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দেশ | বিদেশ ৼ ৫
কলকাতা শুক্রবার ২৫ নভেম্বর ২০২২

স ং ক্ষে ক্ে

সফল উৎক্ষেপণ
অগ্নি ৩– এর

আরও একবার সফল উৎভষেপণ হল 
অগ্নি–৩ ব্াগ্লগ্টিক ক্ষেপণাভ্রের। 
বুধবার ওগ্িশা উপকূভলর এগ্পভে 
আবদুল কালাম দ্বীপ ক্েভক পরবীষো 
করা হয় মাঝাগ্র পাল্ার এই েূগ্ম–
 ক্েভক– েূগ্ম ক্ষেপণা্রেটির। এক সভগে 
একাগ্ধক োয়গায় হামলা চালাভত 
সষেম এই ক্ষেপণাভ্রের অন্তম 
ববগ্শষ্ট হল, ওেন কগ্মভয়– বাগ্িভয় 
এর পগ্রগ্ধ ঠিক করা যাভব। োরত 
ক্েভক চবীভনর একটা বি অংশ, ক্গাটা 
পাগ্কস্ান, আফগাগ্নস্ান, আরব, 
ইভ্াভনগ্শয়া, মায়ানমাভরর মভতা 
ক্েভশও আঘাত হানভত পারভব এই 
ক্ষেপণা্রে। রাভতর অন্ধকাভরও গ্নগ্েদিষ্ট 
লভষে্ আঘাত হানভত সষেম অগ্নি–৩।

বেক্েক্েন
ইমরান? 

প্াক্তন পাক প্ধানমন্তবী ইমরান 
খাভনর গ্বরুভধে গ্বভ্ারক অগ্েভযাগ 
ক্স– ক্েভশর প্গ্তরষো মন্তবী ক্খায়াো 
আগ্সভফর। বভলভেন, ইমরান যখন 
গ্ক্রভকট ক্খলভতন, ক্স–সময় োরত 
ক্েভক পাওয়া ক্সানার ক্মভিল গ্বগ্ক্র 
কভর গ্েভয়ভেন গ্তগ্ন। এর পরই পাক 
কভয়ন– সংগ্াহক শাগ্কল আহভমভের 
োগ্ব, োরত ক্েভক পাওয়া ক্মভিল 
লাভহাভরর এক কভয়ন– গ্বভক্রতার 
কাে ক্েভক ৩ হাোর টাকারও কম 
োভম গ্কভনগ্েভলন গ্তগ্ন। পভর োনভত 
পাভরন, ১৯৮৭–ক্ত যখন ইমরান 
ক্খলভত োরভত এভসগ্েভলন, গ্ক্রভকট 
ক্াব অফ ইগ্ডিয়া–র তরভফ তাঁভক ওই  
পেকটি উপহার ক্েওয়া হভয়গ্েল।

আদালক্ের
দ্ারস্থ নীরে

পলাতক হবীভর– ব্বসায়বী নবীরব ক্মাগ্ে 
তাঁর অসসু্থতা এবং আত্মহত্ার ঝুগঁ্কর 
কারভণ োরভত প্ত্পদিণ না করার 
গ্সধোন্তভক বহাল রাখার েন্ গ্রিভটভনর 
হাইভকাভটদির দ্ারস্থ হভলন। ঘটনার 
শুরু ২০২১–এর ক্ফব্রুয়াগ্রভত। 
ম্াগ্েভ্রেট আোলভতর প্ত্পদিভণর 
গ্বরুভধে নবীরব ক্মাগ্ের আগ্পল 
খাগ্রে করার সময় মন্তব্ কভরন ক্য, 
প্ত্পদিভণর ক্ষেভরে ক্মাগ্ের আত্মহত্ার 
ঝুগঁ্কর গ্বষয়টি গ্নভয় োবা ক্যভত 
পাভর। যগ্েও, লিদি োগ্টিস ক্েভরগ্ম 
টিয়ুাটদি গ্মিে এবং গ্বচারপগ্ত রবাটদি 
ক্ে লডিভনর হাইভকাভটদি বভলভেন, 
োরত সরকার ক্য– আশ্াস গ্েভয়ভে 
তার গ্েগ্তিভত তাঁরা ক্মভন গ্নভয়ভেন 
ক্য, ক্মাগ্ের ক্েখোল এবং গ্চগ্কৎসার 
ক্ষেভরে উপযকু্ত ব্বস্থা ক্নওয়া হভব।

গ্নলাক্ম উঠক্ে
মনক্রার গ্িগ্নস

মতুৃ্র ৬০ বের পভরও েশদিকভের 
মন ক্েভক গ্েভটভফাঁটাও কভমগ্ন 
মনভরা–ম্াগ্েক। এবার গ্নলাভম 
উঠভত চভলভে ক্মগ্রগ্লন মনভরার 
১৭৫টি একান্ত ব্গ্ক্তগত গ্েগ্নস। 
যা ক্রকিদি েভর গ্বগ্ক্র হভব বভল মভন 
করভে গ্নউ ইয়ভকদির গ্নলামকারবী সংস্থা 
েুগ্লয়ান্ স অকশন এবং টিগ্সএম। 
গ্নলাম হভত– চলা গ্েগ্নসপভরের মভধ্ 
োকভে মনভরার বাবা চালদিস টি্ানগ্ল 
গ্গভফাভিদির ক্লখা একটি তাগ্রখগ্বহবীন 
গ্চঠিও। ক্োট ক্েভকই বাবার সভগে 
সম্পকদি না– োকা মনভরার কাভে বাবার 
পাঠাভনা এই কািদিটি গ্েল অত্ন্ত 
গুরুত্বপণূদি। গ্নলামঘভরর ধারণা, 
শুধমুারে এই কািদিটিই ২ ক্েভক ৩ 
হাোর িলাভর গ্বগ্ক্র হভত পাভর।

আেকাভলর প্গ্তভবেন 
গ্েগ্ল্, ২৪ নভেম্বর

মুখ্য গ্নে্ােন কগ্মশনার ও গ্নে্ােন কগ্মশনারক্দর গ্নক্�াক্ে 
আরও স্বচ্ছো আনার আগ্ি্ গ্নক্� দাক্�র হও�া মামলার 
রা�দান স্থগ্েে রাখল সগু্রিম বকার্। োরগ্দন ধক্র মামলার 
শুনাগ্ন েক্লক্ে সক্ে্াচ্চ আদালক্ে। েৃহস্পগ্েোর শুনাগ্ন পে্ 
বশষ হক্�ক্ে। মুখ্য গ্নে্ােন কগ্মশনার ও অন্য দুই কগ্মশনার 
গ্নক্�াক্ে স্বাধীন ও স্বচ্ছো আনক্ে একটি গ্নরক্পষে প্যাক্নল 
েঠন করা হক্ে গ্কনা ো গ্নক্� গ্সদ্ান্ত বনক্ে শীষ্ আদালে। 

েুধোর গ্নে্ােন কগ্মশনার গ্হক্সক্ে অরুণ বোক্�ক্লর গ্নক্�াে 
সংক্ান্ত ফাইল েলে কক্রগ্েল সুগ্রিম বকার্। আদালক্ের বসই 
গ্নক্দ্ক্শর পর েৃহস্পগ্েোর বোক্�ক্লর গ্নক্�াে সংক্ান্ত ফাইল 
বপশ করা হ�। ফাইল বদখার পক্রই দ্রুেোর সক্গে গ্নক্�াে 
গ্নক্� বকন্দ্রক্ক রিক্নের মুক্খ দাঁড় কগ্রক্�ক্ে পাঁে গ্েোরপগ্ের 
সাংগ্েধাগ্নক বেঞ্চ। আদালক্ের রিনে, ‘ েে ১৫ বম বেক্ক 
গ্নে্ােন কগ্মশনাক্রর পদ খাগ্ল গ্েল, হঠাৎ কক্র বসই পক্দ 
গ্নক্�াক্ের িন্য বকন এে োড়াহুক্ড়া করল সরকার? ১৫ বম 
বেক্ক ১৮ নক্েম্বক্রর মক্ধ্য কী হক্�গ্েল। নাম পাঠাক্নার পর 
বেক্ক অনুক্মাদন পর্ন্ত মাত্র ২৪ ঘণ্ার মক্ধ্য পুক্রা রিগ্ক্�াটি 
সম্পন্ন করা হ�। ফাইল সরক্ে ২৪ ঘণ্াও সম� লােক্ে না। 
এ বো গ্েদু্যৎ েগ্েক্ে েলক্ে! ’  আদালক্ের েক্তক্ে্য এরা স্পষ্ট 
হক্�ক্ে, গ্নক্�াে রিগ্ক্�া গ্নক্� বকন্দ্রী� সরকাক্রর িোক্ে 
বমাক্রই সন্তুষ্ট ন� সাংগ্েধাগ্নক বেঞ্চ।  

এগ্দক্নর শুনাগ্নক্ে সাংগ্েধাগ্নক বেঞ্চ মন্তে্য কক্র, 

‘ আইনমন্তী ৪ িক্নর নাম পাঠিক্�ক্েন। রিনে হল, গ্কক্সর 
গ্েগ্তিক্ে আইনমন্তী োরিক্নর নাম শর্গ্লস্ট কক্রক্েন?  বকন 
বকেলমাত্র ৪ িক্নর নামই পাঠাক্না হক্�গ্েল?  আর বকনই ো 
ওই োরিক্নর মক্ধ্য সে বেক্ক কগ্নষ্ঠেমক্কই বেক্ে বনও�া 
হক্�ক্ে। অেসর গ্নক্ে েলা এক আগ্ধকাগ্রকক্ক বস্বচ্ছা অেসর 
গ্দক্� কগ্মশনার পক্দ েসাক্না হল।’  রগ্দও বকক্ন্দ্রর েরক্ফ 
অ্যারগ্ন্ বিনাক্রল আর বেঙ্করারামাগ্ন িানান, ‘ গ্নক্�াে রিগ্ক্�া� 
বকানও ত্রুটি বনই। এর আক্েও ১২ বেক্ক ২৪ ঘণ্া� গ্নক্�াে 
হক্�ক্ে। োরিক্নর নাম বেরাক্েস বেক্ক বনও�া হ�। নাম 
সুপাগ্রক্শর সম� গ্সগ্ন�গ্রটি, অেসর গ্রহক্ণর সম�, ে�ক্সর 
গ্েষ�গুগ্ল খগ্েক্� বদখা হ�। ে�ক্সর িা�ো গ্েক্েেনা করা হ� 
ে্যাক্ের গ্েগ্তিক্ে।’ এগ্ি আদালক্ে িানান, গ্নে্াহী গ্েোক্ের 
রিগ্েটি বোর বোর কাি পর্াক্লােনা করা হক্ে গ্ক না, বসই 
রিনে রক্�ক্ে। রিগ্েটি পদক্ষেক্প সক্দেহ হক্ল গ্নে্ােন কগ্মশক্নর 
স্বাধীনো ও মর্াদা ষেগ্েগ্রস্ত হক্ে। এক্ে কগ্মশন সম্পক্ক্ 
িনেক্ণর মোমক্ের ওপরও খারাপ রিোে পড়ক্ে। েখনই 
গ্েোরপগ্ে বক এম বিাক্সফ অ্যারগ্ন্ বিনাক্রলক্ক েক্লন, 
‘ বকউ বরন োেক্ে না পাক্র আমরা গ্সদ্ান্ত গ্নক্�গ্ে অেো 
আমরা আপনাক্দর গ্েরুক্দ্। আমরা বকেল গ্নক্�াে রিগ্ক্�ারা 
েুঝক্ে োইগ্ে। মুখ্য গ্নে্ােন কগ্মশার গ্হক্সক্ে রাক্দর গ্নক্�াে 
বদও�া হক্�ক্ে, োরা ৬ েের কার্কাক্লর বম�াদ পাক্চ্ছ 
না।’  অন্যগ্দক্ক, আইনিীেী রিশান্ত েূষণও আদালক্ে িানান, 
‘ ১৯৮৫ ে্যাক্ের বদড়ক্শার বেগ্শ আগ্ধকাগ্রক রক্�ক্েন। রগ্দ 
ে্যাক্ের গ্েগ্তিক্েই োোই করা হ�, েক্ে অক্নক্কই অরুণ 
বোক্�ক্লর বেক্ক বেগ্শ সম� কগ্মশক্ন োকক্েন।’  

কগ্মশনার গ্নক্�াে গ্নক্� রা�দান স্থগ্েে

তািাহুভিা হল ক্কন? 
প্শ্ন সগু্প্ম ক্কাভটদির

আেকাভলর প্গ্তভবেন 
গ্েগ্ল্, ২৪ নভেম্বর  

গুিরাক্রর গ্েধানসো গ্নে্ােক্ন গ্েক্দগ্শ নােগ্রকক্দর গ্দক্� রিোর 
োলাক্চ্ছ গ্েক্িগ্প। এই অগ্েক্রাে েুক্ল গ্নে্ােন কগ্মশক্নর 
দ্ারস্থ হল েৃণমূল। ২৪ ঘণ্ার মক্ধ্য গুিরাক্রর গ্েক্িগ্প 
বনেৃক্বের গ্েরুক্দ্ কক্ঠার পদক্ষেপ করার দাগ্ে িাগ্নক্�ক্েন 
েৃণমূল বনো সাক্কে বোখক্ল। গুিরাক্রর গ্েক্িগ্প বনেৃক্বের 
েরক্ফ গ্েক্দগ্শক্দর গ্নক্� রিোক্রর গ্েগ্েও রুইর করা হক্�ক্ে। 
বসই রুইক্রর গ্লঙ্কও গ্নে্ােন কগ্মশক্ন দাক্�র করা আক্েদক্নর 
সক্গে িুক্ড় গ্দক্�ক্েন গ্েগ্ন।

গুিরাক্রর গ্েক্িগ্প বনেৃক্বের েরক্ফ রুইরাক্র বপাস্ট 
করা গ্েগ্েও� ৩–৪ িন গ্েক্দগ্শ নােগ্রকক্ক বদখা গ্েক্�ক্ে। 
অক্নক্কর দাগ্ে, োঁরা রুশ নােগ্রক। েেকাল রাক্ে একটি 
সো গ্েল রিধানমন্তী নক্রন্দ্র বমাগ্দর। বসখাক্নই স্থানী� একটি 
সংোদমাধ্যক্ম োঁরা িানান, রিধানমন্তী বমাগ্দর েক্তে্য শুনক্ে 

এক্সক্েন। োঁক্দর সোর েলাক্েই গ্েল গ্েক্িগ্পর উতিরী�। 
গ্েক্িগ্পর পক্ষে এোর বোক্রর আেহাও�া োল েক্লও দাগ্ে 
কক্রক্েন গ্েক্দগ্শ নােগ্রকরা। এই গ্েগ্েওটি সকাল বেক্কই 
বসাশ্যাল গ্মগ্ে�া� েগ্ড়ক্� পক্ড়ক্ে। গ্েগ্েওটির গ্্রিনশর েুক্ল 
গ্নে্ােন কগ্মশনক্ক পাঠাক্না গ্েঠিক্ে সাক্কল বোখক্ল গ্লক্খক্েন, 
‘ গুিরাক্রর গ্েক্িগ্পর রুইরার হ্যাক্ডেক্ল একটি গ্েগ্েও রিকাশ 
করা হক্�ক্ে। বরখাক্ন কক্�কিন গ্েক্দগ্শ নােগ্রকক্ক গ্েক্িগ্পর 
উতিরী� পক্র রিোর করক্ে বদখা গ্েক্�ক্ে। বকন গুিরাক্রর 
মানুক্ষর গ্েক্িগ্পক্ক বোর বদও�া উগ্েে, বসরাও ে্যাখা করক্েন 
োঁরা।’  োঁর অগ্েক্রাে, এর ফক্ল োরক্ের গ্নে্ােন ে্যেস্থা� 
গ্েক্দগ্শ নােগ্রকক্দর হস্তক্ষেপ করার অগ্েক্রাে উক্ঠক্ে। 
এই ঘরনা� িনরিগ্েগ্নগ্ধবে আইন লঙ্ঘন করা হক্�ক্ে েক্ল 
অগ্েক্রাে োঁর। গ্নে্ােন কগ্মশক্নর কাক্ে োঁর দাগ্ে, অগ্েলক্ম্ব 
গুিরাক্রর ফক্রনাস্ গ্রগ্িওনাল বরগ্িক্্রেশন অগ্ফক্স গ্েষ�টি 
িানাক্ে হক্ে এেং গ্েক্িগ্পর গ্েরুক্দ্ এর িন্য গ্নগ্দ্ষ্ট আইক্ন 
পদক্ষেপ গ্রহণ করক্ে হক্ে।

গ্বভেগ্পর প্চাভর গ্বভেগ্শরা, 
কগ্মশভন অগ্েভযাগ তৃণমূভলর

 সংবাে সংস্থা
গ্েগ্ল্, ২৪ নভেম্বর

আফোে পনুাও�ালার পগ্লগ্রাগ্ফ বরস্ট হল 
েহৃস্পগ্েোর। গ্দগ্লির বরাগ্হণীর ফক্রগ্সিক 
সাক্�সি ল্যােক্ররগ্রক্ে হ� পরীষো। ৫টি 
ধারাক্লা েুগ্র গ্দক্� শ্রদ্া ও�াকারক্ক বকক্র 
রুকক্রা রুকক্রা কক্রগ্েল আফোে। বসগুগ্ল 
পাও�া বেক্ে। েগু্রগুক্লা সে ৫–৬ ইগ্ঞ্চর। 
বসগুগ্ল ফক্রগ্সিক পরীষোর িন্য পাঠাক্না 
হক্�ক্ে। সম্প্রগ্ে গ্দগ্লিক্ে আফোক্ের 
ফ্্যার বেক্ক একটি করাে উদ্ার হ�। 
বদহ রুকক্রা করক্ে ওই করােটি ে্যেহার 
করা হক্�গ্েল গ্ক না, োও খগ্েক্� বদখা 
হক্চ্ছ েক্ল িাগ্নক্�ক্ে পুগ্লশ। বরিগ্মকাক্ক 
খুক্নর আক্ে বমহক্রৌগ্লর িগেক্ল বস োল 
কক্র বরগ্ক কক্রগ্েল েক্লও িানা বেক্ে।

গ্দগ্লি পুগ্লশ ও সরকাগ্র বকৌসঁগু্ল 
খগু্নর কক্ঠার শাগ্স্ত গ্নগ্চিে করক্ে েক্ল 
িাগ্নক্�ক্েন বকন্দ্রী� স্বরাষ্ট্রমন্তী অগ্মে শাহ। 
মহারাক্ষ্ট্রর উপমখু্যমন্তী বদক্েন্দ্র ফড়নগ্েশ 
েক্লক্েন, ২০২০ সাক্ল শ্রদ্ার অগ্েক্রাে 

বপক্�ও পুগ্লশ বকন পদক্ষেপ কক্রগ্ন, 
েদন্ত কক্র বদখা উগ্েে। সমক্� পদক্ষেপ 
করক্ল শ্রদ্াক্ক েঁাোক্না বরে।

সগ্দজ্্বক্রর কারক্ণ েুধোর আফোক্ের 
পগ্লগ্রাগ্ফ বরস্ট হ�গ্ন। সসু্থ হও�া� 
এগ্দন সকাক্ল পরীষো হ�। সকূ্ত্রর 
খের, আোক্োড়া শান্ত ও স্বাোগ্েক 
গ্েল আফোে। পগ্লগ্রাগ্ফ পরীষো� 
মানগ্সক অেস্থা, রক্তোপ, পাল্ স বরর 
এেং শ্াসরিশ্াক্সর খুটঁিনাটি বদখা হ�। 
োর গ্েগ্তিক্ে অগ্েরকু্ত সগ্ে্য েলক্ে গ্ক 
না, রাোই করা হ�। পগ্লগ্রাগ্ফ ও নাক্কা্ 
বরক্স্টর সম� গ্েক্শষ নির বদও�া হ� 
অগ্েরুক্ক্তর আেরক্ণর গ্দক্ক। এরা একরা 
লম্বা রিগ্ক্�া। োর বহফািক্ের বম�াদ 
উতিীণ ্হক্লও, গ্েোরগ্েোেী� বহফািক্ে 
োর নাক্কা্ বরস্ট হক্ে েক্ল িানা বেক্ে।

এগ্দক্ক শ্রদ্ার মেুৃ্যর িন্য আফোক্ের 
অগ্েোেকক্দরও বদাষাক্রাপ কক্রক্েন 
মকৃ্ের েন্ ু রিে। োঁর কো�, ‘ ধূে্ 
আফোে োলাগ্ক কক্র শ্রদ্াক্ক ওর োগ্ড়র 
বলাকিক্নর বেক্ক আলাদা কক্রগ্েল।’            

আফতাভবর পগ্লগ্াগ্ফ, 
পাওয়া ক্গল ৫ েগু্র

 সংবাে সংস্থা
লখনউ, ২৪ নভেম্বর

স্তী রিোরণা করক্েন সক্দেক্হ েঁাক্ক 
খুন কক্র, বদহ রুকক্রা কক্র িগেক্ল 
েগ্ড়ক্�গ্েল ঘােক স্বামী। োক্ক বগ্রপ্ার 
কক্রক্ে পুগ্লশ। স্তীর পগ্রে� আড়াল 
করক্েই নাগ্ক বদহ রুকক্রা কক্রগ্েল 
স্বামী। উতিররিক্দক্শর সীোপুক্রর ঘরনা� 
শ্রদ্া ও�াকার খকু্নর ো�া স্পষ্ট।

বিরা� অগ্েরুক্ত েক্লক্ে, বি্যাগ্ে 
ড্াক্ের বনশা� আসক্ত। বেশ গ্কেু গ্দন 
ধক্রই অন্য একিক্নর োগ্ড়ক্ে োকক্ে 
শুরু কক্রগ্েল। এ গ্নক্� োক্দর সম্পক্ক্ 
গ্েড় ধক্র। বি্যাগ্ে রিোরণা করক্েন 
সক্দেক্হ উপরুক্ত গ্শষো গ্দক্ে পঙ্কি 
বি্যাগ্েক্ক খুক্নর েক্ান্ত কক্র। সক্গে 
বন� দুি্ন পাগ্স নাক্ম এক েন্ুক্ক। ৮ 
নক্েম্বর বি্যাগ্ের শরীক্রর রুকক্রা উদ্ার 
হক্েই খুক্নর খের িানািাগ্ন হ�।   

্রেবীভক খুন কভর ক্েভহর 
টুকভরা েগেভল: ধৃত স্ামবী

িামা মসগ্িক্দ 
মগ্হলাক্দর একা 

আসা গ্নক্ষধ
আেকাভলর প্গ্তভবেন 
গ্েগ্ল্, ২৪ নভেম্বর  

গ্দগ্লির িামা মসগ্িক্দ একা রিক্েশ 
করক্ে পারক্েন না মগ্হলারা। মসগ্িক্দর 
গ্েনটি বেক্র গ্েজ্ঞগ্প্ বঝালাক্না হক্�ক্ে। 
েলা হক্�ক্ে, মসগ্িক্দ স্বামী ো োগ্ড়র 
বলাক্কক্দর সক্গে রিােন্া িানাক্ে এক্ল 
োধা বনই। িামা মসগ্িক্দর শাগ্হ ইমাম 
সস�দ আহক্মদ েখুাগ্র িাগ্নক্�ক্েন, এই 
রিগ্েষ্ঠাক্ন গ্কে ুঘরনার পক্রই এই গ্সদ্ান্ত। 
গ্েগ্ন েক্লন, ‘ িামা মসগ্িদ রিাে্নার 
িা�ো। েক্ে িামা মসগ্িদ কারও সক্গে 
বদখা করার  িা�ো ন�।  মসগ্িদ পাক্ 
ন�।’   েক্ে িামা মসগ্িক্দর এই গ্সদ্ান্তক্ক 
মগ্হলাক্দর অগ্ধকাক্র হস্তক্ষেপ েক্ল 
মন্তে্য কক্রক্েন গ্দগ্লি মগ্হলা কগ্মশক্নর 
বে�ারপাসন্ স্বােী মাগ্লও�াল। কগ্মশন 
মসগ্িদ কে্ৃপষেক্ক বনাটিস পাঠাক্চ্ছ।  

আেকাভলর প্গ্তভবেন 
গ্েগ্ল্, ২৪ নভেম্বর
মধ্যরিক্দক্শ োরে বিাক্ড়া রাত্রা� রাহুল োন্ীর সক্গে হাঁরক্লন বোন–েগ্নিপগ্ে, 
গ্রি�াঙ্কা োন্ী ও রোর্ েদ্র। গ্েল োেক্ন রাইহানও। এগ্দন রাহুক্লর সক্গে পা 
বমলান রািস্থান কংক্গ্রক্সর বনো শেীন পাইলরও। েৃহস্পগ্েোর সকাক্ল োরে 
বিাক্ড়া রাত্রা� উপক্ে পক্ড় গ্েড়। সক্ন্� এক আগ্দোসী সো� রাহুল গ্েক্িগ্প 
সরকারক্ক ও আরএসএসক্ক গ্নশানা কক্রন। রাহুল েক্লন, গ্েক্িগ্প আগ্দোসীক্দর 
সম্পক্ক্ ‘ েনোসী’ শব্দ ে্যেহার কক্র। এিন্য আগ্দোসীক্দর কাক্ে ষেমা োইক্ে 
হক্ে গ্েক্িগ্পক্ক। কংক্গ্রস বনো দাগ্ে কক্রন,  মধ্যরিক্দক্শ আগ্দোসীরা অে্যাোগ্রে 
হক্চ্ছন। োঁক্দর রষো ও সম্ান করক্ে পাক্র একমাত্র কংক্গ্রস সরকারই।

পেযারোয় রাহুভলর 
পাভশ গ্প্য়াঙ্াও

 আবু হায়াত গ্বশ্াস
গ্েগ্ল্, ২৪ নভেম্বর

গুিরার বোক্রর মকু্খ রািস্থাক্ন েৃহরুক্দ্র 
দামামা োগ্িক্� গ্দক্লন কংক্গ্রস মখু্যমন্তী 
অক্শাক বেহলর।  সরাসগ্র োরঁ কুগ্সর্ 
দাগ্েদার শেীন পাইলরক্ক ‘ েদ্ার’ 
গ্হক্সক্ে বদক্ে গ্দক্লন।  মরুরাক্ি্য 
মখু্যমন্তীর ‘কুগ্স’্ গ্নক্� অসক্ন্তাষ েরক্ম 
বপৌেঁল। রািস্থাক্ন গ্েগ্ন বর বকানও মক্েই 
মুখ্যমগ্ন্তবে পাইলরক্ক োড়ক্ে োন না, 
ো আক্েও ইগ্গেে গ্দক্�গ্েক্লন। এোর 
রিকাক্শ্যই মুখ খলুক্লন গ্েগ্ন। সে্োরেী� 
এক সেদু্যগ্েন সংোদমাধ্যমক্ক বদও�া 
ষোৎকাক্র বেহলর েক্লক্েন, ‘একিন 
েদ্ার কখনও মখু্যমন্তী হক্ে পাক্রন না।’ 

এক রিক্নের িোক্ে গ্েগ্ন দাগ্ে 
কক্রক্েন, ‘শীষক্্নেৃবে োকঁ্ক কীোক্ে 
মুখ্যমন্তী করক্ে? রারঁ গ্পেক্ন ১০ িন 
গ্েধা�ক্করও সমে্ন বনই, গ্রগ্ন গ্নক্ির 
দক্লর সরকারক্ক বফক্ল গ্দক্ে গ্েক্িগ্পর 
সক্গে গ্মক্ল েক্ান্ত কক্রগ্েক্লন, গ্েক্দ্রাহ 
কক্রগ্েক্লন— োকঁ্ক েদ্ার েলা হ�।’ 
রািস্থাক্নর মখু্যমন্তীর এই েক্তে্য সামক্ন 
আসার পক্রই ষুেব্ধ দক্লর শীষক্্নেৃবে। 
দক্লর অে্যন্তরীণ গ্েষ� ও দক্লর বনোক্দর 
গ্নক্� রিকাক্শ্য গ্েরূপ মন্তে্য বেক্ক দূক্র 
োকার িন্য বেহলক্রর উক্দ্ক্শ ‘সেকে্া’ 
িাগ্র কক্রক্েন কংক্গ্রস বনেৃবে। মখু েন্ না 
করক্ল কংক্গ্রক্সর সংগ্েধান বমক্ন দলী� 
শৃঙ্খলােক্গের িন্য কড়া পদক্ষেপ করা 
হক্ে েক্ল োকঁ্ক িাগ্নক্� বদও�া হক্�ক্ে।    

েে কক্�ক েের ধক্রই রািস্থাক্নর 
কুগ্স ্ গ্নক্� পাইলর– বেহলক্রর দ্ন্দ্ব 

েলক্ে। দ্ন্দ্ব বমরাক্ে বেহলরক্ক িােী� 
রািনীগ্েক্ে এক্ন পাইলরক্ক রাক্ি্যর 
মুখ্যমন্তীর পদ বদও�ার োেনা গ্েল 
শীষক্্নেৃক্বের। গ্কন্তু বেহলর–অনেুামীক্দর 
গ্েক্দ্রাক্হ বস বেষ্টা ে্যে ্হ�। ২৫ বসক্টেম্বর 
ি�পুক্র মগ্লিকািুন্ খাক্গের উপগ্স্থগ্েক্ে 
কংক্গ্রক্সর পগ্রষদী� দক্লর সেঠক্ক বরাে 
না গ্দক্� বেহলক্রর অনেুামী গ্েধা�ক্করা 
আলাদা সেঠক কক্রগ্েক্লন। দক্লর একাংশ 
মক্ন কক্র, মুখ্যমগ্ন্তবে োড়ক্ে নারাি 
বেহলক্রর ইন্ক্নই অনেুামী গ্েধা�কক্দর 
গ্দক্� গ্েক্দ্রাহ করাক্না হক্�গ্েল। বসই 
ঘরনা� কংক্গ্রস বনেৃবে ষুেব্ধ হন। মাো 
বেক্ক োন্ী পগ্রোর হাে েুক্ল বনও�া� 
কংক্গ্রস সোপগ্ের পক্দর বদৌড় বেক্ক 
গ্েরক্ক রান বেহলর। পাশাপাগ্শ, দক্লর 
বনো, বেহলর–অনেুামী শাগ্ন্ত ধাগ্রও�াল, 
মক্হশ বরাগ্শ ও ধক্মন্্দ্র রাক্ঠারক্ক বশাকি 
কক্র দক্লর শৃঙ্খলা রষো কগ্মটি।

কংক্গ্রস বনেৃক্বের পক্ষে রািস্থাক্ন 
দক্লর কলহ বমরাক্না কঠিন হক্� পক্ড়ক্ে। 
এখন রগ্দ বেহলরক্ক সগ্রক্� পাইলরক্ক 
মুখ্যমন্তীর পদ বদও�া হ�, গ্েক্দ্রাহ করক্ে 
পাক্রন বেহলর। আোর পাইলরক্ক কুগ্স্ 
বদও�া না হক্ল গ্েগ্নও বি্যাগ্েরাগ্দে্য 
গ্সগ্ন্�ার মক্ো গ্েক্িগ্পক্ে েক্ল রাক্েন 
না, োর গ্নচি�ো বকাো�। এমন 
পগ্রগ্স্থগ্েক্ে রািস্থান–সঙ্কর বমরাক্না 
কংক্গ্রক্স েড় ে্যাক্লঞ্জ। এগ্দক্ক বেহলর 
োঁক্ক ‘ েদ্ার’  েলক্লও শেীন পাইলর 
োক্ক ‘ অরিক্�ািনী�’  েক্ল মন্তে্য 
কক্রক্েন। োঁর েক্তে্য, ‘ বেহলরগ্ি 
গুিরার বোক্রর োররিাপ্। োঁর 
বসগ্দক্কই মন বদও�া উগ্েে।’ 

ক্গহলট বলভলন
 পাইলট গদ্ার, 
ষেবু্ধ কংভগ্স

 লষে্ভেে সম্ভব?   োরত ক্োভিা যারোয় রাহুল গান্ধবীভক 
সগে গ্েভলন ক্বান গ্প্য়াঙ্া। মধ্প্ভেভশর খাভডিায়ায়।  

বৃহস্পগ্তবার। েগ্ব:  গ্পটিআই 

ক্সনাভক কটাষে, আক্রমভণর মুভখ গ্রচা 
আেকাভলর প্গ্তভবেন 
গ্েগ্ল্, ২৪ নভেম্বর  

বসনাোগ্হনী সম্পক্ক্ অরিীগ্েকর মন্তে্য করা� গ্েপাক্ক 
অগ্েক্নত্রী গ্রো োড্া। োঁর গ্েরুক্দ্ এফআইআর দাক্�র 
কক্রক্েন গ্েত্র গ্নম্াো অক্শাক পগ্ডিে। মুম্বই পুগ্লক্শর কাক্ে 
োঁর আক্েদন, োরেী� বসনাোগ্হনীক্ক ে্যগে এেং অপমান 
কক্রক্েন গ্রো। োঁক্ক ষেমা োইক্ে হক্ে। োঁর গ্েরুক্দ্ বদক্শর 

োগ্হনীক্ক গ্ন�গ্মে অপমান করার অগ্েক্রাে েুক্লক্েন 
অক্শাক পগ্ডিে।  গ্রো োঁর মন্তে্য গ্নক্� দুুঃখরিকাশ কক্রক্েন। 
োরেী� বসনার েরক্ফ রুইর করা হ�, ‘ পাগ্কস্তাক্নর বেক্ক 
পাক অধু্যগ্ষে কাশ্ীর গ্েগ্নক্� গ্নক্ে আমরা পুক্রাপুগ্র রিস্তুে। 
আমরা শুধুমাত্র সরকাক্রর গ্নক্দ্ক্শর অক্পষো� রক্�গ্ে।’  এই 
মন্তে্য সম্পক্ক্ই অগ্েক্নত্রী গ্রো োড্া বলক্খন, ‘ োক্লা�ান 
েলক্ে হাই।’  েীক্নর বফৌক্ির হাক্ে আক্ান্ত হও�ার গ্দক্কই 
ইগ্গেে। এক্েই ঘক্রক্ে গ্েপগ্তি। গ্েক্িগ্প গ্ষেপ্। 


