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সে লেনই িস া  হেব জাপার চয়ার ান ক 

নওশাদ জািমল    

 

রং র শহেরর দশনা মােড় জাতীয় পা র (জাপা) সােবক  চয়ার ান য়াত েসইন হ দ এরশােদর বাসভবন প ী িনবাস। 
বাসার পােশই িল বাগােন সমািহত করা হেয়েছ এরশাদেক। গতকাল শিনবার এ বাসার া েণ অ ি ত হেয়েছ এরশােদর চহলাম 
ও দায়া মাহিফল। ের এরশােদর কবর িজয়ারত কের এবং চহলােম অংশ িনেত রং ের এেসিছেলন সংসেদ িবেরাধী দলীয় 
নতা ও জাতীয় পা র কা - চয়ার ান রওশন এরশাদ। দায়া মাহিফল শেষ প ী িনবােস কােলর ক েক দওয়া িবেশষ 

সা াৎকাের এরশােদর িবধবা ী রওশন এরশাদ বেলন, ‘জাতীয় পা েত চয়ার ান পদ িনেয়  নই। িতেযািগতা থাকেত 
পাের।  ও র িতেযািগতা গণতে রই অন  উদাহরণ। জাতীয় পা র  চয়ার ান ক হেবন, জাপার ক ীয় সে লেনই তার 
সমাধান হেব। িশগিগরই সই সে লন হেব।’  

জাতীয় পা র চয়ার ান িহেসেব িজ এম কােদরেক  মানেছন িক না জানেত চাইেল রওশন এরশাদ বেলন, ‘জাতীয় পা র িব ল 
কম  ও সমথক চয়ার ান িহেসেব আমােকও চান। েসইন হ দ এরশাদেক য রা ভােলাবােসন, আমােকও ত রা িবেশষ পছ  
কেরন। সারা দেশর িব ল কম  ও সমথকরা আমােক ভােলাবােসন। ত েদর দায়া ও আশীবাদই আমার স দ। ি জীবেন 
এরশাদ সারা জীবন মা েষর ক ােণ রাজনীিত কেরেছন। ব অ  সমেয় িতিন অেনক ণ কাজ কের গেছন। এরশােদর 

ে র অেনক কাজ এখেনা স  হয়িন। ত র অসমা  কাজ আিম এিগেয় িনেত চাই। এরশােদর উ রািধকারী িহেসেব, দীঘিদেনর 
রাজনীিতর অিভ তার আেলােকই জাতীয় পা র ধান ক হেবন , আমরা তা িনেয় দলীয়ভােব িস া  নব।’ 

িবেশষ সা াৎকাের রওশন এরশাদ জাতীয় পা র চয়ার ান পদ িনেয়  কা  - কা ল, রং র-৩ আসেনর উপিনবাচন িনেয় 
হদাহ, জাতীয় পা র ভিব ৎসহ নানা সে  খালােমলা  কথা বেলন। রং র-৩ আসেন উপিনবাচেন মেনানয়ন িনেয় জাতীয় 

পা র কা  কা ল-কলহ সে  জানেত চাইেল িতিন বেলন, ‘উ রবে র াণেক  রং র। রং র সদর আসেন িনবাচেন 
বরাবরই জয়ী হেয়েছন প ীব  েসইন হ দ এরশাদ। আিমও এখােন িনবাচন কের জয়ী হেয়িছ। আস  উপিনবাচেন মেনানয়ন 
িনেয় জাতীয় পা েত কলহ  নই। কা লও নই। একািধক াথ র মে  তী  িতেযািগতা রেয়েছ। িশগিগরই আমরা দলগতভােব 
িস া  নব উপিনবাচেন ক দেলর মেনানয়ন পাে ন।’ 

এরশােদর উ রািধকারী িহেসেব রাহিগর আল মািহ সাদ এরশাদ রং র-৩ সদর আসেনর উপিনবাচেন মেনানয়ন পাে ন িক না 
জানেত চাইেল রওশন এরশাদ বেলন, ‘এরশােদর উ রািধকারী িহেসেব জনগেণর থম পছ  আমােদর ছেল রাহিগর আল মািহ 



সাদ এরশাদ। আশা কির, উপিনবাচেন জাতীয় পা  থেক আমার ছেল মেনানয়ন  পেল িব ল ভােট জয়ী হেব। এরশােদর অসমা  
কাজ স  করেত পারেব। অব  আমরা এখেনা দলীয় িস া  িনইিন। আগামী এক স ােহর মে  িস া  নব।’ 

রং র-৩ আসেন উপিনবাচন িনেয় ধানম ী শখ হািসনার সে  কােনা িম ং হয়িন জািনেয় রওশন এরশাদ বেলন, ‘ ধানম ীর 
সে  এখেনা কথা হয়িন। আস  উপিনবাচন দলীয়ভােব হেব, নািক মহােজােটর ানাের হেব— স  িনেয় আমরা ত র িস াে র 
অেপ ায় রেয়িছ। ধানম ী শখ হািসনার সে  আমরা িশগিগরই আেলাচনা কের িস া  নব।’ 

জাতীয় পা র চয়ার ান পদ এবং উপিনবাচন িনেয় জাপা আবার ভাঙেনর েখ  পড়েব িক না জানেত চাইেল রওশন এরশাদ 
বেলন, ‘জাতীয় পা  ঐক ব  পা ।  এেত ভাঙেনর কােনা আশ া নই। যারা জাতীয় পা েক ভাঙেত চায় তারাই নানা  জব 
ছড়াে । জাতীয় পা েত কােনা িবেভদ নই। আমােদর মে  কােনা ও  নই। জাতীয় পা  এখন আেরা শি শালী , পিরণত ও 
অিভ  পা । যারা জাতীয় পা  ও প ীব েক ভােলাবােসিন , যারা দেশর গণতাি ক চচা িব াস কের না, এখন তারা জাতীয় 
পা েত িবেভদ জঁেছ। ’ 

এক ে র জবােব রওশন এরশাদ বেলন, ‘আমার সে  কােরা  নই। জাতীয় পা র ভার া  চয়ার ান িজ এম কােদরেক 
চয়ার ান িহেসেব ঘাষণা করায় িজ এম কােদেরর সে  মতিবেরাধ রেয়েছ। স   ও কলহ নয়। যখন ত েক চয়ার ান 

িহেসেব ঘাষণা দওয়া হয় তখন আিম বেলিছ য জাতীয় পা র যথাযথ ফারােম আেলাচনা কের এ িস া  নওয়া হয়িন। িস া  
িনেত হেল জাতীয় পা র সে লেনই িনেত হেব। পা র গঠনত  অ সাের সে লেনই িস া  হেব চয়ার ান ক হেবন।’ 

জাতীয় পা  িকংবা এরশােদর জনি য়তা উ রবে  াস পাে  িক না  জানেত চাইেল রওশন এরশাদ বেলন, ‘উ রব   নয়, 
গাটা বাংলােদশরই জনি য় নতা িছেলন জাতীয় পা র িত াতা চয়ার ান েসইন হ দ  এরশাদ। মা ষ ত েক জান িদেয় 

ভােলাবােস। উ রবে র মা েষর সে  এরশােদর আেবগময় স ক, ভােলাবাসার স ক। রং েরর সে  এরশােদর নািড়র 
স ক। িক  এরশাদেক  রং েরর নতা নয়, জাতীয় নতা িহেসেব দখেত হেব। ায়ন করেত হেব। কননা িতিন সারা 
বাংলােদেশই জনি য় নতা িছেলন। এরশােদর উ রািধকারী িহেসেব আিম ত র েক ছিড়েয় িদেত চাই। এরশােদর অসমা  কাজ 
স  করেত চাই।’ 

 


