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েহফাজেতর নােয়েব আমীর

করেলন

িনউজ েডক্স : েহফাজেত ইসলােমর সব দািয়ত্ব েথেক পদত্যােগর েঘাষণা
িদেয়েছন সংগঠনিটর েকন্দ্রীয় নােয়েব আমীর ও নারায়ণগঞ্জ েজলা
সভাপিত মাওলানা আব্দুল আউয়াল। েসামবার রােত নারায়ণগঞ্জ িডআইিট
মসিজেদ শেববরাত উপলক্েষ েদওয়া বক্তৃতায় উপস্িথত মুসল্িলেদর সামেন
এ েঘাষণা েদন িতিন।

মাওলানা আব্দুল আউয়াল বেলন, আমার েনতৃত্েব আর েকান আন্েদালেন
আপনােদরেক আিম ডাকেবা না। অিতসত্বর সংবাদ সম্েমলন কের আমার এ
পদত্যােগর কথা জািনেয় েদব এবং অিফিশয়ািল পদত্যাগপত্র জমা েদব।
তেব সাধারন মুসলমান িহেসেব েহফাজেতর একজন কর্মী এবং সমর্থক হেয়
কাজ কের যাব।
গত েরাববার েহফাজেতর আহ্বােন পািলত হরতাল কর্মসূিচেত প্রশাসেনর
সঙ্েগ সংঘােত না জড়ােনায় সংগঠেনর কেয়কজন েনতার কােছ েহনস্তার
িবষয়িট পদত্যােগর কারণ িহেসেব উল্েলখ কেরেছন নারায়ণগঞ্জ িডআইিট

মসিজেদর আেলািচত এ খিতব।

মাওলানা আব্দুল আউয়াল বেলন, হরতােলর িদন আমােক আইনশৃঙ্খলা
বািহনীর সর্েবাচ্চ কর্মকর্তারা এ মসিজদ েথেক েবর হেত িনেষধ
কেরিছল। আিম শত েচষ্টা কেরও এখান েথেক েবর হেত পািরিন এবং
আন্েদালেন েযাগ িদেত পািরিন। েসজন্য েহফাজেতর িকছু কর্মী ও
দািয়ত্বশীলেদর কাছ েথেক আমােক অপ্রীিতকর মন্তব্েযর মুেখামুিখ হেত
হেয়েছ। অথচ আইন-শৃঙ্খলা বািহনীর শক্ত ব্যািরেকড িডিঙেয় েবর হওয়ার
েকান পথ আমার কােছ িছল না।

িতিন বেলন, আিম যিদ তখন েবর হতাম তাহেল এই মসিজেদর সামেন লাশ
পেড় েযত। মসিজেদর এই েদওয়ালগুেলা েভেঙ চুরমার হেয় েযত। েকননা
আইনশৃঙ্খলা বািহনী তােদর সর্েবাচ্চ শক্িত িনেয় মসিজেদর সামেন
দাঁিড়েয় িছল। ওই মুহূর্েত আমার িক করার িছল?

হরতােলর পর েথেক েহফাজেতর কেয়কজন েনতা তােক এিড়েয় চলেছন বেল
অিভেযাগ কেরন মাওলানা আবদুল আউয়াল।
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েদায়া

কর্মসূিচর আেয়াজন করা হেয়িছল। িকন্তু আিম হরতােলর িদন েবর হেত না
পারার কারেণ, এ েদায়া কর্মসূিচেত িকছু অিত উৎসাহী েলাক অংশগ্রহণ
কেরনিন। তারা িগেয় েদওেভাগ মাদ্রাসায় েদায়ার আেয়াজন কেরেছ। এসেবর
ফেল তারা েতা একপ্রকার আমােক অেযাগ্য বেলই প্রমাণ কেরেছ। অথচ আিম
যিদ েসিদন েবর হতাম তাহেল আল্লাহর ঘর এবং কত িনরীহ মানুেষর প্রাণ
হুমিকর মুেখামুিখ হেতা তা আিম বেল েবাঝােত পারেবা না। সুতরাং আিম
আর েহফাজত ইসলােমর েকােনা েনতৃত্েব থাকিছ না। যুগান্তর

