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�দনায় ডুবেত বসা �ীেসর হাল হােত িনেত
রাজনীিতকেদর সিরেয় �রেখ ��ু�� মা�েষর

�ল রা�ায়, ময়দােন বেসেছ জনস�সদ

•
২� �ম ২��� �থেক ম�ল� �ীেসর িবিভ� ��ের ��
�েয়েছ এক �িভনব �ি�বা�। পুেরাপুির ই�টারেনেটর
সামািজক পিরসর ব�ব�ার কের স�গি�� �ে�
�রাজ�নি�ক �ি�বা�। এর �েয়াজক ����� গ����
নােম একিট উে��াগ। সম� রাজ�নি�ক �ল এব� ���
ইউিনয়ন �থেক িনেজে�র পৃথক করা এই উে��ােগ
সািমল �েয়েছ �াজার �াজার �ীক নাগিরক� �াে�র
�বি�রভাগই ��� ���ী। সবেচেয় বেড়া জমােয়�
এেথে�র িসনটাগমা ��ায়াের। এই জমােয়� চলেছ
�িবরাম। এেথ� ছাড়া� একইরকেমর টানা জমােয়�
চলেছ �থসােলািনিক �ভৃি� ��ের। সবেচেয় স�গি��
জমােয়� ��াই িসনটাগমা ��ায়াের ��াবু খাটােনা �েয়েছ।
সারা ি�ন কেয়ক �াজার �লাক থাকেল� সে��য় স�খ�া
�� �াজার ছািড়েয় �াে� ��� চাকির ��র� মা�ে�র
িভেড়।

িক� �কন এই �িভনব �ি�বা�ী উে��াগ�
���� সাল প��� সামিরক �াসেন থাকা �ীস

���িট ইউেরােপর ����িলর �ক�ব� ম�া রা�
ইউেরািপয়ান ইউিনয়েন ঢুেকিছল ইউেরােপর এক গিরব
��� ি�েসেবই। ���িটে� নয়া উ�ারনীি�� �থ��নি�ক
স��ার� �বসরকািরকর� বেড়া একটা �য়িন। �থ�নীি�র
এক বেড়া ���ই িছল সরকাির �াে�। �সই সে� রা�
এব� ব�া��িলর িবে�� �থেক �ােরর পিরমা� ����

সাল �থেকই ��ে�র �মাট স�ে�র �িজি�িপ� �চেয় �বি�
িছল। ২��� সাল �থেক ���িটর মু�া �য় ইউেরািপয়ান
ইউিনয়েনর মু�া ইউেরা। ��ে� িবে�ি� পু�িজর ব�া বেয়
�ায়। ��ে�র সরকাির �বসরকাির ব�া� এব� সরকার িনেজ
িবে�� �থেক �চুর �ার �পে� �� কের। ২��� সাল
প��� �ীেসর �থ�নীি�র বৃি�র �ার িছল ইউেরােপর মে��
সবেচেয় �বি�� ৪�২ ��া��।

২��� সােল িব�জুেড় �� �থ��নি�ক স�কট �� �য়�
�াে� �ীস থমেক �ায়। �ীেসর �িট ম�ল ি��� জা�াজ
এব� প��টন �ি��� �য়। ইউেরািপয়ান ইউিনয়েনর �নী
����িল এব� লি��কেপ�ােরটে�র �থেক চাপ �সে� ��
কের� ���িটর �� িব�েয়। িকছু �থ��নি�ক �ন�ীি�র
কথা� �কা� পায়। ইউেরােপর �নী ���� ��মন
জাম�ািন� �া� এব� ই�ল�া�� ভয় ��খাে� থােক� �ীসেক
ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন �থেক �িটেয় ���য়া �ে� পাের।
�ীেসর সরকােরর �ায় ��উিলয়া �ব�ায় ��জ�াি�ক
�থ� স��া �ইএমএ� ��� িবিলয়ন ইউেরা �� ��য়।
এব� এই �ে�র ��� �ীস সরকার খরচ কমােব। এই
খরচ কমােনার মােন ��াড়ায়� সরকাির কম�ীে�র একটা
বেড়া ��ে�র �বানাস �ুেল ���য়া� ভা�া কমােনা�
�পন�ন কিমেয় ���য়া� ছ�াটাই এব� �ভারটাইেমর �ইন
�না� �কা�ািনর লােভর �পর কর বৃি�� িব�য়কর ২�
��া�� করা� �ালািনর কর বৃি�� �ই �ৃ�ীয়া�� সরকাির
�কা�ািনর �বসরকািরকর�।

�এ �কমন ছা��রাজনীি���
•

বঁাধাবটতলা �ফেতপুর� সে�াষপুর ��শন �েটর �েটােত
বািড় িফরিছলাম। �থেম িকছু�� সামেনর িসেট
�াই�ােরর পােশ বেস। রামদাসহািটেত একজন �নেম
�গেলন। �াই�ার আমােক �পছেন িগেয় বসেত বলেলন।
বসার সময় �দিখ আমার পােশ একিট ��বয়� �ছেল,
কােন �মাবাইল। এতটাই �জাের �জাের �ফান-আলাপ
চলিছল �য �স কথায় কান না িদেয় উপায় িছল না।
একপে�র কথাই �নেত পাি�লাম।
--- তুই এটা কী করিল বল �তা। জািনস, �ছেলটার
বািড়র কী �ব�া? ওর বাবা ির�া চালায়।
তার মেধ�ও �ছেলটা এত �ােলা �রজা� কেরেছ।
মাইে�াবােয়ালিজেত �নাস� পাওয়ার �যাগ�তা ওর
আেছ। �ধু টাকার ��ােব ওর পড়ােশানা ব� হেয়
যােব? ...
--- �তােদর না, �খেয় �খেয় �পটেমাটা হেয় �গেছ।
�লা�টা �বেড় �গেছ। �ছেলটার �িত�র টাকা �জাগাড়
করাই মুশিকল, তার ওপর �তােদর এত চািহদা। এ
�কমন ছা�-রাজনীিত? িবেবক বেল িকছু থাকেব না?
সব িবসজ�ন িদেত হেব? ...
--- না, না। সির বলিছস �কন? ওটা না বলেলও
চলত। এর জ� �তা আমােদর কথা ব� হেয় �যত না।
তবু বলিল, খুিশ হলাম। িক� আমার ব�াপারটা পছ�
হয়িন, িঠক মেন হয়িন। তাই জানালাম।

�ফােনর কথা ব� হওয়ার িকছু পের একটু ি�ধা িনেয়
�� কির, �কান কেলজ?
--- আ�েতাষ। আর বলেবন না কাকীমা, এইচএস-
এর পর কেলেজ �িত� হওয়ার টাকাই �েনক িন�
মধ�িব� পিরবাের �জাগাড় করেত পাের না। তার ওপর
ইউিনয়েনর এমন িডমা�ড।
--- ইউিনয়ন টাকা চায় �কন? �িত�র সে� তার কী
স�ক�?
--- ইউিনয়েনর �রকেমে�ডশন লােগ �িত�র ��ে�।
মােন, িলে� যােদর পের নাম থােক, �শেষর কেয়কটা
িসেট, সব ইউিনয়ন �থেক নাম পাঠােনা হয়। তার
পিরবেত� ফাে�ড টাকা িদেত হয়।
--- কত��প� ইউিনয়েনর কথা �শােন? �িত�র ��ে�?
--- হঁ�া, ওই সব ইউিনয়নেকই খুিশ রােখ।
--- যতদ�র জািন, আ�েতােষ �তা এসএফআই-এর
ইউিনয়ন। তুিম কী কর?
--- িটএমিসিপ কির। এসএফআই িজেত এেসেছ, িক�
এখন �তা পিরবত�েনর হাওয়া। আ�েতাষ কেলেজর
ছা�-রাজনীিত-ইউিনয়ন এ�েলা খুব ক�াচড়া। কী �নই
ওখােন? এসএফআই, িটএমিসিপ, িসিপ, িডএসও,
আবার িবেজিপর ছা� স�গঠন। �েনক জুিনয়ার ছা�
িসিনয়রেদর বেল, দাদা, ইউিনয়ন কেরই যিদ বাইক-
�মাবাইল এসব করা যায়, তেব আর চাকিরর জ�
পড়ােশানা করার কী দরকার?

��ুেবা জেল �ােনর কিল �াস
িনে� �সাজা �েয় ��ািড়েয়েছ�

.

•
আজ আষাঢ় মােসর ১৪ তািরখ। আেগ বলত, ধান
বুনেল ��ুবাচীর আেগ বুেন �ফল। ��ত বীজতলা
কের �ফল। �না জািন িক পঁািজ পুঁিথ � আষাঢ় মােসর
সােড় সাত িদেন ��ুবাচী।� এিদন নািক প�িথবীর মািট
সােড় সাত হাত পয�� ি�েজ যায়। এখন আর ওসব
কথা �ক মােন? আেগ �তা সব �দিশ ধােনর চাষ হত।
�য়াত আব�ল জ�ার মহাশয় �ধােনর নাম ল�ী�
নামক রচনায় ল�� বােগর মুখ িদেয় একশ দশ রকম
�দিশ ধােনর নাম বিলেয়িছেলন। তার মেধ� এখন ি�ে�
শাল ধােনর চাষ যা হয়। আর সব �পার �ামলী,
িড এন �টােয়ি�ট, হাজার দেশর চাষ। খুব কম �লােক
�েধ�র ধােনর চাষ কের।

সাত সকােল নারানেবেড় ��াকার মুেখ ধানকেলর
সামেনর মােঠ �ানীয় চািষরা চাষ করেত �নেম পেড়েছ।
�শেলনদা সারা �ী�কােল মােঠর ধােরপােড় যান না,
িক� �খারািকর জ� এই সময় চাষ করেবন �িত
বছর। আবার �শেলনদার পাশাপািশ সে�াষ সদ�ার,
এফতারদার চাষবািড়। সে�াষদার জিমেত জন খাটেত
�নেমেছন হিরসাধন। বছর �� বয়স হেব। সে�াষদা
হাসেত হাসেত আমায় জল �ছেড় উঠেত বলেলন,
�েতামােদর ���াস �নই, �থেকা না, নাক সরসর
করেব। আ�া মা�ার �ছেলটােক আর কত�র পড়ােনা
উিচত হেব? পেড় িক আর চাকির বাকির পােব?
এখন না হয় উ�মাধ�িমক পাশটা �দওয়ালাম, তারপর?
আরও �তা িতন বছর। আবার চাকিরর পরী�া িদেত
িদেত আরও বছর িতেনক, আমােদর মেতা ঘের তা
িক স�ব?� হিরসাধন বলেলন, �টাকা থােক �তা
ব�বসায় লািগেয় দাও। ওসব আমােদর ঘেরর জ�
নয়।� হিরসাধন িনেজ িড এন �টােয়ি�ট আর হাজার
দশ চাষ কেরেছন। �খােরােত চাষ কেরিছেলন ১� কাঠা
মেতা। তেব �িবেধ হয়িন। এবাের কী হয়! �খারািকটা
দরকার।

�শেলনদা একটা বািট কের জল িছঁচেছন। আেগর
িদন ধান �ফেলেছন। আজ কাদার মেধ� বীজ �থেক
সাদা �েড়া ক�িমর মেতা ��ুর �বিরেয়েছ। এখেনা জেল
পুেরা জিম �ডােবিন। এিদেক এ জিমটা একটু চড়া। তাই

জেলর চাপটা কম। তেব জল নাবেছ। তাই িছঁচেছন।
�বু�েলন, আজ একটু গরম �পেলই কাল একদম সবুজ
হেয় যােব। আর জেলর চাপ যত �দেব তত �সাজা
হেব।� সিত�ই �দেখ আমারও মেন হল �যখােন জেল
ডুবেবা ডুবেবা করেছ �সখােন ��ুর�েলাও �সাজা হেয়
িন�াস �নবার �চ�া করেছ। এই�ােব কলা করােক
�পেক বেল।

পােশ একটু দ�ের �মনাদা আর �ব�িদ িমেল জা�ােল
শসা দানা িদেয়েছন। �সখােন আগাছা িনেড়ােত ব��।
আর ক�িদন বােদ বীজতলা �া�েবন। জামাইষ�ীর
আেগ বীজ ধান �ফেলেছন। �ায় �-� ইি� কের
তলা হেয়েছ। এিদেক িনমাই �াস এইেট পেড়। �সও
একটা স� �লাহার িশক মেতা িনেয় মােঠ �নেমেছ
�� �েনেকর মেতা, তার সােথ সমবয়সী �াে�। ওই
�লাহার িশক গেত�র মেধ� �ুিকেয় �দখেছ �কাথায় কঁাকড়া
আেছ আর তা �টেন বার কের আনেছ। মহানে� আরও
�েনক �ছেলেমেয়ই মােঠ ঘুরেছ। �াস িসে�র একটা
�মেয় পেড় িফরেছ এই মােঠর মা� িদেয় জল �ঁািপেয়।
মাে� মাে� তার �াি�েকর চিটটা �ন�কার মেতা জেল
�ািসেয় িদেত চাইেলও তা িঠক ��েস থাকেছ না।

ব��ােরর ����েব�কারী� বি� �সয়ে�র
�জেলর �ময়া� �ুেরােল� মুি� �মেলিন
বি�মুি� •

�চিবহার �জলার িদনহাটা �েক
করলােত িকছু ��ল এখন বা�লােদেশর ��গ�ত
িছটমহল। এই িছট-টার পুেরাটাই িঘের �রেখেছ �ারত।
বা�লােদেশর সে� এেদর �কােনা �যাগােযাগ �নই।
এখানকার বািস�ারা বাজার-হাট, ক�িষকাজ সবই কের
�ারেতর মেধ�। সকাল িবেকল তােদর �ারেতর মেধ�
যাতায়াত।

আড়াই বছর আেগ ওই িছেটর বািস�া �সয়দ আিল
����-�ক ���ার কেরিছল �ারেতর সীমা�র�ী বািহনী
বা িবএসএফ। ওেক �কস �দওয়া হয়, �ি�েযাগ --
- বড�াের কঁাটাতার কাটিছল। �চিবহাের �কােট� িবচার
হয়, তােত �থম িদেক বলা হয় --- এরা �দনি�ন
�েয়াজেন �ারেত আেস, বাজার হাট কের, �ুল
কেলেজ পেড়। আবার �শেষর িদেক �লখা হেয়েছ, িক�
�সয়দ আিল �ারেতর মািটেত ���েবশ কেরেছ। তাই
কা�ন ��যায়ী এেক আমরা ��বছেরর �জল িদলাম।
��বছর পের এেক করলা �থেক বা�লােদেশ �পুশব�াক�
করা হেব।

আজেক ��বছর হেয় �গেছ �জল খাটা --- তার
ওপর পঁাচ মাস চলেছ। িক� এখনও �সয়দ মুি�
পায়িন আিলপুর�য়ার �জল �থেক। �জলর বলেছন,
আপনারা হাইেকাট� �থেক রায় িনেয় আেসন, বা
বা�লােদশ হাইকিমশন �থেক ��মিত িনেয় আেসন,
তেব আমরা ছাড়ব। বা�লােদশ হাইকিমশেন �যাগােযাগ
করা হেল, তারা বেল, �রা� দফতর �থেক তারা
খবর �পেয়েছ এব� বা�লােদশেক জািনেয়েছ। বা�লােদশ
কত��প� জািনেয়েছ, তারা পুিলশ ��িরিফেকশন কের
হাইকিমশনেক জানােব, তারপর হাইকিমশন এ রােজ�র
�রা� দফতরেক জানােব, �সখান �থেক আিলপুর�য়ার
�জল কত��প� জানেব।

আিম বা�লােদশ হাইকিমশনােরর �িফেস �টিলেফােন
�যাগােযাগ কের িজে�স কির, �াকােত আপনারা �তা
খবর পািঠেয়েছন। িক� তারা পুিলশ ��িরিফেকশেনর
জ� �য িছটমহলটা �ারেতর মেধ� রেয়েছ �সখােন
কী�ােব �যাগােযাগ করেব? তাই �েন ওরা বলেছ,
ও তাই নািক, �সখােন �যাগােযাগ করা িক স�ব নয়?
আিম তখন িবশেদ বিল, ওখােন �য বা�লােদেশর থানা
আেছ, তার নাম ফুলবািড় থানা। আর িছটমহলটা
�ারেত। ��লটা এমনই �য �যাগােযাগ করা স�ব নয়।
�ারত িঘের �রেখেছ। �স কথা �েন বলেছ, তাহেল
�তা জীবেনও �বেরােত পারেব না। আিম তখন বিল,
কী বলেছন!

তারপর আিম গত �সামবার �� জুন বা�লােদশ
হাইকিমশেন িগেয় �দখা কির। তখন ওরা বেল,
আপিন �য�ােব �হাক, বা�লােদেশর �য �ানীয় থানা,
ফুলবািড় থানা, তার সে� �যাগােযাগ কেরন। তারা �যন
�কােনা�ােব পুিলশ ��িরিফেকশেনর বে�াব� কের,
িরেপাট� পাঠায় �াকােক।

আশ�ার কথা হল, ফুলবািড় থানােক যিদ ওই
িছেট পুিলশ ��িরিফেকশেনর জ� আসেত হয়, তাহেল
�ারতীয় ��েলর মেধ� িদেয় আসেত হেব, ��ত এক
িকেলািমটার এব� �সটা স�ব নয়।

আপাতত �সয়েদর বাবােক বলা হেয়েছ, তারা �য
বা�লােদেশর িছটমহেলর বািস�া, তার কাগজপ� িনেয়
ফুলবািড় থানায় �যাগােযাগ করেত।

িছটমহেলর বািস�ারা �কান �দেশর তা তারা িনেজই
জােন না। �নই �কােনা �শাসন। �সখানকার বািস�ােদর
থানা-পুিলশ-বড�ার �ফাস�-�জল-এর চ�ের পড়েল �তির
হয় ক�� পিরি�িত। �সয়েদর মেতাই বি� উ�রবে�র
�জল�িলেত �েনক আেছ। ওই আিলপুর�য়ার �জেলই
রেয়েছ।
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স�াদেকর কথা

��েলা �কািট
মােখা �তল

এরকম �া�ায় একটা িটি� ��া�ােমর সা�িতক িব�াপন
সিত� হেয় উ�ল। রা�ার গ�ােসর দাম বাড়ল িসিল��ার �িত
�� টাকা ��িদ� পের রাজ� সরকার ��াট নামক ট�া�
কমােনায় তা িসিল��ার �িত �� টাকা দােম দ�াড়ােব ��ানা
�াে�� আর �কেরািসেনর দাম বাড়ল িলটার �িত �'টাকা
কের। ��েলা কিড় মােখা �তল কথাটা �েনক পুরেনা। কিড়
আর �কািটেত ত�াত� �েনক। �তটা না হেল�, �তেলর
দাম �া বাড়েছ তার ��লা সামলােত সা�ারণ গ�হে�র হ�ািড়র
হাল হেব।
আবার উ� আেয়র �লােকেদর �তমন গােয় লাগেব না।

তারা িদিব� ��েল ছিড়েয় �তল �মেখ� চলেব। �� িজিনসটা
�� প�াচজন �জাগাড় করেত িহমিসম খায়, �সটা ��েল
ছিড়েয় খরচ করােত� �তা তােদর আন�। একদল মা��
�িবেবচেকর মেতা সমােজর িদেক মুখ ি�িরেয় �প�ল�
ি�েজল�গ�াস�িব��� �থ�া� �ম��ল� এব� ���াপ� �এনািজ�'
পুিড়েয় চলেত� থাকেব। তােদর জ� �ার আনে�র
িব�াপন �চ�চােত থাকেব, �একটা �ছা� গািড়, এক িবরাট
িব�ব, প�িথব�র উ�ায়েনর জ� তুলনায় তু�'।
সিত�� িক তা�� আজ �িদ একটা িহেসব করা হয়,

�দখা �ােব, এেদে�র ����� �াগ মা�� �া এনািজ�
ব�বহার কের, তার �েনক �ণ �বি� কের মা� �����
�াগ উ�িব� মা��। এরা� সমােজ �ি�ি�ত', ���েলাক'
নােম পিরিচত। �থচ �তল বা এনািজ�র সািব�ক স�কট িনেয়
এেদর এতটু� মাথাব�থা �ন�। পেকেট টাকা আেছ, তা�
�ব� করব, এটা� তােদর মেনা�াব। এেদর এনািজ�র িখেদ
�মটােত আজ সরকারেক �� �কােনা ম�েল� তা স��েহর দায়
মাথায় িনেত হে�। পরমাণু �ি�র মেতা বজ�ন�য় �ি� বা
এনািজ�র উ�পাদন চািলেয় ��েত হে�। এেত িবপ� হে�
�ক�িত, �িত�� হে� মানবসমাজ।
আজ �� তুলেত হেব, ট��ােক কিড় ��কািট� থাকেল�

িক ��েল ছিড়েয় মাখেত হেব� �লখাপড়া ি�খেল� িক
গািড়ে�াড়া ��া�ে�েট� চড়েত হেব�

�ছােটা পি�কার ��ুি�
�ি��েণর কম��ালা
অিদিত িসংহ, যাদবপুর, ২৬ জুন •
আজ রিববার কলকাতার �সিলমপুের �খবেরর কাগজ স�বাদম�ন�
পি�কার �েদ�ােগ একিট �েরায়া কম��ালা হয়। িব�য় িছল, �ছােটা
স�বাদপে�র ��ুি� এব� হােত কলেম তার �ি���। �থেমই চা�
সহে�ােগ চলল স�ি�� পিরচয়পব�। পঁাচ ��টা ব�াপ� চলা এই কম��ালায়
�মাট ২� জন ��� �নন। আিমও তােদর মেধ� একজন।

��েতই পুেরা কম��ালায় ক� হেব তার পিরক�না কাগেজ ছাপার
��ের ����হ�কার�েদর �দওয়া হয়। �থম পেব� কি��টাের বা�লা
টাইপ করার জ� �েয়াজন�য় িবিভ� বা�লা ফ�ট �কি��টাের �লখার
��র�, সফটওয়�ার ��ার মাধ�েম ফ�ট কাজ কের�, �ল�আ�ট ��কান
ই�রািজ �� টাইপ করেল �কান বা�লা �� প�েব তা জানা, ��মন,
k �ত ক, kh এ খ ইত�ািদ� িব�েয় কথা হয়। ����হ�কার�রা
চারিট কি��টাের ভাগাভািগ কের টাইপ কের �দেখ ি�েখ �নন।
����হ�কার�েদর মেধ� �ােদর জানা িছল তারা �ারা জােন না তােদর
�দিখেয় �দয় িব�য়�েলা।

ি�ত�য় পেব� িব�য় িছল বানান�িবিধ, �ুফ িরি�� ও কিপ এি�িট�।
�থেমই এ�িলর �েয়াজন�য়তার কথা তুেল ধরা হয়। আমােদর বলা
হয়, �ে� বানান িনেয়ই িব�াি� হেব আলেসিম না কের �িভধান
খুেল �দেখ িনেত হেব�। ম�ল �লখা বা ম�ল টাইপ হওয়া �লখািটেত
�িদ বানান এব� বাক�িব�ােস ভ��� ভুল থােক, তাহেল �েনক সময়
��বার িতনবার �ুফ �চক কেরও ভুল �থেক �ায় এব� পাি�ক �ছােটা
পি�কার ��ে� এতবার �ুফ �দখাও ক�কর। তাছা�া �ুফ �দখার
কাজটাও �িদ �ক� �ক� ভাগ কের িনেত পাের, তার জ� পুরেনা
স�বাদম�েনর ��িট �স�ে�ািধত স�বাদেক ��া কম��ালার ��েতই
হােত হােত �দওয়া ছাপা কাগেজ িছল� িভি� কের �ুফ �দখেত ��খােনা
হয়। স�বাদম�ন এে�ে� সািহত� স�সেদর �স�সদ বা�লা �িভধান�
এব� িন� �ব�ল ��েসর �নতুন বা�লা বানান �িভধান��এর সাহা��
িনেয় থােক। বত�মােন নতুন পুরেনা বানান িনেয় িব�াি�র স�াবনা
আেছ, �সে�ে� বা�ল� বিজ�ত এব� সহজ বানানই ��য়, �লখািট পে�
�বাঝা �াে� িকনা, �সটাই ম�ল িবেবচ� ��� জানান পি�কার স�াদক।

এর পের আমােদর সামেন তুেল ধরা হয় ই�টারেনট �কি��টােরর
মাধ�েম আধুিনকতম ��াগাে�াগ ব�ব�া� ��ুি�র ব�বহার। আমােদর
�দখােনা ও ��খােনা হয়, ক� কের প�িথব�র �� �কােনা �া� �থেক �লখা,
ছিব, তথ�, খবর এই ��ুি�র মাধেম �চােখর িনেমে� প�িথব�র এক �া�
�থেক �� �াে� পা�ােনা �ায়। এছা�া ই�টারেনেটর সাহাে�� সারা
প�িথব�র খবরাখবর ও �েয়াজন�য় সরকাির��বসরকাির তথ� আমরা
ক� কের �পেত পাির �স স�েক� আমােদর জানােনা হয়, �া একিট
স�বাদেক প���া� হেত সহায়তা কের। কম��ালায় �ক� �ক� িনেজর
নয়া ই��মল ��াকা��টও �খােলন।

�নানা�া�ায় নতুন বসিতেত আয়লার পর
��রবন �থেক পািলেয় আসা মা��

�ীমান ��বত�ী, �নানা�া�া, ক�কাতা, ২� জুন�
�নানা�া�ার �া�া বসিত �বং বািস�ার �িব তু����ন
শমীক সরকার •
�নানা�াঙার �� দ� বােরািট �র ভাঙা হেয়েছ ৯
জুন, �সখােন তারা �র �বঁেধিছল কেয়ক মাস মা�।
তার আেগ তারা ভা�া থাকত দি�� কলকাতারই
বি��িলেত। আয়লা ঝে� িব�� হেয় ��রবেনর
িবিভ� জায়গা �� �দ�লবাি�, বাস�� �থেক ব�
মা�� ই�ান� �মে�াপিলটন বাইপাস এলাকার বা
িবিভ� জায়গায় বসবাস �� কের গত ২��৯ সােলর
মাঝামািঝ �থেক। আরিত সদ�ার ও তার �াম� �ধ�
সদ�ার, একাদ�� ন�র, ম�লা ম�ল, মায়া সমা�ার
��� কখনও সবুজ পি�েত ������� টাকায় ভা�া,
কখনও এখােন �কােনা ঝুপি�বাস� আ��েয়র বাি�
�থেকেছ। এরাই �নানা�াঙায় বাজােরর িপছেন �খালা
মাে� �িধকার ও জনকল�া� সিমিতর �িফেসর
ধাের বাসা �বঁেধিছল সিমিতর পিরচালক বাপ�
ম�েলর সহায়তায়। �ক� ন�মাস, �ক� িতন
মাস, �ক� ছ�মাস আেগ। িক� �ান�য় িসিপএম,
ত��ম�ল �েত�েকর কােছই িব�য়িট চ�ু��ল হেয়
দঁা�ায়। �ান�য় �াব�িল, ন� ফুট বাই বােরা ফুেটর
���াট��িলর বািস�ারা, এমনক� �নানা�াঙা বা�ব
জনকল�া� সিমিতও এই ��ায়� বাসা�িলর বসায়
�খালাখুিল আপি� জানােত থােক। �িদও এখানকার
��াট�িলর �েত�েকই ১�৫, ১��, ১�� ন� ওয়াে��র
খালপা�া �থেক �ে�দ হেয় সরকাির সহে�ািগতায়
পুন�বািসত হেয়েছ।

�নানা�াঙায় সেরজিমেন িগেয় �দখা �গল, �বেছ
�বেছ �র�িলর টািল ভাঙা হেয়েছ। ভরা ব��ায়
জেলর মেধ�ই তােদর �েরর িজিনসপ� লু�পা� কের
িনেয় �ায়, লািথ �মের �ফেল �দওয়া হয় ভােতর
হঁাি�, বা�া �ছেলর খাওয়ার থালাও �ফেল �দওয়া
হয়। �িতবাদ করেল ধের মারা হয়। আে�পাে�র
��ােটর �লাকজন ন�রেব দঁাি�েয় তা �দেখ। �িতবাদ
কের না। তােদর কারও কারও মেত, এই �র�িল
বসায় তােদর মাে�র হাওয়া ব� হে�। জ�নক
ত��ম�ল �নতার কােছ এ িব�েয় আিজ� জানােত �গেল

িতিন বেলন, এবার তােদর �র পুি�েয় �দওয়া হেব।
িক� িব�েয়র িব�য়, ওই বাি��িলর পাে� আরও
কেয়কিট �র িছল, �স�িলেক �কােনারকম �িত
করা হয়িন। �বেছ নতুন গ�া �েরর ওপরই হামলা
চািলেয় ভাঙা হেয়েছ।

আরিত সদ�ােরর �াম� আেগ কেলর পাইপ লাইেন
কাজ করেতন। িক� একবছর আেগ বুেক �পাের�ন
হওয়ায় িতিন আর �কােনা ভাির কাজ করেত পাের
না। আরিত সদ�ার �লােকর বাি� কাজ কের �কােনা
মেত স�সার চালান। �েথ�র �ভােব �ই �ছেলর প�া
হয়িন। তােদর বয়স ৯ বছর ও ১২ বছর। আয়লার
আেগ বাস��র ন�র হােট থাকেতন। মাে� চাে�র
কাজ করেতন।

ক�মাস আেগ মায়া সদ�ারও চেল আেসন এখােন।
ওঁর �াম� �নই। বাইপােসর ধাের এক �ছেল
িনেয় থােকন এব� একটা খাবার �হােটল চালান।
তার ননদ �নানা�াঙায় একটু জায়গায় �র বঁাধেল
িতিন এখােন আেসন। ধারেদনা কেরই তঁারা এই
�র বািনেয়িছেলন। িবে�র �কা�ায় বয়স একাদ��
ন�েরর �েরর টািল�িল �ভেঙ িদেয়েছ, লু�পা�
কেরেছ �েরর িজিনসপ�। ওঁর এক �ছেল এক
�মেয়। �লােকর বাি� ি�েক কাজ কের �কােনা মেত
স�সার চালান। �াম�র �তমন �রাজগার �নই। আেগ
�দ�লবাি� থাকেতন। আয়লার পের �ােমর বাি�র
�িত হয়। �ছােটা জায়গায় �িরিক িববােদ �র
হািরেয় কলকাতায় আ�য় িনেয়িছেলন। �নানা�াঙায়
চ�না মি�েরর কােছ আদ�� নগের িকছুিদন ভা�া
থােকন। িক� ভা�ার টাকা �জাগা� করেত না
পারায় িতিন এখােন একটু জায়গায় বাসা বঁােধন।

আয়লা ঝে� িব�� হেয় ব� মা�� ��া�
হেয়েছ। এর �কােনা িহসাব �নই। একটু �খেয় পে�
বঁাচার তািগেদ তারা �াম �থেক এেসেছ কলকাতায়।
�ােমও তােদর �র�ন কা�� িছল না, এখােনও �নই।
বঁাচার তািগেদ এই ��া� জ�বন। হয়ত এরাও
আগাম� িদেন মহানগর কলকাতার নতুন �কােনা
�কে�র �পাদান।

�েটা কিপ, মা� এক�' টাকায়
বাজােরর খবর

.
িজ�তন ন�ী, স���ক, ২� জুন •
�েনকিদন পর �সিদন স�েলেকর িসএ �েকর
মােক�েট বাজার করেত �গিছ। �� সবিজর �দাকােন
সবেচেয় িভ�, �সখােন িগেয় আলুর দর িজে�স
করলাম। �জ�ািত আলু ৯ টাকা �কিজ। ২ �কিজ
আলু িকনব, ঝুি�েত �দেখ�েন বাছাই করিছ।
কার� আলুর ব�ায় হােম�াই কাটা, িভতের
কােলাদাগওয়ালা আর নরম আলু থােক, �দেখ না
িনেল হয়েতা আ�াই�� �াম �ফলা �ােব। িপছন
�থেক হ�া� একটা �র কােন এল ��� �বে�া �দেখ
�েটা কিপ দাও�। �া� �ুিরেয় �দখলাম, হািস হািস

মুেখ �ব� ভােলা �পা�াক পরা এক বয়� মা��।
�দাকানদার কিপর �ঁাই �থেক �বেছ �েটা কিপ
বার কের আনেলন। ফুল �েটা তুেল ধরেতই �দখা
�গল, �ব� বে�া আর �মাটামুিট তাজা। ছুির িদেয়
পাতা�েলা �ছঁেট �ফেল একটা পিলব�ােগ ভরেত
ভরেত �দাকানদার বলেলন, �আজ দরটা একটু
�বি� আেছ বাবু, এক�� দ� টাকা িদন।� বাবু মুেখর
হািস বজায় �রেখই িবনা বাক�ব�েয় পিলব�াগটা িনেয়
একটা এক�� টাকার �নাট ওঁর হােত তুেল িদেয়
চেল �গেলন। আিম হঁা হেয় রইলাম।

পেরর পেব� আমরা জানেত পাির �মাবাইেল বা
ি�িজটাল ক�ােমরায় ছিব �র��ন বা সাদা কােলা�
তুেল তা ক� কের কি��টাের িনেয় ছাপার মেতা
প��ােয় আনেত হয়। এ ��ে� আমােদর কি��টাের
�কােরল � সফটওয়�ােরর ব�বহার ��খােনা হয়।
ক�ভােব তা ই�টারেনেটর মাধ�েম ��েক পা�ােনা
হেব তাও �দখােনা হয়। ����হ�কার�রা হােত
কলেম করা ছা�াও িনেদ��াবল� িলেখ �নন।

��� পেব� আমােদর স�ে�েপ পি�কার �ল আ�ট
�সাজােনা� �ি�য়ািট �দখােনা হয়। স�বাদম�ন
সাজােনা হয় �ল�ােটক� নামক একিট ছাপার�প��া
�তিরর সফটওয়�াের �া ব�িদন ধের �তির কেরেছন
এব� ��ত কের চেলেছন ব�বহারকার�রা িনেজরাই,
এব� �া একিট �মু� সফটওয়�ার�। ওয়া�� �েসসর
বা �পজেমকার জাত�য় সফটওয়র ব�বহার করার
�ব�লতার িদকিট স�েক� আমােদর �বিহত কেরন
পি�কা কম�� �ম�ক সরকার। তেব সময়াভােব এই
জিটল ���িট হােত কলেম ��খা �ায়িন।

কম��ালার ��ে�র িদেক একসােথ �িট�তরকাির
খাওয়ার সমেয়ও �দখলাম ��, ����হ�কার�রা খুব
আ�েহর সােথ পুেরা �ি�য়ািট স�েক� বারবার
জানেত চাইেছন, বুঝেত চাইেছন। একটা িদেনর

কেয়কটা ��টা এই পুেরা িজিনস ��খার জ� �মােটও
প��া� নয়। তাই এই ধরেনর কম��ালা আরও �বি�
কের �েয়াজন।

বে�া িমি�য়ার িদবারা� রাজা��িজরেদর
�রাজনামচার পুনরাব�ি�র বদেল, পািত �লােকর
�খ��েখর খবরাখবর িনেয় �ছােটা স�বাদপ� �িদ
চলেত চায়, তেব তা ব�বসািয়ক িভি�েত চলা
মু�িকল ��� কার� �ুগটা বে�ার, �ছােটা খুব
একটা নজেরই পে� না। �সে�ে� স�বাদ স��হ
�থেক পিরেব�না ও িবি�, সেবেতই �েয়াজন পে�
সবাই িমেল হােত হােত কের �নওয়ার। �সই িদক
�থেকই এই ধরেনর কম��ালার বা�িত ���।

�সিদেনর কম��ালায় বা�লা টাইপ, পি�কার
প��া�স�া এব� ফেটা এি�িট��এর সফটওয়�ার
�ল�ােটক, �কােরল, িজ�, ���, ফ�ট �পি�কায়
ব�ব�ত বা�লা ফ�ট �বাবন��, এব� ২�১১ সােল
স�বাদম�েনর প��া�িলর সি�ত �ব�ার �ল�ােটক�
কিপ একিট িসি�েত কের �দওয়া হয় দ� টাকার
িবিনমেয়। এছা�া িছল �বা�লা বানান িবিধ� বইিটর
কেয়কিট কিপ, িবি�র জ�। কম��ালার �রিজে��ন
িফ িছল ২৫ টাকা।

পু�ক পিরিচিত

মািটর কথা
�মািট স�ে� সা�ারণ মা�ে�র ��� কম। �ারা
চা�বােসর সে� �ু� তারা এর ব�িত�ম, �িদ�
মািটর মেতা জিটল পদােথ�র সব িকছু জানা
সহজ নয়। �িতপিরিচিত �ব�ার জ� �দয়,
�থচ এ� মািট� আমােদর খাদ� �জাগায়,
গাছপালা � ব�িব� �াণ� লালন কের। এিদেক
নানা কারেণ ��িম�য় আজ এক িবপ�নক
�ব�ায় এেস �প��েছেছ। এ� জ� সহজ কের
মািট স�ে� িলখবার এ� �েচ�া'।
�� মুখবে� �� ব�েয় এ� �লখা তার আকার
খুব বেড়া নয়, সব িমিলেয় ছি�� প��া।
সা�ারণ�ােব �ব�ািনক িব�য় িনেয় �লখা ��মন
কি�ন হয়, �ব�� �তমন নয়। তবু� �কারেণ
চালু বা�লা �ে�র পাে� ��ােকেট তার ��েরিজ
িলেখ �দ�য়া বা�ল� মেন হেয়েছ। ��মন
�বায়ুম�ল ��'; �েবেলপাথর ��', �উপিরতল
বা প��তল ��' �ত�ািদ।
�� িব�ােনর �লখা ক��ােব িলখেত হয় তা
এ� ব�েয়র �লখেকর কােছ ��খা �ায়। ��মন,
িতিন িলখেছন, �ে� �কােনা িম�েণর চির� বা
�ণা�ণ তখন� আলাদা �বি��� লা� কের �খন
উপাদান�িলর মে�� �লনেদন হয়। চট কের
িখচুিড়র কথা মেন এল উদাহরণ িহেসেব; চাল
� �ােলর সে� জল িমি�েয় আ�েনর তােপ
�� িজিনসিট �তির হয় তার �াদ িবি��। �থ�া�
আপিন �� ��পােত চাল � �াল িনেয়েছন,
�স� মােপ তােদর আলাদা কের �র�ে� িমি�েয়
�খেল �� �াদ পােবন, তার সে� িখচুিড়র �াদ
িমলেব না। এর কারণ চাল � �াল পর�েরর
সে� িবি�য়া কের এব� িকছুটা �লনেদন কের
একিট নতুন �াদ �তির কের। এ� �ি�য়া স�ব
হেয়েছ জল � তােপর সাহাে��'।
�� এরকম� সহজ সরল �া�ায় ছিট পিরে�েদ
�মািটর কথা' িলেখেছন ি�ি�র �সন।
পির�দ�িলর নাম �েগাড়ার কথা', �মািটর
উ�পি�', �মািটর �র', �পাথেরর �য়',
�মািটর উপাদান', �মািট � পিরেব�'। �কমন
�স �লখা তার আর� কেয়কটা উদাহরণ িদ�।
�মািটর উপাদান ��জব পাথর, িমনােরল,
তরল � বায়ব পদাথ� � �জব পদাথ�'; �পাথর
�েয় � পেচ মািটর স�ি� হয়'; �প�িথব�র
বা�েরর �খাসা, �ােক আমরা ���ক বলিছ,
স�ি� হেয়িছল প�িথব�র ����র �থেক আসা
গিলত পাথর �থেক'; �মািটর জ�বেনর �িতহােস
জেলর ��িমকা থাকেল� মািট িনি�ত �ােব
বায়ুম�েলর স��ে�� স�� � পিরণত।
�বেলপাথর বা কাদা পাথেরর সে� এখােন�
মািটর পাথ�ক�'; �পিরেব� র�ার এ� �ত��
দরকাির ��ে� আমরা এক উে�গজনক
পিরি�িতর মুেখামুিখ। তা� এখন �থেক�
এর িবিহত �� হ�য়া চা�। �রণ�স�জন �
ব��েরাপন আর� ব�াপক হাের করেত হেব,
�াক�িতক িবপ��য় ��াবন � দাবানল� �রাে�র
�চ�ায় গিত আনেত হেব, �সচ � সােরর
�েয়াগ �ব�ািনক উপােয় করেত হেব, চাে�র
উপ�ু� জিমর মািট িদেয় �ট��াটা �তির ব�
করেত হেব এব� চারণজিমর ব�বহার িনয়ি�ত
করেত হেব'।
�� উদাহরণ আর বাড়ালাম না, তেব িব�ান�
িব�য়ক �লখায় রসস�ি�র �মতা �� �লখেকর
আেছ, তার একটা নিজর না িদেয় পারলাম না
�� �এখােন মেন রাখা উিচত �� এ� জল �
বাতােসর �ুগলবি�েত �িদ জলেক �সতােরর
বাতাসেক সেরােদর সে� তুলনা করা �ায়,
তাহেল �ি�ক�� � তাপ তােদর সে� স�গত
কেরেছ। পাহােড়র পাথর খেস পড়া �ি�কে��র
�দ�লেত হেয়েছ, আর তাপ �াটল �িরেয় পাথর
গড়ােনা সহজ কের িদেয়েছ।' আর মািট িনেয়
�লখেকর �াবনার ব�াপকতা� �রা পেড়, �খন
��িমকায় িতিন �লেখন, �মািটেক মাত��ল�
স�ােনর আসন� �দ�য়া হয় �লখা, গােন।
��িদেক বাহার বা �জ�লুে�র ��ােব এব�
�িতপিরিচিতর জ� মািটেক �হয় করা� হয়।
�থা, �সব �চ�া মািট হেয় �গল'।
�� এেহন জ�ির একটা িব�েয় �ােলা একটা
�লখা িক� স�াদনার �ব�লতা এব� মু�েণর
�িটর জ� �ব� খািনকটা মািট হেয় �গেছ।
আ�া করা �ায়, পরবত�� মু�েণ এ�সব
স�মাব�তা কািটেয় ��া �ােব।

পা�ক অিমতা� �সন

খবর িদন
খবর িনন
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�ারেতর সম� পরমা�ু �ক� ব� করা �হাক
রা��পােলর মাধ�েম গ���া�িরত আেবদন পাঠােনা হল রা�পিতর কােছ

�জাপােনর িহেরাি�মা নাগাসািকর �ি��তা
সে�ও ি�ি�তরা িনেজেদর িবিকেয় �দয় ক�
কের?'
রা�পিতর কােছ পা�ােনা এই গ���েবদেন
�া�রকার�রা �েনেকই িনেজেদর ম�ব� ি�েখ
জািনেয়েছন। ��মন, �াি�িনেকতন, প�া�বািড় ��েক
�াম�� খা�গ�র ি�েখেছন, �জাপােনর িহেরাি�মা
নাগাসািকর �ি��তা সে�ও ি�ি�তরা িনেজেদর
িবিকেয় �দয় ক� কের?' �াি�িনেকতেনর রতন পি�
��েক �ু��া মু�� ি�েখেছন, ��িম মেন কির �ারেতর
মেতা এত জনব�� �দে� এরকম এক�া �য়�র
�ি�েক� গেড় �তা�ার �কােনা �ুি� �নই। কার� এেত
মানবজ�বন �রি�ত �াকেব না। �াকৃিতক িবপ��য়
��ে� সবরকম �র�া ��ে� �িড়েয় �ােব। মানবজ�বন
িবি���ােব �িত�� হেব। তাই �মরা চাই, পরমা�ু
�ি�েক� ব� �হাক।' হাওড়ার �বা�ািনকা� গাে��ন
এ�াকা ��েক কৃে�� ম�� ��েখন, ���পাদেনর
িনিরেখ নয়, পরমা�ু �ি� ব�বহােরর �েয়াজন �নই,
�িতকর ��ােবর িনিরেখই।' �াদবপুর িব�িবদ�া�েয়র
এক ছা� ��পায়ন �চ��ুর� ��েখন, �এক�ু মন খুে�
ব�াচেত চাই।' �মি�য়া�জ হািজরতেনর ি��ক
সাম�ি�ন পুরকাইত ি�েখেছন, ��ারতবষ�ও ��ক�ন
�ব� এ�াকায় পেড়। �জরােতর �ুজ �হেরর ক�া
মেন পড়েছ। ও�া তারাপুের হে� �মােদর �ব�াও
জাপােনর মেতা হত, হয়েতা হেবও একিদন।' এছাড়া,
��রবে�র �ি�পুর�য়ার �হেরর কেয়কজন �খবেরর
কাগজ স�বাদম�ন'�এ খবর পেড় িনেজরাই ১০ এি��
রা�পিতর �ে�ে� এক�া �েবদনপ� রচনা কের �নন।
তােত ত�ারা ��েখন, নাগাসািক, িহেরাি�মায় পরমা�ু
�বামা িবে�ারে�র পর, পারমা�িবক িবপদ স�েক�
সেচতন হওয়ার জ�, �কৃিতগত�ােবই �চেন�ািব� �র
তারপর �জেকর জাপােনর �ু�ি�মায় পারমা�িবক
����না ���। ��র হেয়েছ, �র নয়। �পদেক পৃি�ব�
��েক িচরতের িবদায় জানাবার �াে��, ��ম পদে�প
িহেসেব �মােদর �দে�র সম� পরমা�ু �ি�েক��ি�
ব� করা �হাক এই দািব করিছ।' এেত �া�র কেরন
�২ জন। এি�ও রা�পিতর কােছ একইসে� পা�ােনা
হেয়েছ। রা�পিত িক �দে�র মা�েষর এই িবন�ত
�েবদেনর ক�া �নেবন?

.

•
�পরমা�ু িব��� িবেরাধ� ��ার �িভ�ান'�এর তরে�
সমর বাগ��, পলা� বর� পাল, বি�ম দ�, �া��
��বত��, ি�েতন ন�� এব� আিম আ� িবেকল পঁা��ায়
রা�ভবেন রা��পাল �� এম �ক নারায়�েনর সে�
সা�া� কির। আমােদর প� �থেক সমর বাগ�� �থেম
বেলন, নতুন সরকােরর মু��ম�� ��মত� মমতা ব�ানাি��
সরকাের আসার আেগই �ািনেয়িছেলন �� হিরপুের
পরমা�ু �ি�েক� গড়ার পেথ িতিন �ােবন না। �ধু
হিরপুেরই নয়, �কােনা রাে��ই পরমা�ু �ি� উ�পাদন
�হাক এ�া আমরা �াই না।

রা��পাল �� এম �ক নারায়�ন �েনক�� ধের
আমােদর সে� কথা বলেলন এব� িকছু�া আেলা�না
করেত �াইেলন। আমার �ব� �ানা িছল, িতিন ��ন
ভারত সরকােরর িসিকউিরি� ��া�ভাই�ার িছেলন,
�সামিরক পরমা�ু �ুি�র ��াব�া পু� কেরিছেলন।
আমার ওঁর এ�নকার �িতি�য়া�া �ানার এক�া
�ক�তুহলও িছল। এক�া কথা িতিন পির�ার বলেলন,
পুনন�ব�কর� �ি� �ুবই ভােলা, তার গেবষ�ার ��
আরও �থ� বরা� করা �হাক, এ�া আপনারা �াইেত
পােরন। তেব এই পুনন�ব�কর� �ি�র কথা আমরা �তা
দ�েকর পর দ�ক ধের �েনই আসিছ। �ি�র �েয়া�ন
বাড়েছ। �তএব পরমা�ু �ি� এ�নই বাদ �দওয়ার উপায়
�নই।

আিম পরমা�ু �ি� উ�পাদেনর �রে�র ���া
তুেলিছলাম। িতিন বলেলন, না ভারতবেষ� এ�ন �াকার
�কােনা �ভাব �নই, �াকা�া �কােনা ��া�রই নয়।

সমরবাবু বলেলন, প�িথব�র �েনক�েলা �দ�
�ু�ি�মার �ঘ��নার পর পরমা�ু �ি� উ�পাদেনর রা�া
�থেক িপিছেয় এেসেছ। �াম�ান�, �ই�ারল�া�� হেয় ��ই
��েনর কথা উঠল, রা��পাল ত�ন বলেলন, ��নেক
িব�াস �নই। িতিন বারবারই বলিছেলন, আপনারা �িদ
পরমা�ু �ে�র িব�ে� বেলন, আিমও সমথ�ন করব।
িক� পরমা�ু �ি� উ�পাদন এ�নই ব� করা স�ব নয়।

সমরবাবু ��েষ ��ন বলেলন, আমরা িসিভল
�সাসাইি�র প� �থেক সম� পরমা�ু �ি� উ�পাদন ব�
করার �� গ���া�র করা একি� আেবদন রা�পিতর
কােছ আপনার মাধ�েম পাঠােত �াইিছ। �� নারায়�ন
�� করেলন, আপনারা িক িসিভল �সাসাইি�? আমরা
বললাম, আমরা িসিভল �সাসাইি�র ���। �ব�ই
িসিভল �সাসাইি�র একমা� মু�পা� নয়।

�ু�ি�মার ���াপে� পরমা�ু �ি�েকে�র �ঘ��নার
�� উঠেল রা��পাল বলেলন, �স �তা রা�াঘাে�
কত �ঘ��না হয়। আমরা িক তাই পেথ �লাে�রা
ব� করেত পাির? আমরা বলেত �াইলাম, পরমা�ু
�ি�েকে�র �ঘ��না �� �কােনা �ঘ��নার সে� তুলন�য়
নয়। �ত�ি�য়তার িবপেদর কথা আমরা তুলেত �াইলাম।

িক� �সই �স� আর �তমন ��� �পল না। সময় ��ষ
হেয় িগেয়িছল।

�স�ত� �� মাচ� �ু�ি�মা ���টনার মা� �ক
স�ােহর মে��� ��� �� �� �ে��নপে�র �সড়া রচনা
কেরি�ে�ন। সামা� পিরমা��েনর পর ম�ন পি�কার প�
��েক �া�র স��েহর �� �ে��া� �ন��া হে�ি��। �া�
��মাস ��াপ� �� �া�র স��হ �ি��ােন �মাট ����
�ন তাে�র স�িত ��� কেরন।

রা�ািলবা�নার �বাতল�ল কার�ানার �ায়গাি�
ক�িষ�িম �থেক �পা�িরতই হয়িন, �ানাল �ক �ি�স

•
মাদািরহাে� ��হর �কা�ািন �� কৃিষজিমেত ই�� বাি�
িদেয় �দওয়া� গ�া�েত �� কেরেছ �বাত�জ� কারখানা
গড়া জ�, �সই জিম এখনও কৃিষজিম ��েক ি��জিমেত
�পা�িরতই হয়িন। মাদািরহা� �ক ��িম ও ��িম স��ার
দ�তেরর �ি�কািরক একি� ত��া�স�ােনর পিরে�ি�েত
এই ��র জািনেয়েছন। �ে�খ�, এই ত�� জানেত �চেয়
িচি� িদেয়িছে�ন রায়পুর, ম�� রা�াি�বাজনার বািস�া ��
�মে�� রায়।

�� রােয়র �ে�র ��ের ��িম দ�তর ��েক �রও
জানােনা হেয়েছ, ��হর �কা�ািন �� জিমেত �বাত�জ�
কারখানা গড়েত চাইেছ, তার ১.০২ একর কৃিষজিমর

মাি�কানা ওই �কা�ািনর ��ােকেদর হােত হ�া�িরত
হে�ও �সখানকার বগ�াদারেদর ওয়াির�েদর ব�াপাের
�কানও ত�� সরকােরর কােছ �নই। ি�িখত বগ�াদাররা মৃত,
এক�া জািনেয় �নাি�ে�র িচি� �াক �ি�স ��েক ��রত
এেসেছ। িক� তােদর মৃতু� িবষেয় �কানও ত�� সরকােরর
হােত �নই। এছাড়া, মৃত বগ�াদারেদর ওয়াির�গে�র �কােনা
ি�িখত ম�ব� �েছ িক দ�তেরর কােছ? ��� এ �ে�র
�কানও ��র �দওয়া হয়িন।

��িদেক রা�াি�বাজনা �াম প�ােয়ত এ�াকার
মা�েষর গ� �েবদেনর ি�ি�েত ��হর ই��াি�জেক একি�
িচি�েত প�ােয়ত ��ান �জ�া পিরষেদর জিমেত �কানও
�কার িনম�া� কা�� ব� রাখার ��েরা� জািনেয়েছন।

চা �র র পা তা র প র
রাজ�নিতক বি�েদর
িন��ত� মুি�র দািব

�ারকিলিপেত আরও বলা হয়, িবগত সরকােরর আমেল
��� ইউিনয়ন আে�ালন, ক�িষম�ুরেদর আে�ালন,
িব���মা�ল ও বাস�ােমর ভাড়া বাড়ােনার িব�ে�
আে�ালন, পুিলি� স�ােসর �িতবাদ সহ সরকােরর
িবিভ� �নিবেরাধ� ন�িতর আে�ালন�িলেক �ক� কের
ব� মা�ষেক ���ার ও মামলা ��ু করা হেয়েছ। এরকম
�কানও �কানও মামলা দ� বছেররও �বি� পুরেনা।

�ারকিলিপেত �গিল ��লার মগরা থানার ��গ�ত
বঁা�েবিড়য়ার গ�াে�স �ু�িমেলর �িমকেদর িব�ে�
মামলার কথা বলা হেয়েছ। �দিনক �িড় �াকা ম�ুিরেত
কা� করেত বাধ� করার �িতবাদ সহ ��া� দািবেত
�িমকেদর আে�ালনেক �ক� কের ���� সােল ��ি�
পুিল� �কস করা হয় ��ত আঠােরা �ন �িমেকর
িব�ে�। �িভ�ু�রা �ার বছেরর �বি� সময় ধের এইসব
�কেস হয়রান হে�।

এছাড়া িহ�েমা�ের �িমক ধম�ঘ�, ��রামপুের ইি�য়া
�ু� িমেল �িমক আে�ালন, ���� সােল ��ননগর
�গা�লপাড়া �ু� িমল ��ালার দািবেত �িমক আে�ালন
সহ ��া� আে�ালেন ব� মা�ষ ���ার হেয়েছ।
উদাহর� ��প �কবল িস�ুেরই ক�িষ�িম �িধ�হ� িবেরাধ�
িবে�াভেক �ক� কের ���ি� মামলা করা হেয়েছ,
এব� ��ত ��� �ন �িভ�ু� আেছ। এসব মামলায়
�িভ�ু�েদর িদেনর পর িদন মামলা �ালােত ও �কাে��

হাি�রা িদেত �র�, হয়রািন হে� এব� তারা হাি�রা
িদেনর ম�ুির হারাে�।

�ারকিলিপেত �ানােনা হেয়েছ, মাওবাদ� কা��কলােপ
�ু� থাকার �িভে�ােগ ���� সাল �থেক এই �গিল
��লায় ব� মা�ষ এ�নও বি� হেয় আেছ, বা �ািমেন
মু�। �কউ �কউ দ�া�া�া�। মাওবাদ�েদর মতাদ��
রা��নিতক মতাদ�� হওয়ায় এেদর িব�ে� �িভে�াগ �াই
থাক, এরা উপিরউ� আইন ���ায়� রা��নিতক বি�।
আইন ���লা র�ায় সরকােরর আইিন ও সা�িবধািনক
দািয়� ��কার কের �নওয়ার সে� সে�ই �িধকার
র�ার আে�ালন মেন কের, স�ি�� সকল পে�র সে�
আেলা�নার িভি�েতই এই রা��নিতক সম�া �ম�ােনা
স�ব।

�ারকিলিপেত বলা হেয়েছ, স�� িবেরাধ� �গা���িলর
কা��কলােপ ব� মা�ষ ��বেনর �িধকার হািরেয়েছ,
ব� ��ে� মানবািধকােরর ��তর �বমাননা ঘে�েছ।
�িত�� মা�েষর �ায়িব�ার পাওয়ার �িধকারও আেছ।
িবগত সরকােরর �াসনকােল এরাে�� রা��নিতক িহ�সায়
�ায় ��,��� মা�ষ �া� হািরেয়েছ, �স��� মা�ষ
আহত, কেয়ক হা�ার বািড়ঘর ��স হেয়েছ। এই
পিরি�িত পিরবত�ন করেত হেল �িধকার আে�ালন,
নাগিরক সমা�, এব� সম� রা��নিতক দলেক দ��ভােব
�নমত গেড় �তালার ���া করেত হেব, �ােত ব�ি�হত�া
স����ভােব ব� হয়। �িব�েবর �ােথ�' বা রা��নিতক
�মতা দ�ল করা বা দ�েল রা�ার �কােনা লড়াইেয়ই
�� মানবািধকােরর �ম�িলক ধার�া�িলর পিরপ�� �কােনা
কা� করা �ােব না, এই �বাধ গেড় �তালার দািয়�ও
তােদর।

�বা��া �বাে�ন না? �� �কা�াও
িস� �দখুন, এখােন হেব না'

•
গত �� �ুন ����, আিম গ�েদবতা ��েনর মিহলা
কামরায় উিঠ সঁাইিথয়া ���েন। গ�েদবতা ��নি� হাওড়া
ি�রিছল। আিম হাওড়া ���ন আসার ��ই ��নি�েত
উিঠ। মিহলা কামরার ��া� িসে� মিহলা �া��রা বেস
আেছ। �কবলমা� �����ি� িসে� ������ন মিহলা
�া�� ঘুমাে�। আিম ওেদর সকেলর কােছ বসার িস�
�াই। সকেলই বেল ওরা ��� এব� �া� তাই িস�
ছাড়েত পারেব না। আিম �মাগত ��েরাধ �ানাই িস�
ছাড়ার। এর �েল ওরা ��� িবর� হেয় বেল, �বা�লা
�বাে�ন না? �� �কাথাও িস� �দ�ুন। এ�ােন �নই,
হেব না'। আিম �ুি� িদেত �গেল উ� �েয় থাকা
মিহলারা উেঠ বেস আমায় িঘের ধের। ওরা সকেলই
তুমুল তক� �� কের। আিমও �ুি� িদেত ছািড় না।
িক� হঠা� ওরা উে�ি�ত হেয় ����� �ন িমেল আমায়
মারেত �� কের। ওরা �মে�েত ��েল আমায় িকল
ঘুঁিষ লািথ এেলাপাথািড় মারেত থােক। মাথায়, কােনর

পাে�, মুে�, ��াে� ��� িকল মাের। আমার মাথায়
ঘােড় �স�ি�িপন ��া�ায়। আিম ���ায় কাতর হেয়
পিড়। আমােক �বালপুেরর একি� �মেয় গলা ি�েপ ধের।
আিম ম�তু�র মুে� পিড়। ত�ন ি�আরিপএ� এেস ছাড়ায়।
তারা ি�আরিপএ�েক ধা�া িদেয় সিরেয় �দয়। আমােক
তুেল �ল� ��ন �থেক ছুঁেড় ��লেত �গেল িতন�ন
ি�আরিপএ� এেস আমােক উ�ার কেরন।

উ� ����� �ন মিহলারা সকেলই হাই �ুেলর
ি�ি�কা। ইহারা রামপুরহা� সাবি�িভসােনর �ুল�িলেত
পড়ােত �ায়। এিদন ওরা আমােক মারার পর ��ান�
ি��কাির করেত করেত বধ�মান প��� �ায় পঁা��ন
িদিদমি�। এক�ন নােম আমদপুের, পঁা��ন নােম �াি�ক
���েন। ছয় �ন নােম �বালপুের। এক�ন নােম
�সকরায়। বািক পঁা��ন িদিদমি� �নেম �ায় বধ�মান
���েন। ওরা আমার �ে�া �তােল ওেদর �মাবাইেল।

আিম এক�ন �ল�ক িহসােব আেবদন কির এমন
�মা�ষ িদিদমি�েদর �াি� �হাক এব� িনত��া��েদর হাত
�থেক আমার মেতা একক �া��রা �কালম�তু� �থেক
বঁা�ুক। িনত��া��েদর �ত�া�ার ব� �হাক।

�মাি� হামােরা পািন হামােরা
সরকার তুম নািহ চােড়া'

•
গত ����� �ুন বা�লার মানবািধকার �র�া ম�
�মা�ম��এর প� �থেক �ার�েনর একি� দল উিড়�ার
�গ�িস�হপুর ��লার ��ািবত পে�া ই�াত �ক�
এলাকার �ি� �াম �গািব�পুর ও ি�নিকয়া �াই,
সম��ার উে�ে�। সম��ার িবষয় �িমর ওপর �ান�য়
মা�েষর িনভ�র��লতা এব� পুিলি� �ত�া�ােরর �মা�।

এই এলাকা �থেক সমুে�র দ�র� ��� িকিম।
একসময় এ�ােন �� সমু� িছল তার িনদ��ন ��ুর। এ�ন
�া �ের� ল�া�� বলা হয় তার পিরমা� �ায় ����
একর। সরকাির �াস �িম ��� একেরর িকছু �বি�।
এছাড়া ব�ি� মািলকানায় �ায় ��� একর �িম আেছ।
��ল এলাকায় বন দ�েরর �কােনা �ি�স বা কত���
�নই। ব�� পর�রায় এ�ােন মা�ষ তা দ�ল এব�
�ভাগ করেছ। কা�ু বাদােমর এক িব��ত ��ল আেছ
এ�ােন। এছাড়া পােনর বর�। কা�ু বাদাম ক�নও �াম
িভি�ক ক�নও ব�ি� মািলকানায় ব��ন ও িবি� হয়।
পান বর� �ব�ই পািরবািরক বা ব�ি�গত উেদ�াগ।
�াম�ি�র �ায় �িতি� পিরবারই �ত�� বা পেরা�
ভােব পান �থ�ন�িতর সােথ �ু� সকেলই। ��মন পান
�াষ, পান পাতা স��হ, পাতা বগ��কর� ও পানপাতা
প�ােকি�� এব� পােনর পাইকাির ব�বসার সােথ �ু�।
�দ�র মু�ই এলাহাবাদ প��� এ�ানকার পােনর বা�ার
িব��ত।

এই �াম�িলেত আ� �ায় ছ'বছর ধের পে�া
িবেরাধ� আে�ালন �লেছ। �ক� এব� রা�� সরকােরর
কাছ �থেক সবু� স�েকত িনেয় �াম�িলেত �ঁািপেয়
পড়েছ পুিল� বািহন�। তার িব�ে� মানব �া��র গড়েছ
�াম�িল।

�� �ুন ত�ন �বলা এগােরা�া। বািল�ািহর উঁ�ু
�ায়গা�ায় কমপে� ���� মা�েষর �মােয়ত। ���
তাপ। �থম সািরেত বা�ারা। �বি�রভাগই �াস ��ার
�াইেভর। এরাই পে�া িবেরাধ� আে�ালেনর �বালক
�সনা'। বছর আে�েকর রােক� বধ�ন গলার ি�রা
�ুিলেয় ��াগান িদি�ল ��
মািট হামােরা পািন হামােরা সরকার তুম নািহ চােড়া।
পুি�� তুেম ��ির �া�।
হটা� হটা� পে�া হটা�।
পুি�� তুেম �িরে�া না�� ি�ট�া মািট �ািড়� না�।
সমেবত �নতা গলা �মলাি�ল তার সােথ। �স�ত,
কাগে� �দ�লাম, ি��েদর আে�ালেন সািমল
করােনােত ওিড়�া সরকার �া�া। তারা তদ� ��
কেরেছ, বলেছ ি��েদর ��ার কের িনেয় আসা হেয়েছ।
�গািব�পুেরর িব��র ����, �ার পােয় এ�নও রবার
বুেলে�র �তি��, বলল, �আমােদর �িম পানবর�
�েল �ােব। ত�ন �কােনা �দাকােন বা �হাে�েল কা�
করেত হেব। এই �দ�ুন ওরা আমােক �মেরেছ। আমার
বািড়র সকলেকই লািঠেত আঘাত কেরেছ। আমােদর
ঘের বেস থাকেত আর �রা� �রা� ই�ুেল ��েত
ভােলা লােগ?'

��ন িবে�াভ �� হয়িন, সািরব� বা�ােদর
বািল�ািহেত বিসেয় িবিভ� ����েত ভাগ কের
পড়াি�েলন �ান�য় ি�ি�ত �ুবক �ুবত�রা। এমনই
এক�ন মেনারমা �া�ুয়া। িতিন বলেলন, �আমরা
িনয়িমতভােব পঁা� ছ'�েনর একি� দল এেদর পড়াি�।
এরা সকেল বই �াতা �পনিসল �ুেলর ব�ােগ িনেয়ই
এ�ােন আেস'। আমরা �দ�লাম �বি�রভাগই �ুেলর
ইউিন�েম�ই বেস আেছ। সেব ত�ন �াত�য় স��ত
��ষ হেয়েছ ��� �ািবড় উ�কল ব�। �ছা� কােঠর
��াকেবাে�� �ুে� উেঠেছ তােদর কালেকর �দওয়া
�হামওয়ােক�র ��াবল�।

রােক� বধ�ন �াস ��াের পেড়। �গািব�পুেরর �িকর
বধ�েনর �ছেল। ভােলাবােস কাবাি� ি�েক� ও লুকাছুিপ
��লেত। িবে�ােভর সময় ��াগােন তার গলা বার বার
�ভেস আসিছল। �কেনা মু�, �রাগা ��হারা, মাথায়
একি� ি�িক। �া ওেক সকেলর মেধ� এক�ু িবে�ষ কের
তুেলেছ। বলল, বাবার সােথ �রা� পান বরে� �াই।
বাবার �সরকম �ধান��িম �নই। তার এক�া �লিত

আেছ। �স�া �দি�েয় বেল, এ�নই �িদ পুিল� আেস,
আিম ওেদর ছািড়ব নাই।

িকছু দ�েরই ি�নিকয়া �ােমর বািস�া বছর আঠাে�র
প��� দাস ��ালক বাি�েয় �ােমর মা�ষেক �ানান
িদি�েলন, আ� �মােয়েত হাি�র হেত। �� �ুন কালা
িদবস �� ওিড়�া সরকার এব� পে�া �কা�ািনর �ুি�র
ছ'বছর।

�দায়তাির দাস। পয়ষঁি� বছেরর ল�া এই মা�ষি�েক
বািল�ািহর িবে�াভরত বালকবািলকারা �াকিছল
��ে� �থ�া� দা� বেল। মা�ষি� সবসময় ি�ত হািস
িনেয় তার কা� কের �াি�ল। কা�ি� হল, ম�ভ�িমর
মেতা ��� উ�� �সই বািলয়ািরেত ���িয়� �মি�ন
�থেক �ল ��� করা। �ােষর কাে� ব�বহার হয় এই
�মি�ন।
পুি�ি� �ত�াচার
গত ছ'বছর ধের এই �াম�িল কা��ত িঘের �রে�েছ
পুিল�। ি�নিকয়া �ামি� �লাভ�িম �বি�ত। �� রা�াি�
�ামেক ম�ল ভ�িমর সে� �ু� �রে�েছ, তা পুিল�
আসার �বর �পেলই �কে� �দওয়া হয়। এছাড়া �ােমর
সামেন �গ� বসােনা হেয়েছ, ���ােন �ুবেকরা সবসময়
পাহারা �দয়। �গািব�পুেরও সারারাি� পাহারা �দওয়া
�ত�� কেরিছ। এসবই পুিলি� িন��াতেনর ভেয়। �ােমর
�ায় �িতি� পিরবারেকই কমেবি� িমথ�া মামলায়
�ঁািসেয়েছ পুিল�। রাে� �কউ ��� হেয় পড়েল
�কাথাও িনেয় �াবার উপায় �নই। �কন না, গড়���
�থেক �য়াগঁাও প��� পুিলে�র ক�া�। মেনারমা �া�ুয়া
�ানােলন, এ�ন গভ�বত� মিহলােদরও আেগর মেতা
�ােমই ��িলভাির করােত হয়। সারারাি� ��েগ থাকা
�ামবাস� ভােব এই বুি� পুিল� এল।

�গািব�পুেরর ল�� �ামাি�ক ��ািতেত ���াইত,
তপি�িলভু��, পােয় ি�ল বুেলে�র দাগ, িপেঠ
পুিলে�র লািঠর �তি��। ভ�িমহ�ন ল��বাবু �ে�র
বরে� কা� কেরন। ভােলাভােব ি�িক�সার ব�ব�া
করেত পােরনিন। ি�নিকয়া ও �গািব�পুর িমিলেয়
�ায় � �ন মা�েষর �তি�� �রাবার বুেল��
আমরা ক�ােমরাব�� কির। পুিল� ��েহতু এসব
ঘি�েয়েছ তাই থানায় িগেয় পুিলে�র িব�ে� �কােনা
�ােয়ির বা এ�আইআর করা স�ব হয়িন। ি�নিকয়ার
হাতুেড় �া�ার �ভয় রাউত �ানান, ব� মা�েষর
�ত ি�িক�সার কথা। �কােনা সরকাির ি�িক�সালেয়র
��সি�প�ন বা �া�াির সাি��ি�েক� এেদর কােছ �নই।
তার �ে�াগ পাওয়াও স�ব নয়।

গত �� �ুন ���� সােল পে�া �ক� সমথ�নকার�
ও পুিলে�র আ�মে� �বামার আঘােত �গািব�পুেরর
�লা ম�ল ক�েকর �মি�ক�াল কেল� হাসপাতােল
িনেয় �াওয়ার পেথ মারা �ান। ��থ সাি���েক� ও
ময়না তদে�র িরেপা�� পাওয়া সে�ও এ�নও প���
কােরার িব�ে� �কানও মামলা পুিল� ��ু কেরিন।
�লা ম�েলর িবধবা ��, একি� �ছেল ও �ি� �মেয়র
মা সিবতা ম�ল �ানান এ�নও আতে�র িদন�াপেনর
কথা।
�ানিজ� ক�া�
গািড় কের ি�নিকয়া �গািব�পুেরর িদেক ��েত �গেল
বাদােগাবাপুের �থেমই ��াে� পড়েব ক�া�, পে�ার
পে� �ারা ি�নিকয়া, �গািব�পুর ও পা�িন �াম �থেক
উেঠ এেস এ�ােন পুনব�াসন িনেয়েছ ��� �েনক�া ��ন
পে�ার পে� িব�াপন। �স�ােন িগেয় �ানেত পারলাম,
�ায় ��ি� পিরবার িনেয় এই ক�া� �লেছ। �ায়
��� �ন। এক�া কের ��াসেবস�েসর �ালার পাকা
ঘর। এ�ােন পে�া �কা�ািন িব��েতর ব�ব�া কের
িদেয়েছ। �কউ �কউ পে�া �কে� বািল ভিত� করার
কা� �পেয়েছ। কেয়ক�ন বলল, �আমরা বাধ� হেয়
�াম ত�াগ কির। পে�ািবেরাধ� আে�ালেনর ভেয়'।
তারা এও বেল, �ভয় সা� �পে�া �িতেরাধ স��াম
সিমিতর �নতা� পে�া িবেরািধতার ই��ি�েক িছনতাই
কের এব� এলাকায় স�াস স�ি� কের। তােদর দািব,
�থেম তারাও পে�ািবেরাধ� িছল।
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�চনা ��ানার �কান বাইের
জাতেকর �খঁােজ চীেন, িবংশ পব�
���াি� ��� �� ��ন •
চীেন �দেখিছ তথাকিথত সংখ�াল�ু হেয় �বঁেচ থাকা ব�
মা�ষ। �� �জেগেছ �য আেরািপত একাি�করণ আর
পু�ষা��েম অিজ�ত সাং��িতক �বিশ��র �� কতটা
বা�িবকভােব এড়ােনা যায়। �য �কােনা চীনা নাগিরেকর
কােছ িনেজেক ��িতি�ত করা একটা চ�ােল�। �িশি�ত
হেত �গেল তােক এখন আর �ধু চীনা ভাষা �ম�া�ডািরন
চীনা ভাষা, যা িশখেত চীনােদরই �ায় �দড় দশক সময়
লােগ) িশখেলই চলেব না, ইংেরিজও িশখেত হেব। চীেনর
সম� বইেয়র �দাকােন �দেখিছ ইংেরিজ �শখার বই, আর
তার নানারকম অ�ূত �পকরেণর সমাহার। মাে�মেধ�
অত�� হা�কর প�িত। একিট সাধারণ কেলেজ পড়া
চীনা ছা� বা ছা�ীেক িদেন �ায় �� ��টা বা তারও �বিশ
�াস করেত হয়। তার মেধ� �বশ অেনকটাই ��িত িনভ�র
পড়া�না। আমার ইংেরিজ ভাষা পড়া ব�ুেদর কাছ �থেক
�জেনিছ �য পড়া�নার ধরনটাও খুব রীিতব�। �ক� �ক�
অিভেযাগ করিছল �য স�ি�শীলতার �েযাগ �দওয়া হয় না
তােদর। ভােলা ��েডর জ� ছা�ছা�ীরা পড়া�না �থেক
�� কের সামািজক �য �কােনারকম কাজকম� কের থােক।
পড়া�না এখােন সামািজক �ােনরই একটা অংশ।
�� �গাটা চীেনর িদেক তািকেয় আমার মেন হেয়েছ
চীেনর মূলম� এখন ছুেট এিগেয় চলা, আরও �ত আরও
�তেজ। �স এখন িব�জনীন �িতেযািগতায় সািমল। তাই
অিলি�ক �থেক �� কের এিশয়ান �গমেসর ��িত
স�েক� অত�িধক সেচতন। িবে�র দরবাের িনেজেদর
ম�ািজক ��য়ন, অিব�া� �াচুেয��র দাি�ক �পি�িত
��াষণা করেত হেব। �গাটা চীন জুেড়ই �দেখিছ এই
�পলে�� িবিভ� পুনস�ং�ার। �ল��প অেনকে�ে�ই
দ��মান পুরেনা �িতহািসক �ােনর কদয� �বমানান সং�ার,
�দখা �গেছ বেড়া রা�ার ধােরর �কােনা �ছা� �বমানান

বি�র �ে�দ যা পুনব�হাল হেব অ��ান িমেট �গেলই।
সাধারণ জনজীবেন এর �ভাব কী জানেত ই�া কের�
মা�েষর �বশ বেড়া একটা অংশ এই �াচুেয�র �চাখধঁাধােনা
�পি�িত িনেয় ��িসত। যারা ��িসত নয় বা �িত��
তােদর সােথ �দখা হয়িন, তােদর মেধ� অেনেকরই �য
ব��া�ক মেনাভাব আেছ তা অব� জািন। িক� তারা
িবেদিশেদর কােছ �দেশর নােম িকছু বলেব না। �����
এর ���য়ািরেত সাংহাইেয়র অিভজাত শিপং �ীেটর
একিট �িড় িনেদ�শ করিছল আর ক�িদন ক���টা বািক
আেছ এিশয়ান �গমস �� হবার। �ায় � বছর � মাস
বািক িছল, তার মেধ� িতেয়নয়ানেমন ��াকডা�েনর ��
বছর পূণ� হেয়েছ। চীন সরকার এেকর পর এক �সাশাল
�নেটায়ািক�ং সাইটস, �গ ইত�ািদ �ক কেরেছ। ��মিচ��ত
িবে�াহ হেয়েছ, অলে�� তা দমন হেয়েছ, িল� িশয়াওেবা
�নােবেলর জ� মেনানয়ন �পেয়েছন, িক� চীন তার
�ছাটার লে�� অিবচল।
�� আিম যিদ চীেন � িদন কাটাতাম তেব এই �লখািট
আমার পে� অেনক সহজ হত। একবছেরর �বিশ থাকার
দ�ন �পলি� কেরিছ �য একটা �দশেক একমাি�ক
দ�ি�েকাণ িনেয় �দখা হা�কর। এই ব�মাি�কতা তুেল
ধরার জ�ই টুকেরা টুকেরা িকছু ছিব তুেল ধরাই ��য়
মেন কেরিছ। একজন ছা� িহসােব, পিথক িহসােব,
চীেনর ব�ু �দশ িহসােব �কােনা িস�া�মূলক ম�ব� করার
আেগ দািয়�েবাধ অ�ভব কেরিছ। চীনেক বু�েত হেল
তার ইিতহাস জানেতই হয়। জাতীয়তা ও �ক�েবােধর
�য কন�ুিসেয়া ব�বাদী �চতনা চীেনর স�ায় ��ািথত
�সখান �থেক তাকােল হয়েতা বা অেনক �ে�র অবসান
�টেব। আিম �েটা সভ�তার একজন সংেযাগকারী িহেসেব
�ধু িকছু ছিব �দখালাম। এসব �থেক মননশীল অথ� কের
�নওয়ার ভার আিম পা�েকর হােতই সমপ�ণ কের িনি��
হলাম। ���

�সবার তােল না �নেচ িনেজর �াে�� �বতােল নাচিছ�
তাই সমাজ নামক মাচাটাই ��ে� প�েছ�

�কন অ�� অসহায় মা�ষ �ভেলার যায় �পব� �ই)
�ারা�ন �া�� �া��া�� �� ��ন •
কথা হি�ল পূব� �মিদনীপুেরর �মেচদা �থেক আসা �দাম
ম�েলর সােথ। তঁার ��রমশাইেয়র িকডিন ও িলভােরর
িচিকৎসা করােনার জ� �ায় একমাস ধের এই �ভেলাের
আেছন। িতিন বলেলন, টাকা যাক, সময় যাক, তবুও
আমােদর ওখােনর �পি�মবে�র) মেতা মা�েষর �রাগ িনেয়
ব�বসা হয় না এখােন। একই কথা িবনয় আিমর হারাধন
িম�েদর। তারা মুিশ�দাবাদ �থেক এখােন এেসেছ িচিকৎসার
জ�। �দামবাবু বলেলন, আমােদর ভারতবেষ� �থম দশিট
�মিডক�াল কেলেজর মেধ� এই িসএমিস একিট। আজ �থেক
����� বছর আেগ িসএমিসেক মা�ষ এত িচনত না। এত
হাজার হাজার �রাগীও এখােন আসত না। �য িচিকৎসা আেগ
দশ �থেক পেনেরা িদেনর মেধ� করা �যত, �রাগী বাড়ার
কারেণ তােত এখন �দড় মাস সময় �লেগ যাে�।

�ভেলােরর িসএমিস��ত �ায় �দড় মাস �থেক হাট� বাইপাস
সাজ�াির কিরেয়েছন পূব� �মিদনীপুেরর �গঁওখািলর বািস�া �ী
িনমাই মাল। জিম িবি� কের এবং চাষাবাদ �থেক সারা বছর
�খেয় পেড় যা �বঁেচিছল তা সব িনেয় এক লাখ আিশ হাজার
টাকা তঁার খরচ হেয়েছ। থাকা খাওয়া বাবদ আেরা িতিরশ
হাজার টাকা। িনমাইবাবুর ডান পােয়র িশরা িনেয় বাইপােসর
র� চলাচেলর িশরা ি�ট করা হেয়েছ। �দখলাম, �ায় এক
�ুেটরও �বিশ িশরা কাটা �সলাই আেছ। বললাম, আপনারা
গিরব মা�ষ, এখােন এত টাকা খরচ করেত এেলন �কন�
পি�মবে� এত সরকাির��বসরকাির হাসপাতাল, িকছুটা কেম
হত। �না �গা বাবু, আমরা শেখ এখােন আিস নাই। ওখােন
অেনক অ�িবধা আেছ।� ��� িনমাইবাবুর �ী মুেখর ওপর
জবাব িদেলন।

দী�� �� বছর বাম রাজে� পি�মবে�র িচিকৎসা এবং
�া�� ব�ব�া �য চরম �বহাল অব�ায় ��েকেছ, �ভেলাের
না এেল হয়ত এতটা �পলি� করেত পারতাম না। হাট�,
িকডিন, িলভার এবং ক�ানসােরর মেতা �যমন কি�ন এবং
জিটল �রাগ আেছ, �তমিন নাক কান গলা �পেটর �রাগ
হঁাটুর ব�াথা গঁােটর ব�থা িনেয়ও পি�মবে�র মা�ষ হািজর
হেয়েছ �ভেলােরর িসএমিসেত। কারণ একটাই, পি�মবে�
সরকাির হাসপাতােল ভােলা িচিকৎসা পিরেষবা নাই। সাধারণ
মা�ষ িতিতিবর�। আর �বসরকাির হাসপাতােল হয়ত দশ
হাজার টাকার িচিকৎসা িদেয় িতিরশ হাজার টাকার িবল
ধরাে�। �সখােনও চুির। িপয়ারেলস, �িব, আমিরর �ক�া

আমরা ভােলাভােব জািন। �সখােনও �গিরব দরিদ� সরকােরর
ভূিমকা রেয়েছ।

এতিদন আমরা জানতাম, যােদর অেঢল টাকাকিড় আেছ,
তারা ভােলা িচিকৎসার জ� রােজ�র বাইের �রাগীেদর িনেয়
যায়। িক� এখন দঁািড়েয় �গেছ, �তামার টাকা থাক আর না
থাক, যিদ বঁাচেত চাও, তাহেল বাইের িনেয় যাও। এ এক
িবরাট অ�খ।

নদীয়ার ক��নগর �থেক ম�টু ��াষ কােনর �ভতেরর পদ�ায়
�ুেটা িচিকৎসা করােত এেসেছন। অপােরশন করােনার জ�
িবশ িদন আেছন এখােন। িসআরিপেত কাজ কেরন। রােগ
��ােভ �ন�ন কের ��েলন িতিন, �পি�মবে� িক ডা�ার
�নই� কী বেলন আপনারা� ভােলা ভােলা ডা�ার আেছ।
তারা �রাজ একিট কের িসএমিস�র জ� িদেত পাের। ডা
কল�াণ ব�ানািজ�, আ�েতাষ মুখািজ�েদর মেতা বেড়া মােপর
ডা�ার আেছ। িক� ওখােন সবাইেক �চার বািনেয় �দওয়া
হেয়েছ। ��� �িতিদন ডা�ারেদর �লাভ লালসা বািড়েয়
�য়ং ডাকােত পিরণত কেরেছ। চার দশেকর �মিক বামপ�ী
দশ�ন পি�মবে�র মা�ষেক সব�েতাভােব �� সমাজ গ�েনর
দায়ব�তা �থেক অেনক দূের সিরেয় িনেয় �গেছ। তার �ল
আমরা হােড় হােড় �টর পাি�। �য �যখােন আেছ বা কাজ
করেছ, কখনও পািট�র কথায় নাচেছ, কখনও পাইকার বা
দালালেদর কথায় নাচেছ। সমােজর �ােথ� তােল না �নেচ
িনেজর �ােথ� �বতােল নাচেছ। তাই সমাজ নামক মাচাটাই
�ভে� পেড়েছ। আমরা পথ না �পেয় হীনম�তায় ভুগিছ।�

�ভেলােরর িসএমিসর ডা�ারেদর ম�� হািস বা আ�িরক
ব�বহার �রাগীেদর আেরকিট পাওনা। জিটল �রাগ হেল, বা
যথাযথ িচিকৎসার বে�াব� না করেত পারা �গেল ��ান কের
তিড়�িড় ব�ব�া �নওয়া হয়। এই হাসপাতালিটর এই ��িতর
�পছেন �য মিহয়সী নারীর ভূিমকা, িতিন হেলন ইডা �সাি�য়া
�াডার। তঁার মেনর বাসনা িছল, মা�েষর �সবায় িনেজেক
িবিলেয় �দওয়া। ���� সােল আেমিরকার কেন�ল িব�িবদ�ালয়
�থেক �াতক হন িতিন। তারপর �দূর আেমিরকা �থেক দি�ণ
ভারেতর �ভেলাের এেস ���� সােল এই িচিকৎসা �ক�িট
�িত�া কেরন। ���
�ত ����ার �াপার ��� � �হাওড়া জ�লপুর ��ে�ে�
��েলােরর �ে�ে� ���� �ল�া হেয়িছল, হেব �হাওড়া
য�ব�পুর ��ে�ে�����।

সম� ধরেনর রাজ�নিতক ব�ীেদর িন��ত�
ম�ি�র দািবেত ম���ম�ী ও �জলা�াসকেক িচি�

���া���ন �িতে��ন� �� ��ন •
�� জুন রােজ�র মুখ�ম�ী এবং �গিল �জলাশাসকেক ��িট প�থক
�ারকিলিপ িদেয়েছ গণতাি�ক অিধকার র�া সিমিতর �গিল
�জলা শাখা। তােত সম� �জলব�ী, দ�া�া�া�, জািমেন
মু� রাজ�নিতক ব�ীেদর িন�শত� মুি�র িবষেয় নীিতগত
িস�া� ও তা �ত কায�কর করার দািব জানােনা হেয়েছ।

�ারকিলিপেত বলা হেয়েছ, িবগত সরকােরর জনিবেরাধী

নীিতর িব�ে� ও িনেজেদর জীবন�জীিবকা�বাস�ান র�ার
আে�ালন করেত িগেয় �গিল �জলারও ব� মা�ষ বি� ও
িনয�ািতত হেয়েছন। এরা �ক�ই িনেজেদর ব�ি�গত বা সংকীণ�
�গা�ীগত �াথ�িসি�র জ� আে�ালেন নােমিন। �ওেয়� �ব�ল
কােরকশনাল সািভ�েসস অ�া� ������এর �� নং ধারায়
রাজ�নিতক বি�র সং�া অ�যায়ী এরা রাজ�নিতক বি�।

এরপর িতেনর পাতায়

� � ব �র � িন য়া

অব�� পাল�ােমে�ট �জার কের ঢুেক
�িতিনিধরা িনলাম করেছ �ীস �দশ

��ম পাতার পর
� �ম ����-এর �িতবােদ �ীস জ�ে� রাজ�নিতক
দল�িলর �াকা ধম��েট প�িলে�র সে� সং�ে��
িতনজন মারা যায়।

িক� একবছর পেরও �ীেসর �চ�ারা বদলায়িন।
আবার এেসেছ �ীসেক ই�েরা ��েক �িটেয়
�দওয়ার ক�া। আইএমএ�-এর কাছ ��েক ধােরর
��� িকি�র টাকা পাওয়ার �ত� প�র� করার
জ� �ীস পাল�ােমে�ট �াসক বাম �পােসাক) আর
িবেরাধী �ান �িন� ��েমাে�িস) িমিলজ�িল কের
আরও ক��সাধেনর বে�াব� কেরেছ এই ����-র
�ম জ�ন মােস। আ�ামী প�াচ বছের �� িবিলয়ন
�লার ম�েল�র সরকাির �অ�ােসট� িবি� করেব
�ীস। ক�া চলেছ কেপ�ােরটেদর মেধ�� �কান
�কান ব�র� বা�ান� কার�ানার কত দর ��েব
তা িনেয়। �কনার জ� �ািজর �েয়েছ মািক�ন-
ই�েরািপয়ান কেপ�ােরটরা� এমনকী চীন-�ারত-
�ািজেলর �কা�ািনরাও। ল��েন �ইনে�� ইন
�ীস� �মলার �ধান �পিত �ীক �বিনয়া আিরস
িসনে�াস বেলেছন� �এই স�ট বে�া দ�াও মারার
�েযা� এেন িদেয়েছ�।

আর এর িব�ে�ই এই অি�নব জনসমােব�।
�� �ম িসনটা�মা ��ায়ােরর জমােয়েত ��ম
�জনসংসদ� বেস� ��াব পা� �য়�
�েনকিদন �ের� আমােদর জ� ি��া� হেয়
�েলেছ, আমােদর �ে� আেলা�না না কের�।
আমরা �িমক, �বকার, �ব�র�া�, যুব
ি�ন�াগমা ��ায়াের �ে�িছ আমােদর জীবন �ব�
�িব�েতর জ� লড়া� করেত। আমরা ��ােন
�ে�িছ, কার� আমরা জািন, আমােদর �ম�ার
�মা�ান �কবল আমরা� করেত পাির। আমরা
�ে�ে�র �ম� �ি�বা�ী, �িমক, �বকার ও
যুবেদর �হেরর িবি�� �মােড় জেড়া হেত বলিছ।
তােদর িনেজেদর জীবনেক িনেজেদর হােত িনেত
আ�ান করিছ। �� জন জমােয়ত ��েক� আমরা
আমােদর দািব�িল �তির করব। �য �ম� �িমকরা
আগামী িদেন �া�ক করেব, তােদরেকও আমরা
ি�ন�াগমা ��ায়াের আ�েত ও �াকেত বলিছ।
আমরা �� ��ায়ার ছাড়ব না, যত�� না
যারা আমােদর ��ােন আ�েত বা�� কেরেছ,
��� �রকার, ি�ম�িত� ���েরািপয়ান ��িনয়ন,
��েরািপয়ান ����াল ব�া� �ব� আ��ম���,
ব�া� ���িত �ত�া�ারীরা �দ� ছােড়। আমরা
জানাি�, �� �দনা আমােদর নয়। আমরা �া�
�ত�� গ�ত�, ��ুিন�

এছা�াও ��াব �নওয়া �য়�
�) �িতিদন সে� �টায় সমােব�� রাত �টায়
জনসংসদ বসেব িসনটা�মা ��ায়াের।
�) য�ন আমরা সাধার� মা�ে�রা িন��েয়
আেলাচনা �� কির� সাংসদরা �য় �পেয় যায়।
�) এটা �ধ� রাজনীিতকেদর �দা� নয়� আমােদর
সবার �দা�� আমােদর �া��পরতা।

এে�ে�র জমােয়ত মাে� মাে� �ীক
পাল�ােমে�টর সামেনও চেল যাে�। এই জমােয়েত
রাজ�নিতক দেলর �িতিনিধেদর �পি�িত এবং
ি�ংসা িনি��। �� �ম ��ম বে�া জমােয়ত �াক
�দওয়া �য়� �ধ� এে�ে�ই এক লা� �লােকর
সমােব� �য় পাল�ােমে�টর সামেন। আে�ালন
�জনসংসদ� ��েক ��াব �নয়�
�) নত�ন সংিবধান� সাধার� মা�ে�র �ল�া�
সাংসদেদর �ল�া নয়।
�) �দনা না �মটােনা।
�) �ীস এবং আইএমএ�-এর মেধ� চ�ি� বািতল।
৪) ধনীেদর ওপর কর চাপােনা।

�� �ম এে�� িব�িবদ�ালয় ��েক দ� �াজার
�িতবাদী এেস িসনটা�মা ��ায়ােরর জমােয়েত
�যা� �দয়। �ায় �� �াজার িবে�া�কারী
পাল�ােম�ট ��রাও কের রাে�। ব�ী সাংসদেদর
�ক� �ক� �পছেনর বা�ান িদেয় পালায়� বািকরা
দা�া প�িলে�র স�ায়তায় �বেরায়। পরিদন ��েক
��রাও �ওয়ার �েয় সে�র আে�ই সাংসদরা
পাল�ােম�ট ��েক �বিরেয় যায় ।

� জ�ন আেরকিট বে�া িবে�াে�র িদেন
িসনটা�মা ��ায়াের সে�র জমােয়েত অং� �নয়
কেয়ক ল� মা��। �ীেসর �ায় সম� বে�া ��ের
একই রকম িবে�া� �েত �ােক। প�িল� ক�াটাতার
এবং জলকামান দা�ার ��িত �নয়। ওইিদনই ��
�ম ��েক �� �ওয়া ��েনর মাি�দ ��েরর

প�েয়ত�া �দল �সাল-এর জমােয়ত এবং �ীেসর
িসনটা�মা ��ায়ােরর জমােয়ত ��ােনর মাধ�েম
সরাসির পর�েরর সে� সং�িত �াপন কের।

�� জ�ন িসনটা�মা ��ায়ােরর জনসংসদ ��েক
��াব পা� �য়�
�) �� ম��ব কেরা� এই �� �তামার স�ি�
নয়। �ে�র একটা অং� িদেয় �িমকেদর �পন�ন
�া�� �তির কেরা।
�) সম� ব�া� জাতীয়কর�। রা� এর মেধ�ই
অেনক টাকা িদেয়েছ তােদর।
�) ব�া��িলর সম� �ে�র নি� জন�ে�র কােছ
�কা� কেরা।
৪) আয় এবং কেরর �ম�িলক অদলবদল�
�িমকেদর পে�। জা�াজমািলক� ব�া�ার�
প��িজপিত এবং চােচ�র ওপর কর চাপাও।
�) অ��নীিত এবং ��পাদেনর ওপর জন�ে�র
��তাি�ক িনয়��।

অরাজ�নিতক এই আে�ালনই অেনেকর মেত
আসল রাজনীিত --- এই জনসংসদ। মানবািধকার
তাি�ক ি�িট� না�িরক �কা�াস ��িজনা িসনটা�মা
��েক ��ের এেস �াি��য়ান পি�কায় �বে�
িলে�েছন� ��াজার �াজার �লাক �িতিদন সে�য়
জে�া �ে� িসনটা�মা ��ায়াের� পরবত�ী পদে�প
আেলাচনা করার জ�। ��� যারা বলেত চায়�
তােদর একটা কের সং��া �দওয়া �ে�� তারপর
লটািরেত �সই সং��া ��েল তােক �াকা �ে�
বলেত। �াচীন এে�ে�ও এমনিট �ত। �েত�েকর
বলার সময় কে�ার�ােব িনিদ��� � িমিনট� যােত
অেনেক বলার �েযা� পায়।��� টিপেকর মেধ�
আেছ সাং��িনক িব�য় ��েক নয়া �িতেরাধ�
আ�জ�ািতক সং�িত� অ�ায় �ক��সাধন� ��ােবর
িবক�। সব ই��েতই বা�িবত�া �েত পাের। ���
�বকার আর িব�িবদ�ালেয়র �ে�সর একই সময়
পাে� বলার জ�� একই রকম িবত�ার স���ীন
�ে�� একই�ােব �লােক ��াট িদে� তােদর
��াব পা� বা নাকচ করার জ�। ��� আর
সং�ি�ত সা�াি�ক িবতেক� আমি�ত অ��নীিতিবদ�
আইন�� রাজ�নিতক দ��নিবেদরা িদে� এই
সংকেটর িবকে�র ���াজ।�

�িতিদন ময়দােনর জনসংসদ ��েক পা�
�ে� িকছ� ��াব আর তা টাি�েয় �দওয়া
�ে� ই�টারেনট ওেয়বসাইট h���//real�
democracy.gr এ বা ই�টারেনেটর সামািজক
পিরসর ��সব�েক।

�ীেসর িটি��িলর মেধ� িকছ� িকছ� সরাসির
স�চার করেছ এই আে�ালন। সবেচেয় বে�া
যারা� তারা এিদেক ি��েছ না। আে�ালনকারীরা
িনেজেদর বলেছ� িব��� বা �আ�ানাকিতসেম�ন�।
আে�ালেনর ��র সময় �ীস সরকােরর �প
রা�পিত� কিম�িন� পািট�র �া�ন সদ�
ি�ওে�ােরাস একটা সা�া�কাের এই আে�ালন
স�েক� বেলিছেলন� �আদ�� এবং সং��ন ছা�া�
�কবল ��াে�র ওপর ি�ি� কের আে�ালন
�কবল িন�লা রা� �কাে�র মাধ�ম �েত পাের।
রাজ�নিতক �িনয়ার এেত �কােনা আ�� �নই।
অ�বা তা �কােনা সং�ি�ত �ি�র অ��তাি�ক
�পােয় �মতা দ�েলর স�ায়ক �েত পাের।�

��-�� জ�ন �ীস জ�ে� চলেছ সাধার� ধম��ট�
নয়া ক��সাধেনর ��ােবর িব�ে�। িসনটা�মা
��ায়ার �তির কেরেছ �সই ধম��েটর �পা�ার�
আমরা ঠেকিছ।
আমােদর পা�া� �দয়িন
ওরা ��েবিছল,
আমরা �ুিমেয় আিছ ওেদর ���ে�।
িক� আমরা �জেগ �গিছ
জেড়া হেয়িছ রা�ার �মােড়
আলাপ হেয়েছ ��েদর �াে�
�� কেরিছ ��েক বা�েব �প �দওয়ার কাজ
�বা� িমেল, �ক�াে��
��ন আমরা ক�া বলিছ, আর ওরা �য় পাে�
আমরা �ামব না যত�� না ওরা �বিকছু
আমােদর ��রত �দয়,
যা ওরা িছিনেয় িনেয়েছ আমােদর কাছ ��েক
আমরা ছাড়ব না, যত�� ওরা �াকেছ
ওরা --- যারা লুঠ কেরেছ আমােদর জীবন,
পুিড়েয়েছ আমােদর আগামীেক।
��-�� জুন রা�ায় �� ���া
ি�ন�াগমা ��ায়াের �ারা �ী�।
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