
কােলরক 39-16-2৯ 

িবেশষ সা াৎকার ► ড. কামাল েহােসন 

ধানম ী হoয়ার াব পাiিন িবeনিপ েথেক 
মতার পিরবত র্ন aব i হেব 

গণেফারােমর সভাপিত o িবিশ  আiনজীবী ড. কামাল েহােসন বেলেছন, েদেশ ƣসব্রত  চলেছ। িক  e ধরেনর শাসন িচর ায়ী 
হেব না। বাংলােদেশ মতার পিরবত র্ন হেব eবং িতিন তা িনেজর জীব শােতi েদেখ যাoয়ার আশা করেছন। 

গণেফারােমর সভাপিত o েদেশর িবিশ  আiনজীবী ড. কামাল েহােসন বেলেছন, বত র্মােন েদেশ ƣসব্রত  তথা কুশাসন চলেছ। িক  
e ধরেনর শাসন িচর ায়ী হেব না। িতিন বেলন, বাংলােদেশ মতার পিরবত র্ন হেব eবং িতিন তা িনেজর জীব শােতi েদেখ েযেত 
পারেবন। গত শিনবার মিতিঝেল েমে াপিলটন েচমব্ার ভবেন িনেজর aিফস কে  কােলর ক েক েদoয়া eক সা াৎকাের িতিন e 
ম  কেরন। e সময় িতিন জানান, িবeনিপর কাছ েথেক ধানম ী হoয়ার েকােনা াব িতিন পানিন। e িনেয় েকােনা 
আেলাচনাo হয়িন বেল দািব কেরন িতিন। তা ছাড়া েনতৃেতব্র শূ তাi িনব র্াচেন ঐকয্ ে র পরাজেয়র a তম কারণ—e কথাo 
মানেত নারাজ েদেশর a তম ei সংিবধান িবেশষ । তাঁর মেত, পরাজয় হেয়েছ aতয্  খারাপ eকিট িনব র্াচেনর কারেণ। aব  
েবশ িকছু ে র u র eিড়েয় যান জাতীয় ঐকয্ ে র ধান ei েনতা। সা াৎকার িনেয়েছন eনাম আেবদীন 

  

কােলর ক  : েদেশর পিরি িত িনেয় আপনার মতামত জানেত চাi। 

ড. কামাল েহােসন : েদশ ভােলা চলেছ—e কথা েকu বলেছ না। কারণ জানমােলর িনরাপ া েনi। a িদেক েকাথাo েকােনা 
নীিত েনi। িশ া, শাসিনক আiন-শৃ লাসহ সব ে ে  ঘাটিত েদখা যাে । সব্াধীনতার 59 বছর পরo e ঘাটিত েকন থাকেব, e 
িনেয়  েদখা িদেয়েছ। িশ াথ র সংখয্া বাড়েলo মান িনেয়  আেছ। aথচ আমােদর িশ াথ েদর েমধা আেছ; িক  স াবনােক 
আমরা কােজ লাগােত পারিছ না। u ত িশ া ব া না হেল সমাজ মুখ থুবেড় পড়েব।  

কােলর ক  : সািব র্কভােব েদশ েকমন চলেছ, জানেত চাি লাম। 

ড. কামাল েহােসন : সািব র্কভােব আমােদর শাসন ব ার মে  গলদ েদখা িদেয়েছ। aথচ শাসেকর দািয়তব্ সব িকছু। েমাটকথা 
রা যে র যা িকছু করার দািয়তব্ তারা তা করেছ না। 

কােলর ক  : e পিরি িতর জ  দায়ী েক? 

ড. কামাল েহােসন : eককথায় শাসকরা। কারণ েদেশর গণতাি ক ব া েভেঙ পেড়েছ। 3119 সােলর পর সব িনব র্াচন িব  
হেয়েছ। সব র্েশষ গত 41 িডেসমব্েরর িনব র্াচন eেকবােরi ভােলা হয়িন। েয কারেণ আিম বারবার নতুন িনব র্াচেনর কথা বলিছ। নতুন 
িনব র্াচন দািব করিছ। e িনব র্াচন e বছেরর মে  হেলi ভােলা হয়। 

কােলর ক  : েসটা িকভােব স ব? সরকার েতা সব িকছু সামাল িদেয় মতায় বেস েগেছ! 

ড. কামাল েহােসন : আমােদর সংিবধান aনুযায়ী েযেকােনা সময় িনব র্াচন েদoয়া স ব। সংসদীয় গণতে  পাঁচ বছর েময়ােদর হেলo 
েযেকােনা সময় সরকার i া করেলi িনব র্াচন িদেত পাের। 

কােলর ক  : িক  সরকার েতা েকােনা চােপ েনi। 



ড. কামাল েহােসন : আমােদর e কথাগুেলা বলার uে  আেরকিট িনব র্াচেনর পে  জনমত গঠন করা। আিম মেন কির ei দািব 
িবিভ  মহল েথেক uঠেল eবং যুি সংগত হেল সরকার হয়েতা গুরুতব্ েদেব। 

কােলর ক  : ei iসুয্েত জাতীয় ঐকয্ ে র কায র্কর েকােনা আে ালন কম র্সূিচ েদoয়ার িচ া আেছ? 

ড. কামাল েহােসন : সফল আে ালন করেত হেল সবার আেগ জনমত গঠন করা জরুির। আর e জ i সারা েদেশ িমিটং কের 
জনগেণর কােছ েযেত চাi। আমার মেন হয়, সব র্েশষ িনব র্াচন েদেশর জনগণo হণ কেরিন। তারাo uিদব্ । কারণ ানীয় পয র্ােয়o 
সরকার সব িকছু দলীয়করণ করেছ। eটা জনগণ হণ করেছ না। 

কােলর ক  : িনব র্াচন o সরকােরর শাসন িনেয় সমােজর িবিভ  পয র্ােয় আেরা aেনেক কথা বলেছন। িক  জনগণ e পয র্  
রাজপেথর আে ালেন শািমল হয়িন। 

ড. কামাল েহােসন : eককথায় বলেত েগেল মানুষ ভেয় রা ায় নামেছ না। কারণ তারা ভয় পাে । গুম সং িত আেগ িছল না। তা 
ছাড়া জনগণেক রা ায় নামােনার দািয়তব্ শুধু রাজৈনিতক দলগুেলারi নয়। মানুষ যিদ মেন কের েয রাে র িস া  তার িবপে  যাে , 
তাহেল তারo কথা বলা uিচত। তাi মানবািধকার সংগঠনসহ সামািজক সব সংগঠেনর e াপাের ভূিমকা পালন করেত হেব। 
সুশাসন o ভােলা িনব র্াচেনর দািব সব মহল েথেক oঠা uিচত। 

কােলর ক  : িক  আপিন িক সব্ীকার করেছন না েয ভাষা, িশ া o সব্ািধকার আে ালন েথেক শুরু কের সব র্েশষ নবব্iেয়র গণ-
aভুয্ ােনর মেতা আে ালন করার মেতা বা বতা eখন আর e েদেশ েনi। সমােজর মে o eকটা পিরবত র্ন ঘেট েগেছ? 

ড. কামাল েহােসন : সব্ীকার করেত চাi না েয সমােজর মে  পিরবত র্ন হেয়েছ। তেব eখন eকটু িভ তা ƣতির হেয়েছ। eর 
কারণ হেলা, মানুষ পিরবত র্েনর জ  বারবার েচ া কেরo ফল পাে  না। তারা িনব র্াচেনর ম  িদেয়i পিরবত র্ন চায়। িক  িনব র্াচেনর 
নােম 41 িডেসমব্র যা েদখােনা হেলা, তােত মানুষেক েসi পিরবত র্েনর সুেযাগ েথেক বি ত করা হেয়েছ। আমরা েতা a  নi। 
িনব র্াচেনর েকােনা সব্াভািবক ি য়া আমােদর েচােখ পেড়িন। 

তা ছাড়া চলমান রাজনীিতর মে o ঘাটিত আেছ। মানুেষর আ া aজর্েনর মেতা কম র্সূিচ িনেয় হয়েতা দলগুেলা জনগেণর কােছ েযেত 
পারেছ না। েস কারেণ হয়েতা জনগণ েতমন মা ায় স ৃ  হে  না। িক  eর aথ র্ ei নয় েয েচ া থািমেয় িদেয় বেস থাকেত 
হেব। েচ া চািলেয় েযেত হেব। eকসময় না eকসময় জনগণ েজেগ uঠেব। eরশােদর ƣসব্রশাসেনর সময়o মেন হেয়িছল eরা বুিঝ 
আর যােব না। িক  পের চেল েযেত বা  হেয়েছ। 

কােলর ক  : জনগেণর ei সাড়া না পাoয়ার জ  রাজৈনিতক দলগুেলাi িক দায়ী? নািক মানুেষর মেনাজগেতর েকােনা পিরবত র্ন 
ঘেটেছ? 

ড. কামাল েহােসন : পিরবত র্ন বলেত চাi না। কারণ eত সহেজ েকন পিরবত র্ন হেব? 

কােলর ক  : িক  আপিনi েতা বলেছন, গত দুিট িনব র্াচেন জনগণ েভাট িদেত পােরিন। িক  তারা েতা েভােটর aিধকােরর জ  
রা ায়o নােমিন? 

ড. কামাল েহােসন : eটার মূল কারণ হেলা সরকােরর জুলুম-িনয র্াতন, a ায়-aতয্াচার। তা ছাড়া সরকার eমন eকটা aব া ƣতির 
কেরেছ েয িবেরাধী দল রা ায়i নামেত পারেছ না। িবেশষ কের িবেরাধী দলেক তারা েকােনা ে স িদে  না। মানুষ eেত িনরুৎসাহ 
হেয় পড়েত পাের। 

কােলর ক  : মানুষ সুেযাগ েপেল আপনােক েভাট েদেব; িক  মতায় আনার জ  রাজপেথ েনেম জীবন েদেব না। িবেরাধী দেলর 
রাজনীিতেক েক  কের iদানীং eকিট কথা চালু হেয়েছ। বলা হে , জীবনমান u য়েনর কারেণ মানুষ aেনক েবিশ আ েকি ক 
হেয় পেড়েছ। 



ড. কামাল েহােসন : আে ালেন না নামার জ  ei ফয্া রগুেলা হয়েতা িকছু কাজ কের থাকেত পাের। তেব ধান কারণ িবরাজমান 
ভয়ভীিতর পিরেবশ। েজল, গুম o হতয্া—eগুেলার কারেণ মানুষ নামেত ভয় পাে ।   

কােলর ক  : িক  রাজনীিতকরাi e েদেশর আে ালেনর ঐিতে র কথা তুেল বেলন, খারাপ শাসন কখেনা িটকেত পােরিন। 

ড. কামাল েহােসন : ঐিতে র কথা শতভাগ েমেনi বলিছ, পিরবত র্ন আসেব iনশাআ াহ। aব i আসেব। 

কােলর ক  : ঐকয্ ে র ভুল কম র্েকৗশেলর কারেণi িক সরকার সব িকছু সামাল িদেত পারল? 

ড. কামাল েহােসন : আসেল আমােদর কাি ত ঐকয্ আমরা eখেনা গেড় তুলেত পািরিন। আমােদর আেরা সি য়ভােব মােঠ নামেত 
হেব। 

কােলর ক  : কাি ত েসi ঐেকয্র রূপ কী রকম? 

ড. কামাল েহােসন : িবিভ  রাজৈনিতক দল ছাড়াo জনগেণর ঐকয্ লাগেব। মানবািধকার o েপশাজীবীসহ সব সামািজক শি র 
মে  ঐকয্ িত াi আমােদর আকা া। জনমত গঠন করেত পাের—eমন সব মহলেক স ৃ  করেত হেব। 

কােলর ক  : ধানম ীর সে  িবeনিপসহ জাতীয় ঐকয্ ে র সংলােপ েকােনা দািব আদায় না হoয়া সে o িনব র্াচেন যাoয়া িক 
সিঠক িস া  বেল আপনারা মেন কেরন? 

ড. কামাল েহােসন : িনব র্াচেন যাoয়াটা ভুল হেয়েছ বলব না। লাভ হয়িন e কথাo িঠক। িক  6 জানুয়ািরর িনব র্াচেন না িগেয়o 
েকােনা লাভ হয়িন। না িগেয় লাভ হেতা—eমন কথা যুি সংগতভােব েকu দািব করেত পারেব না; বরং িনব র্াচেন যাoয়ার কারেণ 
সরকােরর সব্রূপ uে াচন করা েগেছ। আমরা িনব র্াচেন না েগেল বরং বলা হেতা; বজর্ন কের ভুল কেরিছ।  

কােলর ক  : সংলােপ a ত eকটা দািব, িবেশষ কের খােলদা িজয়ার মুি র দািবিট আদায় করেত পারেলo রাজৈনিতকভােব 
ঐকয্  লাভবান হেত পারত বেল aেনেক মেন কেরন। 

ড. কামাল েহােসন : দািব না মানার জ  সরকার দায়ী, আমরা দায়ী নi। তেব তােদর ei না মানাটা খুবi দুঃখজনক। গণতে র 
িত নূয্নতম a ীকার থাকেল জনমেতর িত সরকােরর াশীল থাকা uিচত িছল। oi ঘটনায় মািণত েয সরকার জনমেতর 
িত েতায়া া করেছ না। 

কােলর ক  : বত র্মান িবেশব্ aেনক েদেশi মতা পিরবত র্েন মতার িবক  েকে  বা শি ধর রা গুেলার ভূিমকােক গুরুতব্পূণ র্ বেল 
মেন করা হয়। oi সব েদেশ জনমত বা জনগণেক িনয়ামক শি  বেল মেন করা হে  না। 

ড. কামাল েহােসন : েকাথাo েকাথাo eটা হে  e কথা িঠক। িক  iিতহােসর িদেক তাকােল েদখা যােব, বাংলােদেশর মানুষ aিত  
হেয় eকপয র্ােয় িক  ঘুের দাঁড়ায়। েবিশ িব  হেল জনগেণর মে  ঐকয্ ƣতির হয়। 

কােলর ক  : েস রকম পিরবত র্ন e েদেশo হেব বেল আপিন আশা করেছন? 

ড. কামাল েহােসন : aব i। e েদেশo পিরবত র্ন হেব iনশাআ াহ। 

কােলর ক  : আপনার জীব শায় তা েদেখ েযেত পারেবন বেল মেন হয়? 

ড. কামাল েহােসন : iনশাআ াহ আিম িবশব্াস কির, আমার জীব শায়i েদেখ েযেত পারব। 



কােলর ক  : eবার a  স । িবeনিপ o জাতীয় ঐকয্ ে র ঐকয্েক েক  কের সমােজ eকাংেশর মে  তয্াশা ƣতির 
হেয়িছল। িক  eখন oi ঐকয্ িক কায র্করভােব িটেক আেছ? 

ড. কামাল েহােসন : ঐকয্ েকন eবং eখন কী দরকার েসগুেলা িনেয় আেলাচনা o িবচার-িবে ষণ চলেব। ল য্ aজর্ন করার 
াপাের আেরা কায র্কর েকন eিটেক করা েগল না বা েকন জনগণ েকােনা aজর্ন েদখেত পায়িন—eগুেলা িনেয় eখন কথা হেব। 

কােলর ক  : িক  আপিন েতা ঐকয্ ে র শীষ র্ েনতা। 

ড. কামাল েহােসন : আমােক সবাi েনতা েমেনেছন—eটা আমার েসৗভাগয্। িক  আমার বয়স হেয় েগেছ। 

কােলর ক  : িবeনিপর শীষ র্পয র্ােয়র েনতা ড. খ কার েমাশাররফ েহােসন o াির ার মoদুদ আহমদ িনব র্াচেনর আেগ সা াৎ 
কের আপনােক ধানম ী হoয়ার াব িদেয়েছন বেল েশানা েগেছ। 

ড. কামাল েহােসন : েকাথায়? কেব? i oেঠ না। আমার সে  তাঁরা বেসেছন বেল রেণ েনi। তেব আমােদর বা ঐকয্ ে র 
ƣবঠেক সবাi eকসে  বেসেছন। িক  ধানম ী করার বা e ধরেনর েকােনা কথা হয়িন। eটা যাঁরা বলেছন তাঁরা বলেত পােরন। 
আমার রেণ েনi। 

কােলর ক  : আপনার িনব র্াচেন aংশ হণ না করার ঘটনা িনেয়o aেনক আেলাচনা আেছ। 

ড. কামাল েহােসন : িক  িনব র্াচন েতা আিম গত দশ বছেরo কিরিন। 3119 সােলর িনব র্াচেন আমার দেলর সবাi aংশ িনেলo 
আিম যাiিন। eবারo তা-i হেয়েছ। 

কােলর ক  : িক  েনতৃেতব্র শূ তা িবeনিপ বা ঐকয্ ে র িনব র্াচেন পরািজত হoয়ার a তম eকিট কারণ বেল মেন করা হয়। েস 
ে ে  আপিন aংশ িনেল oi শূ তা থাকত না। 

ড. কামাল েহােসন : আমার েসৗভাগয্ েয মানুষ e রকম ভােবন eবং বেলন। িক  আমার সা  যতটুকু তা েতা আিম কির। গুরুতব্পূণ র্ 
হেলা জনমত গঠন করেত হেল কােজর েয়াজন আেছ। রাজৈনিতক দলেক মােঠ থাকেত হয়। তা ছাড়া েনতৃেতব্র e ধরেনর কথার 
যুি o আিম িঠক বুেঝ uঠেত পাির না। eমন হেল ব ব র মৃতুয্র পর শূ তার কারেণ েতা েদশi থাকত না। কারণ তাঁর েনতৃেতব্র 
েকােনা িবক  oi সময় িছল না। আবার eর িকছুিদন পর ব ব র চার সহকম েক হতয্া করা হেলা। তখন েতা েদশ িটেক থাকারi 
কথা নয়। 

কােলর ক  : িক  ব ব র ভাবমূিত র্ বা ছায়ার oপরi েতা আoয়ামী লীগ আজo িটেক আেছ। 

ড. কামাল েহােসন : তা হয়েতা চলেছ। িক  সিতয্কার aেথ র্ ব ব র ছায়ায় চলেল গণত  o সুশাসন িনেয় তাঁর আকা া o 
েশাষণমু  সমাজ গড়ার a ীকাের আoয়ামী লীগ গুরুতব্ িদত। 

কােলর ক  : আপিন ায় সব ব ে  ব ব র স  েটেন তাঁেক u ত করেত পছ  কেরন। িক  আপনার পােশ uপি ত িবeনিপ 
েনতারা eেত িব ত হন বেল েশানা যায়। আপিন িক তা জােনন? 

ড. কামাল েহােসন : e ঘটনা আমার জানা েনi। জানার সুেযাগo হয় না। কােরা সে  আমার oয়ান টু oয়ান কথাo হয় না। েস 
রকম রাজনীিতর মে o আিম েনi।  

কােলর ক  : িনব র্াচেনর আেগ eক ƣবঠেক ঢাকা  কূটনীিতকরাo ঐকয্ ে র েনতৃতব্ স েক র্ িনি ত হেত আপনার কােছ জানেত 
েচেয়েছ? 

ড. কামাল েহােসন : াঁ। তখন আিম বেলিছ, িনব র্াচেনর পর পাল র্ােম াির পািট র্ েনতা িঠক করেব। আিম িঠকi বেলিছ। 



কােলর ক  : িক  eটা েতা িঠক েয ঐকয্ ে র েনতৃতব্ িনেয় িনব র্াচেনর আেগ জনগেণর পাশাপািশ আ জর্ািতক স দােয়র মে o 
a তা িছল? 

ড. কামাল েহােসন : হেত পাের। িক  e কারেণi িনব র্াচেন আমােদর বড় ধরেনর সম া হেয়েছ বা পরািজত হেয়িছ বেল আিম 
িবশব্াস কির না। সম া ƣতির হেয়েছ aতয্  খারাপ িনব র্াচন হoয়ায়। eটা েকােনা িনব র্াচনi হয়িন। 

কােলর ক  : িবeনিপর িসিনয়র েনতা ড. খ কার েমাশাররফ েহােসন o াির ার মoদুদ আহমদ ঐকয্ ে র ƣবঠেক যাে ন না। 
আপিন িকছু জােনন? 

ড. কামাল েহােসন : e াপাের আমার িকছু বলার েনi। 

কােলর ক  : িবeনিপ o ঐকয্ ে র eমিপেদর সংসেদ েযাগদান িনেয় আপনার মতামত জানেত চাi। 

ড. কামাল েহােসন : আমার িকছু বলার েনi। আমােদর eমিপেদর যাoয়ার িবষয় িনেয়o েকােনা ম  করেত চাi না। 

কােলর ক  : সংসেদ েযাগদােনর ঘটনায় েজeসিডর আ স ম রব eবং নাগিরক ঐেকয্র মাহমুদুর রহমান মা াo  বেল েশানা 
যায়। 

ড. কামাল েহােসন : হেত পাের। আমার জানা েনi।  

কােলর ক  : ব বীর কােদর িসি কীo  েথেক েবিরেয় যাoয়ার হুমিক িদেয়েছন। 

ড. কামাল েহােসন : আিম বলেত পারব না। oনােক িজে স করুন। 

কােলর ক  : গণেফারােমর সাধারণ স াদক পেদ পিরবত র্েনর কারণ কী? 

ড. কামাল েহােসন : eিট কাuি েল মতামেতর িভি েত পিরবত র্ন হেয়েছ। আমার কারেণ হয়িন। 

কােলর ক  : িবক  ধারার বদরুে াজা েচৗধুরী সােহবেক েশষ পয র্  ঐকয্ ে  যু  করা েগল না েকন? 

ড. কামাল েহােসন : e িবষেয় আিম েকােনা আেলাচনাi করব না। eসব িনেয় আেলাচনা কের সময় পার করেত চাi না।       

কােলর ক  : তাহেল েদেশর ভিব ৎ িনেয় িকছু বলুন। 

ড. কামাল েহােসন : েদেশর u ল ভিব ৎ েদখেত পাি । কৃষক uৎপাদন বািড়েয় যাে । গােম র্  িমকরা uৎপাদন বািড়েয় 
যাে । র ািন বাড়েছ। বাসীরা েরিমটয্া  বাড়াে । েদশে েমর ei েয মাণ, eিটi েদশেক eিগেয় িনেয় যােব। 

কােলর ক  : সরকার েতা দািব করেছ তােদর াপক u য়ন কম র্কাে র ফেলi েদশ eিগেয় যাে । 

ড. কামাল েহােসন : বলেত পাের। বলুক। িক  বা েব u য়ন কারা করেছ, েরিমটয্া  কারা পাঠাে ন সবাi েদখেত পাে । কারা 
আয় কের েদেশ টাকা পাঠায়। আর eক পােস র্ে র কম েলাক আেছ, যারা ei টাকা িবেদেশ পাচার করেছ। e ঘটনাo সবাi জােন। 

কােলর ক  : আপিন ি িটশ, পািক ান o বাংলােদশ আমল েদখেছন। eখনকার আমল স েক র্ মূ ায়ন কী? 

ড. কামাল েহােসন : আেগo কুশাসন েগেছ, ƣসব্রাচার আমল েগেছ। eখন eকিট কুশাসন চলেছ। নবব্iেয় ƣসব্রাচােরর পতেনর পর 
গণত  eেসেছ। aব i ƣসব্রশাসন o কুশাসেনর eকিদন aবসান হেব। 



কােলর ক  : বত র্মান সরকােরর সময় খােলদা িজয়ার মু  হoয়ার েকােনা স াবনা আেছ িক না? 

ড. কামাল েহােসন : আিম েতা মুি র দািব জািনেয় আসিছ। সব্া য্গত কারেণ তাঁেক মুি  েদoয়া uিচত। িক  মু  হেবন িক না, e 
াপাের আমার েকােনা ধারণা েনi।   

কােলর ক  : মতার পালাবদল eবং সুেযাগ থাকা সে o 2৯86 সােলর পর আপিন আর েকােনা সরকাের েযাগ েদনিন। eর কারণ 
কী? 

ড. কামাল েহােসন : েলাভ হয়েতা আমােক তািড়ত কেরিন। eমনিক ব ব  যখন ম ী কেরেছন, আিম বেলিছ েসবা করার জ  
আিম সব িকছু করেত রািজ আিছ। িক  আমােক ম ী করেত হেব—eমন কথা েনi। িতিন আমােক িজে স কেরেছন, তুিম েকানটা 
হেত চাo। আিম বেলিছ, ব ব , আিম েকােনাটাi হেত চাi না। 

কােলর ক  : ব ব র িত আপনার aকৃি ম ােবাধ eখেনা aটুট আেছ। িক  েসi ব ব র দল আoয়ামী লীেগর িবরুে i 
আপনােক গণত  পুনরু ােরর আে ালন করেত হে । িবষয়িট কখেনা আপনােক ভািবেয় তুলেছ? 

ড. কামাল েহােসন : াঁ, e ঘটনা আমার কােছ খুবi দুঃখজনক eবং গেবষণারo দািব রােখ। কারণ েয আoয়ামী লীগ 2৯5৯ সাল 
েথেক গণতে র জ  লড়াi কেরেছ, ব ব  সারা জীবন মানুেষর aিধকােরর জ  সং াম কেরেছন, েসi দলেকi িব  িনব র্াচন 
কের মতায় থাকেত হেব েকন? eিট আিম িনেজo িহসাব েমলােত পাির না। 

কােলর ক  : ব ব র আoয়ামী লীেগর সে  eখনকার আoয়ামী লীেগর তফাত কী? 

ড. কামাল েহােসন : ব ব  েযখােন ধান eবং তাজu ীন আহমদ তাঁর দি ণ হ  েসi, আoয়ামী লীগ আর eখনকার আoয়ামী 
লীগ eক নয়। ব ব  aথ র্ eবং aে র oপর িনভ র্র করেতন না। িতিন জনগেণর oপর িনভ র্র করেতন। 

কােলর ক  : কােলর ক েক সময় েদoয়ার জ  আপনােক ধ বাদ। 

ড. কামাল েহােসন : আপনােকo ধ বাদ। 

 


