েশােকর মাস আগস্ট শুরু
বার্তাকক্ষ : শুরু হেলা বাঙািলর েশােকর মাস। আজ েশাকাবহ আগস্েটর
প্রথম িদন। ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগস্ট নৃশংসভােব পিরবােরর সদস্য ও
িনকটাত্মীয়সহ হত্যা করা হেয়িছল বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমানেক।
শুধু বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা ও
েশখ েরহানা িবেদেশ থাকায় েবঁেচ যান। জািতর িপতার হত্যার মধ্য
িদেয় একাত্তেরর পরািজত শত্রুরা িবষাক্ত সােপর মেতা ফণা তুেল গর্ত
েথেক েবিরেয় আেস এবং েদশেক মুক্িতযুদ্েধর মহান আদর্শ ও েচতনা
েথেক িবচ্যুত করার িদেক েঠেল েদয়।
বহু সংগ্রােমর মধ্য িদেয় একুশ বছর পের ১৯৯৬ সােল বঙ্গবন্ধুকন্যা
েশখ হািসনার েনতৃত্েব আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতার পক্েষর শক্িত
ক্ষমতায় িফের এেস েদশেক মুক্িতযুদ্েধর ধারায় েফরােনা শুরু করেলও
ঐ কােলা অধ্যায় জািতর ইিতহাস েথেক মুেছ েযেত পাের না, েযখােন
রেয়েছ জািতর জন্য িশক্ষার অেনক ঐিতহািসক উপাদান।
েসই হত্যাকাণ্েডর িবেয়াগান্ত অধ্যায় সূত্ের জািত আগস্ট মাসজুেড়
গভীর েশাক ও শ্রদ্ধার সঙ্েগ স্মরণ কের বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর
রহমান ও ১৫ আগস্েটর শহীদেদর। ঘৃণা-িধক্কার জানায় মুক্িতযুদ্েধর
আদর্শিবেরাধী চক্রান্তকারী ঘাতকেদর।
বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ইনেডমিনিট অধ্যােদশ িদেয় এর িবচােরর পথ
পর্যন্ত রুদ্ধ করা হেয়িছল। েশখ হািসনার েনতৃত্েব আওয়ামী লীগ
ক্ষমতায় িফের আসার পর কলঙ্িকত েসই অধ্যােদশ বািতল এবং বঙ্গবন্ধু
হত্যার িবচার শুরু করা হয়। নানা কূটেকৗশেলর জাল িছন্ন কের দীর্ঘ
িবচার প্রক্িরয়ায় ২০১০ সােলর ২৭ জানুয়াির বঙ্গবন্ধু হত্যার
িবচােরর চূড়ান্ত রায় এবং পরবর্তী সমেয় পাঁচ ঘাতেকর ফাঁিস কার্যকর
করার মাধ্যেম জািতেক কলঙ্কমুক্ত করা হেয়েছ। তেব পুেরা জািত এখনও
প্রতীক্ষার প্রহর গুনেছ বঙ্গবন্ধুর বািক ছয় পলাতক খুিনর ফাঁিস
কার্যকর করার জন্য।
আওয়ামী লীগ ও এর সহেযাগী-ভ্রাতৃপ্রিতম সংগঠনগুেলা েশােকর মােসর
মাসব্যাপী কর্মসূিচ শুরু কেরেছ।
সারােদেশর মানুষ আজ েথেক বুেক েশােকর প্রতীক কােলা ব্যাজ ধারণ
করেব। রেয়েছ েশাকর্যািল, টুঙ্িগপাড়ায় জািতর িপতার কবর ও
বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গেণ তার প্রিতকৃিতেত ফুেলল শ্রদ্ধা িনেবদন,
বঙ্গবন্ধু ও তার পিরবােরর সদস্যেদর আত্মার মাগিফরাত কামনা কের
েদায়া ও িমলাদ মাহিফল, আেলাচনা সভা, আেলাকিচত্র প্রদর্শনী,
স্েবচ্ছায় রক্তদান, সাংস্কৃিতক প্রিতেযািগতা প্রভৃিত।

িবেকল ৫টায় ধানমণ্িড বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গেণ কৃষক লীেগর রক্তদান
কর্মসূিচ এবং ‘কৃষেকর কণ্ঠ’ বইেয়র েমাড়ক উন্েমাচন ও আেলাচনা সভায়
প্রধান অিতিথ িহেসেব েযাগ েদেবন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ
সভাপিত েশখ হািসনা। রাজধানীর িশল্পকলা একােডিমেত যুবলীেগর
আেয়াজেন মাসব্যাপী বঙ্গবন্ধুর জীবনিভত্িতক সংবাদিচত্র প্রদর্শনী
আজ শুরু হেব। মুক্িতেযাদ্ধা প্রজন্ম লীগ সকাল ১০টায় জাতীয় প্েরস
ক্লােবর সামেন েশাকর্যািল করেব। বঙ্গবন্ধু িশশু-িকেশার েমলা সকাল
৯টায় বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গেণ জািতর িপতার প্রিতকৃিতেত শ্রদ্ধা
িনেবদন ও মাসব্যাপী কর্মসূিচ শুরু করেব।
এই আগস্েটই ঘেটিছল জািতর ইিতহােসর আরও একিট িবেয়াগান্ত ঘটনা।
২০০৪ সােলর ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকন্যা েশখ হািসনােক হত্যার
উদ্েদশ্েয চালােনা হেয়িছল ইিতহােসর ভয়াবহতম গ্েরেনড হামলা।
বঙ্গবন্ধু এিভিনউেত আওয়ামী লীেগর সমােবেশ চালােনা ওই গ্েরেনড
হামলা েথেক আওয়ামী লীগ সভাপিত অল্েপর জন্য প্রােণ েবঁেচ েগেলও
ঝের িগেয়িছল মিহলা আওয়ামী লীগ েনতা আইিভ রহমানসহ ২৪িট তাজা
প্রাণ।

