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রা ার ধৃ তাপূণ ব ব  িনেয় উ  সংসদ

সংসদ িরেপাটার ॥ জাতীয় পািটর মহাসিচব ও সংসেদ িবেরাধীদেলর চীফ ইপ মিশউর রহমান রা ার স িত দয়া
জািতর িপতা ব ব ,ু ধানম ী শখ হািসনা এবং রচারিবেরাধী আে ালেন শহীদ নূর হােসনেক িনেয় কটিূ  ও
ধৃ তাপণূ ব ব  িনেয় ম লবার উ  হেয় উেঠিছল জাতীয় সংসদ। এ িনেয় তী  ােভ ফেট পেড়ন সরকারদলীয়

বীণ সংসদ সদ রা। তাঁরা অিবলে  জাতীয় সংসেদ মিশউর রহমান রা ােক িনঃশত মা াথনার দািব জানােনার
পাশাপািশ তাঁেক জাতীয় পািটর মহাসিচেবর পদ থেক বিহ ােররও দািব জানান। পাশাপািশ এক সমেয় যবুদল
কের আসা রা ার সংসেদ িবেরাধী  দেলর চীফ ইেপর পদ িনেয়ও  তালা হয়। তী  াভ,  উে জনা ও
অসে ােষর মেধ  দেলর প  থেক মিশউর রহমােনর সা িতক ব েব র জ  ঃখ ও মা চেয় জাতীয় পািটর
’জন িসিনয়র সদ  দাঁিড়েয় বেলন, এিট জাতীয় পািটর নয়, মিশউর রহমান রা ার একা ই ব ি গত ব ব । এর

দায় জাতীয় পািট নেব না। তেব তাঁর এই ল াজনক ব েব র কারেণ আমরা ঃখ কাশ করিছ, মা াথনা
করিছ। এক পযােয় সরকারী দেলর িসিনয়র নতােদর দািবর িত সমথন জািনেয় জাতীয় পািটর িসিডয়াম সদ
কাজী িফেরাজ রশীদও মহাসিচব রা ার কমকাে-র কেঠার সমােলাচনা কের তাঁেক তুেলাধুেনা কেরন। এক সময়
যবুদল কের আসা মিশউর রহমান রা া কীভােব জাপা মহাসিচব, সােবক িতম ী হেলা তা িনেয়ও  তােলন
িতিন।

এ িনেয় উ  িবতক চলার সময় সংসেদ অ পি ত িছেলন জাতীয় পািটর মহাসিচব মিশউর রহমান রা া। এ িনেয়
তী  াভ  ও  িবতক  চলাকােল  জাতীয়  পািটর চয়ারম ান  িজ এম  কােদরেক  িনজ আসন থেক  উেঠ  িগেয়
অিধেবশেন থাকা সংসদ নতা ও ধানম ী শখ হািসনার সে  িকছু সময় কথা বলেত দখা যায়। তেব অিধেবশেন
এ িনেয় কান কথা বেলনিন িজ এম কােদর।

ীকার ড. িশরীন শারিমন চৗধুরীর সভাপিতে  ম লবার মাগিরেবর নামােজর িবরিতর পর পেয় ট অব অডাের
অিনধািরত এ িবতেকর সূ পাত কেরন আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদ  তাহজীব আলম িসি কী। এ িবষেয়
আেলাচনায় অংশ িনেয় মিশউর রহমান রা ােক তেুলাধুেনা কেরন আওয়ামী লীেগর বীণ নতা আিমর হােসন আম,ু
তাফােয়ল আহেমদ, সভাপিতম-লীর সদ  শখ ফজললু কিরম সিলম, গণেফারােমর লতান আহেমদ মন র

আহেমদ, তিরকত ফডােরশেনর নিজবুল বশর মাইজভা-ারী এবং িবেরাধী দল জাতীয় পািটর কাজী িফেরাজ রশীদ
ও মুিজবলু হক চু ।ু তাঁরা সবাই জাপা মহাসিচব মিশউর রহমান রা ার কটিূ মলূক ব েব র কেঠার সমােলাচনার
পাশাপািশ তাঁেক সংসেদ িনঃশত মা চাওয়ার দািব জানান।

অিনধািরত আেলাচনায় অংশ িনেয় তী  াভ ও অসে াষ কাশ কের আওয়ামী লীেগর উপেদ া পিরষেদর সদ
ও সােবক িশ ম ী আিমর হােসন আমু বেলন, শাক িদেয় মাছ ঢাকা যায় না। মিশউর রহমান রা া সই চ া
কেরেছন। নূর হােসন যখন হত া হয় তখন দেশ ফনিসিডল, ইয়াবা িছল না। ভাট ডাকািত, িমিডয়া ’র কথা
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বলা হয়। এই ভাট ডাকািত-িমিডয়া ’র মলূ হাতা িছেলন য়াত েসইন মুহ দ এরশাদ। আজ সটােক ঢাকার
জ  রা া এত বড় ঃসাহস দখােত পােরন না। িতিন বেলন, এরশােদর সময় রাজৈনিতক নতবৃৃ েক িনযাতন ও
পশািচকভােব হত া করা  হেয়েছ। এরশাদেক ধু  আওয়ামী লীগ রাচার বেল না,  সারােদেশর মা ষ তােক

রাচার বেল অিভিহত কেরেছ। সারািবে  এরশাদ রাচার বেল পিরিচত। তাই জাপা মহাসিচব রা ােক অব ই
তাঁর চীপূণ ব েব র জ  মা চাইেত হেব।

অপর উপেদ া পিরষেদর সদ  ও সােবক বািণজ ম ী তাফােয়ল আহেমদও মিশউর রহমান রা ােক জািতর কােছ
মা াথনার আ ান জািনেয় বেলন, মিশউর রহমান রা া এমন একিট ব ব  িদেয়েছন, তা বাংলার মা েষর দেয়

আঘাত লেগেছ। নূর হােসন হত ার পর রাচারিবেরাধী আে ালন বগবান হয়, দেশর মা ষ েখ দাঁড়ায়। অথচ
রা া সােহব ভুেল গেছন, এরশাদ সােহব নূর হােসেনর বািড়েত িগেয় তাঁর মা-বাবার কােছ মা চেয়িছেলন,
সংসেদ মা চেয়িছেলন। অথচ রা া শহীদ নূর হােসনেক িনেয় -ুতাি ল  কেরেছন। এই ব েব র জ  তাঁেক
িধ ার জানাই।

িতিন বেলন, মিশউর রহমান রা ার এমন ব েব র কারেণ সারােদেশ রাচার শ িট উ ারণ হে , তার শপুতুল
দাহ হে । তাই রা া য ব ব  িদেয়েছ সজ  অব ই তােক মা চাইেত হেব। আর িতিন য এলাকা থেক
িনবািচত হেয়েছন, সই এলাকায় আওয়ামী লীগ না থাকেল িনবািচত হেত পারেতন িকনা, তা বলেত চাই না। তেব
জাপা মহাসিচব খুবই খারাপ ব ব  িদেয়েছন। একজন  মা ষ, িতিন যিদ াভািবক থােকন তার (রা া) পে
ব ব ,ু ধানম ী ও শহীদ নূর হােসনেক িনেয় এমন ব ব  দয়া স ব নয়। আিম তাঁর ব েব র ঘণৃা জানাই।

আওয়ামী লীেগর সভাপিতম-লীর সদ  শখ ফজললু কিরম সিলম বেলন, মিশউর রহমান রা া য কথা বেলেছ,
এটা কান  মা ষ বলেত পাের না। ব ব ু স েক কথা বলার আেগ তােক িচ া করা দরকার িছল। েসইন
মহু দ এরশাদ পািক ানী আিমর সে  একি ত হেয় পািক ােনর ােথ কাজ কেরেছন। রা ার এই ব ব  গণতে র
ওপর আঘাত। মিশউর রহমান রা ােক ধু মা চাইেলই হেব না। জাতীয় পািটেক তার এই ব েব র ব াখ া িদেত
হেব। মা তা তােক চাইেতই হেব, তা না হেল গণতে র জ  ত থেক যােব। গণেফারাম নতা লতান
মাহা দ মন র আহেমদ বেলন, ব ব ,ু ধানম ী, শহীদ নূর হােসনেক িনেয় কটা  কের কথা বেলেছন মিশউর

রহমান রা া। কথায় আেছ ’রতেন রতন চেন... ’। আিম বািক কথাটা আর বললাম না। য নূর হােসনেক সামেন
রেখ আমরা আে ালন কেরিছ, তােক িতিন কটা  কেরেছন। এটা কের িতিন সংসদেক অপমান কেরেছন। কারণ

রাচােরর পতন না  হেল  রা া  সােহব সংসেদ এেস বসেত পারেতন না।  একথা বেল  িতিন মাণ  কেরেছন,
রাচােরর দালালেদর চির  পিরবতন হয় না। তােক অব ই মা চাইেত হেব।

তিরকত  ফডােরশেনর চয়ারম ান  নিজবলু  বশর  মাইজভা-ারী  বেলন,  মিশউর  রহমান  রা ার  ব ব  ধু  নূর
হােসেনর িব ে  নয়, দেশর াধীনতা, সংসদ ও গণতে র িব ে  িতিন ব ব  িদেয়েছন। িতিন গণতে র ধারােক

অপমান কেরেছন। তার এই ব েব র জ  যিদ জাতীয় পািট কান ব ব া না নয়, তাহেল জাতীয় পািট আঁ া েড়
িনি  হেব। রা ােক মা চাইেত হেব। িতিন মা না চাইেল জাতীয় পািট থেক তােক বিহ ার করেত হেব।

িবতেকর সূ পাত কের তাহজীব আলম িসি কী বেলন, শহীদ নূর হােসনেক িনেয় অপমানজনক ব েব র িতকার
চাই। মিশউর রহমান রা া  ব ব েুক  কটিূ  কেরেছন, ধানম ীেক িনেয় কটিূ  কেরেছন। তার এই ব ব

ত াহার করেত হেব। এরজ  িনঃশত মা চাইেত হেব। ভিব েত যােত এমন ধরেনর দে াি  থেক িবরত
থােক, সই িত িতও িদেত হেব।

িনঃশত মা াথনা ও জাপা মহাসিচব পদ থেক রা ার বিহষার দািব » ... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/460362/

2 of 3 11/13/2019 9:56 AM



বানরেক লাই িদেল মাথায় উেঠ- কাজী িফেরাজ রশীদ ॥ শহীদ নূর হােসন স েক জাতীয় পািটর মহাসিচেবর
ব ব  িনেয় সংসেদ কড়া সমােলাচনা কেরেছন একই দেলর িসিডয়াম সদ  কাজী িফেরাজ রশীদ। িতিন বেলন,
বা রেক লাই িদেল গােছর মাথায় ওেঠ। আর এই লাই িদেয়েছ জাতীয় পািট নয়, আওয়ামী লীগই রা ােক িতম ী
কের। আিম যতিদন রাজনীিত কির ততিদন উনার (রা া) বয়সও না। স এই ধৃ তা দখায় িকভােব? এই ঃসাহস
স িকভােব পল?

িতিন বেলন, মিশউর রহমান রা ার ব েব  জাতীয় পািটর নয়, একা ই তার ব ি গত। এটা কান রাজৈনিতক
ব ব  হেত পাের না। তেব এই ব েব র জ  জাতীয় পািট লি ত, আমরা ঃিখত ও অপমািনত অ ভব করিছ।
কথায় আেছ- বা রেক (বানর) লাই িদেল মাথায় ওেঠ। এই লাই আমরা দইিন। এই লাই এই সংসদই িদেয়েছ। িক
ধরেনর লাকেক যােদর অতীত নই, বতমান িকছুই িছল না। হঠাৎ তােক ম ী বানােনা হেলা, একটার পর একটা

েমাশন দয়া হেলা। আমরা তা তা ব হেয় গলাম। এ েলা আমরা দইিন। এই সংসেদ রা া বেস চীফ ইপ
হেয়।

িতিন বেলন, আিম যতিদন রাজনীিত কির তত িদন ওর বয়সও না। অতীেত স (রা া) কেরেছ যবুদল, কাথায়
আে ালন করেছ? কাথায় সং াম করেছ? জািতর িপতা ব ব  ুস েক, ধানম ী স েক কটিূ  করার ধৃ তা স
পল কাথায় থেক? িনবাচেন আওয়ামী লীগ মিশউর রহমান রা ার পছেন না থাকেল স রংপেুর নামেতও পারত

না। কার কত ভাট আেছ আমােদর জানা আেছ। জাতীয় পািটর অপর িসিডয়াম সদ  ও সােবক িতম ী মুিজবলু
হক চু  ুবেলন, মিশউর রহমান রা ার ব েব  জাতীয় পািট দলীয়ভােব সমথন কের না। এটা তার একা ই ব ি গত
ব াপার। শহীদ নূর হােসেনর ব াপাের জাতীয় পািটর কী দৃি ভি  সটা েসইন মহু দ এরশাদ নূর হােসেনর
বািড়েত িগেয়ই দিখেয়িছেলন। তার মা- বাবার কােছ এরশাদ ঃখ কাশ কেরিছেলন। অথৈনিতকভােব সাহায
কেরিছেলন। এটাই জাতীয় পািটর দৃি ভি । এর বাইের কউ িকছু বলেল সটা তার ব ব । তেব দাষ- িট
থাকেলও জাতীয় পািট গণতে র জ  আওয়ামী লীগেক সহেযািগতা কেরেছ, িনবাচেন সহেযািগতা কেরেছ। এটা
মেন রাখেল ভাল হয়।
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