
রাজনীতি এখন তবতনয় ায়ে পতরণি য় য়ে 
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তবচারপতি মুাম্মদ াতববরু রমান বয়য়েন ১৯৯০ এর দলয়ের লরুয়ুি
রাজননতিে পটপতরবিত য়নর পর দদয়লর মানুয়ে দবা েরার পতরবয়িত
রাজনীতি এখন পতরবতিতি য় য়ে তবতনয় ায়ের দেত্র তয়য়ব।
ায়বে িত্ত্বাবিা ে রোয়রর এই প্রিান উপয়দষ্টা আর বয়ন বিত মান
ংয়দর ৬৪ লিাংল াংদ বযবা ী এবং মাত্র ১৬ লিাংল আইনজীবী।
েমিাীন দয়র ািারণ ম্পাদে ম্প্রতি বয়য়েন তবয়ে আমায়দর দদলই
এেমাত্র দদল দযখায়ন টাোর তবতনময় প্রিান রাজননতিে দেয়ুার ময়নান ন
তেনয়ি পা া যা । দেড ইউতন ন  রোতর েমতেিত া েমতচারীয়দর

ংেঠয়ন রাজনীতি েতিয়  পয়িয়ে অতিমাত্রা ।

„চার দলয়ে বাংায়দয়লর অিীয়ির পযতায়াচনা  ভতবয  ম্ভাবনা‟ লীতে এে য়ম্ময়নর উয়বািনী অতিয়বলয়ন েিো লতনবার 

াতববরু রমান এ মন্তবয েয়রন। ায়বে এই প্রিান তবচারপতি এ ম  আর বয়ন, „প্রতিটি ংেয়টই আমায়দর অবলযই আস্থা রাখয়ি 

য়ব জনেণ  িায়দর লভুবতুির পর। মিযস্থিার জনয তবচারে তেংবা দজনায়রয়র োয়ে েুয়ট যা া উতচি ন ।‟ 
রাজিানীর ব্র্যাে ইয়ন ব্র্যাে তবেতবদযায় র ইনতিটিউট অব েভতনতং িাতডজ (আইতজএ) ন্ডয়নর ইউতনভাততটি অব বায়ের দন্টার 

ফর দডয়ভপয়মন্ট িাতডয়জর (ততডএ) া িা  এ য়ম্ময়নর আয় াজন েয়র। আজ দরাববার  ো দামবার য়ম্ময়ন দইু তদয়নর 
আয়াচনা অনতুিি য়ব োজীপুয়র।  
 
অনিুায়নর প্রিান অতিতের বক্তয়বয িত্ত্বাবিা ে রোরবযবস্থার মায়াচনা েয়রন ১৯৯৬ ায়র িত্ত্বাবিা ে রোয়রর প্রিান 

উপয়দষ্টা তবচারপতি মুাম্মদ াতববরু রমান। িাঁর ময়ি, দোয়না মযতাদাম্পন্ন জাতি েখয়না এ দষৃ্টান্ত অনুরণ েরয়ি পায়র না।  
মুাম্মদ াতববরু রমান আর বয়ন, „অবাি  িুু তনবতাচয়নর স্বায়েত আমরা ংতবিান ংয়লািয়নর মািযয়ম িত্ত্বাবিা ে রোয়রর 

তবিান যকু্ত েয়রতে। আত্মমযতাদাম্পন্ন জাতি েখয়না এ দষৃ্টান্ত অনুরণ েরয়ি পায়র না। িারা এটা দভয়ব আশ্চযত য়ব দয, রোর 
পতরচানার জনয আমরা জনপ্রতিতনতিয়দর তনবতাতচি েরতে। অেচ তনবতাচন অনিুান আয় াজয়নর জনয িাঁয়দর পর আস্থা রাখয়ি পারতে 

না। পতৃেবীয়ি এমন দদল রয় য়ে, দযখায়ন েৃযয়ুির ময়িা পতরতস্থতিয়ি তনবতাচন অনতুিি য় য়ে। আর েমিা স্তান্তর য় য়ে িত্ত্বাবিা ে 

রোরপিতির অনপুতস্থতিয়ি। এ দদয়লর তনবতাতচি রোরেয়ুা তনবতাচন েতমলনয়ে লতক্তলাী েরয়ি এ পযতন্ত দোয়না আগ্র দদখা তন।‟ 
 

মুাম্মদ াতববরু রমান বয়ন, ১৯৭৫ ায় দলখ মতুজবরু রমায়ন িযাোয়ের পর েণুেি দয পতরবিত ন আয়, িার ময়িয প্রিান য়ে 

লস্ত্র বাতনী দদয়লর রাজনীতি  লানবযবস্থা  অনযিম প্রিান লতক্ত তয়য়ব আতবভূত ি  । রাজনীতির চমে চয় যা , এটি পতরণি   

এেটি নীর তবয় । েি ৪০ বের রাজনীতিয়ি পতরবিত ন এয়য়ে খুবই ামানয। আমায়দর দৌভােয দয, অন্তি অেতননতিে দেয়ত্র অগ্রেতি 
য় য়ে এবং এখন আমায়দর উয়েখ েরা য়ে ববতেে প্রবতৃির উদারণ তয়য়ব। িয়ব দইু অয়ের মূযস্ফীতি এবং ডায়রর তবপরীয়ি 
টাোর মান েময়ি োোর তব টি উয়বেজনে। 
 

তবচারবতভূত ি িযাোয়ের মায়াচনা েয়রন তিতন। ায়বে প্রিান উপয়দষ্টা বয়ন, „২০০৩ ায়র দফব্রু াতরয়ি ইনয়ডমতনটি অিযায়দল 

পায়র মিয তদয়  “অপায়রলন তিন াটত ” িযাোেয়ে ববিিা দদ া য় য়ে, যা এ দদয়লর ইতিায়র এেটি োয়া অিযা । ভ াব দই 
দষৃ্টায়ন্তর উয়েখ েয়র আমায়দর আর দোয়না িযাোেয়ে মেতন েরাটা উতচি য়ব না। িযাোে—দটি আয়দান তেংবা িয়মতর নায়মই 
দাে অেবা আইনলঙৃ্খা বাতনীর ক্রফা ায়রই দাে, িা তনদনী । অপরািীয়ে জীতবি অবস্থা  দগ্রপ্তার েরয়ি য়ব। িায়ে ক্রফা ায়র 

তনতশ্চহ্ন েয়র দদ ার মায়ে পুতয়লর দোয়না েৃতিত্ব দনই।‟ 
 

দদয়লর রাজননতিে ংসৃ্কতির তবয়  বয়ি তেয়  মুাম্মদ াতববরু রমান মন্তবয েয়রন, েি ৩৫ বেয়র তব্র্য়টয়নর অনযিম প্রিান 
রাজননতিে দ দবার পাটিত র প্রিায়নর পয়দ ািবার পতরবিত ন এয়য়ে। অেচ বাংায়দয়লর প্রিান দইু রাজননতিে দয়র প্রিান যোক্রয়ম 



৩০  ২৭ বের িয়র স্বপয়দ বা রয় য়েন। তিতন বয়ন, „এেটি দয়র প্রিান ১৯৯১ ায়র ািারণ তনবতাচয়ন পরাজয় র পর িাঁর পদ 
দেয়ে য়র দাঁিায়নার ইো প্রোল েয়রন। তেন্তু ানভূুতিলী দী  দনিা-েমীয়দর অনয়ুরায়ির োরয়ণ তিতন তিান্ত পাল্টান। এ দদয়লর 

রাজননতিে দেয়ুা দইু তবখযাি বযতক্তত্বয়ে দেন্দ্র েয়র আবতিতি  । িাঁয়দর এেজন দলখ মতুজবরু রমান, যাঁর নায়ম এ দদল মতুক্তযিু 

েয়র স্বািীনিা অজত ন েয়রয়ে। অনযজন তজ াউর রমান, তযতন প্রেমজয়নর পয়ে স্বািীনিার দ াণা তদয় য়েন।‟ 
 
তনয়জয়দর দয়র দােজনয়ে েরুতু্বপূণত পয়দ তনয় াে তদয়  জনপ্রলায়ন অতস্থতিলীিা বিতর েরা য় য়ে বয় াতববরু রমান ময়ন েয়রন। 
এ প্রয়ে ায়বে িত্ত্বাবিা ে রোয়রর প্রিান উপয়দষ্টা বয়ন, „আমরা তেেু দােয়ে িাঁয়দর পদ দেয়ে তরয়  তবয়ল ভারপ্রাপ্ত েমতেিত া 
েরতে। আর প্রলায়নর বাইয়রর তবেস্ত তেংবা অবরপ্রাপ্ত দােয়দর চুতক্ততভতিে তনয় াে তদতে। আমরা উপয়দষ্টা তনয় াে েয়র িাদঁদর  

মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর মযতাদা তদতে।‟ 
 

রোর পতরবিত য়নর পর অপরািীয়দর েমা প্রদলতয়নর ংসৃ্কতির মায়াচনা েয়র তবচারপতি াতববরু রমান বয়ন, „াজাপ্রাপ্ত 

আাতময়ে যখন েমা েয়র দদ া  , িখন তবচায়রর প্রতি মানয়ুর শ্রিা েয়ম যা । তবয়ল েয়র, যখন েমা া য়বর ময়িা পতরতস্থতি 

বিতর না   তেংবা াজাপ্রাপ্ত  ার পরপরই েমা চা া না  । অেচ এেজন াজাপ্রাপ্তয়ে েমা েয়র দদ া  , োরণ ই বযতক্তর 

পেয়দর দ েমিা  এয়য়ে।‟ 
 

াতববরু রমান আর বয়ন, „পালাপাতল আমরা এটা ে েয়রতে, প্রতিবারই রোর পতরবিত য়নর পর তবয়রািী দয়র দনিা-েমীয়দর 

তবরয়ুি লি লি মামা েরা য়ে। আর েমিাীন দ তবয়রািী দয় োোর ম  দনিা-েমীয়দর তবরয়ুি িায়দর প্রতিপয়ের েরা মামা 
প্রিযাার েরয়ে। এ প্রতক্র া  তবচাতরে োয়জ ময় র অপচ  য়ে আর এভায়ব মামা প্রিযাার অপরাি  দনুীতিয়ি মদদ দজাোয়ে।‟ 
 

মুাম্মদ াতববরু রমান বয়ন, „আমরা রাজনীতিতবদয়দর প্রলংা  পঞ্চমখু োতে, আর িাঁয়দর ভাতয়  তদই স্তুতির বনযা । তেন্তু 

জাতির জীবয়ন দযব োতমাতচহ্ন রয় য়ে, িা ময়ুে দফয়ি আমরা অয়নে দবতল ম  তনয়  দফয়তে। এর আংতলে োরণ য়ে, দদয়লর 

দোয় দা ংস্থােয়ুা অদে, অপ্রিযাতলিভায়ব িীরেতিম্পন্ন এবং দনুীতিপরা ণ। ১০ বের দপয়রায়নার পর ংয়বদনলী মামােয়ুার 
তবচার  তন। বেবনু্ধর িযাোয়ের তবচার আর ংতবিায়নর পঞ্চদল ংয়লািনীর মািযয়ম ামতরে রোয়রর ষৃ্ট েে ঠিেভায়ব 

দমাচন েরা দেয়ে। আলা েরা যা , েণিযার তবচার ম্পন্ন েরার মিয তদয়  িা পতরলিু য়ব, যা জািী  ঐেয ুংি েরয়ি ভূতমো 
রাখয়ব।‟ 
তবয়ল অতিতের বক্তয়বয প্রিানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রতব ে উপয়দষ্টা ের তরজভী বয়ন, „অবাি  তনরয়পে তনবতাচয়নর জনয িত্ত্বাবিা ে 

রোর ন , তনবতাচন েতমলনয়ে লতক্তলাী েরাটা জরতুর। স্বািীনিার ৪০ বের পর এয় আমরা যতদ েণিয়ন্ত্রর িারায়ে লতক্তলাী 
েরয়ি না পাতর, িয়ব জাতি তয়য়ব দটি আমায়দর বযেতিার ময়িযই পয়ি।‟ 
 

ের তরজভী আর বয়ন, „তনবতাচন েতমলয়ন দবুতিা দরয়খ স্বে  তনরয়পে তনবতাচন েীভায়ব য়ি পায়র, দ বযাপায়র আতম যয়েষ্ট 

তদান। িাই বার আয়ে এেটি লতক্তলাী  স্বািীন তনবতাচন েতমলন জরতুর।‟ 
 

বিতমান রোয়রর আময় অনতুিি তবতভন্ন স্তয়রর তনবতাচন অবাি  তনরয়পে য় য়ে উয়েখ েয়র প্রিানমন্ত্রীর উপয়দষ্টা বয়ন, „তনবতাচন 

েতমলয়নর পর আমায়দর আস্থা রাখয়ি য়ব। েীভায়ব এয়ে লতক্তলাী েরা যা , িা তনয়  আমাদদর ভাবা উতচি। অেচ আমরা িেত  
েরতে িত্ত্বাবিা ে রোর তনয় । তনবতাচন েতমলনয়ে লতক্তলাী না েয়র দদয়লর েণিন্ত্র েীভায়ব ুংি য়ব, িা তনয়  আমার ংল  

রয় য়ে।‟ তবয়রািী দয়র মায়াচনা েয়র ের তরজভী বয়ন, „তনবতাচয়নর পর বা য় তে োরচুতপ য় য়ে। আর এখন িারা 
িত্ত্বাবিা ে রোর তনয়  নিাতজ া  ভুেয়ে।‟ 
 

ব্র্যাে তবেতবদযায় র -উপাচাযত দমা. দোাম ামদাতন অনিুায়ন ভাপতিত্ব েয়রন। উয়বািনী অনিুায়নর লরুয়ুি বক্তবয দদন 

আইতজএয়র পতরচাে (ভারপ্রাপ্ত) তরজ ান খায় র  ততডএয়র ইয়মতরটা অিযাপে তজফ উড। িনযবাদ জ্ঞাপন েয়রন 
আইতজএয়র েয়বণা তবভায়ের প্রিান ইতিিা ব।ু  
 


