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জািতর  িপতা  ব বnু  েশখ  মিুজবরু  রহমান,  pধানমntী  েশখ  হািসনা  eবং  নbiেয়র  ৈsরাচারিবেরাধী
আেnালেন শহীদ নরূ েহােসনেক িনেয় আপিtকর মnেবয্র জনয্ সংসেদ িনঃশতর্  kমা চাiেলন জাতীয় পািটর্ র
(জাপা) মহাসিচব o সংসেদর িবেরাধী দলীয় িচফ iপ মিসuর রহমান রা া। গতকাল বুধবার সংসেদ
বয্িkগত ৈকিফয়ত pদান সংkাn কাযর্pণালী িবিধর 274 িবিধেত ে ার িনেয় িনেজর েদাষ sীকার কের
িতিন সংkুb সবার কােছ kমা চান।
uপিsত  সকল  সংসদ  সদসয্েক  uেdশয্  কের  রা া  বেলন,  আিম  eকটা  ভুল  কেরিছ।  eজনয্  ei  সংসেদ
িনঃশতর্  kমাpাথর্ী। নূর েহােসনেক িনেয় আপিtকর বkেবয্র িবষেয় িতিন বেলন, 10  নেভmর ‘গণতnt
িদবস’   িনেয় জাপার aভয্nরীণ eকিট েছােটা সভা িছল। বাiের েকােনা মাiক িছল না। েভতের সাun
বেkর  মাধয্েম  আমরা  কথা  বিল।  eকiিদেন  ‘শহীদ  নরূ  েহােসন  িদবস’o  িছল।  পুেরােনা  ঢাকা  েথেক
আমােদর িকছু েলাক aনু ােন eেসিছেলন। আসার পেথ তারা নূর েহােসন চtের নেত পান, eরশাদেক
গালাগািল করা হেc। তারা eেস আমােদর eখােন েসিট বেলন। আিম দেলর মহাসিচব িহেসেব তােদর শাn
থাকেত বিল।
জাপা মহাসিচব আেরা বেলন, 2014 সােল গিঠত সরকাের আিম pিতমntীর দািয়t পালন কির। ম লবার
ei  সংসেদ  aেনেক  কথা  বেলেছন।  আিম  মেন  কির,  তারা  আমােক  শাসন  কেরেছন।  আিম  eকটা  ভুল
কেরিছ। eজনয্ আিম নূর েহােসেনর পিরবােরর কােছ kমা েচেয়িছ, তার মােয়র কােছ িচিঠ িদেয়িছ। eিট
িনেয় িববিৃতo িদেয়িছ।
ব বnুেক  িনেয়  েকােনা  আপিtকর  মnবয্  কেরনিন  দািব  কের  রা া  বেলন,  আিম  pিতমntী  থাকেত  ei
সংসেদ aেনক কথা বেলিছ। ei সংসেদ দাঁিড়েয় aজsবার ‘জয়বাংলা’ বেলিছ। aজsবার জািতর িপতা
বেলিছ। জািতর িপতােক িনেয় যিদ আিম েকােনারকম ভুল বেল থািক, তার জনয্o kমাpাথর্ী। িনঃশতর্  kমা
চািc।
মিসuর  রহমান  রা া  বেলন,  বয্িkগতভােব  আিম  মেন  কির,  আমার  দল  kমতায়  eেলo  মntী  হেত
পারতাম না। pধানমntী আমােক মntী কেরেছন। আমােক aেনক েsহ করেতন, ভােলাবাসেতন। তার সে
আমার ei ভােলা সmকর্ i থাকেব বেল মেন কির। কাuেক কটাk কের িকছু বলেত চাi না। আমার বলায়
ভুল হেত পাের। িতিন বেলন, eরশাদ িল কের মা ন বা না মা ন, eিট সতয্ েয—নূর েহােসন মারা
েগেছন।
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