
ম�োদী রোজত্বে বিপন্ন

মদত্ের সোি্বত্�ৌ�বে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কশ্মশ্ি

ভারতের কশ্মউশ্িস্ট পাশ্িটি (মাকটিসবাদী)



3

গে পাঁচ বছতর আমাতদর প্রধািমন্তী আর শ্কছু করতে পারুি অথবা িা পারুি শ্বতবের 

৫৫শ্ি দদশ ভ্রমণ কতরতছি, যার জি্য সরকাতরর ভাঁড়ার দথতক খরচ হতেতছ ২০২১ দকাশ্ি 

িাকা। তুলিাে োঁর পূবটিবেটিী প্রধািমন্তী মিতমাহি শ্সং োঁর ১০ বছতরর সমেকাতল ৩৮শ্ি 

দদশ সফর কতরশ্ছতলি। সরকাতরর খরচ হতেশ্ছল ১,২৪৬দকাশ্ি িাকা। িতরন্দ্র দমাদীর 

ভ্রমতণ দয খরচ োর মতধ্য রতেতছ শ্বমািভাড়া, শ্বমাতির রক্ষণাতবক্ষণ এবং হিলাইি বাবদ 

খরচ। এছাড়া োঁর ভ্রমতণর সমে প্রচাতরর ঢক্াশ্িিাতদ যা খরচ হতেতছ ো এর মতধ্য ধরা 

দিই।

দমাদীজীর হতে যাঁরা জিসংতযাতগর দাশ্েতবে শ্ছতলি োঁরা এই ব্যাপারশ্ি দখোতল 

দরতখশ্ছতলি দয প্রধািমন্তীর এই সফতরর শ্বষতে যা প্রচার করা হতব ো দথতক দযি মািুতষর 

মতি এ ধারণা হে দয িতরন্দ্র দমাদীজী একজি প্রচণ্ড পশ্রশ্রমী প্রধািমন্তী — যাঁর কাজই 

হতে দাঁশ্ড়তেতছ সারা পৃশ্থবীর িািা দদতশ ঘুতর ঘুতর শ্িতজর দদ  দশর সম্াি উজ্জ্বল করা। 

খবতরর কাগতজ, দিশ্লশ্ভশতি, দসাশাল শ্মশ্িোে এমিভাতব োঁর ভাবমূশ্েটি তেশ্র করা 

হতলা দযি িতরন্দ্র দমাদী দগািা শ্বতবের পশ্রবেটিি আিতে সক্ষম, চীতির শ্বরুতধে পালিা 

ভারসাতম্যর শশ্তি শ্হসাতব ভারেতক তুতল আিতে পারতবি শ্েশ্ি — যা সব দথতক দবশ্শ 

স্াথটিরক্ষা করতব আতমশ্রকার।

দমাদী প্রধািমন্তী শ্হসাতব দদতশর শ্ভেতর গশ্রব ও মধ্যশ্বততের শ্বরুতধে যুধে দঘাষণা 

কতরতছি, অি্যশ্দতক োঁর শ্বতদশ সফতরর সমতে োঁতক শ্িতে শ্বতদ  দশর মাশ্িতেই দলসার 

রশ্মি শ্দতে রক ব্যাতডের আসর বতসতছ, অিাবাসী ভারেীে শ্বউশ্ি কুইিরা আসর আতলা 

কতরতছি, শ্কছু কশ্বতক দদশ দথতক উশ্ড়তে শ্িতে যাওো হতেতছ দমাদীজীর গুণকীেটিণ 

করার জি্য।

িতরন্দ্র দমাদীজী োঁর প্রধািমন্তীতবের সুচিা কতরশ্ছতলি এমিভাতব দযি মতি হশ্ছিল 

আন্তজটিাশ্েক রাজিীশ্েতে শ্েশ্ি এক িতুি ব্যশ্তিবে শ্হসাতব আত্মপ্রকাশ করতে চাি। 

২০১৪ সাতল োঁর শপথগ্রহণ অিুষ্াতি সাকটিভুতি দদশগুশ্লর সকল রাষ্ট্রতিোতদর আমন্তণ 

জািাতিা হতেশ্ছল। দসশ্দি িোশ্দশ্লিতে রাষ্ট্রপশ্ে ভবতি দক িা আতসিশ্ি? শ্রীলঙ্ার 

রাষ্ট্রপশ্ে মশ্হন্া রাজপক্ষ, আফগাশ্িস্াতির রাষ্ট্রপশ্ে হাশ্মদ কারজাই, ভুিাতির প্রধািমন্তী 

দশশ্রঙ দিাবতগ, দিপাতলর প্রধািমন্তী সুশীলা তকরালা, মালদ্ীতপর রাষ্ট্রপশ্ে আবদুলিাহ 

ইোশ্মি আব্ুল গাইেুম। শপথগ্রহণ অিুষ্াতির মুখ্য আকষটিণ শ্ছতলি পাশ্কস্াতির 

প্রধািমন্তী িওোজ শশ্রফ। একমাত্র বাংলাতদতশর প্রধািমন্তী দশখ হাশ্সিা অি্য কাতজ 

ব্যস্ থাকাে আসতে পাতরিশ্ি। দসশ্দি এই বােটিাই দপৌঁতছ দদওো হতেশ্ছল দয িতরন্দ্র দমাদী 

শুধু ভারতেরই িি শ্েশ্ি এই উপমহাতদতশর দিো। শ্কন্তু সশ্ে্যই কী োই?
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আজ যখি িতরন্দ্র দমাদী সরকাতরর পাঁচ বছর সম্ূণটি হতে দলাকসভা শ্িবটিাচতির প্রচার 

যুধে শুরু হতেতছ, েখি এ প্রশ্ন সঙ্গে কারতণই উঠতব োঁর সরকাতরর শ্বতদশিীশ্ে আসতল 

কী এবং কেিা সফল? এর দ্ারা ভারতের স্াথটি কেিা রশ্ক্ষে হতেতছ এবং আন্তজটিাশ্েক 

রাজিীশ্েতে ভারতের সম্ািই বা কেিা বৃশ্ধে দপতেতছ।

দকাি একশ্ি দদতশর পররাষ্ট্র িীশ্ে দস দদতশর আভ্যন্তরীণ িীশ্েরই প্রশ্েফলি। 

ভারতের দক্ষতত্রও দসকথা প্রতযাজ্য।

দদশ স্াধীি হওোর পর দথতক স্াধীি শ্বতদশিীশ্েই শ্ছল ভারতের প্রধাি লক্ষ্য, কারণ 

একমাত্র স্াধীি শ্বতদশিীশ্ের মাধ্যতমই ভারতের স্াথটিতক সব দথতক ভালভাতব রক্ষা করা 

যাে একথা দসশ্দতির ভারে রাতষ্ট্রর দিোরা উপলশ্ধি কতরশ্ছতলি।

১৯৫০ সাতল ভারে দয দজাি শ্িরতপক্ষোর শ্বতদশিীশ্ে গ্রহণ কতরশ্ছল, ো ভারতের 

পতক্ষ জােীে এবং আন্তজটিাশ্েক উভেতক্ষতত্রর পতক্ষই সুশ্বধাজিক হতেশ্ছল। শ্ববেবাসীর 

কাতছ ভারতের সম্াি বৃশ্ধে দপতেশ্ছল। দুশ্িোতজাড়া উপশ্িতবশবাদ-শ্বতরাধী আতন্ালতির 

অি্যেম উতদ্যাগী শ্ছল ভারে এবং উপশ্িতবশ অবসাতির ব্যাপকেম প্রচাতর ভারে অংশ 

শ্িতেশ্ছল। দু’ দশতকর মতধ্য ১০০শ্িরও দবশ্শ উপশ্িতবশ, আধা উপশ্িতবশ ও শ্িভটিরশীল 

রাষ্ট্র স্াধীিো লাভ কতরশ্ছল।

এই উপশ্িতবশবাদ শ্বতরাধী লড়াইতে ভারে দসাশ্ভতেে ইউশ্িেি, চীিসহ অি্যাি্য 

সমাজোশ্ন্তক দদতশর সতঙ্গ কাঁতধ কাঁধ শ্মশ্লতে লড়াই কতরশ্ছল। স্াধীি ভারতের রাষ্ট্রােতে 

শ্শতপের শ্ভে শ্িমটিাতণ দসাশ্ভতেে ইউশ্িেতির শ্ছল এক শ্িঃস্াথটি শ্বরাি ভূশ্মকা। দসই 

সমতে সমাজোশ্ন্তক দদশগুশ্ল ও ভারেসহ অি্যাি্য সদ্য স্াধীি দদশগুশ্লর মতধ্য এক 

শ্িশ্বড় বন্ুতবের সম্কটি গতড় ওতঠ। দস কারতণ ভারতের েৎকালীি প্রধািমন্তী জওহরলাল 

দিহরু শ্বতবের একজি সম্ািীে রাষ্ট্রতিো বতল গণ্য হি।

শ্কন্তু আজ, বেটিমাি িতরন্দ্র দমাদী সরকাতরর পাঁচ বছর যখি পূণটি হতে চতলতছ, 

েখি একথা শ্িশ্দ্টিধাে বলা যাে এই সরকার স্াধীি শ্বতদশিীশ্ের জলাঞ্জশ্ল শ্দতেতছ। 

দস সাম্াজ্যবাদ শ্বতরাশ্ধো শ্ছল আমাতদর শ্বতদশিীশ্ের একশ্ি স্ম্ভ, োতক বরবাদ কতর 

ভারেতক মাশ্কটিি সাম্াজ্যবাতদর বশংবদ জুশ্িের পািটিিাতর পশ্রণে করাই শ্ছল দমাদী 

সরকাতরর ধ্যািজ্াি।

একথা শ্ঠক গে চার দশতক শ্ববে পশ্রশ্থিশ্েতে অতিক পশ্রবেটিি হতেতছ। দসাশ্ভতেে 

ইউশ্িেিসহ পূবটি ইউতরাতপর সমাজোশ্ন্তক দদশগুশ্লর আর অশ্স্বে দিই। শ্বতবে শ্দ্-দমরু 

ব্যবথিা আজ আর দিই। শশ্তির ভারসাম্য সাম্াজ্যবাতদর শ্দতক ঝঁতকতছ।

োই অতিতক যুশ্তি দদি দয বেটিমাি শ্বতবে দজািশ্িরতপক্ষোর প্রতোজি ফুশ্রতেতছ। শ্কন্তু 

এতক্ষতত্র প্রশ্ন দকাি শ্বতদশিীশ্ে গ্রহণ করতল ভারতের স্াথটি অক্ষুণ্ণ থাকতব? মাশ্কটিি যুতিরাষ্ট্র 

চাইতছ শ্বতবে একতমরুর ব্যবথিা গতড় তুলতে, অথটিাৎ দুশ্িোে োরই একছিত্র আশ্ধপে্য 

থাকতব। অপর শ্দতক িতুি কতর শ্দ্তমরু ব্যবথিার পশ্রবতেটি বহুতমরুর আন্তজটিাশ্েক ব্যবথিা 

গতড় ওঠার বাস্ব সম্ভাবিা তেশ্র হতেতছ। অথটিাৎ পৃশ্থবীতে শশ্তির ভরতকন্দ্র একশ্ি দদতশর 

উপর থাকতব িা — ছশ্ড়তে থাকতব শ্বশ্ভন্ন রাতষ্ট্রর মতধ্য। বেটিমাতি পৃশ্থবীতে ১৫০শ্িরও 
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দবশ্শ স্াধীি ও সাবটিতভৌম রাষ্ট্র রতেতছ, প্রতে্যকশ্ি দদতশর স্াধীিো রতেতছ োতদর পছন্মে 

রাতষ্ট্রর সতঙ্গ সম্কটি গতড় দোলার দক্ষতত্র। যশ্দও আতমশ্রকা োর একাশ্ধপে্য কাতেম করতে 

উতদ্যাগী, েব ুোতদর দসই উতদ্যাগতক প্রশ্েহে করার মতো শশ্তি পৃশ্থবীতে আতছ, দসইসব 

শ্বশ্ভন্ন শশ্তিধর রাষ্ট্রগুশ্লতক একত্র করার প্রতোজিও আতছ। সাম্াজ্যবাদীতদর মতধ্যকার 

শ্বতরাধ এেকাল দয সুপ্ত অবথিাে শ্ছল, এখি শ্বরাি িা হতলও ো দিই।

মিতমাহি শ্সং-এর দিতৃতবে ইউ শ্প এ সরকার যেশ্দি বামপন্ীতদর সমথটিতি চলশ্ছল 

েেশ্দি ভারতের পররাষ্ট্রমন্তক এই বহুতমরুর ব্যবথিা গতড় দোলার শ্বষতে দবশশ্কছু 

উতদ্যাগ ‘শ্রিকস’ (অথটিাৎ রিাশ্জল, ভারে, চীি, দশ্ক্ষণ আশ্রিকা, রাশ্শো) গঠতি ভারতের 

সশ্রিে উতদ্যাগ শ্ছল। শ্কন্তু দমাদী সরকাতরর পাঁচ বছতর দসইসব উতদ্যাতগর শ্ছতিতফাঁিাও 

লক্ষ্য করা যােশ্ি। চীতির উতদ্যাতগ দয ‘‘ওোি দবল্ট, ওোি দরাি’’ প্রকপে হাতে দিওো 

হতেতছ, োর মাধ্যতম পুরাতিা শ্সল্ক রুতির পুিরুজ্ীবি ঘিাতিার দচষ্া হতছি এবং এতক 

দকন্দ্র কতর ব্যবসা-বাশ্ণতজ্যর শ্বপুল প্রসার ঘিতব, শ্কন্তু ভারে এবং ভূিাি এই দুশ্ি দশ্ক্ষণ 

এশ্শোর দদশ এই প্রকতপে যুতি হেশ্ি, মাশ্কটিি সাম্াজ্যবাদতক খুশ্শ রাখতেই এ শ্সধোন্ত। 

চীি দয এশ্শোি ইিরিাস্টস্টাকচার ইিতভস্টতমন্ট ব্যাঙ্ তেশ্র করতছ, ইংল্যাডে, অতস্টশ্লো, 

দশ্ক্ষণ দকাশ্রোর মতো মাশ্কটিি ঘশ্িষ্ দদশগুশ্লসহ ৬০শ্ির দবশ্শ দদশ দযাগ শ্দতেতছ, শ্কন্তু 

ভারে এ শ্বষতে উৎসাহ দদখােশ্ি।

সম্প্রশ্ে সাংহাই দকা-অপাতরশি অগটিািাইতজশি (এসশ্সও)-র শীষটি তবঠক অিুশ্ষ্ে হতে 

দগল। একই সতঙ্গ হতেশ্ছল পশ্চিমী বৃহৎ শশ্তিধর শ্জ-৭ গ্রুতপর তবঠক। দু’শ্ি তবঠতকর 

খবরই শ্ববেবাসী দদতখতছি। দযখাতি শ্জ-৭ এর তবঠক দভতস্ শ্গতেতছ আতমশ্রকার আচরতণ 

অপরশ্দতক সাংহাই দকা-অপাতরশতির তবঠক আতরা সংহে হতেতছ, ভারে ও পাশ্কস্াি 

এর পূণটি সদস্য হতেতছ। পাশাপাশ্শ লাশ্েি আতমশ্রকাে UNASUR, MERCOSUR, 
ALBA, CELAC-এর মতো আঞ্চশ্লক সংগঠি গতড় উতঠতছ যারা সাম্াজ্যবাদী 

পশ্রকপেিাতক প্রশ্েহে করতে গুরুবেপূণটি ভূশ্মকা পালি করতছ। রাশ্শো আতমশ্রকার মতধ্য 

সংঘাে রিমশ েীরি হতছি। রাশ্শো শ্সশ্রোতে আতমশ্রকা ও োর সহতযাগীতদর দকাণঠাসা 

কতরতছ। অপরশ্দতক চীি-রাশ্শো সম্কটি আতরা সংহে হতেতছ, শ্বশ্ভন্ন বহুতদশীে 

মঞ্চগুশ্লতক শশ্তিশালী করার জি্য ঐ দুই দদশ সশ্রিে ভূশ্মকা পালি করতছ।

সুেরাং আতমশ্রকা দযভাতব একতমরুর ব্যবথিা গতড় তুলতে চাইতছ োর শ্বরুতধে 

প্রশ্েতরাধও শুরু হতেতছ। ভারে দসই প্রশ্েতরাতধ শাশ্মল হতে পারে, শ্কন্তু িতরন্দ্র দমাদীর 

সরকার দহঁতিতছ উলতিা পতথই।

বস্তুে ১৯৯০-এর দশক দথতক ভারতের পররাষ্ট্রিীশ্ে পশ্চিতমর শ্দতক ঝঁকতে শুরু 

কতর। প্রথম ইউ শ্প এ সরকারই ভারে-মাশ্কটিি পারমাণশ্বক চুশ্তিতে সই কতর। বামপন্ীরা 

এর েীরি শ্বতরাশ্ধো কতর এবং বামপন্ীরা ইউ শ্প সরকাতরর দথতক সমথটিি তুতল দিে।

উতলিখ্য, আজ আমাতদর শ্বজ্ািীরা দযসব রতকি ও স্যাতিলাইি মহাকাতশ উৎতক্ষপণ 

করতছি, োর শ্পছতি আতছ ভারেীে শ্বজ্ািীতদর প্রশ্েভা, দকাি শ্বতদশী সহতযাশ্গোর 

শ্ভশ্তেতে এই সাফল্য আতসশ্ি।
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আসতল শ্বতশষ কতর ২০০৮ সাল দথতক শ্ববেজুতড় দয আশ্থটিক মন্া দদখা শ্দতেতছ োর 

দথতক দবতরাি’র দকািও রাস্া শ্ববে পুঁশ্জবাদ দদখাতে পাতছি িা। িো উদার আশ্থটিক িীশ্ে 

মুখ থুবতড় প  দড়তছ। এই অবথিাে মাশ্কটিি যুতিরাষ্ট্র দুশ্িোজুতড় সামশ্রক ও রাজনিশ্েক 

হস্তক্ষপ আরও বাড়াতে চাইতছ। িো উদারিীশ্ের এই সংকতি মাশ্কটিি সাম্াজ্যবাদ 

চাইতছ শ্বতবের শ্বশ্ভন্ন প্রাতন্ত দয বড় অতঙ্র আশ্থটিক সম্দ আতছ, োতক শ্িেন্তণ কতর 

এই অথটিনিশ্েক সংকি দথতক দবশ্রতে আসতে। োতদর শ্বতবে আশ্ধপে্য প্রশ্েষ্ার লক্ষ্যই 

হতলা এক দমরুর শ্ববে গতড় দোলা। শ্বতবের শ্বশ্ভন্ন প্রাতন্ত মাশ্কটিি যুতিরাষ্ট্র ও ি্যাতিা-র 

সামশ্রক হস্তক্ষপ অব্যাহে আতছ, শ্বতশষ কতর পশ্চিম এশ্শো, উতের আশ্রিকা এবং 

লাশ্েি আতমশ্রকাে। দিািাল্ড ট্াতম্র রাষ্ট্রপশ্েতবে ২০১৮ সাতল প্রশ্েরক্ষা খাতে 

বরাদ্দ দবতড় হতেতছ ৭০০ শ্বশ্লেি মাশ্কটিি িলার, যা এক সবটিকালীি দরকিটি। সামশ্রক 

হস্তক্ষতপর পাশাপাশ্শ মাশ্কটিি যুতিরাতষ্ট্রর শ্ববে সামশ্রক দকৌশতলর িজর ঘুতর দাঁশ্ড়তেতছ 

প্রশান্ত মহাসাগরীে এলাকাে, দসখাতি মাশ্কটিি দিৌবহতরর দুই তৃেীোংশ দমাোতেি আতছ। 

মাশ্কটিি সাম্াজ্যবাতদর বেটিমাি লক্ষ্যই হতলা দশ্ক্ষণ চীি সাগতর দয শ্বতরাধ ও মেপাথটিক্য 

তেশ্র হতেতছ দসশ্দতক িজর দরতখ ঐ অঞ্চতল চীিতক শ্িেন্তণ করা—কারণ আতমশ্রকার শ্ববে 

আশ্ধপে্য প্রশ্েষ্ার পতথ িতুি চ্যাতলঞ্জ শ্হসাতব দ্রুে উতঠ আসতছ চীি।

দিািাল্ড ট্াম্ দঘাষণা কতরতছি দজরুজালতমই হতব ইজরাতেতলর রাজধািী এবং োই 

দেল আশ্বভ দথতক মাশ্কটিি দূোবাস দজরুজাতলতম সশ্রতে শ্িতে আসা হতব। এ ঘিিা 

দথতক পশ্রস্ার ইজরাতেল দযভাতব প্যাতলস্াইতির ভূখণ্ড জবরদশ্স্ দখল কতর দরতখতছ 

মাশ্কটিি প্রশাসি োতকই তবধো শ্দতছি। অথচ রাষ্ট্রসতঘের প্রস্াতব বলা আতছ দয স্াধীি 

প্যাতলস্াইি রাতষ্ট্রর রাজধািী পূবটি দজরুজাতলম — দগািা শ্ববে ো স্ীকারও কতর। সুেরাং 

দবাঝাই যাতছি শাশ্ন্তপূণটি আতলাচিার মধ্য শ্দতে ইজরাতেতল-প্যাতলস্াইি শ্বতরাধ মীমাংসার 

দকাি ইছিা ট্াম্ প্রশাসতির দিই, বরং োরা ঐ অঞ্চতল উততেজিা বাড়াতে চাে। 

সম্প্রশ্ে ২০১৮ সাতলর এশ্প্রল মাতস ইজরাতেশ্ল সামশ্রক বাশ্হিী গাজা সীমাতন্ত ৬০জি 

প্যাতলস্ািীেতক হে্যা কতরতছ। দজরুজালতম ইসরাতেল োর বসশ্ে বাশ্ড়তে চতলতছ।

শ্কন্তু এতক্ষতত্র বেটিমাি ভারে সরকাতরর অবথিাি কী? দমাদী সরকাতরর আমতল 

আতমশ্রকা- ইজরাইলমুখী ভারে আর আতগর মতো প্যাতলস্াইতির পাতশ দ্্যথটিহীি 

ভাষাে সংহশ্ে জািােশ্ি। আজ ইজরাতেতলর দথতক প্রশ্েরক্ষাগে সাহায্য ও 

আভ্যন্তরীণ শ্িরাপতোর মদে দপতে ভারে প্যাতলস্াইিতক কাযটিে ভুতল দগতছ। 

ভারতের প্রধািমন্তী িতরন্দ্র দমাদী ইজরাতেল সফতর দগতলও পাতশই প্যাতলস্াইতি 

যািশ্ি বরং ইজরাতেতলর মাশ্িতে দাঁ শ্ড়তে এমি শ্কছু মন্তব্য কতরতছি োতে আমাতদর 

স্াধীি শ্বতদশিীশ্ে ও প্যাতলশ্স্িীে সংগ্রাতমর প্রশ্ে সংহশ্ের দক্ষতত্র কশ্ফতি দশষ 

দপতরক দপাঁো হতে শ্গতেতছ। অথচ দসই স্াধীিো সংগ্রাতমর শ্দিগুশ্ল দথতক আমরা 

ভারেবাসীরা প্যাতলস্াইতির পাতশ আশ্ছ। গাশ্ন্জী বতলশ্ছতলি, ‘‘যশ্দ ইংতরজতদর 

ইংল্যাডে থাতক, ফরাসীতদর থাতক রিান্স, েতব প্যাতলশ্স্িীেতদর জি্য প্যাতলস্াইি 

থাকতব।’’ অথচ িতরন্দ্র দমাদী প্যাতলস্াইতি ইজরাতেতলর ববটিরো ও দখলদাশ্র শ্িতে 
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একশ্ি শব্ও উচ্ারণ কতরিশ্ি। উলতিাশ্দতক আজ ইজরাতেল দথতকই ভারে সতবটিাচ্ 

পশ্রমাণ প্রশ্েরক্ষা সরঞ্জাম শ্কিতছ।

শ্সশ্রোতে আসাদ সরকারতক উৎখাে করতে ব্যথটি হতে আতমশ্রকাি প্রশাসি এখি 

ইরাতির শ্দতক িজর শ্দতেতছ। ওবামা রাষ্ট্রপশ্ে থাকাকালীি আতমশ্রকার সতঙ্গ ইরাতির দয 

পারমাণশ্বক চুশ্তি হতেশ্ছল, ট্াম্ প্রশাসি ো দথতক দবশ্রতে এতসতছ এবং পুরতিা কােদাে 

ইরাতির শ্বরুতধে অথটিনিশ্েক অবতরাধ জাশ্র কতরতছ। ভশ্বষ্যতে দকািও দদশ ইরাতির সতঙ্গ 

আশ্থটিক সম্কটি গতড় তুলতল দসই দদশতকও অবরুধে করা হতব বতল হুমশ্ক দদওো হতেতছ।

এতক্ষতত্রও িতরন্দ্র দমাদী সরকার স্াধীি অবথিাি শ্িতে ব্যথটি হতেতছ। ভারে ইরাি 

দথতক শ্বপুল পশ্রমাণ দেল আমদাশ্ি কতর থাতক। ২০১৭-১৮ সাতল ভারে ইরাি দথতক 

২২.৬ শ্মশ্লেি িি দেল আমদাশ্ি কতরশ্ছল। এখি মাশ্কটিি হুমশ্কর মুতখ পেসা শ্দতে 

দেল শ্কিতেও ভারে ভে পাতছি। যশ্দও ভারতের পররাষ্ট্রমন্তক দথতক বলা হতেতছ দয 

ভারে ইরাি দথতক দেল আমদাশ্ি অব্যাহে রাখতব, শ্কন্তু মাশ্কটিি স্রাষ্ট্র সশ্চব মাইক 

পতম্ও-র বতিব্য দথতক পশ্রষ্ার ভারেতক ২০১৯ সাতলর এশ্প্রল মাস পযটিন্ত ইরাি দথতক 

দেল আমদাশ্ির অিুমশ্ে শ্দতেতছ মাশ্কটিি প্রশাসি, কারণ ভারে ইতোমতধ্যই ইরাি দথতক 

দেল আমদাশ্ির পশ্রমাণ অতিকিাই কশ্মতেতছ। দযখাতি ২০১৮ সাতলর দম মাতস প্রশ্েশ্দি 

৬৯০,০০০ ব্যারল অপশ্রতশাশ্ধে দেল আমদাশ্ি কতরতছ, দসখাতি ২০১৮ সাতলর আগস্ট 

মাতস আমদাশ্ি কতর প্রশ্েশ্দি ৪০০,০০০ ব্যারল দেল। ২০১৯ সাতলর এশ্প্রল মাতসর পর 

মাশ্কটিি হুমশ্কর মুতখ ইরাি দথতক দেল আমদাশ্ি বন্ করতল ভারেতক অি্য দদশ দথতক 

দেল আমদাশ্ি করতে অতিক দবশ্শ শ্বতদশী মুদ্া ব্যে করতে হতব। ইরাতির দেল রপ্তাশ্ি 

বন্ হতল শ্ববে বাজাতর অপশ্রতশাশ্ধে দেতলর দাম ভোিকরকম বৃশ্ধে পাবার আশঙ্া। 

এমশ্িতেই ওতপকভুতি দদশগুশ্ল দেল উততোলি কমাতিার শ্সধোন্ত শ্িতেতছ।

বেটিমাি শ্বতবে আতমশ্রকার আগ্রাসী মতিাভাতবর শ্বরুতধে প্রশ্েতরাধও গতড় উঠতছ। 

উদাহরণ লাশ্েি আতমশ্রকা। দভতিজুতেলা, রিাশ্জল, বশ্লশ্ভো, ইকুতেির, হন্ডুরাস, 

শ্িকারাগুোপ্রভৃশ্ে দদতশ সাম্াজ্যবাদশ্বতরাধী শ্িবটিাশ্চে প্রগশ্েশীল সরকারগুশ্লর 

শ্থিশ্েশীলো িষ্ করতে সশ্রিে। রিা  শ্জতলর মে রাতষ্ট্র দশ্ক্ষণপন্ীরা ক্ষমোতেও এতসতছ। 

অপরশ্দতক দমশ্সিতকাতে রাষ্ট্রপশ্ে হতেতছি বামপন্ী প্রাথটিী। শ্কন্তু লাশ্েি আতমশ্রকা আজ 

আর মাশ্কটিি সাম্াজ্যবাতদর অবাধ মৃগো দক্ষত্র দিই।

িো উদারিীশ্ের সঙ্তি সাম্াজ্যবাদী শ্শশ্বতরর মতধ্যও অনিক্য দদখা শ্দতেতছ। 

দরিশ্সিি দভাি, মাশ্কটিি যুতিরাষ্ট্র কতৃটিক ট্ান্স প্যাশ্সশ্ফক পািটিিারশ্শপ এশ্গ্রতমন্ট বাশ্েল 

করা, প্যাশ্রস জলবােু চুশ্তি দথতক আতমশ্রকার দবশ্রতে আসা, শ্জ-৭ তবঠতকর সাম্প্রশ্েক 

ঘিিাবলী প্রমাণ করতছ রিান্স, ইংল্যাডে, জামটিাশ্ির মে দদতশর সতঙ্গ আতমশ্রকার েীরি 

মেপাথটিক্য দদখা শ্দতেতছ। এছাড়া বহু প্রতশ্ন চীি ও রাশ্শোর সতঙ্গ আতমশ্রকার গুরুের 

মেপাথটিক্য রতেতছ।

এই যখি অবথিা অথটিাৎ শ্বতবে সাম্াজ্যবাদী শশ্তিগুশ্লর মতধ্য সংঘাে বৃশ্ধে পাতছি, েখি 

বহু দমরুর ব্যবথিাতক শশ্তিশালী করার পশ্রবতেটি, শ্বতজশ্প সরকার মাশ্কটিি সাম্াজ্যবাতদর 
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এতকবাতর অিুগে প্রোসী। আন্তজটিাশ্েক শ্ফিান্স পুঁশ্জর চাতপর কাতছ িশ্েস্ীকার করার 

পাশাপাশ্শ আরএসএস এবং শ্বতজশ্প আশা কতর দয মাশ্কটিি যুতিরাতষ্ট্রর সতঙ্গ দকৌশলগে 

দজািতক শশ্তিশালী করতে পারতল আতমশ্রকা ভারেতক ‘শ্হন্ু রাষ্ট্র’ গঠতি আন্তজটিাশ্েক 

স্তর সাহায্য করতে পারতব।

এশ্ি স্পষ্ হতে দদখা শ্দতেতছ ভারে ও মাশ্কটিি যুতিরাতষ্ট্রর মতধ্য দয Communication 
Compatibility and Security Agreement (COMCASA)-এর শ্বষতে দয 

আতলাচিা চলতছ োর মতধ্য এশ্ি কাযটিকর হতল ভারে ও আতমশ্রকার মতধ্য দযাগাতযাগ 

শ্িরাপতো শ্বষেক যন্তপাশ্ে হস্ান্তশ্রে করার আইশ্ি কাঠাতমা তেশ্র হতছি, এর ফতল 

ভারে ও মাশ্কটিি সামশ্রক বাশ্হিী উভতে ো ব্যবহার করতে পারতব। এর ফতল 

মাশ্কটিিতঘঁষা অি্যাি্য দদ  দশর সামশ্রক বাশ্হিীর পতক্ষও ভারতের প্রযুশ্তি ব্যবহার করা 

সম্ভব হতব। ভারতের প্রশ্েরক্ষামন্ততকর ওোশ্কবহতলর আশঙ্া দয এর ফতল আতমশ্রকা 

ভারতের সামশ্রক দযাগা  দযাগ ব্যবথিাে প্রতবশ করার সুতযাগ পাতব। শ্কন্তু দস আশঙ্াতক 

আমল িা শ্দতে দমাদী সরকার মাশ্কটিি সাম্াজ্যবাতদর অধঃস্ি সহতযাগী হওোর পতথ 

এশ্গতে চতলতছ। এর আতগ একশ্ি দকৌশলগে প্রশ্েরক্ষা চুশ্তি হে, যার িাম Logistic 
Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA), দযখাতি ভারেতক 

আতমশ্রকাে একজি ‘প্রধাি সহতযাগী’ বতল বণটিিা করা হতেতছ। এই চুশ্তির ফতল ভারেীে 

প্রশ্েরক্ষা দকন্দ্রগুশ্লতে আতমশ্রকা দঢাকার সুতযাগ পাতব এবং মাশ্কটিি সামশ্রক বাশ্হিী 

যখি সাবটিতভৌম, স্াধীি দদশগুশ্লর উপর হস্তক্ষপ করতব, ভারে েখি োতদরতক যুতধের 

দকৌশলগে ও বস্তুগে সবরকম সাহায্য করতব। গে ২০১৭ সাতলর ৫ই আগস্ট োশ্রতখ 

রাজ্যসভাে শ্সশ্পআই(এম) সাংসদ সীোরাম ইতেচুশ্র বতলশ্ছতলি, ‘এই চুশ্তি সম্তকটি 

আমরা শ্কছুই জাশ্ি িা। চুশ্তিতে কী শেটি আতছ আমাতদর জািা দিই। ভারেীে সংসতদ 

এশ্ি দপশ করা হেশ্ি, শ্কন্তু ২০১৭ সাতলর National Defence Authorisation Act 
অিুযােী এশ্িতক মাশ্কটিি দসতিতি পাশ করা হতব।’’ একশ্ি ওতেবসাইতি প্রকাশ্শে শ্রতপািটি 

উধেৃে কতর দসশ্দি সীোরাম ইতেচুশ্র বতলি, ‘‘ঐ শ্রতপািটি অিুযােী চুশ্তির ১৯(৯) ২ 

ধারাে বলা হতেতছ, ‘‘ভারতে প্রশ্েরক্ষা ও শ্িরাপতো সহ  দযাশ্গো বাড়াতিা হতব যাতে 

দশ্ক্ষণ এশ্শো এবং বৃহতের ভারে-এ  শ্শো প্রশান্ত মহাসাগরীে এলাকাে মাশ্কটিি যুতিরাতষ্ট্রর 

স্াথটিতক এশ্গতে শ্িতে যাওো যাে।’’ সীোরাম ইতেচুশ্র দসশ্দি বতলশ্ছতলি, ‘‘এই ‘এশ্গতে 

শ্িতে যাওো’ কথািার শ্দতক লক্ষ্য করুি। এর দথতকই দবাঝা যাতছি আমরা আমাতদর এই 

প্রশ্েতবশী এলাকাে আজ আতমশ্রকার জুশ্িের পািটিিার। আমাতদর স্াধীি শ্বতদশিীশ্ের 

কশ্ফতি দশষ দপতরক এভাতবই দপাঁো হ  দেতছ।’’

েতব এ কথাও সশ্ে্য দয আমাতদর দদতশর মাশ্কটিি সরকাতরর হতে োঁতবদাশ্র করা, 

োতদর হতে দপাঁ ধরার মে মািুতষর অভাব দিই। আতমশ্রকা দযি শ্ববে গণেতন্তর প্রধাি 

স্ম্ভ! অথচ এই একা দদশ যারা দুশ্িোজুতড় ১৩২শ্ি দদতশর ৭০২শ্ি সামশ্রক ঘাঁশ্ি 

দথতক দগািা দুশ্িোে রাজনিশ্েক ও সামশ্রক আশ্ধপে্য কাতেম করতে সশ্রিে। বলা হে 

সন্তাসবাতদর দমাকাশ্বলাে আতমশ্রকার হাে ধরা দরকার। সন্তাসবাদতক অবশ্যই পযুটিদস্ 
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করতে হতব, োর শ্বরুতধে লড়াই চালাতে হতব। শ্কন্তু এরই পাশাপাশ্শ ভুতল দগতল চলতব 

িা এই আতমশ্রকার গুপ্তচর বাশ্হিী শ্সআইএ শ্চশ্লর শ্িবটিাশ্চে বামপন্ী আতলতন্তক হে্যা 

কতর োঁর সরকারতক উৎখাে কতরশ্ছল। একশ্ি বামপন্ী সরকারতক উৎখাে করতে শ্চশ্লর 

রাজধািী সাশ্ন্তোতগাতে ১০,০০০ জিতক হে্যা কতরশ্ছল। এরকম ঘিিা অতিক।

এক ধরতির মািুষ আতছি যাঁরা দখালা গলাে মাশ্কটিি সাম্াজ্যবাতদর হতে ওকালশ্ে 

কতরি, আবার আতরকশ্ি অংশ আতছি যাঁরা এমিশ্ক অতিক শ্বষতে সরব শ্কন্তু 

সাম্াজ্যবাতদর শ্বরুতধে একশ্ি কথাও বতলি িা। োতদর সবরকম অি্যাে, অে্যাচার 

দদতখও দদতখি িা। সাম্াজ্যবাদ দযি োঁতদর ‘দগতছাদাদা’ — োতক শ্কছুতেই ধরা যাে 

িা। আমাতদর রাতজ্য তৃণমূলতিত্রী েথা মুখ্যমন্তী মমো বতন্্যাপাধ্যাতের কথাই ধরুি। 

জগৎ সংসাতর এমি দকািও শ্বষে দিই যা শ্িতে শ্েশ্ি বলতে কসুর কতরি িা, শ্বতজশ্প’র 

শ্বরুতধে িতরন্দ্র দমাদীর শ্বরুতধে দলাক দদখাতিা হুংকার ছাড়তেও শ্েশ্ি শ্দ্ধা কতরি িা 

— অথচ সাম্াজ্যবাতদর শ্বষতে োঁর বরাবতরর জি্য মুতখ কুলুপ। অবশ্য ো হতব িাই বা 

দকি? সবাইতক অবাক কতর শ্দতে দসই মাশ্কটিি মুলুক দথতক দখাদ মাশ্কটিি পররাষ্ট্রসশ্চব 

শ্হলাশ্র শ্লিন্টি এতসশ্ছতলি কলকাোর মহাকরতণ মুখ্যমন্তী েথা তৃণমূলতিত্রীর সতঙ্গ দদখা 

করতে। মাশ্কটিি প্রশাসতির েথা সাম্াজ্যবাতদর পক্ষপাে দয দকান্  শ্দতক ো এঘিিা 

দথতকই স্পষ্ হতে যাে। এরপতরও মুতকশ আম্াশ্ির কি্যার শ্ববাতহও শ্হলাশ্র শ্লিন্টি, 

িতরন্দ্র দমাদী ও মমো বতন্্যাপাধ্যাতের শ্মলি হতেতছ। তৃণমূল সরকার দকবল দদতশর চরম 

প্রশ্েশ্রিোশীলতদরই িে, সাম্াজ্যবাদী শশ্তিরও আশীবটিাদপুষ্। োই মমো বতন্্যাপাধ্যাে 

দমাদীশ্জর পররাষ্ট্রিীশ্ে শ্িতে একিা কথাও বতলি িা, সাম্াজ্যবাতদর সমাতলাচিা করা 

দো দূর অস্।

েবু বামপন্ীরা কখিও একথা বতলশ্ি দয মাশ্কটিি যুতিরাতষ্ট্রর সতঙ্গ দকািও রকম সম্কটি 

রাখা যাতব িা। ো দমাতিই িে। প্রশ্েশ্ি দদতশর সতঙ্গই বন্ুবেপূণটি সম্কটি বজাে রাখতে 

হতব। শ্কন্তু শ্িতজর দদতশর অথটিনিশ্েক, রাজনিশ্েক স্াতথটি, সাবটিতভৌমবে ও শ্িরাপতোতক 

শ্বশ্নিে কতর িে, আত্মসম্াি শ্বশ্রি কতর িে।

বেটিমাতি এমি দকািও অথটিনিশ্েক দক্ষত্র দিই দযখাতি দমাদী সরকার সরাসশ্র ১০০ 

শোংশ শ্বতদশী পুঁশ্জ অিুপ্রতবতশর সুতযাগ দদেশ্ি — এর মতধ্য প্রশ্েরক্ষা উৎপাদিও 

রতেতছ। এইসব  শ্বতদশী পুঁশ্জ ভারতে আসতব, শ্িতজতদর মুিাফা বাড়াতব এবং শ্িতজর 

দদতশ শ্িতে যাতব এিাই এখিকার সাধারণ শ্িেম হতে দাঁশ্ড়তেতছ। দমাদী সরকার দয 

দিািবন্ী কতরশ্ছল এবং শ্জএসশ্ি চালু কতরতছ, োর উতদ্দশ্যই শ্ছল দদশী এবং শ্বতদশী 

পুঁশ্জর মুিাফা বাড়াতিার সুতযাগ কতর দদওো। একই সতঙ্গ ভারতের শ্বপুল খশ্িজ সম্দ 

দোলার জি্যও শ্বতদশী বহুজাশ্েকতদর সুতযাগ কতর দদওো হতেতছ। ধান্ার অথটিিীশ্েই 

দমাদী সরকাতরর অিুসৃে িীশ্ে। তৃণমূল সরকাতররও ো-ই।

িতরন্দ্র দমাদীর সরকার ভাব দদশ্খতেশ্ছল দয এই উপমহাতদতশর কূিিীশ্েতক ভারেই 

দিতৃবে দদতব। শ্কন্তু গে ৫ বছতর প্রশ্েতবশী দদশগুশ্লর সতঙ্গ ভারতের সম্কটি সহজ, 

স্াভাশ্বক ও বন্ুবেপূণটি হওোর পশ্রবতেটি জশ্িল হতে পতড়তছ। প্রধািমন্তী দমাদীর ‘ভাবমূশ্েটি’ 
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দয প্রশ্েতবশী দদশগুশ্লর মতধ্য কাজ করতছ একথা বলা যাতব িা। উদাহরণ ভূিাি। োরা 

ভারেতক ‘‘শুধু উন্নেতির সহতযাগী শ্হসাতব িে, সব দথতক বতড়া শ্বশ্িতোগকারী ব্যবসাশ্েক 

সহতযাগী শ্হসাতব দদখতে চাে।’’ ২০১৮ সাতল ভারে শ্বপজ্িকভাতব দিাকলাতম একশ্ি 

দছািখাতিা সামশ্রক অশ্ভযাি চালাে। ভূিাি ও চীতির মতধ্য একশ্ি শ্বেশ্কটিে এলাকা এই 

দিাকলাম। আসতল ভূিাতির উপর দথতক চীতির প্রভাব কমাতিার লতক্ষ্যই এই অশ্ভযাি 

শ্ছল। যাই দহাক সমস্যাশ্ি শ্মতিতছ এবং উভে পতক্ষর দাশ্ব দয জে োতদরই হতেতছ।

প্রশ্েতবশী বাংলাতদতশর সতঙ্গ শ্েস্া িদীর জলবণ্টি সংরিান্ত সমস্যাশ্ি বধোবথিাে 

দাঁশ্ড়তে আতছ। পশ্চিমবতঙ্গর মুখ্যমন্তী মমো বতন্্যাপাধ্যাে প্রকাতশ্য এশ্বষতে ইউশ্পএ 

সরকার ও হাশ্সিা সরকাতরর মতধ্য তেশ্র হওো খসড়া চুশ্তির শ্বতরাশ্ধো কতরতছি। 

সমস্যাশ্ির সমাধাতি বেটিমাি দকন্দ্রীে সরকার দকািও কাযটিকরী উতদ্যাগ দিেশ্ি। মাোিমার 

দথতক বাংলাতদতশ আসা শ্বপুল সংখ্যক দরাশ্হঙ্গা শরণাথটিীতদর সমস্যা সমাধাতি মােিামার 

সরকাতরর সতঙ্গ মধ্যথিো করার জি্য বাংলাতদশ সরকাতরর অিুতরাধতক ভারে সরকার 

কাযটিে আমল দদেশ্ি। বরং আন্তজটিাশ্েক শ্বশ্ধতে দয মািশ্বকো প্রদশটিতির কথা, ো-ও 

লঘেি কতরতছ।

িতরন্দ্র দমাদীর শ্বতদশিীশ্ের আতরকশ্ি লক্ষ্য হতলা দদতশর শ্ভেতর  শ্বতরাধীতদর শ্বরুতধে 

বাজার গরম করা। পাশ্কস্াতির শ্বরুতধে সাশ্জটিকাল স্টাইকাতর িাতম প্রচাতরর বি্যা বইতে 

দদওো হতলা — দযখাতি প্রধািমন্তীর ‘সাহসী পদতক্ষতপর’ জেধ্বজা ওড়াতিা হতলা — 

দবাঝাই যাে দকৌশলগে সাফতল্যর দথতকও দদতশর অভ্যন্ততর রাজনিশ্েক সুশ্বধা দোলাই 

শ্ছল এর উতদ্দশ্য। হঠাৎ, আচমকা িািকীে শ্সধোতন্তর মাধ্যতম চিকদারী রাজিীশ্ের 

দয িমুিা িতরন্দ্র দমাদী দরতখতছি (শ্বমুদ্াকরণ োর জ্বলন্ত উদাহরণ), হঠাৎই দসরকম 

খবতরর কাগতজর দহিলাইি পাবার উতদ্দতশ্যই শ্েশ্ি হঠাৎ পাশ্কস্াতির প্রধািমন্তী িওোজ 

শশ্রতকর বাশ্ড় চতল শ্গতেশ্ছতলি।

আজ যখি দলাকসভা শ্িবটিাচি আসন্ন েখি এতদতশর একজি দাশ্েবেশীল িাগশ্রক 

শ্হসাতব প্রশ্েশ্ি মািুতষর অশ্ধকার আতছ এ প্রশ্ন দোলার দয দমাদী সরকাতরর মাশ্কটিিমুখী 

শ্বতদশিীশ্ে দদশতক দকাি সুফল এতি শ্দতেতছ? বস্তুে এই সরকার দযখাতি স্াধীি 

শ্বতদশিীশ্ের জলাঞ্জশ্ল শ্দতেতছ, দদশতক সাম্াজ্যবাতদর অধঃস্ি সহতযাগীর পযটিাতের 

শ্িতে দগতছ — োতে দদতশর সামতি এবং দদতশর সাবটিতভৌমতবের সামতি বড় শ্বপতদর 

সম্ভাবিা প্রকি হতে দদখা শ্দতেতছ। এই শ্বপদ ভারতের সাবটি  দভৌমতবের, রাজনিশ্েক-

অথটিনিশ্েক স্াধীিোর। এই শ্বপদ দথতক রক্ষা দপতে দকতন্দ্রর ক্ষমো দথতক শ্ব দজ শ্প’দক 

হিাতিাই জরুরী কেটিব্য।


