
অ েবশকারীর মা ল িদে  আওয়ামী লীগ
খােলদ িছেলন ি ডম পািটর নতা, িজ ক শামীম যুবদল

একসময় যারা ি ডম পািট, িবএনিপ ও জামায়াত-িশিবেরর রাজনীিতর সে  যু  িছেলন ২০০৯ সােলর পর
তারা দল বদল কের মতাসীন আওয়ামী লীেগ যাগদান  কেরন। কউ আওয়ামী লীেগর শীষ নতা,
এমিপ-ম ী ও ানীয় নতার হােত ফেুলর মালা িদেয় ‘লীগ’ নতা যু  কেরন নােমর সে । আবার সহেযাগী
সংগঠেনর  িবিভ  পদ-পদিবও বািগেয়  নন  কউ কউ।  ২০১৪ সােলর  িনবাচেনর  পর  ি তীয়  ময়ােদ

মতায় আসার পর সরকাির দেল িভ  দেলর নতা-কমীর যাগদান  বেড় যায়। িবেশষ কের িঠকাদার,
চাদঁাবাজসহ এখন সবাই ‘লীগ’-এর স ী। কউ সরাসির দেলর পদ-পদিবেত, কউ কারও ছ ায়ায়। আর
এসব অ েবশকারীর মা ল িদেত হে  আওয়ামী লীগেক।

গত শিনবার আওয়ামী লীেগর কাযিনবাহী সংসেদর বঠেক দেলর নাম ব বহার কের অপকমকারীেদর িব ে
কেঠার িঁশয়াির দন দলীয় সভােন ী ধানম ী শখ হািসনা।

এরপর রাজধানীেত অিভযান  হয়। অিভযােনর থম িদেনই আটক হন যুবলীগ ঢাকা মহানগরী দি েণর
সাংগঠিনক স াদক খােলদ মাহমুদ ভঁূইয়া। গতকাল িবকােল আটক করা  হয় যুবলীেগর ক ীয় সমবায়
স াদক এস এম গালাম িকবিরয়া শামীম ওরেফ িজ ক শামীমেক। তারা জনই দেল অ েবশকারী।
ি ডম মািনক ও ি ডম রা র হাত ধের উ ান হয় অ সহ র ােবর হােত আটক যুবলীগ নতা খােলদ মাহমুদ
ভঁূইয়ার। ি ডম পািটর কমী খােলদ িছেলন িবএনিপ নতা িমজা আ ােসর ঘিন  সহেযাগী। ২০১২ সােল
যুবলীেগর মহানগরী কিমিটেত ঢুেক পেড়ন িতিন। এরপর সবার জানা। একই অব া িবপুল অথসহ আটক িজ
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িনজ  িতেবদক
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ক শামীেমর ে ও। িবএনিপ আমেল গণপূত ভবেনর সবিকছু িনয় ণ করেতন তৎকালীন যুবদল নতা
শামীম। িতিন যুবদেলর সহস াদক িছেলন। আওয়ামী লীগ মতায় আসার পর যুবলীেগর রাজনীিতর সে
স ৃ  হন। দেলর সমবায়িবষয়ক স াদক পিরচয় িদেতন সব সময়। গতকাল আটক হওয়ার পর থেক
যুবলীগ চয়ারম ান  মাহা দ ওমর ফা ক চৗধরুী  দািব কেরেছন,  িজ ক শামীম যুবলীেগর কউ নন।
স িত ফনীর সানাগাজীেত মা াসাছা ী সরাত জাহানেক হত ার ঘটনার ধান অিভযু  মা াসার অধ
আেগ জামায়ােতর রাজনীিতর সে  জিড়ত থাকেলও হােল িতিন ানীয় আওয়ামী লীেগর সে  ঘিন তা তির
কেরিছেলন। জামায়াত নতার অপকেমর দায় আওয়ামী লীেগর ঘােড়ই পেড়েছ। আওয়ামী লীেগর তণৃমূল
নতা-কমীেদর  অেনেক  বেলেছন,  মতার  িবধা  িনেত  িবিভ  দল  থেক  যাগদানকারীর  সংখ া

উে গজনকহাের বাড়েছ। আওয়ামী  লীগ যেহতু  টানা  সরকাের রেয়েছ,  সজ  িবধা  িনেত িবিভ  দল
থেক লাকজন িভড় করেছ তােদর দেল। এই নব েদর অেনেকর নানা অপরােধর কারেণ দেলর ভাবমূিত
ু ন হে । আওয়ামী লীেগ এখন হাইি ডেদর অ েবশ আশ াজনক হাের বেড় গেছ। কারণ িহেসেব

দখা  যাে ,  অেনেক আওয়ামী  লীেগর নাম ভািঙেয় ফায়দা  লােট বদনাম করার জ ,  অেনেক চহারা
পাে  নব  আওয়ামী লীগার হেয় িবিভ  কাজ কের আওয়ামী লীগেক বকায়দায় ফলেছ। যারা দীঘ সময়
ধের রাজনীিত  কের  যাে ,  তারা  অেনক ে  এসব হাইি েডর  কারেণ কাণঠাসা  হেয়  আেছ। দলীয়
সূ মেত,  অ েবশকারীেদর িনেয়  আওয়ামী  লীেগর িভতের  বাইের  চলেছ নানা  আেলাচনা-সমােলাচনা।
তােদর হাইি ড, কাউয়াসহ নানা নােম অিভিহত করা হেয়েছ। এেদর দল থেক বাদ দওয়া হেব, বর করা
হেব বেল নানান মিক-ধমিকও দওয়া হেয়িছল। দশব াপী ি  অিভযান চালােনা হেব বেলও জানােনা
হেয়িছল। িক  আেদৗ কােনা ধরেনর ব ব া নওয়া হয়িন। দেলর নীিতিনধারণী সূ  বলেছ, সরাসির কােনা
ব ব াই নওয়া হেব না িক  ধীের ধীের িবতিকতেদর বাদ দওয়া হেব। তেব তা সময় ও পিরি িতসােপ ।
তেব এসব অ েবশকারীর অপকেমর একিট তািলকা তির করা হেয়েছ। স তািলকা অ যায়ী এখন ব ব া
নওয়া হে ।
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