কালরয ইততাল জঘন্যতভ তযাকাণ্ড ২১ আগস্ট
জাাঙ্গীয াতপজ
২১ আগস্ট পৃতথফীয ইততাল এক জঘন্যতভ ফফ বলযাতচলতা াভরা। এই তনভবভ ঘটনা ফাাংরালদলয জন্য এক করঙ্কজনক
অধ্যায়। ফঙ্গফন্ধুলক ১৯৭৫ ালরয তযফালয তযায ধাযাফাতকতাযই একটি অাং। ২০০৪ ালরয ২১শ আগস্ট তৎকারীন তফলযাধী
দর ফাাংরালদ আয়াভী রীলগয জনবা তছর ফঙ্গফন্ধু এতবতনউলত।
তখন তফএনত খালরদা তজয়ায যকায শদলক লুটালটয যালজয কালয়ভ কলযতছর। ফতবভান প্রধানভন্ত্রী শখ াতনা
আয়াভী রীলগয প্রধান তললফ এক জনবায ডাক শদয়। শই জনবা তছর াতিপূণ ব। জনবা চরায এক ম বালয় তনরবজ্জবালফ ১১টি
তিারী শেলনড ছুলে শদয়া য় ফতবভান প্রধানভন্ত্রী শখ াতনালক রক্ষ্য কলয। তাযয এক বয়াফ দৃলেয অফতাযণা য়। শই
তফবৎ ঘটনায ফণ বনা কযলত শগলর শুদৄ মৃত্যযথমাত্রী ত ত শরালকয আাজাতযয কথা আজ কালন বাল। শতদন প্রায় ২৪ জলনয
অতধক  নাভ নাজানা অলযা অলনলকয মৃত্যয য়।
শতদন একভাত্র উলেে তছর ফঙ্গফন্ধু কন্যা শখ াতনালক তযা কযা। যয ১১টি তিারী শেলনড শখ াতনালক
রক্ষ্য কলয ছুেুঁ লত শুরু কলয জতঙ্গলগাষ্ঠী যকাত্যর তজাদ প্রধান মুপতত ান্নান আলযা অলনলক। শখ াতনা প্রালণ শেঁলচ শগলর
প্রায় ততন তাতধক তনযী ভানুল এফাং শনত্রী অইতব যভান আয়াভী রীলগয ফলীয়ান শনতা তজল্লুয যভালনয স্ত্রী। শখ াতনালক
যক্ষ্া কযায জন্য ভলে উতফষ্ট শপ্রততডয়াভ দস্যবৃন্দ  ততনয়য শনতাযা তনলজলদয জীফনলক উলক্ষ্া কলয শখ াতনালক ফাঁচালনায
জন্য এক শদয়ার প্রাচীয তততয কলয। শখ াতনা প্রালণ শেঁলচ শগলর তায শ্রফণতি াতযলয় শপলরন। শখ াতনায প্রাণ ফাঁচালত তায
ফতডগাড ব তনলজয জীফন তদলয় শকালনাযকলভ তালক বুলরট প্রুপ গাতেলত ত্যলর শদন।
দলরয কভীযা ফঙ্গফন্ধু এতবতনউলত শেলনড াভরায যযই ধানভতিয ৫ নম্বয েলক কো তনযাত্তায ব্যফস্থা কলযন। ধীলয
ধীলয শখালন জলো লত থালক তফতবন্ন ধযলনয শনতা কভী  াধাযণ জনগণ। ন্ধ্যা ৬টায তদলক দলরয শনত্রী শখ াতনা সুধাদলন
এল শ ুঁছান। এফাং শই ালথ শ ুঁছান দলরয াধাযণ ম্পাদক আব্দুর জতরর, আবুর ানাত আফদুল্লা, ভততয়া শচ দৄযী  দলরয
অন্যান্য শনতাযা। শতদন শখালন উতস্থত থাকা আয়াভী রীলগয ভানগলযয শনতা আব্দুর ক বুজ াাংফাতদকলদয ফলরন ”
সুধাদলনয াভলন উতস্থত দরীয় শনতা কভীলদয একটাই জানায তছর শনত্রী শকভন আলছন? --- শনত্রী ঠিক আলছন শতা।”
এতদলক ঘটনায য অতলদয কান্নায় বাতয লয় লে যাজধানীয াাতারগুলরা। আতলদয াল দাোঁলত শনতা কভী
আয স্বজনলদয তবলে তযপূণ ব লয় উলে যাজধানীয অতধকাাং াাতার। আতলদয আতবতচৎকায আয স্বজনলদয গগনতফদাযী
আতবনালদ প্রকতম্পত লয় উলে শখানকায তযলফ। আতঙ্ক আয অতফশ্বা তনলয় এতদক-তদক ভানুললয শছাটাছুটি। আয তকছুক্ষ্ণ
যয অতলদয দলর মৄি য়া নত্যন নত্যন নাভ মা তছর এক ভভবাতিক দৃলেয অফতাযণা। ঢাকা শভতডলকর কলরজ, তভডলপাড ব, ঙ্গু
াাতার, তর পযাতভতর, হৃদলযাগ ইনতস্টটিউট, ভতযতা াাতার প্রায় ফাাতার বলয মায় শেলনড াভরায় আতযা।
গুরুতয আতলদয তবলে াাতালর জরুতয তফবালগ ততর ধাযলণয জায়গা তছরনা শতদন। স্থান াংকুরান না য়ায শতদন তফতবন্ন
াাতালর স্থানািয কযা য়। যিাি াত া উলে মায়া তকাংফা তিন্টালযয আঘালত ক্ষ্ততফক্ষ্ত লয় মায়া তবাগ্যলদয যলি
যতিত লয় উলে াাতালরয াভলনয যাস্তা, তিঁতে কতযলডায  তফতবন্ন য়াড ব।
শতদন আয়াভী রীলগয জনবায় শফাভা তফলফাযলণয য শথলকই পুলযা ঢাকা য লয় উলে এক আতলঙ্কয নগযী।
ঘটনায য শদখা মাতির, ফঙ্গফন্ধু এতবতনউয যটা শঢলক তছর কালরালধাঁয়ায আস্তযণ। যাস্তায় বাঙা কাঁলচয উয তদলয় ছুলট
ারাতির চরি গাতেগুলরা। দুই ট্রাক পুতর তছর াইলকালট বয াভলনয যাস্তায়। পুতরলয বুলটয লে প্রকতম্পত তির ঢাকায যাস্তা।
দুই ালয যাস্তায় দাতেুঁলয় তছর াজায খালনক নাযী পুরুল। তচফারলয় কাজ শলল ফাায় শপযায অলক্ষ্ায় তছলরন কভবকতবা
কভবচাযীগণ। তকন্তু শকউই যাস্তায় শফয য়ায া াতিলরন না।

শেলনড াভরায যযই তফতফত শথলক শপান আল আয়াভী রীগ শনত্রী শখ াতনায কালছ। শতদন তততন প্রথলভই
ফলরতছলরন আভায শনতা কভীযা তালদয জীফন তদলয় আভালক ফাঁতচলয়লছন। শেলনড মখন তফলফাতযত তির তখন শনতা কভীযা
আভালক তঘলয শযলখতছলরন। তালদয অলনলকই আত তনত লয়লছন। ফরলত ফরলত শেঁলদ শপরলরন তততন। ঐ াক্ষ্াৎকালয তততন
আলযা ফলরতছলরন তফএনত যকালযয ভদশদ জতঙ্গলগাষ্ঠীলক ব্যফায কলয আভালক  আভায দরলক তনতিহ্ন কযায শচষ্টা কলযলছ।
আভালদয এই জনবা তছর শফাভা াভরা তনযালজযয তফরুলে। এজন্যই তাযা শেলনড াভরা কলয জঘন্যতভ ইততা যচনা কযলরা।
জনবায় আভায ফিব্য শল লত না লতই বৃতষ্টয ভলতা শেলনড ছুেুঁ লত থালক যকাতয দলরয ভদদপুষ্ট জতঙ্গযা। আভায শনতা কভীযা
আভালক তঘলয যালখ আভায জীফন যক্ষ্ায জন্য। এখলনা আভায কালে তালদয যি শরলগ আলছ। তালদয টালগটব তছর আভালক তযা
কযা  আভায দরলক তনতিহ্ন কযা।
এক অনুন্ধ্ালন জানা মায়, ১৯৯৮ ালরয য শথলক হুতজ ফাাংরালদলয শবতলয নাকতামূরক তৎযতা শুরু কলয।
রক্ষ্যফস্তু কলয প্রগততীর যাজননততক দর  াংগেন। তৎকারীন আয়াভী রীগ যকালযয (১৯৯৬-২০০১) তফতবন্ন বা াভলফল
হুতজ জতঙ্গযা আটটি ফলো ধযলনয শফাভা াভরা চাতরলয়তছর। তখন ততন দপায় আজলকয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী শখ াতনালক তযায
শচষ্টা চারায় এই জতঙ্গযা। এয ভলধ্য প্রথভ শচষ্টা লয়তছর ২০০০ ালরয জুরাইলয় শগাারগলিয শকাটারীাোয় শতরপ্যালডয কালছ
দূযতনয়তন্ত্রত দুটি তিারী শফাভা পুলত যালখ। শকাটারীাোয় তযা শচষ্টা ব্যথ ব য়ায য ২০০১ ালর ৩০ শভ খুরনায় রুা নদীয
উয তনতভবত তিলজয তবতত্তপ্রস্তয স্থানকালর তৎকারীন প্রধানভন্ত্রী শখ াতনালক তযা শচষ্টা কযা য় ।
এই জঘন্যতভ শেলনড াভরা পৃতথফীয ইততাল তফযর। াতকস্তাতন শপ্রতাত্মা তফএনত জাভাত ৪ দরীয় যকায  তালদয
কুচক্রীভর আলজা তৎয। অফাদীলদয রুলখ তদলত ফঙ্গফন্ধু কন্যা ফতবভান প্রধানভন্ত্রী শদলয জনগণ ঐকযফে। আজলক ফাাংরালদ
াযাতফলশ্ব উন্নয়লনয শযার ভলডর। তজতডত শোথ ফাাংরালদ আজ এতগলয় চলরলছ জাততয ততায শানায ফাাংরা গোয রলক্ষ্য।
একতদলক গালভবন্ট তল্প অন্যতদলক কৃতল তি অফাতযত কভবাংস্থান এফাং দণ্ডায়ভান স্বলেয দ্মালত্য। যকালযয টানা দ ফছলয
শদ তযচারনায শক্ষ্লত্র উন্নয়লনয থ ভসৃণ তছর না। জ্বারা- শাো, জতঙ্গফাদ  াম্প্রদাতয়কতা শদত-তফলদত নানা লেমন্ত্র
ফাধা  চযালরি শভাকাতফরা কলয এগুলত লি।
ফতবভান যকালযয ভয় তক্ষ্া, স্বাস্থয, তফদুযৎ, শমাগালমাগ, তথ্যপ্রমৄতি, ক্রীো, তযলফ, কৃতল,খাদ্য, শটতরলমাগালমাগ,
াংস্কৃতত, াভাতজক তনযাত্তা, ভানফম্পদ উন্নয়লন এভন শকালনা খাত শনই শম খালত অেগতত াতধত য়তন। এছাো প্রধানভন্ত্রী শখ
াতনায ফতরষ্ঠ শনতৃলে গত কলয়ক ফছলয শদল অফকাোলভা উন্নয়ন, দাতযদ্র্যলভাচন, পুতষ্ট, ভাতৃে এফাং তশু স্বাস্থয, প্রাথতভক তক্ষ্া,
নাযীয ক্ষ্ভতায়ন ইতযাতদ শক্ষ্লত্র ব্যাক উন্নয়ন লয়লছ। ফাাংরালদলয জনগণ ফঙ্গফন্ধুয আদলব অতফচর উজ্জীতফত আলছ এফাং ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীয ফতরষ্ঠ শনতৃে এলদলক এতগলয় তনলয় মালফ।
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তইতড তপচায

