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sাধীন  সাবর্েভৗম
বাংলােদেশর  iিতহােসর
eকিট  িন ু রতম  eবং
রাজৈনিতক  সংsৃিত
বিহর্ ভূত  ববর্েরািচত  ঘটনা
হেলা—  2004  সােলর
21েশ আগs জািতর িপতা
ব বnু  েশখ  মিুজবরু
রহমােনর  কনয্া  বতর্ মান
বাংলােদেশর  pধানমntী
তtকালীন  িবেরাধীদলীয়
েনতা  eবং  আoয়ামী
লীেগর  সভাপিত  েশখ
হািসনার  oপের  েgেনড
হামলা।  বতর্ মান  pধানমntী
েশখ হািসনার oপর েgেনড
হামলা  করার  aনয্তম
pধান কারণ িছল আoয়ামী
লীগেক  েনতৃtশূনয্  করা
eবং  sাধীনতা  িবেরাধী

শিkেক পুনবর্াসন করা। বাংলােদেশর িতনবােরর িনবর্ািচত pধানমntী েশখ হািসনােক 19 বার হতয্ার েচ া
চালােনা হেয়িছল। কারণ sাধীনতা িবেরাধী শিkর কােছ aনয্তম pধান বাধার নাম হেলন েশখ হািসনা।
কখেনা তার িনজ বাসভবেন, কখেনা জনসভায়, আবার কখেনা তার গািড়বহের হামলা করা হয়। 1975
সােলর  15i  আগs  sাধীন  সাবর্েভৗম  বাংলােদেশর  iিতহােসর  িন ু রতম  কােলা  aধয্ােয়র  সূচনা  হয়।
জািতর িপতা ব বnু েশখ মুিজবরু  রহমানেক হতয্ার মধয্ িদেয়।  বাংলােদেশর  sাধীনতা িবেরাধী শিk
ব বnুেক  হতয্ার মধয্ িদেয় পুনরায় সিkয় হেয় oেঠ আর eরi ধারাবািহকতায় জাতীয় চার েনতােক
হতয্া করা হয় eবং  2004 সােলর  21 েশ  আগs বতর্ মান pধানমntী  জনেনtী েশখ হািসনার সমােবেশ
আেজর্ স েgেনড  িবেsারণ কের  তােক হতয্ার  েচ া চালােনা  হয়। 2004 সােলর  21 েশ  আগs ব বnু
aয্ািভিনuেয় আoয়ামী লীেগর uেদয্ােগ সntাসিবেরাধী েশাভাযাtা করার কথা িছল। ব বnু aয্ািভিনuেয়
eকিট  াক  eেন  ম  ৈতির  করা  হেয়িছল।  েশাভাযাtা   হoয়ার  আেগ  েসi  মে  দাঁিড়েয়  ভাষণ
িদিcেলন আoয়ামী লীেগর সভােনtী েশখ হািসনা। ভাষণ েশেষ িতিন “জয় বাংলা” “জয় ব বnু” বলার
সে  সে  পর পর দিুট আেজর্ স েgেনড িবেsারণ হয়। eরপর সামানয্ িবরিত িদেয় eেকর পর eক েgেনড
িবেsারণ   হয়,   হয়  িলর  আoয়াজ।  হামলায়  আহত  েনতাকমর্ীেদর  আoয়ামী  লীেগর  aনয্
েনতাকমর্ীরা  সাহাযয্  করেত  েগেল  পুিলশ  তােদর  oপের  িটয়ারেসল  ছুেড়  udার  কােজ  সাহাযয্  না  কের
বয্াহত করার েচ া কের। ধু তাi নয় পুিলশ েসi সময় মামলার আলামত সংরkণ না কের তা ন  eবং
িবলীন কের িদেত uেদয্াগী হয় বেলo aিভেযাগ uেঠ আেস। মে  uপিsত েনতাকমর্ীরা মানববমর্ ৈতির

  aধয্াপক ড. নািসম বানু
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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।

|

কের েসিদন আoয়ামী লীগ সভােনtীেক েgেনড হামলার হাত েথেক রkা কেরন। aেlর জনয্ pােণ েবেঁচ
যায় আoয়ামী লীগ সভােনtী। aপূরণীয় kিত হয় 21 েশ আগেsর েgেনড হামলায় আoয়ামী লীেগর।
দেলর  মিহলা  িবষয়ক  সmািদকা  o  pয়াত  রা পিত  িজlুর  রহমােনর  stী  আiিভ  রহমানসহ  24  জন
েনতাকমর্ী িনহত হন।
eেদর মেধয্ আiিভ রহমান 58 ঘ া মতুৃয্র সে  পা ালেড় 24  আগs মারা যান। eবং pায় েদড় বছর
পের মতুৃয্র সে  পা ালেড় ঢাকার pথম িনবর্ািচত েময়র েমাহাmদ হািনেফর মৃতুয্ হয়। pায় কেয়কশ জন
েনতাকমর্ী আহত হন যারা হয় শরীের িspnার বহন কের যntণায় মতুৃয্র জনয্ aেপkা করেছ aথবা প ু
জীবনযাপন করেছ। যার ফল িতেত কেয়কশ পিরবার kিতgs হেয়েছ। েgেনড হামলার িবচারক তার
রােয়র  পযর্েবkেণ  বেলেছন,  21  েশ  আগs  ভয়াবহ  েgেনড  হামলার  েয  ষড়যnt  তার  মলূ  পিরকlনা
হেয়িছল হাoয়া ভবেন। iনেডমিনিট িবেলর  মাধয্েম িবিভn ষড়যnt েদেশ  হয়। ব বnু হতয্ার 23
বছর দiু মাস পর জািত, জািতর িপতা  হতয্ার দায় েথেক কল মkু হয় িবচার pিkয়ার মাধয্েম।  15
আগs 1975 জািতর িপতােক হতয্া করার পর জাতীয় চার েনতােক হতয্া করা হয়।  িকn ষড়যnt  েথেম
না িগেয় বহমান থােক। পরবতর্ীেত 2004 সােলর 21 েশ আগs শিনবার আoয়ামী লীগেক  েনতৃtশূনয্
করার হীন pেচ া চালােনা হয়। েশখ হািসনােক হালকা নাসতা করােনা হেব: ei udৃিত িদেয় েদশীয় জি
সংগঠেনর  কিতপয়  সদসয্  আnজর্ ািতক  জি  সংগঠেনর  সহায়তায়  হামলা  কের।  তtকালীন  রা যntীয়
সহায়তায়  pকাশয্  িদবােলােক  ঘটনাsল  আoয়ামী  লীেগর  েকndীয়  কাযর্ালয়  23 ব বnু  aয্ািভিনu-eর
সmুেখ যুেd বয্বহূত েsশালাiজড মরণাst, আেজর্n েgেনড িবেsারেণর মাধয্েম ঘটনা ঘটােনা হয়। p
oেঠ  েকন  ei  মরণােstর  বয্বহার? রাজনীিত  মােনi  িক  িবেরাধী  দেলর  oপর  ৈপশািচক  আkমণ? ধু
আkমণi নয় দলেক েনতৃtশনূয্ করার ঘৃণয্ aপেচ া। রাজনীিতেত aবশয্mাবীভােব kমতাসীন দল o
িবেরাধী দেলর মেধয্ শত িবেরাধ থাকেব। তাi বেল িবেরাধী দলেক েনতৃtশনূয্ করার pয়াস চালােনা হেব
eটা কাময্ নয়। গণতািntক রাে র kমতায় েয দলi থাকেব, িবেরাধী দেলর pিত তােদর  uদার নীিত
pেয়ােগর মাধয্েম গণতnt সুpিতি ত করার সবর্াtক pেচ া থাকেব। িবেরাধীদলীয় েনতােদর হতয্া কের
kমতাসীনেদর রাজৈনিতক ফায়দা aজর্ ন করা েমােটo গণতািntক িচnার বিহঃpকাশ নয়।
আমােদর জািতর িপতার কনয্া েবেঁচ েগেলন, েবেঁচ েগেলন আমােদর জনয্, বাঙািল জািতেক েনতৃt েদবার
জনয্, মিুk যুেdর েচতনােক বাsবায়ন করার জনয্, তা েণয্র বাংলােদশ গড়ার জনয্, ব বnুর sেpর
েসানার বাংলােদশ বাsবায়েনর জনয্।
n েলখক : িডন, ফয্াকািl aব েসয্াশাল সােয়n, iসলামী িব িবদয্ালয়, kি য়া
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