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িনবাচন ও গণ নািনর ক ণ কািহনী 

হা দ ইয়া ইয়া আখতার 

ল  ােণর িবিনমেয় এ দেশর মা ষ াধীনতা অজন কেরেছ। রা াঘাট, াইওভার বা অকাঠােমাগত উ য়েনর জ  মা ষ দশ 
াধীন কেরিন। অ ায়ভােব ব ব েক তার া  গণতাি ক অিধকার থেক পািক ািন শাসকরা বি ত করেত চেয়িছল বেল তার 
িতবােদ এ দেশর মা ষ হােত েল িনেয়িছল অ । মা েষর গণতাি ক অিধকার কেড় িনেয় তােদর উ য়ন িদেয় স  করা গেল 
তা জনােরল আই ব ও ইয়ািহয়া খােনর পতন হেতা না। কারণ জনােরল আই ব ষােটর দশকেক উ য়ন দশক ঘাষণা িদেয় 

উে খেযা  উ য়ন কেরিছেলন। গণতে র চেয় উ য়ন বড় হেল তা াধীনতা-উ র বাংলােদেশ জনােরল এরশাদেকও ১৯৯০-এর 
দশেক মতা ছাড়েত হেতা না। কারণ িতিনও তার ৯ বছেরর শাসনামেল উে খেযা  উ য়ন কেরিছেলন। উে , এ দেশর মা ষ 
সবকােল অ ােয়র িব ে  িতবাদ কেরেছন। ইিতহাস সা  দয়, অত াচােরর ভয়েক উেপ া কেরই মা ষ েগ েগ অ ােয়র 

িতবাদ কেরেছন। র  িদেয়েছন। জীবন িদেয়েছন। তেব তারা উ য়েনর েলাভন আর রাজৈনিতক ােথর জ  কখনই িনেজর 
গণতাি ক অিধকার িবি  কেরনিন। সা িতক বাংলােদশ ি ে র চতনা থেক সের এেসেছ বেল তীয়মান হে । এখন দশ 
পিরচালনায় গণতে র চচা ি য়মাণ কের উ য়ন অজেন অিধক ােরােপর চ া চলেছ। আর স চ ায় সরকারেক সহায়তা 
িদে ন একে ণীর ি জীবী, শাসনয , আমলাত  এবং শীল সমােজর বড় এক  িবধােভাগী অংশ। গণত েক সি য় ও াণব  
রাখেত অথবহ িমকা পালনকারী িনবাচনী ব ােক অকাযকর কের ফলা হেয়েছ। িনবাচন পিরচালনাকারী িত ান িনবাচন 
কিমশন আজ  ও অ । কাগেজ-কলেম াধীন ও সাংিবধািনক িত ান হেলও কিমশন আ াবহ ও মবরদাির িমকা পালন 
করেছ। সংিবধােন শি শালী ইিস গঠেনর েযাগ থাকেলও মতাসীন দল েলা স েযাগ বহার কেরিন। ফেল মনপছ  লাক 
িদেয় ইিস গঠন করায় কিমশন াধীনভােব  ও অবাধ িনবাচন অ ান করেত পারেছ না। মােঝ অব  ম  ন ই দশেক 
সংিবধােনর েয়াদশ সাংিবধািনক সংেশাধনীর মা েম িনদলীয় িনরেপ  ত াবধায়ক সরকার ব া চলেনর পর কিতপয় সংসদ 
িনবাচন হণেযা  হেয়িছল। ওই িনবাচন েলায় অংশ হণকারী দল েলা িনবাচনী চারণায় সমান েযাগ পেয়িছল এবং ভাটাররা 
বাধাহীনভােব ভাটািধকার েয়াগ করেত পেরিছেলন। িক  ত াবধায়ক সরকাের িক   দখা দয়ায় েলা সং ার না কের 
রাজৈনিতক ফায়দােক অ ািধকার িদেয় আওয়ামী লীগ ন াধীন মহােজাট সরকার গণমতামত উেপ া কের সংিবধােনর প দশ 
সংেশাধনী পাস কের। এ সংেশাধনীেত সবস তভােব হীত ত াবধায়ক ব া বািতল করায় িনবাচনী ব ায় আবারও িব লা 
ছিড়েয় পেড়। দলীয় ব াধীেন সংসদ িনবাচেনর ব া করায়  িনবাচনী িব লা দশম ও একাদশ সংসদ িনবাচেন 

াপকভােব মান হয়। দশম িনবাচেন ধান িবেরাধী দলসহ সং াগির  দল িনবাচন বয়কট করায় অিধকাংশ আসেন এমিপগণ 
িবনা ভােট ‘অেটা এমিপ’ িনবািচত হন। আর একাদশ সংসদ িনবাচেন ৩০ তািরেখর ভাট জনগেণর পযেব ণ ও প পি কার 
িরেপাট অ সাের অেনক ে ই ২৯ তািরখ রােত স  হয়। ফেল িনবাচন অংশ হণ লক হেলও অবাধ ও হণেযা  হয়িন। 
গণতাি ক িবে ও িনবাচন  ত ািশত হণেযা তা পায়িন। ফেল বাংলােদেশর গণত চচা এখন চরম খরার মে  পেড়েছ। িনবাচন 
িবেশষ েদর অেনেক মেন কেরন, দলীয় সরকারাধীেন িনবাচনী ি য়া চলমান থাকেল এ খরা র করা যােব না। িদন িদন িনবাচনী 

ব া আরও ভেঙ পড়েব, যা ানীয় সরকার িনবাচন েলায় ইিতমে  মান হে । অিত স িত ঢাকা িস  কেপােরশন 
িনবাচেন ভাটারেদর  উপি িত িনবাচন ব ার িত তােদর অনীহার মাণ। ওই িনবাচেন অেনক কে  শতকরা ১ ভােগরও 
কম ভাট পেড়েছ, যিদও রাজধানীর ভাটারেদর মে  সেচতনতা ও িশ ার হার লনা লকভােব বিশ। এ িনবাচেন এক  কে  
মা  ৩  ভাট পেড়েছ, যা ওই কে র মাট ভােটর ০.১২ শতাংশ। আবার শতকরা ৮০ শতাংেশরও বিশ ভাট পেড়েছ এ রকম 
কেয়ক  ক ও রেয়েছ। িনবাচনী িবে ষকরা ভােটর এমন বড় বধানেক অ াভািবক বেল িবে ষণ করেছন। এ িনবাচেন ময়র 
পেদ ধান িবেরাধী দেলর বজেনর মে  একমা  সরকারদলীয় াথ  ছাড়া বািক চার ময়র াথ রই জামানত বােজয়া  হেয়েছ। 
িবেরাধীদলীয় বয়কেটর কারেণ উপেজলা িনবাচনও ভাটারেদর মে  সাড়া জাগােত পারেছ না। কারণ য িনবাচন িবেরাধী দল 
বয়কট কের, য িনবাচেনর ফলাফল ব িনধািরত, স িনবাচেন অংশ হেণ ভাটারেদর মে  আ হ ি  হয় না। 

একাদশ সংসদ িনবাচন িছল অসমতল মােঠ অ ি ত অ ত ব নিতবাচক বিশ  সংবিলত এক  িনবাচন। িবেরাধী দেলর 
িবে ষেণ এ িনবাচেন সরকাির দেলর পে  শাসনয , আইন লা বািহনী এবং ইিস পেরা ভােব কাজ কের। মতাসীন দেলর 

াথ রা ছাড়া অ  অংশ হণকারী দল েলা িনবাচনী চার- চারণায় সমান েযাগ- িবধা পায়িন। িবেরাধীদলীয় াথ েদর সভা-
সমােবশ করেত দয়া হয়িন। তােদর পা ার ছাপেত এবং িনবাচনী িমিছল-িম ং করেত বাধা দয়া হেয়েছ। এসব দেলর িনবাচনী 



এেজ েদর বািড় বািড় িগেয় তােদর ভয়ভীিত দখােনা হেয়েছ। তারপরও কােনা িনবাচনী এেজ  দািয়  পালন করেত গেল তােক 
ভাটেক  থেক মিক িদেয় বর কের দয়া হেয়েছ। য়ং ’জন স ািনত ইিস কিমশনার ভাট দয়ার সময় তােদর িনজ িনজ 
কে  সরকারদলীয় এেজ  ছাড়া অ  কােনা এেজ  দখেত পানিন বেল সাংবািদকেদর জানান। িনবাচনী াথ েদরও ভয়ভীিত 
দশন করা হেয়েছ। গােয়িব মামলায় ফতার করা হেয়েছ। িল করা হেয়েছ। অ িদেক সরকারদলীয় াথ েদর এক  অংশ ম ী-

এমিপর পদমযাদা িনেয়, সরকাির েটাকলসহ িনবাচনী চারণা কেরেছন। িনবাচেনর অেনক আেগ থেক তারা উ য়ন ক  
উে াধেনর নােম সরকাির খরেচ সভা-সমােবশ কের সরকারদলীয় তীেক ভাট চেয়েছন। আর এসব াপাের ইিসর ি  আকষণ 
করা হেল নীরবতা পালন করা হেয়েছ। একাদশ সংসদ িনবাচেনর পর িনবাচনী অিনয়ম, ন িত স েক ত ঘটনা জানেত থেম 
বাম জাট তােদর াথ েদর রাজধানীেত ডেক গণ নািন কেরেছ। জাতীয় ঐক ে র প  থেক তােদর াথ েদর ৭৪ জন িনবাচনী 
ন িত-অিনয়েমর িব ে  আদালেত মামলা কেরেছন। এর পর ঐক ও তােদর াথ েদর রাজধানীেত ডেক গণ নািন কেরেছ। 

২২ ফ য়াির সকাল ১০টা থেক িবকাল ৫টা পয  এ গণ নািনেত ঐক ে র ২৯৮ াথ র মে  ২০০ উপি ত িছেলন, যার মে  
৪২ জন ড. কামাল হােসেনর ন ে  ৭ সদে র ােনেলর সামেন তােদর িনবাচনী অিভ তাস  ব  েল ধেরন। 

েভাগী াথ রা গণ নািনেত িনবাচেনর য ত  অিভ তার বণনা কেরেছন তা নেল এ িবষয় অ ধাবন করেত অ িবধা হয় না 
য, এমন কলি ত িনবাচন এ দেশ আেগ অ ি ত হয়িন। এসব গণ নািনেত অংশ হণকারী াথ েদর বণনায় যসব িবষয় উেঠ 

এেসেছ তা কবল সাধারণ িনবাচনী অিনয়ম নয়, লামহষক, দয়িবদারক ও িনবাচনী আইেনর চরম ত েয়র ক ণ কািহনী। এ 
সেবর মে  িছল : িনবাচেন অংশ হণকারী াথ েদর চারণায় বাধা দান, াথ েদর িনবাচনী সভা-সমােবশ করেত না দয়া, 
পা ার লাগােত না দয়া, তােদর এবং তােদর নতাকম েদর গােয়িব মামলা িদেয় নােজহাল করা, িবেরাধী াথ েদর নতাকম েদর 

বািড় বািড় িগেয় িলেশর হামলা করা, ভয়-ভীিত দশন করা। গণ নািনেত অংশ হণকারী ায় েত ক াথ ই তােদর িনবাচনী 
এলাকায় ৩০ তািরেখর পিরবেত ২৯ তািরখ রােত িনবাচন অ ি ত হেয় গেছ বেল ত  দান কেরন। উে , িনবাচনী অিনয়েমর 
বণনা িদেত িগেয় াথ েদর অেনেকই আেবগ বণ হেয় পেড়ন। 

ব  দানকারী াথ েদর অেনেকই ৩০ িডেস েরর িনবাচনেক িনবাচন না বেল ‘ ভাট ডাকািত’ বেল অিভিহত কেরন। তােদর 
েত েকর ব  েল ধরা স ব নয়। ঢাকা-৬ আসেন গণেফারােমর াথ  জনাব ত চৗ রী বেলন, ‘১৯৭১ সােল ২৫ মাচ রােত 

পািক ািন স রা যমন িনমমতা কেরেছ, ২০১৮ সােলর িনবাচেনর আেগর রােত ২৯ িডেস র এ সরকােরর ভাট ডাকািতর ঘটনাও 
ইিতহােস তমন কােলা অ ায় িহেসেব িচি ত হেয় থাকেব’ ( গা র : ২২-০২-২০১৯)। ব  দানকারী ায় সব াথ র ব ই 
িছল আেবগঘন। তেব িলেশর িলেত ই চাখ হারােনা মির বগেমর ব  িছল সবেচেয় িত ম। িতিন বেলন, ‘১৪ িডেস র 

িলশ য আমােক িল করেব, এটা িছল আমার ক নার বাইের। স  আমােক েঁক েঁক ক দাে , এ  আিম লেত পাির 
না। আমার একটা কথা দশবাসীর কােছ, চাখ হািরেয়িছ আমার ঃখ নাই। িক  সবেচেয় বড় ঃখ আিম ৩০ তািরেখ ভাট িদেত 
পাির নাই। েনিছ ২৯ তািরেখ রাত ১২টায় ভাট শষ হেয় গেছ। আমার দািব, আিম ভাট িদেত চাই। নইেল আমার ই চাখ 
ফরত দন।’ মির বগেমর এ আেবগঘন ব ে  গণ নািন েলর বাতাস ভাির হেয় ওেঠ। অেনেকরই চাখ হেয় ওেঠ অ সজল। 

িনবাচন কিমশেনর ধান কাজ হল িনবাচন অ ান করা। ভাটারেদর িবনা বাধায় াধীনভােব ভাটদােনর পিরেবশ ি  কের দয়া। 
িক  কিমশন স কােজ শতকরা ১০০ ভাগ থ হেয়েছ। িনবাচেন  মান স াস- ন িতর িব ে  তাৎ িণক শাি র ব া না 
কের িনবাচন েক হণেযা  িনবাচেনর ী িত িদেয় ইিস িপঠা উৎসব কেরেছ। আর স কারেণ সরকারদলীয় িনবাচন 
পিরচালনাকারীেদর কাছ থেক কিমশন পেয়েছ অ  শংসা। কিমশেনর কাজ ভাটারেদর ভাট িদেত সাহা  করা। তােদর চাখ 
অ  করা নয়। দশবাসী জীবনহািনকর এবং ভাটারেদর চাখ অ  কের দয়া কলি ত িনবাচন চায় না। বাম জাট এবং জাতীয় 
ঐক  আেয়ািজত গণ নািনর মা েম ভাটাররা সারা দেশর িনবাচনী অিনয়ম, ন িত ও িন ুরতা স েক এক  থিমক ধারণা 
পেয়েছন। স কারেণ বলা যায়, উি িখত  জাট ক ক আেয়ািজত গণ নািন সারা দেশর িনবাচেনর ত চির  উে াচেন 

সহায়ক িমকা পালন কেরেছ। এ জ  এ ই জাটেক এেহন গণ নািন আেয়াজন করার জ  ধ বাদ দয়া যায়। 
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