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কমন কের এই কাজ চলেত পাের - সংসেদ ন িতর িব ে  সা ার িছেলন ব ব  

িনিখল ভ     

‘আজেক করাপশেনর ( ন িত) কথা হয়। আজেক বাংলার মা  থেক করাপশন উ খাত করেত হেব। করাপশন বাংলার ষক কের 
না। করাপশন বাংলার মজ র কের না। করাপশন কির আমরা িশি ত সমাজ—যারা এেদর টাকা িদেয় লখাপড়া কেরিছ।’ জাতীয় 
সংসেদ ধানম ী িহেসেব দওয়া সবেশষ ভাষেণ এ কথা বেলিছেলন জািতর জনক ব ব  শখ িজ র রহমান। 

১৯৭৫ সােলর ১৫ জা য়াির সংিবধােনর চ থ সংেশাধনী পােসর পর এক আেবগঘন ব ৃতায় ব ব  আেরা বেলন, ‘আজ যখােন 
যােবন করাপশন দখেবন। দখেবন যখােন আমরা রা া কেরিছ, সখােন করাপশন। খা  িকনেত যাই, করাপশন। িজিনস িকনেত 
যাই, করাপশন। িবেদেশর টাকা ওঠােত করাপশন। কারা কের? আমরা যারা ফাইভ পারেস , যারা িশি ত—আমরা হলাম 
িনয়ার সবেচেয় করা  িপপল।’ি কার আ ল মােলক উিকেলর সভাপিতে  সিদেনর সংসদ অিধেবশেন িতিন আেরা বেলন, 

‘আজেক আ সমােলাচনার িদন এেসেছ। এভােব চলেত পাের না। মা ষেক একিদন মরেত হেব, কবের িনেয় যেত হেব—কী স 
িনেয় যােব? ত  মা ষ েল যায় য কমন কের এই কাজ চলেত পাের!’ 

চ থ সংেশাধনীর মা েম ব ব  আবার রা পিত হেয় ন িত ও টপােটর িব ে  কেঠার অব ান নওয়া সে ও তা ব  করা 
যায়িন। তার আপসহীন সং ােমর মা েম পািক ািন সামিরক ও রশাসকরা পরা  হেলও ন িতবাজরা পরা  হয়িন। এখেনা 
সবে ে  ন িত চলেছ। আবার ন িতর িব ে  ব ব র  করা সং ামও চলেছ। ইিতমে  ব ব ক া ধানম ী শখ হািসনা 
ন িতর িব ে  িজেরা টলাের  নীিত হেণর ঘাষণা িদেয়েছন। উে , চ থ সংেশাধনী পােসর মা েম দেশ রা পিতশািসত 

সরকার ব া চা  হয়। ব ব  আবারও রা পিত িনবািচত হন। ফেল সংসদ নতা িহেসেব ওই িদেনর অিধেবশেন িতিন ি , 
াধীন বাংলােদশ ও বাংলােদেশর জনগেণর িদকিনেদশনা লক দীঘ ব ৃতা দন। ব ব  বেলন, ‘ব  ঃেখ কাজ করেত হেয়েছ 

ব  িদন পয । িবেবেকর দংশেন েল মের গিছ। আপস কির নাই কােনািদন অ ােয়র কােছ। মাথানত কির নাই কােনািদন 
অ ােয়র কােছ, জীবনভর সং াম কেরিছ। আর এই ঃখী মা ষ র  িদেয় াধীনতা এেনেছ। তােদর রে  িবেদশ থেক খাবার 
আনব, সই খাবার ির কের খােব। অথ আনব, সই অথ ির কের খােব। টাকা আনব, তা িবেদেশ চালান দেব। বাংলার মা  
থেক তােদর উ খাত করেত হেব।’ ওই ভাষেণ জািতর জনক বেলন, ‘তথাকিথত শি শালী আই ব খান, ইয়ািহয়া খান, চৗ রী 
মাহা দ আলী, ই া ার িমজা বাংলার মা ষেক অত াচার কেরেছ ব ক িদেয়, তােদর িব ে  িবনা অে  আপনােদর িনেয় সং াম 

কের যিদ তােদর উ খাত করেত পাির, তাহেল িক  ন িতবাজ, িক  ষেখার, িক  শাষক, িক  াকারেক বাংলার মা  থেক 
উ খাত করেত পারব না, এ িব াস কির না।’ িতিন আেরা বেলন, ‘ ন িত, ষ, চারাকারবাির, নাফােখারীর িব ে  আমােদর েখ 
দ ড়ােত হেব। আমােদর সং াম করেত হেব, কাজ করেত হেব। আমােদর জািতেক ইউনাইেটড করেত হেব।’ 

তথাকিথত িশি তরাই ন িতবাজ: ওই ব ৃতায় শখ িজ র রহমান বেলন, ‘আমার িমেকরা খারাপ নয়। আমার িমেকরা কাজ 
করেত চায়। আমার িমেকরা আজ কাজ করেছ। ড ডাকশেন তারা এিগেয় িগেয়েছ। আমরা বাধার ি  কির। আমরা ষড়য  
কির। আমরা ধ কা দই। আমরা ট কের খাই। আমরা জিম দখল কের িনেয় যাই। আজেক আমরা বড় বড় যারা আিছ, তারা এই 
সম  কির। তারাই কের যারা এই দেশর তথাকিথত িশি ত সমাজ, এই দেশর তথাকিথত লখাপড়া জানা মা ষ। যােদর পেটর 
মে  ’অ র ি , আমার বাংলার ঃখী মা েষর পয়সায় তারা এেসেছ। তারা এ কথা েল যায়। আজেক কথা হেলা, কী িদলাম। 
আিম কী পলাম, আর আিম কী িদলাম।’ 

ব ব  চেয়িছেলন শািষেতর গণত  : ব ব  ত র বিশর ভাগ ভাষেণ শািষেতর গণতে র কথা বেলেছন। ১৯৭৫ সােলর ১৫ 
জা য়াির সংসেদ দওয়া ভাষেণ িতিন বেলন, ‘আমরা শািষেতর গণত  চাই। যারা রােতর অ কাের পয়সা ট কের, যারা বড় বড় 
অথশালী লাক, যারা িবেদেশর পয়সা ভাট কনার জ  দয়, তােদর গণত  নয়— শািষেতর গণত ।’ 



দলীয় অব ান া া িদেত িগেয় িতিন বেলন, ‘আমােদর য আওয়ামী লীগ পা , তারা এত ত াগ ীকার কের সং াম কেরেছ; 
িক  কােনা িদন আদশ িব ত হয় নাই। মতার লােভ রাজনীিত করেল আিম অেনক আেগই ধানম ী হেত পারতাম এবং 
আমার দেলর ন  ম ী বা অ া  পেদ আসেত পারেতন। িক  আমরা চেয়িছলাম একটা শাষণ  সমাজ।’ 

চ থ সংেশাধনী িবল পােসর পর সংসেদ দওয়া ভাষেণ ব ব  বেলন, ‘আমরা অ ােম েম  কনি উশেন য ন ন ব া 
করেত যাি , এটাও একটা গণত । শািষেতর গণত । এখােন জনগেণর ভাটািধকার থাকেব। এখােন আমরা সমাজত  করেত 
চাই। এখােন আমরা শািষেতর গণত  রাখেত চাই। সা দািয়কতার বীজ কােনা িদন বাংলার মা েত আসেত পারেব না, আিম 
অ ালাউ করব না।’ 

এমিপেদর হত ার ঘটনায় উে গ : াধীন বাংলােদেশ এেকর পর এক হত াকাে র ঘটনায় উি  িছেলন ব ব  শখ িজ র 
রহমান। ১৯৭৫-এর ১৫ জা য়াির সংসেদ িতিন বেলন, ‘এই সংসেদর চারজন সদ েক হত া করা হেয়েছ। এর আেগ গণপিরষেদর 
যারা সদ  িছেলন, তােদর থেকও কেয়কজনেক হত া করা হেয়েছ। গাজী ফজ র রহমান, ল হক, মাতােহর মা ারেক হত া 
করা হেয়েছ। এমনিক যা কখেনা িন নাই, ঈেদর নামােজর জামােত একজনেক িল কের হত া করা হেয়েছ।’ ব ব  বেলন, 
‘কােদর হত া করা হেয়েছ? হত া করা হেয়েছ তােদরেক, যারা াধীনতার ি েযা া। ২৫ বছর পয  এই বাংলােদেশ পািক ািন 
শাষকেদর িব ে  সং াম কের যারা কারা িনযাতন, অত াচার-অিবচার সহ  কেরেছ, তােদরেক হত া করা হেয়েছ।’ 

আততায়ীর িলেত সংসদ সদ  এ এফ এম ল হক হাওলাদােরর েত ১৯৭৩ সােলর ২ ন সংসেদ আনা শাক ােবর 
ওপর সাধারণ আেলাচনায় অংশ িনেয় সশ  স াসীেদর গাপন হত াকাে র কেঠার সমােলাচনা কেরন ব ব । িতিন ’৭৩ সােলর 
৩ এি ল থম সংসেদর ি কার ও ড  ি কারেক অিভন ন জািনেয় দওয়া ব ৃতায়ও বেলিছেলন, গাপন হত া দেশর জ  
ম ল বেয় আেন না। ওই িদন িতিন বেলন, ‘ সিদন বােগরহােটর একটা জায়গায় চার ভাইেয়র মে  িতন ভাইেক রাে  এেস িল 
কের মের ফেলেছ। এটা িক একটা পিল ক াল িফেলাসিফ? এই িফেলাসিফ িনয়ায় পচা, গা া, ডা িবেনর মে  িনি  হেয় 
গেছ। এই িফেলাসিফেত কােনা দেশর ি  আসেত পাের না। এবং কােনা িদন কউ সাকেসস ল হেত পাের নাই—এটা ফল।’ 

ম ী-এমিপ, সরকাির কমকতােদর সতকবাতা : িবিভ  ভাষেণ ম ী-এমিপ ও সরকাির কমকতােদর িত সতকবাতা উ ারণ 
কেরিছেলন জািতর জনক। িতিন বেলিছেলন, সরকাির কমচারী-ম ী হই, িসেড  হই—আমরা যারা আিছ, আমরা জনগেণর 
সবক, আমরা জনগেণর মা ার নই। যােদর পয়সায় আমােদর সকেলর সংসার চেল, যােদর পয়সায় আমােদর এমবািস চেল, 

যােদর পয়সায় আমরা গািড় চিড়, যােদর পয়সায় আমরা প ল খরচ কির, যােদর পয়সায় আমরা কােপট বহার কির, তােদর জ  
কী করলাম? সটাই আজ বড় িজিনস।’ 

াধীনতা র ায় ঢ় অ ীকার : জাতীয় সংসেদ ব ব র দওয়া িবিভ  ভাষেণ াধীনতা র ায় ঢ় অ ীকােরর কথা েট ওেঠ। 
িতিন এ িবষেয় সংসদ সদ েদর সতক থাকার কথাও বারবার বেলেছন। ’৭৫-এর ১৫ জা য়াির সংসেদ িতিন বেলন, ‘আজেক 
একটা কথা লেলও চলেব না, য র  িদেয় আমরা াধীনতা এেনিছ, স র  িদেয় দরকার হেল আমােদর াধীনতােক র া করা 
হেব। াধীনতা ন াৎ হেত দওয়া হেব না। এবং তােদর মেন রাখা দরকার য আমরা যারা দীঘ ২৫ বছর মাথানত না কের বাংলার 

াধীনতা ও সাবেভৗমে র জ  এবং দেশর মা েষর জ  সং াম কেরিছ, আমােদর র  থাকেত এ দেশর াধীনতােক ন াৎ 
করার মতা কােরা নাই।’ 

সংসেদ ব ব র েখ কিবতার লাইন : ব ব  শখ িজ র রহমান েক অত  াভািবকভােবই দখেতন। কিবতার লাইন 
আ ি  কের িতিন তার বিহঃ কাশ ঘ েয়েছন জাতীয় সংসেদ। সংসদ সদ  জ র হােসন চৗ রীর েত ’৭৪ সােলর ১ লাই 
শাক ােবর ওপর সাধারণ আেলাচনায় িতিন বেলন, ‘দীঘ িদন দেশর জ  িতিন সং াম কের চেল গেলন। বছেরর পর বছর 

কারাবরণ কেরেছন, িনযাতন সহ  কেরেছন। কত য ক ি  নেত হেয়েছ এই আড়াই বছেরর মি ে র জ । জ র আহেমদ চৗ রী 
িক ই িনেয় যানিন। কউ িক  িনেয় যায় না। একিদন সকলেকই মরেত হেব। টাই াভািবক।’ এরপর ব ব  বেলন, তাই আজ 
কিবর ভাষায় বলেত চাই—‘ক িদব না আর আিম/ক িদব না আর/আমার ঃেখর িদন/রিহেব না িচরিদন।/ ’িদন কন তেব/ে েদ 
অবসান হেব/ ঃেখও হািসব আিজ/লীলা িবধাতার/ক িদব না আর আিম/ ক িদব না আর।’ 

 


