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ি�ের এেসা ��চাকা
�ল�া� �া�� (IPS) � ��া������ ���া� �জ��� ���� � জুলাই •
বাইসাইেকল আমােদর গিত বাড়ায়, অথচ এেত িভেড়র গাদাগািদ
কেম আর রা�ার সামা� �ায়গা ��েড় চেল। একটা গািড় রা�ার
যতটা �ায়গা �নয়, ��টা সাইেকল �সই �ায়গায় অনায়ােস চলেত
পাের। পািক��েয়র ��ে� সাইেকেল আর� �িব�া, একটা গািড়র
�ায়গায় ২০টা সাইেকল পািক�� করা যায়। অ� দ�রে� যাতায়ােতর ��
�মাটরগািড়র বদেল সাইেকল ব�বহার করেল বাতােস কাব�ন িনগ�মন
কমােনা যায়। বাইসাইেকল কািরগির দ�তার এক চম�কার িনদ��ন।
২২ পা��ড �াত� � রাবার ব�বহার কের �য �কান ব�ি�র গিত িতন��
বািড়েয় �ন�য়া যায়। বাইসাইেকল �কবল এক নমন�য় পিরবহে�র
�পায়ই নয়, এটা মা�ে�র ক�ালির �হ� � �রেচর ভারসাম� ি�িরেয়
আনার এক আদ�� �পায়। িনয়িমত সাইেকল চািলেয় �য ব�ায়াম হয়,
তােত কািড��ভাস�লার ব�াি�, অে��েপােরািসস, আ��াইিটস কেম,
আমােদর �রাগ �িতেরা� �মতা �বেড় যায়।
সাইেকল বাড়েছ
���০ �থেক ২০০২ সােলর মে�� সারা পৃিথব�েত সাইেকল ��পাদন ি�ল
ব�ের গেড় � �কািট �০ ল�, ২০০� সােল তা �বেড় হয় �৩ �কািট।
�কান �কান �দে�র বা�াের সাইেকেলর িবি� �ব� �বেড়ে�, কার�
সরকার �স�ােন বাইসাইেকেলর ব�বহার বাড়ােনার �� নানান আিথ�ক
��সাহ িদে�। �যমন, ২০০� সােল ইতািলর সরকার �হের বাতােসর
��মান ��ত করার �� এব� রা�ায় গািড়র স���া কমােনার �� এক
িব�াল আিথ�ক ��সাহদান কম�স�িচ �নয়। এই কম�স�িচেত বাইসাইেকল
অথবা ইেলকি�ক বাইক �কনায় ��সািহত করা হয়। সাইেকেলর দােমর
৩০� সরাসির সরকার িমিটেয় িদে�।

িবে�র মে�� সব�াি�ক স���ক বাইক রেয়ে� চ�েন, �৩ �কািট। িক�
ই�েরােপ বাইেকর মািলকানার হার চ�েনর �চেয়� �বি�। �নদারল�াে�ড
মা�� িপ�� একটার �বি� বাইক, �ডনমাক� � �াম�ািনেত মা�� িপ��
বাইক একটার সামা� কম। চ�ন কম আেয়র �নসমি�র গিত��লতার
িদেক তািকেয় নাটক�য়ভােব বাইসাইেকেলর স���া বািড়েয়ি�ল। ����
সােল চ�ন �০ ল� বাইসাইেকল �তির কেরি�ল। �����এর স��ােরর
পর ��ালা বা�ােরর অথ�ন�িত এল, �লােকর আয় �ত বাড়ল, সাইেকল
��পাদন বাড়েত বাড়েত ২০০��এ দ�াড়াল � �কািট।

চ�েন �৩ �কািট বাইসাইেকল�মািলেকর িবে�ার� গিত��লতার
ইিতহােসর সেব�া� বৃি�। �ােমর রা�া আর �হেরর গিল দ�ল
কের িনেয়ে� বাইসাইেকল। যিদ� চ�েনর যা���গািড়র �ত কেয়ক��
বৃি� এব� �হেরর গাদাগািদ িভড় সকেলর দৃি� �কেড় িনেয়ে�, তব�
বাইসাইেকল চ�েনর �কািট �কািট মা��েক গিত��লতা িদেয়ে�।
ই�ে�াে� বাড়েছ সাইেকল� ব����� �ে���কা���ে��
ি�ে�া�ত �দ��িলর মে�� যারা বাইসাইেকল�বা�ব পিরবহ� ব�ব�া
�তিরেত �নতৃ� িদেয়ে�, তােদর মে�� �নদারল�াে�ড সম� যাতায়ােতর
২�� বাইেক চেড় হয়, �ডনমােক� ��� এব� �াম�ািনেত �০�।
িবপর�ত �িব রেয়ে� আেমিরকা য��রাে� এব� ি�েটেন, যাতায়ােতর
মা� �� সাইেকেল �চেপ করা হয়। রাটগাস� িব�িবদ�ালেয়র �ন প�চার
� �য�াল� ব�েয়লার চম�কার সম��ায় ব�া��া কের �দি�েয়ে�ন, �দে�
�দে� এই িবরাট �ারােকর কার� ক�। ��রা �দি�েয়ে�ন, �েনদারল�া�ড,
�ডনমাক� � �াম�ািনেত রা�ায় ব�াপক সাইেকল চালােনার অি�কােরর
সে� তাল িমিলেয় যেথ� বাইক পািক��েয়র ব�ব�া, গ� পিরবহে�র সে�
তার স���� স�েযাগ, সাইেকল আেরাহ� এব� �মাটরগািড় চালকেদর
সামি�ক �াি�ক ি��া � �ি���।�

��রা �ে�� কেরে�ন, এই �দ��িল �গািড় চালােনা ব�য়ব�ল কেরে�
এব� �ক��য় �হর�িলেত এক�� কর � িবি�িনে�ে�র মা��েম গািড়র
মািলকানা, ব�বহার � পািক��েয় অ�িব�া �তির কেরে� ��� এই
ব�ম���, পর�র য�� ন�িতমালার �ক�ব� �েয়ােগর কারে�ই এই িতন
�দ� সাইেকল চালােনায় এত�ািন স�ল হেয়ে�।� ��রা বলে�ন, এই
ন�িতমালার অভােবর �েল �ি�েটন � আেমিরকায় সাইেকল চালােনা
এত�ািন �াি�ক অব�ায় রেয়ে�।�
���া�ল�াে�� বাইসাইেকল �া�া� ��া�
বাইসাইেকল ব�বহাের ��সাহদােন ি��সমৃ� �দ��িলর মে�� ��াত�ত
�নতৃ� রেয়ে� �নদারল�াে�ডর। তারা একিট বাইসাইেকল মা�ার ��ােনর
মা��েম বাইসাইেকেলর ভ�িমকা স�েক� একটা �িব ত�েল �েরে�।
পা�াপাি�, সম� �হের বাইেকর �লন � ��ইল �তির কের তারা
পেথর অি�কােরর ��ে� � �াি�ক িসগনােল সাইেকল আেরাহ�েদর
�ায়�ই �মাটরচালকেদর �চেয় �িব�াদােনর একটা ব�ব�া গেড় ত�েলে�।
�কান �কান �াি�ক িসগনােল সাইেকল আেরাহ�েক গািড়র আেগ ��েড়
�দ�য়া হয়। ২০০� সােলর মে�� আম�ারডাম হল �থম পি�িম
ি���হর �য�ােন বাইসাইেকল যা�ার স���া গািড়েক �ািপেয় �গে�।
ই বাইক
সা�িতক নত�ন ��ে�র যােনর মে�� ইেলকি�ক বাইসাইেকল িবি��
�� হেয়ে�। �পি� � ব�াটািরর �য�থ �ি�েত চািলত হাইি�ড গািড়
ই�বাইক� আসে�। চ�েন এই �য�ি�র আগমেন ���� সােল �০০০০
ই�বাইক িবি� ২০০��এ �বেড় হেয়ে� ২ �কািট �০ ল�। �সই ব�র
চ�েন � �কািট �০ ল� গািড়র পাে� �০ �কািট ইেলকি�ক বাইসাইেকল
চলেত �দ�া �গে�। বায়� দ��ে� ���িরত এি�য়ার অ� �দে� এব�
আেমিরকা � ই�েরােপ ই�বাইেকর আক��� বাড়ে�, সব িমিলেয় ব�ের
৩ ল� �ািড়েয় �গে�। হাইি�ড গািড়র মেতা ইেলকি�ক বাইেক ��বা�
�ালািনর সরাসির �েয়া�ন �নই। যিদ আমরা কয়লা �ািলেয় পা�য়ার
��াে�টর বদেল বাতাস, �স�র � ি��থাম�াল পা�য়ার ব�বহােরর িদেক
�যেত পাির, তাহেল ইেলকি�ক বাইসাইেকল ��বা� �ালািন �াড়াই
চলেত পারেব।

সেব�াপির, বাইসাইেকেলর স�াবনােক যিদ বা�বািয়ত করেত হয়,
তাহেল বাইসাইেকল�বা�ব পিরবহ� ব�ব�া �তির করেত হেব। এর অথ�
হল, বাইসাইেকল ��ইল � আলাদা �লেনর ব�ব�া করেত হেব, �য�ােন
যা��রা � আেমােদর �� যারা সাইেকল চালায় সকেলই তা কাে�
লাগােত পারেব, কাে�র �ায়গায় বাইক পািক�� � ��ায়ার ব�ব�া�
রা�েত হেব। বাইসাইেকেলর �য় �হাক।

��রবেনর পেথ �া�ের
বাবার অ�ে�র�ায় দাির�� ব�না �েপ�া কের

কলকাতার বেড়া �ােব �াইকার হেত চায় �রি�ত

.

��� ��া�� ��জল�ু�� �� জুলাই •

��লমহেল প�ড়ন অত�াচার এব� স�াস
�িতেরাে�র গ�তাি�ক আে�ালেন �া�া

����া� �������ু�� �� জুলাই •

(LCS)

���� ���� �া�া�

��� �া��ল� ����া�� ����� �া��া�� �
জুলাই •
��লমহেল মা�বাদ� �রার নােম সা�ার�
মা�ে�র �পর �ারাবািহক অত�াচার চলে�। তার
বব�রতম নম�না �াড়�াম �েকর �ত�� �সানাম���
�ােম ঘেট �গে�। মা�বাদ�েদর �রার নােম
ব��বার �ভােরর িদেক �ই �ােম �য�থবািহন�
হাম�াদেদর িনেয় ত�াি�র নােম �ায় �ন���
�ােম �যভােব মারিপট ল��পাট ���� চালায়, তা
ইদান��কােলর বব�রতম ঘটনা। গৃহব��, বয়�া
�থেক অ��স�া মিহলা পয�� বাদ যায়িন।
অত�াচার এমন �ায়গায় �প��ে� যায়, িবে��
প�াদপদতা সে�� সামাি�ক ল�ার আড়�তা
কািটেয় ঘটনার ��িদন পের িমিডয়ার কাে�
�সামা মাহাত, কা�ল মাহাত�রা ��ােভ ঘৃ�ায়
��াে� ম�� ��ােল। ��� �সানাম��� নয়, এরপর
�বিরহাির �ােম ত�াি� অিভযান চালােনার
সময় স�েরা�� মিহলা সরবালা মাহাতেক বািহন�
এমন �পটায় �য িতিন পের �াড়�াম মহ�মা
হাসপাতােল মারা যান।

�সানাম���র �ি��তা মিহলারা �াড়�াম
হাসপাতােল এব� িবিভ� নািস�� �হােম িচিক�সা
করান। িক� বািড়র �লােকর, িবে�� কের
িনে�েদর �ে�র ভয়�ভ�িতর �� ত�ারা
�কসকা�ািরর িদেক এেগােত পােরনিন।

���� ���� �া�া�
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স�াদেকর ক�া

ভারত সরকার িক
সিত�ই শাি� চায়�

�দেশর মা�ে�র �চােখর ওপের এক�া ��� চলে� �বশ ক'ি� রােজ�।
আমােদর রােজ�ও লালগড়-জ�লমহল �ািপেয় পি�ম �মিদনীপ�র,
ব�া�ড়া, প��িলয়ার অ�� তা �িড়েয় পেড়ে�। এর সবেচেয় ন�শংস
বিল হে� �ােমর গিরব ও আিদবাসী মা��। �ম মােস �ি�শগেড় এক
শাি� পদ�া�ার পর �দেশর �রা�ম�ী িচদা�রম �ামী অি�েবেশর
কাে� িচি� িদেয় শাি�-আেলাচনা ও �ি�ক ��� িবরিতেত স�িত
জানান। িসিপআই �মাওবাদী� দেলর প� ��েক আজাদ নােম এক
সেব�া� �নতাও িচি� িদেয় শাি� �ি�য়া �� করায় স�িত জানান।
অ�চ এরপরই আমরা জানেত পাির, আজাদেক সং�ে��র গ� বািনেয়
হত�া করা হয়। �িদ এই ��না সত� �মাি�ত হয়, তা হেল আমরা
বলব, আজােদর হত�া শাি� �ি�য়ােক হত�া করারই শািমল। ব�
ব�র আেগ অ��েদেশও এক শাি� �ি�য়া চলাকালীন জন��ে�র
�নতােক হত�া করা হেয়ি�ল। এ �রেনর ��না আমােদর মেন ��
আেন, সিত�ই িক ভারত সরকার ��� ব� করেত চায়� সিত�ই িক
তারা শাি� চায়� নািক এ�া এক�া ভি�তা। ম�ল�ব�ি� ও �রাজকার
জীবন�ারে�র �িতি� খরচ �বেড় �� �িব��হ অব�া স�ি� হেয়ে�
সমােজর িনেচরতলার িদন-আিন-িদন-খাই মা�ে�র, এক�া ��ে�র
আত� স�ি� কের �সিদক ��েক সমােজর নজর�া ��িরেয় �দওয়ারই িক
�চ�া হে��
তা �িদ না হয়, তা হেল �ামী অি�েবশ কলকাতায় এেস �� দািব

কেরে�ন, আজােদর হত�ার িবচার িবভাগীয় তদ� কের তার িরেপা��
�কাশ করা �হাক, এখনও িদি�র সরকােরর িদক ��েক �তমন �কান
�েদ�াগ আমরা ল�� কিরিন। এক�া ত�াকি�ত �শ�' �দেশর সে�
��ে�ও িবপে�র আেলাচনাকারীেক হত�া করা�া িন�নীয়। আজাদ ��
রাজনীিতই ক�ন, িতিন �তা আমােদর �দেশরই একজন মা�� ি�েলন।
অ�িদেক আমরা �দখি�, লালগড়-জ�লমহেল ���� বািহনী �তা

�ায়ীভােবই �গেড় বেসে�। িদি�র সরকার জািনেয়ে�, ��ে�র আরও
নত�ন আেয়াজন আসে�। এক�া হত�া ও পা�া হত�ার িমি�ল
চেলে�ই। তার মে�� গত একব�র �াব� �সখােন ��� �ারা জাির
কের রাখা হেয়ে�। �েল �সখানকার মা�ে�র �াভািবক জীবন�া�া
দা��ভােব িবপ���। একসে� প�াচ�া �লাক রা�ায় �বেরােত পারে�
না� িবেয়-�া, ��সব, �খলা��েলা, পাল-পাব��, অ�খ, মরেল স�কার
করা, �া�-শাি� সব মা�ায় �ে�ে�। একিদন-�'িদন বা �'এক স�াহ
নয়, ব�র ��ের �গল, ��� �ারা লািগেয় রাখা হেয়ে�।
আমরা এই পি�কার প� ��েক আমােদর মাননীয় ম�খ�ম�ীেক

জানােত চাই, এক�া শাি� �ি�য়া �তা িদি�র সরকার ��েক ��
হেয়ে�। অেনক সম�া, ��াভ, দািবদাওয়া, অিভে�াগ রেয়ে�। তার
জ�ই �তা শাি�-আেলাচনার �ি�য়া। িক� এ�া কীরকম, একব�র
�ের এক�া এতবেড়া অ�েল ��� �ারা জাির কের রাখা� িবহােরর
ম�খ�ম�ী নীিতশ �মার অ�ত ত�ার প�রেনা �সমাজবাদী' �পাশাক�ার
ম��াদা িদেয় এক�া বলেত পারেলন, �মাওবাদীরা িহংসার ভ�লপে�
চািলত হেলও আমােদর সমােজরই অংশ ...'। আপিন আপনার
�সাম�বাদী' পিরচয়�ার ম��াদা িদেয় এ��� বলেত পােরন না� �াই
�হাক, আমরা আপনার কাে� িবনীত দািব করব,

পি�মব�বাসী আপনার কাে� সামা� এ��� দািব করেতই পাের।

সশ� সং�ে��র কানাগিলেত ��েকে� আিদবাসী লড়াই,
�ে�� হেয়ে�, ����'�ােক এখনই �ামােনা দরকার
ই�এিপএ আইন, �সনা�িসআরিপএফ এসব ব� �হাক

বলেলন �ম�া পা�কর
� আগ� �কলকাতা ��েক
লালগড় চেলা'-র ডাক
এক ব�েররও �বিশ সময় �ের লালগড়

এবং আেশপােশর অ�ল ি�ের �রেখে�
����বািহনী, বলব� রেয়ে� ��� �ারা।
এই অব�� লালগড়েক �ম��' করেত �
আগ� লালগড় �া�ার আ�ান ��ল এই
সমােবশ ��েক। আ�ান রাখেলন মাওবাদী
পাি�� এবং �ক�ীয় সরকােরর মে�� আেলাচনার
ম���তাকারী �ামী অি�েবশ।

�ম�ক স�কা�� ক�কাতা� � ���াই •
আজ ই�িন�ািস�ি� ইনি�ি��� হেল �া�নাল
��ালােয়� ফর িপপলস মু�েম���এর �াকা
সমােবে� �ম�া পা�কর সারা �দে� কেপ�াের�
আ�াসন িবেরা�� সম� আে�ালেনর সাে�
�ক��য় সরকারেক ক�া বলার আ�ান জানােলন।
ত�ার ক�ায়, ক�ি�জিমেত কেপ�াের� আ�াসন
িবেরাি�তা ��েক �� কের, খােদ�র �ি�কার,
িক�বা �হেরর �িরবেদর বাস�ােনর �ি�কার ���
সবিকছুেতই মা�ে�র লড়াই ছাড়া ি�ত�য় �কানও
�পায় �নই। লড়াই, জন আে�ালন �লেছ।
মানিবক সমাজেক ��ে� �দওয়ার �য �কানও
�ে��ার িব�ে�ই এ �দে�র মা�ে�র লড়াইেয়র
�িত� আেছ। এখন কেপ�াের� আ�াসন ��াে�র
রাজন�িতেক িব�েপর িব�েয় পিরণত কেরেছ।
এর সামেন আমােদর িব�ারব�ব�াও �সহায়। ��াপােলর ��ােজি�র িব�ার
নামক �হসেনই তার �মাণ। তাই এই কেপ�াের� আ�াসন িবেরা�� জন
আে�ালন আজ িনেজর রা�া, িনেজর প�ায় িবকি�ত হে�।

িতিন বেলন, মাও �স তুে�র ��েক মানব সমাজ �েনক িকছু ি�েখেছ।
ি�েখেছ ত�ার আম�ল পিরবত�েনর �াক ��েকও। িক� আজেক এেদে�র
মাওবাদ� বেল যারা িনেজেদর বলেছ, তােদর ��ান প�া স�� স��াম
আমােদর ি��ায় �ফলেছ। আমােদর �েনক স�েবদন��ল সাি� মেন কেরন,

এই িহ�সার জ� রা�ই দায়�। তারা �যেহতু
আিদবাস� ত�া �মহনিত মা�ে�র �াি�প�ণ�
আে�ালেন কান �দয় িন, দমন কেরেছ, তাই
�সই আে�ালন হেয়েছ িহ�সা�ক। �েনক যুবক
এই িহ�সা�ক আে�ালেন �েল ��েছ, এখন
তারা আিদবাস�েদরও স�� স���ন বািনেয়
�ফেলেছ। িক� এই �িতি�য়া�স�াত িহ�সা
এব� �িতিহ�সা �েনক দ�র �বি� �িড়েয় ��েছ।

�ম�া বেলন, মাওবাদ� পাি��র �নত�ে� স��
স��াম আিদবাস� জনতােক এক�া ���িলেত
��েল িনেয় যাে�। �ব�ার পিরবত�েনর বদেল
�ব�া খারাপ হে�। সম� সরকার �পাের�ন
��ন হা�� নাম িদেয় �পাের�ন �র� হাে��
�নেম পেড়েছ হাজার হাজার আ�ােসনা িনেয়,
�য়াবহ সব �� িনেয়। স�� স���� কমেছ

না, বাড়েছ। এই পিরি�িতেত আমােদর বলার সময় এেসেছ, যে��
হেয়েছ। আমরা দাে�ওয়াড়া ি�েয় িসআরিপএফ এব� সালওয়া জু�ুেমর
�লােকেদর �ারা �ত�া�ািরত �ামবাস� ত�া আিদবাস�েদর সাে� ক�া
বেলিছ। তারা জািনেয়েছ, �াি� �ায় তারা। এক িহ�সা�ক স��ে��র
মে�� পেড় তারা পািলেয়েছ �াম �ছেড়। এখন ওই খািল হেয় যাওয়া
জিম কেপ�াের� �কা�ািন�েলা ক�া করেত �াইেছ। এই পিরি�িতেত এই
�যু�'�ক �ামােনা দরকার।

এখন আিদবাসী জীবেন হার-িজত বেড়া নয়,
বরং তােদর ি�েক �াকার পিরেবশ �তির জ�ির
দ���কাল�ন স����িবরিত �েয়াজন সিত�কােরর �াি�র জ�

িলেখিছেলন আজাদ
���ে�� প�ি�ে�� �ি�েত ি�হত িসিপ�ই
�মাওবা��� �ে�� �ক��য় কিমিট� ম��পা� ��া�
�� �ম ���� মাওবা����ক��য় স�কা� �ে�াচ�ায়
ম���তাকা�� �াম� �ি�েব�েক ��ওয়া িচিঠেত �ই ক�া �ি� ি�ে�ি�ে���
িচিঠিট সংহিত ডট কম ওেয়বসাইেট পাওয়া •
�েফারাম ফর িপস ��া�� জাি�স'�এর ব�ব�াপনায় ��� �ম ����
একদল সমাজকম�� ছি���েড়র রায়পুর ��েক দাে�ওয়াড়া যান। �সই
দেল িছেলন �াম� �ি�েব�। �� �ম �ক��য় �রা�ম�� িপ ি�দা�রম ��
�ি�েব�েক একি� ি�ি� �লেখন। এেত িতিন �ি�েব�েক ম���তাকার�র
��িমকা পালেনর ��াব �দন, এব� মাওবাদ�েদর �াি��ি�য়া �� করার
জ� �া�িমক প�ব��ত� িহেসেব �িহ�সা�হ�ন �� ���া' ��া�ণা করেত বেলন।
এই িহ�সাহ�ন �� ���ায় সরকারও �ি�যান ব� রাখেব এব� এই সমেয়ই
আেলা�না �� হেব, এমনই �িত�িত িছল এই ি�ি�েত।

এই ি�ি�র জবােব আজাদ �ি�েব�েক ি�ি�েত যা �লেখন, তার
মে�� িদেয় আিদবাস� সমােজর এক �সহায় �ব�ার ক�া জানা
যায়। ি�ি�েত �� �তালা হয়, �পাের�ন ��ন হাে��র ��� িহেসেব
��িরত িনরাপ�া বািহন� সা�ারণ িনর�হ মা��েদর ওপর �ত�া�ার কের
�েলেছ। �িতিদনই ��েছ আিদবাস�েদর খুন, ���ণ, �ত�া�ার, �পহরেণর
��না। ত�াকি�ত িনরাপ�া বািহন� আিদবাস�েদর �র লু� করেছ,
��স করেছ। সরকার িনেজই না�িরকেদর সম� �ম�িলক �ণতাি�ক
�ি�কার�েলােক �কায�কর� কের তার িনেজর আইনেক আ�া��েড়
িনে�প কেরেছ, তার পা�ােনা বািহন�েক িনর� সা�ারণ মা�ে�র ওপর

জ�� �ত�া�ার �ালােত িদে�। এেহন সরকার �য
সিত�ই �াি�েত আ�হ�, তা ক��ােব িব�াস করেব
জন�ণ ��বা পাি�� এব� তার িবি�� �াখা�

ি�ি�র ব�ব�, প�ারািমিল�াির, পুিল�, সরকােরর মদতপু� �বসরকাির
���া বািহন�ই �িত ���ায় মা�ে�র ওপর হামলা �ালাে�। মা�� এব�
পাি�� এর �মাকািবলায় বা�� হে� পাল�া মার িদেত। তাই সরকারেকই
জন�ণ এব� পাি�� ক�া�ারেদর আ�া �জ�ন করেত হেব তােদর জন�েণর
ওপর আ�মণ ও হামলা ব� �রেখ, মাওবাদ�েদর একতরফা �ােব িহ�সা
বজ�ন করেত বলেল �লেব না।

ি�ি�েত বলা হয়, মা� �� ���ার সময়স�মাও িকছুই নয়। �বি� সমেয়র
স����িবরিত �েয়াজন সিত�কােরর �াি� আনার জ�। এই �াি�পেব�র
পের �েযা�� বাতাবরণ �তির হেল ক�াবাত�া �লেত পাের। �আমােদর
পাি�� �াি�র িব�েয় খুবই আ�হ�, িবে�� কের এই মুহ�েত�, যখন ল�
ল� আিদবাস� পািলেয় ��েছ, পািলেয় �বড়াে� তােদর �র �ছেড়। যখন
লাখ লাখ আিদবাস� জিম ��েক ��খাত হওয়ার কারেণ এব� পুিল�
��াসন সা�ািহক বাজার�হা� �জার কের ব� কের �দওয়ার ফেল �ু�া
এব� �ি��ে�র ি�কার হে�� যখন আিদবাস�েদর িহ��তম প�ারািমিল�াির,
পুিল�, ���াল পুিল� �িফসার এব� �বসরকাির ���া বািহন�র হােত
খতম হেয় যাওয়ার আত� তাড়া কের িফরেছ। এই মুহ�েত� আমােদর
�দে�র আিদবাস� �ক�েমর জ�বেন িজত বা হার��া বেড়া ক�া নয়, বর�
এক�া �ব�া �তির করা �েয়াজন যােত তােদর �ব�ে� বেত� �াকা�া িনি�ত
হয়।'

� � ম পা তা র প র জ�লমহেল পীড়ন অত�াচার এবং স�াস িবেরা�ী গ� আে�ালেন �া�া
জামবিন �েকর ব� �ােমই এখন মাওবাদ� বা পুিল� স�াস
িবেরা�� জনসা�ারেণর কিমি�র ��ােবর ক�া ��ানা যায়।
জামবিন �েকর �ক�া�া�ির �াম প�ােয়েতর ����ত
একি� �াম পড়�িল। িবকা� মাহাত এলাকার �নতা।
ইি�রা িবকা� �যাজনায় মা�া িপছু প�ি�� হাজার �াকা
কের আেস। িবকা�বাবু �িড় হাজার �াকা �িত �যাজনা
�াপকেক িদেয় বািক প�া� হাজার �াকা িনেজর কােছ
রােখন। মাওবাদ� বা পুিল� স�াস িবেরা�� জনসা�ারেণর
কিমি�র �লাক পড়�িল �ােম িবকা� মাহাতর িব�ার
কের এব� এরপর ��েক িবকা� মাহাত �াপ� প�ি��
হাজার �াকাই িদেত �� কের। �িফস আদালেত
সরকাির কম��ার�রা য�ায� স�ােনর সে� ব�বহার করেছ।
এলাকার �লাকজেনর �র�ন পাওয়াও খািনক�া ি�ক�াক
হেয়েছ। যা আজ ��েক ��আড়াই বছর আে� �াবাই
�যত না। �ব� �র�ন �ন��িত িবেরা�� িকছু �ণতাি�ক
আে�ালনও হেয়েছ।

আবার হািতমারা �ােম িসিপএম �নতা সা�ু ��েক
িব�ু িক�ু বেল, �বাবু, তুিম �তা �েনকিদন ��েক �ােলাই
�খেয় আসছ, আমরা �ােলাই জািন। তেব �তামার �কানও
�য় �নই। আজ রােত আড়াই�ার িদেক যাব। আমােক
প�া� হাজার �াকা িদেয় �দেব।' সা�ু �� বেল, �কাকা,
রােত �কন ��া, তুিম �পুরেবলায় এস না, িনেয় যােব'।
লাল�ড় আে�ালন পরবত�� ��নাবল� এইসব ��েল
এক�া �িনয়ি�ত ����ল ��ণ�র জ� িদেয়েছ, যারা
হয়ত �তমন �কানও প�ই নয়, �াকা, মেদর �ন�া আর
ম�ািন কের �বড়াে�।

�ক�া�া�ির প�ােয়েতর ����ত ি�র�ি� একি� �াম।
জ�েল ��রা এই �ােম আে� রা�া বলেত িকছুই িছল না।
এখন �ব� এক�া �মারাম রা�া আেছ। স�য� ��াবার সাে�
সাে� এখােন রাি� �নেম আেস। রাি� দ��া এ�ােরা�ার
সময় �ারিদেক ��ু ি�� ি�� �পাকার আওয়াজ ��ানা যায়।
এমন এক সময় এক দল স�� �লাক এেস �পি�ত হয়।
�ােমর �িতি� �লাকেক �বর কের িনেয় যায় িমি�� করেত।
িমি��েয়র পর �িত বািড়র এক একজনেক িনেয় �ি�ত হয়
কিমি�। পেরর িদন ��েক �� হয় রােতর �বলায় িমি���

িমিছল। �য বািড় ��েক �কানও �লাক �যেত পারেব না,
তােদরেক �িতিদন প�া��' �াকা কের জিরমানা িদেত হেব।
ছি��ি� পিরবার িনেয় �ি�ত ি�র�ি� �াম, প�য়ি�� জন
পু�� ও ন'জন মিহলা িনেয় �ি�ত হয় একি� কিমি�।
খবর �পেয় িদেনরেবলা এেস �প��ছায় �য�� বািহন�। বািহন�
�প��ছােনার আ�াম খবর �ােম �প��ছােনা মা�ই আবাল
ব�� বিনতা সবাই �াম �ছেড় পািলেয় যায় জ�েল। কারণ
�� �ােমর �ি��তা ��েক তারা �দেখেছ, �য বা যারা
�ােম ��েকেছ, তারাই �য�� বািহন�র �ক�� �ত�া�ােরর
ি�কার হেয়েছ। কারণ �িতি� পিরবারই �তা কিমি�র মে��
রেয়েছ।

ব� মা��ই এর �িতবাদ ব�িদন ��েক কের আসেছ।
�ত �� জুন �সানামুখ� �ােমর ছ' জন মিহলা �ি��ত
হয় �য�� বািহন�র হােত। এেদর �য় �দখােনা হয়,
যােত �য�� বািহন�র িব�ে� �কানও �ি�েযা� না
কের। �ত � জুলাই �পুর �'��ার সময় এলাকার ব�
�ণতাি�ক মা�� একি�ত হয় �াড়�াম �কাে��র সামেন।
এই �ত�া�ােরর এক স��ি�ত �িতবাদ করার জ�। তারা
আবার ি�ত�য়বােরর জ� িমিলত হয় � জুলাই �পুর
এক�ার সময় �াড়�ােমর নতুন বাস��াে��। ি�ক হয়,
একি� কিমি� ��ন কের এিপি�আর�এর মা��েম �িতবাদ
জানােনা হেব। ত�ত�য়বােরর জ� িমিলত হয় �� জুলাই
রিববার �বলা ���ার সময় �াড়�ােম এিপি�আর�এর এক
সদে�র বািড়েত। ওই িমি��েয় আসার ক�া িছল �স�েমন
��ত ও কমল মাহাতর। �য�� বািহন�র �ত�া�ােরর
িব�ে� �ক�া�া�ির ��েল �ামবাস�রা সরব িছল।

�স�ত, এই কমল মাহাত পড়�িল �ােমর �াম সি�ব
এব� �ক�া�া�ির প�ােয়েত িসিপএম িবেরা�� �জাে�র
একজন সি�য় কম��। ���� সােল যখন পড়�িল �নতািজ
জুিনয়র হাই�ুল (বত�মান নাম পড়�িল �ােড়�র হাই
�ুল� �ি�ত হয়, এই কমল মাহাতর মা ত�ার �পত�ক জিম
িদেয়িছেলন এই �ুলি� ��ন করার জ�। এ�া আজও
এলাকার পা�াপাি� �� ��েক ��ি� �ােমর মে�� একমা�
�ুল। পা��বত�� �াড়খ� ��েক ব� ছা�ছা�� এখােন পড়েত
আসত বা এখনও আেস।

রিববােরর িমি��েয় জানা যায়, �সিদন সকাল সকাল
�স�েমন ��ত কমল মাহাতেক িনেয় �ক�া�া�ির �াম
প�ােয়েতর ����ত �াড়খে�র স�মানায় জ�ল ��রা �াম
ফুলবািড়র িদেক যায় (ফুলবািড়র পর বাকড়া, তারপর
হািতকােদায়া, আর তারপরই �াড়খ� রাজ��। িমি��
�লাকাল�ন �স�েমন ��েতর �ফান আেস, �আমরা �েনক
দ�ের আিছ, আসেত �দির হেব'। তারপর �মাবাইল �ফােনর
�ই� �ফ, আর �কানও�ােবই �যা�ােযা� করা যায়িন
তােদর সাে�। এিদেক ব��ণ �কানও �যা�ােযা� করেত
না �পের �ছাে�া �াই ��হাি�স ��ত খু�জেত �বিরেয় যায়,
�ক�া�া�ির �াম ��েক সম�র ��ইেক সে� িনেয়। তারা
যায় ফুলেবিড়য়া �ােম, �যখােন �স�েমন ��েতর যাওয়ার
ক�া িছল। �সখােন তােদর �কানও হিদ� না �পেয় িফের
আসার সময় ি�রি� �ােমর পাে�ই হালকা জ�েল ��রা
রা�ার ওপর �স�েমন ��ত কমল মাহাতর ম�তেদহ �দখেত
পায়। রাি� তখন �দড়�া��ে�া। ম�তেদেহর পাে� �িড়েয়
�াকা র� তখনও জমা� ব�াে�িন। �'জেনর পােয় জিড়েয়
রেয়েছ কাদা।

লাল�ড় সহ ��া�া জ�লমহেল মাওবাদ� বা পুিল�
স�াসিবেরা�� জনসা�ারেণর কিমি� দমেনর নােম �য��
বািহন� �য �ত�া�ার �ালাে� তা �েখ �দওয়ার জ�
�ণতাি�ক �িতবাদ �িতেরাে�র কম�স�ি� খুবই জ�ির হেয়
পেড়িছল, তা দা�ণ �ােব ব�হত হল, �মেক দ�াড়াল।
ফুলেবেড় বা তার আে�পাে�র �াম িক� মাওবাদ� বা
পুিল� স�াস িবেরা�� জনসা�ারেণর কিমি�র �ব� ��
��াি� বেল পিরি�ত। পরিদন �সামবার সকােল �দহ�ি�েক
�াড়�াম মহ�মা হাসপাতাল মে��র সামেন িনেয় আসা
হয়, �পা�মে��েমর জ�। সে� আেস িব�াল জনতা।
�স�েমন ��ত এলাকার িসিপএম�িবেরা�� প�ােয়ত ��ান।
তার �ণি�ি�ও রেয়েছ যে��। আবার এিপি�আরেক
সামেন �রেখ �য��বািহন�র �ত�া�ার িবেরা�� �য �িতবাদ
�িতেরা� কম�স�ি� �নওয়া হে�, তার সে�ও �স িছল।

�াি�প�ণ� �ণ আে�ালেনর �ােপ যিদ �য�� বািহন�র
�ি�যান ব� হয়, তাহেল এই �য�� বািহন�র �ত�া�ােরর
�িতি�য়ার মে�� িদেয় জ�লমহেল �য সম� �ি��িল

িবকি�ত ও িববি��ত হে�, তা ��ের ��ের �ি�েয়
যােব। স�� বািহন�র ওপর ি�ি� কের িবকি�ত
হওয়া �পাদান�িল �েকােত �াকেব। স�� বািহন�র
কায�কলাপও ��ের ��ের ি�ি�ল হেয় পড়েব। আর এই
�য�� বািহন�র �ি�যান যত দ�� হেব, তার �িতি�য়াম�লক
স�াস ও িহ�সা�ক কায�কলাপ তত স��ি�ত িববি��ত
হেত �াকেব। �পরপে� মাওবাদ� এব� জনসা�ারেণর
কিমি�র স�� বািহন� িন��র কায�কলাপ �য�� বািহন�র
�ি�যানেক এই জ�লমহেলর বুেক �েনক�া �ায�তা ও
�য�ি�কতা িদেয় িদে�। এেত সামিরক আ�া�সামিরক
বািহন�েক সামেন �রেখ কেপ�াের� পু�িজর জিম �ি��হণ,
জ�ল দখল ও খিন �াপেনর প�ই ��� হে�। এ �যন
এেক �পেরর পিরপ�রক, �য���ােব জন�েণর ওপর �নেম
আসা এক স�ােসর ইিতহাস। �ি��াপ�া� কা�ে� িক��
ব�ি� ও �ােম� �াম পি�বত�� ক�া হেয়ে���

��ম পাতার পর
�সানাম�খীেত অত�াচার
পের ওই মিহলােদর িনেয় ক�ে�স, �াড়খ� এব� ত�ণম�ল
ক�ে�স এসি�ও�এ কােছ ��পুে��ন �দয়। মহ�মা �াসক
িস মু��ান ছয় মিহলার �া�াির পর��ার িনেদ�� �দন।
এই ছয় মিহলা হেলন মিণকা মাহাত, লিলতা মাহাত,
কাজল মাহত, �রখা মাহাত, �সামা মাহাত, ছায়া মাহাত।

এই বব�রি�ত ��নায় স�েবদন��ল ছা�, যুব মা��জন,
যারা িবি�� জায়�ায় �ণত� �িত�া বা পুন��িত�ার
লড়াইেয় আেছ, তারা স��ি�ত হে� এিপি�আর�এর
মা��েম। আইিন পে�ও এই ��ােয়র �রাহার জ� িকছু
মা�� �েদ�া�� হে�।

�স�ত ওই �সানামুখ� �ােম িক� �া�বােসর হাল খুব
�ােলা নয়। তার জ� সময়মত ব��া �ুকেত না পারা
�যমন দায়�, �তমিন �য�� বািহন�র স�ােসরও ��িমকা
আেছ এেত।
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পােয় চলা পথ
িবচািলঘাট

.

���� �������� ��ি���ব���� � ����� •
নদ�পেথ �ন�কা কের িবচািল আসত, িবচািল অথ�া� খড়।
�সই িবচািল �থেকই ঘােটর নাম হল িবচািল ঘাট। ঘােটর
পােশই গােড�নর�চ িশপ িব�াস� অ�া�ড ওয়াক�শেপর ডক।
এই ডক �তিরর পর কলকাতার দি��া�েল িব��েতর
চািহদা �তির হয়। ��২� সােল ি�িটশরা �মিটয়াবু�েজ
��� �মগাওয়ােটর হাইেটনশন পাওয়ার ��শন �াপন
করল। হাওড়ােতও একটা িব��� ��পাদন �ক� �াপেন
মনি�র করল �কা�ািন। িস�া� হল, ��পাদন �ক�
�তির না কের যিদ �মিটয়াবু�েজর �থেক নদ�র ওপর
িদেয় তার টানা যায়। িক� নদ�েত বেড়া বেড়া জাহাজ
তােদর মা�ল �ঁিচেয় চলাচল কের। �সই মা�ল তাের
��কেব। এব� িবপি� অব��াব�। তখন ল�ডেনর কত�ারা
পিরক�না করেলন, ওপর িদেয় নয়, মািটর তলা িদেয়
জল �ভদ কের যােব িব���বাহ� তার। পিরক�নামাি�ক
কাজ �� হল ��২� সােল, �� িডেস�র। �শষ হল
���� সােলর জুন মােস। ��� গজ ল�া, � �ুট
ব�ােসর একিট �র�পথ যু� হল এপােশর িবচািলঘাট
�থেক ও পােশর �বাটািনক�াল গােড�ন অবিধ। িবচািলঘাট
�থেক িল�েট কের একশ� দশ �ুট িনেচ নামেল পাওয়া
যায় এই �র�পথ। �র�িট �দঘ�� �ে� এক মা�ষ সমান।
িসেম�ট বঁাধােনা �মে�। �রে�র �গাটা গােয় ঢালাই
�লাহার বেড়া মােপর বালা লাগােনা। তার গা �বেয়
িব��তবাহ� তার�িল চেল �গেছ ওপােশ। �রে�র �কাে�
�কাে� আেছ আেলার ব�ব�া।
���সিদন স��ায় িবচািলঘােটর �জিটর ওপর দঁািড়েয়
এই �র�িটর কথাই ভাবিছলাম। নদ�র এপাের�ওপাের
িটমিটেম আেলা �েল �গেছ। �িট ল� িবচািলঘাট আর
নািজরগ� ঘােটর মেধ� যা�� পারাপাের ব��। এক সময়
�জিট �থেক �নেম বািড়র পথ ধির। এক বুেড়া চাচা
�ঁাকায় কের �পয়ারা িবি� করেছন। এখােন একজন
টুিপ িবি� কেরন। িবিভ� বে��র টুিপ। আজ অব� িতিন
�নই। রা�ায় �নেম আিস। বঁাপােশ শিন ও িশব মি�র।
তার পােশই ম�লেদর বঁাশ টািলর �গালা। �ে�ািদেক,
ডানিদেক জনসাধারে�র �ানাগার। সামা� দ�ের একজন
চপ��ুলুিরর অ�ায়� �দাকান সািজেয়েছন। একটু দ�েরই
িরকশা ��া�ড। �ছােটােবলায় বাবার হাত ধের এখােন

আসতাম �ঘাড়ার গািড় �দখব বেল। মেন পড়েছ, তখন
এ রা�ায় ভ�ষ� কাদা থাকত। সাবধােন হঁাটেত হত।
এখন অতটা সাবধােন না হঁাটেলও চেল। িপচ ঢালা পাকা
রা�া। রা�ার ডানিদেক সরকাির সহেযািগতায় �ছােটা
ব�বসায়�েদর জ� গেড় �ে�েছ সাির সাির �দাকান। �ায়
একই ছঁােদ ��লা। অিধকা�শ জামা কাপেড়র। একটা
�েটা ঘিড় বা �টপ িটিভ সারােনার �দাকান। বঁািদেক
আপাত বেড়া মােপর �দাকান �শা�ম। হঁাটেত হঁাটেত
গােড�নর�চ ওয়াক�শেপর ম�ল �গেটর কােছ এেস থািম।
সামেনই ডান িদেক, রা�ার ওপােশ নবাব ওয়ািজদ
আিল শা�র �ৃিত িবজিড়ত িসবতানাবাদ ইমামবাড়া।
আিম বঁািদেক ঘুির। �সানা, �ল, ক�ােসট, িসমুই আর
পর পর �গা�র মা�েসর �দাকানেক ��েল কঁাি� সড়েক
আিস। িপছেন ��েল এেসিছ টুকেরা পি�র মেতা শতা��
�াচ�ন িছট কাপেড়র বাজারেকও। কঁাি� সড়ক �থেক
হঁাটেত থািক �চনা পথ ধের। ব� থাকা, �মশ পিরত��
হেয় যাওয়া �িপ� সন� িসেনমা হলেক বঁাপােশ �রেখ
এিগেয় চিল। �ম�লানা আজাদ �মেমািরয়াল �ুলেক বঁােয়
�রেখ সামা� এিগেয় ডান িদেক �ডবল খািসর মা�েসর
�দাকান�� বঁািদেক স� িঘি� পথটা �যটা আরও �ভতের
�েবশ কেরেছ, �সটা রামনগর �লন। আিম এেগাই।
�ছা� একটা বঁােকর মাথায় �সই পুরেনা কািল পড়া
কামারশালাটা, তার গােয়ই �িস� ব�বসায়� �শর খােনর
নবিনিম�ত এস� �ক� �া�ে�ডশন �ুল। তার গােয়ই ��
ন�র কবরখানা। আর একটু এেগােলই ডানিদেক �সই
সাদা মসিজদটা। নামােজর পর �ম�লিবর কাছ �থেক
জলপড়া �নবার জ� িহ� মােয়রা স�ান �কােল যার
দরজায় অেপ�া কের। আিম মসিজদটা অিত�ম কির।
সবাই বেল এটা িহ� পাড়া। এত�� দ�ঘ� �য পথটা
�পিরেয় এলাম �সটা মুসলমান পাড়া। �েটা পাড়া ভাগ
হেয় যায় অদৃ� এক স�মা� �রখায়। �ধু পথটােক ভাগ
করা যায় না। থামােনাও যায় না। মা�েষর পােয়র ধুেলায়
�স �য িনেজেক মহাশি�ধর বািনেয় ��েলেছ।

�ল�া �ে� ��াে�া �াে�� চা� ���
�া��� �ে�াে� ��েয় চাল ��ে��
��াে�া চাল ����ায়� �া���া ����

���� ����� ����� �� ��� •
সািকনা িবিব মি�কপুর হােট চাল �বেচন। চার �ছেল �মেয়
িনেয় স�সার। এক সময় �ান�য় িব িড ও অি�েস এক জন
স�দয় �লাক িছেলন। িতিন সািকনা িবিবেক ���� টাকা
অ�দান কের �দন িব িড ও �থেক। তা �থেক ��� টাকার
ম�াজলা, হঁািড় িকেন বািক ��� টাকার ধান িকেন হােট চাল
�বচেত �� কেরন। সািকনা িবিবর কথায়, �ওই একব�ার
পুঁিজ স�ল কের কের ��� টাকা লাভ হেয়িছল। ি�ের
একটা ব�া িকনলুম। এরকম একটা একটা কের �মাট ��
ব�া ধােনর পুঁিজ করলুম। তারপর িকছু টাকা জমােত আর
� হাজার টাকা িনেয় আর িকছু �দ কের �মাট ২� হাজার
টাকা িদেয় এই জায়গাটা িকেন িনলুম। তা ২ হাজার টাকা
�বঁেচিছল। একটা �সানার িজিনস ব�ক িদেয় � হাজার
টাকা ধার কের আরও � ব�া ধােনর পুঁিজ কের িনলুম।
একমাস পের ি�ের � হাজার টাকা লাভ কের �সইটা িদেয়
ব�িক িজিনসও ছািড়েয় িনই । এইভােব ধ�ের ধ�ের ��
ব�া ধােনর পুঁিজ কেরিছ।�

িতিন বলিছেলন, �একিট বািড়েত ধান িকনেত �গিছ,
িগেয় �দিখ ব�টার বা�া�েলা কঁাদেছ। ব�টােক বিল, ও
িদিদ ওেদর িকছু �খেত �দ। তা ব�টা বেল, এই ধান িবি�
কের িনই, পা�া ঘের আেছ ওেদর �দাব। আিম �দিখ আিম
এক গিরব এরা তার �চেয়ও গিরব। বিল, তুিম �তামার ধান
িবি� কের িদেল খােব ক�? বেল িক, না িবি� করেলও
খাবার িকছু থাকেব না। �া�ের হাল করা, সার, িবষ
সবই ধার কের হেয়েছ। তুিম ধান না িকনেল অ� �লাকেক
িবি� করব। তা আিম এসব �দেখ ধান িকনলাম আর
তার আেগ বা�া�েলার খাওয়ার জ� � টা টাকা িদলাম।
যােহাক আপাতত িব�ুট িকেন খা, আর বা�া�েলা ছুে�
�গল িকেন আনেত।�

তেব এই সব �ছােটা চাল ব�বসায়�রাও বত�মােন বেড়া

আড়তদাররা চাল িকেন �নওয়ায় সম�ায় পড়েছ। মধুদা
একটা মুিড়, পেরাটা, ঘুগিনর �দাকান চালান আর িশ�া
ম�েলর হেয় ধান �কনােবচা কেরন। তঁার কথায়, �এই
ধান এখান �থেক লির ভিত� হেয় চেল যাে� বধ�মােনর
রাইস িমেল। �সখােন এই ধান �থেক চাল হবার সময়
�মিশেনর সাহােয� ছয় রকম িজিনস, �যমন, �সিরল�ােকর
জ�, রাইস ��ান অেয়েলর জ� �েয়াজন�য় অ�শ বার
কের পািলশ কের িবি� হে�। তাই দােমও ওরা কম
িদেত পারেছ। আর এই �ছােটা �ান�য় ব�বসায়�রা মার
খাে�।
�া� ��ে�ে� �া������া�ে��
�ব�ন জানা বয়� ব�ি�। দ�ঘ� �� ব�সর রাধানাথ দােসর
�মাকােম কাজ কেরেছন। বত�মােন �সসব �ছেড় িদেয় এই
িপতৃিভেটেতই চাষবাস করেছন। তেব িনেজেদর জায়গা
জিম যা আেছ তােত চাষ কের চেল না, তাই জমা/আগােম
চাষ কেরন। তঁার �বােরা চােষর অিভ�তা �থেক বলেলন,
আেগ �য সারটা �/� টাকা িকেলা িছল বত�মােন তার
দাম দঁািড়েয়েছ ��/�� টাকায়, তাও কােজর নয়, ��মােন
আেগর �চেয় অেনক খারাপ হেয়েছ। িবেষর দামও পা�া
িদেয় �বেড়েছ। একই �কা�ািনর কমা দােমর িবষ যিদও
আেছ িক� তােত কাজ হয় না। আর যারা অ� জিমেত
চাষ করেছ তােদর চােষর খরচ তুলেত িগেয় ধান িবি�
কের িদেত হে�। যােদর জিম �বিশ তারাই ধান রাখেত
পারেছ। আবার যারা ভােগ চাষ কের, তােদর একটানা
��� ব�সেরর �বিশ �ক� জিম িদে� না। বগ�া হবার
ভেয়।

সবার �বােরা ধান ঘের �ে�েছ। এখন চলেছ বষ�ার
চােষর ��িত। ধােনর ব�জ �থেক কলা �বিরেয়েছ। মাে�
জল ওে�িন তাই �রায়ার কাজও �� হয়িন। এখন ভার�
বষ�ার আশায় সবাই আকােশর িদেক তািকেয়।

��ল����� ��� ��েল� ��াে�� �ালা
ি���� ���� ��������� � ����� •
�যিদন �প�ল িডেজল সেমত অ�া� ম�ল�বৃি� িনেয় ভারত
বনধ িছল, তার আেগর িদন স��ায় কথা হি�ল এক
হকােরর সে�। িতিন বজবজ লাইেন চানাচুর, �ুিড়ভাজা,
ডালভাজা, বাদাম ইত�ািদ িবি� কেরন। িতিন বলিছেলন,
�আমােদর লাইেন এখন খুব সম�া চলেছ। বাদাম, ডাল,
�বসন সব দাম �বেড় �গেছ, িবেশষ কের মুগ ডােলর
দাম এত �বেড়েছ বলার নয়। এবার সব ভাজার প�ােকট
��টাকায় িবি� করা হয়। �কান �কানটা িতনটাকা না করেল
নয়। িক� কা�মার �নেব না। �স তখন অ� িকছু খােব।
তার ��েন �ে� একটা িকছু মুেখ �দওয়া িনেয় কথা। এবার

সকাল হেতই সা�থ লাইেন �ঁােক �ঁােক �পয়ারা আসেছ।
��টাকা, একটাকা, �বলা হেতই আটআনায় �বেচ িদেয় চেল
যাে�। �লােক আটআনায় �পয়ারা খােব, না িতনটাকায়
ডালভাজা? আমরা রাত অবিধ লাইেন পেড় থাকিছ।
এবার রাত আটটার পর যত �রজিগ জেড়া কের বািলগে�
যাব মাল িকনেত। পাইকাররা বলেছ, �রজিগ �নব না, �নাট
দাও। িদেনরেবলা হেল �রজিগ িদেয় �নাট কের �নওয়া যায়।
িক� রােত �ক �নাট �দেব?�

এইসব কথা বলেত বলেত ��ন এেস �গল। যা�� আর
হকার সকেলই ব�� হেয় ��ল ��ন ধরার জ�। িক�
�কান বনধ এই হকােরর �ালা জুেড়ােব?

���া�� �����ে�� �ায়�ায়
���ল ��া� �ে� চেলে�

.

���� �������� ব������ � ����� •
পি�মব� সরকােরর �ু�িশ� �কে�র অধ�ন একিট
স��া, �ে�াট�স ���স অ�া�ড ��িন� �স�টার� এক
সময় বরানগেরর গেব�র িবষয় িছল। স��ািট িবিট
�রােডর ধাের, বত�মান পালপাড়ায় িসইএসিস�র
পােশর রা�ায় ঢুকেলই �দখা যােব। তেব এখন আর
�সই স��ার রমরমা অব�া �দখা যােব না। জ�ল
পিরেবি�ত ভ� পিরত�� দশা এখন।

�����এর পি�মে�র ��য়েনর লে�� িবিভ�
িবষয়েক িনেয় �য িশে�র �জায়ার এেসিছল, তারই
�ল�িত এই ধরেনর একিট �ু�িশ� স��া।

এই স��ায় �খলাধুেলার যাবত�য় সর�াম ��ত
হত, �যমন, �ুটবল, ি�েকট ব�াট, ব�াডিম�টেনর
�য�ােকট, �টিনস �য�ােকট, ক�ারাম �বাড� ইত�ািদ।
ব� �খলার সর�াম ও �পকর� �মরামত হত। এছাড়া,
স��া �িনভ�র �কে�র জ� ��সাহ� �ছেলেমেয়েদর
�িশ�� �দওয়ারও ব�ব�া করত।

প�াশ�ষাট�স�েরর দশেক এই বরানগর ও
পা��বত�� এলাকায় যারা �খলাধুেলা করত, তােদর
কােছ ��াট�স �ডস অ�া�ড ��িন� �স�টােরর রমরমা
িদন�িলর �ৃিত আজও অ�ান।

স�েরর দশেকর পর �থেকই িবিভ� কারে� ��
ন�র িবিট �রাডি�ত এই স��ািট �মশ �� হেয়
পেড়। এিদেক পাড়ায় পাড়ায় �খলাধুেলা ও �াব
কালচােরর �য �জায়ার �দখা িগেয়িছল, �সখােন �মশ
ভাটা আসেছ। �েল এমন িদন এল, যখন স��ার
��পাদনম�লক কাজকম� ব�ই হেয় �গল। এর তালা
�শষ কেব �খালা হেয়িছল, সরকাির নিথপে� তার
খিতয়ান �লখা থাকেলও �শষ কেব ব� হেয়েছ বলা
মুশিকল।

স��ার যাবত�য় �মিশন, অি�সবািড় ও কারখানার
�শড দ�ঘ�িদন এক�কার পিরত�� থাকায় একসময়
��ৃিতেদর আ�া ও �চারাকারবার�েদর �গাপন
�ব�েকর আ�ানা হেয় ওে�, �কান র�� আর থােক
না, বনজ�েল �ছেয় িগেয় অি�সবািড় ও কারখানার
�শড �ায় �ভে� পড়ার �প�ম। িব�� স�ে� জানা
�গেছ, এই জায়গািট এক ব�ি� মািলেকর কাছ �থেক
িনিদ�� সময়স�মার জ� চুি� কের স��ার প� �থেক

�নওয়া হেয়িছল। �েল স��ািট �� হেয় পড়ায়
জায়গািট সরকােরর তর� �থেক �সই ব�ি� মািলেকর
কােছই হ�া�র করা হয়। ২��� সােল ওই জিম
সা�াই করার জ� অি�কা� ঘটােনা হেল ২� ন�র
ওয়ােড�র কা�ি�লার মানেব� পাল �বশ কেয়কজনেক
িনেয় বাধা িদেত যান� মািলকপে�র সে� বচসা হয়
এব� পুিলশ হ�ে�প কের।

মানেব�বাবু জানান, তঁারা বাধা �দওয়ার জ�
তঁােদর িব�ে� �কােট� মামলা করা হয়। পের
মািলকপ�ই �সই মামলা তুেল �নয়। িতিন জানান,
যিদ সরকােরর তর� �থেক মিহলা �িনভ�র �কে�র
জ� �কান স��া বরানগর �প�রসভা গেড় �তােল, �স
�েচ�াও িতিন চািলেয়িছেলন।

িক� সরকার �যেহতু জিমর মািলকেক জিম
হ�া�র কেরেছ, তাই �সটা স�ব হয়িন। �েল এই
জায়গায় ব�তল ��াটবািড় হেব। বরানগর �প�রসভার
স�ি�� দ�র �থেক জানা যায়, ��াট�স �ডস অ�া�ড
��ন� �স�টােরর ��িবঘা আট কা�া জিমর ওপর ব�তল
��াট িনম�াে�র জ� এক ��ােমািট� স��া ��ান জমা
িদেয়েছ।

�ান�য় মা�েষর কােছ ��, ওই জিমর ওপর �য
অস�খ� গাছ রেয়েছ, �স�িল না �কেটই বরানগর
�প�রসভা ��াট �তিরর অ�েমাদন �দেব �তা? (ছিব
�ি���� ��ি�� ��������� ছিবি� �����ছ� ������

��া ���ায় চা���ল ��াে�� ���
�� �ে� ����েয় �া�া� ����া

অনশন
��িব� ����� ������ �� ����� •
�ব��েরখা ব�মুখ� বঁাধ �ক�র অ�গ�ত �য
চাি�ডল ড�াম, তার �রিডয়াল �গট �থম
বােরর জ� ব� কের �দওয়া হে�। এই জল
িরজাভ�াের �রেখ �দওয়া হেব। গত জুন মােস �িড়�া
ও �াড়খে�র জলদ�েরর সিচবরা �ব��েরখা ব�মুখ�
বঁাধ �ক� ���িট পিরদশ�ন কােল চাি�ডল বঁােধর
�রিডয়াল �গট ব� কের �দওয়া হেব বেল জানান।

এর �েল জলতেলর ��তা হেব ��২ িমটার,
যা বত�মান ��তার �চেয় � িমটার �বিশ। এই
ঘটনার �ল��প ��িট �ােমর ���� পিরবার িবপয��
হেয় পড়েব। বষ�ার মুেখ �ে�দ হওয়া মা�ষজন
এই �রিডয়াল �গট ব� কের �দওয়ার িব�ে�
�িতবাদ জানাে�ন। �� জুন আেলাচ� �েজ�িটর
�পািরে�টনেড�ট ইি�িনয়ােরর অি�েসর সামেন তঁারা
একিট ধন�া মে�র আেয়াজন কেরন এব� �িতবাদ
জানান।

পুনব�াসেনর কাজ ব�ল পিরমাে� অস���� থাকা

সে�ও �েজ� তার �গট ব� করার
িস�া� পা�ােত রািজ নয়। তাই
িব�ািপত মুি� বািহন�, �াড়খ� মুি�

বািহন�, জনমুি� স�ঘষ� বািহন� ও ছা��যুব স�ঘষ�
বািহন� নামক �িতবাদ� স�গ�ন�িল এস�ই��র অি�স
ঘেরর সামেন �� জুলাই �থেক অিনিদ�� কােলর
জ� অনশন করবার িস�া� �হ� কেরেছ। তােদর
দািব�িল হল,
�� হয় পুনব�াসেনর কাজ স���� করেত হেব নয়েতা
�রিডয়াল �গট খুেল িদেত হেব।
২� �াড়খ� পুনব�াসন পিলিস ও ম�ল� স�চক অ�যায়�
পুনব�াসন প�ােকজ বািড়েয় িদেত হেব।
�� ড�াম�িরজাভ�ার এলাকার সােথ স�ল�
কৃিষজিম�িলেত খনেনর মাধ�েম ভ�গভ�� জল তুেল
জলেসেচর ব�ব�া করেত হেব।

কাপ�র বাগ�, �দেবন মাহােতা, িকর� ব�র ও স�লু
সরনা নামক চারজন �িতবাদ� অিনিদ�� কােলর জ�
অনশেন রত হেয়েছন।

�া��া�� ��ে� �া��া�
��� ব����ি��� ��� ������� �� ����� •
মাওবাদ� �নতা আজােদর হত�ার �িতবােদ মাওবাদ�রা
গত ��� জুলাই সারা �দেশ বনেধর ডাক িদেয়িছল।
জ�ল �ঘরা �াড়�াম অ�েল এই বনধ ও মাওবাদ�েদর
�ভাব �কমন, তা সেরজিমেন �দখেত আিম গত �
জুলাই �াড়�ােম যাই। ��শেন �নেমই �টর পাই একটা
থমথেম যুে�র আবহাওয়া, খটখট �য�থ বািহন�র বুেটর
আওয়াজ। আিম ��শন চ�েরর ছিব তুলেত িগেয় এক
র��র ধা�া খাই। ওখান �থেক যাই রঘুনাথপুর লেজ।
পেথ �কাথাও মাওবাদ�েদর বনেধর সমথ�েন �কান
�পা�ার বা �দওয়াল িলখন আমার �চােখ পেড়িন।
�কান �চােরর কথাও �নেত পাইিন।

ওইিদন িবেকলেবলায় গড়শালবিন জ�ল �পিরেয়
আিম যাই �রশম� �� আয়রন কারখানায়। পের
�ামবাস�েদর সে� কথা বেল বু�েত পাির, এই
কারখানা ব�াপক দ�ষ� ছড়ােনার দােয় অিভযু�।
�গাধ�িলেবলায় ��াে�টর িকছু কম��র সে� ��রার পেথ
িজতুেশােলর জ�েল রা�ার ওপর �দখা �গল একটা
গােছর �ঁিড় পেড় রেয়েছ। আমরা ভােলা কের িকছু
বুে� ও�ার আেগই গািড়র চালক ব�াকিগয়ার িদেয়
গািড় িপছেন িনেত �� কের। ল�� কের �দিখ,
�ইপােশর ঘন অ�কার জ�েলর মধ� �থেক লাি�েসাটা
হােত িকছু �লাক �বিরেয় আসেত �� কেরেছ।
আমােদর গািড়র চালক ত���া� গািড় ঘুিরেয় ��াে�ট

ি�ের যায়। পের যখন �কা�ািনর র��েদর িনেয়
ি�ক ওই রা�া ধের আিস, �দখেত পাই একিট গািড়র
চাকা�েলা শতিছ� অব�ায় পেড় আেছ এব� গািড়র
পঁাচজন আেরাহ�র সব�� �ক� বা কারা লু� কের িনেয়
�গেছ।

� জুলাই বনেধর আেগর িদন �থেকই �াড়�াম ও
স�ল� জ�ল অ�েল বনেধর ছিব ল�� করা যায়।
ওইিদন িবেকেল িজতুেশােলর জ�েলর পেথ �দিখ,
মাইন �িতেরাধ সর�াম ও আধুিনক যু�া� হােত
�স�রা রা�া িদেয় �হঁেট যাে�। জ�েলর �গাড়ায়
রেয়েছ িবরাট রামকৃ� সারদা আ�ম। আ�েমর
এক কত�াব�ি�েক মাওবাদ�েদর স�েক� �� করায়
িতিন এিড়েয় �গেলন। িকছু দ�ের জ�ল �শষ হেতই
�াম। �সখােন এ িনেয় �� করেত ��র এল,
বনধ হেবই, কার� �াে�র ভয়। �াম �শষ হেত
আবার জ�ল। তারপর �রশিম িসেম�ট ও �রশিম
�� আয়রন কারখানার পােশই গেড় �ে�েছ �রশিম
পাওয়ার ��া�ট। িপছেন িকছুটা দ�ের লালবা�েলা।
�সখােন �রশিম িসেম�ট কতৃ�প� �য�থ বািহন�র থাকার
বে�াব� কেরেছ। �নলাম, িদন পেনেরা আেগ
মাওবাদ�রা �সখােন আ�ম� কেরিছল। �পে�র �চুর
�িল িবিনময় হেয়েছ, িক� হতাহেতর খবর �নই।

��� তািরখ িছল স���� ব�, �কান �দাকানপাট
�খােলিন। তেব �রশিম ��াে�ট কাজ হেয়েছ।
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�সানা��া, সােবরা, ���ারা ���
সি� �সানাউ�ার �ন ��ব �ারাপ। � পে� �াস �সে�েন।
���ির িক িনি�েলশেক পােব� �ার �লসা ি�ি� চ�ােনেল
�বউ ক�া ক�� �ারাবািহক ���েত ���েত সােবরা� আ�তারা
আর �সানাউ�ার ��ে� ��ালা লাে�। �রা পে� �� কের
�� ��ে�। ���ির সহ� সরল �াে�র ��ে�� নাচেত পাের
�ােলা� তা �রা� �তা পাের। তাহেল িক �রা পােব �ে�র
িনি�েলশেক� আসেল �ে�র এ� ���া �� ন�। �রা� �তা
নাচেত পাের। ��ান� �া�। �ব� �ে�র বাবা �া ি�ক ব��েত
পাের না বারণ করা উিচত িকনা।
��তা উ�িত ব�েসর ��ে�� বাবা �া �ের �ােক না। �া
শহের �� সকােলর ল��কা�প�র �লাকাল �ের ��ব�
বাব�রা ��ােক ি� �লাকাল বেল� �া�বপ�ের বাব�ে�র বাি�
কাে� আেস����াকে� �াক �স ক�া �����সানাউ�ার বাি��া
�ব� চ�া ����াল� �া�া �ািলর �াে� �াি�ক ����া ি�ে�
�ল আ�কােনার ব�ব�া� আর লা�ে�র ব�ব�া কের উ�েত
পােরিন। � হ��া� � �ব� �ােস এক ��েক �েশর �ে��
�ােক� ���ির� �তা ��া��া�া ��ব� কেলে� পে� ��� সােবরা
আর আ�তারা �� �বান। �� স� �াে�র ��ে�। �ে�র বাবা
আ�তারার �ােক� সব �াকা�া ���। আর আ�তারা ি�ি�েন
��ি�ে� ��ি�ে� ��ি� আল��া�া �া�� না ��েত পারেল ��েল

���। সােবরা ল�িকে� তার �চাে�র �ল ��েল। সােবরার �া
��েল ি�ি�ে�র কাে� এেস ি� ব�ে�র কিপ চা� আর �াক�েক
বেল বািষ�ক ি�উশন ি��র � �াকা �া� করেত।
��এি�েক �সানাউ�া �� ���েত ���েত �ের ��ের। রাত
�শ�া� �ে� পের। ক� ��ন এক�া �কে� আ��েল কা��া�
আর তারপর সবা� হ� হ� কের এত রােত �কা�া� �ােব�
হােত ব�া�ন ����া হ�। রােত ��া আেস হােতর ব�া�ন
��েল �াণ �িত�ার কা� �� হ�। সারা শর�র ন�ল হে�
আেস। সকাল সাে� প�াচ�া� � আে� আে� িনে�� হে�
�া�। সকাল সাে� �শ�া� ��েলর �লাক�ন �ানেত পাের।
ি�ি��িনরা �র বাি� আেস। ��ে� �র ��ে� কাপ� ি�ে� �াকা
����া। িবেকল সাে� চার�া� �াণ �িত�ার �� আেরক
��া আসেব। �েন ি�ি��িনরা �সং�ার উি�ে� ি�ে� ��ে�র
�াকা ��েল ি�েত বেল। �র �া �ক�ে� �ে�।
��পরি�ন আবার ��ল বেসে�। �সানাউ�ার �া���বান ����া
�ে�র আর ��াল��ােল প�া�� পের চেল এেসে� ি��ে� ি�ল
��েত। আ� ি�� রা�া হে�ে�।

ভাি�ল �ার �কান �স �� ���
অ��ারার �বািসক না�� কম�শালা

•
চারি�ন ব�াপ� একি� স��ণ�
���ারার আবািসক না��
ক��শালা ��ি�ত হে� ��ল
ব���ান ��লার র�লপ�েরর
�ব���া�া বািলকা িব��ালে�
�ত �� ��ন ��েক �� ��ন।
িবেশষ �কান� সং�া ন��
ক��শালার ��ান উে��া�া ি�েলন
না��কার� না��িশ�ক� �
িশ�না�� কা��াির ত����র চ�।
��া� �িশ�ক িহেসেব ি�েলন
শাি�প�র সাং��িতেকর না��কার�
পিরচালক �ক�িশক চে�াপা��া�
� না��ক��� শি�ত ব�ানাি��
এবং িবেশষ আেলাচক িহেসেব
�ন���িব� ��ািহত রন��প।

����া� বে�া শহর� ন�র বা
�হান�ের আে�া�ন কের� �ত��
বা পেরা� সরকাির �েচ�া��
িব�াপন ি�ে� আবাহন কের
পর��ার �া��ে� বা�া� ন� ���
�হা�াি� িনে� আ�ার �া�� �তা�ার
����ল �ে�া হ� আি�ক ব�� বা ��েনরা। ��ে� ��া ক�ার
�রসা�। �কান� �নসর ��� �ে�� ন�� িশ�া������নে�র
��সা�া� ��� আর কাে�র �া�ষে�র ��াস এ� ক��শালার
এক তরকাির �ােতর ��া�া� কের। পর��ার �া��ে� উ�রণ
ন�� �সবাের কির আ�ান��� ��ল��। এ� ক��কাে�র প�েরা�ার
কা� ��েক �শানা ��ল� রাে��র িবি�� �া� ��েক না��ক���রা
এেসে�ন� �িতবার� �রা আেসন একবার �বর পা��া �া�।
এ আ�াে�র সবার উে��া�� আ�রা সবা� রা�া ��� িনে�রা�
��েতা �সলা� কির� চ��পা��। ��� �ান পালে� �া�� পালে�
�া� উে��। আ�েকর �ক�িত� ��ব���� �া�েষর স��তা�
সং��িত �িত �ত �ংেসর ি�েক ���ে�। তা� রব��নাে�র
�র�করব�� িকেশােরর আ��ত��� ��ে�র �ােরর ��ে�র �পর
ি�ে� �রা� �তা�ােক ��ল এেন ��ব� ��� এ ��� িকেশােরর ন��
এ আ�াে�র সবার ���কার। ����া� �ি�ন� িশ�া বা না��
�ক�শল িশ�া� �কান না��িশ��েক পিরপ�ণ�তা ি�েত পাের না
�ি� ��বেন ��বনে�া� না �ে�। তা� চারি�েনর এ� ক���ে�
���ি�েনর িবষ� �আ�শি��� ি�ত�� ি�ন �ব��তা � �����
ত�ত�� ি�ন ��ক�িত�� �শষি�ন �স�বা��। আর সবিক��র আ�ার
�স� রব��না�।

িব��ালে�র স�� পিরেবেশ �া� শাি�িনেকতেনর আবহ এেন
��েলি�েলন হািলশহেরর ���প �ি��ার ত�ার �রা� �লা�
��াত � স��া� রব��স��েত। �িতি�ন� উিন বাের বাের
�া�েলন� �আি� �ােরর সা�র পাি� ��ব িবষ� �ে�র বাে�����।
এ ��ন আ�ার আ�শি�র আ�নেক �িনব�াণ �াকেত সাহা��
কের। �ব��তা � ���� িবষে� �আ�ার� পরাণ� �াহা চা���
�� �� �ােন না �ানা�� ���� �তা�ার বাণ� ন� ��া� �হ ব��
�হ ি������ ��ক�িত� িবষে� �ন�ল ��ন �ন প�� �া�া�
����� �স�বা�� িবষে� �সব কাে� ��ারা হাত লা�া� ��ারা
সবকাে������ আর� �েনক �ান আ�াে�র ল��েক আর�
�ক����ত কের।

শি�ত ব�ানাি��র ি�ে��ার ���েস �িতি�ন িবষ�া��া��
িব�ােসর �ননশ�লতার িন�শ�ন। ি�উি�েকর সাে� হালকা
শর�রচচ�া� ��ার ��লা ব�েল �াে� ি�ে�ি�ক�াল কে�াি�শেন�
ক�ন� �াশ�াল আ�� বা তা� িচ �রেনর �ন�সংে�া� ব�ি� আবার
ক�ন� ��া�ব� হবার ��লা। এ ��ন আর� একবার �েন
প�ােনা� �ি�েনতা �ােন ��া�িল� ি�েলা��ার।

�পর ��েক চািপে� ����া �কান� ব�িল� ত�� বা ত�
ন�� িশ�া���রা িনে�রা� �ত�� �ংশ�হণ কের �িতি�েনর
িবষ��িলেত। তক� িবতক�� আেলাচনা স�ােলাচনা� �বিরে�
এল আ�শি� ক�� ব��� আর ��ে�র ি�ল �ি�ল� বা
�কান�ােন� �ক�িতর সাে� �েত�েকর �ত�� �ি��তার ��িত
��� ক�ন� তা আনে�র� ��ে�র� �ে�র� আবার ক�ন�
বা আ�ে�র। ব��তা� এক�সে� �ােক িব�াস� িন��রশ�লতা�

�া�ব�তা� আবার �া��নতার
আ�া�। আ�শি�র উে�াচেনর
�� �িত�া নত�ন ি�েন আ�ােক
পর�ি�ত হেত হ� ��তের
বা�ের� ���ব�� বা হব ক�
কের আ�রা� ���ােন �চিলত
স�া�ব�ব�া� িশ�াব�ব�া
ব�ি��াতে��র � �িতে�াি�তার
ক�া বেল� স�া���িত িক
��লেত বেসি� আ�রা� ত����া
� �ক�িশক�ার কা� ি�ল �কবল
একি� ��র �ালা ��া�া।

�িতি�েনর আেলাচনার �শেষ
ক�ন� িশ�া���ে�র িনে�ে�র
িচ�েনর� ক�ন� আবার িব��াত
�কান� না�েকর িবষ�া��
না��াংেশর �পর ���ে�া�া���
না�ক স��া� ��াি�ত
হ�। ��ািল��ানা��ালাবাে�র
�িতবা���প রব��নাে�র
�না��� ত�া� � তার পরব���
পিরি�িত� ��তিবেরা� �াকা
সে�� স�াসবা�� িব�ব�েক

��চ��া�ে� আ�� ��ান � তার িবেরাি�তা� ���াপক �
�ি��াবকব�� এবং রব��নাে�র ��� �ব�ান� �ব��ে�ব ব�র
�কালস��া�� ��ে�� ��ে�র �েনক পের �ষ� ��ল�ব��
����েনর সাে� ক�ে�র ব��ে�র� প���শ�েকর� পর��েকর
�লক�� ���েরা��সা� িব��ািবেনাে�র �নরনারা�েণ� ক��ার
��ােনা� ��ণা� ব��� ��ি�ক �া��রা নন� ন�রেব িচরস�া
ক�ে�র স� করা�� রব��নাে�র �বলা���এর ��সরেণ
���প� �িব�� প�ি�ব�র কা�িনক ��া�ন� �ে��র ��বতাে�র
�েত��র �া�েষর ��া�ব�তা ��ে� ��ে�রনা �াি�� �ল ��ে�
�লাে�র ি�েক পা বা�ােনা একি� �ক�েচার িপ�পে�ে�র হােত ক�
ক�ণ পিরণিত� �ত�াি� নানা িবষ� একি� কের পিরপ�ণ� না�ক
হে� �ে�� �ন �িরে� ��� আ�াে�র।

আর একি� না��াংেশর ক�া আলা�া কের বলেত� হ� �
�� রব��নাে�র র�করব�র �ংশিবেশষ। ��� ি�েনর ব���
�েচ�ার পর �া� ��রাত �া�া ��া�িষক পির�� আর ���র
�বাে�র �ল চত��� ি�ন ��ােত ��ালা আকােশর িনেচ ��
না��াংেশর �সা�ারণ ��া�ন। �েপ�ষ �তাে�র �াক ি�ে�ে�� ���
�ােনর সাে� সাে� িশ�া���রা সবা� হল�েরর বা�ের �বেরােত�
���া ��ল �াউ�া��িলর ��তর ��েক ���ে� �বিরে� আসে�
নি�ন� ��� �াকে� িব� পা�লেক� �নািক আ�াে�র�� ��ের
�াে�র তলা� ����া ি������� পের ব�া� �া�া� ��ে�াে� িব�।
নি�ন�র �ােক ��� �াে� পা�েলর। �ে�র ক�া �নেত আ�রা
�কান �পেত র��। এিক �ব�ােত �ব�ােত �রা িনে�ে�র �ান�
�ি��ান� ��ে�র ক�া বলে� �কন� না� আসল রব��না�
�তা আর �েচনা �া��া� �ন� ��� তা� বে�া �চনা লাে�
�� ক�া�িল। স�� ���লবাি� ��ন আ� ��প�র� ��� �া�ণ�
�া�তলা� �লাহার ��� সব� ��ন �ি�তবাহ�। আ�াে�র �ে���
পাি� রা�া� িব� বা র�ন� স��ােরর �িত�িব। ��� ���েত
আ�ার ��তার �� ব��েত ��� না কােলর সা�ের কেব
���বনেক ��ন করলা�� সবা� �পেত চা�ে� নি�ন�েক ���
ব�াচেত ��� িনে�েক ����েত। ���� ব��তা� �ষ�া� আ�শি�র
�কােশ ��� লা�ে� না আর �র�করব��র �হ��ািল সংলাপ।

�শষ স��া� ���প�ার উ�া� কে�� এেকর পর এক
রব��স��ত ��� �এত আেলা �ািলে�� ��েন ����� �ব�
বাসনা� ���� �ত�াি�। ��হা��বন� ��েক িবে�র িবি��
�না��� ব�ি���বেনর উে��ে�া�� ��না পা� কের ��া� উ�ান
��ন �সত�ব�েনর কা�েব�ািল। �কান��প �ান���� সারাংশ বা
স�াি� ব��তার ব�েল ত����ার আব�ি� রব��নাে�র ��ে�র
���া�। ���িচেত আনার এক�� ��েনার �েতা সবার ি�িলতকে��
��� �আ�ার ���া�া এ� নাে� আি� �ােরর সা�র পাি� ��ব
����। আ��ািনক স�াি� ��াষণা হেল �েল ���া �চাে�� �রা
�লা� �িব �তালার ি�� আর ি�কানা �ন��ার �ে�া�ি� আর
�ত��া পেররবােরর ���।

� খ ব �র � িন য়া

িব�কােপর �কালা�
�খলা না-�খলার �খলা

•
�বােরর িব�কাপ ফ��বেল ��বােরর রানাস� �া� ��ম রা�ে�ড িবদায় �নওয়ার পের জানা
��ল, �ােদর �হের �াওয়ার �ক�া কার�, ফরািস দেলর �কা� ব�ি�ক রািশে� �ােদর জ�
�মন সব ফ��বলারেক বাদ �দওয়ায় �বশ িকছ� ভােলা ফ��বলার ফরািস দেল জায়�া পায়িন।
মজার ক�া হল, ফরািস দল �িদ না হারে�া, বা পরপর িজে�� ��� �াহেল �জ�ার �ক�া
কার� িহেসেব খবেরর কা�েজ �মরা ও�া� হয়� �দখে� �প�াম। �খন ��মন জাম�ািনর
�ক�া অে�াপাস সব �খলার ফলাফল �ে� ��েক� িন��ার� কের িদে� বেল কা�েজ �ার
ছিব ও খবর ফলাও কের ছাপা হেয়েছ।

�খলা�া �র �খলার মে�� �ন�।
ফ��বলারেদর কায়দা ও �কাে�েদর
�ক�শলেক ছািপেয় �াে� নানারকম
��ক�াক ও �স��ার। ব�াপার�া
��দূর �ি�েয়েছ ��, মারােদানার
মে�া � �াব� ��� ফ��বল
�খেলায়ারেদর মে�� �কজন, ��ােক
�কক দ��ায় ��ােরা ���ে�
বা�শজেনর �খলার �মা� ��িরেয়
�দওয়ার �শষ �জ� বলা �েল �ব�
�মন �কজন মা�ষ ি�িন িবে�াহ�
বেল �পিরি��, ��ার হাে� শহ�দ
�� �েয়ভারার �ি�, ��ার ি�য়�ম
ব�� িক�বার িব�ব� িফেদল কাে�া,
��ােকও �দখা �াে�, �েজ�ি�নার

�কা� িহেসেব মাে�র �াের বেস জেপর মালা ��িরেয় �াে�ন।
�� �কােনা �খলার মে�া�

ফ��বেলও িকছ� অিন�য়�া �েছ।
িব�কাপ ফ��বেল �� দল�েলা
�খলে� �েস �ােদর মে��কার
���� ফারাকও িদনিদন কেম
�সায় �খলায় �জ�ার অিন�য়�া
�বে�েছ ব� কেমিন। �� কি�ন
�ি��ি��ার পাশাপািশ �জেকর
�িনয়ার সব�ে�ে� �ে� �কান
�পােয় জয়�-�র �� ��াস�
মেনাভাব �দখা �াে� �া ফ��বল
�িনয়ােকও �াস কেরেছ। �া�
�মরা কা�েজ �দখলাম, ���েয়র
�া�কার �য়ােরজ �ানার িবপে�
িনেজেদর ��ােল ��েক �াওয়ার পে�
হা� িদেয় বল ��কােনায় লালকাড� �দেখ মা� ��েক বিহ��� হল, �ােক ক�াে� ��েল সম��করা
না�ানাি� করল, �শষ ম�হূে��র ও� িনি�� ��াল ও পরাজেয়র হা� ��েক দলেক ব�া�ােনায়।

�র সে� ��� হেয়েছ �াকার দাপ�। �খলার �নসরার �� ব�জাি�ক িশ�স��া�েলা,
�ােদর হেয় িব�াপন �দয় নাম� ফ��বলাররা, ি�িভ ��ােনেলর �� �ারা িকেন �নয় �ােদর
হা� �� ক�খািন ল�া �া কম �বিশ সকেল� জােন। জাব�লািন নামক ওরকম অ� হা�া বল
হ�া� �াল� করায় কার �িবে� হল, �কাি�পি� ফ��বলারেদর �াব ফ��বেলর �লেকর ��া�
�না� �কন িব�কােপর মাে� িমেছ হেয় ��ল --- �� সব �� ভ�ভ�েজলা ব�ািশর �বল ��ন
ছািপেয়ও �শানা �াে�।

�খলার মে�� �� না-�খলা �লেছ
�লেব। ���র ভােলাবাসায় বা ���র
�িমেরর দ�াে� জা��য় প�াকার
�ে�ালেন ��ন িজে� �ােব। �কান
িশ�� ফ��বলােরর ��র পােয়র
কােজ নয়, িমিডয়ার িশেরানােম
অে�াপােসর অ�র�ায় ��ািস�
হেব ফ��বল �িনয়া। �িদদাস
নামক �� �কা�ািনর সাজসর�াম
�বিশরভা� �খেলায়ার ব�বহার কের
�স� �কা�ািনর জ�ে�া �ার-প�া�
হাজার �াকায় িকেন পােয় পরেব অ�
িকছ� �েমাদি�য় মা�ষ। �র িবরা�
স�খ�ক মা�ষ �ারা �খলার অি�কার
িকনে� পাের না �ােদর জ� র�ল

�কওয়াম� --- খািল পােয় মাি�ে� হ�া�ার জ� �� ক�িম �ােদর শর�ের ��েক মা�স �ের �ের
খােব।

��া�াে�াে�র �ক�
বাক���া, �০ স��ারাম ��াষ ���, কলকা�া ৯

ম�লবার �প�র ি�নে� ��েক সে�� সা��া
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, অিফেস

��া�াে�াে�র �লভাষ : ৯�৩৬৯৬১৩৪১ �ম�লবার�
�-�মল : manthansamayiki@gmail.com

�ি� মােসর ১ ও ১৬ �ািরখ স�বাদম�ন �কািশ� হে�। ২ �াকার িবিনমেয়
�পনার িনক�ব��� �ল বা কা�জিবে��ার কাছ ��েক স��হ ক�ন।
সারা বছর ডাকে�াে� পাওয়ার জ� �াহক হ�ন। �াহক ��াদা ৪০ �াকা।

স�বাদম�ন �খন পাওয়া �াে�
কেলজ ��ে� পাি�রাম ব�ক �ল, ব�ক মাক�, ব�ি��, িপিব�স, িন� হরা�জন ব�ক �াে�।
��রামপ�র, �কা��র ও �সানারপ�র �রল ��শেন, �সানেসােল �পা� অিফেসর কােছ
বান�ওয়াল ব�ক �েল, িশয়ালদহ �মন ��শেন �সলফশা�ন ব�ক �েল, ডালেহ�িসে�
হ�ক� ব�াে�র �ােয় �বকার ব�ক �ল ও অিজ� �পা�ােরর �েল, রাসিবহার�ে�
��াে�িসভ ব�ক �েল, �াদবপ�ের �ােনর �েলায়, �বহালা পা�া ���েসর সামেন

��ওয়াির ব�ক �েল, �ারা�লায় �ল��িস অিফেসর পােশ রাজ� ব�ক�েল �ব� ���
�মাে� িপপ��স লা�ে�িরে� ��িম� র�ন কর�, �কা�িবহার পাওয়ার হা�স ���পি�ে�।

��াি�কার� িজে�ন ন�� ক���ক িব ২৩�২ রব��ন�র, �পা�অিফস ব��লা, কলকা�া ১� হ�ে� �কািশ� �ব� ��ক���ক ি�ি��� ���, ৩২� প��য়াে�ালা �লন, কলকা�া ৯ হ�ে� ম�ি��।
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মািচল স�মাে� ভুেয়া সংঘে�� হত�া
•

বারামু�া �জলার নািদহাল �ােমর িতন িকেশার, শাহজাদ
আহেমদ খান, িরয়াজ আহেমদ �লান, মুহা�দ সি� �লান
�� এি�ল বাি� ��েক �বিরেয় আর ��ের িন। খুঁেজ
হয়রান হেয় তােদর বাি�র �লােকরা পা�ালা �ানায় িরেপাট�
কের ১০ �ম। পা�া প�িশরা �িতবাদ িবে�াভ কের।
�সােপার পুিলেশর �পািরে�টে���ট আলতা� খান আ�াস
�দন, পুিলশ যে�াপযু� ব�ব�া �নেব। পের পুিলশ স�ে�
জানা যায়, সরকাির ব�কবাজ, �সনাবািহন�েক �গাপেন
খবরাখবর সং�হকার� ত�া ���াল পুিলশ �ি�সার
(SPO) বিশর আহেমদ �লান এবং আেরক সরকাির
ব�কবাজ �ায়াজ �গািজ� �৬ এি�ল ওই িতন িকেশারেক
পঁাচ হাজার টাকা কের িদেয় পরিদন আবার আসেত বেল,
চাকির �দেব বেল। পরিদন এেল �গািজ� তােদর িনেয় চেল
যায়। ওই �গািজ�-র ��ােনর কল �রক�� ��েক জানা যায়,
তােদর কাল�স িনেয় যাওয়া হেয়েছ।

এিদেক ৩০ এি�ল ভারত�য় �সনাবািহন�র জনসংেযাগ
দ�র ��নগর ��েক একিট বাত�ায় জানায়, �েসনাবািহন�
আজ �ভাের �পওয়া�ার মািচল িনয়�ণ �রখার কােছ িকছু
মা�ে�র আনােগানা �দখেত �পেয় তােদর আ�সমপ�ন করেত
বেল। িক� তারা �সনার িদেক �িল চালােল পালটা �িলেত
িতন জ�� িনহত হেয়েছ।� তােদর কাছ ��েক িতনিট এেক
�� রাইে�ল ও ��া� ��শ� পাওয়া �গেছ বেলও বলা
িছল ওই বয়ােন।

পরিদন �ান�য় সংবাদপ��িলেত তােদর ছিব �কািশত
হেল �দখা যায়, ওরাই িনেখঁাজ িতন িকেশার।

�সােপার পুিলেশর স�ে� জানা যায়, ওই ব�কবাজরা ওই
িতন িকেশারেক উিরর বািস�া �লবািহন�র �সনা মুহা�দ
আ�ােসর হােত তুেল �দয়। িব�� স�ে� কা��র টাইমেস

�কািশত হয় আরও ঘটনা। মািচল স�মা� এলাকায় ওই
�লবািহন�র � নং রাজপুত ইউিনেটর �� বছেরর সময়স�মা
�শ� হেয় �গিছল িদন পেনেরা আেগ। পাততাি� �গাটােনার
সময় ওই ইউিনেটর কমাি��ং �ি�সার ইউিনেটর কা��ির
যুবক আ�ােসর কােছ িবদায়� উপহার চান। �সই উপহার
িছল িছল ওই িতন �াম�ণ িকেশার। ওই িতন িকেশারেক
আ�াস, গাজ�-রা � কমাি��ং �ি�সােরর হােত তুেল
�দয় এবং তারপর � �ি�সার ওই রাজপুত ইউিনেটর
�ল�েট�া�ট কেন�ল িমেল ওই িতন িকেশারেক খুন কের
এবং সংঘে�� িনহত জ�� বেল চািলেয় �দয়। আ�াসরা
এর িবিনমেয় লাখ িতেনক টাকা �পেয়িছল। আ�াস এবং
�ল�েট�া�ট কেন�েলর কে�াপক�ন একিট �াইেভট ��ান
�নটওয়ক� মার�ত পুিলেশর হােত এেসেছ। পুিলশ এেদর
িব�ে� একিট খুেনর �কস কের।

সি�, শাহজাদ, িরয়াজেদর িনেজেদর �াম বারামু�া
�জলার নািদহাল এবং তােদর �দহ �যখােন কি�নব��
হেয়িছল, �সই �পওয়া�া �জলার কাল�স, �ই জায়গােতই
িবশাল জনিবে�াভ �� হয়। �সই িবে�ােভ �সনাবািহন�-
িবেরা�� ��াগান এবং �া��ন কা��েরর ��াগান ছা�াও
স�মা� এলাকায় সম� �সংঘে�� জ�� হত�া�র ঘটনার তদ�
দািব করা হয়।

�সনাবািহন�র জনসংেযাগ দ�র ��েক এবার একিট
বাত�া �দওয়া হয়, তার ��েত িছল, �েসনাবািহন� এই
�িভেযােগর ��� বু�েত পারেছ�।

এই ঘটনার পর ��েকই আ�ােসনার �িলেত এেকর পর
এক িকেশার-যুবেকর ম�তু� এবং তার িব�ে� জনিবে�ােভ
উ�াল হেয় ওেঠ উপত�কা, িবেজিপ মুখপা� জােভদকর
যােক বেলেছন, ১৯৬০-এর দশেকর হজরতবাল ঘটনা
পরবত�� জনিবে�ােভর সে� তুলন�য়।

•
� জুলাই �০১০ বু�বার �ে�স িগ� �� কা��র� একিট িবব�িতেত
জানায়, �ান�য় সাংবািদকেদর �দওয়া কা�ু� পাস�িল �ত�াহার কের
িনে� �শাসন। িক� িদ�� ��েক আসা িকছু পছে�র সাংবািদকেদর
কা�ু� পাস িদে�। ���া� �ান�য় িমি�য়ােক িনি�� করা হেয়েছ
চুিপচুিপ। এই সাংবািদক সংগঠনিট আরও জানায়, ১৯৯৯ সােল
কািগ�ল যুে�র সময়ও একই ভােব �ান�য় সাংবািদকেদর আটেক
�দওয়া হেয়িছল, িক� িদ��র িমি�য়ােক �যেত �দওয়া হেয়িছল।
�িতবােদ এবং এই �িতব�কতার কারেণ � জুলাই ব�হ�িতবার
কা��ের �কানও কাগজ �কািশত হয়িন।

ব�হ�িতবার �এি�টরস িগ� �� ইি��য়া�র প� ��েক একিট
িবব�িতেত বলা হয়, �সাংবািদকেদর কা�ু� পাস না �দওয়ায় িবপর�ত
�ল হেব। যিদ িমি�য়ােক কা��ের চলমান িববােদর পিরি�িতেত
তার দািয়� �� এবং ব�গতভােব পালন করেত বা�া �দওয়া
হয়, তাহেল �জেবর বা�ব�ি� ঘটেব।�

•
৯ জুলাই ��েম এনি� িটিভ সহ ইেল�িনক িমি�য়া
এবং পরিদন ম�লত িদি� ��েক �কািশত সংবাপে�
�কািশত হয়, �িরয়ত কন�ােরে�র �ই �নতার মে��
বাক�ালাপ। স�� িছল কা��েরর সশ�বািহন�। এই
গলা�িল �য �িরয়ত �নতােদর, তাও জািনেয়িছল
পুিলশই। ম�ল কা��ির ভা�ায় এই বাক�ালাপিটর �কে�
িছল রাজ�ান� ��নগেরর ��েক দ�ের বু�গােম একিট
বে�া িমিছল। কা��ির ��েক ইংেরিজ ও িহি�েত
��বােদ িমি�য়ায় যা �বেরায়, তা হল �
�লাম আহেমদ দর --- �নলাম �০,০০০ জেনর
একিট িমিছল মগাম ��েক বু�গােমর িদেক রওনা
হেয়েছ?
সািবর ওয়ািন --- �তামরা �বশ ভােলাই আছ। �কান
িকছুই না�কের �পেম�ট িন�।
�লাম --- জনতােক িনয়�ণ করা �শে�র িদেক
বে�া শ� হয়। �তার পর �ি�ওর িকছু �ংশ �নই�
...কমপে� ১� জন আজেক শহ�দ হেব।

এই স�ে� সম� িমি�য়া �হ�লাইন করেত ��
কের, �িরয়ত পা�র �ছঁা�ার জ� কা��ির যুবকেদর
টাকা িদে�। টাকা িদে� শহ�দ হওয়ার জ�ও।

এরপর ই�টারেনেট কা��ির যুবেকরা এনি� িটিভর
ওেয়বসাইেট পাওয়া ওই কে�াপক�েনর সাউ����াক
�েন তার ��বাদ কের। তােত যা দঁা�ায়, তা হল,

ক-- �লােক বলাবিল করেছ বু�গােমর িদক ��েক
নািক িমিছল �বিরেয়েছ?
খ-- তােত িক? ওরা �কান িদেক যাে�? (��ে���
�া��� ��েছ)
ক-- আিম �নলাম নািক �০,০০০ �লােকর িমিছল
খ-- িক? ৩০,০০০০
ক-- আ�ার নােম শপ� কের বলিছ।
খ-- আিম মগােমই রেয়িছ, কারণ...
(��পি�� �া��� ��া�) ঘের বেস সেবতন ছুিট
উপেভাগ করিছ (��� �া��িরে� �র�াির �া�েরে�র
��ে�� �� ��া �া�� আেছ� �া��� �া�ে� �াে�র
��ব ��টা ি�ছ� �ে� �ায় না� �ের বে� �ব�ন পায়�)
ক-- একটা িমিছলেক িনয়�ণ করা সহজ নয়, যিদ
একবার হােতর বাইের �বিরেয় যায়।
খ-- যিদ ১০-১� জন মারা যায় তাহেল িনেজ ��েকই
তা িনয়�েণ চেল আসেব।
ক-- আিম এখন �টিলিভশন �দখিছ। আের �শােনা
�শােনা... (িপছেন িট িভ র আওয়াজ বােড়)
ক-- তুিম বু�গােম ��ান কের �খঁাজ নাও খবর�িল
সিত� িকনা।

রাজ� পুিলশ সািবর আর �লামেক ���ার কের।
সািবর এক �দউিলয়া হওয়া ব�বসায়� আর �লাম
�িরয়েতর এক �ান�য় কম��।
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•
১০ জুলাই কা��র টাইমেস একিট ি�িঠ
�কািশত হয়। জাত�য় মানবািধকার
কিমশন, জাত�য় িশ� �র�া কিমশন,
ি�ফ জাি�স অব ইি��য়া, �রা�
ম�ক, জ�ু কা��েরর মু��ম��
এবং ��ািনং কিমশেনর �ে�ে�
একিট ি�িঠ পাঠান �দেশর িবিভ�
�পশায় �ু� মা�ষজন। তােত �দ�া
�াে� এ�রা িলে�েছন ��, ��ভােব
��াটা কা��র জুেড় �রাজ অিতির�
মা�ায় পুিলশ � আধাসামিরক
বািহন� �ারা বল�েয়াে�র ঘটনা
ঘেট �লেছ তােত ত�ারা �ি��। ২৯
জুন অন�নাে� পুিলশ-আধাসামিরক
বািহন� �িল �ালায়, িতনজন এবং
৫-৬ জুলাই পুিলশ-আধাসামিরক
বািহন�র �িল�ালনায় �ারজন িনহত
হয়। সব িমিলেয় �ত িতন স�ােহ
১৫ জন (�িলেত বা িটয়ার ��ােসর
�শল �লে� বা ভেয় পালােত ি�েয়
বা অত�া�ােরর ফেল) মারা ��েছ।
তার মেধ� অেনকই অ�া�বয়� ��মন
তুফাইল �মাে�া (১৭), জািভদ আহেমদ
মা�া (১�), শািকল আহেমদ �িন
(১�), িফরেদ�স আহেমদ কাক�
(১৭), আিসফ হাসান রােঠর (৯),
ইশিতয়াক আহেমদ (১৫), ইমিতয়াজ
আহেমদ ইটু (১৭), মুজাফফর আহেমদ
ভাট (১৭), আবরার আহেমদ (১৭)।
আর অেনক ��ে�ই একিট িবে�ােভ
�িল �ালােনার �িতবােদ আেরকিট
িবে�ােভর ��, �সটার �পর �িল
�ািলেয়ই �তু��র �দ�য়া হেয়েছ।
এমনক� অ�া�ুেল�েক প��� ছাড়
�দ�য়া হয়িন। ��ন�েরর সাফাকাদাল
এবং স�ম অ�েল অ�া�ুেলে�র �পর
�িল �ালায় িসআরিপএফ। এই একই
ি�িঠেত এ�রা �ে�� কেরন ১৯৯৬

সােল িবিশ� মানবািধকার কম�� জল�ল
আ�রািবর ম�তু�র ক�া।

ত�ােক অিফস ��েক বািড় �ফরার পে�
�ক� বা কারা অপহর� কের। িতন
স�ােহর পর ত�ার প�া�লা ম�তেদহ
��ার হয়। পের পুিলশ িরেপাট� �
জাত�য়-আ�জ�ািতক �ােপর মুে� তদ�
কিমশন বেস এবং �দ�া �ায় রা��য়
রাইেফলেসর কাজ এটা। �কােট� �মজর
�জনােরল অবতার িসং �দাষ� সাব��
হন। িক� ত�ার �কান শাি� হয়িন।
আবার মজার ব�াপার হল, অেনক
��ে� অিভে�া��েলা দােয়র করা
��েল� িকছুই �মাি�ত হয় না।

১� এি�ল ২০০৯ কা��র টাইমেস
আিসফা আিমন কা�েলর �ল�া এক
�িতেবদন ��েক �দ�া �াে�, িব�ত
সাত বছের ১১৯িট মানবািধকার
ল�েনর ঘটনায় তদে�র আেদশ
�দ�য়া হয়, �ার �কবল ১২িট
�মাি�ত হেয়েছ। আসেল ২০০২-
২০০� িপি�িপ-কংে�স �কায়ািলশন,
তারপর বত�মােনর এনিস �কায়ািলশন
সবাই �� �কান� ঘটনায় �ােপর মুে�
অত�� �ত তদে�র আেদশ িদেল�

�শষ প��� তদ� হয়িন বা হেল�
িস�া� হয়িন । ফেল ত�� বলেছ
�কবল ১২িট ঘটনা �মাি�ত। আবার
একটু ���াজ �বর কের �দ�া �াে�
��, িঠক ক�িট মানবািধকার ল�েনর
ঘটনা ঘেটেছ তা িনেয় �কান িনিদ��
একিট িহেসব �নই।

� এি�ল ২০০� �অ�ােসািশেয়শন
অফ �পের�টস অফ ি�সঅ�ািপয়া��
পারসনস� বা �িনে��াজেদর বাপ-
মােয়র সিমিত� একিট িহেসব �কাশ
কের, তােত �দ�া �াে� ত�কাল�ন
মু��ম�� �লাম নিব আজাদ ১০১৭ জন
িনে��াজ আর তার আে� ত�ার প�ব��ির
�মেহবুবা মুফিত বেলিছেলন, এই
সং��াটা �ায় �০০০। ফরজানা �ব�ম
একজন মা, ��ার িতন �ছেল �িলেত
িনহত, িতিন ত�ার �তু�� �ছেলেক ���াজ
করেছন। ��র কা��েরর �প�য়াড়ায়
নাম না জানা ১০০০ জেনর একিট
কবর�ােনর ���াজ পা�য়া ��েছ।
এ�ােন ফরজানা তার �ছেলর ���াজ
করেত �ান, িক� তার জ�� আিম�র
অ�মিত দরকার।

•
কা��ের �প�য়াড়ার িতনিট �াম --- ��র-পাি�,
�কই�াম এবং ��ক �কই�াম, �ািল কের িদেত বলেছ
আিম�। কার� �প�য়াড়ার কাি�র অ�া�ারিটেক আর�
বেড়া করা হেব। এই িতনিট �ােম �ােক ১��িট পিরবার।
�ই অ�া�ােরর �ারিদেক মাইন িবছােনা �ােক। িকছুিদন
আে�ই �সই মাইেন �ােমর �ারজন আহত হেয়েছ। এ�ন
সকাল সে�� আিম� অিফসাররা �ােম �ুেক বািড় বািড় ি�েয়

বলেছন, এই �াম�িল �ছেড় �েল ��েত। না�হেল �ু��র
মেতা �ঘ�টনা ঘটেত পাের। �ােমর অিধবাস�রা বলেছ, �ত
�� বছর ধেরই এ�ােন নতুন �কান� িনম�াে� বাধা িদি�ল
�সনাবািহন� এবং �ান�য় কা��ির �শাসন।

�িদ� এই �ে�েদর িবষয়িট অ��কার কেরেছ
�সনাবািহন� এবং �শাসন। অ��া� এটা আইিন �ে�দ এবং
পুনব�াসন নয়, হেত �াে� �বআইিন �ে�দ। �ামবাস�েদর
��, এ�ন তারা �কা�ায় �ােব�

•
�০ �ম ২০০৯ কা��েরর �সািপয়ান �জলার বন�ােম
িনলুফার জান (২২) এবং তার ননদ আিসয়া জােনর
(১৭) �দহ তােদর বািড় ��েক দ�ের একিট নালার মেধ�
�মেল। জনতা িবে�াভ �দ�ােত পে� নােম। �সািপয়ােন
অেঘািষত কাফু� জাির হয়। তা সে�� িব�ু� জনতা
পে� �নেম ধষ�� � �ুন করা হেয়েছ বেল তদে�র
দািবেত অটল �ােক। �ােমা�য়ন ম�� এ এম সা�র
�ঘাষ�া কেরন, আ�াম� �� ঘ�টায় �দাষ� ব�ি�েক ধরা
হেব।

�১ �ম �ে�িজত জনতার িবে�াভ দমন করার জ�
অেঘািষত কাফু� �েল। পুিলশ-আধাসামিরক বািহন�
�িল �ালায়, িটয়ার ��াস �ছ�ােড়, লািঠ �াজ� কের।
১ জুন িবে�াভ আর� ছিড়েয় পেড়, ��াটা দি��
কা��র � ��ন�েরর অংশ িবেশেষ অেঘািষত কাফু�
�েল। জনতা-পুিলশ সংঘেষ� ৬০ জন আহত হয়।

� জুন বড়জুলায় িতন িদন আে� িবে�াভ
�লাকাল�ন ক�াদােন ��ােসর �শেল আহত িনসার
আহেমদ িমর মারা ��েল তার �দহ িনেয় �শাভা�া�া
�� হয়। পুিলশ-িসআরিপএফ জনতােক �সািলনা,
বাঘাত, হায়দারপুরা অবেশেষ বড়জুলায় আটকায়।
�া�পেন ছ�ভ� করেত ���া কের। না �পের �শেষ
একটানা �৫ িমিনট ক�াদােন ��ােসর �শল ফাটায়।
অব�া এমন দ�াড়ায় �� �ািরিদক বা�েদ-�ধ�ায়ােট হেয়
�ায়। এমনক� �লােক রা�ার ধাের জমা জেল� ��া�
�ধায়ার ���া করেত �ােক। �ক� �ক� হ�া�েড় প�া�েড়
�কান ভােব �েঠ দ�াড়ােনার ���া করেছ আর কিফন
রা�ার মা��ােন পেড় আেছ, এক আেধা অ�কার
পিরেবশ। �ারা পািলেয় মসিজেদ আ�য় িনেয়িছল
�স�ােন� ক�াদােন ��াস �শল আছেড় পেড়।

১৬ জুলাই � জন পুিলশ অিফসারেক ���ােরর
আেদশ িদেল তেব টানা �৭ িদন ধের �লা আে�ালন
�ােম। �িদ� এ�ন প��� �ক �দাষ� তা জানা �ায়িন।


