


দলবদল নয়, দদনবদল

চ�ৌত্রিশ বছরে চ্যোত্ি বসু, বুদ্ধরেব ভট্ো�োর্যেে সময় কখনও হয়ত্ন। কখনও বলরি 

হয়ত্ন ‘সিিোে প্রিীক’, ত্কংবো ‘বোংলোে গবযে’।

এখন �লরছ ‘বোংলোে গবযে মমিো’। 

েো্য মুখ চেরকরছ ত্বজ্োপরন। ত্নর্ই ত্নর্ে নোরম প্র�োরেে উর্োধন করেরছন। 

আত্মপ্র�োরেে এক চবনত্্ে েৃষ্োন্ত। ত্বেযোসোগে কখনও ত্নর্রক ‘েয়োে সোগে’ 

বরলনত্ন। ত্কংবো েবীন্দ্রনোথ ত্নর্রক বরলনত্ন ‘ত্বশ্বকত্ব’। 

ত্িত্ন বরলরছন। অিএব ধ্রুবসিয!

বোংলোয় গি একেশরক এটোই েস্তুে। ত্িত্ন বরলরছন। শুধু ত্িত্নই বরলরছন। আে 

বোত্কেো— মত্্রিসভো চথরক ত্বধোনসভো সবোই ত্নছকই চ্োিো। 

সোধোেণির্রিে সংত্বধোরন গণির্রি ত্বরেোধীরেে ভূত্মকো স্ীকৃি। চসত্েন চনই। 

ত্বরেোধীশূনয পঞ্োরয়ি চথরক ত্িত্ন চ�রয়রছন ত্বরেোধীশূনয ত্বধোনসভো। সংবোেমোধযম 
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সোমোনয সমোরলো�নো কেরলই চ�োখ েোত্িরয়রছন। সেকোত্ে ত্বজ্োপন বরধেে হুমত্ক 

ত্েরয়রছন। হুমত্করি কো্ নো হরল চবমোলুম বধেও করে ত্েরয়রছন। আেোলি েোয় 

ত্েরল িো অমোনয করেরছন। আবোে কখনও পত্রিকোে সম্োেকরক ত্্জ্োসোবোরেে 

্নয থোনোয় আসোে সমন পোত্িরয়রছন।

ত্বপন্ন ত্শরপেে স্োধীনিো। চসন্সরেে ওপে চসন্সে। অনীক েরতেে ‘ভত্বষযরিে 

ভূি’। �ত্বিশ ঘণ্োে আরগই তুরল চনওয়ো হরয়রছ সমস্ত মোত্টিরলেক্স চথরক। ্ত্েও 

ছত্বত্ট ত্ছল ত্নখোেই একত্ট পত্লত্টকযোল সযোটোয়োে। েো্ননত্িক ত্বদ্রূপ। চ্মন 

চরেট ত্িরটেটে, হীেক েো্োে চেরশ। আে িোরিই চকোপ। অথ�, চক নো ্োরনন 

সমোরলো�নো, ত্ভন্নমরিে অত্ধকোে, সংবোেমোধযরমে স্োধীনিো, ত্বরেোধীরেে ভূত্মকো— 

গণির্রিে অপত্েহো্যে অনুষঙ্গ।

ভত্বষযরিে ভূি, অনীকই প্রথম নন। সোমোত্্ক মোধযরম বযঙ্গত্�রি এঁরক চ্রল 

চ্রি হরয়রছ ্ োেবপুে ত্বশ্বত্বেযোলরয়ে অধযোপক অত্বিরকশ মহোপোরিরক। ত্নেীহ প্রশ্ন 

চিোলোে ‘অপেোরধ’ চপ্রত্সরিত্ন্স করলর্ে ছোরিী িোত্নয়ো ভে্োর্ে গোরয় মুখযম্রিী 

চবমোলুম চসঁরট ত্েরয়রছন ‘মোওবোেী’ িকমো। সমোরবরশ ধোরনে েোম ত্নরয় অসহোয় 

প্রশ্ন চিোলোয় চ্রল চ্রি হরয়রছ ত্শলোত্েিযরক।

ছোরি সংসরেে ত্নবযেো�ন চ�রয় পুত্লরশে লোত্িরি শহীে হরয়রছ সুেীপ্ত গুপ্ত। ২০১১ 

চথরক লোল ঝোণ্োে আড়োই হো্োে পোত্টযে অত্িস ্বেেখল। হো্োে হো্োে পোত্টযে 

কমযেীরক ত্মথযো মোমলোয় িোঁত্সরয় চরেপ্তোে। হো্োে হো্োে পোত্টযে কমযেী ঘেছোড়ো। 

বোমপন্ী সমথযেকরেে চেোকোন লুট, ভোিচুে। চকোথোও কৃষকরক ত্নর্ে ্ত্মরি �োষ 

কেরি নো চেওয়ো। চকোথোও ্ত্ম চথরক পোট্োেোে, বগযেোেোেরক উরছেে। চকোত্ট চকোত্ট 

টোকো ্ত্েমোনো আেোয়। স্কুল-করল্, হোসপোিোল, এ-গত্ল, ও-গত্ল সব েখল। 

এক কোমদুত্ন নয়, সোি চথরক সতেে ধষযেণ। মত্হলোরেে উপে অপেোরধ ত্িন নবিরে 

েো্য। ২০১৮, চেরশ অযোত্সি হোমলোয় শীরষযে েো্য (এনত্সআেত্ব)। েলেোরসে 

ভূত্মকোয় পুত্লশ। 
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মুখযম্রিীে কোরছ সবই ‘সো্োরনো ঘটনো’! ত্কংবো ‘চছোট ঘটনো’, ‘ত্িলরক িোল কেো’!

পোকযে ত্্রিরট গণধষযেণ। �োরয়ে চপয়োলোয় মোত্ছ িোড়োরনোে ভত্ঙ্গরি বরলত্ছরলন ‘সো্োরনো 

ঘটনো’! ্ত্েও সো্োরনো ঘটনোে িত্ত্ব নসযোৎ করে িৎকোলীন চগোরয়ন্োপ্রধোন েময়ন্তী 

চসন প্রথম ্োনোন, গণধষযেণই হরয়রছ। িোঁে উরেযোরগই ধেো হয় ত্িন অত্ভ্ুক্তরক। 

ত্নট িল: মহোকেরণ চিরক তুেন্ত েময়ন্তীে বেত্ল। চ্মন চ্োগী সেকোে েোত্ব 

করেরছ হোথেরসে ঘটনোয়। চ্োগী সেকোে চ্ভোরব েোরিে অধেকোরে চেহ পুত্ড়রয় 

ত্েরয়রছ, চিমনই বোংলো চেরখরছ ধত্ষযেিোে লোশ চপোড়োরি ত্নমিলো শ্মশ্মোরন তৃণমূরলে 

নোটক। কলকোিো পুত্লশরক ত্েরয় গত্েব টযোত্ক্স �োলরকে চমরয়ত্টরক ত্নরয় কী কেো 

হরয়ত্ছল, চকউ চভোরলনত্ন। চসত্েন েময়ন্তী চসরনে বেত্লরি বোিযেো ত্ছল স্পষ্। 

মুহূরিযে প্রশোসনও বুরঝ ্োয় কীেকম থোকরি হরব। কীভোরব আড়োল কেরি হরব 

অপেোধ, অপেোধীরক। কীভোরব ত্নরি হরব েলেোরসে ভূত্মকো।

একই লোইরন েোঁত্ড়রয় চ্োগী আে মমিো। চ্োগীে মরিোই েোর্য বলেোমপুে, উন্নোও, 

হোথেস বোনোরছেন মমিো।

েোয়গঞ্জ করলর্ ভোেপ্রোপ্ত অধযক্ষরক ত্নরেহ। নোম ্ ড়োয় তৃণমূল চনিোে। মুখযম্রিীে 

কোরছ চছোট চছোট চছরলরমরয়রেে চছোট ঘটনো! েোরি ্োেবপুে ত্বশ্বত্বেযোলরয় পুত্লশ 

ঢুরক আরলো ত্নত্ভরয় ত্েরয় ছোরিছোরিীরেে চবধড়ক মোেধে! মুখযম্রিীে গলোয় পত্েত্�ি 

লব্জ: চছোট ঘটনো।

ত্নবযেো�রনে আরগই ত্বপুল আসরন ্য় ‘ত্বনো প্রত্ি্ত্্বিিোয়’। ত্নবযেো�রনে ত্েন 

চভোরটে নোরম প্রহসন। আে ত্নবযেো�রনে পে চ�োখ েোত্িরয় েল ভোত্িরয় বোত্কটুকু 

েখল। গণি্রি হিযো।

সতেে েশরক এেকমই এক ননেো্য কোত্টরয় সোিোতেে। েোর্য বোমফ্রন্ট। একত্েরন 

নয়। েশরকে পে েশক ধরে চ্ত্ণসংরেোম আে গণআরন্োলরনে িসল। আধো 

িযোত্সবোেী অিযো�োরেে েক্তত্�হ্ন সোেো শেীরে বহন করে, বুরকে মরধয চ�রপ েোখো 

স্্ন হোেোরনোে ্্রিণো ত্নরয় সংরেোম আে সোিরলয এক নতুন অধযোয়। একত্ট 
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সুশোসন। রেোরম-শহরে সোধোেণ মোনুরষে, ত্বরশষি ্ম্ীবী মোনুরষে মোথো তুরল 

েোঁড়োরনোে অত্ধকোে। এক নতুন পত্েরবশ। এক অপ্রত্িহি অরেগত্িে ্ুরগে ্োরিো 

শুরু।

েোত্য়রবে এরসই বোমফ্রন্ট সেকোরেে প্রথম েো্ননত্িক ত্সদ্ধোন্ত— অিযো�োেীরেে 

ত্বরুরদ্ধ প্রত্িত্হংসো নয়। ত্বরেোধী ও ত্বরেোত্ধিোে পূণযে স্োধীনিো। েো্ননত্িক 

বত্ন্রেে ত্বনো শরিযে মুত্ক্ত। অত্ধকোংশই ত্ছরলন নকশোলপন্ীেো। ্োরেে হোরি 

বোমপন্ী কমযেীেো খুন হরয়ত্ছরলন, মুত্ক্ত চপরয়ত্ছরলন িোঁেোও। সমকোলীন ভোেরি 

এক সোহোসী ঐত্িহোত্সক ত্সদ্ধোন্ত। ত্বনো ত্ব�োরেে মরিো ববযেে প্রথো েে। েো্ননত্িক 

প্রত্িত্হংসো পূেরণে ্নয বযবহোে কেো হয়ত্ন পুত্লশরক। আরগে কংররেস ্মোনোয় 

গণিোত্্রিক আরন্োলন ভোিোই ত্ছল পুত্লরশে মুখয কো্। চরেি ইউত্নয়ন অত্ধকোেরক 

ম্যেোেো চেয় সেকোে। পুত্লশরক চেয় চরেি ইউত্নয়ন কেোে অত্ধকোে। সেকোত্ে 

কমযেীরেে ধমযেঘট কেরি চেওয়োে অত্ধকোে। গণিোত্্রিক আরন্োলরনে ইত্িহোরস এক 

্ুগোন্তকোেী পেরক্ষপ।

ধমযেঘট ভোিরি কখনও পুত্লশ পোিোয়ত্ন বোমফ্রন্ট সেকোে। ত্বরেোধী েো্ননত্িক 

কো্যেকলোপরক কখনও পুত্লশ, ত্কংবো প্রশোসনরক ত্েরয় েমন করেত্ন। সংবোেমোধযরমে 

অত্ধকোংশই ত্ছল ত্বরেোধী বো শত্রুিোে ভূত্মকোয়। চশষত্েন প্যেন্ত �োত্লরয় ত্গরয়রছ 

কুৎসো-অপপ্র�োে। ত্কন্তু িোই বরল েো্য সেকোে কখনও সংবোেমোধযরমে স্োধীনিোয় 

হস্তরক্ষপ করেত্ন। কট্ে সমোরলো�ক সংবোেমোধযমও চপরয়রছ সেকোত্ে ত্বজ্োপন। 

চেরশে মরধয প্রথম, বোমফ্রন্ট সেকোেই েো্যস্তরে গরড়রছ মোনবোত্ধকোে কত্মশন। 

সুপোত্েশও কো্যেকে।

মুখযম্রিী চ্যোত্ি বসু শপথ চনওয়োে পরেই চঘোষণো করেত্ছরলন, বোমফ্রন্ট শুধুমোরি 

েোইটোসযে ত্বত্্ডং চথরক সেকোে �োলোরব নো। গণির্রিে প্রসোে ঘটোরব। এবং ত্নছক 

চঘোষণো নয়। বোমফ্রন্ট সেকোরেে সময়ই ত্রিস্তে পঞ্োরয়ি। প্রথম আধুত্নক পঞ্োরয়ি 

বযবস্ো। ক্ষমিোে ত্বরকন্দ্রীকেণ। রেোরমে সেকোে। গত্েরবে হোরি ক্ষমিো। ত্নত্বড় 

রেোমীন ত্বকোশ। মোনবসম্ে উন্নয়রন এক অভোবনীয় সোিলয। এই অত্ভজ্িোে 

ত্ভত্তেরি ১৯৮৭-চি সংত্বধোন সংরশোধরনে মোধযরম সোেো চেরশ এই বযবস্ো। পরে 
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মত্হলোরেে ্নয সংেক্ষণ ৩৩ শিোংশ বোত্ড়রয় ৫০ শিোংশ। পঞ্োরয়রি মোনুরষে 

অংশরেহণ সুত্নত্চিি কেরি ১৯৯২ সোরল রেোম সংসে। মোরন ৭৩ িম সংত্বধোন 

সংরশোধরনে আরগই। পঞ্োরয়রি গণ অংশরেহরণ পত্চিমবঙ্গই এরেরশ পথপ্রেশযেক। 

পোশোপোত্শ শহেোঞ্রল চপৌে বযবস্োে গণি্রিীকেণ।

চসইসরঙ্গ ভূত্ম সংস্োে। বোমপন্ীেো বেোবেই ্ত্মে চকন্দ্রীভবন চভরি চিলোে 

কো্রক ্ুগ ্ুগ ধরে েীণযে কৃত্ষ ও কৃষক সমোর্ে উন্নত্িে সোমরন দুস্তে বোধোে 

প্রো�ীে ভোিোে প্রধোন এক মমযেবস্তু ত্হরসরব বুরঝ এরসরছ। এই সোিলয পথ চেত্খরয়রছ 

চগোটো চেশরক।

সোেো চেরশ ্ত্মে মোরি ৩ শিোংশ পত্চিমবরঙ্গ। অথ�, চগোটো চেরশ ভূত্ম সংস্োরেে 

মোধযরম ্ত্ম বণ্রনে ২২ শিোংশই পত্চিমবরঙ্গ। ভূত্ম সংস্োরেে িরলই েোর্য 

ক্ষুদ্র ও প্রোত্ন্তক কৃষরকেো ৮৪ শিোংশ কৃত্ষ ্ত্মে মোত্লক। ্োিীয় স্তরে ্ো ৩৪ 

শিোংরশে সোমোনয চবত্শ। বোমফ্রন্ট সেকোরেে আমরল পত্চিমবরঙ্গ ৩০ লরক্ষে চবত্শ 

কৃষক পোন ১১ লক্ষ ২৭ হো্োে একরেেও চবত্শ ্ত্ম। 

বোমফ্রন্ট সেকোে মোরন অপোরেশন বগযেো। ১৫ লক্ষ ১৩ হো্োে নত্থভূক্ত বগযেোেোরেে 

আইনী অত্ধকোে। বগযেো উরছেে আটকোরি ১৯৭৭ সোরলে চসরটেবিরেই ভূত্ম সংস্োে 

আইরনে সংরশোধন করে বোমফ্রন্ট সেকোে। শুধু রেোম নয়। শহরেও গত্েে মোনুষরক 

বসবোরসে ্ত্ম ত্েরি একগুছে পেরক্ষপ। উ্োস্তুরেে ত্নঃশিযে ্ত্ম প্রেোন। ত্িকো 

প্র্োস্বে আইরনে সংরশোধন, কুত্ড় বছরেে উপে সেকোত্ে ্ত্মরি বসবোসকোেীরেে 

মোরি ১ টোকোয় ৯৯-বছরেে ত্ল্।

ত্নট িল: েোত্েদ্র হ্োরস অভূিপূবযে সোিলয। ত্পত্ছরয় চথরক এত্গরয় পত্চিমবঙ্গ। 

্োিীয় নমুনো সমীক্ষো (এনএসএসও)-ে ৬৯ েিোে প্রত্িরবেন: ২০১০-১১, েোর্য 

রেোমীণ বো্োরেে আয়িন চবরড় েোঁড়োয় ২৯,০০০ চকোত্ট টোকো।

বোমফ্ররন্টে সময় পঞ্োরয়ি চিো বরটই, অরনক পঞ্োরয়ি সত্মত্ি এমনত্ক চ্লো 

পত্েষে প্যেন্ত �োত্লরয়রছ ত্বরেোধীেো। কখনও মুত্শযেেোবোে, কখনও েত্ক্ষণ ২৪ 
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পেগণো, ত্কংবো পূবযে চমত্েনীপুে। বোমফ্রন্ট কখনও চকোনওত্েন চসগুত্লরক ভোিোে 

চ�ষ্ো করেত্ন। ত্সত্পআই(এম) কখনও ত্বরেোধীরেে চভোরট চ্িো চকোনও সেসযরক 

চকৌশরল ভোত্িরয় আনোে চ�ষ্ো করেত্ন। বোত্ক চেরশে মরিো েল-বেরলে ঘটনো ত্ছল 

নো। ত্ছল ত্েন-বেরলে অনুশীলন।

গি পঞ্োরয়ি ত্নবযেো�রন ৩৪ শিোংশ আসরনই ‘ত্বনো প্রত্ি্ত্্বিিোয়’ ্য়ী হরয়রছ 

তৃণমূল। চ্খোরন বোমফ্ররন্টে সময় ২০০৮ সোরল চশষ পঞ্োরয়ি ত্নবযেো�রন এই হোে 

ত্ছল ৫.৫৭ শিোংশ। ত্বনো প্রত্ি্ত্্বিিোয় ্য়ী হরয়ত্ছরলন ২,৮৪৫ ্ন, চ্খোরন 

২০১৮-চি ্য়ী হরয়রছন ২০,১৫৯ ্ন তৃণমূল প্রোথযেী। চভোট ত্েরি পোরেনত্ন এক 

চকোত্টে চবত্শ চভোটোে। নবপেীিয আকোশ-পোিোল।

বোমফ্ররন্টে সময়ই ত্বরেোধী েরলে চনিোরক কযোত্বরনট ম্রিীে ম্যেোেো। সুস্ ত্বিরকযেে 

েে্ো হোট করে চখোলো। ত্বধোনসভোয় আরলো�নোে অরধযেক সময় ত্বরেোধীরেে ্নয 

বেোদ্দ। চেরশে মরধয ত্ছল এক অতুলনীয় েৃষ্োন্ত। চেরশে মরধয এেোর্যই প্রথম 

চলোকোয়ুক্ত গিন। মুখযম্রিীে ত্বরুরদ্ধও দুনযেীত্িে অত্ভর্োগ এে আওিোয়।

এবোে চ্ সমরয় পত্চিমবরঙ্গ ত্বধোনসভো ত্নবযেো�ন হরি �রলরছ চসটো ্োিীয় ্ীবরনে 

একত্ট সত্ধেক্ষণ। এই সমরয় চকন্দ্রীয় সেকোে ত্নর্ই ভোেিীয় সংত্বধোনরক ত্বপন্ন 

কেরছ ‘ত্হন্ু েোষ্ট্র’ স্োপরনে উরদ্দরশয। বকলরম এমন এক ্মোট পুঁত্্বোেী নস্েি্রি 

কোরয়ম কেরি �োইরছ, ্োেো ত্হন্ুবেবোেী শত্ক্তে ত্বশ্বস্তিম চেোস্ত। চকরন্দ্র আসীন 

নস্েো�োেী-িযোত্সবোেী শত্ক্ত আরেো দুঃসোহসী হরয় উরিরছ ২০১৯ সোরলে সংসে 

ত্নবযেো�রন ্রয়ে পে। ্োে িরল ্ত্মক-কৃষকসহ সোধোেণ মোনুরষে উপরে চনরম 

এরসরছ বযোপক আক্রমণ। িোেো পত্চিমবঙ্গরক চেখরছ এক চলোভনীয় লক্ষযবস্তু 

ত্হসোরব। িোেো ্োরন চ্ এই েোর্যে সোত্হত্িযক সোংস্কৃত্িক ও চবৌত্দ্ধক ঐত্িহয 

তুলনোহীন। এখোনকোে প্রগত্িশীল েো্নীত্িে ইত্িহোস স্োধীনিো আরন্োলরনে 

চগৌেবস্োি, েীঘযেত্েরনে। কোর্ই এই েো্যরক েখল কেরি পোেরল পুরেো চেশরক 

কব্ো কেোে পরথ িযোত্সস্ত ত্হন্ুবে শত্ক্তে ত্বরশষ বোধো চিমন থোকরব নো। গণি্রি 

ও সোংত্বধোত্নক েীত্িে েক্ষণোরবক্ষণ কেোে স্োরথযে পত্চিমবরঙ্গ এই শত্ক্তরক আমোরেে 
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পেোস্ত কেরি হরব, আে এই শত্ক্তে েো্ননত্িক প্রত্িভূ ত্বর্ত্প-চক হোেোরিই 

হরব।

ত্বর্ত্প চ্ পত্চিমবরঙ্গ েখলেোত্ে কেোে এেকম দুঃসোহসী পত্েকপেনো কেরি 

পোেরছ িোে কোেণ েোর্যে শোসকশত্ক্ত অথযেোৎ তৃণমূল কংররেসই েে্ো খুরল ত্েরয়রছ 

িোরেে ্নয। এই েো্য সেকোে গণির্রিে কন্ঠরেোধ করেরছ। খবযে করেরছ নোগত্েক 

অত্ধকোে। আে বোমপন্ী শত্ক্তগুত্লে উপরে নোত্মরয় এরনরছ মোরিোছোড়ো আিঙ্ক ও 

নৃশংসিো । 

অথ�, এই বোমপন্ী শত্ক্তই সোম্প্রেোত্য়কিোে ত্বরুরদ্ধ বহু েশক ধরে অনত্িক্রময 

বোধোে পোঁত্�ল হরয় েোঁত্ড়রয়ত্ছল। আে তৃণমূল সেকোরেে সত্েছেোে অভোব, প্রশোসত্নক 

অপেোথযেিো এমনই ত্নেোরুণ চ্ চসটো ত্বর্ত্প-ে পরক্ষ সুর্োগ হরয় েোঁত্ড়রয়রছ। 

সোংবোত্েকেো একবোে চ্যোত্ি বসুরক ত্্জ্োসো করেত্ছরলন, আপনোে েোর্য েোঙ্গো 

চকন হয় নো? বসুে সহ্োি ্বোব ত্ছল, আমোে সেকোে েোঙ্গো �োয় নো, িোই েোঙ্গো 

হয় নো। সেকোে নো �োইরল েোঙ্গো কখরনোই হয় নো। প্রবল প্রিযরয় বুদ্ধরেব ভট্ো�ো্যে 

বলরিন, ‘েোঙ্গোবো্রেে মোথো গুঁত্ড়রয় চেওয়ো হরব’। সোম্প্রেোত্য়ক শত্ক্ত িোই মোথো 

�োিো চেওয়োে সোহস চেখোয়ত্ন।

একেশক আরগও েো্যবোসীে মরন একটো প্রছেন্ন গবযে ত্ছল। েত্ব িোকুরেে বোংলো, 

ন্রুরলে বোংলো। ন�িনযরেরবে বোংলো। েোমরমোহন, ত্বেযোসোগরেে বোংলো। এই 

কলকোিোে ত্হত্ন্ পত্রিকোরিই ভগৎ ত্সংরয়ে প্রথম প্রবধে প্রকোশ। বয়স িখন 

সরিরেো। ত্বষয় ত্ছল ‘ত্বশ্ব্নীন চসৌভ্োতৃবে’। স্োধীনিোে বছরে ওস্তোে বরড় গুলোম 

আলী খোঁ সোরহব ্ খন ত্�েত্েরনে ্ নয ্ ন্মভূত্ম পোত্কস্তোন চছরড় �রল এরলন, িখন 

আ্য় ত্নরয়ত্ছরলন এই শহরে। কোেণ, এখোরন সুরেে ভুবরন অসুে আে শয়িোরনে 

প্ররবশ ত্ছল ত্নরষধ। এই কলকোিোই হরয় উরিত্ছল গু্েোট গণহিযোয় আক্রোরন্তে 

ত্নত্চিি আ্য়। ১৯৮৪, চগোটো চেরশ ্খন ত্শখেো আক্রোন্ত, িখন এই শহেই ত্ছল 

িোরেে ত্নেোপে ত্িকোনো।
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তৃণমূরলে শোসরন আ্ সব চকমন চ্ন চবমোলুম উধোও। ত্নর্ে চ�নো ্োয়গো 

ত্নর্েই কোরছই চকমন চ্ন অর�নো। 

আসোনরসোল— েোর্যে ত্্িীয় বৃহতেম শহে। ঝোড়খন্ড লোরগোয়ো এই শহরেে 

অত্ধকোংশই ত্হন্ু। িোরেে অরধযেকই ত্হত্ন্ভোষী অবোিোত্ল। এখোরন এখন দুগযেোপূ্োে 

মরিোই েোমনবমীে েমেমো। েোমনবমী আে হনুমোন্য়ন্তী ত্নরয় চবপরেোয়ো উন্মোেনো। 

ত্বর্ত্প শুরু কেরলও সমোরন সমোরন পোল্ো ত্েরয় এরসরছ তৃণমূল। চক কি বড় 

‘ত্হন্ু’, িোে উৎকট প্রত্ির্োত্গিো। এক পক্ষ েোম সো্রল, আরেক পক্ষ হনুমোন। 

�ড়ো আওয়োর্ ত্হত্ন্ গোন, প্রকোরশয িেবোত্ে উঁত্�রয় পে্োরিো। উরে ত্হন্ুরবেে উদ্ধি 

ত্হংস্র আস্োলন।

সংখযোলঘু মহল্োগুরলো চকমন চ্ন ত্সঁত্টরয় থোরক। ভয় চেখোয় আেএসএস-ত্বর্ত্প। 

ভয় কোটোরনো নয়, চসই ভয়রকই আেও ্োঁত্করয় বত্সরয় এরসরছ তৃণমূল। ্োরি 

তৃণমূল সেকোরেে ্োেস্ হওয়োে ্নয চটরন আনো ্োয়। উভয়ই দুত্েক চথরক িয়েো 

তুলরি মত্েয়ো। কত্ম্ত্টত্টভ কত্মউনোত্ল্ম, প্রত্ির্োত্গিোমূলক সোম্প্রেোত্য়কিো।

ত্বপেীরি মোনুষ �োইরছন শোত্ন্ত। েশবছে আরগও এ েোর্য ত্ছল নো চকোনও 

সোম্প্রেোত্য়ক উরতে্নো।

বোমপন্ীরেে চঘোে ত্বরেোধীেো প্যেন্ত এ ত্নরয় কখনও বোমফ্রন্ট সেকোরেে ত্বরুরদ্ধ 

আঙুল তুলরি পোরেনত্ন। পোরয়ে িলোয় ্ত্ম ত্ছল নো আেএসএরসে। মমিো 

বরন্যোপোধযোরয়ে সবর�রয় বড় অপেোধ, এই েোর্য ত্বর্ত্পরক চিরক আনো। 

িোঁে কোরছ ত্বর্ত্প ‘স্োভোত্বক ত্মরি’। স্োধীনিো আরন্োলরন ত্রিত্টশরেে সহর্োগী 

‘আেএসএস চেশরপ্রত্মক’। সংঘ পত্েবোরেে কোরছ ত্িত্ন ‘সোক্ষোৎ মো দুগযেো’। চেড় 

েশক আরগ চমোহন ভোগবৎ, মেন েোস চেবীে মরিো কট্ে আেএসএস চনিোরেে 

আরয়োত্্ি অনুষ্োরন ত্্ত্ন অকপরট বরলত্ছরলন, ‘্ত্ে আপনোেো মোরি ১ শিোংশও 

সমথযেন চেন, িরব আমেো অবোক করে চেব।’ 
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েশবছরে সত্িযই অবোক করে ত্েরয়রছন। এখন এই েোর্যও ঘরট সোম্প্রেোত্য়ক 

উরতে্নোে ঘটনো। বত্সেহোট, আসোনরসোল, েোনীগঞ্জ, ধুলোগড় চথরক কোঁত্কনোড়ো।

মুরখ ধমযেত্নেরপক্ষিোে কথো বলরলও তৃণমূল দুই চমৌলবোেরক সমোরন চিোল্ো ত্েরয় 

এরসরছ। একত্েরক েোমনবমী, হনুমোন্য়ন্তী চথরক পুরেোত্হি ভোিো, অনযত্েরক 

ইমোম ভোিো, মুয়োত্জিনরেে ভোিো। ক্ষমিোয় আসোে এক বছরেে মরধযই ইমোমরেে 

্নয আড়োই হো্োে টোকো, মুয়োত্জিনরেে ্ নয এক হো্োে টোকো ভোিো চঘোষণো করেন 

মুখযম্রিী। এরি চমরুকেণ িীরি হরল ত্হন্ু চভোট চপরি দুগযেোপূ্োে উরেযোক্তোরেে ১০ 

হো্োে টোকো করে অনুেোন। বোড়রি বোড়রি গিবছে এক ধোক্োয় ৫০ হো্োে টোকো। 

সরঙ্গ ত্বদুযরিে খের� প্রত্িত্ট পুর্ো কত্মত্টরক ৫০ শিোংশ ছোড়। সেকোত্ে িহত্বল 

চথরক করয়কশ’ চকোত্ট টোকো। সরঙ্গ েরলে ত্নয়্রিরণ আনোে ্নয বছে-বছে ক্োবরক 

ফুত্িযেে টোকো। 

টোকোে অভোরব েো্য সেকোত্ে কমযেীরেে মহোঘযে ভোিোও বোরড় নো। বোরড় নো বোধযেকয 

ভোিো, ত্বধবো ভোিো। হয় নো অস্োয়ীরেে মোরসোহোেো বৃত্দ্ধ। চবকোেরেে অবস্ো 

ভয়োবহ। ঝোঁ–�ক�রক সুপোে চস্পশোলোই্ি হোসপোিোল েরয়রছ, টোকোে অভোরব 

হয় নো সেঞ্জোম চকনো। পত্েকোিোরমো ত্নমযেোণ। ত্কংবো ত্�ত্কৎসক ও স্োস্যকমযেী ত্নরয়োগ। 

চ্লোয় চ্লোয় প্রোইমোত্ে স্কুরলে উন্নত্ি সম্প্রসোেণ হয় নো টোকোে অভোরব। টোকোে 

অভোরব হয় নো চসতু চমেোমি। অথ� ৩৭ হো্োে পূ্ো কত্মত্টে প্রত্িত্টরক ৫০ 

হো্োে টোকো করে অনুেোন! শুধু িো-ই নয়, ত্বদুযৎ ত্বরল ছোড়। ত্বদুযরিে �ড়ো 

মোসুরলে �োবুক সোধোেণ মোনুষ ও কৃষকরেে উপে। কলকোিোয় চবসেকোত্ে সংস্ো 

অনযভোরব পুত্ষরয় ত্নরলও চ্লোয় সব েোয়ভোেই ত্গরয় পরড় সেকোত্ে ত্বদুযৎ পষযেরেে 

ঘোরড়।

েোর্য ত্নরয়োগ বধে স্কুল সোত্ভযেস কত্মশন, করল্-ত্বশ্বত্বেযোলরয়। দুনযেীত্িে ্নয 

হোইরকোরটযেে েোরয় আপোে প্রোইমোত্েরি চমধো িোত্লকো সম্ূণযে বোত্িল। পোবত্লক 

সোত্ভযেস কত্মশনরক পঙ্গু করে হরয়রছ নতুন চবোিযে। ্ো সংত্বধোন সম্মি নয়। দুনযেীত্ি, 

ননেো্য পোবত্লক সোত্ভযেস কত্মশরন। হয়ত্ন ক্োকযেত্শপ পেীক্ষো। িোহরল চকোথোয় হরব 

কমযেসংস্োন? েোর্য চবরড়ই �রলরছ শূনযপরেে সংখযো। 
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বোমফ্ররন্টে সময় চছোট-মোঝোত্ে ত্শরপে কমযেসংস্োন ত্ছল েো্যগুত্লে মরধয শীরষযে। 

অরনক ত্পছরন গু্েোট। এখন সবই সঙ্করট। চবত্শেভোগই বধে। ত্সঙ্গুরে নবিই 

শিোংশ নিত্ে হরয় ্োওয়ো কোেখোনো িোড়োরনোে পে আে ত্বত্নরয়োগ আরসত্ন। 

ত্্ন্োল ইস্পোি কোেখোনো পুরেোপুত্ে বধে। বছে-বছে ত্শপে সরম্মলন হরয়রছ। 

ত্বত্নরয়োগ হয়ত্ন। 

এত্েরক চবকোেরেে �োকত্ে চেওয়োে চক্ষররি দুই সেকোেই ভোঁওিো ত্েরছে। সম্োবনোময় 

িরুণরেে ত্বপথগোমী কেরছ। আে এই ত্বেোট চবকোে বোত্হনীরক বযবহোে কেরি 

�োইরছ ত্বভো্রনে েো্নীত্িরি।

আে এই চমরুকেরণে েো্নীত্িরি তৃণমূরলে চ�রয় চবত্শ িোয়েো লুটরছ ত্বর্ত্প। 

তৃণমূরলে নীেব প্র্রয় বোড়রছ, চবরড় �রলরছ আেএসএরসে শোখো। ২০১১ সোরল 

ত্ছল ৩৫০। এখন চবরড় ১ হো্োে ৪০০। পোল্ো ত্েরয় চবরড়রছ ত্বশ্ব ত্হন্ু পত্েষরেে 

ইউত্নট। চ্লো, ব্লক, অঞ্ল ত্মত্লরয় ১ হো্োে ৫০০-ে কোছোকোত্ছ। ভয় ছড়োরি 

প্রত্শক্ষণ, সশস্ত্র আস্োলনও সবযেরি।

এবোরে করেোনোে ্নয নো হরলও, ঐত্িহোত্সক চেি চেোরি এখন পূ্ো কোত্নযেভযোল। 

কু�কোওয়োর্ে ্নয ১৮২০ সোরল ত্রিত্টশ ভোেরি এই বুরলভোিযে নিত্ে। ত্্িীয় 

ত্বশ্ব্ুরদ্ধে সময় এখোরনই নোমি ত্বমোন। এি ত্েন এই �ওড়ো বুরলভোিযে বযবহৃি 

হরিো ঈরেে নোমোর্ে ্নয। প্রোয় দুই লোখ মোনুষ এখোরন নোমোর্ অংশ চনন। 

প্রিীকী বোিযেো ত্েরি িোই চেি চেোরিই ত্িন বছে ধরে পূ্ো কোত্নযেভযোল। মসৃণ েোস্তো 

চবরয় এরকে পে দুগযেোপ্রত্িমোে বণযেময় চশোভো্োরিো। েোস্তোে এক পোরশ মূল মঞ্। 

মুখযম্রিী চথরক মত্্রিসভোে সেসযেো। েশযেকরেে ্ নয ্ োয়োন্ট ত্্রিন। আরয়ো্রন িথয 

ও সংস্কৃত্ি েপ্তে। এ চকোন্ মধয্ুগীয় সংস্কৃত্িে বোহোে!

আরগ ত্বস্যেন, মহেম— সব ধরমযেে উৎসব হরয়রছ একসরঙ্গ। কখনও চকোনও 

সমসযো হয়ত্ন। এখন হরছে।

িরব আমোরেে ত্বশ্বোস এখনও বোমপন্োয় সমৃদ্ধ বোংলোে মোত্টে উপে। আমোরেে 
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প্রিযয়, বোংলোে মোত্ট দু্যেয় ঘোঁত্ট, বুরঝ ত্নক দুবৃযেতে। চছ�ত্ল্রশে েোঙ্গো ও সোম্প্রেোত্য়ক 

ত্বর্ষরক ছোত্ড়রয় মোথো তুরলত্ছল চিভোগোে লড়োই। ভেসো এখনও আসোনরসোরলে 

নুেোত্ন মসত্্রেে ইমোরমে ওপে। পুরি খুরনে পরেও ্নিোে উরদ্দরশ ত্্ত্ন বরলন, 

চ�োরখে বেরল চ�োখ চকোনও সমোধোন নয়। ত্ভন্নধরমযেে একত্ট মোনুষও আক্রোন্ত হরল 

ত্িত্ন আসোনরসোল চছরড় �রল ্ োরবন। ভেসো বোমপন্ী, শুভবুত্দ্ধে চসই সব মোনুরষে 

ওপে, ্োেো েোরিে পে েোি চ্রগ বত্স্ত, মহল্ো পোহোেো ত্েরয়রছ। রুরখ ত্েরয়রছ 

কুৎত্সি ষড়্্রি।

তৃণমূরলে ত্নর্েই চেকিযে গণিোত্্রিক ধ্ংস্রজ্। কোর্ই আেএসএস-ত্বর্ত্প’ে 

এই কতৃযেবেপেোয়ণ িযোত্সবোরেে ত্বরুরদ্ধ রুরখ েোঁড়োবোে সোধয িোে চনই। আে চস 

ইছেোও চনই। 

একমোরি বোমপন্ী ধমযেত্নেরপক্ষ শত্ক্তই ত্বর্ত্পে ত্বরুরদ্ধ েৃে় এবং েীঘযেরময়োেী লড়োই 

�োলোরি পোরে। গণি্রি, ত্বভো্ন নয়, ্নগরণে সোত্বযেক ঐকয ও ধমযেত্নেরপক্ষিোে 

আেশযেই িোরেে শোশ্বি নীত্িে মূলস্তম্। িোেো ্োরন কতৃযেবেপেোয়ণ িযোত্সবোরেে 

ত্পছরন আরছ চকোনও নো চকোনও ত্বধ্ংসী �োত্লকোশত্ক্ত ও চ্ত্ণত্বনযোরসে রূপরেখো।

বোমফ্রন্ট সেকোরেে ত্ক চকোনও সমসযো ত্ছল নো? ত্ছল। বহু সোিরলযে মরধযও 

সমসযো ত্ছল। অরশষ সীমোবদ্ধিো ত্ছল। একত্ট চেরশে একত্ট অঙ্গেোর্য অত্ব�ত্লি 

্নমুখী শত্ক্ত ক্ষমিোয়। প্রত্িত্ট �ত্বিশ ঘণ্ো লড়রি হরয়রছ কোরয়মী স্োরথযেে �ক্রোন্ত, 

সংবোেমোধযরমে কুৎসো, অপপ্র�োরেে ত্বরুরদ্ধ। লড়রি হরয়রছ ত্েত্ল্ে প্রত্িত্ক্রয়োশীল 

নীত্িে ত্বরুরদ্ধ। এমনত্ক ওয়োত্শংটরনে ব্লুত্প্ররন্টে ত্বরুরদ্ধ। নোহরল ২০১১-চি 

পেো্রয়ে পে নতুন সেকোেরক অত্ভনন্ন ্োনোরি চকন ছুরট আরসন মোত্কযেন 

ত্বরেশসত্�ব ত্হলোত্ে ত্ক্ন্টন! সীত্মি ক্ষমিোয় এই বযবস্োে মরধযই ‘ত্বকপে নীত্ি’ 

রূপোয়ণ। ভূত্ম সংস্োরেে মরিো গুরুবেপূণযে পেরক্ষপ।

সবোে উপে ত্ছল মোনুরষে ্ীবন্ীত্বকো ও কথো বলোে অত্ধকোে। সেকোেরক 

সমোরলো�নোে গণি্রি। ধমযেিলোে বযস্ত েোস্তোয় মো�ো চবরধ ছোত্বিশ ত্েন সেকোে-

ত্বরেোধী ত্বরক্ষোরভে নোরম নোটক, আেএসএস-ত্বর্ত্প’ে প্রকোরশয মেি। পুত্লশ 
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্োয়ত্ন। গণির্রিে ‘মত্ন্ে’ ত্বধোনসভো ভোিচুে। ত্ভত্িও ফুরট্ থোকরলও কোউরক 

চরেপ্তোে করেত্ন। মো�ো চভরি ত্েরয় ত্সঙ্গুরে কোেখোনো করেত্ন। ত্বধোনসভোয় দুই-

তৃিীয়োংরশে চবত্শ আসন থোকরলও, করেত্ন। চসত্েন এমনই ত্ছল গণি্রি।

েোর্য এখন প্রধোন কো্ গণির্রিে পুনরুদ্ধোে। চস্নয প্রথম েেকোে ্োবিীয় 

েো্ননত্িক-প্রশোসত্নক বযবস্োরক চেরল সো্োরনো। ্োরি বলবৎ থোরক আইন-

শৃঙ্খলো। বধে হয় পুত্লশ-দুষ্কৃিীরেে আঁিোি। পুত্লশ আে গুন্ডোেো্ ্োরি 

শোসকেরলে হরয় আইন-ত্বরুদ্ধ, গণি্রি-ত্বরেোধী চকোনও অপকমযে �োলোরি নো 

পোরে। আইন-সংত্বধোন ও ্নগরণে প্রত্ি িোরেে েোয়বদ্ধ হরি হরব।

অত্বলরবি অরেোত্ধকোে চেওয়ো প্ররয়ো্ন চসইসব েমনমূলক আইরনে বযবহোে বধে 

কেোরি চ্গুরলোে প্রবিযেন আরগ হরয়ত্ছল, ত্কন্তু ত্বর্ত্প সেকোরেে হোরি চ্গুরলোে 

বযবহোে হরছে ত্বরেোধী শত্ক্তরক আিত্ঙ্কি কেোে ্নয। সমোরলো�নো স্তব্ধ করে 

চেওয়োে ্নয। চকোনও েো্য সেকোে অবশয এইসব আইন েে করে ত্েরি পোরে 

নো। ত্কন্তু িোেো প্রত্িশ্রুত্ি ত্েরি পোরে চ্ এই আইনগুত্ল কোরেো ত্বরুরদ্ধ বযবহোে 

হরব নো। এে মরধয আরছ ইউএত্পএ, এনএসএ, েোষ্ট্ররদ্রোহ আইন ইিযোত্ে। চকউ 

সেকোরেে সমোরলো�নো কেরল িোে ত্বরুরদ্ধ শোত্স্তমূলক বযবস্ো চনওয়ো হরব নো। 

ত্সত্বআই-চক েো্য সেকোরেে অনুমত্ি ত্নরি হরব েোর্যে মরধয চকোনও মোমলো 

রু্ু কেোে আরগ।

সোম্প্রত্িক ত্কছু আইন, ্থো ত্সএএ, এনআেত্স ও এনত্পআে, মুসত্লমরেে 

মরধয আিঙ্ক ছড়োরনোে কোর্ বযবহৃি হরছে। চকোনও একত্ট সম্প্রেোরয়ে ত্বরুরদ্ধ 

নবষমযসৃত্ষ্ কেোে কোর্ ত্সএএ’ে বযবহোে চঘোেিেভোরব সংত্বধোন-ত্বরেোধী। 

মুসত্লমরেে ‘ত্্িীয় চ্ত্ণে‘ নোগত্েরক প্যেবত্সি কেোে �ক্রোন্ত সবযেশত্ক্ত ত্েরয় 

প্রত্িহি কেরি হরব। আে পত্চিমবঙ্গরক চ্ চকোনও প্রকোরে এই সুপত্েকত্পেি 

ত্বরভেমূলক আইরনে বোইরে েোখরি হরব।

গণিোত্্রিক স্োধীন ও স্য়ংশোত্সি প্রত্িষ্োনগুত্লরক পুনরুজিীত্বি করে আরেো 

শত্ক্তশোলী কেরি হরব। পুত্লশরক সেকোরেে হোরিে পুতুল কেো �লরব নো। 
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শোসকেল ্োরি পুত্লশ বযবহোে করে ত্বরেোধীরেে েমন নো কেরি পোরে চস্নয 

েেকোে েো্ননত্িক সত্েছেো। গণির্রিে প্রত্ি করিোে েোয়বদ্ধিো। ত্কন্তু আরেো েেকোে 

কো্যেকে প্রোত্িষ্োত্নক বযবস্ো। ্োরি নোগত্েক অত্ধকোে সুেত্ক্ষি থোরক েোরষ্ট্রে হোি 

চথরক (েো্যস্তরেও)। এবং ত্বপথগোমী সেকোত্ে আমলো ও আেক্ষোকমযেীরেে শোত্স্তে 

ত্বধোন থোরক, ্োরি িোেো শোসকেল বো অনযিে সমো্ত্বরেোধীরেে মেি ত্েরি নো 

পোরে। এত্নরয় সুত্প্রম চকোরটযেে েরয়রছ একোত্ধক েোয়।বোমপন্ী েল ও সহর্োগীেো 

এই ত্বষরয় স্পষ্ ও েৃে়।

সংত্বধোনসম্মি প্রোত্িষ্োত্নক বযবস্ো এখনও নোরমই আরছ। চ্মন মোনবোত্ধকোে 

কত্মশন, চলোকপোল, মত্হলো কত্মশন, সংখযোলঘু কত্মশন, িিত্সলী ্োত্ি ও 

উপ্োত্ি কত্মশন ইিযোত্ে। মোনবোত্ধকোে কত্মশনরক ত্বরশষ করে ত্ব�োেত্বভোগীয় 

ক্ষমিো েোন কেো েেকোে। এখনকোে মরিো আধো-ত্ব�োেত্বভোগীয় ম্যেোেো নয়। 

অবশয ্ি শত্ক্তশোলীই চহোক, চকোনও একত্ট প্রত্িষ্োন নোগত্েক অত্ধকোরেে উপরে 

হস্তরক্ষপ আটকোরি পোরে নো। ত্কন্তু এখনকোে তুলনোয় চবত্শ ক্ষমিো  ত্েরল এই 

প্রত্িষ্োনগুত্ল একররি আরেো চবত্শ কো্যেকে হরি পোেরব।

উন্নয়রনে প্রোথত্মক শিযেই হল— শোত্ন্ত, সম্প্রীত্ি ও স্োত্য়বে। ঐকয ত্বনো চস শোত্ন্ত 

ও স্োত্য়বে সম্ব নয়। ঐরকযে ত্ভত্তেই হল ঐকযবদ্ধ আরন্োলন। িোে মধয ত্েরয় 

পোেস্পত্েক ত্বশ্বোস ও চসৌহোেযেয। ঘৃণো, অসত্হষ্ণুিো এবং ত্বত্ছেন্নিোে সমস্ত প্রয়োসরক 

অঙ্কুরে ত্বনষ্ কেরব— এমন সেকোেই �োয় মোনুষ। ত্বভো্রনে শত্ক্ত তৃণমূল ও 

ত্বর্ত্প এ কোেরণ উন্নয়ন, শোত্ন্ত ও গণির্রিে পরথ বোধো।

্ীবন্ীত্বকোে অত্ধকোরেে ্নয সেকোত্ে প্রয়োরসে পোশোপোত্শ অপত্েহো্যে গণির্রিে 

সুেক্ষো। আ্ গণির্রিে পুনঃপ্রত্িষ্ো ও ধমযেত্নেরপক্ষিোে নীত্িরক শত্ক্তশোলী কেরি 

হরল সবযেরক্ষররি গণির্রিে সম্প্রসোেণ এবং সবযেপ্রকোে চস্ছেো�োত্েিো ও একোত্ধপরবেে 

ত্বরুরদ্ধ রুরখ েোঁড়োরি হরব। েো্যগুত্লে অত্ধকোে ক্রমোগি চকরড় ত্নরয় ্নগরণে 

অত্ধকোে ধ্ংস করে �রলরছ ত্বর্ত্প সেকোে। চসকোেরণ ্োত্ি, ধমযে, ভোষো, অঞ্ল 

ত্নত্বযেরশরষ সংত্বধোন প্রেতে মোনুরষে চমৌত্লক অত্ধকোে ্োরি সুেত্ক্ষি থোরক এবং 
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মোনবোত্ধকোে েক্ষোে চ্ চকোনও প্রয়োরস সংগত্িিভোরব উরেযোগী হরি হরব মোনুষরক। 

্ো�োই করে ত্নরি হরব চক শত্রু, আে চক ত্মরি। ্ীবন্ীত্বকো ও েো্যগুত্লে 

অত্ধকোে প্রত্িষ্োে ্নয কোেো প্রকৃি লড়োই কেরি পোরে— চবরছ ত্নরি হরব চসই 

ত্মরিরক। ্ুক্তেোষ্ট্রীয় কোিোরমো চভরি েো্যগুত্লে স্োয়ত্ত্বশোসরনে অত্ধকোে দ্রুি খবযে 

করে চকন্দ্রীভূি ক্ষমিোে চকন্দ্র গরড় তুলরি িৎপে ত্বর্ত্প। বোম ও সহর্োগীেোই 

একমোরি এে ত্বরুরদ্ধ লড়োইরয়ে চনতৃবে ত্েরি পোরে।

ত্বনো ত্ব�োরে আটক, ত্মথযোমোমলো, সময় ও বযয় সোরপক্ষ ত্ব�োরেে প্রহসরনে 

বেরল আইরনে শোসন পুনঃপ্রত্িষ্ো কেরি হরব। ভত্বষযৎ নোগত্েক ত্শশু-ত্করশোে, 

ছোরিরেে স্োথযেেক্ষো, ত্শক্ষো ও স্োরস্যে অত্ধকোেরক ত্েরিই হরব অরেোত্ধকোে। গত্েব 

ও কমযেহীনরেে ্নয কো্, নযো্য ম্ুত্ে ্ীবন্ীত্বকো েক্ষোে বযবস্োে পোশোপোত্শ 

এসব অত্ধকোরেে ্নয আরন্োলরনে পোরশ ত্নেন্তে থোকব— �োই এমন সেকোে। 

বোমপন্ী ও সহর্োগীেোই একমোরি ত্েরি পোরে এই ত্নচিয়িো।

অধেত্বশ্বোরসে বেরল মুক্ত ত্�ন্তো, মুক্ত বুত্দ্ধে ��যেোরক শত্ক্তশোলী কেরি হরব। উচ্চ 

ত্শক্ষোপ্রত্িষ্োরন গুন্ডোমী, মস্তোনী, চিোলোবোত্্, দুনযেীত্ি েে করে ত্শক্ষো ও গরবষণোে 

পত্েরবশরক উন্নিিে প্যেোরয় ত্নরয় চ্রি হরব। 

সেকোত্ে পরে অত্ধত্ষ্ি চকউ ধমযেীয় আরবগ, ঘৃণো, ত্হংসোে বশবিযেী হরয় ্োরি 

চকোনও কো্যেকলোপ কেরি নো পোরে— িোে ্ নয সুত্নত্চিি কেরি হরব পক্ষপোিহীন 

প্রশোসন। চক পোরে এমন প্রশোসন �োলোরি! বোম-সহর্োগীেোই।

চভোরটে েোরক কোত্ি পড়রিই এখন েলবেরলে ত্হত্ড়ক।

সকোরল তৃণমূল। ত্বরকরল ত্বর্ত্প। একই উরিোরনে দুই েোলোন। তৃণমূরলে 

প্রোক্তনীরেে ত্নরয় গত্িি ত্বর্ত্প’ে েো্য কত্মত্ট। আে তৃণমূরলে েো্য কত্মত্টরি 

ত্বর্ত্প’ে গধে। ত্বর্ত্প’ে সবর�রয় বড় সোলেোইলোইন তৃণমূল। েোিোেোত্ি তৃণমূরলে 

েলীয় েপ্তরে ত্বর্ত্প’ে বযোনোে। সধেযোয় �যোরনরল-�যোরনরল িোে মুখরেো�ক 



খবে। সকোরলে নেত্নরক পোিোর্োড়ো ত্শরেোনোম। েলবেরলে িে্ো। ্নগরণে 

স্োথযেেক্ষো, ত্বভো্রনে শত্ক্তে চমরুেণ্ চভরি চেওয়ো, গণিোত্্রিক শত্ক্তে প্রসোে, 

সোম্প্রেোত্য়কিোে ত্বরুরদ্ধ আপসহীন করিোে বযবস্ো সুত্নত্চিি কেরি পোরে একমোরি 

বোম-গণিোত্্রিক ধমযেত্নেরপক্ষ শত্ক্ত।

ত্নবযেো�নী লড়োইরক তৃণমূল ও ত্বর্ত্প’ে মরধয আটরক েোখোে ্নয ত্মত্িয়ো, ত্বপুল 

অরথযেে বযবহোে ও ত্হংসোত্মক ঘটনো ঘটোরনো— সবই �ক্রোরন্তে অংশ। আে এই 

উৎকট প্র�োরেে আত্িশর্য হোত্েরয় ্োরছে মোনুরষে ্ীবন-্ীত্বকোে সমসযো। দুই 

অপশত্ক্তে এই �ক্রোরন্তে ত্বরুরদ্ধ মোনুষরক স্োগ হরি হরব। উরেযোগী হরি হরব। 

চসকোেরণ, একই চখোয়োরড় েলবেল নয়।  

চখোয়োড় চভরি �োই ত্েনবেল।  

নস্ে্মোনোে বেল।




