
এরশােদর অব া সংকটাপ
িসএমএইেচ ি িটক াল ইউিনেট ভিত, িনউেমািনয়ার আশ া
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জাতীয় পািট (জাপা) চয়ারম ান ও সংসেদর িবেরাধী দলীয় নতা এইচএম এরশােদর
শারীিরক অব া সংকটাপ । রে  িহেমাে ািবন তির না হওয়া,  িলভােরর সম াসহ
শারীিরক বলতায়  ভুগেত থাকা  ৯৩  বছর বয়সী  এরশাদ  গত কেয়ক মাস  ধেরই
িবছানায়। ম লবার িবকােল কাপুঁিন িদেয় তার চ  র আেস। তা িণকভােব তােক
ঢাকা সি িলত সামিরক হাসপাতােল (িসএমএইচ) িনেয় যাওয়া হয়। সখােন কেয়ক
ঘ া থেক রােত আবার বািরধারার বাসায় ফেরন। অব ার অবনিত হেল গতকাল
বধুবার সকাল  সােড় আটটার িদেক তােক আবারও িসএমএইেচ  িনেয়  যাওয়া  হয়।

বতমােন িতিন ি িটক াল ইউিনেট ভিত।

এরশােদর শারীিরক অব া স েক গতকাল িবকােল হাসপাতাল থেক জাপা মহাসিচব মিসউর রহমান
রা া ইে ফাকেক জানান, এরশােদর অব া ভােলা না, গােয় চ  র। িচিক সকরা কােনা দশনাথীেক
ভতের যাওয়ার অ মিত িদে ন না। অ  কে  িটিভ ি েন তার অব া দখােনা হে  দশনাথীেদর।

রা া বেলন, অব ার উ িত না হেল আজকােলর মেধ ই জ িরিভি েত এয়ার অ া েুলে  তােক িস াপুর
িনেয় যাওয়ার িচ া-ভাবনা চলেছ। এরশােদর সে  সাব িণক থাকা তার ব ি গত াফরা ইে ফাকেক
জানান, ম লবার িবকাল থেকই দফায়-দফায় তার র এেসেছ। েরর সে  কাঁপুিন রেয়েছ। এছাড়াও
বেুক কফ জেমেছ। আশ া করা হে - িতিন স বত িনউেমািনয়ায় আ া  হেত পােরন। হাসপাতােল
িচিক সাধীন এরশােদর একিট ছিব পাওয়া গেছ। তােত দখা যায়, নােক পাইেপর মাধ েম এরশাদেক
অি েজন দওয়া  হে ,  চহারা  ফ াকােস।    িসএমএইেচ  এরশাদেক দখেত  যাওয়া  জাপার  সােবক
মহাসিচব এিবএম ল আিমন হাওলাদার িচিক সকেদর বরাত িদেয় ইে ফাকেক জানান, স ার িদেক
এরশাদ  মৃ ের  একটু  কথা  বলার চ া  কেরেছন।  পের ওষধু  িদেয়  তােক ঘমু  পািড়েয়  রাখা  হয়।
িচিক সকরা বেলেছন- েরর কারেণ তার শরীের নানা জিটলতা দখা িদেয়েছ। স েলা িনরসেন সেবা
চ া  করা  হে ।  হাওলাদার  বেলন,  িবেদেশ  িনেয়  যাওয়ার  েয়াজন  রেয়েছ  িকনা  জানেত  চাইেল

িচিক সকরা বেলেছন- এখন পয  য ধরেনর সম া সিটর িচিক সা দেশই স ব। এরশােদর আেরাগ
কামনায় দশবাসীর কােছ দায়া চান হাওলাদার।

এরশােদর আেরাগ  কামনায় দেলর সব েরর নতা-কমী-সমথক ও দশবাসীর কােছ দায়া চেয়েছন তার
ছাট ভাই ও জাপার ভার া  চয়ারম ান িজ এম কােদর। ভাইেয়র সাব িণক খাজঁ রাখেত গতকাল
বিশরভাগ  সময় িতিন িসএমএইেচই  িছেলন। গতকাল সকােল রাজধানীর মিতিঝেল এিজিব কেলািন

কিমউিনিট স টার িমলনায়তেন জাপার িসেলট ও চ ােমর িবভাগীয় সে লেন িজ এম কােদর বেলন,
‘এরশাদ  সােহেবর  শারীিরক অব ার  অবনিত  হেয়েছ।  িতিন  হাসপাতােলর  ি িটক াল  ইউিনেট  ভিত
হেয়েছন।  খাদা  না  ক ক,  তার  িকছু  হেয়  গেল  কী  হেব?  আিম  বিল  এরশােদর  িনেদিশত  পেথ,
নতা-কমীেদর  মতামেতর  িভি েত  গণতাি কভােব  জাপা  চলেব।  এরশাদ  পিরণত  বয়েস  উপনীত

হেয়েছন। অেনেকর মেনই  আেছ, এরশােদর অবতমােন পািটর কী হেব। তার অবতমােন িকছু সম া
হেত পাের। এখন তার নােম যা হে , তখন সটা হেব না। অজন কের িনেত হেব।’ এরশাদ প ী ও
সংসেদর িবেরাধী দলীয় উপেনতা রওশন এরশাদ, জাপার িসিডয়াম সদ  আজম খান, নীল ভ রায়

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

ও মজর (অব) খােলদ আখতারসহ দেলর নতারা গতকাল িদেনর িবিভ  সমেয় হাসপাতােল ছুেট যান।

গতকাল স া সাতটার িদেক জাপা চয়ারম ােনর ডপুিট স সে টাির খ কার দেলায়ার জালালীর
পাঠােনা  এক সংবাদ  িব ি েত  জানােনা  হয়,  ‘এরশাদ  ভােলা  আেছন। িতিন ডা ারেদর ত াবধােন
িসএমএইেচ িচিক সা িনে ন।’

কেয়ক দফায় বিম করায় সবেশষ গত ২২ জুনও িসএমএইেচ এক রাত িছেলন এরশাদ। এর আেগ-পেরও
স ােহ কেয়কবার তােক িসএমএইেচ িনেত হেয়েছ। সবিমিলেয় গত কেয়ক মাস ধের িতিন কখেনা বাসায়,
কখেনা হাসপাতােল িছেলন। িচিক সার জ  আগামী ৩ জুন এরশােদর িস াপুের যাওয়ার কথা িছল।
িবমােনর িটিকটও করা হেয়িছল। এর আেগ আগামীকাল বার বািড়র িনমাণ কাজ দখেত হিলক াের
রংপুর যাওয়ার কথা িছল এরশােদর।

স ত, গত বছর একাদশ সংসদ িনবাচেনর তফিসল ঘাষণার পর অ  হেয় পেড়ন এরশাদ। দীঘিদন
িসএমএইেচ ভিত থাকার পর গতবছর ১০ িডেস র িতিন িস াপুর যান,  দেশ ফেরন ২৬ িডেস র।
রংপুর-৩ আসেন িতিন িত ি তা করেলও অ তার কারেণ একিদেনর জ ও চারণায় যেত পােরনিন।
পের ইল চয়াের সংসদ ভবেন িগেয় ি কােরর কােছ সংসদ সদ  িহেসেব শপথ নন। অব ার খুব
একটা উ িত না হওয়ায় গত ২০ জা য়াির আবারও িস াপুর যান, িফেরন ৪ ফ য়াির। এরপর ইল
চয়াের িগেয় একিদন িকছু েণর জ  সংসেদর অিধেবশেন যাগ দন।
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