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আিম য সবজা া  নই  এবং ভারতীয় ভাটারেদর মন বঝুেত পুেরাপুির ব থ হেয়িছ,  একথা িন রুভােব
মািণত হওয়ার িক কােনা আন  আেছ? িকংবা িনেজর পছ সই যাগ  াথীেদর িবপুল পরাজয় দখার

আন ? িনেজর মতাদেশর িবলেয়র সমহূ স াবনা দখার আন ?

যগুা েরর পাঠকরা দখেতই পাে ন, িনবাচেনর আেগ ধযচু িত ঘটােনা দীঘ লখায় আিম য িহসাব এবং
য আশা কেরিছলাম, ভারেত নের  মািদ এবং অিমত শাহ ঝড় তােক আপাদম ক পযদু  কের িদেয়েছ।

ভারেত িবেজিপ একাই ৩০৪িট িসট িজেত এ স দশ লাকসভা িনবাচেন িনর শ সংখ াগির তা পেয়েছ,
তার শিরকরাও পেয়েছ ৪৪িট িসট। মাট ৫৪২িট সংসদ আসেন আর কী চাওয়ার থাকেত পাের?

পি ত জওহরলাল নহ  আর ীমতী ইি রা গা ীর সে  ট া িদেয়েছন মািদ। িবেজিপ িশিবের এখন
আিবরেখলা এবং লা -ুভ েণর উৎসব হেল তােক আমােদর স েমর চােখই দখেত হেব। আগামী পাচঁ
বছের নের  মািদ  হেত চেলেছন  ভারেতর িবপুল  মতাধর এক শাসক। এ তােক আ িব াস তা
দেবই, ঔ ত  িদেলও িদেত পাের। জনগণ তােক সই অিধকার িদেয়েছ।

আমার তু  সা না এই য, একা আিম মখূ মািণত হইিন, আরও অেনক মহা-মহাব ি , রথী-মহারথী,
রাজনীিত ও িমিডয়ার দবেদবীেদর সে  আমার পাড়াকপাল আিম ভাগ কের িনেয়িছ। িনবাচেনর আেগ
তারাও এরকম িকছু আশা কেরনিন।

সিত  বলেত কী, িনবাচেনর আেগকার িহসাব, আর িনবাচেনর িঠক পরবতী এি জট বা িনগমন পােলর
মেধ  এমন িবপুল পাথক  আেগ কখনও দখা যায়িন। সই কারেণই িনগমন ভােট যখন ী মািদ ও
িবেজিপর ঢালাও জয় িনেদশ করা হল, তখনও আমােদর কােছ তা অিব া  মেন হেয়েছ। এখন গণনা
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শষ, বা বিট আমােদর সামেন দ -িবকিশত অব ায় খাড়া,  আমরা তােক িনেয় কী করব তাই  ভেব
হাবডুুব ুখাি ।

অথচ ল ণ েলা  িক  ভুল  িছল  না।  মধ েদশ ও ছি শগেড় িবধানসভা  িনবাচন,  অ া  কেয়কিট
উপিনবাচেন  িবেজিপর পরাজয় হেয়িছল,  পি ম  ভারেত  কৃষেকর অসে াষ  কা  পেথ  নেম  াভ
দিখেয়েছ,  চাষীেদর আ হত া  থােমিন,  রা ার  গ াস,  গািড়র পে াল-িডেজেলর দাম  বেড়েছ,  ফেল

গিরেবর জীবনযা া িবষহ হেয়েছ।

রাফােলর নীিত িনেয় মািদিজ িনেজ অ ি েত পেড়েছন,  তােত দখা যাে ,  লাখ লাখ কািট টাকা
ব াংেকর ঋণ িনেয় তার ব ু ানীয়রা কউ কউ িবেদেশ পািলেয় গেছন, তার নাট বািতেল আর সাধারণ
িব য় কর (িজএসিট) বসােনার িস াে  ছাট ব বসায়ীরা চরু মার খেয়েছন, নাট বদলােনার লাইেন
দািঁড়েয় একশ’র বিশ মা ষ মারা পেড়েছন।

তার িত িত  মেতা  কােনা  ফলই  ভারতবাসী  পায়িন;  কােলা  টাকা  উ ার কের েত ক ভারতীেয়র
অ াকাউে ট পেনেরা লাখ টাকা জমা হয়িন, ‘অে  িদন’ আেসিন, ‘  ভারত’ মােন পির ার-পির
ভারতও মখু দখায়িন; এ দেশর বি , রা াঘােটর আবজনা যমন িছল তমনই আেছ।

আর আমােদর মেতা তথাকিথত ‘বিু জীবী’ দর কােছ যটা সবেচেয় িধ ারজনক িছল সটা হল িবেজিপ,
আরএসএস, সংঘ পিরবার ইত ািদর মতাদশগত অব ান। দশেক সা দািয়ক িবভাজেনর িদেক ঠেল
িদেয় তারা ভাট চেয়েছ।

গা-মাতােক র া  করার নাম কের তারা মা ষ হত ার ঘটনা ঘিটেয়েছ,  নাথরুাম গডসেক মহান শহীদ
বািনেয়েছ, এ আমেল একািধক যিু বাদী বিু জীবীর (দােভালকর, পানসাের, গৗরী লে শ) হত া ঘেটেছ,
িব ান কংে েস আজ িব পৗরািণক গ েক িব ােনর মযাদা দয়ার চ া করা হেয়েছ ( যমন গেণেশর
কােঁধ হািতর মাথা বসােনা হেয়িছল াি ক সাজাির কের িকংবা রাবেণর ল ার িবমানব ের ২৪ রকেমর
িবমান িছল) এবং এমনও বলা হেয়েছ, িহ রা কখনও স াসবাদী হেত পাের না।

যিদও রাজ ােন মালদেহর িমকেক যারা পাড়ােলা বা ‘ গা-মাংস’ রাখার দােয় যােদর হত া করা হল
তােদর ধম কারও অজানা নয়। তার ওপর পািক ােনর সে  যেু র িজিগর এবং যেু র সাফল  স ে
সে হজনক নানা দািব। দখা গল, সসব চাের এবং নতােদর অিতনাটকীয় ধরন-ধারণ ও ব তৃায়
ভারেতর মা ষ মু  হেয়েছন এবং িবেজিপেক ঢেল ভাট িদেয়েছন।

আমােদর  আশা- ত াশা-মতামতেক  জনগণ  ফুঁৎকাের  উিড়েয়  িদেয়েছন।  অমত  সন  িবেদেশ  বেস
বেলেছন, ভারেতর মা ষ অিশি ত আর মেূখর মেতা ভাট িদেয়েছ। িক  তা বলেল তা কােনা সমাধান
হয় না। এজ ই তা জনগণেক রা  সা র বা ‘িশি ত’ ( েয়র মেধ  যেথ  তফাৎ আেছ) করার জ
যেথ  উেদ াগ নয় না, ভােব এরা যতিদন কম কম বঝুেব, ততিদনই আমােদর লাভ।

পি মবে ও িবেজিপর িবপুল উ ান ঘেটেছ। কােনা কােনা প  থেক এখানকার মখু ম ীেক ভারেতর
ভাবী ধানম ী িহেসেব ে প করা হি ল, আপাতত স চ া আশা কির িগত থাকেব। িক  পি মবে
িবেজিপর এমন ধমূেকত-ু িতম উ ােনর কারণ কী?

পি মবে র সবেচেয় জনি য় বাংলা পি কা, যারা তৃণমলূেক িকছুটা সমথন করেত  কেরিছল, তােদর
আজেকর ি তীয় স াদকীয় থেক একটু উ তৃ কির : ‘‘অপশাসেনর িপছেন রিহয়ােছ গভীরতর ব ািধ।
শাসক দেলই অভ রীণ  নীিত এবং ঔ ত  ও ত িনত গা ী । ভােগ র কথা,  গত আট বছের
দেলর আগাছা সাফাইেয়র কাজ কােনা   পায় নাই। িসি ডেকট হইেত গ  পাচার,  অৈবধ বািলর
ব বসা হইেত মািটর চারাকারবার, িবিবধ অনাচােরর সিহত তৃণমলূ কংে েসর নাম জড়াইয়া আেছ। মা ষ
দিখয়া আিসেতেছ। দিখেতেছ, শাসন কীভােব দেলর িনকট আ সমপণ কিরয়ােছ, পুিলেশর িনরেপ তা

ভািসয়া িগয়ােছ খালিবেল। তাহার সিহত যু  হইয়ােছ ‘সংখ ালঘ ু তাষণ’-এর দায়।’’

পি কািট ইমাম ভাতার স  উে খ কেরেছ ( শােন পুেরািহতেদর ভাতার কথা কেরিন) এবং একথাও
বেলেছ য, সাধারণভােব সংখ ালঘু সমােজর তােত উপকার হেয়েছ িকনা সে হ। যাই হাক, পি মবে র

ােমর একটা বড় সংখ ার ভাটার য গত প ােয়ত িনবাচেন িনর শ ভাট লেুটর অপমান আর ািনর
িব ে  আরও শি শালী একটা দেলর আ য় চেয়েছ তােত সে হ নই। তােদর মেধ  বামপ ী ভাটার
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

নই  এমন  দািব  বামপ ীরা  করেবন  না  মেন  হয়।  আমােদর  কােছ  সংকটটা  হল  রা যে র
সা দািয়কীকরণ, যা স াসবাদী রাে র ল ণ, গণতে র নয়।

এই িনবাচন বাংলােদেশর জ  কী সংবাদ বা ঃসংবাদ বেয় আনেছ তা ভাবা কিঠন। হয়েতা মািদিজ
এবং তার সরকার আেগর মেতাই  স ক র া  করেবন। আেগর আমেল বাংলােদশ স ে  বশিকছু
ব ু পূণ িস া  নয়া হেয়েছ। এ ধারা অব াহত থাকা দরকার। আর িত ার জলব ন চিু র জ  মমতার

িতেরাধেক আেরকট ু বল করা যােব।

িক  একটা রা , উপমহােদেশর সবেচেয় বহৃৎ আর শি শালী রা , ধেমর িনশান িনেয় খাড়া হেল অ
রাে র উপেরও, িবেশষত বাংলােদেশর উপেরও য নিতবাচক চাপ পড়েব স তা কারও অজানা নয়।
িবেশষত,  এনআরিস  বা  নাগিরকে র  পিরচয়  িনেয়  নানা  রােজ  ঝােমলা  তির  হেল  তার  চাপও
বাংলােদেশর উপর পড়েব এবং বাংলােদেশ িত ল জনমত তির হেব।

আর বামপ ীেদর এ িদেন তােদর আ া স ানও অপিরহায। ‘িশকল ছাড়া আর িকছু হারাবার নই’
কথাটায় ভুল নই; িক  খ- ঃেখ মা েষর কাছাকািছ থেক, তােদর সমাজ, ইিতহাস আর মতাদেশর
িশ া িদেয়, আবার সংসদীয় মতায় ফরা কত কিঠন, তা িন য়ই তারা উপলি  করেছন। িব ািয়ত এ
‘পয়সার সাধনা’ম  পৃিথবীেত স চ া মশ কিঠন হেয় পড়েছ।
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