
েশখ 
আবদুল মা া

26i আগ
aভয্ ের ঘা
মুিজবুর রহম
িনহত হন, য
ি  বা eক

হেয়েছ, েসi
হতয্া করা স
ায় সবাi  

িদেক eেস 
ei যুে  ত
মুি বািহনীেত
েগাড়া েথেক
কােছ eক িট
িঠক, তেব ি
েসনাবািহনীর
েমজর খােল
বাiের চেল 
পািক ািন স
রাখেত হেব,
িছল মূলত ব
আoয়ামী লী
পে । যিদ 
না। 

স েরর 38
সমীকরণটা 
িনেয়িছল তা
সমথ র্ন করা 
হামলা ঘেট,

হািসনা
ান 

 জাতীয় েশাক িদ
াপিট েমের থাকা 
মানেক তাঁর ধানম
যা সমসামিয়ক র
কিট পিরবারেক 
i েদশ o তার জ
সহজ হেব। যাঁরা 
পািক ািন ভাবধ
বাসী সরকােরর

তােদর পরাজয় a
েত aনু েবশ ঘট
কi জিড়ত িছেলন
িটিভ সা াৎকাের 
িতিন a  মুি ে
র eকজন aনুগত
লদ েমাশাররফ ব
eেসেছন, তখন

সমরা বাহী জাহা
, স েরর িনব র্াচে
বাঙািলর মুি র স
ীেগর িবজয় িছল
ধের িনi ei 8

 শতাংশেকi প
খুব সহজ মেন হ
ার মে  মুসিলম
স ব িছল না। 

, তখন জনসংখয্

ােক হত

 

িদবস পালন করল
িকছু িবশব্াসঘাত

মি র িনজ বাসভব
রাজৈনিতক হতয্াক
হতয্া করা নয়,

জ দাতােক  হতয্
ei হতয্াকাে র
ধারায় িবশব্াসী িছ
র সে  েযাগােযাগ
aবধািরত েজেন
টায়। ei হতয্াক
ন, যা ঘাতক কেন
 aকপেট সব্ীকার
েযা ােদর েচেয় 
ত েসনা aিফসার
বা কয্াে ন রিফক
, িঠক েতমন eক
াজ ‘েসায়াত’ েথ
েন আoয়ামী লীগ
সনদ ছয় দফা।

ল িনর শ সতয্, ি
84 শতাংশi বাংল

পরবত কােল বাংল
হেত পাের, িক  
ম লীগ, জামায়ােত

2৯82 সােল বা
খয্া ায় 26 েকািট

তয্ার আ

ল জািত। 55 বছ
তক eক গভীর ষড়
ভবেন সপিরবাের 
কাে র iিতহােস
 ei ভয়াবহ হ
য্া করা। ধারণা ক
র সে  জিড়ত িছে
িছেলন। যাঁরাi e
গ কেরন eবং 
ন ei ঘাতকবািহ
কাে র সে  িবe
ন র্ল আবদুর রিশদ
র কেরেছন। aেন
নানা কারেণ 
র িছেলন। যখন
ক পািক ািন েস
কটা সমেয় িজয়া 
থেক বাঙািল িনধ
গ 27৯িটর মে  
 ছয় দফা িছল ব
িক  পূব র্ বাংলায়
ংলার সব্াধীনতা েচ

ংলােদেশ আটেক
তা েমােটo সহ

েত iসলামী, েনজ
াংলােদেশর জনস
িট। আনুপািতক হ

আেরকিট

ছর আেগ ei িদ
ষড়যে র মা েম 
হতয্া কের। ei

স eক নিজরিবহীন
হতয্াকাে র মূল u
করা হেয়িছল, যি
ছেলন তাঁেদর েকu
e হতয্াকাে র স
েদর েকui যুে

িহনীেক পািক ােন
eনিপর িত াতা 
শদ o ঘাতক ফারু
নেক বলেবন, িজ
িত ম। িতিন 2
েদেশর িবিভ  

সনা কমাে র িবরু
তাঁর পািক ািন ঊ

ধেনর জ  আনা 
278িট আসেন জ
ব ত eকিট সব্া
য় া  েভােটর েম
চেয়েছ, তাহেল ধ

ক পড়া পািক ািন
হজ নয়। েস সময়
জােম iসলাম আ
সংখয্া িছল সােড়
হাের ei বাংলাে

/ 32 আগ

িট থ র্ ে

িদেন েসনাবািহনীর
হাজার বছেরর ে

i িনম র্ম হতয্াকাে
ন ঘটনা। ei হত
uে  িছল বাং

যিদ রাে র ােক
ui পািক ান েভ
সে  জিড়ত িছেল

 aংশ েননিন। 
েনর সামিরক েগ
া o বাংলােদেশর
রুক রহমান ল ে
জয়া েতা eকজন
2৯82 সােলর 3
ােন কয্াে ন আ

রুে  তাঁেদর iu
ঊধব্র্তন aিফসার
া a  খালাস কর
জয়ী হেয়িছল। e
াধীন বাংলােদশ 
েমাট 84 শতাংশ
ধের িনেত হেব ব

িন বলা েযেত প
য় a  েয কেয়ক
আর িপিডeম a
ড় সাত েকািট, আ
েদেশ aব ানরত

গ , 312৯ 

েচ া 32

র eকদল ঘাতক
ে  বাঙািল জাি
ে  ব ব সহ  পি
হতয্াকাে র মূল u
ংলা নােমর েদশ
ক হতয্া করা যায়
ভেঙ বাংলােদশ েহ
লন তাঁরা ায় স
 ধারণা করা হয়
গােয় া সং া আ
র থম সামিরক 
েন সাংবািদক a
েখতাব া  মুি

36-37 মােচ র্র ম
আবু oসমান েচৗ
uিনট িনেয় িবে
রেদর হুকুেম চ

করেত তৎপর িছে
ei িনব র্াচেন আo

িত ার সু  
শ পেড়িছল েনৗকা
বািক 38 শতাংশ

পাের (িকছু িত
কিট বড় রাজৈনিত
তম। eেদর প

আর যখন 32 আ
ত পািক ািন জন

2 আগ

ক eবং আoয়ামী 
িতর জনক ব ব

পিরবােরর 28 জন
uে  িছল শুধু 
শটা যাঁর েনতৃেতব্ 
য় তাহেল তাঁর সৃ
হাক তা চানিন। 
সবাi মুি যুে র 
, পািক ান েসনা
আieসআiেয়র 
শাসক েজনােরল

aয্া িন মাসকােরন
েযা া। েখতাব

ম রাত পয র্  পা
ধুরী, েমজর শিফ
াহ কের েসনািন
াম ব ের েনাঙ

েলন। eকটা কথ
oয়ামী লীেগর iশ
নকশা। েসi িন

কা তথা আoয়ামী 
শ সব্াধীনতার পে

িত ম িন য়i আ
িতক দল িনব র্াচেন
পে  সব্াধীন বাং

আগে র ভয়াবহ 
নসংখয্াo 2৯81 
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থা মেন 
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লীেগর 

ে  িছল 
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ন aংশ 
ংলােদশ 
ে েনড 
সােলর 



তুলনায় aেনক  েবেড়েছ। 2৯86 সােলর 26 আগে র পর নানাভােব তারা রা ীয় পৃ েপাষকতা পায় eবং রাে র িবিভ  গুরুতব্পূণ র্ 
পেদ পদািয়ত হয় eবং েয কারেণ 26i আগ  হতয্াকা  ঘেটিছল, েসi কারণটা বা বায়ন করেত তারা aেনক দূর eিগেয় যায়। 
বাংলােদশ হেয় oেঠ eকিট িমিন পািক ান। ব ব েক হতয্া করার পর পািক ােনর শীষ র্ দালাল, িযিন eকা র সােল জািতসংেঘ 
বাংলােদেশর িবপে  কথা বলেত িগেয়িছেলন, েসi শাহ আিজজেক 41 লাখ শহীেদর র িবেধৗত বাংলােদেশর ধানম ী বানান 
িজয়া। eকা েরর ঘাতক আবদুল আিলম o মাoলানা মা ানেক মি সভার সদ  করা হয়। ঘাতকেদর ধান পািক ািন নাগিরক 
েগালাম আযমেক বাংলােদেশ েবশ করেত েদoয়া হয়। পরবত কােল িজয়ার ী খােলদা তাঁেক বাংলােদেশর নাগিরকতব্ িদেয় 
পুর ত কেরন। কেন র্ল মু ািফজুর রহমান আগরতলা ষড়য  মামলায় aিভযু েদর িজ াসাবােদর দািয়েতব্ িছেলন। তাঁর 
িজ াসাবােদর eকিট নমুনা িছল aিভযু েক পা oপেরর িদেক আর মাথা িনেচর িদেক িদেয় িসিলংেয়র সে  21-23 ঘ া ঝুিলেয় 
রাখা। eকা ের িতিন পি ম সীমাে  পািক ািনেদর পে  যু  কেরন। েসi মু ািফজুর রহমানেক িজয়া থেম বাংলােদেশর 
সব্রা ম ী eবং পের পররা ম ী বানান। িজয়া eখােনi েথেম থােকনিন, িতিন eকা ের পািক ান েসনাবািহনীর সদ  িহেসেব যু  
কেরেছন eবং পরবত কােল যু বি  িহেসেব ভারত হেয় পািক ােন েফরত েগেছন eমন 28 জন েসনা কম র্কত র্ােক পুিলশ বািহনীেত 
আ ীকরণ কেরন, যাঁেদর মে  েবশ কেয়কজন বাংলােদশ পুিলেশর মহাপিরদশ র্েকর পদ aলংকৃত কেরন। 32 আগ  যখন েশখ 
হািসনােক হতয্া করার জ  ে েনড হামলা করা হয় তখন পুিলেশর মহাপিরদশ র্ক িছেলন েমা. শহুদুল হক, িযিন eকা েরর পুেরা ৯ 
মাস পািক ান েসনাবািহনীর 3৯ টয্াংক েরিজেমে র কয্াে ন িহেসেব মুি বািহনীর িবরুে  যু  কেরেছন। 2৯99 সােলর 35 
জানুয়াির েশখ হািসনােক হতয্া করার জ  চ ােম সব্য়ং পুিলশ তাঁেক বহনকারী ােক গুিল কের। eেত আoয়ামী লীেগর 35 জন 
েনতাকম  িনহত হন। aে র জ  র া পান েশখ হািসনা। েস সময় চ াম েমে াপিলটন পুিলেশর কিমশনার িছেলন িমজর্া রিকবুল 
হুদা, িযিন eকা ের আিট র্লাির েরিজেমে র eকজন েমজর িহেসেব যেশার েস ের পািক ােনর পে  যু  কেরন। যু  েশেষ িতিনo 
eকজন যু বি  িহেসেব পািক ােন েফরত যান। পের ব ব র বদা তায় বাংলােদেশ তয্াবত র্ন কেরন। েমাদােবব্র েচৗধুরী 
eকা ের ঢাকা েসনািনবােস িসoিডেত েলফেট া  িহেসেব কম র্রত িছেলন। পের িতিনo পুিলেশর মহাপিরদশ র্ক হন। েসi 
েমাদােবব্র েচৗধুরীেক 3117 সােল সংসদ িনব র্াচেনর া ােল েবগম িজয়ার িনেদ র্েশ রা পিত iয়াজuি ন আহে দ িনব র্াচন 
কিমশেনর সদ  কেরন। 

ব ব  eিভিনuেত 32 আগে  আoয়ামী লীেগর জনসভা িছল eকিট স াসিবেরাধী জনসভা। ei জনসভার জ  মু া ন বহােরর 
aনুমিত চাoয়া হেয়িছল, যা পুিলশ কতৃর্প  েথেক পাoয়া যায়িন। পের সভা ল ব ব  eিভিনuেয়র আoয়ামী লীগ aিফেসর সামেন 
ানা র করা হয়। সাধারণত ei ধরেনর সভার সময় দেলর িকছু কম  পুিলেশর সে  িনরাপ ার দািয়তব্ পালন কেরন। েযেহতু ei 

সভা ল িকছু চু দালােনর মাঝখােন aবি ত, uিচত িছল দালােনর oপর পয র্া  িনরাপ া ব া রাখা, যা েসিদন িছল না। আসেল 
আoয়ামী লীগ যখন তােদর সভার িত িনেয়  িছল, তখন পদ র্ার a রােল তৎকালীন ধানম ী খােলদা িজয়ার েজয্  পু  
তােরক রহমােনর েনতৃেতব্ বাঙািলর েশষ আ য় ল েশখ হািসনাসহ আoয়ামী লীেগর শীষ র্ ানীয় সব েনতােক িচরতের েশষ কের 
িদেত eক সূ  পিরক না িনম র্ােণর িত চলিছল, যার ধান কািরগরেদর মে  িছল েসনা েগােয় া সং া, জাতীয় িনরাপ া সং া 
(eনeসআi), পুিলেশর ঊধব্র্তন কতৃর্প , সরকােরর সব্রা ম ীসহ eকািধক গুরুতব্পূণ র্ ি । ei ভয়াবহ কম র্য  স েক র্ খােলদা 
িজয়া স ণ র্ oয়ািকফহাল িছেলন। ষড়য কারীেদর মে  তােরক রহমান ছাড়াo িছেলন সব্রা  ম ণালেয়র দািয়েতব্ িনেয়ািজত 
লুত্ফু ামান বাবর, ধানম ীর রাজৈনিতক uপেদ া হািরছ েচৗধুরী, জামায়াত েনতা আলী আহসান েমাহা দ মুজািহদ, িবeনিপ 
দলীয় সংসদ সদ  আবদুস সালাম িপ , মাoলানা তাজuি ন মুখ। কুখয্াত হাoয়া ভবেন তাঁরা eকািধক ƣবঠক কের চূড়া  
পিরক না ƣতির কেরন। uে , েযেকােনাভােব তৎকালীন িবেরাধীদলীয় েনতা ব ব ক া েশখ হািসনাসহ আoয়ামী লীেগর শীষ র্ 
েনতােদর খতম করেত পারেল বাংলােদশেক িবeনিপ-জামায়ােতর েনতৃেতব্ িমিন পািক ান বানােনার সামেন আর েকােনা িতব কতা 
থাকেব না। ei সব্াধীন বাংলােদেশ পািক ািন ভাবধারার শাসন িচরিদেনর জ  পাকােপা  হেয় যােব। খােলদা িজয়ার পর তাঁর 
েছেল তােরক রহমান, তারপর বংশপর রায় চলেত থাকেব িজয়া পিরবােরর শাসন। ািপত হেব eকিবংশ শতা ীর eক নয়া 
রাজত । 

ব ব ক ােক হতয্া করার জ  েসিদন 25িট ে েনড িনে প করা হেয়িছল। েসিদন েশখ হািসনার ে েচ যাoয়াটা িছল eক 
aেলৗিকক ঘটনা, যা eকমা  সৃি কত র্ার রহমেতর কারেণ স ব হেয়িছল। তাঁেক র া করেত মানববম র্ ƣতির কেরিছেলন তাঁর দলীয় 
েনতাকম রা, যা েদখা িগেয়িছল 2৯99 সােলর 35 জানুয়াির চ ােম। ব ব  eিভিনuেত েসিদন িনহত হেয়িছেলন 35 জন দলীয় 
েনতাকম । আহত হেয়িছেলন ায় 611। গুরুতর আহত aব ায় কেয়ক িদন পর মৃতুয্বরণ কেরন মিহলা আoয়ামী লীেগর সভােন ী 
আiিভ রহমান। ব ব র ঘাতকরা 26i আগ  eকজন ি েক শুধু হতয্া করেত চায়িন, তারা বাংলােদশ নােমর রা িটেক হতয্া 
করেত েচেয়েছ। বা েব তারা িকছুটা সফলo হেয়িছল; কারণ পেরর 32 বছর িজয়া-eরশাদ-খােলদা বাংলােদশেক 2৯82 সােলর 37 
মােচ র্র পূব র্বত  aব ায় িনেয় েযেত স ম হেয়িছেলন। eকিট aসা দািয়ক বাংলােদশ eকিট সা দািয়ক রাে  পিরণত হেয়িছল। 
িজয়া েথেক খােলদা িজয়া সংিবধান েথেক ধম র্িনরেপ তােক িবতাড়ন কেরিছেলন। বাহা েরর সংিবধােন েয ধম র্িভি ক রাজনীিত 



িনিষ  করা হেয়িছল, েসi রাজনীিতেক আবার িফের আসার সুেযাগ কের েদoয়া হেয়িছল। ei কাজিট aতয্  সুচতুরভােব 
কেরিছেলন িবeনিপর িত াতা িজয়া। িতিনi েসi ি , িযিন চা েরর ঘাতকেদর সাংিবধািনকভােব হতয্ার দায়মুি  িদেয় 
িবেদেশ বাংলােদেশর িবিভ  দূতাবােস পদায়ন কেরিছেলন। eরশাদ রা ধম র্ iসলাম সংিবধােন সংেযাজন কের তা আেরা eক ধাপ 
oপের িনেয় িগেয়িছেলন। খুিন কেন র্ল ফারুকেক েদেশ িফিরেয় eেন রা পিত িনব র্াচেন aংশ িনেত সুেযাগ কের িদেয়িছেলন। খােলদা 
িজয়া eকা েরর ঘাতকেদর মি সভায় ঠাঁi িদেয় বাংলােদশেক পািক ানীকরেণর েষােলাকলা পূণ র্ কেরিছেলন। তাঁর ছ ায়ায় 
চা েরর ঘাতক কেন র্ল রিশদ 2৯৯7 সােলর 26 েফ য়াির িনব র্াচনী তামাশার বেদৗলেত সংসেদ িবেরাধীদলীয় েনতা হেয়িছেলন। 

বাংলােদশেক িজয়া-eরশাদ-খােলদার পািক ানীকরণ কম র্সূিচেত ছ ঃপতন ঘেট 2৯৯7 সােলর িনব র্াচেনর পর ব ব ক া েশখ 
হািসনার সরকার গঠেনর মা েম। থেম িতিন শুরু কেরন ব ব  হতয্াকাে র িবচার ি য়া। েসi িবচার ি য়া েশষ হoয়ার 
আেগi 3112 সােলর িনব র্াচেন আবার খােলদা িজয়া মতায় আেসন eবং িবচারকায র্ ব  কের েদন। েসi িনব র্াচেন আoয়ামী 
লীগেক পরািজত করার জ  eকিট aশুভ তাত কাজ কেরিছল, যার ম মিণ িছেলন েশখ হািসনা কতৃর্ক মেনানীত রা পিত 
িবচারপিত সাহাবু ীন আহমদ, ত াবধায়ক সরকােরর ধান uপেদ া িবচারপিত লিতফুর রহমান আর ধান িনব র্াচন কিমশনার আবু 
সাঈদ। সংসেদ আসনসংখয্া কম েপেলo িবeনিপ o আoয়ামী লীেগর মে  েভােটর শতকরা িহসােবর বধান িছল খুবi কম। ei 
েময়ােদ খােলদা িজয়া o তাঁর েছেল তােরক রহমান িছেলন েবপেরায়া। তেব তাঁরা বুঝেত েপেরিছেলন, 3118 সােলর িনব র্াচেন 
তাঁেদর পােয়র তলা েথেক মািট সের যাoয়ার আশ া েবিশ। তাঁেদর পিরকি ত িজয়া বংেশর মতা িচর ায়ী করেত হেল েশখ 
হািসনা আর আoয়ামী লীেগর শীষ র্ েনতােদর সরােত হেব। পিরক না হেলা 32 আগে র ে েনড হামলার। তেব েসi যা ায়o 
ভাগয্ েম ব ব ক া ে েচ যান eবং 3119 সােলর িনব র্াচেন eক ধস নামােনা িবজয় aজর্ন কের সরকার গঠন কেরন। ei দফায় 
িতিন 26i আগ  হতয্াকাে র িবচার সমা  কেরন। eকা েরর ঘাতকেদর িবচােরর কাঠগড়ায় দাঁড় করান eবং িবচার েশেষ রায় 
বা বায়ন কেরন। 

বত র্মােন েশখ হািসনা টানা তৃতীয়বােরর মেতা বাংলােদেশর ধানম ী। িতিন বাংলােদশেক িবশব্দরবাের eক িভ  পিরচেয় পিরিচত 
কেরেছন। িনেজ পিরিচত হেয়েছন eকজন িবশব্েসরা রা নায়ক িহেসেব। িক  তাঁর সামেন শুধু eকটা মসৃণ পথ, তা ভাবেল ভুল 
হেব। eকজন তােরক রহমান পলাতক, আর কয়জন কারাগাের, েমাশতােকর মৃতুয্ হেয়েছ aেনক আেগ, তা েভেব সব িকছু িনরাপদ 
ভাবেল মারা ক ভুল হেব। ব ব  হতয্ার সময় সব শ  ঘেরi িছল। ব ব  তা বুঝেত পােরনিন বা বুঝেত চানিন। ব ব ক া 
eকi ভুল করেল জািতেক িদেত হেব eক দীঘ র্েময়ািদ েখসারত। যাঁরা ব ব েক ভােলাবাসেতন তাঁরা ব ব ক ােকo ভােলাবােসন। 
তাঁরা আর েকােনা য্ােজিড েদখেত চান না।  আoয়ামী লীগ সাধারণ স াদক oবায়দুল কােদর গত শিনবার eক সভায় বেলিছেলন, 
ষড়য  eখেনা চলমান। রিববার েদেশর eকিট ƣদিনক তােদর ধান সংবােদ িলেখেছ, যাঁরা eকসময় ফারুক-রিশেদর ি ডম পািট র্র 
েনতা িছেলন, ei দেলর পে  িনব র্াচন কেরেছন, তাঁেদর aেনেকi eখন শুধু আoয়ামী লীেগর েনতাi নন, েকu েকu সংসদ 
সদ o বেট। আলামত ভােলা নয়। 

সামািজক েযাগােযাগ মা ম েথেক পাoয়া eকিট গ  িদেয় েলখািট েশষ কির। eক মিহলা eকিট aজগর সাপ পুষেতন। রােত তােক 
িনেয় eক িবছানায় ঘুমােতo েযেতন। িকছুিদন ধের সাপিট খাoয়াদাoয়া েছেড় িদেয়েছ। শেখর সাপিট িনেয় েগেলন eক ডা ােরর 
কােছ। ডা ােরর , সাপিট িনেয় আপিন িক eক িবছানায় ঘুমান? u র— াঁ। িকছুিদন ধের o আমার গােয়র সে  েলে  থােক। 
ডা ােরর ম , আপনার সাপিট aসু  নয়। েস আ াজ করেছ আপনােক হজম করেত তার েপেট কতটুকু জায়গা লাগেব। 

ব ব ক ার দীঘ র্া  কামনা কির। 

েলখক : িবে ষক o গেবষক 

 


