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pধানমntী  েশখ  হািসনা
বেলেছন,  ’81  সােলর
রা পিত  িনবর্াচেন
িবeনিপর  pাথর্ী  িছেলন
িবচারপিত সাtার, িকn
সাtারেক  pাথর্ী  িহেসেব
েঘাষণা  কেরিছেলন
eiচeম eরশাদ। আমরা
তখন  eটােত  বাধা  িদেয়
বেলিছলাম-  িনবর্াচনটা
হেত  িদন,  গণতািntক
ধারাটা aবয্াহত রাখুন।
খােলদা  িজয়া  তখনo
রাজনীিতেত  আেসনিন।
সাtার িছেলন িবeনিপর
ভারpাp  েচয়ারময্ান।
পের  সাtারেক  সিরেয়
খােলদা িজয়া দেলর দখল

েনন। ফেল eরশােদর kমতা দখেলর সুেযাগ আসেল খােলদা িজয়াi কের িদেয়িছেলন। eর uপহার িহেসেব
খােলদা িজয়ােক বািড় o নগদ 10 লাখ টাকাসহ নানা সুেযাগ-সুিবধা েদন eরশাদ। িবeনিপ কখনo িজয়া
হতয্ার  িবচারo  দািব  কেরিন।  ব িদন  পর  িজয়া  হতয্ার  জনয্  ’92-’94  eর  িদেক  eরশাদেক  দায়ী
কেরিছেলন খােলদা িজয়া। জাতীয় পািটর্ র (জাপা)             pিত াতা েচয়ারময্ান o চলিত সংসেদর pয়াত
িবেরাধীদলীয় েনতা eiচeম eরশােদর মতুৃয্েত গতকাল রিববার সংসেদ েশাক psােবর uপর আেলাচনায়
aংশ িনেয় িতিন eসব কথা বেলন।
েরoয়াজ aনুযায়ী চলমান সংসেদর েকােনা সদসয্ মতুৃয্বরণ করেল তার সmােন সংসেদ েশাক psােবর
oপর আেলাচনা হয়। েসi aনযুায়ী গতকাল  হoয়া চতুথর্ aিধেবশেনর pথম ৈবঠেক মর ম eরশােদর
uপর  েশাক  psাব  eেন  আেলাচনা  করা  হয়।  আেলাচনা  েশেষ  েরoয়াজ  aনযুায়ী  সংসেদর  ৈবঠক  আজ
েসামবার  পযর্n  মূলতিব  কেরন  িsকার  ড.  িশরীন  শারিমন  েচৗধুরী।  তেব  eরশােদর  uপর  আেলাচনা

র পর সংসদ কk তয্াগ করেত েদখা যায় জাসদ সভাপিত হাসানলু হক iনুেক।
pধানমntী  বেলন,  িজয়াuর  রহমােনর  পদা  aনুসরণ  কের  aৈবধভােব  রা kমতা  দখল  কেরিছেলন
eরশাদ।  িজয়া  েযভােব  kমতা  দখল  কের  িনেজেক  রা পিত  েঘাষণা  কেরন,  eরশাদo  eকi  কাজ

  iেtফাক িরেপাটর্
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কেরিছেলন। uc আদালত তােদর েসi kমতা দখলেক aৈবধ বেল রায় িদেয়েছন। রায় aনযুায়ী িজয়া o
eরশাদেক সােবক রা পিত বলা যায় না, তােদরেক সােবক রা পিত বলাo aৈবধ।
eরশােদর আtার মাগিফরতা কামনা কের েশখ হািসনা তার বkেবয্ বেলন, েদােষ- েন মানষু। aেনক
িকছু  বলার  আেছ।  কারণ  আমরাi  সবেচেয়  েবিশ  ভুkেভাগী।  আমােক  েgফতার  কের  িনেয়  যাoয়া
হেয়িছল, েছেলেমেয়রা জানেত পােরিন আিম েকাথায়। িকn তার মৃতুয্র পর িকছু বলেত চাi না। eরশাদ
kমতায়  থাকেত  আমােক  aেনকবার  েgpার  করা  হয়,  তারপেরo  েদেশর  o  গণতেntর  sােথর্  ধুমাt
মানেুষর মেুখর িদেক তািকেয় aেনকিকছুi হজম কেরিছ। লkয্ েদেশর মানেুষর ভােগয্র পিরবতর্ ন, েদেশর
unয়ন o িবজেয়র সুফল pিতিট মানেুষর ঘের েপৗঁেছ েদoয়া।
িতিন বেলন, eরশােদর  আমেল  খােলদা  িজয়ােক  েgফতার  করা হেলo আমার েচেয়  তােক  aেনক  েবিশ
সুেযাগ-সুিবধা  েদoয়া  হেয়িছল।  eরশােদর  আমেল  আমােদরেক  সভা  করেত  েদoয়া  হয়িন,  সমােবেশ
সরাসির  িল  েছাড়া  হয়।  ’88  সােলর  িনবর্াচেন  েকােনা  দল  যায়িন,  খােলদা  িজয়ার  15  েফbয়ািরর
িনবর্াচেনo েকােনা দল যায়িন। জনসমথর্ন না থাকেল েকu সরকাের িটেক থাকেত পাের না, খােলদা িজয়া
েসিটর pমাণ। েশখ হািসনা আরo বেলন, খােলদা িজয়া দনুর্ীিতর দােয় সাজাpাp। তারপেরo তােক pােপয্র
েচেয় েবিশ সুেযাগ-সুিবধা েদoয়া হেc। িবeনিপ ei সংসদ o সরকারেক aৈবধ বেল, িকn েশষ পযর্n
তােদর eমিপরাo সংসেদ eেসেছ। আমরা তােদর সাধুবাদ জানাi।
pধানমntী বেলন, তেব eকথা িঠক- eরশােদর আচার আচরণ aমািয়ক িছল। ব বnু জাতীয় sৃিতেসৗেধর
িভিt  psর  sাপন  কের  েগেলo  িজয়া  েসিট  সmn  কেরনিন।  aবশয্  eরশাদ  েসটা  সmn  কেরিছেলন।
েকndীয়  শহীদ  িমনারেক  মলূ  নকশায়  িফিরেয়  আনেত  o  মিুজব  নগর  িনেয়o  eরশাদ  কাজ  কেরেছন।
e েলা sীকার কির। eরশাদ তার আমেল েgফতার হoয়া িব িজt নnীসহ aেনকেক মুিk িদেয়িছেলন
আমােদর  aনুেরােধ।  েশখ  হািসনা  আরo  বেলন,  2014  সােলর  সংসদ  িনবর্াচন  েথেক  হঠাt  সের  যান
eরশাদ। েসiসময় রoশন eরশাদ eিগেয় আেসন।
আেলাচনায়  aংশ  িনেয়  eরশাদপtী  রoশন  eরশাদ  বেলন,  eরশাদ  eকজন  জনদরদী  মানুষ  িছেলন।
eরশােদর েকােনা ভুলtিট থাকেল মাফ কের িদেত িতিন সবার pিত aনেুরাধ জানান। eরশােদর সেহাদর
o জাপা েচয়ারময্ান িজeম কােদর বেলন, ’91 eর পর eরশাদেক বাদ িদেয় বাংলােদেশর রাজনীিতেত
েকােনা সমীকরণ হয়িন। eকজন ভd, িচশীল o েরামািnক মানুষ িহেসেব িতিন পিরিচিত েপেয়িছেলন।
আoয়ামী  লীেগর  আিমর  েহােসন  আমু  pয়াত  eরশােদর  আtার  মাগিফরাত  কামনা  কেরন।  আoয়ামী
লীেগর েতাফােয়ল আহেমদ বেলন, eরশাদ সােহব eকজন সjন মানুষ িছেলন। সব মানুেষর জীবেনi ভুল-
tিট থােক। আoয়ামী লীেগর েpিসিডয়াম সদসয্ o 14 দেলর সমnয়ক েমাহাmদ নািসম বেলন, eরশাদ
সবসময়  জািতর  জনকেক  dা  করেতন।  eরশাদ  িবেরাধীদলীয়  েনতা  থাকেতo  আিম  তােক  েদেখিছ
জািতর  জনকেক  dা  জািনেয়  ei  সংসেদ  কথা  বলেত।  িকn  দঃুখজনক,  িজয়ার  পদা  aনুসরণ  কের
eরশাদo ব বnুর খুিনেদর আ য়-pশয় িদেয়িছেলন।
জাপার েpিসিডয়াম সদসয্ বয্ািরsার আিনসুল iসলাম মাহমদু বেলন, ’88 সােলর বনয্ার সময় eরশাদ
িদেনর পর িদন, মাiেলর পর মাiল েকামর পািনেত েহেটেছন। জাপার েpিসিডয়াম সদসয্ কাজী িফেরাজ
রশীদ বেলন, eরশাদ সােহব eকজন aতয্n িচশীল o ভd মানুষ িছেলন। দশম সংসেদ রoশন eরশাদ
আমােক  িবেরাধী  uপেনতা  করার  জনয্  িsকারেক  িচিঠ  েদন।  েসিটর  িবেরািধতা  করার  জনয্  eরশাদ
সােহব  পরবতর্ীেত আমার কােছ দঃুখ  pকাশ কেরন। সংসেদর  িবেরাধীদলীয়  িচফ iপ  মিসuর  রহমান
রা া eরশােদর জনয্ েদশবাসীর কােছ েদায়া চান। েশাক psােবর uপর aনয্েদর মেধয্ আেলাচনায় aংশ
েনন- আoয়ামী লীেগর শাজাহান খান, িবeনিপর eমিপ হা ন aর রশীদ, তিরকত েফডােরশেনর নিজবলু
বশর  মাiজভাnাির; জাপার  মিুজবলু  হক  চুn,ু  সালমা  iসলাম,  ফখ ল  iমাম,  পীর  ফজলুর  রহমান  o
বয্ািরsার শামীম হায়দার পােটায়াির pমখু। পের সংসেদ utািপত েশাক psাব সবর্sিতkেম গৃহীত হয়।
eরশাদসহ যােদর জনয্ েশাক psাব আনা হেয়েছ তােদর pিত dা জািনেয় eক িমিনট িনরেব দাঁিড়েয় dা
জানােনা হয়। পের pয়াতেদর আtার মাগিফরাত কামনায় েমানাজত করা হয়।
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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