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ধষেণর অপরাধ ীকারকারীেদর ফায়ািরং ায়ােড িবচার চান আওয়ামী লীেগর সভাপিতম লীর সদ
শখ ফজললু কিরম সিলম। িতিন বেলন, এসব অপকেমর হাতা হে  ফসবকু।

সামবার জাতীয় সংসেদ কায ণালী ১৪৭ িবিধেত তাফােয়ল আহেমেদর আনা ােব আেলাচনায় অংশ
িনেয় িতিন এ কথা বেলন।

িতিন বেলন, সরাতেক কীভােব হত া করা হল? এরা কী মা ষ? এরা প র চেয় িনকৃ । এটার জ
কিঠন আইন মােন কী? ১০ িদন, ১৫ িদন বা ১ মােসর মেধ  এেদর ফায়ািরং ায়ােড িদেয় হত া করা
উিচত। এ ধরেনর আইন করা উিচত। ীকার যখন কেরেছ তখন আর কােট যাওয়ার কােনা  দরকার
নই।

শখ সিলম বেলেছন, পৃিথবীেত য হানাহািন হে , এই য জি বাদ, ধেমর নােম য স াস। সব ধমেক
আজ িবতিকত কের দয়া হে । তারা কী পাে ? মানবতা কাথায়?

ধেমর  নােম  ১০  লাখ  রািহ ােক  আমােদর  এখােন  িবতািড়ত  করা  হেয়েছ।  এই  রা  িক  আমরা
চেয়িছলাম? এই পৃিথবী িক আমরা চেয়িছলাম? িতিন বেলন, িকেসর ইসলািমক ট?

  সংসদ িরেপাটার
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এটা িক কারআন শিরেফ আেছ য সারা পৃিথবীেত একটা ট হেব? ধেমর নােম এরা কথা বেল। যারা
আহত হয় ইসরাইল তােদর সবা- ষা কের।

এই পৃিথবীেত এটা হেত পাের না। এখন সময় এেসেছ এর িব ে  গাটা পৃিথবীেক েখ দাঁড়ােত হেব।
যারা মানবতাবাদী নতা, যারা মানবতায় িব াস কের, যারা মানবকল ােণ িব াস কের সম  শি েক।

শখ সিলম বেলন, এই স াস বাংলােদশেক াস কের ফেলিছল ব ব েুক হত ার পর। শখ হািসনােক
১৮ বার হত ার চ া করা হল।

শখ সিলম বেলন, এসব অপকেমর হাতা হে  ফসবকু। আজ িডিজটাল করেত িগেয় য কী িত
হেয়েছ। জায়ান হত ার পরও এমন সব াটাস দয়া হেয়েছ, আিম এখােন তা বলেত চাই না।

আিম িডিজটাল ম ণালয়েক বিল দেখন কী সব আেজবােজ কথা বলেছ। এরা মা ষ নয়, এরা প র চেয়
িনকৃ । এরা সব িকছু করেত পাের।

িতিন বেলন, িব  িবেবকেক বিল, আেগ অ  িনেয় খেলছ এখন জি  আর স াসী িনেয় পৃিথবীেত খল না।
সিলম বেলন, আপনারা দায়া করেবন আমার মেয় যন এই ব থা থেক উঠেত পাের।
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