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িবeনিপর েচয়ারপারসন খােলদা িজয়ার মিুkর িবষয়িট িনেয় েফর  হেয়েছ রাজৈনিতক তৎপরতা।
তার জািমন  িনেয়  পদর্ ার  আড়ােল সরকােরর সে  সমেঝাতার uেদয্াগ  েনয়া হেয়েছ বেল ন  রেয়েছ।
সমেঝাতা হেল িশগিগর জািমন েপেত পােরন খােলদা িজয়া। eরপর unত িচিকৎসার জনয্ েযেত পােরন
িবেদেশo।
তেব পুেরা িবষয়িট িনভর্ র করেছ kমতাসীন আoয়ামী লীগ o খােলদা িজয়ার মধয্কার ছাড় েদয়ার oপর।
েস লেkয্i নানা তৎপরতা চালােc িবeনিপ। খবর সংি  সূেtর।
আরo  জানা  েগেছ,  oi  তৎপরতার  aংশ  িহেসেব  গত  দ’ুিদেন  িবeনিপর  সাতজন  (ম লবার  3  জন,
বধুবার  4  জন) সংসদ  সদসয্  (eমিপ) তার  সে  হাসপাতােল  সাkাৎ  কেরন।  eরপর  kমতাসীন  দেলর
সাধারণ সmাদক o েসতুমntী oবায়দলু কােদেরর সে  খােলদা িজয়ার জািমেনর িবষেয় আেলাচনা কেরন
িবeনিপর  eমিপ  হা নরু  রশীদ।  eরi  পিরেpিkেত  েসতুমntী  বেলেছন,  জািমন  েপেল  িচিকৎসকরা  যিদ
খােলদা িজয়ােক িবেদেশ েনয়ার পরামশর্ েদন, তখনi সরকার িবষয়িট েদখেব। িবষয়িট pধানমntীেকo
aবিহত করা হেয়েছ।

  হািববরু রহমান খান o
তািরkল iসলাম
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পাশাপািশ জািমেনর িবষেয় pধানমntীেক মানিবক দিৃ েকাণ েথেক েদখার aনেুরাধ জািনেয়েছন িবeনিপর
দলীয়  সংসদ  সদসয্রা।  e  বয্াপাের  pধানমntীর  পদেkপ  কামনা  কেরেছন  তারা।  খােলদা  িজয়ার  সে
সাkােতর পর তারা e আhান জানান। দলিটর হাiকমােnর িনেদর্ েশi eমিপরা সাkাৎ কেরন।
সmpিত জাতীয় ঐকয্ n েথেকo eক িববিৃতেত খােলদা িজয়ার মিুkর দািব জানােনা হয়। সব িমিলেয়
তার জািমন o িবেদেশ িচিকৎসার িবষেয় রাজৈনিতক a েন চলেছ নানা আেলাচনা।
িবeনিপ সূেt জানা েগেছ, পয্ােরােল মিুkর বয্াপাের iিতবাচক েকােনা মেনাভাব েদখানিন খােলদা িজয়া।
দলীয়  সংসদ  সদসয্েদর  িতিন  s  জািনেয়  িদেয়েছন,  পয্ােরােল  মিুkর  p i  আেস  না।  আদালত  েথেক
জািমন েপেলi unত িচিকৎসার জনয্ েদেশর বাiের যাoয়ার বয্াপাের িসdাn েনেবন িতিন।
দনুর্ীিত  মামলায়  সাজাpাp  িবeনিপর  েচয়ারপারসন  খােলদা  িজয়া  2018  সােলর  8  েফbয়াির  েথেক
কারাবিn। শারীিরক aসুsতার কারেণ গত 1 eিpল েথেক কারা েহফাজেত ব বnু েশখ মুিজব েমিডেকল
িব িবদয্ালেয় িতিন িচিকৎসাধীন।
খােলদা িজয়ার আiনজীবীরা জানান, সুিpমেকাটর্  o িনু আদালত িমেল খােলদার িব েd eখন 17িট মামলা
িবচারাধীন। eর মেধয্ দিুট মামলায় (িজয়া চয্ািরেটবল াs o িজয়া aরফােনজ দনুর্ীিত মামলা) জািমন
েপেলi তার মিুk েপেত েকােনা বাধা েনi।
জানেত  চাiেল  খােলদা  িজয়ার  আiনজীবী  o  িবeনিপর  ভাiস  েচয়ারময্ান  খnকার  মাহবুব  েহােসন
যুগাnরেক বেলন, খােলদা িজয়ার দিুট মামলায় জািমন বািক আেছ। eকিট িজয়া aরফােনজ াs eবং
আেরকিট  িজয়া  চয্ািরেটবল  াs।  eকিট  হাiেকােটর্  নািনর  জনয্  aেপkায়  আেছ,  আেরকটা  আিপল
িবভােগ। 13 aেkাবর েকাটর্  েখালার পর আমরা আবার মভু করব। জািমন pসে  িতিন বেলন, জািমন
েতা হoয়াi uিচত িছল। তেব আিম সব সময়i বেল আসিছ, েকােনা রাজৈনিতক মামলার কারেণ খােলদা
িজয়ােক বিn করা হয়িন। িতিন আজ বিn রাজৈনিতক pিতিহংসার কারেণ। তাi আiেনর pিkয়া যতi
আমরা বিল না েকন, সরকােরর সিদcা ছাড়া তােক মkু করা যােব না।
গত দ’ুিদেন েয সাতজন দলীয় eমিপ খােলদা িজয়ার সে  সাkাৎ কেরেছন, তােদর মেধয্ কমপেk িতনজন
pায় eকi ধরেনর তথয্ িদেয় যুগাnরেক বেলন, সরকার হsেkপ না করেলo uc আদালত েথেক খােলদা
িজয়া  জািমন  পােবন।  তাi  জািমন  িনেয়  সরকার  যােত  হsেkপ  না  কের  েস  বয্াপাের  পদর্ ার  আড়ােল
eকরকম  সমেঝাতার  েচ া  চলেছ।  সাkাৎকােল  দলীয়  eমিপরা  মামলার  সবর্েশষ  পিরিsিত
েচয়ারপারসনেক aবিহত কেরেছন।
oi সময় তারা খােলদা িজয়ােক বেলন, e মহূুেতর্  দেলর েনতাকমর্ীরা আপনার িচিকৎসার oপর সেবর্াc

t িদেc। আপনার শারীিরক  aসুsতা িনেয় দলীয় েনতাকমর্ীরা uিdg। কথা pসে  তারা পয্ােরােল
মিুkর িবষয়িটo েচয়ারপারসেনর কােছ তুেল ধেরন।
জবােব খােলদা িজয়া বেলেছন, আিম পয্ােরােল েকন মিুk চাiেবা। িমথয্া মামলায় আমােক কারাদ  েদয়া
হেয়েছ। আর েয মামলায় দ  েদয়া হেয়েছ তা জািমনেযাগয্। সরকার আদালেত হsেkপ না করেল আমার
জািমন েপেত েকােনা বাধা থাকার কথা নয়। আিম জািমেনi মুk হেত চাi।
আেগর িদন (ম লবার) সাkাৎ করা eক eমিপর udৃিত (আজ জািমন েপেল কালi িবেদশ যােবন) িদেয়
বধুবার আেরক eমিপ তার কােছ e িবষয়িট জানেত চান। তখন খােলদা িজয়া বেলন, আিম েতা eমন
েকােনা কথা বিলিন। আিম বেলিছ- আেগ আমার জািমন েদয়া েহাক। জািমন েপেল তারপর িসdাn েনব-
েদেশ না  িবেদেশ িচিকৎসা  করাব। জািমেনর আেগ েকাথায় িচিকৎসা  করব- েসটা  িনেয় eত  আেলাচনা
েকন? e সময় eকজন সংসদ সদসয্ খােলদা িজয়ার সে  eকােn িকছু সময় কথা বেলন। তােদর মেধয্ িক
কথা হেয়েছ, েস বয্াপাের েকu মুখ েখােলনিন।
সূt জানায়, েচয়ারপারসেনর eমন মেনাভাব সরকােরর ucপযর্ায়েক aবিহত করা হেব। eরপর খােলদা
িজয়ার জািমেনর িবষেয় সরকার নমনীয় হেত পাের। েস েkেt জািমন নািনকােল রা পk আেগর মেতা
শk িবেরািধতা নাo করেত পাের। তেব sাভািবক pিkয়ায় জািমন েদয়ার েkেt িবeনিপেক িকছু শতর্
েদয়া হেত পাের বেলo ন রেয়েছ। শতর্  িহেসেব জািমন পাoয়ার পরপরi তােক িচিকৎসার জনয্ েদেশর
বাiের  েযেত  হেব।  েকােনা  কারেণ  শতর্  ভ  হেল  তার  জািমন  বািতেল  সিkয়  হেবন  রা পেkর
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আiনজীবীরা।
eিদেক  খােলদা  িজয়ার  সে  সাkােতর  পর  বধুবার  সিচবালেয়  আoয়ামী  লীেগর  সাধারণ  সmাদক
oবায়দলু কােদেরর সে  েদখা কেরন িবeনিপর হা নরু রশীদ eমিপ। সাkাৎ েশেষ সাংবািদকেদর িতিন
বেলন,  খােলদা  িজয়া  নানা  েরােগ  আkাn।  তার  জ ির  িচিকৎসা  pেয়াজন।  আেগ  তার  মিুk  েহাক।
তারপর েদখা যােব- িচিকৎসা েদেশ হেব, নািক িবেদেশ। pধানমntী িনেজo েতা িকছুিদন আেগ লnেন তার
েচােখর aপােরশন কিরেয়েছন, যা েদেশ সmব িছল। কােজi সামথর্য্ থাকেল খােলদা িজয়ার িচিকৎসা েকন
িবেদেশ হেব না।
িতিন  আরo  বেলন,  পয্ােরাল  িনেয়  আেগ  েকােনা  আেলাচনা  হয়িন।  সরকােরর  পk  েথেকo  পয্ােরােলর
েকােনা  psাব  েদয়া  হয়িন।  আর  পিরবার  o  দেলর  পk  েথেকo  তার  পয্ােরােল  মুিkর  িবষেয়  েকােনা
আেবদন করা হয়িন। পয্ােরােল মুিkর িবষয়িট িমিডয়া েথেক eেসেছ। eটা িমিডয়ার সৃি ।
খােলদা িজয়ার জািমন িনেয় oবায়দলু কােদর কী বেলেছন- জানেত চাiেল িতিন বেলন, আমরা খােলদা
িজয়ার  জািমেনর  িবষেয়  কথা  বেলিছ।  িতিন  িবষয়িট  িনেয়  pধানমntীর  সে  কথা  বলেবন  বেল
জািনেয়েছন।
জািমন েদয়া েতা আদালেতর িবষয়, তারপরo আপনারা েকন সরকােরর কােছ বারবার আেবদন কেরন-
জানেত  চাiেল  িবeনিপর  e  েনতা  বেলন,  বাংলােদেশ  িবচার  বয্বsার  কথা  আপনারা  সবাi  জােনন।
রাজনীিতকেদর নােম aেনক মামলা হয়, সাজাo হয়। আবার তা সরকােরর মধয্sতায় ফয়সালাo হয়।
aেনক  েছাট  েছাট  েনতা  eভােব  জািমন  িনেয়  িবেদেশ  চেলন  েগেছন।  খােলদা  িজয়া  েতা  িতনবােরর
pধানমntী। uিন েকন জািমন পােবন না? আপনারা খােলদা িজয়ার জািমন িনেয় সরকার o pধানমntীর
সে  কথা বলেছন, পুেরা িবষয়িট রাজৈনিতক সমেঝাতার iি ত বহন কের িক না, জানেত চাiেল িতিন
বেলন, না, eিট সমেঝাতা হেত যােব েকন?

খােলদা িজয়ার জািমন o িবeনিপর eমিপর সাkাৎসহ সািবর্ক িবষেয় আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক
oবায়দলু কােদর বেলেছন, দনুর্ীিত মামলায় কারাবিn খােলদা িজয়া জািমন েপেল েয unত িচিকৎসার
জনয্ িবেদেশ েযেত চান, েস িবষয়িট pধানমntীেক জানােনা হেয়েছ। তেব জািমন েপেল িচিকৎসকরা যিদ
খােলদা িজয়ােক িবেদেশ েনয়ার পরামশর্ েদন, তখনi সরকার িবষয়িট েদখেব। তাছাড়া খােলদা িজয়ার
সে  েতা আমােদর েকােনা শtতা েনi।
হা নরু রশীদ e িবষয়িট pধানমntীেক বলেত aনুেরাধ কেরেছন জািনেয় oবায়দলু কােদর বেলন, েসটা
আিম  জািনেয়িছ।  pধানমntী  আদালেতর  িবষয়  বেলেছন।  আদালেতর  জািমন  িবষয়টা  মূল।  আদালেত
জািমন না হেল কীভােব েদখব? িবeনিপর যুg মহাসিচব হা নরু রশীদ িনেজo e িবষেয় pধানমntীর সে
কথা বেলেছন বেল জানান কােদর।
চার  eমিপর  সাkাৎ:  খােলদা  িজয়ার  জািমেন  মিুkর  িবষেয়  pধানমntীর  পদেkপ  কামনা  কেরেছন
িবeনিপদলীয়  সংসদ  সদসয্রা।  বধুবার  িবকােল  4  জন  সংসদ  সদসয্  িবeসeমeমiuেত  িচিকৎসাধীন
খােলদা িজয়ার সে  সাkােতর পর সাংবািদকেদর কােছ e কথা জানান েগালাম েমাহাmদ িসরাজ eমিপ।
িবকাল  েসায়া  িতনটায়  eকাদশ  সংসেদর  চার  সংসদ  সদসয্-  ব ড়া-4  আসেনর  েমাশাররফ  েহােসন,
ব ড়া-6  আসেনর  িজeম  িসরাজ,  ঠাkরগাঁo-3  আসেনর  জািহদরু  রহমান  জািহদ  o  সংরিkত  নারী
আসেনর সংসদ সদসয্ িমন ফারহানা িবeসeমeমiuর েকিবন bেক 6 তলায় যান। pায় ঘ াখােনক e
সাkাৎ হয়।
সাkাৎ েশেষ িজeম িসরাজ বেলন, আমরা pধানমntীর কােছ বলেত চাi- আপিন িনেজ eকবার আসুন।
আপিন েদেখ যান আমােদর িতন িতনবােরর pধানমntীেক। আিম িনি ত, আপিন যিদ িনেজ eেস েদেখ
যান, আপনার মানিবকেবাধ জাgত হেব, আপনার মায়া হেব। সংসদ েনতা o pধানমntী িহেসেব আপনার
কােছ  আমােদর  সিবনেয়  aনেুরাধ-  আপিন  আমােদর  েনtীর  জািমেনর  জনয্  পদেkপ  gহণ  ক ন।
আমলাতািntক পরামশর্ না িনেয় দয়া কের রাজৈনিতক দরূদিশর্তায় আপিন আমােদর েনtীেক েছেড় িদন,
জািমেনর বয্বsা কের িদন।
িতিন বেলন, আমােদর েনtী রাজৈনিতক বিn। আমরা িব াস কির, eখােন রাজৈনিতক িসdাn দরকার।
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রাজৈনিতক িসdাn ছাড়া ময্াডােমর মিুk হেব না।
খােলদা িজয়া িচিকৎসার জনয্ িবেদেশ যােবন িক না- eমন pে র জবােব ব ড়া-6 আসেনর eমিপ িজeম
িসরাজ  বেলন,  িচিকৎসার  বয্াপাের  েচয়ারপারসেনর  বkবয্  হল-  িতিন  েতা  বাংলােদেশi  িবেশষj
ডাkােরর িচিকৎসাi পােcন না। িবেদেশ িচিকৎসার pেয়াজন হেল যােবন। েসটা েতা আমােদর িসdাn
নয়। েসটা তার িনজs বয্াপার eবং তার পিরবােরর িসdােnর বয্াপার, িতিন েদেশ িচিকৎসা েনেবন, না
িবেদেশ িচিকৎসার জনয্ যােবন। আেগ েতা মিুk দরকার।
সাkােতর িবষেয় sরা মntী আসাদjুামান খান কামালেক ধনয্বাদ জানান িজeম িসরাজ। িতিন বেলন,
uিন খুব সjন বয্িk। uনার কােছ সাkােতর জনয্ বেলিছলাম, uিন বয্বsা কের িদেয়েছন। e জনয্ তােক
ধনয্বাদ জানাi।  eকসে  4  জেনর  েবিশ  সাkাৎ করার  িবধান  েনi।  েস  জনয্  দ’ুদফায়  আমরা  7  জন
েনtীর সে  সাkাৎ কেরিছ।
আপনারা  সমেঝাতার  েকােনা  বাতর্ া  িনেয়  িগেয়িছেলন  িক  না-  জানেত  চাiেল  িসরাজ  বেলন,  আমরা
সমেঝাতার েকােনা কথা জািন না।
পিরবােরর  সদসয্েদর  েদখা  করেত  িবলm  হেc,  েসখােন  আপনারা  সাkাৎ  পােcন,  সরকার  আপনােদর
পাঠােলা িক না- জানেত চাiেল িমন ফারহানা বেলন, eকদমi না। পয্ােরােল মিুkর িবষেয় p  করা হেল
িতিন বেলন, আিম সরাসির পয্ােরােলর িবষেয় ময্াডামেক বেলিছলাম। ময্াডাম আমােক বেলেছন, জািমন
আমার হক। েদেশর আiন aনযুায়ী আিম eখনi জািমন লােভর েযাগয্। েকােনা রকেমর েকােনা aপরাধ
আিম কিরিন। সুতরাং eখােন পয্ােরােলর p  েকন আসেব? পয্ােরােলর েকােনা p i আমােদর তরফ েথেক
েতালা হয়িন।
eর আেগ ম লবার হঠাৎ কেরi িতন eমিপ খােলদা িজয়ার সে  েদখা করেত হাসপাতােল যান। eরা হেলন
:  হা নুর  রশীদ,  uিকল  আবদসু  সাtার  o  আিমনুল  iসলাম।  েসখােন  pায়  আধা  ঘ া  তারা  aবsান
কেরন।
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