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রkাk  ভয়াল-িবভীিষকাময়  21েশ  আগs
আজ।  রাজৈনিতক  iিতহােস  21  আগs
eকিট  কল ময়  িদন।  মতুৃয্- ংস-
রkেsােতর  নারকীয়  েgেনড  হামলার
15তম  বািষর্কী।  িবeনিপ-জামায়াত  েজাট
সরকােরর  আমেল  2004  সােলর  ei  িদেন
ব বnু  aয্ািভিনuেয়  আoয়ামী  লীেগর
‘সntাস,  জি বাদ  o  দনুর্ীিতিবেরাধী’
সমােবেশ  aকlনীয়  eক  নারকীয়  েgেনড
হামলার  ঘটনা  বাংলােদেশ  eক  কল ময়
aধয্ােয়র  জn  েদয়।  তtকালীন  িবেরাধী
দলীয়  েনtী  o  বতর্ মান  pধানমntী  েশখ
হািসনােক  হতয্ার  uেdেশয্  পিরচািলত
ৈপশািচক e হামলায় েস িদন pয়াত রা পিত
েমা.  িজlুর  রহমােনর  সহধিমর্ণী  o  মিহলা
আoয়ামী  লীগ  েনtী  েবগম  আiভী
রহমানসহ  24  জন  িনহত  হেয়িছেলন।  ধু
েgেনড  হামলাi  নয়,  েসিদন  তােদর  pধান

টােগর্েট থাকা ব বnু কনয্া েশখ হািসনােক হতয্ার uেdেশয্ তার গািড় লkয্ কেরo চালােনা হয় ছয় রাun
িল।  আoয়ামী  লীগ  সভােনtী  েশখ  হািসনা  aেlর  জনয্  pােণ  েবেঁচ  েগেলo  িতিন  আহত  হন,  তার
বণশিk kিতgs হয়। বাঙািল জািত আজ dাবনতিচেt iিতহােসর ভয়াবহতম েgেনড হামলার 15তম

বািষর্কী পালন করেব।
েসিদন যা ঘেটিছল

েসিদনিট িছল শিনবার। সমােবেশ pধান aিতিথ িছেলন আoয়ামী লীগ সভােনtী o তtকালীন িবেরাধী
দলীয় েনtী েশখ হািসনা। িবকাল 4টার িদেক সমােবশ  হয়। সমােবেশর পর সারােদেশ েবামা হামলায়
িনহতেদর  sরেণ  েশাক  িমিছেলর  কমর্সূিচ  িছল।  িবকাল  সােড়  4টা  নাগাদ  ব বnু  aয্ািভিনu  eলাকা
পিরণত হয় জনসমুেd। েশখ হািসনা িবকাল 5টার িদেক সমােবশsেল েপৗঁছান। বেুলটpফ মািসর্িডজ েব
িজপ েথেক েনেম িনরাপtা কমর্ী েবি ত aবsায় িতিন দেলর েকndীয় কাযর্ালেয়র সামেন eকিট ােকর
oপর ৈতির asায়ী মে  uেঠ বkৃতা  কেরন। বkৃতায় আoয়ামী লীগ সভােনtী েদশবয্াপী aবয্াহত
েবামা  হামলার  িব েd  কেঠার  ঁিশয়াির  ucারণ  কেরন।  20  িমিনেটর  বkৃতা  েশেষ  ‘জয়  বাংলা,  জয়
ব বnু’  ucারণ  কের  ব বnু  কনয্া  েশখ  হািসনা  তার  হােত  থাকা  eকিট  কাগজ  ভাঁজ  করেত  করেত
eেগািcেলর ম  াক েথেক নামার িসিঁড়র কােছ। সে  সে  দিkণ িদক েথেক ম েক লkয্ কের eকিট
েgেনড িনেkপ করা হয়। ঘিড়র কাঁটায় তখন 5টা 22 িমিনট। েgেনডিট মে র পােশ রাsার oপর পেড়

  ফারাজী আজমল েহােসন
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

িবকট শেb িবেsািরত হয়। eরপর eেক eেক আেরা 12িট েgেনড িবেsািরত হয়। মুহূেতর্ র মেধয্ পুেরা
eলাকা েধাঁয়ায় আcn হেয় যায়। আতে  মানষু িদিgিদক েছাটাছুিট  কের। েgেনেডর আঘােত মে র
িনেচ রাsার oপের বসা েবগম আiিভ রহমানসহ aসংখয্ মানষু লুিটেয় পেড়ন। ঘাতকেদর pধান লkয্i
িছল েশখ হািসনা। পিরিsিতর তাtপযর্ বঝুেত েপের মে  uপিsত ঢাকার েময়র েমাহাmদ হািনফ eবং
েশখ হািসনার  বয্িkগত েদহরkী তাtkিণকভােব eক মানবঢাল  ৈতির কের  েশখ  হািসনােক  েgেনেডর
হাত েথেক রkা কেরন। তেব িনিkp িতনিট েgেনড aিবেsািরত েথেক যায়। েময়র হািনেফর মিsে
রkkরণ  হoয়ায়  aেstাপচার  করার  কথা  থাকেলo  েgেনেডর  িspnার  শরীের  থাকার  কারেণ  তার
aেstাপচার করা সmব হয়িন। পের িতিন বয্াংকেকর eকিট হাসপাতােল িচিকtসাধীন aবsায় মারা যান।
রা পিত o pধানমntীর বাণী

েgেনড  হামলা  িদবস  uপলেkয্  রা পিত  েমাঃ  আবদলু  হািমদ  o  pধানমntী  েশখ  হািসনা  পৃথক  বাণী
িদেয়েছন।  বাণীেত  রা পিত  বেলন,  21  আগs  ঘাতকচেkর  লkয্  িছল  বাংলােদশ  আoয়ামী  লীগেক
েনতৃtহীন  কের  েদেশ  ৈsরশাসন  o  জি বাদ  pিত া  করা।  আবদলু  হািমদ  বেলন,  মহান  মিুkযুেdর
েচতনায়  uddু  হেয়  গণতntকামী  জনগণ  eকিট  আtমযর্াদাশীল  o  সুখী-সমdৃ  বাংলােদশ  গড়েত
sতঃpেণািদত হেয় eিগেয় আসেবন, e pতয্াশা কির।’
eিদেক বাণীেত pধানমntী েশখ হািসনা বেলন, েgেনড হামলা মামলায় দি তেদর রায় কাযর্কর করার মধয্
িদেয় েদশ েথেক হতয্া, সntাস o জি বােদর িচর aবসান হেব eবং েদেশ আiেনর শাসন সুpিতি ত হেব।
িতিন 21 েশ আগেsর েশাকেক শিkেত পিরণত কের সntাস o জি মুk eকিট শািnপূণর্, uদার, গণতািntক
unত o সমdৃ বাংলােদশ িবিনমর্ােণ েদেশর সকল নাগিরকেক ঐকয্বd হেত আhান জানান।
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