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মা-মািট-মানেুষর সরকার ?
একিট মাকরসবাদী-েলিননবাদী মলূযায়ন

িসঙুর-ননীগাম-লালগড় সহ েগাটা বাংলার পেথ পানের অেনক লড়াই কের, 
পঞােয়ত-পরুসভা-েলাকসভা-িবধানসভার  েভােট  ঘৃিণত  শাসকেদর  আঘােত  আঘােত 
পযু রদস কের েয পিরবতরন িনেয় এেলন এ রােজযর গণতনিপয় মানষু,  বছর ঘরুেত না 
ঘরুেতই তা এক িবপলু গণপতারণা বেল পিতপন হেয়েছ।

রাজৈনিতক বনীমিুকর িনব রাচনী পিতশিত রিকত হয়িন, “িরিভউ কিমিট” গেড় 
সময় নষ করা হেয়েছ মাত। উপরন েখাদ কলকাতায় নাগিরক অিধকার কমরেদর সভা 
বািতল করা হেয়েছ,  তাঁেদর ওপর েলিলেয় েদওয়া হেয়েছ দলীয় গণােদর। জঙলমহল 
েথেক েযৌথবািহনী পতযাহােরর পিরবেতর িশবানী িসং-এর ওপর জওয়ােনর বলাৎকার সহ 
অতযাচার  অবযাহত  েথেকেছ।  ছিতশগঢ়ী  কায়দায়  িকষাণজীেক  হতযা  করা  হেয়েছ। 
কৃষেকর আতহতযা েথেক িশশমৃতুয - 'েসানার বাংলা'র সব কলঙ িনল রজভােব অসীকার 
করা হেচ। েকবল অসীকার নয়, ধারাবািহক ধষ রেণর ঘটনায় িনগৃহীতােক দায়ী কের আর 
পাষেণর পক িনেয় কুৎিসত পরুষতািনক মানিসকতার পিরচয় িদেয় চেলেছন মমতা-
মদন-পচননারা। ২৮ েফবয়ারী সব রভারতীয় ধম রঘট বযথ র করেত িবেশষ কের িশকক ও 
সরকারী  কম রচারীেদর ওপর িনল রজ আঘাত েহেন এই সরকার িনেজর শিমক-িবেরাধী 
চিরত সষ কের িদেয়েছ। সাংবািদক িনগহ,  লাইেবরীেত শধমুাত সরকােরর পছনসই 
সংবাদপত রাখার ফম রান, েছাট পিতকায় (যােদর অিধকাংশই কমেবিশ পিতষান িবেরাধী) 
সরকারী িবজাপন বন করার িসদান এবং বযিকগতভােব মানষু েকান কাগজ পড়েবন, 
আগামী িদেন েসটাও িনয়িনত করার হমিকেত েশানা  যােচ অেঘািষত জররী অবসার 
দূরাগত পদধিন।

িশকােকেত  চলেছ  আরাবলু-শঙুেদর  তাণব।  মখুযমনীর  িনেদ রেশ  েনানাডাঙায় 
শািনপণূ র উেচদ-িবেরাধী  িমিছেল  লািঠচাজ র হল,  বাচা-বৃদ-গভরবতী  েমেয়েদর  রাসায় 
েফেল েপটােলা পরুষ পিুলশ,  সংগঠকেদর গরতর চাজ র িদেয়,  এমনিক ইউ এ িপ এ 
আইেন  েজেল  পািঠেয়  েদওয়া  হল।  সমস  ধরেনর  পিতবাদ,  এমনিক  িনম রল 
হাসযেকৌতুেকরও কণেরাধ করা  হেচ। মমতা  সরকােরর পিরচয়-িচহ হেয় দাঁিড়েয়েছ 
িমথযাচার-কদাচার-ৈসরাচার।

সবিকছেুত আজ চকান ও সাজােনা ঘটনা েদখেছন মমতা বযানাজর। েকন? িনেজ 
এেত বড় েবিশ অভযস বেল ? চমলা সদ রার,  ডকেরট কাণ পভৃিত ইিতবৃত েস িদেকই 
ইিঙত কের। আর েকনই বা এত দত এত সূল ককরশভােব িনেজর মেুখাশ উেনািচত 
করেছন িতিন ? েকউ বলেছন এ তাঁর চরম অসিহষুতা ও কমতার পাগলািম। কােরার 
মেত, েভতের েভতের িতিন েকােনা একটা আশঙায় ভুগেছন বেলই বাইের এত হিমতিম। 

িকন এসব বযাখযা যেথষ নয়। দল ও সরকােরর সব কমতা েযখােন একজেনর হােত 
েকনীভূত, েসখােন বযিক েনতার সভাবৈবিশষয সরকােরর আচরণেক অেনকটা পভািবত 
কের এটা িঠক। িকন েকবল তাই িদেয় একিট ৈসরাচারী শিকেক েবাঝা যায় না,  তার 
িবেশষ রাজৈনিতক চিরতিট বযাখযা করা যায় না। েসজনয েদখেত হয়, িনিদ রষ সানকােল 
েশণীসংগােমর েকান  িবকাশধারায়,  েকান  পয রােয়,  িবদযমান  েশণীশিকগেলার  েকান 
ভারসাময একিট িবেশষ সরকারেক সামেন এিগেয় িদেয়েছ। পিশমবেঙর েকেত এটা 
সিতযই  জররী।  কারণ  জাতীয়  ও  রাজয  রাজনীিতর  এক  িবেশষ  সিনকেণ  বামফন 
সরকােরর আিবভ রাব,  সািয়ত ও পতন েকােনাটাই েযমন আর পাঁচটা  রাজয সরকােরর 
আসা-যাওয়ার মেতা মামিুল বযাপার িছল না, েতমনই তােক হিটেয় যারা এল েযভােব এল 
েসটাও সকীয় ৈবিশেষয মিণত। েসই িবেশষেণ যাব আমরা,  িকন তার আেগ মাকরেসর 
দারস হব িকছ ুগাইডলাইেনর আশায়।

মমতার বাংলায় মাকরেসর বেময়ার পাঠ
সমকালীন বা চলমান ইিতহােসর ওপর মাকরস ও এেঙলেসর িবিভন রচনার মেধয 

আমােদর জনয সমবত সবচাইেত পাসিঙক হেব  “লইু েবানাপােট রর অষাদশ বেময়ার”। 
এেত চিচ রত হেয়েছ ঊনিবংশ শতাবীর  মাঝামািঝ  ফােন কমতাসীন লইু  েবানাপােট রর 
ৈসরশাসেনর  কথা।  তখনকার ফােনর  সেঙ  একিবংশ  শতাবীেত  ভারেতর  একিট 
অঙরােজযর পিরিসিতগত িবপলু পাথ রকয মাথায় েরেখই আমরা মাকরেসর চমৎকার িবেশষণ 
েথেক  েবাঝার  েচষা  করব  েয  কীভােব,  েকান  ধরেনর  রাজৈনিতক  পিরিসিতেত 
গণসংগােমর ফসল আতসাৎ কের একচত কমতা কােয়ম করেত পাের এক নীিতহীন, 
িনকৃষ েশণীর সেুযাগসনানী।

১৮৪৮ সােলর েফবয়ারী িবপব ফােন রাজতন উৎখাত কের পজাতন েঘাষণা 
কের। এ  িবপেবর  মখুয  চািলকাশিক শিমকেশণী  হেলও,  কমতা  যায়  বেুজ রায়ােশণীর 
হােত। তারা শিমকেদর ঠকােত পভাবশালী শিমক েনতা লইু বযাঙেক অসায়ী সরকাের 
জায়গা েদয়। েম মােসর মেধযই তারা িনেজেদর কমতা সংহত কের িনেয় তািড়েয় িদল 
লইু বযাঙ ও অনযানয জনিপয় েনতােদর,  শর কের িদল শিমকেশণীর ওপর হামলা। 
শিমকরা জবাব িদেলন জনু অভুযতান ঘিটেয়। িকন তা বযথ র হল,  বইল রেকর নদী। 
১০ িডেসমর অনিুষত হল পজাতেনর েপিসেডন পেদ িনব রাচন।

পাথরেদর  মেধয  িছেলন  সমাট  পথম  েনেপািলয়ােনর  অপদাথ র  ভাইেপা  লইু 
েনেপািলয়ান েবানাপাট র। সবাইেক চমেক িদেয় এই েলাকিটই িকন িজেত েগেলন। কারণ 
তৎকালীন  ফােনর  বৃহতম  েশণী  কুদ  কৃষকেদর  পশাদপদ  অংশ  েভাট  িদেলন এই 
বযিকিটেক।  তাঁরা  েভেবিছেলন,  েনেপািলয়ান  বংেশর  মানষুিট  তাঁেদর  পরুেনা  সিুদন 
িফিরেয় আনেবন। ১৮৫১ সােলর ২ িডেসমর েবানাপাট র কুয  কের সব কমতা িনেজর 
কুিকগত কের িনেলন। এক বছর পের িতিন পজাতেনর িবলিুপ ঘিটেয় িনেজেক িদতীয় 
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সামােজযর সমাট তৃতীয় েনেপািলয়ান বেল েঘাষণা করেলন।
“অষাদশ বেময়ার” রিচত হয় িডেসমর কুয-র িঠক পের। েসই সময় পয রন 

নাটকীয়  ঘটনাধারােক  েশণীশিকগেলার  ভারসাময  এবং  েশণীসংগােমর  গিতপকৃিতর 
িনিরেখ খুিঁটেয় িবেশষণ ও বযাখযা  কেরন মাকরস। পিুসকার েশেষ পিরষারভােব তুেল 
ধেরন েবানাপাট র জমানার আপাত ও পকৃত েশণীচিরত এবং তার অনদ রন।

েমাটামিুট একই সমেয় েবানাপােট রর কুয িনেয় আরও অেনক বই েবিরেয়িছল। 
তােদর মেধয অনত দুিটর উেলখ করেতই হয়। একিট হল িভকর হেগার েলখা  “কুেদ 
েনেপািলয়ান”, অনযিট িপয়র েজােসফ পেধাঁর “েদাসরা িডেসমর কুয-এর  আেলায় সমাজ 
িবপব”। মহান মানবতাবাদী েলখক ও পজাতনী হেগা এবং িবখযাত ৈনরাজযবাদী তািতক 
পেধাঁ  - উভেয়ই েবানাপােট রর তীব সমােলাচনা কেরন। এজনয দুজনেকই িনব রািসত 
হেত  হয়।  িকন  দুজেনর  েকউই  িবষয়টার  গভীের  েপৌঁছােত  পােরনিন।  হেগা  পেুরা 
বযাপারটােক  এক  বদ  বযিকর  ঘৃণয  কায রকলাপ  বেল  িচিতত  করেলন।  ফেল  িনেজর 
অজােনই বযিকিটেক “কুেদ নয়, িবরাট কের তুলেলন - যার বযিকগত উেদযােগর শিক 
িবশভুবেন  তুলনাহীন” (“অষাদশ  বেময়ার” গেনর  িদতীয়  সংসরেণর  ভূিমকায় 
কাল র মাকরস)। পেধাঁ  অবশয ঘটনাকেমর এক ঐিতহািসক িনম রাণ হািজর করার েচষা 
কেরন।  িকন  তাঁর  ভান  পদিতর  েদােষ  েসটা  হেয়  দাঁড়ায়  “  তার নায়েকর  সপেক 
ঐিতহািসক ৈকিফয়ৎ”  (মাকরস,  ঐ)। এই দুিট িবেশষেণর িবপরীেত, মাকরস িলখেলন 
“কীভােব  ফােনর  েশণীসংগাম (গরত  আেরাপ  মাকরেসর)  এমন  পিরিসিত  ও 
আনঃসমকরগেলা সৃিষ কেরিছল যােত অিত সাধারণ মােনর এক বদখত বযিকত নায়েকর 
েবেশ আিবভূ রত হেত পাের” েসই বৃতান।

মাকরস েদখােলন,  ফােনর বেুজ রায়ারা সংসদীয় বযবসার বদেল একনায়কত েমেন 
িনেয়িছল,  কারণ  এক  িবেশষ  ঐিতহািসক  পিরিসিতেত  এভােবই  তারা  িনেজেদর 
রাজৈনিতক শাসেনর দায়ভার েছেড় িদেয় আথ র-সামািজক কমতা ধের রাখেত েচেয়িছল। 
মাকরস  িলখেছন,  েসই  একনায়ক  অথরাৎ  লইু  েবানাপাট র িনেজেক “বেুজ রায়া  বযবসা”র 
রকাকতরা  রেপ,  সতুরাং  “মধযবতর েশণীর পিতিনিধ রেপ”; “একই সেঙ কৃষক তথা 
সাধারণ  মানেুষর  পিতিনিধ  রেপ,  িযিন  বেুজ রায়া  সমােজর কাঠােমার  মেধযই  তলাকার 
েশণীগেলােক  সখুী  করেত  চান”;  িকন “সেব রাপির,  েবানাপাট র  িনেজেক  েদেখন
১০ িডেসমর সিমিতর* কতরা রেপ, লেুমনসব রহারার পিতিনিধ রেপ।” িতিন িনেজ, তাঁর

* এই সংগঠন গেড় উেঠিছল ১৮৪৯ সােল। মাকরস িলখেছন, “একিট কলযাণকর সমাজ পিতষার আিছলায় 
পযািরেসর লেুমনসব রহারােদর অেনকগেলা েগাপন শাখায় সংগিঠত করা হেয়িছল। পিতিটর মাথায় বসােনা হেয়িছল 
েবানাপােট রর একজন কের এেজনেক আর সবার ওপের িছল একজন েবানাপািট রস েজনােরল। সেনহজনক পৃষভূিম 
েথেক আসা, সেনহজনক আেয়র ওপর িনভ ররশীল কয়ােট েলাকজন, বেুজ রায়ােদর অযাডেভঞারিপয় পেথ-বসা অংশ, 
েজল-েফরত অপরাধী, আিম র েথেক িবতািড়ত ৈসিনক, ভযাগাবণ জয়ুােচার ... কাগজ কুিড়েয় বা ছিুর-কাঁিচ শান িদেয় বা 
িভকা কের যারা েপট চালায় েসইসব েলাক ...  এক কথায়, সমগ অবয়বহীন ছনছাড়া জনসমদুয় েথেক পাঁচেমশািল 
উপাদান েযাগাড় কের েবানাপাট র তাঁর ১০ িডেসমর সিমিতর েকনটা গেড় তুেলিছেলন।”

পািরষদবগর,  তাঁর  সরকার ও তাঁর  েসনাবািহনী এরই অংশ আর এই লেুমনসব রহারার 
পধান িচনাই হল কী কের রাজেকাষ েথেক লটািরর পাইজ িজেত েনওয়া যায়।”

এক কথায়, “েবানাপাট র িনেজেক েদখেত চান সমস েশণীর সহায়ক েগাষীিপতা 
রেপ। িকন একিট েশণীেক িকছু িদেত হেল তাঁেক েতা অনয েশণী েথেক িকছু িনেতই 
হেব।” েবশ িকছু বাসব উদাহরণ িদেয় মাকরস বেলেছন,  এটা করেত িগেয় েবানাপাট র 
কায রত সব কটা েশণীেকই িনেজর িবরেদ সমােবিশত কের েফলিছেলন।

ৈসরাচারীর যখন-েযমন তখন-েতমন কায রপণালী সমেকর মাকরেসর িববরেণ ঝের 
পেড়িছল িনম রম িবদপ ও ঘৃণা। এক জায়গায় িতিন িলখেছন, “েবানাপাট র িনেজ িছেলন 
একজন েবােহিময়ান,  এক রাজিসক লেুমনসব রহারা। ফেল বেুজ রায়ােদর তুলনায় তাঁর 
একটা সিুবেধ িছল - লড়াইটা িতিন েনাংরাভােব চালােত পারেতন।” মাকরস একথাও 
জানােচন েয েবানাপােট রর  পািরষদবগর ও পশাসন ভরা  িছল েচার-েজােচার,  অপদাথ র 
েমাসােহব, উটেকা ভাগযােনষী - এই সব উপাদােন। 

পিশমবেঙ আমরা আজ কী েদখিছ ? মমতা বযানাজরর ভাবখানা এই, সবার সব 
সমসযা  িতিন  চুটিক  বািজেয়  সমাধান  কের  েদেবন।  িকন  ফােনর “পেরাপকারী 
েগাষীিপতা”র মেতাই বাংলার কলতর “িদিদ”র সামেন সমসযাটা  হল,  মাকরস েযমন 
বেলিছেলন,  একিট েশণীেক (বা সামািজক সরেক,  আমরা েযাগ কের িনেত পাির িকছু 
িদেত অপর একিটর কাছ েথেক িকছু  িনেতই হেব। পিশমবেঙর মখুযমনীর অবসাটা 
আসেল আরও খারাপ, কারণ ফােনর েপিসেডেনর মেতা তাঁর হােত েতা েদেশর িবতীয় 
িনয়নণটা েনই। ফেল িতিন যিদ যানবাহেনর ভাড়া বৃিদ আটেক িদেয় লক লক যাতীেক 
সনষ করেত চান তেব হাজার হাজার বাস-অেটা-টযািক অপােরটরেক অসনষ করেতই 
হেব তাঁেক। অসনষেদর েকানও অংশ যিদ দািব আদােয়র জনয রাসায় নােমন,  তেব 
িকন  তাঁেদর  কপােল  দুঃখ  আেছ।  কলকাতার  অেটাচালকরা  একথা  হােড়  হােড় 
বেুঝিছেলন। িকছু  নযায়সঙত দািবদাওয়া  িনেয় তাঁরা  সাইক ও জঙী  রাসা  অবেরাধ 
সংগিঠত কেরিছেলন। িবধায়ক পেরশ পােলর েনতৃেত তৃণমলূী গণারা তাঁেদর আচা কের 
েঠঙােলা,  সাইক সংগঠক তৃণমলূ ইউিনয়েনর েসেকটািরেক েমের হাসপাতােল পািঠেয় 
িদল। িটিভেত েদখা েগল মাননীয় িবধায়ক িনেজই বীরিবকেম এক অেটাচালকেক থাপড় 
েমের চেলেছন, আর একজনেক কান ধের ওঠেবাস করােচন। েদখা েগল, পিরবহন মনী 
সয়ং এেস অেটাচালকেদর হমিক িদেচন,  আঙুল উিঁচেয় বলেছন  - “অেটা চালােত 
হেল বলেতই হেব মমতা বযানাজর িজনাবাদ।” মনী িবধায়কেদর এমন পকাশয মাসািন 
খবু েবিশ েদেখিন বাংলা।

লইু েবানাপােট রর মেতাই,  শীমতী বযানাজরর িনব রাচনী সাফলযও এেসিছল িবেশষ 
কের  িবকুব  কৃষকেদর  েভােটর  েজাের।  কৃষকেদর  েসই  েমাহ  বাঁিচেয়  রাখার  জনয 
সভাবতই িতিন েচষা চািলেয় যােচন। কীভােব  ?  না,  পিরতযক ভূিমসংসার কম রসচূীেক 
এিগেয় িনেয় বা এমন েকানও উপােয় নয় যােত কােয়মী সােথ র ঘা লােগ। কারণ গিরেবর 
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েভাট তাঁর চাই, িকন ধনীেদর সিকয় সমথ রন ছাড়া িতিন গামসমােজ দলীয় পিতপিত 
কােয়ম করেবন েকমন কের  ?  সতুরাং  েস পেথ িতিন হাঁেটনিন। িসঙুেরর কৃিষজিম 
'অিনচুক কৃষকেদর'  েফরত েদওয়ার জনয এমন একিট আইন পাশ কেরেছন,  মামলার 
জােল আটেক পড়াটাই িছল যার ভিবতবয। িকষাণ েকিডট কােডরর মেতা িকছ ুপকল চালু 
কেরেছন। এসব কের েয আসল সমসযা সমাধােনর িদেক এেগােনা যায় না তা েবাঝা  
েগল যখন ঘটেত লাগল এেকর পর এক কৃষেকর মম রািনক আতহতযা।  আর মখুযমনী 
বলেলন, সব ঝুট হযায়। িকন ভুকেভাগীরা িক এ জবােব সনষ হেচন ? মেন েতা হয় 
না। 

তৃণমলূ েনতীর আর একিট বড় দায় মধযিবতেক বা সাধারণভােব শহরবাসীেদর 
খিুশ  করা।  কারণ  এরঁাও  েকবল  তাঁেক  নয়,  তাঁর  পাথরেদরও  এবার  ভােলা  েভাট 
িদেয়েছন। িকন কলকাতােক লনন বানােত হেল বিস ও হকার উেচদ করেত হয়, শহের 
গিরবেদর েভাটবযােঙ টান পেড়। নগরবাসীেক খিুশ রাখেত িতিন জলকর বারণ কের 
িদেয়েছন, িকন পরুসভা আেয়ািজত জলেযােগ যখন লাখ লাখ টাকা জেল যায় তখন তাঁর 
িকছইু বলার বা করার থােক না। নানা টাইেপর কােজর মানষুেক েতা হােত রাখেত হেব!

এছাড়াও শহর-গােমর আরও অেনক েভাটবযােঙর বযাপাের তাঁেক নজর রাখেত 
হয়,  েযমন  তরণ  পজন,  সংখযালঘু,  নারী।  িকন  েস  বড় সহজ কাজ নয়।  একিট 
উদাহরণ - সাধারণ মসুিলমেদর িশকা ও কম রসংসােনর জনয কায রকরী বযবসার কিঠন 
পেথ না িগেয় মখুযমনী চাইেলন সসায় বািজমাৎ করেত - ইমাম ও েমায়ািজনেদর টাকা 
যিুগেয়  তাঁেদর  মাধযেম  পভাব  ধের  রাখেত।  িকন  েফেঁস  েগেলন।  অনযানয  ধেম রর 
পেুরািহত/যাজক/গররা  েকন  বিঞত  হেবন  েস  পশ  েতা  উঠলই,  এমনিক 
ময রাদােবাধসমন মসুিলম সমােজর পক েথেকও এল আপিত। মরীয়া হেয় আর এক চাল 
েদওয়া  হল সংখযালঘু  েকনীয় মনী  সলুতান আহেমেদর মাধযেম  - সরাসির  ধেম রর 
িভিতেত সংরকেণর পসাব। জানা কথা,  এই অসাংিবধািনক পসাব েধােপ িটকেব না। 
িকন পঞােয়ত েভাট পয রন হাওয়া গরম েতা রাখা যােব ! এছাড়া উপায় কী ? ওিদেক 
যবুক, নারী ও অনযানযরা েয বতরমান সরকােরর কাজকেম র খবু কৃতাথ র েবাধ করেছন এমন 
েকােনা ইিঙত েবাধ হয় েনই। বরং জনঅরেণয কান পাতেল আশাভেঙর সরুটাই েশানা 
যােচ। আর তা ডুিবেয় িদেত হাজার েডিসেবেল েশানােনা হেচ সাফেলযর খিতয়ান।

তেব হযঁা,  সমােজর একিট অংশ আেগর েচেয় ভােলা আেছ,  েমজােজ আেছ। 
িদিবয বাড়বাড়ন হেচ তােদর। তারা হল লেুমনসব রহারার একিট অংশ :  হেরক রকম 
অিনয়িমত এবং েব-আইনী বা আধা-আইনী কায রকলাপ ও বযবসােয়  - েযমন েতালা 
আদায়, ছাঁেটর কারবার, জিমর দালািল ও েপােমাটাির - িনযকু েব-পেরায়া েলাকজন 
এবং তােদর সদ রার িকছু ধনশালী,  পভাবশালী মানষু। এেদরই গিরষাংশেক িনেয় গেড় 
উেঠেছ, অেনকটা েযন েবানাপােট রর ১০ িডেসমর সিমিতর মেতাই, তৃণমলূ েনটওয়ােকরর 
িভত বা িনমতর সর। অেনক জায়গায়  এরা সংগিঠত “িসিনেকট” নােম  - বািড়  বা 

রাসা  ৈতিরর মালমশলা  সরবরাহ,  গািড়র বযবসা  করা  ইতযািদ নানা  কােজ রত। 
শাসক দল েতা বেটই, পেয়াজেন অনযানয দেলরও পভাবশালী সানীয় েনতােদর সেঙ ও 
থানার  সেঙ এরা  খািতর েরেখ চেল,  তাই এেদর হাত খবু  লমা। এমনিক যাদবপরু 
িবশিবদযালেয়র অধযাপক অমরীশ মহাপাতেক মারেধার কের েগপািরর িপছেনও সানীয় 
িসিনেকেটর হাত েথেকেছ। ওরা আসেল অধযাপেকর কাটু রন েমলটােক কােজ লািগেয় 
তাঁর ওপর চাপ সৃিষ করেত ও তাঁেক িশকা িদেত েচেয়িছল। কারণ ওেদর িকছ ুিবতিকরত 
িবল আবাসন কিমিটর কােছ পেড়িছল, অমরীশবাবু যার অনযতম পদািধকারী। এ েথেক 
আর একটা  িজিনস েবিরেয়  আেস। েসটা  হল,  মসান  িসিনেকট এমন  সব  িশিকত 
েলােকেদর  সেঙও  েনটওয়াকর  কের  েরেখেছ  যাঁরা  তােদর  কােছ  সাইবার  দুিনয়ার 
খবরাখবর েপৌঁেছ েদেবন।

িসিনেকট অবশয আেগও িছল। তৎকালীন শাসক দেলর সেঙ “িগভ অযান েটক” 
নীিত েমেন রমরিমেয় চলত েসসব আর তােদরই বড় অংশ এখন মরুিব পােল িনেয়েছ। 
তফাৎ শধু এখােনই েয, আেগর জমানায় এসব জঞাল জেুটিছল সরকারটা িথতু হওয়ার 
পর এবং কমশ বাড়েত বাড়েত চরেম েপৌঁেছিছল েশষ পেব র নয়া-উদারবাদী রাজৈনিতক 
অথরনীিত গহেণর পর। েসই উচতা েথেক এবং এেকবাের শর েথেকই তৃণমলূ কংেগস 
লেুমন শিকেক িনেজর সিকয় ও কায রকরী সামািজক িভত রেপ গহণ কেরেছ, কমতায় 
আসার জনয ও আসার পের তার ওপর িনভ ররশীল েথেকেছ। অনযিদেক,  েগাটা েদেশই 
বতরমান  আথর-সামািজক  পিরিসিত  সমােজর  এই  অংশিটর  বাড়বাড়ন  অিনবায র কের 
তুলেছ। চাকির-বাকির েনই,  সৎ পেথ েরাজগারপািতর সেুযাগ েনই সাধারণ মানেুষর 
সামেন,  এই  অবসায়  অলবয়সী  ও  মধযবয়সেদর  অেনেকই  রাজৈনিতক  দালািল  ও 
দু-নমরী কারবাের যকু হেয় পড়েছন। আর এখান েথেকই তৃণমলূ কংেগস সংগহ করেছ 
তার েমরদণবািহনী। এটা নতুন িকছু নয়, মেুসািলনী িহটলােরর ঠযাঙােড় বািহনীও েতা 
মলূত এই ধরেনর (হবহ এক নয় অবশযই) সামািজক সর েথেকই গেড় েতালা হেয়িছল।

িসিনেকেটর দাদািগির আজ এমন পয রােয় েপৌঁেছেছ েয সরকারী পকেলর (েযমন 
নয়াগােম েসতু িনম রাণ - মমতা বযানাজর িনেজ েয বযাপাের েখাঁজ খবর রাখেছন) কাজও 
মােঝ মােঝ বযাহত হেচ। রাজৈনিতক মদতপষু এইসব েনটওয়াকর  এতই শিকশালী েয 
পিুলশ তােদর িটিক ছুেঁত পাের না। বরং পেয়াজন হেল পিুলেশর কােজই তােদর নািমেয় 
েদওয়া হয়। এেত কাজ হয় েবিশ আর আইনী পিকয়ার ঝােমলাটাও থােক না। এই 
েযমন ২৮ েফবয়ারী সারা ভারত িশল ধম রঘেটর িদন কলকাতার গাঙুলীবাগােন কতরবযরত 
সাংবািদকেদর আচা কের েধালাই িদল ৈভরব বািহনী। কিদন পের তারা হাজরা েমােড় 
একিট গণতািনক অিধকার সংগঠেনর িবেকাভ সমােবেশ হামলা চািলেয় তা তছনছ কের 
িদল। উভয় েকেত উপিসত পিুলশ গণােদর েকােনারকম বাধা িদল না,  হাজরায় বরং 
আকানেদর  কেয়কজনেক  েগপার  করল।  বলা  বাহলয,  সংবাদমাধযম  ও  রাজৈনিতক 
গণতেনর ওপর এইসব হামলায় পণূ র সমথরন িছল মখুযমনীর। তাই েতা েদখা েগল একই 
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উেদেশয তিড়ঘিড় পশাসিনক পদেকপও েনওয়া হল - লাইেবরীেত জনিপয় কাগেজর 
পেবশ িনিষদ করা হল এবং উেচদিবেরাধী আেনালনকারীেদর ওপর নামােনা হল পিুলশী 
অতযাচার ও আইনী আকমণ।

এক কথায়, পিশমবেঙ আজ েদখা যােচ সমােলাচক ও পিতবাদীেদর শােয়সা 
করার এক পাবিলক-পাইেভট পাট রনারিশপ,  এক গনারাজ যা  পিুলেশর সেঙ িনয়িমত 
সমনয় েরেখ কাজ কের।  এ িজিনস সব রােজযই কমেবিশ েদখা যায়,  িকন সেব রাচ 
েনতৃত অনত পকােশয  তা  েথেক িনেজেক দূের  রােখন। পিশমবেঙর  মখুযমনীর  েস 
বালাই েনই। কেলেজ বিহরাগত মসানেদর সহায়তায় তৃণমলূী ছাতেদর অধযক েঠঙােনার 
ঘটনােক অনায়ােস িতিন বলেত পােরন - েছাট েছেলরা একটু দুষুিম কের েফেলেছ। 
কাটু রন  কাণেক  একমাস  পের  উেস িদেয়  নতুন  কের  েজহাদ  েঘাষণা  করেত পােরন 
যাদবপরু িবশিবদযালেয়র অধযাপেকর িবরেদ। বসত, এই ঘটনায় তাঁর েয রিচেবাধ বা 
সাংসৃিতক মান এবং েয পিতেশাধ সহৃা পকাশ েপেয়েছ তা লেুমনসব রহারাই। লইু 
েবানাপাট র সমেকর  মাকরেসর একিট মনবয মেন পেড় যায়  - িতিন  (েবানাপাট র)  িনেজ 
একজন  অিভজাত  লেুমনসব রহারা  বেলই  লড়াইটােক েনাংরা  জায়গায়  িনেয়  েযেত 
পােরন।

তলা  েথেক  ওপর  পয রন  তৃণমলূ  কংেগসেক  লকয  করেল  আমরা  েদখব, 
লেুমনসব রহারােদর িভড়টাই দলীয় কাঠােমার আেগাছােলা িভত,  যারা  পিরচািলত হয় 
সানীয় পািট র েনতা, পরু কাউিনলার, পঞােয়ত পদািধকারী দারা। তার ওপের আেছ বক 
ও েজলা সেরর পািট র েনতা, িবধায়ক, িকছ ুেকেত সাংসদও। এর মাথায় রেয়েছ একিদেক 
সবুত, পাথ রর মেতা পবীণ ও পরীিকত েনতা। আর একিদেক মদন, মকুুল, পেূণ রনু, বিব, 
েজযািতিপয়র মেতা উঠিত ডাকাবেুকা (অথরাৎ কটর েথেক কটরতর িস িপ এম-িবেরাধী) 
েনতােদর িনেয় গিঠত মখুযমনীর ঘিনষ বলয়। হায়ারািকরর িশখের অবশযই একজন, শধু 
একজন একেমবিদতীয়ম িডেকটর, িযিন আনঃপািট র গণতন নামক ফালতু িবলািসতা িনেয় 
েমােটই মাথা ঘামান না।

সবটা  িমিলেয়  তৃণমলূ  কংেগস  এক  িঢেলঢালা  সংগঠন,  েযখােন  সানীয়  ও 
আঞিলক সের েলেগই আেছ কতৃরত পিতষার রককয়ী েগাষীদন। েকবল দেল নয়, ছাত 
সংসদ এবং শিমক ইউিনয়েন েস সংঘাত নীচুতলা েথেক ওপরতলায় ছিড়েয় পড়েছ। 
অেনক েকেতই েদখা যায় এ সংঘােতর উৎস আিদ আর নবাগত (অথরাৎ অনয দল েথেক 
উেড়  এেস  জেুড়  বসা)  েনতা-কমরেদর  মেধয  েরষােরিষ।  িকছু  আপাত  ভদেলাকেক 
েজাটােত পারেলও মদন-েজযািতিপয়-আরাবলুরাই তৃণমেূলর আসল মখু। অযােসািসেয়শন 
ফর  েডেমােকিটক  িরফম রস  অযান  িনউ  ইেলকশনস  ওয়াচ  জািনেয়েছ,  এই  দেলর 
িবধায়কেদর েঘািষত তথয অনযুায়ী ১৮৪ জেনর মেধয ৬৯ জেনর (৩৮ শতাংশ) িবরেদ 
মারাতক েফৌজদাির অপরােধর দােয় মামলা চলেছ। েনতীর িবড়মনা এটাই েয পেরশ 
(পাল)-আরাবলু-শঙুেদর ছাড়া তাঁর আগাসী অিভযান চালােনা সমব নয়, আবার তাঁেকই 

অনসুরণ করেত িগেয় এরা সব এমনই বাড়াবািড় কের েফলেছ েয ভারী বদনাম হেয় 
যােচ। তাই কখেনা রাশ েটেন ধরা কখেনা আলগা িদেয় েজাের েছাটার ইিঙত - দুেয় 
িমেল অিনশয়তার পেথ চলেছ তৃণমেূলর রথ।

শাসক দলেক েছেড় আমরা যিদ এবার সরকােরর ৈবিশষযগেলা লকয কির, তেব 
কী েদখব  ?  সব নয়,  দু-একিট বলা েযেত পাের। সব সরকারই িমেথয বেল,  েলাক 
ঠকায়। িকন পিশমবেঙর বতরমান সরকার তা চরেম িনেয় েগেছ। িনব রাচনী পিতশিতর 
১০০ শতাংশ কের েফেলিছ,  েবসরকারী েকেত ২ লক চাকির হেব,  কলকাতােক লনন 
বানাব, এসব কথা িনেয় েলােক এখন হাসাহািস কের। সতয যােত েবিশ েলােকর কােছ 
না  েপৌঁছায় েসজনয েকবল সংবাদপত নয়, ৈবদুযিতন মাধযেমও িনয়নণ আেরােপর েচষা 
করেছ  সরকার।  মখুযমনী  ও  অনযানয  েনতারা  বেল  িদেচন  েকান  েকান  চযােনল 
“অপপচার” করেছ আর েকান েকানটা  েদখা  উিচত। পশাসেনর পক েথেক সানীয় 
েকবল অপােরটরেদর নাম ও েক েকান চযােনল েদখান েসই তািলকাও ৈতির করা হিচল 
সমবত িনয়নেণর উেদেশযই আর েস কারেণই িটিভেত েসট টপ বযবসার (যার সাহােযয 
গাহক  অবােধ  পছনসই  চযােনল  েদখেত  পােরন)  তীব  িবেরািধতা  কেরিছল  রাজয 
সরকার।  কাটু রন  পহসেনর  পর  ইনারেনেট  িনয়নণ  আেরােপর  আিজ রটাও  এ  পসেঙ 
সরণীয়। এসব পেচষা েধােপ িটকল না বেট, িকন নতুন তৃণমলূী চযােনল ৈতিরর কাজ 
েজার কদেম চলেছ। ওিদেক িকছু নামী মানষু ভাড়া কের সরকােরর গণগান গাওয়ােনা 
হেচ। েগােয়বলসীয় পচার েজারদার করেত এ বছেরর রাজয বােজেট সেব রাচ অথরসংসান 
করা হেয়েছ তথয ও সংসৃিত দপেরর জনয (এটা অভূতপবূ র !)। বরাদ পায় ১২৫ শতাংশ 
বািড়েয় ১১০ েকািট টাকায় িনেয় যাওয়া হেয়েছ।

রাজয মনীসভায় সব কমতা েয একজেনর হােত েকনীভূত (চালু রিসকতায় - 
একিটই েপাস,  বািক সব লযাম েপাস)  তােত অবাক হওয়ার িকছু েনই। সামিরক 
কায়দায়  'হাই িহটলার'  না বলেলও সব েনতা-মনী েযভােব েকােনা িবষেয় িকছু বলার 
আেগ নরম বাঙািল েকতায় েছাট কের েনতীর সব কের েনন, েসই িনয়মটাও অপতযািশত 
নয়। িবখযাত সমাট/সামাজীরা নািক রাগী ও কড়া  ধেৃতরা মানষু হেলও অনযিদেক খবু 
দয়ালু, দানবীর হেতন, িশল-সংসৃিতর সমঝদার হেতন (তরণ িহটলার েতা রাজনীিতেত 
আসার আেগ িভেয়নার িবিশষ পিতষােন অঙনিশল িশখেত িগেয়িছল, যিদও তােক েনয়িন 
ওরা)। বাংলার মখুযমনীও িনেজর েসই ইেমজটাই গেড় তুলেছন সযেত। েকাষাগােরর 
হাঁিড়র হাল েতা িক হেয়েছ, ধনীফুটবল কাব েথেক দিরদ মতুয়া সমদায় - েযখােন 
েসখােন টাকা িবেলােচন,  ঘন ঘন িশলীেদর পরুসৃত করেছন, সংসৃিতেপমী বাঙািলেক 
খিুশ করেত কত িকছ ুকরেছন। সমসযা হল, সরকারী নীিত ও েঘাষণায় েয একটা পবূ রাপর 
সঙিত েলােক আশা কের,  েসটা েদখা যােচ না। মাওবাদীেদর সেঙ বাতরালাপ েথেক 
িবদুযেতর দরবৃিদ বা বৃহৎ িশলেক বড় রকম ছাড় েদওয়া বা না েদওয়া - সব পেশই 
সিবেরােধর িচহ পিরষার। এর ফেল পুিঁজ আনার পিতশিতও িতিন রাখেত পারেছন না।

৮৭



এসেবর িপছেন েকবল বযিকগত খামেখয়ািলপনা েদখেল িকন ভুল হেব। তার 
সেঙ রেয়েছ িবিভন  - অেনক সমেয় পরসর িবেরাধী  - েশণী/েগাষীর সাথ র রকার 
এেলােমেলা পেচষা। েবানাপাট র সমেকর  মাকরস যা িলেখেছন তা এেকেতও পেযাজয  : 
“তাঁর পিরিসিতটার মেধযই রেয়েছ পরসর িবেরাধী দািবগেলা, েসইসেঙ রেয়েছ একজন 
যাদুকেরর মেতা  পরপর মযািজক েদিখেয় মানেুষর সমস নজরটা  িনেজর  িদেক েটেন 
রাখার তািগদ... । ফেল েবানাপাট র বেুজ রায়া অথরনীিতেক িবভািনর মেধয েঠেল িদেচন ... 
এবং শৃঙলার নােম ৈনরাজয সৃিষ করেছন, েগাটা রাষযেনর গিরমাটােক নষ কের তােক 
একই সেঙ ঘৃণার পাত ও হাসাসদ কের তুলেছন।”

মাকরস আরও েলেখন : “েলাকিটর সামেন েয পরসর িবেরাধী কাজগেলা রেয়েছ 
েসখােনই তার সরকােরর স-িবেরাধগেলার কারণ খুেঁজ পাওয়া যায়, িবভান পথ হাতেড় 
চলার বযাখযা েমেল। আজ একিট েশণীেক কাল আর একিট েশণীেক পেক টানা আবার 
পের দূের েঠেল েদওয়া এবং সকলেকই িনেজর িবরেদ সমােবিশত কের েফলা - এই 
বযাপারটার কারণ এখােনই খুেঁজ পাওয়া যায় ...”।

না, এক বছের রাজয পিরিসিত িঠক এতদূর যায়িন। িকন গিতমখুটা িক েসিদেকই 
নয় ?

আমরা এতকণ েচষা করিছলাম ৈসরশিকর চিরত ও অনিব রেরাধ সমেকর মাকরেসর 
আেলাচনা েথেক িকছু িশকা িনেত,  েশণীসংগােমর  দৃিষেকাণ েথেক িবষয়টােক বযাখযা 
করার  মাকরসীয়  পদিত  আয়ত  করেত।  িকন  আমরা  যিদ  একটু  খুিঁটেয়  রাজৈনিতক 
পিকয়াটা বঝুেত চাই তেব সময়কালটা একটু এিগেয় আনেত হেব ঊনিবংশ েথেক িবংশ 
শতাবীেত আর ফান েথেক েযেত হেব তার  পােশর  েদশ জাম রানীেত। হযঁা,  আমরা 
িহটলােরর উতান আর েস বযাপাের সমাজগণতনীেদর দায়ভােরর কথাই বলেত চাইিছ।

জাম রানীর অিভজতা : সমাজগণতন ও ফযািসবাদ
১৯১৮-র  েশেষ  িবপবী  অভুযতােনর  মেধয  িদেয়  জাম রানীেত কাইজােরর  শাসন 

সমাপ হয়,  পিতিষত হয় ওেয়মার পজাতন। এর পধান শিক এবং সব রবৃহৎ দল িছল 
েসাশাল েডেমােকিটক পািট র বা এস িপ িড। তেব এককভােব নয়, মলূত মধযিবত ও েছাট 
বযবসায়ীেদর দুিট দেলর (কযািথলক েসনার পািট র ও জাম রান েডেমােকিটক পািট র) সােথ 
েকায়ািলশন  সরকার  গড়েত  হেয়িছল  তােদর।  শরেত  েপিসেডন  ও  চযােনলর 
(পধানমনীর সমতুলয) দুেট পদই িছল তােদর হােত, ১৯২৫ সােল েপিসেডন হন মাশ রাল 
িহনেডনবাগর। তেব বৃহতম দল িহসােব ১৯৩০ সাল পয রন চযােনলর পদ তােদরই হােত 
থােক। সবটাইেত বড় আর গরতপণূ র পেদশ পিশয়ােতও েকায়ািলশন সরকােরর েনতৃেত 
িছল এই দল। তােদর হােত িছল সাহসী সংগামী শিমকেদর িবশাল ইউিনয়নগেলা।

পথম িবশযেুদর সমেয় সমাজগণতনীেদর বৃহতর অংশ জাতীয়তাবাদী আেবেগ 
গা  ভািসেয়  সামাজযবাদী  বেুজ রায়ােদর  পক িনেয়িছেলন  আর যদুিবেরাধী  িমিছল  কের 

েজেল  িগেয়িছেলন  মাকরস-এেঙলেসর  সহেযাদা  কাল র েলবেনখট।  িতিন  েরাজা 
লেুকমবােগরর  সেঙ িমিলতভােব গেড় েতােলন সাট রাকাস ইউিনয়ন।  ১৯১৮-র িবপবী 
অভুযতােন সমাজগণতনীেদর পাশাপািশ এই সংগঠনও অগণী ভূিমকা েরেখিছল। িকন 
সরকাের অংশ না িনেয় তাঁরা িবপবেক পরবতর সের - সমাজতািনক িবপেবর সের - 
িবকিশত করার েচষা করেত থােকন। বলা বাহলয, সরকার সব রেতাভােব তার িবেরািধতা 
কের। বছেরর েশেষ কিমউিনস পািট র গিঠত হেল সাট রাকাস ইউিনয়ন তার সেঙ িমেশ 
যায়। ১৯১৯-এর জানয়ুারীেত বািল রেনর শিমকরা অেনকটা সতঃসূতরভােবই এক অভুযতান 
ঘটান। িনষুরভােব তা দমন করল সরকার, েগপার কের ঠাণা মাথায় হতযা করা হল কাল র 
ও েরাজােক। কুদ শিমকরা আবার িবেদাহ করেলন মাচ র মােস। দমন অিভযােন এবার 
েফৌেজর সােথ সরাসির অংশ িনল “বািড ডগ” নেসর েনতৃেত সমাজগণতনীরা। েদেশর 
নানা জায়গায় সংগিঠত হল জঙী ধম রঘট। এিপেল বাভািরয়ার রাজধানী মযুিনেখ অভুযতান 
ঘিটেয় পিতিষত হল েসািভেয়ত পজাতন,  ১৮ িদেনর মাথায় রেকর পাবেন তা ডুিবেয় 
েদওয়া হল।

এই টালমাটাল অবসায় শর েথেকই বিুদমান বেুজ রায়ারা পিলিস িনেয়িছল  - 
সমাজগণতনীেদর সমথ রন েযাগাও, কিমউিনসেদর খতম কর। ১৯১৯-এর জেুন লীগ অফ 
জাম রান  ইনািসর  একিট  সভায়  অনযতম  কতরাবযিক  আবাহাম  েফােয়ন  বেলন, 
“ভদমেহাদয়গণ,  রািশয়ায় ঘটনাপবাহ ভুল িদেক েমাড় িনেয়েছ - িশল েসখােন শর 
েথেকই িবপবেক পতযাখযান কেরেছ। আমরাও যিদ অসহেযািগতার মেনাভাব িনতাম ... 
তেব  িনিশতভােব  আমরাও  িনেজেদর  েদখেত  েপতাম  আজেকর  রািশয়ার 
পিরিসিতেত।”*  বকবযটা  পিরষার  :  রাজতনেক উেচদ  কের  েয  িবপব  হল তােক 
পেুরাপিুর  পতযাখযান  না  কের  বরং  উেচদকারীেদর  একাংেশর  সেঙ  হাত  িমিলেয়ই 
সমাজতেনর িদেক অগগিত রেখ েদওয়া েগেছ।

সিতযই তাই। িবপবেক গণতািনক সের আটেক রাখার জনয িবপবী শিমকেদর 
িবরেদ  বেুজ রায়া-সমাজগণতনী  ঐকযই  িছল  ওেয়মার  পজাতেনর  েশণীগত  তথা 
রাজৈনিতক  অনব রস।  েজাট  সরকােরর  পধান  এস  িপ  িড কমশই মধযপনা  েথেক 
দিকণপনার িদেক সরিছল।  শরেত না হেলও ১৯২৮ েথেক  তারা বহৃৎ বেুজ রায়া  দল 
জাম রান িপপলস পািট র (িডিভিপ)-েক সেঙ িনেয়  “মহােজাট” (গযান েকায়ািলশন) গঠন 
কের সরকার চালায়। িনেজেদর কৃিষ কম রসচূীেত েয ভূিমসংসােরর কথা বলা িছল তােক 
িপিটশন,  পসােবর মেধয  আটেক রােখ। য়ঙুারেদর সেঙ এইভােব  আপস করা  হল। 
এমনিক, পজাতেনর পিতষাকােল ৮ ঘণা শমিদবেসর েয সীকৃিত েঘাষণা করা হেয়িছল, 
অেনক েকেত তাও লিঙত হেত থাকল। কিমউিনসেদর জঙী সংগােমর ওপর দমন

*  “ইকনিম অযান পিলিটকস ইন িদ ওেয়মার িরপাবিলক”,  কুট র গসওেয়ইলার;  েলফটওয়াডর 
বকুস,  িনউ  িদলী  পকািশত এবং  মািগরট  েকাভস ও শাশতী  মজমুদার  সমািদত  "েরিসিসবল রাইজ 
এ ফযািসজম িরডার” পবন সঙলেন (পঃৃ ১২০) অনভু রক।
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চলেত থােক,  ১৯২৯ সােলর  মাঝামািঝ  েরড ফন ইউিনয়ন িনিষদ েঘাষণা করা হয়, 
যিদও ফযািসসেদর ঠযাঙােড় বািহনীগেলােক কাজ চািলেয় েযেত েদওয়া হয়। েকায়ািলশন 
সরকােরর েভতর িডিভিপ কমশ চাপ বাড়ােত থােক এবং ১৯৩০-এর মােচ র মলুার সরকার 
পদতযাগ করেত বাধয হয়। গিদেত বেস েহনিরখ বিনং সরকার।

১৯২৯ সােল মহাননার শর েথেক জাম রানীেত অথরৈনিতক সংকট ও রাজৈনিতক 
অিসরতা তীবতর হিচল। বাড়িছল নাৎসীেদর দাপট ও িনব রাচনী সাফলয। িকন তােদর 
আটকােত গণসংগােমর পথ নয়, অনযানয বেুজ রায়া দলেক িনিব রচাের সমথ রেনর নীিত েনয় 
এস িড িপ। সমথরন েযাগায় অপদাথ র বিনং সরকারেক। ১৯৩২ সােলর রাষপিত িনব রাচেন 
পচার চালায় মাশ রাল িহনেডনবােগরর হেয়;  িজেত এেস িতিন িকন মাত ৮ মাস পের 
ঐ িহটলারেকই চযােনলর িনেয়াগ কেরন। ইিতমেধয ১৯৩২ সােলর ২০ জলুাই পিশয়ায় 
সমাজগণতনী  সরকারেক  বরখাস  করা  হল  কায রত  িবনা  বাধায়।  েগােয়বলস িনেজর 
ডায়িরেত িলখেলন, “লালেদর উৎখাত করা হেয়েছ। তােদর সংগঠন েকােনা পিতেরাধই 
গেড় েতােলিন। েসরা সেুযাগটা তারা হারাল, আর েকােনািদনই তা িফের পােব না।”*

িশকা  েনওয়ার  মেতা  িকছু  িক েদখা  যােচ  ?  যথািসিত কােয়ম রাখার সােথ র 
েশণীসংগােমর রাশ েটেন ধরা, সরকাের এেস িনেজর ভূিমসংসার কম রসচূীেক মাঝপেথ 
েছেড় েদওয়া,  জাতীয় সের ও রােজয রােজয কংেগস সহ িবিভন বেুজ রায়া দেলর সেঙ 
েজাটবদ হওয়া অথচ সংগামী বামপনীেদর শতরেপ েদখা, িনেজর দেলর সৎ ও সংগামী 
শিকেক েকাণঠাসা কের রাখা বা তািড়েয় েদওয়া (এস িপ িড েযমন ১৯৩১ সােল িনেজর 
যবু  শাখাটােকই  েভেঙ  িদেয়িছল,  কারণ  যবু  সদসযরা  েনতৃেতর  সমােলাচনা  কের 
ফযািসসেদর  িবরেদ  জঙী  পিতেরাধ  সংগাম  গেড়  তুলিছেলন)  - এক  কথায় 
সংসদসব রসতায়  আকণ  ডুেব  িগেয়  মাকরসবাদেক  সব রেতাভােব  পিরতযাগ  করা  - 
িস িপ এেমর এই অিত পিরিচত েচহারা িক তাঁেদর জাম রান পবূ রসরূীেদর সেঙ অেনকটাই 
িমেল যায় না ?

আসেল  জাম রান  সমাজগণতনীরা  িবপবী  গৃহযদুেক  ভয়  েপেতন  এবং  আশা 
করেতন  বেুজ রায়ােদর  সেঙ  আপস  কের  সরকার  িটিকেয়  রাখা  যােব।  িটিকেয়  রাখা 
িগেয়ওিছল  েবশ  িকছকুাল।  কারণ  িবপবী  কিমউিনসেদর  পিত  খড়হস  সিুবধাবাদী 
বামপনীেদর সেঙ মািনেয় চলেত শরেত পসত িছল বেুজ রায়ারা  এবং  য়ঙুাররা।  িকন 
কমবধ রমান উচাকাঙা,  মহামনার সংকট শমজীবীেদর ওপর চািপেয় েদওয়ার তািগদ 
আর সমরবাদী েঝাঁক েথেক শাসকেশণীর সবচাইেত পিতিকয়াশীল উগ জাতীয়তাবাদী 
অংশ চাইল সংসদীয় বযবসার ঝােমলা এিড়েয় এবং ইউিনয়নগেলার পিতেরাধ চূণ র কের 
নগ  ও  পতযক একনায়কতন কােয়ম  করেত। েসরা  বািজ  িহসােব  তারা  েবেছ  িনল 
নাৎসীেদর। নাৎসী ঝিটকা বািহনীর আকমণ তীবতর হল, েশষ লেগ ঘেুর দাঁড়ােনার িকছু

*  “ডিন গাকেসইন রিচত দয নাজীস,  কযািপচািলম অযান িদ ওয়ািকরং কাস” গেন  (পৃ ১১৬)  উদৃত, 
পকাশক বকুমাকরস, লনন, ১৯৯৯

মরীয়া পেচষা চালাল এস িপ িড। িকন ততিদেন অেনক েদরী হেয় েগেছ। জাম রানীর বেুক 
েয  আথর-সামািজক  সংকট  এক  সমাজতািনক  সমাধান  দািব  করিছল,  সমাজগণতনী 
িবশাসঘাতকতায়,  কিমউিনসেদর দুব রলতায় ও ফযািসসেদর িনম রম ধতূরতায় তা পিরণিত 
েপল মানব-ইিতহােসর সবচাইেত কলিঙত অধযােয়।

কিমউিনসেদর দুব রলতা  বলেত,  পথমত েছাট  সংগঠন। যিদও এস িড িপ-র 
আপসকািমতা  শিমকেশণীর  েশষ  অংশেক  িবপবীেদর  িদেক  এিগেয়  িদিচল। েভাট, 
ইউিনয়ন সদসয  ও পািট র সদেসযর  িনিরেখ তােদর অেনক শিকবৃিদ ঘেটিছল িবেশর 
দশেক। িদতীয়ত, েলিনেনর ভাষায় "অপিরপক অভুযতানগেলা”। এর মেূল িছল "পরুেনা 
জাম রান সমাজগণতনীেদর সিুবধাবােদর পিত ভয়ঙর ঘৃণা  - েশািষত িনপীিড়ত েসরা 
মানষুেদর মহতম আেবগ - যা তাঁেদর ঠাণা মাথায় সিঠক রণনীিত ৈতির করেত বাধা 
িদেয়িছল।”*  তৃতীয়ত  এবং  সবচাইেত  মারাতক  ভুল  তাঁরা  কেরিছেলন  ১৯৩০-৩১ 
সােল। ৩০-এর েসেপমের রাইখসযাগ িনব রাচেন নাজীেদর েভাট ৭০০ শতাংশ েবেড় 
যাওয়ার পর তাঁরা েঘাষণা করেলন - সাফেলযর িশখের েপৌঁছােনার পর এবার ওেদর 
পতন অিনবায র, আসেল এই িনব রাচেন িজেতিছ শধ ুআমরাই (েযেহতু সমাজগণতনী েভাট 
কেম কিমউিনসেদর েভাট েবশ খািনকটা - পায় ৪০ শতাংশ - েবেড়িছল)। যাই 
েহাক, উজীিবত নাৎসীরা দািব করল, পিশয়ায় সমাজগণতনী সরকারেক হঠােনার জনয 
গণেভাট করেত হেব। তােদর সমথ রন জানাল অলকাল আেগ পয রন এস িপ িড-র েজাট 
শিরক িড িভ িপ। কিমউিনসরা এস িপ িড-েক চরম বাতরা িদেলন - আমােদর সেঙ 
ঐকযবদ েহান,  নইেল আমরা গণেভােট পসােবর পেক েভাট েদব। অতীেতর মেতাই, 
এবােরও পাতা িদেলন না সমাজগণতনীরা। তখন, ১৯৩১ সােলর জলুাই মােস, গণেভােট 
নাৎসীেদর পসােবর পেক েভাট েদওয়ার িসদান েনয় েক িপ িড। তাঁেদর রাজৈনিতক 
যিুকটা িছল এরকম  :  সমাজগণতনী েকায়ািলশন সরকার বনাম িনরস িবভান িবভক 
শিমকেশণী - এই পিরিসিতটা েখালাখিুল ফযািসস একনায়কতেনর চাইেত হাজার গণ 
খারাপ,  েকন না িদতীয় েকেত বরং সব রহারা জনগণ েশণীেচতনায় েজেগ উেঠ দৃঢ় ও 
ঐকযবদভােব তার েমাকািবলা করেবন।

গণেভােট নাৎসী পসাব অবশয পরািজত হয়; কিমউিনস সমথরকেদরও অেনেক 
এর পেক েভাট েদনিন। ফেল তখনকার মেতা এস িপ িড সরকার িটেক যায়। িকন 
কিমউিনস  পািট রর  রাজৈনিতক  ভািনটা  িছল  মারাতক।  েস  সমেয়  কিমউিনস 
ইনারনযাশনােলর বাম সঙীণ রতাবাদী  েঝাঁেকর  বা  “েসাশাল ফযািসজম” তেতর পভাব 
এখােন খবু সষ। আফেশােশর কথা,  এতকাল পের একই ধরেনর িবচুযিত েদখা েগল 
এই বাংলােতও। তৃণমলূ কংেগসেক িস িপ এেমর তুলনায় কম কিতকর মেন করেলন, 
তােক কমতায়  আসেত সাহাযয  করেলন মাওবাদীরা  এবং  আরও িকছু  সংগঠন যাঁরা 
িনেজেদর নীিতিনষ বামপনী বেল মেন কেরন। তেব ৈসরশিকর উতােন মলূ দায়টা

* েলিনন : “এ েলটার টু দয জাম রান কিমউিনস", আগস ১৯২১, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ ৩২

১১ ১২



জাম রানীর  মেতা  এখােনও  বতরায়  সমাজগণতনীেদর  ওপর,  যাঁরা  কেয়ক  দশক  ধের 
িনেজেদর বযথ রতা ও িবশাসঘাতকতা দারা এর জিম ৈতির কের িদেয় েগেছন।

তৃণমলূ কংেগস কীভােব কমতায় এল
আমরা েদখলাম,  ৈসরতািনক শিকর  পাদুভ রাব িবিভন েদেশ িবিভন ভােব নানা 

মাতায় িভন িভন ৈবিশষয িনেয় ঘেট থােক। ভারতবেষ র আমরা সামদািয়ক ফযািসবাদেক 
সংসেদ  কমতাসীন  হেত  েদেখিছ  সংসদ  বিহভূ রত  গণউনাদনা  (মলূত  রাম  জনভূিম 
আেনালন) গেড় েতালার মেধয িদেয়। সংসদীয় িনব রাচেন হার েমেনই তােদর সের েযেত 
হেয়িছল। আরও আেগ আমরা েদেখিছ আেনালেনর পেথ নয় বরং আেনালন েমাকািবলা 
করার  জনয এক ধরেনর সাংিবধািনক কূয কেরিছেলন ইিনরা গানী। অলকােলর মেধযই 
ইিনরা ৈসরতনেক হার মানেত হেয়িছল সপুিতিষত বেুজ রায়া সংসদীয় বযবসার কােছ। 
রাজয সের আমরা েদেখিছ নেরন েমাদী েগাধরা কােণর পর মসুিলম িবেরাধী উনততার 
সেঙ  “গজরািত অিসতা"েক পাঞ কের িবপলু েভােট পনুিন রবািচত হেয়েছন,  তারপর 
কমতা ধের রাখেত উনয়ন কাডরিটেক সাফেলযর সেঙ বযবহার কেরেছন। পিতিট েকেতই 
েথেকেছ িবেশষ ঐিতহািসক পিরেপিকত ও রাজৈনিতক পিকয়া;  পিশমবেঙর েকেতও 
তাই।

ভারতবেষ র সাধীনতা  পরবতর  পথম দুিট  দশক িচিহত িছল  একছত কংেগসী 
শাসেন  জনগেণর  কমবধ রমান  দুদ রশা  ও  কমশ তার  িবরেদ িবকাশমান  গণসংগােমর 
দারা। তারই ধারাবািহকতায় ১৯৬৭ সাল েথেক  পৃথীবার বহ েদেশ িবপবী েজায়ােরর 
পিরেবেশ পিশমবেঙ শর হেয়  যায় সশস কৃিষিবপব এবং  ভারেতর বহ জায়গায় তা 
ছিড়েয় পেড়। এ রােজয  পেরর দশকিট  (১৯৬৭-৭৭)  িছল িবপব-পিত িবপেবর,  যা 
পিরণিত  পায়  সমাজগণতনী  সরকােরর  পিরচালনায়  েশণীসমেঝাতার  একিট  সচুার 
বেনাবস পিতষার মেধয। িকন সমেঝাতা সততই পিরিসিত-িনভ রর অথরাৎ শতরসােপক, 
তাই  তা  ভঙুর  ও  সামিয়ক;  েশণীসংগামই  অনােপিকক,  িচরপবহমান  মলূ  পবণতা। 
রাষকাঠােমায় এবং সমােজ েশণীগত সংরচনায় েকােনা েমৌিলক পিরবতরন েযেহতু হল না, 
তাই  অথরনীিতর  িনয়েমই  পুিঁজর  বিধ রত  পনুরৎপাদন  (একেটনেডড  িরেপাডাকশন) 
অবযাহত থাকল। তার দাপট েবেড় চলল এবং সমেঝাতার ফাঁক-েফাকর িদেয় েবিশ 
েবিশ কের আতপকাশ করেত লাগল তীব আরও তীব েশণীদন। পুিঁজর সেঙ আপস 
েথেক আতসমপরেণর পেথ েহেঁট সরকার যখন নয়া উদারবাদী রট মযাপ পেুরাপিুর গহণ 
কের িনল, টাটা-সািলেমর হেয় ঝাঁিপেয় পড়ল কৃষকেদর ওপর আর জনগণ জবাব িদেলন 
বীরতপণূ র পিতেরাধ  সংগােমর  ভাষায়,  তখন  েভেঙ  চুরমার  হেয়  েগল  িতন  দশেকর 
(১৯৭৭-২০০৬)  সমেঝাতা। েভেঙ পড়ল তার ওপর পিতিষত বামফন সরকার। েসই 
সমেঝাতার পেণতা ও পিরচালক েয দল, পুিঁজর কােছ তােদর পেয়াজন আপাতত েগল 
ফুিরেয়,  কারণ েশণীসংগােমর মেঞ তার ইিতহাস-িনিদ রষ ভূিমকা সমাপ হেয়  িগেয়িছল 

অনত তখনকার মেতা। তােক সের েযেত হল উইংেসর আড়ােল,  সদেপ র মঞ দখল 
করেলন মা-মািট-মানেুষর মসীহা।

িকন  তৃণমলূ  কংেগসই  েকন  ?  শাসকেশণী  েসফ িনেজর  পছনমেতা  একিট 
দলেক কমতায় বিসেয় িদেত পাের না,  আেগ েসই দলিটেক েবশ িকছটুা  জনসমথরন 
েযাগাড় করেত হয়। শযামাপসােদর িনেজর রােজয তাঁর পিতিষত দল েকােনািদনই েসটা 
করেত পােরিন। আর জাতীয় কংেগস ? উপেরাক সমেঝাতা তােক এ রােজয অেনকটাই 
অপাসিঙক কের িদেয়িছল। বলা যায়,  তার ভূিমকা ঈষৎ সংেশািধত আকাের িনেজর 
হােত তুেল িনেয় পিশমবেঙর সাভািবক শাসক হেয় উেঠিছল িস িপ এম। েদেশর বহৃতম 
“বাম” দলিটেক িনেজর আথর-সামািজক বযবসায় পাকাপািকভােব অঙীভূত কের িনেত 
িগেয় শাসকেশণীেক এই দামটা িদেত হেয়িছল। অনলরন এ পিকয়ার বাহযরপ িছল এই 
েয,  রােজয কংেগেসর পচুর েভাট,  অেনক পিরণত েনতা থাকেলও িস িপ এেমর মেতা 
সপুিতিষত দলেক হঠােনার জনয েয  ধারাবািহক পেচষা ও উগ আকমণাতক েমজাজ 
দরকার তা েস েদখােত পারল না। গিণ খােনর মেতা েকউ েকউ অেনক গজ রােলও েতমন 
বষ রােত পারেলন না।

িঠক এই জায়গােতই সবাইেক েটকা িদেলন মমতা বযানাজর। বামপনার িবরেদ 
েযন  এক  ৈজিবক  (পযােথালিজকাল)  পতযাখযান  িছল  তাঁর  রেক।  িনব রািচত  বামফন 
সরকারেক ৩৬৫ ধারা পেয়াগ কের িবদায় করেত হেব  - এই আেবদেন কংেগেসর 
পিরণত েনতৃত যখন সহজেবাধয কারেণ সাড়া িদেলন না,  তখন কংেগস িস িপ এেমর 
দালািল করেছ বেল িপয়-সবুত-েসােমেনর ছতছায়া েথেক েবিরেয় এেলন িতিন। গড়েলন 
নতুন দল। েসটা ১৯৯৭ সাল। েকউ ভােবনিন িতিন সফল হেবন। িকন হেরক উপােয় 
অবযাহত রইল তাঁর মরীয়া একমখুী পেচষা।

কংেগস না হেলও সংঘ পিরবার অনত কিমউিনস িবতাড়েন তাঁর উগতার শিরক 
হেব  - এই আশা  িনেয়  িতিন  ১৯৯৯ সােল  েযাগ  িদেলন  এন িড  এ-েত।  জটুল 
েলাভনীয় েরলমনক। িকন আসল লকযপরূেণ বড় একটা লাভ হল না। সতুরাং এন িড এ 
ছাড়েলন িতিন। অবশযই সময় বেুঝ। ২০০১ সােল িবধানসভা িনব রাচেনর আেগ। যখন 
মেন হিচল বামফেনর অবসা আেগর চাইেত দুব রল,  তখন সাহসী টািপজ েখেলায়ােড়র 
মেতা েরলমনক েছেড় ঝাঁপ িদেলন মখুযমনীর কুিসরর জনয। ফেস েগল।

পরবতর  সেুযাগ  এল  িসঙুর-ননীগাম  পব র েথেক।  কৃষক  ও  অনযরা  িবেদাহ 
কেরিছেলন  আেদৌ  তৃণমূল  কংেগেসর  ডােক  নয়,  সাধীন  ও  সতঃসূতরভােব।  িকন 
পঞােয়ত  েথেক  েপৌরসভা  েলাকসভা  হেয়  িবধানসভা  পয রন  িনব রাচেন  যখন  মানেুষর 
একমাত আশ িবেবচয হেয় উঠল িস িপ এম-েক হঠােনার বযাপারটা ১০০ শতাংশ গযারািন 
করা,  তখন তৃণমলূ কংেগস  (ও তার েনতৃতাধীন েজাট)  ছাড়া েকউই নজের এলনা। 
সাভািবক। কারণ িনজস অসামানয উদযেম ও বৃহৎ সংবাদমাধযেমর পণূ র মদেত ততিদেন 
িতিন জিম-জীিবকা গণতেনর ইসযুেত চলমান গণআেনালেনর এক নমর চযািময়ন বেল 
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িনেজেক পিতিষত  কেরেছন।  ফেল শাসক ফন-িবেরাধী  জনজাগরণ  ভিরেয়  িদল 
মমতার েভােটর ঝুিল। িতিন কমতায় এেলন নাৎসীেদর মেতা বা সংঘ পিরবােরর মেতা 
িনজস েকােনা সঙীণ র পিতিকয়াশীল ইসযুেত গণউনাদনা সৃিষ কের নয়, জনগেণর িনজস 
নযায়সংগামেক কােজ লািগেয়, বহ েকেত তােক দলীয় পতাকাতেল েটেন এেন।

এই ফারাকটা  িছল খবু  গরতপণূ র।  কারণ এভােব এেগােত িগেয় তাঁেক  ধার 
করেত হেয়িছল বহ বামপনী  েশাগান,  অবসান  (েযমন এস ই েজড িবেরািধতা) ও 
কায রৈশলী। ফেল তাঁর  আসল উেদশয,  অতীত কায রকলাপ  (পিরিশষ েদখনু)  বযিকগত 
উচাকাঙা সবই ঢাকা পড়ল। পিতবাদী ও পিরবতরনকামী সাধারণ মানষু েথেক শর কের 
বাম ও গণতািনক পিরিচিতসমন বহ িবিশষজন এবং িকছু  সংগঠনও  “অিগকনযা”র 
সমথরেন এিগেয় এেলন।

নবরেপ বামপনার দুই েকৌশল
বনুেদর আমরা েসিদন বেলিছলাম,  তৃণমলূ কংেগেসর সেঙ েকােনারকম েজাট 

গঠন হেব বামপনার আতহনন। েমকী বােমর জায়গায় ডান ফন (কংেগস-তৃণমলূ) নয়, 
ডান-বাম নীিতহীন আঁতাত নয়, আজ দরকার পিশমবেঙ নবজাগত গণসংগামেক আরও 
িবকিশত কের এক সংগামী বাম ও গণতািনক িবকল (িনছক িনব রাচনী েজাট নয়) গেড় 
েতালা। এেত সময় লাগেব। িকন ৈধয রয হািরেয় আমরা যিদ কংেগস-তৃণমলূ েজােট িভেড় 
যাই তেব িস িপ এম তৃণমলূ উভয় িবপদ সমেকর জনগণেক সেচতন করার জনয েকউ 
বািক  থাকেব  না  এবং  এক  দিকণপনী  ৈসরাচারী  শিকর  উতােনর  জনয  ইিতহাস 
আমােদরও  দায়ী  করেব।  তাই  সৎ  ও  সংগামী  বামপনীেদর  উিচত  িনেজেদর  পণূ র 
রাজৈনিতক সাধীনতা ও সতন অবসান বজায় েরেখ (েলিননবাদী নীিতর যা এক বিুনয়াদী 
শতর) বতরমান ও আগয়ান দুই শাসকেজাট েথেক দূরত বজায় েরেখ বাংলার পনুজ রাগিরত 
গণসংগামেক পকৃত পিরবতরেনর দূরগামী লেকযর িদেক িনেয় যাওয়া।

এ বকবয আমােদর পািট র েরেখ চেলিছল িসঙুর-ননীগাম পব র েথেকই। সংগােমর 
বশ রামখু বামফন সরকােরর িবরেদ েরেখও আমরা তৃণমূল কংেগেসর সরপ উদাটন 
কের চেলিছলাম। িবেশষত ২০০৮-এর গীেষ যখন পিরবতরেনর অনিভেপত গিতমখুটা 
সষ হেয় উঠল তখন আমরা িদতীয় িদকিটর ওপর িবেশষ েজার িদেত থাকলাম। েযমন 
আমরা  েদখালাম,  পঞােয়েতর নীচুতলায় েযখােন ঐ দলিট  কমতায় এেসেছ েসখােন 
তারাও েজাতদার ধনীকৃষকেদর পক িনেয় গিরবেদর দািবেয়ই রাখেছ,  অেনক েকেত 
দুনরিতর েভাগ িস িপ এম-কংেগেসর সেঙ ভাগাভািগ কের খােচ। (দষবয : “পঞােয়ত 
িনব রাচেনর  বাতরা  ও  সংগামী  বামপনীেদর  কতরবয” পিুসকা)।  িকন আমােদর  দিকণ-
েজাটমখুী বনুরা একমত হনিন। েকউ বেলিছেলন,  তৃণমলূেক শাসকেশণীর দল বলব 
েকন ? ওরা েতা সািলম-টাটার িবেরািধতা কেরেছ। ওেদর সামািজক িভতটা েদখেছন না, 
মলূত কৃষক ও অনযানয গিরব মানষু। িনেজেদর যাঁরা  “ভারেতর একমাত কিমউিনস 

দল” মেন কেরন,  হঠাৎ েদিখ তাঁরা তৃণমলূ কংেগেসর সােথ িনব রাচনী েজাট গড়ার বা 
আসন সমেঝাতা করার যিুক খাড়া করেত দলিটেক দিকণপনী েথেক  “অ-বাম” দেল 
আপেগড কের  িনেলন। েকউ েকউ এমনিক জনেনতীর  হাওয়াই  চপল আর তাঁেতর 
শািড়র কথাও তুেল েফলেলন েশণীচিরত েবাঝােত !

আমরা  অবাক  হিচলাম।  খােটা  ধিুত  পের  েমাহনদাস  করমচাঁদ  গানী  েকান 
েশণীসােথ রর পিতিনিধত কেরিছেলন ? আর জনগেণর কথা বলেল, জনসমথরন েজাটােত 
পারেলই বিুঝ েকউ জনগেণর পকৃত বনু হেয় যায় ? মেুসািলনী ও িহটলার দুই শয়তানই 
সংকটগস কুেদ উৎপাদক, লেুমনসব রহারা ইতযািদ েশণী ও সরেক িনেয় আেনালন গেড় 
তুেল িনব রাচেন লেড় কমতায় এেস বৃহৎ পুিঁজর সাথ রেসবী একনায়কতন কােয়ম কেরিছল। 
িবেশষত মেুসািলনী তার েযৌবেন (১৯১১ সােল) ইতািলর িলিবয়া আকমেণর িবেরািধতার 
জনয েগপার হেয় িবখযাত হেয় উেঠিছল,  েসাশািলস পািট রর পিতকার সমাদক িনযকু 
হেয়িছল। পের অবশয েস জাতীয়তাবাদ আর সমাজতন এ দুেয়র ককেটল  (নযাশনাল 
েসাশািলজম) েথেক িদতীয়টা বাদ েদয় এবং পথমটােক উগ সমরবােদ িনেয় যায়। িকন 
তার  জনেমািহনী  েশাগান  ও  পদেকপ অবযাহত িছল।  এমনিক  ফযািসস একনায়কত 
কােয়ম  করার  পেরও  আমােদর  সভুাষ,  রবীননাথ  সহ  অেনক  িবিশষজন  তার  পিত 
দারণভােব আকৃষ হেয়িছেলন। তৃণমেূলর েকেতও কংেগসী  জাতীয়তাবাদী  অিভবাদন 
“বেনমাতরম” আর চটকদার নানা বাম েশাগােনর উেতজক িমেশল েদেখিছ আমরা; 
িকন ভুলব িক কের মমতার আিদ এবং বিুনয়াদী েশাগান “লাল হঠাও”? জাতীয় কংেগস 
েথেক  িযিন  েবিরেয়  এেসিছেলন  অিধকতর  কটর  বামিবেরাধী  অথ রাৎ  উগ  দিকণপনী 
অবসান িনেয়, িযিন ভারতীয় শাসকেশণীর দুই েকনীয় েজাট  ইউ িপ এ এবং এন িড–  
এ  - দুেটােতই  গরতপণূ র মনক  সামেলেছন,  তাঁেক  বা  তাঁর  দলেক  শাসকেশণীর 
পিতিনিধ বলা হেব না ?

েকউ েকউ আমােদর বকবয অংশত েমেন িনেয় বলেলন,  নীিতগতভােব  তাঁরা 
িঠক জায়গােতই আেছন, তৃণমলূ কংেগস সমেকর তাঁেদর েকােনা েমাহ েনই, েজাট গঠন 
সামিয়ক েকৌশল মাত। িকন েয েকৌশল নীিতর িবপরীেত যায় তােক েতা সিুবধাবাদ 
বেল।  েলিনন িলেখিছেলন,  সব রহারার পকৃত বা কিলত আশ সােথ রর কথা েভেব তার 
দূরগামী লকয ভুেল যাওয়াটা সংেশাধনবাদ। তাই আমরা পশ তুললাম, তৃণমলূ কংেগেসর 
সেঙ েজাট গেড় েমহনিত জনতার রাজৈনিতক েচতনা উনততর করা যােব িক ? িবপবী 
লেকযর িদেক িবকিশত করা যােব িক তার আেনালনেক ?  নািক কারা আমােদর শত 
কারা আমােদর িমত, েসই বিুনয়াদী পশটােকই গিলেয় েদওয়া হেব ? আজ যিদ আমরা 
পেরাকভােবও জনগেণর কােছ এই বাতরা িদই েয িস িপ এেমর চাইেত তৃণমলূ ভােলা, 
তেব কাল কীভােব অনয কথা বলব ? তখন আমােদর িবশাসেযাগযতা েকাথায় থাকেব ? 

এ পেশর সরাসির উতর এিড়েয় িগেয় েকউ েকউ বেলিছেলন,  আমরা আসেল 
কাঁটা িদেয় কাঁটা তুলেত চাই। ছদেবশী িস িপ এম মানষুেক িবভান করেত পাের, তাই 

১৫ ১৬



তার েমাকািবলা করা কিঠন। একবার তােক হঠােত পারেল, সরাসির অতযাচারী তৃণমেূলর 
িবরেদ  গণসংগাম  গেড়  েতালা  সহজ  হেব।  এেতা  পিশয়ার  গণেভােট  জাম রান 
কিমউিনসেদর  মারাতক  ভািনর  (পৃষা  ১২ েদখনু)  পনুরাবৃিত।  অিধকতর  অতযাচারী 
শাসকেগাষীেক েডেক আনাই িক েশণীসংগাম িবকােশর কিমউিনস পনা  ?  না িক তা 
েপিট বেুজ রায়া অদূরদিশ রতা ও বাম সিুবধাবাদ ?

পঞােয়ত  েথেক  িবধানসভা  িনব রাচন  পয রােয়  (২০০৮-১১)  কমতা-বিহভূ রত 
বামপনীেদর মেধয এই েযসব িবতকর  উেঠিছল তেতর সের,  যার েকেন িছল তৃণমলূ 
কংেগেসর সিঠক চিরতায়ণ ও তার পিত সিঠক দৃিষভঙীর পশ,  তা এখন বযবহািরক 
রাজনীিতর জরির পসঙ হেয় উেঠেছ। এবং তা বযাপকতর অেথ র সমস বাম ও গণতািনক 
শিকর সামেনই। কারণ তৃণমলূ ইিতমেধয গিদেত বেস েগেছ এবং েসখােন একিট বছর 
কািটেয় িদেয়েছ।

মমতা সরকােরর েশণীচিরত ও রাজৈনিতক অিভমখু
পথম  বষ রপিূতরকােল  তৃণমলূ  সরকােরর  েয  গলদটা  সঙতভােবই  সব রািধক 

সমােলাচনার মেুখ পেড়েছ তা হল গণতেনর পিতিট েকেতর ওপর আকমণ। েকােনা পশ 
নয়,  সমােলাচনা নয়। িবেরাধীেদর সমান েদওয়া দূরসান,  নানা মেতর আদান-পদানও 
নয়। সমিত েটিলিভশেনর একিট টকেশা েথেক েযভােব েরেগ েবিরেয় েগেলন, অথবা 
বলা যায়, নযায়সঙত পেশর মেুখ পািলেয় েগেলন মখুযমনী, েসটা তাঁর গভীর দুব রলতােকই 
েদিখেয়  েদয়।  িকন  আমােদর  েযটা  উিদগ  কের  তা  হল,  পশকতরােদর  এমনিক 
পশগেলােক পয রন  “িস িপ এম” ও  “মাওবাদী” বেল ছাপ েমের েদওয়া। েদখা যােচ 
অধযাপক, ছাত, ঝুপিড়বাসী, সাংবািদক েয কাউেক আঘাত করেত হেল এইভােব দািগেয় 
েদওয়া হেচ। সষতই গণতেনর ওপর হামলার বশ রামখু বামপনার সমগ েরঞিটর িবরেদ 
িনবদ রেয়েছ। মমতা এখােন িহটলার েথেক মযাকাথর হেয় িসদাথ রশঙর পয রন পসািরত 
ঐিতেহযর উতরসরূী। িহটলােরর মেতাই িতিনও সমস ধরেনর মাকরসবাদীেদর িনমূ রল কের 
বাংলার রকেশাধন করেত চান। িস িপ এেমর িবরেদ মানেুষর দীঘ রসিঞত ঘৃণােক পুিঁজ 
কেরই কমতায় এেসেছ তৃণমলূ,  এখন েসই পুিঁজ খািটেয় একদলীয় শাসনেক িনরঙুশ 
কের তুলেত চাইেছ। অবশয আদেত এই পুিঁজটা জিুগেয়েছ িস িপ এম-ই।

ইিতমেধয েবশ িকছু পঞােয়তেক কায রত েভেঙ িদেয় আমলােদর কতৃরেত িনেয় 
আসা  হেয়েছ। ছাত সংসদ িনব রাচেন েকাথাও িবেরাধীেদর মেনানয়নপত েপশ করেত 
েদওয়া হয়িন,  েপৌর িনব রাচেনও েকাথাও েকাথাও এটা ঘেটেছ এবং পঞােয়ত িনব রাচেন 
আরও েবিশ মাতায় ঘটার আশঙা রেয়েছ। সবটা িমিলেয় রিব ঠাকুেরর ভাষা ধার কের 
বলা যায়, জেম উেঠেছ আমলাতন আর গণাতেনর আখড়া। এটা েকান েশণীর সাথ রবাহী, 
তা িক বলার অেপকা রােখ ?

আর একিট  পশ উঠেছ বযাপকভােব। সরকারী  েকাষাগার  যখন ফাঁকা,  তখন 

শহেরর রঙ পােল নতুন আেলা বিসেয় এবং দলীয় উৎসেব েকািট েকািট টাকা খরচ করা 
হেচ েকন ? দেলর িখদমতগার িকছ ুবিুদজীবীেক হােত রাখেত েরেল ও অনযত একগাদা 
কিমিট গঠন করা হেচ েকন ? সিতযই যিদ এিট গিরব মধযিবেতর সরকার হত, এই টাকা 
- এবং আরও নানাভােব অপবযিয়ত অথ র - েকানও জরির কােজ বযবহার করা হত 
না িক ? িসঙুের শধামাত অিনচুক কৃষকেদর জনয পিরবার িপছু মািসক মাত হাজার টাকা 
িভেক  না  িদেয়  কৃিষমজুর  ও  ভাগচািষ  সহ  কিতগস  সকেলর  জনয  ভদেগােছর 
কিতপরূেণর বযবসা করা েযত না  ?  তাঁেদর জনয িবকল কম রসংসােনর উেদযাগ েনওয়া 
েযত না ?

িগিল করা  েসানার বাংলা  গেড় মমতা  আজ িবেজিপর  "ইিনয়া  শাইিনং"-এর 
পেথ, সদয অপসািরত মায়াবতীর পেথ চেলেছন। পিরণিত তাঁেদর মেতা হেব িকনা েসটা 
পেরর কথা িকন সরকােরর এিলিটস অবসানটা খবু পিরষার। তা আরও সষ হয় যখন 
েদিখ রাষীয় পিরবহন সংসার কমররা মাইেন পােচন না মােসর পর মাস, চািষেদর জেুটেছ 
না সহায়ক মলূয।  লক লক শিমক কম রচুযত,  অথচ বন-রগ িশেলর সমসযা সমাধােনর 
েকােনা পেচষাই েচােখ পড়েছ না,  তা িনেয় েকােনা কথাই হেচ না। অথরাভােব অেনক 
জায়গায় আটেক যােচ গামাঞেল িমড েড িমল বা পানীয় জল সরবরােহর মেতা জরির 
পিরেষবা, ধকুেছ সাসযেকনগেলা। অথচ মানষুহীন িমলনেমলায় উেড় যােচ কুিড় েকািট 
টাকা।

তৃণমলূ  কংেগস েশষিবচাের শাসকেশণীর  সাথ রবাহী  িঠকই,  িকন পপিুলজেমর 
েবাঝাটাও  তার  কাঁেধ  রেয়েছ।  এস ই  েজড,  খচুেরা  বযবসায়  িবেদশী  িবিনেয়াগ, 
পুিঁজপিতেদর  হেয় জিম  অিধগহণ,  েপেটাপেণযর মলূযবৃিদ ও েরেলর ভাড়া  বৃিদ  - 
এরকম  নানা  েকেত  েনতীর  িবেরািধতা  অবশযই  কেপ রােরট  জগৎ  পছন  কের  না। 
অনযিদেক,  ছেল বেল েকৌশেল মাওবাদী দমন,  পাহােড় অনত িকছটুা শািন েফরােনা 
(“িসল রট” ধের বািণেজযর িবকােশ বা  সাধারণভােব  “পেূবর িদেক তাকাও” নীিত 
কায রকর  করেত  েযটা  খবু  পেয়াজন),  িমিটং-িমিছল-বনধ-ধম রঘট-েটড  ইউিনয়ন 
অিধকােরর ওপর আেগর চাইেত অেনক েবিশ েজারােলা আঘাত, যতই নাম-কা-ওয়ােস 
েহাক  না  েকন,  একিট  সপুিতিষত  “মাকরসবাদী” সরকারেক  অপসারণ  - এগেলা 
অবশযই  তােদর  েচােখ  নতুন  সরকােরর  বড়সড়  কৃিতত।  সতুরাং  সমকরটা  এখেনা 
অমমধরু এবং তারা েচষা করেছ একই সেঙ চাপ িদেয় ও িপঠ চাপেড় মখুযমনীেক িঠক 
লাইেন িনেয় আসেত।

তােত কাজও হেচ ৈবিক। ইনেফািসস পসেঙ মমতা জািনেয় িদেয়েছন, জিম ও 
অনযানয বযাপাের দরাজ সিুবধা িদেত তাঁর আপিত েনই, আপিত েকবল এস ই েজড-এর 
িধকৃত  সাইন  েবাডরটােত।  আপিত  বাহযরেপ,  অনব রস  িনেয়  নয়।  তাই  িতিন  পসাব 
িদেয়েছন,  ইনেফািসস পকলেক সফটওয়ার পাকর  িহসােব েঘাষণা করক েকন,  তােক 
েদওয়া েহাক এস ই েজড-এর যাবতীয় সিুবধা। তাহেল তার সেঙ আর নতুন কের চুিক 
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করেত হেব না, বামফন সরকােরর সেঙ চুিকটাই বলবৎ থাকেব।
সািলম-সঙী  পসনূ  চযাটাজর  নয়াচের  েয  রসায়ন  িশলতালকু  গড়ার  চুিক 

কেরিছেলন বদু  সরকােরর  সেঙ,  কমতায়  এেস তা  বািতল কের  িদেয়িছেলন মমতা 
বযানাজর। এখন েসই পসনূেকই নয়াচের িফিরেয় আনা হেচ তাপিবদুযৎ,  িশলতালকু ও 
পয রটন বযবসার জনয। এর ফেল পিরেবেশর িবরাট কিতর কথাটা কমতায় আসার আেগ 
খবুই বলত তৃণমূল কংেগস,  এখন আর বলেছ না। বযবসায়ী পসেূনর নানা অপকেম রর 
কথাও েচেপ যাওয়া হেচ। তার সেঙ সরকােরর িঠক কী চুিক হেয়েছ তাও বলেত নারাজ 
িশলমনী পাথ র চযাটাজর। অথচ টাটার সেঙ বদু সরকােরর েগাপন চুিকর তীব িবেরািধতা 
কের তাঁরা  বেলিছেলন,  কমতায় এেল তৃণমলূ কংেগস েকােনা চুিকই জনগেণর কােছ 
েগাপন রাখেব না।

এছাড়া িবদুযেতর দাম,  বাস-অেটার ভাড়া,  শহের জলকর  - পভৃিত িবষেয়ও 
মমতা খুেঁজ চেলেছন যতটা সমব েদরী কের,  মখুরকা কের,  বাসেবর সেঙ রফা করার 
রাসা। পপিুলজম বাঁিচেয়  পুিঁজেক সনষ করার  েকৌশল। পিশমবেঙ সমিত েয ভূিম 
আইন পাশ হেয়েছ তােতও রেয়েছ িশলপিত ও বযবসায়ীেদর জনয অেনক ছাড়। েযমন, 
েযসব উেদযােগর জনয জিমর ঊধরসীমা িশিথল করা হেব তার তািলকা অেনক বাড়ােনা 
হেয়েছ।

এটুকুেত সনষ নয়,  তাই শাসকেশণীর হেয় চাপ বাড়ােচ কেপ রােরট িমিডয়া। 
“সব রািধক পচািরত ৈদিনক”-এর সমাদকীয় পরামশ র  :  শাসক দেলর উিচত িনব রাচনী 
ইশেতহারটা বািতল কাগেজর ঝুিঁড়েত েফেল িদেয় নয়া উদারবাদী পেথ িনিদ রধায় এিগেয় 
চলা। এটাই দসর, এেতই মঙল দল ও রাজযবাসীর। পথম সািরর এক অথ রনীিত িবষয়ক 
ৈদিনক একিট সমীকা পকাশ কেরেছ, যােত ভারেতর ৫০ জন িবিশষ িচফ এিকিকউিটভ 
অিফসােরর  মতামত  পকািশত  হেয়েছ।  তাঁেদর  মেধয  ২৫  জনই  বেলেছন  েদেশর 
অথরৈনিতক সংসার  পিকয়ায়  সবচাইেত বড় বাধা  হেলন  মমতা  বযানাজর।  এছাড়াও 
বযিকগতভােব  অেনক  িশলপিত  বতরমান  সরকার  সমেকর  অসেনাষ  বযক  কেরেছন। 
“টাইম” পিতকা পিশমবেঙর মখুযমনীেক িবেশর ১০০ জন সবচাইেত পভাবশালী বযিকর 
তািলকায়  সান  েদওয়ার  িঠক  পেরই  আনজ রািতক  লিগ  পুিঁজর  পধান  মখুপত 
“দয  ইকনিমস” তাঁেক  “িমসিচফ  িমিনসার” আখযা  িদেয়েছ।  সমােলাচনা  কেরেছ 
অথরৈনিতক সংসার ও সশুাসেনর (গভেন রন) পেশ।

শাসক দেলর সেঙ সংবাদমাধযেমর সমকর বঝুেত আমােদর সাহাযয করেত পাের 
শেভনু অিধকারীর একিট মনবয। েনতীেক অনসুরণ কের চাঁচােছালা ভাষায় িতিন বেল 
িদেয়েছন,  আননবাজার  বেুজ রায়া  কাগজ,  সার  আনন বেুজ রায়া  চযােনল  - ওগেলা 
েদখেবন না। বাম পিরভাষা কী মাতায় আতসাৎ কের িনেয়েছ ছদেবশী দিকণপনা, তার 
িনদশ রন িহসােব উদৃিতটা মজাদার। তেব চিরতায়ণটা িঠকই কেরেছন তৃণমলূ সাংসদ। 
আননবাজার  েগাষী  েকানও একিট দেলর  কােছ পাকাপািকভােব আতিবকয় কেরিন, 

বেুজ রায়ােদর সমগ েশণীসােথ রর পিতিনিধত কের, বেুজ রায়া িবেবেকর কাজ কের েস। নয়া 
উদারবাদী  কম রসচূীর  েয  েকােনা  উৎসাহী  পেয়াগকতরােক  (েযমন  বদু-িনরপম)  পণূ র 
সমথরন, েসখান েথেক েয েকােনা িবচুযিতর (েযমন খচুেরা বযবসােয় িবেদশী লিগ সমেকর 
মমতার আপিত) েজারদার িবেরািধতা এবং সশুাসেনর রাজধম র পালেন েয েকােনা বযথ রতা 
(েযমন আজ আইন-শৃঙলা  পিরিসিতর  অবনিত)  সমেকর  সতুীব  সেমােলাচনাই  তার 
ৈবিশষয। পকৃত বনুর এই অিভভাবকসলুভ আরচরণ সহয করেত অপরাগ অপিরণামদশর 
তৃণমলূ  েনতৃত,  িকন পশংসা  আর সমােলাচনার সমনেয় িনেজর কাজ কেরই চেলেছ 
বেুজ রায়া িমিডয়া।

ভারতীয়  শাসকেশণীর  সেঙ  একই কাজ কের  চেলেছ মািকরন  সামাজযবাদও। 
উইিকিলকস-এ পকািশত তথয  অনসুাের,  িবধানসভা  িনব রাচেনর েবশ িকছকুাল  আেগ 
েথেকই হাওয়া বেুঝ মমতা বযানাজরেক “কালিটেভট” (এ কথার অথর িনছক সাহাযয নয়, 
ঘিনষ সমকর গেড় েতালা, িনেজেদর মেতা কের কাউেক গেড় েতালা) করার রাজৈনিতক 
িসদান িনেয়িছল ওয়ািশংটন। েসই মেতাই মািকরন িবেদশ সিচেবর অভূতপবূ র কলকাতা 
সফর আর বাংলােক আেমিরকার  “পাট রনার েসট” বেল ঐিতহািসক েঘাষণা। িহলাির 
আসার িঠক আেগই  “টাইম” পিতকা  দরাজ সািট রিফেকট িদেয়িছল েয,  মমতা  পেথর 
লড়াইেয়  মাকরসবাদীেদর  চাইেতও  বড়  মাকরসবাদী  বেল  িনেজেক  পমাণ  কেরেছন 
(“আউট-মাকরড  দয  মাকরিসসস”)।  এখন  িবেদশ  সিচেবর  আবদার  - উদারনীিত 
অনসুরেণও  (েযমন  িবেদশী  িবিনেয়াগ  পেশ)  “মাকরসবাদীেদর“ ছািড়েয়  েযেত  হেব 
পশাসক মমতােক।  “টাইম” তািলকার  দুই  পভাবশালীর  একজন অনযজনেক কতটা 
পভািবত করেত পারেলন সমেয়ই েসটা েবাঝা যােব। তেব মমতার পিত মািকরন বদানযতা 
সমবত দীঘ রসায়ী হেব,  েকন না ৈসরতািনক শাসকেদরই (েযমন েহাসিন মবুারক) ওরা 
েবিশ পছন কের, মদত যিুগেয় িনেজর সােথ র কােজ লাগােনার পেক েবিশ সিুবধাজনক 
মেন কের। মমতার  এলাম-েদখলাম-জয় করলাম মানিসকতা,  তাঁর  “শক অযান অ” 
(শতেক পচণ আঘােত মহূযমান কের দাও) কায রপদিতও পছন হওয়ারই কথা সমরবাদী 
আেমিরকার। তাই েদরী  না  কের ভারেতর অভযনরীণ বযাপাের কমবধ রমান হসেকেপ 
পিশমবাংলার মখুযমনীেক এক িবশস অংশীদার কের েতালার েচষা শরই কের িদল িবশ 
জনগেণর এক নমর শত।

রাজয  সরকােরর  িনজস  নীিতমালার  মেধযও  পিরষার  ফুেট  উঠেছ  তার  েশণী 
অিভমখু।  পুিঁজর সােথ র চুিক চাষ উৎসািহত করার সামিতক িসদানই েদখনু। আমরা 
জািন,  িবশবযাঙ ও মযািকনেসর পরামশ র িশেরাধায র কের এবং েকনীয় সরকােরর নীিত 
েমেন বছর দেশক আেগই এটা চালু করেত েচেয়িছল বামফন সরকার। বযাপক আপিতর 
মেুখ তারা েসটা আনষুািনকভােব কের উঠেত পােরিন, যিদও সরকােরর পশেয় বযাপারটা 
চালইু  হেয় িগেয়িছল এখােন ওখােন। এখন বদু-সযূ র-িনরপেমর আরব কাজ সমূণ র 
করেত  এিগেয়  এেসেছন  মমতা  বযানাজর।  নতুন  নােম  (“অংশীদাির চাষ”)  এবার 
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সরকারীভােবই চালু হেব কৃষেকর পেক মনেভালােনা িকন ভীষণ িবপদজনক এই চুিক 
চাষ। পসঙত, পাঠেকর িনশয় মেন পড়েছ কেয়ক মাস আেগ এর 'সফুল'  বযাখযা কের 
আননবাজার পিতকার িনজস পচার-অিভযােনর কথা। আর বাম নামধারী ফন সরকারেক 
হিঠেয়  শাসকেশণীর  কী  লাভ  হয়  েসটাও  েবাঝা  যােচ  এই  ঘটনা  েথেক।  পবূ রতন 
সরকােরর  মাথারা চাইেলও  েযটা  পােরনিন  েসটা  আনায়ােস  কের  েফলেলন  বতরমান 
মখুযমনী, কারণ তাঁেক দল ও সরকােরর েভতের বা বাইের অনয কােরার কথা শনেত হয় 
না।  একইভােব  বদুবাবু  অেনক  েচষা  কেরও  বনধ-ধম রঘেটর  িবেরািধতায়  িনেজেক 
পেুরাপিুর সািমল করেত পােরনিন,  িকন মমতার সামেন এমন েকােনা সমসযাই েনই। 
এসব িদক েথেক, একনায়েকর সরকারই শাসকেগাষীর িপয়।

এছাড়া  আরও নানাভােব কােয়মী  সােথ রর  হেয় কাজ করেছ বতরমান  সরকার। 
গামাঞেল সমবায় বযাঙগেলােক অচলাবসার  মেধয  েঠেল িদেয় আসেল মহাজনেদরই 
বযবসা বাড়ােনার রাসা কের েদওয়া হেচ। 'উনয়ন'-এর সােথ র হকার ও বাজার (হাওড়া 
মঙলা হােট ও হাওড়া ময়দােন, কলকাতার িশয়ালদহ, িভ আই িপ বাজার, েনানাডাঙায় 
ও অনযত) উেচদ হেচ। িকন েযখােনই উেচদ েসখােনই পিতেরাধ। বামফন আমেলর 
ধারা েবেয় এই অেমাঘ বাসব আতপকাশ করেছ সব রত। একিট েছাট িনদশ রন : বহতল 
বািড়  ও  শিপং  মল বানােনার  উেদেশয  বযারাকপেুরর  েনানাচননপকুুর  বাজার  উেচদ 
কেরিছল পবূ রতন সরকার। পাঁচেশার ওপর বযবসায়ী তাঁেদর জীিবকা হািরেয়িছেলন। িকন 
বযবসায়ী বাঁচাও সিমিতর বযানাের তাঁরা কেয়ক বছর ধের লড়াই চািলেয় যান। তাঁেদর 
পােশ এেস দাঁড়ান সানীয় ও দূরদূরােনর অেনক গণতনিপয় মানষু। অবেশেষ সরকার 
বাধয  হয়  সিমিতর  সেঙ  একিট  চুিক  করেত  - নবিনিম রত  বাজাের  উেচদ  হওয়া 
বযবসায়ীরাও সান পােবন। তারপর সরকার পালায়,  পরুসভােতও কমতা দখল কের 
তৃণমলূ কংেগস। তারা বিুঝেয় েদয়, আেগর সরকােরর সেঙ চুিকটা মানয করা হেব না। 
তখন বযবসায়ী সিমিত এবছর ২ েম একিট সভা ডােক। কমতাসীন দল হমিক েদয়, েকউ 
েযন সভায় না যায়। তবু সভা হয়। হামলা কের তৃণমলূী গণারা,  আহত হন অেনেক। 
িকন হাল ছাড়েত রািজ নন বযবসায়ীরা, তাঁরা লড়াই চািলেয় যােচন।

এই সব পিতেরাধ আেনালেনর পােশ এেস দাঁড়ােচন সানীয় মানষু, িবিভন বাম 
ও গণতািনক সংগঠন এবং িবনায়ক েসেনর মেতা বিুদজীবীরা। এইভােব আজ মানেুষর 
েমাহমিুক, পিতবাদ ও পিতেরাধ েবেড় চেলেছ। নবারণ ভটাচায র, েকৌিশক েসেনর মেতা 
েযসব বযিকত ও সংগঠন িস িপ এেমর সেঙ তৃণমেূলরও িবেরািধতা  কের এেসেছন 
আগােগাড়া,  তাঁেদর ভূিমকা আরও গরতপণূ র হেয় উেঠেছ। আর  যাঁেদর সমথরন একদা 
মমতার  মখু  উজল কেরিছল,  তাঁেদর  মেধয কবীর  সমুন  েথেক  সনুন  সানযাল  হেয় 
মহােশতা েদবী পয রন অেনেকই আজ সমােলাচনায় েসাচার হেয়েছন। বঙরানীর েদওয়া 
সমান পতযাখযান কের রিবশঙর িনেজর সমান রকা কেরেছন। যাঁরা  ভুল বেুঝিছেলন 
তাঁরা েবিরেয় আসেছন, িকন আনেনর কথা তাঁরা সসুষ িস িপ আই এম-িবেরাধী বকবয 

েথেকও সরেছন না। আর যাঁরা িনেজেদর মগজ ও িশলীসতা বনক েরেখেছন বা েবেচ 
িদেয়েছন তাঁরা  আরও নগভােব সরকােরর পেক দাঁড়ােচন। বসন রােতর সপ িছেঁড় 
ৈবশােখর দাবদােহ জাগেছ আসল মা-মািট-মানষু, নকলেদর িবদায়লগ সমাগত না হেলও 
দূর েথেক িসগনালটা সষ েদখা যােচ।

িকন সাবধান ! উইংেসর আড়ােল লিুকেয় থাকা পরুেনা পাপীরা, যারা কমতাসীন 
ৈসরশিকর আগাসী কায রকলােপর িবরেদ পায় েকােনা পিতেরাধই গেড় েতােলিন, তারা 
এবার পা িটেপ িটেপ মেঞ িফরেত চাইেব। তারা বলেছ িনেজেদর শিদকরেণর কথা। 
িকন েস ধাপায় আমরা কান েদব না,  েকন না সব রেশষ পািট র কংেগেস তারা িনেজেদর 
রাজৈনিতক লাইন  - েযিট হল বামপনার পিত িবশাসঘাতকতা ও রাজযবাসীর পিত 
অতযাচােরর িভিত  - তােকই সিঠক বেল পনুেঘ রাষণা  কেরেছ। আমরা  আর একচকু 
হিরণ হব না। ৈসরশাহীর িবরেদ সংগাম েকনীভূত কের, জনগেণর অপর দুষমণেকও 
পতযাখযান কের, সমস সৎ ও িচনাশীল বামপনী কমর এবং গণতািনক মানষু ঐকযবদ হব 
জনেচতনার নতুন উেনষেক পকৃত পিরবতরেনর পেথ এিগেয় িনেয় েযেত।

হযঁা বনু,  সমােজর সেচতন অংেশর মেধয েজেগেছ অসেনাষ,  কমশ তা ছিড়েয় 
পড়েছ অনযানযেদর মেধয। একিদন উঠেব ঝড় - কেব, তা বলেত পাের না আবহাওয়া 
দপর  - েযিদন কলকাতার বেুক কুদ পিতবােদর সেঙ িমেশ যােব কৃষক-শিমেকর 
বড়সড় সংগাম। আসনু আমরা েসই কােজ আতিনেয়াগ কির, েসই লেকয এিগেয় যাই।
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পিরিশষ - ১

মমতা বযানাজরর রাজৈনিতক জীবন : িকছ ুগরতপূণ র ঘটনা
'৭৬-৮০ :  রাজয মিহলা কংেগেসর সাধারণ সমািদকা
১৯৮৪ : যাদবপরু েকেন েসামনাথ চযাটাজরেক পরািজত কের সাংসদ
১৯৮৯ :  িনব রাচেন যাদবপরু েকন েথেক পরািজত
১৯৯১ : েলাকসভা িনব রাচেন দিকণ কলকাতা েকন েথেক িনব রািচত। নরসিমহা রাও 

সরকাের  মানবসমদ,  যবু  ও কীড়া  এবং  নারী  ও  িশশকলযাণ  দপেরর 
রাষমনী  হন। এই বছরই কলকাতায় কংেগেসর িমিছেল েনতৃত েদওয়ার 
সমেয় িস িপ এম গণােদর আকমেণ গরতর জখম হন।

১৯৯২  :  বছেরর েশেষ মহাকরেণ মখুযমনীর ঘেরর সামেন পিতবাদী ধণ রা,  পিুলশ 
বলপেয়াগ কের তাঁেক েগপার কের।

১৯৯৩  : ময়দােন জনসভায়  বেলন কীড়া-উনয়েন তাঁর  পসাবেক েকন সরকার 
গরত িদেচ না, সতুরাং িতিন পদতযাগ করেছন। এরপর রাও তাঁেক মনীত 
েথেক সিরেয় েদন।

১৯৯৩ : ২১ জলুাই “মহাকরণ দখল”-এর িবশাল িমিছেল পিুলেশর গিল, ১১ জেনর 
মৃতুয।

১৯৯৬ : অিভেযাগ কেরন,  কংেগস িস িপ এেমর দালােল পিরণত হেয়েছ,  তােক 
শদ করেত হেব। আিলপেুরর জনসভায় গলায় শাল জিড়েয় আতহতযার 
হমিক।

'৯৬-৯৭ :  সংসেদ অমর িসংেক কলার ধের হমিক, েরলমনী রামিবলাস পােশায়ানেক 
শাল ছুেঁড় েমের পদতযাগ েঘাষণা (পের পতযাহার); েপেটােলর মলূযবৃিদর 
পিতবােদ সংসেদর ওেয়েল বেস পড়া, যিদও তাঁরই সরকার এই মলূযবৃিদ 
কেরিছল।

১৯৯৭ : িডেসমের তৃণমলূ কংেগস গঠন
১৯৯৮  : সংসেদ সমাজবাদী পািট রর দােরাগা পসাদ সেরাজেক কলার ধের ওেয়ল 

েথেক  েটেন  আেনন,  কারণ  িতিন  মিহলা  সংরকণ  িবেলর  িবেরািধতা 
করিছেলন।

১৯৯৯ : এন িড এ-েত েযাগদান, েরলমনক েপেলন
২০০০  : পথম  েরল  বােজেট  বাংলােক  েরকডর  সংখযক  নতুন  েটন;  কলকাতা 

কেপ রােরশেন  জয়,  েময়র  সবুত  মেুখাপাধযায়।  েপেটােলর  মলূযবৃিদর 
পিতবােদ  মমতা  ও  অিজত পাঁজার  েকনীয়  মনীসভা  েথেক  পদতযাগ, 
দতই তা পতযাহার।

২০০১  :  েরলমনক েথেক পদতযাগ কের কংেগেসর সেঙ েজাট েবেঁধ িবধানসভা 
িনব রাচেন অংশগহণ।

২০০৪  :  এন িড এ-েত িফের কয়লা ও খিন মনক েপেলন, িকন েলাকসভা িনব রাচেন 
তৃণমলূ কংেগস েথেক একা মমতাই িবজয়ী।

২০০৫  : কলকাতা কেপ রােরশন  হাতছাড়া  হল,  সবুত  িফের  েগেলন  কংেগেস। 
বামফেনর িশলায়ন নীিত, িবেশষত সািলেমর িবেরািধতা।

২০০৬  : বাংলােদশী  অনপুেবশ  পসেঙ  তাঁর  মলুতুিব  পসাব  সীকার  েসামনাথ 
চযাটাজর গহণ না করায় িনেজর পদতযাগপত ছুেঁড় মােরন েস সমেয় সভা 
পিরচালনারত েডপিুট সীকারেক। িসঙুর ইসযুেত জঙী িবেরািধতা শর, 
িবধানসভায় ভাঙচুর।

পরবতর ঘটনাকম রাজযবাসীর সিৃতেত জীবন, তাই উেলখ করা হল না।

পিরিশষ - ২

কেয়কিট শবাথ র 
বেময়ার  - ফরাসী  পজাতনী  কযােলনােরর  একিট  মাস।  ১৭৯৯  সােলর 

১৮ বেময়ার  (৯ নেভমর) েনেপািলয়ন েবানাপাট র কুয ঘিটেয় িনেজর সামিরক আিধপতয 
কােয়ম কেরন। “লইু েবানাপােট রর অষাদশ বেময়ার” বলেত মাকরস ২ িডেসমর ১৮৫১-র 
কুয বিুঝেয়েছন। তাঁর কােছ এটা িছল পথম েনেপািলয়েনর কুয-র পহসনমলূক পরুনাবৃিত।

তৃতীয় েনেপািলয়ন  েযেহতু পথম েনেপািলয়েনর েছেল িদতীয় েনেপািলয়ন বেল–  
পিরিচত  িছেলন,  তাই  তাঁর  ভাইেপা  লইু  িনেজেক  তৃতীয়  েনেপািলয়ন  বেল  েঘাষণা 
কেরন।

ওেয়মার  - মধয  জাম রানীর  একিট  শহর,  েযখােন  িবপব-পরবতর  পজাতনী 
সরকার গিঠত হেয়িছল।

যঙুার - জাম রানীর অিভজাত বৃহৎ ভূসামী।
লেমনসব রহারা  - িশকড়হীন িনঃস মানষু,  যাঁেদর িনয়িমত েকােনা  কাজ না 

থাকায় যখন যা  েজােট তাই কের েপট চালান,  িভেক বা েতালাবািজ বা  ডাকািতরও 
আশয় েনন েকউ েকউ।

২৪


