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পািকsােনর  সােবক  সামিরক  শাসক  েজনােরল  পারেভজ  েমাশাররেফর
মৃতুয্দেnর আেদশ িদেয়েছ পািকsােনর eকিট িবেশষ আদালত। রা েdােহর
মামলায়  তার  িব েd  e  রায়  েদয়  িতন  জন  িবচারেকর  সমnেয়  গিঠত
আদালত। তার িব েd দােয়র করা e মামলািট 2013 সাল েথেক ঝুেল
িছেলা।  পািকsােনর  iিতহােস  েবসামিরক  আদালেত  ei  pথম  েকােনা
সামিরক  বয্িkেtর  িবচার  o  রায়  pকাশ  করা  হেলা।  তেব  েমাশাররফ
বেলেছন তার বkবয্ না েনi রায় িদেয় েদয়া হেয়েছ।

পারেভজ  েমাশাররফ  সামিরক  aভুয্tােন  1999  সােল  kমতা  দখল
কেরন। েpিসেডn িহেসেব 2001 েথেক 2008 সাল পযর্n kমতায় িছেলন
িতিন।  যােক  utখাত  কের  েমাশাররফ  kমতা  দখল  কেরিছেলন,  েসi
মুসিলম িলগ েনতা নoয়াজ শিরফ েফর pধানমntী িনবর্ািচত হেল 2013
সােল  ei  মামলা  করা  হয়।  2016  সােল  তােক  িচিকtসার  জনয্  িবেদেশ
যাবার aনুমিত েদয়া হেয়িছেলা। বতর্ মােন িতিন দবুাiেত aবsান করেছন।

মামলার িবsািরত:2007 সােলর নেভmর মােস েমাশাররফ সংিবধান
sিগত  কের  জ ির  আiন  জাির  কেরন।  ei  ঘটনায়  পািকsােন  িবেkাভ

ছিড়েয় পেড়। iমিপচেমn eড়ােত 2008 সােল পদতয্াগ কেরন িতিন। তার জনয্ আেরা দঃুসংবাদ হেয় আেস 2013 সােলর
িনবর্াচন।   েসi  িনবর্াচেন  িজেত  pধানমntী  িনবর্ািচত  হন  নoয়াজ  শরীফ  যােক  সামিরক  aভুয্tােন  utখাত  কেরিছেলন
েমাশাররফ। নoয়াজ  পুনরায়  kমতায়  eেল  2014  সােলর  মাচর্  মােস  েমাশাররেফর  িব েd রা েdােহর  মামলা  দােয়র  হয়।
পািকsােনর আiন aনযুায়ী, রা েdােহর সেবর্াc সাজা মতুৃয্দ ।

িরিভu  করেব  পািকsান:  পািকsােনর  pধানমntী  iমরান  খােনর  িবেশষ  সহকারী  েফরেদৗস  আিশক  আoন  বেলেছন,

েমাশাররফেক  েদয়া  িবেশষ  আদালেতর  মৃতুয্দেnর  আেদশিট  িরিভu  করেব  সরকার।  pধানমntী  েদেশ  েফরার  পর  আiিন
িবষয় েলা পযর্ােলাচনা কের বাsবিভিtক পদেkপ gহণ করা হেব। ম লবার রায় pকােশর পর তাtkিণকভােব iসলামাবােদ
সাংবািদকেদর eক িbিফংেয় িতিন eসব কথা বেলন। iমরান খান েসৗিদ আরবসহ মধয্pােচয্র কেয়কিট েদেশ সফের আেছন।

েমাশাররেফর  কয্ািরয়ার:1998  সােল  িতিন  পািকsান  েসনাবািহনীর  pধান  িনযুk  হন।  1999  সােলর  েম  মােসর
কারিগল যুেd েসনাবািহনীর জিড়ত থাকা  িনেয়  তখনকার pধানমntী  নoয়াজ শরীেফর সােথ সmেকর্  ফাটল  ধের েজনােরল
েমাশাররেফর। eর ধারাবািহকতায় oi বছরi রkপাতহীন eক kয্’র মাধয্েম kমতায় আেরাহন কেরন েমাশাররফ। 2008
সাল পযর্n েpিসেডn িছেলন িতিন। ei সমেয়র মেধয্ eকািধকবার আততায়ীর হামলা েথেক রkা েপেয়েছন িতিন।

  iেtফাক েডs
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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যুkরাে র ‘সntাসিবেরাধী যুেd’ সমথর্ন o ভূিমকা পালেনর জনয্ আnজর্ ািতকভােব সুপিরিচত িছেলন েজনােরল েমাশাররফ।
যিদo eকারেণ sেদেশ বয্াপক িবেরািধতার িশকার হেত হয় তােক। 2013 সােলর িনবর্াচেন pিতdিndতা করার িতিন েদেশ িফের
আেসন। িকn  আদালেতর  িনেষধাjার  কারেণ  বয্থর্  হন।  aসুs  থাকার  মামলার  নািনেত মাt  দ’ুবার  হািজরা  িদেয়িছেলন
িতিন। 2014 সােলর eিpেল িতিন করািচেত চেল আেসন। েসখােন দবুছর থাকার পর আবার েদশতয্াগ কেরন।
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