
যসব ল ণ দেখ বঝুেবন একিট দেশ গণত
নই

িবিবিসর িতেবদন
কাশ : ১৬ সে র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

রা  পিরচালনার ে  িবংশ শতা ীর শষ পয  গণতাি ক ব ব া কাযকরী িছল পৃিথবীর িবিভ  দেশ।
একিবংশ শতা ীেত এেস স িচ  অেনকটাই বদেল গেছ। রা িব ানীেদর মেত, পৃিথবীর অেনেক দেশ
গণত  নােমমা  কাযকর রেয়েছ।      িবংশ শতা ীর মেতা অেনক দেশ সরাসির সামিরক শাসন না
থাকেলও  গণতাি কভােব  িনবািচত  সরকার েলা  সামিরক  একনায়কেদর  মেতাই  আচরণ  করেছ  বেল
রা িব ানীেদর পযেব েণ  বলা  হে ।  একিট  দেশ  বসামিরক সরকার  মতায়  থাকেলও  কীভােব
বঝুেবন সখােন গণত  নই?

১. িব  িনবাচন :গণতে র মলূ িবষয় হে  িনবাচন। রা িব ানীেদর মেত, িনবাচন হেলা ‘গণতে র
াণেভামরা। স িনবাচন হেত হেব অবাধ ও । য দেশ িনবাচেন ব াপক কারচিুপ এবং জবরদখল

হয়, সিটেক গণতাি ক ব ব া বলেত নারাজ রা িব ানীরা।

২.  একনায়করাও  িনবাচন  কের  : যসব  দেশ বসামিরক একনায়কত  আেছ,  সখােনও  িনয়িমত
িনবাচন হয়। কারণ তথাকিথত িনবাচেনর মাধ েম শাসকেগা ী তােদর মতােক পাকােপা  করার চ া
অব াহত রােখ। ল ডন লু অব ইেকানিমকেসর গেবষক ায়ান াস বেলন, িনবাচেনর সময় অিধকাংশ
একনায়ক শাসক তােদর িত ীেক নানা কৗশেলর মাধ েম িনবাচেন অেযাগ  কের দন।

৩.  জনগণেক িনয় ণ করা :গণতে  জনগেণর মতামেতর াধা  একিট বেড়া িবষয়। একিট সরকার
িনবািচত  হেলই  গণতাি ক হয়  না।  রা িব ানীেদর  মেত,  গণত  না  থাকেল  এবং  একনায়কতে র
আিবভাব হেল জনগেণর মতামতেক সিহংসভােব দমেনর চ া  করা হয়। এর ফেল জনগণ সরকােরর
িব ে  আে ালন করার সামথ  হািরেয় ফেল। চ াম িব িবদ ালেয়র রা িব ােনর অধ াপক ইয়ািহয়া
আখতার বেলন, ‘িসিভিলয়ান অেটা াট’ বা ‘ বসামিরক রশাসক’ বেল একিট কথা রা িব ােন চালু
আেছ। িতিন বেলন, ‘অেনক সময় গণতাি ক সরকােরর চির  দেখ অেনক সামিরক শাসকও ল া পেত
পাের।’

৪.  ভাটার  অংশ হণ  কেম  যােব  : য  দেশ গণত  থােক না,  সখােন শাসকেগা ী  িনয়িমত নানা
ধরেনর িনবাচন অ ান করেলও সসব িনবাচেনর িত মা েষর কােনা আ া থােক না। ভাটাররা ভাট

দােনর ে  উ সাহ হািরেয় ফেল। তারা ভাট দবার জ  ভাটেকে  যেত চায় না।

৫. সংসদ হেব একদলীয় :রা িব ানীেদর মেত, একিট দেশ যখন গণত  থেক িবচু ত হওয়ার িদেক
ধািবত হয় তখন সংসেদ মতাসীনেদর এক  আিধপত  থােক। সংসেদ কাযত কােনা িবেরাধী দল
থােক না।

৬. িনরাপ া বািহনীর ভাব :রা িব ানীেদর মেত, গণত  না থাকেল দেশর িনরাপ া বািহনী েলা
নানা ধরেনর আইনবিহভূত কাজ জিড়েয় পেড়। কারণ, শাসকেগা ী তােদর মতায় িটেক থাকার জ
িনরাপ া বািহনীেক রাজৈনিতক দমন-পীড়ন এবং সাধারণ মা ষেক দিমেয় রাখার কােজ ব বহার কের।

  িবিবিস

print | যসব ল ণ দেখ বুঝেবন একিট দেশ গণতন নই | থম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/88754/ যসব-ল ণ-...

1 of 2 9/16/2019 10:24 AM



ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

৭.  বল িত ান :অধ াপক ইয়ািহয়া আখতােরর মেত, গণত  কােয়ম করেত হেল িকছু িত ানেক
কাযকরী করেত হয়। যমন : িনবাচন কিমশন, সংসদ, িবচার িবভাগ ইত ািদ। একিট দেশ যিদ এসব

িত ােন রাজৈনিতক ভাব থােক এবং স েলা ভ রু অব ার িদেক অ সর হয়, তাহেল বঝুেত হেব স
দেশ গণত  নই।

৮.  মত কােশ ভয় পাওয়া  :গণতাি ক  পিরেবশ না থাকেল াধীনভােব মত কােশর ে  মা েষর
মেধ  ভেয়র পিরেবশ তির হয়। সে ে  সংবাদমাধ মও াধীনভােব কাজ করেত ভয় পায়। এমনিক
শাসকেগা ী ই টারেনটও িনয় ণ করেত চায়, যােত কের মা ষ সখােন িনেজেদর মতামত কাশ করেত
না পাের।

৯.  নীিত  বেড়  যাওয়া  :একনায়কতে  নীিতর ব াপক িব ার ঘেট। রাজৈনিতক িতপ েক য়
করার জ  এই নীিত ব বহার করা হয়। এই ব ব ায় নীিত এমন রভােব সাজােনা হয় য, সিট
অ  িকছু ব ি র ওপর িনভর কের। শাসেকর অ গত হবার িবিনমেয় তােদর নীিত করার েযাগ কের
দওয়া হয়। ফেল তারা আেরা ধনী হয়। যিদ কােনা কারেণ সে হ হয় য তারা শাসেকর অ গত নয়,

তখন তােদর নীিতর দােয় অিভযু  করা হয়।

১০. মতা হারােনার ভয় :একনায়ক শাসকরা অবসেরর ভেয় থােকন। এটা তারা জােনন য, মতা
হারােনার  পর  একিট  অিনি ত  পিরি িত  তির  হেব।  ফেল  সই  সময়  তােদর  রাজৈনিতক িতপ

িতেশাধ িনেত পাের।
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