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বধতা মানল পি মারা
ভােটর ‘অিনয়ম’ তদে র আ ান

সরকােরর িনর শ িবজয়েক িবেরাধী দল েলা হসেনর িনবাচন বলেলও এর বধতা িনেয়  তােলিন
জািতসংঘসহ পি মা দশ েলা। বরং তারা এ িনবাচন িঘের ওঠা অিনয়ম েলা আমেল িনেয় তদে র মাধ েম
িন ি  করেত  বাংলােদেশর  সংি  কতৃপ েলার  িত  আ ান  জািনেয়েছ।  যু রা  বেলেছ,  তারা

মতাসীন সরকার ও িবেরাধীেদর সে  কাজ করেব। অ িদেক যু রাজ  জনগেণর ােথ ও মতপাথক  দূর
করেত  সরকার  ও  সব  দল েলােক  একসে  কাজ  করার  আ ান  জািনেয়েছ।  একাদশ  জাতীয়  সংসদ
িনবাচেনর ই িদন পর গতকাল ম লবার জািতসংঘ, ইউেরাপীয় ইউিনয়ন (ইইউ), যু রা  ও যু রােজ র
িববৃিতেত এমন অব ান কাশ পায়।

এসব িববৃিত িনবাচন বধতা দওয়া িক না এমন  করা হেল একজন পি মা টনীিতক কােলর ক েক
বেলন, তােঁদর অব ান িববৃিতেতই কাশ পেয়েছ। তারঁা  ‘ বধতা’  দওয়ার কউ না বা আবার ‘অৈবধ’
বলার কউ নয়। িববৃিতেত িনবাচেনর বধতা িনেয়  তালা হয়িন।

টৈনিতক সূ েলা  জানায়,  গত রিববার িনবাচেনর াথিমক ফলাফেল আওয়ামী  লীেগর িবজয় িনি ত
হওয়ার পরিদন সামবার সকােল ভারত ও চীন এেক াগত জানায়। এেত দৃ পট অেনকটাই বদেল যায়।
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এবােরর িনবাচন িছল অংশ হণমূলক ও তলুনামূলক শাি পূণ। তবুও সিহংসতায় বশ কজন িনহত হেয়েছ।
জািতসংঘ মহাসিচেবর মুখপা  ি েফন ডুজািরক এক িববৃিতেত সিহংসতার িব ে  িঁশয়াির িদেয় বেলন,
‘ লাকজন ও স েদর ওপর হামলা এবং সিহংসতা হণেযাগ  নয়।’

গত রিববার  একাদশ জাতীয়  সংসদ িনবাচন  িনেয়  সাংবািদকেদর  ে র  জবােব জািতসংঘ মহাসিচেবর
মুখপা  বেলন, ‘িনবাচেন অিনয়েমর খবর ও সিহংসতার িবষেয় জািতসংঘ অবগত। িনবাচনী চারণা এবং
ভােটর িদেন াথী ও ভাটারেদর হতাহত হওয়ার খবের আমরা ঃিখত।’

িতিন বেলন, ‘গত ১০ বছের থমবােরর মেতা িনবাচেন িবেরাধীেদর অংশ হণেক আমরা াগত জানাই।
জনগেণর  মত কাশ ও সমেবত হওয়ার  ােথ  আমরা  সব প েক সংযত  থাকার  এবং  িনবাচন-পরবতী
শাি পূণ পিরেবশ িনি ত করার আ ান জানাই।’

এিদেক ইইউেয়র মুখপা  গতকাল ম লবার স ায় এক িববৃিতেত বেলন,  বাংলােদেশর িনবাচন কিমশন
িনবাচেনর াথিমক ফলাফল তােঁদর অবিহত কেরেছ। িতিন বেলন, “গত ১০ বছের িনবাচেন থমবােরর
মেতা িবেরাধীেদর অংশ হণ এবং ভাটারেদর উপি িতর মধ  িদেয় গণতে র িত বাংলােদেশর জনগেণর
আকা ার িতফলন ঘেটেছ। তেব সিহংসতা িনবাচেনর িদনেক ন  কেরেছ। পুেরা ি য়ায় ‘ লেভল িয়ং
িফ ’ (সবার জ  সমান েযাগ) িনি ত করার ে  উে খেযাগ  িতব কতা িছল। এিট িনবাচনী চারণা
ও ভােট ভাব ফেলেছ।’’

ইইউ মুখপা  বেলন, ‘অিনয়েমর অিভেযাগ েলার িবষেয় এখন সংি  জাতীয় কতৃপ েলার ু  তদ
িনি ত করা এবং পূণ তার সে  তােদর দািয়  পালন করা  উিচত।’  িতিন বেলন,  ইইউ বাংলােদেশ
গণত ,  মানবািধকােরর  িত  স ান  ও  মৗিলক  াধীনতার  ে  অ যা া  দখেত  চায়।  এ  ে
বাংলােদেশর জনগেণর ােথ ইইউ তার সহেযািগতা অব াহত রাখেব।

ইইউর  িববৃিতর  িকছু ণ  পর  ওয়ািশংটেন  যু রাে র  পররা  দ েরর  উপমুখপা  রবাট  প ালািডেনা
বাংলােদেশর িনবাচন িনেয়  এক িববৃিতেত বেলন,  ২০১৪ সােল বাংলােদেশ িবেরাধী  দল েলার িনবাচন
বজেনর পর এবার তারা অংশ নওয়ায় এবং কািট কািট ভাটার ভাট দওয়ায় শংসা করেছ যু রা ।
িতিন  বেলন,  ‘যু রা  বাংলােদেশর  ভিব ৎ ও  গণতে র  উ য়েন  িবিনেয়াগ  ব াপক অব াহত  রাখেব।
যু রা  বাংলােদেশ  বৃহ ম  িবিনেয়াগকারী,  বাংলােদিশ  পেণ র  একক বৃহ ম  বাজার  এবং  বাংলােদিশ
বংেশা তূ বড় জনেগা ীর বসতভূিম।’

এরই আেলােক যু রা  উে েগর সে  িনবাচন  পূববতী সমেয় হয়রািন,  ভয়-ভীিত দশন ও সিহংসতার
িব াসেযাগ  অিভেযাগ আমেল িনেয়েছ বেল উপমুখপা  জানান। িববৃিতেত িতিন আেরা বেলন,  ‘যু রা
মেন কের, ওই হয়রািন, ভয়-ভীিত দশন ও সিহংসতা িবেরাধী অেনক াথী ও তােঁদর সমথকেদর জ

াধীনভােব সা াৎ, িমিছল ও চারণা চালােনা কিঠন কের তেুলিছল। ভােটর িদন অিনয়েমর কারেণ িকছু
ব ি  ভাট িদেত না  পারার ঘটনায়  আমরা উি । এিট িনবাচনী  ি য়ােক হয় কেরেছ।’  মািকন ওই
কমকতা আেরা বেলন, ‘আমরা সব প েক সিহংসতা থেক িবরত থাকার এবং অিনয়েমর অিভেযাগ েলা
িনেয়  সব পে র  সে  গঠনমূলকভােব কাজ করেত িনবাচন  কিমশনেক অ েরাধ  জানাই।  বাংলােদেশর
চমক দ অথৈনিতক উ য়ন এবং  গণত  ও মানবািধকােরর িত  স ান  দশন পার িরক স কযু ।
আমরা মতাসীন সরকার ও িবেরাধীেদর সে  এ লে  কাজ করার অেপ ায় আিছ।’

যু রাে র িববৃিতর িকছু  সময় পর ি িটশ পররা  ও কমনওেয়লথ দ েরর এিশয়া  ও প ািসিফক িবষয়ক
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িতম ী  মাক িফ  এক িববৃিতেত  িবেরাধী  সব  দেলর  অংশ হণেক াগত জানান।  তেব িতিন  ভােট
অিনয়ম, িতব কতার কারেণ িকছু লােকর ভাট িদেত না পারা, িবেরাধী দল েলার চারণায় বাধা ও
সীিমত েযাগ থাকার মেতা  িব াসেযাগ  অিভেযাগ তেুল ধেরন। িতিন বেলন,  ‘আিম িনবাচন পিরচালনা
স িকত সব অিভেযােগর পূণ,  িব াসেযাগ  ও  তদে র  আ ান  জানাই।’  ি িটশ িতম ী  িনবাচনী

চারণার সময় ভয়-ভীিত দশনসহ অিনয়েমর িন া এবং ভােটর িদন এত িবপুলসংখ ক িনহেতর ঘটনায়
উে গ জানান। িতিন িনহতেদর পিরবার ও জনেক সমেবদনাও জািনেয়েছন।

ি িটশ িতম ী বেলন, ‘সি য় যেকােনা গণতে  অবাধ, ু ও শাি পূণ িনবাচন অপিরহায। মতপাথক
িনরসেন এবং বাংলােদেশর জনগেণর ােথ এিগেয় যাওয়ার পথ বর করেত সরকার ও সব দেলর এক সে
কাজ করা অপিরহায।’ ি িটশ িতম ী বেলন, ‘আেরা ি িতশীল, সমৃ  ও গণতাি ক ভিব েতর ব াপাের
বাংলােদিশেদর ত াশা পূরেণ আমরা সহেযািগতা অব াহত রাখব।’

সৗিদ বাদশাহসহ িব েনতােদর অিভন ন :  িনবাচেন আওয়ামী  লীগ িনর শ িবজয় অজন করায় দেলর
সভাপিত  ও  ধানম ী  শখ  হািসনােক  অিভন ন  জািনেয়েছন  সৗিদ  বাদশাহ  সালমান  িবন  আব ল
আিজজসহ িবে র  িবিভ  দেশর নতারা। পিব  ই মসিজেদর হফাজতকারী  সৗিদ বাদশাহ  গতকাল
ম লবার শখ হািসনােক অিভন নবাতা পািঠেয়েছন।

ধানম ীর সসিচব ইহসা ল কিরেমর বরাত িদেয় বাতা সং া ইউএনিব জানায়, সৗিদ বাদশাহ ধানম ী
শখ হািসনার সাফল  কামনার পাশাপািশ বাংলােদেশর জনগেণর টকসই উ িত ও সমৃি  ত াশা কেরন।
সৗিদ াউন ি  সালমান িবন আব ল আিজজ আল সৗদও ধানম ীেক অিভন ন জািনেয় তারবাতা

পািঠেয়েছন। কাতােরর আিমর শখ তািমম িবন হামাদ আল থািন ধানম ীেক পাঠােনা অিভন নবাতায়
তারঁ অব াহত সাফল  এবং বাংলােদেশর অব াহত শাি  ও সমৃি  কামনা কেরন।

কাতার িনউজ এেজি  এক টুইট বাতায়  জানায়,  কাতােরর ধানম ী  শখ আব াহ  িবন  নােসর িবন
খিলফা আল-থািনও ধানম ীর শখ হািসনার িবজেয় অিভন ন জািনেয়েছন।

অ িদেক ীল ার  িসেড ট মাইি পালা  িসিরেসনা  ও  ধানম ী  রিনল  িব মািসংেহ  শখ  হািসনােক
অিভন ন জািনেয়েছন বেল বাতা সং া বাসস  জানায়। ধানম ীর সসিচব বেলন, ীল ার িসেড ট ও

ধানম ী গতকাল িবেকেল আওয়ামী লীগ সভাপিত ও ধানম ী শখ হািসনােক আলাদাভােব ফান কের
তােঁক অিভন ন ও েভ া জানান। এর আেগ সামবার ধানম ী শখ হািসনােক ভারেতর ধানম ী,
চীেনর িসেড ট ও ি িময়ার, নপােলর ধানম ী, ভুটােনর রাজা ও ধানম ী এবং িফিলি েনর িসেড ট
অিভন ন জানান।

 

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
িনবাহী স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
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০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com
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