য কান ঘটনায় জামায়ােতর ওপর দাষেরাপ করা এ সরকােরর নশা
ভূিমকা:
বাংলােদেশর বতমান রাজনীিত দাষােরােপর রাজনীিতেত পিরণত হেয়েছ। দেশর িভতের বা বাইের কান ঘটনা
ঘেটেলই তার দাষ চাপােনা হয় বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামীর ওপর। খুন- খরািব থেক শূ কের
রাজৈনিতক, অথৈনিতক সব ধরেণর চ াে জামায়ােতর ঘােড়ই চাপােনা হয় বাঝা। দেশর রাজৈনিতক
বি
থেক
কের আইন শৃংখলা বািহনীর সদ রাও একই ঝংকাের নােচন। আইন শৃংখলা বািহনী যখন
কান ল িকনারা পাননা তখন জামায়াতেক দািয় কের ায়সারা ব ব দান কেরন। এিদেক,
রা
ম নালয়ও সই তােল তাল দয়। জামায়ােতর ওপর দাষা চাপােনা সরকােরর নশায় পিরণত হেয়ছ।
পরবতীেত আ জািতক জি গাি
েঘািষত ইসলািমক
ট ( আইএস) কান হত ার ায় ীকার করেল
সরকােরর প
থেক তখন বলা হয়, জামায়ােতর মদেদ আইএস এ ধরেণর কাজ কেরেছ। বাকা মা ষ
িনয়ােত রেয়েছ। িক বাংলােদেশর ম ীসভায় এত েলা বাকার বাস, তা কারও বলার অেপ া রােখ না।
পের অব
দেশর পুিলশ সব েলা কেসর জট খুলেত না পারেলও জামায়ােতর সংি তা নই সটা বর হেয়
আেস। িক কন থেম জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ চাপােনা হয়, তার কান
র শাসেনর কােছ নই।
িনেচ জামায়ােতর ওপর চাপােনা এমন িকছু দাষােরাপ বা িবক অেথ জামায়াত সংি তা নই বেল মািণত।
এছাড়া জামায়ােত ইসলামী একিট আদশবাদী দল। জামায়ােত ইসলামী চিলত অেথ ধুমা ধমীয়,
রাজৈনিতক, সামািজক বা সাং ৃিতক দল নয়। ইসলােম ধমীয় জীবেনর র
আেছ বেলই জামায়াত ধমীয়
দেলর দািয় পালন কের। রাজৈনিতক শি ছাড়া ইসলামী আইন চালু হেত পাের না বেলই জামায়াত
রাজৈনিতক ময়দােন কাজ কের। সমাজ সবা ও সামািজক সংেশাধেনর জার তািকদ ইসলাম িদেয়েছ বেলই
জামায়াত সমাজ সবা ও সমাজ সং াের মেনােযাগ দয়। এ অেথই জামায়ােত ইসলামী একিট পূণা ইসলামী
আে ালন।
বাংলােদেশ গণতাি ক প িতেত ায় ও ইনসাফ িভি ক সমাজ িত া করা এবং মহান আ াহ তায়ালার স ি
অজেন িব াসী। এই ল
ও উে
েক সামেন রেখ সংগঠনিট তার ায়ী কমনীিত অ সাের িন িলিখত
কাজ েলা অ সরণ কের থােক।
কান িবষেয় িস া হণ িকংবা কান কমপ া হেণর সময় জামায়াত সংি িবষেয় ধুমা আ াহ ও
তাঁহার রাসূল সা া া আলাইিহ ওয়া সা াম- এর িনেদশ ও িবধােনর িত
দান কিরেব।
 উে
ও ল
হািসেলর জ বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী এমন কান উপায় ও প া অবল ন
কিরেব না যাহা সততা ও িব াসপরায়ণতার পিরপ ী িকংবা যাহার ফেল িনয়ায় িফতনা ও ফাসাদ
( িবপযয়) সৃি হয়।
 বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী উহার বাি ত সংেশাধন ও সং ার কাযকর কিরবার জ িনয়মতাি ক ও
গণতাি ক প া অবল ন কিরেব। অথাৎ ইসলােমর দাওয়াত স সারণ, সংগঠন ও িশ েণর মাধ েম
মা েষর মানিবক, নিতক চিরে র সংেশাধন এবং বাংলােদশেক একিট কল াণ রাে পিরণত কিরবার
লে বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামীর অ েল জনমত গঠন কিরেব।


গণতাি ক আে ালেন জামায়ােত ইসলামী:
বাংলােদেশর িতিট গণতাি ক আে ালন সং ােম জিড়েয় আেছ জামায়ােত ইসলামীর নাম। দেশর পে
জনগেনর পে ভূিমকা পালেন সব সময় সবার আেগ থােক জামায়ােত ইসলামী। অংশ িনেয়েছ জাতীয় সংসদ

থেক
কের ানীয় পযােয়র িতিট িনবাচেন। জনগেনর পে কথা বেলেছ িতিট জাতীয় সংসেদ। তাই এ
সংগঠেনর নতা- কমীেদর দশ ও জনগেণর পে ভূিমকা পালন করেত িগেয় নানা জুলুম িনপীড়েণর িশকার
হেত হে
িতিনয়তই। অকাতের জীবন িবিলেয় িদেত হে জামায়ােত ইসলামীর নতাকমীেদর। প ু বরণ
কেরেছ জামায়ােতর অগিনত নতাকমী। শত জুলুম িনযাতেনর মেধ ও গণমা েষর এই আে ালন কখনই
থেম থাকেব না। াধীনতা উ রকােল হত া করা হয় ব দলীয় গণত । এর আেগ থেকই িনিষ িছল
ইসলােমর কথা বেল রাজনীিত করার অিধকার।
জামায়ােত ইসলামী স াস ও ভােয়ােল িবেরাধী গণতাি ক দল
জামায়ােত ইসলামী স াস ও ভােয়ােল িবেরাধী একিট গণতাি ক রাজ‣নিতক দল। িত ার পর থেক দীঘ
আে ালন সং ােম জামায়াত কখনই স াস কেরিন, স াসেক সমথন কেরিন। এখন হরতাল করেলও
জামায়ােতর নতাকমীরা বুেলট বামার মুেখ শৃংখলভােব আে ালন সং াম চািলেয় যাে । িবতিকত ও
িব িনবাচেনর মধ িদেয় ২০০৯ সােল মতায় আেস আওয়ামীলীগ। এেসই দশ ও জািত িবেরাধী
ষড়যে িল হয়। দেশ গনত চচার
ধীের ধীের সংেকািচত হেত থােক। িবেরাধীদেলর সভা সমােবেশ
বাধা দয়া
হয়। এক পযােয় জামায়ােত ইসলামীর সভা সমােবশ অেঘািষতভােব িনিষ করা হয়।
ধীের ধীের ঘেরায়া
বঠক ব কের দয়া হয়। জামায়ােত ইসলামীর শীষ নতৃবৃ েক বােনায়াট
অিভেযােগ
ফতার করা হয়। তারপরও নতাকমীরা কমসূিচ পালেন কান ধরেনর স াস বা
ভােয়ােলে র পথ বেছ নয়িন। ২০১১ সােল জামায়াতেক মােঠই নামেত দয়িন সরকার। ২০১১ সােলর শষ
িদেক রাজধানীেত িমিছল কের জামায়ােত ইসলামী। পুিলেশর চ ড বাধাঁ গালা িলর পর জামায়ােত
ইসলামী আইেনর িত
াশীল থেকেছ। আজ পয কাথায়ও অ িকংবা বআইনী কান িজিনস তারা
হােত তুেল নয়িন।
২০১৩ সােলর ৪ ফ য়াির রাজধানীর াণেক মিতিঝেলর শাপলা চ ের লােখা মা েষর উপি িতেত সমােবশ
কের জামায়ােত ইসলামী। স সমােবেশ পুিলশ বাধা দয়িন বেল ল ল মা েষর উপি িতেত সমােবশ হেলও
কান ধরেনর ভােয়ােয়ে র ঘটনা ঘেটিন। বরং স সমােবেশ জামায়ােতর নতাকমীেদর প
থেক আইন
শৃংখলা র াকারী বািহনীর সদ েদর ফুল িদেয় বরণ করার ঘটনাও ত কেরেছ িব বাসী। এেত মািণত
হেয়েছ, জামায়ােত ইসলামী স াসী কমকাে িব াস কের না। সরকার ধুমা রাজ‣নিতক উে ে িবেরাধী
মত দলেনর অংশ িহেসেব জামায়ােত ইসলামীেক িনমূল করার জ
যু াপরােধর িবচার
কের। যু াপরাধ
াইবু্নােলর আইন, এর গঠন ও িবচার ি য়া িনেয় দেশ িবেদেশ ব াপক সমােলাচনা রেয়েছ। এর
িব
কায ম ব
করেত জািতসংঘ থেক
কেরেছ আ জািতক মানবািধকার সংগঠন,
িবেশষ গণ, ব ি
বাংলােদশ সরকােরর িত আ ান জািনেয়েছ। িক সরকার কণপাত কেরিন।
ইসলাম ও আ জািতক স াসবাদ বইেত জামায়ােতর আমীর শহীদ মিতউর রহমান িনজামী িলেখেছনবাংলােদশ যমন ধমীয় মূল েবােধর গৗরেবা ল ঐিতে র ধারক বাহক, তমিন গণতাি ক মূল েবাধ ও
ঐিতে রও অিধকারী। বৃিটশ ভারেতর াধীনতা আে ালেনর একিট পযােয় যখন উপমহােদশ িবভ হয় তখন
এ জনপেদর লােকরা ত জািতস া সংর েণর তািগেদ ১৯৪৬- এর িনবাচেন ভারত িবভি র পে সবেচেয়
বশী জারােলা ও উে খ েযাগ ভূিমকা রােখ। পরবতী পযােয় পািক ােনর শাসকেগা ীর িতিট অ ায়
পদে েপর জারােলা িতবাদ কের তারা গণতাি ক ও িনয়মতাি ক উপােয়। ৪৮ ও ৫২- ত বাংলা ভাষােক
রা ভাষার মযাদা দয়ার আে ালন থেক
কের পূব ও পি েমর বষেম র িব ে য আে ালন ও সং ােম
তারা অংশ িনেয়েছ, তাও িছল অিহংস ও িনয়মতাি ক। এ জনপেদর গণমা েষর ায় শাসন ও ািধকার

িত ার আে ালন ৬৯- এর গণঅভু ান এবং ৭০- এর িনবাচন পয পুেরাটাই গণতাি ক, িনয়মতাি ক ও
অিহংস িতেরাধ ািধকােরর আে ালন াধীনতা যুে
প নয়। মূলত এটা িছল একটা চািপেয় দয়া যু ।
জনগেণর িনবািচত সংখ াগির দেলর হােত যথািনয়েম মতা হ া র করেল হয়েতা ইিতহাস হেতা িভ ।
বাংলােদশ ধমীয় মূল েবােধর দশ হওয়ার পাশাপািশ গণতে র দশও বেট। গণতাি ক আে ালেনর ফসলই
আজেকর বাংলােদশ। একিট সশ যুে র মাধ েম বাংলােদশ সৃি হেলও াধীন সাবেভৗম বাংলােদেশর সরকার
পিরচালনার দািয় তারাই হণ কেরেছ, যােদর এ দেশ সাংিবধািনক, গণতাি ক ও িনয়মতাি ক রাজনীিতর
বাইের কােনা রাজৈনিতক দশেনর ান নই। গণতাি ক চতনা স িলত এ রাজনীিতর ধারা এখােন
িতি ত
হেয়েছ িবিভ রাজৈনিতক দেলর নতৃে পিরচািলত ভাটািধকারসহ গণতাি ক, রাজৈনিতক ও অথৈনিতক
দািবদাওয়া আদােয়র দীঘ সং ােমর মাধ েম। অতএব এ ঐিতে র িশকড় এখােন মািটর গভীের
িতি ত। এ
দেশ স াসিনভর ও জি কােনা রাজৈনিতক দশন, তা য কােনা নােমই আর য পিরচেয়ই হাক না কন,
ঠাঁই পেত পাের না। আর ধমীয় জি বােদর তা
ই উেঠ না। কারণ বাংলােদেশ গণতাি ক ও িনয়মতাি ক
রাজনীিতর য ধারা, তার পায়েন দেশর ইসলামী জনতা এবং ইসলামী নতৃবৃ ও সংগঠনই ধান শি
িহসােব কাজ কের।
এসব িকছুর পেরও আজেকর স াসবােদর পৃিথবীেত স ােসর সং া,
ীড়নক এবং এর েয়াগ িনেয় িব া
সৃি হেয়েছ। আমােদর সমােজ আজ অপরাধী, সশ স াসী,
নীিতবাজ, ল ট, চির হীনরা যন সাধু!
আর িনরপরাধীেদরেক রা য ব বহার কেরন িমিডয়া ায়াল আর িবকৃত উপ াপনার মাধ েম বানােনা হে
মানবতা িবেরাধী, মৗলবাদ, জি , সেকেল, স াসী আরও কত িক? কখনও আবার আইএস, কখনও
বােকা হারাম, ইসলামী জি আর স ােসর দাসর বেল চারণা এখন একটা মু ােদােষ পিরণত হেয়েছ।
এজ
েয়াজন হয়না তথ - উপাত আর অকাট মাণািদর। েয়াজন পেড় না কান িনরেপ তদে র।
গােয়বলসীয় সূে র আেলােক িদেনর পর িদন চলেছ এই অসত চারণা।
কস ািড নং: ০০১
া ণবািড়য়ার নািসরনগের সংখ ালঘু স দােয়র উপর হামলা
১৯ অে াবর ২০১৬ া ণবািড়য়ার নািসরনগের পিব কাবা শরীফেক ব া কের ছিব পাে র জর ধের িহ
স দােয়র িবিভ বািড়- ঘের হামলা চালায় িব ু এলাকাবািস। পরবতীেত মা াসা িশ ক এবং শাসেনর
হ ে েপ পিরি িত িনয় েণ আেস।
জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ:
দেশর উ য়ন আর আওয়ামী লীেগর সফলতায় উ াদ হেয় িবএনিপ জামায়ােতর চ াে িহ স দােয়র উপর
হামলা চালােনা হেয়েছ বেল অিভেযাগ কেরন মনগড়া দাষােরােপ অভ আওয়ামী লীেগর চার স াদক হাছান
মাহমুদ (১) এবং যু সাধারণ স াদক মাহবুব উল আলম হািনফ(২)।
১/ ht t p: / / bangl a. bdnews24. com/ pol i t i cs/ ar t i cl e1239039. bdnews
২/ ht t ps: / / goo. gl / 8CwTTP

জামায়ােতর িববৃিত:

া ণবাড়ীয়ার নািসরনগের িহ স দােয়র মি র, বাড়ী- ঘর, ব বসা িত ােন হামলা ও লুটপােটর ঘটনায়
কান কান মহেলর প থেক রাজৈনিতক উে
েণািদতভােব জামায়াতেক জিড়েয় িমথ া ব ব দয়ায় তী
াভ এবং িন া াপন কের বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামীর নােয়েব আমীর ও সােবক এমিপ অধ াপক
মুিজবুর রহমান৭ নেভ র ২০১৬ এক িববৃিত দান কেরন(১)।

১/ht t ps: / / goo. gl / CkRmI d
আসল ঘটনা:
া ণবািড়য়ার বড় জুর িসরাজুল ইসলােমর নােম িতি ত শহেরর ভা ঘের জািময়া িসরািজয়া দা ল উলুম মা রাসার
ধান ফটেক ২িট তালা মের দয় বৃ রা। স সােথ পিব কাবা শরীেফর ছিবর উপর মূিত বিসেয় িবরাট পা ার সাঁিটেয়
দয়া হয়। একই ভােব শহেরর কাউতলী জােম মসিজদ ও শহরতলীর িবেজ ের জািময়াতুস
কায়দায় পা ার সাঁটােনা হয়। মা রাসা কতৃপ

া মা রাসায় একই

জলা ও পুিলশ কমকতােদর ঘটনািট জানান। সদর থানা পুিলশ খবর

পেয় মা রাসায় পৗঁেছ তালা ভেঙ গইট খুেল দয়। এিনেয় উে জনার সৃি হেল অ ীিতকর পিরি িত ঠকােত জলা ও
পুিলশ শাসেনর কমকতারা ানীয় িবিশ আেলমেদর িনেয় তাৎ িণক সভা কেরন। উে খ , গত ২৯ শ অে াবর পিব
কাবা শরীফেক ব িচ কের নািসরনগর উপেজলার হিরপুর ইউিনয়েনর হিরণেবড় ােমর জগ াথ দােসর ছেল রসরাজ
দাস তার ব ি গত ফসবুক অ াকাউ ট থেক একিট পা
উপেজলা সদের সংখ ালঘুেদর

দন। এ ঘটনার জর ধের গত ৩০ শ অে াবর

ত
ৃ কারীরা

মি র ও ঘর- বািড়েত হামলা চািলেয় ভাঙচুর ও লুটপাট কের।(১)

১/http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=38813
https://youtu.be/p6C_37KxfyI

কস ািড নং: ১
রামু বৗ প ীেত হামলা
জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ:
রামুর বৗ প ীেত হামলার ঘটনা একিট পিরকি ত সশ জি বাদী আ মণ। এ জি বাদীেদর সে ক বাজার
ও চ ােমর ব জামায়াত সদ জিড়ত আেছ। এমন তথ রা ম ণালেয় রেয়েছ বেল জািনেয়েছন তথ ম ী
হাসা ল হক ই । 1
জামায়ােতর িববৃিত:
২০১২ সােলর ১৯ অে াবর কািশত কেয়কিট সংবাদপে র িরেপােট সরকার কতৃক গিঠত তদ কিমিটর
িতেবদেনর বরাত িদেয় রামুর বৗ প ী, মি ের হামলা, ভাঙচুর, অি সংেযাগ আর লুটপােটর ঘটনায়
বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামীর ানীয় নতাকমীরা জিড়ত িছল মেম যসব কথা লখা হেয়েছ, তার তী
িন া ও িতবাদ জািনেয়েছন বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী। এক িববৃিতেত বলা হেয়েছ, রামুর ঘটনার সে
জামায়ােতর কােনা নতাকমীর সংি তা িছল না। িমথ া মামলায় জড়ােনার উে ে ই তােদর নােম অপ চার
চালােনা হে । আমরা ঘটনার পর থেকই জামায়ােতর প থেক বেল আসিছ ওই ঘটনার সে জামায়ােতর
কউ জিড়ত িছল না। আমরা ঘটনার ু তদ ও িবচার দািব কের আসিছ।
আসল ঘটনা:
২০১২ সােলর ২৯ সে র রােত বৃ রা একেযােগ হামলা চালায় রামুর ঐিত বাহী ১২িট বৗ িবহার ও
বৗ প ীেত। রামুেত উ ম বড়ুয়া নােম এক যুবেকর িব ে ফসবুেক পিব কারআন শিরফ অবমাননার
অিভেযাগ এেন ২০১২ সােলর ২৯ সে র রােত উ ধমা গা ী রামুর ১২িট াচীন বৗ িবহার ও ৩২িট
1

, http://goo.gl/Fbs8IK

বসতঘের অি সংেযাগ কের। এ সময় আরও ছয়িট বৗ িবহার ও শতািধক বসতঘের ভাঙচুর ও লুটপাট করা
হয়। পরিদন উিখয়া- টকনােফ আরও কেয়কিট বৗ িবহার ও বসিতেত একই ঘটনা ঘেট। 2
পেরর ঘটনা:
ঘটনায় ক বাজােরর রামু, উিখয়া, টকনাফ এবং ক বাজার সদর থানায় ১৯িট মামলা দােয়র করা হয়।
এসব মামলায় ৩৭৭ জেনর নামসহ অ াতনামা ১৫ হাজার জনেক আসািম করা হয়। পের তদ সােপে
সব েলা মামলার অিভেযাগপ দওয়া হয়। ১৯িট মামলার কবল একিট আপসসূে িবচার কাজ শষ হেয়েছ।
মামলািটর চাজিশটভু ৩৮ জন আসািমর সবাই খালাস পেয়েছন। বািক ১৮িট মামলার িবচার কাজ অব াহত
রেয়েছ। িবচারাধীন এসব মামলায় ৯১০ আসািমর মেধ অধশতািধক আসািম পলাতক রেয়েছন। বািকরা জািমেন
রেয়েছন। 3

কস ািড নং: ২
পে াল বামা হামলার আসল িচ
গণত
িত ার জ ২০ দলীয় জােটর লাগাতার আে ালন স েক দশ- িবেদেশর কািট কািট মা ষেক
িব া করেত প লেবামা ও ককেটল হামলা চািলেয় সাধারণ মা ষ হত ার দায় আে ালনরত িবএনিপ ও
জামায়াত- িশিবেরর ওপর চািপেয় তােদর হাজার হাজার নতাকমীেক মামলায় জড়ােনা হেয়েছ। এমনিক
বািড়ঘের, মেস, ছা াবােস হামলা চািলেয় ২০ দলীয় নতাকমীেদর তুেল িনেয় ম ও হত া করবার মেতা
ারজনক দৃ া
াপন করা হেয়েছ। ২০ দলীয় জােটর নতাকমী ধু নন, তােদর সাধারণ সমথকরাও
রহাই পাে ন না পুিলশী িনযাতেনর হাত থেক। একিট গণতাি ক দেশ মতাসীনেদর িবপে যায় এমন
িভ মত পাষণকারী থাকেতই পােরন। িক সটা যিদ িনমূল কের ফলবার পযােয় চেল যায়, তাহেল দেশ
গৃহযুে র মেতা ভয়াবহ পিরি িত সৃি হেত পাের। এমন অনাকাি
ত পিরণিত দশ ও জািতর জ কখনই
কল াণকর হেত পাের না।
২০ দলীয় জােটর তরফ থেক বার বার বলা হে ভয়ংকর সব স াসী হামলা বা পুিড়েয় মা ষ হত ার সে
তােদর কানও সংি তা নই। আসেল পে াল বামা হামলার সােথ সরাসির শাসক দেলর নতাকমীরাই
জিড়ত। সরকার মুেখ অবাধ তথ বােহর কথা বলেলও আসেল গণমাধ ম েলার মত কােশর কান াধীনতা
নই। এ কারেন সকল খবর অবােধ জন ুেখ আসেছ না। তারপরও িকছু িকছু সংবাদ কািশত হেয়েছ। তারই
িকছু িনেচ তুেল ধরা হেলা:
১- পগে

বামা বানােত িগেয় ৪ ছা লীগ নতাকমী আহত

জলার পগ উপেজলার ছানাব এলাকায় বামা বানােত িগেয় ছা লীেগর ৪ নতাকমী
তর আহত
হেয়েছন। ২০১৫ সােলর ৫ ফ য়াির গভীর রােত ছা লীগ নতা শাহীন িময়ার িনয় ণাধীন একিট ঝুেটর
গাডাউেন
বামা
বানােনার
সময়
এ
ঘটনা
ঘেট।
পুিলশ ানীয়েদর বরাত িদেয় জানায়, গত বুধবার রাত ২টার িদেক ছানাব এলাকার ইউিনয়ন ছা লীগ নতা
শািহন িময়ার ঝুেটর গাডাউেন বামা িবে ারেণর শ
নেত পায় এলাকাবাসী। পের খবর পেয় ভুলতা ফাঁিড়
2
3

, http://www.kalerkantho.com/online/national/2015/09/29/273463
, http://goo.gl/wfVs95

পুিলশ ঘটনা েল িগেয় জানেত পাের সখােন বামা বানােনার সময় রকমত উ াহ, শাহীন িময়া, কিবরসহ ৪
জন
তর আহত হেয়েছ। এেদর মেধ উপেজলার ছানাব এলাকার ৯নং ওয়াড আওয়ামী লীেগর সহ- সভাপিত
আব ল হাই িময়ার ছেল রকমত উ াহেক ( ২৭) আশংকাজনক অব ায় রাজধানীর প ু হাসপাতােল ভিত করা
হেয়েছ।
( সূ :

দিনক যুগা র, ৬ ফ য়াির, ২০১৫

www. j ugant or . com/ l ast - page/ 2015/ 02/ 06/ 216325
সূ : আমারেদশ অনলাইন, ৬ ফ য়াির, ২০১৫
ht t p: / / www. amar deshonl i ne. com/ pages/ det ai l s/ 2015/ 02
06/ 268999
২- রািবেত পে ালেবামা আর ককেটল িবে ারেণর দায় ীকার করল ছা লীগ
িবএনিপ সমিথত ২০ দলীয় জােটর ডাকা চলমান হরতাল- অবেরােধ রাজশাহী িব িবদ ালয় ক া ােস এবং
িব িবদ ালয় সংল এলাকায় পে ালেবামা হামলা আর ককেটল িবে ারেণর দায় ীকার কেরেছ িব িবদ ালয়
শাখা ছা লীগ। ২০১৫ সােলর ৫ ফ য়াির বলা ১১ টার িদেক বাংলােদশ ুেড ট লীগ, রাজশাহী
িব িবদ ালয় নােমর ছা লীেগর অিফিসয় াল ফসবুক পজ থেক এ দায় ীকার করা হয়। এিদেক ওই
পেজর অ াডিমনেদরেক িশিবরকমী বেল আখ ািয়ত কেরেছন ক ীয় ছা লীগ সভাপিত বিদউ ামান সাহাগ।
রািব ছা লীেগর অিফিসয় াল ফসবুক পজিটর একিট াটােস ব উে খ করা হয়, িচ া কেরা মামা িক
ইন। পে াল বাম ককেটল মারিছ আমরা আর দাষ হে িবএনিপ ছা দল জামায়াত িশিবর এর। এেকই
বেল পিলিটকস। ওই পজিটর িল িট হল
( ht t ps: / ww/ w. f acebook. com/ Bangl adeshSt udent LeagueRaj shahi Uni ver si t
y)
সূ :

দিনক আমারেদশ, ৬ ফ য়াির, ২০১৫

ht t p: / / www. amar deshonl i ne. com/ pages/ det ai l s/ 2015/ 02/ 06/ 268893#. VNW
t xC4VLJY
৩- পে াল বামাসহ ই যুবলীগ নতােক আটক
িম ার চৗ াম উপেজলার জগ াথ দীিঘ ইউিনয়েনর কসিক মাড় এলাকা হেত পে াল বামাসহ ই
যুবলীগ নতােক আটক কেরেছ পুিলশ। তােদর নাম মািনক ও বাবুল বেল জানা গেছ। আটক জনই জগ াথ
দীিঘ ইউিনয়ন যুবলীেগর নতা। এলাকাবাসী ও ত দশী সূে জানা যায়, গত বুধবার রাত ১১টার িদেক ওই
ই যুবলীগ নতােক আটক করা হয়। তেব চৗ াম থানার ভার া কমকতা ( ওিস) উ ম মার চ বতী
আটেকর িবষয় অ ীকার কের বেলন, রােড পিরত অব ায় িট পে াল বামা উ ার করা হেয়েছ। কাউেক
আটক করা হয়িন। শষ খবর পাওয়া পয ওই ই যুবলীগ নতা থানােতই িছল বেল জানা গেছ।
সূ : শীষ িনউজ ডট কম ( অনলাইন িনউজ পাটাল) , ৫ ফ য়াির, ২০১৫
ht t p: / / www. sheer shanews. com/ 2015/ 02/ 05/ 67859
৪- বােস আ েনর চ া, ছা লীেগর ৩ নতা- কমী আটক

মা রা শহেরর পারনা য়ািল ক ীয় বাস টািমনাল এলাকা থেক ছা লীেগর িতন নতা- কমীেক আটক কেরেছ
পুিলশ। তাঁরা বােস আ ন ধরােনার চ া করিছেলন বেল িনি ত কেরেছ পুিলশ। আজ বুধবার রাত পৗেন
আটটার িদেক তাঁেদর আটক করা হয়। আটককৃত ব ি রা হেলন, জলা ছা লীেগর ধমিবষয়ক স াদক
সা াদ মা া ( ২৪) , ছা লীগকমী িলমন ( ২২) ও রানা ( ১৯) । তাঁেদর কােছ প লভিত িট বাতল ও
িদয়াশলাই পাওয়া গেছ।
সূ :

দিনক থম আেলা, ১ জা য়াির, ২০১৪

ht t p: / / m. pr ot hom- al o. com/ bangl adesh/ ar t i cl e/ 113167/
৫- চুয়াডা ায় বামাসহ যুবলীগকমী আটক
চুয়াডা ার জীবননগর উপেজলায় নাশকতািবেরাধী অিভযােন িট শি শালী বামাসহ এক যুবলীগকমীেক আটক
কেরেছ পুিলশ।বৃহ িতবার উপেজলার মা ফদহ াম থেক যুবলীগকমী িমজা র রহমান িমজােক ( ৩৪)
আটক করা হয়। িতিন একই ােমর ফজলুর রহমােনর ছেল। পুিলশ জানায়, মা ফদহ ােমর িতন রা ার
মােড় যুবলীগকমী িমজা সে হজনকভােব ঘারাঘুির করিছল। পের িজ াসাবাদ করেল তার কথায় পুিলেশর
সে হ হয়। এসময় তার শরীর ত ািশ কের িট শি শালী বামাসহ তােক আটক করা হয়। জীবননগর থানার
ভার া কমকতা ( ওিস)
মায়ুন কিবর জানান, িমজা র রহমানেক িট শি শালী বামাসহ হােতনােত
আটক করার পর িজ াসাবাদ শেষ আদালেতর মাধ েম জলহাজেত পাঠােনা হয়।
সূ : আরিটএনএন ( অনলাইন িনউজ পাটাল) , ৫ ফ য়াির, ২০১৫
www. r t nn. net / bangl a/ / newsdet ai l / det ai l / 1/ 1/ 99914

কস

ািড নং: ৩

নারায়নগে

িক হত াকা ড

জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ:
২০১৩ সােলর ৬ মাচ অপহরেণর িদন পর ৮ মাচ লাশ পাওয়া যায় তানভীর মাহা দ কীর। আর এই দাষ
চাপােনা হে জামায়াত- িশিবেরর ওপর। তার িপতা নারায়ণগ গণজাগরণ মে র অ তম উেদ া া রিফউর
রািবব। এজ এ হত ার কারণ িহেসেব জামায়ােতর িব ে রাি র যু ােপারােধর শাি দািবেক মেন করা হয়।
িক এর ই িদন পেরই রাি িনেজই তার স ান হত াকাে ডর জ জামায়াত- িশিবেরর িদেক সরকারী মহেলর
দাষােরাপ িমথ া বেল ঘাষনা দন।
জামায়ােতর িববৃিত:
িবিভ মহল থেক নারায়ণগে
িক হত ার দায়ভার জামায়ােতর ওপর চাপােনা হেলও তার িপতাই এ দািব
অি কার কেরন। জামায়ােতর প
থেকও এ দািব অ ীকার কের বলা হেয়েছ, য কান হত াকা হেলই
জামায়ােতর ভাবমযাদা ূ করার লে ই তার দায়ভার চাপােনা হয়। এ ঘটনাও তার ব িত ম নয়।

আসল ঘটনা:
২০১৩ সােলর ৬ মাচ বুধবার অপহরেণর িশকার হয় তানভীর মাহা দ কী। ৭ মাচ অত মধাবী ছা
িকর
এ
লেবল পরী ার ফল কািশত হয়। ওই পরী ায় িক দেশর সেবা না ার পেয়িছল।
িদন পর
কীর লাশ পাওয়া যায় ৮ মাচ
বার শহেরর চারারেগাপ এলাকায় শীতল া নদী সংল খােল। এরও িদন
বােদই কীর িপতা রিফউর রািবব সাং ৃিতক জােটর এক সমােবেশ সরাসিরই বেলন,
কী হত াকাে ডর জ
4
জামায়াত- িশিবর দায়ী নয়।
পেরর ঘটনা:
কী খুন হওয়ার জ তার বাবা রিফউর রািবব দায়ী কেরেছন আওয়ামী লীগ নতা শামীম ওসমানেক। একই
অিভেযাগ এেন শামীম ওসমানেক অবাি ত ঘাষণা কেরেছন নারায়ণগ িসিট কেপােরশেনর ময়র সিলনা
হায়াত আইভীও। রিফউর রািবব অিভেযাগ কেরন, বাস ভাড়া কমােনার আে ালেন সি য়তা, রলওেয়র
জিমেত মােকট িনমােণর িতবাদ এবং নারায়ণগ িসিট কেপােরশন িনবাচেন সিলনা হায়াত আইভীর পে
কাজ করার কারেণই তার ছেল কীেক খুন কেরেছ শামীম ওসমান। রাজৈনিতক হাতার জিড়ত থাকার কারেণ
িতন বছর পার হেয় গেলও আজও কান অিভেযাগপ দািখল করেত পািরিন তদ কারী সং া র াব । [ 5] [ 6]
কস ািড নং: ৪
সাঈদীর যু াপরাধ মামলার সা ী মা ফা হত াকা

জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ:
২০১৩ সােলর ৮ িডেস র চােরর হামলায় িনহত হন জামায়াত নতা মাওলানা দলাওয়ার হাসাইন সাঈদীর
যু াপরাধ মামলার রা পে র সা ী মা ফা হাওলাদার ( ৫৫) । িক িবিভ গনমাধ েম এ হামলার জ
দায়ভার চাপােনা হয় বাংলােদেশর ইসলামী আে ালেনর অ পিথক দল বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী ও
ছা সমােজর নিতক চির গঠেনর হািতয়ার বাংলােদশ ইসলামী ছা িশিবের র ওপর। এ যন উদর িপি ড
বুেদার ঘােড় চাপােনার েচ া আর িক! বাংলািনউজ টােয়ি টেফাের ৮ িডেস র ৯: ৩২ িমিনেট জামায়াতিশিবর সাঈদীর যু াপরাধ মামলার সা ীেক হত া কেরেছ মেম থম সংবাদ চার কের। এর পের অ া
গণমাধ মও তার অ সরণ কের সংবাদ কাশ করেত
কের।
জামায়ােতর িববৃিত:
এ ঘটনার তী িন া ও জার িতবাদ জািনেয় ১০ িডেস র ম লবার বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামীর প
থেক বলা হেয়েছ,
িবিভ অনলাইন িনউজ ও গণমাধ েম জামায়াত- িশিবর সাঈদীর যু াপরাধ মামলার
সা ীেক হত া কেরেছ মেম য সংবাদ চার কেরেছ তা স ূণ িমথ া, কা িনক, বােনায়াট ও অসৎ
রাজৈনিতক উে
েণািদত। এ ধরেনর অপকেমর সােথ জামায়াত- িশিবেরর কউ সংি
নয়। রাজৈনিতক
ফায়দা হািসেলর জ অত পিরকি তভােব এই িমথ া চারণা চালােনা হেয়েছ। এই ঘটনা জামায়াতিশিবেরর উপর চািপেয় িদেয় িমথ া চারণা চালােনা হে । পূেব কািশত খবর আর িনহত হওয়ার পরবতী খবর
কাশ থেক তীয়মান হয় য, অসৎ রাজৈনিতক উে
সাধেনর জ এ অপ চার চালােনা হে ।7
4

, http://goo.gl/pAqPPi
, http://www.dailysangram.com/news_details.php?news_id=111624
6
, http://boishakhi.tv/3196
7
, http://www.dailysangram.com/news_details.php?news_id=134018
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আসল ঘটনা:
২০১৩ সােলর ৮ িডেস র শিনবার িদবাগত রাত একটার িদেক এক চার মা ফা হাওলাদােরর িজয়ানগর
উপেজলার হাগলাবুিনয়া ােমর িনজ বািড়েত িসঁদ কেট ঘের ঢােক। এ সময় তার ী হািসনা বগম তা টর
পেয় চার চার বেল িচ কার িদেল ওই চার তােক ধারােলা অ িদেয় আঘাত করেল তার হাত কেট যায়।
মা ফা তার ীেক র া করেত গেল চার মা ফােকও আঘাত কের। এেত মা ফার মাথা মারা ক জখম হয়।
ওই রােত তােদর জনেক িপেরাজপুর সদর হাসপাতােল িনেয় াথিমক িচিক সা দয়া হয়। মা ফার অব া
আশ াজনক হেল থেম তােক খুলনা ও পের ওই রােতই ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল পাঠােনা হয়।
সখােন আইিসিসইউেত িচিক সাধীন অব ায় সামবার মধ রােত িতিন মারা যান। 8

পেরর ঘটনা:
সাঈদীর িব ে দােয়রকৃত যু াপরাধ মামলার সা ী মা ফা হাওলাদার বৃ েদর হােত খুন হওয়ার ায় এক
মাস হেলও কৃত খুিনরা ধরা না পরায় মিকর মেধ িছল মা ফার পিরবার। এ হত াকাে র পর িদন পুিলশ
অ াতনামা ৭ জনেক ফতার করেলও কৃত খুিনরা রেয় গেছ ধরােছাঁয়ার বাইের। িনহত মা ফার ভাই আঃ
মিজদ হাওলাদার হত া ঘটনার পরপরই এ ব াপাের িজয়ানগর থানায় একিট মামলা দােয়র কেরিছেলন।
িজয়ানগর থানার ভার া কমকতা ( ওিস) কাম
ামান তালুকদার যুগা রেক জানান, হত া মামলািট
অিধকতর তদে র জ িডিবেত ানা র করা হেয়েছ। িতিন আরও জানান, হত ার ু না পাওয়া পয
আসািমেদর ফতাের তােদর অিভযান অব াহত থাকেব। 9

কস ািড নং: ৫
রানা াজা ধেস জামায়াত জিড়ত নয়
জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ:
২০১৩ সােলর ২৩ এি ল ম লবার সকােল রানা াজা ভবেনর তৃতীয় তলায় ফাটল দখা িদেলও তা আমেল
ননিন ওই ি িডংেঢর মািলক রানা। বরং পরিদন বুধবার সকােল িবএনিপর নতৃ াধীন ১৮ দেলর ডাকা
হরতােলর িব ে িমিছল করার জ ব িছেলন িতিন। সকােল সখােন লাকজন জেড়া কেরন িমিছেলর জ ।
এই ঘটনার ওপর িভি কের তৎকালীন রা ম ী মিহউি ন খান আলমগীর বেলন, জামায়াত- িশিবেরর
নতারা ওই িবি ংেয়র খুিট ধের নাড়া চাড়া করেল খবনিট ধেস পেড়। 10
জামায়ােতর িববৃিত:

8

, http://www.amardeshonline.com/pages/details/2013/12/11/228028#.Vx7uJfl97IU
, http://www.jugantor.com/old/bangla-face/2014/01/04/56020
10
, http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2013-04-25/news/347628
9

সাভােরর ধেস পড়া ভবন রানা াজােক রাজৈনিতক উে ে
ব বহার করা হেয়েছ বেল দািব কেরিছল
বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী। দলিট আরও বেলিছল, ভবনধেসর এ ঘটনা একিট পিরকি ত হত াকা ।
ধানম ী,
রা ম ী কউই এর দািয় এড়ােত পােরন না। ২০১৩ সােলর ২৬ এি ল
বার এক িববৃিতেত
জামায়ােতর ভার া সে টাির জনােরল রিফ ল ইসলাম খান এসব কথা বেলন। ওই িববৃিতেত রানা াজার
মািলক যুবলীেগর কউ নয় বেল জাতীয় সংসেদ ধানম ীর ঘাষণা এবং ফাটল ধরা খুঁিট ও গট নাড়াচাড়া
করায় ঘটনা সংঘিটত হেত পাের বেল গণমাধ েম দওয়া রা ম ীর ব ব েক হতাহত ব ি েদর সে
উপহাস বেল উে খ করা হয়।11
আসল ঘটনা:
২০১৩ সােলর ২৪ এি ল সাভার বাস
াে ড নয় তলা ভবন রানা াজা ধেস পড়েল পাঁচিট কারখানার ১
হাজার ১৩৬ জন িমেকর ক ণ মৃতু হয়। আহত হন কেয়ক হাজার িমক। এখেনা ৭৪িট লােশর পিরচয় জানা
যায়িন। িবে র ইিতহােস রানা াজা ধস ৩য় বৃহ ম িশ
ঘটনা িহেসেব িবেবিচত হেয়েছ। বাংলােদেশর ওই
ঘটনা আ জািতক সব গণমাধ েম িশেরানাম হেয় উেঠিছল। ২৩ এি ল রানা াজায় ফাটল ধরার পর ঝুিঁ ক
জেনও িমকেদর কাজ করেত বাধ করা হেয়িছল। কাজ না করেল মািলেকর প থেক চাকিরচু িতর মিকও
দওয়া হেয়িছল। ফেল বাধ হেয় কােজ যাগ িদেয় বরণ করেত হেয়েছ মৃতু র পয়ালা। [ 12] [ 13]

পেরর ঘটনা:
রানা াজা ধেসর িট মামলায় ভবন মািলক সােহল রানাসহ ৪১ জনেক আসািম কের তদ
িতেবদন তরী
কের পুিলশ। পের আসল ঘটনার উপলি কেরই সই রা ম ী ম খ আলমগীর রানা াজার মািলক সােহল
রানােক
াের আইনশৃ লা র াকারী বািহনীেক িনেদশ দন। [ 14] [ 15]
কস ািড নং: ৬
পুিলশ কনে বল মিফজুল হত াকা ড

জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ:

11

, http://archive.prothom-alo.com/detail/news/348040
, http://goo.gl/FD9Qcp
13
, http://www.somewhereinblog.net/blog/kobid/29943761
14
, http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2013-04-25/news/347628
15
, http://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article975585.bdnews
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২০১৩ সােল ৮ মাচ
বার রােত কয়রার আংিটহারার গালখািল এলাকায় আসামী ধরেত িগেয় লীিব হেয়
িনহত হন কনে বল মিফজুল ইসলাম। জামায়াত- িশিবেরর লীেত এ হত াকা ড হেয়েছ বেল পুিলশ পার
গালাম রউফ খান দািব কেরন। পের ময়না তদে দখা যায় তার শরীের রাবার বুেলেটর িচ পাওয়া গেছ।
তাহেল িক জামায়াত িশিবর রাবার বুেলটগান ব বহার কেরেছ- এ ে র জবােব এিড়েয় যান মামলার
তদ কারী কমকতা বাবুল আকতার খিলফা।16

জামায়ােতর িববৃিত:
এমন দাষােরােপর পর জামায়ােতর প থেক বলা হেয়েছ, ঐ হত াকা ড পিরকি ত, আমােদর ফাঁসােনা
হে । এিদেক ঘটনার পরিদন ৯ মাচ সকােল কয়রা থানার ওিস ফজলুর রহমান আংিটহারা এলাকায় পিরেতােষর
বািড় থেক একিট লাইেস করা ব ক থানায় িনেয় যান। এ ব াপাের পিরেতাষ জানান, ওিস সােহব এেস
ব ক িনেয় গেছন। ব কিট পুিলশ জ দিখেয়েছ। এেত মাণ কের জামায়াত- িশিবরেক জিড়েয় সরকার ও
তার দাসরসহ মহলিবেশেষর ব ব , িববৃিত, িমথ াচারসহ যাবতীয় কমকা ডই পিরকি ত ষড়যে র অংশ।
িদন কেয়ক বােদ হেলও এ ষড়য কাশ পেয়েছ। িচি ত হেয়েছ ষড়য কারীরা।
আসল ঘটনা:
মিফজুেলর শরীের রাবার বুেলট পাওয়া গেছ বেল ময়না তদ শেষ জানান খুলনা মিডেকল কেলজ
হাসপাতােলর িচিকৎসক নেব নাথ িব াস। ময়না তদে র সময় তার বাম পােয়র ত ান থেক
িট রাবার
বুেলট পান বেল জানান িতিন। এ খবের পুিলশ শাসেনর মেধ ব াপক তালপাড়
হেয়েছ।
পেরর ঘটনা:
এ ঘটনার এখনও কান জট খােলিন। হত াকাে র কেয়কিদন জামায়াতেক দাষােরাপ চালােনার পর তা থেম
যায়।

কস ািড নং: ৭
িপলখানা হত াকা ড

জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ:
নপেথ আইএসআই
িশেরানােম ২০১৩ সােলল ২ নেভ র িপলখানার হত াকাে ডর ঘটনার সময়
জামায়ােতর কেয়কজন শীষ ানীয় নতা- ফােন বাই, ল ডন এবং ইসলামাবােদর আইএসআইর চরেদর
সে ঘটনা িনেয় িব ািরত আেলাচনা কেরেছ বেল খবর কাশ কের দিনক জনক । এ খবেরর মাধ েম
জামায়াতেক দায়ী করা হে িপলখানা হত াকাে র জ ।

জামায়ােতর িববৃিত:
16

, http://www.dailysangram.com/news_details.php?news_id=111624

জামায়াতেক জিড়েয় এমন িমথ া িরেপােটর িতবাদ কের জামায়ােতর প থেক বলা হেয়েছ, এ িরেপাটিটর
কান িভি নই। এ িরেপােট গাটা ( িবিডআর) িবে ােহ জামায়াত নতা মিতউর রহমান িনজামী ও আলী
আহসান মাহা াদ মুজািহদও নানাভােব সহেযািগতা কেরেছ। মেম য কথা লখা হেয়েছ তা এেকবাের ডাহা
িমথ া। দিনক জনকে র এ সব ম ব সৈবব িমথ া। জামায়ােত ইসলামীর ভাবমযাদা ু করার হীন উে ে ই
দিনক জনকে র িরেপােট জামায়ােত ইসলামীর নতৃবৃ েক জিড়েয় িমথ া ম ব করা হেয়েছ।

আসল ঘটনা:
২০০৯ সােলর ২৫ ও ২৬ ফ য়াির িবে ােহর নােম িপলখানায় িবিডআর সদর দ ের ঘেটিছল এক নারকীয়
হত াকা । এ ঘটনায় ৫৭ সনাকমকতাসহ ৭৪ জন াণ হারান। িনয়া কাঁপােনা এই আিম ম াসাকােরর
নপেথ র নায়কেদর আড়াল কের িবচােরর মুেখামুিখ করা হেয়েছ ৮৫০ িবিডআর জওয়ান। 17আসািমর সংখ ার
িদক থেক এিট পৃিথবীর সবেচেয় বড় হত া মামলা। এর বশ কেয়কিদন পেরই উইিকিলকেসর মাধ েম ফাস হয়
আসল তথ । উেঠ আেস ভারেতর গােয় া সং া র ,
ধানম ী শখ হািসনা, তার পু সিজব ওয়ােজদ
জয়, জনােরল মইন উ আহেমদ, যুবলীেগর সােবক সাধারন স াদক মীজা আজম, এলিজআরিড িতম ী
জাহা ীর কিবর নানক, তৎকালীন রা ম ী সাহারা খাতুন, শখ সিলম: শখ হািসনার ফুফাত ভাই,
রা িতম ী সােহল তাজ, কেনল ফা ক খান, লালবাগ আওয়ামীলীেগর এমিপ হাজী সিলম,
আওয়ামীলীেগর ৪৮ নং ওয়ােডর সভাপিত তারাব আলী ও তার ছেল লদার িলটন, মিহউি ন খান আলমগীর
এবং হাসা ল হক ই র নাম।18

পেরর ঘটনা:
ব ল আেলািচত িপলখানা হত া মামলার রােয় িডএিড তৗিহদসহ ১৫২ জনেক মৃতু দ ; িবএনিপ নতা নািসর
উি ন আহেমদ িপ টু ও আওয়ামী লীগ নতা তারাব আলীসহ ১৬০ জনেক যাব ীবন; ২৬২ জনেক িতন
থেক দশ বছর িবিভ ময়ােদ কারাদ দয়া হেয়েছ। আর অিভেযাগ মািণত না হওয়ায় বক র খালাস
পেয়েছন ২৭১ আসািম।[ 19] [ 20]

কস ািড নং: ৮
িহ েদর ওপর িনযাতন

জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ:
িহ েদর ওপর জামায়াত হামলা চািলেয়েছ, তােদর বািড়- ঘর, মি র ভাংচুর, স ি দখল কের িনেয়েছ।
এমন িমথ া খবর কাশ কেরেছ হলুদ সাংবািদকতা। ২০১৩ সােলর ৪ নেভ র দিনক সমকাল পি কার শষ
পৃ ায় পাবনায় িহ বাড়ী- মি ের জামায়ােতর হামলা , ১২ িডেস র দিনক জনকে
এসেক িসনাহার
বািড়েত জামায়াত অি সংেযাগ কেরেছ , ২১ িডেস েরর িদ ডইলী ার পি কার থম পৃ ায় Jamaat
At r oci t y Hi ndus, AL men deser t homes deser t homes িশেরানােমর িরেপােট
17

, http://www.amardeshonline.com/pages/details/2015/02/25/272184#.Vza3d4R97IU
, http://probasebangladesh.com/2013.11.05.9691.html#.Vza3dYR97IU
19
, http://www.bbc.com/bengali/news/2013/11/131105_an_bdr_mutiny_verdict
20
, http://probasebangladesh.com/2013.11.05.9691.html#.Vza3dYR97IU
18

সাত ীরা জলার িবিভ ােন জামায়াত- িশিবেরর লােকরা িহ ও আওয়ামী লীেগর লাকেদর ২০০ থেক
২৫০িট বািড়েত হামলা চািলেয় বািড়- ঘর, দাকান পুিড়েয় িদেয়েছ - এমন হাজােরা দাষােরাপ করা হেয়েছ
জামায়ােতর ওপর। িক তার কান মাণ পশ করেথ পােরিন।
জামায়ােতর িববৃিত:
এ ব াপাের জামায়ােতর প থেক বরাবরই বলা হে , সাত ীরা ও নীলফামারী জলার কাথাও কান িহ
এবং আওয়ামী লীেগর নতা- কমীেদর বািড়েত ও দাকােন, িবচারপিত ের
মার িসনহার ােমর বািড়েত
অি সংেযাগ এবং জাতীয় সংসদ সদ আসা ামান নূেরর গািড়র বহের, কিথত হামলা এবং অি সংেযাগ ও
লুটপােটর ঘটনার সােথ জামায়াত- িশিবেরর কান স ক নই।
আসল ঘটনা:
আসল ঘটনার পছেন কারা জিড়ত, তা সকেলর কােছ
। িকছু মুনা দেখ নয়া যাক- সদর উপেজলার
জালালাবাদ জলদাস পাড়ায় আওয়ামী লীগ নতার নতৃে রােতর আঁধাের এক িহ পিরবােরর ওপর হামলা ও
তােদর বসতিভটা দখল করা হেয়েছ। এ সময় স াসীেদর হামলায়
তর আহত হেয়েছন ৪ জন। এছাড়া
ণালংকার ও টাকা লুেটরও অিভেযাগ উেঠেছ। পের চলিত বছেরর ৯ মাচ িহ েদর প থেক মামলা করা হয়।
ঘটনার ১ম আসািম আওয়ামী লীেগর সে টাির সাইফুল ইসলাম ম ার িহ েদর বেলন,
তামরা বাংলােদেশ
কয় জন িহ আছ? ধােনর খড় িদেয় পাড়া িদেলও খড় বেচ যােব। মা ান িদেয় আেরা িবিভ ধরেনর
মিক িদে ন িতিন। িহ রা এখনও মিকর মুেখ আেছ।21
বাংলােদেশ সংখ ালঘু িনযাতেনর ঘটনায় বাংলােদশ িহ , বৗ ি ান ঐক পিরষেদর ক ীয় নতা
ত
চৗধুরী বেলেছন, সংখ ালঘু িনযাতেনর ঘটনায় জামায়াত- িশিবর জিড়ত এটা একটা াগােন পিরণত হেয়েছ।
বা েব এমনিট নয়, বরং আওয়ামী লীগই এর সে জিড়ত। 22
মু ীগে র লৗহজংেয় নৗকা তীেক ভাট দয়ায় পরািজত আওয়ামী লীেগর িবে াহী চয়ারম ান াথীর কমী ও
সমথকরা হামলা চািলেয়েছ। হামলাকারীরা িহ স দােয়র ১৫িট বািড়ঘর ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়। এসময়
ধারােলা অে র আঘােত ২০- ২৫ জন নারী ও পু ষ আহত হন। 23

কস ািড নং: ৯
জামায়াত- জি িমথ া স ক

জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ:

21

, http://goo.gl/V9bQ9t
, http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=12337
23
, http://goo.gl/A3nXF0
22

বাংলােদশ জামায়ােত ইসলািম িবিভ জি সংগঠেনর সে যু এমন িশেরানােম বারবার িতেবদন কাশ
করেছ দেশর সংবা দপ েলা। এর মাধ েম জামায়ােতর মযাদা ূ করার চ া করেছ। ২০১৪ সােলর ১৮
ফ য়াির দিনক জনক ও যায়যায় িদন পি কার থম পৃ ায় জামায়ােতর আল- কায়দা কােনকশন
িশেরানােম িরেপাট করা হেয়েছ। 24

জামায়ােতর িববৃিত:
এ ব াপাের জামায়ােতর প
থেক বলা হেয়েছ, জামায়ােত ইসলামী এবং ইসলামী ছা িশিবর এ দেশ
িনয়মতাি কভােব গণতাি ক প ায় গঠনমূলক রাজনীিত কের আসেছ। কান স াসী ও জ ী সংগঠেনর সােথ
জামায়াত- িশিবেরর স ক থাকার
ই আেস না। জামায়ােতর সােথ আল কায়দার স ক আিব ােরর চ া
দিনক জনক পি কার সংি
িরেপাটােরর উবর মি ে র উ ট আিব ার ছাড়া আর িকছুই নয়। জনকে র
িরেপােট জামায়াতেক জিড়েয় য সব কথা লখা হেয়েছ তা সৈবব িমথ া।25

আসল ঘটনা:
জামায়ােতর সে দেশর বা দেশর বাইেরর কান জি সংগঠেনর স েকর কথা কউ মাণ করেত পােরিন।
যিদ তার কান মাণ থাকত তেব কন স জ জামায়াতেক দাষী সাব করা হে না। আসল িবষয় হল,
জামায়ােতর ভাব মযাদা ূ করার লে েই এমন অপ চাের নেমেছ িকছু চ ির মহল।

কস ািড নং: ১০
জামায়ােতর সে মাসাদ সংি

তার িমথ াচার

জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ:
চলিত বছেরর মাচ মােস এবং ২০১৫ সােলর জুন মােস ইসরাইেলর সামিরক গােয় া সং া মাসােদর এেজ ট
মি এন সাফািদর সে িবএনিপর নতা আসলাম চৗধুরীর বঠক হয়। [ 26] চলিত বছেরর ১৮ মাচ ল ডেনর
ওেয় িমিন ার ি জ রােডর পাক াজা হােটেলর ১১৪৫ ন র েম এ বঠক হয়। তেব এ বঠেক
পাত
হয় মাসােদর বাংলােদশী এেজ ট িশপান মার ব র সে স েকর জর ধেরই। ল ডন সফের িশপােনর সে
দখা হেল আসলাম তার অিফেস িগেয় ছিব তােলন। ২৬ জা য়াির কািশত সংবােদ বলা হেয়েছ,
24

, http://goo.gl/JVgWiw
, http://jamaat-e-islami.org/newsdetails.php?nid=MjYwNA==
26
, http://goo.gl/CScTtB
25

ইসরাইেলর স টার ফর ই টার াশনাল িডে ােমিস অ া ড অ াডেভােকিসর ধান মি এন সাফািদ স িত
ভারত সফর কেরেছন। সখােন িবিভ পযােয় বঠক করেছন িতিন। এন সাফািদ বেলেছন,
িশগিগরই
সবে ে বাংলােদেশর দরজা ইসরাইিলেদর জ খুেল দওয়া হেব। বাংলােদেশর সরকারেক মতাচু ত করার
জ যথাসাধ চ া করেছন তারা। নতুন সরকার ইসরাইেলর সে পূণ টৈনিতক ও অথৈনিতক স ক গেড়
তুলেব। এ ঘটনার সে জামায়াত জিড়ত বেল অেনক হলুদ সাংবািদকতায় কাশ কেরেছ। 27

জামায়ােতর িববৃিত:
জামায়ােতর প থেক এক িববৃিতেত বলা হেয়েছ,
দিনক ইে ফােক এবং দিনক ইে ফােকর বরাত িদেয়
অনলাইন পি কা আমােদর সময়. কম- এর িরেপােট উে িখত গত ১৮ মাচ ল ডেন িবএনিপর একজন
ভাবশালী নতার েম অ ি ত বেল কিথত বঠেকর সােথ জামায়ােত ইসলামীর কান স ক নই। কােজই ঐ
বঠেক জামায়ােত ইসলামীর একজন নতার উপি ত থাকার
ই আেস না। কউ তা মাণও করেত পারেব
28
না।

পেরর ঘটনা:
ভারেত ইসরাইলী গােয় া সং া মাসােদর এক নতার সে
সরকার উৎখােতর আেলাচনা কেরেছন এই
অিভেযােগই আসলাম চৗধূরীেক ১৫ ম
ফতার কেরেছ পুিলশ। পের তােক সাত িদেনর িরমা ড দয়
29
আদালত। [ ] আসলাম এমন কান ষড়যে জিড়ত নয় বেল দািব করেছ িবএনিপ। তােক ফেস গেছন বেল
ম ব কেরন আসলাম।

কস ািড নং: ১১
নািজম উি ন সামাদ হত াকা

জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ:
27

, http://goo.gl/PlWbUJ
, http://www.dailysangram.com/news_details.php?news_id=233845
29
, http://goo.gl/s6Rzy4
28

দিনক ইে ফাক পি কার ১ম পৃ ায় জামায়াত- িশিবর িবেরাধী
াটাস দয়ায় নািজম খুন িশেরানােম
চলিত বছেরর ১০ এি ল কািশত িরেপােট তদ সংি েদর সে কথা বলার বরাত িদেয় ধারনা করা হে
জামায়াত- িশিবর িবেরাধী চার- চারণার কারেণই নািজম খুন হেত পাের। এর ারা নািজম উি ন সামাদ
হত াকাে র দায়ভার জামায়ােতর ওপর চাপােনার চ া চালােনা হে ।
জামায়ােতর িববৃিত:
এ ব পাের জামায়ােতর প থেক বলা হেয়েছ,
জগ াথ িব িবদ ালেয়র আইন িবভােগর ছা নািজম উি ন
সামােদর হত ার সােথ জামায়ােত ইসলামী ও ইসলামী ছা িশিবেরর কান স ক নই। বাংলােদশ জামায়ােত
ইসলামী ও ইসলামী ছা িশিবর িনয়মতাি ক গণতাি ক প ার রাজনীিতেত িব াস কের। হত া ও স ােসর
রাজনীিতেক ঘৃণা কের। কােজই নািজম উি ন সামােদর হত ার সােথ জামায়াত ও ছা িশিবেরর সংি
থাকার
30
ই আেস না।

আসল ঘটনা:
২০১৬ সােলর ৬ এি ল রােত বৃ েদর হােত খুন হন নািজম উি ন। রাত ৮টায় কাস শষ ক া াস থেক
গ ডািরয়ার ২৯/ ঘ ন র রজনী চৗধুরী রােডর বাসায় িফরিছেলন িতিন। এ সময় ল ীবাজােরর িষেকশ দাস
রােডর এ ামপুর মােড় ৩৬ ন র বণ টইলােসর সামেন রা ার পােশ বৃ রা চাপািত িদেয় িপেয় ও িল
কের হত া কের নািজম উি নেক।31
িনহত হওয়ার কেয়কিদন আেগ এক মাওলানার নারীিবে ষী ওয়ােজর অিভেযাগ স িলত িভিডও শয়ার কের তার
সমােলাচনাও কেরিছেলন নািজম।

পেরর ঘটনা:
নািজম হত ার পর আ জািতক জি সংগঠন আইএস বা আল- কােয়দা দায় ীকার কের। আর সরকার বরাবরই
তা অ ীকার কের জািনেয় দয়, এখােন আল- কােয়দা বা আইএস নই। তাহেল কারা এেকর পর এক
গারেদর হত া কেরেছ, তা সরকারেকই বলেত হেব। এখেনা তার কান রাহা হয়িন। 32

30

, http://jamaat-e-islami.org/details.php?artid=MjU2NDQ=
, http://www.radiobanglafm.com/2016/04/blog-post_9.html
32
, http://goo.gl/9ldWtO
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কস ািড নং: ১২
ধমা িরত ী ান মুি েযা া হােসন আলীর হত াকা ড

জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ:
২০১৬ সােলর ৫ এি ল,
দিনক কােলর ক পি কার তৃতীয় পৃ ায় জামায়াত- িশিবরও জিড়ত!
িশেরানােম নাম কােশ অিন ুক একজন গােয় া কমকতার বরাত িদেয়
িড় ােমর ধমা িরত ী ান
মুি েযা া হােসন আলীর হত াকাে ড জিড়তেদর মেধ জামায়াত িশিবেরর লাকজন রেয়েছ বেল খবর কাশ
করা হেয়েছ।
জামায়ােতর িববৃিত:
িড় ােমর ধমা িরত ী ান মুি েযা া হােসন আলীর হত াকাে ড জিড়তেদর মেধ জামায়ােত ইসলামী ও
ইসলামী ছা িশিবেরর কান লাক নই। কােলর কে র এ িরেপােট পিরেবিশত তথ সৈবব িমথ া। দিনক
কােলর কে র এ িরেপাটিট স ূণ কা িনক। বা বতার সােথ এ িরেপােটর কান স ক নই। বাংলােদশ
জামায়ােত ইসলামী ও ইসলামী ছা িশিবেরর ভাবমযাদা ু করার হীন উে ে ই এ িরেপােট িমথ া তথ
পিরেবশন করা হেয়েছ। 33
আসল ঘটনা:
চলিত বছেরর ২২ মাচ িড় াম পৗরসভার গািড়য়াল পাড়ার ( গেড়র পার) বািস া ি ান ধমাবল নকারী
মুি েযা া হােসন আলী ( ৬৮)
িতিদেনর মত সকাল ৭টার িদেক বাড়ীর সামেন হাঁটিছল। এ সময় কােলা
রেঙর ১৩৫ িসিস িডসকভার মাটর সাইেকেল িতন আেরাহী িপছন থেক অতিকত এেস গলা কেট হত া কের।
পের মৃতু িনি ত হবার পর ককেটল ফািটেয় এলাকায় আতংক সৃি কের কেলজ পাড়া ও বকসী পাড়া িদেয়
পািলেয় যায়।34
পেরর ঘটনা:
হােসন আলী হত াকাে ডর রহ উে াচন কেরেছ পুিলশ। হত াকাে ড আইএস জিড়ত দািব করেলও পুিলেশর
তদে বিড়েয় এেসেছ িনিষ ঘািষত জি সংগঠন জএমিব র সদ েদর জিড়ত থাকার অকাট মাণ। ঘটনা
সংঘিটত হওয়ার এক মাস ১০ িদন পর হত াকাে ডর অ তম আসামী জএমিব র িকলার েপর সদ হাসান
িফেরাজ ( ২৩) ক পুিলশ
ার কের।35

33

, http://jamaat-e-islami.org/details.php?artid=MjU1NzQ=
, http://goo.gl/gJpjEZ
35
, http://goo.gl/gJpjEZ
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কস ািড নং: ১৩
দেশর সব েলা হত াকাে র দাষােরাপ
জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ:
কলাবাগােন সমকামীকমী জুলহাজ মা ান ও মাহবুব তনয় খুেনর মেতা িবিভ হত াকাে র জ জামায়াতিবএনিপেক অিভযু কের ধানম ী শখ হািসনা গত ২৫ এি ল স ায় গণভবেন ব ব দান কেরন।
জামায়ােতর িববৃিত:
এ ব াপাের জামায়ােতর প থেক বলা হেয়েছ, কলাবাগােনর জাড়া খুনসহ দেশ সংঘিটত কান হত াকাে র
সােথই জামায়ােত ইসলামীর কান স ক নই। ধানম ী জামায়ােতর িব ে িনজলা অসত অিভেযাগ উ াপন
কেরেছন।
বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী িনয়মতাি ক গণতাি ক ধারার রাজনীিতেত িব াস কের। তাই দশেক
অি িতশীল করার জ জামায়ােতর পিরকি তভােব
হত া চালােনার
ই আেস না।
হত া চালােনা
িকংবা মা ষ পুিড়েয় হত া করার সােথ জামায়ােত ইসলামীর কান স ক নই। ধানম ী জামায়ােত ইসলামীর
িব ে য সব অিভেযাগ উ াপন কেরেছন স েলা তার মনগড়া। দশবাসী সকেলই জােনন য, দেশ কান
অঘটন ঘটেলই তার জ জামায়ােত ইসলামীেক দায়ী কের ষড়য মূলকভােব অসত ব ব িদেয় সরকােরর
ম ীরা পািন ঘালা কের থােকন।
আসল ঘটনা:
বাংলােদেশ গত ৩ বছের ২০ জেনর অিধক মু মনা লখক, কলািম , িশ ক ও সংখ ালঘূ লাক িনহত
হেয়েছন। এেদর অিধকাংশেক িপেয় হত া কেরেছ বৃ রা। হত ার কেয়ক ঘ টার মেধ ই জি গা ী আইএস
বা আল- কায়দার বাংলােদশী শাখা আনছার আল- ইসলাম ায় ীকার কেরেছ।
পেরর ঘটনা:
কান কান ঘটনায় তাৎ িনক
একজনেক আটক করেত পারেলও তারা কউ জামায়াত বা িশিবেরর
রাজনীিতর সে জিড়ত- এমন মাণ কউ িদেতক পােরিন। ধু ধুই জামায়ােতর ভাব মযাদা ু করার
লে ই উেদার িপি ড বুেদার ঘােড় চাপােনার চ া করেছ সরকার।

কস ািড নং: ১৪
িস াপুের থেক ফরত পাঠােনা িমকরা জামায়ােতর সে জিড়ত নয়
জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ:
চলিত বছেরর ২১ জা য়াির জি সংগঠন েলার সে স ৃ তার অিভেযােগ ২৬ বাংলােদশীেক ফরত
পািঠেয়েছ িস াপুর। একই অিভেযােগ আেরা একজন দশিটর কারাগাের আটক রেয়েছন। গত বছেরর ১৬
নেভ র থেক ১ িডেস েরর মেধ এ ২৭ জনেক দশিটেত আটক করা হয়। ফরত পাঠােনা ২৬ জেনর অেনেকই
জামায়ােতর সে জিড়ত বেল ম ব কেরেছ ঢাকা মে াপিলটন পুিলেশর মুখপা ও িডিব পুিলেশর যু কিমশনার জনাব মিন ল ইসলাম। 36
জামায়ােতর িববৃিত:
এ ব াপাের জানােনা হেয়েছ,
ঢাকা মে াপিলটন পুিলেশর মুখপা ও িডিব পুিলেশর যু - কিমশনার জনাব
মিন ল ইসলােমর বরাত িদেয় িসংগাপুর থেক ফরত পাঠােনা ২৬জন বাংলােদশীর মেধ িসংগাপুের যাওয়ার
আেগ জামায়ােতর সে জিড়ত িছেলন এমন কেয়কজন আেছন মেম য ম ব কেরেছন তা স ূণ িমথ া। তার
এ ম েব র কান িভি নই। 37

পেরর ঘটনা:
তােদর কউ জামায়ােতর সে জিড়ত- এমন িকছু মাণ করেত পােরিন দেশর পুিলশ।
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, http://www.bonikbarta.com/2016-01-21/news/details/63538.html
, http://jamaat-e-islami.org/newsdetails.php?nid=NDE0OA==

কস ািড নং: ১৫
তািজয়া িমিছেল বামা হামলা
জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ:
পুরান ঢাকার হােসইনী দালােনর সামেন ২৩ অে াবর গভীর রােত িশয়া মুসিলম স দােয়র তািজয়া িমিছেলর
িতকােল বৃ েদর বামা হামলায় দায়ভার জামায়ােতর ওপর চালােনা চ া করেছন সরকার ও শাসেনর
কিতপয় দািয় শীল ব ি ।
জামায়ােতর িববৃিত:
এ হামলার পরিদন ২৫ অে াবর জামায়ােতর প থেক এক িববৃিতেত বলা হেয়েছ, এই পশািচক ঘটনা ঘটার
পর জািত আশা কেরিছল সরকার জািতর বৃহ র ােথ সকলেক ঐক ব হেয় এই স াসী কমকা ড মাকােবলা
করার ডাক িদেব। িক অত
: খজনক ঘটনা হেলা, সরকার ও শাসেনর দািয় শীল ব ি বগ জাতীয়
ঐেক র আ ােনর পিরবেত রাজৈনিদক িতপ েক দাষােরাপ করেছন। তািজয়া িমিছেল বামা হামলার ঘটনা
আমােদর জাতীয় জীবেন বড় ধরেনর স াসী ঘটনা। এই ঘটনা কারা ঘিটেয়েছ তা িনরেপ ভােব তদ কের বর
করা অত জ রী। যােত ভিব েত আর কউ এ ধরেনর ঘটনা ঘটােত না পাের। িক সরকার ও শাসেনর
দািয় শীল ব ি বগ তদ করার আেগই যভােব িবেরাধী দল িবেশষ কের িবএনিপ- জামায়াত ও ছা িশিবরেক
দায়ী কের ব ব িদেত
কেরেছন তােত কৃত স াসী িচি ত হেব না। ফেল বৃ রা আড়ােলই থেক যােব।
স াসীেদর মাকােবলা করার একমা পথ হে , জনগেণর দৃঢ় ঐক ।38
আসল ঘটনা:
২০১৫ সােলর ২৪ অে াবর ঢাকায় আ রা উপলে তািজয়া িমিছেলর
িত চলার সময় পুরেনা ঢাকা হােসনী
দালান চ ের বামা িবে ারেণর ঘটনা ঘেট। এেত একজন িনহত ও শতািধক নারী ও িশ আহত হন। 39
38
39

, http://jamaat-e-islami.org/details.php?artid=MjM0MzA=
, http://www.bbc.com/bengali/news/2015/10/151024_bd_hosni_dalan_bomb_blst_ashura

পেরর ঘটনা:
হামলার পর িদন শিনবার িবকােল এক িববৃিতেত ওই ঘটনার দায় ীকার কের ইসলািমক
ট ( আইএস) । এ
ঘটনায় পুিলেশর করা মামলায় আটক করা হয় জনেক। তারা হেলন, জািহদ হাসান রানা ওরেফ মুসয়াব ও
আরমান। তারা এ হামলার ঘটনার সে জিড়ত থাকার কথা ীকার কের আদালেত ীকােরাি মূলক জবানবি
দন। এেদর আেগ কিবর হােসন নােম এক আসািম আদালেত ীকােরাি মূলক জবানবি
দন। জািহদ
হাসান, আরমান ও কিবর হােসন ছাড়াও এখন পয এ মামলায় আরও চারজনেক ফতার করা হয়। তারা
সবাই কারাগাের আেছন। এ চারজন হেলন চাঁন িময়া, ওমর ফা ক, আহসান উ াহ মাহমুদ ও শাহজালাল।
40

কস ািড নং: ১৬
পুিলেশর এ. এস. আই ই ািহম মা া হত াকা

জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ:
২০১৫ সােলর ২৩ অে াবর ছুিরকাঘােত িনহত হন পুিলেশর এ. এস. আই ই ািহম মা া। এ হামলার সে
জামায়াত িশিবর জিড়ত বেল ব ব দন পুিলেশর মহাপিরদশক এ ক এম শহী ল হক। জাতীয় পি কা েলাও
শহী েলর ব েব র ওপর িভি কের ফলাও কের িরেপাট কাশ কের।41
জামায়ােতর িববৃিত:
এ ব াপাের জামায়ােতর প থেক কড়া ভাষায় জানােনা হেয়েছ,
বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী ও ইসলামী
ছা িশিবেরর ভাবমযাদা ু করার হীন উে ে ই কিতপয় জাতীয় দিনক পি কায় পুিলেশর আইিজিপ জনাব
এ. ক. এম শিহ ল হেকর ব েব র বরাত িদেয় পুিলেশর এএসআই জনাব ই ািহম মা ার হত ার সােথ
জামায়াত ও ছা িশিবরেক জিড়েয় িভি হীন িমথ া িসি ডেকেটড িরেপাট কাশ করা হেয়েছ। ই ািহম মা ার
হত ার ঘটনার সােথ জামায়াত ও ছা িশিবেরর কান স ক নই। জনাব শিহ ল হক আইন- শৃংখলা পিরি িত
িনয় েণ িনেজেদর ব থতা ঢাকা দয়ার উে ে ই জামায়াত ও ছা িশিবরেক জিড়েয় িভি হীন িমথ া ব ব
দান কেরেছন। পুিলেশর হােত ফতারকৃত মা দ রানার সােথ জামায়াত ও ছা িশিবেরর কান স ক নই।
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আসল ঘটনা:
রাত পৗেন ৯টার িদেক রাজধানীর গাবতলীর পবত িসেনমা হেলর সামেন দািয়
থানার সহকারী উপপিরদশক ই ািহম মা া বৃে র ছুিরকাঘােত িনহত হন।

পালনকােল দা সসালাম

পেরর ঘটনা:
এ হত াকাে র পর মা দ রানা নােমর একজনেক আটক কের পুিলশ। ঘটনার সত তা যাচাইেয় ১০ িদেনর
িরমা ড চাওয়া হেল ৭ িদেনর িরমা ড ম র
ু কের আদালত। 43মা েদর সে জামায়াত বা িশিবেরর কান
সংি তার মাণ পায় িন পুিলশ।

কস ািড নং: ১৭
ইতািল ও জাপািন নাগিরক হত াকা
জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ:
রাজধানীেত ইতািল নাগিরক ও রংপুের জাপািন নাগিরক হত ার ায়ভার জামায়ােতর ওপর চািপেয় দেশর
ধানম ী শখ হািসনা বেলন, ইতািল ও জাপািন নাগিরক হত াকাে িবএনিপ- জামায়ােতর হাত থাকেত
পাের। িতিন বেলন,
এই হত াকাে র পছেন িন য় উে
আেছ।‘ ৫ অে াবর রাববার ধানম ীর
সরকাির বাসভবন গণভবেন আেয়ািজত সংবাদ সে লেন িতিন এসব কথা বেলন। িবএনিপ- জামায়াত জােটর
কথা উে খ কের িতিন আরও বেলন,
এ ঘটনার পছেন িন য় তােদর মদদ আেছ। আমােদর অজন েলা ান
করােনার জ এই ঘটনা েলা ঘটােনা হয়। এটার পছেন িন য় একটা উে
আেছ। তােদর হাত আেছ।
44
[ ] ভারেতর পি কা টাইমস অব ইি ডয়া ও দ িহ েত এ হত াকাে জামায়ােতর িদেক আঙুল তালা হেয়েছ।
45

জামায়ােতর িববৃিত:
এ হত াকা িনেয় জামায়ােতর প
থেক কড়াভােব বলা হেয়েছ,
ইজন িবেদশী নাগিরক হত ার সােথ
জামায়ােত ইসলামীর কারও স ক নই। জামায়ােত ইসলামীেক জিড়েয় ধানম ী শখ হািসনার ব ব ও
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টাইমস অব ইি ডয়ার অনলাইন সং রেণ স ূণ িভি হীন িমথ া ম ব করা হেয়েছ। জামায়ােত ইসলামীর সােথ
আইএস- এর স ক আেছ বেল য ম ব করা হেয়েছ তা স ূণ িমথ া। জামায়াত এ হত ার িতবাদ জািনেয়
িনরেপ তদে র মাধ েম খুিনেদর দৃ া মূলক শাি দােনর আ ান জািনেয়েছ।46
আসল ঘটনা:
২০১৫ সােলর ২৮ সে র লশান- ২ ন েরর ৯০ ন র সড়েকর গভনর হাউেজর দি েণর দয়াল ঘঁষা
ফুটপােত অ াত বৃ েদর িলেত িনহত হন ইটািলর নাগিরক টােভলা িসজার। িসজার খুন হন স ায় আর এক
স ােহর মেধ শিনবার একই াইেল িদেনর আেলায় রংপুের খুন হেলন জাপািন নাগিরক ও এনিজও কমী হািস
কািনও।[ 47]

পেরর ঘটনা:
এ ই িবেদশী নাগিরক হত ার ায় ীকার কেরেছ ইসলািমক
ট ( আইএস) । হত াকাে ঘটনায়
সে হভাজন িহেসেব েবল, আলমগীর, লােয়জ উি ন, রােসলসহ ১২ জনেক আটক কের িজ াসাবাদ
কেরন গােয় ারা। তােদর অেনেকই লশান, বা া ও মহাখালী এলাকায় ভাড়ািটয়া িকলার িহেসেব কাজ
কের বেলও গােয় ারা জানান। জাপািন নাগিরকেক হত ার ঘটনায় জিড়ত সে েহ রংপুর যুবদল ও সরকারী
দেলর অ সংগঠন যুবলীেগর িতন নতােক চাঁপাইনবাবগ থেক আটক কেরেছ পুিলশ। [ 48] [ 49]

কস ািড নং: ১৮
অিভিজৎ রায় হত াকা
জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ:
গার অিভিজৎ রােয়র হত ার ায়বার জামায়ােতর ওপর চািপেয় তার বাবার ব েব র বরােত খবর কাশ
কেরেছ িবিভ গণমাধ ম। িতিন বেলন,
আমার ছেলেক হত ার জ উ জি বাদীরাই দায়ী। আর এেদর
মদদ িদেয়েছ জামায়াত।
জামায়ােতর িববৃিত:
এর তী
িতবােদ জামায়ােতর প থেক বলা হেয়েছ,
িনহত অিভিজৎ রােয়র বাবার বরাত িদেয় চািরত
বােনায়াট, িমথ া ও কা িনক ব েব আমরা তী িন া ও িতবাদ জানাি । অিভিজৎ রােয়র িনমম
হত াকাে র আমরা তী িন া ও িতবাদ জানাই। জামায়াত সব সময়ই এ সম হত াকা সহ কাপু েষািচত
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সকল হত াকা এবং উ কমকাে র িন া জানায়। জামায়াতেক জিড়েয় য সব খবর
রাজৈনিতক উে
েণািদত।

চািরত হে

তা

আসল ঘটনা:
২০১৫ সােলর ২৫ ফ য়াির রাত সােড় ৯টার িদেক ঢাকা িব িবদ ালয় মসিজেদর উে া িদেকর সাহরাওয়াদী
উদ ান সংল সড়েক িপেয় জখম কের অিভিজৎ রায়েক। পের হাসপাতােল আনা হেল তােক মুত ঘাষণা
কেরন কতব রত ডা ার। 50
পেরর ঘটনা:
গার অিভিজৎ হত াকাে র ঘটনায় মূল পিরক নাকারী সহ ৩ জনেক আটক কেরেছ র াব। তারা আনসা াহ
বাংলা িটেমর সি য় সদ বেল জানান র ােবর এই কমকতা। এ হত ার হাতা িহেসেব তৗিহ র রহমান নােম
একজন বাসী বাংলােদশীর নাম উে খ কের র াব। তারা কউই জামায়াত বা িশিবেরর রাজনীিতর সে জিড়ত
নন। 51
কস ািড নং: ১৯
২৮ অে াবের প ন হত াকা
জামায়ােতর ঘােড় দাষােরাপ:
২৮ অে াবের রাজধানীর প ন এলাকায় চার দলীয় ঐক েজােটর
মতা ফুিতর সমােবেশ প েন
আওয়ামীলীেগর হামলায় িনহত হন জামায়াত- িশিবেরর ৬ জন নতাকমী। িক িনল ভােব আওয়ামীলীগ
জামায়াত কমীর লাশ সিরেয় িনেজেদর বেল দািব কের এবং তােদর উ ািনেত
হওয়া হামলােক জামায়ােতর
হামলা বেল দািব কের। সরাসির পি কায় কািশত অ সহ ছিব থাকার পর ও আওয়ামীলীগ ছিব উি েয়
জামায়ােতর হােত অ থাকার িমথ া দািব কের যা পরবতীেত হা রেসর তির কের ।
জামায়ােতর িববৃিত:

‘২০০৬ সােলর ২৮ অে াবর জাতীয় মসিজদ বায়তুল মাকাররেমর উ র গেট আেয়ািজত জামায়ােতর
সমােবেশ আওয়ামী লীেগর নতৃ াধীন ১৪ দলীয় জােটর স াসীরা লিগ- বঠা িনেয় হামলা চািলেয় িপিটেয়
জামায়ােত ইসলামী ও ইসলামী ছা িশিবেরর ৬ জন নতাকমীেক হত া কের এবং তােদর লােশর উপর দাঁিড়েয়
উ াস নৃত কের। এ ঘটনা এ দেশর রাজনীিতর ইিতহােস এক কােলা এবং কলি ত অধ ােয়র সৃি কেরেছ।
আসল ঘটনাঃ
২০০৬ সােলর অে াবেরর ২৮ তািরখ িবএনিপ- জামায়াত জােটর ত াবধায়ক সরকােরর কােছ মতা
হ া েরর া ােল সফলভােব মতার হ া রেক াগত জািনেয় বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী ঢাকায়
সমােবেশর আেয়াজন কের। সমােবশিটর আেয়াজন করা হয় ক ীয় মসিজদ বায়তুল মাকাররেমর উ র গেট।
একই সমেয় প েন আওয়ামী লীেগর সমােবশ অ ি ত হয়। িবএনিপ- জামায়াত জাট সরকােরর অি ম লে
পশীশি র উ
দশনীই িছল আওয়ামী লীেগর উে
। অেনক পি কা ( বিশরভাগ বাম ঘরানার) “িবদায়ী
মতাসীন জােটর এবং িবেরাধী দেলর সংঘষ” এ ধরেনর িরেপাট কেরেছ, িক আসেল যা ঘেটিছল তা এসব
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পি কার িরেপােট মােটই িতফিলত হয়িন, বরং তারা সত থেক ব দূের অব ান কেরেছ। আ ন,
যাক সিদন আসেল িক ঘেটিছল।

দখা

সিদেনর আওয়ামী লীগ সভােন ী, বতমান ধানম ী শখ হািসনা, তার দেলর লাকেদরেক ‘লিগ- বঠা’
িনেয় সমােবেশ আসার িনেদশ দন! িনেদশ অ যায়ী আওয়ামী লীেগর িশি ত স াসী বািহনী লিগ- বঠা,
আে য়া , ছুিরসহ আেরা নানা ধরেনর িবপ নক ও াণঘাতী অ শ িনেয় তােদর সমােবেশ জেড়া হেত
থােক। এ লিগ- বঠার তা ব দখার আগ পয বাংলােদেশর মা ষ ঘুণা েরও অ মান করেত পােরিন য
আসেল িক হেত যাে । একপযােয় কান কার উ ানী ছাড়াই আওয়ামী লীেগর কমীরা হঠাৎ জামায়াত
কমীেদর উপর আ মণ কের বেস! এে ে তারা টােগট কের িবি ভােব জামায়ােতর সমােবেশ আসেত
থাকা জামায়াত কমীেদরেক। সারা িব দেখেছ আওয়ামী লীেগর এ িনমম নৃশংসতা, হােয়নার তা ব! সিদন
কা িদবােলােক ঢাকার রাজপেথ আওয়ামী নরপ রা দশজন জামায়াত কমীেক িপিটেয় হত া কের। তােদর
সই হত ার উৎসব িন ুরতার আিদম পেকও হার মািনেয়েছ। এরপর তারা জামায়াত- িশিবেরর সমােবেশ
হামলা কের শীষ নতৃবৃ েক হত ার চ া চালায়। লিগ- বঠাধারীেদর এ তা ব িছল ৭১- পরবতী জে র জে
বাকশােলর জনক শখ মুিজব কতৃক গিঠত র ীবািহনীর তা েবর নমুনা, যারা ৭১- এর াধীনতার পের সারা
দেশ খুন- লুটপাট- রাহাজানী ও নরােজ র সৃি কেরিছল।
২৮ অে াবেরর এ হত াকা িনেয় আওয়ামী লীগ তােদর িচরাচিরত নাংরা লােশর রাজনীিত ত মেত উেঠ।
আওয়ামী লীগ ভােব জামায়াতেক বিলর পাঠা বানােত চেয়িছল তথা হত াকাে র সােথ জড়ােনার চ া কের।
থমত, তারা িকছু লাকেক ভাড়া কের যারা দািব তুেলিছল য, খুন হওয়া লাক েলা তােদর স ান! যখন
তােদর এই ষড়য ব থ হয় তখন তারা িডিজটাল প িতর ( ! ) আ য় নয়; তারা িকছু ভুয়া ছিব কি উটাের
এিডট কের বড় বড় ব ানার ঢাকার অিলেত- গিলেত লািগেয় জামায়ােতর উপর দাষ চাপােনার চ া কের।
এভােব আওয়ামী লীগ ি য়জন হারােনা শাকস পিরবার েলােক পয িতেল িতেল িনযাতন- িনে ষেণ
জজিরত করেত থােক।
দেশ বা দেশর বাইের কাথাও কান িকছু ঘটেলই কান ধরেনর তদ ছাড়াই তার জ জামায়াতেক দায়ী কের
িমথ া চারণা চালােনা এক িণর িমিডয়ার দূরােরাগ ব িধেত পিরণত হেয়েছ। এ অপ চার যত দাষ ন
ঘাষ
সই বাদ বােক র িবকৃত ব বহার বই িকছু না। উপেরর এসব ঘটনার কানটােতই জামায়াত বা িশিবর
জিড়ত নয়। সটাই মািণত হেয়েছ। সরকােরর উিচত হেব জামায়ােতর ওপর এ প দাষােরাপ চাপােনা থেক
সের এেস তদে র কাজেক রাি ত করা। না হেল মূল স াসীরাই সমােজ লাকচ ুর অ রােল থেক যােব।

