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(ওপের বঁােয়) �ি�� �� পর��ার জয়��েরর �া�ার বািড় �ােম বাজ পেড় ম�ত রায়�া� �ািজ (��)। ছিবর
শািড়িটেতই জিরর কাজ করেত করেত বাজ পেড় মারা যায় ও। শািড়িটও িছঁেড় যায়। (ওপের মােঝ) এই
��া�া��েরর (জিরর কােজর �েরর �া��য় �াম) ��তের রায়�া� �ািজর ম�ত�� �য়। (ওপের �াে�) �া�া�েরর
��ওয়াে�র �ােয় �াি�েকর ��য়াের বে� কাজ করার �ময় বাজ পেড় রায়�াে�র ম�ত�� �য়। (ি�ে� বঁােয়) �া�ার
বািড় �ােমর �িরব পিরবােরর ��া� �পাজ���ম রায়�া� �ািজর বাবা� মা ও ি�েজর �াত �াই �বা� এব� এক�ম
�া�ি�েক� বােজ ��ত ��ড়ত�েতা �বা� ��ের�া। (ি�ে� মােঝ) �ে�েকই ব�েছ� পাকা বািড়র ছাে� টেব ত��
কঁাটায�� �বাজবর�� �াছ রা�ে� বাজ �টে� ি�েয় বািড়েক র�া কের বে� �ে�েছ� তেব �ক�ই এ ব�াপাের ি�ি�ত
�ােব িকছ� ব�েত পাের�ি�। এ��ও িকছ� পাকা বািড়র ছাে� বাজবর� �াছ ���া যায়। ছিবর �াছিট �িতেব�েকর
ি�েজর বািড়র ছাে� �েছ। �ে�েকর িব�া�� �ারেক� �াছ বাজ �টে� ি�েয় ব�পােতর িবপ� ��েক বািড়েক বঁা�ায়।
তেব এ িব�েয় �বাই একমত ��। �া�ার বািড় �ােমর রায়�া� �ািজেক িক� �ারেক� �াছ বঁা�ােত পােরি�। ক�া
�াছ িবপ��ক বে� �ে�েক মে� কের� ��� এে�ে� পােশই ক�া �াছ িছ�� িছ� ��ব�া� এব� �পাির �াছ�ও।
(ি�ে� �াে�) বাজবর� �ােছর ত�� কঁাটা বাজ �টে� ��য় বে� �ার�া।

�া�ার বািড়র রায়�া� �ািজর পিরবােরর �কাে�া �াে�র জিম ��ই বে� তার বাবা জা�ায়। ি�মিপ� �া�পাতাে�
ি�েয় ��ে� তােক ম�ত বে� ��া��া কের। শিরয়েত ��ই তাই এরা রায়�াে�র ��� �পা�মেট�ম করেত রািজ �য়ি�।
জয়��র �া�ার বড়বাব�েক ��া� করে� িতি� জা�া�� যি� �পা�মেট�ম করা �য় � �� টাকা পাওয়া যােব। ওর
বাবা জা�া�� �� ি�ে� পারে��িকক কাজ করা �েয়েছ� যার �ে� ম�ি�র ��াকাে� �� �েয়েছ ���� টাকা� �য
শািড়িটেত রায়�া� বাজ পড়ার �ময় কাজ করিছ� ��টা �� �েয় যাওয়ায় ও�া�রেক �ায় ���� টাকা ��র�
ি�েত �েব ��� ���� টাকা জির ও ��� টাকা শািড়র �াম বাব�। তাে�র �শা ম���ম�� মমতা ব�া�ািজ� তাে�র
ক�া জা�ে� িকছ� করেব�� এই ম���েত� এই পিরবােরর �কাে�া �য় ��ই। �িক� �� �েছ।

�ন�ারা পাি����� ���র� �া�ম প�� ���ক
�ু�ু�মর ি�কার না��রর িসিপ�ম কম�ীরা

�াম �কােশ �ি���ক �া��য় মা��� �া�র� �� �ম •
ব�রভূেমর না�ের িব�ানসভা �ভাে�র �েগ চলা
রাজ�নিতক �াম দখেলর লড়াই নতুন মা�া �পেয়েছ
�ভা�পব� িমে� �া�য়ার পের। এবার এই �জলায় সারা
রােজ�র মেতাই তৃণমূেলর জয়জয়কার। ফেল �� সব �াম
তৃণমূেলর দখেল িছল, �স�েলােত �ারা �ভা� �দয়িন
তৃণমূলেক, বা �দয়িন বেল সে�হ করা হে�, তােদর
�পর �ত�াচার �� হেয়েছ। �ামছাড়া, �রছাড়া হে�
মা��। সবসময় �� তােদর তৃণমূেলর �লােকরা মারেছ
এমন�া নয়। �ভাে�র �েগ �রছাড়া �েনেক এইসব
�ােম হয়ত িফের এেসিছল। তারা এখন �ােম �কান�
কাজ পাে� না। কার� কার� বািড়��েরর থালা বাসন
�ি� বাি� ছাগল গ� হয়ত িনেয় িনেয়েছ। এরা হয়ত
�বার �র �ছেড় পালােব।

�ারা �াম �ছেড় চেল �াে�, তারা একদম সবিকছু
�ি�েয় পািলেয় �াে�। �র �ারা ��েত পারেছ না,
�ােম �থেক ��েত হে�, তারা মারে�ার �খেল �ােমর
�কায়ােকর কােছ িচিক�সা হে�।

�সই এতিদনকার িসিপএেমর কায়দােতই তৃণমূল
চারিদেক গেড় তুলেছ পাি�� �িফস, চ�াদা �দায় করেছ।
হয়ত িরকসা�য়ালার কােছ মািসক চ�াদা িনে� এক��

��� �াকা। এছাড়া �ারা হাসপাতােলর �াফ, িবিভ�
সরকাির কম�� তােদর কাছ �থেক পাি�� �িফস করা
হেব, ফা��ান হেব �ভৃিত িবিভ� কারণ �দিখেয় চ�াদা
�ন�য়া হে�। এইভােব ির�া�য়ালা, ��লা�য়ালা, সি�
িবে�তা ��� তােদর সবার কাছ �থেক চ�াদা �ন�য়া
হে�। �লােক ভাবেছ, তৃণমূেলর ���তন কতৃ�প� �ারা
রেয়েছ, তারা এসব জােন না। িনচুতলার মাত�ররাই
এ�া করেছ। এরা ভাবেছ, �িদ সম�া�ার কথা বাইের
খবেরর কাগেজ �কা� পায়, তাহেল িকছু এক�া �রাহা
হেব। িনচুতলার িসিপএম কম��রা এরকমই ��া করেছ।

এই িসিপএেমর �াম�েরর কম��েদর িসিপএম �নতােদর
িব�ে� ��াভ ভ��ণ, কারণ এই �নতারা সব �হের
পািলেয় �গেছ �বগিতক �দেখ। �ক� �গেছ �বালপুর, �ক�
ব��মান। এরা �ক� �খতমজুর, �ক� �ছাে�া �দাকানদার,
�খে�খুে� চেল। এেদর �ক� �ক� তৃণমূেল ��াগ� িদে�।
এছাড়া তৃণমূল চালু কেরেছ রাতপাহারা। িসিপএেমর
হাম�াদ বািহন� �ােত �ােম �ুকেত না পাের। �সখােন�
পাহারায় ��াগ �দবার জ� �জারাজুির করা হে�। এই
�ব�ায় থাকা িকছু �াম হল ন�দা, পালুি�, থুপসারা,
পাপুির �ভৃিত।

�য়লার ��বছর পর �দ�লবািড়
মা���র �ী�ন �ীি�কা িন�� সরকার
��াসন প�া����র �কান িচ�া �ন�

.

��য় ��া�� ����বািড়� �� �ম। �� �ম �য়�ার ��বছর
পর �ি�� �� পর��ার ��তি� �েকর ����বািড়র
বঁাে�র ছিব �িতেব�েকর �তা�া। •
� বছর �েগ ি�ক এই �� �ম�র িদন �কৃিত
�� ভয়�কর তা��বল�লা চািলেয়িছেলা সম� ��রবন
জুেড় মা�� তার নাম িদেয়িছল �য়লা। ��রবনভু�
��ি� �েকর একি� দি�ন চি�� পরগনার �লতিল।
এই �েকর �����ি� �ােমর মে�� �দ�লবািড় সবার
�চেয় �বি� �িত�� হেয়িছেলা। িক �ব�া �জ
�দ�লবািড়র�

জয়নগর �থেক ��কার � পের জামতলা �থেক �ে�া
�ের �ায় �� িমিনে� �কখািল �প�ছান �গল তখন
�বলা �ায় �সায়া এক�া। মাতলার �াখা নইপু�েরর
সে� স�ে�াগ�েলর কােছ রামকৃ� িম�ন ��ম কতৃক
�য়লার পের স��ারকৃত �জি��া� � চেরর ম�ানে�াভ
গােছর �গাড়া �ুিবেয় পাকা ব�াে�র গােয় �জায়ােরর জল
�ছেড় পড়েছ। সামা� দূের নদ�র �পােড় �দ�লবািড়র
ত�র �থেক �কােনা �ফির �ন�কা �সেছ না। ��
�াে� এেসেছ িক না �দখার জে� এেগাি� এমন
সময় বাে�র রা�া �ের �মার িদেক �দ�লবািড়র
িব�ান ন�রেক ���� �সেত �দখলাম। �কখািলর ব�াে�
দরকাের এেসিছেলন। �জি�েত দ�ািড়েয়ই কথা এেগাল।
তার িহেসব ���ায়� ��� ন� বুেথ �মা� ��� িম�ার
ব�াে�র মে�� �� িতেনক িম�ার ��ি�ক বািক �েছ।

বাে�র �াল �� ফু� হবার কথা িছল িক� �কাথা�
��, �বার �কাথা� ����� ফু� হেয়েছ। এই বুেথ
�মা� পূণ� � ��ি�ক �িত�� �েরর স�খ�া সব�দল�য়
� �ফারম�ান কিমি�র সােভ� ���ায়� �মা� ���, তার
মে�� এ প��� ���ি� �েরর তািলকা এেসেছ মা�,
সবাই �াকা পায়িন। িব�ান ন�েরর �ে��র পাড়ায়
�মা� ��ি� �েরর মে�� ��ি� পূণ� বা ��ি�ক �িত��
হেয়েছ, িক� মা� ��� �েরর �াকা �পেয়েছ।

এরপর �েয়র পাতায়

চক�ি�র সা��ক� ��ন�

.

শম�ক �রকার� �� �ম •
�ম�তলা �থেক বােস �াি� �মিদন�পুর। স�াতরাগািছর
�েগই কখন �� বাস চলার িপচ রা�ার ব�ািদেক িতন
ফু� মেতা জায়গা �ছেড় িদেয় এক�া সাদা দাগ �ানা
�েছ, �খয়াল কিরিন। �খন �খয়াল হল, তখন মেন
হল, �ই বুি� সাইেকল �লন! �থ�া� িপচ রা�ার ব�া�
পাে� দাগ িদেয় �লাদা করা জায়গা। হা�ড়া��গিল�
�মিদিনপুেরর রা�ায় সাইেকল চেল �েনক। এখন�
চলেছ। এব� চলেছ �ই সাইেকেলর জ� িনিদ�� জায়গা
িদেয়ই। িক� ি�ভাই�ার বা �ই জাত�য় িকছু িদেয়
�লাদা করা �নই �� �লন, তা িক চার চাকার
গািড়�েলা মানেব� স��য় িনেয় �ব� খািন�ণ রা�ার
িদেক তািকেয় থাকেত নজের পড়ল, চল� গািড়�িল
�থ�া� বাস লির �াইেভ� কার �ই �লন �মেন চলেছ।
�ুকেছ না �ই �লেন। স�াকরাইেলর কােছ �দখলাম,
�মা�র সাইেকল�েলা� �ই সাইেকল �লন িদেয় �াে�।
জািন না, �মা�র সাইেকল�িলর �ই �লন িদেয় �া�য়ার
কথা িক না!

�লুেবিড়য়ার কােছ �দখলাম, ��একি� বেড়া
মালবাহ� �াক রা�ার �ার ���ে� পুেরা সাইেকল
�লনি�েক জুেড় দ�ািড়েয় �গেছ। ফেল সাইেকল
�েরাহ�রা বা�� হে� চারচাকার গািড় চলাচেলর
রা�া িদেয় �ুের ��েত। �কালা�া� �পেরােনার পর
রা�ার �ই চকখিড়র সাইেকল �লন খািন�ণ লুেকাচুির
�খেল বরাবেরর মেতা ��া� হেয় �গল।

িকছুিদন �েগ ম�� ভারত �া�য়ার সময় এলাহাবােদ

�� সাইেকল �লন�য়ালা রা�া �দেখিছ, এই �লন তার
মেতা নয়। এলাহাবােদ সাইেকল �লন ি�ভাই�ার িদেয়
বাস �ভৃিত গািড় �া�য়ার রা�া �থেক �লাদা করা
িছল। �ই �লেন �কােনা গািড়র ��াকার �পায় িছল না।
�র ি�ভাই�ার থাকায় �তগাম� গািড় �ােড়র �পর
এেস পড়ার ভয় থােক না। সাইেকল চালেকরা িনভ�েয়
চলাচল করেত পাের �সখােন। এখােন �� চকখিড়র
সাইেকল �লন �দখলাম, তােত �ােড় এেস বেড়া গািড়
পড়ার ���া একইরকম রেয় �াে�। তাছাড়া �া��
নামােনার দরকার পড়েলই বাস �ই সাইেকল �লেন �ুেক
পড়েছ। এসব ভাবেত ভাবেত মেন হল, এই চকখিড়র
সাইেকল �লন �সেল �কােনা �সাইেকল �লন� নয়।
চক িদেয় না দাগােল� সাইেকল �তা রা�ার ব�ািদেকর
একফািল জায়গা িদেয়ই চেল!

�া��া �িড়েয় জানান িদলাম, ��মরা �র �তামােদর সে� �নই�
�িমতা ���� �কড়া মে�শত�া� �� �ম •

পি�কা ি�ি� কর�� ��ির�� �ারা��া����া�া ����
�ক�া ন�ুন ি�িনস ��� ন�র কা��� সম� ���া��
��ি� �ক�া����া ক�র �াস��ু��র ��র�া �া��া
�া�া�না� সা�ারণ� �কা�না ���র সমা����র ি�ন ���া
��া��র ি�ন িক�ু িক�ু ���া�� �া� �া ��র�া �া��া
������ �মরা ����� ম�ন ��� �৩ �ম ি��ানস�া
��া��র �� ��ির���� ��� চািরি��ক পির����নর �া��া
��� �া��� িক সম� ���া ��িন�ন���া রা�ারাি�
��র�া ��� ����

���া �সি�ন� ���াচা�ক��র কা��ক কর��
পািরিন� ���া�া� �ক�ন �কার��ন�া �মার প���
পিরিচ�� �সি�ন� �ার স�� ���া �� �ু�পা��র

��াকা�ন� �া�ক ি��াসা করা� ���� �িন����র
�ি���ি� ��াচা�নার ��� ���াচা�ক �া �কার��র
ম��া �ির� �ম�ী�ী��র �কা�না না �কা�না পাি��র
����া�র �াক�� ��� ��ন� �ক�া ��� �ি��া ���া
চ���� �� পির����নর ��া�া�র �ারা �ি� ন�ুন �া��া
�াি��� িন����র ����� �কা� না ক�র� ��� ন�ুন
�া��া িন�� �র� �ি��া ���া �� ��� �ু�ক প����
�স�া�ক ��কা��� ����

�ি��স �া��ার প�� �ক�া ��ক ���ক �ক�া
���ন ���র সম� ���া��� ��ি� �ক� ��াপার�
����ক ���া� ���া�ি�ন�� ক�র ��র�া �াস��ু��র
�া��া� ��া���র ���াচা�ক��র �� করা� �রা �ক�ু
���স পা� কাি��� ���� �� ���া�� �সি�ন চ��াম

�ার চা�ক�ক চ��� চ��� ���া কর�াম�
��� ��ি�ন ��া ��ামরা িস�ুর ��িন�ন কর��� ��ন
িক �ক� ��র�া �া�া�� ��ার���র�ি� ক�র���
��� না� ��ার ক�রিন �ক�� �মরা ��� ���ক�
ি�ক ক�রি��াম ��িনি�ন পা�া�� মা�ন� ��াকস�া
িন��াচ�নর পর ���ক� �া�ি��াম� িক� ��াস��াি�
করার �� কা��প� ি�ক�াক করার �� কা��া� �স�া
��নকার �ম��� সা����র মা���ম� চ�ি��� স�
�াি� ��ন� ��াস��াি� ��িন� �� ���া� িক�ু
পা�া�� পািরিন� ি��ানস�া িন��াচ�নর �� কী ��
���ি��াম� ��ন ��ন ি��মিস �া��া �া�া�� ����
�মরা �র �পি� কিরিন� �স�� �মা��র ��া ����
���� ���� ��ন �� �� �ম�া� ��স �ার সা��
ি��া�� ���� চা� না�

স��া�পুর ���ন ���ক র�ী�ন�র��ক�া ��ক ���র
�ক�ন ���াচা�ক�ক �� কর�াম�
��� �পনা��র ��া স�ার� ��াস��াি� ��� �����
মা�ন কা��প� ি�ক�াক ���� কার� সা�া�� �া
�����র �রকার �ন�� ��� �পনারা �কন রা�ারাি�
ন�ুন �া��া �া�া�� ����ন� �ক� িক ��ার ক�র���
��� না� ��ার �ক� ক�রিন� ��� �মরা �রা�র�
��া�সািস����নর প��� �কা�না পাি��র ��িন�ন কর��
চা�িন� সারা �া��া ���া �পা�র�স� ��া�সািস���ন�
��� �মরা �র ম���� ি��াম�

এরপর �েয়র পাতায়
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স�াদেকর কথা

�মতার আরিত
পরী�ায় ফা� �সেক�� হেল পােশর বািড়র ক�াবলা
�ছেল বা �মেয়টােক আমরা ��রকম �চােখ �দখেত
�� কির। খবেরর কাগেজ নাম উঠেল বা িটি�র
��া�ােম নাচেল গাইেল ওই ক�াবলা �ছেল বা
�মেয়টাই আমােদর কােছ িহেরা িহেরাইন। তার �য
গান নাচ পড়া�নার দ�তার কথা এতিদন আমরা
�জেনও পা�া িদইিন, হঠাৎ তােদরই আমােদর
দ�তার িশেরামি� বেল মেন হয়। কখেনা বা
িহ�েসও হয়। �িতেযািগতা, পরী�া, আ��িনক
িমি�য়া, সা���িতক ���ােন �কউেকটা কােরার
�শ�সা ��� এরকম িকছ� �মা��ম��এর �েয়াজন হয়
��� তেব আমরা দ�তার মা�তা িদই। এটােকই
�কউ বেল �সাফল��। �কবল দ� হেলই দ�তার
মা�তা পাওয়া ��র।
আর একবার এই সামািজক মা�তা যিদ ওইসব

�মা��ম��এর মা��েম জ�েট যায়, তাহেল তা
িন�সে�েহ এক �মতার জ� �দয়। তার কথার দাম
�বেড় যায়� সব িব�েয় মতামত জানাবার হক জে�
যায়। হােত �� দশটা �বামা িপ�ল বা �গাটা িতেনক
ইয়া� শাগেরদ িনেয় পাড়ার ম�ানও এক�রেনর
�মতা �ের। �মতা �ের �নী ব�বসায়ী। �মতা
�ের লািঠ�ব�ক�ারী প�িলশ, িমিলটাির। িক� এই
সামািজক মা�তার �মতা তার �চেয় ��র বেড়া।
এই গ��মতার সবেচেয় বেড়া মা��ম আমােদর

�দেশ িন�সে�েহ ��ােট িজেত �মতায় আসীন
হওয়া। আেগকার িদেনর শাসক রাজা বাদশােদর
�মতা বা �তােপর কথা �েনক �শানা যায়।
িক� আজেকর শাসেনর গ��মতার বে�াব� তার
�চেয়ও �েনক �েনক সিল�। একটা একটা মা�ে�র
��ােট িতল িতল কের �তির হয় শাসক। �সই
শাসেকরা আমােদর মেতা মা�� হেয়ও আমােদর
কােছ মা�ে�র �চেয় বেড়া িকছ�। তােদর �� ��
কির, আরিত করেত �� কির আমরা। �সই প�েজার
�ি��ােব িকছ�কােলর জ� হেলও আমরা ��েল যাই
আমােদর �ি�কার, �ায় ��ায় �বা�, �ােলা�
মে�র িবচারব�ি� ��� সেব�াপির এই সত� �য,
আমােদর একটা একটা ��ােটই তারা �মতাবান
হেয়েছ।

� থ ম পা তা র প র

আয়লার ��বছর পর �দউলবািড়
বত�মান বঁাে�র �ভতের ির� বঁাে�র কাজ জা�য়াির মােস হবার
�য কথা সরকার �ঘা��া কেরিছেলা �স িব�েয় �ে�র উ�ের
জানা �গেলা ��� ও�ােন �ভােটর ����� এি�ল� এক মাস
আেগ �ক��য় সরকােরর �লাকজন এেসিছল। তারা বলল,
মাপেজাক করা হেব, দিলল বগ�া ইত�ািদ �দ�ােল যার যা �াপ�
হেব �দওয়া হেব। ��,��� টাকা ঘেরর জ� �দওয়া হেব।
এর পর ����� িদন পের আবার বেলেছ যােদর বা�জিম
ও বাড়� ছাড়েত হেত পাের তােদর �,��,��� টাকা �দওয়া
হেব। এ ছাড়াও যােদর চাে�র জিম আেছ তােদর অিতির�
�িতপূর� �দওয়া হেব।

ইিতমে�� ��ির এেস পেড়েছ, আমরা �দউলবািড়র িদেক
রওয়ানা িদলাম। িপিচ� �ক �দওয়া বঁাে�র গােয় �য�ােন িসঁিড়
আেছ, �স�ােন নামােনা যােব না, �জায়ােরর জল আছেড়
পড়েছ। বঁাে�র সামেন �য�ােন ��� ��েটরও �বি� চওড়া চর
আর ��ব স� সূিত �াল �স�ােন নামাল। ব��লাম, জেলা�াস
��মেন চেরর ভূিমকাট��। এবার িব�ানবাব� আমায় বঁা� ঘ�ের
ঘ�ের �দ�ােত লাগেলন। অেনক জায়গায় বঁা� অস�ূ��। সবার
�চেয় অবাক হলাম এক জায়গায় বঁা� ��� মা� মািটর বঁাে�র
কা�ােমার ��� মে�� একটাও িপিচ� �ক �নই �স�ােন। বঁাে�র
ওপেরর রা�া �� ��ট হবার কথা, অথচ এ�ােন �দ�িছ মা�
��ট �ােনকও নয়। সামা� জল �ড় হেলই বা� �ভে� �াম
�ভেস যােব। আয়লার মত িকছ� হেল �তা কথাই �নই। িব�ান
�� বলেলন, �ােমর �নতারা, সরকাির পদাি�কাির এস ও
ইত�ািদ সব ঘ�� ��েয় বেস আেছ তাই বঁাে�র রা�ার কাজ
হয় িন।

আর এক জায়গায় �দ�লাম বাে�র ি�ক গােয় একটা চালা
ঘর। অবাক হলাম �দে� �য এতিদন পেরও এেদর �ভতেরর
িদেক িনরাপদ জায়গায় বসিতর ব�াব�া হল না �কন� �
মাস আেগও যা �দে� �গিছ তাই রেয়েছ। অথচ ইিতমে��
অ� ���টা ঘেরর টাকা িদেয় সিরেয় �দওয়া হেয় �গেছ।
এই ঘরটা �য ��ির �ন�কা চালায় �সই বা�েদর। বা�েক
িজ�াসা করেত বলল �চাের ��েয়েছ। �ক �চার� বা�
বলল, বাবােক িজ�াসা কর। বা�র বাবা িদিলপ �ািল ����,
তােদর ঘেরর িবক� ব�ব�া না হবার জ� এই ��� ব�েথর
প�ােয়ত িসিপএেমর িনব�ািচতা সদ�ার �াম� আ��ল আিলম
ল�রেকই দায়� করেলন, যােক ওনারা আ�ল বেলন। আিম
অত�� অবাক হেয় ভাবিছলাম, মা�ে�র জ�বেনর �িত কতটা
অবেহলা থাকেল এইরকম ঘটনা ঘটেত পাের।

জলা��িম র�ার লড়াই�এর শিহদ তপন দে�র হত�াকা�

�মািফয়ােদর �কােনা পিলিটকাল
�শ�ার হয় না�

হত�ার �পছেন আেছ কারা�
• বািল�জগাছার জলা ব�িজেয় িরেয়ল এে�ট
�তিরর ম�ল চ�ী আবাসন�কেপ�ােরট আনেমাল,
ি�এলএফ, মািল�ন, ��া�রস।

• �ায় একমাস হেত চলল, এখনও খ�েনর দােয়
���ার হয়িন �কউ।

.

•
জলাভূিম ভরাট করার কােজ �ান�য় িকছ� �ছেল য��
িছল। তােদর চটজলিদ িকছ� পয়সা �রাজগােরর ব�াপার।
তােদর মাথার ওপর �ব� িকছ� মাি�য়া। �থমিদেক
আমরা য�ন আে�ালন �� কির, ওরা গােয়র �জােরই
ভরাট করার কাজ করিছল। পরবত��কােল �����এর
���িদেক হাইেকােট�র িনেদ�ে� আর �সইভােব কাজ করা
স�ব হি�ল না, �চারােগা�াভােব এক লির, �ই লির
মািট এেন ��লিছল। ওরা একটা ��ট কেরিছল। ওরা
একটা সময় ��ঁজিছল, ক�ন ঘটনা ঘটােনা �িব�াজনক
হয়। ি�ক �ভাটপব�টা িমেট �গল, তারপেরর সময়টা ওরা
�বেছ িনেয়িছল। তপন দে�র ওপর �য ��টটা িছল,
�সটা ও বারবার ��াসনেক জািনেয়িছল। িলি�তভােবই
��াসনেক জািনেয়িছল তপন দ�, �আিম িনরাপ�ার
অভাব �বা� করিছ। আমােক ব�ি�গত িসিকউিরিট
�দওয়া �হাক।� আমরা জানেত �পেরিছলাম, �গােয়�ােদর
কােছও নািক এ�রেনর একটা িরেপাট� িছল। তা সে�ও
ঘটনাটা ঘেট �গল। �সিদন ওর সে� বাবল� �সাদ নােম
একজন িছল। ও থানা �থেক ি�রিছল। থানায় িগেয়িছল
িহ�সা িবেরা�� একটা সভার অ�মিত িনেত। ��রার পেথ,
বািল �লেভল �িস� বেল একটা জায়গা আেছ, �সটা
বািল িমউিনিসপ�ািলিটর িদেক নয়, �ামা�েলর িদেক,
চার�পঁাচজন ওেক ��ব সামেন �থেক এেলাপাথািড় �িল
কের মাের।

আমরা তারপের িবে�াভ �দ�াই। �যেহত� ও ত��মূেলর
কম�� িছল, ত��মূেলর প� �থেকও িবে�াভ �দ�ােনা
হয়। ত��মূেলর �নতারাও সকেলই এেসিছেলন। মদন িম�
িনেজ �িদন এেসিছেলন। িবে�াভ িমিছল হয়। �িসিটেজ�
অ�াক�ন অ�া�� ��ােটক�ন ��ারাম� ��� আিম যার
�সে�টাির আর ও িছল সভাপিত ��� আমরাও থানায়
িবে�াভ �দ�াই এব� ঘটনার িসআইি� তদ� দািব কির।
��� পয�� তদ�ভার িসআইি�র হােতই �দওয়া হেয়েছ।

িসিপএম বা অ� �কােনা দল এই হত�াকাে�র ব�াপাের
�কােনারকম �িতবাদ বা ��াক�াপন কেরিন।

এই মাি�য়ারা এই অ�েল পিরিচত। মাি�য়ােদর
�কােনা পিলিটকাল ���ার হয় না। এরা �গিলেত
��কেল িসিপএেমর ���াের, হাওড়ায় ��কেল ত��মূেলর
���াের, উ�র হাওড়ায় ��কেল আর একজেনর ���াের
���। এরা য�ন �য�ােন যােক পাের তােক ব�বহার কের।
এ�নও পয�� কাউেক ���ার করা হয়িন। এ�আইআের
�কােনা ব�ি�র নাম উে�� করা হয়িন। �ত��দ���
িহেসেব বাবল� �সাদ এ�আইআর কেরেছ।

এ�ােন কাজটা করিছল পি�মব� সরকােরর
��ল���ল ই��াি�জ ইন�া�াকচার ��ভলপেম�ট
কেপ�াের�ন��এর সে� জেয়�ট �ভ�াের পঁাচটা �কা�ািন
��� আনেমাল ইন�া�াকচার িলিমেট�, মািল�ন,
ি�এলএ�, ��া�রস। এরাই ওই জায়গাটােক ��ভলপ
করিছল। �থেম ����আড়াই���িতন�� লির ��কিছল।
প�েরা বে� �রা� জ�াম হেয় �যত। হাইেকােট�র অ��ােরর
পের �চারােগা�া, �কােনািদন �েটা লির, �কােনািদন
রােতর �বলায় চারেট লির �াই অ�া� এেন ��লিছল।
পি�মবে�র ভূিম ও ভূিম স��ার দ�র এটা জলা
বেল মানেত চাইিছল না। প�ােয়ত সিমিতর কােছ য�ন
আমরা রাইট ট� ইন�েম��ন দর�া� করলাম, ত�ন ওরা
জািনেয়িছল �য ও�ােন কেয়কটা �াল রেয়েছ, সােহেবর
�াল, �িত �াল ইত�ািদ।

মা��টা জলাটার জ� �া� িদেয় �গল,
ওটা �বাজােনা �যন সিত�ই ব� হয়

নয়া দািবসনদ
• �বআইিন�ােব জলা��িম �বাজােনা ব� কেরা।
• তপন দে�র খ�িনেদর �িবলে� িবচার চাই।

.

আিম �িতমা দ�, �গ��য় তপন দ�র ওয়াই�। গত
� �ম আমার �াম�েক ন���স ভােব �িল কের মারা
হেয়েছ। বািল �লেবল �িস��এর �াের। গত সােড়
িতন বছর যাবৎ িতিন একিট জলাভূিম িনেয় লড়াই
করিছেলন। যিদও তার সে� আরও অেনক িকছ� িনেয়ই
লড়াই করিছেলন। বািল �কা�অপােরিটভ ব�া� ��� তার
�াহক সিমিত বািনেয় উিন লড়াই করিছেলন। যােত,
�াহকরা �য টাকা জমা রা�েছ, �স টাকা ��রত পায়।
ইেলি�ক সা�াই�এর জ� �াহক সিমিত বািনেয় �স�ােন
উিন লড়াই করিছেলন। জলাভূিম বঁাচাও কিমিট বািনেয়
�স�ােন লড়াই করিছেলন। উিন একটা কথা বলেতন,
আিম একটা রাজ�নিতক দেলর কম��, িক� �স�ােন �থেক
আিম উপলি� করিছ, রাজ�নিতক দেল �থেক, একটা
ব�ানােরর তলায় �থেক সব মা�ে�র জ� সব কাজ করা
যায় না। তাই জ� নাগিরক ম� দরকার হয়। আর তাই
জ�ই িতিন িসিটেজনস সােয়� ��ারাম বািনেয়িছেলন।
জলাভূিম র�া কিমিট বািনেয়িছেলন। যােত �বি� স���ক
মা��েক সােথ িনেয় এই আে�ালন�েলা করা যায়।

জলাভূিম বঁাচাও কিমিট গেড় উিন য�ন �থম
�দ�া�েনা �� করেলন, প�ােয়ত অি�স �থেক ��
কের, প�ােয়ত সিমিত, িবি�ও, ি�এম ��� সম�
জায়গায় ঘ�েরেছন। িতিন �দ�েলন, �কানও জায়গায়
�কানও কাজ হে� না, সবাই যা িরেপাট� িদে�, উলেটা
িরেপাট� িদে�। ত�ন িতিন হাইেকােট� �গেলন। জলাভূিম
�বাজােনােত �� অ��ার �চেয় �কস করেলন। �যিদন
িতিন �� অ��ার �পেলন, �সিদন ওই জলাভূিমেত �য
মােছর �ভিড় িছল, �স�েলা সব ল�� হেয় �গল। ত�ন
িলল�য়া থানায় উিন কমে�ন করেলন, �দ�া �গল, ক�
একটা কারে� িলল�য়া থানা �কানও কথা বলল না। উিন
য�ন আে�ালন চািলেয় �যেত লাগেলন, ত�ন িবিভ�
ভােব ওনার কােছ �মিক আসেত লাগল। �য এ�ােন
ত�িম �ছেড় দাও, এ�ােন ত�িম এেসা না, এ�ান �থেক
ত�িম চেল যাও। ত�ন তঁার মেন একটা িজদ �চেপ
বসল, �য কেরই �হাক, এই জলাভূিমটা �বাজােনা আিম
ব� করবই। এই জলাভূিম �থেক �াট বছর আেগ িকছ�
পয়সার িবিনমেয় জল সরবরাহ করা হত। একসময় এই
জলাভূিমেত �ন�েকা চলত। এইসব �িতহািসক তথ� িতিন
�জাগাড় কেরিছেলন।

আে� আে� আমরা �নেত পাি�লাম, যত িদন
যাি�ল, তত যারা জলা ভরাট করিছল, তারা আরও
�রেগ যাে�। ��ে� একিদন উিন একটা িমিট� করেলন,
�বাে� �রাে�র ওপর। বাইের �থেক �ক একজন ��ান
কের বলেলন, �তামরা ও�ােন িমিট� �কােরা না, �বামা
পড়েব। যিদ �াে� বঁাচেত চাও, এ�ান �থেক চেল যাও।
�সসময় আমরা আে� আে� ও�ান �থেক �বিরেয় পিড়।
আেরকবার �দে�িছ, �ায় ��� টা বেড়া বেড়া �া�ার
িনেয় এেস মািট ��েল িদল। আিম ওনার সে� কঁাে�
কঁা� িমিলেয় কাজ�েলা করতাম। আমরা রা�া অবেরা�
কেরিছলাম, �কন হাইেকাট� অ��ােরর পেরও মাল পড়েছ।

ত�ন �স�ােন িলল�য়া থানা হ�াৎ উপি�ত হেয় �গেলন।
এব� আমােদর আ�াস িদেলন, আপনারা বািড় চেল
যান, আমরা �দ�িছ ব�াপারটা। পেড় �নলাম, আমােদর
সবার নােম একটা �কস হেয় �গেছ �স�ােন। একটা রা�া
অবেরাে�র জ� ক�নও �কস হয় না। িক� আমরা সমন
�পলাম। এইভােব ��াসেনর মা��েমও আমােদর �ারাস
করার �চ�া করা হি�ল।

উিন একটা কথা বলেতন সবসময়, �এই�ােন যারা
কাজ করেছ, তােদর মাসল পাওয়ার আেছ, মািন
পাওয়ার আেছ। আমার মাসল পাওয়ারও �নই, মািন
পাওয়ারও �নই। ওরা আমােক ��� কের �দেব�। আিম
মাে� মাে� বলতাম, যিদ এইরকমই হেয় থােক অব�াটা,
তেব আমােদরও �তা একটা স�সার আেছ, ত�িম আে�
আে� সের এেসা। বলত, �না, আিম �য�ােন পা
বািড়েয়িছ একবার, তার ��� না �দে� ছাড়ব না,
তার জ� যা হয় হেব। ওরা আমােক �ইেয় িদেত
পাের, িক� ওরা আমােক বিসেয় িদেত পারেব না�।
আর এই ঘটনাটাই � তািরে� ঘেট �গল। ওরা, যারা
জলা �বাজাই করেছ, তারা তঁােক �ইেয় িদল, িক�
বসােত পােরিন। তাই আপনােদর কােছ আমার আেবদন,
আপনারা সবাই িমেল আমােক সহেযািগতা কেরন। তপন
দ� অেনক আ�া িনেয় �� িনেয় জলাটা র�া করেত
িগেয়িছেলন। অেনক পির�ম িতিন কেরিছেলন। িতিন
এর জ� অেনক স�ান �পেয়েছন। িতিন ক�নও আিথ�ক
স�লতা �দে�নিন, িতিন �রাজগার করেতন ভােলাই,
িক� তার বেড়া অ�� �রচ হত এইসব কাজ করেত
িগেয়। তাই আপনােদর কােছ আমার একা� অ�েরা�,
আপনারা এিগেয় আ�ন, যােত তঁার ��টা সাথ�ক হয়।
�স মা��টা জলাটার জ� �া� িদেয় �গল, �সই জলাটা
�বাজােনা �যন সিত�ই ব� হয়।

� থ ম পা তা র প র

�তামােদর সে� �নই
��������� নাগাদ, �ায় দশ�এগােরা বছর
আেগ িসট� �থেক এেস �জার কের আমােদর
লাল�া��ার ইউিনয়ন কের িদল। আমরা �মেন িনেত
বা�� হেয়িছলাম। আমােদর মে�� দশ�এগােরাজন
িসিপএম সমথ�ক। বািকরা হয় �কােনা িনিদ�� দেলর
সমথ�ক নয়, �থবা ক�ে�িস এব� �বশ কেয়কজন
ত��ম�েলর সমথ�ক। িসট� ইউিনয়ন হওয়ার পর �থেক
আমােদর ি�েগে� বা �� �কােনা বেড়া িমিছল�
িমিট�েয় যাওয়ার জ� বেল �যত। িক� সারািদেনর
�রাজগার ব� কের �যেত আমােদর মেন সায় িদত
না। ম�খর�া করার জ� হয়েতা পঁাচজন �যতাম।
তেব প�েরা িমিট� �নতাম না। ম�খ �দিখেয় চেল
আসতাম।

এখন �যই �মতায় পিরবত�ন হল, আমরা িনেজ
�থেকই ঘাস�ফ�েলর �তর�া �া��া টাি�েয় জানান
িদলাম িসট�েক, আমরা আর �তামােদর সে� �নই।

ব�ানার বদল

কলকাতার শিহদনগর কেলািনর িকছু অিধবাসীর
সাে� ক�া বেল অিদিত িস�েহর �িতেবদন� ��
�� •
দি�� কলকাতার �া�িরয়া লােগায়া শিহদনগর
কেলািনর পিরত�� কেয়ক কাঠা �সিঠক পিরমা�
মেন �নই� জিম, পােশ খাল, খােলর পােশ ��াবা
জিম ��� যাতায়ােতর রা�া িছল না। কেলািনর
গা��িলপ��র ��েলর এই ছিব �চােখর সামেন
�দেখেছ শিহদনগর কেলািন ও আেশপােশর মা��রা।
আমােদর আেলাচনায় আজ এরকমই একিট জিমর
কথা উেঠ আসেব।

উ�য়েনর দ�ন গা��িলপ��র য�� হয় সরাসির
ই�ান� �মে�াপিলটন বাইপাস��িব হাসপাতােলর
সােথ, বেড়া পাকা িপচ�ালা রা�ার মা��েম।
আেশপােশর জিমর দাম �েনক �বেড় যায়। ফঁাকা
জিমর ওপর সবার নজর পেড়।

�বসরকাির বাস�ট ৪৭/িব ��া �কা�ািন
�গট �থেক উেঠ আেস গা��িলপ��ের। ততিদেন
��ােকা�ািনও উেব �গেছ সাউথিসিট হেয়।
যাতায়ােতর �িব�া ও মানবতার কথা বেল
�শিহদনগর কেলািন কিমিট��ক ওই বাস�েটর
কম�ীেদর তরেফ ��েরা� করা হয়, শিহদনগর
কেলািন কিমিট �যন িকছ�টা জিম �দয় যােত বাস
কম�চািরেদর �াত�ক�ত�, িব�াম তথা ��াট�ার��এর
বসার জায়গা করা যায়। শিহদনগর কেলািন কিমিট
িনেজর �ি�কার��� িকছ�টা জিম �দয়। �য জিম
�দওয়া হয় �সই জিমেত আেগ �শিহদনগর কেলািন
কিমিট �ারা স�রি�ত� এই �বা��ও িছল। জিমেত
পাকা ঘর উঠল, চলেত থাকল ৪৭/িব বাস।
িসিপআই�এম� ��াবা�ীন বাস ইউিনয়ন এর সামেন
না এেলও �নপেথ� িছল। এক�� আি�পেত�র
য�েগ এই থাকাটাই �যন �া�ািবক হেয় উেঠিছল।
পাকা ঘের িসিপআই�এম� ��াবা�ীন ইউিনয়েনর
পতাকাও উড়েত �দখা �যত। যাই �হাক, ৪৭/িব
বােসর �ট ব�ি� �পল। গা��িলপ��র নয়, এর �শ�
গ�ব� হেয় উঠল �িব হাসপাতাল।

পাকা ঘর ফঁাকা পেড় রইল!
িসিপআই�এম� ��ািবত িকছ� �ছেল এই ফঁাকা

ঘের পািট� �িফস বানােত চাইল। এর ফেল
িকছ� কেলািনবাসী ��াব �দয়, ওই ঘেরই �যন
িসিপআই�এম� ��ািবত কেলািন কিমিটর �িফস
বানােনা হয়। বাইপাস হওয়ােত জিমর দাম চড় চড়
কের বাড়িছল, ফেল রাজৈনিতক দল জিম দখল
করেত উৎসাহী হেয় উেঠিছল।

এরপর এল পালাবদেলর পব�। সব এক, ���
পতাকার র� আলাদা হল। �েচােরর ওপর বাটপাির�
এই কথা মেন �রেখই হয়ত কাজ �� হল���।
উ�রাি�কারস�ে� এই �বা� পাওয়া িগেয়েছ মেন হয়।

একিদন �া�িরয়া িমিন বােসর �গা��িলপ��র
�থেক িববািদ বাগ� িকছ� �লাক �িসিপআই�এম�
��াবা�ীন ইউিনয়ন���� ওই ব� ঘর পির�ার
করেছ বেল �ি�েযাগ ওেঠ। ত��ম�ল ক�ে�স দািব
কের, কেলািনর �ি�কার��� জিমেত হওয়া ওই
পিরত�� ফঁাকা ঘর, শিহদনগর কেলািনর সবার
স�ি�।

�া�িরয়া িমিন বােসর িকছ� কম�চাির �ি�েযাগ
কের �য, িসিপআই�এম� ��াবা�ীন ইউিনয়ন���
িকছ� �লাক তােদর ল�াি�ক টাকা ঠিকেয়েছ। ফেল
তারা ত��ম�ল ইউিনয়েন �যাগ �দয়। ত��ম�ল ইউিনয়ন
শি�শালী হয়। পাকা ঘর আর ফঁাকা পেড় রইল না!
শি�শালী ইউিনয়ন এবার দখল কের িনল ৪৭/িব
বােসর পিরত�� ঘরিট। উড়েছ এখন ি�ব�� পতাকা।

�সই �াি�শন এখনও চলেছ���
ত��ম�েলর জৈনক �ানীয় �নতা বেলন, এখন পািট�

�িফস হেলও পের জিম কেলািনেকই �ফরৎ করা
হেব। আমরা �সিদেনর �েপ�ায় রইলাম���।
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িদি�েত িত�তীেদর অন�ন
�িত�েত িত�তীেদর কথা বলার �া�ীনতা �নই�

•
যথারীিত িদি�র িমি�য়ায় �কােনা খবর �নই। হ�াৎ
ব�ুেদর কােছ জানেত পারলাম �য গত �ি� িদন যাবৎ
�িটেবটান ই�থ কংে�স� (TYC) �এর িতনজন য�রম�ের
অনশেন বেসেছন। হািন, আিম আর আমিরন ছুটলাম
ওখােন। পাল�ােমে�টর এক িকিম দ�রে� িদি�েত িবে�াভ
�দশ�ন, �রনা অব�ােনর জ� য�রম�েরর পােশ
খািনকটা জায়গা বরা� আেছ। �সখােন �য �কােনািদন
িবশ�ি�শটা অব�ানকারী �গা�ী �দখা যায়। �দখলাম,
িদি�র িত�তীেদর সহায়তায় প�াে��ল ��রা জায়গায়
বে�া সতরি� �পেত �েয়, আ�বসা হেয় রেয়েছন িতন
অনশনকারী �� এি�ল �থেক।

�গাটা িত�েত চীেনর দখলদার রা�, তােদর দল ও
সামিরক বািহনী নানাভােব িত�তীেদর �া�ীনতার ��
�ছে� চীেনর �নাগিরক বানােনার সবরকম �চ�া চািলেয়
যাে�। িত�তীরা গত প�াশ বছর �ের চীেনর এইসব
�েচ�া বানচাল কের িদেয় এক শাি�প���, �গাপন এবং
জবরদ� �িতেরা� চালাে�। এই মানস জগেতর যুে�
চীন না�ানাবুদ হেয় রেয়েছ। চীনা রাে�র একিট প�িত
হল, লাগাতার �চার এবং �রাজ�নিতক পুন�িশ�া�
�নািক মগজ ��ালাই��। িবেশষ কের বি� ও মে�র
িভ�ুেদর ওপর এটা খুব চালােনা হয়। �চীন িত�তেক
মু� কেরেছ, ��ত কেরেছ, দালাই লামা ভ�, �দশে�াহী
����, এসব মে�র মেতা বেল �যেত হেব। না বলেলই
শাি�। অেনক সময় িত�তীরা এটা ওপর ওপর পালন
কের। �কাথাও কখনও ত�� িভ�ুরা এই ��ম ভাে�।

�� মাচ� ���� এই ব�ব�ার �িতবােদ প�ব� িত�েতর
Ngaba এলাকার আমেদা অ�েল �� বছেরর িভ�ু
�ু�ক জা�তসা� আ�া�িত �দন। ি�িত ম� ও তার
লােগায়া এলাকার মা�ষ তী� �িতবাদ ও িমিছল করেত
থােক। িবশাল �র�া বািহনী �নেম আেস ��শানা যায়
������। ি�িত ম� তারা ি�ের রােখ। িভ�ুেদর
নানারকম িনয�াতন করা হয়। এর �িতবাদ করেত িগেয়
িতন জন ব�� িত�তীেক �র�া বািহনী িপিটেয় মাের।

িবে�র নানা জায়গায় িত�তী ও তােদর সমথ�েকরা

এর �িতবাদ জানােত থােক। িদি�র অনশন মে�
শতাি�ক িত�তী �পি�ত িছল। ত�� �থেক খুব বয়�,
যারা প�ােশর দশেক চীেনর িত�ত দখেলর �িতবােদ
ভারেত পািলেয় এেস শর�াথ�ীর জীবন কাটাে�, সকেলই
�সখােন বেস ব�া ও গায়কেদর �ৎসাহ িদি�ল। �����
জন ভারতীয়ও িছল। স��ােবলা িত�তী �িতবাদী গান
গাইেত গাইেত আমরা �মামবািত িনেয় এলাকা �দি��
কির। শতাি�ক মা�েষর িমিছল �রনা এলাকােক আেলাময়
কের �তােল।

TYC �র অনশন মে�র দািব িছল � অিবলে�
ি�িত ম� �থেক চীনা সামিরক বািহনী ও তােদর
জবরদি� �রাজ�নিতক পুন�িশ�া� অিভযান হটাও� সম�
রাজ�নিতক বি�েদর, িবেশষত হােল Ngaba অ�েলর
বি�েদর িবনা শেত� মুি� দাও� TYC র �িতিনি� দলেক
ওই এলাকায় এবং িত�েত রাজ�নিতক বি�েদর পিরি�িত
িনেয় অ�স�ােন যাওয়ার অ�মিত দাও� এর সে� িছল
িবে�র সকল সরকার ও �বসরকাির সংগ�ন�িলর কােছ
িত�েতর �িতহািসকভােব �া�ীন �দেশর অব�ান �মেন
বত�মান �া�ীনতা সং�ামেক �ীক�িতদােনর আেবদন।

িবে�র ব� মা�ষ এই আে�ালনেক সমথ�ন কের,
চীনা সরকার এবং িত�তীেদর িনেজেদর সরকােরর কােছ
�তােদর সমথ�ন দািব কের� হাজার হাজার �িতবাদপ�
পা�ােনা হয়। িলিখত সমথ�ন আেস �পাল�া��, �ইে�ন,
নরওেয়, �বলিজয়াম, ি�েটেনর সরকােরর প� �থেক।
ই�েরািপয়ান ই�িনয়ন পাল�ােমে�টর ব� সং�া ও সদ�
এই �িতবাদেক সমথ�ন কের। �ে�খেযাগ� নীরবতা �দিখ
এক িকিম �ের ভারত সরকােরর এবং �খাদ িদি�র ��ান
সংবাদমা��ম�িলর। একইভােব নীরব ওবামা সরকার।

��� স�বাদ � ি�িত ম� ও ওই Ngaba অ�েল
চীনা দমন অিভযান চলেছ। �� বছর বয়েসর িভ�ু
�লাবসা� �চাএে�ল��ক বি� করা হেয়েছ। িক� তার
হিদশ পাওয়া যাে� না। আেরকজন িভ�ু �লাবসা�
�ারেগ��ক বি� কের িতন বছেরর সাজা �দওয়া হেয়েছ।
অিভেযাগ �য �স �রাজ�নিতক পুন�িশ�া� অিভযােনর
সময় চীনা অি�সারেক বেলিছল, �িত�েত িত�তীেদর
কথা বলার �া�ীনতা �নই�।

রা�াপ�েরর �ম�প�েজা
�জয় �ম�রােজর জয়�

.

•
আজ ���� সােলর �রা �জ��, ম�লবার, �বশাখী
প�ি��মার িদন, ভগবান বুে�র জ�িতিথ। �লতা থানার
রা�াপুর �ােমর মা�খােন বাবুেদর �পাে�ামি�র। বাবু
অথ�াৎ অেনককাল আেগ জিমদার �এরা নাথ স�দায়
ভু��। অনা��র হেলও �ােমর এবং আশপােশর �াম
�থেক ব� মিহলারা পুেজা িদেত আেস এই মি�ের। হােত
সদ� �তির করা মািটর �দীপ, তােত �তল ও সলেত।
বাি�র যতজন সদ� তত�িল �দীপ �কথায় বেল ��েম�র
�ের বািত �দওয়া��। সােথ �েত�েকর সা��মেতা �ল,
িমি� সহেযােগ �ালা। যােদর স�ান �বিশ বয়স পয��
কথা বলেত পাের না তারা �ম�রােজর কােছ মানিসক
কের ওল �দবার। তাই স�ােনর মুেখ �বাল �ুটেল ওল
িদেত আেস মােয়রা। আেগ এই পুেজায় খুব জঁাকজমক
হত। �� বছর আেগ এখােন পুতুল নাচ হত, �মলা বসত।
�াক, কঁািস আর ��টা �িনেত চমক ভা�ল। �দখলাম
�তীরা নামেগা� বেল �দীপ�েলা �ৎসগ� করেছ বাবার
কােছ, �স�েলা মি�র লােগায়া পু�ের ভািসেয় িদে�।
এই পু�র কাটার সময় নািক এই �ম�রােজর িশলাম�িত�
�ে� আেস। তার পর যাগয� কের �িত�া করা হয়
পু�র। মাে� আেরকবার কাটা হেয়িছল। �যিদন কাটা হয়
�সিদন পিরবােরর কত�া মারা যান। তারপর �থেক এই
পু�র আর কাটা হয় না।

আবার �াক, কঁািস �বেজ ��ল। পুেজা �শষ।
এবার ভা�া মি�র �মরামত কের মা শীতলা, বাবা
প�ানেনর ম�িত� �িত�া করা হেব। পুেজার পর �ম�রােজর
মুিত� বাইের িনেয় আসা হল। কার� �ম�রাজ এখন
থােকন �বলিস�া �ােমর পি�তেদর বাি�েত। আেগ ম�িত�
পাওয়ার পর এখােনই ম�িত� থাকত, িনত� পুেজা হত। িক�
বাবা, গ�হকত�ােক ��ােদশ �দন ��� আমােক পি�তেদর
বাি�েত �রেখ আয়, ওখােনই িনত�পুেজা হেব। �িতবছর
�বশাখী প�ি��মায় আম�� কের এেন পুেজা করিব। যারা
�ম��া�েরর পুেজা কের তারা �যাগী �া�� বেল পিরিচত

হয়। আর �িত বছর এই পুেজা করেত আসার জ�
�বলিস�া �ােম িগেয় আম�� জািনেয় আসেত হয়।
এবােরর প�জাির িছেলন কালীপদ পি�ত। �া�েরর ম�িত�
�কােল িনেয় িতিন বাবুেদর বাি� �ুকেলন। বলেলন, �া�র
�য আসেন বেস পুেজা �পেতন �সখােন বিসেয় একবার
পুেজা কের �াকে�াল বািজেয় সারা বাি� �দি�� কের
�বলিস�ায় িনেয় যােবন। এই পুেজার জ� বাবুরা ওই
�ােম �দেবা�র স�ি� িদেয়েছন। আেগ দির�নারায়�
�সবা হত। গ�হকত�া কাপ� িবেলােতন আর �ের ভা�ােনা
নারেকল �তল িদেতন মাথায়। কেয়কবছর আেগ, �কান
কারে� িনম�� করেত �যেত পােরনিন। তা পুেজার িদেন
�া�র মশাই এেস পুেজা কের �গেলন। �া�র মশাই�
এর মা িজ�াসা করেলন, হঁ�ােগা, �ক এেসিছল িনম��
করেত� পিরবােরর ক��ী িজভ কাটেলন ��� ভুল হেয়
�গেছ। িক� �া�র মশাই�এর মা বলেছন, না, এক
কােলা ল�া চও�া �পু�ষ ব�ি� এেস িনম�� কের
�গেলন। বলেলন রা�াপুর �থেক এেসিছ। একথা �েন
সবাই �ম��া�েরর নােম নােক কােন মলা �খেলন।

ম���েয়র �তি�� হাজার �কর পে� থাকা
জিমেত �িরব মা�ে�র হক �িত�ার ডাক

•
�ত �� �ম সমাজকম�ী �ম�া পা�কার �া�নাল অ�ালােয়�
অব িপপলস ম��েমে��র প� �থেক বি� �ে�েদর িব�ে�
ম��া�েয়র ��ািলবার কেলািনেত অন�েনর ডাক �দন�
�ােরর ��ে� অবি�ত �� বি�র মা�ে�রা দী�� আে�ালন
করেছন �ি�বািলক ���ারস �া�ে�� িলিমে�ড�-�র
িব�ে�� বি�র জিম �প�নরায় ��য়েনর� জ� ��
িব�াররা ���ােব জিম দ�ল করেছ তােত বি�বাসীরা
���� �ম�া ��ািলবােরর িদেক �া�া করেল প�িল� �ম�া
সহ �ায় স�র জনেক আ�ক কের� �র �িতবােদ িতিন
��র�য়াির প�িল� ���েন অন�ন �� কেরন�

�� �ম মহারা� সরকার কেয়কি� সরকাির আেদ�নামা

জাির কের আে�ালেনর িকছ� দািব �মেন িনেল �ম�া অন�ন
�� কেরন� সরকাির িনেদ��নামায় বি� �া�া �ি�ত হয়�
রাজীব আবাস ��াজনা বা�বায়েনর �পের�া ি�র করেত
��র ব�া�া� �র বানা�� আে�ালেনর কম�ীেদর অ���হে�র
�িত�িত �দ�য়া হয়� ি�বািলক ���ার ���িতর জিম
দ�েলর ব�াপাের �কি� তদ� কিমি� হয়�

অন�ন �� কের �ম�া জানান� ম���েয়র পে� থাকা
সরকাির জিম দ�ল িনে� �মতা�ালীরা� ম�েক� আ�ািন
�াসাদ বািনেয়েছ �য়াক� �বােড�র জিমর �পর� ম���েয়
��রকম পে� থাকা জিমর পিরমা� �ায় �� হাজার
�কর� �� জিমর হক ম���েয়র �িরব মা�ে�র� ��
দািবেত � অে�াবর �থেক �জিম হক সত�া�হ� �� হেব�

নয়া মুখ�ম�ীর কথা মেতা দলত� হটেব িক�
পালাবদেলর �া�ায় �ানীয় �ােবর নত�ন ম��

•
িনব�াচেন �মতার পালা বদেলর সােথ সােথ �কালকাতা
পুরসভার �� নং �বােরার অ�গ�ত ��� ওয়াে��র মে��
বদলােত থাকল �ানীয় �ের অেটা চালক ই�িনয়ন,
ট�াি� চালক ই�িনয়ন�িল। যাদবপুর িব�ানসভার
মে�� কলকাতা পুরসভার এই ওয়াে��র সামািজক
সংগ�ন�িলর মে��ও তার িহি�ক। ষােটা�� এক ব�ি�
�শানােলন এই অ�েল তার অিভ�তার কথা।

ষাট ও স�েরর দশেক হালতু অ�েল �াব
সংগ�ন�িল �য সামািজক িভি�র ওপর গে� �ে�িছল
তার কায�কলাপ �মশ সং�িচত হেত থােক ন�ই
দশেকর �� �থেক। হালতু ��া� অ�েলর �তচারী,
শরীরচচ�া, ি�ল, সাং��িতক চচ�া, িব�ান আে�ালেন
িল� থাকা �াব�িলর কায�কলাপও বদলােত থােক।
�� হয় রাি�ব�াপী জলসা, যা�ার বদেল টিল��
বিল�ে�র িসেনমা�স��া। �জে�র হাত বদেল সর�তী
প�জা করা �াব�িল �মশ কালী প�জা আর �গ�াপ�জা
সংগ�েন �িতেযািগতায় �নেম পে�। দরমার �ব�ার
�াব�িল �মশ পাকা বাি�র আকার �নয়, রা�ার
কন�াকটর অথবা বাি�র �েমাটার বা নতুন জায়গায়
বাি� করেত আসা আগ�কেদর কাছ �থেক অথ� বা
�পকর� আদােয়র মে�� িদেয়। রাজ�নিতক �মতার
সােথ সহাব�ান কেরই চলেত থােক �াব�িল। কখেনা
�ানীয় �মতার �ােথ� একই �ােবর �বী� নবীন �ই
�জে�র মে�� িববাদ লািগেয় একাি�ক �াব গে�
�তালা হেয়েছ। �বলােনা হেয়েছ কেলািন অ�েলর জিম।
কখেনা পু�র ভরাট কের কখেনা রা�ার অংশ দখল
কের বা �কােনা খািল জিম দখল কের।

কথায় কথায় িতিন আমােদর আরও জানােলন, এই
অ�েল দী�� িদন ভা�া থাকার পর �ানীয় এক ব�ি�র
কাছ জিম িকেন বাি� করার সময় তঁার দী�� িত�
অিভ�তার কথা। �ানীয় �া�িরয়া ই� �ােবর সংল�

একিট জিম, দী��িদন �ের �খলার মা� িহসােব ব�বহার
হেত থাকা �টিট �কনবার পর �থেকই �� হয় নানা
�রেনর �জারজুলুম। �� হাজার টাকা নগদ িদেত হয়
�াব কত��প�েক। এর সােথ বা�িত �জােট �মিক,
িব�প, অ�ায় কটুি�।
পালাবদেলর পের
এইবার িব�ানসভা িনব�াচেন পালা বদেলর সােথ সােথ
�শানা �গল �ােবর পুেরােনা কিমিট বদেল নতুন
কিমিট গ�েনর কথা। �ােবর সদ�েদর মে�� �ক�
�ক� সরাসির একাংেশর িব�ে� নানান �বিনয়েমর
অিভেযাগ আেন �� �যমন �াব সংল� অ�েল বাি�
করেত আসা পিরবার�িলর কাছ �থেক �জার কের
টাকা আদায় অথবা �ােবর িবিভ� কােজ একতর�া
িস�া�। আবার বাি� করেত আসা কােরা সে� �ােবর
প�ব�তন �মতাসীন কিমিটর সখ�তার কারে� �ােবর
�াে�� অথ� না �দবার মেতা �টনা �ক� �ে�খ কের।
তেব তােদর �ক� শাসক দেলর কম�ী বা সমথ�ক
হওয়ায় তােদর িব�ে� অিভেযাগ থাকেলও �কােনা
�রাহা হয়িন। পুেরােনা কিমিটর �ক� �ক� আবার
িমিটে� �পি�ত হয়িন অ�ীিতকর �টনা এ�াবার জ�।
কানা�ুেষায় জানা �গল নতুন কিমিটর অেনেকই নািক
নতুন সরকােরর সি�য় সমথ�ক।

িমিটং চলাকালীন নািক নজরদাির িছল শাসকদেলর
কম�ীেদর তরে�। নতুন কিমিট ভােলা ভােব কাজ করেব
বেল জানায়। �ােবর ��িতেত ব�ি�র কাছ �থেক টাকা
না চাইেলও বাইের �থেক আসা িনম�া�িশ� ব�বসায়ীেদর
কাছ �থেক টাকা চাওয়া হেব, জািনেয়েছ নতুন কিমিটর
কত�ারা। �ােবর ��িতেত সকেল একসােথ কাজ করার
কথা বেল নতুন কিমিট। বদলাে� �মতার মুখ,
বদলাে� িক তার ভাষা ও ব�বহািরক আচর�� দল
রাজনীিতর �ভাব �থেক মু� হেত সময় লাগেব,
বলেলন �ােবরই এক �া�ন সদ�।

ক�ানসার �রােগর িচিকৎসার
সহজ �পােয়র �খঁােজ �ি�তীয় পব��

•

•

.

•
কলকাতার �লক �া�েনর �ি�ি�ক�াল ক�ানসার
ম�ােনজেম�� িরসা�� �স��ার অ�া�ড ি�িনক�-� �ত �ায়
িতন বছর �ের ক�ানসার �রা�ীেদর মে�� প�ািলেয়ি��
ি�িক�সার সােথ সােথ �সািরনাম �থরািপর �েয়াে� ��ল
িমলেছ --- আমােদর কথায় কথায় জানােলন ডঃ অসীম
��া�াজ�ী� তেব িতিন জানােলন �� �ারেত ক�ানসার
আ�া� �রা�ীর �রা� িন��য় �বি�র �া� ��ে�� অেনক
�দিরেত হ�য়ায় ক�ানসার ি�িক�সার ��ল পি�েমর
�দ��িলর ত�লনায় কম� তেব �ারেত� ক�ানসার �থম
অব�ায় �রা প�েল তার �প�ম হে��

ডঃ অসীম ��া�াজ�ীর কােছ জানেত �া�য়া হেয়িছল�
কী�ােব আ�ামী িদেন �� �ি�ি�ক�াল ক�ানসার
ম�ােনজেম�� িরসা�� �স��ার অ�া�ড ি�িনক� ক�ানসার
�রাে�র ি�িক�সার ��ে� আমােদর সহজ �রাহা িদেত
পাের� �িন জানােলন ��� �রেনর ক�ানসার আেছ�
�ার �েত�কি�র ��ে� �রা�ীর �দেহ ি�� ি�� �িতি�য়া
স�ি� হয়� তাছা�া� ��ন প��� ক�ানসােরর �কান ����
�বর হয়িন� ���মা� �কেমােথরািপ� �রিডেয়�ন সাজ�াির
ছা�া অ� �কােনা পথ আমােদর সামেন �ন�� আর ��
�েত�কি�� �েথ� ব�য়সােপ�� আমােদর মেতা �দে�
��� মা��� তা বহন করেত অ�ম� ক�ানসােরর �ায়
জি�ল �য়�র �রাে� আ�া� �রা�ী � তার পিরবারেক�
িনদা�� অসহায় অব�ার মে�� প�েত হয়�

ডঃ ��া�ািজ� আর� জানােলন� িতিন �ত �ায়
িতির� বছর �ের �� �রাে�র ���� িন��েয়র কাজ
কের �েলেছন� সােথ �লেছ ক�ানসাের আ�া� অসহার
পিরবার�িলর পাে� দ�া�াবার ���া� কার� িতিন মেন
কেরন� ��া �ক�া সামািজক সম�া� ক�ানসােরর িব�ে�
ল�েত ��েল আমােদর সকলেক� �ি�েয় আসেত হেব�

�রকম �কি� ক�ানসােরর �ািম�নাল �স��ার কী�ােব
�ে� ত�লেলন� �আসেল আমার অ�জ ব�� �ী
তপন �সন� �ী ��র ��বত�ী �� �িত�ানি� �ে�
ত�লেত িবে�� ��সাহ � সহে�াি�তা কেরেছন� ��রদার
দাদা �ী কানা� ��বত�ী আমার �� �িত�ােনর �থম
ক�ানসাের আ�া� �রা�ী িহসােব িছেলন� আজেকর

ক�ানসােরর প�ািলেয়ি�� ি�িক�সা ব�ব�ার আবি�ক
পিরকা�ােমা �ে� �তালার ��ে� ��র ��বত�ীর অবদান
অন�ীকা��� বত�মােন আমার �ছেল �ী অরদীপ ��া�াজ�ী
অ�ােমিরকায় �সািরনাম �থরািপর �া� িনেয় কাজ করেছ
�র মিল�ল বার করবার �ে�ে���

ডঃ ��া�ািজ� ক�েনা �� কােজর জ� আেমিরকায়
��েত �ানিন� �আসেল আমােক �ারা ক�ানসার �রাে�র
���ি�নাি� ব��েত ি�ি�েয়েছন� তােদর মে�� �কজন
বলেতন� �� �দে�র সম�া �স� �দে�র মাি�েত বেস
�স� �দে�র পিরকা�ােমা �ব� �পকরে�র মে��� �পায়
বা পথ ���েজ না �পেল তা ক�ন� সা�ার� মা�ে�র কােজ
আেস না� আজেক আেমিরকান ��াসা�ি� অব ি�িনকাল
অে�ালিজ আমােদর �� �স��ারি�েক ক�ানসােরর িরসা��
� ি�িক�সার �ক��েপ �ীক�িত িদেয়েছন��

আ�া� �রা�ী � তার পিরবােরর সদ�েদর িনয়িমত
কা�ি�িল� করেত হয়� কলকাতার বা�ের �থেক ি�িক�সা
করােত আসা ক�ানসার আ�া� �রা�ী � তার পিরবােরর
সদ�েদর কম �রে� থাকার বে�াব� করা হে� ��
�লক �া�ন অ�েল �া�ী �সবা স�ে�র মা��েম ����
�থেক� রেয়েছ ডঃ িহর�য় সাহা� ম�� ম��াজ�ী� ���তম
সাহা� জবা �হ�া�রতা সহ আর� অেনেকর �ে��া�

সামেন হাসপাতাল
•

ব�ি�গত কােজ যাি�লাম আক�া ��শেনর িদেক।
কােন �ভেস এল রবী�স�ীত, মাথা তুেল �দখলাম
�নতািজ �ভাষ �জনােরল �মটারিনিট হসিপটাল
আেলাকস�ায় সি�ত। হাসপাতােলর ছােদর ওপর
মাইেকর �চা� বসােনা হেয়েছ। নতুন একটা সাইনেবা��
�চােখ প�ল, �লখা আেছ �সামেন হাসপাতাল, হন�
বাজােবন না, গাি� আে� চালান�। �গেটর ওপর
হাসপাতােলর সাইনেবা��টাও নতুন করা হেয়েছ এবং
একটা নতুন নােমর সংেযাজন করা হেয়েছ, �ি� িজ
�হলথেকয়ার �াইেভট িলিমেট��। হাসপাতােলর মাে�
ম� িনম�া� কের রবী�নােথর ছিবেত মালা পরােনা
হেয়েছ, পােশই বেস রবী�স�ীত পিরেবশন করা
হে�, সামেন �বশ িকছু ��াতা।

হাসপাতােলর িভতর িগেয় �দখলাম, �গীেদর

�ব��েলা নতুন, িবছানাও �বশ পিরপািট। ব�বার
িবিভ� কারে� এখােন এেসিছ, আজ িক� অেচনা
নেম হে�। �বশ পির�ার পির��। �দাতলায় �ে�
�দখলাম, অপােরশন �মটা আ�ুিনক স�ায় �সি�ত
করা হেয়েছ। নাস�িদিদরা নতুন �পাশাক পেরেছ। িনেচ
ওপর িমিলেয় ��টা �ব� আেছ। �� জন িবেশষ�
�া�ারেদর নাম �দখলাম। িবেশষ� �া�ার �দখােত
�গেল আেগর িদন ষাট টাকা ি� িদেয় নাম নিথভু�
করেত হেব। এমােজ�ি� িবভােগর ি� ি�শ টাকা,
গাইিনর ি� পঁিচশ টাকা, �জনােরল আ�টে�ার ি� �ি�
টাকা। �আক�া ক��নগর ই�িনয়ন পি� ��য়ন সিমিত�
এবং �ি� িজ �হলথেকয়ার �াইেভট িলিমেট���এর
ব�ব�াপনায় এখােন সমেয়াপেযাগী আ�ুিনক িচিকৎসার
ব�ব�া হেয়েছ। এই অ�েল �তমন �কােনা হাসপাতাল
�নই। হ�াৎ অ�েখ বা ���টনায় বািস�ােদর �������
টাকা ট�াি�ভা�া িদেয় কলকাতায় ছুটেত হয়। যিদ �সই
িবপেদর সময় ভােলা িচিকৎসা পিরেষবা পাওয়া যায়,
তেব বলেত পারব আজেকর �েচ�া �ভ।
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�চনা �শানার �কান বাইের
জাতেকর �খঁােজ চীেন, অ�াদ� পব�

•
তািলর প�েরা সফরটা �কেটিছল িবিভ� ধরেনর �ায় সবরকম চােয়র
�াদ িনেয়। একটা �ছা� িট হা�েস আবার ��লাম আমরা। �ীতল
পািটেত �মাড়া চার �দওয়াল, �েরর ি�ক মাে� একিট বেড়া চােয়র
�টিবল। �বঁেট মতন। তার চারধাের আমরা ি�ের বসলাম। মািটেত
বাব� হেয় বসা হল চা পােনর রীিত। একটা �ছা� �কটিলেত জল �রম
হে�। তা িদেয় �ছােটা �ছােটা চােয়র পা� �ধায়া হল। একিট �ছা�
িট-পেট চা পাতা ভের তােত �রম জল �ঢেল �দওয়া হল। �থম চা-
িট �ফেল িদেত হেব। �কানও �কানও চােয়র ��ে� আবার �থম চা-
িটই পান করেত হয়। এরপর আমােদর সবার �ছােটা �ছােটা পাে� চা
ঢালল বাইচ� �মেয়িট ��য এখােন ��হক��ী বা আ�ায়েকর ভ�িমকা পালন
করেছ�। চা িবতর� করার সময় �খয়াল রাখেত হয়, �কানও আ��ল
�যন অিতিথর িদেক িনেদ�� না কের। তা দা�ন অস�ােনর ল��।
তারপর ওই চা-িট অিতিথ ও আ�ায়ক ি�ক িতন �ঢঁােক ��� করেব।
কারও চা-পা� খািল থাকেত পারেব না। আ�ায়ক সােথ সােথ তার
পা� ভের �দেব। যিদ �বা�ােত হয় �য আর খােবন না, তেব আলেতা
হাত �নেড় ি�ত �হেস বলেবন, �যেথ��। অথবা িকছ�টা চা পাে�
�রেখ �দেবন। তেব আর পা� ভিত� করেত পারেবন না আ�ায়ক। এত
���ী হালকা �সানািল চা আমরা অেনকবার িনলাম। একটা চা পাে�
�-� বেড়া �টিবল চামচ পিরমা� চা ধের। এত অ� পিরমা� পান করা
হল বেলই এত �মধ�র অিভ�তা হয়ত। বলেত ভ�েল ��লাম, এমন
চা পিরেব�ন করার পর অিতিথর কাজ হল, খ�ব ধীের চােয়র পা�িট
ত�েল ধের আলেতা কের তার �� �নওয়া। তারপর আ�ায়কেক চা-
এর ��� স�েক� অিভবািদত কের ধীের ধীের �াদ�হ� এবং আবার
অিভবাদন। স���� অ��ানিট অত�� ধীর �িত স��। চা-পান
আসেল এক ধরেনর �পাসনা। আি�ক �ে�াধেনর পথ, ধ�ান। প�েরা
রীিতটাই খ�ব ধীর �িত স��। চা-পা� �টিবেল রাখার বা িট-পেটর
সােথ পা� ��ার �� একধরেনর অবমাননা। আিম অেনক পের এই
চা বানােনা এবং পিরেব�েনর রীিত একটা খ�ব বেড়া চােয়র �দাকােন
ি�েয় ি�েখিছলাম। প�েরাটাই একটা িরচ�য়াল বা পারফরেম�। িট-পেটর
ি�ক �কানিদক িদেয় হাত ��িরেয় িনেত হেব, বা �কমন কের িবে��
ধরেনর চামচটা ধের চা পাতা িট-পেট ঢালেত হেব, চা পাতা ঢালার
পর চামচটােক কীভােব �ি�েয় নািমেয় �টিবেল রাখেত হেব, তার
�িনিদ�� িনয়ম আেছ। হােতর অমন �ক��ল �দখেল নােচর ম��া বেল
মেন হয়। প�েরা অ��ানটা �যন এক ন�ত�কলার �দ��ন। ত�িম ম��ায়
ভ�ল করেতই পার। �সে�ে� ত�িম ���িহনী নও বা কলাপিটয়সী নও।
�� যাই �হাক, তািলেতও �ছ� আেছ। অপ�ব� চীনা �ড়েনর সািরব�
বািড় আর �ছােটা বেড়া পসরা সািজেয় �দাকান বেসেছ পেথর পাে�।
এক জায়�ায় �দিখ কীসব �যন ভাজেছ। িখেদ �পেয় ��ল। কােছ
ি�েয় �দিখ, কাি�েত ��ঁেথ �েচা �েচা মাছ, িচংিড়, মাংস, �ছােটা
বেড়া ��েমা কের কাটা আল� ভাজেছ। সােথ �দখলাম, এক ছড়া ফিড়ং
ভাজাও রেয়েছ। আল�ভাজাটাই িকেন �খলাম, একট� ফিড়ং ফিড়ং ��
লা�েলও ভােলাই লা�ল �খেত। চীেনরা সব খায় --- বা অেনক
অখাদ� খায়, এ ম�ব� ব� �েনিছ। এই সবক�িট িমেথর মেধ� একমা�

এই একবারই �দখিছ একটা সিত� ফিড়ং খাওয়া। আিম এক বছের
আর �কানও অ�াভািবক খাওয়া চা��� কিরিন। আর িব�াস ক�ন,
এই ফিড়ং ভাজাও সবাই খায় না। অেনক চীেনই নাক িসঁটেক চেল
��িছল ওখান �থেক। ব�া� বা অে�াপাস প�িথবীর �য �কােনা �দে�ই
খাওয়া হয়। চীন বাদ যােব �কন�
�� তািল �দেখ আমরা আবার �নিম�-এ িফরলাম। �সখান �থেক
�য়াংেচ�-এ যাবার ��ন ধরব। এ�ে�েসর িটিকট পাওয়া ��ল না।
তাই আমরা প�ােস�ার ��েনর িটিকট কাটলাম। �� হল আমােদর
অিব�রনীয় �� ��টার যা�া। �থেম �েনিছলাম �� ��টায় �পঁ�েছ
যাব। ও�ার পর জানলাম, �� ��টা �তা লা�েবই। ��াটা ��েনর
�লাকজন িনি��। িব�াল �বাড়ার মেধ� ভিত� খাবার। �িতিট বােথ�
চারজন কের বসেব। আপার বাথ�িট মালপ� রাখার জ� িনি��।
রাত বাড়েল আমােদর এক ব�� �া� �রীর িনেয় আপার বােথ� �ে�
��ল। িকছ� পের এক �া��বতী জঁাদেরল মিহলা িটিট এেস পির�ার
িনেদ�� িদেয় ��ল, ওখােন ��াওয়া চলেব না। রাত বাড়ার সােথ সােথ
ক� বাড়েত লা�ল। ��ম, �াি�েত আ�� সবাই। িনয়েমর �হলেদাল
�নই। অবাক কা�, বািক সব চীনা যা�ীরাও কী িনি�ে� ওভােবই
��িমেয় কািটেয় িদল। পেরর িদন সকাল ন�টা �থেক ��েন �রম �া��া
সবরকম জল সরবরাহ ব�। �ায় �� ��টা �কেট যাবার পর আমরা
সবাই ি�িমেয় পেড়িছ। বলহীন, িনে�জ। এর মেধ�ই চীনা যা�ীেদর
�ধয�, সহন�ীলতা �দেখ যাি�। এক যা�ীেক �দখলাম, কঁাচা ��লসই
িদিব� �খেয় িনল। জল �নই, খাদ� �নই �এখােন আমােদর মেতা
�কানও হকার �নই, যারা আেস তারা হয় সরকাির, নয়ত �কােনা
��াটফেম� �ি�েকর জ� খ�ব �ত িফির করা �কােনা �বআইিন হকার।
এরা ধরা পড়েল �জােট �বধড়ক ��া�ািন�। ��ন ধীের চলেছ, দঁািড়েয়
আেছ। যা�ার ��ে�র িতন��ায় অসিহ�� আমরা আর থাকেত না
�পের চীনা ভা�ায় যা ম�েখ এেসেছ, চীনা সরকােরর নােম তাই
বেলিছ। নীরব যা�ীরা �যন মেন হে� আমােদর কথা �যন �েনও
�নেত পাে� না। আমরা �য আেদ� আিছ এবং �চঁচাি�, তাও �যন
মেন হল, জােন না। হয় খাওয়া, নয় ��ম, নয় আ�ায় ব��। সবাই
িনিব�বােদ ��েব� �নেম ��ল। ভারতীয় ��েনর �ব�ব�া স�েক� আিম
এক�� ভা� িনি�ত। অত ��ত পিরে�বা চীেন �ায় আড়াই িতন��
ভাড়া িদেয় �পেত হয়।
�� �য়াংেচ� �পঁ�েছ �দখলাম ব�ি� কেমেছ। �ায় পেনেরা িদন
আমরা বাইের। এরপর আবার সাংহাই যাওয়ার কথা। িতনিদন পর
সাংহাইেয়র ব��িটর সােথ �ব� কম ভাড়ার �াইেট আমরা সাংহাই
��লাম। সাংহাই �থেক হাংেচা� যাবার পিরক�না। হাংেচা�-�ক
চীেনর ভ���� বেল। �াচীন ইিতহাসিবি�� �ছা� ছিবর মেতা �হর
হাংেচ�। �সখানকার ি�� বা পি�ম �েদর �ে�খ ব� �াচীন ��কথায়
পাওয়া যায়। হাংেচ� �যন এক জীব� ইিতহাস। সাংহাই �থেক হাংেচ�
�পঁ�ছলাম িট�ব �রল বা ত�ং ছ চেড়। চীেনর সবেচেয় �ত�ামী ��ন।
��� মাইল �দড় ��টায় �পঁ�েছ িদল। সাংহাইেয়র �রলওেয় ���েন
ি�েয় আমরা বাক�� �ায়। এত �ক�েক �রলে��ন, যার �াপত�
�য �কােনা পি�েমর �দ�েক ল�া িদেত পাের�

�ম�ী সমােজর সািব�ক ��য়েনর লে�� কম�শালা
•

প�ব�া�ল আিদবাসী �ম�ী সমােজর �েদ�াে� �ত ��-�� �ম ���� �িম�
জািতর সািব�ক ��য়েন একিট �িনিদ�� পিরক�না �হে�র জ� িতনিদেনর
একিট আবািসক কম��ালা হেয় ��ল। পি�ম �মিদনীপ�েরর �কি�য়াির
�েকর আদ�� ���েলর জা��িত কে�। এই আবািসক কম��ালায় ম�লত
�পি�ত িছেলন পি�মব� �াড়খ� ওিড়�া আসাম --- এই চারিট
�েদে�র ব�ি�জীবী ও �ম�ী জািতর মা�ে�রা। িতনিদেনর এই জাতীয়
কম��ালায় �পি�ত িছেলন িবি�� ন�িব�ানী �: প�পিত �সাদ মাহােতা,
ভা�লপ�র িব�িবদ�ালেয়র বাংলা িবভাে�র �া�ন �ধান এবং কলকাতা
িব�িবদ�ালেয়র �লাকসং��িত িবভাে�র অিতিথ অধ�াপক িবনয় �মার
মাহােতা, �ম�ািল পি�ত �ীপদ ব�িরয়াব, প��িলয়া আন� ফ�রলার।
অল আসাম �ম�ী �ি�য় মিহলা সভার ��িসে��ট অধ�ািপকা মেনামিত
�ম�ী এবং �ক�বতী �ম�ী আসােমর �িতিনিধ� কেরন। এছাড়া প��িলয়ার
িবি�� ন�ত�ি��ী নে�ন প�নিরয়া এবং �ছ� ন�ত�ি��ী বসন মাহােতা ওই
�জলার �িতিনিধ� কেরন। পতাকা �ে�ালেনর মাধ�েম অ��ােনর স�চনা
কেরন �ম�ী সমােজর য�ব �াখার রাজ� স�াদক নবা�ত ত��ম�ল িবধায়ক
�ীকা� মাহাত।

সভার কায� �� হয় �ম�ািল ��ম�র �ান িদেয়। �ানিট এরকম :
���াি� ভািখ হা�র �ি�েব ��র �হ� িবসির �বে� এ কােহ ভাইের।
এইসন ভািখ কাহিন তাওেবের।

�াচীন ও মধ�য�ে�র রা�ভ�িম ও রােজ�র জ�লমহেলর �ধান ম�লবাসী
�ম�ী ভাইেবানেদর ���িতর কথা ভ��েভা�ী �ম�ী ছাড়া �ক� ভােলা ব��েব
না। আজ �ের �ধ� মা �বােনরা য�বক �ছেলরা মহারা� বা �জরােট
আর প��ে�রা বািহনীর তাড়নায় বেন বাদাের। মানব সভ�তার স�িতকা
��হ বা সভ�তার আিদভ�িম রা�ভ�িমর আিদম অিধবাসী �ম�ীেদর অব�ান

বত�মান ভারত তথা বাংলার জািত�িলর মেধ� সব�িন�। ���� �থেক
���� সােলর � �সে��র পয�� তপি�িল �পজািত থাকা সে�ও পের
�কােনা অ�াত কারে� তািলকা বিহভ��ত হওয়ার কার� তথ�া�স�ান
কের এবং প�নরায় নিথভ�� করার �ম�ী ভা�া আে�ালেনর কথা �ে�
এেসেছ। ি��া দী�া সািহত� সং��িত চাকির বা কম�সং�ান, অথ�নীিত
বা রাজনীিত �কােনা ��ে�ই এই জনসংখ�ার আ�পািতক ��িত নাই।
ব�িত�মী িকছ� ব�ি� ি��া বা চাকিরেত �� আসেন �পঁ�ছেত পারেলও
তা ন���। এবং তথাকিথত �� ব�ি�রা �� �ােন �িতি�ত হেলও
জাতভাইেদর �টেন ওপের �তালার �কােনা �ক� বা �েচ�া �নয়িন।
আপামর �ড়পরতা �ম�ী ভাইেবােনেদর �দ�দ�া একই জায়�ায় দঁািড়েয়।
রা� তথা জ�লমহেলর �ম�ীেদর আজ পয�� �লবার ি�েপা িহেসেবই
তথাকিথত ��বে��র �লােকরা ব�বহার কের আসেছ। মির�ােসর িচিন
ফ��ির �থেক আসােমর চা বা�ান, ইংেরজ ও ভারতীয় জিমদারেদর
নীলচাে�র জ� এই �ম�ীেদরেকই �জারজবরদি� কের িনেয় যাওয়া
হেয়েছ। তােদর পরবত�ী বং�ধেররা এখনও �সখােন িবদ�মান। এবং �ম�ী
সমােজর বত�মান সামািজক অথ��নিতক এবং সাং��িতক অব�ান িপিছেয়
পড়ার কার� অ�স�ান িতনিদেনর আ�িবে��ে�র �ে� এেসেছ।

কম��ালা �থেক প�ব�া�ল আিদবাসী সমােজর িতনিট ম�ল দািব �ে�
এেসেছ :
�� �ম�ী জািতেক প�নরায় তপি�িল �পজািত তািলকাভ�� করেত হেব।
�� �ম�ািল ভা�ােক সংিবধােনর অ�ম তপি�েল অ�ভ��� করেত হেব।
এবং
�� �ম�ািল সং��িতেক �বতার ও দ�রদ��েন স�চােরর ব�ব�া করেত
হেব। এছাড়া ি��াে�ে� মােনা�য়ন �িটেয় িপিছেয় পড়া �রাধ করার
কথা �ে� এেসেছ িতনিদেনর জাতীয় কম��ালায়।

িলটল ম�াগািজন ��� িকছু� � �ভা�র� �কাশ হল

.

•
মেহ�তলার আকড়া মধ� জ��াথন�র �থেক �কাি�ত হল �অ� িকছ��
পি�কার চত�থ� বে��র �থম সংখ�া। �ীতল চ� রায় স�ািদত এই
পি�কািটর আ��ািনক �কা� হয় �� �ম রবী�ন�র রবী�মে� �মািটর
�ক�া� আেয়ািজত রবী� জয়�ী �দযাপন অ��ােন। এেত রেয়েছ �িট
�ব�, একিট িনব�, একিট ট�কেরা কথা, চারিট �� এবং এক��
কিবতা। বত�মান চীন িনেয় ব��ালী চে�র �লখা �অ� চীন : অ� কথা�
িনব�িট পড়েত �ব� অ�রকম লাে�।

�� �ম বদরতলা বােরায়াির মে� �ত�� তীথ��-এর অ��ােন �কাি�ত
হয় �ভা�র� পি�কা। অ�ন পাল স�ািদত এই পি�কািটর এিট �েয়াদ�

বে��র নবব�� সংখ�া। �ভা�র� �মিটয়াব��েজর একিট প�রেনা পি�কা। এেত
রেয়েছ দ�িট ��, �িট �ব�, আে�েরািট কিবতা এবং একিট িবে��
রচনা। এই পি�কায় আ�িলক সািহত�কেম�র একটা পিরচয় পাওয়া যায়।

� খ ব �র � িন য়া

পরমা�� �ি� �থেক সের আসার
িস�া� �ইজারল�া��, জাম�ািনর

•
২� �ম ২০১১ �ইজারল�াে��র সেব�া�
নীিত িন��ারক বি� ���ােরল কা�ি�ল
�ঘাষণা করল, তারা আে� আে�
পরমাণু িব��ৎ �থেক সের আসেব।
�থ�াৎ তারা আর নতুন �কােনা চুি�
বানােব না, বা পুরেনা চুি��িলর
জীবৎকাল আর বাড়ােব না। এর
�েল �ইজারল�াে��র পরমাণু িব��েতর
চুি��িল আে� আে� পুরেনা হেয়
বািতল হেয় �ােব। �থম চুি�র �বসর
�ন�য়ার কথা ২০১৯ সােল, �শেষরিট
২০৩৪ সােল।

২০০� সােলর িহেসব ���ায়ী
�ইজারল�াে��র প�াচিট পরমাণু চুি�
�দেশর িব��েতর চািহদার �মাট ৪০
শতাংশ সরবরাহ কের, বািক ৬০
শতাংশ আেস জলিব��ৎ �ভ�িত �থেক।
�ইজারল�া�� �দশিটেত ���পূণ�
সরকাির নীিত �ণয়ন আমােদর �দেশর
মেতা �কবল িনব�ািচত জন�িতিনি�রা
কের না। তা হয় সরাসির গণেভােটর
মা��েম। পরমাণু িব��েতর �ে�
গণেভাট �ইজারল�াে�� �� হয় �সই
১৯৭৯ সাল �থেক। �থম গণেভােট
পরমাণু িবেরা�ী মত পরা� হয়। ১৯৮৪
সােল �আর নতুন �কােনা পরমাণু
চুি� নয়� শীষ�ক গণেভােট ��াবিট
�জেত। ১৯৯০ সােল �আগামী দশ বছর
নতুন �কােনা পরমাণু চুি� নয়� নামক
��াবিট গণেভােট িজতেল� ��ীের
�ীের পরমাণু িব��ৎ �থেক সের আসা�র
��াবিট �হের �ায়। ২০০৩ সােল �িট
গণেভােট পরমাণু িব��ৎ �থেক সের
আসা এবং নতুন চুি� �াপেনর �পর
িনেষ�া�া --- এই �ই ��াবই �হের
�ায়। �বাঝা �ায়, �দশিটর মা�ষ �কমন
��ন আবার পরমাণু িব��েতর িদেক

ঝু�েক �াে�। তখন �ইজারল�াে��
�থ��নিতক স�েটর আবহা�য়া।

এবছর মাচ� মােস �ু�িশমা
পরমাণু িবপ��েয়র পর ২০০৩ সােলর
গণেভােটর রায় �মেন গি�ত হেত
চলা িতনিট পরমাণু চুি�র �ীক�িত
বািতল কের �দয় �ইজারল�াে��র
সরকার। িবশাল িবশাল িমিছল হেত
থােক �ইজারল�াে��, পরমাণু িব��েতর
িব�ে�, �া আকাের ১৯৮০-র দশেকর
িমিছল�েলার মেতা বেড়া বেড়া।
�বেশেষ �দশিটর নীিত িন��ারক বি�র
এই পরমাণু শি� �থেক সের আসার
িস�া�।

৩০ �ম জাম�ািন সরকার �ঘাষণা
করল, তারা �ত, এগােরা বছেরর
মে�� জাম�ািনেক পরমাণু শি� মু�
রাে� পিরণত করেব। এখন ১�টা
আপাততভােব ব� রাখা পরমাণু চুি�
আর �খালা হেব না। বািক ৯টা
পরমাণু চুি� ২০২২ সােলর মে�� ব�
কের �দ�য়া হেব। �ে�খ�, আেগ
২০৩৬ সালেক ল��মা�া িহেসেব রাখা
হেয়িছল জাম�ািনেক পরমাণু শি� মু�
করার। চ�াে�লর ��াে�লা মােক�ল
২০১০ সােল পরমাণু চুি��িল আর�
িকছুিদন চালু রাখার কথা �ঘাষণা
কেরিছেলন। িক� �ু�িশমা পরমাণু
িবপ��েয়র পর জাম�ািনেত কাতাের
কাতাের মা�ষ রা�ায় �নেম পেড়
পরমাণু শি�র িব�ে�। �বশ কেয়কিট
�ানীয় �েরর িনব�াচেন পরািজত হয়
শাসক পািট�, এবং কারণ িহেসেব
িচি�ত হয় এই পরমাণু ��ম। �ইসব
িনব�াচেন িবপুলভােব জয়লাভ কের
পরমাণু িবেরা�ী সবুজ পািট�। খবেরর
স�� �ইিকি�ি��া।

আফ�ািন�ােন িবমান �থেক �বামা
�ফেল িনিব�চাের ি�� ও মিহলােদর
হত�া করেছ আ�াসী �ােটা বািহনী

•
২৯ �ম দি�ণ আ�গািন�ােনর রাজ�
�হলমাে� িবমান �থেক �বামা ��েল
�ােটা বািহনী ��ত ১২ জন
িশ� এবং ��জন মিহলােক হত�া
কেরেছ। এইখােন এক মািক�ন �সনা
আ�া� হেয়িছল িবে�াহী আ�গানেদর
হােত। �সই আ�মেণর বদলা িনেত
আকাশপেথ হানা িদেয়িছল �ােটা
বািহনী। তােদর মুখপে�র মেত, তারা
�ভেবিছল �ই বািড়েত িবে�াহীরা ঘ�ািট
�গেড়েছ। ম�ত িশ�েদর কেয়কজেনর
মা নূর আঘা সংবাদমা��মেক বেলন,
�তািলবানরা আমার ঘর �থেক �েনক
দূের থােক, তেব আমার ঘের মাঝ
রােত �বামা পড়ল �কন��

িদন কেয়ক আেগ এরকমই মাঝ
রােত হানা িদেয় ��র আ�গািন�ােন

�ােটা বািহনী �মের ��েলিছল �ই
মিহলা সহ চারজনেক। ��েরর
তাখার �েদশ এবং �ির�ান �েদেশ
�থা�েম বােরাজন এবং �ইজন
িনরীহ নাগিরকেক �মের ��েলেছ
�ােটা স�াহ �েয়ক আেগ। �ে�খ�,
��র আ�গািন�ােন আ�াসন িবেরা�ী
িবে�াহ �েনক কম িছল এতকাল।

�ােটা কত�াব�ি�রা �ব� দািব
কেরেছন, গত বছর আ�গািন�ােন
মারা �া�য়া �ই হাজার সাতশ�
সাতা�র জন িনরীহ মা�েষর িতন
চতুথ�াংশই মারা �গেছ িবে�াহীেদর
স�াসী হামলায়। �তএব িনরীহ
�লাক মারার ব�াপাের তারা স�াসীেদর
তুলনায় কম খারাপ! খবেরর স��
�াি���ান �ি�কা।

ম�লবার �পুর ৩�ট �থেক সে�� ৭টার মে�� সরাসির ��াগাে�ােগর �ক�
বাকচচ�া, �০ সীতারাম �ঘাষ �ীট,
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সংবাদ, িচি�, টাকা, মািন ���ার, �াহক চ�াদা পা�ােনার ি�কানা
িজেতন ন�ী

িব ২৩�২ রবী�নগর,
�পা� �ি�স বড়তলা,
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দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬
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বছের ২৪িট সংখ�ার �াহক চ�াদা ৪০ টাকা। বছেরর �� �কােনা
সময় �াহক হ�য়া �ায়। �াকে�ােগ পি�কা পা�ােনা হয়।

খবর িদন খবর িনন
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