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তণৃমলূ আওয়ামী লীেগ িবশৃ লার মেূল
িবে াহী াথীরা

কাশ : ১০ এি ল ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

উপেজলা পিরষদ িনবাচেন িবে াহী াথীেদর কারেণ িবশৃ লা তির হেয়েছ আওয়ামী লীেগর তণৃমেূল।
দেলর  অভ ের  কা ল  এখন  কাে ।  িবিভ  ােন  ঘটেছ  সংঘাত,  বাকযু ,  হানাহািন  এবং
আহত-িনহেতর ঘটনা। অিধকাংশ উপেজলায় আওয়ামী লীেগর শ  আওয়ামী লীগই। ভয়াবহ কা েল
িবপয  দেলর তৃণমলূ।  ক ীয় আওয়ামী  লীগ ইেতামেধ  িস া  িনেয়েছ,  িবে াহী  াথীেদর িব ে
কােনা  ব ব া  নওয়া হেব না। িক  িবে াহীেদর প াবল নকারী  ম ী-এমিপেদর িব ে  সাংগঠিনক

ব ব া হণ করা হেব। কে র এই িস া  মেন িনেত পারেছন না তৃণমেূলর অ গত নতারা। তাঁেদর
দািব,  িবে াহী  াথীরাই  হেলা  দেলর  িস া  অমা কারী  মলূ  অপরাধী।  আর  িবে াহীেদর
প াবল নকারীরা হেলা অপরাধীর সহেযাগী। মলূ অপরাধীেদর শাি  না িদেয় সহেযাগীেদর শাি  দওয়া
হেব  এটা  কমন  কথা?  সহেযাগীেদর  পাশাপািশ  মলূ  অপরাধী  িহেসেব  িবে াহী  াথীেদর  িব ে
সাংগঠিনক কেঠার শাি মলূক ব ব া হণ করার জার দািব জািনেয়েছন তৃণমেূলর নতারা। জানা গেছ,
সারােদেশ তণৃমলূ নতােদর এ দািবিট আওয়ামী লীগ সভােন ী ও ধানম ী শখ হািসনার কােছ তুেল
ধরেবন দেলর ক ীয় নতারা।  আগামী বার গণভবেন আওয়ামী লীেগর িসিডয়ােমর এক সভা
অ ি ত হেব। সখােন িবষয়িট তুলেবন নতারা। 

উপেজলা পিরষদ িনবাচেন চয়ারম ান পেদ থম থেকই িবে াহী াথী িনেয় নমনীয় আওয়ামী লীগ।

  মেহদী হাসান
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িবে াহ  দমেন  ক  থেক এখন পয  দৃ মান  কােনা  পদে প িনেত  দখা  যায়িন।  নীিতিনধারণী
পযােয়র নতােদর মেুখও এ িনেয় কােনা সাড়া-শ  নই। এ কারেণ তৃণমেূল িবশৃ ল পিরি িতর সিৃ
হেয়েছ। িবএনিপহীন িনবাচনী মােঠ  আওয়ামী  লীেগর িত ী আওয়ামী  লীগই।  ফেল িনেজরা  এেক
অপেরর িব ে  অিভেযাগ তুলেছন। চির  হনেনও িপছপা হে ন না কউ কউ। অেনেক অপ চার কেরও

িতপ েক ঘােয়েলর চ া করেছন। এেত কের তৃণমলূ আওয়ামী লীেগ য চরম িবশৃ লা দখা িদেয়েছ
সিট সবারই জানা। িনেজেদর মেধ  সংঘেষর ঘটনাও অহরহ ঘটেছ। অেনক ােন চলেছ ঠা ডা লড়াই।
যেকােনা সময় বড় ধরেনর সংঘেষর ঘটনা ঘটারও আশ া দখা িদেয়েছ।

এ িবষেয় জানেত চাইেল আওয়ামী লীেগর িসিডয়াম সদ  পীযষূ কাি  ভ াচায জানান, উপেজলায়
িবে াহীেদর  প াবল নকারী  ম ী-এমিপেদর  িব ে  সাংগঠিনক  ব ব া  নওয়ার  িস া  ইেতামেধ
হেয়েছ। তেব িবে াহী  ও তােদর প াবল নকারী  নতােদর (যাঁরা  ম ী-এমিপ নন) িব ে  শাি মলূক
ব ব া হেণর কােনা িস া  হয়িন। িবে াহীেদর শাি  িদেত তৃণমেূলর দািবর িবষয়িট আগামী বার
আওয়ামী লীেগর িসিডয়ােমর সভায় িতিন উ াপন করেবন বেল জািনেয়েছন।

উপেজলা িনবাচনেক ক  কের িবশৃ লার কারেণ ভেঙ পেড়েছ সাংগঠিনক চইন অব কমা ড। দেলর
২১তম সে লেনর মা  পাচঁ  মাস আেগ এ ধরেনর পিরি িতেক িকছুটা  উে গজনক বেল  মেন  করেছ
আওয়ামী লীগ। দেলর সেবা  ফারাম িসিডয়ােমর বঠেক এ িনেয় িব ািরত আেলাচনা হেয়েছ। দেলর
সভােন ী শখ হািসনা বতমান পিরি িতেক  িদেয় এখন থেকই সংগঠনেক গিতশীল ও গাছােত
িনেদশ িদেয়েছন। পের দেলর ক ীয় নতারা িনেজেদর মেধ  আলাপ আেলাচনা ও পিরক না কেরেছন।
৫০ সদে র ৮িট িটেম ভাগ হেয় তারা তৃণমলূ নতােদর কােছ যাওয়ার িস া  িনেয়েছন। দেলর উপেদ া
পিরষদ, িসিডয়াম সদ  এবং ক ীয় নতােদর সম েয় এ িটম গঠন করা হেব। দেলর িসিডয়াম
সদ রা িটম েলােত নতৃ  দেবন। কাউি েলর আগ পয  এ িটম কাজ করেব। নতারা জানান, মলূত

িট টােগট িনেয় সাংগঠিনক সফর করেব আওয়ামী  লীগ। থমত, উপেজলা িনবাচনেক িঘের য সব
এলাকায়  দলীয়  কা ল  চরেম  উেঠেছ  তা  িচি ত  কের  কা ল  মটােনা।  সখােন  দলীয়  শৃ লা
ফরােনা।  ি তীয়ত,  সে লনেক িঘের দল  যেনা  পূণমা ায়  উ ীিবত  থােক,  নিতবাচক রাজৈনিতক
কােনা ই  তির না হয় সিদেক ল  রাখা। কা েল সংগঠন বল হয়, দশেক এিগেয় িনেত ঐক ব

ও শি শালী সংগঠন দখেত চান আওয়ামী লীগ সভােন ী শখ হািসনা— এমন বাতাই তণৃমেূল পৗঁেছ
দওয়া হেব। ২০১৬ সােলর ২৩ অে াবর আওয়ামী লীেগর ২০তম জাতীয় সে লেন টানা অ মবােরর

মেতা  আওয়ামী  লীেগর সভােন ী  িনবািচত  হেয়িছেলন  শখ  হািসনা।  ওই  সে লেন  দেলর  সাধারণ
স াদক হন ওবায় ল কােদর।  আগামী অে াবেরই এ  কিমিটর ময়াদ িতন বছর পূণ  হেব।  দলিটর
দািয় শীল নতারা বলেছন, তণৃমেূল সে লেনর মাধ েম এ কা ল িনরসন করা স ব হেব।

আওয়ামী লীগ নতারা জানান,  জাতীয় িনবাচনেক ক  কেরও দেলর অভ ের এতটা কা ল তির
হয়িন। উপেজলা িনবাচেন তৃণমেূলর স ৃ তা বিশ। তারাই হে  দেলর াণ। তাই দলেক সংগিঠত
রাখেত তৃণমলূেক সেবা   দওয়া হে । তােদর মেধ  িবেভদ থাকেল িত  হেব আওয়ামী লীগ।
তারা জানান, তৃণমেূলর কা ল নানা কারেণ তির হেয়েছ। িবেশষ কের ানীয় এমিপরা অেনক এলাকায়

ভাব  িব ােরর চ া  কেরেছন।  িনেজেদর পছে র  াথীেক জতােত  অেনক এমিপ নৗকার িব ে
অব ান  নন।  এসব  িবষয়েক দলীয়  সভােন ী  শখ  হািসনা  াভািবকভােব  ননিন  বেল  জািনেয়েছন
ক ীয় নতারা। িবে াহীেদর প াবল নকারী ম ী-এমিপেদর দলীয় শৃ লাভে র অপরােধ থেম কারণ

দশােনা  নািটস দওয়া  হেব। এরপর কেঠার সাংগঠিনক ব ব া নওয়ার িস া  গহৃীত হেয়েছ দেলর
ক ীয় কাযিনবাহী সংসেদর সভায়। ধানম ী শখ হািসনা দেলর সেবা  নীিতিনধারণী পযােয়র বঠেক

বেলেছন, নৗকার িবেরািধতাকারীরা  ভিব েত নৗকা তীক পােবন না।  যেহতু তােদর নৗকার াথী
পছ  নয়, তাই তােদর নৗকা নওয়ার েয়াজন নই।

প ম উপেজলা পিরষদ িনবাচেন এ পয  চার ধােপ ৪৪৪ উপেজলার ১৩৬িট উপেজলায় চয়ারম ান পেদ
িবজয়ী হেয়েছন আওয়ামী লীেগর িবে াহী  বা  ত  াথীরা। ৩০৪িট উপেজলায় িজেতেছন মতাসীন
আওয়ামী লীেগর নৗকা তীেকর াথীরা। এরমেধ  ১০৭ জন িবনা িত ি তায় চয়ারম ান িনবািচত
হেয়েছন।  সংসেদ  িবেরাধী  দল জাতীয়  পািট  (জাপা)  ৩িটেত জয়লাভ কেরেছ।  অ িদেক ১৪ দলীয়
জােটর অ তম শিরক রাজৈনিতক দল জাতীয় পািট- জিপর াথী একিট উপেজলায় িবজয়ী হেয়েছন।
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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।

|

 

print | তণৃমূল আওয়ামী লীেগ িবশৃঙ লার মূেল িবে াহী াথীরা | থম পাতা http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/44536/তণৃমূল-আওয়া...

3 of 3 4/10/2019 10:11 AM


