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ধানম ী
কাশ : ২১ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধানম ী  ও  আওয়ামী
লীগ  সভােন ী  শখ
হািসনা বেলেছন,  একজন
মসুিলম  হেয়  কীভােব
মহানবী  (সা)  স েক
খারাপ কথা িলেখ অ েক
ফাঁসায়?  তা  বাধগম
নয়। ভালায় িহ  ছেলর
ফসবকু  আইিড  াক

কের  সই  ঘটনা  ঘটােনা
হেয়েছ।  বারহানউি ন
উপেজলায়  মা ষেক
সমেবত করার পছেন কী
উে ে  িছল?  গতকাল
রিববার  গণভবেন
আওয়ামী  যবুলীেগর
নতােদর  সে  বঠেক

সচূনা ব তৃায় িতিন এসব কথা বেলন।

ধানম ী বেলন, বারহানউি েন একিট িহ  ছেলর ফসবকু আইিড াক কের সখােন তার নাম িদেয়
িকছু িমথ াচার করা হয়। যার ফসবকু াক করা হয়, তােক আবার ফান কের ২০ হাজার টাকাও দািব
করা হয়। টাকা না িদেল তার আইিডেত এমন সব কথা িলখেব, যটা তার িত হেব। এটা জানার পর ঐ
িহ  ছেল পুিলশ শেন িগেয় িজিডও কের। িক  িজিড করা সে ও পুিলশ তােক ফতার কের রােখ।
সে  সে  য টিলেফানটা কেরিছল তােকও ফতার করা হয়। ধানম ী বেলন, এই ঘটনােক ক
কের সখােন অনাকাি ত ঘটনা ঘেট গেছ। যারা ফসবেুক এই িহ  ছেলটার আইিড াক কের টাকা
না পেয় তার নােম য কথা েলা িলেখেছ, সও তা একজন মসুলমান।       একজন মসুলমান হেয়
কীভােব নবী কিরম (সা) িনেয় এই ধরেনর বােজ কথা লেখ? সই কথা ধের সখানকার একজন পীর
সােহব বশ িকছু লাকেক জেড়া কেরন। পুিলশ তােদর বাঝােনার চ া করেল তারা পুিলেশর ওপরও
চড়াও হয়। এখন দখা যাে  ফসবেুক নানা ধরেনর অপ চার ছড়ােনা হে  অশা  পিরেবশ সিৃ  করার
জ । তাহেল এরা কারা? আর এেদর উে টা কী? 

শখ হািসনা বেলন, কউ যিদ সিত কার ইসলাম ধেম িব াস কের, যিদ তােদর নবী কিরম (সা)-এর িত
এতটু  স ান থােক, তাহেল আেরক জেনর িত করার জ  এই ধরেনর জঘ  কথা কীভােব লেখ?

  িবেশষ িতিনিধ

print | মুসিলম হেয় কীভােব মহানবী স েক খারাপ কথা িলেখ অন েক ফা... https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/98848/মুসিলম-হেয়...

1 of 2 10/21/2019 10:31 AM



ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

কােজই আিম দশবাসীেক বলব ধয ধরেত। যারা এই ঘটনােক ক  কের ঘালা পািনেত মাছ িশকার
করেত চায়, তােদরও খুঁেজ বর করা হেব এবং তােদর িব ে  ব ব া নওয়া হেব। িতিন বেলন, একিট
মহল উে েণািদতভােব দেশ একটা অশা  পিরেবশ সিৃ র চ া করেছ। িতিন বেলন,  দশ যখন
ভােলাভােব চলেছ, অ গিত হে , তখনই একটা িণ নানাভােব একটা অশা  পিরেবশ সিৃ  করেত চায়।
কউ যিদ আমােদর মহানবী (সা) িব ে  িকছু িলেখ থােক, িন য়ই তার িব ে ও ব ব া নওয়া হেব।

ধানম ী বেলন, যার যার ধম তার তার কােছ। কােজই সব ধেমর মা ষ এই দেশ স ােনর সে  বাস
করেব।  এটাই  আমােদর  দেশর  একটা  িনয়ম  এবং  আমরা  চাই  বাংলােদশ  যন  একটা  শাি পূণ
অসা দািয়ক চতনায় গেড় ওেঠ। িতিন বেলন, ‘আমােদর যত েলা সহেযাগী সংগঠন আেছ তােদর সবার
যন এেক এেক সে লন হয় সই পদে প িনেয়িছ। আমরা তািরখ িনধারণ কের িদেয়িছ।’ িতিন বেলন,

‘আমরা  স াস-জি বাদ,  মাদক এবং  নীিতর  িব ে  অিভযান  অব াহত  রাখব।  এই  ে  যারাই
অপরাধী হেব তােদর কােনা মা নই।’

বঠেক অ াে র  মেধ  আওয়ামী  লীেগর  উপেদ াম লীর  সদ  আিমর  হােসন  আম,ু  তাফােয়ল
আহেমদ,  সাধারণ  স াদক  ওবায় ল  কােদর,  যবুলীেগর  সাধারণ  স াদক  মা.  হা র  রশীদ,

িসিডয়াম সদ  শখ শাম ল আেবদীন,  শিহদ সরিনয়াবাত, মিজবরু রহমান চৗধরুী, মা.  ফা ক
হােসন, মাহববুরু রহমান িহরন, আব স সা ার মা দ, অ াডেভােকট বলাল হাসাইন, আলতাব হােসন

বা ,ু  চয়ন ইসলাম, ড.  আহে দ আল কিবর,  মা. িসরাজুল ইসলাম মা া,  আবলু বাশার, মাহা দ
আলী  খাকন,  অধ াপক এ িব  এম  আমজাদ  হােসন,  আেনায়া ল  ইসলাম,  ইি িনয়ার িনিখল হ,
শাহজাহান ভঁুইয়া মাখন, অ াডেভােকট মাতাহার হােসন সাজ,ু ডা. মাখেলছু ামান িহ , যু -স াদক
মিহউি ন আহে দ মিহ, ত পাল, সাংগঠিনক স াদক এস এম জািহদ, আিমর হােসন গাজী, বিদউল
আলম, ফজললু হক আিতক, আবু আহে দ নািসম পােভল, আসা ল হক, এমরান হােসন খান, আজহার
উি ন মখু উপি ত িছেলন। যবুলীগ চয়ারম ান ওমর ফা ক চৗধরুী, িসিডয়াম সদ  বী চৗধরুী
শাওন এমিপ, শখ ফজলরু রহমান মা ফ ও শখ আিতয়ার রহমান িদপু বঠেক উপি ত িছেলন না।
এেদর মেধ  একমা  শখ ফজলরু রহমান মা ফ গণভবেন েবেশর চ া  কেরন।  িক  অ মিত না
থাকায় িতিন েবশ করেত পােরনিন।
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