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মামলা- চােঁদ সাঈদী জব ছিড়েয় নাশকতা

শংকর মার দ ॥ মানবতািবেরাধী অপরােধ যাব ীবন দ  া  জামায়ােতর সােবক নােয়েব আিমর সাঈদীেক
চাঁেদ দখার জব ছিড়েয় নারকীয় তা ব ও নাশকতা চালােনার ঘটনায় আসািমর সংখ া ায় এক লাখ। এর মেধ
দীঘ ছয় বছের কান আসািমরও িবচার হয়িন। পিরকি ত জব ছিড়েয় উ রা েল স ােসর তা বলীলা চালায়
জামায়াত-িশিবর। এই স ােসর ংসয  থেক মা ষ, দাকানপাট, অিফস-আদালত, থানা, পিুলশ ফাঁিড় কান
িকছুই র া পায়িন। রহাই পায়িন পুিলেশর তদ  ক , উপেজলা িনবাহী অিফস, উপেজলা চয়ারম ােনর বািড়,
আওয়ামী লীগ নতাকমীেদর বািড়ঘর, পিরবহনসহ হােতর কােছ যা িমেলেছ সবই। জব ছড়ােনা হয়, সাঈদীেক
গাপেন ফাঁিস দয়া হেয়েছ, এরপর তােক চাঁেদ দখা যাে - এমন জব ছিড়েয় মসিজেদর মাইেক, মাবাইল
ফােন,  সামািজক  যাগােযাগ  মাধ েম। এমন জব  ছিড়েয়  ধমভী  মা ষেক  ঘর থেক  ডেক  এেন স ােসর

তা বলীলা চালােনা হয়। দীঘ ছয় বছর আেগ স ােসর তা বলীলা চালােনা ও নাশকতার এসব মামলার আসািমর
সংখ া পায় এক লাখ। িক  আজ পয  কারও সাজা হয়িন।

পিুলশ সদর দফতর সূে  জানা গেছ, সাঈদীেক চাঁেদ দখার জব ছিড়েয় নাশকতা চালােনার ঘটনায় সারােদেশ
মামলা হেয়েছ ৫৬। এর মেধ  ৫২িটর চাজশীট (অিভেযাগপ ) দয়া হেয়েছ। বািক েলার ফাইনাল িরেপাট দয়া
হেয়েছ। চাজশীটভু  আসািমেদর অিধকাংশই জামায়াত-িশিবর কমী-ক াডার। নােমর আসািম ছাড়াও অ াতনামা
আসািমর সংখ া হাজার হাজার। দীঘ ছয় বছের কান আসািমর িবচার হয়িন।

পিুলশ  সদর দফতর সূে  জানায়,  ’১৩ সােলর ৩ মাচ  গভীর রােত  িবএনিপ, জামায়াত  ও িশিবেরর স াসীরা
পিরকি ত জব ছড়ায় য, সরকার সাঈদীেক গাপেন ফাঁিস িদেয়েছ। এরপর তােক চাঁেদ দখা যাে  বেল জব
ছড়ােনা হয় মসিজেদর মাইেক, মাবাইল ফােন, সামািজক যাগােযাগ মাধ েম। এমন জেব ধমভী  লাকজনেক
ঘর থেক ডেক বাইের আনার পর তারা স ােসর তা-বলীলায় মেত ওেঠ। ফজেরর নামােজর পর লািঠেসাটা ও
ধারােলা অ  িনেয় জামায়াত-িশিবেরর শত শত স াসী মিু েযা া সংসদ, বািণজ েমলা, রলে শন, সদর থানা,
ফুলবাড়ী, উপশহর, নারলী, কগািড় ও িডয়াম ফাঁিড়, মাকামতলা পিুলশ তদ  কে  হামলা ও অি সংেযাগ
কের।

এছাড়াও ব ড়া সদর থানার অ াগার ও আশপােশর মােকট েলােত লটুপােটর চ া কের। জলা আওয়ামী লীেগর
সভাপিত মমতাজ উি েনর বািড়েত অি সংেযাগ ও লটুপাট, ব ড়া-১ আসেনর এমিপ আব ল মা ােনর বািড়েত
হামলা ও অি সংেযাগ, রাক র সােবক িভিপ হায়দার আলীর বািড় ভাংচরু, পচাঁিচয়ায় আওয়ামী লীগ সভাপিত
িমজা র রহমান সিলম খােনর বািড়েত ভাংচরু, অি সংেযাগ, এসএ পিরবহেনর কাযালেয় অি সংেযাগ, টাকা লটু,
করেতায়া িরয়ার সািভেস অি সংেযাগ, লটুপাট, সদর থানা ও শাজাহানপরু থানায়ও তারা হামলা চালায়। ইট ফেল
রা া অবেরাধ করা হয়। সবেচেয় বিশ িত হয় ন ী াম উপেজলায়। ন ী াম থানা, উপেজলা িনবাহী কমকতার
অিফসসহ পেনেরািট অিফেস হামলা চািলেয় ব াপক ভাংচরু ও অি সংেযাগ করা হয়। িনবাহী কমকতার গািড়েত
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আ ন দয়। সােবক উপেজলা চয়ারম ান রজাউল আশরাফ িজ াহর বািড় ভাংচরু ও আ ন দয়া হয়। ধু এ
উপেজলায় ১০ কািট টাকার য় িত হেয়িছল। িবিভ  ােন কােঠর িঁড়, িব েতর খঁুিট ফেল সড়ক-মহাসড়ক
অবেরাধ করা হয়। িবআরিটিসর বাস ভাংচরু ও অি সংেযাগ করা হয়। সাব ােম রললাইন উপেড় ফলা হয়,
শাজাহানপুেরর ফটিক সতুর রিলং  ভে  ফলা  হয়। জামায়াত-িশিবর ক াডাররা  শহেরর সাতমাথাসহ িবিভ
পেয়ে ট আইনশৃ লা বািহনীর সদ েদর সে  সংঘেষ িল  হয়। জানমাল ও সরকারী স দ র ায় িলবষণ করেল
নারীসহ হামলাকারীেদর ১৩ জন িনহত হয়। স াসীেদর হামলায় কেয়ক পিুলশ তর আহত হন। পিরি িত িনয় েণ
আনেত ওই সময় জলা ম ািজে ট শহর ও কেয়কিট উপেজলায় ১৪৪ ধারা জাির কেরন।

পিুলশ সদর দফতেরর এক উধতন কমকতা বেলন, সাঈদীেক গাপেন ফাঁিস দয়া হেয়েছ, এরপর তােক চাঁেদ দখা
গেছ এমন জেব নাশকতার মামলার ঘটনায় ৯৪ হাজার জনেক আসািম কের পুিলশ ও িত রা ৫৬ মামলা

কেরন। তদ কারী কমকতারা ৫২ মামলায় ই হাজােরর বিশ আসািমর িব ে  চাজশীট দন। অবিশ  মামলার
ফাইনাল িরেপাট দয়া হেয়েছ। তেব অিভেযাগ রেয়েছ, সরকারী দেলর আইনজীবীরা অেনক আসািমেক আওয়ামী
লীগ সািজেয় জািমেন সহায়তা কেরেছন। ফেল এসব মামলার ভিব ত িনেয় শ া কাশ করা হেয়েছ। তেব গত
পাঁচ বছের মামলা েলা িন ি  না হওয়ায় এলাকাবাসীর মেন নানা  দখা িদেয়েছ। আসািমেদর ায় সবাই
জামায়াত-িবএনিপর নতাকমী ও সমথক। এর মেধ  কারও িবচার হেয়েছ বেল পিুলশ সদর দফতের কান তথ  নই
বেল পুিলশ কমকতা জািনেয়েছন।

গােয় া সং ার এক কমকতা বেলন, মানবতািবেরাধী অপরােধ সাঈদীর মতুৃ দ- ঘাষণার হেয়েছ, ব ড়ার িবিভ
মসিজেদ মাইেক সাঈদীেক চাঁেদ দখা গেছ, পিরকি তভােব এমন জব ছিড়েয় সারােদেশর ১২ উপেজলায়
একেযােগ তা-বলীলা চালায় জামায়াত-িশিবেরর ক াডাররা। রা ায় গাছ ফেল ব ািরেকড িদেয় সড়ক-মহাসড়ক
অবেরাধ কের।

উপেজলা পিরষদ ও থানায় হামলার পাশাপািশ ছয়িট পিুলশ ফাঁিড়, অিফস আদালত, বসরকারী িত ােন হামলা,
ভাংচরু,  অি সংেযাগ ও  লটুপাট  চালায়  তারা। উ রা েলর সে  সারা  দেশর যাগােযাগ  ব  কের কারাব ী
সাঈদীেক মু  করার যড়য  করা হেয়িছল। স িদেনর নারকীয় তা-বলীলার নৃশংস ভয়াবহতার কথা মেন হেলই
এখনও অেনেক আঁতেক ওেঠন।
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