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oi ভাষেণ জািতর জনক বেলন, ‘তথাকিথত শি শালী আi ব খান, iয়ািহয়া খান, েচৗধুরী েমাহা দ আলী, i া ার িমজর্া বাংলার 
মানুষেক aতয্াচার কেরেছ ব ক িদেয়, তােদর িবরুে  িবনা aে  আপনােদর িনেয় সং াম কের যিদ তােদর uত্খাত করেত পাির, 
তাহেল িকছু দুন িতবাজ, িকছু ঘুষেখার, িকছু েশাষক, িকছু য্াকারেক বাংলার মািট েথেক uত্খাত করেত পারব না, e িবশব্াস কির 
না।’ িতিন আেরা বেলন, ‘দুন িত, ঘুষ, েচারাকারবাির, মুনাফােখারীর িবরুে  আমােদর রুেখ দাঁড়ােত হেব। আমােদর সং াম করেত 
হেব, কাজ করেত হেব। আমােদর জািতেক iuনাiেটড করেত হেব।’ 

তথাকিথত িশি তরাi দুন িতবাজ: oi ব ৃতায় েশখ মুিজবুর রহমান বেলন, ‘আমার িমেকরা খারাপ নয়। আমার িমেকরা কাজ 
করেত চায়। আমার িমেকরা আজ কাজ করেছ। ফুড ডাকশেন তারা eিগেয় িগেয়েছ। আমরা বাধার সৃি  কির। আমরা ষড়য  
কির। আমরা েধাঁকা েদi। আমরা লুট কের খাi। আমরা জিম দখল কের িনেয় যাi। আজেক আমরা বড় বড় যারা আিছ, তারা ei 
সম  কির। তারাi কের যারা ei েদেশর তথাকিথত িশি ত সমাজ, ei েদেশর তথাকিথত েলখাপড়া জানা মানুষ। যােদর েপেটর 
মে  দু’a র বুি , আমার বাংলার দুঃখী মানুেষর পয়সায় তারা eেসেছ। তারা e কথা ভুেল যায়। আজেক কথা হেলা, কী িদলাম। 
আিম কী েপলাম, আর আিম কী িদলাম।’ 

ব ব  েচেয়িছেলন েশািষেতর গণত  : ব ব  তাঁর েবিশর ভাগ ভাষেণ েশািষেতর গণতে র কথা বেলেছন। 2৯86 সােলর 26 
জানুয়াির সংসেদ েদoয়া ভাষেণ িতিন বেলন, ‘আমরা েশািষেতর গণত  চাi। যারা রােতর a কাের পয়সা লুট কের, যারা বড় বড় 
aথ র্শালী েলাক, যারা িবেদেশর পয়সা েভাট েকনার জ  েদয়, তােদর গণত  নয়—েশািষেতর গণত ।’ 

দলীয় aব ান াখয্া িদেত িগেয় িতিন বেলন, ‘আমােদর েয আoয়ামী লীগ পািট র্, তারা eত তয্াগ সব্ীকার কের সং াম কেরেছ; িক  
েকােনা িদন আদশ র্ িবচুয্ত হয় নাi। মতার েলােভ রাজনীিত করেল আিম aেনক আেগi ধানম ী হেত পারতাম eবং আমার 
দেলর েনতৃবৃ  ম ী বা a া  পেদ আসেত পারেতন। িক  আমরা েচেয়িছলাম eকটা েশাষণমু  সমাজ।’ 

চতুথ র্ সংেশাধনী িবল পােসর পর সংসেদ েদoয়া ভাষেণ ব ব  বেলন, ‘আমরা aয্ােম েম  কনি িটuশেন েয নতুন ব া করেত 
যাি , eটাo eকটা গণত । েশািষেতর গণত । eখােন জনগেণর েভাটািধকার থাকেব। eখােন আমরা সমাজত  করেত চাi। 
eখােন আমরা েশািষেতর গণত  রাখেত চাi। সা দািয়কতার বীজ েকােনা িদন বাংলার মািটেত আসেত পারেব না, আিম aয্ালাu 
করব না।’ 

eমিপেদর হতয্ার ঘটনায় uেদব্গ : সব্াধীন বাংলােদেশ eেকর পর eক হতয্াকাে র ঘটনায় uিদব্  িছেলন ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান। 
2৯86-eর 26 জানুয়াির সংসেদ িতিন বেলন, ‘ei সংসেদর চারজন সদ েক হতয্া করা হেয়েছ। eর আেগ গণপিরষেদর যারা 
সদ  িছেলন, তােদর েথেকo কেয়কজনেক হতয্া করা হেয়েছ। গাজী ফজলুর রহমান, নুরুল হক, েমাতােহর মা ারেক হতয্া করা 
হেয়েছ। eমনিক যা কখেনা শুিন নাi, ঈেদর নামােজর জামােত eকজনেক গুিল কের হতয্া করা হেয়েছ।’ ব ব  বেলন, ‘কােদর 
হতয্া করা হেয়েছ? হতয্া করা হেয়েছ তােদরেক, যারা সব্াধীনতার মুি েযা া। 36 বছর পয র্  ei বাংলােদেশ পািক ািন েশাষকেদর 
িবরুে  সং াম কের যারা কারা িনয র্াতন, aতয্াচার-aিবচার স  কেরেছ, তােদরেক হতয্া করা হেয়েছ।’ 

আততায়ীর গুিলেত সংসদ সদ  e eফ eম নুরুল হক হাoলাদােরর মৃতুয্েত 2৯84 সােলর 3 জুন সংসেদ আনা েশাক ােবর 
oপর সাধারণ আেলাচনায় aংশ িনেয় সশ  স াসীেদর েগাপন হতয্াকাে র কেঠার সমােলাচনা কেরন ব ব । িতিন ’84 সােলর 4 
eি ল থম সংসেদর ি কার o েডপুিট ি কারেক aিভন ন জািনেয় েদoয়া ব তৃায়o বেলিছেলন, েগাপন হতয্া েদেশর জ  
ম ল বেয় আেন না। oi িদন িতিন বেলন, ‘েসিদন বােগরহােটর eকটা জায়গায় চার ভাiেয়র মে  িতন ভাiেক রাে  eেস গুিল 
কের েমের েফেলেছ। eটা িক eকটা পিলিটকয্াল িফেলাসিফ? ei িফেলাসিফ দুিনয়ায় পচা, গা া, ডা িবেনর মে  িনি  হেয় 
েগেছ। ei িফেলাসিফেত েকােনা েদেশর মুি  আসেত পাের না। eবং েকােনা িদন েকu সাকেসসফুল হেত পাের নাi—eটা 
েফল।’ 

ম ী-eমিপ, সরকাির কম র্কত র্ােদর সতকর্বাত র্া : িবিভ  ভাষেণ ম ী-eমিপ o সরকাির কম র্কত র্ােদর িত সতকর্বাত র্া u ারণ 
কেরিছেলন জািতর জনক। িতিন বেলিছেলন, সরকাির কম র্চারী-ম ী হi, ে িসেড  হi—আমরা যারা আিছ, আমরা জনগেণর 
েসবক, আমরা জনগেণর মা ার নi। যােদর পয়সায় আমােদর সকেলর সংসার চেল, যােদর পয়সায় আমােদর eমবািস চেল, যােদর 
পয়সায় আমরা গািড় চিড়, যােদর পয়সায় আমরা েপ ল খরচ কির, যােদর পয়সায় আমরা কােপ র্ট বহার কির, তােদর জ  কী 
করলাম? েসটাi আজ বড় িজিনস।’ 



সব্াধীনতা র ায় দৃঢ় a ীকার : জাতীয় সংসেদ ব ব র েদoয়া িবিভ  ভাষেণ সব্াধীনতা র ায় দৃঢ় a ীকােরর কথা ফুেট oেঠ। িতিন 
e িবষেয় সংসদ সদ েদর সতকর্ থাকার কথাo বারবার বেলেছন। ’86-eর 26 জানুয়াির সংসেদ িতিন বেলন, ‘আজেক eকটা কথা 
ভুলেলo চলেব না, েয র  িদেয় আমরা সব্াধীনতা eেনিছ, েস র  িদেয় দরকার হেল আমােদর সব্াধীনতােক র া করা হেব। 
সব্াধীনতা ন াৎ হেত েদoয়া হেব না। eবং তােদর মেন রাখা দরকার েয আমরা যারা দীঘ র্ 36 বছর মাথানত না কের বাংলার 
সব্াধীনতা o সাব র্েভৗমেতব্র জ  eবং েদেশর মানুেষর জ  সং াম কেরিছ, আমােদর র  থাকেত e েদেশর সব্াধীনতােক ন াৎ 
করার মতা কােরা নাi।’ 

সংসেদ ব ব র মুেখ কিবতার লাiন : ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান মৃতুয্েক aতয্  সব্াভািবকভােবi েদখেতন। কিবতার লাiন 
আবৃি  কের িতিন তার বিহঃ কাশ ঘিটেয়েছন জাতীয় সংসেদ। সংসদ সদ  জহুর েহােসন েচৗধুরীর মৃতুয্েত ’85 সােলর 2 জুলাi 
েশাক ােবর oপর সাধারণ আেলাচনায় িতিন বেলন, ‘দীঘ র্ িদন েদেশর জ  িতিন সং াম কের চেল েগেলন। বছেরর পর বছর 
কারাবরণ কেরেছন, িনয র্াতন স  কেরেছন। কত েয কটূি  শুনেত হেয়েছ ei আড়াi বছেরর মি েতব্র জ । জহুর আহেমদ েচৗধুরী 
িকছুi িনেয় যানিন। েকu িকছু িনেয় যায় না। eকিদন সকলেকi মরেত হেব। মৃতুয্টাi সব্াভািবক।’ eরপর ব ব  বেলন, তাi আজ 
কিবর ভাষায় বলেত চাi—‘কাঁিদব না আর আিম/কাঁিদব না আর/আমার দুঃেখর িদন/রিহেব না িচরিদন।/দু’িদন েকন তেব/ে েদ 
aবসান হেব/দুঃেখo হািসব আিজ/লীলা িবধাতার/কাঁিদব না আর আিম/ কাঁিদব না আর।’ 

 


