
 

 

গণতন্ত্র শাসকদের ইচ্ছানির্ভ র ব্যব্স্থা িয় 
আলী রীয়াজ 

 
পৃথিবীজড়ুে গণতন্ত্র সংকটাপন্ন, এ কিা বারবার আড়োথিত হড়ে। থিডম হাউড়সর ২০২১ সাড়ের 
বাথষিক প্রথতড়বদন বেড়ে, ১৫ বের ধড়র গণতড়ন্ত্রর পশ্চাৎযাত্রা অবযাহত আড়ে, এই ননথতবািক ধারা 
গত বের সবড়িড়ে নবথি িথিিােী হড়েড়ে। ২০২০ সাড়ে ৭৩টি নদড়ি গণতাথন্ত্রক বযবস্থার অবনথত 
হড়েড়ে, উন্নথত ঘড়টড়ে মাত্র ২৮টিড়ত। নযসব নদড়ি অবনথত ঘড়টড়ে, নসগুড়ো পৃথিবীর দইু-তৃতীোংি 
মানুড়ষর আবাসভূথম। 

অবনথতিীে গণতড়ন্ত্রর নদিগুড়োর ক্ষমতাসীড়নরা থনড়জড়দর অগণতাথন্ত্রক বড়ে মড়ন কড়রন না, বরং 
থনড়জড়দর গণতড়ন্ত্রর রক্ষাকারী বড়েই দাথব কড়রন এবং বড়ে িাড়কন, নযড়হতু গণতড়ন্ত্রর নকাড়না 
সবিজনগ্রাহয সংজ্ঞা ননই এবং গণতাথন্ত্রক িাসনবযবস্থার নকাড়না একক রূপ ননই, নসড়হতু তাাঁরা যাড়ক 
গণতন্ত্র বড়ে অথভথহত করড়েন, নসটাই গণতড়ন্ত্রর এক নতুন রূপ। 

গণতড়ন্ত্রর নকাড়না সবিজনীন সংজ্ঞা ননই—এ কিার মাড়ন এই নে নয গণতড়ন্ত্রর মূেনীথত বড়ে থকেু 
ননই। গণতন্ত্র নকাড়না ধরড়নর থবড়িষ িাসনবযবস্থাড়ক আদিি বড়ে থবড়বিনা কড়র না—এ কিার অিি 
এই নে নয গণতাথন্ত্রক িাসনবযবস্থার থকেু উপাদান অতযাবিযকীে নে। গণতন্ত্র একাথদক্রড়ম একটি 
আদিি ও একটি িাসনবযবস্থা। এর দটুি থদকড়ক আোদা কড়র নদখার সুড়যাগ ননই। 



গণতড়ন্ত্রর অপথরহাযি উপাদান ও মূেনীথতগুড়োর অনসুন্ধাড়নর সূিনা হে প্রািীন থগ্রড়স অযাথরস্টটড়ের 
সমে। তড়ব নষােি িতাব্দী নিড়ক রাষ্ট্র ও নাগথরড়কর অথধকার থনড়ে আড়োিনাে এই থবষেগুড়ো 
গুরুত্বপূণি হড়ে ওড়ে। বযারন থড মড়েসু্ক, টমাস হবস, জন েক, নজড়রথম নবনিাম, নজমস থমে, জন 
সু্টোটি  থমে, নডথভড থহউম ও জাাঁ জাক রুড়িার অবদান এ নক্ষড়ত্র থবড়িষভাড়ব গুরুত্বপূণি। তাাঁড়দর 
আড়োিনাগুড়োর শুরু হড়েড়ে স্বৈরবাদী (অযাবসেুটিস্ট) রাড়ষ্ট্রর থবড়রাধী অবস্থান নিড়ক, বযথির 
ৈাধীনতার ওপর নজার থদড়ে। 

হবড়সর (১৫৮৮-১৬৭৯) থকেুটা ন াাঁক থেে স্বৈরবাড়দর থদড়ক, মূেত বযথির ৈাতড়ন্ত্রযর প্রশ্নড়ক নকন্দ্র 
কড়র। থকন্তু হবস জনগড়ণর মড়ধয একটি সামাথজক িুথির ওপর নজার থদড়েড়েন। থকেু অথধকার 
থবসজি ন নদওোর থবথনমড়ে ‘সাবিড়ভৌম ক্ষমতা’ জনগণড়ক সুরক্ষা নদড়ব, এমনটাই থতথন নজার থদড়ে 
বড়েড়েন। জন েক (১৬৩২-১৭০৪) সামাথজক িুথির প্রড়শ্ন শুধু নয হবসড়ক প্রশ্নথবদ্ধ কড়রড়েন, তা-ই 
নে; বরং ধারণাটিড়ক আরও দড়ূর এথগড়ে থনড়ে নগড়েন। তাাঁর যুথি থেে, সামাথজক িুথিটি হড়ত হড়ব 
অবিযই রাষ্ট্র ও িাথসড়তর মড়ধয। েক খবু স্পষ্টভাড়ব রাজতড়ন্ত্রর প্রড়োজনীেতাড়ক খাথরজ কড়রনথন। 
থকন্তু সম্মথতর থভথিড়ত সরকার প্রথতষ্ঠা করা এবং সরকার ও তার প্রথতথনথধরা ‘িাথসড়তর কেযাণ’ 
বজাে রাখড়ত না পারড়ে নসই সম্মথত উঠিড়ে ননওো যাড়ব, এ ধারণার ওপর থতথন গুরুত্বাড়রাপ 
কড়রড়েন। এটি নযড়কাড়না গণতাথন্ত্রক বযবস্থােই সরকার ও িাথসড়তর সম্পড়কি র নক্ষড়ত্র প্রধান পূবিিতি  
হড়ে উড়েড়ে। আইনসভা ও থনবিাহী ক্ষমতাড়ক পিৃক করার প্রড়োজনীেতার কিাও থতথন উড়েখ 
কড়রড়েন। 

মড়েসু্ক (১৬৮৯-১৭৫৫) থতন ধরড়নর সরকাড়রর কিা বড়েড়েন: প্রজাতন্ত্রী সরকার, যা হে 
গণতাথন্ত্রক, নে অথভজাততড়ন্ত্রর রূপ গ্রহণ করড়ত পাড়র; রাজতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র। থকন্তু গুরুত্বপূণি 
বযাপার হড়ো, থতথন জনগড়ণর সাবিড়ভৌমড়ত্বর কিা বড়েড়েন, জনগণই সাবিড়ভৌম। গণতাথন্ত্রক সরকার 
কাোড়মাে নভাটাথধকার ও নভাটদান পথরিােনার আইন অপথরহাযি হড়ে ওড়ে এই মূেনীথতগত ধারণা 
নিড়কই। 

জাাঁ জাক রুড়িা (১৭১২-১৭৭৮) তাাঁর বহুে প্রিাথরত সামাথজক িুথি (১৭৬২) বইড়ে নজার থদড়ে 
বড়েড়েন নয মানুষ সামাথজক িুথি গ্রহণ করড়ব। এড়ত থকেু অথধকার তাড়দর থবসজি ন থদড়ত হড়ব। 
থকন্তু তা নকাড়না রাজার কাড়ে নে, বরং পুড়রা সমাড়জর কাড়ে, জনগড়ণর কাড়ে। জনগণ তখন তাড়দর 
‘সাধারণ ইোর’ প্রড়োগ ঘটাড়ব ‘জনকেযাড়ণর’ ৈাড়িি আইন স্বতথর করার জনয। রুড়িার মড়ত, সব 
রাজননথতক ক্ষমতাই িাকা উথিত জনগড়ণর হাড়ত, যা জনগড়ণর সাধারণ ইোর বথহিঃপ্রকাি ঘটাড়ব। 
‘জনগণই থনেমনীথত স্বতথর করড়ব, যা তারা থনড়জরা নমড়ন িেড়ব আর তাই হড়ে সাবিড়ভৌম ক্ষমতা।’ 

এই সাধারণ ইো কাযিকর করড়ব সরকার, এ পযিন্ত উড়েখ করা প্রাে সব তাথিকই এ কিা বড়েড়েন। 
প্রশ্ন হড়ে আমরা কীভাড়ব থনথশ্চত হব নয সরকার সীমা েঙ্ঘন করড়ব না। নজড়রথম নবনিাম 
(১৭৪৮-১৮৩২) ও নজমস থমে (১৭৭৩-১৮৩৬) এ থবষড়ে থবস্তাথরত আোপ কড়রড়েন। তাাঁড়দর 
মড়ত, িাথসড়তর কাড়ে িাসড়কর দােবদ্ধতা একটি গুরুত্বপূণি থবষে। নবনিাম থেড়খড়েন, গণতড়ন্ত্রর 
অংিীদাড়ররা থনড়জড়দর সুরক্ষার জনয নয থনবিাহীড়দর থনযুি কড়রন, তাাঁড়দর হাড়ত তাাঁরা নযন জেুমু বা 
েুণ্ঠড়নর থিকার না হন, নস বযবস্থা থনথশ্চত কড়র গণতন্ত্র। নসটাই গণতড়ন্ত্রর েক্ষয এবং তার 



প্রথতথক্রো। অিিাৎ স্বৈরািারী ক্ষমতার হাত নিড়ক গণতন্ত্রড়ক রক্ষা করার দরকার পড়ে। গণতন্ত্রড়ক 
রক্ষা করার দরকার পড়ে এমনথক তাাঁড়দর হাত নিড়কও, যাাঁড়দর থনড়োগ নদওো হড়েড়ে ‘সাধারণ 
ইোর’ বাস্তবােন করড়ত। ফড়ে নবনিাম ও থমে দজুনই নজার থদড়ে যা বড়েড়েন, তার সারসংড়ক্ষপ, 

থবথিষ্ট রাষ্ট্রথবজ্ঞানী নডথভড নহড়ের ভাষাে, ‘নভাট, নগাপন বযােট, সম্ভাবয রাজননথতক ননতাড়দর 
(প্রথতথনথধরা) পারস্পথরক প্রথতদ্বথিতা, থনবিািন, ক্ষমতা ও সংবাদমাধযড়মর ৈাধীনতার পৃিক করণ, 

বিৃতা ও জনসংথিষ্টতাই পাড়র সাধারণত সমাড়জর ৈািি বজাে রাখড়ত।’ 

জন সু্টোটি  থমে (১৮০৬-৭৩) দটুি থবষড়ের উড়েখ কড়রড়েন—গণতন্ত্র ও ৈাধীনতা। থমড়ের যুথি 
থেে, আমাড়দর জীবনযাপড়নর জনয ৈাধীনতা বা থেবাটিি  অতযাবিযক। ৈাধীনতা না িাকড়ে জনগড়ণর 
কণ্ঠড়রাধ হড়ব এবং তারা নতুন থিন্তার অড়েষণ, আথবষ্কার এবং জনগণ থহড়সড়ব তাড়দর পথরপূণি 
থবকাড়ির সামিিয হাথরড়ে নফেড়ব। তাাঁর কিা থেে, গণতাথন্ত্রক বযবস্থাে বসবাসরত সথক্রে জনড়গাষ্ঠীর 
হাত ধড়রই ৈাধীনতার সড়বিািম সুরক্ষা সম্ভব। থমে নয থতন ধরড়নর ৈাধীনতার কিা বড়েড়েন, তার 
মড়ধয প্রিমটি হড়ো থিন্তা ও আড়বড়গর ৈাধীনতা, যার মাড়ন মতপ্রকাড়ির ৈাধীনতা। থমড়ের বিবয 
হড়ে, িাসনক্ষমতার অথতগুরুত্বপূণি কাজগুড়োর মড়ধয অথনবাযি িতি  থহড়সড়ব একটি সাংথবধাথনক 
থনেন্ত্রণবযবস্থা িাকা দরকার, নযখাড়ন জনগড়ণর সম্মথতর থবষেটি জনগড়ণর প্রথতথনথধড়দর ওপর বহাে 
িাড়ক। অিিাৎ ক্ষমতাে যাাঁরা িাকড়বন, তাাঁড়দর ওপর থনেন্ত্রড়ণর বযবস্থা সংথবধাড়নর মড়ধযই িাকা 
দরকার। 

থবথিষ্ট রাজননথতক তাথিকড়দর কাড়জর সংথক্ষপ্তসার নিড়ক নদখা যাে, গণতড়ন্ত্রর িারটি নমৌথেক আদিি 
রড়েড়ে—জনগড়ণর সাবিড়ভৌমত্ব, প্রথতথনথধত্ব, দােবদ্ধতা ও মতপ্রকাড়ির ৈাধীনতা। 

সাবিড়ভৌমড়ত্বর মাড়ন জনগণই সরকার প্রথতষ্ঠা করড়ব এবং সরকার জনগড়ণর ইোর অধীন হড়ব। এ 
ধারণা শুধ ুস্বৈরািারী ক্ষমতা বা অথভজাততড়ন্ত্রর িাসনই অৈীকার কড়র, তা-ই নে; বরং আইড়নর 
িাসড়নর থদড়কই ইথিত কড়র। অিিাৎ আইড়নর নিাড়খ সবাই সমান, এটিই গণতড়ন্ত্রর মূে থভথি। 
সাবিড়ভৌমত্ব একটি অথবড়েদয থবষে। সতুরাং এড়ক নকাড়না স্বদব ক্ষমতা, উন্নেন, জাতীে থনরাপিা 
অিবা রাজননথতক মতাদড়িির নাড়ম জনগড়ণর কাে নিড়ক থনড়ে যাওো যাড়ব না। 

প্রথতথনথধত্ব হড়ে িাসড়কর প্রথত িাথসড়তর সম্মথত প্রদাড়নর উপাে। নযমন যুিরাড়ষ্ট্রর সংথবধাড়ন 
জীবন, ৈাধীনতা ও সুখিাথন্তর অড়েষণড়ক অপথরহাযি অথধকার থহড়সড়ব নঘাষণা করা হড়েড়ে এবং ‘এই 
অথধকারগুড়ো থনথশ্চত করড়ত সরকার গেন করা হড়েড়ে, যা তার নযাযয ক্ষমতা িাথসড়তর সম্মথত 
নিড়ক আহরণ করড়ব।’ িাথসড়তর সম্মথতই সরকারড়ক িাসন করার স্বনথতক অথধকাড়রর স্ববধতা প্রদান 
কড়র। ইংড়রজ কথব জন থমল্টড়নর ভাষাে, ‘রাজা ও আথধকাথরকড়দর ক্ষমতা হড়ে তা-ই, যা শুধু 
জনগড়ণর আস্থার থভথিড়ত, জনগড়ণর সাধারণ মিড়ের উড়েড়িয তাড়দর হস্তান্তর ও প্রদান করা হড়েড়ে। 
আর এ ক্ষমতা মেূগতভাড়ব জনগড়ণর কাড়েই িাড়ক। জনগড়ণর ৈাভাথবক জন্মগত অথধকার েঙ্ঘন না 
কড়র তাড়দর হাত নিড়ক এ ক্ষমতা নকড়ে ননওো যাে না।’ 

দােবদ্ধতা এমন একটি ধারণা, যা একথদড়ক থনেন্ত্রণ ও ভারসাড়মযর (checks and balances) ওপর 
থভথি কড়র থবকাি োভ কড়র; অনযথদড়ক সরকাড়রর স্বদনথিন কাযিাবথেড়ত নাগথরকড়দর ভূথমকা থনথশ্চত 



কড়র। দােবদ্ধতাড়ক নকবে খাোখাথে (উেম্ব) পদ্ধথত থহড়সড়ব থবড়বিনা করা উথিত হড়ব না। একটি 
নটকসই ও কাযিকর গণতড়ন্ত্রর নক্ষড়ত্র দােবদ্ধতা হড়ে উেম্ব, আনুভূথমক ও সামাথজক। উেম্ব বা 
খাোখাথে দােবদ্ধতা হড়ে থনবিািনবযবস্থা। আবার সরকাড়রর আনভূুথমক দােবদ্ধতা স্বতথর হে 
আড়পথক্ষকভাড়ব ৈাধীন থকেু ক্ষমতািােী প্রথতষ্ঠাড়নর মধয থদড়ে, নযগুড়ো কাজ কড়র জাড়ের মড়তা। 
এগুড়ো হড়ে সাংথবধাথনকভাড়ব ৈীকৃত কতগুড়ো সংস্থা, নযমন দনুীথতথবড়রাধী ও মানবাথধকার 
সংস্থাগুড়ো। সামাথজক দােবদ্ধতা হড়ে নাগথরকড়দর সংগেড়নর কাড়ে জবাবথদথহর বযবস্থা। 

মতপ্রকাড়ির ৈাধীনতার নকড়ন্দ্র আড়ে বাক ৈাধীনতা ও সংবাদমাধযড়মর ৈাধীনতা, সংঘ গেন ও 
সমাড়বড়ির ৈাধীনতা। মানবাথধকাড়রর অনযতম উপাদান এটি। যুিরাড়ষ্ট্রর সড়বিাচ্চ আদােড়তর 
থবিারপথত নবনজাথমন কারড়ডাড়জা ১৯৩৭ সাড়ে এক মামোে এড়ক অথধকারগুড়োর মড়ধয 
‘অগ্রাথধকারপ্রাপ্ত’ বড়ে বণিনা কড়রন। তাাঁর বিবয অনুযােী সাংথবধাথনক অথধকারগুড়োর ‘স্তরথবনযাস’ 
আড়ে আর নসখাড়ন বাক ৈাধীনতা সব সমেই সবার ওপড়র িাকড়ব। তাাঁর মড়ত, মতপ্রকাড়ির 
ৈাধীনতাই মূে, ৈাধীনতার অনযানয প্রাে সব রূড়পর অপথরহাযি পূবিিতি । 

গণতানন্ত্রক শাসদির নতিটি উপাোি 
 

গণতড়ন্ত্রর থবরুড়দ্ধ গণতড়ন্ত্রর মুড়খািধারীড়দর আক্রমণ এখন স্ববথিক সমসযা। একথদড়ক তাাঁরা থনড়জড়দর দাথব 
কড়রন গণতন্ত্রী বড়ে, অনযথদড়ক তাাঁরাই আবার গণতড়ন্ত্রর মূেনীথত এবং িাসনবযবস্থা থনড়ে প্রশ্ন নতাড়েন। 
গণতন্ত্র, ক্ষমতার থবড়কন্দ্রীকরণ, স্বৈরািারী বযবস্থা এবং সরকার থবষড়ে প্রাে িার ি বেড়র রাষ্ট্রথবজ্ঞানীড়দর 
আড়োিনাে নদখা নগড়ে নয গণতড়ন্ত্রর িারটি মূে আদিি হড়ে জনগড়ণর সাবিড়ভৌমত্ব, প্রথতথনথধত্ব, দােবদ্ধতা ও 
মতপ্রকাড়ির ৈাধীনতা। থকন্তু গণতন্ত্র নকবে কতগুড়ো আদথিিক নীথতই নে, বরং এটি িাসড়নর একটি 
পদ্ধথতও। একটি িাসনবযবস্থাে কী কী িাকড়ে আমরা তাড়ক গণতাথন্ত্রক বড়ে থবড়বিনা করব? 

থবংি িতাব্দীড়ত যখন অড়নকগুড়ো নদি গণতন্ত্রড়ক আদিি থহড়সড়ব গ্রহণ করড়ত িাড়ক, রাষ্ট্রথবজ্ঞানীড়দর কাড়ে এই 
প্রশ্নটাই প্রধান হড়ে ওড়ে নয এই মেূ আদিিগুড়ো বাস্তবাথেত হড়ে থক না, নসটা কী নদড়খ নবা া যাড়ব। তাাঁড়দর 
প্রধান থবড়বিয থবষে হে গণতন্ত্র কীভাড়ব িিি া করা হড়ে এবং কীভাড়ব িিি া করা উথিত। তাাঁড়দর থবড়বিনার 
নকড়ন্দ্র িাড়ক িাসনবযবস্থা থহড়সড়ব গণতড়ন্ত্রর কিা। এই সব রাষ্ট্রথবজ্ঞানীর প্রধানতম হড়েন নজাড়সফ সথুম্পটার, 

সযামুড়েে হাথেংটন, অযাডাম নপ্রজরথস্ক, থগওভাথন্ন সাড়টি াথর, হুোন থেঞ্জ ও রবাটি  ডাে। 

সুথম্পটাড়রর সংজ্ঞা অনুযােী গণতন্ত্র হড়ে ‘রাজননথতক থসদ্ধাড়ন্ত নপৌাঁোড়নার জনয একটি প্রাথতষ্ঠাথনক বযবস্থা, 
নযখাড়ন জনগড়ণর নভাড়টর মাধযড়ম প্রথতড়যাথগতামূেক েোইড়ের মধয থদড়ে নকাড়না বযথি থসদ্ধান্ত গ্রহড়ণর ক্ষমতা 
অজি ন কড়র।’ হাথেংটড়নর মড়ত, ‘গণতন্ত্র হড়ে একটি রাজননথতক বযবস্থা, যার মাধযড়ম সবিাথধক ক্ষমতার 
অথধকারী সথম্মথেত থসদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা থনবিাথিত হে একটি সুষু্ঠ, থনরড়পক্ষ ও পযিােক্রথমক থনবিািড়নর মাধযড়ম। 
নযখাড়ন প্রািীরা ৈাধীনভাড়ব নভাড়টর জনয প্রথতদ্বথিতা কড়র এবং কাযিত সকে প্রাপ্তবেস্ক জনড়গাষ্ঠীই 
নভাটদাড়নর উপযুি থবড়বথিত হে।’ নপ্রজরথস্ক ও অনযরা দাথব কড়রন, ‘গণতন্ত্র এমন একটি বযবস্থা, নযখাড়ন 
দেগুড়ো থনবিািড়ন পরাথজত হে।’ সুতরাং এর স্ববথিষ্টয হড়ে: ১. পূবিানুমাড়নর নক্ষড়ত্র অথনশ্চেতা ২. ফোফে 
প্রাথপ্তর পর অপথরবতি নড়যাগযতা ৩. পুনরাবৃথি। সহজ ভাষাে আমরা জাথন না নয নক ক্ষমতাে আসড়ব, 



থনবিািড়ন একবার তা থনধিাথরত হড়ে নসটি বদড়ে নফো যাে না এবং এই নয িক্র-অথনশ্চেতা এবং ফোফে 
গ্রহড়ণর প্রথক্রো, তা িেড়তই িাড়ক। 

রবাটি  ডাে-এর মড়ত, নকাড়না বযবস্থাড়ক ‘গণতাথন্ত্রক’ হড়ত হড়ে তার সাতটি পূবিিতি  িাকড়ত হড়ব। থনবিাথিত 
কমিকতি ারা, অবাধ ও সুষু্ঠ থনবিািন, সবিজনীন নভাটাথধকার, ক্ষমতাে যাওোর জনয প্রািী হওোর অথধকার, 

মতপ্রকাড়ির ৈাধীনতা, তড়িযর থবকল্প উৎস এবং সংগেন স্বতথরর ৈাধীনতা। ডাে নজার থদড়ে বড়েড়েন নয 
গণতড়ন্ত্রর জনয ‘শুধু অবাধ, সুষু্ঠ ও প্রথতদ্বথিতামূেক থনবিািনই নে, বরং এগুড়োড়ক সথতযকারভাড়বই অিিপূণি 
কড়র নতাোর মড়তা ৈাধীনতাও প্রড়োজন (ড়যমন সংগেন গড়ে নতাোর ৈাধীনতা এবং মতপ্রকাড়ির 
ৈাধীনতা)। প্রড়োজন তড়িযর থবকল্প উৎস এবং নাগথরকড়দর নভাট ও পেড়ির ওপর থভথি কড়র সরকাথর 
নীথতমাো প্রণেড়নর থনশ্চেতা প্রদানকারী প্রথতষ্ঠানসমূড়হর।’ 

এই সব গড়বষণার ওপর থনভি র কড়র গণতাথন্ত্রক িাসড়নর জনয থতনটি উপাদানড়ক অপথরহাযি থহড়সড়ব গ্রহণ 
করা নযড়ত পাড়র। নসগুড়ো হড়ে ১. সবিজনীন নভাটাথধকার; ২. আইনসভা ও প্রধান থনবিাহী কমিকতি া পড়দর 
জনয থনেথমত অবাধ, প্রথতদ্বথিতামূেক, বহুদেীে থনবিািন ৩. নাগথরক ও রাজননথতক অথধকারগুড়োর প্রথত 
শ্রদ্ধািীে িাকা, যার মড়ধয মতপ্রকাি, সমাড়বি ও সংগেন স্বতথরর ৈাধীনতা অন্তভুি ি। একই সড়ি আইড়নর 
িাসন প্রথতষ্ঠা করা, যার অধীড়ন সব নাগথরক ও রাষ্ট্রীে প্রথতথনথধরা সথতযকাড়রর আইথন সম–অথধকার নভাগ 
করড়বন। নকাড়না নদিড়ক গণতাথন্ত্রক থহড়সড়ব ৈীকৃথত নপড়ত হড়ে তার এই থতনটি মানদড়েই উতরাড়ত হড়ব। 
কারণ, এর নযড়কাড়না একটি অনুপথস্থত হড়েই অনযগুড়োর উপথস্থথত প্রাে অসম্ভব হড়ে পড়ে। 

গত কড়েক দিড়ক নযটা সহড়জই েক্ষ করা নগড়ে, তা হড়ো, নদড়ি নদড়ি থনবিািন অনুষ্ঠাড়নর সংখযা বথৃদ্ধ 
নপড়েড়ে। গণতন্ত্রােড়ণর থবথভন্ন পযিাড়ে থনবিািড়নর ওপর এতটাই নজার নদওো হড়েড়ে নয অড়নক অগণতাথন্ত্রক 
নদি ১৯৯০-এর দিক নিড়ক থনেথমতভাড়ব থনবিািন অনষু্ঠান কড়র নদখাড়ত িাে নয তারা গণতড়ন্ত্রর িিি া 
করড়ে। রাষ্ট্রথবজ্ঞানী সযামুড়েে হাথেংটন থনবিািনড়ক গণতন্ত্র সংহত হওো না হওোর পরীক্ষা থহড়সড়বই 
নদথখড়েথেড়েন। তাাঁর ভাষয অনুযােী, একটি নদড়ির গণতন্ত্র স্থােী রূপ থনড়েড়ে থক না, নসটা নবা া যাড়ব 
গণতড়ন্ত্র উিরড়ণর পড়ি ওই  

নদি পরপর দটুি িাথন্তপূণি থনবিািন করড়ত পারড়ে থক না, যাড়ত ক্ষমতার হাতবদে হড়েড়ে। তাাঁর ভাষাে, এটি 
হড়ে ‘টু টানিওভার নটস্ট’ (দবুার হাতবদড়ের পরীক্ষা)। পরাথজতরা ফোফে নমড়ন থনড়েড়ে থক না এবং 
থবজেীরা গণতাথন্ত্রক প্রথক্রো ও প্রথতষ্ঠানড়ক পাড়ল্ট থদড়ে কতৃি ত্ববাদী িাসড়নর সূিনা কড়রড়ে থক না, নসটা 
গণতন্ত্রােড়ণর থনধিারক পরীক্ষা। 

সবার জনয আইথনভাড়ব নভাটাথধকার থনথশ্চত করা এবং থনেথমতভাড়ব থনবিািন অনষু্ঠান আপাতদড়ৃষ্ট গণতড়ন্ত্রর 
দটুি আবিযকীে িতি  পূরণ করড়েও থনবিািন যথদ অবাধ ও অংিগ্রহণমূেক না হে, তড়ব নসগুড়ো আসড়ে 
নদিড়ক গণতড়ন্ত্রর পড়ি নতা অগ্রসর কড়রই না, বরং উড়ল্টা পড়ি নেড়ে নদে। নদখা দরকার নয এই সব 
থনবিািন গণতন্ত্রড়ক সংহত করার বদড়ে ক্ষমতাসীনড়দর ক্ষমতাড়ক আরও সংহত কড়র থক না। থনবিািড়ন 
জাথেোথতর থবথভন্ন ধরড়নর উপাে এই সব ক্ষমতাসীন নবর কড়রড়েন, নযগুড়োর থকেু প্রতযক্ষ আর থকেু হড়ে 
পড়রাক্ষ। এটাও মড়ন রাখা দরকার নয থনবিািন এক থদড়নর থবষে নে, নভাটাররা এক থদন নভাট নদন, থকন্তু 
থনবিািড়নর প্রস্তুথত ও পদড়ক্ষপ ননওো হে আরও অড়নক আড়গ নিড়কই। নসগুড়োর মাধযড়ম আড়গ নিড়কই ফে 
প্রভাথবত করার বযবস্থা করা হড়ে থনবিািড়নর থদন কী হড়ো, তার নকাড়না মেূয িাড়ক না, নভাটাররা তখন 
থনবিািড়ন অংি থনড়ত আগ্রহী হন না। নাগথরকড়দর অথধকার—কিা বোর, মতপ্রকাড়ির, সমাড়বড়ির এবং 



সড়বিাপথর এই সড়বর কারড়ণ আইথন এবং থবিারবথহভূি তভাড়ব োথিত না হওোর থনশ্চেতা হড়ে গণতড়ন্ত্রর 
অতযাবিযকীে থবষে। 

বাংোড়দড়ির নক্ষড়ত্র এই থতনটি েক্ষণ কী অবস্থাে আড়ে, তা নাগথরড়করা সহড়জই উপেথি করড়ত পাড়রন। 
থিডম হাউড়সর ২০২১ সাড়ের প্রকাথিত বাথষিক প্রথতড়বদড়ন নদখা যাড়ে, বাংোড়দড়ির অবস্থান গত বেরগুড়োড়ত 
ক্রমাগতভাড়ব খারাপ হড়েড়ে; নমাট নস্কার ২০২১ সাড়ের প্রথতড়বদড়ন দাাঁথেড়েড়ে ৩৯, যা ২০২০ সাড়ের 
প্রথতড়বদড়নর নস্কাড়রর সমান; ২০১৯ সাড়ে থেে ৪১ এবং ২০১৮ সাড়ের প্রথতড়বদড়ন এই নস্কার থেে ৪৫। 
একইভাড়ব রাজননথতক অথধকার এবং নাগথরক ৈাধীনতা ক্রমাগতভাড়ব থনম্নগামী হড়েড়ে। রাজননথতক 
অথধকাড়রর জনয বরাে সড়বিাচ্চ ৪০-এর মড়ধয বাংোড়দড়ির নস্কার ১৫, যা ২০১৬ সাড়েও থেে ২১। থিডম 
হাউস বাংোড়দড়ির িাসনবযবস্থাড়ক ‘আংথিক মুি’ বড়ে বণিনা কড়রড়ে। মতপ্রকাড়ির ৈাধীনতা কতটা সীথমত, 

তা নবা া যাে থডথজটাে থসথকউথরটি অযাড়ের বযবহার নিড়ক। গড়বষণা প্রথতষ্ঠান নসোর ফর গভনিযান্স 
স্টাথডড়জর (থসথজএস) সমীক্ষা অনুযােী, ২০২০ সাড়ের জানুোথর নিড়ক ২০২১ সাড়ের নফব্রুোথর পযিন্ত এই 
আইড়নর আওতাে ৮৭৩ বযথি অথভযুি হড়েড়েন, যাাঁড়দর ১৩ িতাংড়ির নবথি হড়েন সাংবাথদক। 

 

ব্াাংলাদেদশর িাগনরদকরা ককমি গণতন্ত্র চাি 
 

বাংোড়দড়ি থবরাজমান িাসড়ন গণতড়ন্ত্রর নমােক িাকড়েও মমিবস্তুর থদক নিড়ক তা কতটা গণতাথন্ত্রক, 

নসটা থনড়ে প্রশ্ন নতাোই যাে। ক্ষমতাসীন দে ও তার সমিিড়করা এড়কই বাংোড়দড়ির নাগথরকড়দর 
আকাঙ্ক্ষার প্রথতফেন বড়ে দাথব কড়রন। থকন্তু আসড়ে বাংোড়দড়ির মানুষ গণতন্ত্র বেড়ত কী নবাড় ন, 

তাাঁরা কী িান? আমাড়দর স্মরণ করড়ত হড়ব নয গণতড়ন্ত্রর িারটি মূেনীথত হড়ে জনগড়ণর সাবিড়ভৌমত্ব, 

প্রথতথনথধত্ব, দােবদ্ধতা এবং মতপ্রকাড়ির ৈাধীনতা; আর গণতড়ন্ত্রর থতনটি অথনবাযি উপাদান হড়ে 
সবার নভাটাথধকার; আইনসভা ও প্রধান থনবিাহী কমিকতি া পড়দর জনয থনেথমত অবাধ, 

প্রথতদ্বথিতামূেক, বহুদেীে থনবিািন এবং নাগথরক ও রাজননথতক অথধকারগুড়োর থনশ্চেতা। 
বাংোড়দড়ির নাগথরড়করা থক এর নিড়ে থভন্ন থকেু আিা কড়রন? 

বাংোড়দড়ির নাগথরড়করা গণতাথন্ত্রক িাসড়নর কী রূপ িান, তা নবা ার উপাে হড়ে ইথতপূড়বি সম্পাথদত 
জনমত জথরড়পর সাহাযয ননওো। ২০১৭ সাড়ে থরজেভ-এর একটি প্রকড়ল্পর অধীড়ন (প্রধান 
গড়বষক—আেী রীোজ ও থক্রথস্টন থস নফোর) এথপ্রে মাড়সর ১২ নিড়ক ৩০ তাথরখ পযিন্ত ৪ হাজার 
৬৭টি পথরবাড়রর মড়ধয আমরা একটি জথরপ িাথেড়েথেোম, নযখাড়ন অনযানয থবষড়ের পািাপাথি 
গণতড়ন্ত্রর থবষড়ে প্রশ্ন করা হড়েথেে। জাতীেভাড়ব প্রথতথনথধত্বিীে এই মুড়খামথুখ জথরড়প আমরা নদখড়ত 
পাই নয বাংোড়দথিড়দর মড়ধয গণতড়ন্ত্রর কড়েকটি গুরুত্বপূণি নীথতর প্রথত বযাপক সমিিন রড়েড়ে। 
জথরপটিড়ত গণতড়ন্ত্রর সিূক থহড়সড়ব িারটি মূে স্ববথিড়ষ্টযর উড়েখ থেে—সম্পথির অথধকার, থনবিাথিত 
প্রথতথনথধ, ৈাধীন থবিার থবভাগ এবং মতপ্রকাি ও সমাড়বড়ির ৈাধীনতা। উিরদাতারা বযথিগত 
সম্পথির অথধকারড়ক সড়বিাচ্চ সমিিন থদড়েড়েন, এর পড়ক্ষ মত থদড়েড়েন প্রাে ৯২ িতাংি উিরদাতা। 
৬৩ িতাংি এড়ক অথতিে গুরুত্বপূণি এবং ৩০ িতাংি খুবই গুরুত্বপূণি বড়ে মত থদড়েড়েন। এর প্রাে 
কাোকাথে সমিিন পাওো নগড়ে থনবিাথিত প্রথতথনথধড়ত্বর থবষড়ে; ৯১ িতাংি উিরদাতা মড়ন কড়রন 



থনবিাথিত প্রথতথনথধত্ব হড়ে গণতড়ন্ত্রর একটি মূেনীথত; ৬১ িতাংড়ির নবথি এই েক্ষণড়ক অথতিে 
গুরুত্বপূণি এবং ৩১ িতাংি এড়ক খুব গুরুত্বপূণি বড়ে উড়েখ কড়রড়েন। 

গণতড়ন্ত্রর েক্ষণগুড়োর মড়ধয মতপ্রকাড়ির ৈাধীনতা এবং সংগেড়নর ৈাধীনতাড়ক সমিিন কড়রড়েন 
যিাক্রড়ম ৭৬ িতাংি ও ৭৫ িতাংি উিরদাতা। উিরদাতারা থনবিাথিত ননতৃড়ত্বর পড়ক্ষ নজার সমিিন 
থদড়েড়েন। ৫৫ িতাংি উিরদাতা গণতাথন্ত্রক, নসক্যযোর ননতৃড়ত্বর পড়ক্ষ নজার সমিিন জাথনড়েড়েন। 
নযখাড়ন ৩৯ িতাংি গণতাথন্ত্রকভাড়ব থনবিাথিত ধমীে ননতার পড়ক্ষ সমিিন থদড়েড়েন। অগণতাথন্ত্রক 
ননতৃত্ব তা নসক্যযোরই নহাক বা ধাথমিক, খুব কমই এর পড়ক্ষ সমিিন প্রকাি কড়রড়েন। এই ফে 
গণতন্ত্র থবষড়ে মানুড়ষর ধারণা এবং গণতাথন্ত্রক িাসড়নর েক্ষণড়ক থিথিত কড়র। স্মরণ করা নযড়ত 
পাড়র নয এই জথরপ িাোড়না হড়েথেে ২০১৪ সাড়ে অনুথষ্ঠত থনবিািড়নর থতন বেড়রর নবথি সমে 
পড়র। ২০১৪ সাড়ের থনবিািন অবাধ এবং অংিগ্রহণমূেক থেে না, থকন্তু মানুড়ষর কাড়ে এই 
উপাদানগুড়োর গুরুত্ব অবথসত হেথন। তাাঁরা তখড়না এসব স্ববথিষ্টয থদড়েই গণতন্ত্রড়ক থিথিত কড়রন। 

আমাড়দর জথরড়পর এই ফে থবস্মেকর থেে না, বরং পূবিবতী জথরপগুড়োর সড়ি সামঞ্জসযপূণিই থেে। 
২০০৩ সাড়ের নিড়ষর থদড়ক ইউএসএআইথড কতৃি ক পথরিাথেত একটি জথরড়প প্রাে দইু–তৃতীোংি 
উিরদাতাই (৬২ িতাংি) ‘গণতাথন্ত্রকভাড়ব থনবিাথিত প্রথতথনথধড়দর দ্বারা পথরিাথেত সরকার’ড়কই 
উপযুি িাসনবযবস্থা থহড়সড়ব থনবিািন কড়রথেড়েন। অনয থবকল্পগুড়োর মড়ধয ‘সম্মাথনত ধমীে 
বযথিত্বড়দর ননতা থহড়সড়ব গ্রহণ কড়র, ইসোথমক আইন দ্বারা পথরিাথেত সরকার’ ২১ িতাংড়ির সমিিন 
নপড়েথেে। এরপরই আড়ে ‘কথরতকমিা সামথরক ননতা কতৃি ক পথরিাথেত সরকার’, যা ১১ িতাংড়ির 
সমিিন পাে। ৩ িতাংড়ির সমিিন পাে ‘থবড়িষজ্ঞ, অথভজ্ঞ এবং বযবসাথেক ননতৃবৃি দ্বারা পথরিাথেত 
অথনবিাথিত সরকার, যারা জাড়ন নকাড়না নদড়ির উন্নেন কীভাড়ব করড়ত হে’। এক দিক পরও এই 
মড়নাভাব প্রাে একই রকম থেে। ২০১৩ সাড়ে থপউ থরসািি  নসোর পথরিাথেত একটি জথরড়প নদখা 
যাে, ৭০ িতাংি বাংোড়দথিই গণতন্ত্রড়ক সমিিন করড়ে, নযখাড়ন ২৭ িতাংি ‘কড়োর িাসক’ড়ক 
অগ্রাথধকাড়র থদড়েড়ে। 

ইউএসএআইথড পথরিাথেত জথরড়প উিরদাতারা গণতন্ত্রড়ক অথধক নম্বর থদড়েড়েন, বযথির অথধকার ও 
ৈাধীনতা রক্ষার জনয সড়বিািম বযবস্থা থহড়সড়ব (৭৯ িতাংি), সব নাগথরড়কর সমান অথধকার 
থনথশ্চত করার জনয (৬৯ িতাংি), িৃঙ্খো ও সরুক্ষার জনয (৬৯ িতাংি), নদিড়ক একতাবদ্ধ 
রাখার জনয (৬৮ িতাংি) এবং সবাইড়ক থনজ থনজ উড়দ্বগ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাড়ির সুড়যাগ নদওোর 
মাধযড়ম সামাথজক সমসযাগুড়ো থনরসন করার জনয (৫৯ িতাংি)। 

গভনিযান্স বযাড়রাথমটার সাড়ভি  বাংোড়দি ২০১০ (ব্র্যাক থবিথবদযােে পথরিাথেত)–এর জথরড়প নদখা 
যাে, ৮০ িতাংি উিরদাতাই মড়ন কড়রন, গণতড়ন্ত্রর তাৎপযিপণূি আদিিই হড়ে থনবিািন। এরপরই আড়ে 
অবাধ গণ-থবতকি  (৭১ িতাংি), সম্মথতর দ্বারা িাসন (৬০ িতাংি), থসদ্ধান্ত গ্রহড়ণ অংিগ্রহড়ণর 
ক্ষমতা (৫০ িতাংি) এবং সরকাথর কমিকাড়ের বযাপাড়র তিযপ্রাথপ্তর ক্ষমতা (৪০ িতাংি)। 

তারও ১০ বের আড়গ ২০০০ সাড়ে ইোরনযািনাে ফাউড়েিন ফর ইড়েকিন থসড়স্টম 
(আইএফইএস) পথরিাথেত একটি জথরড়প উিরদাতাড়দর নমৌথেক অথধকারগুড়োর একটি তাথেকা 



প্রদান কড়র প্রশ্ন করা হে, ‘বাংোড়দড়ি থনড়ম্নাথেথখত অথধকারসমূহ সংরক্ষণড়ক কতটা গুরুত্বপূণি মড়ন 
কড়রন?’ গ্রামীণ অঞ্চড়ের উিরদাতারা বযাপকভাড়ব নবড়ে ননন ‘ড়য নকউই নভাটদাড়নর জনয একাথধক 
দে ও প্রািীড়দর নিড়ক কাউড়ক নবড়ে থনড়ত পারড়ব’ এই উিরটিড়ক। অনযথদড়ক িহুড়র অঞ্চড়ের 
উিরদাতারা ‘থনেথমত থনরড়পক্ষ থনবিািন হওো’ড়কই সবড়িড়ে গুরুত্বপূণি অথধকার থহড়সড়ব থনবিািন 
কড়রন। 

গণতড়ন্ত্রর েক্ষণগুড়োর নক্ষড়ত্র ২০০২ সাড়ে থপউ থরসািি  নসোর পথরিাথেত স্ববথিক জথরড়প নদখা যাে, 

বাংোড়দথিরা গণতড়ন্ত্রর থতনটি প্রধান স্ববথিষ্টযড়ক থিথিত কড়রড়েন: জনগণ প্রকাড়িয সরকাড়রর 
সমাড়োিনা করড়ত পারড়ব (৮১ িতাংি) ; থনরড়পক্ষ থদ্বদেীে থনবিািন (৭১ িতাংি) এবং নকাড়না 
রকম নসন্সরথিপ োোই সংবাদমাধযম ৈাধীনভাড়ব প্রথতড়বদন প্রকাি করড়ত পারড়ব (৬৪ িতাংি)। 

গণতন্ত্র থবষড়ে বাংোড়দড়ির নাগথরকড়দর আকাঙ্ক্ষা, যা প্রাে দইু দিক ধড়র অপথরবথতি তই নিড়কড়ে, 

তার সড়ি বাংোড়দড়ির থবরাজমান িাসনবযবস্থার পািিকয নকািাে, তা থবস্তাথরত আড়োিনার অবকাি 
ননই। নযড়কাড়না নাগথরকই তা বু ড়ত পাড়রন। থবগত ৫০ বেড়রর ইথতহাস নিড়ক আমরা নদখড়ত পাই 
নয সামথরক ও নবসামথরক উভে ধরড়নর ননতাড়দর হাড়তই এ নদড়ির গণতন্ত্র গুরুতর সংকড়ট পথতত 
হড়েড়ে। গণতন্ত্র এখাড়ন ধারাবাথহক অবক্ষড়ের থিকার হড়েড়ে থবগত থতন দিড়ক এবং বতি মাড়ন তা 
পশ্চাদ যাত্রাে িাথমে হড়েড়ে। নসই পি নিড়ক প্রতযাবতি ড়নর জনয গণতড়ন্ত্রর মূেনীথতগুড়োর থভথিড়ত 
গণতাথন্ত্রক িাসড়নর েক্ষণ কী, তা নবা া দরকার এবং তার থভথিড়তই গণতাথন্ত্রক িথিগুড়োর তাড়দর 
করণীে থনধিারণ করা উথিত। 

প্রথম আদলা’দত প্রকানশত, ১-৩ এনপ্রল ২০২১ 


