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ড. কামােলর ব  িনেয় নানা জ না! 
eনাম আেবদীন    

 

আগামী িডেসমব্েরর মে i আে ালেনর ফল আনেত হেব বেল ড. কামাল েহােসন েয ব  িদেয়েছন তা িনেয় রাজৈনিতক a েন 
াপক জ নাক না শুরু হেয়েছ। aেনেকi তাঁর oi ব ে র তাৎপয র্ েখাঁজার েচ া করেছন। েকu েকu বলেছন, তাঁর oi ব ে র 

েনপে  আসেলi েকােনা কারণ থাকেত পাের। আবার aেনেকর মেত, eিট ে ফ মাঠ গরম করার ব । 

জাতীয় ঐকয্ ভু  দলগুেলার েনতােদর সে  আেলাচনা কের জানা েগেছ, আে ালেনর কম র্সূিচ িনেয় ে  েকােনা আেলাচনা 
হয়িন। গত েম মােস ঐকয্ ে র ƣবঠক েডেকo পের তা িগত করা হেয়েছ। ে র শিরকদল িবeনিপর েকােনা েকােনা েনতা 
ম বত  িনব র্াচেনর দািব তুলেলo আগামী িডেসমব্েরর মে  আে ালন সফল করার মেতা েকােনা কথা বেলনিন। 

যিদo আগামী 21 জুন েজeসিড সভাপিত আ স ম রেবর বাসায় ে র ƣবঠক ডাকা হেয়েছ। তেব oi ƣবঠকিটo ‘ঘেরায়া’ বেল 
খবর িনেয় জানা যায়। আেরা জানা েগেছ, যথারীিত oi ƣবঠেকo েযাগ িদে ন না িবeনিপর ায়ী কিমিটর বীণ দুi সদ  ড. 
খ কার েমাশাররফ েহােসন o াির ার মoদুদ আহমদ। দীঘ র্িদন ধের ƣবঠেক oi দুi েনতার aনুপি িতর কারেণ ঐকয্  ায় 
aকায র্কর হেয় পেড়েছ বেল মেন করেছন aেনক েনতা। িবeনিপর বড় aংশi মেন কের, ঐকয্  গঠন কের িবeনিপর লাভ 
হয়িন। বরং গণেফারােমর সভাপিত ড. কামাল েহােসন িনব র্াচেন াথ  না হoয়ায় িবeনিপর িত হেয়েছ। 

eমন পিরি িতেত গত 7 জুন বৃহ িতবার ড. কামাল েহােসেনর েদoয়া ব ে  নতুন কের েকৗতূহল ছিড়েয় পেড়। গণেফারােমর 
ঘেরায়া eক aনু ােন গণত  পুনরু ার আে ালেন ঐকয্ব  হoয়ার আহব্ান জািনেয় ড. কামাল বেলন, ‘ei আে ালেনর ম  িদেয় 
আগামী িডেসমব্েরর মে  ফল আনেত হেব।’ eক ে র জবােব িতিন বেলন, ‘কী ধরেনর আে ালেনর ম  িদেয় ফল আসেব তা 
িনধ র্ারণ করা হেব সরকােরর আচরেণর oপর।’ 

সা িতককােল কােলর ক েক েদoয়া eক সা াৎকােরo ড. কামাল কামাল েহােসন ম বত  িনব র্াচেনর দািব তুেল বেলেছন, বত র্মান 
সরকােরর পতন িতিন তাঁর জীব শায়i েদেখ েযেত পারেবন। 

নতুন ব  স েক র্ জানার জ  aেনকবার েচ া কেরo ড. কামাল েহােসনেক পাoয়া যায়িন। তেব গণেফারােমর িনব র্াহী সভাপিত 
aয্াডেভােকট সু ত েচৗধুরী গতকাল শু বার কােলর ক েক বেলন, ‘আে ালেনর কথা তাঁর দেলর সভাপিত eমিন বেলনিন। eিট 
িনেয় ে র মে  আেলাচনা আেছ।’ িতিন বেলন, ‘ ােরর (ড. কামাল েহােসন) e ধরেনর ব  েদoয়ার কারণ আেছ। আমরা 
সবাi সংগিঠত হি । সভা-সমােবশসহ িবিভ  কম র্সূিচ আগামী িদেন থাকেব। aলস সময় কাটােনার সুেযাগ আর েনi। ম বত  
িনব র্াচেনর দািব আদায় করেতi হেব।’ 



e িবষেয় জানেত চাiেল িবeনিপর মহাসিচব িমজর্া ফখরুল iসলাম আলমগীর কােলর ক েক বেলন, ‘ড. কামাল েহােসন ভােলা 
ব  িদেয়েছন। আে ালেনর ম  িদেয় সরকার পতেনর তয্াশা েতা মানুেষর মে  রেয়েছi।’ 

িবeনিপর ায়ী কিমিটর সদ  াির ার মoদুদ আহমদ aব  বেলন, ‘রাজনীিতেত aেনক কথা বলেত হয়। েস জে i ড. কামাল 
েহােসন ব  িদেয়েছন।’ িতিন আেরা বেলন, ‘তার (ড. কামােলর) কথার েনপে  কী আেছ বলা মুশিকল। তেব আে ালন িনেয় 
েকােনা কম র্েকৗশেলর কথা আিম শুিনিন। oi ব ে র েকােনা তাৎপয র্ আেছ বেলo মেন কির না।’ eক ে র জবােব িতিন বেলন, 
‘ঐকয্ ে র ƣবঠক কেব জািন না। oi ƣবঠেক আমার aংশ হেণর স াবনাo কম।’ 

নাগিরক ঐেকয্র আহব্ায়ক মাহমুদুর রহমান মা া কােলর ক েক বেলন, ‘41 িডেসমব্েরর পের পাঁচ মাস aিত া  হেলo জাতীয় 
ঐকয্  নীরব আেছ। eক ড. কামাল েহােসন সােহব সরব হেল তােত কী হেব?’ মা া আেরা বেলন, ‘তাঁর (ড. কামােলর) মেন কী 
আেছ eিট eকমা  িতিনi বলেত পারেবন। তেব ঐকয্ ে র মে  সরকার পতেনর কম র্সূিচ িনেয় েকােনা আেলাচনা হয়িন।’ 

ে র আেরকিট দেলর শীষ র্পয র্ােয়র eক েনতা নাম কাশ না করার শেত র্ বেলন, ‘ড. কামাল েহােসেনর ব ে র দুi রকম aথ র্ 
হেত পাের। eক. হঠাৎ কের েকােনা eক ƣদতয্ eেস েশখ হািসনা সরকারেক মতা েথেক সিরেয় িদেত পাের। দুi. শুধু য্া বািজ 
করার জ  িতিন oi ব  িদেয়েছন। যার েকােনা aথ র্ েনi।’ 

গতকাল কােলর ক ’র সে  আলাপকােল ভু  দেলর কেয়ক েনতা ড. কামাল েহােসেনর সা িতককােলর ভূিমকা িনেয়  
েতােলন। তাঁরা বেলন, ড. কামাল সব্াধীনতার 61 বছর পূিত র্ পালেনর কথা বেলন আoয়ামী লীগ মতায় থাকেব eিট ধের িনেয়i। 
আবার িতিনi আগামী িডেসমব্েরর মে  আে ালন সফল করার কথা বেলন। eিট ‘ƣদব্ত ভূিমকা’ ছাড়া আর িকছুi নয়। 

e সে  জানেত চাiেল সু ত েচৗধুরী বেলন, ‘সব্াধীনতা িদবেসর 61 বছর পূিত র্ েকন আoয়ামী লীগেক েছেড় িদেত হেব! আমরা 
আমােদর মেতা পূিত র্র aনু ান পালন করব। সব িকছু সরকােরর সে  করেত হেব—eমন িনয়ম েনi। তা ছাড়া সরকার েতা 
জনগেণর কাছ েথেক িবি  হেয় েগেছ।’   

গত 37 েম গণেফারােমর iফতার aনু ােন আoয়ামী লীেগর সভাপিতম লীর সদ  ফারুক খােনর aংশ হণ িনেয়o িবeনিপসহ 
িম  দলগুেলার মে  সমােলাচনা হয়। oi aনু ােন ফারুক খানেক ব  রাখার সুেযাগ েদoয়া হেলo ঐকয্ ভু  দলগুেলার 
েনতােদর েদoয়া হয়িন। 

 


