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েদেশ u য়েনর ধারার সূ পাত কের েগেছন। েদেশর মানুষ eখেনা তা রণ কের। eরশােদর আদশ র্ ধারণ কের 
তাঁর েদoয়া গঠনত  aনুসাের সংগঠেনর সবাi িমেল জাতীয় পািট র্েক eিগেয় েনoয়া স ব।’ 

জাতীয় পািট র্েত েয দুিট ধারা বল তার eকিটর েনতৃেতব্ রেয়েছন eরশােদর ী রoশন  eরশাদ। a িদেক 
রেয়েছন িজ eম কােদর। রoশন eরশােদর ধারািট সংগঠেনর ভিব ৎ েচয়ার ান o মহাসিচব পদ দুিট দখেল 
িনেত চায়। িজ eম কােদেরর পিট বত র্মান aব ান ধের রাখেত ব পিরকর। দেলর e দুিট পে র িবেরােধ 
হতাশ েনতাকম রা। সংগঠেনর কাকরাiল o বনানীর কায র্ালয় দুিট eখন আেগর মেতা আর সরগরম েনi। 
েনতােদর আসা-যাoয়া কেম েগেছ। কম রা িদন িদন হেয় uঠেছ কায র্ালয়িবমুখ। 

দেলর মহাসিচব মিশuর রহমান রা া কােলর ক েক বেলন, ‘জাতীয় পািট র্র েনতাকম রা ঐকয্ব  থাকেল 
েযেকােনা পিরি িতেত সামেন eেগােনা স ব। তেব সম  হেলা ঐকয্ব  থাকাটা। বা েব জাতীয় পািট র্েত 
কখেনাi েতমন ঐকয্ িছল না। eখেনা েতমন েনi। বারবার েনতৃতব্ বদল হে , eেত দল িত  হয়। দেলর 
eক ে িণর সুিবধােভাগী লাভবান হয়, তারা aভয্ রীণ িবেরাধ িজiেয় রাখেত চায়। তেব জাতীয় পািট র্ িটেক 
থাকেব eরশােদর কীিত র্র কারেণ, তাঁর শাসনামেল গৃহীত u য়ন কম র্সূিচর কারেণ। িতিন iসলামী মূ েবাধ 
িত া েথেক শুরু কের মুি েযা ােদর সেব র্া  স ান েদoয়া সবi কেরেছন।’ 

গণ-aভুয্ ােনর মা েম রা মতা েথেক িবদায় েনoয়া জাতীয় পািট র্ পরবত  সমেয় রাজনীিতেত চমক হেয় 
আেস। গত ছয়িট জাতীয় সংসদ িনব র্াচেন দলিট গুরুতব্পূণ র্ aব ান ধের রােখ। তেব eকi সে  দলিটর িয়  
aব া চলেছ। eরশাদ রা মতা ছাড়ার পর পরi 2৯৯2 সােল aনুি ত িনব র্াচেন জাতীয় পািট র্ 46িট আসন পায়। 
oi িনব র্াচেন দল 22.8৯ শতাংশ েভাট পায়। পরবত  িনব র্াচনগুেলােত দলিটর আসন বােড়িন। সব র্েশষ eকাদশ 
সংসদ িনব র্াচেন েপেয়েছ 33িট আসন। েভাট েপেয়েছ 6.18 শতাংশ। 

দেলর ছা  o যুব সংগঠন দুব র্ল। শুরু েথেকi ছা েদর মে  িশকড় গাড়েত পােরিন জাতীয় পািট র্। পরবত  সমেয় 
‘ছা সমাজ’ নােমর eকিট ছা সংগঠন করেলo বা েব েসিট aকায র্কর। আট বছর ধের সংগঠনিট চলেছ সে লন 

িত কিমিট িদেয়। জাতীয় যুব সংহিত নােমর eকিট যুব সংগঠন থাকেলo েকােনা েজলায় তােদর aি তব্ খুেঁজ 
পাoয়া যায় না। েস কারেণ জাতীয় পািট র্েত শািমল হে  না নতুন জ । eকাদশ জাতীয় সংসেদ িনব র্ািচত দেলর 
33 জন সংসদ সদে র হলফনামায় েদoয়া বয়স িবে ষেণ েদখা যায়, দলিটেত নতুন জে র িতিনিধতব্ 
eেকবােরi aনুপি ত। 

a িদেক নতুন েনতৃতব্ তুেল আনার লে য্ দেলর গঠনতে  িত দুi বছর পরপর জাতীয় কাuি ল করার কথা 
বলা হেয়েছ। েস িহেসেব 2৯97 সােলর 2 েফ য়াির িত ার পর 26িট কাuি ল হoয়ার কথা। িক  দেলর 
সব র্েশষ a ম কাuি ল হেয়েছ 3127 সােল। সব র্েশষ েকান েজলায় কাuি ল হেয়েছ তা মেন করেত পােরন না 
aেনক েক ীয় েনতা। 

e aব া দেলর িয়  দশােকi িনেদ র্শ করা িক না জানেত চাiেল জাতীয় পািট র্র মহাসিচব মিশuর রহমান রা া 
কােলর ক েক বেলন, িতিন েসটা মেন কেরন না। িতিন বেলন, ‘aেনক বড় বড় দেলর শ  ছা  o যুব সংগঠন 
আেছ, তারা িক  েস দলেক মতায় আনেত পােরিন।’ eরশাদেক iিতবাচক রাজনীিতর পথ দশ র্ক দািব কের 
রা া বেলন, ‘eরশােদর েদখােনা পেথ িটেক থাকেব তাঁর দল।’ 

 


