িঠকাদারত
-িব ব
(১)
আ জািতক রাজনীিতেত আমার উৎসাহ সই িকেশার বয়স থেক। ভারেতও আিম
রাজৈনিতক ভােব সি য় িছলাম-িক ছদ পড়ল আেমিরকােত এেস। এেক এই দেশর
নাগিরক নই- ভাটািধকার নই-আর আেমিরকানরা হে িবি
ীপবাসী। বাসী
কমু িনিটর ু কুেয়ার মেধ ব াঙাচী ল নই অিধকাংশ দি ন এশীয়েদর জীবন নামচাএবং শষ পিরণিতও বেট। আেমিরকান রাজনীিতর সােথ জড়ােনার
বা ঃ
থেক
মু িছলাম ব িদন। তেব ট াে র টাকাটা িদেত হয়-আর এটাও দখিছলাম
ইরাক যুে র জন িক ভােব জন িত ষাট হাজার ডলার ঋণ এখন আেমিরকানেদর
মাথায়। হাই ুেল ৩০% িশ েকর অভাব-যারা আেছ তােদর যাগ তা আমােদর
অজপাড়াগঁােয়র িশ কেদর চেয়ও কম। আেমিরকার সরা িব িবদ ালয় িল ছাড়া
বািকেদর াতক িড ীর মান অত িন মােনর- সই মানও িন গামী। না কান সমী া
থেক বলিছ না-গত আট বছের খুব কমকের হেলও শখােনক ই ারিভউ িনেয়িছ এই
সব নব ইি িনয়ািরং াজুেয়টেদর। চূড়া অপদাথ। ায় সবে ে নয়-একদম ১০০%
ে ই িনেত বাধ হেয়িছ ইউেরািপয়ান, চাইিনজ বা ভারতীয়েদর-যারা আেমিরকান
াতক নন। আেমিরকান িশ ার মান সাধরন মােনর িব িবদ ালয় িলেত এতটাই বােজ।
এম আই িট, ানেফাড অবশ ই ব ািত ম-িক সখােন সুেযাগ পায় কজন? থম
একেশার অিধকাংশ ুল এখেনা আেমিরকান-তেব সটা েফসর এবং গেবষনার মােন।
আেমিরকান ছা েদর বতমান গড় া াড খুব খারাপ।
আমােদর ট াে র টাকা যা িশ াখােত ভিবষ েতর নাগিরকেদর জন খরচ হওয়া উিচততা এখন ইরােক আেমিরকান িঠকাদারেদর পেকেট। কি ন আর সহ করব! ফেল খুব
উৎসাহ জাগল আেমিরকান রাজনীিতেত িরপাবিলকান যু বাজ লিবর িব ে মােঠ
নামার। এখেনা ভাটািধকার নই-আেমিরকান নাগিরক
নওয়ার কান ই াও
আপাতত আমার নই-তাই ি ধা । িকভােব স ব এেদর রাজনীিতর সােথ জড়ােনা? ধু
ই ার ব াপার না-আমার ছেল আেমিরকান নাগিরক। বুশ গত আটবছের আেমিরকার
য িবপুল িত কেরেছন তােত এেদর ভিবষ ত অ কার। গত আটবছের ভারত আেরা
পেনেরাটা আই আই িট বানােনার পিরক না িনেয়েছ-আর আেমিরকান িরপাবিলকান
সরকার-যু বাজ িঠকাদারেদর ােথ ইরাক আর ইরাণ িনেয় অথ এবং সময় ন করেছ।
কুিড় বছর বােদ িক হেব ভুেল যান-এখনই যা অব া-আেমিরকান াতকরা ভারতীয় এবং
চাইিনজেদর অেনক পছেন। আিম আেমিরকােত অ ত চারিট গেবষনা েপ কাজ
কেরিছ-হােত গানা কেয়কজ়ন বয় আেমিরকান ছাড়া সবদাই ভারতীয় বা
চাইিনজেদরই দিখ। িশ ার ব াপাের সবাই িলপ-সািভস িদে -আর বােজেটর িসংহভাগ
যাে আেমিরকার যু বাজ পররা নীিতর আড়ােল আবডােল লুকােনা ব াবসাদারেদর
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পেকেট। ফেল িকছু একটা করেত হেব এমন তাড়নায় লসএে েলেসর এক ভারতীয়
ডেমাে িটক নতার রণাপ হলাম। িতিন বে ন হঁ া-আমােদর আেমিরকান রাজনীিতর
সােথ না জড়ােনায় আজ সবেথেক সমৃ শালী বাসী হেয়ও আমােদর রাজৈনিতক
অব ান ই িদেদর অেনক পছেন।
খঁািট কথা-তা িক করেত হেব?
উিন তখন িহলারী ি নটন ক াে েনর হামরােচামরা কমেরড। ভারতীয়েদর হেয় ধু
লস এে েলস থেকই িহলারীর জেন ছেশা হাজার ডলার তুেলেছন। ি নটন ক াে র
ধান সনাপিত টরীম াকলীেফর সােথ তার হটলাইন। িতিন বলেলন লাক আনেত
হেব –িহলারী আসেছন একস াহ বােদ।
আিম তখেনা আেমিরকান াউ রাজনীিতর িকছুই জািন না। িজে স করলাম টে া
িদেয় তার সভায় লাক জড় করেত হেব? আসেল আমার মেন িছল সই িবে ডেগা ীয়
ব াপার। যখােন াম থেক জ ািতবাবুেদর জেন লাক জড় করেত হত। ভাবলাম সই
জাতীয় িকছু হেব হয়ত। তাই গঁেয়াভুেতর মতন িজে স করলাম
- কান

াউে

হে

?

ভ েলাক আমার মুেখর িদেক তাকােলন।
ঘাবের গলাম। ওটা হিলউেডর সেভন

াউ ?

ভারলীিহলস শরাটেন।

ার হােটল।

- সখােন এত লাক ধরেব?
-কত? আেগরবার বড়েজার িতনহাজার লাক িছল। এবার টােগট চার।
-এত কম?
-কম? চার হেলই এক িমিলয়ান ডলার উেঠ যােব!
এবার মাথা ঘুরেছ। বুঝলাম কাথাও একটা ব াপক িডসকােন । িমসকমু িনেকশন।
ব াপারটা হল, িহলারী ি নটেনর ব ৃতা শানার নুন তম িফ-২৫০ ডলার। ওটা
পিলিটক াল কনি িবউশন। এছাড়া ৫০০,১০০০,২০০০ এবং সবািধক ৪২০০ ডলােরর
িটিকট আেছ। ৪২০০ ডলার আইনত সবািধক। ৪২০০ ডলােরর িটিকেট মহামান
অিতিথরা িহলারীর সােথ লা করেবন। ২০০০ ডলাের হ া েশক করার অনুমিত। ২৫০
ডলাের গ ালাির থেক বেস এইসব কা কারখানা দখা।
আিম হঁাচট খলাম। িস এন এন চ ােনেল সবসময় দখিছ িহলারী আমজনতার কথা
বলেছন। আেমিরকান গরীব-চাকরীহারােনা তথা সবহারােদর কথা তার মুেখ মুেখ।
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িনউেজ দখেবন িহলারী এেদর সােথ িমেশ যাে ন- তামােদরই একজন টাইেপর হাইপ!
পের জেনিছ সবটাই আেমিরকান িমিডয়া ম ািজক। িস এন এন যত ঘ া িহলারীেক
দখােব- সখােন িমিনট িত কেয়ক হাজার ডলার েন িদেয় থােক িহলারী ক াে ন
ফা । এটাই আইন। িতটা গ াদািরং এ িকছু বাছাই করা সবহারােদর িনেয় আেস
িমিডয়া িরেলশেনর লাকজন। এেদর সােথ তার িভডীও ওেঠ-আসল সত টা থােক
নপেথ । না- সবহারােদর কান েবশ অিধকার নই তার িমিটং এ। তার কনওবামার িমিটংেয়ও খুব ই উ মূেল র িটিকট কেটই ঢুকেত হয়। ছিব ওেঠ-একদম
পূবপিরক না মতন। আসেল িভড় কের িকছু ব াবসায়ী িঠকাদার গাি র লাক-এরা এেস
িনেজেদর িবজেনস কাড িবতরন কেরন। মূল ক াে ন এেজ া িক-এেদর কও জােন
না। িহলারী এবং ওবামা ক াে র অেনক ফা
রইজার রথী মহারিথ একদম লুে ন
ব াবসায়ী। যারা িতি ত সৎ ব াবসায়ী –তােদর ওবামা বা িহলারীেক দরকার নই।
মািফয়া, অসৎ -চূড়া বােজ চিরে র লাকজন ঘারােফরা কের এই সব
ফা েরইজারেদর মেধ । না ভারত বা বাংলােদেশর িঠকাদারেদর সােথ এেদর কান
পাথক নই।
যাইেহাক, লসএে েলেস িযিন িহলারীর ক াে েনর ািয়ে িছেলন-িতিন একজন
মিহলা। আেমিরকান ফিমিন রা িহলারীর বড় ভ । িহলারী ক াে
মেয়েদর সংখ া
িছল বশ বশী। সমস া হে িডেভাসী আেমিরকান পু ষরা আবার সাংঘািতক নারী
িবেরাধী। কারন তারা বৗেদর হােত সব খুইেয়েছন। এরা িছল হাডেকার এি িহলারী।
িহলারী ক াে র ন ী িমেশল আমায় বে ন ভারতীর মেয়েদর সংগিঠত কর। পু ষেদর
সােপাট িনি ত নয়। িনেদশ অনুযায়ী আিম ভারতীয় কমু িনিটর মিহলােদর িনেয় িহলারীর
ওপর বশ কেয়কিট িভিডও কির-এর মেধ একিট িভডীও ইউিটউেব খুব জনি য় হয়।
http://www.youtube.com/watch?v=RgAuV2yV8ic
ট াস তখন িহলারী আর ওবামার যু ে
। ট ােস হারেল িহলারী ীন বা --এমন
লে িহলারী ক াে র ধান সনাপিত টরী তার অনুচরেদর িনেয় ঘন ঘন ােটজী
বঠক করেত লাগেলন। সই ভারতীয় নতািট িতটা টিলকনফােরে থাকেত
পারিছেলন না- টরীর সে টারীর অনুমিত িনেয় আমােক ঢাকােলন কনফাের রকড
করা জেন ।
আিম ত খুব খুশ। একটা ফা হ া অিভ তা বেল কথা। কেয়ক িমিনট বােদই আমার
উে জনা শষ-এেদর কা কারখানা দেখ হঁাসেত হঁাসেত পট ফাটিছল।
সই কনফােরে র িবষয়ব

শানা যাক—

এক ভ মিহলা জানােলন ওবামা ক াে েন ব াপক ওবামার ছিব সঁাটা ন াপিকন
পপার দওয়া হে । িহলারী ক াে ন িক কের তু র দেব?
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পঁাচ িমিনট ধের সােজশেনর বন া। িহলারী অি ত কিফকাপ, ফুলদািন, ট----সবিকছু
িনেয় দদার আেলাচনা । িক কের কাপ, ফুলদািন এইসব িদেয় িহলারী সােপাটারেদর
ভাটবাে টানা যায় সটা হে মুখ িবষয়। িহলারীর মূল এেজ া-আেমিরকান িশ েদর
আেরা িশি ত করার কথা কান সােপাটােরর মুেখ িন িন। কান পিলিশ আেলাচনা
নই- ধু ন াপিকন, ট –কােপর গ । এটাই নািক ােটজী িমিটং।
এরপর আিম ব াম –বস, এর মেধ আিম নই।
আেমিরকান িনবাচেনর এখােনই ইিত টানলাম িকছুিদন।
(২)
এরমেধ চাকির পিরবতন কের, পাকাপািক ভােব ওয়ািশংটন িডিসর উপকে চেল আিস।
ইিতমেধ িহলারী হের গেছন। হায়াইট হাউস আমার বািড় থেক ি শ িমিনেটর
াইভ। ডেমা ািটক পািটর এিশয়ান আেমিরকান ফাে র সভাপিত একজন বাঙালীগৗতম দ । পশায় উিকল। িহলারী ক াে েনর সূে পিরচয় । উিন বলেলন তুিম
একবার ডেমা ািটক পািটর হড কায়াটার িড এন িসেত ঘুের যাও। একটা ফা
রইিজং পািট আেছ। আিম িকছু ডেমা ািটক সেনটরেদর সােথ তামার পিরচয় কিরেয়
িদি । তােদর ই ারিভউ নাও-ফেরন পিলিশটা তুিম ভােলাই বাঝ। ওটার ওপর নেব।
সই মাতােবক আিম হায়াইট হাওেসর পােশ ডেমা ািটক পািটর হডেকায়াটার-যা িড
এন িস িবলিডং নােম খ াত সখােন এক স ায় হািজর হলাম। গৗতম আমার জেন
পাশ কিরেয় রেখিছল। িহলাির সােপাটােদর মর মুখ দেখই চনা যায়। ওবামা
সােপাটাররা আ ােস খানা-িপনা করেছ। আর চািরিদেক সু রী মিহলােদর ভীর। এটাও
আমার কােছ একটা ধঁাধা। ভারেতও িসিপএম এবং কংে েসর জাতীয় সে লেন উপি ত
থাকার সৗভাগ আমার হেয়েছ। সখােনও দেখিছ সু রী মেয়েদর সহাস উপি িত।
মতার আিলে
বাধ হয় সু রীেদর আনােগানা সব
বশী!
ওখােন কেয়ক জন ডেমা ািটক কংে সম ানেদর সােথ ফেরন পিলিশ িনেয় কত েলা
ই ারিভঊ িনলাম। অিভভুত হেয়িছ িসিলকন ভ ালীর কংে সম ান এবং ডেমাে িটক
পািটর ভাইস চয়ারম ান মাইক হ ার সােথ কথা বেল। অত
খালােমলা লাক-[
উনার য ই ারিভউটা িনেয়িছলাম সটা এই িলংেক আেছ
http://www.youtube.com/watch?v=E0TIMb71vv8
]।
উিন মেন কেরন না ভারত-বাংলােদশী-পািক ানীেদর আেমিরকানেদর মতন হওয়ার
দরকার আেছ। বরং এই সব সং ৃিত আেমিরকােক িক িদেত পাের সই িনেয়ই ভাবেত
চান। অথাৎ উনার ব ব হল ভারতীেদর আেমিরকান না হেয় তােদর সং ৃিতর ভােলা
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িদকটা আেমিরকানেদর শখােনা উিচত।
আেমিরকায়।

বিচে র মেধ এক ই িতিন দখেত চান

বড়েনার সময় চ বৃি । আমার গাড়ী পাক করা অেনক দূের। িড এন িস িবলিডং এর
সামেন অসহায় ভােব দঁািড়েয়—হঠাৎ মাইক হা ার িলমূিজন থামল আমার সামেন-উিন
আমােক দঁািড়েয় থাকেত দেখ গািড়েত উেঠ পড়েত বলেলন। ভাবেতই পারিছ না
ডেমা ািটক পািটর সাংিবধািনক ি তীয় ব াি িট ( চয়ারম ান হাওয়াড ডীেনর পেরই
যার ান ) আমােক িলফট িদে ন। আেমিরকায় অবশ এটা স ব। ভারেত আমােদর
বাঙালী ম ী ি য়র েনর জন ঘ া অিফেস বেস থাকা এবং শেষ সা াৎকার ক াে ল
করার অিভ তা আমার আেছ। উনােক আেমিরকান রাজনীিতর স ূন টাকা িভি ক
খলা িনেয় একটা
কেরিছলাম ( িভিডও টা দখুন )। উিন গািড়েত বলেলন-আশা
কির এখন যটা বলেবা অফ িদ রকড। আিম ব াম িন য়। বড়েজার কানিদন বাঙালী
উপন ােস িলখব!!
-

দখ আিম ি তীয় জনােরশেনর জাপানী। ি তীয় িব যুে র সময় আমােদর সে হ
করা হত-অথচ আিম জে িছলাম আেমিরকায়। চামড়ার রেঙর য িক ালা তা
আিম বুিঝ। এখন আেমিরকান মুসলমানেদর ঃখটাও বুিঝ। সই জেন ই
রাজনীিতেত এেসিছলাম। অথচ িক হল দখ- মশ আিমও সই টাকার বৃে ই ঢুেক
গিছ। তুিম িঠক ই বেলছ এটা িঠকাদারেদর রাজনীিত। িক কান মইন ীম
পিলিটিশয়ান এটা বলার সাহস রােখ না। এেদর চাপ অ ীকার কের জনগেনর জন
িকছু করা খুবই কিঠন কাজ। অ কার িদকটাই রাজনীিতর আসল বা ব-আেলার
িদকটা ধু িমিডয়াম ািজেকর জন ।

িক আর করা যােব-গণত মােনই িঠকাদারত -পৃিথবীর সবেদেশই। তবুও িমিলটারী
শাসন বা কিমিনউজম থেক হাজার েন ভাল। ধু সমস াটা িবশাল আকার নয় যখন
অে র িঠকাদারও এর মেধ ঢােক।
(৩)
টাকা আর মধা থাকেল থম জে ও আেমিরকান রাজনীিতর শীেষ ওঠা যায়। কারন
এেদেশ টাকা আর মধা সবাে িবেবচ । রাজনীিতটা িটকয় ফ ািমিলর হােত কুি গত
িছল-এখন আর তা নই। ডেমা ািটক পাটেত গৗতম দ বা রেমশ কাপুর থম
জে র। িরপাি কানেদর মেধ আেছন েফসর এ িড অমর বা হির িস ুর মতন
বাসীরা। ইনারা জাতীর েরর নতা। এেদর সােথ পিরচয় এবং আলােপর সূ ধের
বলেত পাির- কওই ভারতীয় পিরচয় বজন কের আেমিরকান হওয়ার চ া কেরন িন।
আবার ভারতীয় িনেয় মাথাও ঘামান িন। এেদর ফাকাস অথনীিত এবং উ য়ন। সখােন
জািত পিরচয় উহ । েফসর অমর যমন আমােক এক সা াতকাের বেলিছেলন
র নশীলতার ধম িক? িহ ু, মুসিলম, ী ান সবার মেধ ই র ণশীল লাকজন পাওয়া
যােব। উনার ব ব হে যিদও ভারতীয় বা দি ন এিশয়ার লাকজন ডেমা ািটক
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পািটর সােপাটার-এেদর ব াবহার এবং আচরন আসেলই িরপাবিলকানেদর মতন-কারন
তারাও র ণশীল। িক র নশীল ীি য়ানরা মেন কের তােদর র নশীলতা মুসলমান
বা িহ ুেদর থেক আলাদা। যা আদেতই সত নয়। এই র ণশীল খৃ ানেদর বণিবে েশর
জেন ই িরপাি কানরা িহ ু বা মুসলমানেদর কােছ াত । উিন চাইেছন- র নশীল
খৃ ানেদর পাটী থেক িরপাবিলকানরা ধু র নশীলেদর পািট হৗক। িরপাবিলকান পািট
নািক উনার লাইেনই আেছ!
তাহেল আেমিরকান রাজনীিতর িব ে িলখিছ কন? থম
হে - কন এই
রাজনীিত? িকেসর জন আেমিরকান রাজনীিত? িকছু িঠকাদারেদর াথিভলাশ পূণ করা
–এইত ব াপার! ধনী ভারতীয়রা টাকা এবং মধার জাের ডেমা ািটক এবং
িরপাবিলকান পািটেত এখন বশ ভাব িব ার কেরেছ। মূলত এেদর চ ােতই আেমিরকা
কােছ টানেছ ভারতেক। ই মহান গণত পর েরর কােছ আসেব- এটাই াভািবক।
িক নপেথ র খলাটা িক? আিমত ধুই ব াবসাই দখিছ। সটাও ভাল-অথ িব ত
আই িটর যৗথ ব াবসা িন য় কাম । িক সােথ সােথ আেমিরকার যুে র িঠকাদাররাও
ঢুেক পেড়েছ। ভারেত রািশয়ান অে র দালালরা খুব সি য়। এরা বড়েজার
পিলিটিশয়ানেদর ঘুঁষ িদেয় থােক। িবেদশনীিত বা যুে র িস াে নাক গলায় না।
আেমিরকান দালালরা এেদর বাপ। দি ন এিশয়ােত যু ং দহী আবহ তরী করেত
পাড়েল এেদর ঠকায় ক? পািক ান হােতই আেছ। বাংলােদেশও আেমিরকার পদেলহী
তােবদার সরকার। এবার ভারেতর রাজনীিত মুেঠাই এেল দি ন এিশয়ােত যু যু খলা
ঠকােব ক? ইসলামী স ােসর বা দ এখােন মজুত। এখন যমন আমার ছেলর
িশ ার টাকা কেট ইরােক অ মহড়া চলেছ-তখন ভারতীয় ‘গণত ’ আই আই িট াপন
করা ব রেখ বাংলােদশ, পািক ােনর সােথ মহা ভুেদর সংেকেত যু যু খলেবন।
এই দির তম দশ িলর অ বােজট আেরা বাড়েব। সােথ সােথ বাড়েব বাংলােদশ এবং
পািক ােনর ভারত িবেরািধতা এবং পািক ান ও বাংলােদশেক স ূন স াসবািদ রা
িহসােব মান করার ভারতীয় চ া। আেমিরকার পদেলহেন পািক ান মশ এক
তািলবািন রা হেয় উঠেছ-তা আমরা দেখিছ। ভারত-পািক ান-বাংলােদেশর সাধারন
মানুষ একই সং ৃিতর সুে আব । আেমিরকােত এটা আেরা ভাল বাঝা যায়। অথচ
বাংলােদশ এবং পািক ােনর িমডীয়ােত ভারত িবেরািধতা ব াহীন। ভারেতও কান
স াসবািদ হামলা হেলই গাটা িমিডয়া পািক ান এবং বাংলােদেশর িলংক খুজেত থােক।
ভারতীয় িমিডয়াম ািজেক এই দশ িল ইসলািম স াসবািদ রা । আর বাংলােদশপািক ােনর িমডীয়ােত ভারতীয় সনাবািহনী এক িন ুর পিরহাস। দেশর জনগণ যা
খেত চাই-িমিডয়া তাই খাওয়াে । এেতব বা দ মজুদ আেছই। আ ন লাগােলই লেব।
এমন সুবণ সুেযাগ অ ব াবসায়ীরা িক ছাড়েব?
অথচ এেদর যারা িবেরািধতা করেছন সইসব ভারতীয় বামপ ীেদর িব াসেযাগ তা এবং
বুি র দৗড় েন র িকছু িনেচ। অসামিরক ভারত-আেমিরকা িনউি য়ার চুি র অ
িবেরািধতা একধরেনর রাজৈনিতক আ হত া। আমােদর িব েতর িখেদ মটােত
িনউি য়ার শি র িবক এখন কেম আসেছ-কারন ইউেরিনয়াম লানী ভূপৃে
চুর
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পিরমােন পাওয়া যায়। এই ালানীর অভােব ভারেতর িনউি য়ার িব তেক
িল মশ
মরেত বেসিছল। নতুন িব তেক
াপন িছল অস ব। সুতরাং আেমিরকার সােথ ১২৩
চুি সা র না করেল ভারেতর িব ৎ ভিবষ ত হত অ কার। তাছারা ইউেরিনয়াম
ালানী পাওয়া যােব আেমিরকা বােদ অ ত আেরা পঁাচিট দশ থেক। সুতরাং ভারতেক
ধু য আেমিরকা থেকই িকনেত হেব এমন মােন নই-অে িলয়া আেরা স ায়
ইউেরিনয়াম িদেত চাইিছল। এইসব না ভেব কমু িনউ মহামিত কাশ কারাত অ
আেমিরকান িবেরািধতায় নামেলন। ভারতীয়রা দখল এইসব বামপ ী নতারা দেশর
াথ না দেখ িনেজেদর মতা িনেয় সাকাস করেত বশী উৎসাহী। ফেল কে
মতা
হারােলন বামপ ীরা। নপেথ টাকার খলা িন য় িছল। িক এটাও ভাবেত হেব
ভারেতর ত ণ জ কমু িনউ
নতােদর এইসব আ েক ীক ঘুন ধরা বামপ ার
গলাধা ায় মশ দি নপ ী রাজনীিতর িদেক ঘঁষেছ। নতুন জ চাইেছ আেরা িশ া,
আেরা টাকা, আেরা া
। আর এরা ধের বেস আেছন ‘চলেছ না চলেব না’র ব াপচা
আলু। আদশবােদর ঘুনধরা কােঠ
ািলন এবং পলপেটর মতন নরদানেবর জ হয়-তা
এই জ জােন। এেদরেক সােথ পেত হেল বা ববাদী হেত হেব-অ বামপ ার িদন
শষ। ভারত-আেমিরকা সামিরক এবং অসামিরক চুি েক একই পংি েত ফেল
বামপ ীরা কাযত জনিবি
এখন । কাশ কারােতর ােটিজক ভুেল ভারত
আেমিরকার সামিরক চুি র পথ শ । উিন বলেতই পারেতন দেশর ােথ অসামিরক
চুি
হৗক-িক আেমিরকার অ ব াবসায়ীেদর সােথ সামিরক চুি , বােঘর সােথ ঘর
করা। ইিতহাস সা ী। গভীের না িগেয়, কান বুি গম িবে ষন ছাড়া, স ার
আেমিরকান িবেরািধতার পেথ হঁাটেলন। ফেল অিধকাংশ ভারতীয়র কােছই উিন ঘৃিণত।
মেধ খান থেক লাভ িঠকাদারেদর। বামপ ার হঠকাির রাজনীিতেত দি ন এিশয়ার
আকােশ এখন কােলােমঘ।

এেতব ব ুগণ িঠকাদারত েক আটকােব ক? আেমিরকা এবং ভারেত এরা অ িতেরাধ ।
যােদর িতেরাধ গড়ার কথা- সই বামপ ীরা মূক বিধর িশ সুলভ িবে ষেন িব াসী।
আেমিরকােত অিতবামপ ীরা-যােদর এ
ীম লফট বলা হয়-স ূণ জনিবি
। জনগন
চাইেছ ব াবসায়ীেদর সঁাড়ািশ চাপ থেক মুি -আর এরা শানাে আদশবােদর বািতল
ত । ফেল জনগন ওবামার ‘পিরবতেনর তে ই’ িব াস করেছ বশী। যিদও ওবামা
ক াে েনর টাকার সাস িবে ষন করার পের আিম িনি ত নই-িঠকাদারেদর হাত থেক
িকভােব আেমিরকােক বঁাচােবন ওবামা। নমকহারামী করেবন? িব াস হয়? আমার হয়
না। ওবামার ইিতহাস বলেছ িগরিগিটর মতন রং পিরব ন করেত িতিন ও াদ। বুি মান
এবং িবচ ন লাক- সটাই একমা ভরসা।
ভারতীয় বামপ ীেদর কথা যত কম বিল-তত ভাল। পি মবে র বামপ ী সরকােরর
কমেরডেদর ছেল মেয়রা ায় সবাই িঠকাদার। িঠকাদার কমেরডেদর কাছ থেক ইঁট
কাঠ না িকনেল, আপনােক িঠকানা দিখেয় দওয়া হেব। িনেজর দল িঠকাদার মািছেত
ভনভন করেছ-আর কাশ কারাত আেমিরকান িঠকাদার তাড়ােনার চ া করেছন!
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পািক ান কমু িনউ পাটী বেল একিট পািটর অি
আেছ-আিম তােদর ইেমল পেয়
থািক। পািক ােন আেদৗও এেদর কও চেন িকনা সে হ। বাংলােদেশর সুদীঘ বামপ ী
ঐিতহ িছল। এখন সখােন িস িপ িব ভেঙ উপদল-তস দেল ভি -যােদর সদস সংখ া
মুি েময়। কমেরড মিন িসং বাংলােদেশর বা বেক িবে ষন করেত চূড়া ভােবই ব াথ
হেয়িছেলন। মা বােদর স ূণ ভুলিবে ষেন জিম হািরেয় এরা এখন লুে ন বুেজায়া
পািট েলার িঠকাদারেদর উেঠান ঝঁাড় িদে ন। জ ািতবসু এবং হরিকেশন িসং এর
বা ববািদ নতৃে ভারতীয় বামপ ীেদর স িদন এখেনা আেসিন-তেব কাশ কারাত
বশী িদন নতৃে থাকেল সই ভিবষ ত সমাগত।
অবুঝ ‘জনদরদী’ বামপ ী ব ু অেপ া িবচ ন ‘বুেজায়া ণীশ ’ আম জনতার কােছ
অেনক বশী হণেযাগ । ভারত এবং আেমিরকা- েটােদেশ এটাই জনগেণর
ভাগ জনক ভিবষ ত। বামপ ার কান হনেযাগ িবক না আসা পয
িঠকাদারতে র মালগািড়েত মহা ােনর পেথ চালান হওয়াটাই এখন মধ িব জীবেনর
অিধবা বতা।
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