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অেনকটা হঠাত্ কের মতাসীন দেলর ভাবশালী নতােদর িব ে  অিভযান,  বিহ ােরর ঘটনা এবং
সা িতক সমেয় সরকােরর িবিভ  কমকা  াভািবক বেল মেন করেছন না িবএনিপ নতারা। তারা মেন
করেছন, এর নপেথ  টানা িতন দফায় দাপেটর সে  মতায় থাকা আওয়ামী লীগ বেড়া ধরেনর সংকেটর
আবেত পেড়েছ। সংকট উ রেণর জ  পিরি িত থেক বিরেয় একটা ‘ইিতবাচক ভাবমিূত’ তির করেত
চাইেছ।  িবেরাধী  রাজৈনিতক শি  কােনা  চ ােল  তির করার মেতা  অব ােন  না  থাকেলও  তােদর
কাথাও কােনা  চ েল  বা  সম া  সিৃ  হে । নীিত,  চাদঁাবািজ,  দখল,  ট ডারবািজ,  স াস,  জয়ুা,

ক ািসেনা এবং সামািজক অপরােধর ঘটনা নতুন নয়, তেব এভােব ছা লীগ, যবুলীেগর িব ে  আকি ক
কেঠার ব ব া হণেক িভ  চােখ দখেছন িবএনিপ নতারা। এিনেয় নানা আেলাচনা ও িবে ষণ চলেছ
িবএনিপেত।

িবএনিপর ায়ী কিমিটর সদ  ব াির ার মও দ আহমদ বেলন, পিরি িত সামাল িদেত না পারার নামই
সংকট। এই সংকেটই এখন আওয়ামী লীগ িনি  হেয়েছ। শাসেনর সহায়তায় ২৯ িডেস র রােত ভাট
করার মাধ েম জনগেণর িবরাগভাজন বতমান সরকার দশ পিরচালনায় সবে ে  ব থ হে । ‘উ য়েনর
গণতে র’  নােম  লটুপাট- নীিতর চে  পেড় গেছ  তারা।  আওয়ামী  লীগ  এবং  ছা লীগ,  যবুলীগসহ
সহেযাগী সংগঠন েলার িকছু নতা ‘দানেবর মেতা চহারা’ িনেয় নানা অপরােধ জিড়েয় পেড়েছন। কােনা
ই েকই সামাল িদেত পারেছ না এই সরকার। এিনেয় মা েষর মােঝ চাপা াভ তির কেরেছ এবং
আওয়ামী লীেগর িপঠ দয়ােল ঠেক যাওয়ার মেতা অব ায় চেল গেছ। এই পিরি িতেত তারা যা করেছ
তােত সংকট কাটেব না। তােসর ঘেরর মেতা য কােনা সময় এই সরকার পেড় যােব। সংকট কাটােত
হেল িনদলীয় সরকােরর অধীেন একিট িনরেপ  িনবাচন িদেত হেব। মা েষর ভাটািধকার ফরত িদেত
হেব। বগম খােলদা িজয়ােক মিু  িদেত হেব।

িবএনিপর ায়ী কিমিটর সদ  আিমর খস  মাহমদু চৗধরুী বেলন, গভীর কােনা সংকেট না পড়েল এই
সরকার এ  ধরেনর অিভযান  চালােব  এটা  জনগণ িব াস  কের না।  কাথাও কােনা  সম া  হেয়েছ।
রহ জনক কারেণ অিভযান চালােত িগেয় সংকট আেরা বািড়েয়েছ তারা। যিদও তারা এই অিভযােনর
কৃিত                শখ হািসনােক িদে ন। তেব সরকার িকছু ে র মেুখ পেড়েছ। শাসেনর নােকর
ডগায়  ৬০িট  ক ািসেনা  চলল বছেরর পর বছর ধের তারা  িক জানেতন না? নীিত-চাদঁাবািজ-ব াংক
লটুপাট-নানা  অপকম  চেল  আসেছ  এক  দশক ধের,  সরকার  নীরেব  দেখেছ,  িকছুই  কেরিন।  এই
অিভযােনর জ  ধানম ী শখ হািসনার আলাদা কােনা  িনেদেশর েয়াজন পেড় না। নীিতিবেরাধী
অিভযান তা চলমান ি য়া। ১/১১ এর মেতা কােনা সরকার হঠাত্ কের মতায় আেসিন য, হঠাত্
কের অিভযান চালােত হেব। তাহেল িক ৯ লাখ কািট টাকা পাচার হওয়ার পর সরকােরর ঘমু ভেঙেছ?
ব াংক েলা খািল হওয়ার পর এখন সরকােরর ঘমু ভেঙেছ? িতিন বেলন, িবএনিপসহ িবেরাধী দলেক
নানাভােব দমন কের এই সরকার িটেক আেছ। ম খুন কের সরকার িটেক আেছ। য কােনা িকছু হেলই
িবএনিপেক ম িদেয় িটেক থাকেত হে । সরকার এখন দউিলয়া হেয় গেছ। সরকােরর অব া তােসর
ঘেরর মেতা। এ কারেণ  কাথায় ১০-২০ জন লাক একি ত হেত িদেত চায় না। জব বা সত  হাক

মতা  িনেয়  মতাসীনেদর মেধ   আেছ। এটা  মা ষ  িব াস  করেত  কেরেছ।  ১৪ দেল  য
পালাবদল তা িবি  ঘটনা নয়। আওয়ামী লীগ যেহতু গণতে র অ পি িত, মানবািধকার ল ন এবং
মত কােশর াধীনতা খব করা—এমন সব অিভেযােগর মেুখ রেয়েছ,  সজ  ‘ নীিতিবেরাধী’  একটা

  আেনায়ার আলদীন
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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।

|

অব ান তুেল ধের সাধারণ মা ষেক কােছ টানার চ াও থাকেত পাের। তেব শষ পয  সরকার সংকট
কাটােত পারেব না।

ায়ী কিমিটর সদ  নজ ল ইসলাম খান বেলন, ধু ছা লীগ ও যবুলীগই নয়, সারােদেশ নীিত ও
স ােসর য জাল িব তৃ হেয়েছ তার িদেক তাকােলই পিরি িতর ভয়াবহতা এবং আওয়ামী লীেগর ও
তােদর সরকােরর সংকেটর িচ  পির ার হেব। শাসেনর সহায়তায় জার কের আওয়ামী লীগ মতায়
িটেক আেছ। তেব আওয়ামী লীগ সমাধানহীন সংকেটর মেধ  িনি  হেয়েছ। এ  থেক আর ব েত
পারেব না। অিভযােনর নােম নীিতর ছােটাখােটােদর ধের লাভ নই। সংকট সমাধােনর চ া ক ন। ১০
বছের ঘের ঘের টাকশাল বািনেয়েছ। ব াংেকর বদেল বািড়র ভাে  টাকা রাখেছ। িশ া েন টচার সেল
িশ াথীেদর হত া-িনযাতন করা হে । পুেরােদশটাই কারাগার বািনেয় এখন এ সামা  অিভযান িদেয়
সংকট  কাটেব  না।  আমার ধারণা  তারা  এই  ি  অিভযােনর  মাধ েম  ভয়াবহ  কােনা  সংকট  থেক
পির ােণর পথ খঁুজেছ।

গণেফারােমর সাধারণ স াদক ড. রজা িকবিরয়া বেলন, গত কেয়ক িদেন পুিলিশ অিভযােন বআইিন
কাযকলােপর িচ  এবং রা ীয় স দ লু েন অবাধ বািণজ , আইেনর শাসনেক অব া করার য প

কািশত হেয়েছ তা ভয়াবহ। এর মাধ েম মািণত হেয়েছ য বতমান অগণতাি ক সরকার রা ীয় মতা
ি গত করেত  িগেয়  দশেক ংেসর  ার াে  িনেয়  গেছ।  রা  বেড়া  ধরেনর  অভ রীণ  সংকেট

িনপিতত এবং াধীনতা সাবেভৗম  মিকর মেুখ। সরকার িতিট ে  ব থ হেয়েছ। তারা অিভযান
চালাে , সটায় কবল চেুনাপঁুিট ধরা হে । রাঘব বায়ালরা ধরােছায়ঁার বাইের। সরকার অিনবািচত।
ফেল জনগেণর আ া অজেনর জ  এ ধরেনর অিভযান চালােত পাের িক  অ  আেরা অেনক কারণ আেছ
এর নপেথ । সংকট কাটােত িনরেপ  সরকােরর অধীেন ত িনবাচন িদেত হেব।
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