
 

 / 08.04.19 

এরশােদর সব স দ াে  দান 

সমকাল িতেবদক 

জাতীয় পা র (জাপা) চয়ার ান েসইন হ দ এরশাদ তার সব াবর ও অ াবর স ি  িনেজর গড়া াে  দান কেরেছন। িতিন 
িনেজসহ প চজনেক িনেয় গঠন করা ওই াে  গতকাল রাববার াবর-অ াবর সব স দ দান কেরেছন ৯০ বছর বয়সী এই 
রাজনীিতিবদ। জাপার িসিডয়াম সদ  এস এম ফয়সাল িচশিত সমকালেক এ ত  িনি ত কেরেছন। 
 
ফয়সাল িচশিত জািনেয়েছন, িবেরাধীদলীয় নতা এরশাদ তার ছেল এিরখ এরশাদ, একা  সিচব মজর (অব.) খােলদ আ ার, 
চাচােতা ভাই ল ও তার ি গত কমকতা মাহা দ জাহা ীরেক াি  কেরেছন। তেব এেত নই ী রওশন এরশাদ ও ভাই িজ 
এম কােদেরর নাম। 
 
জাপা  জািনেয়েছ, এরশাদ াে  আ মািনক ৭০ কা  টাকার স দ দান কেরেছন। এর মে  রেয়েছ বািরধারার িসেড  
পােকর ব তল বাসভবন, লশােনর  াট, বাংলামটেরর বািণিজ ক ভবন, রং েরর বসা িত ান ও বাসভবন, াংেক ১০ 
কা  টাকার ায়ী আমানত ও িঁজবাজােরর িবিনেয়াগ।  

 
গত কেয়ক মাস ধেরই বাধক জিনত নানা রােগ গেছন এরশাদ। গত বছেরর সে র থেক চলিত বছেরর জা য়াির পয  চারবার 
িস া ের িচিকৎসা নন। একাদশ সংসদ িনবাচেন একিদেনর জ ও ভােটর চাের অংশ িনেত পােরনিন অ তার কারেণ। 
িনেজর ভাটও িদেত পােরনিন। ভােটর আেগ ও পের দীঘ সময় সি িলত সামিরক হাসপাতােল িচিকৎসাধীন িছেলন। ভােটর পর 
ইলেচয়াের শপথ নন। মা  একিদন সংসদ অিধেবশেন যাগ িদেয়েছন িতিন।  

 
জাপা  জািনেয়েছ, দলীয় চয়ার ােনর শারীিরক অব া ি িতশীল হেলও বাধক জিনত রাগ তােক কা  কের ফেলেছ। 
জীব শােতই িনেজর স দ িবিলব েনর কাজ শষ কেরেছন এরশাদ, যােত তার অবতমােন কােনা িবেরাধ ি  না হয়। াবর-
অ াবর স দ িবিলব ন হেলও এরশােদর রাজৈনিতক উ রািধকারী িনধারণ িনেয় দল েত অি রতা চলেছ।  
 
গত জা য়ািরেত এরশাদ তার ভাই িজ এম কােদরেক উ র ির ঘাষণা কেরন এবং িবেরাধীদলীয় উপেনতা মেনানীত কেরন। িক  
২২ মাচ িজ এম কােদরেক দেলর কা- চয়ার ান পদ থেক অপসারণ কেরন। পেরর িদন তােক উপেনতার পদ থেকও সিরেয় দন। 
তখন ধারণা করা হেয়িছল, ী রওশন হেত যাে ন সােবক রা পিত এরশােদর উ র ির। তেব গত ৫ এি ল িজ এম কােদরেক 

নবহাল কেরন কা- চয়ার ান পেদ। পেরর িদন ঘাষণা দন, ছাট ভাই হেবন তার রাজৈনিতক উ রািধকারী। 
 
১৯৯০ সােল গণআে ালেনর েখ মতা ছাড়ার পর জেল যান এরশাদ। ১৯৯৭ সােল জািমেন ি  পান। ২০০০ সােল িতিন ঘাষণা 
দন, বছর ই আেগ িবিদশােক িবেয় কেরেছন। এিরখ নােম তার এক বছর বয়সী ছেল আেছ। তার এ ঘাষণায় সারােদেশ 

আেলাচনা-সমােলাচনা ি  হয়। ২০০৫ সােল িবিদশার সে  িববাহিবে দ হয় এরশােদর। এিরেখর বয়স এখন ২০।  
 
 

 


