
িহ ু  বািদ শি র পরাজয় 

 -িব  ব পাল ১২/১০/২০০ ৮ 

সা িতক পঁাচিট  িবধানসভা  িনব াচেন কংে েসর সাফেল  অেনেকই আ য  । যারা 
 ভেবিছেলন িহ ু বাদ, জািতয়তাবােদর সুরসুির িদেয় এখেনা ঘের ফসল  তালা 
যায়,  তােদর জেন  রাজ ােন িবেজিপর ভরাডুিব এবং িদ ীেত কংে েসর টানা িতনবার 
জয় বড়ই  ঃসংবাদ।  ভাটাররা এখন অেনক  বশী পিরণত-এই সব আেবগ বণ  ডাবার 
জল খাওয়ার  চেয় িনেজেদর ব বািদ  াথ েকই তারা  বশী  দখেছ। গণতে র িনয়েম 
এটাই ত  ত ািশত-গণতে র অেভ সই গণত েক পিরণত কের। আদশ  গণত  বেল 
িকছু হয় না-িববত েনর পেথ গণতে র  িত িন া আে  আে  উ ততর সমােজর জ  
 দয় "অেটাকােরকশেনর" মাধ েম।  

   এই জায়গাটার িবশদ িবে ষন  েয়াজ়ন। ২০০৭ সােল বাংলােদেশ যখন 
িমিলটারী ব াকড  কয়ারেটকার সরকােরর শাসন চালু হয়- বাংলােদেশর সুশীল সমােজর 
অেনেকই আমােক বেলিছেলন-বঁাচা  গল।  ই  ন ী যা লুটপাট    কেরিছেলন  দশটাই 
বঁাচত না। আিম এই  ধারনােক সমথ ন কির না অন  কারেন।  কারনটা এই, সবাই 
মেন  কের গণত  একটা পােফ   িসে ম-এখােন  কও টাকা খােব না- নতা,  ন ীরা 
 ািয় শীল হেব। আমােদর গনত  চাই-িক  তা হেত হেব ইউেরােপর  দশ িলর মতন 
মসণৃ। এই ধারনা  ঝেড়  ফলেত হেব। গণত  আসেলই এমনটা িসে ম,  যটা  মাগত 
িববিত ত হেত থাকেব। যত বয়স বাড়েব তত পিরণত হেব। গণতে র এই  িববত নটা 
সদাথ ক হেবই যিদ িনব  াচন অবাধ হয়। অবাধ এবং কারচুিপহীন িনব  াচন হেল গণত  
 িতটা িনব  াচেনই িকছু িকছু না িকছু উ িতর িদেক এেগােব। ভারেত এই স ােহ হওয়া 
পঁাচটা রােজ র িনব  াচেন িবেজিপ জািতয়তাবােদর হাওয়ায় অ ত চারিটেত িজতেব ধেরই 
িনেয়িছল। িবিধ বাম। িনেজর রাজ  রাজ ােন ও হারােলা িবেজিপ। িদ ীেতও  ায় তৈথবচ 
অব া। সবেথেক বড় কথা গত এক বছর ধেরই িহ ু বািদ পথ  থেক সের আসেত বাধ  
হে  িবেজিপ। কারন মানুষ উ িতর     দখেত চাইেছ। তােদর  ত াশা  লেট  নিকয়া 
 ফানেক িঘের, রামেক িঘের না। 

 বাংলােদেশ ২০০৭ সােলর িমিলটারী কু  আসেলই গণত েক িপিছেয় িদেয়েছ। কারন ওই 
সময় িনব  াচন হেল িব এন িপর ভরাডুিব হত এবং তার  থেক িশ া িনেয়ই িব এন িপ 
ঘণৃার রাজনীিত  ছের উ য়েনর রাজনীিতর িদেক হঁাটেত বাধ  হত। গণতে র এই 
িশ াটা িব এন িপ  পল না। মেন রােখ হেব গণতে  দি ন পি  শি  থাকেবই। িক  
তােদর যতবার  ভােট িজতেত হেব, তত ঘণৃা আর জািতয়তাবােদর রাজনীিত  থেক দূের 
সের যােব। ফেল নতুন কের গণত  আসার পর-আবার  সই ঘণৃা আর  ন  ীিতর সাইেকল 
বাংলােদেশর ভােগ  আেছ বেল মেন হে । গণতে র সমস া থাকেল,  সটা গণতাি ক 
উপােয়ই সমাধান করেত হেব। গণত  ই উ ততর গণতে র জ   দয়-িমিলটাির িদেয় 
 জার কের উ ততর গণত  হয় না-এসব িচ া একধরেনর িবকতৃ  াি িবলাস। 
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 মু াই এ স াসবােদর হামলার  পর নানা  ফারােম ঝড় ওেঠ গণত  িদেয় নািক স াসবাদ 
আটকােনা যােব না। িডে টরিশপ চাই। বাংলােদেশর অেনেকই আমােক বেলন, গণত  
এেল বাংলােদেশ  মৗলবাদ  আেরা অেনক বাড়েব-কারন '৯ ১  থেক ২০০৭ পয    সটা 
নািক তােদর অিভ তা। ভারেতও  মৗলবােদর উ ান হেয়েছ গণতাি ক পেথই। গণত  
িক সিত   মৗলবাদ বা স াসবাদ  ঠকােত ব াথ ?  

িবেজিপ  য আে  আে  িহ ু বাদ  থেক দূের সরেত বাধ  হে -এর একটা বড় কারন 
অবশ ই গণত ।  মািদেকও উ য়েনর পেথই  ভাট চাইেত হে  কারন উিনও বুেঝেছন 
ঘণৃার রাজনীিত িদেয় একবার  জতা যায়,  বার নয়। িহ ু বােদর রাজনীিত  থেক সের 
আসার জেন  িব িহ ু পিরষদ এবং আর এস এস অখুশী। তারা নানান রােজ  িবেজিপ 
িবেরািধ আেরা উ   িহ ু বািদ দল  তরী কেরেছ। মধ  েদেশ উমা ভারতী িবেজিপ  ছেড় 
উ িহ ুে র আ ােন ভারতীয় জনশি  পািট  খুেলেছন। গত রিববার তােদর সবকিট 
পাথ ীই মধ  েদেশ  ায় জামানত জ  হল(একটা মা  িসেট িজেতেছ)-িবেজিপ  সখােন 

িজেত  গল উ য়েনর রাজনীিতর  জাের। িব িহ ু  পিরষদ উমাভারতীর 
 পছেন  থেক িকছু করেত পারল না। এর  থেকই  বাঝা যায় িহ ুে র রাজৈনিতক শি  
 মশ িফেক হে । ১ ৯ ৯১-২০০১ পয   কংে েস অ ক  লহ, ন  ীিত এবং বামপি েদর 
হটকারী রাজ়নীিত িহ ু-জািতয়তাবািদ  শি র উ ােনর পথ  শ  কের।  জরােট দা ার 
পর, ভারেতর সাধারন মানুষ বুঝেত পাের এরা কারা এবং ফ ািসবািদ শি র আসল  প। 
ফেল িবেজিপ কায ত  েটা ভােগ  ভেঙ যায়। একটা দল তী  মুসলমান িবেরািধতার পেথ 
থাকেত চাইিছল-অন দলটা িহ ু  বাদ িদেয় জািতয়তাবােদর পেথ হঁাটেত চাইিছল। 
 মতাসীন  নতারা  দখেলা িহ ু বাদ বা জািতয়তাবাদ আর  কানটাই খােব না-ফেল 
তারাও উ য়েনর রাজনীিতেত আসেত বাধ  হয়। এটাই গণতে র িববত ন। এইসব 
আদশ বােদর নােম ঘণৃার রাজনীিত কের গণতে   বশী িদন  টকা যায় না। আেবগ িমেট 
 গেল  লােক ভাত-কাপড় চাইেবই। না  পেল ছঁুেড়  ফেল  দেব।  যমনটা হেয়েছ 
রাজ ােন। িবেজিপর রাজমাতা  সখােন িব  েতর দািবেত আে ালনরত কষৃকেদর ওপর 
 িল চািলেয়েছন। কষৃকরা িহ ু  রাজমাতা বেল তােক  ছেড়  দেব না িক? রাজ ােনএবার 
িবেজিপ স ূণ  ডুেব  গেছ কষৃক িবে ােহ। বাংলােদেশ ২০০৬-২০০৭ সােল িনব  াচন হেল 
একই ভােব কষৃক-জনেরােষ িব এন িপ ডুবত। এবং তার  থেকই দি নপি  শি  ঘণৃার 
রাজনীিত  ছেড়,  উ য়েনর পেথ হঁাটত- যমনটা িবেজিপ বাধ  হেয়েছ। িক  িমিলটাির কু  
এটা বাংলােদেশ হেত িদল না। তােদর আবার  থম  থেক    করেত হেব। এই জেন ই 
আিম বারবার বলিছ, বাংলােদেশর িমিলটারী ব াকড  কয়ারেটকার সরকার িনেয় সুশীল 
সমাজ যতই উ ািসত হন না  কন-বাংলােদেশর িক  িত হেয়  গল, তারা বুঝেত 
পারেছন না। 

   মু াই এর স াসবাদ িনেয় িমডীয়ােত এত কংে স িবেরািধ  সারেগাল  ফেল, তাই িনেয় 
 ভােটর িদন িদন ঢালাও িব াপন  দওয়ার পেরও িবেজিপর ভরাডুিব। িমডীয়ার  চাের 
মেন হি ল কংে স জনেরােষ ভ  হেল বেল। িবেজিপ গত  বছর  বশ িকছু 
িবধানসভায় িজতেলও কংে স ধারাবািহক ভােবই ভােলা ফল কেরেছ। আ িলক 
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দল িল এবং বামশি  িকছু িবি   উদাহরন ছাড়া  ত জিম হারাে । িদ ীেত সব বাম-
পাথ ীর জামানত জ । জাতপােতর রাজনীিত মায়াবতীেক  ক কের িকছুটা হাওয়া 
 পেলও-একটু িবে ষেনর মাধ েম আমরা বুঝেবা মায়াবতীর ভিবষ ত ও উ ল নয়। 

 পৃিথবীর  যেকান গণতে  িতনিট মুখ  শি  থােক-বাম, ডান এবং মধ ম প ী। ভারেত 
এর মেধ  আেরকটা উটেকা শি  আেছ- সটা জাতপােতর। এবং মানব সমােজর িববত ন 
 মেনই, মায়াবতী-মুলােয়ম-লা ু-পােশায়ানেদর রাজনীিত   ত িমউিজয়ােম চালান 
হেব। িক  বাম, ডান এবং মধ প ী-এই িতনিট ম ূল শি   যেকান সু  গণতে  থাকেব-
থাকাই উিচত।  সই িভি েতই আমরা  দখেবা কংে েসর রাজৈনিতক িভি  আসেলই 
অন  পািট   িলর  চেয় এখেনা অেনক  বশী শি শালী। কারন ভারতীয় রাজনীিতর 
িববত েনর ধারায়, তারা িকছুটা হেলও এিগেয়। 

    আদশ  বাদ  থেক ইস ু  িভ ি ক র াজন ীিতেত উে  ারন ঃ বাম এবং দি ন প ার রাজনীিত 
আদশ বােদর রাজনীিত। এটাই তােদর শি -আবার এটাই তােদর  ব  লতা। বাম বা 
িহ ু বািদ আদশ বাদেক  ক  কের িকছু  লাকেক এককা া করা সহজ-সমাজ িব ােন 
এই প িতেক বেল  সলফ অগ  ানাইেজশন।  সই জেন  িসিপএম এবং িবেজিপ র সংগঠন 
অেনক  বশী শি শালী। কারন আদশ বােদর  মাহ   ক াডার বািহনী। 

   আবার এই আদশ বাদ ই তােদর  ব  লতা।  স ার কাল  পপার, িলব ােরল  ডেমা াসীর 
িবে ষেন  সটাই বেলিছেলন -আদশ বােদর শি ই তােদর  ব  লতম িদক।  যমন ধ ন 
 কাশ কারাত ভারত-আেমিরকা অসামিরক পারমাণিবক চুি র িবেরািধতা করেত িগেয় 
রাজৈনিতক আ হত া কের বসেলন। কারন পরমান ুিব  ত ছাড়া, আগামী একেশা বছের 
আর  কান উপায়  নই।  সটা  জেনও ভারত বেষ  র ভিবষ ত সৎকার করেত উেঠ পেড় 
 লেগিছেলন, িসিপএেমর  সে টারী  জনােরল।  আেমিরকান ভ ূত দশ েনর    আদশ গত 

বাধ -বাধকতা। নীট ফল?  ভারেতর নতুন িশি ত  জে র কােছ িসিপএম অ ু ত। এবং 
 বশ ঘিৃণতও বেট। সাধারন  লােক এটা এখন অ ত  বােঝ, এ েলা  মতাদখেলর জেন  
সাক  াস।  দেশর  াথ  িবসজ  ন িদেয় অত   ভয়ংকর এক  খলা। িরংমা ার আর সাক  াসটা 
 ধ ুবদলায়। 

   িবেজিপর অব া  দখুন। রামেসতুর মেধ  িদেয় ক ানাল তািমলনাডুর অথ ৈনিতক উ য়েন 
ভীষন ভােব দরকার িছল।  সটােক নািক কাটা যােব না! অথ ৈনিতক উ য়েনর সৎকার 
কের রােমর ঐিতহািসক অি ে র কুনাট  রচনা করল িবেজিপ। িহ ু বােদর 
"ই ােলকচুয়াল" সােপাট াররা ক কািহনীেত ল া  পেত পােরন বেল,  পিরেবশ র ার 
কুযুি  িদেলন।  যখােন ওই   ােজে র এনভাইরনেম াল এেসসেম  অেনক আেগই 
বেল িদেয়েছ- কান  িত  নই। িঠক বামপ ীরা  যমন ভারেতর জনগণেক  বাঝােনার 

 চ া কেরিছেলন-িনউি য়ার পাওয়ার না হেলও চলেব। এসব ই কুযুি ।  দেশর  ােথ র 
 িত কের  মতা দখেলর  লাভ।  নতারা  বােঝন িন-দেলর   ইনওয়াশড 
ক াডারবািহনীও   া য়া কেরেছ। িনেজেদর  িত, আম জনতা িঠক ই বুেঝেছ।  
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   িবেজিপ তাও দােয় পেড় একটু একটু কের িহ ু বািদ আদশ বাদ  থেক িপছু হঠেত বাধ  
হে । িসিপএম পি ম বে  অেনক িদন আেগই িডগবািজ  খেয় পঁুিজবােদর মাখন খাওয়া 
শূ  কেরেছ। িক  আদশ বাদ  থেক িপছু হঠেল, পািট র মেধ ই ি চািরতা এবং ভ ািম 
 র ◌ ু হেব চুড়া  মা ায়। কারন  সলফ-অগ  ানাইজশেনর শি -অথ াৎ  য আদশ বােদর 
টােন    পািট েত  লাকজন আসত-দল গঠেনর  সই িভি  ভ ূিমেতই আঘাত লাগেব। ফেল 
পািট  ভাঙেব। িব ু  ক াডােরর সংখ াও বাড়েব।  এই ভােবই আেরা িব   
বামপ ী আদেশ র স ােন মাওবাদীেদর পােল হাওয়া  লেগেছ।  মাওবািদ-িসিপএম গহৃযুে  
পি ম বে  এখন  ঘার অমবশ া। অন িদেক িবেজিপ িহ ু বােদর লাইন  ছেড়েছ বেল 

সতী-সা ীরা িহ ু  বলেট নতুন উ িহ ু বািদ দল খুলেছন। তােত অবশ  িবেজিপর খুব 
 িত হয় িন এবার। িক  এেদর  কও  কও মসিজেদ  বামাও মারেছন।  এেত একটা 
কাজই হেয়েছ। মালগঁাও িবে ারেনর সােথ উ িহ ু বািদরা জড়ােনাই-মু াই িবে ারেনর 
পেরও  লােক বুেঝেছ, িহ ু বািদরা  মতা দখল করেল উপ ব আসেলই আেরা বাড়েত 

পাের। 

 আদশ বাদ িভি ক রাজনীিতর সমস া  কাথায়?  িহ ু বাদ বা কমু িনজম -আদশ বােদর 
নাম যাই  হাক না  কন- এসব িকছুই রাে র সমস া সমাধােনর অৈব ািনক প িত। 
গণতে র আসল কাজ হে  রাে র সমস ার সমাধান  করা। িক   িতটা সমস াই 
আলাদা। এই মু েত  ভারেতর ম ূল সমস া হে  -দাির , অিশ া এবং  পিরকাঠােমা । 
দাির  এবং িনর রতা দূরীকরেন সমাজতাি ক প িতর িবক   নই। আবার পিরকাঠােমা 
চা া করেত সরকারী- বসরকারী উেদ াগ িনেতই হেব। চাকরী সিৃ  করেত  গেলও 
ধণতে র পেথই হঁাটেত হেব। এটাই আসেল ইস ুিভি ক রাজনীিতর সুিবধা- যটা 
কংে েসর আেছ। কারন কংে স  রাগ বুেঝ ঔষুধ িদেত পাের-সমাজত  বা ধণত  
 েটাই কংে েস আদতৃ নীিত। '৯ ১ সােল ভারেতর অথ নীিতেক  দওিলয়া কের  দওয়া 
িবেজিপ-িসিপএম-জনতা গ াং এর হাত  থেক একমা  মনেমাহন িসং ই  দশেক বঁাচােত 
পারেতন বাজার অথ নীিত, সং ােরর পথ খুেল িদেয়। তখন িসিপএেমর মতন সমাজতে র 
পেথ হঁাটেল ভারত আজ আেজ  ি নার মতন পেথ বসত। 

  অথ াৎ এই ইস ুিভি ক রাজনীিত করার ম াচুিরিট এখন ভারতীয়  ভাটারেদর এেস 
 গেছ। তােদর জাতীয়তাবাদ, িহ ু ,  লিনিনজম  িনেয় লাভ  নই।  

 ন তা এব ং  নত ৃ  ঃ এই মু েত  কংে েস  দশ চালে ন  নব, িচদা রম এবং মনেমাহন। 
িশ াগত  যাগ তা, সততা এবং িবচ নতার মাপকািঠেত, অ ন  জটিল, আদবািন বা 
 কাশ কারাত িক এেদর ধাের কােছ আেছন?  িজ-২০, পৃিথবীর  সরা কুিড়িট  দেশর 
 বঠেক, সম  রা েনতা পৃিথবীর অথ ৈনিতক ম া কাটােত মনেমাহেনর পরামশ   মেন 
িনেয়েছ। এমন িক আেমিরকাও মনেমাহেনর কাছ  থেক পরামশ  িনেয়েছ। এর কারন 
আমােদর  ধানম ী  মনেমাহন িসং পৃিথবীর একজন  সরা অথ নীিতিবদ ও বেট। 
ভারতবাসী িহসােব এট পরম গেব  র। িচদা রন হাভ  ােডর এম িব এ।  অথ াৎ পৃিথবীর  সরা 
িবজেনস  ুেলর ছা ।  ভারতীয় িহসােব  সখােন ঢ ুকেত  গেল অস ব  মধাবী হেত হয়-
কারন পৃিথবীর সম  কেপ ােরট এবং িবজেনস িলডাররা  এখােন পড়েত আেসন। ওবামা 
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সহ আেমিরকার অেনক   িসেড  ই  হাভ  ােডর  া ন  ছা  ।  নব ম ূখািজ  র িশ াগত 
 যাগ তা হয়ত  এেদর সমান না-িক  তার  মধা এবং বুি েক  ক অ ীকার করেব? ১ ৯৮৪ 
সােল ইউেরামািন ম াগািজেনর  ভােট  িতিন পৃিথবীর  সরা  ফাইন া  িমিন ার িনব  ািচত 
 হান। এেদর সােথ ভারেতর বাকী রাজৈনিতক  নতােদর  যাগ তার পাথ ক  এতটাই 
 বশী- স আেলাচনা করাটাই অথ হীন। 

  এরা কংে েসর শীষ    নতৃে  িকভােব এেলন এবং  কন বাংলােদেশ মহ দ ইউনুেসর 
মতন  লাকেক আওয়ামী িলগ ঈষ  ার  চােখ  দেখ দূের সিরেয় রােখ ,  সটার ও িবে ষন 
 েয়াজন। এর ম ূলকারন ি  রীয় ভারতীয় পাল ােম -রাজ সভা এবং  লাকসভা। 
মনেমাহন এবং িচদা রন এর মতন আ জ  ািতক খ ািত স   ব াি রা কখেনাই মােঠ 
 নেম রাজনীিত কের একটা  দেশর ম ী হত পারেবন না। ডবল টায়ার িসে ম দরকার। 
 যখােন িনব  ািচত  িতিনিধরা  দেশর সুশীল সমাজেক িনব  ািচত কের রাজ সভার মতন 
একটা "অিভভাবক সভা" সিৃ  করেত স ম হেব। এই অিভভাবক সভার মেধ  িদেয়ই 
িক  মনেমাহন,  ণব এবং িচদা রন এসেছন। বাংলােদেশর মতন এক টায়ােরর 
পাল ােম  হেল ইউনুেসর মতন িবচ ন ব াি    কানিদন ই বাংলােদশ চালােনার সুেযাগ 
পােব না। ভারত যখন তার  সরা অথ নীিতিবদেক  দশ চালােনার সুেযাগ িদে -
বাংলােদেশর ও ইউনুস বা  দেশর  সরা অথ নীিতিবদেক  সই সুেযাগ  দওয়া উিচত।  সই 
জেন  আিম অেনক িদন  থেক বেল আসিছ বাংলােদেশ ি  রীয় পাল ােম  চালু করেত 
যােত সুশীল সমাজ  দশপিরচালনায় সরাসির অংশ িনেত পাের। 

 পিরব ারতে  র িববত  ন ঃ   সািনয়া গা ী এবং রা ল গা ীেক  ধ ুগা ী বেল গালাগাল 
 দওয়াটা আজকাল মড  ািন  ভারেতর  লেট  ফ াশন।  সািনয়া গা ী ইটািলয়ান এবং 
 ী ান-তাই িহ ু িবেরািধ-ইত ািদ কুৎসা  চারও অব াহত।  পিরবারতে র আিমও 
িব ে । িক   েটা ব াপার  খয়াল রাখেত হেব 

  (১) পৃিথবীর  ায় সবেদেশর গণতে  িকছু পিরবােরর  ভাব আেছ। আেমিরকা এবং 
বেৃটেনও আেছ। এটা আসেলই রাজত  থেক গণতে র িববত েনর ধােপ এেসেছ। যা 
আে  আে  চেল যােব। িক  এর িববত নটাও আমােদর  দখেত হেব। ২০০৪ সােল 
 সািনয়া গা ী িক   ধানম ীর পদ মনেমাহনেক িদেয় িনেজ পািট র  চয়ারম ান হেয়েছন। 
৩০ বছর আেগ এটা ভাবা  যত না ইি রা গা ী,  িনেজ  ধানম ীর পদ  ছের  দেশর 
খ াতনামা  কান অথ নীিতিবদেক  ধানম ী করেছন-কারন  দশ চালােত  সই  যাগ তম। 
এটা বাংলােদেশও ভাবা যায় না,  শখ হািসনা মহ দ ইউনুসেক  যেচ  ধান ম ী 
করেছন।  বরং ইউনুস রাজনীিতেত নামেবন  েনই  শখ হািসনার ১০৫ িডি   র উেঠ 
সুদেখার বেল ইউনুস িবেরািধ ডায়ােলাগ মারেত থােকন। 

 এটাই িক  বদলাত।  ভাটারেদর লািথ  িতন-বার  খেলই বাংলােদেশর  ন ীরা িনেজেদর 
 বঁেচ থাকার জেন  বাধ  হেতন পািট েত  দেশর কিৃত স ানেদর িনেয় আসেত। তেব তার 
জেন  ি  রীয় পাল ােম  বাংলােদেশ আেগ দরকার। 
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(২) ভারেত  যসব  নতারা  সািনয়া গা ীর িবেরািধতা করেছন তােদর চির টাই বা িক? 

     সািনয়া গা ী  যভােব  ধানম ী  িফিরেয় িদেয়েছন-একবার না,  বার, ভারেতর  কান 
রাজৈনিতক  নতা  সটা কের  দিখেয়েছন?  রাজনীিতিবদ মুেখ িক বলেলা বা তার 
জাত,ধম  ,  দশ, পিরবার িদেয়  বাঝা যায় না। ব াবসায়ী  যমন  চনা যায় টাকায়,  লখক 
 লখায়,  তমন রাজনীিতিবদ  চনা যায়  মতার সােথ  স েক  ।  ধানম ী হওয়ার জেন  
আদবানী বনাম বাজেপয়ীর  খেয়ােখয়ী িক আমরা জািন না? আর  যসব িবেজিপর  নতা 
 সািনয়া গা ীর সমােলাচনা করেছন, তারা  ধানম ী  দূেরর কথা একটা এম িপ িসেটর 
জেন  পাগল!  কাশ কারােতর কথা  ছেড়ই িদলাম। উিনত, িনেজর  মতা বাড়ােনার 
জেন , ভারত বেষ  র চূড়া   িত করেতও রাজী আেছন। অথচ  সািনয়া গা ী, িবচ ন 
 লােকর হােতই ভারেতর  ধানম ী   ছেড়েছন-যার পরামশ   গাটা পৃিথবী িনে । 

  সািনয়া গা ী কংে েসর হাল ধরার পর, কংে েসর পারফম  া টা িক এরা  দখেছন? এরা 
িক  দখেত পাে ন না, কংে েসর  গাি     িল আে  আে   সািনয়া গা ী পির ার 
কেরেছন  বশ িবচ নতার সােথ?  এবং এই মু েত  কংে স িবেজিপর  চেয় অেনক  বশী 
িডিসি ই । এই িডিসি নটা রাজ ােন কংে সেক িজিতেয়েছ। িবেজিপর  যখান িব ু  
পাথ ী িছল ৬৯, কংে েস িছল  টী কেয়ক। মধ  েদেশ হারেলও রা ল গা ী অেনক নতুন 
মুখ পািট েত এেনেছন।  মা া কথা কংে স ত ন  জে র কােছ সব সময়  পঁৗছােনার 
 চ া করেছ। কং েস তাও রা ল গা ী,  জ ািতরািদত  িসি য়ার মতন নতুন মুখ আেছ। 
তারা আবার আেরা নতুন  জ েক তুেল আনেছন। অন ান  পািট েত সব বািতল বুেড়ােদর 
দল। 

 অ থ  াৎ এই ম ু  ে ত   কংে েসর  া ক াড   চার িট- 

   -ইস ু িভি ক রাজনীিত- বেলম অনুযায়ী সলু উশন 

 --উ  েরর আ জ  ািতক খ ািত স    পশাদারেদর িদেয় রা  পিরচালনা 

 - সািনয়া গা ীর  নতৃে , পািট র সংগঠেন িডিসি ন 

 -রা ল গা ীর  নতৃে  ত ন  জে র আশা আকা ার কাছাকািছ  পঁৗছােনা 

   এবং এর  কানিটই কংে েসর অবদান না। গণতাি ক িববত েনর পেথই এটা এেস 
 গেছ। কংে েস সবার আেগ এেসেছ কারন তারা মধ মপ ী হওয়াই অেনক  বশী 
  ি বল। এ েলা বািক সব পািট েতই আসেব। সব  দেশই আসেব। িক  তারও আেগ 
গণত েক সুেযাগ িদেত হেব। 

 িব ঃ আিম বাংলােদেশর রাজনীিত িকছু  রফােরে র জেন  িনেয় আসলাম। 
কারন  গণতে র িববত ন বুঝেত তুলনাম ূলক আেলাচনা খুবই দরকার। 
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