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jÆQ_Â 
bÂpgÂÈ]Èh গণতািntক jfLÂf båbÿÜÂ HLÃV ]ÅqMS_LcÂÈb AbÿÜÂn HÈj ÈWÈLÈRy Hf S_å AÂdfÂ LM_J 
ÈLÂ_ båÃ˜ÈL, LM_J ÈLÂ_ ÈNÂ»ÄÈL ]ÂnÄ LfÃR, LM_J jÂdÃNçLcÂÈb Ã_ÈSÈ]fÈL ]ÂnÄ LÈf bgÃR Èe 
AÂdfÂ NZ[ÈŒíf S_å E`ÈeÂNÄ _C, AÂdfÂ ]Å_ÄËÃ[bÂS, AÂdfÂ AÃhÃš[, AÂdfÂ MÂfÂ`, C[åÂÃ]y ÃL‡Å 
AÂ‘ÑeË kC HC ÈcÈb Èe ÈLE bgÈR _Â Èe NZ[ÈŒíf _ÂÈd Èe রাT `‹ÞÃ[ÈL AÂdfÂ AÂ]hË ÃkÈjÈb ÃQ‡Â 
LfÃR [ÂfJ ÈLÂ_ È]Âi \ÂLÈ[ `ÂÈfy ২০, ৩০  বা ৫০ বছর আেগ িক আমরা eতটা খারাপ িছলাম? AÂÃd 
dÈ_ LÃf dÂ_Åi ÃkÈjÈb AÂdfÂ bÂPÂgÄfÂ H[ MÂfÂ` kÈ[ `ÂÃf _Ây [ÂkÈg ç̀LÇÃ[f ÿâÂcÂÃbL Ã_nÈd H 
SÂÃ[ kÂSÂf bRf ÃVÈL \ÂLÈ[ `Âf[ _Â, b¼ AÂÈNC Ã_Ã‘Ñks kÈn Èe[y N[ 50/60 bRÈf [Ç[Än 
ÃbÈ‘âf È]h›ÈgÂ K`Ã_ÈbÃhL[Âf kÂ[ È\ÈL dÅ̃  kÈnÈR, Hbp eÂfÂ NZ[ÈŒíf H `‹ÞÃ[f `È\ QgÂf ÈQºÂ 
LfÈR jb›ÈgÂÈ[C LdÈbhÄ ç̀Ân HLC AbÿÜÂ QgÈR, bÂpgÂÈ]Èhf AbÿÜÂÃV HLVÅ QfÈdy Hd_ÃL গণতেnt 
আপাতঃসফল `Â‘ÑÂÈ[åf ^_Ä J ÃhÈ�àÂ_ß[ ÈLÂ_ ÈLÂ_ È]ÈhJ fÂSÉ_Ã[L ]g›ÈgÂf dÈ^å TNlÂ ÃbbÂ] 
ÈbÈl eÂJnÂf J ÃbQÂf båbÿÜÂÈL ]gÄn `çcÂÈb Ã_Èn AÂjÂf båÂ`Âf›ÈgÂ gšå LfÂ eÂÈ†Òy [Â RÂlÂ 
[ÂÈ]f dÈ^å ÈLÂ_ ÈLÂ_ È]h Ã_ÈSf S_å AÂ`Â[q]ÇÃºÈ[ cÂg kÈgJ an দেশর তথা ÈNÂVÂ Ç̀Ã\bÄf S_å 
Ãb`eËn ÈXÈL AÂ_ÈRy AÂS Èe_ ÈNÂVÂ Ç̀Ã\bÄC ^ÄÈf ^ÄÈf A_ÂbÂjÈeÂNå HL `ÃfÃÿÜÃ[f Ã]ÈL HÃNÈn 
QÈgÈRy   

দায়ী ক? 
AÂÃd dÈ_ LÃf AÂSÈL bÂpgÂÈ]Èh Èe ]ÅqMS_L `ÃfÃÿÜÃ[f EŠb kÈnÈR, Èe jÄdÂkÄ_ ]Å_ÄËÃ[ J jŒíÂj 
È]MÈ[ `ÂÃ†Ò, ÃbbÂ]dÂ_ fÂS_ÄÃ[Ãb]È]f Èe A_ÃcÈ`ç[ QÃf« J AÂQfZ È]MÃR [Âর জn দায়ী কেয়কিট 
মৗিলক িবষয়, নীেচ যা তুেল ধরার চ া করিছ। 

১। রাTেক ‘গভণেম ট’ িহেসেব িচnা কের তার হােত সব kমতা aপণ eকিট aনাকাি ত aবsার সৃি  কের। e 
ব বsায় িকছু মাnষ aপরেদর uপর ‘গভণ’ বা শাসন কের। শাসন থাকেলi সখােন শািসত থাকেব, শাসন kমতা 
ব বহার কের শাষণ হেব, িবচাের বষম  হেব, dনীিত হেব, মাnেষ মাnেষ বষম  সৃি  হেব। pাচীন কােলর রাজ 
রাজড়ােদর যেথ  শাসন থেক বর হেয় eেলo আমরা রাজতেntর মাড়ক থেক বিরেয় আসেত পাির িন। গণতেntর 
gীক নােমর iংেরজী pিতশb হে , ‘ ডেমােkসী’ - aথ জনগেণর kমতা। aথাৎ রাজার বদেল জনগণ সখােন 
শাসন করেব। িকnt বাsেব তা তা সmব নয়, তাi eেkেt eকিট িনবাচেনর মাধ েম িকছু মাnষেক রাT kমতায় 
বিসেয় দয়া হেয়েছ, িকnt রােTর আর সব পdিত মূলত: eকi থেকেছ। ফেল e িনবািচত ব িkরা e ব বsার 
চিরেtর কারেণi হেয় পড়েছন “নব  রাজা”, যারা িনেজেদর o কােছর মাnষেদরেক িনেয় eকিট নতনু ‘eিলট’ 
গা ীর জn িদে ন, আর তা িদন িদন মাnেষর বষম  বািড়েয় িদে । আর দেশর সব মাnেষর রাজৈনিতক o 
aথৈনিতক kমতা eকসােথ কের হােত পেল য কান গা ী বা দল aসীম kমতাধর হেয় oেঠ, তা eদলi হাক 
বা oদলi হাক।  

আবার পঁাচ বছর পর পর িনবাচেনর মাধ েম ‘গভণ’ করার kমতা নতুন কের দয়ার ব বsায় িহেত িবপরীত হেয়েছ। 
kমতা aসীমকাল ধের রাখাটাi হেয় যায় pিতিট দেলর eকমাt িচnা, e জn সারা দেশর মাnষেক যমন কেরi 
হাক িনেজর দেলর পেk ভাট দয়া িনি ত করার জn ঘুষ, ভয়, ভীিত, সntাস, হত া যা দরকার, সবi দলgেলা 
করেব। দেশর সব pিত ানেকi স িনেজর দেলর sােথ িনেয়ািজত করার চ ায় থাকেব। eর ফেল সাধারণ 
জনগেণর sাধীনতা কবল নােমi, আসল sাধীনতা ভাগ করেব কবল kুd eক eিলট গা ী। বাকীেদরেক e eিলট 
গা ীর সবাদাস িহেসেবi কানভােব িটেক থাকেত হেব। তাi বাংলােদেশর, তথা সমs পৃিথবীর বাsব aিভjতা 



থেক বলা যায়, আbাহাম িল ন ভুল বেলিছেলন, কথািট হেব  ‘Democracy of the Elites, by the Elites, 
for the Elites’, সাধারণ জনগেণর জn নয়। 

২। eকিট মানব সমাজ unত হয় তখনi যখন pেত ক সদsi িনেজর gণাgণ o দkতার unিতর জn সবসময় 
চ া কের যায়, িকnt aপরেক িনেজর থেক বড় িহেসেব দেখ, সmান কের, িব াস কের। িবনয়, পারsিরক সmান 
o িব াস, egেলা মানিবক gণাবলী, যা unত মানব সমােজর মৗিলক চািহদা। িকnt িনেজেক aেnর থেক ভাল o 
বড় িহেসেব িচnা করা, eবং ঘাষণা িদেয় তা pমাণ কের দয়ার চ া aহংকার eেন দয়, িভতেরর প tেক uসেক 
দয়। aথচ, ডেমােkসীর িবদ মান ব বsায় িকnt তাi করেত হয়, িনেজেক যাগ তর িহেসেব ঘাষণা িদেয় িনেজর 
পেk ভাট চাiেত হয়, eকিট মাnষেক মানিবক gণাবলী থেক নািমেয় িনেয় তােক দেশর নতা বানােনা হয়। তাi 
তা sাভািবকভােবi লাগামহীন pিতেযািগতা, aিব াস o িহংসা-িবেdষ eর জn দয়। তাi গণতnt বা ডেমােkসীর 
pচিলত ব বsায় থেক আমরা কখনo unত মাnেষর সমাজ পাব না। আবার দেশ যাগ  নতৃt দয়ার মত aেনক 
unত মাnষ থাকেলo িনেজ ঘাষণা িদেয় ভাট চেয় e িনবাচনী ব বsায় কখেনাi তারা িনেজেক দঁাড় করােবন না। 
আর পারsিরক aিব ােসর e গণতnt eভােব চলেত থাকেল দেশ যাগ  o ভাল মাnেষর সংখ া িদন িদনi কমেত 
থাকেব যা দেশর o সমােজর জn ভাল নয়।  

৩। AÂdÂÈ]f kÂSÂf bRÈff ÃhšÂ - ‘HL[ÂC bg, ÃbÈcÈ] `[_’y A\Q NZ[ÈŒíf _ÂÈd È]Èhf dÂ_ÅiÈL 
]Èg ]Èg Ãbc˜ LÈf AÂdfÂ H ÃhšÂf EÈ�ÖÂ Ã]ÈL QgÃR। (তেব পির ার হoয়া দরকার, য বাকশােলর মত 
eকদলীয় ব বsা িকnt eকতা নয়। eক দলীয় ব বsা আসেল dিট দেলর জn দয় - যারা ঐ দেলর anসারী, আর 
যারা anসারী নয়। eকতা আনেত পাের সmূণ িনদলীয় eকিট ব বsা যখােন pিতিট ব িkর sাধীনতা akুn থােক।) 

৪। দলীয় ব বsায় িনেজ িনেজর পেk ভাট চেয় গভণেমে টর kমতায় আসার সােথ সােথ মাnেষর িভতেরর য 
প t বিরেয় আেস তােক বােগ রাখার জn আমরা আবার কতgেলা রাজৈনিতক দশন o পdিত তরী কেরিছ। 
যমন বলিছ, িনর শু šd[Â dÂ_ÅiÈL ]Å_ÄËÃ[bÂS LÈf È[ÂÈg, [ÂC jfLÂfÄ ]gÈL ÈQL H° båÂgÂ± LfbÂf 
S_å, aথাৎ [Âf dনীিত o kমতার িলpােক jk_Än `eËÂÈn fÂMÂf S_å ÃbÈfÂ^Ä ]g \ÂLÈ[ kÈby A\ËÂo 
দলীয় গণতািntক båbÿÜÂ dনীিতেক gহণেযাগ  ধের িনেয় eকিট সহনীয় পযােয় রাখার কথা বেল। AÂÃd dÈ_ LÃf 
]Å_ÄËÃ[f jk_Än `eËÂn bÈg ÃLRÅ È_Cy [ÂkÈg Èe eÂf C†ÒÂ d[ jk_Än `eËÂn ÃbÈbQ_Â LÈf È_Èby eÂfÂ 
šd[Ân \ÂLÈb [ÂfÂ ÃbhÂg ÃbhÂg ]Å_ÄËÃ[ LÈfJ kn[ cÂbÈb Èe [ÂfÂ jk_Än jÄdÂf dÈ^å \ÂLÈR, 
A\Q bÂCÈff Èe LÂfJ ]ÇÃºÈ[ [Â kn[ jÄdÂkÄ_ dÈ_ kÈby AÂdÂÈ]f È]Èhf C]Â_ÄpLÂf OV_ÂbgÄ [ÂfC 
CÃ�[ È]ny `« `Ã«LÂf RÃbÈ[ È]MÂ eÂn Èe ÃbhÂg ÃbhÂg ]Å_ÄËÃ[f S_å ÈNça[Âf kÈgJ H ^fÈZf 
dÂ_ÅÈifÂ kÂjÈR_, SnjÆQL ÃQks È]MÂÈ†Ò_y আর িনেজেদর sােথর জায়গায় সরকারী দল o িবেরাধী দল eকt 
হেয় যায়, আর বিল হয় দেশর সাধারণ জনগণ। সাংসদেদর জn lিবহীন দামী গাড়ী, আয়কর িবহীন আয়, বড় 
বড় ট ডার, eসেবর kেt িবেরাধীদেলর কান চক e ড ব ালাn তা চােখ পেড় না। গণতািntক সভ  দেশর 
uদাহরণ বৃেটেনর সাংসদেদরo iদানীংকার ব িkগত dনীিতর খবর আমরা পেয়িছ। 

৫। uপেরর আেলাচনায় দখা যায় য রাTীয় গভণেমে টর kিkগত šd[Â o দলীয় গণতািntক ব বsায় 
sাভািবকভােবi সরকারী দলেক িব াস করা যায় না, যার জn চক e ড ব লােnর কথা বলা হেয়েছ। aথাৎ, e 
ব বsার  dÆg ]hË_C kÈ†Ò dÂ_ÅiÈL AÃb‘âÂj, যা আরo aিব াস o aনাsার জn দয়। SÄb নর AÃcŸ[Âf 
AÂÈgÂÈL বলা যায়, Èe båÃ˜ Ãb‘âÂj fÂMÈ[ QÂn, cÂg \ÂLÈ[ QÂn, [Âf S_å AÃb‘âÂj bÂ A_ÂÿÜÂf E`f 
ÃcÃ© ত É[fÄ পািরবািরক, সামািজক বা রাTীয় ব বsায় QgÂ LÃW_y Èe Ãb‘âÂj c� কের, ]Å_ÄËÃ[ কের, [ÂfC 
AÂ`Â[q SnSnLÂf চেল সখােন। aÈg ভাল dÂ_ÅÈif jpMåÂ কবলi কমেত থােক – গত ২০, ৩০ বা ৫০ 
বছেরর aিভjতায় তাi িক দখিছ না? 

পা াত  কন পারেছ মেন হয়? 
AÂdÂf dÈ_ kn `çQÃg[ NZ[ÈŒíf Abhå�ãÂbÄ MÂfÂ` Ã]L›ÈgÂ bÂpgÂÈ]শ সহ তৃতীয় িবে  e[VÂ `çLÂh 
È`ÈnÈR পা ােত র unত দশgেলােত তমন `Ân Ã_y Hf d eকিট িবেশষ কারণ, যা আমার চােখ ধরা পেড়েছ,  
তা নীেচ তুেল ধরিছ।  



১। unত দশgেলার সবgিলi শীতpধান দশ, বা তার বািসnারা শীতpধান দশ থেক eেসেছ। বঁাচার জn 
eকসময় তােক সীল, িতিম, ভালুক iত ািদ িশকার করেত হেয়েছ, egেলার মাংস খেত হেয়েছ, চামড়া গােয় িদেত 
হেয়েছ। eকার পেk e িশকার সmব হেতা না, eকজেনর নতৃেt দল বঁেধ তােদরেক e কাজ করেত হেতা। e 
aবsা তােদর মেধ  eক ‘group survival instinct’ তরী কের যার ফেল পারsিরক আsা, আর নতৃেtর uপর 
আsা তােদর মেধ  pচ ড, বলেত গেল তােদর রেk তা িমেশ আেছ, হাজার বছেরর িববতেনo যার তমন পিরবতন 
হয় িন। যুkরােজ  বশ িকছু বছর থাকাকলীন সমেয় e িবষয়িট আিম লk  কেরিছ। iদানীং d িতন বার al 
সমেয়র জn আেমিরকায় যাoয়ার sেযাগ পেয় সখােন e আsার িবষয়িট আরo বশী বেল মেন হেয়েছ আমার। 
মেন হেয়েছ গাটা আেমিরকা যুkরাT যন eকিট িবশাল Tাiব বা গাt, পারsিরক আsা, eবং নতার pিত আsা 
তােদর pচ ড, িকnt আেমিরকার বাiের গাটা পৃিথবীর িবষেয় স আবার pচ ডভােব uদাসীন।  

aপর িদেক ততৃীয় িবে র দশgেলা gী ম ডলীয়, সখােন গােছর ফল-মূল খেয়, কানভােব পাতা বা িকছু eকটা 
গােয় িদেয় eক ব িkর পেk eকা বঁেচ থাকা সmব। যার কারেণ eখােন পারsিরক আsা তমন শিkশালী হেয় 
oঠার pেয়াজন হয় িন। ব িk sাধীনতার িবষয়িট eখােন pবল। pেত েকi য কান aবsার িনজs িবে ষণ কের 
িসdাn নয়ার চ া কের।  

আমার uপেরর aবজারেভশেনর সপেk খুব সাধারণ eকিট uদাহরণ টেন আনেত চাi। পা ােত র রাsায় গাড়ীর 
লmা লাiন বঁেধ গেলo তারা হণ দয় না। কারণ pেত েকi মেন কের য সামেনর গাড়ীর Dাiভােরর ধীের চলা বা 
থেম যাoয়ার িপছেন িন য় কান কারণ আেছ। aথাৎ pেত েকi তার সামেনর Dাiভােরর িবে ষণ kমতা o 
িবচkণতার uপর আsাশীল। aপর িদেক ততৃীয় িবে  eকi aবsায় pিতিট গাড়ী সেজাের হণ িদেত থােক। eর মূল 
কারণ হে  য সামেনর Dাiভােরর িবে ষণ kমতা o িবচkণতার uপর eখােন আমরা আsাশীল নi। pেত েকi 
ভািব য আিম সামেনর গাড়ীর aবsােন থাকেল িকছু eকটা কের বিরেয় যেত পারতাম, িকnt স পারেছ না।  

pচিলত গণতািntক ব বsা যেহতু মাnেষর মেধ  পারsিরক aিব াস ঢুিকেয় দয়, যার িবষেয় uপের ঈি ত কেরিছ, 
তাi তা তৃতীয় িবে  িবদ মান dবল পারsিরক আsা o িব াসেক খুব সহেজ ভে  িদে । aপর িদেক পা ােত র 
মাnেষর রেk িমেশ থাকা পারsিরক আsা o িব াসেক ভে  িদেত eকi গণতািntক ব বsার aেনক সময় লাগেব। 
eর মাধ েম আিম e কথািটi বলেত চাি  য pচিলত গণতািntক ব বsায় পারsিরক aিব াস ঢুিকেয় দয়ার eকিট 
uপাদান আেছ, আর সিটi বাংলােদশ তথা তৃতীয় িব েক তাড়াতািড় নীেচর িদেক িনেয় যাে । আর তাi তথাকিথত 
e গণতািntক ব বsা থেক বিরেয় না eেল ভিব েত আরo নীেচ নামােব।  

২। পা ােত র শীেতর দেশ বঁেচ থাকার জn তােদরেক িবিভn uপায় udাবন করেত হেয়েছ, eজn আkমনাtক 
(a ােgিসভ) মানিসকতার িবকাশ হেয়েছ, pযুিkেত unিত eেসেছ। যুেdর pযুিk unয়ন কের তারা uপিনেবশ তরী 
কের িনেজেদর ধন সmদ বািড়েয় িনেয়েছ, আর e dেয় িমেল সখােন eেসেছ িশl িবpব, যার মাধ েম দেশর 
মাnেষর কম সংsান কের eকিট শk aথৈনিতক aবsােন যেত পেরেছ। গণতnt স সব দেশ িবকিশত হেয়েছ e 
aথৈনিতক aবsায় যাoয়ার পর। তাi নতুন রাT ব বsা িনেয় পরীkা িনরীkা করেত িগেয় যিদ aথৈনিতক কান 
kিত হয় তা পুিষেয় নয়ার মত যেথ  aবকাশ আেছ তােদর। an িদেক তৃতীয় িবে র দশgেলা ঔপিনেবিশকতার 
িশকার হেয় aথৈনিতকভােব ংেসর aবsােন আেছ। য মাnষিট কান ভােব নাকিট পািনর uপের তুেল বnার 
তােড় ভেস চেলেছ, তার পরীkা িনরীkার তমন sেযাগ নi। eকিট ভুল পdিত তােক al সমেয়i ডুিবেয় 
দেব। তাi পা ােত র গণতnt িনেয় পরীkা িনরীkা করেত িগেয় তৃতীয় িব  আজ ডুেব যেত r কেরেছ। বশ 
কেয়কিট দশ আজ ব থ রােTর aবsােন চেল গেছ।  

গণতেnt ততৃীয় িব  ব থ কন? 
eকিট p  sাভািবকভােবi আেস, তাহেল তৃতীয় িবে র দশgেলা িক সব ব থ রােT পিরণত হেব? আিম মেন কির, 
হঁ া, তাi হেব যিদ আমরা জার কের পা ােত র গণতnt স সব দেশ চালু করেত চাi। িকnt যিদ তৃতীয় িবে র 
মাnেষর চিরেtর িদকgেলা ভালভােব যাচাi কের তার uপেযাগী িবকl রাT ব বsা চালু করেত পাির, তেব e 
আধুিনক যুেগo তারা আবার জেগ uঠেত পারেব। eকিট uদাহরণ িদেল কথািট হয়ত পির ার হেব। মেন কrন 
আমার eক সnান সািহেত  ভাল, eিদেকi তার ঝঁাক। িকnt আিম  তােক জার কের িবjান বা গিণত পড়েত বাধ  
করলাম। sাভািবকভােবi দখা যােব স পরীkায় খারাপ করেছ। আিম যিদ তােক বাঝার চ া না কের কবল বকা 
ঝকা করেত থািক, দখা যােব স আরo খারাপ করেছ, তার আt িব াসi ন  হেয় যােব। আবার বকাঝকার মাtা 
যিদ বেড় যায়, eমনিক মারধেরo চেল যায়, তখন আমার ভেয় স পরীkায় নকল করার চ া করেব, aথাৎ 



kাiেমর িদেক যােব। নকল ধরা পড়েল আিম তােক িkিমনাল িহেসেব হয়ত ত াজ i কের দব, িকnt ভেব দখব না 
য তার ei িkিমনাল হবার িপছেন তার জn uপযুk িবষয় বেছ না দয়ার আমার িসdাnিটi মূল কারণ িছল। 
বাংলােদশ সহ তৃতীয় িবে র aেনক দশ আজ eভােব িkিমনাল দশ হবার, ব থ রাT হবার পেথ রেয়েছ, তার 
কারণিটo eকটু গভীের িগেয়i ভাবেত হেব।     

e পিুsকার psািবত সমাধােনর uপsাপনা 
AÂÃd dÈ_ LÃf jdÂ^ÂÈ_f HLÃV ÃbL�à `\ _Â È]MÂÈ[ `ÂfÈg ÈLbg jdjåÂ [ÅÈg ^fÂ EÃQ[ _n, eÂf 
S_å b¼ bRf ^Èf AÂÃd রাT ব বsার িবষয়িট িচnা কের Hf jdÂ^Â_ MÅrÈSÃRy H ç̀ÈQºÂn ÃLRÅ _[Å_ ^ÂfZÂ 
Ã_Èn _Â_Â dÂ_ÅÈif jÈ� AÂgÂ` LÈfÃR, ç̀ÈnÂSÈ_ ^ÂfZÂ›ÃgÈL `Ãfb[Ë_ J `ÃfdÂSË_ LÈfÃRy ^ÂfZÂÃV 
HM_ Èe `eËÂÈn HÈjÈR, dÈ_ kn jbÂf jÂdÈ_ [ÅÈg ^fÂ ÈeÈ[ `ÂÈfy kn[ AÂÈgÂQ_Â jdÂÈgÂQ_Âf 
dÂ^åÈd ç̀ÿÛÂÃb[ ÃbL�à `‹ÞÃ[ÃVf সীমাবdতা, cÅg «tÃV ]Æf LÈf HÈL AÂfJ E_ß[ LÈf bÂÿÛÈb NçkZÄn 
`eËÂÈn Ã_Èn eÂJnÂ eÂÈb, eÂf aÈg bÂpgÂÈ]h, Hd_ÃL kn[ ÈNÂVÂ Ç̀Ã\bÄ ÈbrÈQ JWÂf HLÃV _[Å_ Ã]L 
Ã_È]Ëh_Â `ÂÈby  
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