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���া���ন �িত���ন� �� ���া�র •
�লতা ��েজর �ন� ���র �পিরেয় �গেল �� হল
ই��াি�য়াল ��াথ ���টার। এর �ামেনর রা�া ধের ন�লার
িদেক �য রা�া এিগেয়েছ তার কােছ �য�ােন ি�ে�র �পাল
�একিট কাল�ােট�র নাম� তলা িদেয় নদ� �থেক ���াদা �াল
�ুেকেছ� এ�ােন রা�ার �যিদেক নদ�র �াই� ��ই ��েশ
�চুর ি�ে� চা� হয়� তা আমতলা মােক�েটর পাইকাররা
িকেন �ারা রােজ� িবি� হয়। তাই এই নাম� তার একটু
আেগ �য িবরাট কার�ানাটা রেয়েছ ওটার নাম �কািহ�র
�পপার িমল।

���� নাগাদ এই �পপার িমলটা চালু হয়। এেকবাের
�থম িদেক ��টা আগ� হেব� ত�ন � জন �িমক মাল
�লা��আনেলা� করার কাজ করত। এই �ময় �রাজ
িছল �� �থেক �� টাকা। ত�নও পুেরাদেম কাজ ��
হয়িন। ���� এর মাচ��এি�ল নাগাদ কাগজ �িট�� আর
পা�ার পেদর জ� �লাক �নওয়া হয়� তা �ায় ��
জন। এর পর নে��র নাগাদ এটা �বেড় �ায় �� জন
�লাক দ�াড়ায়। ত�ন কার�ানায় চারেট ক��াকটার �টু��
জািকর� কমল� রব�ন� কাজ করত। এেদর মেধ� টু�
বােদ বািকরা �ান�য় হওয়ােত তােদর �জার িছল �বিশ।
তাই �� টাকা �রােজ কাজ করােতা আর টু�ই একমা�
�� টাকা �রাজ িদত। �ক�ই িপএ�� ইএ�আই�এর
বালাই রাে�িন। টু�র কােছ যারা কাজ করত� তােদর
ইএ�আই�এর কা�� হয় �����র নে��র মাে�। আর
�বার কােছ এই�ব ��ি�িলিটর কথা জানেত চাইেল
জবাব �দওয়া হত ������ত �াট� কা�� হেব তােত কের
�জাকা ইএ�আই �ি�ে� পুেরা ��ািমিলর িচিক��ার
বে�াব� হেব। �����এর মাচ� নাগাদ দ�পক হালদার
নােম এক �িমক �কােলর কাজ কের বািড় ��রার পর
আবার তােক কাজ করার জ� �কা�ািন �ােক� রােতর

িশ�েট কােজ �যেত। ��ই �লবারিট কােজ যায়। িক�
�াি�জিনত কারে� �পপার পাে�র �য ��ি�� �মি�ন
তােত তার �িট হাত �ুেক যায়� ক�াধ �থেক �ছেড় যায়�
িতিন মারা যান। �থেম �পার�াইজাররা �চেয়িছল বি�
বয়লাের িদেয় �লাপাট করেত। িক� �লবারেদর চােপ
তা পােরিন। যিদও একটা হাত কাগেজর গাদায় লুিকেয়
��েল। পুিলশ এে� �িমকেদর চােপ তা ��ার কের।
এরপের �িমকেদর ���াের ������ টাকা �দাহকােজর
জ�� আর �লা� টাকা ��িতপ�র�� �দেব বেল রািজ
হেলও �শে� ������ ও � ল� টাকা �দয়। আর
তার ব�েক তােদর ক�াি�টেন একটা কাজ িদেয়েছ �েনক
টালবাহানার পর।

িদল�প ম�ল এ�ানকার এক ই�িনয়ন িল�ার। িতিন
�গাড়া �থেকই �িতিদন � টাকা জন�িত �াে��র নােম
চ�াদা তুলেতন। এমনক� এও নািক কানা�ুে�া �শানা যায়�
যারা �ির�া� িশবান�পুর ��েলর �থেক কাজ করেত
আে� তােদর কাছ �থেক ����������� টাকাও �নওয়া
হেয়েছ। যারা ক�েনা এ�ব িনেয় বেলেছ� �িতবাদ
কেরেছ� মাইেন বাড়ােনার কথা বেলেছ তােদর �গটপা�
�কেড় িনেয় বার কের �দওয়া হেয়েছ। এ�ােবই �����
জনেক বাদ �দওয়া হয়। এজ� বিট �তালার জ� �যমন
জিমদারেদর আেগ �লাক থাকত �তমন এেদরও �লাক
থাকত। তােক িকছু পাওয়ারও িদেয়িছল। যিদও ওেক
টাকা িদত �কবল �পট চালােনার মেতা হাজার �েয়ক
টাকা। �����এ একবার পুেজার আেগ �বানা� িদেত
হেব এই দািবেত �লবাররা আে�ালন �� কের। �শানা
কথা� এই িদল�প ম�ল মািলকপে�র �ােথ কার�ািজ
কের �বানা� িহ�ােব একটা জামার িপ� ��ছেলেদর� আর
শািড় ��মেয়েদর� র�া কের।

এরপর িতন-এর পাতায়

�কালা�ােটর
��ল� �র ���

�� �����র� �া���া�ান �ান� �����া •
�কালা�াট শহরিট �পনারায়� নদ�র ত�ের �বি�ত। এই শহরিট ি�িটশ
আমেল �ুব ���প��� িছল। ব�র��কি�ক বাি�জ� গেড় �ে�িছল
এ�ােন। ম�লত পাট� কয়লা� কা� ব�ব�ার জ� �ছােটা �ছােটা জাহাজ
আ�ত �কালা�ােট। আর �কালা�ােটর ইিলশ �তা জগি��ব��াত িছল।
কিথত আেছ� �রেলর ি�িটশ বাবুেদর একটা কের ইিলশ �পহার িদেয়
�েনেক �রেলর িবি�� কােজ চাকির �পেয়িছল। যিদও �রেলর �বতন
িছল য��ামা�। িবি�� কােজ �পে��কন িহে�েব �কালা�ােটর ইিলেশর
��াব িছল �েনক �বিশ।

���� �ােলর �� আগে� �ারত �াধ�নতা লাে�র পর এেদেশ
�কালা�ােটর ইিলেশর চািহদা �েনক �� �বেড় যায়। �পনারায়� নেদ
ত�ন হাজার হাজার ইিলশ মােছর আনােগানা।� �জেলেদর রমরমা
বাজার। ত�ন এক একটা ইিলশ মাছ �গাটা �থ�া� থবকা দের িবি�
হত। এক একটা মােছর দাম পড়ত �ই আনা �থেক আট আনা পয��
�থ�া� এ�নকার �� �থেক �� পয়�া পয��। �পনারায়� নেদর ��ই
িব��াত ইিলশ ��েন বুক কের পুর�� নাগপুর ���িত দ�র দ�র �ােন
পা�ােনা হত। �িড়�ার িচলকার ইিলেশর �াদ �কালা�ােটর ইিলেশর
তুলনায় িকছুই িছল না।

এক�ময় �কালা�াট �থেক প�েব� তমলুক এব� পি�েম রািনচক
��াটাল� পয�� ি�মার চলত। �মশ �পনারায়� মজেত থােক। তার
চড়ায় ি�মার আটেক �যত� আবার �জায়ার এেল ��ই ি�মার ��ে�
�ে� যথা�ােন �প��েছ �যত। আজ এই ি�মার চলাচল �নই। নদ�র বুেক
পিল �িত� হেয় চরা পেড় যাওয়ায় �ায় চি�শ বছর আেগ ি�মার ব�
হেয় যায়। ইিলশ মােছর আনােগানাও �নই বলেলই চেল� �কালা�ােট
ইিলশ মাছ আর ধরা পেড় না বলেলই চেল।

িক� মা�ে�র মেন ইিলেশর ��ই �াদ আর গে�র ����িত রেয়
�গেছ। তাই আজও ব��ার �ময় িবি�� জায়গা �থেক চারচাকা গািড়েত
�চেপ বাবু ��তারা ��ােক ��ােক ইিলেশর ���ােজ �কালা�ােট আে�।
এক��ই হাজার টাকা পেকট �থেক �বর কের িদেয় এক�� �কিজ
�াইেজর ইিলশ িকেন িনেয় মহানে� তারা বািড় ি�ের যায়। �থচ
তারা জােন না �য �কালা�ােটর ইিলশ ও�েলা নয়। িকছু ��াধু মাছ
ব�ব�ায়� �ােলা �াইেজর ইিলশ মাছ �য় কের ��র�ােব প�ািক� কের
রাে�� �ে�র �দ�েল �িত য� �হকাের মাছিটেক গিছেয় �দয় শ�া�ােলা
�ে�েরর হােত। আ�েল এই মাছ�েলা আে� �ায়ম�� হারবার �থেক�
ক�েনা ��জুির বা হলিদয়ার �মাহনা �থেক� আবার দ��ার �মাহনা বা
�িড়�ার তাল�াির �থেকও আে�। �কালা�ােট �পনারায়ে�র ইিলশ
�ারা মর�েম একিট বা �িট ক�েনা���েনা ধরা পেড় �জেলেদর জােল।

নদ� মেজ যাওয়া ছাড়াও �কালা�ােট ইিলশ না আ�ার কার� রেয়েছ।
�কালা�াট থাম�াল পাওয়ার ��া�ট চালু হয় �ায় বি�শ বছর আেগ।
িব��� �কে�র দ�ি�ত বজ�� �থ�া� দ�ি�ত জল ও ছাই �নবরত এে�
িমশেছ �পনারায়ে�র জেল। এছাড়া �পনারায়ে�র ওপর রেয়েছ চারিট
ি�জ� �েল ইিলেশরা আর �কালা�াটমু�� হয় না। আর একটা কার�
হল� �পনারায়� নদ�র ��ািড়মুে� �জেলরা �ব�ময় জাল ��েল মাছ
ধের �নওয়ার জ� মাছ আর �জান �বেয় �কালা�ােট আ�েত পাের
না।

�কালা�ােটর ইিলশ আজ �পকথার গ�। �কালা�ােটর ইিলশ মােনই
��ানািল আ�শ� �ক�েক শর�র। একদম জ�া� ইিলশ ��েয�র আেলায়
ি�কিমক কের� আলেতা হােতর �ছ�ায়ায় হড় হড় কের িপছেল যায়।
য�ন কড়াইেয় চাপােনা হয়� রা�া�েরর বাইের পাড়াজুেড় ম ম করেত
থােক তার পাগল করা গ�। �কালা�াট আেছ� �পনারায়�ও বেয়
চেলেছ আপন ��য়ােল। িক� ��ই ইিলশ আর �নই।

�া�ড়া ��লার �া�ল���া�পাড়া ��েল �লা���মর �পর
��ােমাটেরর ����ৃ��

���া���ন �িত���ন� �� ���া�র •
�� কা�ার ��� �েড়াসেড়া �লা���ম�ট ��া��� �র �াকে�
�া। তার কার� �কটা�� �লা���ম�টর মা�লক ���লতা
পােলর সাে� �ক ��ােমাটেরর ক�া�াত�া পাকা �ে� ��ে�।
�পাতত �েলর মে�� ��াে�র ��ড়া ��ে� ����ক �রাট কের
�া�ড় �তালা �ে�। �রপর পুেরা �লা���ম�ট �া�রে� �াে�।
�া��াটা �ল �া�ড়া ��লার �া�ল ���� ��েক �� �ম��েটর
��াটা ��রে� �া�ল �াম প�া�েতর ���� ��র ��া�পাড়া।
�া��� প�াে�ত ��াে�র � ��াপাের �কাে�া ��লে�াল ���।
��চ �লা���ম র�ার ��ে� প�র�ার �লা �ে�� ��
��াপাের প�াে�েতর ���মকা� চ�ড়া�। ����� ��� �i�-
zen Rights- �র কম��রা �লা���ম�ট ��াচা�ার �� �ুেটা�ু�ট
করে�� ����� ��ের �চ�� পা�াে�� �����ত� মা��ম��লর
সাে� ��া�াে�া� করে�। �ক� ���� প��� �কাে�া সাড়া
পা��া �া���। �স�ত �ে��ে�া�� �� স���ে�র ��ত�াতা
তপ� �� ২��� ���ার �লা���ম ��াচােত ��ে� কেপ�ােরট
�া�েসর �াড়ােট ��াে�র �ােত �া� ��ে�ে��। ���প���
�� �লা���ম�ট ��াচাে�া �াে� �ক�া তা ������ �লেত
পাের।

�লকটা�� পা�তপু�র �লাকা� ���াল �লা�� ��া�াে�া �ে�
��ের ��ের� ��লে�াল ��� �া��� �া��রক � ����ত����ে�র

���া���ন �িত���ন��� ���া�র •
সা�� �ম�ম �ম����সপ�া�ল�টর ৩� �� ��াে��র ����ত
পা�তপু�র � ��র প���� কেলা�� �া� ���া ��ে�র
���� �ক�ট �েড়া �লা�� �ু�েত �েসে� �া��� �া�স�া
� পুরকত�াে�র ��ে�লা�। ������� �ের� পু�েরর পাে�
�স�াসকার� �া�স�ারা �কটু �কটু কের পু�েরর ��ম ��ল
কের ��ে� চেলে�। ��� �� ��েল ��ােটর রমরমা
কারে� পু�র �াের ��স� �া�ড় ��� ��াট �ে� তার
রা��� ��লা �ে� পু�ের। কলকাতার �পকে� সকেলর
��াচের� চলে� �� কা�। �ে�পাে�র �া�স�ারা ��েল
চেলে� ম�লা ���রত। �ত�মা� কেলা�� �সে�টা�র ���ল
�া�� কা���লার পলা� �া� ��� �া��� ���া�ক ���ত
��াস �েত�েক� �� �লা���টর স�র�ে�র ��ত �� ��মু�
তা ������� �ের ��ে�লা� পেড় �াকা �� �লা���টর
���া ���েল� ��া�া �া�। �মরা �� ���ে� স����
সকল কতৃ�প�েক �ে��� রা��� ��া�� প�ে�প ���ার
��। সাে� সাে� �া��� �া��রকে�রেক� সেচত� �ে� ��
�লা���টেক স�র�ে� ���ে� �সেত ��া� �া�া��।
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স�াদেকর কথা

�কেজা �লােকর পুেজা

���াপুেজা আমােদর চারপােশর সবেচেয় জ�াক করা
��সব, সে�হ �নই। এর আড়ােল �াকা পেড় যায়
আর সব ��সব, রা�াপ�েজা �থেক �দ, অথচ এই
��সবিটর আেশপােশই হয় �স�েলা। ���াপুেজা
�তা িচরকালই বােরায়াির, িক� �াকা পেড় যা�য়া
��সব�িল বািড় বািড় চেল। আেয়াজন িনজ�।
িনেজেদর ব�াপার। তাই আমােদর মেন� ���াপুেজাই
পুেজা। আমােদর বািড়েত ি�েক কাজ কের �য �মেয়,
�স আজ কেয়ক মাস হল বেল যাে�, শািড় বা টাকা
না িদেয় পুেজােত �মাবাইল �সট �দ�য়ার কথা।
পুেজােত ক� পা�য়া যােব বাবু�বািড় �থেক, ক�
পা�য়া �যেত পাের, তা ি�েক কাজ করা �মেয়েদর
আেলাচনার একটা বেড়া অংশ জুেড় থােক। শহের
�দাকােন বাজাের যারা কাজ কের, পুরস�ার ময়লার
�ািড় বা ��ােসর �যা�ান �দয় যারা, তােদর িচ�া
বকিশস। �ে�রেদর কাছ �থেক। আর মািলেকর কাছ
�থেক �বানাস।
আিম �য �দাকান �থেক মুিদর বাজার কির, �স

পুেজার সময় একটা �তেল�াজার �দাকান �দেব
তার মুিদ�ানার �দাকােনর সামেন। ��ু �স নয়,
অেনেকই পুেজার সময় পসরা সািজেয় বসেব,
রা�ার ���াের। তােদর কােরা �ছােটা �দাকান আেছ,
�ক� হকার। কার�ানায় কার�ানায় আসেব পুেজার
�বানাস, িনেদনপে� অ�া��া�।
এরা �তা কাজ কের। আর এক �রেনর �লাক�

আেছ, যারা চাকির কের। তােদর কােছ পুেজা মােন
ক�িদেনর ছুিট। ���াপুেজা নােমর জ�াকজমক�য়ালা
বােরায়াির ��সব �কেজা �লােকর কােছ �িছেয়
�ন�য়ার ম�কা। �ুব �বিশ হেল একটু �দ�েত
�বেরােনা। না �বিরেয় িটি�েত� �দে� �ন�য়া যায়।
�মাবাইেল ��ািপ পুেজা� বেল �দ�য়া। এ পুেজা
�কােনা�ােবই তার িনেজর নয়। যত িদন যাে�,
তত তা দ�েরর হে�। জ�াক� বাড়েছ।

�ি����াটার��এর ��াস �থেক মুি� �কান পেথ�
•

ি�-�ভাটার। অসমবাসীর কােছ শ��িট ভীষ�
আতে�র িবষয়। না, সারা ভারেত ি�-�ভাটােরর
�কােনা নিজর �নই। আর এ িনেয় যিদ িদশপুেরর
বেড়াকত�ােদর �� কেরন, তখন �নেবন, ি�-
�ভাটার িচি�ত কেরেছ ভারতীয় িনব�াচন কিমশন।
�যেহতু এিট একিট সাংিবধািনক কিমশন, তাই এর
কােজ হ�ে�প বা িনেদ�শ �দওয়া িবিধস�ত নয়
এবং তা রাজ� সরকােরর এি�য়ােরর বাইের। �ায়
এক বছর আেগ িসআরিপিস (নাগিরক অিধকার
�র�া সিমিত�-র এক �িতিনিধদল িদি�র িনব�াচন
কিমশেনর কােছ যায় এবং কিমশেনর সদ�েদর
সে� �দখা কের। সদ�রা আকাশ �থেক পেড়।
তারা জানায়, তারা এ িবষেয় িকছুই জােন না।
পের �িতিনিধদেলর সে� আেলাচনাকােল একজন
িন�বেগ�র আিধকািরক জানান, কেয়কবছর আেগ
িনব�াচন কিমশন অসেম ল�ািধক নাগিরকেক ি�-
�ভাটার িহেসেব িচি�ত কের এবং এ যাব� তারা
ি�-�ভাটার িহেসেব রেয় �গেছ। এর �কােনা �রাহা
হয়িন এবং এই তািলকা আরও দীঘ� হে�। ব���। এই
পয��ই। তা, রাজ� সরকােরর এি�য়ােরর বাইের থাকা
একিট িবষয় স�ে� রাজ�নিতক �নতারা িনব�াচেনর
আেগ �িত�িত �দন �কন? অসেমর মুখ�ম�ী যখনই
এই ব�ব� রােখন, তখনই বেলন, �ভাটার তািলকায়
যােদর নাম ি�-িচি�ত, তােদর �বিশরভাগই ভারতীয়।
কী কের িতিন তা জানেলন? আর জানেলনই যিদ,
তেব �কন তােদর ভারতীয় নাগিরক িহেসেব �মেন
িনেয় সব নাগিরক অিধকার �দন না? তারা জিম
�কনােবচা, সরকাির চাকির, �ভাটািধকার �েয়াগ
ইত�ািদ �থেক বি�ত থােক কীভােব? তা-ও বছেরর
পর বছর?

এ রােজ�র মা�ষ যখন ি�-�ভাটার ই��েত ভীষ�
ভীত হেয় পেড়েছ, আছেড় পেড়েছ কেয়কিট সংবাদ।
ক� ২� �সে��র একিট খবেরর িশেরানাম িছল
� অিভযুে�র ব�ব� না �েনই রায় িদেত পাের
�াইবুনাল। �সখােন িব�ািরতভােব পাই, িবেদিশর
তকমা লাগােনা সংখ�ালঘুেদর আেখের িবচােরর
�েযাগ �থেকই বি�ত কেরেছ �ক�ীয় সরকার।
অসেমর িবেদিশ সম�ার �ত সমাধান করেত
িগেয় �অিভযু���দর আ�প� সমথ�েনর �েযাগই
�কেড় �নওয়া হেয়েছ। ১��৪ সােলর �ফেরনাস�
(�াইবুনাল� অ��ার� সংেশাধন কের �ক� িবেদিশ
�াইবুনালেক অিধক �মতা িদেয়েছ। যার ফেল
অিভযুে�র সা�ীর ব�ব� না �েনই রায় �ঘাষ�া
করেত পাের �াইবুনাল। অিভযুে�র প� �থেক
সরকােরর সা�ীেক �এগজািমন� করার �েযাগও নাও
িদেত পােরন �াইবুনােলর িবচারক। �দেশর িবচার
�ি�য়ার ম�ল উে�� হে�, �ধু িবচার িদেলই
চলেব না, িবচার �য হেয়েছ, তাও �বাঝােত হেব।
িক� ১��৪ সােলর �ফেরনাস� (�াইবুনাল� অ��ার�
সংেশাধন করেত িগেয় �ক�ীয় �রা� ম�ক স�বত
তা মাথায় রােখিন। তাই িবেদিশ বেল কাউেক �নািটশ
জািরর পর �সই অিভযু�েক িবচার �ি�য়ায় �েযাগ
�দওয়ার িবষয়িটই কায�ত তুেল �দওয়া হেয়েছ। খ�
সে�হজনক নাগিরকেক �াইবুনােলর �নািটশ পাবার

দশিদেনর মেধ� নাগিরকে�র �মা� দািখল করেত
হেব। অ�থায় �সই সে�হজনক িবেদিশ ব�ি�র িবচার
একতরফাভােব হেব ও তােক িবেদিশ িচি�ত করা
হেব। গ� সে�হজনক ব�ি�র �মা� �হে�র বদেল
পুিলেশর �ারা দােয়�র করা অিভেযােগর িভি�েতও
�াইবুনাল অিভযু� ব�ি�েক �দাষী সাব�� কের িবেদেশ
�ঠেল �দওয়ার আেদশ জাির করেত পােরন।

�� হল, মা� দশিদেনর মেধ� জ�ির নিথপ�
�দওয়া স�ব? জীবন-জীিবকার টােন মা�ষ আজ ক-
ত ভােব িবি�� হেয় পড়েছ। জ�ির নিথপ� �খঁাজ
করা, �জাগাড় করা, এসব িনিদ�� কায�ালেয় জমা
�দওয়া চাি�খািন কথা? স�ব তা দ-শ িদেন কের
�ফলা? আরও এক ভয়�র কথা হল � পুিলেশর
�ারা দােয়র করা অিভেযােগর িভি�েতও �য �কউ
িবেদিশ হেয় �যেত পাের। ভাবুন। কী মারা�ক কথা�

খুব স�বত গত বছরই �বিরেয়িছল মািনক দােসর
ঘটনার িববর�। িতিন বেলিছেলন � �এমন লা�না,
অপমান, মানিসক য��া �পেয়িছ, তা বলার মেতা
নয়। বািড়েত �ী, পু�, ক�ােক �রেখ অজানা �ােন
িছলাম ক-িদন। �জােটিন খাবারও। জনা কেয়ক অসম
পুিলেশর বব�রতা ও অমানিবক অত�াচাের তখন
িদেশহারা। এ িছল বঁাচা-মরার লড়াই। ... দীঘ� চার
বছর আইিন লড়াইেয়র পর জয়ী হলাম মামলায়।
িক� গত চার বছর বাংলােদিশ তকমা িদেয় অপমান
ও লা�নার �য সম� ঘটনা, তা �তিচ� হেয়
থাকেব আজীবন।� �ক�ত ভারতীয় নাগিরক িহেসেব
আদালেতর চ�ড়া� রায় �ঘাষ�ার পর আেবেগ কা�ায়
�ভেঙ পেড় এই ম�ব� করেলন বাহা� বছর বয়িস
কলা ব�বসায়ী মািনক দাস। ২��� সােল বাংলােদিশ
�নািটশ ধিরেয় �দওয়া হয় মািনেকর হােত। �ী, �ই
পু�, �ই ক�ার নােমও একই �নািটশ। এ ব�াপাের
মািনক দােসর কাছ �থেক �কােনা নিথ সং�হ কেরিন
পুিলশ।

২�১২ সােলর জুন মােসর ঘটনা। �দেশ জে�ও
িবেদিশ িনধ�ার� �াইবুনােলর ফেতায়ায় গােয় তকমা
�লেগিছল �িবেদিশ� বেল। �াইবুনােলর একতরফা
রােয়র পর চার বছর ধের য��ায় ছটফট করেতন
িতিন। কাছাড় �জলার কািটগাড়া থানার �েবাধনগর
�ােমর যুবক অজু�ন নমশ��। আিপল মামলা যত
এেগাি�ল, �� হি�েলন িতিন। িক� সিচ� �ভাটার
তািলকার জ� িনব�াচন কত�ারা বািড়র আঠােরা �ধ�
সবার কাছ �থেক কাগজপ� �চেয় িনেলও অজু�েনর
�খঁাজ কেরিন। কার�? সব�েশষ �ভাটার তািলকায়
তােক �াউটফুল বেল িচি�ত করা হেয়েছ। এবার
আর সইেত পােরনিন। গলায় দিড় িদেয় আ�ঘাতী
হেলন এই ত��। অজু�েনর মা আকলরািন নমশ��
১��� সােলর কাগজপ� �দিখেয় �� রােখন �
�য �ছেল �কােনািদন বাংলােদেশ একবােরর জ�ও
�গল না, তােক কী কের বাংলােদেশ পাঠােত
িনেদ�শ �দওয়া হয়? এ িবষেয় আইনজীবী অ�প
�চ�ধুিরর মতামত চাওয়া হেয়িছল। তঁার কথায়,
�বাংলােদিশ� সে�েহ সমন জাির হেল অজু�ন ২���
সােলর � �ম যথারীিত আদালেত হািজর হন।
িক� পরবত�ী তািরখ আর জানেত পােরনিন। ২���
সােলর ১১ �ফ�য়াির একতরফাভােব তঁােক িবেদিশ

বেল রায় �দন ফেরনাস� �াইবুনােলর সদ� এ �ক
�চ�ধুির। রায় পেড়ই অজু�ন জানেত পােরন, নাগােড়
অ�পি�ত থাকার দ�ন একতরফা রায় হেয়েছ।
এই ঘটনার পিরে�ি�েত নাগিরক অিধকার �র�া
সিমিত (িসআরিপিস� সংগঠেনর �ক�ীয় কিমিটর
সাধার� স�াদক সাধন পুরকায়� বেলন, �অজু�নেক
আ�হত�ায় বাধ� করা হেয়েছ। ভারেত জে�ও
তঁােক �দেশ থাকেত না �দওয়া মানবািধকার ল�ন।
কাগজপ� না �দেখই অজু�েনর নাম ফেরনাস� �াইবুনােল
পািঠেয় �দওয়া হয়। গিরব মা�ষ আইন আদালত
�বােঝ না বেল তােদর গােয় অেহতুক �বাংলােদিশ�
তকমা এঁেট হয়রািন করা হে��।

অজু�ন যিদ জানেত পারেতন জীব�ি�েনর কথা?
জানার �কােনা �েযাগ অজু�েনর পাবার কথা নয়।
কার� জীব�ি�েনর কথা আমরাই জানেত �পেরিছ গত
মােসর ি�শ তািরখ। কী �সটা? খবরটা ওই িদেনই
�বিরেয়েছ � িবেদিশ �াইবুনােলর িবচাের তঁােক িবেদিশ
�ঘাষ�া করা হেয়িছল। হাইেকােট�র িস�ল �বে�র
িবচােরও বহাল রাখা হয় �সই িনেদ�শ। �শষ পয��
�সই �িবেদিশ� জীব�ি�নই �েদিশর ময�াদা �পেয়েছন
�াইবুনােলর পুনিব�চাের। ... তাই �ক�ত ভারতীয়
নাগিরকেকই �য �িবেদিশ� সািজেয় বিহ�ােরর পথ
�শ� কেরিছল িবেদিশ শনা�কর� ব�ব�া, জীব�ি�ন
এর নতুন নিজর।

কেয়কিট জ�ির তথ� � ক� অসেম কেয়ক ল�
ভািষক ও ধম�ীয় সংখ�ালঘু স�দােয়র মা�ষ ি�-
�ভাটার। খ� ১১ জুলাই ২�১১ অসেমর িবধানসভায়
মুখ�ম�ীর �ঘাষ�া অ�সাের এ রােজ� ি�-�ভাটােরর
সংখ�া, ২,২১,���। গ� বত�মােন ল�ািধক মামলা
আসােমর ��িট ফেরনাস� �াইবুনােল িবচারাধীন।
ঘ� �াইবুনােলর অিধকাংেশরই পিরকাঠােমা �নই।
িবচারপিতও �নই। অথ�াভােব এ�িল ধুঁকেছ। ঙ� �ফু�
মহ� �চার কেরিছেলন, অসেম ��-৪�-�� লে�র
�বিশ ি�-�ভাটার আেছ। সংখ�া�িল তঁারই িবিভ�
সমেয় �দওয়া। অথচ, �-�বার মুখ�ম�ী থাকাকােল
িতিন কেয়ক হাজার মা�ষেকও ি�-�ভাটার িচি�ত
করেত পােরনিন। চ� রাজ�পাল িহেসেব এস �ক িসনহা
বাংলােদিশ অ��েবশ িনেয় �ক�ীয় সরকােরর িনকট
�য িরেপাট� �পশ কেরন, তা অবা�ব ও প�পাত��।

উপসংহাের বলেত চাই, বরাক উপত�কার �াবি�ক
িবেনাদলাল চ�বত�ীর ভাষায় � �আমরাও চাই না
অসম বা ভারেতর অ�া� �ােন অ�বধ নাগিরকেদর
অ��েবশ ঘটুক। অ��েবশ ব� �হাক। �ক�ত
অ�বধ অ��েবশকারীেক বিহ�ার করা �হাক। িক�
অ��েবশকারীর সং�া িনধ�ারে� �যন িনয�ািতত
ও িনরাপ�াহীনতার িশকার হওয়া আ�য়�াথ�ীেদর
একেচােখ �দখা না হয়। ... অসেম �িতিট ��ে�
সংখ�ালঘু বাঙািল স�দােয়র মা�ষেদর নাগিরক�
িনেয় পেদ পেদ অি�পরী�া িদেত হে�। তার ইিত
কেব হেব তা �কউ হলফ কের বলেত অসমথ�।
অসেমর বাইের অসেমর বাঙািলেদর িবেদিশ বা
অ��েবশকারী িহেসেব উ� অসমীয়াপ�ীেদর �চার
অেনকটাই সফল। ... অসেমর বাইের আমােদর
অব�ান ও সম�া স�েক� সিঠক তেথ�র �জারদার
�চার িবেশষ �েয়াজন। ...�

চলেত চলেত জােনা �তা, �ই পাশ�বািলশটাই আমার মা

•
ভবানীপুেরর �জ�বাজার� বাস�েপ িবেকল সােড়
পঁাচটা �থেক দঁািড়েয় দীঘ��� ২৪১এ বােসর জ�
অেপ�া করিছ। একই সে� অেপ�া করেছ আরও
�বশ িকছু মা�ষ। একজন বয়�া মিহলা এবং একিট
িকেশার যার হােত-কঁােধ ি�েকট �খলার সর�ােমর
�িট বেড়া ব�াগ --- �জেনই আমার মেতা একই
�েটর বাস ধরার অেপ�ায়। সবাই কমেবিশ অি�র
হেয় উেঠিছ। �নলাম ওই মিহলা িবেকল পঁাচটা �থেক
দঁািড়েয় আেছন। আিম ওেদর জানালাম �য সকােল
অিফসটাইেম যখন আিম আকড়া ফটক-রবী�নগর
�থেক ভবানীপুের আিস, তখনও বাস অেনক বােদ
বােদ আসিছল। িকছুিদন ধেরই বাস �য ল��ীয়ভােব
কম চলেছ, এটা অেনেকই বুঝেত পারেছ। িকেশার
�ছেলিটেক বললাম, �বাবা, এরপর �য বাসিট আসেব
তােত এত িভড় হেব �য তুিম �বাধহয় এসব �াউস
ব�াগ িনেয় উঠেত পারেব না। তুিম �তা বলেল
িজনিজরা বাজার যােব। এক কাজ কেরা, �কােনা
ফঁাকা বাস �পেল টািলগ� (চা�মােক�ট� ��শন �থেক
��ন ধের ��সি�জ চেল যাও, ��ন তবু িনিদ��
সমেয়র কাছাকািছ পােব�। �ছেলিট বলল, �এখন
অিফসেফরতা িভেড়র ��েন আমােক উঠেতই �দেব
না। আিম বরং হাজরা চেল যাই, ওখান �থেক আরও
�কােনা বাস �পেত পাির�। �সই মেতা সামেন �য
২১/১ আসিছল, ও তিড়ঘিড় তােতই উেঠ পড়ল,
আিম আর বেল উঠেত পারলাম না �য, তাহেল
এেকবাের তারাতলায় িগেয় �নেমা। আর অবাক
কা�, িঠক তার পেরর বাসিটই এল ২৪১এ এবং �বশ
হালকা িভড়। আিম এবং ওই মিহলা �তা �ড়মুিড়েয়
উেঠ পড়লাম। উেঠই বঁািদেক একটা িসেট ওঁেক বিসেয়
�াইভােরর �কিবেনর পােশ একটু উঁচুেত আিমও বসার
জায়গা �পলাম। তারপর �জেনই আপেশাষ করিছ,
আহা �র। �ছেলটাও এই বােস অনায়ােস উঠেত
পারত। িক� আমরা �তা �কউ গ��কার নই, কী কের

জানব তখনই ২৪১এ এেস পড়েব?
বাসটা �যই হাজরা �মােড় এল, আিম জানলা

িদেয় বাস�েপ ওই �ছেলিটেক আিতপািত কের খুঁজেত
খুঁজেত �দখেত �পলাম, হাত নাড়লাম। িক� না,
তত�ে� এত �লাক উেঠ পেড়েছ �য �ছেলিট আর
উঠেত পারল না। �দখলাম ও অেটা ধরেত এিগেয়
�গল।

তারপেরই �চ� �চঁচােমিচ-কথা কাটাকািটর শে�
বােসর িভতর দ�ি� িফরল। �াইভােরর �কিবেনর কােছ
িভেড়র চােপ �বশ কসর� কের কেয়কজন �লাক
দঁািড়েয় চাপ সামলাে�ন। একিট বছর নয়-দেশর
বা�ােক িনেয় �িট ব�াগ সহ এক মিহলা উেঠই
খুব �চঁচােমিচ জুেড় িদেয়েছন --- আপনােদর �কােনা
আে�ল �নই, বা�াটােক এেগােত িদন, সের যান
এখান �থেক ... ইত�ািদ বেলই চেলেছন, উ��ের।
সবাই িমেল িক� বা�াটােক �েটা ব�াগ সহ �াইভােরর
ইি�েনর ওপেরর িসেট বসার ব�ব�া কের িদল। �য
�লাকিটেক ওই মিহলা বকাবিক করিছেলন, িতিনও
আর �কােনা জবাব না িদেয় হাত লাগােলন বা�ািটর
জ�। তারপেরও তার মা �চঁচাে�ন �দেখ আিম একটু
ধমক িদেয় িদলাম। একটু পেরই িতিনও ভােলা িসট
�পেয় বসেলন। �ছেল িক� ওই গরম িসেটই বেস
থাকল।

�ছেল? হঁ�া, ওর পরেনর �াট� ও �গি� এবং চুেলর
ছঁাট �দেখ সবাই হাফপ�া�ট পরা �ছেলই �ভেবিছ।
তারপরই বুঝলাম একটা বা�া �মেয়। �স িক� িদিব�
হািসমুেখ গ� জুেড় িদেয়েছ আমার সি�নী ওই বয়�া
মিহলার সে�। আিম ভাবলাম বুিঝ �চনাজানা আেছ।
তার �ুেলর গ�, �খলার গ�, িদিদমি�েদর গ�,
িদিদমি�েদর সে� �খলেত িগেয় হােত বল �লেগ �চাট
পাওয়া এবং তারপর তঁােদর আদর-ভােলাবাসা-যে�র
গ� ... �স কত িকছু। মুেখ �যন তার খই ফুটেছ।
�কােনা �াি� �নই, একটু দ�র �থেক তার মা মােঝমােঝ
একটু �চাখ পাকাে�ন, এত িভেড় পােছ �লােক িবর�

হয় তাই ওেক একটু চুপ থাকেত বলেছন। িক� �ক
�শােন কার কথা? আিম ওর মাথায় হাত বুিলেয়
িজে�স করলাম, �তামার মুেখ ব�থা করেছ না �তা?
ও ঘাড় �নেড় �না� বলল। বললাম, তেব তুিম যত খুিশ
কথা বেলা, আমােদর ভােলাই লাগেছ। ইিতমেধ� �দিখ
আশপােশ দঁািড়েয় থাকা �বশিকছু �লাকও সা�েহ ওর
গ� �শানার �চ�া করেছ। িকছু পের আমার পােশর
আসন খািল হেতই ওেক বসালাম। তারপর আিমও
গ� জুড়লাম ওর সে�। জানলাম ওর কথা।

�মেয়িট এখন �াস �ফাের পেড়, হিরেদবপুেরর
একিট িমশনাির �ুেল। �াস ওয়ান �থেকই ওখানকার
হে�েল থােক। স�ােহ একবার বািড় আেস মা বা
বাবার সে�। আর �কােনা ভাই-�বান �নই। এখন
পুেজার ছুিট পেড় �গল --- �সই নেভ�েরর মাঝামািঝ
�ুল খুলেব। তাই খুব আন� হে� ওর। �� কির,
�তামার ওখােন �কােনা ব�ু �নই? ওখােন থাকেত
ভােলা লােগ?

--- হঁ�া, অেনক ব�ু আেছ। সবাই খুব ভােলা।
খািল মােয়র জ� ক� হয় মােঝমােঝ। জােনা �তা
আমার �েটা মাথার বািলশ আর একটা পাশ-বািলশ
আেছ। মােয়র কথা মেন পড়েল ওই পাশ-বািলশটা
জিড়েয় ধের �ই। ওটাই তখন আমার মা।

দ�র �থেক ওর মা তখন িমিটিমিট হাসেছন, আর
আমার মনটা ভারা�া� হেয় �গল। পােশর মিহলা
বলেলন, �এই �মেয়েক দ�ের পািঠেয় মা �কমন কের
থােক? এত �ছােটা বয়েস বািড়েত �রেখ িক �কােনা
ভােলা �ুেল পড়ােনা যায় না? �ক �দেব তার উ�র?

তারপর সে�াষপুর ��শন �রাে� পাহাড়পুর �ােবর
বাস�প এল, ওেদর নামেত হেব। সবাই িমেল হােত
হােত ব�াগপ� সেমত ওেদর নামেত সাহায� করল।
�মেয়িট হাসেত হাসেত বলল, এই �াইভারকা�,
ক��া�রকা� সবাই আমােক �চেন। তারপর সবাইেক
টা-টা কের �নেম �গল, যত�� না বাস ছাড়ল
আমােদর উে�ে� হাত নাড়েত লাগল।
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হির��� ���� �������দর
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�লে�� ম�ল, বা�নান, �া��া, �
�ে�াবর •
�গিলর খানা�ল থানার হিরশচক �াম �থেক
আমােদর কােছ একটা খবর আেস। মুে��রী
নদীর ধাের �কােলপাড়ায় �ােমর �লাক
িতনজন সাপুেড়েক ধের �রেখিছল। এই
সাপুেড়রা ওই �ােম এর আেগও বারবার
এেসেছ। এরা িবিভ� �লােকর বািড় �থেক
সাপ উ�ার কের িনেয় �গেছ। িবিনমেয় এক-
�ই-িতন এমনকী চারহাজার টাকা পয�� িনেয়
�গেছ। এবাের ওইিদন ওরকমই সাপ উ�ার
করেত এেস ওরা ছয়হাজার টাকা দািব কের।
িকছু সাপ ওরা উ�ার কের, �য�েলা �কউেট
সাপ। �ােমর মা�ে�র সে�হ হয়, সাপ�েলা
হয়েতা ওখােন িছল না, ওরা সে� কেরই
িনেয় এেসিছল। �সই সাপ�েলা ওখােন �ছেড়
িদেয় উ�ােরর অিভনয় কের টাকা হাতােনার
�চ�া করিছল।

এইরকম পিরি�িতেত �ােমর �লাক
আমােদর �ডেক পাঠায়। ভারতীয় িব�ান ও
যুি�বাদী সিমিতর বাগনান শাখার �েভ�র
(�স সাপ িনেয় কাজ কের) কােছ �ােমর
�লাক �থেম খবর �দয়। খবর �পেয় আমরা
�জন �মাটরসাইেকেল কের ওই �ােম যাই।
আমােদর সং�েহ থাকা �-চারেট িব�ধর
সাপ সে� িনেয় যাই, যিদ চ�ােলে�র
�মাকািবলা করেত হয়। সাপুেড়েদর �ােমর
মা�� ধের �রেখিছল আর অধীর আ�েহ
অেপ�া করিছল, আমরা কখন �পঁ�ছাব।
�পুর আড়াইেট নাগাদ ওখােন �পঁ�েছ আমরা
�দিখ �ায় হাজার �েয়ক �লাক জেড়া
হেয়েছ। সকেলর সামেন �মা� করেত হেব,
সাপ�েলা সদ� ধরা হেয়েছ না ওেদর কােছ
আেগই িছল। যিদ �মাি�ত হয়, সাপ�েলা
ওেদর কােছই আেগ িছল, তাহেল �লােকর
এতই আে�াশ �য ওেদর িপিটেয় �মেরও
�ফলেত পাের। �তমন ধরেনর কথাবাত�াও
হি�ল ওখােন। আমােদর তখন �েটা কাজ
--- এক, ওরা যিদ �তারক হয়, ওেদর
�তারক �মা� করা এবং �ই, �ামবাসীর
আে�াশ �থেক ওেদর বঁাচােনা।

মুে��রী নদীর ওপের বািলর চরায়
ফুটবল মােঠর �চেয়ও বেড়া জায়গা আেছ।
�সই চরায় সাপ�েলা �ফেল আমরা �দখেত
�� কির। মা�� চারপােশ দঁািড়েয় যায়।
�দখা যায়, একটা সােপর দঁাত �ভে�
তার মুখ ওরা �তিব�ত কেরেছ এবং
দঁাত�েলা �ভে�েছ যােত �বাঝার অ�িবধা
হয় �য সাপ�েলা সদ� ধরা না আেগ

ধরা। আমরা দঁাত�েলা ভােলা কের পরী�া
কের �দিখ, রে�র উ�স দঁাত ভা�া �থেক
নয়, �চায়ােলর অ� জায়গা ওরা �কেট
িদেয়েছ। �লােক যখন চ�ােল� কেরেছ, তখন
ওরা িনেজেদর বঁাচােত এই কা�টা কেরেছ।
ি�তীয় সাপিটর দঁাত আেগ �থেকই ভা�া।
�ােমর মা��েক বিল, আমরা জািন ওরা
�তারক, িক� ওেদর গােয় হাত �দওয়া
চলেব না। �ােমর �-িতনজন �ছেল, যারা
িব�য়টােত মাথা িদি�ল, তােদর আলাদা
কের �ডেক �বাঝাই। ওরা স�ত হয়,
বেল, িঠক আেছ, যা ভুল আমরা কেরিছ
হেয় �গেছ, এখন আমােদর �চতনা হল।
সাপ�েলােক িচি�ত করা �গল। ওেদর কােছ
একটা ব�ােগ �য সাম�ী িছল, তােত হাড়,
িশকড়, নানারকম পুঁিথ, কবচ, এমনকী
�মটািলক �সািডয়াম --- �যটা ম�ািজিসয়ানরা
ব�বহার কের এবং �যটা জেল �ফলেল আ�ন
�েল ওেঠ --- উ�ার হয়। সব বােজয়া�
কের ওেদর হাত িদেয়ই �স�েলা জেল �ফেল
�দওয়া হয়।

সাপুেড়েদর মেধ� একজন �বশ বয়�,
�ােটর �কাঠায় বয়স হেব, নাম িনমাই পাল�
আর একজন প�ােশর ওপর বয়স, নাম
িশিশর মাল� ত�তীয়জন িশিশর মােলর �ছেল
হািকম মাল, ডাকনাম ফিটক, ২২-২৫ বছর
বয়স। ওরা থরথর কের কঁাপিছল। আমােদর
কােছ �াথ�না কের, আমােদর বঁাচান। আমরা
বিল, আপনারা �ােমর �লােকর কােছ �ীকার
ক�ন। ওরা �দেখ সত� ফঁাস হেয় �গেছ।
তাই ওরা �ীকার কের �নয়, সাপ �েটা
আমরা সে� কের এেনিছলাম। যােদর বািড়
�থেক ওরা আেগও টাকা িনেয় �গেছ, এরকম
�-একজন এিগেয় এেস ওেদর একটু চড়-
থা�ড় মাের। টাকা �ফরত �দওয়ার কথা
হয়। আমরা বিল, আপনারা ওেদর সে�
আেলাচনা ক�ন, ওেদর বািড়েত যান।
সাপুেড়রা থােক আরামবােগর পুড়�রা �ােম।

যাই �হাক, �ােমর �ছেলেদর মেধ� যারা
�নত�� িদি�ল, তারা ওেদর বঁািচেয় িনরাপদ
দূর� পয�� এিগেয় িদেয় আেস। তেব
সাপুেড়রা বেল �গেছ, আগামীিদেন সােপর
খবর হেল ওরা আসেব। আমরাও বেলিছ,
হাজার টাকা দািব করা চলেব না। একিদেনর
মজুির িনেয় কাজ করেত হেব। আমরা আর
থানা-পুিলেসর রা�ায় যাইিন। ওরা কথা
িদেয়েছ, আর �তার�া করেব না। সে��
হেয় এেসেছ, আমােদর বািড় উে�ািদেক।
আমরা আর �দির না কের িফের আিস।

�ন���� �����ন

�������ি�য়�র ��� ����
ি�ল�� ম�ল, রব��ন�র, মে���লা,�
�ে�াবর •
আমার �ছেলর নাম �স�িম� ম�ল। �দড়
বছর বয়েস থ�ালােসিময়া ধরা পেড়।
ওর মাথাটা বেড়া িছল, হঁাটেত জানত
না, �খেত চাইত না। আমােদর আে�ল
(�িতেবশী) �ছাটাছুিট কের অেনক জায়গায়
ওেক িনেয় �গেলন। �বহালা �ামিডেপার
ওখােন এক জায়গায় বলল, ওেক �াড
িদেত হেব। ওরাই বলল, তুিম মােড়ায়াির
হাসপাতােল থ�ালােসিময়া �সাসাইিটর সে�
�যাগােযাগ কেরা। �সাসাইিট আমােদর
�ম�ার হেত বলল। আমরা পঁাচ-ছয়েশা
টাকা িদেয়িছলাম। �থেম �াড িকেনই
িদেয়িছলাম। িনেজেদর আ�ীয়�জন �কউ
সাহায� করেত এিগেয় আেসিন। পাড়ার
�ছেলরা আমায় অেনক সাহায� কেরেছ।
�থেম আ�েতা� ��ািট�ং �-বছর ক�া�
(�াড �ডােনশন ক�া�) কেরেছ। একবার
২� জন (র�দাতা), আর একবার ২২ জন
হল। ওরা ব� কের িদল। অেনকেক বলেল
�ােডর কাড� �দয়। রবী�নগর �ুেলর পােশ
চ�নদার বািড়েতও ক�া� হেয়িছল। ওখােন
�৫ জন হল। �সটা দশ বছর আেগকার
কথা।

এরপর আমােদর �াব হল। �নতািজ
�ভা� িরি�েয়শন �াব। �সই �াব �থেক
ক�া� হে�। এবছর (গত রিববার) ৫�
জন �াড িদেয়েছ। গতবছরও ৫� জন
হেয়িছল। আরও �বিশ হত, �চার হয়িন।
আমার গািড়টা (অেটা) �নই। আজ িতনবছর
বেস আিছ। কাগজপ� িনেয় ঝােমলা চলেছ,

গািড়র �ট পারিমট িদে� না সরকার।
আমার পুেরােনা গািড়টা িদেয় িদেয়িছ
একজনেক, কারবালা �রােড চালায়। আিম
�ুের �ুের রে�র কাজ কির। তারাতলা �েট
�যিদন পাই অে�র গািড় চালাই।

এখন �ছেলর বয়স �তেরা বছর।
মােস �বার র� িদেত হয়। গরমকােল
�াইিসস পেড়। ওর িব-�নেগিটভ লােগ।
এই �য ক�া� হল, আমােক সম� কাড�
�দওয়া হেব। �সই কাড� আর �েশা টাকা
�সাসাইিটেক িদেল ওরা র�, ও�ুধ, িটিফন
সব বে�াব� করেব। ওরা িব-�নেগিটভ �াড
না �পেল তখন আমােদর �ডানার �জাগাড়
করেত বেল। তখন সবার কােছ যাই। এখােন
কােরা িব-�নেগিটভ �নই। সামেনর বািড়েত
একজেনর িব-�নেগিটভ আেছ বেট, িক�
ওর ইউিরক অ�ািসড আেছ বেল ওর র�
চলেব না। আর একজন আেছ, �স �দয়
না। ��া�পাড়ায় একজেনর আেছ, যতবার
যাই, �স আসানেসােল কাজ কের, তােক
পাওয়া যায় না। গত রিববার ক�াে� �য
ডা�ারবাবু িছেলন, ওঁর কাছ �থেক একবার
িব-�নেগিটভ �াড �পেয়িছলাম। এইভােব
চলেছ।

�ছেলটা পড়া�েনা �বিশ কের না।
�খলাধুেলা কের। সাইেকল চালায়। আমরা
�বিশ চাপ িদই না। আমােদর ডা�ার বেল
িদেয়েছ, চাপ �দওয়া যােব না। এই �ছেলর
ওপের �মেয় আেছ আমার। �স কেলেজ
পেড়েছ, এখন চাকিরর �চ�া করেছ। তেব
বািড়েত িব-�নেগিটভ �াড কােরা �নই।

�রশেন মােস ১৪ �কিজ
কের খাদ� চাই

�ু�িল�া �জলা ��ের �েলা�না, ছিব
�ি�েব�ে�র
� �ে�াবর, িজে�ন ন��, �ু�িল�া •
����য় ��র �র��ির �����য় �দখ� �����
���� ���� ���� ����র ���� িখ�দর ����
���� ���� �ব�� ���� হ�য়��� ����� ��র��
�ন�হ��রর ���� �ব����। �িদ�� � ���ি� ��
�� ��ি�� �ন খ�দ� �র��ির �দ��� ���� ���।
�� �িরি�ি��� �র��র ��� ি�ি��িরি� িব�
�ন�� �র িবি�����র ��খ�� ব����� �����।
����ব��য় ��র� �ি����িবি����র ������ি�
���� িদ�� ব�ি�। ��র� ���র �িরব ���� ���
ব�দ ����। ��ব��ন�ন খ��দ�র �ি���র ���ন
����ি��� ���� �� ��ি� ��র খ�দ��� �����
���� �� � �������� �হ� বর�� � �রবর�হ
�িনি�� �র�� হ�ব।

�� � ����বর ���র ব��র���র ��য় ���ি�য়�
�হ�র খ�দ� � �রবর�হ দ��রর ���� িনয়�� ��
���ন ���র �����র ���� �� ব�ব� ��� �র�
হয় �������� ���হর �ি�িনয়�র �ব� �ি��ব�
�খ����র �ি�ি�র �����দর �� ����। ��য় ��
��� ��র � িন�য় িব�দ ����������ন� �র�
হয়।

শিহদ হাসপাতাল
�াপেনর ��িত

�জ�াি�ম�� সমাজ�ার �ব� �ু���� ��,
��র ��িনে�া��র সাে� ছি���ে�র �ি�
রাজা�ারার ���� ��ি� �াস�া�ােলর
সামেন, ১৯৮৭ সােলর জুন মােস। ছিব
�ু���� �ে�র ��সবু� ��া�া��� ��ে�।

৯ �ে�াবর, স��� বে��া�া��া�, �ল�া�া •
������র ব���� �ি���র ��য়���ন ���
������র�� �� ��র� ব���� িদ��ন �ব�র ���
�ি�� ���। ���র ব����র িব�য় ি�� �ি�����র
দি� র��হ�র�য় ���র �হ িন�য়���র �ন����
�ব� খিন��ি���দর ��দ���� �িহদ হ�������
���ন ������। ��� ��� �����বন ��� ��র�
���র �হ িন�য়���র �ি�� ������নর ���
��ন ��খ��ন ��� ি��য়ি���ন। িন�য়�����
����� ���� ি��� �দিখ�য় ব��ন� ��খ��ন ি�িন
���� হ������� �ি��� �র�� ��ন। �ি��
��� ���� �� িব��� �র�� ���রনিন। ি��
��� ���� ���ব �����ব ��ব হ� ��� ���
��ন�� �ি���দর �ব��নর ����য় �����ব ����
হ������� ��ির হ� ��� ��� িব��য় িব��ির�
�����ন� ��রন। ���র িন��র �ি���� �����
ি�িন ���খ ��রন ���র ব�� ��� ��ব�� ��ন��
��� ������ �� �ব� ��� ���� ����দ��রর
��ি���র ���। হ��������র �ি��� ��ব� ��র�
����� ি���ন। ��� ���র ব����র ���� ি��
���� ����� ি�� ���র ��ব� ��র� �����র�
���ব �র�� ��ির। ��র� ��র� িন�য়�������
�দ�খি�� �িহদ হ��������� ��ি�� ����দর
���� ��� �ি�� ���র �� ব���� ���ন� ��
�র��য় �ি���� হ�য় ����ব।

�����ন�� �ি���র
��রদ ��খ�� ����
স�� ��া�, স����ুর, ১� �ে�াবর •
�� ������র ���� ����� �ব�নর �����র
�����ন�� �ি���র ����� ব���র ��রদ ��খ��ি�
���রবন দি�� �িব� �র�ন�র �ি���য়
�����হ����� িব��� ��খ�� ��� ���ি��
হ�। ���য় ����ি�� ��রন �ব�� ��খ�
� �������ন� ����� ব��ন। ���ন �ি�ি�
������ িব�িবদ����য়র ���� িব����র ���ন
�������র ���������য় �ি���ি� ���� ��রন।
ি��ি���ি� িব����র ���ন ���ন ����
���ি�� িব��� �ি�ি� ��� ��ি�� ি���ন।
������ ����র িবি�� �� ��ব��� ����হ� �
������র� ���য় ��ি�� ি���ন।

দ��� �বি� ����ন�
�হ��দ�ব�দ ��� ����

অ�েদর বয়স িবেশর �কাঠায়। তারা
সারা��ই িকছু না িকছু কের চেলেছ।
�মাবাইেল গান �শানা অথবা �যা�া� �শানা,
গ� �জব। এমনকী টয়েলেট ঢুেক মােঝ
সােঝ িকছু �নশার িজিনস �টেন আসা।
আপার বােথ� উেঠ িগেয় তােসর আসর
বসােনা ���। �ভা� জানার বয়স একটু
�বিশ। তার অব� মনমরা ভাব। �বহালার
সেখরবাজাের এক ি�েলর �দাকােন কাজ
করত �স। �পত িদেন �দড়েশা টাকা
মজুির। এখন �স চেলেছ আহেমদাবাদ।
আহেমদাবাদ �থেক আরও এক��টা বােস
িগেয় এক কারখানায় কাজ। কী কাজ, তাও
�স ভােলা কের জােন না। �েনেছ, চড়া
�রােদর মেধ� �েকবল� পাতেত হেব। মজুির
িক� অেনক �বিশ। �ডইিল হাজার প�াশ
(এক হাজার প�াশ টাকা)। থাকা খাওয়া
বােদ।

কথা বলেত বলেতই �ফান এল। বািড়
�থেক, বউেয়র। �-এক কথা বেল, তারপর
�ছেলেক চাইল �ভা�। �ছেলেক িজে�স
করল �ফােন, �ুেল িগেয় ��ুিম কেরািন
�তা? তারপর বউেয়র সে� আর �-

একটা কথা বেল �ফান �রেখ িদল। �-
�চােখর �কালটা একটু মুেছ িনেয় জানলা
িদেয় অেনক�� বাইের তািকেয় থাকল।
আিম ফঁাক �পেয় িজে�স করলাম, কতিদন
পর ছুিট পােবন, িকছু জােনন? বলল,
আট মাস। তারপর বলল, ��েন �ুম এেস
যায়। বেল, একটু পেরই বেস বেস িঝেমােত
লাগল �ভা�।

�গাটা হাওড়া আহেমদাবাদ এ�ে�েস
�দড়েশা জেনর িটিকট িরজােভ�শন কাটা
হেয়েছ �লবার িহেসেব ওই কােজ �যাগ
িদেত িনেয় যাওয়ার জ�। �কা�ািনই
সব ব�ব�া কেরেছ, বেলিছল �ভা�।
�বিশরভাগই পুেরােনা, আেগ �থেকই
ওখােন কাজ কের। �স নতুন, আর �-
একজন আেছ, িক� তারা আেছ অ�
ক�াট�েমে�ট। তার বউ দি�� চি�শ
পরগনার �মেয়। বউেয়র �চনা সূে�ই এই
দেল িভেড় যাওয়া। তাই �ভা�েক সবাই
ডাকিছল --- জামাই।

��েন সহযা�ীর কথা ও ছিব, শমীক
সরকার, � অে�াবর।

�����র� �ি���র ��রদ ��খ�� ����
স�� ��া�, িব��া�র�ুর, ১� �ে�াবর •
ভাবনািচ�াহীন নগরায়ন ও যাি�কীকর�
এবং িবেদিশ সং��িতর তী� ��ােতর ধা�ায়
�ভেস চলা আমােদর �দেশর তথাকিথত
ভ�সমাজ যুগ যুগ ধের চেল আসা িনেজর
�দেশর সং��িতর শ�েপা� িশকড়িটেক
আঁকেড় ধরার বদেল অে�র মেতা একিট
�ভেস চলা িব�া� সাপেক আঁকেড় ধরেছ।
ফেল নয় সােপর �ছাবেল অথবা জেল ডুেব
ম�তু� অিনবায�।

এই অব�ায় মািটর অেনক গভীের
িশকড় চািড়েয় �দওয়া �দশজ সং��িতর
মূলিটেক িচেন িনেয় তােক আঁকেড় ধরাই
বঁাচার একমা� পথ।

িশয়ালদহ ক�ািনং শাখার �সানারপুেরর
পেরর ��শন িবদ�াধরপুর �থেক �কািশত
�পা�র পি�কার অ�ম ব�� শারদ সংখ�ািট
ওপেরর মেম�র িচ�া �থেকই �েলাকসং��িত
ভাবনা� সংখ�া �েপ �কািশত হেয়েছ।
সাং��িতক আ�াসন, পীর গািজ, লু��ায়
বাদাই গান, �লাককথা, �লাক�ীড়া, বি�ত
ছা�সমােজর হাল, �ভ�িত িব�েয় �তেরািট
�বে� সম�� সংখ�ািট। স�াদক শ�ুনাথ
ম�ল। পি�কার বত�মান সংখ�ায় �খ�াত
�লাকস�ীত ও গ�স�ীত িশ�ী �হমা�

িব�াস (১�১২, ১৪ িডেস�র --- ১���,
২২ নেভ�র)-�ক �র� করা হেয়েছ।

গত � অে�াবর িবদ�াধরপুর ��শেনর
িনকেট একিট ভবেন অ�ি�ত বত�মান
সংখ�ার �কাশ অ��ােন সভাপিত�
কেরন কিব ওয়ােজদ আিল। সভায়
�য়াত সািহিত�ক �সয়দ মু�াফা িসরােজর
�য়াে� �শাক �কাশ করা হয়। ��িতচার�
কের কিব ওয়ােজদ আিল আন�বাজার
পি�কায় কম�রত অব�ায় মু�াফা িসরাজেক
তথাকিথত িবখ�াত সািহিত�কেদর জাত ধম�
তুেল িব�েপর �স� উ�াপন কের সমােজ
চেল আসা জািত ধম� িবে�ে�র অ�েখর
�িত দ�ি� আক��� কেরন।

সাং��িতক স�াদক �শাভন ব�
�� �তােলন, বত�মান সািহেত� বা�ব
�টনাবলীর �িতফলন �নই �কন? �মােরশ
ন�র �েসিনয়াম নাটেক দশ�ক না
হওয়ার পিরে�ি�েত �থম নাটক অথ�া�
�লাকনােট�র জনি�য় আি�ক �হ� কের
নাটকেক চািরিদেক ছিড়েয় �দওয়ার আ�ান
রােখন। ম��য় চ�বত�ীর �িতবাদী ছড়া
ছাড়াও আব�ি�, গান �ভ�িত অ��ােনর
অংশ িছল।

� � � �� �� র � র
���� ����র ����র ি���র ি����
আর এটা আবার �িমকেদর �মেন িনেত
বেল, যখন িকনা �িমকরা কারখানা
�গেটর িভতেরই �বানােসর দািবেত ধরনা
িদে�। �িমকরা এই রফা মানেত রািজ
না হেল পুিলশ িদেয় তােদর �পটােনাও
হয়। তারপের ২�১১-�ত অব� ৫�� টাকা
�বানাস �দওয়া হয়। ২�১২-র মাচ�-এি�েল
িকছু �লবােরর সােথ িদলীপ ম�েলর
ঝােমলা �� হয় �রাজ বাড়ােনা, ফাে�ডর
িহসাব দািব কের। এরা আলাদা কের
ইউিনয়ন �রিজে�শেনর দািবও �তােল।

এি�েলর ১৪ তািরেখ সকােলর িশফেটর
�িমকরা �িত মােস মাইেন খুব �দির কের
�দওয়ার �িতবােদ কাজ ব� কের �দয়।
১৫ তািরেখ �য �লবাররা আেগ িদলীপ
ম�েলর সােথ ঝােমলায় জিড়েয় িছল তারা
কােজ যায় (১৪ তািরেখ তারা নাইট কের

সকােল বািড়েত িছল)। তখন িসিকউিরিট
বেল, তােদর ঢুকেত িদেত মানা আেছ।
আর ঢুকেত �দয়িন। এভােব ২২ জনেক
আটকায়। এেদর বাদ �দয়।

গত ১ অে�াবর �লবার কিমশনােরর
কােছ িমিটং থাকেল �সখােন �কা�ািনর
এক ম�ােনজার �সািনজী বেলন ---
আমােক �মের �ফলেলও এেদর �নব না।
�লবার কিমশনার িতনমােসর �বতন িদেত
অ�েরাধ করেলও, �কবল ১৫ িদেনর �বতন
িদেত রািজ হন। �িমকরা তার বদেল ৫
মােসর মাইেন সােথ � মােসর অ�াডভা�
চায়। এর আেগ ২� �সে��র অ�ািস��া�ট
�লবার কিমশনার অিফেস িমিটং থাকেলও
�সখান এই ২২ জেনর সােথ িকছু প��েপা�ক
�যেত চাইেল িটএমিস-র �ছেলরা �সখােন
বাধা �দয়, ঢুকেত �দয় না।

খ ব র িদ ন খ ব র িন ন
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ম����� ��� ���� ম��রম�
না����া �াম

.

দীপংকর সরকার, হালতু, ১৯
�স���র •
কলকা�া ��েক ��� িকিম দ�ের
রামপুরহাট, রামপুরহাট ��েক �� িকিম
দ�ের ��িচয়া �মা�। বা�লা �া�খ�
সীমানা। ��কাের কের আসা �ায়।
�� রা�ায় রামপুরহাট ��েক িবহােরর
�মকা বােস �া�য়া �ায়। ��িচয়া �মা�
��েক� িহি� সা�নেবাে��র ছ�াছি�।
এ� �মা� ��েক বঁািদেক �� িকিম দ�ের
এক আিদবাসী জনপদ এলাকা মুলুিট
�াম। �া�, ি�� �ামী� পিরেব�।
প�েব� নাম িছল ম�হািট। ��াগাে�াগহীন
� �লাকচ�ুর ��রােল, ব�দ�ের।
��িচয়া �মা� ��েক মুলুিট আসে� �গেল �কােনা গ�র গাি�,
সা�েকল ভ�ান, �েটা, ��কার বা বাস পা�য়া �ায় না। মুলুিট
আসে� �গেল ���ন ��েক গাি� ভা�া কের আসে� হয়।
গ�েদব�া এ�ে�েস রামপুরহাট িগেয় ��িচয়া �মা� প���
��কাের �া�য়ার পর আর �কােনা ��াগাে�ােগর মা��ম �ন�।
মুলুিট ��ে� �গেল �া� �েনেক� গাি� ভা�া কের ���ন
��েক। আিম ��িচয়া �মা� ��েক বঁািদক �ের �কবল এিগেয়
চেলিছ। চািরিদেক ��ু �ু�ু �া�র। দ�ের একিট স� পাকা
রা�া �দখা �ায়। এ� �ােন ব� বছর আেগ এয়ারেপাট� এলাকা
িছল। �েনক�� হঁাটার পর ��ান স�ক রা�ায় ��লাম।
এক �হােটল মািলেকর সাে� �দখা হল। ি�িন মুলুিট �ােম
�ােকন। �ঁার সাহাে�� এক বা�ক আেরাহীর িপছেন বেস
�পঁ�েছ �গলাম মা �ম�লী�ার মি�র।

�ী �ী মা�া �ম�লী�ার মি�র। ASI �ারা স�রি��
� পিরচািল�। �ম�লী�া �ারাপীে�র �ারামােয়র সেহাদরা
িছেলন বেল কি�� আেছ। �ম�লী�া ক�ািটর ��পি� �িট
�� ��েক, �ম�লী �মা�া� � ��� �দ��মান�। �ম�লা�ী
মােয়র �কােনা �রীর �ন�, ��ু একিট লাল রে�র মা�া
ল�ােটরা�ট পা�র িদেয় ��ির মি�র গ�েহর �মে�ে� �ািয়�
আেছ। এখােন ভ�রা পুেজা �দয়। মি�র �া�ে� একিট
ি�বমি�র, একিট বামাখ�াপার সাদা ম�ি�� বসােনা মি�র �
আর একিট মি�র আেছ। এ� ��ান মি�েরর আে�পাে�
সম� মুলুিট �ােম ���িট ি�বমি�র ছি�েয় িছিটেয় রেয়েছ,
এক মা�ল এলাকা জুে�। ব��মােন ��িট মি�র �বি��
আেছ। আিম �কবল ��িট মি�র� �দখে� পারলাম। �রীের
িদি�ল না।

মুলুিট �ােমর �ি�হােসর সে� �� ��েকর �গ�ে�র
�ি�পি� আলা�ি�ন �েসন �াহ-এর নাম িবে��ভােব
জি�েয় আেছ। একবার �গ�ে�র �ল�ােনর �পা�া বাজপািখ

হািরেয় �ায়। এ� ��েলর বস� নােম এক �ুবক �ল�ােনর
�স� হািরেয় �া�য়া �পা�া বাজপািখেক ি�িরেয় িদেয়িছেলন।
�ি�দান ��প �ল�ান আলা�ি�ন �েসন �াহ মুলুিট �াম
বস�েক দান কেরন। �খন ��েক �স� �ুবক বস� �বাজ
বস�� নােম পিরিচ� হন। বসে�র ��রাি�কারীগ� পের
িনেজেদর মে�� স�ি� ভাগ কের �নয় এব� িনজ িনজ
সা��মে�া �� �� মি�র িনম�া� করে� �ােক। এখন
��িট মি�েরর �বি��া��� �দখে� পা�য়া �ায়। মি�র�িলর
গােয় �টরােকাটার ছঁােচর কাজ রেয়েছ। �সখােন রামায়ে�র
কািহনীর িবিভ� মুহ��� �ুেল �রা হেয়েছ, রেয়েছ �দবী �গ�া
মিহ�া�রমিদ�নী � িছ�ম�ার ম�ি��র িচ��।

আিদবাসী ��ু�ি�� এ� �ােম �� �ম�াবল�ীেদর বসবাস
�ন� বলেল� চেল। �েব এখােন বা�লা � িহি� ���� ভা�ার
মা�� বসবাস কের। কাি��ক মােসর কালী পুেজার সময়
ব� ভে�র আগমন �েট। �ােমর বসবাসকারী �ারা কােজর
জ� বা�ের �ােক �ারা ি�ের আেস এ� সময় ��সেবর
আন� িনে�। �ােমর �ি�কা�� বাি�� মািটর �েব িটেনর
চাল �দ�য়া।

��রার পে� এক �দাকান মািলক িজ�াসা করেলন আিম
ি�রব কী কের� আিম বললাম, �দিখ, �কােনা বা�ক
আেরাহী পা�য়া �ায় িকনা। �খন ি�িন এক প�� পিরবাহী
ম�াটাে�ার ভ�ােনর চালকেক বলেলন আমােক হি�নাকাদাপুর
�পঁ�েছ িদে�। �সখান ��েক এক চলমান বা�ক আেরাহীর
িপছেন বেস ম�ারপুর ���েন �পঁ�েছ �-�� িমিনেট বামেদব
�লাকাল �ের ব��মান। �সখান ��েক ব�াে�ল হেয় হা��া।
বাি� ি�রে� �ায় সাে� ন-টা হেয় �গল।

�ি�হােসর �কােল হািরেয় ��ে� বসা এ� �ম�লী�ার
মি�র�িল �দখেল মন ভারা�া� হেয় পে�।

��া���� ���াস পাে�র জ����ে��
�ম���া�জ ��র��া� �����ার� স�া

.

���ত� ��ী, � ���া�র, ��� �া�ক�
�ল��সলা��র �তালা •
আজ িবেকল সাে� পঁাচটায় �মিটয়া�জ
বদর�লার মােলাপা�ার �ােট ��দাস
পােলর ��ি�চার�ার জ� এক সভার
আেয়াজন করা হেয়িছল। সভার
�েদ�া�া িছল �মািটর �ক�া�। �েব
এে� সি�য় সহে�ািগ�া কেরেছ
�বদর�লা ম��জীবী কল�া� সিমি��র
সদ�রা। সভায় �ি�ি�র আসন
�হ� কেরন ��দাস পােলর ভা�ি�
�ভাব�ী পাল, একসময়কার �মিহলা
আ�র�া সিমি��র কম�ী �গ�রী পাল
এব� ��দাস পােলর স�ী �া�াি��ী
�গ�রেমাহন দাস। এছা�া সভায় �পি�� িছেলন ��দাস
পােলর ভা�েপা, নাি�-না�িনরা এব� �ঁার সাি�ে��
এেসিছেলন এমন �ব� কেয়কজন �ানীয় মা��।

মািটর �ক�ার পে� িব�িজ� রায় সভার স�চনা কেরন।
��েম �িট গান পিরেব�ন কেরন গ�ি��ী �বীর বল, �ার
মে�� িছল ��দাস পােলর জনি�য় রচনা ��ািকেল ��াবাখানা
হেব কচুির পানা ��� �ভাব ��া কখেনা �ােব না� গানিট।
এ� ���ান �পলে�� ��দাস পােলর আ�জীবনী �জীবন �
ি��� �লখািট পুন��কা� করা হেয়েছ। �সিট �ে�া�ন কেরন
�বী� ি��ক ক��চ� পাল। পুি�কািট �পি�� সকেলর হাে�
�ুেল �দ�য়া হয়। আ�জীবনীিট এ� সভায় পা� করা হয়।
এরপর �� হয় ��ি�চার�।

�ঁারা ��দাস পােলর সাি�ে�� এেসিছেলন, �ঁারা সকেল�
ব�ব� রাখে� িগেয় আেবগ�� হেয় পে�ন। �ভাব�ী পাল
িনেজর কাকার ক�া বলে� িগেয় �ায় িকছু� বেল ��ে�
পােরন না। �গ�রী পাল বলে� িগেয় �কঁেদ ��েলন এব�
িলিখ� ব�ব� �প� কেরন। �গ�রেমাহন দাস গান রচনায়
��দাস পােলর �ি�ভার ক�া �র� কেরন --- �দাদা রা�া
িদেয় �ায়, �-ি�নখানা গান আমােক �িনেয় �ায়, �সখােন
িগেয় পঁাচ-ছয়খানা গান গায়। আিম বললাম, দাদা কী কের

গা�েল� দাদা বলল, �� �� রা�া িদেয় �ন�ন করিছলাম,
�� করে� করে� গান �বঁে� ��েলিছ ��� কী জািন, গা�ে�
গা�ে� মেন এেস �ায়�� ��দাস পােলর �িট গান পিরেব�ন
কেরন �ঁার ভা�েপা ��ন পাল, সে� িছেলন িম�ালী পাল,
��া �ি�কারী এব� �গাপীনা� পাল। এছা�া ব�ব� রােখন
পের� চ� না�, �িস� র�ন �জায়ারদার এব� �ি�েক�
পাল। সম� ���ানিট পিরচালনা কেরন আন� িকে�ার
পাল। সভায় সভাপি�� কেরন ক��া �সন।

িনিখল র�ন �জায়ারদার ��দাস পােলর সাহচে��র
��ি�চার� করে� িগেয় আে�প কেরন, ���দাসদােক �েনক
রা� প��� �কনােবচা কের রাে� �দাকােন� �াকে� হ�।
�ীে�র রা�, �া��ায় �ঁার ম�ািননজা�িটস হেয় �গল। এ�
��সমেয় আিম� িক �পেরিছ �ঁােক �দখে� �াে� �ঁার
��িব�ার িনরসন হয়� আিম� পািরিন। এ� ব��া �িদ
আমােদর মে�� না �ােক �াহেল ভিব�ে� বা ব��মােন ��
সম� মা�� �পেরর জ� িচ�া কেরন, �ঁােদর �বদান
�স���� ��েক �ােব।� গ�ার �ীের বেস এ� �ছা� ��ি�চার�
সভায় �ঁার এ� �বদনােবা� হয়ে�া ��েদর মে��� স�াির�
হল।

� � � �র � �ন �া

প��ম পা���ােন �া���ান ��মে� ��� �ম���া�
��াম ���া ��ে�ার�� মা���ন ��া� �াম�া জা�র

১� ���া�র প��� পা�ক�া�� �া�ক�� ���া�� হা�লা� ��হত ১�, �হত
১�� ���স��, ৯ ���া�র তা�ল�া� হা�লা� �হত �ালালা ��সা��া��

��ল ��, কলকাতা, ১� ���া�র •
���া�ন�ােন ���মা���ন �����া��ন�র ��� ��
�ও�ার পর ��ে�� �াে�া�া প��ম পা���ােন
�া�� �ে� ��ে�। ���� সাে� ���া�ন�ান
��াসন �� �ে�� ���া�ন�ােনর �পজা��
��া�া ��ে� �া���ানরা �াে�া�া প��ম
পা���ােনর স�মা� �ে�����ে� �েস ��� �নে�
�াে�। ���� সাে� পা���ান সর�ার �ে�র ওপর
��ম� �া�াে� �সনা না�মে� ���। ���� সা�
��ে� ���মা���ন �ম� পা���ান সর�ার প�েরা��র
��ে� �নেম �া�। জনসম��ন �পে� �া� স��
মা���ন��েরাধ� ������। �স�ান�ার ��� ����
স���ন �মে��মে� ���� সাে� ���া�ন��াে�
�ে� ��াে� পা���ােনর �া���ান ��� ����র��
���া���ান পা���ান� ��র��� ��ন জা�র ���
�� মা���ন ��াসেনর ���ে� স�� ��া�ে�র �া�
��ে�। �াে�র ম�� �াজ �ে� ওে� পা���ােনর
�া��ার পা���ন�াও�া ��� �ারও প��েমর
�পজা�� �ধ����� ��ে�। �ে���� �� �া��ার
পা���ন�াও�া ���� সাে� ��ে�াে�র মাধ�েম
পা���ােনর ������ �ে����।

�� ��� ��� জনসম��েনর �জাের পা���া�ন
�া���ানরা প��ম পা���ােনর ���প��� ��� �ে�
ওে� ���ের�। ��� ���সাে� �াে�র �া����ােপ
জনজ��েন ��প��� �নেম �েস। �ে�র পর ��
��� ��স �ের ��� �ারা। ��ে� �াও�া �ন���
��। �া���ানে�র �মন �রে� সরাস�র �নেম পে�
�েম�র�া। ���া�ন�ান ��� ���ার �া� �ের
পা���ােনও।

�� প�র����ে� পা���ন�াও�ার �া���াম�
মা�ে�রা �ে�া�ন �ে� ��া�ার ���া �ের
��� ��� �া���ানে�র জা�র �রা ���ধ�নে�েধর
���ে�। �� �ে�া�েনর �� ���ম �ন�া�
��� ��� �সা�া� �প���ার ���� ��ে�র মা���
�জ�া���নে� ��ে�েনর �����স স��া�স��া �ে��
�ার ��ে�র ��ােনা �����া �া���ান জমানা�
পা���ােনর সাধার� মা�ে�র জ��ন �নে� ����
���ে� ���� �� না। �জ�া���ন জানা�� �ার
�মে� ���ে� পাের� �ার ��স ��ােরা� নাম
মা�া�া ��সা�জা�। ����েন ও� ��া�া� মা���ন
সর�ার ম������ন ��মান �ে�া�� ��ে� ��ম�
�� �ের ��ে�ে�। ���� সাে�র জা��া�র
মােস �����স��� ��� ম�া�� ��নােম মা�া�া�
র ��াম ��েরাে� �� �ের। পা���ন�াও�ার

�সা�া� �প���ার ��� �� �ে� �াও�া ���
�া���ান�পা���া�ন �সনার ��া��� ��� �ার ম��
�পজ���। ��াস� মা���ন �া��ন�র �� রা����
�র�া�� ���ে�র সাে� ���� সাে�র জ��া�
মােস �মা�া�া� �� মা�া�া�র। মা���ন �েপ�াের�
�ম���া �ন� ���� �া�মস �াে� �নে� ����
������ �ানা�। পা���া�ন ����ে� �ন��ম� �সে�
�� �ের মা�া�া� �া���ান ���র ���ে�
প��ম পা���ােনর �মে�ে�র ���ার ��ধ�ােরর
�া�� �নে�। ���নেস� প�র�া��� ���� ���
���া ����� �ন�জও�র �� ���প��� পে�
�স �স�ন ��। ���� সাে�র �ে�া�র মােস
মা�া�া��� ���� প�র�ার ��ও�া ��� �ার নাম
��জ�া��� ��� �া�� প�র�ার�। �� ��না �াে�
��জ�া����াে� ����া� ����ে� প�র�� �ের
��াে�। পা���ােনও সর�ােরর �রে� �স প�র�ার
পা�। প��ম পা���ােনর ���া��� ও �া���াম�
�ে�া�েনর ���� �ে� ও�া মা�া�া পা� ���
মা���ন ��াসন ও �ার �ম� পা� সর�ােরর প�
�নে�ে�� �মন� �া��া �ে� �া� ����র পা�
জনমানেস।

���� সাে� �া���ান �ন�ারা �াে� ���ার
�ম�� ���। মা�া�া �ার ��স��� পা�া� ��ে��
�মাে� �মের ���ে�ও ��ম ���� ��ামরা �া
�র�� �া ���। � �ে�া�র �� ���ধার� ��
��া� ��� �পা�াে�র �মে�ে�র মেধ� ��ে� �ে�
মা�া�া� �জে�স �ের ��� �ে�াপা�া�� ���
�া��ে� ��নজন �মে�ে� ��� �ের। মা�া� ��ে��
��ে� ����� �ে� পে� মা�া�া। �পা�� ���ে�
��ে� �স। ��� �ার �া�া ও �াে� ��র �মের
���ার ���া �রা �ে�� জা�নে�ে� পা���া�ন
�া���ান স���েনর ম��পা�। �া�া জা�নে�ে��
�মরা পা���ান �া��� না� �স �মে� ��া��� �র
ম��। �মরা �����া��� �া���াম�। �া���ানরা
��ে�র সম� �াধ�ন ���ে� �� �ের ��ে� পারে�
না।

�ে���� �� স�াে�� �� �ে�া�র প��ম
পা���ােনর �পজা�� �ধ����� ��ে� মা���ন
�ে�া�� �াম�া� �� জন মারা ��ে� ��� ��
জন ��� �ে�ে�। �া�া��� �াে�� �� ��না
��জ�া��� স��া�স��ার ��েরানাম ���ন। ���
মা�া�া�র ওপর �াম�ার ��না মা���ন������
�ম���ার ��েরানােম রে�ে� �া� �� স�াে�র
ওপর ধের।

বা�লােদে� �ব�� স�দােয়র �পর হামলা
��ল ��, কলকাতা, ১� ���া�র •
�� �সে��র ��ন�ার �া��াে�ে�র ���াজার
�জ�ার রাম� �পেজ�া ��� ���ােমর পা���া
�পেজ�ার ���� ���ার ও ��� ম��র���ে�
��াপ� �াম�া� ���� ম���� ও ���মা �া���র�
���পা� ��। �া��ে� ��ও�া �ে�ে� ����
ধম�া���� �ধ����� রাম�র ����� ����াপা�া। �ে�
��েন ������ �� ����া স��াে�র �া���র।
রা� ���ার পর ��ে� রাম� �পেজ�ার ����
ম��র�ে�াে� �ে�র পর �� �স� ��না �ে� ���
�া র���ার ��ার ��া প��� ���া�� ���। ��
��নার �জর ধের র���ার স�া� ���া� পা���া�
ম�স��ম স��াে�র ���া�� ���� ��� �����

���� ���ার ও ম��ের �াম�া �া�া�। ��ােনও
�ে� �া���র ও ���পা�। ��া�া ���াজার �জ�ার
����াে�ও �����রা ���� ���াের �াম�া �া�া�।

রাম� ��া�ার �� ��স��� ����ার�ার� ��ম
�মার ����া প��� ��ারা� ��রে�র ����
�প���র ��� ���ার �েরে�ন� �� ��েরর ��ে�
��ন�ার রাে� ম�স��ম ধম�া���� মা�ে�রা রাম�
���েন জমাে�� �ে� �ম��� �ের ����াপা�ার
��ে� �ধে� ��ে� �� ��না ��া�।

�ে���� ���াম স� ����� জা��া� পা�া��
জনজা��ে�র ওপর ����াস� �া�া��রা ���া�ার
�া�াে�� �� ���ে�া� �েন���েনর।

ম���ার �প�র ��� ��ে� সে�� ��ার মেধ� সরাস�র ��া�াে�াে�র ���
�া����া� �� স��ারাম ��া� ���� ���া�া �� ���া� � ����������

স��া�� ����� �া�া� মা�ন ���ার� �া�� ��া�া পা�ােনার ���ানা
�জে�ন ন��� �� ���� র���ন�র� �পা� ����া� ���া�া ������

��র�া� � ������������� ���ম� � manthansamayiki@gmail.com

��ের ���� স���ার �া�� ��া�া �� �া�া। ��েরর �� ��ােনা
সম� �া�� �ও�া �া�। �া�ে�াে� প���া পা�ােনা ��।

��া�ধ�ার� �জে�ন ন�� ����� �� ���� র���ন�র� �পা� ���স ����া� ���া�া �� ��ে� ��া��� ��� ������� ������ ���� ��� প���াে�া�া ��ন� ���া�া � ��ে� ম����।
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