
জাপায় মহাসংকট
রওশন, কােদর জনই চয়ারম ান দািবদার ই প ই বলল মহাসিচব রা া, তেব কােরা
সে ই দখা যায়িন তােক পািটেত কী হে , এবারও ভেঙ যাে  নািক :রওশন রওশন
আমার মােয়র মেতা, শৃ লা ভ কারীেদর িব ে  ব ব া নব :িজ এম কােদর চয়ারম ান
িহেসেব অ  কােরা া র হণ না করেত ইিসেত রওশেনর িচিঠ। উপিনবাচেনর জ  পালটা
পালােম টাির বাড গঠন উপিনবাচেন মেনানয়ন ত াশীেদর আজ সা া কার নেব িজ এম
কােদেরর গিঠত পালােম টাির বাড। কােদেরর বােড সা া কার িদে ন না রওশনপু  সাদ

কাশ : ০৬ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

এইচ এম এরশােদর মতুৃ র মা  এক মাস এ শ
িদেনর  মাথায়  িনেজেদর  কলেহ  বড়  কাপ
লাগেলা  তার  রেখ  যাওয়া  জাতীয়  পািটেত
(জাপা)। সংসেদর ভতের-বাইের দেলর নতৃ
ও িনয় ণ ে  এরশােদর ী রওশন এরশাদ ও
সেহাদর িজএম কােদেরর মেধ  চলমান িবেরােধর
জর  ধের  দলিট  আ ািনকভােব  িট  ভােগ

িবভ  হেয় গল। মতুৃ র আেগ িজএম কােদরেক
দেলর চয়ারম ান িহেসেব  এরশাদ  িলিখতভােব

ঘাষণা িদেয় গেলও গতকাল বহৃ িতবার রওশনেক পা া চয়ারম ান িহেসেব ঘাষণা কেরেছন তার
অ সারীরা।  তা িণক িতি য়ায় িজএম কােদর বেলেছন,  এরশােদর িদেয় যাওয়া িস া  ও দেলর
গঠনত  অ যায়ী িতিনই দেলর বধ চয়ারম ান। দেল িবশৃ লা সিৃ কারীেদর িব ে  গঠনত  মাতােবক
ব ব া নওয়া হেব বেলও িশয়াির দন কােদর। অ িদেক, উভয় প ই বেলেছ- দেলর মহাসিচব মিসউর
রহমান রা া। ই পে রই দািব, রা া তােদর সে  রেয়েছন। তেব গতকাল রওশন ও কােদেরর পৃথক
সংবাদ  সে লেন  কাথাও  দখা  যায়িন  রা ােক।  সবিমিলেয়  মহাসংকেট  পিতত  সংসেদর  ধান
িবেরাধীদল জাপা আেরক দফা ভা েনর মেুখ। যিদও ই প ই দািব কেরেছ, জাপা ভাে িন।

গতকাল রাজধানীর লশােন রওশেনর বািড়েত আেয়ািজত এক সংবাদ সে লেন তার উপি িতেত তােক
জাপার চয়ারম ান ঘাষণা কেরন দেলর িসিডয়াম সদ  ব াির ার আিন ল ইসলাম মাহমদু। এসময়
আিনস  বেলন,  ‘ যেহতু  দেলর চয়ারম ান  এরশাদ  সােহব  আমােদর মােঝ নই,  সই  কারেণ  পািটর
গঠনতে ই উে খ থাকা িসিনয়র কা- চয়ারম ান রওশন এরশাদ এখন পািটর চয়ারম ােনর দািয়  পালন
করেবন। আগামী ছয় মােসর মেধ  কাউি ল কের গণতাি ক উপােয় ায়ী চয়ারম ান িঠক করা হেব। পের
রাজধানীর বনানীেত জাপা চয়ারম ােনর কাযালেয় সংবাদ ি িফংেয় তা িণক িতি য়ায় িজএম কােদর
বেলেছন, ‘ য কােনা লাক য কােনা জায়গায় দাঁিড়েয় বেল িদল অমকু চয়ারম ান, এটা হয় নািক!’

পািটেত িক হে , এবারও ভে  যাে  নািক: রওশন

সংবাদ সে লেনর েত রওশন এরশাদ বেলন,  ‘পািট এখন উি  আেছ। পািটেত কী হে ? জাপা
অতীেতও ভাগ হেয়েছ, এবারও িক সিট হে  নািক, এখন সই । এরশাদ কত ক  কের িতল িতল
কের এই পািট গেড় তুেলেছন, এখন সই পািটটা ভােলাভােব চলকু, মান অিভমান ভুেল যারা চেল গেছ,
তারা িফের আ ক। আিম চাই পািটর সবাই িমেলিমেশ জনগেণর সবা করব।’ এছাড়া এরশােদর আ ার

  শামছু ীন আহেমদ
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মাগিফরাত কামনা করা ছাড়া রওশন িনেজ আর িকছু বেলনিন। এমনিক ে া েরর সময় একিট ে র
জবার দওয়ার জ  তােক মাইক দওয়া হেলও িতিন এিড়েয় যান।

রওশেনর ব েব র পর সাংবািদকেদর ে র জবােব ব াির ার আিন ল ইসলাম মাহমদু বেলন, জাপা
আ ািনকভােব ভাে িন। রওশন এরশাদ গঠনত  অ যায়ীই চয়ারম ান। রওশন এরশােদর স িতেত
িজএম কােদরেক দেলর কা- চয়ারম ান িহেসেব স ান দওয়া হেব। আপনােদর মহাসিচব ক? এর
জবােব আিনস বেলন, ‘রা া মহাসিচব, ওনার সােথ আমােদর কথা হেয়েছ, আমােদর িত তার সমথন
রেয়েছ,  তেব  একটা  িমিটংেয়  থাকার  কারেণ  উিন  এখােন  আসেত  পােরনিন।’  িকছু ণ  পের  সংবাদ
সে লেন উপি ত থাকা জাপার িসিডয়াম  সদ  ও ঢাকা  মহানগর উ র জাপার সভাপিত এসএম
ফয়সল িচশিত মাবাইেল কেথাপকথনকােল সাংবািদকেদর বেলন, ‘এই য রা া ভাই ফান কেরেছন।’

সংসেদর িবেরাধীদলীয় নতা ক হেবন?  করা হেল ব াির ার আিনস বেলন, সটা  পালােম টাির
পািটর বঠেক িস া  হেব। পালােম টাির পািটর বঠক এখনও হয়িন। এসময় িতিন বেলন, ‘িজএম কােদর
পালােম টাির  বাড  ও  িবভাগীয়  কিমিট  গঠন  এবং  আটজনেক িসিডয়াম  সদ  করাসহ সবিকছুই
কেরেছন পািট ভা ার জ । পািটেত তার িবশৃ লা সিৃ  ও পািট ভা া নতনু নয়, এর আেগও িতিন রংপুের
তৃণমলূ জাপা কেরিছেলন। সজ ই আমরা বলিছ- তার এসব গঠনত িবেরাধী কায ম স ণূ অৈবধ।’
িজএম কােদর তা িসিডয়ােমর বঠক কের িস া  িনেয়েছন, সাংবািদকরা জানেত চাইেল িতিন বেলন,

িসিডয়াম বঠেকর নােম সখােন বাইেরর লাকজনও িছল। কােজই আমার জানামেত, এরশােদর মতুৃ র
পর জাপার িসিডয়ােমর কােনা বঠক এখন পয  হয়িন।

রওশেনর এই  সংবাদ  সে লেন  আিন ল ইসলাম  মাহমদু  ও  এসএম  ফয়সল  িচশিত  ছাড়াও দেলর
িসিডয়াম সদ  মিুজবলু হক চু ু এমিপ, ফখ ল ইমাম এমিপ, গালাম িকবিরয়া িটপু এমিপ, সিলম

ওসমান এমিপ, মা দ পারেভজ সােহল রানা, মীর আব স সবরু আ দ, মজর (অব.) খােলদ আখতার
ও শিফ ল ইসলাম স ট,ু দেলর জ  যু -মহাসিচব ও ােসবক পািটর সভাপিত িলয়াকত হােসন
খাকা এমিপ এবং ভাইস চয়ারম ান ল ইসলাম িমলন ও নূ র রহমান নূ  উপি ত িছেলন। সংবাদ

সে লন েল িবপুল সংখ ক পুিলেশর উপি িত িছল। নারায়ণগ  ও ঢাকার হাজার খােনক কমী সখােন
রওশেনর পে  মহড়া দন। কােদরপি  একিট প মাটরসাইেকল যােগ সখােন ঢকুেত চাইেল পুিলশ
তােদর সিরেয় দয়।

রওশন আমার মােয়র মেতা, শৃ লা ভ কারীেদর িব ে  গঠনত  অ যায়ী  ব ব া  নব: িজএম
কােদর

বনানী  কাযালেয়  সংবাদ  ি িফংেয়  িজএম  কােদর বেলন,  দেলর গঠনত  অ যায়ী  এইচএম  এরশাদ
আমােক চয়ারম ােনর দািয়  িদেয় গেছন। দেলর িসিডয়ামও তােত সমথন িদেয়েছ।  এক ে র
জবােব িতিন বেলন, রওশন এরশাদ আমার মােয়র মেতা, আশা কির িতিন এমন িকছু করেবন না-যােত
তার  স ান  ন  হয়।  আিম  েনিছ  সংবাদ  সে লেন  রওশন  এরশাদ  িনজ  মেুখ  বেলনিন  য  িতিন
চয়ারম ান। 

দল ভা েনর মেুখ পেড়িন দািব কের কােদর বেলন, য কােনা লাক য কােনা জায়গায় বেল িদল- িতিন
রাজা। এটা তা হয় না। রাজার তা রাজ  থাকেত হেব, জা থাকেত হেব। িতিন বেলন, িসিডয়াম
সদ েদর অিধকাংশেদর সমথন িনেয়ই আমােক চয়ারম ান ঘাষণা করা হেয়েছ এবং দলীয় এমিপেদর
অিধকাংেশর সমথন িনেয়ই সংসেদ িবেরাধীদলীয় নতা িহেসেব আমার নাম ঘাষণার জ  ি কারেক
িচিঠ পাঠােনা হেয়েছ।

জাপার িসিডয়াম সদ  অধ ািপকা মা দা এম রশীদ চৗধরুী এমিপ জানান, এইচএম এরশাদ যেহতু
িজএম কােদরেকই দেলর চয়ারম ান কের গেছন সই কারেণ তার িতই তােদর পূণ সমথন রেয়েছ।
িতিন বেলন, আমরা চাই িজএম কােদরই িবেরাধীদলীয় নতা িনবািচত হেবন।

এই সংবাদ সে লেন িজএম কােদেরর সে  দেলর িসিডয়াম সদ  িজয়াউি ন আহেমদ বাবল,ু সয়দ
আবু হােসন বাবলা এমিপ, ল. জ. (অব.) মা দ উি ন চৗধরুী এমিপ, সালমা ইসলাম এমিপ, নাজমা
আ ার এমিপ, নীল ভরায়, এস এম ফখর-উজ-জামান জাহা ীর, মা ািফজুর রহমান মা ফা, রানা
মাহা দ  সােহল  এমিপ ও  আলমগীর  িশকদার  লাটন  উপি ত  িছেলন।  দেলর  িসিডয়াম  সদ
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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।

|

গালাম িকবিরয়া িটপু উভয় সংবাদ সে লেনই উপি ত থােকন।

ইিসেত রওশেনর িচিঠ, পালােম টাির বাড গঠন ও সংসদীয় দেলর সভা আ ান

এিদেক, জাপা চয়ারম ান িহেসেব রওশন এরশাদ গতকাল িবকােলই িনবাচন কিমশেন (ইিস) একিট িচিঠ
পািঠেয়েছন। জাপার চয়ারম ান িহেসেব তার ছাড়া  অ  কারও া র হণ না  করেত িতিন ইিসেক
অ েরাধ জানান।  রংপুর-৩ আসেনর আস  উপ-িনবাচেন দলীয় মেনানয়ন ও তীক বরাে ের ে
িজএম কােদেরর পাঠােনা কােনা িচিঠ যন ইিস হণ না কের, সজ ই রওশন আগাম এই িচিঠ িদেয়
রেখেছন।

এিদেক, রওশন এরশােদর নতৃে  দেলর একিট সংসদীয় বাডও গঠন ককরা হেয়েছ গতকাল। ১৩
সদে র এই  বােডর রওশন চয়ারম ান ও মহাসিচব মিসউর রহমান রা া সদ -সিচব। বােড সদ
িহেসেব িজএম কােদর এবং তার অ সারী কাজী িফেরাজ রশীদ ও নীল ভ রায়েকও রাখা হেয়েছ।
এছাড়াও রেয়েছন- ব াির ার আিন ল ইসলাম মাহমদু, এিবএম ল আিমন হাওলাদার, মিুজবলু হক
চু ,ু অধ াপক দেলায়ার হােসন খান, গালাম িকবিরয়া িটপু, ফখ ল ইমাম, আিত র রহমান আিতক ও
মিজবরু রহমান স ট।ু রওশন া িরত সংবাদ িব ি েত জানােনা হেয়েছ, রংপুর-৩ আসেনর উপিনবাচেন
দলীয় াথী মেনানয়েনর লে  দেলর িসিডয়াম সদ েদর সম েয় এই বাড গঠন করা হেয়েছ।

ব াির ার আিনস  গতকাল স ায় ইে ফাকেক জানান,  আগামী  রিববার পুর একটায় সংসদ ভবেন
জাপার পালােম টাির পািটর বঠক ডেকেছন রওশন এরশাদ। ওইিদন িবকাল পাঁচটায় সংসেদর চতথু
অিধেবশন  হেব। এর আেগ জাপার পালােম টাির পািটর বঠেক কাযত িবেরাধীদলীয় নতা মেনানয়ন
িনেয়ই আেলাচনা হেব।

িজএম কােদর গিঠত পালােম টাির বাড সা াতকার নেব আজ

রংপুর-৩ আসেনর উপিনবাচন উপলে  িজএম কােদেরর গিঠত আট সদে র পালােম টাির বাড আজ
বার িবকােল বনানী কাযালেয় দেলর মেনানয়ন ত াশীেদর সা াতকার নেব। তেব দলীয় মেনানয়ন

ফরম সং হ করেলও আজ কােদেরর নতৃ াধীন বােড সা াতকার িদেত যাে ন না  রওশনপু  সাদ
এরশাদ।

রা া  কাথায় :রওশন  ও িজএম কােদেরর নতৃ াধীন উভয় প ই মিসউর রহমান রা ােক িনেজেদর
মহাসিচব িহেসেব দািব করেলও িতিন গত চারিদন ধের িনি য় রেয়েছন। কােনা পে র কােনা সভা বা
অ ােনই িতিন যাগ দনিন। এমনিক অিত জ ির ছাড়া অ  কারও ফানও ধরেছন না। গতকাল সংবাদ
সে লেনর আেগ িজএম কােদর বশ কেয়কবার ফান িদেলও িতিন ধেরনিন। ফেল িতিন িনেজ রওশন বা
িজএম কােদর- কােক  সমথন করেছন, সিট এখনও পির ার নয়। জানা গেছ, গতকাল সড়ক িনরাপ া
কাউি েলর একিট বঠেক রা া অংশ নন। িতিন এ কাউি েলর সদ ।

 

print | জাপায় মহাসংকট | থম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/85979/জাপায়-মহাস...

3 of 3 9/6/2019 10:20 AM


