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িতিন সামিরক uিদ র্ েছেড় 2৯97 সােল রা পিত িনব র্ািচত হন। মতায় থাকাকােল eরশাদ uপেজলা প িত বত র্ন o মতার িবেক ীকরেণর 
কারেণ শংসা েপেলo সামি কভােব তার শাসনামল াপক সমােলািচত। িবেরাধীেদর কাছ েথেক িতিন 'িবশব্েবহায়া' তকমা পান। মতায় 
থাকাকােল eরশাদ তার 'সব্রিচত' কিবতা o গােনর জ  হািসর েখারাক হন। তার কিবতা েস সমেয় পি কার থম পাতায় কাশ েপত। 
eরশােদর গান িতিদন বাজােনা হেতা িটিভ o েরিডoেত। আিথ র্ক o নারী েকেল ািরেত জিড়েয় সমােলািচত হন eরশাদ। তােক 'গিরব েদেশর 
ধনী রা পিত' বলা হেতা।  
 
eরশােদর শাসনামল েবিশ সমােলািচত হয় দল ভাঙােনা o রাজৈনিতক িডগবািজর কারেণ। 2৯97 সােল িবিভ  দল েভেঙ eরশাদ িত া কেরন 
জাতীয় পািট র্। িমজানুর রহমান েচৗধুরীর েনতৃতব্াধীন আoয়ামী লীেগর eকাংশ o আবদুল মিতেনর েনতৃতব্াধীন িবeনিপর eকাংশ েযাগ েদয় eেত। 
পূব র্বাংলার সােবক মুখয্ম ী আতাuর রহমান খান, াির ার মoদদুদ আহমদ, কাজী জাফর আহমদসহ aেনক রাজনীিতিবদ েযাগ েদন 
eরশােদর সে । eসব েনতার aেনেকi পের eরশাদেক েছেড় যান। জাতীয় পািট র্ a ত চারবার ভােঙ।  
 
2৯97 সােলর সংসদ িনব র্াচন িবeনিপ বজর্ন করেলo আoয়ামী লীগ aংশ েনয়। আে ালেনর মুেখ eরশাদ oi সংসদ েভেঙ িদেয় 2৯99 সােল 
েফর িনব র্াচন েদন। আoয়ামী লীগ o িবeনিপসহ ায় সব দল oi িনব র্াচন বজর্ন কের। eরশাদিবেরাধী আে ালন আরo েবগবান হয়। 
eকতরফা িনব র্াচন eরশাদেক ƣসব্রাচােরর কুখয্ািত eেন েদয়।  
 
গণআে ালেনর মুেখ 2৯৯1 সােলর িডেসমব্ের মতা েথেক পতেনর পর eরশােদর িঠকানা হয় েজলখানায়। টানা ছয় বছর eক মাস কারাগাের 
িছেলন। তার িবরুে  54িট মামলা হয়। দুন িতর দােয় দুিট মামলায় তার সাজা হয়। আমৃতুয্ িতিন েমজর েজনােরল ম র হতয্ার আসািম িছেলন। 
তেব খালাস o a ািহত পান 38িট মামলায়। িতিন ায়i আে প কের বলেতন, মতা ছাড়ার পর কখনo সব্াধীনভােব রাজনীিত করেত 
পােরনিন িতিন।  
 
2৯৯2 সােলর িনব র্াচেন জাতীয় পািট র্ 46 আসন পায়। eরশাদ কারাগাের েথেক িনব র্াচন কের পাঁচিট আসেন জয়ী হন। 2৯৯7 সােলর িনব র্াচেন 
জাতীয় পািট র্ 43 আসন পায়। eরশাদ েফর কারাগাের েথেক িনব র্াচন কের পাঁচিট আসেন জয়ী হন। 2৯৯8 সােলর ৯ জানুয়াির eরশাদ েজল 
েথেক জািমেন ছাড়া পান।  
 
কারামুি র পেরর eরশােদর 33 বছর রাজৈনিতক জীবন িডগবািজ o েণ েণ িস া  বদেলর। 2৯৯৯ সােল িতিন আoয়ামী লীেগর ঐকমেতয্র 
সরকার েছেড় িবeনিপ েনতৃতব্াধীন চারদলীয় েজােট েযাগ েদন। সমকালেক 3121 সােল েদoয়া সা াৎকাের eরশাদ দািব কেরন, িতিনi িছেলন 
েজােটর রূপকার।  
 
eরশাদ েফর 3111 সােল আেলািচত িছেলন তার িদব্তীয় িবেয়র কারেণ। oi বছর কাশ পায় eরশাদ বছর দুi আেগ িবিদশা িসি ক নােমর 
eক ফয্াশন িডজাiনারেক িবেয় কেরেছন। শাহাতা জারাব eিরক eরশাদ নােম তােদর eক বছর বয়সী েছেল আেছ। রাজনীিতেত সি য় হেয় 
oঠা িবিদশােক 3115 সােল তালাক িদেয় েফর আেলাচনার জ  েদন eরশাদ। িবিদশার িবরুে  চুিরর মামলা কেরন।  
 
3117 সােল আবার নাটকীয়তার জ  েদন িতিন। িবeনিপর সে  েজাট করার আেলাচনায় েথেকo েযাগ েদন আoয়ামী লীগ েনতৃতব্াধীন 
মহােজােট। িতন িদন 'a ধ র্ান' েশেষ 3117 সােলর 29 িডেসমব্র নাটকীয়ভােব মহােজােটর প েনর সমােবেশ েযাগ েদন। 3117 েথেকi 
মহােজােট রেয়েছন eরশাদ। িতিন িবeনিপিবহীন 6 জানুয়ািরর িনব র্াচন বজর্ন কের আবারo আেলাচনার জ  েদন। েভাট বজর্ন করেলo ম ী 
ময র্াদায় ধানম ীর িবেশষ দূত হন। তেব তার ী রoশন eরশােদর েনতৃেতব্ জাতীয় পািট র্র eকাংশ েভােট aংশ েনয়।  
 
311৯ সাল েথেক নরেম-গরেম িছেলন eরশাদ। কখনo সরকােরর কড়া সমােলাচনা করেতন, আবার কখনo আoয়ামী লীেগর ভূয়সী শংসা 
করেতন। eকাদশ সংসদ িনব র্াচেন িবeনিপর েচেয় ায় চারগুণ আসন েবিশ েপেয় ধান িবেরাধী দল হয় জাতীয় পািট র্। তেব েভােটর আেগ 
েথেকi aসু  িছেলন eরশাদ। িতিন গত বছেরর 31 নেভমব্র েশষবােরর মেতা রাজৈনিতক কম র্সূিচেত ব ৃতা কেরন। েসিদন িতিন বেলিছেলন, 
a  েকােনা রাজনীিতক তার মেতা িনয র্াতেনর িশকার হনিন।  
 
গত িনব র্াচেনর আেগ-পের চারবার িস াপুের িচিকৎসা েনন eরশাদ। িছেলন না েভােটর চােরo। িনব র্াচেনর পর থেম েছাট ভাi িজeম কােদর 
eবং পের ী রoশন eরশাদেক uপেনতা কের িতিন িনেজi িবেরাধীদলীয় েনতার পেদ বেসন। আমৃতুয্ e পেদ িছেলন। তেব সংসেদ 
িগেয়িছেলন মা  eকিদন, হুiল েচয়াের কের।  

 


