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গণতে র ােথই ॥ অেনক িক  হজম কের যাি  - সংসেদ ধানম ী 

 

 মাশাল ল’ িদেয় িজয়া ও এরশােদর মতা দখলেক অৈবধ ঘাষণা কেরেছ উ  আদালত 
 এেদরেক রা পিত িহেসেব উে খ করা যায় না 

সংসদ িরেপাটার ॥ অেনক িক  বলার থাকেলও গণতে র ােথ অেনক িক  হজম কের এিগেয় যাি  উে খ কের ধানম ী ও সংসদ নতা শখ 
হািসনা বেলেছন, দেশর উ  আদালত মাশাল ল’ িদেয় িজয়াউর রহমান ও এইচএম এরশােদর মতা দখলেক অৈবধ ঘাষণা কেরেছ। এই রােয়র পর 
এ ’জনেক (িজয়া ও এরশাদ) আর রা পিত িহেসেব উে খ করা যায় না। তেব জনােরল এরশাদ অমািয়ক িছেলন, মা েষর িত তার দরদ িছল।  

ীকার ড. িশরীন শারিমন চৗ রীর সভাপিতে  রিববার জাতীয় সংসদ অিধেবশেনর থম িদন য়াত িবেরাধী দেলর নতা এইচএম এরশাদসহ 
আনীত শাক ােবর ওপর সাধারণ আেলাচনায় অংশ িনেয় িতিন আরও বেলন, দােষ- েণ মা ষ। আমােদরও অেনক িক ই বলার আেছ। কারণ 
আমরাই সবেচেয় বিশ েভাগী। তারপরও দেশর ােথ, গণতে র ােথ, জনগেণর উ য়েনর ােথ অেনক িক  হজম কের যাি । িতিন য়াত 
িবেরাধী দেলর নতা এইচএম এরশােদর আ ার মাগেফরাত কামনা কেরন।  
শাক ােবর ওপর আেলাচনাকােল িবেরাধী দেলর নতা রওশন এরশাদ, জাতীয় পা র ভার া  চয়ার ান িজএম কােদর এবং মহাসিচব মিশউর 

রহমান রা া এইচএম এরশােদর শাসনামেল কােরার মেন আঘাত থাকেল বা কউ িত  হেল তার জ  দশবাসীর কােছ মা াথনা কেরন। 
শাক ােবর ওপর আেলাচনায় আরও অংশ নন িবেরাধী দেলর উপেনতা বগম রওশন এরশাদ, আওয়ামী লীেগর উপেদ া পিরষেদর সদ  ও 

সােবক িশ ম ী আিমর হােসন আ , সােবক বািণজ ম ী তাফােয়ল আহেমদ, সােবক া ম ী মাহা দ নািসম, সােবক নৗ-পিরবহনম ী শাজাহান 
খান, জাতীয় পা র মহাসিচব মিশউর রহমান রা া , াির ার আিন ল ইসলাম মাহ দ, িজ ল হক , ফখ ল ইমাম, কাজী িফেরাজ রশীদ, 

াির ার শামীম হায়দার পােটায়ারী, আহসান আিদ র রহমান, পীর ফজ র রহমান, সালমা ইসলাম, নাজমা আখতার ও তিরকত ফডােরশেনর 
িজ ল বশর মাইজভা-◌ারী। আেলাচনা শেষ সবস িত েম শাক াব  হীত হয়।  



আেলাচনায় অংশ িনেয় সংসদ নতা ধানম ী শখ হািসনা বেলন, িবেরাধী দেলর নতা িযিন িছেলন, সই জনােরল এরশাদ এক সময় যখন পািক ান 
থেক িফের আেসন তখন জািতর িপতা ব ব  তােক সনাবািহনীেত যাগদান করান। এক সময় িতিন সনাবািহনীর ধান হন। িতিন বেলন,  

১৯৮১ সােল য িনবাচন হেয়িছল, সই িনবাচেন িবএনিপর াথ  িছেলন িবচারপিত সা ার। তােক িক  সনা ধান িহেসেব সা ারেক াথ  কেরিছেলন 
জনােরল এরশাদ। এক  িবেদশী পি কায় িতিন ঘাষণা িদেয়িছেলন িবচারপিত সা ার তার াথ ! সখােনই আমরা আপি  েলিছলাম। িবচারপিত 

সা ারেক বেলিছলাম, এ ধরেনর াথ  হওয়া উিচত নয়। বরং িনবাচনটা ুভােব হেত দন, গণতাি ক ধারা যন বজায় থােক। িক  তারা তা কেরিন।  
ধানম ী বেলন, এেত ফলাফল এটাই হেয়িছল য তখন বগম খােলদা িজয়া িক  রাজনীিতেত আেসিন। িক  পরবিতেত রাজনীিতেত না এেলও হঠাৎ 

কের িবচারপিত ছা ােরর িব ে  একটা টেম  দন। িবচারপিত ছা ার িছল তখন িবএনিপর ভার া  চয়ার ান। তখন খােলদা িজয়া তােক 
চয়ার ান পদ থেক িবদায় দয়ার জ  টেম  দয়। িতিন বেলন, ১৯৮২ সােল এরশাদ য মতা দখল কেরিছল, সই মতা দখেলর েযাগটা 

িক  খােলদা িজয়াই কের িদেয়িছেলন। কের িদেয়িছল হয়ত এ কারেণই য, িজয়াউর রহমােনর র পর খােলদা িজয়ােক   বািড়ই নয়, নগদ 
১০ লাখ টাকাসহ অেনক েযাগ- িবধা জনােরল এরশাদ িদেয়িছেলন। য কারেণ িজয়া হত ার াপাের য মামলা হেয়িছল চ ােম, স মামলা িক  
িবএনিপ কখন চালায়িন।  
িতিন বেলন, ব  বছর পের ১৯৯৪ সােলর িদেক এক সমেয় বা ব  বছর পর এেস জনােরল এরশাদেক তার ামীেক হত ার জ  দায়ী কেরেছন খােলদা 
িজয়া। এর েব কখনও দায়ী কেরনিন। এ েলা ইিতহােসর একটা অংশ য, মতাটােক েল দয়া বা েযাগ কের দয়া। তেব এর িব ে  আমরাই 

িতবাদ কেরিছ। কারণ আমরা আওয়ামী লীেগর ন ে  ১৫ দল িতবাদ কেরিছলাম এই জ ই য, আমরা চেয়িছলাম গণত , গণতাি ক ি য়া। 
অথাৎ এক সামিরক শাসেকর মতা থেক আেরক সামিরক শাসেকর মতা আ ক, এটা কখনও আমােদর জ  কা  িছল না।  
সংসদ নতা বেলন, অেনক চড়াই-উতরাই পার হেয় ১৯৮১ সােল দেশ িফের আসার পর অেনক ঘাত িতঘােতর ম  িদেয় আমােক চলেত হেয়েছ। 
আিম দেশ িফের আসার পের ধানম-ি◌র ৩২ ন ের আমােদর বািড়েত জনােরল িজয়ােক আমােক কেতই দয়িন। এটাও বা বতা। িতিন বেলন, 

থেম মাশাল ল’ জাির কের জনােরল এরশাদ মতা দখল কের। এরপর িনেজেক রা পিত ঘাষণা কের মতা দখল কের নয়। এই মতা দখল 
থেম িজয়াউর রহমান কের। জািতর িপতােক হত ার পর মতা দখল কের িনেজেক রা পিত ঘাষণা কের। এরপর জনােরল এরশাদও িনেজেক 

রা পিত ঘাষণা কের।  
ধানম ী বেলন, উ  আদালত িজয়াউর রহমান ও এইচএম এরশােদর এই মতা দখলটােক অৈবধ ঘাষণা কেরেছ। উ  আদালত অৈবধ যখন ঘাষণা 

কেরেছ, তখন আর এই জেনর কউ আর সােবক রা পিত িহেসেব িক  থােক না। তােদর রা পিত িহেসেব উে খ করাও হাইেকােটর রায় অ যায়ী 
বধ নয়, বরং সটা করা যায় না। কারণ একটা রােয়র ম  িদেয় দেশ গণতে র ধারাটা অ াহত রাখার ধারা যাগ হেয়েছ। 
জনােরল এরশাদ অমািয়ক িছেলন এবং মা েষর িত তার দরদ িছল উে খ কের ধানম ী বেলন, াধীনতার পর জািতর িপতা সাভার িতেসৗেধর 

িভি র াপন কেরিছেলন। িক  পরবিতেত িজয়াউর রহমান মতায় আেস। জনােরল িজয়া িক  িনেজেক ি েযা া িহেসেব পিরচয় িদেলও 
কখনও ি ে র িতিচ েলা সংর েণর উে াগ নয়িন। যটা কেরেছন জনােরল এরশাদ। িতিন আসার পর ক ীয় শহীদ িমনােরর অসমা  
কাজ বা সাভার িতেসৗেধর অসমা  কাজ বা িজব নগেরর িতেসৗধ স েলা তির কেরেছন- এেত কান সে হ নই।  
িতিন বেলন, কউ যিদ ভাল কাজ কের িন য়ই আমরা তা বলব। তাছাড়া আর এক  কাজ এরশাদ কেরিছেলন। িনবাচেন যাওয়া িনেয় যখন জনােরল 
এরশােদর সে  সংলাপ কির আমােদর ১৪ জন ছাে র িব ে  িজয়ার আমেল জাির ত র পেরায়ানা ত াহােরর জ  এবং তােদর ি  দয়ার 
জ । তাছাড়া অেনেকই তখন ফতার হেয় ব ী িছেলন। এরশাদ সকলেক ি  িদেয়িছেলন। এই ি  দয়ার ম  থেক িতিন এক একটা 
পিরবারেক র া কেরিছেলন।  
অতীেতর িতচারণ করেত িগেয় ধানম ী বেলন, ওই সময় আিম, অেনকবার আমােক ফতার করা হয়, কারাবরণ কির। আমােদর এেকক সময় 

ফতার, কখনও সাবেজেল রাখা হয়, আবার কখনও হব ী করা হয়। ১৯৮৮ সােলর ২৪ জা য়াির লালদীিঘর ময়দােন আমােদর সভা করেত বাধা 
দয়া হয়। সরাসির িল ছাড়া হয়, সখােন ায় ৩০ জেনর মেতা মা ষ মারা যায়। এ েলা িক  এরশােদর শাসনামেলই হেয়িছল।  

সংসদ নতা বেলন, আমরা সব সময় গণত  চেয়িছ, যন গণত  অ াহত থােক। য কারেণ অেনক িত ল অব ায়ও িনবাচেন অংশ হণ কেরিছলাম 
১৯৮৬ সােল, যিদ সই িনবাচনটা ,ু অবাধ ও িনরেপ ভােব হেতা, তা হেল হয়ত তােক এই ধরেনর িবতিকত হেত হেতা না। এক  গণতাি ক ধারা 

িতি ত হেতা। দল িনবাচেনর পর কারিফউ ত াহার করা হয়। কারণ জনােরল িজয়ার আমেল িত রােত কারিফউ িছল। িতিন বেলন, ১৯৮৮ সােলর 
িনবাচন যটা হয় সটাও বলেত গেল কান দল অংশ হণ কেরিন। এরপর আে ালেনর েখ পদত াগ করেত বা  হন। ১৯৯৬ সােলর ১৫ ফ য়াির 
িনবাচন কেরিছেলন খােলদা িজয়া, তখনও িক  কান দল িনবাচেন অংশ হণ কেরিন। আে ালেনর েখ খােলদা িজয়া মা  দড়মােসর মে  মতা 
থেক পদত ােগ বা  হন। সটাও জনগেণর েরােষ। অথাৎ জনসমথন না থাকেল িনবাচন িনেয় য যত িবতিকত হাক, য কথাই ব ক না কন, যিদ 

জনসমথন না থােক তেব স িনবাচন যিদ সিত কার ভাট িদেয় না থােক তাহেল সই িনবাচেন কউ েক থাকেত পাের না। তার মাণ খােলদা িজয়ার 
১৫ ফ য়াির িনবাচন। একাদশ জাতীয় িনবাচেনও জনগণ ভাট িদেয়েছ বেলই িবএনিপর আে ালেনর ডােক দেশর জনগণ সাড়া দয়িন। যিদ িনবাচেন 
জনগণ ভাট িদত, তেব তারা আে ালন কের আমােদর িব ে  িক  করেত পারত। তাই অেনক চড়াই-উতরাই পার হেয়ই আমরা গণত  িত া 
কেরিছ। দশ আজ সবিদক থেক এিগেয় যাে ।  
অ  নতারা যা বেলন ॥ আেলাচনায় অংশ িনেয় আেবগজিড়ত কে  িবেরাধী দেলর উপেনতা বগম রওশন এরশাদ ি  জীবেন য়াত রা পিত এইচ 
এম এরশাদ কান ল-  করেল তার জ  দশবাসীর কােছ মা াথনা কের বেলন, অস ব জনি য়, িবনয়ী ও জনদরদী নতা িছেলন এইচ এম 
এরশাদ। একজন ী পে  ামীর শাক ােবর ওপর আেলাচনায় অংশ হণ অত  কে র, বদনার। দেশর মা ষেক িতিন অস ব ভালবাসেতন, 
সিত কােরর প ীব  িছেলন।  
আওয়ামী লীেগর উপেদ া পিরষেদর সদ  ও সােবক িশ ম ী আমীর হােসন আ  বেলন, দােষ- েণ মা ষ। এ েত তােক (এরশাদ) িনেয় কান 
আেলাচনা করেত চাই না। আমরা তার আ ার মাগিফরাত কামনা কির।  
অপর উপেদ া পিরষেদর সদ  ও সােবক বািণজ ম ী তাফােয়ল আহেমদ বেলন, মা ষ মরণশীল, আমােদরও একিদন চেল যেত হেব। সােবক 
রা পিত এইচ এম এরশাদ পািক ান সনাবািহনী থেক ’৭৩ সােল দেশ িফের আেসন। ব ব  তােক মজর থেক িবে িডয়ার পয  পেদা িত 



িদেয়েছন। তার মতা হেণর সময় আমােদর মে  মত-পেথর পাথক  িছল। আমরা তার িব ে  আে ালন-সং াম কেরিছ, তেব ি গতভােব িতিন 
(এরশাদ) অত  িবনয়ী ও নরম দেয়র স ন মা ষ িছেলন। েত ক মা েষর ল- , থতা-সফলতা আেছ। আমরা তার িবেদহী আ ার 
মাগিফরাত কামনা কির।  
সােবক া ম ী মাহা দ নািসম বেলন, এইচ এম এরশাদ অত  ভাষী নতা িছেলন। িনজ জলা রং েরর িত তার মম েবাধ দেখিছ া ম ী 
থাকাকােল। িবেরাধী দেলর নতা থাকাকালীন সমেয়ও জািতর িপতা ব ব েক অস ব া করেতন। িক  ঃখজনক হেলও সত , মতায় থাকেত 
নী িজয়াউর রহমােনর পদা  অ সরণ কের এইচ এম এরশাদও ব ব র নীেদর র ত কেরেছন, িণত নী কেনল ফা কেক রা পিত াথ  

কেরিছেলন। িবষয়টা আমরা েল যেত চাই, আজেকর িদেন রণ করেত চাই না। তেব  রকড রাখার জ  বললাম।  
জাতীয় পা র ভার া  চয়ার ান িজ এম কােদর ‘অস ব জনি য় নতা’ উে খ কের বেলন, ২৭ বছর রাজনীিতেত িছেলন এইচ এম এরশাদ। গণত  
র া ও িবকােশ িতিন কাজ কেরেছন। গণত েক এিগেয় িনেয়েছন। তার েরা শাসনকাল আমরা ’ভােগ ভাগ করেত পাির। থমত, ১৯৮২ থেক 
১৯৮৬ সােল সামিরক শাসেন দশ পিরচালনা কেরেছন। ি তীয় ভােগ ১৯৮৬ থেক ৯০ সােলর ৬ িডেস র পয  মতা হ া র পয । তার 
শাসনভােগর থম ভাগেক অৈবধ ঘাষণা করা হেয়িছল। ি তীয় ভােগর িবষেয় উ  আদালত নিতবাচক কান ম  কেরিন। তার জীব শায় এক  
সংসদ ছাড়া সব সংসদ িনবাচেন িতিন জয়লাভ কেরেছন। িতিন িছেলন জননি ত রাজনীিতিবদ। সকল রাজনীিতর সমীকরেণ ধান িনয়ামকও িছেলন 
িতিন। আসেল এইচ এম এরশাদ িছেলন প ী ব ।  
সােবক নৗ-পিরবহন ম ী শাজাহান খান বেলন, এ িথবীেত একিদন চেল যেত হেব সবাইেক। সই পথ ধেরই িবেরাধী দেলর নতা এইচ এম এরশাদ 
চেল গেলন। জীব শায় অেনেকর নােমই আেলাচনা-সমােলাচনা থাকেত পাের। িক  র পর কারও সমােলাচনা করা অমানিবক।  
িবেরাধী দলীয় চীফ ইপ মিশউর রহমান রা া বেলন, এই সংসেদই দ িড়েয় িবনয়ী সােবক রা পিত এইচ এম এরশাদ ঃখ কাশ কের বেলিছেলন, 
িতিন মতায় থাকাকােল ব ব েক জািতর িপতা িহেসেব ঘাষণা করেত পােরনিন। িক  রা পিত হেয় িতিন ি পাড়ায় িগেয় ব ব র মাজার 
িজয়ারত কেরেছন। িবএনিপর এমিপর অিভেযাগ নাকচ কের িদেয় িতিন বেলন, তােক (এরশাদ) কখনই জার কের িনবাচেন অংশ হেণ বা  করা 
হয়িন। গণতাি ক সরকােরর িবেরাধী দেলর নতা িহেসেব িতিন বরণ কেরেছন। তেব রা পিত থাকাকােল কােরার মেন ঃখ বা আঘাত পেয় 
থাকেল, তার প  থেক আিম মা াথ ।  
জাতীয় পা র াির ার আিন ল  ইসলাম মাহ দ বেলন, দেশর মা েষর য কান ঃসমেয় রা পিত থাকাকালীন এইচ এম এরশাদ া িতক েযাগ 
উেপ া কের গত মা েষর পােশ িগেয় দ িড়েয়েছন। জািতর িপতা ব ব েক সবসময় া করেতন িতিন। শাসিনক সং ার কের উপেজলা পিরষদ 
কেরিছেলন, জলা বািড়েয়েছন। দেশর মা ষ স ায় ও ধ িকেন খাে ন তা এরশােদর ণীত ঔষধ নীিতর কারেণই।  
িবএনিপর হা র রশীদ বেলন, জ  হেলই  অিনবায। এইচ এম এরশাদ িনবািচত সরকারেক হ েয় মতায় এেসিছেলন। ২০১৪ সােলর িনবাচেন 
এইচ এম এরশাদ অংশ হণ কেরনিন। িক  অংশ হণ না করা সে ও তােক (◌এ্রশাদ) িনবািচত ঘাষণা করা হেয়েছ। িতিন বেলন, জীবেনর শষ 

াে  এেস অত  ক ন সময় পার কেরেছন। মা ষ িহেসেব জীবেন ল-  থাকেবই। সলমান িহেসেব তার ল- েক েছ ফলার চ া করব, 
আ াহ যন তােক শাি েত রােখন।  
তিরকত ফডােরশেনর িজ ল বশর মাইজভা ারী বেলন, দােষ- েণই মা ষ। সবারই ল হয়। িবএনিপ-জামায়ােতর অি স াস, নাশকতার সময় 
ব ব র ক া শখ হািসনার ডােক সাড়া িদেয় সংিবধান র ায় পরবত  সকল িনবাচেন অংশ হণ কেরেছন এবং িবেরাধী দেলর নতা হেয়েছন। 
জীবেনর শষ িদেক এেস তার ন ে  জাতীয় পা  সংসদেক াণব  রেখেছন।  
জাতীয় পা র কাজী িফেরাজ  রশীদ বেলন, েত ক মা ষ মরণশীল। এ িনয়া ছেড় সবাইেক ছেড় যেত হেব। এইচ এম এরশাদ সৗভা বান িযিন 
সনা ধান ছাড়াও র পাতহীন অ ােন মতায় এেস টানা নয়  বছর সফলভােব দশ চািলেয়েছন। কারাগাের থেকও  িনবাচেনই প চ  আসেন 

িতিন িবজয়ী হেয়েছন।  
জাপার িজ ল হক  বেলন, অস ব জনি য় নতা িছেলন প ীব  এইচ এম এরশাদ। কারাগাের থেকও প চ  আসেন িবজয়ী হেয়েছন, কখনও 
িনবাচেন হােরনিন। উপেজলা পিরষেদর বতক এই নতােক জািত িচরজীবন মেন রাখেবন। সােবক রা পিত এইচ এম এরশােদর রাজৈনিতক িশ াচার 
সবার জ  িশ নীয়।  
জাপার অপর সংসদ সদ  ফখ ল ইমাম বেলন, বাংলােদেশর উ য়েনর কািরগর হে ন জাপা চয়ার ান এইচ এম এরশাদ। সারােদেশ উ য়ন ঘ েয় 
ইিতহােস ান কের িনেয়েছন িতিন। তার ি  অ য় হেয় থাকেব। দশ ও জািতর জ  তার সং ার গৗরেবা ল ইিতহাস ি  কেরেছন। জীবেন 
িনবাচেন কানিদন িতিন পরািজত হনিন। ইসলামেক রা ধম ঘাষণা কেরন িতিন। এমনিক মতােক িবেক ীকরণ করেত উপেজলা পিরষদ বতন 
কেরেছন।  

াির ার শামীম হায়দার পােটায়ারী য়াত রা পিত এইচ এরশাদেক ‘ক ািরশ া ক িলডার’ আ ািয়ত কের বেলন, িথবীেত এমন কান 
রাজনীিতিবদ নই িযিন এরশােদর মেতা এত িব ল ধাপ অিত ম কেরেছন। সনা ধান থেক  কের আ িনক রাে র উ য়েনর জনক িছেলন িতিন। 
অেনেক তােক রাচার বলেলও র পর সবাই ীকার কেরেছন অত  উদার, নরম মেনর অিধকারী িছেলন এইচ এম এরশাদ।  
পীর ফজ র রহমান বেলন, জীব শায় সােবক রা পিত এইচ এম এরশাদ কখনও কােরার িত আ মণা ক বা িবেষা ার কের ব  রােখন। বরং 
আজীবন তার িবনয় ও ভ তায় িতিন দেশর মা েষর দয় জয় কের গেছন। 
আরও শাক াব হণ ॥ সংসেদ রিববার আরও যােদর নােম শাক াব উ াপন করা হয় তারা হেলন- সােবক গণপিরষদ সদ  িসরা ল ইসলাম, 

িজবনগর সরকােরর উপেদ া পিরষেদর সদ  ও ােপর সভাপিত অ াপক মাজাফফর আহেমদ, সােবক এমএলএ অ  খােলদা হািবব, সােবক 
এমিপ আেনায়ারা বগম ছাড়াও ভারেতর সােবক পররা ম ী ষমা রাজ, ভারেতর সােবক অথ ও িতর াম ী অ ণ জটিল, জাতীয় পিরষদ সদ  
ও িসেলট জলা আওয়ামী লীেগর সােবক সভাপিত আ ন ম শিফ ল হক, িফ সাধক শখ আব ল হািনফ, কথাসািহিত ক িরিজয়া রহমান, ব ব র 
ঘিন  সহচর ল ইসলাম, এ েশ পদক ও ভারেতর প  র ার া  সমাজেসবী ষণা ধারা চৗ রী, ভাষা সং ামী খােল ল আল আজাদ এবং 
জাতীয় ি েকট দেলর থম অিধনায়ক আেনায়া ল কিবর শামীম। 
 


