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বিশেষ সাক্ষাৎকাশে অবি আহমদ 

দুই ককাটি টাকা কশে কেওয়াে তথ্য আশে 

বিএেবিে কেতৃত্ব কদওয়াে েখ আমাে কেই 

 

বিএেবি কেতৃত্বাধীে ২০ দিীয় ক াশটে প্রধাে সমন্বয়ক ড. অবি আহমদ িশিশেে, ক াটােবিহীে বেি বাচে কশেও শুধু বিশোধী দশিে ব্যর্ বতাে 

কােশে সেকাে টিশক আশে। তশি এই র্াকা বচেস্থায়ী হশি ো। তাঁে মশত, সংসশদ ক াগ বদশয় বিএেবি বেশ ে িাশয় বেশ ই কুড়াি কমশেশে। 

বেি বাচশে বিশোধী দশিে অশেক প্রার্ী সেকাশেে কাে কর্শক দুই ককাটি টাকা কশে বেশয়শেে—এমে সুবেবদ বষ্ট তথ্য আশে িশিও দাবি কশেে 

বতবে। 

গত শুক্রিাে িাকব কোশড বে  িাসায় কাশিে কণ্ঠশক কদওয়া সাক্ষাৎকাশে এমে দাবি কশেে এিবডবিে স ািবত অবি আহমদ। এক প্রশেে 

 িাশি বতবে িশিে, ‘বিএেবিে কেতৃত্ব কদওয়াে েখ আমাে কেই।’ তশি ‘িীেবিক্রম’ কখতািপ্রাপ্ত মুবিশ াদ্ধা হশয়ও বতবে মশে কশেে, 

 ামায়াশতে সশে ক াশটে ো েীবত কোয় তাঁে আিবি কেই। 

কদশেে ো নেবতক িবেবস্থবত সম্পশকব অবি আহমদ িশিে, ো নেবতক িবেবস্থবত অতযন্ত  য়ািহ। কােে এই প্রর্ম কদশেে  েগে তাশদে 

ক াটাবধকাে হাবেশয় কেশিশে। ২০১৪ সাশি এই সেকাে ক্ষমতায় এশসবেি বিো ক াশট, বিো প্রবতদ্ববিতায়। সি বশেষ বেি বাচে হশয়শে অব েি 

কায়দায়। বেি বাচশেে ১৫ বদে আশগ কর্শক  েগশেে ওিে সেকাে বে বাতে শুরু কশেশে। 

বিশোধী দশিে ককাশো কেতাকমীশক বদশে ও োশত ঘশে র্াকশত কদওয়া হয়বে। অশেকশক বেশ ে েহে িা গ্রাম কেশড়ও িািাশত হশয়শে। এখশো 

ি বন্ত অশেশক িিাতক আশে। অশেকশক কদে কেশড় িািাশত হশয়শে। িাখ িাখ কিাশকে বিরুশদ্ধ গাশয়বি মামিা হশয়শে। এ মামিাগুশিা েশ ম্বে 

মাশসে কেশষে বদশক শুরু কো হশয়বেি অজ্ঞাতোমা বহশসশি। দুই কর্শক চাে-িাঁচটি ি বন্ত মামিা প্রশতযকটি বেি বাচেী এিাকায় দাশয়ে কো 

হশয়শে। এ মামিাে আওতায় বিশোধী দশিে কেতাকমীশদে হয়োবে শুরু হশিা। বিশোধী দশিে প্রায় কদড় ে প্রার্ীে বিরুশদ্ধ বেিতবেমূিক ব্যিস্থা 

কেওয়া হশয়শে। গাবড়  াঙচুে ও হতযাে কচষ্টা কশে তাঁশদে  ীিে বিিন্ন কো হশয়শে। প্রার্ীশদে িবেিাশেে সদস্যোও এসি অতযাচাে কর্শক 

কেহাই িায়বে। তাশদে ড্রাই াে ও কাশ ে কিাকশদে ি বন্ত কগ্রপ্তাে কশে একটি  ীবতকে িবেবস্থবত ততবে কো হশয়শে। এ াশিই বেি বাচে-পূি ব 

িবেবস্থবত ততবে কশে িাংিাশদশে এক অব েি বেি বাচশেে িবেশিে সৃবষ্ট কো হশয়শে,  াে েব ে পৃবর্িীে সমসামবয়ককাশি ককার্াও িাওয়া 

 াশি ো।  

আশগে োশতে এই ক  বেি বাচে, এটি েতুে েয়। কােে গত কিে কশয়ক িেে ধশেই বিব ন্ন বেি বাচশে এই ধাো চিবেি। বদশেে কিিা 

বেি বাচে ক টুকু কদখাশো হশিা, কসটি েতকো ৩০ িা ৩৫ েতাংে ক াট কাবটংশয় কদখাশো বেি বাচশেে আনুষ্ঠাবেকতা মাত্র। আিাে বদশেে কিিা 

 াশদে ক াট বদশত কদওয়া হশয়শে, তাোও সেকােদিীয় প্রার্ীশদে কমী িা সমর্ বক। িাবক কিাকশদে ক াটশকশে ক শত কদওয়া হয়বে। 

সেকােদিীয়ো আশগ কর্শকই ক াটশকেগুশিা দখশি কেশখবেি। েশি তাোই তাশদে ইচ্ছামশতা কাবটং কদবখশয়শে। এ ধেশেে েব েবিহীে ঘটো 

এই  াবত আশগ কখশো কদশখবে। 

কাশিে কণ্ঠ : আিবে  া িিশেে তা সতয হশি এই সেকাে এখশো টিশক আশে কী কশে? 

অবি আহমদ : আসশি সমগ্র কদশেে মানুষ ককার্ায় ক ে আটশক কগশে িা কর্শম আশে। ম্যাবস  হাট ব অযাটাক হশি হৃদশয়ে স্পন্দে ক মে কর্শম 

 ায়, এ কদশেে মানুশষে স্পন্দেও কতমবে হঠাৎ কশেই ক ে কর্শম কগশে। কাউশক ো কাউশক ইশিকবিক েক বদশয় এই স্পন্দে বেবেশয় আেশত 

হশি। আে এটা স্বা াবিক গবতশতই আসশি। হয়শতা সময় িাগশি। কােে  েগেশক  াো বে বাতে কশে িা কষ্ট কদয়, আল্লাহ োব্বিু আিাবমে 

কখশো তাশদে িক্ষািিম্বে কশেে ো। আল্লাহ অিযই ই সৎ ব্যবিশদে িাশে র্াশকে। হয়শতা িবেেবত একটু কদবেশত হশত িাশে। হয়শতা আমো 

এমে ককাশো গুোহ িা িাি কশেবে,  াে  ন্য  াবতগত াশি আমাশদে োবি ক াগ কেশত হশচ্ছ। তশি এ ধেশেে জুলুম-বে বাতে ক  খুি দীঘ বস্থায়ী 

হশি—এটা ধশে কেওয়াে ককাশো কােে কেই। 

কাশিে কণ্ঠ : বকন্তু সেকাে কতা সি বকছু  াশিা াশি সামাি বদশত কিশেশে... 

অবি আহমদ : সেকাে সামাি বদশত িাশেবে, এটি পুশোপুবে বিশোধী দি িা ক াশটে ব্যর্ বতায় তাো টিশক আশে। বিশোধী দশিে অশেশক 

সেকাশেে কাে কর্শক দুই ককাটি টাকা কশে বেশয়শে বেি বাচশে। 

কাশিে কণ্ঠ : এো কাো? 



অবি আহমদ : আবম এখে বডসশলা  কেি ো। তশি আমাে কাশে এ বিষশয় তথ্য েশয়শে। 

কাশিে কণ্ঠ : এটি বক আিোে ো নেবতক িিব্য, োবক সুবেবদ বষ্ট তথ্য আশে? 

অবি আহমদ : এক ে িাশস বন্ট সুুুবেবদ বষ্ট তথ্য আশে।  াে িাসায় টাকা বদশয়শে, ক  কেশগাবসশয়ট কশে বদশয়শে, সি তথ্য আমাে কাশে আশে। 

কাশিে কণ্ঠ : তাো বিএেবি, োবক ঐকযফ্রশন্টে প্রার্ী? 

অবি আহমদ : তাো বিশোধী দশিে ো েীবতে সশে  বড়ত। 

কাশিে কণ্ঠ : বিশোধী দি িিশত কতা  াতীয় িাটি ব কিাঝায়। 

অবি আহমদ :  াতীয় িাটি ব বিশোধী দি েয়; গৃহিাবিত বিশোধী দি।  াতীয় ঐকযফ্রন্ট ও ২০ দিীয় ক াটই হশিা বিশোধী দি। এশদে 

অশেশকই সেকাশেে কাে কর্শক দুই ককাটি টাকা কশে বেশয়শে। তাশদে মূি দাবয়ত্ব বেি বিএেবিশক কেষ ি বন্ত বেি বাচশে োখা। তশি এ ধেশেে 

বেি বাচে হশি এটি সেকােও আো কশেবে। 

কাশিে কণ্ঠ : আিবেও কতা ২০ দশি বেশিে। 

অবি আহমদ : বেি বাচশেে সময়  খে আমাে কেশিশক হতযা কোে  ন্য তাে ওিে আঘাত কশে তাশক  েশি কেশি কদওয়া হয়, তখে 

সেকাশেে অশেক মন্ত্রীে সশে আমাে কর্া হশয়শে। আওয়ামী িীশগে মহাসবচি ওিায়দুি কাশদশেে সশেও আবম কর্া িশিবে। বতবেও িশিশেে, 

এটি খুি অন্যায় কা  হশয়শে। বতবে আমাশক িশিশেে, আিোে এিাকায় এ েকম কা  হশি আবম আোও কবেবে। আমাে মশে হয় অশেক 

ঘটো তখে আওয়ামী িীশগে বেয়ন্ত্রশে বেি ো। প্রকৃতিশক্ষ প্রার্ী বেি আওয়ামী িীশগে এিং ক াটাে বেি পুবিে। বেি বাচশেে সশে  েগশেে 

ককাশো সম্পৃিতা বেি ো।  াে  ন্য  েগে এখে চুিচাি আশে। ককাশো কর্া িিশে ো। তশি এ ধেশেে সেকাে পৃবর্িীশত অশেশকই কাশয়ম 

কশেশে, িবেচািো কশেশে। বকন্তু কেষেক্ষা তাশদে হয়বে।  

কাশিে কণ্ঠ : দুই ককাটি টাকা কশে বেশয়শে—এমে অব শ াগ কতািাে িে আিবে আিাে কসই ক াশটে সশে র্াকাে কঘাষো বদশিে ককে? 

অবি আহমদ : একসশে আবে। কােে খাশিদা ব য়া এখে কাোগাশে। তাঁশক মুি ো কশে অন্য বকছু বচন্তা কোটা ঠিক েয় িশি মশে কবে। 

কাশিে কণ্ঠ : শুধু বক কসই কােশে? োবক আিাদা অিস্থাে কেওয়াে িবেবস্থবত কেই? 

অবি আহমদ : বিএেবিে দুবদ বশে আবম বিএেবিশত ক াগদাে কশেবেিাম। বিএেবিে সুবদশে আবম বেিাম ো। গতিাে  খে তাো ক্ষমতায় বেি, 

তখে আমাে সশে সম্পৃিতা খুিই কম বেি। বিএেবি ক্ষমতায় র্াকাে সময়ই ৩২  ে এমবি-মন্ত্রী বেশয় পৃর্ক দি গঠে কশেবে। বিশে এ 

ধেশেে ঘটো এে আশগ ঘশটবে। আবম ঘটিশয়বেিাম। 

কাশিে কণ্ঠ : খাশিদা ব য়াে মুবিে বিষশয় বকছু  াো আশে আিোে? 

অবি আহমদ : আবম বিোস কবে ো এই সেকাে তাঁশক মুবি কদশি। তাঁে মুবিে  ন্য সংগ্রাম কেশত হশি। তশি তা ধ্বংসাত্মক েয়। 

বেয়মতাবন্ত্রক াশি আশন্দািে কম বসূবচ বদশত হশি। 

কাশিে কণ্ঠ :  াবমে িা প্যাশোশিে বিষশয় আিোে কাশে ককাশো তথ্য আশে? 

অবি আহমদ : কেই। কােে দু বাগ্যিেত ২০১২ সাশিে িে কর্শক বিএেবিে গুরুত্বপূে ব ককাশো কম বকাশে ২০ দিশক সম্পৃি কো হয়বে। তাো 

প্রবতিেে কূটেীবতকশদে সশে িশস। ২০ দিীয় ক াশটে বসবেয়ে ককাশো কেতাশক োখা হয় ো। অর্চ  দু-মধু অশেকশক দাওয়াত কদওয়া হয়। 

২০১৪ সাশিে অস্কাে োে বাশন্দ  তাোেশকাে সশে আশিাচোে সময়ও আমো অন্ধকাশে বেিাম। আমো শুধু হাত তুশি এিং বুশঝ ো-বুশঝ 

সমর্ বে বদশয়বে। ককাশো বিষশয় বিএেবি আমাশদে সম্পৃি কশেবে। শুধু তাো ক টা চায় কসটাে সশে একমত কোে  ন্য আমাশক কডশক এক 

কাি চা খাওয়াত। আমোও কিাকাে মশতা হাত তুশি সমর্ বে বদশয়বে। 

কাশিে কণ্ঠ : বেি বাচশে  াওয়া ো- াওয়া প্রশে আিোে অিস্থাে কী বেি? 

অবি আহমদ : আবম িশিবেিাম, এই সেকাশেে আমশি কদশে সুষ্ঠ ুককাশো বেি বাচে হশি ো। বেি বাচশেে আশগ ৩০০ প্রার্ীশক বেশয় বেি বাচে 

কবমেশে বগশয় প্রবতিাদ কোে প্রিাি কশেবে। িশিবে, সিাই চশিে। বিেিাসীশক  াোই ক  িাংিাশদশে ককাশো ক াট হশচ্ছ ো। েয় মাস আশগ 

কর্শক িশিবেিাম, বেি বাচে হশি ো। কেষ ি বন্ত বেি বাচে হয়বে। এটা আমাশদে ব্যর্ বতা। আমাশদে দুেীবত, স্ব েপ্রীবত ও ক্ষমতাে অিব্যিহাে চেম 

আকাে ধােে কশেবেি। ো েীবতবিদো মশে কশেে, ো েীবত একটা ব্যিসা। পু ুঁব  োড়াই এ ব্যিসা কো  ায়। সেকাবে দশি র্াকশি চাঁদািাব  



কশে ককাটি ককাটি টাকাে মাবিক হওয়া  ায়।  াশদে ঘশে ককাশো বদে সাইশকি বেি ো, তাোও এখে িাশ শো-মাবস ববডস চািায়।  াো কখশো 

ঢাকায় িসিাস কোে কর্া বচন্তাও কশেবে, তাশদে এখে ১০০টি ফ্ল্যাট, ১০টি বিবডং। বকন্তু দুদক তাশদে বিরুশদ্ধ ককাশো ব্যিস্থা বেশচ্ছ ো। কােে 

 াো দুেীবতিা  তাো ১৫-২০ ককাটি টাকা কেশখ কদয় বিব ন্ন  ায়গায় বদশয় মুখ িন্ধ োখাে  ন্য। ১১ িেে এই সেকাে ক্ষমতায় আশে। িড় 

ককাশো দুেীবতিাশ ে োবি এ কােশে হয়বে।  

কাশিে কণ্ঠ : বেি বাচে িবিবস কমবকংশয় আিোো ঠিকমশতা হযান্ডি কেশত িাশেেবে। এে  ন্য কক দায়ী? 

অবি আহমদ : বিএেবি কী কােশে হঠাৎ কশে ঐকযফ্রশন্টে কপ্রশম িশড় কগি এ বিষয়টি আমাশদে কাশে কিাধগম্য েয়। ড. কামাি সাশহি 

প্রশতযকটি তিঠক শুরু কশেশেে িেিন্ধুে োম বেশয় এিং িেিন্ধু ব ন্দািাদ িশি তিঠক কেষ কশেশেে। বতবে ককাশো বদে খাশিদা ব য়াে োম 

কেেবে। 

কাশিে কণ্ঠ : ড. কামাি কহাশসেশক কতা বিএেবি প্রধােমন্ত্রী কোে প্রিাি কশেবেি। আিোে  াো আশে? 

অবি আহমদ : আবম  াবে ো। বিএেবিশক বিব ন্ন াশি ব শজ্ঞস কো হশয়বেি ক  আিোো ক্ষমতায় কগশি প্রধােমন্ত্রী কক হশিে?  বকন্তু তাো 

িিশত িাশেবে। 

কাশিে কণ্ঠ : বিএেবিে বসবেয়ে দু ে কেতা ড. কামািশক এই প্রিাি কশেবেশিে িশি সুবেবদ বষ্ট তথ্য আশে। 

অবি আহমদ : আবম  াবে ো। উবে খুি  াশিা কিাক সশন্দহ কেই। তশি উবে কখশো োিায় কেশমশেে িা ককাশো সংগ্রাশম বেশিে—এ ধেশেে 

খিে আমাে  াো কেই। 

কাশিে কণ্ঠ : আিবে কতা সংসশদ  াওয়াে বিরুশদ্ধ বেশিে। বকন্তু বিএেবি ও ঐকযফ্রশন্টে সংসদ সদস্যো কতা সংসশদ কগি। 

অবি আহমদ : আসশি সেকােশক তিধতা বদশয় বিএেবি বেশ ে িাশয় বেশ  কুড়াি কমশেশে। এে  ন্য  াবতশক কদাষাশোি কশে িা  কেই। 

বিএেবি সি সময় ভুি বসদ্ধান্ত বেশয় আসশে। সংসশদ বগশয় আশেকটি ভুি বসদ্ধান্ত বেি। এই েয় েশক িবহষ্কাে কশে বদশি ককাশো মহা ােত 

অশুদ্ধ হশতা ো। বিএেবিে ককাশো ক্ষবত হশতা ো। বিএেবি প্রশতযকটি আসশে ন্যযেতম বতে ে কশে মশোেয়ে বদশয়শে। ককাশো ককাশো আসশে 

িাঁচ কর্শক েয় ে প্রার্ী বেি। কসখাশে েয় ে কগশিও ককাশো ক্ষবত হশতা ো। বিএেবি কর্শক ১০০  ে কেতা চশি কগশিও বিএেবি শুদ্ধ হশি। 

অশুদ্ধ হশি ো। বিএেবিশক এখে শুদ্ধ হওয়াে বচন্তা কেশত হশি। কাশদে বদশয় বিএেবি িবেচািো কেশি ক্ষমতায় আসা  াশি, তাঁশদে  েগে ও 

কটকশহাডােশদে কাশে গ্রহেশ াগ্যতা আশে বক ো এটি বচন্তা কেশত হশি। 

কাশিে কণ্ঠ : খাশিদা ব য়া কাোগাশে কর্শক কেতৃত্ব বদশত িােশেে ো এিং তাশেক েহমাে িন্ডশে কর্শকও িােশিে ো িশি সাম্প্রবতককাশি 

আিোে কদওয়া িিশব্যে তাৎি ব কী? 

অবি আহমদ : আমাে িিব্য স্পষ্ট। আবম িশিবে, খাশিদা ব য়া কাোগাশে আশেে। অসুস্থ। কাোগাশে কর্শক তাঁে িশক্ষ সি বকছু  াো িা 

প্রবতবদে কী হশচ্ছ এটি সম্ভি েয়। েশি সঠিক কেতৃত্ব কদওয়া এই অিস্থায় তাঁে িশক্ষ সম্ভি েয়। বদ্বতীয়ত, িািি কােশে তাশেক েহমাশেে িশক্ষ 

মাশঠ এশস আমাশদে কেতৃত্ব কদওয়া সম্ভি হশচ্ছ ো। তাই আবম বিএেবিশক িশিবে, হয় আিোো ককউ দাবয়ত্ব কেে, আিোশদে কেতৃশত্ব আমো 

কা  কেি। ো হশি আমাে কেতৃশত্ব আশসে। এখাশে ভুি-কিাঝাবুবঝে কােে কেই। কাশো  বদ গাত্রদাহ হয়, আমাে বকছু কোে কেই। 

কাশিে কণ্ঠ : বকন্তু আিোে িিশব্য অশেশকে মশে কোে কােে আশে ক  আিবে বিএেবিে কেতৃত্ব বদশত আগ্রহী। 

অবি আহমদ : বিএেবিশক কেতৃত্ব কদি—এ ধেশেে ককাশো েখ আমাে কেই। আমাে িা ককাশো কাদায় আটকায়বে। আবম ককাশো দুেীবতে সশে 

 বড়ত েই। আমাে  শয়ে ককাশো কােেও কেই। আবম ককাশো কিঈমাবেও কবে ো। মুোবেকশদে সশে চিশতও চাই ো। 

কাশিে কণ্ঠ : খাশিদা ব য়া ও তাশেক েহমাশেে িাইশে বিএেবিে কেতৃত্ব বদশত িাশে—এমে কক আশেে? 

অবি আহমদ : অন্য দি সম্পশকব মন্তব্য কেি ো। 

কাশিে কণ্ঠ : বকন্তু আিোে িিশব্য ২০ দিীয় ক াশটে কেতৃত্ব কদওয়াে কর্াই িিশেে। 

অবি আহমদ : ক াট সম্পশকব িিাে অবধকাে আশে। বকন্তু িবেিাে সম্পশকব িিাে অবধিাে কেই। আিাে কদশেে সম্পশকব িিাে অবধকাে আশে। 

বিএেবিে বে স্ব কেতৃশত্বে বিষশয় তাশদেই বচন্তা কেশত হশি। 

কাশিে কণ্ঠ : বিএেবিশক সঠিক কেতৃত্ব কদওয়াে মশতা ক াগ্য কিাক আশে বক ো? 

অবি আহমদ : এটাও আবম িিি ো। আিোোই  াচাই কশে কদখশত িাশেে কাে দ্বাো কী কা  হশত িাশে। 



কাশিে কণ্ঠ : ২০ দিীয় ক াট আে কত বদে টিশক র্াকশত িাশে? 

অবি আহমদ : ২০ দিীয় ক াট কতা টিশক কেই। ক াট কর্শক আন্দাবিি িার্ বে বিশ বি কিে হশয় কগশে। আশো অশেশক হুমবক বদশচ্ছ কিে হশয় 

 াশি। বেি বাচশেে আশগও দুটি দি চশি কগশে। আগামীশত আে ককউ কিে হশি ো—এমে বেশ্চয়তা কেই। ককউ কতা কাউশক দাসখত বদশয় 

আশসবে। 

কাশিে কণ্ঠ : এক ে মুবিশ াদ্ধা কেতা বহশসশি  ামায়াশত ইসিামী ২০ দিীয় ক াশট র্াকাে ঘটোশক বক াশি কদশখে? 

অবি আহমদ :  ামায়াশতে ককাশো কদাষ কেই। তা োড়া কসই  ামায়াত বক এখে আে আশে? আসশি বিএেবিশক  াো দুি বি কদখশত চায়, 

তাোই  ামায়াত বেশয় কিবে বচন্তা কশে। আওয়ামী িীগই  ামায়াতশক বেশয় কিবে কপ্রািাগান্ডা কশে। কােে হশিা  ামায়াতশক ইসুয কশে তাো 

ক্ষমতায় টিশক র্াকশত চায়। আওয়ামী িীশগে কদাসেোই  ামায়াত বেশয় কিবে বচৎকাে কশে। কােে তাো বিশোধী ক াটশক দুি বি কদখশত চায়। 

কাশিে কণ্ঠ : তাে মাশে মুবিশ াদ্ধা হশিও  ামায়াত বেশয় আিোে আিবি কেই? 

অবি আহমদ : ককাশো আিবি কেই। কােে এখেকাে  ামায়াত ১৯৭১ সাশিে  ামায়াত ো। ১৯৭১ সাশিে কম বকাশেে সশে যুি বেি ো—

এমে কিাক এখে  ামায়াত কশে। তা োড়া এ াশি পুশো িাংিাশদেশক  াগ কশে কেিশি চিশি ো।  াবতশক ঐকযিদ্ধ োখাই এক ে কেতাে 

কতবব্য।  াবতশক বি ি কো ককাশো  াশিা কা  েয়। এখে  াো  ামায়াশতে বিরুশদ্ধ কর্া িশি, তাোই সিশচশয়  ামায়াত বেশয় কিবে কা  

কশেশে। ১৯৮৬ সাশি এই আওয়ামী িীগই  ামায়াতশক বেশয় বেি বাচে কশেশে। ১৯৯৬ সাশি এই  ামায়াতশক বেশয়ই তাো বিএেবিে বিরুশদ্ধ 

আশন্দািে কশেশে। তত্ত্বািধায়ক সেকাশেে দাবি মূিত  ামায়াশতে বেি,  া িেিতীকাশি আওয়ামী িীগ হাই যাক কশেশে। এখে  ামায়াশতে 

গাশয় গন্ধ আশে—এটি িিশি কতা হশি ো। তাো এই কদশেে োগবেক। তাশদে কতা বিশদশে িাঠাশো  াশি ো।  াশদে কদাষ বেি িশি িতবমাে 

সেকাে মশে কশেশে, তাশদে কতা োঁবস কদওয়া হশয়শে। 

কাশিে কণ্ঠ : বকন্তু বিএেবি চাইশে  ামায়াত ক াট কেশড় চশি  াক। 

অবি আহমদ : এমে খিে আমাে  াো কেই। বিএেবি কেতাো আমাশক এ বিষশয় বকছু িশিেবে।  

কাশিে কণ্ঠ : তাহশি ২০ দিীয় ক াশট  ামায়াশতে টিশক র্াকাে িািিতা এখশো আিবে কদখশেে? 

অবি আহমদ : অিযই ই আশে। ২০১২ সাি কর্শকই একসশে চিবে। তা োড়া আে ককাশো মুবিযুদ্ধ হয়বে, ক খাশে  ামায়াত িাবকিাশেে সশে 

বেি। ২০১৯ সাশিে  ামায়াত ো াকাে েয়। তাো কদেশপ্রবমক কিাক। তাোও এখে িাংিাশদে ব ন্দািাদ িশি। আ শকও (শুক্রিাে) আমাে 

ইেতাে িাটি বশত তাো িাংিাশদে ব ন্দািাদ িশিশে। 

কাশিে কণ্ঠ : বকন্তু তাো কতা ’৭১ সাশিে ভূবমকাে  ন্য ক্ষমা চায়বে। 

অবি আহমদ : ওশদে কতা ক্ষমা চাওয়াে সুশ াগই কদওয়া হয়বে।  াশদে মাে চাওয়াে কর্া, তাশদে কতা সেকাে োঁবস বদশয়শে। 

কাশিে কণ্ঠ :  ামায়াশতে সশে আিোে সখ্য বেশয় ইদােীং িাইশে োো গুঞ্জে আশে। আিোে সশে োবক দিটিে সম্প্রবত একাবধক তিঠক 

হশয়শে? 

অবি আহমদ : আবম ো েীবত কবে। আমাে সশে তিঠক হশতই িাশে। 

কাশিে কণ্ঠ : তাহশি বক বহসাি কষা  ায় ক  আিোে কদওয়া িিব্য অনু ায়ী কেতৃত্ব কদওয়াে আগ্রহ এিং  ামায়াশতে সশে তিঠশকে বিশেষ 

ককাশো ক াগসূত্র আশে? 

অবি আহমদ : অসুবিধা কী! আবম কতা কচাে িা ডাকাত বকছু েই। আবম এক ে প্রািে সামবেক অবেসাে এিং এক ে সেি ো েীবতবিদ। 

 াঁো এই কদশেে কেতৃত্ব বদশয়শেে, তাঁশদে কচশয় বেক্ষাগত ক াগ্যতা আমাে কম েয়। সুতোং এখাশে গাত্রদাশহে ককাশো কােে কতা কদবখ ো। 

কাশিে কণ্ঠ : কাশিে কণ্ঠশক সময় কদওয়াে  ন্য আিোশক ধন্যিাদ। 

অবি আহমদ : আিোশকও ধন্যিাদ। 

 


