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য়াত সােবক রা পিত  জাতীয়  পািটর  চয়ারম ান  েসইন  মুহ দ এরশােদর  িনেদশনা  অ যায়ী  পািটর
ভার া  চয়ারম ান  ও  তার ছাট ভাই িজ এম কােদর দল পিরচালনা  করেবন। আর জাতীয়  সংসেদর
দািয়ে  থাকেবন তার ী  বগম রওশন এরশাদ। এইচ এম এরশােদর মৃতু র পর জাতীয় পািটর সকল
পযােয়র নতা-কমী এ রকম অিভমত কাশ কেরেছন। জীব শায় এরশাদ িজ এম কােদরেক পািটর দািয়
দওয়ার পর থেকই দেলর একিট অংশ দলীয় কায ম এিড়েয় চলেত থােকন। তখন আশ া করা হেয়িছল,

এরশােদর অবতমােন দেলর চয়ারম ান এবং জাতীয় সংসেদ িবেরাধীদলীয় নতা ক হেবন তা িনেয় িজ এম
কােদর ও বগম রওশন এরশােদর নতৃে  দল আবার ভাঙেত পাের। িক  এরশােদর মৃতু র পর সবাই এক
কাতাের দািঁড়েয়েছন। নতারা  বলেছন,  এইচ এম এরশােদর িত  স ান  জািনেয়  তার সবেশষ িস া
অ যায়ী জাতীয় পািট চলেব। কােনাভােবই দল ভাঙেত দওয়া যােব না। বগম রওশন এরশাদ জাতীয়
সংসেদ িবেরাধীদলীয়  নতার  ভূিমকায়  থাকেবন।  আর িজ  এম কােদর  পািটর  চয়ারম ান  িহেসেব  দল
পিরচালনা করেবন। পািটর িসিনয়র কা- চয়ারম ান রওশন এরশাদ সামবার জাতীয় সংসেদ জানাজা শেষ
সাংবািদকেদর  জািনেয়েছন,  এরশােদর  িস া  অ যায়ী  পািট  পিরচালনা  হেব।  এরশােদর   পূরেণ
ঐক ব ভােব তারা জাতীয় পািটেক সামেন এিগেয় নেবন। পািটর মহাসিচব মিসউর রহমান রা া বাংলােদশ

িতিদনেক বেলন, যারা দেল িবশৃ লা করেত চান, তারা িবধা করেত পারেবন না। ভার া  চয়ারম ান
িজ এম কােদর দলেক একতাব  রাখেবন। দল ভেঙ যাওয়ার কােনা ই ওেঠ না। সােবক মহাসিচব
পািটর  িসিডয়াম সদ  এ িব এম ল আিমন হাওলাদার বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,  ‘আমােদর
আ িরক চ া  হেব দলেক ঐক ব  রাখা। দলেক স ানজনক অব ােন  রাখেত ঐেক র কােনা  িবক
নই।’ জাতীয় পািটর নতা-কমীেদর কােছ এরশাদ িছেলন নায়কসম। তারা এরশাদেক ডাকেতন ‘প ীব ’ু

নােম। কােনা কােনা িস াে  নতা-কমীেদর মেধ  িভ মত দখা িদেলও শষ পয  এরশােদর কথাই তারা
মেন িনেতন। এরশােদর কথার িবপে  কখনই যানিন নতা-কমীরা। তাই এরশাদ যভােব চেয়েছন সব

সময় সভােবই চেলেছ জাতীয় পািট। জানা যায়, এরশাদ তর অ  হওয়ার পরই তার দেলর ভিব ৎ
নতৃ  িনেয় আেলাচনা  হয়। এেকবাের শয াশায়ী হওয়ার আেগ িবষয়িট আঁচ করেত পের এরশাদও িজ

এম কােদরেক দেলর ভার া  চয়ারম ান পেদ দািয়  দন। তার জীবনাবসােনর পরপরই দেল নতৃ  িনেয়
আেলাচনা  হয়। তেব জাপার িসিনয়র নতাসহ কমীরা বলেছন, এরশাদ যােক দািয়  িদেয় গেছন তার
নতৃে ই চলেব দল। এরশাদ ৩২ বছের দলেক একিট অব ােন রেখ গেছন। তার অ পি িতেত দল ভাঙা

নয়, বরং আেগর চেয় অেনক বিশ শি শালী হেব। জাপা নতারা বলেছন,  ’৯০-এ মতা ছাড়ার পর
এরশাদ ও জাতীয় পািট িটেক থাকেব এমন ধারণা িছল না অেনেকর। ায় ৩০ বছর ধের জাপা িটেক আেছ
এবং ধান িট দল আওয়ামী লীগ ও িবএনিপর মতায় যাওয়া-না যাওয়া অেনকাংেশ িনভর কের জাতীয়
পািটর সমথেনর ওপর। এ ে  এরশােদর ভূিমকাই িছল মুখ । এিদেক এরশােদর মৃতু েত শূ  হওয়া
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রংপুর-৩ আসেন ক াথী হেবন স আেলাচনা  হেয় গেছ। জানা গেছ, বগম রওশন এরশাদ তার
ছেল শাদ এরশাদেক এ আসন থেক মেনানয়ন িদেত চাইেছন। রংপুরবাসী এরশােদর ছাট ভাই েসইন
মােশদেক এ  আসেন  চাইেছন।  এ  ছাড়া  এরশােদর  ভািতজা  আিসফ  শাহিরয়ােরর  নামও  আেলাচনায়

রেয়েছ। পািটর িসিডয়াম সদ  কাজী মামুন বেলন, পািটর াণশি  িছেলন এরশাদ। তার মৃতু র শাক
শি েত পিরণত কের দলেক এিগেয় িনেত হেব। আমােদর কােছ মৃত এরশাদ এখন জীিবত এরশােদর চেয়
বিশ শি শালী। পািটর সােবক মহাসিচব িজয়াউি ন আহেমদ বাবলু বেলন, ‘দেল কােনা িবভি  হেব না।

িবভি  করেত দব না।’  িতিন  বেলন,  সিঠকভােব রাজনীিত করেত পারেল জাতীয়  পািট এিগেয়  যেত
পারেব।
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