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একাদশ জাতীয়  সংসদ  িনবাচেন  চরম  পরাজেয়  িবএনিপেত িবরাজ  করেছ  রােজ র হতাশা।  িনবাচন
কিমশেনর সবেশষ ঘািষত ফলাফেল দলিটর নতৃ াধীন জাট মা  সাতিট আসেন জয়লাভ কেরেছ।

কেয়কবার রা ীয় মতায় থাকা দলিটর কন এ ফল িবপযয় তা িনেয় সব ই চলেছ আেলাচনা। দলিটর
নতাকমীরাও পরাজেয়র নপেথ  নানা কারণ খঁুেজ বর করার চ া করেছন।

িবএনিপর নীিতিনধারক থেক  কের তৃণমেূলর নতাকমীরা মেন কেরন, এ িনবাচেন পরাজেয়র পছেন
শাসেনর সহায়তায় মতাসীন দেলর ভাট কারচিুপ ও অিনয়মই দায়ী। িক  এটােক পরাজেয়র একমা

কারণ মানেত নারাজ অেনেকই।

সংি রা  মেন  কেরন,  সাংগঠিনক বলতা,  নতেৃ র অভাব,  যাগ  াথী  িদেত  ব থতা,  অভ রীণ
কা ল,  মামলা-হামলায় িবপযয়, এেজ ট িদেত না  পারা,  িবজেয়র মােস যু াপরাধীেদর হােত ধােনর

শীেষর তীক তেুল দয়াসহ অ ত দশিট কারেণ ভােট িবএনিপর িবপযয় হেয়েছ।

দলিটর নীিতিনধারকরা ইিতমেধ  এ পরাজেয়র কারণ খুঁেজ বর করার উেদ াগ িনেয়েছন। সংি  আসেনর
দািয় া  নতােদর আসনিভি ক পরাজেয়র কারণ িলিখত আকাের কে  জমা িদেত িনেদশ দয়া হেত
পাের। িবপযয় িবে ষণ কের পরবতী সমেয় ঘেুর দাড়ঁােনার কৗশল চড়ূা  করেব দলিট।

জানেত চাইেল জন স াদক ড. বিদউল আলম মজুমদার যগুা রেক বেলন, িবএনিপর পরাজেয়র কারণ

  হািববরু রহমান খান
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বলা খুব হ। দলিটর প  থেক ভাট কারচিুপর য অিভেযাগ করা হে  এরা বাইেরও তা আমরা
তােদর মােঠ সভােব সি য় দিখিন।

িনবাচেনর িদন তারা  মােঠ থাকেত পােরিন। এর মধ  িদেয় দলিটর সাংগঠিনক বলতা ফেুট উেঠেছ।
এছাড়া  িবজেয়র  মােস  জামায়াতেক  ধােনর  শীেষর  তীক  দয়ায়  ভাটারেদর  একটা  অংশ  তােদর
ভােলাভােব নয়িন।

তেব এসব কারণ মানেত নারাজ দলিটর মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীর। তার মেত, জনগণ
িবএনিপর সে ই িছল। মতাসীনরা  িবষয়িট বঝুেত পের জনগেণর ভাটািধকার কেড় নয়ার চ া
কের।

িনবাচন  কিমশেনর  ত  সহেযািগতায়  ও  আইনশৃ লা  বািহনীর  মাধ েম  িবএনিপর  িবজয়  িছিনেয়
িনেয়েছ। িবএনিপেক মাকােবলায় তারা রাে র সব য েক ব বহার কেরেছ।

ফখ ল বেলন, দলীয় সরকােরর অধীেন িনবাচন অবাধ ও  ুহয় না তা মািণত হল। যারা ২০১৪ সােল
িবএনিপর িনবাচেন না যাওয়ােক ভলু বেল এতিদন মায়াকা া কেরেছ তারা এবার বঝুেত পেরেছন কন
আমরা িনবাচেন যাইিন।

হসেনর এ িনবাচেনর ফলাফল বািতল কের অিবলে  িনদলীয় সরকােরর অধীেন িনবাচন দয়ার দািব
জানান িতিন। য িনবাচেন জনগণ তােদর পছে র িতিনিধেক িনবািচত করার েযাগ পােব।

এবােরর পরাজেয়র অ তম কারণ িহেসেব নতৃ  শূ তােক অ তম কারণ িহেসেব দখেছন তণৃমেূলর
নতাকমীরা। দেলর চয়ারপারসন খােলদা িজয়া িট মামলায় সাজা া  হেয় কারাগাের আেছন। দেলর

ি তীয় ভাবশালী িবএনিপর ভার া  চয়ারম ান তােরক রহমান দেশর বাইের।

দেলর ভাবশালী ’জেনর নতৃ শূ তায় অেনকটা তালেগাল পািকেয় ফেল দলিট। ক  থেক তৃণমলূ
পয  নতৃ  দয়ার মেতা যাগ  নতৃে র অভাব ল  করা যায়। াথী বাছাই থেক  কের দেলর
করণীয় িনেয় তাৎ িণক িস া  পায়িন তণৃমলূ।

দেলর িসিনয়র নতারা যার যার িনবাচন িনেয় ব  িছল। ফেল সিঠক সমেয় সিঠক িনেদশনা পায়িন দেলর
াথীরা।  হামলা-মামলায়  িবপয  হেয়  কে র  িনেদশনা  না  পেয়  অেনকটা  িদেশহারা  হেয়  পেড়ন

তৃণমেূলর নতারা। কে র িনেদশনা না পেয় িনবাচেনর কেয়কিদন আেগ অেনক াথী হাল ছেড় দন।

ভােটর মােঠ নতােদর না পেয় কমী-সমথক ও ভাটাররা হতাশ ও ু  হন। াথী ও িসিনয়র নতারা
বারবার নতাকমী-সমথক ও ভাটারেদর মােঠ নামার িনেদশ িদেলও তারাই মােঠ নােমিন। সবার ত াশা
িছল অ ত ভােটর িদন নতারা মােঠ নামেবন।

িক  িনবাচেনর িদেনও তােদর সভােব মােঠ দখা যায়িন। াথী ও িসিনয়র নতােদর মােঠ না পেয়
সাধারণ ভাটাররা ু  হন। তাই অেনেক ভাট কে  যানিন। যার ভাব পেড় ফলাফেল।

হামলা-মামলায়  িবপয  িছল  দলিটর নতাকমীরা।  িনবাচেনর তফিসল  ঘাষণার আেগ নতাকমীেদর
িব ে  নতুন কের একািধক মামলা দয়া হয়। আেগর মামলায়ও অেনেকর িব ে  ফতাির পেরায়ানা
িছল। মামলার বাঝা মাথায় িনেয় যখনই তারা ভােটর মােঠ নােমন তখনই ফতােরর মেুখামিুখ হন।
সারা দেশ অসংখ  নতাকমীেক ফতার করা হয়।

ফেল িনবাচনী মােঠ অেনকটা নতাকমীশূ  হেয় পেড় দলিটর াথীরা। পরাজেয়র অ তম কারণ িহেসেব
মােঠ নতাকমীেদর অ পি িতেকই দায়ী করেছন অেনেক। যখােন মতাসীন দেলর নতাকমীরা ভােটর
মােঠ অিলগিল চেষ বিড়েয়েছন সখােন িবএনিপর নতাকমীেদর বিশর ভাগই এলাকায় সি য় দখা
যায়িন। অেনক আসেনর াথীেকই মােঠ দখা যায়িন।

এজ  মামলােক দায়ী করা হেলও এটােক একমা  কারণ মানেত নারাজ অেনেক। অেনক আসেন াথীরা
মার খেয় িনবাচনী মােঠ িছেলন িক  বিশর ভাগ আসেন াথীরা নতাকমীেদর িনেয় রাজপেথ নােমনিন।

িবেশষ কের রাজধানীর আসন েলােত িবএনিপর াথীেদর তৎপরতা দখা যায়িন। -চারজন ছাড়া কােনা
াথীই সভােব গণসংেযাগ কেরনিন। ফেল ধােনর শীেষর াথীেদর সে  ভাটারেদর একটা দরূ  থেক
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৮ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

যায়, যা িনবাচেন ভাব ফেল।

পািলং এেজ ট িদেত না পারাও িনবাচেন ফল িবপযেয়র একিট কারণ বেল মেন কেরন অেনেক। এবােরর
িনবাচেন বিশর ভাগ কে  পািলং এেজ ট িদেত পােরিন দলিট। যােদর দয়া হেয়িছল তারাও ভেয় কে
যানিন।

সাংগঠিনক বলতার কারেণই পািলং এেজ ট িদেত পােরিন- এটাই একমা  কারণ নয়। অেনক াথীই
িতিট বেুথ পািলং এেজ ট িনি ত করার ব াপাের িসিরয়াস িছেলন না। এ িনেয় তােদর পূব িতও িছল

না।

িনবাচেনর পরাজেয়র অ তম  কারণ  িহেসেব  যু াপরাধী  জামায়াতেক জােট  রাখােকও দায়ী  করেছন
অেনেক। িবজেয়র মােস তােদর হােত ধােনর শীষ তীক তেুল দয়ােক নতুন ভাটারেদর বড় একিট অংশ
ভােলাভােব নয়িন। শীল সমাজসহ সেচতন নাগরিকও িবএনিপর এই কৗশলেক হণ কেরনিন,  যা
ভােট নিতবাচক ভাব পেড়।

গণসংেযােগও  ভাটারেদর  আকৃ  করেত  পােরিন  িবএনিপ।  জাতীয়  ঐক ে টর  নতাকমীেদর  সে
জনগেণর সংেযাগ িছল না। এবােরর িনবাচেন ঐক ে টর নতােদর কােনা কার গণসংেযাগ করেত
দখা যায়িন।

ধানম ী িনেজ এবং িসিনয়র নতােদর িদেয় যভােব গণসংেযাগ কেরেছন এর িবপরীেত ঐক ট ও ২০
দলীয় জােটর নতােদর একসে  গণসংেযােগ তমনটা দখা যায়িন। বলেত গেল এবােরর িনবাচন িনেয়
তমন কােনা চারণা িছল না তােদর।

এসব কারণ  ছাড়াও পরাজেয়র পছেন  দেলর অভ রীণ  কা লও দায়ী  িছল। নতাকমীরা  বলেছন,
ভােটর মােঠ অনিভ -অপিরিচত, রাজনীিতর মােঠ িনি য় অেনকেক দলীয় মেনানয়ন দয়া হেয়েছ। যােত
ভােটর মােঠ নিতবাচক ভাব পেড়।

যাগ  ও ত াগীেদর বাদ িদেয় িবধাবাদী, কিথত সং ারপ ী ও অ  দল থেক এেন অেনকেক দলীয়
মেনানয়ন দয়া হয়। এর িতবােদ ু  িতি য়া জািনেয়ও কােনা ফল পায়িন ত াগীরা।

হাইকমাে ডর চােপ তারা নীরব হেলও ভােটর মােঠ আর সি য় হনিন। িবেশষ কের কিথত সং ারপ ীেদর
যসব আসেন মেনানয়ন দয়া হয় সখােন নতাকমীরা তার পে  মােঠ নােমিন।

জানেত চাইেল িবএনিপর ায়ী কিমিটর সদ  গেয় র চ  রায় যগুা রেক বেলন, িনবাচেন পরাজেয়র
পছেন দলীয় িকছু ভুল থাকেত পাের। িক  এ িনবাচেন এটাই মািণত হেয়েছ দলীয় সরকােরর অধীেন

িনবাচন কখনও অবাধ ও  ুহওয়া স ব নয়।
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