
একটি দরু্বল বর্র োধী দরল  বর্কল্প নেই   

অধযোপক শোমস্  হমোে 

বর্শ্বজরুে গণতরে  পবিতরদ  মরত, একটি গণতোবেক  োরে  সুষ্ঠু পব চোলেো  জেয একটি স্বচ্ছ, জর্োবিবহতোপূণব স কো  র্ো 
স কো ী দরল  নেমে প্রর োজে, নতমবে প্রর োজে একটি শবিশোলী বর্র োধী দরল । তোরত,  োেী  বসদ্ধোন্ত গ্রহরণ পব লবিত হরর্ 
ভো সোময ও স্বচ্ছতো এর্ং প্রবতবষ্ঠত হরর্ আইরে  শোসে। আ  এই উৎকর্ব চরে  প্রবে ো   োে ধোরপ ধোরপ অর্বনেবতক ও 
সোমোবজক সমৃবদ্ধ  পরর্ হোটরর্।       

র্োংলোরদরশ  র্হু কলোবমষ্ট,  োজনেবতক বর্রের্ক ও গরর্র্ক, নসই সোরর্ সুধীজরে োও একই ধ ণো নপোর্ে কর  র্োরকে। প্রশ্ন 
হরচ্ছ - পবিমো উন্নত গণতোবেক নদরশ  জেয েো েরর্োবচত, তো বক র্োংলোরদশ তর্ো তৃতী  বর্রশ্ব   উন্ন েশীল নদরশ  জেযও 
এবকভোরর্ প্ররেোজয? সমভোরর্ ভোর্ো  ভোর্েোটো একটু র্ুবকশ্ ে  বক? প্রশ্ন হরচ্ছ - উন্নত গণতোবেক নদরশ  স কো ী দল (র্ো 
স কো ) ও বর্র োধী দরল   োজনেবতক চব রে  সোরর্ বক র্োংলোরদরশ  স কো  ও বর্র োধী দরল   োজনেবতক চব রে  তুলেো 
চরল? এ  উত্ত  েবদ নেবতর্োচক হ , তোহরল র্োংলোরদরশ  উন্ন রে  পরর্ গণতোবেক বচরে   পূ বভন্ন হও োটোই  স্বোভোবর্ক। 
নমোটোদোরগ, বর্র োধী দল বহরসরর্ বর্এেবপ’   োজনেবতক মূলযরর্োধ র্োংলোরদরশ  স্বোধীকো  আরদোলে ও মুবিেরুদ্ধ  ধোরপ ধোরপ 
গরে উঠো জোতী  বদকবেরদব শেো  সোরর্ সংঘোতপূণব। আ  এ বর্র্ টিই র্োংলোরদরশ  আর্ব-সোমোবজক উন্ন ে এর্ং সুষ্ঠু গণতোবেক 
পব রর্শ সৃবষ্ট ও চচব ো  সর্রচর  র্ে অন্ত ো । সঙ্গত কো রণই, আজরগ  র্োংলোরদরশ   োজনেবতক নপ্রিোপরট একটি শবিশোলী 
ে , র্ ঞ্চ পোলবোরমরে  বভতর  এর্ং র্োইর  একটি দরু্বল বর্র োধী দল একোন্ত কোময। তরর্ এই প্রস্তোর্ বর্রের্রণ  দোর্ী  োরে।               

সমকোলীে সমর  অর্বনেবতক নিরে তৃতী  বর্রশ্ব  নদশগুরলো  মোরে র্যোপক উন্নবত লোভ কর রে এমে নদরশ  প্রসঙ্গ এরল, 
র্োংলোরদরশ  মোেরু্ সচ োচ  মোরলবশ ো, বসঙ্গোপু  র্ো চীরে  উদোহ ণ বদর  র্োরক। প্রশ্ন হরচ্ছ - আম ো কতুটুকু জোবে এই 
নদশগুবল  শোসে র্যর্স্থো সম্পরকব ? মোরে জন্মলঘ্ন নর্রক এই নদশগরুলো বক ভোরর্ পব চোবলত হর রে  োজনেবতক ভোরর্?   

মোরলবশ ো  কর্োই ধ ো েোক। এই নদশটি ১৯৫৫ নর্রক প র্বতব  প্রো  ৬১ র্ে  একমোে ‘র্োব সোে েযোশেোল’ দল দ্বো ো পব চোবলত 
এর্ং শোবসত হর রে একটি দরু্বল বর্র োধী দরল  র্ো নজোরট  বর্প ীরত। আধুবেক মোরলবশ ো  প্রসঙ্গ এরলই চরল আরস ডোিো  
মোহোর্ী  নমোহোম্মরদ  েোম এর্ং তো  শোসেোমল। বতবে ১৯৮১ নর্রক ২০০৩ পেবন্ত একটোেো ২৪ র্ে  প্রধোেমবে  দোব ত্ব পোলে 
কর ে একটি দরু্বল নজোরট  বর্ রুদ্ধ। তোাঁ  শোসেোমরল মোরলবশ ো বশিো, বর্জ্ঞোে ও কো গব  নিরে একটি আধুবেক এর্ং 
অর্বেীবতরত একটি সমদৃ্ধ  োরষ্ট  পূোন্তব ত হ ।      

এর্ো  বসঙ্গোপুর   প্রসঙ্গ। ১৯৫৯ সরে বল কু োং ইউ’এ  নেতৃরত্ব িমতো  আরস বপউপলস্ এক সে পোটিব । একটোেো ১৯৮৪ পেবন্ত 
নদশ শোসে কর  পোলবোরমরে বর্র োধী দলী  নকোে প্রবতবেবধ েোেোই। তো প  নর্রক এক-দইুজে কর  সোংসদ বর্র োধী দরল  
প্রবতবেবধত্ব কর  এর্ং র্তব মোরে ৮৯ আসরে  পোলবোরমরে বর্র োধী দরল  প্রবতবেবধ মোে ে  জে সোংসদ। পোলবোরমরে  বভতর  
এর্ং র্োইর  একটি দরু্বল বর্র োধী দরল  নপ্রিোপরট বল কু োং ইউ তো   োজনেবতক দ ূদবশবতো  মোরে প্রোকৃবতক সম্পদবর্হীে 
বসঙ্গোপু রক তৃতী  বর্রশ্ব  একটি নদশ নর্রক গরে তুরলে একটি প্রর্ম বর্রশ্ব   োরে।             

গতদশ র্ের  র্োংলোরদরশ বক নদরেবে আম ো? ২০০৯এ  বের্বোচরে বর্এেবপ পোলবোরমরে  বভতর  বেজ দরল  র্ো নজোরট  
প্রবতবেবধরত্ব  মোপকোঠিরত অরপিোকৃত একটি দরু্বল বর্র োধী দরল পব ণত হ । তরর্, পোলবোরমরে  র্োইর  তো ো তেেও েরর্ষ্ট 
শবিশোলী। তোই তো ো ধমবঘট, হ তোল নর্রক শ ুু কর  েোেো ধ রণ  জ্বোলোও নপোেোও তৎপ তো  বলপ্ত র্োরক। অর্শয স কোর   
শি হস্তরিরপ তো ধীর  ধীর  সংরকোবচত হর  আরস। আ  ২০১৪ নত বর্এেবপ বের্বোচরে অংশ েো নেও ো  ফরল এ শোদ এর্ং 
 ওশে এ শোরদ  জোতী  পোটিব  সংসরদ বর্র োধী দরল  ভূবমকো  অর্বতণব হ । বর্এেবপ’  অেপুবস্থবতরত জোতী  পোটিব  সংসরদ 
নে ভুবমকো পোলে কর  তো বর্এেবপ নর্রকও দরু্বল। নসই সমর , মোরে গত দশর্ের , পোলবোরমরে একটি  শবিশোলী বর্র োধী দরল  
অর্তব মোরে নশে হোবসেো  নেতৃরত্ব র্োংলোরদরশ অর্বনেবতক ও সোমোবজক নিরে র্যোপক উন্নবত সোবধত হ । বর্রশর্ভোরর্ উরেিয 
নে, বর্র োধী দল পোলবোরমরে  বভতর  এর্ং র্োইর  েত দরু্বল হর রে, র্োংলোরদরশ  অর্বেীবত তত নর্শী শবিশোলী হর  উরঠ। এই 
দোবর্টি বজবডবপ  মোপকোঠিরতই নদেো েোক। বর্শ্ব র্যোংরক  বহরসর্ অেুেো ী, ২০০৯’এ আও োমী লীগ  োেী  পব চোলেো  দোব ত্ব 



গ্রহে ক ো  এক র্ের   মোর্ো  বজবডবপ হো  দোাঁেো  ৫.০৪৫ শতোংশ। ২০১০’এ তো নর্রে দোাঁেো  ৫.৫৭২ শতোংরশ। ২০১১ এর্ং 
২০১২নত তো র্ৃবদ্ধ নপর  ের্োেরম ৬.৪৬৪ এর্ং ৬.৫২১ শতোংরশ এরস দোাঁেো । ঠিক একই ভোরর্ বজবডবপ হো  েমোগত র্ৃবদ্ধ 
নপরত র্োরক েো ২০১৫ নত দোাঁেো  ৬.৫৫৩ শতোংরশ, ২০১৬ নত ৭.১১৩ শতোংরশ এর্ং ২০১৭ নত ৭.২৮৪ শতোংরশ। নসই সোরর্, 
বর্শ্ব র্যোংরক  ভবর্র্যত র্োণী অেুেো ী ২০১৮ নত র্োংলোরদরশ  বজবডবপ  হো  নর্রে দোাঁেোরর্ ৭.৩ শতোংরশ। শধুু তোই ে , 
অর্বেীবত  চোকো এই ভোরর্ চলরত র্োকরল আজরগ  অর্বেীবত  পব মোে ৩০০ বর্বল ে ডলো  নর্রক নর্রে বদ্বগুরে  নর্শী হর  
২০৩০’এ এরস তো দোাঁেোরর্ ৭০০ বর্বল ে ডলোর  

(https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=BD) । তোহরল এটো প্রবত মোে নে, 
গতদশ র্ের  বর্র োধী দল পোলবোরমরে  বভতর  এর্ং র্োইর  েত দরু্বল হর রে, র্োংলোরদরশ  অর্বেীবত তত নর্শী শবিশোলী হর  
উরঠরে। সঙ্গত কো রণই, মোরলবশ ো  মোহোর্ীর   বকংর্ো বসঙ্গোপুর   বল কু োে ইউ’এ  মত র্োংলোরদরশও উন্ন রে  

ধো োর্োবহকতো  িো  এই মুহুরতব  নশে হোবসেো  স কোর   ধো োর্োবহকতো  বর্কল্প নেই। উরেেয, ২০১৩ – ২০১৪ বর্এেবপ-
জোমোত, মহোরজোরট  স কো রক উৎিোরত  জেয নর্পর ো ো হর  উরঠ এর্ং জ্বোলোও-রপোেোও’এ   োজেীবতরত নমরত উরঠ েো  

প্রভোর্ পরে নদরশ  অর্বেীবতরত। তোই, ২০১৩ – ২০১৪’এ  বজবডবপ  হো  ২০১২’এ  তুলেো  েোবেকটো নেরম আরস। এ নর্রক 

এটোও দশৃযমোে নে, র্তব মোরে  বর্র োধীদলী   োজনেবতক মলূযরর্োরধ  প্রিোপরট নদরশ   সোবর্বক উন্ন রে  সোরর্ব শধুু পোলবোরমরে  
বভতর  ে , র্োইর ও একটি দরু্বল বর্র োধীদল অতযোর্শযক।                  

সরদহ নেই  োজনেবতক বস্থবতশীলতো ও গণতোবেক শোসরে  ধো োর্োবহকতো উন্ন েশীল নদরশ  আর্ব-সোমোবজক উন্ন রে  
সহো ক। তরর্ র্োংলোরদরশ  নিরে একটি দরু্বল বর্র োধী দল চোও ো  বপেরে একটি অবতব ি কো ণ হরচ্ছ বর্এেবপ’   োজনেবতক 
মূলযরর্োরধ  বর্র্ টি েো স্বোধীেতো  মলূযরর্োধ ও জোতী  বদকবেরদব শেো  সোরর্ সংঘোতপূণব। বর্র্ টি র্যেযো  দোর্ী  োরে।  

আও োমী লীগ ও বর্এেবপ র্োংলোরদরশ  দটুি প্রধোে  োজনেবতক দল। জোতী  মলূযরর্োরধ  আদরশব দটুি দরল  অর্স্থোে দইু নম ুরত।  

দীঘব  োজনেবতক সংগ্রোম ও সশস্র েুরদ্ধ আও োমী লীরগ  নেতৃরত্ব অবজবত হর রে স্বোবধেতো। সংগ্রোরম  ধোরপ ধোরপ গরে উরঠরে 
জোতী  মলূযরর্োরধ  বভবত্ত এর্ং  বচত হর রে জোবত  বদকবেরদব শেো। নেমে, ‘জ  র্োংলো’ ধ্ববে। এ ধ্ববে নকোে দরল  ে । 
েোরদ  মুবি েুরদ্ধ েোর্ো  র্ো নদেো  সরুেোগ হর রে, তো ো নর্োরে এ ধ্ববে  মমবর্োণী। েুরদ্ধ  মোরঠ এ ধ্ববে জবুগর রে অদময 
সোহস, শবি ও মোেবসক র্ল। বমটিং-বমবেরল এর্ং  েোঙ্গরে আও োমী লীরগ  এ ধ্ববে ধীর  ধীর   পূোন্তব ত হর রে র্োঙোবল 
জোবত  ধ্ববেরত।   

১৯৭৫ র্ঙ্গর্ন্ধ ু হতযো  প  ‘জ  র্োংলো’  োতো োবত পব র্বতব ত হর  েো   ‘র্োংলোরদশ বজদোর্োরদ’। এ পব র্তব ে নকর্ল একটি 
ধ্ববে  পব র্তব ে ে । এ  একটো মেস্তোবিক বদক আরে। এ পব র্তব ে স্বোধীেতো  ধ্ববে  পব র্রতব  প োধীেতো  ধ্ববেরক 
স্থোপে ক ো।      

র্ঙ্গর্ন্ধ ুনশে মুবজর্রক জোবত  বপতো র্ো র্ন্ধু র্রল সরম্মোধে কব ; বকংর্ো শধুু মুবজর্ র্রলই ডোবক েো নকে, তোরত বকেু েো  আরস 
েো। তরর্ এটো অবেস্বীকোেব, র্ঙ্গর্ন্ধু র্োংলোরদরশ  স্বোধীেতো  প্রতীক। তো  ৭ই মোরচব   র্জ্রকন্ঠ হর  উরঠ র্োঙোবল  মুবি  সেদ। 
১৫ অগোষ্ট র্ঙ্গর্ন্ধরুক েৃশংসভোরর্ হতযো  প  চেোন্ত হর রে তোরক র্োংলোরদরশ  ইবতহোস নর্রক মুাঁরে নফলো । তদোবেন্তে স কো  
আইে কর  শধুু র্ন্ধ কর বে এ হতযো  বর্চো ; পু ষ্কৃত কর রে হতযোকো ীরদ । নসই সোরর্ স্বোধীেতো  েদু্ধোপ োধী ও মোের্তো 
বর্র োধীরদ  র্বসর রে মেীরত্ব  আসরে।  

তদোবেন্তে পূর্ব পোবকস্তোরে ধমববে রপিতো   োজেীবত  নে েোেো শ ুু হ  ১৯৫৫’এ দরল  েোম আও োমী মসবলম লীগ নর্রক 
আও োমী লীরগ পব র্তব রে  মোরে, তো পূণবোঙ্গতো লোভ কর  ১৯৭০এ  স্বোধো ণ বের্বোচরে। এ বের্বোচে বেল র্োঙোবল জোতী তো 
ও ধমববে রপিতো  বভবত্তরত র্োঙোবল জোবত   োজনেবতক ও অর্বনেবতক আত্মবে েরণ  উপ  একটি ‘ন ফোর িম’। বের্বোচরে 
পোলবোরমরে ১৬২ আসরে  মরধয ১৬০ টি আসে লোভ নকোর  এর্ং শতক ো ৭৩ শতোংরশ  উরধব নভোট নপর   আও োমী লীগ প্রমোে 
কর  এ  েতোর্বতো। অতযন্ত দভুব োরগয  বর্র্ , ১৯৭৫’এ  পট পব র্তব রে  প  ধমববে রপিতো  পব র্রতব  ধমববভবত্তক  োজেীবত  
দ জো েরুল নদও ো হ  সংবর্ধোরে  পব র্তব রে  মোরে।    



দীঘব আরদোলে আ  জেগরণ  উৎসরগব অবজবত স্বোধীেতো  মলূযরর্োধ র্ো জোতী  বদকবেরদব শরে  মীমোংবসত উপোদোেগুবল  
আকবিক পব র্তব রে  জেয নক র্ো কো ো দো ী? এ  উত্ত  আজরগ  বর্র োধীদল বর্এেবপ। এককর্ো , বর্এেবপ তো   
 োজনেবতক বর্বশষ্ট, েো বকেো উপবেরর্বশক মোেবসকতো আ  প োধীেতো  মলূযরর্োরধ  বচত, তো দোাঁে কর রে স্বোধীেতো  
বদকবেরদব শেো  বর্প ীরত। তোইরতো ‘জ  র্োংলো’  বর্প ীরত দোাঁে কর রে ‘র্োংলোরদশ বজদোর্োদ’; র্োঙোবল জোতী তোর্োরদ  
বর্প ীরত র্োংলোরদশী জোতী তোর্োদ; ধমববে রপিতো  পব র্রতব  ধমববভবত্তক  োজেীবত; আ  বের রে েুদ্ধোপ োধীরদ  বর্চোর   

পব র্রতব  পু ষ্কৃত ও পুণর্বোবসত ক ো  েীবত।    এমতর্স্থো  জোবত  কোরে প্রশ্ন – েো ো মুবিেরুদ্ধ  ধ্ববেরত, স্বোধীেতো  প্রতীরক 

বর্শ্বোস কর  েো; েো ো স্বোধীেতো েরুদ্ধ আত্মহুবত নদও ো নেোদ্ধোরদ  সংেযোরক প্রকোরশয প্রশ্ন বর্দ্ধ কর ; েো ো েুদ্ধোপ োধীরদ  বর্চোর  
বর্শ্বোস কর  েো, র্ জ্ঞ তোরদ  পু ষ্কৃত নকোর   োজনেবতকভোরর্ পুণর্বোবসত কর ; েো ো মুরে গণতরে  কর্ো র্রল  অর্চ 
ধমববে রপিতো  স্থরল ধমববভবত্তক  োজেীবতরত বর্শ্বোসী (র্লো র্োহুলয, গণতে আ  ধমববভবত্তক  োজেীবত এক সরঙ্গ অচল। 
েোরদ  ‘গণতে’ বর্এেবপ প্রবতবে ত উচ্চো ণ কর , তো ো, মোরে উন্নত গণতোবেক নদশ, ধমববভবত্তক  োজেীবত র্জবে কর রে 
দীঘব বদে পূরর্ব) তোরদ  বক র্োংলোরদরশ  োজেীবত ক ো  বেবতক অবধকো  র্োকরত পোর ? তো ো বক ‘বর্কল্প  স কো ’ বহরসরর্ 
গেয হও ো  উপরেোগী? বর্রশ্ব  অেয নকোে নদরশ বর্র োধী দরল   োজনেবতক মূলযরর্োধ নস নদরশ  স্বোধীেতো  মূলযরর্োরধ  
বর্প ীরত অর্স্থোে কর  বক েো তো আমো  জোেো নেই। দভুব োগযর্শত র্োংলোরদরশ  জেয এটো র্োস্তর্তো। এসর্ প্রমোণ কর  বর্এেবপ  
বডভোইবসভ(বর্রভদ সৃবষ্টক ) োজনেবতক মলূযরর্োরধ  বদকটি ।            

র্ঙ্গর্ন্ধ ু হতযো  সোরর্ বর্এেবপ’  স্রষ্টো বজ োউ   হমোে প্রতযি র্ো পর োিভোরর্ জবেত এর্ং তো র্হু তরর্য প্রমোবণত। ২০০৪’এ  
নশে হোবসেো  হতযো নচষ্টো  সোরর্ বর্এেবপ  র্তব মোে ভো প্রোপ্ত নচ োপবো সে তোর ক  হমোে সহ বর্এেবপ’  নর্শ কর কজে প্রোিে 
মেীও জবেত। আজ তো আদোলরত প্রমোবণত এর্ং সংবেষ্ট ো দবিত। এেোরেই নশর্ ে । কোেোডো  নকোরটব  বর্এেবপ সেোসী দল 
বহরসরর্ আিোব ত হর রে। তোেোেো গত বতেদশরক বর্বভন্ন সমর  বর্বভন্ন পব বস্থবতরত বর্এেবপ-জোমোত বর্বভন্নভোরর্ 
েোশকতোমূলক নেমে নর্োমোর্োবজ, অস্ত্র পোাঁচোর   সোরর্ জবেত। এসর্ প্রমোণ কর  বর্এেবপ  নডস্ট্রোবিভ (ধ্বংসোত্মক)এর্ং 
বডস্  োবিভ (সংহবতেোশক)  োজনেবতক মলূযরর্োধ।   

বর্এেবপ  বডভোইবসভ  োজনেবতক মূলযরর্োরধ  ফরল নদবে র্ুবদ্ধজীবর্-বশিক তর্ো সুবশল সমোরজ বর্ভোজে। নদবে বর্ভোজে 
আমলোতরে, বর্চো  বর্ভোরগ। আ  এ দরল  নডস্ট্রোবিভ এর্ং বডস্  োবিভ মূলযরর্োরধ  ফরল নদবে ধ্বংসোত্মক  োজেীবত। বর্র োধী 
দল বহরসরর্ বর্এেবপ েত নর্বশ শবিশোলী হরর্, তোরদ  বডভোইবসভ ও নডস্ট্রোবিভ  োজেীবত ততরর্শী নর্পর ো ো হর  উঠরর্। নস 
কো রণই বর্এেবপ’   োজনেবতক মলূযরর্োরধ  এই দটুি বর্র্ ই র্োংলোরদরশ  আর্ব-সোমোবজক উন্ন ে এর্ং সুষ্ঠু গণতোবেক পব রর্শ 

সৃবষ্ট ও চচব ো  র্ে অন্ত ো । এমতর্স্থো  সুষ্ঠু  োজেীবত প্রে রে বর্এেবপ’  সোমরে একমোে পর্ – একোত্তুর   মূলধো ো  বর্শ্বোসী 
হর  উঠো। অেযর্ো , নদরশ  বশিো, বর্জ্ঞোে ও কোব গব রত আধুবেক ণ এর্ং অর্বেীবতরত সমৃবদ্ধ  সোরর্ব বর্এেবপ-জোমোতরক 
 োজনেবতকভোরর্ পোলবোরমরে  বভতর  এর্ং র্োইর  একটি দরু্বল বর্র োধী দরল পব েত ক ো  বর্কল্প নেই।  

_______________________________________________________ 


