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eরশােদর মৃতুয্র পর কী বলেছন েসi ছা েনতারা 
যাযািদ িরেপাট র্ 

 

eiচeম eরশােদর সামিরক শাসেনর িবরুে  কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় লেড়িছেলন তারা; আে ালেন িবজেয়র পর েসi ছা েনতােদর 
বীেরর েচােখi েদেখিছল পুেরা েদশ। িক  জাতীয় রাজনীিতেত eেস তারা eখন eেককজন eখন eেকক aব ােন, আর eরশাদেক 
িনেয় মূ ায়েনo েদখা িদেয়েছ ফারাক। aৈবধভােব মতা দখল কের আট বছর েদশ শাসেনর পর ছা -গণআে ালেন মতাচ্ুযত 
eরশােদর মৃত্ুয হেয়েছ েরাববার; রা মতা হারােলo বাংলােদেশ পরবত  রাজৈনিতক েমরুকরেণ গুরুতব্ িনেয়i িছেলন eরশাদ। 
িক  েয সব র্দলীয় ছা  ঐেকয্র েনতৃেতব্ eরশাদিবেরাধী আে ালন েবগবান হেয়িছল, েসi সময়কার ছা েনতােদর তখনকার েঘাষণার 
uে া পেথi রাজৈনিতকভােব পুনব র্ািসত হেয়িছেলন eরশাদ। তখন ডাকসুর িভিপ িহেসেব ছা দল সভাপিত আমানuল াহ আমান 
িছেলন সব র্দলীয় ছা  ঐেকয্র আহব্ায়ক। eখন িবeনিপ েচয়ারপারসেনর uপেদ া পিরষেদর সদ  িহেসেব রেয়েছন িতিন। 
eরশােদর মৃত্ুযেত েকােনা িতি য়া পাoয়া যায়িন আমােনর। আoয়ামী লীগ সমিথ র্ত ছা লীেগর তখনকার সভাপিত হািববুর রহমান 
হািবব দল আদশ র্ পাে  eখন আমােনর সে  িবeনিপেত আেছন। িতিন বেলন, 'eকজন রাজনীিতিবদ মারা েগেল আমরা সাধারণত 
eকটা ে টেম  েদi, মাগেফরাত কামনা কির। uনার ে ে  eসব েযাজয্ না। কারণ, uিন বয়স েশষ কের েগেছন। uনার আর e 
েদেশর মানুষেক েদয়ার িকছু িছল না, ভােলা িকছু েদয়ার িছল না। uনার জ  দুঃখ কের, হা-হুতাশ eখােন েয়াজন েনi।' হািবব 
বেলন, 'uিন (eরশাদ) রাজনীিত শুরু কেরেছন aৈবধভােব। লা  িদন পয র্  uিন কদ র্মা  রাজনীিতেত িছেলন। uিন েয সংসেদর 
িবেরাধী দেলর েনতা হেয়েছন, তাo uিন aৈবধভােব হেয়েছন, aৈবধ সংসেদর মা েম। আিম eটুকু শুধু বলব, মানুষ চেল েগেল 
বলার িকছু েনi, িক  aপকম র্ ঢাকার েকােনা সুেযাগ েনi।' eরশাদ আমেলর িনপীড়েনর কথা তুেল ধের সােবক ei ছা েনতা 
বেলন, 'িতিন িনব র্ািচত eকিট সরকারেক হিটেয় মতা দখল কেরিছেলন, aৈবধ মতােক পাকােপা  করার জ  aেনকগুেলা 
মানুষেক হতয্া কেরেছন েযমন, দীপালী সাহা, জাফর, জয়নাল, েসিলম, েদেলায়ার, মেয়জuি ন, মাহফুজ, তাজুল, েজহাদ, ডা. িমলন 
o নুর েহােসন। রাজৈনিতক ময়দােন েশখ হািসনার (বত র্মান ধানম ী) িমিটংেয় গুিল কের হতয্া কেরেছ। eসব কেরেছ মতােক 
িটিকেয় রাখার জ ।' 'তার ei aপকম র্গুেলা, তার কারেণ eতগুেলা স াবনাময় মানুেষর জীবন েগল। মেয়জuি ন ভাiেয়র মেতা 
eকজন ভােলা রাজৈনিতক েনতা িছেলন, তাজুেলর মেতা eকজন িমক েনতা িছেলন। আজেকর তােদর পিরবারগুেলার কী aব া? 
eর দায় েক েনেব?' হািবেবর সে  ছা লীেগর সাধারণ স াদক থাকা aসীম কুমার uিকল eখন আoয়ামী লীেগর সাং িতক 
স াদক; eরশােদর দল জাতীয় পািট র্েক েজােট িনেয় আoয়ামী লীগ গত িনব র্াচনo কেরেছ। eরশাদেক বাংলােদেশর রাজনীিতর 
'নানা aঘটন আর ঘটেনর নায়ক' বলেলo তার েশষ িদেনর কায র্ মেক iিতবাচক দৃি েত েদখেছন aসীম। িতিন বেলন, 
'বাংলােদেশর রাজনীিতেত নানা aঘটন-ঘটেনর নায়ক িছেলন হুেসiন মুহ দ eরশাদ। বাংলােদেশর রাজনীিতেত েযসব ত o 
দুব র্ল ান আেছ, সবগুেলাi সৃি  কের েগেছন সামিরক শাসক িজয়াuর রহমান o eরশাদ। আর eর জ  সমাজেক মূ  িদেত 
হেয়েছ, eখেনা হে । তেব েশষ পয র্  িতিন aনুধাবন করেত েপের গণতে র চাকােক সুদৃঢ় করেত কাজ করার েচ া কেরেছন। সব 



িমিলেয় বাংলােদেশর রাজনীিতেত িতিন ে েচ থাকেবন দীঘ র্ িদন।' েসi সময় ছা ৈম ীর সভাপিত জিহরuি ন সব্পন eখন রেয়েছন 
িবeনিপেত; তার েচােখ, eরশাদ বাংলােদেশর রাজনীিতর aেনক 'ঘটনা o দুঘ র্টনার নায়ক'। িতিন বেলন, 'aৈবধ শাসক িহেসেব 
uনার িবরুে  সরাসির আে ালন করার aিভ তাo আমােদর রেয়েছ। মানিবক েশােকর পাশাপািশ তার ei রাজৈনিতক ভূিমকাo 
বাংলােদেশর iিতহােস যথাযথভােব িলিপব  থাকেব।' তখনকার ছা  iuিনয়েনর সভাপিত েমা ািফজুর রহমান বাবুলo হািবব, 
সব্পেনর মেতা eখন িবeনিপেত রেয়েছন। িতিন বেলন, 'বাংলােদেশর মানুেষর কােছ eরশােদর eকটা িবেশষ পিরচয় আেছ, েসi 
পিরিচিত হে , uিন eকজন ঘৃিণত ƣসব্রশাসক। uিন জনগেণর eকিট িনব র্ািচত সরকারেক হিটেয় েজার কের মতা দখল কেরেছন, 
গণত েক uিন হতয্া কেরেছন, েদেশ ƣসব্রশাসন uিন কােয়ম কেরেছন। আমরা তার ei ƣসব্রশাসেনর িবরুে  গণত  eবং েভােটর 
aিধকার িত ার জ  আে ালন কেরিছলাম। ছা -জনতার েসi ায়স ত আে ালনেক uিন িন ুরভােব দমন কেরেছন। uনার 
হােত আমােদর aসংখয্ সহকম র রে র দাগ েলেগ আেছ। ei iিতহাস েতা ভুেল যাoয়া যােব না।' ছা দল েনতা নািজরuি ন 
েজহাদ o িচিকৎসক েনতা শামসুল আলম িমলেনর মৃত্ুয নবব্iেয় েবগবান কেরিছল আে ালন, যা পতন েডেক আেন eরশােদর। 
তখন িমলেনর সে i িছেলন েমা ফা জালাল মিহuি ন। বাংলােদশ েমিডেকল aয্ােসািসেয়শেনর তৎকালীন মহাসিচব eখন eকi 
সংগঠেনর সভাপিত, আেছন আoয়ামী লীেগ। 38 নেভমব্র ঢাকা িবশব্িব ালেয় গুিলেত িমলন িনহত হoয়ার সময় তার সে  eকi 
িরকশায় িছেলন েমা ফা জালাল। িতিন বেলন, 'ব ব  েমিডেকল িবশব্িব ালেয় (তখন িপিজ হাসপাতাল) eকটা ে া ােম যাি লাম 
আিম আর িমলন। আমার িরকশাটা যখন ঢাকা িবশব্িব ালেয়র িটeসিস eলাকায় uপি ত হেয়েছ, তখন িমলন আেরকিট িরকশায় 
কের আমােক স কের সামেন চেল যাি ল। তখন আিম িমলনেক বললাম, তুিম আমার িরকশায় আস। eরপর িমলন আমার 
িরকশায় eেস ডানিদেক বসল। িরকশাoয়ালা িঠকমেতা eকটা ােডলo িদেত পাের নাi। মেন হেলা েসাহরাoয়াদ  u ােনর িদেক 
েথেক গুিল আসল। গুিলটা িমলেনর বুেকর পােশ েলেগেছ। তখন িমলন বলল, 'জালাল ভাi, কী হiেছ েদেখন'। e কথা বলার সে  
সে  েস আমার েকােল ঢেল পড়ল।' িমলেনর লাশ আে ালেন কীভােব গিত eেনিছল, তার বণ র্না িদেয় িচিকৎসক েনতা জালাল 
বেলন, 'eরশাদ সমিথ র্ত ছা  সংগঠন ঢাকা িবশব্িব ালয় দখল েচ ার aংশ িহেসেব ডা. িমলনেক হতয্া কের। পিরকি তভােব ডা. 
িমলনেক হতয্া করা হেয়িছল। eরপর েয আে ালন গেড় uেঠেছ, eটা িছল eরশাদ পতেনর টািন র্ং পেয় । তখন eরশাদিবেরাধী 
আে ালন তুে  uেঠ।' 'তেব েশষ পয র্  হেলo eরশােদর শুভ বুি র uদয় হেয়েছ। গণতাি ক ধারার রাজনীিত মাথায় িনেয় কেয়ক 
দফা সরকােরর সে  িছেলন,' eরশােদর পরবত  ভূিমকার মূ ায়ন কেরন আoয়ামী লীগ েনতা জালাল। 
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