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কা��ের �ার� রাে�র দমনপ�ড়ন ও
হ��ার �ি�বােদ অনশন ও অব�ান

.

���� �র�ার� �
���� ���াতা •
আজ � আগ� িকছ�
িলটল ম�াগািজন,
ব�ি�বগ� এবং
সংগঠেনর ডােক
কেলজ ��ায়াের
কা�ীের রা�ীয়
স�ােসর �িতবােদ
১� ��টা (সকাল
ছ'টা �থেক সে��
ছ'টা) অনশন ও
অব�ান কম�স�ি�
পািলত �ল। সে�
িছল �পা�ার
�দশ�নী। �পা�াের
িছল গত �'মােসর
কা�ীেরর পিরি�িত
িনেয় ছিব। কেয়ক'শ
মা�� এইসব
�পা�ার �দেখেছ মন িদেয়। আর
িছল সই সং��। তােতও সই কেরেছ
শ'�েয়েকর �বিশ মা��। আর এই
সই সং�ে�র মে�� িদেয় �বশ িকছ�
মা�ে�র সে� আেলা�নায় জিড়েয়
যাওয়ার �েল এই �িতবাদ কম�স�ি�িট
একইসােথ কা�ীেরর পিরি�িত িনেয়
জনসংেযােগর কম�স�ি�েতও পির�ত

�েয়িছল। মাইক না থাকায় �যমন
দ�েরর �লাক ব�ঝেত পারিছল না, কী
�ে� কেলজ ��ায়াের, �তমিন আবার
অেনেকর সােথ �খালােমলা তক�,
আেলা�নার �েযাগও কের িদেয়িছল
এটা। �ট �পেত বেস মাথার ওপর
�াি�ক খািটেয় অনশন কেরেছন ১�
জন। �'বার অ� ব�ি� নামেল �ট

�িটেয় �াি�েকর নীে� দঁািড়েয় পড়া।
�মাট �াট জেনর মেতা মা�� উপি�ত
�েয়িছেলন িবিভ� সময়। িবিল �েয়েছ
�াজার খােনক িল�েলট, �মাটা �মাটা
অ�ের �লখা।

এরপর �েয়র পাতায়

ব�জ�লা �রি� �দড়মা�
�রায়া হল না এ�নও
ব�ি�র আকাল, �স� �ব�ল, আে�প, �া�
ছাড়ার ি��া, স� �ােল ল�ীলােভর আশা

চােষর বদল
চািষর লড়াই

পা�� �য়া�� ��
���� ��তা •
�কাথায় জ�ন মাস আর
আজ �কাথায় ১�
আগ�, �দড় মাস �েয়
�গল বীজতলা �তির, গাছ�েলা এক�াত কের �েয়
�গল অথ� �রায়ার কাজ �ল না। �ছেলিপেলরা ��েল
িগেয় �া�ীনতা িদবস উদযাপন করেছ। এিদেক মন
সবার অ�রকম, এই সকােলর িটপিটপ ব�ি�, এ িক
ভাির ব��ায় পির�ত �েব নািক এবছর আর সিত�
সিত�ই ব�ি� �েব না। �সই জ�লাই মােসর �০-�১
তািরখ নাগাদ যা জল �েয়িছল তােত িক� মেন �য়িন
�য এরকম �েব। মােঠ �থম ঝটকায় �গাড়ালী সমান
জল দঁািড়েয়িছল (সব মােঠ নয়)।
জল গিড়েয় বাদার িদেক
এই মি�রামপ�র ��রটার জিম একট� �ড়া মতন। জলটা
গিড়েয় বাদার িদেক মােন শতল, �গাপালপ�র, ন'প��র
ওিদেক �েল যায় (�লতা �েকর �� আমতলা পার
�েয় ডায়ম�ড�ারবার �রােডর ওপর িশরােকােলর কাছ
�থেক। অ�লটা গামলার মতন, যার উঁ��র িদেক আেছ

গ�ার পাড় ��ঁ�া মি�রামপ�র আর িন��র িদেক এই
�াম�িল)। ১���-র সময় ক��ক সভা দািব কেরিছল
�ে�সার �গট' বসােত �েব �গাপালপ�েরর িদেক, যােত
জল আটকায়। পরবত�ীকােল �স দািব বাের বাের
উেঠেছ। এক সময় �স�ম�ী িছেলন �ভাস রায়। এই
কাছাকািছ ব�ড়�েল বািড়। িক� আজ পয�� ��সার �গট
�তির �য়িন। তাই নদী �থেক জল ত�েল �া� করেত
�গেল এিদেক �দখা যায় মােঠ জলটা দঁািড়েয় থােক
না �নেম যায়। ওই বঁা� �তির কের যতট�� �ের রাখা
যায়। তা ওই জ�লাই মােসর �� তািরেখ প�ি��মা িছল।
�লতার কঁাটাখািল �থেক �গলী নদী �থেক �য খাল
��েকেছ তােত জল ভিত� িছল। িক� �থেম �ানীয় �াম
প�ােয়ত ও ক�ি� কম�া���রা উেদ�াগী �েয়ও ব��ার
ব�ি� �� �েয় �গেছ �ভেব আর ��ইস �গট �খালার
িনেদ�শ জাির কেরিন। আর তার পের �কান অজানা
কারে� পেরর �কাটােলও �গট �খালা �য়িন। স�বত
বাদার �দশ �ভেস যােব ভেয় আর ব��ার ব�ি� ��
�ওয়ার আশায় আশায়। এই �কাটাল িছল আগ�
মােসর এই ১০ তািরখ।

এরপর িতেনর পাতায়

�ক��রাজ� ���� �শ� রা��য় বািহন�র ��া�� জ�লমহেলর �া�ার� মা�েষর �দ�শার ক�া �ে� এল না

লালগেড় �শ� ����বািহন�র
িনরাপ�ায় ��া�িবেরা�� ��া

�����ে� �����াি�ন�র �ি��� এ�ি� ��া�� ��পা� ��� পের� �ে�া �ে�া রা�ে�� িনেয় প��রপাের� �ানে�েত�
��� �াে�র িনে�� �েরর �াে� ��� �� �ায়�ায় তারা ��াি�েয় রেয়ে�� এ� �ায়�ায় ��াে� প��� এ��া �� ���ি�েত
��া�া� �া�েন না�ায় তার �া�ার �া��ি���ি�� �র ��� না�ায় ����� এ� পা ত�ে� ��াি�েয় রেয়ে� এ� ��য়ান� �াে�র
পাে� �তির �েয়ে� �ায়� ি��রিপএ��এর ��া�� � ��ে�র ��া�ি�েরা�� ��ায় �ত এ� ��েরর ��ি� ��য় �ের
�����ে�র �া�ে�র ��ে�েয় �ে�া �া� এ� �����াি�ন�ে� �িরেয় �ন�য়ার �াি� �� ��ে� ��� এ��া �ে�িন� �ি��
��ায় �পি�ত �ন�া�ারে�র �ে�� িতনি� ����ন নার� ��ত ��া�া� �ি�ি�� �া� ��া� এ�� ��না�ে�� ��ে����
��ে�াে�ি�� ��� �� ি��ে�� ি�ি� �েরে�� ��� ি��ে�ে� এ�াে�� ��� �াি� ি�ে�ে� ত�ে� �েরে�� �� ��ে� ���ত
ি�িপএে�র ��া�� �া��া��ে�র ি���া���ি��ত�া এ�� �াি��ি�য়া� ��াে�র ��েয়া ���ে�� �ত�া� �����ে� ���য়ন�
প�াে��� �ারাে�ে� �ি��া�� ��া� ��� এ��� ি��েয়� �ে�া�পাত �রা �য়� �ি� ���� �র�ার� � ���

���� �র�ার� �া���� � ��� •
বড়গািছয়ায় �বশ কেয়ক িবে� জিমর ওপর কঁাটাতার ি�ের,
বািলর ব�ার আড়াল কের �তির �ওয়া িসআরিপএ�
ক�াে�র কােছ আমােদর ��স ি�কার লাগােনা গািড়
আটকাল �য�থবাি�নী। িসআরিপএে�র একজন অি�সার
�গােছর �লাক গািড়র মে�� ম�খ বািড়েয় সবার কাছ �থেক
আইেডি�টিট কাড� �দখেত �াইেলন। আমরা �'জন ��স
কাড� �দখালাম, বািকরা �ভাটার কাড�। ওখােনই কাছাকািছ
���য়া এলাকার একদ�ল �লাক, একটা িমিছেল এল; তােদর
িসিকউিরিট ��িকং �ি�ল। সবার কাছ �থেক �ভাটার কাড�

�দখেত �াইিছল িসআরিপএ�। �ায় কােরার কােছ তা িছল
না। �তা আমােদর গািড়টা �ছেড় িদেতই িমিছেলর �লাক,
অথ�া� �কিমিট'র �লােকরা এেস আমােদর গািড় আটকাল।
একজন বেলই ��লল, আমরা না �গেল ��সও যােব না,
আমােদর জ�ই �তা ��স। তােদর কাছ �থেক আমরা জানলাম
তােদর সম�াটা --- �সবার িক �ভাটার কাড� থােক? সবাই
িক �ভাটার কাড� সে� িনেয় ��রেব?' একজনেক তার নামটা
িজে�স করােত অ�বয়� অ� একজন �ছেল এিগেয় এেস
নাম বলল, িলেখ িনন, রােজন ওরে� �ক�িশক।

এরপর িতেনর পাতায়

লালগেড় সভা কেরও
বেড়া িমিডয়ায় ঠঁাই �নই

জিময়েত উলামার
�ম�া পাটকর লালগেড় ��ার ব�ৃ�ায় �দেশর
িবি�� অংেশর আিদবা�� ��া ��েট �াওয়া
মা�েষর লড়াই�িলর �ে�� করেলন। ি�িন
বলেলন� ����া��রা মহারাে�� অ��েদেশ�
�ািমলনাড়�ে�� ম���েদেশ� ছি�শগেড়�
ওিড়শায় এবং আরও অেনক জায়গায় লড়েছ।
লড়েছ �ারা� এই �দািবে�� �� ���৪ �ােলর
জিম অি��হ� আইন রদ করে� হেব� িবেশষ
অ���নি�ক অ�ল আইন রদ করে� হেব।
কার� এই�ব আইন �ংিব�ােনর পিরপ��।
ও�েলা আইন নয়� এেককটা অ��াচার� পচ�া।
ি�িন আরও বেলন� মে� �পি�� �ৃ�ম�ল
কংে�ে�র ����া��রা �কবল ���� অবি�ই
নয়� �ার পেরও অ��াচার এবং ��াচােরর
িব�ে� লড়াই করার �ি��া করেছন� �াই
আমরা �ােদর �া� িদি�।

ি�েতন ন���
�া���� � ��� •
আজ কলকাতা �থেক
�ায় প�াশিটর �বিশ
গািড় িনেয় রওনা
�েয়িছল িসি��লা
�����িরর �নত�ে�
�জিময়েত উলামা'র
অ�গামীরা। পেথ
�মিদনীপ�র শ�র
পির�মা কের গািড়র
িমিছল লালগেড়র
িদেক এেগাল;
িঝটকার জ�েল
�পঁ�েছ �সই িমিছল
আটেক রইল ঠায়
িতন��টা। কার�
তখন মমতা ব�ানািজ�র
সভােত �পঁ�ছােত না

পারা গািড় আর মা�ে�র �ল ি�রেছ ওই পেথ।
একট� পেরই তােত �যাগ �ল মমতা ব�ানািজ�র সভা-
ভা�া গািড়র িমিছল। অতএব জিময়েতর �লােকরা
যখন লালগড় বাজাের �পঁ�ছাল, তখন সে�� নামেছ।
বনে� �জরবার মা�ষ
আিম সাংবািদকেদর গািড় �থেক নামেতই �ারপাশ
�থেক মি�লা-প��� এেস ি�ের �রল। তােদর ��ােখ
িজ�াসা, এরা আবার �কাে�েক এল? আিম
িজে�স করলাম, আপনােদর কী খবর? �কমন
আেছন? আজ �য এতসব �নতারা এেসিছল,
তােদর আপনােদর কথা বেলেছন?
---- কথা? আমরা ওখােন ��ঁ�েতই পািরিন।
---- িক� আপনােদর সম�া িনেয়ই �তা আজ এত
মা�� এখােন এেসিছল।
---- আমােদর সম�া --- ব�ি� নাই, কাের�ট নাই,
মােঠ জল নাই, �ান এখনও �ইেত পািরিন। এিদেক
সেতেরা িদন �ের ব��� �লেছ। �কান গািড় নাই।
একজেনর কথার মােঝই আর একজন বেল ওেঠন,
---- এই �য �ট কের ব��� --- এটার িকছ� ব�ব�া
ক�ন �তা আপনারা। ব��� আর অবেরা� --- এই
�'বছর ন'মাস �লেছ।

আর একজন বেলন,
---- এখান �থেক �রাগী �মিদনীপ�ের পাঠাইেল
যাওয়ার কী উপায়?
---- �তা যারা ব��� ডােক, তােদর একট� বলা যায়
না।
---- কী কের বলব বল�ন? িটিভেত �দখােয় িদে�,
ব��� �েয় যাে�। কী �ল �র? ব���, ব���। সবাই
ব���, আমােদর কথা বলেল িক �নেব?

িভড় বাড়ল, কথাবাত�া একটা �কালা�েল পির�ত
�ল। তার মে�� একজন উে�িজতভােব বলেত
লাগেলন, �আমার �র পেড় �গেছ। রা�ীবালা
(প�ােয়ত সদ� রাি�বালা মা�াত) স�াইেক ট�াকা
িদেল, আিম পাইলাম না। �েলন, �দখাইিছ।'
আমরা কেয়কজন সংবাদপে�র �লাক ওঁর সে�
�র �দখেত �গলাম। িমিনট পঁাে�ক ��ঁেট ওঁেদর
পাড়া, নাম বা�া�িল। সব মািটর �র, টািলর
ছাদ। সিত�ই অনািদ রাউেতর �েরর একটা িদক
বেস �গেছ, �কানরকেম বঁােশর �ঠকনা িদেয় আটেক
রাখা �েয়েছ। ওঁর বউ, �ছেলেমেয়রাও এেস দঁাড়াল।
পিরবাের ১� জন সদ�, বেড়া �মেয় পেড় �াস
�টেন।

আিম ওেদর িজ�াসা করলাম, �মাওবাদী এখােন
কীরকম?' অনািদ রাউত বেল উঠেলন ----
�মাওবাদী �জন এই �মাটা মতন কাল এখােন এেস
�ইিছল'। ওঁর কথা �েন বউ আর বেড়া �মেয়টা
�াসেত লাগল। �মেয়টা বলল, �ওরা মাওবাদী নয়
�গা, �য�থবাি�নী'। বউ বলেলন, �আমরা �িন বেট
মাওবাদী, মাওবাদী। জ�েল যাই। মাওবাদী কীরকম
এখনও �তা �দিখ নাই।'

আমরা সভা�েল ি�ের এেস �দিখ িসি���া
�����ির অ�কার মােঠর মে��ই একটা গািড়র ওপর
মাইেক ব��তা করেছন। িতিন বলেলন, জ�লম�ল
এলাকার �ায়�শাসন িদেত �েব; ঝাড়�ামেক একটা
আলাদা �জলার �ীক�িত িদেত �েব; লালগড় �থেক
১�� �ারা �ত�া�ার করেত �েব। িক� লালগড়
�থেক �য�থবাি�নী সিরেয় �নওয়ার কথা ��ভােব
বলেলন না। অপােরশন ি�ন �া�ট নামক য�ে�র
িব�ে�ও িকছ� বলেলন না। তেব এটা িতিন
বলেলন, �মাওবাদীরাও �দেশর মা��, �দেশর
মা�ে�র িব�ে� য�� করা উি�ত নয়।'
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স�াদেকর কথা

�া�কর ���ল ��� ��লাম �াক�ুমা�ুম �ুম
জা� ���� জা��া�ার ��লাম লা�ল ���শ �ুম

শতবে��

2
�জ��� ��ী� কলকা�া�
২৯ জুলাই •
���� সােল ��র�েদেশর
ফুলপুর �লাকসভা �কে� �লািহয়া জহরলাল �নহ�র িব�ে� �ভােট দঁািড়েয়
�হের যান। ���� সােল ফা�কাবাদ �লাকসভা �কে�র �পিনব�াচেন িজেত
িতিন �লাকসভায় �েবশ কেরন। �সখােন এক ব��তায় িতিন বেলন,
এেদেশর সাতাশ �কািট মা�ে�র অিধকাংেশর �দিনক আয় িতন আনা আর
�ধানম�ীর িনরাপ�ার িপছেন �দিনক পঁিচশ হাজার টাকা খরচ হয়। �নহ�
বলেলন, ��ািনং কিমশেনর পিরসংখ�ান অ�যায়ী �দিনক গড় আয় পেনেরা
আনা। এ িনেয় �লাকসভায় তক� �� হল। �দখা �গল, �লািহয়ার ব�ব�
এেদেশর ��� মা�ে�র ��ে� সত�। �লািহয়ার ভা�েণ �সিদন সাংসেদরা
একটু নেড়চেড় বেসিছল।

�লািহয়া বু�েত �পেরিছেলন, জাত ব�ব�া এেদেশর বুেক একটা জগ�ল
পাথেরর মেতা �চেপ বেস আেছ। মা�� এখােন িনেজেক �দেশর নাগিরক
মেন কের না, মেন কের একটা জােতর সদ�। জােতর মেধ�ই জমাট
�বঁেধ আেছ তার ��ণী পিরচয়। তাই �লািহয়া বলেতন, জােতর পিরচয়
ভা�েত হেল িভ� িভ� জােতর মা�� একসে� িমেল খাওয়াদাওয়া কেরা
আর িনেজর �মেয়েক অ� জােতর �ছেলর সে� িবেয় িদেত রািজ থােকা।

�লািহয়ার িবেরািধতা িছল বেড়া �মিশেনর ব�বহাের। �সই ����
সােলই িতিন আেমিরকানেদর জীবেনর ওপর বেড়া বািণিজ�ক কেপ�ােরশেনর
দখলদারী স�েক� সতক� কেরিছেলন। িতিন �'�বার �লাকসভার সদ�
হেয়িছেলন। িতিন বলেতন, ইংেরজরা �েটা িজিনস িদেয় আমােদর শাসন
কেরেছ, ব�েকর �িল আর ইংেরিজ বুিল। ি�িটশ চেল যাওয়ার পেরও
�ঁচু জাত, স�দ আর ইংেরিজ �ান --- এই িতেনর �েটা না থাকেল
শাসকে�ণী হওয়া যায় না।

���� সােলর �� অে�াবর �যিদন িতিন মারা �গেলন, তঁার না িছল
�কান ব�া� ব�ােল�, না িছল �কান স�ি�।

2
�েবল �শখ-এর সা�া�কার ��
আগ� ����� খুব ভােলা
�লেগেছ, �াণব�। খঁািট জীবেনর
গ�, মািটর জীবন --- লড়াই-এর জীবন। �েবল-এর িনজ� বয়ান, ভা�া
বজায় আেছ বেল তােক তার মত হাজার হাজার যুবক যারা �দশ-বািড়
�ছেড় এ রােজ�র বাইের কাজ করেত যায় তােদর �ত�� করা �গেলা।

শাি�িনেকতেনর বািস�া ও িব�ভারতীর �া�ন ছা� িহেসেব
�ামলীিদর পঁািচল-কথন ���ক� িনেয় পড়লাম। আইনা�গ পেথ িব�ভারতী
শাি�িনেকতন জায়গাটােক �যভােব পঁািচলময় কের তুেলেছ তা িনেয় এখনও
পয�� বেড়া �কানও �িতবাদ আে�ালন নজের আেসিন। ����-���� সাল
�থেক ত�কালীন ভাইস চ�াে�লর �িজত ব�র �শাি�িনেকতেনর কিতপয়
�� বািস�া তােক �পঁািচল-কা�' নােম �াকেত �� কের�� আমল �থেক
ব�াপক হাের পঁািচল �তালা �� হয়। কারণটা �কবল �শাসিনক �িবধা
নািক িনম�াণ কােজর বরাত পাইেয় �দবার অতু��সাহ �স �� �থেকই যায়।
িবশিবদ�ালেয়র জিমর �বআইিন দখল এড়ােত এবং িনরাপ�ার �� তুেল
শাি�িনেকতনেক �যভােব �জলখানা বানােনা হেলা মা� কেয়কবছেরর মেধ�
তা িনেয় প�ণ�া� তদ� হওয়া �িচত। পিরেবশিবদ, রবী�ে�মী এবং �া�ন
ও বত�মান আ�িমকেদর পরামশ�ই এে�ে� মানা �িচত। আর পঁাচটা িশ�া
�িত�ান �থেক �ত� হেত হেল িব�ভারতীেক রবী�-িশ�াভাবনা �মেনই
চলেত হেব। পঁািচেলর ��রােটাপ যারা কেরন তােদর রাবীি�ক ন�নেবােধর
পাঠ �দওয়া �হাক�

মািট মািফয়ােদর িব�েয় অ�ত�দ�ম�লক আেরা �িতেবদন �পেল ভােলা
লাগেব।

সংবাদম�ন িক ��রবনিব�য়ক সংবােদর ধারাবািহকতা �থেক সের এল�

��জ� �মার ম�ল� �শ�ক� �া���ুর �������াল�

�ু�ল�শর ��ল�� ম�� �ু�ক ইক�াল ���ম� �া��র �শ��া�া �� ����
ক�া��� ��রর �ম��রা� � ��� ২���� ��� ���া�

�ী��র ���ক �কা�শ� ই�রা�জ
�া�ার মা�সক ম�া�া�জ�
�ক����র���র জুলাই ২���
স���া�� ���রা�� �া�র���
কার� কা�ীর জু�� �ল��ল
কা�ু�� �কসা�� জুলাই����
স���া�� ���রা�� ম�ল ����
��ী��র ��ু��া��� স�া�ক
�স��া�ম����ক ই�মল�� �র
�কাশ স��া� ���� �ই স���া��
���ক �রাম কা���রর �ল�া��র
স�া��া � ���া� ক�র���
শমীক সরকার •
ইমিতয়াজ আহেমদ ইটুর
ভ��ায় মািটর �র দি�ণ
কা�ীেরর ইসলামাবাদ �জলার
ওয়াটারগাম �ােম। �স
পিরবােরর ভরণেপা�েণর জ�
পড়া �ছেড় িদেয়িছল। পিরবােরর
চারজেনর মেধ� সবেচেয় �ছােটা
�স, �লােক আদর কের �ােক
িন�া। বুেড়া বাপ আব�ল আহেমদ ইেটা বলেলন,
�আমার বেড়া �ই �ছেল িবেয়র পর বািড় �ছেড়
আলাদা থাকেত �� কের। ইমিতয়াজ তার পড়া
�ছেড় �দয় আমােদর �পট চালােত'।

���� সােল ইমিতয়াজ কােজর �খঁােজ �েশর-
ই কা�ীর' কেলািনর আনিচেদারা �ােমর কােছ
আেস। �ানীয় একিট �বকাির �দাকান রিশদ
�বকািরেত কাজও জুেট যায়।

আনিচেদারা �ােমর আেরক বািস�া ��াত-
�ল-ইসলামও পড়া �ছেড় �দয় পিরবার চালােনার
জ�। তার বাবা মহ�দ আসরফ বাবা ����
সােল পুিলেশর �িলেত মারা যায়। ��াত
একিট জুেতার �দাকােন �সলসম�ােনর কাজ করত।
�বােনর িবেয়র পর ��াত তার সম� সামথ��
ভাইেয়র পড়ােশানার �পছেনই ব�য় কের। তার
এক আ�ীয় জানান, ��াত িনেজও তার
পড়া�না �� কেরিছল, এমনকী �স এ'বছর
বােরা �ােসর পরী�ায়ও বেসিছল। ইমিতয়াজ
এবং ��াত �'জেনর বয়স �� ও ��, �'জেনই
একই ধরেণর জীবন যাপন কের, এবং কেঠার
পির�ম কের িনেজেদর এবং পিরবােরর মুেখ অ�
�যাগােত থােক। গত ���শ জুন িবনা কারেণ

�����

পুিলশ তােদর �িল কের �মের �ফেল। একইরকম
��খজনক পিরণিত হয় �� বছেরর ইশিতয়াক
আহেমদ খা��ায়-এর। �স ট�াি�চালক বােপর
একমা� স�ান িছল।

�শর-ই কা�ীর কেলািনেত ইশিতয়ােকর
বািড়েত ওই িতনজনই মারা যায় ওইিদন,
পুিলেশর �িলেত। আনিচেদারা এলাকাটা
খানাবাল-পহলগঁাও �রাে�র লাইজবাল এলাকা
�থেক এক িকেলািমটার দ�ের। �সিদন �িতবাদী
যুবকেদর সােথ পুিলেশর সং��� হেয়িছল এই
লাইজবাল-এই। সকােল মা�ান-এ িসআরিপএফ
�� বছেরর আরিশদ আহেমদেক �মের িদেয়িছল,
তার �িতবাদ করিছল জনতা। আরিশদ িছল
চােতর�ল �ােমর �ছেল, মা�ান-এ একটা চােয়র
�দাকােন �স কাজ করত। বঁাপােয় িতনেট �িল
�লেগিছল তার। পুরেনা �ীনগের অে�াি�ত কাফু�
চলিছল। এই �িতবাদ িবে�ােভর পের লাইজবাল
নজের চেল আেস। আনিচেদারা এমিনেত খুব
শাি�প�ণ� জায়গা। �� এর দশেকর ��ােড়া সমেয়ও
এটা শা� থাকত।

�সিদেনর �টনার িববরণ �শানা �গল
�ত��দিশ�েদর কােছ। একটা সাদা রে�র �র�ক'

সামিরক যান খুব �ত এই �শর-
ই কা�ীর কেলািনেত ��ােক,
তখন িবেকল ��ট। �েত�েক
ভয় �পেয় এিদক ওিদক সের
পড়ার �চ�া কের। পুিলশ একটা
�ইজিক� নােম একটা ��শ-
এর সামেন গািড় দঁাড় করায়
এবং চড়া আেলা �ািলেয়
�দয়। িকেশােররা �ক� �ক�
ভেয় আনিচেদারার িদেকর স�
রা�ায় পালেত থােক। অেনেকই
পেথর মেধ� ইশিতয়ােকর �র
�দখেত �পেয় �সখােন �ুেক
পেড়। �েরর �দার টানার
�চ�া করেলও ওরা সফল হয়
িন। একদল পুিলশ অিফসােরর
�নত�ে� ওই �েরর দরজা
ধা�া িদেয় �ুেক পেড় এবং
�িল চালােত থােক। �'জন
বালক সে� সে� মারা যায়।
আেরকজন হাসপাতােল িনেয়

যাওয়ার পেথ।
�ওরা �থেম ��াত-�ল-ইসলামেক মুেখ

�মেরিছল। তারপর একজন ইশিতয়াকেক লািথ
�মের �ফেল িদেয় গলায় �িল কের।' জানলা িদেয়
�ঁিক �মের �দেখ �ফলা এক �ত��দিশ�র ভা� --
- ���াত িনেজ আহত হবার পরও ইশিতয়াকেক
বাচােনার �চ�া কেরিছল। �শ� িন��াস �ফলার
আেগ �স জল িদেয়িছল'। ওখােন আরও িতনজন
বুেলটিব� হয়। ইসলামাবাদ �জলার পুিলেশর
��পুিট কিমশনার জয়পাল িসং বেলেছন, �আমরা
জািন না, কারা ওেদর �মেরেছ। িকেলািমটার
খােনক দ�র �থেক ওেদর �িল কের মারা
হেয়েছ।' পুিলশ এফআইআর-এও খুিন িহেসেব
অজানা ব�কবাজ �লখা হয়। সরকার �থেক
এর ম�ািজে�ট �েরর তদে�র ব�ব�া করা হেল
ম�তেদর পিরবার এই তদ� �ীকার কেরিন, ঠা��া
মাথায় যারা খুন করল তােদর শাি� িদেত বেল।
তােদর কথায়, �এটা একটা র��ান। আমােদর
বা�ারা আমােদর �চােখর সামেন খুন হেয়েছ। তবু
র�েচা�ারা বলেছ, আমােদর �ছেলরা খুন হেয়েছ
অজানা ব�কবােজর �িলেত।'

সই সং�হ করার সময়, একজন মধ�বয়সী পু�� সই িদেত
অ�ীকার কের বলেলন, �কা�ীর� ও বাবা, ওেদর
�পটােনাই �িচত। না �পটােল ওরা পািক�ােন চেল যােব।'
আেরকজন িজে�স করেলন, �যারা অনশেন বেসেছ, তারা
িক কা�ীর �থেক এেসেছ�'। অ� একজন মধ� িতিরেশর
পু�� অনশন মে�র �পছেন �লখা �কা�ীের ভারত রাে�র
িনিব�চার দমনপীড়ন ও হত�াকাে�র �িতবােদ অনশন ও
অব�ান' িনেয় �� তুলেলন। �বশ �ু� ভােব িতিন বলেলন,
�ভারত রা� িলেখেছ �কন� যারা বেস আেছ তারা িক
�দেশর বাইেরর �লাক�'

এক বই িকনেত আসা যুবক এিগেয় এেস সই িদেয়
বলেলন, �অনশন কের িক লাভ হেব� তবু করেত হেব,
বলেত হেব, নইেল �িনয়ায় মা�� বেল িকছু থাকেব না।'
আেরকজন িঠকানা িদেয় এইধরেণর কম�স�চীেত ভিব�েতও
�যাগ �দবার ই�া �কাশ করেলন। আেরকজন কেলজ পড়ুয়া
সই িদেয় বলেলন, �কা�ীেরর সম�া ভারত পািক�ান �ই
�দশই িজইেয় রাখেত চায়।' �বশ িকছু মা�� তােদর �মাবাইেল
�দশ�নীর �পা�ার�িলর ছিব তুেল িনেয় �গেলন। বাংলােদশ
�থেক আ�ীেয়র িচিক�সার জ� �মি�ক�াল কেলেজ আসা
এক যুবক �েদ�াগিটর �শংসা কের �ফান ন�র িবিনময়
করেলন। একজন �াত�মণকারী সই িদেয় বলেলন, �এ�ুিণ
�িল চালােনা ব� করা দরকার। িক� আিম চাই কা�ীর
ভারেতর মেধ�ই থা�ক, আপনারাও িন�য় তা চান'। পােশর
��িসে�ি� কেলেজর এক ছা� কেলেজর মেধ� একজেনর
�ফান ন�র িদেয় �যাগােযাগ করেত বলেলন, যিদ আমরা
কেলেজর মেধ� িকছু অ��ান করেত চাই।

অেনক �ানীয় মুসিলম পু�� এবং �বারখা পরা মিহলা
রা�া িদেয় যাওয়ার সময় কাপেড় মাথা �াকা কা�ীির মােয়র
বুকফাটা কা�ার ছিব �পা�াের �দেখ দঁািড়েয় পেড় একদ�ে�
�চেয় থাকিছেলন অেনক�ণ। মুসিলম ইয়ুথ �ফ�ােরশেনর
একটা িমিটং �ফরতা �ুেলর �ছেলেমেয়রা, যােদর একটা
বেড়া অংশ এেসেছ মালদা-মুিশ�দাবাদ �থেক, তারা �ফান
ন�র িবিনময় করল। যাওয়ার সময় বেল �গল, �যাগােযাগ
রাখার জ�। পােশর কলাবাগান বি� �থেক �ুরেত আসা
এক মুসিলম বালক অেনক�ণ ধের খুঁিটেয় �দখল তুফাইল
আহেমদ মে�ার ম�তেদেহর ছিবসহ �পা�ারিট।
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�� ��� ��া�ম�ী ম��মা�� �স� কা�ীর ��র���� ���� স��সা�ার��র জ� �ক��
���ার �া�� ���� ��ার �া���র ম�ল ���� ��ল� �� জ�ু কা�ীর রাজ� ���শ�কর
মারা�ক সশ� ����া��র �া�া ���ক মু� ���� ২� �� ���রর জ��ল সম�া স��জ �া
�� সমা�া� ��� �া� �� �কা�� ��রী� মা���র �া� �া�� �া �া� �া ���ার �া���
স�ার� �� সশ� �া���ী ���শ� �ম�া �ই� (AFSPA) ���� স�াই ��ু�শ� জ�ু �
কা�ীর �ু�লশ সা�ালক ��লই �ই জা�ী� ���শ� �ই��র �র �রকার ���� �া� �মরা
রাজ� �ু�লশ�ক সা�ালক করার কাজ ���র কর��� �� �া�ী� ����া�� ����� ����
�সা �রকার� �া�� ���ম�ল ��র রাজ����ক �ম�া�� ��� রাজ����ক �ল��লর �ু�
স������ল�ক স��� করা �রকার� �� কা�ী�র �ু�ক��র �� ���ক মু�� ��� ���জ��র
����� ���জরা ��� ���� �ারার �া�ী��ার �া���া� �মা��র সা�া ����ই ����
����া� �াইমস ���কা� �কা�শ� �ই �া���র ���� ��া��র ��র������ স��া�ম��
স�া�ক �ই ���কা� �ক�� ���� ���� �ার ���� ��া� ���� �কা�শ� �ল�

আিম এক ভারতীয় নাগিরক িহেসেব
�ধানম�ীর ব�েব� �যভােব �কা�ীেরর
�িতিট মােয়র, �িতিট িপতার, �িতিট
পিরবােরর, �িতিট বা�ার হারােনার
অ�ভ�িত, �বদনা এবং �শাক'-এর অংশীদার
হওয়ার কথা এেসেছ, তার ভাগ িনি�।
আমরা যারা ভারেতর অ� অংেশর বািস�া,
তােদর কােছ বা�বতা স��ণ� আলাদা, তবু
ভাগীদার হওয়ার �চ�াটু� করা �িচত।

�ধানম�ী বেলেছন, িতিন �কা�ীেরর
যুবকেদর �য ��াভ এবং হতাশা তােদর
রা�ায় নািমেয়েছ তা বু�েত' পােরন এবং
�তােদর �বদনা অ�ভব' করেত পােরন।
�কমন কের একজন কা�ীির এই কথা
িব�াস করেব যখন িতিন সরকােরর ��িতিট
পাথেরর জ� একিট বুেলট' নীিতর জ�
��খ�কাশ কের একিট কথাও বলেলন
না� এই িমি� কথায় কীভােব িব�াস
করা স�ব যখন জ�ু কা�ীর সরকার বা
�দেশর �রা�ম�ী এি�ল ও জুন মােসর
হত�াকা��িল, যা কা�ীেরর যুবকেদর
রা�ায় �নেম িবে�ােহর জ� িদেয়েছ,
�স�িলর তদে�র দািব �িড়েয় িদেয়েছ�

�জ�ু কা�ীের একমা� পথ কেথাপকথন
এবং সমে�াতা' --- আিম �ধানম�ীর এই

ব�েব�র সে� একমত। িক� সরকারেকই
এই কেথাপকথেনর �পযু� পিরেবশ
�তিরেত �েদ�াগী হেত হেব। িবশাল সংখ�ক
িনরাপ�া বািহনীর �পি�িতর কারেণ �সখােন
মা�ে�র চলােফরা �মােটই �াধীন নয়।
জ�ু কা�ীেরর সম� প�, এমনকী
শাসক দেলরাও AFSPA তুেল �নওয়ার
ব�াপাের সহমত। �ধানম�ীও �সকথা �ে�খ
কেরেছন। িক� যখন ব�াপারটা �বা�াই
যাে�, তাহেল �সইমেতা কাজও করা
দরকার। সরকারও ভােলাই জােন, �যসব
রােজ� AFSPA রেয়েছ, �সই সম� জায়গায়
এর �খ�ািত। ���� সােলর নেভ�র মােস
যখন মিণপুেরর এক �িতিনিধদল �ধানম�ীর
সােথ �দখা কের এই আইন �ত�াহােরর কথা
বেলন, মনেমাহন িসং �সই ��াভ �ীকার
কের িনেয়িছেলন এবং অব�া পুনিব�চার
কের AFSPA অ� �কানও আইন িদেয়
�িত�াপেনর কথা বেলিছেলন। িক� িকছুই
হয়িন। সম�ার �গাড়াটা বু�েত পারা এবং
তার সমাধােনর িদেক িব�মা� অ�সর না
হওয়াই এেকর পর এক �ক�ীয় সরকােরর
অভ�াস এবং �রওয়াজ। কা�ীর �দখেত
চায়, এই �রওয়াজ ভা�েছ।

এই �িতবাদ কম�স�িচর জনসংেযােগ মেন
হি�ল, কা�ীর �ে� বা�ািল মধ�িবে�র �য
�দশে�েমর �জায়ার কাজ করত, তােত ভঁাটা
পেড়েছ। আর কমবয়সীরা কা�ীেরর পাথর
হােত যুবকেদর ��ােভর কারণ সহা�ভ�িত
িনেয় বু�েত চায়, প�ব�বত�ী �জে�র �কা�ীর
মাে�া �তা িচর �দে�' জাতীয় মেনাভােবও
তােদর খুব একটা সায় �নই।
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��র �া�ক�াে� �য়া�হ ��া� ��� �কা�� মা�� ��ত��
এই বষ�ায় ��র পািক�ােন ভয়াবহ ব�া হেয়েছ, সবেচেয়
�িত�� খাইবার পাখতুনখাওয়া �েদশ। �মাট ছি�শটা �জলা
ব�ায় �িত�� এবং তােদর �বিশরভাগই �পজািত অধু�িষত।
পািক�ােনর এই অংেশ স�াসবাদী কায�কলাপ এবং রা�ীয়
হামলা চলেছ অেনকিদন ধের।

এই ব�ার একটা বেড়া কারণ অিতবৃি�। পািক�ােনর
আবহাওয়া দ�েরর িহেসব অ�যায়ী, আগ� মােসর �থেম
�দড়িদেন �০০ িমিম বৃি� হেয়েছ। িস�ু নদী �ল ছািপেয়
ভািসেয় িদেয়েছ তার আেশপােশর �াম�িলেক। �কানও
�কানও �ােম জল দঁািড়েয় �গেছ ১৮ �ুট �ঁচু হেয়।

মৃত কেয়ক হাজার পািক�ান ও চীেনর
মেধ� �যাগােযােগর
রা�া কারােকারাম

হাইওেয় ব� হেয় �গেছ ি�জ �ভেঙ িগেয়। পি�ম পা�াব
এবং িস�ু �েদেশর তুেলা, আখ, ধান, তামাক এবং �ােলর
�খত�েলা ধুেয় মুেছ �গেছ। �া�� পিরেষবা এবং িব��� ব�ব�া
�ভেঙ পেড়েছ।

রা��য়ায় �রা� তা� ��াহ
�া�া�ে� �া� ��� মা��

রািশয়ায় গত �ম
মােসর �শষ �থেকই
�� হেয়েছ খরা।
�দেশর পূব�িদেকর
এিশয়ার অংেশ
এই তাপ�বাহ
��৮-�০ ি�ি��
জুেনর মাঝামািঝ
পুিড়েয়েছ শাখা এবং
তাইগা অ�লেক।
তারপর ধীের ধীের
তা �রাল পব�েতর
পি�েম বেয়
িগেয় জুলাই-এর
মাঝামািঝ �থেক

ই�েরািপয়ান রািশয়ায় ি�র হেয় রেয়েছ। জুলাই মােস রািশয়ার
একিট বেড়া অংেশ তাপমা�া িছল অ�া� বছর�িলর তুলনায়
সাত ি�ি� �বিশ।

এই অত�িধক তাপ �বােহ রািশয়ার িনঝিন নভেগােরা� ও�া�
এবং �ক�ীয় ও পি�ম রািশয়ার জ�েল আ�ন লােগ �৯ জুলাই।
�িত িমিনেট ১০০ িমটার �বেগ এই দাবানল ছিড়েয় পেড়। গাছ�িল
�গাড়া �থেক �পেড় যায়, �াম �থেক মা�ষ পালােত থােক �ল�
রা�ার ওপর িদেয় গািড় চািলেয়।

এই আ�েনর �ধঁায়ায় ��েক �যেত থােক সারা রািশয়া। � �থেক
৮ আগ� মে�া �াকা পেড় থােক এই �ধঁায়াশায়। তারপর �ধঁায়া
চেল �যেত থােক আরও ��ের। িপটসবুেগ�র িদেক। ১১ আগ�
রািশয়ার সরকােরর একিট িহেসেব �মাট �১� িট জায়গায় আ�ন
�লিছল সারা রািশয়া জুেড়। বেন আ�ন লাগার আেগই �থম

���ত ��� �ােয়���� ���কায় �কা��ত ��হা�য়া ���ক�ত �ক�� �ে���া���� রা��য়ার ত�া
���ম ��েরাে�র �রা ��� �া�ক�াে�র �য়া�হ ��ার �ক�� কার� ����েয়ে�� �� ��ে�র মেত�
��া ��� ��াহ �েজ� ��ম�� �া ���ৃ� ��েক � ��েক �� �ক�ম ��ের ��������েম ������ােমর
মেতা ��া�� কের� �� ��ােহর �ে� �ায়��র ��� �ম� ��ত��� �ােক� ��েরা� ��� মে��
���য়ার ��হা�য়ার ��র �� �জ� ��ােহর ��� ��া�� জ��া� মা� �া�া� �র �া�া��ক ��ত
������েক� �ক� �� ��র জ��া�েয়র মা�ামা�� ��েক �� ��াহ ��া��েয় ��ে�� ���� ��ক ��েক
��া ��া�া��ক ����া�� র��� ��ােহর �া�ায়� �ে� ��র �া�ক�াে�র মা�ায় ��েক �ে�ে�
����া�� ���ম রা��য়ার মা�ায় ��েক �ে�ে� ���কা ��েক ��া �রম হা�য়া� �রে�া�� �ত�ক
�রকার� ক�কাতা� �� ����

��ে� �রা ��া� মে�া��য়ায় �া�া��
জুেনর �শষ �থেক মে�ািলয়ােত ��িট দাবানেলর �টনা �েটেছ। তার সে� িছল তাপ �বাহ। আর
�ম মােসর �শষ �থেক �� হেয়েছ চীেনর ��রাংেশ �বল খরা এবং দাি�ণােত� ব�া। জুলাই মাস
জুেড় চীনা মে�ািলয়া সহ ১�িট �েদেশ অ�াভািবক তাপমা�া িছল।

আ�ন ধের আধেপাড়া কাঠ বা িপট�িলেত। জ�েলর কাঠ পুিড়েয় কৃিষজিম বানােনা এবং খিন
বানােনার কাজ হেয়িছল মে�ার আেশপােশর এলাকায় ১৯�০-এর দশেক। �০০�-এ রািশয়ায় যখন
দাবানল �লেগিছল, �সখােনও তা �� হেয়িছল এই আধেপাড়া কােঠ আ�ন �লেগই। তখনই কথা
হেয়িছল, এই িপট�িলেত জল িদেত হেব �চুর।

�া�া� ��ে� ��া�া��ক �ৃ��� ত��ার��� �হর�া�� � �া�া�রে�র মৃত��
লাদাখ এবং লাদাখ সংল� কা�ীেরর িক�ওয়ার
�জলায় বৃি� বেড়া একটা হয় না। �ল শহেরর �াকনামই
হেলা �পব�েতর ম�ভূিম�। � আগ� মাঝরােত �সই
�ল শহেরর গােয়র একিট পাহােড় জলভরা �ম� �ভেঙ
পেড় ব�াপক বৃি� �� হয়। �ায় সারারাত ধের
চলা বৃি� লাদাখবাসীরা �ায় �দেখইিন। �ল শহরও
�তির িছল না এই বৃি�-ব�ােক আটকােত, তুষারপাত
�ঠকােতই তারা জােন।

এই বৃি�র জল পাহােড়র গা �বেয় িনেচ �নেম
এেস কাদার ��াত �তির কের ভািসেয় িনেয় যায় �ল
শহর। �কাথাও �কাথাও �সই কাদার ��ােতর ��তা

িছল দশ �ুট। হাসপাতাল, �ুল, এমনকী এয়ারেপাট�ও
�ংস হেয় যায় মাঝরােতর এই কাদা-ব�ায়। শহেরর
বাইেরর �চাগলামসার �ামও িবপয�� এই ব�ায়।
এখনও পয�� মৃত ১��, িনেখঁাজ আ�মািনক �০০।

�� এই ধরেনর অ�াভািবক তুষারঝড়, �ম� ভাঙা বৃি�
এবং হড়কা বান লাদাখ সংল� িক�ওয়ার �জলায় হে�
এই �ম মাস �থেকই। যাযাবর ��র এবং বাকারওয়াল
�পজািতর �বশ কেয়কজন মা�ষ এবং �চুর পািলত
প�র মৃতেদহ পেড় থাকেত �দখা িগেয়িছল জ�ল নালা
অ�েল, �ম মােসর �শেষর িদেক। এছাড়া আিময়া
গিল, �গারা বা�া, নানানসার, �রাপািদ ধারাল পাস,

�মর নালা, বাতওয়াত নালা, এবং মারগান টপ
অ�েল �বশ িকছু মৃতেদহ ছিড়েয় িছিটেয় থাকেতও
�দখা যায়। কা�ীর টাইমস �১ �ম জািনেয়েছ, �মাট
�� জন �পজািত যাযাবর িনি�তভােব মারা �গেছ,
�ায় ১�০ জেনর �কানও �খঁাজ �নই।

প�পালক যাযাবর �পজািত�েলা �িত�গতভােবই
িকছু রা�া ব�বহার কের পব�েতর মাঝ িদেয়, তােদর
মর�িম অিভবাসেনর জ�। �সই সব িচরাচিরত
রা�া�িল �িত�� হেয়েছ িহমানী স�পাত বা
আভালা�, বান, �স, �ম� ভাঙা বৃি� এবং ব�
িব��েতর কারেণ।

��া�� রাে�র ��রা��ায় ��া���েরা�� ��া
� থ ম পা তা র প র

.

লালগেড়র পঁাচ িকিম আেগ �থেকই ঝাড়�াম-�ধ�য়া-
লালগড় রা�ায় �কিমিট�র িবশাল িবশাল িমিছল যাে�।
বামাল, িজরা�িল -- এেককটা �ােমর রা�ার মুেখ --
- জনসাধারেণর কিমিটর সাদা-সবুজ পতাকা লাগােনা।
আেগ কিমিটর পতাকার রঙ িছল সাদা। এখন সাদা-
সবুজ, মাঝখােন লাল কািলেত আঁকা তীর ধ�ক।
কিমিটর িমিছল, মিহলা-পু�ষ সবাই আেছ। আেছ
বেড়া বেড়া ধামসা -- বাজেছ �স�েলা। �কানও
িমিছেল আবার িসে�সাইজারও আেছ। আবার �কানও
িমিছেল �াম জাতীয় বাদ� বাজেছ। ধামসা-�াম-মাদল-
িসে�সাইজার িনেয় গান গাইেত গাইেত চেলেছ িমিছল,
আিদবাসী ভাষায়। �িতিট িমিছেলই মূল ব�ানার �নারী
ই�ত বঁাচাও কিমিট�র বা �ছা� সমাজ�-এর। �কাথাও
�পুিলিশ স�াস িবেরাধী জনসাধারেণর কিমিট�র ব�ানার
�চােখ পড়ল না। আবার �সই িমিছেলই সাদা সবুেজর
পাশাপািশ মমতার ছিব ছাপা তৃণমূেলর পতাকাও আেছ।

ঝাড়�াম �থেক লালগড় �ায় ছাি�শ িকিম। পুেরা
রা�াটা জুেড় িসআরিপএ� �পাি�ং -- ম�ল গােছর
িনেচ, বঁাশঝােড়, ধানে�েত, পু�র পােড়, �েরর পােশ।
এই চড়া �রােদ �যখােন ছায়া �পেয়েছ, �সখােনই দঁািড়েয়
�গেছ তারা। কড়া নজর গািড়�িলর িদেক। নজর গািড়র
�ভতের যারা আেছ, তােদর িদেক।

সভা�ল িছল লালগড় রামকৃ� ��� মাধ�িমক�
িবদ�ালেয়র মাঠ। পঁািচল িদেয় ��রা মাঠ। �ুল
িবি�ংেয়র সামেন ম�। �পছেনর ব�ানাের বেড়া কের
ছাপা ছিবর মেধ� �লখা �স�াস নয় শাি� চাই। গণতে�
শাি�ই বঁাচার পথ। স�াস িবেরাধী গণতাি�ক ম�।�

�ায় ভিত� মাঠ। রািশ রািশ ছাতা, কারণ চড়া �রাদ।
মে�র �থেক জনতার দূর� অেনকটাই। মাঝখােন িবিশ�
জেনরা বেস আেছন, �থম সাির। তঁােদর জ� আেছ
�চয়ার। তারপর ব�ব�া হেয়েছ িমি�য়ার �লােকেদর।

পের �নলাম, িমি�য়ার �লােকেদর িসআরিপএ�
ক�া��িল �থেক �িভআইিপ� �লখা কা�� �দওয়া হেয়েছ,
এবং �স�েলা বুেক লািগেয় রাখেত বলা হেয়েছ।

তারপর বঁােশর �বড়ার �পছেন জনসাধারণ। মািটেত
বেস সবাই। �থম িদেকর মা�ষ�েলা বেস। তারপর
�ক� দঁািড়েয়, �ক� �রােদ �াি�েত �বু হেয় বেস,
িবেশষত �মেয়রা। আিদবাসী �মেয়রা। �াটাল সহ পূব�
ও পি�ম �মিদনীপুেরর �বশ িকছু জায়গা �থেক এেসিছল
কেয়ক হাজার তৃণমূল সমথ�ক। আর বািক হাজার
পেনেরা �ানীয় মা�ষ। গােছর মাথায়, পঁািচেলর ওপের
এবং মােঠ --- সব িমিলেয়। তেব কেয়ক হাজার
বাইের �থেক আসা তৃণমূল সমথ�ক আটেক পেড়েছ
রা�ায়, গািড় সহ, এমন খবরও পাওয়া �গল। িছল
এসই�িসআই-এর একটা �ছােটা িমিছল, তারা মােঠ
এল তােদর ব�ানার িনেয়।

�মধা পাটকর ব�ব� রাখেছন। মমতা তখনও মে�
আেসনিন। মে� �চােখ পড়ল, ঠায় বেস আেছন তৃণমূল
কংে�েসর �লতান আেমদ, কল�াণ বে��াপাধ�ায়, ��ত
মুখািজ�, িশিশর অিধকারী, �েভ� অিধকারী, পাথ�
চ�াটািজ�, নকশাল �নতা �দীপ ব�ানািজ�, পূেণ�� ব�
এবং মানবািধকােরর �নতা �জাত ভ�।

সভায় ব�ব� রােখন স�াস িবেরাধী গণতাি�ক
মে�র আ�ায়ক �দব�ত বে��াপাধ�ায় ওরে� �েদবুদা�,
�াত� ব�, কল�াণ বে��াপাধ�ায়, মহাে�তা �দবী, পাথ�
চ�াটািজ�, �মধা পাটকর, �লতান আেমদ, �ামী অি�েবশ
এবং মমতা ব�ানািজ�। মােঝ একটা গান �শানান নিচেকতা
এবং �দালা �সন। সােড় বােরাটা নাগাদ সভা �� হেয়
�শষ হয় িতনেটয়।

না�েরর িবিভ�
ই�ুেলর িশ�কেদর
কাছ �থেক
তৃণমূেলর
চঁাদা আদায়

•
�া�েরর ����� �ােমর ���ে� তৃ�ম�� �ে�র
�� ��েক কম��রা ��া�া ত��েত �� কেরে��
�র �ে� �����েমর ��� ��ময় ���� তারা
�া�া� ���ে�� ��� ��ম� ��া�� �া���র
�ে���� �া��য় ��ার জ� ��� ��া�া ��ায়
করত� �ক��কজ� ���ক ���ত�� কের �াকা
��ত� ��� ��জ����া�া �া �র ���ক�� ���
�া� ��েয় �া�েরর ����� ���া �াে�� তৃ�ম��
�া����াে��র জ� ��া�া ত��েত �� কেরে��
���াম� ����� �া�া�া�া ��েক ��রে�র
�রে�া�� �মাে�র কাে� �ে�ে�� মা� �তে�ক
�ে� ��া �� হেয়ে�� ���ত��ার �রমা���ার
���য়ার �র� ��ম� ���াম হা���ে� ��েম
�হ�মা�ারম�া� ���� �াকা ��ে��� তার�র
�ে�ক ���ক� ���� �াকা কের ��ে���
������� ��ারা �ে� র�ে��� তাে�র� �া ��েয়
��ায় র�� �া� তে� ���াে� �ক�� �জর�
���� করা হেয়ে�� ��ম� �া�া�া�া হা���ে��
���াে� ��া�ার �র� �ক���া �া�� হেয়ে�� তে�
��েত �ক�েক� হে��

���ার �া�� �া��র জ�া�
��ম ����া� ম��� ক�া��� �া�ার ����ত কার�া�া�ক
�াম� ���� �����েহর �া���া� �া��া� কের� �মার
��� �ে�� তে� ���র ক� হে� জা�� �া� ���� ����
�াে�া �ৃ�� হয় ��� ���া� �ৃ�� �া হে� �া� �াে�া হয় �া�
�র ��� �ে�েরার মে�� ��ক�াক �ৃ�� �া হে� �া��া� �
���জ�া� মারা �াে�� ���া ��� �ারা�� ���ের জ� কম
হ�ার ��� মা��া�� মার �াে�� মা� �া�েত� �ারে� �া�
����ম ম��ত �া��া� ���া� �া� �া� ক�র� �া��েত
�ে�েরা �ক�জ মেতা �া� ���� তা� ��েয়� ��ম ��জ �ত�র
কের��� ��ম �মার �া� �া���ার কা� ��েক �া� ��েক
��জ �ত�র করার ����া ��ে����াম� ���� ���� তা�
��জ ��� �ক�া �ক�েত হয় �া� �াজার ��েক �ক�েত ��ে�
কম কের হে�� �ক�জ ��ত ��� �াকা �া�ত� ��হায়�
মাে� �া� ��ার ক�া� �ে�েরা �ক�জ �াে�র ��জ ��েক �ায়
��� ম� �া� হ�ার ক�া� �া� �াে� হ�য়া �রে�র �মা�াম���
�ক�� �হ�া� ত�ে� �����
�া� ���া ������ �া� �রায়া �����
ক���া�ক����� ��াে�র জ��া� মারার জ� ����� �া
��ামা���� �����
�া� কা�া��তা�া��া�া �����
�� ম� �াে�র �� ��া� �াম ������ ���য়ম��� �������
����ে�র ক�া �� ��� ��ােয়ত ��েক কৃ��র ��া�াের �কা�
�াহা��� �মরা �া� �া�

� থ ম পা তা র প র

�� �াে�র� �াজার ���
বজবজ ��ন�র �েকর আর �লতা �েকর সীমানা ��ঁষা
�াম�িলেত আবার �৮ তািরেখর �কাটােলর জেল �রায়ার কাজ
হেয়েছ আর �স গাছ গা-গতের �বশ নওচা ��জায়ান� হেয়
�েঠেছ। ওইিদেকর মােঠ জল ওেঠ বুড়ুেলর নদী �থেক ��াকা
খাল িদেয়।
জে�র �া��র হক জ�ম মা��েকর� �া��র ��� �ে��
জুলাই মােসর �০-�১ তািরেখর পর একিদন �শেলনদােক ��
কেরিছলাম, কেব �রায়ার কাজ �� করেবন� �িন বলেলন
মােঠ �তা জলই জমল না ভাল কের। আর একটু জমুক।
�শেলনদা মিহরামপুর �ুল �মােড় একটা চােয়র �দাকান চালান।
ওখােনই আরও জন কেয়ক বেস তােত সায় িদেলন। ওখােন
বেস ওনারা এই খােলর জল �ঠল না �কন তা িনেয় নানা কথা
বলিছেলন। জল �তালার দািব করেলন না �কন িজ�াসা করেত
বলেলন, আমরা ভাগচাষী, জমায় চাষ, যারা জিমর মািলক তারা
যিদ দািব না জানায় তাহেল কী করার আেছ� �গাপালপুেরর
একজন আেরকজেনর কােছ এই জেলর অব�া িনেয় আে�প
করিছেলন। যঁার কােছ আে�প করিছেলন িতিন বাস ধরবার
জ� দঁািড়েয়িছেলন। �মেটবু�েজ দিজ�র কােজর অ��ার আনেত
যাে�ন। বলেলন, এসব ছােড়া �দিখ। আমার শালা�েলােক সব
চাষ বাস ছািড়েয় দিজ�র কােজ �ুিকেয়িছ। �শেলনদা চাষ কেরেছন
িব�া িতেনক জিম। এমিনেত এখােন িব�া �িত জিমর মািলকরা
আগাম িনে�ন ১�০০-১�০০ টাকা। এই টাকা িঠক হয় জিমর
অব�ান, �যমন --- রা�া �থেক কত দূের, জিমেত কতটা জল
ধের, কতখািন জিম, অলাভজনক টুকেরা �ট িক না, জিমর
�ব�রতা --- এসেবর ওপর। এই জিম আদেত কল�াণ রােয়র।
�া�ার মা�ষ কলকাতায় থােকন মােঝ মেধ� �ােম আেসন। তাই
�বশ অেনক বছর ধেরই এটা �শেলনদাই চাষ করেছন, এমিন
যা �রট তা ওনােক িদেত হয় না।

আর অ� অেনেকর অব�া আলাদা। আেগর বছর কেয়ক
ধের �দখা যাে�, একটা চাষ �শষ হেত না হেতই জিমর মািলক
আগাম �পেয় যাে� বা িনেয় িনে� এবং চািষরা িদে�ও। �যমন
মিহরামপুর পি�মপাড়ার �শষ �াে� �র �েভ�েদর। ওরা এখন
�য জিমটা চাষ করেছ তা এর পেরর চােষর জ� অ� �ক�
আগাম িদেয় িদেয়েছ। এবং জিমর মািলকও এক জিম একজনই
বার বার চাষ ক�ক এটা চায় না। তােত বগ�া �রক�� হেয় যাবার
ভয় থােক।
�রার �াে�� ��ারা�কর �া��া
রবীন জানা চাষ কেরেছন এবার �বশ কেয়কটা �ট। পকিমেলর
কােছ রা�ার ধােরর �য জিমটা �সটা �লাল ম�েলর। ইিন
�পােট� চাকির কেরন। এনার �ছেলপুেলরা চাকির বাকির কের।
�শেলনদারই �ািত। �মশ আিথ�ক অব�া দঁািড়েয় যাওয়ার সােথ
সােথ জিমজমা িকেন �স�িল িবিল বে�াবে�র মাধ�েম চাষ
করান। এই জিমটার গা ��ঁেষ খালটা �গেছ। িকছুটা জা�াল
��ভিড়� আেছ। �সটায় শশা কড়াই এইসব লািগেয়েছন। শীেতর
সময় �ঠেব। কােছই মি�কপুর হাট। হঁাটা �র�। �ভিড়েত চােষর
জ� কত িদেত হেব এ কথায় জানােলন, �ভিড়র পিজশন অ�যায়ী
টাকা। রা�ার একদম ধাের িক না বা �য চাষ করেছ তার �র
�থেক ল�� করা যােব িক না, এইসেবর ওপর িনভ�র কের।
�ক� �০০-�০০ বা �০০ িনে�। আবার কা�েক সবিজটা িদেয়
এেলই চেল। আেগর ��বছর �য জিমটা চাষ কেরেছন এবার �সটা
পানিন। এবার বীজতলা �তির কেরিছেলন �পার �ামলীর। িক�
�স খুব একটা ভাল হয়িন। আেগর �খােরা মর�েম চাষ কের যা
�ের �েঠিছল, তা িকছুটা িবি� কেরেছন আর যা আেছ তােত
ি�েস�র মাস পয�� চলেব। স� চােলরই বাজার এখন। তাই
অ� ধান লাগােল তা স� চােলরই লাগােবন। এই কথাটা ওঁর
সে� � আগ� হয়। এিদন ওঁর জিম �রায়ার কথা িছল, িক�
যারা জন খাটেব তারা আবার ��বার �ইেব বলেছ। এসময়
জেনর আকাল খুব। এ বছর আরও �বিশ আকাল।

মধুদা পেরাটা, মুিড়, �ুগিন এসেবর �দাকান চালান, পােশর
িশ�া ম�েলর হেয় ধান িকেন বেড়া আড়তদােরর কােছ চালান
�দন। কমল নাথ, �ানীয় রাধাপুর �ােমর �ছেল ভ�ান টােনন।
বলিছেলন, ি�এন �০ একিট স� চাল, িক� �খেত খুব একটা
ভােলা না। বেড়া বেড়া চাল িমল�িল, অসাধু ব�বসাদাররা,
তা ভােলা �কায়ািলিটর স� চােলর সােথ িম� কেরন। এই
বষ�ার বাজাের �া�েপােট�র লিরেত স� ধান বাইের পাঠােনা
অ�িবধা। িভেজ �গেল ল�াতেপেত হেয় পেড়। তাই এখন চািহদা
হল হাজার দশ, গ�ার। একটু �মাটা �কায়ািলিটর। িক� িভেজ
�গেলও সম�া �নই। এখন যারা �০ �কিজ িবি� করেছ, তােদর
থাকেছ ৮০-৯০ টাকা আর মধুদা, কমল এেদর থাকেছ ১০ টাকা।
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�চনােশানার �কান বাইের
জাতেকর �খ�ােজ চীেন, �থম পব�

��া� �� ���� ���া ��া����� ���
.

���া�ল ��� � ��� •
�� আগ� ���� রাি�েবলা যখন ভারতীয় িবমান আমােক
িনেয় হংকংেয়র �ে�ে� রওনা হেয় �গল, তখন আমার
মন হাতেড় �দেখিছলাম �সখােন িছল �ধু ভয়, একািক�
আর �থমবার বাবা মােক �ছেড় ব�দ�র এক অেচনা �বােস
চেল যাবার অসহায় �বদনা। রাত ��টা নাগাদ ভারত
�ছেড়িছলাম। হংকং �প�ছােনার কথা সকাল �টায়। অেনক
�ছ�ড়া �ছ�ড়া আবছা ভাবনা িনেয় �ুিমেয় পেড়িছলাম। �চাখ
�মেল �দখলাম ��েনর িভতরটা �যন �নসিগ�ক আেলায় ভের
�গেছ। �ভার হেয় এল এত তাড়াতািড়� �িড়েত �দিখ রাত
����। হঠাৎ বু�লাম আিম �তা প�ব� িদেক এিগেয় চেলিছ,
�সখােন স�য� �তা সবার আেগ আেলা �দেব� জানলা িদেক
তািকেয় �দিখ িনেচ সাদা �মে�র সমু� আর দ�ের এক
অভ�তপ�ব� আেলার �খলা। �বশ অেনক�ণ তািকেয় �দখলাম,
আমােদর িবমান কীভােব ধীের ধীের ওই লালেচ আেলার
সমুে�র িদেক এিগেয় যাে�। িঠক আধ��টার মেধ� �দখেত
�পলাম আিম সকােলর �থম নরম রি�মতার মেধ� �েবশ
কের �গলাম। িবমােনর �ানায় আেলা �িতফিলত হেত
লাগল, িকছু মুহ�েত�র জ� হেলও �ুেব �গিছলাম �ক�িতর
এই অনবদ� আেলা আর রে�র �খলার মেধ�।
��হংকংেয় �প��েছ �দখলাম িঠক আড়াই ��টা আেগ চেলিছ
ভারত �থেক। �িড়র সময় এ�জা� কের এিগেয় �গলাম
�যখান �থেক ওয়াংেচ���এর পেরর �াইট যাে�। যাবার
সময় বু�লাম এয়ারেপােট�র এক�া� �থেক অ��াে� �যেত
হল। িসিক�িরিটর সহায়তা িনেয় পথ বুে� �মে�ােরল
�সাবওেয়) আমােক গ�েব� িনেয় �গল। লােগজ �তা িনেজ
�থেকই �া�ফার হবার কথা, তাই িনি�� হেয় বেস সময়
�নেত লাগলাম। �িবশাল লা�ে� ক�ােচর �দওয়ােলর ওধাের
নীল আকােশর গােয় �ছােটা �ছােটা পাহাড়�িল �যন আ�কা
ছিবর মেতা। তারও পের নীলাভ সমুে�র সলাজ আভাস।
আিম �দখিছলাম, যিদও �দখাটা খুব �নব��ি�ক িছল। আমার
মেন �ােণ তখন একটাই অ�ভ�িত �� এই িবশাল স��ণ�
অেচনা জায়গাটােত আিম কী ভীষণ একা। সবেথেক বেড়া
িবষয় �যটা হেয় �েঠিছল তা হল ভাষা। তত�েণ বুে�
�গিছ এখােন �বিশরভাগ ��ে�ই �যাগােযাগ করেত হেব
চীনা ভাষার মাধ�েম। আর ইংরািজর চল এই এয়ারেপােট�র
বাইের কতখািন তা িনেয় সে�হ �ণীভ�ত হি�ল, যা পের
ভীষণ সিত�েত পিরণত হেয়িছল। চীনা ভাষা �ম�ান�ািরণ)
ছাড়া চীন �দেশর ম�ল ভ�খ� এবং তার আেশপােশর �য
�কান �ােনই গমনাগমন �য কতটা ক�সাধ� তা ভু�েভাগীরা

বলেত পারেবন। আমার িকছুটা চীনা ভাষা জানা থাকেলও
তা িবেশষ কােজ আেসিন।
��ওয়াংেচ�� মুখী �াইেট �ঠলাম। �ছা� মেতা একটা
িবমান। �ায় আধ��টা পর �মে�র ফ�াক িদেয় িভজািভজা
�রােদ ওয়াংেচ�� শহরটােক �দখেত �পলাম। শহেরর মা�খান
িদেয় �ন �পালীেরখার মেতা বেয় �গেছ পাল� িরভার�চু
িচয়াং� তার �পােশর ইমারৎ�িল �বশ ওপর অবিধ �েঠ
এেসেছ মেন হি�ল। �কমন হেত চেলেছ আমার জীবন
এই কং�ীেটর িভেড়� আিম �ক�িত ভীষণ ভােলাবািস।
আপাদম�ক শহের থাকার অিভ�তা এই�থম হেত চেলেছ।
�ৎসাহ, ভয় এবং �বশ খািনকটা ি�ধা িনেয় এিগেয় চললাম।
এয়ারেপােট� �নেম �দিখ �জন চীনা �ছেল আমােক িনেত
এেসেছ। আ�িরক অভ�থ�না এবং িনয়মা�গ বাক� িবিনমেয়র
পর �য়া নান িশফান �সা�থ চায়না নরম�াল ই�িনভািস�িট)
তা�েয়র িদেক চললাম। �ছেল �িট ও �াইভােরর সােথ
কথা আলাপ করেত িগেয় ব�াহত। এরা আমার কথা
িকছু বু�েত পারেছ না। �ছেল�িটর ইংরািজ আিম িকছু
বু�িছ না, তারা আমােক বু�েছ না। ��শ� রা�ায় সম�
িদকিনেদ�শ চীনাভাষায়। আিম চীনা ভাষায় অত ভােলা নই।
এখােন একবার পথ হািরেয় �গেল আিম �কানও ভােবই
িকছু �বা�ােত পারব না। এখােন �য়া নান িশফান তা�েয়�
�ক �ক� সা�থ চায়না নরম�াল ই�িনভািস�িট বেল জােন
না। তারা �য়া িশ তা বলেল বু�েব। ���� বে� অ�ভব
করলাম সামেনর িদন�িল �বশ কিঠন হেত চেলেছ। ���

প �� প ির চ য়

তামা িপতল
ও জাম�ান
িসলভােরর
মা�িল
���� �া�� �া���ু�� �� ��� •
�সং�ার িবষয়িট একিট পুরােনা ব�াপার। এর সােথ
ওতে�াতভােব জিড়েয় আেছ �মতা। সমােজর একটা অংশ
যখন �মতাবান, তখন আেরকটা অংশ �সং�ারা��।
�মতােক ভয় �পেত �পেত এক সময় সহেজই তারা ব�তা
�মেন �নয়। িনদান িহেসেব ব�ব�ত হয় জিড়বুিট, মা�িল,
তািবজ। এ�িল আসেল অল�ােরর অপ�ংশ। একসময়
রাজিনদশ�ন িহেসেব এর ��� িছল। কাল�েম �ান পায়
অসহায় মা�েষর জামার হাতা বা কলােরর িনেচ। �ভাবতই
ব�ব�ব�ত পণ� িহেসেব এর ��িতর িপছেন রেয়েছ িবরাট
সংখ�ক �মজীবী মা�ষ। ব�ত তারাও বেড়া বেড়া ব�াবসায়ীেদর
অধীেন।

পি�মবে�র িবিভ� �ােন িবি�� ভােব মা�িল িশ� গেড়
�ঠেলও িতনিট �ান সমিধক �িস���� �েমা�হাবরা, ব�া�ড়া
ও নদীয়ার শাি�পুর। শাি�পুের মা�িল িশ� ��েবর সিঠক
সময় অজানা। তেব জানা যায় ����� বছর আেগ যেশাদান�ন
�ীেটর অম�ল�রতন সরকার একিট মা�িল কারখানা �তির কেরন।
বত�মােন সাত আটজন মহাজেনর অধীেন শাি�পুেরর �ায়
শ'প�ােচক মা�ষ এই কােজর ওপর িনভ�রশীল। রামনগর�
িতিলপাড়া��বড়দাসপাড়া�আমড়াতলা �ভ�িত এলাকায় �ায় �ের
�ের চেল মা�িলর কাজ। বত�মােন মা�িল কারখানার সংখ�াও
�ায় প�াশিট।

মহাজন মারফত কলকাতার িচৎপুর, বড়বাজার, রাজাকাটা
বা ঠনঠিনয়ার মােক�ট �থেক ধাতু এেস �প��ছায় �িমকেদর হােত।
তামা, িপতল ও জাম�ান িসলভার এই িতন ধরেনর মা�িলই
�বিশ �তির হয় শাি�পুের। ব�া�ড়ায় �লাহা ও হাবরায় জাম�ান
িসলভােরর মা�িল �ৎপাদেনর হার �বিশ। িন�িব� �িমেকরা
নগদ টাকার অভােব ধােরই মহাজেনর �থেক ধাতু �নয়। িনেজর
টাকায় আ�ষাি�ক অ�িস�, �সাহাগা, রাং, দ�া ইত�ািদ �কেন।
�েয়াজেন �'শ িতনশ' টাকা �চেয়ও িনেত হয় মহাজেনর �থেক।
এই সম� আগাম টাকার মা�ল িক� �দসেমত আদায় কের
�নয় মহাজনরা, তামার দাম বািড়েয় বা ন��নতম মজুির িদেয়।
কায়দা
কােজর প�িত �বশ �সাজা। �ের বেস িশ� ও মিহলারাও
এইকাজ কের থােক। �থেম তামা বা িসলভােরর পাত মাপ
মেতা �কেট �নওয়া হয়। এরপর এ�েলা নেলর মেতা �মেড় িনেয়

��� �ু�ল��� ��� �ল

�খাগরী'র �এক�কার �েচা
কয়লা) সরায় রাখা পােতর
ওপর সািজেয় �দওয়া হয়।
হাপেড়র আ�েন �াল িদেয়
�নওয়া হয় এবং সংেযাগ�েল
দ�া বা রাং এর িবেশষ
িম�ণ িদেয় �রােদ �ফেল
রাখা হয়। এরপর কািটং
কের অ�িস� ও জেল
ধুেয় পািলশ করা হয়।
�শেষ �েকারা' বা আংটা
�সিটং। যারা �েকারা' বা
আংটা �তির কের তারা
�িত �কিজেত পায় �����
টাকা। আর �িত হাজার
মা�িল িপছু �িমক মজুির
পায় কমেবিশ দশ টাকা।
কাজ �শেষ মা�িল তুেল
�দন মহাজেনর হােত। হাত

বদেল তা �প��েছ যায় বেড়া বেড়া মােক�েট।
�িমকেদর অব�া
িক� �কমন আেছন এই �িমকরা� �ের �ের �দখা যায় বষ�ীয়ান
�িমেকরা �ায় সকেলই হ�াপািন, �কামের�িপেঠ ব�াথা, �চােখর
�রাগ, চামড়ার কিঠন �রােগ ভুগেছন। আবার কষ, অ�িস�,
�সাহাগা, রাং�এর িবষি�য়ায় অেনেকর হাতই �ত। এমনকী
অপােরশনও করেত হেয়েছ অেনকেক। হাপর টানার �ািন আর
�ধ�ায়ার অিভশাপ �াস কেরেছ অেনকেকই। িশ�েদর মেধ� ��রী,
চম�েরােগর �েকাপ �বল।

সােতর দশেক নকশাল আমেল এেদর িনেয় ইফটু সংগঠন
গেড় �তালা হেলও তা �বিশিদন �টেকিন। ��িমকেদর �লাভ
আর অসততােতই কায�ত �েঠ যায় এই সংগঠন'��� জানােলন
জ�নক তৎকালীন নকশাল �নতা। বত�মােন এেদর �কান সংগঠন
�নই, �নই একতাও। ফেল সা�িতককােল �কেরািসন, তামার
ম�ল�ব�ি� হেলও �সভােব বােড়িন �িমকেদর মজুির। �বকার
যুবেকরা �াভাবতই িবমুখ এই িশ� �থেক।

অপরিদেক �ানীয় মহাজনেদর সকেলরই ল�ািধক টাকার
একািধক বািড়, লজ ��� বলেত �গেল সকেলরই আ�ুল ফুেল
কলাগাছ।

�স�ত, কেয়ক বছর আেগও ভারতীয় মু�া গিলেয় মা�িল
গড়ার ��ব�ি� �দখা িগেয়িছল িকছু এলাকায়। কলকাতা হাবরার
অেনক মহাজনই �সসময় ���ার হয়। �সই �থেক শাি�পুেরর
মহাজনরাও যেথ� সতক�। এই িশে�র হালহিককত িব�ািরত
না জানােতই �চ�া কের। তাছাড়া যেথ� তামা ও অ�া� টি�ক
�পাদান�িল ব�বহােরর ওপর সরকাির িনেষধা�া থাকায় মা�িল
িশ�ীরা �কান সরকাির সাহায�ই পায় না। পায় না পুরসভার
সহায়তাও।

�ানীয় মহাজন শশা� সরকার �িমকেদর সামেনই বেল
�ফলেলন, �এেদর যা কাজ তােত �রাজ মাথািপছু �দিনক হওয়া
�িচত ��� টাকা। �স জায়গায় এেদর মাথািপছু �দিনক আয় ��
টাকারও কম।' আসেল, অভ�াস সং�ােরর অভােব �সং�াের
পিরণত হয়। �যভােব �িতবাদ না করেত করেত দািরে�র কােছ
মাথা নত কের �িমকরা, �সটাও �তা এক�কার �সং�ার।
িব�ােনর �গিত মা�িলর ব�বহার কমােলও �িমকেদর এই
�সং�ার �থেক সবে�ে� �রহাই িদেত পােরিন।

� খ ব �র � িন য়া

�এরা ধনী, এেদর িজিনসপ� �িত
হেল সরকােরর কােছ খবর যােব'
বাংলােদেশ �পাশাক�িমকেদর ��াভ অব�াহত, ভা�চুর

�� জুলাই �া�া� �� ������� ��� �ু�ল��� লা���

��ল ��� �ল�া�া�
�� ��� •
বি��ত মজুির কাঠােমা
পয�া� নয় এবং বি��ত
মজুির সরকার ��ািষত
নেভ�র মােসর
বদেল ১ আগ�
��েকই কায�কর করেত
হেব, এই সব দািব
এবং অিভেযােগ
বাংলােদেশর �পাশাক
�িমকেদর একাংশ
ব�াপক ভাঙচুর এবং
িবে�াভ করল ৩০

অথ�নীিতিবদ আ� মুহা�দ বাংলােদেশর
মজুির কাঠােমােক �অ�াভািবক' �ে�খ
কের ���� সােল �দিখেয়িছেলন,
বাংলােদেশ �ৎপািদত একিট গােম��টস
পণ� ই�েরাপ বা যু�রাে�র বাজাের ���
�লাের িবি� হেল কারখানার মািলক পান
����� �লার, �� রা� ����� �লার
এবং িবেদিশ �কা�ািন ����� �লার
�পেয় থােক। �ৎপাদনকারী �িমেকর ভােগ
পেড় মা� আধা �লার। ফেল গােম��টেসর
র�ািন বাড়েল লাভবান হয় সবাই, �ধু
বি�ত হয় �িমক।

জুলাই এবং ৩১
জুলাই, �'িদন �ের।
�তজগ�াও, মহাখালী,
�লশান এলাকায় রা�া
অবেরা� এবং �ায় ২০০িট
শিপং মল, ব�া�, বেড়া
�দাকান এবং �াইেভট
গািড় ভাঙচুর কের
কমবয়সী �পাশাক�িমকরা।

সকাল আটটা ��েক
িনজ িনজ কারখানার
সামেন �ছােটা �ছােটা
�িমক জটলা �িল এক
হেয় বেড়া রা�ায় �নেম
এেস এই িবে�াভ কের।
�য সম� �িত�ােন ভাঙচুর হেয়েছ �স�িলর মে��
রেয়েছ, নাভানা শিপং কমে��, জারা মােক�ট,
হািবব �পার মােক�ট, ম�ািসভ লাইিটং হা�স,
িসেম� �শা�ম, �সফরন, কােদিরয়া টাওয়ার,
��ট ব�াংক অব ইি��য়া, �ামসং �শা�ম,
�ােফল �র�ুের�ট, �াশনাল ব�াংক অব পািক�ান,
কমািশ�য়াল ব�াংক অব িসলন, ��া��া�� চাট�া��

ব�াংক, এি�ম
ব�াংক, শপাস�
ওয়া��, অ�ািরে�া
��াট �র�ুের�ট
�ভ�িত। জারা
মােক�েটর �িত��
ব�বসায়ী িশিশর
আহেমদ ��ম
আেলােক বেলন,
মােক�ট ভাঙচুেরর
সময় হামলাকারীরা
িচৎকার কের বেল,
�এরা �নী, এেদর
িজিনসপ� �িত
হেল সরকােরর কােছ

খবর যােব।' একসময়
িরকশায় মাইক লািগেয়
পুিলেশর �তজগ�াও
�পকিমশনার �িমকেদর
�ে�েশ ব�ব� রােখন,
�আপনারা আমার ভাই।
আপনােদর ��খ আিম
বুি�। রা�া �ছেড় �দন
���'। �িমেকরা ত�ার
ক�া না �েন �ে�
��াগান িদেত �ােক।
এসময় পুিলশ �িমকেদর
ওপর লািঠেপটা কের।
�িমেকরাও পুিলশেক

ল�� কের পা�া ি�ল �ছ�ােড়।
িতন হাজার টাকা নূ�নতম �বতন পয�া� নয়,

�িমক িলয়াকেতর ক�ায়, �খাইেত লােগ এক হাজার
টাকা, বাসা ভাড়া �দড় হাজার টাকা আর বািক �০০
টাকা ি�কা বািড়েত পাঠােনা, কাপড়েচাপড়, অ�া�
খরচ ক�ামেন চলব।'

�কােপনেহেগেনর ইেকা��হােটল
বা পিরেবশ বা�ব �হােটল

����� ������� �ল�া�া�
২৯ জুলাই •
গত বছর নেভ�র
মােস এেরসা�� ��ালী
��েক অ�দূেরই
�কােপনেহেগেনর
শহরতিল অ�েল
�েকােপনেহেগন �া�ন
�াজা' নামক একিট
�হােটল �খােল। এিট
একিট পিরেবশ বা�ব
�হােটল। এখন �� হে�
পিরেবশ বা�ব �হােটল
আবার িক� এর ��র
পাওয়া যােব যিদ এই
�হােটেলর অিভনব িব��ৎ ব�ব�ার ক�া ও তার
পাশাপািশ �১০০ শতাংশ সবুজ' হেয় ওঠার আেরা
নানান বে�াব�র ক�া জানা যায়। বছর িতিরেশর
ব�বসায়ী �ি�গার ��ােটেলর মেতা ব� পিরেবশ
সেচতন মা�ষই এই �হােটেলর অিভনব ব�ব�ায়
চমৎক�ত। এই �হােটেলর অিতি�রাই �ে�শনাির
বাইক' �ি�র সাইেকল�-এ চেড় প�াে�িলং-এর
মা��েম �গাটা �হােটেলর িব��ৎ শি� �ৎপাদন
কেরন। এভােব তারা তােদর �কাব�ন ফুট ি��ট'-ও
�� �পােয় কিমেয় �ফলেত পােরন। ১৮-২০ িমিনট
�খেট �ক� ১০ ওয়াট-��টার মেতা শি� �ৎপ�
করেত পারেলই ত�ােক খাওয়ার জ� একিট ২�
ই�েরার ভা�চার �দওয়া হয়।

এি�ল মাস ��েক পির�ামূলক ভােব এই
�হােটেলর কাজ �� করা হয় এবং �সই ��েক ২০০

জেনরও �বিশ পিরেবশ
সেচতন মা�ষেক
িবনামূেল� খাবার �দওয়া
হয়। ৮৬ িমটার
��চু গগনচু�ী �া�ন
�াজার একিট ভূগভ��
তােপর �েয়া বা
�িজও�াম�াল ওেয়ল'
রেয়েছ যা �হােটেলর
সম� তাপিনয়�ক
ব�ব�া�িলেক শি�
সরবরাহ কের এবং
এর ফেল শি� �য়
�ায় ৯০ শতাংশ কেম
যায়। এছাড়াও রেয়েছ

১�০০িট �সালার প�ােনল যা ��িট পিরবার
চালােনার মেতা ১�০০০০ িকেলাওয়াট-��টার িব��ৎ
�ৎপ� কের। তার পাশাপািশ �হােটেলর ৩৬৬টা
�ের সম� ব�বহায� িজিনসপ� �বােয়াি�ে�ে�বল'
বা �জবিবেযাজ�, কল�িলেত জল সংর�ে�র য�
বসােনা এবং সম� বা�ই কম শি��য়কারী।

এরকম একটা �হােটল অব� �কােপনেহেগেন
হওয়াটা খুব �াভািবক। কার�, �কােপনেহেগন
হে� ��নমােক�র রাজ�ানী। আর ��নমাক� হে�
ই�েরােপর বা ���ত' �দশ�েলার মে�� একমা�
যােদর এমনিক গেবষ�ার জ�ও �কান পারমানিবক
চু�ী �নই। ��নমােক�র িবখ�াত িব�ানী নীলস
�বাহেরর �য পারমানিবক গেবষ�াগার িছল তা এখন
এক িবশাল বায়ুশি� �ক�েত পির�ত করা হেয়েছ।

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

ম�লবার �পুর িতনেট ��েক সে�� সাতটা
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, অিফেস

�যাগােযােগর চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১ �ম�লবার�
ই-�মল : manthansamayiki@gmail.com

�িত মােসর ১ ও ১৬ তািরখ সংবাদম�ন �কািশত হে�। ২ টাকার িবিনমেয়
আপনার িনকটবত�ী �ল বা কাগজিবে�তার কাছ ��েক সং�হ ক�ন।
সারা বছর �াকেযােগ পাওয়ার জ� �াহক হ'ন। �াহক চ�াদা ৪০ টাকা।
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