
রহে

রাজনীিতর রহ
রাজনীিতেতo
শুধু বাংলােদে
েভেঙেছন।  
সামিরক ƣসব্রশ
aপমানজনক
গুণগােন মুখর
 
eরশােদর পত
ধারণােক aেন
েভাগ কেরন ি
মিরয়মেদর গ
eসেবর েকােন
 
বলাবিল আেছ
বাঙািলেদর িব
ত  েখেয়েছ
ƣসব্রাচারিবেরা
 
বাংলােদেশর 

িব  করেত
িক  আবার ত
 
েজনােরল eর
বা মেডল েরে
তার সে  স
িতিনi আমৃতু
েজনােরল eর
ƣসব্রশাসেকর 
হেব, েসটা স
আসেন জয়লা

 আবৃত

হ  পুরুষ eরশাদ
o রহ ময় িছেলন 
েশ নয়। সারা িবেশব্

শাসকেদর eকিট a
ক ান ঘটেব। eট
র থােক। সব্াধীন স

তেনর পর েলখা হে
নকটাi বদেল িদেয়
িন, তার েভােগর ত
গ  িবেদিশ পি কায়
েনা িকছুi তার ম

ছ, িতিন eকজন প
িবচাের েয কিমশন 
। বাংলােদশ রাজনী
াধী আে ালেন রাজ

রাজনীিতেত গণত
ত eরশােদর রহ
তার aধীেনi িনব র্া

রশাদ ধান রাজৈন
েখ েগেছন। তার িব
ক র্ গড়ার জ  েদ

তুয্ িছেলন eক রহ
রশাদ দীঘ র্ সময় দুন
জীবনী তােক সফ

সবসময় েয তা নয়
লাভ করা স ব, তার

ত সহা

দ। সারা জীবনi র
আগােগাড়া। েসন
শব্র ƣসব্রশাসকেদর 

aিভ  পিরণিতর গ
টা aেনকটাi িনয়ি

সংবাদ মা ম eবং 

হেতা পিতত ƣসব্রশা
েয় েগেছন। িতিন 
তািলকা দীঘ র্। িতিন
ায় ছাপা হেয়েছ। ে
মতােক দীঘ র্ািয়ত িক

পািক ানপি । িতিন
গঠন করা হেয়িছল
নীিতর দুi ধান ধ
জপেথ েনতৃতব্ িদেয়

তাি ক আে ালেন 
ময় েকৗশল কাজ
র্াচেন িগেয় েসটােক

নিতক দলগুেলার স
িবরুে  রাজনীিতক
দৗড়ঝাঁপ কেরেছন
ময় িকংেমকার। 

দুন িতর দােয় কারাগ
ফল রাজনীিতেক পি
, িতিনi েসটা েদি
র নিজর ei কীিত

 eরশাদ

 
রহ ময় েথেকেছন
না জীবেনo রহ ম
জীবনী িবে ষণ ক

গ  রেয়েছ। আর 
য়িত িনিদ র্ । তারা য
জনসমােজর eকিট

শাসক। িন য় যথাথ
মাণ কেরেছন, e

িন পরকীয়ায় মেজে
েফয়ার ফয্া  তদ
িকংবা তােক ে েট

িন ির াটিরেয়টেদর
ল তার েচয়ার ান 
ধারার uে খেযাগয্ 
য়েছন। 

দুi েন ী েযৗথভাে
জ িদেয়েছ। কখেনা 
ক ?‘গণতাি ক a

সে  িক িবিচ  o 
করা সরব হেয়েছন
। কখেনা মতায়
সবাi তােক িনে
গাের েথেকেছন। ি
িরণত কেরেছ। সুত
িখেয়েছন। িক কের
ত র্মান ‘aঙপুেরর ছ
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ন। কম র্জীবেন, ে ে
ময় েথেকেছন। মৃতু
করেলo েজনােরল 

েসi গ িট হেলা ƣ
যতিদন মতায় থ
িট uে খেযাগয্ aং

থ র্ িবেশষণ। িক  
eকজন মানুষ িবিচ
েছন। মতায় থাক
 িরেপােট র্র কথা ব
েফলার ে ে  েতম

দর েতাষণ কের েগে
িছেলন। যিদo েস
েনতারা িবিভ  সম

েব eরশাদিবেরাধী
বলা হেয়েছ েয ত
যা ার’ eকটা িব

েহয়ািলভরা েকৗশে
। সব র্েতাভােব িবে
য় থাকেত কেরেছন

, সবাi তােক িপ
িক  কারাগাের েথে
তরাং রাজনীিতিবদ
র কয্া নেম  েথে
ছাoয়াল’। 

লাi 312৯, ম ল

েম, িববােহ, পরকী
তুয্েত িকংবা মৃতুয্ল
ল eরশাদ হেবন eক

ƣসব্রশাসন দীঘ র্ািয়ত
থাকেবন, ততিদনi
ংেশর চ শূল থােক

eরশাদ eমন eক
 রূেপ ে েচ থাক

কেত তার ƣনিতক
বহুকাল পি মা সম

তমন েকােনা ভূিমকা

গেছন। তার িবরুে
সটা মাণ করা যায়
সময় uে খ কেরেছ

ী আে ালন কেরেছ
তার aধীেন িনব র্াচে
বরাট সাফ  িহেসে

েল স ক র্ বজায় র
েরািধতা কেরেছন
। আবার কখেনা 

িপে । 
থেকo িতিন রাজনী
দ হেত হেল তােক 
েক ব ভবেন, েসখ

লবার 

কীয়ায়, কিবতায় রহ
লে  রহ ময় কম 
ক  aপার িব য়

ত হেত পাের। িক
i তােদর নাম মানুষ
ক। পতেনর পের ত

কজন ƣসব্রশাসক, িয
কেত পাের। েজনাের

লন েকােনা aজ
মােজ আ েহর িবষ

কা রাখেত পােরিন।

 বড় aিভেযাগ িছ
ায়িন। a মািণত ে
ছন। িবেশষ কের য

ছন। তােদর েসi 
েন েগেল েসটা েবi
েব দািব করা হেয়ে

রাখা স ব, িতিন ত
। আবার তার সে

মতার বাiের eে

ীিত েথেক িবি  হ
সবসময় রাজনীিত

খান েথেক কারাগাে

হ ময় েথেকেছন
থােকনিন। 

। কারণ িতিন থা

ক  ƣসব্রশাসেকর 
নুষ জােন, জপ কের
তারা হািরেয় যায়

িযিন েসi থাগত
েরল eরশাদ শুধু 
জানা িবষয় িছল না
বষয় হেয়িছল। িক
 

িছল, eকা ের পািক
েথেক েগেছ। িক
যখন তারা 

আে ালন িবিভ ভ
বiমািন বেল গ  হ
য়েছ। 

তার eকটা পদী
 েযাগােযাগo েরে
েস কেরেছন। eভ

হেয় যানিন। বরং 
িতর ময়দান েথেক আ
ের িনি  হেয়o 

। 

া 

র। তার 
। 

ান-
মতাi 
। 
 

িক ােন 
 ei 

ভােব 
হেব। 

ী দৃ া  
েখেছন। 
ভােব 

আসেত 
6িট 



 
বাংলােদেশর রাজনীিতেত িতিন বহু রহ ময়  েরেখ িগেয়েছন। মিরয়মেদর সংখয্া eক দুi নয়। রহ  জাল কম িব ার কেরনিন িজনাত 
েমাশাররফেক িনেয়। বা বীেক িনেয় সংসেদ eকে  বসেত পারা, তাo মতা েথেক িবদােয়র পের, েসটা আেরক মহা রহ  জাল। িতিন 
েকাথায় রহ  জাল িব ার কেরনিন, তার তািলকা করেল েসটাi বরং সব্ হেব। িতিন মসিজেদ িগেয় তার পরিদন সব্ে র িববরণ িদেয়েছন। িতিন 
বেলেছন- িতিন সব্ে  আিদ  হেয়েছন। তার ীেক েকu গভ র্বতী রূেপ েদেখিন। িক  সফল স ান সেবর খবর হজম করেত হেয়েছ। 
 
সাধারণ মানুষ না েদখেলo িবশব্াস না করার েকােনা uপায় িছল না। eমন eকজন মানুষ, িযিন তার স ান িনেয়o রহ  কেরেছন eবং েসi 
রহ ময় স ানরা সমােজ তার পিরচেয় েবেড় uেঠেছ। aথচ িতিন তার স ানেদর বাবা নন-e িনেয় eমনi aব া েয, িডeনe েট  তীত 
েকu তার স ান দািবদারেদর ƣবধতা চয্ােল  করার ঝুিঁক েনেবন না। 
 
বলা হেয় থােক বাংলােদেশর সমাজ র ণশীল। ধম র্ভীরু। নীিত-ƣনিতকতায় আমজনতা সংেবদনশীল। িক  েস কথা পাঁচিট বা eকািধক আসেন 
মতা েথেক িবদােয়র পের মাগতভােব িনব র্ািচত হoয়ার েরকড র্ িক মাণ কের? মানুষ েয তােক খুব খারাপ িহেসেব েদেখিন, েসটা aি য়, 

aেনেকi মানেত চাiেবন না। িক  সতয্েক কীভােব aসব্ীকার করা যােব? 
েজনােরল ম র হতয্াকাে  তার িক ভূিমকা িছল, েসটা aজানাi েথেক েগল। ম র হতয্া মামলার িবচার ি য়ার শুনািন, eবং মামলা মুলতিব 
হoয়া eবং েজনােরল eরশােদর জাতীয় রাজনীিতেত তার িডগবািজ, সবগুেলার তািরখ পর রা েমলােল েদখা যােব েসখােনo রহে র গ । 
েসi গ  বাতােস িমিলেয় যায়িন। 
 
িতিট িনব র্াচন তােক রহ  করার সুেযাগ িদেয়েছ। সবাi তার সে  রহ  কেরেছন। তােক রহে  আবৃত কের থাকেতo সুেযাগ কের 

িদেয়েছন। িবেশষ কের 3125 সােলর িনব র্াচন eবং 3129 সােলর িনব র্াচেন িতিন রহ  কম কেরনিন। 3125 সােলর িনব র্াচেনর আেগ তার বাসা 
েথেক রহ জনকভােব a ধ র্ান ঘেটিছল। তােক িসeমeiেচ খুেঁজ পাoয়া যায় আচমকা। e িনেয় aেনক গ । aেনক গুজেবর ডালপালা িব ার 
ঘেটেছ। িক  িতিন স ম হেয়েছন িনেজেক রহে র েঘরােটােপ বি  রাখেতi। 
 
িতিন সব্াধীনভােব িনব র্াচেন যােবন, েঘাষণা িদেয়েছন, সব িঠকঠাক। িক  িতিন uধাo হেয় েগেছন। ঘিন েদর িতিন সব সময় বলেতন, িতিন 
eককভােব eকটা িনব র্াচন করেত চান। নানাভােব েচ াo কেরেছন। িতিন eকা দলেক িনব র্াচেন েনেবন। দেলর েনতাকম েদর িতিন বেলেছন েয 
িতিন 411 আসেন াথ  িদেল িনেজi সরকার গঠন করেত স ম। েসi সংক  িতিন  কেরেছন। িনব র্াচেন াথ  েদয়ার সুেযাগ িছল িকনা, 
েসটা িতিন মাণ করেত পােরনিন। েকu বলেবন তােক মাণ করেত েদয়া হয়িন। িকংবা তার হয়েতা েস সাম র্ আেদৗ িছল না। eখােনo 
রহ  েথেক েগল। িবeনিপর সে  িতিন েযেত েচেয়েছন, েযেত চানিন। eটাo রহে েঘরা। 
 
িবeনিপর সে  eকবার েমাচ র্া করার eকটা সুেযাগ েপেল েষােলা কলা পূণ র্ হেতা তার। সামিরক বািহনীর সাদামাটা কম র্কত র্া িহেসেব কয্ািরয়ার 
শুরু কেরিছেলন। 
েজনােরল িজয়াuর রহমান দব্ারা েসনা ধান িনব র্ািচত হেয় তারi েরেখ যাoয়া রাজনীিত দব্ারা বা তার বৃে  কখনo আ মণকারী, কখনo আ া  
হন। িবeনিপর জমানায় িতিন েজেল যান। 
বাংলােদেশর রাজনীিতেত সব েথেক শ র্কাতর ব ব  হতয্াকারীেদরেক রাজৈনিতকভােব পুনব র্ািসত করা। eরশাদ eটা খােলদা িজয়ার েবিশ 
কেরেছন বা কম কেরনিন বেল aেনেক দািব করেত পােরন। 
 
eটা খুবi পির ার ি ডম পািট র্েক রাজৈনিতকভােব পুনব র্ািসত কেরেছন িতিনi। িবেশষ কের িতিনi ব ব র মৃতুয্দ া  হতয্াকারী ƣসয়দ 
ফারুক রহমানেক িনব র্াচেন েটেন eেন চূড়া  রাজৈনিতক পুনব র্াসন দশ র্ন কেরেছন। িক  েসi িতিনi গত eক দশেকর েবিশর ভাগ সময় ম ীর 
পদময র্াদায় জীবনযাপেন তার aসুিবধা হয়িন। সুেযাগ বুেঝ রহ ময় পুরুষিট শুধু েভাল পাে  িনেয়েছন। 
িতিনi ধম র্েক রাজনীিতেত বহার কেরেছন। মেন করা হেয় থােক িতিন যিদ রা ধম র্ iসলাম েঘাষণা না করেতন, তাহেল বাংলােদেশর 
aসাম দািয়ক রাজনীিত আেরা aেনক েবিশ eিগেয় থাকেত পারেতা। িক  েসটা হয়িন। 
 
েজনােরল eরশাদ েযসব পিরবত র্ন কেরেছন তার aেনকগুেলাi িক  ায়ী ছাপ েলেগ িগেয়েছ। পরবত কােল তা রাজনীিত েথেক uেঠ েযেত 
পােরিন। তার বড় মাণ uপেজলা ব া। তার বড় মাণ iসলামেক রা ধম র্ িহেসেব ধের রাখা। পররা নীিতেতo িতিন চীনেক a ভুর্  করেত 
িবরাট ভূিমকা েরেখিছেলন। iিতহাস মাণ করেছ েয বাংলােদেশর রাজনীিত েসখােনi থমেক িগেয়েছ। 
কিব িহেসেব ছলনার আ য় িনেয়িছেলন িতিন। কিব িছেলন না। িনেজেক ƣতির কেরেছন। রাজকিবo হেয়েছন। 
 
মৃতুয্র আগ পয র্  সংসেদ িবেরাধী দল, জাতীয় পািট র্, ী eবং ভাiেক িনেয় নানা রহ ময় ছলাকলা কের েগেছন। িনেজর ম ীর পদময র্াদা 
িনর শ েরেখেছন সুেকৗশেল। িতিন মাণ কেরেছন েয, তােক বাদ িদেয় বাংলােদেশর মতার রাজনীিতর iিতহাস েলখা যােব না। রাজনীিতকরা 
তােক েটেন নািমেয় িছেলন। েসi রাজনীিতকরা তােক িনেয় টানাটািন কেরেছ। সিতয্ eরশােদর সবটাi বড় রহ ময়। eরশাদ েযন, ‘বাi  
িমি , ফর  িমি ।’ তার হাত র া । িক  ি জীবেন সদালাপী, সহা i িছেলন। 
 


