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চাকের ন�ের ��াের� ��ের �দে� �দে�
বাি�ে�� ব�িত ল��� �ব��� �� চােষ
পা�� �য়া�� ��তা� �� ��ে��র •
জয়েদব হালদার, বািড় পা�রিদগড়া, ইনকাম বলেত
চাষবাস আর টুইশন, কখনও বা �কািচ� �স�টাের
পড়ােনা। �ই �াই, মা, বাবা, তােদর ব�মা ও
�ছেলিপেল িমেল জনা সাত আেটর স�সার। বষ�ার চাষ
কেরেছন। বঁাশকািঠ একটা জিমেত িদেয়েছন। �কবল
িনেজেদর �খারািকর মেতাই িনেজরা চাষ কেরেছন।
তার বাইের বািক জিম �ি�ম বা জমায় িদেয়েছন।
মােঠর আেলর ওপর িদেয় হঁাটেত হঁাটেত বলিছেলন,
এই �� �ঁাকা জিম এ কা�েক িদইিন, িনেজরাও চাষ
কিরিন। এখােন ৩৭ শতেক িব�া। ১২০০ টাকা �ি�ম।
এই জিমেত �দেব বেড়া �জার ২০০ টাকা। আর �লাক
িদেয় চাষ করােল সারা�� পেড় �াকেত হেব। জেনর
খুব সম�া। আজ কাজ করেব বলল হয়ত �দখা �ােব
এল না। তার �চেয় পেড় �াক।

জয়েদবদা �� জিমটায় বঁাশকািঠ লািগেয়েছন �সটা
বারমহেলর িদেক। আর একিদেক �দানার মাঠ। এক
সময় �দানার মাঠ ি�ের একটা ছড়া চালু িছল, �দানার
মােঠ চাষ� ��খ িচরমাস� মাগ পায় না �াত। কার�
�দানার মাঠটা �বশ খালা �িনচু� মেতা। তাই আেগকার
সমেয় জল জেম ��ত। �ইেত �গেল নােকর �েগ
জল ছুেতা। তখন স�র �জািত বাজাের চালু হয়িন।
কাল�েম �সচ খাল�িলর সাহাে�� সমেয় জল টানার
�েল স�র �জািতর চাষ বত�মােন স�ব। হে�ও।

চােষর বদল
চািষর লড়াই

জয়েদবদার বাবা
বলিছেলন, ১৯৩৬
সােলর আশপাশ
সমেয় �গিল নদী ��েক
কঁাটাখািল হেয় একটা
খাল কাটা হয়, �ামবাসীরা সবাই িমেল খাল কাটায়
হাত লাগান। তখন সহরারহােট �� �পা� �ি�স
িছল তার �দার �গাড়ায় বেস বেস �েনক বুেড়ারা
তামুক �খত, আর জিমর জল িনকািশ ব�ব�া এত
খারাপ িছল �� একবছর চাষ হেব �তা ��বছর হেব
না। ওই �পা� �ি�েসর এক িপয়ন িছেলন, ি�িন এ
ক�াটা �তােলন �� সবাই িমেল �িদ একটা খাল কাটা
�ায়, তাহেল �তা সম�ার সমাধান হয়। তারপর সব
�াম�িলেত স�া সিমিত কের িঠক হয় খাল কাটা হেব
এব� �সইমেতা এই ��েল খাল কাটা হয়। তােত
শি�ত হেয় ই�েরজ সরকার �ােবন, সাধার� মা�ষ
�িদ এই রকম কের তাহেল �তা িবপদ। তাই তার
ক�বছর বােদই বত�মান খালিট কােট।

খােল িচ�িড় মাছ ধরার জ� জিমর বঁাধ
�কেট হানােত �নালা �কেট� মগির-�িন বিসেয় �দয়
আশপােশর �েনেক। তােত জিমর জল �নেম �ায়।
এেতও সম�া হয়।

এর পর িতেনর পাতায়
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��ত ৪� ব�ের এ�ন �রা �দি�িন�
��য় ��া�� �য়ন�র� � ��ে��র •
��রবন এলাকার একমা� এব� দি�� ২� পরগনার
দি��তম �প�রস�া ��ল জয়নগর-মিজলপুর। দি��-প�ব�
�াে� মিজলপুর মািহ� পাড়ােত িব�না� সর �৩�� --
- এেদর িনজ� জিমেত ��াসেব�স চােলর পাকা বািড়।
বাবা �৫�� চাষ করেতন। িনজ� চােষর জিম �নই। িব�না�
জানােলা, �িত বছর মাস কেয়েকর জে� �স জিম িলজ �নয়
চােষর মর�েম। এবছর ১৮ কাঠা িনেয় করলা, িচিচে�,
ি�ে� কেরিছল। �সসব �শষ হেয় �গেছ। �সই �জ�� নাগাদ
পাটনাই ধােনর বীজতলা �তির কেরিছল আষাে� ধান �ইেব
বেল। বািড় ��েক একটু দ�েরই জিমেত িনেয় িগেয় িগেয়
�দখােলা । দাদা �দখেছন �তা কী �ব�া, পা� কের জল
তুেল �কেনা জিম নরম করেত হে�। �দখলাম জল �দওয়ার
পাইপ পেড় আেছ জিমেত, বীজতলায় ধান বেড়া হেয়
�েঠেছ �রায়া হয়িন, �কেনা জিম, চািরিদেক আগাছা,�ােস
�িত�। ��বাের এই সময় এই জিমেত িতন সােড় িতন �ুট
�ায় �কামেরর িনচ �বিধ ব�ি�র জল দঁাড়ায় বেল হাত িদেয়
�দখােলা। ওপােশও চােষর জিম। মাে� পােয় চলা �কেনা
মািটর রা�ার িদেক �দিখেয় িব�না� বলল --- রা�ােতই
হঁাটু জল দঁাড়ায়। �রায়া ধান বেড়া হেয় �ায় --- জেলর
ওপর ধান গােছর মা�া �েয় পেড় �ােস �েল �াে� না।
এখন জল �নই তাই মািটেত পেড় মা�খান ��েক ��ে�
গােছর �িত হে� বেল একটা �া�া গাছ হাত িদেয় তুেল
বলল --- �দখেছন �তা। ওপােশর জিমেত সেব ধান �রায়া
�� কেরেছন �জন --- নাম জানলাম পা�া ম�ল �৩৬� ও
�দীপ দাস �২৮�। �ে�র জিমেত মজুেরর কাজ করেছন।
বলেলন, �দড় মাস �দির হল �রায়ার।

িব�না� বলল, দাদা এবাের খরচ �বল হেয় �ােব
চােষর। বেল, ও ১৫ কাঠা জিমেত ধান চােষর িহেসব িদল
---

১� পাওয়ার িটলার---- গতবাের ১ ��টা ১৫০ টাকা িছল,
এবাের শ� মািট তাই �বার কের কের চালােত হে� আর
১৮০ টাকা কের ��টা হেয়েছ, তাই খরচ দঁাড়ােব ৩৬০টাকা।
২� গতবার ধান �ইেত ১১০ টাকা কের ২জেনর মজুির িছল
২২০ টাকা, এবাের ১৩০ টাকা কের ৩ জেনর লাগেব ৩৯০
টাকা।
৩� জল --- গতবাের একদম লােগিন ব�ি�র জেলই হেয়েছ,
এবাের �ছােটা পা� �মিশেন ৫ ��টা জল িদেত ৫০ টাকা
��টায় খরচ হেব ২৫০ টাকা ।

এিদেক সব চােষর জিম, ��েত ��েত িব�না� বলল
---- দাদা কী বলব আমরা চািষ �খেট খাই, তাই আমােদর
চাল �বিশ লােগ, িনেজর চােষর ধান সামা�, বাজার ��েক
িকেন �খেত হয়। গতবার পাটনাই ধান ৫৬ �কিজর ব�া
দাম িনেয়িছল নতুন হােট ৫৫০ টাকা, এবাের িনল ৮৫০
টাকা। চারিদেক ছিড়েয় িছিটেয় কাজ করেছ চািষ মজুেররা।
আল ধের এিগেয় চললাম। এক �ুবক চািষ ��েক �দখােলা
জিমেত �কমন �াটল ধেরেছ জেলর ��ােব। ওর নাম
স���কা� দাস �৩২�। িবি�� জায়গায় ওেদর আড়াই িব�া
িনজ� জিম আেছ। ও বলল ১ িব�া জিমেত গতবাের
��খেন ১০০০ টাকা খরচ হেয়িছেলা এবাের ২০০০ টাকা
হেব। চাইেতই িহসাব িদল ---
এখােন �েধ�র ধান চাষ হে�
১� জল --- গতবার একবাের লােগিন ব�ি�র জেল চাষ
হেয়িছল, এবাের বেড়া �মিশেন ৬০ টাকা ��টায়, ৮��টায়
খরচ হে� �৮০ টাকা।
২� গতবাের �লাক �লেগিছল � জন ১০০ টাকা কের মজুিরেত
--- � �ি�ত ১০০=�০০ টাকা। শ� মািট, তাই এবাের
�লাক লাগেছ ৭ জন ১�০ টাকা কের মজুিরেত --- ৭ �ি�ত
১০০ = ৭০০ টাকা।

এর পর �েয়র পাতায়

2��রতবাল ��েক �দ�া� �ে� লালচক� �েদর কা��ের ল� �া�েষর ��ােব�

কা��র �ােড়া �ে�ালেনর �াক� ���ােব� �া��নতার ��ে�া��
জাির পুিলশ-িসআরিপএে�র দমন, কা�ু�, কঁাদােন গ�াস, �িল, ম�তু�� চলেছ �ারত
সরকার এব� �ারতীয় বেড়া িমি�য়ার তরে� আে�ালনেক কািলমািল� করার �চ�া

.

রা�রতন ��া�াি��� ���� �� ��ে��র� রি��ার •
আজ �েদর ি�তীয় িদন। হাজার হাজার �ত�াধুিনক
��শ� ��াস� রাইে�ল িনেয় িনরাপ�া বািহনী সকাল
��েকই �গাটা কা�ীর �পত�কা িনয়�� করেত ��
কেরেছ। �েদর ��ম িদন �ীনগের িবশাল সমােবশ কের
কা�ীিররা িদি�র শাসকেদর পুনরায় জািনেয় �দয় ---
কা�ীিররা িদি�র শাসন �কানিদন মােনিন, মানেছ না।

�দগাহ ��েক লালচক, লাখ মা�েষর িবশাল সমােবেশ
জ�ু কা�ীেরর িনব�ািচত সরকার �ীত স��। জনগ�
�খন সমােবশ �শষ কের িনেজর িনেজর বািড় ি�ের
��েত ব��, িঠক তখনই �ক বা কারা সরকাির �ি�েস
আ�ন লািগেয় �দয়। মুহ�েত�র মেধ� সরকার প� ও িদি�র
�পেটায়া স�বাদমাধ�ম সেজাের ��াষ�া কের �দয়, এটা
িবি��তাবাদীেদর কাজ। �� হয় সরকাির �তাড়েজাড়,
কী কের আে�ালনকারী �নতােদর জ� করা �ায়। �েদর
িদেনও আজািদর আওয়াজ�� িক� একবারও �ক�
�� করল না, লালচক ��েক �ায় এক িকেলািমটার
দ�ের সরকাির �ি�েসর হাই িসিক�িরিট �জােন আ�ন
লাগােলা �ক� জমােয়ত �তা লালচেক, আর জমােয়েতর
�লােকরা কী কের �ত দ�ের িগেয় আ�ন লাগােলা।
আসেল কা�ীের �� করার ওপেরও �ে�ািষত কা�ু�
জাির আেছ। সরকার �া বলেব �সটাই একমা� খবর।
আর তাই �েন �ারতীয় স�বাদমাধ�ম আওয়াজ তুলেব,
�গল �গল। �ত �দাষ জনগে�র। �তরা� জনগ�ই একমা�
স�াসবাদী। �তএব �মের ঠা��া করাই একমা� পিব�
সরকাির কাজ।

পয়লা �সে��র �ল পািট� �িরয়ত কন�াের� �িজ�-
এর �চয়�ারম�ান �সয়দ আিল শাহ িগলািন চলিত �িতবাদ
কম�স�িচর পাশাপািশ �ারত সরকােরর কােছ ক�া বলার
জ� পঁাচদ�া শত� �দন। �স�িল হল, এক) জ�ু
কা�ীর একিট আ�জ�ািতক সম�া, �ারত সরকারেক
এটা �ীকার করেতই হেব। �ই) স���� �বসামিরকীকর�।
িতন) রাজ�নিতক ব�ী এব� ��বয়� ব�ীেদর িন�শত�
মুি� িদেত হেব। চার) ��সব �ুবেকর িব�ে� �িড় বছর
ধের মামলা চলেছ, তােদর ওপর ��েক মামলা তুেল
�নওয়া। পঁাচ) ৩১ আগ� �বিধ এই প��ােয় পুিলশ-
িসআরিপএে�র হােত িনহত ৬৫ জেনর ম�তু�র জ�
�দাষীেদর শাি�।

এ�েলা িছল িনতা� স�� শত�াবলী, �ার মেধ� িদেয়

কা�ীিরেদর ওপর িনপীড়েনর �া�িমক সমাি� হেব এব�
একটা আবহাওয়া �তির হেব ��খােন �ারত সরকার এব�
কা�ীিররা পর�েরর সে� ক�া বলেত পাের। দশেকর
পর দশক ধের চলা সম�ািটর সমাধােন তােত সাহা��
হেব। দািবর সারমম� এটাই।

�ল পািট� �িরয়ত কন�াের� �এম� দেলর �চয়�ারম�ান
িমরওয়াইজ �মর �া�ক ওইিদনই িবি�� �াধীনতাকামী
শি��িলর মেধ� �েক�র ব�াপাের �েদ�াগ �নন।

জ�ু কা�ীর িলবােরশন ��ট �ইয়ািসন মািলক�

কা�ীের গ�হত�া চলেলও �ারেতর নাগিরক সমােজর
�স ব�াপাের �পরাধী �ল� নীরবতােক আ�ম� কের।

��প�ে�র কা�ীর নামক ��েশ মা�েষর ���ােগ�র
গা�া �গাটা পঁােচক শ� িদেয় �তির হেয় �ােব --
- কা�ু�, স��ষ�, �িল, হত�া, আহত। �স�খ� মা�ষ
আহত। �েনেকই সারা জীবেনর জ� প�ু হেয় �গেছ।
�েনেকর �ত সারেত মােসর পর মাস �কেট �ায়। এক
পাহােড়র মেতা �ারী মানব-�ে��ােগর কািহনী �ারত-
পাক �পমহােদেশর মানবতােকই ব�� কের।

� �সে��র বারামু�া শহের এক িবশাল �াধীনতাকামী
িমিছেলর ওপর �ারতীয় �সনারা �িল চালায়। ৬ জন
আহত হয়। ��বােরর নামােজর পর �পত�কা জুেড়
হাজার হাজার মা�ষ শাি�প��� �ােব সশ� বািহনীর হােত
সাধার� মা�েষর মারা �াওয়ার �িতবাদ জানায়। তােদর
হােত িছল �পা�ার, �আমরা �াধীনতা চাই�।

কা�ীর �পত�কার হাসপাতাল�েলা নরেকর মেতা
হেয় �গেছ। আহত মা�েষ সম� িবছানা �িত�।

এরপর �েয়র পাতায়
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স�াদেকর কথা

কেপ�াের� ি�ি��ার র��া�
আ�রা ি�ি��ার �ানােনা কা��ড়া� ��ি� �া ��া�ীেক ��েখ� ��ািন�
����� ি��ুর ��েক �ােনা ি��াে�র পর �তা কােলা রে�র ���
পাতা� ��খা ��েছ কেপ�াের� ি��� ি�ি��ার� িক� ি�ি��া� �াে�
�াে� কা��ড়া� �ে� ��িক�

��িত �নপােলর ��েচে� �েড়া ি�ি��া ��া�ীর ি��ে� �ে�ে�র
�ারতী� ��তা�াে�র তরে� �ি�ে�া� করা �ে�েছ� ি��াপন না
�পে� �কি� �ারতী� কেপ�াের� ���ার ��না� র�াে� তারা�
ি�ে�েনর �কি� কা��� �ারা �িতে�াি�তা��লক ি�েকে� ��ি��
���া� ��াপাের �ক �ু�ািরর ক�া ��া� কের ি�ে�েছ� তারা
��ি�� �ি��ু� ি�েক�ারে�র �ে�া�ন করেছ �পািক�ািন িচ��
�েল� কা�ীের পুিল� ি�িল�ািরর ি�ে�� ি�ে�� ক�া�েলা খিতে� না
��েখ� �ারতী� �াতী� ি�ি��া ��� ছািপে� ���� � �ি�ে�া� �তা
কা�ীির রা�নীিতকে�র ��ি�েনর� খা��পে��র ���ার��াপারীে�র
�াে� ি�েল ক�ি�� ��াে�র খ�র ছািপে� ি�িন�পে�র চাি��া ���
����াে� ��ল� �ািড়ে� ����ার �খলােত� �েড়া ি�ি��া �ু�� ��ন
�ি�ে�া� কেরেছন �ি�� �ারেতর �ক চা��া�� ��াকা�নে����

�ন��া� ��েক� ি�ি��ার �িত �ি�ে�া� �তির �ে�� �ক�া
কার� �েন �� ি�ি��ার আ�া�ী �পি�িত� �েড়া �া�া� ক�াে�রা�
�ু�� ি��াল ি�� লা�ােনা �ি���ালা �ািড়� �ে��াপির ি�ি��া
�িতিনি�ে�র ��ত ি��া�া� �আপিন িক �া��া�ী��� �আপিন িক
���েনর ি��ে���� �� ি�িলে� �ক ��তা�েরর র��া�� �ে��

����িন�ুি��র ছড়ার ��
��ালু� �া�� �কা� ���ান

•
একিট �নাড়�র �থচ �িভনব বই �কাশ ���ান হেয় �গল গত
� �সে��র শিনবার সকােল। ছড়ার বই �কােশ উপি�ত িছল এক
দ�ল কিচকাচা। িছেলন �বতােরর এককােলর গ�দা� �ী পাথ� ��াষ।
���ানিট হল দমদেমর �গারাবাজাের তঁারই বসতবািড় তঁার আব�ি� স�ী
ও জীবনসি�নী �ীমিত �গ�রী ��ােষর আিতেথ�, বই ও আব�ি�র আ�ীয়তার
এক হািদ�ক ��র পিরম�েল।

�য়�িনযুি� একিট মািসক িলটল ম�াগািজন। �বিশরভাগ স�খ�াই তারা �কাশ
কের �ছােটােদর কথা �ভেব। ছড়া নাটক ও নানা ধরেনর িশ� িকেশার
সািহত� �কাশ কের তারা কািটেয় িদল িবগত ��টা বছর। এিদন তারা
একিট উ�ল রি�ন ছড়ার বই �কাশ করল, হালুম বা�। আকষ��ীয়
��র মলাট, পাতায় পাতায় বাে�র ছিব নানান ভি�মায়। �িতিট ছড়ার
জ� আলাদা আলাদা ছিব �দ� িশ�ীর হােত আঁকা। আ��ািনক ভােব
বইিটর আবর� উে�াচন করেলন, আর এক উ�ল ব�ি�� মাননীয় �বলাল
মহ�দ। ���� সােল িতিন িছেলন �াধীন বা�লােদশ �বতার �কে�র ��া
এব� একজন মুি�েযা�া।

�ী পাথ� ��ােষর �ন�কর�ীয় স�ালনায় এই �নবদ� ও �ন� সাধার�
বই �কাশ ���ােনর সা�ী ছড়া ও আব�ি� ��িমক একরাশ কিচকাচা।
তােদর �িভভাবকম�লী ও ��া� �ভ�াগতজনেদর সামেন মাননীয় �বলাল
মহ�দ তঁার ব�েব� ভিব�েতর নাগিরকেদর �� মেনর দ�� ও �তেজা�ী�
ম��েতর �িধকারী িহেসেব �দখেত পােবন, এমন আশা ব�� করেলন।
�ীমিত �গ�রী ��াষ জানােলন, �য়�িনযুি� পি�কার সে� তঁার �দী��কােলর
আ�ীয়তার কথা, পি�কার �ম�ল� সািহত��িল �কােশর ইিতব��।

পি�কা স�াদক এব� বইিটর �কাশক �ী �েলাক দে�র ব�েব� িছল
বই, সািহত�, আব�ি� িশে�র সে� তার �িবে�দ� স�েক�র �র।

�রকােরর �া�া�� �ত�া�া
কের খরাপীিড়ত চািষরা

�� পাওয়ার িটলার --- গতবাের �� টাকা ��টায় �দড় ��টা � ��টাকা,
এবাের �� টাকা ��টায় আড়াই ��টা � ��� টাকা।

� � � পা তা র প র
পােশ স�য�কা�র বাবা িনমাইচঁাদ

দাস ���� দঁািড়েয় �নিছেলন সব।
িজ�াসা করেত বলেলন �� বছর
আেগ এরকম খরা হেয়িছল। আমার �ােন এই ��বার এইরকম খরা
�দখলাম। �সবার এর �চেয়ও �বিশ হেয়িছল, লািঠ িদেয় গত� কের কের
ধান গাছ �ইেত হেয়িছল। িঠক পােশর জিমিট স�য�কা�রই �ািত ভাইেয়র।
�সখােনই �দখলাম একজন �ছােটা কি�র শ� লািঠ িদেয় মািটেত গত�
করেছ আর একজন ধান �ইেছ। আেগ জেল ��াবা কাদা মািটেত �দখতাম
কী �ততার সােথ মজুেররা ধান �ইেছ। িক� এবার ���� সময়, �লাক
ও খরচ লাগেছ। �� সময় এইসব জিম হঁাটু জেল �ুেব থােক। এবাের
�কেনা �খত পাে�র জেল সামা� িভিজেয় িকছুটা কাদা কের আ�া� �চ�
করেছ চািষরা এই আশায়, যিদ িকছুটা ধান পাওয়া যায়। তারা আশায়
রেয়েছ, সরকার হয়ত তােদর িকছু সাহায� করেব �য �কােনা ভােব। না
হেল তােদর লাভ �তা হেবই না, উপর� চােষর খরেচর �েধ�ক মা� �ফরত
পাওয়া যােব --- বলল স�য�কা�। তেব এসবই এখন পয�� �দেখ ��মান,
ভিব�েত কী �য হেব �স স�ে� ওর মেন যেথ� আশ�কা রেয়েছ।

� � � পা তা র প র

কা�ীের ি�ি��তাকা�ী �নতারা �ক��� �ল
হরতাল ও শাি�প��� �াধীনতার আে�ালেনর �াক
হাসপাতােলর �ভতের বাইের মােয়রা,
�বােনরা --- কারও মুেখ �কানও কথা �নই
--- এেক �পরেক সা�না �দয়। আইিসইউ-
এর মেধ� আহতরা �কউ �ভি�টেলটের মুখ
�রেখ মরে�র সােথ লড়েছ। উ�সগ�ীক�ত, দ�
�া�ার এব� সহেযাগী নাস�রা হাসপাতােলর
�ােফেদর সহায়তায় আ�িরক �েথ�ই জীবন
এব� ��-�ত�� বঁাচােনার লড়াই লেড়
চেলেছ। এও এক পিরহাস� িনরাপ�া বািহনী
িক� ওই �া�ার নাস�েদর মাে� মাে�ই
রা�ায় আটকায়, যােত তােদর ি�উিটেত
�যেত �দির হয়। িনরাপ�া বািহনী উপত�কার
সম� ��ামবুেল� �ভে� িদেয়েছ। এটা সভ�
সমােজ িব�াস করা কিঠন, ভয়�র।

� �সে��র আবার উপত�কা �শা�
হেয় ওেঠ। িগলািনেক গ�হব�ী করা হয়।
বারামু�ার পালহালান ��েল পুিলশ-
িসআরিপএেফর হােত মারা যায় চারজন
সাধার� নাগিরক। �মাট ম�েতর স�খ�া
দঁাড়ায় ��। হাজার হাজার �লাক �ীনগর-
মুজাফফরাবাদ সড়ক দখল কের রােখ গভীর
রাত পয��, �িতবােদর িচ� িহেসেব। তারা
দািব কের রা�ীয় এব� িবরা�ীয় সশ�
বািহনীর হােত সধার� মা�ষ খুন এ�ুিন ব�
করেত হেব। এই উে�জনার পিরি�িতেত
ম�তু� এব� আহেতর স�খ�া যখন লািফেয়
লািফেয় বাড়েছ, তখন িবি��তাকামী
�নত�ব�� �াক �দয়, যত�� না তােদর দািব
িমটেছ, তত�� হরতাল এব� �িতবােদর
কম�স�িচ চলেব।

�তীেত িবি��তাকামী �নতারা �কবল
কেয়কিদেনর জ� ধম��ট �াকিছল,
সরকােরর িব�ে� �িতবাদ িহেসেব। এবার
এই �থমবার, নয়ািদি� দািব না মানা
পয�� �িনিদ��কােলর জ� ধম��েটর �াক
িদল িবি��তাকামী �নতারা। িতন মােস
পেড়েছ এবােরর আে�ালন। �সয়দ িগলািন
সহ ��া� �নতারা এর মেধ�ই পির�ার
কের িদেয়েছ, কা�ীর একিট সম�া -
-- এটা যত�� না নয়ািদি� �ীকার
করেছ, আে�ালন থামেব না। �েদর পর
এই আে�ালন আরও তী� হেব বেল
�মিকও িদেয়েছ তারা। িমরওয়াইজ এব�
িগলািনর মেধ� মতেভদ থাকেলও �িরয়ত
কনফাের� �এম� ি�র কেরেছ, �িরয়ত
�িজ�-এর �কা�ীর ছােড়া� আে�ালেন তারা
পিরপ���ভােব সাথ �দেব, আে�ালন যােত
আরও গিত পায়।

� �সে��র উপত�কায় আবার কাফু� জাির

হয়। পুিলশ-িসআরিপএেফর �িলেত �সিদন
�মাট �� জন আহত হয়। িগলািন �ফর
শাি�প��� আে�ালেনর �াক �দন � �আিম
যুবকেদর ��েরাধ করিছ, কা�ীর ছােড়া
এব� �াধীনতার আে�ালেন শাি� রাখুন।
�কানও উ�ািনম�লক ��াগান �দেবন না।
যােক �জুহাত িহেসেব ব�বহার কের সশ�
বািহনী আরও �ত�াচার চালােত পাের।�

� �সে��র ধম��ট এব� কাফু� চলেত
থােক। পুিলশ-িসআরিপএেফর �িলচালনার
মেধ� �িতবাদ চলেত থােক, �� জন আহত
হয়। িগলািন আবার গ�হব�ী হন। �র �থেকই
িতিন �িতবাদী এব� িমি�য়ােক উে�� কের
ব��তা কেরন। � �সে��র নাগিরক ম�তু�র
স�খ�া �� ছুঁল। একজন আহত মারা যান।

�দ-উল-িফতর িক উপত�কার িহ�সা
বািড়েয় তুলেব� �নত�� এব� জনগ�
িব�া� হেয় যায়। �� �সে��র িসআরিপএফ
�াল-এ �ত�াচার চালায়। পুরেনা �ীনগের
কঁাদােন গ�াস �ছঁােড়। আকােশ �িল �ছােড়।
উপত�কায় এতাব�কােলর সবেচেয় ��েখর
�দ। শেয় শেয় িনরাপ�া বািহনী �িল ছুঁড়েছ
�িতবাদীেদর িদেক। আহতরা হাসপাতােলর
ম�তু�র সােথ লড়েছ। সজল �চােখ তািকেয়
আেছ তারা, যােদর আপনজন --- �ছেল
িক�বা �মেয় --- গত িতনমােস মারা �গেছ।
�জল �থেক �র, রা�া �থেক হাসপাতাল ---
উপত�কা জুেড় �কবল �বদনার কািহনী।

�� �সে��র �দ-উল-িফতের কা�ীর
��ােভ �ফেট পেড়। পুিলশ কঁাদােন গ�াস
�ছঁােড়, আকােশ �িল চালায়, �� জন
আহত হয়। �িরয়ত কনফাের� �িজ�-এর
�ােক িবশাল জনতা হজরতবােল �পঁ�ছয়
��বােরর নামাজ পড়েত। �ু� জনতা
নামােজর পর ভুল �বা�াবুি�র িশকার হেয়
পােশর পুিলশ �চ�িকেত আ�ন লািগেয় �দয়।

িমরওয়াইজ ফা�েকর লালচক চেলা
আ�ােন সাড়া িদেয় িবশাল জনতা �পঁ�ছয়
�ীনগেরর �ক�ীয় �ল লালচেক। িমরওয়াইজ
�দগাহ �থেক লালচক এক িবশাল িমিছেলর
�নত�� �দন। লালচেক তােদর সােথ �যাগ �দন
ইয়ািসন মািলক এব� ��া�রা। মািলক এব�
িমরওয়াইজ লালচেক ব��তা কেরন এব�
�সখােন এক ��টা �ব�ান িবে�াভ চেল।
ল�ািধক মা�ষ হজরতবাল �থেক �দগাহ
হেয় লালচক �পঁ�েছ উপত�কার বা�বতা
বুি�েয় �দয়, ��াষ�া কের, �এটাই �াধীনতার
গ�েভাট�। এবােরর �দ কা�ীেরর ইিতহােস
আর এক কােলা িদন হেয় ওেঠ।

িনছক িকছু আলাপচািরতা
চলেত চলেত•

� �সে��েরর স�বাদম�ন
িবিল করেত �গলাম � �সে��র। �থেম
�া�ার �শাভািদর বািড়। মেনাহরপু�েরর
এক বি�র মেধ�। �া�ারিদিদর �পাড়ার
�লােকর কােছ এই নােমই উিন পিরিচত�
বািড়র উেঠােন �ায় �রাজই �দিখ বি�র
বা�া�েলা �খেল। আজ �বলা দশটা নাগাদ
একটা বা�া �ছেল আর একটা বা�া
�মেয়, �ছেলটার �থেক একটু বেড়া �মেয়টা।
আিম �া�ার িদিদর �লটার বে� কাগজটা
�ফলেতই ��েত�কবারই আিম এভােবই ওঁর
কাগজ িদেয় আিস� আ�ুল মুেখ �পারা বা�া
�ছেলটা মুখ �থেক আ�ুল বার না কেরই
আমােক বলল, �িনেয় �নব�। এত নবীন
পাঠক সচরাসচর �স�বাদম�ন�-এর কপােল
�জােট না। আিম খুব উ�সািহত হেয় বললাম,
�িনেয় কী করিব��, বলল, �েখলব�। খবেরর
কাগেজর এই চম�কার ব�বহােরর িনদশ�ন
�পেয় �ক�তুহলী হেয় িজ�াসা করলাম, �কী
�খলিব�� বলল, �েখলব�। �স �বলীলায়
বলল, �িছঁড়ব�। �খলার এই রকমেফর
কাগেজর �ীব�ি� করেব িনি�ত। তবু ��
কের �ফললাম, �েকন� পড়েত পারিব না��
�ছেলিট চুপ। �পড়েত পািরস না, � আ ক
খ�� এবার �মেয়িট এিগেয় এেস বলল,
�জােনা, আিম � আ সব পড়েত পাির।
িলখেতও পাির�। আিম �বা�� বেল �শাভািদর
�লটার বে�র তলার িদেক নজর বুিলেয় চেল
আসিছ, �েটা বা�াই বেল উঠল, �টা টা�।
আিমও ওেদর �টা টা� বেল বাস রা�ার
িদেক হঁাটা লাগালাম। ভাবিছলাম, আমার
�তা ওেদরেক �টা টা� বলার কথা আেগ
মেন পেড় িন। বা�ারা এখনও কত সহেজ
�েচনা মা�ষেক আপন কের �নয়।

ভাবেত ভাবেত �পেয় �গলাম �ব�ব�াটা
যাওয়ার বাস। এবার যাব মা�ারমশাইেয়র
বািড়েত কাগজ িদেত। বাস চলিছল
�িফস টাইেমর জ�ামজট ছাড়ােত ছাড়ােত।
যাদবপুেরর কােছ এেস হঠা� �চ� �ঁা�িন।
সাে�ন ��ক। সামেনর িদেকর ��জন

ভ�েলাক ভ�মিহলা পেরর
�েপ নামেবন বেল
দঁািড়েয়িছেলন। তঁারা

বােসর মেধ� িছটেক পেড় �গেলন। সবাই
িমেল তােদর ধের তুলল। �তমন �চাট লােগিন
কারও। লাগেতই পারত। এই িনেয় বচসা
�লেগ �গল। সামেনর িদেক বসা �ই যা�ীর
সে� ক��া�র ও �াইভােরর। ��াকিসে��ট
করার �থেক সাে�ন ��ক ভােলা িক না,
সাে�ন ��েকর �থেক আে� আে� চালােনা
ভােলা িক না -- এরকম কথার িপেঠ কথা
চলেতই থােক। �কানও প�ই থােম না।
�শেষ আমার পােশর সহযা�ী ও আিম
�জেনই হাত তুেল ইশারায় ক��া�রেক
থামেত বিল। ক��া�র �থেম যান। ধীের
ধীের উে�জনা কেম আেস। পােশর সহযা�ী
মুখ �খােলন, �েলােকর �ধয� বেল আর িকছু
�নই। �ের শাি� �নই। বাইেরও �শাি�।
এই ক��া�রটােক আিম িচিন। �রাজ যাই
�তা। �লাকটা খারাপ না। ওেদর এই �াইেভট
�েটর িনয়ম, আধ ��টা �লট করেল ���
টাকা ফাইন। হাওড়া �থেক �সানারপুেরর
এই �েট শহেরর মেধ� �ুকেলই গািড় জ�ােম
আটেক যায়। তারপর পিড় মির কের �ছােট
টাইম বঁাচােত। এই ক��া�রটা ভােলা।
��রা �তা �লট ফাইেনর ভেয় �েনক �েপ
প�ােস�ার �তালার জ�ও দঁাড়ায় না। এ িক�
�তােল। তার জ� �েনক সমেয় �াইভােরর
সে� �গড়াও কের। আিম �দেখিছ। আজ
�য ওর কী হেয়েছ��

খািনক নীরবতার পর আবার আলাপ ��
হল। আমার সহযা�ীিট �বশ সরল। �েনক
কথা বলেলন। �বিশ গািড়, কম রা�ার
সম�া, গািড়র বদেল সাইেকেলর �িবধার
কথা, বাইেরর �দেশ গািড় কিমেয় সাইেকল
চালু হে� ইত�ািদ। �সসব �েন আিম ব�াগ
�থেক �স�বাদম�ন� বার কের �দখালাম,
আমরাও এসব কথা িলখিছ। উিন কাগজটা
িনেয় ��টাকা িদেলন, আর পের �যাগােযাগ
করেবন জানােলন। নাম বলেলন, িমজা�ল
ইসলাম।

��ড়� �ছের
আচায� �ফু�চ� রায়

•
�� ত�ার �ে�া�র ��লার রাড়ুিল �াে� � আ��� ���� �ত�
প�ে�� ��লাি�র না� িছল খুলনা� িপতা �ির�চ� রা� ��� �াতা
�ু�নে�াি�নী ���ী� ��াল�া�� �ুল �কলকাতা� ��েক ���� �ােল
ত�কালীন �া��ি�ক ��ন�া�� পরী�া� ��ী�� �ে� ত�ানী�ন
��ে�াপিল�ন � ��ি�ে�ি� কেলে� পেড়ন ��� ি�� পরী�ার
আে�� ি�ল�া�� ��ি� পরী�া� পা� কের ���� �ােল ��ল�াে��
ি�ে� ি���ি� পা� কেরন� পের ���� �ােল র�া�ন�াে� ���িলক
�ে�ষ�ার �� �ি�ন�রা ি��ি���াল� ��েক ি���ি� ি�ি� ���
ি��ি���ালে�র ��াপ পুর�ার পান� ���� �ােল ��ে� ি�ের �া�
�ক���র �েপ�ার পর ���� �ােল ��ি�ে�ি� কেলে� র�া�েন
��কাির ���াপক পে� ��া��ান কেরন� ���� �ােল ��খানকার
��ান ���াপক �ন� ���� �ােল �� প� ��েক ���র ���
কের ��� �িতি�ত ি��ান কেলে�র �পািলত� ���াপক �ন ���
���� �াল প��� �� পে� �ােকন� ��ু�চ� ত�ার ���াপনার �ে�
ছা�ে�র আক�� কের �ারতী� র�া�ন ি��ানী ��া�ীর ��ি� কেরন �
�ারেত র�া�ন চচ�া ত�া �ে�ষ�ার প� ��ু� কেরন� ���� �ােল
�ািপত �ারত�েষ�র ��� রা�া�িনক ��� � �ষ� ��েতর কারখানা
�ে��ল �কি�ক�াল ��া�� �া��াি��ি�ক�াল ��াক�� িলি�ে�����র
িতিন� �িত�াতা� �খ� �া�লা� ি�ি�� ি�ে�র ��িত � ����া
�াি��� ��ােরর �েচ�া� ত�ার ���া� িছল ����� ������� িতিন
�া��পুর �াতী� ি��ি���ালে�র ��ত��ান �া��পুর ি��ি���াল��
��াপিত িছেলন� ���� �ােল ত�ার ��র�া� � ��� �া�াে��
��ি���ান �কি�ক�াল ��া�া�ি�� �িতি�ত ���

�ী�েন ����ি�ে�� ��েক িতিন �� ��ান লা� কেরন� ��ানা
�া�� ত�ার ��র ���েরর ���ে� ��� �� �া� �ত �ু�ার িকছু
��ি�� �� �ক� ��ে� র�ী�নাে�র ��র ���েরর ���ে� ��� ��
ল�াি�ক �াকা� ��ু�চে�র ��� ��া�তার �� �ক�� �কান�
��� �ন�িন� ��ে�ে� র�ী�নাে�র �� ����া�� ��াে�িন�

��ু�চ� িনে�র �াে��র কারে� িছেলন িচর��ার�
িচরেক��াে���র ��� িতিন �ী�ন�াপন কেরেছন �নাড়�র�
ছা�ে�র �ে� ত�ার িনি�ড় �ীিতর ��ন িছল� ���ে� �ক ছা�
ত�ার রা�া�া�ােরর ি�তেল �েড়া আক�িতর �ের �কি� ি���েতর
পাখা লা�ােত চা�েল িতিন ত�ােক ��� কান�লা ি�ে� �েরর
�ানালা � �র�া ি�ে� �ে�া�েনর �িতির� �াক�িতক �া�ু লা�
করার পর কােরার �িতির� ����িতক পাখার �ে�া�ন �� িক
না ি��া�া করেলন� �া�ীনতা আে�ালেনর ি���ী �ীরে�র �িত
ত�ার ��ীর ��া���িত িছল� �� রকে�র �াতী� ি��া ��� �ু�
ত�া �া�াির ি�ে�াে��াে�র �িত �ক�প� ��া�তা ��� �ান�
কল�াে� �ী� �ি��ত �ে��র �কাতর ি�তর� ত�ােক ����া�ীর
�া�েন �িত ি�ি�� কের তুেলেছ�

�ে�ে� �ে�খে�া��� �া�লা� �াক�িতক �ে��াে�র ��� ত�ার
���ার ��� � �া� �া�া�� ত�া ���াে��ক িনে�া� � পিরচালনা
করার �া�াি�ক ��তা ��খা ��েছ�

��চ� ত�ার �ত�ু� রচনা �কা� �পে�েছ তা�� ��া�ার��
�প� করা �াক ত�ার িকছু রচনা���� আ�চিরত Life and Ex-
perience of a Bengali Chemist, History of Hindu
Chemistry, ��� ��েরি� � �া�লা� �লখা ��ি�� ���া�লী�
���ন� �া�লা� �লখা ��া�ালীর �ি�� � তার �প����ার��
������া� �া�ালীর পরা�� � তার �িতকার�� আর ��েরি�েত
ত�ার ��� ি�েকর �লখা� India before and a�er the
Mu�ny�1����, Essays on India �1��6� ��� ��ি��
��েরি� র�া�েনর রচনা� ���ন On Mercurous Nitrate
�ত�াি��

���� �ােল �া�ীি�র ���ে�া� আে�ালেনর ��� �খ�র�
�চাের িতিন ��ত� ��ান �ে��া�া িছেলন� ���� �ােল
রা��া�ীেত ��ি�ত ���ী� �াি�ত� �ে�লন���র ��� ����
�ােল ��ারতী� ি��ান ��া�র ��ল ��াপিতর প� �ল��ত কেরন�
���� �ােল �া��ািনর ি��িনখ ��ের ��ে���� ��াকাে�ি� �
�ল��ন �কি�ক�াল ��া�া�ি�� ত�ােক ��ািনত ����েপ িন��ািচত
কের� কলকাতা ি��ি���ালে�র র�া�ন ি��ার ��িতকে� িতিন
�া� �� ল� �াকা �ান কেরন� �ছাড়া� �ির� ছা�ে�র িতিন �চুর
����ান কেরন� �ী�ন��াপী �ি���� ��া� ��ি�ক�� �রক� ��
�াক�িতক ি�প��ে� ত�ার �া�কা� িচর�র�ী�� ����া�ীর ��া �
ক�ত�তার িচ� ত�ােক �আচা��� �পাি�েত ��িষত কেরিছল�

আর �ক�া �� ি�ে� �� ��ীষীর �র� করা �াক� ত�ার �ক
র� িছেলন ���না� �া�া� ি�িন কা�ীেত �াকার ��� আচা��ে��
��খােন �ক�ার ��ড়ােত �ান� ত�ার ��রার ি�ন ��েনর ���
িনক�া�ত �েল �া�ােক তাড়া ি�েল �া�ার ��র ���ু� আপনার
��া�ক� ��ত� ��ুন�� আচা��ে�� িনে�র �নাড়�র �ী�েনর ক�া
ি���ত �ে� �ত�া�ী �ােনর ক�া �ানান ��� �া�া ��ি� ����া
কের আচা�� ��া��েক �েক�তুেক �েলন� �� �ী�েন �নাড়�র
�াকা �ে�� �াে� �ে�� �ক আ��ার আড়�র করা ��ােষর ন��
তা �ে�া�েনর�

���� �ােলর �� �ুন �� �ছর ��ে� রা�া�া�ার ি��ান
কেলে�র পািলত ি�ি��ে�র ি�তেল �� ন�র �ের ���া� করার
��� পািলত ���াপক পে� �াকাকালীন আচা�� ��ু�চ� রাে�র
�ী�না��ান �ে�� ��� �রি� আ�� রে�েছ �া�া� ��ল��ল
কের ��� আচাে��র ��� পরী�া�ােরর ���খ� ি�িন�প��
আল�াির� ি�ছানা� �ুেতা� কাপে��� ��িলে�ান আর ত�ার পছে�র
�চ�ার�



Vol. 2, Issue 6 KHOBORER KAGOJ SANGBADMANTHAN 16 September 2010 স�বাদম�ন �

িব�িবদ�া�েয় ��াজ সািক�� ক�ােমরা
বসােনার িব�ে� ছা�ছা��েদর �িতবাদ

�িতবাদ� ছাে�র বয়ান•
�াদবপুর িশ�া �দয় ��� ��াত
�িদ �নেমই �েস পা�া ��াত ি�িরেয় দাও�� হঁ�া,
এটাই �াদবপুেরর স���িত। �মরা মা�া �পেত কত��পে�র
িস�া� �মেন িনই না। ক�া�ােসর সম� ব�াপার িনেয়
��ু কত��প�ই নয় �মরাও ভািব, বর� �বিশই ভািব।
�াদবপুর ছা����তে� িব�াস�। ছা�ছা��েদর মু�, �া��ন
িচ�া ও ��তাি�ক �ি�কারেক �ব� �বা িন�েশ�� কের
�দওয়ার �ে�ে� কত��পে�র সা�িতকতম পদে�প �কা�
�� ক��া�, �ার ��তম ��িট কম�স�িচ ��েট ��েট �ই
কা�� �চক এব� ��ট সহ ক�া�ােসর িবিভ� ��েশ ��িট
��াজ সারিকট ক�ােমরা বসােনা।

এই �ােত কত��প� ��,��,��� টাকা �রচ
করেত �েদ�া�� হেয়েছ। ���ােন িব�িবদ�ালেয়র �িরব
ছা�ছা��েদর িচিক�সার জ� কত��প� বছের মা� ��াল
হাজার টাকা বরা� কেরেছ। এইসব �ােত ��� বরাে�র
��াব িদেল কত��প� বলেছ তােদর প��া� ��� �নই।

ছা�েদর টুঁিট �চেপ �রা �ে��ি�ক �কা� ��
ক��া��এর িব�ে� �ভাবতই ছা�ছা��রা �সা�ার
হেয় ��ল। ইি�িনয়াির�েয়র ই�িনয়ন ��ট�, সােয়�
ই�িনয়ন এসএ�এসই�, এব� �ট�েসর ই�এসি�এ�,
এ�ইি�এসও, �ইসা, ��াস�এর মেতা স���ন একি�ত
হেয় �� হয় �ে�ালন। � �সে��র ���� বু�বার �ায়
এক হাজার ছা�ছা��র একিট িমিছল ��া�ােনর মা��েম
সারা ক�া�ােস িনেজেদর দািব �চার কের। তারপর ইিস
িমিট�েয়র িস�াে�র িবেরাি�তা কের �রিব� ভবেনর
সামেন ছা�ছা��রা �ব�ান কের। ইিস িমিট�েয় ি�ক
হেয়িছল �� একিট কিমিট ��ন করা হেব ���ােন মা�
একজন ছা� সদ� �াকেব এব� কিমিটর �েলাচনার িব�য়
হেব ক�া�ােসর �কা�ায় �কা�ায় িসিসিটিভ বসােনা হেব।

�ব�ান চলেত �ােক। �ব�ােনর
�ে�� িছল ইিস��ত �নওয়া
িস�াে�র িবেরাি�তা। �েল ইিস�

র �কানও সদ� �িদ �ব�ানরত ছা�েদর �জার কের সিরেয়
�বিরেয় ��েতন ছা�ছা��রা তঁােক �জার কের �টকােতা
না। বু�বার রােত �ব�ান চলাকাল�ন ইি�িনয়াির�
��াকাি�র ি�ন ন�লাি� চ�বত�� পািরবািরক ���তার
জ� বািড় ি�রেত চাইেল ছা�ছা��রা তঁােক �টকায়িন।
ইিস�র সদ�েদর জ� �াবার দাবার �শায়ার জ� বািলশ
ক�ল সম�ই �ভতের ��েছ। ছা�ছা��রা িব�মা� বা�া�
িবপি� স�ি� কেরিন। ব�হ�িতবার সম� িদন �ব�ান চেল।
কত��প� িনেজেদর িস�াে� স���� �নড় �ােক।

��বার জুটার �িশ�ক স���ন� সদ�েদর সাে�
ছা�েদর �েলাচনা হয় এব� জুটা রািজ হয় ছা�ছা�� ও
ইিসর সদ�েদর সাে� ম���তা করেত। জুটার সদ�রা
ইিসর সদ�েদর সাে� �েলাচনায় বেসন এব� িস�া�
হয় ��, একিট কিমিট �ি�ত হেব ���ােন ছা� সদে�র
স���া বাড়েব এব� িসিসিটিভ বসেব িক বসেব না �সই
িনেয় �েলাচনা করেব ওই কিমিট। জুটার সদ�েদর �িত
��বাদ �াপন প�ব�ক ইিসর সদ�েদর নমন�য়তায় �ুিশ
ছা�ছা��রা টানা �� ��টার �ব�ান ও �াস বয়কট তুেল
�নওয়ার িস�া� �নয় ছা�ছা��েদর সা�ার� সভা �ব�েকর
মা��েম।

তেব কিমিট ��েনর িস�া�ই �ে�ালেনর �শ� ক�া
নয়। �ে�ালন এ�নও বহাল তিবয়েতই চলেছ। চলেছ
�াস ক�াে�িন�, িল�েলট িবতর�, �পা�াির�। সব
��াকাি�েতই �াস চলেছ পুেরাদেম। কিমিটর িমিট�েয়র পর
ইিসেত �িদ �বার ছা� ��ত�িবেরা�� িস�া�ই কত��প�
�নয়, তেব �বার �মােদর হেয় ��েত হেব �সা�ার,
হয়েতা ছািড়েয় ��েত হেত পাের বাহা� ��টার �ব�ােনর
ওই মাইলে�ান ��� �তরা� ব�ু �মরা �তির।

�রে�র ি�পার �কে� �� �য়র�
কার�ানায় ব�বহার করা হে�

• �� �য়র� দ��� এব� �িতবাদ�
কম��েদর ���ােরর �িতবােদ কনে�ন�ন

• কার�ানার জ� �ব� কেয়কি� ��া�া
�বর �গা��র বসিত �াম�ি� িবপ�

.

•
�জ �পুর সােড় িতনেটয় কলকাতার �ম�লািল �ুব �কে�
�� �য়র� দ��� এব� �িতবাদ� কম��েদর ���ােরর
�িতবােদ এক কনেভনশন হয়। এই �� �য়র�
কার�ানা�িলর মারা�ক দ��ে�র �িতবােদ ঝাড়�ােমর
�ান�য় মা�ে�র �েদ�াে� এক �ে�ালন চলেছ �ঝাড়�াম
পিরেবশ দ��� িবেরা�� �িতেরা� কিমিট�র �নত�ে�।
এই �ে�ালন করেত ি�েয় �পা�� মাহােতা, �হম�
মাহােতা এব� স�িত �না�িরক ম���এর �নতা নব দ�
রা�ে�াহ�তার িম��া �িভে�াে� ���ার হন। নব দ� �ব�
একিদন পেরই জািমেন মুি� পান।

এই কনেভনশেন �� ওে�, �কন এই কম��েদর ���ার
করা হে�? নব দ� বেলন, �েক��য় দ��� িনয়�� প��েদর
িনেদ�িশকা �মা� কের কার�ানা চালােল তা �ট ��াজার
কের �দওয়ার �ইিন ব�ব�া রেয়েছ� এছাড়া ব� ��
�য়রন কার�ানা চলেছ �ব� লাইেস� ছাড়াই। �তএব এই
�ব�ইিন কা��কলােপর িদেক �চাে� ��ুল �দি�েয় িদেয়েছন
বেলই এইসব স���ন এব� তােদর কম��েদর িম��া �হন�া

করা হে�, �ােত তঁােদর মু� ব� কের �দওয়া �ায়�।
এই কনেভনশন ��েক জানা �ায়, ইদান�� �মা� হেয়েছ

��, �রেলর ি�পার �কেট �� �য়র� কার�ানায় ব�বহার
করা হে�।

এছাড়াও �� ওে�, �িদবাস� সমােজর িবপ�তার িদেক
তািকেয় �িদ �িড়�ায় �বদা� �কা�ািনর মাইিন� ব� করা
হেয় �ােক, তাহেল এই �� �য়র� কার�ানা�িলর জ�
�বশ কেয়কিট �লা�া শবর ��া��র বসিত �াম�িল �� িবপ�
হেয় পেড়েছ, তা িক সরকােরর নজের পড়েছ না?

এই কনেভনশেন ��া� িদেয়িছল ব� পিরেবশ, �ি�কার,
সা���িতক ও িব�ান স���েনর কম��রা।

�জােনা বাবা� �া� ��ন �কা� হেয় �গেছ�
�ে�প পুরকাইত ��া��র এক ব�ে�র

� � ম পা তা র প র�শা�বাবুর ��া�ন িশ�ক�
জিমর ি�ক �ে�ািদেকর জিমেত
িটপ িটপ ব�ি�র মে�� ব�জতলা
ভা�িছেলন স�য় হালদার �র তঁার ভাই�ব�। মাে� তঁার
ভাইও কােজ �নেমেছন। ভাইেপা বুড়ুল কেলেজ পেড়। �স
মাে�র �ােরপােশ �েস না। �শা�বাবুর �ছেলও মি�কপুের
�া�াির করেব বেল ি�ে��াির �ুেলেছ। �সও মাে�র
�ােরপােশ �নই। স�য়বাবুর ভাই�ব� বলিছেলন, একসময়
�মার ��েরর ভাইেবান ��েত না �পেয় মারা ��েছ। ক�
স�� কের জিম কেরিছল বেল ভাত�িভেত �বঁেচ �েছ।
স�য়বাবুর ক�ায়, �ছেলরা িভে� করেব, তবু চা� করেব
না। তা নাহেল �জ সব জিম চা� করেছ � সদ�ার �র
ন�ররা�

স�য়বাবুর �মিহরামপুর �পা� �ি�েসর সে� �ু�� �ায়
�া লাে�ায়া জিমেত চা� কেরেছন ��লা ন�র, জিমর
মািলক দােসরা এ�ন কপাটহােট �ােকন। তার পােশ কল�া�
রােয়র জিমেত �শেলন ম�ল �চা �দাকান �েছ�, তার
লাে�ায়া জিম চা� কেরেছন �মনা দলুই। ম�ল জ�িবকা চা�,
তেব ক�নও ক�নও চপ মুিড়র �দাকানও �দন। �শা�বাবুর
সে� ��িদন জিমর �াের এইসব ক�া হি�ল তার িদন �েয়ক
�ে� �শেলনবাবু একাই জিম �ইিছেলন। ওটা এক লে�
িতন িব�া �েছ। �ে� �ে� একাই পুেরাটা �ইেয়েছন।
�র �মনা দা তার �ছেলেদর সাে� একটা জন িনেয় কাজ
করিছেলন।

ও�ােনর জিম হেত ��রার পে� নারা�েবেড়র �শ�
�াে�র িদেক �ােক একিট �ছেল, ই�িজ� ম�ল, �াশ
�সেভেন পেড়, �ুেলর পে� �সিছল, তার সাে� �দ�া।
ওর বাবার মাছ ব�বসা। তােদর জিম ত�ন �রায়া হয়িন।
রা�ার �াের জেলর মে�� ব��ার জেল জ�ােনা শাকপাতার
�ঁাক িদেয় �তেলা কঁাকড়ার �ঁিক মারা �দে� ও �চঁিচেয় ��ল।

পাশ িদেয় মিহরামপুর �ােমর
পুরকাইত ��া��র এক ব��
�াি�েলন। িতিন একিট পুরােনা

��াক �শানােলন, �ের �ের �ে��াধন� আ�ার ক�া ��ান�
���া�ড়া ত�াজ� কের� ��ির���� �বান� এঁেদর বািড়র
�ঁারা ��িশি�ত তােদর �েনেকই �র এ�ােন �ােকন না।
এসব বলেত বলেতই �শানােলন, �াকের ন�ের ��াের�
��ের �দে� �দে�� বািণেজ� বসিত ��ী� সব��� হয় �াে��

বেল �ে�প করেলন, জােনা বাবা, চা� ��ন �কাল
হেয় ��েছ। চা� তােত িক �াটুিন ��চ তাই করার জ�
�লাক হে� হেয় �েছ। টাকা হরদম কের িদেয় চা� করেব।
তােত চারমন পঁাচমন কের পােব। �দে�ছ ক�নও ���� টাকা
কের জিমর িবিল হয়?

ি�ের �দ�া � �াদ� স��া��র�ন ব�ব�ায় �া�� আ�া বা
��জাত �েব�র �ির�াণ ��� �াস করার �ে� �� �ব�ায়
আিসয়া দঁাড়াইয়ােছ, তাহােত জীবনধারণ করাই কিঠন হইয়া
�িঠয়ােছ� আবার �াদ��ে�র সরবরাহ ����, তাহােত
�র�েনর �ির�াণ ব�ি� করা� স�ব হইেতেছ না� ��� �ই
ব�সেরর �িধক কা� হই� ��� ��� হইে�� ��ি�বী ত�া
�ারেতর �াদ� �িরি�িতর �কান ��িত আজ� হয় নাই�
���� সা� হইেত �ারেত ��স� বঁা�া�� আে�া�ন �ি�েত
�ািকে�� �ই আে�া�েনর �ে� �ক ছ�াক �াদ��ে��
�বি� ���� হয় নাই� ��� �বােরর আ�েনর �স� �িঠে�ই
�� ���� সাে� আ�ােদর �াদ�া�াব দ�র হইেব, তাহা �েন
কিরবার কারণ নাই� �র�ন ব�ব�ায় �� আ�� কিরয়া �াদ�
বরা� আেছ, তাহা বজায় রাি�েত হইে� িবেদ� হইেত ��
�� � হাজার �ন �াদ��� আ�দািন করা �েয়াজন�

সরকাির কে�েজ �বহা� ছা�� �বাস
•

�লি� ��েবা�� কেলেজ �ত ��� মাস ��েক
�হাে�েলর �াকা��াওয়া বাবদ মািসক �দয় ��� টাকা
��েক বািড়েয় ���� টাকা করা হয়। �ুি� �েস,
�ােদ�র মান ভােলা করা হেব। িক� �ায় �দড় মাস
হেত চলল, �াবােরর মােনর ��িত �তা �র�, �ায়শই
�াবােরর মে�� �রেশালা, মাকড়সা পাওয়া �াে�।
�াবােরর মানও িদন িদন �ারাপই হে�। এমনই
�িভে�া� জািনেয়েছ �বািসকা ছা��রা।

ছা��েদর �রও �িভে�া�, হে�েলর চারেট
��ােরর ��ােকায়া�াে��র জেলর ব�ব�াও ি�ক �নই।
চারতলার �মিশনিট ব�িদন �েরই �েকেজা হেয় পেড়
�েছ। �দাতলা িতনতলার �মিশন�িল মােঝমে�� কাজ
কের, মােঝমে�� ব� হেয় �ায়। স�িত �হাে�েলর
��জেনর ম�ােলিরয়া �রা পেড়েছ। রা�া�ের ও তার
�েশপােশ ��র��বড়ালেদর �বা� িবচর�। মােঝ
মােঝ �ােনর জলও �ােক না।

স�িত �বার ����া জািনেয়েছন, �হাে�েলর

র��ােব�ে�র জ� �বা��ারেদর �রও হাজার টাকা
কের বছের �সশন চাজ� িদেত হেব। �িদও এ ব�াপাের
�কানও িব�ি� সরকাির ভােব জাির করা হয়িন। �ত
�� �সে��র �ায় িতন��টা �েপ�া করার পর ছা��রা
সে�� �প�েন সাতটার সময় ����ার সাে� সা�ােতর
�ে�া� �পেল ����া নানাভােব �বহাল �হাে�েলর
পে� সওয়াল কেরন। িতিন ি� বাড়ােনা এব� �িতির�
চাজ� করার কার�ও �দ�ান, �া ছা��েদর কােছ মন�প�ত
হয়িন।

�স�ত, এই �হাে�েল এ�ন �ায়� �পার �নই।
িশি�কারাই �বসের �পােরর কাজ চালাে�ন।
ছা��েদর ব�ব�, ����া তােদর বেলেছন, এ�ন �ায়�
�পার িনেয়া� করা স�ব নয়, সরকােরর ��মিত
�নই।

ছা��েদর মে�� কিতপয় ��েচ হেলও �বিশর ভা�
�বািসক ছা��র পে�ই এই বি��ত �রচ বহন করা
স�বপর নয়।

ি�ত�য় মািক�ন সামািজক ম� � এক
নতুন সামািজক পিরসর গেড় উঠেছ

.

•
�েমিরকার ��ম �সাশাল ��ারাম বা
সামািজক ম� বেসিছল ���� সােল জিজ�য়া
�েদেশর �টলা�টায়। জুন মােসর �����
তাির� ি�ত�য় �ই� এস �সাশাল ��ারাম�
হল �েমিরকার িমিশ�ান �েদেশর ���য়েট।
পেনেরা হাজােরর �বিশ মা�� িবিভ�
সামািজক �ে�ালন ��েক এ�ােন এেস জেড়া
হেয়িছল। এক হাজােরর �বিশ কম�শালায়
নানান িব�েয় �েলাচনা ও ���ান হয়।
পুঁিজবােদর স�কট, �বহাওয়া, �িভবাসন, �ু�, ব���
�����িল�, �া��, �িমেকর িনয়��, িশ�া, সমাজ
ইত�ািদ িব�েয় ���েয়ট এব� �েমিরকার িবিভ�
�া� ��েক �েনক ��া�� এ�ােন কম�স�িচ �নয়।
এই সামািজক মে�র ��তম �ক��� িছল একটা

�িপ��লস মুভেম�ট ��ােস�িল��র �ি�য়া �েড় �তালা।
এই জন�ে�ালেনর �ি�য়ায় একশ�র �বিশ ��াব
এব� প�াশ িদেনর �বিশ নানান ��াকশেনর পিরক�না
�হ� করা হয়।

এ�ন দিজ�িশ�
•

�কড়া� �মি�য়াবু�জ� ��া ��ে� কেয়ক
দ�ক প�েব� গেড় উেঠিছ� দিজ�ি��। ত�ন
এই দিজ�ি�� িছ� দি�েজ �ব�। বত�মােন
গেড় উেঠেছ বেড়া বেড়া কার�ানা। ��সব দিজ�
কাজ করেত �েস� তােদর মে�� �বি�র�াগ
ন���াম� উ�র � দি�� �ি�� পরগনার
মা��। বড়ত�া হািজরতন ��ে� রেয়েছ
এই ি�ে�র জ� কাপেড়র �দাকান। �দাকােনর
মাি�ক মােড়ায়াির� কম��ার� এই ��ে�র।
তারা �কউ িববািহত� �কউ �ু�ছু�। মােস তারা
�ই-িতন হাজার �াকা পায়। গেড় উেঠেছ ���
কার�ানা। এই কার�ানায় ব� �মেয়রা কাজ
করেত �েস� স�ােহ �ড়াই��-িতন�� �াকা
পায়। �কউ িববািহত� �কউ �াম� পিরত��।
কাম প�ািক� করার জ�� ব� �মেয় �েস।
�েতাকা�ার কােজর জ� �মেয়-বউরা �েস।
ি�ন ি�ি���েয়র কাজ কের �ছে�রা। �েনেক
ি�ন ি�ি���েয়র ব�বসা কের। তারা �ছাে�া
�ছাে�া �ু�ছু� বা�া িনেয় কাজ কের। ��ােবর
স�সাের �ােকর �পর �বা�া ��ি� �া �েস
তাই �াে�া। বত�মােন জামাকাপেড় �ুমিক পুিতর
কাজ হে�। ব� �বকার �ছে� ��াগর বািড় বা
কার�ানা ��েক কাজ িনেয় �েস। �সই কাজ
িনেয় পাড়ার �মেয়-বউেদর �ের িদেয় �েস।
সারা বছর এই কাজ হয়। ঈদ-পুেজার সময়
কাজ �বি� হয়। বছেরর ��সময় �মেয়েদর
হােত �ত�ােনক �াকা �েস। �সই �াকা িদেয়
�ছে�েমেয়র বই� �াতা� �পনিস� �কেন� �াম�
��� হে� জমােনা �াকা িদেয় স�সার �া�ায়।
�কউ �বার �ািড়� �াউজ� �ে�র িজিনস �কেন
বা স�সােরর �ি�� বাি� �কেন।

�মার ��াে� �পরািজত
জাত�য় ��াগার
প�ব� �কাি�েতর পর

•
জাত�য় ��া�ার িনেয় ত�ন �েনক সম�া, �নলাম
লাইে�ির িদি� িনেয় �ােব। �েনক �ইন এব� মত িনেয়
ক�া চলার পর, তা ব� হল। জািন না, �বরটা �েদ�
সিত� িছল িকনা।

তেব এত িকছুর মােঝও এইরকম মেনারম একটা পিরেবশ
�র �কা�াও �েছ িকনা জািন না। একই সে� �ক�িত, বই
�র পা�ুিলিপ এব� সাে� কম�রত চম�কার সব মা�ে�রা।

এর মে��ই ��জ�ািতক িনয়েমর ����ত হওয়ার জ�
��া�ােরর ওপর চাপ এল। �ঁারা কম� ��েক িবদায় িনেলন,
তঁােদর জায়�া �র প�র� হল না। তঁােদর পড়ুয়ােদর �েয়াজন
�মটােনার দ�তা ��েক �মরা বি�ত হলাম। ইিতমে��
পড়ুয়ােদরও �েনেক চেল ��েছন িনেজেদর �� কম�কাে�।
�মশ এই মেনারম পিরেবেশর �বনিত হেত �াকল। �ঁারা
পড়ুয়ােদর ভােলাবােসন না, তঁারা চাইেলন পড়ুয়ারা কম
��ক, তাহেল হয়েতা কাজ কম করেত হেব।

এ�ােন �মার �দ�া ক�াি�টন দা�� িছল। সা�ার� িবে�র
পড়ুয়া এব� ছা�ছা��েদর কােছ �া��কর �াদ� পিরেবশন
হত। ক�াি�টন �ঁারা চালােতন, তঁােদর িছল ম�ুর ব�বহার,
��ন বািড়েতই পড়া�না চলেছ। এ�ন এর ���ত মান
একদম �নেম ��েছ।

������� সােলর ি�িজটাল লাইে�িরর এব� ই�টারেনেটর
পিরক�না ������� সময়কােল কা��কর হল। �েনিছ,
ওইসময় হেল নািক কম�চু�িত �টত। জািন না এেত �ক
লাভবান হল �র কার �িত হল। তেব ছা�ছা��রা
লাইে�িরেতও ��ত ��ুি�র ব�বহার িশ�েত ��হ�।

�মরা এ�ােন ��ু বইেয়র জ� �িস না, �রও িকছুর
জ� �িস। �শা রাি�, হাজার টানােপােড়েনর মােঝও
�মােদর এই ��র �ানটা �পরািজত �াকেব।

�াি�পুেরর ��া�বাবুর �ু�ন
� তু �� পা তা র প র

.

িছপিছেপ �ড়েনর মেতা তঁার চির�ও একেরা�া।
��ব�া �লালবাবু জানােলন, ��িম িচরিদনই
বামপ�� �দেশ� িব�াস�। তাই �ান�য় ক�ে�স িব�ায়ক
ও �নতারা এেস �দশ�ন� �দ�েলও এব� িপ� চাপেড়
তাির� করেলও �কানিদন ঝা�া কঁাে� িমিছেল হঁািটিন
বেল ��াস ও ��া��তা সে�ও �কানও কােজ
িন�য়তা �জ�ন করেত পািরিন।� সারাবছর ওয়�াির�
��েকােরিট� ও ইেলি�েকর কােজর �ঁােক �ঁােক �াবন
প�ি��মার ছ�মাস �ে� ��েকই তঁার �ে�াছােলা বািড়র
��ােলা �ুট বাই বােরা �ুট �ে�ােন িতেল িতেল �েড়
�তােলন তঁার এই িনজ� সা�াজ�। বয়েসর ভাের �ব�ল
তঁার হােত হাত িমিলেয়েছন �মেজােছেল �দবািশস
কম�কার। �দশ�ন� জনসা�ারে�র জ� ��ালা �ােক চার

পঁাচ িদন। এই �েয়াজনেক ি�ের র�িতমেতা �মলা
বেস �ায় স�ল� এলাকায়। িক� জাতিশ�� �লালবাবু
�কানওিদনই দশ�েকর কাছ ��েক একিট টাকাও �ত�াশা
কেরনিন। �ায় হাজার দেশক টাকা চেল �ায় এই
িনম�াে�। কােরা কত��ে�র িশকার না হেয় দাির�� ও
ব�নােক ��কার কের ��কত��ে�র ত�ি� ও স�ি�র
�ন� িতিন বহন কের চেলেছন বছর বছর। এই
�ন� তঁার একার। িক� কতিদন পারেবন তঁার এই
স��াম িটঁিকেয় রা�েত?
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�চনা ��ানার �কান বাইের
�া�েকর ���াে� চীে�� ���ী� পব�
���াি� ��� � ��� •
����� �সে��র �া�াদ ��লাম� �ী�� ম�া ��� ��ল
��ি�। িম� ��াম�স �� ��� চ�� িদ� িচে�। ��ল ��ি�
িব���া �মাে�� আ�� দা� কর� �া আর। ��ি� মাে�
��� �া� �কা আমার �ের কা�াে�া। বা�ের �বেরাে�
পাির ��� িক� �ারপর� �া পারব কার� সাে� �ে�া
ক�া বলে�� �া পারব দরকাের িক�� ি��াসা করে� বা
ি�েদ�পে� ি�েদ �পেল �াবার চা�ে�। ��ল ক�া�াস�া
�ী�� ��র ��� ��� �সে��ের আমােদর কলকা�া�
�রম আর ��া� �চ����র �াপমা�া �কদম �ক। মাে�
মাে� ব�ি�। ��ব আ�� �ব� �রম। পে�র ���াের চ�াপা
�াে�র সাির। �া� �ি�� চ�াপা ��ল ��� ��রকম পিরেব�
��� �� �া� হেল ক� িক �ক�� কম হ�� �াি�
�া। আমার মে� হে�া আমার �া��া� পিরেব�� �চ�া
�া�পালা� �চ�া ��ল সব আে� ��� ��� �কবল �চ�া
আ�িরক মা���েলা। �পিরিচ� মা���িলর �ক���হলী
�ব� �ক���কপ��� দ�ি� �ােলা লা�� �া ��ব �ক�া।
��িম� ��াম�স �� �পলে� �া�া ��ল� �� �ক�ািল
চ�াদ �দ�া হেব পা�������াল ��েক। �ি� �কি� ��াে�া
পাহা� মে�া। �� �ৎসব �পলে� চী�া মা���� �ােদর
পিরবােরর সাে� পা����� পব�� ��েক সে��েবলা চ�াদ
��ে� �দ�েব। সাে� �াকেব �প�ব� চী�া ল��� �ব�
পিরবার। �ী� প��� ক�া� মা� বাবা সবার সে� �কসাে�
বেস চ� �কক �ম�� �কক� �া��া হেব। আিম ���
��ি�লাম� �স ব�র ি�ল �ক িবে�� ব�র। �� ব�র
পরপর �ম� সম� আেস ��� �ািক �ম� ��র চ�াদ �দ�া
�ােব। �া �হাক� িম� ��াম�স ���র আে�র িদ� ��ল
��ি�র পর বা�ের �বিরে� �দি� ��ল ��চা�� �� �া� লা�
ি� ����াপক� �ব� ��ার সহে�া�ীরা ��াে�া ��াে�া পাে�
িক�� ��র �দ�ে� �কেকর ��কেরা ি�ে� বেস আে��। হািস
ম�ে� আমােদর সবা�েক ি�ে� বলেল�। �� হল ম�� �কক।
িম� ��াম�স ���র িবে���। আ�ে�র সাে� ি�লাম। মে�
�ক�� �� ি�ল। �দ�ে� ��র হেল� সব চী�া �াবার ��ে�
��র �া। �ক�� �চে� �দ�লাম� �কদম �ােলা লা�ল �া।
�া�লাম ��ার মে�� ��কর মা�েসর প�র �দ��া। ���া
প�� হল �া আমার। আেরক �রে�র �কেকর ��কেরা
ি�লাম ��� ��া �র� বীে�র প�র �দ��া ��� ম� �া।
���া �হাক� িবেকেল পা����� পাহাে� ��ার পিরক��া
করা হল। চার�� ব�� িমেল ��লাম। �রাদ পে� �ল
�ীের �ীের। পাহাে�র সামে� �ক িব�াল চ�র। �স���
মা�ে�র ি��। বা�ারা �ী�� আ�ে� �দ�ে� �ব�াে�।
মা�া� �ব� ��র আেলা �লা �াি�েকর ি��। চারিদেক
��ি�র আেম��া দ���� ��র পা��া �াি�ল। পাহাে�র

�পর ��া হল। �ীের �ীের সে�� �ামে� �দ�লাম। পি�ম
আকাে� �ক �প�ব� লাল হে� ��ল ��� �পর ��েক �া�
প�েরা ��া� �চ�� �হর�া �দ�া �াি�ল। আেলা� �রা
�হর। পি�ম আকাে�র লািলমােক �কা�� �হেরর আেলা
�াকে� পােরি�। �ক�ি�র ব�েক �ব� �ক ���া ���ব
করলাম। � পরেদে� হ�ে�া �� �ক�ি�� আমার �কমা�
আপ���। �� লািলমা আর আ�া� ���া পের আমার �াদ
��েক পি�মাকাে� �াসেব �া আিম হা�ার ��া�� দ�ের
বেস �দ�ি�। �ীের �ীের �স� �সা�ালী চ�ােদর �দ�া� পা��া
��ল। সম� পাহা��া �প�ব� চী�া ল��ে� সা�াে�া। পে�র
�ি� ব�ােক ল��ে�র ি�� আেলা প�েরা �া��া�ােক ��� �ক
ক�েলােকর ��ে� ি�ে� ��ি�ল। �িদ� মা�ে�র ি�ে� �া�
দমব� হবার �ব�া। পাহাে�র চ��া� ��ার �� �ি�ে�
চললাম। আেলার মেহাৎসব চারিদেক। আমােদর দীপাবলী
আর িব��াদ�মীর �ক িম�� মে� হি�ল আমার।
ি��াসা কের �া�লাম� আ�ে�র িদে� ��� �ি�েক
�া�াে�ার �� সব ��কার �কা�া� � ল��� �ালাে�া
হ�। আেলা ��কােরর �� �ে�র িম� �ার�ব�� ��েক
�� দ�ের �েস �দে� �ােলা লা�ল ��� �ক আ�ী��া �বা�
��ির হল � �দে�র সাে�।
��চ��া� ��ার আে� �ক িব�াল চ�েরর মে�� িদে� ��ে�
হ�। দ�র ��েক �ক�া ���� �পলাম। কাে� �েস �দি�
�� িব�াল চ�ের চী�ারা �ােদর পিরবার ি�ে� �াবার
��ে�ে� �ব� িব�ার পা� কেরে�। �াবার � �ার সাে�
মেদর �� িমি�ে� �ক ���� প�ি��ে�র স�ি� হে�ে� �া
ম�েক প��� িবি�ে� �দ�। �স�ব ��া�রা। �ক� �ক� বিম
করে� �দ�লাম। �সব �পিরে� �কদম পাহাে�র চ��া� ��া
হল। �প�ব� ��াল �সা�ালী চ�াদ আকাে�র �কাে�। চারপাে�
�স�ব ি��। �ক�া ��ালমে�া �া��া মা��াে�� �ে�েক
�দ�লাম ��াে� �ক�া �চে�র সাে� �ালা ��ালাে�।
কে�ক� ��াে�া বে�া �ালা। �কদল চী�া �া��া�ীেক
ি��াসা করলাম ব�াপার�া। �ে�� ক� কের �কা��েম
�ারা ��রাি�ে� �বা�াে� পারল �� ��াে� মে� �কা��
��া হেল �ক�া �ালা ��ালাে� হ� �ব� চািব�া �রে�
িদে� হ�। �ারপর ��� মে�র ��া প��� হ�� ��� �ালা�া
��েল িদে� হ� �েস। আমার মে� হল� ��েরর কাে�
মা�� করার রীি� িহ�েদর মে��। � ��া �ার� চী�াকর��
�সা�ার চাকি� চ�াদ আর ি�েচ আেলািক� ��া� �চ��
�হর। আর ��া� ��েক ��� ��� ��চ�ে� আিম �ব�
কে�ক�� চী�া মা�� �ম�� �রৎ িদবস� �াপ� করে�।
সব ��ি� মে�র মে�� ি�ে� ি�ের �লাম �ের।
���

ইেলকি�ক িমি� �লাল কম�কােরর ঝুলন �দ��নী
�দখেত �াি�পুের ত�ার বািড়র বাইের �মলা বেস

.

মিণপুর ���ন ���� এ�� রা� �ি�প�র রাে��র এ� ���প��� ����� ���
�াে�র িনে� ��য়রত রা�া��ে�র ��া �েন �রায় ��া�য়ান� �াে�র এ� �����
��েপ ���� �াি�েয় �ান �ায় ��রা� �ি�ি� �ি�প�েরর ��ায়া ���ে�ে�র ����া�
��েপর� ��পা� �েয়��া�� ��ে� পা�য়া� �� ��� �����

প��� �া�� �াি�প�র� � ��ে��র •
�আ�েমর ি��া� �বে� রবী��া�
িলে�ি�েল�� �আ�ক���ে�র ��া�
ল�� স�ি�ক����। �স� মা���
��া�� স�া� �� আপ�ার রা��
আপি� স�ি� কের�। �ৎ�ক�হী�
বা�ািলর বদ�ামেক ��াচাে� সেচ�
হে�ে�� ��ারা� ��ােদর মে��
�াি�প�েরর �ী �লাল কম�কার
ি��সে�েহ �কি� ��ল ���।

��ল� প�ি��মা� বা�লার
বােরা�াির��ে�া��দালাে� ি��র
ক�সা�াে��র প�ে�র �ি�হাস
��াচী�। �� ি��রা� বে�া
হে� ��র�ি��েদর ব��াে�র
�াপ�া�া �ি���াপ��� �স�
ি�ম�াে� িব�� � ব�র িবসদ��
িব�াস �দে� �হেস �ােক�। িক�
�লালবাব�র ��ে� �সি� হ�ি�।
�ীবে�র �া�ি� ��ল� প�ি��মা �ি��ম কের� ি�ি� ি�ম�া�
কের চেলে�� ��ার সা�া��। ি��ক �প���ল সা�াে�ার ��ল��
আ� পির�� হে�ে� িব�া�ি�ি�ক ি���দ���ীে�।

ি��া�ীবে�র �াি��াি�ক �ীক�ি� ��ম ���ী প���।
আি��ক �ব�া ি�� ম��িবে�র। ���ব ��েক� ��ার স��ে�র
��পে�� �া� �পে�ে� ি�� �হেরর �ি�ি� আ�াচ কা�াচ।
মা� বােরা ব�র ব�েস ি�ে�র ��েলর মাে� ি�িম�� ��ার
��ম �দ���ীে� ি�ল �াি�প�েরর �ে��ে�া�� ল�া��মাক��িল।
ি�ে�র হাে� বা�াে�া �রলে��� � স�ল� িস��াল �পা��
�কিব� �ম� �রল�াি��িল ��� �িবকল �� চমক লা�ে�
বা��। �ম�িক ব�ব�� ��াে�া ��াে�া �� িক�বা �ািল�িল
প��� �হে� ��ােচ বা�াে�া। �স� �দ���ী �দে� �ক �ি���
ব�� �াে� ��ািস� ��েল িদেল িকে�ার ��া� �ােক ��ে�
�দ�ি�। প�িলে�র হ�ে�েপ �ি�প�রে�র �াকা� আদা� কের�।

�রপর �ব� িক�� ব�র �দ���ী ব� �াকেল� হার মাে��ি�
�ী�লাল। �ালার িপপে� � হাে� বা�াে�া �িমি�� �ািল বাি�ে�
�ম��া পা�া� �ৎকালী� ম���ম�ী �ী ���াি� ব�র দ��ের।
�াি��ীকার পে� ম���ম�ীর সহসিচেবর পে� �মর দা� �ি�র
� ি��া�� দ��েরর সে� �লালবাব�েক ��া�াে�া� করে�
বেল�। �স� পে�র �বােদ ি�ি� �কা�� সরকাির দ��ের
কা� ��ি�ে� ি�ে� পারে�� হ��� িক� আ�স�াি� ি��ীর
পে� �স ���া �দ�াে�া স�ব হ�ি�। �চ� দািরে�র মে��
�� �দ���ী চালাে�া �া� �স�ব হে� �ে�ে� বারবার। �ব�

�ি�ব�র স�ে�া�� কেরে�� ���� ���� িব��। ������ ি�ল
পরমা�� িবে�ার� � ��প�া� �ৎ��প�। ������ প��িল�া�
��ব��ে�র ���া। ������ ��ে�র ��িমক�। ������
আ�লা �� �ব� চলি� ব�ের সা�ি�ক�ম স�া�ি��া �রল
�����া। ��া�া� ��ার �দ���ীর ���ম আক��� ���ি��
�রলে��� ��া��েল�� দমকল� �দাকাে�র �া�ার�িল� ি�িদ��
সমে� ��া�ামা কের। ��কাল ��কামরার �রল�াি�ি� ��
ি�ক� ��ি�ক আ��া� ��েল �াি�প�র ��েক রা�া�া�
�া�া�া� কর�� �বার স�া�ি��ার ���া�� বহ� কের �����ার
কবেল �রলি�ে�র �পের �ে� প�ে� হে�।

�াি�প�র �াি�ে� ��ার �� স��� পাি� িদে�ে�
কািল�ারা��প�েরর রা�া��র� �ীরামপ�েরর ���েমাহ� সাহার
�মলা�। ���� কের �ে�ে� ��ম প�র�ার। ব�র ি�ে�ক
আে� �কি� ��ি�� ি�ি� ��া�াম ��াস �দ���র প� ��েক
�েসি�েল� ক��িকে�ার� সা�বািদক ����ম িব�াস। �ক�
�া� �সব�র �দ���ীর ���ম আক��� ি�ল �� ���া�ি�র
স�ি�� �পা��। ��ার �� �� ব�েরর দী�� �ি��া� �ে��র
��ােব ������ ি��ী�বার ব� হ��ার �প�ম হে�ি�ল।
ি��রিসক ����ম রা� � �ে�ে�ািসস���র পে� �া� প�ে���
রাে�র ��� � আি��ক সাহাে�� �সবার �কা��েম �দ���ী
ি�িম�� হ�।

এরপর িতেনর পাতায়

� খ ব �র � িন য়া

��া��� ি�েরা �ি� ব�র আকাের বা�ে�
��� ��� ��া�া ি����ক�� �া��� ি�েরা�
ি��া�� ি��� িন��য়���
�� ��ে��র •
আিম গতকাল �া���
িজেরা/মসিজেদর
�িতবােদর জায়গায়
িগেয়িছলাম। �পািক�ান
সিল�ািরিট �নটওয়াক���
এর �লােকরা আমােক
এর খবর িদেয়িছল,
ওেদর সে� আলাপ
�েয়িছল কা�ীর িনেয়
�িতবােদর সময়। �া���
িজেরা��ত �মসিজেদর
পে�� এব� �িবপে��
��তর�ই �িতবাদ
করিছল গতকাল। তােদর মেধ� ব�বধান �তির কের
িদেয়িছল পুিল�। আিম িছলাম �মসিজেদর পে��
��� আমরা �াজার �েয়ক িছলাম ��� সা�দািয়ক
আতে�র িব�ে�, �মসিজেদর পে��, বণ�িবে�ে�র
িব�ে�।

আিম কখনও এত বেড়া িমিছেল আেগ
থািকিন। �থেম �ভেবিছলাম, একটু পা� �থেক
�দখব কী �ে� এখােন। িক� খািনক পেরই
আিব�ার করলাম, আিম িন�ইয়ক� িসিট �েলর
চারধােরর জমােয়েতর মেধ� পেড় �গিছ। তার
মেধ�ই িন�ইয়ক� ��ইিল িন�েজর একজন সা�বািদক
আমার সা�া�কার িনল কেয়ক িমিনেটর জ�।
�মেয়টা বলল, �স ওেয়বসাইেট িভি�ওটা তুেল
�দেব, িক� আিম এখনও আমার িভি�ও �সখােন
�দিখিন। িমি�য়ার মি�লািট আমায় িজে�স করল,
আিম �কন এখােন এেসিছ� আিম ��র িদলাম,
�দখেত এেসিছ কীভােব সা�দািয়ক আত� এব�
ধম�ীয় ��ণােক রাজ�নিতক �ািতয়ার ি�েসেব এখােন
ব�ব�ার করা �ে�। ভারেত এটা িবেজিপ কের।
এছাড়া আিম আরও বললাম, �বি�র ভাগ প�পাত
এব� �গ�াড়ািমর িভি�ই �ল িমথ�া। �দা�রণ, আিম
অেনকেক মেন করেত �দেখিছ এখােন �য, ভারত
মূলত মুসিলমেদর �দ�। িক� স�খ�ার ি�েসব পুেরা
আলাদা। এর দাম চুেকােত �য়, যখন �দিখ প�াচ
ভােগর একভাগ আেমিরকান মেন কের ওবামা
একজন মুসিলম। সা�বািদকিট আমার ধম� জানেত
চাইল, আিম দ�� ভােব বললাম, আমার �কানও
ধম� �নই। িক� আমার জাতীয়তা িজে�স করেল
বললাম, ভারতীয়। ইে� �ি�ল বিল, আমার
�কানও �দ� �নই।

িবিভ� ধম�ীয় ��রা �ই�িদ এব� মুসিলম স��,
দমকল কম�ীরা জমােয়েত ব�ব� রাখিছল। মেন �ল,
�� খােনক �গা�ী আমােদর জমােয়েত এেসেছ।
আিম ব�ি�গতভােব �কবল �পািক�ান সিল�ািরিট
�নটওয়াক���এর �লােকেদর িচিন। ওখােন আমার
সােথ আলাপ �ল �েদি�েদর ��ান আে�ালন�
(Desi's Rise Up Movement স�ে�েপ
DRUM) এর �লােকেদর। ভারেতর �অপাের�ন
�ীন �া�ট��এর িব�ে� িন�ইয়েক� �িতবাদ স�গি�ত
করার সময় ওেদর সােথ �যাগােযাগ করার �চ�া
কেরিছলাম, পািরিন। িক� এবার �থেক ভিব�েতর
�িতবাদ আে�ালন�িলেত ওেদর সােথ �বাধ�য়
�যাগােযাগ করেত পারব। ওেদর �ন�ী আেগ
কলকাতায় পড়ত। �ইন ��েরর বা�লােদি�রাই
মূলত এরা, আেমিরকায় অিভবাসীেদর অিধকার
এব� ছা�েদর িবিভ� দািবদাওয়া িনেয় এরা লড়াই
কের, িক� মােঝ মেধ� এইসব রাজ�নিতক িব�েয়ও
এরা �যাগ �দয়।

মুসিলম িবেরাধী ব�ােদর দ�ি�ভ�ীর িকছু এখােন
তুেল িদলাম। এ�েলা আিম �পািক�ান সিল�ািরিট
�নটওয়াক���এর �দওয়া একটা িল�েলট �থেক
�পেয়িছ। ইসলাম িবেরাধী জমােয়েত ��ন ��ক
নামক ভ�েলাকিট িছেলন িক না জািন না। িতিন
�কবল �গােয়বলেসর মেতা ওবামার আেমিরকায় জ�
িব�য়ক িমথ�া কথািট বেল যান। বািক যারা �সখােন
ব�া িছল, তারা �কবল ��ণা �ে�ককারী ব�ব�
রাখেতই অভ��। �েল বা�ব �কানও অিভেযােগ
ব�ব�িট দানা ব�ােধ না। স�াব� আগামী িরপাবিলকান
রা�পিত পদ�াথ�ী সারা পািলন জ�� কথাবাত�া
বলেছন ��সবুক ওেয়বসাইেট। িক� জমােয়েত
ত�ােক �দিখিন। যাই ��াক, মুসিলম িবেরাধী ব�ােদর
িকছু ব�ব� �
�ােমলা �গলার (ই��ারেনে� �ােয়ির �া ওেয়�লগ
�লে�ন� নাম ��লাস �াগস)
মুসিলমরা ছাগেলর সে� �য�নস�ক� কের। �িন
�সখােন আরও দািব কেরেছন, ওবামার মা

পেণ�া�াি�েত অিভনয়
কেরেছন।
র�া�� ��নসার
(িজহাদ ওয়াচ
সংগঠেনর) একটা
িভি�ও ই�টারেনেট
তুেলেছন, যােত বলা
�ে�, ভারেতর �িচত
পািক�ানেক পরমাণু
�বামা �মের ��স কের
�দওয়া।
িগ�� ওয়াই�ারস
(হল�াে��র মা��)
ইসলামেক বণ�না
কেরেছন একটা থমেক

যাওয়া স���িত বেল।
মাইক গালাঘার
মুসিলমেদর বণ�গত িব�াস �তির করার দািব
তুেলেছন।
��ািনেয়ল �াই�স
বেলেছন জাপানী আেমিরকানেদর �যভােব ি�তীয়
িব�যুে� ক�াে� ব�ী কের রাখা �েয়িছল,
�সভােবই এেদে�র মুসিলমেদরও এখন রাখা �িচত।
ি�েজ� গ�াি�েয়ল
বেলেছন, একজন আেমিরকান মুসিলম কখনও
�বাধ� নাগিরক� �েত পাের না।

িগট� ওয়াই�ারস ই�েরােপর সা�দািয়ক আত�
বা ইসলাম�আতে�র পিরিচত মুখ। �েল �বাঝা যায়,
আেমিরকার এই ইসলাম িবেরাধী িবে�ােভর সে�
ই�েরােপর ই�িল� ি�ে�� িলগ �যার মূল স�গ�ন
আসেল �ি�িট� �া�নাল পািট��, �যমন ভারেত
িবেজিপর মূল স�গ�ন আরএসএস� এর �যাগ আেছ।
আিম �য জমােয়েত িছলাম, �সখােন এই ইসলাম
িবেরাধী চা�চে�র িবেরািধতা কের �পা�ার �তির
করা �েয়িছল। আিম জািন না, এরা কীভােব �াে�র
�বারখার ই��েক এব� �ইজারল�াে��র িমনােরেটর
ই��েক এর সােথ িমিলেয়েছ।

�টনাচে�, আিম �য জমােয়েত িছলাম, �সখােন
পিরিচত মুখ �ব� কম িছল। ��াগান ��িছল
�যভােব, তা �ব� আেগাছােলা। আিম পের ইসলাম
িবেরাধী জমােয়েতর িভি�ও �দেখিছ, ওখােন
��াগান এব� পতাকা নাড়ােনার মেধ� �ব� একটা
�গাছােনা ব�াপার িছল। আমােদরটার িকছু িকছু
��াগানও �ব� চমক�দ িছল, �যমন,
��ােনর �লােকরা রা�ার ��েক সেরা � ��ামার
�নাংরা গােয় না িনেয় �সে� িক ��িম �ােরা
��ান মােন �� �ু� ��ান�, অতীেতর ই�েরােপর
�খ�াত বণ�িবে��ী স�গ�ন।

ইসলাম িবেরাধী পে�র িকছু ��ণা���মী
আমােদর জমােয়েতর িদেক আসেত চাইিছল ঝােমলা
পাকােনার জ�। িক� পুিল� তােদর আটকায়।
িকছু বেড়া মুেখর মা�� আমােদর িদেক তািকেয়
িচ�কার করেত থােক �িব�াস�াতক�� ছিবও তুেল
রােখ আমােদর। মেন �ি�ল, ওরা িনেজরাই
�মসিজদ�টার নাম িদেয়েছ �জেয়র মসিজদ�।

আমােদর তর� �থেকও িকছু বােজ কথা ওেদর
িদেক বলা �ি�ল। আিম ল�� করিছলাম, আি�কান
আেমিরকান মুসিলমরা, যারা স�বত ধম�া�িরত
�েয়েছ, তারা সবেচেয় �বি� সরব এই িব�েয়। এটা
�বাধ�য় তােদর িনজ� পীড়েনর সােথ স�িক�ত।
এর �থেক �বাঝা যায়, �কন ক�ািসয়াস �� �ম��দ
আিল� বা ম�ালকম এ��রা মুসিলম ধেম� ধম�া�িরত
�েয়েছ। মািট�ন লুথার এব� ম�ালকম এ� ���
�জেনই সমাজ স��ারক, �জন িভ� �ই ধেম�র
আদে��র িভি�েত িনপীড়েনর িবেরািধতায় সরব �ন।
ত�ারা �িতবাদ কেরন, ি�ি�য়ান ধেম�র িচরাচিরত
ব�াখ�ােক স�ল কের বানােনা স�কীণ� িব�দ�ি�র
িব�ে�। এই িব�দ�ি� বেল, অে�তকায় এব� অ�
ধেম�র �লােকরা ি�ক�াক স�ি� �য় িন, তাই তােদর
িট�েক থাকার �কানও অিধকার �নই।

�জব ছড়াি�ল �আিম �েদি���দর কাছ �থেক
�েনিছলাম�, িকছু আি�কান আেমিরকান মুসিলম
পু�� এরই মেধ� ওই ��ািবত �মসিজদ��এ �ুেক
িনয়িমত নামাজ পড়েছ। মেন �ি�ল, এই �জব
না মারিপেটর সূ�পাত কের।

সে�� �নই, আগামী বছর�েলােত আরও
বেড়া ি��সা এব� সা�দািয়ক আত�/ইসলাম�
আতে�র �টনা �টেত চেলেছ আেমিরকায়।
�পািক�ান সিল�ািরিট �নটওয়াক���এর একজন
আমায় বলিছেলন, �া��� িজেরা �িত বছর আকাের
বাড়েছ। এখন �গাটা িন�ইয়ক�ই �া��� িজেরা।

�যাগােযােগর �ক�
বাকচচ�া, �� সীতারাম ��া� �ীট, কলকাতা �

ম�লবার �পুর িতনেট �থেক সে�� সাতটা
দূরভা� � ������������, অি�েস �যাগােযােগর চলভা� � ���������� �ম�লবার�

ই��মল � manthansamayiki@gmail.com
�িত মােসর � ও �� তািরখ স�বাদম�ন �কাি�ত �ে�। � টাকার িবিনমেয়

আপনার িনকটবত�ী �ল বা কাগজিবে�তার কাছ �থেক স��� ক�ন।
সারা বছর �াকেযােগ পাওয়ার জ� �া�ক ��ন। �া�ক চ�াদা �� টাকা।

��ািধকারী িজেতন ন�ী কত��ক িব ��/� রবী�নগর, �পা�অি�স বড়তলা, কলকাতা �� �ইেত �কাি�ত এব� ত�কত��ক ি�ি�ট� আট�, ��এ পটুয়ােটালা �লন, কলকাতা � �ইেত মুি�ত।
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