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রাজনীিতেত েবেশর সমােলাচনা কের েমাহা দ নািসম বেলন, ‘িকছু বসায়ী আেছন তাঁরা াংক, গােম র্ , 
oষুধ ক ািন o গণমা েমর মািলক। তাঁরা সব াপাের aিভ । তাঁরা আজেক সরকাির দেল eমনিক সংসেদ 
পয র্  ঢুেক েগেছন। eসব সুিবধাবাদী বসায়ী আমােদর ব  হেত পাের না। ei সংসদ হেব রাজৈনিতক 
েনতােদর সংসদ, যাঁরা র  িদেয়, ঘাম িদেয় বাংলােদশেক িত া কেরেছন। oi সকল বসায়ী যারা েকােনা িদন 
আoয়ামী লীেগর রাজনীিত িকংবা রাজপেথ লড়াi কেরিন, eরা কারা, eেদর সবাiেক িচিন। eরা হে  সুেখর 
পায়রা।’ িতিন আেরা বেলন, দীঘ র্িদন eমিপoভুি র িবষয়িট পেড় আেছ। জন িতিনিধেদর eলাকায় জবাবিদিহ 
করেত হয়, েস কারেণ e াপাের eমিপেদর a ভুর্  করেত হেব। েমাবাiল েফােন েকন কর ধায র্ করিছ? 
স য়প  ◌ু  o গিরব পিরবােরর কােছ eকিট েসানার বািট। তাi স য়পে র oপর েথেক aিতির  কর 
তয্াহার করেত হেব। 

eর আেগ িবeনিপর হারুনুর রশীদ বেলন, কথায় আেছ েচােরর মােয়র বড়গলা। বলা হে  িনব র্াচেন েকৗশেল 
িবeনিপ েহের েগেছ। eকাদশ িনব র্াচেনর হণেযাগয্তা িনেয় েদেশ-িবেদেশ সব র্  সমােলাচনা হেয়েছ। িনব র্াচেনর 
আেগর রােত বাে  ালট ভের রাখায় e সংসদেক ম রােতর পাল র্ােম  বেলন aেনেকi। িনব র্াচন কিমশন থ র্ 
o aেযাগয্তার পিরচয় িদেয়েছ। আজ িনিব র্চাের গুম o িবনা িবচাের সফায়ােরর িশকার হে । িবeনিপর হাজার 
হাজার েনতাকম র নােম গােয়িব মামলা িদেয় হয়রািন করা হে । গত 21 বছের িবeনিপ েনতাকম েদর নােম ৯1 
হাজার মামলা হেয়েছ, যার ৯1 ভাগi ভুয়া। বােজেট ঋণেখলািপ, াংক েথেক লু নকারী, পুিঁজবাজার 
লুটপাটকারীেদর স েক র্ েকােনা কথা েনi। eিট eকিট a ুত সরকার। 

 


