সংলাপ ড. কামােলর ভাওতাবািজ : তমী
নব গত মীসভার সদ তমী ও আওয়ামী লীেগর চার সাদক ড. হাছান মাহদ বেলেছন, ‘িনেজর থ তা
ঢাকেত ড. কামাল হােসন সংলাপ নােমর ভাওতাবািজর কথা বলেছন।’
িতিন আরও বেলন, স অিত িনব াচেন দেশর ইিতহােস সবেচেয় কম সিহংসতা হেয়েছ; যা িবাপী শংিসত,
ইিতহােস িবরল।
শিনবার (১২ জায়াির) জাতীয় স ােবর জর হােসন চৗরী হেল জািতর জনেকর েদশ তাবতন িদবসেক ক
কের বব সাংিতক জােটর এক আেলাচনা সভায় এসব কথা বেলন তমী।
এ সময় িবএনিপ ও তােদর সহেযাগী িক নতার িচিকৎসা েয়াজন উেখ কের হাছান মাহদ বেলন, ‘তারা বল
শংিসত িনব াচেন হের সংলােপর কথা বলেছন। িনেজেদর থ তা ঢাকেত এ ধরেনর কথা বলেছন তারা। তােদর মানিসক
ও শারীিরক িচিকৎসা দরকার।’
িবএনিপর িনব াচেনর মেনানয়ন সে আওয়ামী লীেগর চার সাদক বেলন, ‘আপনারা িনব াচন বািণজ করেবন, ৩০০
আসেন ৮০০ জনেক মেনানয়ন দেবন। আবার জয়লােভর কথা বলেবন, জনগণ িক বাকা? তারা নিমেনশন বািণজ যারা
কেরেছন তােদর তাান কেরেছ।’
আপনারা ২০১৪ সােল মাষ িড়েয় মেরেছন বেল ম কের িবএনিপর উেেশ ড. হাছান মাহদ বেলন, ‘লগামী
িশারথেদর ওপর বামা মেরেছন। মেন রাখেবন বামাবািজ কের াস করা যায়, ভাট পাওয়া যায় না। সবার আেগ
িবএনিপর ন েয়াজন, তেবই জনগণ আপনােদর হণ করেত পাের।’
ড. হাছান মাহদ আর বেলন, ১৯৭১ সােল দশ াধীন হেলও াধীনতা ণ তা পায়িন, তা অভব কেরিছল দশ।
 কের উয়েনর িদেক
বব ১৯৭২ সােলর ১০ জায়াির দেশ িফরেলই এর ণ তা আেস। িতিন িব দশেক নগঠন
িনেয় আেসন। িক ঘাতকরা সই উয়ন সহ করেত পািরিন। তারা জািতর িপতােক হতা কের। তার কা মতায় এেস
দির রােক আজ মম আেয়র দেশ িনেয় গেছন।
অােন সভাপিতে বব সাংিতক জােটর িতাতা সাধারণ সাদক অিভেনী সারাহ বগম কবরী। এেত ব
রােখন অিভেনতা এ  এম শামামান, আওয়ামী লীেগর উপচার সাদক আিমল ইসলাম আিমন, নগর দিণ
আওয়ামী লীেগর সাধারণ সাদক শােহ আলম রাদ, চার সাদক আার হােসন, অিভেনী তািরন, তন, বব
সাংিতক জােটর সাধারণ সাদক অণ সরকার রানা, সহসভাপিত রােকয়া াচী খ।
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