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ভারেতর াচীনতম দল কংে েসর সাধারণ পেদ নাম লখােলন ি য়াংকা গা ী ভ ।
এর মাধ েম িতিন রাজনীিতেত েবশ করেলন। ভারেত আগামী লাকসভা িনবাচেনর
কেয়ক মাস আেগ ি য়াংকা গা ীর রাজনীিতেত অিভেষক ঘটেলা। এি ল- ম মােস
লাকসভা িনবাচন হেত পাের। িবেজিপ বলেছ, এর মাধ েম রা ল গা ী য ব থ তাই
মাণ করেলা।

গতকাল কংে েসর এক স িববিৃতেত ি য়াংকা গা ীেক রাজনীিতেত আনার ঘাষনা
দওয়া হয়। ি য়াংকা গা ী ভারেতর জনব ল রাজ  উ র েদেশর পূবা েলর দািয়

পালন করেবন। তােক ধানম ী মাদীর সে  লড়াই করেত হেব। ধানম ী মাদী
বনারেসর আসেন াথী  হন। লাকসভায় গতকাল উ র েদেশর পি মা েলর দািয়  দওয়া হেয়েছ
জ ািতরািদত  িসি য়ােক। কংে স িসেড ট রা ল গা ী বেলেছন, আিম ি য়াংকা এবং জ ািতরািদত

িসি য়ােক কবল ই মােসর জ  সখােন পাঠাি  না, উ র েদেশর কংে েসর আদশেক সামেনর িদেক
এিগেয় িনেতই তােদর পাঠােনা হে ।

৪৭ বছর বয়সী ি য়াংকা গা ীর মেধ  অেনেক সােবক ধানম ী ও তার দাদী ইি রা গা ীর ছায়া দখেত
পান। তার ক ািরশমা রাজনীিতেত কােজ লাগােত অেনকিদন ধেরই তােক দেলর পদ িদেত কংে স কমী-
সমথকরা দািব কেরিছেলন। িক  িতিন কবল তার মা এবং ভাইেয়র আসেনই িনবাচেন চারণা চালােনার
মেধ  িনেজেক  সীমাব  রেখিছেলন।  সূ  জানায়,  ি য়াংকা  রাজনীিতেত  িনেয়  আসার  মলূ  উে

ধানম ী মাদী এবং িবেজিপেক ঘােয়ল করা। ি য়াংকা বতমােন িনউ ইয়েক আেছন। আগামী পেহলা
ফ য়াির িতিন দেশ িফরেবন বেল আশা করা হে । কংে স নতারা বলেছন, ি য়াংকার রাজনীিতেত
েবশ দলেক আেরা শি শালী করেব। মায়াবতী-অিখেলশ যাদব যখন কংে সেক বাদ িদেয় জাট করার

চ া করেছ তখনই ি য়াংকার রাজনীিতেত অিভেষক ঘটেলা। এই জাট িবেজিপর জ ও চ ােল । রবাট
ভ  ী ি য়াংকা গা ীেক অিভন ন জািনেয় পােশ থাকার কথা বেলেছন। িবেজিপর মখুপা  সি তা প
বেলন, ি য়াংকা গা ীেক সাধারণ স াদক পদ দওয়ায় মািনত হেলা য রা ল গা ী ব থ। আর দলিট
পিরবােরর বাইেরও যেত পারেলা না।
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