁড়ােব। সবত এইজ িসেড ওবামা তই যু িবরিতর মধতা করার
াব িদেয়েছন। হামােসর সােথ মনািক িবেরাধ সেও িিটশ পররামী উইিলয়াম হগও একই াব দন িযিন গাজায়
হামাসেক উৎখােতর আশা পাষণ করার কারেণ এবং ইসরাইেলর িত তার পপািত যা তার মুেখর ভাষায় ইসরাইেলর
আরার িনরশ অিধকার রেয়েছ এই মত ব করার কারেণ িনভরেযাগতা হািরেয়েছন। ।
এখেনা যেকান মধতা েচার বড় সমা হল িমশেরর নতৃের অভাব যা এই ভূিমকা পালন করেত পারত। িমশেরর বতমান
শাসন মাবারেকর যেকান সমেয়র চেয় হামােসর িত অিধক িবেষী। জািতসংেঘর শাির দূত টিন য়ার মেন হে িমশেরর
সােথ মধতার িবষেয় আলাপ-আেলাচনা করেছ িক ইসলামী আোলেনর িত তার শতার িবভৎস রকড রেয়েছ।
এখন পয হামাস মধতার বাপাের তমন িকছু বলেছ না যিদও অসমিথত সূে কাতার বা তুর মধতার বাপাের ভূিমকা
নেব বেল আভাস পাওয়া যাে। তবুও এিট পিরার য যিদ হামােসর দািব িবেবচনায় নওয়া না হয় তেব হামাস কান
মধতায় সত হেব না। এই দািবর মেধ রেয়েছ অতীেতর চুির শতসমূহ আবােরা সিয় করা যার িকছু শত ইসরাইল
িনয়িমতই অমা কেরিছল এবং সামুিক আর আকাশপেথর অবেরাধ তুেল নওয়া।
এই যু িনঃসেেহ অেনক জনগেণর বাপক হতাকা ও ধবংসয িনেয় আসেব। ইসরাইেলর িদক থেক িতর িদক হেব
অেনকটাই মনািক, রাজৈনিতক বা অথৈনিতক। আেগর মতই এটা িনিত য এই যু হামােসর জনিয়তা বািড়েয় িদেব।
এবং এিট সকল িফিলিনীেদর মেধ নিতক ঐেকর সূচনা করেব হাক স গাজা, পিম তীর িকংবা িববাপী িফিলানী
অিভবাসী। এিট িনকটবতী তৃতীয় জাগরেণ সবেচেয় পূণ হেয় উঠেব যা হেব আল-দস ইনিতফাদা।
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িফিলিনী বংশূত বৃিটশ একােডিমিশয়ান। ১৯৯৮ সােল University of Westminster থেক
Political Theory-ত িপএইচিড িডী লাভ কেরন। Institute of Islamic Political
Thought এর ধান িহেসেব ২০০৮ সাল পয দািয় পালন কেরন। বতমােন Alhiwar িটিভ
চােনল এর চয়ারমান ও এিডটর-ইন-চীফ িহেসেব ািয় পালন করেছন। ইসলাম এর উপর
সমসামিয়ক িবিভ ইেত িবিবিস, িসএনএন, আল-জািজরা, দ গািডয়ানসহ িবিভ ি ও
ইেলিনক িমিডয়ায় িতিন বশ সিয় ভূিমকা পালন কেরন। তাঁর উেখেযাগ বইসমূহঃ 1.
Power-Sharing Islam 2. Islam and Secularism in the Middle East 3. Rachid
Ghannouchi: A Democrat within Islamism 4. Hamas: A History from Within
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