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আওয়ামী লীগই *যন আওয়ামী লীেগর কঁ াটা হেয় না দঁ াড়ায়
!য়াত আওয়ামী লীগ ,নতা ;ে<য় =সয়দ আশরাফ@ল ইসলাম বেলিছেলন ‘আওয়ামী লীগ’ একC অনুভFিতর নাম। িকG এ
‘অনুভFিত’ যখন দুনীJিতেত িগেয় ,ঠেক তখন আমরা যারা !কLত আওয়ামী ঘরানার ,লাক তারা ,বশ কN পাই, আহত হই।
নীিতর রাজােক রাজনীিত বলা হেলও এখন আর ,স তT কথার ,কােনা মূলS ,নই। বরং চ@ির চামাির, টাউট বাটপািড়, দুনীJিত তথা
,তলবািজেত ,য যেতা বেড়া রাজা ,স তেতা বেড়া রাজনীিতিবদ, তেতা বেড়া ,নতা। আমােদর ,দেশর ,!Yাপেট সিতSকারােথZ ,কােনা
দলই এসেবর ঊে\Z নয়। এমনিক ি!য় দল আওয়ামী লীগও।
আমার ধারণা িছেলা রাজনীিতিবদেদর এ নNািম ,কবলমা_ আমােদর ,দেশই সীমাব<। ,দেশর বাইের বেস যারা ,দশীয় রাজনীিত
কেরন তারা অ`ত এ কলংেকর চ@নকািল মােখন না। ,দশ ও দেলর !িত সিতSকার ভােলাবাসা ,থেকই সaবত তারা রাজনীিত কেরন।
িকG !কLত পেY আমার এ ধারণা ,মােটও সbক নয়। ,দেশর এ নN রাজনীিত এখন আর ,কবল ,দেশই নয় বরং তা ,দেশর ,দয়াল
,পিরেয় পািড় জিমেয়েছ িবেদেশও। িবিভc প_ পি_কা বা সামািজক ,যাগােযাগ মাধSেম নজর িদেলই তা উপলিd করা যায়। এইেতা
িকছ@ িদন আেগও =দিনক ইেeফাক সহ িবিভc অনলাইন ,পাটZােল এরকম একC িনউজ !কািশত হয়।
খবরCর সারমমZ হেf, কেয়ক মাস আেগ ইউেরািপয়ান আওয়ামী লীেগর সভাপিত জনাব নজরgল ইসলােমর ,নতLেh আয়ারলSাi
আওয়ামী লীেগর ,য আjায়ক কিমC গbত হয় ,সখােন িবএনিপ জামায়ােতর অনু!েবশ ঘেটেছ বেল kানীয় ,নতা কমীJেদর
অিভেযাগ। তােদর কােরা সংেl আেলাচনা বা শলাপরামশZ না কেরই িতিন এ কিমC ,ঘাষণা কেরন। এমনিক ,য দুজনেক আjায়ক
ও সদসS সিচব করা হেয়েছ যথাnেম ,বলাল ,হােসন ও ইকবাল আহেমদ িলটন তারাও এ কিমCর নােমর তািলকা সoেকZ
ওয়ািকবহাল নন। ফেল !কLত আওয়ামী লীগ ,নতা কমীJরা হতাশ, হতবাক ও Yু d। গত ১৬ িডেসsর ২০১৯ িবজয় িদবেসর
আেলাচনা সভায় বuারা অিচেরই এ িবতvকwত কিমC বািতেলর ,জার দািব জানান।
খবরC সংবাদ মাধSেম !কােশর আেগ ,থেকই আিম জানতাম। আওয়ামী লীেগর একজন xভাকাyYী িহেসেব দলCর সব খবরই
আমার কােন আেস। আিম !তSYভােব দেলর সেl জিড়ত নই বেট িকG !িতzাল{ ,থেকই আমার সহেযািগতার ,কােনা কমিত
িছেলা না। এখােনা মেন পেড় িকলারনীর (Killarney) একC অনুzােন আয়ারলSাi আওয়ামী লীেগর !িতzা িনেয় সবZ !থম কথা
বিল আিম, রিফক খান (!িতzাতা সাংগঠিনক সoাদক), ,মানােয়ম খ|কার রানা (!িতzাতা সাধারণ সoাদক ও পের সভাপিত)
ও ইনজামুল হক জুেয়ল (!িতzাতা !চার সoাদক)। এরই ধারাবািহকতায় িমCং অনু}ত হয় ককZ (Cork) ও ওেয়yেফােডZ
(Wexford)। গbত হয় আjায়ক কিমC ,যখােন আমােরা সদসS পদ িছল। পরবতীJেত ২০১১ সােল িলমিরক সাউথ ,কাটZ ,হােটেল
ইউেরািপয়ান আওয়ামী লীেগর শীষZ পযZােয়র ,নতLবLে|র উপিkিতেত িমরাজ িশকদারেক সভাপিত ও ,মানােয়ম খ|কার রানােক

সাধারণ সoাদক কের এক সে~লেনর মাধSেম পূণZাl কিমC গঠন করা হয়। এ সে~লেন আিমও উপিkত হেয় িছলাম। িকG জরgির
কারণ বশত সে~লন xরg হওয়ার আেগই আমােক িবদায় িনেত হয়। িবদায় ,বলায় ;ে<য় িমরাজ ভাই আমােক কিমCেত থাকার
অনুেরাধ জানােল আিম িবনেয়র সেl আমার অপারগতার কথা বিল। এরপরও িতিন আমােক না জািনেয়ই বলেত ,গেল অেনকটা
গবZভের !ধান উপেদNা পেদ ,রেখ ,দন। িমরাজ ভাই সভাপিত থাকাকালীন পযZ` দলCর সেl আমার ,বশ ,যাগােযাগ িছল।
পরবতীJেত খ@ ব ,বিশ একটা ,যাগােযাগ রYা করেত না পারেলও আয়ারলSাi আওয়ামী লীেগর !িতzা ল{ ,থেক কার কেতাট@ক@
ভFিমকা রেয়েছ, ,ক দেলর জনS িনেবিদত!াণ, ,ক তSাগী ,নতা তা আমার অজানা নয়। তােদর সবাইেক আিম িচিন। আয়ারলSাi
আওয়ামী লীেগর নীিত িনধZারক তারাই। তােদর বাদ িদেয় যিদ ,কান িস<া` ,নয়া হয় তেব তা কখেনা হণ ,যাগS ও দেলর জনS
মlলজনক হেত পােরনা।
এ অহণ ও অমlলজনক কাজCই কেরেছন আমােদর ি!য় ,নতা ইউেরািপয়ান আওয়ামী লীেগর সভাপিত জনাব নজরgল
ইসলাম। একজন !া রাজনীিতক ও বণZাঢS অতীেতর অিধকারী বSিu িহেসেব িতিন িকভােব এমন কঁ াচা কাজ করেত পারেলন তা
আমার ,বাধগমS নয়।
একC দেলর আjায়ক কিমC গbত হেব অথচ ,সই দেলর ,নতা কমীJরা জানেবনা িকংবা তােদর সেl শলাপরামশZ করা হেব না
তােতা হেত পাের না। নজরgল ইসলাম সােহব আয়ারলSােi বসবাস কেরননা। িতিন থােকন অয়ার িভেয়নায়। আয়ারলSােi ,ক
আওয়ামী লীগ কের িক কের না দু’একটা িবেশষ পিরিচত মুখ ছাড়া তLণমূল পযZােয় তার ধারণা থাকার কথা নয়। তাহেল সPিত
িতিন ,য আjায়ক কিমC গঠন করেলন তার নােমর তািলকা ,কাথায় ,পেলন, িকভােব ,পেলন, কার মাধSেম ,পেলন? ,ক ,সই
মহারথী?
তার গbত কিমCেত ,বশ িকছ@ সংখSক অখSাত অপিরিচত সদেসSর পাশাপািশ কেয়কজন িবএনিপ জামায়ােতর ,নতা কমীJর নামও
kান ,পেয়েছ বেল িবিভc সংবাদ ও সামািজক ,যাগােযাগমাধSেম !কাশ। ওরা ,য ইেতাপূেবZ ওই রাজনীিতর সেl !তSYভােব জিড়ত
িছেলা তার ব িবদ !মাণ kানীয় আওয়ামী লীগ ,নতা কমীJেদর হােত রেয়েছ। এেদর ,কউ ,কউ ‘িনরাপদ সড়ক চাই’ আে|ালেনর
নােম আয়ারলSােiর রাায় দঁ ািড়েয় !কােশS সরকােরর ,য িবেষাার ও কটFিu কেরেছ তার িভিডও িপও ,নতা কমীJেদর কােছ
সংরিYত আেছ। এরা ,য xধ@ আয়ারলSােiই এ রাজনীিত কের ,বড়ােf তা নয় বরং পািরবািরক ভােবই তারা এ রাজনীিতর সেl
ঘিনzভােব সoৃu।
নজরgল ইসলাম সােহব ,য ,কবল আয়ারলSােi এমনC কেরেছন তা নয়, িতিন ,য ,দশCেত বসবাস কেরন ,খাদ ,স ,দেশর আওয়ামী
লীগ কিমC িনেয় ও িবতকZ রেয়েছ। ,সখােনও িতিন িবএনিপ জামায়ােতর অনু!েবশ ঘCেয়েছন বেল kানীয় ,নতা কমীJেদর
অিভেযাগ; যা ইেতামেধS প_ পি_কা ও সামািজক ,যাগােযাগ মাধSেম !কাশ ,পেয়েছ।
সাঈদী মুিu পিরষেদর এক ,নতা িযিন অনবরত সরকারেক িতরার কেরন, য@ <াপরােধর িবচােরর িবেরািধতা কের গরম গরম বuবS
রােখন তােকও ,ন আওয়ামী লীেগর সভাপিত করেত জনাব নজরgল ইসলাম ,মােটও ক@ত হনিন।
আমার !, িতিন একজন পরীিYত আওয়ামী লীগার বেলই দেলর নীিত িনধZারকরা তােক ইউেরািপয়ান আওয়ামী লীেগর সভাপিত
বািনেয়েছন। তার রu, মাংস ও মগেজ আওয়ামী ধারা !বহমান। তাহেল ,কন িবএনিপ জামায়ােতর !িত তার এেতা দরদ উথেল
উঠেব? ,কন তার গঠন করা !িতC কিমCেত িবএনিপ জামায়াত !ীিতর ছাপ থাকেব?
এ ! xধ@ আমার নয়, অেনেকরই। এ িনেয় ,নতা কমীJেদর মােঝ চলেছ ,বশ কানাঘ@ ষা। ,বশ ,মাটা অের ,লন ,দন হেয়েছ বেল
একC অনলাইন ,পাটZােলর দািব। ,পাটZালCর ভাষSনুযায়ী অেনক িদন যাবৎ িবএনিপ জামায়াত Yমতার বাইের থাকায় ওরা
িদেশহারা হেয় Yমতার াদ ,ভাগ করার জনS আওয়ামী লীেগ ঢ@েক পয়সা িদেয় পদ-পদিব িকেন িনেf। এেত !কLত আওয়ামী লীগ

,নতা কমীJরা নাযS !াি ,থেক বিত হেf। দেল ,দখা িদেf িধা D িবভিu। মূলধারার তSাগী রাজনীিতকরা িছটেক পড়েছন
দূের; যা িকনা আয়ারলSাi আওয়ামী লীেগর জনS ,মােটও xভকর নয়।
তাই আিম মেন কির নজরgল ইসলাম সােহব ,য িবতvকwত কিমC উপহার িদেয়েছন দেলর ােথZ তা অিতসhর বািতল ,ঘাষণা কের
আয়ারলSােiর সিতSকার আওয়ামী লীগ ,নতা কমীJ ও xভাকাyYীেদর উপিkিতেত এবং তােদর সেl আেলাচনা সােপেY একC
নত@ন কিমC ,ঘাষণা করেবন।
আিম এটাও মেন কির, তার িবরgে< ,যসব অিভেযাগ উািপত হেয়েছ ,সেলার বSাপাের তার িনেজর ােথZ ,যমন ,খালাসা করা
উিচত ,তমিন দেলর ােথZও। কারণ আওয়ামী লীেগর মেতা একC দেলর শীষZ পযZােয় এমন কােরা থাকা সমীচীন নয় িযিন বা যারা
ীয় ােথZর ,মােহ উেিলত হেয় দেলর বLহৎ াথZেক জলািল িদেত ,মােটও ক@ত হন না। তাই আশা কির অিত সhর িতিন
জনসমেY তার বSপাের f ধারণা ত@েল ধরেবন।
তা করেত বSথZ হেল আিম ,কDীয় আওয়ামী লীেগর নীিত িনধZারক যারা ইউেরািপয়ান আওয়ামী লীেগর ,দখভাল কেরন তােদর
কােছ ,জার দািব জানাই, তারা ,যেনা নজরgল ইসলােমর উপর আlুলািয়ত সকল অিভেযােগর সbক তদ`সােপেY সতSতা
িনরgপেণ সেচN হন। অিভেযাগ যিদ সিতS হয় তেব তােক ,কবল সভাপিত ,থেক অবSাহিত নয়, দল ,থেক বিহার নয় বরং কLতকেমZর
জনS যেথাপয@ u শাির বSবkা িনিত করেবন। অনSথায় একিদন আওয়ামী লীগই আওয়ামী লীেগর কঁ াটা হেয় দঁ াড়ােব।
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