
য়াতা ামলী খা গীেরর জ িদেন িমলনসভা
রিববার ২৩ জুন, সকাল দশটায় নব াম

হাটপু ের এবং িবেকল পঁাচটায় শাি িনেকতন
পলাশবািড়েত ামলীিদর বািড়েত

গান, পাঠ আর আলাপচািরতায় ামলীিদেক রণ।
সকেলর আম ণ। যাগােযাগ : দবািশস ৯৪৩২৮৪৮৬৩৫,

িজেতন ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, মনীষা ৯৪৭৪৫৪৯৭৭৩
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চাকির টাকা চাই না, িবচার চাই

..

.
আমার মেয় ীিতর ওপর

২ ম িদেন পুের মু ইেয়র বা া শেন
অ ািসড-হামলা হয়। তার চাখ, িলভার,
িকডিনেত সং মণ হেয় যায়। একমাস
য ণা পেয় ১ জুন স মারা গেছ।
এখনও হামলাকারী ধরা পেড়িন, মহারা
সরকার ধরেত পােরিন। আমরা এখনও
জািন না হামলাকারী ক। তাই আিম
িসিবআই তদ চাইিছ। মহারা সরকার
আমােক ২ লাখ টাকা িতপূরণ িদেত
চেয়িছল। আিম ত াখ ান কেরিছ, কারণ
আিম ীিতর জ ায়িবচার চাই, আর
িকছু চাই না।

.

অমর িসংহ রথ
..

.

..

.
আমরা চাকির, িতপূরণ

িকছুই চাই না। নতাম ীরা িক আমােদর
মেয়েক িফিরেয় িদেত পারেবন? আমরা
ধু মেয়র খুিনর ফঁািস চাই।

.

কাম িনর মৃত ক ার মা..

.

..

.
য কােনা েযােগর

পরই সরকার যমন িতপূরেণর কথা
ঘাষণা কের, বারাসেত মেয়িটর িনমম
পিরণিতর পর সটাই করা হেয়েছ। এর
চেয় আপি কর িকছু হেত পাের না।
বারাসেতর য িতবাদী মা েষরা তা
ত াখ ান কেরেছন, তঁােদর িত আমার
ণিত রইল।

.

কিব শ ঘাষ..

.

িমিডয়ার িশেরানােম উেঠ আসা কাম িন ােমর কথা
ীমান চ বতী, কাম িন, বারাসাত থেক িফের, ১৫ জুন •

বােস মধ ম াম চৗমাথা নেমিছ, তখন বি ম ফােন জানাল, যেত
হেব বােস কৃ মািট। কৃ মািট নেম কােনা ভ ান বা ির া না
পেয় হঁাটেত করলাম কাম িনর উে ে , এেক ওেক িজে স
কের। িপেচর রা া, পেথর আর শষ হয় না, মােঝ মােঝ কারও
কােছ জানেত চাইিছ কাম িন যাবার পথ। রা ার বঁােক বঁােক
চােখ পেড়েছ ভিড় িল --- বািণিজ ক মাছ চােষর জ বানােনা
িব ৃত অগভীর জলাভূিম --- আর তার মােঝ বা পােশ মাচা।
বষার পুের উ র চি শ পরগনার এই গভীর াম িদেয় দীঘ একা
হঁাটার অিভ তা আমার আেগ কােনািদন হয়িন। তাই অেচনা গ ব
পঁৗছেনার তাড়া িদে মেন, আর আিমও পা বািড়েয় চেলিছ।

হঠাৎ দূর থেক কেয়কজন চনা মুখ, কাথাও কােনা মানবতা
িবেরাধী ঘটনা ঘটেল তার িতবােদ পা মলাই আমরা, আমােদর
ব ু ানীয়। কােছ আসেত ওেদর একজনেক িজে স কের জানেত
পারলাম, বি ম অেনকটা এিগেয় আেছ। আমার হঁাটার ায় আধ
ঘ া হেলও আিম এমন িকছু দখিছ না, যা আমােক কাম িনর সই
অিভশ পুরেক মেন করায়। বৃি েভজা ভর পুের কেলজেফরতা
একিট মেয়েক পঁািচল ঘরা একটা জায়গায় ধষণ কের, তারপর খুন
কের ভিড়র ধাের ফেল রেখ গেছ কারা -- অিভযু রা সবাই
ওই এলাকারই, অ া পাড়ার।

এরপর িতেনর পাতায়

ভিতর জ কেলেজর ইউিনয়ন
মাটা ডােনশন চাইেছ

মি কা, কলকাতা, ১৫ জুন •
আিম বাংলায় অনােস ভিতর জ
অ াি েকশন জমা িদেয়িছ আ েতাষ
কেলেজ। ওরা িমিনমাম ৪৫% চেয়েছ
বাংলায়, আমার আেছ ৫৪%। ২৪ জুন ফা
িল টাঙােব। আমার মেন হয় সেক ড
বা থাড িলে আমার নাম এেস যেত
পাের। ইিতমেধ পাড়ার একজন ব ু বলল,
ইউিনয়েনর সে কথা বল, হেয় যােব।
আিম ওখােন িগেয় ইউিনয়েনর িজএস আর
কেয়কটা দাদার সে কথা বললাম। ওরা

বলল, হেয় যােব, তামােক পঁিচশ হাজার
টাকা ডােনশন িদেত হেব। আর একজন
বলল, দশ হাজার িদেল হেব। আিম আর
ওেদর কােছ যাি না। আমার আর এক
ব ু িজও ািফর জ ইউিনয়নেক ধেরিছল।
ওর কােছ এক লাখ, প াশ হাজার এইসব
চেয়েছ। আমার পে এত টাকা তা দওয়া
স ব নয়। দিখ যিদ িলে নাম আেস। না
হেল মেন হয় চা চে পেয় যাব। আসেল
আ েতাষ হেল আমার ভােলা হত, ওখােন
ফিসিলিট বিশ। দিখ কী হয়। ছ!

বষেণ িতল ও বাদাম চােষ িত, কচু চােষ লাভ
কাম ামান খান, মেচদা, ১৬ জুন •
িতনি েনর ভার ে িতল চা া াম চাে র া ক িত
েয় ল া া মি ন র জলায় া া জলার আমতা

থানার জয় র েকর িরয় ােমর চাি জ াথ কােল
ে া া ার সােথ কথা ি ল জ াথ কােল লেলন ইিন
াচ ি ে জিমেত িতল চা কেরিছেলন চর ি র েল ায়

আ াই ি ে িতল মােঠই ন েয় ায় িতল চা য় সা ার ত
া ন মােস কাটা য় জ মােস থেম াল কের িতল নেত
য় ানার সময় রাসায়িনক সার ি েত য় মাে ক জল

ি েত য় িতেল ল আসার সময় ক টনাশক ার করেত
য় ক ি া জিমেত িতল চা করেত রচ য় ায় াজার

টাকা ক ি ে জিমেত িতল েল কিজ ক কিজ িতেলর
াম চি শ টাকায় ই ছের আ াই ি ে িতল ন য়ার েল
া ক িত েয়েছ িতিন িতল া াম চা কেরিছেলন াচ

ি ে জিমেত া াম চা য় মা মােস া াম তালা য় জ
মােস ক ি ে জিমেত া াম চা করেত রচ য় ায় িতন
াজার টাকা থেম াল কের মািট তির কের সার ি েয় া াম
সােত য় ক া া াম েজর াম ে াজার টাকা

সার ল ার া রচ ে আর াজার টাকা ক
ি ে জিমেত কেশা াশ ই টাল া াম েল ক ই টাল

া াম ি ি কের আ াই াজার টাকা া য়া ায় িতল
া াম াছ ালািন ি েসে ার করা য় ন ি ে

জিমর া াম জেলর তলায় ডে েছ েল া াম চাে া ক
িত েয়েছ ই ছর
ে া ারার ি ে জিম আেছ া াম িতল চা

কেরিছেলন তার ে ক জিমর িতল া াম ন েয় ি েয়েছ
জেল িতিন সাে িতন ি ে জিমেত কচ চা কেরিছেলন কচ
চা য় মােস আর তালা য় আ া মােস ক ি ে
জিমেত রচ য় ায় াচ াজার টাকা ক ি ে জিমেত ায়

ই টাল কচ েল ক ই টাল কচর াম আ াইেশা টাকা
ছর কচর লন ভােলা েয়েছ র র িতন ছর কচ চাে

মাটামিট ভােলাই লাভ া য়া াে
মি ন েরর াশ া থানার ত িত র ােমর চাি

কাি নর ি ি েলন িতিন িতন ি ে জিমেত া াম চা
কেরিছেলন তার ক ি ে জিমর া াম জেল ন েয় েছ
ইভাে ার েল চাি ে র া ক িত েয়েছ

ই ে র েল ল চাি ে র আন েয়েছ কার
ই ার েল ল জই রজন া ট র িশ িরমাে ে
েল লােভর আশায় তারা ি ন নেছ

মলা ঋণ হেয় গেছ, কাচিবহােরর
াম ছেড় ব া ােলার চলল পিরবার

রামজীবন ভৗিমক, কাচিবহার, ১৫ জুন •
েকানেট ইেল কাি কািট না া য়া ায়
ািস ািস া য়া ায় কথাটা েলই েনর

িসট েত কজন মি লা আমার াশ ি েয়
ত চেল েলন নয় শ ছেরর কিট

থমথেম মেয়র ছেন ছেন তার মা েস
আমার সামেনর িসেট সেলন চাে র জল
াল েয় নেম আসেছ ােত জল মছেছ

আর কা েছ ছর য়ি শ ছি েশর কজন
মসিলম মি লা ছর িচেশর কজন
স া িতে শ িজ াসা করেলন ক া
ভাি লায় ান ভাট ি রাইেল ইেলন
য় উ ের মি লািট লেলন েভাট ি য়া
ামারা ক কির ামার মলা য়া
ইেচ ামরা থাকম না ামার াি ত

আইেসন াল ি ান াি ান তার র
িজ াসা াম জেন কাথায় াে ন

ির ােমা িতনি ন াে আিসয়া তামার
াি ি আসেমা েল ছেলিট েন

জায় া রেত ল
সকাল সায়া াচটার ল ল েল

র ামটােক আর মায়াময় কের
তেলেছ নরম স ােলাক ি ত স েজ
িঠকের ে ন স য়ািরে র আর ে
রেত চাইেছ ােমর মায়ায় কাচি ােরর
ামন াট থেক ন আ তার শন
থেক ছে আমাে র িনেয় িশিল ি র ি েক
ে ােত লা ল ত ে ােত লা ল মি লার

িনেচর চায়াল কে কে িনেচ নেম
আসিছল ঠাট িট মচে েক চিক
ঠার মেতা ার ার শর র ািকেয় ি ায়
থা সামলাি ল ন র িন াক িনয়ি ত

আ য়ােজর কা ায় াল েয় মাটা জেলর
ারা েস আচল িভিজেয় ি ল

কাে ন না য়া ান স া
িতে শ ি মি লািট ি িন থেম উেঠই

সা না ি েয়িছেলন টকেরা কাচা াির
আর িট াছ ান মি লািটর ােত েজ
ি েলন লেলন ািস ািস া আ াক
ডােকা উম রায় ই ে ইন ামার
াি ত আিসস াল ি স াল
আিসম আিতেত জেনর াত রেলন

াতলা িশ ি েয় তির কােলা

িচ ন লাকিটর েয়স ে য়েতা
কিট িচকন জেলর ারা ক ন নার
াল েয় নামেত কেরেছ উিন েত
ােরনিন ক া িনেয় ই থম াে ন
াইের জানলা রা র চ চা তািকেয়

আেছন স জ া ের ােশ সই ির াম
ছলািট েস নােক কই করেলন

া া া ভাট ি রাইেল ল য়
উ ের লাকিট নার র মেতা উ র ি েলন

ামরা লা ে াত িছ মার ভাট
ভােলা না লাে ক ইে ভাট ি য়া

া সইটা িঠক ই কথা ামরা ক কির
কাক ভাট ান আর কাক না ান তা েট
ায় া ান কেরন াল
েতার ন র ান েট ায় া ান নেমা

তার াে াত তাক ান কিরম
কট ের মেয়িট মােয়র কােল মাথা ি েয়
িমেয় ল মি লািটর চা েজ আেস
লাকিটেক আিম িজে স করলাম
আ নারা িক কােজ াে ন
া
কাথায় াে ন
া ােলার
ােন থাকে ন কাথায়

কা ািন থাইক ার া া কইরে
া য়া া য়া ামার িনেজ জা া করা
াইে
মেয়িট িক করে
থাইকে ামার সােথ ামাক করে

সাইেডর কাজ তা
মজির কত কের ে

টাকা
কম েয় ল না
না মজির র শা (for show)আসেল

িঠকা ােরর কাছ থািক কাজ ক া নেমা
তােত ই ািজরা িতন ািজরা ি াে

মেয়িটর া না
াস ােরাত ে তা মা ােরাক কয়া

িনিছ
কাজ সের কতি ন র ি ের আসে ন
ামলাত ই েল তা াতাি আসেমা না

ইেল কান ি ন আসম লায় জািন না

আপিন িক গল, ইয়া , ফসবুক ইত ািদ ব বহার কেরন?
সাবধান! আপনার ওপর নজর রাখেছ মািকন গােয় া সং া

.

শমীক সরকার, ১০ জুন, কলকাতা •
মাইে াস ট ল ইয়া স ক া ল ইউিটউ ল
াই ালটক ই নাম িল স াই আমরা জািন

ই টারেনেটর তথা কি উটার িনয়ার ান য় কে ােরশন ি েসে
সারা িথ র কািট কািট মা ে র েয় সাইট িল ার
কের সামািজক া াে াে র জ ইেমল া াইল ানােনা
চ াট িভিড টিলে ান ভিতর মা েম ি ত থেক
কের রাজ নিতক সম রেনর মতামত তথ আ ান ােনর
জ েলা আমরা ার কির িক ই কা ািন িল
আেমিরকান রাে র ােয় া স া িল থা ি আই া
ন স ক আমাে র সম তথ া িল সর রা কের চেলেছ
ে র েত েক ারকার থা আমাে র তথ িল নাম
য়স ান ন র েলর নাম েরর নাম কার সে ক ক চ াট

করলাম তা থেক কের আমরা ইস েয় সাইেট ি েয়
ক ক শ সাচ কেরিছ মনক ইস েয় সাইেট য়া
িল েলার মে কান কান িলেত মাউস ি ক কেরিছ কান
শ েরর কান কি উটার থেক ই টারেনট সা করিছ স
তারা ম াে জ ানায় রাে সই সাভার কি উটার িল মািকন
ােয় াে র ােত ছে ি েয়েছ ই ােয় া স া িল

সই তথ িল কি কের চেলেছ িনয়িমত সাল থেক চলা
ই কমকাে র ডাকনাম ি জম
স িত মািকন চর স ার ক চি িভি ক কমচার ই

ি জম কমকাে র তথ স িলত িকছ নিথ াস কের ি েয়েছ
ই লে ডর ািডয়ান আেমিরকার িনউ ইয়ক টাইম
ি কার কােছ জন ই ই কে ােরট িমিডয়া সইস নিথর

িকছ শ কাশ কেরেছ আর তােতই ি ি ে েছ াটা
িনয়ায় ই ি জম কমকা ই নয় ই ি ল িরমা তথ
ি ে করার জ রা য় ােয় া স া িল কিট স ট য়ার
ািনেয়েছ নাম াউ ডেলস ইন রম া ট র মা েম ই তথ
থেক চাইেল তারা ক ল মায় র কের লেত াের আ িন
ত শ ছের ই টারেনেট কার কার সােথ কত চ াট কেরেছন

িক িক েয় সাইট িভিজট কেরেছন কান কান কি উটার া
মা াইল া ট া েলট া ল া ট থেক ই টারেনেট েকেছন
স ই চাইেল তারা ক ল মায় র কের লেত াের কলকাতা
শ ের ই টারেনট ারকার ে র মে নের মাি র সমথক কারা
তাে র নাম িঠকানা ান ন র শা িল ভিত া িল
তারা করেত ারে না ি আ িন আ নার তথ া ন কেরন
ি আ িন ইে কের আ নার কি উটােরর িরচয় া নকার

না ার ােক কি উটার িরভা ায় আইি েল তােক া ন
কেরন কােনা স ট য়ােরর মা েম িক আ িন ি স কেরন
তা েল মাইে াস ট ল স ক ইয়া রা স য়
তারা তাে র িরে া আ নােক ায় ার করেতই ে না

াের াের করে আ নােক সস উ র ি েয় তাে র স
করেত ারেল তে আ িন স ক া িজেমল কেত ারে ন
থা আ নার াস য়ডিট েথ চাি কািঠ নয় রা ইস

করে আ নার াকাউ ট র িনরা ার া াই ে
মািকন ােয় াস া িলর ই া ন উে া াস েয়

া য়ার িতি য়ায় উ কা ািন িল কারা ের কার কের
িনেয়েছ িভে া িল তে সরাসির কউ কার কেরিন র
েত েকই েলেছ আমরা আমাে র সাভার িল সরাসির কােনা

সরকাির স ােক ার করেত ি ই না িক ই টারেনেট
ি র া ন য়তার ি কার িনেয় ল াই চািলেয় আসা স ঠন

ইেলক িনক ি টয়ার াউে ডশন জািনেয়েছ রা সিত টা কার
করে না কার মািকন আইেনই আেছ ি রা তাে র কাছ
থেক তথ নয় তা েল তা কাশ করা াে না আর আেরকিট
কার স েজই েময় ি কােনা ই টারেনট কা ািন কার
কের নয় তাে র তথ া ন থােক না তা েল া নতা
া ন য়তা ম ই টারেনট িনয়ায় সই কা ািন জনি য়তা
ারাে ত মািকন ইউেরা য় াজাের তা েটই
মািকন রা িল ইস কা ািন িলেক িনি কের ি েত
াের
মািকন রাে র ে ই সাভার িলেত াত য়া স জ

কার থমত েরর স কিট কা ািনই মািকন েশর
কে ােরট মািকন মলেক সাভার কি উটাের তথ রা া স েচেয়
স া েল ভারত থেক ারকার ে র তথ তারা ই
মািকন েশর সাভােরই রে য় ি তা ভারেতর কােনা
সাভাের রা া স েচেয় সাজা িক স েজর থেক স ার ি েকই
কে ােরটে র নজর িশ

এরপর েয়র পাতায়
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স াদেকর কথা

ধিষত িচ ভূিম

বাস া ড থেক কাম িন ােম ঢাকার মুেখই
কােলা পাথের খাদাই করা ারক , বাংলার
ধিষতা বান তামায় জানাই শিহেদর স ান'।
িনেচ লখা ১৫।৬।২০১৩।
রাতারািত িসেমে টর ফুট িতেনক দওয়াল
তুেল তার গােয় গঁেথ দওয়া হল কােলা
পাথেরর ারক। সামেনই ফুল ছটােনা, আর
চারধাের রাজৈনিতক দেলর পতাকা। যঁারা ারক

বসােলা, তারা তা জােন, কখেনাই
িনেজেদর বােনর জ এমন ারক বসােত
হেব না কােনািদন। তাই তা তারা টািলর
চালায় সঁ াতেসঁেত ঘের বাস কের কেলেজ
পড়া অপরািজতা'র জ ারক রচনা
কের। আজ সখােন পুিলেশর ছড়াছিড়। িমিডয়ার
বাড়াবািড়। অথচ সিদন বৃি র পুের ভুখা পেট
পথ চেল অপরািজতা একািকনী। চলার পেথ
পঁািচেলর পাের রিচত হল ধষণভূিম'। আজ
বুি জীবী' দর পাদ েশ ধ হল স ভূিম।
এমনই চলেছ িদেনর পর িদন। াম থেক
ামা ের। আমােদর ধিষত িচ ভূিম।

জল পেয় মুেখ হািস
ফুেটেছ ষােলািবঘার

১৫ জুন, খায় ন নসা, ষােলািবঘা, মেহশতলা •
িতন-িতনেট িটউবওেয়ল পেয় ষােলািবঘার মেয়েদর মুেখ
হািস ফুেটেছ। কী ক টাই না করেত হেয়েছ জেলর
জ এতিদন। সটা বাঝা যায় এখন আকড়া ফটেকর
নয়াবি েত গেল। ৪৫০টা পিরবার, আড়াই-িতনহাজার
লাক। না আেছ পানীয় জল, না আেছ রা া-বা া-
ােনর জল। পেনেরা-িবশ িমিনট হঁেট গ ায় িগেয়

জেলর েয়াজন মটােত হয়। জায়ােরর জল বি েত
উেঠ এেল সই নাংরা জেলই কাজ সাের বি র মা ষ।
পানীয় জেলর জ ইটভাটায় গেল মািলকেদর মুখ নেত
হয়। ঘের ঘের র, হাম আর চুলকািনর মেতা অ খ
লেগই রেয়েছ। আপাতত ষােলািবঘা এই েভাগ থেক
িকছুটা মুি পেয়েছ। এখন এখােন িতনেট িটউবওেয়ল।
একটা এেনেছ রাইট াক', েটা দীপা মুি । আর
মেহশতলা পুরসভা য টাইমকলটা িদেয়িছল, সটায় জল
আেসিন। পুরসভার েজে র িদক থেক পাইপলাইন
এেসেছ বি েত। িক পাহাড়পুর জলাধার থেক িল
পায়িন। যাই হাক, িটউবওেয়ল েলার জল বশ িমি ,
পান করা যায়। নয়াবি েত পুরসভা একটা কল বিসেয়েছ,
রাইট াক একটা িটউবওেয়ল বিসেয়েছ। িক একটােতও
জল আেসিন।

ষােলািবঘায় য ৬১০টা ঘর পুেড় িগেয়িছল, তার মেধ
৩৯০টা কমি ট হেয়েছ। মািট থেক অেধক পয গঁাথিন
কের দওয়া হেয়েছ। বািকরা এখনও ছাউিন কেরই আেছ।
এই বষায় তােদর অব া বশ খারাপ। িত বছেরর মেতা
জেল ডুেব আেছ বি । জলিনকািশর কােনা ব ব া নই।
এক কামর জল। বিশরভাগ ঘের র, হাম লেগই
আেছ। ইউিনেসেফর েজে রাইট াক া িশিবর
কেরেছ।

থ ম পা তা র প র

গল ফসবুক
মািকন রা খুব ত এই ি জম' এবং আনবাউ ড
ইনফমা ট'-এর অি ীকার কেরেছ। য়ং রা পিত
ওবামা িববৃিত িদেয় বেলেছন, মািকন নাগিরকেদর
িনরাপ ার ােথই এসব করা হে । করা হেবও। িনরাপ া
এবং ব ি গত গাপনীয়তা -- এই িটই একসে চাই --
তা তা হেত পাের না! তেব কতটা িনরাপ া চাই আর
কতটা গাপনীয়তা চাই -- স িবষেয় পাবিলক িডেবট'
করা যেত পাের।

স ত, উইিকিলকস-এর কণধার জুিলয়ান অ াসা
সহ আরও কেয়কজেনর লখা একিট বই, সাইবারপা স'
--এ (২০১২ সােল কািশত) মািকন যু রা সহ আরও
কেয়কিট শি শালী দেশর এই ধরেনর কাযকলােপর কথা
বলা হেয়িছল, িক কােনা ামাণ তথ দওয়া হয়িন।
ফঁাস হওয়ার পর দখা গল, জুিলয়ান অ াসা েদর আশ া
ও অ মােনর তুলনায় বা বিট আরও ভয়াবহ।

এই ফঁােসর িদনকেয়ক পর িসআইএ-র এক চুি িভি ক
কমচারী, ােডন, জািনেয়েছন, িতিন এ িল ফঁাস
কেরেছন। িতিন এখন হংকং-এ লুিকেয় আেছন। িক
কেয়কিদন পেরই িতিন বপা া হেয় যান।

িব জুেড় পরমাণু স েট

িনমােণ িনচুমােনর য াংশ ব বহার, পরপর ব
হে দি ণ কািরয়ার পরমাণু চুি িল
চুণী ভৗিমক, কলকাতা, ৯ জুন। তথ সূ দি ণ কািরয়ার িবিভ সংবাদমাধ ম •
২৮ ম দি ণ কািরয়ার িনউি য়ার সফিট িসিকউিরিট কিমশন' একিট জ ির অিধেবশেন ঘাষণা কের য িসঙরই
এবং িসনওেয়লিসওং-এর ১নং এবং ২নং চুি র র া ব ব ায় গালমাল রেয়েছ। এই চুি িলর িবেশষ িকছু তাের
গ েগাল রেয়েছ যা পরী ার িরেপােট চেপ যাওয়া হেয়িছল। এই ভুল িরেপােটর খবর ফঁাস হওয়ার পরপরই এই
চুি িট িকছুিদন ব রাখার িস া নওয়া হয়। য তার িটেত গালমাল আেছ স িল ায় ৫ িকিম ল া, এবং
স িল পুনরায় সািরেয় পরী া কের চালু করেত ৫-৬ মাস সময় লেগ যােব। এর আেগ ২০১২-র শেষর িদেক আরও
িট চুি িন মােনর য াংেশর কারেণ ব কের দওয়া হেয়িছল। এখন দি ণ কািরয়ার ২৩িট পরমাণু চুি র মেধ ১০িট
ব । এছাড়া িসঙরই ৩নং এবং ৪নং চুি েতও গালমাল পাওয়া যাে । দি ণ কািরয়ার সম শি র ৩০ শতাংশ
পাওয়া যত পরমাণু চুি েলা থেক। াভািবকভােবই দেশ এই গরমকােল শি স ট হেয় গেছ।

জাপােন ২০১১ সােল ফু িশমা পরমাণু িবপযয় ঘটার পর সখান থেক তজি য় কণা সারা উ র গালােধ ছড়ায়।
সই সমেয়ই একিদন িতেবশী দি ণ কািরয়ােত বৃি হেয়িছল। সই বৃি তজি য় কণা মািটেত বহন কের িনেয়
আসেব, তা থেক বঁাচেত এক অভূতপূব সি য়তা ল করা িগেয়িছল দি ণ কািরয়ােত। মা েষর কােছ আরও
পির ার হেয় যায়, পরমাণু মােন িক? বেড়া বেড়া পরমাণু িবেরাধী িমিছল সংগিঠত হেত কের দি ণ কািরয়ােত।
পরমাণু চুি িলর হাল িক এবং ভিব েত িক হেত চেলেছ, সই িনেয় সরকােরর ওপর চাপও বাড়েত কের। এরই
ফল িতেত দি ণ কািরয়ায় পরমাণু চুি র িনরাপ া িনেয় সরকাির ের সি য়তা হেয়েছ।

স ত ভারেতর িনমীয়মান ডান লাম পরমাণু চুি েতও িন মােনর য াংশ ব বহােরর অিভেযাগ আেছ। এি ল
মােস ওই চুি র কিমশিনং হওয়ার কথা িছল, িক বশ িকছু ভালভ খারাপ বেরােনার পর তা অিনিদ কােলর জ
িগত হেয় গেছ। িক চুি ব কের দওয়া হয়িন।

ফর িবশাল পরমাণু িবেরাধী িমিছল জাপােন

শল ব , কলকাতা, জুন •
২ জুন ফর এক িবশাল পরমাণু-িবেরাধী িমিছল কঁািপেয়
িদল জাপান সহ গাটা িব । এমিনেত জাপািনরা িমিছেল
হঁােটন না খুব একটা। িক সই জাপািনরাই ফু িশমা
িবপযেয়র একবছর পর ২০১২ সােলর জুলাই মােস ব াপক

জমােয়ত কেরিছল টািকওেত। জমােয়েত মা েষর সংখ া
িছল এক ল স র হাজার। গত বছর জমােয়েতর কারণ
িছল সরকােরর িট পরমাণু চুি চালু করার িস া ।
উে খ ২০১১ সােলর মাচ মােস জাপােন নািমর কারেণ
ফু িশমার পরমাণু িবপযেয়র পর স দেশর প ােশর
বিশ পরমাণু চুি র সবকিট ব কের দওয়া হয়। িক
পরমাণু িবপযেয়র এক বছর বােদ সরকার ঘাষণা কের,
তারা ফু ই ি েফকচােরর ওই- ত অবি ত িট পরমাণু
চুি চালু করেব।

যাই হাক, এই বছর সরকার ঘাষণা কের জাপািন
পরমাণু িনয় ক কতৃপ য চুি িলেক চালু করার স িত
দেব, স িল আবার চালু করা হেব। এই িস া জাপািন
জনতা মেন িনেত পােরিন। সখানকার পরমাণু িতেরাধ
আে ালেনর কমীরা ায় ৮০ ল সই সং হ কেরেছ এই
িস াে র িতবােদ। আর ২ জুন ায় ৬০ হাজার মা ষ
রাজধানী টািকও-র িশবা পাক থেক হঁেট পালােমে ট
যায়।

পু ক পিরচয়

ভাগােড় যন লুেঠর মাল এেস পেড়েছ...'
শমীক সরকার, কলকাতা, ১৫ জুন •
ঝি মািসর সে অহল া যখন শেন এল, শেন
তখন িথকিথেক িভড়। শেনর বাইের গাঢ় অ কার।
লাইট পাে র বািত েলা ধু শীেতর ভাের জবুথবু
হেয় া আেলা ছড়াে । ... দূর থেক আসা আবছা
একটা আেলার ফুলিক দখেত পেয় যা ীরা সব চা া
হেয় উেঠেছ। চাদর সােয়টার কাপড় সঁেট িনেয় যন যুে
নামার জ তির হে সব। নামখানা-ল ীকা পুেরর
েন উঠেত গেল যা ীেদর যু করেত হয় বইিক!
পঁােচর ই খাপ কাথায় পেড় ঝি মািসর তা জানা।

অহল ােক মািস শ কের ধের। নটা ঝমঝম শ কের
শেন ঢােক। আেগ ওঠার জ েড়া িড় ঁেতা ঁিত

লেগ যায়। ঝি মািস অহল ােক িনেয় সবার িপছেন।
ঝি র েড়া িড় করার দরকার নই। এই খােপ তার
িনত িদেনর পিরিচত যা ীরা জায়গা দখল কের বেস আেছ।
স খাপিট ধু তােদর জ বরা । সখােন নতুন মুেখর
েবশ িনেষধ। যিদ কােনা নতুন যা ী জার কের ওেদর

মেধ ঢুেক পেড় তা তার িদন মািট হেয় যায়। এপার
ওপােরর িনত যা ীরা এমন অসভ তা কের য তােক
গ েব র আেগই খাপ ছেড় পালােত হয়।

ঝি র সােথ অহল ােক দেখ কামরায় যন একটা লু ুলু
পেড় গল। ভাগােড় যন লুেঠর মাল এেস পেড়েছ। দঁািড়েয়
থাকা বখােট েলার পদাহীন সব কথাবাতায় কলরব বাড়েছ।
জাড়ায় জাড়ায় নারী-পু ষ চাদর ঢাকা িদেয় এক অে
লীন হেয়, শীেতর সে লড়াই করেত শরীেরর উ তা
উপেভাগ করেছ। গালেযােগ চাদেরর পদা ফঁাক হেয়
ঘারলাগা ঘুম জড়ােনা চাখ েলা ছুেট আেস অহল ােদর
িদেক। কী ব াপার?

--- আমার মাতা খাস মািস, তুই আমার খােপ আয়।
অ জন বেল।
--- স মািসর িবেচর সাত বছর ধের মািসর জি
মারিপঠ কের জায়গা ন আসিতিচ। মািস িক আমার কতা
ভাবেবেন। আর একজেনর বাজখঁাই গলা ঝলেস ওেঠ,
--- আের ন টরা চুপ কর তা সব। এটা িক মেগর মুলুক
নািক। জুলুমবািজ হে ? শালা যত সব নে র দল। মা
বািনেদর স ান দ কতা বলিত িশকিলিন। তারপর গলার
রটা খুব নরম কের বলল,

--- এ খােপ ক না জােন ক দার পের আমার নাইন।
িবেদ বৗিদ ক দার বগেল ঢুেকেছ। এ আমার বগেলর
মাল তারা কাে েক পািব র হারামজাদারা।
ঢ াঙা কােলা রগঅটা বঢপ ছেলটা ঝি মািসেক সা ী
মেন, অহল ার িদেক জুলজুল চােখ তািকেয় িবদঘুেট হািস
হেস ওেঠ। অহল ােক জায়গা দওয়ার জ ায় সবাই

যন মিরয়া। এ বেল মািস এপাের আয়। ও বেল মািস
আমার কােচ দঁাড়া।

অ ুত জীবন এইসব ভােরর েনর িনমাণ কমী আর
িঝেয়র কাজ করেত যাওয়া পু ষ মিহলােদর, এরা বািড়র
ামী- ীর স পায় খুবই কম। িদেন রােতর বিশর ভাগ

সময় তােদর কােট বািড়র বাইের। ভার চারেটয় গািড়
ধরেত রাত িতনেটর সময় উঠেত হয়, রােত িফের রা া
বা া কের েত েত এগােরাটা। েল আর ঁশ থােক না।
িনত যাতায়ােত বওয়ািরশ হেয় থাকেল য ণার অ থােক
না। রা ার পােশ দঁাড়ােনা দািবদারহীন লগােছর মেতা
যার ইে হয় িঢল ছুঁেড় আহত কের যায়। ফেল মিহলারা
খােপ এেল কােরা না কােরা দখেল চেল যায়। ামী- ীর
মেতা এক চাদেরর তলায় লে ঘুমােত ঘুমােত শহের
চেল যায়। আবার ঠা া ম রা করেত করেত সময় পাশ
কের ঘের ফের। যারা িনত যা ী এসব ব াপার তােদর
গা সওয়া। সমােজর িথতু মা ষেদর চােখ এসব ন ামী,
অসহনীয়। তােত তােদর িকছু যায় আেস না। তারা তােদর
ছে যায় আেস। ভ তা দখােল বাক বােন উল কের
ছােড়। দেল সাধারণ যা ীরা কউ ওেদর সােথ মুখ পাতেত
চায় না

নাে া নেঙা িদেয় গঁা া মাের তার গােয়র সে
লপেট থাকা যমুনােক।
--- এ াই যবু ওটনা। মেয়টাের এ ু বসেত দ না।
যমুনা আড় চােখ অহল ােক দেখ িনেয় পা া গঁা া মাের
নাে ােক।
--- শালা আঁড়েখাড়, ডবগা মেয়মা ষ দকিল িজিব জল
আেস না- র?
ভূেতার বগেলর িভতর থেক মুখ বািড়েয় জবা বেল,
--- আত জেগ নাে ার খাল ইেক উেটেচ র যমুেন।
তার গা া জল ন ওর মুিক এ ু দনা।
জবার খ াপােট হািসেত অেনেকই যাগ িদেত হািসর ে াড়
ওেঠ সারা ক াটেমে ট।

ওপের অহল া' গে র একিট অংশ দওয়া হল।
এই গ িট বােঘর রাজে রবন িবষয়ক
গ ' নােম একিট গ সংকলেনর অ গত। ২৬িট
গে র সংকলন। লখক দীপ মার বমন। কাশক
নািজবুল ইসলাম ম ল, সমকােলর িজয়নকািঠ কাশনা,
জীবন ম ল হাট, দি ণ চি শ পরগনা। লখেকর
মাবাইল ৯৭৩২ ৯৫৬ ১। কাশেকর ফান
৭৬৯৯ ৫৬ ৩২ ও ইেমল nazibulislam-
mondal@rediffmail.com. কাশকাল িডেস র
২০১২। িবিনময় মূল ১৩০ টাকা।

য াংশ খারাপ, ব
হেয় গল আেমিরকার

িট পরমাণু চুি
শমীক সরকার, কলকাতা, ১৫ জুন •
আেমিরকার ক ািলেফািনয়ােত অবি ত সান ওেনাে
পরমাণু কে র িট পরমাণু চুি ায়ীভােব ব কের
দওয়ার কথা ঘাষণা হেয়েছ। ৭ জুন ক িটর ২ ন র
এবং ৩ ন র চুি িট ায়ীভােব ব কের দওয়ার কথা
ঘাষণা কের ক িটর মািলক সাদান ক ািলেফািনয়া
এিডসন কা ািন। ২০০৯ এবং ২০১০ সােল িতিট
এক হাজার মগাওয়াট মতাস এই িট চুি র
িকছু য াংশ (বা জনােরটর) পা ােনা হয়। িক
২০১২ সােলর ৩১ জা য়াির ৩ নং চুি থেক সামা
তজি য় বা িনগত হয়। তদে বিরেয় আেস,
নতুন বসােনা বা জনােরটেরর ৩০০০ িটউেব িলক
আেছ, অ ত ১৫,০০০ জায়গায় িলক পাওয়া যায়।
এরপর অ ায়ীভােব ব কের দওয়া হয় পরমাণু
চুি িট। ওই িলক সারােনা চুর খরেচর ব াপার,
তাই এই বছেরর জুন মােস চুি িট ায়ীভােব ব
কের দওয়ার কথা ঘাষণা কের কা ািন। উে খ ,
ক ািলেফািনয়ার এই পরমাণু ক িটর িতবােদ ানীয়
মা ষ পেথ নেমেছ সই থেকই। গত শতেকর
স েরর দশেকর শেষর িদেক, যখন এই ক িটর
২ এবং ৩ নং চুি তির হে , তখন বেড়া বেড়া
িমিছলও হেয়েছ এর িব ে । ফু িশমা িবপযেয়র
পর সই পরমাণু িতেরাধ আে ালন আবার মাথা
চাড়া িদেয় ওেঠ। ২০১২ সােলর মাচ এবং ম মােস
সান ওেনাে কে র বাইের িতবাদ জমােয়ত
হয়। এই কে র িব ে আে ালেনর দীঘিদেনর
কমী এস হফম ান সান ওেনাে ক ব হেয়
যাওয়ােক াগত জািনেয় বেলন, কে জেম থাকা
ালািন ও তজি য় বেজ র কী ব ব া হেব তা

িচ ার িবষয় হেয় থাকেব। এস হফম ােনর ওেয়বসাইট
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চলেত চলেত
িক ও কন অমন করেব,
ও তা আমায় রেখেছ, নািক?'
অিমতাভ সন, কলকাতা, ১ জুন •
চলেত চলেত দিখ, িন। িসেনমার মেতা। টুকেরা
ছিব, সংলাপ। সবটা িমিলেয় একটা গাছােনা গ ও
নয়। সে র েত চৗর ী রােড ব া অফ ইি ডয়ার
সামেন ফুটপােথর চােয়র দাকােন চা খেত িগেয়
দখলাম জন দাকানদার েধর ডকিচর সরায় িতন
ভঁাড় চা সািজেয় ও দাদা ও দাদা বেল ডাকাডািক
করেছ'। ফুটপােথর রা ার িদক ঘঁেষ দাকান,
উে ািদেক ব াে র িবি ংেয়র িনেচ চােয়র অডার যারা
িদেয়েছ, তারা সদ নামা অ কাের লতািন করেছ।
অিফস ফরত িতন যুবক ও এক যুবতী। সকেলর হােত
মাবাইল, কঁােধ ব াগ -- কঁােধ মােন িপেঠ, ইিদেক
িফেত লাগােনা -- যমন আমরা ুেল িনেয় যতাম।
আমার বয়েসর চােখ দাষ আেছ -- এখনও থম
দশেনই ওরকম ব াগ দখেল আমার ব ােগর বাহকেক
িশ মেন হয়। ওিদেক যুবকরা যুবতীেক িঘের এতই
ব য দাকানদার জেনর ডাক কােনই িনে না।
দাকানদার জনও ওই যুবকেদরই বয়িস -- তারা
ওই যুবতীর িদেক ইশারা কের িনেজেদর মেধ মুখ
িটেপ হাসেছ। চা ঠা ডা হেয় যাে । একজন যুবক
যুবতীেক বলল, মনােক ডেক নব, ওর মাবাইল
না ার ব ।' ন র পেয় স যুবক মাবাইেল ব
হেয় পড়েতই যুবতী আেরক যুবকেক বলল তুই আমায়
চাটিছেল কন বলেতা'। কারী যুবক আ র ার ের
বেল আিম তােক চাটলাম কখ ? ধ াৎ, তুই বুঝেত
পািরসিন।' আবার আমার বয়েসর কােন লাগল --
যিদও আিম জেন গিছ -- চাটা মােন আমােদর
সমেয়র বার করা'।

সে র শেষর িদেক যুবক যুবতীেদর ান-কাল-
পা সব পাে গল। আেগ ওটা িছল চৗর ী রােডর
উ র া , এখন দি ণ া । এই দৃে চাওয়ালা
নই। ব া অফ ইি ডয়ার জায়গা িনেয়েছ িপ.িস.চ
জুেয়লাস। তার িভতর এত ল া লাইন পেড়েছ য
বাইের েণ েণ িতিরশ জন ব দরজায় দােরায়ােনর
সামেন সার িদেয় দঁািড়েয় রেয়েছ -- দখেলই মেন পেড়
যােব কাগেজ িলখেছ সানার দাম হঠাৎ িত ভিরেত
৩৩ হাজার থেক ২৬ হাজার টাকায় নেম িগেয়েছ।
আমার যুবক-যুবতীরা এই লাইন থেক একটু দূেরই
সানার চেয় অেনক দািম একটা নীল াি েকর টুকেরা
ফুটপােথ িবিছেয় বেস গেছ। ওটাই ওেদর ঘর-বািড়,
ওর ওপর ছালায় বঁাধা ওেদর গাটা সংসােরর পােশ
চেটর কঁাথায় ওেদর নবজাতক সদ ঘুিমেয়েছ। তার
গােয় এক হাত িদেয় চাপড়ােত চাপড়ােত আেরকহাত
তুেল যুবতী মা এক যুবেকর িদেক িনেদশ কের পােশ
বসা আেরক যুবকেক সািলশ মানেছ, েস বলেছ আিম
মানিছ, িক ও কন অমন করেব, ও তা আমায়
রেখেছ, নািক?' তার ক েরর তী তায় এবং
ব েব র অিভঘােত সানার দাকােনর লাইেন যারা
দঁািড়েয় আেছ তারা উ িকত হেয় এিদেক চাইেছ।
আিম এই নাটকীয় সংলােপর সামেন আর দঁাড়াইও
না। অ মান কের িনই এর আেগর দৃে এই যুবতী
আেরক যুবতীেক বেলিছল ওই যুবকেক দিখেয়ই, ও
আমায় নেব বেলেছ '। চলেত চলেত এটু অ মান
কের নওয়া যায়। রাখা' েনওয়া' এইসব শ েলা
কােনা মিহলা স েক নেত খারাপ লাগেলও এটা
আমােদর িনেচর মহেলর দ র। ওপেরর মহেল সানার
জ া লেগ ভাষার িকছু হরেফর হয়।
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ওই য াট বািড় েলা হেয়েছ ও েলা আেগ
িছল না, িছল গাছ, িছল পািখ, িছল শয়াল'

জুন, কৃে , কলকাতা ানলপ
৫ জুন িব -পিরেবশ িদবেস িবেকেল িগেয়িছলাম আন
পাঠশালার ছেলেমেয়েদর সে গাছ লাগােত। িবিট
রােডর ওপাের রথতলার মােড় নেম বঁাহােত নজ ল
ম েক রেখ একটু এিগেয় ডানিদেক খালপাড় ধের য
পি সখােন ওেদর ঘর-সংসার। খালপাড় ধের যেত
চােখ পড়ল বেড়া বেড়া গােছর সাির আর তার িনেচ
ছােটা ছােটা ঘর। যন অরেণ র মােঝ ঁেড় ঘর।
খােলর উে ািদেক বঁাপােশ একটু দূের এখন িবশাল
িবশাল াট বািড় যার গা থেক ঝুলেছ -- সাদা সাদা
বা , ঘর ঠা ডা করার য । একসময় ওখােনও িছল
অেনক গাছপালা। রা াটা নািক চেল গেছ দি েণ র
পয ।

তখন িবেকল ৩ ট হেব। র েনর সে ওখােন
পঁৗছােত দখা হল রােজশ, মমতা, মনা, িমতািল,
কামু, বশাখীেদর সে । একটু পের দিখ ওেদর
হােত িনেজেদর হােত আঁকা পা ার। িবষয় পিরেবশ।
রােজশ ওর ব ুেদর িনেয় পা ার টাঙােত লেগ
গল। কােনা পা াের সবুজ গাছ আর তার পােশ
মজা-বঁাশ, ওরা জানেত চেয়েছ কেব পির ার হেব
এই গ যু খাল, কােনা পা ােরর িবষয় একটা
গাছ আমােদর যা িদেয় চেলেছ উপকার মূেল তা
কত! কােনা পা াের কারখানার ছিব, িবষয়
িশ কবলই দূষণ ছড়ায়। সাইেকল সমােজর ব ুেদর
দওয়া িকছু পা ােরর িবষয় দূষণহীন যান সাইেকল'।
পা ার েলার িত চলিছল বশ কেয়কিদন ধের।
পা ার েলা তির কেরেছ মমতা, র ন, মনা,
রােজশ, ি য়াংকারা।

বলা পেড় আসেছ .... র ন িকছু বলেত
করল ছােটা ব ুেদর কােছ, ধীের ধীের িভড় জেম গল
ছােটা ব ু ও তােদর মােয়েদর। র ন বেল চেলেছ
কােনা বাকয ছাড়াই ... ওই য াট বািড় েলা
হেয়েছ ও েলা আেগ িছল না, িছল গাছ, িছল পািখ,
িছল শয়াল ... এইিদেকর গাছ েলাও আর থাকেব
না, বেড়া রা া হেব দি েণ র পয । গাছ না থাকেল
খাব িক? খাবার পাব কাথায়? এখােন আমরা গাছ
লাগাব, ধু এখােন নয় এই জায়গার বাইের গাটা
এলাকােতই যখােন পারব গাছ লাগাব।

িবে র অেনক জায়গায় এক আে ালন হেয়েছ,
..... ছােটা ছােটা ুেলর ছেলেমেয়রা যখােন পাের
গাছ লাগায়, রা ার ওপেরও গত খুঁেজ গাছ লাগায়।
িশ আমােদর িকছু দয় না, আর যাই িদক খাবার

দয় না। িব ান আমােদর কােছ আজ আশীবাদ নয়,
অিভশাপ হেয় নেম এেসেছ। তাই গাছ চাই-ই-চাই,
গাছ আমরা লাগাবই।

আঁধার ঘিনেয় আসেছ, র নেক থামেত হল।
হল গান, থেম িমিলত কে যিদ তার ডাক েন
কউ না আেস' গলা মলােলা -- বশাখী, মনা,
গাপা। তারপর এেক এেক মাহনা গাইল বালক বীেরর
বেশ তুিম করেল িব জয়', গাপা (ওেদর গান শখার
িদিদ) গাইল াণ ভিরেয় তৃষা হিরেয় মাের আরও
আরও আরও দাও াণ ...'।

সবেশেষ, আসল উৎসব গাছ পঁাতার পালা, এবাের
ল ীর সে যাগ িদল ছােটারা, এেক এেক ওেদর
ঘেরর পােশ কাথাও পঁাতা হল বাগানবাহার' তা
কাথাও েবল ফুল' কাথাও জুঁই ফুেলর চারা, সবাই
িমেল একসােথ গােছ হাত রেখ মািটেত রাপন হল
চারাগাছ। কােনা ঘর থেক বেরাল শাবল, কােনা
ঘর থেক ভেস এল শ িন। সে নেমেছ তখনও
ছােটা ছােটা বা ারা আসেছ আমােক একটা দাও'।
আমােক িদেল না'। গাছ পঁাতার পর লেজ ,
আর িমি মুেখর পালা। গাপা িনেয় এেসিছল লেজ ,
সাইেকল কের িগেয় িহমাি িনেয় এল িমি । এেসিছল
আর িম ও।

িফের আসিছ, িপছেন পেড় রইল এক র
িবেকল। সে নেমেছ, ওই পাড়ােতই এক
তেলভাজার দাকােন উ েন আঁচ পেড়েছ, চােয়র
দাকান, গািড়েত িবি হওয়া ফুচকা, একপােশ ট াপ
কেলর জল, কলতলায় মােয়রা বাসন মাজেছন, সব
িমিলেয় এক র ছ ময় িবেকল।

রােজেশর কথা েলা মেন পড়িছল .... কা ওই য
দখেছা াটবািড় েলা, ওখােন অেনক িশয়াল িছল,
ওই য িঝলটা ওখােন বষার সময় গ ার ইিলশ ভেস
আসত ...। র নেক একিট বা া মেয় বেল কা
তামরা আর পড়ােত আেসা না কন'? আমােদর
তা এখােন পড়ােনার ঘর নই, পড়ােত বাধা পাই'।
আমােদর িনজ একটা িকছু থাকেল বশ হত না!
কউ বাধা িদেত পারত না।'
ওেদর সংশয়, আর কতিদন এই সব গাছ, পিরেবশ

ওরা র া করেত পারেব। তার কারণ কামারহািট
পৗরসভার িনেদশ --- বািস ােদর সের যেত হেব।
রা া চওড়া হেব। গাছ েলা হয়েতা থাকেব না, কারণ
ওরা তা বািস ােদর মেতা কের সের যেত পারেব
না। যিদও কামারহািট পৗরসভাই ওই িদেন পিরেবশ
িদবস পালন কেরেছ অ গাছ রাপন কের।

মিটয়াবু জেক পির র
রাখার জ িবনীত াবনা

শািকল মিহনউি ন, হািজরতন, মিটয়াবু জ
সৗ যেচতনা এক সহজাত বৃি । তেব এই না িনক
ণাবলীেক অজনও করা যায়। েয়াজন হয় একটু
িচেবােধর। এই চতনা জাগিরত হেল জীবনটাই হেয়

ওেঠ সৃজনশীল --- সবা র। একটু ভােলাভােব
বঁাচবার তািগদ থেক, র জীবনযাপেনর
আকা া থেক এই চতনা মেনর গভীের উঁিক
মাের। উঁিক দওয়া ভাবনােক ইিতবাচক দৃি ভি
ারা একটু লালন করেলই ব ি মন েরর পূজারী

হেয় ওেঠ। েরর ডােক সাড়া িদেল দহ-মন-
পিরবার-পািরপাি কতােক িন লুষ আন দওয়া হয়।
পািরবািরক জীবন কলহহীন, সহমিমতাপূণ হাক
সকেলই কামনা কির। সই সে পিরবােরর আ ানা
বািড়ঘরেক মেনারম ও আকষণীয় কের তালার
ভাবনােক একটু সািজেয় িছেয় িনেত পারেল এক
গীয় পিরেবশ বািড়র মেধ ই খুঁেজ পাওয়া অস ব

নয়। ব ি র এই ই া সব ই শংসনীয়।
েরর ভাবনা িচেবাধ সূত। তাই আমরা

িনেজেদর সাজেপাশােক, ছেলেমেয়েদর পির েদ,
ীেক দিহক অল রেণ সািজেয় তুিল, আমােদর

আবাসগৃহিট কৃি ম অল রণ না কের কৃিতর
লতাপাতার জািরজুিরেত ( মাড়েক) সািজেয় তালা
হেল বািড়েতই তেপাবেনর শা ি ছায়া, শীতল
সমীরেণর একটু ছঁায়ায় াণ জুড়ায়, পিরেবশবা ব
এই েচ া শংসাও ড়ায়। খালধারীর নূর হােসন
মি কেক এই েচ ার ব াপাের করা হেল
িতিন সাজাসাপটা বেল ফলেলন, বািড়েত গাছপালা
(ফুেলর) লাগােনা বা তার চচা করেল বািড়র পিরেবশ
াণব , জীব হয়। িক পািরবািরক পিরি িত খকর

হেল সৗ যর ার আ হটা ব েণ বেড় যায় এবং তা
সাথকও হয়।' িতিন আরও বেলন, মা ষ ই া করেল
বািড়র উঠােন, বারা ায় বা দরজার পােশ িটকেয়ক
গাছ, ফুেলর টব িকংবা পাতাবাহার গােছর সমােবেশ
কংি েটর বািড়েক পণ িটেরর আদেল সি ত কের
গেড় তুলেত পাের।' িরজওয়ানা বগেমর কােছ শানা
গল কৃিতর বাতা। িতিন বেলন, আেশপােশ
গাছপালা থাকেল কৃিত খুিশ হয়, সভােব এরা এখনও
আমায় ভােলিন। তরাং সব মা ষ দাষী নয়।'

পির ার-পির তা পিব তার নামা র। এই
পিব তা চাই পািরপাি ক পিরেবেশও। বািড়র সামেন
িদেয় বেয় যাওয়া নদমাটা পির ােরর অভােব

মােঝমেধ ই গ ছড়ায়। যিদ একটু য নওয়া যায়
তাহেল ওই িনকািশনালাই র পির হেয় ওেঠ --
- এই অিভমত বশ কেয়কজেনর। সিফর কাঠেগালার
িরজওয়ান আিল থা ার শানােলন, আমরা স ােহ
অ ত একিদন য যার বািড়র সামেনর নদমাটা
যিদ পির ােরর উেদ াগ িনই িকংবা অপরেক নাংরা
আবজনা, কাপেড়র ছঁাট, সবিজর খাসা ফলেত বাধা
িদই, তাহেল সারাবছর গে আমােদর নািভ াস ওেঠ
না।'

রা াঘাট অপির থাকেল পেদ পেদ গিতেরাধ
হয়, ঘৃণায় সারা শরীর িঝমিঝম কের। মশামািছর
আতুরঘর এই পথঘাট পির ােরর জ পুরসভার
লাকজেনর আপিন আপনার বািড়র সামেনর রা া
একটু ঝঁাট িদেলন বা বািড়র কােনা সদে র ারা তা
কিরেয় িনেলন, দখেবন আপনার দখােদিখ অ রাও
অনীহােক পছেন ফেল পির তার কােজ হাত
লািগেয়েছ। সকেলর উৎসােহ ও েচ ায় আপনার
পাড়ার পিরেবশ মেনারম হেয় উঠেব। জৈনক পথচারী
জানােলন, সংসােরর চাওয়া-পাওয়ার সময় িদেয়ও

র পিরেবশ গেড় তালা স ব, যিদ আমার
ই া থােক। িতিন বেলন, এক পাড়ার দখােদিখ
অ পাড়াও অংশ হণ করেব। বেড়ােদর দখােদিখ
ছােটারাও এিগেয় আসেব। তারা বািড় বা পাড়া থেক
পির ার-পির তা স েক সেচতন হেয় উঠেব।
এর মধ িদেয়ই তােদর দশ ও সমাজভাবনা জা ত
হেব' হািজরতেনর লুনা েসস-এর জয়নাল আেবিদন
সােহব দীঘিদন ধের তঁার বািড়র পিরেবশেক িবিভ
গাছপালা লািগেয় র রেখেছন। রবী নগেরর িড
েকর দবু মুখািজ গাছপালা ভােলাবােসন। বািড়র

আেশপােশর পিরেবশেক র রাখার জ িতিন সদা
সেচতন। এরকম মা ষ তা মিটয়াবু েজর অপির
পিরেবেশর মেধ ই আশার আেলা জািগেয় রেখেছন।

িবধানগেড়র ককা চ বতী একটু সমােলাচনার
েরই বলেলন, াটবািড়র বািস ােদর আর একটু

সেচতন হওয়া উিচত। তারা অেনকসময় ওপরতলা
থেক নাংরা আবজনা, আনােজর খাসা ফেল দয় বা
কখেনা িসিড়র তলায় জিমেয় রােখ। এটা সমথনেযাগ
নয়।' িতিন আরও বেলন, পাড়ার াব-সিমিত েলােক
উৎসাহদান করেল পির তার ব াপাের তারা এিগেয়
আসেব। এেসা ামল র' --- কিবর এই আ বােন
সাড়া িদেয় আ ন না আমরাই চতনার রেঙ সবিকছুেক
রািঙেয় তুিল। গালাপ আরও র হেয় উঠুক।

দ কারেণ এই র াবন ব করেত
আমরা িক িকছু করেত পাির?

াতা বি ম, ৮ জুন •
এই িনেয় কথা বলেলন িভ। িব। চ েশখরণ, কলকাতার
বেলঘাটায় গা ী ভবেন ৮ জুন শিনবার িবেকেল। গাটা
িড় লােকর সােথ কথা বলিছেলন িতিন, বৃ মা ষ,

গা ীবাদী, পরেন লুি র মেতা কের ধুিত আর তা,
কপােল ফঁাটা কাটা, হােতর নাগােলই াসকে র জ
মজুত আেছ ইনেহলার। স ািলকা তঁার নাম ভুল বলেতই
ি ত হািস হেস আঙুল তুেল িভ' িনেদশ করেলন। কথা
বেলন কম। দীঘজীবন দ কারেণ আিদবাসী মা ষেদর
সে কািটেয়েছন। আজ ায় বছর পঁয়ি শ ধের তঁােদর
ছি মহা া গা ী আ ম' অ েদেশর খা াম জলায়
কাজ কের চেলেছ। এর আেরকিট শাখাও আেছ। এই
বয়েসও সম িতব কতা অ ীকার কের বিরেয় পেড়েছন
দ কারেণ র মা েষর শাি সমৃি ও ােয়র জ ।
বলেলন, আমােদর কােছ কানও সমাধান নই। তবুও
আমােদর উে মা েষর কথা শানা ও শখা। আিদবাসী

মা ষেদর সে সমা ভূিতর সে শানা। আমরা মাওবাদী
িকংবা সরকারেক পর র কথা বলার জ কােনা াব
অথবা িনেদশ দব না। িক তারা যােত আমােদর সােথ
কথা বেল, তার চ া করব। আমােদর কােজর িভি
হেব অিহংসা। তা সরকার িকংবা মাওবাদী যই আমােদর
িদেক ব ক উঁিচেয় ধ ক না কন আমরা কােনারকম
েরাচনামূলক কাজকম অথবা িমিটং িমিছল তথ া স ান

বা কাশনা করব না। তেব কাথাও কােনা িহংসার
ঘটনা ঘটেল ােসবকরা সখােন িগেয় শাক াপন
করেব িনিবচাের িতিট মা েষর জ । আিদবাসী মা ষেদর
মেধ অ ত পঁাচ বছর থেক তােদর কথা শানার মাধ েম
কােনা একটা কাযকর পথ স ােনর কাজ করার আ ান
রাখেলন কলকাতার াতােদর কােছ। (িভ িব চ েশখরণ
09490109328, 08297976970,
verivaan2049@yahoo.com,
antarbharatid2010@gmail.com)

থ ম পা তা র প র
কাম িন থেক িফের

িকছু ণ পর দূর থেক িকছু মা েষর মাথার জটলা দখেত
পলাম। মেন মেন একটা আত হে , কউ িজে স
করেল কী বলব? কন যাি কাম িন, তাও তা িনেজর
কােছ নয়। িকছুদূর এেগােত দিখ একটা পুিলশ
ভ ান গা ঘঁেষ বিরেয় গল, তােত ভিত পুিলশ। যত
এেগাি তত চারপােশ তাকােত ি ধা হে । মেন মেন
ভাবিছ, অেচনা ােম কউ ঢুকেলই ােমর লােকরা িচনেত
পাের; কারণ ওরা সকেল সকলেক চেন। এখানকার মা ষ
সিদেনর ঘটনার পর য ব াপক িতবাদ িবে াভ কেরেছ,
একািধক পুিলশ ভ ান ািলেয় িদেয়েছ, নতােদর গািড়
ভাঙচুর কেরেছ, সখান থেক নতা-ম ীেদর পালােত
হেয়েছ --- সটাই ভাবিছলাম মেন মেন। ওই রকম
িতবাদটা না হেল িক িমিডয়ার িশেরানােম উেঠ আসত

এেকর পর এক নারী িনযাতেনর ঘটনা েলা? কথা েলা
ভাবিছ, হঠাৎ দিখ একটা খােলর ি েজর ওপর বি ম বেস
আেছ। একজন অ বয়িস যুবক ও বৃে র পােশ বেস কথা
বলেছ।

আিমও ওেক দেখ দঁািড়েয় ওেদর কথা নেত লাগলাম,
আর খাল দখেত লাগলাম মন িদেয়। কন খােলর জলটা
এত কােলা? এখােনও িক শহেরর নদমার নাংরা জল
আসেছ? পােশই দখিছ ভিড় রেয়েছ অথচ খােলর জল
কােলা। বৃ মা ষিটেক িজে স করলাম, এই খালটার জল
কােলা কন, এেত কারা নাংরা ফেল? উিন বলেলন,
এটােত কারখানার জল পেড় দূিষত হে , তাছাড়া নদমার
জল আেছ। একথা সকথা বলেত বলেত আিম বৃে র
পােশ বসলাম। আলাপ হল পােশ বসা যুবক ত ঘােষর
সে , পুিলেশ চাকির কেরন গত ায় চার বছর। ওরা
িতন ভাইেয়র জন পুিলেশ আর একজন িবএসএফ-এ।

আিম কথা বলিছ, বি ম উেঠ শাকস বািড়র িদেক
যাওয়ার কথা বলল। না, বেল আিম বললাম, আমার
ওখােন যাওয়ার কােনা ইে নই। কারণ কােনা -
উ র পেবর সা ী আিম হেত চাই না।

বি ম এিগেয় গেল আিম বেস বেস স র উধ বৃ
িব নাথ ঘােষর সে কথায় জিড়েয় পড়লাম। এখানকার
চােষর কথা, পু েরর মােছর কথা, নারেকল গােছর কথা।
আর এখানকার ভিড়র কথা।

কথায় কথায় উিন জানােলন এখােন ওনােদর ই
পু েষর বাস। ওনার বাবা এেসিছেলন ায় একেশা
বছর আেগ, তখন এসব ফঁাকা জায়গা। ওনারা পঁাচজন
এেসিছেলন এখােন। এেসিছেলন বাগিদেদর একজনও।

আজ সখান থেক ঘাষপাড়া, বাগিদপাড়া ও পি েম
মুসলমানপাড়া। িড় পঁিচশ বছর আেগ ওনারা চাষই
করেতন, আর খাল ও পু েরর মাছ ধরেতন। তখন এখােন
িবিভ ধরেনর মাছ পাওরা যত। খােলর জেলর সে
নানা জল িমেশ ব রকেমর মাছ িছল, যা আজ আর
পাওয়া যায় না। বলেত বলেত উিন িনেজই বেল, ট াংরা,
কই, শাল, মা র, বেল, মৗরলা সহ বশ কেয়ক ধরেনর
মােছর নাম বলেলন, যা আিম মেন রাখেত পারলাম না।
আেগ সইসব মােছর াদ িছল অ রকম। এখন আর
ওনার মাছ খেত ভাল লােগ না। কারণ মােছর কােনা
াদ নই। ওষুধ িদেয় মােছর দফারফা হেয় গেছ। সব
ভিড় হেয় যাওয়ার চাষ অেনকটা কেম গেছ এখােন।
কউ কউ এখােন বািড়েত ছােটাখােটা সবিজ চাষ কের,
কউ কউ আবার তা বাজাের িবি ও কের। আিম দূর
অবিধ তািকেয় দখলাম, বেড়া -একটাই মা নারেকল
গাছ চােখ পড়ল। এখােন নারেকল গাছ এত কম কন,
বলেত উিন বলেলন, আেগ অেনক বেড়া বেড়া নারেকল
গাছ িছল, ওই ওরকম, বেল দূেরর একটা বেড়া নারেকল
গাছ দখােলন। ায় বিশরভাগই িছল ৯০ ফুট বা একেশা
ফুট। এখন আর গাছ বেড়া হেত পাের না। সবাই কােঠর
জ িবি কের দয়। সকেলরই বািড়েত একটা েটা কের
গাছ আেছ। উিন আট-নয় বছর আেগও গােছ উেঠ ডাব
পেরেছন। আেগ এখােন গােছ বেড়া বেড়া ডাব হত। ওনার
বাবা একেশা ফুট উঁচু গােছর থেক এক কঁািদ ডাব কেট
হােত কের নািমেয় আনেত পারেতন। এখনকার ছেলেদর
অেনেকই তা আর পাের না। বলেলন, আমার ছেলেদর
মেধ একজন মা গােছ উঠেত পাের।

কথায় কথায় উিন জানােলন এখন সময় পাে গেছ।
এই ভিড় হেয় সব গ েগাল বেড়েছ। আিম বললাম,
আপনােদর তা সামেনই প ােয়ত ভাট। উিন আে
আে গা নািমেয় জানােলন, এখােন প ােয়েত তৃণমূল
দঁািড়েয়েছ, ওেদর িব ে কােনা াথী দঁাড়ায়িন। মােরর
ভেয়। পােশর ােম একজন দঁািড়েয়িছল, তারা এখন বািড়
ছাড়া। িসিপএম থেক বেলিছল সহেযািগতা করেব, িক
কেরিন। এখােন মার খাওয়ার ভেয় কউ দঁাড়ােত চায়িন।
এখন আর ভাট দওয়া যােব না। পের িবধানসভায় যিদ
িসিপএম বা কংে স জেত, তখন পেরর বার হয়েতা ভাট
দওয়া যােব। এখন আর িকছু বলা কওয়া যােব না।
বেল উিন বলেলন, পািটেত আজ যারা আেছ তােদর
হােত তেরায়াল ব ক আেছ, আমােদর ঘের িকছু নই।
আেগ লািঠ িছল, এখন আর লািঠ িদেয় পারা যােব না।
আিম কথা বলেত বলেত বি মেক দখলাম কােলা মুখ
কের আসেছ। এেস আমােক বলল, চল ীমান। আিম
কথা বলেত থাকায় ওেক এিগেয় যেত বললাম। িব নাথ
ঘােষর সােথ কথা বলেত বলেত আিম ল করিছলাম,
জন িতনজন সবসময় আমােদর কথা নেছ আর গা ােস
িগলেছ আমরা কী আেলাচনা করিছ।

কাম িনর নৃশংসতায় ফতার হওয়া আটজেনর মেধ একজন
ভালানাথ ও কাজ কেরিন, বলেছ কাম িনর কউ কউ

বি ম, কাম িন, জুন •
কাম িন ােমর াে ই ভালানাথ ন েরর বািড়, পােশই
বেড়া জলাশয়। একটু িবি একটা বািড়, ইেটর দওয়াল,
টািলর চাল। আজ বািড়টা আরও িবি । ভালানাথ (৫০)
তার ােমরই মেয়র বীভৎস হত া ও ধষেণ অিভযু ।

অদূেরই তার বািড়র কােছই এক বৃ বেস আেছন, তার
কােছ নলাম ভালানােথর কথা। ভালানাথ সিদন সই
ধষণভূিম' ত সকােল িগেয়িছল। িক বািড় িফের এেসেছ
পুেরর মেধ । যিদও ঘটনা ঘেট পুেরর পর। তবুও যারা
সই পঁািচেল ঘরা ধষণভূিমেত নশা করত, ওই বীভৎসায়
অিভযু হেয় ধৃত, তােদর সােথ িমশত। ােমর আরও এক
বয় মা ষ িব নাথ ঘাষ সহ আরও কেয়কজন বলল,
ভালানাথ একােজর সােথ যু নয়। তবুও স পুিলেশর
জােল ধষণ ও হত ায় অিভযু েদর সােথ।

আজ এই বািড়িট এমন য বাইের থেক বাঝা
যায় না, ওখােন জন াণী আেছ। দরজায় িগেয় দঁাড়ােত
ভালানােথর ী এেলন। অ । তঁার চাখমুখ দঁািড়েয়
গেছ। বলেলন, মেয়িটর কাকা, বাবার সােথ কথা
বেলেছন। তারা বেলেছ, য তারা বলেব য ভালানাথ এর
মেধ নই। ামবাসীরা ভালানােথর জ গণ া র করেব
বেল আ াস িদেয়েছ। িক এখন িকছু করেত পারেছ না

কউই। অসহায় হেয় মিহলা একিদন ২৪ ঘ টা চ ােনেলর
একজন িতিনিধেক তার কথাটা জািনেয়িছল। িক তারা
বেলেছ, দখুন আপনার এই কথা এখন আমরা চার
করেত পারব না।

ভালানােথর ছেল তােক দখেত থানায় িগেয়িছল।
সারািদন সখােন ঘারাঘুির কেরেছ। আবার একিদন
কােটও গিছল। সখােনও এক মু ির হাজার েয়ক টাকা
িনেয়েছ, িক কােনা কাজ হয়িন। আরও িবশ হাজার
টাকা তার কােছ চেয়েছ। ছেলিট রাজিমি র জাগােড়র
কাজ কের। কাথা থেক স এত টাকা জাগাড় করেব?
ভালানােথর িট মেয় িববািহত। এক মেয় ও জামাই
ছা -িট নািত-নাতিন িনেয় এই সময় মােয়র পােশ
এেস দঁািড়েয়েছ। মেয়িট বলল, এখন কী করব, সবার
হােত পােয় ধরেত হেব। জািন না, কমন কের বাবােক
ছাড়ােত পারব। আমরা উিকল কাট এসব িকছুই বুিঝ না।
ভালানােথর নািত-নাতিনরা আজও জােন দা হাসপাতােল
আেছ। ছেল অসহায় হেয় বলল, েনিছ ১৮ জুন কস
উঠেব আদালেত। আপনারা কােনা উিকেলর বে াব
কের িদেত পােরন কম পয়সায়?'

আমােদর কথাবাতার মেধ আশপাশ থেক পাড়া
িতেবশী মিহলারা এেস সমেবদনা জািনেয় গল।
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বধমােনর জামালপুের বুেড়ারাজ িশেবর পুেজা
মলা আর অে র দশনী

২৮ ম, ত দাস, বদরতলা, মিটয়া জ •
আমার সািহিত ক ত া সাংবািদক দাদা প জ না কিদন
পুরেবলা ান কের আমােক ব মােনর পাটুিলর জামালপুর
ােমর বু পিণমার মলা দখেত া য়ার অ েরা জানােলন

আিম রািজ হেয় গলাম ারীিত ম বার আিম প েছ
গলাম হা ড়া শেনর বেড়া িড়র তলায় পুর িতনেট বাজেত
পা িমিনট আেগ প জদা আেগ প েছ গেছন র সে
িছেলন ােমর বািস া লভবাবু তার দাকােনর জন
কম ারী বং কজন াবি ক রীেতশ দব পির য় পব সের
ন য়া হল িটিকট আেগ কাটা হেয় িগেয়িছল আমরা সকেল
ন রলাম িতনেট পেনেরা িমিনেট ন ছাড়ল আমরা নব ীপ
শেন নামলাম সােড় পা টা নাগাদ খােন স া ছ টায়

আবার লাম কােটায়া লাকােল সােড় ছ টায় প ছালাম
পাটুিল শেন

লভবাবুর নতে আমরা াি র ােমর বািড়েত
সকেল কটা মাটর ািলত ভ ােন েপ বসলাম ভ ান য়ালা
জানােলন বাবু ভ ান জামালপুর প ােব না িনমদহ
া পাড়ার মােড় নেম েত হেব লভবাবু তােত সায়

িদেলন িকছু করার ন রা ায় ত িভড় র পর
া য়ার পারিমশন শাসন দয় না িনমদহ া পাড়া পাটুিল
শন েক সাত িকেলািমটার শন রা পার হেয় বশ

িকছুটা া য়ার পর ােখ পড়ল বশ কেয়কটা দল েলেছ
তােদর পরেন লাল রে র পাশাক সকেলর হােত তেরায়াল
খাড়া টাি তাসার মেতা বাজনা সে দিড় িদেয় বে
রাখা ভড়া ছাগল অেনকটা আমােদর মিটয়া েজ মহরেমর
সময় মন হায় েসন হায় েসন বলেত বলেত মা
ছােট সরকম ছােটা ছােটা িড় পি শজেনর দল লভবাবু
জানােলন রা সব মি ের াে ায় ি শ িমিনট পর
ভ ান নমদেহ প ছাল খােন দিখ আমােদর মিটয়া েজর
মেতা বােশর ব ািরেক দ য়া হেয়েছ রা ার পর ােমর
রা ার মা ায় খািক িদ ারী পুিলশ বেস রেয়েছ আমরা
সখােন েম া খলাম তারপর সব দেলর িপছন িপছন
আমরা হাটেত করলাম রা ায় আেলা ন িদন
পুেরর িদেক বি হেয়েছ িপ রা া হ য়া সে প া প াে
কাদা মািড়েয় আমরা েগালাম আমরা কিদেক েগাি আর
অ িদেক আর কদল লাক পুেজা িদেয় ি রেছ মােড় মােড়
আেলা বং িবনামেল া া জেলর ব ব া কেরিছল বশ
কেয়কটা রাজ নিতক সংগ ন জনসমু েল ার িকেলািমটার
রা া দড় ায় অিত ম কের আমরা লভবাবুব বািড়েত

প ছালাম মাে র পােশ েদর দাতলা বািড় স বািড়র
দাতলার কটা র আমােদর াকার জ খুেল দ য়া হল
জানলা িদেয় দখেত পাি হাজার হাজার ভ েলেছ মি েরর
ে ে
আমরা তাড়াতািড় শ হেয় িনেয় বিড়েয় পড়লাম মি েরর

ে ে লভবাবুর বাবা ব ণ বে াপা ায় িবখ াত কবাি
কা আমােদর সে পির েয়র পর বলেলন আিম মি ের
াি আপনারা আমার সে লুন আিম সম িকছু ুিরেয়
দিখেয় দব রা ায় নেম দিখ অবাক কা ক কটা
দেলর সে টাি খাড়া ব ম তীর ক তেরায়াল তা
রেয় েছ হােত বা া বাম রেয়েছ মনকী অেনক দেল য়ান
শটার পা পগান প রেয়েছ তারা না েত না েত জয়বাবা
বুেড়ারাজ বলেত বলেত মি েরর িদেক িগেয় েলেছ কাদা
প া প াে মাে র পর িদেয় হেট আমরা মি েরর িভতের
েবশ করলাম মি েরর পর ক ালা খেড়র ছা িন িক
দ য়াল আর মে মাজা ক টািল িদেয় বা ােনা তেব
িশবিলে র ারপােশ িতন িমটার বা িমটার স ণ মািটর

সমতল মািটর িভতর ায় ক ুট গভীের বং মািট েক
ি পের ে রেয়েছ মািটর অংশটা লাহার ি ল িদেয়

রা ি েলর িভতের জন সবা ত রেয়েছ আগত ভ রা
ি েলর পর িদেয় বাবার মা ায় জল ালেছ ব ণবাবু তার
আ ীয় সবা ত িনমা বে াপা ােয়র সে আমােদর পির য়
কিরেয় িদেলন তার কাছ েক আমরা পুেজা স ে িকছু
জানেত পারলাম

কি ত আেছ আজ েক ায় ার পা েশা বছর আেগ
া নােম ক ব ি র বািড়েত কটা গ িছল গ র

বাছুর াকা সে স ক াটা িদত না িক িতিদন
িনয়ম কের বািড় েক ড়েত বিরেয় পড়ত খন বািড়
ি রত দখা ত তার বাট াকা গহ মািলক কিদন
গ র িপছু নন িপছন িপছন েস ল কেরন গ টা
জ েলর মে জায়গায় েস দাড়ােত আপনাআপিন তার
বাট িদেয় পেড় া টনাটা পব লীর জিমদার ম ুসদন
ে াপা ায়েক জানান রকম িতনিদন ল করার পর
ােমর িকছু মা জনেক িনেয় জিমদার জায়গাটােত আেসন
সখােন হাতখােনক মািট খাড়ার পর িশবিল আিব ার
কেরন আর িদন িশবিল সকেলর সামেন কাশ পায়
সিদন িছল বু পিণমা

চলেব

বৗমাষ ী নই, তেব জামাইষ ী আেছ কন?
সামা সরকার, কাচিবহার, ১৫ জুন •
মা াটা আমার আর লা িনেত পারেছ না িনেজর অজাে
আিম অপবর াট েটা েপ রলাম সকাল েক জামা ী
ন জামা পুেজার সমা ক হেয় ে েছ মােক দখলাম সকাল

সকাল ে ান সের পুেজা করল তারপর অপবেক বিসেয়
পেজার ে আ ার িনয়ম পালন কের ক ালা ল সামেন
িদল আর সে লল সকাল পুর রােতর রাজকীয় আহােরর
আেয়াজন

টা আমার ম জামা ীেত বােপর বািড় আসা টা
িক শ ছােটা েক বেড়া হেয় ার সময় মন ভােব
িছেয় ে িছল আজ অপবর িকছু ে র সামেন দািড়েয়
েলােমেলা লাগেছ হ া সিত তা জামা রা শা িড়েদর
েক কটা পুেজা বা সেবর আেয়াজন কের না া ীন

শা কােররা শা িড়েদর িনেয় জামা েদর করণীয় কােনা িব ান
রােখনিন কন বতমােন শা িড়েদর জামা রা পহার দয়
সটা বা কতিদন আেগ হেয়িছল আমরা মেয়রা বাশ
আর খেড়র কা ােমা না হেয় জাগিতক ছােটাখােটা পািরবািরক

সেব ছেলেদর পজনীয় বা বরণীয় হেয় ে িন কন
েব মা ী ক া ী সব কা ায় আর অেনক
অেনক ে আিম ন হািরেয় াি লাম মােন আমার মেনর

পুেরােনা ারণা েলা সব ল া লুেকােনার জায়গা পাি ল না
সিত তা জামা ী িনেয় শা িড়র ত লা কন াকেব

সব ভাবেত ভাবেত আমার ক বা বী জয়া ক ান
করলাম েক িজে স করলাম আ া জয়া জামা েদর িনম ণ
কের শা িড়রা জামা পজা কের সটা িক তার ি ক বেল
মেন হয় ের জয়া বলল আের মেয় হেয় জে িছস কী
করিব বল টা িনয়ম সামেনর জে ছেল হেয় জ াস
তাহেল জামা ী খেত পারিব

ছােটােবলায় কটা গান নতাম বনমালী তুিম পরজনেম
হ রা া বুি েব তুিম রা ার পরােণ কত ব া গানিটেত
মেয়রা পু েদর সমব ী িহেসেব পােশ পা য়ার আকা া
কাশ কেরেছ পরােণর ব ার স েলােক খুেজ দখার সাম
ন ার ন অেনক ুগ পিরেয় আজেক আমরা
মেয়রা পরােণর ব া েলােক জে সমা ান না কের আর
কিট জে র অেপ া কের আিছ পু জ সখােন পু েক

সমব ী নয় িনেজ পু হেয় ব া শমেনর ক া ভাবিছ
েকবাের েতাের বানা য়া রা িবেনািদনী আিম হ ব কালা াদ
কালা াদ হেয় ার মে িদেয় িবেনািদনী আমরা িক

েক াি হায় জয়া জয়ার মেয় জ জয়ার ছেল জ
আর জামা ীর

বেশর মলায় পাড়ামািটর মুেখােশর ল

.

স য় ঘাষ, জয়নগর-মিজলপুর, ১৬ জুন, ছিব িতেবদেকর
তালা •

ির কািলবািড়র িপছেন রা াটার নাম কািলমাতা সরিন
তার পের পু র রা া আর পু েরর মাে কেয়কটা ল
রেয়েছ গাটা িতেনক িজিলিপ খাজা গজা ত ািদর দাকান
তার পের ছােটা কটা ল শাহজাদাপুেরর সন হালদােরর

টরােকাটা মাে র অ া পাড়ামািটর মুেখােশর র বাবা
িছেলন জনমজুর বছর আেগ বাবা মারা ান িতন ভা
আর মােয়র দািয় েস পেড় র পর েদর াে র কােনা
জিম ন তা ুেল া ভ েক না ন প পড়ার সময়
ীপুেরর অরিব কয়ােলর কােছ শখা পাড়া মািটর কােজর

অিভ তা কােজ লাগায় র ক ভা কলকাতায় ুটপাে
মাল িবি কের আর ক ভা জনমজুেরর কাজ কের খােন
িকছু মাল রেখেছ িদ পাড়ামািটর মুেখাশ িবি না হয়

তেব অ ত ল ভাড়ার খর টা ােত ে র মা িশবািন
হালদােরর ক া ার হেয়েছ ব াপাের খুব ি ি ত াভািবক
কারেণ ি র ন ক া ার হাসপাতােল ি িক সা লেছ খন
বািড়েত আেছন ি িক সা কেমাে রািপর খর ী অ া
লাগেছ না িক িত স ােহ টাকার ু িকনেত
হয় মােয়র জ আমােক বলিছল কাতর ের দখেবন িদ
িকছু করা ায় বললাম দখ ভা আিম তামার মেতা ক
সা ারণ মা আমার িকছু করার মতা ন তেব আমােদর
ছােটা পি কায় িলখেল িদ তামার িকছু পকার হয় তা

করেত পাির বেড়া অসহায় লােগ সব সময় সন য়র ল
দেখ টা মেন হল ামীণ জনমজুর বা ক েকর বা িন িব
পিরবােরর েক িত বাহী পুতুলিশ ীরা আসত সটা কেম
গেছ তার কারণ িক স স পুতুেলর মােকট বা বাজার আর
ন তমন তার বদেল আ ুিনক পাড়ামািটর কাজ জায়গা
কের িনে িকনা বা বাজােরর খােজ স সব পিরবার আ ুিনক
িশ রীিতর িদেক ুকেছ িক না টা কটা প েব েণর িব য়

সব মলা েলােত

� খ ব র িন য়া
তুরে র গিজ পােকর সবুজ ংেসর
িব ে িবে াভ জনিবে ােহ পিরণত

শল ব , কলকাতা, ১৫ জুন, সে র ছিবেত
গিজ পাক। তথ ও ছিবসূ উইিকিপিডয়া •
২৭ ম থেক ফর অ পাই' আে ালেনর
ৃিত িফিরেয় আনল তুর । রাজধানী ই া ুেলর
গিজ পাক নােমর একিট সবুজ অধু িষত পাক
ংস কের সখােন শিপং মল এবং আবাসন

বানােনার সরকাির পিরক নােক ভে িদেত ২৭
ম জনা প ােশক পিরেবশে মী মা ষ জেড়া
হেয়িছল। িক সরকার ২৮ ম জার কের
সখােন পাক ংস করা কের। িতবােদ

হেয় যায় গিজ পােকর মেধ তঁাবু বািনেয়
পাহারা দওয়া। ২৯ ম তুরে র এেদাগােনর
সরকার জার কের সই ক া িল ভেঙ িদেত
যায়। হয় ল ল মা েষর রা ায় নেম
িতবাদ। এই িতবাদ এখনও চলেছ। দফায়

দফায় সরকাির বািহনীর সােথ সংঘষও চলেছ।
কােনা বেড়া রাজৈনিতক দল এই আে ালেন
অংশ নয়িন। িক ধমিনরেপ তাবাদী থেক
ধমীয় লাকজন, ফুটবল ফ ান থেক অ ানািক ,
কিমউিন থেক সংখ ালঘু দ জািতর মা ষ,
পু ষ-মিহলা-বা া-বুেড়া --- দলমত িনিবেশেষ
ফেট পেড়েছ তুর । দেশর রাজধানী ই া ুল,
বেড়া শহর আ ারা তা বেটই, অ ত ৪০িট
শহের হাজার হাজার মা ষ পেথ নেম গেছ
িতবােদ।
এেদাগােনর পািট ২০০২ সােল মতায়

এেসিছল তুরে , তখন তুর অথৈনিতক স েট
ধুঁকেছ। সই অব ায় এেকর পর এক িরেয়ল
এে ট গেড় তুেল অথনীিতেক চা া কের
তারা। তার জাের পের ২০০৭ এবং ২০১১

সােল িবপুল ভােট িজেত যায় এেদাগান।
একইসে এই দীঘ শাসনকােল িনেজেদর
পেটায়া িশ পিত থেক কের পেটায়া
িমিডয়াও বািনেয় ফেল। তােদর জােরই সম
িতবাদেক উেপ া কের এেসেছ সরকার। ২০১০

সােল নতুন কের পরমাণু চুি তিরর ঘাষণার
পর ই া ুল এবং আ ারােত মু মু িতবাদ
হেত থােক।

২০১১ সােল তৃতীয়বােরর জ ভােট
িজেত আসার পর থেক এেদাগান তুর েক
ইসলািমক রাে র িদেক িনেয় যেত
কের। িশ াব ব ার ইসলািমকরণ করা হয়,
সমকামীেদর অিধকার কেড় নওয়া হেত
থােক, গভপাত ায় িনিষ কের দওয়া
হয়, ইউিনভািসিট চ ের ছা েদর মেধ ও নানা
িবিধিনেষধ আেরাপ করা হয়।

িরেয়ল এে ট তিরর ি য়ায় গত দশেক
রাজধানী ই া ুলেক ায় সবুজ শূ কের
ফলা হয়। গিজ পাক িছল ব িত ম। গিজ
পাকেক ভেঙ একিট পুেরােনা িমিলটাির ব ারাক
তিরর নােম শিপং মল এবং আবাসন তিরর
েচ ার িব ে ২০১২ সােলর িডেস র মােস

নাগিরকেদর প থেক থম িপিটশন করা
হেয়িছল। সই িপিটশেন সাড়া িদেয় ানীয়
কতৃপ ক িট বািতলও কেরিছল। িক ম
মােসর থেকই ক ীয় সরকােরর হ ে েপ
ক িট পুন ীবন পায়। হয় গিজ

পাক ংেসর তাড়েজাড়। সামা িকছু মা েষর
তা সশরীের আটেক দওয়ার মিরয়া িতেরাধ
জািগেয় িদেয়েছ গাটা তুরে র মা ষেক।

াডিল ম ািনং মােটই অপরাধী নয়
স আমােদর জািগেয় িদেয়েছ

.

দ ইি ডেপনেড ট পি কার ১০ জুন সংখ ায়
এেলন ডিভডসেনর িরেপাট থেক নওয়া
হেয়েছ •
১ জুন াডিল ম ািনং-এর সমথেন চ গরম
উেপ া কের কেয়ক শত মা ষ মিরল াে ডর
ফাট জজ িময়ােদ- ত িমিছল কের। এখােন
রেয়েছ মািকন সনাবািহনীর আিম ইন েলশন।
৩ জুন থেক হেয়েছ াডিল ম ািনং-এর
িবচার। ভটারান ফর িপস, ইরাক ভটারানস
এেগন দ ওয়ার, কারজ টু রিজ ইত ািদ
সংগঠেনর প থেক িতনিট বাস ভিত মা ষ
িনউ ইয়ক থেক এেস এই িমিছেল যাগ দয়।
২৫ বছেরর যুবক াডিল ম ািনংেয়র িব ে
রেয়েছ ২২িট অিভেযাগ। মািকন সনাবািহনীেত
কাজ করার সূে স ইরাক ও আফগািন ােন
ই -মািকন আ াসেনর কীিত ফঁাস কের
িদেয়েছ। মািকন সরকােরর টৈনিতক কবল-
বাতা, িরেপাট সহ ১০ ল ািসফােয়ড
ড েম ট জনসমে িনেয় আসেত সাহায
কেরেছ। ২০০৭ সােল ইরােক িনর জনতার

ওপর মািকন সনােদর আ মেণর িভিডও
েকাল াটারাল মাডার' কাশ কেরেছ। মািকন
সরকােরর কােছ স দেশর শ র ব ু! িক
খাদ মািকন দেশই গেড় উেঠেছ াডিল ম ািনং
সােপাট কিমিট'। িতিট যু -িবেরাধী মা েষর
স ব ু। িমিছেল ওয়াড রইিল বেলন, এেদেশ
সত কথা বলেল জেল যেত হয়। ... আমােদর
দািয় এটা দখার য াডিলর জায়গায়
যু াপরাধীেদর যােত জল হয়।' অেনেকই
ব ব রােখন। তঁােদর সার কথা িছল, িতিদন
যা ঘেট চেলেছ আমােদর চােখর আড়ােল
স েলা াডিল আমােদর দিখেয় িদেয়েছ, স
মােটই অপরাধী নয়।
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