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আজাদ মসিজেদ লখািন * এরশােদর পােশ কবেরর জায়গা চাইেলন রওশন এরশাদ
কাশ : ১৭ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

জাতীয় সংসেদর িবেরাধীদলীয় নতা,  জাতীয় পািটর চয়ারম ান ও সােবক রা পিত েসইন মহু দ
এরশাদেক রংপুেরই দাফন করা হেয়েছ। ম লবার স া পৗেন ৬টায় রংপুর জলা শহের এরশােদর বািড়
প ী িনবােসর িলচবুাগােন বাবার কবেরর পােশ তােক শািয়ত করা হয়।

জাতীয় পািটর হাজার হাজার নতাকমী ও সাধারণ মা ষ উপি ত হেয় ি য় নতােক শষিবদায় জানান। এ
সময়  অেনেকই  কা ায়  ভেঙ  পেড়ন।  রংপুরবাসীর  আেবেগর  িত  স ান  জািনেয়  েসইন  মহু দ
এরশাদেক প ী  িনবােস  দাফেনর অ মিত  দন  তার  ী  জাতীয়  পািটর  িসিনয়র কা- চয়ারম ান  ও
িবেরাধীদলীয় উপেনতা রওশদ এরশাদ।

িতিন আেবগঘন িববিৃতেত স িত দয়ার পাশাপািশ এরশােদর পােশ িনেজর কবেরর জ  জায়গা চান।
আজ বধুবার বাদ আসর লশান আজাদ মসিজেদ য়াত সােবক রা পিত এরশােদর লখািন অ ি ত
হেব।

  রংপুর বু েরা ও বেরািব
িতিনিধ
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রংপুেরর জলা শাসক আিসব আহসান যগুা রেক বেলন, েসইন মহু দ এরশাদেক দাফেনর আেগ
সনাবািহনী ও পুিলশ গাড অব অনার দয়। রংপুর মে াপিলটন পুিলেশর সহকারী কিমশনার আলতাফ
হােসন  বেলন,  শাসেনর  প  থেক  া  জানােনার  জ  জানাজার  আেগ  ঈদগাহ  ময়দােন

পুিলশবািহনীর সদ রা গাড অব অনার দন।

এ সময় তারা সশ  সালাম জানান। িতিন বেলন, সােবক রা পিত ও িবেরাধী দেলর নতা িহেসেব েসইন
মহু দ এরশাদেক এ স ান জানােনা হয়।

এরপর  প ী  িনবােস  সনাবািহনীর  ত াবধােন  এরশাদেক  সামিরক  মযাদায়  সমািহত  করা  হয়।
সনাবািহনীর একিট সি ত দল তােক গাড অব অনার দয়। দলিট ‘গান ালটু’ দয়।

সনাবািহনীেত থাকার সময় এরশােদর র াংক ব াজ, ক াপ এবং জাতীয় পতাকা ও সনাবািহনীর পতাকা
িদেয় কিফনিট মিুড়েয় দয়া হয়। সনাবািহনীর সদ রা মরেদহ বহন কের িনেয় কবেরর পােশ রােখন।

সখােন তারা এক িমিনট নীরবতা পালন কেরন। া জানান কিফেন ফলু িদেয়। এর আেগ বাদ জাহর
ক ীয় ঈদগাহ মােঠ জানাজা শেষ মরেদহ ঢাকায় িনেয় যাওয়ার চ া হেল ানীয় নতারা বাধা দন।

তারা লােশর গািড়র সামেন েয় পেড়ন। জানাজার আেগ থেকই নতাকমীরা এরশাদেক প ী িনবােস
দাফেনর দািব  জানান।  তােদর বাঝােনার চ া  করা  হয়।  এ সময় সখােন জাতীয়  পািটর ভার া
চয়ারম ান িজএম কােদর ও মহাসিচব মিসউর রহমান রা া এেল তােদর অব  কের রােখন নতারা।

পের তারা বাধ  হেয় সের গেল িসিট ময়র মা ািফজার রহমান মা ফা লােশর গািড়েত উেঠ িবকাল
পৗেন পাঁচটার িদেক প ী িনবােস পৗঁেছন। পের রংপুর সনািনবােসর িবিভ  পযােয়র কমকতারা দাফেনর

সািবক ত াবধােনর দািয়  নন।

সনাবািহনীর ঊ তন কমকতারা কিফেন হাত রেখ সামেন এিগেয় যান। মরেদহ কবেরর পােশ িনেয় এক
িমিনট নীরবতা পালন কেরন। এরপর িবকাল ৫টা ৪৫ িমিনেট এরশােদর ছেল সাদ,  ভািতজা আিসফ
শাহিরয়ার ও জাতীয় পািটর মহাসিচব মিসউর রহমান রা া কবের লাশ িনেয় নােমন।

এ সময় রা ার ’ধাের দাঁিড়েয় হাজারও মা ষ ি য় নতােক অ িস  িবদায় জানান। প ী  িনবােস
এরশােদর দাফেনর িবষেয় জাতীয় পািটর ভার া  চয়ারম ান িজএম কােদর ও মহাসিচব মিসউর রহমান
রা া বেলন, রংপুেরর মা েষর ভােলাবাসা ও আ িতর কােছ আমরা পরািজত হেয়িছ।

আমরা চেয়িছলাম- জাতীয় এ নতার সমািধ ঢাকায় হেব, যােত সারা দশসহ আ জািতক ব ি রা তার
সমািধেত  া  জানােত  পােরন।  িক  রংপুরবাসীর আেবেগর িত  া  জািনেয়  তােক প ী  িনবােস
দাফেনর ব ব া  করা হে ।  আমরা  তার কবেরর পােশ িমউিজয়ামসহ যাবতীয় াপনা  করব। রওশন
এরশাদও এ িস াে  স িত িদেয়েছন বেল জানান িজএম কােদর।

রংপুের দাফেনর স িত িদেয় রওশন এরশােদর িববিৃত  :  দাফন  ে  রংপুরবাসীর আেবগেক স ান
জািনেয়  েসইন  মহু দ  এরশাদেক  রংপুের  দাফেনর  অ মিত  দন  তার  ী  জাতীয়  পািটর  িসিনয়র
কা- চয়ারম ান ও িবেরাধীদলীয় উপেনতা রওশদ এরশাদ।

ম লবার পুের এক িববিৃতেত তার স িতর কথা জানান। িতিন বেলন, বহৃ র রংপুরবাসীর অভূতপূব
আেবেগ আিম আজীবন কৃত  ও িচরঋণী হেয় রইলাম। িতিন পািটর ভার া  চয়ারম ান িজএম কােদর ও
মহাসিচব মিসউর রহমান রা ার সে  ফােন কথা বেল তার স িতর কথা জানান।

িববিৃতেত  রওশন  এরশাদ  বেলন,  ‘তার  (এরশাদ)  মতৃু েত  আপনারা  য  অভাবনীয়  া,  স ান  ও
সহা ভূিত কাশ কেরেছন, তার জ  আ িরক কৃত তা জানাি । ি য় দশবাসী, িবেশষত তার াণি য়
রংপুরবাসীর আেবগ ও ভােলাবাসার স ানােথ তােক রংপুেরর মািটেত সমািধ  করার িবষেয় আিম ও
আমার পিরবার স িত দান করিছ।’

িববিৃতেত মর েমর আ ার মাগিফরাত কামনায় দশবাসীর কােছ দায়া কামনার পাশাপািশ রংপুেরর প ী
িনবােস এরশােদর কবেরর পােশ িনেজর জ  জায়গা রাখারও আেবদন জািনেয়েছন রওশন এরশাদ।

শষ জানাজা ঈদগাহ ময়দােন : রংপুেরর ঐিতহািসক ঈদগাহ ময়দােন এরশােদর শষ জানাজা অ ি ত
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হয়। পুর আড়াইটায় অ ি ত জানাজায় রংপুর জােম মসিজেদর খিতব মাওলানা হােফজ ইি স আলী
ইমামিত কেরন।

এেত অংশ িনেত এবং ি য় নতােক শষবার দখেত ঈদগাহ ময়দান জনসমেু  পিরণত হয়। জানাজায়
অংশ নন জাতীয় পািটর ভার া  চয়ারম ান িজএম কােদর, এরশােদর ছেল রাহিগর আল মািহ সাদ
এরশাদ,  জাতীয়  পািটর মহাসিচব  িবেরাধীদলীয়  িচফ ইপ মিসউর রহমান  রা া,  সােবক মহাসিচব
এিবএম  ল  আিমন  হাওলাদার,  িসিডয়াম  সদ  আবু  হােসন  বাবলা,  মজর  (অব.)  খােলদ
আখতার, আজম খান, তাজ রহমান ও শিফ ল ইসলাম স ট,ু জাতীয় পািটর িসিডয়াম সদ , রংপুর
মহানগেরর সভাপিত ও রংপুর িসিট কেপােরশেনর ময়র মা ািফজার রহমান মা ফা, মহানগর সাধারণ
স াদক এসএম ইয়ািসরসহ রংপুর ও রাজশাহী িবভােগর জাতীয় পািটর নতাকমীরা।

এ ছাড়া আওয়ামী লীগ,  িবএনিপ ও িবিভ  রাজৈনিতক, সামািজক, সাং িৃতক সংগঠেনর নতাকমীরা
জানাজায় অংশ নন। রংপুর ও রাজশাহী িবভােগর ১৬ জলা থেক জাতীয় পািটর নতাকমীরা জানাজায়
অংশ নন। লােখা মসুি র অংশ হেণ জানাজা মলূ মাঠ পিরেয় পােশর ি েকট গােডন, রংপুর সরকাির
কেলজ মাঠ, রংপুর িডয়াম, পুিলশ লাইন লু মাঠ, পাসেপাট অিফস এলাকা, রিভ উদ ানসহ নগরীর

ধান সড়ক পয  পৗঁেছ। সনাবািহনীর সদ রাও জানাজায় অংশ নন। জানাজার আেগ িজএম কােদর
বেলন, বাংলােদেশর মা েষর জ  এরশাদ িবপুল অবদান রেখ গেছন।

ইসলােমর জ  িতিন অেনক কাজ কেরেছন। মা ষ িহেসেব কথা ও কােজ ভুল িট থাকেত পাের। আিম
এরশােদর ভাই  িহেসেব মা  চাই। দায়া  চাই।  তােক সবাই  মা  কের দেবন। তােক যন আ াহ
জা াতুল ফরেদৗস দান কেরন।

কেঠার িনরাপ া : েসইন মহু দ এরশােদর জানাজােক ক  কের ’িদন ধের রংপুের টানটান উে জনা
িবরাজ করিছল। রংপুর ও আশপােশর জলা েলায় িবশৃ লা এড়ােত পুিলেশর প  থেক হণ করা হয়
কেয়ক েরর িনরাপ া ব ব া। সাদা পাশােক িছেলন িবপুলসংখ ক গােয় া সং ার সদ ।

লাশ রংপুের পৗঁেছ ১১টা ৪৮ িমিনেট : বলা ১১টা ৪৮ িমিনেট এরশােদর কিফনবাহী হিলক ার রংপুর
সনািনবােস অবতরণ কের।  সখান থেক শীতাতপ িনয়ি ত গািড়েত কের কিফন সাজা  জানাজা ল

রংপুর ক ীয় ঈদগাহ মােঠ নয়া হয়।

তখন বােজ পুর ১২টা ১০ িমিনট।  এরপর িবিভ  রাজৈনিতক দল,  শাসন ও িবিভ  িণ- পশার
মা েষর প  থেক শষ া িনেবদন করা হয়। বতমান ও সােবক সংসদ সদ , িবভাগীয় কিমশনার,
িডআইিজ,  র াব-১৩  অিধনায়ক,  িডিস,  এসিপ,  মে াপিলটন  কিমশনার,  িসিট  ময়র,  জলা  পিরষদ
চয়ারম ান,  িবিভ  উপেজলা  চয়ারম ানসহ জাতীয়  পািট,  আওয়ামী  লীগ,  িবএনিপ,  িবিভ  ব বসায়ী

সংগঠন, সামািজক ও সাং িৃতক সংগঠেনর প  থেক ফলু িদেয় শষ া জানােনা হয়। া িনেবদন
শেষ জানাজা অ ি ত হয়। জানাজা শেষ নতাকমীরা লাশবাহী গািড় পাহারা িদেয় ায় চার িকেলািমটার

পথ হঁেট প ী িনবােস পৗঁেছন।

অেনকিদন ধেরই অ তার মধ  িদেয় যাি েলন ৮৯ বছেরর এরশাদ। একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেনর
আেগ ২০ নেভ র ইমা েয়লস কনেভনশন স টাের মেনানয়ন ত াশীেদর সামেন সবেশষ আ ািনক
ব ব  দন িতিন। এরপর অ তার কারেণ আর কােনা কমসিূচেত অংশ ননিন। ৬ িডেস র গািড়েত
কের অিফেসর সামেন এেলও রা ায় গািড়েত বেস কথা বেলই চেল যান।

১০ িডেস র িচিকৎসার জ  িস াপুের যান এরশাদ। ২৬ িডেস র দেশ িফরেলও িনবাচনী চারণায়
যাগ দনিন। ভােটর পর শপথ নন আলাদা সমেয় িগেয়। সিদনও ি কােরর কে  হািজর হেয়িছেলন
ইলেচয়াের বেস। ২০ জা য়াির ফর িস াপুের যান িচিকৎসার জ । ফেরন ৪ ফ য়াির। ২৬ জুন তার
াে র অবনিত হেল সি িলত সামিরক হাসপাতােল ভিত করা হয়। সখােন িচিকৎসাধীন অব ায় ১৪

জলুাই িচরিবদায় িনেলন িতিন।

শাক বইেয় া র :  েসইন মহু দ এরশােদর মতুৃ েত শাক বইেয় া র কেরেছন িবিভ  দেশর
রা দতূরা। বলা ১১টা থেক িবকাল ৪টা পয  জাতীয় পািটর চয়ারম ােনর বনানী কাযালেয় রাখা শাক
বইেয় তারা া র কের েসইন মহু দ এরশােদর রাজৈনিতক আদশ এবং সাফল  িনেয় ম ব  কেরেছন।
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যু রাে র আল ই িমলার, জামািনর িপটার ফােরন হালটজ, েয়েতর রা দতূ আেদল হায়াত, ভারেতর
রা দতূ িরভা গা লুী দাশ, িফিলি েনর ইউেসফ এস ওয়াই রামাদান, যু রােজ র রবাট িস িডকসন এবং
আফগািন ােনর থম সে টাির শাক বইেয় া র কেরেছন।

তারা  েসইন  মহু দ  এরশােদর  মতুৃ েত  গভীর  শাক কাশ  কেরন।  পাশাপািশ  তার  উ য়ন  এবং
সং ারমলূক কমকাে র ভূয়সী  শংসা  কেরন।  িনজ িনজ  দেশর সে  বাংলােদেশর স ক উ য়েন
েসইন মহু দ এরশােদর অবদােনর কথা কৃত িচে  রণ কেরন। তারা আশা কাশ কেরন, েসইন

মহু দ এরশােদর আদশ লালন কের জাতীয় পািট বাংলােদেশর রাজনীিতেত পূণ ভিূমকা রাখেব।

ি তীয় িদেনও িবিভ  দতূাবােসর িতিনিধরা প ীব রু মতৃু েত শাক বইেয় া র কেরেছন। তােদর মেধ
রেয়েছন তুর , ইেডন, মাল ীপ ও ভ ািটক ান িসিটর রা দতূ এবং মালেয়িশয়ার ভার া  হাইকিমশনার,
ওমােনর চাজ দ  অ ােফয়াস, জাপােনর চাজ দ  অ ােফয়াস, রািশয়ার থম সিচব, থাইল াে ডর চাজ দ
অ ােফয়াস, আরব আিমরাত দতূাবােসর িতিনিধ, সৗিদ আরব দতূাবােসর িতিনিধ, নপাল দতূাবােসর

িতিনিধ, নরওেয় দতূাবােসর িতিনিধ ও া  দতূাবােসর িতিনিধ।

লখািন আজ : আজ বধুবার বাদ আসর লশান আজাদ মসিজেদ য়াত সােবক রা পিত এরশােদর
লখািন অ ি ত হেব। েসইন মহু দ এরশােদর েহর মাগিফরাত কামনায় সবাইেক লখািনেত অংশ

িনেত অ েরাধ জািনেয়েছন পািটর মহাসিচব ও জাতীয় সংসেদর িবেরাধীদলীয় িচফ ইপ মিসউর রহমান
রা া এমিপ। এরশােদর েহর মাগিফরাত কামনায় ১৮ জলুাই জােকর পািট দশব াপী িমলাদ মাহিফেলর
আেয়াজন কেরেছ। এক িববিৃতেত তারা এ তথ  জানায়।
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