
     
জাতীয় েকােনা iসুয্-সংকেটi কথা েনi িবেরাধীদলীয় েনতার, েনi দলীয় কাযর্kেমo। 28
িডেসmর কাuিnল সামেন েরেখ দেলর a  o সহেযাগী সংগঠন েলার সে  ধারাবািহক
ৈবঠেক িজ eম কােদর, তব ুকাuিnেল পদ হারােনার শ া তাড়া করেছ
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কয্ািসেনা-েটnারবািজ-
চাঁদাবািজর  িব েd  aিভযান,
pধানমntী েশখ হািসনার সmpিত
ভারত  সফের  চুিk-সমেঝাতা
sাkর,  বেুয়েটর  িশkাথর্ী
আবরার  ফাহাদেক  ছাtলীেগর
িপিটেয়  হতয্া,  মহানিবেক  (স)
িনেয়  েফসবুেক  কটূিkেক  েকn  
কের  েভালায়  হতাহেতর  ঘটনা
eবং  11  দফা  দািবেত
িkেকটারেদর  ধমর্ঘট—eরকম
নানা  iসুয্েত  েদেশ  গত  eক
মােসর  েবিশ  সময়  ধের

আেলাচনা-সমােলাচনার  ঝড়  বiেছ।  তেব  eসব  ঘটনার  েকােনািটেতi  িkয়া-pিতিkয়া  েনi  সংসেদর
িবেরাধীদলীয়  েনতা  রoশন  eরশােদর।  িনnা,  pিতবাদ  িকংবা  সমথর্ন  জািনেয়o  িতিন  েকােনা  বkবয্-
িববৃিত  েদনিন।  দলীয়  েকােনা  কাযর্kেমo  তােক  েদখা  যােc  না।  সব  িমিলেয়  েকােনা  িকছুেতi  েনi
িবেরাধীদলীয় েনতা। e িনেয় ধু রাজৈনিতক a েনi নয়, েখাদ জাতীয় পািটর্ র (জাপা) েভতেরo দলীয়
েনতাকমর্ীরা িনেজেদর আ া-আেলাচনায় p  তুলেছন।
aনয্িদেক  আগামী  28  িডেসmর  দেলর  জাতীয়  কাuিnলেক  সামেন  েরেখ  a  o  সহেযাগী- াতৃpিতম
সংগঠন েলােক  েগাছােনার  কাজ  করেছন  জাপার  েচয়ারময্ান  িজ  eম  কােদর।  ধারাবািহকভােব  িবিভn
সংগঠেনর সে  িতিন মতিবিনময় করেছন। eর মেধয্o কাuিnেল ‘েচয়ারময্ান’ পদ ধের রাখেত পারা
িনেয় eক ধরেনর শ া তাড়া করেছ তােক। কারণ কাuিnলেক সামেন েরেখ দেলর িনয়ntণ o েনতৃেtর
pে  জাপার েভতের নতুন কের dnd-িববাদ দানা বাঁধেছ।
জাপার  দািয়tশীল  কেয়ক  জন  েনতা  iেtফােকর  সে  পৃথক  আলাপকােল  জানান,  িবেরাধীদলীয়  েনতা
িহেসেব  রাজৈনিতক  a েন  রoশন  eরশােদর  েয  ধরেনর  সিkয়তা  o  ভূিমকা  থাকার  কথা  েসিটর
িসিকভাগo pতীয়মান েনi। দলিটর েpিসিডয়ােমর পাঁচ জন সদসয্ pায় aিভn ভাষায় iেtফাকেক বেলন,
েদেশ eত ঘটনা ঘটেছ, েকােনািটেতi েকােনা pিতিkয়া েনi রoশেনর। েদেশ েয eকজন িবেরাধীদলীয়
েনতা  রেয়েছন,  সামিgক  রাজৈনিতক  দশৃয্পেট  েসিট  aনপুিsত।  েpিসিডয়ােমর  eকজন  সদসয্  িকছুটা
েkােভর  সে i  বলেলন,  ধু  সংসেদ  েশাক  psােবর  oপর  আেলাচনায়  aংশgহণ,  বােজট  আেলাচনা  o
রা পিতর  ভাষেণর  oপর  সংসেদ বkবয্ রাখা eবং  েরoয়াজ aনযুায়ী সংসেদর aিধেবশেনর সমাপনী
িদেন বkবয্ রাখা ছাড়া িবেরাধীদলীয় েনতার আর েকােনা কাযর্kম দশৃয্মান নয়। aথচ িবেরাধীদলীয়

  শামছুdীন আহেমদ
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

েনতা িহেসেব eকজন পূণর্ মntীর মযর্াদায় pাp সমs সুেযাগ-সুিবধাi েভাগ করেছন রoশন।
সংসেদর কেয়কিট িনধর্ািরত কাযর্kেমi িনেজর কমর্কা  সীমাবd রাখা, দলীয় েকােনা কাযর্kেম েদখা না
যাoয়া eবং েদেশ আেলািচত িবিভn iসুয্েত নীরব থাকার িবষেয় বkবয্ জানার জনয্ বারবার েযাগােযাগ
কেরo  রoশন  eরশাদেক  পাoয়া  সmব  হয়িন।  তেব  রoশেনর  সে  িনয়িমত  েযাগােযাগ  থাকা  জাপার
মহাসিচব মিসuর রহমান রা া o দেলর েpিসিডয়াম সদসয্ ফখ ল iমাম জানান, রoশন eরশাদ েবশ
িকছুিদন ধেরi শারীিরকভােব aসুs।
eিদেক eiচ eম eরশােদর মতুৃয্র পর জাপার িনয়ntণ o েনতৃেtর pে  রoশন eরশাদ o িজ eম কােদেরর
aনুসারী  পৃথক  দিুট  বলেয়র  মেধয্  িবেরাধ  সmpিত  তুে  oেঠ।  eকপযর্ােয়  রoশনেক  দেলর  পালটা
েচয়ারময্ান  েঘাষণা  করা  হেল  দল  ভাঙেনর  মেুখ  পড়েত  িগেয়o  েশষ  পযর্n  দiু  পেkর  মধয্রােতর
সমেঝাতায়  েসi  দফায়  দল  আবারo  টুকেরা  হoয়া  েথেক  রkা  পায়।  সমেঝাতায়  ভূিমকা  রাখা  জাপা
মহাসিচব  মিসuর  রহমান  রা া  তখনi  বেলিছেলন,  সমেঝাতা  aনযুায়ী  দেলর  কাuিnল  পযর্n  িজ  eম
কােদর দেলর েচয়ারময্ান িহেসেব দািয়t পালন করেবন। কাuিnেলর মাধয্েম দেলর পরবতর্ী েচয়ারময্ান
িনবর্ািচত করা হেব।
জাপার িবিভn পযর্ােয়র েনতােদর সে  কথা বেল জানা েগেছ, ‘সমেঝাতা aনুযায়ী দেলর কাuিnল পযর্n
িজ eম কােদর দেলর েচয়ারময্ান িহেসেব দািয়t পালন করেবন’—ei বাকয্িটর মেধয্ aভয্nরীণ রাজনীিত
রেয়েছ। দiু পেkর সমেঝাতা aনযুায়ী রoশন eরশাদ সংসেদর িবেরাধীদলীয় েনতা eবং িজ eম কােদর
দেলর েচয়ারময্ান o সংসেদর িবেরাধীদলীয় uপেনতা হেলo দলিটেত েদবর-ভাবীেক িঘের গেড় oঠা দিুট
বলেয়র মেধয্ িববাদেরখা eখনo িবদয্মান। pকাশয্ িববাদ না থাকেলo পৃথক বলেয় থাকা েনতারা আেগর
মেতাi  িবভািজত।  বরং  রoশেনর  সে  িবেরােধর  সময়  যারা  িজ  eম  কােদেরর  পেk  pকাশয্  aবsান
িনেয়িছেলন তােদর aেনেকi বতর্ মােন দলীয় কাযর্kেম িনিkয়।
রoশন o িজ eম কােদেরর বলেয়র eকািধক েনতার সে  কথা বেল জানা েগেছ, কাuিnলেক সামেন েরেখ
দেলর eকিট aংেশর িভn পিরকlনাo রেয়েছ। রoশনেক দেলর েচয়ারময্ান, িজ eম কােদরেক িসিনয়র
েকা-েচয়ারময্ান o রoশনপুt সাদ eরশাদেক েকা-েচয়ারময্ান করার িচnা-ভাবনা িনেয় িনেজেদর মেধয্
মােঝ-মেধয্i আেলাচনা করেছন ei েনতারা। তেব ei পিরকlনা সmেকর্  িজ eম কােদেরর aনসুারীরাo
aবগত।  িভn  ei  পিরকlনােক  িবেবচনায়  েরেখ  কােদরপিnরাo  কাuিnেল  িনেজেদর  eকct  িনয়ntণ
বজায় রাখার লেkয্ psিত িনেcন।
যিদo  িজ  eম  কােদেরর  দািব,  জাপা  ভাঙেব  না।  জাপার  েনতাকমর্ীরা  ঐকয্বd  রেয়েছন।  কাuিnেলর
মাধয্েম  দেলর  েনতৃt  িনবর্ািচত  হেব।  জাপা  হেব  কমর্ীেদর  দল,  দiু-চার  জন  েনতার  দল  হেব  না।  িতিন
জানান, কাuিnেলর সবর্াtক psিত েনoয়া হেc। দেলর জাতীয় কাuিnলেক সামেন েরেখ eর আেগ a
o সহেযাগী- াতৃpিতম সংগঠন েলা েগাছােনার কাজ চলেছ। তৃণমেূলo দলেক সংগিঠত করা হেc।
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