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আমােদর িনকট

িতেবশী দশ ভারেতর ১
৬তম জাতীয় িনবাচেণর ফলাফেল িবেজিপ িনরংকুশ সংখ াগির তা পেয় সরকার গঠেনর এখন ার াে ।

কংে স শাচনীয়ভােব পরাজয় বরণ কের।এমনিক দলিট সংসেদ ধান িবেরাধী দেলর মযাদা পাবার যাগ তা পয হািরেয়েছ। অথচ ১
৯৪৭ সােলর পর
অিধকাংশ সময় কংে স রা য় মতায় অিধি ত িছল। জওয়ােহর লাল নেহ িছেলন াধীনতার পর থম ভারতীয় ধানম ী। পরবত েত কংে স
সভােন ী ইি রা গা ীও দীঘ িদন ভারেতর ধানম ী িহেসেব দািয় পালন কেরন। ১
৪ও১
৫তম িনবাচেনও কংে স সরকার গঠন করেত স ম হয়।
একটা ব াপার িবেশষভােব ল ণীয় য, ১
৬তম িনবাচেনর বসরকারী ফলাফল ঘািষত হওয়ার সােথ সােথ ধানম ী ড. মনেমাহন িসংহ, কংে স
সভােন ী সািনয়া গা ী ও কংে স ভাইস িসেড রা ল গা ী ভাবী ধানম ী নের
মাদীেক অিভনি ত কেরন এবং জনগেণর রায়েক স ান
জািনেয় িনেজেদর ব থতা ও দায়ভার ীকার কের নন। এই য সু ধারার রাজৈনিতক সং িত তা আ িলক সুপার পাওয়ার িহেসেব ভারতেক আেরা
এিগেয় নেব। িনে র িবষয় েলা আমােদর রাজনীিতকেদর ভেব দখা দরকার।
. এক তরফা অথবা যনেতন
১

কােরর একিট

হসনমূলক িনবাচেনর মাধ েম কংে স

মতা ধের রাখার চ া কেরিন

২. কংে স বা কান দল একবােরর জন ও ১
শত ২১কািট জনঅধু িষত ৩২লাখ ২৭হাজার ৫৯০ িক.িম আয়তেনর ভারেত িনবাচেন ‘সু
কারচিপর অিভেযাগ কেরিন।
৩.

মতাসীন কংে স বা িবেরাধী িশিবর দলীয় সশ

ক াডার ও পটয়া বািহনী িদেয় ২৮িট অ রােজ র ভাট ক

’ বা ‘ব াপক’ ভাট

দখল কেরিন।

৪. ভারতীয় িনবাচন কিমশন ম দ হীন ও সরকারী দেলর আ াবহ না হওয়ায় িত ী সব দেলর অ াভাজন িছল। ৫৪৩িট আসেনর িনবাচন
এি েলর ৭ থেক ম মােসর ১
২ তািরখ পয মাট ৯িটধােপ অনুি ত হয়। ৩৬িদন পয ব ালট ব
েলা িনবাচন কিমশেনর ত াবধােন িছল। ১
৬ ম এক
সােথ গণনা
হয়। সরকারী দল কংে স অথবা আ িলক কান শি শালী দল ব ালট ব দখেল িনেয় ফলাফল পিরবতেনর চ া কেরিন।
৫. ভারেতর ৭০ বছেরর গণতাি ক অিভযা ায় এক িদেনর জন ও সনাবািহনী ব ু েকর নল দিখেয় রা য়
ভাষাভাষী ও ব নৃতাি ক জনেগা অধু িষত দশ।

মতা দখল কেরিন। অথচ ভারত ব

৬. ভারেত কান রাজৈনিতক দেলর েড
নই। কামলমিত ছা েদর রাজনীিতেত ঠেন তােদর ভিবষ ত ন করােক রাজনীিতকগণ অপরাধ
িহেসেব িবেবচনা কেরন। রাজৈনিতক সিহংসতার কারেণ কান কেলজ-িব িবদ ালয় িদেনর পর িদন ব থােক না। ভারেত ভাড়ােট ছা নই।
৭. ভারতীয় সুি ম কােটর অধীন ২৪িট হাইেকাট মতাসীন সরকার বা দেলর ই া অনুযায়ী রায়
মাটামুিট াধীন। আইন তার িনজ গিতেত চেল।

দান কের না। রায়

দােনর

৮. বাংলােদেশ ধম য় রাজনীিত কানঠাসা আর ভারেত আর এস এস এস সমিথত ক র িহ ু মৗলবাদী দল ভারতীয় জনতা পািট

ে

িবচারকগণ

মতায়।

এই কথা আমােদর ীকার করেত হেব য, ভারত কান েমই নরওেয় অথবা িফনল া নয়। ধষণ, দুণ িত, জন ীিত, বষম , সা দািয়কতা ভারতীয়
সমােজও িবদ মান। অেনক সময় তা উে গজনক পযােয়ও পৗেছ। মােঝ মেধ সুশাসেনর অভাবও পিরলি ত হয়। সা দািয়ক দা া ভারেতর পুরেনা
সং িত। ২০০২সােল নের
মাদী জরােটর মূখ ম ী থাকাকােল সা দািয়ক দা ায় ২হাজার মুসলমান াণ হারান। তারপরও মতার পালাবদল ও

িনবাচন

ি য়া

। রাজৈনিতক কারেণ িবেরাধী দেলর নতােদর িমথ া মামলা িদেয় হন া করার নিযর খুব বশী নই।

একিট
ে বাংলােদেশর সােথ ভারেতর সাদৃশ আেছ। তা হেলা মানবািধকার ল ন, পুিলেশর িনযাতন, িবচার বিহভত হত াকা । ১
৯৮৭ সােলর টাডা
আইন (Terrorist and Disruptive Activities, Prevention, Act)ও ১
৯৯৯ সােলর MCOCA আইেনর অপব বহার আঁ তেক উঠার মত। জ ু ও
কা ীের মানবািধকার বলেত িকছ নই।
In its report on human rights in India during 2010, Human Rights Watch stated India had "significant human rights
problems" They identified lack of accountability for security forces and impunity for abusive policing including "police
brutality, extrajudicial killings, and torture" as major problems. In 2011, Margaret Sekaggya, the U.N. Special
Rapporteur on the situation of human rights defenders, expressed concern that she found human rights workers and
their families who "have been killed, tortured, ill-treated, disappeared, threatened, arbitrarily arrested and detained,
falsely charged and under surveillance because of their legitimate work in upholding human rights and fundamental
freedoms. (• World Report 2011: India. Human Rights Watch. 2011. pp. 1â5.; • "Indias human rights defenders
need better protection, says UN expert". UN News Center (United Nations). 21 January 2011. Retrieved 13 February
2011.)
ভারেতর সা

িতক িনবাচন, ফলাফল ও ফলাফল পরবত আচরণ ও সং িত থেক বাংলােদেশী রাজনীিতকেদর শখার অেনক িকছ আেছ। সাধারণ

জনগণেক িজি
রেখ রাজৈনিতক নতৃ বৃ আর কতিদন বাংলােদেশর জনগেণর মৗিলক অিধকার হরণ করেবন পালা েম? ৫৪ ধারা ও িবেশষ
মতা আইন কার ােথ? ৪৪ বছের বারবার মতার পিরবতন হেয়েছ কউ এসব কােলা আইন রদ কেরনিন। িনেজর দেশর আইন শৃ লা বািহনীর
হােত আর কত মানুষেক মরেত হেব? এ িজ াসা আমার, আপনার এবং সবার। একথা আমােদর মেন রাখেত হেব সূয িচরকাল মধ গগেন থােক না।
সমেয়র আবেত অ যায়। রাত গভীর হয়, নতন সূয উেঠ। আমরা নবীন ভােতর অেপ ায় থাকেবা।
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