
িসিপএমেক হারােনার  ােটজী 

িবেরািধরা  কাথায় ভুল করেছন 

 

    -িব ব পাল 

  ১১/২২/২০০৮ 

গায়াস জুিলয়াস িসজার যখন ছেল এবং বেল  রামান িরপাবিলেকর গণত েক  ংশ 
কিরেতিছেলন, গণত ে মী এবং  বাদ  িতম সৎ  সেনটর মাক াস কােটা, িসজােরর 
িবেরািধতা কিরয়াও চূড়া  আে প কিরয়ািছেলন -  রামার িরপাবিলকেক িসজার  ংশ 
কিরেবন ইহাই ভােগ র িলখন কারন যাহারা িসজােরর িবেরািধতা কিরেতেছ, 
তাহারা  চির  েন িসজার অেপ া শত েন অধম। আজ মাওবািদ বনাম িসিপএেমর 

সশ  যু  যখন  গাটা পি মবংগেক ন ী াম বানাইেতেছ এবং তৃণমূল 
কংে েসর  বংগেক  ংশ কিরবার অ ীকােরর িবিনমেয় গণতাি ক িবেরািধতার মূল  
চুকাইেত হইেতেছ, আপামর জনগেণর মুেখ, মাক াস কােটার আে প  দিখেতিছ। চাকরী 
নাই,  ােণর িনরাপ া নাই, গণতাি ক বাক  াধীনতা নাই, পু  কন ারা চাকরীর অভােব 

 দশত াগী হইয়ােছ-এই মহামারীর  শানরােজ  আেদৗ  কানিদন সু  রাজনীিত এবং 
িশে র িবকাশ লাভ হইেব িক না, তাহা লইয়া আমরা  নরােশ  ভুিগেতিছ। 

 ইহােত সে হ নাই আজ তৃণমূল এবং মাওবািদেদর উ ােনর একেশা দশ ভাগ অবদান 
িসিপেমর গণত  ি েরািধ পািট   ক ীক রা ীয়  মতা দখেলর অিভ য়াস যাহা আমােদর 
সমােজর   েক িবকিশত হইেত বাধা িদয়ােছ। ফল   প এই চাপা  দওয়া   াভ আজ 
পি ম বংেগর সারা গাে  এলািজ  র ন ায় বািহর হইেতেছ-মাওবািদ মাইন তা ব, 

মমতাময়ী হটকািরতা,  গাখ াল া  বা ঝা  াম এই একই এলািজ  র িবিবধ ল ন।   াভ 
 কােশর গণতাি ক উপায়    হইেল জনগণ হােতর কােছ যাহা পাইেব, তাই লইয়া 
সিহংস হইেবই-িক  িসিপএেমর এই  মতািল ার ফেল ভুিগেতিছ আমরা সকেলই।    
উিঠেতেছ, তাহা হইেল িবেরািধরা িক  দাষ কিরল? আিম বিলব, িসিপএেমর এই  িনর ুশ 
 মতা-আসেলই িবেরািধ রাজনীিতর ব াথ তা। িসিপএম িক তাহা আমরা হােড় হােড় 
জািনয়ািছ-িক  ইহার িপছেন িবেরািধেদর ব াথ তা আমরা িবে ষন কির নাই। ইহা 
যথা েপ না কিরেল, িসিপএম আেরা এক শতাি  রাজ  কিরেব। 

 িসিপএমেক হঠাইেত িবেরািধ পািট  িলর ব াথ তা লইয়া    উিঠেবই-আিম এই  বে  
ইহাই িবে ষন কিরব।  

 (১) মা  বােদর তথা বামপ ার িবক   কান শি শালী রাজৈনিতক মতবাদ দঁাড় করাইবার 
ব াথ তাঃ  জ  ল  হইেত পি ম বংেগর রাজৈনিতক িবন াস, বাম বনাম অিতবাম। যিদও 
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চােয়র  পয়ালায় গরীেবর জন   বািট কাঁিদেত আজও মধ িব  বাঙালীেক িঝেয়র 
 রণাপ  হইেত হয় এবং িঝেয়রা অধ িদেনর তেরও অনুপি ত হইেল  বামপ ীর  খালস 
খিসয়া দি নপ ী চম  িট িনল ে র ন ায় বািহর হইয়া থােক -মধ িব  বাঙালীর 
রাজৈনিতক আকােশ লাল ব াতীত রঙ নাই। বে র বামপ ী আবহাওয়ােত  সবুজরাও 
তরমুজ। ইহা আপাদম ক সাম তাি ক বাঙালীর ি চািরতার সব  ািধক উ ল িদক।সব 
গণতে ই বাম,ডান এবং মধ প ীর  দখা িমিলেব-পি ম বংগ ইহার উ ল ব ািত ম। 
দি ন প ী শি  থািকেতই হইেব ইহার মােন নাই-িক  তাহা হইেল মা  বাদ অেপ া 
শি শালী বা  পা  মািক    িচ া ভাবনা আমদািন কিরেত হয়। মা  িজেমর িবক  
রাজৈনিতক মতবাদ- যমন ধ ন ইস ুিভি ক রাজনীিত বা িব ানিভি ক  স াল   ািনং 
বা বাজার অথ নীিতর িভি েত আমরা িসিপএেমর রাজৈনিতক শি েক চ ােল  কির নাই। 
 ডং এর ন ায় উ ততর   ট কনে ালড পঁুিজবােদর ও িচ া কির নাই -তাহােক 
 শাধনবািদ গািল পািরয়া মাওেতই মিজয়া রিহয়ােছ অিতবােমর দল! বামপ ার িবক  
লইয়া  কান বুি জীিব  প গিড়য়া উিঠল না--ইহার বড় কারন, দীঘ িদন যাবৎ,  ধান 
িবেরাধী দল কংে স ও বামপ ী পেথ হাঁিটয়ােছ-১৯৯১ এর পর হইেত মনেমাহন  ী 
মােক  ট চালু কিরয়া, ভারেতর ভাগ  ৩% িজ়ডীিপ   াথ হইেত ৮% বাড়াইেত স ম 
হইেলও, কংে স বাজার অথ নীিতর সুফল  িল মানুেষর িনকট ব াখ া কের নাই-দাদা 
িদিদ িভি ক রাজনীিতেতই মশ ল রিহয়ােছ। জনসাধারেনর িনকট মা  ীয় সােম র  গ  ীয় 
বাণী যতটা  চার হইয়ােছ-তাহার কুফল এবং ব াথ তা লইয়া িবেরাধীরা  কান কােল 
আেলাচনা কের নাই। গরীবেক আিফং খাওয়ােনার মাহা   সব পািট ই লইয়ােছ। ফল 
হইয়ােছ এই, িবেরাধীরা  কান রাজৈনিতক মতাদশ র িভি েত 'দল; বাঁিধেত পােরন নাই। 
অ  িসিপএম িবেরািধতার কুনাট  এই রােজ  একমা  িবেরািধ রাজৈনিতক মতবাদ। যাহা 
 কান  সদথ ক িচ ার  িতফলন নেহ। 

   িসিপএম িবেরািধতার বাহানায় িবেজিপ, জামাত, কংে স এক হইেতই পাের-িক  
জনগন, তাহা  দিখয়া হাঁিসেব। কারন ইহা সাক  াস। মা  ীয় মতবােদর িবক  শি শালী 
রাজৈনিতক মতবােদর িবকাশ না হইেল, ি েরািধতার নােম কুনাট  চিলেতই থািকেব। 
কারন ইহা ভুিলেল চিলেব না-মা  ,  লিলনবােদর  িট যাহাই  হৗক -নৃতাি ক দৃি েত 
মানুষেক এক ীত কিরেত ইহা শি শালী এবং অতীব কায করী।শি শালী সংগঠন গিড়য়া 
তুিলেত শি শালী রাজৈনিতক মতবােদর  কান িবক  নাই। সুতরাং িসিপএেমর 
িবেরািধতা কিরেত হইেল  মা  বাদ- লিননবাদ হইেত অিধকতর শি শালী রাজৈনিতক 
  াটফম   হইেতই কিরেত হইেব-স ার িসিপএম িবেরািধতা,  কা ের িসিপএমেকই 
সাহায  কিরেতেছ। 

 (২) িবেরািধ দেলর সংগঠেন গনতাি ক   তার অভাব-ফেল হয় ইহারা  গাি   ে  জীণ  
না হইেল ডীে টরশীপ চিলেতেছ। িসিপএেমর শি  ইহার পািট  গণতে  িনিহত। সারা 
 দেশ িসিপএম ই একমা  পািট -যাহােত  িতটা িডিশসন লইয়া পািট র নানান  ের িবতক   
হয়। তৃণমূেল ইহা  কাথায়? িদিদর ই া-পািট র এেজ া! কংে েস দাদারা যাহা বিলেবন! 
কংে েস গণত  তুলনায় অিধক-িক  গণতে  িডিসি   না থািকেল তাহা সাক  ােসর 
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র ম  হইয়া যায়। জনগন ইহােত পািট র ওপর ভরসা হারাইেত বাধ । কংে স  নতারা 
এত িদেনও ইহা বুিঝেলন না। 

 (৩) কংে েসর িদ ী মুখী রাজনীিত এবং িদ ীর  নতােদর িসিপএম স ে  ভুল 
িবে ষনঃ  শতাি  পুরাতন কংে েস জনিভি  আজও পি ম বে  কম নেহ। িক  িদ ীর 
ভুল িহসাব-ইহােক িনমূ ল কিরেতেছ। িদ ী হইেত পািট েক পিরচালনা করার  বণতা 
ইহার মূল কারন। যাহার কারেন তৃণমূল বািহর হইেত বাধ  হইয়ােছ। িক  ইহা  কন 
হইল? ইহার কারন পাট েত তৃণমূল  ের গণতে র অভাব। িসিপএেম এই গনতে র 
িভি েত ৩৬৫ িদন ক াডাররা জণগেনর পােশ থািকেতেছন (ভাল বা ম  যাহাই  হাক)। 
আজ তৃণমূল ইহা অ  হইেলও কিরেতেছ। কংে স তৃণমূল  ের পািট েক সং ার কের 
নাই-ফেল জন সংেযােগ  নতারা িপছাইয়া পিড়েতেছন।  িদ ী হইেত অন ুহ পাইেলই যিদ 
পািট েত বড়  নতা হওয়া যায়,  নতারা  কন তৃণমূল  ের খািটেবন? িদ ী  মতা এবং 
 ািয়ে র িবেক ীকরন লইয়া িচ া কের নাই-কারন ইহা তাহােদর   াথ  িবেরািধ। 
ফল  প রাজ  ের সব    কংে স ভািঙয়ােছ। 

(৪)  ভারতীয় িহ ুে র সিহত পি ম বংেগর িহ ুে র িবেরাধ: বে   বিদক িহ ু  
আিসয়ােছ সবার  শেষ। অজু ন মিনপুেরর রাজকুমারীর সিহত ফি নি  কিরয়ােছন-
কিল রাজ কু ে ে র যুে  পরা ম  দখাইয়ােছন-এমন িক পােশর বািড় মগেধ 
জরাস র  ইিতহােসও বাংলার  কান উে খ নাই।  এ ব েদশ আয  ভূিম কদািপ হয় নাই। 
স ম শতক হইেত পাল সা ােজ র উ ান ।  সই ৭০০-১০০০ সােলর মেধ ই বাঙালী 
মন ও মানস গিঠত হইয়ােছ   বৗ  এবং সহিজয়া ধেম  র মািটর সুের। ব াল  সন যখন 
 বিদক িহ ু  তথা জািত  ভদ বাঙালীর ওপর চাপাইয়া িদেলন-বাঙালী িবে াহ কিরল। 
 কতব    িবে াহ দমন হইল বেট-িক  ইসলাম তাহার সােম র বাণী লইয়া বাংলায় 
উপি ত হইেল-িহ ুে র অত াচার হইেত বাঁিচেত বাঙালী সুফী ধম    হণ কিরল-যাহা 
সহজীয়া ধেম  র আেরক িপঠ মা । ইসলােম ধম  া করন  ায় স ূণ  হইত-িক   ী 
 চতন েদেবর   গৗড়ীয়  ব ব ধেম  র সং ার-জািতেভদ  থার অবলুি র মাধ েম ইসলােম 
ধম  া করন িচরতের ব  হইল।  ী  চতন ও আসেলই  সই সহিজয়ােক নতুন মেদ 
মাতাইেলন। এই সং ার আে ালেনরই উ রাসূরী  া  ধম  -এবং  শেষ 
 ীরামক ৃ।  ব ত িহ ুেদর যাবতীয় সং ার আে ালন-িক ই ন বা রামক  িমশন বা 
ভারত  সবা ম-এই বাঙলার মািট হইেতউ    হইয়ােছ। এমনিক িহ ু বােদর 
রজনীিতও বাংলার শ ামা সােদর অবদান। িক  িহ ু বাদ এখােন রাজৈনিতক শি  
িহসােব দানা বাঁিধল না। ইহার কারন বাঙালী মন  াণ বাউিলয়া সহিজয়া ধেম  ই এখেনা 
মিজয়া আেছ।  বিদক ধম   িভি ক  কান রাজনীিতেক ইহা কখেনাই  হণ কিরেব না-গত 
হাজার বছের  কান কােলই তা কের নাই। 

 (৫) বাঙালী জািতয়তাবােদর ব াথ তাঃ আেরকিট রাজৈনিতক শি  হইেত পািরত বাঙালী 
জািতয়তাবাদ।  যমন িড এম  ক তািমল নাড়ুেত এবং  তেল   দশম অে , পি ম বে  
আমরা বাঙালী হােল পািণ পাইল না। কারন িসিপএম উহা হাইজ াক কিরল।  রবী নাথ, 
 নতািজেক গািল পািড়য়া, উহািদগেকই  থেম হজম কিরল। বাঙলা িদ ীর কােছ বি ত -
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ইহারাই দািব তুিলল। ফেল িসিপএম ব িদন হইেত বাঙালী জািতয়তাবািদ পাট ীও বেট-
হরিকেশন িসং সুরিজত ইহােত বাধা  দন নাই। িক  বত মােন  কাশ কারােতর যাবতীয় 
িস া  পি ম বাংলার   ভূত  িত কিরেতেছ-বে র  নতারা ভেয় িকছু বিলেত 
পািরেতেছন না। আমরা  দিখেতিছ একদা বাঙালী জািতয়তাবােদর ধারক িসিপএম, 
 করালার যুবক  কাশ কারােতর কােছ হাইজ াক হইয়া িগয়ােছ। ইহার ফেল বাঙালী 
জািতয়তাবােদর উ ােনর  বল স াবনা-িক  ক াচ লুিফবার জেন   কান পািট  নাই। 
তৃণমূল ইহার সুেযাগ লইেত পািরত-িক  এই সাক  াস পািট  িসিপএম িবেরািধতার নােম 
বাংলার  িত কিরেত  বশী উৎসািহত।  ইহারা  গাখ াল া , ঝা  াম সব    বাংলা 
িবেরািধেদর সােথ-এবং টাটােক তাড়াইয়া বাঙালীর চূড়া  সব  নাশ কিরয়ােছ।শ ানকালী 
মমতার  কান কােলই রাজৈনিতক িবচ নতা আমরা  দিখ নাই। 
 বাঙালী জািতয়তাবােদর রাজৈনিতক িবন াস বুিঝবার  মতাও এই নাটুেক  ন ীর নাই। 
আর সব  ভারতীয় কংে েসর আ িলক পািট  হইবার সুেযাগ নাই। ফেল ি েপ ক াচ উিঠল-
 কহ ধিরেত পািরল না। 

 (৬) নব  বাঙালী যুবকরা িসিপএম িবেরািধতা কিরেত চােহন-িক   কান  হণেযাগ  দল 
পাইেতেছন না-িকছু িবি   অিতবাম ন াল দল ইহােদর ভরসা-যাহােদর আদশ াবাদও 
ডাইেনাসেরর ফিসল হইয়া িগয়ােছ এবং বত মান কােলর দাবী িমটাইেত স ূণ  অ ম। 
যুবক   ণীর িচরচািরত এি  এ াি শেম  আেবগ মােঠ মারা যাইেতেছ-কারন এখন 
িবেরািধ বিলেত তৃণমূল নইেল মাওবািদ। িবেরািধ দল একিট শি শালী  পা  মািক    
রাজনীিতর জ  িদেত স ম হইেল এবং  হন  যাগ   নতৃ  থািকেল-ইহারাই িসিপএেমর 
ওয়াটারলু ঘটাইেতন। ছা সমাজই একমা  ি িতশীলতােক উে দ কিরেত পাের। িক  
যাইেব  কান পেথ? বে  সব   ই কানাগিল। কাহােক  দিখয়া ইহারা পেথ নািমেব?  

 (৭)  হণেযাগ   নতৃে র অভাবঃ  নতা বা  ন ীরা আমজনতা হইেত আলাদা হইেব-আিম 
ইহা িব াস কির না। উনারা আম-জনতার ই ার  িতফলন। সু ত একিদন মমতার 
কিলকায় টািনেবন-পেরর ি ন  ি য়র কােছ জুতা পির ার কিরেত যাইেবন।  সােমন িম  
িঠক িক কিরেত চািহেতেছন-উিন িনেজও জােনন বেল  বাধ হইেতেছ না-সব     গ  
এেপরা  িদেতেছন-জনগণ কিহেতেছ "পিথক তুিম পথ হারাইয়াছ"।  সােমন সু তর 
মতন অেনক  নতাই এখন বাংলায় িবদ মান-যাহারা  কান পািট র  কহ জােন না। ইহােদর 
ওপর বাঙালী আ া রািখেব িক কিরয়া?  ণব মুখািজ   এই মু েত  বাঙালীর সবেথেক 
িবচ ন  নতা-যাহার ওপর বাঙালী ভরসা কিরেত পািরত-িক  তাহােক ব াতীত িদ ীেত 
কংে স চিলেব না। ি য় র ন  শষ বয়েস িকছুটা িবচ নতা  দখাইেতিছেলন-িক  শরীর 
বাধা মািনল। অধীরেক িনেজেদর দেলর  লােকরা  উিঠেতই িদল না-অথচ জনেনতা 
হইবার সব ন অধীেরর মেধ ই সব  ািধক  বশী।  তৃনমুল এবং িবেজিপর  নতােদর কথা 
বিলয়া সময় ন  কিরব না। বু েদব বা িন পম  সনেক আমরা গািল মািরেত পাির-িক  
উনােদর পিরবত  িহসােব মমতােক  দিখেত কজন উৎসািহত হইেব?  বু েদেবর িবক  
িহসােব ি য় বা  ণব বাবুেক তুিলয়া ধিরবার  কান  চ া কংে স কের নাই-কারন 
িমিডয়ােক ব াবহার কিরবার  খলায় এই রােজ  কংে স অতীব  ব  ল। আসেল কংে েসর 
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রাজনীিতেত পি মবে র জেন  দীঘ  েময়ািদ  গম  ান  কহই বানান নাই। সবাই পঁাচিট 
 থেক ছিট িসট পাইেলই িডগবািজ খাইেত চান-দাদািগির সাথ কতা পাইেত থােক। 

(৮) মানুেষর অথ ৈনিতক  দািবর  িত উদাসীনঃ গত ি শ বছের পি ম বে র  লাক সংখ া 
ব ল বািড়য়ােছ।  সই তুলনায় কৃিষজিমর বৃি   নহাতই িকি ৎ কর। িশ  নাই। ফেল 
জিমর ওপর জীবনধারেনর চাপ ব লাংেশ বৃি  পাইয়ােছ। ৫০ ল   বকার। ইহােদর 
সামেন ভিবষ ত?   ধুই অমবশ ার িনকষ কােলা অ কার।  েযাজন িছল কৃিষিভি ক 
িশে র উে ষ-বাম    থম হইেতই বৃহৎ িশে র  া  বািজ কিরেত কিরেত   ু  
িশ েক অবেহলা কিরয়ােছ।   ু  িশে র মািলকগণ িব  েতর অভােব ধুিঁকেতেছন। 
ইহােদর   াভ এবং দাবী লইয়া িবেরািধ  নতৃ  িকছু ই কের নাই- ধ ু ভােটর আেগর 
িদন  মােড় মাইক লাগাইয়া ভাষন িদয়ােছ। িসিপএম  যখােন সব  ত ব াথ  হইয়ােছ-তাহা 
লইয়া আে ালন কিরবার িব ুমা  ই া ইহারা  পাষন কেরন নাই।  ধ ু ক কাহার 
কাপড় ধিরয়া টািনয়ােছ, তাহার  খারািক রাজনীিতেত ভরসা রািখয়ােছন-খুেনর বদেল 
পালটা খুেন বাংলা র া  হইয়ােছ। অথ নীিতই বত মােনর রাজনীিতর চািলকা শি -িক  
এই সদথ ক িবেরািধ রাজনীিত কিরবার নূন তম  যাগ তা  ণব মুখািজ   ব াতীত আজ 
কাহারও নাই। 

(৯) বাঙালী চির ঃ  ইসলাম এবং কমু িনজম িক কিরয়া  ীেপর ন ায় বাঙালী ােনই 
িবকিশত হইল, তাহা লইয়া নৃতাি ক গেবষনা কিরেল  দখা যাইেব, সাম বােদর আেবদন 
সহিজয়া বাঙালী উ রািধকার সূে  পাইয়ােছ।  ভাববািদ ইসলািমক ইমান বা বালক 
  চারীর  বিদক সাম বাদ বা মা  বািদ সাম বাদ যাহাই  হাক না  কন-সাম বাদ বাঙালীর 
জীবেনর অিবে দ   রাম াি ক   ম ন ।  শাষন এবং  শাসেকর িব ে  বাঙালীর ধম   
 িতবািদ-ভাষা  িতবািদ -এবং রাজনীিতও  িতবািদ হইয়ােছ। িব েবর আিফং বাঙালী 
যত খাইেত পাের-অন  রাজ বাসী তাহার িনকেট ি য়মান। ইহার বড় কারন অবিশ  এই 
 য, বাঙালী আ িবে ষন এবং আ সমােলাচনা-অথ াৎ িনেজেক দপ েন  দিখেত ভয় পায়। 
ইহার ফেল বাঙালীর  ীিটক াল দ ৃীভংগী খুব ই  ব  ল-যাহা িবেন পয়সার লা  িবতরেনর 
রাজনীিতেকই   য় িদয়া আিসয়ােছ। বাম বনাম অিতবাম রাজনীিতর কুন ােট আমরা 
িশ  বা জন িত আেয় ভারেতর  শেষর রাজ  িলর একিট। পরব  ী  জ  রাজ  ছািড়য়া 
এই হঠকািরতার মুল  চুকাইেতেছ।    হইেতেছ এই ি িটক াল দৃি ভংগী  ক আিনেব-
 কন আিনেব?  যাহােদর বুি  আেছ, তাহারা রাজ  ছািড়য়া অন   ভােগ র স ান 
কিরেতেছ। তাহারা িক  ঃেখ আ ত াগ কিরয়া   ােতর িবপরীত যাইেবন?  এই 
  াবালাইেজশেনর িদেন  মিদনীপুেরর একিট িশি ত  ছেলর কােছ  কালকাতা বা িদ ীেত 
তফাত নাই। ফেল িন পায় হইয়া  স অিধকতর স দশালী িদ ীেতই যাইেতেছ। ইহােত 
 িত িক?    েহর গিত িন মুখী। ব ৃা েম বা পিরত  অব ায় থািকেবন ইহােদর িপতা-
মাতা। ইহার পেরও জািতর সব  নাশ  লইয়া ভািববার  কহ নাই। যাহারা ভািবেত পাের-
তাহারা  াথ পর। যাহারা পাের না-তাহারা  তাতাপ ী  ক াডার।  দশ ছািড়বার এই 
  াভেকও  ভােটর বাে  টািনবার  কান িবেরািধ নাই-কারন যাহারা  দশত াগী হইয়ােছ-
তাহােদর   াভ  কানিদনই  ভােটর বাে   পঁৗছাইেব না। 
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(১০) শহর বনাম  ােমর দূর ঃ ন ইএর দশেক িবেরািধ দল িল  াম হইেত স ূণ  
িনব  ািসত হইয়ািছল। ইদািনং তাহােদর অব ান একটু ভােলা হইয়ােছ-িক  বাংলার 
 াম িল আজও িসিপএেমর  ব  ার ঘাঁিট। একদা িসিপএম যখন িবেক ীকরেনর নােম 
 ােম কাজ কিরেতিছল-আমােদর িবেরািধগন িনকট ব  ী শহর িলর  পৗরসভা দখল 
কিরেত এবং ত িনত অ ক  লেহ এতই িল  িছেলন- কান  কান  ােম একিটও িবেরািধ 
অবিশ  রিহল না। আিম  ভােটর িদন  চে   দিখয়ািছ- ােমর   ভাট  হণ  কে   এক 
আিশ বছেরর ব ৃ তাহার আট বছেরর নািতেক লইয়া কংে েসর পতাকা লাগাইয়া বিসয়া 
আেছ। ইহা ব াতীত চািরিদেক লােল লাল।   িতকী-িক  ইহাই পি মবংেগর  াম িলর 
আসল অব া। আসেল ইহাও িবেরািধ পাট েত গণতাি ক সংগঠন গিড়য়া তুিলবার 
ব াথ তা। 

(১১)  ােম তৃতীয় শি র উ ােনর অভাবঃ  াম বাংলায়  কংে েসর  য আিদ  মতােক  
িছল-তা িকছুটা জিমদার   ণীর-আজ িসিপএেমর আমেল যা হইয়ােছ-তাহা নব  এক 
সুিবধােভাগী মধ িব ।  মতার ভরেক  িশফট কিরয়ােছ মা ।  আসেল ফ ুেকার  মতার 
ত  (Discipline and Punish) পি ম বংেগর জেন  শতকরা একেশাভাগ  সত । ফ ুেকার 
তে র  িট িদক লইয়া আেলাচনা কিরব।  থমত  মতা  কন দখল কিরেতেছ বা কাহারা 
দখল কিরেতেছ ইহা অেপ া  মতার আসল অি   এবং পিরচয়,  মতাবান   ণীিট 
িক েপ মানুেষর ওপর ছিড়  ঘারাইেতেছ। এই ছিড়  ঘারাইবার প িত হইেত  বাঝা 
যাইেব,  ােম িসিপএেমর আসল   প আসেলই পূেব  র জিমদাির  মতার  ক  হইেত 
পৃথক নেহ। বরং বত মােন িসিপএেম হতাশ এবং অত াচািরত গরীব  েব  া মানুষরাই 
তৃণমূল এবং কংে েসর মূল শি  হইেতেছ। 

 মতাবানেদর হােত মানুষ এক অদৃশ  কারাগৃেহ ব ী ।  মতােভাগীরা  সই অদৃশ  
 জেলর  কারার ী। িঠক  যমন কিরয়া ক াডার বািহনী এই ব ী জনগনেক অ  হর 
 দিখেতেছ। িববােদ বা জিমর মামলায় পািট  অিফস িডঙাইবার অনুমিত নাই।  িসিপএেমর 
 তরী এই অদৃশ  কারাগৃহ ভািঙবার পথও কাহারও জানা নাই। মাওবািদ বা তৃণমূল  সই 
 জেলর মেধ ই তা ব কিরেতেছ মা ।  

  ফ ুেকার তে র ি তীয় িদকিটও    পূণ ।   সিট হে   মতা এবং  ােনর স ক  ।৪০ 
বছর  মতায় থািকবার ফেল পি ম বংেগর একিট বড় অংেশ  লিলনবাদ  ভাব 
 ফিলয়ােছ এবং  মতার উৎসমুখ হইেত পািরয়ােছ। িবেরািধরা এমন  কান "রাজৈনিতক 
ত " িদেত পােরন নাই, যাহার িভি েত  মতার িবক   ক  গিড়য়া উিঠেব-কারন 
আপামর ব বাসী তাহা মািনেব। িবক  রাজৈনিতক ত  না'খঁুিজয়া, িবেরািধরা  ধ ু
"িসিপএম িবেরািধতা"  কই রাজনীিতর স ল কিরয়ােছন-যাহা জনগেনর  মতার 

উৎসমুখ হইেত পাের না। 

      পি মব  এবং িসিপএম লইয়া িবেরাধীেদর আেরা গভীের িচ া কিরেত হইেব।  গত 
চি শ বছর তাহারা িচ া এবং সাংগঠিনক শি র  ব  লতা ব াতীত িকছু  দখান নাই। 
সময় আিসয়ােছ, তাহা  মরামত কিরবার। 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

