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পুেজার মুেখ কাজ চাইেত িগেয়
জ�বন �খায়ােলা এক �া�

•
���াপুেজার মহা��ীেত পুেজার চারিদন ৪�� �াকা �রােজ
পে��র �ে�ােমা�নাল� কােজর জ� সদ�যুবক ��ত
দাস� �ি�ে�ক বড়ুয়া� িব�িজ� হাইত� �িমত হালদার�
��া�ল� �া�র � আর� �ি� �ছেল ই��ারি�� িদেত
যায়। �ি�েসর �লােকরা বেল� �দ�য়া যােব না� কার�
পা �াকা জুেতা �নই। �িতবােদ �ি�ে�ক বড়ুয়া �ি�েয়
বেল� ই��ারি�� হেব না য�ন� আমােদরেক �ত��
বিসেয় �সকাল ���া ��েক িবেকল ৪��� পয��� রা�েলন
�কন� ত�ন �� �কি� �ছেলর দল� যােদর চাকির হেয়
ি�েয়িছল� ২� ��েক ২২ জন� �ি�েয় �েস �ে�াপা�া
বেল� যিদ� �েদর সে� �কানরকম ��ড়া���াি� হয়িন।
�ি�েসর �লােকরা বার� কের� ��ােন না। ২��২২ জন
�ছেলর সে� �ই � জেনর ক�া কা�াকাি� �� হয়।

তক� ব� হ�য়ার �ািনক পের সবাই �বিরেয় পেড়।
৪ �� ৪� িমিন� না�াদ বািল�� ��ািড়র কােছ িবড়লা
মি�েরর সামেন ��েক �িড়য়াহাে�র িদেক যাি�ল �ই �
জন� আর �পছন ��েক আসা চাকির পা�য়া �ই ২��
২২ জন ��ান�ি��িকির করিছল সামেনর �ই চাকির না

পা�য়ােদর �ে�ে�। জবােব � জেনর মে�� ২ জন �েদর
িদেক �তেড় যায়� আর �সই মুহ�েত� যানজে� �রা ব��
রা�া র�ে�ে�র �প �নয়। ২��২২জন �ছেলর দলি� �য
স�� িছল� তা �ি�েসর �ক� বা �ই চাকির না পা�য়া
�ছেলরা জানত না। ��েম তারা �ি�ে�ক বড়ুয়ােক �হার
কের। তার �ি� হােতর ি�রা �কে� যায়� হাত �ি� ��ন
�চল। ��ত দােসর �পর চারি� ছুিরকা�াত হয়� তার
মে�� �কি� �ুস�ুসেক �ুে�া কের �দয়� আর� �ি�
�পে� তার মে�� �কি� িক�িন ন� কের �ব� আর �কি�
�াইেত। ��ত দাস প�পু�র ইনি�ি��ে�র �াদ� ���ীর
ছা�� বয়স �� ��েক ২���র মে��। তােক সে� সে�
বািল�� ��ািড়র কােছ িরেপাজ নািস�� �হােম িনেয় যা�য়া
হেল ���া�ােনেকর মে�� ��ত দাস মারা যায়।

কলকাতা পুিলে�র সােজ��� ��না�ল ��েক �ি�
�ছেলেক �ের। পুিল� স�� ��যায়ী তােদর বািড়
�বহালায়� তােদর নাম ��য় রায়� সািহল যাদব �
ি��িজ� পা�। িকছুিদন পের আর� িতনি� �ছেল িবহােরর
ছাপড়া �জলা ��েক �রা পেড় �� সেমত। �েদর নাম
আপাতত জানা যায়িন।

ম�ী মহা�য় িক �কবার ��েব �দ�েবন�
স�র�� িনেয় িক�ু ��

•
বাম সরকার এত ব�র �ের রাজ� করে�। অন�সর
মুসিলমেদর জ� আজেকর সরকােরর ভাবনা এতিদন
�কাথায় ি�ল? মুসিলমেদর ��� সরকার কত��ক
অন�সর ��াি�ত। অথ�া� � �কাি� � ল� মুসলমানেদর
মে�� � �কাি� �� ল� ওিবিস স�দায়ভু� হল।
তাহেল সরকাির মত অ�যায়� �� ল� মুসিলম অ�সর।
িক� এই অ�সরতা �কাথায়? সরকাির চাকিরেত
�কন মুসলমােনরা ��? মুসলমানেদর মে�� অ�া�
স�দায়�িলেক ওিবিস-ভু� করেত অ�িব�া �কাথায়?
সরকার পির�ার কের বলে�ন না �কন? নািক
স�খ�াল�ুেদর সে� স�খ�াল�ুেদর লি�েয় �দওয়ার ব�ব�া
করা হল?

এই ��া��ার মে��ও �ব�ম� ল���য়। �থম
তািলকাভু� �য সকল পদিব রেয়ে�� তার অি�কা�শ
আমােদর প�ব�পু�ে�রাও �শােনিন। িবিভ� ����র কােজর

সে� �য পদিব যু� থােক� �যমন �সখ� �সি� ক�ভােব
স�র�ে�র তািলকা �থেক বাদ প�ল? একই পদিবর
�ন�-দির� �তা থােক� আে�ও। যিদ কম� অ�যায়�
স�র�ে�র আওতায় আনা হয়� তাহেল চাি� �সখরা�
�িমক �সখরা �কন স�র�� পােব না? মাে� ক��� কের
চা� করা�া িক �� পয�ােয়র কাজ? যিদ তদ� কের
�দখা হয়� �সখরা �দখা যােব অন�সর।

আিম ব�ি�গত অিভ�তায় বলি�� �য এলাকায় আিম
বাস কির� তা বামদেলর �মতার অ��ন। �সখােন
প�ােয়েতর কাজকেম�র জ� আেবদনপ� জমা চাইেল
জমা িদই ��ু মেনর শাি�র জ�� �যাগ�তা আে� তাই।
িক� �সখােনও বি�ত হেয় অেযাগ� �মাি�ত হি� আমরা
বারবার। এসএসিস এব� এমএসিস পর��ার ম�ল�বান
সময় ব�য় কের এই অিভেযাগ�িল জানালাম। ম��
মহাশয় িক একবার �ভেব �দখেবন?

কা��ের মানবতার স�� গভ�রতর হে�
�ছা� �াম পালহালান তার �দাহর�

•
আজািদর জ� আত�নাদ� �াইক� অগি�ত িমি�ল�
িনরাপ�া বািহন�র িন�ুরতা� কাফু� এব� ম�তু� চলে�ই
কা��ের --- চারমােসর ওপর হেয় �গল। পালহালান�
��র কা��েরর এক ��া� গঁা �ানা �� িদেনর ভয়�র
অমানিবক কাফু� �দেখে�। বাইেরর মা�� এই য��ার
আ�াজও করেত পারেব না। বা�ারা িনহত হেয়ে�� �র

�ভে�ে�� �দাকান ভা�চুর হেয়ে�� িব��� �কে� �দওয়া
হেয়ে�। প��েনর িব�ে� গলা �তালার শাি�।

পালহালােনর এই ��া� গঁােয় পুিলশ ও িনরাপ�া
বািহন� �� জনেক �মেরে�� আজািদর জ� িচ�কার
কেরি�ল বেল। পামেপােরর �� ব�র বয়� �লাম নিব
িমর �� অে�াবর মারা যায়� �পত�কায় চারমােস ম�েতর
স�খ�া দঁা�াল ���।

�া �ক র �বা �ল � রা র বা র তা
we •

নদ��া �জ�ার ���দা প�াে�ে�র বি�র�াি� �া� ��েক
�াক বাজাে� �েসি�ে�ন রা��সাদ দাস। সে� ি�ে�ন
�র �ক �ািক �জ����ে�া ভাই বাদ� দাস �র
ক�ািসবাদক শা�ার ��ে� �িচ��। ��রা ক�কা�ার �াে�
�ই রব��ন�ের �সে�ন �� �� ব�র �ের। রা��সাদ
দােসরা চারভাই পাশাপািশ বাস কেরন। িনেজেদর িভেট
িনে� ����� কা�া জি�� �াক বািজে� ��া �পট চে� না�
�াই �ে�র জি�ে� ��বােরর কাজ কেরন। �েব �ব�র
�রার জ� �েনেকই ��ন �ান �া�াে� পােরিন। �ােদর
�াে�া ি��� �ারা �ান �াি�ে� �রচা� িবিকে� ��ে�।
���� কার� ি�েজে�র চ�া দা�। �চ� �ােস ��শ
�ােনর সে� পাট �া�ােনা �ে�ি��। পাট ��া�ার িক��
কাজ পা��া ি�ে�ি��। িক� সা�েন ��ন �ান কাটার
�র�ে�� ��বােরর কাজ �াকেব না। �ে� �ারেদনা কের
স�সার চ�েব রা��সাদ দােসর। �ই ��ে� �েনেক ��
ি�ন ব�েরর ি�েজ ��বা�ান �কেনন। �সই বা�ােন ���
করার কাজ পা��া �ােব �া� �ােস। দ���াপ�েজা� ি�নজেন
ি�ে� �াক বািজে� �াজার প�ােচক টাকা �� �ে�ে�।

�প�ল �বেচ �দ�য়ার সরকাির �েদ�াে�র
িব�ে� ম��জীবী স���েনর সমােব�

দা িব স ন দ

• আমােদর �প�ল �বেচ �দ�য়া চলেব
না।

• �সড়া �কা�াল �র�েল�ন �জান ২���
িব�ি� �িবলে� বািতল করেত হেব।

• �প�েলর �াকৃিতক স�দ স�র�� �
ম��জীবীেদর জীবন�জীিবকা �িনি�ত
করেত ম��জীবী সহ �প�ল ��েলর
সম� দায়�া�ীেদর সাে� ��তাি�ক
আলাপ�আেলাচনার মা��েম �কি�
সািব�ক আইন �নয়ন কেরা।

• িসআরেজ� ���� �র ���নকারীেদর
�িবলে� �াি� িদেত হেব।

• �প�েলর সব�বৃহ� দায়�া�ী �
স�েদর �া�ািবক িজ�াদার
ম��জীবীেদর বাদ িদেয় �প�েলর
ব�ব�াপনা চলেব না।

•
আজ কলকাতার �মে�া
চ�ােনেলর কাে� �াশনাল
িফশ ওয়াক�াস� �ফারাম NFF
-এর �েদ�ােগ এক িবে�াভ
সমােবেশর আেয়াজন করা
হয়। NFF -এর প� �থেক
এক �িতিনি� দল রাজ�পােলর
অিফেস িগেয় তােদর কেয়ক
দফা দািব স�িলত �ারকিলিপ
জমা �দন। NFF -এর এই
সমােবেশ পি�মবে�র �প�ল
অ�েলর ম��জ�ব�েদর �বশ
কেয়কি� স�গ�েনর �িতিনি�রা
অ�শ �নন। সমােবেশ ব�ােদর
�ায় সকেলই ভারত সরকােরর
বন ও পিরেবশ ম�ক
�কািশত খস�া �কা�াল
�র�েলশন �জান ����
িব�ি�র �িসআরেজ� ����
�নাি�িফেকশন� সমােলাচনা
কেরন।

�স�ত �ে�খ� �য ���� সােলর বন ও পিরেবশ
ম�ক �কািশত খস�া িসএমেজ� িব�ি�র িব�ে�
ব�াপক গ�সমােলাচনার ফেল সরকার ���� সােল
এই িব�ি� �ত�াহার কের �নয়। িক� সরকার
স�সেদ আেলাচনা �া�াই ���� খস�া িব�ি�
জাির কের সরাসির ম��জ�ব� জনগে�র সে�
এক চ��া� িব�াস�াতকতার নিজর স�ি� কেরে�
বেল আে�ালনকার�েদর অিভেযাগ। তােদর অিভেযাগ
এই খস�া িবেল �প�েলর সব�ব�হ� দায়ভাগ�
জনেগা�� এব� �প�ল�য় স�েদর �াভািবক িজ�াদার
�প�ল�য় ম��জ�ব�েদর �প�েলর ব�ব�াপনার
অি�কারেক স����ভােব অ��কার করা হেয়ে�।
ব�ােদর ম�� �থেক অিভেযাগ করা হেয়ে� �য নতুন

িব�ি�ি� আনা হেয়ে�
ম�লত ব�হ� ব�বসায়�
ও পুঁিজপিতেদর
�ােথ�। তােদর আরও
অিভেযাগ হল সরকার
�শাসিনকভােব �প�ল
স�িক�ত দ����ায়� এব�
বা�তে�র �াভািবক
�ি�য়ােক অব�াহত �রেখ
�কান �িনিদ�� ন�িত �হে�
ব�থ� হেয়ে�।

�প�ল অ�েল
িবেশ� অথ��নিতক
অ�ল �এসইেজ���
পারমা�িবক িব����ক��
ি�নিফ� িবমানব�র�
ব�হ� আবাসন �ক�
অ�েমাদন কেরে� যা
�কবলমা� ব�বসায়�েদর
�ােথ�র িদকি� িবেবচনা
কেরই। অথচ এর ফেল
�প�েলর পিরেবশ �যমন
�িত�� হেব� �তমনই

এই অ�ল �থেক �ান�য় ম��জ�ব� জনগে�র ��খাত
হেব। আে�ালনকার�েদর মেত তারা ভারতবে��র িবিভ�
�প�ল অ�েলর ম��জ�ব�েদর সােথ �যাগােযাগ গে�
তুলেত �েদ�াগ� হেব ব�হ�র আে�ালেনর লে�।

ব�ােদর কথায় বারবার �ে� আসি�ল �য বা�ািলর
পােত �য� �িতিদন এক �ুকেরা মা� পে� তার �জাগান
যারা �দয়� তােদর এই �রব�ার কথা ক�জন জােন
বা জানেলও তারা এখন ন�রব �কন? �দেশর �ায়
��� �প�লবাস�র �াথ� �েপ�া কের সরকাির এই
তু�লিকপানার �জের বা�ািলর পােত �য মা� �মশ
অিনি�ত হেত চেলে� তােত �কান সে�হ �নই। অথচ
সরকাির পিরস�খ�ানই বলে� ক�ি�র �চেয় �বিশ �বেদিশক
মু�া আেস এই ম�� র�ািনর �থেক।

ইছামতীেত �ই বা�লার িবসজ�ন �মলা
•

মহাদ�মী। সকাল ��েকই ি�েড় �াসা ��েনর মা��েদর মে�� �বল ��সাহ�
সবাই চেলেছ ইছামতীর বুেক িবসজ�ন ��সেব �যা� িদেত। যাতায়ােতর জ�
�কান ���াল ��ন �নই ��� দমব� করা �ব�া ��েনর ি�তর। �ছেল�
�মেয়� ব�ুবা�ব সবাই চেলেছ ��সেব �ািমল হ�য়ার জ�� �েনেক �ছাে�া
ি��েদর িনেয় সপিরবাের চেলেছ �াকী ��� হাসনাবাদ �হর ����া ইছামতীর
�ে�ে�� হ�াস��াস �ব�া সকেলরই।
���কান�েম �াকী �রলে��েন নামার পর �বা�া ��ল জন�াবন সামাল
�দ�য়ার মেতা পিরবহ� ব�ব�া ��তুল। যা�ীেদর মে�� �েনেক ��ানিরকসা
সহেযাে�� �ক� বা িতন িকেলািম�ার রা�া পােয় �হ�ে� ইছামতীর িদেক
চলল। িকছুদ�র ি�েয়ই মালুম হল� রা�ায় িনেজর পােয় হ�া�ার �িত আর
�ািড়র �িতর পা��ক� �নই। রা�া জুেড় চলেছ মা��। �ািড় �বা�াই মা���
��ােন মা��� ির�ায় মা��� দ�রপা�ার বােস কের আসা মা��� সবাই
ইছামতীমু�ী। রা�া জুেড় মা�ে�র সে� চেলেছ ���ােদবী সপিরবাের। �কান
�ািড়েত রাজবািড়র �িতমা� �কান �ািড়েত বােরায়াির পুেজাম�েপর �িতমা�
�াকীর বেনিদবািড়র �িতমা ��� সবাই রাজপে� ��ােন িরকসায় চেলেছ
ইছামতীেত।
���াকীর ইছামতীর তীর জনেজায়াের পিরপ���। ��ােতর মেতা মা��
ি�েড়েছ নদীপাের� �েনেক �েসেছ দ�রদ�রা� ��েক। িবসজ�ন �পলে�
ইছামতীেত দ�মীর �পুর ��েক স��া পয�� সীমা�র�ীবািহনীর িনয়েমর
ি�ি�লতা �ােক �িত বছর। �পুর ��েকই ইছামতীর বুেক �ছাে�া�বেড়া

�ন�কা মাছ�রার �লার� বজরা� ��াসিনক ল�� ি��েবা� �ব� নদীপােরর
�স��� মা�ে�র �পি�িতেত িমলনেমলার আবহ �তির হি�ল। �পাের
�াকী� �পাের বা�লােদে�র �া�ন �ীপুর� মাে� ইছামতী ��� িব�� বা�লার
�ই পােরর বা�ািলেদর �দ��াে�র য��া সামিয়ক মুেছ ��লার ব�া�লতা
িবসজ�েনর ��সব ি�ের। আজেকর িদেন সীমা�র�ীবািহনীর িনয়েমর
ি�ি�লতার �েযাে� ��পােরর মা�� �পার��পার করার �মা�ম �েযা�ি�
হাতছাড়া কের না।
���পুর �ে�ার সময় �াকীর �সাদপুর ��ল ��েক �কি� িবপ�নক ব�াে�র
�জি� পার হেয় আমরা �� জন যা�ী �কি� �ন�কােত ইছামতীর তীের
বা�লােদে�র সীমা�বত�ী �লাকার িদেক র�না হই। সমেয়র সে� পা�া
িদেয় নদীেত যা�ীেবা�াই জলযােনর স���া বাড়িছল। নদীেত ত�ন �ন�কার
যানজ�। �ন�কার যা�ীেদর ��াদনায় �ব� �ই �দে�র �ন�কা�েলা পা�াপাি�
�রে� �ে��া িবিনমেয়র সময় ����না �করকম �িনবায�। �েপ�াকৃত বেড়া
�ন�কা�িলর �া�ায় �ছাে�া ি�ি� �ন�কা�েলার �ালমা�াল �ব�া� যা�ীেদর
িবপেদর ক�া ��েব ি��ের �ে�িছ। আমােদর সামেন িতনি� ����না ��ল�
�িতি� ��ে�ই ��াসেনর ি��েবা� �ত �প��েছ �ব�া সামাল �দয়।
কলরব� �কালাহল �বেড়ই চেলেছ। �িতি� যা�ীেবা�াই জলযােন িবসজ�েনর
ক�� �র ছািপেয় ��সবমু�র পিরেব� �তির হি�ল। �কান �ন�কায় �ারেতর
জাতীয় পতাকা� আবার �কান �ন�কায় বা�লােদে�র জাতীয় পতাকা। িক�
�ে��া িবিনমেয়র আনে� সব বা�ািল আজ মােতায়ারা।
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স�াদেকর কথা

��ন বর��
�ািক�ন ��িসেড�� বারাক �েসন �বা�া ভারেত আসেছন
নেভ�েরর �থ� স�ােহর ��� িদেক। িদ��র ��ল দরবার
�াল�াে��� হা�েস র� চ�েছ। কে��াের� ি�িডয়ার িদ��র
��িতিনি�'রা বলেত িলখেত �� কের িদেয়েছ� �বা�া ক�
খােবন� ক� �দখেবন� ক� ভাবেবন �খােন �েস। �বা�ার না�
� �দে�র �বি�র ভাগ �লাক জা�ক ছাই না জা�ক� ি�িডয়া
�ািত বাজার চলিত �ােলর খবর ��ছেন �রেখ নত�ন �াল
�গলােনার কাজ �� কেরেছ �ে�াবেরর ��� স�াহ �থেকই।
�সব��ি��ান'��র কােছ �ভারত'��র আবদার ���

রা���ে�র িনরা��া �ির�েদ �ায়� সদ��েদর ��াির�।
��নিক কার� কার� আ�া� কা��র স��ার স�া�ান করেবন
িতিন� �িনয়া জ�ে� দ�েকর �র দ�ক �ের য�� আ�াসন
��স চািলেয় �ব�ােনা �ানবতার িবেরা�� �কি� রাে�র �ক
��ােনর �ই আরিত ��� � িক আজেকর ���স�ােজর
স�গ�ন� যথা� রা�� স�াজ� রাজন�িত� ি��� ি�িডয়া ইত�ািদ
ইত�ািদর �দ�িলয়া�নার ইি�তবাহ� নয়�
�ািক�ন ��িসেডে��র সে� আসেছ �'�েয়ক িসই� ���

দানব�য় �ািক�ন কে��াের� �কা�ািন�িলর ��ােনরা। ভ��াল
��ােজিডর নায়ক ই�িনয়ন কাব�াইড তথা ডা� �কি�ক�াল �থেক
���িস� �র�া�� চ��� িন��াতা �থেক য��িব�ােনর �বিনয়া ��
� সব কে��াের�েদর ��ানরা হািজর। খবের �কা�� �বা�ার
ভারতাগ�ন যত�া না রাজ�নিতক কারে�� তার �থেক �বি�
�থ��নিতক। ভারেত র�ািন বা�ােত চায় আে�িরকা ��� �দে�
�তির বা�িত �াল �খােন �বচার বে�াব� করা। ��ল �ােগ��
িব���� ����।

� থ � �া তা র � র

কা��েরর �ালহালান গ�া
পাথর �ছ�াড়া িকেশারেদর ওপর িনরাপ�া বািহনীর �ত�াচার চলেছ।
কখনও �িভযু�েক না �পেয় তার আ�ীয়েক ধের টানাটািন, হািরেয়
যাওয়া িকেশােরর �ািতেক ঘ�টার পর ঘ�টা আটেক রাখা হে� থানায়।
ঘের িকেশার বয়সী �ক� থাকেলই রােত িবপদ। িনরাপ�া বািহনীর
র�া� হাত �থেক মুি� �নই। িকেশােররা পােশর জ�েল পািলেয় যাে�
রােত। বুেড়ারা �কাথায় পালােব?

পালহালােনর �ব�া আরও খারাপ, ���ে�র মেতা। �ােমর ���
যুবক আহত। �� জন প�ু। �ক� �ক� �ীন�ের হাসপাতােল ম�তু�র
সে� লড়েছ। এই �ােম িনরাপ�া বািহনীর �ত�াচার চার মাস আে� ��
হয়িন, হেয়েছ �ত বছর �থেক। বারামু�ায় চারজেনর ম�তু�র �িতবােদ
এই �ােমর মা�� যখন িবে�াভ �দিখেয়িছল। �ু� জনতা এখােন একটা
আিম� ��ামবুেলে� আ�ন লাি�েয় িদেয়িছল। �সই �� এই �াম তথা
এলাকায় িনরাপ�া বািহনীর �ত�াচার। রাে�র �িধকার আেছ, খুন
করেত পাের মা��েক। আর মা�ে�র তার িব�ে� মারিপট না কের
�িতবােদর �িধকারটু� �নই। এই �তা মহান ভারতীয় ��ত�।

�� �ে�াবর কলকাতায় যাদব��র িব�িবদ�ালেয় কা��র িব�য়ক �কি�
�সি�নাের হ�া� িবে�াভ �দখায় িকছ� িবেজি� ক���। �সি�নাের ব�ারা
কা��েরর ইিতহােসর �িরে�ি�েত বত��ান আজািদ আে�ালন �ব�
রা��য় বব�রতার ��র আেলাক�াত করিছল। িবে�াভকার�রা কা��েরর
আজািদ আে�ালেনর ক�র িবেরা��। সভার স�গ�করা হা�া�াকার�েদর
�বর কের �দয়। গত স�ােহ িদ��র �কি� কা��র িব�য়ক সভােত�
স�গি�তভােব িবে�াভ �দিখেয়িছল িবেজি�।

�'�াকার আল� দ� �াকায় িবি�
সরকাির আলু চেল যাে� িহমঘের

•
পি�ম �মিদনীপুের �রক�� আলু ��প� হয়। �থচ �সখােনও দাম ভী��
চড়া। বাজাের আলুর �কিজ ন��নতম ১� টাকা। বীরভুেমর না�র এলাকার
বাসাপাড়ার �লােকর সে� কথা বেল জানেত পাির, মাচ� মােস আলুর
দাম িছল � টাকা �কিজ। �সই আলু এখন চাি�েদর িকেন �খেত হে� �
টাকা �কিজেত। আমরা �েনিছ িবিভ� এলাকা �থেক সরকার ১৭৫ টাকা
ব�া �৫� �কিজ� দের আলু িকেনিছল। আ��ি�ক খরচ হয় আরও ৭৫
টাকা, �থ�া� ব�া �িত সরকােরর খরচ পেড়িছল �৫� টাকা, �কিজেত
৫ টাকা। � �সে��র রাজ� সরকার িস�া� িনেয়িছল, ৫ টাকা ৭৫
পয়সা দের �রশেন আলু িবি� করা হেব। ৫ �ে�াবর �সটা বািড়েয় ৭
টাকা করা হল। মুিশ�দাবাদ �জলার বড়�া-খড়�াম থানায় �খ�াজ িনেয়
জানলাম, �সখােন �কান �রশেন আলু পাওয়া যাে� না। বাজাের আলুর
দাম �বেড় চেলেছ, ��তারা সরকাির ব�ব�ার খামেখয়ািলপনার িশকার।

এক সরকাির পিরস�খ�ান �থেক জানা যাে�, এবছর রােজ� ৫�
ল� টন আলু িহমঘের মজুত িছল। ��� আলু ইিতমেধ� বাজাের চেল
��েছ, বািক ��� িহমঘের পেড় রেয়েছ। সরকার সব িমিলেয় ৯ ল�
৭৫ হাজার টন আলু িহমঘের �রেখিছল। এখন পয�� তা �থেক ১ ল�
১� হাজার টন আলু বাইের �বিরেয়েছ। �থচ বাজাের এই আলু এখনও
আেসিন। এই আলু বাজাের আসেব, না িহমঘের পচেব?

১৫ ি�েস�র আবার রােজ� নতুন আলু আসেব। নেভ�ের ��র�েদেশ
আলু �ে� যায়। পা�ােব ি�েস�েরর �থম স�ােহ নতুন আলু �ে� যায়।
এইসব রােজ� আর আলু িবি� করা যােব না। �ে� �সখানকার আলু
এই রােজ�র বাজাের চেল আসেব। তখন িহমঘেরর আলু পচেব আর
�লােক বাজার �থেক ১� টাকা দের আলু িকনেব?

খবর িদন খবর িনন

নানান খিনর গ� ���
স�বাদ�া��� � স�েবদনার রক�ে�র

•
মরা-ব�াচার মাঝামািঝ আটেক থাকা �েনক�িল মা�ে�র �িত সমেবদনা ��াভািবক
িকছু নয় --- এ এখনও �লাপ না পাওয়া মানিবকতার পিরচয়। দি�� আেমিরকার
িচিল �দেশর �কািপয়ােপা এলাকায় সান �হােসর �সানা ও তামার খিনেত ��
জন খিন �িমক আটেক পেড়িছল দীঘ� �৯ িদন। ��ক��ায় সময় �কেটেছ তােদর
পিরবারবে��র, ি�য়জেনর, �ভাকা�ীেদর। �শ� �বিধ �াে� ব�াচেবন িক ব�াচেবন
না, এই ভয়ানক �িন�য়তায় সময় �কেটেছ মািটর িনেচ আটেক থাকা এই
মা���িলর।

�ত ৫ আ�� �থম আেস �ঘ�টনার খবর। খিনর �ভতের একিট জায়�া ধেস
যাওয়ার �েল �� জন িবি�� হেয় পেড়। তার সেতেরা িদন পের জানা যায়,
আটেক পড়া সকেলই �ব�েচ --- �িভনব �পােয় তারা জািনেয় �দয়, খিনর
�দওয়ােল আটেক �দওয়া িচর�েটর মাধ�েম। একরকম ��ক��া �শ� হয়, ��
হয় আেরক ��। �যেহতু �ব�েচ আেছ সবাই, �� হয় তােদর ব�াচােনার �দ�মনীয়
�চ�া। যে�র বেল ও য�ীর �ধ�াবসােয় ১� এব� ১� �ে�াবর --- এই �ইিদন
ধের সকলেক জীব� �ব�ায় খিন �থেক ��ার করা হয়। খুিশর ��� বেয় যায়
তােদর �চনা মা�ে�র মেধ�।

�থচ এই আপাত �ভ সমাি�র �� �� একিট ��েখর ইি�ত �দয়। �থমত
�ধু িচিলর এই ঘটনািট স�ে� এত িবশদ কািহিন আমরা জানলাম �কাে�েক?
আজ আর খবর হওয়ার �ি�য়ািট মা�ে�র চািহদা ও তার পািরপাি��কতার দািবর
হাত ধের আেস না। দ�র িচিলর খবর ছিড়েয় যায় আেমিরকায়, �সখান �থেক
িনেমে� ই�েরােপ, পরিদন তা চচ�ার িব�য় হেয় ওে� বা�লা �দিনেক। স�বাদপে�
কী জায়�া কের �নয় আর কী িনভ�েত ক�ােদ --- �সই িস�া� আজ �মশই ি�ক
হেয় যায় কা�েজর �ি�েসর বাইের, শহেরর বাইের, এমনকী �দেশরও বাইের।

খবর হল �েনক মা�ে�র �িনয়ােক জানবার জানলা। তেব �কান জানলািট
�খালা হেব, �কান দ�� তােত �দখােনা হেব, �কান দ�� �দখােনা হেব না, তা �তা
আর ত�তীয় িবে�র মা�ে�র কাছাকািছ ি�ক হয় না। এই িনয়ি�ত ধারাভাে� ধরা
পেড় সবই --- ��খ রা� জীবন ম�তু�। তেব একটা ব�াপার আেছ। বেড়ােলাক
�দেশর ম�তু� হয় �বিশ ��েখর, রা� হয় �বিশ। ���ত িব�' যখন ি�ক কের �দয়
কা�েজর �হ�লাইন, খবেরর �স��িল, আমােদর ঘােড় কটা মাথা �য হব না
সমব�থী? �কাথাও সকােলর আ�া জেম ওে� কা�জেক িঘের --- পািনহািট,
ঝালদা, এমনিক ধানবােদও। ধানবােদর কােছই চাসনালা, নামটা মেন পড়েছ?

�থ��নিতক ভােব সবেলর �দেশ মা�ে�র দাম �বিশ --- �সটা কা�েজ �চাখ
রাখেল �বাঝা যায়। এই সবল �দশ�িলর একিট ��া�ী আেছ, যার নাম OECD
, িবে�র ��িট �দশ আেছ এেত। �যখােন মা�� ভােলা থােক, আমােদর �চেয়
ভােলা খায় এমন �দেশর নাম যিদ ক�না কেরন, �সই �দশ�িলরই ��া�ী বলা
যায়। িচিল হল OECD -�ত দি�� আেমিরকা �থেক একমা� সদ�। তাই
িক িদেনর পর িদন ধন�য় চে�াপাধ�ােয়র ম�তু�দে�র ��ীল ধারািববর�ীর মেতা

ত�তীয় িবে�র মা��েকও বেড়ােলােকর �দেশ এই মহা ��ােরর খবর �শানােনা
হয় একািধক িকি�েত, ইিনেয় িবিনেয়? �ভা�ার �দেশ এরই মােঝ বাস ��ায়,
ব� মের, চা�া খায় �িল�ল --- ভা�� খুব ভােলা থাকেল এরাও চার লাইন
দখল কের স�ম পাতায়।

�ত এক দশেক, সরকাির িহেসেব, চীেনর �নিজয়ােন �১�, �চনিজয়াশােন
১��, দািপ�-এ ১��, দ�ে��-এ ১��, �চ�িঝেয়েত ১��, দাি��-এ ১��,
�িলয়ােনাভ�ায়ােত ১��, ই�ে�ন-এর জাি�য়াদেকােত ১�১, কলি�য়ার সান
�ান�াে�ােত ৭�, কাজাখ�ােনর আবাইসকায়ােত �� জন খিন �ঘ�টনায় িনহত
হেয়েছ। হ��া, এই �ি�িজটাল' যুে�, ই�টারেনেট সমেবদনার যুে�ই। খুব একটা
�িনিন িক�। আপনারা �েনেছন? চীন �তা না হয় শ�, িক� বািকরা �তা
মা��? তেব OECD �দেশর মা�� নয়।

ভয়টা �� জায়�ায়। আমােদর �দেশর ��চু মহেলর মা�ে�রা �দেশর মেধ�ই
এক ��ত �দশ �তির কেরেছ, তাই বেড়ােলাক �দেশর মা�ে�র মািজ�ত ��েখ তারা
�ক�েদ ওে�। ��েখরও �তা একটা ভা�া আেছ। ভুখার �দেশ �সই ভা�া �য বেড়াই
ক�াচা �র�, পােত িদেত বােধ। তাই �য শ�ের �দয় �কানও �া�াির ছা�ী বা
কল �স�টার কম�ীর পাশিবক ধ��ে� ��ােভ �জে� ওে� �এসএমএস' আে�ালেনর
মাধ�েম, দািব ওে� িনরাপ�ার --- �স-ই চুপ থােক দিলত িশখ ব� িস�-এর
ক�া বলিজ� কা�র-এর ��ধ��ে� --- �দা� িক �ধু তার? ভারেতর �� বা�ব
এিড়েয় �িতিদন সকােল �য নতুন ভারেতর জয়�ান �িন, �দা� িক �সই �ায়কেদর
নয়? �সই �ােনর ম���নায় যিদ দ�র �থেক �ভেস আসা কা�া চাপা পেড়, িকছুটা
�দা� �তা �ায়েকরও বেট। এ স�ীত ম�লময় নয়। তাই আজেক বেড়া হেয় ও�া
কলকাতার িকেশার জােন িচিলর খিনর কথা, জােন না চাসনালার কথা।

কােরা কােরা হয়ত মেন পড়েব, ১৯৭৫-এ ধানবােদর কােছ চাসনালা
�কািলয়ািরেত ��ত �৭� জেনর ম�তু� হয়। এই মারা�ক খিন �ঘ�টনায়। �বসরকাির
িহেসেব স�খ�াটা ৭��-র কাছাকািছ। �� ওে� �াি�লিতর। �কমন আেছ চাসনালার
�ামী পু� ভাই হারােনা পিরবার�িল? এই ���� সােলও ঝাড়খে�র �া�িট�িল
খিনেত মারা যায় �িমেকরা। �কমন আেছ তােদর পিরবােররা? এসএমএস-এ
স�হিত ও সমেবদনা জানােনার জ� �তা তােদর কােছ �সলে�ান থাকার দরকার
--- বেড়াই ঝােমলা। এই বছেরর ১� আ�� --- িচিলর ঘটনা ��র এক স�াহ
বােদই ধানবােদর কােছ মুি�েত ৭ জন খিন �িমক মারা ��ল। �িজ িন�জ'-এ
খবর এল এক িচলেত, �িতনজন �বআইিন খিন �িমক ম�ত ঝাড়খে�'। �বআইিন
�িমক� হায় মানিবকতা� �কাথায় �ভেস যায় আমােদর মানিবক ব�ি��িল ---
যখন মা���িলর হােত �সলে�ান থােক না, �ঘেমা �ােয় �ভাজপুিরয়া বেল, তােদর
�ীরা ���য়া িস��র পের �মাটা কের?

স�বাদ পিরেবশেনর একটা িবেবকেবােধর িদক আেছ। খবর �যন চারপােশর
মা��েক �চনায়, জানার �ুধা জা�ায় --- জনিবি�� হেয় থাকা না�িরেকর িবক�ত
িব�ক� �তিরর বাহন �যন তা না হেয় ওে�।

�কা�াল �র�েল�ন �জান ��১���র িব�ি�র খস�ার িকছ� �ে�খেযাগ� ���

�প�েল পরমা�ু চুি�, এয়ারেপাট�, �বসরকাির ব�র, �সজ,
িরসট�, �শাধনা�ার, �তল�প �তিরর পাকােপা� বে�াব�

•
�কা�াল �র�েল�ন �জান বা িসআরেজড��ক
চারভােগ ভাগ করা যায়। িসআরেজড ১ হল সবেচেয়
স�েবদন��ল �লাকা� �যখােন ��ানে�াভ� �বাল�
বািলয়াি�� �ন� স��� �াস� ক�াক�া�ক�ে�র আবাস�
�ািখর বাসা �ভ�িত আেছ �ব� �য �লাকা �জায়ার
� ভা�ার �ে�� �ে� � �যখােন স��ে�র জল বা�েল
জল ��ােক। িসআরেজড � হল স��� �সকেতর ��ের
�লাকা� �যখােন িন��া�কাজ হেয়েছ। িসআরেজড �
হল ���েলর �া��� �লাকা �ব� ��ের �লাকার �য
��ে� িন��া�কাজ হয়িন। িসআরেজড � হল ভা�ায়
স��� �যখােন থােক �সখান �থেক স��ে�র �ে�� ১�
নি�ক�াল �াইল �বি� �লাকা। �ছা�া� ��রবন�
���ই ���ল� �করালার ব�াক�য়া�ার ��ল� �ব�
�গায়ার �সকতেক িবে�� ��েলর �য�াদা �দ�য়া
হেয়েছ।

খস�া িব�ি�ি�েত �র�া�� �ি� দ�েরর �য
�কান� িন��া�কাজ করার ��ে�াদন �দ�য়া হেয়েছ

��� �ব� তা �য �কান� িসআর �জােন হেত �াের।
���েলর �য �কান� ��েল আইি� �ব� ��া�
�িরে�বা��লক ি�ে�র িবে�� �থ��নিতক ��ল বা
�সজ হেত �াের। নিভ ���ই��র ি�নি�� �য়ারে�া��
হেব ���েল ��� �ব� �ই িবে�� কথা�া সা�ার�
ন�িত�ালার �ে�� দ�ি�ক��ভােব �ে�খ করা হেয়েছ।

িসআরেজড ১ ছা�া �য �কান� ��েল ��চিলত
�ি�েক� �ব� �ন তা�ােনার কারখানা হেত
�ারেব। �তল� গ�াস� ��ে�ািলয়া�জাত �ব� �িরবহ��
�দা�জাতকরে�র কাজ� চলেত �ারেব ���েল।
িসআরেজড ১ ছা�া ��া� ���ল�য় ��েল সার
�ব� ��া� রাসায়িনেকর �িরবহ� �ব� স�য়
করা যােব। ��� �ি�য়াকরে�র চলিত �ক��েলা
���েলই আর� �� �তা�� গতের বা�েত �ারেব।
�হাে�ল�িরসে��র বজ�� জেল ��লার আেগ ��া�েনর
জ� িসআরেজড ১ ছা�া ���েলর ��া� জায়গায়
��া�নাগার� বানােত �ারেব। যেথ� ব�র� �জি��
�সত�� রা�া �ভ�িত বানােনা যােব �ব� �র জ�

স���জেলর �লাকােত� িন��া�কাজ করা যােব। �তল
�ব� গ�াস �ে�ালেনর জ� �াইিন� করা যােব
���েলর �যখােন খ�ি� �ব� যেথ�। ���া��
খিনেজর জ�� তাই।

���েলর �া��� �ব� ��াকা ��ের �লাকার
�িসআরেজড �� ��ে� স��ে�র �জায়ােরর জল যতদ�র
আেস �সখান �থেক ��� ি��ার �য�� ��েল
��েরর স�� িন��াে�র সােথ সােথ �য �কান� িবে��
�থ��নিতক ��ল� �ন কারখানা �ভ�িত হেত �ারেব।
আর ��� �থেক ��� ি��ােরর �ে�� ��া�� �হাে�ল�
বাি� হেত �ারেব ��� তেব �দাতলার �চেয় ��চ� করা
যােব না।

���েলর ��ের �লাকা বা িসআরেজড ���র
��ে� �য স�� কা�াে�ার িন��াে�র কাজ ১��১ সােলর
আেগ �� হেয়িছল �স�েলা ��ত থাকেব� �ব�
নগেরা�য়ন দ�েরর কা�াে�া�িল� ���� থাকেব।
���ইেয় স����সকেতর বি��িলেক সিরেয় �ন�য়ার
জ� রাজ� সরকারেক বলা হেব।

� থ � �া তা র � র
ইছামতীর ভাসান

��াে�র �ই নদ��া
না থাকেলই হত'
ল��ীয় �য, মুসিলম স�দােয়র �চুর মা�� এই
িমলেনা�সেব শািমল হেয়েছ। ��ভব করিছলাম,
আজেকর ��সব �ধু িহ�েদর নয়, আজেকর
��সব িহ�-মুসলমান সকেলর --- আজেকর ��সব
বা�ািলর সে� বা�ািলর �দয় িবিনমেয়র। িবজেয়র
�েভ�া িহসােব ওপােরর বা�ািলরা �ীিত �পহার
িহেসেব �সেদেশর লেজ�, চেকােলট, পািন�ল,
�কওড়া�ল, জলপাই, আ�খ, কেয়তেবল ইত�ািদ
এপােরর বা�ািলেদর হােত তুেল িদে� --- কখনও
বা এক �ন�কা �থেক আর এক �ন�কায় ছু�েড় িদে�
�সইসব �ল। বা�লােদেশর �ায় �িতটা �ন�কার যা�ীরা
এইরকম �লম�ল িমি� িবতর� করেছ। এপােরর
�েনক বা�ািলর �েভ�া িহেসেব লেজ� িবতরে�র
দ��ও �চােখ পেড়েছ। এক �ন�কা �থেক আর এক
�ন�কায় �ুল িছটােনা, যা�ীেদর তুমুল িচ�কার, �ােকর
আওয়াজ, মািঝেদর সামাল সামাল রব, য�চািলত
�ন�কা�িলর যে�র ভ�ভ� আওয়ােজর মেধ�ই �ন�কা
মাঝনদী পার হেয় বা�লােদেশর সীমানা বরাবর �প��েছ
��ল। নদীর পাের �পি�ত বা�লােদেশর �চুর মা��,
�রাদ �থেক ব�াচবার জ� �ােছর �াল �ভে� মাথার

ওপের ধের আেছ �েনেক। �স�খ� মা�ে�র িভেড়র
মেধ� �চাখ আটেক ��ল ইছামতী ভা�েনর ভয়�কর
দ�ে�। নদীর পাশ�বত�ী মা�ে�র িভেটমািট ইছামতীর
�েভ� চেল যাওয়া �থেক র�া করার জ� �সেদেশর
সরকাির ব�ব�াপনাও �দখা ��ল। ব�ােশর খু�িটর ব�াধ
িদেয়, ব�াভিত� ইেটর �খায়া িদেয় ইছামতীর ভা�ন
�িতেরােধর �চ�া চলেছ।

ভারতীয় যা�ীেবাঝাই �েনক �ন�কা বা�লােদেশর
সীমা� বরাবর ইছামতীেত িভড় জিমেয়েছ, বা�লােদিশ
�ন�কার স�খ�াও �চুর। নদীর পাের িভড় জিমেয়েছ
সাধার� মা��, কেয়কিট দ���া�িতমা িবসজ�েনর জ�
নদীর পাের রাখা আেছ। বা�লােদেশর �তভাতা
�ীপুেরর পুরিপতা ও �ানীয় সমাজেসবীরা �য�থভােব
একিট ��ায়ী �তী�ালেয়র ব�ব�া কেরিছল। ওেদেশর
�শাসন ও সাধার� মা�ে�র আ�িরক ব�বহার
মু� করল এপার �থেক যাওয়া সকল ভারতীয়েক।
িদি� �থেক আসা বা�ািল �িতিনিধদল বা�লােদেশর
�তী�ালেয় �পি�ত হেয় �েভ�া িবিনময় করেছন
এমন দ��ও �দখা ��ল। �তী�ালয় �থেক �ঘ�টনার
সতক�তা �ঘা��া করা হে� বারবার। নদীেত
যা�ীেবাঝাই মা�ে�র িচ�কার, নদীতীেরর মা�ে�র
��াস, �কালাহল, �ােকর বািদ�, ক�াসরঘ�টা, �ভ�পুর
আওয়ােজর মেধ�ও �শানা ��ল মাইেকর �ঘা��া
--- �ভারতীয় ব�ুেদর বলিছ, আপনারা একবার
বা�লােদেশর মািটেত পদাপ�� ক�ন, আজেকর এই
িদনিট �ধু �দশভাে�র য��ােক-বা�লাভাে�র য��ােক
�পলি� করার িদন নয়� আজেকর িদনিট �ই পােরর
বা�ািলেদর �দয় িবিনমেয়র িদন।'

বা�লােদেশর মা�ে�র সে� কথা বেল বুঝেত
�পেরিছ এই িদনিটেত ওেদর আেব� ��ভ�িতর
পিরমাপ করা �স�ব। ওেদর মেধ� এত আেব�, এত
ভােলাবাসা, ওেদর �া�ব� আচর� �দেয় ধের রাখার
মেতা। �খ�াজ িনেয় জানা ��ল, বা�লােদেশ এবছর
�'হাজােরর �বিশ পুেজা হেয়েছ। এর মেধ�ই �েনক
ভারতীয় �ন�কাযা�ী জুেতা হােত, প�া�ট-শািড় �িটেয়
কদ�মা� নদীপাের �নেম বা�লােদেশর সীমা�বত�ী
িব���হীন �ীপুর �াম ঘুের এেসেছ। িতন মাইল দ�েরর
পা�িলয়া বাজার �থেক �েনেক ইেলকি�ক �ব�,
মশাির ও ব�লােদিশ িবিভ� প��সাম�ী �কনাকািট
কের �ন�কায় ি�ের এেসেছ। বা�লােদেশর �ন�কার
যা�ীেদর সে� কথা বেল �বাঝা ��ল, �দশভাে�র
য��া, বা�লাভাে�র য��া এখনও তারা মেনর মেধ�
বহন কের চেলেছ। �েনেক বেলই ��লল, �মােঝর
এই নদীটা না থাকেলই হত'।

স��া পার হেয় সীমা�র�ীবািহনীর সময়সীমার
কথা �ভেব ��রার আেয়াজন চলল। ��রার পেথ
মািঝর কাছ �থেক জানা ��ল, এই একিদেন তােদর
�রাজ�ার সারা বছেরর আেয়র �থেক �বিশ --- সারা
বছর এই িদনিটর জ�ই তারা �েপ�া কের।

ি�ের এলাম এপাের টাকী সীমাে�। এপাের �ব�
ওপােরর মেতা ��সেবর �কান স��ি�ত �েদ�া� �নই।
তুমুল িবশ��লার মােঝ �ন�কা �থেক �কান�েম পাের
��েত ��েত �দেখিছ --- �ব��িতন আেলাকস�ায়
সি�ত এপােরর �দয়হীন ক�ি�ম আেয়াজন আর
ব�ম�ল� িবলাসব�ল আতসবািজর ন� �দশ�নী।



Vol. 2, Issue 9 KHOBORER KAGOJ SANGBADMANTHAN 1 November 2010 ��বাদম�� �

��া�া�াি�� ক�া
•

�সানাগািছ স�বত কলকাতার সবেচেয় পুরেনা
ও বে�া �য�নকম�-পি�। এখােন �ায়�ভােব
বসবাসকার� �০০০ জন এবং বাইের �থেক আসা
৩০০০ জন, �মাট �০০০ �য�নকম�� তােদর �প�াগত
কাজ কের থােক। �িতিদন �ায় ��০০০ খে�র ও
�০০০ বাবু অথ�া� �মাট ৩�০০০ জনেক পিরেষবা
�দওয়া হয়। বাবু ও �য�নকম��েদর স�ক� অেনকটা
�াম�-��র মেতা। �য�নকম��েদর একটা বে�া অং�
�দে�র �ত�� এলাকা �থেক এেস থােক। এখােন
� �থেক �� কামরাওয়ালা কেয়ক'� বাি�েত �য�ন
পিরেষবা চেল। আবার একই কামরােত পািট��ন
িদেয়ও � �থেক � জন �য�নকম�� কাজ কের থােক।
আেয়র পিরমােপর ওপর িভি� কের �য�নকম��েদর
কেয়কিট �র আেছ। সা�ািহক িহসােব যােদর গ�
আয় ৩০০ টাকা মেতা তারা খুব কম আেয়র,
এর ওপর ৩০০-�০০০ টাকা পয�� কম আেয়র,
�০০-�০০০ টাকা পয�� মা�াির আেয়র এবং তার
�বি� আয় হেল �বি� আেয়র �ের রাখা হয়।

�জলা অ�যায়� মুি��দাবাদ ও �ই চি�� পরগনা
�থেক �মেয় পাচার �বি� হয়। �� বছেরর িনেচ �য
�কান �মেয়েক আইন �মাতােবক �ফরত পা�ােনা
হয়। �ফরত �দওয়ার সময় বলা হয় না �য �স
�সানাগািছ �থেক িফের এেসেছ। বলা হয়, ি�য়ালদা
বা হাও�া ���ন �থেক হিদ� পাওয়া �গেছ। �ব�ার
মিহলা সিমিতর কম��রা �মেয় পাচার �রােধর এই
কাজটা কের। ওঁেদর মুখ �থেকই আমরা এসব
জানেত �পেরিছ। তেব সম�াটা অ��। চরম
দািরে�� বাধ� হেয়ই নাবািলকা হওয়া সে�ও এই
�মেয়রা আেস। তারা ধরা প�েল কা�িত িমনিত
কের, বেল, �িদিদ �ছে� দাও, বাি�েত �ফরত
পা�ােল খাব ক�?' এমন অিভ�তাও �ব�ােরর
কম��েদর হেয়েছ, রা�ায় িনেজরা খােবন বেল
সে� �য খাবার িনেয় �গেছন, তা �মেয়িটর বাি�র
�লােকেদর িদেয় আসেত হেয়েছ। �কাথাও আবার
�মেয় �ফরত িদেত িগেয় মার �খেত �খেত �বঁেচ
�গেছন কম��।

িকছুিদন আেগ িবউিট বেল একিট �মেয় আেস
বিসরহাট �থেক। �স বেল তার বয়স আ�ােরার
ওপের, �স বাি� িফরেব না। �মি�কাল �টে� ধরা
পে�, তার বয়স ���। তােক �জার কের �ফরত
পা�ােল �স চ�ােল� জানায় িফের �স আসেবই,
�কউ আটকােত পারেব না। �াম �থেক প�ােয়েতর

�দওয়া জ� সািট�িফেকট িনেয় �স িফের আেস।
এখন �স অ� পি�েত একই �প�ায় যু� হেয়েছ।

িবিভ� �য�নেরাগ এই অ�েলর এক �াভািবক
ব�াপার। িক� �যিদন �থেক এই�স িনেয় একটা
�েগল �গল' রব উ�ল, �সানাগািছেতও তার
��উ আছে� প�ল। �য�নকম��রা সেখেদ বেলন,
�ওই �রাগ যিদ না আসত, তেব আমােদর িদেক
িক সমাজ িক সরকার িফেরও তাকাত না'।
এইচআইিভ পিজিটভ তাপস� িগিরর সে� কথা
হয়। িনেজর উদাহর� িদেয় িতিন �য�নকম��েদর
�বা�ান, কে��াম ব�বহার কতটা জ�ির। বাবুরা
অেনেকই বু�েত চায় না। খে�র রািজ না হেল
সিত�ই মু�িকল হয়। এই�স �িতেরােধ �মমতা
�কয়ার'-এর ব�ব�াপনায় িতন মাস অ�র �মেয়েদর
কাছ �থেক পর��ার জ� র� সং�হ করা হয়।
হাইিজন ইনি�িটউট �থেক িরেপাট� আেস। ম�লা
�ধান জানােলন, িতিনও আ�া� হেয়িছেলন।
তেব এখন িতিন ভােলা আেছন। িতিন জানােলন,
�য�নকম��েদর যিদ �রােগর জ� বাি� �থেক তাি�েয়
�দওয়া হয়, তা জানেত পারেল তােক হাসপাতােল
ভিত� করেত হয়।

�জন বাবুর সে�ও আলাপ হয়। বাবুেদর �সাথ�
সংগ�ন'-এর সভাপিত ��মার �দ এবং সিচব
রাম�মার িম�। এঁরা বেলন, সমােজ এঁেদর �ান
খুব িনচুেত। সকেল তঁােদর �েভ�ুয়া' বেল� বেল,
�মািগর পয়সায় খায়'। িক� এঁেদর মেত, এখােন
এঁেদর একটা ভ�িমকা আেছ। অেনক ��ে� এঁরা
�য�নকম��েদর িনেজর মা�ষ বেল পিরচয় �দন।
খে�রেদর িজ�াসা করা হয়, তােদর �য�নেরাগ
আেছ িকনা। কা�মার �কয়ার �থেক কা��, কে��াম
�দওয়া হয়। বাবুরা �কউ বেলন, আমরা িনেজেদর
মেধ� কে��াম ব�বহার কির না, �াম�-��র মেধ�
িক ওসব চেল? সব বাবু অব� সমান নয়।
অেনক বাবু আেছ, যােদর একািধক িবিব বা
�য�নকম�� আেছ। �তমনই একািধক বাবু আেছ,
এমন িবিবও �চুর। িবিব িনেয় অ�াি� এখােন
িনত�িদেনর �টনা। িকছুিদন আেগ রােতর অ�কাের
একিট �মেয় মা��ার হল।

বাবুেদর সংগ�ন িবিভ� সামািজক কাজও কের,
�যমন পি�েত নল�প লাগােনা, নদ�মা পির�ার
হে� িকনা �দখা, ইত�ািদ। এই পি�র অ�
চির�, �যমন মািস, খে�র, দালাল, িবে�ষত
�য�নকম��েদর স�ানেদর সে� কথা হল না এবার।
পের এেদর সে� কথা বলার ই�া রইল।

পে�া �িতে�া� ���াম �িমিত� �িতেবদ�

•
আজ পিরেব� ও বন ম�েকর �ারা গি�ত
চার সদে�র কিমিটর িতনজন আ�� কেরন,
পে�া �ক�িট �বআইিন এবং �য সব ছা�প�
তারা �পেয়েছ �স�িল আইন �ভে�ই আদায়
হেয়েছ। কিমিট এটাও �দখেত �পেয়েছ, এই
�কে�র জল ও বায়ু-দ�ষ� এবং উপ�লভােগর
মেতা িবষয়�িলর ওপর স�াব� অিত িবপ�নক
�ভাব রেয়েছ এবং �কানটাই ি�ক মেতা ম�ল�ায়ন
করা হয়িন। �কা�ািন এবং উি��া সরকােরর
�চুর অপরাধম�লক কায�কলােপর ওপর িব�ািরত
আেলাচনার পর কিমিট জানায় ��িতেবদেনর
উপসংহাের) ---

ক�ভােব �উ�য়ন'-এর মর�িচকােক আইেনর
পা� কাটােনার �চ�ায় ব�বহার করা যায়, পে�া
�ক� তার একটা দ��া�। এই ধরেনর �চ�া�িল
ফল�স� হেত িদেল উ�য়ন বা পিরেব�-র�া
�কানটাই হেব না, �কবল মুনাফাটাই হেব। এর
ফেল �দ� এবং সমােজর আইেনর �াসন ও
�িবচােরর অপিরেময় �িত হেব।

আমরা সংখ�াগিরে�র পয�েব�� �থেক এই
িবষয়�িলর িদেক দ�ি� আকষ�� করেত চাই �
• উি��া �ব� �ক�ীয় ��কা� ব� �ি�কা�
��� �� কে�ে� �ব� �া�া�ে�� ��ি�
ব���িম হািতেয় ��ওয়া� �চ�া কে�ে�। ি�তীয়
��কাি� কিমি� �� উপ�হাে� �প��ে�ে�।
• �ক�ি� হেল পি�েবশ�ত িবপ��য় হেত পাে��
িবেশ�ত জল ও বায়ু�দ��� �ব� উপ�ল�াে��
�িত� ��ি���� হেল িশ��ত িবপ��েয়� িবপদ�
�ত�ািদ হেত পাে�� �ব� ��কা� ��া� কে�ে�।
• পে�া ত��ািদ �চেপ িদেয়ে� �ব� ����ত
�েয়াজ��িল ব�ব�া কে� ি�েত �চ�া কে�ে�।
• পি�েবশ� ব� ও উপ�েল� ����িল� �� �া�
�ক�ি� �দায় কে�ে�� �ম� �ব��ি� �ব� তা
বািতল হওয়া উিচত।
• ব� ���া� �া�প� �কবল ব� �ি�কা� ���
�মাতােবক �াম��া� ��েমাদ� �পেল� �দওয়া
��েত পাে�।

���আমরা �ক��য় সরকােরর কােছ আেবদন
জানাি�, তারা জনসাধারে�র মত এবং
সংখ�াগিরে�র পয�েব���িল মেনােযােগর সে�
�দখুক� সম� ছা�প� বািতল ক�ক এবং এই
অ�ায় �বআইিন ও ন��ংস �ক�েক বািতল
ক�ক।

চ তু �� পা তা � প �

পুেজা �মােজ� �ব�েম��
মাপকািঠ িচি�েয় �দয়

�ব��রা অিভেযাগ করেছন, �পুেজার �সই
বেনিদয়ানা আর �নই। এক সােথ অ�িল,
পংি�েভাজন, পুেজার িদন�েলা ���� ব�� ভুেল
এক সািময়ানাতেল আনার �স পুেজা �কাথায়?'
আজেকর পে�র জবাব, �সময় বদেলেছ দা�।
আমায় �দেখ যিদ �তামার �ষ�া জােগ, তুিম
জাগাও না� �কন অে�র �িত �ষ�া�' �ষ�া
�থেক �চািহদা'। িক� চািহদা না িমটেল �য
হ�নম�তা, আ�সংেকাচন --- �সসব �তা যােদর
পুেজা এেল ভাবেত হয়, এটা িবলািসতার সময়
নয়, এই মর�েমর �রাজগােরর সারা বছেরর
ভঁা�ার ভের �ফলেত হেব। এসব য��া তােদর
যােদর পুেজার িদেন ির�া �টেন এ��া �রাজগােরর
িচ�া, সােপর বাসা িদি� �থেক প� তুেল
�পঁ�েছ িদেত হয় রংেয়র উ�সেব। জরা-ব�ািধ-
ম�তু�-স�াস-ম�ল�ব�ি� জজ�িরত মা�েষর কােছ
এই পুেজা আ�িনপ��েনর উ�সব। স�মা�বত��
�াি�ক এলাকা�েলার মা�ষ�েলা পুেজার িদনকিট
কাটায় ��িতর সােথ। িনেজর �দ�তােক ভালেবেস

িনেজেক ��ত করার, �িতবােদর আেগ মুে�া
�� করার অবকা� িদেয় যায় এই পুেজা।

আজকাল পুেজার আেগ �ব� িকছু জায়গায় ব�
িবতর� হয়। কাগেজ �লখােলিখ হয়, অ� পুেজার
আখ�ান। স�ল িকংবা িব�বানরা দাতা িকংবা
�াতার ভ�িমকায় অবত��� হন মেত��। িজেভ আলগা
চুকচুক। ��ঁােট িতয�ক হািস। আকি�ক নাগিরক
�বাধ �জেগ ওে�। উ�সেবর আেলা িনভেলই আবার
এরাই িহেসব কের না�ার িমিলেয় ওেদর যুেত দ�ান
য�াংে�।

লাখ লাখ টাকার িথম, অজ পা�াগঁা �থেক
ি��� এেন ি���র ময�াদা নয়, �নােটর গে� িকেন
�নওয়া হয় ��� �ারদ স�ান। িনলােম িবি� হয়
প�াে��ল। ��� কিট আর হাই�া বা�েত চুেলর
কায়দায় যু�ং �দহ� �দেখ ল�া পায় গােল �মেচতা
প�া স�ার কাপে� �াকা �মা �গ�া'। বছর বছর
যােদর ল�াই করেত হয় সংসার নামক অ�েরর
সােথ। আজকাল অ�ররাও �াইল ��টেম�ট
�বাে�। কেয়কটা প�াে��েল �দখলাম অ�েরর
���কাট, জুলিপর বাহার। �যমন সংসার অ�েরও
�ুেক �গেছ কেপ�ােরট হাওয়ার অিভমুেখ �ছােটার
�বিনয়া বাসনা। পুেজা সমােজর �বষেম�র মাপকাি�
িচিনেয় �দয়, �চােখ আ�ুল িদেয় �দিখেয় �দয়
সং��িতর উ�-ন�চ, অথ�ন�িতর জিমন আসমান।
�ধু �চাখ �েটা খুেল রাখেলই �দখা যায় �ব�।

ব জ ব জ �লা কা �ল � � ব �

পুেজায় পািলেয়
•

�গ�া�ম�র সকাল। সে�াষপুর ���ন �থেক ি�য়ালদাগাম� বজবজ
�লাকােল উে� �কানমেত বসার একটা জায়গা �পলাম ��সি�জ
���ন �পিরেয়। সামেনর িসেট একিট িকে�ার �ছেল �ুেম �ুেল
�ুেল প�েছ এপাে�-ওপাে�। ওর স�� বয়� �লাকিট একটু ��লা
িদেয় ওেক জাগাবার �চ�া করেলন। জানেত চাইলাম, িন�য়ই
রাত �জেগ �া�র �দেখেছ? �লাকিট জবাব িদেলন, না, অেনকটা
জািন� কেরেছ তাই। কথায় কথায় জানলাম, ওঁরা �া��ােমর কােছ
সঁাকরাইল অ�েলর বািস�া। �ােমর নাম ��মি�। পাে�র �াম
কলাবন�। পুেজার সময় এই �িদন খুব গ�েগােলর আ��া, তাই
অেনেকই এিদক ওিদক চেল যাে�। আেগর িদনই মাওবাদ�রা গাছ
�ফেল রা�া ব� কের িদেয়িছল। �সসব সরােনার পর �া��াম
�থেক ��ন ধের আসেত �ব� রাত হেয় িগেয়িছল, তাই বাউিরয়ােত
িদিদর বাি�েত রাত কািটেয় সকােল লে� এপাের এেস বজবজ
�থেক ওঁরা ��ন ধেরেছন, যােবন কল�া��। �ছেলিট স�েক� ওঁর
নািত হয়, ভাইেপার �ছেল। �স তার দা� আর কািকমার সে�
চেলেছ। ওঁরা �া��াম �থেক আসেছন �েন আমরা কেয়কজন
��নযা�� ওখানকার অব�া জানেত চাইলাম। �লাকিট আলাপ�,
কথায় কথায় আলাপ �ব� জেম ওে�। �া��াম �হের �ব� িকছু
�গ�াপুেজা হে� বেট। িক� যত �া�র �দখার িভ� সব িদেনর
�বলা। স��ায়-রােত সব চুপচাপ। ওঁেদর �াম ��মি�েত �টা কের
চ��পুেজা হয় এই সমেয়ই। �লাধা-�বররা কের।

মা� �'বছর আেগও খুব �া� ��র িছল এইসব অ�েলর
জনজ�বন। কলকাতার অেনক মা�ষ �া��ােম জিমজায়গা িকেন
বাি� কের �রেখিছল --- �ালবেনর মাে� �ক�িতর �কােল কেয়কটা
িদন �াি�েত কাটােব বেল। এখন তারাই জিম-বাি� িবি� কের
িদেত চাইেছ। িক� �কনার �লাক �নই, দামও ভ�ষ� পে� �গেছ।
আর যােদর �িজ �রাজগার ওখান �থেকই হয়, চাষবাস বা অ�
জ�িবকা, তারা ক� করেব? �কাথায় যােব?

আমােদর সহযা�� �লাকিট অকপেট তঁােদর --- ওখানকার
সাধার� �ামবাস�েদর --- অসহায় অব�ার কথা জানােলন � িদেনর
�বলায় ত��ম�েলর �লােকরা এেস �জার কের তােদর িমিছেল িনেয়
যাে�, না �গেল মারেধার িকংবা �রবাি� �ালােনার ভয়। মাে�
মাে� রােতর �বলায় মাওবাদ�রা এক-একটা �াম �থেক �লাকজন
��েক িনেয় িগেয় িবচারসভা বসায় --- �ক �ক মদ খায়, বউেক
�পটায়, �ক �ক জুয়া বা তাস �খেল --- তােদর িবচার হল, খুব

মারেধার কের। �য বউেক �পটায় তার বউেক বলল, �াম�েক
�পটােত। হােতর �চেটায়, আ�ুেল খুব মাের, যােত তারা আর
ওইসব অপকম� না কের। তেব �াে� মাের না। আর ওরা কখনও
�মেয়েদর ওপর অত�াচার কের না। িক� �যসব পিরবাের একটার
�বি� �ছেল আেছ, তােদর একটােক �জার কের িনেয় িগেয় ��িনং
িদেয় মাওবাদ� বানায়, আর িবেয় হওয়া �মেয়েদর দেল �নয় না,
অিববািহত �মেয়েদর �নয়। এই �তা কেয়কিদন আেগ মাওবাদ�
�মেয়েদর একটা দল এই �ােম এেসিছল। �ােমর যত �চালাই
মেদর ভঁািট আেছ, সব তারা �ভে� িদেয় �গেছ। �িদন আেগ
একটা মাওবাদ� �মেয় �ােম এেসেছ। �য�থবািহন�ও খবর �পেয়
এেসেছ তােক খুঁজেত। �স ক� করল? পালােত �গেলই �তা সে�হ
করেব, ি�ের ধরেব। তা�াতাি� একজেনর �গায়ােল �ুেক �ঁাটা
িদেয় �গাবর পির�ার করেত লাগল। ওেক পুিল�রা �কউ িচনেতই
পারল না। তেব এই �য�থবািহন�র �লােকরা খুব অত�াচার কের,
তার সে� আবার হাম�াদ বািহন�ও �ুকেছ, অত�াচার করেছ, এমনক�
�মেয়েদর ওপরও কের। �মাট কথা, সাধার� �লােকর �িব�ষহ অব�া।
�জার কের �কান না �কান দেল িভ�েতই হেব, �াি�েত থাকার
উপায় নাই। ই�ুল-কেলজ �লখাপ�ার খুবই �িত হে�। মােসর
মেধ� অেধ�ক িদন ব�। এই �য আমার নািতটা, বা�া �ছেল, �সিদন
সকােল মাে� �দ��ােত িগেয় হঁাফােত হঁাফােত এেস বলল, মাওবাদ�
�পা�ার পে�েছ জ�েলর িদেক। �স �দেখ এেসেছ। সবাই সারা��
তট� হেয় আেছ। কতিদন �য চলেব এই �েভ�াগ�

�লাকিটর কােছ জানেত চাই, চাষবােসর হাল-হিককত ক�?
বলেলন, এবার খুব ভােলা ধান হেয়েছ। জেলর অভােব যারা

চাষ করেত পােরিন, তােদর কথা আলাদা। তেব চাষ যারা কেরেছ
সবারই এবার খুব ভােলা ফলন হেয়েছ, ব�ি� একটু �দিরেত আসা
সে�ও। সামেনর ধান কাটার মর�েম গ�েগাল বা�বার আ��া
রেয়েছ। তখন �তা ধান কাটার জ� �লাক লাগেব, যারা এিদক
ওিদক সের আেছ সবাইেক আসেত হেব। রাজ�নিতক দল�েলাও
গ�েগােলর জ� সব �তির হে�।

এই মা�ষিটর জ� এেদে�ই। তেব ওঁর বাপ-জ�া�ারা ওপার
বাংলা �থেক �াধ�নতার পরপরই চেল এেসেছন, �া��াম অ�েল
জিমজমা িকেন চাষ করেছন। এটাই ওেদর �প�া। এবার গ�েগাল
�� হেত আ��য়েদর �কউ �কউ কলকাতার িদেক চেল এেসেছ,
যােদর উপায় আেছ।

ওঁর সে� কথাবাত�া চলেত চলেত আ�পাে�র আরও কেয়কজন
সহযা�� িকছুটা আ�হ িনেয় আেলাচনায় অং� িনেত থাকল। আিম
ওঁেক �� কির,
--- মাওবাদ�রা িক ি�ি�ত বেল মেন হয়?
--- আমােদর এখােন সব �ছেলরাই কমেবি� ি�ি�ত, মাধ�িমক
বা উ�-মাধ�িমক পা�।
--- না-না, আিম মাওবাদ�েদর কথা বলিছ। --- ওরা �তা বাইের
�থেক আেস। ওেদর মেধ�ও ি�ি�ত �লাকজন আেছ। --- আর
এক সহযা�� যুবক ম�ব� করেলন, ওরা �তা �বি�রভাগ উি��া
আর অ��েদ� �থেক আেস।

ঠু ক ঠু ল ঠু কা ঠু তা ঠু য় পুেজা পি��মা
•

প�মী �ে�� ��া >> িনউ আিলপুর �প�ল পাে�র পাে�
�গালপাক� ি�ের �গালরা�া পুেরা জ�াম। �কানও গাি� ন�েছ না।
বাস �নই। তারাতলার িদক �থেক আসা অেটা �গ�াপুর ��েজর িদেক
বঁাক িনেল �লােক লািফেয় উ�েছ। একমা� অেটাই পাের জ�ােমর
গলতা িদেয় �বিরেয় সবার আেগ চেল �যেত। আিমও একটা �পেয়
�গলাম। রাসিবহার� যাওয়ার ভা�া সাত টাকা। অেটাচালক �ছেলিট
বলল, �আজেক দ�'। আিম বললাম, �েকন'? অেটা �াইভার
বলল, �আের দাদা কাল �থেক �পুর �েটার পর আর অেটা চালােত
�দেব বা। এিদেক ���িচ সং�' ওিদেক �বাদামতলা', সব বে�া
পুেজা এ রা�ায়। বাসও �ুকেব না। �ধু ট�াি� আর �াইেভট
চলেব'। আিম বললাম, �সাধার� মা�ষ যােব ক� কের?' অেটা
চালেকর উ�র, �েস আর �ক �বাে� দাদা। এরকম দ�ম�র িদন
অবিধ চলেব। �সামবার �থেক আবার আেগর মেতা। এ কয়িদেনর
বা�িত ভা�াটাই �তা আমােদর পুেজার �বানাস।'
��ী �কাল ���া >> �০িব বােস উে�িছ ভবান�পুর �থেক। যাব
রাসিবহার�র িদেক। দঁাি�েয় যাি�। আমার সামেনর িসেট বসা
�ই ত�ে�র সংলাপ � �ম --- আমােদর পা�ায় পুেজায় কাল
�ি�কা এেসিছল। একটাও �ছেল �নই। �ধু �মেয়�েলা সব হােত
�াইির আর �পন িনেয়। অেটা�াফ �নেব। �য় --- ক� হেব �ালা
ওেদর অেটা�াফ িনেয়? ওরা আমােদর ক� ভােলাটা কেরেছ? �ম
--- গতবার জািনস �দব�� এেসিছল। ওর বি�গা��টােক আমরা
�কিলেয়িছলাম। আের ধা�াধাি� হে�। তার মেধ� ব�াটা ব�েকর
বঁাট িদেয় আমােদর একটা �ছেলর মাথায় �মের িদেয়েছ। আর �ালা
ক�ালািন। পুেজা কিমিটর একজন আবার িজে�স করেত এেসিছল,
�েক ওর গােয় হাত িদেয়েছ�' আমােদর এক ব�ু বলল, �আিম
�মেরিছ, ক� করেব?' �বটা �চেপ �গল।'
��মী �াত ��া >> গি�য়ার �মাে� আমার �চনা িতনেট �ছেল,
নাম বলা বার�। বলল, সে�� �থেক এক �বাতল ভদকা �খেয়ও
মন ভেরিন, তাই আবার িকনেত �বিরেয়েছ। রা�ায় এত �লাক �য
�কানও বাসই চলেছ না। হঁাটেত �গেলও অ� মা�েষর পােয় পা
জি�েয় যাে�। দ�ের মাইেক ��াষ�া হে� --- ��বল লাইন কের
এেগান। একটু পা চািলেয়। �িতমার সামেন �কউ �বি��� দঁা�ােবন
না। বাইের অেনক �লাক অেপ�া করেছ। তােদর ম�েপর মেধ�
�পঁ�ছেত �ভার হেয় যােব।' �হাি��ংেয় �হাি��ংেয় ছয়লাপ। �কাথাও
�ািলমার �তেলর িব�াপেন গায়করা পর�রেক িমি� খাওয়াে�,
বুেক জি�েয় ধরেছ। �কাথাও ি�িনক �ােসর চুল ল�া করার
কায়দায় �ছা� খুিক �চাখ মারেছ। �কাথাও �ারেদা�সেবর �তার�
বািনেয় িদেয়েছ মেদর �কা�ািন, �কাথাও বা �মাবাইল �কা�ািন।
�একটা গাছ একটা �া�' �লখা �তারে� �েত�কটা ��ান' �া�হ�ন
দ�� ন-এ �লখা। রা�ায় �মাে� �েব� যুবকরা �চঁিচেয় কঁাচা িখি�
িদেয় কথা বলেছ। জনে�ােতর �চাখ �নই কান �নই �ধু চলনটা
আেছ।
��মী �কাল ���া >> �ব�ব�াটা িমিনবােস সপিরবাের উে�
বেস আিছ। বাস ছা�েছ না। খািনক বােদ ক��া�েরর সে� আর
একজন বাস কম�চার� উে� উে�িজত �ের বলেত লাগেলন, �এেদর
�কানও চির� আেছ। সবসময় কােন �মাবাইল। বাস �থেক নামার
সমেয়ও কথা বলেত হেব? পঁাচ িমিনট কথা না বলেল হয় না?
চেল �গল �তা বােসর তলায়।' আিম �ক�তুহল চাপেত না �পের
িজে�স কের �ফললাম, �মারা �গেছ নািক?'। কম�চার�িট বলেলন,
�হঁ�া দাদা, কালেক পাক� ��েটর কােছ। �জায়ান �ছেল। ক� বলেবন?
এই এক �মাবাইল হেয়েছ। বা�া �থেক �� কের �ছেল �মেয় সবাই
�মাবাইেল সবসময় কথা বলেছ'। আিম বললাম, �বা�ােদরেক �তা
বাবা-মােয়রাই িকেন িদে�।' উ�ের িতিন আরও উে�িজত �ের

বলেলন, �ক� করেব? �ছেল �মেয়রা বাবা মােক ��াকেমল করেছ।
এই �তা আমার পা�ায় পাে�র বাি�র �ছেলটা সেব নাইন �থেক
�টেন উে�েছ। �স বাবা-মােক বেলেছ সাত হাজার টাকার �মাবাইল
িকেন না িদেল মাধ�িমেক বসেব না। আিম িগেয় তােক ধেরিছ, �এই
তুই �মাবাইল িদেয় ক� করিব?' �স িকছু �নেব না। �মাবাইল
তােক িদেতই হেব। বাবা-মা িদেত বাধ� হেয়েছ।'
�বমী �ে�� ��া >> ভবান�পুর গঁাজা পাক� �থেক পােয় �হঁেট
সপিরবাের পি�ম �থেক প�ব� িদেক চেলিছ। চ�েবি�য়া ি�েকা�
পােক�র পাে� িদিদর বাি�। �া�র �দখার �থেকও িদিদর সে� �দখা
করাই বে�া উে��। িগেয় �দখলাম, িরটায়া�� জামাইবাবু িটিভেত
�া�র �দখেছন। িতিন বাইের �বেরােবন না। অ� িকছু জলেযােগর
পর তা�াতাি� উে� প�লাম। িভলাই �থেক ব�ু আসার কথা।
িদিদ বলল, �বাি� যাওয়ার পেথ �অবসর' আর ��পচঁাদ মুখািজ�
�লন'-এর �া�র �েটা �দেখ যাস। খুব ভােলা হেয়েছ। �পচঁাদ
মুখািজ�েত ক� ��র পুরেনা �ারদ�য় পি�কার ��দ িদেয় কেরেছ�'
�ব� �মেয়েক িনেয় �স �েটা �দেখ বাি� িফরেত সাে� সাতটা
হেয় �গল। এর মেধ� ব�ুর �মাবাইেল �ফান --- আমােদর পা�ার
�মাে�র পুেজার �ছেলরা গিলেত �ুকেত না িদেয় ওেদর �িতমা
দ��েনর লাইেন দঁা� কিরেয় িদেয়েছ। �বেরালাম, িগেয় �দিখ ওরা
�া�র �দেখ প�াে��ল �থেক �বিরেয় আসেছ। ব�ুর �ব� আর �ছােটা
�ছেলটা অব� �া�র �দেখ খুি�। ওরা আসেল ি�ক কের বেলিন
�য আমােদর বাি�েত আসেত চায়। �ভেবেছ --- আমােক যিদ
পা�ার �ছেলরা িচনেত না পাের। �হেস বললাম, �সবাই �চেন।
আমরা এখােন �� বছর আিছ।' মাইেক তখন িহি�েত ��াষ�া
হে� --- �হামাের প�া��াল িহমাচল �েদ�কা �বজুনাথ মি�রেক
আদলেস ���'। তারপর ক� ক� পুর�ার �পেয়েছ আমােদর পুেজা
তার িফিরি�। ব�ু বলল, �এসব �িতেযািগতা ও পুর�ার না
থাকেল আজকাল আন� হয় না, না �র?' পুেজার এক মাত�র
তখন মাইেক �ইজ �� কেরেছ লাইেন দঁা�ােনা দ��নাথ��েদর জ�
�হঁ�া, িযিন িব�কাপ ফুটবেলর �থম �খলা কার সােথ কার হেয়েছ
বলেত �পেরেছন িতিন তঁার নাম ি�কানাটা বলুন এবং ��েজর
কােছ এেস আমােদর ভাইস ��িসে�ে�টর হাত �থেক পুর�ার িনেয়
যান।'
দশমী >> সকাল �� হেয়িছল �হাল ফ�ািমিলর অ�া�টািস�
খাওয়া িদেয়। গত রােত ব�ুর �ব� আর আমার �মেয় �হােটল �থেক
িচেকন িবিরয়ািন ও মটনকাির এেনিছল। তার আেগর ক'টা িদনও
কম খাওয়া দাওয়া হয়িন। আজ তাই সকােলর িটিফন �জলুিসল
বা রানট�াক। �পুের �মেয়েক �পঁ�েছ িদেয় এলাম �া�িরয়ায় তার
ব�ুেদর বাি�। �মেয় যােব ��ক করেত �গাচালায়। আমােদর �জেনর
যাওয়ার কথা মালদায় মামােতা �ালার বাি�েত। �গ�� এ�ে�স
রাত �০টা ��। ভাসােনর িমিছেল আটেক যাওয়ার ভেয় িতন��টা
আেগ �বিরেয় ট�াি� ধরলাম। তােতও ��েতই �ুের �যেত হল
--- সামেনর রা�া জুে� �িতমাবাহ� লিরর সামেন �ােকর সােথ
উ�াম নাচ চলেছ। অব� তারপর আর খুব �বি� আটকাইিন।
আজকাল �বি�রভাগ পুেজায় দ�ম�েত ভাসান হয় না। আনে�র
িদন আরও �-একটা বাি�েয় �নওয়া হয়। তারপর িবজয়া �� হয়।
আমরা ি�য়ালদায় �পঁ�েছ �দিখ �চুর �লাক। খবেরর কাগজ �পেত
মালপ� সহ ���েনর �মে�েত বসলাম। পাে� আরও অেনক�েলা
পিরবার ওভােবই বেস আেছ। তােদর কেয়কজেনর সােথ কথা
বেল জানলাম, �বি�রভাগই ভাসােনর িমিছেল আটেক যাওয়ার
ভেয় ��েনর িনিদ�� টাইেমর অেনকটা আেগ ���েন এেস বেস
আেছ, আমােদরই মেতা। ���েন ি�িজটাল ি�সে�েত আেলার
অ�ের �লখা আেছ �ারদ�য় �েভ�া। সের সের যাে�।
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�চনা ��ানার �কান বাইের
জাতেকর �খ�ােজ চীেন, �� পব�
���ািল ��, �� �ে�া�র •
অেনক কথাই খুব হ�াৎ কের মেন পেড় �ায়। খুব সাধারণ িক�
মেনর অেনক গভীের তার জায়গা। চীনেদেশ িগেয় আমার জীবন
অেনক বদেল �গিছল। �� ধরেনর ধ�ান ধারণা বা মানিসকতার
মেধ� িদেয় এতিদন এেসিছ তার ওপর �বশ বেড়াসেরা একটা ধা�া
�লেগিছল। আমার �রিমটির �থেক ক�া�ােসর বাইের �াবার
�গট অবিধ রা�াটায় িদেন অেনকবার �াতায়াত িছল। লাইে�ির
�াওয়ার জ�, �খেত �াওয়া, বা �ধুই িকছু করার �নই বেল �হ�েট
�বড়ােনা উে��হীন ভােব ��� রা�ার পােশ িবশাল মা� অথবা
লন �টিনস �খলার �কাট�, বাে�টবল �খলার জায়গা �পিরেয়, চীনা
ছা�ছা�ীেদর ভী�ণ পুরেনা �দখেত �বমানান �রিমটিরর পাশ িদেয়
চ�াপা গােছ ছাওয়া রা�া িদেয় �হ�েট �াওয়া। কখনও মন খারাপ
লাগেল এতিদন পর আজও মেন হয় মেনর মেধ� �কাথাও আিম
ওই রা�া িদেয় উে��হীন ভােব ঘুের �বড়াি�। �দশ �থেক দ�ের,
অজানা অেচনা পিরেবেশ, একা একা।
�� আমােদর �ুল ��র আেগ একবার �ানীয় পুিলশ ��শেন
��েত হেয়িছল। পুিলশ �ভিরিফেকশেনর জ�। �সিদন আলাপ
হেয়িছল চীনা ব�ু িচয়া� বা ির�ার এর সােথ। বছর �িড় বয়েসর
চীনা ছা�ী। আমােদরই �ুেলর ই�েরিজ িবভােগ পড়া�না কের।
���ােসবক িহেসেব িবেদিশ ছা�ছা�ীেদর সাহা�� করেত এেসিছল।
ভা�া বা অ�া� �� �কানও �িতব�কতার জ� ওেক িজে�স
কের �নওয়া ��ত। থাইল�া�� বা ইে�ােনিশয়ার ছা�ছা�ীেদর
সবেথেক বেড়া �িবধা হল এরা �িতবছর িনয়িমত দল �ব�েধ
পড়েত আেস। থােকও সবসময় দলব� ভােব ��� এব� এেদর
�বিশরভােগর প�ব�পু�� চীনা ��� তাও আবার �খাদ �য়া�েতা�
�েদেশরই। ফেল অেনেকই খাওয়া দাওয়া এব� ক�া�টিনজ প���
বুঝেত পারত। চীনা স���িতর সােথ �কাথাও একটা আি�ক
টান এরা অ�ভব করত। �ােসও �দেখিছলাম িশ�ক িশি�কারা
থাইল�া�� বা ইে�ােনিশয়ার ছা�ছা�ীেদর ওপর ভরসা �বিশ
রাখত। এটা আমােদর �ুেল আমার �দখা ঘটনা বলিছ। এর মােন
কখনই এই নয় �� পুেরা চীনেদেশ অব�া এমন িছল।
�� আমােদর �ুেল ইউেরািপয়ান বা আেমিরকান ছা� খুব কম
িছল। �া চীেনর অ� জায়গায় অেনক �বিশ। ফেল িব�য়টা �ান
িবেশে� আলাদা বলাই বা�ল�। পুিলশ ��শেন িগেয় �দখলাম
আমার দরকাির নিথপে�র িকছুটা আিম আিনিন। উদাস হেয়
বাইের তািকেয় আিছ। কােচর দরজার ওপােশ ঝকঝেক পথঘাট।
িবেদিশ গািড়র িভড়। �দ�� �াসাদতুল� দালান। �মঘ ছায়ার একটা
সকাল। পথচারীরা আপনমেনই চেলেছ। িবিভ� ��ণীর মা�ে�র
সমাহার। �িমক ��ণীর �লাকজনরাও �কানও নতুন িনম�ােণর
কােজ ব��। ির�ার আমার পােশ এেস দ�ািড়েয় মন খারাপ করেত
বারণ করল। পের আবার আমার সােথ এখােন আসেব ও।
�ফরার পেথ �বশ আলাপ হল। উৎ�কভােব আিম �বাঝার �চ�া
করিছলাম মা��েদর, এই �দশেক। চীন এমন একটা �দশ �ারা
বারবার িব�েবর মেধ� িদেয় �গেছ। সা���িতক িব�েবর পর �দেশর
ভাবধারা �কান জায়গায় এেস �প��েছেছ বা আগামী দশবছেরর কথা

এই নতুন �ুবসমাজ কীভােব ভাবেছ। �কাথায় পাথ�ক� এেদর সােথ
এই প�ব� সা���িতক িব�েবর মা�ে�র ভাবধারায়।
�� ির�ার আমার �গাটা চীন সফেরর অত�� িব�াসী ও
িনভ�রে�াগ� ব�ু হেয়িছল। আমায় গ� কেরিছল, ওর �া�দ�ারা
�ব�� ধেম� িব�াসী িছল। িক� বাবা মা রা নয়। িব�েবর পর
সব বদেল �গেছ। ও �ব��ধম� অেনকবার অ�সরণ করার �চ�া
কেরিছল ��� �হেস উে� বলল, �আিম জািন না �কন ভি�ই
এল না।� �আমার �ী� ধম� ভােলা লােগ। আিম �কানওিদন হয়ত
এই ধম� �হণ করব। আসেল �কানও বাধ�বাধকতা �নই। আজ
সকােল ঘুম �থেক উে� আিম চােচ� চেল ��েত পাির �� এব�
�ী�ান হেয় ��েত পাির। আবার কাল অ�রকম মেন হেল �ব��ধম�
অবল�ন করেত বাধা �কাথায়� ভােলা লাগা আর িব�ােসর
ওপর িনভ�রশীল এসব। ির�ার �ছােটা একটা �ােমর �মেয়। িতন
ভাই �বান। আিম অবাক হেয় বললাম, তেব �� বলা হয় �িতটা
পিরবার এক স�ানই পালন করেত পারেব� ির�ার �হেস উ�ল,
�বণ�ািল, সরকাির কা�ন আর জীবেনর ছ�াদ িক �কানওিদন �মেল�
�ােমর অেনেকরই �েটা কের স�ান। জীবন িনেজর মেতা এিগেয়
�ায়।� �েন �কমন ভােলা হেয় �গল মনটা। জনস�খ�া িনয়�ণ
িব�েয় চীনা সরকােরর কে�ার পদে�প �বশ উে�গজনক িছল।
িক� চীনেদেশ দ�ািড়েয় সিত� মেন হেয়িছল, কে�ার িনয়�ণ ছাড়া
একটা উ�িত ঘটােনা িক স�বপর িছল�
�� ির�ার িছল একমা� চীনা ব�ু �ার �থেক অেনক �িচি�ত
মতামত অেনকসময় �পেয়িছ। �িমথ� অ��ায়ী চীনারা রা��নিতক
আেলাচনা কের না বা সরকােরর সমােলাচনা কের না। ব�ু�
হেল এব� আি�ক ব�ন �তির হেয় �গেল িনজ� মানিবক িনয়েম
�� �কানও িচ�াশীল নাগিরকই রাজ�নিতক বা সমাজতাি�ক
আেলাচনায় �ত��ত�ভােব অ�শ �নয়। ভারতীয় িহেসেব আমার
মেন হেয়িছল, আমরা �দেশ বেস একটু অ�রকম ভােব িব�য়টা
�দিখ। ভারতীয় িহেসেব আমরা �সা�াের �দিশ িবেদিশ মা��
িনিব�েশে� সবার কােছই �দেশর সমােলাচনা কির। চীনারা হয়ত তা
কের না। খুব সামা� চাকিররত ব�ি�েকও �দেখিছ �েথ� �ভেব
��াভ �কাশ কেরেছ বা সমােলাচনা কেরেছ। িক� �েত�েকর মেধ�
একটা সাধারণ উে�ে�র �িত মেনাে�াগ ল�� কেরিছ ��� তা
হল �দেশর উ�িত। �দেশর অথ��নিতক উ�িতটাই ম�ল ল��। এব�
�সটা িবেশ�ত িবেদিশ শি�র সামেন। িবেদিশেদর সামেন মান
হারােনার ভয় সবার মেধ� কম �বিশ �দেখিছ ��� চীনা ভা�ায়
বলেত �গেল, �েমই িমেয়ন�। িমেয়ন � মুখ, �মই � �নই। িবে�র
দরবাের �দেশর মুখ না হারােনার সিদ�া থাকার দ�ণ আিম
চীেনর �ায় অেধ�ক �মণ করেত �পেরিছ অত�� িনরাপেদ। এব�
�িত পদে�েপ �পেয়িছ অেশ� সাহা�� ��� ব� অেচনা মা�ে�র
কাছ �থেক। তারা �িণেকর পরম ব�ু হেয় আবার জনে�ােত
িমেশ �গেছ। আর আিম পথ ধের এিগেয় �গিছ। �পছন িফের �ধু
�দেখিছ �ভাকা�ী ব�ুর দল, �ােদর সােথ আর �কানিদন �দখা
হেব না। �মশ

�রা-ব�াি�-��ত��-�ে��া�-স�াস-�ূল�ব�ি� ���িরত
�া�েষর কাে� এই প�ে�া আ�িনপ�ড়েনর ��সব
প��� �াস, শাি�প�র, �� �ে�া�র •
শরৎ এেলই বাঙািল পুেজার প�াচ পা �দেখ। ক�ােল��াের স�মী টু
দশমী মারিকউেরাে�ােমর �পাচ। একটু ফ�াক িদেয় আবার ল�ীপুেজার
আলতা�লাল তািরখ। মহালয়ার হ�াখােনক আেগ �থেকই কেপ�ােরট
কাগজ�েলােত উে� আেস কাশবন। ওিদেক কাশবেনর �ফােটােজিনক
�লােকশেন �জেলপাড়ার বািস�ারা অেপ�া কের, �ন�কাগতা মা গলুই
ভের কতটা সব�নাশ আেনন ��� তা �দখেত। মহালয়ার সকােল
অব� চেরর �ভজা জিমেত খু�িট ক�খািন পু�েত িদেয় �ায় ��কেরটেস�র
�লাক। পুেজা হেব িক না বলেত পাের আিলপুর আবহাওয়া দ�র।
এবার মা অতটা িনদ�য় হনিন। জলতল িবপদসীমা ছাড়ায়িন। িক�
পুেজার বাজাের খাদ�বে�র দাম িবপদসীমা এতটাই ছািড়েয়েছ �� মধ�
ও িন�িব� ঘর�েলােত সকাল িবেকল চকেলট কািলপটকা ফাটেছ।
হ�ািড়েত বাসেন ��াকা�ুিক। িখি� খা�ার ফুলঝুিড়। ন�বছেরর �মেয়
বায়না ধেরেছ, �পরাণ �ায় �িলয়া �র� পের পাড়া �বড়ােব। আর
অ�ম বােপর িটিক �ায় �িলয়া �মেয়র বাহারী বাসনা �দেখ। �ব�টা
বাবুর বািড় কাজ করেত �ায়, আর �ব�িদর জামদািন �দেখ বািড় িফের
�ুগপৎ চুেলার �ধ�ায়া আর �ামীর �দ�তােক অিভশাপ �দয়। উৎসেবর
আড়ােল আর এক উৎসেবর ফুলিক ছিড়েয় পেড় ঘের ঘের।

পুেজা মােনই কমেবিশ সকেলরই �প��মাস। সদাগির অিফেসর
�করািন আর �প ি� �াফেদর স�ৎসেরর ওভারটাইেমর খাতা
�খালার সময়। �বানােসর জ� �চােখর মিণ খু�েট খায় তীেথ�র কাক।
ত�বাজােরর ফের �থেক �সানাপি�র �দাকানদার �থেক বেড়াবাজােরর
গিদওলা মহাজন, কাপেড়র ব�বসাদার সবার মি�ে� শরৎ এেলই
একসােথ িস�িন �বেজ ওে�, �এই মর�েম �তটা পািরস মা�ু তুেল
�ন�। বউেয়র বােপর কােছ টাকা িনেয় �দাকান করা নব�ামীেদর
�তা আজকাল �ায়ই �দখা �ায় স�মীেত �দাকান উে�াধন করেত,
�কননা গিরব বেড়ােলাক এমনকী িভিখিররও ই�ার র�মশােল আ�ন
লািগেয় �দয় ���গাপুজা। শাি�পুেরই আিম ন�খানা �দাকান উে�াধন
হেত �দখলাম মহাস�মীেত। এরকমই এক নতুন �দাকান ��ুি�ও
স�মী��ত পরিদন অ�িল ফুেরােত �স কী িভড়� এপাড়ার �বপাড়ার
কিচক�াচারা ���ােট লাল গ�াদগ�ােদ িলপি�ক, �াড়া পরবত�ী �েচা চুেল
�হয়ার ব�া�� আর মশািরমাক�া চকচেক পিলেয়�ার জামায় আ�ােদ
আটখানা। কাল �থেক ঘেরর ব��াকা দরজায় �কােয়ল মি�ক িক�া
�ভ�ীর পােশ স�াটা থাকেব ওেদর �েফােটাক�।

কেপ�ােরট িমি�য়া আর িব�াপনী �িনয়ার অ�েররা শরৎ এেলই
দািপেয় �বড়ায় শহের�গে���ােম। �দয়ােল, ল�া�েপাে�, ��াসাইেন,
�াইওভাের, ির�ার ছাউিনেত, িব�কােপর আেজ�ি�নার পতাকা �ঝালা
দিড়েত, চ�ােনেল, ��িক� িনউেজর ফুেটেজর তলায়, আর �দড় িমিনট
অ�র িব�াপনী িবরিতেত মুে�া মুে�া �সানািল �জাপিত উিড়েয়
িদে� �কউ। উইক এে�� শিপ� মল, চা�া জ�াম, সােফােকশন,
দ�াত িকড়িমড়, বাপা�। ওিদেক আর এক দেলর পেকেট �জাপিত
ধরার িনি�ত �নট ��নাট�। পরেন �বলম��স, �চােখ ট�াগিহউয়ার,

বগেল
ফরািস
গ�।
�দাকােন
উপেচ
পড়েছ
রঙ
বাহাির,
�াদহ��,
দ�ি�
িব�ল
িম�া�।
বাবুরা
এেলােমেলা
পেড়
থাকা
আধলা

ই�েটর মেতা পােয় পােয় �হ�াচট খায়, িভিখিরক�ারা প�াে�টর ি�জ ধের
টােন। ওই িভিখির�স�ানও পুেজার ক�িদন এ��া �রাজগাের �কানও
আড়াল�গিলর �দাকান �থেক িমি� িকেন খােব। এ��া �রাজগার করেব
িনি�� পি�র �মেয়রাও। বীণা, সায়দা, চ�ােদর পরেন ��ী �থেকই
দািম �পা�াক। �রট �বেড় �ায় িতন�ণ। রা�ায় রা�ায় লির বাস
থািমেয় এ��া চ�াদা, রােত আইিব, �ইি�, িবয়ােরর এ��া আন�।
র�ণশীল ঘেরর িকেশারীেদর এ��াটাইম ম�প�াপন।

�ছেলেবলায় আমরা পুেজার গ� �পতাম আকাশবানীেত �ছুিটর
ঘ�টা� �� হেল। �ায় একমাস পুেজার ছুিটেত �পুর কাটত �ছােটােদর
শারদীয়া বা গে�র বই পেড়। িবপণন দ� সময় �সই �শশবেক
িরেয়লিট �শা�র �জাকার বািনেয় পুেজার আেগ পাড়ায় পাড়ায় কেলেজ
উ�াসমে� �ুেত �দয়। পুেজার প�াচিদন আমার �জলার িবিভ� এলাকায়
ঘুরেত িগেয় �দখলাম �মােড় �মােড় পাড়ায় পাড়ায় পুেজা� পােশই
পাহাড় �মাণ ব� মিনটের সাজােনা ��জ। রাত হেলই নাচাগানা।
এ�ভা� �পেম�ট। নগদটা হাজােরর িনেচ �নই। খািনক হা�া��া
কের রে� �কাহেলর �িতি�য়ায় অ�ঘটন ঘটেলই পােশর পাড়ায়
আসেছ বছর আগাম বুিক�। সমেয়র সােথ সােথ �ত ঘটেছ সা���িতক
িব�ব। উৎসেবর আড়ােল আর এক আ�েকি�কতার উৎসব। �সকেল
�েত�েক একা�। এই �তির করা একািক� িব�াদ জাগায় না, �কননা
সকেলর �থেক িবি�� কের �দখনদািরই এই একািকে�র ধম�। আর এই
�দখনদাির �থেক আর এক ��ণীর িহ��েটপনা। িনেজেক �ম�িলক �মাণ
করেত চুড়া� হ�াসফ�াস। আর এই পাবিলকেক �লেট� আর চমেকর
িঝিলক �দিখেয় িদেত ব� হােত দ�ািড়েয় কেপ�ােরট �কা�ািন�েলা।

এরপর িতেনর পাতায়

� � ব �র � িন য়া

�াে� কম�ীেদর অবসেরর বয়স
�াট �থেক বািড়েয় বা�ি�
করার িব�ে� জনিবে�াভ

��ারেকাি� ��রাি� ��ি�ে����� �তা�ায়
গণেধালাই িদেয় ছাতু করা হেব' ---
���ই ব�ব� ��া�াের িলে� গলায়
�াি�েয়েছ� �ই বয়� �িহলা� ছিব লা
�ে�ােল�-�র ����ে��

.

শমীক সরকার, কলকাতা, �� �ে�া�র •
২০০৬ সােল ফরাস� �া� ��বরা ��ােভ �ফে�
পেড়ি�ল, ��ন নত�ন ক��� িনেয়াে� চ�ি�
�থার আইন এেসি�ল �াে�। ��ব িবে�ােভর
��ের �সই আইন �ত�া�ার করেত বা��
�েয়ি�ল তদান��ন ফরাস� সরকার। ২০১০
সােল ফরাস� সরকার �েদ�া� িনেয়ে�
অবসেরর বয়স অদলবদেলর।

১৯�৩ সােলর আে� �াে� চাকির �থেক
অবসেরর বয়স ি�ল পঁয়ষি�, �স�া কি�েয়
ষা� কেরন ত�কাল�ন ফরাস� রা�পিত,
স�া�ত�� পাি��র ি�েতরঁ। িক� িব�
অথ��নিতক স�ে� �াে�র অথ�ন�িতর অব�া
�েলা�েলা। সরকােরর �াকা �নই। তার
ওপর �াে� �এব� ��া�া ই�েরােপই� বা�া
��ােনার �ার কে� ��ে� এব� িচিক�সা
ব�ব�ার কল�াে� বয়� �া�ষ �বেড়ে�।
তাই বত��ান �াত�য়তাবাদ� পাি��র সরকার
২০১০ সােলর �সে��র �ােস িস�া�
�নয়, অবসেরর বয়স বাড়ােনা �েব, ষা�
�থেক �েব বাষি�। আর �ারা পঁয়ষি�েতই
অবসর িনেত �চেয়ি�ল, তােদর অবসেরর
বয়স �বেড় �েব সাতষি�। এেত সরকারেক
�পন�ন ক� িদেত �েব, সরকােরর �াকা
বঁাচেব।

এর ফেল ���ন ক���েদর �বি�িদন কা�
করেত �েব, �ত�িন নত�ন চাকিরও ক�েব।
এ�িনেতই �াে� �বকার, আ�ােবকার �চ�র।
তার ওপর এই চাপ। তাই এই আইেনর
িব�ে� ���ন �ি�ক ক��চাির ই�িনয়ন�িল
পেথ নাে�, �ত�িন �া�রাও পেথ নাে�।

ফরাস� ক��� ই�িনয়ন�িল একে�াে�
�সে��র এব� অে�াবর �াস ি�িলেয় ��িদন
�াত�য় ����� কের। এই ����ে�র স�েয়
ি�ি�েল সারা �া� ��েড় ১০ �থেক ২০ ল�
�লাক ��া� �দয়। আব��না স���কার�রা িতন
স�া� �ের কা� ব� কের িদেল �ােস�ই
��ের আব��নার �প �ে� �ায়। �াে�র
িবিভ� ��ের �০ �তা�� িব�ান বািতল �য়।
অে��ক ��নও বািতল করেত �য়। �াে�র

১২�া �ালািন ��া�না�াের কা� ব�া�ত �য়,
�ালািন �ক��েলােত �ালািন অি�ল �েত
থােক। এয়ারেপাে��ও �ালািনর অভাব �দ�া
�দয়। প�িল� িবে�াভকার� �া�েদর ওপর
কঁাদােন ��ােসর ��ল ফা�ায়।

এত ����� এব� িবে�ােভও ফরাস�
সরকার অবসর আইন িনেয় অনড় থােক।
অে�াবেরর ��ষ স�াে� ি�ি�েল অ����ে�
ভঁা�া পেড়, অেনক �ায়�ায় �ানা �����ও
�ত�া�ত �য়। িবলি� �� স�সেদর
অ�ে�াদন িনেয় িন� স�সেদর অ�ে�াদন
এব� ��িসে�ে��র �া�েরর অেপ�ায়।
��িসে�ে��র �া�েরর �া�ােল ৬ নেভ�র
ফরাস� ক��� ই�িনয়ন�িল আবার �����
��েকে�।

ই��মািক�ন আ�াসী বািহনী
��� িনরীহেক �মেরেছ

�চকেপাে�র কােছ চেল আসায়
ইরােক �ািক�ন �সনােদর িফ� িরেপা�� ফঁাস

.

শমীক সরকার, কলকাতা,
�� �ে�া�র •
আি��র �লােকরা তােদর
�াত�ি�ক িরেপা�� পা�ায় সদর দফতের,
তােকই বেল িফ� িরেপা��। ইরােক �ািক�ন
�সনােদর এই িফ� িরেপাে��র এক�া বেড়া
অ��, �ায় চার ল�, �কা� কের িদেয়ে�
�ইিকিলকস নাে�র একি� স�বাদ স��া। এই
িরেপা���িল ২০০৪-এর �থ� �থেক ২০০৯-
এর ��ষ অবি� স�েয়র।

এই িরেপা���িল �থেক এ�নও অবি�
ইরাক ��� স�েক� অ�ানা অেনক তথ�
সা�েন এেসে� এব� বলাই বা�ল�, �স�েলা
এই ��ে�র অনা��তা এব� ভয়াব�তােক
বািড়েয়ে� কেয়ক ��। �থ�ত, এই
িরেপা���িলেত ��সব ��ত��র কথা বলা
আে�, তার িবে�ষ� করেল �দ�া �াে�,
��া� ��ত�� এক লা� নয় �া�ােরর �েতা,
তার �ে�� ��ষি� �া�ােরর �বি� অসা�িরক
�া�ষ। চি�� �া�ার ��ত��েক �ািক�ন �সনারা
বেলে� ���� �ারা ��ে�, �িদও তার
�ে�� অ�ত একি� ��ে� পের �ানা �ায়,
��িলক�ার �থেক ��ঁাড়া �িলেত �ারা ��ে�
রয়�ােরর সা�বািদক, �� িনি�তভােবই
���� নয়, অসা�িরক �া�ষ। িরেপাে��

পেনেরা �া�ােরর �বি� ইরািক সরকাির
প�িল�-�সনার ��ত��র তথ� আে� এব� �ায়
�প�েন চার �া�ার আ�াস� �ি��� বাি�ন�র
��ত��র তথ� আে�।

এই তথ��িল �থেক �ানা �াে� �ািক�ন
আ�াস� বাি�ন�র অসা�িরক ব�ি� �ত�ার
��না �চেপ �াওয়ার কথাও, �ইরাক বি�
কা���� না�ক ি�ি�� স��ার দািব ---
এ�ন �ায় পেনেরা �া�ার �দা�র� এই
িরেপাে�� �িড়েয় আে�। িরেপা�� �থেক একথা
পির�ার, ইরািক �সনা এব� প�িল� ---
আ�াস� বাি�ন�র �ান�য় দালালরা �� সব
�ত�া, �ষ��, ল��তরা� চািলেয়ে�, �সসেবর
িক�� অিভে�া� নিথভ��ই করা �য়িন। আল
�াি�রা ি�িভ এই িরেপা�� িবে�ষ� কের
�ানাে�, �ায় �০০ অসা�িরক ব�ি�র
��ত�� �েয়ে� �চকেপাে�র ��ব কাে� চেল
আসার ��, �ািক�ন-ি�ি�� ি�� বাি�ন�র
�িলেত। এর �ে�� অ�ত ��ি� ��ে�
�পায়ািত �ি�লােক �াসপাতােল িনেয় �াি�ল
পিরবােরর �লােকরা।
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