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পোিবলমকশমন্সে ডেয়োে যোন—আিদেু েহ োন আদ-দোবখল 
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cÖKvk‡Ki K_v 

 োনিিভযতোে িূেনোকোল ডথমকই পৃবথিীে  োনুষ দুইভোমগ বিভি—শোিক ও 
শোবিত। েুদ্র একদল  োনুষ িৃহৎ জনমগোষ্ঠীমক শোিন কমেমছ িিি য়। এবটই 
পৃবথিীে অম োঘ বনয়  বহমিমি বটমক আমছ। অিশয কোমলে ডরোতধোেোয়, বভন্ন বভন্ন 
পবেমিশ, পবেবিবত ও ডপ্রেোপমট শোিনিযিিোে নতুন নতনু রূপ হোবজে হময়মছ 
পৃবথিীমত। ট্রোবেশনোল ইিলোব  শোিনধোেোে িোইমে েোজতন্ত্র, স্বস্বেতন্ত্র, 
অবভজোততন্ত্র, ডগোষ্ঠীতন্ত্র, িো িতন্ত্র ও ি োজতমন্ত্রে  মতো নোনো ঘোট ডপব়িময় 
গণ্তমন্ত্র এমি ডথম মছ এই বিলবিলো। বকন্তু তোেপে? এখোমনই বক ডশষ? পবি ো 
গণ্তমন্ত্রে িযোপোমে ফ্রোবন্সি ফুকুয়ো োে ডিই বিখযোত উবিটোই বক বটমক র্োমি? 

বিশ্বিযোপী েোজননবতক িাংকট ও অবিেতো িতি োন ি ময়ে ি়ি ি িযোগুমলোে 
অনযত ।  ফমল ডদশীয় ও আিজিোবতক েোজননবতক িাংকট, ি িযো ও িম্ভোিনো 
বিষময় গমিষকমদে পর্িোমলোেনো ও বিমেষণ্-িহ এ বিষয়ক খিেোখিে 
িাংিোদ োধযম ে েটকদোে বশমেোনো  হয় আজকোল। বকন্তু গতোনুগবতক বেিোমক পোশ 
কোবটময় িৃমেে িোইমে বেিো কেমত পোেো ও কথো িলমত পোেো  োনুমষে িাংখযো 
বনতোিই ক  এই  য়দোমন।  

বেিোে এই িাংকট পৃবথিীজুম়িই। এই জোয়গোয় এই িইবটে ডলখকিয় িযবতে । 
গণ্তমন্ত্রে গতোনুগবতক ি োমলোেনোে িোইমে িেোিবে এই িযিিোে ওপেই প্রশ্ন 
তুমলমছন তোেো। গণ্তমন্ত্রে ডতমেোবট ব মথে বশমেোনোম  িলো র্োয় অিোধোেণ্ভোমি 
কোজবট কমেমছন ডলখকেো। েোজননবতক অবিেতোে এ ন ি ময় এই িইবট র্বদ 
প্রজ্ঞোিোন েোজনীবতবিদ, তরুণ্ েোজনীবত বেিক ও িোধোেণ্ পোঠকমদে বেিোে 
জগমত ডকোমনো পবেিতিন আনমত পোমে, তোহমলই আ োমদে ে  িোথিক হমি।  

একটো কথো িমল েোখো ভোমলো ডর্, িইময়ে ডলখকিয় প্রেণ্ডভোমি বলিোটিোবেয়োন 
বেিোয় প্রভোবিত। আ োমদে জোয়গো ডথমক এই বেিোটোও ড োটোদোমগ গলদ বেিো। 
ফমল বলিোটিোবেয়োন বেিোে ত্রুবট-বিেুযবত বনময়  ূল িইময়ে ডশমষ বনজ ডথমক একটো 
অধযোয় র্ুি কমে র্োেপেনোই প্রশাংিোমর্োগয কোজ কমেমছন অনুিোদক। এ ছো়িো 
িোাংলোমদমশে পোঠকমদে বদমক লেয কমে  ূল িইময়ে বকছু জোয়গোয় িো োনয 
িাংমর্োজন ও বিময়োজন কেো হময়মছ। অনুিোদক বহমিমি েোবকিুল হোিোমনে কোজ 
িেোিেই ে ৎকোে। তোে জুব়ি বতবন বনমজই। তোে প্রবত বিমশষ কৃতজ্ঞতো। এ ছো়িোও 
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বিমশষ কৃতজ্ঞতো বপ্রয় কোবজন  হবিনমক, আ োমদে অনুমেোমধ িদুূে আম বেকো 
ডথমক  ূল ইাংমেবজ িইবট বকমন পোবঠময়বছমলন বতবন।  

পবেমশমষ পোঠকমদে িলমত েোই, িইবট র্বদ ভোমলো লোমগ, তোহমল অফলোইমন 
বপ্রয়জনমদে  োমে এিাং অনলোইমন িন্ধুমদে  োমে আপনোে অবভিযবি প্রকোশ 
কেমত ভুলমিন নো। িইবটমক আমলোে  ুখ ডদখোমত এ পর্িি বিবভন্ন ্তরমে ও নোনো 
িূমত্র র্োেো এে িোমথ র্ুি বছমলন, তোমদে িিোে প্রবত কৃতজ্ঞতো এিাং বপ্রয় পোঠক, 
আপনোে জনয েইল অবগ্র  শুমভচ্ছো। 

 

প্রকোশনোে পমে 
আিদুে েহ োন আদ-দোবখল 

ডে েো, ঢোকো 
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Abyev`‡Ki K_v 

The best argument against democracy is a five-minute 

talk with the average voter.—Winston Churchill 

পৃবথিীে প্রবতবট প্রোমি িতি োমন গণ্তমন্ত্রে িিমেময় ি়ি িাংকট হমচ্ছ—আিোে 
িাংকট।  োবকিন ডকোম্পোবন গযোলোপ ২০১২ িোমলে নমভম্বমে ডি ডদমশে 
নোগবেকমদে  োমে একটো জবেপ কমেবছল, িো োবজক ডপশোদোে ডেবণ্গুমলোে 
বিশ্ব্তরতো বনময়। ৫৪ শতোাংশ  োনুমষে  মত কাংমগ্রি িদিযমদে বিশ্ব্তরতো ডভবে ডলো 
িো ‘খুিই ক ’। অবিশ্ব্তরতোয় কাংমগ্রি িদিযমদে বনমে শুধু একটো ডেবণ্ বছল—
গোব়িে ডিলি যোন! তথোকবথত তৃতীয় বিমশ্বে কথো িোদই বদলো । র্ুিেোষ্ট্র, 
র্ুিেোজয-িহ ইউমেোমপে ি ্তর ডদমশ িেকোে আমি, িেকোে র্োয়। এবট কীমিে 
বনদশিন? েোজনীবত ও গণ্তমন্ত্রে ওপে জনগমণ্ে আিোে বনদশিন নোবক অনোিো? 

এখোমন খুি জনবপ্রয় একবট উেে হমচ্ছ—এবট েোজননবতক দলগুমলোে িাংকট, 
গণ্তমন্ত্রে অপিযিহোমেে িাংকট। এই িইমত ডিই উেে তোলোমশে ডেষ্টো কেো 
হময়মছ ডর্ আদমত এবট বক গণ্তমন্ত্রে অপিযিহোমেে িাংকট নোবক ডখোদ গণ্তমন্ত্রে 
অিবনিবহত িাংকট।  মন েোখমত হমি—গণ্তমন্ত্রে র্োত্রো শুরু হময়বছল দবুট 
উমেশযমক িো মন ডেমখ। এক, শোিমনে স্বিধতো। দুই, শোিমনে বিশ্ব্তরতো। বকন্তু 
পৃবথিীে ডকোমনো ডদমশ এই দুই উমেশয একীভূত হয়বন। র্বদ হমতো—ডিই দল, 
ডিই িেকোে বেেকোল ে তোয় থোকত। 

শোিমনে স্বিধতো একবট প্রোবতষ্ঠোবনক িো আনুষ্ঠোবনক বিষয়। িযোলমট কোগজ ডফমল 
আ েো ডিই স্বিধতো প্রদোন কবে। বকন্তু শোিমকে বিশ্ব্তরতো ডকোমনো প্রোবতষ্ঠোবনক 
কোর্িে  নয়। গণ্তমন্ত্র বিশ্ব্তরতো বনবিতকেমণ্ে ডকোমনো উপোয় িোতলোমনো হয়বন। 
িোোংিোে িেকোে পবেিতিন ডিই অবিশ্ব্তরতোে প্রতীক। 

প্রিঙ্গত িবল, ইিলোম  শোিমনে স্বিধতো ও বিশ্ব্তরতো দবুটই গুরুত্বপূণ্ি। এিাং ‘িযোলট 
ডথমক উৎিোবেত’ স্বিধতোে ডেময় বিশ্ব্তরতোে  ূলয ডিবশ। এ বনময় পবি  ও পবি  
প্রভোবিত বেিকমদে দুবিিোে অি ডনই। ওবদমক িযোলমট ডফলো কোগমজে 
িাংখযোিমল ি োমজে িিমেময় নীেু ও নীবতহীন ডেবণ্গুমলো ডর্ ে তোে উচ্চোিন 
দখল কেমছ, ডি বনময় অিশয উচ্চিোেয ডনই। এবট গণ্তমন্ত্রে একবট ড ৌবলক 
িাংকট। নীবতিোন শোিক ছো়িো িুশোিন কীভোমি িম্ভি? 
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আ োমদে  মতো ডখমট খোওয়ো, বনম্নবিে ডদমশে  োনুষ গণ্তমন্ত্রে ি োমলোেনো কেমল 
ডিটো প্রতযোখযোত হমি—স্বোভোবিক। প্রভুভবি িমল একটো বজবনি এখমনো 
কমলোনোইজে বপপলমদে  গমজ েময় ডগমছ। তোই িোদো ডদশ, প্রভু ডদমশে 
বেিকমদে বভন্নবেিোে িোমথ পবেেয় কবেময় বদমত এই েুদ্র প্রয়োি। 

 

েোবকিুল হোিোন 

তোকব ল;  োদেোিো িোইতুল উলু  ঢোলকোনগে 
বশেোথিী; আিজিোবতক িম্পকি বিভোগ, ঢোকো বিশ্ববিদযোলয় 

13/6/২০২২ বি. 
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গণতন্ত্র : অদ্বিম অচলায়তন 

‘িতি োমন র্বদ গণ্তমন্ত্রে ডকোমনো িাংকট ডথমক থোমক, শুধু অবধকতে গণ্তমন্ত্রে 
 োধযম ই তো বনেো য় কেো িম্ভি’—িুপ্রোেীন উবিবট একজন  োবকিন 
েোজনীবতবিমদে। িোধোেণ্ত গণ্তোবন্ত্রক পেবতমক কীভোমি ডদখো হয়, এই উবিমত 
একিোমকয তো  ূতি হময় উমঠমছ। িিোই ড োটো ুবট এক ত ডর্ গণ্তমন্ত্র ি িযো 
থোকমত পোমে, আম বেকো-িহ গণ্তমন্ত্রে পবি ো ড ো়িল েোষ্ট্রগুমলোে িাংিদীয় 
িযিিোয় ত্রুবট থোকমত পোমে, হমত পোমে ডিগুমলো পতমনে িোেপ্রোমি, বকন্তু 
গণ্তমন্ত্রে ডকোমনো বিকল্প ডনই। গণ্তমন্ত্রে এক োত্র প্রবতমষধক—অবধকতে 
গণ্তন্ত্র।  

আ োমদে িাংিদীয় গণ্তোবন্ত্রক পেবত িাংকটোপন্ন তো অস্বীকোমেে ডজো ডনই। িিিত্র 
গণ্তোবন্ত্রক ডদশগুমলোমত  োনুমষে ড োহ ুবি ঘটমছ, তোেো বিভি। েোজনীবতবিদমদে 
অবভমর্োগ ডভোটোেেো িমখ র্োওয়ো িোচ্চোমদে  মতো আেেণ্ কেমছ। ওবদমক 
জনগমণ্ে অনুমর্োগ হমচ্ছ েোজনীবতবিদেো কুম্ভকণ্ি, জনগমণ্ে েোওয়ো-পোওয়ো 
তোমদে কোমন ঢুমক নো। ফমল ডভোটোেেো অবিে বত হময় র্োমচ্ছ। তোমদে আনুগতয 
িোেিোে ‘দল পবেিতিন’ কেমছ। ে োন্বময় েে পন্থো ও পপুবলে দলগুমলোে বদমক 
েুুঁকমছ। েোজননবতক পবে ণ্ডল িিিত্রই বিভি, ডিই বিভবি কোবটময় ওমঠ কোর্িকে 
িেকোে গঠন বদনবদন দুরূহ হময় প়িমছ। 

িতি োন েোজননবতক দলগুমলোে বনকট এিি েযোমলঞ্জ ড োকোবিলোে ডকোমনো হোবতয়োে 
ডনই। প্রকৃত বিকল্প উদ্ভোিমন অে  তোেো। তোেো দলমকবিক ‘ফোুঁমদ’ িবি। তোমদে 
আদশি লুট হময় ডগমছ ইেোমেে গ্রুপ আে লবিেমদে হোমত। আদমত ডকোমনো 
গণ্তোবন্ত্রক িেকোেই িযয়-বনয়ন্ত্রমণ্ িে  নো। তোেো ঋণ্ বনমচ্ছ, ডদদোেমি খেে 
কেমছ, উচ্চ োত্রোয় কেোমেোপ কেমছ, ফমল িোেিোে অথিননবতক িাংকমটে কিমল 
প়িমত হমচ্ছ। িহু ডদশ ডদউবলয়ো হওয়োে িোেপ্রোমি।  

কদোবেৎ িেকোেগুমলো খেে বনয়ন্ত্রমণ্ে ডেষ্টো কমে থোমক। বকন্তু ি িযো িোমধ অনযত্র। 
বনতোি িো বয়কভোমি িযয়হ্রোমিে উমদযোগ বনমলও ডভোটোেেো ‘ডজমগ’ ওমঠ। তোমদে 
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বিশ্বোি এবট তোমদে ‘অবধকোমে’ হ্তরমেপ! ফমল িো্তরমি ডকোমনো ধেমনে িযয়বনয়ন্ত্রণ্ 
অিম্ভি। অপেবদমক িযয়হুজুগ িমেও প্রোয় িি গণ্তোবন্ত্রক ডদশই ে িধি োন উচ্চ-
ডিকোেত্ব ি িযোয় জজিবেত। জনগমণ্ে িৃহদোাংশ অপোঙ মিয়। িয়স্ক জনমগোষ্ঠীে 
জনযও ডকোমনো গণ্তোবন্ত্রক ডদশই পর্িোপ্ত নীবত প্রণ্য়ন কেমত পোমেবন।  

এটি বললল ম োলিই অত্যুটি হলব নো মে গণত্ন্ত্র বত্ত োলন একটি ধ ত 

হলে উলেলে—আধুটনক মেকযুলোর ধ ত।  

প্রোয় িি গণ্তোবন্ত্রক ডদশই  োত্রোবতবেি আ লোতন্ত্র আে ‘বনয়ন্ত্রণ্তমন্ত্রে’ ভোমে 
নুযব্জ। েোমষ্ট্রে হোত প্রমতযমকে জীিন কুবেগত কমে ডেমখমছ। িূর্িোমলোমকে অধীন 
প্রবতবট িস্তুই েোষ্ট্রীয় আইন ও বনয়ন্ত্রণ্োধীন। প্রকৃত ি োধোমনে পবেিমতি িিবকছুমক 
অবধকতে আইন ও বনয়ন্ত্রমণ্ে  োধযম  কুবেগত কেমতই েোমষ্ট্রে আগ্রহ ডিবশ। 
বকন্তু বনমজে প্রধোন দোবয়ত্ব পোলমন িযথি এিাং অনীহ; শৃঙ্খলো ও আইমনে শোিন। 
অথে আইমনে শোিন এিাং শৃঙ্খলো িজোয় েোখোই জনগমণ্ে দৃবষ্টমত েোমষ্ট্রে  ূল 
কোজ। 

অপেোধ আে লুটপোট লোগো হীন। পুবলশ এিাং বিেোেিযিিো অবনভিেমর্োগয, অথিি 
এিাং ডেত্রবিমশমষ দুনিীবতমত জজিবেত। জনিাংখযোে অনুপোমত  োবকিন র্ুিেোমষ্ট্র 
িতি োমন পৃবথিীে িিমেময় ডিবশ িবি েময়মছ। তোমদে অমনমকই িবি বনতোি 
ডগোমিেোেো টোইপ কোমজে ‘অপেোমধ’। িহু গমিষণ্োয় প্র োবণ্ত ডর্ বনিিোবেত 
েোজনীবতবিদমদে ওপে জনগমণ্ে আিো তলোবনমত বগময় ডঠমকমছ, ইবতহোমিে 
িিিবনম্ন পর্িোময়। িেকোে, েোজননবতক শোিক, এবলটমেবণ্ এিাং আিজিোবতক 
এমজবন্স-িহ আেও র্োেো বনমজমদেমক আইমনে ঊমবি ভোিমত পছি কমে তোমদে 
িযোপোমে জন মন গুরুতে অবিশ্বোি েময়মছ। িহু  োনুষ ভবিষযৎ বনময় হতোশোগ্র্তর। 
তোেো আশঙ্কো কেমছন তোমদে িিোনমদে অবধকতে ডশোেনীয় পবেবিবতমত প়িমত 
হমি। অবভিোিীমদে ‘আে মণ্’ বনজস্ব িাংস্কৃবত হু বকে  ুমখ প়িমি। িোং 
ইবত মধযই জল িহুদূে গব়িময় ডগমছ।  
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গণতাদ্বন্ত্রক দ্বিশ্বাস 

র্বদও গণ্তমন্ত্রে ি িযোিবল এখন িিিজনস্বীকৃত, বকন্তু ডখোদ গণ্তন্ত্র এিাং 
গণ্তোবন্ত্রক পেবতে ডত ন ডকোমনো ি োমলোেনো ডনই িলমলই েমল। আ েো ডর্িি 
ি িযোয় ভুগবছ, ডিগুমলোে জনয ডকউই গণ্তন্ত্রমক দোয়ী কেমছ নো। ডকউই িলমছ 
নো গণ্তন্ত্রই এিি ি িযোে প্রজননমকি। িোং িি ঘেোনোে েোজনীবতবিদেোই— 
েোন, িো ,  ধপন্থী, আ োমদে ি িযোগুমলো ি োধোমনে আশ্বোি বদমচ্ছ, অবধকতে 
গণ্তন্ত্রোয়মণ্ে  োধযম !  

জনগমণ্ে কথো শুনমি  ম ি অঙ্গীকোেোিে হমচ্ছ, জনকলযোণ্মক িযবিগত স্বোমথিে 
ওপে প্রোধোনয ডদমি িমল আশ্বোি বদমচ্ছ। আ লোতমন্ত্রে ে তো খিি কেমি, 
অবধকতে স্বচ্ছতো আনয়ন কেমি, আেও উন্নত ডিিো প্রদোন কেমি, বিমে মক 
পুনেোয় কম িোপমর্োগী কমে তুলমি। বকন্তু তোমদে ডকউই ডখোদ গণ্তোবন্ত্রক প্রবেয়োে 
িম্ভোিযতো বনময় প্রশ্ন তুলমছ নো। তোেো িোং তকি কেমছন ডর্ আ োমদে ি িযোে 
িূত্রপোত অবতবেি স্বোধীনতো ডথমক, অবতবেি গণ্তন্ত্রোয়ণ্ ডথমক নয়। ডপ্রোমগ্রবিভ 
এিাং কনজোমভিবটভমদে  োমে িতি োমন এক োত্র পোথিকয হমচ্ছ—প্রথ  দল 
অবতবেি অথিননবতক স্বোধীনতোয় নোমখোশ, বিতীয় দল উদ বিগ্ন লোগো হীন িো োবজক 
স্বোধীনতো বনময়। বকন্তু আ েো ডর্ িিিগ্রোিী টযোক্স আে িিিিযোপী আইমনে অধীমন 
িিিোি কেবছ ডি কথোটো িলমছন নো। র্বদ অবতবেি অথিননবতক স্বোধীনতো ডথমক 
থোমক, তমি ডকন আ েো স্মেণ্কোমলে িিমেময় ডিবশ কে বদমত হমচ্ছ? র্বদ 
লোগো হীন িো োবজক স্বোধীনতোই ডভোগ কবে, তমি এত এত আইমনে গযো়িোকল 
ডকোমেমক এমলো?  

আিল কথো হমচ্ছ ডখোদ গণ্তমন্ত্রে ি োমলোেনো পবি ো ি োমজ টযোিু, অেলোয়তন। 
এখোমন আঘোত কেো র্োমি নো। গণ্তোবন্ত্রক  ূলযমিোমধে কীেক  ভুল প্রময়োগ হমচ্ছ 
তো বনময় র্তখুবশ িলমত পোমেন, েোজননবতক ডনতোমদে ধুময় বদমত পোমেন। বকন্তু 
ডখোদ গণ্তোবন্ত্রক ‘ ূলযমিোধ’ বনময় প্রশ্ন? ডনো, ডনভোে। এবট িলমল ড োমটই অতুযবি 
হমি নো ডর্ গণ্তন্ত্র এখন ধ ি হময় উমঠমছ—আধুবনক, ডিকুযলোে ধ ি! িোং আপবন 
িলমত পোমেন ভূপৃমষ্ঠে িিিিৃহৎ ধ ি। ব য়োন োে, িুইজোেলযোন্ড, ভযোবটকোন বিবট 
এিাং বকছ ু আেি েোষ্ট্র-িহ ড োট 11বট ডদশ ছো়িো পৃবথিীে িকল েোষ্ট্র এই 
ধ িোনুিোেী, অিত নোম  হমলও। ‘গণ্তোবন্ত্রক ডখোদোয়’ বিশ্বোি ড োটোদোমগ গণ্তোবন্ত্রক 
জোবতেোষ্ট্রপূজোে িোমথ িম্পৃি, 19 শতমকে ঘটনোপ্রিোমহ র্োে জন্ম। প্রভু এিাং েোেি 
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প্রবতিোবপত হময়মছ েোষ্ট্র এিাং পবিত্রত  জোবতে বপতোমদে  োধযম । েোকবে, 
িোিিোন, স্বোিযমিিো, বনেোপেো এিাং বশেোলোমভে আশোয় আ েো গণ্তোবন্ত্রক 
বনিিোেমনে  োধযম  েোষ্ট্রমিবদমত পূজোপোঠ িম্পন্ন কমে থোবক। আ োমদে িমিিোচ্চ 
ঈ োন গণ্তোবন্ত্রক েোমষ্ট্র। আ েো বিশ্বোি কবে এই প্রভু িিিজমনে বহতকেকেণ্ ও 
 ঙ্গলিোধমন িে । ‘বতবন’ পুেস্কোে দোতো, বতবন বিেোেক, বতবন িিিজ্ঞ, বতবন 
িিিশবি োন। এিাং আ েো  মনপ্রোমণ্ কো নো কবে ‘বতবন’ আ োমদে িযবিগত ও 
িো োবজক িকল ি িযোে ি োধোন কমে ডদমিন।   

গণ্তোবন্ত্রক প্রভুে ডিৌির্ি হমচ্ছ বতবন আ োমদেমক িিবকছু দোন কমেন, ডকোমনো 
ধেমনে স্বোথিবেিো ছো়িোই। প্রভুে  মতো েোমষ্ট্রেও ডকোমনো স্বোথি ডনই, িযবিস্বোথি। বতবন 
জনকলযোমণ্ে বনখোদ, বনিঃস্বোথি অবভভোিক। এ নবক বতবন ডকোমনো বিবন য়ও েোন 
নো।  ুিহম্তর বতবন আ োমদে রুবট, রুবজ,  োছ,  োাংি এিাং অনযোনয আহোমর্িে 
ডজোগোন বদময় থোমকন। অিত জনগণ্ এভোমিই ডদমখ থোমক। ডিবশেভোগ  োনুষ 
িেকোেপ্রদে িুমর্োগ-িুবিধোই বিমিেনো কমে। এে জনয কী  ূলয পবেমশোধ কেমত 
হয়, তো ডদমখ নো। কোেণ্ হমচ্ছ িেকোে এত ধুেন্ধেতোে িোমথ ঘুবেময় বফবেময়, 
পমেোেভোমি টযোক্স িাংগ্রহ কমে ডর্ আ জনতো িুেমতই পোমে নো তোমদে আময়ে 
বঠক কতটুকু িেকোে ডখময় ডদয়। ডর্ ন িযিিোপ্রবতষ্ঠোনগুমলোমক  ূলয িাংমর্োজন 
কে (ভযোট) আহেমণ্ে দোবয়ত্ব ডদওয়ো হয়, বনময়োগদোতোমদে দোবয়ত্ব ডদওয়ো হয় 
িো োবজক বনেোপেোকে আদোময়ে, অথিিোজোে ডথমক িেকোমেে গৃহীত ঋণ্ র্োে 
ডশষ ডিোেোটো কে আদোয়কোেীমদে ঘোম়িই েোমপ, একবদন নো একবদন এবট তোমদেই 
পবেমশোধ কেমত হয়। কখমনো জনগমণ্ে অথি হোবতময় ডনয় ইনফ্ল্যোশমনে  োধযম । 
এভোমি জনগমণ্ে কী পবে োণ্ িম্পদ িেকোে িোমজয়োপ্ত কমে বদমচ্ছ তো ডটেই 
পোওয়ো র্োয় নো।  

এই বিশ্বোমিে বিতীয় কোেণ্ হমচ্ছ িেকোমেে ক িকোমণ্ডে ফলোফল দৃশয োন ও 
ইিীয়গ্রোহয। বকন্তু র্বদ িেকোে জনগমণ্ে অথিগুমলো হোবতময় নো বনত, তমি কী 
ঘটত, তো অদৃশয। ডিই টোকোগুমলো বদময় কী কী কেো ডর্ত িো কেো উবেত, ডিিি 
অনোমলোবেত। জনগমণ্ে পয়িোয় বনব িত ডজট ফোইটোে বি োনগুমলো ডতো দৃশয োন, 
বকন্তু র্ুেবি োমন বিবনময়োগ কেমত বগময় আেও কী কী গুরুত্বপূণ্ি খোমত অথিিযয় 
কেো র্োয়বন, তো দৃশযপমট অনুপবিত।  

গণ্তোবন্ত্রক বিশ্বোি এত দৃঢ়ভোমি বশক়ি ডগম়ি িমিমছ ডর্, গণ্তন্ত্র এখন 
েোজননবতকভোমি িবঠক ও স্বনবতক িিবকছুে প্রবতশমে পবেণ্ত হময়মছ। গণ্তন্ত্র 
 োমন স্বোধীনতো (ডভোট প্রদোমনে স্বোধীনতো), ি তো (িিোে ডভোট ি োন  ূলযধোেণ্ 
কমে), িো য (িিোই ি োন), ঐকয (আ েো িিোই ব মল ডভোমটে  োধযম  
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ঐকযিেভোমি বিেোি বনবচ্ছ) ও শোবি (গণ্তন্ত্র কখমনোই অননবতক-অনযোর্য র্ুে 
শুরু কমে নো)! এ ডেমত্র গণ্তমন্ত্রে বিপেীত হমচ্ছ স্বস্বেতন্ত্র িো একনোয়কতন্ত্র। 
দুবনয়োয় র্ো-বকছ ু বনিনীয়, িিবকছুে জনয স্বস্বেতন্ত্র দোয়ী; স্বোধীনতোে অভোি, 
অিো য, র্ুে এিাং অবিেোে।  

১৯৮৯ িোমল বনও-কনজোমভিবটভ বেিক ফ্রোবন্সি ফুকুইয়ো ো ডতো তোে বিখযোত 
েেনো ‘দয অযোন্ড অি বহমেোবে’ডত দোবি কমে িমিমছন ডর্ আধবুনক পবি ো 
গণ্তোবন্ত্রক পেবত হমচ্ছ  োনিজোবতে েোজননবতক বিিতিমনে িমিিোচ্চ েূ়িো! তোে 
ভোষোয়—‘ োনি-িেকোে িো বহউ যোন গভম িমেে েূ়িোি রূপ বহমিমি িতি োমন 
আ েো পবি ো বলিোমেল ডেম োমেবিে (উদোেননবতক গণ্তন্ত্র) বিশ্বোয়ন ডদখমত 
পোবচ্ছ!’ এক োত্র শয়তোমনে েযোলোেোই এেক  পবিত্র বিশ্বোমিে বিরুমে কথো িলোে 
দুিঃিোহি ডদখোয়; িন্ত্রোিী, েে পন্থী এিাং ফযোবিেেো।  

গণ্তন্ত্র : িিিিাংহবতিোদ (কোমলবিবভজ )  

এই িইময় আ েো  ূলত গণ্তোবন্ত্রক ডখোদোে (গে অি ডেম োমেবি) বিরুমে কথো 
িলি, বিমশষত জোতীয় িাংিদীয় গণ্তন্ত্র। ডছোট ক ুযবনবট, ডছোট ডছোট 
অযোমিোবিময়শন-িহ বকছ ুডেমত্র গণ্তোবন্ত্রক বিেোি গ্রহণ্ প্রবেয়ো র্বদও উপকোেী, 
বকন্তু জোতীয় িাংিদীয় গণ্তন্ত্র র্ত নো উপকোেী তোে ডেময় ডঢে ডিবশ েবতকে। 
অথে পবি ো প্রোয় িি ডদশই িাংিদীয় গণ্তোবন্ত্রক। আ োমদে র্ুবিতমকিে  ূল 
পময়ে হমচ্ছ—িাংিদীয় গণ্তন্ত্র অননবতক। আ লোতন্ত্র ও িবিেতোে িোহক। 
স্বোধীনতো, িোিলম্বন ও উদয তো িযোহতকোেী। এবট অবনিোর্িভোমিই বিমিষ, 
হোনোহোবন, অনবধকোেেেিো, জ়িতো, আ়িষ্টতো এিাং অপেময়ে েোবলকোশবি। দোবয়ত্ব 
পোলমন েোজননবতক িযবিবিমশমষে িযথিতো, ভুল দমলে ে তো গ্রহণ্ িো অনয 
ডকোমনো কোেমণ্ নয়; িোং এজনয ডর্ ডখোদ শমষিমতই েময়মছ ভূত। গণ্তোবন্ত্রক 
বিমে  ডর্ভোমি কোজ কমে, ডিবটই ত্রুবটপূণ্ি।  

গণ্তমন্ত্রে প্রধোন পবেেয়বেহ্ন হমচ্ছ—ি োজ পবেেোবলত হমি জনগণ্ বিেোমি। 
তোমদে বিেোিই েূ়িোি। বভন্ন ভোষোয়, আ োমদে িিবকছ ুআ েোই বিেোি ডনি, 
ডর্ৌথভোমি। কী পবে োণ্ টযোক্স উিুল কেো হমি, েোইল্ডমকয়োমে কত িযয় হমি, 
িৃেোেম  র্োমি কত, কত িছে িয়ি হমল  দ বগলমত শুরু কেমি, বনময়োগদোতোেো 
ক িেোেীমদে কতটুকু ডপনশন ডদমি, পমণ্যে ওপে কী ডলমিল লোগোমনো হমি, স্কুমল 
বশেোথিীেো কী বশখমি, উন্নয়নখোমত কত টোকো িযয় হমি, নিোয়নমর্োগয এনোবজি িো 
ডখলোধুলোে িোমজট কত হমি, নোেগোন আে িোদযদমল কত র্োমি, িোে  োবলক তোে 
 মদে িোে কীভোমি েোলোমি, ডগেেো ডভতমে িমি বিগোমেট ফুুঁকমত পোেমি বক নো, 
ঘেিোব়ি কীভোমি বনব িত হমি, িুদহোে কতটুকু হমি, অথিনীবতমত কী পবে োণ্ অথি 
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িোকুিমলশন হমি, িযোাংকগুমলো ডদউবলয়ো হময় ডগমল কেদোতোমদে পয়িোয় ডিইল 
আউট কেো হমি বক নো, ডক বনমজমক েোিোে িমল পবেেয় বদমত পোেমি, ডক 
হোিপোতোল েোলোমনোে ডর্োগয, জীিমনে ঘোবন টোনমত টোনমত ক্লোি হময় ডগমল  োনষু 
বনমজমক ড মে ডফলোে অবধকোে থোকমি বক নো, কখন এিাং কী শমতি েোষ্ট্র র্ুমে 
জ়িোমি—িি আ েো বিেোি ডনি। িবিবলতভোমি, ব মলব মশ। গণ্তমন্ত্র এই 
িিগুমলো এিাং এেক  আেও হোজোমেো বিেোি ডনওয়োে কথো জনগণ্।  

ফমল ডদখো র্োমচ্ছ িাংজ্ঞো অনুর্োয়ী গণ্তন্ত্র একবট ‘িিিিাংহবত ূলক’ িো 
কোমলবিবভে বিমে । ডপছমনে দেজো বদময় ডদখমল এবটই ডিোশযোবলজ । 
গণ্তমন্ত্রে ডপছমন  ূল ধোেণ্োটো হমচ্ছ শোেীবেক, িো োবজক ও অথিননবতক ি ্তর 
ক িকোমণ্ডে গুরুত্বপূণ্ি বিেোিগুমলো জনগমণ্ে  োধযম  িবিবলতভোমি গ্রহণ্ কেো 
ভোমলো এিাং এবটই কো য। জনগণ্ তোমদে পে ডথমক িাংিমদ প্রবতবনবধ ডপ্রেণ্ 
কমে, বভন্ন অমথি েোষ্ট্রমক তোমদে পে হময় এই ি ্তর বিেোি গ্রহমণ্ে দোবয়ত্ব প্রদোন 
কমে। অথিোৎ গণ্তমন্ত্র ডগোটো ি োজিযিিো েোষ্ট্র ুখী। ডি ডেমত্র গণ্তন্ত্র  োনিজোবতে 
েোজননবতক বিিতিমনে অবনিোর্ি ও িমিিোচ্চ েূ়িো—এবট একবট বিভ্রোবিকে দোবি। 
িোং গণ্তমন্ত্রে অবত িাংকীণ্ি েোজননবতক প্রকোশ লুবকময় েোখোে জনয প্রেোবেত 
বনছক ডপ্রোপোগোন্ডো, ব থযো ছদ্মোিেণ্। এই েোজননবতক িযিিোে পর্িোপ্ত ডর্ৌবিক 
বিকল্প েময়মছ। বিকল্পগুমলোে একবট হমচ্ছ বফ্রে । বভন্নশমে বলিোমেবলজ । শমেে 
ক্লোবিকযোল অথি অনুর্োয়ী। িতি োমন পবিম  বলিোমেবলজ  িম্পূণ্ি বভন্ন অমথি 
িযিহৃত হমচ্ছ।  

এই বফ্রে  িো স্বোধীনতো গণ্তমন্ত্রে  মতো নয় এিাং তো অদৃষ্টপূিিও নয়। ধরুন, ডকউ 
তোে কোপ়িমেোপম়িে জনয কত টোকো িযয় কেমি এবট বক আ েো িমি 
‘গণ্তোবন্ত্রকভোমি’ বিেোি বনই? আব  ডকোন িুপোে োমকিমট র্োি? অিশযই নয়। 
িিোই র্োে র্োে পছি মতো বিেোি ডনয়। এিাং এই বফ্রে  অি েময়জ খুি 
ভোমলোভোমি কোজ কেমছ। তোহমল ডর্িি বিেোিগুমলো গণ্তোবন্ত্রকভোমি বনবচ্ছ ডি 
ডেমত্র ডকন এবট কোজ কেমি নো? আ োমদে কোমজে ডেত্র, স্বোিযমিিো, ডপনশন 
ডথমক শুরু কমে অনযোনয বিষয় ডকন গণ্তোবন্ত্রকভোমি বিেোি বনমত হমি?  

এ ন বক হমত পোমে নো ডর্ গণ্তোবন্ত্রকভোমি আ েো ডর্িি বিেোি বনবচ্ছ, 
অথিননবতক-িো োবজক িি বিেোিই েোষ্ট্র কতৃিক িো েোমষ্ট্রে  োধযম  ডনওয়ো হমচ্ছ, 
এবটই আ োমদে ি োমজে িি অিুিতোে জনয দোয়ী? এবট িিবকছুে অিবনিবহত 
কোেণ্ হমত পোমে নো? আ লোতন্ত্র, িেকোমেে অনবধকোেেেিো, পেজীিীতো, 
অপেোধ, দুনিীবত, ডিকোেত্ব,  ুদ্রোস্ফীবত, বশেোে বনম্ন োন ইতযোবদ গণ্তমন্ত্রে অভোমি 
স্বতবে হয়বন; িোং গণ্তমন্ত্রে কোেমণ্ স্বতবে হময়মছ— এটো বক অিম্ভি বকছু?  
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এই িইমত এবটই আ েো আপনোমক ডেোমখ আঙুল বদময় ডদবখময় বদমত আগ্রহী।  

িইবট বতনভোমগ বিভি। প্রথ  ভোমগ আ েো ‘িাংিদীয় গণ্তোবন্ত্রক ডখোদোে’ ওপে 
আ োমদে আিো ও বিশ্বোি বনময় আমলোেনো কমেবছ। আে 10টো ধম িে  মতোই 
গণ্তমন্ত্রে বকছ ু বনজস্ব ‘বিশ্বোি’ েময়মছ। েময়মছ বকছ ুঅন্ধবিশ্বোি; র্ো িিোই বিনো 
প্রমশ্ন, বিনো বিধোয় অম োঘ িতয িমল ড মন বনময়মছ। গণ্তমন্ত্রে ১৩বট ব থ িো 
কুিাংস্কোমেে আদমল আ েো তো ডপশ কেি।  

বিতীয় ভোমগ গণ্তোবন্ত্রক পেবতে িো্তরি, িযোিহোবেক ও প্রোময়োবগক কুফল বনময় 
আমলোেনো কেি। আ েো ডদবখময় ডদমিো ডকন গণ্তমন্ত্রে অবনিোর্ি গিিয— 
িবিেতো, অদেতো এিাং অবিেোে। তৃতীয় ধোমপ আমলোেনো কেি গণ্তমন্ত্রে বিকল্প 
বনময়। স্বোয়েশোিন, বিমকিীকেণ্, িোনীয় িেকোে ও বভন্নতোে ওপে বভবে কমে 
নতুন বিমে  দোুঁ়ি কেোি।  

িতি োন িাংিদীয় গণ্তোবন্ত্রক পেবতে ি োমলোেনো িমেও আ েো ভবিষযৎ বনময় 
আশোিোদী। র্োেো হতোশোিোদী, তোমদে হতোশোে একবট কোেণ্ হমচ্ছ তোেো িতি োন 
বিমে মক বেেিোয়ী বিমিেনো কেমছ, আকষিণ্ীয় বিকল্প দোুঁ়ি কেোমনোে কথো ভোিমছ 
নো। তোেো ডদখমছ—িেকোে তোমদে জীিন বনয়ন্ত্রণ্ কেমছ, তোেো িেকোেমক বনয়ন্ত্রণ্ 
কেমত পোেমছ নো। তোমদে িো মন এক োত্র বিকল্প হমচ্ছ েোইবনজ  মেমলে 
বেমিটেবশপ িো একনোয়কতন্ত্র, জোতীয়তোিোদ বকাংিো েে পন্থো। এখোমনই তোেো ভুল 
কেমছ। গণ্তন্ত্র ডকোমনোভোমিই স্বোধীনতো নয়। এবট বনছক স্বস্বেতমন্ত্রে বভন্নরূপ; 
িাংখযোগুরু এিাং েোষ্ট্রীয় স্বস্বেতন্ত্র। এবট িুশোিন, ি তো, িাংহবত এিাং শোবিে 
প্রবতশেও নয়। জোে ডধোুঁকো।  

আজ ডথমক  োত্র ১৫০ িছে পূমিি নোনো কোেমণ্ অবধকোাংশ পবি ো েোমষ্ট্র গণ্তমন্ত্রে 
জন্ম হয়। তখন ডর্ কোেমণ্ই জন্ম হময় থোকুক নো ডকন, এখমনো িাংিদীয় গণ্তমন্ত্রে 
ঘোবন টোনোে ডকোমনো ডর্ৌবিকতো ডনই। এবট এখন আে কোজ কেমছ নো। নতুন কমে 
ভোিোে ি য় এমিমছ। উৎপোদনশীলতো এিাং িাংহবত গণ্তোবন্ত্রক স্বস্বেতমন্ত্রে  োধযম  
বনয়ন্ত্রণ্ নো কমে, জনগমণ্ে পোেস্পবেক স্বতিঃস্ফূতি িম্পমকিে  োধযম  বনণ্িীত হওয়ো 
দেকোে।  
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