
িসিরজ বামা হামলার ১৪ বছর

মামলা িন ি েত গিত নই
এখেনা িবচারাধীন ১৪২ মামলা, এ পয  সাজা ৩২২ জেনর

ঢাকার রা ায় িছল যানজট। সকাল থেকই কম েল ছটুিছল মা ষ। অিফস-আদালেতও িছল কমচা ল । ১৪
বছর আেগ আজেকর এই িদনটা  হেয়িছল অ া  িদেনর মেতাই াভািবকভােব। হঠাৎ পাে  যায়
সবিকছ।ু কমচা েল র মেধ  তখন ধুই আত । বামার িবকট শে  িদশাহারা মা ষ ধু ছটুেছ। এিদন সারা
দেশ  িনিষ  জি  সংগঠন জামা’আতলু  মুজািহদীন  বাংলােদশ ( জএমিব)  িসিরজ বামা  হামলা  চালায়।
দশব াপী একেযােগ বামা িবে ারণ ঘিটেয় চরম ঔ েত  িনেজেদর শি ম ার জানান িদেয়িছল জএমিব।

ওই ঘটনার পর রাজধানীসহ দেশর িবিভ  ােন দােয়র হওয়া মামলা েলার িবচারকাজ আজও শষ হয়িন।
বারবার সমন িদেয়ও সা ীেদর হািজর করা যাে  না। আইন রা বলেছন, রাে র িনরাপ া আরও রি ত
করেত হেল চা ল কর এসব মামলার িবচার ত শষ করা উিচত। িবচাের জিড়তেদর দৃ া মূলক শাি  হেল
আর কউ এমন অপরােধ জড়ােত সাহস পােব না। অ িদেক এখেনা এই িনিষ  সংগঠনিটর কায ম িনমূল
করা যায়িন। মােঝ-মেধ ই স াসী কমকা ড ঘিটেয় িনেজেদর অি ে র জানান দয় তারা। অিভেযাগ রেয়েছ,
জএমিবেক িদেয় দেশ অি িতশীল পিরি িত সৃি র চ া কের যাে  দিশ-িবেদিশ চ েলা। ২০০৫ সােলর

১৭ আগ  আজেকর িদেন দেশর ৬৩ জলায় (মু ীগ  বােদ) বলা ১১টার িদেক িসিরজ বামা হামলা
চালায়  জএমিব। মা  আধা  ঘ ার ব বধােন দেশর ৪৫০িট ােন  চালােনা  সই হামলায়  পাচঁ  শতািধক
বামার িবে ারণ ঘটােনা হয়। হামলায় জন িনহত হন। আহত হন ই শতািধক মা ষ। হামলা চালােনা হয়
ি ম কাট, জলা আদালত, িবমানব র, বাংলােদেশ থাকা মািকন দতূাবাস, জলা শাসক কাযালয়, জলা

পুিলশ পােরর কাযালয়, স াব, সরকাির ও আধা সরকাির পূণ াপনার কােছ।

আপেডট : ১৭ আগ , ২০১৯ ০০:০০

আরাফাত মু া ও মাহবুব মমতাজী
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পুিলশ সদর দফতেরর তথ া যায়ী, িসিরজ বামা হামলার ঘটনায় সারা দেশর িবিভ  থানায় ১৫৯িট মামলা
কের পুিলশ। এসব মামলার এজাহাের আসািম করা হয় ১৩০ জনেক। দােয়র করা মামলা েলার মেধ  ১৭িটর
চড়ূা  িতেবদন িদেয়েছন তদ  কমকতারা। বািক ১৪২িট মামলায় চাজিশট দওয়া হেয়েছ। এসব মামলার
চাজিশেট আসািম করা হেয়েছ এক হাজার ৭২ জনেক। এর মেধ  ৩২২ জেনর িবিভ  ময়ােদ সাজা হেয়েছ।
খালাস পেয়েছন ৩৫৮ জন। জািমেন রেয়েছন ১৩৩ জন আসািম। িবচািরক আদালেতর রােয় এখন পয
মৃতু দ ড হেয়েছ ২৭ জেনর। মৃতু দ- কাযকর হেয়েছ ছয় আসািমর। মামলা েলােত মাট সা ী করা হয় ৩
হাজার ২৮৫ জনেক। এর মেধ  সা  িদেয়েছন এক হাজার ১২৪ জন। বািকরা সা  দনিন। ২০১৮ সােলর
সে র পয  া  সবেশষ এসব তথ  মামলা  মিনটিরংেয়র জ  তােদর কােছ রেয়েছ বেল বাংলােদশ
িতিদনেক জািনেয়েছন পিুলশ সদর দফতেরর অিতির  িডআইিজ ( শাল াইম) রজাউল কিরম। তেব

এসব মামলা মিনটিরংেয়র দািয়ে  থাকা আইন ম ণালেয়র এক কমকতা জানান, অেনক মামলায় সা ীেদর
না পাওয়ার কারেণ মামলা শষ করেত সময় বিশ লেগ যাে । বিশর ভাগ সা ীর িঠকানাও পিরবতন
হেয়েছ বেল পুিলশ দািব কের আসেছ। এর পরও জি েদর যােত কেঠার সাজা হয় স ব াপাের রা পে র
আইনজীবীরা  সভােবই  মামলা  পিরচালনা  করেছন।  জানেত  চাইেল  আইনম ী  আিন ল  হক  বাংলােদশ

িতিদনেক বেলন, দেশ িবচারহীনতার সং িৃত আর নই। এখন য কােনা অপরােধরই িবচার হয়। ২০০৫
সােলর  ১৭  আগে  সারা  দেশ  য  িসিরজ  বামা  হামলার  ঘটনা  ঘেটিছল,  ওই  ঘটনায়  দােয়র  হওয়া
মামলা েলার িবচার চলমান। তই এসব মামলার িবচার শষ হেব বেলও আশা কাশ কেরন িতিন। সূ
জানায়, ২০০৫ সােলর িসিরজ বামা হামলার পর জএমিবর শীষ  নতা শায়খ আব র রহমান, িসি ল
ইসলাম ওরেফ বাংলাভাই, আতাউর রহমান সািন, খােলদ সাইফু াহ, আব ল আউয়াল, হােফজ মাহমদুসহ
৯৬১ জি  সদ েক ফতার করা হয়। ঝালকািঠেত ই িবচারক হত া মামলায় জএমিবর ধান শায়খ
আব র রহমান ও িসি ল ইসলাম বাংলাভাইসহ সাতজেনর ফাঁিসর আেদশ দয় আদালত। ২০০৭ সােলর
২৯ মাচ শায়খ আব র রহমান,  িসি ল ইসলাম বাংলাভাই,  খােলদ সাইফু াহ, আতাউর রহমান সািন,
আব ল আউয়াল ও ইফেতখার হাসান আল মামুেনর মৃতু দ ড কাযকর করা হয়। চা ল কর মামলা ত
িন ি  হওয়া েয়াজন বেল মেন কেরন আইন রা। জানেত চাইেল আিপল িবভােগর অবসর া  িবচারপিত
শাম ি ন চৗধরুী  মািনক বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ২০০৫ সােলর ১৭ আগ  দেশর মা ষ একটা
ভীিতর মেধ  পেড় িগেয়িছল। দেশ িঠক কী হেত যাে  কউ বুেঝ উঠেত পারিছল না। এরপর জি রা দেশ
আরও বশ িকছু অরাজকতা সিৃ র চ া কেরেছ। তেব বতমান সরকার জি েদর কেঠারভােব দমেন কাজ
করেছ।  িতিন  বেলন,  জি বাদ  যােত  মাথাচাড়া  িদেয়  উঠেত  না  পাের,  স  জ  িসিরজ  বামা  হামলার
মামলা েলা ত িন ি  হওয়া েয়াজন।
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