


লুঠের জন্য গণতন্ত্র খুন তৃণমূঠলর

ফয়দা সাম্প্রদায়য়ক শয়তির

প্রথমে ওরা কমেউমিস্টমের মেমরমে। সাজামিা োেলায় মরেপ্ার কমরমে। হাজারও 

মেথ্া অমিম�ামে মজলবন্দী কমরমে। ওরা বােপন্দীমের রক্ত ঝমরময়মে, খুি কমরমে। 

তান্ডব চামলময়মে বােপন্দীমের ঘমর, পমরবামর। 

তারপর ওরা অধ্াপক, মচমকৎসক, মিক্ষকমের মেমরমে। মহিস্া কমরমে িািািামব। 

তারপর প্রমতবােদীমের মেমরমে ওরা। ম� মকািও প্রমতবাে, ম�ই করুি — তাঁমের 

সেূমল উৎখাত করার মচষ্া কমরমে। মসই প্রমতবাে মসাস্াল মেমিয়ায় মহাক মকংবা 

রাস্ায় — ওরা সহ্ কমরমি। েমহলা, বৃদ্ধ, �ুবক — কাউমক মরয়াত কমরমি ওরা।

ওরা এক িৃিংস ব্বস্া কাময়ে কমরমে। ম�খামি লক্ষ্ লুট, মেোর চুমর এবং 

মিরঙ্কুি ক্ষেতা — প্রমতদ্বম্বিতা, মবমরামধতাহদীি। মেমির েমধ্ েুক্তেি, েুক্তমচন্ার 

ধারক, েণতম্রের অরেণদী পমরসর বমল পমরমচত পমচিেবঙ্গমক ওরা এক অন্ধকারেয় 

একেলদীয় িাসমির মিমববিচার শ্াপেভূমেমত পমরণত কমরমে। ওরা ধ্ংস কমরমে 

আোমের সব ঐমতহ্।

ওরা তৃণেূল কংমরেস। ওরা েেতা ব্ািামজবির েল। ওরা মসই জঘি্ বামহিদী — 

�ামের ততমর পমথ পা মেমল, স্াধদীিতার পমর এই প্রথেবার আোর িস্ ি্ােলা 

জন্মভূমেমত োথা তুমলমে মেমির ইমতহামসর সবমচময় োরাত্মক, ঘৃণ্, মবশ্াসঘাতক 

আরএসএস, মবশ্ মহন্ু পমরষে, মবমজমপ। 
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লড়াই তাই দুই িমক্তর মবরুমদ্ধই। েণত্রে পুিরুদ্ধার আসন্ন মবধািসিা মিববিাচমি 

এক গুরুত্বপূণবি লক্ষ্। 

েি বেমর তৃণেূল কংমরেস সোমজর সববিস্মর েণত্রে ধ্ংস করার মচষ্া কমরমে। 

মিমেবিষ্ লক্ষ্ মিময়ই এই পমথ এমেময়মেি েেতা ব্ািামজবি। এর প্রিাব হময়মে 

োরাত্মক এবং সুেূরপ্রসারদী। এই মক্ষমরে উত্তরপ্রমেি, মরেপুরায় মবমজমপ-িাসমির 

অমিক মেল। 

রামজ্ েণত্রে �ত আক্ান্, মবধ্স্ হময়মে, �ত েণতাম্রেক পমথ প্রমতবামের পথ 

রক্তাক্ত হময়মে আমন্ালিকারদীমের রমক্ত, তত দুমট িমক্তর োরুি লাি হময়মে। 

প্রথেত, দুষ্কৃতদীমের। মচার, লুমেরামের। মদ্বতদীয়ত, সাম্প্রোময়ক িমক্তর। এখি মেখা 

�ামছে মসই দুষ্কৃতদী, মচার, লুমেরারাই েল বেমলর উমে্াে মিময়মে। সাম্প্রোময়ক 

িমক্তমত মেময় জুড়মে তৃণেূল কংমরেমসরই মিতারা — �ারা রামজ্ েণত্রে ধ্ংস 

করার মক্ষমরে িয়ঙ্কর ভূমেকা পালি কমরমেি মবমিন্ন জায়োয়।

মকিামব রামজ্ েণত্রে ধ্ংস কমর সাম্প্রোময়ক িমক্তর পথ প্রিস্ কমরমেি েেতা 

ব্ািামজবি?

১) স্বৈরতঠন্ত্রর আধার দলয়ি

কথা বলার অমধকার শুধু একজমির। বামকরা মিহাতই ম্াতা। মিমেবিি মেওয়ার 

োমলক আমে মেমলি একজিই, ইোমিং মেড়জি। বামকরা মিহাতই আজ্াবহ। 

আমে মেল শুধুই একজমির জি্ মপাষ্, এখি মসংহাসি হময়মে মেড়জমির 

— মপমস আর িাইমপার। বামকরা সবাই গুরুত্বহদীি, ল্াম্পমপাষ্। ‘েণতম্রের 

প্রমবি মিমষধ’ — অেৃি্ এই প্রবল মিয়োবলদী সাঁটামিা আমে েমলর প্রমবিদ্বামর 

জন্মলগ্ন মথমক। 

তৃণেূল কংমরেস বলমত এটাই মবাঝায়।  

েূলত ে্ামসবােদী প্রবণতা এমট। তৃণেূল কংমরেমস কথা বলা, মসদ্ধান্ মিওয়ার 

অমধকার আমে শুধু একজমিরই — মতমি েেতা ব্ািামজবি। একেল, একমিরেদী, 

এক কন্ঠস্র। ইোমিং তাঁর িাইমপা মকেু অমধকার মিাে করমেি। এোড়া 
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আর কারও মকািও অমধকার মিই। েমল তৃণেূল কংমরেস েূলত একমট ব্মক্ত 

এবং তাঁর পমরবামরর েল। এই তস্রতাম্রেক েমলর সোমজ সবার েতােত মিময় 

চলমত আমেৌ রামজ িয়। কারও মবমরামধতা সহ্ কমর িা েেতা ব্ািামজবির েল। 

ম� মকািও মবষময় োময়র মজামর েখল করামতই তৃণেূল কংমরেমসর মবশ্াস। 

পমচিেবমঙ্গর রাজিদীমতমত দুষ্কৃতদীমের িাষা আেোমি কমরমে এই েলমটই। এই 

মিমতবাচক তবমিষ্্গুমলর কারমি প্রথে মথমকই তৃণেূল কংমরেস দুষ্কৃতদীমের 

অত্ন্ পেমন্র আ্য়স্ল। েত েি বেমর তা আরও স্পষ্ হময়মে। 

েমল একজিই সব। মসই েমলর িাসমি স্ািামবকিামবই তৃণেূল কংমরেসই 

সব। রোমে, িহমর — মকাথাও মকউ মবমরামধতা করমলই োরধর, বামড়মত 

হাঙ্গাো করাই তৃণেূল কংমরেস িাসমির মিয়মে োঁমড়ময়মে। মকউ মকামিা মবষময় 

প্রমতবাে করমত পারমব িা—এেিটাই েস্তুর। অি্থায়  হােলা, হুেমক, হয়রামি, 

মেথ্া অমিম�ামে োেলা মতা অবধামরত। এেিমক খুি হময় �াওয়াও আিঙ্কা 

িয়, বাস্ব। 

েমলর েমধ্ও ক্ষেতামপ্রয় মিতারা অপর সহকেবিদীমের মবশ্াস কমরি িা। তার 

মথমক এমসমে মিরন্র মোষ্দীসংঘষবি। েত েি বেমর তৃণেূল কংমরেমসর এক 

মোষ্দীর গুমল, মবাো, মকাপামিার মিকার হময়মেি অমিক তৃণেূল কংমরেস 

কেবিদী। প্রায় ৪০০ জি খুি হময়মেি এই মোষ্দী সংঘমষবি।

েলদীয় অিুিাসিই েেতা ব্ািামজবির িাসমি মচমপ বসামিা হময়মে পমচিেবমঙ্গর 

সোমজ। েেবন্ধ করা পমরমস্মত ততমর হময়মে। তস্রত্রে মবমরামধতা োমি িা, 

মিন্ন েত োমি িা, সোমজ মকািও অংমির স্াধদীি অমস্ত্ব োমি িা। েখল তার 

একোরে োমব। তাই হময়মে পমচিেবঙ্গ — েেতা ব্ািামজবি এবং তাঁর পামরষেমের 

েখমলর এলাকা হময় উমেমে রাজ্।

২) য়িঠরায়ধতা য়নঠকশ কঠরা: তৃণমূঠলর পথ

‘বেলা িয়, বেল চাই’ — মস মেল ২০১১’র মবধািসিা মিববিাচমির আমের 

ম্াোি। তৃণেূল েত েি রামজ্ বেল এমিমে। পমচিেবঙ্গ েেতা-িাসমি 

প্রমতমহংসার মলেোক্ত েৃেয়ামক্ষমরে পমরণত হময়মে।
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েেতা ব্ািামজবির েুমখ এই ম্াোি শুমি ২০১১’র আমে মোমহত হময়মেমলি 

অমিমক। মেমিয়া প্রচার কমরমেল মবপুল উে্মে। ২০১১’র আমে পমচিেবমঙ্গ 

প্রমতমট স্রোমসর প্রধাি অিুঘটক মেল েেতা ব্ািামজবিরই েল — রাজ্বাসদীমক 

ভুমলময় মেওয়ার মচষ্া হময়মেল। প্রিামবত কদী মকউ হিমি? হময়মেি। মকন্তু েত 

েি বের প্রোণ — েেতা ব্ািামজবি োিুষমক ভুল বুমঝময়মেমলি। দুষ্কৃতদীমিিবির, 

প্রবল তস্রত্রে-মিিবির একমট েল মহংসা োড়া থাকমত পামর িা। 

মবধািসিা মিববিাচমি জয়লামির পর তা মিময় আর োথাব্থা মেল িা েেতা 

ব্ািামজবির। মকাচমবহার মথমক মোসাবা — অমিক িাঙ্গা পামটবি অমেস, েমরমবর 

ঘরমোর, বােফ্রন্ট কেবিদী আর মকািমেি মেমেমল পা িা মেলামিা অমিক রোে-
িহরবাসদীর িরদীমরর মিেবিয় ক্ষতমচহ্ন তার সাক্ষদী।

মকেি মেল তৃণেূল কংমরেমসর ঘৃণা জাোমিার েমিািাব? 

মবধািসিা মিববিাচমির আমে তৃণেূল কংমরেস বমলমেল,‘মসমপএে টালা পামকবির 

জমলও মবষ মেিামত পামর।’ মবধািসিা মিববিাচমির পমর �খি রাজ্জুমড় আগুি 

জ্ালামছে তৃণেূল কংমরেস, তৃণেূল কংমরেস মিতা, খাে্ে্রেদী মজ্ামতমপ্রয় েমলিক 

ওরমে বালু বমলমেমলি,‘মসমপএে সামপর বাচ্া। সামপর োথা ম�িামব মথঁতমল 

মেমত হয়, মসমপএে-মক মসিামব মিষ করমত হমব। মসমপএে- বামড়মত মেময়র 

মবময় মেমবি িা।’ এেি উোহরণ অমিক। িাট্কার, তৃণেূল কংমরেস মিতা 

ব্াত্ বসু বমলমেমলি,‘মসমপএে িালকুত্তার েল।’ মেক এইিামবই রাজিদীমতমত, 

সোমজ দুষ্কৃতদীমের িাষা, ঘৃণা মিময় এমসমে তৃণেূল কংমরেস। উমজিমবত হময়মে 

দুষ্কৃতদীরা। েমি রাখমত তৃণেূল কংমরেমসর দুষ্কৃতদী পরায়ণতা আেরা মেমখমে 

অমিক আমে, ম�মেি েেতা ব্ািামজবি িাষণ মেময় বমলমেমলি,‘চেকাইতলায় 

চেমক মেমবা’, ‘মকিপুর হমব মসমপএে’র মিষপুর’র েত িাষা। এেি িাষা, 

িৃিংসতার েমিািাব পমচিেবমঙ্গর রাজিদীমতমত এরাই এমিমে। 

মবধািসিার মিামট মজমত পািমবক মহংস্রতায় িাসক তৃণেূল হােলা শুরু কমর  

মসমপআই(এে) ও বােফ্রমন্টর কেবিদী ও মিতামের উপর।  রাজ্জুমড় এখিও 

প�বিন্ মস মপ আই (এে) ও বােপন্দী েলগুমলর মেড় হাজামরর মবমি কা�বিালয় 

ও ঘরবামড় লুটপাট, িাঙচুর, অমগ্নসংম�াে কমরমে। মবোলুে েখল কমর 
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মিময়মে বহু কা�বিালয়। িাসক েমলর সিস্ত্র বামহিদীর আক্েমণ িহদীে হময়মেি 

মসমপআই(এে)-র ১৬৪ জিসহ বােপন্দী েলগুমলর ২১৪জি মিতা, কেবিদী ও 

সেস্। 

২০১৫’র ২৩ মি িমিম্বমরর কথা েমি পমড়? প্রবদীণ, সৎ, সবার কামে 

্দ্ধার োিুষ ধদীমরি মলটমকেয়ূমরশ্মরর ষাটপলিায় প্রকামি্ মেমরমেল 

তৃণেূল কংমরেমসর কেবিদীরা। তাঁমক িগ্ন কমর মেওয়ার মচষ্া কমর। িৃিংস মসই 

হােলা হময়মেল কারি, প্রাক্তি সিামধপমত ধদীমরি মলটসহ মসমপআই(এে) 

তৃণেূল কংমরেমসর অপািাসমির মবরুমদ্ধ োিুষমক সংেমেত করমেমলি। 

তৃণেূল কংমরেস সরকার েেমির পমরই মেথ্া োেলায় বন্দী করা হময়মেল 

মসমপআই(এে) মিতা, প্রাক্তি ে্রেদী সুিান্ মঘাষমক। এখিও প�বিন্ তাঁর মবরুমদ্ধ 

মকািও অমিম�াে প্রোণ করমত পামরমি তৃণেূল কংমরেস। এই সেয়কামল 

তৃণেূল কংমরেমসর আক্েমির মিকার হময়মেি েদীঘবিমেি সংসমে বােপন্দীমের 

েলমিতা বাসুমেব আচামরয়াও। রক্তাক্ত হময়মেি পামটবি মিতা রােচন্দ্র মিােসহ 

অমিমক।

তমব এখি শুধুোরে কমেউমিস্ট বা বােপন্দীরা িি, আক্ান্ সব অংমির োিুষ, 

�ুমক্তবােদী মবমিষ্জমিরাও। এেিমক কংমরেমসর কেবিদী সেথবিকরাও বাে পড়মে 

িা। এক সেয় �াঁরা তৃণেূমলর পমক্ষ মেমলি তাঁমেরও অমিমক এখি েুখ খুমল 

প্রমতমহংসার মিকার।

অধ্াপক অমম্বমকি েহাপারে একমট কার্বিি আর একজিমক পামেময়মেমলি। 

তার জি্ তাঁমক মজমল মপামর তৃণেূল কংমরেস। সংমলিষ্ আইি সংমিাধিমটমক 

উমপক্ষা কমর এখিও োেলা চামলময় �ামছে সরকার। রামজ্ কৃষকমের দুরবস্তা 

মিময় মবলপাহামড়র সিায় প্রশ্ন মতালায় মরেপ্ার হি মবিপুমরর মিলামেত্ মচৌধুরদী। 

কােদুমিমত ধষবিমণর পর েেতা ব্ািামজবির সােমি প্রমতবাে জািামিায়, েুখ্ে্রেদী 

েৃহবধূমের বমলি,‘োওবােদী’। পাকবিস্টদীমট ধষবিণ হময়মে প্রাথমেক প�বিমবক্ষমণ বলায় 

আইমপএস অমেসার েেয়মন্ মসিমক রাতারামত সমরময় মেওয়া হয় গুরুত্বহদীি 

পমে। তৃণেূল কংমরেমসর ভূমেকার মবমরামধতা করায় এই সেয়কামলই প্রকামি্, 

মস্টিমি খুি হময় মেমেি মিক্ষক বরুণ মবশ্াস। এেি অমিক উোহরণ আমে 

েত েি বেমর।
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কতেূর ম�মত পামর তৃণেূল কংমরেস েখমলর জি্? 

আক্েমির মিকার হময়মেি েমহলারাও। তৃণেূল কংমরেমসর কামে ম�মি ‘�ুব 

আমন্ালমির েিাল’, মসই আরাবুল ইসলাে জমলর জে েুঁমড় মেমরমেমলি 

িাঙমড় কমলমজর েমধ্, এক অধ্ামপকার েুমখ। কারি — মতমি কমলমজর 

পেিপােমির মক্ষমরে আরাবুমলর মিমেবিি মোতামবক কাজ করমত চািমি। 

মবধািসিার েমধ্ আক্ান্ হময়মেি বােফ্রমন্টর মবধায়করা। মবধায়ক মেবলদীিা 

মহেব্েমক চুমলর েুমে ধমর োমটমত মেমল মবধড়ক মেমরমেমলি তৃণেূল 

কংমরেমসর মবধায়ক, ে্রেদীরা। মেৌরাঙ্গ চ্াটামজবির খুমলর হামড় মচড় ধরা পমড়। 

পঞ্াময়ত মিববিাচমি তৃণেূল কংমরেমসর মবরুমদ্ধ প্রাথবিদী পে জো মেমত �াওয়া 

েমহলামক ব্লক অমেমসর সােমি চুমলর েুমে ধমর মেমর িামড় খুমল মেময়মে 

েমহলা েুখ্ে্রেদীর েমলর কেবিদীরা। পঞ্াময়ত মিববিাচমি তৃণেূল কংমরেমসর মবরুমদ্ধ 

মিাট মেওয়ায় মেমেিদীপুমর এক েমহলামক জুমতার োলা পমড়ময় রোে ঘুমরময় 

কাি ধমর ওেবস করামিা হয়। রাজ্ সরকামরর জিমবমরাধদী িদীমতগুমলর মবরুমদ্ধ 

আমন্ালি করার ‘অপরামধ’ বােপন্দী সংেেমির েমহলা মিরেদীমের মবধড়ক 

োরধর কমরমে পুমলি, তৃণেূল কংমরেমসর কেবিদীরা। এেি উোহরণ অমিক। 

মকন্তু ২০১৪’র ১৪ই জুমির একমট ঘটিা বলমতই হমব। তৃণেূল কংমরেমসর 

মবধায়ক, কৃষ্ণিেমরর তৎকালদীি সাংসে একমট রোমে বমলমেমলি,‘‘আোর 

মেমলমের ঘমর ঢুমকময় মরপ কমরময় মেমবা।’’ তার প্রধাি লক্ষ্ মবমরাধদীমের 

িয় পাইময় মেওয়া। আতঙ্ক সৃমষ্ করা। এক মিববিামচত প্রমতমিমধর ওই েন্মব্র 

মবরুমদ্ধ েুখ্ে্রেদী, তার পুমলি, েল মকািও ব্বস্া মিয়মি। েেতা ব্ািামজবি 

বমলমেমলি,‘‘আমে কদী করমত পামর? আমে কদী ওমক গুমল কমর মেমবা?’’

এই হমছে তৃণেূল কংমরেস। খুি, রক্তপাত, মজঘাংসা এই েমলর প্রধাি মিমত্ত।

৩) দুষ্কৃতীঠদর জন্য মমতার তদন্তই চূড়ান্ত

অপরাধদীরা �ার েমলর আ্ময় মিমচিন্, মতমিই বারবার তেন্, মবচামরর োময়ত্ব 

মিমজর হামত তুমল মিময়মেি। েেতা ব্ািামজবি বারবার প্রোণ করমত মচময়মেি 

— মতমিই মোময়ন্া, মতমিই েমরমসিক এক্সপাটবি, মতমিই মবচারক, মতমিই আইি। 
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অপরামধর তেন্ করার োময়ত্ব পুমলমির। মবচামরর িার আোলমতর। সংমবধাি 

সম্মত এই পথ ধমরই মেমির িাসিপ্রণালদী এমোয়। মকন্তু দুষ্কৃতদীরা ম� েমলর 

মিমত্ত, অপরাধ ম� েমলর গুরুত্বপূণবি অঙ্গ, মসই েমলর সমববিাচ্ মিরেদীর কামে 

সংমবধামির মেখামিা পন্া তাই গুরত্বহদীি। অপরামধর োরো মেক করা, তার 

তেন্, মবচার — সবমকেুর োমলক মতমি। এই েমিািামবর পমরচয় েেতা 

ব্ািামজবি েত েি বেমর বারবার মেময়মেি।

মকািওটা ‘মোট’। মকািওটা ‘সাজামিা’। মকািওটা ‘োওবােদীমের’ কাজ। 

আবার মকািও ঘটিা মিহাতই ‘মোষ্দীদ্বম্বির’ েল। পুমলিদী তেমন্র শুরু 

হওয়ার আমে মিমজর তেন্ ‘স্াটাসাট’ মিষ কমর চাজবিমিট মপি করার ধারা 

েেতা ব্ািামজবি েত েি বেমর বজায় মরমখমেি। 

পুমলমির স্াধদীি তেমন্র মকািও গুরুত্ব মিই। মতমি �া বলমবি মসমটই সত্। 

বামক সব োলতু — এই হমলা েেতা-িাসি।

সালমকয়ার কথাই ধরা �াক। 

২০১৫র মেব্রুয়ামরমত খুি হি অরূপ িান্ডারদী। তাঁর িৃিংস হত্াকামন্ডর 

ঘটিামক ‘মোষ্দীদ্ব্বি’-র েল বমল মিোি মেি েেতা ব্ািামজবি। মকন্তু আসমল কদী? 

েমহলামের উত্ক্ত করার প্রমতবাে করায় তৃণেূল কংমরেমসর কেবিদীরা সালমকয়ায় 

ওই �ুবকমক মপমটময় খুি কমরমে — মিহমতর বামড়র মলাক, প্রমতমবিদীমের 

অমিম�াে মেল এেিই। েুখ্ে্রেদী মসই অমিম�াে উমড়ময় মেি। একইসমঙ্গ 

রামজ্র েমহলা েুখ্ে্রেদী সালমকয়ায় েমহলামের উত্ক্ত করার অমিম�ামেও 

সমন্হ প্রকাি কমরমেি। বমলি, ‘‘মকান্  েমহলামের মটস কমরমে মসটাও খুঁমজ 

মেখমত হমব, িা? খুঁমজ মবর করমত হমব।’’

সরকামরর, পুমলমির মতা মসটাই কাজ। �মেও েমহলা েুখ্ে্রেদীর এই েমিািামবর 

পর আর মিেৃহদীত হওয়া েমহলারা িময় আর আমেৌ অমিম�াে জািামিার জি্ 

থািার রাস্া মেময় হাঁটার িরসা পাি িা। অমিম�াে করমত মেমল মি�বিামততার 

পমরবারই হুেমকর েুমখ পড়মেি, মহিস্া হমছেি।  
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অপরামধর এেি একক েয়িাতেন্ েেতা ব্ািামজবি প্রায় সব মক্ষমরেই কমরমেি। 

কােদুমিমত েেতা ব্ািামজবি মেমেমলি ২০১৩-র ১৭ই জুি। মসখামি তৃণেূল 

কংমরেমসর আম্ত দুষ্কৃতদীরা এক োরেদীমক ধষবিণ কমর খুি কমরমেল। েুখ্ে্রেদী 

েৃতার বামড় মেমেমলি চাকমরর প্রমতশ্রুমত জািামত। তখি রোেবাসদীরা তাঁর 

সমঙ্গ এলাকার দুষ্কৃতদী এবং পুমলসদী মিম্রিয়তা মিময় কথা বলমত চাওয়ায় মতমি 

বমলমেমলি, ‘‘মচাপ। সব মসমপএে, সব মসমপএে’’। পমর ১৯মি জুি েত্তপুকুমরর 

সিায় বমলমেমলি ম�, কােদুমিমত মসমপআই(এে) আর োওবােদীরা মেল। 

তাঁমক খুি করার চক্ান্ হময়মেল। মসবার প্রমতবােদী রোেবাসদীরা হময়মেমলি 

‘মসমপএে’ এবং ‘োওবােদী’। 

পাকবিস্টদীমট ধষবিমণর ঘটিার পমর েুখ্ে্রেদীর েন্ব্ রাজ্ সরকামরর েমিািামবর 

পুমরােস্তুর মবজ্াপি হময় মেমে। ২০১২-র মেব্রুয়ামরর ওই ঘটিার পমর েেতা 

ব্ািামজবি েহাকরমণ বমলমেমলি,‘‘সাজামিা ঘটিা। সরকারমক মহয়(ে্ালাইি) 

করার জি্ এই ঘটিা ঘটামিা হময়মে। সব মবর হমব।’’ অি্মেমক মসমেিই 

কলকাতা পুমলমসর তৎকালদীি �ুগ্ম কমেিিার( অপরাধ েেি) েেয়ন্দী মসি 

বমলমেমলি ধষবিণ হময়মে। েমল তাঁমক সমরময় মেওয়া হময়মেল পে মথমক। 

২০১২-র ২৫মি মেব্রুয়ামর কামটায়ায় চলন্ মরেমি মকমিারদী মেময়র সােমি 

এক েমহলামক ধষবিমণর ঘটিামক ‘মোট ঘটিা’ বমল জামিময় মেময়মেমলি েেতা 

ব্ািামজবি। �মেও মসই ঘটিায় বদীরভূমের লািপুর মথমক দুই িাসক েমলর 

কেবিদী মরেপ্ার হময়মেল। আবার মসই েেতা ব্ািামজবিই ১৯৯৮-র মে-মত ম�মি 

ধমষবিতাই হিমি(পমর প্রোমণত) মসই চম্পলা সেবিারমক ‘ধমষবিতা’ বমল মঘাষিা 

কমর মেময়মেমলি।  

২০১২-র জািুয়ামরর প্রথে সপ্ামহ মোটা দুমিয়া মেখমলা রায়েঞ্জ ইউমিিামসবিমট 

কমলমজর অধ্ক্ষ মেলদীপ মে সরকারমক মটমি মহঁচমড় মকল, চড় লামথ োরমে 

তৃণেূল কংমরেমসর কেবিদীরা। তারা মকউই কমলমজর োরে মেমলা িা। মসই ঘটিার 

দু মেি পর, ৭ই জািুয়ামর প্রথে েুখ খুমল েেতা ব্ািামজবি জামিময়মেমলি,‘‘মোট্ট 

ঘটিা মিময় মতলমক তাল করা হমছে।’’ তাঁর আরও প্রমতমক্য়া মেল,‘‘একমেমির 

একটা মোট্ট ঘটিা মিময় তৃণেূল কংমরেমসর িামে অপপ্রচার চলমে। কুৎসা 

করা হমছে।’’ আর আক্েণকারদীমের সম্পমকবি েুখ্ে্রেদীর ধারণা কদী? িাসক 
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েমলর পতাকা মিময় রায়েঞ্জ কমলজ োমপময় মসমেি �ারা িাঙচুর চামলময়মেল, 

অধ্ক্ষমক মটমি মহঁচমড় মকল, লামথ চড় মেমরমেল তাঁমের জি্ েুখ্ে্রেদীর 

সান্ত্বিা, ‘‘মোমটা মেমল সব। ভুল কমর োঁমে পমড় একাজ কমরমে। ওমের 

মিাধরাবার সুম�াে মেব।’’ 

মসই ধরমির ‘মোট মোট মেমলরাই’ তৃণেূল কংমরেমসর িদীলেমণ সব। 

আর আক্ান্মক মেক মসমেি ম� মচামখ মেমখমেমলি, কােদুমি মথমক সালমকয়া 

— প্রায় একই েমিািাব মেখা মেমে। রায়েমঞ্জর ঘটিায় সোজ �খি আক্ান্ 

অধ্মক্ষর পামি, তখি েহাকরমণ েুখ্ে্রেদী বমলমেমলি,‘‘কমলজ কতৃবিপক্ষ 

(পড়ুি অধ্ক্ষ) রাজনিমতক েমলর কামে অমিক মকেুর মবমিেময় আঁতাত 

কমরমেি। মতমি ইেপামিবিয়াল (মিরমপক্ষ) হমল এেি ঘটিা ঘটমতা িা।’’

২০১৩-র ৮ই আেস্ট মবলপাহামড়মত েেতা ব্ািামজবির সিা মেল। মসই 

সিায় ম�াে মেময়মেমলি মিলামেত্ মচৌধুরদী। েসমলর োে মিময় মিমজর মক্ষাি 

জািামিায় তাঁমক ‘োওবােদী’ বমল মচমহ্নত কমরমেমলি েুখ্ে্রেদী। কত সহমজ, 

েুহূমতবি মতমি োওবােদীমের মচিমত পামরি মজমিমেল রাজ্ মসমেি। তারপর মসই 

ক্ষুদ্র কৃষমকর �থারদীমত মজামট মিমপড়ি। 

তাঁর এই ‘তেন্কারদী’-র ভূমেকা েুখ্ে্রেদী হওয়ার আমেও মেল। জ্ামিশ্রদী 

এক্সমপ্রমস েণহত্ার কথা েমি পড়াও স্ািামবক। ২০১০-র ২৮মি মে’র ওই 

েণহত্ায় ১৪৯ জমির েৃতু্ হময়মেল। আহত হময়মেমলি ২০০-র। তার মেক 

দু’মেি পমরই রামজ্র ৮১মট পুরসিার মিববিাচি মেমলা। মসমেি কদী বমলমেমলি 

েেতা ব্ািামজবি ?ওই বববিমরামচত হােলায় তৃণেূল মিরেদী েেতা ব্ািামজবি মস 

মপ আই(এে)-র হাত আমে বমল ইমঙ্গত কমরি। ৩০মি মে প্রকামিত প্রবল 

‘বতবিোি’ পমরেকায় সংবাে প্রকামিত হময়মেমলা এই িাষায় —‘‘ সরমিহায় 

জ্ামিশ্রদী িািকতার মপেমি মস মপ এমের হাত আমে বমল অমিম�াে করমলি 

মরলে্রেদী েেতা বমন্্াপাধ্ায়।...মতমি প্রশ্ন মতামলি, একমট রাজনিমতক েল 

ঘটিার পর এত তাড়াতামড় োমে মিমে পড়ল কদী কমর ? ...েেতার অমিম�াে, 

জ্ামিশ্রদী এক্সমপ্রমস এতজি মিরদীহ �ারেদীর প্রাণহামির ঘটিা একটা েিদীর 

ষড়�্রে।’’ 
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মসই ‘ষড়�ম্রের’ মস মব আই তেন্ কমরময়মেল বােফ্রন্ট সরকার। চাজবিিদীমট েেতা 

ব্ািামজবির ‘সামবামতাজ’, ‘মস মপ এে-র চক্ান্’-র তত্বমক আেল মেমত পামরমি 

মস মব আই। িৃিংস মসই ঘটিার পান্ডা বমল �ারা মচমহ্নত হময়মেল, তামের মবি 

কময়কজি মেল পমরমচত তৃণেূলদী। ম�েি উোকান্ োহামতা। েেতা ব্ািামজবি 

মিচিই ভুমল �ািমি। মসই ঘটিায় অমি�ুক্ত অমসত োহামতা এখি তৃণেূল 

কংমরেমসর মিতা। এই ঘটিাসহ একামধক িািকতায় অমি�ুক্ত েরেধর োহামতা 

মজল মথমক োড়া পাওয়ার পর তামক তৃণেূল কংমরেমসর সাধারি সম্পােক 

কমরমেি েেতা ব্ািামজবি।

এই সরকামর েেত পাওয়া দুষ্কৃতদীরা হময়মে মিববিাচমি তৃণেূল কংমরেমসর প্রধাি 

হামতয়ার। তামের উমদেি্ লুে। েেতা ব্ািামজবির েমলর সবসেয় একোরে লক্ষ্ 

ম� মকািও িামব মিাট েখল। 

৪) ‘যেভাঠি য�াক দখল কঠরা’ 

আমধপত্ কাময়ে কমরা সবমকেুর উপর — এমট একমট েিবিি। এর মপেমি থামক 

মিাষমণর প্রবল ইছো। থামক িয়ও, ক্ষেতা হারামিার আিঙ্কা। �া জন্ম মেয় 

োিুমষর প্রমত অমবশ্ামসর, মিববিাচি পদ্ধমতর প্রমত প্রবল মবমদ্বমষর। েত েি 

বেমর েেতা ব্ািামজবি এবং তাঁর েল তাঁমের মসই োিমসকতার প্রোণ মেময়মে 

সববিস্মর েখল কাময়মের পমথ। 

প্রথমে িয় মেখাও, মেথ্া োেলা োও। পমরবারমক মহিস্া কমরা। তারপর 

োমরা, েরকার পড়মল খুি কমরা। তারপর �ামক সম্ভব, তামক টাকা োও, েল 

িাঙাও — মবমরাধদীিূণ্ করার এই পমথই রামজ্ চমলমে তৃণেূল কংমরেস। 

মবধািসিা মথমক পঞ্াময়ত, মপৌরসিাসহ সব মিববিামচত সংস্া — েত েি বের 

এই বববির পদ্ধমতমতই চমলমে েেতা ব্ািামজবির িাসমি। 

২০১৩’র পঞ্াময়ত মিববিাচি একমট উোহরণ। তৃণেূল কংমরেমসর আেমল প্রথে 

পঞ্াময়ত মিববিাচি হময়মেল। মবমরাধদী প্রাথবিদীমের উপর হােলা,  ব্াপক জবরেখল 

সম্বেও ১৩মটর মবমি মজলা পমরষমে সরাসমর জয়লাি করমত পামরমি তৃণেূল। 

জলপাইগুমড়, োলেহ, উত্তর মেিাজপুর এবং েুমিবিোবামে তৃণেূল মজতমত 
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পামরমি। একইিামব বহু পঞ্াময়ত সমেমত এবং রোে পঞ্াময়মতও মবমরাধদীমের 

জয় হময়মেমলা। 

এই মিববিাচমি রামজ্র মোট ৪৮৮০০মট পঞ্াময়মতর আসমির েমধ্ মিববিাচমির 

আমেই, আতঙ্ক সৃমষ্ কমর ৫৩৫৬মট আসি েখল কমরমেল তৃণেূল। পঞ্াময়ত 

সমেমতর ৯২৪০মট আসমির েমধ্ ৮৭৯মট আসমিরও একই কায়োয় েখল 

মিময়মেল িাসক েল। রামজ্ ১৭মট মজলা পমরষমের মোট আসি ৮২৫মট। 

তার েমধ্ ১৫মট আসিও একই কায়োয় েখল কমরমেল তৃণেূল। তারপরও 

ম�গুমলমত মিববিাচি হময়মেল, মসগুমলমত মেোর োপ্া, মিাট লুে, মবমরাধদীমের 

মেমর মবর কমর মেওয়া, বুথ েখল কমর পঞ্াময়ত েখল করমত চায় তৃণেূল 

কংমরেস। পাঁচ েো মিববিাচি মিমষ েলপ্রকাি ৩রা আেস্ট। েুখ্ে্রেদী বমলমেি, 

‘‘এই জয় েণতম্রের জয়। েণতাম্রেক পদ্ধমতর জয়।’’ মবিা প্রমতদ্বম্বিতা-বুথ 

েখল-োপ্া মিাট-মিাট লুট কমরই তৃণেূল জয়দী হময়মেল ৫১িতাংি আসমি। 

সমতমরাটার েমধ্ মতমরাটা মজলা পমরষে েখল কমর। �মেও রোে পঞ্াময়ত 

আসমির প্রায় অমধবিক আসমিই তৃণেূল মহমর মেময়মেল। তামের জয় হময়মেল 

৫১িতাংি আসমি। তার েমধ্ মবিা প্রমতদ্বম্বিতায় মজতা সামড় পাঁচ হাজার 

আসিও রময়মে। মসগুমল বাে মেময় মহসাব করমল মসাজাসুমজ মিামট লড়াই 

কমর তৃণেূল মজমতমেল োরে ৪৫িতাংি আসমি। আবার এই িতাংমির 

মহসামব বুথ েখল, ব্াপক োপ্া মিাট এবং েণিার সেয় মিাট লুমটর মহসাবও 

থাকমে। তবু বােফ্রন্ট জয়দী হময়মেল ১৫,৫৯৩মট আসমি। িতাংমির মবচামর 

৩২িতাংি। কংমরেস ৫৫০৬মট আসমি। িতাংমির মবচামর ১১িতাংি।

মকন্তু তামত মক! মিববিাচমির পমর েুখ্ে্রেদীর মিমেবিমি শুরু হয় িতুি মখলা। 

েমরষ্তা অজবিমির জি্ এেি সব ঘৃণ্, মহংস্র প্রমক্য়ার আ্য় মিওয়া হয় �া 

পমচিেবমঙ্গর রাজিদীমতমত শুধু িতুি িয়, মিউমড় মেওয়ার েতি।  

েল িামঙময় পঞ্াময়মতর মতি স্মরই েখলোমর শুরু হয়। সবমচময় িয়ঙ্কর 

প্রমক্য়ামট হমলা মিববিামচত সেস্মক প্রামণ মেমর মেওয়া। স্রোমসর পববি মপমরময়ই 

ম�খামি বােপন্দীরা পঞ্াময়ত েেি কমরমেল, অঙ্ক কমষ মসখামি খুিও করা 

হময়মে। সিাপমত মহসামব কাজ শুরুর আমেই িৃিংসিামব খুি করা হময়মে 

উত্তর ২৪ পরেণার হাসিাবাে পঞ্াময়ত সমেমতর সিাপমত জাহাঙ্গদীর আলে 

োমজমক। পামটেমণমতর অমঙ্ক সংখ্া কমেময় এরপর মসই সমেমত েখলও 
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কমরমেমলা িাসকেল। এর ২৪ ঘন্টার েমধ্ োরাক্ায় খুি হি পঞ্াময়ত 

সমেমতর মিববিামচত সেস্ হাসেত মিখ। সব মজলামতই এেি ঘটিা অজস্র 

ঘমটমেল। এই মহংস্র পদ্ধমতমটমকই তৃণেূলদী মিয়মে পমরণত করার মরওয়াজ 

প্রমতমষ্ত করা হয়। 

জিেমির রাময় প্রত্াখ্াত হময়ও রোে পঞ্াময়ত, পঞ্াময়ত সমেমত েখমলর 

জি্ খুমির রাজিদীমত শুরু কমর তৃণেূল কংমরেস। বােফ্রন্ট পমরচামলত 

হলমেয়া মপৌরসিা েখল করমত প্রকামি্ই সাংসে শুমিন্ু অমধকারদী মঘাষণা 

কমরমেমলি ‘মিরেদীর মিমেবিমি হলমেয়া পামটে মেমবা’। মসই শুমিন্ু অমধকারদী 

সম্প্রমত মবমজমপমত ম�াে মেময়মেি। মতমি এখি সিায় িাষণ মেময় মিখামছেি 

তিমতকতা! পাঁচ বেমরর জি্ মিববিামচত হলমেয়া মপৌরসিায় স্রোস চামলময়, 

কাউমসিলারমের অপহরণ কমর ১৫ োমসর েমধ্ই েখল কমর মিয় তৃণেূল। এই 

েমব রামজ্র মকাথায়  মিই? 

তৃণেূমলর েখমলর সবমচময় বড় উোহরণ রময়মে েুমিবিোবামে। ২০১৩-মত 

অমিক মচষ্া কমরও োিুমষর মিামট েুমিবিোবাে মজলায় োে কাটমত পামরমি 

তৃণেূল। মিামটর মিমরমখ তামের জিমিমত্ত মেল বােফ্রন্ট ও কংমরেমসর তুলিায় 

অমত সাোি্, তারা মেমলা তৃতদীয় স্ামি। মিববিাচিদী েলােমল তৃণেূল ২৫০মট 

রোে পঞ্াময়মতর েমধ্ োরে ৮মট পঞ্াময়মত জয়দী হময়মেল। আর এখি? 

মসই তৃণেূল এখি মজলায় ১৭৫মট পঞ্াময়মত রাজত্ব চালামছে। মোটা মজলায় 

২৬মটর েমধ্ ১মট োরে পঞ্াময়ত সমেমত সােরমেমঘমত জয়দী হময়মেল তৃণেূল। 

এখি তৃণেূমলর েখমল ১৮মট পঞ্াময়ত সমেমত। আর মজলা পমরষে? মোট 

৭০মট আসমির েমধ্ তৃণেূল জয়দী হময়মেল োরে ১মট আসমি। বামক সবই 

মেল বােফ্রন্ট ও কংমরেমসর হামত। এেি মজলা পমরষমেও তৃণেূল েখলোমর 

কাময়ে কমরমে বােফ্রন্ট ও কংমরেমসর মোট ৪২ জিমক িামঙময় মিময়। মোট 

৪৩ জিমক মিময় এখি েুমিবিোবামের মজলা পমরষে তামের হামত। তৃণেূমলর 

এই মোটা েখলোমরর প্রাথমেক কাজ শুরু হময়মেল �ার হাত ধমর, মসই েুকুল 

রায় এখি তামের েমল মিই। মকন্তু তৎকালদীি তৃণেূল মিতা ও পমরবহণ ে্রেদী 

শুমিন্ু অমধকারদীরেমতা মিতা-পামলায়ািমের  হাত ধমর একই ‘েরেুলা’য় 

এমেময়মে তৃণেূল। 
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েল িামঙময় েখলোমরর এই েরেুলা বা সূরে োলেহ, জলপাইগুমড়, 

আমলপুরদুয়ার, উত্তর মেিাজপুর ইত্ামে বহু মজলামতই হময়মে। ২০১৬ সামল 

মবধািসিা মিববিাচমিও েুমিবিোবাে মজলার োিুষ তৃণেূমলর মথমক েুখ মেমরময় 

মেমলি। রামজ্র মবমিরিাে জায়োয় তামের রেরোর েমধ্ও এখািকার 

মবমিরিাে মবধািসিা আসিই বােফ্রন্ট ও কংমরেমসর হামত মেল। মসই কারমণই 

আরও মবমি কমর পঞ্াময়ত ও মপৌরসিা েখমল িামে তৃণেূল। েত এক বেমরর 

েমধ্ প্রায় বুলমিাজার চামলময় কাজমট সম্পন্ন কমর মেমলমে তারা। েলবেমলর 

এেি আজব মখলা মেমখ তাজিব বমি মেময়মেি মজলার োিুষ। 

তৃণেূল সরকারই পঞ্াময়ত আইমি পমরবতবিি কমর একবার মিববিামচত মবামিবির 

মবরুমদ্ধ আড়াই বেমরর েমধ্ অিাস্া আিা �ামব িা বমল িতুি আইি 

কমরমে। তা সম্বেও তৃণেূল কদীিামব মবািবি েখল করমে? বববিমরর েমতা িমক্ত 

প্রময়ামে লজিা িা থাকায় আইি তৃণেূমলর পমথ মকামিা বাধা িয়। তারা 

মবমরাধদী পমরচামলত পঞ্াময়মতর প্রধািমক পেত্াে করমত বাধ্ করমে মকংবা 

প্রধািমকই েল পমরবতবিি কমরময় মিমজমের েমল মিময় মিমছে। বহু মজলায় 

তারা এিামবই েখলোমর কমরমে সংমবধাি, আইিমক কা�বিত সবমকেুমতই বুমড়া 

আঙুল মেমখময়।

েলবেল মবমরাধদী আইিমক েুখ্ে্রেদী েেতা ব্ািামজবি মিমজ মকেি ে�বিাো মেি 

তার িেুিা পাওয়া মেমে মখাে মবধািসিার অন্মর। কংমরেস ও বােফ্রমন্টর 

মবধায়কমের েিজিমক িামঙময় তৃণেূমল মিমলও মবমিরিােই পেত্াে কমর 

পুণরায় মিববিাচমির পরদীক্ষার েুমখােুমখ হিমি। আইিত তাঁমের মবধািসিার 

সেস্পে খামরজ হওয়া উমচত। মকন্তু সেমম্ভ েুখ্ে্রেদী অমধমবিমি োঁমড়ময় 

বমলমেমলি, ‘‘আপিামের েমলর মলাকমক আপিারা িা রাখমত পারমল আমে 

কদী করমবা! মকউ েল পমরবতবিি করমত চাইমতই পামর, সবাই মক বমন্ডি মলবার 

িামক!’’

‘বমন্ডি মলবার’ আসমল মতমিই ততমর করার মচষ্া কমরমেি সোমজর সববিস্মর। 

েমলর কেবিদী মথমক সোজকেবিদী, মিল্দী, মিক্ষক — সোমজর প্রমতমট প�বিাময় েখল 

কাময়ে কমর েুক্তমচন্া, স্াধদীি েতপ্রকামির ধারিামকই মিমঙ মেমত মচময়মে 

তৃণেূল কংমরেস। 
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৫) য়নি্াচন এক প্র�সন

মিববিাচি আর মহংসার সহাবস্াি অবি্ম্ভামব। মিাট আর লুট অঙ্গাঙ্গদী। মিামটর 

অমধকার �মে সংমবধাি োিুষমক মেময় থামক, তৃণেূমলর োময়ত্ব তা মকমড় 

মিওয়া — বারবার েত েি বেমর তা প্রোণ কমরমে তৃণেূল। 

েত েি বেমর রামজ্ ম� কমট মিববিাচি হময়মে, তার প্রমতমট সাক্ষদী মথমকমে 

োরাত্মক স্রোমসর। এেিমক কমলজ োরেসংসে ম� কমট বের মরমখমেল 

তৃণেূমলর সরকার, মসখামিও হােলা, রক্তপাত হময়মে। মিববিাচমি মহংসামকই 

প্রধাি হামতয়ার মকি কমরমেল েেতা ব্ািামজবির েল? কারি, রামজ্র প্রচুর 

অংমির োিুষ তাঁর মবমরাধদী এই কথা শুরুর মেি মথমকই বুমঝমেমলি েেতা 

ব্ািামজবি। তাঁর প্রবল প্রিাব রামজ্, তা মবাঝামিা মেল লক্ষ্। তাই মকািও 

মিববিাচিই তৃণেূল েতেি বেমর িামন্পূরণ হমত মেয়মি। োিুমষর স্াধদীি েত 

প্রকামির অমধকার িস্াৎ করা হময়মে প্রমতমট মিববিাচমি।

েেতা ব্ািামজবির িাসমি প্রথে পঞ্াময়ত মিববিাচি ২০১৩-র জুলাইময়। 

মদ্বতদীয়বার মিববিাচি হয় ২০১৮’র মেমত। এই মিববিাচমি প্রায় ৩০ জি মিহত 

হময়মেমলি। প্রায় ১ হাজার আহত হময়মেমলি। মেথ্া োেলায় োঁসামিা হয় 

কময়ক হাজার বােপন্দী কেবিদীমের।

২০১৩’র পঞ্াময়ত মিববিাচমিই ইমঙ্গত মেময়মেল — োিুষ তৃণেূল কংমরেসমক 

প্রত্াখ্াি করমেি। তাই ২০১৮’র মিববিাচমি স্রোস মেল আরও প্রবল। আরও 

ব্াপক। এবার মিববিাচিই করমত মেমত চায়মি েেতা ব্ািামজবি — লক্ষ্ মেল 

একমটই, েখল। প্রথে মথমকই, সব মজলায়, সব প�বিাময় েখল কমরা। ২০১৮’র 

মিববিাচমি ৯মট মজলা পমরষমে মবিা প্রমতদ্বম্বিতায় েখল কমর তৃণেূল কংমরেস। 

ম� জায়োয় মিামটর সুম�াে মেল, মসখামি মজলা পমরষমের আসিগুমলর ৯৪% 

মত েেতা ব্ািামজবির েল মজমতমেল। মেোর োপ্া, মিাট লুমটর িমজর হময় 

উমেমেল এই পঞ্াময়ত মিববিাচি। মিাট মেওয়ার ‘অপরামধ’ এক েমহলামক 

জুমতার োলা পমড়ময় কাি ধমর ওেবস কমরময়মেল তৃণেূল কংমরেমসর মিতারা 

মেমেিদীপুমর। মসই েমব েমড়ময় পমড়মেল মেমি। এ মতা একমট িেুিা োরে। 

এেি ঘমটমে বহু। এোড়াও চমল মেোর োরধর, বামড় িাঙচুর। প্রাথবিদীই মেমত 

মেয়মি মবমরাধদীমের। ম�খামি প্রাথবিদী পে জো মেওয়ার কথা, মসই ব্লক অমেস 
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েখল কমরমেল তৃণেূল কংমরেমসর সিস্ত্র বামহিদী। বদীরভূমে তৃণেূল কংমরেমসর 

মিতা-পামলায়াি বমলমেমলি,‘উন্নয়ি োঁমড়ময় আমে রাস্ায়।’ তস্রত্রের পমক্ষ 

কদী মিোরুণ, মিলবিজি ওকালমত! খািাকুমল প্রাথবিদী পে জো মেমত মেমেমলি 

বােফ্রমন্টর েমহলা প্রাথবিদীরা। তাঁমের ব্লক অমেমসর বাইমর চুল ধমর মেমর, িামড় 

খুমল মেময়মেল তৃণেূল কংমরেস খািাকুমল।

মপৌরসিার মিববিাচিগুমলমতও এই একই স্রোমসর ধারা মেখা মেমে। িােমরকমের 

মিাট মেমত মেওয়া হয়মি। পুমলিদী পাহারায় বুথ েখল কমর মিাট মেময়মে 

েেতা ব্ািামজবির েমলর কেবিদীরা। এমকর পর এক মপৌরসিা োময়র মজামর েখল 

কমরমে তারা।

এর েল হময়মে োরাত্মক। োিুষ এই মিববিামচত সংস্াগুমলর উপর মবশ্াস, িরসা 

হামরময়মে। মিববিামচত সংস্াগুমল মোড়া মথমকই োিুমষর েতােতমক অরোহ্ কমর 

চলামকই মিমজমের তবমিষ্্ কমর তুমলমে। োিুষ-মবমছেন্ন সংস্া স্িাবতই হময় 

উমেমে দুিবিদীমত, মবমিয়মের আখড়া।

৬) ‘পয়রিত্ন’-র পঞ্াঠয়ত, যপৌরসভা

 বােফ্রন্ট সরকামরর সেয়কামল পঞ্াময়ত মেল রোমের সরকার। মপৌরসিাগুমল 

হময় উমেমেল িােমরকমের সরকামরর েৃষ্ান্। েণত্রে মপৌঁমেমেল তৃণেূল 

স্মর। রামজ্ এখি, তৃণেূল কংমরেমসর িাসমি পঞ্াময়মতর োধ্মে উন্নয়ি, 

স্ছেতা ও জিেমির প্রাপ্ মেওয়ার মকািও কাজ কমর িা। লুট, দুিবিদীমত, 

কাটোমির জি্ই এগুমল সমক্য়। বামক সব মি্রিদীয়। মপৌরসিাগুমলরও মসই 

হাল। সেয়েত মিববিাচি হয়মি। এখি মবমিরিাে মপৌরসিার োথায় তৃণেূল 

কংমরেমসর মিতারাই বমস। মকািও মিববিামচত মপৌরমবািবি মিই। পঞ্াময়ত, 

মপৌরসিা তৃণেূল কংমরেমসর েলদীয় আখড়া। তামের হুেমকর সােমি প্রিাসমির 

উচ্পেস্ অমেসারমের ঠঁমটা জেন্নামথর অধে কমর রাখা হময়মে। এই অবস্া 

েত েি বেমর েেতা ব্ািামজবি েমড় তুমলমেি।

 ২০১১-র মে-মত সরকার েেি কমর তৃণেূল কংমরেস। ২০১৩মত পঞ্াময়ত 

মিববিাচমি হময়মেল োরাত্মক স্রোস। পঞ্াময়ত সংক্ান্ এই সরকামরর প্রথে 

পেমক্ষপ ২৬মি োচবি, ২০১২। প্রথে পেমক্ষমপই েেতা ব্ািামজবি বুমঝময় 
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মেমলি তাঁর পথ মকািমট। মসমেি উত্তর ২৪ পরেণা মজলা পমরষমের �াবতদীয় 

ক্ষেতা মকমড় মিয় রাজ্ সরকার। �া তার আমের ৩৪ বেমর কখমিা হয়মি। 

শুধু উত্তর ২৪ পরেণাই িয়, মসই অিাচামরর মিকার হময়মেল েুমিবিোবাে এবং 

িেদীয়া মজলা পমরষেও।

 েুখ্ সমচমবর পক্ষ মথমক জামর করা মসমেমির মিমেবিমির (১৯৫৯/মপ এি/

ও/১/৩মব-২/২০১২) অিুসামর, ‘কা�বিকরদীিামব ভূমেকা পালি করমত ব্থবি 

হওয়ায় ১৯৭৩-র ওময়স্ট মবঙ্গল পঞ্াময়ত অ্ামটের ২১২ ধারা অিুসামর মজলা 

পমরষমের পক্ষ মথমক মকন্দ্রদীয় এবং রাজ্ সরকামরর টাকায় পমরচামলত �াবতদীয় 

প্রকল্ বাস্বায়মির োময়ত্ব মজলা িাসক তথা উত্তর ২৪ পরেণা মজলা পমরষমের 

এমক্সমকউমটি অমেসারমক অপবিণ করা হমলা।’ 

 মিববিামচত প্রমতমিমধ, সংস্ামক অরোহ্ করা, োিুমষর েতােতমক পেেমলত করা 

এবং মবমরাধদীমের কা�বিত উৎখাত করার রাজিদীমতর স্পষ্ প্রকাি ঘমট মসমেিই। 

 েেতা ব্ািামজবি রোমোন্নয়মির �াবতদীয় োময়ত্ব মথমক মিববিামচত প্রমতমিমধমের 

সমরময় আেলামের োময়ত্ব মেওয়া শুরু কমরি মোড়া মথমকই। অবস্া এেি 

োঁড়ায়, মকন্দ্রদীয় রোমোন্নয়ি ে্রেদী জয়রাে রমেি বাধ্ হি েুখ্ে্রেদীমক মচমে 

মলখমত। ২০১১-র ৩০ মি িমিম্বর রমেি মলমখমেমলি,‘‘ সংমবধামির 

২৪৩(মজ) ধারা পঞ্াময়তমক প্রময়াজিদীয় ক্ষেতা এবং কতৃত্ব মেময়মে �ামত 

তা স্-িামসত সংস্া মহসামব কাজ করমত পামর। এই উপলমধিমক েমি মরমখ, 

২০০৫-র এে মজ মরো আইমি পঞ্াময়তমক মকন্দ্রদীয় ভূমেকা পালমির োময়ত্ব 

মেওয়া হময়মে।’’ এই প্রসমঙ্গ জয়রাে রমেমির সতকবিতা —‘‘সংমবধামির 

২৪৩(মজ) ধারায় মিমেবিষ্ ভূমেকা �ামত মকািিামবই এমড়ময় �াওয়া িা হয়, 

মসমেমক লক্ষ্ মরমখ প্রময়াজিদীয় পেমক্ষপ মিওয়া জরুরদী।’’ অবি্ তৃণেূল 

কংমরেমসর মিরেদী এসমবর মতায়াক্াই কমরিমি।

 মসই আরোসদী ধারা পরবতবিদীকামলও চমলমে।
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৭) গঠি্র পঞ্াঠয়ত �ঠলা লুঠের পঞ্াঠয়ত

 স্রোমসর োধ্মে েখল কাময়মের লক্ষ্ একমটই — মেোর, বাধাহদীি লুমটর রাজত্ব 

প্রমতষ্া করা। রামজ্র পঞ্াময়তগুমলর মসংহিাে দুিবিদীমতর আখড়ায় পমরণত 

হময়মে। এমট এখি মকািও অমিম�াে িয় শুধু। রাজ্বাসদীর অমিজ্তালধি 

মবশ্ামস পমরণত হময়মে। �া অত্ন্ �্রেণার এবং লজিার। প্রায় প্রমতমট সরকারদী 

প্রকমল্র সুম�াে মপমত তৃণেূল কংমরেমসর মিতামের ‘কমেিি’, ‘মতালা’ মেমত 

হয় রোেবাসদীমের।

 চুমর বন্ধ করমত মেমল কদী করমত হমব? েুখ্ে্রেদীর েমত ‘‘চুমর আটকামত 

হমব। তাই তামের োমিান্নয়ি ঘটামত হমব।’’ এই োমিান্নয়ি োমি কদী? 

েেতা ব্ািামজবির েমত ‘‘িাতা বাড়ামিা।’’ ২০১৭-র ৩রা মেব্রুয়ামর, মিতাজদী 

ইমন্ডার মস্টমিয়ামে পঞ্াময়ত রাজ সমম্মলমির উমদ্বাধি কমর মতমি এই েত 

বাতমলমেি। মসই েমঞ্ েেতা ব্ািামজবি পঞ্াময়মতর সেস্রা �ারা চুমর কমরি, 

মকি কমরি — তার ব্াখ্া মেি। েুখ্ে্রেদী েেতা ব্ািামজবির েুখ মথমক মসমেি 

মিািা �ায়,‘‘শুধু বলমব ও’ মচার ও’ মচার। আমর চুমর করমব িা কদী করমব? 

ওমের সুম�াে মতা োও।’’ 

 েুখ্ে্রেদীর মসমেমির প্রমতমক্য়া শুমি অমিক পঞ্াময়ত সেমস্রই েমি হয়, 

মচার-সাধুর মকািও তোৎই মিই। পঞ্াময়মতর সেস্ োমিই মচার? েুখ্ে্রেদীর 

এই বক্তমব্র প্রমতমক্য়ায় মস মপ আই(এে)-র রাজ্ কমেমটর সম্পােক সূ�বি 

মে্ বমলমেমলি,‘‘�ারা আেরা সবাই মচার বমল মেমেল কমর, তামের মথমক 

এর মচময় মবমি কদী আিা করা �ায়? আেরা সবাই মচার-চুমরর সাোমজকদীকরণ 

চাই — এটাই ওমের োমব।’’

 মকন্তু আরও একমট প্রশ্ন হামজর হয় পঞ্াময়মত দুিবিদীমত মিময় েুখ্ে্রেদীর ব্খ্ার পর। 

তৃণেূল কংমরেস সরকামর আসার পর ে্রেদী, মবধায়কমের িাতা অমিক মবমড়মে। 

তারপরও মসই ে্রেদী, মবধায়কমের মবরুমদ্ধ এত মবিাল সম্পমত্ত বািামিা, িািা 

আমথবিক মকমলঙ্কারদীমত �ুক্ত থাকার অমিম�াে ওমে কদী কমর? চুমিপুঁমট মথমক 

মিতা, ে্রেদী, মিববিামচত প্রমতমিমধমের রাতারামত আঙুল ফুমল কলাোে হয় কদী 
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কমর? তামের পমরবামরর জি্ সরকারদী সুম�াে আকোর মলাপাট হময় �ায় কদী 

কমর? মলাকসিার মোটা মবতি পাওয়া সমত্বও অমিক সাংসমের মবরুমদ্ধ চুমর, 

মচটোমন্ডর টাকা লুমটর অমিম�াে মকি উমেমে? সারো, িারমের েত ঘটিায় 

তাঁমের মবরুমদ্ধ টাকা লুমটর অমিম�াে উেমে মকি? মসমন্ডমকট, মেকাোররাজ, 

ঘুষ, মতালাবামজর রাজমত্বর োপমট মোটা রামজ্র আিামচ কািামচ। �া তৃণেূল 

কংমরেমসর িাসিমকই মচামখ আঙুল মেময় মেমখময় মেমছে।

 আবার পঞ্াময়ত সেস্ োরেই মচার িি। িাতা বাড়ামলই চুমর কমে �ামব, 

এমটও দুিবিদীমত আড়াল করমত তৃণেূল কংমরেমসর োওয়াই এবং ভুল েৃমষ্িঙ্গদীর 

কথা। আসল কথা — পঞ্াময়তমক মকান্  েল মকংবা পামটবি সােমরেক অমথবি কদী 

মচামখ মেমখ? তামের আেিবি, িদীমত কদী? তামের সম্পমকবি অমিজ্তা কদী? 

 তৃণেূল কংমরেমসর মকািও েিবিি এবং িদীমতর বালাই মিই। প্রধািত ধান্া-মিিবির 

এই েলমট। েমল সোমজর সবকমট মক্ষমরের েত মপৌরসিা এবং পঞ্াময়ত 

তৃণেূল কংমরেমসর কামে েূলত ধান্া, টাকা কাোমিার মক্ষরে।

 একমিা মেমির কামজর প্রকল্, প্রধািে্রেদী আবাস ম�াজিার েত প্রকল্গুমলমত 

মেোর চুমরর মিেবিিি েমড়ময় রামজ্। আপােেস্ক দুিবিদীমতরেস্ েল ও মিতারাই 

ম�খামি প্রত্ক্ষ িমজর, মসখামি মবস্তৃত উোহরণ মেওয়ার মকািও প্রময়াজি 

মিই। কারি — দুিবিদীমত রাজ্ জুমড় এবং ব্াপক, পঞ্াময়মতর প্রমতমট প�বিাময়। 

বাদ্ধবিক্ িাতা, মবধবা িাতা, প্রমতবন্ধদীমের িাতা, আমেবাসদী মকংবা তেমসলদী 

জামতর োিুমষর জি্ িাতাসহ সাোমজক সুরক্ষা প্রকমল্ েদীঘবিমেি ধমর চালু 

পমরমষবা রোেবাসদীমের প্রাপ্। মসই ি্া�্ পাওিা ‘পাইময় মেওয়ার’ িাে কমর 

কাটোমি মিয় তৃণেূল কংমরেমসর কেবিদীরা, এেি উোহরণ ভুমরভুমর। মেমরমত 

হমলও রামজ্ তৃণেূল কংমরেমসর সমববিাচ্ মিতৃত্ব মসটা পাপস্ালমির অজুহামতর 

জি্ হমলও স্দীকার কমর মিময়মেি। সাম্প্রমতক সিাগুমলমত েেতা ব্ািামজবি 

কদী বলমেি? বলমেি,‘‘�ারা মবমজমপ:মত �ামছে, ওরা অমিক টাকা কমরমেল। 

কামলা টাকা সাো করমত �ামছে।’’ এই কথা মতমি েি বেমর বমলিমি। তাঁরই 

মিতৃমত্বর আ্ময় বমস এই মবপুল দুিবিদীমত কমরমে তাঁর েমলর মিতারা। তাঁর 

পমরবামরর মেমকও উমেমে দুিবিদীমতর আঙুল। 
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 পঞ্াময়মতর কামজর আমেই েি মথমক পমিমরা িতাংি অথবি িাসকেমলর মিতার 

পমকমট মপৌঁমে মেমত বাধ্ হমছেি মেকাোররা। েমরমবর বামড় মিেবিামণর প্রকল্ 

মপ এে এ ওয়াই মজ-র মক্ষমরে দুিবিদীমতর েমব আরও পমরষ্ার। অমিম�াে, পাকা 

বামড়র রঙ পামটেময় টাকা আত্মসাৎ করমেি তৃণেূমলর মিতারা। েমরব োিুমষর 

োথায় আর জুটমে িা পাকা োে।  প্রায় প্রমত পঞ্াময়মতই এই প্রকমল্র জি্ 

েমরব োিুষমক মেমত হমছে েি মথমক কুমড় হাজার টাকা। তাও আবার অমরেে, 

আমবেি েঞ্জুর হওয়ার আমেই।

৮) খুন, �ামলা, রতিপাত — ফ্যায়সিাদী কায়দা

 েত েি বেমর ২২৪জি বােপন্দী মিতা, কেবিদী তৃণেূমলর আক্েমি িহদীে 

হময়মেি। ঘরোড়া হময়মেি কময়ক হাজার। ২০১১’র ১৩ই মে েেতা ব্ািামজবি 

েহাকরমণর কামখিত েুখ্ে্রেদীর মচয়ামর মপৌঁমোি। তার আমেও অমিক তৃণেূমলর 

আক্েমি ঘরোড়া হময়মেমলি। তাঁমেরও একাংি আজও মিমজর এলাকার 

বাইমর কাটামত বাধ্ হমছেি। েত েি বেমর লাোতার বােপন্দী মিতা, কেবিদীমের 

উপর হােলা চামলময়মে তৃণেূল। 

 এই হােলার কারি প্রধািত একমটই — এলাকায় এলাকায় েেতা ব্ািামজবির 

িাসমির মবরুমদ্ধ জিেত সংেমেত করার সাহস, সাংেেমিক েৃঢ়তা �াঁমের 

আমে, আমে তাঁমের উৎখাত কমরা। হয় তাড়াও, িাহয় খুি কমরা। পারমল 

পমরবারশুদ্ধ উপমড় মেমলা এলাকা মথমক। এর োধ্মে এক প্রবল আতঙ্ক সৃমষ্ 

কমরা — �ামত মকািও প্রমতবােই বাঙ্ময় িা হমত পামর।

 ২০১৬ সামলর মবধািসিা মিববিাচমির মেি মঘাষণার পর মথমক েল মঘাষণার 

পরবতবিদী একোমসর েমধ্ মসমপআই(এে)-র ১৪ জি কেবিদী িহদীে হময়মেি। 

১জিমক আত্মহত্া করমত বাধ্ করা হময়মে। ধমষবিতা হময়মেি ১০জি। 

িারদীমরকিামব মিেৃহদীতা বা লামছিতা হময়মেি ৯৩জমির মবমি। মিববিাচমির 

েলপ্রকামির পরবতবিদী একোমস ২১৫১জি মিতা-কেবিদী-সেথবিক গুরুতরিামব 

আহত হময়মেি। তাঁমের েমধ্ মবি কময়কজিমক হয়মতা সারা জদীবি পঙ্গু হময় 

থাকমত হমব, এেিিামব আঘাত করা হময়মে। মবি কময়কমট জায়োয় আক্ান্ 
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হময়মেি বােফ্রমন্টর িবমিববিামচত মবধায়করাও। হলমেয়ায় মসমপআই(এে) 

মবধাময়কার বামড়মত হােলা হময়মে। মবমিন্ন স্মরর পামটবি অমেস আক্েণ, 

িাঙচুর বা েখল করা হময়মে। মস মপ আই (এে)-র ৬৮৪মটর মবমি পামটবি অমেস 

েখল, িাঙচুর বা অমগ্নসংম�াে করা হময়মে। তাোড়া বােপন্দী েণসংেেি বা 

মরেি ইউমিয়মির ১৩৫মট অমেস একইিামব েখল বা িাঙচুর অথবা আগুি 

লাোমিা হময়মে। 

 মসমপআই(এে)সহ বােফ্রমন্টর িমরক েলগুমলর মিতা-কেবিদী-সেথবিকমের মবরুমদ্ধ 

অজস্র মেথ্া োেলা োময়র কমর মরেপ্ার করা হময়মে। এোড়াও োিুমষর 

জদীবিজদীমবকার ওপর মবমিন্নিামব আক্েণ িামেময় আিা হমছে। েণতাম্রেক 

মেমি সুমবচার ও আক্ামন্র িরসাস্ল হওয়ার কথা পুমলস। আইমির িাসমির 

মিমত্তমত কাজ করমত মেমল িামস্ ও হুেমকর েমধ্ পড়মত হয় পুমলস-
প্রিাসমির কেবিদী ও অমেসারমের। তামেরও আত্মসেপবিমি বাধ্ করা হমছে। 

পুমলস, প্রিাসমিক ব্বস্াটামকই তৃণেূল কংমরেমসর বিংবে, েলোমস পমরণত 

করা হময়মে। মিরমপক্ষতার িদীমত অিুসামর িূ্িতে কাজ করার মচষ্া হমল মসই 

অমেসারমের জায়ো হমছে আস্াকুঁমড়। তাই পুমলমসর আইিদী িাসি রক্ষার 

মেরুেন্ড অন্মহবিত। েমল থািায় অমিম�াে করা হমল উলমট অমিম�ােকারদীমের 

মবরুমদ্ধ মেথ্া োেলা োময়র করা হমছে। অমিম�ােকারদীর বামড়মত আবার 

আক্েণ করা হমছে। 

 বমসরহামটর পামিমোবড়া রোে তৃণেূলদী বববিরতা একমট মিেিবিি হময় রময়মে। 

২০১৬-র মবধািসিা মিববিাচমির পমর, জুি োমস তৃণেূলদী আক্েমণ জিিূণ্ 

হময় �ায় পামিমোবরা রোে। এমকর পর এক বামড়মত মসখামি আগুি লামেময় 

ঘরোড়া করা হময়মে রোেবাসদীমের। জ্মল মেমে েমরমবর সববিস্। সারারাত রোমের 

েমহলারা পাটমখমত লুমকময় রাত কামটময়মেি। মিশুমের েুমখ কময়কমোঁটা জল 

োড়া মকেু মেমত পামরিমি। রোে মঘমর তাণ্ডব চালামিার পািাপামি তৃণেূমলর 

বামহিদী রাস্া অবমরাধ কমর পুমলস ও সাংবামেকমের পথ আটমকমে। বমসরহাট 

থািার পুমলি োর মখময়মে। কতটা মবপমরায়া িাসক েল — বমসরহাট তার 

প্রোণ। েয়ূমরশ্মরর মেকা অঞ্মলর বটিের রোমে এক ক্াসিার আক্ান্ 

েমহলার উপর হােলা চালামতও মপেপা হয়মি তারা। আক্ান্ পমরবামরর 

অমিম�াে, আেরা এই মিববিাচমি তৃণেূলমক মিাট িা মেওয়ামতই এই আমক্াি। 
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তাই বেলা মিওয়ার জি্ই এই হােলা। মেমেিদীপুমর এক মচমকৎসমকর মচম্বার 

িাঙচুর হময়মে। রামজ্র মবি মকেু জায়োয় কমলর লাইি, মবদু্মতর লাইি 

িষ্ কমর মেময়মে তৃণেূল কংমরেমসর কেবিদীরা। মিমঙ মেময়মে কল। মকি? মসই 

সব জায়োয় মবধািসিা মিববিাচমি তৃণেূল কংমরেস পরামজত হময়মে। তামের 

কেবিদীমের িাসামি —‘‘আোমের হামরময়মেস। �া এবার মতামের এেএলএ-মক 

বমল জল মবদু্মতর ব্বস্া কমর মি।’’ 

 এেি উোহরণ অমিক। রামজ্র প্রমতমট প্রামন্ েমড়ময় আমে তৃণেূল কংমরেমসর 

এেি হােলার মহংস্র মিেবিিি।

 মবালপুরসহ রামজ্র মকেু জায়োয় রোেবাসদীরা মেমখমেি বামড়মত হােলা 

চালামিার পর োরেদীর সাইমকল মিময় চমল মেমে লুমেরামের েল।২০১৫’র 

ঘটিা। মকি? মসই ে্ামসবােদী প্রবণতা –‘‘আেরা সাইমকল মেময়মেলাে। মিাট 

মেসমি। সাইমকল মিময় মেলাে।’’ এখি তৃণেূল সরকার কি্া্দী আর সাইমকল 

বন্টমির সােল্ মিময় েলা োটামছে। মকন্তু এই কি্া্দী এবং সাইমকল 

মিময় তৃণেূল মিামটর আমে কদীিামব প্রচার কমরমে? এমকবামর ে্ামসবােদী 

কায়োমতই হুেমক মেময়মেমলা তারা। বদীরভূমে তৃণেূল মিতামের মিাটপ্রচামর 

োইমক বলমত মিািা মেমে, ম� বুথ এলাকায় তৃণেূল মজতমব মসখামি আমরা 

অমিক উন্নয়মির োলাও ব্বস্া করা হমব। আর ম�খামি মজতমব িা, মসখামি 

সবুজসাথদীর সাইমকল মেরৎ মিময় মিওয়া হমব। মরিি কািবি মকমড় মিওয়া হমব 

ইত্ামে। েয়ুমরশ্মরর মেকা রোে পঞ্াময়মত তৃণেূল মিামটর আমেই হুেমক মেময় 

মরমখমেমলা, তৃণেূল িা মজতমল সাইমকল মকমড় মিওয়া হমব, জমরোিা আোয় 

করা হমব। বাস্মব মবধািসিা মিামটর পমর তা হামত কলমে কমর মেমখময় 

মেময়মে।

 েত ২০২০’র আেমস্ট েড়মবতা মেমখমে একইসমঙ্গ তৃণেূল কংমরেস এবং 

মবমজমপ কেবিদীমের সোন্রাল হােলার। উত্তরমবমল �খি পামটবিকেবিদীমের বামড়মত 

হােলা চালামছে তৃণেূল কংমরেস, মসই সেময়ই ধামেকায় আক্েি চালায় তৃণেূল 

কংমরেস কেবিদীরা। দু’েমলরই লক্ষ্ এক, চক্ান্ এক — বােপন্দীমের মকেুমতই 

োথা তুলমত মেওয়া হমব িা। আেোমির ক্ষমতপূরণ চাইমত মেময় রোেবাসদীরা 

আক্ান্ হময়মেি তৃণেূল কংমরেমসর কেবিদীমের হামত — এেি ঘটিার সাক্ষদী 

হময়মে তেলুক। 
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 চলমত বেমরর জািুয়ামরমত েমক্ষণ ২৪ পরেিার েমলিকপুমর মসমপআই(এে) 

কেবিদীমের উপর সিস্ত্র তৃণেূলদীরা হােলা চামলমবমে। রক্তাক্ত হময়মেি ৩ জি 

েমহলাসহ ১২জি। কুলতমলমত খুি করার মচষ্া হময়মে এক পামটবিমিতামক।ে 

২০২০’র জুমি িন্দীরোমে ক্ষমতরেস্ রোেবাসদীমের রোণ মেমত মেময় তৃণেূল 

কংমরেসদীমের িৃিংস হােলার মিকার হময়মেি পামটবিকেবিদীরা। িায়েন্ডহারবামর, 

েুখ্ে্রেদীর িাইমপা অমিমষক ব্ািামজবির মলাকসিা মকমন্দ্র মকন্দ্রদীয় িদীমতর 

মবরুমদ্ধ িাকা সাধারি ধেবিঘমটর প্রচার করায় আক্ান্ হময়মেি মসমপআই(এে) 

কেবিদীরা ২০২০’র িমিম্বমর। েলতার েত রামজ্র মকেু এলাকায় এখিও 

তৃণেূল কংমরেমসর দুষ্কৃতদীমের তান্ডমব োিুমষর প্রমতবাে, বােপন্দীমের স্ািামবক 

কাজকমেবির উপর জামর আমে ‘মিমষধাজ্া।’

 এোড়া মবস্দীণবি এলাকায় মরোয় কাজ বন্ধ কমর মেময়মে তৃণেূল কংমরেস। 

এেমিমতই রামজ্ মরোয় কাজ খুবই কে হয়। �া হয় খাতায় কলমে। টাকা 

িাে বাঁমটায়ারা হময় �ায়। তাও ম�র্কু কাজ হমছে, মসখামি েমরমবর েমধ্ 

মবমিে ততমরর রাস্া মিময়মে িাসক েল। �াঁরা তামের মিাট মেয়মি বমল তৃণেূল 

কংমরেমসর মিতা-কেবিদীমের েমি হময়মে, তাঁমের একমিা মেমির প্রকমল্ কাজ 

মেওয়া হমছে িা। কাজ চাইমত তাঁরা মেমল, শুিমত হমছে —‘‘মিাট মেসমি, 

কাজও পামব িা।’’ িষ্ করা হময়মে মোট মোকাি, েসমল আগুি মেওয়া হমছে, 

পমরকমল্তিামব ধ্ংস করা হমছে জদীমবকা। একামধক রোে মথমক েরু, োেল, 

�াবতদীয় আসবাব, ধাি, চাল, টাকা-পয়সা লুট কমর লমরমত তুমল চালাি করমে 

তৃণেূল কংমরেস কেবিদীরা। আেতার েুমক্তরচমকর ধমষবিতার পমরবামরর উপর 

হােলা চামলময়মে। বােিাি থািার িদীতলপুর রোমে এক আিাকেবিদীর লিদীলতাহামি 

কমরমে তৃণেূলদীরা। তাঁর ‘অপরাধ’ মেল বুমথ মস মপ আই (এে)-র এমজন্ট হময় 

বমসমেমলি। িাসক েমলর খাস তালুক িন্দীরোমেও সব বুমথ তারা মজতমত 

পামরমি োরাত্মক একামধপত্ কাময়ে রাখা সমত্বও। তাই ে্ামসস্সুলি কায়োয় 

ম� ম� বুমথ বা ওয়ামিবি মকংবা রোে পঞ্াময়মত বােপন্দীরা মিববিাচমি িামলা েল 

কমরমে, মসখামিই এই আক্েণ মকন্দ্রদীভূত করা হময়মে। মসইসব এলাকায় �াঁরা 

মপামলং এমজন্ট মেমলি অথবা সমক্য়িামব কাজ কমরমেি, এেি কেবিদীমের 

ওপর মবমে মবমে আক্েণ করা হময়মে। পমরকমল্ত এই আক্েমণর উমদেি্ 

একমটই। তা হমলা বােফ্রন্ট কেবিদীমের বা মবমরাধদীমের মিচুতলার কেবিদীমের োিুষ 

মথমক মবমছেন্ন করা, �ামত আোেদী পঞ্াময়ত মিববিাচি বা মলাকসিা মিববিাচমির 
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আমে তাঁরা োথা তুলমত িা পামর। অথবিাৎ আোেদী মিববিাচিগুমলমত জময়র 

মবষময় �মথষ্ সমন্হ, আত্মমবশ্াসহদীিতা োথাচাড়া মেময়মে িাসক েমলর 

েমধ্। আোেদীমেমি মবমরাধদীমের িমক্ত আরও বৃমদ্ধ পাওয়ার সুম�াে, অবকাি 

আমে, োিুষ ক্ষুধি — তা তারা বুঝমত পারমে। তাই এই লড়াইময়র প্রধাি িমক্ত 

বােপন্দীমের এবং সাধারণিামব মবমরাধদীমের  মিমচিহ্ন করাই তৃণেূলদী স্রোমসর 

লক্ষ্।

৯) দলদাঠস পয়রণত কঠরা

 প্রথমে পুমলমির স্াধদীিিামব কাজ করা বন্ধ করা হময়মে। তারপর েলোমস 

পমরণত করা হময়মে। এখি পুমলমির একাংি রূপান্মরত হময়মেি তৃণেূল 

কংমরেমসর প্রায় ক্দীতোমস।

 েুখ্ে্রেদী হওয়ার ে’ োমসর েমধ্ েেতা ব্ািামজবি বুমঝময় মেময়মেমলি মতমি 

পুমলমির কাজ বলমত কদী মবামঝি। ২০১১র ৬ িমিম্বর কলকাতায় িবািদীপুর 

থািায় ঢুমক পুমলিমক িামসময় অপরাধেূলক কামজ আটক েলদীয় কেবিদীমের 

োমড়ময় এমিমেমলি। ২০১৩সামলর ১২ই মেব্রুয়ামর মেি দুপুমর োমিবিিমরমচ 

তৃণেূল কংমরেস মিতা েহম্মে ইকবামলর ঘমিষ্ মসখ সুজামির গুমলমত মিহত 

হি পুমলি অমেসার তাপস মচৌধুরদী। ২০১৪-র ৩রা জুি। বদীরভূমের আউমলয়া 

রোমে মবাোর আঘামত গুরুতর জখে দুবরাজপুর থািার এস আই অমেত 

চক্বতবিদী। পমর তাঁর েৃতু্ হয়। খুমির ঘটিায় অি্তে অমি�ুক্ত তৃণেূমলর 

পঞ্াময়ত সমেমতর কেবিাধ্ক্ষ। এেি অমিক ঘটিা আমে। ২০১৪র ১৪ই 

িমিম্বর। আমলপুর থািায় আমলপুমর তৃণেূল কংমরেস মিতা প্রতাপ সাহার 

বামহিদীর হােলা, িাঙচুর। িময় পুমলিকেবিদীরা োইমলর আড়ামল, মটমবমলর 

তলায় লুমকময় পমড়ি। ম�মহতু আক্েণকারদীরা মেল তৃণেূমলর মিতা ও কেবিদী। 

এই ঘটিা হময় ওমে রামজ্ পুমলমির দুরবস্া এবং আইিিৃখিলার প্রমতক। 

 তারপর লাোতার পুমলি আক্ান্ হময়মে। পািাপামি চমলমে চাপ মেময় 

পুমলিকেবিদীমের প্রায় তৃণেূল কংমরেমসর কেবিদীমত পমরণত। পুমলি অমেসারমের 

হামত প্রভূত ক্ষেতা মেময়, সুম�াে সুমবধা মেময় বিংবে করা হময়মে। মতেিই 

একজি মেমলি মবমজমপ’র বতবিোি মিরেদী িারতদী মঘাষ। প্রকামি্, সিােমঞ্ 
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মতমি েেতা ব্ািামজবিমক ‘ো’ অমিমহত কমরমেমলি। ঝাড়রোে, পমচিে 

মেমেিদীপুমরর পুমলি সুপার থাকাকালদীি তার েত অিুসামর চলমতা তৃণেূল 

কংমরেস। মসই তার মবরুমদ্ধ উমেমেল একামধক অমিম�াে। পমর মবাঝাপড়ায় 

অসুমবধা হওয়ায় মতমি মবমজমপ’র আ্ময় চমল �াি।

 মিক্ষক, অধ্াপক, অমেসার, মচমকৎসকমের একাংিমকও প্রমলািমি, িয় 

মেমখময় বিংবেমত পমরণত করা হময়মে েত েি বেমর। �াঁরা তা োিমত চািমি 

তামের মহিস্া করা হময়মে বা েূমর বেমল করা হময়মে মকংবা অি্ রামজ্ চমল 

ম�মত বাধ্ করা হময়মে। ম�েি িা. ি্াোপে েড়াই। হাসপাতামল েুখ্ে্রেদী 

সপামরষে ঢুমক পমড়মেমলি। হাসপাতামলর িৃখিলা মবমনিত হমছে বলায় তাঁমক 

িামস্ মেওয়া হয়। �াবতদীয় প্রাপ্ আটমক মেওয়া হয়। পমর আোলমত সরকার 

মহমর �ায় তাঁর কামে। মকন্তু তাঁর প্রাপ্ মেয়মি। 

 রামজ্র মিল্দী, সামহমত্ক, চলমচ্রে মিল্দীমের জেমতও এই আঘাত এমসমে। 

টামলেঞ্জ চমল তৃণেূল কংমরেমসর ে্রেদীর িাইময়র েখলোমরমত। �ারা েেতা 

ব্ািামজবির েমঞ্ �ামবি িা, তামের কাজ পাওয়া কমেি হময় োঁমড়ময়মে। এক 

েেবন্ধ করা পমরমবি সোমজর সববিস্মর কাময়ে কমরমে তৃণেূল কংমরেমসর 

িাসি।

১০) য়শক্াঠক্ঠরে স্নরাজ্য:

 পমচিেবমঙ্গর ঐমতহ্ মেল মিক্ষা মক্ষমরে স্ামধকার। মবশ্মবে্ালয়গুমলর স্িাসি 

মেল অমধকার। �ার োধ্মে োরে, মিক্ষক, অধ্াপক, মিক্ষাকেবিদীমের েতােমতর 

মিমত্তমত পমরচামলত মিক্ষা প্রমতষ্াি হময় উমেমেল েণতম্রের পােিালা। 

োরেোরেদীরা েণত্রে সম্পমকবি মিক্ষা মপত প্রমতষ্ামি োঁমড়ময়, প্রত্ক্ষ অমিজ্তায়। 

মবশ্মবে্ালয়, কমলজ, স্কুলগুমল মিয়মের েমধ্ োঁমড়ময়ও স্াধদীি উমে্াে মিমত 

পারমতা। েেতা ব্ািামজবির িাসি তা মিমঙ মেময়মে।

 ২০১৫’র েত ৩০মি এমপ্রল রামজ্র মিক্ষাে্রেদী পাথবি চমট্টাপাধ্ায় 

মবশ্মবে্ালয়গুমলর স্িাসমি হস্মক্ষপ প্রসমঙ্গ বমলি, ‘‘একমিা বার স্ামধকামর 

হাত মেব। োইমিটা মতা আমেই মেই।’’ োমি, মিয়েিদীমত িয়, তৃণেূল কংমরেমসর 

েলদীয় েমজবিই মিয়েপদ্ধমত। তৃণেূল কংমরেমসর োপমট সমর ম�মত হময়মে এমকর 
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পর এক মবশ্মবে্ালময়র উপাচা�বিমক। কমলমজর োরে সংসে তেিে কমর 

তৃণেূল কংমরেমসর দুষ্কৃতদীমের হামত তুমল মেওয়া হময়মে। সরকামরর অপিাসি, 

কমলমজ হাঙ্গাো, মিক্ষাঙ্গমি পড়ামিািার পমরমবমির েত োমবমত আমন্ালি 

করমত মেময় পুমলিদী মহোজমত িহদীে হমত হময়মে কেমরি সুেদীপ্ গুপ্। 

তৃণেূল কংমরেমসর দুষ্কৃতদীমের হােলায় িহদীে হময়মেি সাইেউমদেি মোলিা। 

েত সামড় ি’ বেমর রামজ্ িহদীে হময়মেি ৮জি বােপন্দী োরে আমন্ালমির 

কেবিদী। আহত হময়মেি অমিক োরেকেবিদী। অমিক োরে আমন্ালমির কেবিদীমক 

কমলমজ ঢুকমত মেওয়া হয়মি। প্রভূত ক্ষমত হময়মে তাঁমের মিক্ষার। মটাকার্মক, 

মজারজবরেমস্ পরদীক্ষার প্রশ্ন পরে োঁস হময় উমেমে স্ািামবক ঘটিা। ২০১৮’র 

৩০মি জুলাই। কমলমজ িমতবির জি্ টাকা মতালার ঘটিামক মবধািসিায় 

‘দু’একমট মবমক্ষপ্ ঘটিা’ বমল  অমিমহত কমরমেমলি মিক্ষাে্রেদী পাথবি চ্াটামজবি। 

এেিমক মেমিয়ামক মোষামরাপ কমর তারাই ‘অমিিাবকমের মবভ্ান্ কমরমে’ 

বমলও েন্ব্ কমরমেি মতমি। কমলমজ িমতবির জি্ মতালাবামজর ঘটিা মিময় 

মবধািসিায় আমলাচিার োমব কমরমেমলি মবমরাধদী মবধায়করা। মকন্তু মসই 

আমলাচিার অিুেমত মেমলমি। মিক্ষাে্রেদীমক মবমরাধদীরা প্রশ্ন করমত চাইমল 

তারও অিুেমত মেমলমি। অথচ কমলমজ িমতবি মিময় দুিবিদীমতর মবষয়মট এেি 

প�বিাময় মপৌঁমেমেল ম� মলাক মেখামিার জি্ হমলও স্য়ং েুখ্ে্রেদীমক েুমট 

ম�মত হময়মেল তাঁর বামড় সংলগ্ন একমট কমলমজ। পুমলি কমেিিারমকও ম�মত 

হময়মেল। ওখামিই েল্ মিষ। তারপর �থারদীমত চলমত থামক তৃণেূলদী রাজ। 

এেি পমরমস্মত অতদীমত কখিও মেখা �ায়মি কমলমজ িমতবি মিময়।

 এই অবস্া সােমরেকিামব মিক্ষার ক্ষমত কমরমে। অমধকার হারামিা মিক্ষা 

প্রমতষ্ািগুমলর ম� অমবমছেে্ অংিরা প্রমতষ্ািমটমক মিমজর বমল েমি করমতা, 

তাঁরা হমতাে্ে হময়মে। কথা বলার, েতােত মেওয়ার সুম�াে হামরময়মে। 

হামরময়মে উৎসাহ।

১১) য়নয়্রিয় সংখ্যালঘু, মানিায়ধকার, ময়�লা কয়মশন

 মবমিন্ন কমেিি ততমর করা হময়মেল বােফ্রন্ট সরকামরর সেময়। সংখ্ালঘু 

কমেিি, োিবামধকার কমেিি, মলাকায়ুক্ত, েমহলা কমেিি ইত্ামে। এগুমল 

ততমর করার েূল উমদেি্ মেল, মিববিামচত সরকারমক মবমিন্ন অমিম�াে সম্পমকবি 

সতকবি করা, ব্বস্া মিমত পরােিবি মেওয়া। এই স্াধদীি, স্য়ংিামসত কমেিিগুমল 



26

মেল সরকামরর মচাখ, কামির েত। েত েি বেমর এগুমলমক মি্রিদীয় কমরমেি 

েেতা ব্ািামজবি। প্রমতমটমক মিমজর তালুবন্দী কমরমেি। ক্ষমত হময়মে োিুমষর 

এবং েণতম্রের। 

 প্রমতমট মজলায় ওেবািসে্াি থাকার কথা। একমিা মেমির প্রকমল্ আমথবিক 

মবষময় িজরোমরর জি্। রামজ্ মিই। কারি — েেতা ব্ািামজবি চািমি এেি 

মকািও পে �া েমলর মস্ছেচার, চুমর আটকামত পামর। 

 এমট একমট িেুিা োরে। 

 বােফ্রন্ট সরকার মলাকায়ুক্ত েেি কমরমেল রামজ্। ততমর হময়মেল আইি। মসই 

আইি বেমল মেময়মেল েেতা ব্ািামজবির সরকার। মেিমট মেল ২০১৮’র ২৬ 

জুলাই। েেতা ব্ািামজবি কদী পাি কমরময়মেমলি? েুখ্ে্রেদীর মবরুমদ্ধ দুিবিদীমতর 

অমিম�াে আিার অমধকার মকমড় মিময়মেমলি েেতা ব্ািামজবি। মসমেি তৃণেূল 

সরকার মবধািসিায় মপি কমরমেল মলাকায়ুক্ত সংমিাধিদী মবল। মসমেি মবমলর 

পমক্ষ েেতা ব্ািামজবি বমলমেমলি, ‘‘আমে মটামটা পামটবি িই। আোমের মিজস্ 

েতােত আমে। মসই অিু�ায়দী আেরা আইি সংমিাধি কমর মিমছে। কাল 

আপিামের মেজমরমট এমল (মবধািসিায়) তখি আপিারা আইি সংমিাধি 

কমর মিমবি।’’

কদী েম্ভ! 

মকন্তু মকি? কারণ মসমেিই ওই মবমলর সাহাম�্ ম� মকািও দুিবিদীমতর অমিম�ামের 

আওতা মথমক মিমজমক সমরময় মিময়মেমলি ‘সততার প্রতদীক’ েেতা ব্ািামজবি! 

এর আমে ২০০৩-এ বােফ্রন্ট সরকার মলাকায়ুক্ত আইি ততমর কমরমেল। মসই 

আইমি েুখ্ে্রেদী সহ ম� মকািও ে্রেদী, মবধায়মকর মবরুমদ্ধ দুিবিদীমতর অমিম�াে 

তেমন্র অমধকার মেওয়া হময়মেল স্াধদীি মলাকায়ুক্তমক। মখাে েুখ্ে্রেদীর 

মবরুমদ্ধ মলাকায়ুমক্ত অমিম�াে জািামিার সুম�াে রেহমণর মচষ্া কমরমেল 

বােফ্রন্ট। তাোড়া রামজ্র প্রমত্ক ে্রেদী মলাকায়ুমক্তর আওতায় মেমলি। 

মবধায়করাও মেমলি এর আওতায়। এখামিই মিষ িয়। প্রমতমট  কমপবিামরিমির 

মেয়র, মিপুমট মেয়রসহ কাউমসিলাররা, মপৌরসিাগুমলর মচয়ারে্াি, িাইস 
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মচয়ারে্ািসহ মিববিামচত প্রমতমিমধরা, মজলা পমরষমের সিামধপমত, সহকামর 

সিামধপমতসহ মিববিামচত সব সেস্, পঞ্াময়ত সমেমতর সিাপমত, সহ 

সিাপমতসহ সব মিববিামচত সেস্, পঞ্াময়মতর প্রধাি, উপপ্রধািসহ প্রমত্ক 

মিববিামচত সেস্ মলাকায়ুমক্তর আওতায় মেমলি। এেিমক সেবায়গুমলর 

সেস্রা, মবশ্মবে্ালময়র েিমিবিং বমির মিববিামচত সেস্রাও মেমলি এই আইমির 

আওতায়। কারা অমিম�াে করমত পারমতি মলাকায়ুমক্ত? সরাসমর রামজ্র ম� 

মকািও বসবাসকারদী দুিবিদীমতর অমিম�াে আিমত পারমতি মিববিামচত সেস্মের 

মবরুমদ্ধ। িবািদী িবমির মতি তলায় মলাকায়ুমক্তর কা�বিালায়ও েমড় উমেমেল। 

সরকামরর পক্ষ মথমক পমরকাোমোর বমন্াবস্ করা হময়মেল। এই সংক্ান্ 

আইমি স্পষ্ জািামিা হময়মেল মিমেবিষ্ অমিম�ামের মিমত্তমত মলাকায়ুক্ত মিমজ 

স্াধদীি তেন্ করমব, মরমপাটবি মপি করমব। মলাকায়ুক্ত ম� কারও কামে মকািও 

অমিম�ামের তেমন্ প্রোণ মপমির মিমেবিি মেমত পারমতা। তেমন্ অমি�ুক্তর 

মবরুমদ্ধ প্রোণ মপমল মলাকায়ুক্ত সংমলিষ্ জায়োয় মসই মরমপাটবি মেমত পারমতা।

বােফ্রন্ট সরকামরর ে্রেদী মকংবা বােফ্রমন্টর মবধায়কমের িয় মেল িা মকািও। 

কারণ, দুিবিদীমত েুঁমত পামরমি মসই ‘৩৪ বের’মক। েেতা ব্ািামজবিও অমিক 

মচষ্া কমর বােফ্রন্ট সরকামরর মবরুমদ্ধ মকািও দুিবিদীমতর োইল মবর করমত 

পামরিমি— �মেও মতেিই করমবি বমল মতমি োমব কমরমেমলি েি বের 

আমে। 

উল্ মট কদী করমলি? ২০১৮’র জুলাইময় েেতা ব্ািামজবি মবধায়ক, ে্রেদী, 

েুখ্ে্রেদীর মবরুমদ্ধ দুিবিদীমতর অমিম�াে জািামিার জি্ োিুমষর মসই অমধকারই 

মকমড় মিমলি। তৃণেূল কংমরেমসর বেমল মেলা আইমি মতিমট মবষয় 

তাৎপ�বিপূণবি। প্রথেত, েুখ্ে্রেদীর মবরুমদ্ধ মকািও অমিম�ামের তেন্ মলাকায়ুক্ত 

করমত পারমব িা। মদ্বতদীয়ত, েুখ্ে্রেদীর মবরুমদ্ধ দুিবিদীমতর অমিম�ামের তেন্ 

মলাকায়ুক্ত তমবই করমত পারমব, �মে মবধািসিার দুই-তৃতদীয়াংি সেস্ তামত 

সম্মমত মেয়। তৃতদীয়ত, রাজ্ সরকার অিুেমত মেমল তমব মবধায়ক এবং অি্াি্ 

‘পাবমলক সামিবিন্ট’মের মবরুমদ্ধ তেন্ করা �ামব। 

মসমেি বােফ্রন্ট ও কংমরেমসর মবধায়করা এই আইি বেমলর তদীব্ প্রমতবাে 

কমরি। সংমিাধিদী জো মেি। মিাটাভুমট হয়। 
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মসমেি মবমজমপ’র তৎকালদীি পমরষেদীয় েলমিতা, েমলর রাজ্ সিাপমত মেলদীপ 

মঘাষ শুধু আমলাচিায় অংি মিি। মকন্তু মবমলর মবরুমদ্ধ মকািও সংমিাধিদী 

জো মেিমি, এেিমক বােফ্রন্ট ও কংমরেমসর আিা সংমিাধিদী প্রস্ামবর ওপমর 

মিাটাভুমটর সেয় মিাটও মেিমি।

েেতা ব্ািামজবি মতমি জািমতি অি্ায় পমথ মেোর টাকা কাোমছেমলি তাঁর 

েমলর অমিক মবধায়ক, ে্রেদী। মসই টাকা কামলা। তবু মতমি তা মজমিশুমি বমস 

মথমকমেি। তাঁমের আরও টাকা কাোমত মেময়মেি। তাঁমের �ামত োিুষ আইমি 

পমথ ধরমত িা পামরি, চ্ামলঞ্জও িা করমত পামরি, মসই রাস্া মবধািসিায় 

পমরষ্ার কমরমেি মক? েেতা ব্ািামজবি। আর মসমেি মসই োরাত্মক মবমলর 

মবরুমদ্ধ মিাট মেওয়া মথমক মিমজমক সমরময় মরমখমেল মক? মবমজমপ। মকি? 

কারণ, েলবেমলর মখলা হমব— তথাকমথত ‘সাংস্কৃমতক সংেেি’ আরএসএমসর 

েদীঘবিমেমির প্রচারক মেলদীপ মঘামষর তা ধারণায় মেল। তৃণেূল কংমরেস মেমড় 

মবমজমপ’মত �াঁরা �ামছেি, তাঁমের বড় অংমির মবরুমদ্ধ দুিবিদীমতর অমিম�াে 

আমে। মকাি িরসায় তারা প্রধািে্রেদীর েমল মিড়মেি? মকি তারা েমি 

করমেি— মবমজমপ’মত মেময়ও তৃণেূল কংমরেমসর েমতাই মেোর লুট করা সম্ভব? 

কারণ, দুিবিদীমতমত প্রামতষ্ামিক মিলমোহর লাোমিার উমে্াে মবমজমপমতই মেখা 

মেমে। অথচ মোেদী বমলমেমলি, ‘‘িা খাউঙ্গা, িা খামি দুঙ্গা’’! মোেদীর মিতৃমত্ব 

সরকার েেমির ৪৫োস পর িাকা হময়মে মলাকপাল সেস্ মিববিাচি কমেমটর 

তবেক। তাও মি্রিদীয় িমরন্দ্র মোেদীর জোিায়। 

এমট একমট উোহরণ। সংমবধাি সম্মত এেি প্রমতমট কমেিমির কা�বিকামরতা খববি 

হময়মে েেতা ব্ািামজবির িাসমি। ম�েি সংখ্ালঘু কমেিি। েমহলা কমেিি 

এবং সব মবক্ষমধবদ্ধ স্াধদীি সংস্া।  

বােফ্রন্ট সরকামরর সেয়কামল ততমর োিবামধকার কমেিি। মেমির েমধ্ প্রথে। 

অবসরপ্রাপ্ মবচারপমতরা মসই কমেিমির মচয়ারে্াি হমতি। মিরমপক্ষতা মেল 

এই কমেিমির তবমিষ্্। কমেিি অমিক ঘটিার স্তঃপ্রমণামেত তেন্ কমরমে। 

মরমপাটবি ততমর কমরমে। সুপামরি জো মেময়মে। বােফ্রন্ট সরকার তার মসংহিাে 

রেহণ কমরমে। মসই অিুসামর ব্বস্া মিময়মে। েেতা ব্ািামজবি সরকামর এমস 
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কমেিিমকও কুমক্ষেত করমলি। �খি মতমি সরকামর এমলি, তখি মকেুমেি 

কমেিমির মচয়ারে্াি মেমলি মবচারপমত অমিাক োঙ্গুমল। োঙ্গুমল মকেু 

সুপামরি কমরমেমলি সরকামরর কামে, উপ�ুক্ত পেমক্ষপ মিওয়ার জি্। তামত 

মরমে �াি েেতা ব্ািামজবি। মবধািসিার ৭৫ বের পূমতবি উপলমক্ষ্ আময়ামজত 

মসমেিামর েেতা ব্ািামজবি এই কমেিি সম্পমকবি তাঁর ধারিা স্পষ্ কমরি। 

২০১৪’র ১৩ আেস্ট মতমি বমলি,‘‘িাবলাে একটা মিরমপক্ষ মলাকমক মেময় 

কাজ করামবা। এখি মেখমে কদী মলমখ পাোমত হমব তাই জামি িা। এেিিামব 

মলখমে ম�ি মিমজমক মপ্রমসমিন্ট বা সুমপ্রে মকামটবির মবচারপমত েমি করমে।’’ 

শুধু তাই িয়, োিবামধকার কমেিি ঠঁমটা হময় মথমক সরকামরর আস্া অজবিি 

করমত িা পারায় েুখ্ে্রেদীর আমরা মক্ষাি প্রকাি কমর বমলমেি, ‘‘কমেিি বামড় 

োমড় মিময় বমস আমে। মকন্তু বারবার এমক্সমকউমটিমের (পুমলি ও প্রিাসমির 

অমেসারমের) মিমক পাোমছে, মেমি ২৪ ঘন্টার েমধ্ ১২ ঘন্টা বমসময় রাখমে। 

এিামব চলমল তাঁরা কাজ করমব কদী কমর? �ারা এসব করমে তাঁমের মিমজমের 

োয়বদ্ধতা আমে?’’ পমর রাজ্ সরকার মচয়ারে্াি পমে প্রথে বার একজি 

অবসরপ্রাপ্ আইমপএস অমেসারমক বসায়। তৃণেূল কংমরেমসর আেমল এই 

কমেিমির মকািও কা�বিকামরতাই মেল িা।

সোমজর সববিমক্ষমরে স্াধদীি েত প্রকামির সুম�ােমক প্রথে মেি মথমকই বন্ধ 

কমরমে তৃণেূল কংমরেমসর িাসি। েণত্রে ধ্ংস করার সব চক্ান্ েেতা 

ব্ািামজবি কমরমেি। একছেরে িাসমির মপেমি আমে কাময়েদী স্ামথবির পৃষ্মপাষণ 

করা এবং প্রধািত মেোর লুে মিমচিত করা এর একমট কারি। মদ্বতদীয় কারি 

— েণতম্রে মবশ্াসই কমরি িা েেতা ব্ািামজবি। েমলর মিতমরও তাই। মকন্তু 

পমচিেবমঙ্গর ঐমতহ্ েণতাম্রেক কাোমো। �ার অঙ্গ ক্ষেতার মবমকন্দ্রদীকরণ, 

োিুমষর অংিরেহমণর পঞ্াময়ত, মপৌরসিা। টাকা খরচ মথমক প্রকল্ বাস্বায়মির 

পমরকল্িা — োিুমষর েতােতই অরোমধকার মেল বােফ্রমন্টর সেয়কামল। 

রামজ্র পঞ্াময়ত, মপৌরসিা হময়মেল মেমি েমিল। আবার মবমরাধদীরাও মজলা 

পমরষে, পঞ্াময়ত সমেমত, মপৌরসিা পমরচালিা কমরমে অিায়ামস বােফ্রমন্টর 

সেয়কামল। তখি তারা মকািমেি বঞ্িার অমিম�াে করমত পামরমি। সরকামর 

কেবিচারদী মথমক সোমজর ম� মকািও প�বিাময় আমন্ালমির অমধকার মেল 

সহজাত। কেবিচারদীমের চাকমর হারামিার িয় মেমখময় ‘িাইস িি’ প্রময়াে শুরু 

হময়মে েেতা-িাসমি। আমন্ালি করমল েূমর রোসিোর কমর মেওয়া হময়মে 
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রদীমত — তৃণেূল কংমরেমসর আেমল। আমন্ালিরত োদ্রাসা মিক্ষকমের মটমি 

মহঁচমড় োমড়মত মতালা, আন্দীলিরত োরেমের লামেমপটা করা এই সেময়র 

মিোরুণ অত্াচামরর মিেবিিি।

অরেেমত েণতম্রের উপর মিিবিরিদীল। দুিবিদীমত, লুে আটকামিা মথমক সাম্প্রোময়ক 

িমক্তমক প্রমতহত করা — মিিবির করমে েণতম্রের পুিঃপ্রমতষ্ার উপর। উত্তর 

প্রমেিসহ মবমজমপ পমরচামলত রাজ্গুমলর মেমক তাকামল মবাঝা �ামছে কদী 

দুমববিষহ অবস্া মসখামি প্রমতবােদীমের, মবমরাধদীমের। মবমরামধতা সহ্ই কমর িা 

মবমজমপও, সোমলাচকমের উপর ঝাঁমপময় পমড়।

মবমজমপ’র পথও এক এবং োরাত্মক। মকািও সোমলাচিা, মবমরামধতা তারা 

সহ্ কমর িা। িয়ামেমলিমত কৃষক আমন্ালমির পমক্ষ �াঁরা অবস্াি মিময়মেি, 

তাঁমের র্ইটার অ্াকাউন্ট বন্ধ কমর মেওয়া হমলা — এমট একমট উোহরণ। 

তামের আমে ‘মরোল মব্মেি।’ অথবিাৎ মেসবুক, র্ইটারসহ মসমাসাল মেমিয়ায় 

মবমজমপ, সঙ্ঘ পমরবার মকংবা িমরন্দ্র মোেদীর মবরুমদ্ধ সোমলাচিা করমলই জঘি্ 

িাষায় আক্েি কমর মবমজমপ’র কেবিদীরা, আরএসএস’র বামহিদী। সোমলাচক 

েমহলামের ধষবিমণর হুেমক প�বিন্ মেওয়া হয়। িাহদীিবামে চলমেল মসএএ 

মবমরাধদী আমন্ালি। মকন্দ্রদীয় ে্রেদী অিুরাে োকুর স্য়ং ম্াোি মেমলি,‘মেি মকা 

েদোরও মকা/ মোমল োমরা িামলা মকা।’ ২০২০’র মেব্রুয়ামরমত িাহদীিবামের 

আমন্ালিকারদীমের উপর গুমল চালামলা প্রবল মহন্ুত্ববােদী কমপল গুজির। 

সংবােপমরের স্াধদীিতা, সোজকেবিদী, মিল্দীমের স্াধদীি েতপ্রকামির মকািও 

সুম�াে মবমজমপ মরয়াত কমর িা। একই পথ তৃণেূল কংমরেমসর — সবাইমক 

বিংবে হমত হমব। িাহমলই মহিস্ার মিকার হমত হমব। এক মিোরুণ োসমত্বর 

পমরমবি কাময়ে করমত চায় দুমট িমক্তই। 

তাই েণত্রে পুিরুদ্ধামর তৃণেূল কংমরেস আর মবমজমপ’মক 

পরাস্ করাই এক োরে োময়ত্ব এই সেময়।

  






