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মদন তামাং হত াকাে র িপছেনর চারমাস
গাখা জািতস া আে ালেনর িদনিলিপ

৩০ ম িবশাল জনসমােবেশ পৃথক রােজ র দািবেত িফের গল মাচা
এবছেরর জা য়ািরর শেষ আে ালেনর মূল দািব এখনই গাখাল া ড রাজ ' থেক

িকছুটা সের এেসিছল আে ালেনর মূল শি েগাখা জনমুি মাচা'। িতি য়ায় পাহািড়
জনজািতর মেন মাচার একািধপেত িকছুটা টাল খায়। সংশেয়র বাতাবরেণ পাহােড়র অ া
রাজৈনিতক শি ও নতারা, যমন মদন তামাং, আর িব রাই ভৃিতরা মাচােক সিরেয়
এই আে ালেনর নতা হেত এিগেয় আেস। বেড় যায় মাচার দাদািগির, জার-জবরদি ।

দািজিলং টাইমস, িহমালয় দপণ, িহমালয় বকন, িদ টিল াফ ভৃিত
সূ থেক িদনিলিপিট তির কেরেছন শমীক সরকার, ২৮ ম ২০১০।

বঁািদেক) িমিরেকর লেকর পােশ টাঙােনা গাখা
জনমুি মাচার ািবত গাখাল া ড রােজ র এলাকার
মানিচ । অে াবর ২০০৮, ছিব িতেবদক।
ওপের) মাচার েগাপন াব'-এর সােথ পাঠােনা
িরিজওনাল অথিরিট'র মানিচ ১৬ মাচ ২০১০ সূ
িহমালয় বকন। দািজিলং বােদ তরাই এবং ডুয়ােসর
এলাকা ল ণীয়।

২৮ জা য়াির ২০১০
কািল েঙর অ গত ঝলুং-এ গাখা জনমুি মাচা
ধান িবমল ং বেলন, তঁারা একটা েগাপন াব'

পািঠেয়েছন িদি েত, যােত পৃথক গাখাল া ড রােজ র
দািব আরও িকছুটা হণেযাগ ' হয়। িতিন আরও বেলন,
িদি েক িতিন ২০১১ সােলর িডেস র মাস অবিধ সময়
িদেয়েছন, এই েগাপন াব' িবেবচনার জ । মাচার
মুখপা হরকা বাহা র ছ ী িপিটআইেক জানান, ২৭
জা য়াির রা ম ী িচদা রমেক পাঠােনা এই ােব
ভৗেগািলকভােব পাহাড় এবং পাদেদেশর েগাখা অধু িষত'
অ লেকই রাখা হেয়েছ, আেগর মেতা পাহাড়, পাদেদশ
(তরাই), িশিল িড়, এবং ডুয়াস সহ জলপাই িড় জলার
অেধকেক িনেয় য গাখাল া ড রােজ র দািব তালা
হেয়িছল, তার থেক অেনকটাই সের আসা হেয়েছ,
কারণ ডুয়ােসর আিদবাসীরা গাখাল াে ডর অ ভু হেত
চায় না। নয়া ব ব ািটেত নােমরও বদল হেয়েছ কারণ
পাহাড় এবং তরাইেয়র আিদবাসী, ভুিটয়া, লপচােদর
েগাখাল া ড' নামিটেত আপি আেছ। ং বেলন, আিম
এই াব জনসমে আনব প ম ি পাি ক বঠেকর
আেগ।' উে খ , গাখাল াে ডর দািবর িবেবচনার জ ক
সরকার, রাজ সরকার এবং গাখা জনমুি মাচা---
এই িতনপে র চারিট বঠক এর আেগ হেয়িছল, চতুথটা
হেয়িছল ২১ িডেস র ২০০৯, দািজিলেঙ। ং অ ীকার
করেলও এই াবেক মাচার অেনক নতা এখনই পৃথক

রাজ 'র দািবর বদেল অ বতীকালীন সমেঝাতা' িহেসেব
বণনা কেরন।

দািজিলেঙর পাহােড় এই ঘাষণার িতি য়া হয়।
দািজিলং টাইমস পি কার ই টারেনট সং রেণ এর
িবিভ িতি য়ার মেধ জৈনক অিনল থাপা লেখন,
আিম দািজিলং জলার সাই যুবকেদর িতিনিধ। আিম
িজএনএলএফ সমথক নই, গাখা জনমুি মাচা সমথকও
নই। একজন গাখা িহেসেব আমার কতব , য মতাবান
হেয় গাখাল াে ডর আে ালনেক এিগেয় িনেয় যােব, তােক
সমথন করা। ... আিম মু দেয় গাখাল াে ড বসবাস
করেত চাই।... িবমল ং এখনও আমােদর নতা। ...
যিদ স ব থ হয়, আমরা আেরকজনেক খুঁেজ নব।'
৩০ জা য়াির ২০১০
অিখল ভারতীয় গাখা লীগ সভাপিত মদন তামাং দািজিলেঙ
একিট সাংবািদক সে লন ডেক ঘাষণা কেরন, তারা
গাখাল াে ডর দািবেত নয়া আে ালন করেছন। িতিন
আরও বেলন, িজএনএলএফ যমন ১৯৮৮ সােল অ বতী
কাউি ল'-এ সায় িদেয়িছল, মাচাও তাই কেরেছ। যার
মােন পি মবে র দাসে ই রেয় যাওয়া ছাড়া আর িকছু
নয়। ... িক গাখা িলগ তা িকছুেতই হেত দেব না,
কারণ গাখাল া ড আে ালন কানও এক পািটর ব াপার
নয়, এটা একটা গণ আে ালন।'

এরপর েয়র পাতায়

ােন রী এ ে েসর মমাি ক ঘটনা
সরকাির সাহােয দির, আহতেদর জল, মুিড়
এিগেয় িদেয়েছ আেশপােশর গঁােয়র মা ষ

হারাধন জাল, সারিডহা, ২৮ ম •
বৃহ িতবার রাত একটা িড় িমিনেট দি ণ-পূব রেলর
টাটা-খড়গপুর িডিভশেন আপ হাওড়া থেক মু ইগামী পার
িডলা ােন রী এ ে েসর বােরা- তেরািট বিগ লাইনচু ত
হয়। এর পিরণাম প ায় শতািধক মা েষর মৃতু হয়।
ঘটনার লিট িছল টাটা-খড়গপুর িডিভশেনর সারিডহা
খমা িলর মাঝখােন। বৃহ িতবার রাত তখন গভীর একটা
িড় িমিনট। বিশরভাগ যা ী ঘুেম ম । সইসমেয় -
কের নিট ছুেট যাি ল। াইভার িকছু বুেঝ ওঠার

আেগই াক থেক েনর চাকা সহ ইি ন নেম ছুটেত
থােক। ইি ন সহ বশ কেয়কিট বিগ িকছুদূর িগেয় অ ত
অব ায় থামেলও বািক এস-ি এস- ফার এস-ফাইভ এস-
িস এই চারিট বিগ তগিতেত চলেত চলেত হঠাৎ থেম
যাওয়ায় আপ লাইন থেক িছটেক ডাউন লাইেন পেড় যায়।
ওই সমেয় ডাউন লাইন িদেয় ত মালবাহী গািড় ছুেট
এেস ােন রী এ ে েসর এই কামরা িলেক ফালা ফালা
কের মেড় মুচেড় তালেগাল পািকেয় দয়। ওই ঘাতক
মালগািড়িটর েটা ইি েনর চাকার তলায় যা ীরা িপ হেয়
যায়। মালগািড়র ইি ন তারপেরও মািটেত দশ ফুট গত
খুঁেড় তেব া হেয়েছ।

আরও ব মা েষর মেতা বধমােনর জামালপুর থানা
থেক কেয়কিট মুসিলম পিরবার ওই অিভশ নিটর যা ী
হেয়িছেলন। তঁারা দূর মু ইেয় এ য়ডািরর কাজ কের

থােকন। তঁােদর সাতজেনর মেধ িতনজন মারা গেছন।
এক, মেহর আলী, বয়স িতিরশ। ই সািবর শখ, বয়স
তইশ এবং নাসিরমা, আট বছেরর মেয়। বািক চারজন
জীিবত। মৃতেদর কাকা শখ আ ুল নািজদ খবর পেয়
বধমান থেকই ভার রােত খবর পেয় ছুেট এেসেছন। মৃতু
শােক বাক হেয় গেছন িতিন।
উে খ য এই ঘটনার পেরই বারবার রলেবাড, িবিভ

িটিভ চ ােনল, রাজ সরকার ও ক সরকােরর িবিভ
আমলারা বেল চেলেছন য রল ােকর ওপর িবে ারণ
ঘিটেয় রললাইন উিড়েয় মাওবাদীরাই এই কাজ কেরেছ।
এত েলা সাধারণ মা েষর মৃতু হল। তারা তা কােনা
দাষ কেরিন। তেব কন তােদর এই পিরণিত? সিত ই তা
য কান মৃতু ই সভ মা েষর কােছ ঃখজনক।
আসেল গত 'বছের জ লমহেল ঘেট যাওয়া ছােটা

বেড়া অেনক ঘটনার দায়ই মাওবাদীরা ীকার বা অ ীকার
কানটাই কেরিন। কান কান ঘটনার দায় তারা ত
ভােব ীকার করেলও এমন বশ িকছু ঘটনা রেয়েছ যা
স ে তারা কানও ম ব ই কেরিন। তার ফেলই এমন
একটা আবহাওয়া তির হেয় রেয়েছ যােত য কানও
ঘটনার ে ই সে েহর তীরটা সবার আেগ মাওবাদীেদর
িদেকই যাে ।

এরপর েয়র পাতায়

জ লমহেল রশন- নীিত িবেরাধী
অিহংস জনআে ালন সফল হল

হারাধন জাল, জামবিন, ২৮ ম •
রশেন খাদ সাম ী দীঘিদন ধের
িঠকঠাক না পাওয়ার জ বড়া
সাত ন র অ েলর িডলার ী অ ন
ষড় ীর িব ে এলাকার সকল
াহক এক ব াপক গণ আে ালেন

নােম। এর ফল প গত ২৬ এি ল
২০১০ তািরেখ রশন িডলারেক
সম াহক হােত নােত ধের ফেল,
কীভােব তােদর াপ চাল গম িচিন
তােদর না িদেয় িবি কের িদে ।
এই অসাধু চার রশন িডলােরর
উপযু শাি চেয় ার করার
দািব জানায় ামবাসীরা। সই সােথ
তারা মহ মা খাদ দ র সহ সম
ানীয় শাসেনর দ ের দ ের গণ

িপিটশন পাঠায়।
• ২৬ এি ল ২০১০ সরকাির

তািলকা অ সাের িবিপএল াহকেদর
জ বরা --- চাল ইউিনট িত ২
কিজ ২০০ াম, িচিন ইউিনট িত
২৫০ াম, কেরািসন তল ইউিনট
িত ২০০ িমিল। িডলার সই পিরমাণ

কাউেকই দয়িন, িনেজর ইে মেতা
মাল িদি ল। • এই িডলার
স ােহ মা দড়- 'িদন দাকান
খালা রােখ। • াহকেক স কানও
মেমা দয় না, বািড়েত রিশদ িলেখ
কারচুিপ কের স। • ব াহেকর
কাড স িনেজর কােছ রেখ িদেয়েছ।
• কত সংখ ক এিপএল, িবিপএল,
এবং অে াদয়, তার তািলকা স
জানায় না। • দির আিদবাসী রশন
াহকেদর সে অত ব বহার

কের। • গত িতন চার স াহ
স নানা অজুহােত রশন সাম ী
ব টন কেরিন। • িবিপএল াহকেদর
এিপএল িহেসেব মাল দওয়া হয়।

সঁাইি শ ন র রশন দাকােনর
াহকরা হল, বিলয়া সানেবিলয়া
মাহনপুর ি হা ভৃিত ােমর
মা ষ। তােদর দীঘিদেনর অিভেযাগ,
আমরা িবিপএল, অে াদয় ণীর
হওয়া সে ও এিপএল ণীর মাল
পাই। ায পাওনা দওয়ার দািব
যিদ কানও াহক কের, তেব
িডলার বেল, যা পাি স িঠক
পাি স। আমােক না বেল ধানেক
বল গ যা।' এমন অিভ তা গাপাল
রানা, বচন খামরই, সাধন শবর
সহ আরও অেনেকর রেয়েছ। আরও
অিভেযাগ, এিপএল, অে াদয়
যাজনায় ই টাল ই টাল চাল গম
িচিন কেরািসন খালা বাজাের িবি
কের কািট টাকার বািড় বািনেয়েছ
এই িডলার।

পি ম মিদনীপুেরর জামবিন
েকর এই িডলােরর হাত এত

শ য াম প ােয়ত, পািট,
ানীয় শাসন থেক কের

ফুড সা াইেয়র অিফসাররা পয
এর কােলাবাজাির চে র শাগেরদ।
এমনকী তার এই চালািকপনা,
নীিত ধরার পেরও স ফি

• ২৬ এি ল াহকরা হােত নােত ধের ফেল,
িডলার কম িদে ।

• িডলার হপাটাইিটস আ া বেল দািব কের রশন
দওয়া ব কের দয়, পিরণােম ৯ ম দাকােনর
সামেন জন িবে াভ, িবে াভরত াহকেদর পটায়
িডলােরর ভাড়ােট ারা।

• ১২ ম গণ বঠেক আিধকািরকেদর সামেন িডলার
াহকেদর সম দািব মেন িনেয় দাকান খুলেত

বাধ হয়।

আঁটেত ছােড় না। বিলহাির!
জেনর ছেলর অভাব নই। হােত
নােত ধের ফলায় ঝাড় াম মহ মা
হাসপাতােলর ডা ার এস ক
মুমুেক িদেয় হপাটাইিটস রােগ
আ া -র িমথ া সািটিফেকট
জাগাড় কের সােথ সােথ মহ মা
ফুড সা াইেয় তার কিপ জমা
দয় এবং রশন দাকােন নািটশ
দয়, হপাটাইিটস িব- ত আ া ,
তরাং দাকান ব । এইবার

ব াটােদর জ করব বেল
ঁিশয়ািরও দয়।
৯ ম ২০১০ রিববার রশন

আনেত িগেয় না পেয় শ' য়
শ' য় াহক রশন দাকােনর
সামেন জেড়া হয় এবং িবে াভ
দখােত থােক ওই িডলােরর
িব ে । অবেরাধ হেয় যায় রশন
দাকােনর সামেনর রা া। িক
সই িবে াভেক না িদেয়
স ান না িদেয় রশন িডলােরর
পাষা া এলাকার িসিপএেমর
সােথ যু িকছু লাক গািড়েত
কের এেস াহকেদর ব াপকভােব
মারেধার কের। এই খবর শানার
সােথ সােথ এলাকার মা ষজন তী

ােভ ফেট পেড়। এক সবা ক
গণে াভ ছিড়েয় পেড় পাড়ায়
পাড়ায় ােম ােম। মা ষ িতবাদ
জানায় এই অ ায় কােজর।

অবেশেষ মহ মা ফুড
সা াইেয়র কে ালার এবং
ক ফুড ইনসেপ র অ া

আিধকািরকেদর িনেয় এলাকায়
সেরজিমন তদে আেসন।
এবং তঁারা াহকেদর অিভেযাগ
শােনন। াহকেদর যা যা দািব
িছল সম দািব তারা জানায়
বিলয়া হাটতলায় এবং রশন
িডলারেক সামেন বিসেয়। সওয়াল
জবাব চেল ১২ ম ২০১০ বুধবার।
শেষ িডলার াহকেদর িন িলিখত
দািব িল মেন নয় :
এক) এিপএল ও িবিপএল
াহকেদর ায পিরমাণ চাল গম

আটা কেরািসন দওয়া। ই)
স ােহ সােড় পঁাচ িদন রশন
দাকান খালা রাখা। িতন) সকল

াহকেক মেমা দওয়া এবং ায
মূল নওয়া। চার) অশালীন কথা
না বলা এবং াহকেদর সােথ
স ানজনক আচরণ করা। পঁাচ)
এিপএল িবিপএল অে াদয়েদর
জ কী কী পিরমাণ চাল গম
কেরািসেনর অ ালটেম ট এেসেছ,
তার সিঠক পিরমাণ দখােনা।
জন আে ালন মূল ল থেক
সেরিন, সাফেল র এটাই সূ
রশন আে ালেনর এই সাফেল র
ফেল সারা জামবিন েক ব াপক
সাড়া পেড় যায়। সব জায়গােতই
রশন িডলাররা সজাগ হেয়
যায়, িঠকঠাক িজিনসপ রশেন
িদেত কের। অপরিদেক
িসিপএেমর সােথ যু ারা
অিহংস গণ আে ালেনর ওপর
হামলা চালােলও এই হামলা
িক আে ালনিটেক তার মূল
ল থেক সিরেয় িদেত পাের
িন। আে ালনটা পালটা হামলার
িদেকও যায়িন, গণ বঠেক
আিধকািরকেদর উপি িতেত রশন
িডলারেক বাধ কেরেছ দািব মেন
িনেত। গণ বঠেক একটা াব
িছল, রশন িডলারেক সাসেপ ড
করা হাক, িক তার মেধ িদেয়
এই অ েল রশন পাওয়া িনেয়
একটা অিন য়তা তির হত,
হয়ত অেনক দূর যেত হত রশন
আনেত। সসব না কের িডলারেক
িঠক পেথ চলেত বাধ করার মেধ
িদেয়ই আে ালনিট সাফল লাভ
কেরেছ।

রশন আে ালেনর ঢউ ছিড়েয়
পড়েতই েক প ােয়ত সিমিতেত
মতায় থাকা িসিপএম পািটেক

জুেতা মের গ দান করেত
হে । থেম িসিপএম অসাধু
রশন িডলােরর পে দঁািড়েয়
মারেধার করেলও পের তারাই ওই
রশন িডলারেক িন া করেত
কের, মা েষর মন রাখেত। তারা
েকর িবিভ জায়গায় তােদর ি য়

অসাধু রশন িডলারেদর বেল,
এখন তামরা নীিত ব কেরা,
নইেল বরখা করব।

গাজামুখী ােণর জাহােজ ইজরােয়িল
আকাশ-হানা, িব জুেড় িন া

িতন বছর ধের মািকন মদেত প ােল াইেনর গাজা
ভুখ অবেরাধ কের রেখেছ ইজরােয়ল। মািকন
চােপ এই অবেরােধ স ী হেয়েছ িমশরও। এই
অবেরাধ ভেঙ গাজায় মানিবক সহায়তা পঁৗেছ
দওয়ার জ , ছ'িট জাহাজ দশ হাজার টন সহায়তা
সাম ী িনেয় সাই ােসর কােছর আ জািতক সমু
এলাকা থেক রওনা হেয়িছল গাজার উে ে ,
সারা িনয়ােক জািনেয়। এই জাহাজ যা ার নাম
দওয়া হেয়িছল ািটলা। জাহােজ িছল নােবল
পুর ার িবজয়ী লখক, সাংবািদকরাও। জাহাজ িলর
গাজা পঁৗছেনার কথা িছল ৩১ ম। ইজরােয়ল

বেল রেখিছল, এই জাহাজ িল তারা মাঝপেথ
আটকােব। িক গাজার ৬০ িকিম দূের সমুে র
মেধ ই আকাশপেথ ইজরােয়িল সনা নেম গেছ ওই
জাহাজ িলর একটােত। িল চািলেয় খুন কেরেছ
অ ত ১৬ জন িনর মা ষেক, যারা জাহােজ
কের সাম ী িনেয় যাি ল। যথারীিত ইজরােয়িল
রা দািব কেরেছ, সনারা জাহােজ উঠেল তােদর
লাহার রড আর ছুির িনেয় বাধা িদেয়িছল, তাই
িল চালােনা হেয়েছ। মািকন রা বােদ সারা পৃিথবী

এই ববেরািচত হামলার িন া কেরেছ। সংবাদম ন
িতেবদন, ৩১ ম।



সংবাদম ন ২ Vol. 1, Issue 23 KHOBORER KAGOJ SANGBADMANTHAN 1 June 2010

'

&

$

%

স াদেকর কথা

শহেরর রা ায় এত
ািফক জ াম কন?

কলকাতার কেয়কিট রা ায় এত ভয়ানক ািফক জ াম কন?
পুরেনা কলকাতায় --- িবশ-পঁিচশ বছর আেগ --- বড়বাজার,
মেটবু েজর মেতা কতক েলা রা ায় বীভৎস ািফক জ াম
হত। জ ােমর চােট হাসপাতােল িনেয় যাওয়ার পেথই গী
মারা গেছ; হাওড়া শেন িঠক সমেয় পঁৗছেত না পারায়
ন ধরা যায়িন --- এমন সব ঘটনা আমরা ঘটেত দেখিছ।

িক এখন ািফক জ াম হে অ বশ িকছু নতুন এলাকায়।
যমন, উে াডাঙা-স েলক-িভআইিপ রােডর মুেখ, রবী
সদন থেক আচায জগদীশ চ ব রােড যাওয়ার পেথ
ভয়াবহ যানজট ল করা যাে । অথচ কলকাতার এইসব
জায়গায় খালনলেচ পাে ব াপক উ িত' করা হেয়েছ ----
চওড়া রা া, িবশাল াইওভার, ফুটি জ, আরও কত কী-
ই না হেয়েছ। এসব আেয়াজন দেখ মেন হেয়িছল, এবার
লােক আর জ ােমর জ ভুগেব না। িক কাথায় কী! বেড়
গল ািফক জ াম, ধুেলা- ধঁায়ায় ভরা বাতাস, চি শ ঘ টা
র গািড়র গজন, মমাি ক ঘটনা। এরকম উ ত শহরই
িক আমরা চেয়িছলাম?
কলকাতায় জনসংখ া যমন বেড়েছ, তার চেয় অেনক

বিশ বেড়েছ িনত কােজকেম আসা মা েষর সংখ া; বেড়েছ
কলকাতা থেক আর কলকাতায় আসা দূরপা ার বাস; সবেচেয়
অ াভািবক বেড়েছ রা ায় াইেভট কােরর সংখ া। একটা
জ ােম আটেক পড়েল টর পাওয়া সটা। চােখর সামেন
দখেত পাই, সাির সাির দঁািড়েয় পড়া শত শত াইেভট
কার। তারই মােঝ িকছু অেটা, িকছু বাস। িক াইেভট
কােরর বাড়বাড় টা অ াভািবক প িনেয়েছ।
আরও ল ণীয়, মফঃ ল আর জলা-শহর েলাও এই

আদলটা িনেয় িনে , সখােনও াইওভার-চওড়া রা া-
াইেভট কােরর দাপট আর ািফক জ াম হাত ধরাধির কের

বাড়েছ। এর পিরণিত কান িদেক?

মদন তামাং হত া ... ডানিদেকর অংেশর পর
১১ ম ২০১০
িদি েত ক , রাজ এবং মাচার ি পাি ক সিচব পযােয়র বঠক ভে
গল। ক এবং রাজ মাচার দািব মেতা তরাই এবং ডুয়ােসর গাখা অধু িষত
অ ল িল অ বতীকালীন আ িলক কতৃপে র মেধ অ ভু করেত চায়
না, কারণ, এই অ লিট চীন এবং বাংলােদেশর মেধ । দেশর আভ রীণ
িনরাপ ার কারেণই ক -রােজ র এই মেনাভাব। তারা দািজিলং, কািল ং
এবং কািশয়াং এই িতনিট সাবিডিভশনেক িনেয় মাচােক দািজিলং িরিজওনাল
অথিরিট বানােনার াব দয়। রাশন িগিরর নতৃে পঁাচ সদে র মাচা
িতিনিধদল প পাঠ এই াব ত াখ ান কের এবং িমিটং ছেড় বিরেয়

আেস।
১৫ ম ২০১০
মাচা ১৫-১৬ ম এই 'িদেনর পাহাড় ধমঘেটর ডাক দয়, তরাই ও ডুয়ােসর
গাখা অধু িষত অ ল অ বতীকালীন অ েলর মেধ ঢাকােনার দািব িনেয়।
সবা ক ধমঘট হয়। মাচা ১২ জুন থেক টানা দশিদেনর পাহাড় ধমঘেটর ডাক
দয়। মাচা মুখপা হরকা বাহা র ছ ী জানান, ক সরকারই থম মাচােক
বেলিছল একিট পৃথক রােজ র দািবর বদেল আপাতত একিট অ বতীকালীন
ব ব াপনার াব িদেত। সই মেতাই মাচা এিগেয়িছল।

অ একিট পূণ ঘটনায় মঘালয় এবং আসাম সীমাে খািস এবং
নপািলেদর মেধ সংঘষ বােধ। পুিলশ িল চালােল পঁাচজন নপািল মারা
যায়।

িশিল িড় এবং সংল এলাকায় গাখাল া ড িবেরাধী সংগঠন বাংলা ও
বাংলা ভাষা বঁাচাও কিমিট' ২৪ ঘ টার সফল ব কের ১৪ ম। শানা যায়,
িশিল িড়র িসিপএম সমথকরা এই সংগঠেন রেয়েছ।
১৬ ম ২০১০
গাখা িলগ ১৯ ম তার িত া িদবস দািজিলং-এ পালন করেব বেল ডাক
িদেয়িছল। এই িদন মাচার নারী সংগঠন জানায়, মঘালয়-আসাম সীমাে
নপািলেদর ওপর পুিলেশর িল চালনার িবেরািধতা কের তারা ১৮-১৯-২০
তািরখ দািজিলেঙর ওই একই জায়গায় সভা করেব। স ত থেম মদন
তামাং িঠক কেরিছেলন, ১৫ ম সভা করেবন। িক মাচা ১৫-১৬ ম বনধ
ডেক দওয়ায় ওই সভা ভে যায়। তখন মদন িঠক কেরন, ১৯ তািরখ
সভা করেবন।
১৮ ম ২০১০
মাচা নতারা দািজিলেঙ ছুিট কাটােত আসা রাজ পােলর সে দখা করেলন।
১৯ ম ২০১০
গাখা লীগ, িসিপআরএম ভৃিতেদর জাট গণতাি ক ট' নতা মদন
তামাং, আর িব রাই, এল িড লপচারা রাজ পােলর সে দখা করেলন।
২১ ম ২০১০
সকাল ৯.৩০ িমিনেট মদন তামাং গাখা িলেগর িত া িদবস পালেনর জ
চক বাজাের জেড়া হন। ৪০-৫০ জন যুবক কির তেরায়াল িনেয় এেদর ওপর
চড়াও হয়। কিরর কােপ গলায় আঘাত লােগ তামাং-এর। হাসপাতােল িনেয়
যেত না যেতই িতিন মারা যান। িলগ দািব কের মাচা এই আ মণ কেরেছ;
মাচা এই দািব ত াখ ান কের। িবমল ং বেল, নপাল থেক মাওবাদীরা
এেস মেরেছ। মাচা দািজিলেঙ জনজীবন াভািবক রাখার আেবদন জানায়।
পরপর িতনিদন পাহােড় সম দাকানপাট তঃ ুতভােব ব থােক।

দািজিলং শহের চুর িসআরিপএফ জওয়ান দখা যেত থােক।

৩০ ম িবেকেল দািজিলেঙর অদূের ল ািধক লােকর একিট িবশাল
জনসমােবশ কের গাখা জনমুি মাচা। সই সমােবশ থেক িবমল

ং ঘাষণা কেরন, েগাপন াব' িফিরেয় নওয়া হে । কানও
অ বতীকালীন সমেঝাতা নয়, একবাের পৃথক রাজ চাই। তেব সই
রােজ র নাম গাখাল া ড হেব না, হেব েগাখা আিদবাসী েদশ'।

থ ম পা তা র প র

মদন তামাং হত াকাে র িপছেনর চারমাস
৩ ফ য়াির ২০১০
দািজিলেঙর আেরকিট রাজৈনিতক দল
িসিপআরএম (িসিপএম থেক গাখাল াে ডর
দািব তুেল বিরেয় যাওয়া অংশ) তােদর ক ীয়
কিমিট বঠেকর পর কবল গাখা অধু িষত অ ল
িনেয় গাখাল া ড, মাচার এই দািব সমথন কের
এবং এটােক যুি স ত বেল অিভিহত কের।
তারা দািব কের, মাচা এই েগাপন াব'
কাে আ ক।

৫ ফ য়াির ২০১০
মদন তামাং ফ য়াির মােসর ৯ তািরখ ২৪ ঘ টার
জনতা কাফু'র ডাক দন পাহাড়, ডুয়াস এবং
তরাই অ েল। তামাং বেলন, এটা খুব সহজ
একটা আে ালন... জনতা কাফু' জনগেণর
গাখাল াে ডর িত দায়ব তার একটা পিরমাপ।
কবল একিদেনর জ আমরা চাইিছ, মা ষ ঘের
বেস থা ক। ... গাখাল া ড হেত হেব একটা
সেচতন নাগিরক য়াস, দায়ব নতৃ এবং
শি শালী রাজৈনিতক কাযকলাপ। এটা সফল
হেল আমরা নয়া আে ালেন উৎসািহত হব।'
৯ ফ য়াির ২০১০
জনতা কাফু' ব থ হয়, মা ষ সাড়া দয়িন।
গাখা িলগ এেক পাহািড় জনতার পরাজয়' বেল
বণনা কের। তামাং বেলন, আমরা বল েয়াগ
করেল ... হয়ত এটা সফল হত। আমরা
ন ভােব আেবদন কেরিছলাম, িক তা কাজ
কেরিন।'
১০ মাচ ২০১০
গত লাকসভা ভােটর সময় িবমল ং দািব
কেরিছেলন, ১০ মাচ ২০১০-এর মেধ গাখাল া ড
বা বািয়ত হেব। তঁার িহেসব িছল, িবেজিপ
কে মতায় আসেব আর দশ মােসর মেধ ই
গাখাল া ড রােজ র ব াপাের স িত দেব। সসব
িকছুই হল না। পাহাড়বাসীর মেধ িতি য়া
তির হল। ং কািল েঙর একিট সভােত
এই অ মতার জ িনেজর মাথায় িল কের
কাে আ হত া করেত যান। দহর ীরা তঁােক

আটকায়।
১৫ মাচ ২০১০
প ম ি পাি ক বঠেকর 'িদন আেগ
কািল েঙ একিট জনসভায় িবমল ং
এই াব জাের জাের পেড় শানান।

াবিটর একিট কিপ পের িহমালয় বকন
ওেয়বসাইেট কািশত হয়। াবিটেক ১৯৮৮
সােলর দািজিলং গাখা িহল কাউি ল আইন'
বািতল কের ৩১ িডেস র ২০১১ পয একিট
অ বতীকালীন সমেঝাতা িহেসেব বণনা করা
হেয়েছ। াবিট আদ ক ীয় সরকােরর
আইেনর মেতা কের বানােনা। াবিটেত ৫৫
জন িনবািচত সদে র এক িতিনিধম ডলীর
হােত এই নবগিঠত েগাখাল া ড িরিজওনাল
অথিরিট' বা দািজিলং ও ডুয়াস িরিজওনাল
অথিরিট' তুেল দওয়ার কথা বলা হেয়েছ।

ােবর উে খেযাগ িদক িল হল :
ক এই অথিরিটর হােত থাকেব পুিলশ, প ােয়ত,
িমউিনিসপ ািলিট ও শাসেনর ওপর মতা এবং
কতৃ , রাজ আদােয়র মতা ভৃিত।
খ িনজ হাই কাট।
গ পিরক না, টাকাপয়সা, রাজ ভৃিতেত
িফসকাল এবং নীিতগত কতৃ ।
ঘ ক ীয় সরকার থেক সরাসির ফাি ডং।
ঙ েগাখাল া ড পারেসােনল' দর দেশর সশ
বািহনীেত িনেয়াগ।
চ পি মব সরকােরর স িত িনরেপ ভােব
িকছু িকছু ব াপাের আইন ণয়ন করার কতৃ ।
ছ পি মব সরকােরর আইন এখােন কাযকর
না করার মতা।
জ িনজ অ াডেভােকট জনােরল।
ঝ িনজ পাবিলক সািভস কিমশন।
তেব এসম িকছুর আেগ িছল একিট ধারা,
এই অ বতীকালীন কতৃ গঠেনর আেগ সম
গাখােদর তফিশিল উপজািত ঘাষণা করেত হেব,
তােদর িনজ সাং ৃিতক পর রা, ঐিত , এবং
জািতগত বিশ ধের রাখার জ ।'

এই ধারািটর জ পাহােড় িকছু মা েষর মেধ
িতি য়া হয়। গাখােদর মেধ ও বা ন ( া ণ)

বা ছ ী ( ি য়)রা উ বেণর। তারা অ েদর
সােথই তফিশিল উপজািতর মযাদা পােব এই
ধারািটর জ । অেনেকই বলেত থােক, এিট
আসেল ২০০৫ সােল িঘিসং ািবত ক ীয়
সরকােরর ষ িসিডউেল অ ভুি । ভাষ িঘিসং
২০০৫ এ যা কেরিছল, িবমল ং ২০১০-
এ একই কাজ করেছ। উে খ ষ িসিডউেলও
গাখােদর বিশরভাগ অংশেক উপজািত িহেসেব
ঘাষণা কের উপজািত হবার দ ন য সম -
শাসেনর অিধকার পাওয়া যায় কানও রােজ র
মেধ , স িল পাওয়ার কথা বলা হেয়িছল।

িহমালয় বকন ওেয়বসাইেট এই ােবর
সমােলাচনা কের লখা হয়, েগাখাল া ড কবল
দািজিলং পাহাড় এবং তরাই-এর মা েষর জ
কানও শাসিনক' ব ব া নয়, এটা সারা দেশর
গাখা জনজািতর এবং আকাঙ া।... যিদ
ক ও রাজ সরকার একটু আধটু পিরবতন কের
এই াব মেন নয়, তাহেল গাখা জনমুি

মাচার হাল হেব এখন িজএনএলএফ-এর য
হাল হেয়েছ, আর িবমল ংেক িগেয় থাকেত
হেব ভাষ িঘিসং-এর পােশ।'
১৬ মাচ ২০১০
িতনবছর পর িজএনএলএফ কনােত একিট মাচা
িবেরাধী িমিছল কের, শ'িতেনক লােকর। মদন
তামাং এবং িসিপআরএম ওই েগাপন' ােবর
িবেরািধতা কের। তামাং মাচােক গাখাল া ড না
দওয়ার জ ক ও রােজ র ষড়যে র শিরক
বেল বণনা কেরন।

েগাখাল া ড কবল দািজিলং
পাহাড় এবং তরাই-এর
মা েষর জ কানও
শাসিনক' ব ব া নয়, এটা

সারা দেশর গাখা জনজািতর
এবং আকাঙ া। ... যিদ

ক ও রাজ সরকার একটু
আধটু পিরবতন কের এই

াব মেন নয়, তাহেল
গাখা জনমুি মাচার হাল
হেব এখন িজএনএলএফ-এর
য হাল হেয়েছ, আর িবমল
ংেক িগেয় থাকেত হেব

ভাষ িঘিসং-এর পােশ।'
--- িহমালয় বকন ওেয়বসাইট,
দািজিলং।
১৭ মাচ ২০১০
পি মব রাজ সরকার মাচার ােবর
িবেরািধতা করেব বেল জানায়, কারণ এেত
িবচারিবভাগীয়, শাসিনক এবং আইন ণয়েনর
মতা দওয়ার কথা বলা হেয়েছ আ িলক

অথিরিটেক, যা একিট পৃথক রােজ র সািমল।
১৮ মাচ ২০১০
িদি েত রাশন িগিরর নতৃে আট সদে র
মাচা িতিনিধদল ক ও রাজ সরকােরর
িতিনিধেদর সােথ প ম ি পাি ক বঠেকর
থম বঠক কের। এই বঠেক অ বতীকালীন

ব ব ার াব িনেয় আেলাচনা হয় এবং ১৪ ম
২০১০ এই অ বতীকালীন অ েলর সীমানা এবং
এর মতা িনেয় আেলাচনা হেব িঠক হয়। রাজ
সরকার িমিটং-এ জানায়, তারা মাচার াব
হােত পায় িন, তাই এখনই এই িনেয় আেলাচনা
করেত পারেব না।
২১ মাচ ২০১০
দািজিলং শহের গাখা িলগ নতা মদন তামাং
িমিছল কের মাচার েগাপন াব'এর কিপ
পাড়ান জনসমে । িতিন অিভেযাগ কেরন,
সম গাখােক তফিশিল উপজািত বানােনা এবং
িজএলিপ- ক পাহাড় পুিলেশ পিরণত করার কথা
আেছ ােব, ফেল এটা গাখাল াে ডর দািব
থেক সের এেস ষ তফিশেল অ ভুি রই
য়াস। েমাচা এখন পাহােড়র মা েষর সােথ

িব াসঘাতকতা করেছ, পাহােড়র মা ষও তােদর
ত াখ ান করেব।'

২২ মাচ ২০১০
পাহািড়েদর মেধ ৩৪ শতাংশ এখনই তফিশিল
উপজািত এবং ৯.৭ শতাংশ তফিশিল জািতর
িবধা পান। ােব সম গাখােক তফিশিল

উপজািতর অ ভু করা হেব েন এই অংেশর
মা েষর মেধ িবে াভ দানা বঁােধ, কারণ তাহেল
তােদর সংর ণ আর থােক না। িবমল ং
কািশয়াং-এ একিট সভায় ােবর এই অংশিট
পিরবতেনর িত িত দন, যােত পাহােড়র
তফিশিল জািতেদর াথ রি ত থােক'।
২৩ মাচ ২০১০
দািজিলং-এ অিখল ভারতীয় গাখা িলেগর অিফস
ভাঙচুর করা হয়। কারা ভাঙচুর কেরেছ এ িবষেয়
কউ িকছু বলেত পাের িন।
২৭ মাচ ২০১০
দািজিলং-এর িবেজিপ নতা সাংবািদক সে লন
কের মাচােক িব াসঘাতক বেল অিভিহত কের।
কািশয়াং-এ মাচা নতারা কন এই াব ভাল
তা ব াখ া কের।
২৯ মাচ ২০১০
িদ ীেত ি পাি ক বঠেকর আরও একিট বঠক
হয়, যােত অ েলর সীমানা িনেয় কথা হয়।
১ এি ল ২০১০
কািল ং লাইে ির িসআরিপএফ দখল কের
রাখার িব ে গাখা জনমুি িবদ ািথ মাচার
নতৃে কািল ং এর এসিডওেক ারকিলিপ
দয়।
৩ এি ল ২০১০
িবমল ং কািশয়াং-এ একিট সভায় বেলন,
'মাস ধের িবরাম নওয়া হেয়েছ, ৭ এি ল থেক

আবার আে ালন হেব। েগাখাল া ড না
পাওয়া পয আমােদর আে ালন চলেব'। মাচা
নতা অমর লামা বেলন, সম সাব িডিভশনাল
অিফস ও ক অিফস ব কের দওয়া হেব,
কারণ স িত দািজিলং িমউিনিসপ ািলিট রাজ
বািড়েয়েছ, আর ১০০ িদেনর কােজর ক ও
তমন এেগাে না।
৫ এি ল ২০১০
িজএনএলএফ তার িত া িদবেস ঘাষণা কের,
তারা গাখাল া ড রােজ র দািবেত অনড় থাকেছ।
১৩ এি ল ২০১০
িদি র গাখা শহীদ সবা সিমিত মাচার
অ বতীকালীন ব ব ােক সমথন জানায় এবং
এেক গাখাল াে ডর পে একিট পদে প বেল
অিভিহত কের। একই সােথ তারা গাখা িলগ
নতা মদন তামাং-এর াব ািলেয় দওয়া
এবং িদি েত িগেয় মাচার িব ে ধনায় বসার
মিকেক সমােলাচনা কের এবং বেল, এইসব
কাজ গাখাল া ড আে ালনেক িবপথগামী করেব।
২৩ এি ল ২০১০
দািজিলেঙর শালাবািড়েত িজএনএলএফ নতা
এবং মাচার সমােলাচক পু জঙ থাপা কিরর
কােপ খুন হন। এই ঘটনার পের পু র ভাইেয়র
নতৃ াধীন সংল চুংটুং চা বাগােনর মাচা িমক
ইউিনয়েনর ২৫০ জন মাচা থেক বিরেয় আেস
এবং জানায়, তারা আপাতত কানও রাজৈনিতক
দেল যাগ িদে না।
২৪ এি ল ২০১০
গত িতনবছের থম বােরর জ মাচা বাদ
িদেয় অ রাজৈনিতক দল িলর এক সমােবশ
হল দািজিলেঙ। দািজিলং জলা িবেজিপ-র ডােক
সাত পািটর এই সমােবশ অ বতীকালীন ব ব া
মেন না নওয়ার আ ান জানায়। িবেজিপ,
গাখা িলগ, িসিপআরএম, তৃণমূল, গাখা রা ীয়
কংে স, িসিকম দািজিলং একতা ম উপি ত
িছল।
২৪ এি ল ২০১০
দািজিলং গাখা িহল কাউি ল-এর শাসক
িব এল িমনা অিভেযাগ কেরন িডিজএইচিস-র
ক িলর ৬৫-৭০ শতাংেশর কানও িহেসব
নই এবং মাচার শাখা সংগঠন ক া রেদর
বকলেম এই ক িল করেছ। মদন তামাং
বেলন, মাচা নতারা ১২০০ কািট টাকা নয়ছয়
কেরেছ িহল কাউি েলর।
২৫ এি ল ২০১০
দািজিলং-এর ১৪ িকিম দূের রাংবুল, গাখা বি ,
কােল ভ ািল, বালা ন ও েতিরয়ার দড়শ
বছেরর পুরেনা একিট কৃিষ ফাম, যা ১৯৮০ ত
গাখাল া ড আে ালেনর সময় ব হেয় গিছল,
তা আবার পুনরায় খালার জ িবমল ংেক
আম ণ জানায় সখানকার মাচা নতৃ । সখােন

ং অ বতীকালীন ব ব া িনেয় বলার েযাগ
পান অেনক দিরেত এবং রেগ িগেয় ানীয়
নতােদর কাে িতর ার কেরন। িতি য়ায়
ানীয় নতারা মাচার নতার পদ ছেড় দয়।

১ ম ২০১০
পাহােড়র ি তীয় বৃহ ম রাজৈনিতক
দল িসিপআরএম (কিমউিন পািট অফ
রভিলউশনাির মাি স) দািজিলং-এ ম
িদবেসর ৪ হাজার লােকর সমােবেশ ঘাষণা
কের, তারা মাচার সে সম স ক িছ
করেছ। িসিপআরএম নতা আর িব রাই
বেলন, আমরা গত িতনবছর ধের িনঃশেত
সমথন জুিগেয়িছ মাচােক যােত গাখাল া ড
অিজত হয়। িক মাচা আমােদর িবে াভেক
িবপথগামী কেরেছ, আমােদর লােকেদর ওপর
আ মণ কেরেছ। িবমল এমন ভাব করেছ
যন স রাজ সরকােরর জামাই। আজ আমরা
ওেদর সে সম যাগােযাগ িছ করিছ।'
আর িব রাই জানান, তঁারা এক হাজার যুবেকর
য়ংেসবক বািহনী তির করেছন। তঁার অিভেযাগ,
মাচা গাখাল া ড ভুেল িগেয় অ বতীকালীন
ব ব ার িদেক হঁাটেছ। পাহােড়র মা ষ এবার
িসিপআরএম- ক সমথন ক ক। উে খ এই
িমিটংেয় গাখা লীগ, িবেজিপ, িসিকম জাতীয়
ট, এবং গাখা রা ীয় কংে স উপি ত িছল।

২ ম ২০১০
কািল েঙর জনতা কেলজ-এর লাইে ির
সােয়ে র কাসিট কািল ং থেক িশিল িড়
সিরেয় িনেয় যাওয়ার াব দয় রাজ সরকার,
যতিদন না দািজিলং গাখা িহল কাউি েলর
পিরি িত াভািবক হে । িতবােদ ধনায় বেস
মাচা।
৭ ম ২০১০
পি মব রাজ সরকার ইি ত দয়, তারা মাচা
বােদ পাহােড়র অ া দল িলেকও ি পাি ক
বঠেকর অ ভু করার দািব জানােব। একই
সােথ তারা পুরেভােটর কারেণ ১৪ ম-র পিরবেত
পরবতী ি পাি ক বঠক জুেনর থম স ােহ
িপিছেয় দওয়ার জ কে র কােছ আেবদন
করেব বেল জানায়।

এরপর বঁািদেক স াদকীয়র নীেচ
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আিদবাসী-মূলবাসী-বনবাসী িতিনিধেদর সভা
অমেল সরকার, কলকাতা, ৩ ম •
গত ২২ ম ২০১০ কলকাতার বেলঘাটার সবােকে অ ি ত
হল একিট সভা। অ ানিটর আেয়াজক িছল নাগিরক ম
এবং জাতীয় বন জন মজীবী ম । এই সভােত উপি ত
িছল ায় ১০০ জন িতিনিধ। ভারতবেষর িবিভ া থেক
এেসিছল সই সম সংগঠেনর িতিনিধ যারা াি ক বনবাসী,
মূলবাসী, আিদবাসী মা েষর হেয় কাজ করেছ।

য সময় ভারতবষ সজ-এর জ আইন বানাে , অথচ
িতন কািট উে দ হওয়া মা েষর জ কানও আইন বানাে
না। সদ উে দ হওয়া এক াি ক মিহলা, িযিন কিল নগর
থেক এেসিছেলন, িতিন জানােলন, কীভােব জিমর দালােলরা
টাটার হেয় কাজ করেছ। কখনও অথ, কখনও হঁািড়য়া িদেয়
িনঃ মা ষেদরেক লু করেছ। িতিন আরও জানােলন
িতবাদী মা ষেক পুিলশ থানায় আটেক রেখ তথাকিথত

উ য়েনর জয়গাথা নেত বাধ কের --- যা আমােদরেক মেন
কিরেয় দয় হীরক রাজার দেশ িসেনমার খ াত য রম র
ঘেরর কথা।

ছি শগেড়র জনেচতনা মে র িতিনিধ জানােলন, কীভােব
পাওয়ার হােবর কারেণ নদী িল িকেয় যাে । অসংখ মা ষ
বা চু ত হেয়েছ। আর য সম এনিজও িল উে দ হওয়া
মা েষর হেয় লড়াই করেছ, তােদরেক মাওবাদী তকমা দওয়া
হে । ঝাড়খে র এক িতিনিধ জানােলন, পসা আইন
অ সাের ামসভার অ মিত ছাড়া জিম অিধ হণ করা যায় না
প ম তফিশল ভু এলাকােত। িক ঝাড়খ সরকার এই
আইেনর তায়া া না কের কেপােরট কা ািনর সে ায়
শতািধক চুি া র কেরেছ।

মিদনীপুর লাধা শবর কল াণ সিমিতর বলাই চ নােয়ক
জানােলন, বাম ে টর আমেলও কীভােব লাধা শবরেক
হত া করা হে । পি মব সরকার যখন জ লমহেলর
আিদবাসীেদর অ য়েনর জ মাওবাদীেদর দায়ী করেছন,
তখন িতিন তুেলেছন, ২০০০ সােলর পূেব সখােন
মাওবাদীরা িছল না, তাহেল তখন জ লবাসীর উ িত হয়িন
কন? এছাড়াও িতিন বেলন, একিদেক রা ীয় স াস,
আেরকিদেক মাওবাদী স াস, অ িদেক হামাদ স াস ---
এেত তােদর জনজীবন িবপয ।

ঝাড় ােমর উপাং মাহাত বণনা করেলন, আয়রন
কারখানা িলর দূষেণ কীভােব িব ীণ এলাকায় কীভােব বািগচা
ফসল ধান ভৃিত ন হেয় যাে । অ ত প াশিট ােমর
গাছ, গােছর পাতা কােলা হেয় যাওয়ায় শাল পাতার ব বসা
মুখ থুবেড় পেড়েছ। এই িবষয় িনেয় ২০০৪ সাল থেক তারা
িমিটং িমিছল এবং শাসেনর িবিভ দফতের ডপুেটশন িদেয়
আসেছন। পিরেবশ দূষণ পষদ আদালত কারখানা বে র
নািটশ িদেলও কানও কারখানাই ব হয়িন। বর পি মব
সরকােরর পুিলশ তােক দশে ািহতার মামলায় অিভযু
কেরেছ।

উ রবে র রাম িসং বণনা করেলন, কীভােব িটং-এর
নােম চলিচ িশ চা াে টশন ন কের দয়। দািজিলং-এর
িহমালয়ান ফের সিভং অগানাইেজশেনর িতিনিধ িকেশার
থাপা অত ােভর সে জানান য, কানও রাজৈনিতক
দলই বনবাসীেদর জ িকছু কেরনিন। পাশাপািশ িতিন হাম
েলর জ লড়াইেয়র আ ান জানান।
লালগেড়র অ প মার ম ল, িযিন িনেজ একজন

অ াথিলট, বণনা করেলন, িতিন কীভােব যৗথবািহনী কতৃক
অত াচািরত হেয়েছন এবং তার সমথেন িতিন িকছু ফেটা াফও
দখােলন।
উ রবে র পক মুখািজ গণ আে ালন স েক যেথ

আশ া কাশ কেরন। িতিন বেলন, মাওবাদ স েক অত িধক
চার কৃতপে গণ আে ালনেক ংস করার য়াস।
নাগপুর থেক আগত িনশা, িযিন রা ীয় বন জন মজীবী

সংগঠেনর সদ , িতিন তুেল ধেরন, রাে র ন পিরচয়।
মহারা সরকার গাি ডয়ােত ৫৫০ একর জায়গা থামাল
ইউিনেটর নােম অিধ হণ কের ব ি পুঁিজর হােত তুেল িদেয়েছ।

ছি শগেড়র িমক আে ালেন যু একজন ব ি বেলন,
য কানও িতবাদই এই মুহূেত সরকােরর কােছ আভ রীণ
িনরাপ ার স ট বেল অিভিহত হে এবং রা ীয় িনপীড়ন
খরতর হে । তরাং িতিন সারা ভারতবষ ব াপী একিট

যু ম গড়ার আ ান জানান।
সৗিম িসং নতম অিভ কমসূিচর ওপর িভি কের

সবভারতীয় মাচা তির করার াব দন এবং আ িলক
ের কাজ করার ওপর জার দন।
নাগিরক মে র নব দ যেথ বিল ভােব দািব কেরন,

িহংসার িবেরািধতা করেত চাইেল সম রাজৈনিতক দেলর
িহংসােকই িতর ার করেত হেব। িতিন তােলন, মাওবাদী
ও রা --- এই ইেয়র মেধ আমরা দঁাড়াব কন? িতিন
বেলন, আমরা আমােদর কথা বলব এবং িবিভ ধরেনর
অিধকার আে ালন গেড় তুলব। িবেশষ কের িতিন অসংগিঠত

ে সরকার িনধািরত মজুির আদােয়র আে ালেনর ওপর
জার দন।
রা ীয় বন জন মজীবী মে র স য় ব মি ক

মাওবাদীেদর উ ােনর জ তই নাগিরকেদর ায় িবচার
এবং ায অিধকােরর িত অবেহলােকই দায়ী কেরন।

বিশরভাগ ব াই যেথ উে গ কাশ কেরন য, রা ীয়
িনপীড়ন ও িনয় েণর কারেণ গণ আে ালেনর পিরসর
সং িচত হে । এই সভা অেনক িবষেয় ঐকমেত পঁৗছেত
না পারেলও সংগঠন িলর তরফ থেক িন িলিখত আ ান িল
রাখা হেয়েছ, গণত েক সািরত করার লে ---
এক) বন এলাকা থেক আধা সামিরক বািহনী ত াহার
করেত হেব ও সালওয়া জুডুম সহ এজাতীয় সম বসরকাির
সনাবািহনীেক অিবলে ভেঙ িদেত হেব;
ই) সাধারণ মা েষর পে অত েয়াজনীয় িত ান,

যথা া েক ভৃিতেক লড়াইেয়র বাইের রাখেত হেব;
িতন) দেশর সংিবধান ও িবিভ আইন যথা পসা, বনািধকার
আইন ইত ািদেত য য অিধকার মা েষর রেয়েছ স িলর
িত সরকারেক উপযু া দখােত হেব। এই আইন িলেত
যমন বলা আেছ, সইরকম ভােব এলাকার মা েষর স িত
না িনেয় কানও ভােবই কানও জিম অিধ হণ করা যােব না;
চার) চাষ করা, বাজাের যাওয়া ইত ািদ অ া দনি ন
কাজকম করেত মা ষেক বাধা দওয়া ব করেত হেব;
পঁাচ) বআইিন ফতার, সংঘষ ও পুিলিশ হত া অিবলে
ব করেত হেব;
ছয়) িসিপআই মাওবাদী ভািবত লড়াইেয়র জায়গা িলেত
অ া রাজৈনিতক দেলর অি িবষেয় িনেজেদর অব ান
কাে আনা, য কানও রাজৈনিতক দেলর সদ হওয়ার

অিধকার, এমনিক তা যিদ তােদর িবেরাধী কানও দেলরও
হয়, তার িত মাওবাদীেদর াশীল হেত হেব। তােদর
খয়াল রাখেত হেব, যােত মা ষ য কানও আে ালেন অংশ
িনেত পাের। বা অ উপােয় িনেজেদর গণতাি ক অিধকার
েয়াগ করেত পােরন। যােত এই অিধকার িল লি ত না

হয়;
সাত) ঘরছাড়া উ া পিরবােরর ঘের ফরার িবষেয় া
দখােত হেব।

শরীর-মেন সায় না িদেলও
গাপালেক নেচ গেয় যেত হয়

িজেতন ন ী, সে াষপুর রল শন, ৩ ম •
শেনর রিলেঙ টাঙােনা গণশি র পাতা হাতেড় হাতেড়

রল ঘটনার খবরটা পড়িছল গাপাল দাস। অেনকিদন বােদ
ওর সে দখা হেয় গল সে াষপুর শেন। পরেন মিলন
লাট খাওয়া সাদা পা ািব, চহারাটা উে াখুে া। শরীর
খারাপ িনেয় গাইেত বিরেয়িছল গাপাল, ঘটনার বীভৎস
ছিব েলা খবেরর কাগেজ দেখ মনটাও খারাপ হেয় গল।

রানাঘােটর পাস ক াে র দশ ন র ওয়ােড গাপােলর
ঘর। সকােল বৗ বেলিছল, তামার গলাটা ভার লাগেছ, আজ
আর বিরও না।' গাপাল শােনিন স কথা --- না যাই।
না বেরােল চলেব?'

গতকাল সারািদেন গান গেয় রাজকার হেয়িছল মা টাকা
প ােশক। তাই স আে প কের বলিছল --- কী গান
গাইব!' িক গান তা ওেক গাইেতই হেব। এ তা কানও
শেখর ব াপার নয়। কম বয়েস স িহি বাংলা িফে র গান
গাইত মজা কের। মা বলেলন, এসব ছেড় ভাল গান কর।'
মা শীলা দাস গাপােলর ছেলেবলায় গাইেতন লালন ফিকর,
রিসেকর গান।
আিম কাঙাল দয়াল
আমার মন তা কাঙাল নয় ...
আমার সানার ময়না র

আমার পাষা ময়না র
সানার খঁাচা ছাইড়া গেল
আদর করেব ক ...
বিরশােলর পটুয়াখািল থেক ই ুল মা ােরর বৗ গলায় গান
িনেয় এপাের এেসিছেলন। মােয়র থেকই গলায় গান পল
গাপাল। এখন সটাই তার জীিবকা। ঘের বৗ, েটা ছেল,
তােদর লখাপড়া --- একটা সংসার। সকাল আটটায় ঘর ছেড়
বিরেয় ডান িন, বনগঁা, এমনিক খড়গপুর পয রেল টহল
িদেয় পেথ পেথ েন াটফেম নেচ গেয় বড়ায় গাপাল।
িফরেত রাত হেয় যায়। শরীর মন না সায় িদেলও পরিদন
বেরােত হয়।
আজ সরকমই একটা িদন। শরীর-মেন গােনর সায় নই।

গতকাল এত বেড়া ঘটনার খবরটাও ওেক মুষেড় িদেয়েছ। তবু
িনেজেক িহঁচেড় খমক হােত িনেয় ঘুঙুের তাল তুেল গাপাল
গান ধের ---
গ া পঁােচক িবিব আমার ...
ঘুের ঘুের িফের আেস একটা ধুেয়া --- আ ায় বানাইেছ
বেড়া িমঞা'! ি তীয় গানটা ধরার পর মাঝখােনই নহািট
বজবজ লাকােলর ঘাষণা হয় রেলর মাইেক। অেপ মান
যা ীরা েন চ ল হেয় ওেঠ। িবর হেয় মাঝপেথই গান
ব কের দয় গাপাল।

থম পাতার পর ােন রী এ ে স
ঘটনা েল ত ভােব য সম সাধারণ মা ষ ঘুের গল,
তােদর িবে ষণ অব অ রকম। সামেন থেক দেখ মেন
হে না য ওই িবেশষ রললাইনিট আঠােরা ইি কাটা িছল
বা তা িবে ারেণ উেড় গেছ। বরং বারবার ভাির চােপর
জ ওই িবেশষ অংশিট মূল রললাইন থেক ভেঙ বিরেয়
গেছ বেলই মেন হে । াথিমক অ মান অ ত তাই। ওই
হতভাগ নিট যাবার আেগ সবিমিলেয় িতন-চারিট যা ীবাহী
ও মালবাহী ন ওই লাইেনর ওপর িদেয় গেছ। এর ফেলই
য এমনটা হয়িন তার কী মােন? তেব মালগািড়িট এেস
ধা া না মারেল ােন রী এ ে েসর লাইনচু ত হওয়ার ফেল
এত েলা মা েষর াণহানী ঘটেতা না।

এই মমাি ক রল ঘটনায় যমন ব ােসবী সং া,
সরকাির ও বসরকাির দ র এিগেয় এেসেছ, তমিন
আেশপােশর ােমর ব সাধারণ আিদবাসী মা ষজন জল,
মুিড়, িব ুট িনেয় সাধ মেতা সাহােয র হাত বািড়েয় িদেয়েছ।
রলদ র ও রাজ সরকার একটু তৎপর হেল বশ িকছু মুমূষু
মা ষেক বঁাচােনা যত। িক ঘটনা ঘেটেছ রাত একটা িড়
িমিনেট আর উ ার কাজ হয় সকাল আটটায়। ব আহত
যা ীর তী াভ -- কন এত দির? তেব িনেজেদর মেধ
দলাদিল ব কের এর আসল কারণ খুঁেজ বর কের এই
ঘটনা যােত আর ভিব েত না ঘেট স িদেকই ল রাখা
েয়াজন।

চলেত চলেত
অিমতাভ সন, কলকাতা, ম •
সকােল উেঠ ছুট। থম মে া ধরেত। গিড়য়ায়
িটউশিন। শন নতািজ ভবন ফঁাকা। নীল গরাজ
টানা াট- াউেজ ইংরািজ িমিডয়ােমর ই িকেশারী
ছা ী। িফটফাট েস এক স টওয়ার যুবক। আর
জনা েয়ক িদনমজুর। াটফেমর িটিভেত আজ
ামাস ীেতর বদেল রবী স ীত মেন কিরেয় িদে

কাল বােদ পর পঁিচেশ বশাখ। ন আসেত উেঠ
পড়লাম --- মুেছ গল বাংলা মাস ও তািরখ মেন
কিরেয় দওয়া দড়েশা বছেরর গান।

গািড় এেগােত থােক আর খািল হেত থােক।
টািলগ থেক উঠেলন এক অধনারী র। বসেলন
আমার মুেখামুিখ। উসখুস করেছন। এিদক ওিদক
তাকােত তাকােত আমােক বলেলন, গিড়য়া এেল
একটু বলেবন।' বললাম হঁ া আিমও ওখােন নামব'।
তারপর অ েরাধ করেলন টািলগ থেক ক'টা

শন হয় েন বলেত। বললাম। ন থামেত
নামেলন আমার িপছু িপছু। সকেল টরা চােখ
তাকাে তঁার িদেক। আমার িদেকও? গট
থেক বেরােলনও আমার িপছেন। তারপর ফতবাদ
যাওয়ার গিলেত ঢুকেত দিখ িপছেন িতিন নই।
অ েদর বঁাকাদৃি সহ িতিন উধাও। পােশ তািকেয়
দিখ ঘের ঘের সাইনেবাড টািঙেয় লখা আেছ
বাইক-২টাকা, সাইেকল ১টাকা। এখােন গৃহ রা
মে া শন হওয়ার সে সে যা ীেদর সাইেকল-
বাইক রাখার া বানােনার নতুন ব বসা পেত
ফেলেছ িনেজেদর উেঠােন।
সামেনর কঁাচা ন আর অেটা াে র মােঝ

একটা খয়ােট কৃ চূড়ায় ফুল ধরেছ। তার নীেচ
গেণেশর চােয়র দাকান। টািলর চাল আর বঁােশর
বড়ার ঘের গেণশ তার খঁাড়া পাটা টেন টেন

হােত হােত চা এিগেয় িদে । ওেক সাথ িদে
ওর বৗ। অেটাচালক, কাপেড়র ব াপাির দঁািড়েয়
বেস চা খাে । িপছেনর কােলা বে আিমও
বসলাম াি েকর ছােটা কােপ দড়-টাকার গরম চা
িনেয়। সখােন গেণেশর ছা মেয়েক নাম িজে স
করায় বঁািশর মত স গলায় বলল, ি য়া া। এক
অেটাচালক কা এেস ি য়া ার সােথ খুন িট করেছ
-- বার বার গাল িটেপ িদে । ছােটা েটা হাত
িদেয় ি য়া া ঠকােত পারেছ না। অেটা-কা বলেছ-
আমার সে পারিব? অেনক চা খেত হেব
আমার মেতা, এই দখ চা খেয় খেয় কমন গােয়র
জার হেয়েছ', বেল হাত পািকেয় মাসল ফুিলেয়
দখাে । কাপেড়র ব াপারীর একজেনর সে অেটা-
চালক একজেনর ঝগড়া বঁেধেছ। ব াপারী বলেছ
এিক তার অেটাচালােনা নািক? দশখানা তঁােতর
কাপড় খুেল ভঁাজ করত। গঁাড় ফেট যােব।' অ
কেয়কজন ব াপারীেক সমথন করায় স আরও বলেত
থােক, আের আিম আিদ ঢােক রী ব ালয় দেখিছ।
অতবড় দাকান, িবশ-পঁিচশটা কাপড় খুেল দখােলা,
তবু পছ হে না। মেয়েছেলেদর ভাবটা হে
কাপড় ঘাটা। না দখােলও নয়। দশটা দেখ একটাও
যিদ কেন, তার থেক কাপড় দেখ অ খে র
আসেব।'

ি য়া ার গলায় আেলাচনা ভেঙ যায়। ওমা ,
দ ােখা না কী করেছ,' অেটাকা েক ঠকােত না
পের স কালা হাত, কালা হাত' কের চঁচােত
থােক। মা এিগেয় আসেত অেটাকা সের যায়।
ি য়া ােক কােল িনেত িনেত মা বেল, সবার কালা
হাত না? তারই সাদা?' নতুন ই চােয়র খে র
এেস, একজন আেরকজনেক তখন বলেছ, জািনস,
গাপেন তৃণমূলেক সাতটা িসট ছেড় িদেয়েছ কংে স।
তলায় তলায় সবার সে সবার আ ডার াি ডং
আেছ।' িস িপ এেমরও?' -- হঁ া -- যাঃ -- ও
তুই বুঝেত পারিব না।

আিদবাসীরা চায় স ান, বঁেচবেত থাকার অিধকার
িকছু ুল, রা া বািনেয় উ য়ন কের তা হয় না'

বডার িসিকউিরিট ফােসর া ন ধান ই এন
রামেমাহনেক ক ীয় সরকার দািয় িদেয়িছল
দাে ওয়ারায় এি ল য িসআরিপএফ
জওয়ানেদর হত াকা সংঘিটত হেয়েছ, তার কারণ
অ স ান করেত। সই িরেপাট জমা দওয়ার
পর রামেমাহন িচ া পালেক একিট সা াৎকার
দন। সা াৎকারিট িদ টিল াফ পি কায় ম
বিরেয়েছ •
দাে ওয়াড়ায় কী ভুল হেয়িছল?
সম িকছু, তার সােথ ওই িমিলটাির অ াকশনটাও
ভুল িছল। সরকার ধের িনেয়েছ য মাওবাদী ই র
সমাধান করা যােব বল েয়ােগর মাধ েম -- াথিমক
ভুল তা এটাই। তুিম কীভােব িনেজর দেশর
মা েষর িব ে বল েয়াগ করেত পােরা? এই য
নকশালেদর ওপর বায়ুেসনা নামােনার কথা আসেছ,
এটা তা পাগলািম। িমিলটাির কাযকলাপ কানও
সমাধানই নয়। িতিট ইনসােজি র িনজ কারণ
থােক, স েলা এমিন এমিন ঘেট না। মাওবাদী
ইনসােজি রও কারণ আেছ এবং সরকার যত ণ না
এই মূল কারণ িল বা সম া িল সমাধান করেছ,
তত ণ সরকার সাফল পােব না।
আপনার মেত মূল কারণ িল কী?
মূল কারণ হল, ভারতীয় ব ব া আিদবাসী মা ষেক
ায় দান করেত ব থ হেয়েছ। আমােদর জােতর

িভি েত িনপীড়েনর একটা ািত ািনক ব ব া
রেয়েছ। যখন তুিম দখছ য জিমদার তামার
জিম িনেয় িনে , তামার মেয়েদর িনেয় িনে
এবং তামােদর জােনায়ােরর মেতা ভাবেছ, িক
অিফিসয়ািল ব ব ািটেত এরকমটা বলা নই ---
এসেবর িতি য়া হেত বাধ । আর এখন এেসেছ

এই এম এন িস (ব জািতক কেপােরট সং া) েলা,
যারা সরকােরর সে একটা আদান- দান কের িনেয়
এেস আিদবাসীেদর শত শত বছেরর আবাসভূিম
এই জ ল থেক তািড়েয় িদে । এরপর কী তােদর
িতবাদ করাটাই াভািবক নয়?

িক সরকার তা এইসব করেছ উ য়েনর নােম
ক চায় এই উ য়ন যখন আপনার মৗিলক
অিধকার েলাই নই? যিদ সরকার আিদবাসী
এলাকা িলর উ য়েন িন াবান হয়, তাহেল তােক
আিদবাসীেদর জিমর অিধকার িদেয় িদেত হেব,
ওখানকার খিনেজর অিধকারও িদেয় িদেত হেব।
খিনর যথাযথ লভ াংশও িদেত হেব তােদর, সখােন
িকছু কম মাইেনর কাজ, যমন িপওন বা াইভােরর
কাজ িদেল হেব না। এ েলার সােথ সােথ জিমর
ঊধসীমা আইন কেঠারভােব লা করেল মাওবাদী
ই সমাধান হেত পাের। তা না হেল মাওবাদী
ইনসােজি এখােন থাকেব, য ধরেনর বল েয়াগই
করা হাক না কন, ভূিম বা বায়ুেসনা।
িক যখন দখা যাে শ' য় শ' য় মা ষ মারা যাে
নকশালেদর হােত, তখন তা সরকার হাত িটেয়
চুপচাপ বেস থাকেত পাের না
কউ থাকেত বলেছ না। আিম বলিছ সরকারেক
তার ােটিজ বদল করেত। আিদবাসীেদর জয় কের
িনেত হেব। িক িকছু পিরকাঠােমাগত উ য়ন কের,
ুল বািনেয় রা া বািনেয় তা হেব না। আিদবাসীরা

চায় স ান, বঁেচবেত থাকার মৗিলক অিধকার।
আর এটা কানও অস ব কাজ নয়, যিদ সরকােরর
সিদ া থােক। যতিদন ব ব া তা িদেত ব থ হেব,
মাওবাদীরা থাকেব। ...

ফলতায় বােরাধােনর চাষ (৩)
সংকলক পাথ, র, শা , ফলতা, ৩ ম •
ণব মা া, মনা দলুই এর সােথ ধান কাটিছেলন।

এখন জন খােটন। চাষ কেরন না। মনা দলুই
মাট সােড় সাত িবঘা জিমেত চাষ কেরেছন সংকর
িমিনিকট। ণব মা া চাষ কেরন না। কারণ বলেলন,
চােষর যা খরচ তা করার মতা আমার নই।
আমার বাবা চাষ করেতন। আিম কির না। যিদও
তঁার বািড়েত লাকসংখ া মােটই কম নয়। মনা
দলুই যিদন ধান ঝাড়িছেলন সিদন ওঁর সােথ ই
ছেল ধান ঝাড়ার কাজ কেরেছন। সােথ একটা
মুিনষ/জন িনেয়। িস াথ হালদার দিজর কাজ কেরন।
িতিনও চাষ কেরেছন। মাথায় কের ধান বেয় বািড়েত
িনেয় আসিছেলন। িস াথ মিহরামপুের দিজর দাকান
িদেয়েছন বা িদেনশ ম েলর কথাই ধরা যাক। পশাগত
ভােব কায়াক ডা ার, িক এই সময় চাষ কেরন।
িনেজেদর জিমেত চাষ কেরেছন। যিদও মােঠ িগেয়
চােষর কাজ তদারক করার সময় নই বেল বািড়র
অ লােকরা মােঠ গেলও ওঁর পে যাওয়া স ব
হয় না। বািড়র অ সদ রা মােঠ যায়। মুিনষ/জন
িদেয় কাজ করােলও িনেজরাও যতটা স ব মােঠ
খােট। আবার দী ম েলর বাবা য জিমেত সটা
দী েদর িনেজেদর জিম। দী কাজ কেরন একটা

থােমাকল কা ািনেত। রিববার কের ছুিট পান।
কেয়কিদন আেগ যখন দী র সে দখা হয় সিদন
সামবার। কা ািনর িডউিট পুর েটা থেক।
িডউিটেত যাওয়ার আেগ মােঠ ধান কাটেত যাে ন।
নারানেবিরয়া কেলািনর কােছ ঘর যতীন সরদােরর।
মিহরামপুেরর ুেলর িপছেন য িডপ িটউবওেয়েলর

মােঠ অ একজনার জিম আগাম িদেয় চাষ কেরেছন
গ া ধান। যিদন মােঠ ধান কাটা হয় সিদন মােঠই
দখা হল। পিরবােরর সদ রা সবাই িমেল কাটিছল।
এই অ েল এই ধােনর চাষ খূব একটা হেত দিখিন।
ওঁর এই ধান চাষ করার কারণ জানেত চাওয়ায়
বলেলন --- এটায় ফলন ায় একই, িক এেত
ধানটা মাটা। সার, সচ কম লােগ, রােস ভাির
(ওেয়েট ভাির), পাকাটা কম লােগ, সব িমিলেয়
পুিষেয় যায়। ধান বািড়র জ তেব অভােব চার
ব া িবি ও কেরন।

ধান িবি নানা ভােব হয়। কউ হয়েতা খারািকর
জ িবি কের, কউ আবার তার িকছুটা অংশ িবি
কের জিমেত য জন খািটেয়িছল, তােদর মজুির দয়,
কউ সার বা িবষ য দাকান থেক িকেনিছল, তার
ধার শাধ কের। তরাং নগদ টাকায় দাম পেল খুব
িবধা হয়। আর এই কারেণ ছােটা ব বসায়ী, যারা

অ পুঁিজেত ধান িকেন তা স কেনা কের িবি
কের, তারা মার খায়। এরকমই এক ছােটা ব বসায়ীর
কথায় -- বেড়া বেড়া আড়তদােররা এইসময় অেনক
টাকা হােত িনেয় ব বসায় নােম। তাই য ধানটা আমরা
৫৩০ টাকা দাম িদেত পারব, সটা ওরা ৩০ টাকা বিশ
িদেয় িকেন িনে । আবার আমরা য সবসময় নগেদ
টাকা মটােত পারিছ এমন নয়। কারণ ধানটা আমরা
লাকােল বা হাট েলােত িবি কির। সখােন ােমর
সাধারণ লােকর হােত যরকম পয়সা থােক তার
ওপর আমােদর িবি বাটা িনভর কের। তাই আমােদর
হােতও সবসময় টাকা চুর থােক না। (চলেব)
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ম রাম আউিলয়া
ভ িতম রায়েচ ধুরী, দােসর চক, ডামকল,

মুিশদাবাদ, ২৮ ম ২০১০ •
বাংলার নবাব মুিশদ লী খঁা, লাকমুেখ তঁার অেলৗিকক
কাযাবলী এবং যাগসাধনার কথা েন একবার
ম রামেক গালাপবােগ আসেত অ েরাধ কেরন।
সে হবশত তঁার অেলৗিককে র পরী া িনেত বাবুিচ
িদেয় নানা পেদর গা রা া কের তঁার আখড়ায়
পািঠেয় দন। সে পঁাচশ' মাহর এবং িট শাল।
িক কী আ য! ম রামজী শ করেতই থালাভিত
মাংস একথালা ফুল হেয় যায়। শাল িটেক ছুঁেড়
ফেলন, ফলেতই সই িটেত আ ন লেগ যায়।
মাহর িল ভাগীরথীর জেল ফেল দন িতিন। কথাটা
নবােবর কােন যেতই নবাব তা রেগ আ ন।
পরিদন য়ং হািতর িপেঠ চেপ সােদকবােগর আখড়ায়
হািজর -- কই আমার উপহার দওয়া িজিনস েলা
কাথায়?' শানামা ই িনেমেষ সামেনর ধুনা থেক
িচমেটর সাহােয চারখািন শাল ও এক হাজার মাহর
বর করেলন ম রাম। সে ািহত মুিশদ লী তঁােক
সা া পীর বেল ীকার কের নন, তঁার গালাপবাগ
দান কেরন। াবশত আউিলয়া উপািধ দন তঁােক।
বাদশাহী সনেদ তঁার নাম লখা হয়, হজরত ম রাম
আউিলয়া আসাদউ াহ এহেতসাম-উল-মুলুক'।

রামা জ স দায়ভু যাগী-পু ষ ম রাম বাংলার
১০৬০ সােল উ র েদেশর কেনৗেজ জে িছেলন।
মুিশদাবােদ িজয়াগে র উ ের সােদকবােগ তঁার আখড়া
িছল। সােদকবাগেক লােক সাধকবাগ বেল। এছাড়া
মুিশদাবােদর ডামকল থানার দােসর চেকও িতিন
িকছুকাল বসবাস কেরন। সখােন নানারকম যৗিগক
কাজ দখােতন িতিন। িহ মুসলমান মেনামািল
কমােত িতিন উেদ াগ নন।

বশাখ মােস িত ম লবার দােসর চেক একিদেনর
জ মলা বেস। ম রাম এই মলার সূচনা
কেরিছেলন। ডামকল, জল ী, রাণীনগর ও তার
বাইের ব দূরদূরা থেক লাকজন আেস। কানও
মি র বা থান নই এখােন। বহমান নদী উপ েল য
বটগােছর িনেচ ম রাম যাগসাধনা করেতন আজ সই
বন িত তীেক পিরণত হেয়েছ। কানও পুেজা হয়
না। পূজারীও নই। সাধক আেছন, যঁারা ম রােমর
উপাসক ও চারক। য কানও স দােয়র হেত
পােরন তঁারা।

অধ াপক আই িব ম ল-এর সং হ থেক জানা যায়,
মলা কিমিটেত ােমর িহ -মুসলমান উভয় স দােয়র
মা ষজন থােক। বশাখ মাস ছাড়া দাল পূিণমােত,
পৗষমােসর পূিণমােতও বাউল দরেবশ ব বেদর
সমােবশ হয়। মলা বেস। তখন বাউল ফিকরেদর
গান, কিবগান ইত ািদ হয়। সাধারণ মা ষ য কানও
অ িবধায় বাবা ম রােমর রণাপ হয়, স ানস িত
না হওয়া দ িত মানত কের বাবার কােছ। সারা বছর
িত ম লবার ামবাসীরা তােদর গােছর থম ফল,
থম গাই িবেয়ােল ধ ম রামেক উে কের গােছর
গাড়ায় িদেয় থােক। বশােখ মলার সময় গােছর
গাড়ায় জমােয়ত হয় শা , ব ব, পীর-ফিকর, শব,
িফ, িবিভ ধারার সাধকরা। িনজ ধেমর দবেদবীর

মূিত অথবা তীক িনেয় অথবা িকছু না িনেয় সকাল
থেক মলা শষ না হওয়া পয থােক তারা।
তথ সহায়তা কমল বে াপাধ ায়, মুিশদাবাদ থেক
বলিছ (৩য় খ ড), অধ াপক আই িব ম ল, খয়রামারীর
কািশপুর ােমর জগ াথ ম ল, ম রাম বাবাজী ধােমর
সাধক দরেবশ মহিসন।

িহ েদর মূিতপূেজার অ ষ
িতমার অল ার, ডােকর সাজ, মু ট, পট

�প ণ প ির চ য়
পণব দাস, শাি পুর, ৩০
ম •
মালা করিত যঃ সঃ মালাকরঃ
একদা রাজার বািড় ফুল
তুলত, রাজিব েহর জ
রাণীেক মালা গঁেথ িদত,
রাজক ার িবেয়র সময়
বা রাজপুে র অ াশন,
উপনয়েন টাপর বািনেয় িদত
মালাকররা। আর রাজার
িশেরাভূষণ বা রাজমু েটর
নকশাও তা করত ওরাই।
রাজত অবলু হওয়ার
সােথ সােথ এই বৃি ধারীরা
মশ ছিড়েয় পেড় িবিভ

পশায়। তেব বতমােন
পাড়ায় পাড়ায় বােরায়ারী
পুেজার রমরমার সােথ সােথ
েমারটুিল েলােত চািহদা

বাড়েছ মালাকরেদর। ডােকর
সাজ, িতমা অল রণ ও
মু ট তিরর জ ।

খুঁজেল এখনও অেনক
মালাকর পিরবার পাওয়া যােব দওয়ােল িপঠ ঠিকেয়ও
যারা বংশ পর রায় এই বৃি ধারণ কের চেলেছ।
শাি পুর বাগআঁচড়া িনবাসী ধীর মালাকর যমন বাপ-
জ াঠােদর কােছ কাজ িশেখ, পড়া নার পাশাপািশ
পািরবািরক বৃি র ঐিত েক পুনজীিবত করেত যৗবেন
ছুেট গিছেলন কলকাতার েমারটুিল েলােত কাজ
িশখেত। এখন িনেজই নকশা তির কেরন, কাজ
কেরন। তঁার কতৃে কাজ কের ানীয় যুবকরাও।

ধীরবাবুর কাজ চে দখেত পেয়িছলাম
এ টািলর চাে ার প ীর গাম েপ। িতন দশেকরও
বিশ সময় ধের এখানকার মেনামু কর ডােকর সােজর
রচিয়তা শাি পুরবাসী জেন গিবত হেয়িছলাম। চমেক
উেঠিছলাম, যখন জেনিছলাম, তঁার কাজ দশ ছািড়েয়
চেল গেছ দূর অে িলয়ায়।

িববতন এেসেছ উপকরেণও। কৃত জির, সলমার
বদেল এেসেছ কম দামী বুেলন, কৃি ম রং- বরং
এর জির, চুমিক। সমী া বলেছ, শালার কােজর
হণেযাগ তা বশ কেম গেছ। তেব চািহদা বাড়েছ

বছর বছর। কন --- তা িনেজরাই বুঝেবন পুেজার
আেগ আেগ।

ডােকর সাজ িবি হয় মূলত েমারটুিল েলােত।
সট িহেসেব দাম। শ' িতনশ' থেক পঁাচ দশ হাজার
পয দাম হয়। ডলাের অব বেড় যায় অ টা। মূল
িশ ীর হফাজেত কমরত কািরগররা রাজ িহেসেব পায়
গেড় িড় থেক প াশ টাকা। কৃ নগর আন ময়ী
তলায় দখলাম, বকার ছেলেদর একাংেশর একমা
রাজগার ন াকাটা কাগেজ িপচেবাড, চুমিক, জির,
রিঙন কাগজ সিটং করা। কাজ চেল ায় সারা বছরই।
জগ া ী পূেজার পর একমাস একটু ভঁাটা পেড়।
তখন এমিনই ঘুের বড়ায় বছর িড়-বাইেশর এই
িটরিশ ীরা।
সব ই একই অিভেযাগ, রােজ র িটরিশ

ম েকর অবেহলা না পেল িবিনেয়াগ বাড়ােনা স ব

হত, স ব হত কািরগরেদর
মজুির বাড়ােনা।
তামার চােল বসত কের
কয়জনা?
ডােকর সােজর সে
চালিচে আর এক িশ ীর
হাত থােক, িতিন পটুয়া।
অথনীিতর সংকট কীভােব
লাকিশে র ম দ ড ভেঙ
দয়, তা বুঝলাম কৃ নগর
চেকর পাড়া িনবাসী পটিশ ী
অধীর পােলর বািড় িগেয়।
িতিন পট িলখেছন ায়
চি শ বছর ধের। মহারাজ
কৃ চে র বািড়র িতমার
চালিচে ও িতিন পট
এঁেকেছন কেয়ক বছর।

পটিশ ীেদর একটা বেড়া
অংশ দখা যায় বীরভূেমর
িকছু ােম গেল। সখােন
গাপুেজায় কানও ঠা র
তির হয় না, পেটই পূেজা।
িহ শা িবিধ অ যায়ী য

কানও পুেজােতই তি শ কািট দবতােক রণ করেত
হয়। থামেতা চালিচে র শীেষ থােকন বাঘছাল পরা
মহােদব, একপােশ ন ী ভৃি , নারায়ণ, নারদ, ল ণ,
সীতা, রাম, ভরত, হরাজ, কালী, , িন ,
অ পােশ গা, সখা, রাধাকৃ , িবশাখা, জগ া ী,
ও পুনরায় , িন । পট িতন চার রকেমর
হয়। এক) চৗরীপট --- িপরািমড আকৃিতর। জীেবর
শি েরর মেতা চারিট ভাগ। শীেষ মহােদব ও িনেচ
মশ শি অ যায়ী দবেদবীরা --- এেদর মেধ

মনসা, অ পূণােদরও দখা যায়। ই) গালপট ---
অধবৃ াকার চালিচে র েতই ডােকর সােজর সােথ
সট করা থােক। এখােনও মধ ভােগ মহােদবেক িঘের
থােকন অ দবেদবীরা। িতন) চৗরািশ --- বগাকার
বা আয়তাকার িতমা শীেষ চালিচ দখা যায়।

আ েযর িবষয় হল, সত , তা, াপেরর
অবতারেদর পাশাপািশ সহাব ান এবং শা - শব-
ব ব দবেদবীর মহািমলন মলা এই পট িচ িল।
চমেক গলাম কালীর বাহন িসংহ দেখ। অধীর বাবুেক
িজে স করায় বলেলন, জািন না। পূবপু ষ থেক
এমনই হেয় আসেছ।'

অধীরবাবুর পশাও বংশা িমক। সারা কৃ নগর
ঘঁেট িতন চারজন পটিশ ীর নাম পলাম। অধীরবাবুর
মেতা ঐ াি ক িশ ীরা কউই পেটর ঐিত েক
অ সরণ কেরন না। দিশ বণ করণ, উ েনর মািট, বা
পুঁইিমচুিরর বদেল এরা ব বহার কেরন ওয়াটার-কালার।
খবেরর কাগেজর ওপর নীল রঙ িদেয় তার ওপর
সবুজ, লাল, সাদা, কমলা রঙ িদেয় এরা আঁেকন।
িতিট পেটর দাম পেনেরা িড় টাকা। বাজাের দাম

উেঠ যায় প াশ। মূল চািহদা েমারটুিল েলােত
হেলও পট পঁৗেছ যায় বনারস, ভূপাল, রােটও।
কন না, পট িচ বা তি শ কািট অবতােরর
িতিনিধগণ ছাড়া য কানও পুেজাই স ূণ হেব না।

ছিব ভম পেলর তালা।

� খ ব র িন য়া

রাজত ী-কেপােরট একনায়কে র
শষ চেয় 'মাস ব া ক অবেরাধ

শমীক সরকার, কলকাতা, ২৮ ম •
থাইল া ড দশটার রাজধানী ব া ক। ায় িনউইয়ক
সদৃশ কাঠােমা, শিপং মল-বার-হাইরাইজ পিরবৃত শহর।
এবছেরর ১৪ মাচ থেক ১৯ ম -- এই ায় ই মাস
এক অ ব া ক দখল গাটা পৃিথবী। লাল জামা' গােয়
গঁা-শহেরর গিরব মা ষ এই ই মাস দখল কের রেখিছল
এই কেপােরট শহেরর িব ীণ এলাকা।
ঠুনেকা গণত
রাজতে র দশ থাইল াে ডর শাসনব ব ায় থম পিরবতন
এেসিছল ১৯৩২ সােল, যখন রাজার একািধপেত ভাগ
বিসেয়িছল িকছু ভাবশালী সনা ধান ও স দশালী
মা ষ, কােয়ম হেয়িছল সাংিবধািনক রাজত । মূলত এই
শাসনব ব াই িছল ১৯৯৭ সাল পয , যিদও অেনকবার
সংিবধান বদল হেয়েছ এর মেধ । ১৯৯৭ সােল একিট
নতুন সংিবধান তির হয়, িনবািচত সাংিবধািনক পিরষদ
এই সংিবধান তির কের। এেত রাজার মতা আরও
িকছুটা ছঁাটাই হয়। িক এর পেরও থাইল া ড গণতাি ক
হয় িন। ভাট লুঠ থেক কের সামিরক অভু ান,
িনবািচত সরকারেক িবচারপিতরা উৎখাত করা থেক
কের ভােট দঁাড়ােনার অিধকার কেড় নওয়া --- এই
সব িকছু িনেয়ই আজেকর থাইল াে ডর ঠুনেকা গণত ।
আর এই ঠুনেকা গণতে র কাপেড়র আড়ােল রেয় গেছ
রাজতে র িবধা া ধনবান, িমিলটাির, এবং অব ই
কেপােরট সমােজর একনায়কত , যা মােঝমেধ ই াংটা
হেয় যেত চায়, দশটার সমু ৈসকেত মি করেত আসা
ইউেরাপীয়-আেমিরকানেদর মেতা।
গণ-িবে াহ বার বার
দেশর শাসন কাঠােমায় িনেজেদর অংশ হণ কােয়ম করেত
থাইল াে ড এর আেগও হেয়েছ গণ-িবে াহ। মািকন
মদত া , স দশালী সামিরক ধান, এবং সরাসির
মািলকেদর শাসেন িনেজেদর অংশীদাির চেয় শহেরর
ছা এবং মধ িব অংশ ১৯৭৩ সােলর অে াবর মােস
িবে াহ কেরিছল ব া েক। িহং ভােব সই িবে াহ দমন
কেরিছল সনাবািহনী। ১৯৭৬ সােলর অে াবর মােস আবার
ছা েদর িবে াহ হয়, সনাবািহনী শ' য় শ' য় ছা েক মের
তা দমন কের। ১৯৯২ সােল আবার ছা এবং মধ িব
মা ষ গণ-িবে াহ কের ব া ক শহের, ম মােস। সিটও
িহং ভােব দমন কের সনাবািহনী, যিদও রাজার মধ তায়
এই িবে ােহর ফেল শাসনব ব ায় মধ িবে র অংশ হেণর
পথ পির ার হয়। ২০০১ সােল তুলনায় অেনক মা েষর
অংশ হেণর মেধ িদেয় িনবািচত হয় থাকিসন সরকার। এই
সরকােরর গিরব দরিদ িকছু নীিতর জ শাসন কাঠােমার
মেধ কার মধ িব অংশও খেপ যায় এর িব ে । অব
এই মধ িব সমাজ এরই মেধ মূলত কেপােরট সমােজর
অ হেয় উেঠেছ। ২০০৫-৬ সােল এই নব কেপােরট
সমাজ িবে ােভ শািমল হয়, যারা পিরিচত হলুদ জামা'
বেল। আবার সনাবািহনী হ ে প কের এবং মতা হােত
িনেয় নয়।

২০০৭ সােলর িনবাচেনর মেধ িদেয় থাকিসেনর ঘিন
একিট দল মতায় আেস। ২০০৮ সােলর মাঝামািঝ আবার
হলুদ জামা' িবে াভ হয়, িমিলটাির-রাজত ীর মদেত

কেপােরট সমােজর এই আ াসী িবে ােভর মেধ িদেয়
২০০৮ এর শেষর িদেক তির হয় কেপােরট-িমিলটাির-
রাজত ীেদর জাট শাসন। বািকেদর এমনকী িনবাচেন
দঁাড়ােনার অিধকারও কেড় নওয়া হয় িবচারশালার
িস াে । এরই িব ে াম-শহেরর গিরব মা েষর িকছু
সংগঠেনর উেদ ােগ গণিবে াভ হয় থাইল া ড জুেড়
২০০৮ সাল থেক।
অবেরাধ, িহং সনাবািহনীর িব ে শ ের গিরলা যু
২০১০ সােলর ১৪ মাচ এই একনায়কত -িবেরাধী জাট
রাজধানী ব া েক অবেরাধ আে ালেন শািমল হয়। আ
দািব িছল, এ ুিন জাতীয় িনবাচন ঘাষণা। থাইল াে ডর
ইিতহােস সববৃহৎ জনসমােবেশর মেধ িদেয় এই অবেরাধ
চেল টানা 'মাস। শিপং মল থেক ি জ, রা া দখল
কের এই অবেরাধ আে ালেনর সে ই চলেত থােক
শ ের গিরলা যু , অত াচারী সনাবািহনীর িব ে ।
বরখা হওয়া এক সনাবািহনীর ধান এই গিরলা যু
পিরচালনার দািয় নয়। ম মােসর মাঝামািঝ এই িবে াহী
সনা ধান িলিব হন এবং িনহত হন, ায় সে সে
িমিলটাির ঝঁািপেয় পেড় গণ িবে ােভর ওপর। অেঘািষত
জ ির অব া চলিছলই। ব কের দওয়া হেয়িছল লাল
জামা' দর কাগজ, িটিভ, ওেয়বসাইট। এবার জ ির
অব ার ঘাষণা হয় এবং ায় একশ জন িবে াভকারীেক
হত া কের িমিলটাির। ১৯ ম লাল জামা' নতারা
আ সমপন কের, অবেরাধ পযুদ হয়। সারা থাইল া ড
জুেড় লাল জামা' িবে াভ হেয় যায়।
১ ৬০ এ িভেয়তনাম যুে মািকন সনার েমােদ
টু িরজম
মূলত ধানিনভর কৃিষ, মাছ ধরা এবং জ েলর সাম ীর
ওপর ভর কের চলা থাইল া ড দশটার অথনীিত তথা
সমাজজীবেনর এক পট পিরবতন আেস ১৯৬০-এর
দশেক। িভেয়তনােম যু রত মািকন সনারা এই দশটার
সমু তীরবতী অ ল িলেত এেস িভড় জমায় িব াম
এবং িবেনাদেনর জ --- শাসক িমিলটাির-রাজত ী-
ধনবানেদর মািকন তাষােমাদ নীিতর হাত ধের। পা ায়ার
মেতা একিট মৎ জীবীেদর াম পিরণত হয় টু ির

েট। কৃিষ বাজার, রাজধানী ব া েক কের ঢুেক
পেড় িবেদিশ িবিনেয়াগ। মািকন-ইউেরাপীয়েদর স ায়
ফুিত আর দি ণ এিশয়ায় যু রত মািকন সনার মি র
জায়গা হেয় ওেঠ থাইল াে ডর সমু সকত িল। দশটার
আনাচ কানাচ থেক লােক চেল আসেত কের এসব
জায়গায়।
১ ০ এ কৃিষ-মাছচাষেক সিরেয় িদেয় র ািন কারখানা
১৯৭০ দশেকর মাঝামািঝ সমেয়র িব েজাড়া অথৈনিতক
স েটর পিরে ি েত দি ণ এিশয়ায় ইউেরােপর
কারখানা িল ানা িরত হেত থােক। থাইল া ডও হেয়
ওেঠ কি উটার িচপস ভৃিতর কারখানা। খুব তাড়াতািড়
ধান, মাছজাত ব এবং জ েলর েব র র ািনকারক
দশ থেক থাইল া ড হেয় ওেঠ কারখানা-িশ জাত ব
র ািনকারক দশ। তথ সূ উইিকিপিডয়া।

জামাইকােত মািকন স ােসর ওপর যু ',
িতেরাধ, 'িদেন শতািধক বি বাসী খতম

শল ব , কলকাতা, ৩০ ম •
আেমিরকা স ােসর ওপর যু 'র অ িহেসেব দেশর
মেধ কার কানও ব ি র ওপর নজরদাির করেত পাের,
তার মাবাইল ফান, ইেমল ভৃিতেত নজর রাখেত
পাের। এই সব কেরই পােশর কােলা মা েষর ীপ
জামাইকার িকং েনর এক বি র দামাল ছেল ি ে াফার

স' কাকেক াগ মািফয়া' এবং স াসবাদী' বেল
অিভিহত কের এবং তােক িকং ন থেক িবতাড়ন কের
আেমিরকার হােত তুেল িদেত বেল ২০০৯ সােলর
মাঝামািঝ। জামাইকার ধানম ী তােক আেমিরকার হােত
তুেল িদেত অ ীকার কেরন।

২০১০-এর ১৭ ম আেমিরকা ায় জামাইকা আ মেণর
মিক দয়, িনেজর দেশর নাগিরকেদর জামাইকার

রা ায় না বেরােনার পরামশ দয়। ওই িদনই িবেকেল
জামাইকার ধানম ী, িযিন িকনা িকং েনর ওই এলাকা
থেকই িনবািচত, িতিন স-এর িবতাড়েনর আেদশ দন।
িকং েনর বি অ -শ জাগাড় কের সি ত হেত থােক
রা ীয় বািহনীর মাকািবলায়। ২৩ ম দি ণ িকং েনর

চারেট থানা লুঠ করা হয়।
২৩ ম জামাইকান পুিলশ এবং িমিলটাির বি িলর

ওপর ঝঁািপেয় পেড়। ২৪ ম রােতর বলা িকং েন এক
মােসর জ জ ির অব া জাির হয়। ২৫ ম রা ীয় বািহনী
তােরর ব ািরেকড ভেঙ িতেভািল গােডন বি েত ঢুেক
পেড়। সংঘষ ছিড়েয় পেড় িকং েনর অ া জায়গােতও।
২৬ ম সরকািরভােব ৪৪ জন সাধারণ মা েষর মৃতু হেয়েছ
বেল জানােনা হয়। সাংবািদকেদর এই সময় অ েলর
কাছাকািছ যেত িনেষধ কের িমিলটাির।

২৭ ম পুিলশ জানায়, মৃত সাধারণ নাগিরেকর সংখ া
৭৩। সাংবািদকেদর ঢুকেত দওয়া হয় িতেভািল গােডেন।
বি বাসীরা সাংবািদকেদর জানায়, িমিলটাির তােদর সখােন
যেত িদে না, যখােন মৃতেদহ পীকৃত হেয় রেয়েছ।

সেক িকং েনর গিরব বি বাসীরা িয বেল মেন
কের, য তােদর খাবার িদেয়েছ, চাকির িদেয়েছ,
হাসপাতাল তির কের িদেয়েছ, ওষুেধর ব ব া কেরেছ।
যাই হাক, স ধরা পেড় িন।

যাগােযােগর ক
বাকচচা, ৫০ সীতারাম ঘাষ ীট, কলকাতা ৯

ম লবার পুর িতনেট থেক সে সাতটা
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, অিফেস যাগােযােগর চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১ (ম লবার)

ই- মল : manthansamayiki@gmail.com

িত মােসর ১ ও ১৬ তািরখ সংবাদম ন কািশত হে । ২ টাকার িবিনমেয়
আপনার িনকটবতী ল বা কাগজিবে তার কাছ থেক সং হ ক ন।
সারা বছর ডাকেযােগ পাওয়ার জ াহক হ'ন। াহক চঁাদা ৪০ টাকা।

সংবাদম ন এখন পাওয়া যাে
কেলজ ীেট পািতরাম বুক ল, বুক মাক, বইিচ , িপিবএস, িনউ হরাইজন বুক াে । ীরামপুর,

কা গর রল শেন, আসানেসােল বানওয়াল বুক েল, িশয়ালদহ শেন সলফশাইন বুক ল ভৃিত।
ািধকারী িজেতন ন ী কতৃক িব ২৩/২ রবী নগর, পা অিফস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইেত কািশত এবং তৎকতৃক ি ি টং আট, ৩২এ পটুয়ােটালা লন, কলকাতা ৯ হইেত মুি ত।
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