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বাবা খ কার নাজমলু দা, বীরিব ম হত াকাে র বণনা িদেত িগেয় সংসেদ কাদঁেলন সংরি ত আসেন
আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদ  নািহদ ইজাহার খান। গতকাল ম লবার সংসেদ মাগিরেবর িবরিতর
পর পেয় ট অব অডাের ার িনেয় তার আেবগঘন ও হূদয় শী  ব েব  ধানম ী  শখ হািসনাসহ
উপি ত অেনকেকই চাখ মছুেত দখা যায়। ব েব  িতিন তার বাবােক হত ার সিঠক তদে র পাশাপািশ
১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ , ৩ নেভ র ও ৭ নেভ র পরবতী সকল রাজৈনিতক হত াকাে র তদ  দািব
কেরন। বলেলন, এর মধ  িদেয় বর হেয় আসেব িজয়াউর রহমান এবং তার দল ও সহেযাগীেদর ভিূমকা।
অেনক অজানা তথ  জািতর সামেন বিরেয় আসেব।

নািহদ  ইজাহার খান  বেলন,  ১৯৭৫ সােলর ৭  নেভ র াধীন  বাংলােদেশর  ইিতহােস  একিট  কােলা
অধ ায়। ৪৪ বছর আেগ ৭ নেভ র এই সংসদ া েণ মজর জনােরল খােলদ মাশারফ, আমার বাবা
খ কার নাজমলু দা, বীরিব ম এবং লফেটেন ট কেনল এিটএম হায়দার, বীরউ মেক িনমমভােব হত া
করা হয়। আিম এই িতন শিহেদর মাগেফরাত কামনা কির। স িদেনর ঘটনার বণনা কের িতিন বেলন,
‘আমার ভাই অেনক ধা া িদি ল বাবােক ওঠােনার জ , িক  বাবােক কােনাভােবই ওঠােত পারল না।
ওরা সবাই বেুঝিছল বাবা আর কােনা িদন আসেব না। িক  আিম বঝুেত পািরিন। আিম আশায় িছলাম
কােনা একটা িদন বাবা ফরত আসেব। এটা কাটােত আমার লেগিছল এক বছর।’

িতিন বেলন, বাবােক দাফেনর পর  হয় আমােদর জীবেনর সং াম। আমার  সই দেলর মা ষেদর
কােছ তারা িক আমার বাবােক ফরত িদেত পারেব? তারা িক ফরত িদেত পারেব বাবার সে  আমােদর
শশব। বাবা  মারা  যাবার পর আমরা েুল যেত পারতাম না  ই  বছর। তখন েুলর ছেলেমেয়রা

আমােদর বলত আমরা নািক িবেদেশর দালােলর মেয়। আমােদর পড়ােশানা ই বছর ন  হেয়েছ। তারা
িক ফরত িদেত পারেব সই িট বছর। একজন স ােনর জ  সবেচেয় ক  বাবার কবের ফুল দওয়া।
তারা কােনা িদন এটা অ ভব কেরেছন? িতিন আেরা বেলন, য িদন মন খারাপ থােক আিম চেল যাই
বাবার কবেরর কােছ। আিম বলেত থািক কে র কথা, মেন হয় বাবা কথা েলা নেছন।
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