
শহীদ নূর হােসনেক ‘ইয়াবােখার’ বলায় রা ােক িনেয়
সমােলাচনার ঝড়
শহীেদর পিরবার মা চাইেত বেলেছ

ন ইর রাচারিবেরাধী গণআে ালেনর শহীদ নূর হােসনেক িনেয় জাতীয় পািটর (জাপা) মহাসিচব মিসউর
রহমান রা ার ব েব  দশজুেড় তালপাড় চলেছ। তৎকালীন রা পিত েসইন মুহ দ এরশােদর পদত ােগর
দািবেত রাজপথ কাঁপােনা িমিছেলর অ ভােগ যুবলীগ নতা নূর হােসন খািল গােয় বুেক ‘ রাচার িনপাত
যাক,’ আর িপেঠ ‘গণত  মুি  পাক’ িলেখ পুিলেশর িলর টােগট হেয় শহীদ হন। বদেল যায় রাজৈনিতক
দৃ পট। পতন হয় এরশােদর। সই শহীদ নূর হােসনেক ‘ইয়াবােখার’, ‘ ফনিসিডলেখার’ বেলেছন রা া।
এ জ  রা ােক জনগেণর কােছ মা চাইেত বেলেছন শহীদ নূর হােসেনর মা মিরয়ম িবিব। রা ার ব েব
তী  াভ,  িন া  ও  িতবাদ  জািনেয়েছ  িবিভ  সংগঠন।  সমােলাচনার  ঝড়  বইেছ  সব ।  সামািজক
যাগােযাগ  মাধ েমও রা ার  িবচার  চাওয়া  হে ।  গতকাল জাতীয় স  ােবর  সামেন রা ার  ব েব র
িতবােদ অব ান কমসূিচ পালন কেরেছন শহীদ নূর হােসেনর পিরবার। শহীদ নূর হােসেনর মা ছাড়াও

অংশ নন, তার ভাই আলী হােসন, দেলায়ার হােসন, আেনায়ার হােসন, বান শাহানা বগমসহ পিরবােরর
অ  সদ রা।

এই কমসূিচেত অংশ িনেয় অ িস  কে  শহীদ জননী মিরয়ম িবিব বেলন- নূর হােসন আমার একার ছেল
নয়, স জনগেণর ছেল। রা া জনগেণর ছেলেক নশােখার বেলেছন। স যিদ নশােখার হেতা, তাহেল
গণতে র জ  জীবন িদেত পারত না। আিম জনগেণর কােছ িবচার চাই, আ াহর কােছ িবচার চাই। নূর
হােসেনর মা আরও বেলন- আমার ছেল বুেক-িপেঠ াগান িলেখ রাজপেথ নামল গণতে র জ , জনগেণর
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জ । কীেসর জ  নামল? ও িক পাগল িছল, ওর িক ান, িবচার িছল না? আজ ৩২ বছর পের ওের
নশােখার বলা হেলা। আিম এ িবচােরর দায়ভার জনগেণর ওপর ছেড় িদলাম। জনগেণর কােছ রা ার মা

চাইেত হেব।

রা ার িব ে  মামলা করেবন িক-না,  এমন ে র জবােব মিরয়ম বেলন- আিম আমার ছেলেক বেলিছ,
মামলা করা উিচত। আিম মামলা করেত রািজ আিছ।

ওই কমসূিচেত শহীদ নূর হােসেনর ভাই আলী হােসন বেলন, আমার ভাইেক দেশর জনগণ ভােলাবােস,
া কের। সই নূর হােসনেক ‘ইয়াবােখার’, ‘ ফনিসিডলেখার’ বলা হেলা কন? েসইন মুহ দ এরশাদ

আমােদর বাসায় িগেয় আমার বাবার কােছ মা চেয় এেসিছেলন। িতিন সংসেদও মা চেয়িছেলন। আমরা
তা  মা  কের িদেয়িছলাম,  কন ৩২ বছর পর আবার পুরেনা  েত আঘাত করা হেলা? সাংবািদকেদর

উে েশ িতিন বেলন, আপনারাই বেলন, তখন িক দেশ ইয়াবা িছল? ফনিসিডল িছল? নূর হােসন দেশর
জ , জনগেণর জ , গণতে র জ  আ া িত িদেয়িছল। জনগেণর কােছই আমরা  িবচার চাই। মামলা

সে  িতিন বেলন, পিরবােরর সবাই এখেনা বিস নাই। পিরবােরর অ  মুরি রা বেস িস া  নব।

স ত, গত ১০ নেভ র িছল শহীদ নূর হােসন িদবস। এই িদনেক জাতীয় পািট ‘গণত  র া িদবস’
িহেসেব পালন কের। এ উপলে  আেয়ািজত আেলাচনা সভায় দলিটর মহাসিচব রা া বেলন, নূর হােসন
‘ইয়াবােখার’, ‘ ফনিসিডলেখার’ িছেলন।

রা ােক মা চাইেত হেব : শহীদ নূর হােসনেক ‘মাদকাস ’ বলায় জাতীয় পািটর মহাসিচব মিসউর রহমান
রা ােক মা চাওয়ার আ ান জািনেয়েছ ঢাকা িব িবদ ালয় ক ীয় ছা  সংসদ-ডাক । গতকাল ডাক র

াধীনতা সং াম ও মুি যু  িবষয়ক স াদক সাদ িবন কােদর চৗধুরী া িরত এক িববৃিতেত এ আ ান
জানােনা হয়।

রা ার শপু িলকা দাহ : রাচারিবেরাধী আে ালেন শহীদ নূর হােসনেক িনেয় জাতীয় পািটর মহাসিচব
মিসউর রহমান রা ার আপি কর ব েব র িতবােদ িবে াভ সমােবশ ও রা ার শপু িলকা দাহ কেরেছ
ঢাকা মহানগর দি ণ যুবলীগ। গতকাল রাজধানীর ব ব ু এিভিনউেয় যুবলীেগর সাধারণ স াদক হা র
রশীদ বেলন, মিসউর রহমান রা া জািতর কােছ িনঃশত মা না চাইেল তােক অবাি ত ঘাষণা করা হেব।
িতিন বেলন, ১৯৮৭ সােলর িদেক বাংলােদেশ ইয়াবা বলেত কােনা শে র জ  হয়িন। রা া জািতর কােছ
িনল  িমথ াচার কেরেছন। যেহতু জাতীয় পািটর সে  বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর একিট িনবাচনী সমেঝাতা
আেছ, তাই জাতীয় পািটর সে  ঐেক র ােথ অিবলে  মিসউর রহমান রা ােক অব াহিত দওয়ার আ ান
জানান িতিন। সমােবশ শেষ একিট িবে াভ িমিছল যুবলীেগর ক ীয় কাযালয় থেক  হেয় নগরীর
িবিভ  সড়ক দি ণ কের এবং মিসউর রহমান রা ার শপু িলকা দাহ করা হয়।
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