
বইমানরা যন আর না আসেত পাের ॥ মাশতাক-িজয়া মীরজাফর
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জে র পর জ েক এ িবষেয় সজাগ ও সতক থাকেত হেব
শহীদ বিু জীবী িদবেস আওয়ামী লীেগর আেলাচনা সভায় ধানম ী

িবেশষ িতিনিধ ॥ ধানম ী ও আওয়ামী লীগ সভাপিত শখ হািসনা জািতর িপতা ব ব ু হত াকাে ড ষড়যে র
সে  িজয়াউর রহমান জিড়ত উে খ কের বেলেছন, বাংলার মািটেত বার বার মাশতাক-িজয়ার মেতা মীরজাফর ও
বইমানেদর জ  হেয়েছ। ভিব েত তােদর মেতা আর যন কউ এেদেশর মা েষর ভাগ  িনেয় িছিনিমিন খলেত

না পাের, দেশর উ য়ন আর যন বাধা  না হয়; সই দািয় টা দেশর জনগণেকই িনেত হেব, জে র পর
জ েক এ িবষেয় সজাগ ও সেচতন থাকেত হেব।

শহীদ বিু জীবী িদবেস শিনবার রাজধানীর খামারবািড়েত কিৃষিবদ ইনি িটউশন িমলনায়তেন বাংলােদশ আওয়ামী
লীগ আেয়ািজত আেলাচনা সভায় সভাপিতর ভাষেণ ধানম ী আরও বেলন- সত  ইিতহাস কখনও মুেছ ফলা যায়
না, লােখা শহীেদর র  ও আ ত াগ কখনও বথৃা যায় না, যেত পাের না। আজ সটা মািণত হেয়েছ সারা িবে র
কােছ, বাংলােদেশর জনগেণর কােছ। আজেকর জ  সিঠক ইিতহাস জানার েযাগ পেয়েছ। ভিব েতও কউ
মেুছ ফলেত পারেব না। ইনশা াহ! বাংলােদশ যভােব এিগেয় যাে , এই উ য়েনর ধারাবািহকতা িনেয়ই আমােদর
আরও এিগেয় যেত হেব। বাংলার মািটেত মীরজাফররা জ  িনেয় দশেক ংস করেত চেয়েছ, িক  পােরিন।
এেদেশর াধীনতা সাবেভৗমে  যারা িব াস কের তারাই জয়ী হেয়েছ। বাংলােদশ এিগেয় যাে , এিগেয় যােবই।

ধানম ী শখ হািসনার সভাপিতে  আেলাচনা সভায় আরও ব ব  রােখন আওয়ামী লীেগর উপেদ া পিরষেদর
সদ  আিমর হােসন আমু, সভাপিতম ডলীর সদ  বগম মিতয়া চৗধুরী, শখ ফজললু কিরম সিলম, কিৃষম ী ড.
আব র রা াক, এ াডেভােকট আব ল মিতন খস ,  যু  সাধারণ  স াদক  আব র রহমান,  শহীদ  বিু জীবী
আলতাফ মাহমেুদর ক া শাওন মাহমদু, আওয়ামী লীেগর মুি যু  িবষয়ক স াদক এ াডেভােকট মণৃাল কাি
দাস, মহানগর আওয়ামী লীগ দি েণর সভাপিত আবু আহেমদ ম ািফ ও উ েরর সভাপিত শখ বজলরু রহমান।

াগত ব ব  রােখন দেলর সাধারণ স াদক ও সতুম ী ওবায় ল কােদর। তথ ম ী ড. হাছান মাহমদু ও উপ চার
স াদক আিম ল ইসলােমর পিরচালনায় আেলাচনা সভার েতই শহীদ বুি জীবীেদর রেণ এক িমিনট দাঁিড়েয়
নীরবতা পালন করা হয়।

ধানম ী বেলন, জািতর িপতা ব ব রু একটাই  িছল। সটা হেলা ঃখী মা েষর মেুখ হািস ফাটােনা। ব ব রু
সই  বা বায়েন আমরা কাজ কের যাি । দেশর একজন মা ষও যন খােদ  ক  না পায়, িতিট মা ষ

সাংিবধািনক অিধকার পায়, স লে  সরকার কাজ করেছ। িতিন বেলন, বাংলােদেশর মা েষর ওপর কােলােমেঘর
ছায়া িছল। স মঘ কেট গেছ। বাংলােদশ এখন উ য়নশীল দশ। িব  দরবাের বাংলােদশ এখন উ য়েনর রাল
মেডল। এই উ য়েনর ধারাবািহকতা অব াহত রাখেত হেব। আর যন কউ উ য়েনর ধারা বাধা  করেত না পাের
সজ  সবাইেক সজাগ ও সতক থাকেত হেব।

জািতর িপতা হত াকাে ডর ষড়যে র সে  িজয়াউর রহমান জিড়ত দািব কের শখ হািসনা বেলন, ১৫ আগে র
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হত াকাে ডর সে  িজয়াউর রহমান জিড়ত না থাকেল খুনী মাশতাক কখনও সনা ধান বানাত না। আসেল িজয়াই
িছল নপেথ র মলূ লাক। িক  মীরজাফর ও বইমানরা বিশিদন িটেক থাকেত পাের না। মীরজাফরও বইমািন
কের ১৫ িদন িটেক থাকেত পােরিন, খুনী মাশতাকও িতন মাস িটকেত পােরিন। কারণ বইমানরা বইমানকারীেদর
বিশ িব াস কের না, এটাই হেলা বা বতা।

িজয়াউর রহমােনর কেঠার সমােলাচনা কের ধানম ী বেলন, যারা এ দেশর াধীনতা চায়িন, াধীনতার িবেরািধতা
কেরেছ, গণহত াসহ যু াপরাধী, খুন, স াস আর লটুপাট কেরেছ তােদর িবচােরর হাত থেক মু  কের রাজনীিত
করার অিধকার িদেয়িছল এই িজয়া। খুনী মাশতাক ব ব রু খুনীেদর র ায় ইনেডমিনিট িদেয়িছল, আর িজয়াউর
রহমান সই ইনেডমিনিটেক আইেন পিরণত কেরিছল। ব ব রু আ ীকতৃ খুনীেদর িবিভ  দূতাবােস চাকির িদেয়
পরু তৃ কেরিছল। যু াপরাধী শাহ আিজজেক ধানম ী ও আব ল আিলমেক ম ী বািনেয় মুি যেু র ইিতহাসেকই
পেুরা িবকতৃ কেরিছল এই িজয়া।

এ সে  ধানম ী আরও বেলন, িজয়াউর রহমােনর পদা  অ সরণ কের জনােরল এরশাদও খুনীেদর পুর তৃ
কের, রা পিতর াথী বানায়, ি ডম পািট করার েযাগ দয়। অথাৎ খুন করার ি ডম িদেয়িছেলন িতিন। আর
িজয়াউর রহমােনর ী বগম খােলদা িজয়া আরও একধাপ এিগেয় যু াপরাধী ও বিু জীবী হত াকারীেদর ম ী বািনেয়
তােদর গািড়েত লােখা শহীেদর রে  রি ত জাতীয় পতাকা তেুল িদেয়িছেলন। ১৯৯৬ সােলর ১৫ ফ য়ািরর

হসেনর  িনবাচেন  ভাট  চুির  কের  ব ব রু  আ ীকতৃ  খুনী  কেনল  রিশদেক  িবেরাধী  দেলর  নতা  পয
বািনেয়িছেলন।

সরকার ধান বেলন, জে র পর জ  দেশর মা েষর জীবনযাপেন আওয়ামী লীগ য পিরক না কের িদেয়েছ,
সটা  ধেরই দশ এিগেয় যােব। আমােদর উ য়েনর ধারাবািহকতা িনেয়ই এিগেয় যেত  হেব। জািতর িপতার

জ শতবািষকী আমরা উদযাপন করব, াধীনতার বণজয় ীও আমরা উদযাপন করব ধুা-দাির মু  উ ত দশ
িহেসেব। িতিন বেলন, জািতর িপতা সারাজীবন ত াগ ীকার কের বাংলােদশ াধীন কের িদেয় গেছন। তারই ডােক
সাড়া িদেয় লােখা শহীদ র  িদেয়েছ। কােজই এ র  কখনও বথৃা যায় না, বথৃা যেত পাের না। দশেক াধীন কের
িদেয়  গেছন  জািতর  িপতা।  দেশর  এই  াধীনতােক  সমু ত  রাখেত  হেব।  বাংলােদশ  যভােব  রাজৈনিতক-
অথৈনিতকভােব এিগেয় যা  সভােবই যন এিগেয় যেত পাের, িব সভায় মাথা উচঁু কের দাঁড়ােত পাের, তাহেলই
শহীদেদর য মহান আ ত াগ, তা াথক হেব।

জািতর িপতার দখােনা পেথই আওয়ামী লীগ কাজ কের যাে  উে খ কের তার ক া শখ হািসনা বেলন, জািতর
িপতার  বা বায়েন আমরা দশেক এিগেয় িনেয় যেত চাই। ব ব রু দখােনা পথ অ সরণ কেরই আমরা কাজ
কের যাি । আমােদর ল ই হে  দেশর ঃখী মা েষর মেুখ হািস ফাটােনা। আমােদর িতিট কাজ সবাই ল
করেবন, আমােদর তণৃমূল মা েষর ভাগ  আমরা কীভােব পিরবতন করব; সভােবই সাজােনা আমােদর পিরক না,
সভােবই আমরা দশেক এিগেয় িনেয় যাি । িতিন বেলন, এেদশেক যন আর কানিদন কারও কােছ হাত পাতেত

না হয়। মা ষেক খােদ র জ  ক  না পেত হয়। জািতর িপতা আমােদর য সংিবধান িদেয় গেছন স সংিবধােন য
মৗিলক অিধকার েলার কথা বলা হেয়েছ স েলা যন সমু ত থােক; আমরা সভােবই কাজ কের যাি ।

মহান মিু যেু  পাক হানাদারেদর িনিবচাের গণহত া ও াধীনতার পরও পরািজত শ েদর নানা ষড়য -চ াে র
কথা উে খ কের ধানম ী বেলন, বাংলােদশ কখনও মাথা তেুল দাড়ঁাক, এটা পরািজত শ রা কখনই চায়িন। তাই
পরাজয় িনি ত জেনই াধীন বাংলােদশ যন িনেজর পােয় দাঁড়ােত না পাের সজ ই দেশর বিু জীবীেদর খঁুেজ
খঁুেজ হত া কের পাক হানাদারেদর দাসর এেদেশর িকছু লা ার রাজাকার-আলবদর-আলশামস। াধীনতার পরও
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তােদর হত াকা ড িক  ব  হয়িন।

াধীনতার পর নানা ষড়য -চ াে র কথা তুেল ধের ধানম ী বেলন, াধীনতার পরও আওয়ামী লীগ নতাকমীেক
হত া িক  ব  হয়িন। িনবািচত িতিনিধেদর হত াসহ নানা ংসা ক কমকা ড তখন চালােনা হেয়েছ। তখন িকছু
লাক সরকােরর সমােলাচনা কের অেনক কথা িলেখেছ, তারা িক  সদ  াধীন যু িব  দেশর ভয়াবহ পিরি িত

উপলি  কেরিছেলন িকনা, আমার সে হ হয়। হয় তারা উপলি  করেত পােরনিন অথবা কানভােব কাথাও না
কাথাও ষড়যে র সে  তােদর যাগসূ  িছল। এরপরই জািতর জীবেন নেম এেলা ১৫ আগ ।

ব ব ু হত াকা ড পরবতী ঘটনাবলীর বণনা কের ধানম ী বেলন, ব ব েুক হত া কের খুনী মাশতাক িনেজেক
রা পিত ঘাষণা িদেলও বিশিদন মতায় থাকেত পােরিন। য লাক পছেন িছল স-ই সামেন চেল এেলা।
িজয়াউর রহমান অৈবধভােব মতা দখল কের, ইিতহাস িবকতৃ কের, যু াপরাধীেদর িবচার ব  কের তােদর মু
কের রাজনীিতেত পুনবাসন কের। ১৯৭৪ সােলর িভ  য ম সৃ  তার উদাহরণ তুেল ধের িতিন বেলন, এই

িভে র পছেন সব থেক বড় কলকািঠ  নেড়িছল ওই সমেয়র খাদ  সিচব আব ল মিমন। িজয়াউর রহমান
তােকই িক  ম ী বািনেয়িছল। যিদ কখনও এ িনেয় গেবষণা করা হয় তখন অেনক তথ ই িক  বর হেয় আসেব।

ব ব েুক হত ার পর যারা অৈবধভােব মতা দখল কেরিছল তারা এেদেশর াধীনতােকই িব াস করত িকনা, স
ব াপাের  তুেল ধানম ী বেলন, লােখা শহীেদর রে র িবিনমেয় অিজত াধীন বাংলােদশ নয়, তােদর পরািজত
পািক ােনর িত আ গত ই িছল বিশ। তােদর তাষামিদ, চাটকুািরতা এখনও অব াহত আেছ। ২০০১ থেক
২০০৬ পয  িবএনিপ-জামায়াত জাট সরকােরর ঃশাসেন দেশর মা ষেক ক  ভাগ করেত হেয়েছ।

িবএনিপ-জামায়াত জােটর অি স ােসর কথা উে খ কের শখ হািসনা বেলন, ধু সরকাের থাকেতই নয়, িবেরাধী
দেল থাকেতও অি স াস কের খােলদা িজয়া শত শত মা ষেক পুিড়েয় হত া কেরেছন। সামা  ম  যিদ কােরা
থােক স িক  কখনও জীব  মা ষেক  পুিড়েয়  হত া  করেত পাের?  অি স াস, নীিত-লটুপাট,  এিতেমর টাকা
আ সাত, জ ীবাদ সৃি  ছাড়া খােলদা িজয়া আর িকছু জােনন না। বিু জীবী হত াকারীেদর িতিন ম ী বািনেয়েছন।
তােদর হাত ধেরই খােলদা িজয়ার ব বসা, দশ াক অ  মামলা। তার ছেলই সাজা া । আর িনেজ তা এিতেমর
অথ আ সাত কেরেছন। এেদেশর মা েষর িত তােদর কান দরদ নই। এই দশটা য লােখা শহীেদর রে র
মধ  িদেয় াধীনতা অজন কেরেছ, এই িবষেয়ও তােদর কানরকম সহা ভিূত িছল না।

শহীেদর আ ত াগ কখনও বথৃা যায়িন উে খ কের ধানম ী বেলন, বিু জীবীসহ যারা এেদেশর জ  জীবন িদেয়
গেছন, যােদর িনমমভােব হত া করা হেয়িছল। ব ব রু নামটাও মুেছ ফলা হেয়িছল। িক  সটা তা মেুছ ফলেত

পােরিন। কারণ আ ত াগ কখনও বথৃা যায় না। কখনও বৃথা যােব না। সটা মাণ হেয়েছ এখন বাংলােদেশ।
ইিতহাস থেক জািতর িপতার নাম মেুছ ফলা ও িমথ া ইিতহাস তির কের মা ষেক িব া  করার অেনক চ া
হেয়েছ। িক  সত েক কউ কখনও এেকবাের মেুছ ফলেত পাের না। আজেক ধু দেশর জনগেণর কােছই নয়,
সারা িবে র কােছও সটা মাণ হেয়েছ। ভিব েত কউ এটা মেুছ ফলেত পারেব না। দশেক আমরা ব ব রু

ে র ধুা-দাির মু  উ ত-সমৃ  কের গেড় তলুবই।
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