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আoয়ামী  লীগ  সভাপিত  pধানমntী  েশখ  হািসনা  বেলেছন,  তৎকালীন  pধানমntী  খােলদা  িজয়ার
সহেযািগতায়i 21 আগs েgেনড হামলার ঘটনা ঘেটিছল। খােলদা িজয়ােক মামলায় আসািম করা হয়িন
eটা িঠক, িকn তার pcn সহেযািগতায় oi হামলা হেয়িছল। তখনকার pধানমntী িহেসেব eর দায় িতিন
eড়ােত পােরন না। eটা আজ pমািণত সতয্।
pধানমntী বেলন, oi হামলায় আমার েবেঁচ থাকার কথা নয়। ধু eটুki বলব, আিম েবেঁচ আিছ। মতুৃয্েক
ভয়  কির  না,  মতুৃয্  ভেয়  আিম  কখনi  ভীত  িছলাম  না,  eখনo  নi।  আlাহ  যতিদন  বাঁিচেয়  রাখেবন,
যতিদন েদেহ pাণ আেছ, ততিদন েদেশর মানুেষর কলয্ােণ, েদেশর unয়েন কাজ কের যাব। জািতর িপতার
sেpর kুধা-দািরdয্মুk unত-সমdৃ েসানার বাংলা গেড় তুলব। বধুবার িবকােল রাজধানীর ফামর্েগেটর
কৃিষিবদ  inিটিটuশন  িমলনায়তেন  21  আগs  েgেনড  হামলা  িদবেসর  আoয়ামী  লীগ  আেয়ািজত
আেলাচনায় সভায় িতিন eসব কথা বেলন।
pধানমntী  েশখ  হািসনা  বেলন,  হামলাকারীরা  েভেবিছল  আিম  েবেঁচ  েনi।  যারা  হামলা  কেরিছল  তারা
েসখান  েথেক  েফান  কেরেছ  আিম  মারা  েগিছ।  খােলদা  িজয়ার  েশাক  বাতর্ া  নািক  psত  করা  িছল।
pধানমntী বেলন, সntােসর িব েd েসিদন শািnর িমিছল o রয্ািল করেত েচেয়িছলাম। েসিদেনর ঘটনার
দিুবর্ষহ  বণর্না  িদেয়  েশখ  হািসনা  বেলন,  আমােদর  কমর্সূিচ েলােত  সাধারণত  আমােদর  ভলািnয়াররা
আশপােশ, ছােদর uপের পাহারায় থােক। েসিদন কাuেক uপের uঠেত েদয়িন পুিলশ। বাধা িদেয়েছ।
বkবয্ েশষ কের যখন আিম নামলাম, ফেটাgাফার েগািকর্  eেস বলল, আিম ছিব িনেত পািরিন। েগািকর্ র
বাবােক িচনতাম, িতিন ফেটাসাংবািদক িছেলন। aনয্ সাংবািদকরা িচৎকার করিছেলন ছিব পাiিন বেল।
e ছিব তুলেত িগেয়i কেয়কটা েসেকn দাঁড়ােনা। eর মেধয্i েgেনড হামলা  হেয় েগল। eকটার পর
eকটা েgেনড িবেsািরত হেc।  eসব েgেনড যুেdর ময়দােন বয্বহার হয়। েgেনেডর িsnার  হািনফ
ভাiেয়র  গােয়  লাগেছ  আর  েসখান  েথেক  রk  ঝের  পড়েছ  আমার  গােয়।  e  ধরেনর  eকটা  পিরিsিত
িদনদপুুের িবeনিপ সরকােরর সহেযািগতা ছাড়া ঘটেতi পাের না বেলo মnবয্ কেরন িতিন।
ব বnুকনয্া  বেলন,  েসিদন  আিম  oi  eলাকা  েছেড়  আসার  সে  সে   হয়  লািঠচাজর্ ।  িসিট
কেপর্ােরশেনর গািড় eেন পািন িদেয় আলামত মেুছ েফলা হয়। আিম জানেত েপের নানকেক বিল, আলামত
ন  করেছ েতামরা oখােন যাo। েনতাকমর্ীরা েসখােন িগেয় েgেনড হামলার sল েলােত লাল পতাকা পুেঁত
আলামত রkার েচ া কের। aিবেsািরত েgেনড পাoয়া িগেয়িছল। েসিট eকজন েসনা aিফসার িনেয়
যায়, েসটা রাখেত েচেয়িছল বেল েস চাকির হারায়। েকােনা ধরেনর আলামত না রাখার েচ া কেরিছল
তারা। e হামলা সরকােরর পk েথেক করা হেয়িছল। িতিন বেলন, আমরা িকছু আলামত রkা করার েচ া
কির। েসi ঘটনায় জজ িময়া নাটকo সাজােনা হয়। eখন সবi েবর হেc। িতিন বেলন, আমরা আশা কির
eর সেবর্াc িবচার। িকn আমরা যােদর হািরেয়িছ তােদর আর িফের পাব না।

  যুগাnর িরেপাটর্
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pধানমntী বেলন, সাংবািদকরা aেনক িকছু েবর কের eেনেছন। eিটo েবর করেত পােরন েয, খােলদা
িজয়ার বড় েছেল তােরক রহমান 5 নmের তার রবািড়েত আেগর 10 মাস কািটেয়েছ। িঠক 1 আগs
কয্াnনেমেnর বাসায় েকন চেল যায়, oi সময় oখােন বেস বেস তার কাজ কী িছল। েশখ হািসনা বেলন,
oi িদন বাসায় েপৗঁেছ আিম সবার েখাঁজ েনয়া  করলাম। আহতেদর udাের কাuেক আসেত েদয়া
হয়িন।  ঢাকা  েমিডেকেল  িবeনিপপnী  িচিকৎসকরা  হাসপাতাল  েথেক  চেল  িগেয়িছল।  আমােদর  যারা
সমথর্ক তারাi েসিদন কাজ কেরেছ, আমােদর েলাকজন রk িদেয়েছ। আিম সারা ঢাকা শহেরর হাসপাতােল
েখাঁজ  িনেয়িছ।  আিম  খুেঁজ  খুেঁজ  eেন  িচিকৎসার  বয্বsা  কেরিছ,  পের  িবেদেশ  পািঠেয়িছ।  শািn  নগেরর
িkিনেক সাহারা আপােক খুেঁজ েপলাম। েস সময় সরকােরর পk েথেক বলা হল, েশখ হািসনা হয্াnবয্ােগ
েgেনড eেন িনেজ েমেরেছ। আমরা েযন সুiসাiড করেত িগেয়িছলাম! aত েgেনড হােত কের িনেয় যাoয়া
েসাজা কথা নয়। আিম ekপাটর্  হলাম কেব? oরা িকনা পাের। িমথয্া aপবাদ ছিড়েয় িদল।
ব বnুকনয্া  বেলন,  15 আগs আমার পিরবােরর সবাiেক  হতয্া  করা  হল।  আিম,  আমার েছাট েবান
েরহানা-  আমােদরo  হতয্া  করা  হেতা।  আমােদর  বাসায়  িল  করা  হেয়িছল।  িকn  আমরা  দiু  েবান
জামর্ািনেত িগেয়িছলাম। মাt 15 িদেনর মেধয্ eিতম হেয় যাi। সব হািরেয়o আমরা েদেশ আসেত পািরিন।
েরহানার পাসেপাটর্ টাo িজয়াuর রহমান সরকার িরিনu করেত েদয়িন।
আoয়ামী লীগ সভাপিত বেলন, aেনক ঝঁুিক িনেয় আিম েদেশ আসলাম। জানতাম েদেশ েয েকােনা মহূুেতর্
আমার oপর হামলা হেব। আিম েদেশ eেসিছলাম eকিট আকাkkা িনেয়। বাংলার মািটেত েয নারকীয়
হতয্াকা  হেয়িছল তার িবচার করেত হেব, যুdাপরােধর িবচার করেত হেব।
েশখ হািসনা বেলন, eকটা uেdশয্ িনেয় খুিনরা জািতর িপতােক হতয্া কেরিছল। বাংলােদশ যােত sাধীন
েদশ িহেসেব িটেক থাকেত না পাের, বাংলােদশ যােত বয্থর্ রাে  পিরণত হয় eবং sাধীনতািবেরাধীরা যােত
বলেত পাের- বাংলােদশ sাধীন করা ভুল িছল।
আoয়ামী লীগেক িনি h করেত বারবার আkমেণর কথা তুেল ধের দেলর সভাপিত েশখ হািসনা বেলন,
আমােদর  হাজার  হাজার  েনতাকমর্ীেক  তারা  হতয্া  কেরেছ,  প ু  কেরেছ,  aতয্াচার  কেরেছ,  েচাখ  তুেল
িনেয়েছ, পা েকেট িদেয়েছ। িতিন বেলন, কত পিরবারেক েয oরা ংস কেরেছ িঠক হানাদার পািকsািন
বািহনী eকাtের আমােদর oপর েযভােব আkমণ কেরেছ, হতয্াযj চািলেয়েছ- িঠক েতমিনভােব িবeনিপ
aতয্াচার-িনযর্াতন o হতয্াযj চািলেয়েছ। িতিন বেলন, eসব হতয্াকা  িজয়াuর রহমান  কেরিছল।
eরশাদ o খােলদা িজয়া েসi eকi পদা  aনসুরণ কেরেছ। তােদর eকটাi uেdশয্ িছল আoয়ামী লীগ
েযন কখনo kমতায় আসেত না পাের। তাহেলi বাংলােদশেক বয্থর্ রা  িহেসেব তারা pিতি ত করেত
পারেব।
pধানমntী বেলন, 15 আগs হতয্ার িবচার না কের aপরাধীেদর িবেদেশ থাকার বয্বsা করা হেয়িছল।
িবিভn দতূাবােস চাকিরর বয্বsা করা হেয়িছল। তােদর েযাগয্তাi িছল জািতর িপতার হতয্াকারী। oi
হতয্াকাে র  জনয্  িজয়াuর  রহমানেক  দায়ী  কের  েশখ  হািসনা  বেলন,  বাংলােদেশ  e  খুিনেদর  রাজনীিত
করার aিধকার েদয়া হেয়িছল, তােদর eমিপ বানােনা হেয়িছল। িতিন বেলন, আিম েসi মহূুেতর্  েদেশ িফের
eেসিছলাম  আlাহর oপর  ভরসা  আর  জনগণ o দলীয়  েনতাকমর্ীেদর oপর  আsা েরেখ। eমন েকােনা
জায়গা েনi েযখােন আঘাত আেসিন uেlখ কের েশখ হািসনা বেলন, ধু eকবার নয়, বারবার আoয়ামী
লীগ েনতাকমর্ীরাi ঢাল িহেসেব আমােক বাঁিচেয়েছ। pধানমntী বেলন, েদেশর মানষুেক িনেয়i ব বnু e
েদশ sাধীন কেরেছন। েয দল আদশর্ িনেয় রাজনীিত কের, kমতায় eেল তােদর েভতের আদশর্টা থােক।
েসi  আদশর্  কােজ  লািগেয়  তারা  েদেশর  সুফল  সাধারণ  মানেুষর  কােছ  েপৗঁেছ  েদয়।  িকn  তারা  (িজয়া,
eরশাদ, খােলদা িজয়া) 29 বছর kমতায় েথেকo েকন েদেশর unিত হয়িন, েকন েদশ দািরdয্মkু হয়িন,
আর েকন েদেশর মানুেষর ভােগয্র unয়ন ঘেটিন? িতিন বেলন, আমরা কেরিছ, kমতায় eেস মানেুষর
ভােগয্র unয়ন কেরিছ। e েদেশর মানেুষর ভাগয্ পিরবতর্ ন করার জনয্ ব বnু আtতয্াগ কের েগেছন।
আমরা তার আদশর্ িনেয় কাজ করিছ। েয কাজিট িতিন েশষ কের েযেত পােরনিন, েযটা জািতর িপতার
sp িছল, আিম মেন কির েসটা বাsবায়ন করা আমার দািয়t। জনগেণর জনয্ আিম pাণপণ েচ া কের
যািc। eজনয্ আমােক বারবার মতুৃয্র মুেখামিুখ হেত হেয়েছ।
‘কারo কােছ মাথা নত নয়’- জািনেয় pধানমntী বেলন, ব বnু েয সংিবধান িদেয় েগেছন, েসখােন েয
েমৗিলক চািহদার কথা বেল েগেছন তা বাsবায়নi আমার eকমাt লkয্। আlাহর কােছ কিরয়া আদায়
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pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

কের িতিন বেলন, িতিন েসi সুেযাগিট িদেয়েছন।
েশখ  হািসনা  বেলন,  বাংলােদশ  আজ  aেনক  uc  আসেন  aিধি ত।  eটাi  বাংলােদেশর  বড়  aজর্ ন,
আমােদরo বড় aজর্ ন। ব বnু 7 মােচর্ র ভাষেণ বেলিছেলন- ‘আমােদর েকu দাবােয় রাখেত পারবা না;
েকu দাবােয় রাখেত পােরoিন। িতিন বেলন, মতুৃয্ আসেব, েসটা aবধািরত জািন। িকn েসi মতুৃয্ ভেয়
আিম বেস থাকব না। জািতর িপতা েযভােব তয্াগ sীকার কের েগেছন েসভােবi েদেশর জনয্ কের যাব।
েদেশর মানেুষর আtতয্ােগর কথা sরণ কের pধানমntী বেলন, জািতর িপতার sp িছল বাংলােদশ েযন
িবে  মাথা uঁচু কের দাঁড়ােত পাের। বাংলােদশ eখন েয সmান aজর্ ন কেরেছ তা ধের েরেখ সামেন আরo
eিগেয় যাoয়া o ব বnুর েসানার বাংলা গেড় েতালার েচ াi কের যাব।
pধানমntী েশখ হািসনার সভাপিতেt দেলর pচার সmাদক তথয্মntী হাছান মাহমদু o uপ-pচার সmাদক
আিমনলু iসলাম আিমেনর স ালনায় sাগত বkৃতা কেরন দেলর সাধারণ সmাদক সড়ক পিরবহন o
েসতুমntী  oবায়দলু  কােদর।  আরo  বkবয্  েদন  দেলর  uপেদ া  পিরষদ  সদসয্  আিমর  েহােসন  আম,ু
েpিসিডয়াম সদসয্ েশখ ফজললু কিরম েসিলম, সাহারা খাতুন, সােবক মntী েমাফাjল েহােসন েচৗধুরী মায়া
বীর িবkম, সাংগঠিনক সmাদক িবeম েমাজােmল হক, আ ফ ম বাহাuিdন নািছম, ঢাকা দিkণ িসিটর
েময়র েমাহাmদ সাঈদ েখাকন, েকndীয় েনতা eসeম কামাল েহােসন, মহানগর দিkণ আoয়ামী লীেগর
সভাপিত আবলু হাসনাত, utেরর সাধারণ সmাদক সােদক খান pমুখ।
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