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সকালেবলা িশয়ালদা ��শেন ট�াি� �রেত িগেয় হয়রািনর �শ� �নই
•

�দ�র �কাচিবহার �থেক �কালকাতা। মাে� ��� িকিম
দ�র�। রা�া�ােটর �চনা ছিব� �চনা ভা�া সবই অেনকটা
বদেল যায়। অেনকবার কলকাতা এেসিছ। মােক িনেয়
এই �থম। সকাল সাতটায় ি�য়ালদহ ���েন নামার পর
মেন সাহস কমই িছল। নানা অিন�য়তা� ি��ম�েল
কাি���লিজ ি�পাট�েমে�ট িনিদ�� �া�ারবাবু থাকেবন িক�
ভারত �সবা�ম সংে� মােয়র থাকার � িনরািম� �াবার
ব�ব�া হেব িক�

এসব ভাবেত ভাবেত ি�য়ালদহ ���েনর �মন �গট
িদেয় িনেজই সব লােগজ িনেয় �বর হেতই অেনক ট�াি�
�াইভারেদর ��� ট�াি� লাগেব� হঁ�া� লাগেব বলেতই
��� �কাথায় যােবন� ি��ম�ল হাসপাতাল� �র� �বাস
�রা�। উ�র ��� হেত না হেতই� �ে�য়াের �দ��' টাকা

লাগেব।' �কন� িমটাের �তা ����� টাকার �বি� �েঠ
না। � সব িমটার আটটার পর� ��ত�প��� উ�র। লােগজ
�রে� এিদক �িদক �ুের �কাথা� িমটােরর ট�াি� পা�য়া
�গল না। একজন ট�াি� �াইভার বলেলন� ি��ম�ল
হাসপাতােলর কােছই তঁার বাি�� িক� �দ��' টাকা
লাগেব ���য়ার কথাটা বেলনিন�। �ুের এেস ��াট�েম�র
অ� ��একজন �াইভােরর সােথ কথা বলেতই �সই ি�তীয়
�াইভার �েত�ক �াইভারেক বলেত লাগেলন� �দ��'
টাকা বেলিছ �িহি�েত�। �েন সব �াইভার িপিছেয় �গল
দরদােম অং��হ� না কের।

অগত�া �সই ি�তীয় �াইভােরর ট�াি�েতই উঠেত হল।
আমােদর লােগজ �পছেনর ি�িকেত �রে� আমােদর িসেট
বিসেয় বলেলন� �'িমিনট দঁা�ান� আসিছ। দ� িমিনট
বেস থাকার পর মেন হল ি��ম�েল কাি���লিজেত নতুন

দ�টা মা� কা�� হয়� �ুব সকাল সকাল লাইন না িদেলই
নয়। এিদক��িদক আবার �াইভারেক �ুঁজেত লাগলাম�
২�� িমিনট ��ঁাজার পর ��াট�েম�র িসঁি�েত বৃ� দ�িত
যা�ীর সােথ ট�াি� ভা�ার দরক�াকি� করেছ� �দ�েত
�পলাম। �আমােদর বিসেয় �রে�েছন� আমােদর সময়
বেয় যাে�� আর আপিন এ�ােন প�ােস�ার �ুঁজেছন�'
এসব বলেতই তার উ�র� �আপ আেকেল যােয়ে��'
��� টাকার ভা�া ��� টাকা িদি�� তবু� একা যাব
না�' ইিতমেধ� যা�ী দ�িত হাতছা�া হেয় যা�য়ায়�
�ব� �রেগ� ট�াি�র চািবটা �জাের ছুঁে� চার পঁাচ জন
২��২২ বছর বয়েসর �ছেলেক বলেলন� আমােদর মালপ�
নািমেয় িদেত। একিট �ছেল চািবটা মািট �থেক �ি�েয়
আমােক পঁাচ দ� িমিনট অেপ�া করার জ� চাপাচািপ
করেত লাগল। আিম �জার করেতই ট�াি� �থেক মােক

নািমেয় মালপ� ি�িক �থেক �বর কের িদেত বললাম।
মা একটু ভয়ই �পেয় �গল। বলল� থাক না হয়� একটু
�দিরই হেব।

মালপ� নািমেয় একটু এেগােতই একজন ট�াি�
�াইভার ��য়ার ছা�া �দ��' টাকায় �যেত রািজ হল।
তা�াতাি� উেঠ �বেরােতই ��� �বর হ�য়ার মুে�ই গাি�টা
��া হেয় এল। �াইভার বুক পেকট �থেক িকছু টাকার
�নাট� স�বত দ� টাকা� �ানিদেক দঁা�ােনা একজন সাদা
টুিপ প�া বছর ৪��এর কােলা মতন �লােকর হােত
িদেলন। সামা� িকছু কথা হ�য়ার পর ট�াি� চলেত ��
করল। ি��ম�েল কা�� করার লাইেন য�ন দঁা�ালাম�
ত�ন মেন হল� আমার আেগর প�া� জেনর মেধ�
কাি���লিজর দ�টা নতুন কা�� হেয় যােব না �তা�

�লতা ছািপেয় �ি�েট�' �জােনর
ময়লা ছ�াে� �ায়ম�� �েক

•
এই জায়গাটার নাম মলমেপাতা।
ডায়ম�ড হারবার �রােড ��� �মাড়
নামক বাস �েপেজ �নেম তালা�ডা
হির�ডা�া �েটােত �ে� িমিনট দেশক
এেলই প�াচশতক �াম। ছিবেত �যমনটা
�দখা যাে� �সরকম জলহ�ন খাল
এখােন িছল না। এখন� সামেন �য
ময়লার �প তা �পিরেয় �গেল �পােশ
খােল জল আেছ।

আজ �থেক �ায় একমাস আেগ �দখা �গল� এখােন �িট বেড়া বেড়া লির দ�ািড়েয় আেছ। আর
তা �থেক জুেতা কারখানার বািতল কাটা ছ�াট মাল িনেয় �ফলেছ। কার� িজ�াসা করেত জানা �গল
�ান�য় একজন �লাক ফলতার িফেটড �জােনর �কা�ািন �থেক আনাে�। �স মালটা এখান �থেক
আবার �াড়াই বাছাই কের িবেদেশর বাজাের িবি�র জ� িনেয় যােব। আর িকছু িদন যা�য়ার পর
�দখা �গল খােলর জল পেচ কােলা �গ�� �বেরাে�। খােল যা মাছ িছল সব মের ��েস ��েত ��
করল। এই সব �দেখ �ান�য় িকছু সমাজেসব� �লাক ব�াপারটা ব� করেত বেল। এব� ব� কের।
�য এই বজ���িল ফলতা �থেক িনেয় এেস �ফেলিছল তার কাছ �থেক জানা যায় �সলাই ব�বসা
�ে� তার ফলতায় যাতায়াত এব� তখন �ই জুেতা কারখানায় ম�ােনজােরর সােথ আলাপ হয়। �স
��াব �দয় �কাথা� ফ�াকা জলাজিম থাকেল তা যিদ এই বজ�� িদেয় �রাট করা যায়। আর এ�িল
�ালািন িহসােব� ��� ব�বহার করা যােব। িক�� পের �� একজন বেল �য এসব িমথ�া কথা।
�ই �কা�ািন �০০ টাকা কের িদেয়েছ� তাই সম� �জেন�েন� এই �ােব কাজটা করা হেয়েছ।

এই �িকেয় যা�য়া খােলর পােশর
মাে� একসময় বরখািল হাই�ুেলর
আর প�াচশতক হাই মা�াসার �খলা
হত� বত�মােন তা হয় না। এই জিম
রা�ার �ে�ািদেক বরখািল �ােমর
পি�ত পিরবােরর। এক সময় তােদর
পািরবািরক �শান িহসােব ব�ব�ত হত।
পর এখােন একটা বাজার চালু হয়। দাহ
করা ব� হয় । �সই মােক�ট �বিশ িদন
চেলিন।
বত�মান অব�া

�ান�য় �ােব বলা হে� এই মাল�েলা এখান �থেক তুেল িনেয় যাবার জ�। িক� কােজর কাজ
�সরকম একটা িকছু হেয় �ে�িন। ইিতমে�� খােলর ডান পাের �যখােন একটু �চু জিমেত তলা
�ফলার কাজ হত তা এই �ব�ায় চাি�রা ব� কের িদেত বা�� হেয়েছন। আর পােশই জলাজিম।
�যখােন পুেরাদেম চা� চলেছ। যিদ �বিশ ব�ি� হয় তাহেল একটা আশ�া থাকেছ এই খােলর জল
পােশর মাে� িগেয় দ��� ছড়ােব। পােশ এই খােলর পােশর মাে� �খােরা মর�েমর চা� চলেছ।

ডানিদেকর ছিবটা �তালা ফলতা
�েকর মি�কপুর হােটর কাছাকািছ
কলাগািছয়া পকিমেলর �ি�কিফে�র�
কােছ � �ফ�য়াির তািরেখ। এখােন�
ফলতা িফেটড �জােনর �াি�ক
কারখানার বািতল মাল এেন �বা�াই
করা হেয়েছ। জিমর �য ��েশ
�ফলা হেয়েছ �সটা �ম�নাদ হালদােরর
িনজ� জিম। �নােদর প�ব�পিরিচত �দয়
হালদার এখােন কাজ করােবন বেল
��মিত সােপে� এই মাল�িল �াি�ক কারখানা �থেক এেন এখােন �বা�াই কেরন। এই জায়গায়
�ান�য় বা�ারা �খেল। পােশই ি�কিফে�র পিরত�� জিম। গ�ছাগল চের। একপােশ �ান�য়
বািস�ারা তাস �খেলন� গােছর ছা�য়ায় �বসর সমেয় িব�াম �নন। �য রা�াটা �দখা যাে� �সটা
কলাগািছয়া কেলািন হেয় নারানেবেড় �ােমর িদেক আর চাকা� আ�া এব� �গাপালপুর যা�য়ার
রা�ায় িগেয় �ে�েছ। �য গাছ�েলা �দখা যাে� তার �ে�ািদেক কলাগািছয়া কেলািনর �ক� �ক�
মািটর ম�িত� �তিরর কাজ কের।

�ান�য় বািস�ারা �থেম বুে� ��েত পােরিন ি�ক ক� হেব। কার� এর ফেল পােশর জলাজিমেত
থােম�াকল �াি�ক সহ নানান বািতল ছ�াট জ�াল চারিদেক ছড়ােত থােক। তােদর আপি� িছল�
বত�মােন� আেছ। আবার এই বািস�ােদর আিথ�ক �ব�া �বশ খারাপ। তাই যখন এখােন �০ টাকা
মজুিরেত �ান�য় �মেয়রা বািতল বাছাইেয়র কাজ পাে� তখন করেছ। �যটা �শানা কথা তা হল�
�দয় হালদােরর সে� এখন পয�� কথা হেয়েছ �য এই মালটা বাছাইেয়র কাজ হেয় �গেল আর
নতুন মাল এেন এখােন �ফলেব না। গত �� তািরখ �দখা �গল একটা লির আর পােশ �ছােটা
ম�াটােডার দ�ািড়েয়। �াড়াই বাছাইেয়র পর মাল �লাড হে�।

মা��িমেকর কড়চা
•

একিট গােছর �ােল চে� ��েলর বাইের �থেক
মাইে�াে�ান িনেয় হঁাকেছ� �সবাই মন িদেয়
��ােনা �� আবার বলিছ �� আবার ��
এেকর দােগর ক� হ��বধ�ন� এেকর দােগর
ক� হ��বধ�ন'� হঠা� কেরই পুিলে�র আগমন
লািঠ না�ােনা� মািছ তা�ােনার ভি�েত।
মাইে�াে�ান চলেতই থােক। উলুেবি�য়ার
বাগা��ার পালপা�া হাই�ুল।

�গিল নদীর এপাের চেল আিস

ইংরািজ পরী�া চলেছ। বাস�ী রামচ��ািল
হাই�ুল। িটচার এেস আেগই বেল িদেয়েছ�
কথা বলেলই �াতা �কে� �নেব। পুিল� �ুরেছ।
গােজ�নেদর দাদােদর আে�পাে� ��ঁ�েত িদে�
না। অবে�ে� �ায় �বপেরায়া হেয় একিট
বা�ােক িদেয় জল পাঠােনার অিছলায় টুকিল
পাঠােনা হল।

�লতা �ক মিহরামপুর। একটু পিরিচত ি��ক
�দে� গােজ�েনর �� �� �ার আপনার কত
ন�র �ের গা��� আমার �ছেল��মেয়র �রাল
এত� এত ন�র �র� একটু ��য়াল রা�েবন�
তারপর গলা নািমেয়� �আমার �ছেল��মেয়টা
অংেক আর ইংরািজেত একটু কঁাচা। ...'

মিহরামপুর �ুল। পরী�া চলেছ। পুিল� �ুেলর
বাউ��াির পঁািচেলর পাে� লািঠ িনেয় �ুরেছ।
বাউ��াির পঁািচেলর �পর দঁাি�েয় গােজ�ন
িচ�কার কের উ�র বলেছ। দি�ে�র পু�র
পার �থেক দি�না হা�য়ার সে� �ভেস আসেছ�
�সবাই ��ােনা� মা�ার িদিদমি�রা বলেব� সব
ভুল বলেছ� িক� �কথায় কান �দেব না। �সেভন
এ �লস। �সেভন িব �লস। ...'

��বার মাধ�িমক পরী�াথ�ী একিট �ছেলর
বাি� িগেয় সেব িজে�স করব ভাবিছ �য
প�া�েনা �কমন হেয়েছ� তািকেয় �দ�লাম�
�ছেলিট এ মর�েম �য �তঁতুল গাছ জমা
িনেয়িছল� �সই �তঁতুল সং�হ কের ব�ায় পুরেত
ব��। অেনক�� দঁাি�েয় �থেক কী বলব �ভেব
না �পেয় িজে�স করলাম� িকের �কমন চলেছ�
�ছেলিট আমার িদেক মরা মােছর মেতা �চা�
�মেল তাকােলা।

গি�য়াহাটা �মাে� চােয়র আ�ায় জনাকেয়ক
ব�ুেক এই গ��েলা করেতই তােদর একজন
বেল উঠল� ভাবা যায়� একটা বা �েটা
সাবেজে� ছা� �কান� �ে�র উ�র জােন না
বেল তার জীবনটাই বৃথা হেয় যােব।

��র অে�র �ীকা�লােম
জলাজিমেত তাপিব��� �ক��
পুিলে�র �িলেত মৃত ২

•
�ফর ��কা�লাম �জলার জলাজিমেত
িব��� �ক� িবেরা�� আে�ালেন পুিলিশ
হামলা। �৫ �ফ�য়াির �০�� সকােল
আে�ালনরত �ামবাস�েদর ���ার করার
জ� ��কা�লাম �জলা কত��প� ���
�ারা জাির কের �চুর পুিলশ পা�ায়।
�ামবাস�রা িরেল �নশন করিছল� ত�াবু
খাটােনা হেয়িছল। পুিলশ �াি�তা�া
এব� হ�ম� নাইডুেপট-এর �ােম খাটােনা
ত�াবু�েলােক ��ে� �ফেল। �ামবাস�রা
তখন পুিলেশর িদেক পাথর �ছ�ােড়।
পুিলশ ক�াদােন গ�াস� এমনক� �িল
চালােত �� কের। এেত � জন �ামবাস�
আহত হয়।

এরপর �ােম পুিলশ িপেকট বেস। ��
�ফ�য়াির �ােমর মা�� পুিলেশর একিট
িজেপ আ�ন লািগেয় �দয় এব� লাি� �
পাথর িনেয় পুিলশেক তাড়া কের। পুিলশ
ক�াদােন গ�াস� রবার বুেলট এব� তারপর
�িল চালায়� � জন মারা যায়� � জন
আহত হয় এই �িলচালনায়।

গত বছর জুলাই মােস ��ািবত
�সামেপটা তাপিব��� �ক� িবেরা��
আে�ালেন �িল চািলেয় িতনজনেক
�মের �ফেলিছল পুিলশ �� আগ�
�০�০ স�বাদম�ন�। �ই �টনার
পরই পিরেবেশর �পর ��াব িব�য়ক
��ােপেলট �থিরিট (NEAA) নাগাজু�ন
কন�াকশন �কা�ািনর �ই �কে�র
পিরেবশ ছাড়প� �ত�াহার কের।
�বেশে� �০�� সােলর জা�য়াির মােস
�কা�ািন তােদর এই তাপিব��� �কে�র
পিরক�না ত�াগ কের।

�০�০ সােলর আগ� মাস �থেকই
��কা�লাম �জলার সা�ােবা�ািল
ম�েলর ��গ�ত �াি�তা�া �ােমর
বািস�ারা ���০ �মগা�য়ােটর
�া�ানাপা� তাপিব��� �কে�র িব�ে�
�িতবাদ জানাি�ল। এই িব��� �ক�িট
গড়ার কথা ই� �কা� এনািজ� �াইে�ট
িলিমেটেডর (ECEPL) । এই �ক�িট

�য এলাকায় হ�য়ার কথা �সটা একটা
জলাজিম� �ন�পদা এলাকায়। এর আড়াই
িকিমর মে��ই রেয়েছ �তিলিনলাপুরেমর
প�� এলাকা। �ারত�য় আইন ��সােরই
এই জলাজিমেত িব����ক�িট হেত পাের
না।

�০০� সােলর � এি�ল এই
িব����ক�িট �ক��য় পিরেবশম�েকর
ছাড়প� পায়। এর িব�ে� মামলা হয়
হাইেকােট� এব� (NEAA) -র কােছ
আপি� জানােনা হয়। িক� তা �া�
হয়িন। তেব (NEAA) জানায়� �����
একেরর �বিশ জলাজিম �রাট করা বা
��চু করা যােব না এব� তার মে�� �৫০
একর জিমেক সবুজ এলাকা বানােত
হেব� এব� �মি�েরর কােছ � একেরর
পু�র সহ ��� একেরর িচি�ত এলাকায়
�কান� িকছু করা যােব না।�

�াথিমক পিরেবশ-ছাড়প� পা�য়ার
আেগই (ECEPL) �কা�ািন কাজ ��
কের িদেয়িছল। এরপর �ক� এলাকার
দি�� িদেকর এই শ� প�ােচক একর
জলাজিম িফিরেয় �দ�য়ার শত�� তারা
মােনিন।

৫০০ একর জিম যােত িফিরেয় িদেত
না হয় তার জ� �কা�ািন একটু চালািক
কের। �ম�া�রম পা�য়ার �কা�ািন
িলিমেটড নােম একটা �কা�ািন �তির
কের তারা এব� তােদর মা��েম �ই ৫০০
একের ৫০০ �মগা�য়ােটর আেরকিট
তাপিব����ক� �তির করেব বেল
জানায়। এর ফেল তােদর �দ�য়া
পিরেবশ-ছাড়প� �ত�া�ত হবার কথা।

কাকরাপ�� এলাকার �জেল এব�
চাি�রা �িতবাদ জানাি�ল কার� এই
�ক� �তির হেল তােদর জ�িবকা ��স
হেব।

�াশনাল ��ালােয়� ফর িপপলস
মু�েমে�টর প� �থেক এই �কে�র
পিরেবশ-ছাড়প� বািতল করা এব�
হামলাকার� পুিলশেদর শাি�র দািব
জানােনা হেয়েছ।

�ে��'�এর টাকা �জাগা� করেত
ছা�েদর ইউিনয়ন �েমর গােয় িবউিট পাল�ার�

•
যাদবপুর িব�িবদ�ালয় এইসময় সরগরম থােক। �� হয়
সা���িতক ���ান� �েফ��। িতনিট ফ�াকাি�র িতনিট �েফ��।
ছা�েদর ই�িনয়ন এই �ফে�র স�গ�ক। �িতিট ই�িনয়নই
িব�িবদ�ালয় �থেক িকছু টাকা ��দান িহেসেব পায়� �ফ� করার
জ�। িক� �স টাকা �িবগ বােজট� স���িতর �েয়াজেনর তুলনায়
খুবই ��। তাই সা���িতক ���ান করার জ� �েয়াজন পেড়

িব�াপেনর টাকা। ছ-সাত মাস আেগ �থেক ই�িনয়েনর একিট
��শ ব�� হেয় পেড়� িব�াপেনর জ�। �কা�ািনর �য়াের
�য়াের ��াড ফম� িনেয় যা�য়ার এই িচ� আিম পেনেরা বছর
�ের �দখিছ। স���িতর দািয়��া� ছা�েদর এই ছ�-সাত মােসর
হাড়�া�া খাটুিনর পর িতন চারিদেনর স���িত হয়।
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স�াদেকর ক�া

�ব�রম
ম���াচ� এব� ��র আি�কার �দে� �দে� ��া� জনিবে�াে�
সাড়া �েড় �গেছ �� মািক�ন আ�াস� ম�ে�। এতিদন �ের তারা
আিব�ার কেরেছ� িম�েরর মুবারক খুব �ত�াচার� িছ�। �থচ
এ� মুবারক জমানার সবেচেয় বেড়া ���ে�া�ক িছ� আেমিরকা।
এতিদন মািক�ন সা�াে��র ি�ত�য় সবেচেয় বেড়া �াগ�দার িছ�
মুবারক। ি�িবয়ার একনায়ক গ�াি�র একনায়ক�েক িনি���ায়
�মেন িনেতও তােদর গােয় �ােগিন। এখন আেমিরকা ি�িবয়ার
�াসেকর িব�ে� ��া��ন� আনেছ� এতিদন �সেদে�র �ত�
�খেয় �ব� চে�েছ। �া�াত ি�েটেনর ��ানম�� তিড়�িড় িম�র
ছুেটেছ িবে�া�কার�েদর সে� িমিট� করেত� ���য়ািরর ত�ত�য়
স�াে��। আেমিরকা ছুেটেছ ি�িবয়ার িবেরা��েদর সে� �ব�ক
করেত।
আরও মজা� মািক�ন�ি�িট� রা� আরব �িনয়ার

রা�েনতােদর ব�েছ� �গ�ত� �মেন চে�া�। �মিক িদে��
িবেরা��েদর ও�র ব��েয়াগ �কােরা না� এ� মািক�ন ি�িট�
গ�তে�র নমুনা �টর �াে� আরব �িনয়ার� �দাড়েগাড়ার
�িট �দ�� আ�গািন�ান আর �রাক। �� �� আ�গান�
�রািক মা��েক ��ন �থেক �বামা �মের �িড়েয় িদেয় ওরা
�ু� কের চে�েছ এক দ�ক �ের। গত স�াে�� �ি�ম
�ািক�ােনর ওয়ািজির�ােন ��জািত ��ু�ি�ত এ�াকায় বি��
কেরেছ মািক�ন�ি�িট� ��েটায়া �ােটা বাি�ন�। মারা �গেছ
�তাি�ক মা��।
��েরাি�য়ান ��িনয়নও ি�িছেয় �ন�। িদন কেয়ক আেগ

�মতা �থেক �েট �াওয়ার �র িম�েরর মুবারেকর ��েরাে�র
ব�া� ��াকা��ট�ে�া ব� করা �েয়েছ। �থচ িনেজর �দে�র
মা�ে�র র� �ে� টাকা কািমেয় ��েরাে�র �দ��ি�েত �স�
টাকা জমা রাখার দ�র আরব �িনয়ার �াসক�ে�র� তা িক
এতিদন এরা জানত না?
িনেজর �দে�ও গ�তে�র �ছে�েখ�া �দখাে� মািক�ন

রাজ�নিতক সমাজ। ির�াবি�কানেদর আনা �িমক িবেরা��
কা�া আ�েনর ও�র �ােত ��াটা�ুিট না �েত �াের� তার
জ� স�খ�া��ু ��েমা��াটরা �েদ� �ছেড়� �াি�েয় �গেছ�
�িনিদ��কাে�র জ�। আর স�খ�া�� ির�াবি�কানরা ��
ত�ত�য়া�� সা�সেদর ���ি�িতেত এ� �ি�সকা�� িব� �া�
না করােত �ারে�ও �� আরও ন�িতগত িব� �টা�ট �া�
কিরেয় িনে� এ� �ে�ােগ।
এ� �গানা�নিতর গ�তে�র ��ক একটােন খুে� িদেয়েছ

�ব� মািক�ন মু�ুেকর সরকাির কম��রা। িম�েরর �তাকা
নািড়েয় তারা িমিছ� কেরেছ িনেজর �দে�� িনেজেদর
আে�া�েন। �এক িম�রবাস�র মেতা রা�ায় �ঁােটা� ��াগান
িদেয় তারা বে� িদেয়েছ� এেদে�র �গানা�নিতর গ�তে�র
তু�নায় আরব �িনয়ার রা�া এখন �� গ�ত� �দখাে�� তা
��র �বি� মানিবক ��� মািক�ন �দে� িম�র আ�ক �নেম।

�গ�রা� �সন��
�বঁেচ থাকেবন আমােদর �দেয়
�ন��র ��র ��ে� �ক��ক
���র�া� ��া�াক �ে� �ক ��া�
�া��া�াে� ��েক ��াে�র ��ে�
�ে� ��ে�ন ���রা� ��ন���
����া�র �াে�র � �া�র�।
��েরর কা�� ���া���ন ���কার
������� ��েক ���ন ��ে�ন �র
�ক ��ন� ��েযা�� � �া�ক।
���ন ��ে�ন �� না�� � �না��
���� ��া�া��েনর �ন���� �া�ক
� ���। ��া�া� �� ��� ��ার ���েনর �ক ��র� �া��। �� কে�ক
��র যা�� ��ে� �����ে�ন। �����র �ক����ন �ে� ��ার ���া� ��
� ������কার ���� �াে�া�ার ���ে�� �কাে��� �া�া�াের �ান
কের যান।

� থ ম �া তা র � র
ছা�েদর ��িনয়ন �েমর গােয় িব�িট �া��ার

এ�ন �ব� ই�িনয়েন ����হ�কারী ছা�ছা�ীরা �সই ক�টু�ও করেত
মেন হয় রািজ নয়। তার �চেয়ও সহজ িকছু প�া বার হেয়েছ টাকা
�জাগােড়র। িদন কেয়ক আেগ িব�ান ��াকাি�র ছা��ই�িনয়েনর এক
কা� �দে� �তমনই মেন হি�ল। ই�িনয়ন �েমর গা িদেয় সািময়ানা
�ািটেয় �তির হেয়িছল �ওিরে�ম' �কা�ািনর �মাবাইল িব�িট পাল�ার।
�স�ােন �গাটা িতেনক িসেট মুে�র পিরচয�া হি�ল। �সই পিরচয�া
পিরেষবা মাগনায়। তাই �লাকও জুেট যাি�ল। �লাক বলেত �মেয়।
ছা�ী। �ছেলেদর মু� পিরচয�া িক হয় না? �ক জােন? যারা এই
পিরেষবা িনি�ল, তােদর ছিব সে� সে� তুেল টাি�েয় �দওয়া হি�ল
ই�িনয়েনর �নািট� �বাে��। তেব যত না �লােক এই পিরচয�া িনি�ল,
তার �চেয় �েনক �বি� ছা�ছা�ী িভড় কের দঁািড়েয় মজা �দ�িছল।
�ক� �ক� ম�ব�ও করিছল, ��পুর �বলা ���'। আিমও িকছু�� দঁািড়েয়
মজা �দ�লাম।

এক �ঁােক ছা��ই�িনয়েনর মাত�র �গােছর �ক� ঠা�েড় একজনেক
িজে�স কের বসলাম, কত িদে� ওিরে�ম এর জ�? �স বলল, �পঁাচ
��� না না, দ�।' আিম িজে�স করলাম, িক? হাজার? �স বলল,
�হঁ�া'। তারপরই মাত�রিট ছ� ব��তায় �কানও �া� ইয়ারেক কী সব
��ম িদেত িদেত ত�াত হল।

চাচা আ�ন �া� বঁাচা
বােসর খবর

��া� �����ক� ��
����া�র� ক�কা�া •
��� ভা�ীেক �দে�
ি�িস বাই ওয়ান বােস

�চেপ বািড় ি�রিছলাম। �বলা �ায় বােরাটা। বােসর সব
িসট ভিত�, ��একজন দঁািড়েয়। আিমও বসার জায়গা
�পেয়িছ �'জেনর িসেট, জানলার �ে�াধাের। বাস
�িব হাসপাতােলর িদক ��েক এেস িবজন �সতুেত
�ািনকটা �েঠেছ, এমন সময় হঠা� �াইভােরর িসেটর
পাে� বেনেটর িভতর ��েক �ধঁায়া। সামেন দঁািড়েয়
�াকা এক যুবক চিকেত ছুেট সামেনর �গট িদেয় �নেম
�যেতই বাস জুেড় �েড়া�িড়। আমার �ানিদেক বেস
�াকা জানলার ধােরর �লাকিট আমায় টপেক �দ�ড়
িদল। বােসর �েটা �গেট আেগ নামার জ� সবাই িমেল
�েটাপুিট, িচ�কার। �াইভার ত�ন বেনেটর �াকনা
�ুেল ��েলেছ, ক��া�র বােসর িভতের রা�া বালিতর
জল বেনেটর িভতর ��েল িদেয় �হ�ােরর হােত �ািল
বালিত িদেয় আরও জল আনেত বলেছ। সামেনর িদেক
বয়�েদর জ� িনধ�ািরত িসেটর সামেন একজন সাদা
চুল, সাদা ধুিত পা�ািব পরা বৃ� ওইিদেক �চা� �রে�
ধীের ধীের নামার �চ�া করেছন। �পছেনর িসেট �'জন
প�াে�াধ� মিহলার সাে� আিম তার�ের �চঁচাি� ��
�কী হে� িক, আে� আে�।' �ক ��ােন কার ক�া।
�ুটপা� আর বােসর �ঁােক রা�ায় পেড় �গেছন এক
মিহলা। তঁার ওপর একটা �ছেল, তঁােদরেক মািড়েয়
সম� স�� মা�ষ বাস ��েক �বিরেয় যাে� �া�
বঁাচােনার তািগেদ।

সবাই �নেম যাওয়ার পর আিম য�ন �পছেনর �গট
িদেয় নামিছ ত�নও সামেনর �গট িদেয় �সই বৃ� �লাক
নামেত পােরনিন। ইিতমেধ� �হ�ার আেরক বালিত জল
িনেয় এেসেছ এব� ক��া�র �ধঁায়া ছাড়ার জায়গায় জল
��েলও িদেয়েছ। আমার িঠক আেগই �য �'জন মিহলা
�নেমেছন, তঁােদর একজন িচ�কার করেছন, �েধঁায়া
�বেরাল িক না �বেরাল, �মিন ভাবেছ �বাম লাগােনা
আেছ, কী �ব�া।'

আিম ভাবিছ সামেনর �গট িদেয় �েঠ �দ�ব,
আ�নটা লাগল কী কের। আমােক টপেক চারজন
�ি�সবাবু ��দে� মেন হি�ল, নাও হেত পাের� �াট�

�ঁেজ পরা, প�াে�ট �ব� সঁাটা, হােত িটিকট ধের
ক��া�রেক ধমকাে�, �পয়সা ��রত দাও।' ক��া�র
�চঁচাে�, আেগ আিম আ�ন �নভােবা, নািক পয়সা
��রত �দব?' ত�নও �� �� �ধঁায়া �বেরাে�।
বেনেটর মা�া ��েক। মা�েষর মা�া ��েক। আমারও
মেন পড়ল, পেকেট ছ' টাকার িটিকট, ছ'টা টাকা মার
হেয় যােব!

যাই �হাক, তাড়াতািড় ি�রেত হেব। ঘের �ব� বেস
িচ�া করেছ। তাই িবকল বাস �ছেড় হঁাটা লাগালাম।
পাে� �সই মিহলা, িযিন িনেচ পেড় �গিছেলন। তঁার
�ািড়র জিরর পাড় �'হাত িছঁেড় �গেছ। িতিন �সই
িছঁেড় যাওয়া �ািলটােক �ািড় ��েক িবি�� কের ��েল
িদে�ন। আিম িগেয় দঁাড়ােতই বলেত �� করেলন,
�এ�ন কী কের �ুেল যাব?' আিম বললাম, �আপিন
িক �ুেল পড়ান?' বলেলন, �না আিম �মেয়েক আনেত
যাি�।' আিম বললাম, �িঠক আেছ, বলেবন, এরকম
��াি�ে��ট হেয়িছল।' িতিন আর আিম সামেনর িদেক
তািকেয় �দি�, আমােদরই বােসর আেরক সহযা�ী,
�চহারায় ��েট �াওয়া ত��, রবােরর চ�ল একপািট
িছঁেড় �গেছ, �সইটা ঘষটােত ঘষটােত যাে�। মিহলা
বলেলন, �ওটা �তা ও ��েল িদেয় আেরকটা নতুন
িকেন িনেত পাের। আমার কী হেব?' আিম িঠক
বুঝেত না �পের বললাম, �তাও �তা ভােলা, আপনার
�ািড়র িনেচর িদকটা িছঁেড়েছ।' �ছেলিট ত�ন এক
পা �টেন �টেন বািলগ� ���েন যাওয়ার িসঁিড়র িদেক
ঘুরল।

আিম সামেন �� ন� বাস �দে� তােত �েঠ
বসলাম, ��ত রাসিবহাির �বিধ যাওয়া যােব। বেস
ভাবিছলাম, সবাই এত ভেয় ভেয় আেছ। সবাই
িনেজেক বঁাচােত িগেয় এই �য �ে�র ক�া ভাবেছ না,
তােত �তা িনেজরই �িত হে�। ওই �য মিহলা আর
ওই �ছেলটা, যারা ব��া �পেয়েছ এব� যােদর কাপড় ও
চিট িছঁেড় �গেছ তারাও �তা িনেজেক বঁাচােনার জ�
ওই ঝটাপিটর মেধ� িগেয়িছল। এমনকী তােত �ািনকটা
�িত হওয়ার পরও িনেজর �িত িনেয় এতটা ভাবেছ
�য, ওই মিহলার মেন হে� �য ওই �ছেলটার ��েক
তঁার �িত �বি� হেয়েছ।

��রবেন বনাি�কার আ�ন
�েয়াগ িব�েয় আে�াচনা

������ রা�ে�����রর ���ে��ন ��েক� ��া�া�া� ��
����া�র •
গত �� এব� �� ���য়াির ��রবেনর �গাসাবা
�ীেপ ��রবন এলাকায় বনািধকার আইেনর �েয়াগ
িবষেয় একিট আেলাচনা হল। এই আেলাচনায়
�ক�ীয় সরকােরর বনািধকার আইন িবষেয় িবে�ষ�রা
ছাড়াও ��� িনেয়িছল ��রবন ��েলর কেয়কজন,
�যমন, রবী�না� ম�ল ��মীরমাির�, �িচ�� বম�ন
��মীরমাির�, এব� �তীক সরকার ��মা�া�ািল�।

বাইের ��েক আসা িবে�ষ� এব� কম�ীেদর মেধ�
িছেলন �ে�াক �চ�ধুির ��া�নাল ��ারাম �র �ের�
িপপল�, মুি�লাল, �রামা �মু�।

���ােন আগত ��রবেনর মা�ষ এব�
আে�পাে�র মা�ষেদর সে� ক�া বেল �বাঝা যায়,
��রবেনর বেন জ�েল ��রবনবাসীর �েব�ািধকার
�বাধ নয়। ব�া� �কে�র �জুহাত �দি�েয় ��রবেনর
বনা�লেক ��রবনবাসীর যাতায়ােতর আওতার বাইের
িনেয় যাওয়া হে�। ��চ, �েনক মা�ষই জ�ল ভরা
�ীপ�েলা ��েক মাছ, মধু, �ালািন কাঠ স��হ
কের। ব� ল� মা�ষ িবপেদ, �াকৃিতক �েয�ােগ

জ�ল ��েক �িড়েয় বািড়েয়ই বঁাচেত চায়। িক� বন
দ�েরর �চা�রা�ািনর ভেয় সচরাচর �যেত সাহস পায়
না। ��রবেনর �িধবাসীরা ক�ায় ক�ায় জানােলন,
��রবেনর মা�ষ ��রবেনর বনভ�িম ন� করেত চায়
না। বন িনেয়ই তােদর �বঁেচ �াকা।

��াদ সরকাির সিদ�া িনেয় �ব� সে�হ
�ােক। সজেন�ািল �ীেপ �ভয়ারে��র মেধ�ই �তির
হেয়েছ পাক�। এনি� ি� এক�' টাকা। এমনকী এই
আেলাচনাসভা �য�ােন হি�ল, �সটা একটা �ামী�
িব��� �ক�, সরকাির পাওয়ার হা�স। এ�ােন কাঠ
�ালােনা হয়, তা ��েক �েনক কসর� কের িব���
�তির হয়, একদম ��েষ টারবাইনও �ঘারােত হয়। এই
িব��েত আেলািকত হয় �গাসাবা বাজার, সকাল ��েক
রাত �বিধ। কাঠ �কা�াকার? চাপাচািপেত �বিরেয়
আেস, এ কাঠও ��রবেনর জ�েলরই কাঠ।

একজন �ামবাসীর এক ���াকিটক�াল' সমাধান
কােন �লেগ রইল ��� আমােদর িকছু জ�ল �দওয়া
�হাক, �স�ান ��েক আমরা কাঠ আনব, মধু স��হ
করব। বাঘ �স�ােন �াকেব না। বািক সব জ�েল বাঘ
�া�ক।

�ামবাস�েদর
ব��া�� িন�ন

ন���া ���ার �া�রা �ানার ����া �াে�র
�া���ারা �� �� ����া�র �ক�� ������ ��েনা ���া�েক
����ে� ��ের ��ে�ে�।
��� ��� ��র ��না�� ���।

মাতৃভাষা িদবেস
�দ��নী

�া�� ক��কার� ক�কা�া� �� ����া�র •
গত �� ���য়াির ���য় �া�ে�ির�র �েদ�ােগ
দি�� ক�কাতার �িরেদব�ুেরর িবেবকান�
��ািট�� �াব স��� জিমেত একিট �দ��ন�র
আেয়াজন করা �েয়িছ�। �দ��ন�র িব�য়ব�
িছ� আ�জ�ািতক মাত��া�া িদবস। ����
সাে�র �� ���য়াির বা��ােদ� জুেড় �জার
কের ��� �া�া চাি�েয় �দওয়ার িব�ে�
জন আে�া�ন এব� ���� সাে�র �� �ম
আসােমর কাছােড় বা��া �া�ার �ে� মা�ে�র
আে�া�েনর কথা �ে�খ করা �য় �দি��ত
মাত��া�া কা��ি�েত। সে� িছ� ছা�ছা��েদর
আঁকা মাত��া�ার �ে� িবি�� ছিব। এ�সব
আে�া�েনর ও�র রা��য় িন��াতেন ���দেদর
�র� করা �য়।

ি��ুরা িব�িবদ�া�য় ও িব��ারত�
িব�িবদ�া�েয় বা��া িব�য় ছাড়া ��
�কানও িব�েয় বা��ায় �র��া �দওয়া �ােব
না� এ� তু��িক �রমােনর �ে�খ কের
এব� তার িবেরাি�তা কের ��া�ারও িছ�
এ� �দ��ন�েত। ছা�ছা��রা ছাড়াও ��য়
�া�ে�িরর সে� �ু� িকছু চা�িরজ�ব�ও এ�
�দ��ন�েত ��� �নয়।

মা�েষর ��
���ার ��াে�েনর ����ক�া� ��ক�ক
��ে�ন ন��� �� ����া�র •
কথা �ি�� �ান�য় একিট �ুে� ছা�েদর
�াি� �দওয়া িনেয়। আখতার �ােরর �াড়ায়
এক ও�াগর তঁার �ছে�েক ��ুে� �া�ােত
চা�েছন না। �ছে� ��ুে� ��েত �য় �াে�।
আমারও িকছুিদন আেগ একটা এরকম
�ি��তা �েয়িছ�। একটা িচি� ��ােট�
করােনার জ� ��ুে�র �গট িদেয় �ুেকিছ।
�দখিছ� সামেনর বারা�ায় সার �বঁে� �ছে�রা
দঁািড়েয় আেছ। সেব ��ু� �� �েয়েছ। ���
মা�ারম�া� �েত�কেক মারেছন। আমােক
�দেখ একটু �থেম িনেজর �ের এে�ন। আিম
��া� কের �চােখ �দেখ� �কমন �য় ��েয়
�গ�াম।

এ� গ�টা �েন আখতার �ার িনেজর
��ু� জ�বেনর একটা �ছা� �টনার কথা
ব�ে�ন। �মিটয়া�জ �া� �ুে� বা��া ও
ি�ি������া�� ছা�রা একসে�� �ড়ত। তেব
িকছু �াস আ�াদা আ�াদা �ত। একটা নতুন
কম�স�িচ �নওয়া �েয়িছ�। স�াে� একিদন সার
িদেয় ��ুে�র সম� ছা�েক দঁাড় করােনা
�ত। �সখােন এেস এক একজন ি��ক ি��া
স��া� িকছু একটা ব�েতন। ি�ি������া��রা
আসত না� তাও একসে� �ায় �ঁাচ��
�ছে� ��ি�ত �ত। একিদন ����ি�তম�া�
এে�ন। সকে� চু� কের �ে��া করিছ�।
িতিন সামেন এেস দঁািড়েয় মাথা িনচু কের
সকে�র �ে�ে� ��াম করে�ন। ��ি�ত
ছা��ি��ক সকে�� �বাক। তার�র িতিন
ব�ে�ন� �েতামরা �র�সাদ �া��র ��খা
�মা�ে�র ��� �েড় িনও। �ড়ে�� বু�েত
�ারেব� আমার িকছু ব�ার দরকার �ন�।�

আখতার �ার িছে�ন একটু চট�েট�
মুেখ খ� �ুটত। িতিন ����ি�তম�া�েক
ব�া�ারটা িনেয় একিদন িজে�স কের
���ে�ন। ����ি�ত একটুও না �রেগ
জবাব িদেয়িছে�ন� �আসে� �সিদন �তামােদর
�স� এক� ন�রব ম�িত� �দেখ আমার মেন
�েয়িছ�� �তামরা সকে�� একিদন আমােক
িন�য় ছাি�েয় �ােব। ��ু িবদ�া�বুি�েত নয়�
মা�� ি�েসেব �তামরা �েনক বেড়া �েব।
তা� আিম ��ন ি�তর �থেক িনেদ�� ���াম
�তামােদর নম�ার করার। কথাটা আমােক
িজে�স কের �াে�া� কেরছ।� আখতার
�ার এব� ��ি�ত ছা�রা সকে� ওঁর �ােয়
�াত িদেয় ��াম কর�।

�ের আখতার �ার �খন বটত�া �ুে�র
ি��ক �ে�ন� তঁার বা�� বছেরর ি��কতা
জ�বেন িতিন বারবার এ� গ�টা ছা�েদর
বে�েছন। �সিদন আিমও তা �ন�াম।

��ি�য়ােমর
�খঁােজ

���া���ন ���ে��ন� ���া� ��
����া�র •
এই হল ��ািবত ��ি�য়ােমর �চহারা। �য
�হাি���টা �দ�া যাে�, তােত �ল�া �ীড়া�যুব
িবষয়ক ম�ক, ভারত সরকার এব� �ীড়া
ও যুব কল�া� দ�র পি�মব� সরকােরর
�য�� �েদ�াগ।

�ননান �মাড় ��েক নীলার িদেক এেগােল
রা�ার পাের এ এক পিরিচত দৃ�। �লতা
ি�েট� �জান ����াল ইকনিমক �জান��এর
�াি�ক �কা�ািনর বািতল মােলর ঝাড়াই
বাছাইেয়র কাজ। �াি�েকর �কা�ািনেত
এই ধরেনর িজিনেসর ঝাড়াই বাছাইেয়র
কােজ ১০০ টাকা মজুির িদেয় কাজ কিরেয়
�কা�ািনর লাভ হয় না। ওই সময় �� কাজ
করােল লাভ �বি� হয় ওই �কা�ািনর। তাই
এই মাল�িল বািতল িহসােব িবি� হয়।

এ�ােন �ছেল বা �মেয় �যই কাজ ক�ক
১০০ টাকা �রাজ। �া� িহসােব য�ত� �ড়েছ
�াি�ক।
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•
ম�লবার �মেটবু�েজ কঁা�া কাপড় আর �েতার
�দাকানপাট ব� থােক। ২� তািরখ বুধবার �থেক ��বার
২৬ তািরখ প��� দিজ�িশে� ধম��ট হেয় �গল। ও�াগররা
কাপড় বা �েতা িকনেত �ায়িন। কাপড় ও �েতার
�দাকান�েলার মািলক মূলত মােড়ায়াির ব�বসায়ী। তারাও
�দাকান �খােলিন। ��বার কারবালা অ�েলর মােক�েট
�রি�েম� জামাকাপড় িবি� হয়। �স�েলাও �সিদন ব�
িছল। শিন-রিববার �মেটবু�েজ দিজ� িশে�র হাট বেস।

�কন এই ধম��ট� আসেল গত একমােস কাপেড়র
দাম, িবেশ�ত �িত কাপেড়র দাম �বেড়েছ �০ �থেক
�০�। ১২ িপেসর �� �েতার বাি��ল িছল �০ টাকা, তা
হল �২ টাকা। এবার ও�াগররা �বিশ দােম িকেন খর�
�পা�ােত পারিছল না। এক িপস জামা বানােত ��খােন
�০ টাকা খর� পড়ত, তা �বেড় হেয় �গল ��-৬০ টাকা।
কা�মাররা হােট এেস িপস�িত পঁা� টাকার �বিশ বাড়ােত
রািজ হে� না। কারণ তােকও �তা �স�েলা িনেয় িগেয়
�ব�েত হেব। সকেলই িভতের িভতের �ু� হেয় ��িছল।

হাওড়ার বাখরায় মােক�েট একজন ও�াগর কঁা�া কাপড়
িকনেত �গেছ। সকােল �� থান �থেক তােক মাল �দওয়া
হেয়েছ, িবেকেল িকনেত িগেয় �সই থান �থেকই ৬ টাকা
�বিশ �াইেছ। আসেল কাপেড়র �দাকানদার ��ান কের
�জেন িনেয়েছ, দাম �বেড় �গেছ। �স-ই বা মুনা�াটা

ছাড়েব �কন�
এইভােব �মিটয়াবু�েজ সূ�পাত হল এক �ত��ূত�

ধম��েটর। �িদও �েমিটয়া�জ ���ার অ� কমাস�� এই
ধম��টেক সমথ�ন কের। িক� ধম��ট একতর�াভােব
িতনিদেনর মাথায় তুেল িনেত হল। কারণ িদন-আিন-
িদন-খাই �ছােটা ও�াগররা অ�িবধায় পড়ল। তােদর �তা
লাভ বেল �কান ব�াপার �নই। হােট বেস �ব�েত পারেল
তেব �েটা পয়সা হােত আেস, �সটাই তােদর মজুির�

এই ধম��েট রাজ�নিতক দেলর �কান ভূিমকা �নই।
�কন এইভােব দাম বাড়েছ� এক কাপেড়র �দাকানদার
বেলিছল, িরলােয়ে�র �শয়ােরর দাম নািক পেড় �গেছ।
দি�েণ এেদরই �বিশ কাপড়কল। সরকার বাজাের �েতার
দাম বািড়েয় এেদর র�া করেত �াইেছ। সম� িজিনেসরই
�তা দাম বাড়েছ। িদি�েত অথ�ম�ী �ণব মুখািজ� বলেছ,
এবার দাম কমেব। িক� দাম কমেছ কই� তেব �িতবাদ
�� হওয়ার পর গত দশিদেন আর নতুন কের কাপড় ও
�েতার দাম বােড়িন।

�ার দশক ব�াপী আে�ালেনর ��ি�েত বত�মান লড়াই

•
নেয়র দশেকর �থম িদেকই
ওয়া�� ব�া� একটা িরেপাট�
িদেয়িছল, পূব� কলকাতা
একটা ি�ি� এলাকা। �সখােন
একটা ট�ানাির থাকেল �েথ�
অ�িবধা, পিরেবেশর িদক
�থেক। তাছাড়া ট�ানাির এখনও
একটা অস�গি�ত িশ� িহেসেব
রেয়েছ, িক� এর ব�ি�র �েথ�
�ে�াগ আেছ। এটােক একটা
ইি�টে�েট� ট�ানাির কমে�ে�র
�প �দওয়া ��েত পাের। ই�এনি�িপ বা ই�নাইেট�
�নশনস ��েভলপেম�ট �েজ�-এর একটা ��াে�টর
স��ানও হেত �� করিছল। এর মেধ�ই একজন
পিরেবশিবদ বসিত এলাকায় ট�ানািরর পিরেবশ দূ�ণ
িনেয় �ি�ম �কােট� একটা মামলা �ুেক িদেয়িছল। তারই
�াথিমক রায় �বিরেয়িছল ১��৬ সােল। একটা আওয়াজ
�ে�িছল, ট�ানাির সিরেয় �দওয়া হেব ট�া�রা তপিসয়া
িতলজলা এলাকা �থেক। তখন এই ট�ানাির সিরেয়
�দওয়ার িব�ে� একটা �িমক িবে�াভ হেয়িছল �সখােন।
এআইিটই�িস �ভ�িত ই�িনয়ন এটা �জেন িবে�াভ
�দিখেয়িছল। তখনকার মেতা ব�াপারটা ধামা�াপা পেড়
িগেয়িছল।

২০০০ সাল �থেক আমরা এ স�েক� �খঁাজখবর িনেয়
��াের �াওয়ার িস�া� িনই। আমরা বিল, এটা একটা
ভয়�কর ব�াপার হেত �েলেছ এব� এটা হেল একটা
ভয়�কর ব�াপার হেব। িতন-�ারেট এলাকা পুেরা �শান
কবর�ান হেয় �ােব। আমােদর সে� �� �িমকরা িছল,
তারা �থেম এটা িব�াস কেরিন। তারা বেলিছল, এটা
কখনও স�ব� এখােন হাজার �দড় হাজার ��া�ির।
ল� ল� �লাক। এটােক তুেল িদেত পাের নািক�
�াই �হাক, আমােদর ই�িনয়েনর তরে� ২০০২ সােলর
���য়াির মােস একটা কনেভনশন হল। তােত আমােদর
�ত�াশার ��েয় �বিশ �লাক অ�শ িনল। তারপর অ�া�
ই�িনয়ন�েলা িবিভ� কম�সূি� িনল। আমরা তােদর সে�ও
�গিছ।

আমরা িস�া� িনেয়িছলাম, সি�ক পুনব�াসন িদেল
আমরা �ে� �াব। কারণ জনগেণর �ােথ�র সে� �িমেকর
�াথ� একাকার। পিরেবশ দূ�ণ �িদ এলাকার মা�ে�র �িত
কের, তেব �িমেকরও �িত করেছ। �তরা� আমরা �ি�ম
�কােট�র রায় মানব। িক� িবক� ব�ব�া করা �হাক। ব�ব�া
করার আেগ আমরা �ে�দ করেত �দব না। কনেভনশেন
অব� ��ভােব এই মতামত আেসিন, �সখােন ��টা
এেসিছল �সটা হল, �ম�িশ�েক বঁা�ােত হেব, তাই �ম�িশ�
�িমকেদর �ক�ব� হেত হেব। আমরা এই �েক�র কথাটা
ি�রকাল বেলিছ। পঁা�টা ই�িনয়ন পঁা�টা পািট� আেছ। অ�
পািট� বা ই�িনয়ন�িল স�েক� আমােদর �াই সমােলা�না
থা�ক, আমােদর এককা�া থাকেত হেব।

২০০২ সােল �খন এই আে�ালন হে�, তার
মেধ�ই �গাধরা এব� �জরােতর সা�দািয়ক �টনা�েলা
�টিছল। লাল সতক�তা জাির িছল মাে��র �থম
পেনেরা িদন। তার মেধ�ই �ম�িশ� বঁা�ােনার দািব এব�
এককা�া থাকার আ�ান সা�দািয়ক িবভাজন �রাখার

কাজও কেরিছল।
২� ���য়াির িছল
একটা �ে�েদর
িদন। �সিদন �িতেরাধ
হেয়িছল। এরপর
�িতেরাধ কম�সূি� হল
সারা বছর ধেরই।
অে�াবর মােস ��
িতনিদেনর অপােরশন
হেয়িছল �ম�িশ� তুেল
�দওয়ার, �সখােনও
আমােদর ভূিমকা
িছল এেকবাের
সামেনর সািরেত।

সরকার ��াি�ত
অপােরশেনর িদন
িছল ১৬, ১৭
আর ১� অে�াবর।
�থা�েম ট�া�রা,

তপিসয়া এব� িতলজলায়। সরকার �থেক এটা
সব ই�িনয়ন, অ�ােসািসেয়শনেক জািনেয়েছ, আমরা
এেলেবেল, আমােদর �খঁাজও পায়িন, জানায়ওিন। আমরা
অ�েদর �থেকই �জেনিছলাম।

একিদন সব ই�িনয়ন, মািলকেদর অ�ােসািসেয়শন
এব� �ানীয় পািট��েলার কা�ি�লরেদর সােথ পুিলেশর
বেড়াকত�ার িমিট�েয় পুিলশ জািনেয় িদল, িকছু করার �নই,
�ে�দ হেবই, ওপর �থেক অ��ার আেছ। পরিদন ��াগান
তুলেত না তুলেতই হাজােরর �বিশ �লাক জেড়া হেয় �গল।
সব পািট�, সব ই�িনয়েনর �বড়াজাল �ভেঙ সবাই এিগেয়
এেসিছল। িসটুর �লাক, আরএসিপ-র �লাক, ত�ণমূেলর
ম�ান -- সব। সামেন পঁা�শ� হাজার পুিলশ। ইিতমেধ�
জােভদ খান --- ওখানকার ট�ানাির�েলার মািলকেদর
এক স�গ�েনর �নতা এব� ত�কালীন কা�ি�লার, �স
�েল এল আে�ালেনর সমথ�েন। িমি�য়া এত�ণ আমােদর
কথা �নিছল। জােভদ আসেতই বলল, জােভদদা বলুন।
�তা �াই �হাক, পুিলশ সরাসির িকছু করল না। িক�
িকছু কারখানার ইেলি�ক লাইন �কেট িদল, জেলর লাইন
�কেট িদল। �ােত কারখানা �লেত না পাের।

পরিদনও একই ব�াপার। একটু ��াগান িদেত ��
করেতই �লাক জেড়া হেত থাকল। িকছু�েণর মেধ�ই
কেয়ক হাজার �লাক জেড়া হেয় �গল। �ার ন�র ি�েজর
কাছাকািছ �খন িমিছল কের এলাম, তখন �ায় �ার হাজার
�লাক িমিছেল। আরএসিপ-র এক কা�ি�লর এেস বলল,
আপনারা এখােন জটলা করেছন �কন, আমরা �তা সবাই
িমেল িস�া� কেরিছ, আমরা সােয়� িসিটর িদেকর হপসন
ট�ানািরেত জমােয়ত করব। মজাটা কীরকম, পুিলশেক
�িতেরাধ করা হেব শহেরর �শ� �াে�� �াই �হাক,
আমরা তােতই রািজ হলাম �েক�র �ােথ�। �তা িবিভ�
�মােড় িবিভ� ই�িনয়েনর সমােবশ। �কাথাও িসটু, �কাথাও
জােভদ খান।

আমরা �িমকেদর এমনকী পাথরটু� না ছুঁড়েত
বলিছলাম বারবার। ি��কার কের বলিছলাম, �তামরা
অি�সােরর নামটা মেন �রেখ দাও, �ােত িকছু কের
পার না পায়। ওই একই মানিসক �াপ �তির করার জ�
পুিলশেক বলিছলাম, এখােন আপনােক �ে�দ করেত
হেল �িল �ালােত হেব, আশা কির �সই ির� আপনারা
�নেবন না। আপনারাই �তা বেলন এই এলাকা �খ�াত।
পুিলশ পারল না। �ে�দ হল না।

�ম�িশ� এলাকায় িক� �ে�দ স�ল হয়িন। বানতলায়
�ম�নগরী �তির হবার পর িকছু কারখানা �সখােন ���ায়
�গেছ। িকছু কারখানা রেয় �গেছ পুরেনা জায়গােতই।

মথুরাপুেরর সীতাগািছর গামছা তঁািতরা
স�কট �থেক পির�ােণর পথ পাে� না

.

•
িশয়ালদহ �থেক দি�ণ শাখায় ল�ীকা�পুর বা
নামখানা লাইেনর মথুরাপুর ��শনিট �ায় ১ ��টা
২� িমিনেটর পথ। এখােন �নেম �রললাইন ধের �হঁেট
পুব� িদেকর বাপুিল বাজারগামী িরকশা ভ�ােন ১০-
১� িমিনেট বাজার িনকটবত�ী �নতাজী �মােড় �নেম
সীতাগািছ �ােম �াওয়া �ায়। বাজার পা��বত�ী মাে�
�ারিট �ই শতািধক বছেরর �া�ীন দি�ণমুখী আট�ালা
িশব মি�র ও িপছেন িদি�। পুব� পােশ প�ানন,
মনসা, শীতলা �ল�িকক �দব �দবীর একিট মি�েরর
বারা�ায় এক ব��া ও অ� এক মিহলা �জেন
আলাদা প�িতেত �েতা �গাটাি�েলন। এক পােশ
একজন পু�� �েয়িছেলন। পের জানলাম তঁার নাম
মািনক ব� ����। কথা আর� হেত জানা �গল এিট
রামনগর �াম, ইিনই আমায় িনেয় �গেলন িমিনট �-৭
দূের পাকা রা�ার অ�পােশ মি�র বাজার থানার
মথুরাপুর ১ন� �েকর সীতাগািছ �ােমর পূব� গােয়ন
পাড়ায় িব�িজ� দােসর ��১� বািড়। �ছা� �ে�ােনর
একপােশ থাকার �র, অ�পােশ �ালা �ের তঁাত
ও সূেতা সহ �গাটােনার নানা সর�াম। িব�িজেতর
মূল জীিবকা তঁােত গামছা �বানা। এখােন �স মামার
বািড়েত থােক।
�� মােয়র �া�দ�া �থেক পরবত�ী িতন পু�� গামছা
বুেন �েলেছ। এ ছাড়াও িব�িজ� আগাম টাকা িদেয়
২-১ িব�া জিম িলেজ িনেয় �-� ব�া ��৬ �কিজ�
ধান �া� �থেক �া পায় তােত অব� ৬-৭ মাস �েল।
�� ইিতমেধ� �বীণ গামছা তঁািত কানাই গােয়ন �৭২�
এেসেছন। তঁার কােছ জানা �গল, এখােন ৬-৭
পু�� ধের গামছা �বানা �লেছ। �থেম মা� অথ�া�
হাত তঁােত �বানা হত। �স তঁােত টানা ��লা ���
পির�েমর কে�র ব�াপার িছল। �থম �ক এব� কেব
এখােন তঁাত �বানা �� কের �স িব�েয় িব�িজেতর
মা �ীমত�া �ি� দােসর �৭২� ধারণা তঁার �া�দ�া
নারায়ণ �� গােয়ন �ীরামপুর �থেক িশেখ এেস �০ন�
�েতার কাপড় হাত তঁাত বা মা�েত বুনেতন। তারপর
কলকাতা �থেক সর�াম িকেন এেন িনেজই তঁাত �তির
কের �নন। �সই �থেক তঁােত �বানা ��।
�� কানাইবাবু জানােলন �গি� বা কাপেড়র িমেলর
ছঁাট অথ�া� বািতল হেয় �াওয়া �েতা বঁাধা�াট
�থেক বাপুিল বাজাের এেন ব�বসায়ীরা িবি� কের।
এই �েতােক িমেলর �লােকরা �ুট মাল বেল।
দি�েণ�েরর িদেক এই ধরেনর িমল �বিশ আেছ।
কম দােম পাওয়া �ায় বেল গামছা �তিরেত তারা এই
�েতা ব�বহার কের। �েতা �-িতন রকেমর আেছ
১� �ধালাই �সাদা�, ২� রিঙন �কালার�, �� �কারা।
রিঙনটা কাটা �বিশ হয় বেল দাম কম। �০ টাকা
�কিজ, সাদাটা ১০০ টাকা �কিজ।
�� �থেম �রকায় �েতা নিল পািকেয় পির�ার কের
সািজেয় �নওয়া হয়, মিহলারাই এ কাজটা কের। পের
�পাড়ামািটর খুিলেত �বেড়া গামলার মেতা� পু�েরর
জল ভের রিঙন �েতা একিদন, সাদা বা �কারা �িদন
িভিজেয় রাখা হয়। এরপর নানান রঙ আড়াই বা
িতন ভির বাপুিল বাজার �থেকই �কেন তারা। এবার
����১০ বা ১� �কিজ কের ��টা �ােরক িভিজেয়
রাখা হয়। এরপর আতপ �াল �ঁেড়া কের হঁািড়েত
�াল িদেয় তােত �েতা �ুিবেয় রাখা হয় �ােত তঁােত
�বানার সময় িছঁেড় না �ায়। িব�িজ� আমােক তঁােতর
কােছ িনেয় িগেয় �দখাল, কী ভােব গামছা �বানার
কাজ কের তারা। বলল, এই �দখুন এটােক বেল ব,
এটােক বেল রাজ, �পছেন �বলেন গামছা �গাটান
থােক তােক বেল সাজান। সািজেয় িনেয় গামছা �তির
করা হয় মা�র সাহাে��। এই বেল �স খটা� খটাশ
শে� তঁাত �ািলেয় �দখাল।
�� কাশীনাথ গােয়ন বলেলন একটা �মান সাইেজর
গামছা �ার হাত ল�া � হাত �ওড়া �৬ �ুট বাই
� �ুট �। িব�িজ� জানাল, ওইরকম এক গ��া
অথ�া� �ারেট গামছা �তির করেত তারা পিরবােরর
� জন িমেল কাজ কের একিদেন ৬০ টাকা পায় মা�।
িহেসবটা এইরকম --- এক গ��া গামছা িবি� কের
পাওয়া �ায় ১০০ টাকা। �েতার দাম �০ টাকা। বাদ
িদেল �মাট লাভ ৬০ টাকা। অব� এখােন িনেজরা
কাজ কেরেছ বেল মজুিরর িহেসব ধরা হয়িন।

�� কাশীনাথ এবার একটা িহেসব িদেলন। সীতাগািছ
�ােমর পুব� ও পি�ম পাড়া িমিলেয় তঁার মেত ১�০
�র তঁািত আেছ �ারা গামছা �বােন। এর মেধ� �০-
৬০ �র তঁািত এখন পয়সার অভােব তঁাত �ছেড় মাে�
�ােট কাজ করেছ। আরও িকছু তঁািতর তঁাত �ায় ব�
হবার মেতা অব�া হেয়েছ। এছাড়াও আেগ ১০-১২
�র প�া�ট শােট�র কাপড় বুনত, এখন মা� �-� �র
�বােন। তপন গােয়েনর ��২� মেত আেশপােশ �ায়
২০০ �থেক ২�০ �র তঁািত িছল, �ার মেধ� ৭০- �০
�র বেস �গেছ। িতিন বলেলন, �েতার দাম ��খােন
িকেলােত �০-�� টাকা �বেড়েছ, �সখােন গামছার
দাম মা� � টাকা �বেড়েছ। �েল �াটিত হে�। তঁার
�েটা তঁাত িছল, এখন একটা �লেছ। �ছােটা �ছেল
িবধাননগের কি��টােরর কাজ কের �০০০ টাকা
মাইেন পায়, আসা �াওয়া কের �রাজ। বেড়া �ছেল
আেগ তঁাত বুনত, ব� হেয় �াওয়ায় �েল �ায় অ�
কােজ। িব�িজতেদর এই �ে�ান িদেয় মাথায় কের
খড় িনেয় ��েত ��েত �ভ�া গােয়ন ���� দঁািড়েয়
পড়েলন আমােদর কথা বলেত �দেখ। বলেলন,
তঁােদর একটা তঁাত িছল। তঁার �ামী হা�নাথ গােয়ন
���-�২� �ালােতন। পিরবার ভাগ হেয় �গেছ, �েল
জায়গার অভাব ও পয়সার অভােব ১০-১২ বছর হল
�সটা ব� হেয় �গেছ। হা�নাথ �খেত মজুেরর কাজ
কেরন, �জাগােরর কাজ কেরন। মােস ১�-১৬ িদন
কাজ কের ১�০০ মেতা আয় করেত পােরন মা�।
�ভ�া �েতা লাটািন কের অথ�া� �েতা লাটাইেয়
�িটেয় �িত �কিজেত ১০ টাকা কের মােস গেড় ১�০
�থেক �০০ টাকা �রাজগার কেরন। ব��ার সময় এই
তঁািতেদর �েতা �রা�ুেরর অভােব �েকায় না �েল
৭ �থেক ১০ িদন তঁাত ব� রাখেত হয়। অেনক �েতা
িভেজ �থেক ন� হেয় �িত হয়। এেদর এই গামছা
�ানীয় হকাররা ��েন িবি� কের।
�� এই স�কট �থেক পির�ােণর পথ কী� এই �ে�র
��ের এই তঁািতরা �� �কান ��র িদেত পারেলন
না। মািনকবাবু বলেলন, অ�রা সমথ�ন করেলন,
�ধু একটা িব�েয় সরকার �িদ �০ হাজার টাকা �ণ
�দয়, তেব িকছুটা �রাহা হেত পাের। মেন হল কারও
কারও মেন এই �ণ িনেয় �শাধ করেত পারেব িকনা
�সই িনেয় �বশ সে�হ রেয়েছ। মেন হয় �ধু আিথ�ক
নয় ��ুি�গত ও �ণগত মান ব�ি�র, বাজার ব�ি�র
জ� �থা�থ সরকাির পরামশ�ও �েয়াজন এেদর।
সরকার �িদ সাহাে��র হাত বািড়েয় �দয়, তেব
সীতাগািছেক �ক� কের আেশপােশর �াম�িলর
কেয়কশ� গামছা-তঁািত হতাশার অ�কার �থেক
আেলার মুখ �দখেত পােব।
�� �ানীয় �াইমাির �ুেলর এক মা�ারমশাই
বলেলন, আমার �ুেল কত ভিত� হেয়েছ �নেবন�
িতনজন এখন প���, সব �কিজ �ুেল ভিত� হে�।
তার মেধ� সর�তী পুেজায় আেগ �ছেলেমেয়রা একজন
অপরজেনর �ুেল িগেয় �খত, এই মাি��গগ�ার
বাজাের তা আর হবার �জা �নই। �কান �ুল �পন
িবিল করেছ তার ছা�ছা�ীেদর জ�, �তা �ক�
আবার ��না মুখ না �দখেল খাবার পাত �থেকও তুেল
িদে�। এত সব কেরও পুেজার খর� বােজেটর িহেসব
ছািপেয় �াওয়ার অব�া।

•

�া� �ারকানাথ �কােটিনস ��িতর�া কিমিটর সবে�েয়
পুরাতন বড়তলা শাখার সে�লন অ�ি�ত হল
�মিটয়া�জ �সবাসদেন। এখােনই এই কিমিট কা��ত
িবনা খরে� আ�পা��ার ি�িক�সার মাধ�েম মা�ে�র
�সবা করার ���া কের �েলেছ। সে�লেন �ক�ীয়
প��েব�ক িছেলন �তপা �জ�ািত। সে�লন �থেক নতুন
সভাপিত হেলন সত��ত ��াটািজ�, সহ সভাপিত �শখ
শাহনওয়াজ, স�াদক িনজাম�ি�ন আহেমদ, সহ
স�াদক মমতাজ খাতুন এব� কিমিট সদ� �মাত�জা
�মা�া।
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আরব �িনয়া জ�েড় রাজ�নিতক-সামিরক কত���,
মূল�ব�ি�, �বকাির ও গ�হস�েটর িব�ে� জনিবে�াভ
�বিশরভাগ ��েশরই ���নীিত �ালািন �তল িনভ�র, কত��ে�র শাসন � কেপ�ােরট
পুঁিজিনভ�র ���নীিত হাত �রা�ির কের মা�ষেক �েষ চেলেছ কেয়ক �শক �ের

•
ম�� �াচ� এব� ��র আি�কার ��শ�িল জুেড় এক �ভ�তপ�ব�
জনিবে�াভ চলেছ। ি�েস�েরর �শষ স�াহ ��েক �� হ�য়া
এই জনিবে�ােভর আঁচ �লেগেছ িত�িনিশয়া, িমশর, িলিবয়া,
আলিজিরয়া, বাহিরন, ইরান, জ��ন, ইরাক, িলিবয়া, �মান এব�
ইেয়েমন রাে�। �ছােটাখােটা িবে�াভ হেয়েছ �েয়ত, মিরতািনয়া,
মরে�া, �স�ি� আরব, �সামািলয়া, ��ান এব� িসিরয়ােত। এর
মে�� িত�িনিশয়া এব� িমশের রাজ�নিতক �মতার র�ব�ল হেয়েছ,
িমশেরর রা�া ��েখেছ জন আে�ালেনর �িতহািসক িচ�। ��া�
��শ�িলেত� িবে�ােভর চির� একইরকম, যি�� রাজ�নিতক
পালাব�ল �সখােন হয়িন।
আলিজিরয়া
��র আি�কার ভ�ম��সাগর তীেরর িবশালাকার ��শ আলিজিরয়ার
সােড় িতন �কািট জনস�খ�ার রা�ীয় ���নীিত খিনজ �তল িনভ�র,
িজি�িপর �� শতা�শ। আলিজিরয়ার রাজ�ানী শহর আলিজয়াস�-এ
বসতবািড়র সম�ােক �ক� কের পুিলেশর সে� বািস�াে�র ব�াপক
খ�যু� হয় ���� সােলর �� ি�েস�র। ব� মা�ষ আহত হয়।

িজিনসপে�র চড়া �ােমর িব�ে� ইিত�িত িবে�াভ হি�ল
আলিজিরয়ােত �সই ���� সাল ��েকই। ���� সােলর � ��েক
�� জা�য়াির আলিজিরয়ার �ায় �িতটা শহের �তল, িচিন এব�
আটার ম�ল�ব�ি�র িব�ে� িবে�াভ হয়। মা�ষ সরকাির ভবন �ািলেয়
��য়। ��াকান� লু�পাট হয়। �� জা�য়াির ��েক িবেরা�ী রাজ�নিতক
�ল�িল এইসব িনেয় িবে�াভ ��খােত �ােক। রাজ�নিতক �ািব
িহেসেব সামেন চেল আেস �ই �শক �ের বলব� �াকা জ�ির �ব�া
তুেল �ন�য়ার �ািব।

�স�ত, আলিজিরয়ায় �ই �শক আেগ �া�ীনভােব িনব�াচন হেল
ইসলািম শি� �ভােট িজেতিছল। তাে�র �জার কের সিরেয় ি�েয়
সামিরক শি� �মতার �খল িনেল �সই ��েশ �� হয় এক �শক
ব�াপী গ�হযু�, যােত কেয়ক লাখ মা�েষর ম�তু� হেয়েছ।
বাহিরন
পারিসয়ান �পসাগেরর �ছা� �ীপরা� বাহিরেন রেয়েছ রাজত�।
আবার একইসাে� এই বাহিরন কেপ�ােরট পুঁিজর �গ�রাজ�, মািক�ন
র�তরীর আবাসভ�িম। ��েশর সােড় বােরা লাখ জনবসিতর মে��
িতন লাখ ভারতীয় �িভবাসী। বাহিরেনর �িতবা�কারীরা িমশেরর
�িতবাে�র ��েক ��ে�র�া িনেয় রাজ�নিতক �া�ীনতা এব�
মানবাি�কােরর �ািবেত �� ���য়াির রা�ায় নােম। �� ���য়াির
�সই শাি�প��� সমােবেশর �পর পুিলিশ িনপীড়ন নােম। �বশ িকছু
মা�ষ িনহত হয়, �েনেক আহত হয়, িবে�াভকারীে�র তঁাবু �ি�েয়
��য় পুিলশ। �� ���য়াির �ই লাখ �লােকর িমিছল হয় বাহিরেন,
িমেলিমেশ �াকা রাজত� এব� কেপ�ােরটতে�র িব�ে�।

বাহিরেনর িবে�ােভর একটা বেড়া কার� মা�া �গঁাজার �ঁাইেয়র
সম�া। বাহিরেনর রাজার �পেটায়া সরকার �� ���য়াির গ�হ��
যারা িনেয়েছ তাে�র �ােরর িসিকভাগ ম�ব করার িনে��শ ি�েয়েছ।
িবে�াভকারীরা � মাচ� সা�ার� �ম�ঘেটর �াক ি�েয়েছ।
ইরান
সােড় সাত �কািট মা�েষর এই ��শিটেত গত ���� সােল বত�মান
শাসেনর �বসােনর জ� এব� �া�ীন িনব�াচেনর জ� ব�াপক
জনিবে�াভ হেয়িছল। তারই স�� �ের �সই সমেয়র িবে�াভকারীরা
�� ���য়াির জমােয়ত হেয়িছল। মুখ� �ে�� িছল িমশর এব�
িত�িনিশয়ার �িতবা�ী মা�েষর সাে� স�হিত �াপন। সকােলর
�া��নার পর িত�িনিশয়ার পলাতক রা�নায়ক �বন আিল এব�
িমশেরর মুবারেকর িব�ে� আ�য়াজ �তােল এই �িতবা�। সে�
সে� বলা হি�ল, �সয়� আিল খােমইিন িনপাত যাক। পুিলশ
িবে�াভকারীে�র �পর লাি�, কঁা�ােন গ�াস চালায়।

�� ��বুয়াির �িতবা�কারীরা সরকাির স�চার িবভােগর বািড়িট
�খল কের �ন�য়ার �চ�া কের। রাজ�ানী ছাড়া� ইরােনর ��া�
সম� শহের এই �িতবা� সমােবশ ��খা যায়। ইরােনর ত��ম�ক
সম� �রেনর িবে�িশ স�বা�মা��েমর �পর িবে�ােভর ছিব বা খবর
স�চােরর �পর িনেষ�া�া জাির কের।
জড�ন
ম�ল�ব�ি� এব� �ালািনর �াম বাড়ােনার �িতবাে� জ��েনর ���
ই�িনয়ন�িলর �নত�ে� �সখানকার মা�ষ রা�ায় নােম �� জা�য়াির।
পি�ম এিশয়ার এই ��শিটর জনস�খ�া �� লে�র মেতা। ��শিটর
কেপ�ােরট ���নীিতর িব�ে� রাজ�ানী আ�ান সহ ��া� শহের
�িতবাে�র �েল সরকার �ালািনর বি��ত ম�ল� �ত�াহার কের �নয়,
িক� �িতবা� চলেত �ােক। � ���য়াির জ��েনর রাজা সরকারেক
বরখা� কের এক �া�ন িমিলটাির ��ােনর �নত�ে� �� একিট
সরকার বানায়। �� ���য়াির িবেরা�ী রাজ�নিতক �ল�িলর �ােক
�শ হাজার �লােকর িমিছল হয় রাজ�ানী আ�ােন। এটাই জ��েনর
রাজ�ানীেত এই �িতবা�ী সমেয়র সবেচেয় বেড়া িমিছল। এই
িমিছেলর ম�ল �ে��া�া িছল ইসলািমক ��াকশন ��ট।
িলিবয়া
ভ�ম��সাগেরর তীেরর ��শ িলিবয়ায় জনস�খ�া �ায় �� ল�।
��েশর িবপুল খিনজ �তেলর কারে� ��শিটর ���নীিত ম�লত �তল
িনভ�র। আেশপােশর ��শ�িলর তুলনায় এই ��শিটর সা�ার� মা�েষর
����নিতক �ব�া িকছুটা ভােলা। ���� সােল �া�ীন হ�য়ার পর
রাজত� িছল িলিবয়ায়। ���� সােল িমিলটাির শাসক গ�াি� এখােন
�মতায় আসার পর িতিনই এখন� রা���ান।

�� ���য়াির িলিবয়ায় গ�াি� শাসেনর �বসান �ািব কের
িবে�াভ �� হয়। রাজ�নিতক িবেরাি�তাই এই িবে�ােভর
চািলকাশি�। �� ��েকই িলিবয়ার িবে�াভ িছল সিহ�স। এব�

িলিবয়ার শাসেকর� ভ�িমকা িছল সিহ�সভােব িবে�াভ �মন। ��
���য়ািরর মে�� �িতবা�ীরা সামিরক বািহনীর এক ��েশর সম��ন
িনেয় িলিবয়ার একা�েশর কত��� িনেয় ��েল িনেজে�র হােত।
িবে�াভকারীে�র মারার জ� �িতেবশী ��শ চা� ��েক িকছু সশ�
বািহনী ভাড়া কের আেন গ�াি�। �সই সশ� বািহনী িলিবয়ার
�িতবা�ী মা�েষর �পর িনিব�চাের �িল চালায়, মারা যায় �বশ িকছু
িবে�াভকারী। ব�লা িহেসেব িবে�াভকারীরা প�াশ জন ভাড়ােট
বািহনীেক একিট �জেল ব�ী কের �জেল আ�ন লািগেয় তাে�র
পুিড়েয় মাের। এক চলমান গ�হযুে�র িলিবয়ার �পর মািক�ন যু�রা�,
�বশ িকছু আরব ��শ এব� �শেষ রা�পু� িনেষ�া�া জাির কের। ��েশ
��েশ িলিবয়ার রা���তরা প�ত�াগ করেত �ােক। গ�াি� সরকাির
চ�ােনেল স�চািরত এক ভাষে� �িতবা�ীে�র �মের ��েল িলিবয়ােক
পিব� করেত িলিবয়াবাসীে�র আ�ান জানান।

�� ���য়াির এক সামিরক ��ান িলিবয়ার একিট ��েশ
���ব�ত�ীকালীন সরকার� গ�ন কেরেছ বেল �ািব জানান। মািক�ন
যু�রাে� কম�রত িলিবয়ান রা���ত �ত এই ���ব�ত�ীকালীন
সরকার�-�ক ��েশর সরকার িহেসেব �ীকার কের �নয়। িলিবয়ার
ি�তীয় ব�হ�ম শহর �বনঘািজ �িতবা� এব� এই ���ব�ত�ীকালীন
সরকার�-এর িনয়�ে�। �পরি�েক রাজ�ানী ি�েপািল গ�াি�
��গামীে�র িনয়�ে�।
মরে�া
িত�িনিশয়ার �বায়ািজিজর ���র�ায় �� জা�য়াির চারজন
মরে�াবাসী িনেজে�র গােয় আ�ন ি�েল মরে�ায় �িতবা� ��
হয়। ��র আি�কার সা�িব�ািনক রাজতে�র এই ��শিটর জনস�খ�া
�সায়া িতন �কািট। �� ���য়াির ��ম জনিবে�াভ �� হয় এই
��শিটেত। রাজ�ানী শহর রাবােত কেয়ক হাজার িবে�াভকারী
স�িব�ােনর পিরবত�ন এব� রাজার �মতা খেব�র �ািবেত জমােয়ত
হয়। রাজ�ানী ছাড়া� ��া� শহর কাসা�া�া, মারােকশ, �হােসইিম
�ভ�িত শহের িবে�াভ হয়। রাজ�নিতক স��ােরর �ািবর �পছেন
এই ��েশর িবে�ােভর� ��তম বেড়া �পা�ান ম�ল�ব�ি�, �া��
পিরেষবা। �ায় �� হাজার মা�ষ এই ি�েনর িবে�ােভ ��শ
িনেয়িছল। �হােসইিম শহের একিট ব�া� �ািলেয় ��য় িব�ভকারীরা।
এই সময় পুিলেশর সে� স�ঘেষ� � জন মারা যায়।
�স�িদ আরব
আরব �িনয়ার ��তম �নী ��শ এব� বাি�জ� � কেপ�ােরটতে�র
�গ�রাজ� �স�ি� আরেব ইিত�িত �ছােটাখােটা িবে�াভ �� হেয়েছ।
�� মাচ� এই ��েশ �ে�াে�র ি�ন� পালেনর আ�ান রাখা হেয়েছ।
�সামািলয়া
�সামািলয়া ��শিটেত কেয়কশ� যুবক ��েশর �ই িনয়�া,
��ব�ত�ীকালীন ���ােরল সরকার এব� ইসলািম িব�বী �গা�ী
হরকত আল শাবাব মুজািহি�ন, এে�র িব�ে� রাজ�ানী �মাগাি��েত
িবে�ােভ নােম �� ���য়াির। �ায় এক �কািট মা�েষর এই ��শিট
গ�হযুে� �ী��, প�পালন এব� িবে�েশ �খেট মা�েষর জীবনযাপন।
���ােরল সরকার ��ত � জন �িতবা�ীেক ���ার কের। ��
���য়াির িবে�াভকারীে�র �পর ���ােরল সরকার �িল চালায়,
চারজন �িতবা�ী মারা যায়। পরি�ন এই সরকারই চারজন পুিলশ,
যারা এই িবে�াভকারীে�র �পর �িল চািলেয়িছল বেল �িভেযাগ,
তাে�র ���ার কেরেছ বেল জানায়।
�দান
িকছুি�ন আেগ ��ান ��শিট স�বাে�র িশেরানােম এেসিছল,
�ি�� ��ােনর �তল-সম�� ��শ�িলর প��ক হেত চা�য়ার জ�
গ�েভােটর কারে�। িক� �� জা�য়াির ��ােনর যুবেকরা িত�িনিশয়ার
জনিবে�ােভর খবের ��ীিপত হেয় পে� নােম। রাজ�ানী খাতু�েম
সরকাির বািহনীর সে� স�ঘষ� হয়, পুিলেশর ি�েক ি�ল ছুঁেড় যুবেকরা
��াগান ��য় ম�ল�ব�ি� এব� �ন�ীিতর িব�ে�।
িসিরয়া
িত�িনিশয়ার যুবক �বায়ািজিজর িনেজেক �ািলেয় ���য়ার ��সরে�
িসিরয়ায় �� জা�য়াির হাসান আিল আকেল িনেজর গােয় গ�ােসািলন
��েল �ািলেয় ি�েল িসিরয়ার �িতবা� �� হয়। িক� জনিবে�ােভর
�চ�া হেল� �স�েলা এখন� খুব স�ল হয়িন। িসিরয়ান সরকার �বশ
িকছু যুবকেক মািক�ন চর আখ�া ি�েয় ���ার কেরেছ। �িতবা�ীরা
�� মাচ� �িসিরয়ান �ভু��ান�-এর �াক ি�েয়েছ।
ইেয়েমন
�� জা�য়াির �ায় �শ হাজার ছা� সানা িব�িব��ালেয়র রা�ায়
নােম এব� ইেয়েমন ��শিটেত �িতবা� �� হয়। �লািহত সাগেরর
তীেরর �ি�� পি�ম এিশয়ার এই ��শিটর জনবসিত �ায় সােড়
িতন �কািট। আরব �িনয়ার ��তম গিরব ��শ এিট। ���নীিতর
ম�ল চািলকাশি� �তল। ���� সােল এই ��েশ এক িবশাল পিরমা�
খিনজ গ�ােসর স�ান পা�য়া �গেছ।

ম�ল�ব�ি�র িব�ে�, চাকিরর �ািবেত ইেয়েমেনর এই িবে�াভ �
���য়াির তািরেখ �ে�াে�র ি�ন� �ঘাষ�া কেরিছল। �ায় �� হাজার
মা�ষ রাজ�ানী সানায় িবে�ােভ সািমল হয়, িক� শাসক পািট�র
সশ� বািহনী তঁাবু �গেড় বেস যায় শহেরর �া�েকে�।

�� ���য়াির �িতবা�ীরা িমশের মুবারেকর পতন পালন করেত
জেড়া হেল শাসক পািট�র বািহনী তাে�র মারে�ার �� কের।
িক� নােছাড় �িতবা�ীরা িবে�াভ চািলেয় যায়। �� ���য়াির
�ায় � লাখ মা�ষ সারা ��েশর িবিভ� শহের িবে�াভ ��খায়,
�ািব িছল ��িসে��ট সােলর �পসার�। ইেয়েমেনর �পজািতরা
িবে�াভকারীে�র সম��ন জানায়। �� ���য়াির আবার লােখা মা�ষ
জমােয়ত কের ��েশর িবিভ� শহের। রা�পিত সােল সামিরক বািহনীর
��ানে�র ��শর�ার জ� সি�য় হেত আ�ান জানান।

��না �শানার �কান বাইের
জাতেকর �খঁােজ চীেন, �েয়া�শ পব�

•
�সি�নই আর� �ই ব�ু �বইিজ� �
সা�হাই ��েক এেস �পঁ�ছল। একটা ম�াপ
হােত িনেয় �হােটল ��েক �বেরালাম।
�ি�� চীেনর �বিশ�� হল, চুন িচেয়র
সময় ভীষ� ব�ি� হয়। চািরি�ক �মেঘ
আ��। যখন তখন ব�ি� �� হেয়
যাে�। �ায় এক ি�ি� �সি�টে��
তাপমা�ায় আমরা কাবু। সে�র ি�েক
�ইিলন শহেরর রা�া �ের হঁাটেত
লাগলাম সবাই িমেল -- যতখািন
যা�য়া যায় --- যত��র �চনা যায়।
�ছা� ��র শহর। বস� ��সেবর
আেলাকস�ায় �লমেল, �নলাম �কা�ায়
জািন ন�ত�গীেতর ���ান হেব। �পা�ার
��েখ জানা �গল। �স ি�েকই যাি�লাম।
রা�ার �পর ���ান মােন �তা ��খাই
যােব। �েনক জায়গােতই ��খলাম
�ছােটাখােটা জলসা। �য ���ান ��খার
জ� যাি�লাম, তা �বা�হয় �শষ হেয়
�গিছল। রাত তখন ন�টা �ায়। আমরা
িগেয় �পঁ�ছলাম একটা �ছা� মােক�েট।
টুির�ে�র জ�ই হয়ত, িক� �েনক
চীনা মা�েষর িভড়। �প�ব� সব ��াক
আেট�র স�ার। যি�� পুেরা চীেনই তাই।
�ছােটা �ছােটা �গি�ত কা�কাজ। �পপার
কািট�, �� �য়াক�, �মটাল �য়াক�, গালা,
চীনামািট, বঁাশ --- সবিকছুর িবেশষ
স�ি�র সমাহার। আিম িকেনিছলাম একটা
�ছা� ল�া� --- তার গােয় স�� কাজ
করা। এক মায়াবী আেলায় সারাঘর
ভের �তােল। �াম ��খলাম �য়া�েচ�
��েক �েনক কম। �েনক �রেনর রি�ন

পা�র ��খলাম। �ছা� শহেরর আ�িরকতা
আর� �বিশ ভােলা লাগিছল। �ইিলেন
িতনি�েনর মেতা �াকলাম। ��খলাম
এিল��া�ট �া� �হা, ির� �ুট �হা,
�ু-�পা পাহাড়। এই �ু-�পা পাহােড়
�িতহািসক �ব�� িলিপ পা�য়া যায়।
�� �ছােটা �ছােটা আনে� ভরা সময়
-- �মঘলা ি�েন সিলটাির িব�িট
পােক� িগেয় ��েশর ক�া �েনক �বিশ
মেন পেড়েছ। ির��ুট �হােত িগেয়
��ালাগমাইেটর �স��েয�� মু� হেয়িছ।
গাই�রা ��ালাগমাইেটর িবিভ� আকােরর
সাে� চীনা িম�েক িমিশেয় গ� বলিছল।
�কান� আকারেক গজ-ক�েপর লড়াই,
প� --- সবিকছুেকই স�ি�ত� বা
�ব���েম�র �কান� �মািটে�র মা��েম
�কাশ করিছল। যা ��েখ আমরা মু�
হেয়িছলাম, তা হল িরে�েজে�টশন।
িবিভ� লাল হলু� সবুজ আেলা
��লা হেয়েছ �ই ��ালাগমাইেটর
গড়ন�িলর �পর। আর পােশই
রাখা হেয়েছ জলাশয়, যােত পেড়েছ
আেলাক�ায়া, ��ুত��র �িত�লন।
আমরা ভাবিছলাম, ভারেত এরকম
��ালাগমাইেটর �েনক �হা আেছ।
তার সবকটােকই আমরা �কান� পুরাে�র
কািহনীর �কান� িবেশষ� ি�েয় স��ািয়ত
কেরিছ এব� �ম�ীয় �ােন পির�ত কেরিছ।
তােত টুির� আকষ�� �তা �বেড়েছ, িক�
�স��েয��র একটা বেড়া ঘাটিত �তির
হেয়েছ। এব� িকছুটা �িত� হে� এই
�াক�িতক না�িনকতার।

� � ব �র � িন য়া
আেমিরকার �ে�েশ সরকাির কম�ীে�র
�ি�কার খব�, ব�াপক গ�িবে�াভ

.

•
মািক�ন ���রাে�র পি�ম িদেকর �েদশ
�ইসকনিসেনর সরকাির কম��রা তােদর
�েদেশর িরপাবিলকান গভন�েরর একিট
বােজট ��ােবর িবেরাি�তায় এক ব�াপক
িবে�ােভ �নেমেছ।

২০০৩ সাল �থেক �ইসকনিসন �েদশ
কর ছাড় িদেত �� কের। �সই কর ছােড়র
পিরমাণ দ�াড়ায় �িত বছের �০০০ ল�
ডলােরর মেতা। এর ফেল �দ�া �দয় বােজট
ঘাটিত, �ার পিরমাণ �ায় ৩৬০ �কািট
ডলােরর মেতা। এই বােজট ঘাটিত দূর
করেত একিট বােজট �মরামত করার িবল
আেনন �েদশিটর গভন�র �ট ওয়াকার।
এই িবল অ�সাের, �পনশন এবং �া��
�ােত সরকাির কম��ার�েদর �দয় অেথ�র
পিরমাণ বাড়ােনা হয় এবং সরকােরর
সে� দরকষাকিষর �ে�াগ কমােনা হয়।
িবল �মাতােবক একমা� �বতন সং�া�
িবষয় ছাড়া আর িকছ� িনেয় কম��ার�েদর
ই�িনয়ন সরকােরর সে� দরাদির করেত
পারেব না। �বতনও �কবল মূল�ব�ি�র
সূ�েকর পিরমাণ অবি� বাড়ােনার জ�
দরাদির করা �ােব, অথ�া� �বতেনর বা�ব
�কানও ব�ি�র দািব করা �ােব না। এছাড়াও
এই িবেল �া��ে�ে� সরকাির ভূিমকাও
�ব� করার িকছ� �ারা আেছ। তাছাড়া
�ইসকনিসন িব�িবদ�ালেয়র ম�ািডসন
ক�া�াসিটেক �ইসকনিসন িব�িবদ�ালেয়র
বািক জায়গা�িল �থেক আলাদা করার
কথাও বলা আেছ।

এই িবল আসেছ �বর �পেয়ই
সরকাির কম��ার�রা দেল দেল এই িবেলর
িবেরাি�তায় �নেম পেড়। ১�-১� �ফ�য়াির
�ায় ২� �থেক ৩০ হাজার সরকাির
কম�� তােদর অি�কার �ব� করার িব�ে�
�িতবােদ নােম। ১৯ �ফ�য়াির �িতবােদর
জনসমাগম আরও �বেড় �ায়, �প��ছয়
�০ হাজাের। �ইসকনিসন িব�িবদ�ালেয়র
কম��রা �মিডক�াল িলভ িনেয় �িতবাদ

কম�সূি�েত আসেত �� কের। ছা�ছা��রা
একিট গণ�নািন কের এই আে�ালেন ��াগ
�দয়। �ডেমাে�িটক পািট�র �িতিনি�রা এই
িবেলর িবেরাি�তা কের। অ�ত আরও �িট
�েদশ, কল�াস এবং ওিহও-�ত একইরকম
ভােব কম��েদর দািবদাওয়ার অি�কার হরেণর
জ� আনা �িট িবেলর িবেরাি�তায় �নেম
পেড় �স�ানকার সরকাির কম��ার�রা।
এই �িতবাদ এ�ন সারা �দেশর িবিভ�
�েদেশ ছিড়েয় পেড়েছ। ২৬ �ফ�য়াির
�ইসকনিসেনর সদর শহর ম�ািডসেন আবার
�ায় �০ হাজার কম��ার� িবে�াভ �দ�ায়।
পাশাপািশ অ�া� �েদেশর সদর শহেরও
িবে�াভ কম�সূি� �� হয়।

এই িবে�ােভর অ� িহেসেব ২০
�ফ�য়াির িবে�াভকার�রা ক�ািপটাল িবি�ং
দ�ল কের �নয়। িমশর সহ আরব �িনয়ার
িবিভ� �দেশর �িতবাদ মািক�ন সরকাির
কম��ার�েদর �িতবাদেক ��সািহত কেরেছ।
অেনেকই এই �িতবােদ অংশ িনেয়েছ
িমশেরর পতাকা গােয় লািগেয়।

�স�ত, গভন�র ওয়াকােরর কেপ�ােরট
�নসর �ডিভড ক� �ায় ১০-১২ বছর
�ের, সরকাির কম��েদর ই�িনয়ন�িলর
�মতা কমােত �ারা তি�র কের, তােদর
ব� ল� ডলার িদেয়েছ বেল জানা �গেছ।
����� স�� উইিকি�ি���� �ি�
��ি�����ন ি���ন ��ইক�স�� ���ি�সন�
উইসকনিসন।

��াগাে�ােগর �ক�
বাক���া, �০ স�তারাম �ঘাষ ��ট, কলকাতা ৯

ম�লবার �প�র িতনেট �থেক সে�� সাতটা
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, অিফেস

��াগাে�ােগর �লভাষ : ৯�৩৬৯৬১৩৪১ �ম�লবার�
ই-�মল : manthansamayiki@gmail.com

��াি�কার� িজেতন ন�� কত��ক িব ২৩�২ রব��নগর, �পা�অিফস বড়তলা, কলকাতা ১� হইেত �কািশত এবং ত�কত��ক ি�ি�টং আট�, ৩২এ পট�য়ােটালা �লন, কলকাতা ৯ হইেত ম�ি�ত।
��int��� ���lish�� an� ��n�� �it�n Nan�i. ��int�� at ��in�ng ��t� 32� �at�atola �an�� �olkata�9. ���lish�� at B23/2� Ra�in��anaga�� ���Ba�tala� �olkata�1�. E�ito���it�n Nan�i� B23/2� Ra�in��anaga�� ���Ba�tala� �olkata�1�.


