
“হিন্দু কিত ি্যায় রযাম িযামযারযা, 
মদুসলমযান ররহিমযানযা,
আপস রম র�যা লহে মযারযাত ি্যায়, 

মম্ম কই নযা জযানযা”
“আহি ররযাহি খযাহয়হগে, পর মহন্র 

ওয়হি বযানযাহয়হগে”।... পহে িহম্মযান্যা� 
‘বযানর রসনযা’ আর রহে, আ�হত 
রহের মত সযাজযাহনযা শীততযাপ 
হনয়হ্রিত িহয়যািযা গযাহেহত, লযালকৃষ্ণ 
আডবযাণী। ১৯৯১ সযাহলর আনন্ 
পিবি্মহনর [ডকদু হমন্টহর] ‘রযাম রক 
নযাম’ এহগহয় চহল বযাবরী মসহজ� 
িংহসর সত্ অনদুসন্যাহন, পহরকল্পনযা 
রেহক পহরণযাম পর্মন্ত। রযাহমর নযাম 
হনহত হগহয় রকযােযাও হক চযাপযা পহে 
রগহে ‘মযানদুষ’? আসহল রস হক চযায়? 
‘ররযাহি, কযাপেযা অউর মকযান’ নযা 
‘রবযাহলযা, হসয়যা অর রযামচন্দ্র হক জয়’ ? 
উত্তর রযামযায়হণ রযাহমর প্রহত সীতযার 

র্যাভ : “তদু হম আমযায় অরহশর ভহয় 
ত্যাগ করহল?”... হসই র্যাভহক 
উহচত হশ্যা হ�হত হবজয়যা রযাহজ 
হসহন্য়যার মন্তব্ হেল : “রকযানও রমহয় 
ইচ্যানদুসযাহর স্যামীর হচতযায় ঝযাঁপ হ�হত 
চযাইহল আহম বলযার রক?”... আজহকর 
উমযা ভযারতী, বসদুন্রযা রযাহজ-রযা রসই  
ট্র্যাহডশহনরই উত্তরসূহর। এিযাই 
রযামরযাজ্। 
“এত হকেদু িহয় রগল জনযাব, 

আর এখন আপনযারযা এসহেন 
হজজ্যাসযাবযা� করহত? আজ এমন 
পহরহথিহত ততহর িহয়হে রর রলযাহক 
আমযাহ�র সূরত অহদি র�খহত চযায় 
নযা”।... ‘রযাম রক নযাম’-এর সময় 
রপহরহয় সযাম্প্রহতককযাহল রযাজথিযাহন 
সগেীত হশল্পী আিহম� খযাহনর খদুন বযা 
ররযাহিগেযা স্মরণযাে্মী অনদুপ্রহবশ প্রসহগে 
রকন্দ্রীয় সরকযাহরর নঞে্মক মনভযাব 

রগরুয়যা হশহবহরর মদুসহলম হবহবেহষর 
র�্যাতক িহয় উহেহে। ঢযাকযা পহে 
রগহে সংখ্যালঘদু মদুসলমযান সমযাহজর 
রসই অহভমযান।  
রসহ�ন শুিদু িম্ম হবহবেষ হেল; আজ 

খযা�্যাভ্যাসও আক্রমহণর অহভমদুখ। 
‘গরু’ শদিহি আজ আতহকের উহরেক 
ঘিযায়। ২০১৫ সযাহল বযাহেহত 
রগযামযাংস রযাখযার ‘অহভহরযাগ’-এ উত্তর 
প্রহ�হশর �যা�রী অঞ্চহল আখলযাক 
নযাহমর এক মদুসলমযান মযানদুষহক 
নৃশংসভযাহব হপহিহয় খদুন কহর 
এক�ল ‘হিন্দুত্ববযা�ী’ �দু ষৃ্হত। এই 
ঘিনযাহক রকন্দ্র কহর েেযায় চযাঞ্চল্। 
পরবত্মীকযাহল, উত্তর প্রহ�হশর হবিযান 
সভযা হনব্মযাচহনর প্রচযাহর এহস হবহজহপ 
রনতযা অহমত শযাহ্ এই ঘিনযাহক 

ব্বিযার কহর সযাম্প্র�যাহয়ক উহত্তজনযা 
সৃহটির কহরন। হকন্তু ‘িযাম্যা’ শহদির 
িযাঁহসর ররযাল র�হশর বদুক রেহক 
িযাহরহয় রযাওয়যার কযারণ হক? বত্মমযাহন 
রকরল, পহচিমবগে, অরুণযাচল প্রহ�শ, 
হমহজযারযাম, হমঘযালয়, নযাগযাল্যান্ড, 
হরিপদুরযা এবং হসহকহম গরু জবযাই-এর 
উপর রকযানও রতযা হনহষিযাজ্যা রনই। 
হকন্তু উত্তর-পূব্ম অঞ্চহলর হবহজহপ 
শযাহসত বযা এনহডএ রজযাহির স�স্ 
পযাহি্মর বেযারযা পহরচযাহলত রযাজ্গুহল 
রগরুয়যা হশহবহরর কট্টর অবথিযাহনর 
হনহরহখ গরু জবযাইহয়র প্রহনে 
ব্যাহতক্রমী হসদ্যান্ত হনহয়হে। নইহল, 
এত আহে্মক বঞ্চনযার পহরও সরকযার 
রিকযাহনযাই রর �যায়! পশু িত্যা ররযাহির 
প্রহনে রযাজ্ সরকযারগুহলহক র�ওয়যা 

সংহবিযান প্র�ত্ত অহিকযাহরর বহল 
নযাহক হবহজহপ শযাহসত রযাজ্গুহলহত 
গরু জবযাই হনহষদ্ করযা িহয়হে। 
হকন্তু আইনত, ভযারত রেহক গরু, 
রমযাষ বযা েযাগহলর িযাে েযােযা মযাংস 
রপ্যাহনর অহিকযার রহয়হে। তযােযােযা, 
ভযারহত গরুর রচহয় রমযাহষর মযাংস 
খযাওয়যার চলই রবহশ। ২০১২ সযাহল, 
ভযারত ৩.৬৪৩ রমহট্রক িন হবফ 
(রযার মহি্ গরুর রেহক রমযাহষর 
মযাংহসর উপহথিহতই রবহশ) উৎপন্ন 
কহর, রযার মহি্ ১.৬৮০ রমহট্রক িন 
রপ্যাহন করযা িয়। এখন প্রনে িহচ্ 
রকবল গরুর উপর �র� র�হখহয় 
রকন পশুহপ্রমীকূল ্যান্ত িহচ্? আর 
রপ্যাহনহত র�যাষ রনই, হকনই বযা রত 
র�যাষ জবযাইহয়? 

�যাম: ২ িযাকযা

রমিনতী মযানদুহষর রযাজননহতক পহরিকযা

‘রযাম রক নযাম’: ২৭ বের রপহরহয়
সদুহমত রঘযাষ

২০১৪ সযাহলর রলযাকসভযা হনব্মযাচহন 
হবহজহপ’র উত্যান রর ভযারতবহষ্মর 
রযাজননহতক রপ্র্যাপহি এক ব্যাপক 
ও হবসৃ্ত পহরবত্মন ঘহিহয়হে, হগযা-
র্কহ�র �যাপযা�যাহপ রেহক প্রকযাশ্ 
‘ইসলযাম হবহবেষ’, সংখ্যালঘদু হনপীেন 
রেহক উগ্র সমরবযা�, হনযািবন্ী রেহক 
হজএসহি মযারফৎ, গত সযাহে হতন বেহর 
তযা সমূ্ণ্ম স্পটি এবং স্চ্ িহয় উহেহে। 
এরযাবৎ কযাল গণমযাি্ম তযা রস হলহখত 

রিযাক বযা �ৃশ্ত, আে্ম-সযামযাহজক ও 
রযাজননহতক পহরহথিহত এবং প্রচযাহরর বেযারযা 
প্রভযাহবত িহলও (রযাহ্রের ‘ইহডওলহজকযাল 
অ্যাপযাহরিযাস’ হিহসহব কযাজ কহর), নয়যা-
উ�যারবযা�ী হবশ্যায়হনর রদুহগ কহপ্মযাহরি 
হমহডয়যা হনহজই এমনহক আে্ম-সযামযাহজক 
ও রযাজননহতক রপ্র্যাপিহক প্রভযাহবত 
করহত শুরু কহরহে — হমহডয়যা  
িযাউসগুহলযার রশয়যাহরর উহেহত বযাজযাহর, 
তহে্র হবশ্যায়ন ও তযাহক রকন্দ্র কহর 
ভহবষ্ত হনভ্মর ফযািকযাবযাহজর এই রদুহগ 
রযা িওয়যািযা খদুব স্যাভযাহবক! তযাই ‘বযাম-
কংহগ্রস রজযাি’ রিযাক বযা ‘হবহজহপ-
হবহরযািী মিযাহজযাি,’ সব র্হরিই 
রকযােযাও (ররমন এরযাহজ্) ‘তৃণমূল 
বনযাম বযাকীরযা’ আর রকযােযাও ‘হবহজহপ 

বনযাম বযাকী সবযাই’ — এই প্রচযার 
মযারফৎ হমহডয়যাগুহলযা ঘদুহলহয় হ�হত চযায় 
ররেণী-সংগ্রযাহমর রমৌহলক প্রনেহক, এবং 
পহরকহল্পতভযাহব ্ হত করহত চযায় রেহমক 
ররেণীর রযাজননহতক আহন্যালনহক, 
কহমউহনটি পযাহি্মগুহলযাহক হবপহে চযালনযা 
করযার ল্্ হনহয়, হরেণীসংগ্রযাহমর 
থিযাহন সংস�ীয় সংগ্রযামহক প্রহতথিযাহপত 
ক’হর তযারযা কদু হেহয় রনয় বদুহজ্মযায়যাহ�র 
মিযাঘ্ম্ভযাতযা।
উগ্র-হিন্দুত্ববযা�ী আরএসএস’-

এর রযাজননহতক ‘উইং’ হবহজহপ রর 
একহি বব্মর রযাজননহতক শহতি তযা 
হনহয় হবেমহতর জযায়গযা রনই এবং তযা 
রনই রকবলমযারি তযার ‘হিন্দুত্ববযা�ী’ 
আগ্রযাসহনর জন্ই নয়, বরং এমনহক 
চরম কতৃ্মত্ববযা�ী অে্মননহতক হনহপেষন 
চযাহপহয় র�ওয়যার জন্, নয়যা-উ�যারবযাহ�র 
রদুহগ চরম অে্মননহতক সংকহি পহে 
হফনযান্স পদু ঁহজর উগ্র কতৃ্মত্বহক প্রহতষ্যা 
করযার জন্ — হবমদুরেযায়ন ও হজএসহি 
রযার জ্বলন্ত উ�যািরণ। হবহজহপ ও তযার 
র�যাসর আরএসএস-এর রযাজনীহতর 
এই রজযােযা হবপহ�র সযামহন, কযার্মত 
‘হকংকত্মব্হবমূঢ়’ বযাহমরযা রখন কংহগ্রস 
সি সমস্ আঞ্চহলক �হলর সযাহে 
রযাজননহতক সমহঝযাতযার লযাইন নযামযাহচ্ন 
‘কতৃ্মত্ববযা�ী সযাম্প্র�যাহয়ক’ রযাজনীহতহক 

রুখহত, হেক তযার হবপরীহত �যাঁহেহয় 
আমযারযা রখযালসযা কহর হ�হত চযাই রর, 
কংহগ্রস সি এই আঞ্চহলক �লগুহলযার 
অগণতযাহ্রিক, �দুন্মীহতগ্রস্ শযাসন-ব্বথিযাই 
হকভযাহব জনগণহক হচরতযার জহলর মহতযা 
হবহজহপ-র এই ‘কতৃ্মত্ববযা�ী সযাম্প্র�যাহয়ক’ 
রযাজনীহতহক হগলহত িহচ্। 

।। ১ ।।
‘পহরবযারত্রি’! হক সযামযাহজক কীই বযা 

রযাজননহতক, ভযারতবহষ্মর ভূখযা-নযাগেযা 
রমিনতী জনতযাহক ঐহতিযাহসকভযাহব 
রশযাষহনর জযাঁতযাকহল হপহষহে 
পহরবযারতযাহ্রিকতযা। এক�ম রযাজতহ্রির 
রদুহগর পহরবযারহকহন্দ্রক রযাজ্যাহভহষক 
রেহক শুরু কহর, সযামন্ততহ্রির আমহলর 
জহম�যারী প্রেযা সমস্িযাই রমিনতী 
জনগহণর উপর মদুহটিহময় হকেদু পহরবযাহরর 
‘রশযাষন’-এর একহচহিয়যা অহিকযাহরর 
ইহতিযাস। আমযাহ�র র�হশর কযাস্ট প্রেযা 
রযা প্রযাচীন বণ্মযারেম প্রেযারই আিদুহনক 
ভযাস্মন, তযা-ও হিঁহক আহে পহরবযাহরর 
উপর, বংশযানদুক্রহমক আে্ম-সযামযাহজক 
কতৃ্মহত্বর িম্মীয়-সযামযাহজক পন্যা েযােযা তযা 
আর হকেদুই নয়। 
র�শী-হবহ�শী বৃিৎ পদু ঁহজপহত-

জহম�যারহ�র হবশ্স্ এই �দুই প্রিযান 
�ল েযােযাও র�হশর উত্তর রেহক 
�হ্হন রর হবপদুল সংখ্ক আঞ্চহলক 

রযাজননহতক �ল রহয়হে, তযারযাও হকন্তু 
এই ‘পহরবযারবযা�’-হকই গ্রিন কহরহে 
এবং তযা কহরহে জযাতীয় স্হর তযাহ�র 
�দুই বৃিৎ সংস্করহণরই সমযানদুপযাহত, 
রকবল গুণগত হ�ক রেহক কংহগ্রস বযা 
সঙ্ঘপহরবযাহরর রচহয় আরও অহনক 
রবশী নগ্নভযাহব; অহনক রবশী খদুল্লমখদুল্লযা 
এহ�র পহরবযারত্রি। ল্্নীয় হবষয় রর, 
র�হশর হবহভন্ন আঞ্চহলক �লগুহলযাহক 
আমরযা রত নযা তযাহ�র পযাহি্মর নযাহম হচহন, 
তযার চযাইহতও রবশী কহর হচহন তযাহ�র 
প্রিযান রনতযার নযাহম —্ক ‘মযায়যাবতী’-
‘মদুলযায়ম’-‘লযালদু ’-‘নীহতশ’-‘জয়লহলতযা’-
‘করুনযাহনহি’-‘মমতযা’-‘হকজরী’ এগুহলযাই 
পযাহি্ম পহরহচহত হিহসহব কযাজ কহর 
আমজনতযার মদুহখ মদুহখ। 
প্রেমত, ভযারতবহষ্মর এই সমস্ 

রযাজননহতক �লগুহলযা আসহল 
ব্হতিহকহন্দ্রক পযাহি্ম, নযামহভহত্তক 
পহরহচহত রযার সবহচহয় বে প্রমযান। 
�হ্নপন্ী পযাহি্মহত ব্হতির ‘ব্হতিস্ত্তযা’ 
ররহিতদু  হনয়হ্রিত িয় তযার পহরবযার 
মযারফৎ, পহরবযারহক হভহত্ত কহরই, তযাই 
এই সমস্ পযাহি্ম গুহলযায় প্রেহম ব্হতি ও 
তযারপর তযার পহরবযারই প্রিযান হনয়্রিক 
ও পহরচযালক িহয় ওহে। ব্হতির 
‘ব্হতি-হলগ্যাহস’ রক এখযাহন বিন কহর 
পহরবযার। 

মিযাহজযাহির ত�ন্: হবহজহপ হবহরযািী ঐক্ প্রসহগে
অহররি বসদু

...এরপর ২-এর পযাতযায়

...এরপর ৬-এর পযাতযায়
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...এসের পাতার পর
সেজন্যই বঙ্গসদসে মমতা বস্াপাধ্যাসের ব্যডতিনাসম 

পডরডিত তৃণমূসলর স�াগ্য উত্তরাডধোরী সে, সে প্রসনে 
ডবতসেকের মুসখ প্রথসম সোণঠাো ও পসর এমনডে েসর 
স�সত হে দসলর প্রডতষ্াতা েদে্য মুেুলসেও (�ডদও বা 
তাঁর অপোরসণর োরণগুসলা তঁার এবং তঁার প্রাতিন ও 
বতকেমান দসলর েদ�কে রাজনীডতর ডনডরসখ আরও গভীর ও 
ব্যাপ্ত), �খন পডরবারতাড্রিেতার সমৌডলে নীডত ‘স�াগ্যতম’ 
ডহসেসব সবসে ডনসত িাে বস্্যাপাধ্যাে পডরবাসরর েন্ান 
অডভসেেসে। মমতার ‘ব্যডতি-রাজনীডত’-র অন্যতম 
প্রমান হল ’১৬-এর ডবধানেভা ডনবকোিসন তাঁর সেই 
ডবখ্যাত উডতি স�, ডবডভন্ন সেস্রে স�-ই প্রাথকেী সহান না 
সেন, সভাট সদওোর সবলাে জনগন স�ন তাঁসেই প্রাথকেী 
েল্পনা েসর তৃণমূলসে সবসে সনন। 
পডরবারতাড্রিে ‘স�াগ্যতা’র েবিাইসত বস�া দৃষ্ান্ 

রসেসে ডবহার এবং উত্তরপ্রসদসে �থাক্রসম লালু প্রোসদর 
আর.সজ.ডি ও মুলােসমর েমাজবাদী পাডটকেসত। গত েুড� 
বের ধসর আর.সজ.ডি’র েুডপ্রসমা ডহসেসব এেইোসথ 
দসলর সিোরম্যান ও সপ্রডেসিসটের পসদ সথসেসেন লালু। 
উত্তরপ্রসদসে েমাজবাদী পাডটকে �াদব পডরবাসরর নাসমই 
ো�কেত িসল। মুলােম ডেং �াদব, তাঁর পুত্র অডখসলে, ভাই 
ডেবপাল ও খু�তুসতা ভাই রামসগাপাল এই িারজনই এই 
পাডটকের প্রধান িার স্তম্ভ। 
ডবিতীেত, ভারতবসেকের পডরবার-সেড্রেে রাজনীডতর 

পডথেৃৎ ডহসেসব অবে্যই উসঠ আসে েংসরেসের নাম, 
�াঁসদর ভা�া েরা প্রিারসেরা, সনসহরু-গান্ী পডরবাসরর 
জন্যই সদে স্াধীন হসেসে এমন দাবী েরসতও ডপেপা 
হন না, িকু্-লজ্ার েমস্তটুেু ডবেজকেন ডদসে।  
ডবহাসর লালু প্রোদ �াদসবর রাষ্টীে জনতা দল বা 

নীডতে েুমাসরর জনতা দল (ইউনাইসটি) ততরী হে 
১৯৮৮ োসল ততরী হওো ‘জনতা দল’ সভসঙ্গ, �া ডেল 
জাতীে েংসরেসের সোনঠাো সনতা জেপ্রোে নারােসনর 
অনুগামীসদর হাসত গ�া। 
োম্প্রডতে েমসে জেলডলতার মৃতু্যর পর শুধু 

মুখ্যম্রিীসবের জন্য স� ঘৃণ্য েংঘেকে সোটকে-োোডর-সজল-
হাজত ডেেুই বাডে রাসখডন তাও এে জলন্ উদাহরণ। 
আঞ্চডলে পাডটকেগুসলার  পডরবারতস্রির োসথ েংসরেেী 

পডরবারতস্রির ফারাে এখাসনই স�, প্রথমডটর সক্সত্র 
স�খাসন ‘অগণতাড্রিে এেনােেত্রি’-ই েবকেজনস্ীেৃত 
হে, সেখাসন ‘সমডে গণতাড্রিে েংগঠন’-এর মুসখাে পসর 
সবঁসি থােসত হে ডবিতীেডটসে। 

।। ২ ।।
দুনকেীডতর োসথ বুসজকোো পাডটকেগুসলার েম্পেকে েুডবডদত। 

পূসবকে উডলিডখত আঞ্চডলে দলগুসলার েথাই �ডদ ধসর ডনই, 
তাহসল সদখা �াসছে স�, এই মুহুসতকে ডবসজডপ ও েংসরেসের 
মত বৃহৎ বুসজকোো পাডটকেগুসলার তুলনাে দুনকেীডতসত সোনও 
অংসেই তারা েম �াে না। 
১০০ সোডট টাোর সফািার দুনকেীডতসত সদােী োব্যস্ত 

হসে নসের দেসে দীঘকেডদন সজল সখসটডেসলন তৎোলীন 
ডবহাসরর মুখ্যম্রিী লালুপ্রোদ �াদব। তাঁর পুত্র সতজস্ী-ও 
েম্পডত্ত েংক্রান্ দুনকেীডতর দাসে ডেডবআই ও ইডি-র 
সজরার েবসল পস�সেন।  
 ১৯৯৬ োসল ডবধানেভা ডনবকোিসন এ.আই.ডি.এম.সে 

সহসর �াওোর পর, নবগডঠত ডি.এম.সে েরোসরর পক্্য 
সথসে জেলডলতার ডবরুসধে তাঁর ডবপুল পডরমাসনর েডঞ্চত 
েম্পডত্তসে সে্রে ে’সর দুনকেীডতর অডভস�াগ আনা হে। 
তাডমলনা�ুর ডি.এম.সে সনতা েরুণাডনডধর পুত্র 

স্তাডলসনর রাজননডতে উত্ানসে ডঘসর স্জনসপােসনর 
অডভস�াগ সতা আসেই, পাোপাডে ডবডবধ দুনকেীডতর 
অডভস�াগও রসেসে তাঁর ডবরুসধেও। টু-ডজ সেসলঙ্াডরসত 
তাঁর েন্যা ও বতকেমান রাজ্যেভা োংেদ োডনসমাডজ 
এবং তাঁর স্তী দোলু, প্রাতিন সটডলেম ম্রিী এ.রাজার 
েহস�াডগতাে ‘েলাইগ্নর ডটডভ’-সত ঘুরপসথ প্রাে ৩৬.২ 
ডমডলওন মাডেকেন িলার িালান েসরন, স� ি্যাসনসল দোলু 
ও োডনসমাডজর সটেসের পডরমান �থাক্রসম ৬০% ও 
২০%! ২০১২ োসল জসেটে পালকোসমটোডর েডমডটসে ই.ডি 
জানাে স�, তাসদর োসে োডনসমাডজ ও দোলু সদােী 
োব্যস্ত েরার মত �সথষ্ প্রমান রসেসে। 
অডখসলসের মুখ্যম্রিীসবে েমাজবাদী পাডটকের ক্মতাে 

থাোর েমে উত্তরপ্রসদসে সগামতী ডরভার সপ্রাস�সটে 
৫০ সোডট টাোরও সবেী দুনকেীডত হসেসে। ১২০০ সোডট 
টাোর রাজ্য েরোসরর মাডলোনাধীন এেডট ‘োত তারা’ 
সরেসির বাড� অডখসলে ১৫ বেসরর জন্য ডলজ সদন তাঁর 
পডরডিত এে ব্যবোেী বনু্সে মাত্র ৩ সোডট ১৫ লক্ 
টাো বাডেকেে ভা�াে। 
ওড�োে ডবজু জনতা দসলর ডবরুসধে প্রধান অডভস�াগই 

হল ডিটফান্ড দুনকেীডতসে সে্রে ে’সর দসলর তহডবসল 
ডবপুল পডরমাসন অথকে েডঞ্চত েরা। ২০১৪ ডবধানেভা 
ডনবকোিসন েুভাে মহাপাত্র নাসম জননে আর.ডট.আই 
অ্যাডটেডভটে ডব.সজ.ডি’র তহডবল েংক্রান্ অথকেননডতে 
ডহসেব ডনসেসের ব্যাখা সিসে মামলা েসরন, �ার 
ডভডত্তসত এবের ওড�ো হাইসোটকে ইসলেেন েডমেসনর 
োসে এেডট সনাডটে জারী েসরসে, দাডখল হওো আর.ডট.

আই মামলাডটর ডভডত্তসত 
�সথাপ�ুতি তদন্ েরার 
জন্য। ২০০৯-র ডবধানেভা 
ডনবকোিসন, খডন মাডফোসদর 
সথসে ডবপুল পডরমাসন 
অথকে আসে ডবসজডির পাডটকে 

তহডবসল। 
ডবহাসর নীডতে েুমার েরোসরর ডবরুসধে ১১,৪১২ সোডট 

টাোর দুনকেীডতর অডভস�াগ রসেসে মূলত ২০০২-০৮-এর 
মসধ্য এমএনসরগা এবং জলেম্পদ, মানবেম্পদ, স্াস্্য 
ও অথকে ডবভাসগর ডবডভন্ন অথকেননডতে অস্ছেতাসে ডঘসর। 
েম্প্রডত উসঠ এসেসে ভাগলপুসরর এেডট এনডজও-সত 
গত দে বেসরর সবেী েমে ধসর প্রাে ৭০০ সোডট 
টাোরও সবেী েরোরী টাো ডবডভন্নভাসব িালান েরা 
হসেসে! আিমো ডবসজডপ-ডবসরাধী ‘মহাগঠবন্ন’ 
সভসঙ্গ, নীডতসের এন.ডি.এ-সে েমথকেন েরার মসধ্য 
স� ‘ডেডবআই-জুজু’-র ভসে ডপঠ বাঁিাসনার মহা েত্য-ই 
লুডেসে আসে তা ডনঃেস্সহই বলা �াে! 
অন্যডদসে পডচিমবসঙ্গ তৃণমূসলর সনতৃসবে ডিটফাণ্ড 

দুনকেীডতসত সরেিকে েংখ্যে মানুসের টাো গাসেসব মুখ্য 
ভূডমো ডনসেসেন মমতা বস্্যাপাধ্যাসের ম্রিীেভার 
েদে্য, তৃণমূসলর োংেদ-ডবধােে এবং দসলর ডবডভন্ন 
উচ্চপদস্ সনতারা। ডহসেব বলসে স� োরদা ডিটফাণ্ড 
সেসলঙ্ারীসত সমাট দুনকেীডত ডেল টাোর অসঙ্ ৪০০-৬০০ 
সোডট, �ার সগাটাটাই এসেডেল প্রধানত রাসজ্যর এোন্ 
গরীব অংসের মানুসের পসেট সথসে। এই সেসলঙ্ারীর 
অন্যত্তম োরীগর রাসজ্যর প্রাতিন পডরবহন-ম্রিী মদন 
ডমত্র দুনকেীডতর দাসে সজলও খাটসলন দীঘকেডদন! ডেডবআই-
এর জুজু তা�া েসর সব�াসছে তৃণমূসলর সনতা েুদীপ 
সথসে সোভন েবার ডপেসনই। তা�া সখসে মুেুল 
তৃণমূল সথসে “ভ্যাডনস্” হসে “সোনার সেলিা” খুঁসজ 
সপসত ডবসজডপসত। সরাজভ্যাডল ডিটফাণ্ড োসণ্ড (৪০,০০০ 
সোডট টাোর স্্যাম) তৃণমূসলর েুখ্যাত অডভসনতা-োংেদ 
তাপে পাল-ও হাজসত ডেসলন অসনেডদন। অডত েম্প্রডত 
মমতার ভাইসপা তৃণমূল োংেদ অডভসেে বস্্যাপাধ্যাে 
জড�সে পস�সেন ‘ডবশ্ব বাংলা’-োসণ্ড।  
নব্বইসের দেে সথসে ভারসত সঘাডেত ভাসব নো-

উদারবাসদর প্রসবে, অথকেনীডতর িডরসত্র স� মূলগত 
পডরবতকেন ঘডটসেডেল, তা দুনকেীডতসে বাড�সে সতাসল 
লাগামো�া ভাসব। নো-উদারবাসদর োসথ দুনকেীডতর 
এই েম্পেকেসে সবাঝার জন্য আমরা প্রথসম সদসখ সনব 
সদসের প্রধান প্রধান দুনকেীডতগুসলা েংখ্যার ডদে সথসে ডে 
পডরমান সবস�সে, ো�কেত প্রাে এক্সসপাসননডেোডল, এই 
নো-উদারবাসদর �ুসগ। 
এই দুনকেীডতর ডবোে ঘসট নোউদারবাসদর �ুসগ প্রথমত, 

বস�া বস�া এেসিডটোগুসলার স্াসথকে ও ডবিতীেত, বুসজকোো 
রাজননডতে দলগুসলার সনতা-ম্রিী ও তাসদর অমাত্যসদর 
পসেট ভরসত, জনগসনর েম্পডত্ত ও অসথকের ব্যপে লুসঠর 
মাধ্যসম।  
নো-উদারবাদী ডবশ্বােসনর �ুসগ ‘টেে সরেডিং’ �া ডেল 

অডবক্রীত পসণ্যর দাসমর ওঠানামাসে সে্রে ে’সর সেোর 
মাসেকেসট ফাটোবাডজ, সে্রেীে ভাসব তাসে প্রডতস্াডপত 
েসরসে, এসখাসনা অডদি উৎপন্ন হেডন এমন পসন্যর 
উৎপাদসনর ডবডভন্ন েন্ট্র্্যাসটের উপর ভডবে্যৎ ডনভকের 
ফাটোবাডজ মারফৎ মুনাফা তুসল আনার প্রবণতা। ফসল 
অ্যাসেট-এর দাসমর ফানুে ফুসল সফঁসপ ওঠা মাত্রই, 

িুপসে �াওোর আসগই, িটজলডদ তার ভাগ সপসত মডরো 
েসপকোসরটগুসলা রাজননডতে সনতা-ম্রিীসদর ঘুে ডদসে 
েব রেসমর অ্যাসেট, ডবসেেত বৃহৎ উৎপাদন সক্সত্রর 
প্রােৃডতে উৎেগুসলার বরাত, দখসল ডনসত উদ্যত হে। 
আজসের অডধোংে দুনকেীডতই এসে সে্রে েসরই। আর 
ডিটফান্ডগুডল ডনসজরাই জনগসণর সথসে টাো তুসল 
সেোর মাসেকেসট ফাটো সখলাে লাগাসনারই েংস্া, ফসল 
সে দুনকেীডত স� প্রত্যক্ ভাসবই নো-উদারবাসদর ফেল, 
তা বলাই বাহুল্য। 
এেডদসে ডবপুল প্রািু�কে আর অন্যডদসে ডবপুল 

অভাসবর এই বিস্বের মসধ্য ডদসেই সবস� ওসঠ দূনকেীডত 
ও েমাজডবসরাধী-ডনেড্রিত রাজনীডত। নো-উদারবাসদর 
হাসত গ�া ডবপুল েংখ্যে মানুসের দাডরদ্র তাসদরসে 
সঠসল সদে নো-উদারবাসদরই স্াসথকে দুবৃকেত্তােসন ভূডমো 
পালন েরসত, �াসত সনতৃবে সদে বৃহৎ বুসজকোো পাডটকেগুসলা 
েহ ডবসেে েসর এই েমস্ত আঞ্চডলে দলগুডল। ডবপুল 
েংখ্যে সবোর �ুবসেরা এভাসবই ব’সন �াে, ‘দুবৃকেত্ত-
েবডলত’ আঞ্চডলে দলগুসলার ঠ্যাঙ্গাস�-বাডহনী। 
উদাহরণস্রূপ, ডরসেল এসটেসটর ব্যাবোসে সে্রে েসর 

সেোসরর বাজাসর স� ডবপুল ভডবে্যৎ ডনভকের ফাটো সখলা 
হে, তার উপর ডভডত্ত েসরই গস� উঠসে জডম মাডফো 
সথসে সপ্রাসমাটার-রাজ সথসে ডেডণ্ডসেট! 
তথ্য বলসে, ৩০% সলােেভা োংেদ ও ৩১% ডবধােে 

গুরুতর ডক্রডমনাল িাসজকে জজকেডরত। এর মসধ্য দল ডহসেসব 
োংেদ-ডবধােে ডনডবকেসেসে েংসরেসের ২১%, ডবসজডপ’র 
৩১%, েমাজবাদী পাডটকের ৪৮%, আর সজ ডি’র ৬৪% 
এবং ঝা�খণ্ড মুডতি সমািকোর ৮২% জনপ্রডতডনডধ গুরুতর 
অপরাধমূলে মামলাে অডভ�ুতি। এ রাসজ্য তৃণমূসলর 
ডবধােেসদর মসধ্য ১০৭ জসনর ডবরুসধে ডক্রডমনাল সেসের 
অডভস�াগ রসেসে �ার মসধ্য ৯৩ জসনর ডবরুসধে গুরুতর 
অপরাসধর মামলা িলসে।  
নো-উদারবাসদর এই জমানাে পুসরাসনা �ুসগর 

‘রাজনীডত ডনেড্রিত দুবৃকেত্তােন’ পডরবডতকেত হসেসে 
‘দুবৃকেত্ত ডনেড্রিত রাজনীডত’-সত �ার মসধ্য ডদসে রাসজ্য 
রাসজ্য গডজসে উঠসে ‘পাওোর পডলডটক্স’ �াসত সনতৃবে 
ডদসছে এইেমস্ত রাজননডতে দলগুসলা। নো-উদারবাদী 
অথকেনীডতর ডবোসের অনুেুসল এই রাজননডতে দলগুসলা 
সদসের তামাম মাডলে সরেণীর আঞ্চডলে এসজটে 
ডহসেসবই োজ েরসে স�মনটা তাসদর বৃহৎ েংস্রণ 
ডহসেসব েংসরেে ও ডবসজডপ ে’সর থাসে।  

।। ৩ ।।
ডবসজডপ-ডবসরাধী েংরোসমর প্রসনে োম্প্রদাডেেতা স� 

এেডট গুরুবেপূণকে ফ্যাটের হসব তা ডনসে সোনও েস্হ-ই 
সনই। ডবসেেত ডবসজডপ ডবসরাধী মহাসজাসটর প্রধান 
লাইন-ই হ’ল ‘গণতাড্রিে ও ধমকেডনরসপক্’! 
২০১৩ োসলর আগষ্-সেসটেম্বর মাে নাগাদ 

উত্তরপ্রসদসের মুজফফরপুসর োম্প্রদাডেে দাঙ্গা ব্যাপে 
মাত্রাে মাথািা�া সদে �ার ফল ডহসেসব ৪২ জন মুেডলম 
ও ২০ জন ডহ্ু েম্প্রদাসের মানুসের মৃতু্যর পাোপাডে 
৯৩ জন আহত হন। পডচিমবাংলাে ডবগত ৩-৪ বেসর 
তৃনমূসলর েরোসরর আমসল োম্প্রদাডেে দাঙ্গা ব্যাপে 
ভাসবই বৃডধে সপসেসে। ধূলাগ�, ি্ননগর, বডেরহাট 
েবকেত্রই ডবপুল োম্প্রদাডেে খুসনাখুডনর ঘটনা ঘসটসে। 
গত ১১ মাসে রাসজ্য এমন ১১ ডট োম্প্রদাডেে হানাহাডনর 
ঘটনা ঘসটসে। েবকেত্রই তৃণমূসলর গুণ্ডাবাডহনী ডবসজডপ ও 
আর এে এে-এর লুসম্পনসদর োসথ পডরেল্পনামাডফে 
এই ধরসণর দাঙ্গা বাঁডধসেসে এেডট ‘োম্প্রদাডেে 
সটনেন’সে েৃডষ্ েরার জন্য। 
ডবহাসর লালু বা নীডতসের আর.সজ.ডি বা সজ.ডি(ইউ) 

উভসেই এই োম্প্রদাডেে সখলার দীঘকেডদসনর সখসলাো�! 
সেখাসন দডলত ও মুেডলম েম্প্রদাসের মানুসের ধমকেীে 
ডবশ্বাে ও োমাডজে ডনপী�সনর উপর ডভডত্ত েসর 
পডরডিডত স্ত্তা-ডভডত্তে রাজনীডতর প্রিার েসর এই 
দুই দল। এেই েথা প্রস�াজ্য উত্তরপ্রসদসে মাোবতীর 
ডবএেডপ-র সক্সত্র। ‘দডলত রাজনীডত’-র নাসম ‘দডলত’ 
এই পডরডিডত-স্ত্তার এে ব্যপে ‘পডলডটোল মাসেকেডটং’-
এর মাধ্যসম সভাট বা�াসনা-ই স� মাোবতীর লক্্য। 
ডবসজডপ-র উরে-ডহ্ুবেবাদী রাজনীডত স�ভাসব 

েংখ্যাগুরু রাজনীডতর বাজারসে উত্তপ্ত েরসত িাে, তার 
প্রডতডক্রোে ততরী হে উদারপন্ী বুসজকোো পাডটকেসদর সমডে-
ধমকেডনরসপক্তার রাজনীডত। আর ডঠে সেজন্যই ডতন-
তালাে ডবতসেকে ডবসজডপ �খন মুেলমান-ডবসরাধী আরোেসন 
উন্মত্ত হসে ওসঠ, এেটা োম্প্রদাডেে সমরুেরসনর লসক্্যই 
তৃণমূল-ও প্রোে্য েভাে সগাঁ�া ভাসব েমথকেন েসর বসে 
ডতন-তালােসে এবং উভে দসলরই সোনও বতিসব্য 
মুেলমান মডহলাসদর মতামত ও ক্মতােসণর প্রসনের 
ডেঁসটসফাঁটা-ও পাওো �াে না। 
সদসের বৃহত্তম োম্প্রদাডেে উসত্তজনা �া িডলিসের 

দেসে সদেভাসগর েমে ে�াে তাসত েংসরেসের ভূডমো 
ডেল ব্যপে মাত্রাে। আঞ্চডলে দলগুসলাও সবস� ওসঠ ঐ 
েংসরেেী দেকেনসেই োমসন সরসখ �া ধমকেডনরসপক্তাসে 
উপস্াডপত েসর, ‘ধমকে ও রাসষ্টর পৃথেীেরণ’ ডহসেসব নে, 
বরং েমস্ত ধসমকের োসথ ‘েমপডরমান তনেট্য’ বজাে রাখা 
ডহসেসব, �ার লক্্যই হল ডবডভন্ন ডনবকোিনী বা েঙ্টজডনত 
পডরডস্ডতসত তাসদর দুষৃ্ডত বাডহনী মারফৎ ব্যাপে মাত্রার 
‘োম্প্রদাডেে সটনেন’ ততরী েরা। তাই োম্প্রদাডেেতার 
প্রসনে, েংসরেে বাদই ডদলাম, আঞ্চডলে বুসজকোো দলগুসলার 
োসথও ডমডলত হসে ডবসজডপ-র ডবসরাডধতা েরসত �াওো 
আেসল পা�ার ডেঁিসে সিাসরসদর োসথ ডনসে রঘু িাোত 
ধরসত �াওোর োডমল। েম্প্রডত নীডতসের সভাল বদল 
বা এরাসজ্য মুেুসলর ‘ডবসজডপ-গমন’-ই ডে তার �সথষ্ 
প্রমান নে? এঁসদর মসধ্য অন্যতম হসলন এরাসজ্যর 
মমতা, এেমাত্র ড�ডন ডনসজ ডবসজডপ ও েংসরেে উভসের 
সজাট েরোসররই ে্যাডবসনট ডমডনটোর ডেসলন। সেেমে 
‘ডবসজডপ’-র ধমকেডনরসপক্ তবডেষ্্য প্রসু্ডটত হডছেল এমন 
দাবী সেউ েরসবন েী! 
সগাটা আসলািনা সথসে এটাই স্পষ্ হসে উঠসে স�, 

‘ডবসজডপ-ডবসরাধী মহাসজাট’-এর লসক্্য েংসরেে েহ স�-
েমস্ত আঞ্চডলে দলগুডলসে ‘ডবসজডপ-ডবসরাধী েংরোম’ 
(প�ুন ২০১৯ এর সলােেভা ডনবকোিন)-এর তেডনে 
ডহসেসব তুসল ধরা হসছে প্রিারমাধ্যসম, তাসদর রাজনীডতর 
প্রধান িারসট স্তম্ভ-ই হল পডরবারত্রি, দুনকেীডত, দূবৃকেত্তােন 
এবং োম্প্রদাডেেতা! এমনডে ‘বুসজকোো প্যারাডমটার’-এও 
‘গণত্রি’ বলসত আম-আদডম �া সবাসঝ, তার োসথ অন্ত 
‘অডফডেোডল’ এই িারডটর এেডটও খাপ খাে ব’সল সতা 
মসন হে না! ডবপরীসত এঁসদর সবাঝা ঘা� সথসে সঝস� 
সফলসতই জনগণ উপাোন্র না সদসখ ডবসজডপ-র মসতা 

ঘৃণ্য পােডবে এে দসলর োসে মাথা নত েরসেন।  
আেসল নব্বইসের দেসের পর সথসে ভারতবসেকে নো-

উদারবাসদর ডবোে, অথকেনীডতর অনুেুসলই রাজনীডতসেও 
পাসটেসে ব্যপে মাত্রাে। নো-উদারবাসদর আওতাে ধনী-
দডরদ্র তবেসম্যর মাত্রা এেডদসে �খন িরসম উসঠসে, 
তখন তার-ই প্রডতডক্রোে ততরী হসেসে ডবপুল এবং 
ব্যপে দূনকেীডত ও দূবৃকেত্তােন। লক্্যনীে ডবেে এটাও স�, 
আঞ্চডলে দলগুসলার মসধ্য েসেেডটসে বাদ ডদসল বােী 
েসবরই জন্ম ১৯৯০-এর পসর!
অথকেননডতে েমস্ত েমকেেূিীর প্রসনে তাসদর োসথ েংসরেে 

েহ অন্যান্য আঞ্চডলে দলগুডলর সোনও তফাৎ-ই সনই, 
�ার জ্বলন্ উদাহরন হল েংসরেে েহ েমস্ত আঞ্চডলে 
দসলর সনাটব্ী ও ডজএেডট-সে স্াগত জাডনসে 
সেবল তার পধেডত-প্রেরণ ডনসে আপডত্ত েরা। এসদর 
েেসলর োসেই োম্প্রদাডেেতা প্রডতহতেরণ আেসল 
ডবসজডপ েতৃকেে পডরিাডলত ‘ডহ্ু-োম্প্রদাডেেতা’-র 
ডবরুধে োম্প্রদাডেে সপালারাইসজেন ততডর — ডবসজডপ-
আরএেএে-এর বানাসনা ধসমকের ফাঁসদ জনগণসে সঠসল 
সদওো এবং ধসমকের নাসমই জনগসণর ঐে্য সভসঙ্গ 
অডবসজডপ সভাট েু�াসনা �ার লক্্য। আর ডঠে সেজন্যই 
পডচিমবাংলাে ডবসজডপ-র ডহ্ু ে্রিাসের পালটা িাল সদন 
মমতা ‘ইমাম ভাতা’ সদওোর প্রস্তাব ে’সর, �ডদওবা 
‘সতসলভাজা’ ডেসল্পর বাংলাে মুেলমান �ুবেসদর িােডরর 
হার েত, বা রোম বাংলার মুেলমান িাডে ফেসলর েত 
দাম সপসলন সেটা সবমালুম সিসপই �ান ডতডন। 
ভারতবসেকের েমস্ত েডট রাসজ্য স�খাসন স�খাসন 

ডবসজডপ’-র ক্মতােণ ঘসটসে বা তাসদর েংগঠন 
ক্রমবডধকেষু্ হসেসে, তার অন্যতম োরনই হল েংসরেে 
েহ অন্যান্য আঞ্চডলে দলগুডলর ব্যপে দুনকেীডত ও জন-
ডবসরাধী ো�কেেলাপ এবং প্রেৃত ডবেল্প রাজননডতে েডতির 
অভাব, �ুগপৎ ভাসব। অেম, উত্তরপ্রসদে, মধ্যপ্রসদে, 
মহারাষ্ট, রাজস্ান, উত্তরাখণ্ড েবকেত্রই ডবসজডপ-র উত্াসনর 
এেডট অন্যত্তম োরণ হল এডট। পডচিমবাংলাে তৃণমূসলর 
দুনকেীডত, দুবৃকেত্তােনসে ডঘসর ততরী হওো লুসম্পনরাজ ও 
বাসমসদর রাজননডতে ডনড্রিেতা প্রসত্যেডদন ডবসজডপ-র 
োংগঠডনে েডতি বৃডধে েরসে। মানুে তৃণমূসলর উপর 
রুষ্ এবং ডবসজডপ-র োম্প্রদাডেে ডহংোর রাজনীডতসেও 
েমথকেন েসরন না; তবুও এই দুসের �াঁতােসল ডপষ্ 
হসে তাসে অবসেসে দুসের মসধ্য এেডটসেই সবসে 
ডনসত হসছে, �া আসখসর দডক্নপন্াসেই েডতিোলী েসর 
তুলসে। এই েহজ েত্যসে েমস্ত োধারন মানুে �তটা 
েহসজ সবাসঝন দুভকোসগ্যর ডবেে সেটা অনুধাবন েরার 
ক্মতা আজ প্রডতডষ্ত ‘েডমউডনষ্’ নামাডঙ্ত পাডটকেগুডলর 
সনতৃবে হাডরসেই সফলসেন, �ার ফল ডহসেসব বামপন্ী 
মহল সথসেই উসঠ আেসে এই ধরসণর ‘মহাসজাট’-এর 
লাইন। মাত্র েসেেডদন আসগই এরাসজ্যর জনেভাে 
ডবসজডপ-ডবসরাধী ল�াইসে েংসরেে সতা বসটই এমনডে 
তৃণমূল েহ েমস্ত আঞ্চডলে দলগুসলাসে সনওোর 
েথা সজাসরর োসথ প্রিার েসরন ডেডপআই-এর ‘হাই-
ডটআরডপ’ োত্রসনতা োনহাইো েুমার। এেই েথার েুর 
বাজসত সদখা �াে ডেডপআই(এম)-এর সহডভওসেট সনতা 
সগৌতম সদসবর েসঠেও!
েমে্যার জােগাটা এটাই স�, �খন ডবগত ডবধানেভা 

ডনবকোিসন তৃণমূলসে রুখসত েংসরেসের োসথ সজাট 
েরার মসধ্য ডদসে এ রাসজ্য েডমউডনষ্রা আদেকেগত 
পক্াঘাসতর ডেোর হওোর পাোপাডে সভাসটর ডবিাসর 
এবং েংগঠসনর ডবিাসরও ব্যপে মাত্রাে ক্ডতরেস্ত 
হসেসেন, তখন আরও এেবার সরেণী-প্রনেসে দূসর 
েডরসে নো-উদারবাদ ও ডফনান্স পঁুডজর এে লািলাসে 
েরাসত অন্য সিাসখর মডণসদর োসথ হাত সমলাসনা 
এে িরম আত্মঘাতী পডরেল্পনা ো�া আর ডেই বা 
হসত পাসর? দুভকোসগ্যর ডবেে এটাই স�, এই েমস্ত 
সজাটসেড্রেে পডরেল্পনাগুসলা ‘েডমউডনষ্’ নামধারী 
সনতারা বাস্তবাডেত েরসেন “জনগসনর ইসছে”-র 
অজুহাসত, “মাস্ লাইন”-এর নাসম, �া বাস্তসব োধারণ 
গরীব সমহনতী জনতাসেই ক্ডতরেস্ত েরসে েবসিসে 
সবেী। ভুসল �াওো িসল না, রেডমে ধমকেঘসটর েংডবধান-
স্ীেৃত অডধোরসে ডপসে মারসে স� দল, ধমকেঘসটর ডদন 
োসজ না এসল পাওনা েুডট হাসত থাো েসত্তও মাইসন 
সেসট সনওোর হুমডে ডদসছে, অভূতপূবকে ভাসব পুডলেসে 
ডদসে মাইে-প্রিার িালাসছে ধমকেঘট েরা �াসব না বসল, 
তাসদর োসথ গণত্রি ও ধমকেডনরসপক্তার প্রসনে সজাট 
েরাটা ‘রেডমে সরেডণর অরেগামী বাডহনী’ বসল ডনসজসদর 
�ারা দাবী েসর তাসদর ডনসজরই বতিসব্যর োসথ 
সবইমানী েরা নে ডে?
নোউদারবাদ ও োম্প্রদাডেেতার সজা�া ডবসের ডবপদ 

ডনসে এেডদসে �খন সমহনতী জনোধারসণর ডদসে 
সতস� আেসে ডবসজডপ, তখন তার-ই �মজ ভাইসদর 
োসথ ‘মহাসজাট’ হল বুসজকোোসদর পাতা এেটা ফাঁদ; 
স� ফাঁসদ পা না ডদসে সমহনতী জনগনসে েংগডঠত 
হসত হসব, লুসঠ খাওোসদর ডবরুসধে সখসট খাওোসদর 
েংরোসমর পতাো োঁসধ — ততডর েরসত হসব প্রেৃত 
ডবেল্প, ডনসজসদর েংরোসমর প্রেৃত হাডতোর হসত পাসর 
এমন এেটা পাডটকে, স� ল�সব এই ডেসটেমসে ব্যবহার 
েসর �তদূর অডদি অডধোর আদাে েম্ভব তা ে�াে 
গণ্ডাে বুসঝ সনওোর মসধ্য ডদসে এে েুডবোল প্রস্তুডত 
ডনসত, সোেসনর ডভডত্তসত দাঁড�সে থাো এই ব্যবস্াসে 
েমূসল উৎপাডটত েরার জন্য।  

মহাসজাসটর তদন্য
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কলকাতা থেসক থরলপসে মাত্র ঘন্া থদসেসকর 
দূরসবে অবডথিত বাংলাসদশ েীমান্ত লাস�ায়া 
মহকুমা শহর বডেরহাট, সজলা উত্তর ২৪ পর�ণা। 
এবছর জুলাই মাসের প্রেম েপ্াসহ বডেরহাট 
মহকুমা েহ এই থজলার এক ডবস্ীণ্ণ অঞ্চল উত্তপ্ 
হসয় ওসে থোশ্াল ডমডিয়াসত একডট থপাস্টসক 
থকন্দ্র কসর থেখাসে মুেডলম েম্প্রদাসয়র পডবত্র 
তীে্ণ কাবা শরীফসক অবমােো কসর একডট ছডব 
থপাস্ট করা হয়, বডেরহাসটরই পাসশর একডট 
শহর বাদুডেয়ার মাগুরসখালা গ্াসমর একাদশ 
থরেডণর থশৌডিক েরকার োসম একডট থছসলর 
থফেবুক একাউন্ থেসক ছডবডট থপাস্ট করা 
হয় বসল অডিসো�। এরপর প্রেসম বাদুডেয়া 
অঞ্চল এবং তা থেসক বডেরহাট শহসরর এক 
ডবস্ীণ্ণ অঞ্চসল ডহংো ছডেসয় পসে ো কাে্ণত 
োম্প্রদাডয়কতার রঙ থেয়, োর ডেম্ণম ফলশ্রুডত 
রূসপ োধারণ মােুসের প্রাণ োয়, একাডধক মােুে 
আজও ডেসখাঁজ, তার োসে বহু থকাডট টাকার 
েম্পডত্ত েষ্ট হয়। বডেরহাট শহর কাে্ণত ৫-৬ 
ডদে বাইসরর অঞ্চল থেসক ডবডছিন্ন হসয় পসে, 
থলাকাল থরেে চলাচল বন্ধ োসক, সেই ইন্ারসেট 
পডরসেবা, ো থেসক এত ডকছু, তার স্ািাডবক 
হসত হসত ১৫ ডদে থকসট োয়। 
ডকন্তু এই ঘটো ডক েত্ই একটা থফেবুক 

থপাস্টসক থকন্দ্র কসর তাসত ডেডদ্ণষ্ট এক 
েম্প্রদাসয়র আসবস�র ফলশ্রুডত ডছল? োডক 
ডছল োন্া মাোয় বু্-ডপ্রন্ ততডর কসর থেই 
থমাতাসবক ঘটোক্রমসক বাস্সব রূপ থদওয়া? থে 
গুজবগুডল রটাসো হডছিল ওই েমসয় তা থক বা 
কারা ডক উসদেসশ্ রটাডছিল? ঘটো আর রটোর 
ডক থকাসো োেুজ্ ডছল? থেই উসদেসশ্ আমরা 
ডপপলে ডরিস�ি আসরা দুডট েং�েে অল ইডন্য়া 
থেকুলার থফারাম এবং থেন্ার ফর স্টাডি 
অফ থোে্াইডট এন্ থেকুলাডরজসমর োসে 
থেৌেিাসব একডট ফ্াক্ট ফাইডন্ং ডটম ততডর কডর, 
োর উসদেশ্ ডছল এই ঘটোর ক্রম থখাঁজা এবং 
তা অেুোয়ী ঘটোর উৎসে থপৌছসো। আমাসদর 
কাসছ প্রশ্ন ডছল অসেক এবং এর উত্তর ডছল 
অসেকটাই অজাো। ইন্ারসেসট থকাসো ধম্ণীয় 
েম্প্রদাসয়র রেসধেয় মােুে বা থদবসদবীসক 
অবমােো কসর এমে ছডবর থতা কমডত থেই, 
তাহসল ডক কসর একটা ছডবসক থকন্দ্র কসর 
ডকিাসব এত বে একটা ডহংোর ঘটো ঘসট 
থ�ল, েবটাই ডক স্তঃসূ্ত্ণতা? রাজনেডতক 
ফায়দা থলাটার প্রশ্ন ডক এখাসে অপ্রােডগিক? এই 
প্রশ্নগুডল আেসত বাধ্ কারণ ঐডতহাডেকিাসব 
েতগুলী এমে োম্প্রদাডয়ক েংঘে্ণ হসয়সছ তার 
প্রডতডটসতই থকাসো ো থকাসো রাজনেডতক দল 
তার ধসম্ণর ডিডত্তসত রাজনেডতক থমরুকরসণর 
স্াে্ণসক ডপছসে থরসখই ধম্ণীয় আসব�সক ব্বহার 
করসত থচসয়সছ। 
বডেরহাসটর ঘটোর েডেক অেুেন্ধাে করসত 

থ�সল আমাসদর ডকছুটা ডপছসে ডফসর থেসত হসব, 
কসয়কবছর আস� বডেরহাট থেসক ২০-২৫ 
ডকসলাডমটার দূসরর একডট জেপদ থদ�গিাসতও 
এমে কসরই োম্প্রদাডয়ক দাগিার পডরসবশ ততডর 
হসয়ডছল, সদ�গিা বাজাসরর থবশ ডকছু থদাকাে 
জ্াডলসয় খাক কসর ডদসয়ডছল ডকছু উন্মত্ত 
দাগিাবাজ। এই ঘটো েংঘটসের তীর মুখ্ত 
ডছল বডেরহাসটর তৎকালীে তৃণমূল োংেদ 
হাডজ েুরুল ইেলাসমর ডদসক, এবং ডবিতীয় 
োমডট ডছল আর এক তৃণমূল থেত্রী রত্া রায় 
থচৌধুরী। েুরুসলর প্রডত জে�সণর থ্াি এতটাই 
তীরি ডছল ো ২০১৪-র থলাকেিা থিাসট তৃণমূল 
তার এই থজতা োংেদসক আর মসোেয়ে 
থদওয়ার োহে থদখায়ডে, েডদও তাঁর পডরবসত্ণ 
ডেডে ডটডকট পাে তাঁর োম্প্রদাডয়ক কুকীডত্ণর 
ইডতহােও কম মডণমাডেক্খডচত েয় (জোব 
ইডরিে আডল ডেডে ২০০৭ োসল োডহডত্ক 
তেডলমা োেডরেসক িারত থেসক ডবতােসের 
কো বসল থলাক থখপাসোর থচষ্টা কসরে)। 

েসত্র থখাঁসজ আমরা ড�সয় থপঁসছডছলাম 
থফেবুসক ঐ ডবতডক্ণত ছডবডট থপাস্ট করার জে্ 
মূল অডিেুক্ত থশৌডিক েরকাসরর গ্াম বাদুডেয়ার 
রুরিপুসরর মাগুরসখালায়। থশৌডিসকর বাডের 
ডেক ডবপরীসত মেডজদ এবং পুসরা গ্ামটাই 
ডহনু্ ও মুেডলম জেবেডত থমশাসো। থশৌডিক 
থে বাডেসত োকত তার মাত্র হাতখাসেক দূরসবে 
দুজে কাসের ডমস্তীর োসে আমাসদর কো হয়; 
তাঁরা একই োসে কাজ কসরে একই থদাকাসে, 
একজে ডহনু্ আর অে্জে মুেডলম। আমরা 
েখে এলাকার মােুেসদর োসে কো বডল তখে 
তাঁরা প্রসত্সকই বসলে থে থশৌডিক েরকাসরর 
বাডে োরা আক্রমণ কসরে তাসদর কাউসকই 
কডমিেকাসলও গ্াসম থদখা োয়ডে এবং তাসদর 
উসদেশ্ই ডছল বাডে জ্ালাসো ও এলাকায় 

অশাডন্ত ছোসো। এখাসেই আসে েবসেসক বে 
প্রশ্ন, ২ রা অ�স্ট অে্ণাৎ থে ডদে থপাস্টখাডে 
করা হয় বসল অডিসো�, তার মাত্র ৫-৬ ঘন্ার 
মসধ্ ডকিাসব এত বে েংখ্ক জমাসয়ত ততডর 
হসলা োর পুসরাটাই বডহরা�ত? ডকিাসব তারা 
থশৌডিসকর গ্াম শণাক্ত কসর তার বাডে ডচসে 
চসল এসলা? থকাসো েং�েে বা রাজনেডতক 
প্রকল্প ছাো এই ঘটো ডক আসদৌ েম্ভব ডছল? 
আমরা কো বসলডছলাম থশৌডিসকর এক থজোর 
থমসয়র োসে, সে বসল, সে থফেবুক একাউন্ 
থেসক ছডবডট থপাস্ট করা হসয়ডছল থেই 
একাউন্ডট দীঘ্ণডদে থশৌডিক ব্বহার করত ো, 
তার বদসল থে অে্ একটা একাউন্ খুসলডছল, 
তার তীর ডছল থশৌডিসকর অে্ একজে বনু্ধ 
প্রীতম পাসলর ডদসক। এর পাশাপাডশ আসরা 
একটা প্রশ্ন আমরা ডবডিন্ন রাজনেডতক দসলর 
মােুসের কাসছ কসরডছলাম, তা হসলা থে পডরমাে 
গ্াডফকাল কারোডজ ছডবডটসত ব্বহার করা 
হসয়সছ তা রীডতমসতা থপশাদারী, ফসটাশপ বা 
ওই ধরসণর থকাসো েফটয়্ার ছাো তা করা 
অেম্ভব, প্রেম কো হসলা প্রীতম আর থশৌডিক 
দুজসেরই বয়ে ১৭-১৮ বছর, তাসদর পস্ 
এটা করা ডক আসদৌ েম্ভব? তাহসল এর উৎে 
থকাোয়? পডচিমবগি পুডলসশর োইবার ক্রাইম 
ডবিাস�র কাসছ তা অেুেন্ধাে থকাসো রসকট 
োসয়ন্স থতা েয় ! তাহসল তারা তা করসছ ো 
থকে?
আমাসদর ডতে ডদসের অেুেন্ধাসের প্রসত্কটা 

পদস্সপ আমরা পুডলডশ ডেড্রিয়তা থদখসত 
থপসয়ডছ। মাগুরসখালার ওই দুই কােডমস্তীর 
বয়াে অেুোয়ী উন্মত্ত জেতা েখে থশৌডিসকর 
বাডে আক্রমণ কসর তখে বাদুডেয়া োোর 
একজে োব-ইন্সসপক্টর েহ কসয়কজে 

পুডলশকম্ণী পাসশর বাডের উোসে আরেয় থেয়। 
শুধু বাদুডেয়াসতই েয় ডবিতীয় ও তৃতীয় ডদসে 
েখে আমরা বডেরহাট শহসর অেুেন্ধাসের কাজ 
কসরডছ তখেও একই কো কাসে আেসত োসক। 
পডরডথিডত েখে এসকবাসর আয়সবের বাইসর চসল 
োয় তখে পুডলশ কসয়কজে শােকদসলর থেতার 
থেতৃসবে অডতেডক্রয়তা থদখায় ো পডরডথিডত আসরা 
উত্তপ্ কসর থতাসল। বাদুডেয়া পুরেিার প্রাক্তে 
িাইে-সচয়ারম্াে আডমরুল ইেলাম প্রকারান্তসর 
স্ীকার কসর থেে “পুডলশ মার থখসয়সছ”। 
পুডলশ েুপারসক বাদুডেয়ার মলয়পুসরর কাসছ 
থমসর মাো ফাডটসয় থদওয়া হয়। 
৩রা জুলাই-এর পসর বাদুডেয়াসত পডরডথিডত 

প্রায় ডেয়ন্ত্রসণ আসে ডকন্তু এরপসরই দাগিার 
আগুে ছডেসয় পসে বডেরহাট শহসর, বডেরহাসট 

উসত্তজোর েূত্রপাত হয় ডত্রসমাডহেীর উস্ারসের 
থমলা থেসক, সেখাসে থমলার উপর ডকছু েশস্ত 
দাগিাবাজ আক্রমণ কসর, এই কাসজর জে্ 
মূল অডিেুক্ত হসলা শােকদসলর এক থেতা 
থমজকাতুর (ওরসফ থমজকার) থে বডেরহাসটর 
তৃণমূলী থ�াষ্ীডবে্াসে ডবধায়ক দীসপনু্ ডবশ্াসের 
ঘডেষ্ বসলই পডরডচত, েডদও তৃণমূল থেতা 
অডেত মজুমদার কাডলবাডের রসের থমলার 
ঘটোটা ডকছু “দুষু্ট প্রকৃডতর লুেবাজ” থলাসকর 
কাজ বসলই উডেসয় ডদসয়সছে। কাডলবাডের 
রসের থমলা পণ্ড কসরই “দুষু্ট প্রকৃডতর লুেবাজ” 
থছসলরা শান্ত হয়ডে, ঘটোক্রসম োম্প্রদাডয়কতার 
রঙ �াঢ় করার জে্ ওই ওঞ্চসলর একাডধক 
থদাকাে থিসঙ চুরমার কসর থদয় তারা; এই 
তাডলকাসত একডট থস্ছিাসেবী েংথিার থচাসখর 
হােপাতালও আসছ। এই ঘটোর পসর বডেরহাট 
শহসরর একাডধক অঞ্চসল উসত্তজো ছডেসয় পসে 
এবং তার োসে শুরু হয় দাগিাবাজসদর দাঁত-েখ 
থবর করা আক্রমণ। একাডধক অঞ্চসল মােুসের 
বাডেঘর আক্রান্ত হয় এবং োম্প্রদাডয়কতার রঙ 
চোসত দুই েম্প্রদাসয়রই ডকছু পাকা মাো আেসর 
থেসম পসেে। বডেরহাট থরলসস্টশে েংলগ্ন 
মাসয়র বাজাসর থবসছ থবসছ মুেডলম েম্প্রদাসয়র 
মােুসের থদাকাে িাঙা হয়, েেেন্ত্র কসর থস্টশে 
েংলগ্ন অঞ্চসলর একডট কাডল মডন্সরর উপর 
আক্রমণ করা হয়। পডচিম দন্ীরহাসট একাডধক 
মুেডলম পডরবার প্রাণেংশসয় ঘরছাো হয়। 
বডেরহাসটর একাডধক জায়�ায় ডেরীহ মােুে 
আক্রান্ত হয় উন্মত্ত ঐ দাগিাবাজসদর বিারা।
আমাসদর কাসজর প্রেম ডদে আমরা দু’জে 

আক্রাসন্তর বাডে োই; তাসদর োম ডরয়াজুল 
থমাল্া এবং আবু তাসলব। ডরয়াজুল থপশায় 
মাছ ডবসক্রতা এবং আবু তাসলব ডিেরাসজ্ 

দডজ্ণর কাজ কসরে; ছুডটসত বাডে এসেডছসলে। 
ডরয়াজুলসক বডেরহাসটর তমত্রবা�াে এলাকায় 
এবং আবু তাসলবসক বডেরহাসটর হডরশপুর 
থমাে েংলগ্ন এলাকায় বাঁশ, লাডে, রি ডদসয় 
িয়ঙ্কর আক্রমণ করা হয়। ডরয়াজুসলর মাোয় 
২২ডট থেলাই পসে, িাে পা থমসর থিসগি থদওয়া 
হয়। আর অে্ডদসক আবু তাসলবসক ডববস্ত 
কসর থদসহর একাডধক জায়�ায় আঘাত করা 
হয়। দুজসেই এখসো শে্াশায়ী। দাগিার েময় 
বডেরহাসটর ডহনু্ অধু্ডেত এই অঞ্চলগুডলসত 
প্রচার করা হয় এরা োডক দাগিাবাজ, ডরয়াজুসলর 
বাডে ড�সয় আমরা থদডখ তার দুডট কে্ােন্তাে, 
তাসদর একডট েসদ্াজাত। এসদরসক 
থকাসোরকম েু্েতম েরকারী োহাে্ প্রশােে 
কসরডে, সকবল েখে অধ্ণমৃত অবথিায় রাস্ায় 
পসে ডছসলে, তখে তুসল ডেসয় হােপাতাসল িডত্ণ 
করা ছাো। বডেরহাট �াঁোকুডপর আরাফাত 
ঘরামীর বাডেসত থপঁছাই আমরা। থপশায় 
োইসকল ডমস্তী আরাফাত থ�ালমাসলর ডদসে 
োইসকসলর থদাকাসের পাইকাডর ডজডেে ডকেসত 
থ�ডছল বডেরহাট শহসর, তারপর থেসক থে 
ডেসখাঁজ; আরাফাসতর বাডের থলাক একাডধকবার 
হােোবাদ োো, ম�্ণ, হােপাসল থ�সলও তার 
থকাসো খবর আজও থমসলডে। 
এরপর আমরা োই বডেরহাসট ট্াঁটরা অঞ্চসল 

কাডত্ণক থঘাসের বাডেসত, ডেডে এই দাগিায় 
ডেহত হে। তাঁর থছসলর োসে আমাসদর কো 
হয়। ডতডে বসলে, ৫ই জুলাই বুধবার েকাল 
োসে এ�াসরাটা-বাসরাটার েময় কাডত্ণকবাবু 
িাবােীপুর-েপাোর ডদক থেসক আেডছসলে 
ট্াঁটরাসত, সেই েময় পাইকপাোয় অশাডন্ত 
হডছিল। কাডত্ণকবাবু এলাকার থিােীয় থলাক 
এবং ডতডে িাসবে এলাকার মুেডলমরা তার 
থচোসশাো থলাক; ফসল আক্রান্ত হবার আশঙ্কা 
ডতডে কসরেডে। কসয়কজে উন্মত্ত আক্রমণকারী 
(েম্ভবত এলাকার েয়) তাঁর উপর থিাজাডল ডদসয় 
আক্রমণ কসর। কাডত্ণকবাবু আক্রান্ত হবার খবর 
তাঁর বাডেসত আসে থবলা থদেটা-দুসটায়। খবর 
থপসয়ও বাডের থকউ প্রেসম আক্রান্ত হবার িসয় 
থেসত পাসরেডে। পসর কাডত্ণকবাবুর থছাসটাসছসল 
পুডলশসক থফাে কসর ও এমু্বসলন্স থজা�াে কসর 
তাঁসক বডেরহাট থজলা হােপাতাসল ডেসয় োে। 
বডেরহাট হােপাতাল থেসক কাডত্ণকবাবুসক 
থরফার করা হয় কলকাতায় আর ডজ কর 
হােপাতাসল। কাডত্ণকবাবুসক ডেসয় োওয়ার েময় 
হােপাতাল কতৃ্ণপ্ তাঁসদর বসলে আর একজে 
আহত ফজলুর েদ্ণারসক (এোর কাসছ আমরা 
পরবত্ণীসত োই ও কো বডল) একই োসে ডেসয় 
থেসত, মােডবকতার খাডতসর কাডত্ণক থঘাসের 
পডরবার তাঁসক আর ডজ কর হােপাতাসল ডেসয় 
োে এবং িডত্ণ কসর ডেডট স্াে করাে, ওেুধ 
ডকসে থদে। তখে ফজলুর েদ্ণাসরর বাডের থকউ 
ডছসলে ো। রাত োসে এ�াসরাটার পর ফজলুর 
েদ্ণাসরর জামাই হােপাতাসল আসেে। ৬ই 
জুলাই, বৃহস্পডতবার কাডত্ণক থঘাে মারা োে। 
কাডত্ণকবাবুর থছসলসক েখে আমরা ফজলুর 
েদ্ণাসরর কো ডজসঞেে কডর তখে ডতডে বসলে, 
উডেও আহত আমার বাবাও আহত, এটা আমার 
কাসছ তখে মােডবকতার প্রশ্ন ডছল, সে ডহনু্ 
ো মুেলমাে তখে আমার মাোয় ডছল ো। এই 
কাডত্ণকবাবুর মৃতু্র পর ডবসজডপ তার থদহ দখল 
কসর থোংরা রাজেীডত করসত থ�ডছল, ডকন্তু তাঁর 
থছসলরা রুসখ দাঁোে। এ-ই থেখাসে মােুসে-
মােুসে েম্পক্ণ, সেখাসে বাইসর থেসক ঘৃণ্ স্াসে্ণ 
চক্রান্ত কসর ছাো আর থকােও িাসব দাগিা 
হওয়া েম্ভব !   
আমরা কো বসলডছলাম বডেরহাট মাওলাোবা� 

দরবার শরীসফর ধম্ণগুরু কারফুল আডমসের 
োসে। এই জায়�াটা থিােীয় মােুসের কাসছ 
হুজুসরর বাডে োসম পডরডচত। এখাসে ফুরফুরা 
শরীসফর োসে েম্পক্ণ থরসখ একডট েং�েে 
চসল োর োম হসলা আল্ামা রুহুল আডমে 
ফাউসন্শে (আরফ) 

ডকছু ছডব ো তুসল ধসর থ�াটা ডচত্রটা
বডেরহাট বাদুডেয়া দাগিার উপর একডট ডরসপাট্ণ

আরাফত ঘরাডম-র পডরবাসরর েদে্রা  ডেজস্ ডচত্র

...এরপর ৭-এর পাতায়

ডকংশুক চক্রবত্ণী
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আজ থেসে ডিে ২৫ বছর আসে উগ্র-ডিন্দুত্ববাদীসদর 
পাশডবে ধ্বংেলীলায় থেসগে পসে থদসশর স্াপস্যের এে 
অননযে ঐড্িযে - বাবডর মেডজদ। জনপদুর েদুল্াডন ঘরানায় 
ত্ডর এই অোমানযে ‘আডেকিসেেচার’ডে শুধদু েদুউচ্চ ডশল্পেলার 
পডরচায়েই নয়, পডরসবশ-বান্ধব ডনমকিাণ ও অড্ উন্ন্ 
অযোেদু য়াডটিে ইডজিডনয়াডরবং-এরও অনদুেরণস�ােযে ডনদশকিনও 
বসে; এেডদসে ো�কি্ প্ােৃড্ে বা্ানদুেূল বযেবস্া, ও 
অনযেডদসে, গ্রািাম ডপেস�ািকি–এর মস্, ডমিরাসব এেো 
ড�েড�োডনও ২০০ �দু ে দূসর স্পষ্ট থশানা �ায়, এমন 
অডিও ডেসটিম। এসিন স্াপস্যের ওপর আক্রমণ থেবল 
এেডে েম্প্রদাসয়র আসবেসে আঘা্ েরা থমাসেই 
ডছল না, বরবং থদসশর েিজা্ ডশল্প-ডবজ্ান-প্�দুডতির 
মূসল আঘা্ েরাও ডছল ্ার অনযে্ম প্ধান উসদেশযে। 
ঘেনার ডিে এে বছর আসে ্ৎোলীন প্ধানমন্তী 

েবংসগ্রসের নরডেমা রাও-এর থন্ৃসত্ব অেকিমন্তী মনসমািন 
ডেবং-এর িা্ ধসর এসদসশ প্েম িালখা্া চালদু েসর 
পদু ঁডজবাসদর ন দ্ু ন �দুে নয়া-উদারবাদ। ডবশ্ায়সনর 
নাসম আেসল েমস্ত থদসশর ডনজস্ব েবংসৃ্ড্সে ধ্বংে 
েসর ডনডদকিষ্ট ধরসণর পসণযের চালান েরাই �ার োজ, 
�ার এেমাত্র লক্যে িসব ডবসশ্র েবসচসয় ক্ম্াশালী 
গুডেেসয়ে পদুডজপড্র মদুনা�া বৃডধি, আর �ার ডদেডনসদকিশ 
েরসব এেমাত্র আন্তজকিাড্ে ড�নযোন্স পদু ঁডজ। মদুডষ্টসময় 
অডেজা্ থরেণীর জনযে ডবলাে-বাহুলযে আর ডেবংিোে 
মানদুসের জনযে ‘েৃচ্ছোধন’ — এই িল ্ার োরেো। 
�সল এেডদসে ডিন্দু ধসমকির পদুরা্ন ‘েৃচ্ছোধন’-এর 
বানী, আর অনযেডদসে থদসশর োমডগ্রে েবংসৃ্ড্র ওপর 
বাঁদদু সর ্াণ্ডব-এর থ�ােযে্ােম্পন্ন েদু -ইন-ওয়ান জায়ো 
েসর ডনল থদসশর রাজনীড্র থেন্দীয় েহ্বসর। ’৯২-এর 
৬ই ডিসেম্বর ডবসজডপর থন্ৃসত্ব ডিন্দুসত্বর ঝাণ্ডা ডনসয় 
ধ্বংে েরা িল বাবডর মেডজদ। ডিন্দুত্ববাদীসদর এই 
অযোসজন্া থ্া দদুই শ্সের, ্ সব িোৎ থেন এই েমসয়ই 
! আেসল এরই মসধযে ডদসয় নয়া-উদারবাসদর প্াো 
উডেসয় থদওয়া িল থদশ জদুসে। আদবাডনর রে�াত্রা 
আেসল নয়া-উদারবাসদরই জয়�াত্রার প্্ীে। েিসজই 
েরোসরও চসল এসলা ্ারা। 
ডবেয়ো আরও স্পষ্ট িসয় ওসি �খন ডলবারিান েডমশন 

বাবডর-োসণ্ড অেল ডবিারী বাজসপয়ী, এল থে আদবাডন, 
্ৎোলীন ইউডপ-র মদুখযেমন্তী েলযোন ডেবং-এর েমাসলাচনা 
েরার োসে আইডব-র জসয়ন্ট ডিসরক্টর মলয় েৃষ্ণ ধর 
্ৎোলীন প্ধানমন্তী নরডেমা রাও ও স্বরাষ্ট্রমন্তী এে ডব 
চবন-সেও দায়ী েসরন। আজ বলা থ�স্ই পাসর, বাবডর 
মেডজদ ধ্বংে ডছল এসদসশ নয়া-উদারবাসদর উস্াধনী 
ধামাো। 
আজ ২৫ বছর পর এেডদসে �খন েদুডপ্ম থোেকি এল থে 

আদবাডন, মদুরডল মসনাির থ�াশী, উমা োর্ীসদর ওপর 
বাবডর োসণ্ড অপরাধমূলে েে�সন্তর অডেস�াে পদুনবকিিাল 
েরসছন, ্খন অনযেডদসে থমািন োেব্, েদুসরন্দ তজনরা 
থখালাসমলা হুঁডশয়াডর ডদসচ্ছ আোমী বছরই অস�াধযোয় রাম-
মডন্র ডনমকিাসণর োজ শুরু িসব বসল। আইন-আদাল্ 
বসলই আর ডেছদুস্ ডবশ্াে রাখা �ায় ডে?
বদুসজকিায়া ডবচার-বযেবস্ার এই তদনযে আেসল নয়া-

উদারবাসদর আজসের তদসনযেরই প্োশ। দদু ডনয়া জদুসে থ� 
েেীর অেকিননড্ে েবংেসে িদু সব থেসছ থে, ্াস্ বদুসজকিায়া 
ডনয়ম-োনদুনগুসলাও থমসন থদশ চালাবার ক্ম্া ্ ার আর 
োেসছ না। �যোডেবাদী োয়দায় মদুেলমান েম্প্রদাসয়র 
মানদুেসে শূসল চডেসয় আেসল থদসশর েেল োধারণ 
মানদুসের মেসজ আঘা্ িানসছ থে, আর ্াস্ শারীডরে-
মানডেে-অেকিননড্ে-োবংসৃ্ড্ে থোনও ডনপীেনই বাদ 
�াসচ্ছ না। ডেডে শ্সেই নয়া-উদারবাদ থ� েেীর 
েবংেসে ডনমডজি্, বাবডর-ইেদুযেও ্ার ডপছদু ডপছদু মাো 
চাঁো ডদসয় উিসছ “মডন্র ওয়ডি বানাসয়সগে” েলরসব। এ 
েলরসবর ডবরুসধি থদশজদুসে আবার থিাে, েলরব নয়, 
এে েডমিডল্ প্ড্সরাধ। 

‘বাবডর মেডজদ’ ধ্বংে— 
থদসশ নয়া-উদারবাসদর 

উস্াধনী ধামাো

েমাজ পডরব্কিসনর েমস্ত ইড্িােই থোন না থোন 
থরেণীর ক্ম্া দখসলর ইড্িাে-- উৎপাদন বযেবস্ার 
উপর ে্ৃকিত্ব োসয়সমর ইড্িাে। ইড্িাসের থেই 
েড্পসে থেবল েবকিিারা রেডমে থরেণী ে্ৃকিে ক্ম্া 
দখলই পাসর থমিন্ী জনেসণর অডধোরসে থেই মাত্রায় 
থপঁসছ ডদস্, �া এে থশােণিীন েমাজবযেবস্ার প্ড্ষ্া 
েরসব। ‘‘জবরদখল’’ এই লোইসয়র এে িাড্য়ার িসয় 
ওিার লক্যে থঘােণা েরসছ। 

েম্পাদেীয়

‘ডিন্দুত্ববাদী �যোডেবাদ’ 
না ডে অনযে ডেছদু ?

েোয় বসল, সবডনয়া ্্ক্ণ দরাজ, 
�্ক্ণ ্ার দর োসে। শােসের োসছ 
জনেসণর অডধোর বযোপারোও থ্মনই। 
আর থে োরসণই, এেো প্চণ্ড আঘা্ থ� 
আেস্ চসলসছ, ঘসর-বাইসর োরখানায়-
অড�সে থক্স্-বাজাসর আমরা প্স্যেসেই 
ো�কি্ প্ড্ডদন ্ া থের পাডচ্ছ। ‘ডজএেডে’-
‘থনােবন্ী’-‘আধার’-‘ডবফ্-বযোন’-‘অযোডন্ট-
থরাডমও-সস্ায়াি’ েব ডমডলসয় থ� েমেসম 
দমবন্ধ পডরসবশ, ্া থ� ডবসশে থোনও 
থঘার দদুস�কিাসেরই েবংসে্, ডদসন ডদসন ্া 
স্পষ্ট িসয় উিসছ; ডবসশে েসর এসদসশর 
ধমকিীয় েবংখযোলঘদু এববং দডল্-আডদবােী 
মানদুসের ওপর ব্কিমাসন েরোসর অডধডষ্্ 
ডবসজডপ-র আক্রমসণর ঝাঁজো থ�োসব 
উত্তসরাত্তর বােসছ, আর ্া চলসছ ‘দডল্ 
রাষ্ট্রপড্’-র উদার বযোনাসরর ডনসচই, ্াস্ 
এেডনষ্ ডিন্দু অডেজা্রও মদুসখ েদু লদুপ এঁসে 
রাখা েডিন িসয় পেসছ। মদুসখ মদুসখ ড�রসছ 
েরোসরর ‘�যোডেবাদী ডেধিান্ত’-এর েো। 
রাজননড্ে মিসল চলসছ �যোডেডবসরাধী 
মিাসজাসের জল্পনা। �ডদও জনেসণর জনযে 
রাখা আসছ োম্প্রদাডয়ে্া, পডরবার্ন্ত, 
দদুনকিীড্ ও েমাজডবসরাধী-ডনয়ডন্ত্-
রাজনীড্র নানা ধরসণর েডম্বসনশন ডনসয় 
ত্ডর এোডধে পাডেকির মসধযে থ� থোনও 
এেোসে থবসছ থনওয়ার অবাধ েণ্াডন্তে 
অডধোর, ্াও আবার ‘শডতির প্ড্ 
েডতি’-র নীড্ থমসনই। পৃডেবীর বৃিত্তম 
েণ্ন্ত বসল েো !
‘�যোডেবাদ’ েী? ডিেলার-মদুেডলডনর মস্া 

আঙদু সলর ডনসদকিসশ লক্যে-সোডে মানদুেসে 
ি্যো েরাই ডে �যোডেবাদ? এো ডে 
এেো উগ্র-জা্ীয়্াবাদ? �যোডেবাদ ডে 
এে েম্প্রদাসয়র ওপর অনযে েম্প্রদাসয়র 
ঘৃণা? ডবসশেোসব েডমউডনটি ডবসরাধী 
আগ্রােসনর আদশকি ডে �যোডেবাদ? নাডে 

�যোডেবাদ এে ডবসশে ধরসণর েমাজ্ন্ত? 
(ডিেলার-মদুেডলডন উেসয়রই পাডেকির 
নাসমই থ্া ‘েমাজ্ন্ত’-এর উসলেখ ডছল 
!) �যোডেবাসদর োসে অেকিনীড্র অবস্ার 
থোনও েম্পেকি আসছ ডে? এই েমস্ত প্শ্ন 
এববং ্ার ডেডত্তস্ �যোডেবাসদর উত্াসনর 
বস্তুে্ ও আদশকিে্ উপাদানগুডলর বযোখযো 
বযোড্সরসে না থবাঝা েম্ভব আজসের 
ডবসজডপ েরোর �যোডেবাদী ডেনা, না 

আজসের �যোডেডবরধী েবংগ্রাসমর পে 
থখাঁজা েম্ভব।  
জডজকি ডিডমট্রে-এর থন্ৃসত্ব েডমউডনটি 

ইন্টারনযোশনাল-এর ১৩ ্ম থলেনাসম 
�যোডেবাসদর এেডে েম্পযোক্ট েবংজ্া 
থদওয়া িয় : “�যোডেবাসদর ক্ম্ায় আো 
িল ... ড�নযোন্স েযোডপোসলর েবসচসয় 
প্ড্ডক্রয়াশীল, েবসচসয় স্বজাড্মত্ত এববং 
েবসচসয় োম্াজযেবাদী উপাদানগুডলর 
প্োশযে েন্তােবাদী এোডধপ্যে”। এই 
েবংজ্াডে োমডগ্রে ডবচাসর আমরা গ্রিণ 

েরডছ, োরণ এই বযোখযোর ওপর ডনেকির 
েসরই ড্্ীয় ডবশ্�দুসধি �যোডেবাদসে পরাস্ত 
েরা েম্ভব িসয়ডছল, ্ার জনযে প্সয়াজনীয় 
নীড্ ও থেৌশল ডিে েরবার ডেডত্তস্। 
এই েবংজ্াডে মূলে্োসব �া দ্ু সল ধসর 
্া িল, �যোডেবাসদর উত্াসনর বাস্তব 
পডরডস্ড্ েৃডষ্ট িয় ড�নযোন্স েযোডপোসলর 
ে্ৃকিসত্ব অেকিনীড্র অ্যেন্ত েেীর েবংেে 
থেসেই, আর আদশকিে্ োসব থে জডেসয় 

ধসর েেল প্োর প্ড্ডক্রয়াশীল এববং 
স্বজাড্মত্ত ম্ধারাগুডলসে, এববং ্ৎপর 
িসয় ওসি োম্াজযেবাদী �দুধি বাডধসয় অসনে 
অসনে থদশসে ্ার মসধযে থেসন এসন 
্াসদর জনেসণর ওপর েবংেসের থবাঝা 
চাডপসয় ডদস্। ১৯৭০-এর দশে থেসে 
পৃডেবীর অডধোবংশ থদশ ক্রসম ক্রসম নয়া-
উদারবাসদর পসে চলস্ োোর পর, 
োম্প্রড্ে ২০০৮ োসল প্েম এই ডবেয়ো 
োমসন আসে থ� ওপসরর েমস্ত চােডচেযে 
েসত্বও থে্সর 

োর্বসেকির ইড্িাে রচনার থক্ত্রডে 
খদুবই জডেল এববং দদুরূি। ডবে্ ১৫০ 
বছসরর থবডশ েময় ধসর ডবডেন্ন থপশাদার 
অ-সপশাদার ইড্িােডবদসদর ্ারা এই 
থক্ত্রডে এেডে ক্রমাে্ জডেল গুরুেম্ভীর 
এববং �দুেপৎোসব অেম্ভব েমৃধিশালী িসয় 
উিসলও আমরা থদসখডছ ্া ক্রমাে্ 
এেধরসনর “অননড্িাডেে” চডরত্র লাে 
েরসছ; এববং আোমী ডদসনও েরসব �ডদ 
না অশুে উসদেশযে েডরসয় থরসখ ইড্িাসের 
প্ড্ ডবেয়ডনষ্্ার োসে তবজ্াডনে 
পধিড্স্ এর চচকিা েরা িয়। ডবসশে েসর 
ডবে্ ৭০ বছর ধসর বামপন্ী অ প্েড্শীল 
ইড্িােডবদসদর োসছ লোইসয়র থক্ত্রডে 
এই োরসণই গুরুত্বপূণকি, োরণ এেদল 
থমৌলবাদী (েবরেসমর) ইড্িােডবসদরা 
ইড্িাসের নাসম ডমেযোচার েসর চসলসছ। 
থেজনযেই ্াড্বিেোসব ন দ্ু ন থোসনা  ডদশা 
থদখাসনার বদসল লোইসয়র মূল থেন্দ িসয় 
উিসছ (ডবসশে্ঃ ে্ ৩-৪ বছর ধসর 
থবশী েসর) ইড্িাসের ডবেৃড্োধসনর 
ডবরুসধি লোই।

এে
এসক্সত্র প্েসমই মসন আসে থ� ডবেয়ডের 

েো ্া িসলা ‘আ�কি েমেযো’। আেসল থ� 

েমেযোডের মূল লদুডেসয় আসছ োো্স্বি। 
১৬৫৩ োসল িাচ পডন্্ বক্সনকি (Marcus 
Zuerius van Boxhorn) প্েম ‘প্ত্ন 
োো’ ডবেয়ডের  অব্ারণা েসরন, �ডদও 
োরস্ আো ডবসদশী প�কিেেসদর অসনসেই 
োর্ীয় োোর োসে ইউসরাপীয় োোর 
ডমল নজর েসরডছসলন। এরপর োরস্ 
োোোলীন �রাডে  পডন্্ থোিকিক্স (Gas-
ton-Laurent Coeurdoux) েবংসৃ্্ ও 
ইউসরাপীয় োোর মসধযে ডমল থদখান; এববং 
১৭৮৬ োসল উইডলয়াম থজান্স এডশয়াডেে 
থোোইডের ্ৃ্ীয় বসেকির েোয় এই 
ডবেয়ডে প্মান েসরন, �া পরব্কিী োসল 
‘ইসন্া-ইউসরাপীয়’ োো্স্বির জন্ম থদয়। 
এর পর অক্য়েদু মার দত্ত ্াঁর ‘োর্বেকিীয় 
উপােে েম্প্রদায়’ গ্রসন্র প্েম খসন্র 
েূডমোয় এ ডনসয় ডবস্তাডর্ আসলাচনা 
েসরন। পরব্কিী োসল এ ডনসয় আসরা 
অসনে েসবেণা িসয়সছ। েমেযো িসলা, 
এই থোো ডব্সেকির আর এেডে ডদে িসলা 
আ�কিসদর মূল-বােেূডম থোোয় ডছল। �ার 
উত্তর খদু ঁজস্ ডেসয় ইড্িােডবদসদর এেডে 
বে অবংশ ওই স্ানসে উরাল পবকি্, এডশয়া 
মাইনর, ডেরডঘজসদর ্ৃণেূডম প্েৃড্ 
এলাোসে ডচডনি্ েসরসছন। অসনসে মধযে 
এডশয়াসেও েসরসছন। শুধদু ডেছদু বযেডতি 
োরস্র উত্তর-পডচিমাবংশসে থদডখসয়সছন। 

ঊনডববংশ শ্সে এেডে বে পবকি ধসর এডে 
শুধদুই অযোোসিডমে ডব্েকি ডছল বসল মসন 
িয়; ডেন্তু পরব্কিীোসল এডে েমূ্পণকিরূসপ 
উসদেশযেপ্সনাডদ্ োসব বযেবিার েরা 
িস্ োসে। এেডদসে থবদ ও অনযোনযে 
প্াচীন োডি্যে পদুনরায় চচকিার মস্া এই 
ডবেসয়র অব্ারণা ঘসেডছল এমন এে 
েমসয় �খন ডরিডেশ োম্াজযেবাদ ্ার 
উপডনসবশ োর্সে ডনসপেডে্ েরসছ। 
�সল ‘প্াচীন থেৌরব’-এর ভ্ান্ত ধারণা ও 
‘শাডে্-োর্ীয়’ এববং ‘শােে-ইবংসরজ’ 
আেসল এেই জাড্ এই থমডে েবকিসবাধ 
োমডগ্রে ডবেয়ডেসে অযোোসিডমে চচকিার 
পাশাপাডশ েদু ল পসেও চাডল্ েসর শুরু 
থেসেই। ্ারপর ডবশ্সজাো �যোডেবাদ ও 
নাৎডেবাসদর েূত্রপা্ এববং ডিেলাসরর ‘আ�কি 
জাড্’ ্্বি �া োরস্ এে রিাহ্যেণযেবাদী 
রাজনীড্র অনদুসপ্রণায় েিায়্া েসর। 
স্বোব্ই পরব্কিীোসল আমরা থদখস্ 
থপলাম ইসন্া-ইউসরাপীয় োোোেীসদর 
োর্বসেকির মানদুে ডিসেসব দ্ু সল থদখাসনা 
িসলা, নবডদে েেযে্াসে োরস্র 
েবংসৃ্ড্র মূল ডিসেসব থদখাসনা িসলা ্া 
�্ই অডধোবংশ োর্বােীর োসয়র রবং, 
থচাসখর রবং, চদু সলর রবং, নাসের উচ্চ্া 
প্েৃড্ ডনসয় ্োেডেে ‘নডিকিে থরস্’ বা 
‘ইসন্া-ইউওরপীয়’ 

বােদুসদব নাে থচৌধদুরী

...এরপর ৫-এর পা্ায়

ইড্িাে-ডবেৃড্র আক্রমসণর স্বরূপ
েদুডম্ োগেদু ডল

...এরপর ৮-এর পা্ায়



জবরদখল  ৬ ডিসেম্বর ২০১৭ ৫
...চাসরর পাতার পর
ভেতসর এক গেীর েংকসে জরাজীর্ণ আজসকর 

পুঁডজবাদী অর্ণনৈডতক ব্যবস্া। আমাসদর ভদসের 
ডবসজডপ েরকার ও ফ্যাডেবাদ েংক্ান্ত প্রশ্নগুডল 
ভবাঝবার জৈ্য আমাসদর প্রারডমক কাজ তাই 
আজসকর ৈয়া-উদারবাদী অর্ণৈীডতর েংকসের 
স্বরূপডেসক ডচডনিত করা। 
োধারর োসব ৈয়া-উদারবাদসক রাষ্ট্রসৈতাসদর 

ভবসে ভৈওয়া একগুচ্ছ ‘উদারীকরর’ 
পডলডে ডিোসব গর্য করা িসয় এসেসে : 
ভবেরকাডরকরর, ডমতব্যাডয়তা, ডবডৈয়ন্ত্রর ও 
মুক্ত বাডরজ্য-এর পডলডে ডিোসব...। ডকন্তু 
প্রকৃতপসষে এো েরকারগুডলর ভবসে ভৈওয়া 
পডলডে ৈয়, বরং এোই আজসকর পুঁডজবাদ। 
ৈয়া-উদারবাদসক ভেসে একো পুঁডজবাদ 
আজ কল্পৈাসতই রাকসত পাসর, বাস্তসব ৈয়। 
এ িল আেসল পুঁডজর োম্াজ্যবাদী পর্ণাসয়র 
আধুডৈকতম দো। প্রধাৈ পাঁচডে ববডেষ্্য ডদসয় 
এসক ডচডনিত করা রায় : এক, ইন্ারৈ্যােৈাল 
ডফৈ্যান্স ক্যাডপোল-এর কতৃ্ণসবে ট্ান্স-ৈ্যােৈাল 
ভকাম্াডৈ গঠসৈর মসধ্য ডদসয় েমস্ত জাডতরাসষ্ট্র 
পুঁডজর অবাধ গডত; দুই, দুডৈয়াব্যাপী ‘ডবডৈসয়াগ 
ডপেু কম্ণেংস্াৈ’-এর একই ডচত্র (গুরগত ও 
েংখ্যাগত উেয় োসবই), পুঁডজ ডবডৈসয়াগ রসতা 
ভবডে, ডবডৈসয়াগ ডপেু কম্ণেংস্াৈ তসতা কম, 

এবং ফসল ‘ইৈফরমাল ভেক্টর’-এর ব্যাপক 
ডবস্তার; ডতৈ, শ্রমমূসল্যর উদৃ্ত্ত ভোে ডবডৈসয়াগ 
ভষেত্র ভরসক বে ডবডৈসয়াগ ভষেসত্র, কৃডি ভরসক 
ডেসল্প, এবং এক মুদ্া-অঞ্চল ভরসক অৈ্য মুদ্া-
অঞ্চসল ডবডৈসয়াসগর পডরমার ও অর্ণনৈডতক 
ষেমতার ডেডত্তসত স্াৈান্তর, ফসল অডতডরক্ত 
পুঁডজ ডবসদসে রপ্াডৈর োসর োসর উপডে-
মুৈাফা কামাবার লসষে্য অৈ্যাৈ্য ভদে ভরসক 
ডৈসজর ভদসে পুঁডজ োৈবার ডদসক ভঝাঁক; চার, 
একোসর প্রচুর পডরমাসৈ কম দামী ভেঁকেই 
পসর্যর উৎপাদসৈর বদসল তুলৈায় কম 
পডরমাসৈ ভবডে দামী ঠুৈসকা পসর্যর বারবার 
ৈতুৈ রূসপ উৎপাদৈ-এর ডদসক ভকন্দীয় 
প্রবরতা; এবং পাঁচ, মজুত োমগ্ী ডৈসয় ফােকা 
কারবার ভরসক ক্মেঃ েডবি্যৎ উৎপাদৈ 
(রা এখৈও উৎপাডদতই িয়ডৈ) এবং তার 
বাডৈজ্য চুডক্তসক ভকন্দ কসর ফােকা কারবাসরর 
(ভিডরসেডেে ভট্ডিং-এর) প্রাধাৈ্য। 
একডদসক ৈতুৈ রূসপ দামী পসর্যর উৎপাদৈ-

এর ডদসক ভকন্দীয় প্রবরতার ফসল ডজডিডপ 
(ভমাে অে্যন্তরীর উৎপাদৈ দাম) বৃডধির 
অপডরিার্ণ েত্ণ িসয় দাঁডেসয়সে মুদ্াস্ীডত, ফসল 
ডজডিডপ বৃডধির িার ক্মাগত ভৈসম চসলসে; 
অৈ্যডদসক বারবার দামী পসর্যর উৎপাদৈ-
এর ভেই একই প্রবরতাই, রার উৎপাদৈ ও 
বাডরজ্য িসব, এখৈও িয়ডৈ, তার কন্ট্রাক্ট ডৈসয় 
ফােকার ভখলায় ভমসত স্টক (আেসল কাল্পডৈক 
স্টক) ডবডক্র পডরমার বাডেসয় চসলসে বাস্তসবর 
েীমাৈা ভপডরসয়। ভগাো দুডৈয়ার (আোই’ে-র 
ভবডে ভদসের) ডজডিডপ বৃডধির গে িার ১৯৬০-
৭০-এর দেসক ৬% ভরসক কমসত কমসত আজ 
কার্ণত ২%-এ এসে ভপঁসেসে, আর এই পাঁচ 
দেসকর মসধ্যই স্টক ডবডক্র পডরমার বাডেসয় 
তুসলসে প্রায় ১০ গুর। এ ফাৈুে এতোই ফুসল 
উঠসে ভর, এক একো ভদসের, ডবসেিতঃ 
োম্াজ্যবাদী ভদেগুসলার (ভরমৈ মাডক্ণৈ 
রুক্তরাষ্ট্র, ডরিসেৈ, জাপাৈ), েডবি্যৎ চু্যডক্ত-ডৈে্ণর 
এই স্টক ডবডক্র পডরমার তাসদর ডজডিডপ-সকও 
োডপসয় ভগসে; ফসল তার পসরই (চু্যডক্তর ভময়াদ 

ফুরসতই) ভৈসম এসেসে েংকে। ’৭০-এর 
দেক ভরসকই ভরিেৈ উি ব্যবস্ার পতসৈর মসধ্য 
ডদসয় ডবশ্ব বাডরজ্য ভরসক ভগাল্ড স্ট্যান্াি্ণ েসর 
রাওয়ায় আমদাডৈ-রপ্াডৈ মারফত ডৈসজসদর 
মুদ্া অৈ্য ভদসে পাডঠসয় ডদসয় েংকেও চালাৈ 
কসর ভদয় এই ভদেগুসলা। ফসল ডবশ্বাডয়ত 
পুঁডজর েংকে উসে ভবোয় এক োম্াজ্যবাদী 
ভদে ভরসক অৈ্য োম্াজ্যবাদী ভদসে, শুধু 
রাত্রাপসর মাসঝর অেংখ্য ভদেসক ভদউডলয়া 
বাডৈসয় ডদসয় রায়। দুঃসখর করা কডমউডৈস্ট 
পাডে্ণ পডরচাডলত চীৈও এ মারর-সখলায় ঢুসক 
পসেসে। ১৯৯২-ভত জাপাৈ, ২০০০-এ মাডক্ণৈ 
রুক্তরাষ্ট্র ও ডরিসেৈ, ২০০৮-এ এই ডতৈ ভদে ও 
চীৈ, ২০১৬-সতও এরাই রডদও প্রধাৈত চীৈ ও 
মাডক্ণৈ রুক্তরাষ্ট্র-এ ভকন্দীেূত িসয়সে এ েংকে; 
আর তার োসর ভদউডলয়া িসয় ভগসে কত কত 
ভদে ! উসলেখ্য ভর আমাসদর ভদে োরত, সর 
েবসচসয় ভবডে রপ্াডৈ কসর মাডক্ণৈসদর আর 
েবসচসয় ভবডে আমদাডৈ কসর চীৈ ভরসক, 

২০১৬-এ এই দুই 
ভদসের েংকে এসে 
জমা িয় এসদসে। কাসলা 
োকা উধিাসরর ৈাসম 
ভৈােবন্ী কসর জৈগসরর 
েমস্ত োকা তুসল ডৈসয় 
আ র . ড ব . আ ই . - এ র 
‘মাসক্ণে ভস্টডবলাইসজেৈ 
ডকিম’-এ তা ধসর ভরসখ 
এ েংকে ভরসক বে বে 
পুঁডজপডতসদর আপাতত 
রষো করার মডরয়া ভচষ্া 
কসর বত্ণমাৈ ভমাদী 
েরকার। রডদও ভগাো 
ভদসের অর্ণৈীডত এসত 
আরও গেীর েংকসে 
ডৈমডজিত িয়। 
আজ অবস্াো এমৈই 

ভর ভেই েময়ো দরজার 
োমসৈ এসে ভগসে রখৈ ভগাো দুডৈয়ার ভমাে 
স্টক ডবডক্র পডরমার োধাররোসবই (শুধু 
স্টসকর লাফ ডদসয় ভবসে ওঠার ষেসরই ৈয়) 
পৃডরবীর ভমাে ডজডিডপ-সক োডপসয় রাসব। এ 
েংকে ভকাৈ ভদে ভকারায় আর চালাৈ করসব? 
এই েংকসের ভবাঝা দুডৈয়ার শ্রমজীবী মাৈুসির 
ওপর চাডপসয় ডদসতই আজ ভদসে ভদসে মারা 
চাঁো ডদসয় উঠসে ফ্যাডেবাদ। আমাসদর ভদে 
ব্যাডতক্ম িসত পাসর ৈা। 
েবসচসয় গুরুবেপূর্ণ িল, আজসকর 

ফ্যাডেবাসদর রূপ অডবকল আসগর মসতা 
িসব ৈা, িসত পাসর ৈা। তার প্রধাৈ কারর 
ইন্ারৈ্যােৈাল ডফৈ্যান্স ক্যাডপোল-এর কতৃ্ণবে 
এবং ট্ান্স-ৈ্যােৈাল ভকাম্াডৈগুডলর স্বার্ণ। 
এর জৈ্যই, প্ররমত, দুই োম্াজ্যবাদী ভদে 
পরস্পসরর মসধ্য প্রত্যষে জাতীয়তাবাদী রুধি ৈা 
কসর করসত চাইসব পসরাসষে ‘তৃতীয় স্াৈ’-এ 
রুধি, তা তৃতীয় ডবসশ্বর বা মাঝাডর অর্ণৈীডতর 
এক ভদসে োেক ভশ্ররীর দুই ভগাষ্ীর মসধ্যই 
ভিাক বা দুই প্রডতসবেী ভদসের মসধ্য, সেখাসৈ 
এসক-এ-ওসক-ও স্পন্সর ক’সর; আর ডদ্তীয়ত, 
এক একো জাডতসক েকসলর ভচসয় উঁচু বসল 
প্রচাসরর ভচসয় (রা এর আসগ ফ্যাডেবাদ কসর 
এসেসে, সরমৈ ৈাৎডেবাদ) তাসদর আজসকর 
দুডৈয়া ব্যাপী অডেন্ন এই আডর্ণক েংকসের 
োসর োরুজ্যপূর্ণ িল ডবশ্ব জুসে েডেসয় রাকা 
একো ডৈডদ্ণষ্ েম্প্রদায়সক খাসো করা, তার 
প্রডত েব্ণত্র ঘৃরা েোসৈা, রার জৈ্য তারা ভবসে 
ডৈসয়সে মুেলমাৈ েম্প্রদায়সক, রার বডল িসচ্ছৈ 
এই েম্প্রদাসয়র অগডরত ডৈসদ্ণাি োধারর 
মাৈুি। এই উসদেসে্যই ইেলাডমক েন্ত্রােবাসদর 
অজুিাত খাো কসর তারা ডৈসজসদর ফ্যাডেবাদী 
মতাদসে্ণর ডদসক জৈগসরর প্রারডমক েমর্ণৈ 
ভজাগাসের ভচষ্া চালাসচ্ছ।
উসলেখ্য ভর এই ইেলাডমক েন্ত্রােবাসদর উৎেও 

োম্াজ্যবাদী পুঁডজ ডৈসজই। এর অৈ্যতম ডেত 
ডেল ভতসলর একসচডেয়া মাডলকাৈা। ফােকা 
অর্ণৈীডতর পডরৈাসম ১৯৭৪-এর প্ররম অসয়ল 
েক-এর পর ভরসক ১৯৮০-র ভগাো দেসকই 

লাফ ডদসয় ওঠা ভতসলর একসচডেয়াগুসলার 
দাম আরব ভদেগুসলায় ডবোল পডরমার পুঁডজর 
েঞ্চয় ঘোয়, রার েমতুল্য ক্যাডপোল আউেস্া 
িসয় ভপঁেয় োম্াজ্যবাদী ভদেগুসলার দাৈবীয় 
ব্যাঙ্কগুসলাসত। ৈয়া-উদারবাসদর রুসগ এই 
ভদেগুসলারও ডৈসজসদর ভদসে পুঁডজ োৈবার 
ভঝাঁক এসত প্রধাৈত কাজ কসর। ভতসলর 
একসচডেয়া আর ফােকা কারবাসরর দ্ন্দ্ব 
আসখসর ইেলাডমক েন্ত্রােবাদ ও োম্াজ্যবাসদর 
ঘৃর্য রুসধির রূপ পায়। একরাও আজ েবার 
জাৈা ভর ভোডেসয়ত ইউডৈয়ৈসক ধ্ংে করবার 
জৈ্য মাডক্ণৈীসদর ভস্পোল ভট্ডৈং-এ বতডর ডকেু 
েন্ত্রােবাদী ভগাষ্ী ও তাসদর ভৈতারাই ইেলাডমক 
েন্ত্রােবাসদর প্রধাৈ মুখ িসয় উসঠডেল।  
আজসকর ডবশ্বজৈীৈ আডর্ণক েংকে ভরসক ভর 

ফ্যাডেবাদ মারা চাঁো ডদসয় উঠসে, োবাদে্ণগত 
ডদক ভরসক তার মূল কাজ িসয় দাঁডেসয়সে 
দুডৈয়া জুসে মুেলমাৈ-ডবসদ্ি েৃডষ্ করা। 
ডকন্তু মসৈ রাখসত িসব, “ডফৈ্যান্স ক্যাডপোসলর 
েবসচসয় প্রডতডক্য়ােীল, েবসচসয় স্বজাডতমত্ত 
এবং েবসচসয় োম্াজ্যবাদী উপাদাৈগুডলর 
প্রকাে্য েন্ত্রােবাদী একাডধপত্য” ডিোসব েকল 
প্রকার প্রডতডক্য়ােীল, েবসচসয় পুরসৈা বস্তাপচা 
আদে্ণগুসলাসকই আঁকসে ধসর ফ্যাডেবাদ। 
আসমডরকায় ভিাৈাল্ড ট্াসম্র উত্াসৈর মসধ্য 
ডদসয় উদারসচতা মাডক্ণৈী জৈগসরর মসধ্য আজ 
ৈতুৈ কসর বতডর িসত ভদখা রাসচ্ছ ঘৃর্য বর্ণ-
ডবসদ্ি। প্রায় ১৬৫ বের আসগ কাল্ণ মাক্ণে 
োরত েম্সক্ণ বসলডেসলৈ : “স্বয়ং-ডবকডেত 
একডে েমাজ-ব্যবস্াসক তারা পডররত কসরসে 
অপডরবত্ণমাৈ প্রাকৃডতক ডৈয়ডত রূসপ এবং 
এই োসব আমদাডৈ কসরসে এমৈ পূজা রা 
পশু কসর ভতাসল মাৈুিসক, প্রকৃডতর উপর 
োব্ণসেৌম ভর মাৈুি, তাসক িৈুমাৈসদব রূপী 
বাৈর এবং েবলাসদবী রূপী গরুর অচ্ণৈায় 
পদাৈত কসর অধঃপতসৈর প্রমার ডদসয়সে”। 
আজ ভগাো ভদে জুসে ‘ভগামাতা’-র ডে.আর.ডপ. 
তুলসত ‘বাৈরসেৈা’-সদর লম্ফঝম্ মাক্ণসের 
করাগুডল আবার মসৈ কডরসয় ভদয়; ফ্যাডেবাদ 
আজ োরসতর প্রাচীৈতম 
ডৈকৃষ্ জীবৈাচারগুসলাসকই 
মাডের তলা ভরসক খুঁসে বার 
কসর এসৈ পশু কসর তুলসে 
মাৈুিসক।    
ৈয়া-উদারবাসদর মূল 

করাই িল এক ৈবজাত 
ধৈী ভক্তা ভশ্ররীর জৈ্য 
ডৈত্য-ৈতুৈ ডবপুল দামী 
পসর্যর েমািার, আর 
ডবপরীসত ডেংিোগ 
মাৈুসির জৈ্য ‘ডমতব্যডয়তা’। 
উদািররস্বরূপ, এসদসে 
েম্প্রডত লাগু িওয়া ডজএেডে 
আেসল ৈয়া-উদারবাসদর 
কর-ব্যবস্া োো আর ডকেুই 
ৈয়। আসগর বুসজ্ণায়া-ব্যবস্ায় 
কর ডেল ‘উৎপাদসৈর’ 
ওপর, আজসকর ডজএেডে িল ‘ভোগ’-এর 
ওপর কর। বাস্তসব জৈগসরর জৈ্য ‘আয়কর’ 
বদসল ভগল ‘ব্যয়কর’-এ। ৈয়া-উদারবাসদর 
এই রুসগ ভবেী আসয়র ওপর বডধ্ণত িাসর কর 
বত্ণমাৈ বুসজ্ণায়া রাষ্ট্র-ব্যবস্া ডৈসত পাসর ৈা, 
কারর তাসত দামী পসর্যর চাডিদা কসম রাসব; 
তাই ভেই েকল ডবপুল েংখ্যক মাৈুি রাঁসদর 
আয় দাডরদ্ট্রেীমার ডৈসচ বা আেপাসে, রাঁরা 
এতডদৈ ডেসলৈ কার্ণত ‘আয়কর’-এর আওতার 
বাইসর, তাঁসদর ভরসকও ‘ব্যয়কর’ ডিোসব োকা 
তুসল ডৈসয় রাজস্ব ঘােডত ভমোসৈার ব্যবস্াই 
িল এই ডজএেডে। আজসকর রাষ্ট্র মুডষ্সময় 
ডকেু জায়মাৈ অডেজাত ভশ্ররী ব্যতীত েকল 
জৈগরসক বলসে : “কর কমাসত চাইসল ব্যয় 
কমাও”। এই ‘ডমতব্যডয়তা’-র অর্ণৈীডতরই 
োংকৃিডতক প্রচাসরর িাডতয়ার িল োরসতর 
বুসক ‘ডিনু্বে’ - ডিনু্ ধসম্ণর ‘মিাৈ ত্যাগ’-
এর বাৈী। ফসল ‘কৃচ্ছোধৈ’-এর অর্ণনৈডতক 
ও োংকৃিডতক মম্ণবস্তুই িল ‘ৈয়া-উদারবাদ ও 
ডিনু্বে’-এর েডমিলৈ - ডবসজডপ। 

ডকন্তু ডদসৈ ডদসৈ ৈয়া-উদারবাদ ডবশ্বব্যাপী ভর 
গেীর অর্ণনৈডতক েংকসে িুসব রাসচ্ছ, তাসত 
ক্সম ক্সমই তার আর্ণ-োংকৃিডতক মম্ণবস্তু িসয় 
দাঁোসচ্ছ, রা আসগ ভদখাসৈা িসয়সে, ‘মুেডলম-
ডবসদ্িী ফ্যাডেবাদ’। এসদসে প্রশ্নো তাই আর 
ভকবল ‘ডিনু্বেবাদী ফ্যাডেবাদ’ রাকসে ৈা, তার 
ভকন্দীয় প্রবরতা ক্সমই রূপান্তডরত িসচ্ছ, 
এবং দুডৈয়া জুসে আডর্ণক েংকসের পারদ 
চোর োসর োসর রা আরও ব্যপকতর িসত 
বাধ্য, ‘মুেডলম-ডবসদ্িী ফ্যাডেবাদ’-এ। ডিনু্সবের 
প্রচাসরর ভরসকও মুেডলম জৈগসরর প্রডত 
ডবসদ্িমূলক প্রচার ক্সমই ভবডে ভবডে গুরুবে 
অজ্ণৈ করসে। অবে্য একরা আসগও উসলেখ 
করা িসয়সে ভর ফ্যাডেবাদ প্রডতডক্য়ােীলতার 
ভকাৈও রুপসকই, ডিংো ও ঘৃরা েোসৈায় 
ভকাৈও কেুরই, কখৈও োসে ৈা। 
ডবসজডপ-র জয়রাত্রার মাধ্যসম এসদসে 

‘মুেডলম-ডবসদ্িী ফ্যাডেবাদ’-এর এই উত্াসৈর 
েময়, তার ডবরুসধি েংগ্াসমর প্রসশ্ন, আজ দুসো 
ডবিয় মসৈ রাখা খুবই জরুরী। এক, আজসকর 
ফ্যাডেবাদ জন্ম ডৈসচ্ছ ৈয়া-উদারবাসদর েংকে 
ভরসকই এবং এসিৈ েংকেগুসলাসত, রষেরেীল 
োসব ৈয়, বরং তাসক আরও ব্যপক ও তীরিোসব 
প্রসয়াগ কসরই; আর কংসগ্ে েি োরসতর প্রায় 
েমস্ত আঞ্চডলক রাজ্য-ডেডত্তক দলগুডলই প্রত্যষে 
োসব ৈয়া-উদারবাসদর পসষে, এবং আজসকর 
ডবসজডপ-র উত্াৈও তাসদর ডবরুসধি জৈগসরর 
ভষোে ভরসকই; তাই ফ্যাডে-ডবসরাধী ভজাসে 
ভদসের জৈগর আজ ভকাসৈাোসবই তাসদর 
ভমসৈ ভৈসবৈ ৈা। এমৈ ভজাে ভকবল ডবসজডপ-র 
আরও েডক্ত বৃডধিসকই বেরাডবিত করসব। আর 
দুই, এই েব কডে দল আেসল গেীর োসব 
‘মুেডলম-ডবসদ্িী’, শুধু ভোসের স্বাসর্ণ তাসদর 
রাজনৈডতক োসব ব্যবিার োো তাসদর ভকাৈও 
অ্যাসজন্া ভকাসৈাডদৈ ডেলই ৈা; রার প্রমার 
ভমসল রখৈ ভদখা রায় স্বাধীৈতার ৭০ বেসর 
একজৈও মুেলমাৈ েম্প্রদাসয়র মাৈুি ৈা 
িসয়সেৈ ভদসের প্রধাৈমন্ত্রী, ৈা কাশ্ীর ব্যতীত 
একডে রাসজ্যও মুখ্যমন্ত্রী। আজসকর ‘মুেডলম-
ডবসদ্িী ফ্যাডেবাদ’-এর উত্াসৈর ভপ্রডষেসত 
ভজাসের প্রসশ্ন তাই এরা োংকৃিডতক প্রসশ্নও 
চূোন্ত ভদাদুল্যমাৈ। তার োসর রসয়সে তাসদর 
প্রসত্যসকরই চাসপ পসে ভোল পাল্াসৈার 
েুডবধাবাদী রাজনৈডতক অৈুেীলৈ। 
আজ ডবসজডপ-র মাধ্যসম ফ্যাডেবাদ-এর 

উত্াসৈর ডবরুসধি লোইসয়র প্রধাৈ লাইৈ 
িসতই িসব ‘ৈয়া-উদারবাদ’-এর ডবরুসধি 
প্রত্যষে েংগ্াম। োধারর োসব ৈয়া-উদারবাদ 
অেংগডঠত ভষেসত্রর শ্রডমক ও ভবকার রুবকসদর 
ডপসি ভমসর চলসে। ডকন্তু ডফৈ্যান্স ক্যাডপোসলর 
এই েংকসের মুিূত্ণগুসলাসত ভবেরকাডর ভষেসত্র 
তুলৈায় ভবডে মজুরীর অবস্াপন্ন শ্রডমকসদর 
ওপরই োঁোইসয়র ভকাপ পেসে েবসচসয় ভবডে 
ও েব চাইসত আসগ; আর প্রবল শ্রসমর ভবাঝা 
চাপসে ব্যাংক-কম্ণীসদর ঘাসে। তার োসর 
এসদসে ৈয়া-উদারবাদ েবসচসয় ভবডে ষেডত 
কসরসে কৃডি-অর্ণৈীডতর, জডম লুঠ ভরসক শুরু 
কসর ফেসলর ডৈচু দাম চাডপসয় ডদসয়। মাঝাডর 
ও ভোে েকল ব্যবোসকও ডদসৈ ডদসৈ ডগসল 
ভফলসে ভে। ধম্ণ ডৈডব্ণসেসি এই েকল অংসের 
জৈসজােই পডররত িসত পাসর আজসকর 
‘ফ্যাডে-ডবসরাধী মিাসজাে’-এ। 
।। ৈয়া-উদারবাদ ও ফ্যাডেবাসদর ডবরুসধি 

েকল ভোডিত ও ডৈপীডেত মাৈুসির জৈসজাে 
গসে তুলুৈ ।।

‘ডিনু্বেবাদী ফ্যাডেবাদ’...
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...এসের পাতার পর
প্রথমটার উত্তর হল, জনগসের ওপর 

চরম েত্তৃত্ব ফলাসনার ডনদরতৃন হল মানুসের 
খাদ্াভ্াসের ওপর রাষ্ট্রীয় হুেুমনামা জাডর 
েরা, সেখাসন ‘গরু’-ই ‘ববস্ট চসয়ে’ োরে 
‘বগামাতা’-র নাসম রাজন্রীডত েরাটা এসদসর 
েহজোধ্। ডবিত্রীয় প্রসনের জবাব ডদসত হসল 
ডেছু তথ্ বদওয়া প্রসয়াজন। ২০১৭ োসলর বম 
মাসে বেন্দ্রীয় পডরসবর মন্ত্রে ভারত্রীয় বাজাসর 
জবাইসয়র জন্ পশু ডবডরির উপর ডনসেধাজ্া 
জার্রী েসর, ো স্থডগত েসর বদয় েুডপ্রম বোটতৃ 
ব্বোয় মার বখসত চলা চামড়ার ব্াপার্রীসদর 
েথা দসরতৃ।  অন্ডদসে, সখাঁজ ডনসল বদখা 
োসব ভারসতর েবসচসয় বড় ডবফ এক্সসপাটতৃ 
বোম্াডন ‘আল েব্রীর’-এর মাডলে হসলন 
েত্রীর োবরওয়াল, ডবিত্রীয় ব্হত্তম বোম্াডন 
‘আরাডবয়ান এক্সসপাটতৃার’-এর মাডলে েুন্রীল 
েপুর, ত্ত্রীয় ব্হত্তম ‘এম বে আর এক্সসপাটতৃ’-
এর মদন এবট। এেডট েম্রীক্া অনুোয়্রী, ২০১৬ 
োসল ভারত ডবসবের েবতৃব্হৎ ডবফ রপ্াডনোরসে 
পডরেত হসয়সছ; ৩৫ডটর উপর বদসর ডবফ রপ্াডন 
েরা হয়। ফসল, জাত্রীয় ভক্ে েডমসয়, সদসরর 
মানুসের এোংসরর খাদ্াভ্াসের ওপর োরডফউ 
জাডর েসর, জবাই বরাসধর নাসম ‘পশুসপ্রম্রীরা-ও-
বদরসপ্রম্রী’-রা আেসল োসদর বোন স্াথতৃ রক্া 
েরসত চাইসছ তা এ বথসেই স্পষ্ট। 
“বদরস্াহ্রীসয়া োবধান, জাগ উঠা হ্ায় রাম 

ভাগওয়ান”।... ২০১৪-র ডনবতৃাচন্রী অ্াসজন্ায় 
ডবসজডপ-র অন্তম আরিমে ডছল ‘দুনতৃ্রীডত’। 
দুনতৃ্রীডতসত িুসব থাো েংসরেেসে হডঠসয় োঁরা 
এসলন তাসদর বরাজনামচা এেটু আসলাচনা 
না েরসলই নয়। এই ২৫ বছসর তাসদর 
পসেট ভার্রী েরার োডহন্রীও প্রচুর। তাই ডেছু 
োম্প্রডতে ডেন্তু তাৎপেতৃপূেতৃ দুনতৃ্রীডতর ছডব তুসল 
ধরা হল। প্রধানমন্ত্র্রীর ‘ববডট বাঁচাও, সবডট পড়াও’ 
ব্াগানসে এডগসয় ডনসয় বেসত েঞ্্রীব রাজা এবং 
অডনল পরারসরর মত উত্তর প্রসদসরর ডবসজডপ 
বনতারা ভ্রূসের ডলঙ্গ ডনধতৃারসের েসঙ্গ েুক্ত 
ডেছু ‘বদরসপ্রডমে’ িাক্তারসদর উপর আইন্রী 
ব্বস্থা বনওয়ার উপর ডনসেধাজ্া জার্রী েসরসছ 
! োম্প্রডতে গেবণ্টন ব্বস্থার মাধ্সম চাল 
ডবতরেসে বেন্দ েসর ৩৬,০০০ বোডট টাোর 
দুনতৃ্রীডতসত নাম জডড়সয়সছ ছডত্তেগসড়র বাহুবল্রী 
ডে এম রমে ডেংসহর। ‘ব্াপম’ দুনতৃ্রীডতর বরর 
োটসত না োটসতই ের মুেুসবর দাব্রীসত 
আস্ালনরত ে্েেসদর উপর গুডল চাডলসয় 
ন্াসয়র দাব্রীসত (বে ডেসের ন্ায় ডতডন ডনসজই 
জাসনন) অনরন েরার ভান েরসত হসয়সছ মধ্ 
প্রসদসরর মুখ্মন্ত্র্রীসে। তাছাড়া, এই অস্াবসরই 
চুটো পারমােডবে বেসন্দর ক্ডতোরে ডদসের 
ডবরুসধে ৫৭৫ডট রোসমর ে্েেসদর আস্ালন 
তাঁর ডবড়ম্বনা আরও বাডড়সয় তুসলসছ। ২০১৪-
র ৪-ডজ বস্পেট্াম অেরাসন ডরলাসয়ন্স ডজও 
ইনফেসমর প্রডত বেন্দ েরোর পক্পাত দুষ্ট 
হসয় ২২,৮৪৮ বোডট টাোর ক্ডত বমসন বনয়! 
অডমত রাহ্-র বছসল জসয়র আেডমিে ব্বোডয়ে 
অরেগডতর তথ্ ফাঁে হসয়সছ েম্প্রডত। অন্ডদসে, 
েদতৃার েসরাবর বাঁধসে বেন্দ েসর আস্ালনরত 
বমধা পাটেরসে পুডলডর বহফাজসত ডনসয় মুখ 
পুসড়সছ মহারাষ্ট েরোসরর। েতৃা রন োসিতৃর 
অভাসব ঝাড়খসডের এে ডরক্সাওয়ালার ম্তু্ 
ডেংবা বমাবাইসলর আধার েংেুডক্তর ফসল 
তথ্ ফাঁসের ঘটনা অস্ডতিসত বফসলসছ বগরুয়া 
ডরডবরসে। এ রাসজ্ ডরশু পাচার োসডে রু্াক্ 
বরাডভতা রূপা ও রাজ্ ডবসজডপ-র মডহলা বমাচতৃার 
তৎোল্রীন েভাসনত্্রী জুডহ বচৌধুর্রীর েসঙ্গ নাম 
জডড়সয়সছ কেলাে ডবজয়বগতৃ্রীসয়র। তাছাড়া, 
ত্েমূসলর ডচটফান্ োসডের ডবরুসধে বদওয়া ‘ভাগ 
মুেুল ভাগ’ ব্াগান এখন পডরেত হসয়সছ এই 
েঙ্গ্রীসত : ‘ডদনসরসে রাঙা মুেুল জাগল ডচসত, 
েসঙ্গাপসন ফুটসব বপ্রসমর মঞ্র্রীসত’...। 
“ম্াঁয় ইয়াহা ব্্রী হুঁ, মুসঝ ডনোসলা”।... 

১৯৪৯ োসল মহন্ত রামসেবে দারসে রামলালার 
স্প্াসদর : বাবডর বত নাডে ব্্রী রামলালা। 
বেডদসনর স্প্াসদসরর েুগ বপডরসয় আজ 
বেখাসন পুরাে ডবসরেজ্ বদবদত্ত পট্টনায়ে ববদ 
বা পুরাসের োডহন্রীসে ‘তথ্’ বসল প্রচাসরর 
ডবপর্রীসত তার অন্তডনতৃডহত ‘েত্’-সে তুসল ধরসত 

উৎোহ্রী, সেখাসন অডমর ডত্পাঠ্রীর 
উপন্াে েমরে বঘাডেতভাসব 
েল্পনা োডহত্ হসলও তার প্রচার 
ও প্রভাসব ডনডহত রসয়সছ পুরাসের 
োডহন্রীসে বাতিব প্রমাসের মডরয়া 
প্রয়াে; এবং তা েরসত ডগসয়, বলা 

ভাসলা, সমইন ড্রিম বগরুয়া মতধারাসে প্রডতডঠিত 
েরসত ডগসয়, প্রচডলত ধমতৃোডহসত্র ডবে্ডত 
েরসতও বাডে রাসখনডন ডতডন। তাঁর গসল্প প্রাচ্রীন 
ভারত্রীয় েভ্তা ডহসেসব েরস্ত্রী েভ্তার েথা 
তুসল ধরা হসয়সছ। েরস্ত্রী েভ্তার বেতাডব 
স্্রীে্ডতর জন্ বহুডদন ধসরই লড়াই চালাসছে 
উরেডহ্ুত্ববাদ্রী ডরডবর, এটা তারই ডেসোসয়ল। 
বেখাসন গসবেোর মাধ্সম েরস্ত্রী নদ্রীর 
ঐডতহাডেে অডতিত্ব নে্াৎ েসর ইরফান হাডবসবর 
মত ইডতহােডবদরা বসলসছন ‘এই নদ্রী বোনডদন 
ডছলই না’, সেখাসন তার আসরপাসর গডজসয় 
ওঠা এে োল্পডনে েভ্তার গসল্পর গরু গাসছ 
উডঠসয় এমনডে প্রাচ্রীন বেতৃাশ্রমসেও বগৌরবাডবিত 
েরা হসয়সছ। রামরাসজ্ ডরশু জন্াসতই নাডে 
তাসে বাবা মাসয়র 
বথসে আলাদা েসর 
বততৃমান গুজরাসটর 
োসছ ‘মাইো’ নামে 
এে জায়গায় তাসদর 
‘েমেুসোসগর ডভডত্ত’সত 
‘মানুে’ েসর ‘রাষ্ট’ 
তাসদর ক্মতা অনুোয়্রী 
বসেতৃ ভাগ েসর ডদত ! 
প্রনে েরসত ইসছে হয়, 
এত বানরসেনা তসব 
ডে বাইসরর বদর বথসে 
এসলা? আেসল, এ হল 
এেডদসে ‘েমেুসোগ’-
এর নাসম রােে বশ্রে্রীর 
ডবপুল েম্সদর আডদম 
লুসঠর ঘটনাগুডলসে 
খাডরজ েরার মডরয়া 
প্রয়াে, আর অন্ডদসে 
আজসের ‘বরিে’-
ব্বোর েুডবধা েসর 
ডদসত “এ বতামারই 
ইডতহাে” বসল প্রচার। োম্প্রডতে প্রোডরত 
ডবে্ত রামায়সের প্রথম খসডে েমাজ ডবোসরর 
ধারার কবজ্াডনে তস্বের মাথা বখসয় রাবসের 
লঙ্াসে আডদম পঁুডজবাদ্রী েমাজ দরতৃাসনা হসয়সছ 
এবং ে্রীতার মুখ ডদসয় এও বডলসয় বনওয়া 
হসয়সছ বে গর্রীবরা বঞ্চনার ফসল অপরাধ 
প্রবেতার স্্রীোর, তাই তাসদর রােন রেহসের 
বদসল তাসদরসেই রােন েরা উডচত! এই 
আজগুডব গসল্পর েমাসলাচনা েসর েময় নসষ্টর 
বোনও দরোরই ডছল না েডদ না এই নতুন 
ধারার েল্পনা োডহসত্ ভর েসর বগরুয়া 
বুডধেজ্রীব্রীরা স্জাডতমত্ততায় বমসত উঠত। 
োম্প্রডতে অেডহষু্তার ঘটনা ববসড় োওয়ার 
প্রডতবাসদ বদর জুসড় বুডধেজ্রীব্রীসদর েরোডর 
পুরষ্ার ত্াসগর পদসক্সপর ডবসরাডধতা েসর 
অডমর তার রাজননডতে পক্পাডতসত্বর পডরচয়ও 
ডদসয় বফসলসছন। এখাসন বসল রাখা দরোর 
বে এই প্রবেতার ডবসরাডধতা েরসত ডগসয় এে 
অন্ ধারার প্রডতডরিয়ার স্্রীোর হসছে প্রগডতর্রীল 
মহল। উদাহরেস্রূপ, সগাডব্ পান্সাসর ‘বে 
ডছসলন ডরবাডজ?’ বইসত মহারাসষ্টর মুেডলম 
ডবসবিসের ডবসরাডধতা েরসত ডগসয় (োর জন্ 
তাঁসে ডরবসেনার হাসত খুন হসত হয়) ডরবাডজসে 
এমন বদবসত্ব উত্ত্রীেতৃ েসর বফসলডছসলন বে বেন 
এই আদরতৃ রাজার স্গতৃরাসজ্ বরােে ব্ত্রীতই 
রাজ পডরবাসরর ঐ কবভব ে্ডষ্ট েম্ভব হসয়ডছল!
বগরুয়া অেডহষু্তার ডবিমুখ্রী রূপ আজ 

জনমানসে েুপডরডচত। এেডদসে বেমন ডত্পুরার 
মুখ্মন্ত্র্রীর ভােসের বদসল আরএেএে প্রধান 
বমাহন ভাগবসতর বক্্ততা েম্প্রচাসর ব্রত্রী হসয়সছ 
দূরদরতৃন, অন্ডদসে বতমনই দাসভাল্কর, পান্সাসর 
এবং োল্বরডগর পর মুক্ত ডচন্তা ডপসে মারার 
ডলসস্ট নতুন েংসোজন বগৌর্রী লসঙ্র।
‘রাম বে নাম’-এ ডবতডেতৃত রাম মড্সরর 

েরোর ডনেুক্ত পূজাডর বসলডছসলন, “সেখাসনই 
বদবমূডততৃ বোসবন বেখাসনই মড্র... এখাসন 
ফডের রামডজ-র মড্র বতা মুেলমান রােেসদর 
বিারা কতডর; জানে্রী ঘাসটর এোংরও তাই... বাবা 
রামচরে দাে ও আডমর আডলর মসধ্ েমসঝাতা 
হসয়ডছল বে ডহ্ু ও মুেডলমরা এেোসথ রইসব; 
এরা এেসবসত জল বেসল ডদল... আজসের 

োধুরা বভৌডতেবাদ বজতৃন েসর ত্াগ তপে্ায় 
ল্রীন? তারা পায় না বহঁসট বলেসন চসড়; এ ডে-সত 
থাসে... সদসরর ৯০% মানুে ভুখা থােসব, এটাই 
ডে রাসমর আদরতৃ?”... বাবর্রী মেডজদ ধ্ংে ডছল 
ভারতবসেতৃ নয়া-উদারবাসদর প্রসবসরর েূচনা 
েসমেলসনর এেডট অনুঠিান মাত্। বদর েত 
ডববোডয়ত ও ববেরোডরেরসের পসথ বহঁসটসছ, 
রাজন্রীডতর ধমতৃ-ডনভতৃরর্রীলতা ততই ববসড়সছ। 
তথােডথত পাডেতিাডন উরেপন্্রীসদর োেতৃেলাসপর 
োরে খঁুজসত ডগসয় তাই বলা হসয়সছ ওগুসলা 
নাডে ভারসতর আডথতৃে ব্ডধের প্রডত ঈেতৃার ফেল। 
এই মসতর উপর ডরলসমাহর ডদসত ডগসয় মাডেতৃন 
কবসদডরে ন্রীডত ডবসরেজ্ রবাটতৃ োলোন বসলসছন 
বে, ডববোয়সনর েুসগ ‘ভারত্রীয়’-রা তাসদর ডহ্ু 
ধসমতৃর ‘মুক্ত গেতন্ত্র’-সে রেহে েসরসছ ডেন্তু 
মুেলমানরা তা না বপসর মন ডদসয়সছ ডববে 
ইেলাডমে ভাত্সত্ব! এই ‘মুক্ত গেতন্ত্র’ বে আেসল 
বদসরর মুডষ্টসময় অত-ধন্রীর জন্ বাডে েেল 
মানুসের জন্, ডহ্ু-মুেডলম ডনডবতৃসরসে, সেবল 
কু্ধা-দাডর্্-সবোরত্ব — এে েথায় ‘জ্রীবন 

বথসে মুক্ত হওয়ার 
গেতন্ত্র’, তা আজ 
স্পষ্ট। আর বেজন্ই 
ন য় া - উ দ া র ব া স দ র 
‘ে্ছেোধন’ আর ডহ্ু 
ধসমতৃর ‘ে্ছেোধন’-এর 
ধারা এসে এে বমাহনায় 
ডমডলত হসয়সছ ডবসজডপ-
আরএেএে বমাচতৃায়।   
আমাসদর েংডবধান 

ধমতৃ্রীয় প্রডতঠিানগুডলসে 
ডনসজসদর ধমতৃ্রীয় েত্তা 
বজায় রাখার অডধোর 
ডদসলও আডথতৃে 
বলনসদসনর বক্সত্ 
রাষ্ট্রীয় হতিসক্প স্্রীে্ত 
েসরসছ। আমাসদর 
বদসরর ধমতৃস্থানগুডলর 
কবভব তাসদর 
রক্োসবক্েোর্রীসদর 
োসল োসল মহাজসন 
পডরেত েরসত শুরু 

েরসল দাসনর অসথতৃর উপর রাষ্ট্রীয় ডনয়ন্ত্রে 
আনসত ১৯২৫ োসল আসে গুরুবিারা আইন এবং 
১৯৫৪-এ মেডজদ েংরিান্ত ওয়ুফত আইন। 
ডগজতৃাগুডল চসল আসে জাত্রীয় চাচতৃ োউডন্সসলর 
অধ্রীসন। শুরুসত ডহ্ুসদর বোনও এরেম 
বেন্দ্রীয় েংস্থা না থাোয় অ্াডন ববোসন্তর ধমতৃ 
রক্া েভা মড্সরর আডথতৃে দুনতৃ্রীডতর ডবরুসধে 
আইডন লড়াই লড়সত থাসে। দুনতৃ্রীডতর নাসম 
এই েংরোম আেসল এই েমান্তরাল অথতৃন্রীডতর 
রাষ্ট্রীয় স্্রীে্ডতর পথ প্ররতি েসর। ১৯৫১ োসল 
ডহ্ু বরডলডজয়াে অ্ান্ এন্াওসমন্ট পডলডে 
আইন প্রেয়সনর মাধ্সম ডহ্ু 
মড্রগুডলর পডরচালন েডমডতসত 
পুসরাডহত ও বেবাইতসদর েসঙ্গ 
েরোডর আমলা ও আঞ্চডলে 
প্রভাবরাল্রীসদর (েসপতৃাসরট 
অনুপ্রসবসরর প্ররতি পথ) 
অন্তভুতৃডক্ত বাধ্তামূলে হসয় 
ওসঠ। এই েরোর-মড্র-
েসপতৃাসরট ডত্সোেই আজসের 
নয়াউদারবাদ্রী ফাটো োরবাসরর 
ধমতৃ্রীয় ডভডত্ত। মড্সরর জডম 
বেনা এবং বেখাসন ডরয়াল 
এসস্টসটর ব্বো মড্র েত্পক্ 
ও েসপতৃাসরটসদর স্াথতৃসে ডমডলসয় 
ডদসয়সছ। ফসল ত্রীথতৃোত্া, 
ববেরোডর ধমতৃ্রীয় েংস্থা 
পডরচাডলত ডবদ্ালয় বা মসঠর 
ডনজস্ পে্ ডবডরি — প্রডতটা 
বক্সত্ই আজ েসপতৃাসরট ডনয়ন্ত্রে 
প্রডতডঠিত হসয়সছ েরোডর 
বদান্তায়। ২০০১ োসল 
বাজসপয়্রী েরোসরর আমসল 
ইউডনভাডেতৃডট রোন্টে েডমরান 
কবডদে ডবজ্ান ও বজ্াডতে 
রাস্ত্রসে পাঠ্রিমভুক্ত েরায় 
র্রীলসমাহর বদয়। অন্ডদসে, 
খুন বা ধেতৃসের মত গুরুতর 
অডভসোসগর পসরও রাডতি ডদসত 
ডবলম্ব হসয়সছ বা বদওয়াই হয়ডন 
আরারাম বাপু, ডনত্ান্, েন্ত 

রামপাল প্রভ্ডতর বক্সত্। বততৃমাসন রামসদসবর 
৪০০০ বোডট টাোর োম্াজ্ প্রডতঠিার বপছসন 
রসয়সছ উত্তরাখডে ও মধ্ প্রসদর েরোর এবং 
ববদান্ত গ্রুসপর অডনল আগরওয়াল, লক্ষ্রী ডমত্তাল 
ও ডহ্ুজা ব্রাদােতৃ। তাঁর প্রডতঠিাসনর তথােডথত 
আয়ুসবতৃডদে পসে্র ডবলােবহুল েম্প্রচার 
জনগেসে ডবভ্ান্ত েরসছ। মাসঝ মাসঝ তাঁর 
প্রডতঠিাসনর বপ্রািাস্র ডবরুসধে েরোডর লাইসেন্স 
না থাোর অডভসোগ ওসঠ। োম্প্রডতে তাঁসদর 
আমলা রে ডবডরির উপর ডনসেধাজ্া জার্রী 
হসয়সছ েংডলিষ্ট কবজ্াডনে পডরক্ায় উত্ত্রীেতৃ হসত 
না পারায়! অন্ডদসে, েুখ্াত বাবা রামরডহমসে 
১.১২ বোডট টাোর েরোডর অনুদান বদওয়ার 
অডভসোগ উসঠসছ হডরয়ানার ৩ েরোডর 
মন্ত্র্রীর ডবরুসধে। স্সঘাডেত ধমতৃগুরুসদর দাপটও  
এোহাসর ববসড়সছ।
আন্ পটবধতৃন শুডনসয়ডছসলন বগামত্রী নগসরর 

ভাবনাসদব্রীর েথা : ‘হাম বতা ন্রীচ জাডত বে 
বলাগ হ্ায়... মাড্র বে বাহার বে ডহ ভাগওয়ান 
বো নমঃস্ার েরনা পড়তা হ্ায়... মাড্র বহা 
ইয়া মােডজদ, হামসো ে্া ফারাে পাসরগা?’... 
বরাডহত বভমুলার আত্মহত্া এবং ২০১৬-
র োহারানপুর উন্ত্ততা রামনাথ বোডব্সে 
রাষ্টপডত বানাসনার আড়াসল আেসল ডবসজডপ-র 
এই দডলত ডবসবিেসেই ফুডটসয় বতাসল।
তথ্ডচসত্ বদখাসনা অপোডরত ইনোম ট্াক্স 

অডফোসরর বচাসখর জসল লুডেসয় আসছ রাম নাম 
অডঙ্ত ইট বা পাথর েংরিান্ত আডথতৃে তছরুসপর 
োডহন্রী।... আজ বহু ডবসদডর ববেরোডর 
উসদ্াগ এবং মাডেতৃন ের মুক্ত চ্াডরডট েংস্থা 
ডববে ডহ্ু পডরেদ ও রাষ্ট্রীয় স্য়মসেবে 
েংসঘর আডথতৃে মদতদাতা ডহসেসব োজ েসর। 
মাডেতৃন েুক্তরাসষ্টর ডহ্ু স্য়মসেবে েংঘ এবং 
আসমডরোর ডববে ডহ্ু পডরেদ বছসর েথারিসম 
১.৪ এবং ১ ডবডলয়ন অনুদান পাঠায় ভারসত। 
এেল এবং ডবসবে ফাইসন্রান দুঃস্থ ভারত্রীয় 
ডরশুসদর আডথতৃে োহাসে্র নাম েসর েথারিসম 
১৪ এবং ১১ ডবডলয়ন টাোর অনুদান পাঠায় ডববে 
ডহ্ু পডরেদসে প্রডত বছর। 
“ইসয় বতা বপসহসল ঝাঁডে হ্ায়, োর্রী মাথুরা 

বাডে হ্ায়”।... হ্াঁ, েডত্ই বাডে ডছল। বগাধরার 
গেহত্া বচাখ খুসল ডদল। ‘ডফরাে’ বদখাসলা 
ডেভাসব ‘বাচ্া বাচ্া রাম ো’ তাসদর অভ্রীসষ্টর 
ডদসে আরও এডগসয় বগসছ। এর পসরও োরা 
‘ডবসজডপ আর অছুেত নয়’ বসল এনডিএ-সত 
বোগ ডদল তাসদর মসধ্ রাডমল মমতা আজ 
দাঙ্গা ডবসরাধ্রী গাল পাড়সলও পডচিমবসঙ্গর বরে 
৫ বছসরর প্রডতডট দাঙ্গায় তার দসলর বোগ 
বদখা বগসছ। েংসরেসের ডরখ হত্ার োডহন্রী বতা 
েুডবডদতই। আর ডনডতর েুমাসরর মত পাডটিবাজ 
বোর্াডলস্টসদরও আজ ডনসজর বলাসেসদর োসছ 
শুনসত হসছে : ‘গদ্ার’।  
অতঃপর ? 

‘রাম বে নাম’

রক্ত এবং রব্রীন্দনাথ
ে্জা বঘাে

বতামরা বেমন ধসমতৃর নাসম বাতাসে ওড়াও ডবে,
বজহাডদ েডবও বতমন ডলখসছ এবং ডলখসব, সরাসনা-
েটা বদর বভসঙ তার বথসে ডেছু ডমসথ্ কতডর হসলই, 
বতামরা ডে ভাসবা- মানুে স্প্ বদখসব না েক্সো!?

োসদর ধমতৃ ধূসলাটুসলা বমসখ বাসে ট্াসম বঘাসর বরাজ,
োসদর ধমতৃ এখসনা নামসছ প্রডতবাসদ আর ঘাসম-
তাসদর েরাসত বতামার আঘাত এখসনা ঠুনসো বসলই
অোড় বদৌড় উপায় না বপসয় রসক্তর োসছ নাসম।

ঠুডল পরা বচাখ, ধাডমতৃেতার োতপাঁচ বজসন ডনসল।
শুধু জানসল না ডববোে আর প্রডতশ্রুডতর োসথ-
বতামার ধমতৃ বেমন ববঁসচসছ বমৌলবাসদর ধাঁসচ
আমার ধমতৃ বতমনই বাঁচসছ হাসত রাখা ডেছু হাসত।

বাইসর এখসনা গডলঘুডজ বথসে রাজপথ ববর হয়-
এখসনা েডত্ বলার েলম ডবডেসয় োয়না বরসে।
বতামরা বেটাসে ‘ধমতৃ’ বলছ গলায় চাপাডত ধসর-
বেউ বেউ তাসে ‘মানুে’ বসলই গজতৃায় ভালসবসে।

এখন ডে হসব??? ধসমতৃর নাসম বাতাসে ডবসের োসথ,
ডেছু ডববোে উড়সব ভ্রীেে, ডেছু েসত্র গানও।
রব্রীন্দনাথ ডেছু েলসম বতা বলসবই উসঠ এসে-
এ অভাগা বদসর আর ডেছু নয়, জ্াসনর আসলাে আসনা...
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এসদসের রাজনীডির পটভূডিসি বি্তিান োেক 
দল ডবসজডপ-র প্রধান পডরচয় হল প্রথিি, নয়া-
উদারবাদী অথ্তনীডির নগ্ন প্রডিভূ রূসপ এবং 
ডবিিীয়ি, োম্প্রদাডয়ক ঘৃণাবাি্তা প্রচাসরর জন্য 
িার চূড়ান্ত রাজননডিক কিৃ্তত্ববাসদর প্রিীক 
ডহোসব, যার িসধ্য ডনঃেসদেসহই ভডবষ্যসির 
ফ্যাডেবাদী অভ্্যত্াসনর বীজ ল্ডকসয় আসে।
োরা দদে জ্সড় আজ যখন উগ্র-ডহদ্েত্ববাদীরা 

প্রবল পরাক্রসি গুজরাসটর ‘রািরাজ্য’-এর িডহিা 
প্রচাসর ব্যস্ত, িখন আজ দথসক ১৬ বের আসে 
গুজরাসট ডবধানেভা ডনব্তাচসনর কসয়ক িাসের 
িাথায় ডিক ডকভাসব পডরকডপিি োম্প্রদাডয়ক 
েণহি্যায় দনিৃত্বদািারা আজসক দদে ও দসের 
দণ্ড-ি্সণ্ডর কি্তা ডবধািা বসন দেসলন িা দদসখ 
দনওয়া দরকার। কারণ ডবসজডপ ও আর.এে.
এে-এর দনিৃসত্ব ভারিবসষ্ত তিরী করা েবসচসয় 
ভয়াবহ োম্প্রদাডয়ক দাঙ্াগুসলার একডট যডদ হয় 
১৯৯২ োসলর অসযাধ্যায় বাবডর িেডজদ ধ্ংে 
করার ঘৃণ্য োম্প্রদাডয়ক চক্রান্ত, িসব িাসদর 
বব্তরিার চরি েীিার অপর উদাহরণ হল ২০০২ 
োসলর ‘দোধরা েণহি্যা’।     
ইডিহােসক আিরা ডফসর দদখা শুরু করব 

প্রথসিই কিগুসলা নাি িারফৎ; ১৬ বেসর নি্তদা 
ডদসয় বসয় যাওয়া লক্্য-সকাডট 
দ্াসি অসনকটাই ডবসৃ্ি হসয় 
যাওয়া দেই নািগুসলাই গুজরাট 
দাঙ্ার জীবন্ত জীবাশ্ম :
ে্লিাডন : এরাল গ্রাি, সজলা পাঁচ 

িহল, ২৮ দে দফব্রুয়াডর, ২০০২-
এর দজসনাোইসি েণধডষ্তিা।
ডবলডকে বান্ : রাডধিকপ্র গ্রাি, 

দজলা দাসহাড়, ২রা িাচ্ত, ২০০২-এ 
েণধডষ্তিা।
ক্ে্ি ডবডব : নাসরাদা পাডটয়া, 

আসিদাবাদ, ২৮ দে দফব্রুয়াডর, 
২০০২-এর দজসনাোইসি ডনসজর 
নাবাডলকা দিসয় েহ েণধডষ্তিা।
জন্নি দেখ : নাসরাদা পাডটয়া, আসিদাবাদ, 

২৮ দে দফব্রুয়াডর, ২০০২-এর দজসনাোইসি 
েণধডষ্তিা এবং িৃি।
বলাই বাহুল্য এসদর অপরাধীরা োজা পায়ডন। 

কারণ িারাই এখন ভারসির িেনসদ। 
২০০১ োসলর অস্াবর িাসে দকউ ঘ্ণাক্সরও 

ডক দটর দপসয়ডেল দয জীবসন প্রথিবার দভাসট 
দাঁড়াসনা একটা দলাকসক ি্খ্যিন্তী ডনব্তাডচি করার 
কসয়ক িাসের িসধ্য গুজরাটবােীসক িার এিন 
িাে্ল দচাকাসি হসব? ি্খ্যিন্তী পসদ আেীন 
হওয়ার এক েপ্াসহর িসধ্যই ২০০২ োসলর ২৭ 
দে দফব্রুয়াডর দোধরা কাসডের পর এিন েব কীডি্ত 
ডিডন কসর দেসলন যা িাঁসক দেষসিষ প্রধানিন্তীর 
পসদ এসন বোল। দেডদসনর গুজরাসটর ি্খ্যিন্তী 
এবং আজ ভারসির প্রধানিন্তী নসরন্দ্র দিাদী 
যখন দোটা দদেসকই গুজরাট বাডনসয় দদসবন 
বলসেন, িখন ব্ঝসিই হসব দয ডিডন দকান 
‘গুজরাট িসিল’-এর কথা বলসেন! িাই দেটা 
দচাখ খ্সল দদসখ দনওয়া দরকার। 
োলটা ২০০২। এডপ্রল িাসে গুজরাট েরকার 

বলল দয দিাদীল্যাসডে েব ডকে্ই নাডক স্াভাডবক 
পডরডথিডিসি। ডকন্তু বাস্তব ডচত্রটা ডেল, োহ-
এ-আলি, জ্হাপ্রা, চার দিারা কবরথিান, 
দোিডিপ্র, ে্দেরিনের, ক্ি্ব-এ-আলি, 
হাসলাল েহ একাডধক ডরডলফ ক্যাসপে লক্াডধক 
দাঙ্াকবডলি িান্ষ িখনও রসয় দেসেন। ডক 
হসয়ডেল দফব্রুয়াডর িাসের ২৮ িাডরসখ? 
ডদনটা ডেল বৃহস্পডিবার। েকাল েকাল দঘাষণা 

হল দয “আজ গুজরাট বধিধ্ দয্তসহো”। িারপর 
ওই ডদনই ডবসকল ডবসকল দলাকভডি্ত োডড় 
দপঁেল িহল্ায় িহল্ায়। োডড়র োিসন োডর 
োডর প্ডলে, কাঁসধ লাোসনা গুজরাট প্ডলসের 
ব্যাজ। োডড়ভডি্ত দলাসকসদর হাসি ডেল ধারাসলা 
অস্ত্র, আর ি্সখ ‘জয় শ্রী রাি’ ধ্ডন। আচিকাই 
শুরু হল নর-েংহার। এর পসরর ঘটনা েকসলর 
জানা। গুজরাসটর িৎকালীন ি্খ্যিন্তীর প্রডিডক্রয়া 
: “এটা ডনেকই একটা োম্প্রদাডয়ক দাঙ্া 
নয়, এটা ডেল একটা েণ-আসদোলন”! অথ্তাৎ, 
রাখঢাক না দরসখই দিাডদ জাডনসয় ডদসলন দয, 

ডিডন আক্রিণকারীসদর পাসেই ডেসলন, আসেন 
এবং ভডবষ্যসিও থাকসবন। েঙ্ঘ পডরবার দম্ভ 
ভসর জানাসলা : “জনেণ প্রডিসোধ দচসয়ডেল 
এবং দপসয়সে”। ডকসের প্রডিসোধ?
ডিক আসের ডদন, ২৭ দে দফব্রুয়ারী ব্ধবার, 

েবরিডি এক্সসপ্রে (৯১৬৬ আপ) রাি ২ দটা 
৫৫-র পডরবসি্ত েকাল ৭টা ৪৩-এ এসে দপঁোয় 
দোধরা দটেেসনর ১ নম্বর প্্যাটফসি্ত। ওইডদন 
েসধি্যসবলায় গুজরাট েরকাসরর দপ্রে ডরডলসজ 
ওই দরেসন ডবস্ারসণ ৫৯ জসনর িৃি্্যর খবর 
জানা যায়। ি্খ্যিন্তী দিাডদ এ ডবষসয় প্রথি 
উস্াডন-িূলক িন্তব্য কসরন দয, এডট একডট 
‘অ্যা্ অফ দটরডরজি’! 
িৃিসদর িসধ্য অডধকাংেই ডেল করসেবক, 

যারা ডবশ্ব ডহদ্ে পডরষসদর েভা দথসক ডফরডেল। 
েভার ডবষয় ডেল অসযাধ্যাসি রাি িডদের 
ডনি্তাসণর ডবরুসধে ে্ডপ্রি দকাসট্তর অি্তাসরর 
ডবসরাডধিা করা। অথচ গুজরাট প্ডলে েবরিডি 
এক্সসপ্রসের দপাড়া কািরার (এে-৬) ফসরডসিক 
দটস্ট কডরসয়ডেল পাক্া দ্ই িাে পসর। আেসল 
েবরিডি এক্সসপ্রসের অডগ্নকাসণ্ডর দকাসনা রকি 
িদন্ত োড়াই ‘েন্তােবাদী চক্রান্ত’ বসল দদওয়াটা 
ডেল এসকবাসরই পডরকডপিি রাজননডিক ইধিন, 
ডহদ্েত্ববাদীসদর েণহি্যা চালাসনার লাইসেসি। 
ঘটনার দীঘ্তডদন বাসদ প্ডলসের োজাসনা ডরসপাট্ত-

এর িাধ্যসি বদ্েসকর নল ঘ্ডরসয় দদওয়া হসয়ডেল 
দকবল ডবসরাধী এিডপ-সদর ডদসক যাঁরা দীঘ্তডদন 
ধসর দদসে োম্প্রদাডয়কিার বীজবপনকারী ওই 
অসযাধ্যা ক্যাসপেসনর ডবসরাডধিা করডেসলন।
দোধরা কাসডের দপাস্টিসট্তি : ঘৃনার রাজনীডি 

দোধরায় েবরিডি এক্সসপ্রসের কািরা দথসক 
জন্ম দনয় ডন
ফসরডসিক এক্সপাট্ত নীডিন ক্িার ডবশ্বাসের 

িসি “গুজরাসটর দোধরার েবরিিী এক্সসপ্রসের 
এে-৬ কািরার আগুন ধরার বহর আর িাত্রা 
দদসখ এটা স্পটে দয, পূব্ত ডদসকর দচসয় পডচিি 
ডদকটাই দবেী প্সড়সে। বাইসর দথসক দকাসনা 
িরল বা অ্যাডেি জািীয় পদাথ্ত ে্ঁসড় দফলা 
হয়ডন। কারণ কািরার েব জানালা বধি ডেল, 
কািরার োদ িাডট দথসক ৭ ফ্ট উঁচ্ অথচ 
দভিসরর পডচিি ডদসক িাডট দথসক োদ দযভাসব 
প্সড়সে িাসি এটা স্পটে। বাইসর দথসক ডকে্ 
দফলসল বাইসরর ডদকটাই দবেী প্ড়ি। ডকন্তু 
দেটা হয়ডন।” ওই কািরায় দকাসনা ডবস্ারক 
বা আসগ্নয়াসস্ত্রর ডচহ্ন পাওয়া যায় ডন। েবরিডি 
এক্সসপ্রে দক বা কারা জ্ালাসলা আর দকনই বা 
জ্ালাসলা দে প্রসনের উত্তরও দখাঁসজডন দেডদন 
গুজরাট েরকার, ডকন্তু গুজরাসটর িািাি 
ি্েলিানসদর ‘োজা’ দঘাষণা কসর িা বলবৎ 
কসর ডদল পসরর ডদনই! অন্যডদসক ওই দরেসনর 
োি্ত িার ঊধ্্তস্তন কিৃ্তপক্সক জাডনসয়ডেল দয, 
এে-৬ কািরায় করসেবকরা দাহ্য পদাথ্ত ডনসয় 
যাডছিল। আবার ফডজয়াবাসদর জনসিাচ্তা ঘটনার 
ডিন ডদন আসে ২৪ দে দফব্রুয়াডর দঘাষণা কসর 
দয, করসেবসকরা দরেসন দযসি দযসি ি্েলিান 
যাত্রীসদর দলাহার রি ডদসয় দপটাসব এবং 
বলপ্ব্তক ‘জয় শ্রী রাি’ বসল ডচৎকার করসি বাধ্য 
করসব। দরেসনর িসধ্যই িারা ি্েডলি িডহলাসদর 
শ্ীলিাহাডন করসব। অথচ েঙ্ঘ পডরবাসরর 
ডনল্তজ্জ পশুবৎ দনিৃসত্বর দাবী দয, গুজরাসটর 
ি্েডলিরা ডহদ্েসদর উপর েবরিিী এক্সসপ্রসে 
দয ‘আঘাি’ হাসন, িার প্রডিসোধ ডনসিই ডহদ্েরা 
পরডদন ২৮দে দফব্রুয়ারী ি্েডলি েংহার কসরসে !
প্্যান অফ অ্যাকেন- ২৮সে দফব্রুয়াডর, ২০০২, 

গুজরাট :
েকাল েকাল কাফ্্ত্য জাডর হল োরা গুজরাসট। 

েকসলই ঘসর বদেী। ে্ডটর ডদসন ঘসর ঘসর 
পডরবাসরর োসথ খানাডপনার বসদোবস্ত চলডেল। 
হিাৎ ডবসকল দথসক পাড়ার দিাসড় দিাসড় জিা 
হল দেরুয়া বাডহনী। প্্যান ফ্লপ্রুফ করসি 
েসঙ্ ডেল প্ডলে বাডহনী। িাসদর ওপর দাডয়ত্ব 
বসি্তডেল একজন ি্েডলিও দযন বাদ না যায়। 
২৮দে দফব্রুয়াডর েকাসল পডরকপিনািাডফক কাফ্্ত্য 
জাডর কসর িান্ষসক ঘরবদেী কসর, চি্ডদ্তক 
দথসক ডঘসর দফসল হাজার হাজার িান্সষর ওপর 
হি্যালীলা চালাসনার এই ঘটনাসক, ে্ডপ্রি দকাট্ত 
দেষ পয্তন্ত ‘দজসনাোইি’ বসল েংজ্াডয়ি করসি 
বাধ্য হসয়সে, অথচ িৎকালীন ি্খ্যিন্তী শ্রী নসরন্দ্র 
দিাডদ এই েণহি্যার দায়ও স্ীকার কসরনডন, 
ক্িাও চানডন এবং আজ দদসের িেনসদ। 
দজসনাোইসির প্রথি ৩ ডদন দোটা গুজরাসটর 

েব্তত্র হয় প্ডলে ডনড্রিয় ডেল নয়ি ডকে্ দক্সত্র 
প্ডলে আক্রিণকারীসদর পসক্ কাজ কসরসে। 
দোধরা কাডে হবার ২৪ ঘন্ার িসধ্যই ডহদ্েত্ববাদী 
দাঙ্াবাজরা বধিধ্ িাসক আর বধিধ্ চলাকালীন 
আসিদাবাদ েহসরর প্রসি্যক িহল্ায় ২০০০-
১৫০০০ দলাসকর পৃথক পৃথক জিাসয়ি তিডর 
কসর। দোটা গুজরাসটর আরএেএে, বজরং 
দল, ডবশ্ব ডহদ্ে পডরষদ এবং ডবসজডপর দোটা 

েংেিনটাই জিা হসয়ডেল 
আসিদাবাসদ। ডনঃেসদেসহই, 
এই েণহি্যার বাস্তব কাডরের 
িারাই। 
আজ শুধ্ গুজরাসটই না, 

দোটা ভারিবসষ্তই দিাদী 
েরকার এই িসিলই তিডর 
করসি চাইসে। ি্েলিানসদর 
েত্রু প্রডিপন্ন কসর িাসদর 
িাক — ‘েব ডহদ্েরা এক 
দহাক’। ভারিবসষ্তর ডহদ্ে 
দভাসটর একত্রীকরণই এসদর 
প্রধান রাজননডিক উসদেে্য। 
েরীব দখসট খাওয়া িান্ষসদর 

ধি্ত আর জাি-পাসির চাসল ঘ্ডলসয় ডদসি পারসলই 
ডকডস্তিাৎ। ওরা চায় েকসল ভাব্ক ‘ি্েলিানরাই 
দদসের েত্রু --- িাই ওসদর িাসরা’। দদসের 
ি্েলিান েম্প্রদাসয়র িান্ষসক ডবিিীয় দরেনীর 
নােডরক বাডনসয় রাখাই ডবসজডপ ও আর.এে.
এে-এর িি রাজননডিক ভাবধারা। এিনডক 
ি্েলিানসদর খাদ্য-বস্ত্র-বােথিাসনরও অডধকার 
দদবার দরকার দনই বসলই িসন কসর িারা। 
িাই পশুসদর হুঙ্ার : ‘এটা আিাসদর রাষ্ট্র, ডহদ্ে 
রাষ্ট্র’। এই গুজরাসটর ডনি্তািারা আজ দদসের 
োেক হসয় বসেসে। দলাকেভা ডনব্তাচসন দদসের 
ক্িিায় আেীন হওয়ার পর দথসক একডদসক 
দযিন নয়াউদারবাদী অথ্তনীডির বাধ্য েন্তান 
ডহসেসব দনাটবদেী এবং ডজএেডট-র িি চরি 
জনডবসরাধী অথ্তননডিক কি্তেূচী গ্রহন কসরসে, 
দিিনই অন্যডদসক োম্প্রদাডয়ক ডহংোর ভয়াবহ 
বািাবরণ তিরী কসরসে কাশ্মীর, উত্তরপ্রসদে, 
িধ্যপ্রসদে, অেি, কণ্তাটক — েব্তত্র! দেডদসনর 
দেই নসরন্দ্র দিাদীসক প্রধানিন্তী করার জন্য 
ভারসির কসপ্তাসরটিহল প্রায় ৩৮০০ দকাডট 
টাকা খরচ কসরসে। বলাই বাহুল্য দয দিাদী এই 
কসপ্তাসরটসদরই স্াথ্ত পূরসণ দৃঢ়প্রডিজ্। ভ্লসল 
চলসব না গুজরাট দাঙ্ার পরবি্তী েিসয় দে 
রাসজ্যর েিস্ত দরেি-ইউডনয়নগুডলর দকাির দভসঙ্ 
দদওয়া হয়—েংেডিি রেডিক আসদোলন কায্তি 
ধ্ংে হসয় যায়। 
দদসের িািাি দিহনিী জনিাসক, িাই লড়াই 

করসি হসব একডদসক িাসদর ডনসজসদর িসধ্যকার 
েম্প্রদায়েি ডবসবিষিূলক রাজনীডির ডবরুসধে 
যা আর.এে.এে-ডবসজডপ-র পডরকপিনাপ্রেূি, 
অন্যডদসক িাসক েংগ্রাি করসি হসব এই 
আর.এে.এে-ডবসজডপ-র ডপেসন থাকা দদে 
ও দ্ডনয়ার িািাি িাডলকসরেণীর ডবরুসধে --- 
িাসদর ক্িিার স্তম্ভসক িূল দথসক উপসড় দফসল 
দিহনিীরাজ কাসয়ি করার লসক্্য ! 
িথ্যেূত্র :
1. কিব্যাট ফ্যাডেজি : দেৌডিত্র দডস্তদার
2. দপ্রে ডরডলজ, গুজরাট েরকার, ২৭ দে 

দফব্রুয়ারী, ২০০২

দোধরা কাডে : দাঙ্া নয়, েণহি্যা ডকে্ েডব যা ি্সল 
ধসর দোটা ডচত্রটা

...ডিসনর পািার পর
যাসদর কাজ িূলি েিাজসেবািূলক। বডেরহাসট এসদর 

ি্েডলি েিাসজর িসধ্য একটা ডবরাট গ্রহণসযাে্যিা 
আসে। কারফ্ল আডিনসক আিরা ডজজ্াো কডর আপডন 
দিা ইন্ারসনট বা দফেব্ক েপেসক্ত ওয়াডকবহাল িাসি 
ি্েডলিসদর নডব, ডহদ্ে দদবসদবী বা যীশুসক অপিান 
কসর এরকি বহু দপাস্ট আসে। ডকন্তু এরকি একটা 
েডব ডনসয় ডকভাসব এি বড় একটা ঘটনা হসলা? উত্তসর 
ডিডন বসলন, িান্সষর ধি্তীয় আসবেসক এখাসন ব্যবহার 
করা হসয়সে রাজননডিক ফায়দা দিালার জন্য। এরপর 
আিরা কারফ্ল আডিসনর দেসলর োসথ কথা বডল ডযডন 
আলািা রুহুল আডিন ফাউসডেেন-এর ডিসর্র। ডিডন 
আিাসদর একটা নি্ন িথ্য দদন। িা হসলা দেৌডভসকর 
দজিার বাডড়র পাসে দয িেডজদ আসে দেখাসন আজান 
দদবার িাইক লাোসনা ডনসয় দেৌডভসকর দজিার োসথ 
িেডজদ কডিডটর দকাসনা দোলিাল হয় বের ডিসনক 
আসে। দোলিাল খ্ব োিান্যই ডেল। ডকন্তু বাদ্ডড়য়া 
এলাকার িৃণিূল দনিা িন্্ হাডজ ডবষয়ডটর ফায়দা 
ি্লসি দচসয়ডেসলন, এবং এও বসলন দয িাইক ডিডন 
ি্সলই দেষ দদখসবন। ডিডন এরপর আসরা একডট 
িথ্য দদন দয িাঁর উপডথিডিসি একডট োডন্ত তবিক 
হডছিল দেখাসন ডিন জন আইডপএে অডফোর ডেসলন। 
বাদ্ডড়য়ার েডেসোল দেডদন ডিসট দযি। আচিকা িন্্ 
হাডজ ঢ্সক আইডপএে অডফোরসদর একজনসক দফান 
ডদসয় বসলন, দাদার দফান (দাদা বলসি ডিডন ি্ক্ল 
রায়-এর কথা বসলন ডযডন িখনও িৃণিূল দনিা, আর 
কসয়ক িাে পরই থিান ডনসলন ডবসজডপসি। তবিক দথসক 
আর দকাসনা রফােূত্র দবর হয় ডন; পসরর ডদন দথসক 
দাঙ্ার আগুন দফর জ্লসি শুরু হয়)। দাঙ্া ডনয়ন্তসণ 
েরকার বা প্রোেন ডক আসরা ইডিবাচক হসি পারি? 
িাঁর জবাব অবে্যই পারি। প্ডলেসক প্রথি ডদসক প্রায় 
ডনড্রিয় কসর রাখা হসয়ডেল। দখাবাসয়ব আডিন এরপর 
আিাসদর একডট বাংলা ডনউজ  চ্যাসনসলর ডভডিও দদখান 
দযখাসন আবদ্ল িাডিন, কািরুজ্জািাসনর িসিা আসরা 
কসয়কজন িৃণিূল দনিাসক েীিান্তবি্তী অঞ্চসল উসত্তজনা 
েড়াসনার জন্য উস্াডনিূলক কথা বলসি দদখা যায়। 
বডেরহাসট এই োম্প্রদাডয়ক েংঘসষ্ত অন্যিি ভূডিকা 

ডনসয়সে েীিান্ত অঞ্চসলর েরু পাচার অথ্তনীডি ও 
িার ভাে বাঁসটায়ারা। েরু পাচার দথসক এক ডবপ্ল 
পডরিাসণ ‘দিালা’ আসে িৃণিূসলর িহডবসল; ডবসজডপ-র 
নজর ঐ টাকার ডদসক। বডেরহাট অঞ্চসল একাডধক 
িৃণিূল দনিার োসথ ডবধায়ক দীসপদ্ে ডবশ্বাসের এ 
ডনসয় ডবসরাধ আসে, যার িসধ্য নারায়ণ দোস্ািী এবং 
অডেি িজ্িদাসরর নাি েবার আসে আসে। ি্খ্যিন্তীও 
একবার প্রোেডনক েভায় দ্জনসক দোলিাল ডিডটসয় 
ডনসি বসলন, অথ্তাৎ ডনসজসদর িসধ্য খ্সনাখ্ডন না কসর 
পাচাসরর টাকার ভাে-সযাে গুসলা েব আসলাচনা কসর 
চালাও, এই ডেল িাঁর বাি্তা। ডকন্তু পডরডথিডি ডদসনর 
পর ডদন আসরা দঘারাসলা হসয়সে। এই ঘটনার প্রায় 
িােেসয়ক আসে বডেরহাসট রবীন্দ্রভবসন একডট েভাসক 
দকন্দ্র কসর ডবধায়ক অন্োিী এবং ডবধায়ক ডবসরাধী দ্ই 
পসক্র ি্ি্ল িারািাডর হয়। ঘটনায় ডবধায়ক ডবসরাধী 
দোষ্ীর এক িৃণিূল দনিা ে্রডজি ডিত্র ওরসফ বাদল 
গুরুির আহি হন, িখন বডেরহাসটর ‘কংসগ্রসের 
দেষ কথা’ বসল পডরডচি অডেি িজ্িদার েসব েসব 
িৃণিূসল দযাে ডদসয়সেন। বডেরহাট দরলসস্টেসনর কাসে 
একডট ডরডফউডজ ডহদ্ে পাড়া আসে যার নাি দোিাউন 
পাড়া, এখাসন ডকে্ দেসলসক দগ্রপ্ার করা ডনসয় দীসপদ্ে 
ডবশ্বাসের ডবরুসধে এলাকার োধারণ িান্ষ দক্াভ 
উেসর দদন, যার দপ্রডক্সি দীসপদ্েসক েডরসয় দদওয়া 
হয় িৃণিূল দথসক, ক্িিা দখসলর রাজনীডি আবারও 
োিসন আসে এই ঘটনার পসর অডেি িজ্িদাসরর 
প্রভাববৃডধেসক দকন্দ্র কসর। 
বডেরহাট-বাদ্ডড়য়ার োম্প্রডিক এই দাঙ্ার ঘটনাগুডলর 

অন্েধিান করসি ডেসয় প্রডি পদসক্সপ আিরা 
োেকদসলর দোষ্ীবিস্বের পদডচহ্ন দপসয়ডে, যার োসথ 
িলায় িলায় ডবসজডপ-র নানা প্রকার েভীর দযােোজে 
(ি্ক্সলর কথাটা িসন করুন); এবং দকাসনাভাসবই 
িসন হয়ডন দয দ্ডট েম্প্রদাসয়র োধরন িান্ষ িাঁসদর 
পরস্পসরর প্রডি ডহংোত্মক িসনাভাব ডনসয় এই ঘটনার 
রূপ ডদসয়সেন। প্সরা ঘটনাপ্রবাহ জ্সড় প্ডলেসক 
অস্াভাডবকভাসব ডনড্রিয় কসর রাখা হসয়ডেল, এসকবাসর 
ঘটনা ডনয়ন্তসণর বাইসর চসল যাবার পর আধাসেনা 
নািাসনা হসয়ডেল। দয বডেরহাসট িৃণিূসলর এি প্রভাব, 
দেখাসন ি্খ্যিন্তীসক দকন দপ্রে কনফাসরসি কসর বলসি 
হয় এই েব ঘটনা িাঁসক দ্ই রাি ঘ্িাসি দদয়ডন? 
ক্ম্ভীরাশ্রু ! 

িূে্তনা পাণ্ডা



৮  জবরদখল  ৬ ডিসেম্বর ২০১৭

...চাসরর পাতার পর
ভাষার ললাসেসদর পার্থ্যে্য রােুে, এবং যতই 

মানুষ এটা বুঝসত পারুে লয ভাষা লোসনা ডবসেষ 
লরস্ বা ধম্থ-এর েম্পডতি নয়; এবং েধু ওই 
তরােডরত ‘নডি্থে’-রাই নয় বরং ‘লমডিসটডরডনয়ান’ 
ও ‘ব্াডেডেসেডলে’-সদর এোংে ওই ভাষায় েরা 
বলসতা। এবং যতই আসবস্ার গারা এবং বড্্থত 
ডেছু ব্যডতির ববডদে ব্যডতির োসর ডমল রােুে না 
লেন, বা যতই এই ভাষাসগাষ্ঠীর জঠীডবত ও মৃত 
১৯ডট োখার মাত্র ডতনখানা এডেয়ায় পাওয়া যাে 
না লেন, এই ইডতহােডবদরা লদখসবন লয ‘আয্থ’-
রা ভারসতর, োর্ ‘রামায়্’-‘মহাভারত’ ভারসত 
ললখা হসয়সছ, সবদ ভারসত ললখা হসয়সছ। তারপর 
আয্থসদর ডেছু অংে ডবসদসে লগসছ। তাহসল দডষি্ 
ভারসত এসতা পসর আয্থ েংসৃ্ডত লগসলা লেন? 
জবাব লনই। এই েব ইডতহােডবসদরা লদখাসবন 
লয েরস্বতঠী নদঠী ভারসত ডছল। অরচ এেবাসরর 
জন্যও লদখাসনা হসব না আসবস্ার ‘হব্থষিয়ডত’ 
(আজসের আেগাডনস্াসনর ‘লহলমান্দ’) লোরায় 
ডছল। আেসল ওই নদঠীর নাসম লয এোডধেবার 
ভারতঠীয় নদঠীগুডল নামাডকিত হসয়সছ তা ডনসয় 
তাঁসদরও লোনও েসন্দহ লনই। 
লোসনাডদনও আসলাচনা েরা হয় না ডরিে, 

লরামান, পারেঠী লদবতাসদর োসর ববডদে 
লদবতাসদর নাম, োসজর এসতা ডমল লেন, এমন 
ডে ডনয়ম-োনুসনও এসতা ডমল লেন? েঠীভাসব 
আসবস্াসতও গায়ত্রঠী ছন্দ লদখা যায়? ইত্যাডদ।

দুই
ভারসত ইডতহাসের ডবেৃডতর ডবিতঠীয় গুরুত্বপূ্্থ 

ডবষয় হল ‘হরপ্া েভ্যতা’-সে আয্থসদর েভ্যতা 
বসল লদখাসনা এবং তাসদর ডলডপসে ব্াহ্ঠী ডলডপ 
এবং ভাষাসে ‘েংসৃ্ত’ ভাষা ডহসেসব লদখাসনার 
অপপ্রয়াে।
মূলতঃ েসয়েডট ধারায় এই আক্রম্ডট 

োনাসনা হয়। প্ররমতঃ লদখাসনার লচষ্া েরা হয় 
লয আয্থরা আক্রমন েসরডন, তারাই এই হরপ্া 
বা ডেনু্ েভ্যতার জন্ম ডদসয়সছ। োর্ হরপ্ায় 
লয ডত্রমুখ লযাগঠী-র এেডট েঠীসল অংডেত মূডত্থ 
পাওয়া লগসছ তা অসনেটা মহাসদব বা ডেসবর 
মসতা লদখসত। বহু ইডতহােডবদ এসে আডদ-
ডেব বা প্রত্ন-ডেব বসল দাডব েসরসছন; েম্প্রডত 
এ ব্যাপাসর ডেছু উপন্যাে ও রডচত হসয়সছ যাসে 
ইডতহাে বসল চালাসনার লচস্ট হসছে। এে োসল 
বাংলায় এভাসবই ডবিসজন্দ্রলাল রাসয়র নাটেসে 
ইডতহাে বসল চালাসনা হত। এছাডা লদখাসনা হয় 
লয হরপ্ায় নাডে েুঠার পাওয়া পাওয়া লগসছ 
(যার োসর পরশুরাম-এর েুঠার-এর ডমল খুঁসজ 
লদখাসনার লচষ্া হসছে)। যডদও বহুোল আসগই 
মার্্থবাদঠী ইডতহাে রচনার লষিসত্র ভারসত পডরেৃৎ 
ডি ডি লোোডম্ব এসে ‘মধ্যপ্রসদে’ অঞ্চসল প্রচডলত 
আডদবােঠীসদর লদবতা ‘মাসদাভা’-এর োসর অডভন্ন 
বসল প্রমা্ েসর লদডখসয় ডদসয়সছন। 
ডবিতঠীয়তঃ লদখাসনা হসছে লয এই েভ্যতার নামই 

হসলা ‘ডেনু্-স্বরস্বতঠী’ েভ্যতা; লযসহতু লবদ-এ 
ডেনু্র োসর েরস্বতঠী নদঠীর নাম আসছ, এবং এই 
অঞ্চসল এে োসল েডত্য এেডট নদঠী ডছল যার 
নাম স্বরস্বতঠী যা বত্থমান োসল লুপ্ত, যডদও বহু 
ইডতহােডবদ মসন েসরন (লযমনডট আসগই বসলডছ) 
লবসদর েরস্বতঠী আেসল হব্থষিয়ডত, যার নাম পসর 
ভারসতর এোডধে স্াসন েরস্বতঠী হসয়সছ।
তৃতঠীয়তঃ লদখাসনা হয় লয এেডট েঠীসল ল�াডার 

ছডব আসছ, সযসহতু ইডতহােডবসদরা দাডব েরসতন 
লয হরপ্া েভ্যতাসত ল�াডার ব্যবহার ডছল না। 
ডেন্তু ওই েঠীসল লয ছডব আসছ তা অডধোংে 
ইডতহােডবসদরা েডপিত প্রা্ঠী ‘ইউডনেন্থ’ বসল দাডব 
েসরসছন যার েপিনা বহু প্রাচঠীন েভ্যতাসতই েরা 
হসয়সছ। 
চতুর্থত: ব্াহ্ঠীডলডপর পূব্থেূডর ডহসেসব হরপ্া 

ডলডপ-সে দাডব েরা হয়। এসষিসত্র েসয়েডট ডবষয় 
মসন রাখা প্রসয়াজন: ১) ব্াহ্ঠী ডলডপ লরখা ডলডপ, 
পুসরাদস্তুর, আরডব-পাডে্থ বা লরামান ডলডপর মসতা, 
তাসত োমান্য আোসরও ডচত্রডলডপর লছাঁয়া পাওয়া 
যায় না.... োর্ আরডব বা পাডে্থ লত আসলে 
মাসন আ বা অ, সরামান ডলডপসত আলো মাসন A; 
ডেন্তু ব্াহ্ঠী লরসে জন্মাসনা ডলডপগুসলাসত ‘অ’ এর 
লোসনা নাম লনই। 
২) এটা অেম্ভব লয অসোসের আসগ লোসনা 

রেসমর ডলডপ ডছল না। 
৩) ব্াহ্ঠী বাম ডদে লরসে ললখা শুরু হয়। হরপা 

শুরু হয় িান ডদে লরসে, পুসরাদস্তুর ডচত্রডলডপ; 

এবং এ ডনসয় লোসনা েসন্দহ লনই লয যারা যারা 
ওই ডলডপর পাসঠাদ্ার েসরসছন বসল দাডব েসরন 
তারা তারা লোসনা যুডতি ডদসয় প্রমা্ েরসত 
পাসরডন। অরচ এেডট মহল লরসে ডনয়ডমত দাডব 
েরা হসছে লয হরপ্া ডলডপ ব্াহ্ঠীর পূব্থেূডর, তার 
ভাষা েংসৃ্ত।
এর োসর োসর আর এেডট ভঠীষ্ গুরুত্বপূ্্থ 

ডবেৃডতোধন হসলা েংসৃ্ত ভাষা ডনসজই। পাডনডন 
এই ভাষাডটর োঠাসমা বতরঠী েসরন োর্ ‘ববডদে 
ভাষা’ (যা ব্যাের্গত ডদে লরসে েংসৃ্ত লরসে 
োমান্য আলাদা, োর্ এসত এমন ডেছু স্বরধ্বডনর 
ব্যবহার আসছ যা েংসৃ্ত ভাষায় ব্যবহার হয় না) 
নাডে োধার্ মানুসষর হাসত পসড নষ্ হডছেসলা। 
এই ভাসব েংসৃ্ত জন্ম লরসেই এেডট েৃডত্রম ভাষা 
এবং আজ অবডধ লোসনা ভাষার জন্ম লদয় ডন; 
ভারতঠীয় ইসন্দা-ইউসরাপঠীয় ভাষার জন্ম পুসরাপুডর 
ববডদে ভাষার উতিরেূডর ডহসেসব মানুসষর মুসখ 

ডটসে রাো প্রেৃত ভাষা ও তার ডবডভন্ন আঞ্চডলে 
লঝাঁেগুসলা লরসে। অরচ ক্রমাগত েংসৃ্ত ভাষাসে 
েব ভারতঠীয় ভাষার জননঠী বসল লদখাসনা আেসল 
মনুবাদঠী, ব্াহ্্্যবাদঠী দৃডষ্ভডগির পডরচয়।
এর োসর োসর চসল আসে রামায়ন-মহাভারত 

ও অন্যান্য পুরা্গুডল লরসে এেপ্রোর �ৃ্্য 
ঐডতহাডেে ডবেৃডতর ডবষয়, সয ডবেৃডত ডনসয়ই 
আলাদা েসর গসবষ্া হসয় দরোর।

ডতন
রামায়্ ও মহাভারত ডনসয় ডবেৃডতর ইডতহাে 

েুপ্রাচঠীন। োর্, প্ররমত এই দুই মহাোব্য 
োডহসত্যর গডডি ছাডডসয় ভারতঠীয় ধম্থ ও 
েংসৃ্ডতসত ব্যাপে প্রভাব ডবস্ার েসর, ডবিতঠীয়ত 
দুই মহাোসব্যর নায়েসে ভারতঠীয় ডহনু্দ লদবতা 
‘ডবষু্’-র অবতার বসল ডচডনিত েরা হয়, যার েল 
হসলা এই লয ভারসতর এে ডবপুল অংসের মানুষ 
যাসদর োসছ োেে লরে্ঠীর ভ্ান্ত ডেষিা নঠীডতর 
েসল আজ ডেষিার আসলা লপঁছয়ডন, তারা এবং, 
প্রজসন্মর পর প্রজন্ম েুেংস্ার ও ধম্থঠীয় আডবলতায় 
ডনমজ্জমান ব্যডতি এসদর বাস্ব বসল ধসর এসেসছ। 
যার েসল এখাসন লডাই অসনে তঠীব্। 
আজ েব লরসে বড ইেু্য হসয় উসঠসছ রাম-

এর জন্মভূডম। ডরিস্টপূব্থ ৮ম েতসের যা উপাদান 
এখাসন পাওয়া লগসছ তাসত অঞ্চলডট লমাসটই লোসনা 
নগর ডছল না, সযমনটা রামায়স্ বলা হসয়সছ, 
বরং এেডট ডপ্রডমডটভ অঞ্চল ডছল। এবং রামায়স্ 

বড্্থত লয েমাজ তা ওই েমসয়র আসগ। প্রাচঠীন 
লোেল-এর রাজধানঠী ডহসেসব লয নগর গুসলার 
নাম পাওয়া যায় তা হসলা রোবস্ঠী এবং োসেত। 
এবং এই োসেত হসলা েম্ভবতঃ আজসের 
অসযাধ্যা। এবং এই নামডট ডন�্থাত গুপ্তরাজ ডবিতঠীয় 
চন্দ্রগুপ্ত বিারা উসছেদ হয় েেসদর হারাসনার পসর। 
লবৌদ্ এবং বজন রিন্থগুসলাসত এই নাম লনই। 
লেখাসন োসেত আর রোবস্ঠী আসছ লযখানোর 
রাজা ডছসলন প্রসেনডজৎ (লোেলরাজ)।
এডনসয় লোসনা েসন্দহ লনই লয রামানন্দঠীসদর 

উত্াসনর পর লরসেই অসযাধ্যাসে রাম-এর োসর 
যুতি েরা হয়, োর্ পুরাস্ লোেলরাসজ্যর 
অডধপডত পডরবারসে ইক্াষুি বংে ডহসেসব 
লদডখসয়সছ ডেন্তু লেখাসনও েরযূ নদঠীর তঠীসরর 
অসযাধ্যার বদসল গগিার উসলেখ আসছ; এডদসে 
েরযূ নদঠীর নাম লযভাসব পাওয়া লগসছ এবং 
আসবস্াসতও লযভাসব এই নদঠীর োছাোডছ নাম 

পাওয়া লগসছ তাসত এই 
নদঠীডটসে এবং লগামতঠীসে 
মধ্য এডেয়ার নদঠী বসলই 
মসন হয়; েম্ভবত েরস্বতঠীর 
মসতা এরও এেই 
রেম ভাসব নামের্ 
হয় (অষিয়েুমার দতি-
এর ‘উপােে েম্প্রদায়’ 
লদখুন)। 
এডদসে োডলদােও 

র�ুবংে লয ভাসব ডলসখসছন 
তাসত রাসমর প্রডপতামহ 
‘র�ু’-র োসর ‘েমুদ্রগুপ্ত’-র 
খুব ডমল। এবং ‘অজ’ 
(রাসমর ঠােুরদা)-র স্াসন 
চন্দ্রগুসপ্তর প্রভাব রাো 
অেম্ভব নয়।
েব ডমডলসয় ডেন্তু 

রামায়স্র অসযাধ্যাসে 
োপিডনে েহর বসলই 
মসন হয়। ইডতহােডবদ না 
হসলও রাহুল োংেৃত্যায়ন 
তাঁর রচনায় অন্য আভােই 
ডদসয়সছন (‘জয় লযৌসধয়’ 
এবং ‘ভলগা লরসে গগিা’)। 
ডেন্তু লজাসেে 

ডতসয়নসেন্থাসলর লেই 
১৭৮৮ োসলই (আেসল 
১৭৬৬-১৭৭১ ললখে 
ওই অঞ্চল ল�াসরন এবং 
ললসখন যা ১৭৮৮ োসল 
জন বাসন্থৌডল েরাডে লরসে 

ইংসরডজসত অনুবাদ েসরন) দাডব লতাসলন লয বাবর 
বা ঔরগিসজব লেউ এেজন অসযাধ্যাসত এেডট 
মডন্দর লভসে মেডজদ েসরন, যা ডেনা রাসমর 
মডন্দর ডছল। এবং স্ানঠীয় ডহনু্দরা ওই অঞ্চসল 
মাডটর মূডত্থ বাডনসয় লেই জায়গায় পূজা েরসতা যা 
নাডে তারা মসন েরসতা রাসমর জন্ম �র ডহসেসব। 
এর পর ১৮১০ োসল ফ্াডসিে বুখাসনানও এেই 
দাডব েসরন, শুধু তাঁর মসত রাসমর �র নয় ওটা 
রাসমর মডন্দর ডছল। 
ডেন্তু রামেরন েম্থা দাডব েসরন লয ১৮ েতসের 

আসগ অসযাধ্যা ডহনু্দসদর তঠীর্থস্ান ডছলই না। 
এমনডে তুলেঠীদােও তাঁর ‘রামচডরতমানসে’ 
এরেম লোসনা দাডব েসরন ডন। 
১৮৫৩ োসল, ডনসম্থাহ আখডার োসর জডডত 

েেস্ত্র ডহনু্দ েন্ন্যােঠীসদর এেডট দল বাবডর মেডজদ 
স্ান দখল েসর এবং মেডজসদর মাডলোনা দাডব 
েসর। পরবত্থঠীসত, প্রোেসনর হস্সষিপ তাসদর 
েসর লযসত বাধ্য েসর, এবং ১৮৫৫ োসল, মেডজদ 
প্রাগিন দুডট অংসে ডবভতি হসয় যায়, এেডট ডহনু্দ 
এবং অন্যডট মুেলমানসদর জন্য।
১৮৮৩ োসল ডহনু্দরা এেডট মডন্দর ডনম্থাস্র 

প্রসচষ্ার েূচনা েসর। প্রোেন যখন তাসদর এটা 
েরার অনুমডত ডদসত অস্বঠীোর েসর তখন, তারা 
আদালসত মামলা েসর। ১৮৮৫ োসল ডহনু্দ োব-
জজ পডডিত হডর ডেোন ডেং মামলা দাসয়র েসরন। 
হাইসোট্থ স্ডগতাসদসের পসষি ১৮৮৬ োসল 

মামলা দাসয়র েসর। পরবত্থঠীোসল, ১৯৪২ োসলর 
ডিসেম্বর মাসে ডেছু ডহনু্দ, মেডজসদ রাম ও েঠীতার 
মূডত্থ স্াপন েসরন এবং দাডব েসরন লয মূডত্থগুডল 
লেখাসন অসলৌডেেভাসব উপডস্ত হসয়সছ। হাজার 
হাজার ডহনু্দ ভতিরা এই স্ান পডরদে্থন েরসত 
শুরু েসর, েরোর মেডজদডট এেডট ডবতডে্থত 
অঞ্চল ল�াষ্া েসর এবং তার দরজাগুডল বন্ 
েসর লদয়। পরবত্থঠীসত, ডহনু্দরা  এোডধে মামলা 
বিারা, এই স্ান পূজা েরার স্ান ডহোসব অনুমডত 
লদওয়ার অনুমডত লচসয়। ১৯৮০ োল লরসে 
ক্রমাগত উসতিজনা ছডাসত রাসে যা চরসম ওসঠ 
দূরদে্থসন ‘রামায়্’ ডেডরয়াল চালু হওয়ার পর। 
১৯৯২ োসল ডহনু্দত্ববাদঠীরা বব্থসরাডচত ভাসব বাবডর 
মেডজদ, যা এে ঐডতহাডেে স্াপত্য, সভসে লদয়। 
মহাভারত ডনসয়ও নানা প্রোর ডবতে্থ এেই ভাসব 

আসছ। তসব মজার ব্যাপার তা ডনসয় বাডাবাডড েম 
হয় োর্ মহাভারত ডনসয় ডবতে্থ েরবার মসতা 
জ্ান ডহনু্দত্ববাদঠীসদর মসধ্য েম আসছ। তাছাডা 
চূডান্ত রষি্েঠীল এই ডহনু্দত্ববাদঠীরা মহাভারসতর 
ডবডভন্ন েম্পে্থগুসলা ব্যাখ্যা েরসল ‘েমে্যা’-য় 
পডসত পাসর। অগত্যা ...।
আক্রম্ শুধুমাত্র রামায়্ মহাভারত ডনসয়ই 

বতরঠী হয়ডন, হসয়সছ আসরা েসয়েডট ডবষয় ডনসয়। 
লযমন ডদডলেসত েুেঠী োধে েুতুব উডদিন বখডতয়ার 
োেঠীর নাসম েুতুব ডমনার বানাসনা শুরু েসরন 
েুতুব-উডদিন-আইসবে, যা তাঁর জামাই ইলতামাে 
(যাসে অসনে েময় ভুল েসর ইলতুৎডমে বলা 
হয়) লেষ েসরন। েম্প্রডত দাডব লতালা হসয়সছ, 
ওটা নাডে গুপ্ত েম্াট েমুদ্রগুসপ্তর বানাসনা। এবং 
ওটাই নাডে েুতুব উডদিন ডনসজর নাসম চাডলসয়সছ। 
তাজ মহল ডনসয় পয্থন্ত েম্প্রডত যা শুরু হসয়সছ 
তা েবাই লদখসছ। এবং রাজপূতসদর ‘ডেংবদডন্ত’ 
ডনসয়ও যা হসছে তাও। মাডলে মুহম্মদ জায়েঠী 
‘পদুমাবৎ’ ললখার আসগর প্রায় ২০০ বছসর লোসনা 
নডরসত ‘পদ্াবতঠী’ বসল লোসনা মডহলার নাম না 
রােসলও তাসে ডনসয় ডেংবদডন্ত আসছ অসনে। 
তার ঐডতহাডেে যুডতি না লদসখ ডেসনমা বানাসনার 
েসল যা চলসছ তা ভাবাই যায় না। ভয় লাসগ 
...এবার যডদ লেউ প্রমান লদখায় লয গাসডায়াল 
রাসজ্যর লোসনা ‘েংযুতিা’ বসল  লমসয় ডছল না 
বা ‘ভাগমতঠী/হায়দরাবাদমহল’ বসল েুডল েুতুব 
োসহর লোসনা রানঠী ডছসলন না, েৃষসদর রাসয়র 
েভায় ‘লতনাডলরাম’ বসল লেউ ডছসলা না বা 
‘লগাপাল ভাঁড’-এর লোসনা ঐডতহাডেে অডস্ত্বই 
লনই, তা হসল হয়সতা চূডান্ত আক্রম্ শুরু হসব। 
আেসল মসন রাখসত হসব এসষিসত্র বাোডল 

বুডদ্জঠীবঠী ও পডডিতসদর দানও ডবসেষ েম নয়। 
লজমে টি বসল এেজন রাজপুতানার রিাসম 
রিাসম �ুসর যা ললােমুসখ শুনসলন তাসে ডবনু্দমাত্র 
যাচাই না েসর বই (অ্যানালাে এডটিেুইডটে অে 
রাজস্ান) ডলখসলন; আর অবনঠীন্দ্রনার লরসে 
রগিলাল, বডকিম লরসে ডবিসজন্দ্র েবাই তার ওপর 
ডভডতি েসর োডহত্য রচনা েরসলন। আজ তার েল 
ভুগডছ আমরা। 
ভাষা ডনসয়ও বাগিালঠীসদর েমে্যা েম নয়। 

এসেই লতা লহমচসন্দ্রর লদখাসনা ‘চার প্রোর’ 
প্রােৃত ডেসখ েবাই পডডিত, তার ওপর আবার 
চূডান্ত ‘উচ্চ-আডভজাত্য-নাে ডেটোসনা’ যুডতি 
এবং েব্দ হসলা ‘অপভ্ংে’ (োসরার ভাষাসে লেউ 
ডে েসর অপভ্ংে বলসত পাসর.... ! আেসল এেব 
তারাই মাসন যারা ‘েলোতার’ ভাষাসে ‘স্ট্যাডিাি্থ’ 
আর রিাসমর মানুসষর ভাষাসে ‘লগঁসয়া’ বসল নাে 
ডেটোয়, এরা জানসলও মানসত চায় না লয উভয় 
ধাঁচ-ই আেসল উপভাষা); তার ওপর খডডসবাডল 
ভাষার এেডট ডবসেষ ধাঁচ যা আেসল ডদডলে-ডমরাট 
অঞ্চসলর মানুসষর (ধম্থ-ডনডব্থসেসষ) মুসখর ভাষা, 
তাসে মুেলমাসনর ভাষা বসল অছুেৎ েসর ডদসয় 
লমসর লেসলসছ, এবং তার বদসল েংসৃ্ত লমোসনা 
খডডসবাডলর এেডট ডবসেষ রূপসে ‘জাতঠীয় ভাষা’ 
বসল আরিােঠী নঠীডত চালাসছে। 
এই অবস্ায় বামপন্থঠী ইডতহােডবদসদর যা 

ের্ঠীয় তা তারা েতটা েরসছন বা েরসত 
পারসছন তা বলা মুেডেল। োর্ মসন রাখসত 
হসব বহু বামপন্থঠী ‘পূব্থতন’-সদর েংসোধন েরার 
নাসম ববজ্াডনে পন্থা অবলম্বসনর বদসল আেসল 
বামপন্থা লরসেই েসর যাসছেন, যা ডেছু ডদন বাসদ 
আদে্থগত েংরিাসমর লষিসত্র অবধাডরত েংেট 
বতরঠী েরসব।
োধু োবধান !
Join for history as a historian.
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