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েপেরেছন বেল তাঁরা মেন কেরন। তা ছাড়া িবeনিপেত দুজন েনতা সাব র্ িণক রাজনীিত কেরন বেল আেলাচনা 
আেছ। তাঁরা হেলন িমজর্া ফখরুল o দেলর িসিনয়র যু  মহাসিচব িরজভী আহেমদ। ফখরুল সংসেদ েগেল দেলর 
সাংগঠিনক o a া  কােজর িকছুটা িত হেতা বেলo েকu েকu মেন কেরন। aথচ িমজর্া ফখরুল িনেজi শপথ 
েনoয়ার পে  িছেলন eবং সরকােরর সে  িতিনi েযাগােযাগ করিছেলন বেল eকিট গু ন গত িতন মাস ধের 
িবeনিপর েভতর েথেকi ছড়ােনা হেয়েছ। aেনেকর মেত, eর সে  দলিটর িসিনয়র aিধকাংশ েনতা জিড়ত 
িছেলন। কারণ ফখরুল ছাড়া aপর েকােনা িসিনয়র েনতা জয়লাভ কেরনিন। ফেল েবিশর ভাগ েনতাi সংসেদ 
যাoয়ার েঘার িবেরাধী িছেলন। e aব ায় ফখরুল সংসেদ েগেল দেলর oi েনতােদর টােগ র্ট হেতন। 

যিদo সংসেদ না যাoয়ার যুি  িহেসেব রাজনীিতর a  িহসাব-িনকাশo িবeনিপ েনতােদর কােছ িছল। িক  
ফখরুলেক িনেয়i দেলর েভতের েবিশ সমােলাচনা হেয়েছ যা িতিন জানেতন। eমনিক aনানু ািনক আেলাচনায় 
েকu েকu তাঁেক ‘দালাল’ বলেতo ছােড়নিন। ফেল ফখরুল সংসেদ েগেল েনতােদর চােপ দেল েকাণঠাসা হoয়ার 
স াবনা িছল। আর ফখরুল eটাi সবেচেয় েবিশ িবেবচনায় েনন বেল তাঁর ঘিন  সূ গুেলা েথেক জানা জানা 
যায়। 

তেব e িবষেয় িমজর্া ফখরুল iসলাম আলমগীর কােলর ক েক বেলন, ‘আসেল আিম দেলর জ  সময় েদoয়ার 
কথা িচ া কেরিছ। িদব্তীয়ত, আিম িবeনিপর মহাসিচব eবং ঐকয্ ে র মুখপা —eিটo িচ া কেরিছ। সব 
েশেষ দেলর ভার া  েচয়ার ােনর সে o e িবষেয় কথা বেলিছ। সবিদক িবে ষণ কেরi আিম শপথ েনiিন।’ 
eক ে র জবােব িতিন বেলন, ‘িনব র্ািচত eমিপরা সংসেদর েভতের কাজ করেবন। আর আিমসহ দেলর িসিনয়র 
েনতারা সংসেদর বাiের কাজ করব।’ eটাi ‘রাজৈনিতক েকৗশল’ বেল দািব কেরন ফখরুল। 

e িবষেয় ডা. জাফরু াহ েচৗধুরী বেলন, ‘কী কারেণ ফখরুল শপথ েননিন তা না জানেলo ধারণা করেত পাির।’ 
িতিন বেলন, ‘ ায়ী কিমিটসহ িবeনিপর িসিনয়র aিধকাংশ েনতা সংসেদ যাoয়ার িবরুে  িছেলন। তাঁেদর েকu 
েকu আড়ােল ফখরুেলর িবরুে  নানা কথা বেলেছন। ফেল ফখরুল সংসেদ েগেল oi েনতারা তাঁর িবরুে  নানা 
ক কািহনী ছড়ােতন। েদর হাত েথেক ফখরুল ে েচ েগেছন।’ 

 


