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কােদর আউট, রওশন ইন- ম রােতর স িরিলজ 

াফ িরেপাটার ॥ দেলর কা- চয়ার ােনর পদ থেক অ াহিত দয়ার পর এবার িবেরাধী দেলর উপেনতার পদ থেকও িজএম কােদরেক 
সিরেয় িদেলন জাতীয় পা র চয়ার ান েসইন হ দ এরশাদ। ন ন কের িবেরাধী দেলর উপেনতা িনেয়াগ দয়া হেয়েছ ী রওশনেক। ১৮ 
ঘ ার মে  ভাইেয়র িব ে  ’দফা দলীয় পদে প িনেলন ৯০ বছর বয়সী সােবক এই সামিরক শাসক। এর ম  িদেয় আবারও  িবেরাধীদল 
জাতীয় পা েত অি রতা  হেলা। 

দেলর অভ রীণ িববাদ ছিড়েয় পড়েছ ণ ল পযােয়। পা র কা- চয়ার ােন পদ থেক িনেজর সেহাদর িজএম কােদরেক অ াহিত দয়ার পর 
িবেরাধী দেলর উপেনতা পদ থেকও তােক অ াহিত দয়ার িবষয়  ইিতবাচকভােব দখেছন না দেলর অেনেকই। শিনবার িবেকেল গণমা েম 
পাঠােনা এক সাংগঠিনক িনেদশনায় এ অ াহিতর কথা জানান এরশাদ। এই সময় িতিন তার ী বগম রওশন এরশাদেক িবেরাধী দলীয় 
উপেনতা িহেসেব মেনানীত কেরন।  

এর আেগ বার ম রােত আেরক সাংগঠিনক িনেদশনায় িজএম কােদরেক কা- চয়ার ােনর পদ থেক সিরেয় দন এরশাদ। একাদশ জাতীয় 
সংসদ িনবাচেনর আগ েত কান ধরেনর িনিদ  কারণ ছাড়াই মহাসিচেবর পদ থেক এিবএম ল আিমন হাওলাদারেক বাদ দয়ার ম  
িদেয় এরশােদর জাপায়  হয় অি রতা। এই অি রতার ন ন মা া পায় বার ম রােতর এক  স িরিলজেক ক  কের। 

ওই রােত জাতীয় পা র বনানীর অিফস থেক িবিভ  গণমা েম সাংগঠিনক িনেদশ নােম য স িরিলজ পাঠােনা হয়, সখােন জাতীয় পা র 
চয়ার ান েসইন হ দ এরশাদ পা র কা- চয়ার ান পদ থেক িজএম কােদরেক অ াহিত িদেয়েছন বেল জানােনা হয়। সাংগঠিনক 

িনেদেশ এরশােদর উ িত িদেয় আরও জানােনা হয়, ইেতা েব এরশাদ তার ছাট ভাই িজএম কােদরেক পা র ভিব ত উ রািধকারী ঘাষণা 
কেরিছেলন। এরশােদর অবতমােন পা র সকল িস া  নয়ার মতা দান িজএম কােদরেক  দয়া হেয়িছল। িক  িজএম কােদর তার দািয়  
পালেন থ হেয়েছন বেল স িরিলেজ জানান জাপা চয়ার ান। সই কারেণ দেলর কা- চয়ার ােনর পদ থেক িজএম কােদরেক অ াহিতর 
কারণ িহেসেব উে খ কেরেছন এরশাদ।  হঠাৎ কের িজএম কােদেরর িব ে  দেলর চয়ার ােনর এমন িস া  িবিভ  গণমা েম কািশত 
হওয়ার পর জাতীয় পা র ণ ল পযােয়র নতাকম েদর মে  িম  িতি য়া ল  করা যায়। িবেশষ কের বার ম  রাত থেক দেশ 
িবেদেশ অব ানরত জাতীয় পা র অেনেকই থেম এই স িরিলজেক য়া ও িব াি কর উে খ কের সামািজক যাগােযাগ মা েম াটাস 
িদেত থােক। অেনেকই আবারও এই স িরিলজেক সত  উে খ কের এর জ  দেলর অেনক নতােক দায়ী কেরেছন।  

এিদেক কা- চয়ার ােনর পদ থেক অ াহিত দয়া সে  গালাম মাহা দ কােদর বার রােত বেলন, আমার কােছ িবষয়  অিব া  
মেন হে । কারণ হ িতবার রােত আমােক এরশাদ সােহব বেলিছলন, িম (িজএম কােদর) ব ভাল করছ। আিম (এরশাদ) তা আর 
বিশিদন ব চব না, িম দলটােক ব িচেয় রখ। আিম জািন তা িম পারেব। তেব শিনবার িবেকেল উপেনতার পদ থেক অ াহিতর িবষয় 

জানােনার জ  িজএম কােদরেক একািধক ফান িদেলও িতিন ফান িরিসভ কেরনিন।  িনভরেযা   িনি ত কেরেছ, বােরর স 
িরিলেজ এরশাদ া র কেরেছন। এছাড়া শিনবার সকােল ায় সােড় িতনঘ া বািরধারার িসেড  পােক অব ান কেরও ভাই এরশােদর 
সা াত পানিন িজএম কােদর। এই সময় িজএম কােদেরর সে  মহাসিচব মিশউর রহমান রা াও দীঘ ণ অেপ া কের এরশােদর সা াত না 
পেয় অেনকটা িনরাশ হেয় িফের যান। জানা গেছ, একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেনর আগ থেকই জাতীয় পা র সাংগঠিনক অব া এক  কার 
লেজেগাবের। িবেশষ কের জাতীয় সংসদ িনবাচেনর আগ েত দেলর কেয়কজন শীষ নতার িব ে  মেনানয়ন বািণেজ র অিভেযাগ ওঠায় 

জাপায় অি রতা দখা দয়।  

পা েত িজএম কােদর সমথকেদর অিভেযাগ , িসিনয়র নতারা ল িঝেয় িজএম কােদরেক পা র কা- চয়ার ান ও সংসেদর উপেনতার পদ 
থেক অ াহিত িদেত এরশাদেক বা  কেরেছন। তেব জাপার বতমান মহাসিচবেক বাদ িদেয় আেগর মহাসিচবেক পেদ িফিরেয় আনার য 

দািব ণ েলর িছল তা না কের িজএম কােদর কা- চয়ার ােনর পদ থেক অ ািহত দয়ার ঘটনা মেন িনেত পারেছন না ণ েলর িসংহভাগ 
নতাকম রা। 

 

 


