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তােরেকর বkেবয্র সে  eকমত হনিন মাহবুব
িনেজর িহসাব িমিলেয়েছন েমারেশদ খান!

eক  যুেগর  েবিশ  সময়  kমতার  বাiের  থাকা  িবeনিপর  সময়  eমিনেতi  েতমন  ভােলা  যােc  না।  eমন

পিরিsিতেত শীষর্ পযর্ােয়র দiু েনতার পদতয্াগ দেলর মেধয্ নতুন আেলাচনা ৈতির কেরেছ। ei সমেয় তাঁরা

েকন পদতয্াগ করেলন, েস p  ঘুরপাক খােc দেলর েনতাকমর্ী o ভানধুয্ায়ীসহ সবার মেধয্।

e িবষেয় pায় দiু মাস আেগ পদতয্াগকারী িবeনিপর sায়ী কিমিটর সদসয্ েল. েজ. (aব.) মাহবুবরু রহমান
কােলর  ক েক  বেলন,  ‘80  বছেরর  oপের  আমার  বয়স  হেয়  েগেছ।  িবeনিপেত  aবদান  রাখার  মেতা

aবsায়o আিম েনi। তেব e কথাo িঠক িবeনিপর সব িকছুর সে  আিম eকমত নi।’ েকান িবষেয়র সে

eকমত নন—জানেত চাiেল িতিন বেলন, ‘e সmেকর্  িবeনিপর sায়ী কিমিটর সবাi aবগত আেছন।’

িবeনিপর sায়ী কিমিটর eকািধক সদসয্ eবং মাহবুবরু রহমােনর ঘিন  সূেt জানা েগেছ, গত েসেpmের
লnেন তােরক রহমােনর েদoয়া eকিট বkবয্েক েকnd কের মতপাথর্েকয্র সূtপাত। oi সময় তােরক eক
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বkৃতায়  িবeনিপর  pিত াতা  িজয়াuর  রহমানেক  ‘বাংলােদিশ  জাতীয়তাবােদর  িপতা’  বেল  েঘাষণা
কেরিছেলন। oi বkেবয্র pিতিkয়ায় মাহবুবরু রহমান eকিট গণমাধয্েম বেলিছেলন, ‘বাপ বেলi িজয়াuর

রহমানেক জািতর িপতার আসেন বসােনা িঠক নয়।’ িতিন বেলিছেলন, ‘তােরক রহমান েযভােব িজয়াuর

রহমানেক  বাংলােদিশ  জাতীয়তাবােদর  িপতা  েঘাষণা  করেছন,  eটা  আিম  েমােটi  ভােলাভােব  েদখিছ  না।’
িবeনিপর ei েনতা আেরা বেলন, ‘iিতহাস িবকৃত কের তােরক রহমান িনেজর বাবােক েযভােব েজার কের
জািতর িপতা বানােনার aপেচ া করেছন তােত িবতকর্  িসৃ  হেc eবং রাজনীিত eকিট সংঘােতর িদেক িনেয়
যাoয়ার েচ া হেc।’

পের মাহবুেবর বkেবয্র pিতবাদ জািনেয় িবeনিপর েpস uiং সদসয্ শায় ল কিবর খান সংি  গণমাধয্েম
eকিট  িচিঠ  পািঠেয়  বেলিছেলন,  ‘েজ.  (aব.)  মাহবুব  েবশ  িকছুিদন  ধের  দা ণ  aসুs  o  শযয্াশায়ী।  েসi

aবsায় সংি  গণমাধয্েম কী বেলেছন, তা তাঁর মেন েনi।’ তেব যা ছাপা হেয়েছ েতমন েকােনা আেলাচনা

হয়িন বেলo িচিঠেত দািব করা হেয়িছল।

দলীয় সূেt জানা যায়, পের িবeনিপর sায়ী কিমিটর ৈবঠেক িবষয়িট oেঠ। দেলর anত চার েনতা e িবষেয়

বয্াখয্া থাকা uিচত বেল মত েদন। eরপর দেলর sায়ী কিমিটর সদসয্ নজ ল iসলাম খানেক পাঠােনা হয়

বনানী িডoeiচeেস মাহবুেবর বাসায়। sায়ী কিমিটর পk েথেক মাহবুবেক তাঁর বkেবয্র জনয্ kমা চাiেত

িকংবা anত দঃুখ pকাশ করেত aনেুরাধ জানান নজ ল iসলাম খান। িকn মাহববু aনড় থােকন। িতিন
বেলন, দঃুখ pকাশ নয়; তার বদেল িতিন পদতয্াগ করেত চান।

সূt মেত, মাহবুেবর aনুেরােধi েসিদন নজ ল iসলাম খান oi পদতয্াগপt েলেখন। তােত েকবল সi কেরন

মাহববু।  িতিন  গতকাল  বহৃsিতবার  কােলর  ক েক  বেলন,  ‘আিম  পদতয্াগ  কের  মহাসিচব  বরাবর  িচিঠ

পািঠেয়িছ। eখন িবeনিপ েকন e ঘটনা েগাপন করেছ eর জবাব তারাi িদেত পারেব।’ eক pে র জবােব

িতিন  বেলন,  ‘আিম  জািতর  িপতা  মািন  ব বnু  েশখ  মুিজবর  রহমানেক।  আর  িজয়াuর  রহমানেক  মািন

sাধীনতার েঘাষক িহেসেব।’

পিরবারতািntক  রাজনীিতর  সমােলাচনা  ছাড়াo  িবিভn  সময়  দেলর  aভয্nরীণ,  eমনিক  নীিত-িনধর্ারণী
aেনক  িবষেয়  িdমত  েপাষণ  কের  s  ভাষায়  িকছু  কথা  বেলেছন  2000  সােলর  িদেক  িবeনিপেত
েযাগদানকারী সােবক েসনাpধান মাহববু।

aসুs হেয় হাসপাতােল ভিতর্  থাকায় নজ ল iসলাম খােনর সে  e িবষেয় কথা বলা সmব হয়িন। aনয্িদেক
িবeনিপর  মহাসিচব  িমজর্ া  ফখ ল  iসলাম  আলমগীর  েকৗশলগত  কারেণ  e  িবষেয়  দiু  িদন  ধের  নীরব
আেছন।

িবeনিপর sায়ী কিমিটর pবীণ সদসয্ ড. খnকার েমাশাররফ েহােসন e pসে  কােলর ক েক বেলন, ‘েক
েকান কারেণ পদতয্াগ কেরেছন, তা জািনo না। ফেল মnবয্ েনi।’
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দেলর sায়ী কিমিটর সদসয্ গেয় র চnd রায় বেলন, ‘পদতয্াগী দiু েনতাi বয়s eবং শারীিরকভােব aসুs।
তাঁরা েয দেল খুব েবিশ aবদান রাখেত পারেতন, eমন নয়। e জনয্ মাহববু সােহব aেনক িদন ধেরi েছেড়

িদেত চািcেলন। আর শরীর ছাড়াo েমারেশদ খান সােহেবর নােম মামলা o িকছুটা চাপo থাকেত পাের। তারঁ
বয্বসা-বািণজয্ রেয়েছ। সব িমিলেয় পদয্তাগ কেরেছন।’

aবশয্ সদয্ পদতয্াগী েনতা eম েমারেশদ খান িনেজর oপর ‘চাপ’ আেছ বেল মেন কেরন না। িতিন গতকাল

কােলর  ক েক  বেলন,  ‘চােপর  কথা  িচnা  করেল  eক  যুগ  aেপkা  করতাম  না।  আেরা  আেগi  পদতয্াগ

করতাম। চয্ােল  েজেনi রাজনীিতেত eেসিছ।’ তেব রাজনীিতর জনয্ তাঁেক o তাঁর পিরবারেক ‘চড়া মাসুল’

িদেত হেয়েছ বেল sীকার কেরন িতিন। েমারেশদ খান জানান, তাঁর িব েd 30 েথেক 35িট মামলা রেয়েছ।

িবeনিপর eকািধক েকndীয় েনতা মেন কেরন, 82 বছর বয়স eবং aসুsতা েমারেশদ খােনর পদতয্ােগ বড়
কারণ িহেসেব কাজ কেরেছ। িকn তার েচেয়o বড় সতয্, বয্বসা-বািণজয্ িনেয় িতিন েবশ চােপর মুেখ িছেলন।
িবeনিপর পাশাপািশ বয্বসায়ী মহেলo আেলাচনা আেছ, তাঁর মািলকানাধীন eকিট েবসরকাির বয্াংক pায়
হাতছাড়া হেয়o েশষ মুহূেতর্  রkা েপেয়েছ সরকােরর সে  সংি  তাঁর eক আtীয়র সুবােদ। aেনেকর মেত,

েমারেশদ  খান  িবeনিপেক  আিথর্কভােব  সহেযািগতা  কেরন  বেল  সরকােরর  সংি  িবভােগর  নজরদািরেত
িছেলন। aথচ গত িনবর্াচেন তাঁেক মেনানয়ন েদoয়া হয়িন। ফেল িবeনিপ ছাড়ার জনয্ পিরবােরর পk েথেক

চাপ িছল বেল জানা যায়।

e pসে  েমারেশদ খান aবশয্ বেলন, ‘বsত িবeনিপেক কনি িবuট করার মেতা aবsা eখন আমার েনi।
তেব দেলর েযেকােনা pেয়াজেন আিম পােশ দাঁড়াব।’

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মিুdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : [email protected]
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