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‘িকছু মানষু eকবাের িনবর্াচন, িনবর্াচন, িনবর্াচন, আিম িনবর্াচন চাi না। ei তােদের িনয়াi চলেব েদশ,
যতিদন েবেঁচ আেছ eiভােবi বাংলােদশ চলকু। ei িনবর্াচেন েগেল aযথা িকc ুহয় না, ভােলা মানষু মারা
যায়, শয়তান মারা যায় না, িনবর্াচন... আিম জািন না, আিম aবশয্ বয়s, আিম যা বিল বেল েফিল, আিম
ei িনবর্াচন চাi না। েযমেন আমােদর ei সংসদ, েযমন িবেরাধী েনtী eকজন sং, ধের আেছন, আমােদর
সংসদের, uিন হয্াঁ বলেছন না িঠক হয্াঁ বলেছন হয্াঁ, uিন আেছনi আেছন, oনাের িনয়া আগামী সংসদ
যােত গেড় uেঠ েসiটা আিম দািব করব pধানমntীর কােছ।
আমরা চাi pধানমntী থাকেব, আেছ, থাকেব। oনার পিরবারসুd ei সংসদ চালােব। আগামী আরo পাঁচ-
দশ বছর uিনi থাকেবন আমরা েকােনা iেলকশন চাi না। pধানমntী েয টাকা লা জমাiেস e টাকার
uপের েলাভ পরেস। খবরদার েকu kমতা ছাড়েবন না, েকu kমতা ছাড়েবন না। সব ...সব চেল যােব
িবেদেশ, েকu eকটা েদেশর েকu পােব না।’
মেন আেছ কথা েলা? দশম সংসেদর সংরিkত আসন-50 eর সদসয্  জাতীয় পািটর্ র খুরিশদ আরা হক
কথা েলা বেলিছেলন সংসেদ দাঁিড়েয়। েসসময় সামািজক েযাগােযাগ মাধয্েম বয্াপক সাড়া েফেলিছল তার
e কথা েলা। ে ালo হেয়িছল pচুর। আিম িকn সততা েদেখিছ তার বkেবয্। যা বলেত চান, যা িব াস
কেরন, েসটাi বেলেছন aকপেট েকােনা pকার রাখঢাক ছাড়া। uিন িনবর্াচন চানিন, েচেয়েছন pধানমntী
eবং  িবেরাধীদলীয়  েনtী  eকi  থাkক,  েদেশ  5-10  বছর  েকােনা  iেলকশন  না  েহাক,  pধানমntী  তার
পিরবারসুd েদশ চালান eবং সবাiেক সাবধান কেরেছন ei বেল েযন েকu kমতা না ছােড়।

  িমন ফারহানা
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কারণ kমতা ছাড়েলi েকu আর েদেশ থাকেব না, চেল যােব িবেদেশ। তার রাজৈনিতক pjা বা ভাষার
pেয়াগ িনেয় p  থাকেত পাের, কথা েলা হাসয্কর েশানােত পাের; িকn সততা িনেয় েকােনা p  েনi।
িতিন েয কথা েলা বেলেছন, তা ei দশ বছর p িবd িনবর্াচেনর মােধয্ম kমতায় থাকা সরকাির eবং
িবেরাধী দেলর pায় সবারi মেনর কথা। পাথর্কয্ ei েয, িতিন সাদা বাংলায় বেল েফেলেছন আর aনয্রা
কায়মেনাবােকয্ pাথর্না কেরেছ। আর মজার িবষয় হল, িতিন যা বেলেছন, সরকার েসটা বাsিবকi কােজ
পিরণত কেরেছ।
েটিলিভশন  টকেশা েলােত  সাধারণত  eখন  eকজন  আoয়ামী  লীগ,  eকজন  িবeনিপ  আর  eকজন
‘িনদর্লীয়, িনরেপk, aরাজৈনিতক’ বুিdজীবী বা সুশীল থােকন। দলীয় বয্িkরা দল কেরন। তারা আজান
িদেয় তােদর দেলর কথা বলেবন, ণগান করেবন, pিতপk দেলর েদাষtিট তুেল ধরেবন, িবেশষ কের
িবেরাধী  দেল  থাকেল  সরকােরর  নানা  aনয্ায়  বা  ভুেলর  সমােলাচনা  করেবন,  েসটাi  sাভািবক।  সুশীল
িযিন আেসন, িতিন হয় েকােনা িব িবদয্ালেয়র িভিস, িশkক, সাংবািদক, মানবািধকারকমর্ী aথবা েকােনা
ফাuেnশেনর pধান। তােদর আনা হয় দল-মেতর ঊে র্ uেঠ িনরেপkভােব িবচার-িবে ষণ কের েকােনা
িবষেয়র oপর তােদর মতামত েদয়ার জনয্।
েসটা সরকােরর পেko েযেত পাের, িবপেko েযেত পাের। েযেহতু সরকার পিরচালনার দািয়েt থাকেল
ভুলtিট হoয়ার সmাবনা েবিশ থােক; তাi িনরেপk িবে ষেণ তার pিতফলন থাকাটাi sাভািবক। আমরা
িব াস করেত চাi, সরকার বা aনয্ েকােনা পেkর কাছ েথেক তােদর চাoয়া-পাoয়ার েযেহতু েকােনা িকছু
থাকার  কথা  নয়,  তাi  anত  িনেজর  িবেবেকর  কােছ  সৎ  েথেক  তােদর  িবে ষণ  আমােদর  জানােবন।
তােদর দায়বdতা থাকার কথা েকবল িবেবেকর কােছ। তােদর সমােজর দপর্ণ হoয়ার কথা। িকn আমার
িবগত কেয়ক  বছেরর  aিভjতা বেল,  সুশীল বেল  যােক  আনা হয়  িতিন  আসেল eকজন  সরকারদলীয়
েমালােয়ম sাবক।
িজoভয্ািন েজিnেল পৃিথবীর iিতহােস খুব tপূণর্ eকজন দাশর্িনক হেলo বতর্ মান পৃিথবীেত খুব েবিশ
আেলািচত নন আর, কারণ তার িব ােসর পkচারণ করা বতর্ মান পৃিথবীেত ভীষণi িনnনীয় বয্াপার।
aথচ িবংশ শতাbীর র িদেক anত দiু দশক, তার িচnা aেনক মানষুেক pভািবত কেরিছল। তােদর
মেধয্ খুব tপূণর্ eকজন িছেলন iতািলর েবিনেতা মুেসািলিন। হয্াঁ, iতািলর কেয়কিট িব িবদয্ালেয়র
দশর্েনর iিতহােসর aধয্াপক েজিnেল িছেলন ফয্ািসবােদর pধান তািttক ।
ফয্ািসবাদেক আমােদর কােছ েযমনi লা ক না েকন, েজিnেল eটােকi সিঠক শাসনবয্বsা বেল িব াস
করেতন। ধু িব াস কেরনিন, pকাশ কেরেছন eবং তািttকভােব েসটােক িভিt েদয়ার েচ া কেরেছন।
uদার গণতািntক মানুষ তখনo তার িব েd খুব শkভােব দাঁিড়েয়িছেলন। েজিnেল pচ  সমােলাচনার
মেুখামুিখ হেয়িছেলন; িকn িতিন কথা বেল েগেছন তার িব ােসর পেk। েজিnেলর দশর্েনর সে  আিমo
eকমত নi eেকবােরi; িকn পছn কির তার সততােক। িতিন aেচনা িছেলন না, তােক েচনা েযত।
েবরেটলসময্ান  িsফটুং, ি ডম  হাuস  আর  iেকানিমs  iেnিলেজn  iuিনট  বাংলােদশেক  s  ভাষায়
যথাkেম ৈsরতািntক, আংিশক গণতািntক eবং হাiিbড েরিজম বেল aিভিহত কেরেছ। eর pিতিটর লkণ
বাংলােদেশ eখন খুব s । বাংলােদেশ েযমনi েহাক, নbi-utর eকটা গণতািntক ধারা চালু হেয়িছল,
েযটা  ভীষণভােব  েহাঁচট  খায়  2014  সােল  যখন  eকিট  েভাট  পড়ার  আেগi  সরকার  গিঠত  হেয়  েগেছ।
তারপর েথেক জাতীয় বা sানীয় েকােনা িনবর্াচেনi মানেুষর েভােটর আর েকােনা pেয়াজন পেড়িন। সংসেদ
দাঁিড়েয় েশষ aবিধ রােশদ খান েমনন বলেত বাধয্ হেয়িছেলন, আজান িদেয়o eখন আর েভাটার আনা
যায় না।
aিনবর্ািচত  সরকার  মােনi  জবাবিদিহহীন  সরকার,  আর  জবাবিদিহহীন  সরকার  মােনi  েসi  রাে
সবেkেt  নানা  সংকট  ৈতির  হoয়া।  হেয়েছo  তাi।  aথচ  2014  সাল  েথেক  eত  টকেশা  হল,  িকn
হােতেগানা  দ-ুeকজন  বােদ  েকােনা  সুশীলেক  s  কের  বলেত  নলাম  না  েদেশ  িনবর্াচন  বয্বsােক
পিরকিlতভােব ংস করা হেয়েছ। েজিnেলর দশর্েনর সে  সহমত েপাষণ কের তারা যিদ েঘাষণা িদেয়
ফয্ািসজমেক  সমথর্ন  েদয়ার  সাহস  েদখােতন  তাহেলo  anত  তােদর  সততােক  dা  করা  েযত।  িকn
আমরা  েদখলাম  গণতািntক  েথেক  kেমi  ৈsরতািntক হেয়  oঠা  বাংলােদেশর  বতর্ মান  েpkাপটেক  তারা
iিনেয়-িবিনেয় জােয়জ করেত বয্s।
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ম, িবচারবিহভূর্ ত হতয্া, েহফাজেত িনযর্াতন িনেয় েদেশর েভতেরর eবং বাiেরর মানবািধকার সংsাসহ
িবেরাধী দল েলা যখন গলা ফািটেয় আসেছ ব  িদন হল, তখনo িন ু প িছেলন eসব সুশীল। সবর্েশষ
বাংলােদেশর  মানবািধকার  পিরিsিতর  কড়া  সমােলাচনা  কেরেছ  eিশয়ান  িলগয্াল  িরেসাসর্  েসnার।
জািতসংঘ  মানবািধকার  পিরষেদর  42তম  িনয়িমত  aিধেবশেন  বাংলােদেশর  পিরিsিত  িনেয়  বলা  হয়,
2009-19 সােলর েসেpmর পযর্n ম করা হেয়েছ 536 জনেক। িবচারবিহভূর্ ত হতয্ার িশকার হেয়েছ
2188 জন।
িনরাপtা েহফাজেত মারা েগেছ 128 জন। িনকট aতীেত েকােনা সুশীলেক ei িনেয় eকটা বাকয্ বয্য়
করেত  েদিখিন।  েকndীয়  বয্াংক  লটু,  েশয়ারবাজার  ংস, সবর্t বীভৎস  লুটপাট,  িবেদেশ  টাকা  পাচার,
বয্াংেক লটুজিনত কারেণ তারলয্ সংকট, ৈবষময্, েবকারt, িশkা, sাsয্ খাত ংস, হতয্া, ধষর্ণ- সুশীলরা
িsকিট  নট।  িবেরাধী  দেলর  েকu  িবষয় েলা  িনেয়  কথা  বলেল  iেয়,  মােন,  তবoু,  যিদ,  িকn  iতয্ািদ
aবয্য়েযােগ িবষয় েলােক জােয়জ করার eক ধরেনর আpাণ pেচ া eসব ‘জাতীর িবেবেকর’ মেধয্ েদখা
যায়।
িকছুিদন  আেগ  eকিট  জাতীয়  িনuজ  েপাটর্ ােল  pকািশত  হেয়েছ  বাংলােদেশর  িবিভn  িব িবদয্ালেয়র
িভিসেদর uপাখয্ান। েদখা েগেছ aিফস না করা, kমতাসীন রাজৈনিতক দেলর ছাt সংগঠনেক সবসময়
বাড়িত  সুিবধা  েদয়া,  পািরবািরক  সুিবধা  gহণ  েথেক   কের  িনেয়াগ  বািণেজয্  জড়ােনার  aিভেযাগ
uেঠেছ তােদর pায় সবার িব েd। eছাড়া আরo েযসব aিভেযাগ িভিসেদর িব েd uেঠেছ তা িলখেত
কলম সের না। েদখা েগেছ িবগত কেয়ক বছর েদেশর সেবর্াc িবদয্াপীঠ িব িবদয্ালয় েলােত িভিস eবং
িশkক িনেয়ােগর েkেt েমধা, দkতা, েযাগয্তার aেনক oপের sান েদয়া হেয়েছ তােদর দলীয় পিরচয়েক।
েযেহতু পদেলহন ছাড়া aেযাগয্েদর িটেক থাকার আর েকােনা ast েনi, তাi eর পিরণিত যা হoয়ার তাi
হেয়েছ। বেল রাখা ভােলা eসব aপকমর্ ধু িভিস নয়, ‘বুিdজীবী’ ে িণর aিধকাংেশর েkেti pেযাজয্।
েবাধকির েছাট েছাট সুিবধা, kুd kুd sাথর্, সরকাির নানা সুেযাগ-সুিবধা, aনদুান, গণমাধয্ম চালােনার
aনুমিত, িবেদেশ pধানমntীর সফরস ী, মরণকােল েবশ কেয়ক লাখ টাকার tাণ, রা ীয় পদক, সুশীলীয়
সমােবশ েলােত kমতাসীন মntী-eমিপেদর আশপােশ ঘুরঘুর করার সুেযাগ, iফতার মাহিফেল pধানমntীর
সে  আজnলািলত শেখর eকখানা ছিব তােদর pলbু কের e ধরেনর চাটুকািরতায় মt হেত।
সিতয্কােরর  পাবিলক  iেnেলকচুয়ােলর  e  আকােলর  মেধয্  হােতেগানা  কেয়কজন  মানষু  eখনo  আেছন
আেলাকবিতর্ কা হেয়। eখনo তারা আমােদর দয্ কেরন তােদর িদকিনেদর্শনামলূক বkবয্ িদেয়। eেদর
eকজন  হেcন  ঢাকা  িব িবদয্ালেয়র  iেমিরটাস  aধয্াপক  িসরাজলু  iসলাম  েচৗধুরী।  িশেরানােমর
বিুdজীিবতার  সে  যুk  করা  িবেশষণ েলা  িনেয়িছ  তার  কাছ  েথেক  ধার  কের।  সmpিত  ঢাকা
িব িবদয্ালেয় eক sারক বkৃতা aনু ােন দঃুখ কের িতিন যা বেলিছেলন, al কেয়কিট কথায় বতর্ মান
বাংলােদেশর  বিুdজীিবতােক  eর  েচেয়  ভােলাভােব  আর  বয্াখয্া  করা  যায়  না।  িতিন  বেলিছেলন,
বিুdজীবীেদর  মানুষেদর  পথ  েদখােনার  কথা।  িকn  তারা  চামচািগির  কেরন,  িব াসঘাতকতা  কেরন,
দািয়t পালন না কের uেlাটা কেরন, eটাi বাংলােদেশ হেc, চলেছ।
বয্ািরsার িমন ফারহানা : সংসদ সদসয্; আnজর্ ািতকিবষয়ক সহ-সmাদক, িবeনিপ
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