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িনবাচেন ভরা িবর জ  িবএনিপ িনেজও দায়ী - আলজািজরায় িনব  
জনসমথন হারােনা, জনস ৃ  হেত থ,  এেজ ার ঘাটিত 

কবল সরকােরর িমকাই নয়, গত ৩০ িডেস র জাতীয় সংসদ িনবাচেন ভরা িবর জ  বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী দল (িবএনিপ) 
িনেজও দায়ী। গতকাল রিববার কাতােরর দাহািভি ক টিলিভশন চ ােনল আলজািজরার ওেয়বসাইেট ‘ হায়াট ওেয়  রং উইথ  
িবএনিপ, বাংলােদশস মইন অপিজশন পা ’ (বাংলােদেশর ধান িবেরাধী দল িবএনিপর সম াটা কী হেয়িছল) শীষক িনবে  এই 
অিভমত  করা হেয়েছ। 

িনবে  বলা হেয়েছ, ‘  সরকাির িনপীড়েনর কারেণ গত বছেরর িবতিকত িনবাচেন িবএনিপর পরাজয় হেয়েছ এমন  া া করা 
যায় না।’ স িত আলজািজরায় চািরত ‘ হড  হড’ ােম ‘ইজ বাংলােদশ আ ওয়ান-পা  ট?’ (বাংলােদশ িক একদলীয় 
রা ?) শীষক অ ান িনেয় িবিভ  মহেল াপক আেলাচনা-সমােলাচনার মে  গতকাল চ ােনল  তােদর ওেয়বসাইেট িবএনিপর 
পরাজয় িবে ষণ কের ওই িনব  কাশ কের। 

িনব র লখক নরওেয়র অসেলা িব িব ালেয়র ‘কালচারাল ািডজ অ া  ওিরেয় াল া েয়জ’ িবভােগর পা  ডে ারাল 
ফেলা মাবাে র হাসান ও সাউথ এিশয়া ািডেজর অ াপক আিরল অ াে লেসন ড। ত রা িবএনিপর ভরা িবর কারণ িহেসেব 

জনসমথন হারােনা, জনস ৃ  হেত থতা, দেলর  এেজ ার ঘাটিতর কথা উে খ কেরেছন। আগামী িদন েলােত িবএনিপর 
ের দ ড়ােনার তমন স াবনা না থাকার পযেব ণ েল ধের ত রা িলেখেছন, ‘গত বছেরর িনবাচেন ধান িবেরাধী দেলর থ 

হওয়ার একমা  কারণ মতাসীন সরকার তােদর িনপীড়ন ও  (মত কােশ বাধা) কেরেছ এমন নয়। রেনা ও অ রদশ  ন , 
 এেজ ার অভাব এবং দেশর জ  ন ন পথ দখােত না পারার কারণও দল র থতার জ  দায়ী। বাংলােদেশ এখেনা 

পিরবতেনর স াবনা আেছ। তেব তা িবএনিপর সহেযািগতায় হওয়ার স াবনা নই বলেলই চেল। 

ই িনব কােরর একজন মাবাে র হাসান নথ সাউথ িব িব ালেয়র সােবক সহকারী অ াপক ও গেবষক। িতিন ২০১৭ সােল ৪৪ 
িদন িনেখ জ িছেলন। অসেলােত অব ানরত মাবাে র ত র ইটার অ াকাউে  িনেজেক িনবািসত লখক, রা িব ােন িপএইচিড ও 
বাংলােদশ িবেশষ  িহেসেব পিরচয় িদেয়েছন। িতিন ও অ াপক আিরল যৗথ িনবে  িলেখেছন, বাংলােদেশ জাতীয় িনবাচেন 
িবশাল জয় িনেয় ধানম ী শখ হািসনা ত র টানা তীয় ময়াদ িনি ত কেরেছন। এেত বাংলােদশ ‘একদলীয় রাে ’ পিরণত হেত 
পাের বেল আশ া ি  হেয়েছ। িনবাচেন 

৩০০ সংসদীয় আসেনর ায় সব ক েতই িবজয়ী হেয়েছ আওয়ামী লীগ। অ িদেক িবএনিপ ন াধীন ধান িবেরাধী জাট মা  
সাত  আসন পেয়েছ। িবএনিপর এই হতাশাজনক ফলাফেল বাংলােদেশর অেনক পযেব েকর , ১৯৭৮ সােল িত ার পর 
থেক চারবার জাতীয় ও ইবার রা পিত িনবাচেন িবজয়ী এই দল িক আর কখেনা বাংলােদেশ ধান রাজৈনিতক শি  িহেসেব 

তার অব ান িফের পােব? 

ই িনব কার িবএনিপর ধান রাজৈনিতক শি  িহেসেব ন ােনর স াবনা না থাকার জ  লত িতন  িবষয় েল ধেরেছন। 
এর থম ই হেলা জনসমথন হারােনা। িনবে  বলা হেয়েছ, িবএনিপর এখন আর াপক জনসমথন নই। দেলর চয়ারপারসন 
খােলদা িজয়া ন িতর দােয় কারাগাের। ত র ছেল ও দেলর ভার া  চয়ার ান তােরক রহমান ১০ বছেররও বিশ সময় ধের 
ল েন িনবািসত জীবন কাটাে ন। 

২১ আগ  েনড হামলায় তােরেকর িব ে  যাব ীবন সাজার কথা উে খ কের িনবে  বলা হেয়েছ, দল র অেনক নতা ও 
ণ সমথকরা হয় কারাগাের, িনবািসত বা পািলেয় আেছ। বািকরা যতটা স ব ‘ লা ফাইল’ থাকার চ া করেছ। দল  তার 

নতােদর কােনা ধরেনর অ ােয়র কথা অ ীকার কের অিভেযাগ েলােক রাজৈনিতক উে ণ বেল আসেছ। তেব ওই 
অিভেযাগ েলার কারেণই দল  তার উে খেযা সং ক সমথক হািরেয়েছ। ২০১৪ সােল জামায়ােত ইসলামীেক িনেয় িবএনিপর 
িনবাচন বজন ও সিহংস আে ালেনর কারেণও জনমত িবএনিপর িব ে  গেছ। 



িনবে  বলা হেয়েছ, ২০১৮ সােলর িনবাচেন িবএনিপ শাি ণভােব অংশ িনেলও জনসমথন ন াের থ হেয়েছ। বিশর ভাগ 
নতাকম  আ েগাপেন বা কারাগাের থাকায় িনবাচনী চারণা ও ভােটর িদন দল  িছল ায় অ । এর পরও িনবাচন েরা ির 

অবাধ ও ু হেল িবএনিপর জতার স াবনা িছল না বা অ ত উে খেযা  অজন হেতা না এমন নয়। তেব িনবাচেন িবএনিপ য 
অিবচােরর িশকার হেয়েছ স াপাের জনগেণর মান অনা হ রেয়েছ। আর ওই অনা েহর মে   িতফিলত হেয়েছ য 
িবএনিপ ভােটর ফলাফেল যিদ জয় পত তেব তার কারণ হেতা মতাসীন সরকােরর িত জনগেণর াভ; িবএনিপর িত 
জনগেণর সমথেনর কারেণ নয়। 

জনস ৃ  হেত িবএনিপর থতা িহেসেব িনবে  ২০১৩ সােলর শাহবাগ আে ালন ও পরবত  সমেয় হফাজেত ইসলােমর 
কম িচেক কােজ লাগােত না পারার কথা উে খ করা হেয়েছ। এমনিক ২০১৫ সাল থেক ত ণেদর িতন  বড় আে ালেনও িবএনিপ 
কােনা িমকা রাখেত পােরিন। 

‘  এেজ ািবহীন িবএনিপ’ সে  িনবে  বলা হেয়েছ, বাংলােদেশর জনগণ মেন কের য িবএনিপ মতায় যেত চায়। িক  
মতায় িগেয় কী করেব স িবষেয় দল  কােনা া া িদেত পাের না। ২০১৮ সােলর িনবাচেনর আেগ িবএনিপর ল  দািব 

িছল, খােলদা িজয়ার ি  ও িনবাচন কিমশন সং ার। িনবে  উে খ রেয়েছ, ‘খােলদা িজয়ার কারাবি  িনেয় ত 
বাংলােদেশর ব কম লাকই িচি ত। সাধারণ ধারণা হেলা, িতিন এক রাজনীিতিবদ। আর সব রাজনীিতিবদই ন িতপরায়ণ।’ 

অেনেক িব াস কেরন, বাংলােদেশ সম া ণ িনবাচনী ি য়া ক করার স মতা িবএনিপর নই। আওয়ামী লীগ ও িবএনিপর 
মে  পছ  করেত বলা হেল অেনক বাংলােদিশই বেলন, ‘িবএনিপ এমন কান কাজ  করেব যা আওয়ামী এখন করেছ না?’ 

আওয়ামী লীগ সফলভােব রাে র িনয় ণ িনেত এবং ঐিতহ বাহী ি দলীয় রাজৈনিতক ব ােক িবপ  করেত স ম হেয়েছ উে খ 
কের িনবে  বলা হেয়েছ, অথৈনিতক ও মানবস দ উ য়নসহ িবিভ  চেক বাংলােদশ ভােলা করেছ। এমন াপেট জনসমথন 
িফের পাওয়া এবং ‘সবময় মতাশালী আওয়ামী লীগ’ ক সিরেয় িবেরাধীেদর মতায় আসার স াবনার িবষেয় ও তালা হেয়েছ 
িনবে । এর উ েরও স াবনা বশ কম বেলই ইি ত িদেয়েছন ই িনব কার। 

ত রা বাংলােদেশ ভারসা হীন িশ , মবধমান বষ , উ  হাের বকার , স ােসর িঁক, শরণাথ  সংকট, সীমা  সম া ও 
িবশাল জনেগা ীর চােপর কথা উে খ কেরেছন। মতাসীন দেলর ভিব ৎ সাফে র জ  সামিরক বািহনী, আমলাত  ও িলেশর 
সমথেনর েয়াজেনর কথা বেলেছন। অথৈনিতকভােব পতন বা রাজৈনিতকভােব ল পদে প সহেজই শখ হািসনার দেলর পতন 
ডেক আনেত পাের বেলও িনবে  উে খ রেয়েছ। 

 


