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গভীর রােত সাংবািদকেদর ডেক িজএম
কােদরেক দেলর ভার া  চয়ারম ান করেলন
এরশাদ
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জাতীয় পািট  (জাপা)  চয়ারম ান ও সংসেদর িবেরাধী  দলীয় নতা  এইচএম এরশাদ তার ছাট ভাই
িজএম  কােদরেক আবারও  দেলর ভার া  চয়ারম ান  িহেসেব  ঘাষণা  করেলন।  এবার ধু  িনেজর

া িরত  িচিঠ  িদেয়ই  ঘাষণা  দনিন,  গতকাল  শিনবার  গভীর  রােত  বািরধারায়  িনেজর  বাসায়
সাংবািদকেদর ডেক তােদর সামেনই এই ঘাষণা স িলত িচিঠ পাঠ কের শানান এরশাদ।

দীঘিদন ধের অ  থাকা এরশাদ পায়জামা পা ািব পের ইল চয়াের সাংবািদকেদর সামেন আেসন।
িচিঠিট পড়েত তার ক  হি ল। কেয়ক দফা চ া কের অত  মৃ  কে  িতিন িচিঠ পাঠ শষ কেরন। এেত
তােক  সাহায  কেরন  িজএম  কােদর।  িচিঠ  পড়েত  ক  হেলও  এরশাদ  িছেলন  হািসখুিশ।  ভার া
চয়ারম ান িহেসেব নাম ঘাষণার সময় িতিন িজএম কােদরেক উে  কের বেলন, ‘িমি  কই’।

িচিঠেত এরশাদ উে খ কেরন, তার শারীিরক অ তার কারেণ দেলর িনয়িমত কায ম পিরচালনায় িব
ঘটেছ। এ কারেণ পরবতী িনেদশ না  দওয়া পয  িজএম কােদর ভার া  চয়ারম ান িহেসেব দািয়
পালন করেবন। িচিঠ পড়া শেষ এরশাদ শয়ন কে  চেল যান, কােনা  ননিন। উে খ , এর আেগ
কােদরেক দেলর কা- চয়ারম ান কের বাদ দন। ১১ িদেনর মাথায় আবার তােক কা- চয়ারম ান কেরন।
এর আেগ তােক ভার া  চয়ারম ানও কেরিছেলন, সম িত স পদ থেক বাদ দন। গতকাল ভাইেক
ভার া  চয়ারম ান পদও িফিরেয় িদেলন।

পের সাংবািদকেদর ে র জবােব িজএম কােদর বেলন, গতকাল রােত িতিন এরশােদর বাসায় এেস চেল
িগেয়িছেলন।  পের  আবার  এরশাদ  তােক ডেক  পাঠান।  এরশাদ  সােহব  মেন  করেছন  িতিন  হয়েতা
বিশিদন বাচঁেবন না।  এই কারেণ স বত এত রােত িমিডয়া ডেক এই ঘাষণা িদেলন। কােদর বেলন,

এরশাদ দেলর চয়ারম ান, আর ভার া  চয়ারম ান িহেসেব িতিন ধ ু িটন ওয়াক করেবন। এক ে র
জবােব কােদর বেলন, যতিদন বেঁচ আেছন ততিদন এরশাদই িবেরাধী দেলর নতা থাকেবন, পেররটা
পের দখা যােব। জাপার যু  মহাসিচব হািসবলু ইসলাম জয় এসময় উপি ত িছেলন।
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