
বাংলােদশ আওয়ামী লীগ। ছিব: যগুা র

আ’লীেগর িনর শ িবজেয়র ১০ কারণ
কাশ : ০১ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

একাদশ  জাতীয়  সংসদ  িনবাচেন  িনর শ  সংখ াগির তা  অজন  কেরেছ  মতাসীন  আওয়ামী  লীগ।
াটি ক িবজেয়র পছেন ধানম ী শখ হািসনার একা িচ  ও দরূদিশতা এবং উ য়ন রাজনীিতসহ

মলূত ১০িট িবষয় িবেশষ ভূিমকা রেখেছ- এমনিট মেন করেছন দলিটর নীিতিনধারকরা।

তােদর মেত, অ  আটিট িবষয় হে - নতাকমীেদর আ িব াস ও জাট শিরকেদর আ িরকতা, দলীয়
কা ল ায় শূ েত িনেয় আসা, িবগত িনবাচনী িত িত বা বায়েনর ফেল দৃ মান উ য়ন কমকাে

জনগেণর আ া,  যু াপরাধীেদর িবচার ও  জি বাদ  দমন,  মাদেকর িব ে  কেঠার নীিত,  টৈনিতক
সফলতা, জনি য় াথী মেনানয়ন এবং ব াপক িনবাচনী চার।

এ  িবষেয়  জানেত  চাইেল  আওয়ামী  লীেগর যু  সাধারণ  স াদক জাহা ীর  কিবর  নানক সামবার
যগুা রেক বেলন,  এই  অভাবনীয়  সাফেল র অ তম  কারণ  আওয়ামী  লীগ সভাপিত  ধানম ী  শখ
হািসনার নতেৃ র িত মা েষর শতভাগ আ া ও িব াস।

িতিন বেলন, দেশর মা ষ উ য়ন-অ গিতর িত এবং সা দািয়ক-জি বাদ ও যু াপরাধীেদর িব ে
এই িনবাচেনর মাধ েম গণরায় িদেয়েছ। বতমান জ  যারা থম ভাটার তােদর মেধ  জাতীয় জাগরণ
সিৃ  হওয়ায় আওয়ামী লীেগর এই গগনচু ী িবজয়। এই িনর শ িবজয় মাণ কের শখ হািসনার িত
দেশর মা ষ শতভাগ আ াশীল।

আ িব াস : আওয়ামী লীেগর একািধক নীিতিনধারক জানান, আ িব াস য কােনা জািতেক সংগিঠত

  রজাউল কিরম াবন
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কের। ২০০১ সােলর িনবাচেন পরাজেয়র জ  নতাকমীেদর মেধ  আ িব ােসর ঘাটিতেক স সময় দায়ী
কেরিছল দলিটর অেনেক।

িক  পর  পর  ইবার  মতায়  থাকার  কারেণ  দেশর  আথ-সামািজক  উ য়েন  নতাকমীেদর  মেধ
তৃতীয়বার মতায়  আসার আ িব ােসর জ  হয়।  ধরেত  গেল  এই  িনবাচেন জেয়র ব াপাের ায়
শতভাগ আশাবাদী িছল নতাকমীরা।

ক  থেক তৃণমলূ নতাকমীেদর সিৃ  হওয়া এই আ িব াস ব াপক সাহস জুিগেয়েছ। দঢ়ৃতার সে  তা
সাধারণ মা ষেদর বাঝােতও স ম হেয়েছ। দলীয় সভাপিতর একিন তা,  দরূদিশতা, সামেন এিগেয়
যাওয়ার  এবং তা বা বায়েনর িদকিনেদশনা দলেক কিঠন আ িব াসী কের গেড় তােল।

আওয়ামী লীেগর এই দঢ়ৃেচতা িব ােসর ঢউ সরকােরও ব াপক ভাব ফেল। ধানম ী শখ হািসনার
চৗকস নতেৃ  শাসেনও এর ইিতবাচক ভাব পেড়। িবেশষ কের সাধারণ মা েষর চাওয়া-পাওয়ার

দৃ মান অ গিত হওয়ায় ভােটর মােঠ জেয়র জ  বগ পাহােত হয়িন আওয়ামী লীগেক।

সংগিঠত নতাকমী : নীিতিনধারকরা আরও জানান,  অ া  বােরর িনবাচন থেক এবােরর িনবাচেন
আওয়ামী লীগ িছল অত  সংগিঠত। িবগত ৫ বছের দেশর অেনক ােন উপেজলা, জলা, পৗরসভা,
ইউিনয়ন পিরষদ িনবাচন হেয়েছ।

এসব িনবাচেন দেলর িবে াহী াথী থাকার কারেণ িনজ দেলর াথীেদর পরািজত হেত হেয়েছ। আবার
অেনক ভাবশালী নতা দলীয় াথীর িব ে  চারণার কাজও কেরেছন। দেলর িবশৃ লা সিৃ কারী এমন
নতােদর অেনকেকই শাি  দয়া হেয়েছ।

দলীয় সভাপিত শখ হািসনা িনেজও কেঠার হে  দমন কেরেছন অেনকেক। গণভবেন ডেক নতাকমীেদর
সংগিঠত হওয়ার িনেদশও িদেয়েছন িতিন। এছাড়া দেলর বাইের কাজ কেরেছন- এমন অেনক নতােক

পদপদিব না দয়া, বলয় সিৃ কারীেদর মেনানয়ন বি তকরণ, িবশৃ লাকারীেদর একঘের করাসহ ক ীয়
আওয়ামী লীেগর নানা কৗশেল সংগিঠত হেত বাধ  হয় তৃণমেূলর নতাকমীরা।

িনবাচেনর িদন আওয়ামী  লীগ নতাকমীরা  সংগিঠত থাকায় িতপ  তমন িবধা করেত পােরিন।
ালাও- পাড়াওসহ তমন কােনা  সিহংসতা  করার সাহস  কেরিন।  আওয়ামী  লীেগর এই  সংগিঠত

নতাকমী জেয় বড় িনয়ামক িহেসেব কাজ কেরেছ।

দৃ মান উ য়ন : দলিটর নীিতিনধারকেদর অিভমত, বতমান সরকােরর িবগত ১০ বছের দেশ ব াপক
উ য়ন  হেয়েছ।  ইিতমেধ  দেশর  মগা  ক েলা  িবেশষ  কের  প া  সতু,  মে ােরল,  পায়রা
সমু ব র, পপুর পারমাণিবক িব ৎ ক , িবিভ  মহাসড়েক ফারেলন রা া দৃ মান হেয়েছ।

ত  ােমর মা ষ এখন িব ৎ িবধা পাে । , অসহায়েদর জ  আ য়ণ ক সহ ভাতার ব ব া
কেরেছ। দেশর বিৃ  বিৃ  কেরেছ। দাির  ও বকারে র হার কেমেছ। দশম জাতীয় সংসদ িনবাচেন
দয়া িত িত বা বায়ন হওয়ায় একাদেশও আওয়ামী লীেগর ওপর আ া রেখেছন ভাটাররা।

িত িত বা বায়ন  :  ২০১৪ সােলর িনবাচনী  ইশেতহাের দয়া  িত িতর ায়  পুেরাটাই  বা বায়ন
কেরেছ মতাসীন আওয়ামী লীগ। িত িতর বাইের অেনক মানিবক িত িতও বা বায়ন কেরেছন
দলিটর সভাপিত শখ হািসনা।

দেশর িবিভ  াে  সফর কের তাৎ িণকভােব অেনক বড় বড় সম ার সমাধানও কেরেছন িতিন।
এছাড়া ইশেতহাের দয়া িত িত অ যায়ী নীিত দমন, দাির  াস, অথৈনিতক মিু , মগা ক
বা বায়ন, িশ ার অ গিত, িবেশষ অথৈনিতক অ ল গেড় তালাসহ িবিভ  ক  বা বায়ন হেয়েছ।
ফেল ভােটর মােঠ এর বড় ধরেনর ভাব পেড়েছ।

জি বাদ দমন : এছাড়া আওয়ামী লীেগর এই িবশাল জেয় আেরকিট বড় কারণ হে  জি বাদ দমন।
িবগত ৫ বছের দেশর বশ িকছু ােন জি  হামলা হেল তা কেঠারভােব দমন কের সরকার। এেত দেশ
ও দেশর বাইের সরকােরর ভাবমিূত উ ল হয়।

বিহিবে  আওয়ামী লীেগর জি  দমন কায ম ব াপক শংিসত হয়। জি বাদ দমেন কেঠারতার কারেণ
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৮ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

দেশর মা ষ অেনকটাই িনরাপদ ও শাি েত িছল। এেত ইিতবাচক সাড়া পেড়েছ ভাটারেদর মেধ ।

মাদেকর িব ে  কেঠার নীিত :  মতাসীন দেলর নীিতিনধারকেদর আরও অিভমত, িনবাচেনর আেগ
মাদেকর িব ে  ‘িজেরা  টলাের ’  নীিত  হণ কের আওয়ামী  লীগ সরকার।  অিভভাবক সমােজ এই
অিভযান ব াপক সমাদতৃ হয়।

অিভযােন  দেশর িবিভ  ােন  অেনক মাদক কারবাির  খুন  হয়।  দেশ  িনি ত  হয়  ি র পিরেবশ।
শাসেনর এই কেঠার মাদক দমন নীিতর কারেণ দেশর মাদেকর িব ার অেনকাংেশই কেম গেছ।

ব াপক চার : এবােরর িনবাচেন ব াপক চার- চারণা কেরেছ মতাসীন আওয়ামী লীগ। ২০১৮ সােলর
 থেকই এই চারণা  কের দলিটর নতাকমীরা। িনবাচনেক ক  কের সারােদেশ ায় একতরফা

চারণা িছল আওয়ামী লীেগর।

িডিজটাল মাধ েমর পাশাপািশ মাইিকং, পা ািরং, সাং িৃতক কমকা  িছল উে খ করার মেতা। এছাড়া
সরকােরর নানা উ য়নমলূক কমকা , িবএনিপ-জামায়ােতর ালাও- পাড়াও ও নাশকতার চারও কেরেছ
নতাকমীরা।

এসব  চার- চারণা  দেশর ত ণ  সমােজর মেধ  ইিতবাচক সাড়া  ফেল।  এবােরর িনবচনী  চাের
শািবজ অ েনর তারকারা অংশ িনেয় ভাটারেদর মন জয় করেত পেরেছন বেল মেন করেছন দেলর

সংি রা।

জাট শিরকেদর আ িরকতা : িনবাচেন আওয়ামী লীেগর জাট শিরকেদর আ িরকতা িছল উে খ করার
মেতা। মেনানয়ন না পেয়ও মহােজােটর অেনক দল তােদর সাধ মেতা সারােদেশ জােটর াথীর পে

চার- চারণা  চািলেয়েছ।  িবিভ  ই েত  আে ালন-সং ােম  জাটব েুদর সাব িণক পােশ পেয়েছ
আওয়ামী লীগ।

মেনানয়েন জনি য় াথী : এবােরর িনবাচেন অিধকাংশ আসেন িতপ  ঐক ে টর চেয় জনি য় িছল
আওয়ামী লীেগর াথী। অেনক ােন িতপ  িবএনিপর নতুন ও অপিরিচত মখু াথী হওয়ায় সে ে
সহজ জয় পেয়েছন মহােজােটর াথীরা।

এছাড়া  অিধকাংশ  আসেন  বতমান  এমিপ  যারা  এলাকার  উ য়েন  ব াপক  ভূিমকা  পালন  কেরেছন।
একইসে  তােদর পির  ইেমেজর জ  এবার িনবাচেন িবপুল ভােট িনবািচত হেয়েছন।

টৈনিতক সাফল  : িবগত ৫ বছের আওয়ামী লীেগর টৈনিতক সফলতা িছল আকাশচু ী। কাথাও খািল
হােত ফেরনিন দলিটর সভাপিত ধানম ী শখ হািসনা। আ জািতক অ েন িতিন এখন ‘মাদার অব
িহউম ািনিট’, সবেচেয় দীঘেময়ােদ ধানম ী। িবগত ৫ বছের অসংখ  আ জািতক ীকৃিত অজন কেরেছন
িতিন। িবে  এখন ‘উ য়েনর রাল মেডল’ হে  বাংলােদশ।
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