
রাজৈনিতক দল- জাট: ঐক  নই কাথাও
‘চাওয়া-পাওয়ার িহসাব না মলায় নতুন পথ খুঁজেছন অেনেক’ * ঐক  ধের রাখেত কাযকর
উেদ াগও নই

কাশ : ২৫ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ভােটর আেগ জােটর রাজনীিতেত নতুন মা া ছড়ােলও িনবাচন শষ হওয়ার পরই  হেয়েছ অি রতা।
ঐক েক াধা  িদেয় িবিভ  সমেয় নানা নােম জাট হেলও এখন সই জােটই দখা িদেয়েছ অৈনক ।

ধ ু জাট নয়, শিরক দল েলার অভ েরও নই ঐক ।

রাজৈনিতক িবে ষকরা  মেন কেরন,  চাওয়া-পাওয়ােক ক  কের এসব জাট-মহােজাট গেড় উেঠেছ।
তােদর মেধ  িনিদ  ল  বা আদশগত কােনা ঐক  নই।

যখন িনেজেদর াথ িমলােত পাের না, তখনই এসব জােট ভাঙেনর র বােজ। অেনক সময় ভেঙও
যায়। যার ছায়ঁা লােগ দল েলােতও।

িবে ষকেদর আরও অিভমত, িনবাচেনর আেগ িবিভ  রাজৈনিতক দল অেনক ত াশা িনেয় জােট যাগ
িদেয়িছল। িক  িনবাচেনর পর অেনেকর আশা ভ  হেয়েছ।  এখন তারা  নতুন কােনা  আশায় িভ পথ
খাঁজার চ া করেছ।

মতাসীন আওয়ামী লীেগর নতৃ াধীন ১৪ দলীয় জােটর শিরকরা ভােলা নই। জােটর শিরকেদর মেধ
ােভর পাশাপািশ িনজ দেল আিধপত , দলীয় ফারাম উেপ া কের সংরি ত আসেন এমিপ মেনানয়ন

িনেয় চাপা াভ িবরাজ করেছ।

  হািববরু রহমান খান ও
রজাউল কিরম াবন
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একই অব া িবএনিপর নতৃ াধীন ২০ দলীয় জাট ও জাতীয় ঐক ে টও। অৈনেক র কারেণ ইিতমেধ
জাট ও ট ছেড়েছ িট দল।

জােটর অ তম শিরক এলিডিপ, জামায়ােত ইসলামী,  জাগপাসহ আরও কেয়কিট দেলর ভতের 
হেয়েছ অৈনক । ঐক ে টর অ তম শিরক গণেফারােমর ভতেরও রেয়েছ অি রতা। এ ই জােটর
পাশাপািশ বদ ে াজা চৗধরুীর নতৃ াধীন যু ে টও  হেয়েছ অি রতা। নানা ই েত এ জােটও
এখন অৈনেক র র।

জানেত চাইেল শাসেনর জ  নাগিরক- জন স াদক বিদউল আলম মজুমদার বেলন, বাংলােদেশর
রাজৈনিতক দল েলা জাতীয় ােথর চেয় দলীয় াথেকই াধা  িদেয় থােক।

তােদর কােছ নীিত-আদেশর কােনা মলূ  নই। একটা দেলর মলূ উে  থােক শৃ লা, নীিত- নিতকতা,
কত েলা আদশ, কত েলা কমসিূচ।

এখনকার রাজৈনিতক দল েলার মেধ  এ েলা িকছুই নই। এ েলা রাজৈনিতক দল নয়, এ েলা হে
রাজৈনিতক িসি ডেকট। িতিন বেলন, িনেজর চাওয়া-পাওয়ার িহসাব কের এেককিট জাট গঠন করা হয়।
িক  যখন দেখ- াথ হািসল হে  না বা স ব নয়, তখন কেট পেড়।

২০ দল ও ঐক ে ট অৈনক  : চাওয়া-পাওয়ার িহসাব কষেত িগেয় অি রতা িবরাজ করেছ িবএনিপর
নতৃ াধীন ২০ দলীয় জােট। জাটিটর ঐক  অেনকটা কাগেজকলেমই সীমাব । বা ব িচ  িভ ।

িবএনিপর রাজৈনিতক অস িত ও িস া হীনতার কারেণ  দলিটর নতৃ াধীন  ২০ দলীয়  জাট  থেক
বিরেয় গেছ আ ািলভ রহমান পােথর নতৃ াধীন িবেজিপ।

আরও কেয়কিট দল জাট ছাড়েত পাের বেল ন রেয়েছ। জােটর আেরক শিরক এলিডিপ সি য় হেয়েছ
নতনু রাজৈনিতক উেদ াগ িনেয়। কেনল (অব.) অিল আহমেদর নতৃে  গেড় ওঠা জাতীয় মিু  ম েক
সে েহর চােখ দখেছন িবএনিপর নীিতিনধারকরা।

এিদেক  জােটর  ভতেরর  অৈনক  ছিড়েয়  পেড়েছ  শিরক  দল েলার  অভ েরও।  সংসেদ  যাওয়া,
উপিনবাচেন অংশ নয়াসহ বশিকছু ই েত িবএনিপ নতােদর মেধ  সিৃ  হেয়েছ অৈনক । এ মা াটা
এমন পযােয় পৗঁেছেছ য, ায়ী কিমিটর বঠেকই নতারা বাকিবত ায় জিড়েয় পেড়ন।

এছাড়া জােটর অ তম শিরক এলিডিপেতও বাজেছ অৈনেক র র। জাতীয় মিু  ম  গঠনেক ক  কের
এ িবভাজন সিৃ  হয়। জােটর ভতর থেক আেরকিট ম  গঠনেক ভােলাভােব ননিন দলিটর অেনক
নতা। কেনল (অব.) অিলেক এ ব াপাের সতক করা হেলও দেলর িসিনয়র নতােদর কােনা কথাই িতিন

কণপাত কেরনিন। অবেশেষ এলিডিপ থেক পদত াগ কেরন িতনজন িসিডয়াম সদ ।

২০ দলীয় জােটর অ তম শিরক জামায়ােতর ভতেরও সিৃ  হেয়েছ অৈনক । সং ার ই েত দলিটেত
অি রতা চরেম। শৃ লা ভে র অিভেযােগ বিহ ােরর ঘটনাও ঘটেছ। কউ নতনু কের দল করার েচ া
চালাে ।

দলিটর ক ীয় মজিলেশ শূরার সদ  মিজবরু রহমান ম েুক বিহ ার করা হেয়েছ। সং ারপ ীেদর িনেয়
নতনু রাজৈনিতক দল গঠেনর চ া চালাে ন ম ।ু

এর অংশ িহেসেব ম ু জন-আকা ার বাংলােদশ নামক নতুন একিট মে র ঘাষণা দন। জামায়ােতর
িসিনয়র অেনক নতা এ মে  যাগ িদেত পােরন বেল ন রেয়েছ।

এিদেক অিলর নতুন রাজৈনিতক তৎপরতার ধা া লেগেছ জােটর অ  শিরকেদর মেধ ও। অিলর নতনু
মে  যাওয়া না যাওয়া িনেয় শিরক কেয়কিট দেলর অভ ের সিৃ  হেয়েছ অৈনক ।

জাগপার সভাপিত ব াির ার তাসিময়া ধান অিলর নতনু মে  যাওয়ার িবেরািধতা করেছন মহাসিচব
খ কার লৎুফর রহমানসহ কেয়ক নতা।

িবএনিপেক বাদ িদেয় তারা অিলর সে  হাত মলােল েয়াজেন দল ছাড়ার মিক িদেয়েছন। বতমােন
দলিট কাযত ই ভােগ িবভ  হেয় কমসিূচ পালন করেছ।
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িনবাচেনর আেগ ঢাকেঢাল িপিটেয় ড. কামাল হােসেনর নতেৃ  গঠন করা হয় জাতীয় ঐক ট। িক
িনবাচেনর কেয়ক মাস যেত না যেতই ঐক ে ট সিৃ  হয় অৈনক ।

কেয়ক দফা আলিটেমটাম িদেয় অবেশেষ ট থেক বিরেয় যায় ব বীর কােদর িসি কীর নতৃ াধীন
কৃষক িমক জনতা লীগ। এ িনেয় ঐক ে টর ভতের িবরাজ করেছ অি রতা।

কােদর িসি কীেক ঐক ে ট িফিরেয় আনেত ড. কামাল হােসন এমনিক িবএনিপর কােনা তৎপরতা ল
করা যায়িন। ে টর অ তম শিরক জএসিড ও নাগিরক ঐক  িবষয়িট ভােলাভােব নয়িন।

এিদেক জাতীয় িনবাচেনর পর িনবািচতেদর শপথেক ক  কের ঐক ে টর অ তম শিরক গণেফারােমর
মেধ  সিৃ  হয় অৈনক । এ কারেণ গণেফারােমর সােবক সাধারণ স াদক মা ফা মাহসীন ম টু দলীয়
পদ হািরেয়েছন বেলও ন রেয়েছ। ােভ অেনেকই দলীয় কায েম িনি য় হেয় পেড়েছন।

জানেত চাইেল িবএনিপ মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীর যগুা রেক বেলন, ২০ দলীয় জােট
কােনা টানােপােড়ন বা অৈনক  নই। সরকার জাট ভাঙার চ া চালাে । িক  সরকােরর সই ষড়য

সফল হয়িন।

তেব সরকােরর লােভ পেড় কেয়কজন জাট ছাড়েলও তােত কােনা িত হয়িন। িতিন বেলন, জােটর
শিরকেদর সে  িনয়িমত তােদর যাগােযাগ রেয়েছ। আেগর চেয় জাট আরও বিশ শি শালী ও ঐক ব
আেছ।

ভােলা নই ১৪ দেলর শিরকরা :  ভােলা নই আওয়ামী লীগ নতৃ াধীন ১৪ দলীয় জােটর শিরকরা।
একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচেন জাটব  িবজয় এেলও সরকাের নই তারা।

এ িনেয় ঘের-বাইের উ  কথাও বলেছন শিরক দেলর নতারা। এিদেক িনজ দেলর আিধপত , দলীয়
ফারাম উেপ া কের সংরি ত আসেন এমিপ মেনানয়ন িনেয় চাপা াভ িবরাজ করেছ শিরকেদর মেধ ।

অেনেক িকছুই  না  পাওয়ার হতাশায়  জাটগত কমসিূচেত িনি য়।  সব িমেল জােটর িহসােব গরিমল
দখেছন আওয়ামী লীেগর দীঘিদেনর রাজপেথর িম রা।

এ িবষেয় জানেত চাইেল ১৪ দেলর মখুপা  ও আওয়ামী লীেগর িসিডয়াম সদ  মাহা দ নািসম
যগুা রেক বেলন, ১৪ দল য লে  গিঠত হেয়েছ, তা অটটু রেয়েছ। জােটর শিরকরা সরকােরর সে ই
আেছ। এ িনেয় কােনা মতিবেরাধ নই। জােটর সব দল ঐক ব  থেক সব কমকা  পিরচালনা করেছ।

িতিন বেলন, শিরক দল েলার অভ রীণ সম া থাকেতই পাের, তেব সটা তােদর িনজ  ব াপার। এ
িবষেয় আিম কােনা কথা বলেত চাই না।

একাদশ জাতীয় িনবাচেনর পর ৭ জা য়াির গিঠত নতুন সরকােরর মি সভায় ১৪ দলীয় জােটর শিরকেদর
কাউেক মি সভায় ান দয়া হয়িন।

আেগর মি সভায় থাকা নতারাও নতনু মি সভা থেক বাদ পেড় যান, যা ১৪ দল শিরকেদর িবি ত ও
হতাশ কের। এর আেগ ২০০৮ ও ২০১৪ সােলর িনবাচেন িবজয়ী হেয় সরকার গঠনকােল শিরক দেলর
একািধক নতােক ম ী করা হেলও এবার মি সভার বাইের রাখায় তােদর অেনেক নতুন সরকারেক ‘১৪
দেলর নয়, আওয়ামী লীগ সরকার’ িহেসেব দখেছন।

তােদর অিভেযাগ, এই মি সভা গঠেনর আেগ-পের তােদর সে  কােনা ধরেনর আেলাচনাই করা হয়িন।
এ িনেয় জােটর শিরকরা ু । আেগর মেতা জােটর ভতের ঐক  ততটা অটটু নই।

১৪ দলীয় জােটর শীষ ই নতা ায় একই ের বেলন, জােটর েয়াজনীয়তা ফিুরেয় যায়িন। িনবাচেন
আসন কমােনার পাশাপািশ মি সভা  থেক বাদ-  এটা আমােদর জ  ঃখজনক ও হতাশার।  আমরা
এখনও আশা কির, ধানম ী িকছু করেবন।

এিদেক  শিরক  দল েলার  অভ রীণ  ও  মাথাচাড়া  িদেয়  উঠেছ।  অেনক  দেল  শীষ  নতােদর
আিধপত েক ক  কের িবভি  দখা িদেয়েছ। ১৪ দেলর অ তম শিরক বাংলােদেশর ওয়াকাস পািটেত
চলেছ অি রতা।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

দলীয় ফারােম আেলাচনা ছাড়াই একমা  মিহলা আসেন পািটর সভাপিত রােশদ খান মনন তার ীেক
মেনানয়ন দন। িবষয়িট দেলর কউই ভােলা চােখ নয়িন।

কাে  িতবাদ করেতও দখা গেছ অেনকেক। জােটর শীষ নতােদর এ িনেয় অিভেযাগ কেরেছন
ওয়াকাস পািটর িসিনয়র নতারা। এত িকছুর পরও রােশদ খান মনন তার িস াে  অটল থাকায় দেলর
নতাকমীরা এখন িনি য় হেয় পেড়েছন। দলীয় কায েমও নই কােনা উেদ াগ।

জানেত চাইেল দশম সংসেদ সংরি ত নারী  আসেনর এমিপ ও ওয়াকাস পািটর পিলট বু েরা  সদ
হােজরা লতানা যগুা রেক বেলন, সংরি ত আসেন মেনানয়ন ত াশী দেল অেনেকই িছেলন। সখােন
দেলর সভাপিত তার ীেক মেনানয়ন িদেয়েছন। এ িনেয় াভ থাকেতই পাের। তেব দল দেলর মেতাই
চলেছ।

১৪ দলীয় জােট জাতীয় সমাজতাি ক দল-জাসেদর কিমিট এখন িট। দেলর মেধ  আিধপত েক ক
কের ২০১৬ সােল এই িবভ  হয়।

একিট অংেশর সভাপিত হাসা ল হক ই  ও সাধারণ স াদক িশরীন আখতার। অপর অংেশর সভাপিত
শরীফ ল আি য়া ও সাধারণ স াদক মাঈ ি ন খান বাদল। মতার বাইের থাকার কারেণ জােটর
অ  জাট শিরকেদর অভ রীণ অব াও বগিতক। নতৃ  িনেয় চলেছ নীরব ।

িব চৗধরুীর যু ট : একাদশ িনবাচেনর আেগ নামসব  আটিট দল িনেয় যু ট গঠন কেরন িবক
ধারার িসেড ট অধ াপক এিকউএম বদ ে াজা চৗধরুী।

সংসদ িনবাচেনর পর নানা ই েত যু ে ট অি রতা িবরাজ করেছ। জােটর ধান দল িবক  ধারার
সািবক কমকা  িনেয়  তুলেছন শিরকরা। স িত জােটর এক যৗথ সভায় এ িনেয় কথাও বেলন
তারা।

জােটর ভূিমকা  এবং রাজনীিতেত সি য় করা না হেল বাংলােদশ াপ ও কেয়কিট দল যু ট
ছাড়েত পাের বেলও ন রেয়েছ।

জানেত  চাইেল  যু ে টর  অ তম  শিরক  বাংলােদশ  াশনাল  আওয়ামী  পািট-বাংলােদশ  ােপর
মহাসিচব এম গালাম মা ফা ভঁূইয়া যগুা রেক বেলন, আমােদর রাজনীিত হে  গণত  ও জাতীয়তাবাদ

িত া।

ধু  সরকােরর তাষােমাদ করার রাজনীিত  না। রাজৈনিতক অ েন আমােদর অব ানটা  কাথায়,  এটা
অব ই পির ার করেত হেব। নইেল আমােদর নতুন কের ভাবেত হেব। আমরা পরবতী িস া  হণ
করব।
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