
রওশন মােনন না চয়ারম ান, কােদর পা া
দন না িববিৃতর

এরশােদর মৃতু র শাক না কাটেতই জাপায় নতৃে  
কাশ : ২৪ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

এইচ এম এরশােদর মতুৃ র শাক না  কাটেতই নতৃ  িনেয় 
কট হেয় উেঠেছ তাঁর রেখ যাওয়া দল জাতীয় পািটেত (জাপা)।

আর এই ে র ধান ই চির  এরশােদর ী রওশন এরশাদ ও
ছােটা  ভাই  িজ  এম  কােদর।  ১৪ জুলাই  এরশােদর মতুৃ র চার

িদেনর  মাথায়  ১৮  জলুাই  আ ািনক  ঘাষণা  িদেয়  জাপার
‘ চয়ারম ান’ িহেসেব দািয়  পালন  কেরন এর আেগ ই মাস
ধের ‘ভার া  চয়ারম ান’ থাকা কােদর। আবার পাচঁ িদেনর মাথায়

সামবার রােত হােত লখা এক িববিৃতেত দবর কােদরেক চয়ারম ান িহেসেব ীকৃিত না দওয়ার কথা
জািনেয়  তােক  ভার া  চয়ারম ান  িহেসেবই  দািয়  পালেনর  কথা  বেলন  ভািব  ও  দেলর  িসিনয়র
কা- চয়ারম ান রওশন। এর িতি য়ায় গতকাল ম লবার কােদর বলেলন, ‘িববিৃতিট হােত লখা ও

কাচঁা। এটা িব াস ও হণেযাগ  নয়।’

এর আেগ গত ৪ ম মধ রােত সাংবািদকেদর বািরধারার বাসায় ডেক এরশাদ িলিখতভােব ঘাষণা দন,
‘আমার অবতমােন জাতীয় পািটর চয়ারম ােনর দািয়  আমার ছােটা  ভাই  গালাম  মাহা দ কােদর
এমিপ বতমান  কা- চয়ারম ান,  জাতীয়  পািট  পালন  করেবন।’  ‘সাংগঠিনক িনেদশ’  িশেরানােমর ঐ
িচিঠেত এরশাদ তখন তাঁর অ তার কারেণ  িজ এম কােদরেক দেলর ভার া  চয়ারম ান িহেসেবও
সাংগঠিনক কায ম পিরচালনার দািয়  দন। বহৃ িতবার এক সংবাদ সে লেন জাপা মহাসিচব মিসউর
রহমান রা া দেলর য়াত চয়ারম ােনর িদেয় যাওয়া সই িস াে র আেলােক িবষয়িট রণ কিরেয় িদেয়
বেলন, ‘িজ এম কােদর সােহব এখন থেক দেলর চয়ারম ান।’ সইিদনই রওশন ইে ফাকেক বেলেছন,
      ‘আিম িবষয়টা দেখিছ, িচ া করিছ, িচ া কের আিম আমার কথা বলেবা।’

িজ এম কােদরেক পােশ রেখই রা ার দওয়া এই ঘাষণায় নােখাশ হন রওশনসহ দলিটর িসিনয়র
নতােদর অেনেক। িবষয়িট টর পেয় শিনবার রওশেনর লশােনর বাসায় যান কােদর। পের জাপার এক

সংবাদ িব ি েত জানােনা হয়, িজ এম কােদরেক আশীবাদ কের িদেয়েছন রওশন। ঐ িব ি েত এ-ও
বলা  হয়,  রওশেনর পরামেশ কােদর দলেক এিগেয় নেবন।  ঐিদন জাপা  চয়ারম ােনর স অ া ড
পাবিলিসিট সে টাির ও দেলর িসিডয়াম সদ  নীল ভ রায় গণমাধ মেক বেলন, রওশন সংসেদর
িবেরাধীদলীয় নতা এবং িজ এম কােদর দেলর চয়ারম ান িহেসেব দািয়  পালন করেবন। রওশেনর
বাসায় কােদেরর সে  এই আেলাচনা হেয়েছ বেলও গণমাধ েমর কােছ দািব কেরন নীল।

রওশেনর িববিৃতেত যা বলা হেয়েছ:কােদর যখন দািব করেলন মাতৃতলু  ভািবর ‘আশীবাদ’ পেয়েছন,
তখন সামবার গভীর রােত িনেজর সংসেদর প ােড িববিৃতেত িভ  বাতা িদেলন সংসেদর িবেরাধী দলীয়
উপেনতা রওশন। রওশনসহ জাপার ক ীয় ১০ নতার নােম দওয়া এই িববিৃতেত বলা হয়, ‘স িত
িবিভ  সংবাদ মাধ েমর মারফত জানেত পেরিছ, জাতীয় পািটর ভার া  চয়ারম ান িজ এম কােদরেক
চয়ারম ান িহেসেব ঘাষণা করা হেয়েছ, যা আেদৗ কােনা যথাযথ ফারােম আেলাচনা কের িস া  গৃহীত

  শামছু ীন আহেমদ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

হয়িন। ভার া  চয়ারম ান দািয়  পালনকােল জাতীয় পািটর গঠনতে  ধারা ২০ (২) এর খ-এ দওয়া
মতা  েয়াগ  করেত  পারেবন।  যথা—মেনানীত  ভার া  চয়ারম ান  িসিডয়ােমর  সংখ াগির েদর

মতামেতর িভি েত দািয়  পালন করেবন। চয়ারম ােনর অবতমােন এই ধারা  উেপ া করা যােব না।
আশা  কির বতমােন  িযিন  ভার া    চয়ারম ান  িহেসেব  দািয়  পালন করেছন  িতিন  পািটর গঠনত
অ যায়ী পরবতী চয়ারম ান না হওয়া পয  দািয়  পালন করেবন।’

ই পৃ ার হােত লখা এই সংবাদ িব ি েত এটাও বলা হয়, পািটর অেনক িসিনয়র নতা রওশেনর ঐ
ব েব র সে  একমত। তােদর মেধ  সাতজন িসিডয়াম সদ  ও ই জন এমিপর নামও ঐ সংবাদ
িব ি েত যু  করা হয়। তারা হেলন— িসিডয়াম সদ  ব াির ার আিন ল ইসলাম মাহমদু এমিপ,

িসিডয়াম  সদ  ফখ ল ইমাম  এমিপ,  িসিডয়াম  সদ  অধ াপক দেলায়ার হােসন খান,  মীর
আ সু সবরু আ দ, নাসিরন জাহান র া এমিপ, অধ ািপকা মা দা এম রশীদ চৗধরুী এমিপ, অধ ািপকা
রওশন আরা মা ান এমিপ ও সিলম ওসমান এমিপ,  দেলর ক ীয় যু -মহাসিচব িলয়াকত হােসন
খাকা এমিপ।

হােত লখা এই সংবাদ িব ি িটর িবষেয় জাপার কউ কউ থেম সে হ কাশ কেরন। তেব রওশেনর
প  থেক এই িব ি  দওয়ার িবষয়িট িনি ত করা হেয়েছ। জানা গেছ, গভীর রাত হওয়ায় কি উটাের
কে াজ করেত  না  পারার  কারেণ  হােত  লখা  িব ি ই  গণমাধ মেক সরবরাহ  করা  হয়।  িব ি েত
রওশনসহ ১০ জেনর নাম থাকেলও ধমুা  রওশেনর নােমর সামেন তার া র রেয়েছ, অ েদর া র
নই।  এ  ব াপাের জাপার িসিডয়াম  সদ  ফখ ল ইমাম  গতকাল ইে ফাকেক বেলন,  ‘িব ি িট

সিঠক।  আমরা  সি িলতভােব  এটা  িদেয়িছ।’  মীর আ সু  সবরু  আ দ ও িলয়াকত  হােসন  খাকাও
রওশেনর িব ি র সে  তােদর সমথন থাকার িবষয়িট ইে ফাকেক িনি ত কেরন।

কােদর যা বলেলন: এিদেক রওশেনর সংবাদ িব ি র িবষেয় গতকাল জাপার বনানী কাযালেয় িজ এম
কােদর সাংবািদকেদর বেলন,  ‘জাপায় কােনা  িবেভদ নই। জাপা ঐক ব ভােব রাজৈনিতক কমকা
পিরচালনা করেছ। নতেৃ র ে  জাপায় কােনা  নই। েসইন মহু দ এরশাদ আমােদর পিরবাের
িপতৃতুল  িছেলন।  সইভােবই  বগম  রওশন এরশাদ  আমােদর মােয়র  মেতা।  এরশােদর িনেদশনায়
ভার া  চয়ারম ান িহেসেব কাজ কেরিছ। এখেনা তারঁ িনেদশনােতই চয়ারম ান িহেসেব কাজ করিছ।
জাপা নতৃবৃ  গঠনত  অ সরণ কেরই আমােক চয়ারম ান ঘাষণা কেরেছন। তারা য নােমই সে াধন
করেবন তােত কােনা সম া নই। পািটেত কাজ করাটাই আসল কথা। কােনা সম া থাকেল আমরা
আলাপ-আেলাচনার মাধ েম সব সম ার সমাধান করেবা।’

িজ এম কােদেরর এই িতি য়ার িবষেয় ফখ ল ইমাম ইে ফাকেক বেলন, ‘উিন (কােদর) ওনার কথা
বেলেছন, আমরা আমােদর কথা বেলিছ। সবাই শােকর মেধ  আিছ, সজ  এখন আর কিঠন ভাষায় িকছু
বলেত চাই না, সময় হেল আমরা বািক কথা বলেবা।’
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