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িজeম কােদরেক েফর ‘u রসূির’ করেলন eরশাদ 
 
িস া  aটুট রাখেত eরশােদর বাসার িনেচ কম েদর পাহারা 

েছাট ভাi িজ eম কােদরেক দেলর ‘েকা-েচয়ার ান’ পদ িফিরেয় েদoয়ার eকিদন পেরi িনেজর aবত র্মােন ভিব ত্ u রসূির 
িহেসেব আেগর েঘাষণাo পুনব র্হাল করেলন জাতীয় পািট র্ (জাপা) েচয়ার ান eiচ eম eরশাদ। গতকাল শিনবার eরশাদ িনেজর 
সব্া িরত ‘সাংগঠিনক িনেদ র্শ’ িশেরানােমর eক িচিঠেত েঘাষণা েদন, তাঁর aবত র্মােন o িচিকত্সার জ  িবেদেশ থাকাব ায় িজ eম 
কােদর দেলর েচয়ার ান িহেসেব দািয়তব্ পালন করেবন। গত 33 মাচ র্ রােত িজ eম কােদরেক ‘েকা-েচয়ার ান’ পদ েথেক 
a াহিত েদoয়ার 22 িদেনর মাথায় বৃহ িতবার তাঁেক ei পেদ পুনব র্হাল কেরন eরশাদ। uে খয্, 3127 সােলর 28 জানুয়াির িজ 
eম কােদরেক েকা-েচয়ার ান করা হয়। 

গতকাল eরশাদ তাঁর িচিঠেত uে খ কেরন, ‘গত 33 মাচ র্ আমার সব্া িরত eকিট সাংগঠিনক িনেদ র্শ জাির কেরিছলাম, যা িবিভ  
গণমা েম চািরত হেয়িছল। u  সাংগঠিনক িনেদ র্শ a  সাংগঠিনক িনেদ র্শ দব্ারা বািতল  েঘাষণা করিছ। আিম আবােরা জাতীয় 
পািট র্র সব র্ েরর েনতা-কম েদর রণ কিরেয় িদেত চাi েয আমার aবত র্মােন বা িচিকত্সাধীন aব ায় িবেদেশ থাকাকােল পািট র্র 
বত র্মান েকা-েচয়ার ান েগালাম েমাহা দ কােদর জাতীয় পািট র্র েচয়ার ান িহেসেব দািয়তব্ পালন করেবন। a  সাংগঠিনক িনেদ র্শ 
দব্ারা পুনব র্হাল করলাম।’ 

eরশাদ গত 2 জানুয়াির িজ eম কােদরেক দেল তাঁর u রসূির েঘাষণা কেরন। পরিদন তােক সংসেদ িবেরাধী দেলর uপেনতা 
িহেসেবo মেনানয়ন েদন। eরপর 33 মাচ র্ রােত ‘সাংগঠিনক কায র্ েম থ র্তা’ o ‘দেল িবেভদ’ ƣতিরর কথা uে খ কের 
আকি কভােব কােদরেক েকা-েচয়ার ােনর পদ েথেক সিরেয় েদন। 5 জানুয়াির eক ‘সাংগঠিনক িনেদ র্েশ’ িজ eম কােদরেকo 
িবেরাধীদলীয় uপেনতার পদ েথেক aপসারণ কেরন eরশাদ। oiিদনi uপেনতার পেদ তার লািভিষ  কেরন রoশন eরশাদেক। 
রoশন iিতমে  uপেনতা িহেসেব সংসেদর ি কােরর সব্ীকৃিতo েপেয়েছন। ফেল uপেনতার পেদ িজ eম কােদেরর েফরার সুেযাগ 
আপাতত েনi। 

িজ eম কােদরেক েকা-েচয়ার ান o িবেরাধীদেলর uপেনতার পদ েথেক aপসারেণর িতবােদ কেয়কিদন ধের রংপুের েনতা-কম রা 
িতবাদ করেত থােকন। িস া  তয্াহাের eরশাদেক বা  করেত গেড় েতালা হয় ‘জাতীয় পািট র্ ঐকয্েজাট’। eর ানাের গত 

বৃহ িতবার ঢাকায় জাতীয় ে স ােবর সামেন মানবব নo করা হয়। oi মানবব ন েথেক িজ eম কােদরেক 6 eি েলর মে  
েকা-েচয়ার ান পেদ পুনব র্হােলর জ  eরশাদেক আি েমটাম েদoয়া হয়। আি েমটােমর সময়সীমা aিত া  হoয়ার আেগরিদনi 
ভাiেক ‘েকা-েচয়ার ান’ পদ িফিরেয় েদন eরশাদ। 

eরশাদ েযন তাঁর eবােরর িস া  আর পিরবত র্ন করেত না পােরন eবং দেল িজ eম কােদর িবেরাধীরা েযন নতুন কের আর 
‘ষড়য ’ করার সুেযাগ না পান, েসi লে য্ গতকাল সকাল েথেক িদনভর eরশােদর বািরধারার বাসার িনেচ পাহারায় বেসন শতািধক 
কম । যােদর েবিশরভাগi িছেলন রংপুেরর, ঢাকার িবিভ  ান েথেকo িকছু কম  তােদর সে  েযাগ েদন। রাজধানীর বনানীেত জাপা 
েচয়ার ােনর কায র্ালেয়o গতকাল িদনভর aব ান েনন শতািধক কম । ei পিরি িতেত দেলর েজয্  েনতারা দুiিদন ধের eরশােদর 
বাসা-কায র্ালয় eিড়েয় চলেছন। 

 


