ভভাঙ্গড় আননভালননঃ জমম, গণতন্ত্র ও লড়ভাইনয়ের ভমবিষষ্যত
প্রততীপ নভাগ

ভভাঙ্গড় আননভালন – কতী , ককন , সস চ নভা ককভাথভায়ে ?
ভভারত সরকভানরর ‘নবিরত্ন’ সসংসভা পভাওয়েভার মগ্রিড কনপরভানরশন অফ ইমন্ডিয়েভা (মপমজমসআইএল) এর প্রনয়েভাজন
মছিল ৪০০/২২০ মকনলভানভভাল্ট মবিদদ ষ্যনতর লভাইন ও তভার জনষ্য পভাওয়েভার সভাবি কস্টেশন বিসভাননভার। এই কভারনণ কমভাট
১৩ একর জমমর দরকভার মছিল মপমজমসআইএল -এর। বিলভা হনয়েমছিল, ঐ সভাবিকস্টেশন কথনক আটটভা অন্তমদরখতী এবিসং
আটটভা বিমহমদরখতী লভাইন যভানবি, এবিসং লভাইনগুনলভার জনষ্য দরকভার অননক খদখুঁমট কপভাখুঁতভার, এবিসং অননক জমম।
২০১৩ সভানল মপমজমসআইএল তভার কভাজ শুরু কনর – ১৩ একর জমমর উপর সভাবি কস্টেশন ততরতীর কভাজ।
এখভান কথনকই সমসষ্যভার সস ত্রপভাত। পমরনবিশ কতটভা মবিপন্ন হনচ, কসটভা কগভাড়ভার কথভা নয়ে। কগভাড়ভার কথভা জমমর
অমধিকভার, এবিসং কসটভা কতীভভানবি লঙ্ঘন করভা হল। মসঙ্গদ র, ননতীগ্রিভাম, দভাদমর সহ ভভারনতর মবিমভন্ন প্রভানন্ত চভাষতীরভা
বিহুজভামতক, কদশতীয়ে বিড় পদখুঁমজ এবিসং মনমরভাণমশনল্পের পদখুঁমজর সভানথর কয সবি জমম দখল হনয়েমছিল, তভার মবিরুনদ
আননভালন কনরমছিল, এবিসং প্রধিভানত ঐ আননভালননর ফনলই, ২০১৩ সভানল নতদন ধিভাখুঁনচর জমম অমধিগ্রিহণ আইন
(The Right To Fair Compensation and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation
and Resettlement Act, 2013)

পভাশ হয়ে। মকন্তু কসই আইননর প্রনয়েভাগপদমত মবিষয়েক মনয়েমগুনলভা

কগনজটভদক্ত হনত হনত ২০১৪-র কগভাড়ভা হনয়ে যভায়ে। আর পমশ্চিমবিনঙ্গর সরকভানরর সহনযভামগতভায়ে, ততণমস ল
কসংনগ্রিনসর কনতভা তথভা ভভাঙ্গড় এলভাকভার বিত হত্তম গুন্ডিভাবিভামহনতীর মভাতব্বর, আরভাবিদ ল ইসলভানমর মভামফয়েভানদর সমক্রিয়ে
অসংশগ্রিহনণর মভাধিষ্যনম, ঐ জমম দখল হয়ে ২০১৩-র কশষ কথনক, পদনরভাননভা আইননর সভাহভানযষ্য, কয আইননর মবিরুনদ
মসঙ্গদ র, ননতীগ্রিভাম, লভালগনড় কতষক –আমদবিভাসতী আননভালন হনয়েমছিল। ভভাঙ্গনড়র মভানদষ প্রধিভানত কতমষজতীবিতী ও
মৎসষ্যজতীবিতী । ভভাঙ্গনড়র জমম অতষ্যন্ত উবিরর - মতন ও চভার ফসমল। তভানদর অনননক অমনচদ ক মছিল, এবিসং আনরভা
অনননক মবিষয়েটভা সম্পনকরনক স্পষ্টভভানবি ওয়েভামকবিহভাল মছিল নভা। তভানদর কভাউনক বিনদনকর ডগভায়ে সই করনত বিভাধিষ্য
করভা হয়ে, কভাউনক বিলভা হয়ে, কস টভাকভা নভা মননলও জমম দখল হনবি, টভাকভাটভা জমভা পড়নবি মরজভাভর বিষ্যভানঙ। সভাবি
কস্টেশননর জনষ্য কয জমম অমধিগ্রিহণ করভা হল তভানত মছিল ওয়েভাকফ কবিভানডরর জমমও। কসটভা ককভান আইনন দখল
করভা হনয়েনছি তভা আজও অজভানভা। সসংবিহন লভাইননর জনষ্য এ জমমর প্রনয়েভাজন বিনল অমধিগ্রিহণ করভা হয়ে, তভা
হনয়েমছিল কটমলগ্রিভাফ আইন অনদ যভায়েতী। এই আইনমট ১৮২৮ সভানলর আইন, এবিসং ২০০৩ এবিসং ২০০৬ সভানল মকছিদ
সসংনশভাধিননর পরও এটভা কতষক মবিনরভাধিতী।
পভাওয়েভার মগ্রিড সভাবি কস্টেশনন মভামট কফলভার মঠিকভা কথনক মবিদদ ষ্যনতর সসংবিহন লভাইননর খদখুঁমট কপভাখুঁতভা এবিসং
ক্ষমতপস রনণর পমরমভাণ মনধিরভারণ, কচক মবিমল করভা, সবি মকছিদ র দভাময়েত্ব মছিল ঐ এক এবিসং অমদ্বিততীয়ে আরভাবিদ ল
ইসলভানমর। তভার কভানজ মদত কদওয়েভার জনষ্য ছিভায়েভাসঙ্গতী মছিল সভানতীয়ে পদ মলশ প্রশভাসন। তভারপর ২০১৩-র মডনসম্বর

মভানস সভানতীয়ে কপভানলরহভাট ২ নসং পঞভানয়েত (যভার প্রধিভান আরভাবিদ নলর সদ নযভাগষ্য পদত্র হভামকমদল) কথনক কনভামটশ কদওয়েভা
হয়ে মবিমডও অমফস কথনক কচক কনওয়েভার জনষ্য। চভানপ পনড় ককউ ককউ কচক মননলও, আরভাবিদ নলর অতষ্যভাচভারই মছিল
তভার মস ল কভারণ। বিভাস্তবি সম্মমত তভানদর মছিল নভা। আর বিহুমদন ধিনর চলভা আরভাবিদ নলর তভান্ডিবি, কজভার কনর জমম
দখনলর মবিরুনদ পদঞতীভস ত কক্ষভানভর বিমহনঃপ্রকভাশ, এবিসং সভাবি-কস্টেশন কথনক পভানল্ট উচ্চমবিভবিসম্পন্ন পভাওয়েভার মগ্রিড
মনমরভানণর ফনল সমভাবিষ্য ক্ষমতকর প্রভভানবির সসংশয়ে ও আতনঙ এলভাকভার মভানদষ গনড় তদলনলন ‘জমম, জতীমবিকভা,
বিভাস্তুতন্ত্র ও পমরনবিশ রক্ষভা কমমমট’। এরপরই আনস প্রকভাশষ্য লড়ভাই। প্রশভাসননর দরজভায়ে বিভারবিভার কড়ভা কননড়
সভাড়ভা নভা কপনয়ে রভাস্তভা অবিনরভাধি হয়ে। আননভালন গণচমরত্র ধিভারণ করভার সনঙ্গ সনঙ্গ কননম আনস চস ড়ভান্ত দমনপতীড়ন।
এখভানন একটভা মবিষয়ে লক্ষষ্যণতীয়ে। মসঙ্গদ র এবিসং ননতীগ্রিভানমর কক্ষনত্র, যমদও লভালগনড়র কক্ষনত্র নয়ে, বিভামফ্রন
সরকভানরর জমম দখলকভারতী ভস মমকভার মবিরুনদ গণ আননভালন হনল কদখভা মগনয়েমছিল, ঐ সরকভার কখননভা আনলভাচনভা,
কখননভা বিলপ্রনয়েভাগ, এই ভভানবি এমগনয়েমছিল। কসমদন কয আননভালন হনয়েমছিল, তভানক কতীভভানবি কভভানটর বিভানক্সে কঠিলভা
যভায়ে, কসটভা মছিল উগ্রি দমক্ষণপনতী দল ততণমস ল কসংনগ্রিনসর কচষ্টভা। কসমদন কয ককভাননভা কককৌশনল মসমপআই(এম) বিনধি
সনচষ্ট মবিপ্লবিতীরভা কসই ততণমস লতী প্রয়েভাসনকও অনননকই প্রতষ্যক্ষ বিভা পনরভাক্ষভভানবি সমথরন কনরমছিনলন। আমভানদর
বিক্তবিষ্য এই নভা, কয বিভামফ্রন সরকভার জমম দখল কনর ভভাল কভাজ বিভা গণতভামন্ত্রক কভাজ কনরমছিল। আমরভা কসমদনও
আননভালননর সনঙ্গ মছিলভাম, আজও আমছি। মকন্তু আমরভা কসমদনই স্পষ্ট বিনলমছিলভাম, ততণমস ল একমট উগ্রি দমক্ষণপনতী
দল, এবিসং বিভামফ্রননর বিদনল তভারভা ক্ষমতভায়ে এনল উন্নমত কতভা হনবিই নভা, বিরসং খভারভাপই হনবি। ততণমস ল কসংনগ্রিনসর
রভাজনতীমত এক কথভায়ে কমমউমনস্টেমবিনদ্বিষতী। এই মবিনদ্বিষ কথনকই মমতভা বিননষ্যভাপভাধিষ্যভায়ে মবিনজমপর সনঙ্গ মছিনলন এবিসং
২০০২-এর গুজরভাত গণহতষ্যভার সমনয়ে নতীরবি মছিনলন। এনমডএ-র কজভাটসঙ্গতী মহনসনবি মতমন ও তভাখুঁর দল তভানদর
এসইনজড নতীমতর সনঙ্গ যদ ক্ত। তভাখুঁর রভাজননমতক জননকর নভাম মসদভাথর শঙর রভায়ে – বিভামপনতী কমরতী মনধিননর জনষ্য
যভার রভাজ কদখষ্যভাত। ফনল, ভভাঙ্গনড়র আননভালনকভারতীনদর সভানথ ককভাননভা স্তনরই আনলভাচনভা করভা হয়ে মন। শ্রীমমত
বিননষ্যভাপভাধিষ্যভায়ে আনলভাচনভা কথভাটভার অথরই সমবিত কবিভানঝেন নভা।.গণতভামন্ত্রক আননভালননর ককভাননভা সদ নযভাগ মতমন
মদনতই প্রস্তুত নভা। পদমলনশর গুমলনত তভাই প্রভাণ হভারভানলন দদ জন। আহত হনয়েনছি অসসংখষ্য।
জমমর লড়ভাই
২০০৬ সভানলর মনবিরভাচনন সম্পস ণর ভরভাডদমবির পর জমমর আননভালননর কভাখুঁনধি ভর কনর, এবিসং ওই আননভালনন
সহমমমরতভা জভানভামচল যত দল, গণসসংগঠিন, বিদ মদজতীবিতী ও বিষ্যমক্তমভানদ ষ, তভানদর আনক্রিভাশ ভভামঙিনয়ে, ২০১১ সভানল
তদমদলভভানবি কভভানট জয়েতী হল ততণমস ল কসংনগ্রিস। ফনল কগভাড়ভানত মদখষ্যমন্ত্রতী মমতভা বিননষ্যভাপভাধিষ্যভায়েনক একটভা কভক ধিভারণ
করনত হনয়েমছিল, কয সরকভার জমম অমধিগ্রিহণ করনবি নভা, এবিসং মভানদষ নভা চভাইনল জমম কনওয়েভা হনবি নভা। বিভাস্তনবি,
এর মভানন দভাড়ভানলভা আরভাবিদ ল বিভামহনতীর হুমমকর মভাধিষ্যনম মভানদনষর “সম্মমত”। ভভাঙ্গনড়র আননভালনরত গ্রিভামবিভাসতীরভা
বিভারুইপদর এসমডও অমফনস কডপদনটশন মদনয়েনছিন। কনয়েক হভাজভার গ্রিভামবিভাসতী রভাজষ্যপভালনক

কডপদনটশন মদনত

কলকভাতভায়ে জমভানয়েত কনরনছিন। ২৫,০০০ কতষনকর সভাক্ষর সম্বমলত মচমঠি নবিভানন্ন জমভা পনড়নছি। ১৫০ জন কতষক

পভাওয়েভার মগ্রিনডর জনষ্য কজভার কনর জমম ককনড় কনওয়েভার মবিরুনদ এফআইআর কনরনছি। অথচ সরকভার ও
আমলভাতন্ত্র নতীরবি – বিভা মঠিকভভানবি বিলনল, এই কতষকনদর কণ্ঠনক অসতীকভার কনর চনলনছি। মদখষ্যমন্ত্রতী টদইটভানর ও
মবিধিভানসভভায়ে কঘভাষণভা কনরন—মভানদ ষ নভা চভাইনল পভাওয়েভার মগ্রিড হনবি নভা। মকন্তু কভভানজরহভানটর সভাম্প্রমতক সভভায়ে
মতমন অনষ্য সদ নর গভান গভাইনলন। আননভালননর প্রমত যভারভা সসংহমত জভানভানচন, মবিনশষ কনর যভারভা প্রকভাশষ্য সহভায়েতভা
কনরনছি, তভানদর বিলনলন ‘বিমহরভাগত’ – মঠিক কয কথভা আনগও কশভানভা মগনয়েনছি অনষ্যভানষ্য শভাসকনদর মদ নখ। মদখষ্যমন্ত্রতী
আনরভা বিনলনছিন, আননভালনন মদত মদনচ জমম মভামফয়েভা, আননভালননর জনষ্য টভাকভা আসনছি কভননজদনয়েলভা কথনক।
আসদ ন, একটদ খদমটনয়ে কদখভা যভাক জমমর প্রসঙ্গটভা। ১৯৯১ সভালনক ভভারনত নয়েভা-উদভারবিভাদতী ধিভাখুঁনচর ধিনতনন্ত্রর
সস চনভা মহনসনবি ধিরনল, তখন কথনক কয ২৬ বিছির ককনটনছি, তভানত আমরভা কনয়েকমট তবিমশষ্টষ্য কদখনত পভাই। মরনয়েল
এনস্টেনটর নভানম ফভাটকভা, অথরভাৎ জমম ও আবিভাসন মনমরভাণ কথনক মদনভাফভা কভামভাননভা, মবিপদল ভভানবি কবিনড়নছি। কসই
সনঙ্গ শহুনর উচ্চমবিত্ত-উচ্চ মধিষ্যমবিত্ত স্তনরর মভানদ নষর অবিভাধি বিষ্যভামপ্তি ঘনটনছি। এনদর চভাই হভাজভার রকম মবিলভাস –
তভাই বিড় বিড় শমপসং মল, দভামতী আবিভাসন, মবিলভাসবিহুল মরসটর এনকর পর এক গনড় উনঠিনছি। এনদর মনধিষ্য আনছি
শহর কথনক সল্পে দস রনত্ব ভভাঙ্গড়-রভাজভারহভানট তবিমদক মভনলজ। এই তবিমদক মভনলজ অবিশষ্যই জমম মভামফয়েভানদর
মদনত ততরতী। কসই জমম দখনলর কভামরগরনদর নভাম আরভাবিদ ল ও মভামট গফফর। আরভাবিদ ল বিভামহনতীর তভান্ডিনবি
তবিমদক মভনলজ মনমরভানণর জনষ্য জমম দখলনক ককন্দ্র কনর মহসংসভায়ে প্রভাণ হভারভায়ে এক মনরতীহ যদ বিক। মদখষ্যমন্ত্রতী মকন্তু
কসমদন ককভাননভা জমম মভামফয়েভার মননভা কনরন মন। বিস্তুত, ২০১১ সভাল কথনক এ রভানজষ্য ক্ষমতভাসতীন কতভা ততণমস ল
কসংনগ্রিস। জমম মননয়ে রভানজষ্যর বিহু জভায়েগভায়ে জমম মভামফয়েভানদর দভাপট, মনমরভাণকভানযর মসমন্ডিনকটনদর কয দভাপট, তভার
সনঙ্গ জমড়নয়ে আনছি ততণমস ল কসংনগ্রিনসর বিড়-কমজ-কছিভানটভা কনতভানদর নভাম।
মসঙ্গদ র-ননতীগ্রিভাম পনবির তখনকভার মবিনরভাধিতী দলননত্রতীর ভস মমকভায়ে আজনকর মদখষ্যমন্ত্রতী বিভারবিভার ১৮৯৪-এর
ঔপমননবিমশক জমম অমধিগ্রিহণ আইন বিভামতনলর দভাবিতী জভামননয়েমছিনলন। অথচ, ২০১৩ সভানল নতদন জমম আইন
ভভারনতর সসংসনদ পভাশ হনয়ে যভাওয়েভার পর, তভার কগনজট কনভামটমফনকশননর (১ জষ্যভানদ য়েভামর ২০১৪) মঠিক আনগর
মদন, চদমপসভানড় কসই ১৮৯৪-এর কদখষ্যভাত আইন কমভাতভানবিক ভভাঙ্গনড়র জমম অমধিগ্রিহণ করভা হল। এই নভা হনল
সততভার প্রততীক !
আসনল ভভারনত নয়েভা-উদভারবিভানদর পদখুঁমজ সঞয়েননর ও মদনভাফভার এক বিড় কক্ষত্র হল জমম। জমমর মভাধিষ্যনম এক
নতদন প্রজনন্মের পদখুঁমজপমত ততমর হনচ। ভভাঙ্গনড়র সবিনচনয়ে বিড় প্রনমভাটভার আজ ততণমস ল কনতভা কভাইজভানরর বিভাবিভা
কমবির আহমদ। ভভাঙ্গনড়র বিড় মভামট বিষ্যবিসভায়েতী আরভাবিদ নলর ভভাই। তভাই জমম কনওয়েভা মনছিক উন্নয়েননর নভানম হনলও,
তভার মপছিনন একটভা কশ্রেণতীগত রভাজনতীমত থভানক। সসংসভারবিভাদতীরভা যখন ক্ষমতভায়ে যভায়ে , তভারভা কয সরকভার গনড় তভার
মনধিষ্য একটভা সমবিনরভাধি থভানক – মদনখ কমহনততী মভানদ নষর কথভা, মকন্তু সরকভানর থভাকভার যদ মক্তনতই শভাসক কশ্রেণতীর
সভাথর রক্ষভা। মকন্তু, ককভাননভা দমক্ষণপনতী দল ক্ষমতভাসতীন হনল কসই দ্বিন্দ্ব থভানক নভা। সভাবিরজনতীন কভভাটভামধিকভার থভাকনল
“মভানদ ষ”, “জনগণ”, এ সবি শব্দ উচ্চভামরত হনত পভানর, মকন্তু তভার কবিশতী মকছিদ নয়ে। ততণমস ল কসংনগ্রিস ক্ষমতভায়ে
আসভার পর কথনক কসটভা পনদ পনদ প্রমভাণ কনর চনলনছি।

গণতন্ত্র ও তত ণমস ল
গণতভামন্ত্রক আননভালন মভানন কতী? গণতন্ত্র মভাননই বিভা কতী? ততণমস ল কনত্রতী তথভা মদখষ্যমন্ত্রতী মনন কনরন, তভাখুঁর দল
কভভানট মজনত কগনল পরবিতরতী দশ বিছির সকলনক চদপ কনর বিনস থভাকনত হনবি। ককভাননভা সভামভামজক প্রসঙ্গ মননয়ে
ককউ ককভাননভা কথভা বিলনল তভাখুঁর কনয়েকটভা বিভাছিভাই করভা মবিনশষণ আনছি – মভাওবিভাদতী, মস মপ আই(এম), বিমহরভাগত,
ইতষ্যভামদ। গণতভামন্ত্রক আননভালনন ককউ বিমহরভাগত নভা। কমধিভা পভাটকভারনক যখন বিমহরভাগত মহনসনবি কদখভানত কচনয়ে
মবিনয়ে ককভাঙিভাররভা কদযর কথভা বিনলমছিনলন, আমরভা প্রমতবিভানদ মদখর হনয়েমছিলভাম। আজ তনবি ককন শমমরষভা কচকৌধিদ রতী,
প্রদতীপ মসসং ঠিভাকদর, কদশল কদবিনভাথ, শঙর দভাসরভা বিমহরভাগত হনবিন?
গণতন্ত্র মভানন আলভাপ-আনলভাচনভার মভাধিষ্যনম সমভাধিভান-সস ত্র মনধিরভারণ। এমন মক, বিভামফ্রননর মনধিষ্য, মসমপআই(এম)
বিষ্যততীত অনষ্য দলরভা এ মবিষনয়ে অবিমহত মছিনলন, তভাই কসই জমভানভায়ে জমম আননভালননর পমরনপ্রমক্ষনত ফরওয়েভাডর
ব্লক কনতভা প্রয়েভাত অনশভাক কঘভাষ কচষ্টভা কনরমছিনলন আনলভাচনভা কযন হয়ে। ততণমস ল কনত্রতী আজ ককভাননভারকম
আনলভাচনভার মবিনরভাধিতী। ভভাঙ্গনড় চনলনছি পদমলশ আর চমট-পদমলনশর গুমল, আরভাবিদ ল-সবিষ্যসভাচতী বিভামহনতীর তভান্ডিবি। এক
সমনয়ে টভাডভা-কপভাটভার মবিনরভাধিতী মদখষ্যমন্ত্রতী (মনন পনড় কভানরভা, অমভননতভা সঞয়ে দনত্তর ঘটনভানত তভাখুঁর বিক্তবিষ্য) ক্ষমতভায়ে
আসভার পর কথনক ইউএমপএ-র প্রবিল অনদ রভাগতী। তভাই কতভা ছিত্রধির মভাহভানতভার মভামলভা নতদন সরকভারও চভামলনয়ে
মননয়ে যভায়ে ও তভাখুঁর কমঠিন সভাজভা কঘভামষত হয়ে। তভাই কতভা ভভাঙ্গনড় এনকর পর এক মভানদ নষর মবিরুনদ ইউএমপএ,
এমমপও সহ মবিমভন্ন আইন প্রনয়েভাগ হয়ে, কয আইনগুনলভা কদনশর কখনট খভাওয়েভা মভানদ নষর ওপর রভাষতীয়ে সন্ত্রভাসবিভানদর
নভামভান্তর।
রভানষর সভামভামজক কতরবিষ্য হওয়েভা উমচত নভাগমরকনদর সভাসষ্য, মশক্ষভা, বিভাসসভান, চভাকমর বিভা জতীমবিকভা মনমশ্চিত করভা।
তভার বিদনল, এসবি কভাজ কথনক হভাত গুমটনয়ে, নভানভা পদনক্ষনপর মভাধিষ্যনম জনগনণর সম্পমত্ত, কযমন বিষ্যভাঙ, বিতীমভা,
মবিদদ ষ্যৎ, হভাসপভাতভাল প্রভতমত জনলর দনর কবিসরকভারতী মভামলকভানভায়ে হস্তভান্তমরত করভা হনয়েনছি। কবিসরকভারতী বিড়-মভাঝেভামর
পদখুঁমজর মদনভাফভা বিভাড়ভাননভার জনষ্য এই পদনক্ষপগুনলভা র পভাশভাপভামশ চনলনছি পভামরবিভামরক ও সভামভামজক জতীবিন সদ সভভানবি
কভাটভাননভার পথ বিন্ধ করভা, মভানদনষর দতীঘরমদননর অমজরত সভামভামজক ও গণতভামন্ত্রক অমধিকভারগুনলভা ধসংস করভা। আজ
ভভাঙ্গনড় ইউএমপএ, কভাল কলকভাতভায়ে মমমছিনলর উপর মননষধিভাজভা, পরশু পভাবিরতষ্য এলভাকভায়ে ইনভারননট বিন্ধ, তভানত
কসখভাননর কছিনল কমনয়েরভা কনলনজ ভমতর হওয়েভার জনষ্য আনবিদন করনত নভা পভারনল কতীই বিভা এনস কগল? ওরভা কতভা
ততণমস লনক কভভাট কদয়ে মন। এর পরও এক তকমভা কদওয়েভা হনচ ‘মভাওবিভাদতী’, ‘বিমহরভাগত’, ‘কদশনদভাহতী’, ‘সন্ত্রভাসবিভাদতী’
ইতষ্যভামদ। অথরভাৎ, গণতভামন্ত্রক অমধিকভার ধসংস করভানকই বিলভা হনচ গণতন্ত্র। আমভানদর বিদ নঝে মননত হনবি, ‘সভাধিতীনতভা
সবি সমনয়েই মবিনরভাধিতী মত প্রকভাশকভারতীনদর সভাধিতীনতভা। ... যমদ ‘সভাধিতীনতভা’
তভাহনল রভাজননমতক সভাধিতীনতভা কভনঙ্গ পনড়’। (করভাজভা লদ নক্সেমবিদ গর)।
মপমজমসআইএল ও মবিদদ ষ্যৎ কক্ষত্র

পমরণত হয়ে ‘মবিনশষ সদ মবিধিভানত’,

১৯৮৯ সভানল ততরতী হওয়েভা নবিরত্ন মপমজমসআইএল একমট রভাষভায়েত্ত্ব সসংসভা। এনদর কভাজ হল উচ্চমবিভবিসম্পন্ন
মবিদদ ষ্যৎ সসংবিহন করভা। নভানম রভাষভায়েত্ত্ব হনলও, মবিশভায়েন-কবিসরকভারতীকরনণর এই জমভানভানত এটভা স্টেক এক্সেনচনঞ
নমথভদক্ত। বিতরমভানন এর সম্পমত্ত প্রভায়ে ২৮ মবিমলয়েন মভামকরন ডলভার, বিভা এক লভাখ আমশ হভাজভার ককভামট টভাকভা। এই
সসংসভার কশয়েভার কহভালভারনদর মনধিষ্য আনছি বিড় বিড় কবিসরকভারতী বিষ্যভাঙ ও আথর সসংসভা, কযমন আইমসআইমসআই
প্রুনডমন্সিয়েভাল, এইচমডএফমস ইকদষ্যইমট ফভান্ডি, বিভা টনরন, কজমপ প্রভতমত। সদ তরভাসং এই তথভাকমথত রভাষভায়েত্ত সসংসভার
প্রধিভান কভাজ মননজর বিড় বিড় মদনভাফভানখভার কশয়েভারনহভালভারনদর সভানথর কদশ কজভাড়ভা তভার মবিস্তভার, মবিদদ ষ্যৎ সসংবিহনন
একনচমটয়েভা অমধিকভার, এবিসং সভাধিভারণ মভানদ নষর সভাথর নয়ে, মদনভাফভানকই প্রভাধিভানষ্য কদওয়েভা।
এইখভানন চনল আনস ককন্দ্রতীয়ে এবিসং অনপক্ষভাকতত প্রভামন্তক পদখুঁমজর রফভার গল্পে। মপমজমসআইএল কভাজ করনবি,
পভাওয়েভার মগ্রিড বিসভানবিই। কসটভা আসনল বিহুমদন আনগ কথনক মঠিক করভা। মকন্তু তভানদর ওনয়েবিসভাইনট নভাম কদওয়েভা
মছিল রভাজভারহভানটর। কসটভা কয কতীভভানবি ভভাঙ্গনড়র খভামভারআইট গ্রিভানম চনল কগল তভা মননয়ে মপমজমসআইএল আর
“মভা-মভামট-মভানদষ”-এর সরকভার, দদ জননই চদপ । আসনল রভাজভারহভানট জমমর আকভাশনছিভায়েভা মস লষ্য। ওখভানন পভাওয়েভার
মগ্রিড বিসনল একমদনক মপমজমসআইএলনক কবিশতী টভাকভা কখসভারত গুননত হনবি, আর অনষ্যমদনক একবিভার পভাওয়েভার
মগ্রিড বিসনল বিভা বিসভা মনমশ্চিত হনয়ে কগনলই, ওখভানকভার জমমর দভাম বিভাড়ভা বিন্ধ হনবি, এমন মক পড়নত থভাকনবি।
মসমন্ডিনকট বিভামহনতীর মবিপদল মদনভাফভায়ে টভান পড়নবি তভাহনল।
মদখষ্যমন্ত্রতী বিভানরবিভানর বিনলনছিন, ভভাঙ্গড় ও সমন্নমহত অঞনল ‘কলভা-কভভানল্টজ’ দস র হনবি এই পভাওয়েভার মগ্রিড সভাবি
কস্টেশন সভাপন হনল। মতমন সম্পস ণর মমথষ্যভার কবিসভামত করনছিন। ‘কলভা-কভভানল্টজ’ দস র করভার জনষ্য দরকভার টভান্সিফমরভার
বিসভাননভা, এবিসং টভান্সিফমরভার ও সসংবিহনকভারতী তভানরর রক্ষণভানবিক্ষণ। ইমতমনধিষ্যই পমশ্চিমবিঙ্গ মবিদদ ষ্যৎ পষরদনক মতন
ভভানগ মবিভক্ত কনর, সসংবিহননর কভাজ সস্তভায়ে করভার জনষ্য কখভালভা হনয়েনছি ওনয়েস্টেনবিঙ্গল কস্টেট ইনলকমটমসমট
মডমস্ট্রিমবিউশন ককভাম্পভানতী মলমমনটড। এনত সভায়েতী কমরতী মননয়েভাগ বিন্ধ, কমরতীর সসংখষ্যভা অপ্রতদল। মঠিকভা কমরতীনদর মদনয়েই
কভাজ চনল প্রধিভানত। কবিভাঝেভাই যভানচ, গ্রিভাম বিভাসংলভার মভানদ ষনক মবিদদ ষ্যৎ সরবিরভাহ করনত আসনল এই সরকভার
কতটদকদ উৎসভাহতী।
মপমজমসআইএল-এর কভাজ সম্পনকর আনরভা মকছিদ কথভা বিলভা দরকভার।
১। তভানদর মননজনদর ওনয়েবিসভাইনট তভারভা মলনখনছি, সচতভার সনঙ্গ সভানতীয়ে মভানদ নষর সমক্রিয়ে অসংশগ্রিহনণর মভাধিষ্যনম
তভারভা তভানদর প্রকল্পেনক বিভাস্তবিভাময়েত করনবি। কযখভানন গত বিছির ননভম্বর কথনক কখভালভাখদমল মবিনরভামধিতভার পথ
ধিনরনছিন মভানদষ, কসখভানন তভারভা ককন মদ্বিততীয়েবিভার ভভাবিনত, আনলভাচনভায়ে বিসনত রভাজতী হল নভা ককন? মবিনভা শনতর
যভারভা কভাগনজ সই কনর তভারভাই ককবিল সভানতীয়ে মভানদ ষ, আর প্রমতবিভাদ করনলই বিদ মঝে হয়ে সন্ত্রভাসবিভাদতী নভা হনল
বিমহরভাগত?
২। কতষকরভা অনননকই বিনলনছিন, তভানদর শভাসকদনলর পভামটর অমফনস মননয়ে মগনয়ে বিনদনকর ডগভায়ে ভয়ে কদমখনয়ে
স্টেষ্যভাম্প কপপভানর সই করনত বিভাধিষ্য করভা হয়ে। এ মননয়ে কভামশপদর থভানভানত একভামধিক অমভনযভাগও করভা হনয়েনছি।

রভাজষ্য সরকভার নভা হয়ে নতীরবি। মকন্তু মপমজমসআইএল কতত রপক্ষও মক এই গুন্ডিভাগদরতীর সনঙ্গ জমড়নয়ে পনড়মন, যখন
কতষকনদর এই অমভনযভাগ এবিসং টভাকভা মফমরনয়ে মদনত চভাওয়েভানক কতভায়েভাকভা নভা কনর তভারভা কভাজ চভামলনয়ে যভানচ?
৩। মপমজমসআইএল একমট রভাষভায়েত্ত্ব সসংসভা। তভার কণরধিভাররভা কতীভভানবি আইন ভভাঙ্গভার সনঙ্গ থভানক? অথচ, সভাবি
কস্টেশনমটর জনষ্য কয কতমষজমম জবিরদখল হনয়েনছি, www.banglarbhumi.gov.in ওনয়েবিসভাইনট কসই জমমনক
এখনও উবিরর কতমষজমম মহনসনবিই কদখভাননভা আনছি। জমমর চমরত্র কযখভানন তভাই, কসখভানন ঐ জমমর উপর ককভাননভা
প্রকল্পে কতীভভানবি শুরু হল? জমম আইন ভভাঙ্গভার দভায়ে মক মকছিদ টভা মপমজমসআইএল-এর নয়ে?
৪। জমম অমধিগ্রিহনণর আনগ নতদন আইন অনদ যভায়েতী গ্রিভামসভভা, জনশুনভামন, সভামভামজক ও পমরনবিশগত প্রভভাবি
সমতীক্ষভা, খভাদষ্যমনরভাপত্তভা, মবিমভন্ন মবিষয়ে কদখভার পরই অমধিগ্রিহনণর কথভা বিনলনছি। এ সবি মকছিদ হয়ে মন কজননও
মপমজমসআইএল চদপ। কদখভাই যভানচ, আইন লঙ্ঘনন এই রভাষভায়েত্ত্ব সসংসভার সহমত রনয়েনছি।
পমরনবিশ ও মবিজভাননর প্রসঙ্গ
আমরভা পমরনবিশ সসংক্রিভান্ত মবিতনকর কবিশতীদস র যভাবি নভা, এবিসং তভার প্রথম ও প্রধিভান কভারণ হল, এই আননভালন
সবিভার আনগ জমম রক্ষভার ও গণতনন্ত্রর লড়ভাই। মবিষয়েটভা এমন নভা, কয পভাওয়েভার মগ্রিড পমরনবিনশর ক্ষমত নভা
করনলই আমরভা কসটভার মনমরভাণ কমনন মনতভাম। আমরভা কয এই লড়ভাইনয়ের সঙ্গতী, তভার কভারণ এলভাকভার মভানদ ষ জমম
মফনর চভাইনছিন।
মকন্তু তভারপরও মকছিদ কথভা কথনক যভায়ে। রভাজষ্য সরকভার এবিসং মপমজমসআইএল বিভারবিভার বিনল যভানচ,
উচ্চমবিভবিসম্পন্ন মবিদদ ষ্যৎ সসংবিহন লভাইনন ককভাননভা ক্ষমত হয়ে নভা। অথচ ‘এই সময়ে’ পমত্রকভানত ২৯ মডনসম্বর ২০১৬,
মপমজমসআইএল এক মবিজভাপনন জভামননয়েনছি, তভানর মবিদদ ষ্যৎ সসংনযভাগ হওয়েভার পর টভান্সিমমশন লভাইননর তলভায়ে ও
পভানশ ককভাননভা ধিভাতবি পদভাথর মননয়ে কগনল, বিভাখুঁশ পদতনল বিভা বিভামড় করনল ককভানও দদ ঘরটনভার জনষ্য কততরপক্ষ দভায়েতী নয়ে।
তভাহনল মভানদ ষ চভাষ করনবি ককভাথভায়ে? একটভা নমদনভা মদনয়ে কবিভাঝেভাননভা যভাক কতটভা ক্ষমত হনবি। ৪০০/২২০ ককমভ
মবিদদ ষ্যৎ লভাইননর দদ মট খদখুঁমটর মনধিষ্য বিষ্যবিধিভান ২৫ কথনক ৩০ মমটভার। টভান্সিমমশন লভাইননর মধিষ্যবিতরতী মবিনদ কথনক
দদ মদনক ২৬ x ২ = ৫২ মমটভার জভায়েগভায়ে ককভাননভারকম কভাজ করভা যভানবি নভা। কমভাটভামদমটভভানবি দদ মট খদখুঁমটর মনধিষ্য গনড়
১২৫০ কথনক ১৫০০ বিগরমমটভার জমমনত চভাষ-আবিভাদ, বিভামড়ঘর কতভালভা, মকছিদ ই করভা যভানবি নভা। ১৬মট সসংবিহন
লভাইননর ফনল মক মবিপদল জমম নষ্ট হনবি, এবিসং চভানষর কক্ষনত্র ঝেদমক বিভাড়নবি, কস মবিষয়েটভা ভভাবিভার মত।
পভাঞভানবি রভাজভাসভামমস মবিধিভানসভভা ককনন্দ্রর অন্তগরত ৩মট গ্রিভানম হভাইনটনশন তভানরর মবিদদ ষ্যৎ ঝেলকভামননত প্রভায়ে ৩০০
একর গম পদনড় ছিভাই হনয়ে যভায়ে। এর কভারণ মহনসনবি মচমহ্নিত হনয়েনছি পভাওয়েভার সভাবিনস্টেশনন শটরসভামকরট। প্রভায়ে এক
ককভামট টভাকভার ফসনলর ক্ষমত হনয়েনছি। কবিভাঝেভা যভায়ে , উচ্চমবিভবিসম্পন্ন মবিদদ ষ্যনতর মনধিষ্য মবিপদ এনকবিভানর কনই তভা
নয়ে। (তথষ্যসসত্র—টভাইমস অফ ইমন্ডিয়েভা, ২৩ এমপ্রল)।
আর একটভা কথভা কবিভাঝেভা জরুরতী। মবিজভানসম্মতভভানবি চলভার কথভা যমদ ওনঠি, তভাহনল আমভানদর কবিভাঝেভা দরকভার,
মবিদদ ষ্যৎ উৎপভাদন কতীভভানবি করবি, ককন করবি? প্রথম কথভা, কয়েলভা বিষ্যবিহভার, মঠিক মনউমক্লিয়েভার শমক্ত বিষ্যবিহভানরর

মতই, বিজরনতীয়ে। মবিশ-উষভায়েন বিভা কগভাবিভাল ওয়েভামমরসং কমভানত হনল চভাই অনষ্যভানষ্য পদমতনত মবিদদ ষ্যৎ উৎপভাদন। মকন্তু
কমভাদতীর কমক ইন ইমন্ডিয়েভার মমরভাথর হল ভভারততীয়ে বিড় পদখুঁমজর এবিসং আন্তজরভামতক পদখুঁমজর হভানত পমরনষবিভা বিষ্যবিসভাটভা
তদনল কদওয়েভা। কগকৌতম আদভামন কস্টেট বিষ্যভানঙর সভাহভানযষ্য অনস্ট্রিমলয়েভা কথনক কয়েলভা মকননবি। পভাওয়েভার কসক্টর যমদ
কমক ইন ইমন্ডিয়েভানত নভা কঢভানক, তনবি তভার মদনভাফভা হনবি কতীভভানবি? মদ্বিততীয়েত, পভাওয়েভার মগ্রিড ককন? আমরভা জভামন,
কনয়েক বিছির আনগ, নদরভান মগ্রিনড কগভালনযভানগর ফনল কতগুনলভা রভানজষ্য একই সনঙ্গ হভাহভাকভার কদখভা মদনয়েমছিল।
মকন্তু তবিদ ও ককন্দ্রতীভস ত মগ্রিড চভাই, যভানত বিড় পদখুঁমজ সভারভা কদনশ সরবিরভাহ কনর, এমনমক কগভাটভা সভাকর-এলভাকভানত
সরবিরভাহ কনর,আর মদনভাফভা কভামভানত পভানর। অথচ, নভানভা অজদহভানত মবিদদ ষ্যনতর দভাম বিভামড়নয়ে নভামভশভাস উনঠিনছি
সভাধিভারণ মভানদ নষর।
রভাজননমতক লড়ভাই দতীঘর, চভাই যদ ক্ত ফ্রন এবিসং সভাধিতীনতভা
ককন্দ্র এবিসং রভাজষ্য, দদ ’জভায়েগভানতই প্রবিল দমক্ষণপনতী শমক্ত আজ ক্ষমতভাসতীন। তভারভা পদখুঁমজর সভানথর কযমন লড়নছি,
কতমমন লড়নছি কমহনততী মভানদ ষনক মবিভক্ত, মবিমচন্ন করনত। তভাই সভাম্প্রদভাময়েকতভাবিভাদ মবিনরভাধিতী লড়ভাই আর কশ্রেণতী
সসংগ্রিভাম দদ মট পরস্পর-মবিমচন্ন লড়ভাই নয়ে, বিরসং একটভার সনঙ্গ আনরকটভা মনমবিড়ভভানবি যদ ক্ত। এটভা লক্ষষ্যণতীয়ে, কয এই
একটভা লড়ভাই, কযখভানন মবিনজমপ নতীরবি। মহনদ ও মদসমলম চভাষতী একনজভাট হনয়ে লড়নছিন, মহনদ ও মদসমলম
মসমন্ডিনকট-গুন্ডিভা-পদখুঁমজপমত- দভালভালনদর মবিরুনদ। আমরভা বিমল নভা, কয সতন্ত্রভভানবি সভাম্প্রদভাময়েকতভা মবিনরভাধিতী লড়ভাই
বিভা কসভাগভাননর দরকভার কনই। বিরসং তভার উলনটভাটভাই সতষ্য। আমরভা দতীঘরকভাল এই লড়ভাই চভামলনয়ে কগমছি। মকন্তু
আমরভা অবিশষ্যই বিমল, ফষ্যভামসবিভানদর উনদ্দেশষ্য একমদনক কযমন তভার মননজর বিভাছিভাই করভা শত্রু মনধিন, কতমমন তভার
উনদ্দেশষ্য শ্রেমমকনশ্রেণতীনক দমন করভা। আর যমদ কশ্রেণতী মননজনক কশ্রেণতী বিনল নভা কভনবি বভাহ্মণ, কভায়েস, দমলত,
উচদজভাত বিনভাম “কছিভানটভানলভাক”, মহনদ বিনভাম মদসমলম বিনভাম মশখ এইভভানবি ভভাবিনত থভানক, তভা হনল কতভা ককলভা
ফনত। কভানয়েমম সভানথর আঘভাত লভানগ যখন ঐকষ্যবিদ গণ আননভালন হয়ে। তখন এ রভানজষ্যর তসরভাচভারতী সরকভার ও
শভাসক দল চস ড়ভান্ত দমন-পতীড়ননর পথ ধিনর।
এর মবিরুনদ চভাই বিত হত্তম কযকৌথ লড়ভাই। আর কসখভাননই নভানভা রকম মকন্তু-মকন্তু উঠিনছি। স্পষ্টভভানবিই বিলভা দরকভার
– আমরভা মক এখভানন মসমপআই(এম) সহ বিভামফ্রননর সবি দনলর সনঙ্গ যদ ক্তফ্রন করবি? আসনল, যদ ক্তফ্রননর অথর
নভা বিদ ঝেনল কগভালমভাল হনবিই। যদ ক্তফ্রন তভার সনঙ্গই করভার প্রশ্ন ওনঠি, যভার সনঙ্গ কমকৌমলক কক্ষনত্র মবিনরভাধি আনছি,
মকন্তু মনমদরষ্ট কক্ষনত্র কজভানটর সদ নযভাগ আনছি। আমভানদর কভানছি এটভা স্পষ্ট, এবিসং আমরভা অততীনত মবিস্তভামরত ভভানবি
মলনখমছি, কয মসমপআই(এম) হল সসংসভারবিভাদতী শ্রেমমক দল। তভারভা বিদ নজরভায়েভা বিষ্যবিসভার মনধিষ্যই থভাকনত চভায়ে। তভারভা
বিদ নজরভায়েভা বিষ্যবিসভানত সরকভানর কযনত চভায়ে। তভারভা সরকভানর কগনল বিদ নজরভায়েভা অথরনতীমতর আপন গমত তভানদর কঠিনল
কদনবি নভানভা শ্রেমমক সভাথর মবিনরভাধিতী কভানজর মদনকও। এ মননয়ে ককভাননভা সননহ কনই। মকন্তু এই দলগুনলভা, আজও,
শ্রেমমক কশ্রেণতীর সসংগমঠিত কয অসংশ, তভানদর মনধিষ্য এক বিড় অসংনশর সমথরন পভায়ে। মনমদরষ্টভভানবি ভভাঙ্গনড়, সভানতীয়ে
মভানদ নষর কমমমটনতও এনদর সভান রনয়েনছি।

ককউ ককউ এর উত্তনর দভাবিতী কনরনছিন, মসঙ্গদ র ও ননতীগ্রিভানমর অপরভাধি সতীকভার করনত হনবি তভানদর। তভারভা কতভা
কসটভা একমদনখ সতীকভার কনর (পভামটর দমলনল) আবিভার আনরক মদনখ তদমড় কমনর উমড়নয়ে কদয়ে (কগকৌতম কদনবির
২০১৬-র মনবিরভাচনতী প্রচভার)। তভাই এরকম অবিভাস্তবি দভাবিতী কতভালভা অথরহতীন। মসমপআই(এম) ককন সসংসভারবিভাদ তষ্যভাগ
করনছি নভা, এমন দভাবিতী কনর আমরভা তভানদর সনঙ্গ যদ ক্তফ্রন ককন করবি?
মকন্তু তভাই, মননজর মঞ কথনক আমরভা আমভানদর কথভা বিলভা থভামভাবি নভা। আমরভা শ্রেমমক কশ্রেণতীনক মনশ্চিয়েই বিলবি,
এরভা ককন সসংসভারবিভাদতী। তভাহনল ককন সনঙ্গ আমছি? থভাকনত হনবি, কভারণ এনদর কনতভারভা নয়ে, মকন্তু কনতভানদর
পদনরভা এমড়নয়ে কগনল কয কমরতী-সমথরকনদর কভানছি কপকৌছিননভা যভানবি নভা।
ককউ ককউ এর জবিভানবি বিলনত কচনয়েনছিন, গণ আননভালনন কজভাট হনত পভানর, রভাজননমতক কক্ষনত্র নয়ে। কথভাটভা
ভভাল কনর কভনবি কদখভা উমচত। গণ আননভালন, কশ্রেণতী সসংগ্রিভাম, এসবি মক রভাজনতীমত নয়ে? তভাহনল মক আমরভাও
রভাজনতীমত বিলনত ককবিল কভভাট বিদ ঝেবি? মস ল রণনতীমত, এমনমক প্রধিভান রণনককৌশলগুনলভার কক্ষনত্রও, মসমপআই(এম)
মনশ্চিয়ে মবিপ্লবিতী লভাইন কননবি নভা, কনয়ে মন। তভানদর সনঙ্গ যদ ক্তফ্রন সবিসমনয়েই হওয়েভার কথভা উঠিনত পভানর এই
প্রনভদ কমনন মননয়ে, মভাথভায়ে করনখ। মতনমট মবিপ্লবিতী কগভাষতী যখন কজভাট কনর, তভারভা মনন করনত পভানর, এর ফনল
একমদন তভারভা ঐকষ্যবিদ হনবি। মসমপআই(এম) এর সনঙ্গ কস সমভাবিনভা কনই। মকন্তু লড়ভাইগুনলভা রভাজননমতক
হনতই পভানর। সভাম্প্রদভাময়েকতভা মবিনরভাধিতী, ফষ্যভাসতীমবিনরভাধিতী লড়ভাইনয়ে ককবিল মকছিদ মবিপ্লবিতী সসংগঠিন একলভা হভাটনবিন, এটভা
ককভাননভা কভানজর কথভা নয়ে। অথচ সমঠিক ভভানবি পমরচভামলত হনল, ভভাঙ্গনড়র মত লড়ভাই জমম রভাখভার তভাৎক্ষমণক
দভাবিতী কপমরনয়ে ধিমরমনরনপক্ষ মভমত্তনত কমহনততী মভানদনষর ঐকষ্য গড়নত পভানর। গণ আননভালনন বিভামপনতীনদর ঐকষ্য,
পমরনবিশবিভাদতী, নভারতীবিভাদতী, দমলত আননভালননদর যদ ক্ত কনর সবিরশমক্ত মদনয়ে লড়ভাই-ই পরভামজত করনত পভানর
ফষ্যভামসবিভাদতী ও তসরভাচভারতী রভাজনতীমতনক।
কশনষর কথভা
ভভাঙিনড়র আননভালন এক উজ্জ্বল আনলভাকবিমতরকভা। ৯ মভানসর ওপর রক্ত কচভাখ উনপক্ষভা কনর, অপনককৌশল ও
কগ্রিফতভামরর মদনখ দভাখুঁমড়নয়েও লড়ভাইনয়ের ঐকষ্য ও মননভাবিল অটদট করনখনছি ভভাঙিনড়র মভানদ ষ। সভাহস কযভাগভানচ
ভভাবিভামদমঘ, ১৬ মবিঘভা, মভালদভার জমম - জতীমবিকভার আননভালনগুনলভানক। এই অসম ও কমঠিন লড়ভাইনয়ে যভা প্রনয়েভাজন,
কযমন ঐকষ্য, মনজস সসংগঠিন ও দত ঢ়তভা তভা ভভাঙিনড়র মভানদ ষ অজরন কনরনছি। পভাওয়েভার মগ্রিনডর বিভাইনর জতীবিনজতীমবিকভার অনষ্যভানষ্য মবিষয়েনক যদ ক্ত কনর মননজনদর সসংগঠিননর মনধিষ্য মদনয়ে, সবি প্রশ্ননক তলভার স্তর কথনক মনয়েন্ত্রণ ও
হস্তনক্ষনপর মভাধিষ্যনম এমগনয়ে মননয়ে কগনল মজতনবি এই লড়ভাই। এর সভানথ অনষ্যভানষ্য সতনঃসসতর প্রমতনরভাধি ও জতীবিনজতীমবিকভার লড়ভাইগুনলভার মনধিষ্য গনড় তদলনত হনবি পভারস্পমরক সসংহমত।
অনষ্যমদনক কনয়েক মভাস ধিনর চলভা এই আননভালনন কবিশ মকছিদ অক্ষমতভা ও সতীমভাবিদতভা ইমতমনধিষ্যই আমরভা উপলমব
করনত কপনরমছি। গণআননভালনন মবিপ্লবিতী, বিভাম ও অনষ্যভানষ্য রভাজননমতক ও সভামভামজক শমক্তনদর অসংশগ্রিহনণর লক্ষষ্য,
উনদ্দেশষ্য, উপভায়ে, শতরভাবিলতী ইতষ্যভামদ মননয়ে ককভানও মবিস্তভামরত আনলভাচনভার মনধিষ্য যভাওয়েভার ককভানও প্রনচষ্টভা নভা কনর
শুধিদ মভাত্র সভাধিভারণভভানবি মকছিদ অসভামনথরর কথভাই উনলখ করবি।

ভভাঙিনড়র কয অঞনলর মভানদ নষরভা এই লড়ভাইনত অবিততীণর হনয়েমছিনলন, তভারভা প্রথম কথনকই কচনয়েমছিনলন বিভাইনরর
বিষ্যভাপকতম অসংনশর মভানদষ তভানদর লড়ভাইনয়ের পভানশ থভাকদক, সমস্ত রভাজননমতক সভামভামজক সসংগঠিন তভানদর সকল
শমক্ত মদনয়ে ঐ আননভালননক মদত মদক এবিসং সনবিরভাপমর গণআননভালননর জভান ও অমভজতভায়ে সমত দ শমক্তসমস হ
তভানদর লড়ভাইনয়ের কনততত্ব মদক। তভানদর এই চভাওয়েভানক মযরভাদভা মদনয়ে এবিসং সভামমগ্রিকভভানবি আননভালননর সমঠিক
অগ্রিগমতর সভানথর সনচতন রভাজননমতক কমরতীনদর অবিশষ্যই এমগনয়ে আসভা উমচৎ এবিসং তভা আমরভা তভা করনত
কপনরমছি। এ কভাজ করনত মগনয়ে অননকনকই রভাষতীয়ে মনপতীড়ন, মমথষ্যভা মভামলভা, কজল ইতষ্যভামদ কমভাকভামবিলভা করনত
হনচ। আমরভা এনত ককভানমনতই দমমছি নভা। মকন্তু সনচতন অসংশনক জনগনণর তভাৎক্ষমণক কচতনভায়ে কভনস
আননভালনন অসংশ কনওয়েভা অথবিভা কনততনত্বর অবিসভান কথনক একতরফভা মননজনদর উনদ্দেশষ্য চভামপনয়ে কদওয়েভা,
ককভানওটভাই গণআননভালন মবিকনশর সহভায়েক নয়ে। এই বিষ্যভাপভানর আমভানদর প্রনয়েভাজনতীয়ে ভভারসভানমষ্যর অভভাবি মছিল
বিনলই আমভানদর অমভমত। শুরুর জনষ্য পভাওয়েভারমগ্রিনডর প্রশ্ন মননয়ে আননভালননর সভাভভামবিক জন্মে হনলও, গভতীরতর
মবিষয়ে মছিল জমম, জমম মভামফয়েভা এবিসং জদলদমবিভামজ। পভাওয়েভারমগ্রিনডর দভামবিনক করনখই ঐ জমম সসংক্রিভান্ত প্রশ্ননক ক্রিমশ
আননভালননর ককনন্দ্র মননয়ে আসভার দরকভার মছিল। তভা নভা করনত পভারভায়ে, একমদনক কযমন আননভালন একটভা
সতীমমত অসংনশর মভানদ নষর মনধিষ্য সভামময়েক ভভানবি দত ঢ় ও মজবিদ ত হনয়েনছি, কতমনই অনষ্যমদনক পভাওয়েভারমগ্রিনডর দ্বিভারভা
প্রতষ্যক্ষভভানবি ভদক্তনভভাগতী নয়ে এরকম বিষ্যভাপক অসংনশর মভানদ নষর অসংশগ্রিহণ ক্রিমশ কনম মগনয়েনছি। ভভারসভামষ্য বিজভায়ে
রভাখনত পভারনল হয়েনতভা সদ মবিধিভানভভাগতী অসংশ সমনয়ের সভানথ আননভালন কথনক একটদ একটদ কনর সনর কযত মকন্তু
সভানতীয়ে স্তনরর পমরমধির বিভাইনরর বিষ্যভাপক মভানদষ আরও কজভারভানলভাভভানবি সভামমল হত। একটভা সভানতীয়ে ইসদ ষ্যর
আননভালন কথনক বিত হত্তর সভামভামজক-রভাজননমতক আননভালনন উত্তরণ ঘটনত পভারত। এই কক্ষনত্র কসই সস নযভাগ
মছিল। আর এনতই দতীঘরনময়েভানদ এই আননভালন তভার মটনক থভাকভার প্রনয়েভাজনতীয়ে রসদ কপত। আমরভা কয অসংশনক
ধিনর রভাখনত জমমর প্রশ্ননক ককন্দ্রতীয়ে মবিষয়ে মহসভানবি তদনল ধিরনত অক্ষম হনয়েমছি, তভারভা এমমননতও কতটভা
মনভররনযভাগষ্য শমক্ত তভা মননয়ে গভতীর সননহ আনছি। তভানদর আনপভানষর পনথ হভাখুঁটভা বিষ্যমতক্রিমতী ঘটনভা নয়ে।
আমভানদর মভাথভায়ে রভাখনত হনবি কয

দভামবি আদভায়ে বিভা অনভাদভায়েনক সবিসময়ে আননভালন সফল বিভা বিষ্যথর হওয়েভার

একমভাত্র মভাপকভামঠি করনল সমস হ মবিপদ, কভারণ কসই মভাপকভামঠিনত অমধিকভাসংশ আননভালনই বিষ্যথর হনত এবিসং তভার
ফনল হতভাশভার জন্মে মদনত বিভাধিষ্য। সনচতন রভাজননমতক কমরতীর কভানছি আননভালনন অসংশগ্রিহণকভামরনদর সভাহস,
দত ঢ়তভা, মরণপণ লড়ভাইনয়ের মভানমসকতভা বিড় পদখুঁমজ, মকন্তু তভার কচনয়েও দভামম আননভালননর সনঙ্গ যদ ক্ত মভানদ নষর
পমরবিতরনকভামম রভাজননমতক কচতনভার মবিকভাশ। সমসষ্যভা হল কয আননভালননর কভকৌনগভামলক, সভামভামজক, মবিষয়েগত
ক্ষদদতভা ও সতীমভাবিদতভা আননভালনকভামরনদর ঐ কচতনভার মবিকভানশর পনথ প্রধিভান অন্তরভায়ে । আমরভা বিক্তততভা,
ইতষ্যভামদনত যভাই বিমল নভা ককন, আমভানদর মনন হয়ে, বিভাস্তনবি লড়ভাই-আননভালন পমরচভালনভার কককৌশল গ্রিহনণর কক্ষনত্র
শুধিদ মভাত্র আননভালনকভামরনদর সসংগ্রিভামম মভানমসকতভানকই বিড় কবিমশ ফদমলনয়ে ফভাখুঁমপনয়ে কদনখ কফনলমছি।

আননভালননর সমথরননর মভমত্তনক প্রসভামরত করভার ও মবিমভন্ন শমক্তনক লড়ভাইনয়ে সভামমল করভাননভার কক্ষনত্র আমভানদর
পক্ষ কথনক কযমন আন্তমরক প্রয়েভানসর অভভাবি কদখভা মগনয়েনছি, কতমনই সমনয়ে সমনয়ে সসংকতীণর দত মষ্টভঙ্গতী অমভবিষ্যক্ত
হনয়েনছি এবিসং এবিষ্যভাপভানর দক্ষতভার চস ড়ভান্ত অভভাবি পমরলমক্ষত হনয়েনছি। এই প্রনশ্ন এখনও কভাযরকমর ককভানও পদমতর
উদভাবিন ঘটভাননভা সমবি হয়ে মন। শুধিদ আননভালননর কনততত্বই নয়ে। যভারভা এমনমক সহভায়েক বিভা সমথরনকভারতী মহনসনবি
এমগনয়ে এনসনছি, তভানদর একটভা বিড় অসংশ, মবিনশষত বিড় শমক্তরভাও কদশ-দদ মনয়েভার হভাল-হমককনতর সভামমগ্রিকতভায়ে
এই আননভালননর গুরুত্ব বিদ ঝেনত নভা কপনর অথবিভা বিদ ঝেনত নভা কচনয়েই অসংশ মননয়েনছি। মননজনদর দল বিভা সসংগঠিননর
মনধিষ্যও তভারভা এই আননভালননর গুরুত্ব কবিভাঝেভানত পভানরমন অথবিভা চভায়ে মন। ফনল তভানদর অসংশগ্রিহণ কথনকনছি খমন্ডিত
ও আনদ ষভামনক।
সনবিরভাপমর, আননভালননক এমগনয়ে মননয়ে যভাওয়েভার কক্ষনত্র অনষ্যতম কয শতর , অথরভাৎ প্রমতপক্ষ সম্পনকর সভামবিরক ও
সমষ্যক কবিভাঝেভাপড়ভা তভা বিদ ঝেনতও আমরভা বিহু সময়ে বিষ্যভাথর হনয়েমছি। সরকভার যখন তভার আয়েনত্ত থভাকভা সমস্ত কককৌশলঅপনককৌশনলর সম্পস ণর সদ্বিষ্যভাবিহভার কনর চনলনছি আননভালননক ভভাঙিভার জনষ্য, তখন আমরভা আননভালননর গমতপ্রকতমত
কভাযরত একনরমখক করনখ যভামন্ত্রকভভানবি মমমছিল-সমভানবিনশর গতভানদ গমতকতভার মনধিষ্যই ঘদরপভাক কখনয়েমছি।
আশভা রভামখ কয গত সভাত-আট মভানস আননভালননর পথ চলভার মনধিষ্য মদনয়ে কয প্রনয়েভাজনতীয়ে অমভজতভা অজরন করনত
কপনরমছি তভানক পভানথয়ে কনর এই গুরুত্বপস ণর লড়ভাইনক তভার কভামঙ্খিত পমরণমতনত কপপৌঁছিভানর আন্তমরক প্রয়েভাস কনবি।
একমভাত্র কসই পনথই এই আননভালন কভামঙ্ক্ষিত জয়ে হভামসল করনবি এবিসং কশ্রেণতী রভাজনতীমতর ভভারসভানমষ্যরও পমরবিতরন
ঘটভাননভার সমবিনভা জভাগভানত পভানর।

