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20 দলীয় েজােটর pধান সমnয়ক eলিডিপ সভাপিত কেনর্ল (aব.) aিল আহমদ বেলেছন,
িনবর্াচন আমরা pতয্াখয্ান কেরিছ। আমরা আশা করব, িবeনিপর যারা িনবর্ািচত হেয়েছন
তারা জািতর সে  pতারণা করেবন না, েবiমািন করেবন না। তারা সংসেদ যােবন না।
িনবর্ািচত eমিপরা সংসেদ েযাগ িদেল pতারক িহেসেব িচিhত হেবন। সংসেদ েগেল আমরা মেন
করব যারা িনবর্াচন কেরিছ, যারা েজেল েগেছন তােদর সে  pতারণা কেরেছন।

শিনবার জাতীয় েpস kােব eক আেলাচনা সভায় িতিন eসব কথা বেলন। েজাট েনtী
িবeনিপ েচয়ারপারসন খােলদা িজয়ার মুিkর দািবেত e সভার আেয়াজন কের 20 দলীয়
েজােটর শিরক দল বাংলােদশ েলবার পািটর্ ।

eকাদশ িনবর্াচেন ‘েভাট ডাকািত’ হেয়েছ aিভেযাগ কের aিল আহমদ বেলন, সু ু  িনবর্াচেনর
কথা বেল েভাট ডাকািতর িনবর্াচন হল। e কল  েথেক আoয়ামী লীগ কখনo মkু হেত
পারেব না। pধানমntীেক  বলেত চাi,  আপিন ব বnুর  কনয্া। েযটা ভুল হেয়েছ েসটা
েশাধরােনার বয্বsা িনন। pেয়াজেন পুনিনর্বর্াচেনর বয্বsা িনন।

pধানমntী েশখ হািসনার জািতর uেdেশ ভাষেণর pস  েটেন eলিডিপ সভাপিত বেলন,
eকিদেক  আপনারা  ঐেকয্র  কথা  বলেবন,  aনয্িদেক  pিতিনয়ত  িবeনিপেক  গািল  েদন।
আপনারা বেলন, িবeনিপ েভেঙ যােc। আমার কথা হল েদাষ sীকার কের িনেত aসুিবধা
েকাথায় ? জাতীয় ঐকয্ যিদ চান তাহেল সব দেলর েনতােদর সে  বেস িকভােব জাতীয়
ঐকয্ হেব e আেলাচনা করেত aসুিবধা েকাথায় ?

aিল আহমদ বেলন, েদশ িবিk হেয় যােc। িনলােম িবিk হেc। বাংলােদশ eখন িনলােম
uেঠেছ। সরকাির দল হাজার হাজার েকািট টাকা e িনবর্াচেন বয্য় কেরেছ। e টাকা েকােtেক
eেলা? দনুর্ীিত দমন কিমশেনর pধােনর uিচত pথেম eসব েদখা। ধু কথায় দনুর্ীিত দমন
বলেবন, িজেরা টলােরn বলেবন, আর কমর্কাে  েসটা হেব না। eটা gহণেযাগয্ নয়। খােলদা
িজয়ার মিুkর দািব জািনেয় aিল আহমদ বেলন, ঘের বেস বkবয্ েরেখ তার মিুk হেব না।
আিম জািন না িবeনিপ কী করেব? খােলদা িজয়ােক মkু করার জনয্ aবশয্i আমােদর
সবাiেক eিগেয় আসেত হেব।

িতিন বেলন,  সরকারেক বলব,  ‘eকজন মিুkেযাdার stী,  িযিন pথম sাধীনতার েঘাষণা
কেরেছন, িযিন েসনাpধান িছেলন, রা পিত িছেলন তার stী খােলদা িজয়া। িতিন (খােলদা
িজয়া) িনেজo িতন বােরর pধানমntী িছেলন, েসটা িবেবচনায় িনেয়, তার বয়স িবেবচনায়
িনেয় আমরা আশা করব সরকার aিবলেm তােক মিুk েদেব।’

20 দেলর শিরক কলয্াণ পািটর্ র েচয়ারময্ান েমজর েজনােরল (aব.) ৈসয়দ মুহাmদ iবরািহম
বেলন, েজাটেক কাযর্কর রাখেত িনেজেদর সমnয় pেয়াজন। আেnালেনর aংশ িহেসেব িনবর্াচেন

  যুগাnর িরেপাটর্
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েগেছ িবeনিপ। িকn েভাট মহাডাকািতর পর েকন আেnালেন যােcন না? আসেল আমােদর
েকাথাo গলদ আেছ, আমরা েবাবা হেয় েগিছ।

েলবার পািটর্ র েচয়ারময্ান ডা. েমাsািফজরু রহমান iরােনর সভাপিতেt সভায় আরo বkবয্
েদন িবeনিপর ভাiস েচয়ারময্ান aয্াডেভােকট জয়নাল আেবদীন, জাতীয় পািটর্ র (কাজী
জাফর) মহাসিচব েমাsফা জামাল হায়দার pমুখ।
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