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শংকর মার দ ॥ িকছু একটা ঘটেছ, চাখ-কান খালা রাখুন - এ িনেদশ ল ডেন অব ানকারী িবএনিপর ভার া
চয়ারম ান তােরক রহমােনর। বুেয়ট ছা  আবরার হত াকাে ডর ঘটনায় দেশর সামি ক পিরি িত িনেয় বঠক

কেরেছন িবএনিপর ায়ী কিমিটসহ শীষ নতারা। ওই বঠেক টিলেফােন যু  হন ভার া  চয়ারম ান ল ডেন
পলাতক তােরক িজয়া। টিলেফােন তােরক িজয়া িবএনিপর শীষ নতােদর এই মেসজ দন। এই িনেয় ইেতামেধ
দৗড়ঝাঁপ  কেরেছ গােয় া সং া। সূ  জানায়, হঠাৎ কেরই তৎপর হেয়েছ িবএনিপ। আর এ িনেদশ এেসেছ
খাদ ভার া  চয়ারম ােনর কাছ থেক- িযিন নাশকতামূলক ব  কমকাে ডর হাতা। আবরার ফাহাদ হত াকাে ডর

ঘটনার পর ছা েদর গেড় ওঠা আে ালেনর ফায়দা লুটেত চায় িবএনিপ, িবেশষ কের তােরক রহমান। সরকােরর
িব ে  কান ই  না পেয় সরকারিবেরাধী আে ালন গেড় তুলেত ব থ হেয় ছা েদর কাঠা আে ালেনর সমেয়
িবএনিপও য তৎপরতা চািলেয়িছল তােরক রহমান দ  ওই ফােনর অিডও সংলাপ সামািজক যাগােযাগ মাধ েম
ভাইরাল হওয়ার সই চ া  অব  ভে  যায়। এবারও ফাহাদ হত াকাে ডর ঘটনায় দেশর সামি ক পিরি িত
িনেয় িবএনিপর ায়ী কিমিটর নতারা বঠক কেরেছন। সই বঠেক টিলেফােন যু  হন ভার া  চয়ারম ান
ল ডেন পলাতক তােরক রহমান।

গােয় া সং ার মেত, ল ডন থেক তােরক রহমান বঠেক উপি ত িবএনিপর শীষ নতাকমীেদর বেলেছন, িকছু
একটা ঘটেছ। চাখ-কান খালা  রাখুন।  দেলর নতাকমীেদর দেলর কমসূচী  এবং  িনেজেদর মেধ  যাগােযাগ
বাড়ােনার িনেদশ দন িতিন। তােরক রহমান একইসে  তৃণমূল নতাকমীেদর কমসূচী হণ, সব ণ চাখ-কান
খালা রাখার িনেদশ দন। তােদর ত থাকেত বেলন। ইেতামেধ  ফতার হন িবএনিপর শীষ নতা সােবক
সনা  কমকতা  হািফজউি ন। সনািনয়ি ত ত াবধায়ক সরকার  আমেল দেলর সং ারপ ী  অংেশর মহাসিচব

িছেলন হািফজ। এর আেগ িছেলন, িবএনিপ-জামায়াত জাট সরকােরর পািন স দম ী। ফতােরর পর জািমনও
লাভ কেরেছন মজর (অব) হািফজউি ন। িক  মজর হািফেজর ফতার, জািমেন মুি লাভ ও তার িব ে  য
মামলার এজাহাের অিভেযাগ আনা হেয়েছ তা খুবই পূণ।

িবএনিপর সহ-সভাপিত মজর (অব) হািফজউি ন আহেমদেক (বীরিব ম) শিনবার রােত িস াপুর থেক দেশ
ফরার পর িবমানব র থেক ফতার করা হয়। হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র থেক মজর (অব)

হািফজেক ফতার করা হয় িডিজটাল িনরাপ া আইেন। িডিজটাল িনরাপ া আইেনর ২০১৮ এর ২৭/৩১/৩৫
ধারায় প বী থানায় র ােবর দােয়র করা মামলার এজাহাের বলা হয়, গত ২ ম বলা এগােরাটা ৫৭ িমিনেটর িদেক
কেনল (অব) ইসহাক িময়ান (৬৩) তার িমরপুর িডওএইচএেসর বাসা থেক ব ি গত ই- মইল ব বহার কের একিট
বাতা পাঠান। সখােন িতিন ১৮ সােলর ৩০ িডেস র একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন শাসন, গােয় া সং া,
র াব ও পুিলশসহ অ া  সরকারী সং ার ভূিমকা স েক িমথ া,  িব াি কর, বােনায়াট ও উে মূলক তথ
পাঠান,  যা  রাে র  সাবেভৗমে র  জ  রীিতমেতা  মিক প।  ওই বাতায় দেশর  ভাবমূিত ু  কের দেশর
অভ রীণ অি রতা ও িবশৃ লা সৃি  কের আইনশৃ লার অবনিত ঘটেনার অপেচ া চালােনা হেয়েছ। আসািমর
এমন কাযকলাপ সামিরক বািহনীেত অি রতা ও িবশৃ লা সৃি  কের দেশ অি িতশীল পিরেবশ তিরর হীনেচ া।
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ফতার হওয়া হািফজ উি ন ও ব াির ার সেরায়ার হােসেনর িরমাে ডর আেবদেন তদ  কমকতার িতেবদেন
বলা হয়, তােদর িজ াসাবাদ করা হেল অেনেকই তােদর সে  জিড়ত থাকার তথ  দেব।

অপরিদেক িবএনিপর একিট িতিনিধদল ি য়া যায় বুেয়েট খুন হওয়া আবরার ফাহােদর পিরবােরর সে  দখা
করেত। রিববার বলা  এগােরাটা  ৪০ িমিনেটর িদেক পাবনা- ি য়া  মহাসড়েকর লালন শাহ  সতুর ভড়ামারা
অংেশর টাল াজা থেকই পুিলশ তােদর ফরত পাঠায়। পুিলশী বাধায় আবরার পিরবােরর সে  দখা করেত
পােরিন ঢাকা থেক িরত িবএনিপ িতিনিধ দল। ঢাকা থেক িবএনিপ চয়ারপাসেনর উপেদ া আমানউ াহ
আমানসহ িবএনিপর ওই িতিনিধ দল ি য়া যাি ল। িতিনিধ দেল আরও িছেলন নািজম উি ন আলম, মেহদী

িম ও সাহরাব উি ন।

এক গােয় া কমকতা বেলন, গত ১৪ সে র থেক আওয়ামী লীেগর ি  অিভযােন কানঠাসা অব ায় আেছ
িবএনিপ। দেলর অেনক নতা-কমীই আতে  রেয়েছন। পিরি িতর েযাগ িনেয় মাঠ দখল করেত চায় িবএনিপ।
ওই েযাগ কােজ লাগােত তৎপর তােরক রহমান। যু রাজ , জািতসংেঘর িববৃিত দােন তার নপথ  ভূিমকা
থাকেত পাের বেল মেন কের গােয় া সং া। এ জ  তােক সহেযািগতা করেছ প া সতুেত নীিতর অিভেযাগ
এেন সরকারেক বকায়দায় ফলার অপেচ াকারী অ ভ মহলও। তােরক রহমান ি  অিভযােনর েযাগ কােজ
লািগেয় সরকােরর িব ে  িকছু একটা করা যায় িক না স রকম একিট নীলন া ণয়ন কের িবএনিপেক মােঠ
নামাে  বেল মেন করেছন গােয় া কমকতারা।

গােয় া সূ  জানায়, িবএনিপ এখন অ  য কান সমেয়র চেয় বিশ চা া হেয়েছ। শাসেন আওয়ামী লীেগর
িবিভ  অিনয়ম- নীিতর সে  যারা জিড়ত তােদর িব ে  ব ব া িনেত বিশ মেনােযাগী িবএনিপ। কারণ তােরক
িজয়া কখনও  ধারার রাজনীিতর কথা িচ া কেরন না, সব সময় তােরেকর মাথায় থােক দেশ অি িতশীল
পিরি িত  তির  কের  সই পিরি িত  কােজ লাগােনা।  বাংলােদেশ  সা িতক  ি  অিভযান,  আওয়ামী  লীেগর
অ সংগঠন ছা লীগ যবুলীেগর কাণঠাসা অব ান, আবরার হত া িনেয় অ  কান অরাজৈনিতক খলায় তােরক
িজয়া তৎপরতা চালােনার ষড়যে  ইি ত িদে ন। যমনটা কাটািবেরাধী আে ালনকােল তােরক রহমান তার
ক াডারেদর মােঠ নািমেয়িছেলন। ওই আে ালেনর মাধ েম একটা পিরি িত তির কের সরকার ফেল দয়ার
একটা  নীলন া  ণয়ন  কেরিছেলন।  ঢািবর  িবএনিপপ ী  এক  িশ েকর  সে  ল ডন  থেক  তােরক  রহমান
টিলেফােন িকছু একটা করার জ  িনেদশও দন, যা সামািজক যাগােযাগ মাধ েম ভাইরাল হেয় যায়।
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