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ব ব  ু বেঁচ থাকেল আজ কী ভাবেতন!
কাশ : ১৯ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

১৫ আগ  জাতীয় শাক িদবেস বাংলােদেশর পিত ব ব ু  শখ মিুজবরু রহমােনর াধীনতা-উ র
িবিভ  অ ােন দয়া ভাষণ আিম ফসবেুক নিছলাম। জাতীয় শাক িদবস ঘিনেয় এেল ইউিটউেব এসব
ভাষণ বশ শানা  যায়।  এছাড়া পাড়া-মহ ায়ও শাক িদবস উপলে  ব ব রু ভাষণ চােরর ব ব া
থােক।

অব  অিধকাংশ মহ ায়ই  ব ব রু ৭  মােচর ভাষণিট বাজােত শানা  যায়।  সে হ নই,  ৭  মােচর
ভাষণিট একিট যগুা কারী ভাষণ। ৭ মােচর ভাষণ ছাড়াও ব ব রু এমন অেনক িদকিনেদশনামলূক ভাষণ
আেছ, যা সচরাচর বাজােত িন না।

এবার স বত জাতীয় িদবসেক সামেন রেখ ব ব রু এমনই একিট ভাষণ ফসবেুক ভাইরাল হেয়েছ।
আমার এক ঘিন  ব ু  রজাউেলর ফসবেুকর ওয়ােল  দেখ আিম  ব ব রু এ  ভাষণিট  আ হ িনেয়

নলাম।  ভাইরাল হওয়া  এ ভাষণিট আমার কােছ অত  তাৎপযপূণ বেল  মেন  হেয়েছ।  আমার ব ু
বতমান মতাসীন দেলর মধ ম সািরর একজন িনেবিদত নতা। িতিন অব  িনেজেক নতা ভােবন না,
বরং িনেজেক সবসময় তার দেলর একজন কমী িহেসেব পিরচয় িদেতই া েবাধ কেরন।

আিমও  বরাবরই  তােক একজন একিন  কমীর  মেতাই  দেলর জ  কাজ  করেত  দেখিছ।  মধ িব
পিরবােরর স ান, তার অথ উপাজেনর পথিট বশ সরল এবং উপাজেনর চাকািট আট-দশ বছর আেগর
মেতাই এখনও একই গিতেত চলমান।

  এ ক এম শাম ি ন
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ব ব রু ভাষেণর ব ব  স েক তােক িজে স করেতই িতিন আেবগা তু হেয় বেলন, ‘ব ব ু য কী
রকম িভশনাির নতা িছেলন অথাৎ দরূদশী ব া িছেলন তার এ ভাষণিট নেল তা বাঝা যায়।’ আিম
পা া  কির, ব ব ু তা এরকম আরও অেনক ভাষণ িদেয়েছন, এ ভাষণিটই কন তার কােছ এত

পূণ মেন হেয়েছ? উ ের বেলন, বতমান াপেট ব ব রু এ ভাষণিট খুবই াসি ক ও জ ির
বেল তার মেন হেয়েছ।

ব ব রু অেনক ব তৃা আমরা েনিছ। াধীনতা-উ র িবিভ  ব তৃা, িববিৃতেত িকংবা দশ-িবেদেশর
সংবাদমাধ মেক দয়া সা াৎকাের ব ব ু সব সময় বাংলােদশেক িনেয় তার িচ া- চতনা এবং ভিব ৎ

ে র কথা বলেতন। িতিন তার ব েব  রাজৈনিতক নতাকমী, আমলা, কৃষক- িমক এবং অ া  আরও
স  িনেয় অেনক পূণ কথা বেল গেছন। তার সিদেনর সসব কথা, সতকবাতা এবং িনেদশনা

বাংলােদেশর জ  আজও সমভােব েযাজ ।

সিদক িদেয় িবেবচনা কের স িত ভাইরাল হওয়া ব ব রু ভাষণিট একিট অ তম মাইলফলক বেল
আমার মেন হেয়েছ। ব ব রু সিদেনর সই ভাষেণর ব ব েলা িছল এরকম : ‘এত চােরর চার। চার
কাথা থেক য পয়দা হেয়েছ আিম জািন না।

পািক ািনরা সব িনেয় গেছ; িক  এ চার েলা রেখ গেছ আমার কােছ। এ চার েলা িনেয় গেল আিম
বাচঁতাম। শতকরা িবশজন লাক িশি ত। তার মেধ  শতকরা পাঁচজন আমরা বলেত পাির উ িশি ত।

আজেক একটা   আমার,  এই য নীিতর কথা  বললাম,  আমার কৃষক নীিতবাজ? না ।  আমার
িমক? না । তাহেল ক? ঘষু খায় কারা? াগিলং কের কারা? িবেদিশ এেজ ট হয় কারা? িবেদেশ টাকা

চালান  কের কারা? এই  আমরা  যারা  শতকরা  পাচঁজন  িশি ত  লাক,  এই আমােদর মেধ  ঘষুেখার,
নীিতবাজ এবং  এই  আমােদর চিরে র সংেশাধন  করেত হেব,  আ সমােলাচনা  করেত  হেব।  এসব
নীিতবাজ এই শতকরা পাঁচজেনর মেধ ই, এর বাইের নই।

কন নই? কারণ আমার কৃষক িদনভর পির ম কের। িশি ত সমাজেক আজ একিট কথা বলব, আমােদর
চিরে র পিরবতন হয়িন।’

ব ব রু ব ব িট দেশর বতমান পিরি িতেত কতখািন য াসি ক,  পাঠকমা ই  তা উপলি  করেত
পারেছন। আিম খাজঁ িনেয় দেখিছ, আমার ব রু সই পাে  যত েলা লাইক িচ  পেড়েছ তার শতকরা
ন ইজনই হল একই দেলর কমী ও সমথক। এর মেধ  অেনেকই পা িট শয়ারও কেরেছন।

ব ব রু ভাষণিট মেনােযাগ িদেয় শানার পর আমার কােছ সবেচেয় পূণ  ও াসি ক বেল মেন
হেয়েছ, ‘আমােদর চিরে র পিরবতন হয়িন,’ এ অংশটু । আমার িব াস পাঠেকর কােছ ব ব রু ব েব র
এ অংশটু র িবশদ ব াখ া দয়ার েয়াজন নই। দেশর বতমান সেচতন নাগিরক সমাজ ব ব রু এ

ঃখেবাধ,  ক  এবং  াভ  খুব  ভােলাভােবই  অ ধাবন  করেত  পারেবন।  িনেজেদর  কমকাে র
আ সমােলাচনা ও আ ি র জ  ব ব রু এ ভাষণিট পা  কেরেছন বেল আমার ব  ুজািনেয়েছন।

‘িনেজেদর কমকা ’ বলেত িতিন ধু রাজনীিতর সে  জিড়ত মা েষর কথা বাঝানিন, বতমান নীিত
সরকাির আমলা, আইনশৃ লা বািহনীর সদ রা, অথ লটুপাটকারী, িবেদেশ অথ পাচারকারী িসি ডেকট
এবং দেশর পূণ পিজশেন ঘাপিট মেড় বেস থাকা িবেদিশ এেজ টেদরও বিুঝেয়েছন। এিট তার
একা  িনজ  উপলি  মা ।

বাংলােদেশ ‘ নীিত’  এমন একিট িবষয় যা  িনেয় চরু লখােলিখ হেয়েছ এবং হে ,  চরু গেবষণা-
আ সমােলাচনাও হেয়েছ। নীিতর পথ থেক বিরেয় আসার অেনক সমাধােনর কথাও বলা হেয়েছ।
সরকােরর সেবা  পযােয় থেক এ ব াপাের কিঠন ব ব া হেণর কথা বলা হেলও িকছুেতই িকছু হে
না। বরং িদন িদন আমরা যন নীিতর ঘরােটােপ আটেক যাি । আমােদর দেশ একে ণীর অ তু মা ষ
আেছন যারা বছেরর পর বছর নীিতর মাধ েম অেঢল স েদর মািলক হেয়েছন।

িত বছর এসব অ তু মা ষই ধনী থেক আরও বিশ ধনী হে ন। এসব ব ি েক আিম অ তু মা ষ
বলিছ এই কারেণ য, তােদর অথ উপাজেনর উৎস িদবােলােকর মেতাই পির ার। অথচ তােদর নীিতর
কমকা , যমন- ব াংক লটু, শয়ার মােকট লটু িকংবা  িত বছর হাজার হাজার কািট টাকা িবেদেশ
পাচােরর ঘটনা  জনস েুখ  কাশ পেলও এসব নীিত  মা েষর িব ে  দেশর কােনা  আইেনই
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কাযকর ব ব া হণ করা যাে  না। ওরা অ ৃ । ঘেুরিফের এ পিরিচত মহলিট সবসময়ই মতার
বলেয়র আশপােশই অব ান কের থােক।

কৃত ধনী এবং নীিতর আ েয় জ  নয়া এসব নব  ধনীর সংখ া হােত েন শতকরা পাচঁজনও নয়।
অথচ এ শতকরা পাচঁজন দেশর মাট স েদর ায় ২৮ শতাংশ অথাৎ এক-তৃতীয়াংশ স েদর মািলক।
আমােদর দেশ িদন িদন  এই ণীর সংখ া  বেড় চেলেছ।  একিট পিরসংখ ান িদেল িবষয়িট আরও
পির ার  হেব।  াধীনতার  পর  ১৯৭২  সােল  দেশ  কািটপিত  িছেলন  মা  ৫  জন।  এরশােদর

মতাচু তকােল অথাৎ ১৯৯০ সােলর িডেস ের কািটপিতর সংখ া বেড় হেয়েছ ৯৪৩ জন।

১৯৯১-২০০১ সােলর মাঝামািঝ সমেয়র মেধ  কািটপিতর এ সংখ া িগেয় পৗঁেছ ৫ হাজার ১৬২ জেন।
২০০১-২০০৮ সােলর িডেস র পয  কািটপিত হন ১৪ হাজার একজন। তেব িবগত একদশেক কািটপিত
বিৃ র হার অতীেতর সব রকডেক ভেঙ ায় আট ণ বেড়েছ। এ সমেয় িত বছর গেড় ১০ হাজােররও
বিশ কািটপিত হেয়েছন। অথাৎ দশ াধীেনর পর ২০০১ সাল পয  মাট কািটপিতর য সংখ া িছল,

গত একদশেক িত বছরই তার চেয় ি ণ বিশ হাের কািটপিতর সংখ া বিৃ  পেয়েছ।

বতমােন বাংলােদেশ কািটপিতর সংখ া এক লােখরও বিশ। অেনেক একথা বলার চ া কেরন, মা ষ
অথ-স েদর মািলক হে  মােন দশ সিঠক পেথই এিগেয় যাে । দেশর উ য়ন হে , মাথািপছু আয়
বাড়েছ, িজিডিপর বিৃ  বিৃ  পাে । এর সবই সত ! িক  এ স দ বিৃ র কারেণ সাধারণ মা ষ য হাের
স দ ভাগ করার কথা িছল,  স হাের মা ষ িক সই স দ ভাগ করেত পারেছ? দেশর উ য়েনর
ফসল কবল একে িণর মা েষর গালাঘরই ভরপুর করেছ।

এ হাের কািটপিত সংখ া বিৃ র অথ হল দেশর স দ েমই িকছসুংখ ক ব ি র হােত পু ীভূত হে ।
ফেল ধনী ও সাধারণ স দশালী মা েষর মেধ  বষম  িদন িদন বেড় চেলেছ। রণ করা যেত পাের,
১৯৭২ সােল ২৫ মাচ  াধীনতার থম বষপূিত উপলে  জািতর উে েশ ভাষেণ ব ব ু  বেলিছেলন,
‘বাংলােদেশ মা েষ মা েষ, ব ি েত ব ি েত বষম  থাকেব না। স দ ব নব ব ায় সমতা আনেত
হেব।’  আমােদর  াধীনতা  ঘাষণাপে ও  াধীন  বাংলােদেশ  সাম ,  মানিবক  মযাদা  ও  সামািজক

ায়িবচার িনি ত করার অ ীকার করা হেয়িছল।

অথাৎ বাংলােদশ িত ার মলূ উে ই িছল বষম মু  সমাজ গেড় তালা। অথচ িব  পিরসংখ ােন
দখা যায়, অিতধনী ব ি র সংখ া বিৃ েত বাংলােদশ সারা িবে  থম। অথচ সবেচেয় দির  মা েষর
দশ িহেসেব পৃিথবীেত বাংলােদেশর অব ান প ম। বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার িহসাব অ সাের,

বাংলােদেশর মা  ৫ শতাংশ মা ষ দেশর মাট স েদর এক-তৃতীয়াংেশর মািলক হেলও সবেচেয় গিরব
৫ শতাংশ মা ষ মাট স েদর মা  ০.২৩ শতাংেশর মািলক।

জনসংখ ার ৯০ শতাংেশর আয় হয় কেমেছ িকংবা এক জায়গােতই থমেক আেছ। এ সে  দেশর িবিশ
অথনীিতিবদ রহমান সাবহােনর একিট ব ব  িণধানেযাগ । ইিতপূেব িতিন ঢাকার একিট অ ােন
বেলেছন, বাংলােদেশর উ য়ন কৗশল েলা অ ায তা ও তী  বষেম র জ  িদেয়েছ, যা বাংলােদেশ িট
সমাজ সিৃ  কেরেছ। বাংলােদেশর সমসামিয়ক এ চিরে র সে  াধীনতাপূব তৎকালীন পািক ােনর ই
অথনীিতর িমল খঁুেজ পাওয়া যায়।’

ব ব ু  তার ভাষেণ  য চারেদর কথা  উে খ কেরিছেলন,  সসব চােরর সংখ াও বেড়েছ  ব েণ।
ঘষুেখার, নীিতবাজ, চারাকারবাির, িবেদেশ অথ পাচারকারী এবং িবেদিশেদর াথর াকারী এেজ টেদর
সংখ াও বেড়েছ উে খেযাগ  হাের। ঘষুেখার আর নীিতর িবষবা  এখন ধু  উচঁু  মহেলই সীমাব
নই। এর িব ার ঘেটেছ দেশর িতিট অ েল।

আমােদর দেশ এখন খবু কম সংখ ক সরকাির- বসরকাির সং া, সংগঠন এবং িত ান পাওয়া যােব
যখােন িবষেফাঁড়ার মেতা ঘষু বািণেজ র া ভাব ঘেটিন। এসব িত ােনর এমন অেনক সদ  পাওয়া

যােব যারা নীিতর আ য় িনেয় িনেজেদর আেখর িছেয় িনে ন। -একিট ঘটনা উে খ করেল িবষয়িট
 হেব। বাংলােদশ পুিলেশর সদ  সােবক িডআইিজ িমজা র রহমােনর আয়বিহভূত অথ উপাজেনর

তদ  করেত িগেয় নীিত দমন কিমশেনর ( দক) পিরচালক খ কার এনামলু বািছর িনেজই নীিতেত
জিড়েয় গেছন।
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িমজা র রহমানেক দায়মিু  িদেত একিট গ াসচািলত কার ও নগদ ৪০ লাখ টাকা ঘষু নয়ার জ  ‘চিু ’
কেরন িতিন এবং অি ম বাবদ ২৫ লাখ টাকা ঘষুও হণ কেরন বেল খবর বিরেয়েছ। এ কৃতকেমর ফেল
বতমােন  উভেয়ই  জলহাজেত  আটক আেছন।  ৮০ লাখ  টাকাসহ  ফতার িসেলট  কারা  কতৃপে র
িডআইিজ পাথ গাপাল বিণেকর কািহনী নতুন কের বলার অেপ া রােখ না। আরও েটা ঘটনার উে খ
করেত চাই এখােন। ঘটনা েটা কম পূণ মেন হেলও এর তাৎপয অেনক।

গাইবা া জলার ৮২িট ইউিনয়েন অিতদিরে র জ  কমসং ান কমসিূচর কােজর জ  ২৮ হাজার ৮৪৫
িমক িনেয়ােগর মজুির বাবদ ২৪ কািট ৪৯ লাখ ২১ হাজার টাকা বরা  হয়। জানা গেছ, কাগেজ-কলেম

মািটর কাজ স  দখােনা হেলও রা ার কােজর কােনা অি  পাওয়া যায়িন।

দিনক ২০০ টাকা মজুির বাবদ ৪০ িদেন একজন িমক ৮ হাজার টাকা পাওয়ার কথা। ানীয় ইউিনয়ন
পিরষেদর সদ েদর িব ে  িতিট িমক থেক ৪ হাজার টাকা ঘষু িনেয় বািক ৪ হাজার টাকা িমকেদর
ধিরেয় িদেয় কাজ না কিরেয়ই ক  স ণূ হেয়েছ বেল দখােনার অিভেযাগ পাওয়া গেছ। অপর ঘটনািট
ঘেটেছ জামালপুেরর দওয়ানগ  উপেজলায়। ঘটনািট খুবই পীড়াদায়ক ও ঃখজনক।

একিট বসরকাির সাহায  সংগঠন হািতভা া ইউিনয়েনর ৬৪৮িট ব াত পিরবারেক ৪ হাজার কের এবং
৭২ জন িতব ী ব ি েক সােড় ৫ হাজার টাকা কের নগদ অথ সাহায  দান করেত চাইেল ইউিনয়ন
পিরষেদর সদ রা সাহােয র অেধক টাকা ঘেুষর িবিনমেয় িরিলেফর তািলকায় মা েষর নাম  অ ভু
কের।

যসব পিরবার অেধক টাকা িদেত রািজ হেয়েছ, তােদর নাম তািলকায় উেঠেছ আর যারা রািজ হয়িন, অিত
অস ল  হওয়ার  পরও  তারা  কােনা  আিথক  সাহায  পায়িন।  চাল-চলুাহীন  বানভািস  মা েষর  সে
জন িতিনিধেদর এই িন রু আচরণ মানবতার চড়ূা  লন বলেল অতু ি  হেব না।

ব ব ু তার ভাষেণ বেলেছন, ‘ চার কাথা থেক য পয়দা হেয়েছ আিম জািন না। পািক ািনরা সব িনেয়
গেছ; িক  এ চার েলা রেখ গেছ আমার কােছ। এই চার েলা িনেয় গেল আিম বাঁচতাম।’ চার
কাথা থেক পয়দা হেয়েছ, তখন ব ব ু জানেত না পারেলও বতমােন আমােদর ভাগ , চার কীভােব
য তির হে  তা বঝুেত পারেলও আমরা বলেত পাির না। পািক ািনরা সবিকছু িনেয় গেলও চারেদর
রেখ গেছ, ওই চারেদর িনেয় গেল বেঁচ যেতন বেল ব ব  ুআে প কেরিছেলন।

এখন কথা হল, সই চারেদর বতমান জ  তা আমােদর চােখর সামেন এ মািটেতই গেড় উেঠেছ।
ওেদর অ  কাথাও চেল যাওয়ার স াবনাও নই। তরাং ব ব রু মেতা আমােদরও বলেত ইে  হয়,
‘ওরা  কাথাও চেল  গেল  আমরাও বেঁচ  যতাম।’  িক  উপায়  নই।  ব ব ু  শাষণমু - নীিতমু
বাংলােদেশর  দেখিছেলন।

িক  আজ যখন দিখ  তারই  সানার বাংলায়  নীিত  মা ষেদর পৃ েপাষকতা  করা  হে ,  দেশর
মা েষর জামানেতর টাকা মের িদেয় ঋণেখলািপ হওয়ার পরও যখন দিখ তােদরই আবার িবেশষ িবধা
দয়া হে , তখন ক  হয়। যখন িন, ব ব রু আদেশ উ ীিবত বািণজ ম ী বেলন, ‘কােলা টাকা’ ক

কােলা টাকা বলা িঠক না, কােলা টাকা কথাটা নেত ভােলা লােগ না ( থম আেলা- ২৭ জনু ২০১৯),
তখন ঃখেবাধ হয় বিক।

সরকাির সফর তািলকায় যখন ব াংক ও শয়ার মােকট লেুটরােদর নাম দখা যায়, তখন অেনেকর মেনই
অেনক  আেস। হয়েতা মেন মেন তারা ভােবন, ‘ব ব  ু বেঁচ থাকেল িতিন আজ কী ভাবেতন।’ আমার
ব ু রজাউল খদ কাশ কের বেলন, ‘ব ব রু আদেশ নীিতমু  সানার বাংলা গড়ার ত য় িনেয়
আমরা িত বছর তার শাহাদতবািষকী ও জাতীয় শাক িদবস পালন কির। িত বছরই আমরা তার 
বা বায়েনর শপথ হণ কির। দশ গড়ায় অেনক িতব কতা আেছ। স িতব কতা হয়েতা দরূ করাও
স ব। তেব, এসব বিৃ র মা ষেক দমন না করেল ভিব েত আর যাই হাক জািতর িপতার ে র
সানার বাংলা গড়া স ব নয়।

এেকএম শাম ি ন : অবসর া  সনা কমকতা
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