
সা�া�� চাই
পি�ম �মি�নীপুেরর জামবিন �েকর �বিলয়া �ােমর ��াই বছেরর ি�� ��ীপ খামরই
মি�ে� র��র� এব� রে�র �ইিপি� �রােগ ��া� �েয় �থেম িচি�গ� �াথিমক
�া��েক�� তারপর �া��াম �াসপাতাল �েয় কলকাতার এন�রএস �াসপাতােল �িত�
�য়। � জা�য়াির ���� �স �� �ব�ায় বাি� �গেছ। িক� তার িচিক�সা বাব� খরচ
�েয়েছ প�া� �াজার �াকারও �বি�। ি�েত �েয়েছ জীবন�ায়ী ইিম�েনা ��ািব�িলন
ইনেজক�ন। কৃি�মজুর �েরর ি��ি�র িচিক�সার খরেচর �বি�র�াগ�াই এেসেছ ধার
কের� �েল ি��র বাবা �ের��এর পা�াপাি� �মরাও �চ�া করিছ �সই ধার িকছু�া
িমি�েয় ��বার। সা�াে��র জ� ��াগাে�াগ� �৩৩��৪�৪��৩� ��মীক সরকার�।

• �নতাই পৃ � • চম�ি�� �িমক পৃ � • িবনয়��র� পৃ ৩ • কাঠপুতুল নাচ পৃ ৩ • িজনধান পৃ ৩ • �সামালী জল��� পৃ ৪ • গ�াসাগর পৃ ৪ • চীন পৃ ৪

িবনায়ক �সনে�র �াি� র� ��াক�

.

ব��ার মােন না সমা�, �বে�াের মরল ��লানী
�কা�িবহােরর সীমাে� ি�তােবর �ি� এলাকার মা�ে�র ত�� ��েক স�বা�ম�ন
�িতেব�ন, �� জা�য়াির •
বা�লাে�ে�র �চুর মুসলমান পিরবার �কাচিব�াের �ারত�বা�লাে�� ব��ার পার
�েয় �ালালে�র মাধ�েম ি�ি� িক�বা িবি�� জায়গায় খা�েত চেল �ায়। �েত�ক
বছর িবি�� মােস এরা �ায়। �খন কািলপুেজা �গ�াপুেজা �য় তখন ��খা �ায়�
গাি� �িত� �লাক �াে�� পুেজা কিমি��েলা �চুর চ�া�া িনে� তাে�র কাছ �থেক�
�াজার �াজার �াকা চ�া�া িনেয় গাি��েলােক ছা�েছ। ��ে�তু তারা বা�লাে�ি�
এব� এখােন এেসেছ �ব�ইিন পেথ� তাই �ে�াগ। �ালালরা এে�র গ�েব�
�প��েছ ��য়। �ছাে�া �ছাে�া �মেয়রা �খন বা�া থােক� তখন �েস। তারপর
�য়ত প�াচ সাত বছর কাজ করার পর �মেয়ে�র িবেয়র বয়স �েয় �ায়� বােরা
�চ�� বছর বয়স �েয় �ায়। তখন পিরবার�েলা এি�েক ি�েয়ই �ব�ইিন�ােব
ব��ার �পেরায়� িবেয় থা �য়।

��লানী �����র বাবা �মেয়েক িনেয় ব��ার �পিরেয় বা�লাে�� �সিছেলন
��বার� �কাচিব�ােরর ি�ন�া�া �েকর িখতােবর �িঠ এলাকার ব��ার ি�েয়।
�মেয়র িবেয় িছল �সামবার �� জা�য়াির। মা �র �ছাে�া �বান এখনও ি�ি�েত
কােজ। এরপর �সি�েনর ��না িনেয় এখানকার মধ�িব� �লােকর একরকম বয়ান।
িক� এক�ু �লাপ জমােত পারেল ির�াওয়ালা ��ৃিত সাধার� �লােকর বয়ান
�রও �য়�র।

িখতােবর �িঠ এলাকার মধ�িব� চা�িরজীবী বা �ােলা ব�বসাপ� �াে�র
�েছ� তারা বলেছ� িবএসএ� �িল কের �মেরেছ ��লানীেক। বাবা �েগই
�পিরেয় �গিছল� ��লানী �পেরােনার সময় তার �সােয়�ার ��েক �ায় ক�া�াতাের।
�স �েয় িচ�কার কের ওেঠ� তখন �সই িচ�কার �েন �িল �ছ�াে� িবএসএ�।
�ধ���া পািন পািন বেল কাতের র��রে� মারা �ায় �মেয়ি�। �ক� এেস
নামায়িন তােক। খবেরর কাগেজও একথাই এেসেছ।

�খে� খাওয়া �লােকে�র বয়ান এরকম� ব��ার এলাকায় �িত �ােম �েনক
�ালাল �েছ �ারা এই পারাপােরর কাজ কের। এেত �চুর মুনা�া �য়।
�ানীয়�ােব এে�র �ারী বলা �য়। পুিলে�র ��মন �গােয়�া থােক� �তমিন
িবএসএ� বা �ারতীয় সীমা �র�া বাি�নীর থােক ��ইএনি��। �ারীে�র সে�
এই �ইএনি����র স�া� থােক। ব��ােরর ধাের �েত�ক বাি�েতই থােক মই�
এই মই ি�েয় িব�াল ক�া�াতােরর �ব�া �পেরােনার বে�াব� �য়। িখতােবর �িঠ
এলাকায় এই �ারীরা �সম সা�সী� �তই িবএসএ� �িল চালাক� �লাক ম�ক
��� এই পারাপার �েত�ক ি�ন চলেতই থােক� চেল �ইএনি�ে�র সােথ চুি�

কের। �সই ���ায়ী মই লাগােনা �য়।
এে�ে� �ারীরা �ইএনি�ে�র সােথ চুি� কেরই বাবােক সে�র ি�েক পার

কের ি�েয়েছ। বাবােক বেলেছ� তুিম �েগ পার �ও� তুিম �তা বুে�া মা���
�মেয়�া �তা চ� কেরই �েব� �তামােক িনেয়ই িচ�া। বাবা পার �েয় চেল �গেছ
সে��েবলা। িক� �ারীরাই �মেয়�ােক ��েক ি�েয়েছ। তারপর তারা �মেয়�ােক
�েথ� �ত�াচার কেরেছ। তারপর ��ােরর ি�েক তুলেত �গেছ মইেত। মা�খােন
িবএসএে�এর ি��ি� ি��� �েয়েছ। �াে�র সে� চুি� িছল� তাে�র ব�েল
এেসেছ �� �র এক �ল। তারা ��ারেবলায় িকছু এক�া ��খেত �পেয় �িল
কের। এ�া িবএসএে�র ��� ন�র ক�া�। �িল�া �েয়েছ ��ার প�াচ�া বাই�
িমিনে�। �মেয়�া সে� �থেক সারা রাি� এত�াই �ত�াচািরত �েয়েছ ��� চ�প�
মই চে� �নেব �ােব� তা করেত পােরিন। তার চুি��ার �সােয়�ার ক�া�াতাের
��েক �গিছল। িবএসএে�র �িল�া �লেগেছ ক�া�াতাের। ক�া�াতার �থেক িছ�েক
িগেয় �িল�া �মেয়ি�র �েনর মেধ� ��েক িছল। �ত�����ীরা ��েখেছ� �িল�া
�রীেরর ��তর �ুেক �ায়িন। সারা রাত ধি��ত �বার পর ম�লত �তে�ই ����ন
ব� �েয় মারা �গেছ �মেয়ি�। কােরা মেত �ারী নয়� িবএসএ��ই �ত�াচার কের
�মেয়ি�েক� �ারীে�র কাছ �থেক িনেয়। �ত�াচােরর �েল �মেয়ি� মারা �গেল
ও�ােব �ুিলেয় ��য় িবএসএ�। এপােরর �লাক �ব� �মেয়র নাম জােন না।

বা�লাে�ে�র স�বা�প��িল �থেক এব� ই��ারেন� �থেক জানা �াে��
�ি��ােমর �ুলবাি� এলাকার �ন�পুর সীমাে� �িলেত িন�ত িকে�ারীি�র লা�
ময়নাত�ে�র পর িবএসএ� বা�লাে�ে�র সীমা �র�া বাি�নীেক ��া�র কের।
�ুলবাি� �পেজলার ��র �ন�পুর সীমাে�র �৪� ন�র ��জ�ািতক িপলােরর
সাব িপলার ৩ এস িপলােরর কােছ পতাকা �বঠেকর মাধ�েম এই ��া�র �য়।
এই ��া�েরর সময় �ই পােরই �পি�ত িছল �চুর মা��� �ৃ�তই তারা িছল
�ু�। পারাপার �ব�ইিন �েলও তােত �িল চালােনাও �ব�ইিন। িক� সীমা
�র�া বাি�নী�িলর �চােরর �েল এলাকার �লােক িব�াস কের� পারাপােরর
সময় ��রির� ��েব িবএসএ� বা িবি��র �িল চালােতই পাের।

নােগ�রী থানার বানারি��া �ােম ��লানীর বাি�। বাবার নাম ন�র ইসলাম
ন��। ��লানীর মামা জানান� সাত �� বছর ধের ন�র ি�ি�েত ই��া�া স�
িবি�� কাজ কের পিরবার িনেয় বসবাস করিছল। ��লানীর খালােতা �াই
লালমি�র�াে�র �মজা� ��ােসেনর সােথ িবেয়র সব ��িতর পর �মেয়েক িবেয়
ি�েত িনেয় �সিছল ন��। সীমার এপাের িখতােবর �িঠর মা�ে�র �ী���াস�
��ি�ন ��লানীর �সা�াগ রাত �বার কথা� �সি�নই �া�ন �ল �মেয়ি�র।

তালাক পাওয়া ি�েরাজার বে�া �মেয় ���াতী �েয়েছ
��রবাি�র �ত�াচাের� �ছাে�া �মেয়েক তাি�েয়েছ বাপ

সািবরার ছিব তুেলেছন
শমীক সরকার

�িমতা সা�াল, শমীক সরকার
� মুহা�� �হলাল�ি�ন,
ধরমপুর, হিরহরপাড়া, ৯
জা�য়াির •
ম�িশ�দাবাদ ��লার হিরহরপাড়া
থানা ও সংল� �েকর �াম�িল
�থেক আসা গিরব ম�সিলম
মিহলােদর এক সমােবশ ও
িমিছল হেয়িছল কলকাতার
�ম�তলায় � ি�েস�র ����
তািরে�, �রােকয়া শা�াওয়ােতর
�� ও ম�ত��বাি��কীেত। ম�লত
তালাক�া� এবং �সহায় িব�বা
গিরব ম�সিলম মিহলােদর িবি��
দািবদাওয়া �ে� এেসিছল �স�
স�ায়।

সম�ািটেক সরাসির �ানেত
ব��েত আমরা কেয়ক�ন
িগেয়িছলাম হিরহরপাড়ায়, গত
� �া�য়াির ����।

হিরহরপাড়া বা�ার �থেক িনয়িমত �কানও �ান
চলাচল �ন� �রমপ�েরর। একটা সা�েকল ��ান চ�ি�েত
�াড়া কের চললাম, মাে�র মে�� িদেয়। মা� �ের আেছ
শীেতর সবি�েত, িবেশ�ত ন�র �কেড় �নয় সে��।
�ায় ����� িমিনট বােদ িগেয় �প��ছালাম �রমপ�র �ােম
�মাড়েলর বািড়। িকছ��� পের ও�র সে� �দ�া হল।
�ােম �তমন �কান �মেয়র ���া� �ন�, তেব �ানােলন
�রমপ�ের �মাট �িট পাড়া আেছ। �বশ বেড়া এলাকা।
পােশর পাড়ায় ��ারি�না� নােম একিট তালাক পাওয়া
�মেয়র ���া� িদেলন। তার ম�ত বাবার নামও �ানােলন।
িবেয়ওলা বর
�স�মেতা এিগেয় �গলাম, তার ���া� িমলল।
�ারি�নােক �ােম সবা� ি�েরা�া বেল� �চেন। বািড়
�থেক একিট বা�া �মেয় এেস বলল তার মা ছাগল
চরােত �গেছ। এ�ন ি�রেব না। পাড়ার কেয়ক�ন মিহলা
আমােদর �দে� এিগেয় এেসিছেলন। ত�ারা �মেয়িটেক
বলেলন মা� �থেক মােক ��েক আনেত। আমােদর
ও�ােন �াওয়ার কার� বলােত ও�রা� ���া� িদেলন,
এ� �তা পােশর বািড়েত� এরকম �ছাড়া� একিট �মেয়
আেছ। ��মিত িনেয় �স বািড়র �ে�ােন ��কলাম।

�মেয়িটর নাম সািবরা। বছর বা�শ��ত�েশর একিট
�স�া �দাহারা �চহারার �মেয়। �স �কান কথা� বলেত
চা�িছল না। তার মােয়র সে�� কথা �� হল। ওরা ��
�বান, �া� �ন�। বেড়া সা� কের বাবা�মা সািবরার িবেয়
িদেয়িছেলন নদীয়া ��লায়, �গর� �ের। িবেয়র পের�
সািবরা �ানেত পাের �� তার �বর িবেয়ওলা� এবং
আেগর �ব�েয়র সােথ �ােমলা �মেটিন, �কস চলেছ,
�ায়� �ে�ািত হয়। এ� �টনা �বমাল�ম �চেপ িগেয়

�স আবার সািবরােক িবেয়
কের। ত�ন সািবরা দশ �ােস
পেড়। িবেয়র পের ও মা��িমক
পরী�া �দয়। িক� শা�িড় ও
�ামীর �ত�াচাের �িত� হেয়
ওেক িতনবছেরর মে��� বােপর
বািড় ��রত আসেত হয়।
�সও �ায় বছর চােরক হল।
মা �ানােলন, �মেয় একিদন
��ােন বলল, িনেয় �া, নয়ত
িব� �ােবা, ত�ন িগেয় িনেয়
এলাম। �স�ােন� িকছ� ম�ান
টা�েপর �লােকর হাি�রায়
তালাক হেলা, িদলেমাহর হল,
িবেয়র ���ত�ক ��রত হেলা।
সািবরার মন এত ��ে� �গেছ
�� আর �কাট��কাছািরেত ��েত
চায়িন, আর িবেয় করার কথাও
�াবেত পাের না। িব�াসটা�

হািরেয় �গেছ িবেয়র �িত। বাবার আিথ�ক �ব�া
চলনস�। িনে�র �িম �ন�, তেব �ে�র �থেক �ান
িকেন এেন বািড়েত �াি�েয় চাল কের িবি� কেরন।
কেয়কটা গ��ছাগলও আেছ। সািবরার সে� কথা চলেত
চলেত� �টলার ম�� �থেক এক মিহলা এিগেয় এেস কথা
�� কেরন।

ত�ার নাম মরি�না �বগম। িতিন বলেলন এস��িস
পািট�র সব িমিটং�িমিছেল� িতিন �ান, �ািল এবার
ি�েস�র মােস� কলকাতার স�ায় ��েত পােরনিন।
ও�র মামা িছেলন ম�ট� ��া �এমএলএ�ও হেয়িছেলন�,
কংে�েসর �নতা। মরি�নার �ামী মারা �গেছন,
�ছেলেমেয় আেছ। গ� ছাগল চিরেয় ��েট ���েট �কানমেত
সংসার চালান। বলেলন, মামা কংে�েসর িল�ার �তা
কী� �স িক আমায় �দ�েত আেস� আমার �ােলা
লােগ, তা� আিম এস��িস পািট�র সব িমিটং�িমিছেল
�া�। �বশ স�িত� মিহলা, �ানেত চা�েলন, আমরা
ও�েদর ি��ান বানােত এেসিছ িকনা। �েনেছন, �কান
একটা দেলর মিহলারা এেস �মেয়েদর ম�রিগর ছানা িবিল
কের ি��ান বািনেয় িদেয়েছ।

�িতমে�� বা�ের একটা �চ�চােমিচ �হ��চ �েন �বিরেয়
�দি� এক মিহলা ��ব �চ�চাে�ন ��� আমােদর িক টা�েমর
দাম �ন� নািক� না কা��কাম �ন�� মাে�র মে�� ছাগল
��েল �রে� এেসিছ, আর কত�� দ�ািড়েয় থাকব�
মা��ের �ছেল
�ানলাম �িন� ি�েরা�া ওরে� �ারি�না। স�েক�
সািবরার িপিস, িক� ওেদর সে� কথাবাত�া ব�।
তা� ওেদর বািড়েত না ��েক �রেগ িগেয় রা�া �থেক
�চ�চাে�ন। মা� �চেয় িনেয় ও�র কথা �নেত লাগলাম।

এরপর িতেনর পাতায়

�প�য়ািজেত �প�য়াজ নয়� কিপর পাতা
িবে�তারা ��ত�,
��তারা িবর�

মুহা�� �হলাল�ি�ন, কলকাতা,
�� জা�য়াির •
�প�য়া� িনেয় �প�য়াি� �� �দশ
�থেক �দশা�ের। কাি�য়া �দেশর
বা�ের����তের। সরকাের �� দেলর মে��। চাপান�
�েতার সব���। আর �প�য়াি�েত �প�য়া� নয়, ���� কিপর
পাতা। �ালা����রােল �প�য়াে�র বদেল ম�েলা।

�ারত�পািক�ােনর কাি�য়া নত�ন নয়। আবার
�প�য়া� িনেয় কাি�য়া �� হেয় �ায়। পািক�ান �থেক
�ারত সীমা�ম��ী িতন শ� �প�য়া� �বা�া� লির থমেক
দ�াড়াল। �বেশে� র�া।

�� ি�েস�র �দেশর সব�� ��চেরা �প�য়াে�র দাম
িছল কমেবিশ �� টাকা। িতনিদন পর �� ি�েস�র
আচমকা রহ��নক�ােব সারা �দেশ �প�য়া� িবি� হল
�� �থেক �� টাকা দের। �কাথাও �কাথাও ওে� ��
টাকা। সারা �দেশ �হ �চ �� হেয় �ায়। সরকার তিড়�িড়
কের ��া��া কের, �প�য়া� র�ািন িনি��। ��িদেক
আমদািন বাড়ােত আমদািন �� �ত�াহার। পািক�ান,
চীন, �ীল�া, বাংলােদশ ���িত পড়িশেদর কাছ �থেক
�প�য়া� আমদািন �� হয়। এত িকছ�র পরও �প�য়াে�র
দাম কেমিন। এ�নও �কি� �িত �� �থেক �� টাকায়
িবি� হে� �প�য়া�।
গত িতন বছর ধের ��পা�ন কেমেছ� র�ািন �বে�েছ
�প�য়াে�র দাম বাড়েলা �কন� ������� �থেক ল��
করেল �দ�া �ায়, �দেশ �প�য়া� ��পাদন কেম �াে�।
�থচ র�ািন �বেড় �াে�। �েল �দেশর বা�াের �প�য়া�
��াগান কমেছ। �থচ চািহদা বাড়েছ। এরপর আেছ

ব�বসায়ীেদর ন�ািম। �������
সােল �প�য়া� ��পাদন হেয়েছ �
�কািট �� ল� �� হা�ার টন,
র�ািন হেয়েছ �� ল� � হা�ার

টন। ������� সােল ��পাদন কেম হয় � �কািট ��
ল� �� হা�ার টন, র�ািন �বেড় হয় �� ল� ��
হা�ার টন। ������� সােল আরও কেম হয় � �কািট
�� ল� �� হা�ার টন, র�ািন �� ল� �� হা�ার
টন।

�� �া�য়াির গিড়য়াহােট �প�য়াে�র দাম িছল ��
টাকা, িশয়ালদায় �� টাকা আর �ম�তলায় ����� টাকা।
�� ি�েস�র দাম বাড়ার পর একমাস পেরও দাম কমার
�কানও ল�� �ন�।

িন�মােক�েটর শীতলা �দবী ��টপােত চপ �প�য়াি�
িবি� কের সংসার চালান। িতিন বেলন, �প�য়াি�েত
�প�য়া� �দওয়া িক স�ব� এক �কি� �প�য়া� �����
টাকা। আমােদর �তা সব �ানীয় কা�মার। �থম �থম
��িব�া হেয়িছল। এ�ন সবা� �ােন। এত দাম িদেয়
কী কের �প�য়া� �দওয়া স�ব� তাছাড়া কিপর পাতা
িদেয় �প�য়াি� �া�িছ। ��েত ম� লােগ না। এ�ন �তা
আবার �তেলর দাম �বেড় �গল �িত �কি� ��� টাকা।

নীলমি� গিলর গািলব �হােটেলর মািলক বিশর�ি�ন
বলেলন, এত দাম �প�য়াে�র। �রােল ম�েলা না িদেয়
�পায় আেছ� এক� কথা বলেলন, �লিনন সর�ীর
বংশীবদন।

িবে�তারা ��ত�। ��তারা িবর�।

দি�� চি�শ পরগ�ায় আিদ
গ�ার ল�� হওয়া গিতপেথর
ওপর �ছােটা দীি�র আকাের িটেক
থাকা দি�� িব��প�র মহা�শােনর
কােছ� �লাশয়িটেত �প�� বা
মকর �ান �পলে�� �মলা ��
হয় ��� �থেক ��� বছর আেগ।
�ামী� হ�িশ� ছাড়াও প�রেনা
ি�িনেসর িবশাল স�ার এ�
�মলার ��তম �বিশ��। এছাড়া
শত শত মা�� এ�ােন ��িড়
ওড়ােত আেস। ��লার গ�াসাগর
�মলার পর বেড়া �মলা এিট।
পােশর ছিবেত মি�রবা�ার
থাকার দি�� িব��প�র �ােম মকর
সং�াি�র �মলায় �ান করেছন
প���াথ�ীরা।
ছিব � িরেপা�� স�য় ��া�,
জয়নগর।
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স�াদেকর কথা

রাজনীিতর লাশ
���������া�মত�র ��ল�
��������ি��া মা�� লা� �া� �
��������লাে�র পাে� ত�াল।
������������ ��� �া���ারি� �া���� �� ���া��র ��াক
��������������ব����� �া��াির ����।

রাজ�নিতক দল�িলর �মতা দ�েলর ��লায় লাশ িনেয়
�ানা�ািন সদের �েস পে�েছ� িববদমান ��া�ী�িল �লাকা
দ�ল করেছ� দ�েলর ���াপে� �ে�র দাপে� �া� �ের
�াে�� �বআ� হে� না�িরক �িধকােরর ক�ালি��
লােশর রাজনীিত িনেয় সবেচেয় সরব �ারা� �সই িমি�য়ার

স�ত ছা�া িক লােশর রাজনীিত স�ব? লাশ িনেয় িমিছল
বা ধন�া �িদ িমি�য়া বািহত হেয় ল� ল� �েরর �কাে� না
�প��ছয়� তেব িক � রাজনীিত �কানভােব �ল�স� হেত পাের?
রাজ�নিতক িহ�সা িনেয় সরব হেয়েছ �ক�ীয় �রা�ম�ক�

রাজ�পাল ��� রাে�র সেব�া� �িতিনিধরা� িকছ�িদন আে� �ই
রা�ই �দেশর িকছ� মা��েক� হেত পাের তারা �িবপ��ামী��
িনি�� কের �দবার ক�া ��া��া কেরিছল� �সই ��া��া
�মাতােবক কাজ� চলেছ� �দেশর মা�ে�র িব�ে� আধাসামিরক
বািহনী নািমেয়� সামিরক বািহনীর সর�াম ব�বহার কের ���
করা� তা িক রাজ�নিতক িহ�সা নয়? � �� ��নিতক �ব�
�বআইিন তা জািনেয় �দেশর সেব�া� আদালত স�িত ম�ব�
কেরেছ� ��জাত� তার �ছেলেমেয়েদর মারেত পাের না��
িজিনেসর দাম ��ন আকাশেছ�ায়া� �ধানম�ী বলেছন� দায়

�াদ�ম�ীর� �াদ�ম�ী ত�ন বলেছন� দায় ��� ম�ীর� �ইরকম
পিরি�িতেত আবার দাম বা�েছ �প�েলর� �ার �ব��াবী
পির�িত আেরকদ�া �াদ�পে��র দাম বা�া� ��া িক �দেশর
মা�ে�র �পর রা�ীয় িহ�সার কাছাকািছ িকছ� নয়? ��া িক
রা�ীয় রাজনীিতর ধ��কেত �াকার ইি�ত নয়?
হেতাদ�ম রা�ীয় রাজনীিত ত�া �মতার রাজনীিতর স�ীবনী

চাই� আজকাল �ক� �তা আর পাি��র ক�ায় ���� হয় না�
�ামর�ার জ� পাি��র �ােক ��িশ�া িনেত� �ভারেবলা
ক�াসাই নদীর তীের লা�া��াপা করেত ��েত রািজ হয়িন
লাল�ে�র �নতাই �ােমর মা��� �লাকসমােজ িনেজেদর
�াসি�কতা রা�েত মিরয়া পাি���িলর তাই স�ল ব�কবািজ�
সশ� বািহনী� লাশ িনেয় �ানা�ািন� �ােমর মা�ে�র �পর
প�ারািমিল�াির �লিলেয় �দ�য়া� িক রা�ীয় রাজনীিতর �ই
মিরয়াভােবর পিরচয় নয়?
িক� স�ীবনী আসেব �কা�া ��েক? ধ��কেত �াকা পাি���িল

�কা�া ��েক পােব িজইেয় ��ার রসদ? �লাকসমােজর
আেলা�ন� জনআে�ালন�িলেক �ে� িছবে� কের িনেজেদর
তরতাজা কের �ন�য়া ছা�া তােদর আর �পায় আেছ িক? িক�
�লাকসমাজ আর জনআে�ালন�িল িক ��র �ই পাি���িলেক
িজ�া করেত িনেজেদর লাশ বানােনার আ��াতী রা�াই �নেব?

তৃ তী য় পা তা র প র

িতন ধরেনর তালাক আেছ ইসলািম আইেন
এই �� িতনমাস দশিদেনর �খারেপা�, এখন সরকার �থেক কড়াকিড়
হেয়েছ, ��নতম প�াচশ� টাকা। তাই তালাক �দওয়া এখন আর অত
সহেজ হে� না। তাছাড়া �বিশর�া� ��ে�ই ৪৯৮ ধারায় �কস হেয়
�াে�। বধূ িন��াতেনর। বধূ িন��াতেনর �কস �ত হে�, আিম পুিলেশ
�খ�াজাখুিজ কের �দেখিছ, তার শতকরা ৯০টাই িমথ�া। �িদ িব-�ত
ি�ে�াস� হয়, অথ�া� �ব�েয়র স�িত না িনেয়, তাহেল আমার কাছ
�থেক ি�ে�ােস�র কিপ িনেয় �স �কােট� �ােব। িস-�ত �কােট� �াওয়ার
�কানও ব�াপার �নই। িস-�ত িমউচুয়াল হয়। িদলেমাহর িদেয় বা আেপােস
�খারেপা� বা অ� �দনাপাওনা �মটােনা হয়। িবেয়র সময় িপতার প�
�থেক �িদ �কানও ���তুক �পেয় থােক �সটাও ��রত হয়।
�স� � নি�ব� না হ�য়া িবেয় � তালাক
তেব �ােম িকছু তালাক হয়, ���েলা ম�ােরজ �রিজ�ার অবিধ আেস
না। পাড়ার �লাক ��েক তালাক হেয় �ায়। �িদ �মেয়র �কস করার
�মতা থােক তাহেল �কােট� �কস হয়। আে� এ�েলা খুব হত। এখন
�স�েলা শতকরা স�র �া�ই কেম ��েছ। �খারেপাে�র �কস �কােট� খুব
কম, বধূ িন��াতন �বিশ। বধূ িন��াতন �কস �ারা কের, তারা ি�ে�াস�-
ও চায় অেনক সময়। �ামী তােক তালাক িদে� না, আপেস আসেছ
না। িবেয়র সময় হয়ত �ামীর িলিখত স�িত �নওয়া হয় িন, তাই
�ী �রিজ�ার ি� অ�সাের তালাক পাে� না। �ােমর মা��রা এখনও
আইন স�েক� অসেচতন। �ার জ� আমােদর এখােন �রিজি� িবেয়
শতকরা �াট�া� হয়। চি�শ�া� হয় �ােম কািবলনামা খাতা আেছ, তা
িদেয়। �ােম �ারতীয় আইন স�েক� অ�, খািরিজ মা�াসায় পড়া িকছু
�ম�লানা, তারাই িক� অেনক সময় �ােমর মসিজেদ ইমাম। কািবলনামা
�লখার �� প�িত, তা-ও তােদর জানা �নই। আর �ােমর মা�� �ােব,
আবার বাির সােহবেক �াকব �রিজি� করেত, �শ� আড়াইশ� টাকা
িনেয় �নেব। এমিন িবেন পয়সায় হেব ��া এখােন, কািবলনামায় তুেল
িদই। কািবলনামায় িদলেমাহেরর কথা �লখা থােক, িক� �ামী অত�াচার
করেল �ী তালাক িদেত পারেব, এই লাইনটা �লখা থােক না। �ার
জ� �মেয়রা পাের না। এটা একটা সম�া।

সরকার একটা আইন পাশ কেরেছ ২০০৭ সােলর ২৪ জুলাই ---
িহ� মুসিলম সহ সকল স�দােয়র জ� �িতিট িববাহ �রিজি� করা
বাধ�তামূলক। এই আইনটাই �তা �ােমর �লােকরা জােন না। িহ�-
মুসলমান �ই স�দােয়ই। হিরহরপাড়া বাজােরর আেশপােশ সবাই
অব� িবেয় �রিজি� কের িনে�।
�স� � প��ে�র �কািধক িবেয়
�কারা� শিরে� বলা আেছ, তুিম পিব� মিহলােদর মেধ� �থেক িববাহ
কেরা, �ই, িতন, চার। তারপর বলা হে�, �িদ তাহােদর ওপর তুিম
�ায়িবচার করেত না পার, সমতা র�া করেত না পার, তেব �তামার
জ� একটাই �েথ�।

লাল�ে� �নতাই �ােমর হত�াকাে�র পরিদন
���ল ��ের �েস �িপি�আর��র িরেপা��

মৃত ��লমি� মাইিত� সর�ত� ঘড়াই� সমান� ঘড়াই�
��েরন �সন� ���সাদ ��া�াম�� ��প পা�� �স�র�
ঘড়াই। সাত িদন পের কলকাতার এসএসেকএম
�াসপাতােল মারা ��ে�ন ��তা �দক �ার �পে�
�িল �লে�ি�ল।

আহত ���র� দাস ����� ��েকর �ানিদেক �িল� িদল�প
�সন� ��া ��া� এ�� �ান �ােত �িল� �রিত ম�ল
����� �পে� �িল� �ি�পদ িস�� ��েকর �ানিদেক
�িল� তাপস ম�ল� ��া পাে� �িল� ন�ন �সন� ��া
পাে� �িল� ��ারা�� ম�ল� ক�াে� �িল� �ে��
�দক� ��েক �িল� ��স রা�� ত��� ঘা�া� ন�
ঘা�া� �স�ম রা�� ল�ন �সন� ম�� �ানা।

এিপি��র সদ� ��া�
�ালদােরর কা� ��েক
পা��া� �� �া��াির •
২০১০ সােলর ি�েস�েরর
�থম স�ােহ �নতাই
�ােম �তির হেয়িছল
িসিপআইএম দেলর
িশিবর, �ােমর �নতা
রিথন দ�পেটর বািড়েত।
�শা�ন ম�ল এবং
অবনী িসং, �ােমর
�ই িসিপআইএম কম�ী
�ামবাসীেদর বেলিছল,
এলাকায় শাি� ��রােত
এই িশিবর বসােনা
হেয়েছ। িক� �ামবাসী ��া�ল মাইিত বলেলন, এই
িশিবর �ােম শাি�র বদেল অশাি� ��েক এেনিছল।
�ামবাসীেদর বাধ� করা হি�ল িশিবেরর জ� রা�া
করেত, কাপড় কাচেত। আেরক �ামবাসী �দীপ
রায় বলেলন, ২০ �থেক ২� জন সশ� �লাক
জমা হেয়িছল িশিবের। এক এক জনেক িদেন
৪০ �থেক �০টার মেতা �িট বািনেয় িদেত হত
তােদর জ�। খাবােরর �াদ �ােলা না হেল িচ�াত
িশিবেরর �লােকরা। একিদন তারা িসিপএম-এর
একিট িমিছেল �াবার জ� �ামবাসীেদর ব�ক
�দিখেয়িছল। িনর� �ামবাসীেদর বাধ� হেয় পাহারা
িদেত হত সশ� িশিবর। এসেবর কারে� �ােমর
চা�বাস িশেকয় উঠিছল। এই ক�া� চালু হবার পর
�ােম আর কখনও িসআরিপএে�র প�া�িলং হয়িন।
�ামবাসীেদর �া�� এই হাম�াদ িশিবেরর ওপর ��
কেরিছল িসআরিপএ�। �নতাই িশিবেরর িতন চার
িকিমর মেধ� বীরকার, �বলািটকির এবং িসজুয়ােতও
এই ধরেনর িশিবর রেয়েছ।

৭ জা�য়াির �িলচালনার �টনার চারিদন আে�
এই িশিবর �থেক �নতারা িনেদ�শ িদেয়িছল,
১৮ �থেক �� বছর বয়েসর মেধ� �ামবাসীেদর

�������������

অ�চালনার িশ�া িনেত হেব। �ামবাসীেদর পে�
এটা �মেন �নওয়া স�ব িছল না। একিদন
�ামবাসীরা মােঠ জেড়া হেয়িছল, অ� �িশ��
�নওয়ার জ�। � জা�য়াির �ামবাসীরা সমেবত
হেয় িস�া� �নয়, আর তারা অ� িশ�া �নেব না।
৭ জা�য়াির সকাল আটটায় হাজার �েয়ক �ামবাসী
জেড়া হয় িশিবর �থেক ২০-২� িমটার দূের বটতলা
চেক, িশিবেরর �নতােদর সে� কেথাপকথেনর জ�।
তারা অ� িশ�া িনেত চায় না, এটা জানােনার
পর িশিবেরর �নতারা বেল, এর জ� তােদর
পািট�র �ধ�তন কত��পে�র স�িত িনেত হেব। এর
কেয়ক িমিনট পেরই �ােমর দি�� িদক �থেক �ােম
��ােক িকছু সশ� মা�� এবং ��ালা�িল �� হয়।
কেয়কজন �ামবাসী অব� বেলন, �থম �িল �ছ�াড়া
হেয়িছল এই রিথন দ�পেটর বািড়র িশিবর �থেকই।
সর�তী মাইিত এবং �ুলমি� মাইিত �টনা�েল সে�
সে� �িল �খেয় মািটেত পেড় �ান। তারপর আরও
িকছু মা�� মািটেত পেড় �ায় বুেলটিব� হেয়। িকছু
�লাক আহত অব�ােতই পালায়। তখন ব�ি�র মেতা
বুেলট আসিছল। �কউ �কউ বলেলন, িতিরশ �থেক
চি�শ রাউ�� �িল �ছ�াড়া হেয়েছ। তারপর বটতলা

চক �থেক �লাক সের পের। রিথন দ�পেটর বািড়র
িতিরশ চি�শ িমটার দূের দূের ম�তেদহ�িল পেড়
থােক। এই দূর� �থেক �বা�া �ায়, রিথন দ�পেটর
বািড় বা িশিবর ��রাও করা হয়িন। �িল চেল এক-
�দড় ��টা। �িল ছু�ড়েত ছু�ড়েত িশিবেরর সশ�
�লােকরা ক�াসাই নদীর িদেক �বিরেয় �ায়।

িশিবেরর �ারা �িল চালনায় �ু� িছল, তােদর
কেয়কজেনর নাম িদেয়েছ �ামবাসীরা, �স�িল
হেলা, অবনী িসং, �শা�ন ম�ল, জয়দীপ ি�ির,
আসািন চালক, তপন �দ, �ু�রা ম�ল, নবে�াপাল
চাই। তারা আরও বেল, এই হাম�াদরা �ােম
আহতেদর িনেয় �াওয়ার জ� অ�া�ুেল� �ুকেত
�দয়িন।

সকাল আটটায় জমােয়েতর সময়ই �ানীয়
থানায় খবর পাঠােনা হেয়িছল, পুিলশ আেসিন।
�িলচালনার পর ত�য় রায় এবং িশবশ�র রায়
লাল�ড় থানার দািয়��া�েক ��ান কেরন। চার��টা
পের িসআরিপএ� ��ােক �ােম। �ু� �ামবাসী
িসআরিপএ�-এর সামেন িবে�া� �দখােল তারা
ব�েকর ব�াট িদেয় �পটােত �� কের। এই মাের
আহত হেয় সিলল পাল িমদনাপুর সদর হাসপাতােল
�িত�। িসআরিপএ�-এর হােত আহত হন আেরক
�ামবাসী স�ীপ ম�ল।

�নতাই �াম �থেক আড়াই িতন িকিম দূেরর
লাল�ড় থানা �থেক পুিলশ আেস �টনার ছ���টা
পের। তত�ে� �ারা �িল চািলেয়িছল, তারা
চ�ট িদেয়েছ। �ামবাসীরা িনেজরাই আহতেদর
হাসপাতােল পাঠােনার বে�াব� কের।

তথ�া�স�ানী দল িস�াে� �প��েছেছ, ৭ জা�য়াির
িসিপআইএম-এর হাম�াদ বািহনীর �িলচালনা পুিলশ
এবং িসআরিপএ�-এর সে� আ�তাত কেরই হেয়েছ,
এটা একটা রাে�র মদেত �টা স�াস।
���া���া�� ��� ি�� � রা��া ���ি�� ��া�
�া��ার� ����া�া� ��� ���� �া�া� বাব�� িব
বািরক।

কলকাতায় চম�িশ� �িমকেদর চার দশক ব�াপী
স��ব� আে�ালেনর ���াপে� িতনিদন �ব�ান ���

চম�ন�রীেত �� ��েক �� ি�েস�র �ব�ােনর দািবদা�য়া

• �ে�া�ন ি�ি�ক ন��নতম ম��ির� �া�িরর িনরাপ�া� � ঘ��া কা��
ই�িন�ন করার �ি�কার� মা�ে�র মেতা ম��াদা

• ��ানাস� ইএস�ই� �ি�ে��� �া��� ��া��ইি�� �পন�ন

• �ঘ��না� ��ত �া িন�ত �েল �িতপ�র�

• �ম�ন�র�েত �াসপাতাল� �েলা� িনকাি�
• �ম�ন�র� পিরকা�ােমা ����াের মািলক ম�ােন�ার এ�� �িমকেদর
মে�� ���েম�র দ�র�কর�

কলকাতা �লদার ��ানাির
��াক�েমনস ই�িন�েনর
�া�� দে�র সে�
কে�াপক�েনর ি�ি�েত
িরেপা��ি� িলে�ে�ন �ম�ক
সরকার� কলকাতা� ��
ি�েস�র •
�ত �সে��র মােসর
�থম িদক �থেকই
চম�ন�রীর �িমকেদর
মেধ� একটা আেলাড়ন
ল�� করা �াে�।
িনেজেদর অসহায় অব�া
এবং দািবদাওয়া িনেয়
লড়াইেয়র �িত আবার তােদর দ�ি� ি�রেছ। িস�ুর
ন�ী�াম আে�ালেনর সময় এবং তারপর �থেক
এই �িমকেদর মেধ� বামপ�ী ইউিনয়ন�িল �ায়
উেঠ �ায়। �ানীয় ত��মূল �নতা জাে�দ খােনর
িদেক �ু�েক পেড় �বিশর�া� �িমক। রাজ�নিতক
�মতার বদেলর মেধ� িদেয়ই তােদর অব�া ি�ের
�ােব, এরকমই ��েবিছল �িমকরা। িক� তা
�বিশিদন �ায়ী হয় িন। ��নতম মজুির, সামািজক
�র�া, ইএসআই-�ি�ে��ট �াে��র �িবধা,
�া�� ও�ারটাইম এসব িচরাচিরত দািব�িলর
িদেক �িমকেদর নজর ি�রেত �� কেরেছ।
চম�ন�রীর ৯০-৯� শতাংশই িঠকা ক�াজুয়াল
মজ�র। কােজর িনরাপ�া �নই। মািলকরা �েয়াজন
মেতা রােখ, আবার বিসেয় �দয়। চম�িশে�র
পুরেনা এলাকােতও এটা িছল। িক� এই নতুন
চম�ন�রীেত এটা �বেড়েছ। �স�ত কলকাতার
চম�িশে�র �বিশর�া�ই �ছােটাখােটা কারবার, ১০-
২০ জন �িমক। িকছু আবার �েরায়া। এই চম�িশে�
�বিশর�া� কাজই িক� হয় �ুরেন বা িপস �রট-এ।
চম�িশ� �িমক বলেত মূলত �বা�ায় �ারা এই িশে�
�বতেন �ু�, �ুরেন নয়।
বনারসী দাস
চম�িশে�র পুরেনা এলাকা তপিসয়া, িতলজলা,
ট�াংরা, �সখােন ব� বছর ধের চম�িশে� িন�ু�
�িমকেদর িকছু িকছু ইউিনয়ন আে�ালন হেয়েছ।
স�র দশেক জ�ির অব�ার সমেয়ই �সখােন
এআইিটইউিস (িসিপআই পািট�র �িমক সং�ঠন�
িকছু ইউিনয়ন আে�ালন সং�িঠত কেরিছল। এই
ইউিনয়েনর নাম িছল পি�মব� ট�ানাির মজ�র
ইউিনয়ন। এই ইউিনয়েনর �ী�� শি� িছল ট�াংরা
চীনা পাড়া এলাকােত। ওখােন মূলত চাইিনজ
ট�ানাির। মািলক চাইিনজ। বনারসী দাস নােম
একজন �িমক �থম ইউিনয়ন �ঠন কেরন। জ�ির
অব�া উেঠ �াওয়ার পর এবং ১৯৭৭ সােলর
িনব�াচেনর পর আেরকটা ইউিনয়ন �তির হয় মূলত
তপিসয়া িতলজলা এলাকায়। িসটু (িসিপআইএম
পািট�র �িমক সং�ঠন� সমিথ�ত এই ইউিনয়েনর

�������������

নাম কলকাতা �লদার ট�ানাির এম�িয়জ ইউিনয়ন।
এই ইউিনয়ন সং�ামী �ূিমকা িনেয়িছল এবং এরাই
�থম চম� �িমকেদর �ায়ী করার দািবটােক সামেন
আেন। িঠকা ক�াজুয়াল �িমকেদর �ায়ী করার লড়াই
এরা ব� কারখানায় �েড় তুেলিছল। িবেশ� কের
তপিসয়া এলাকায়। এই এলাকার কারখানা�িলর
মািলক মুসিলম এবং তুলনামূলক�ােব এ�িল নতুন
কারখানা। ৭০ দশেক এ�েলা চালু হেয়েছ, তুলনায়
অেনক সি�সিটেকেট�। িতলজলা এলাকাটা �ায়
একশ� বছেরর পুরেনা চম�কারেদর এলাকা। মূলত
দিলতেদর মািলকানা। চম�িশ� ওখােন িছল �েরায়া
ব�াপার। ইউিনয়ন �সখােন দ�াড়ায়িন, িক� ��াব
�তির হেয়িছল।
�ায়ীকরে�র দািব
িসটুর �নত�ে� ১৯৮৪-৮� সােল একটা আে�ালন
হয় ি�েস�ট ট�ানাির নােম এক কারখানায়।
এই ি�েস�ট ট�ানািরর মািলক খুব �খ�াত।
১৯৭০ দশেকর �শ� িদেক এখােন আে�ালন
করেত এেসিছেলন বনারসী দাস। ওই মািলেকর
িনেয়ািজত ��ারা ত�ােক হত�া কের। বনারসী
দােসর সং�ামী �িত� এখনও চম�িশে�র �িমকেদর
মেধ� স�ািনত।

১৯৮৭ সােল িসটু ইউিনয়েনর এক অংশ
�বিরেয় এেস িনেজরা একটা ইউিনয়ন �তির কের।
�ধান �পিত িছেলন �শখ �মহবুব আিল, আর
মহ�দ �মাহসীন। নাম কলকাতা �লদার ট�ানাির
ওয়াক�েমনস ইউিনয়ন। এরা নতুন ইউিনয়ন কের,
কার� �� লড়াইটা িসটু এতিদন কেরেছ, িঠকা-
ক�াজুয়াল চলেব না, িঠকাদাির চলেব না, �ায়ীকর�
করেত হেব, �সখান �থেক িবচু�ত হেত �� কের
িসটু। এরা খু�েজ িকছু সং�ামী বামপ�ী কম�ীেদর
সে� ��া�াে�া� কেরিছল। এই ইউিনয়েনর �থম
সে�লন হয় ১৯৮৮ সােলর ৪ ি�েস�র।

এই ইউিনয়ন �বশ কত�িল কারখানায় লড়াই
কের। ��মন �সািন �লদার কারখানায় একিট
চুি� করায়, ��খােন �িমকেদর মহা�� �াতা
বা ি�এ আে� িছল এক টাকা �িড় পয়সা

�িত পেয়ে�ট, এবার হল এক টাকা প�িচশ।
চুি�র কায়দা িছল, মািলেকর সােথ কথা বলেত
�ােব কারখানার কেয়কজন �িমক �নতা এবং
�ক�ীয় ইউিনয়েনর কেয়কজন �নতা। বাইের থাকেব
�িমকরা। মািলেকর সে� িমিটং কের �নতারা বাইের
এেস �িমকেদর কােছ কী দ�াড়ােলা তা িনেয় বলেব,
এবং �িমকেদর স�িত �পেল চুি� হেব।

এই �সািন �লদার কারখানারই আর একটা
আে�ালেনর �টনা। �সটা ১৯৯�-৯৪ সােলর কথা।
অেনকিদন ধের এই ইউিনয়ন একটা চাট�ার অব
ি�মা�� �পশ করেছ, মািলক িকছুেতই চুি� করেছ
না। একিদন িঠক করা হল, আজ চুি� না হেল
�াইক হেব। চম�িশে� �াইক মােন �-প�াচ ��টার।
এত কাজ, এত অ��ার, �াইক খুব �বিশ হত
না। �বলা ২�টা �থেক রাি� আটটা অবিধ িমিটং
হল। তারপর চুি� হল, �বানাস হেয়িছল সােড়
উিনশ শতাংশ, ি�এ এক টাকা প�য়ি�শ পয়সা
�িত পেয়ে�ট। িদন পেনেরা পের ওই কারখানার
আেরকজন িল�ার, নিস�ি�ন, �স �ােম ি�েয়িছল,
ি�ের এল �াম �থেক। �স �েনটুেন �িমকেদর
বলল, ব�ত �ালতু চুি� �য়া জলিদবািজেস। এখন
মািলক ইে� কের উ�পাদন কম �রেখেছ, চুি�র
সময় বেল, িক� ওর কােছ ব�ত অ��ার আেছ।
তার �নত�ে� চুি�টা বািতল করােনা হল, মািলক
হািসমুেখ �মেন িনল। িক� তারপর �দড় বছর ধের
নতুন �কানও চুি� করা ��ল না। এবং উ�পাদনও
বাড়ল না। �কন হে� না� পিরি�িতেত বদল �েট
��েছ।
র�ািন কমল� চম�িশে� স��
এমিনেত িচরকালই কলকাতার চামড়া িশ�
র�ািন িন��র িছল। আিশর দশেক �ছােটা �ছােটা
কারখানা�িলও র�ািন করত িনেজরা। �সাি�েয়ত
ইউিনয়ন এবং পূব� ইউেরােপর িবি�� �দেশ ��ত।
�চুর অ��ার আসত। ��মােনর িনয়�� ব�ব�া
(�কায়ািলিট কে��াল �চিকং� খুব িশিথল িছল।
এরা ক��া� �পত সরাসির। পূব� ইউেরাপ বা
�সাি�েয়ত ইউিনয়েনর সরকােরর তরে� অ��ার
আসত। এরা পািঠেয় িদত। �ারত সরকার টাকা �প
করত এেদরেক। কাউ�টার ��ারাি�ট িছল। �ছােটা
িশ�পিতরা চামড়া িশে� �েথ� �িবধা �পত।
একটা কারখানার নাম িছল �ল�া ট�ানাির, নােমই
পিরচয়, এর মাল �বিশর�া�ই রািশয়ােত �ায়।
িক� ১৯৯১ সােল �তা ইিতমেধ�ই পূব� ইউেরােপর
�দশ�িল বরবাদ হেয় ��েছ। �সাি�েয়ত ইউিনয়ন
�নই। তাই ওখান �থেক আসা অ��ারও সিত� সিত�
কেম ��েছ। িক� এটা �িমকেদর মাথায় িছল না।

�াই �হাক, �দড় বছর পর �সই নিস�ি�েনরই
উেদ�াে� চুি� হল, �া আে�র বািতল করা
চুি�র �থেক খারাপ। এই নিস�ি�ন িক� খুবই
�ােলা �ছেল। পরবত�ীকােল ইউিনয়ন আে�ালেন
�স অেনক ���পূ�� �ূিমকা িনেয়িছল। �ম�
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িজন�ধােনর পরী�াম�লক চােষর িব�ে� সমােবশ
দািবসনদ

• ক���া�র��র ������ ����ী� স��� �����
�া��� ��াক

• �া��, �ী� ��� রাসা���ক �া����র
���শর �া�া�র ��াকা �ার� ��াক

• ��া�কর �াকা� ��া �����া ����া��
�����া�� ��র�া�� �� ��াক

• �া�ী� �ী� স�র�� ��� �সা�রর ����া
ক�ক সরকার

• �া�ী� �া����র ��রা��র� �া��র স��
মা�া�স� ���শ �����র ��া���র ��
�া�ী� �����া� সরকার ম�� ক�ক

শ�ম� ��া���, ������া, ��
�া��া�র •
চুঁচুড়া ধান গেবষ�ােকে�র
সামেন একেচিটয়া আ�াসন
িবেরাধী ম� এব� আরও
�বশ কত�িল স�গঠেনর ডােক
একিট িবে�াভ সমােবশ হল
�� জা�য়াির ��বার। �সই
িবে�াভ সমােবশ �থেক একিট
�ারকিলিপ �দওয়া হয় ওই
গেবষ�ােকে�র অিধকত�া িচ�য়
��ুেক।

এই গেবষ�ােক�িটেক ভারত
সরকােরর িজন �যুি� স�িত
কিমিট (GEAC) িজন-�যুি�র
ধান পরী�াম�লকভােব চােষর
বরাত িদেয়েছ। এমিনেত এই গেবষ�ােক�িটেত �২০০
িবিভ� �জািতর ধান স�রি�ত আেছ। এই কাজ
খুবই ���প���। িক� এই গেবষ�ােক�িট ম�ািনলার
আ�জ�ািতক ধান গেবষ�া �িত�ান (IRRI), যারা ভারেতর
িবতিক�ত �সবুজ িব�ব�-এ একিট িনয়ামক ভুিমকা
িনেয়িছল, তােদর সে� যু�।

িজন-�যুি�র ধােনর এই পরী�াম�লক চােষর জ�
চােষর জায়গায় চারপােশ ২০০ িমটার ফঁাকা জায়গা
�েয়াজন, যােত তা অ� চাষেক �িত�� না কের। িক�

এই ধান গেবষ�া �ক�িটর
পে� তা �দওয়া স�ব নয়।
তাছাড়া �য সম� িনয়ম
�মেন এইসব পরী�া করা
উিচত, তার আেয়াজনও
�নই এখােন। �নই এই
িজন-ধােনর উপকািরতা-
অপকািরতার �ামা�� তথ�।

মনসাে�টা, বায়ার, �-
প�ট �ভ�িত কেপ�ােরট স��া
ভারেতর িব�ী�� ধানবীেজর
বাজারিট ক�া করেত
চায়। িজন-�যুি�র ধােনর
এই কারবারীেদর �য়াস
িবফেল �গেছ উ�র ভারেতর
বাসমতী ধােনর চািষেদর তী�

িবেরািধতায়। িজন-ধােনর চােষ পােশর জিমর বাসমতী
ধােন িজেনর �ফঁাটা �লেগ �যেত পাের, তাহেল আর �সই
বাসমতী র�ািন করা যােব না, কার� ইউেরােপ িজন-ধান
িনিষ� --- উ�র ভারেতর বাসমতী ধােনর চািষেদর
িবেরািধতা এখােনই। তাই এখন নজর পেড়েছ পি�মব�
আর িবহাের।

এই িবে�াভ সমােবেশ ব�ব� রােখন অিভ দ�
মজুমদার, আিশস��ম ��াষ, �দবল �দব, অিমত��িত
�মার, ��াল ঠা�র �মুখ।

চেল �গেলন শ�ু�সাদ িস�
শমীক সরকার,
রা�� ��া��র কা�
���ক �া��া
��� ���ক, ��
�া��া�র •
চেল ��েলন
এক আেপাষহীন
লড়া� �িমক।
দি�ণ কলকাতার
�সা�থ িসি��
�েড় �ে�েছ ��
শত শত মা�েষর
�ি� �িজেক

��স কের, �সই �ষা কার�ানার �িমকেদর একজন িছেলন
শ���সাদ। িবহােরর �য়া �জলার এই মা�ষি� কলকাতায়
কাজ করেত এেস কলকাতােতই �থেক ি�েয়িছেলন
ভােলােবেস।

শ���সাদ এয়ারেপা�� িববাদী বা� িমিনবােস সহকারীর
কাজ করিছেলন। �সই �ে�র বােসরই এক মািলক ��বার
রােত জানায়, শ���সােদর রা�ায় ����না হেয়েছ। রা�ার
ধাের পেড় আেছ �স। �ফান করেল �ক� �ফান ধরেছ না।
ত�ন রাত সােড় বােরা�া। তারপর শ��র �ছেল �য়া �থেক
�ফান কের জানায়, বারাসাত থানা �থেক �ফান কেরিছল,

বাবা রা�ায় পেড় আেছ। শ���সােদর এক �ছেল পেড়
একাদশ ��ণীেত। আর িতন �মেয় �ছাে�া �ছাে�া। বাবা
আেছন, বয়স স�েরর ওপর।

�কাে�� মামলা চলিছল শ��র, �কা�ািনর িব�ে�। �ি�
মামলােতই শ�� �িবধাজনক অব�ায় িছল। এরই মেধ� �ষা
�কা�ািন �লাকও িনি�ল, �শানা �াি�ল, শ��েক িফিরেয়
িনেত পাের, তােদর বঁাশে�ানীর ফ�ান কার�ানায়। তেব এত
ল�া লড়াই, একা একা লড়া ��ব ক�কর, মাে� মাে� বলত
শ��।

�ে���, আেনায়ার শাহ �রাে�র ওপর জয় ইি�িনয়াির�
বা �বিশ পিরিচত �ষা কার�ানা �বিশিদেনর প�রেনা নয়।
���� সােল সা�থ িসি� �প �সই কার�ানা এব� তার
জিম িকেন �নয়। তারপর �সই কার�ানার �িমকেদর �দওয়া
হয় �ে��াবসর�। তার �াকা �িমকরা �পেত না �পেতই
এক �িবশাল কম�কাে� �ভে� �দওয়া হয় প�রেনা কার�ানার
�শ�, �িমকেদর �কায়া��ার। ওই দাপ�ে� �পি�িতর সামেন
�িমকরা �ক �কাথায় হািরেয় ��েত থােক �ড়�ে�ার মেতা।
বােরাজন �িমক ���াবসেরর নােম দশ�বােরা হাজার �াকা
কের �িতপ�রণ িনেত অ�ীকার কের। �শষেমশ দঁািড়েয়
থােকন একজন, শ���সাদ িস�।
সে�র �িবেত সা�� িসি�র সামেন িবে�াে� ব�ব�
রাখে�ন শ�ু িস�� �� ি�েস�র ����� �িব সায়ক ন���

� থ ম পা তা র প র

তালাক পাওয়া িফেরাজা
�দেখ �েন মেন হল বয়স ��-�� বছর হেব। �বশ
��র ফস�া �চহারায় অভাব-��েখর ছাপ পেড়েছ। যার
সােথ িবেয় হেয়িছল তার খািল বারবার িবেয় করা আর
তালাক �দওয়ার �ভাব। �মা-�ের �ছেল� মােন �ছেলর
এই �ভােব তার মােয়রও সায় রেয়েছ। �ই �মেয় হওয়ার
পর িফেরাজােক তালাক িদেয় �স আবার িবেয় কেরেছ।
তেব �সই �ব�েক একবার তািড়েয় �দয় আবার ক�িদন
পের �ের �ডেক �নয়। এমনই চলেছ। �ছােটা �মেয়টা
এতিদন বাবার কােছই িছল, �াস ফাইভ পয�� পেড়েছ।
িফেরাজা বেড়া �মেয়েক িবেয় িদেয়িছেলন, �সও �ামীর
বািড়র অত�াচার সইেত পােরিন। তেব মােয়র মেতা আর
িফের আেসিন। সাতমাস হল গলায় দিড় িদেয় আ��াতী
হেয়েছ। যতিদন িফেরাজার আ�া �বঁেচ িছেলন একরকম
চেলেছ। এিদেক বেড়া �মেয়টা মারা �যেত �ছােটাটােকও
তািড়েয় িদেয়েছ, ও এেস উেঠেছ মােয়র কােছ। এখন

তার পড়ােশানা ব�। কেয়কটা ছাগল চিরেয় মা-�মেয়র
িদন �জরান হয় আধেপটা �খেয়। আমরা জানেত চাই,
--- আর �কান কাজ করেত পােরন না?
--- না, আমােদর মুসিলম �মেয়েদর �তা চােষর �কান
কাজ করা চেল না। আর কী করব?
--- দিজ�র কাজ বা �সলাইেয়র কাজ?
--- না, আমােদর মেধ� �সটা �নই।
--- �কউ �কউ নািক িহমাচল খাটেত যায়?
�েন কী ব�ে�র হািস।
--- এই �গরােমর �কউ এখনও যায়িন বেট, তেব
আশপােশর �গরােমর অেনেক �গেছ �েনিছ। ওখােন নািক
কারখানায় কাজ �জােট। আিমও অভােবর �ালায় কখনও
কখনও �ভেবিছ চেল যাব। িক� এ �গরােমর �লাক, যারা
আমায় �কান সাহায� করেত পাের না তারাই আবার �টান
�কেট বেল, �চল �র, সবাই এবার িহমাচেলই যাই�। কী
কের যাই বেলা?

সমেবত মিহলারা জানােলন এখানকার �কান তালাক-
পাওয়া �মেয় কলকাতার িমিছেল যায়িন, তেব ধরমপুেরর
আশপােশ আরও �েয়কটা পাড়ায় এসইউিস পািট�র �জার
আেছ, �সখান �থেক �মেয়রা িগেয়িছল �কউ �কউ।

িতন ধরেণর তালাক আেছ ইসলািম আইেন
�ম��া�া ���� �া�র, ���� সা� ���ক ম�স��ম ম�া�র�
�র���ার ��� কা��, � �া��া�র, ��র�র�া�া •
আমােদর তালােকর খাতা আেছ িতনখানা। িব, িস, িড।
িব মােন �ামী তালাক �দয় �ী-র অিন�ার ওপের। �সটা
�রিজি� হয় িব খাতায়। �যটা �ামী, �ী িমিলতভােব, এ
ভাত খােব না, ওভাত �দেব না, এর পছ� নয়, ওর-ও
পছ� নয় --- এরকম ভােব তালাক�েলা �রিজি� হয় িস
খাতায়। �য িবেয়েত শত� থােক, পু�ষ িলেখ �দয়, আমার
�ীেক আিম ভ�ভােব খাওয়া-পরা �দব, যিদ খাওয়া-পরা
িদেত অবেহলা কির, বা যিদ আমার �ীর সিহত আমার
মেনামািল� �েট, তাহেল �ী ইে� করেল তার িনেজর
�িত িনেজ তালাক �হ� করেত পারেব --- এইটা যিদ
িবেয়র সময় িলিখত থােক, �সই �মাতােবক �ী যিদ �ামীর
�দওয়া এই স�িতর ওপর দঁািড়েয় তালাক �হ� কের,
�সইটা আমরা �রিজি� কির �রিজ�ার িড-�ত। �রিজ�ার
িড-�ত তালাক খুব কম হয়, িব-�ত তালাক খুব কম হয়,
িস অথ�া� �যটা উভেয়র স�িত আেছ, �সটােত �বিশ হয়।
�স�ত ম�ােরজ �রিজ�াের এ মােন হল িবেয় �রিজি�।
ধ�ন, িব বা িড �ত তালাক হয় বছের িতনেট িক চারেট,
িস-�ত হয় ২০-২� টা। আর এ-�ত অথ�া� িবেয়-�ত বছের
হাজার পার হেয় যায়।

�স� � কম বয়েস িবেয়
গত রােত আমােক একজন �ফান কের এক �মেয়র
�রিজি�র ব�াপাের কথা বলেছ, িক� �মেয়টার বয়স
�ষােলা। আিম বললাম, িদেত পাির িবেয়, িক� তার আইিন
অিভভাবেকর উপি�িত লাগেব। আইিন অিভভাবক মােন
হল, িপতা। িপতার অবত�মােন তার দা�। দা�র অবত�মােন
তার কাকা বা চাচা। ইসলািম আইন অ�যায়ী এরাই হে�
আইিন অিভভাবক। যিদ চাচা-ও না থােক, তেব মা হেব
অিভভাবক।
�স� � ��ারেপােষর আইন
আমােদর �কারা� শিরেফর আয়ােত আেছ, তালাক�া�া
রম�ী তার িতনেট �তুচ� �শষ হওয়া পয�� অেপ�া
করেব। এব� �সই সমেয় �ামীর গ�েহ �থেকই �স তার
ই�া� বা অবসর পালন করেব। আমরা এমিন বা�লায়
বিল িতনমাস দশিদন �ামীর �ের থাকেত। এব� �সই সমেয়
�খারেপােষর দায় �ামীর। এর যুি� হল, িববাহ িবি��া
�মেয়িটর গভ� স�ার হেয়েছ িক না তা িনি�ত হওয়া।
এব� গভ� স�ার হেল স�ান হওয়া পয�� �স �ামীর �েরই
থাকেব, তার ভর�েপাষে�র দায় থাকেব �ামীর।

�র�র ���র �া�া�

সাপ�েড় কাল� মাল কা�প�ত�ল নাচ �দ�ােলন

.

��� � ��� �া�ক��� �স�াম, স��া���র, �
�া��া�র •
নদীয়া �জলার িবরহীর আেয়শপুর �াম �থেক সাপ
�দখােত এেসিছেলন কালু মাল। �০ িডেস�র �থেক
� জা�য়াির িফবছেরর মেতা বেসিছল িব�ান �মলা।
�সখােন সাপেক ি�ের মা�েষর আত� ও স��ার
কািটেয় তুলেত সােপর �দশ�নী কেরিছল �ভারেতর
�বিদয়া �ফডােরশন�। আমােদর গ� অব� সাপুেড়
কালু মালেক িনেয়। মা� �চা�-পেনেরা বছর বয়স
�থেক �য়াত �ইরাম সাপুেড়র কােছ সাপ ধরার িবেদ�র
তািলম �পেয়িছেলন ষাট বছেরর ব�� কালু মাল। যমুনার
পাের একখ�ড উঁচু সরকাির জিমেত পঁিচশ �র মা�েষর
�বেদপাড়া। বাবা �কেরা মাল �গিলর �বগমপুের �ােম
�ােম �ুের মি�হাির ব�বসা করেতন। �ছেল কালু হেয়
উঠল সাপুেড়। তেব তঁার আর এক �পশা কাঠপুতুেলর
নাচ �দখােনা। ��হােতর ছ�আ�ুেল �েটা পুতুল িনেয়
গান �গেয় �ই সতীেনর নাচ �দখান কালু মাল �
এখােন আিসয়া কানন কিরিল আসর
কা�কম� �রেখ ��ােখা �ােতর �ক�শল
আর মুেখর �বাল� �� সত�েনর নাচন
ক� তরকাির র�া�িল খ�াি� পা�শােকর ��াল
খ�া�া নােকর �ড়�ড়ািন পাড়ায় ��ে�াল
ক� তরকাির র�া�িল খ�াি� �ব�ন ��া�া ��া�া
নােকর মাে� নাক না� তার কপাল �ুেড় ���া�া
��ুেলেত �ায় কানন ��া ��ুেলেত �ায়
পের আনারকিল শািড় আর
�খ�াপার মে�� তুেল ি�ল ��রাে�র �ুল
ি���ােন �� সত�েন কেরে� �বশ প�

�পে� �াত না� কানেনর িসেনমােত মন
�েসনি�েতর �িব ��েখ �াম� �ুেল �ায়
খ�াি�ে�র শখ �েয়ে� ��েত চায় �াকা
পয়সা ি�েয় �ামা িকেনে� িপ��িল তার ��াকা
এ� কিলেত �� সত�েনর বলব কত ক�া
মনেমাি�ন� ি�প পেরে� ��র �ািড়র চাকা ���

এইভােব গান চলেত থােক। কালু মাল িনেজ মেন
কেরন িতিন মুসলমান। তেব মােলেদর মেধ� িহ�ও
আেছ। �বেদরা অব� ন�ই ভাগই মুসলমান। িতিন
যখন �ছেলেবলায় �বগমপুের থাকেতন, �ের সত�পীেরর
থান িছল। আবার বরকান সােহেবর মাজাের িহ�
গয়লারা স��াবািত িদত। এখন �ছেল ই�ুেল পেড়
�লখাপড়া িশেখেছ। তাই ধেম�র পিরচয় িনেয় নতুন
সম�া হে�।

�মাকড়সা সমােজ �ী�জািতর ���রব�
িবষেয় জানাও সািহত� সৃি�েত দরকারী

এমনই মত িছল রবী�নােথরক�কা�ার র�ী�স��
�া��� ���� ম�া�া���
�ম�া� �� �া��া�র �� ��ম�া �����ী � �া�����
���া�া��া� ���া��া কর��� স�া�ক র�ী��া��ক
����� ��া��র �����র সারস���� ��া�� রা�া ���
��া�া �মা� ����মক� •
রবী�নাথ ত�েবািধনী বা ব�দশ�ন-এর মেতা বেড়া
কাগেজর �থেকও �ছােটা, নতুন ও অ�চল পি�কার
স�াদনা করেত �বিশ ভােলাবাসেতন। �সাধনা�
�বালক� ও �ভা�ার� িছল ওই অ�চল পি�কার
তািলকায়। �সাধনা� পি�কা �কািশত হয় ����
সােল, �থম িতনবছর �ধী�নাথ ঠা�েরর স�াদনায়,
পের রবী�নােথর স�াদনায়। যিদও ম�লত এই
পি�কার স�াদনার আসল দািয়� �থম �থেকই
রবী�নােথর িছল। িতিন এই পি�কা �কােশর িবষেয়
�ীশচ�েক িচিঠেত জািনেয়িছেলন, একটা পি�কা
দরকার �কিঠন কথা পির�ার কের বলার জ��।
এটা তাই �থম �থেকই িছল তঁার িনেজর পি�কা।
সাধনায় িতিন �খাকাবাবুর �ত�াবত�ন, কাবুিলওয়ালা,
ছুিট, সমাি�, �ুিধত পাষা� সহ অেনক িবখ�াত গ�
িলেখিছেলন। তাছাড়াও সমকালীন প�পি�কা, িব�ান,
সািহত�-সমােলাচনা ইত�ািদ িবষেয় িতিন অজ� �লখা
এই পি�কােতই িলেখিছেলন। এখােন রবী�নােথর
�লখা �বে�র িবষয় �বিচ��ও আ�য�রকেমর ---
�যমন ��ী-মজুর�, �আেমিরকােনর র� িপপাসা�,
�ক�াথিলক �সা�ািলজম�, �েসা�ািলজম�, �প�ভ�ত�,
�িবদ�াসাগর� ইত�ািদ।

�ভা�ার� পি�কা �থম �কািশত হয় ��০� সােল।
�থম �থেক টানা ২�িট স�খ�ার স�াদক িছেলন
রবী�নাথ। এই পি�কা �বর করার উে�� িছল
গঠনম�লক �েদিশ কাজ। ল�ীর ভা�ার নামক �েদিশ
িজিনেসর এক �দাকােনর িঠকানাই িছল এই ভা�ার
পি�কার িঠকানা। এ �সে� রবী�নােথর ব�ব�,
�ব�ােধর বঁািশ �িনয়া হির� �য কারে� ধরা �দয় আমারও
�সই কার��। আসেল রবী�নাথ এখােন �মাহবশত
পি�কা �কােশর কথা বলেত �চেয়িছেলন এব� ভা�ার
�কােশর ম�ল উে�� িছল �দেশর �লােকর ভাবনািচ�ার
সােথ পিরিচত হওয়া। এই পি�কায় �বা�লার মািট
বা�লার জল� ইত�ািদ ব� �েদিশ গান ও �েদিশ
স�িক�ত িবিভ� �ব� িতিন িলেখিছেলন।

এছাড়াও িশ� িকেশারেদর উপযু� পি�কা �বালক�
���� সােল �কািশত হয়। এই পি�কার স�াদনায়
�ানদানি�নীর নাম ছাপা হেলও �পছেন িছেলন
রবী�নাথ। ��াকািম করা �ছােটােদর সািহত� নয়�,
এই মেতর পে� দঁািড়েয় �ছােটােদর �ছােটা না �ভেবই

রবী�নাথ বালক পি�কায়
লাইে�ির িনেয় গ�ীর

�লখাও িলেখেছন। এমনকী �ছােটােদর সমাজ সেচতন
করার উে�ে�ও এখােন নানা �লখা ছাপােনা হ�ত।
�যমন �িভ�ে�র সময় এক নামহীন বািলকার রচনা
ছাপা হেয়িছল, যােত �লখা হেয়েছ --- �েতামরা �রাজ
কতশত রকেমর খাবার খাও, কত িবড়াল ��রেক
দাও, কত �ফিলয়া দাও, তাহার িহেসব নাও না, যিদ
তার িসিকভাগও তাহােদর কােছ দাও তাহেল তাহারা
ভােব আমরা কত না পাইলাম�। আবার এই পি�কার
�খবরাখবর� িবভােগ ভা� ����-�ত ছাপা হেয়িছল,
�দশহরা ও মহরম এবার একই সমেয় পিড়য়ািছল।
তাই বােরাদা, লােহার ��� ইত�ািদ শহের দা�া। ���
কেব িহ�-মুসলমােন ভােলা ভাব হইেব �ক বিলেত
পাের? যতিদন তা না হেব ততিদন ভারতবেষ�র
উ�িত অস�ব।� বালক পি�কার �থম �থেকই রবী�নাথ
�বিশরভাগ �লখা িলখেতন। �যমন বালক-এর �থম
স�খ�ায় �তেরািটর মেধ� পঁাচিট রবী�নােথর, ��
�িদেনর আেলা িনেব এল, স�িয� �ডােব �ডােব� কিবতািট
িদেয়।

স�াদকীয় �যাগ�তার ��ে� ম�ল �যাগ�তা হল িনভু�ল
বানান ও ভাষায় একটা পি�কা বার করেত পারা এব�
তা িনয়িমতভােব, ভােলা কাগজ, ভােলা মু��, অথ�া�
পািরপাট� সহ। তাছাড়া নানাধরেনর িবষয় যথােযাগ�
�লাকেক িদেয় �লখােনা। এইসব িবচাের রবী�নােথর
স�াদকীয় �যাগ�তা �য ��াতীত তা ওই পি�কা�েলা
�দখেলই �বা�া যায়। তেব তঁার িনজ� �লখা �বিশ �বিশ
থাকত �কন --- এটা িনেয় �� �তালা যায়। এটা িক
িঠক স�াদকীয় নীিত?

স�াদকীয় আদশ�ও িতিন সিঠকভােব পালন
কেরিছেলন, �সাধনা� ও �ভা�ার� পি�কায়। তেব
একিট পি�কায় একিট মতই নয়, নানা মত থাকেব
--- এটা �সাধনা�য় যতটা িছল �ভা�ার�-এ ততটা
িছল না। কার� �ভা�ার� িছল �েদিশ ভাবনার কাগজ।
সািহেত�র পাশাপািশ মনন চচ�ার �য একটা সািব�কতা
থাকা দরকার �সটা িতিন মানেতন। তাই �মাকড়সা
সমােজ �ী জািতর �গ�রব�-এর মেতা িব�ান ও
সমাজ িবষয়ক নানা �লখা সািহত�চচ�ার পাশাপািশ
এইসব প�পি�কায় �ান �পেয়িছল। রবী�নােথর মেত,
সািহত�স�ি�র জ� প�িথবীর সািব�ক সত�তা স�েক�
�ান থাকা দরকার। জা�ত সমাজভাবনা ও জীবেনর
�বাহমানতা ও সমকালীনতা থাকার আদশ� তঁার
স�াদকীয় িছল। একইভােব বলা যায়, �রামাি�টক
কিবর আদশ� স�াদক রবী�নােথর আদশ� িছল না।

বেড়া ভােলা, অিতশয় ভােলা এই পৃিথবীেত বঁাচা
ঠা�রনগের কিব িবনয় মজুমদার �র�
�কান �ােম আিম বেস আি��
�ে�র �বাব ��খা ি�ল �� িশম�লপুর�
কিবর বািড়েত তঁার ছিবেত মালা ফুল িদেয় তঁােক
�র� করেলন িকছু মা�ষ, �� িডেস�র সারািদন
ধের গাছতলায় অ��ান হল, পােশর িশ�েদর �ুেল
কিচকাচারাও অ�শ িনল। তােদর িমসেদর িনেদ�িশত
রাইমেসর অ��ােনর বঁাধন হারােলা িশ�েদর
�ত���ত�তায়। িবনেয়র কিবতার স�ীত�প �েন
মেন এল তঁার কিবতা --- ��ু �ান �ােলাবােসা
���� ��পাি�ত� ��� ব�� আর �কানও �ান �ায় না

��� এরপর সকেল িমেল অ�ানী �রােদ গাছতলায়
িখচুিড় খাওয়া িশ�েদর সােথ --- আিমও িখচুিড় খাব
��েবন �তা ি�ি�মিন�� িন�য় িন�য় ��ব �� বলেলন
ি�ি�মিন� ই�েরিজেত ব��তায় এক ইি�িনয়ার িবনয়
মজুমদােরর কথা �েন িশ�রা িক আন� �পল? ---
�পল না �নেত তার ক�া� �� ক�া �েন মেন আন�
�য়�� তা� সত� --- অথবা --- িলখেত িলখেত
বুে�ি� কিবতা িলখেল ��খ ��ালা স�ব�� িক� ��খ
�ুেল ��েল আর কিবতা �লখা �ায় না�
��� �া�র��র ���ক ���ম
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��না ��ানার �কান বাইের
জাতেকর �খ�ােজ �ীেন, একাদশ পব�

•
রােত যখন বািড় ��রার পথ িনলাম তখন আর হ�া�েত পারিছলাম
না। ঘুেম ��াখ আসিছল �ভে�। বােস ঘুিমেয়ই পড়লাম। ম�াকাও
�ীেনর অ�শ হেলও ওখােন �মাবাইেল ই��ার�াশনাল �রািম� হেয়
যায়। তার �ােমলায় ��ােনর সব �াকা �শ�। ��ান করাও যাে�
না, আসেছও না। বু�েত পারিছলাম, বািড়র �লাকজন ি��ায় হয়ত
পাগল। হেয়িছল-ও তাই। ডরিম�িরেত ি�ের সারা িদেনর �াি�র
পর �শা�নীয় অব�া। রাইস�কাের ভাত ডাল একসােথ �ুি�েয় �খেয়
এক পির�া� অথ� ত�ি�র ঘুেম ভািসেয় িদলাম িনেজেক।
�� প�া� তািরখ �থেক পরী�া ��। ১� জা�য়াির আমার �ীেন
�া�� �সেম�াের সবে�েয় ভােলা ব�ু থাইল�াে�ডর �হা�িয় �দেশ
ি�ের �গল। �হা�িয়-র কথা না বলেল এই �মেণর িকছু�া অস��ণ�
�থেক যােব। সদাহা�ময়, ���ু��াণ, সদাশয়, �দার মেনর �ছেল
ব�ণ, যার �ীনা নাম �হা�িয়। সবসময় একা একা ঘুের �বড়াত।
আমার �থেক অেনক�া বেড়া িক� �দখেল ��াল বছেরর �ছেল মেন
হত। ধেম� িছল �ব�� --- অত�� িন�াবান। িকছু ব�ি�গত পছে�র
এব� সেব�াপির জীবন দশ�েনর িমল থাকায় আমােদর ব�ু� িছল
অ�ু�। �হা�িয়-র �ব�� দশ�ন এব� �ব�ি�ক ��ক��তা �ীন �দেশর
�থম িদেকর জীবনেক অেনক�া �গম কেরিছল। বিহরাগত িহেসেব
�ীনেদেশ আমােদর অিভ�তা একরকম িছল। আিম �ীনা একদম
পড়েত পারতাম না। তাই ইিতমেধ� অেনক �ঘ��নাও ঘি�েয়িছলাম।
শীেতর ��র িদেক ময়�ারাইজার �ভেব িল�ইড �সাপ মুেখ এব�
গােয় �মেখ মুখ পুিড়েয় ��েলিছলাম। �স এক িবরল হা�কর এব�
�বদনাময় অিভ�তা। �সই সময়কার �ািন এব� শারীিরক ক� িবেদিশ
ব�ুরা বুে�িছল। আমার �ীনা ব�ুরা এব� �ুেলর �থেক একজন
িশ�ক আমােক িনেয় শহেরর সবে�েয় বেড়া হাসপাতােলর ডা�ােরর
কােছ িনেয় �গল। সম� ও�ুেধর খর�ও �ুলই বহন কেরিছল। এই
সমেয়র মানিসক য�ণা�া �হা�িয় বা অ� ব�ুেদর সে� ভাগ কের
�নওয়ায় অেনক ভােলা �বাধ কেরিছলাম। বয়েস বেড়া হবার কারেণই
হয়ত �হা�িয়-র ��হিমি�ত ব�ু� আমার এব� অ�া� সকেলরই মন
�কেড় িনেয়িছল।

�� ১� জা�য়াির �শ� পরী�া না িদেয়ই �হা�িয়-র মেতা �ােস
�থম হওয়া �ছেলি�র �েল যাওয়া এক�ু িবি�ত কেরিছল আমােদর।
আলাদাভােব িজে�স করায় আমােক �হেস বেলিছল, �আর না,
আিম যেথ� �দেখ ��েলিছ �ীনেদশ। আিম ঘের ি�ের যাই। সামেনর
�সেম�াের �পইিজ�-এ ���া করব আবার।� আিম অস�ব মনমরা
হেয় পড়ায় বেলিছল, �তুিম আরও �বিশ কের আিব�ার করার ���া
কেরা �ীনেক। ভােলা লাগােনার ���া কেরা --- না হেল, আসা�াই
�য ব�থা হেয় যােব।� ভাবিছলাম, �কন আমােদর �ীন ভােলা লাগেছ
না� আজ হয়ত তার ��র পাই। আমরা হয়ত এমন এক �ীেনর
কথা �ভেবিছলাম, যা আি�কভােব ��ক��। �ীেনর �সই দীি�ময়
আ�ােক আমরা খু�েজ পাইিন। ক��ীে�র �ঘরাে�াপ, �া�ুেয��র
আ�াদেন �াকা �য়া�ে�� শহের আমরা �ীেনর আি�ক শ��তা,
এক ভয়াবহ ব�বাদী জীবেনর িনল��তা �দেখিছলাম। �সই কারেণই
পাল� িরভােরর �পােশর ��� আেলাকময় িমনার বা হাই�ু ��ায়ার
�যা এখন এিশয়ান �গমেসর �বােদ প�িথবী িবখ�াত� �কানও িকছুই
আমােদর অবাক কেরিন, ছু�েয় যায়িন �কাথাও। িব�াদপ�ণ� �পুের
�হা�িয়-�ক িবদায় জািনেয় মেন হেয়িছল, ও �যমন এখন থাইল�াে�ডর
ঘের ি�ের যাে�, আিমও �তমন যাব, আরও সাতমাস বািক।
�� আিম �ীনেদেশর জড়বাদ ও আ�াহীনতা িনেয় �কানও
আ�িব�াসী ম�ব� করেত �াই না। কারণ আিম মেন কির, একি�
�দেশর আ�া খুেজ পাওয়া অত সহজ নয়। �য জািতেক আমার
অ��সারশ��, �নহাতই জড়বাদী, �েযাগস�ানী বেল মেন হেয়েছ
আমার �য়া�ে��-�ত বেস, তােদরেকই সেব�া�ক�� আি�ক ও �ব�ি�ক
ভােব অত�� ��ক�� ও অিভনব মেন হেয়েছ যখন �ীনেদেশর
অ�া� জায়গা ঘুের �বিড়েয়িছ। �সই খােনই আিব�ার কেরিছ এই
��া�ীন সভ�তার আ�ােক, তার মানবতাবাদী দশ�নেক। সাথ�ক হেয়
�ে�েছ আমার �দশ�মণ। আমার থাই ব�ু �হা�িয় যার �খ�াজ না
�পেয় ব�িথত হেয় ি�ের িগেয়িছল, তার �খ�াজ আিম �পেয়িছলাম,
একলা পেথ �বিরেয়, যখন আিম একলা �গিছলাম �পইিজ�, �নিম�,
�ইিলন, িশ�আন ��ীেনর �া�ীন রাজধানী�, তুন�য়া�, এব� �ে�া�
বা হেপই-�ত।

সাগরেমলার মেধ� রেয়েছ �কা� এক হ�েমলা

.

•
�প�� স��াি�েত �িতবােরর মেতা এবারও সাগর�ীেপ কিপলমুিনর
আ�ম িঘের বেসিছল গ�াসাগর �মলা। ���৯ সােলর জনগণনা অ�যায়ী
এক ল� প��ািশ হাজার ছ�শ �তেরা জনস�খ�ার �ীেপ এবছর ঘুের
�গেলন �ায় �-� ল� তীথ�যা�ী। �প�রািণক কািহনী অ�যায়ী কিপল
অ�তম একজন ��� �ি� ও সা�খ�দশ�ন �েণতা। রামায়ণ, মহাভারত,
�দবপােলর তা�শাসেনও কিপলমুিন ও গ�াসাগেরর তীথ� মাহা�� বিণ�ত
আেছ। তাই এ �মলার বয়স বলা কি�ন। শীত এেলই ভারেতর
িবিভ� �াে�র িগির�হা, জ�ল, আ�ম �থেক সাধুরা �বিরেয় পেড়ন
সাগর�ীেপর পেথ। তার ব�িত�ম হয়িন এবারও।

রাজ� সরকােরর বােজ� িছল ি�শ �কাি�। জেল-�েল-আকােশ
�মাতােয়ন করা হেয়েছ পুিলশ ও িনরাপ�ার�ী। িতিরশি� �াওয়াের
িসিসি�িভ, মুিড়গ�ায় ��িজ�-এর িবেশ� বে�াব�। সে� প�া�শ�রও
�বিশ ���ােসবী স�গ�ন, ��ুর আেলা আর তেতািধক �জারােলা
শ���ারয�। গতবােরর �ায় এবারও তীথ�কর মাথািপছু প�া��াকা।
কর মু�ব করা িনেয় যথারীিত িবেরাধী দল ও শাসকদেলর কািজয়া।
�মলা কত��পে�র করা সা�বািদক সে�লেন জানা �গল, ��বার সে�
পয�� পুিলশ ���তার কেরেছ একশ� �িনশজন পেক�মার, ��ার কের
ি�িরেয় িদেত �পেরেছ সেতেরাি� ব�াগ, দশ হাজার �াকা, আর ছ�ি�
�মাবাইল। গতবােরর মেতা পদিপ� হেয় �ক� মারা যানিন ��বার
রাত অবিধ। তেব ��াভািবক ম�তু�� হেয়েছ প�া�জেনর। �মলা �া�েন
ি�িক�সা করা হেয়েছ এগােরা হাজার �লােকর। ও, হ��া, এর মেধ�
��ার পব� �ািলেয় �পািলও-�িতে�ধক খাওয়ােনা হেয়েছ সাত হাজার
ছ�শ একা�র জন িশ�েক।

এইসব স�খ�াবািজ িদেয় সাগরেমলােক খুব সহেজই �দেঘ�� �ে� ভের
�মেপ িদেলন এব� আরও �দেবন �শাসন আর িকছু িমিডয়া। িক� এই
লাজ� না�ার�েলার আড়ােল �থেক যায় আরও িকছু অ�কা� �পার
না�ার। কী �স�েলা� তাহেল �� করা যাক, আমােদর যা�াপেথর
�গাড়া �থেক।

িশয়ালদা �রল ��শেনর সা�থ �সকশেন মারকা�াির িভড় �থেক
এক�ু সের রা�ার িডভাইডাের বেস আিম আর �ভমদা। কেয়ক হাত
দ�ের একজন অিতব�� ঘরছাড়া, �বাধহীন মা��, মােন �পাগল�। তার
সামেন িদেয় মােয়র হাত ধের �যেত �যেত আর একি� �বাধহীন িশ�,
পাগেলর ভ�ািনি� ব�াগি� অবলীলায় ক�ােধ তুেল �নয়। যথারীিত মােয়র
ব�িন। হ�া� আমােদর িদেক �কমন এক�া ��বাধহয় ঘ�ণার� দ�ি� ছু�েড়
�দয় এক ��রী। �খয়াল হল, হােত �খালা আেছ একি� ম�াগািজেনর
পাতায় ��েমলায় নাগা স��াসীেদর ছিব। পাতা�া ব� করেতই সামেন
িদেয় �হ�ে� �গল �গ�য়াধারী একদল স��াসী। শীেতর হলুদ আেলা মাখা
কলকাতার রাজপেথ এই হলুদ �গ�য়া িমিছল�া �যন হাততািল িদেয়
বলল, �েলা �বিরেয় পিড়।

এগােরা�া ছা�া��র নামখানা �লাকাল। �বিশ যােদর শি� তারা
অ�েক িকল ঘুি� ধা�া িদেয় �েড় বসল। �য�ু� বািক থাকল
জায়গা, অি�েরই ভের �গল। এব� অেনেকই ��েন ��েতই পারল
না। এইরকম �রলজািন�র ছিব �দেখিছলাম �দশভােগর সময় ��া�
সম�া িনেয়। ��েন কলহ, ক�ালরব�ালর, মারামাির, সমাধােন পুিলশ।
িবিভ� রােজ�র ভা�ায় মুখিরত �রলকামরা। অিধকা�শ যা�ীই আসেছ
িবহার, �াড়খ�, ��র�েদশ, মধ��েদশ, িহমা�ল�েদশ, আর িদি�
�থেক। পাক� সাক�ােসর বসিত �ঘ�ে� এেগােত এেগােত বদলােত লাগল
ভ��ক�িত, ��শেনর ��হারা। তারপর �পােশর �া�হীন িদগ�েছ�ায়া
মা�, দ�ের দ�ের �ছাে�া �ছাে�া �াম, তাল, �খজুর, �সানা�ুিরর জ�ল।

নামখানা ��শেন নামেতই �� হল তীথ�যা�ীেদর �িত ���ােসবী
কম�ীেদর সহেযািগতা। মাইেক মু�মু�� �ঘা�ণা, � ন� �া��েম� যােবন
না, �িলভাড়া �িড় �াকা ও সকলেক অিভন�ন।

কাক�ীপ হারবার পেয়ে�� �প��েছই ধা�া �ডক �গ��-এ। তখনও
জািন না �ভেসেল ও�ার আেগ ��পা অ�র এরকম ছ�সাতি� �বড়া
িডে�ােত �কে� যােব ��ঘ��া �ততাি�শ িমিন�। িভড় িনয়�ণ করেত এই
�বড়ার দাওয়াই, এিদেক আ�েক থাকা িভেড় গরম বাড়েছ। �পা�প মাথা
ঘুের পেড় যাে� এেকর পর এক বয়� তীথ�যা�ী। বাড়েছ ব�ভাি�ক

িখি� �খ�ড়। হ�া� নদীর নাব�তা কেম যাওয়ায় �ভেসল ব� করার
�ঘা�ণা হেতই �লা�া-ক�ল ��ালা মাথায় �েদ ছু��। রা�ায় ছিড়েয়
পড়েছ �ছ�ড়া �ি�, �ুিপ-মা�লার, আর প�ণ�াজ�েনর ��শ।

�ভেসেল �� হল গান। সবই ধম�ীয়। আর বাে�র ি�মি�েম
আেলায় ছায়া ছায়া �ন�যােনর �খােলর মেধ� �লেস ��েত লাগল
অজ� ক�ােমরার ��াশ। �য়াশায় �াকা �রা�েরর িকনারায় সাির সাির
�াডলাই�। গলা কাে�র মেতা মুিড়গ�ার �ক�েক অ�কাের তািকেয়
ভাবলাম, আিম িক নব�মার� এ�ু� িবলািসতা করেত �বশ লােগ।

�মলার সাতিদন বােদ মুিড়গ�ার এই রা�া�ু� �পেরােত ভাড়া লােগ
সােড় ছ��াকা। �মলার সাতিদন ভাড়া �ি�শ �াকা। সে� তীথ�কর
প�া��াকা। ওপাের �� হল আবার পােয় পােয় ডক �গে�র বাধা।
অবেশে� সেতেরা �াকা �বিশ িদেয় �লাকাল বােস �মলা�া�ন। বাস
�থেক নামা পয�� �দেয়র স�ী িছল �াস��তা। এবার �� হল গ�াজা
আর খড় �পাড়ােনার �ধ�ায়া।

��স ক�াে� �প��ছেনার আেগ পেথর ধাের সাির সাির �হাগলাপাতার
ছা�িন। প�া� �ু� বাই ���ু� জায়গার দাম রাত �িত গেড় �শ� �াকা
�েন অ�রকম থাকার আশা ছাড়েতই হল। �মলার দ���প �পলি�র
আেগই ��শতািধক মাইেক ওিড়য়া, িহ�ী, স�াওতািল, বা�লা ইত�ািদ
ভা�ায় িনেখ�াজ �ঘা�ণা �েনই অ�মান করেত পারলাম, �মলার মেধ�
রেয়েছ �কা� এক হ�েমলা। �ভমদােক সতক� কের িদই, সাবধান�

�হাগলা, খড় আর ব�ােশর �তির সাির সাির �ালাঘর। ভারতবে��র
িবিভ� �াে�র স�বাদপ� আর িন�জ ��ােনেলর জ� বরা� এক একি�
�ালা। থাকার বে�াব� কের �বিরেয় পড়লাম কিপলমুিনর আ�েমর
�ে�ে�। আেলায় আেলায় �সেজ �ে�েছ মি�র। সামেনর �খালা
�া�েনর ��িদেক ���ু মাি�র দাওয়া আর স�ল� �ছাে�া �ছাে�া খুপিড়
ঘর। আর �িত�া দাওয়ায় বেস আেছন সব�াে� ছাইমাখা জ�া দািড়র
জ�লময় স��ণ� �ল� িকছু মা�� -- �নাগা স��াসী�। সব িমিলেয়
তােদর স�খ�া ��শ-র নীে� নয়।

কলম-ক�ােমরা আর আমােদর �দখেতই নাগাবাবারা ডাকাডািক
করেত লাগল। মাথায় ময়�র পু� আর কপােল ছাইেয়র ���া�া �কে�ই
দােনর অ�েরাধ। �ে�খ�, এরা �ক� হাত �পেত িভে� �নয় না, দানপা�
�দিখেয় �দয়। সকেলরই নামমা� �� আেছ। তেব অিধকা�েশরই
�কানও ম� �নই। প� িরপুেক জয় করাই এেদর পথ। �ায় সব
খুপিড়েতই ি�নােথর ছিব। এর কারণ অ�স�ান করেত িহমা�ল �েদেশর
স��াসী সে�া�িগির বলেলন এক �প�রািণক আখ�ান � কিপলমুিনর
�বান ও অি� �ি�র সহধিম�নী অ�স�য়া একবার �ু� হেয় ি�নাথ
অথ�া� ��া-িব�ু-মেহ�রেক ছ�মােসর িশ� বািনেয় িদেয়িছেলন। পের
পা��তী, ল�ী, ��ািণ এেস কা�াকাি� করেল ত�ােদর ��প ি�িরেয়
�দওয়া হয়। এরকম �ুকেরা �ুকেরা অেনক কািহনী বলেলন গ�াজােখার
সাধুরা। হােত হােত ঘুরেছ কলেক, হাত বদেল আমার হােত আসেতই
���ান। তােতই কাজ। বািক�া রাত বিম, আর অস� অি�রতা।
�ভাররােত যখন �ঘার ভা�ল, �দিখ িভখািরেদর লাইেন সাগরপােড়র
বািলেত �েয় আিছ ক�ল মুিড় িদেয়।

� খ ব �র � িন য়া

�সামািলয়ান জলদ��র জবান
•

সা�িতক �কাি�ত �ার ি�েজল নামক
একিট জাম�ান কাগেজ �স সং�া� িকছ� খবর
�কাি�ত হয় ১১ জা�য়াির। স�িত হামব�েগ�
জাম�ান কে�টনার �ভেসল িছনতাইেয়র �টনায়
অিভয�� ১০ জন �সামালী জলদ��র মেধ� ২
জেনর বয়ান �কােট� গ�হীত হয়।তােদর এই
বয়ান �সামািলয়ার বত�মান িব���ল অব�ার
একিট ি�� ত�েল ধরেছ।

অিভয�� �হােসন কারাব ম�� �ের �কাট�েক
ধ�বাদ জািনেয় তার বয়ান বলেত ��
কের, �আমার ছয় বছর বয়েস আমার মা-
বাবা �জেনই �সামািলয়ার গ�হয�ে� ��েন�
িবে�ারে� মারা যায়। �গাটা �ছেলেবলাটাই
এক অস�ব আতে�র মেধ� কােট। বত�মােন
আিম এক �ছেলর বাবা। এক �ূ�া�
অিন�য়তার মেধ� আমরা রেয়িছ। আিম
একজেনর কােছ ১,১০০ মািক�ন �লার ধার
কেরিছলাম �ভারতীয় ম��ায় �ায় ��,০০০
টাকা�। �ফর� িদেত না পারায় �স আমার
�ছেলেক িনেয় �েল �গেছ। আমার পিরক�না
িছল জলদ��ব�ি� কের এই টাকা �পাজ�ন
করার। কার� জাহাজ িছনতাই করেল ���র
টাকা ইনকাম হয়।'

�স আরও জানায় ���ােরর পর ��েক
�স এক ��� �ি��ার মেধ� িদন কাটাে�।
িবে�ষত তার �ছেলর �কান খবর ���ার
হবার পর িবগত ৯ মােস পায়িন। আরও
জানায় �য �স তার �ছেলর অপহর�কারীর
নাম, �কাট� �াইেল িদেত পাের। যখন �জেলর
কত�ারা তার এই অব�া �খয়াল কের ��
কেরন, �স িক তার িনেজর জীবন �নবার
ক�া ভাবেছ� িক� তার ��র �জল কত�ারা
ব��েত পােরিন। �যিদন কারােবর বয়ান �কােট�
গ�হীত হয় �সিদন �স জানায় তােক তার �দে�
�ফান করার �েযাগ �দওয়া �হাক যােত �স
তার �ছেলর �খঁাজ িনেত পাের। এই বেল �স
কঁাদেত �ােক, বেল, �আিম খ�ব িবমষ� আর
কী হেব তা জািন না'।

আেরকজন ধ�ত আবিদ ই��েফর বয়ােন য��
িবধ� �সামািলয়ার এক ভয়ংকর ছিব �কা�
পায়। এটা �সই �দ� �যখােন �কান িনব�াি�ত
সরকার �নই। �কান প�িল� বা �কান আইন
ব�ব�া �নই, �কবলমা� িনদ�য় িমিলি�য়া �দ�
র�া করেছ। আবিদ িনেজ জাম�ান ভাষা
না জানায় তার আইনজীবীর মাধ�েম ক�া

�ালােত হে�। আবিদ িবিভ� সময় তার
বয়স ২০ বছর বেল দািব কেরেছ। িক�
�া�ারেদর পরী�ায় ধরা পে� তার বয়স
৩০-৪০ হেব। তার ক�ায়, �আমরা �যখােন
বাস কির �সখােন বয়সটা কত হল এটা �ক�
�খঁাজ কের না।'

আবিদর �ই �ী, পঁা� �মেয়। িতিন �দিনক
মজ�িরর িভি�েত মাছ ধরা �বােট কাজ করত।
�সামালী জলসীমায় বত�মােন মাছ �স রকম
একটা পাওয়া যায় না। �তরাং তার যা
আয় হত তােত সংসার �লত না। �স �বােট
কাজ করার সময় �খয়াল করত জলদ��েদর
�বাট জল আর রসদ সং�হ করেত �ােম
আসেছ। �স এও জানত �য একটা ভাল
দঁাও মারেত পারেল এক একজন ভােগ
�ায় ১,�০,০০০ ��েক ২,�০,০০০ টাকা
�ভারতীয় ম��ায়� �পেত পাের। ি�র করল,
এেতই �স য�� হেব। িক� �সামািলয়ার মেতা
�দে� এই জলদ��-ব�ি�েত �যাগদান করেত
হেলও দালাল ধরেত হয়। এবং এরকমই এক
দালােলর মাধ�েম �স এই ব�ি�েত আেস,
যােক তার আেয়র একটা অং� �দওয়ার
ক�া। �স �য �বােট িছল �সটায় আেগরবাের
আটক এক ভারতীয় িছল। তারা যখন জেল
�বাট নামায় তখন ওই ভারতীয় তােদর
ব��তম ি�িপং লাইন �দখাি�ল। কার�,
জলদ��েদর হােত ব�ীর আ�া িছল �য
তাহেল ওরা ওেক �ছে� �দেব। আর আবিদর
কাজ িছল �বাট ��েক জল পা� কের ত�েল
�ফলা। তােদর সব িকছ� ি�ক মেতাই �লিছল।
তারা অবে�েষ জাম�ান জাহাজ �তাইপােনর'
কােছ �প�ছায়, িক� ল�� করার ম�হূেত� �া�
�ন�বািহনীর �হিলক�ার �দেখ �ফলায় ��ষ
পয�� ধরা পে�।

ই�নাইেট� �ন�েনর �কাি�ত িরেপাট�
অ�সাের ২০০� সােল �� হওয়া গ�হয�ে�
আি�কার অ�তম দির� �দ� �সামািলয়ার
�িতর�া ব�ব�া স�ূ�� ন� হেয় িগেয়েছ।
আর এ �দে�র জলসীমায় ��েক িবেদি�
জাহাজ ইে�মেতা মাছ ধরেছ এবং িবষা�
রাসায়িনক বজ�� �ফেল �দে� জলস�েদর
�ভূত �িত করেছ�কেরেছ। �তরাং �ানীয়
ম��জীবীেদর কােছ ল�� করা ছা�া �বঁে�
�াকার অ� �কান রা�া �খালা �াকেছ না।

তারাই ধরাধােম আপাতত �সামািলয়ান
জলদ�� বেল �খ�াত।

ি�য়ালদা ���েন ট�াি� ধরার িকসসা
•

আমরা কেয়কজন ব�ু � জা�য়াির �বিড়েয়
ি�রিছলাম িশয়ালদা ��শন িদেয়। ��শন
�থেক �বিরেয় এক�া ��াি�র �খ�াজ
করিছলাম, সে� িছল ��ুর মালপ�। িক�
অবাক হলাম ��াি� �াইভারেদর ব�বহাের।
ওেদর �ক�ই িম�াের �যেত রািজ নয়।
আমরা যাব হাওড়া ময়দান, �সখােন িম�াের
�যেত আিশ �াকার �বিশ লােগ না। খুব
�বিশ হেল একশ� �াকা। িক� �াইভাররা
�াইিছল আড়াইশ� �থেক সােড় িতনশ�
�াকা। কেয়কিদন আেগই �কানও এক�া
কাগেজ পেড়িছলাম, কী কী করণীয় ---
�াইভারেদর িম�ার ছাড়া যাওয়া আইনত
অ�ায় এব� এরকম অব�ায় পড়েল সামেন

�কানও পুিলশ থাকেল তােক জানােত।
আমরা রীিতমেতা ����ােমি� করিছ,

আমােদরই এক ব�ু এক�ু এিগেয় িগেয় ��াি�
ধরেত বলল। িক� তােতও �কানও �ল হল
না। �শে� অেনক কসরত কের এক�া ��াি�
পাওয়া �গল, একশ� প�াশ �াকায় �িম�াের
নয়�। ��াি�েত �ে� �দখলাম এক অ�ুত
িজিনস। ��শেনর পাশ িদেয় �ঘারােনার
সময় আমােদর ��াি��া ওখােন দ�ািড়েয় থাকা
একি� ��াি�ক পুিলশেক দশ �াকা িদল।
�াইভারেক িজে�স করেত বলল, ও�া
িদেত হয়, ��াি� যাবার ও ��া�ড করার
সময়। এেতই পুিলশ খুিশ। আর তার িকছু
�দখার �নই, ��াি� িম�াের যাক বা নাই
যাক।

কারখানার জিমেত আবাসেনর িবেরািধতা
১৯�� সােল হাওড়া িশ�া�েল �বলুেড়
িজি� �রােডর ধাের �তির হওয়া ইে�াজাপান
�ীলস িলিমে�ড ১৯৯� সােল ব� হেয়
যায়। ���৭ সােলর ১� ���য়াির কারখানার
অ�াবর স�ি� ৭ �কাি� �� ল� �াকায়
িনলাম হয়। হাইেকাে��র আেদশ �মাতােবক
নীলাম আিধকািরক �িমকেদর বেকয়া পাওনা
�ম�ােনার জ� মা� �৭ ল� �াকা বরা�
কেরন, িক� িলিখতভােব �িন �মেন �নন,
�িমকেদর বেকয়া � �কাি� ৭� ল� �াকা।
�িমকরা আদালেতর �ার� হন, �সই মামলা
আজও �লেছ। কারখানার �াবর স�ি�
ইে�াজাপান কারখানারই �থেক যায়।

গত �� �সে��র ��১� তািরেখ যতন
পােরখ নামক এক �েমা�ার �পােরখ

�াওয়ার� নােমর একি� ��� কারখানার
�গে� লািগেয় �দয়, পুরেনা �বাড� সিরেয়।

১৯�� সােলর জিম অিধ�হণ আইন
�মাতােবক ইে�াজাপান কারখানার ১� িবঘা
জিম ১৯৯৭ সােলই খাস হওয়ার কথা,
হয়িন। আরও আ�েয��র, আবাসন িনম�ােণর
অ�েমাদেন ইে�াজাপান কারখানার নাম
�নই, এক ���া�ডি�িথ� নািক জিমর মািলক�
তারা জিমর �ির� বদল কেরেছ�

এইরকম িদেন �পুের জিম �ুিরর �িতবাদ
করেত িগেয় পুিলিশ �মিক জু�েছ �িমকেদর।
১৯ জা�য়াির �পুর ১��ায় ওই �িমকরা
�বলুড় বাজাের �িবএলআরও� অি�স
অিভযােনর করেছ, সরকারেক আইন মানার
ডাক িদেয়।
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