
আজ মািদর শপথ
যাে ন না মমতা : থাকেছন সািনয়া ও রা ল

কাশ : ৩০ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ভারেতর স দশ লাকসভা িনবাচেন িবপুল জেয়র পর নের  মািদ ি তীয়বােরর মেতা ধানম ী িহেসেব
আজ বহৃ িতবার শপথ িনেত যাে ন। 

স া ৭টায় রাইিসনা িহলেস রা পিত রামনাথ কািব  তােক শপথ পাঠ করােবন। তার সে  ক ীয়
মি সভাও শপথ নেব।

এ অ ােন যাগ দয়ার জ  ধানম ীর দফতর থেক িবিভ  রােজ র মখু ম ীেক আম ণ জানােনা
হেয়েছ। পি মবে র মখু ম ী মমতা ব ানািজ এ অ ােন থেম যাগ দয়ার িস া  িনেলও পের তা
বািতল কেরেছন।

মমতা যাগ না িদেলও কংে স ন ী সািনয়া গা ী ও কংে স সভাপিত রা ল গা ী যাগ িদে ন।

এ  শপথ  অ ােন  বাংলােদেশর রা পিত  মা.  আব ল  হািমদ  যাগ  িদে ন।  এিদেক মািদর নতনু
মি সভা কারা থাকেছন তা িনেয় নানা ন  হেয়েছ। খবর আন বাজার পি কা, এনিডিটিভর।

মািদর থমবােরর শপথ হণ অ ােন িতেবশী দশ েলার রা  ও সরকার ধানেদর আম ণ জানােনা
হেয়িছল। িক  এবার িবমসেটক সদ েদর আম ণ জানােনা হেয়েছ।

পািক ানেক এড়ােত ‘িবমসেটক’ সদ ভু  দেশর রা  ও সরকার ধানেদর আম ণ জানােনা হয়। কারণ
পািক ান িবমসেটেকর সদ  নয়। জানা  গেছ বাংলােদশ, িময়ানমার,  ীল া,  থাইল া ড,  নপাল ও

  যগুা র ড
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ভুটােনর িতিনিধরা শপথ অ ােন আসেছন।

১১ এি ল থেক ১৯ ম পয  ায় দড় মাস ধের সাত দফায় লাকসভা িনবাচন অ ি ত হয়। ২৩ ম
একেযােগ ফল ঘাষণা করা হয়।

এবােরর িনবাচেন মতাসীন এনিডএ জাট ৩৫৩িট আসন। সরকার গঠেনর জ  ৫৪২ আসেনর মেধ
২৭২িট  আসন  পেলই  যেথ  িছল  িবেজিপর।  সখােন  িবেজিপ  এককভােব  িবেজিপ  ৩০৩িট  আসন
পেয়েছ। এ জেয়র মধ  িদেয় মািদর ‘আব িক বার ৩০০ পার’ াগানই সত  হয়।

আর একইসে  ভারেতর ইিতহােস ঢেুক পেড়ন মািদ।  িতিনই হেলন ভারেতর তৃতীয় ধানম ী িযিন
পরপর ’বার একক সংখ াগির তা িনেয় মতায় এেলন। অথাৎ কােনা জাট বা শিরক দেলর সাহায
ছাড়াই সরকার গঠেনর জ  ম ািজক িফগার (২৭২) ছািড়েয় গেছ িবেজিপর।

এর আেগ জওহরলাল নহ  পরপর িতনবার ধানম ী হেয়িছেলন কংে েসর হেয়। ১৯৬৭ সাল ও ১৯৭২
সােল পরপর ’বার ধানম ী হেয়িছেলন ইি রা গা ী। অপরিদেক কংে েসর আসন সংখ া বাড়েলও
ইউিপএ জােটর ভরাডুিব হেয়েছ।

মমতা ব ানািজ,  চ বাবু  নাইড,ু  মায়াবতী-অিখেলশেদর জাট গড়ার চ া  করেলও িনেজেদর রােজ ই
তােদর পরাজয় শাচনীয় হেয়েছ।

িস া  বদল, শপথ অ ােন যাে ন না মমতা : বধুবার ভারেতর ানীয় সময় পুর ২টা ১৮ িমিনেট
তৃণমলূ কংে স ন ী মমতা ব ানািজ টইুট কের শপথ অ ােন না যাওয়ার িস াে র কথা জানান।

টইুেট  মমতা  অিভেযাগ  কের বেলেছন,  ধানম ীর শপথ হেণর মেতা  একিট  অ ানেক রাজৈনিতক
ফায়দা হািসেলর হািতয়ার িহেসেব ব বহার করেত চাইেছ একিট দল। ম লবার রােত মািদ ও িবেজিপ
সভাপিত অিমত শােহর বঠেক িস া  হয়-  গত ছয়  বছের  পি মবে  খুন  হওয়া  িবেজিপ কমীেদর
পিরবােরর সদ েদর শপথ অ ােন ‘িবেশষ আমি ত’ িহেসেব রাখা হেব।

বধুবার এ খবর জানার পর শপথ অ ােন না যাওয়ার নতুন িস াে র কথা জানান মমতা। এক টইুেট
িতিন  বেলন,  ‘অিভন ন,  নতনু  ধানম ী  নের  মািদ  িজ।  আমার  পিরক না  িছল  ‘সাংিবধািনক
আম ণ’ হণ করা এবং শপথ অ ােন উপি ত থাকা। যাই হাক, গত এক ঘ ায়, আিম গণমাধ েমর
িবিভ  িতেবদেন দখিছলাম য িবেজিপ দািব কেরেছ বাংলায় রাজৈনিতক সিহংসতায় ৫৪ জন িনহত
হেয়েছন। এিট স ণূ িমথ া। বাংলায় কােনা রাজৈনিতক হত াকাে র ঘটনা ঘেটিন। ওই সব হত াকা
ব ি গত শ তা, পািরবািরক  বা অ  কােনা িবেরােধর কারেণ হেয় থাকেত পাের। এর কােনািটর
সে ই রাজনীিতর কােনা স ক নই।’

এরপর িতিন লেখন, ‘তাই,  আিম ঃিখত, নের  মািদ িজ,  অ ােন না  থাকেত এিট আমােক বাধ
করল।’

ভারেতর লাকসভা িনবাচেনর চারণাকােল মািদর সে  মমতার তী  কথার লড়াই হেয়িছল। এ লড়াইেয়
কউ কাউেক িব মা  ছাড় দনিন। িনবাচেনর পর িদি েত িবেজিপ নতৃ াধীন এনিডএ জােটর িনবািচত
লাকসভা সদ েদর থম বঠেক মািদ জািনেয়িছেলন, চাের ক কী বেলিছেলন স েলা মেন না রেখ

সবাইেক িনেয় উ য়েনর পেথ হাঁটেত চান িতিন। মািদর ওই আ ােনর িত সৗজ  দিখেয় ও রা ীয়
আ ািনকতায় সাড়া িদেয় ধানম ীর শপথ অ ােন যাগ দয়ার িস া  িনেয়িছেলন মমতা।

িক  পি মবে  ‘খনু  হওয়া’  ৫৪  জন  িবেজিপ  কমীর  পিরবারেক  শপথ  অ ােন  রাখার  িবেজিপর
পিরক নার কারেণই মমতার িস া  বদল বেল বলেছ ভারতীয় গণমাধ ম। িনেজর টইুেট িতিন তা বিুঝেয়
িদেয়েছন বেলও ম ব  আন বাজার পি কার।

পি মবে র প ােয়ত ভােটর আেগ থেক  কের লাকসভা িনবাচন শষ হওয়া পয  িবেজিপর ৫৪
জন কমী ও সমথক খনু হেয়েছন বেল দািব ভারেতর মতাসীন দলিটর। তােদর পিরবােরর ৭০ জন
সদ েক শপথ অ ােন িনেয় যাওয়া হে ।

কারা থাকেছন মি সভায়? : শাহ ােটিজ ও মািদ ক ািরশমায় িবপুল জয়লােভর পর নতুন মি সভা
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গঠন িনেয় এনিডএ জােট তুমলু তাড়েজাড়  হেয়েছ। কােদর মি  দয়া হেব তা িনেয় ম লবার পাচঁ
ঘ া ধের বঠেক কেরন নের  মািদ-অিমত শাহ। ক ক ম ী হে ন, ক কান দফতর পাে ন- তা
িনেয় ভারতজুেড় আেলাচনা চলেছ।

দলীয় সূ  জানায়, এবার ২০ শতাংশ নতনু সদ  মি  পেত যাে ন। লাকসভায় িবেজিপর একার
ঝুিলেতই ৩০৩িট আসন। তেব সহেযাগী দেলর নতােদরও বড় পদ দয়ার ব াপাের আ  কেরেছন শাহ

। জয়ী আসেনর িভি েত ম ীর সংখ ার অ পাত িনেয় ফমুলা িনধারেণ মগজ খাটান মািদ-শাহ। বাংলার
সংসদ সদ েদর ঝুিলেত আসেত পাের পূণ দফতর। তেল না থেক জয়ী সংসদ সদ েদরও
িবেশষ  দয়া হে  বেল জানা গেছ।

এবােরর মি সভায় অিমত শাহও থাকেত পােরন। এ িনেয় রাজৈনিতক মহেল রেয়েছ নানা জ না-ক না।
কেয়ক মােসর মেধ ই মহারা , ঝাড়খ ড এবং হিরয়ানায় িবধানসভা িনবাচন হেব।

পাশাপািশ  আগামী  বছর িদি  ও  িবহােরও িবধানসভা  িনবাচন  হেব।  এছাড়া  পি মবে  মশ শি
বাড়াে  িবেজিপ। এ পিরি িতেত অিমতেকই সনাপিত িহেসেব দখেত চাইেছন দেলর একটা বড় অংশ।
তাই কােনা কােনা িবেজিপ কমী চান িনবাচন অবিধ দেলর সভাপিত পেদ থা ক অিমত শাহ। শষেমশ
মি সভায় অিমত অ ভু  হন িকনা সটা জানা যােব আজ।

এবােরর মি সভা গঠন িনেয় বশ আেলাচনা  হেয়েছ। শানা যাে  রা , অথ, িতর া, পররা
ম ণালেয়র দািয়  বদল হেত পাের।  অ ণ  জটিল মি  থেক অবসর িনেয়েছন। িতিন িচিঠ  িদেয়
জািনেয়েছন, িতিন মি  চান না।

িবেজিপর অ রমহেলর খবর, িকছু পিরবতন হেলও থম মি সভার অেনক সদ েকই ি তীয়বার দািয়
িদে ন মািদ। রাজনাথ িসং, নীিতন গডকির, িনমলা সীতারামন, রিবশ র সাদ, পীযষূ গােয়ল, নের
িসং তামর, কাশ জাভেড়কররা নতনু মি সভায় জায়গা পাে ন।

পি মব  ও  ওিড়শার  িতিনিধ  মি সভায়  বাড়েছ।  এবার  পি মবে  অভূতপূব  সাফল  পেয়েছ
িবেজিপ। এতিদন রােজ র ই সংসদ সদ  মি সভায় দািয়  পালন কেরেছন। সই সংখ া বােড় িকনা
তা িনেয় আেলাচনা চলেছ িবেজিপেত।

িবহাের িবেজিপ জাট শিরক জনশি  পািটর নতা রামিবলাস পােসায়ােনর এবারও মি সভায় জায়গা
পােবন িকনা সটাও আেলাচনার ক িব েত আেছ। িকছুিদন আেগ রামিবলাস বেলেছন, ছেল িচরাগেক
িতিন ক ীয় মি সভায় দখেত চান।

িক  দেলর অিধকাংশ সদ  চাইেছন রামিবলাস িনেজই ক ীয় মি সভায় সদ  হান। ছেলও এমন
কথাই বেলেছন সংবাদমাধ েম। তেব িশবেসনা ও জিডর (ইউ) অ ত ই সংসদ সদ েদর মি সভায়
জায়গা  পাওয়ার স াবনা  রেয়েছ।  আকািল দেলর হরিসমরত কৗর বাদলও মি সভায়  জায়গা  পেত
পােরন।

অ ােন যাগ িদে ন বাংলােদেশর রা পিত : মািদর শপথ অ ােন বাংলােদেশর প  থেক যাগ
িদেত  নয়ািদি  রওনা  হেয়েছন  রা পিত  মা.  আব ল  হািমদ।  বধুবার  িবকােল  িবমান  বাংলােদশ
এয়ারলাইে র একিট িবেশষ াইেট শাহজালাল আ জািতক িবমানব র থেক সফরস ীেদর িনেয় রওনা
হন আব ল হািমদ।

িবমানব ের তােক িবদায় জানান সড়ক পিরবহনম ী ওবায় ল কােদর, ঢাকায় টৈনিতক কােরর িডন,
ভারেতর ডপুিট হাইকিমশনার, িতন বািহনী ধান, মি পিরষদ সিচবসহ ঊ তন সামিরক ও বসামিরক
কমকতারা।

ধানম ী শখ হািসনা এ সময় জাপান সফের থাকায় িতেবশী দশিটর ধানম ীর শপথ অ ােন যাগ
িদেত পারেছন না। মািদর থমবােরর শপেথ বাংলােদেশর প  থেক জাতীয় সংসেদর ি কার িশরীন
শারিমন চৗধরুী যাগ িদেয়িছেলন।

িতন িদেনর এ সফের ভারেতর রা পিত রামনাথ কািবে র সে ও আব ল হািমেদর বঠক হেত পাের
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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