রাজনীিত েথেক দূের খােলদা িজয়া
িবএনিপর েকােনা িসদ্ধান্ত িদচ্েছন না খােলদা িজয়া। দেলর েনতােদর
সঙ্েগ রাজনীিত িনেয় ৈবঠক কেরনিন; তার েকােনা বক্তব্য, িববৃিত
িকছুই েনই গত ছয় মাস ধের।

খােলদা িজয়া মুক্ত হওয়ার পরও তােরক রহমান িবএনিপর ভারপ্রাপ্ত
েচয়ারম্যান। কেরানাকােল দেলর ৈবঠকগুেলা হচ্েছ ভার্চুয়াল। েসখােন
েনতৃত্েব থাকেছন তােরকই।

িবএনিপর েকােনা িসদ্ধান্ত িদচ্েছন না খােলদা িজয়া। দেলর েনতােদর
সঙ্েগ রাজনীিত িনেয় ৈবঠক কেরনিন; তার েকােনা বক্তব্য, িববৃিত
িকছুই েনই গত ছয় মাস ধের।

খােলদা িজয়া থাকেছন গুলশান-২-এর ৭৯ নম্বর সড়েকর বাসভবন িফেরাজায়।
পােশই ৮৩ নম্বর সড়েক তার রাজৈনিতক কার্যালয়। েসখােন একিটবােরর
জন্যও পা পেড়িন প্রায় চার দশক ধের প্রতােপর সঙ্েগ রাজনীিত কের
আসা িবএনিপ েনত্রীর।

দুই মামলায় ১৭ বছেরর সাজা পাওয়া খােলদা িজয়ার দণ্ড স্থিগত কের
প্রথেম ছয় মাস এবং পের আরও ছয় মােসর জন্য মুক্িত িদেয়েছ সরকার।

শর্ত িহেসেব সরকােরর পক্ষ েথেক বলা হেয়েছ, িবএনিপ েনত্রী েদেশর
বাইের েযেত পারেবন না। িচিকৎসা েনেবন ঘের বেস। তেব তার রাজৈনিতক
কর্মকাণ্েড িবিধ-িনেষেধর েকােনা িকছুই দল বা িবএনিপর পক্ষ েথেক
বলা হয়িন।

তাহেল িবএনিপ েনত্রী েকন রাজনীিত েথেক দূের?

দেলর যুগ্ম মহাসিচব েমায়াজ্েজম েহােসন আলােলর কােছ প্রশ্ন রাখেল
িনউজবাংলােক িতিন বেলন, ‘এটা বলার জন্য দুইজন আেছন; িরজভী আহেমদ
এবং মহাসিচব সােহব। এটা বলার জন্য আিম অপারগ।’

মহাসিচব িমর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও িসিনয়র যুগ্ম মহাসিচব রুহুল
কিবর িরজভীর বক্তব্য িনউজবাংলা জানেত পােরিন।

ফখরুেলর সঙ্েগ েযাগােযাগ করা হেল তার ব্যক্িতগত কর্মকর্তা ইউনুস
আলী বেলন, ‘স্যার এগ্ির করেছন না। জািনেয়েছন েকােনা কেমন্ট েদেবন
না।’

আর একািধকবার কল করা হেলও িরজভীেক পাওয়া যায়িন।

িবএনিপর
স্থায়ী
কিমিটর
সদস্য
িনউজবাংলােক বেলন, ‘উিন (খােলদা

আিমর
িজয়া)

খসরু
মাহমুদ
েচৗধুরী
েতা অসুস্থ। উনার েতা

মুক্িতই হয়িন। উিন কীভােব রাজনীিত করেবন?’

‘িকন্তু আপনােদর েচয়ারপারসন েতা কারাগাের না।’

‘িকন্তু উিন েতা েবইেল (জািমন) নাই। ট্িরটেমন্েটর (িচিকৎসা) জন্য
সাজা সামিয়ক স্থিগত কেরেছ। উিন কীভােব রাজৈনিতক িসদ্ধান্ত
েদেবন?’

‘তাহেল েচয়ারপারসনেক
িসদ্ধান্ত?’

রাজনীিত

েথেক

দূের

রাখা

িক

আপনােদর

‘এটা আমােদর িসদ্ধান্ত বা েকৗশল না। এটা েতা সরকােরর েকৗশল। উিন
েতা মুক্ত হেত পারেছন না। সরকােরর স্ট্র্যােটিজ (েকৗশল) হচ্েছ
উনােক েজেল েরেখ েদশ চালােব। আমরা েতা উনার মুক্িত চাই, আমরা চাই

উিন দল চালােবন।’

‘উিন রাজনীিত করেত পারেবন না, এমন েকােনা শর্ত আেছ?’

‘শর্ত না, উিন েতা েবইেল নন, তাহেল কীভােব রাজনীিত করেবন?’

যিদও খােলদা িজয়া ঢাকার পুরেনা েকন্দ্রীয় কারাগাের বন্িদ থাকা
অবস্থায় রাজৈনিতক িসদ্ধান্ত িদেয়েছন। নানা সময় তার সঙ্েগ েদখা
কেরেছন দেলর েকন্দ্রীয় েনতারা; েবর হেয় জািনেয়েছন তােদর েনত্রীর
বক্তব্য।

দেলর ৈবঠক তােরক রহমােনর েনতৃত্েব

২০১৮ সােলর েফব্রুয়ািরেত কারাগাের যাওয়ার পর িবএনিপর ভারপ্রাপ্ত
েচয়ারপারসন করা হয় লন্ডেন অবস্থানরত তােরক রহমানেক। গত মার্েচ
িবএনিপর েনত্রী কারামুক্ত হওয়ার পরও তােরেকর এই পদ পাল্টায়িন।

গত মােসই িবএনিপর দুিট িসদ্ধান্ত হেয়েছ শীর্ষ েনতােদর ৈবঠেক।
েসখােন েনতৃত্েব িছেলন ভারপ্রাপ্ত েচয়ারপারসনই।

পাবনা-৪ আসেনর উপিনর্বাচেন প্রার্থী
িবএনিপর মেনানয়ন েবার্েডর সভা বেস।

বাছাইেয়

গত

১

েসপ্েটম্বর

সভা েশেষ িবএনিপ মহাসিচব িমর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বেলন, ‘দেলর
ভারপ্রাপ্ত েচয়ারম্যান তােরক রহমােনর সভাপিতত্েব মেনানয়ন েবার্ড
তথা স্থায়ী কিমিট পাবনা-৪ আসেন হািববুর রহমান হািববেক মেনানয়ন
িদেয়েছ।’

ঢাকা-১৮ আসেনর উপিনর্বাচেন প্রার্থী িনর্বাচেন ১২ েসপ্েটম্বর
দেলর ভার্চুয়াল মেনানয়ন েবার্েডর সভায়ও সভাপিতত্ব কেরন তােরক
রহমান। এেতও অংশ েনন স্থায়ী কিমিটর সদস্যরা।

দেলর েনতােদর সঙ্েগ একবারই ‘সুখ দুঃেখর আলাপ’

সামিয়ক মুক্িতর পর খােলদা িজয়া একবারই দেলর স্থায়ী কিমিটর কেয়কজন
সদস্েযর সঙ্েগ ৈবঠক কেরেছন। গত ১ আগস্ট ঈদুল আজহার রােত গুলশান২-এর ৭৯ নম্বর সড়েকর বাসা িফেরাজায় যান িবএনিপর শীর্ষ েনতারা।

িমর্জা ফখরুল ছাড়াও িছেলন স্থায়ী কিমিটর সদস্য খন্দকার েমাশাররফ
েহােসন, মওদুদ আহমদ, জিমরউদ্িদন সরকার, িমর্জা আব্বাস, গেয়শ্বর
চন্দ্র রায়, নজরুল ইসলাম খান, েসিলমা রহমান ও ইকবাল হাসান মাহমুদ
টুকু।

প্রায় দুই ঘণ্টা অবস্থােনর পর েবর হেয় িমর্জা ফখরুল বেলন, ‘আমরা
কথা বেলিছ ঈেদর িদেন েযসব কথা বলা হয়। এতিদন ধের আমরা একসােথ কাজ
কেরিছ, সকেলর সুখ-দুঃেখর কথাবার্তা আেছ।’

িবএনিপর নিজরিবহীন িববৃিত

ওই ৈবঠেক রাজৈনিতক িবষেয় আেলাচনা হেয়েছ বেল দুিট গণমাধ্যম সংবাদ
প্রকাশ কের। সংবােদ েযসব িবষয় উল্েলখ করা হেয়েছ, তা িনেয় িবএনিপ
েয প্রিতক্িরয়া িদেয়েছ, তা এর আেগ কখেনা েদখা যায়িন।

ৈদিনক যুগান্তেরর ৫ আগস্ট করা এক প্রিতেবদেন বলা হয়, ‘আেলাচনার
এক পর্যােয় েনতােদর উদ্েদেশ খােলদা িজয়া বেলন, আপনারা েকন ড.
কামাল েহােসেনর েনতৃত্েব েজাট করেত েগেলন? েকন প্রধানমন্ত্রীর
সঙ্েগ সংলােপ েগেলন? আবার েগেছন, আেগ েকন এেজন্ডা িঠক করেলন না?’

একাদশ জাতীয় সংসদ িনর্বাচেনর আেগ িবএনিপ িনর্বাচনকালীন িনর্দলীয়
সরকােরর দািব জািনেয় আসিছল। এই দািবেত দশম সংসদ িনর্বাচন বর্জন
কের তারা। েস সময় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ েথেক আেলাচনার আহ্বানও
উেপক্ষা কেরন িবএনিপ েনত্রী।

তেব গত িনর্বাচেনর আেগ িবএনিপর গঠন করা জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্েগ সংলােপ যায়। তেব েকােনা দািব আদায় করেত
পােরিন।

িবএনিপ েজােটর প্রধান দল হেলও েস সময় েনতৃত্েব চেল আেসন গণেফারাম
সভাপিত কামাল েহােসন। ১৯৯২ সােল গঠেনর পর েথেক এই দলিট রাজনীিতেত
কখেনা এতটা গুরুত্ব পায়িন।

যুগান্তেরর প্রিতেবদেন খােলদা িজয়ােক উদ্ধৃত কের আরও বলা হয়,
‘আপনারা ড. কামাল েহােসনেক জাতীয় েনতা বানােলন। িকন্তু িতিন (ড.
কামাল) কেব জাতীয় েনতা িছেলন? িতিন গণতন্ত্র পুনঃপ্রিতষ্ঠার জন্য
কী কেরেছন? িতিন েতা জাতীয়তাবাদী শক্িতর েকউ নন। তার সঙ্েগ েতা
আওয়ামী লীগ সভাপিত েশখ হািসনার ব্যক্িতগত দ্বন্দ্ব, আদর্িশক নয়।’

এই প্রিতেবদন প্রকােশর পর েসিদনই িবএনিপর পক্ষ েথেক িববৃিত েদন
রুহুল কিবর িরজভী। এেত বলা হয়, ‘খােলদা িজয়ার সঙ্েগ স্থায়ী
কিমিটর সদস্যেদর শুধু ঈদ শুেভচ্ছা ও পারস্পিরক কুশলািদ িবিনময়
হেয়েছ। খােলদা িজয়ার সর্বেশষ স্বাস্থ্েযর েখাঁজখবর িনেয়েছন
েনতারা। খােলদা িজয়ার সঙ্েগ েনতােদর েকােনা রাজৈনিতক আেলাচনা
হয়িন বা িতিনও েকােনা রাজৈনিতক িসদ্ধান্ত প্রদান কেরনিন।’

‘েকােনা প্রকার তথ্য যাচাই ছাড়া এ ধরেনর
পিরেবশন করেল জনমেন িবভ্রান্িতর সৃষ্িট হয়।’

দািয়ত্বহীন

সংবাদ

ওই িদন িমর্জা ফখরুল ৈদিনক প্রথম আেলােক বেলন, ‘এিট সিঠক নয়;
বােনায়াট সংবাদ। জাতীয় ঐক্েযর মধ্েয িবভ্রান্িত সৃষ্িট করা এবং

ম্যাডাম সম্পর্েক একিট ভুল ধারণা েদওয়ার েচষ্টা করা। েয আেলাচনা
হেয়েছ, তা েসিদনই আিম ব্িরিফং কের বেলিছ। উিন অসুস্থ, রাজৈনিতক
িবষেয় েকােনা বক্তব্য েদনিন।’

সাজা ও িনর্বাহী আেদেশ মুক্িত

িজয়া অরফােনজ ট্রাস্ট দুর্নীিতর মামলায় ২০০৮ সােলর ৮ েফব্রুয়াির
পাঁচ বছেরর কারাদণ্ড হয় খােলদা িজয়ার। েসিদনই কারাবন্িদ হন িতিন।
িবএনিপ এ রােয়র িবরুদ্েধ আিপল কের। ওই বছেরর ৩০ অক্েটাবর উচ্চ
আদালত সাজা বািড়েয় ১০ বছর কের।

তারও আেগর িদন িজয়া চ্যািরেটবল ট্রাস্ট দুর্নীিতর মামলায় িবএনিপ
েনত্রীর সাত বছেরর সাজা
িনষ্পত্িতর অেপক্ষায়।

হয়।

এই

দণ্েডর

িবরুদ্েধ

আিপল

এখনও

িবএনিপ তার েনত্রীেক মুক্ত করেত উচ্চ আদালেত যত েচষ্টা কেরেছ তার
সবই িবফেল েগেছ। পের পিরবােরর পক্ষ েথেক ‘মানিবক আেবদন িনেয়’
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার কােছ যান খােলদা িজয়ার েছাট ভাই শামীম
ইস্কান্দার। িবএনিপ এই উদ্েযােগ িনেজর সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার
কের।

খােলদার স্বজনেদর আেবদেন প্রধানমন্ত্রী ইিতবাচক সাড়া েদন। গত ২৪
েশ মার্চ শর্ত সােপক্েষ সরকার িনর্বাহী আেদেশ সাজা স্থিগত কের ছয়
মােসর জন্য।

পেরর
িদন
বঙ্গবন্ধু
েশখ
মুিজব
েমিডেকল
িবশ্বিবদ্যালয়
(িবএসএমএমইউ) েথেক মুক্িত েপেয় গুলশােনর বাসভবেন েফেরন িবএনিপ
েনত্রী।

গত ২৫ েসপ্েটম্বর সামিয়ক মুক্িতর েময়াদ েশষ হওয়ার কথা িছল। তেব

১৫ অগাস্ট শামীম ইস্কান্দার আবার আেবদন কেরন প্রধানমন্ত্রীর
কােছ। িতিন আবার ইিতবাচক সাড়া িদেল মুক্িতর েময়াদ আরও ছয় মাস
বািড়েয় ১৫ েসপ্েটম্বর প্রজ্ঞাপন জাির হয়

