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জাট ছাড়েলন পাথ । মিক লবার পািটর । িবএনিপর ওপর িবর  অ  শিরকরাও

অি  মিকেত ২০ দল

জাটেক না  জািনেয় চার এমিপর শপথ হণ, অব া-অবেহলা,  অিতমা ায় ঐক টমুখী হওয়াসহ নানা
কারেণ িবএনিপর ওপর ু  ২০-দলীয় জােটর শিরক দল েলা। এরই মেধ  জাট ছেড়েছ ব াির ার
আ ািলভ রহমান পােথর দল বাংলােদশ জাতীয় পািট-িবেজিপ। মিক িদেয়েছ জােটর শিরক দল লবার
পািটর চয়ারম ান ডা. মা ািফজরু রহমান ইরান। িতিন বেলেছন, ‘২৩ ম’র মেধ  ঐক ট না ছাড়েল ২০
দেল থাকব না।’ জােটর অ তম বড় শিরক জামায়াত িনেজই সংকেট। সং ারপি েদর িনেয় বকায়দায় এ
দলিট। তারাও এখন িবএনিপ িনেয় ভাবেছ না বেল জানা গেছ।

নানা কারেণ িবএনিপর ওপর িবর  জােটর শিরক দল এলিডিপ, কল াণ পািট, খলাফত মজিলশসহ অ
দল েলা। িশগিগরই িবএনিপ কাযকর কােনা উেদ াগ না িনেল ২০-দলীয় জােট িবে ােহর শ া রেয়েছ।
এেত িবএনিপেক সবাই ছেড় চেল যেত পাের বেল জানা গেছ। িবএনিপর ায়ী কিমিটর সদ  গেয় র
চ  রায় বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘ জােটর নতােদর মেধ  মান অিভমান বা িকছু ভুল বাঝাবুিঝর সৃি
হেয়েছ। তেব এ েলা িঠক হেয় যােব। খবু িশগিগরই জােটর বঠক হেব আশা করিছ। সব ভুল দূর হেব।’
িবএনিপ সূে  জানা গেছ, দেলর চার এমিপর শপথেক িঘের দেলর িভতেরই সংকেটর সৃি  হয়। পিরি িত
এমন অব ায় িগেয় দাড়ঁায়, যােত দল ভেঙ যাওয়ার উপ ম হয়। িবষয়িট আঁচ করেত পের দেলর ভার া
চয়ারম ান তােরক রহমান অেনকটা বাধ  হেয়ই চার এমিপর শপেথ রািজ হন। তেব দেলর িভতরকার সংকট

এখেনা কােটিন। এসব কারেণ ঐক ট বা ২০ দেলর সে  এ িনেয় কােনা বঠকও করেত পােরিন দলিট।
এমনিক দেলর  সেবা  নীিতিনধারণীয়  ফারাম  ায়ী  কিমিটর  সদ রাও  চার  এমিপর  শপেথর  িবষেয়
জানেতন না।

জানা যায়, দীঘিদন ধেরই ২০-দলীয় জােট চরম সংকট চলেছ। শিরক দেলর নতােদর অিভেযাগ, জােটর
বঠেক কাযকর কােনা  িস া  হয়  না।  িমিটং  হয়  নােম মা ।  ঐক ট গঠেনর  পর  সব িস া  হয়
সখােনই। সবিকছেুতই ঐক টেক অিতমা ায়  দওয়া হয়। কােনা কমসূিচও জােটর বঠেক হয়

না। অথচ বা বায়েনর ে  জাটেক সামেন চায় িবএনিপ।

সূ মেত, দীঘিদেনর ােভর সে  স িত যু  হেয়েছ িবএনিপর একক িস াে  তােদর পাচঁ নতার শপথ।
এ িস া  নওয়ার আেগ জােটর সে  আেলাচনা না করায় তােদর াভটা তী  হেয়েছ। তােদর ব ব ,
২০ দল িনবাচনী জাট। িনবাচেন যাওয়ার িস া  নওয়ার আেগ তােদর মতামত নওয়া হেলও এমিপেদর
শপথ নওয়ার  আেগ  তােদর  মতামত জানার  েয়াজনই  মেন  করা  হয়িন।  তাছাড়া  ২০-দলীয়  জােটর
রাজৈনিতক িস া  িছল,  এ  সরকার  ও সংসদেক বধতা  না  দওয়া। িবএনিপ কেয়কিদন  আেগও সই
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িস াে ই িছল। হঠাৎই তােদর পুেরাপুির ইউটােন চরম ু  হন জােটর শিরক দেলর নতারা।

িবএনিপর ায়ী কিমিটর সদ  ও ২০ দেলর সম য়ক নজ ল ইসলাম খান বেলন, ‘আমােদর মেধ  কখেনা
কখেনা মেতর িবেরাধ থাকেতই পাের। িক  এটা খবুই সামিয়ক। এটা আবার িঠক হেয় যােব। যারা ২০ দেল
আেছন তােদর কউ গণত  পুন ােরর লড়াইেয়র িব ে  না। দশ, াধীনতা-সাবেভৗম  এবং গণতে র

ে  ২০ দেলর সবাই এক।’

িবএনিপর িনভরেযাগ  সূ  জািনেয়েছ, এতিদন শিরক দল েলার অিভেযাগ ও াভ আমেল না িনেলও পাথ
সের যাওয়ার পর িবেরাধ কমােত আেলাচনা  কেরেছ িবএনিপ নীিতিনধারেকরা। এ ব াপাের দেলর ায়ী
কিমিটর এক সদ েক দািয়  দওয়া হেয়েছ। িতিন পােথর সে  গতকালই কথা বেলেছন। খুব িশগিগরই
জােটর বঠক ডাকা হেব। পাথেকও ওই বঠেক আম ণ জানােনা হেব বেল জানা গেছ। জােটর শিরক দল

কল াণ পািটর চয়ারম ান সয়দ মুহা দ ইবরািহম বীর- তীক বেলন, ‘িবএনিপ নতােদর শপেথর আেগ
২০ দেলর নতারা অ ত আিম িনি তভােব এ সে  ঘুণা েরও িকছ ুজািন না। গণমাধ েমর বােদ জানেত
পারলাম,  িবএনিপর অিত শীষ  নতারাও  জানেতন  না।  এ  িদেক জােটর  শিরক দল  জামায়ােতর সে
িবএনিপর দূর  বেড়ই চেলেছ। ই দেলর কউ কারও সে  যাগােযাগ কেরন না। িবএনিপর িভতর থেক
জামায়াত ছাড়েত ব াপক চাপ রেয়েছ। এর মেধ  অ া  শিরকও অস । এমন পিরি িতেত িবএনিপ
নতােদর আেলাচনায় জাট ভেঙ দওয়ার িবষয়িটও উেঠ আসেছ। িক  বাংলােদেশর রাজনীিতেত জােটর

 অ ধাবন  কের  সই  পেথ  হাটঁােকও  িবপ নক  মেন  করেছন  নতারা।  তেব  জামায়াতেক
আ ািনকভােব ছেড় িদেত পাের িবএনিপ। দেলর শীষ নতােদর -একজন ছাড়া সবাই এ িবষেয় একমত
বেল জানা  গেছ।   িবএনিপর কায েম দীঘিদন ু  এলিডিপ। দলিটর িসিনয়র যু -মহাসিচব শাহাদাৎ
হােসন সিলম বেলন, পাথ সিঠক সমেয় সিঠক িস া  িনেয়েছন। কারণ, ২০ দেলর কাযকািরতা এখন আর
নই। বঠক হয় না, পূণ ই েত জাট শিরকেদর মতামত নওয়া হয় না। তাহেল এই জােটর কাজ

কী? আমােদর চয়ারম ান কেনল (অব.) অিল আহমদ দেশ ফরার পর এলিডিপও িস া  নেব। জােটর
শিরক দেলর নতােদর  সে  কথা  বেল  জানা  গেছ,  তারাও  িবএনিপর  সা িতক আচরেণ চরম ু ।
একাদশ জাতীয় িনবাচেনর পর জােটর িট বঠক হয়। তাও িবএনিপ আেগই ঐক ে টর সে  িস া  িনেয়

ধু জােটর বঠেক জািনেয় দয়। এটােক ভােলাভােব দেখন না শিরকরা। তাই আ ািলভ রহমান পােথর
জাট ছাড়ার িস াে  শিরক দেলর অেনেকই একমত িছেলন। ঐক ট গঠন ই েত তােদর সে  থম
থেকই িবএনিপর দূর  বাড়েত থােক। তাছাড়া পূণ িস া  হেণ িবএনিপ জােটর মতামতেক 
দনিন  বেলও তােদর অিভেযাগ রেয়েছ। এ ছাড়াও দেলর ভার া  চয়ারম ান  তােরক রহমানসহ শীষ
ানীয় নতারাও জােটর শীষ ানীয় নতােদর ‘অব া’ কেরন বেলও িবিভ  সময় বেল আসেছন তারা।

িক  িবেরাধ িনরসেন িবএনিপ থেক কােনা উেদ াগ তা নওয়া হয়িন। ২০-দলীয় জােটর অ তম শিরক
বাংলােদশ লবার পািট চয়ারম ান ডা. মা ািফজুর রহমান ইরান বেলন, ‘২৩ ম’র মেধ  জাতীয় ঐক ট
না ছাড়েল ২০ দল ছাড়েত বাধ  হব। ঐক ট তার ল -উে  পূরেণ স ণূ ব থ হেয়েছ। সরকােরর
এেজ ডা িনেয়ই তারা কাজ করেছন। এ কারেণ িবএনিপেক ঐক ট ছাড়েত হেব।’
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