
সংসদ ‘অৈবধ’ হেল তাঁর সদ পদ ‘ বধ’ হয়
কীভােব?

কাশ : ১৩ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

জাতীয় সংসেদর বােজট অিধেবশন  হেয়েছ ১১ জনু। র িদনই সংসদ সামা  সমেয়র জ  ‘উ ’
হেয় উেঠিছল। আর এটা কেরিছেলন সংরি ত আসেন িবএনিপ থেক িনবািচত সদ  ব াির ার িমন
ফারহানা। িতিন ি কােরর অ মিত িনেয় েভ া ব ব  িদেত িগেয় বেলন, বতমান সংসদিট জনগেণর
ভােট িনবািচত নয়। তারঁ এই ব েব র তী  িবেরািধতা কেরন সরকার দেলর সদ রা। িক  বাধার

মেুখও িবএনিপর নতুন সংসদ সদ  ব াির ার িমন ই/আড়াই িমিনেটর ব তৃায় খােলদা িজয়া এবং
তােরক রহমােনর িত কেরন। িতিন তাঁর ব েব  সংসদ স েক য ম ব  কেরেছন তা এ পা  করার
কথা ি কার জািনেয়েছন। তেব ব াির ার িমেনর উে  সফল হেয়েছ। িবএনিপ সংসেদ যাগ িদেয়েছ
খােলদা িজয়া ও তােরক রহমােনর পে  কথা বলার জ ই। তারঁা যতটু  েযাগ পােব তার পূণ স বহার
য করেব তার মাণ থম িদনই রেখেছন।

ব াির ার িমনেক সংরি ত আসেন মেনানয়ন   দয়া  হেয়েছ  স বত তারঁ কথা বলার পারদিশতার
কারেণই। িতিন িবএনিপর রাজৈনিতক ব ব  ভােলাভােব উপ াপন করেত পােরন। াধীন বাংলােদেশর

থম সংসেদ রি ত সন  একাই যমন একশ জেনর ভূিমকা পালন কেরিছেলন, ব াির ার িমনও
তমন ভূিমকা রাখেবন বেল িবএনিপ হয়েতা আশা করেছ। িবএনিপর আশাপূরেণ এই নবীন সংসদ সদ

শতভাগ আ িরক থাকার চ া  য  করেবন তােত সে েহর কােনা  কারণ নই।  সংসেদ িতিন অেনক

  িবভুর ন সরকার
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‘অি য়’  মহূুেতর জ  দেবন বেল মেন হে । সরকাির দেলর সদ রা যমন তােপর মেুখ পড়েবন,
তমিন  িমেনর িব ে  কামান  দাগেব  তারঁা।    গত  ৯  জনু  শপথ  হণ  কেরেছন  ব াির ার িমন

ফারহানা। সিদনই িতিন   সাংবািদকেদর কােছ বেলেছন, ‘এই সংসদ জনগেণর ভােট িনবািচত নয়।
গিঠত হওয়ার পর আিম থহীন ভাষায় এই সংসদেক অৈবধ বেলিছ। আিম এখেনা তা বলিছ’। ‘অৈবধ’
সংসেদ িতিন কন সদ  হেলন বা  শপথ িনেলন—এই ে র জবােব িমন বেলেছন,  ‘িবষয়িট খুব
পির ার। এটা হে  আমােদর গণতাি ক স। আমােদর কথা বলার জায়গা েলা েমই সং িচত হেয়
আসেছ।  সই  অেথ  দখেত  পাি  সংসদ  একিট  ভােলা  অ ািভিনউ,  যটা  আমরা  ব বহার  করেত
পাির—আমােদর দেলর কথা, দেশর কথা ও মা েষর কথা বলার জ । আর সই সটা ব বহার করার
জ  আমােদর এই সংসেদ আসা’।

িবএনিপর এই নতুন আইন েণতা আেরা বেলেছন, ‘খুব খুিশ হেবা আমার সংসদ সদ  হওয়ার ময়াদ
যিদ একিদেনর বিশ না  হয়। আিম চাই যন অিত ত একিট অংশ হণমলূক িনবাচেনর মধ  িদেয়
জন িতিনিধ শীল সরকার গিঠত হাক’। ব াির ার িমেনর ব েব  অেনক িবেরািধতা আেছ। সংসদ
যিদ সিত  অৈবধ হেয় থােক, এই সংসদ যিদ জনগেণর ভােট গিঠত না হেয় থােক তাহেল িবএনিপর
উিচত হয়িন  এই  সংসেদ  যাগ  দওয়া।  একিদেক সংসদেক অৈবধ  বলেবন,  অ িদেক এই  সংসেদ

িতিনিধ  করেবন এই ি মখুী নীিত কােনা যিু েতই সমথন করা যায় না।  আসেছ, িবএনিপর সংসদ
সদ রা  িক বতন-ভাতাসহ অ া  েযাগ িবধা  নেবন না? সংসদ সদ  িহেসেব মু  গািড়
পাওয়ার য েযাগ তােদর রেয়েছ তারা িক তা নেবন না?  েযাগ- িবধা সব িনেয় তারপর সংসদেক
অৈবধ বলেল সটা খুবই হা কর হয়। তাছাড়া য সংসদ জনগেণর ভােট িনবািচত নয়  সই  ‘অৈবধ’
সংসদ কীভােব িবএনিপর জ  গণতাি ক স তির করেব? ‘অৈবধ’  সংসদ কীভােব দেলর কথা,
দেশর কথা ও মা েষর কথা বলার উপযু  ান হেত পাের?

িবএনিপর কথা ও কােজর সম য়হীনতা িদন িদন কট হেয় উঠেছ।  তাঁেদর কথায় যিু র ধার কেম
আসেছ। অেনক কথাই  বলা হে  ধু  বলার জ । যমন দেশ গণত  নই বেল তাঁরা  ডংকািননাদ
করেছ। বলা হে , কথা বলার জায়গা সং িচত হেয় আসেছ।  হেলা— অব া যিদ তমনই হয় তাহেল
ব াির ার িমেনর ব ব  গণমাধ েম চার হে  কীভােব? িবএনিপর মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম
আলমগীর সভা-সমােবেশ য ব ব  দন তা চাের কখেনা সরকািরভােব বাধা দওয়া হয় বেল িবএনিপর
প  থেকও অিভেযাগ করা হয় না। সংবাদ সে লন কেরও িবএনিপ তােঁদর দলীয় ব ব  চার করেছ,
কউ বাধা িদে  বেল মেন হয় না। আসেল এখন িবএনিপ এক কিঠন রাজৈনিতক বা বতার মেধ  আেছ।

িবএনিপর সামেন  যসব  িত লতা  তির হেয়েছ  তারঁ  দায়  িবএনিপরই।  িবএনিপর ভুল  রাজৈনিতক
নীিত- কৗশলই দলিটেক খােদর িকনাের এেন দাড়ঁ কিরেয়েছ। সরকােরর িবেরািধতা করার জ  িবেরাধী
দলেক সহেযািগতা করার কােনা  নিজর কােনা  গণতাি ক দেশও আেছ িক? সরকােরর দমন-পীড়ন
মাকািবলা কেরই িবেরািধতা দলেক জনগেণর কােছ যেত হয়,  জনগেণর সমথন আদায় করেত হয়।

নদীেত বা পু ের নেম গাসল করেল চলুেতা িভজেবই।

ব াির ার িমন বলেছন, বতমান সংসদ অৈবধ। তাহেল িবএনিপর যারা সদ  হেয়েছন তাঁরাও িন য়ই
অৈবধ।  সংসদ  অৈবধ  িক  িবএনিপর  সদ রা  বধ!  এটা  হয়  কখেনা?  ব াির ার  িমন  ত
অংশ হণমলূক িনবাচন দািব করেছন। এই ‘ ত’ মােন কত িদন? যিদ ত অংশ হণমলূক িনবাচন না
হয় তাহেল িতিন বা  তাঁর দেলর অ  সদ েদর অব ান িক হেব? তারঁা িক পদত াগ করেবন? িতিন
সংসেদ যাগ িদেয় ায  কথা বলার জ  যেথ  সময় ও েযাগ দািব কেরেছন। যিদ তারঁ এই দািব পূরণ
না হয় তাহেলই িতিন বা তাঁরা িক করেবন? য রাজৈনিতক অব া দেশ তির হেয়েছ তা থেক বিরেয়
আসার সহজ পথ িবএনিপর সামেন আেছ বেল মেন হয় না। কিঠন পিরি িত মাকািবলা কেরই তাঁেদর
চলেত হেব। িনেজেদর ভুল ঢাকেত িগেয় এখন তােঁদর এেকক সময় এেকক রকম কথা বলেত হেব। তােত
মা েষর কােছ িবএনিপর অসংগিত েলা আেরা  হেব। মা ষ িঠকই বঝুেত পারেছ য, সংসেদ যাগ
দওয়ার মধ  িদেয় িবএনিপ কাযত সংসদেক বধতা দান কেরেছ। এখন তাঁরা সংসদেক যত অৈবধ বলেব

ততই তােঁদর িব াসেযাগ তা কমেব। সরকার তাঁেদর সংসেদ িনেত চেয়েছ, তারঁা িকছু গাইঁ ইঁ কের শষ
পয  সংসেদ িগেয়েছ। সরকােরর সে  বিু র খলায় পরািজত িবএনিপ এখন কথার লড়াইেয় িজতেত
চাইেছ। িক  সংসেদ িবএনিপর কথা বলার মখু ছয়িট। আওয়ামী লীেগর মখু অেনক বিশ। গণতে র রীিত
অ যায়ী সংসেদ িবএনিপ হের বেস আেছ।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

িমন ফারহানা ভােলা বেলন। অেনেকই মেন করেছন, সংসেদর বােজট অিধেবশন এবার জমজমাট হেব।
িবএনিপর সদ রা সংসেদ ‘উ াপ’ ছড়ােনার চ া করেব। সরকার পে র উিচত হেব তাঁেদর স  মতা
বাড়ােনা। কথায় বেল, ‘ য সেহ, স রেহ’। িবএনিপরও এখন উিচত হেব ধয না হারােনা। তাড়া ড়া
করার িকছু নই। তাঁেদরও মেন রাখেত হেব, ‘সবেুর মওয়া ফেল’।

n লখক : বীণ সাংবািদক
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