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সংসদ aৈবধ হেল আপিন কী কের ƣবধ হন? 
মহান জাতীয় সংসেদ দািঁড়েয় সংসদেক aৈবধ িযিন বেলন িতিন সংসেদ েবেশর ƣনিতক aিধকার হািরেয় েফেলন। 
িবeনিপ যিদ মেন কের িনব র্াচন সু ুভােব হয়িন, eকাদশ জাতীয় সংসদ িবতিক র্ত eবং সংসদ সদ রা জনগেণর েভােট 
িনব র্ািচত হনিন, তা হেল তারা সংসদ সদ  িহেসেব শপথ িনেলন কী কের। সংসেদ দািঁড়েয় সরকােরর গঠনমূলক 
সমােলাচনা করা সংসদীয় গণতাি ক সং িতরi eকিট u ল aংশ। িবeনিপর সংরি ত আসেনর সংসদ সদ  রুিমন 
ফারহানা েসিদেক না িগেয় যা বেলেছন তা আপি কর eবং সংসদীয় রীিত-নীিতর পিরপি । মেন রাখেত হেব িতিনo ei 
সংসেদর eকজন সদ । ei সংসদ aৈবধ হেল িতিনo aৈবধ। িবeনিপর মানিসক দৃঢ়তা থাকেল, িনব র্াচন-u র ব ে  
aনড় থাকেল তারা সংসেদ েযেতন না। তােদর ei ধরেনর সব্িবেরাধী রাজৈনিতক সং িত a হণেযাগয্ হা কর। 

িবeনিপর সংরি ত নারী আসেনর eমিপ রুিমন ফারহানা দািব কেরেছন, িতিন সংসেদ কথা বলার জ  দাঁড়ােলi সরকারদলীয় 411 
eমিপ uে িজত হেয় oেঠন। িতিন বেলন, 'আিম আমার দেলর কথা বলব, তারা তােদর কথা বলেবন। িক  আিম uেঠ দাঁড়ােনার 
সে  সে  পুেরা সংসদ যিদ uে িজত হেয় যায়, 411 সদ  যিদ মারমুখী হেয় যান তাহেল আিম আমার ব  কীভােব রাখব?' 
েরাববার জাতীয় সংসেদর 3129-2৯ aথ র্বছেরর স রক বােজেটর oপর আেলাচনায় aংশ িনেয় িতিন eসব কথা বেলন। e সময় 
সংসেদর সভাপিতেতব্ থাকা েডপুিট ি কার aয্াডেভােকট ফজেল রাবব্ী বেলন, 'আিম আপনােক িবনেয়র সে  aনুেরাধ করব, আপিন 
eমন েকােনা কথা বলেবন না েযটােত a প  uে িজত হেব eবং সংসদ পিরচালনায় তয্য় ঘটেব।' eরপর রুিমন বেলন, 'আমরা 
সংসেদ আসার সময় সংসদ েনতা বেলিছেলন, আমরা আমােদর কথা বলেত পারব। সংসদ সদ রা ƣধয র্সহকাের েসিট শুনেবন। 
আমার থম িদেনর দুi িমিনেটর ব  eক িমিনটo শাি েত বলেত পািরিন। eকi ঘটনা আজেকo ঘটেছ। যিদ তাi হয় তাহেল 
েকান গণতে র কথা আমরা বিল, েকান বাকসব্াধীনতার কথা বিল, েকান সংসেদর কথা আমরা বিল? eভােব েতা eকটা সংসদ চলেত 
পাের না।' িনব র্াচন কিমশেনর সমােলাচনা কের িতিন বেলন, e িনব র্াচন কিমশন কী ধরেনর িনব র্াচন কেরেছ- ানীয় সরকার িনব র্াচন 
েথেক জাতীয় িনব র্াচন পয র্  তা  হেয় েগেছ। কী ধরেনর িনব র্াচন হেয়েছ, eখােন েয সদ রা রেয়েছন তারা আল াহেক হািজর 
নািজর কের বলুক সংিবধান aনুযায়ী জনগেণর তয্  েভােট িনব র্ািচত হেয়েছন িকনা। 
 
িতিন বেলন, তারা কয়জন জনগেণর তয্  েভােট িনব র্ািচত হেয়েছন, িনেজর িবেবকেক  করুক। যিদ িবেবক েথেক থােক 
আপনােদর িনেজেদর u র িনেজi েপেয় যােবন। কী ধরেনর িনব র্াচেনর মা েম e সংসেদ eেসেছন। আমােদর কথা েদয়া হেয়িছল, 
e সংসেদ আমােদর কথা বলেত েদয়া হেব। eজ  e সংসদ িনব র্ািচত নয় েজেনo আমরা সংসেদ েযাগ িদেয়িছ। কারণ, আমােদর 
িমিটং করেত েদয়া হয় না। েভেবিছলাম সংসেদ জনগণ, আমার দল িনেয় কথা বলেত পারব। িক  আমার দুভ র্াগয্ e সংসেদর 
সরকাির দেলর eমিপেদর eতটুকু ƣধয র্ েনi আমার কথা েশানার। মিতয়া েচৗধুরী e সে  বেলেছন, িবেরাধী দলo সংসেদ eেসেছ। 
যিদo েকu েকu বলেছন সংসদ aৈবধ। aৈবধi যিদ হয়, তাহেল eেসেছন েকন? aব  িবeনিপ মহাসিচব িমজর্া ফখরুল iসলাম 
আলমগীর বেলেছন িবপরীতধম  কথা। িতিন বেলেছন, e সংসদ েয aৈবধ তা িবeনিপ'র মহাসিচব িহেসেব জািতেক জানােতi আিম 
শপথ িনi িন। eটা দলীয় িস া  িছল। েসামবার দুপুের হিরপুর uপেজলা িবeনিপ আেয়ািজত কম  সমােবেশ ধান aিতিথর 
ব ে  e কথা বেলন িতিন। িতিন যিদ ƣনিতক কারেণ সংসেদ না িগেয় থােকন তা হেল িভ  কথা। eমন পিরি িতেত দলীয় 
দৃি ভি  েথেক িতিন সংসদেক aৈবধ বলেত পােরন। িক  তার দেলর যারা শপথ িনেয় সংসেদ িগেয়েছন, তারা সংসদেক aৈবধ 
বেলন কী কের? মহান জাতীয় সংসেদ দাঁিড়েয় সংসদেক aৈবধ িযিন বেলন িতিন সংসেদ েবেশর ƣনিতক aিধকার হািরেয় 
েফেলন। িবeনিপ যিদ মেন কের িনব র্াচন সু ুভােব হয়িন, eকাদশ জাতীয় সংসদ িবতিক র্ত eবং সংসদ সদ রা জনগেণর েভােট 
িনব র্ািচত হনিন, তা হেল তারা সংসদ সদ  িহেসেব শপথ িনেলন কী কের। সংসেদ দাঁিড়েয় সরকােরর গঠনমূলক সমােলাচনা করা 
সংসদীয় গণতাি ক সং িতরi eকিট u ল aংশ। িবeনিপর সংরি ত আসেনর সংসদ সদ  রুিমন ফারহানা েসিদেক না িগেয় যা 
বেলেছন তা আপি কর eবং সংসদীয় রীিত-নীিতর পিরপি । মেন রাখেত হেব িতিনo ei সংসেদর eকজন সদ । ei সংসদ 
aৈবধ হেল িতিনo aৈবধ। িবeনিপর মানিসক দৃঢ়তা থাকেল, িনব র্াচন-u র ব ে  aনড় থাকেল তারা সংসেদ েযেতন না। তােদর 
ei ধরেনর সব্িবেরাধী রাজৈনিতক সং িত a হণেযাগয্ হা কর। রুিমন ফারহানা বেলেছন, তােদর িমিটং করেত েদয়া হয় না। 
েসজ  তারা সংসেদ কথা বলেত eেসেছন। ভােলা কথা। বত র্মান সরকার যিদ েকােনা গণিবেরাধী কম র্কা  কের থােক, সরকােরর 



দব্ারা যিদ জনসব্াথ র্ uেপি ত হয় তা হেল েসসব িবষয় সংসেদ আেলাচনা করেত পাের। িবeনিপ সংসদ সদ  েসিদেক না িগেয় 
eকাদশ জাতীয় সংসদেক aৈবধ বেলেছন, েযখােন িতিনo eকজন সদ  eবং তার ƣবধতা িনেয়  uঠেব। তার আেলাচনা 
uে েণািদত eবং aেহতুক িবতক র্ সৃি  করার জ । িবeনিপেক সরকােরর িদেক না তািকেয় থেম িনেজর িদেক তাকােত হেব 
eবং আ মূ ায়েন মেনােযাগ িদেত হেব। রাজনীিতেত সি য় o জনি য় eকিট দল ধীের ধীের ei করুণ aব ায় কীভােব eেসেছ? 
eর জ  িক েকবল সরকার িকংবা আoয়ামী লীগ দায়ী? তােদর িক ভুল েনi। তােদর সবেচেয় বড় ভুল হে  দশম জাতীয় সংসদ 
িনব র্াচেন aংশ হণ না করা। দলিটর শীষ র্ দুi েনতা, eকজন দুন িতর দােয় েজেল, a জন eকািধক মামলায় দ া , িবেদেশ 
পলাতক। eখন যারা দল চালাে ন তারা িনেজরাi ঐকয্ব  নয়, দেলর েনতাকম েদর ঐকয্ব  করেবন কী কের। তৃণমূল পয র্ােয় 
িবeনিপ সংগিঠত নয়। eমন aব ায় সরকােরর িবরুে  কীভােব তারা আে ালন করেব। eখন তােদর eকমা  ভরসা জাতীয় 
সংসেদ দাঁিড়েয় কথা বলা। েদশবাসীেক জানান েদয়া, সরকার েদশ o জনগেণর জ  কী করেত েপেরেছ eবং কী করেত পােরিন। 
ei সব গঠনমূলক আেলাচনা না কের িতিন eকজন সংসদ সদ  িহেসেব িনেজর aি তব্ িনেয়i টান িদেয়েছন, যা আ ঘাতী। 
eকজন সংসদ সদ েক হেত হয় িবচ ণ o দূরদশ । সংসেদ দাঁিড়েয় িতিন কী বলেছন তা েদশবাসী েশােন জােন। সুতরাং েকােনা 
সংসদ সদ েকi eমন কথা বলা uিচত নয় যা জন- হণেযাগয্তা হারায়। 
 
গণত েক ািত ািনক রূপ েদয়া, eর িবকাশ o চচ র্া েদশ o জনগেণর ক ােণর েক িব েত িনেয় যাoয়া জাতীয় কতর্  িহেসেবi 
িবেবিচত। আর e কতর্  পালন করার মহান দািয়তব্ মাননীয় সংসদ সদ েদর। যারা িনয়িমত সংসেদ uপি ত েথেক, সংসদ কায র্কর 
o াণব  করেবন। সংসদীয় গণতে  িবেরাধী দলেক বলা হয় ছায়া-সরকার। েদশ পিরচালনার ে ে  ছায়া-সরকােরর ভূিমকা 
েকােনা aংেশi সরকােরর েচেয় কম নয়। ছায়া-সরকার সরকারেক সহেযািগতা করেব o পরামশ র্ েদেব। জাতীয় দুেয র্াগ o স েট 
সরকােরর সে  তারাo েদশবাসীর পােশ eেস দাঁড়ােব। িক  বাংলােদেশর বা বতা িভ । পর েরর িত া, আ া ƣতির হেল 
িনেজেদর েভতের েদশে ম জা ত থাকেল জাতীয় সংসদ আরo াণব  হেয় uঠত। আসেল আমরা িনেজরাi িনেজেদর 
েদuিলয়াপনার eমন নিজর াপন কেরিছ, যা সংসদীয় গণতে র জ  aশিনসে ত। oয়া ার েবজiট বেলেছন, 'জাতীয় সংসদ 
আদশ র্ েলাকেদর eক িবরাট সমােবশ ছাড়া আর িকছুi নয়।' u ত েদেশর সংসদ সদ েদর নীিত-ƣনিতকতা, িশ া-দী া, 
কতর্ েবাধ, েদশে ম iতয্ািদ মূ ায়ন করেল oi কথার যথাথ র্তা পাoয়া যায়। িক  বাংলােদেশর ে াপেট িবষয়িট a হণেযাগয্ o 
হা কর। আমােদর মহান জাতীয় সংসেদ যারা িনব র্ািচত হেয় আেসন, তােদর েযাগয্তা, নীিত-আদশ র্ কী, িশ া-দী া পিরি িত 
েকমন, তােদর সব্েদশে ম eবং জনসব্াথ র্েকি ক িচ া-ভাবনা েকান পয র্ােয়- eসব মূ ায়ন করেল আমােদর জাতীয় সংসদ আদশ র্ 
েলাকেদর eক িবরাট সমােবশ িকনা তা সহেজi uপলি  করা যােব। aতয্  দুভ র্াগয্ o পিরতােপর িবষয় হে , আমােদর মাননীয় 
সংসদ সদ রা eসেবর িকছুi েতায়া া কেরন না। তারা সবসময় জাতীয় সংসদেক েদেখ আসেছন ে য়ািলর েচােখ। তারা মেন 
কেরন, সংসেদ দাঁিড়েয় যা i া তাi বলা যায়। গণতে র মূলম  হে , আ িবে ষণ করা eবং আ ময র্াদােবাধ িনেজর মে  
জািগেয় েতালা। ভারেতর িদেক যিদ আমরা তাকাi, েসখােন বহু মত, বহু দল-েগা -বেণ র্র েদশ, বহু ভাষার েদশ। েদশ িহেসেব 
েযমন বড়, জনসংখয্াo aেনক। রাজনীিতিবদেদর মে  াপক মতপাথ র্কয্ o ƣবিরতা থাকা সে o েস েদেশ গণত  িটেক আেছ eবং 
সংসদ কায র্কর রেয়েছ। জাতীয় সম া সমাধােন েসখােন সব র্দলীয় ƣবঠক ডাকা হয়। সরকাির o িবেরাধী দল তােত সমান ভূিমকা 
রােখ eবং স ট েমাচেন eিগেয় আেস। আর আমােদর েদেশ েকােনা শি শালী িবেরাধী দল েনi। দুিট সংসেদ জাতীয় পািট র্ িবেরাধী 
দেলর ভূিমকা পালন করেছ। তেব eটােক কৃত িবেরাধী দল বলা যােব না। গণতে র মূলম  হে  uদারৈনিতক o সহনশীল 
দৃি ভি  জনগেণর মে  ছিড়েয় েদয়া। আর তা ছিড়েয় েদেব রাজৈনিতক েনতৃতব্i। আমরা বরাবর e ে ে  থ র্ হি । আমােদর 
সংসদীয় গণত  েকন দাঁড়ােত পারল না তার আপন েগৗরব, ঔ  o কম র্সুষমা িনেয়, তা eক িবরাট । বাংলােদেশর মানুষ 
ভাষার জ  র  িদেয়েছ। বাংলােদেশর সব্াধীনতাযু  eকটা িব য়কর, পৃিথবীখয্াত ঘটনা। মা  নয় মােস লড়াকু বাঙািল জািত পাক-
হানাদার বািহনীর সে  মরণপণ যু  কের, বুেকর তাজা র  িদেয়, i ত িদেয়, aেনেক িচরতের প  হেয় েদশ সব্াধীন কেরেছ। eত 
তয্াগ o র  িদেয় পাoয়া সব্াধীন েদেশ েকন সংসদীয় গণত  াণ পাে  না বরং িবতেক র্র জ  িদে  তা রীিতমেতা গেবষণার িবষয়। 
দুব র্ল রা কাঠােমার oপর দুব র্ল গণত  দাঁড়ােনার েচ া করেল তার ভার জনগেণর পে  বহন করা স ব নয় e সহজ o aি য় 
কথািট আমােদর বুঝেত হেব। আমরা মানবািধকার সংর েণর কথা বিল aথচ িত পেদ মানবািধকার লি ত হয়। আমরা নারী 
সব্াধীনতার কথা বিল, িক  ঘের-বাiের েযভােব, েয মা ায় নারীরা িনয র্াতন, েশাষণ, লা নার িশকার, ধষ র্ণ-গণধষ র্েণর িশকার হে , 
নারীেক কাে  পুিড়েয় মারা হে , যা আমােদর a ঃসারশূ  সমােজরi eক ভয়াবহ িচ । নারীর সব্াধীন i া o সব্ েক আমরা 
িত মুহূেত র্ গলা িটেপ হতয্া করিছ। েদেশ আiেনর শাসেনর ঘাটিত রেয়েছ। eসব কথা eকজন সংসদ সদ  সংসেদ বলেত 

পােরন, চাiেত পােরন িতকার। aথচ সংসেদ আেলাচনা হে  eমন শ র্কাতর িবষয় িনেয় যা সব সংসদ সদে র aি েতব্র সে  
জিড়ত। ei ধরেনর আলাপ তয্ািশত নয়। eকজন সংসদ সদে র আেলাচনা েহাক েদশ o গণমুখী e তয্াশা করা িন য়i 
aস ত নয়। জাতীয় সংসদ েহাক সংসদীয় গণতে র মূলম  eবং eর মা েম জন তয্াশার িতফলন ঘটুক eবং eর েকােনা িবক  
েনi।  
সালাম সােলহ uদদীন : কিব, কথাসািহিতয্ক, সাংবািদক o কলাম েলখক  


