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ঢাকা : আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পিরবহন ও
েসতুমন্ত্রী ওবায়দুল কােদর আগামী জাতীয় সংসদ িনর্বাচেন অংশ িনেয়
িনেজেদর জনপ্িরয়তা
জািনেয়েছন।
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আহবান

িতিন আজ দুপুের রাজধানীর গুলশােনর একিট েহােটেল আওয়ামী লীেগর
গেবষনা প্রিতষ্ঠান িসআরআইেয়র উদ্েযােগ আেয়ািজত নারী েনতৃত্ব িনেয়
আেয়ািজত কর্মশালায় িবএনিপ েনতা িমর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীেরর এক
বক্তব্েযর জবােব এ আহবান জানান।
আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কােদর বেলন, ‘ সরকার
জনিবচ্িছন্ন নািক জনসমর্থনপুষ্ট তার প্রমান সম্প্রিত অনুষ্িঠত
খুলনা ও গাজীপুর িসিট কর্েপােরশন িনর্বাচেন হেয়েছ। তেব আেরা যিদ
প্রমান চান তাহেল আগামী জাতীয় িনর্বাচেন আসুন, তখন আবােরা
জনপ্িরয়তা যাচাই হেব।’
িতিন বেলন, ‘জনগণ আওয়ামী লীগেক েভাট না িদেল আমরা ক্ষমতায় আসেত
পারব না। কােজই আগামী জাতীয় িনর্বাচেন অংশ িনেয় আপনারা িনেজেদর
জনপ্িরয়তা যাচাই করেত পােরন। আপনােদর গাজীপুের িশক্ষা হয় িন,
খুলনায় িশক্ষা হয়িন, আর কত িশক্ষা চান।’
েসতুমন্ত্রী কােদর বেলন, িবএনিপ একিদেনর জন্য ক্ষমতায় আসেল েদশ
সন্ত্রােসর লীলাভূিমেত পিরণত হেব। একিদেনই বাংলােদেশ রক্েতর নদী
বেয় যােব। একিদেনই বাংলােদশ সন্ত্রােসর লীলাভূিম হেয় যােব,
একিদেনই বাংলােদেশর পুরেনা হাওয়া ভবন পুরেনা খাওয়া ভবেন
রূপান্তিরত হেব।
িতিন বেলন, ‘ আমরা একিদেনর জন্য িবএনিপর হােত ক্ষমতা েছেড় িদলাম
তাহেল িক হেব বলুন?
িবশ্বচ্যাম্িপয়ান হেব।’

েদশ

রসাতেল

যােব।

দুর্নীেত

বারবার

েবগম খােলদা িজয়ােক ছাড়া িবএনিপ িনর্বাচেন যােব না, দলীয় েনতােদর
এমন বক্তব্েযর জবােব আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কােদর
বেলন, খােলদা িজয়ােক ছাড়া িবএনিপ িনর্বাচেন যােব িক যােব না,
আগামী অক্েটাবেরই তা প্রমাণ হেব।
িতিন বেলন, িবএনিপ’র কথার সঙ্েগ কােজর েকান িমল েনই। অক্েটাবের
আগামী জাতীয় িনর্বাচেনর তফিশল েঘাষণা করা হেব। তখন েদখা যােব
তােদর এ ধরেনর কথার মােন িক। তােক ছাড়া িবএনিপ িনর্বাচেন যােব িক
যােব না। আর খােলদা িজয়া কখন েজল েথেক ছাড়া পােবন েসটা আদালত
বলেত পারেব।
েসতুমন্ত্রী কােদর বেলন, খােলদা িজয়ােক কারাদন্ড িদেয়েছন আদালত,
মুক্িতও িদেত পােরন আদালত। তােদর কথায় মেন হয়, আওয়ামী লীগই েযন
তােক আটেক েরেখেছ, েশখ হািসনাই েযন তােক আটেক েরেখেছ। আসেল এটা
িকন্তু বাস্তব নয়।
িতিন বেলন, িবএনিপেক আইনী লড়াইেয়র মাধ্যেমই খােলদা িজয়ােক মুক্ত
করেত হেব। তার মুক্িতর িবষেয় আইনী লড়াইেয়র েকান িবকল্প েনই।
িবএনিপ এ িবষেয় অন্য িকছু িচন্তা করেল খােলদা িজয়ার কারাবাস শুধু
দীর্ঘই হেব।
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