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িজ eম কােদর : গণতে র জ  eটা iিতবাচক িদক। শুভ খবর। তােদরেক সব্াগত জানাi। তেব িমজর্া ফখরুল 
iসলাম সংসেদ থাকেল আেরা ভােলা হেতা। শুনিছ, েকৗশলগত কারেণ িতিন শপথ েননিন। তাঁেদর e েকৗশলটার 
িবষেয় পির ার হেত পারিছ না।  

কােলর ক  : 31 দলীয় েজাট েভেঙ যাে , eটােক েকান দৃি েত েদেখন? 

িজ eম কােদর : েকােনা রাজৈনিতক দল ভাঙা বা েজাট ভাঙা েগাটা রাজনীিতর জ  শুভ ল ণ মেন কির না। 
হয়েতা বা ব কারেণi 31 দলীয় েজাট ভাঙেছ। eখােন েনতৃতব্ eকটা বড় িবষয়। িবeনিপi 31 দেলর েনতৃতব্ 
িদেয়েছ। eখন িবeনিপর েচয়ার ান কারাগাের eবং দেলর িদব্তীয় ি  িহেসেব পিরিচত িসিনয়র ভাiস 
েচয়ার ান বােস। েনতৃেতব্র eকিট সংকট চলেছ। িবeনিপর েনতাকম রা েযমন হতাশ, েতমিন 31 দেলর 
শিরকরাo হতাশ। e ছাড়া িবগত িনব র্াচেনর সময় 31 দেলর শিরকেদর আসেল েতমন মূ ায়ন করা হয়িন।  

কােলর ক  : িবeনিপ o জাতীয় পািট র্র সমথ র্েনর িভি  েতা eকi, েসi aয্াি  আoয়ামী লীগ ধারা। তাহেল িক 
e দুিট ধারা ভিব েত eক ধারায় আসেত পাের মেন কেরন? 

িজ eম কােদর : eটা িঠক, িবeনিপ o জাপার সমথ র্েনর িভি  aেনকটাi কাছাকািছ। যারা েকােনাভােবi 
আoয়ামী ধারায় শািমল হয় না, তারা e দুিট দেলর eকিটেক েবেছ েনয়। eখন আিম মেন কির, জাতীয় পািট র্ 
iিতবাচক রাজৈনিতক ধারায় তার সিঠক aব ান তুেল ধের ভােলাভােব িটেক আেছ। িবeনিপ েসটা েপেরেছ িক 
ভুল কেরেছ, জনগণ িক  তা েদখেছ। বলেত পাির, জাতীয় পািট র্র েনতাকম রা ঐকয্ব  থাকেল জাপা সিঠক 
েনতৃেতব্ eেগােত পারেল ভিব েত জাপার ধারা মূল ে ােত পিরণত হেত পাের।  

কােলর ক  : জাতীয় পািট র্র aভয্ ের নানা িপং। eকিট প আপনােক েমেন িনেত পারেছ না? কী বেলন? 

িজ eম কােদর : কাে  েকu বেলিন, আমরা eরশােদর িস া  মািন না বা িজ eম কােদরেক মািন না। েকu 
িক  বেলিন। eখন েকu যিদ কাে  িকছু না বেল, তাহেল িকভােব বুঝব েয জাপায় িপং আেছ! eরপরo ধির 
হয়েতা আেছ, েসটা েগাপেন। eখন েগাপেন aেনেক aেনক িকছু করেত পাের। জাতীয় পািট র্র সবাi আমােক 
পছ  করেব, eমনটা নাo হেত পাের। আিম বলব জাপায় েকােনা িপং েনi, বড় সংগঠন বেল েনতৃেতব্র 
িতেযািগতা আেছ। eটা সব দেলi থােক।  

কােলর ক  : আবার ভার া  েচয়ার ান হেলন, েকমন লাগেছ? 

িজ eম কােদর : আসেল সিঠক িস া  িনেয় জাতীয় পািট র্েক আগামী িদেনর জ  সংগিঠত করাi মূল কাজ। eটা 
করেত পারেল পািট র্র েনতাকম রা uপকৃত হেব, েদেশর ক ােণo কাজ করা যােব। eখােন েনতৃতব্ পাoয়ার ভােলা 
লাগা েযমন আেছ, েতমিন দািয়তব্ পালেনর দায়o আেছ। 

 


