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সরষরঃধৎু.'  (মসিজদ o িমিলটািরর সমনব্য়)। uদীয়মান ন  ধনীরা তখেনা িনেজরা শি শালী হেত না পারায় ei সমিনব্ত শি র 
েনতৃতব্ আপাতত েমেন িনেয়িছেলন। 

িজয়া o eরশাদেক ƣসব্রশাসক বলা হয়; িক  তাঁরাo eক ি র শাসন েদেশ িত া করেত পােরনিন। তাঁরা িছেলন পি মা 
ধনতাি ক শি র পািলত eবং েদেশর ন  ধনী o িসিভল িমিলটাির বুয্েরাে িসর i ায় চািলত তথাকিথত িডে টর। েদেশর 
সামািজক পিরেবশ eখেনা আধাসাম বাদী হoয়া সে o সাম  যুেগর রাজা-বাদশাহর মেতা eকক কতৃর্তব্ তাঁরা খাটােত পােরনিন। 
ভুর i ায় তাঁেদর কম র্ করেত হেয়েছ। 

e কথা aতয্  ভােব বেলিছেলন পািক ােনর েসনাশাসক থাকাকােল েজনােরল আi ব। িতিন বেলিছেলন, ‘e যুেগ েয eকক 
শাসক হoয়া যায় না, e কথা aেনেক েবােঝ না। রা  চালােনা eখন aেনক জিটল। eক ি র পে  শুধু িনেজর i ায় চালােনা 
যায় না। বুয্েরা য্াট, েটকেনা য্াট, ধম য় েনতা, িবগ িবজেনস iতয্ািদ বহু িকছুর সমথ র্ন o পরামশ র্ িনেত হয়। জনগেণর স িত না 
িনেয় েদশ চালােত েগেল eেদর সমথ র্ন o পরামশ র্ ছাড়া কােরা পে  মতায় থাকা স ব নয়।’ 

আi েবর ei ব  eকিট সব্ীকােরাি । তাঁর সামিরক বািহনী iয়ািহয়ার েনতৃেতব্ তাঁেক পদতয্ােগ বা  কেরিছল। বাংলােদেশ িজয়া 
eকটু বাড়াবািড় কেরিছেলন। তাঁর েয়াজন ফুেরােত তাঁেক হতয্া কের মতা েথেক সিরেয় েদoয়া হয়। eরশােদরo েয়াজন 
ফুেরােল তাঁেক হতয্া না কের পদতয্ােগ বা  করা হয়। তাঁর শাসেনর েশষ সমেয় তাঁর ধান েসনাপিতi তাঁর হুকুম মােননিন। 

eক ি র o eকদলীয় শাসন স েক র্ আমার েয আজ eত কথা, তার কারণ ঢাকার eকিট কাগেজ পাশাপািশ দুেটা খবর ছাপা 
হেয়েছ 9 েম েডটলাiেন। eকিটেত ড. কামাল েহােসন তাঁর গণেফারােমর সভায় aিভেযাগ কেরেছন, ‘বাংলােদেশ eক ি র শাসন 
চলেছ। তা েথেক েদশেক মু  করেত হেব।’ a  খবরিটেত িবeনিপর মহাসিচব িমজর্া ফখরুল iসলাম আলমগীর ধানম ী েশখ 
হািসনার ল েন েদoয়া eকিট িবতিক র্ত ব ে র স  েটেন বেলেছন, ‘ ধানম ীর ব  eকদলীয় শাসেনর বিহঃ কাশ।’ aথ র্াৎ 
eকi রাজৈনিতক েজােটর eক েনতা েশখ হািসনার শাসনেক বেলেছন eক ি র শাসন eবং a জন বেলেছন eকদলীয় শাসন। 

ei ব  শুেন আমার মেন হেয়েছ, দুজেনi কানাগিলর রাজনীিতক। বাস করেছন eকুশ শতেক; িক  কথা বলেছন স র বছর 
আেগর রাজৈনিতক দৃি ভি  িনেয়। তাঁেদর দৃি ভি  পা ায়িন। রাজনীিতর েসi পুরেনা েকতােবরi বুিল আoড়াে ন। নতুন 
েকতােবর পাতা u ােনার েয়াজন েবাধ কেরনিন। বত র্মােনর পিরবিত র্ত রাজনীিতেতo তাi তাঁরা সুিবধা করেত পারেছন না। 

আধুিনক গণতে র চির  o েচহারা আজ স ণ র্ পাে  েগেছ। েয oেয় িমন ার েডেমাে িসর আমরা uপাসক, েসi গণতে র 
ে ি ট সম ার গণতাি ক সমাধােন েটেরসা েমর ি শ  aব া দব্ারা আমরা বুঝেত পারিছ না? eক পি মা রাজনীিতকi 
বেলেছন,  One man rule is impossible in the complex situation of present world in the new pattern 
of democracy. (বত র্মান জিটল পিরি িতর িবেশব্ eবং গণতে র নয়া প িতেত eক ি র শাসন স ণ র্ aস ব।) 

শুধু েকােনা েদেশ নয়, েকােনা দেলo eখন eক ি র কতৃর্তব্ aস ব। ি েটেন টির o েলবার পািট র্র aব া কী? েটেরসা েম o 
েজেরিম করিবেনর েনতৃতব্ বারবার চয্ােলে র স ুখীন হে । আেমিরকায় েডেমাে িটক দল েনতৃতব্হীন। িরপাবিলকান দল ঐকয্হীন। 
বাংলােদেশ ড. কামাল েহােসন, িনেজর দেলর িদেক তািকেয় েদখুন। গণেফারােমর জ ল  েথেক িতিন সভাপিত। eখন পয র্  িতিন 
দলীয় িনব র্াচেনর মা েম কাuেক সভাপিত হেত েদনিন বা চানিন। 

তার পরo িতিন eকক কতৃর্তব্ িত া করেত েপেরেছন িক? গত সাধারণ িনব র্াচেন তাঁর দল েথেক দুজন মা  eমিপ িনব র্ািচত 
হেয়েছন। তাঁরা দুজনi তাঁর িনেদ র্শ aমা  কের সংসেদ শপথ িনেয়েছন। িতিন eকজনেক বিহ ার কেরেছন। আেরকজনেক িগলেত 
বা  হেয়েছন। ি েটন, আেমিরকার মেতা u ত েদশগুেলার িদেক তাকােলo েদখা যােব ং িলডারিশেপর aভােব েসসব েদেশর 
রাজৈনিতক o aথ র্ৈনিতক ি িতশীলতা নড়বেড় হেয় েগেছ। e aব ায় বাংলােদেশ দীঘ র্িদন রাজৈনিতক aি রতায় েভাগার পর 
হািসনার েনতৃতব্ যিদ ি িত াপক শি  িহেসেব কাজ কের, তা িক সবার কা  নয়? তােত যিদ েকতািব গণতে  eক-আধটু চড় 
লােগ তােত িবচিলত হoয়ার িকছু আেছ িক? 

আধুিনক গণতে  eক ি র শাসন বা কতৃর্তব্ িত ার সুেযাগ েনi। িক  eকদলীয় শাসন িত ার সুেযাগ আেছ। তেব েসi 
eকদলীয় শাসনেকo িনব র্ািচত o জনগেণর aনুেমাদন া  হেত হেব। eকদলীয় শাসন দুi ধরেনর। েকােনা দল যিদ ব েকর দব্ারা 
মতা দখল কের ব েকর সাহাে  মতার থাকেত চায়, তা aব i aগণতাি ক o aৈবধ। িক  েকােনা দল যিদ গণতাি ক 



প িতেত মতায় আেস eবং জনগণ েভাট না েদoয়ায় পাল র্ােমে  িবেরাধী দল গেড় না oেঠ, েস aব ায় পাল র্ােমে র aি তব্ বজায় 
েরেখ েদশ শাসন aব i aৈবধ o aগণতাি ক। 

ভারত সব্াধীন হoয়ার পর জoয়ােহরলাল েনহরু eবং তাঁর কংে স শুধু েক ীয় পাল র্ােমে  eকেচিটয়াভােব িনব র্ািচত হেয়েছ। েনহরু 
েচৗ  বছর মতায় িছেলন। তাঁর ক া iি রা গা ীo ায় তাi। তােত ei শাসনেক eকদলীয় বা aগণতাি ক েকu বেলিন। 
াে   গল পাল র্ােম াির ব া aকায র্কর হেয় পড়েল তা েভেঙ িদেয় ে িসেডনিশয়াল ব া বত র্ন কেরন। গণেভােট ে িসেড  

িনব র্ািচত হেয় দীঘ র্কাল েদশ শাসন কেরেছন। েকu তাঁেক eক ি র শাসন িত া বা eকদলীয় শাসন িত ার জ  দায়ী কেরিন। 
িক  ে েন েজনােরল াংেকার েজারপূব র্ক মতা দখল o েদেশ িবেরাধী দল গঠন করেত না েদoয়ােক eক ি র শাসন বেল 
িন া করা হেয়েছ। কিমuিন  শাসন প িতo রািশয়ায় eকদলীয় িছল। চীেন eখেনা আেছ। িবেরাধী দল গঠন েসখােন িনিষ । 

কখেনা কখেনা গণতাি ক দলীয় রাজনীিতেতo েদশ o জািতর েয়াজেনi িবরাট ভাব o জনি য়তা িনেয় শি শালী েনতার 
আিবভ র্াব ঘেট। েযমন জজর্ oয়ািশংটন, কামাল আতাতুক র্, মহা া গা ী, েশখ মুিজবুর রহমান মুখ। জািত তাঁেদর েনতৃতব্ দীঘ র্কাল 
ধের রাখেত eবং মতায় রাখেত েচেয়েছ। গা ী েতা কংে েসর দুi আনার সদ o িছেলন না। কংে েসর সভাপিত o স াদকo 
হনিন। িক  মৃতুয্কাল পয র্  িছেলন কংে েসর aিবসংবািদত েনতা। তাঁর iি েত কংে স uঠত-বসত। iরােনর আয়াতু াহ খােমিনর 
মেতা। শাসন মতায় বেসনিন, িক  েদশ শাসন কেরেছন। 

েকােনা েকােনা েদশ িবপয র্েয়র মুেখ দাঁড়ােল ং িলডারিশেপর েয়াজন েবাধ কের। বাংলােদশ 2৯86 সােলর জাতীয় িবপয র্েয়র  

(National tragedy) পর ei শ  েনতৃেতব্র aভােব িদশাহারা হেয় পেড়িছল। ei দুঃসমেয় েনতৃেতব্র ei aভাব পূরণ কেরেছন 
েশখ হািসনা। ি শ বছেরর েবিশ সময় ধের মৃতুয্র সে  পা া লড়ার সাহস েদিখেয় িতিন আজেকর জাতীয় েনতার পয র্ােয় 
েপৗঁেছেছন। তাঁর েচেয় বয়েস, িব া-বুি েত aেনক বড় হoয়ার দািবদার হেয়o ড. কামাল বা আর েকu ei aব ায় েপৗঁছেত 
পারেলন না েকন? কারণ েদশে েমর aভাব, সাহেসর aভাব। eখন বৃ  বয়েসর a ম ঈষ র্া িনেয় েশখ হািসনার েপছেন েলেগ 
েকােনা লাভ আেছ িক? 

েশখ হািসনা েদেশ eক ি র শাসন িকংবা eকদলীয় শাসন িত া কেরনিন। িতিন েদেশর শি শালী েনতৃেতব্র aভাব পূরণ 
কেরেছন। গণতে র পুনঃ িত া কেরেছন। িতিন িনব র্াচেন লেড় মতায় eেসেছন। িনব র্াচেন েহের েগেল oজর-আপি  না কের 
মতা েছেড় িদেয়েছন। রাজৈনিতক িবেরাধী দল গঠেন বা িনব র্াচেন aংশ হেণ িবেরাধী দলেক বাধা েদনিন। পাল র্ােম  েয দীঘ র্কাল 

িবেরাধী দলশূ  িছল তার জ  ধান িবেরাধীদলীয় েমাচ র্ার বজর্ননীিতi ধান কারণ িছল। ড. কামাল েহােসেনর বারবার িনব র্াচেন 
েহের যাoয়ার জ  দায়ী িক েশখ হািসনা? 

বাংলােদেশ গত দুিট সাধারণ িনব র্াচেনi aিনয়ম-aৈবধ কােজর aিভেযাগ েতালা হেয়েছ। আেমিরকার গত দুিট ে িসেডনিশয়াল 
িনব র্াচেনi aিনয়েমর aিভেযাগ uেঠেছ। eবােরর িনব র্াচেন েতা িবেদিশ (রািশয়ান) কােনকশেনর তদ  হেয়েছ। তথািপ িবেরাধী দল 
তােক তােদর বত র্মান রাজনীিতর মূল iসুয্ কের িবতক র্ িজiেয় রােখিন। জাতীয় ঐকয্ বজায় েরেখ াে র িবিভ  কায র্কলাপেক 
িবেরািধতার iসুয্ কেরেছ। 

বাংলােদেশ ধান িবেরাধীদলীয় েমাচ র্ািটর eখেনা eকমা  রাজৈনিতক iসুয্ গত িনব র্াচনেক aৈবধ বেল চারণা চালােনা, যা 
জনগেণর কােছ eখন আর েকােনা iসুয্ নয়। জনগেণর েকােনা কৃত দািবেক iসুয্ কের িবেরাধী েজাট eখন পয র্  জনগণেক 
ঐকয্ব  করার েকােনা তৎপরতা েদখােত পােরিন। তােদর eক েনতা তােরক রহমােনর রাজনীিত হেলা েশখ হািসনা ল েন েগেল 
তাঁর েহােটেলর সামেন গু ািম করা eবং েদেশ তাঁর েজােটর েনতােদর শুধু ঘের বেস েশখ হািসনা o তাঁর সরকােরর িবরুে  েকতািব 
গণতে র বুিল আoড়ােনা eকমা  কাজ। 

ড. কামাল েহােসন েশখ হািসনার আসন uত্খােতর ডাক িদেয়েছন। eটা েমেঠা হুংকার, সে হ েনi। িক  ei সরকার uত্খাত হেল 
তার িবক টা কী? িতিন িনেজ েতা হেত পারেলন না। েকােনা িদন পারেবন না। তাহেল ’82-eর পরািজত সব্াধীনতািবেরাধী চ , 
িহং  েমৗলবাদ, কতৃর্তব্বাদী েকােনা aপশি েক মতায় আনার থ র্ েচ াi িক তার েশষ বয়েসর রাজনীিত? তােত িতিন সফল 
হেবন িক?   

ল ন, েসামবার, 24 েম, 312৯ 


