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ঐক্য

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : খুনীেদর সঙ্েগ করা জাতীয় ঐক্য জনগণ গ্রহণ করেব না বেল
মন্তব্য কেরেছন আওয়ামী লীেগর সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পিরবহন ও
েসতুমন্ত্রী ওবায়দুল কােদর। িতিন বেলেছন, ২১ আগস্েটর খুনীমাস্টারমাইন্ড-প্ল্যানার
যাবজ্জীবন
কারাদণ্েড
দণ্িডত।
িতিন
(তােরক রহমান) েয দেলর ভারপ্রাপ্ত েচয়ারম্যান, েসই খুনী দেলর
সঙ্েগ ড. কামাল েহােসন ও সােবক রাষ্ট্রপিত বদরুদ্েদাজা েচৗধুরী
আপনারা তথাকিথত জাতীয় ঐক্য করেছন? েকান ৈনিতকতায় এটা করেছন?
আজ বৃহস্পিতবার সকােল রমনা ইঞ্িজিনয়ার্স ইনস্িটিটউশন িমলনায়তেন
সড়ক পিরবহন অিধদপ্তেরর এক অনুষ্ঠােন এ কথা বেলন ওবায়দুল কােদর।
িতিন বেলন, আজেক যারা গণতন্ত্েরর ভাষায় কথা বেলন, কথায় কথায়
আইেনর শাসন আর ৈনিতকতার কথা বেলন, তারা খুনীেদর সঙ্েগ জাতীয় ঐক্য
করেবন। বাংলােদেশর রাজনীিত িক খুনী, দণ্িডত, আত্মস্বীকৃত
দুর্নীিতবাজেদর হােত ন্যস্ত হেব? আমার িবশ্বাস, এই জাতীয় ঐক্েয
জনগণ েকােনািদনও িবশ্বাস করেব না, গ্রহণ করেব না। এই ধরেনর জাতীয়
ঐক্য যারা কের, তারা কত নীিত-ৈনিতকতাহীন, েদউিলয়া রাজৈনিতক দল,
তা বলার অেপক্ষা রােখ না।
২১ আগস্ট গ্েরেনড হামলার রায়েক ফরমােয়িশ রায় বেল বুধবার
প্রিতক্িরয়া িদেয়েছন িবএনিপর মহাসিচব িমর্জা ফখরুল ইসলাম। এই
মন্তব্েযর সমােলাচনা কের ওবায়দুল কােদর বেলন, ফখরুল সােহব যা
ইচ্েছ তা-ই বলেছন। সাংবািদক বন্ধুরা, আপনারাই বলুন, এই রায় িক
ফরমােয়িশ রায়? বাংলােদেশর িবেবক আেছ এমন একজন মানুষ িক বলেব এই
রায় ফরমােয়িশ?
িতিন আরও বেলন, ১৪ বছর পর এই রায় হেয়েছ। তখন ক্ষমতায় আপনারা,
আলামত নষ্ট হেলা েকমন কের? হামলাকারীরা প্রকাশ্য িদবােলােক
পািলেয় যাওয়ার সুেযাগ েপল েকমন কের? বলুন?
জজ িময়ার প্রসঙ্গ তুেল েসতুমন্ত্রী বেলন, একিট ভবঘুের েছেলেক
রাস্তা েথেক ধের এেন জজ িময়া নাটক সাজােনা হেলা। ইিতহাস িক বেল
এটা ফরমােয়িশ রায়? ২৪ জেনর প্রাণ চেল েগেছ। প্রধান টার্েগট েশখ

হািসনা একিট কােনর শ্রবণশক্িত হািরেয় েফেলেছন। মুফিত হান্নান
িনেজই বেলেছ তােরক রহমােনর িনর্েদশ িনেয় হামলা চালােনা হেয়েছ,
এটা িক ফরমােয়িশ রায়? খুিন তাজউদ্িদনেক িনরাপেদ িবেদেশ পাঠােনা
হেলা, এটা ফরমােয়িশ রায়?
খােলদা
িজয়ার
প্রিত
ইঙ্িগত
কের
কােদর
বেলন,
তখন
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী িছেলন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী িনেজ। িতিন িক
দায় এড়ােত পােরন? েয গ্েরেনডগুেলা অিবস্েফািরত, েসগুেলা েকন
ধ্বংস করা হেলা? েক ক্ষমতায় িছল? জবাব েদেবন।
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