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Current Affairs
মানুষের শত্রুদের এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না ত্রিপুরা - সংহতি জ্ঞাপক
সভায় বললেন মানিক সরকার
ত্রিপুরার লড়াকু জনগনের প্রতি সংহতি জানালো কলকাতা। সংহতি জ্ঞাপক সভায় এদিনের মূলবক্তা ছিলেন সি পি আই
(এম) পলিটব্যুরো সদস্য ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিমান বসু। এই সভায়
বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক সরকার বলেন, ত্রিপুরার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে
অশান্তির সৃষ্টি করছে আর এস এস, বিজেপি সহ অন্যান্য বিচ্ছিন্নতার শক্তি। বিজেপি দাবি তুলেছে
রাষ্ট্রপতি শাসনে ভোট করতে হবে। যার অর্থ রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে ভোট করতে হবে। কারণ বিজেপির
দাবি অনুযায়ী ত্রিপুরায় আইনের শাসন বিঘ্নিত অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক প্রকাশিত
রিপোর্ট অনুযায়ী ত্রিপুরায় আইনশৃঙ্খলা উন্নত হয়েছে। বিশেষত মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা
কমেছে গত কয়েক বছরে। অথচ বিজেপি রাষ্ট্রপতি শাসনের অদ্ভুত দাবী তুলছে। ২০১১ সালের আগের পশ্চিমবঙ্গের
সঙ্গে তুলনা করে মানিক সরকার বলেন, একই কায়দায় ত্রিপুরার বামফ্রণ্ট সরকারকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র
সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্র নতুন নয়। ১৯৭৮ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার
প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই এই ষড়যন্ত্র চলছে। এবার ষড়যন্ত্র আরো ঘৃণ্য। একদিকে যোজনা কমিশন তুলে দিয়ে
ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলির প্রাপ্য অর্থ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। ফলতঃ পরিকাঠামো
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমনকি রেগা, যেখানে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শ্রম দিবস সৃষ্টি করেছে, সেই
টাকা ঠিক মত দেওয়া হচ্ছে না। ফলতঃ প্রতি পদক্ষেপেই ত্রিপুরাকে লড়তে হচ্ছে। এই অর্থনৈতিক অবরোধ উপেক্ষা
করেই এগোচ্ছে ত্রিপুরা। সন্ত্রাসবাদের সমস্যা ত্রিপুরাকে সমাধান করতে হয়েছে এবং বর্তমানে আবার সেই
সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দেবার চেষ্টা করছে। এই নির্বাচনের আগে তারা আবার জাতি
ও উপজাতিদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে ত্রিপুরার সংগ্রামী মানুষের ঐক্য ভাঙার চেষ্টা করছে। রাজ্যে
বামফ্রন্টের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল জাতি ও উপজাতি মানুষের ঐক্য প্রতিষ্ঠা। বিজেপি এই বিচ্ছিন্নতার
শক্তিকে মদত দিয়েছে। জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাজ্যের মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করার চেষ্টা ইতিমধ্যেই
মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছেন। গণমুক্তি পরিষদের ডাকে আগরতলায় তাঁরা ব্যাপকতম জমায়েত করে বুঝিয়ে দিয়েছেন
বিভেদের চেষ্টাকে উপজাতিরা সমর্থন করেন না। তাই আর কোনো রাস্তা না পেয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করে ভোটের
কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসনে আগে ভোট হয়েছে ত্রিপুরায় এবং বামফ্রন্ট
সেই ভোটেও জয়ী হয়েছে। তাই মরিয়া হয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি প্রকাশ্য সভায় ইভিএম জালিয়াতির হুমকি
দিচ্ছেন। আমরা সেই জালিয়াতির হুমকির বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করেছি এবং নির্বাচন কমিশন আমাদের
আশ্বস্ত করেছেন। এই পরিস্থিতিতে আগামী বিধানসভা নির্বাচন ত্রিপুরা তথা দেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ যেখানে ত্রিপুরার মানুষ মুখোমুখি লড়বেন বিভেদের শক্তির সামনে এবং এক ইঞ্চি জায়গাও ছাড়বেন
না তাঁরা। ত্রিপুরার মানুষের লড়াইয়ে পাশে থাকার জন্য পশ্চিমবঙ্গের পার্টি ও জনগনকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন
জানান মানিক সরকার।
আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে
ত্রিপুরার বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবনে
অনুষ্ঠিত সংহতি সভার শুরুতেই সি পি আই (এম)-র রাজ্য সম্পাদক সূর্য মিশ্র বলেন, "লাল ত্রিপুরা লালই থাকবে।
তার জন্যই ত্রিপুরার মানুষ লড়ছেন।" পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য বিমান বসু সভাপতিত্ব করে বলেন, অসংখ্য
মানুষের রক্ত ও সংগ্রামের বিনিময়ে আজকের লাল ত্রিপুরা গড়ে উঠেছে। কমিউনিস্টরা সেখানে জাতি ও উপজাতির
মধ্যে যে ঐক্য গড়ে তুলেছে তার ওপরে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে, বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে সেখানকার
মানবোন্নয়নের সূচক সারা দেশের মধ্যে অনেক উঁচুতে। আমরা এবারের নির্বাচনেও
ত্রিপুরার এই সংগ্রামের সাফল্য কামনা করি।
সি পি আই (এম) ত্রিপুরার মানুষের প্রতি সংহতি জানাতে অর্থসংগ্রহ শুরু করেছে। এদিনের সভাতেই পার্টির
বিভিন্ন জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সংগৃহীত অর্থ বিমান বসুর হাতে তুলে দেওয়া হয়। ব্যক্তিগতভাবেও
অর্থসাহায্য করা হয়েছে। সভাস্থলে রাখা বাক্সেও অনেকে অর্থদান করেছেন।
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