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"আয়ারল&া' আওয়ামী লীেগর আ-ায়ক কিম0 িনেয় 2ু4 5িতি7য়া 5কাশ ডাবিলন আওয়ামী লীেগর সাধারণ 
স>াদেকর।" 
 

 
 
িকছ9 িদন আেগ িবত=ক>ত আ?ায়ক কিম@ গঠনেক ,কD কের আয়ারলDাE আওয়ামী লীেগর সকল সাংগঠিনক কমIকাE Jিবর হেয় 
পেড়েছ। জানা যােO আ?ায়ক কিম@েত িবএনিপ, জামােয়ত ও অনু!েবশকারীেদরেক Jান ,দওয়ােত ইউেরািপয়ান আওয়ামী লীেগর 
সভাপিত নজরUল ইসলােমর উপর দেলর সংখDা গিরW ,লাকজন নােখাশ হেয়েছন। 
 
এই িবষেয় সতDতা যাচাই করেত চাইেল ডাবিলন আওয়ামী লীেগর সাধারণ স]াদক অলক সরকার জানান, ঘটনা@ ১০০ ভাগ 
সতD। িবএনিপ জামােয়ত ও অনু!েবশকারীেদর দেল Jান িদেয় অতD` aরUতর অপরাধ কেরেছন নজরUল ইসলাম সােহব। িতিন 
এই কিম@ গঠেনর িবষেয় আমােদর দলীয় ,নতb বb c বা আমােদর কােরা সােথই আলাপ আেলাচনা কেরনিন। আমরা এটােক 
আয়ারলDাE আওয়ামী লীগ ,ক eংেসর এক নিজরিবহীন পদেfপ িহেসেবই ,দখেবা। এমন ,লাকও কিম@েত আেছ আমরা যারা 
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দীঘI সময় ধের এখােন রাজনীিত কির তােদরেক কখেনাই ,দিখিন। উিন যখন আয়ারলDােE কমীg  সেhলেন আেসন তখন িতিন 
এখানকার !াiন িশিবেরর সাথী িকছ9 িদন আেগ আওয়ামী লীেগর ,নতা বেন যাওয়া এই ,লােকর তjাবধােন ,হােটেলর লাkািরয়াস 
,!িসেডl সুDেট রািmযাপন কেরন। অথচ যখন ইউেরাপীয়ান আওয়ামী লীেগর সােবক সভাপিত অিনল দাস an যখন দলীয় কােজ 
আয়ারলDােE এেসিছেলন তখন িতিন ,হােটল ভাড়াটা পযI` আমােদর কাউেক িদেত ,দনিন। আমরা ধারণা কির ওই িদন ,হােটেলর 
,!িসেডl সুDেট নজরUল ইসলাম সােহব তােদর সকলেক িনেয় ঐিদনই কিম@ গঠেনর এক@ খসড়া pতরী কেরন। 
 
িতিন আেরা জানান, নজরUল ইসলাম সােহেবর এই কিম@ গঠেনর নমুনা ,দেখ আমরা এটাও ধারণা কির উিন aরUতর মাmায় 
একজন সাPদািয়ক বDিi কারণ আয়ারলDাE আওয়ামী লীেগর ভােলা, ,মধাবী রাজনীিতিবদ বাঙালী িহcু সPদায়, ব9 িst 
সPদায় ও কDাথিলক িuvয়ান সPদােয়র ,লাক থাকা wেxও িতিন yধ9মাm ,লাক ,দখােনার জনD একজন ,ক ,সখােন ,রেখেছন। 
আমরা এখােন িবএনিপ জামায়ােতর রাজনীিত করিছ না। আিম zক জািন না ওনার রাজৈনিতক বDাক|াউE িক তেব ওনার 
এখানকার কমIকাে}ই !কাশ হেO আওয়ামী লীেগর রাজনীিত স]েকI  ওনােক আেরা অধDয়ন করেত হেব। ,যেহত9  সংখDাগিরWেদর 
এই কিম@র িবষেয় সমথIন ,নই, তাই এই কিম@ অিবলে5 বািতল করার দািব জানািO। 
 
আয়ারলDাE আওয়ামী লীেগর অেনেকর সােথই এই িবষেয় কথা বেল একই ধরেনর মেনাভাব পাওয়া ,গেছ। অেনেকই এই কিম@ 
বািতেলর !িত সমথIন জািনেয়েছন। 


