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সমকাল িতেবদক

স ান এিরকেক িনেয় মিকেত আেছন বেল দািব কেরেছন য়াত জাতীয় পািটর চয়ারম ান ও সােবক রা পিত

েসইন মহু দ এরশােদর সােবক ী িবিদশা। গতকাল বার িসেড  পােকর বাসায় এক সংবাদ সে লেন

িবিদশা ও এিরক এরশাদ 'জনই অিভেযাগ কেরেছন, এরশােদর ছাট ভাই ও জাতীয় পািটর বতমান চয়ারম ান

িজএম কােদর তােদর মিক-ধমিক িদে ন এবং এিরেকর স ি  হািতেয় নওয়ার চ া করেছন।

সংবাদ সে লেন এরশাদপু  এিরক জানান, তার স েদর ওপর চাচা িজএম কােদেরর চাখ পেড়েছ। এ জন

িতিন নানা ফি  আঁটেছন। িবিদশা জার কের আমস িনেয় বাসায় েবশ কেরেছন- এমন অিভেযাগ নাকচ কের

এিরক জানান, এসব িমথ া অিভেযাগ। তার মা ায় আেসনিন, এিরকই তােক বাসায় ডেক এেনেছন। কারণ

িতিন তার মােয়র সে ই থাকেত চান।

িবিদশা বেলন, িতিন মা িহেসেব তার স ানেক কােছ চান। স অসু । বাবা মারা যাওয়ার পর অন রা িবেশষ

কের তার চাচা এিরেকর সে  তােক যাগােযাগ করেত দনিন। সব িকছরু রকড তার কােছ আেছ বেলও দািব

কেরন সােবক এরশাদপ ী।

িবিদশা অিভেযাগ কের বেলন, তারা এিরকেক চান। এিরক মােন হেলা এিরেকর া । এিরেকর স দ তারা

হািতেয় িনেত চান। অথচ তার ওপর মানিসক ও শারীিরক িনযাতন করা হেয়েছ, যা আিম গণমাধ েমর সামেন

বলেত পারিছ না। এিরক তার সে  থাকার জন  লড়াই করেছ এবং তােক িনেয়ই জীবনটা কািটেয় িদেত চায়।

িজএম কােদরেক উে শ কের িবিদশা বেলন, আপনারা নাংরািম করেবন না। আপনারা কাদা ছাড়াছিুড় করেল
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বেস থাকব না।

িজএম কােদরসহ জাতীয় পািটর অেনেক তােক রাজনীিতর জন  মিক মেন করেছন দািব কের িবিদশা বেলন,
আেগ িতিন সফলভােব রাজনীিত কেরেছন। সামেনও করেত পােরন। তাই তারা তােক ট মেন করেতই পােরন।

তেব সবিকছরু আেগ তার স ান। স ােনর সে  িনরাপেদ থাকার জন  ধানম ীর কােছ আেবদন কেরন িতিন।

ইেতামেধ  িনরাপ ার জন  এিরক ধানম ীর কােছ আেবদন কেরেছন বেলও জানান িতিন।

সাংবািদকেদর িবিদশা বেলন, আইনজীবীেদর সে  আলাপ করিছ। যসব পদে প নব, আপনােদরও সসব

জানাব।

িজএম কােদরসহ কেয়কজেনর িব ে  অিভেযাগ কের িবিদশা জানান, তারা তােক মিক িদেয় বেলেছন,
দাঁতভাঙা জবাব দওয়া হেব। হয়েতা তারা তােক এবং তার স ােনর কােনা িত করেত পােরন। িতিন বেলন,
তারা তার স ােনর িত করেত চান কন? যা করার তার সে  ক ন- এিরেকর সে  নয়।
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