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ধানম ীর িনেদ র্েশ ড. কামােলর iফতাের ফারুক খান 
েদেশ iফতার রাজনীিত চলেছ: ড. কামাল সরকাির o িবেরাধী দল eকে  iফতার করেল গণতে র জ  ভােলা হেতা :েরহমান 
েসাবহান  ধানম ী েযন আেরা ভােলাভােব েদশ চালােত পােরন সবাi েসi েদায়া কির :ফারুক খান সব্াধীন েদেশ আজ আমরা 
সব্াধীন নi, eটা ল ার: াির ার মiনুল েহােসন। 

 
গতকাল রাজধানীর রাজমিন ঈশা খাঁ েহােটেল গণেফারাম আেয়ািজত iফতার মাহিফেল ড. কামাল েহােসন, a াপক েরহমান 
েসাবহান, মুহা দ ফারুক খান o াির ার মiনুল েহােসনসহ আমি ত aিতিথরা —iে ফাক 

িবিভ  রাজৈনিতক দেলর েনতা o েপশাজীবীেদর স ােন গতকাল রিববার ঢাকায় iফতােরর আেয়াজন কেরিছল ড. কামাল 
েহােসেনর গণেফারাম। রাজমিন ঈশা খাঁ েহােটেল আেয়ািজত ei iফতাের েস ার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিডিপ) েচয়ার ান 
a াপক ড. েরহমান েসাবহান তার ব ে  বলিছেলন, ‘সরকাির দল iফতােরর আেয়াজন করেছ, েসখােন িবেরাধী পে র েনতারা 
uপি ত থাকেল ভােলা হেতা। eকiভােব আজেকর ei iফতােরo সরকাির দেলর েলাকজন eকসে  বেস iফতার করেত পারেল 
ভােলা হেতা। a ত েরাজার মােস ei সং িতটা গেড় uঠেল েসিট গণতে র জ  ভােলা েদখােতা। ভারেত িনব র্াচেনর পরপরi 
ধানম ী নের  েমািদ সবাiেক িনেয় eকসে  েদশ পিরচালনার কথা বেলেছন। আমােদর eখােনo আমরা েসরকম আশা কির।’ 

তার ei ব  েশষ হেত না হেতi aনু ান েল eেস হািজর হন মতাসীন আoয়ামী লীেগর ে িসিডয়াম সদ  মুহা দ ফারুক 
খান। 

ফারুক খান করমদ র্ন কের কুশল িবিনময় করেত eেল েরহমান েসাবহান তােক বেলন, ‘আিম ei মা  বলিছলাম—সবাi eকসে  
বেস iফতার করেল ভােলা হেতা।’ পের iফতােরর আেগ েদoয়া সংি  ব ে  ফারুক খান বেলন, ‘আoয়ামী লীেগর সভাপিত o 
ধানম ী েশখ হািসনার প  েথেক সবাiেক আিম আ িরক ধ বাদ জানাি । আজেকর ei iফতাের আoয়ামী লীগেকo আম ণ 

জানােনায় আিম ধ বাদ জানাi। ধানম ী ি গত তার কারেণ আজ eখােন uপি ত হেত পােরনিন, েসজ  িতিন 
( ধানম ী) আমােক eখােন পািঠেয়েছন। ধানম ী আপনােদর সবাiেক মােহ রমজােনর শুেভ া জািনেয়েছন। আসুন আমরা সবাi 
েদায়া কির ধানম ী েযন আেরা ভােলাভােব েদশ পিরচালনা করেত পােরন।’ 

eর আেগ সংি  ব ে  গণেফারাম সভাপিত o জাতীয় ঐকয্ ে র আহব্ায়ক ড. কামাল েহােসন বেলন, ‘েদেশ eখন iফতার 
রাজনীিত চলেছ। oখােন কজন েগেলন, eখােন কজন eেলন—ei ধরেনর তুলনামূলক রাজনীিতেত আিম েযেত চাi না। eরকম 
রাজনীিত আমরা চাi না।’ 

িবeনিপর ায়ী কিমিটর সদ  ড. আবদুল মঈন খান বেলন, aেনেক বেলন—রাজনীিতেত েশষ কথা বলেত েকােনা কথা েনi। 
বাংলােদেশর রাজনীিতেত eটাi িবপদ। রাজনীিতেত েশষ কথা রাখার সময় eেসেছ। গণত  পুনঃ িত ায় জাতীয় ঐকয্ েক 
আেরা স সািরত কের গণতে র পে র সকল শি েক ঐকয্ব  করেত হেব। 

aনু ােন সােবক ত াবধায়ক সরকােরর uপেদ া াির ার মiনুল েহােসন বেলন, আমরা েয ধরেনর গণতাি ক বাংলােদশ 
েচেয়িছলাম eেদেশর মািটেতi েসটা aজর্ন করেত হেব। সব্াধীন েদেশ আজ আমরা সব্াধীন নi, eটা ল ার িবষয়। ei ল া িনেয় 
আজ আমরা ে েচ আিছ। 

নাগিরক ঐেকয্র আহব্ায়ক o ঐকয্  েনতা মাহমুদুর রহমান মা া বেলন, e সরকােরর েকােনা দয়ামায়া েনi, ধেম র্র িতo তােদর 
েকােনা া েনi। তা নাহেল ei েরাজার মােস বগুড়ায় ডাকসুর িভিপর oপর ছা লীগ eভােব হামলা করেত পারেতা না। িতিন 
বেলন, িনব র্াচন হেল আoয়ামী লীগ িজতেত পারেতা না। েসজ  সকল িত ানেক ধব্ংস কের ারজনকভােব 41 িডেসমব্েরর 
েভাট 3৯ িডেসমব্র কের েফেলেছ। িবeনিপর যু  মহাসিচব o সুি ম েকাট র্ বার aয্ােসািসেয়শেনর সাধারণ স াদক াির ার 
মাহবুব uি ন েখাকন বেলন, জনসমথ র্েনর িদক েথেক সরকার েদuিলয়া। 



গণেফারােমর িনব র্াহী সভাপিত aয্াডেভােকট সু ত েচৗধুরী বেলন, ডাকসুর িভিপর oপর হামলায় সরকােরর িন য়i মদদ রেয়েছ। 
গণেফারােমর সাধারণ স াদক ড. েরজা িকবিরয়া বেলন—ভারত, েনপাল, ল ায় েভাট হেলা। েসখানকার মানুষ েভাট িদেত 
েপেরেছন। আমরা কী েদাষ কেরিছ েয আমােদর েভােটর aিধকার েনi? িব বী oয়াক র্াস র্ পািট র্র সাiফুল হক বেলন, বাংলােদেশর 
রাজনীিতেত eখন ব য্া o খরা চলেছ। eেত আেরা ব  রােখন— কৃষক িমক জনতা লীেগর সাধারণ স াদক হািববুর রহমান 
বীর তীক, িবক ধারার eকাংেশর মহাসিচব শাহ আহেমদ বাদল। গণেফারােমর িনব র্াহী সভাপিত a াপক আবু সাiিয়দ, গণদেলর 
েচয়ার ান eিটeম েগালাম মাoলা েচৗধুরী, িবeনিপ েনতা েমায়াে ম েহােসন আলাল, গণেফারাম েনতা জগলুল হায়দার আি ক, 
েমাকািবব্র খান eমিপ মুখ eেত uপি ত িছেলন। 

ম র পৃথক iফতার 

eিদেক, গণেফারােমর স  সােবক সাধারণ স াদক o দলিটর েক ীয় িনব র্াহী কিমিটর eক নমব্র সদ  েমা ফা েমাহসীন ম  
গতকাল রাজধানীর ার কাবাব েহােটেল পৃথক eক iফতােরর আেয়াজন কেরন। েসখােন তার ি গত ব -সব্জন ছাড়াo 
গণেফারামসহ কেয়কিট দেলর েনতারা uপি ত িছেলন। 
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