
রাজনীিত 

বઘিਡઙেকি੯দઝক সংੌােরর োচੈা ফল োদেব না 

অালী রীয়াজ

সােবক দઓই পઝধানমੰ੬ীর োদেশ থাকার িবষেয় সৃੈ িবਸািੰ æকর অবએઐার অবসান হওয়ায় িবিভনੱ মহেল সিંએ æ িফের 

এেসেছ„ এই পিরিએઐিত োদেশর জনઘ, িবেশষত বতગমান সরকােরর জনઘ োয খઓব ইিতবাচক হি੧ছল না তা সরকার 

বઓঝেত োপেরেছ এটা খઓবই એপੈ„ িকੰ੫ তার োচেয়ও †রઔতંপূণગ হেলা, এেত কের অিধকতর জরઔির কােজ বাধা সিৃੈ 

হওয়ার উপਠઙম হেয়িছল„ বলাবাਗ਼লઘ, এই অিধকতর কাজিট হেলা োদেশর রাজৈনিতক সংੌৄিত ও রাজৈনিতক 

কাঠােমার সংੌার„  

১১ জানઓয়ািরর পর এ কথা পઝকােশઘ সবাই সীંকার কের িনেয়েছন োয, সংੌার ছাড়া োদেশ গণতੰ੬ পઝিতੋা করা, 

বহাল রাখা, শিਡઙশালী করা অস਼ব„ রাজৈনিতক সংੌিৄত ও রাজৈনিতক কাঠােমা×দઓইেয়র সেŠই রাজৈনিতক 

দল†েলা ওতেপઝাতভােব জিড়ত„ ফেল অােলাচনায় দল†েলার োভতের পিরবারতੰ੬ ও দল†েলার বઘিਡઙেকি੯দઝকতার 

পઝসŠ উেঠেছ„ পিরবারতੰ੬ ও বઘিਡઙেকি੯দઝকতােক অਉઓণੱ োরেখ সংੌার স਼ব নয় বেলই অিধকাংেশর মত„ অেনেকই 

তা োথেক ধের িনেয়েছন, এই দઓেটা িবষয় বদলােলই সংੌার কােজর বড় সাফলઘ অিজગত হেব„ স਼বত োসই পথ 

ধেরই সােবক দઓই পઝধানমੰ੬ী োশখ হািসনা ও খােলদা িজয়ােক িনেয় সাઃপઝিতক পিরিએઐিতর সৃিੈ হেয়িছল„ িকੰ੫ এখন 

োবাধহয় এটা োবাঝার সময় হেয়েছ, সমসઘা বઘিਡઙেক োক੯দઝ কের হেলও বઘিਡઙেকি੯দઝক সমাধােনর োচੈা খઓব 

িবেবচেকর কাজ নয়„ એপੈ কের বলা যায়, বাংলােদেশর বতગমান সংੌােরর োচੈােক বઘিਡઙেকি੯দઝক করেল খઓব োবিশ 

লাভজনক হেব না„ োকােনা বઘিਡઙই োয বাংলােদেশর রাজনীিতর জনઘ অিনবাযગ নয়×তা পઝিতੋা করেত হেল 

কাঠােমাগত পিরবতગেনর োকােনা িবকઈপ োনই„ 

কাঠােমাগত পিরবতગেনর কাজ োযমন জরઔির োতমিন তার গিত দચઔততর করা ও তার পઝধান োਉਠ†েলা সઓিনিদગੈ  করা 

এখন সরকােরর জনিপઝয়তার সંােথગই পઝেয়াজন„ গত ১০০ িদেন সরকার দઓেটা পઝধান লਉઘ িনধગারণ কেরেছ: োদেশ 

োটকসই অথગবহ গণতੰ੬ পઝিতੋা এবং রাজৈনিতক বઘবએઐার পিরবতગন„ এ জনઘ সরকারপઝধান ফখরઔਣীন অাহেমদ 

িনেজই সময় োবঁেধ িদেয়েছন×২০০৮ সােলর মেধઘই এসব কাজ োশষ কের িনবગাচন হেব„ অাপাতদৃেੈ োসটা দীঘગ 

সময় মেন হেলও লਉઘ দઓেটার িদেক তাকােল তা খઓব োবিশ সময় মেন হয় না„ অনઘিদেক এই লਉઘ†েলােক যঁারা 

উ੧চাকা੦ਉা বেল মেন করেছন তঁােদর ধারণাও সিঠক নয়„ 

রাজৈনিতক সংੌার করেত চাইেল পাঁচিট পઝিতੋানেক োক੯দઝ কের কমગকাਟ পিরচালনা করা পઝেয়াজন„ এ†েলা হে੧ছ 

িবচার িবভাগ, িনবગাচন কিমশন, দઓনગীিত দমন কিমশন, পাবিলক সািভગস কিমশন এবং মানবািধকার কিমশন„ োশষ 

পઝিতੋানিট ছাড়া বািক†েলা এক অাকাের ইিতমেধઘই ৌতির অােছ, পઝেয়াজন োস†েলা সাંধীন ও শিਡઙশালী করা„ 

ইিতমেধઘ োস লেਉઘ িকছઓ কাজ হেলও তােত গিত স—ার করা খઓবই জরઔির„ িনবગাচন কিমশেনর পਉ োথেক 

সংੌােরর পઝએ æাব হািজর করা হেয়েছ, তা িনেয় সઓশীল সমােজর সেŠ অােলাচনা হে੧ছ এবং অনઓমান কির, খઓব 

িশগিগরই রাজনীিতিবদেদর সেŠ কথাবাতગা হেব„ িকੰ੫ কিমশেনর সাંধীনতা িনিઉচত করার জনઘ পઝেয়াজনীয় 

অাইেনর সংੌার এখেনা করা হয়িন„ িনবગাচন কিমশনেক োক੯দઝ কেরই রাজৈনিতক দেলর জবাবিদিহতা, অভઘੰ æরীণ 

গণতੰ੬, অািথગক স੧ંছতা, বઘিਡઙেকি੯দઝকতার পઝশੱ†েলা োমাকািবলা করা স਼ব„ তা ছাড়া োকােনা িবকઈপও োনই„ 

রাজৈনিতক দল†েলার অভઘੰ æরীণ সংੌােরর জনઘ দেলর োভতর োথেকই চাপ সিৃੈ করেত হয়„ োছাটবড় সব দেলর 

োনতােনਠীেদর বઓঝেত হেব, ১০ জানઓয়ািরর রাজনীিতেত োফরার োচੈার পিরণিত ੂভ নাও হেত পাের„ যঁারা 

অাੰ æিরকভােব সংੌার চান তঁােদর োদশ ও দেলর সંােথગ সઓએপੈ পઝએæাব উਢাপন করা উিচত„ সাধারণ মানઓেষর মেধઘ 

এ ধরেনর অােলাচনা ইিতবাচক পઝিতিਠઙয়া োফলেব„ পઝধান দল†েলা তঁােদর সাংগঠিনক ও রাজৈনিতক সংੌৄিত 

বদলােত পারেবন না এমন অাশ‰া োথেক অেনেক নতઓন রাজৈনিতক দল গঠেনর স਼াবনার কথা বলেছন„ গত ১৫ 

বছের দઓই দেলর অািধপতઘ ও ਉমতা গণতেੰ੬র জনઘ অনઓকકল িছল না„ নতઓন দল গঠেনর কথা োস কারেণও উঠেছ„ 

Page 1 of 2Prothom Alo | Most popular bangla daily newspaper

4/28/2007file://C:\Documents and Settings\farid\Desktop\byaktikendrik_songskar.htm



োকবল নতઓন দল গঠন কের রাজনীিতর †ণগত পিরবতગন করা স਼ব হেব মেন করার কারণ োনই„ 

পઝািতੋািনক পিরবতગন, পઝধান দল†েলার অভઘੰ æরীণ সংੌার এবং পઝেয়াজনেবােধ সংੌারপੰઐী ইিতবাচক 

রাজনীিতকেদর নতઓন দল গঠন এই িতনিট িবষয় রাজৈনিতক সংੌােরর জনઘ িবেশষ কের োদেশ গণতািੰ੬ক ধারা 

পઓনঃপઝিতੋার জনઘ দরকার„ পઝথমিট সরকােরর দািয়ত,ં িਦতীয়িট পઝিতিੋত রাজৈনিতক োনতােদর„ িকੰ੫ ততৄীয়িটর 

উেদઘাগ োক োনেবন োসটাই পઝশੱ„ 

ড় অালী রীয়াজ: অধઘাপক, সরকার ও রাজনীিত িবভাগ, ইিলনয় োઍটট ইউিনভািসગিট, যઓਡઙরাੈચ„
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