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এরশাদের যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া উচিত 

মেদহেী হাসান 

হুদসইন মুহম্মে এরশাে বংলাদেদশর জনেদন এক অচত পচরচিত নাে। জাতীয় রাজনীচত ও রাষ্ট্রক্ষেতার একজন প্রভাবশালী 

চনয়ােক। তার বর্ ণাঢ্য রাজননচতক ও পাচরবাচরক জীবদনর জন্য সবসেয় আদলািনায় মথদকদেন ১৯৮২-পরবতী সেদয়। নব্বই-পরবতী 

সেদয় জন্মগ্রহর্কারী বাংলাদেচশদের কাদে তার পচরিয় একজন স্বৈরশাসক চহদসদব। 

কারর্ চতচন মজার কদর রাষ্ট্রক্ষেতায় এদসচেদলন। অদনকটা এই তকো চেদয়ই মেদশর কদয়কটি প্রজন্ম সদ্য প্রয়াত রাষ্ট্রপচত 

এরশােদক জাদনন। উপেহাদেশীয় রাজনীচতর ধারা হদে মনতৃদে থাকা োনুষদের েন্দ কাজগুদলাদক চনদয় রাজনীচত করা, ভাদলা 

কাজগুদলার জন্য কৃতজ্ঞতা ৈীকার না করা এবং সদব ণাপচর তাদের ভুদল যাওয়া। 

এরশাে তার কৃতকদে ণর জন্য সোদলাচিত এবং েীর্ ণ কারাজীবন মভাগ কদরদেন; চকন্তু কখনও সম্মাচনত হদত পাদরনচন। োনুষ 

ৈভাবতই আত্মচবস্মৃত, ভুদল চগদয় আনন্দ লাভ কদর, আেরাও ভুদল যাব এরশােদক। 

১৪ জুলাই সাদবক রাষ্ট্রপচত বাধ ণকযজচনত কারদর্ িদল মগদলন যাবতীয় সোদলািনার বাইদর। জাচত এখন তাদক কীভাদব েদন রাখদব? 

এ প্রদের উত্তর আগােী প্রজদন্মর জন্য অতীব গুরুে রাদখ। বাংলাদেদশর ইচতহাদসর সবদিদয় কলঙ্কজনক র্টনা জাচতর জনক বঙ্গবন্ধু 

মশখ মুচজবুর রহোনদক হারাদনা। 

মেশদক শত্রুমুক্ত কদর ৈাধীনতার ৈাে এদন চেদলও মেশদক প্রচতচিত কদর যাওয়ার সেয় মেয়া হয়চন বঙ্গবন্ধুদক। তাই রওশন এরশাে 

বদলচেদলন, ‘বঙ্গবন্ধু একটি ৈাধীন মেশ চেদয়চেদলন। চকন্তু মেশটি গড়ার জন্য পয ণাপ্ত সেয় চতচন পানচন। মেশ গড়ার জন্য হুদসইন 

মুহম্মে এরশাদের অসংখ্য কীচতণ অক্ষয় হদয় আদে’। 

’৭৫-পরবতী মেদশ ময রাজননচতক সংকট ও অচির অবিার জন্ম মনয় মসটাদক দুটি অংদশ ভাগ করা যায়। ’৭৫-৮২ এবং ’৮২-৯১। 

প্রথে অংদশ মেদশর রাজননচতক ইচতহাদস সবদিদয় মবচশ ভাঙাগড়া হদয়দে যার ফদল মেশ হদয় পদড়চেল রাজননচতকভাদব 

অচিচতশীল। আর চিতীয় ভাদগ রাজনীচতহীন মেদশ চিচতশীলতা চফদর আদস। 

১৯৮২ সাদলর ২৪ োি ণ মসনাবাচহনীর তৎকালীন চিফ অব স্টাফ মলফদটন্যান্ট মজনাদরল হুদসইন মুহম্মে এরশাে সােচরক শাসন 

জাচরর েধ্য চেদয় রাষ্ট্রপচত আবদুস সাত্তারদক হটিদয় মেদশর ক্ষেতায় অচধচিত হন। 

এবং ১৯৯০ সাদলর ৬ চিদসম্বর পয ণন্ত রাষ্ট্রক্ষেতায় চেদলন, তার ক্ষেতা আহরদর্র উপায় সঠিক না হদলও ৈাধীনতা-পরবতী সেদয় 

প্রথে েীর্ ণ মেয়াদে মেশ িালাদনার সুদযাগ পান এরশাে। 

এই েীর্ ণ সেয় রাষ্ট্র ক্ষেতায় থাকার কারদর্ মেদশর সাচব ণক উন্নয়দন অদনক উদেখদযাগ্য চসদ্ধান্ত গ্রহর্ কদরন এবং মকাদনা ধরদনর 

েলীয় েতদভে বা আেলাতাচিক জটিলতা না থাকার কারদর্ গৃহীত চসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন সফল হন। 

এরশাে বদলন, ‘আচে মযদহতু একজন সাব ণক্ষচর্ক রাজনীচতচবে, মসদহতু আোর চিন্তাদিতনা-ভাবনায় রাজননচতক প্রসঙ্গ প্রাধান্য মপদয় 

থাদক। এ বাকযটিদত চতচন অদনক মবচশ প্রজ্ঞাপূর্ ণ রাজনীচতচবদের পচরিয় চেদয়দেন। অরাজননচতক চবষয়বস্তুদক কখনই চতচন 

মতেনভাদব প্রাধান্য মেনচন। 

জাতীয় পাটি ণর প্রিার ও প্রকাশনা মসল মথদক প্রকাচশত ‘মেদশর জন্য যা কদরচে এবং আগােীদত যা করদত িাই’ গ্রদে এরশাে প্রথে 

ধাদপ ২০৭টি উন্নয়ন কে ণকাদের চিত্র তুদল ধদরদেন। আদরকটি ভাদগ আরও ১৭৩টি উন্নয়ন কাদজর চববরর্ চেদয়দেন। 

ওই গ্রে অনুযায়ী এরশাদের সেদয়র উন্নয়ন কে ণকাদের েদধ্য রদয়দে- উপদজলা ব্যবিা প্রবতণন, মজলা-উপদজলাচভচত্তক চতন 

স্তরচবচশষ্ট চবদকন্দ্রীকরর্মূলক প্রশাসন িালু, ৪৬০ থানাদক উপদজলায় উন্নীত করা, শুক্রবার সাপ্তাচহক ছুটি মর্াষর্া, গ্রাে সরকার পদ্ধচত 

চবদলাপ, হাইদকাট ণ মবঞ্চ সম্প্রসারর্, প্রচত মজলায় মুদেফ মকাট ণ, নারী চনয ণাতদনর জন্য কদ ার শাচস্ত, জাতীয় মপ্রস কচেশন গ ন, 

আচথ ণক চনয়চিত ব্যবিার চবদকন্দ্রীকরর্, রফতাচন বাচর্জয বৃচদ্ধ, মুদ্রাস্ফীচত হার হ্রাস, চশল্প-বাচর্জয, ৈািয খাদতর উন্নয়ন, কৃষক ও 

কৃচষ উপকরর্ সহজলভয করা, চশক্ষাচবষয়ক পেদক্ষপ, অবকা াদোগত উন্নয়ন, মনৌ মযাগাদযাগ, চবোন ও মটচলদযাগাদযাগ, পাচন 

উন্নয়ন, স্ববদুযচতক ও খচনজ শচক্ত, চনে ণার্ কাজ, জাতীয় ঈেগাহ চনে ণার্, ওয়ারী খাল সম্প্রসারর্, ঢ্াকার বন্যা চনয়ির্ বঁধ ও মেদনর 

নােকরর্। 

তার সেয় মেশ েীর্ ণদেয়াচে উন্নয়দনর চেদক প্রদবশ কদর। তার সেদয়র প্রভূত উন্নয়ন কে ণকাে পরবতী সেদয় মেশদক এচগদয় চনদত 

গুরুেপূর্ ণ ভূচেকা পালন কদরদে। ব্যচক্তগত জীবদন মসনাসেয ও ও সোদজর উচস্স্তদরর োনুষ হদলও গ্রােবাংলার োনুদষর প্রচত 

এরশাদের চেল গভীর টান। 



তার শাসনােদল গ্রােদকচন্দ্রক উন্নয়দনর চেদক চবদশষ নজর মেয়া হয়। এরশাে বদলচেদলন, ‘৬৮ হাজার গ্রাে বঁিদল বাংলাদেশ 

বঁিদব’। গ্রাদের প্রশাসচনক েক্ষতা ও উন্নয়দন গুেগ্রাদের প্রবতণন কদরচেদলন। তার অবোনৈরূপ এরশােদক ‘পেীবন্ধু’ উপাচধদত 

ভূচষত করা হয়। 

একজন েক্ষ প্রশাসক চহদসদব মেদশর প্রশাসনযদি আদনন আমূল পচরবতণন। চতচন উপদজলা পদ্ধচত প্রবতণন কদরন এবং মেশদক 

প্রশাসচনক সুচবধা চেদত ৬৪ মজলায় চবভক্ত কদরন। রাজধানীদকচন্দ্রক চনভ ণরশীলতা কোদত চতচন প্রাদেচশক শাসনব্যবিার একচনি 

প্রিারক ও সেথ ণক চেদলন। 

চতচন সবসেয় মেদশর সাতটি চবভাগ চনদয় প্রাদেচশক প্রশাসন ব্যবিার পদক্ষ চেদলন। েহান মুচক্তযুদদ্ধর প্রচত চতচন বরাবরই চেদলন 

সংদবেনশীল, তার সেদয়ই সাভাদর জাতীয় স্মৃচতদসৌধ চনে ণার্, মকন্দ্রীয় শহীে চেনার সম্প্রসারর্ এবং জাতীয় চতন মনতার োজার 

চনচে ণত হয়। 

আদেচরকা, ইউদরাপ ও িীনসহ চবদের চবচভন্ন মেদশর সদঙ্গ সফল কূটননচতক সম্পকণ িাপদনর োধ্যদে মেদশর উন্নয়ন অগ্রগচতদত 

ব্যাপক ভূচেকা রাদখন। েধ্যপ্রািয ও মুসচলে মেশগুদলায় জনশচক্ত রফতাচনদত চতচন অদনক ভূচেকা রাদখন। রাষ্ট্রক্ষেতায় থাকাকালীন 

চনদজদক তৃর্মূদলর সদঙ্গ সংযুক্ত মরদখচেদলন। 

প্রাকৃচতক দুদয ণাদগর সেয় তার ব্যচক্তগত সম্পৃক্ততা ও ক্ষচতগ্রস্ত এলাকায় কে ণ তৎপরতার জন্য আজও এরশাদের জুচড় মেলা ভার। 

মেদশর প্রিচলত চবেচবদ্যালয় ধারর্াদক পচরবতণন করদত মিদয়চেদলন এবং মেদশ চবদশষাচয়ত ম্যাদনজদেন্ট চশক্ষার কথা বদলচেদলন, 

যার ফল চহদসদব খুলনা চবেচবদ্যালদয়র জন্ম হয়। 

১৯৮২ সাদল এরশাে সরকার মেদশ একটি ওষুধনীচত প্রর্য়ন কদর। এর ফদল ওষুদধর োে মযেন কদে আদস, মতেচন িানীয় 

মকাম্পাচনগুদলা ওষুধ উৎপােদন সক্ষেতা অজণন কদর। একজন মুসচলে চহদসদব মেদশর জনসাধারদর্র ধেীয় ভাবাদবগদক গুরুে চেদয় 

চতচন ইসলােদক রাষ্ট্রধে ণ কদরচেদলন। 

চতচন েসচজে োদ্রাসার চবল েওকুফ কদরচেদলন। তার সেদয়ই টিচভদত আজান প্রিাদরর চনয়ে কদরচেদলন। চতচনই Dacca-এর 

নাে উযধশধ কদরন। সরকাচর কে ণকতণা ও কে ণিারীদের সুদযাগ-সুচবধা োথায় মরদখ সরকাচর কে ণিারী-কে ণকতণাদের মপ মেল িালু 

কদরচেদলন। এ রকে অসংখ্য অজণন আদে এরশাদের ঝুচলদত। 

তার সেয় মনয়া পেদক্ষদপর ব্যাপাদর জাতীয় পাটি ণর প্রিার ও প্রকাশনা মসল মথদক প্রকাচশত ‘মেদশর জন্য যা কদরচে এবং আগােীদত 

যা করদত িাই’ গ্রদে এরশাে বদলন, ‘এক চবপয ণস্ত বাংলাদেদশর োচয়ে আোদক গ্রহর্ করদত হদয়চেল। তারপর অদনক র্াত-

প্রচতর্াদতর েধ্য চেদয় ৯টি বের মকদট মগদে। 

এ সেদয়র েদধ্য আচে আপ্রার্ মিষ্টা কদরচে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গদড় মতালার। মসখাদন কতটুকু সফল হদয়চে বা চবফল হদয়চে- 

তার মূল্যায়ন করদত হদল পরবতী সেদয়র সদঙ্গ আোর আেদলর মযাগচবদয়াগ করার প্রদয়াজন হদব। আোর েদন হয়, মেদশর োনুষ 

মস অঙ্কটি চনভু ণলভাদব করদত মপদরদে।’ 

চনব ণািনচভচত্তক রাজনীচতদতও চতচন জনচপ্রয়তা অজণন কদরচেদলন। এরশাদের শাসনােল চনদয় যতই চবতকণ থাকুক না মকন, 

ক্ষেতাচ্যযত হওয়ার পরও চতচন কখনও চনব ণািদন পরাচজত হনচন। এেনচক কারাগাদর মথদক চনব ণািদন অংশ চনদয় পঁিটি আসদন 

জয়লাভ কদরন এরশাে। 

জীবদনর মশষ চেদনও চতচন িলচত জাতীয় সংসদে চবদরাধী েদলর মনতা চেদলন। েীর্ ণ িার যুদগর বর্ ণাঢ্য রাজননচতক জীবদন এরশাে 

সবসেয় সোদলাচিত চেদলন তার ক্ষেতা গ্রহদর্র প্রচক্রয়া ও ব্যচক্তগত জীবদনর জন্য। 

মতেনভাদব কখনই এরশাদের রাজননচতক সফলতাদক ৈীকার করা হইচন। আজ এরশাে অতীত হদয় মগদলন, আর তার কে ণকাে 

জাচতদক ভাবাদব না। চকন্তু জাচতর ইচতহাদস এরশাে অধ্যায়দক মুদে মফলা মতা যাদব না। 
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