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•ñ< ï·¯•
তৃণমূল - বিজেবি

হিংস্র উগ্র দহষিণপন্থী বাহিনথী

নয়া উদারিাদী িজিবে ধান্ার ধ¢তজ্রের ঔরসোত তৃণমূল কংজরেস দলবি আসজল 

ক্ষমতাজলাভী। একক ি্যবতির উদরে উচ্াকাঙ্ার চারিাজে মমাতাজয়ন হওয়া 

একবি বহংস্র উরে দবক্ষণিন্ী িাবহনী। িবচিমিজগের মজতা িাম ও গণতাব্রেক 

আজ্ালজনর িুরজনা ঘাঁবিজত এই িাবহনীর স্াভাবিক সম্বল হজলা সিজচজয় 

প্রবতবরিয়ােীল ফ্যাবসস্টসুলভ বহংস্র স্স্রাচার। তৃণমূল কংজরেস ভারতীয় 

গণতজ্রে সুদূরপ্রসারী বিিজদর িাতবো·é¢IîÌð। োসকজরেণীর সিজচজয় কদরবে 

স্াজ্বের প্রবতবনবধ।

আইজনর োসন, গণতাব্রেক রীবতনীবত এিং সাংবিধাবনক বিবধ-বনয়জমর 

এরা মতায়াক্া কজর না। চমক, চিকদাবর এিং প্রতারণা তৃণমূজলর স্ভাি-

ধমবে। দুনবেীবত, ঘুষ, েুলুম, ý‚îÓî·îïe, বসবডিজকি কারিার এই দজলর ï¢eå» 
স্িবেষ্্য।

োতিাত-ভাষাগত বিজভদ, সম্প্রদায়গত মভদিুবধি ও বিজবেষপ্রিণতায় 

রিমাগত উস্াবন বদজয় মঘাঁি িাকাজনা তৃণমূজলর স্ভািোত। 

অ্বেননবতক প্রজনেও এরা মঘার নয়া-উদারিাদী। তৃণমূল কংজরেস সিসময়ই 

মিসরকারীকরণ ও িাবণবে্যকীকরজণর িজক্ষ। মুজে েনজমাবহনী ম্াগাজনর 

অনগবেল মফায়ারা& কাজে আিাদমস্তক কজিবোজরিিন্ী। 

রাজননহিক সুহবধাবাদ মজ্াগি

রােননবতক সুবিধািাদ ও প্রবতবরিয়ােীল রােনীবত তৃণমূজলর মজ্াগত। 

িবরবথিবত অনুরায়ী বনত্য নতুন মভক ধরজত এরা িটু। সাধারণ মানুষজক 

বিভ্ান্ত করজত প্রবতবি নতুন িবরবথিবতজত তৃণমূল মনত্ী প্রজয়ােনমত নতুন 

প্রচার-ি্যাজকে িবরজিেন কজরন। চরম ক্ষমতাজলাভী িজলই তৃণমূল বনলবেজ্ 
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সুবিধািাদী। ý•Ú, ý•üýÚÌ মানুষ, রাজে্যর মানুষ, সমাে, সংকি, সমস্যাÌ 
ZñïyÍeîÓ এসজি ওজদর মা্াি্যা্া মনই। েনস্াজ্বে মকান নীবতগত অিথিান 

তৃণমূল কংজরেস কেনও মনয়বন। সরকারী ক্ষমতা হাবসল করাই এজদর মেষ 

ক্া। 

তৃণমূল কংজরেজসর আনুষ্াবনক প্রবতষ্া ১৯৯৮ সাজলর ১লা োনুয়াবর। 

োতীয় কংজরেস মেজে স্তবর হজলও েন্মলগ্ন ম্জকই তৃণমূল কংজরেজসর হাঁিজত 

মেো বিজেবি’র হাত ধজর। তারির কেনও বিজেবি, কেনও কংজরেস। 

সরকারী ক্ষমতা মভাগ তার মূল লক্ষ্য। সরকারী ক্ষমতার ভাগ মিজত তৃণমূল 

•Ó বেবির িদল কজরজে সুবিধামত। 

 রাজে্য ক্ষমতাদেল করজতই তৃণমূল মদাবস্ত কজর মাওিাদীজদর সজগেও। 

আরএসএস, আন্মাগবেী এিং কামতািুরী সেস্ত্র িাবহনীর (মক এল ও) সজগেও 

তৃণমূজলর অশুভ আঁতাত। চরম দবক্ষণিন্ী ম্জক চরম িামিন্ী আঁতাজতর 

মহাতা তৃণমূজলর মিেজন বেল সমস্ত প্রবতবরিয়ােীল, কজিবোজরি ও সাম্াে্যিাদী 

েবতির মদত।

 রাজে্য বিজরাধী িক্ষ বহজসজি তৃণমূল ·Ìî·Ì< বেল ধ্ংসাত্মক। এেন 

রাজে্য প্রোসবনক ক্ষমতা কব্া কজর তৃণমূল আরও মিিজরায়া। ý•>ïÓËî 
অ্বেনীবত, সীমাহীন দুনবেীবত, আব্বেক মকজলঙ্ারী, ý·¯üýÌîËî সরকারী ধাপ্া, 

ফ্যাবসস্ট িধিবতর নবেরহীন বহংসাË অিরুধি গণত্রে। 

সবসময়ই হিন্ুত্ববাদথী রাজনথীহির পাশে

বহ্ুত্বিাদী রােনীবতর বিবভন্ন গুরুত্বিূণবে Åñéõüý‚Í মমতা ি্যানাবেবে তাজদর 

সহায়ক েবতি বহসাজিই আবির্বেত হজয়জেন। তৃণমূল কংজরেস গঠজনর আজগ 

ম্জকই এসি চলজে। 

১৯৯২ সাজলর মেষবদজক িািবর মসবেদ ভাঙজত দজল দজল ‘করজসিক’রা 

অজরাধ্যায় েজো হজছেন, ততক্ষজণ মসই আেঙ্ার েির সারা মদজেই 

েবেজয়বেল। বিজেবি-র মসই মারাত্মক কমবেসূবচর বিরুজধি বসবিআই(এম) 

প্রচার শুরু কজর। ১৯৯২ সাজলর ৪ঠা বিজসম্বর িামফ্রজটের িাজক েহীদ 

বমনার ময়দাজন সাম্প্রদাবয়কতার বিরুজধি েনসভা হয়। ýãï•¢ মমতা 

ি্যানাবেবেও কলকাতায় বসজধা-কানহু িহজর একবি সভায় িজলন, ‘‘বসবিএম 

ষের্রে করজে।’’ 

১৯৯৩-এর 21üýÚ েুলাই তৎকালীন রুি কংজরেস মনত্ী মমতা 
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িজ্্যািাধ্যাজয়র মনতৃজত্ব মহাকরণ অবভরান হয় মমজয়া মরাজি। þ¢ÌîeÊ·î•ð 
বহংসাত্মক রােনীবত তাঁর হাবতয়ার হজয় উজঠ। 

১৯৯৭ সা জলর ৯ই আগস্ট মমতা ি্যানাবেবে ‘তৃণমূল কংজরেস’ গঠজনর 

বসধিান্ত মঘাষণা কজর মদন। দজলর মজধ্য দল। কলকাতায় তেন কংজরেজসর 

সিবেভারতীয় মলেনাবর অবধজিেন চলবেল। তেনই বতবন ১৩ই আগস্ট মঘাষণা 

কজরন ‘তৃণমূল কংজরেস’-এর ‘বস্টয়াবরং কবমবি’র সদস্যজদর নাম। 

১৯৯৭ সা জলর ৬ই বি জসম্বর কলকাতায় সাংিাবদকজদর কাজে মমতা 

ি্যানাবেবে প্র্ম স্পষ্ভাজি িজলন, ‘‘ï·üýeï¯ অছেুত নয়’’। বতবন িজলন, 

‘‘বিজেবি একবি গণতাব্রেক দল এিং েনসাধারণই তাজদর বনিবোবচত কজরজে। 

মসই বিজেবি-ýI কীভাজি আমরা অস্পপৃে্য িলজিা।’’ (গণেবতি, ৭ বিজসম্বর 

১৯৯৭)। ১৯৯৭ সাজলর 22üýÚ বিজসম্বর কংজরেস মনতৃত্ব মমতা ি্যানাবেবেজক 

দল ম্জক িবহস্ার কজর।

খাল ককশে এশনশে সাম্প্রদাহয়কিার কুমথীর

১৯৯৮ সাজল মলাকসভার মধ্যিতবেী বনিবোচন হয় মফব্রুয়াবরজত। নয়া উদারিাদী 

বিশ্ায়ন িজিবের আ্বে-রােননবতক গবতপ্রকৃবত বিজেবি-র সামজন োসক মরেণীর 

অন্যতম প্রধান রােননবতক েবতিজত িবরণত হজয় ওঠার নতুন সম্ািনা স্তবর 

কজর। রাজে্য রাজে্য নানা মকৌেল অনুসরণ কজর বিজেবি তেন দজলর 

সিবেভারতীয় িবরচয় গোর মচষ্া করজে। বঠক তেনই সদ্য গবঠত তৃণমূল 

কংজরেস দলজক বনজয় মমতা ি্যানাবেবে হাত ধজরন বিজেবি-র। 

স্াধীনতার ির িবচিমিজগে তৃণমূল কংজরেসই প্র্ম রােননবতক দল রারা 

সরাসবর সাম্প্রদাবয়ক েবতির সজগে রােননবতক ও বনিবোচনী মোি থিািন কজর। 

সাম্প্রদাবয়ক রােনীবতর কুমীরজক রাজে্য ম�াকাজত োল মকজিবেল তৃণমূল 

কংজরেস’ই। 

সাম্প্রদাবয়কতার সজগে মোি মিঁজধ তৃণমূজলর রাত্া শুরু। িঞ্াজয়ত ম্জক 

বিধানসভা-ýÓîIãÁîÌ ýÁîp সিবেস্তজর বিজেবি এিং তৃণমূল মোি একসজগে 

ম্জকজে। ýIüý« বিজেবি মনতৃত্বাধীন রােননবতক মোি ও সরকাজর েবরক 

ম্জকজে তৃণমূল। তৃণমূল-বিজেবি মোি িবচিমিজগে চাবলজয়জে িুরসভা, 

িঞ্াজয়ত, এমনবক কলকাতা কজিবোজরেনও। রাজে্য িামবিজরাধী রািতীয় 

রােননবতক অিরাজধÌ তারা মরৌ্ েবরক। ýIÚ¯ñÌ, িাঁেকুো, েগেলমহল, 

বসগেুর, ন্ীরোম& সিবেত্ই।

১৯৯৮ সাজলর মলাকসভা বনিবোচজন িবচিমিজগে িরস্পজরর সজগে আসন 
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সমজ�াতা কজর বিজেবি এিং তৃণমূল কংজরেস। আে ম্জক দু’দেক আজগ 

এই মোি বেল িবচিমিজগের রােনীবতজত গুণগতভাজি নতুন এক বিিজ্নক 

উিাদান। ýã< সময় বিজেবি সভািবত লালকৃষ্ণ আদিাবন িজলবেজলন, 

‘‘িবচিমিজগে বিজেবি-র সজগে তৃণমূজলর এই মোি একবি ঐবতহাবসক 

িদজক্ষি।’’ অন্যবদজক মে্যাবত িসু িারিার িলজতন, ‘‘তৃণমূজলর সিজচজয় 

িে অিরাধ ওরা সাম্প্রদাবয়ক বিজেবি-ýI এরাজে্য হাত ধজর মিজক 

এজনজে।’’ ýã< ýÓîIãÁî বনিবোচজন িামফ্রটে মেজত ৩৩বি আসজন। কংজরেস 

১বি আসজন। তৃণমূল মেজত ৭বি আসজন। বিজেবি ১বি আসজন। ýã< প্র্ম 

বিজেবি মলাকসভার মকাজনা আসজন েয়লাভ কজর িবচিমিগে ম্জক। আজগর 

িাজরর তুলনায় মভািও িাজে। তৃণমূজলর ‘ঐবতহাবসক’ (!) অিদান।

একিা মাত্ আসন বেতজলও, ১৯৯৮ সাজল তৃণমূজলর সজগে মিা�ািো 

বিজেবির মক্ষজত্ও বেল গুরুত্বিূণবে। ১৯৯১-র তুলনায় িবচিমিজগে ১৯৯৬ 

সাজলর বনিবোচজন মলাকসভা ও বিধানসভা বনিবোচজন বিজেবি-র ফল বেল েুিই 

োরাি। ১৯৯৬ সাজল মভাজির ির মকজ্রে সরকার বিবকজয় রােজত না িারা 

এিং রুতিফ্রটে সরকাজরর র্বমকা ইত্যাবদর কারজণ ১৯৯৮ সাজল বিজেবি রেন 

িােবত সমস্যায় তেনই িবচিমিজগে তৃণমূজলর সজগে আঁতাত অভািনীয় স্বস্ত 

এজন মদয় আরএসএস-বিজেবি বেবিজর। রাজে্যর রােননবতক ও সামাবেক 

সাংস্কৃবতক ¯ïÌÅ|üýÓ তা দীঘবেজময়াদী ক্ষত স্তবর কজরজে। িবচিমিজগে িাম-

বিজরাধী রােনীবতর মনবতিাচক ‘রূিান্তর’ ঘিবেল।

‘ইকনবমক অ্যাডি িবলবিক্যাল উইকবল’ িবত্কার 25-28üýÚ :Uîç 

১৯৯৮ সংে্যায় প্রকাবেত ‘pÑî®µÌüýÅÚ¢ অফ অজিাবেেন িবলবিকস ইন 

ওজয়স্টজিগেল : কংজরেস (আই), তৃণমূল অ্যাডি ১৯৯৮ মলাকসভা ইজলকেনস’ 

েীষবেক প্রিজন্ রােননবতক বিজেষজ্ঞ মেমস মময়ারস মলজেন : ‘‘There is 
little doubt that the emergence of the Trinamul Congress, 
under the leadership of Mamata Banerjee has helped to 
provide the BJP a space in which to further its expansionist 
goals in West Bengal. For its part, the BJP has given Trinamul 
-which is essentially a regional entity — a national conduit.’’ 
(এজত মকান সজ্হ মনই মর মমতা ি্যানাবেবের মনতৃজত্ব তৃণমূল কংজরেজসর 

প্রবতষ্া িবচিমিজগে দজলর সম্প্রসারজণর লক্ষ্যüýI এবগজয় বনজয় োয়গা কজর 

বনজত বিজেবি-ýI সাহার্য কজর। বিজেবি তার বদক ম্জক তৃণমূজলর মজতা 

একবি আঞ্বলক সংগঠনজক োতীয় সেক িাৎজল মদয়।) 
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তৃণমূলসহ নানা দজলর মোজির মদজত ১৯৯৮ সাজলর 19üýÚ মাচবে 

িােজিয়ী প্রধানম্রেী িজদ িজসন। িলািাহুল্য তৃণমূল বেল বিজেবির িাজে। 

মমতা ি্যানাবেবে বনজে কজয়ক মাস আজগই ‘োজগা িাংলা’-য় বলজেজেন, 

১৯৯৮ সাজল অিলবিহারী িােজিয়ী ‘‘... সরকাজরর সংে্যাগবরষ্তার েন্য 

আমাজদর তৃণমূল কংজরেজসর একিা র্বমকা বেল।’’ (মমতা ি্যানাবেবের মলো 

প্রিন্, ‘ýãÿe¢Ê’, ‘োজগা িাংলা’ উৎসি সংে্যা, ১৩২৫/২০১৮, িপৃষ্া 

২-৬) ববেতীয় িােজিয়ী সরকাজর মমতা ি্যানাবেবে ম্রেী না-হজলও বেজলন 

মরজলর স্ট্যাবডিং কবমবির মচয়ারিারসন।

অিলবিহারী িােজিয়ী সরকার গঠজনর িরই বিজেবি-র মদতিুষ্ 

তৃণমূলী স্রোস চরম বহংস্রতায় �াঁবিজয় িজে মমবদনীিুজরর মকেিুর ও 

অন্যান্য অঞ্জল। ১৯৯৮ সাজলর ৯ই এবপ্রল মকওিিাোয় বসবিআই(এম)-র 

িাবিবে অবফজস সেস্ত্র হামলা চালায় তৃণমূল িাবহনী। ২২জে মম েননকা চম্পলা 

সদবোরজক ধষবেজণর বম্্যা অবভজরাগ আজনন তৃণমূল মনত্ী। সাোজনা এই ঘিনা 

ফাঁস হওয়ায় তা ï¢üýË আর তৃণমূল >ba·îaÊ কজর না। ১৯৯৮ সাজলর 28üýÚ 

মম িবচিমিজগে িঞ্াজয়ত বনিবোচজনও তৃণমূল–বিজেবি ঐক্যিধি হজয় লজে 

িামফ্রজটের বিরুজধি। রবদও মভাজি বিজেষ সুবিধা তারা করজত িাজরবন। 

১৯৯৯ সাজলর ১৪ই এবপ্রল েয়লবলতার এ আই এ বি এম-জক দল 

সম্বেন প্রত্যাহার কজর মনওয়ায় ববেতীয় িােজিয়ী সরকাজরর িতন ঘজি। িহু 

মকৌেল সজত্বও আথিাজভাজি মহজর ১৭ই এবপ্রল িােজিয়ী িদত্যাগ কজরন। 

বকন্তু মকয়ারজিকার সরকার ম্জক রায় প্রায় আরও ে’মাস। 

হবশজহপ-র সশগে সরকাশর

১৯৯৯ সাজলর মসজটেম্বজর অনুবষ্ত মলাকসভা বনিবোচজন বিজেবি েয়লাভ 

কজর। িবচিমিজগে তৃণমূল কংজরেস ৮বি আসন িায়। বিজেবি-র আসন মিজে 

হয় ২। গতিাজরর মচজয় একবি মিবে। ১৩ই অজ্াির মকজ্রে েি্ মনয় 

তৃতীয় িােজিয়ী সরকার। ýã< সরকাজর মরলম্রেী বহজসজি েি্ মনন মমতা 

ি্যানাবেবে। তৃণমূল সাংসদ অবেত িাঁো েি্ মনন কয়লা দপ্তজরর রাষ্ট্রম্রেী 

িজদ। িস্তুতিজক্ষ বিজেবি-র িূণবে মদজতই ১৯৯৮-৯৯ সাল ম্জক কংজরেসজক 

িবচিমিজগে প্রধান বিজরাধী দজলর োয়গা ম্জক সবরজয় মদয় তৃণমূল কংজরেস। 

মসই সময় িজিবে িবচিমিজগে তৃণমূজলর মজধ্যই আরএসএস-বিজেবি সিজচজয় 

বিশ্স্ত িন্ুজক েুঁজে িায়।
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কলকািা কশপপাশরেন

২০০০ সাজলর 30üýÚ মম রাজে্য ৭৯বি িুরসভার বনিবোচজনও তৃণমূল-বিজেবি 

মোি প্রবতবেবন্তা কজর। ২৫জে েুন কলকাতা কজিবোজরেন মভাি হয়। তৃণমূল 

–বিজেবি মোি কজরই বনিবোচজন লজে। ১২ই েুলাই সুব্রত মুোবেবে মময়রিজদ 

েি্ মনন। বিজেবি-র মীনা মদিী িুজরাবহত বেজলন মিিুবি মময়র। তৃণমূল-

বিজেবি মোি িাঁচ িের ধজর কলকাতা কজিবোজরেন চালায়। সুব্রত মুোবেবে 

বিধানসভায় বেজলন কংজরেস সদস্য, কজিবোজরেজন তৃণমূল সদস্য। র্-ভারজত 

এ বেবনস মকউ অতীজত মদজেবন। 

২০০০ সাজলর নজভম্বজর মে্যাবত িসু মুে্যম্রেী িদ ম্জক মস্ছোয় অিসর 

রেহজণর ির ৬ই নজভম্বর িামফ্রটে সরকাজরর নতুন মুে্যম্রেী বহজসজি েি্ 

মনন িুধিজদি ভট্াচারবে। 

ককেপুর-পাঁেকুড়া

বিজেবি-র মদজত এিং মকজ্রের িােজিয়ী সরকাজরর িজল িলীয়ান তৃণমূজলর 

বহংস্রতার রােনীবত অক্ষুন্ন বেলই। ১৯৯৮ ম্জক ২০০০ সাল িরবেন্ত মকেিুর, 

গেজিতায় মর ভয়ঙ্র স্রোস নাবমজয় আনা হজয়বেল তাজতও তৃণমূজলর সজগে 

বেল মাওিাদীরাও। ‘ýIÚিুর ïã ï¯ AüýÅÌ মেষিুর’& িজলবেজলন তৃণমূল 

মনত্ী। ২০০০ সাজলর ৫ই েুন মমবদনীিুজরর িাঁেকুো মলাকসভা আসজনর 

উিবনিবোচন হয়। ýIüý« ক্ষমতাসীন বিজেবি-র মদত বনজয় ভয়ািহ ‚î|· 

চাবলজয় তৃণমূল মসই উিবনিবোচজন েয়লাভ কজর। িাঁেকুো উিবনিবোচজনর 

এই িিবেজক তৃণমূল মনত্ী নামকরণ কজরবেজলন ‘িাঁেকুো লাইন’।

২০০১ সাজলর ৪ঠা োনুয়াবর গেজিতার মোি আঙাবরয়া রোজম তৃণমূল-

েনরুধি মগাষ্ীর ি্ুকিােজদর হামলার মচষ্া মভজস্ত রায়। রাজে্যর িপৃহৎ 

সংিাদিত্ মগাষ্ীগুবল �াঁবিজয় িজে। ১০-১৪ই োনুয়াবর আন্িাোর 

িবত্কা ধারািাবহক সবচত্ কাবহনী োজি& ‘ýéমনগজরর হত্যারহস্য’। 

ZñÌ¯îI $ হবশজহপ-কংশগ্রস- আবার হবশজহপ

২০০১ সাজলর মম মাজস িবচিমিজগে রাে্য বিধানসভার বনিবোচজনর আজগ 

ক্ষমতা দেজলর নতুন অঙ্ কষজত শুরু কজরন মমতা ি্যানাবেবে। ২০০১ 

সাজলর ১৫ই মাচবে িােজিয়ী মব্রেসভা ম্জক বতবন িদত্যাগ কজরন এিং 

এন বি এ না মেজেই িবচিমিজগে বিধানসভা বনিবোচজন কংজরেস দজলর সজগে 
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মোি িাঁজধন। রবদও কলকাতা কজিবোজরেনসহ িঞ্াজয়ত ও িুরসভাগুবলজত 

তৃণমূল-বিজেবি মোি র্ারীবত বেল। 

তজি, তৃণমূজলর সুবিধািাদী রােনীবত মসিার মসভাজি সফল হয়বন। 

বিধানসভার বনিবোচজন িামফ্রটে আিার বিেয়ী হয়। ২০০১ সাজলর ১৮ই মম 

ষষ্ িামফ্রটে সরকার গবঠত হয় মুে্যম্রেী িুধিজদি ভট্াচাজরবের মনতৃজত্ব। মমতা 

ি্যানাবেবের তৃণমূল আিার �াঁজকর কই �াঁজক মফজর। ২০০১ সাজলর 24üýÚ 

আগস্ট বি বি বস-র ‘হািবেিক ইবডিয়া’ অনুষ্াজন করণ ্ািাজরর মনওয়া এক 

সাক্ষাৎকাজর মমতা ি্যানাবেবে স্পষ্ িজলন, ‘‘বিজেবি আমাজদর স্াভাবিক 

বমত্...।’’ ২০০১ সাজলর 27üýÚ আগস্ট মমতা ি্যানাবেবে মফর বিজেবি মোজি 

মরাগ মদন।

গুজরাশের গণিি্া এবং তৃণমূল

২০০২ সাজলর 27üýÚ মফব্রুয়াবর মগাধরায় সিরমতী এক্সজপ্রজস আগুন 

লাগাজনা হয়। গুেরাি েুজে বহ্ুত্বিাদীরা জ্াবলজয় মদয় দাগোর আগুন। 

নজর্রে মমাদী তেন গুেরাজির মুে্যম্রেী। ১২ই এবপ্রল মগায়ায় বিজেবি-র 

োতীয় কমবেসবমবতর স্িঠজক িােজিয়ী সরাসবর িজলন, ‘‘মুসবলমরা মরোজন 

্াজকন, ýãোজন তাঁরা অন্যজদর সজগে িসিাস করজত িাজরন না।’’

বিজেবি মোজির অন্তত দু’বি েবরক দল মুে্যম্রেী নজর্রে মমাদীর িদত্যাগ 

দাবি করজলও, মমতা ি্যানাবেবে এই হত্যাকাজডের মকানও প্রবতিাদ কজরনবন। 

িরং তাঁর প্র্ম প্রবতবরিয়া বেল, ‘এিা বিজেবি-র অভ্যন্তরীণ ি্যািার।’ 

২০০২ সাজলর ১লা মম গুেরাি গণহত্যা বনজয় মলাকসভায় বিজরাধীজদর 

আনা মসন্ার প্রস্তাজির ওির মভািাভুবিজত বিজেবি-ýeîüýpÌ দু’বতনবি দল 

িােজিয়ীর িজক্ষ সরাসবর না দাঁোজত চাইজলও, তৃণমূল র্ারীবত মভািাভুবিজত 

বিজেবি-র িক্ষ মনয়। ýÅî•ðÌ গবদ মঠকাজত িে ভরসা হন মমতা ি্যানাবেবে। 

বিজরাধীরা িজলবেজলন, ýÅî•ðüýI মুে্যম্রেী িদ ম্জক সরাজত হজি। িােজিয়ী 

এমনবক মমাদীর সমাজলাচনাজতও বতবন নারাে বেজলন। 

গুেরাজি বিধানসভা বনিবোচজন বেজত ২০০২ সাজলর 22üýÚ বিজসম্বর 

মমাদী আিার মুে্যম্রেী হন। বনিবোচনী প্রচার বেল তীব্র সাম্প্রদাবয়ক বিজষ ÁÌî। 
মমতা ি্যানাবেবে মসই সময় ফুজলর মতাো িাবঠজয় অবভন্ন োনান মুে্যম্রেী 

নজর্রে মমাদীজক। 

আরএসএস-বিজেবি অিে্য তৃণমূল মনত্ীর এই অিদান মভাজলবন। 
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২০০৩ সাজলর ৮ই মসজটেম্বর িােজিয়ী আিার মক্রেীয় মব্রেসভায় অন্তভুবেতি 

কজরন মমতা ি্যানাবেবেজক। রবদও দপ্তর মদনবন দীঘবেবদন। ২০০৪ সাজলর ৮ই 

োনুয়াবর িরবেন্ত িােজিয়ী মব্রেসভায় দপ্তরহীন ম্রেী বেজলন মমতা ি্যানাবেবে। 

ক্ষমতার মলাভ এতিাই মর দপ্তরহীন ম্রেী হজলও রাবে! ২০০৪ সাজলর 

৯ই োনুয়াবর কয়লা ও েবন দপ্তজরর ম্রেী হন মমতা ি্যানাবেবে। িােজিয়ী 

সরকাজরর মময়াদ মেষ হওয়া িরবেন্ত মসই িজদ বেজলন। ýã< সময় েুজে 

িবচিমিজগে তৃণমূজলর রািতীয় স্নরাে্যিাদী অিকজমবে রাষ্ট্রীয় মদত বদজয় মগজে 

িােজিয়ী সরকার।

উদ্াস্তু সমস্া : তৃণমূশলর কুম্থীরাশ্রু

উবোস্তুজদর সমস্যা বনজয় তৃণমূল কংজরেস কুমীজরর কান্না কাঁদজে। ২০০৩ 

সাজল বিজেবি-তৃণমূল মোি সরকাজরর আমজলই ‘নাগবরকত্ব (সংজোধনী) 

আইন’ কজর উবোস্তুজদর বিরুজধি ঘপৃন্যতম আরিমণ নাবমজয় আনা হজয়বেল। 

এই আইনিজল ভারজত আসার ‘স্িধ কাগেিত্’ ý•Tîüý‚ না িারজল উবোস্তু 

এিং তাজদর িবরিার িবরেনজদর িবহষ্াজরর ি্যিথিা করা হজয়বেল। জকন 

তারা ২০০৩ সাজলর আইজনর িজক্ষ বেল& তৃণমূলজক েিাি বদজত হজি। 

িবচিমিজগে ‘অনুপ্রজিে’-র সমস্যা বনজয় বিজবেষমূলক প্রচার চালাজছে 

বিজেবি ও সংঘ িবরিার। উবোস্ত সমস্যাজক তারা সাম্প্রদাবয়ক বিভােন 

িাোজত ি্যিহার করজে। বম্্যাচার কজর বিভােজনর রােনীবত ম্জক ফয়দা 

তুলজত চাইজে তৃণমূল। 

আর এস এস ‘কদেশরেহমক’!

২০০৩ সা জল ১৫ই মসজটেম্বর নয়া বদ বলি জত আরএসএস-এর মুেিত্ 

‘িাঞ্েন্য’-র সম্পাদক তরুণ বিেয় সম্পাবদত ‘কবমউবনস্ট মিরবরেম’ 

নাজম িুস্তক প্রকাে অনুষ্া জন মমতা ি্যানাবেবে িজলন, ‘‘কবমউবনস্টজদর 

বিরুজধি লোইজয় আবম আিনাজদর িাজে আবে। রবদ আিনারা আমায় এক 

েতাংে সাহার্য কজরন, আমরা কবমউ বনস্টজদর সরা জত িারজিা।’’ মমতা 

ি্যানাবেবের আহ্া জন আরএসএস স্য়ংজসিকরা েুিই উৎসা বহত হয়। অনুষ্াজন 

উিবথিত বেজলন মমাহন ভাগিত, মদনদাস মদিী, এইচ বভ মেষাবরির মজতা 

কট্র বহ্ুত্বিাদী েীষবে মনতারা। তাঁজদর উজদেজে্য অনুষ্াজন মমতা িজলন, 

‘‘...আিনারা সবত্যকাজরর মদেজপ্রবমক। আবম োবন আিনারা মদেজক 
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ভাজলািাজসন...’’। বিজেবি’র রাে্যসভার সাংসদ িলিীর িুঞ্জ ওই সভা জতই 

িজলন, ‘‘আমা জদর বপ্রয় মমতাবদ বদ সাক্ষাৎ দুগবো।’’ (সূত্ : দ্য মিবলরোফ, ১৬ 

মসজটেম্বর ২০০৩) 

আরএসএস-এর অনুষ্াজন বগজয় তাজদর ‘োঁবি মদেজপ্রবমক’ িজল মর 

সাবিবেবফজকি বদজয়বেজলন মমতা ি্যানাবেবে, তা বকন্তু স্য়ংজসিকরা মভাজলবন। 

২০১৩-র ৪ঠা আগস্ট ‘সঙ্ঘ িবরিার’ টুইি কজর োবনজয়বেল মর মমতা মসবদন 

তাঁজদর ‘প্রেংসায় িঞ্মুে’ হজয়বেজলন! মমতা ি্যানাবেবের প্রবত সঙ্ঘ িবরিাজরর 

কৃতজ্ঞতা এেনও মর ম্ান হয়বন, তাÌ ¯ÐÅîy ২০১৬ সাজলর বিধানসভার 

বনিবোচজনর িজরও বতবন আরএসএস’র ‘দুগবো’! কবমউবনস্টরা আরএসএস-র 

মজতাই মমতা ি্যানাবেবের কাজে প্রধান েত্রু। ýUîÓCËîÓIîüýÌÌ সংগঠন তাঁর 

কাজে বনোদ ‘মদেজপ্রবমক’। কবমউবনস্ট-বনধজনও সহায়ক েবতি। 

পঞ্াশয়ি ক�াে ২০০৩ 

তৃণমূল-বিজেবি মোি ২০০৩ সাজলর িঞ্াজয়ত মভাজির সময়ও ‚î|· 

চালািার মচষ্া কজর মকজ্রের বিজেবি সরকাজরর সাহার্য বনজয়। রাজে্যর 

রোমাঞ্জল আরএসএস-বিজেবি-র ভয়ঙ্র তৎিরতা িাোজত তৃণমূজলর 

মরীয়া অিথিান মসই সময়ও সিাই মদজেজেন। বকন্তু েবতিোলী িামফ্রটে মসই 

বনিবোচজনও উজলিেজরাগ্য আসন মিজয় েয়লাভ কজর।

বাজশপয়থী সরকাশরর জনহবশরাধথী আহ্পক নথীহিরও ãÅj•îÌ

বিজেবি মধ্যরুগীয় িীভৎসতায় সাম্প্রদাবয়ক বিভােজনর িজক্ষ, তাজদর স্িজদবেক 

নীবত বচরকালই নগ্ন সাম্াে্যিাদ-িন্ী এিং আব্বেক নীবত িাক্া নয়া উদারিাদী। 

অিলবিহারী িােজিয়ীর ববেতীয় (১৯৯৮-১৯৯৯) ও তৃতীয় মব্রেসভা (১৯৯৯-

২০০৪) সাম্াে্যিাদ-বনজদবেবেত আ্বে-িাবণবে্যক নীবত কারবেকর কজর আরও 

আরিমণাত্মকভাজি। সাম্প্রদাবয়ক বহংস্রতাসহ িােজিয়ী সরকাজরর রািতীয় 

অিকজমবের েবরক মমতা ি্যানাবেবের তৃণমূল। বিজেবি মোজি অজনক সময়ই 

নানা েবরক দজলর সজগে বিজেবি-র নীবতগত প্রজনে মতজভদ হজয়জে। ïI§ƒñ, 
মমতা ি্যানাবেবের তৃণমূল কংজরেস বেল বিজেবি’র বিশ্স্ততম সগেী।

িলা িাহুল্য, মমতা ি্যানাবেবে সি সময়ই েনবিজরাধী নয়া উদারিাদী 

দাওয়াইজয়র িজক্ষ। ১৯৯১ সাজলর েুলাইজয় নরবসমা সরকার রেন ‘নয়া 

বেল্প নীবত’ রূিায়জনর কাজে হাত মদয় তেনও মমতা ি্যনাবেবে মকজ্রে ম্রেী। 
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িােজিয়ী সরকার ি্যাঙ্ ও িীমা মক্ষত্ সংস্াজর সুদূরপ্রসারী ধ্ংসাত্মক 

িদজক্ষি বনজয়বেল। ýã< িদজক্ষজি িূণবে সায় বেল মমতা ি্যানাবেবের। নয়া 

উদারিাদী ন্যােনাল মিবলকম িবলবসর মক্ষজত্ িলা রায় ১৯৯৪ এিং ১৯৯৯ 

সাজল দু-িার মিবলকম িবলবস মঘাষণা হজয়বেল। দু-িারই মমতা ি্যানাবেবে 

বেজলন মকজ্রে োসকজদর অংে। ১৯৯৯ সাজল বেজলন িােজিয়ী মব্রেসভার 

সদস্য। ýIîüý¢î বিজরাবধতা কজরনবন।

বিদু্যৎ মক্ষত্ মিসরকারীকরজণর সময়ও মমতা ি্যানাবেবে মকজ্রে বিজেবি 

িবরচাবলত সরকাজরর ম্রেী। ১৯৯১ সাজল বিদু্যৎ আইজনর সময়ও মমতা 

ি্যানাবেবে মকজ্রের সরকাজর। ঐ আইন বেল বিদু্যৎ মক্ষত্ মিসরকারীকরüýণ 

প্র্ম িে িদজক্ষি। ২০০৩ সাজল এন বি এ সরকার ইজলকবরিবসবি অ্যা্ 

এজনবেল। মমতা ি্যানাবেবে তেনও মসই বসধিাজন্তর েবরক। 

১৯৯৯ সাজল এিং ২০০৪ সাজল বনিবোচনী ইেজতহাজর বিজেবি শুধু বনজের 

IÅÍãõïa নয়, এন বি এ-রও তরজফ একধরজনর অবভন্ন নু্যনতম কমবেসূïচও 

মঘাষণা কজর। ১৯৯৯ সাজল গপৃহীত এন বি এ-র অবভন্ন কমবেসïূচ বেল ‘‘এন বি 

এ অ্যাজেডিা ফর এ প্রাউি, প্রসিরাস ইবডিয়া’’। ২০০৪ সাজল এন বি এ’র 

ইেজতহাজর অবভন্ন কমবেসïূচ বেল& ‘‘অ্যান অ্যাজেডিা ফর মিজভজলজমটে, 

গুি গভনবে্যান্, িীস অ্যাডি হারজমাবন’’। 

মসই দুবি কমবেসূïচই মষাল আনা নয়া উদারিাদী। এন বি এ-র গুরুত্বিূণবে 

েবরক বহজসজি মমতা ি্যানাবেবে মসই দুবি কমবেসïূচজতই সম্পূণবে সহমত বেজলন। 

িােজিয়ী সরকার নয়া উদারিাদী নীবতর িজ্ ïcÓ মিিজরায়া এিং 

েুলিামেুলিা। ýã< সি কমবেসূïচ স্তবর ও রূিায়üýyর দাবয়ত্ব বনজয়বেল তৃণমূলও। 

তৃণমূজলর বভন্নমত বেল এমন একবি ঘিনাও মকউ উজলিে করজত িারজিন 

না।

মরমন, ১৯৯৯ সাজল িােজিয়ী সরকারই প্র্ম মদজের মিজিটে আইজনর 

সংজোধন কজরবেল বিশ্ িাবণে্য সংথিার েতবেমাবফক। মমতা ি্যানাবেবে মক্রেীয় 

ম্রেী বহজসজি মসই বসধিাজন্তর েবরক। আে ‘মসে’ বনজয় তৃণমূল িহু ভাঁওতা 

বদজছে, অ্চ, ýä¯ÚîÓ ইকনবমক মোনস িবলবস িােজিয়ী সরকার< প্র্ম 

মঘাষণা কজর ২০০০ সাজলর এবপ্রজল। তেন মমতা ি্যানাবেবে িােজিয়ী 

সরকাজর মরলম্রেী। তেন মতা মমতা ি্যানাবেবে ‘মসে’ নীবতর বিজরাবধতা িা 

সমাজলাচনা কজরনবন, িরং সহমতই বেজলন। ২০০৪ সাজল এন বি এ’র 

অবভন্ন নু্যনতম কমবেসïূচ িজলবেল : ‘‘ýä¯ÚîÓ ইকনবমক মোনগুবলজক 
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সাবিবেক িপৃবধির িাহক বহজসজি তুজল ধরা হজি’’। তৃণমূল মনত্ী মতা এই 

কমবেসïূচরই েবরক বেজলন।

২০০৪ সাজলর মসই অবভন্ন কমবেসïূচজতই এন বি এ িজলবেল : মিনেন 

সংস্ার দ্রুততার সজগে এবগজয় বনজয় রাওয়া হজি। িলা হজয়বেল : ে-মাজসর 

মজধ্য ি্যাঙ্, িীমা, বিজদেী বিবনজয়াজগর মক্ষজত্ সংস্াজরর কাে সম্পন্ন করা 

হজি। স্াথি্যজক্ষজত্ মিসরকারীকরজণর বিস্তাবরত কমবেসïূচও মসই কমবেসূïচজত 

বেল। তৃণমূল মসই সিবকেুর সজগেই সহমত বেল।

১৯৯৯ সাজল মমতা ি্যানাবেবে মর সরকাজর মরলম্রেী মসই িােজিয়ী 

সরকারই িীমা ি্যিসার ২৬ েতাংে িরবেন্ত প্রত্যক্ষ বিজদেী বিবনজয়াজগর ি্যিথিা 

কজর ইনসু্যজরন্ মরগুজলিবর অ্যাডি মিজভলিজমটে অ্বরবি আইন সংসজদ 

িাে করায়। তেন িামিন্ীরাই তার বিজরাবধতা কজরবেল।

প্র্ম ইউ বি এ সরকাজরর ওির ম্জক িামিন্ীরা সম্বেন প্রত্যাহার করার 

ির ২০০৮ সাজলর বিজসম্বর মাজস সরকার সংসজদ িীমা বিল মিে কজরবেল। 

িামিন্ীজদর মনতৃজত্ব কজয়কবি দজলর প্রিল বিজরাবধতায় তা িাে করাজত 

িাজরবন। তেন বকন্তু তৃণমূলজক িীমা মিসরকারীকরüýyর মচষ্ার বিজরাবধতা 

করজত মকউ মদজেবন। 

‘বিলগ্নীকরণ দপ্তর’ নাজম একবি একবি নতুন দপ্তরই ১৯৯৯ সাজলর 

মসজটেম্বজর িােজিয়ী সরকার চালু কজরবেল রাষ্ট্রায়ত্ত সংথিাগুবলর মিসরকারীকরণ 

প্রবরিয়া তদারবক করজত। তেন গুরুত্বিূণবে মক্রেীয় ম্রেী বহজসজি মমতা ি্যানাবেবে 

মকাজনা বভন্নমত মিাষণ কজরনবন। রাষ্ট্রায়ত্ত সংথিাগুবলর বিলগ্নীকরজণ ভীষণ 

আরিমণাত্মক র্বমকা বনজয়বেল িােজিয়ী সরকার। িস্তুতিজক্ষ রাষ্ট্রায়ত্ত সার 

কারোনাগুবল মিজচ মদওয়ার িজক্ষ ভীষণ সবরিয় র্বমকা বনজয়বেল িােজিয়ী 

সরকার। িােজিয়ী সরকার রেন িালজকা-র মিসরকারীকরজণর মঘাষণা করল 

তেন তার বিজরাবধতায় কী বেল মমতা ি্যানাবেবের র্বমকা?

২০০০ সাজলর ২০ েুন িােজিয়ী মব্রেসভা িবচিমিজগের চারবিসহ (এম 

এ এম বস, ওজয়জিািবে ইবডিয়া, ভারত প্রজসস :Êî© মমকাবনক্যাল ইবঞ্জবনয়াসবে 

এিং আর আই বস) ý•üýÚÌ ýÅîp েয়বি রাষ্ট্রায়ত্ত সংথিা িন্ করার বসধিান্ত 

মনয়। মমতা ি্যানাবেবে বেজলন মসই মব্রেসভার সদস্য। 

২০১০ সাজলর েুন মাজস ববেতীয় ইউ বি এ সরকার রেন মিজরিাজলর 

দাম িাোজরর ওির মেজে মদয় তেনও মমতা ি্যানাবেবেসহ তৃণমূল কংজরেজসর 

ে’েন ম্রেী মক্রেীয় মব্রেসভার সদস্য।
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গত প্রায় বতন দেজক বেক্ষার িাবণবে্যকীকরüýyর মক্ষজত্ কংজরেস এিং 

বিজেবি সরকারগুবল ভীষণই আিবত্তকর সি আইন এজনবেল। এগুবলর 

একবির মক্ষজত্ও মমতা ি্যনাবেবের আিবত্ত বেল না। িরং বেক্ষা ও সংস্কৃবতর 

মক্ষজত্ একবদজক নয়া উদারিাদী আরিমণ এিং সাম্প্রদাবয়ক ধ্যানধারণার 

বিস্তাজর িােজিয়ী সরকাজরর সি িদজক্ষি তৃণমূল কংজরেজসরও সম্বেন 

মিজয়বেল। এন বি এ আমজলই অত্যািে্যকীয় িণ্য আইনজক নেদন্তহীন কজর 

মদওয়া হয়। কৃবষিজণ্য আগাম িাবণজে্যর অনুমবত বদজয় মিআইনী মেুতদারীর 

সুজরাগ েুজল মদওয়া হয়। 

মিনেন বিজলর বিজরাবধতা বনজয়ও তৃণমূল কংজরেস ববেচাবরতা করজে। 

বিজেবি সরকাজরর আমজল ২০০৩ সাজলর :Uîüýç মক্রেীয় সরকার প্র্ম 

মিনেন ফাডি মরগুজলিবর অ্যাডি অ্বরবি গঠন কজরবেল। তৃণমূল তেন 

মকজ্রে বিজেবি’র সরকাজর, মমতা ি্যানাবেবে ম্রেী। ২০০৪ সাজলর ১লা 

োনুয়াবর ম্জক নতুন মিনেন স্ীম কারবেকর কজরবেল বিজেবি সরকার। 

মমতা ি্যানাবেবে তেনও মসই সরকাজরর ম্রেী। প্র্ম ইউ বি এ সরকাজরর 

আমজলও মচষ্া হজয়বেল মিনেন ফাডি মরগুজলিবর অ্যাডি বিল এজন িাে 

করাজনার। বকন্তু, িামিন্ীজদর প্রিল আিবত্তজত এিং থিায়ী কবমবিজত তীব্র 

বিজরাবধতায় তা আিজক রায়।

ববেতীয় ইউ বি এ সরকাজরর আমজল েবরকজদর মকাজনা িাধা না মিজয় 

২০১১ সাজলর 24üýÚ মাচবে এই লজক্ষ্য মক্রেীয় সরকার মলাকসভায় মিে কজর 

মিনেন ফাডি মরগুজলিবর অ্যাডি মিজভলিজমটে অ্বরবি বিল, ২০১১। তেন 

মকজ্রের মোি সরকাজর কংজরেজসর সজগে ঘর করজে তৃণমূল, মব্রেসভায় স্য়ং 

মমতা ি্যানাবেবে। ýÅîp সাতেন তৃণমূল ম্রেী। মব্রেসভার স্িঠজক এই বিজলর 

িজক্ষ তৃণমূলসহ সি েবরজকর সম্বেন বেল। তারির 24üýÚ মাচবে মলাকসভায় 

এই বিল মিজের িজক্ষই কংজরেস ও বিজেবি সাংসদজদর সাজ্ হাত তুজলই 

সম্বেন কজরন তৃণমূল সাংসদ অবম্বকা ি্যানাবেবে ও মগাবি্ নস্র। 

বসগেুজর কারোনা আিকাজত তৃণমূল মনত্ী হঠাৎ কজর েবম অবধরেহণ-

বিজরাধী হজয় ওজঠন। বকন্তু েবম অবধরেহজণ মরজলর বনেস্ আইন আজে 

তাজত েবমর মাবলক সিজচজয় অসহায়। ýã< আইজন লক্ষ লক্ষ কৃষজকর েবম 

মকজেজে মরল। তৃণমূল মনত্ীর বেল তাজত িূণবে সম্মবত।

প্রসগেত, ববেতীয় ইউ বি এ সরকাজরর মকান অবভন্ন নূ্যনতম কমবেসïূচ িরবেন্ত 

বেল না। ý·îjî রায়, মব্রেজত্বর িদ িাওয়া োো মক্রেীয় সরকাজর কংজরেজসর 
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সজগে কমবেসïূচগত প্রজনে মকান দরকষাকবষর প্রজয়ােনই বেল না তৃণমূজলর। 

বিশুধি সুবিধািাদ!

িবচিমিজগের িতবেমান অ্বেম্রেী অবমত বমত্ মতা একসময় প্রকাজে্যই 

‘মস্পোল ইকনবমক মোন িবলবস’র দপৃঢ় সম্বেক বেজলন। িবণকসভা বফবক’র 

মহাসবচি বহজসজি এি্যািাজর বতবন বনয়বমত মতামত বদজতন। দ্য মিবলরোজফর 

২০১০ সাজলর 25üýÚ েুন সংে্যায় িা বিেজনস স্ট্যাডিাজিবের ২০০৭ সাজলর 

23üýÚ এবপ্রল সংে্যার ইটোরজনি সংস্রণ মদেজলই অবমত বমজত্র মতামত 

মদো রাজি। ম্রেীিজদ েি্ মনিার কজয়কবদন আজগও ‘ইবডিয়া টুজি’ িবত্কার 

ইটোরজনি সংস্রজণর ২০১১-র ১১ই এবপ্রল সংে্যায় অবমত বমত্ এমনবক 

েুচজরা িাবণজে্য প্রত্যক্ষ বিজদেী বিবনজয়াজগর িজক্ষ সওয়াল কজরজেন। 

২০০৩-র :Uîç। গুেরাজি কলবঙ্ত মমাদী সরকাজরর ভািমূবতবে 

মফরাজনার েন্য িবণকসভা বফবকর তৎকালীন মসজরিিাবর মেনাজরল অবমত 

বমত্ই দাবয়ত্ব বনজয়বেজলন আজমবরকা, ইউজরাজি গুেরাজির হজয় প্রদেবেনীর 

আজয়ােন করজত। নজর্রে মমাদীর গুেরাজির প্রচাজরর েন্য ‘Áî<·ÎÊî¦p 

গুেরাি, বরসাজেবেটে গুেরাি’ অনুষ্াজনর আজয়ােজনও বিরাি অিদান বেল 

মমতা মব্রেসভার আেজকর অ্বেম্রেীর।

২০০৪ সাশলর কথীহিপ

২০০৪-এও মলাকসভা বনিবোচজন মগািা মদে রেন সাম্প্রদাবয়কতার বিরুজধি ও 

ধমবেবনরজিক্ষতার িজক্ষ আওয়াে মতাজল তেন মসই প্রজচষ্ার সাবিবেক বিজরাবধতা 

কজর তৃণমূল কংজরেস। তৃণমূল কংজরেস তেন বিজেবি মোজি। বনজের দজলর 

সজগে বিজেবি-ýI িবচিমিগে ম্জক মিবে আসজন মেতাজত সিবেেবতি বনজয়াগ 

কজর তৃণমূল। 

২০০৪-র মলাকসভা বনিবোচজনও বিজেবি-র সজগেই বেল তৃণমূল। ২০০৪ 

সা জল ৮ই এবপ্রল নয়া বদ বলি জত বিজে বি মনতৃত্বাধীন এনবিএ-র মলাকসভা 

বনিবোচজনর ইে ্ জতহার প্রকা বেত হয়। প্রকাে কজরন অিলবিহারী িােজিয়ী। 

ইেজতহা জর রামমব্র  বনমবো জণর মঘাষণা, ýUîé‚Êî িজন্র মজতা বিষয় মলো 

হয়। আিার সরকা জর এজল কয়লােবন মিসরকাবর হাজতই রা জি, ýãIŒîC 

িলা হয়।  ওইবদন মজঞ্ হা বের বে জলন এনবিএ-র ১১বি েবরক দজলর মজধ্য 

মাত্ ৫বি দজলর প্রবত বন বধ। ýã< ৫েজনর মজধ্য একেন মমতা ি্যানা বেবে। 

ýãï•¢ ইেজতহার প্রকা বেত হওয়ার আজগই সম্মবত ো বন জয় তাজত সই 

কজর বে জলন বত বন।
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বনিবোচজন মানুষ আরএসএস-বিজেবি-তৃণমূল আঁতাতজক প্রত্যাে্যান 

কজর। ২০০৪ সাজলর মভাজি তৃণমূল •üýÓÌ একমাত্ েয়ী প্রা্বেী বেজলন মমতা 

ি্যানাবেবে। বিজেবি একবি আসনও িায়বন এ রাজে্য। 

‘ý·;<¢ð বাংলাশদেথী অনুরেশবে’ রেসশগে তৃণমূল কনত্থী

তৃণমূল এেন মমাদী সরকাজরর ‘নাগবরকত্ব বিল’ সম্পজকবে কুমীজরর কান্না 

IGî•üýc। বকন্তু িাস্তজি কী মত তৃণমূজলর? ২০০৫ সাজলর ৪ঠা :Uîç 
তৃণমূল মনত্ী মমতা ি্যানাবেবে মলাকসভায় িামফ্রজটের বিরুজধি স্ভািবসধি 

কুৎসায় অবভজরাগ কজরন মর ‘ý·;<¢ð িাংলাজদেী অনুপ্রজিে’-র ফজল 

িবচিমিজগে নাবক ‘বিিরবেয়’ ঘিজে। তাঁর কাজে নাবক ভারত এিং িাংলাজদে 

উভয় মদজের মভািার তাবলকা আজে িজল তৃণমূল মনত্ী মসবদন মলাকসভায় 

দাবি কজরবেজলন। তাঁর িতিি্য বেল, িাংলাজদেী নাগবরকজদর নাম নাবক 

িবচিমিজগের মভািার তাবলকায় রজয়জে। তৃণমূল তেন বিজেবি মোজি।

মসবদন মলাকসভায় মমতা ি্যানাবেবে দাবি কজরন, এি্যািাজর তাঁজক সভায় 

মুলতুবি প্রস্তাি তুলজত বদজত হজি। রবদও আজগই তা অধ্যক্ষ মসামনা্ 

চ্যািাবেবে বনয়মমাবফকÁîüý· োবরে কজর মদন। ক্রুধি তৃণমূল মনত্ী কাগেিত্ 

েুঁজে মাজরন অধ্যজক্ষর আসজনর বদজক। সারা মদে হতিাক হজয় রায় সভার 

বভতজর এই অোলীন ি্যিহাজর। 

িলািাহুল্য, আিার সাম্প্রদাবয়ক বিভােজনর লজক্ষ্য আনা মমাদী সরকাজরর 

‘নাগবরকত্ব বিল’ সম্পজকবে এেন তৃণমূল মলাক মদোজনা সমাজলাচনা করজে 

স্ভািসুলভ সুবিধািাদ ম্জক।

হসগেুর-নন্থীগ্রাম ‚î|üý·

২০০৬ সাজল িবচিমিজগে বিধানসভা বনিবোচজন তৃণমূল-বিজেবি মোি 

সিবোত্মকভাজি আরিমণ চালায় িামিন্ীজদর বিরুজধি। রাে্যিাসী মসই ষের্রে 

সফল হজত মদয়বন। বিিুলভাজি মভাজি বেজত আিার িুধিজদি ভট্াচাজরবের 

মনতৃজত্ব গবঠত হয় সপ্তম িামফ্রটে সরকার। 

বকন্তু িামফ্রটে সরকাজরর রািতীয় উন্নয়ন প্রকল্প, বিজেষত কমবেসংথিানমুেী 

বেল্পায়ন প্রজচষ্াজক বিিরবেস্ত করজত ষেরজ্রের নীলনকো স্তবর হয় তৃণমূলজক 

সামজন মরজে। বসগেুর-ন্ীরোম-েগেলমহল& সিবেত্। ýã< ষেরজ্রে 

বহ্ুত্বিাদী অিেবতি মগািন ও প্রকাজে্য উজলিেজরাগ্য র্বমকা মনয়। কাজে 

লাগাজনা হয় সংে্যালঘু সাম্প্রদাবয়ক েবতিজকও।
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২০০৬ সাজলর বিজসম্বজর বেল্পায়ন নীবতর বিজরাবধতায় ধমবেতলায় তৃণমূল 

মনত্ীর ‘অনেন’ মজঞ্র ক্া সকজলর বনচিয়ই মজন আজে। ২৫জে বিজসম্বর 

ধমবেতলায় অনেন মজঞ্ তৃণমূল মনত্ীর সজগে মদো কজর রান বিজেবি-র 

তৎকালীন সিবেভারতীয় সভািবত এিং িতবেমাজন মমাদী সরকাজরর স্রাষ্ট্রম্রেী 

রােনা্ বসং। ২০০৭ সাজলর ১০ই োনুয়াবর বিজেবি মনত্ী সুষমা স্রাে 

সফর কজরন ন্ীরোম। ২০০৭ সাজলর ১৩ই নজভম্বর বিজেবি মনতা এল মক 

আদিাবনর মনতৃজত্ব বিজেবি-তৃণমূল-বেিজসনা প্রভৃবত দজলর একদল মনতা 

ন্ীরোজম রান িামফ্রটে সরকাজরর বিরুজধি কুৎসা করজত। ২০০৪ ম্জক 

২০০৯ িজিবে সংসজদর বভতজর িাইজর িাম-বিজরাধী ধমবেরুজধি বিজেবি তার 

রািতীয় রসদ বনজয় দাঁবেজয় বেল বিশ্স্ত েবরক তৃণমূজলর িাজে।

আবার কংশগ্রস

নতুন িবরবথিবতজত তাল িুজ� আিার কংজরেজসর সজগে মোি িাঁজধ তৃণমূল 

কংজরেস ২০০৯ সাজলর মলাকসভা বনিবোচজনর আজগ। ইবতমজধ্য রাজে্য 

কংজরেসজক সাংগঠবনকভাজি ভাঙজত রািতীয় প্রজচষ্া চাবলজয়জে তৃণমূল। তিুও 

মোি হয় এিং ফয়দা মলাজি তৃণমূল। ১৯বি আসজন তারা মেজত িবচিমিগে 

ম্জক, ýÉTîüý¢ ২০০৪ সাজল তৃণমূজলর বেজতবেল মাত্ ১বি আসজন। ২০০৯ 

সাজলর 22üýÚ মম কংজরেস-িবরচাবলত ববেতীয় ইউ বি এ সরকার েি্ মনয় 

ি. মনজমাহন বসং-র মনতৃজত্ব। মমতা ি্যানাবেবে মসই মব্রেসভায় মরলম্রেী হন। 

সজগে আরও কজয়কেন রাষ্ট্রম্রেী।

২০১১ সাজলর এবপ্রল-ýÅ মাজস অনুবষ্ত রাজে্য বিধানসভা বনিবোচজন 

িামফ্রটে িরাস্ত হয়। ২০জে মম তৃণমূল এিং কংজরেজসর মোি রাজে্য মব্রেসভা 

গঠন কজর। িবচিমিজগে ক্ষমতা দেজলর ির নতুন ধান্ার স্াদ মিজত ২০১২ 

সাজলর 20üýÚ মসজটেম্বর কংজরেজসর হাত মেজে মদয় তৃণমূল কংজরেস। ফজল 

কংজরেসও িাধ্য হয় িবচিমিজগে মমতা ি্যানাবেবের সরকার ম্জক সজর মরজত। 

তৃণমূল সরকার এবং হবশজহপ

িবচিমিজগে িামফ্রটে সরকাজরর িরােয় এিং তৃণমূল সরকার গঠজনর ঘিনায় 

আরএসএস-বিজেবি’র তুমুল উলিাস বেল মচাজে িোর মজতা। ২০১৪-র 

মলাকসভা বনিবোচনজক সামজন মরজে আরএসএস-বিজেবি িােবত উৎসাজহ ঘুঁবি 

সাোজত শুরু কজর িবচিমিজগে। 
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কমাদথীর হেপস ‘হবড়াল’ মারার

২০১১ সাজলর ১৩ই মম গত বিধানসভা বনিবোচজনর ফল প্রকাবেত হজয়বেল। 

১৪ই মম আন্িাোর িবত্কার সম্পাদকীয় িাতায় প্রকাবেত হয় মমতা 

ি্যানাবেবের প্রবত বিশ্স্ত স্য়ং মসিক গুেরাজির তৎকালীন মুে্যম্রেী নজর্রে 

মমাদীর আেী·Ía¢ ও িরামেবে-িূণবে বনিন্। বেজরানাম& ‘‘প্র্ম রাজতই 

বিোল মমজর বদন’’। আন্িাোর িবত্কার সম্পাদজকর অনুজরাজধই বলেজেন 

োবনজয় মমাদীর উচ্ছ্ববসত িরামেবে মমতা ি্যানাবেবেজক: 

‘‘আদরণীয় মমতাজিন, প্র্জমই আিনাজক আমার অবভন্ন। আিনার 

কাজে আমার গগনচুম্বী প্রত্যাো। বকন্তু প্র্জমই িবল, আমার বনজের 

অবভজ্ঞতা ম্জক এ ক্ািা িললাম।...আিবন একেন দপৃঢ়জচতা মুে্যম্রেী, 

আিনার িুবধিমত্তা(র)...ওির আমার প্রগাঢ় রেধিা। বকন্তু প্রোসজন কজঠারতা 

েুি আিে্যক। এই কজঠারতা শুরুজতই আিনার কাে ম্জক প্রত্যাো কবর।’’ 

এই িরামজেবের ধারাজতই চলজে তৃণমূল।

রাজে্য সঙ্ঘ িবরিাজরর িাংলা মুেিত্ ‘স্বস্তকা’ ২০১১-র 23üýÚ মম 

প্রকাবেত সংে্যায় ‘দুুঃোসজনর অিসান’ েীষবেক সম্পাদকীয়কজত মলজে: 

‘‘অিজেজষ দুুঃোসজনর অিসান। গত ৩৪ িৎসর ধবরয়া িাংলার িুজকর 

উির ফ্যাবসিাদী দলতজ্রের মর েগদেল িা্র চাবিয়া িবসয়াবেল, রাজে্যর 

শুভিুবধিসম্পন্ন মানুষ মসই িা্রজক েুঁবেয়া মফবলয়া বদজত সক্ষম হইয়াজে। 

আবলমুবদেনওয়ালাজদর মর ধরাোয়ী করা সম্ি ইহা লইয়া অজনজকরই সজ্হ 

বেল।...রবদও কবমউবনস্টরা বিজেবি-ýI< শুধু প্রবতবেন্দী নয়, িয়লা নম্বর 

েত্রু িবলয়াই মজন কজর। ইহা স্ীকার কবরজতই হইজি, িবচিমিজগের মাকবেসিাদী 

সরকার ও ক্যািারজদর অত্যাচাজরর প্রবতিাজদ দাবয়ত্বেীল র্বমকায় অিতীণবে 

হন মমতা িজ্্যািাধ্যায়। তাঁহারই মনতৃজত্ব তৃণমূল মোজির এই বিরাি েয়।’’ 

২০১৪ সাজলর মলাকসভা বনিবোচজনর আজগও বিজেবি-র সজগে মিা�ািোর 

ি্ মোলাই মরজেবেল তৃণমূল। ২০১৩-র মম মাজস হাওো মলাকসভা মকজ্রের 

উিবনিবোচজন বি মে বি প্রা্বেীর নাজম মদওয়াল মলোও শুরু হয়। এজকিাজর 

মেষ মুহূজতবে দু’দজলর মিা�ািোর বভবত্তজত বিজেবি প্রা্বেী প্রত্যাহার কজর মনয় 

তৃণমূলজক সুবিধা বদজত।। 

দু’িাশিই লাড্ডু!

২০১৪ সাজলর ৫ই মফব্রুয়াবর কলকাতায় বব্রজগি ময়দাজন বিজেবি-র বনিবোচনী 

প্রচার সভায় নজর্রে মমাদীর ভাষণ বমবলজয় মদেজল িবরবথিবত িু�জত সুবিধা 
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হজি। ýÅî•ð বব্রজগজি িজলন : ‘‘বিকাজের ম্রে বনজয় আমরা এজগাবছে। 

আমাজদর সুজরাগ বদজল িবচিমিজগের দু-গুণ, বতন গুণ ফায়দা হজি। মমতা 

িজ্্যািাধ্যায় রাজে্যর েন্য উন্নবত করজিন। ýIüý« ýŒüýI আবম এই রাজে্যর 

উন্নবত করি। আমাজদর মা্ার উির প্রণিদা আজেন, উবনও করজিন।’’ 

মমতা ি্যানাবেবেজক অবভন্ন োবনজয় মমাদী আরও িজলন : ‘‘৩৫ িের 

ধজর মর দল এই রাে্যজক মেষ কজরজে, ýã< দলজক বিদায় কজরজেন আিবন। 

এর েন্য অবভন্ন োনাই৷’’ বব্রজগি ময়দাজনর সভায় নজর্রে মমাদী মিে 

কজরন তৃণমূজলর সজগে রােননবতক সহািথিাজনর মমাক্ষম রুবতি : “িাংলায় 

িবরিতবেজনর সরকার এজনজেন আিনারা।... বদবলিজত মমাদীর সরকার আনুন। 

তারাও উন্নয়জনর কাে করজি।... আিনাজদর দু’হাজতই লাড্ডু ্াকজি!’’ 

২০১৪ সাজলর ৫ই মফব্রুয়াবর বব্রজগজির সভা ম্জকই বিজেবি-র তৎকালীন 

সিবেভারতীয় সভািবত রােনা্ বসং িজল বগজয়বেজলন, ‘‘বস বি এম িাংলার 

মকাষাগারজক মচৌিাি কজর বদজয় মগজে। মমতা ি্যানাবেবে ইউ বি এ সরকাজরর 

কাজে বতন িেজরর েন্য ঋণজোধ থিবগত রাোর মর আজিদন োবনজয়বেজলন 

তা মকজ্রের মমজন মনওয়া উবচত বেল।’’ বিজেবি মনতা িজলবেজলন, ‘‘বরেসজক 

রবদ ইউজরািীয় ইউবনয়ন মিল আউি ি্যাজকে বদজত িাজর তজি িাংলাজক 

মকন মদওয়া হজি না? জমাদী প্রধানম্রেী হজল আঞ্বলক স্িষম্য দূর কজর সারা 

ভারজতর উন্নয়জন নের মদওয়া হজি।’’

২০১৪ সাজলর ১৭ই মফব্রুয়াবর রাে্য িাজেি মিজের বদন বিধানসভায় 

মুে্যম্রেী মমতা ি্যানাবেবের ভাষণবি বেল কারবেত বিজেবি-র প্রবত িন্ুজত্বর িাতবো। 

মসই িন্ুজত্বর মাধ্যম কী হজি অস্পষ্ রাজেনবন মমতা ি্যানাবেবে। রাজে্যর ঋজণর 

সুদ মকুি বনজয় বব্রজগজির সভা ম্জক তৃণমূল কংজরেজসর সজগে হাত ধজর চলার 

মর ইবগেত বদজয় মরজেবেজলন বি মে বি সভািবত রােনা্ বসং, বিধানসভায় 

মসই সুজরই মমতা ি্যানাবেবে গলা বমবলজয় মদন। মমতা ি্যানাবেবে িজলন, ‘‘এই 

সরকার (ইউ বি এ) বিদায় বনক। নতুন সরকার আসজি। তেন ক্া িজল 

ঋণ কাঠাজমার বরস্টাকচার (িুনগবেঠন) করা হজি। রাজত মকাজনা িাকা না বনজয় 

রাওয়া হয় মদেজিা।’’ মুে্যম্রেীর ক্ায়, ‘‘ýIüý«Ì নতুন সরকার সুদ মকুি 

করার ির বতন িের সময় িাজিা। তারির, অল উইল বি মগাল্ড। স্ণবেরুজগর 

িাংলা বফবরজয় আনজিা।’’

আে নয়, বঠক মসই সময়ই মমতা ি্যানাবেবে বিজেবি-র মবস্তষ্প্রসূত 

‘মফিাজরল ফ্রটে’-এর িজক্ষ ওকালবত শুরু কজরন।
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প্রসগেত, ইবতমজধ্যই ২০১৩ সাজল রাজে্য সারদা বচিফাডি মকজলঙ্াবর ফাঁস 

হজয় বগজয়বেল এিং োসক তৃণমূজল কংজরেজসর েীষবে মনতৃজত্বর এই মকজলঙ্াবরজত 

আজষ্িপৃজষ্ িাঁধা িোর র্বমকা েনসমজক্ষ প্রকাে হজয় িজেবেল। তাসজ্বেও 

বিজেবি’র প্রধানম্রেী িদপ্রা্বেী তৃণমূজলর সজগে মিা�ািোর েন্য িাতবো বদজত 

ত্রুবি রাজেনবন। তৃণমূজলর দুনবেীবত বনজয় বিজেবি-র প্রকৃত মজনাভাি এজত 

ধরা িজে।

তজি বচিফাডি Iîüý| েনগজণর মজধ্য ি্যািক মক্ষাভ সপৃবষ্ হওয়ায়  

২০১৪-র বনিবোচনী প্রচাজর নজর্রে মমাদী মভািস্াজ্বে সারদা তদন্ত বনজয় অজনক 

ক্া িজলবেজলন। সরকাজর এজসই বতবন অিরাধীজদর ধরজিন, ýI> োে 

িাজি না। টুকিাক মলাকজদোজনা োো আসল একবি কােও কজরনবন। 

লাগাম মিজন মরজেজেন বসবিআই’র, µüýÓ তৃণমূল বনবচিজন্ত। বনিবোচনী প্রচাজর 

মদেজিন মুে্যম্রেী মমতা ি্যানাবেবেও অজনক ক্া িজলবেজলন, ýÁîp বমিজতই 

ã· চুিচাি।

মভাি বমিজতই মমতা ি্যানাবেবে সম্পজকবে মমাদীর উচ্ছ্বাজসর আসল কারণিাও 

মিবরজয় আজস। ২০১৪সাজলর ১২ই েুন মোদ মলাকসভায় নি-বনিবোবচত 

প্রধানম্রেী মমাদী িজলন, ‘‘৩৫ িেজরর িাম অিোসন ম্জক রাে্যজক িার 

কজর আনজত কী িবররেমই না কজরজেন মমতাবে!’’

নজর্রে মমাদীর সজগে মমতা ি্যানাবেবে ‘একান্ত’& þ·rI এেন বনয়বমত 

ঘিনা। ýÉÅ¢, ২০১৫ সাজলর ১০ই মাচবে বদবলিজত একাজন্ত স্িঠক। ২০১৫ 

সাজলর ৯ই মম নজর্রে মমাদীর কলকাতা সফরকাজল নেরুল মজঞ্র বরেনরুজম 

৪০ বমবনজির উির মফর একাজন্ত েলািরামেবে। ýãï•¢ রাজতও রােভিজন 

একান্ত স্িঠক। ২০১৫ সাজলর ৮ই বিজসম্বর বদবলিজত নজর্রে মমাদীর সজগে 

আিার একান্ত স্িঠক কজরন সারদা-তদন্ত বনজয় চাজি ্াকা মমতা ি্যানাবেবে। 

মকন একাজন্ত ? ম্রেীসভা িা দজলরও কাউজক বিশ্াস কজরন না বতবন। কী ক্া 

হজলা তা দু-েজনর মকউই বিস্তাবরত িজলনবন। তজি এগুবল মর মিা�ািোর 

স্িঠক, ‚îüý‚ জকান সজ্হ মনই।

২০১৫ সাজলর ২৩মে েুন বহ্ু মহাসভা ও বিজেবি-র িূিবেসূরী েনসজঙ্ঘর 

প্রধান ে্যামাপ্রসাদ মুোবেবের ৬৩তম মপৃতু্যবদিসও সরকারীভাজি িালন কজর 

তৃণমূল সরকার। বিজেবি’র ‘মদাদবেডিপ্রতাি’ সভািবত অবমত োহ ৭ই েুলাই 

(২০১৫) িবচিমিজগে দলীয় কমবেীজদর োবনজয় মদন, ২০১৬ নয়, এরাজে্য 

বিজেবি-র লক্ষ্য, ২০১৯-এর মলাকসভা বনিবোচন। অ্চ, ২০১৪ সাজলর 
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৩০মে নজভম্বর ধমবেতলার েনসভায় তৃণমূলজক ‘উৎোজতর’ িাক বদজয়বেজলন 

অবমত োহ।

আজগ অন্য ক্া িলজলও, ýÅî•ð সরকাজরর ক্ায় মুে্যম্রেী মমতা 

ি্যানাবেবে িাংলাজদজের সজগে ‘বেিমহল’ বিবনমজয়ও রাবে হজয় মগজেন। বতস্তার 

েল ·zp¢ বনজয়ও মিে নরম। ২০১১ সাজলর ৬< মসজটেম্বর প্রধানম্রেী 

মনজমাহন বসং-র সজগে �াকা সফজর মরজত মুে্যম্রেী মমতা ি্যানাবেবে মেষ 

মূহুজতবে অস্ীকার করজলও প্রধানম্রেী মমাদীর সফরসগেী হজয় ২০১৫-র ৫-৬ই 

েুন সানজ্ �াকা ঘুজর আজসন। 

মমাদী সরকাজরর আনা ভয়ঙ্র েনস্া্বেবিজরাধী বিলগুবলও তৃণমূল কংজরেস 

সংসজদ িাে করাজত সাহার্য কজরজে। ýÉÅ¢, রাে্যসভায় মকৌেলী ওয়াক-আউি 

কজর িীমা আইন সংজোধনী বিল িাে করাজত মমাদী সরকারজক সাহার্য কজর 

(১২ই মাচবে ২০১৫)। রাে্যসভায় সরাসবর বিজেবি-র সজগে হাত বমবলজয়ই কয়লা 

এিং েবন ও েবনে সম্পদ বিজলর িজক্ষ মভাি মদয় তৃণমূল কংজরেস (20üýÚ 

মাচবে ২০১৫)। কয়লাজক্ষজত্র বিরাষ্ট্রীয়করণই ওই বিজলর লক্ষ্য। তাোো, 

২০১৭ সাজলর 29üýÚ মাচবে রাে্যসভায় বিজেবি-র ও মমাদী সরকাজরর সুবিধা 

কজর বদজত অ্বেবিল িাে করাজত তৃণমূল ওয়াক-আউি কজর। রাে্যসভায় 

অ্বেবিজলর বিরুজধি তৃণমূল মভাি বদজল তা অনুজমাদন হজতা না। ý·IîË•îË 

িেজতা মমাদী সরকার। বকন্তু সমস্ত বিজরাধী দল মভাি বদজলও তৃণমূল 

অবধজিেন িয়কি কজর ওই বিল অনুজমাদজনর সুজরাগ কজর মদয় বিজেবি-ýI।

২০১৬ হবধানস�া হনবপাচন

২০১৬-র বিধানসভা বনিবোচজন তৃণমূজলর েজয়র িরও সংঘ-মুেিজত্র 

প্রছেদ বনিজন্র বেজরানাম বেল& ‘কবমউবনেজমর মোকরাত্ায় োিমুবতি 

িাংলার’। জসোজন মলো হয় : ‘‘...তৃণমূজলর এই েয় সম্ি হজয়জে মস্রফ 

োতðয়তািাদী মভাজির ফজল। ...ো‚ðয়তািাদী মভািাররা অজনকজক্ষজত্ই 

মদজেজেন মরসি োয়গায় বিজেবি দুিবেল, ýe‚îÌ সম্ািনা ক্ষীণ, ýãTîüý¢ 
ýwüýÓ তাঁরা তৃণমূজলর িজক্ষ বগজয়জেন। বঠক মরমনবি হজয়বেল গত বিধানসভা 

বনিবোচজন।’’

২০১৬ সাজলর বিধানসভা বনিবোচজনও মর অন্তত ১০০িা মকজ্রে বিজেবি 

প্রা্বেীরা বিজরাধী মভাি মকজি তৃণমূলজক সহজরাবগতা কজরজে, কলকাতায় এজস 

মসক্া িজলজেন মক্রেীয় ম্রেী উমা ভারতী। ãÅ>ïN ;ÌC :üý¢üýIÌ/ 
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·îåƒüý·C ý•Tî ýUüýc/ বিজেবি না ্াকজল তৃণমূজলর ববেতীয়িার ক্ষমতায় 

আসা মর সহে হজতা না তা মাজ�মজধ্যই িজল ্াজকন দজলর রাে্য সভািবত 

বদলীি মঘাষ। ‚ûyÅõÓ ITüý¢î< ‚î T|¢ IüýÌï¢/

আরএসএস এবং তৃণমূল 

আরএসএস-র সরসঙ্ঘচালক মমাহন ভাগিত বিধানসভা মভাজির আজগ 

২০১৫ সাজলর ২রা বিজসম্বর কলকাতায় সাজয়ন্ বসবি মপ্রক্ষাগপৃজহ সংগঠজনর 

মনতা-কমবেীজদর সভায় মোলােুবল িজলন, তাঁরা িবচিমিজগে এমন বকেু করজত 

িাজরন না রাজত কবমউবনস্টজদর সুবিধা হয় িা কবমউবনস্টরা ক্ষমতায় বফজর 

আসার সুজরাগ িায়। 

২০১৬ সাজলর বিধানসভা বনিবোচজন বিজেবি, আরএসএস-র অজনক 

মভাি তৃণমূল কংজরেস মিজয়জে। তৃণমূল কংজরেস-বিজেবি-র মিা�ািো, 

মভাি আদানপ্রদান হজয়জে। দপৃষ্ান্ত বহসাজি েেগিুর সদর এিং ভিানীিুজরর 

প্রসগে এজসজে। েেগিুর সদজর তৃণমূল কংজরেজসর মভাি চজল মগজে বিজেবি 

প্রা্বেী বদলীি মঘাজষর িজক্ষ। অন্যবদজক, ভিানীিুর ýQüý‰ মলাকসভায় মেতা 

্াকজলও বিধানসভা বনিবোচজন বিজেবি’র মভাজির একবি িে অংে চজল মগজে 

তৃণমূল কংজরেজসর িজক্ষ। অজনক কম মাবেবেজন হজলও বেতজত মিজরজেন 

মমতা ি্যানাবেবে। এমন উদাহরণ আরও অজনক রজয়জে।

তৃণমূল কংজরেস সরকাজরর অিসারণ আরএসএস-র লক্ষ্য নয়। আরএসএস 

মমতা ি্যানাবেবের ‘আত্মশুবধি’ চায়। চায় তৃণমূল কংজরেজসর ‘বরফমবে’। ২০১৬ 

সাজলর অজ্ািজর হায়দরািাজদ বতনবদজনর োতীয় কারবেবনিবোহী স্িঠজক এই 

বসধিান্তই মনওয়া হজয়বেল। ২০১৭ সাজলর ১৪ই োনুয়াবর বব্রজগজির সভাজতও 

আরএসএস-র সরসঙ্ঘচালক মমাহন ভাগিত তৃণমূল সরকাজরর বিরুজধি 

একবি ক্াও িজলনবন। 

মহণপুশর হবশজহপ-র পাশে

২০১৭ সাজল বিধানসভা বনিবোচজনর ির মবণিুজর বিজেবি-র সরকার গেজত 

সম্বেন কজর একমাত্ তৃণমূল বিধায়ক। আথিাজভাজি বিজেবি-ýI সম্বেন 

করার ির ওই তৃণমূল বিধায়ক িজলন, ‘দজলর বনজদবেজেই সম্বেন।’ আে 

িরবেন্ত মসই বিধায়কজক তৃণমূল িবহষ্ার কজরবন। তৃণমূজলর সম্বেজনই সরকার 

চলজে বিজেবি-র। 
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রাশজ্ বাড়শে আরএসএস-র োখা 

রাে্য প্রোসজনর সাবিবেক সহজরাবগতায় কলকাতায় আরএসএস, বিশ্ বহ্ু 

িবরষদ সমাজিে কজরজে রমরবমজয়। িামফ্রটে সরকাজরর সময়কাজল মর েবতি 

রাজে্য হাজল িাবন মিত না, তৃণমূল রােজত্বর ‘অনুকূল’ িবরজিজে রাজে্যর 

৩৪১বি ব্লজকর মজধ্য মসই আর এস এস ২৮২বি ব্লজক সবরিয় হজয় উজঠজে।

রাজে্য ২০১১-মত রা আরএসএস-র োো বেল ৩৫০বির মত। তা  

ে’িেজর হজয় রায় মচাদেজোর মিবে। িপৃবধির গবত ২০১৩ সাল ম্জক মিজেজে। 

ওই িের রাজে্য োো বেল ৭৮০-বি। ২০১৮-র নজভম্বজর তা মিৌঁজেজে 

১৪০০-মত। তার মজধ্য দবক্ষণিজগে রজয়জে ৯১০বি োো। সপ্তাজহ একবদন 

সদস্যরা বমবলত হয়, এমন সাপ্তাবহক বমলন ýI« রজয়জে ১০৯২বি।

মিজেজে সজঙ্ঘর অন্যান্য সংগঠনগুবলও। ýeÓî, ব্লক, অঞ্ল বমবলজয় 

রাজে্য এেন বিশ্ বহ্ু িবরষজদরও ১৫০০-র কাোকাবে ইউবনি আজে। 

দবক্ষণিজগে প্রায় ১২০০। িাবকিা উত্তরিজগে। ý·üýuüýc িেরং দল, দূগবো 

িাবহনী, িীরাগেনা, রাষ্ট্র মসবিকা সবমবতর মত সংগঠজনর সদস্যও।

রাজে্য এই সাজে সাতিেজর সজঙ্ঘর স্কুজলর �ালাও অনুজমাদন মিজয়জে। 

রাজে্য আরএসএস-র প্রা্বমক স্কুল আজে ৩১৪। এর মজধ্য উত্তরিজগে 

আজে ১১০বি। গত দু-িেজর মর িাঁচবি বিদ্যালয় মিজেজে& তার সিকবিই 

উত্তরিজগে। দবক্ষণিজগে স্কুল এেনও ২১৪বিই। এই সমজয় সজঙ্ঘর স্কুলগুবলজত 

মিজেজে বেক্ষক-বেবক্ষকাও। থিানীয় তৃণমূল কংজরেস মনতারা সহজরাবগতাও 

করজেন। স্কুজল স্কুজল এবিবিএ-র মিস্টজিিার না মকনার ফজতায়া োবর হয়। 

সঙ্ঘ িবরিার মগে মধালাইজয়র কারোনা :·îüý¡ িাবেজয় রাজছে ফুরফুজর 

মমোজে। তৃণমূজলর A·E প্রোসজনর মদত সিবেস্তজর।

মমিা ব্ানাহজপর রেেংসায় পঞ্মুখ

মমাদী সরকাজরর ম্রেীরা িবচিমিজগে এজলই বিগবলত হজয় বনয়ম কজর মুে্যম্রেী 

মমতা ি্যানাবেবের প্রেংসায় িঞ্মুে হজয় রান। ýÉÅ¢, ২০১৫ সাজলর 

১৬ই মম। রাোরহাজি এক অনুষ্াজন মক্রেীয় কয়লা ও বিদু্যৎ ম্রেী িীরূষ 

মগাজয়ল িজলন, ‘‘মমতােীজক আবম আমার ‘িে বদবদ’ বহজসজিই মদজে 

্াবক।’’ মুে্যম্রেী মমতাও িজলন, ‘‘ýUîüýËÓeð েুিই উদ্যমী ম্রেী। আবম 

রেনই বদবলিজত রাই, উবন আমার সজগে মদো কজর বিদু্যৎ ও কয়লা মক্ষজত্র 

নানা বিষজয় আজলাচনা কজরন।’’ িীরূষ মগাজয়জলর ির মক্রেীয় নগজরান্নয়ন 
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প্রবতম্রেী িািুল সুবপ্রয় একইমজঞ্ মুে্যম্রেীর প্রেংসা করজত বগজয় িজলন, 

‘‘এনাবেবে = মমতােী+কয়লা। অ্বোৎ মমতাবদ মাজনই এনাবেবে।’’

২০১৫ সাজলর ৯ই মম কলকাতায় বভজ্াবরয়া মমজমাবরয়াজলর সামজন 

দাঁবিিজয় িািুল সুবপ্রয় আর মমতা ি্যানাবেবের ‘�ালমুবিি’ োওয়ার ক্া মতা 

মক্রেীয় ম্রেীই ঘিা কজর সাংিাবদকজদর োনান।

মমাদী সরকাজরর অ্বেম্রেী অরুণ মেিবল গত ২০১৫ সাজলর 19üýÚ েুন 

বনউইয়জকবে মাবকবেন রুতিরাষ্ট্র–ভারত বিেজনস কাউবন্জলর স্িঠজক ভাষণ বদজত 

বগজয় ‘বেল্পায়ন’ বনজয় তৃণমূল কংজরেস সরকাজরর র্বমকার প্রেংসা কজরন 

(িাইমস অফ ইবডিয়া, ২০জে েুন ২০১৫, ইটোরজনি সংস্রণ)। 

তৃণমূলজক সন্তুষ্ করজত ি্যাকুল অরুণ মেিবল এমনবক কলকাতায় ‘নীল 

রঙ’-র প্রািজল্যও উচ্ছ্ববসত। গত ২৩মে আগস্ট (২০১৫) কলকাতায় এক 

অনুষ্াজন মেিবল িজলন,‘‘আজগ রেন এজসবে, তেন লাল রজঙ মমািিা ্াকত 

এই েহর। ýã< সমজয় নতুন বেল্প, নতুন সংথিা স্তবর হওয়া মতা দূরথিান, এ রাে্য 

মেজিি চজল বগজয়বেল িুরজনা বেল্পও। ý•üýT ভাল লাগজে, রজঙর িবরিতবেজনর 

সজগে এেন িাঙাবল উজদ্যাগিবতর েন্ম হজছে এই রাে্য ম্জক।’’ (আন্িাোর 

িবত্কা, ২৪জে আগস্ট, ২০১৫)। ýepïÓ ýÉ¢ মমতা সরকাজরর মুগ্ধ মুেিাত্! 

এমবন বক মেিবলর িাবেজত িাবরিাবরক অনুষ্াজনC বদবলি েুজি রান মমতা 

ি্যানাবেবে! কলকাতায় এজস রাে্য সরকাজরর �ালাও প্রেংসা কজর মগজেন (১লা 

নজভম্বর ২০১৫) মক্রেীয় েলসম্পদ উন্নয়নম্রেী উমা ভারতীও। উমা ভারতীর 

তৃণমূলজক েুবে-করা উবতি, ‘‘বতবরে িেজর মর কাে হয়বন, তা হজয়জে গত বতন 

িেজর।’’ (আন্িাোর িবত্কা, ২রা নজভম্বর ২০১৫)

গত ১লা অজ্াির (২০১৮) নিাজন্ন এজস িূিবোঞ্জলর চার রাজে্যর 

প্রবতবনবধজক বনজয় ‘ইস্টানবে মোনাল কাউবন্ল’-র স্িঠক কজরন মক্রেীয় 

স্রাষ্ট্রম্রেী রােনা্ বসং। মুে্যম্রেী মমতা ি্যানাবেবের সজগে বতবন একান্ত 

স্িঠকও কজরন। মাওিাদী দমজন মমতা সরকাজরর র্বমকার র্য়সী প্রেংসা 

কজরন রােনা্ বসং। 

হনহচিশতে তৃণমূল!

সারদাকাডি বচি ফাডি মকজলঙ্াবর এিং নারদî ZñÞIîüý| এই দুই দজলর মগািন 

মিা�ািো বদজনর আজলার মজতা স্পষ্। ২০১৪ সাজল মলাকসভা বনিবোচজনর 

আজগ নজর্রে মমাদী বিবভন্ন িক্তৃতায় বচি ফাডি মকজলঙ্াবর বনজয় অজনক িে 
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িে IŒî িজলবেজলন। বকন্তু মক্রেীয় সংথিাগুবল, ýÉÅ¢ বস বি আই, ই বি, 

এস এফ আই ও বক কজরজে? চার িের ধজর রিমাগত িালিাহানা কজর এই 

তদন্ত বিলবম্বত কজর চজলজে। তৃণমূজলর দুই সাংসদ এেন োবমজন। েব্দিাদ্য 

মনই, ‘মা্া’ কজি ধরা িেজি?

২০১৬-র বিধানসভা বনিবোচজনর আজগ নারদা কাজডে তৃণমূল মনতা, 

সাংসদ, ম্রেীজদর নাম উজঠ আজস। সাংসদজদর বিরুজধি ওঠা অবভজরাগ তদন্ত 

করার ক্া মলাকসভার এব্ক্স কবমবির, রার মচয়ারম্যান বিজেবি-র িষবেীয়ান 

মনতা লালকৃষ্ণ আদিাবন। ýÓîIãÁîË নারদা বস্টং অিাজরেজনর মিি েমা 

িোর ির িের ঘুজর মগজলও কবমবির একবি স্িঠকও িাকা হয়বন। শুধু তাই 

নয়, রাে্যসভায় এব্ক্স কবমবি গঠজনর বিজরাবধতা কজরজে মমাদী সরকার।

অজনজকরই বনচিয়ই মজন আজে, ২০০৭ সাজলর মেষ বদজক একবি 

মিসরকারী িাংলা চ্যানজলর হজয় সাোজনা বস্টং অিাজরেজনর মেজর 

ন্ীরোজমর তৎকালীন বস বি আই বিধায়ক ইবলয়াস মহম্মদ িদত্যাগ কজরন। 

মস্রফ মসই বিবভ ফুজিজের মোজরই ২০০৭ সাজলর ৬ই বিজসম্বর িবচিমিজগের 

বিধানসভায় দাঁবেজয় তৃণমূল বিধায়ক মসৌগত রায় বচৎকার কজর ‘মচার’ 

িজলবেজলন ন্ীরোজমর বস বি আই বিধায়কজক। নারদা বস্টং অিাজরেজন 

আরও মিে কেন তৃণমূল মনতার মজতা মসৌগত রায়জকও িাকা বনজত মদো 

মগজে। অ্চ আে মকউই িদত্যাগ করজেন না। এমনবক আদালত নারদার 

বভবিও ফুজিে বিকৃত নয় িজল োনাজনার িরও।

কবশড়শে সাম্প্রদাহয়ক েহতি

মমতা ি্যানাবেবের মুে্যমব্রেত্ব মিবরজয়জে সাজে সাত িের। এই সমজয় রাজে্য 

বহ্ুত্বিাদী সংগঠনগুবলর েবতি মিজেজে অজনকিা। আিার সংে্যালঘু 

স্রোসিাজদর তৎিরতাও মদো মগজে। িামফ্রটে আমজল রা ভুজল মগবেল 

িবচিমিগে, ýã< সাম্প্রদাবয়ক হানাহাবন মদো মগজে মমতা ি্যানাবেবের োসজন। 

িবসরহাি, আসানজসাল, রানীগঞ্জ, ধুলাগে, িুরুবলয়া, কাঁবকনাোর ঘিনা 

তার মজধ্য উজলিেজরাগ্য। প্রাণহাবনও হজয়জে অজনকগুবল। প্রবতবি ঘিনায় 

বহ্ুত্বিাদীজদর িাোিাবে তৃণমূল কংজরেজসর কমবেীজদর একাংেজক এই 

হানাহাবনজত মকানও না মকানও িজক্ষর হজয় বহংসাত্মক হজত মদো মগজে। এ 

তাবলকা দীঘবে। িধবেমাজনর োগোগজের ঘিনা ম্জক স্পষ্ সংে্যালঘু মমৌলিাদী 

েবতিও িােজে। ýãTîüý¢C তৃণমূল কংজরেজসর মলাকেজনর মরাগ িাওয়া মগজে।
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অশনক দরাজ ককন্দ্র

িামফ্রটে সরকাজরর সমজয়র তুলনায় তৃণমূল কংজরেস সরকারজক অ্বে িরাজদের 

প্রজনে অজনক উদার সমধমবেী মক্রেীয় সরকার। ýI«ðË রােজস্র অংে ও রোটেস্  

ইন্  এইি িািদ অ্বে অজনক মিবে মিজয়জে তৃণমূল সরকার। ýÉÅ¢, ২০১২-

১৩ সাজল মক্রেীয় কজরর অংে ও মক্রেীয় সহায়তা িািদ রাজে্যর িবরমাণ 

বেল র্ারিজম ২১ হাোর ৯৭৬ মকাবি িাকা এিং ২০ হাোর ২৮২ মকাবি 

িাকা। ২০১৪-১৫ সাজল তা মিজে হজয়জে র্ারিজম ২৮ হাোর ২৪১ মকাবি 

িাকা এিং ২৫ হাোর ৯৬০ মকাবি িাকা। ববেতীয়ত, চতুদবেে অ্বে কবমেজনর 

সুিাবরজে ২০১৪-১৫ সাজলর তুলনায় ২০১৫-১৬ সাজল কজরর অংে িািদ 

১৬,৭১৪ মকাবি িাকা এিং রোটেস্  ইন্  এইি ম্জক প্রাপ্ত অজ্বের িবরমাণ 

র্ারিজম ১৬ হাোর ৭১৪ মকাবি িাকা এিং ৮৩৮৬ মকাবি িাকা। প্রাবপ্তর 

মািকাবঠজত উত্তর প্রজদজের িরই এই রাজে্যর থিান। (সূত্ : অ্বেননবতক 

সমীক্ষায় ১৪-১৫, েডে ১, িপৃ: ১৩২ ও ১৩৪)

রিমাগত মক্রেীয় সরকাজরর মরাগাজনা তহবিজলর িবরমাণ িােজে তৃণমূল 

সরকাজরর েন্য। এমনবক সি বিজেবি োবসত রাে্য সরকারও মমাদী 

সরকাজরর Iîc ýŒüýI এমন উদার �ালাও সাহার্য িায়বন। ১০০ বদজনর কাে 

ও অন্যান্য মক্রেীয় প্রকল্প রূিায়üýy ýIîïp ýIîïp িাকার দুনবেীবতর অবভজরাগ 

উঠজলও, এমনবক বিজেবি সম্বেকরা করজলও মমাদী সরকার মসই সি 

অবভজরাগ েবতজয়ও মদজেবন, ি্যিথিা মনওয়া মতা দূজরর ক্া।

রাষ্ট্রপহি পশদ আদবাহনর পশষি সওয়াল

২০১৭ সাজল রাষ্ট্রিবত বনিবোচজনর আজগ একবি মিসরকাবর মিবলবভেন 

চ্যাজনজলর অনুষ্াজন (23üýÚ মাচবে) মুে্যম্রেী মমতা ি্যানাবেবেজক প্রনে করা হয় 

রাষ্ট্রিবত বনিবোচজন প্রা্বেীিদ বনজয়। েিাজি মমতা ি্যানাবেবে িজলন, “লালকৃষ্ণ 

আদিাবন, সুষমা স্রাে, সুবমত্া মহােন িা প্রণি মুজোিাধ্যায় মর মকউ 

রাষ্ট্রিবত হজত িাজরন। এই বিষজয় এেনও বকেু িলার সময় আজসবন।” 

একইসজগে বতবন আরও িজলজেন, ‘‘আবম লালকৃষ্ণ আদিাবন এিং সুষমা 

স্রােজক রেধিা কবর। তাঁজদর মকউ রাষ্ট্রিবত হজল আবম TñïÚ< হি।’’ 

এরিজরই বতবন িজলন, ‘‘প্রণিদা আিারও রাষ্ট্রিবত িজদ ্াকজত িাজরন। 

প্রণি মুজোিাধ্যায় হজলও আবম TñïÚ হি।’’ প্রসগেত, প্রণি মজুোিাধ্যায় তেন 

রাষ্ট্রিবতিজদই বেজলন।
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‘আর এস এস’— আশগ নাহক হেল ‘�াশলা’

মমতা ি্যানাবেবে বক আরএসএস-ýI ভুলজত িারজেন না? কলকাতার মমজয়া 

মরাজি গান্ী মূবতবের িাজদজে গত 28üýÚ আগস্ট (২০১৮), তৃণমূল োত্ 

িবরষজদর সভায় ভাষণ বদজত বগজয় মমতা ি্যানাবেবে িজলন, আরএসএস 

‘আজগ’ ভাজলা বেল।

‘আজগ’ িলজত মুে্যম্রেী কী মিা�াজছেন মিা�া েতি। রেন বতবন ২০০৩ 

সাজল আর এস এস মনতাজদর প্রকাে্য সভায় বগজয়বেজলন তেন, না তারও িজর, 

তা স্পষ্ কজরনবন। িাস্তজি ১৯২৫ সাজল প্রবতষ্ার ির ম্জকই আরএসএস 

কেনও বব্রবিে বিজরাধী স্াধীনতা সংরোজম রুতি ্ াজকবন। গাবন্েীর েুবনর ভাই 

মগািাল গিজস স্পষ্ োবনজয়জেন, তাঁরা িরাির আরএসএস-র সবরিয় কমবেী 

বেজলন। গান্ী হত্যার ির আর এস এস বনবষধি মঘাবষত হয়।

হবধানস�ায় কবাঝাপড়া

িবচিমিগে বিধানসভাজতও বিজেবি প্রায় নীরি ম্জক তৃণমূল সরকাজরর সুবিধা 

কজর বদজছে। বিধানসভায় সরকাজরর প্রায় সমস্ত অিকমবে সম্পজকবে বিজেবি 

হয় নীরি ম্জকজে, নয় সম্বেন োবনজয়জে। বিজরাধী দজলর আনুষ্াবনক 

র্বমকাটুকু িালন করজতও তারা নারাে। রাে্যিালও রাে্য সরকাজরর সি 

কাজেই ïãলজমাহর বদজছেন।

তৃণমূল সরকাজরর স্স্রাচার সম্পজকবে, দলদাস প্রোসন সম্পজকবে িা 

নবেরবিহীন দুনবেীবত বনজয় মকাজনা ক্াই রাে্যিাজলর মুে ম্জক মোনা রায় 

না। Apî জক্রেীয় সরকাজরর মজনাভাজিরই প্রবতফলন।

হিন্ুত্ব : হবশজহপ বনাম তৃণমূল

রামনবমথী ২০১৭ : ২০১৭-র ৫ই এবপ্রল। ‘রামনিমী’ িালজনর অেুহাজত 

কলকাতাসহ রাজে্যর বিবভন্নথিাজন আইজনর মতায়াক্া না কজর সেস্ত্র বমবেল 

সংগবঠত হয়, অংেরেহণকারী মবহলা ও বেশু বকজোরজদর হাজতও অস্ত্র বেল। 

িহুথিাজন বিজেবি, আরএসএস-র মলাকেজনর সজগে তৃণমূল মনতারাও স্হ স্হ 

কজর ‘রামনিমী’-র বমবেজল অংে মনন। েিিগিুজর রামনিমীর মোভারাত্ায় 

বিজেবি-র রাে্য সভািবত বদলীি মঘাজষর িাজে বেজলন েেগিুর মিৌরসভার 

তৃণমূলী মচয়ারম্যান প্রদীি সরকার। (বিবভন্ন সংিাদিজত্ প্রকাবেত সংিাদ )

িনুমানজয়তেথী : ১১ই এবপ্রল ২০১৭। ‘হনুমান েয়ন্তী’জক সামজন মরজে 
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প্রায় একই বচত্ মদো রায় রাজে্যর বিবভন্ন োয়গায়। éîCuîË ‘হনুমান 

েয়ন্তী’র বমবেজল অংে মনন তৃণমূল সরকাজরর রিীো প্রবতম্রেী লক্ষীরতন 

শুক্া। ý·ïÓïÓËîã ýÌîüýs হনুমান মব্জরর বভবত্তপ্রস্তর থিািন করা হয় 

হাওিিা িুর বনগজমর তৃণমূল মময়র িা: র্ীন চরিিতবেী, ýÅËÌ িাবরষদ 

বদজি্য্ু মুজোিাধ্যায় প্রমুজের উিবথিবতজত। রাজে্যর বিবভন্ন োয়গায় তৃণমূল 

কাউবন্লর-বিধায়করা দাঁবিিজয় ম্জক হনুমান িুজো করান। িীরর্মেুজিি 

বিবভন্ন োয়গায় হনুমান িুজোর আজয়ােন কজর োসক তৃণমূল দল। ãIÓ 
ÚîÓð¢‚î ãEéîÌI অনুব্রত Å|Ó ãï·OüýÅ হনুমান িূজোয় অংে মনন 

বসউবিিজত। েুবে আরএসএস-বিজেবি ।

 ‘যজ্ঞ’ করশে তৃণমূল : ২০১৭ সাজলর 29üýÚ এবপ্রল তৃণমূল কংজরেজসর 

উজদ্যাজগ িীরর্জমর কঙ্ালীতলায় কঙ্ালীজদিীর িুজো ও রজ্ঞ করা হয় 

অনুব্রত মডেজলর মনতৃজত্ব। ১১ েন িুজরাবহত রজ্ঞ কজরন। সাংিাবদকজদর 

কাজে অনুব্রত মডেল োনান, কঙ্ালীতলার রজজ্ঞ নাবক ‘সংকল্প’ হজয়জে 

মমতা িজ্্যািাধ্যাজয়র নাজমও।

‘পুশরাহিি সশমেলন’ : ২০১৮ সাজলর ৮ই োনুয়াবর। ‘‘আমরা কাজরা কাজে 

বহ্ুত্ব বেেি না’’ ýZîÞyî কজর িীরভুম মেলায় মিালিুজরর িাকিাংজলা মাজঠ 

মেলার ১১বি বিধানসভা ও িধবেমান মেলার বতনবি বিধানসভা এলাকা ম্জক 

প্রায় দে হাোর িুজরাবহত বনজয় ‘িুজরাবহত সজম্মলন’-র আজয়ােন কজর 

তৃণমূল কংজরেস। তৃণমূজলর িাহুিলী মনতা অনুব্রত Å|Ó োোও সজম্মলজন 

তৃণমূল সরকাজরর মৎস্যম্রেী চ্রেনা্ বসংহ, কৃবষম্রেী আবেস িজ্্যািাধ্যায়, 

িীরর্ম মেলা িবরষজদর সভাবধিবত বিকাে রায় মচৌধুরীও অংে মনন। অনুব্রত 

মডেল মাইজক মঘাষণা কজরন, ‘‘এ রকম সজম্মলন আবম অজনক কবর। কেজনা 

সংে্যালঘু সজম্মলন& কেজনা িা আবদিাসীüý•Ì বনজয় সজম্মলন। আর এিা 

মতা অন্য কারüýy করলাম। ý•Tüýc¢ ý‚î িতবেমান প্রেন্ম মিৌজরাবহত্য করজত 

িা মমৌলবি হজত চাইজে না। এজদর এই অনীহা আমাজদর ভবিষ্যতজক বিিজদর 

মুজে মফলজত িাজর। তারা রবদ এবগজয় না আজস তাহজল আমাজদর সামবেক 

আচার অনুষ্ান িন্ হজয় রাজি। তাই আেজকর সজম্মলন।’’ 

সজম্মলজন হাত মোে কজর িুজরাবহতজদর উজদেজে বতবন িজলন, 

‘‘আিনারা ধমবেজ্ঞানী। আিনারা রা িলজিন, রা িজলন, তাই আমরা িালন 

কবর। আিনারা আজরা িুজরাবহত স্তবর করুন।... আিনাজদরই ধমবেজক িাঁচাজত 

এবগজয় আজসজত হজি।...আিনারা োজনন বহ্ু ধমবে কী।’’
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সজম্মলজন হাবের িুজরাবহতজদর নামািলী, þ¯üý‚, গীতা ও রামকৃষ্ণ 

ক্ামপৃত মদওয়া হয়। (আেকাল, ৯ই োনুয়াবর ২০১৮) তৃণমূল মনতারা 

িুজরাবহতজদর গাভী মদওয়ার ক্াও িজলন। তজি তা নাবক সজম্মলজনর বদন 

নয়, িজর মদওয়া হজি। 

দহষিণশ্বশরও পুশরাহিি-স�ায় তৃণমূল মন্তথী : ২০১৮ সাজলর ১০ই 

োনুয়াবর। িীরর্জমর ির দবক্ষণশ্জরও িবচিমিগে রাে্য সনাতন ব্রাহ্মণ রিাস্ট 

আজয়াবেত সভায় উিবথিত হন মসচম্রেী রােীি িজ্্যািাধ্যায়। জসচম্রেীর 

কাজে, ব্রাহ্মণ রিাজস্টর মনতৃত্ব িুজরাবহত ভাতা-সহ ন’দফা দাবি মিে কজরন। 

ব্রাহ্মণজদর মাবসক ভাতার দাবির িাোিাবে, গপৃহহীন ব্রাহ্মণজদর গপৃজহর ি্যিথিা, 

মেলাগুবলজত সংস্কৃত কজলে গিিার দাবিও উজঠজে। 

রামনবমথী হনশয় তৃণমূল–হবশজহপ রেহিশযাহগিা

২০১৭-র ির ২০১৮। ২০১৮-র 25üýÚ মাচবে িবচিমিজগে মদেজলা ‘রামনিমী’ 

িালন বনজয় মকজ্রের োসক আরএসএস-বিজেবি এিং রাজে্যর োসক 

দল তৃণমূল কংজরেজসর বনজিবোধ প্রবতজরাবগতা। রাজমর নাজম তাডেি চজলজে 

রাে্যেুজে। উচ্ মাধ্যবমক িরীক্ষা্বেীজদর ক্া, আদালজতর বনজদবেে ফুৎকাজর 

উবেজয় মাইক, িক্স, বি মে িাজে তারস্জর।

রাজে্যর অজনক োয়গাজতই তরিাবর, কুঠার, িে কািাবর, গদা, বত্েূজলর 

মজতা অস্ত্র বনজয়ই বমবেল করা হজয়জে। আবলিুরদুয়াজর ‘রামনিমী’-র 

মোভারাত্ায় তৃণমূল কংজরেস মনতা মসৌরভ চরিিতবেী আর বিজেবি মনতা 

কুেল চ্যািাবেবে িাোিাবে হাঁিজত ্াজকন। দুই দজলর মনতা, কমবেীরা বমজে 

রান মোভারাত্ায়। তমলুজক মোভারাত্ায় অংে মনন িবরিহণম্রেী শুজভ্ু 

অবধকারী। কাঁব্জত আিার ‘েয় রেী রাম’ ýÓTî নীল মফবট্ মিঁজধ িজ্ 

মনজমজেন তৃণমূল সাংসদ বদজি্য্ু অবধকারী। রামিুরহাি িুরসভা এলাকার 

ভাঁেোলায় রাম সীতার মূবতবেজত িুজো কজরন রাজে্যর কৃবষম্রেী আবেস 

িজ্্যািাধ্যায়। কৃবষম্রেী িজলন, ‘‘গতিার হনুমান েয়ন্তী িালন কজরবে। 

এিার রাজত সমস্ত রামভতিরা রামনিমী িালন করজত িাজরন তার েন্য 

তৃণমূল তার সমস্ত সম্বেন বদজয়জে রামনিমী উদ্ রািন কবমবিজক।’’

উত্তর ২৪ িরগনার কাঁবকনাোয় তৃণমূল কংজরেজসর বমবেজল মদো রায় 

অস্ত্র। ýã< বমবেজল বেজলন োসকদজলর থিানীয় বিধায়ক অেুবেন বসং। সেস্ত্র 

মোভারাত্ার িজর কাঁবকনাোয় সাম্প্রদাবয়ক উজত্তেনা মদো মদয়।
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26üýÚ মাচবে রাণীগজঞ্জ রামনিমীর বমবেল বঘজর উজত্তেনা সপৃবষ্ হয়। জিামার 

আঘাজত আসানজসাল দুগবোিুর কবমেনাজরজির বিবস সদর অবর্ম দত্ত মচৌধুরী 

মারাত্মকভাজি েেম হন। তৃণমূল িবরচাবলত আসানজসাল কজিবোজরেন এিার 

রামনিমী িালজনর েন্য ১৫০বি সংগঠনজক িাঁচ হাোর কজর িাকা মদয়। 

তৃণমূল এিং বিজেবির মনতারা বমজলবমজেই বিবভন্ন োয়গায় রামসীতার মব্র 

স্তবরর উজদ্যাগ বনজছেন। 

রামনিমীর বদন সাম্প্রদাবয়ক উজত্তেনার িবল হয় আসানজসাজলর একবি 

মসবেজদর ইমাজমর মাধ্যবমক িরীক্ষা্বেী সন্তান। িুত্জোজকর মজধ্যও ইমাম 

েহজর োবন্ত ও সম্প্রীবত রক্ষার েন্য আজিদন োনান। (বিবভন্ন সংিাদিজত্ 

প্রকাবেত সংিাদ প্রবতজিদন ম্জক সংকবলত)

২০১৮ সাজল 31üýÚ মাজচবেও হনুমানেয়ন্তী িালন বনজয় প্রবতজরাবগতায় 

নাজম তৃণমূল এিং বিজেবি।

২৮ িাজার পূজা কহমহেশক ১০ িাজার কশর োকা

মমতা সরকাজরর সাম্প্রবতক কীবতবে িুজো কবমবিগুবলজক সরাসবর সরকারী অ্বে 

বদজয় সাহার্য। ২০১৮ সাজল রাজে্যর ২৮ হাোর দূগবো িূো কবমবিজক ১০ 

হাোর িাকা কজর অনুদান এিং ওজয়ভার লাইজসন্ বফ মকুি কজর বদজয়জে 

রাে্য সরকার।

সম্প্রবত আয়কর দপ্তর বকেু িাকসাইজি িুজো কবমবির আয়ি্যয় সংরিান্ত 

ত্্য োনজত চাইজল মমতা ি্যানাবেবে মঘাষণা কজরন, িুজো কবমবিগুবল মরন 

আয়কর কতৃবেিজক্ষর সজগে মদো না কজর। র্-ভারজত অন্য মকাজনা মুে্যম্রেী 

আয়কর কতৃবেিজক্ষর আইনী অবধকারজক এভাজি চ্যাজলঞ্জ কজরনবন। মমতা 

ি্যানাবেবে িুজো সম্পজকবে ধমবেীয় আজিগজক রােননবতক িুঁবে করজত ã·Í•î< 

তৎির। 

‘শ্থী রাম’ বনাম ‘মা দুগপা’ : বিজেবি-ýI ‘ýÌîTî’Ì অদ্ভুত এক দাওয়াই 

িাংলার মানুষজক শুবনজয়জেন মুে্যম্রেী মমতা ি্যানাবেবে। গত 26üýÚ নজভম্বর 

(২০১৮) োমিবনজত সভায় ভাষণ বদজত বগজয় মমতা ি্যানাবেবে িজলন, 

‘ওজদর রেী রাম ্াকজল, আমাজদর মা দুগবো আজে। মা দুগবোর িুজো মোদ রেী 

রামচ্রেই কজরবেজলন।’  দুগবো ঠাকুর কজি ম্জক তৃণমূজলর সম্পবত্ত হজলা মক 

োজন? জকনই িা দুগবো ঠাকুর তৃণমূজলর হজয় লজে রাজিন ‘রেী রাম’-র সজগে, 

তাও মকউ োজন না!
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মমিা রেধানমন্তথী িশল রাম মহন্র িশব

দবক্ষন ২৪ িরগনা মেলার গগোসাগজরর কবিলমুবন আরেজমর প্রধান িুজরাবহত 

জ্ঞানদাস মমাহজন্তর েুি ভরসা মমতা ি্যানাবেবের ওির। গত 26üýÚ বিজসম্বর 

(২০১৮) কবিলমুবনর আরেজম সফররত মুে্যম্রেীর িাজে দাঁবেজয় জ্ঞানদাস 

িজলন, ‘‘বদবদ ভারজতর প্রধানম্রেী হজল মদজের কল্যাণ হজি। বদবদর মজতা 

মকউ প্রধানম্রেী হজল রাম মব্র বনমবোyও হজি। ভারজতর সাধু সন্তরা রাম 

মব্র চান।’’ মুে্যম্রেী বনজে িা তাঁর দল অিে্য মমাহন্তর ক্ার মকাজনা 

প্রবতিাদ কজরনবন, িরং মিাধ হয় েুবেই হজয়জেন।

মমিাশক রেধানমন্তথী কদখশি চান হদলথীপ ক�াষ

গত ৫ই োনুয়াবর (২০১৯) বেল মুে্যম্রেী মমতা িজ্্যািাধ্যাজয়র েন্মবদন। 

মসই বদজনই কলকাতায় সাংিাবদক স্িঠক কজর বিজেবি-র রাে্য সভািবত 

বদলীি মঘাষ মমতা িজ্্যািাধ্যায়জক েন্মবদজনর শুজভছো োনান এিং িজলন, 

‘‘ওনাজক েন্মবদজনর শুজভছো োনাই। তাঁর সাফজল্যর উিজর িবচিমিজগের 

ভাগ্য বনভবের করজে। উবন সুথি ্াকজল িাঙাবল প্রধানম্রেী বহজসজি মমতা 

িজ্্যািাধ্যাজয়র সম্ািনা রজয়জে। ওনার কাজে মস সুজরাগ আজে।তাই ওনার 

সুথি ্াকা প্রজয়ােন ৷’’ িলািাহুল্য, বিজেবি রাে্য সভািবত আসজল সঙ্ঘ 

িবরিাজরর মজনর ক্া িজলজেন। সম্মবতসূচক নীরিতা মদো রায় মমতা 

ি্যানাবেবে ও তৃণমূজলর। 

মমিা ব্ানাহজপ, হবশজহপ এবং ‘কসৌজন্’

তৃণমূল কংজরেজসর দলীয় সাপ্তাবহক মুেিত্ ‘োজগা িাংলা’র ২০১৮ সাজলর 

(িগোব্দ ১৪২৫) উৎসি সংে্যায় (োরদীয় সংে্যা) মমতা ি্যানাবেবে মলো 

একবি প্রিন্ িাঁচ িাতা েুজে োিা হজয়জে। প্রিজন্র বেজরানাম ‘মসৌেন্য’। 

স্পৃবতচারণামূলক মলো। রােনীবতজত ‘মসৌেন্য’ ইত্যাবদ বনজয় নানা মন্তি্য 

উিজদে। ‘ýãÿe¢Ê’ প্রসজগে িজলজেন প্রাতিন প্রধানম্রেী অিলবিহারী 

িােজিয়ীর ক্া। আসজল িােজিয়ী সরকার এিং মসই সরকাজর তৃণমূজলর 

অংেীদাবরত্ব বনজয় বকেু ক্া তৃণমূল মনত্ী সাবেজয় মরজেজেন এই প্রিজন্। 

মমতা ি্যানাবেবে এই মলোয় একবি গুরুত্বিূণবে ইবগেত বদজয়জেন ১৯৯৮ 

সাজলর মাজচবে িােজিয়ীর প্রধানম্রেী হওয়ার সময় তৃণমূজলর অিদান বনজয়। 

মমতা ি্যানাবেবে বলেজেন, অিলবিহারী িােজিয়ী ‘‘...প্র্ম রেন প্রধানম্রেী 
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হন তেন তার সরকাজরর সংে্যাগবরষ্তার েন্য আমাজদর তৃণমূল কংজরেজসর 

একিা র্বমকা বেল।’’(িপৃষ্া ৩)

মকন ï·üýeï¯-ýI সরকার গেজত সাহার্য কজরবেজলন? বঠক আজগর 

িাক্যবি এরকম ভাষায় : ‘‘আে বতবন মিঁজচ মনই। বকন্তু মানুষিার অকিি 

হাবসমুেিা কেনও ভুলজত িাবর না।’’ চারবি িাক্য িজর মলো : ‘‘..অিলেীর 

সরকারজক আমরা ï¢FÚ‚Í সম্বেন বদজয়বেলাম। শুধু মাত্ ওই মানুষবির দপৃপ্ত 

রােননবতক মচহারা মদজে এই সম্বেন আমরা বদই।’’ (িপৃষ্া ৩-৪) 

মলোর মজধ্য তৃণমূল মনত্ীর আরও দুবি িাতবো রজয়জে িােজিয়ীর নাম 

মিজন। জরমন,িােজিয়ী ‘‘...মকানওবদন মকানও অসম্মানেনক ক্া 

আমাজদর িজলনবন’’ এিং ‘‘...উবন আমাজক িু�জত িারজতন, এিাই মতা িে 

ক্া।’’ (িপৃষ্া ৫)

প্রিজন্র মেষ বদজক এেনকার ‘বকেু র্ঁইজফাঁে মনতা’ সম্পজকবে উষ্া প্রকাে 

কজর তৃণমূল সুবপ্রজমার মন্তি্য: ‘‘..মজন হয় রােননবতক মসৌেজন্যর হাজতেবে 

িাঠ এজদর হয়বন।... ýãÿe¢Ê ýÚTîÌ িাঠ এজদর অিলেীর কাজে মনওয়া 

দরকার।’’ (িপৃষ্া ৬)

মিা�াজত চাওয়া হজছে& নীবত নয়, কমবেসïূচ নয়& ‘ýãÿe¢Ê’<  

বিজেবি-র সজগে তৃণমূজলর মসই সম্পজকবের বনধবোরক। ‘ýãÿe¢Ê’ý¯üýÓ 

বিজেবি-র হাত ধরজত এেনও িা অন্য্া হজি না। 

গহরব সংখ্াল�ুশদর জন্ আসশল হকেুই িয়হন

তৃণমূল মনতাজনত্ীরা ‘রামনিমী’ / ‘হনুমানেয়ন্তী’ উদরািজনর িাোিাবে 

মমরুকরজণর রােনীবত শুরু কজর মদন ইমাম-মুয়াবজ্নজদর ভাতা বনজয় 

ি্যািক �াক বিবিজয়। আজগ অজনক মায়াকান্না কাঁদজলও ক্ষমতায় এজস 

সংে্যালঘু মানুজষর বেক্ষা, স্াথি্য, কমবেসংথিাজনর েন্য প্রকৃত মকাজনা কােই 

তারা কজরবন। বেজকয় তুজল মরজেজে সাচার কবমবির সুিাবরে। সংে্যালঘুরা 

এেন প্রতাবরত। 

সংে্যালঘু মুসলমান সমাজের েজন্য আধুবনক বেক্ষার সুজরাগ িাোজনা, 

বনরািত্তা, কমবেসংথিাজনর সুজরাগ, র্বমসংস্াজর প্রর্ত সহায়তা, মুসবলম 

মবহলাজদর সুজরাগ িাোজনা& একক্ায় সমাজের সমবষ্গত উন্নয়জন 

ধারািাবহকভাজি মোর মদওয়া বেল িামফ্রটে সরকাজরর অরোবধকার। 
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িামফ্রজটের আমজল িবচিমিজগের মারিাসা বেক্ষা ি্যিথিার বিকাজে ঐবতহাবসক 

উজদ্যাগ মদজে বিজদজে প্রেংবসত হয়। ãEïÚ×à ãIüýÓÌ ãüý_ ;üýÓîa¢î IüýÌ 
A< ïÚQîüýI ;¡ñï¢I A·E ï·hî¢Å¢äJ IüýÌ ý‚îÓîÌ ýaàî IüýÌ ·îÅµÒ¦p 
ãÌIîÌ/ মারিাসা বেক্ষাজক মাধ্যবমক, উচ্মাধ্যবমজকর সমতুল করা হয়। 

মারিাসা বেক্ষক ও বেক্ষাকমবেীজদর মিতন ও অিসরকালীন মিনেজনর ি্যিথিা 

িামফ্রটে সরকাজরর আমজলই মনওয়া হয়। আবলয়া বিশ্বিদ্যালয় িামফ্রটে 

সরকাজররই প্রবতবষ্ত।

AÌ আজগ অজনক মায়াকান্না কাঁদজলও ক্ষমতায় এজস সংে্যালঘু মানুজষর 

বেক্ষা, স্াথি্য, কমবেসংথিাজনর েন্য প্রকৃত মকাজনা কােই তারা কজরবন। 

সংে্যালঘুরা এেন প্রতাবরত। মুে্যম্রেী মমতা ি্যানাবেবে ২০১১ সাজলর ১১ই 

েুন িজলবেজলন, তৃণমূল সরকার রাজে্য দে হাোর মারিাসা েুলজি। কাজে 

বকেুই কজরনবন। িামফ্রটে সরকাজরর মেষ িেজর রাজে্য মারিাসা বেল ৬০৫বি। 

২০১৭-মত তা দাঁবেজয়জে ৬১৪-মত। ¯ïÜaÅ·_ ãETÊîÓZñ >¨£Ë¢ C ï·„ 
ï¢UüýÅÌ ¢õÊ¢‚Å ¯ÐüýËîe¢ðË IîeC éüýbc ¢î/ ·îÅµÒ¦p ãÌIîüýÌÌ ;ÅüýÓ 
ï¢UÅ AIpî¢î ýI«ðË ãÌIîüýÌÌ কাে ম্জক স্ীকৃবত মিজয়জে মদজের মজধ্য 

মসরা কাজের েন্য। ২০১২-র ১০ই অজ্ািজর কলকাতায় ‚ûyÅõÓ মুে্যম্রেীর 

মঘাষণা বেল, সংে্যালঘুজদর েন্য ৫৬বি মাজকবেবিং হাি স্তবর হজি। জসগুবলজত 

নাবক প্রায় োিান্ন হাোর সংে্যালঘু োত্জদর কাজের িজ্ািস্ত হজি। জকা্ায় 

মাকবেবিং হাি? কবমজয় মদওয়া হজয়জে সংে্যালঘুজদর বেক্ষা-ঋণ মদওয়ার 

িবরমাণও। ২০০৫-০৬ ম্জক চালু হওয়া ‘মস্টি গভনবেজমটে স্টাইজিডি’ 

প্রকল্পবি তৃণমূল সরকার ২০১১-১২-মত মিমালুম তুজল বদজয়জে। উচ্মাধ্যবমক 

ম্জক স্াতজকাত্তর িরবোজয় িোজোনা করা সংে্যালঘু োত্োত্ীজদর েন্য ঐ 

প্রকজল্প ভাতা মদওয়া হজতা।

চাকবরর বনরািত্তার দাবিজত এেন মারিাসার বেক্ষকরা কলকাতায় ফুিিাজত 

অনেন করজল রাে্য সরকার বফজরC তাকাজছে না। তৃণমূজলর ২০১১-র 

বনিবোচনী ইজস্তহাজর অিে্য মারিাসা বেক্ষকজদর েন্য অজনক প্রবতশ্রুবতর ক্া 

মলো আজে। মারিাসা বেক্ষকজদর েন্য ‘>¨£‚’ ও ‘বিজেষ’ ý·‚¢ কাঠাজমা 

করজি িজলবেল। সংে্যলঘুজদর চাকবরজত ‘বিজেষ প্রাধান্য’ ý•CËî হজি 

িলবেল। বকেুই হয়বন।

সংে্যালঘুজদর ‘ও বি বস’ বহসাজি সংরক্ষজণর ঐবতহাবসক ি্যিথিা রেহণ 

কজরবেল িামফ্রটে সরকারই। তেন তৃণমূল িাধা বদজয়বেল। তৃণমূল কংজরেস 
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িহু িের মকজ্রে সরকারী ক্ষমতা মভাগ করজলও, মমতা ি্যানাবেবে মকজ্রে িহু 

িের ম্রেী ্াকজলও সংে্যালঘুজদর েন্য সরকারী চাকবরজত িদ সংরক্ষজণর 

ক্া ভুজলও কেনও মুজে আজননবন। এেন এমবনজত< চাকবর িাকবর মনই। 

বেল্প-িাবণজে্য িবচিমিগে রিমাগত বিজোজছে। সরকারী চাকবরজত থিায়ী 

িজদ বনজয়াগ গত সাজে সাত িের ধজর িন্। তারই মজধ্য ও বি বস বহজসজি 

সংে্যালঘুজদর সংরক্ষজণর মর সুজরাগ িামফ্রটে সরকার বদজয়বেল তা রিমাগত 

সংকুবচত কজর চজলজে তৃণমূল সরকার।

সংে্যালঘু মুসলমান সমাজের সামবরেক আ্বে-সামাবেক উন্নয়নজক 

অস্ীকার কজর মকিল কবতিয় ধমবে-বভবত্তক িবরচয়জক ি্যিহার কজর বকেু 

ি্যবতিগত সুবিধাজভাগী িানাজনার েজকর ফজল বহ্ুত্বিাদী সাম্প্রদাবয়ক েবতি 

দারুণভাজি উৎসাবহত। সাম্প্রদাবয়ক প্রবতজরাবগতার মিা�ািোয় তৃণমূল 

সরকার ‘মুসবলম মতাষণকারী’ এিা প্রচার কজর আরএসএস-বিজেবি মগািা 

িবচিমিজগে বেবগর তুলজে।

মুসবলম সম্প্রদায়র্তি মবহলারা দাবি তুলজলও, এমনবক আদালত িরবেন্ত 

মগজলও, সুবিধািাদী তৃণমূল অস্বস্ত এোজত বতন তালাক প্রসজগে ýIÿÚÓð 
:·èî¢ ï¢üýËüýc/

সাম্প্রদাবয়ক মমরুকরণ রত িােজি তত ফয়দা& তৃণমূল মভাজির অঙ্ 

কষজে।

হবশজহপ ও তৃণমূল পরস্পশরর পহরপূরক

গত 19üýÚ োনুয়াবর কজয়কবি রাে্য ম্জক বিবভন্ন রােননবতক দজলর 

মনতৃত্বজক আমব্রেত িতিা মরজে তৃণমূজলর বব্রজগজি সভায় এমন কজয়কেন 

ভাষণ মদন রাঁরা বকেুবদন আজগও বিজেবি’র িে মনতা িা মকজ্রে বিজেবি 

সরকাজরর ম্রেী বেজলন এিং এেনও বিজেবি োজেনবন, রবদও হয়জতা 

·ÊïNU‚ å»îüýŒÍ এই মুহূজতবে মমাদীর ি্যািাজর বকেুিা বিরূি। বিজেবি-র 

অরুণ মেৌবর, রেিন্ত বসনহা, েত্রুঘ্ন বসনহা, ýUU[ আিাঙ-র ক্াই ধরুন। 

আরএসএস-বিজেবি-র সজগে নীবতগত িা মতাদেবেগত কী মকানও বিজরাধ 

রজয়জে এঁজদর? এঁরা বনজেরা কেজনা িজলজেন? মতিা্বেক্য রবদ বকেু ্াজক 

তা মতা িদপ্রাবপ্ত-অপ্রাবপ্ত বনজয়, রা তৃণমূজলরও! 

রাে্য প্রোসন এিং অনুগত বমবিয়াজক ি্যিহার কজর ‘ধমবেবনরজিক্ষতার 

অিতার’ সাোর এই নিতর মকৌেল তৃণমূল কংজরেস দল এিং তার সুবপ্রজমার 
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িহুরূিী ভবণতার সাম্প্রবতকতম নবের। আরএসএস-বিজেবি-র মজতা মদজের 

মানুজষর সিজচজয় বিিজ্নক েত্রুর বিরুজধি সমজিত লোই আজ্ালনজক 

এবগজয় বনজয় মরজত তৃণমূলী অিজকৌেলজক ি্য্বে করজত হজি। আসজল 

বিজেবি ও তৃণমূল þå»ÌîaîÌ C সাম্প্রদাবয়কতার প্রজনে িরস্পজরর িবরিূরক। 

•	
সাম্প্রদাবয়ক রােনীবত এিং তার মমাকাবিলার বিষয়বি গত আোই দেজকর 

ওির নয়া উদারিাদ িজিবের মপ্রক্ষািজি নতুন মাত্া মিজয়জে। োসক মরেণীর 

রােননবতক দলগুবলর র্বমকারও রদিদল ঘজিজে। 

নয়া উদারিাদ কাঠাজমাগতভাজি রাজষ্ট্রর েনকল্যাণমূলক র্বমকাজক 

অস্ীকার কজর। িাস্তজি রার অ্বে, সমাজের এজকিাজর উচ্স্তজর ্াকা 

সুবিধাজভাগী ও িপৃহৎ কজিবোজরি সংথিার স্া্বেিূরণ এিং আব্বেক সামাবেকভাজি 

িচিাদিদ বিিুল সংে্যাUবরষ্ মদেিাসীর স্া্বেিõরজণ অস্ীকার। 

িুঁবেিাজদর স্াভাবিক সংকিগুবল নয়া উদারিাদ িজিবে আরও দ্রুত 

িােজত ্াজক। দাবররি, কমবেহীনতা মিজেই চজলজে। বেক্ষা, স্াথি্য, সামাবেক 

িবরকাঠাজমার মজতা সাধারণ মানুজষর স্া্বেরক্ষাকারী েরুরী বিষয়গুবল 

উজিবক্ষত হজত ্াজক। সামাবেক স্িষজম্যর রিমিপৃবধি নয়া উদারিাদী Úîãüý¢Ì 

স্াভাবিক িবরণবত। 

গত 21üýÚ োনুয়াবর (২০১৯) দাজভাজস ওয়াল্ডবে ইজকানবমক মফারাজমর 

িাবষবেক অবধজিেজনর আজগ আন্তেবোবতক মস্ছোজসিী সংথিা ‘অক্সফ্যাম’ 

প্রকাবেত ত্্য িলজে, ভারজত মাত্ ১ েতাংে মানুষ ৫১.৫৩ েতাংে 

সম্পজদর অবধকারী। এজকিাজর মেষধাজির ৬০ েতাংে মানুষ মদজের মাত্ 

৪.৮ েতাংে সম্পজদর মাবলক। þ·ÞÅÊ িােজে দ্রুততর হাজর।

নয়া উদারিাদী ি্যিথিায় সমাজের অবতসামান্য অংে উিকৃত। নয়া 

উদারিাজদ সুবিধাজভাগী বহজসজি রোম ও েহজরর মধ্যবিজত্তর একাংে নি্য 

ধনীজত িবরণত হজয়জে। অন্যবদজক আব্বেক ও সামাবেক স্িষম্য রিমাগত মিজে 

চলায় রিমে আরও মিবে মিবে মানুষ সংকজির অতজল তবলজয় রাজছে। 

নয়া উদারিাদী কমবেসূচীজত ;UÐîãð Á÷ïÅIî ï¢üýË আত্মসমিবেণ কজরজে 

মর ãÌIîÌ, ‚îÌ এই চরম অসাম্য নাগবরকজদর বিিুল সংে্যাগবরষ্ অংজের 

ওির চাবিজয় বদজত মগজল মসই ãÌIîüýÌÌ স্াভাবিক িবরণবত >UÐ দবক্ষণিন্া। 

দবক্ষণিন্া নানাভাজি আত্মপ্রকাে করজে, প্রসাবরত হজছে, আরোসী রূি ধারণ 

করজে।
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•	
নয়া উদারিাদী কাঠাজমায় োসকজরেণীর সংকি রত িােজে তত তাজদর হাজত 

আরিান্ত হজছে প্রচবলত গণতাব্রেক কাঠাজমা, সংবিধাবনক রীবতনীবত, স্াধীন 

বিচার ি্যিথিা, গণতাব্রেক বমবিয়ার স্াধীনতা, বেক্ষা প্রবতষ্াজনর স্াবধকার, 

প্রচবলত নাগবরক অবধকার, ýpÑs ইউবনয়ন অবধকাজরর মজতা বিষয়গুবল। 

গণতাব্রেক ও প্রগবতেীল দাবি দাওয়া এিং িাম গণতাব্রেক বিকল্প সম্পজকবে রাষ্ট্রীয় 

স্তজর ÚîãIüýÚÐyðÌ অসবহষ্ণুতা িােজে। নয়া উদারিাদ কাঠাজমাগতভাজিই 

গণত্রে মাজন না িজলই সামাবেক রােননবতক বিষজয় নাগবরক সজচতনতাজত 

স্বস্ত মিাধ কজর না। Åî¢ñÞüýI ï·¯•UîÅð IÌüý‚ þ¢ï‚I‚î, Uy‚îï§ŠI 
Åî¢ïãI‚î, ïÅïsËî C ãîEäJûï‚I eUüý‚C aîÓîüý¢î éË ¢Ëî->•îÌ·î•ð 
;OÅy/ A< ï·¯• ·îuüýc/ সমাে-বিমুেতা এিং সংগবঠত রােননবতক 

কারবেকলাি সম্পজকবে বিমুেতা তার িে্সই। সাম্াে্যিাজদর বিিদ সম্পজকবে 

মস ¯ïÌIïÔ±‚Áîüý· উদাসীন। িামিন্া তাজদর স্াভাবিক প্রবতিক্ষ, েত্রু। 

সাংবিধাবনক প্রবতষ্ানগুবল& ýÉÅ¢ বরোভবে ি্যাঙ্, বনিবোচন কবমেন, 

বভবেজলন্ কবমেন, বস এ বে, বস বি আই, মবহলা কবমেন, মানিাবধকার 

কবমেন, সংে্যালঘু কবমেন, দুনবেীবত তদজন্ত মলাকায়তি, বিচারি্যিথিা, বেক্ষা 

ও গজিষণা প্রবতষ্ান, ইউ বি এস বস ইত্যাবদ& ýIî¢pî< ýÌéî< িাজছে না। 

এই প্রবতষ্ানগুবলর স্োসন গুরুতরভাজি আরিান্ত। এজদর মা্ায় িসাজনা 

হয় আরএসএস-AÌ ýÓîIüý•Ì। বিচার ি্যিথিার স্াধীনতা সম্পজকবে এজদর 

অসবহষ্ণুতা এিং প্রধানম্রেীসহ ম্রেীজদর উবতি ইত্যাবদ প্রকাজে্য এজস িজেজে। 

রাে্যিাজলর িজদর অিি্যিহার হজছে বনলবেজ্ভাজি। কজিবোজরিজদর মসিা, উরে 

সাম্প্রদাবয়কতার িাোিাবে বিিজ্নক ও নবেরবিহীন স্স্রতাব্রেক িজ্ 

মমাদী সরকার আরোসী অবভরান শুরু কজরজে। 

•	
¯Gîa ·cüýÌ ̄ Ðï‚ÚÐôï‚ÌQîÌ aÌÅ ·ÊŒÍ‚îÌ ãîÅüý¢ নয়া উদারিাদী, সাম্প্রদাবয়ক 

ও স্স্রত্রেী মমাদী সরকারজক ঐক্য ও সংহবতজক ভাঙার েন্য বনত্যনতুন 

দাওয়াই িার করজত হজছে। IîÛÈðüýÌ eCËî¢üý•Ì C¯Ì ã§Šîã·î•ð éîÅÓüýI 
ýI« IüýÌ ýµ·ÎôËîïÌ Åîüýã ýÁîüýpÌ å»îüýŒÍ ‚îüý•Ì >UÐ eîï‚Ë‚î·îüý•Ì 
;·éîCËî þ‚ïÌ ã·ÍüýÚÞ •ùàî§ƒ/ ïI§ƒñ ATîüý¢< ýÚÞ ¢Ë/ এিা তাজদর 

মদউবলয়ািনা, তজি এজত সংকি বনরসজনর প্রনেই মনই, িরং তা িােজে।

নয়া উদারিাদ বিরােনীবতকরণ প্রবরিয়ায় উৎসাহ মরাগায়। িনধ িাকজল 
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িপৃহৎ িুঁবে-িবরচাবলত বমবিয়া বচলবচৎকার শুরু কজর অ্বেনীবতর ‘ক্ষবত’ 

হওয়ার ধুজয়া ý‚îüýÓ। মমতা ি্যানাবেবেরা িজলন, অভাি-অবভজরাজগর 

প্রবতকাজর িনধ কী দরকার, ‘হনুমানেয়ন্তী’র েুবি না হয় দু’বদন িাবেজয় 

মদজিা! 

গণতাব্রেক দায়িধিতার িদজল নয়া উদারিাদী ;UÐîã Ìø¯IîÌ মমাদী 

সরকার বনভবের কজর বনলবেজ্ বম্্যাচার, ãîÆ¯Ð•îïËI ýÅÌôIÌy, নাগবরক 

সমােজক বনত্যনতুন িন্ায় প্রতারণা, রাষ্ট্রীয় তহবিল ভাবঙজয় বনলবেজ্ 

মপ্রািাগাডিা এিং গণতাব্রেক কাঠাজমাগুবলর ওির মিলাগাম আরিমজণর 

ওির। এর সজগেই রুতি কজিবোজরিজদর সজিবোচ্ মুনাফা, কাজলা িাকার মস্রাত, 

উচ্স্তজর অিাধ দুনবেীবত, বিজদবেজদর স্া্বে িূরজণর রাস্তা প্রেস্ত করা। সিিাই 

মকজ্রে ও রাজে্য িূণবেমাত্ায় চলজে।

•	
নয়া উদারিাদী বিশ্ায়ন তার েরুরী প্রজয়ােজনই সমাজে বিজভদ ও 

বিবছেন্নতার উিাদান মোঁজে এিং মসই উিাদানগুবলজক লালন কজর। তাই, 

‘‚ŒîIïŒ‚ উত্তর আধুবনকতা’র মজতা< েনজগাষ্ীজক মরেণী-রােনীবতবিজরাধী 

বিভােনকামী িবরচজয় T| T| করার বিিজ্নক িদজক্ষজি সরকার তৎির। 

বিজভদিন্ী ‘িবরবচবত স্বো’র রােনীবত প্রিলতর হজছে বিশ্ায়জনর প্রজয়ােজন। 

োতিাত, ধমবে িণবে োোও বিজরাধ বিজবেষ সংঘাজতর মক্ষত্ হজয় উঠজে ভাষাগত 

ও সাংস্কৃবতক ýQ‰C, বিজভদকামী ‘িবরবচবত ã„î’মক Ae¢Ê ি্যিহার করা 

হজছে। োতিাজতর সংকীণবেতা, ধমবেীয় ফ্যাবসিাদ, সাম্প্রদাবয়কতার বিিদ, 

;eüýIÌ নয়া উদারিাদ িজিবে নতুন রূি বনজয়জে। রত তার সংকি িােজে 

গণঅসজন্তাষ ও গণপ্রবতিাদজক চািা বদজত তত মস ïéEåÐ‚Ì >¯îüýË বিজভদ-

বিজবেষ–বিভােজনর বনত্য নতুন উিাদান েুঁেজে। 

•	
১৯৯১ সাজল কংজরেস সরকাজরর হাত ধজর নয়া উদারিাদী নীবতসমূহ কারবেকর 

করা শুরু হজলও গত েতজকর মেষ বদক ম্জক ÚîãIüýÚÐyð বিজেবি-র মজধ্যই 

বিকল্প রােননবতক েবতি েুঁজে মিজত ্াজক। 

সাম্প্রবতক সমজয় ভারজতর োসকজরেণীর প্রধান রােননবতক দজলর 

র্বমকায় উজঠ এজসজে আরএসএস ¯ïÌaîïÓ‚ বিজেবি। োতীয় কংজরেসজক 

সবরজয়। ২০১৪ সাজলর বনিবোচজনর আজগ ্াকজতই মদজের িপৃহৎ কজিবোজরি 

অবধিবত এিং মচম্বার অফ কমাসবেগুবল কীভাজি ‘গুেরাি গণহত্যার’ কলঙ্ 
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ভুবলজয় মমাদীজক ‘সম্াি্য প্রধানম্রেী’ বহজসজি তুজল ধজরবেল, আজমবরকা 

বকভাজি কজঠার অিথিান ম্জক গজল মগল তা সিারই বনচিয়ই মজন রজয়জে।

•	
নয়া উদারিাদী নীবত শুধু মমাদী সরকার নয়, বিজেবি োবসত রাে্য 

সরকারগুজলাও মোরেিরদবস্ত কারবেকর করজে। আঞ্বলক িুজেবোয়াজদর 

প্রবতবনবধত্বকারী মূলত রাে্যবভবত্তক আঞ্বলক রােননবতক দলগুবলও 

িপৃহৎ একজচবিয়া িুজেবোয়াজদর নয়া উদারিাদী আব্বেক নীবত রেহণ কজরজে। 

আরএসএস-বিজেবি’র সাম্প্রদাবয়কতািাদ ও োতিাতিণবেবভবত্তক রােনীবতর 

প্রজনে প্রায়েই তারা আজিাãমুেী, সমজ�াতামূলক ও সুবিধািাদী িন্া রেহণ 

করজে ‘রাজে্যর স্া্বে’ রক্ষার নানা অেুহাজত। ধান্ার ধনতজ্রের িজিবে এই 

প্রিণতা এক ধরজনর কাঠাজমাগত স্িবেষ্্য। 

ফজল প্রাক-নয়া উদারিাদ িজিবের মচনা িবরবথিবত অজনকিাই িাজটে মগজে। 

িবরবথিবত নতুনভাজি প্রবতকূল, অতীজতর মচজয় মিবে প্রবতকূল। আেজকর 

সমজয় সাম্প্রদাবয়কতা-বিজরাধী লোই স্স্রাচারবিজরাধী সংরোম, সামাবেক 

স্িষম্যবিজরাধী সংরোম এিং নয়া উদারিাদ বনজদবেবেত সাম্াে্যিাদী বিশ্ায়ন-

বিজরাধী সংরোমজক আদজত আলাদা করা রাজি না। 

•	
ধান্ার ধনতজ্রের সি ক’বি কুলক্ষণরুতি তৃণমূল কংজরেস দলবি েন্মকাল 

ম্জকই সাম্প্রদাবয়ক েবতির েবরক। জমৌবলক কারজণই সাম্প্রদাবয়কতাবিজরাধী 

সংরোজমর ‚îÌî েবরক নয়/
(১)  প্রায় একদেক তৃণমূল সরাসবর বিজেবি মনতৃত্বাধীন মোজি ম্জক নানা 

স্তজর সরকারী ক্ষমতা মভাগ কজরজে। আরএসএস-বিজেবি-র রািতীয় 

অিকজমবেরও মস বেল মসাৎসাéð অনুগামী, েবরক। বিজেবি তার 

স্াভাবিক বমত্। কেনও কেনও ï·üýeï¯-ý‚ মকাজনা মনতার িদজল, 

অন্য মকান মনতার প্রবত িােবত অনুরাগ তারা প্রকাে কজর ্াজক। 

মগাো ম্জকই সাম্প্রদাবয়কতার বিরুজধি তৃণমূল কংজরেজসর নূ্যনতম 

র্বমকাও মনই। বিশ্াসজরাগ্যতাও মনই। 

(২)  অতীজত বিজেবি মোজির একাবধক েবরজকর সজগে বিজেবি-র 

রােননবতক অ্বেননবতক প্রজনে অ্িা রাজে্যর স্া্বে সংরিান্ত প্রজনে 

মতিা্বেক্য হজয়জে। ýeîüýp সরাসবর ্াকার সময়ও েনস্া্বে সংরিান্ত 

প্রজনে তৃণমূজলর সজগে বিজেবি-র কেনও মতবিজরাধ হয়বন। মতিা্বেক্য 

হজয়জে ক্ষমতার ভাগাভাবগ বনজয়। 
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(৩)  তৃণমূল দলবির মকান স্পষ্ নীবতর িালাই মনই। ý¢‰ðÌ উচ্াকাঙ্া 

িূরজণ মহন অকাে-কুকাে মনই রা তৃণমূল করজত িাজর না।  

ýÉ-ýIîüý¢î েুজতায় ýÉ-ýIîüý¢î বদন বিজেবি-র হাত সরাসবর ধরজত 

তৃণমূজলর বি্ুমাত্ সংজকাচ হজি না। 

(৪)  বিজেবি-ýeîüýp সরাসবর ্াকুক িা না-্াকুক, তৃণমূল মূলগতভাজি 

বিজেবি-র রােনীবতরই িবরিূরক েবতি। ýÅî•ð সরকাজর তৃণমূল েবরক 

নয়, বকন্তু বলিারাইজলেন, প্রাইজভিাইজেেন, ýV×î·îÓî<üýeÚüý¢Ì নীবত 

রাজে্য সরকার িবরচালনার সময় নানা ভাজি রূিাবয়ত করজে তৃণমুল। 

(৫)  সাম্প্রদাবয়কতা এিং বিজভদকামী রােনীবত বিজেবি-র একজচবিয়া নয়। 

বিভােন ও বিজবেজষর রােনীবত তৃণমূজলরও সম্বল। কেনও সংে্যাগুরু 

সাম্প্রদাবয়কতা, কেনও সংে্যালঘু সাম্প্রদাবয়কতাজক, ক্ষমতার েন্য 

রাজক মরমন লাজগ& তৃণমূল উস্াবন বদজছে সুিবরকবল্পত েজক। ধমবেীয় 

িবরচয়, ভাষা, উিভাষা, োত-িাত-িণবে—সংকীণবে িবরবচবত ã„î& 

ýÉ-ýIîüý¢î েুজতায় মভদিুবধিজত উস্াবন বদজয় সাধারণ মানুষজক ভাগ 

করা ও িারস্পবরক বিজরাজধ বলপ্ত করা তৃণমূজলর রােনীবতর বভবত্ত। 

উভজয়ই গজে তুজলজে বনে বনে বিজেষ েক ও স্া্বে উধিাজর মিসরকারী 

িাবহনী ।

মরমন, স্তপ্রজণাবদতভাজি ‘ইমাম-ভাতা’ বদজয় এরা ‘িুজরাবহত-ভাতা’র 

প্রজরাচনা মদয়। িাহাে ও অন্যত্ ‘উন্নয়ন িষবেদ’-র নাজম এরা বিজভজদর নতুন 

নতুন উৎস েুঁজে মিোজছে। রােিংেী ও কামতািুরী, মতুয়া এিং ¢ÅFÚõŸÌ 

মজধ্য িপৃ্কীকরণ এজদরই মবস্তষ্প্রসূত। 

সামাবেক-রােননবতকভাজি বিবেজয় ্াকা মানুজষর উন্নয়জন মোর মদিার 

িদজল তৃণমূল ‘িবরবচবত ã„î’–বনভবের বিজভদকামী প্রিণতাগুবল োবগজয় 

রাোর মচষ্া করজে। ýÉÅ¢, শুধুমাত্ মারিাসা বেক্ষকজদর েন্য ‘উন্নত’ ও 

‘বিজেষ’ জিতন কাঠাজমা করার বনিবোচনী প্রবতশ্রুবত।

সংঘ িবরিাজরর ‘রামনিমী’ উদরািজনর েিাজি তৃণমূল ‘রামনিমী’ িা 

‘হনুমানেয়ন্তী’ িালন কজর দলীয় কমবেসূïচ বহজসজি। এই প্রবতজরাবগতামূলক 

সাম্প্রদাবয়কতায় ধমবেীয় মমরুকরজণর প্রিণতা সম্প্রীবত ও ঐক্য নষ্ করজে। 

রােননবতক উজদেজে্য বিবভন্ন েনজগাষ্ীর েন্য গাদা গাদা কাগুজে িা নামমাত্ 

র্বমকার কজিবোজরেন, কবমবি গঠন োসকদজলর মিিজরায়ািনার নবের। 

ঐক্য নয় বিজভদ ম্জক ফয়দা মতালাই লক্ষ্য।

(৬) গত সাজে সাত িেজর তৃণমূলী রােজত্ব রাষ্ট্রীয় স্রোজসর মূল লক্ষ্যিস্তু 
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কবমউবনস্ট ও িামিন্ীরা& রারা বকনা ধমবেবনরজিক্ষতার লোইজয় 

সিজচজয় নীবতবনষ্, সিজচজয় আগুয়ান, সিজচজয় অবিচল। তৃণমূল-

োবসত িবচিমিজগে মমাদী সরকাজরর বিজরাবধতা কজর িন্ ধ িালন 

করজল রেবমক কমবেচারীজদর বিরুজধি প্রবতবহংসা চবরতা্বে কজর রাে্য 

সরকার।

(৭)  রাজে্য গণতজ্রের উির নবেরবিহীন ফ্যাবসস্টসুলভ হামলা চাবলজয় 

তৃণমূল মকানঠাসা করজত চাইজে বসবিআই(এম), িামিন্ী এিং 

অন্যান্য আরএসএস-বিজেবি-বিজরাধী রােননবতক প্রবতিক্ষজক। 

ý•üýÚ বিজেবি গণতাব্রেক প্রবতষ্ানগুবলর ওির ã\Z ¯ïÌ·îüýÌÌ å»îüýŒÍ 
ÓîUîÅcîuî আরিমণ করজে। রাজে্য তৃণমূল কংজরেজসর হাজতও গণত্রে 

ÅîÌîˆIÁîüý· আরিান্ত ও বিিন্ন। 

মমাদী সরকার সাংবিধাবনক প্রবতষ্ানগুবলজক আরিমণ করজে। তৃণমূল 

সরকারও রাজে্য তাই করজে। ýÅî•ð সরকার নাগবরক অবধকার ও বমবিয়ার 

স্াধীনতার ওির চোও éüýbc। রাজে্য তৃণমূল সরকারও তাই। তৃণমূল চরম 

স্স্রাচারী। রাজে্য একবি িঞ্াজয়ত িা িুরসভাও বনবচিজন্ত কাে করজত 

িাজর না। স্ায়্বেোসন ি্যিথিা বিিরবেস্ত। গত িঞ্াজয়ত বনিবোচন লুি হজয়বেল 

শুধু িুজ্ মভািরেহজণর বদন নয়, মজনানয়নিত্ মতালার সময় ম্জক গণনা 

মকজ্রে িরবেন্ত। িুবলেজক োসক দজলর অনুগত িাবহনীজক িবরণত করা হয় 

নবেরবিহীন বহংস্রতায়।

স্স্রাচারী, কট্র িামবিজরাধী, দবক্ষণিন্ী েবতি ইবতহাজস কেনও মকা্াও 

ধমবেবনরজিক্ষতার িজক্ষ ও সাম্প্রদাবয়কতার বিিজক্ষ ্াজকবন, ্াজক না। 

(৮) িবচিমিজগের রােননবতক সামাবেক িবরসজর আরএসএস-বিজেবি’র 

িবরসর িাোজত দু’দেক আজগ তৃণমূল েন্মমাত্ ওজদর সজগে হাত 

বমবলজয়বেল। তেন তৃণমূল এরাজে্য বেল বিজরাধীিক্ষ। আে রাজে্য 

োসক তৃণমূল মভাজির অঙ্ কজষই আরএসএস-বিজেবি, বভএইচবি, 

িা ‘বহ্ু সংহবত সবমবত’-র প্রবত সহনেীল।

(৯)  আব্বেক বদক বদজয় রাে্যজক কজর মতালা হজয়জে মদউবলয়া। স্াধীনতার 

ির ম্জক ২০১১ সাল িরবেন্ত রাজে্যর ঋণ বেল ১.৯২ লক্ষ মকাবি 

িাকা। ২০১১ সাল ম্জক ৭ িেজরই তা মিজে ববেগুন হজয়জে – ২০১৮-

১৯ আব্বেক িজষবে ৩.৯৫ লক্ষ মকাবি িাকা। ২০১৯-২০২০ সাজল 

(প্রস্তাবিত) ঋণ দাঁোজি ৪.৩২ লক্ষ মকাবি িাকা ।

(১০) উভজয়ই মাবকবেন আেীিবোদিুষ্ ।
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•	
বিজেবি’র ত্াকব্ত তৃণমূল-বিজরাধী িাগােম্বরও আসজল িপৃহৎ বমবিয়ার 

মসৌেজন্য িানাজনা স্িïরতা। সাধারণ মানুষজক প্রতাবরত করজত েঘন্য 

‘রােননবতক মসবিং’।

(১) বিজেবি দলই ১৯৯৮ সাজল মোি কজর সদ্যগবঠত তৃণমূল-জক 

সংগঠন বিস্তাজর সাহার্য কজরজে। তৃণমূল মরমন িবচিমিজগে োল মকজি 

সাম্প্রদাবয়কতার কুমীর আনার দায় অস্ীকার করজত িাজর না। ý‚Å¢< 

বিজেবি’ও তৃণমূজলর Åüý‚î ভয়ঙ্র দলজক িবচিমিজগে প্রভাি িাোজত 

প্রোসবনক এিং দলীয় সাংগঠবনকস্তজর সি ¡Ìüý¢Ì সাহার্য ও মদত 

বদজয়জে।

(২) ýIüý« মব্রেসভায় থিান বদজয় তৃণমূলজক বিিুল রােননবতক প্রোসবনক 

ক্ষমতা এিং মসই ক্ষমতার িূণবে অিি্যিহাজরর সুজরাগ বদজয়বেল 

বিজেবি-ই।

(৩)  িামিন্ীজদর বিজরাবধতায় ১৯৯৮-৯৯ সাল ম্জক তৃণমূজলর রািতীয় 

স্নরাে্যিাদী ও অিরাধমূলক কাজে প্রত্যক্ষ ও িজরাক্ষভাজি েবতি 

রুবগজয়জে তৃণমূল দলও। ýIÚ¯ñÌ, িাঁেকুো িিবে ম্জক বসগেুর ন্ীরোম 

েগেলমহল& প্রবতবি মক্ষজত্ তৃণমূজলর অিকজমবের সগেী বিজেবি।

(৪) ২০১১ সাজল িবচিমিজগে তৃণমূজলর ক্ষমতাদেজল আরএসএস-

বিজেবি-র উচ্ছ্বাস এজকিাজর আগলহীন। এেন তারা তৃণমূজলর 

মলাকজদোজনা সমাজলাচনা করজে।

(৫) ২০১৪ সাজল মমাদী সরকার ক্ষমতায় এজস িবচিমিজগের তৃণমূল 

সরকারজক সি ¡Ìüý¢Ì সাহাজর্য অকুন্ঠ। রাজে্য দুনবেীবতর িন্যা িইজলও 

বিবভন্ন োজত হাোর হাোর মকাবি িাকা বনয়বমত সরিরাহ করজে মমাদী 

সরকার। রাে্য প্রোসজন দুনবেীবতর মকাজনা অবভজরাজগর তদন্ত মতা দূজরর 

ক্া, কাজন িরবেন্ত তুলজে না মক্রে। রাে্য এমনবক মক্রেীয় প্রকজল্পর 

নাম িাজটে বদজলও ববেধাহীনভাজি সহনেীল মক্রেীয় সরকার।

(৬)  সারদা-নারদা-োগোগে তদজন্তর মিহাল অিথিার সুবিধাজভাগী মক? 

তৃণমূল দল এিং তৃণমূল সরকার। ২০১৪ সাজল বনিবোচনী প্রচাজর নজর্রে 

মমাদীর প্রবতশ্রুবত বেল, সারদা মকজলঙ্ারীর বিচার হজি। কী হজলা মসই 

প্রবতশ্রুবতর? তৃণমূল সরকার চরম স্স্রাচারী এিং চরম দুনবেীবতিরায়ণ 

হজলও মসই সরকাজরর িজক্ষ িবরবথিবত সুবিধােনক রাোই বিজেবি 

মনতৃজত্বর রােননবতক অিথিান। 
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(৭) রাজে্য তৃণমূল ক্ষমতাধর ্াকার কারজণ সুথি গণতাব্রেক িবরজিে 

বিিরবেস্ত হজল মঘালা েজল মাে ধরজত বিজেবি-র সুবিধা। তৃণমূল 

Úîïã‚ রাজে্য িাম ও গণতাব্রেক েবতিজক চরম স্রোজস মকানঠাসা কজর 

রােজত িারজল বিজেবি-র অতীি সুবিধা। রাে্য রােনীবত তৃণমূল এিং 

বিজেবি-র মজধ্য দুই মমরুজত বিভতি ্াকজল সুবিধা বিজেবি-রই।

(৮) বিজেবিও রাজে্য ক্ষমতা িাোজত চায়। বকন্তু বিজেবি-র মাতব্বররা 

এমন বকেুই করজত নারাে রা তৃণমূলজক দুিবেল করজি। কারণ বিজেবি 

োজন, বিজেবি-র সি মচজয় আজিাসহীন রােননবতক িাধা িামিন্ীরা।

•	
IîÛÈðüýÌÌ ãîÆ¯Ðï‚I Zp¢îÌ ¯Ì ‚îüýI ýÁîüýpÌ å»îüýŒÍ ÓîUîüý¢îÌ ZùyÊ 
>üý™üýÚÊ ¯ïÜaÅ·üý_C >üý„e¢î ãùïàüý‚ ‚‹¯Ì éüýË >üýrüýc ã\Z 
¯ïÌ·îÌ/ ‚ûyÅõÓ IEüýUÐã ¯ïÌIïÔ±‚Áîüý· ‚îüýI >üýäJ ý•·îÌ Á÷ïÅIî 
¯îÓ¢ IÌüýc/ :¢Êï•üýI Uy‚üý§ŠÌ C¯Ì ;OÅy Úî¢îüýbc/ ÅñïN¯Ðî°ƒ 
aÓïba‰ ‘Áï·ÞÊüý‚Ì Á÷‚’ ¯Ð•ÚÍüý¢ eîïÌ IüýÌüýc ¯ñïÓïÚ ï¢üýÞ¡îhî/ 
AÌIÅ Uy‚§Š-ï·üýÌî¡ð :ïÁÉîüý¢Ì ï·ÌîÅ ý¢</

বিজেবি এিং তৃণমূজলর অতীত ýŒüýI ·‚ÍÅî¢ কারবেকলািই প্রমাণ, 

িােবত ফয়দার সুজরাগ ্াকজল তৃণমূল মফর আরএসএস-বিজেবি মনতৃত্বাধীন 

বেবিজরর সরাসবর েবরক হজয় রাজি। ýIîüý¢î অেুহাজতর মতায়াক্া না কজরই।

িবচিমিজগে আরএসএস–বিজেবি-র িােিােন্ত কেনই মঠকাজনা রাজি না, 

রতক্ষণ তৃণমূল কংজরেস ক্ষমতায় ্াকজি। তৃণমূলজক িরাস্ত করজল লাভিান 

হজি þå»Ì‚§Š ï·üýÌî¡ð, সাম্প্রদাবয়কতা বিজরাধী সংরোম। A< সংরোজমর সাফল্য 

দুিবেল করজি তৃণমূল েমানাজকও। তাই িরাস্ত করজত হজি তৃণমূল কংজরেস 

এিং বিজেবি উভয় েবতিজকই।

হবশজহপ িোশি িশব কদে বাঁচাশি। 

তৃণমূল িোশি িশব পহচিমবগে বাঁচাশি।


