
আেছ জাতীয় পািট জামায়াত এবং দল-উপদেল কা ল

সৗিদেতও আওয়ামী লীগ িবএনিপ
বাংলােদেশর মেতা সখােনও ব  হয়িন  সংঘাত। মােঝমেধ  কলহ এমন অব ায় পৗছঁায় য অ ি েত
পেড় যান সখানকার বাংলােদিশরা

সৗিদেতও আওয়ামী লীগ িবএনিপ

সৗিদ আরেবও রাজনীিত থেক মু  হেত পােরনিন বাসীরা। সখােনও তারা  আওয়ামী লীগ, িবএনিপ,
জাতীয় পািট ও জামায়ােতর রাজনীিত িনেয় ব । আেছ দল-উপদল কা লও। বাংলােদেশর মেতা সখােনও
ব  হয়িন  -সংঘাত।  মােঝমেধ  কলহ  এমন  অব ায়  পৗছঁায়  য  অ ি েত  পেড়  যান  সখানকার
বাংলােদিশরা। এর পরও সি য়ভাের রাজনীিত কের চেলেছন বাসীরা।

জানা যায়, বাংলােদেশ থেক িবিভ  সামািজক যাগােযাগমাধ ম  ফসবুক, প মেস ার,  হায়াটসঅ াপ ও
টুইটাের চেল মধ ােচ র এ দশিটেত রাজৈনিতক কমসিূচ। সৗিদ আরেবর পাচঁ েদেশ রেয়েছ আওয়ামী
লীেগর দলীয় কমকা-। এ দেলর ম ী ও এমিপরা সরকাির সফর, হজ ও ওমরাহ উপলে  সৗিদেত গেল
সরগরম ও চাঙা হেয় ওেঠন নতা-কমীরা। একইভােব িবএনিপও সরব সৗিদ আরেব। সখােন িবএনিপর
ক ীয় নতারা হজ বা ওমরাহ করেত গেল নতা-কমীরা সি য় হেয় ওেঠন। িক  অ  দেলর দলীয় কমসিূচ
তমন একটা চােখ পেড় না। কমসূিচ কােনা কােনা দেলর বড় হয়। আবার কােনা কােনা দেলর স

িরিলজ-িনভর হেয় থােক। গত কেয়ক িদেন ম া, মিদনা ও জ া শহর ঘেুর বাসীেদর সে  কথা বেল এসব
তথ  পাওয়া গেছ। জ া শহর আওয়ামী লীগ নতা রিফ ল ইসলাম বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, আওয়ামী
লীগ  বাংলােদেশর  সবেচেয়  বড় ও ঐিত বাহী  রাজৈনিতক সংগঠন।  সংগঠন  ও দেশর  ােথ  ব ব রু
আদেশর সিনকরা সৗিদ আরেবর িবিভ  শহর ও েদেশ এক রেয়েছন। এক থাকেবন। তাই মধ ােচ র এ
দশিটেত আওয়ামী  লীেগর নতা-কমীেদর মেধ  কােনা  ি ধা  ও  িবেভদ নই। ম ার িবএনিপ নতা
মায়নু কিবর বেলন, সৗিদ আরেব িবএনিপ চলেছ ঘেরায়া সভা-সিমিতিনভর। এর বাইের কােনা কমকাে ড

আ হ নই তােদর। িনেজেদর মেধ  ঐক ও গেড় তলুেত পারেছন না ানীয় নতারা। এ ছাড়া পণূা  কিমিট
ভেঙ নতনু কের আ ায়ক কিমিট গঠন করা হেয়েছ এ দশিটর িবিভ  েদশ ও শহর কিমিটেত। সৗিদ

িবএনিপর নতারা বলেছন, সখােন িবএনিপর সাংগঠিনক অব া ধু ঘেরায়ািনভর হওয়ার মূল কারণ সখােন
যসব কিমিট  গিঠত  হেয়েছ স েলা  গণতাি ক ি য়ায়  করা  হয়িন।  সৗিদর  কিমিট েলা  বাংলােদেশর
ক ীয় নতােদর মদদপু । ফেল সখানকার অেনক নতা-কমী ু । িবিভ  কমসূিচ পালেন প েলা পৃথক

কমসূিচ  পালন করার  চ া  কের থােক।  তেব অেনক েপ  িবভ  বেল  নতা-কমীেদর সংঘব  করেত
পারেছন না নতারা। এিদেক সাংগঠিনকভােব বল হেয় পেড়েছ সৗিদ জাতীয় পািট। জ া শহর জাতীয়
পািটর নতা খারেশদ আলম বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, সৗিদ আরেবর কিমিটর িত ক ীয় নতােদর
অবেহলা িদন িদন বাড়েছ। পাশাপািশ মহােজােটর কাছ থেক সৗিদেত জাতীয় পািট কােনা েযাগ- িবধা
পাে  না। অ া  রাজৈনিতক দল েলার মেতাই অিফস ও সাইনেবাড রেয়েছ এ দলিটর। িক  নই ধু
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মা ফা কাজল, সৗিদ আরব থেক িফের
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কমী-সমথকেদর অংশ হণ। হজ ও ওমরাহর সময় বাংলােদশ থেক কােনা নতা সৗিদেত গেল িকছটুা
উ ীিবত হন সখানকার কমীরা। এ ছাড়া দেলর কােনা কমসিূচেত নতা-কমীেদর দখা মেল না। নতা-
কমীরা অিভেযাগ কের বেলন, ‘শিরক দেলর নতােদর কাছ থেক কােনা সহা ভূিত পাে ন না তারা। শিরক
দেলর নতারা িনেজেদর িনেয়ই ব  থােকন। -একিট িবষেয় জাতীয় পািটর সে  আওয়ামী লীগ পরামশ
করেলও অিধকাংশ িবষেয়ই দলিটর নতারা আমােদর এিড়েয় চেলন।’

মাট কথা, সােবক রা পিত েসইন মুহ দ এরশাদ মারা যাওয়ার পর থেক সৗিদেত জাতীয় পািটর অি
িবলীেনর পেথ। জাতীয় পািটর অেনক নতা-কমীই এখন আওয়ামী লীেগ যাগ িদেত  কেরেছন। সৗিদ
আরেবর  মিদনা  শহর  জামায়াত  নতা  মা.  আসা ামন  বেলন,  সৗিদেত  সাংগঠিনক  কায েম  সি য়
অব ােন  নই  জামায়াত।  নতা-কমীেদর  মেধ  তঃ তূতা  তির  করেত  পারেছ  না  দলিট।  এ  দেশর
জামায়াত নতােদর বড় অংশেকই জােটর শিরক িবএনিপ এিড়েয় চেল। সখােন িবএনিপ-জামায়াত সম য়
নই। জামায়ােতর নতা-কমীেদর অিভেযাগ, ক ীয় নতারা তােদর খাঁজখবর নন না।
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