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�আমরা ি�খলাম, �রমা�ু �ুি� িনয়�� মা�ে�র না�ােলর বাইের�
���াে�র পে� জাপান� � জাপােন পরমাণু �ি�বাদ

.

���� �র�ার� �� এি��� ���াতা •
�ু�ি�মা দা���িচর পরমাণু িবপ��� �ে� �ে� �র
জাপােনর ��মা� �া�ে� না� �� িব� িবপ��ে�র
�চ�ারা িনে�� মাচ� মাে�র ��� িদে� �ি�ে�নি��
��� ব�ান ি�ি� ����েনর িব�ব�াপ� চি��ি� ��ে�
বা�াে� �ে�াি�েনর পিরমাপ �ের �দ�া ��ে�� �ু�ি�মা
��াে��র �ে�াি�ন��৩� �ি�ে� ��ে� ��া�া ��র ��ালাধ�
জুে�� জাপান �র�ার ��জি���ার �� পিরমাপ িদে�
�ু�ি�মা �ব� �ার চারপাে�র �লা�া�� �া �রা�ির
��জি���ার� ি�� ��জি�� ��ে�াে�াপ�িল �ারা
পৃি�ব�ে� �ি�ে� ি�ে� �� �� ধরেনর ��জি��
িবপেদর জ� িদে�� ��জি�� �ম�ল �র�ের মেধ�
�া���া� বা �াবার দাবােরর মেধ� িদে� �ুে� ি�ে�
িবি�� �ি� �ব� �ে� �রা�ির ��জি�� িবি�রেণর
��াবনার জ� িদে�� �া বা�েরর ��জি���ার
পিরমােপর �চে� �ম�িল��ােব �লাদা �ব� �েন��ণ
�বি� িবপ�ন��

�� ��জি�� ��ে�াে�াপ�িল বৃি�র �াে� �মে�
�নেম ��ে� পাের ��া� ��ে� মাি�ে�� �� �ে�
জাপােনর পি�ম �প�েলর িদে� দি�ণ ��াির�াে�
বৃি�ে� মা�� �র ��ে� �বেরাে� না� চ�ন� ��াির�া �ব�
�েমির�াে� ��জি���া �ি�েরাধ� ��াবেল� ��নার ধ�ম
পে� ��ে� মা�ে�র মেধ��

�ি�ল মাে�র �২ �াির� জাপান �র�ার �ব�
��জ�াি�� পরমাণু িন��ণ ���া �ু��ােব �ু�ি�মা
িবপ���ে� �েব�া� মা�ার পরমাণু িবপ��� ি�ে�েব িচি��
�রার ি��া� �ন�� ��িদন �ারা দািব �ের ��ি�ল�
��া �ার ��ে� ��ধাপ িনেচর মা�ার িবপদ� �ু�ি�মা

��ে� �েন� দ�েরর জা��া�েলাে�� িবপ�ন� মা�ার
��জি���া পা��া ��ে�� পা��া ��ে� ি�িজ�াম�
�৩� �ব� �ে�াি�ন��৩� ��জি�� ��ে�াে�াপ�েলা�
�ে��� �েদর মেধ� �ে�াি�ন��৩� �বেচে� �ম িদন
��জি�� �াে�� �া� ���া ��� িদন�

�ু�ি�মা ��ে� ��জি���া �ারা িবে� �ি�ে�ে�
�মুে�র জেলর মেধ� িদে��� �াজার �াজার �ন
��জি�� জল ��েল �দ��া �ে�ে� �মুে�� জাপান
�র�ার বেলে�� �র পিরমাণ �২ �াজার �ন� ি��
�া �ম� পিরমাপ� �া মাপে� ��বল পরমাণু �েপ�াের�
��পে�া ��� �ারা �� �ু�ি�মা চুি�র মািল�� �ারা ��
��ম িদন ��ে� িমে�� ��া বলে�� �া ��ন �ারা জাপান

জােন� �ােদর িব�া�ে�া���া ���া� �লািনে� ��
��পে�ার �চ�ারম�ান� ি�িন িবপ��ে�র ��া �েন �����
�ে� পে� �া�পা�ােল �ি�� �ে�ি�েলন� ি�িন �া�পা�াল
��ে� �া�া পা��ার পর �ু�ি�মা �েদে�র ��ন�েরর
�ে� �দ�া �রে� ��েল ি�িন �দ�া �েরনিন� জাপািন
পরমাণু ��ৃ�প�� জাপান �র�ার� ��জ�াি�� পরমাণু
িন��ণ ���া ��� �ে��ে� �� িবপ��ে�র মা�াে� �াে�া
�ের �দি�ে� চেলে�� পরমাণু িবেরাধ� মা�� �ারা পৃি�ব�
জুে� িবপ��ে�র ��ম ��া� ��ে�� বেল ��ি�ল� ��
িবপ��� �চেন�ািবলে�� �ািপে� ��ে� চেলে��

পিরেব��ম��রা বলে�� �� িবপ��ে�র �েল জাপােন�
�া� চার ল� মা�� �িব�ে� ��ান�াের ��া� �ে�

চেলে�� �� �ি�ল জাপােন �ি� বে�া বে�া পরমাণু
চুি� িবেরাধ� িমি�ল ��� ��ি� িমি�ল �� ��াে�নিজ
���ন চ�ের� �ান�� �দা�ানদারেদর �েদ�াে�� �া�
�� �াজার মা�� �ে� ��� �ন�� �ের�ি� িমি�ল
��পে�ার �দর দ��ের িবে�া� �দ�া�� �াে� �া� ৩
�াজার মা�� ��� �ন�� �ি� �ামা��া��� ��ি� ���
পরমাণু চুি� বাি�ল �রার দািবে� �া�া �ে�ি�ল� ��
িমি�ল�িল জাপােনর মা�ে�র ��াব� িমি�েল �����ণ
�রার �ুলনা� �ব� বে�া বে�া� িমি�েল �����ণ�ার�
�� �ুব� বলি�েলন� ��মরা ি��লাম� পরমাণু চুি�
িন��ণ �রার �াধ� মা�ে�র �ন��� জাপােন �লাে� বুে�
�পরমাণু ন�� ব�াজ লাি�ে� �ুরে� �� �েরে��

বা�া���ন ��� �জনােরল �া�পা�ােলর
�ব�ব�া � �ব�র�াির�রেণর �ি�বাদ

��� ি��ি�ি� ��রা� ��াে�র �া��ে� পা�য়া� � এি�� •
বা�া�ত�ন এব� সি�িহত কেলািনবাস�র দ���িদেনর দািব এব�
এব� আে�ালেনর �েল ���� সােল �তির হেয়িছল বা�া�ত�ন
��ট �জনােরল হাস�াতাল। টািল�ে�র এম আর বা�ুর
হাস�াতাল ছা�া এই িব��ত ��েল আর �কান� সরকাির
�া�� �িরে�বার ব�ব�া িছল না। এম আর বা�ুের �ত�িধক
�রা��র �া� �াকায় �ি�িক�সা হ�য়ার �ে�া� কম িছল। �সই
কারে� বা�া�ত�ন ��ট �জনােরল হাস�াতােলর �া�ন এই
��েলর দির� � সাধার� মা�ে�র কােছ আ��ব�াদ হেয়ই
এেসিছল।

িক� ���র �িরতাে�র িব�য় হে� এই হাস�াতালেক
সরকার �কান� সমেয়ই সি�ক�ােব �ির�ালনা কেরিন।
��া�ার িদেক ��� বছর বাদ িদেল �কান� এক �জানা
কারে� এই হাস�াতালেক �কা��কর এব� �� কের রাখার
ধারাবািহক �য়াস �দখা ি�েয়েছ। ��� রেয়েছ একটা �াল
িবি�� এব� ��া� জ�ির �িরকা�ােমা। সরকাির িনয়ম
��সাের একিট ��ট �জনােরল হাস�াতােল জ�ির িব�া�,
�স�িত িব�া�, ি�� ি�িক�সা, �ায়েনাকলিজ, ইএনিট, দ�ােতর
ি�িক�সা, �ল� ি�িক�সা, ইত�ািদ সবকিট দরকাির িব�া�
ছা�া� রেয়েছ সব ধরেনর ��াে�ালিজক�াল �র��া িনর��া
এব� এ� �র, ইিসিজ � ই�এসিজ�এর ব�ব�া। িবনাম�েল� সব
ধরেনর জ�বনদায়� ��ুধ �দ�য়ার� ক�া এই হাস�াতােলর।
��� ��� মা�� ি�িক�সার জ� এেল �কান� ি�িক�সাই
সি�ক�ােব �ান না। ��ুধ �া�য়া �ায় না। �র��া িনির�া�
�ায় হয় না। �েল ��� �বে�র হাস�াতােল �� ��েক ��
�তা�� ���া খািল �ে� �ােক। হাস�াতােল �রা��েদর খাবার
বাইেরর ক�াটারােরর হােত তুেল �দ�য়া হেয়েছ ��� �েল
খােদ�র ��মান রি�ত হয় না। হাস�াতােলর �বসেম�টেক
�েম� �ুি�� কের তুেল �দ�য়া হেয়েছ �ব�া��ব�� নােম একিট

স��ােক। তারা �সখােন ��িট হাস�াতােলর �রা��েদর জামা,
কা��, �াদর ইত�ািদ কাে� এব� দ�ি�ত বজ�� �দা��, জ�বা�মু�
না কেরই �িরেবে� �ছে� �দ�য়া হয়।

�রম ��াসিনক ��ি�েল�র কারে� �া�ার ��েক নাস�
এব� ��া� কম��েদর মেধ�� কম�স���িতর ��� ��াব।
�া�ার, নাস� বা ���ি� কম��ার� �বসর �হ� করেল �সই
�দ ��র� করা হয় না। এক ���াক�ত সািব�ক �বেহলার �েল
হাস�াতােলর �িরে�বা দা���ােব িবি�ত হে�।

এই �িরি�িতেত এলাকার িতনিট স���ন, না�িরক
�েদ�া�, বা�া�ত�ন হাস�াতাল � জন�া�� র�া কিমিট
এব� ��ারাম �র ি��লস �হল� �����ােব এক
সামািজক আে�ালেনর স���াত কের হাস�াতােলর �া��
�িরে�বা ��িতর দািবেত। এব� একই সে� হাস�াতালেক
�বসরকািরকরে�র ��া�ন �ি�সি�র িব�ে�। �ত এক বছর
ধারাবািহক ��ার আে�ালন, �� �ব�ান, ��ােরর কােছ
একািধকবার �� ���ুেট�ন, িবদ� জনেদর আেবদন এব�
�রা�� সহায়ক �কে�র মাধ�েম আমরা এলাকার মা�ে�র
কােছ আেবদন রািখ, এই আে�ালেন �ু� হ�য়ার জ�।
এব� িব�ুল সা�া �াই। এর �েল হাস�াতােলর �িরে�বার
খািনকটা ��িত� �েট। ��েলর সা�সদ মানন�য় কিবর �মন
এই আে�ালেন �ািমল হেয় ��ােরর কােছ ত�ার �রাম��
�দান কেরন।

তা সে�� �� ���য়াির ���� জনমতেক �ে��া কের
সরকার এই হাস�াতােলর একা��েক তুেল িদেয়েছ আ�য়
��ািরেটবল �া� নােম এক �সরকাির স��ার কােছ। আমরা
এর ত�� �িতবাদ জানাি�। �কান� �ােবই সরকােরর
স�ি�েক �বসরকাির হােত তুেল �দ�য়া �ােব না এব�
�িরে�বার ��িত �িটেয় দির� মা�ে�র ি�িক�সার দািয়�
সরকারেকই িনেত হেব এটাই আমােদর দািব।

��ামনাে�র পাে�
���প ��� ���াতা� �� এি�� •
�সময় �তামােক� িলটল ম�া�ািজেনর স�াদক ত��
কিব �সামনা� দাস �বয়স �� বছর� �রােরা��
মােয়েলা�াইে�ািসস ��ি� ম�া�র� স�িক�ত� �রাে�
আ�া�। এই �ায়� ���তা িনেয়� �স�ম �জদ িনেয়
বইেমলা � িলটল ম�া�ািজন �মলায় �াে� �র িদেয় হািজর
হেয় �সামনা� ব�া�ার ক�াই বেল। ক� িব�ম ল�াই� এই
কি�ন সমেয় ��সহ � �ম��ল� ি�িক�সার ব�য় আমােদর
�াত�����ার �ািমল। এই �ব�ায় আ�ন, সমেবদনার
��সার ��েক নয়, মানবতার দােয় ত�ার �াে� দ�াি�েয়
��াসাধ� সাহাে��র হাত বাি�েয় িদই। আ�নার ���াদান
Ka���a�a ����e �a�a��ne ���rar� � �a�e��ana
Kendra নােম ��েক ��বা ন�েদ �সামনা� দাস িবে��
তহিবেল জমা ক�ন।

��আ�াম� � �ম ম�লবার িবেকল সাে� ��া�টায় �ব�ল
ি�েয়াসি�কাল �সাসাইিট স�া�ের �ম���া ��ালেয়র
�দাতলায়� আ�নারা সবাই আ�ন। �ইিদন �সামনা�েক
িনেয় তার ব�ু �� আই� �ির�ািলত ত��ি�� �কাল�ু�ে�র
কাব�ক�া� �দখােনা হেব। একই সে� আ�নােদর আ�িরক
সহে�াি�তায় ��� �সহায় কিব, �লখক, ��কার,
�াবি�ক, ি��ি���, িলটল ম�া�ািজন স�াদক � কম��েদর
�াে� দ�া�ােত একিট �ায়� স���ন �ে� �তালার ��
স��নার মুহ�েত� আ�নার সবা�ব ��ি�িত কামনা কির।
��� এি�ল স��ায় কলকাতা িলটল ম�া�ািজন লাইে�ির
� �েব��া �কে� িলটল ম�া�ািজন ব�ুেদর সে� �সামনা�
� তার মােয়র আলাে�র মধ� িদেয় এই িস�া� �ন�য়া
হেয়েছ।

�ন��ি�র �েপ�াের� �াি�ন�
�বআইিন খিনজ �ে�ালন

ি�েতন ন��� ���াতা� �� এি�� •
আ�া হাজােরর �ন�নেক ি�ের �দ�ব�া��
আে�ালেন �ু�েখার �নতা�ম��েদর ক�া �ে�
এেসেছ। িক� �িতিট �ুে�র �টনায় �ােক �েটা
�� ��� �ু�দাতা � �ু�েখার। �� �ু� খায় আর
�� �ু� �দয়, �জেনই ��রাধ�। �িদ এই �ন��িত
ব� করেত হয়, তেব �িদক ��েকই এে�ােত
হেব। আ�া হাজাের �খন �ন�েন বসেলন, ত�ার
সম��েকরা দািব কেরন, নতুন �লাক�াল িবেলর
খস�া �তিরর কিমিটর �ধান করা �হাক আ�া
হাজােরেক। আ�া হাজাের িনেজ �ব� ��য়ারম�ান
িহেসেব �জ এস �াম�া ��বা এন সে�া� �হ�ে�র
নাম ��াব কেরন। এই সে�া� �হ�ে� �ি�ম
�কােট�র িব�ার�িত িছেলন। �ের ���� সােল িতিন
কন�াটক রােজ�র �লাকআয়ু� িন�ু� হন। �বআইিন
খিনজ �ে�ালন স��া� �ন��িতর এক িরে�াট� ���
করার �র �� জুন ���� িতিন �লাকআয়ুে�র
দািয়� ��েক �দত�া� করেত বাধ� হন।
�ব��িন �িনজ �ে�ালন
��েনর �িতির� �ািহদা এব� িবে� আকিরক
�লাহার �মবধ�মান দেরর �েল কন�াটেকর আকিরক
�লাহা সম�� �বলাির ��ল কে��ােরট ব�বসায়�েদর
িবে�� নজের আেস। সরকাির িনেদ��নামােক
��া� কের ি�ি�ত িলজ�এলাকার বাইের বা�িত
এলাকায় ��বধ�ােব খিনজ �ে�ালন করা হে�।
�িরেবে�র িদেক নজর �রেখ �ইি��য়ান বু�েরা ��
মাইনস� সেব�া� � িমটার ���রতা ���� খিনজ
�ে�ালন করা ��েমাদন কেরেছ। এই িনয়মকা�ন
��ে� �ে�ালনকার� স��া�িল খিন ��েক �ে��
�ােব খিনজ তুেল �নয়। এই �বআইিন �ে�ালেনর
�া�া�াি� তারা সরকারেক ��সামা� রয়ালিট িদেয়
�সই খিনজ িবেদে� র�ািন কের িব�ুল মুনা�া কের।
�ি�ে�া� �ে�, কন�াটেকর িতন ম�� িজ ক��াকার
�রি�, িজ জনাদ�ন �রি� এব� িজ �সামে�খর
�রি�র মািলকানাধ�ন �বুলা�ুরম মাইিন� �কা�ািন
�বলাির ��েল �বআইিন�ােব িব�ুল �িরমাে�
আকিরক �লাহা �ে�ালন কের �েলেছ। এছা�া
���েদে� �া�ন মুখ�ম�� �য়াই এস রাজে�খর
�রি�র জামাই �িনল �মার, �ি��ায় ব�াইট �
কয়লা �ে�ালেন �বদা� ��া��র স�েক� �বআইিন
খিনজ �ে�ালেনর �ি�ে�া� �ে�।

এইসব �ি�ে�াে�র ��র দ�াি�েয় �ক��য় খিন
ম�� িব �ক হাি�ক �তবছর �াল�ােমে�ট এর তদে�র
জ� একিট কিম�ন ��েনর ক�া ��া��া কেরন।
িতিন জানান, �বআইিন খিনজ �ে�ালন এক িব�ুল
আকার ধার� কেরেছ। এই তদে�র আ�তার মেধ�
কন�াটক, �ি��া, ���েদ�, ছি���� � �া�খ�
�াকেব। ��ম দ�ায় �কবল আকিরক �লাহা �

ম�া�ািনেজর �বআইিন �ে�ালেনর ��র তদ�
হেব, �ের তা কয়লার ��ে�� �ু� করা হেব।
ছ�মােসর মেধ� এই তদে�র ��ব�ত��কাল�ন িরে�াট�
�কা� করা হেব।
�লা���ু� �ে�া� ���ে�র পদ��া�
কন�াটেকর �লাকআয়ু� সে�া� �হ�ে� একিট
িরে�াট� �কা� কেরন, তােত �বলািরর আকিরক
�লাহার �ে�ালেন ব�া�ক �বআইিন কাজ �
�ন��িত �কা� হেয় �ে�। এখােন জ�েলর ��র
�বআইিন�ােব দখল �ন�য়া হেয়েছ, বাজার দেরর
���ােত �েনক কম রয়ালিট �দ�য়া হেয়েছ
সরকারেক এব� খিন স��া� সরকাির িবিধ
িনয়িমত�ােব ল�ন করা হেয়েছ। সে�া� �হ�ে�
��াির� কেরন, এেত জন�া�� এত ��তর�ােব
ল�ন করা হেয়েছ �� আকিরক �লাহার সম�
র�ািন ব� করা �হাক এব� আকিরক �লাহা
�ে�ালন� িনয়�� করা �হাক।

এই িরে�াট� �কাি�ত হ�য়ার �র ���ুিট
কনজাে��টর �� �ের� আর ��া�লেক ব�রম��
�জ ক�� �ােলমােরর িনেদ�ে� সাসে��� করা হয়।
�সহায় �ব�ায় �লাকআয়ু� �দ ��েক সে�া�
�হ�ে� �দত�া� কেরন । িতিন বেলন, �েবেলেকির
ব�র ��েক �বআইিন আকিরক �লাহার র�ািন ��
মা�� ���� আমােদর একটা িটম আটেক �দয়। এই
�টনা �কা� হেয় �া�য়ায় একজন �ি�সারেক
এক ক�ািবেনট ম�� সাসে��� করেত ��েয়িছেলন।
�খন �সই �ি�সার আমার সাহা�� �াইেলন, আিম
িকছু করেত �ািরিন। এর ��র ��সব �ি�সােরর
��র আিম আকি�ক হানা িদেয় তােদর সাসে���
কেরিছলাম, তােদর �ুনব�হাল করা হেয়েছ।�

আর ��া�ল �� আকিরক �লাহা র�ািন আটেক
�দন, হাইেকাট� তােত স�িত �দয়। তা সে��
তার এক বে�া ��� ��া�েন িবেদে� �া�ার কের
�দ�য়া হয়। জনতার লা�াতার িবে�াে�র �াে�
�ে� কন�াটেকর মুখ�ম�� ইেয়িদয়ুরা�া ��কার কেরন,
�বেলেকির ব�র ��েক �� ল� �মি� টন আকিরক
�লাহা �বআইিন�ােব িবেদে� �া�ার করা হেয়েছ।
এর আ�মািনক ম�ল� িছল ��,��� �কািট টাকা।
�ম� �াজ� প��া িদে� �াি�ল ��
� জুলাই ���� সে�া� �হ�ে� িবেজি� �নতােদর ��
� িবে��ত লালক�� আদবািনর ��� ��েরােধ ত�ার
�দত�া� �ত�াহার কেরন। িক� ইিতমেধ�ই িতিন
এই �বআইিন খিনজ �ে�ালেনর ��িসত �� �ব�
খািনকটা তুেল ধেরিছেলন। িতিন জািনেয়িছেলন,
এই �ন��িতেত �ধু �রি� �াইেয়রাই �ু� নয়, খিনজ
�ে�ালেনর �ারা িলজ �নয়, সকেলই �ু�।

এর পর িতেনর পাতায়
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স�াদেকর কথা

�ভােট ত�তীয় প�
িমিডয়া যত� �ভাট িনেয় মাতামািত ক�ক� যত� শাসক
ও িবেরাধী �মতার �� �িতপ�েক িনেয় নাচানািচ ক�ক
না �কন� এর বা�ের একটা �ত�তীয় প�� সমােজ �থেক�
যায়। এেদর সমােজ একটা সহজ নাম রেয়েছ --- পািত।
এরা �কােনা দেলর িনব�াচনী �শেতহার পড়বার �ুরস� পায়
না। িমিট�-িমিছেল �কউ �কউ কদািচ� যায় বেট। তেব
�বিশরভাগ পািতরা� ওসব ঝুট-ঝােমলায় থাকেত চায় না।
পািট�বাজী আর রাজনীিত তােদর কােছ এক �� জগেতর
ব�াপার। তা� সরকাির পািট� �বা �জাট� আর িবেরাধী পািট�
�বা �জাট� --- �মতার এ� �� পে�র বা�ের �স এক
ত�তীয় প�� ত�তীয় জগ�।
যিদও �গাপন ব�ালেট িনেজর একা� �াধীনতাটু� �স

�কাশ করেত চায়। িমিডয়া আর বেড়া দেলর �াথ�ীরা তা�
তার �ভাটটা �নওয়ার জ� হঁাকপঁাক করেত থােক। কারণ
এ� পািতেদর �ভােট� কামাল হেয় যায়। �যমন� �দানী�
আমােদর পাড়ার িসিপএেমর এক �বীণ �নতা একাে� ���
করিছেলন� যুবেকরা এ�ন সব ত�ণম�েলর িদেক চেল �গেছ।
�ভ�ােগ�র িবষয়� িসিপএম �নতারা যুবকেদর �বরটাও িঠক
মেতা রাে�ন না। তঁারা এটু�ও জােনন না� যুবেকরা
�েনেক� আজকাল �য �কােনা পািট�-রাজনীিতটােক� কত
এিড়েয় চেল। আজেকর যুবক-যুবতীরা য�ন �সয়ানা হেয়
উেঠেছ� �স� দশ-পেনেরা বছের িসিপএেমর কায�কলাপ
তােদর িবর� কেরেছ। তা� �ভাট িদেল তারা িসিপএেমর
িব�ে� িদেত� পাের। �স� �ভাট শি�শালী �িতপ�
িহেসেব ত�ণম�েলর বাে� পড়েত� পাের। িক� তারা সবা�
�মােট� ত�ণম�েলর দরিদ নয়।
�ভােটর িদন বুেথ ��াকার আেগর মুহ�ত� পয�� ত�তীয়

পে�র বাছিবচার চলেত থােক। সকাল �থেক রাত পয��
জীবনযুে� চলেত চলেত� তােক িস�া� িনেত হয়। �ভাট
যত মামুলী গণত�� �হাক না �কন� যত তু� �াধীনতা�
�হাক না �কন� িমিডয়ার ওিপিনয়ন �পাল আর হাজার
নাচন-�কঁাদন এটু� �াধীন মতদােনর �িধকার �কেড় িনেত
পাের না।

পরমাণু িবেরাধী
স� স��হ চলেছ

���া���� ��তে���� �� এ��� •
�ারেত সম� পরমা�ু �ি� �ক� ব� কেরা --- রা�পিতর
কাে� এই �েবদন জািনেয় �া�র সং�হ �লে� িবি�� উপােয়।
�পেরর �িবটা �পাথ� কয়ােলর �তালা� �লতা �েকর �বলিসংহা
২নং �াম প�ােয়েতর মালা �ােম। পরমা�ু িব��� �ুি�র িব�ে�
রা�পিতর কাে� �েবদন জািনেয় �য সই সং�েহর কাজ �লে�
তােত �ামবাসীরা সই িদে�। এই সই সং�হ হেয়ে� �ে�পাে�র
কেয়কিট �ােম। সই সং�হ �লাকালীন �কউ বেলে�� িব��েতর িবপুল
�ািহদা িমটেব িক কের? �বার �কউ বেলে�� এই িব��� সবে�েয়
স�ায় উ�প� হয়। এরকম কথা� বেলে�� জাপােনর মেতা পিরি�িত
�ারেত হেব না। �কাথা� বেলে�� বামপ�ীরা �তা এই ১২৩ �ুি�
ব� করেত ��েয়ি�ল� ত�ন কী �কউ এিগেয় এল? �র অেনক
জায়গােতই সবাই �নে�� িক� সই কেরিন� এি�েয় �গে�। বাি�র
মিহলারা একটু�ািন �েনে�� তারপর �র না �েন �েল �গে�।
মেন হয় বুঝেত পােরিন।

�িলপুর�য়ার �থেক তপন �সন জািনেয়ে�ন� িতিন পুেরা বয়ানটা
পানিন� তাই সংবাদম�েন সই সং�হ করার �েবদন পে� িনেজই
একটা বয়ান বািনেয় �সটােত তঁার �দাকােন �সা মা��েক পে� সই
করেত ��ান জািনেয়ে�ন। অেনেক সই কেরে�� অেনক কেরিন।
এই�ােব �ায় ন�ইটা সই সং�হ হেয়ে�।

�লে� পরমা�ু �ি� িবেরাধী ��ারাি�যান�। হািল�হর িব�ান
পির�দ� �নহািট ই�িটিটউট সােয়� অব কাল�ার� এিপি��র
বীজপুর �া�া� হািল�হর সাং��িতক সং�া� ��না �ধুিল নাট�
সং�া� কঁা�রাপা�া িব�ান দরবার� হািল�হর িব�ান পির�দ -
-- এরা িমেল গতকাল পরমা�ু �ুি� িবেরাধী ��ারাি�যান �ালায়।
পথস�া এবং িমি�ল উ�র �ি�� পরগনার হািল�হর �জিটয়া
বাজার �থেক সরকার বাজার পয�� দী�� রা�া পির�মা কেরে�।
ব�ব� �রে�ে�ন� বি�ম দ�� জয়েগাপাল� �সামনাথ ব�� স�ীপ
রায়� �পন ব�। পরমা�ু �ুি� পি�মবে� নয়� �ারতবে�� নয়�
প�িথবীর �কাথা� নয় --- ম�লত এই ��াগানটা �রে�ই গতকােলর
পথস�া�েলা হয়। সকাল �টটা �থেক �পুর পয��।

�লাকপাল বনাম জনেলাকপাল
িবচারব�ব�ার �ন�ীিতর ভার

• ���� �া� ��ে� �ারেতর ��া� �� ��
���� ��াে��র ��া� ��চারপ�তর �ে�� � ���
����ত�াে� �����ত�� ���� �র� ���ে�র
��াপাের� �ে�ে�র ���া� �ে� ��� এ� �ে�
���� �াে�র �ে�া�র �াে� ���� ��াে�� এ���
����া�া �া��� �েরে�� ���র ���ার পর�ত��
��তা �র�ােরর ������ �া�� ���� এ�� তার
��ে�� ���� ��াে��র ������� ��া� �����

• ����া�ায় �য় �ে�র ���ে� ���ে�া� ����ত
�ে� ��� র��া� ��� ����� �াে�র ��� �া�ার
ত�ে� �ায়� ��ে�� পা���র ��তাে�র ���া��ত�
���েরর পের ��ে�ে�র ����ে� রা����ার
����� �� এ� ��� ���� এ�েপা�� এ�� ���
�� ����ত �াে� ��� ��া�া��ে� ��ায়
����া ��েয় রায়�া��� এ এ� ����� ���াপা�
��া� ��াে���র ��া��ে�র ���ত�ার �ায় ��ে�
���া��ত�� এ� এ� প��� ���ত ���� ���ে�াে�
তার ���ে� ���চার����া �ায়��তা ������র
���পচে�ে��র ��া��� এ এ� ��� ���ত
চার�� ���ে�াে� ���পচে�ে��র ��া��� �য়া� ��
�া�ার�য়া� ����� �াে� ����র ���ত এ�া�ায়
��া�া���� �� �ের ���য়ার রায়� �ার ����েত
���� ��ে� রাতারা�ত ��প� ��ে�� ���েয় ��া
এ�� ��া�া��ারে�র ���াে� চে� ��েত �া�� ��য়া�
�� ��প� ��ে�ে�র ��ে��পার �ারা� ���াে�
তার ��ে�র �����া�র��

.

���া���� ��তে���� �� এ��� •
িবয়াি�� ব�র ধের পে� থাকা �লাকপাল িবলেক পুনিব��াস
করেত �েলাকপাল িবল ২�১��-এর �স�া �প� কেরে�
িদি�র ইউিপএ সরকার। �েলাকপাল� কথার অথ� হল
জনতার র�ক� অথ�া� সরকাির পদািধকারীেদর িব�ে�
জনতার অি�েযাগসম�েহর তদ�কারী কম��ারী� �সই সং�া�
�ইেনর ��াব হল �লাকপাল িবল। এর �েগ ১�৬�
সাল �থেক এ পয�� দ�বার �লাকপাল িবল উ�াপন হেয়�
�ইেন �পা�িরত হেত পােরিন। অবে�ে� ইউিপএ সরকার
মেনানীত ম�ীেদর �গা�ী ��প অ� িমিন�াস�� �লাকপাল
িবল ২�১�-এর �স�া �তির কেরে�।

এই �স�া িবেলর িবপরীেত �ইি��য়া এেগইন�
করাপ�ন� নােম এক এনিজ�-র উেদ�ােগ �ইন�
�াি� ����� �া�ন �ইিপএস িকর� �বিদ� �ি�ম
�কােট�র �া�ন িব�ারপিত কন�াটেকর �লাক�য়ু� এন
সে�া� �হগে�� �ইনজীবী ��া� ���� এবং �া�ন
ি�� ইেলক�ন কিম�নার �জ এম িলংেদা এক িবক�
জনেলাকপাল িবল র�না কেরে�ন। �ইি��য়া এেগইন�
করাপ�ন� তা �ধানম�ী মনেমাহন িসংেয়র কাে� �প�
কেরে�। �ন�ীিত �িতেরােধ �জনেলাকপাল� নােম এক
�াধীন �িত�ান গ�ন করার জ� এই িবক� জনেলাকপাল
িবেলর ��াব করা হেয়ে�। এই ��াব অ�যায়ী �লাকপাল
�িত�ান থাকেব �কে� এবং �লাক�য়ু� থাকেব �িতিট
রােজ�। এ�িল �ি�ম �কাট� বা িনব�া�ন কিম�েনর মেতা
সরকার �থেক স���� �াধীন �িত�ান িহেসেব কাজ
করেব। সরকােরর অ�েমাদন �া�াই জনেলাকপাল জনগে�র
অি�েযােগর ি�ি�েত রাজনীিতিবদ � �মলােদর �ন�ীিতর
িব�ে� মামলা করেত পারেব। মামলা�িলর অ�স�ােনর
কাজ এক ব�েরর মেধ� ��� করেত হেব। ি�তীয়
ব�েরই িব�ার কের �ন�ীিত�� রাজনীিতিবদ� �মলা বা
িব�ারপিতেক �াি� িদেত হেব। �াি�র সময় অি�যু�
ব�ি�র কা� �থেক সরকােরর �িতর সম পিরমা� অথ�
�দায় কের �ন�য়া হেব। যিদ �কান সরকাির দ�েরর কম�ী
িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� �কােনা নাগিরেকর কাজ না কের�
তাহেল জনেলাকপাল �সই সরকাির কম��ারীর �পর �িথ�ক
সাজা ��া��া করেব এবং তা অি�েযাগকারীেক �িতপ�র�
িহেসেব িমিটেয় �দ�য়া হেব। জনেলাকপালেক মেনানীত
করেব িব�ারপিত� সাংিবধািনক কত��প� এবং নাগিরেকরা�
রাজনীিতিবেদরা তা করেত পারেব না।

সরকার �লাকপােলর হােত এই �াধীন িব�ােরর �মতা
িদেত �াইে� না� সরকাির িবল অ�যায়ী �লাকপাল হেব
সরকােরর একিট পরাম��দাতা সং�া। �লাকপােলর হােত
�ধানম�ী� অ� ম�ী এবং সাংসদেদর �ন�ীিত িনেয় তদ�
করার �ইিন অিধকার থাকেব� িক� সরকাির কম��ারী তার
��তার বাইের থাকেব। �লাকপাল সরাসির নাগিরকেদর
কা� �থেক �ন�ীিতর অি�েযাগ িনেয় িব�ার করেত পারেবন
না� তঁােক রাজ�স�ার ��য়ারম�ান বা �লাকস�ার ি�কােরর
মার�ত তা িনেত হেব। িতনজন অবসর�া� িব�ারপিত
িমেল �লাকপাল গি�ত হেব এবং তঁােদর মেনানয়ন �দেব
রাজ�নিতক �নতােদর একিট কিমিট। �ধানম�ীর িব�ে�
যিদ িনরাপ�া� �িতর�া বা িবেদ� িব�য়ক স�িক�ত

�কােনা �ন�ীিতর অি�েযাগ �েস� তা �হ� করা যােব না।
অি�েযােগর ি�ি�েত িব�ার � রায়দােনর ��ে� সরকাির
িবেল �কােনা সময়সীমা রা�া হয়িন।

অবসর�া� িব�ারপিতেদর িদেয় িবি�� সময় সরকার
নানা তদ� কিম�ন গ�ন কের এেসে�। সাধার�ত এইসব
কিম�েনর রায় বা িরেপােট�র িদ�া িদ�া কাগজ তােকই
�তালা থােক। নাগিরেকরা �কােনা �রাহা পায় না। �লাকপাল
িহেসেব অবসর�া� িব�ারপিতরা� �সরকম �ুঁেটা জগ�াথ
হেয়ই িক থাকেবন?

িবপরীেত জনেলাকপাল এবং তঁােদর মেনানয়নকারী
িহেসেব �য সব স�ািনত নাগিরক অথবা �নােবল বা
ম�াগসাইসাই পুর�ার পা�য়া ��াতনামা বুি�জীবীেদর কথা
�াবা হে�� তঁােদর সকেলর ��হারা সা��তেরা হেবই�
এমন �কােনা গ�ারাি�ট �নই। �যমন� �নােবল �াি� পুর�ার
�পেয়ে�ন ইরাক-��গািন�ান-িলিবয়ায় ��াসনকারী �নতা
বারাক �বামা� িকংবা �ন�ীিতর দােয় অি�যু� এ�ন
বাংলােদে�র মহ�দ ইউ�স� ম�াগসাইসাই পুর�ােরর অথ�
�েস �েমিরকার রকে�লার �াউে���েনর কা� �থেক�
তােদর� িক িনজ� ধা�া িক�ু �নই?
����� ��েত� ���

ছি�শগেড়র িচ�ালনাের তথ�া�স�ান
�া��র� � ��তা��� ����ার ����ে�র ��ত�ে�
এ��� ত��া���া�� �ে�র তরে� ��� ����� ��ে��
ত��া���া��ার� ��া� �া��ােরর �া� ��ে� পা�য়া� ��
�াচ�� ���েত ��া�প�� �াে�র ����ত ����া� •
�ি��গে�র দাে��য়া�া �জলার ি��ালনাের ১১-১৬ মা��
�ামবাসীেদর �পর রা�ীয় এবং ���াত সাল�য়া জু�ুম
হামলা �ালায়। পুিলে�র িববর� অ�যায়ী� এটা ি�ল
িস�রিপএ� এবং মা�বাদীেদর মেধ� সং��� এবং এেত
৩৬ জন মা�বাদী � িতনজন ���াল পুিল� অি�সার
মারা যায়। নাগিরক অিধকােরর ১৩ জেনর িটম ২৬-২৭
মা�� �ই এলাকার িতনিট �াম �মা�প�ী� িত�াপুরম এবং
তা�েমটলা পিরদ��েনর পর বুঝেত পাের� এটা �ামবাসীেদর

�পর রা�ীয় হামলা� পুিল�� রাজ�নিতক �নতা � সরকার
িমেথ� কথা বলে�।
কী ঘেটিছল?
�মা�প�ী �ােম ১১ মা�� �ায় ৩�� জেনর িনরাপ�া বািহনী
এবং সাল�য়া জু�ুম বািহনী ��ম� কের� তােদর কাে�
�বর ি�ল� এ�ােন �িদবাসীেদর একিট িমিটং হে�।
মা�বাদী বেল �িল কের মারা হয় মাদি� ��ােক� ��জন
মিহলােক ধ��� করা হয় এবং একজন ব��ােক �পটােনা হয়।
৩৩িট বাি� �পা�ােনা বা লু�তরাজ করা হয়। �ামবাসীরা
সাল�য়া জু�ুেমর � জনেক ি�ি�ত কের ��ম�কারী
িহেসেব।

এরপর চােরর পাতায়

চেরর জিম সরকািরভােব জিরেপর
দািবেত চািষ মজুররা একমত
�মিথ�া�া �েরর কথা
����� ���� �া��প�র� ���য়া� �� এ���� ����
�����া�া চর ��ার ����তর ����� •
�মিথ�া�া �েরর জিম জিরপ করার দািবর কথা
সংবাদম�েনর ১৬ মা�� সং��ায় �কাি�ত হ�য়ায় এবং
�সই �বর �ের �পঁ��েনার পর �ােমর �ব� কেয়কজন বয়�
�াি� এই জিরেপর দািবেত ব�াপক ��ার �� কের। িক�ু
কােয়মী �াথ�বাজ তােদর পােয়র তলার জিম হারােনার
�েয় তি��ি� কেয়কজন �াি�েক সংগি�ত কের �বসরকাির
�িমন িদেয় জিম জিরপ �� কের �দয়। �বর পা�য়ার
সােথ সােথ �িম জিমেত িগেয় �িমনেক িক�ু �ইিন ��
কির� �স জবাব িদেত ব�থ� হয়। �বরটা �ত সারা গঁােয়
�ি�েয় পে�। গঁােয় �িতেরােধর �বহ �তির হয় সব��।
�গাটা �রজিম �াি� মজুররা কা��ুেলর জ�ল পির�ার
কের �বাদেযাগ� কেরে�� তারা দ�িল�� হারােনার �েয়
গে� �তােল �িতেরাধ।

� এি�ল �� হয় �িতেরাধ। �েমই তা বা�েত
থােক। ১১ এি�ল পুনরায় �বসরকাির জিরেপর িব�ে�
�� হয় �িতেরাধ �ে�ালন। �ইিদন সে��েবলা একজন

অিধবাসী মদ�প অব�ায় �াি�পুর থানায় ২১ জন �িতেরাধী
��তমজুেরর িব�ে� �াইির কের িমেথ� অি�েযােগ। ১২
এি�ল ব�াপক ক��ক কােয়িম �াথ�বাজেদর �েরা�নায়
�বসরকাির জিরেপর জ� �ের জমােয়ত হয়। �িতেরাধী
��তমজুররা �াি��ে�র ���ায় পুিল� ��াসনেক
�মাবাইেল �বর �দয়। পুিল� �বসরকাির জিম জিরপ ব�
কের এবং �পেস িমটমােটর পরাম�� �দয়। ১২ এি�ল
সে��েবলা গঁােয়র �ুেলর মাে� �াি� মজুররা �য�থ�ােব
�েলা�না সােপে� সব�স�ত িস�া� �নয়� কাি��ক মােস
�রিব মর�ম� সরকাির�ােব জিরপ করােনার জ�।

�াে�র জিম� বসতবাি�� �েলর বাগান� �গার�ান সবই
��ে� �র �জেগ উে�ে�। �াি�েদর উ�র�রীেদর মেধ� যারা
�িথ�ক�ােব ��ল� যােদর �াে�র জিম �ােলাই �ে��
তােদর �র জিমর �েয়াজন �েদ� �নই। �াি�েদর িবধবা
�ী-িববািহতা ক�া-বয়� ক��করা �রজিমর �ইনত দািবদার
হেত পাের না। একমা� তাহেলই �াে�র সে� যু� যারা
তারাই �েয়াজনীয় জিমেত �া�াবাদ কের �িন��র হেয়
উ�েব। �তরাং এ�ন �েয়াজন হাইেকােট� একটা জন�াথ�
মামলা� �ত িব�ার� �ইিন বাধা দ�র করার জ�। সা�ল�
অব�ই �সেব।

বীেরন দাস
বাউল

���তা� ���� ���াতা� �� এ��� •
বীেরন দাস বাউেলর বািড় আিম �যেত
পািরিন। িঠকানা �যাগাড় কেরিছলাম ---
�ামনগর �মাড় �থেক ডানহােত �গেল
বঁাশপাড়া� িচেল�ািল --- �স�ােন� তঁার
িনবাস।

কলকাতা �থেক �তহে� িগেয় তঁার
বািড় �থেক মা� ��� িকেলািমটার
দ�ের িছলাম দ�পাড়ায়। �ভারেবলা
উেঠওিছলাম। িক� আমার �মেয়টা
উঠেত পারল না। ওর শরীর ভােলা
িছল না। ��জেন একসে� যাওয়ার
কথা। হ�ল না। �বলায় ঘুম �ভেঙ
তার মন�ারাপ। িব�বকা�র কােছ
�স �েনেছ� বীেরন দাস বাউল
এ�নও �কানও বেড়া িমিডয়ার �ঁােদ
ধরা পেড়নিন� িক� তঁার গান সারা
বা�লােদেশর �সরা।

�মেয়র মন ভােলা করেত িনেয়
�গলাম জল�ীর পাের। নদীর এপাের
জেলর মেধ� মু� থুবেড় পড়া �শ�
গােছর ডােল মাছরাঙা আর পানেকৗিড়
�দ�ালাম। ওপাের চষাে�েত নানা শে�
সবুেজর রকমাির বাহার �দ�ালাম --
িতল� মু�ির� ধান� আর �জেল �নৗকার
আনােগানায় নদীর ি�র জেল ��উ ওঠা
�দ�ালাম। ঘােটর �পােশ �ছেয় থাকা
সাদা ভাট�ুল তুেল হােত িদলাম। �মেয়
�ুিশ হেয় হাসল। বললাম� �বীেরন
দাস বাউেলর বািড় িগেয় গান �নেল
এরকম� হ�ত�। বলল� �উঁ�� পুেরাটা
নয়� বেড়া �জার �েধ�ক�।

বািক �েধ�েকর জ�� সে��েবলা
�মেয়েক িনেয় �বেরালাম রা�ায়।
�য�ােন গােছর �তারেণর মাথায়
ক��পে�র এক�ািল চঁাদ আর একটা�
তারা �গাধুিলর লাজুক আেলা মাঝ�ােন
�রে� মুে�ামুি� ি�র হেয় আেছ� তার
িনেচ কােলা ঝুপিড়র সামেন বঁােশর
�বি�েত বিসেয় চা �াওয়ালাম। �া�র
ছুেট যাওয়া পেথর লালেচ ধুেলার সােথ
�া�েনর হাওয়া মা�ালাম। তারপর
��কার মাঠ িদেয় হঁাটেত হঁাটেত
কালপু�েষর �বে�র িতনেট তারা�
হােতর মুেঠায় ধ�ক আর �পাষা ��র
লু�কেক �চনালাম।

��রার সময় িশবরাি�র ভাঙােমলায়
�ুচকা� পঁাপড়ভাজা� �তেলভাজা�
আঙুেল গজা� ম�া আর মািটর
পুতুেলর �দশ�নী ও হরপাব�তীর ম�িত�
�দ�েত �দ�েত আমরা য�ন ��মন��
�েমারপাড়ার বা�া �মেয়�েলা ছুেটাছুিট
��লেত ��লেত আমার �মেয়র ঘােড়
এেস পড়ল� �মেয় �হেস উঠল।
বললাম� �এবার হ�ল �তা?� �মেয়
বলল� ��ঁউ�।

জীবন ম�ল --
এক িবরল মা��
চেল �গেলন
��য় ��া�� �য়��র� �� এ��� •
�লাকজীবেনর �িত গভীর ��রাগ �থচ
বত�মান ব� জগেতর সব িকছু লভ�
হওয়া সে�ও তার �িত িনরাসি�।
বত�মান জগেত এক িবরল মা�ষ জীবন
ম�ল গত �� মাচ� ���� িবেকল
�টায় বা��পুর মধ� সীতা��র িনজ
বাসভবেন ব�ময় এ� পািথ�ব জগ� �ছেড়
আমােদর মনজগেত �ায়ী আসন কের
িনেলন।

�লাকস���িত গেবষক� �পশায়
�হািমওপ�ািথ িচিক�সক� �ভষজ
শাে� ও মহাভারেত গভীর �ান�
স���িতর িবিভ� ��ে� �ছ� িবচরণ�
এ� মা�ষিটর কােছ চািরিদক �থেক
ব� মা�ষ ছুেট আসত ও নানান
সহায়তা �পেয় উপক�ত হত। �িত
বছর িপত�ব� �লাককিব ি�জপদ ম�ল
��িত কিমিটর মাধ�েম �জলার এক
িবিশ� �লাকস���িত গেবষকেক এক
সে�লেন স�ধ�না ও পুর��ত করার
ব�ব�া কেরিছেলন িতিন। �য়ােণর মা�
িতনিদন আেগ পািরবািরক চ�ীম�েপর
�স� সভায় িতিন উপি�ত িছেলন।

গত �� এি�ল জীবন ম�েলর
��রাগীরা� তঁার �য়ােণ মম�াহত
স���িত জগেতর িবিশ� মা�ষজন ও�
চ�ীম�েপ ��িতচারণায় ��শ�হণ
কেরন।
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রাজ�নিতক িব��তায়ন
�ােম �নতা আেছ? মুভ করার �মতা আেছ?

.

•
�ােছর �ােয় �পা�ার লা�ােনা �� িব��� �াই। কলা�ািছয়ায়
িব��তায়� হল না �কন? ��র কলা�ািছয়া �লতা
�েকর একিট �াম। এর দি�� ��ে� রাজ�ব �া��
�াম�� িব��ত�কর� �যাজনার �ধ�েন িব��তায়েনর কাজ
এে�াে�। পাে�র �াম নারা�েবেড়, �সখােনও তখন
কাজ �লিছল, ��ত �াম�� কািলপুেজা �পলে��
সবাই �াইিছল �যন কািলপুেজার আে� লাইনটা �ােম
��ােক। িক� ��র কলা�ািছয়া আর তার লাে�ায়া
পা�রিদ�ড়া জমাদার পাড়ায় �কান কাজই হয়িন। �াম
িহসােব বলেল কলা�ািছয়ায় �ব� �িরব মা��জেনর
বাস আর নারানেবেড় �ােম �িরব মা�� থাকেলও,
সরকাির��বসরকাির �াকিররত মা�ে�র স�খ�াও কম
নয়। পিরবত�েনর হাওয়ায় পিরবত�নপ�� দেলর �জার
নারানেবেড়েত ভােলাই। কলা�ািছয়ােতও তােদর �জার
�য �নই তা নয়, তেব �যন পুরেনা �াসকদেলর �িত
আ��ত�ও �সখােন ভােলাই আেছ। ��র কলা�ািছয়া
��াকার রা�াটা ইট পাতা, িক� পা�রিদ�ড়া জমাদার
পাড়ার ���ত জিহর জমাদােরর বািড় �য পেথ, �সিদেকর
�য রা�া, �সটাও কঁা�া।

একিদন �ান�য় এক জায়�ায় কােজর �বসের ��
করিছেলন মালা খঁা পাড়া, মিহরামপুর সরদারপাড়া আর
কলা�ািছয়ার �ই পাড়ার িকছু বািস�া। এরা ভ�ান
�ালােনা, জিমেত খাটা, �জা�ােড়র কাজ ইত�ািদ কেরন।
তা ��র কলা�ািছয়ার একজন বলেলন,
��� �আ�া িবিপএল ছাড়া আর কা�র ঘের িক িব���
আসেত পাের না? এবার আমােদর ওিদকটার কথা
ি��া কর, বলেছ িবিপএল �নই িব��� যােব না'। �যিদও
এখােন �বি�রভাে�রই িদন আিন িদন খাই �ব�া� তারপর
বলেলন, �আমােদর ওিদেকর কাল�তলা হেয় লাইন �ুকেছ
�থ� �পােলর ওখানটা �থেক কায়দা কের িনেয়েছ। এখন
পিলিট� ছাড়া �কান িকছু হে� না'। তখন খঁা পাড়ার
বািস�া বলেলন,
��� �আসেল �তােদর ওখােন মাথা �নই। �তােদর ওখােন
সব মা�� থােক? �সই '�� সােল ইট পেড়িছল আর

তারপর একটা ইট পয�� পড়ল না। মুভ করার মেতা
�মতা থাকা �াই'। ��র কলা�ািছয়ার �লাকিট বলেলন,
��� �আসেল �তামার ঘেরর পা� িদেয় লাইন আনেত ি�েয়
�দখলাম, তােত �তামার ঘেরর পা� িদেয় যাে�, তাই
লাইনটা ঘুিরেয় িদলাম। যােত তুিম না পাও। আমােদর
িক ওখােন িবিপএল �নই? িক� যত �নতা��ন��রা সব
আেছ না, সব �কেট�েট কায়দা কের িনেয়েছ। �সটা
�তামার কাম �দেব না। আর ওই ওেদর ওখােন �দি��
কলা�ািছয়ার িদেক �দিখেয়� মাথাওলা সব �লাক আেছ।
ঘর ঘর িবিপএল'। তােত দি�ে�র বািস�া �রে� বলেলন,
��� �আমােদর ঘর ঘর িবিপএল? হঁ�া ওই �ারেট যিদ
বা হয় তােত িক সব িমেট ��ল'? এই িনেয় তক�াতিক�
�� হেয় ��ল, হেত হেত ��র কলা�ািছয়ার বািস�া
বলেলন,
����তেব তেমানাে�র �িবধানসভার �াথ�� তেমানা� �ঘা��
কােছ এ িনেয় দরখা� করা হেয়েছ। বেলেছ, �তামরা যাও
আিম �দখিছ। এিদেক �তা সব �পা� �পঁাতা হেয় ��ল,
এে�ল লা�ােনা হেয় ��ল'।

� থ ম পা তা র প র

�ন��িতর কেপ�াের� িক��া
এই িলজ �জমস বে��র ব�েকর মেতা কাজ কের ���
�য �কােনা মা��েক �য �কােনা সমেয় �য �কােনা জায়�ায়
হত�া করার জ� তা ব�বহার করা হয়। এ �যন ধ���
আর লু� কের পািলেয় যাওয়ার মেতা একটা ব�াপার।
������� না�াদ এই �বআইিন ব�বসায় �র�ােরি� �বেড়
যায়। �রি� ভাইেয়রা িবেজিপেত যু� হয়। �ে�র ক�ে�স
সরকারও তােদর সাহায� কেরিছল। খিন ও খিনজ দ�র,
বন দ�র, পিরবহন দ�র, পুিল� িবভাে�র িবি� হেয়
যাওয়া সরকাির �ি�সােররা এই �বআইিন কােজ এক�
একটা �যা�ােযাে�র কাজ কের। সম� কাজই পয়সা িদেয়
হািসল যায়। এমনক� �হাসেপট ও সা�র�এ �� �থেক
�� বছেরর যুবেকরা �ুল�কেলেজ না ি�েয় এই �বআইিন
কােজর পাহারাদােরর ভ�িমকা �নয়। তােদর �েত�কেক
একটা কের �সলে�ান ও �মাটরসাইেকল �দওয়া হেয়েছ।

আ�া হাজােরর আে�ালন �লাকাল�ন সে�া� �হ�েড়

ম�ব� কেরিছেলন, সরকাির �লাকপাল িবেলর খসড়ায়
�লাকপােলর �মতা কন�াটেকর �লাকআয়ুে�র ��
�তা��ও �নই। �সই �লাকআয়ু�েকও কন�াটেক হার
মানেত হেয়েছ। আ�া হাজােরর আে�ালন স�ল হওয়ার
পর খসড়া ��তকার� �� সদে�র যু� কিমিটেত �হ�েড়ও
আেছন। িতিন �ব� আ��া �কা� কেরেছন, এর পেরও
সরকার আমলা ও রাজ�নিতক �নতােদর বঁা�ােনার ���া
�ািলেয় যােব। তারা কখনই �লাকপাল আইেনর ��ে�
না�িরক সমােজর সম� পরাম�� �মেন �নেব না।

িক� যারা �বআইিন খিনজ �ে�ালেনর মেতা �াক�িতক
স�দ লু� কের, যারা ঘু� িদেয় সমােজর �িতিট �ের
িনেজেদর এেজ�ট �তির কের, �সই ঘু�দাতা কেপ�ােরট
ব�বসায়�েদর হাত �থেক িক �লাকপাল জনতােক র�া
করেত পারেব?

��রবেনর �ম�রমািরেত
বনািধকােরর হিককত ও দািব

•
জনা সােতেক িমেল কথা হি�ল ��রবেনর �িমরমার�র
বািস�া রব��নাথ ম�েলর বািড়েত বেস। এক�ালা
�ঁেড়ঘের বসার জায়�া ��তুল হেলও ��হকত�ার �দয়িট
�ব� বেড়া। �যমন ��,��� ব�� িকিম িব��ত িবে�র
সব�ব�হ� ম�ানে�াভ �র�� এই ��রবন। জিটল ি�রা
�পি�রার মেতা �ছােটা �ছােটা নদ� আর খঁািড় িদেয় এেক
�ে�র সােথ জুেড় থাকা �ছােটা বেড়া ব��েপর সমাহার।
ব��া� আর সবুজ �ােছর িবি�� এই ভা�ার ব� প�েব�ই
িব���িত� িহেসেব ি�ি�ত।

ভারত সরকােরর বন ও পিরেব� ম�েকর ����
সােলর এক সােভ� িরেপাট� ��সাের সারা বছর জুেড়
এই জ�ল �ায় �,��,��� মা�ে�র জ�বন ও জ�িবকার
ধারক বাহক। ��ত ��,��� জন মা�� এই �রে��র
ওপর সরাসির িনভ�র��ল। যার মেধ� �,��� মা�� কা�
ও �ালািন স��হ কের, ��ত �,��� জন মধু আহর�
কের, বঁা�, িবিভ� রকম লতাপাতা, �ভ�জ �ি�দ, ঘাস
ইত�ািদ স��হ কের �,��� জন। এছাড়া �ায় ��,���
জন মাছ, বা�দার ম�ন, কঁাকড়া ধরার জ� িনভ�র��ল
এই �রে��র ওপর।

জানা ��ল ���� ম�ন িপছু আয় হয় ������ টাকা।
এ কেরই িতন �মেয়র বাবা রিববাবু এই মা�ি� ���ার
বাজাের স�সার �ািলেয় িবেয় িদেয়েছন বেড়া �মেয়র।
তেব এখন আর িকছুেতই �পের ��েছন না। বলিছেলন
�া� হােত কের দি��রােয়র কবল এিড়েয় যিদও বা মাছ
কঁাকড়া ধের কা�টা মধুটা এেন �কােনারকেম �লিছল,
এখন এই বন দ�েরর বাবুেদর �কােপ তাও �ায় ব�

হেত বেসেছ। জ�েল ��াকা দায়। �জার কের বাবুরা
যখন তখন ইে� মতন �কস িদে�। �িতবাদ করেল
�িল করেতও হাত কঁােপ না তােদর। আরও বলেলন,
এমিনেতই জলেসে�র �ব�া খুবই খারাপ, তায় �����
এ আয়লায় �নানা জল �ুেক জিমর আরও �িত কেরেছ,
�েল ��েলর মা�� জ�ল আর নদ�র ওপর আরও �বি�
িনভ�র��ল হেয় পেড়েছ। আর এই �ব�ােতই বনবাবুরা
বাঘ স�র�ে�র �দাহাই িদেয় �ত�া�ােরর ��ড়া� কের
ছাড়েছ।

এখন ক� ভাবেছন আপনারা ��� �ে�র ��ের �ি���
বম�ন িকছুটা �ে�িজত হেয়ই যা বলেলন তা এরকম�
আমরা এখানকার মা��, তাই জ�েলর �িধকার আমােদর
আেছই। আমরা বনািধকােরর ��ক�িত আইন �����এর
ধারা�েলা স�ে�ও জানেত �পেরিছ। বন�জ�ব� মা�ে�র
বনজ স�দ আহরে�র �িধকারেক ভারত সরকারও
আইিন ভােব ��কার কেরেছ। িক� বন দ�র একটা
সমা�রাল �াসন �ািলেয় ��রবেনর �ান�য় মা�ে�র
ব��পর�রার �সই �িধকারেক ��ায়ভােব ���কার
করেছ।'

বছর প�াে�র যমুনা ন�র বেলন আমােদর
�িজ �রাজ�ার িবপ�, তাই �ি�ে�র ��। িন�পায়
হেয়ই আমরা ��রবন বনািধকার স��াম ম� নােম
একটা স���ন �তির কেরিছ। �িমরমার�, �মা�াখািল,
সাতেজিলয়া, লািহিড়পুর ও আরও িকছু এলাকার
জ�লিনভ�র মা�� এই মে� �যা�দান করেছ। �পি�ত
��েদর কাছ �থেক জানা যায় ইিতমেধ� ��াসাবায় একটা
সভা হেয়েছ।

িনব�া�ন�ব�� রাজন�িতর �মােলা�নায়
�মজ�ব� �িধকার �া�া

•
আজ সকাল �থেক হাজার হাজার �মজ�ব� মা�� �ািমল
হেয়িছল এক ��মজ�ব� �িধকার যা�া'য় কলকাতার
�েবাধ মি�ক ��ায়াের। এেদর মেধ� িছল ��িট
�ান�য় স���েনর ����ত �খতমজুর, ক�ি�জ�ব�, �িনযু�
�িমক, �ছােটা �িমক, ব� কারখাআর �িমক, হকার,
ম��জ�ব�, আিদবাস�, তপি�িল জািত, জনজািত,
�র��জ�ব�, কল�কারখানার �িমক, �া বা�ােনর �িমক,
�য�ন কম��, জনস���িত কম��, �ে�দ হওয়া �হেরর
�মজ�ব� এব� তােদর সহেযা�� ব� মা��। এেদর
�িভেযা�, িনব�া�ন সব�� রাজ�নিতক �িত�ি�তায়
এেদর �ম�িলক দািব�েলা যথাযথ ��� পাে� না।
এিদেনর জমােয়ত �থেক �িতিট রাজ�নিতক দল এব�
�ভবুি�স�� মা�ে�র কােছ এই দািব�েলােক তুেল
ধরা হয়।

দি�� �� পর�নার �াজেনর দল

.

•
দি�� �� পরগনার জনি�য়তম �লাকনা�� গাজেনর
�কি� দল �ক ��র �থেক �� ��ের �াওয়ার
পেথ। জয়নগর মিজলপুর পিশম পাড়ায় গাজন করার
পর িনমিপ� কিপলমুিনতলার গাজন �লাকনাে��র দল।
��ে�র �শ� প�া�িদন শত শত গাজেনর ��ায়� দল
ল� ল� �াধার� মা��েক �ন� দান কের। ��ােন
পু��রা� নার�র �িরে� �ি�নয় কের। ��ে� �াওয়া িহ�
মু�িলম ি��ান তথাকিথত িন�বেগ�র মা�� �ধু হাজাের
হাজাের দশ�ক িহে�েব� �পি�ত থােক তা নয়� �ি�নেয়
মু�িলম ও ি��ানরা ��শ �নয়। মু�িলমরা গাজন গান
�ব� �লাকনা�কও �লে�। জয়নগর� �লতিল� কাক��প�
�লিপ� মি�রবার� মথুরাপুর থানা�ু� ��েল ল� ল�
মা�� গ��র রাত �বিধ গাজন �পে�াগ কের। �েককি�
�ােম �কি� �থেক দশ বােরাি� গাজেনর ��র বে� ি��
ি�� পাড়ায়।

নদ� ব�া�ােনার ��ােন
দােমাদর নেদর পাের �মলা� ���ব

•
� এি�ল �াড়খে�র বা�িন ঘােট দােমাদর �মলা হেয়
��ল। ওইিদন এই ঘাট স�ল� �মহাির �ােমর ��
জন দােমাদেরর পার বরাবর �দ�প �ািলেয় �মলার
স��না কের। সারা প�িথব�েতই নদ��দ��� ত�রবত��
জনজ�বন, �াছপালা ও �া��েদর ওপর সরাসির
�ভাব ��েল। পিরেব� ও স���িত�ত সম�ার �সই
িব�েয়র ওপর আেলাকপাত করেতই �দােমাদর বঁা�াও
�িভযান' এই �মলার আেয়াজন কেরিছল।
�� ��া���পু� �ববািহকার ��তম ���প��� ধারা
দােমাদর নদ �াড়খ� ও পি�মবে�র জ�বনযা�ার
��। এই নদ�র জল ব�বহার কের এেসেছ এখানকার
কল�কারখানা এব� বািস�ারা। নদ�র ত�ের ��ি�ত
হেয় এেসেছ �ান�য় মা�ে�র ব� পাল�পাব��। �সই
নদ� যখন �িকেয় ��ল, পা��বত�� কল�কারখানা ও
খিন ��েলর তাপমা�া ��ল �বেড়। নদ� বরাবর ব�
�ােম খরার পিরি�িত �দখা িদল।
�� � এি�ল টাইমস �� ইি��য়া পি�কায় একটা
�ছা� খবর �বিরেয়িছল, �খরাি�� ও �মতাহ�ন
বধ�মােনর �ােম �ােম মা�� হয়েতা পিরবত�েনর জ�
�ভাট �দেব'। �লিট িম�িনিসপ�ািলিট এলাকায় জেলর
স�কট এমন জায়�ায় �পঁ�েছেছ �য �সখানকার সমােজ
িবেয়�থা না করার �ব�তা �বেড় �েলেছ। �মেয়েদর
পঁা��সাত িকেলািমটার পথ �হঁেট দােমাদর �থেক জল
আনেত হয়। �জয় নদ�র ধােরর �াম�েলােত মািট
খুঁেড় জল বার কের �লােক ব�বহার কের। �লিট
িম�িনিসপ�ািলিটর ��ন� ওয়াে��র ����ত জু�ট,
সােলািন, িবেনাদবঁাধ, ভালািদ ও পলা��া�া �ােম
এব� জামুিরয়ার দারভা�া �ােম না আেছ জল, না
আেছ িব���। �থ� এখােন রেয়েছ িদে�র�ড় পাওয়ার
সা�াই, ���াপুর থাম�াল পাওয়ার, ি�িভিস �মিজয়া,
���াপুর �েজ�স িলিমেট�, ি�এসিপ�এনিটিপিস,
ইসেকা, মাইথন হাইে�ল, পাে�ত হাইে�েলর মেতা
এত�েলা িব��� ��পাদন �ক�।
�� পি�মবে�র স�মানা �পিরেয় �াড়খে� �েব�
করেল আমরা একই ি�� �দখেত পাই। এখানকার
�ােমর �লােক মেন কের সম� িব���, জল আর
ইেলকি�ক �ভা� কের বা�লার মা��।
�� দােমাদর �মলায় এেসিছল পি�মব� ও
�াড়খে�র িবিভ� �াম �থেক ব� মা��। এখােন

�দখা হল ��র�েদে�র পুতুল �মাির, �াড়খে�র
পুরন রাই, িপই�িসএল�এর �জব আখতার, দ�পক
সাওয়াল, সেত�� িস�, আসানেসােলর ��িধকার'�
এর �দ��া পাল, ধানবােদর হানজালা িবন হক ও
�লাব �ে�র সে�। বা�িন ঘােটর এই জায়�াটায়
ভ�বান রােমর বনবােসর �াদ� িদবস �পলে��
একটা ধম��য় �মলাও হয়। এখােন এেস রাম নািক
িব�ু �দবতার আরাধনা কেরিছেলন। নদ�র পাের
�ব� িকছু �াভািবকভােব �েড় ও�া ি�বিল� রেয়েছ।
�াড়খ�, িবহার ও পি�মব� �থেক হাজার হাজার
মা�� ওই �মলায় আেস।
�� নদ� মা��েক জলদান কের, নদ�ই তার
িবেনাদেনর ��স। �ান�য় কম��রা বেলন, ক�ভােব
আমােদর �ক�িত�পিরেবে�র ��েসর সে� ন� হেয়
যাে� আমােদর স���িত� এখােন �য পিরবার�েলা
বাস কের এেসেছ, �ান�য় ম�য়া �ুল, জাম �াছ
ইত�ািদর সে� যু� কের ি�র হত ��াে�র নাম,
�ববািহক স�েক�ও �ান �পত �সই �াক�িতক
ব��েলা। একজন মেন কিরেয় �দন, এইরকম
বাছিব�ারহ�ন ি���ত কায�কলােপর সে� যু� রেয়েছ
সা�িতক জাপােনর �নািমর �যা�।
�� �ান�য় যুবক�যুবত�েদর সে� কথা বেল জানেত
পাির, বছেরর কত�েলা সমেয় িবপুল পিরমা�
�তলা� বজ�� নদ�েত ��লার দ�ন �লােক �ান
করেত পাের না। আ�পাে�র �ােম ভ��ভ�� জল
কেম আসেছ। �েল �সখানকার বািস�ােদর সরকার
বা �কা�ািন�েলার ওপর জেলর জ� িনভ�র করেত
হয়। �া�বােস সম�� �াস�এর �মহাির ও ধানবােদর
না�দাহ �ােম এখন এক ��� বাতােসর জ� �ান�য়
মা�� ক� পাে�। এই হাওয়া আেস আরও দি�ে�র
কয়লার �ুি��েলা �থেক। এর �েল একটা খরার
পিরি�িত �তির হে�। যেথ� খিনজ �ে�ালেনর
�েল মািটর ওপেরর জলও দঁাড়ায় না, পিরত��
খাদ�েলােত �ত �েল যায়। �বাির� ও পাে�র
সাহােয� জল তুেল �নওয়ায় ভ��ভ�� জেলর �রও
�নেম ��েছ। খিনজ �ে�ালেনর �েল �সই জেল
রেয়েছ �িতির� ��ারাই� আর �লাহা।
�� নদ�র �াভািবক �বাহেক ি�িরেয় আনেত হেব।
বঁা�ােত হেব দােমাদর নদেক। এর জ� �ান�য়
মা�ে�র �েদ�া�� হওয়া দরকার।
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�চনা ��ানার �কান বাইের
�াতেকর �খ�াে� চ�েন, প�দ� পব�

•
আমরা �ভেবিছলাম �ইিলন অ�ােকািরয়ামও �দখব। চ�েনর ব�হ�ম
অ�ােকায়ািরয়াম �সটা। �ইিলন �থেক পাে�র ইয়া��েয়া নােম �ছা��ােম
যাবার ই�া িছল। �সখান �থেক �ুের এেস অ�ােকািরয়াম �দখব।
ইয়া��েয়া আমার �দখা সবেচেয় ��র �ােনর মে�� একিট। ইয়া��েয়া
যাবার �� িল নদ�র ওপর িদেয় একটা �ু� ��ন�িবহার� করা যায়।
�সটা �ইিলন �থেক িন��ািরত কের �যেত হয়। চ�েনর অেনক �পইি�ট�-
এ এক িবে�� �রেনর ��� �খলােনা পাহা� �দখা যায়। ওই পাহা�
�কবলমা� ইয়া��েয়ােতই �দখা যায়। ব� �তক �ের ইয়া��েয়া তার
মায়াময় �স��েয��র �� িবখ�াত এব� ব� ি��� �লখকেদর ন�র
�কে�েছ। আমরা ��ােভল এে��টেদর কােছ িগেয় চার�েনর যা�ার
আেয়া�ন করলাম। �থেম বােস কের ��ারা হেব িকছু�ণ। তার
পর িল নদ�র বুেকর ওপর িদেয় �সই সাে� িতন ��টার যা�া। নদ�র
বুেক চলার সময় তার ���াের �দখা যােব িবিভ� আকােরর পাহাে�র
রকমাির �স��য��। চে� বসলাম বােস। ব�ি�েভ�া �হেরর বুক িচের
এিগেয় চলল বাস।
�� আমরা �ভেবিছলাম, �ইিলন �থেক ইয়া��েয়া পুেরাটাই নদ�িবহার
কের যাব। িবিভ� ��ােভল ম�াগাি�েন �দেখিছ, ওই নদ�যা�ায়
��পাে�র �স��য�� অবণ�ন�য়। িবে�� কের �র���াত িদন হেল।
���েখলােনা পাহােরর ভ�াে� ভ�াে� �রাদ আর রে�র �খলা �দখা যায়।
চুন িচেয় বা বস� ��সেবর সময় �গাটা চ�ন �ুে�ই �ম�লা থােক।
আমরা বােস �েঠ বাইের তাকালাম --- �ম� আর ব�ি�র �মলব�ন
অটুট। �ইিলন �ছা� �হর। �হেরর একটু বাইের �বেরােলই অপার
�ক�িত আর খুব দ�ের দ�ের �ছা� �ছা� �াম। পেথর ��াের মাে� মাে�
�ান বা সে�� �খত। চাি�রা, �ছেল �মেয় �ভেয়ই মাথায় �টা�া িদেয়
ি�রি�ের ব�ি�েত কা� করেছ --- গােয় �রইনেকাট। অস�ব ঠা�া।

ওই �-একটা ছা�া আর �কানও �লাক �দখা যাে� না। �গাটা বাসটা
চ�না টুিরে� ভিত�। সবাই �বা�া �গল, মফ�ল� �ােমর �লাক�ন।
ছুিটেত একটু ��ারা�ুির করেত �বিরেয়েছ। সবাই িনিন�েমে� আমােদর
�দখেছ। আমরা সবাই ��� ই�য়ান কের িদেয়িছ। �ত� হল, আমােদর
�টা টুির� �ট �দখােব, তারপর িরভার �ু�। �ব� স�া মেন
হেয়িছল, িক� খটকা একটা িছলই। পাে�র িস�াসা�া চ�না �লাকিটেক
ি��াসা কের �ানা �গল, তার কাছ �থেক ��� ই�য়ান িনেয়েছ।
অ�পাে�র এক�েনর কাছ �থেক ��� ই�য়ান। ব�াপারটা ক�?
বাস চলেছ �তা চলেছই� নদ�বে� �মণ যিদ � ��টার হেয় থােক
তেব আমােদর �তা অেনক আেগই �সখােন চেল যাবার কথা। একটু
ি��াসাবাদ কের �ানা �গল, এই টু�ির� বাসটা আমােদর প�াচটা
�ায়গা �দিখেয় সরাসির ইয়া��েয়ােতই িনেয় যােব। �সখােন বে�াে�ার
আ���টার নদ�বে� �মণ। ব�স� �য পথটা আমােদর পুেরা নদ�র ওপর
িদেয় যাবার কথা, �সই পথটা আমরা বােস যাব। �ইিলন �থেকই
আমােদর �বি�ত করা হেয়েছ। পাে�র চ�না ভ�েলাকেক �দেখ আরও
মায়া হল। তােকও ওই একই কথা বেল ওঠােনা হেয়িছল। আমােদর
এক�ন ভারত�য় ব�ু �রেগ বেল �ঠল, �ওহরলাল ই�িনভািস�িট �থেক
মাে�মাে� অ�বাদেকর কা� কির চ�নােদর ��। তখন তােদর কত
অিভেযাগ �িন �য ভারেত িচিট� করা হয় টু�ির�েদর সােথ। চ�নও
�কানও অ�ে� কম যায় না। এবার �ক� বলেলই বলব।
�� �ইিলন �থেক ইয়া��েয়ার বাস যা�ািট যিদও অিব�রণ�য়।
�লপেথই যিদ এমন �স��য�� হয়, �লপেথ না �ািন ক� হত� ি�রি�ের
িবরামহ�ন ব�ি�। চারিদেক গা� সবু�। কাকেভ�া হেয় মুি�েময় িকছু
�ােমর �লাক যাে�। লতাপাতায় আ�� চািরপা�। আর ব�দ�ের
�য়া�ায় �ভ�া পাহা�। ওই পাহােরর িদেক তাকােল �দেয়র অ��েল
�য ���তার অ�ভব হয়, তা এক অ�ুত আ��তার �� �দয়।

�আমরা �তা আে�ক খরচা বা�লাদ�াে�র হা�
থাইক�াই খাই�
ব��ার মােন না সমা�, ি�ত�য় পব�

সীমা� স�াস

•

•
এরপর �ানেত চাইলাম, বা�লােদে�র ভবািনগ� বা�াের বা�লােদে�র
খ�ািট �খ�ুর ��, বামনহাট বা�াের বা�লার ইিল�, এছা�া ব��ার ����া
হাট�েলােত বা �য �কানও ��সেব অ��ােন বা�লার প�াঠাই কাটা হয়।
এসব ক� কের পাচার হয়? আর পােল পােল িবহার ই�িপ �থেক আসা
বে�া বে�া গ�, �সসব? সাব�ান� ��র,
--- িদেনর �বলা িক�ই হয়না, রাইেতর �বলায় িবএসএফ ট�াহা পাইেল
িনে�রাই মই �ইর��া পার কইর��া �দয়।
��রটা ��� না হেতই �ানেত চাইলাম,
--- আপনােদর বাইের দাওয়ায় কবরটা কার?
--- তালুকদার সােহেবর। বে�া ভােলা মা�� আিছল। বা�লাদ�াে� ওনার
নােম বে�া রা�া আেছ। ম�তু�র িদন পালন করেনর িলইগ�া ওনার
�পালা মাইয়ারা আইেস, �চয়ারম�ান আইেস, আরও কত মু�ি� আইেস�
কবর�াের পির�ার কইর��া র� কের, এইখােন একটা �মলা লাইেগ�
যায়।
--- িবএসএফ �যাগ �দয়না?
--- হ��া, িবএসএেফর সােহব আইেস, িবি�আর ও আইেস। �সিদন কত
খাবার আেন বা�লাদ�া� িথইক�া। বা�লার সরকার কবর�াের �কেরন িদয়া
তুইল�া লইেত চায়। আপনারা িদেবন?
--- সরকার িদেল আমরা �খবার �ক�া?
--- তালুকদার সােহেবর কথা �গরােম �গরােম স�েলই কয়। কথাকান
থাকেল আমােগাই ভালা।

এখােন মােঠ, থাকার �ের, রা�া�ের অেনক�েলা হাস মুরিগর ��াক
�ুের �ব�াে�। �েঠােনর চারপাে� চারিট �র। আমরা পাি�ম িদেক মুখ
কের বেস আিছ। এরমে�� অিতিথ আপ�ায়েন চা-পান চেল এেসেছ। ��র
পি�ম পাে� �য �িট �র আেছ, তার �কানায় �েঠােনর িদেক একিট পাকা
মুরিগ রাখার �গাল �র। তার ওপর �র �গর�ািলর বাসনপ� �র�ে� �দওয়া
হেয়েছ। হাস মুরিগর সােথ এমন গলাগিল �যন �হেরর এিলট �লােকেদর
��াবারম�ান অ�ালে�ি�য়ান ��েরর সােথ সেখ�র �চেয়ও অেনক�ণ �বি�,

আর িনেভ��াল আ�িরক। �খেত �খেত �ানেত চাইলাম,
--- মুরিগ �য আপনােদর সব �ের যাে�, এেত �তা আপনােদর বা�� �ু
হেব।
--- �নিছ, িটিভেত খবরও �দখিছ। আ�ার �দায়ায় আমােগা �গরােম বা
আমােগা পাে�র �গরােম বা� ফু আইেস নাই।
--- আপনারা বা�লােদে� যান না? যাই। আমরা �তা আে�ক খরচা
বা�লাদ�াে�র হাট থাইক�াই খাই। বা�লাদ�াে�র অেনক িকছুই এখনও খ�ািট
আেছ। দামও িকছু কম আেছ।
--- আমােদর িনেয় যােবন?
--- হ��া, যামু না ক�ান? একিদন সকােল আইসেবন। িবি�আর �র
কইয়া যামু। ওপাের স�র টাকা ��টায় মটর সাইেকল ভা�া পাওয়া যায়।
সারািদন �ুইর��া আমােগা আ��য় বাি� �থইক�া আ�ম।

�বলা হেয় �গেছ। মুরিগ ও মুরিগর �েরর িকছু ছিব তুেল আমরা
ক�াটাতােরর মাে� �গেটর িদেক রওয়ানা হলাম। �গেটর কােছ িগেয়
�দখলাম, �িট �মেয় �প�য়া�কিল, র�নপাতা আর �াক আ�িট �ব�ে� ক�ােখ
�ের আেছ। আর িতন চার �ন বে�া বে�া সে�� গােছর আ�িট মাথায়
িনেয় দ�াি�েয় আেছ। িমিনট �েয়ক দ�া�ােতই �গট খুেল িদল। সবাই আবার
িবএসএফ �ওয়ােনর কাছ �থেক �ভাটার আই কা�� িফের পাওয়ার লাইেন
দ�া�াল। িটপ ছাপ িদেয় সই কের �ভাটার আই কা�� িফের �পলাম। বাইের
দ�াি�েয় থাকা �মেয়েদর বললাম,
--- কখন �াক রা�া হেব, আর কখন খািব? িবেকল �তা হেয় এল।
--- এইল�া আই� না খােমা। কাইল খােমা।

বাইক িনেয় যখন িফের আসিছ, তখন মেন মেন একটা মন খারাপ
লাগা �ব� �টর পাি�। িকছুেতই সরেছ না। ক� �যন কথা গলা �বেয়
�ঠেত চায়। িকছুদ�র �যেতই মেন হল,
��� �া� ���� �কা ����� ����
����ফ�া�� �া��� �রা� �া�� �রা� �েস
����������� ��� কঁাটাতাের ফঁােস।

ি� তী য় পা তা র প র ছি��গড়
িত�াপুরম �ােম মাওবাদ� এব� ওই রা��য় হামলা বািহন�র মে�� স���� হয়,
যখন �মা�প�� �ােম হামলা চািলেয় এই �ােম �ুকিছল বািহন�। ����টা
�ুে� স��ে�� এক�ন �ামবাস� এব� � �ন এসিপও মারা যায়, � �ন
আহত হয়। এরপর িনরাপ�া বািহন� িত�াপুরম �ােম �ুেক আ�য় �নয় এব�
একিট বা�ার বানায়, স�াব� মাওবাদ� আ�মণ �রাখার ��িত িহেসেব।
�াম ছা�ার সময় তারা �ােমর ��িট বাি�েত আ�ন লািগেয় �দয় এব�
বারেস ভ�মা নােমর এক�নেক �িপেয় খুন কের।

িত�াপুরম �থেক �ফরার পেথ তারা তা�েমটলা �ােম ��ােক। �সখােন

তারা ���িট �ের আ�ন লাগায়, এক�ন মিহলােক ���ণ কের এব� �মাট
��-�� �নেক �পটায়, যােদর মে�� এক�ন �� বছর বয়স� িকে�ারও
আেছ। �ােমর �-�নেক তুেল িনেয় যায়, যােদর �খ�া� এখনও পাওয়া
যায়িন। তদ�কার� দেলর দািব �
• িসআরিপএফ ও সালওয়া �ু�ুেমর নােম ���ণ, খুন, লুঠতরা� এব�
অপহরেণর মামলা করা।
• �দা��েদর �াি�� �ি��তােদর �মি�ক�াল সাহায�� �লাকেক �িতপ�রণ
• এলাকায় িমি�য়া, নাগিরক অি�কার স�গঠনেক �ুকেত �দওয়া।
• সালওয়া �ু�ুেমর বত�মান অবতার �কায়া কমাে��ােক থামােনা।
• অপাের�ন ��ন হা�ট ব� করা।

� খ ব �র � িন য়া

�আমরা �ভাপাল ��ােজি�র
�িত��রা লড়িছ আর �কাথাও
�যন �মন না �ে� তার জ��

•
আমার ১৯�৪ সােলই �ভাপােল জ�।
আর ওই মােসই �ভাপাল গ�াস ��ােজি�
হেয়িছল। িদিদ আমােক কঁাথায় জিড়েয়
ওই রােতই সবার সােথ পািলেয়িছল
�হর �ছেড়। বাবা িছেলন �ক ছুেতার
িমি�, মা গ�হবধূ। পিরবার িছল
দ�জেনর। িতন িদিদ, �ই ভাই,
বাবা, মা --- সবাই মারা িগেয়িছল
ওই রােতই। আিম, দাদা �নীল আর
িদিদ মমতা --- �ই িতনজনই �বঁেচ
যাই, রােতই পািলেয় যাওয়ায়। অনাথ
আ�েম মা�ষ হেয়িছলাম আিম আর
িদিদ, ওখােনই আমার পড়া�না ��খা।
১৯৯৪ সােল আমরা অনাথ আ�ম
�থেক �বিরেয় আিস। ১৯৯� সােল
আমার িদিদর িবেয় হেয় যায়। আর
ওই বছেরই আমরা জানেত পাির,
আমােদর দাদা �নীল প�ারানেয়�
িসেজাে�িনয়ায় ভুগেত �� কেরেছ।
অেনকবার আ�হত�ার �চ�া করার পর
�স সফল হয় ২০০৬ সােল। গলায় দিড়
িদেয় �ুেল পেড়। আিম ��াজুেয়�ন কির
কমােস� �ব� কি���ার অ�াি�েক�েন।
�খন িবজেনস ইকনিম�-� �ম�
করিছ।

২০০৪ সাল �থেক আিম �ভাপাল
��ােজি�র পিরে�ি�েত গেড় ও�া

রাসায়িনক কেপ�াের� �াও িবেরাধী
আে�ালেনর সােথ যু� হই। ২০০০-
২০০১ সােল �াও �ভাপাল ��ােজি�র
নায়ক ই�িনয়ন কাব�াই�েক িকেন
�নয়। িক� তারা ই�িনয়ন কাব�াইে�র
দায়�ােক অ�ীকার করেত চাইেছ।
আমরা চাইিছ, �াও �ভাপাল ����নার
দায় িনক। জায়গা�ােক পির�ার
ক�ক। �ভাপাল �ব� অ�া� অেনক
জায়গােতই আমরা �িতবাদ কেরিছ।
তােদর ভারেত �ব� অ�া� জায়গায়
বাি�জ� স�সার�েক আ�েক িদেত
�পেরিছ িকছু িকছু ��ে�।

�ভাপাল ��ােজি�েক আিম ভুেল
�যেত পাির না। ি�ক কাজ হল, �র
সমাধান। ভিব�েত কােরার �িতেক
আ�কােনার জ�। আমরা �ভাপােলর
�িত��রা �ক�া দ��া� �াপন করেত
চাই, যােত ��া অ� সবার জ� �ক�া
ি��া হেয় থােক। যােত �ই িজিনস
থামােনা যায়, অ� আর �ক জায়গায়
�কই �িত করার আেগ।
��ত��র� ��� ���� ��েব� �ক �া
অব�ই �নব। কার� আমােদর ��া
�াপ�। কেপ�াের�ন �ব� সরকার
�ভাপাল ��ােজি�র জ� দায়ী। ওরা
আমােদর জীবন, পিরবার, ও স�ি�র
ব�াপক �িত কেরেছ। �স �িত পূরে�র
জ� আমােদর পয়সার দরকার।
ই�িনয়ন কাব�াইে�র িবেষর কারে�
যারা আজও িচিকৎসাধীন, তােদর
�িচিকৎসার বে�াব� ক�ক।

আিম চাই, মা�ষ �ভাপাল গ�াস
��ােজি� িনেয় জা�ক, অ�েদর বলুক,
�ভাপাল গ�াস �গ�তেদর ���ােসবক
�হাক, �াও �কিমক�ােলর িজিনস
বয়ক� ক�ক ���

�াে� �বারখা পরেল
জিরমানার সরকাির ফরমান

•
ধম�িনরেপ�তা যখন �চাখ রাি�েয়
�তেড় আেস, �স �য কত ভয়�কর
হয়, তা আমরা �দখেত পাি� �াে�।
ধম�িনরেপ�তার মুেখাে�র আড়ােল
�া� সরকার সাধার� মা�েষর �াধীনতা
খব� করল �বারখার ওপর িনেষধা�া
জাির কের। যিদও �বারখা বা িহজাব
মূলত মুসিলম স�দায়ভু� মিহলারাই
ব�বহার কের �ইসলােম �বারখা বা
িহজাব বাধ�তামূলক নয়�, �ক� তা
ব�বহার কের িনেজর ইে�য় ��যভােব
�ক� িজ�, �ািড় বা িমিন�া�� পের�,
কারও কােছ ��া পর�রা, আবার
�ক� বা ব�বহার কের ক�রপ�ী
সমাজব�ব�ার জ� পািরবািরক চােপ।

�াে� সারেকািজ সরকার �বারখা
িনেষধ করার �পছেন �য কার�
�দিখেয়েছ, তা হল, �বারখা অ�কার
ধািম�ক িচ�, তা �থেক অসহায়
মুসিলম মিহলােক �বর কের �েন
তােক ��নলাই�েম��� করেব মহান
সারেকািজ সরকার। যিদও িন�েকরা
অ� কথা বেল --- মুসিলম মিহলােদর
কাছ �থেক �বারখা খুেল িনেয় �দে�র
আিথ�ক স�ক� আর �বকারে�র ওপর
�বারখা চাপােত চায় সরকার।

আরও �ক�ু খুঁজেল �দখা যায়,
সারেকািজর মধ� দি��প�ী পাি��,
�দে�র অিত দি��প�ী পাি�� জাতীয়
পাি��র কােছ জিম হারাে�। তাই
�ই �বারখার মুসিলম িবেরাধী ই��
সারেকািজ সরকারেক নতুন জায়গা িদেত
পাের। �স যাই �হাক, �াে� �মা� �০
ল� মুসিলম থােক। তার মেধ� �িড়

হাজােরর মত মিহলা িহজাব বা �বারখা
ব�বহার কেরন।

সরকােরর আরও যুি�, িহজাব পরা
মিহলা সমাজ �থেক িবি�� হেয় থােক।
তােদরেক সমােজর মূল ��ােতর সে�
�কে� িনেয় আসার জ� �ই িনেষধ
জ�ির িছল। িক� যার কেছ �বারখা
�ক�া স���িত, �ক�া মূল�েবাধ ---
�জার কের �স�া ছাড়েত বলা মােন
তার মূল�েবাধেক �ছাে�া কের �দিখেয়
�সই জায়গায় অ� �কানও �পি�িম�
মূল�েবাধেক বেড়া কের �দখােনা। �য�া
তােক আরও �বি� িবি�� কের �দেব।
আর িযিন মেন কেরন, ��র চান
িতিন �বারখা পড়ুন, িতিন �ক� বলেলও
�বারখা পরা ছাড়েবন না।

�খন �ধু �দখার, �য মিহলারা
পািরবািরক চােপ �বারখা পড়েত বাধ�
হি�ল তােদর কী হেব� �ই িনেষধ
িক তােদর বাড়িত িকছু �দেব� কাল
পয�� �য �বারখা পের রা�ায় আসিছল,
আজ �থেক হয়ত �স �েরর বাইের পা
রাখেত পারেব না।

�স�ত, �ই ��াবি� ২৪৬-১
�ভাে� পা� হয় স�সেদ। ১০০ জন
�সা�ািল� পাি��র �লাক �ভা�দােন
িবরত থােক। �বারখা পের রা�ায়
�বেরােল ২০০ �লার ফাইন। কা�েক
�বারখা পরেত �জার করেল ৪৩ হাজার
�লার ফাইন। �িতবাদী �ক ফরাসী
মিহলা বেলন, স���িতর অ� িহেসেব
�ক� চাইেল �বারখা পড়েতই পাের,
�স�াই আসল ধম�িনরেপ�তা। খবেরর
স�� ���ক�����া।

�যাগােযােগর �ক�
বাকচচ�া, �০ সীতারাম ��াষ �ী�, কলকাতা ৯

ম�লবার �পুর িতনে� �থেক সে�� সাত�া
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, অিফেস

�যাগােযােগর চলভাষ : ৯�৩৬৯৬১৩৪১ �ম�লবার�
ই-�মল : manthansamayiki@gmail.com
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