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ভারতীয় রাজনীতত যে উত্তররাত্তর অপরাধ জগরতর সরে েুক্ত হরয় পড়রে যেরের 
নাগতরকরা েীর্ঘ তেন ধররই তা তাাঁরের দেনতিন অতভজ্ঞতা যেরকই উপলতি করর 
আসরেন৷ পাড়ার োোটির সরে যে স্থানীয় কাউতিলর, তিধায়ক এমনকী 
সাাংসরেরও যকানও না যকানও ভারি যোগারোগ আরে, েলমত তনতিঘরেরে 
রাজনীততকরের তিরুরে এমন অতভরোগ যে যকানও এলাকায় একটু কান পাতরলই 
যোনা োরি৷ ে’ু িের িা তার যিতে সমরয়র জনয কারািারস েতিত হরলই 
সাাংসে, তিধায়ক ও তিধান পতরেরের যে যকানও সেরসযর সেসযপে খাতরজ হরি 
এিাং পরিতী েয় িের তনিঘাচরন লড়রতও পাররিন না- সুতিম যকারটঘ র এই রায় 
স্বাগত৷ এর ফরল যে ভারতীয় রাজনীততকরের মরধয অপরাধ জগরতর সরে 
যোগারোগ রাখার িিণতা রাতারাতত উধাও হরয় োরি তা মরন করার যকানও 
কারণ যনই৷ তকন্ত্ত্ত তা সরেও আোলরতর এই রায় রাজনীততরক অপরাধ মুক্ত 
করার পরে এটি যোরটা হরলও অতযন্ত জরুতর িেম পেরেপ৷ িস্ত্ত্তত এই রায় 
কােঘকর হওয়ার ফরল সাাংসে ও তিধায়করা তাাঁরের পে হারারত োকরল এ তনরয় 
একটি যজারারলা জনমতও গরড় উঠরি িরল আো করা োয়৷ শুধু সাধারণ 
নাগতরকরের দেনতিন অতভজ্ঞতাই নয়, সাম্প্রততক পতরসাংখযান যেরকও স্পষ্ট হয় 
ভাররত রাজনীতত-অপাররধর গাাঁটেড়া যকান পেঘারয় যপ াঁরেরে৷ এ তনরয় েীর্ঘ 
গরিেণার পর একটি অসরকাতর সাংস্থা সম্প্রতত জাতনরয়রে, ২০০৪ যেরক ২০১৩ 
পেঘন্ত সাংসে ও তিতভ্ন  তিধান সভায় তনিঘাতচত ৬২৮৪৭ জন সাাংসে ও 
তিধায়করের মরধয ১৮ েতাাংরের তিরুরে যফ জোতর মামলা ররয়রে এিাং ৮ 
েতাাংরের তিরুরে যসই মামলা হরয়রে অতযন্ত গুরুতর অপরাধ সাংর্টিত করার 
অতভরোরগ৷ এই সি অতভরোরগর মরধয খুন, রাহাজাতন যেরক অশ্লীল তিয়াকলাপ 
পেঘন্ত তকেুই িাতক যনই৷ ে’ুিের যতা েরূরর কো, সাংস্থাটির তররপারটঘ  যেখা োরে 
অতভরোগ িমাতণত হরল তাাঁরের অরনরকরই ২০ িের পেঘন্ত কারািাস হরত পারর৷ 
ভািরল স্ততিত হরত হয় এই সি োতগ অপরাধীরের মরধয অরনরকই যেরের আইন 
িণয়রনর সি যেরক গুরুত্বপূণঘ িতিয়ার সরে সরাসতর েুক্ত৷ 
 
 
আোলরতর এই যর্ােণা হওয়া মাত্র িায় সি ক’টি রাজননততক েল এর তিররাতধতা 
করার তসোন্ত যনয়৷ িস্ত্ত্তত একটি সিঘেলীয় দিঠরক রাজননততক েলগুতল এরক 
সাংসরের উপর আোলরতর খিরোতর তহসারি িণঘনা করর সাংতিধারনর জনিতততনতধ 
আইরন সাংরোধরনর োতি যতারল৷ এই তিররাতধতা যকন স্বাভাতিক ওই অসরকাতর 



সাংস্থাটির িকাতেত তেয যেরকই তা স্পষ্ট হয়৷ এরত যেখা োরি, িততটি িধান েল 
এই িযাতধরত আিান্ত৷ উোহরণস্বরূপ কাংরেরসর ২৪৫১ জন সাাংসে ও তিধায়করের 
মরধয ২২ েতাাংরের তিরুরে যফ জোতর মামলা ররয়রে৷ তি যজ তপ-র যেরত্র ওই 
হার ৩১ েতাাংে৷ তস তপ আই (এম)-এর যেরত্র ২১ েতাাংে৷ তৃণমলূ কাংরেরসর 
যেরত্র ৩২ েতাাংে৷ সমাজিােী পাটিঘ র যেরত্র ৪৩ ও িহুজন সমাজ পাটিঘ র যেরত্র 
৩৫ েতাাংে৷ শুধু এটুকুই নয়, অপরাধজগরতর সরে রাজনীততকরের যোগারোরগর 
ফরল সি েরলরই তকেু তকেু সাাংসে ও তিধায়রকর যরাজগার তিগত এক েেরক কী 
অস্বাভাতিক ভারি যিরড়রে তররপারটঘ  উরঠ এরসরে যসই েতিও৷ এিাং এরেরত্রও িায় 
িততটি রাজননততক েলই এ যোরে েষু্ট৷ যস ভারগযর তিেয় আোলরতর এই রারয়র 
তিররাতধতা কররল আস্ন  যলাকসভা তনিঘাচরনর আরগ জনমানরস তার কী তিরূপ 
িতততিয়া হরত পারর তা আেঙ্কা কররই যেে পেঘন্ত কাংরেস ও তিরজতপ উভয় েলই 
তনরজরের সাংেত করররে৷ আোলত েীর্ঘ িতযাতেত শুরুটি করর তেরয়রে, এিার 
িরয়াজন যকানও িকার অপরারধর সরে েকু্ত োকা যকানও িযতক্তরকই তনিঘাচরন 
যভাট না যেওয়ার পরে িযাপক জনমত গঠন৷ 


