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সংসেদ িবেরাধী দেলর ভূিমকা  
রেণশ ƣম  

eমন eকিট িবেরাধী দল চাi তােক aব i হেত হেব সা দািয়কতািবেরাধী, পুিঁজবাদিবেরাধী, েশাষণিবেরাধী o 
নারী-পুরুেষর ƣবষ িবেরাধী eবং সকল সরকাির গণিবেরাধী পদে েপরo িবেরাধী। eমন eকিট িবেরাধী দলেক 
েযমন গেড় তুলেত হেব েতমিন তােক গণিভি স  লড়াকু দ  িহেসেবo আ কাশ করেত হেব। 
জনসাধারেণর েভােট িনব র্ািচত হেয় সংসেদ িগেয় েযমন দলিট রাজপথ কাঁপােব- েতমিন তারা সংসদেকo াণব  
কের তুলেব। 

 
আমােদর জাতীয় সংসেদ eকিট িবেরাধী দল আেছ। যিদo সংসদীয় কায র্কলােপ, সংসদ aিধেবশনগুেলার আলাপ-
আেলাচনায়, তকর্-িবতেক র্, মােঠ-ময়দােনর আে ালন-সং ােম েকাথাo জনগণ তার হিদস পান না। তারা েদেখন, নাম 
িভ  হেলo েসিটo সরকাির দল, বলা চেল দুi নমব্রী। ei দুi নমব্রী দেলর দুi নমব্র েন ী েবগম রoশন eরশাদ হেলন 
সংসেদ িবেরাধী দলীয় েন ী। সরকাির সমথ র্েনi িনব র্ািচত সরকাির i ােতi িতি ত িবেরাধী দলীয় েন ী। eক সময় 
আ.স.ম. রবেক আমরা েযমন েদেখিছ, মােনর িদক েথেক iিন স বত তারo িনেচ। তবুo খাতা-কলেম হেলo eকজন 
িবেরাধী দলীয় েন ী সংসেদ আেছন। ি য় পাঠক, হয়েতা iেতামে  িতেত আনেত েপেরেছন, aনুমান করেত েপেরেছন 
ei দুi নমব্রী দলিটর নাম জাতীয় পািট র্, যার eক নমব্র েনতািটর নাম য়াত আলহাজ হুসাiন মুহা দ eরশাদ আর দলিটর 
দুi নমব্র েনতা তারi প ী েবগম রoশন eরশাদ। তেব িকছুকাল আেগ, মৃতু্যর পূব র্ েণ eরশাদ দেলর েচয়ার ান িনযু  
কের েগেছন তার ভাiেক, ীেক নয়। সরকাির দল েবগম eরশাদেক পিরিচত কের িদেয়েছন সংসেদ িবেরাধী দলীয় েনতা 
িহেসেব। eক aসাধারণ িবেরাধী দলীয় েনতাi বেট, কারণ সাধারণত সংসেদ িবেরাধী দলীয় েনতারা তােদর ব ৃতায় 
সংসদ কাঁিপেয় েতােলন আর েবগম eরশাদ? িতিন িবেরাধী দলীয় েনতা িহেসেব সংসদেক ঠা া মাথায় ঘুম পািড়েয় েদন। 
aতীেতর আ.স.ম. রব aিভিহত হেতা গৃহপািলত িবেরাধী দলীয় েনতা িহেসেব- তার দেলর নামo িছল জাসদ (রব)। িতিন 
মােঝ-মে  দু'eকিট ে  েফাঁস করেতন, আেপােষ সরকারেক আঘাত না কের eবং যথাসমেয় সরকারেক সমথ র্ন িদেয় 
েযেতন বরাবর। 
 
েবগম রoশন eরশাদ িবেরাধী দলীয় েন ী। আবার তার দেলর কেয়কজন েনতা শুরু েথেকi িদি  ম ী- িতম ী পেদo 
আসীন িছেলন দশম সংসেদ। আবার দলীয় েচয়ার ান হুসাiন মুহা দ eরশাদ িছেলন ধানম ীর িবেশষ দূত, পূণ র্ ম ীর 
ময র্াদায়। িতিন দািব সব সময় জাতীয় পািট র্ িবেরাধী দল। কখনo কখনo েফাসঁ করেতন, যিদo তা েদেখ েলােক হাসেতা। 
aপরপে  েবগম রoশন eরশাদ বেলেছন মানুষেক িবশব্াস করােনা যাে  না েয, জাতীয় পািট র্ িবেরাধী দল। মজার াপার 
িবেরাধী দলীয় েন ী িক  ঐ সময় ম ীেদর তখন পদতয্াগ করেত বেলনিন। কারণ হয়েতা ei েয, েতমন কথা বেল লাভ 
হেতা না, েকu পদতয্াগ করেবন না- eটা িতিন ভােলাভােবi জানেতন। যা েহাক ei িবিচ  দলিট ব ত েসৗভাগয্বান, 



কারণ তােদর মূল েনতার িবরুে  থাকা যাবতীয় দুন িতর েমাক মা তয্াহার কের েনয়া হেয়িছল eবং তােদরেক 
মতাসীন িবেরাধী দল বািনেয় নতুন ধরেনর িবেরাধী দেলর িবিচ  ময র্াদায় aিভিষ  করা হেয়িছল। আিশর দশেকর তী  

ƣসব্রাচারিবেরাধী আে ালন o েদেশর জনগেণর ঐিত বাহী আে ালন-সং ােমর iিতহাসেকo কায র্ত iিতহােসর পাতা 
েথেক পিরতয্  েঘাষণা করার পয র্ােয় েপৗঁেছেছ। যা েহাক, মানুষo মেন কেরন না জাতীয় পািট র্ িবেরাধী দল। তবুo েযেহতু 
েতমন eকটা দািব তুেল িব াি  ছড়ােনা হয় তাi eতটা ে স গুরুতব্হীন দলিটেক আরo িদক া , ময র্াদাহীন eবং 
aভয্ রীণ aৈনেকয্ জজর্িরত। কৃতপে  মানুষ িবeনিপেক িবেরাধী দল বেল মেন কের। আর ei িবেবচনা পিরপূণ র্ভােব 
ান েপেয়েছ তােদর া  েভাট সংখয্ার িবেবচনায়। ব ত িবেবচনার েথেক আমরা যিদ eগুেলােকi াধা  েদi তেব েতা 

মানেতi হয় েয, ei িবeনিপi হেলা আসল িবেরাধী দল। যিদo e জাতীয় িবেবচনা কদািপ আদিশ র্ক েচতনার সূত নয়, 
সামািজক-aথ র্ৈনিতক েদশে িমক বা জনসব্াথ র্েকি ক েমৗিলক েকােনা িচ া সূতo নয়। মতায় দীঘ র্কাল ধের রেয়েছ 
আoয়ামী লীগ েনতৃতব্াধীন সরকার। ei দলিট মoলানা আ ল হািমদ খান ভাসানী-শামসুল হক-েশখ মুিজবুর রহমােনর 
েনতৃেতব্ গিঠত। দলিট বহু আে ালন সং ােমর মা েম 2৯81 সােল সম  বাঙািল জািতর ঐকয্ব  eবং িদব্ধাহীন সমথ র্েন 
aভূতপূব র্ িবজয় লােভ সমথ র্ হয়। িক  েস রায় aসব্ীকার করায় গণেরাষ বহুগুেণ বৃি  পায় পািক ািন সামিরক শাসক 
েগা ীর িবরুে  eবং েশষ পয র্  ব ব  েশখ মুিজবুর রহমােনর আহব্ােন o শহীদ তাজuি ন আহেমেদর (বাংলােদেশর 
থম ধানম ী) েনতৃেতব্ েদশ-িবেদেশর িবপুল সমথ র্েন নয় মাস ধের সশ  মুি যু  পিরচালনা কের সব্াধীন বাংলােদেশর 

aভ্ুযদয় ঘিটেয়িছল। 
 
দীঘ র্কাল ধের েদেশর সকল আে ালন-সং ােম আoয়ামী লীেগর িম  িহেসেব লড়াi কেরেছ বামপ ী দুিট ঐিত বাহী 
দল- াশনাল আoয়ামী পািট র্ ( াপ) o বাংলােদেশর কিমuিন  পািট র্ (িসিপিব)। ei দল দুিট 2৯81-eর িনব র্াচেন 
িনম র্মভােব পরািজত হেলo িবজয়ী আoয়ামী লীগেক তারা িবজেয়র সােথ সােথ aকৃি ম aিভন ন জািনেয়িছল eবং 
aিবলেমব্ ঐ রায় কায র্কর করার জ  ব ব র হােত েগাটা পািক ােনর রা মতা হ া েরর দািবo জািনেয়িছল। ঐ 
দািবেত আে ালেনর িবশব্  সহেযাগী িহেসেবo িদবারা  কাজ কেরিছল। 2৯82-eর মহান সশ  মুি যুে o াপ o 
কিমuিন  পািট র্র ভূিমকা িছল aসাধারণ eবং গভীর তাৎপয র্ময়। ঐ সমেয় aথ র্াৎ পািক ান আমেল ােপর সাংগঠিনক 
শি  িছল িবপুল। যিদo তা ধানত ম িব িভি ক। সব র্জনসব্ীকৃত িছল েয াপ, তারা হেলা িদব্তীয় বৃহ ম রাজৈনিতক 
দল তদানী ন পূব র্ পািক ােন। িনব র্াচনী ফলাফেলo তার বিহঃ কাশ ঘেটেছ ােপর া  েভাট সংখয্ার িবেবচনায়। যিদo 
ােপর া  আসন সংখয্া হেতা aতয্  কম। বাংলােদশ কিমuিন  পািট র্ (িসিপিব) তখন িছল িনিষ । তারা িস া  

িনেয়িছল ােপর aভয্ ের কাজ করেত eবং েসi িস া  aনুযায়ী কমেরড aমূ  লািহড়ী, রিব িনেয়াগী, aজয় রায়, 
আিমনুল iসলাম বাদশা, সাদ রায়, আিমসহ পূব র্ বাংলার সকল েজলার বহু পিরিচত-aপিরিচত বামপ ী েনতাকম  ােপ 
েথেক কাজ করেতন। সা াজয্বাদ-সাম বাদ-eকেচিটয়া পুিঁজবাদ o সা দািয়কতা িবেরাধী সমাজতাি ক o স দশালী 
েদশ গড়ার দািবেত িছল চয্াি য়ন। ব ত সা দািয়কতার িভি েত গেড় oঠা পািক ােনর বুেক েসi িতি য়াশীল 
আদেশ র্র িভি েত গিঠত পািক ােন েদশবাসীর মে  গিতশীল েচতনা গেড় েতালা o তা দৃঢ় o ব মূল করার ে ে  
ােপর ভূিমকা িছল তুলনাহীন- তার aবদান িছল aিব রণীয়। েতমিন সা াজয্বাদ িবেশষ কের মািক র্ন সা াজয্বাদ েয 

পািক ানসহ েগাটা িবেশব্র ত  যথাথ র্ভােব তুেল ধরেত eবং যুবসমাজ o েদশবাসীেক িবপুলভােব েসi মেতর aনুসারী 
কের গেড় তুলেত স ম হেয়িছল তৎকালীন পািক ােনর ei বৃহ ম বামপ ী দলিট।  
 
মহান মুি যুে o াশনাল আoয়ামী পািট র্র ভূিমকা িছল aিব রণীয়। িক  িবেশব্র সমাজতাি ক েদশগুেলার িবপয র্য়, 
েনতৃেতব্র মতৈদব্ধতা, াপ েথেক কািমuিন েদরেক তয্াহার কের কিমuিট  পািট র্ গেড় েতালা কা  দল িহেসেব eবং 
তােতo ভাঙন সৃি  হoয়া eবং নানািবধ কারেণ ei দলগুেলা আজ aতয্  েছাট o দুব র্ল দেল পিরণত হoয়ায় দুিট বড় 
দেলর িবক  শি  িহেসেব মাথা তুেল দাঁড়ােনা তােদর পে  কায র্ত স ব হেয় uঠেছ না। তদুপির aে র বহার o 
রাজনীিতর দুবৃ র্ ায়ন ঘটায় নীিতিন  রাজনীিতo িবপয র্েয়র মুেখ পেড়েছ। eেহন পিরি িতেতi িবeনিপ-জামায়ােত iসলামী 
শি শালী িবেরাধী দল বেল িবেবিচত হেয় আসেছ েসi আিশর দশক েথেকi। িক  নীিতগত aব ান যিদ (বড় 
দলগুেলার) ধীরি রভােব িবেবচনা করা যায়- আদশ র্গত িদকগুেলােকo যিদ সূ  পয র্ােলাচনায় সামেন আনা যায়- তেব 
িদি  িতভাত হয় েয, ব ত িবeনিপ ধান িবেরাধী দল িহেসেব ময়দােন িবেবিচত হেলo নীিত আদেশ র্র িবেবচনায় 
আেদৗ তা নয়। ে িণগত aব ােনর ে ে o পাথ র্কয্ ীয়মাণ। ei আেলাচনায় গভীরভােব রেণ রাখেত হেব, 
পািক ােনর 34িট বছেরর দীঘ র্ o ধারাবািহক গণআে ালেনর ম  িদেয় গেড় oঠা eবং eকা েরর মহান সশ  



মুি যু কালীন সরকােরর আনু ািনক েঘাষণার ম  িদেয় েয জীবন বািজ রাখা যুে  বাঙািল জািত িবজয় aজর্ন কেরিছল 
তার মা েম পািক ােনর েমৗল আদশ র্ সা দািয়কতা o পুিঁজবাদী ব া হেয়িছল পিরতয্  o পরািজত আর িবজয় o 
সাফ  aজর্ন কেরিছল ধম র্িনরেপ তা, গণত , জাতীয়তাবাদ o সমাজত । দুঃেখর িবষয় হেলo সতয্ েয, 34 বছর 
আে ালনকালীন o মুি যুে র নয় মাস o পরবত  সমেয় বাহা েরর সংিবধান হেণ আoয়ামী লীেগর েয বিল  আদিশ র্ক 
চির  o aব ান েদেশ-িবেদেশ িতফিলত o সমাদৃত হেয়িছল- েসi aব ােন আoয়ামী লীগ আজ আর েনi। আজেকর 
আoয়ামী লীগ ব ব র o মুি যুে র আদশ র্গুেলােক আর কেড় ধের েনi বরং সংিবধােন িজয়ার িবসিমল াহ জামায়াত 
o ধম র্া য়ী দলগুেলার সাংিবধািনক ƣবধতা দান, েহফাজেত iসলামীর সে  সমেঝাতা, eরশােদর রা ধেম র্র 
সাংিবধািনকীকরণ o ধম য় eবং জািতগত সংখয্ালঘুেদর uপর পিরচািলত িনয র্াতেন aংশ হণ েনপ  ভূিমকা পালন eবং 
aপরাধীেদর িবচার আমেল না আনা ভৃিতর মা েম আজেকর আoয়ামী লীগ ভয় রভােব নীিত-আদেশ র্র িবচু্যিতেত 
িনপিতত। eবং িঠক e কারেণi িবeনিপর সােথ তার েমৗিলক আদশ র্গত গরিমল আজ ায় a িহ র্ত। তi বলা যায়, 
দু'দেলর লড়াi আদিশ র্ক দব্  বা মতাৈনেকয্র কারেণ নয়, তা পুেরাদ র মতায় থাকা o মতায় যাoয়ােক েক  কের 
পিরচািলত িবগত িদেনর েকােনা আদশ র্ বা বায়েনর জ  নয়। িঠক e কারেণi আoয়ামী লীেগর িবেরাধী aব ােন 
থাকেলo িবeনিপ আoয়ামী লীেগর আদেশ র্র িবেরািধতা করেছ না বরং েনিতবাচক aব ান েথেক মতা িল াi তার 
ধান o মুখয্ িবষয় হoয়ােত e জাতীয় দলেক িবেরাধীদল বেল কৃতপে  িবেবচনা করা েদেশর o জনগেণর জ i 
িতকারক।  

 
িবeনিপ, কদািপ িবসিমল াহর ে , জামায়ােত iসলামী o ধম র্া য়ী aপরাপর দলেক ƣবধতা দােনর ে , রা ধেম র্র 
ে  বা সংখয্ালঘু িনয র্াতেনর িবচার না করার ে  আoয়ামী লীগ o তার পিরচািলত সরকােরর িব মা  সমােলাচনা িক 

সংসেদ িক রাজপেথ েকাথাo কেরিন। eরশােদর জাতীয় পািট র্o নয়। eমতাব ায় eরা িবেরাধী দেলর েভকধারী মা ? 
মতাধম  মতাবিহভূ র্ত নীিত-আদশ র্িবহীন দল মা । তাi মুেখ বলেলo eরা জাতীয় ঐকয্ গেড় তুলেত a ম। uপেরা  

িবষয়গুলােক তাi আজেকর েয়াজেন গভীরভােব িবেবচনায় েরেখ ভাবেত হেব, েকমন eকটা িবেরাধী দল েদশ o 
জনগেণর সব্ােথ র্ আজ aপিরহায র্। eমন eকিট িবেরাধী দল চাi তােক aব i হেত হেব সা দািয়কতািবেরাধী, 
পুিঁজবাদিবেরাধী, েশাষণিবেরাধী o নারী-পুরুেষর ƣবষ  িবেরাধী eবং সকল সরকাির গণিবেরাধী পদে েপরo িবেরাধী। 
eমন eকিট িবেরাধী দলেক েযমন গেড় তুলেত হেব েতমিন তােক গণিভি স  লড়াকু দ  িহেসেবo আ কাশ করেত 
হেব। জনসাধারেণর েভােট িনব র্ািচত হেয় সংসেদ িগেয় েযমন দলিট রাজপথ কাঁপােব- েতমিন তারা সংসদেকo াণব  
কের তুলেব। ei িবেরাধীদল aব i চাiেব মতায় েযেত, কারণ যতিদন তা না েযেত পারেব ততিদন েতা ঐ মহান 
আদশ র্গুেলার বা বায়ন স ব হেব না। তাi জনগেণর সব্ােথ র্i জনমত বলভােব গেড় তুেল তােক মতায় যাবার েচ াo 
a াহত রাখেত হেব- আদশ র্িববিজর্ত হেয় বা েকােনা কার আেপােষর িভি েত নয়। eমন eকিট িবেরাধী দল গেড় না 
oঠার কারেণ েদেশর তরুণ সমাজ, েদশে িমক বুি জীবী স দায় eবং েদশবাসী ভুগেছন দীঘ র্কাল ধের। সমাজ o নারী 
সমাজেক eবং বুি জীবী সমাজেক ঐকয্ব  কের যত ত eমন eকিট দল গেড় তুলেবন ততi েদেশর ম ল। আবার 
যতi িবলমব্ হেব েদশবাসী ততi িতর স ুখীন হেব। িনেজরা ঐকয্ব  হেয় জাতীয় ঐেকয্র িভতo গেড় েতালা 
aপিরহায র্। 
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