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জনগণ কেন শাতি পাভব? 

সাভজদুল হে ও কমাহাম্মদ ওমর ফারুে |  

 
উনাভদর ভূতমো তনভে বারবার প্রশ্ন উভেভে। েখনও েখনও বলা হভেভে, িারা সরোভরর কেির আভরে সরোর। েথা হভেভে 

অভনে। তেন্তু োভজর োজ তেছুই হেতন। কসই পুরভনা ভূতমোভিই আবার কদখা  যাভে িাভদর। শাজাহান খান। সরোতর দভলর কনিা। 

সাভবে মন্ত্রী।  

পতরবহন শ্রতমে সংগেভনর শীর্ ষ কনিা। সড়ে দুর্ ষটনা তনেন্ত্রভণ গঠিি েতমটিরও প্রধান েরা হভেতেল িাভে। আভরেজন মতশউর 

রহমান রাঙ্গা। জািীে পাটি ষর মহাসতিব। তবভরাধী দলীে তিফ হুইপ। তেন্তু িারও সবভিভে বড় পতরিে তিতন পতরবহন মাতলেভদর 

সংগেভনর শীর্ ষ কনিা। 

 

সড়ভে মৃত্যুর তমতেল িলভে অভনেতদন হভলা। এ তনভে তবির আভলািনা হভেভে। কনো হভেভে নানা উভেগ। তেন্তু এসব উভোগ 

োয ষেভর সবসমেই বাধা এভসভে শ্রতমে-মাতলেভদর পক্ষ কথভে। আর এভক্ষভে প্রধান ভূতমো করভখভেন এই সংগেন দুটির শীর্ ষ 

কনিারা। তবভশর্েভর শাজাহান খান ও মতশউর রহমান রাঙ্গা সবসমেই তেভলন আভলািনাে। গি বের দুই তশক্ষাথী তনহি হওোর 

প্রতিবাভদ আভদালভন নাভম স্কুল তশক্ষাথীরা। কসসমে শাজাহান খাভনর এেটি হাতসখুতশ েতব োইরাল হভেতেল সামাতজে কযাগাভযাগ 

মাধ্যভম। যা তশক্ষাথীভদর আরও তবক্ষুদ্ধ েভর কিাভল। আভদালভনর মুভখই সড়ে আইভন সংভশাধভনর উভোগ কনো হে। নত্যন আইন 

সভবমাে োয ষের শুরু হভেভে। এ আইভন শাতির মাো তনভে প্রশ্ন রভেভে। এ তনভে সুভযাগ রভেভে আভলািনার। িুাভলঞ্জ েরা কযভি 

পাভর আদালভিও। সরোর সংতিষ্ট প্রোবশালী কনিা তহভসভব শাজাহান খান ও মতশউর রহমান রাঙ্গার সুভযাগ রভেভে সরোভরর 

সভঙ্গ এ তনভে আভলািনার। তেন্তু কস পভথ িারা হাভটনতন। কনো হভেভে কস পুরভনা কেৌশলই। অভর্াতর্ি ধম ষর্ভট তজতম্ম েরা হভেভে 

জনগণভে। তনভজরা গাতড় পতরিালনা না েভরই শ্রতমেরা ক্ষুান্ত হনতন। যারা রািাে কনভমভেন িাভদর নাভজহাল েরা হভেভে। মারধর 

আর লাঞ্চনার তশোর হভেভেন গাতড় তনভে কবর হওো িালেরা। এভিা রীতিমভিা ননরাজু। আর এ ননরাভজুর কপেভন ইদনদািা 

তহভসভব দুই শীর্ ষ শ্রতমে ও মাতলে কনিার তদভেই আঙ্গুল ত্যলভেন সবাই। শাজাহান খান ও মতশউর রহমান রাঙ্গা স্পষ্টিই ধম ষর্ভটর 

প্রতি সমথ ষন জাতনভেভেন। তবতবতস বাংলাভে িারা জাতনভেভেন, িাভদর দুটি সংগেভনর পক্ষ কথভে ধম ষর্ট বা েম ষতবরতির কোন 

েম ষসূতি কনো হেতন। তেন্তু িারা এেইসভঙ্গ এটাও জাতনভেভেন কয, শ্রতমেভদর দাতবভে িারা সমথ ষন েভরন। সরোভরর পক্ষ কথভে 

শুরুভি েভোর অবস্থাভনর েথা বলা হভলও গিোল আওোমী লীভগর সাধারণ সম্পাদে এবং সড়ে পতরবহন ও কসত্যমন্ত্রী ওবােদুল 

োভদর জনগণভে দুভে ষাভগ না কফলার আহ্বান জাতনভেভেন। তিতন বভলভেন, আপনারা জনগণভে শাতি কদভবন না। শাতির েভে 

জনগণভে শাতি কদভবন না। জনগণভে দুভে ষাভগ কফলভবন না তিজ। পয ষভবক্ষেরা বলভেন, এবারই প্রথম নে, প্রোবশালী কনিাভদর 

ইন্ধভন বারবার জনগণভে শাতি কদো হভে। যারা এসব েম ষোভে জতড়ি িারা কথভে যাভেন আইভনর উভবষ। তেন্তু প্রশ্ন হভে, জনগণ 

আর েিবার এ ধরভনর শাতি পাভবন? 

 



এটাভিা ধম ষর্ট না: শাজাহান খান 

ধম ষর্ট কিা ডাভে নাই। ধম ষর্ট হভে কনাটিশ তদভে, টাইম তদভে আভলািনার দাতব জাতনভে কযটা েভর কসটাই হভে ধম ষর্ট। আর এটা 

হভে িাৎক্ষতণে তবভক্ষাে সমাভবশ, তবতক্ষপ্তোভব শ্রতমেরা রািাে কনভমভে। প্রিাভরর অোব, অপপ্রিার প্রপাগান্ডাসহ এসমি োরভণই 

এটা হভেভে। মানবজতমনভে এসব েথা বভলন শাজাহান খান। ধম ষর্ভট জনগভণর কোগাতন্ত তনভে প্রশ্ন েরা হভল তিতন বভলন, সাধারণ 

মানুর্ কথভে আমরা আভরা কবতশ কোগাতন্তর তশোর। শাতি তদভব আমাভদর কলােজনভদর। িভব আমাভদর কফডাভরশভনর পক্ষ কথভে 

তবর্েটি তনভে সমথ ষনও েতরতন, তবভরাতধিাও েতরতন। সমথ ষন জানাইতন এই জন্য, কফডাভরশভনর তমটিং োড়া কিা আতম সমথ ষন েরভি 

পাতর না। আমরা কফডাভরশভনর পক্ষ কথভে তমটিং েভর িারপর জানাভবা। িভব তবভরাতধিা না েরারও যভথষ্ট োরণ রভেভে। তেছু ভুল 

ভ্রাতন্ত, ভুল ধারণাসহ আইভনর তেছু অসঙ্গতি আভে এসব োরভণ িাভদর আমরা তবভরাতধিাও েতরতন।  

 

তিতন পুতলশভে উভেশ্য েভর বভলন ,িাভদর প্রিারণারওও তেছু র্াটতি রভেভে। িাভদর তলফভলটগুভলাভি কদখা যাে, শ্রতমেভদর 

তবরুভদ্ধ যি েঠিন সাজাগুভলা আভে কসগুভলা িারা উপস্থাপন েভরভে। এই আইভন োভলা তদেও কিা আভে। কসগুভলা তেন্তু  কোভনা 

জােগাে বলা হেতন। পথিারীভদর তনভে আইভন কয শাতির তবধান রভেভে কসগুভলাও তেন্তু বলা হেতন। এটা শ্রতমেভদর অতিভের প্রশ্ন, 

কোন আইভন িাভদর যাবজ্জীবন হভব, কোন আইভন িাভদর আরও বড় শাতি হভব কসটা তনভে কিা িারা উতিগ্ন হভবই। িাোড়া এখভনা 

শ্রতমেরা এসব তবর্ে তনভে পতরষ্কার না। এ জন্যই িারা তবভক্ষাে েভরভে। রািাে কিা িাভদরও িলভি হভব, এটা িাভদর রুটিরুতজর 

ব্যপার। আমাভদর দুই তদন তমটিং হভব োল (আজ) এবং পরশুতদন। তমটিংভে বভস িারপর তসদ্ধান্ত হভব এবং আমরা গণমাধ্যভম 

জানাভবা। তমটিং িলাোলীন দুইতদন তে ধম ষর্ট থােভব এমন প্রভশ্নর জবাভব সাভবে এই মন্ত্রী বভলন , তবর্েটি োলভে ( আজ) ঠিে 

হভব।  

 

মানুর্ভে তজতম্ম েভর ধম ষর্ট েরভব এটা হভি পাভর না: নাতসম 

ওতদভে ১৪ দভলর মুখপাে কমাহাম্মদ নাতসম বভলভেন, কদভশর মানুভর্ভে তজতম্ম েভর যারা পতরবহন ধম ষর্ট েরভে িাভদর শক্ত হাভি 

কমাোতবলা েরভি হভব। তিতন বভলন, কদভশর জনগণভে যারা তজতম্ম েরভে, শক্ত হাভি িাভদর কমাোতবলা েরা হভব। 

েুাতসভনাোভের সভঙ্গ জতড়িভদর কযমন কোভনা োড় কদো হেতন, কিমতন এভদরভেও োড় কদো হভব না। গিোল জািীে কপ্রসক্লাভব 

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিে কজাট আভোতজি আভলািনা সোে প্রধান অতিতথর বক্তভব্য তিতন এেথা বভলন। পতরবহন শ্রতমে কনিা ও 

মাতলেভদর উভেভশ আওোমী লীভগর সোপতিমন্ডলীর এ সদস্য বভলন, কোভনা র্ািে িালে তনভজর ইভেমভিা োউভে হিুা েরভব, 

এটা কদভশর জনগণ কমভন কনভব না। িারা এখন সুভযাগ বুভে ধম ষর্ট েরভে। যারা কদশ ও কদভশর মানুর্ভে তবব্রিের পতরতস্থতিভি 

কফলভে, িাভদর কোভনা োড় কদো হভব না। কমাহাম্মদ নাতসম বভলন, সড়ে পতরবহন আইন হওোর আভগ শ্রতমে ও মাতলভের স্বাথ ষ 

রক্ষার জন্য অভনে আভলািনা েরা হভেভে। এরপর এে বের পয ষাভলািনাে করভখ এই আইন পাস েরা হভেভে। এখন জনগণভে তজতম্ম 

েভর ধম ষর্ট েরভব,এটা হভি পাভর না। সংগেভনর োয ষতনব ষাহী সোপতি ফালগুনী হাতমভদর সোপতিভে িথ্যপ্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ 

হাসান, ঢাো মহানগর দতক্ষণ আওোমী লীভগর সাধারণ সম্পাদে শাভহ আলম মুরাদ প্রমুখ বক্তব্য রাভখন। 

 


