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ন ইেয়র  রা-চারিবেরাধী  আে ালেন  শিহদ  নরূ  হােসনেক  িনেয়
আপি কর  ম ব  করায়  জাতীয়  পািটর (জাপা)  মহাসিচব  ও  সংসেদর
িবেরাধীদলীয় িচফ ইপ মিসউর রহমান রা ার কড়া সমােলাচনা করেলন
তারই দেলর িসিডয়াম সদ  কাজী িফেরাজ রশীদ। রা ার ব ব  িনেয়
গতকাল  ম লবার সংসেদ  অিনধািরত  আেলাচনায়  অংশ িনেয়  িফেরাজ
রশীদ বেলন, ‘একিট কথা আেছ- বা রেক লাই িদেল গােছ ওেঠ। এই
লাই  আমরা  িদইিন।  এই  লাই  এই  সংসদই  িদেয়েছ।  আিম  যত  িদন
রাজনীিত কির তত িদন ওর (রা ার) বয়সও না। ও এই ধৃ তা দখায়
কীভােব, এই ঃসাহস কীভােব পল?’

এই আেলাচনার সময় ধানম ী শখ হািসনা এবং জাপা চয়ারম ান ও
সংসেদর  িবেরাধীদলীয়  উপেনতা  িজ  এম  কােদরও  সংসেদ  উপি ত
িছেলন। তেব রা ােক গত ই িদন সংসেদ দখা যায়িন।

িফেরাজ রশীদ বেলন, মিসউর রহমান রা ার ব ব  জাপার ব ব  নয়।
এটা কােনা রাজৈনিতক দেলর নতার ব ব  হেত পাের না। এটা রা ার িনজ  ব ব । এই ব েব র
জ  জাপা লি ত। আমরা ঃিখত এবং অপমািনত বাধ করিছ। িতিন বেলন, নরূ হােসন ’৯০-এ জীবন
িদেয় গেছন। য যবুক গণতে র জ  জীবন িদেত পােরন, সই সাহসী যবুেকর িত আমােদর স ণূ

া আেছ। আমরা কখেনা এই ধরেনর ধৃ তা দখাইিন। এই ধরেনর অপমানজনক কথা আমরা কখেনা
বিলিন।

িফেরাজ রশীদ আেরা বেলন, ‘যােদর অতীত নই, বতমােনও িকছুই িছল না, হঠাত্ তােক ম ী বানােনা
হেলা, একটার পর একটা েমাশন দওয়া হেলা। আমরা তা তা ব হেয় গলাম! এ েলা আমরা িদইিন।
এই সংসেদ স িবেরাধী দেলর িচফ ইপ। আিম একিদন বললাম তাজুল ইসলাম চৗধরুী মারা গেছন,
তার িবষেয় ব ব  রাখব।  স (রা া) বেল- আপিন দেবন,  আিম কন নাম  পাঠাব।  এই ধৃ তা  স
দখােত পাের!

িতিন বেলন, ‘ স (রা া) কেরেছ যবুদল। কাথায় আে ালন কেরেছ? কাথায় সং াম কেরেছ? ধু তাই
না,  ধানম ী স েকও স কথা বেলেছ। স গণতে র ছবক দয়। য লখাপড়া কেরিন,  রাতারািত
কাগেজর মালা গলায় িদেয় পিরবহেন নরাজ  সিৃ  কের হঠাত্ কের এখােন এেস বািড়-গািড়র মািলক হেয়
গেছ। স এ ধরেনর ধৃ তা দখায়। আর তার জবাব িদেত আজ সংসেদ দাড়ঁােত হয়। আমরা আজেক খুব

লি ত। এটা স ণূ আমােদর ঘােড় এেস পেড়েছ। আমরা ঃিখত। নরূ হােসেনর গােয় লখাটা িছল
একটা পা ার। সারা িবে র লাক দেখেছ। এটা িছল তার মেনর কথা।’ িফেরাজ রশীদ আেরা বেলন,
‘রা ার এই ব ব  জাপা হণ কের না। তার ব েব র দািয়  আমরা ও আমােদর দল নেব না। স
এমিপ হেয় এখন সংসেদ। পছেন আওয়ামী লীগ না থাকেল স রংপুের নামেতও পারত না।’
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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।
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