
এক অ-ফ ািসবাদী জীবেনর পথিনেদশ
কািশত হেত চেলেছ। বাংলায় অ িদত, অ াি ট ওেয়িদপাউস

ে র িমেশল ফুেকার ভূিমকা এবং গাইল দেলউজ-
এর িনয়ি ত সমাজ-এর উপসংহােরর পেরর কথা।

স াব মূল দশ টাকা। ম ন সামিয়কী
পি কার ব ুেদর সে যাগােযাগ ক ন।

.
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েছালা-ময়দা- পন-
খাতা না িনেল

চাল গম পােব না'
অেলাক সরদার ও গৗর ম ল, জয়নগর, ১১
আগ •
দি ণ চি শ পরগনার রবন অ ল
থেক রশন দাকান িলর িব ে আমরা
দীঘিদন ধেরই নানান অিভেযাগ পাি লাম
াহকেদর প থেক। গত ১১ আগ ২০১৩

আমরা সেরজিমন তদে র জ উপি ত হই।
রবন অ েলর একমা পৗরসভা জয়নগর-

মিজলপুেরর শতািধক বছেরর পুেরােনা বেড়া
বাজার গে । তখন সকাল ১০টা বােজ,
শিনবার। ানীয় মা ষেদর থেক জানা গল,
সাম ও বার হােটর িদন ছাড়া রা ার
দি ণ িদেকর অংশিট ফঁাকাই থােক। উ র
িদেকর সবিজ ও মােছর বাজাের তখন িক
খুব িভড়।

থেম আমরা উ র াে র একিট রশন
দাকােনর সামেন উপি ত হলাম। াহকেদর
থেক জানা গল, এিটর মািলক ানীয় তাপস
মিতলাল। রশন দওয়ার কাজ কেরন খাকন
চ বতী নােম ানীয় এক ব ি । জৈনক
মিহলােক রশন দাকান থেক বেরােত দেখ
তঁার কােছই আমােদর আসার উে জািনেয়

রাখলাম। িতিন অত ােভর সে
আমােদর জানােলন ---
আমার ে াদেয়র লাল কা আেছ াে
িকেলা চাল টাকা দের আর াম

গম টাকা দের পাই িক আজ আমােক
বলা ল ছালা ও ময়দা না িনেল ওই ামা
চাল গমও দওয়া েব না আিম দখলাম
ছালা ও ময়দা িন মােনর আর তা ছাড়া
আমার দরকারও নই

এরপর িতেনর পাতায়

িজিটএ নয়, গাখাল া ড রাজ ই
চাইেছ দািজিলং পাহাড়বাসী

জনতা কাফুর থম িদন ১৩ আগ নশান দািজিলংেয়র রা া।

সংবাদম ন িতেবদন, ১ আগ •
কিট ব রকাির িটি ীত িতে ািগতা ােন দািজিল েয়র
ক পা ািড় বেকর চ াি য়ন বা রানা ওয়া িনেয় পা াড়বা ীর
গাখাল া আেবগ মাথা চাড়া িদেয় ে িছল ােল
আেগর দািজিল গাখা ি ল কা ি ল ে ফর জেগ ে িছল
গাখাল া রােজ র দািবেত আে ালন, রাতারািত তির েয়

িগেয়িছল নত দায়ী গ ন গাখা জনমি মাচা বার
জলাই- েদ ে তেল ানা রাজ তিরর ি য়া
গণমা েম আ ার পর থেকই গাখাল াে র দািবেত ফর রব
ল পি মবে র েরর রাজ দািজিল - র পা াড়বা ী

এরপর িতেনর পাতায়

আ া বািড়ক
নাই, জেলাট'

রহানা বােরাই, কাচিবহার, ১৪ আগ •
াস হল, িতিদেনর মেতা থম ণীর

নাম ডাকার পর হােতর লখা জমা নওয়ার
পালা। সাগির পরভীন ায় মাসখােনক পর
ুেল এল। িজে স করলাম, খাতা কাথায়?

উ র এল একটু অসহায়ভােব, মার খাতা
নাই। বললাম, ও াষ হইয়া গ ােছ। তামার
আ া কেব নয়া খাতা িকিন িদবার কইেবন?
েমার আ া বািড়ক নাই'।
এই ােমর ৭০ শতাংশ মিহলা ও পু ষ

বা ছা ছা ীেদর বাবা মা উভেয়ই পাক লীর
টােন িদি যায় কাজ করেত। তাই ভেব
ব াম, কােট গইেছ, িদি ? মেয়র চােখ
জল ছলছল। বলেছ না কথা। আর একিট
মেয় ল ম বলল, উয়ার আ া জেলাট।
কাথাও একটা ছে র িবরিত ঘটল, ক
হল মেন। সাগিরেক কােছ ডেক িজে স
করলাম, তামার আ া জেলাট ক ােন মাও।
বলল, নদী িদয়া য় া ( পাির) পার কইরবার
ধরিছল। সলা পুিলশ ধির িনেয় গেছ। ন
পুিলশ? আমার এথাকাের পুিলশ লা ধির
টাউেনর জেলাট থুইেছ। এখানকার পুিলশ
মােন িবএসএফ। সীমা র ী বািহনী। আর
কথা না বেল, েটা খাতা ও কলম এেন
সাগিরেক িদলাম।

িটিফেনর সময় সাগিরর বেড়াভাই
আরবাজেক ডেক বললাম, তামার আ া
বেল জেলাট? বলল, িহঁ। কি ন হয়?
একমাস। কী হইিছল মাক একনা খুিল কন
তা বাপ। আরবাজ বলল, ওর বাবা মা
অেনক িদন ধেরই িদি েত কাজ করেত যায়।

এরপর িতেনর পাতায়

সীমাে শাসেনর সহায়তায় গ পাচার চলেছ,
-বছর ধের বেল কােনা লাভ হয়িন

িতবাদকারীেদর ওপর িমথ া মামলা, ােণ মের ফলার মিক

.

১০ আগ , আকতা ল হােসন মি ক, থানারপাড়া
াম, নিদয়া •

নিদয়ার কিরমপর ন েকর থানারপাড়া থানার ামেন
িদেয় িতিদন ত ত গ পাচার ে লিরেত কের
গ িনেয় পি তপর াম েয় দাগািছ ােমর ম
িদেয় কিরমপর েয় বা লােদ পার েয় াে ই
থানারপাড়া থানার লাকার মে ই নিত া া ন াম
প ােয়েতর মে আমােদর েকর া পাতাল আেছ,

মা িমক ল আেছ ওখােন লির েলা দাড় কিরেয়
টাকা তালা য় েত বা া িদেত গেল প ােয়ত

ানেক মারে ার কের, পমান কের তােত ান
জন তািরেখ কটা ক কেরন ই ক করার
পেরও আ ামীেদর ার করা য়িন, গ পাচার ব ও
য়িন তখন আমরা ওই থানার ওি েক দায়ী কের চর

মা ে র া র কির নিদয়ার জলা া ক ও
পািরনেটে ট ফ পিল , ি আই-কিরমপর ােকল
ব নিত া া ও ন প ােয়ত ানেদর কােছ

আমরা কটা মা -িপিট ন িদই েতও ব ার কােনা
পিরবতন েটিন

মা -িপিট ন িদেত খন ি আই- র কােছ
িগেয়িছলাম, িতিন বেলিছেলন, আমরা তদর থেক
গািড় েলা আটকােত পাির না আপনারা ােমর মা
গািড় েলা আটেক িদেয় আমােদর খবর িদন, আমরা
ব ব া নব আিম আগ কাল দ টার
ময় থানারপর থানার ওি েক ফান কের িব য়টা

বিল িতিন আমােক ােণ মের দওয়ার রা ির মিক
দন আিম মিক পেয় আর দ িমিনটও েপ া
কিরিন দব ােম আমার পিরিচত ক আইন র কােছ
চেল আি তার পরাম িনেয় খান থেক চেল
আি কলকাতায় কলকাতায় কেয়কজন ব র া া
িনেয় ই- মল কের া নাল ি ম ান রাইট কিম ন,
রা িচব, রাজ পাল, মখ ম ীর কােছ পেরা িব য়টা

জানাই ানীয় ারা িতবােদ ািমল েয়িছল, আমার
চেল আ ার পর তারা খন টনাটা জানেত পাের,
ি েয় ায় ওইিদনই তারা কিরমপর থেক ি িক
িকেলািমটার দরে গামাখািলেত কটা গ বা াই
গািড় দাড় কিরেয় দয় আিম কলকাতায় ত ণা
খবরটা পেয় াই ব রাত টা িমিনেট ি আই-
ক ফান কির ি আই বেলন, আিম ব ব া িনি '

পর েণই আমার কােছ কটা ফান আে থানারপাড়ার
পিল টনা েল িগেয় িতবাদী মা েক মারে ার কের
গ বা াই গািড়টােক পার কিরেয় িদেয়েছ আর ে
ে ওখান থেক কটা মাটর াইেকল, মাবাইল

আর - াজার টাকা কেড় িনেয়েছ আমােদর িব ে
কটা ক ও থানােত জ করা য়
পরিদনই িকছ করা দরকার ই মেতা থানারপাড়া

থেক আট-দ জন কলকাতায় চেল আে আিম তা
আেগর িদন থেকই িছলাম আিম ই- মল কের েলা
পাি েয়িছলাম, েলার কিপ রাজ বন, রাইটাে িগেয়
িরি কিরেয় িনই রাইটাে কজন ব ি আমােক
বেলন, আপিন কািল ােট চেল ান ব মখ ম ীর
কােছ আপনার কথা েলা বলন য়েতা িকছ েত
পাের ' পরিদন আমরা কািল ােট গলাম বাইেক
ওখােন কেত িদল না ওখােন আমােক বলল, আপিন
বা লায় িলখন আপনার ব ব আিম বা লায় টনাটা
িলখলাম মখ ম ীর াল ি িট িফ ার ি
চ বতীর ে আমার কথা য় িতিন আমােদর আ
করেলন, ি ক আেছ, আপনারা িফের ান আপনােদর
জবাব দওয়া েব

এরপর েয়র পাতায়

িশিল িড় থেক কাচিবহার ১৩৮ িকিম
বােস পথ পািড় িদেত লাগল ৯ ঘ টা!

িশিল িড়- কাচিবহার রােডর বহাল রা ার ছিব। সূ
কািল ং অনলাইন িনউজ

.

মিম জায়ারদার, িশিল িড়, ৯ আগ •
েত কবছর ই ময়টা েল খবই আত েয় পিড়,

কারন আমােক ায়ই ি িল িড়- কাচিব ার ড়কপেথ
াতায়াত করেত য় ব ার থেকই রা া েলা
া েত কের মা ব ায় ে মন ব া য়

জল রা গত েলা মত ফাদ েয় টনার কারণ েয়
থােক েনক মািলক বা ন েয় াবার আ ায় ওই
েট বা চালােনা িগত রােখ, ফেল বা িল চেল

তােদর মতার িতির া ীব ন করেত য় আর
ই িকিম রা া েত ময় লেগ ায় কম কের

টা
কন রা ার ই াল য়, আর কন কােনা ায়ী

মা ান বছেরর পর বছর গিড়েয় গেলও েয় ওে
না -- ই ে র র নই খন রব বা ীর
িবি ে ে র মে টাও কটা েয় িগেয়েছ
ে াগ চলেত থােক ে েরর প গাটা
প া দ টনা আর কেয়কবার কারন পথ বেরাে
মলা আ াে র পর রা ার কাজ য় পেজার আেগ,

য় নে ের রা া ি ক থােক ম মাে বি নামার
আেগ প

আগ ামবার ি িল িড় থেক কাচিব ার আ ব
বেল কাল টা নাগাদ বাে লাম নাগাদ
জলপাই িড় পিরেয় িত াি েজর কাছাকািছ ে বা
থেম গল ামেন বল ানজট বেড়াগািড় তা দেরর
কথা ছােটা গািড়রও াওয়া ব িকছ ণ বাে বে
েপ া করলাম, বাে র েনক া ী িনেচ নেমেছ,
াই ারেকও দখা াে না আিমও িনেচ নেম
দিখ কেয়ক াজার গ য়া পা াক পড়া পণ াথী জল
িনেয় চেলেছ জে ে র মি েরর িদেক, ি েবর মাথায়
ালার জ তারা রাতে ার থাকেতই ে প েছেছ
িত াি েজর কােছ কেয়কে া ছােটা-বেড়াগািড়, টে া,
বা িত িনেয় আর গািড় িলেক খােন রা ার
ওপর, ি েজর ওপর রেখ তী া নদীেত নেমেছন ান
ের েট জল ের আবার চেলেছ মি েরর িদেক

ি জ ও তার পাে র রা া ায় ব ফলত য়াব
ানজট
আর া ািবক ােবই ওই ানজেট আটেক পড়া

া ীেদর িনেয় কােরা কােনা মাথাব াথা নই েমর
নােম, তাই ক ও কের না পণ জন ব মেয়ই

ণার েত েব, িনেজর াক বা ে র বা
িদেয় রা া আটেক পজা দ মনকী মা ান পজার ােথ

রাতে ার জল ার চাদাও করা ায় জবরদি
আেগ ই ব াপারটা বা বা ােকর মে ীমাব িছল,
খন তা বাইক, াইেকল া ীেদরও ছাড় নই েমর
া লাগােনা আেছ, তাই িবনা ে মেন িনেত

েব
া চােরক পর আবার বা ছাড়ল িত াি জ

পিরেয় খব ীের চলেত থাকা বাে বে তত েণ
েয়াজনীয় কাজ করার আ া ত াগ কেরিছ ক মেয়

জট কাটল, িক গািড়র গিত আর বাড়ল না তত েণ
আবার া া রা ায় েক পেড়েছ বা পি বািড়
াকার মেখ আবার রা া ব মালেবা াই াক িবকল
েয় রা ার মা ামাি দািড়েয় কােনামেত কিট গািড়

চলেত পাের, খােনও ছােটা গািড় িল থারীিত
বিনয়েম েক িগেয় াতায়ােতর রা াটাই ব কের
ফেলেছ ায় প কাচিব ার বা াে খন
নামলাম তখন িবেকল ট ই িকিম পথ পািড়
িদেত লেগ গল টা তত েণ আমার রাগ, িবরি ,

া ব িমিলেয় কটা িনিল াব চেল ে েছ --
টাই আমােদর িবতব , টাই আমােদর মেন িনেয়

চলেত েব িদেনর পর িদন
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স াদেকর কথা

দশে েমর বুজ িক

িদি র সংসেদ সব দেলর সাংসেদরা সম ের
জানােলন, ত মু- তাড় জবাব দওয়া হাক
পািক ানেক। তঁােদর িতবােদর ঝেড় সংসদ সিদেনর
মেতা মুলতুিব রাখেত হল।

৬ আগ জ ু ও কা ীেরর পু স ের পঁাচজন
জওয়ান িনহত হওয়ার খবর পেয়ই এই িতি য়া
ব কেরেছন িবেজিপ থেক িসিপএম সেমত িবিভ
দেলর থম সািরর নতারা। ৭ আগে র খবেরর
কাগজ খুলেতই খবরটা চােখ পেড়েছ সকেলর। থম
িশেরানােমই পঁাচজন জওয়ােনর ঃখজনক মৃতু র
এই খবর। মেন জােগ, কী ব াপার? কন
এই হত া? সই ছােটােবলা থেক েন আসিছ,
পািক ান আেগ' ভারতেক আ মণ কেরেছ ...
ভারত শাি বাদী, িক িন পায় হেয় পের' তােক
পা া আ মণ করেত হেয়েছ, ইত ািদ ...। আমােদর
দশে ম, দশভি , াধীনতার বাধ এই জায়গাটা
িঘের আবিতত হেয় চেলেছ গত ৬৭ বছর ধের।

বেড়া বািণিজ ক সংবাদপে র সে রাে র
খািতেরর বােদ িনেমেষ এ িনেয় অেনক তথ
তারা জাগাড় কের ফেল। িক আমােদর মেতা
ছােটা াধীন সংবাদপ মুশিকেল পেড় যায়।
কারণ কােনাভােবই সরাসির ঘটনা েল পঁৗেছ িগেয়
সেরজিমন খঁাজ নওয়ার উপায় নই। তাই বেড়া
কাগেজই খুঁেজ বড়াই কৃত তথ । তেব ই টারেনেটর
দৗলেত একটা িবধা এখন রেয়েছ। িবিভ দেশর
িবিভ সংবাদমাধ েম ঢুঁ মের খবরটােক নানান িদক
থেক যাচাই কের নওয়া যায়।

৭ আগে র বেড়া খবেরর িভেড় সম ােন
েটা ছােটা খবর িছল। ১। জ ু ও কা ীেরর
া বতী অ েল এবং িনয় ণেরখা বরাবর জুলাই-

আগ মােস ভারতীয় জওয়ানরা ১৯ জন
স াসবাদীেক হত া কেরেছ। ২। ৬ আগ এই
ঘটনাবলীর স াব বদলা িহসােব ২০ জন ভারী
অ শ িনেয় ভারতীয় জওয়ানেদর ওপর আ মণ
কেরিছল। তারা িছল স াসবাদী এবং পাক- সনা।
পের সিদনই সনাবািহনী স িব ি বদল কের
জানায়, ওই ২০ জন িছল স াসবাদী এবং পাক-
সনার পাশাক পরা িকছু লাক। িতর া ম ীও এই
িব ি েকই সমথন কেরিছেলন। ৭ আগ িবেজিপর
চােপ পেড় িতর া ম ী িববৃিত িদেয় জানান, ওই
আ মেণ িছল খাদ পাক- সনারাই।

বেড়া সংবাদমাধ েমর মধ তায় ভারতীয়
িতর া দ র এবং সংসেদর দশে িমক রাজৈনিতক
নতারা হঠাৎ ৬ আগে র পঁাচ জওয়ােনর হত ার
ঘটনােক এত বেড়া কের সামেন িনেয় এল, মেন
হেতই পাের পািক ান একতরফা ভারেতর ওপর
আ মণ চািলেয়েছ। এটা সত নয়। আ মেণর
ঘটনা েলা িক ি পাি ক।

সংবাদমাধ েমর সূ অ যায়ী, ২৭ জুলাই
পািক ািন সনা আিসম ইকবাল মারা গেছন (সূ
আইএসিপআর)। ৩০ জুলাই ৪ জন পািক ািন
অসামিরক ব ি র ভারতীয় সনার হােত মৃতু (সূ
ফা েপা )। ৫ আগ সীমাে িল িবিনমেয় ১
জন ভারতীয় সনা জখম এবং ১১ আগ তঁার মৃতু
হয় (সূ টাইমস অব ইি ডয়া)। ৬ আগ ৫ জন
ভারতীয় সনার মৃতু হয় (সূ িবিবিস)। ১২ আগ
১ জন পািক ািন অসামিরক ব ি র ভারতীয় সনার
হােত মৃতু হয় (সূ এ ে স ি িবউন)। ১৪ আগ
৬০ বছর বয় পািক ািন অসামিরক ব ি র ভারতীয়
সনার হােত মৃতু হয় (সূ িহ ান টাইমস)।

দশে ম মােন িক অধসেত র ওপর িভি কের
ু হেয় ওঠা?

থ ম পা তা র প র
গ পাচার চলেছই
তবু আমার আত কােট না। আিম বািড় না িফের
কলকাতােতই আমার এক আ ীেয়র বািড়েত সবাই িমেল
অেপ া কির। আ মািনক পুর িতনেটর সময় মুখ ম ীর
বািড় থেক আমােক ফান করা হয়। ফােন আমােক
জানােনা হল, ওঁরা এসিপ-র সে যাগােযাগ কেরেছন।
তােত জেনেছন, এটা একটা ফ স কস। আমরা যন
এসিপ-র সে কথা বিল। আমােদর িনরাপ া দওয়া হেব।
আপনারা বািড় চেল যান।

পরিদন িছল ঈদ। আিম বািড়র পেথ রওনা হই।
পেথই জানেত পাির, থানার ওিস আমার বািড়েত িগেয়
হন া করেছন এবং ভয় দখাে ন। আিম ভেয় আবার
কলকাতায় িফের আিস। তার পরিদন কলকাতােতই ঈেদর
নামাজ পিড়। পরিদন আবার কািলঘােট যাই। ওঁরা বেলন,
আপিন এসিপ-র সে দখা ক ন। আিম কৃ নগের িগেয়
এসিপ-র সে সা াৎ কির। আিম বিল, আমােদর িব ে
ফ স কস তুলেত হেব; মাটর সাইেকল ফরত িদেত হেব
এবং থানার আিধকািরেকর িব ে ব ব া িনেত হেব। িতিন
আমােক আ কেরন। আিম ােম িফের আিস। মােসর
পর মাস কেট গল। কােনা ধরপাকড় হল না। মাটর
সাইেকলও ফরত দওয়া হল না। কসও তালা হল না।

ডাইিন'-র খঁােজ
ভ িতম রায়েচৗধুরী, ১৪ আগ •

সজনী হঁাসদােক থম দিখ তঁার িদিদর সােথ, আমােদর
িনেত এেসিছেলন ব াে ডল থেক পালবা যাবার তমাথার
মােড়। তঁার িনকষ কােলা চােখর তারা যন বলেত
চাইিছল অেনক িকছু, তখনই। ব াে ডল রল কেলািনর
একিট কায়াটাের তঁােদর আপাত িনবাস, অিনি ত,
আতি ত জীবন যাপন। কেব কখন তঁারা আবার বািড়
িফরেবন জানা নই। জানা নই আেদৗ ফরা যােব িক না
তার আভাস। যিদও আভাস আমরা পেয়িছলাম পালবা
থানায়, যখন ওিস অিসত দাস জানান, তদ কতদূর বা
কন কউ এখনও ার হল না সসব বলা যােব না।

আমরা এক সেচতন য়াস'-এর প থেক গত ১২
জুলাই ২০১৩ আমরা গিল জলার পালবা থানার একিট
ােম কিথত ডাইিনর খঁােজ যা া কির। আমরা

মােন সাধন িব াস, অ পম দাস অিধকাির, ফা ক উল
ইসলাম, অেলাক দ , উদয়ািদত ভ াচায, ভ িতম
রায়েচৗধুরী। কেয়ক পযােয় চেল সই তথ ায়ণ -- জান ,
ডাইিন', ােমর মা ষ --- কথা হয় অেনেকর সােথ।
এখােন আমােদর থম পেবর বণনা রাখা হল।

সজনী থােকন পালবা থানার একিট ােম, ােমর নাম
রিহমপুর, াম প ােয়ত মহানাদ। রিহমপুের তঁার বাবার
বািড়। তঁার বয়ােন যা জানা গল --- ২০ জুন রাি
১১টা, খাওয়া দাওয়া কের সকেল েয় পেড়িছ তখন।
বাবা ( গাপাল মুমু) একটু লেট েত যান িটিভ দেখ।
সিদনও তাই। িটিভ ব কের যখন বাথ েম যােবন দেখন
বাইের কেয়কজন ঘারােফরা করেছ। বাবা জানেত চান
এত রাে এখােন কী করছ? তারা বেল, পু ের মাছ
দখিছ। রাি সােড় এগােরাটা নাগাদ একদল লাক দরজা
ধা া দয়,বেল এখােন পুেজা-আ া হে । অথচ আমরা
তখন েয় পেড়িছ। ওরা সবাই এেসিছল দি ণ পাড়া
থেক। দরজা ভেঙ যারা ঢােক তারা কউ সঁাওতাল
নয়। সবাই বাঙািল, জািতেত জেল, বাগিদ, বাঙাল।
যিদও সঁাওতালেদর সমথন না থাকেল এ ঘটনা হয় না।
ওরা ায় ৩০-৩৫ জন হেব, িচৎকার কের বলেত থােক,
একটা বা া ছেলেক ডাইিনিবদ ায় অ কের রেখিছস,
ওখােন চল। আমার বাবা বাধা িদেত গেল, তঁােক সেজাের
আঘাত কের, বাবার মাথা ফেট যায়। ভেয় আমার বৗিদ
তার ১০ মােসর বা ােক িনেয় খােটর তলায় ঢুেক পেড়,
ওরা ওইটু বা ােকও রহাই দয়িন।

পের পালবা থানার অদূের য আ ীেয়র বািড়েত
গাপাল মুমু পিরবার িনেয় বতমােন থােকন, সখােন আহত
িশ িটেক আমরা দিখ, দিখ র া গাপাল মুমুর ছিব।

গাপালবাবু কাজ কেরন কলকাতা কেপােরশেন, প
ফার াফ। আমরা তঁার সােথ কথা বিল কলকাতায়।
িতিন বেলন, বছর িড় আেগর কথা, ােম তখন রামদাস
মুমু িছল মাড়ল, আমার বুিড় মােক ওরা ডাইিন' বলল।
জিরমানা ধায হল দশ হাজার টাকা। আমরা তখন খুব
গরীব, জিরমানা দবার মতা কাথায়। এই অপবােদর
কেয়কিদন পের আমার মা সারা ােমর এই ডাইিন বুিড়'
নেত নেত মনকে মারা যান। জিরমানা িদেত না

পারায় আমােদর ােমর বাইের বর করা হল, তখন
থেক আমরা মাড়েলর শাসেনর বাইের। বছর আেটক
আেগ আমােদর পাড়ার কেয়কজন (িনিখল সেরন, বদ নাথ
মুরমু, িনমল সেরন) হটাৎ আমােদর িকছু না জািনেয়
আমােদর বািড়র অদূের াব তির করেত কের।
আমার জিমর িকছু অংশ তােত ঢাকােনা হয়। াব-এর
নাম রহীমপুর গঁােত গাওতা। বাধা িদই আিম,দরখা কির
তখনকার ধােনর কােছ, শেষ তঁার হ ে েপ াব তির
ব থােক। সঁাওতাল সমােজর কােছ আমরা এমিনেতই
সমাজচু ত, এ ঘটনার পেড় আমরা আরও একঘের হেয়
যায়। ইিত মেধ আিম চাকির পাওয়ােত স লতা আেস
সংসাের। িকছু ধান জিম িকিন। িবিভ সমেয় আিদবািস
সমােজর থার িব ে ও বলেত থািক, এই থা আমার
মা' ক কেড় িনেয়েছ। ওেদর রাগ বাড়েত থােক। রাজকিব
মুরমু িব বান লাক, তার নজের আমার স ি । শাসক
দেলর ঘিন হওয়ােত অসীম মতাধর। সমােজর বতমান
মাড়ল ল ণ মুমুরও িবষ নজের আমার পিরবার।
ঘটনার িদন রাে গাপাল মুমুর বেড়া ছেল গািব

বািড়েত িছেলন না, কমসূে চ াইেয় িছেলন। ীর ফােন
সব জানেত পের িতিনই থম চ াই থেক পালবা থানায়
ফান কেরন। পালবার িসি পাড়ায় আ ীয়, চরণ
হ েমর বািড়েত আ য় িনেয়েছন তঁারা। ঘটনার পর
থেক গািব িফের এেসেছন, আেছন পিরবােরর সােথ।
িতিন বেলন, আিম ফান করা সে ও পুিলশ সে সে
রওনা দয়িন, তারা পঁৗছায় যখন, তত েণ ওরা সজনীেক

উিঠেয় িনেয় গেছ। সজনীর ামী কােনা েম পািলেয় িগেয়
খবর দয় পুিলশেক। ঘটনার পরিদন (২১ জুন ২০১৩) একিট
সাধারণ ডােয়ির করা হয়, যােত ঘটনােক লঘু দখােনার
চ া থােক। ইিতমেধ কেয়কিট বেড়া িমিডয়ােত আমােদর
ঘটনািট খবর হয়। ৫ জুলাই ২০১৩ তািরেখ রাি ১১টায়
পালবা থানার বেড়াবাবু, অিসত দাস ডাক দন, বেলন
এফআইআর নওয়া হেব। জায়গা কম বেল অিভেযাগ
সংি করেত বেলন। অত রাে াভািবকভােবই আমার
বাবা খুব চােপ িছেলন, বেড়াবাবুর কথামত য এফআইআর
করা হয় তােত আমােদর দািব হয় না।

সজনীেক ায় অধন কের রাজ মার বদ র বািড়েত
িনেয় যাওয়া হয়। পুিলশ যখন তােক উ ার কের তখন তার
পরেন িছল ছঁড়া কাপড়। স রাি র কথা বলেত এখনও
িশউের ওেঠন সজনী। বেলন --- আমার তুেতা িদিদ হঁািস
হঁাসদা আমােদর বািড়েত িছল, তঁােকও চুেলর মুিঠ ধের
মািটেত আছাড় মাের, ইট িদেয় ডান পােয়র পাতায় সপােট
মাের। আমার বৗিদ পূিণমা মুমুেক তঁার কােল থাকা
১০ িদেনর বা া সহ খােটর তলা থেক িহড়িহড় টেন
আেন, বা াটােকও রহাই দইিন ওরা। সজনী বেলন,
সবাইেক িঠক িচনেত পািরিন, তেব য কজনেক িচেনিছ
তারা হল, কািতক রায়, িশবনাথ পা , পন িব াস, িমঠুন
িব াস, রাজ মার বদ , লাল সরকার, ইদাস সরকার,
অিনল রায়, অন মািলক ইত ািদ। ওরা আমােক মারেত
মারেত িনেয় যায়। আিম বিল, আমার কী দাষ বল, ওরা
কােনা কথা শােন না। ৭-৮ বছেরর বা া রাজীব বদ ,
তােক দিখিন কখনও, ওরা বলল, ওেক তুই অ কের
রেখিছস, ভােলা কর। আিম বিল, ডা ার দখাও, েন
ওরা আবার লািঠ তােল। আমার বাবা বেলন, আমার
মেয়েক মেরা না। আিম বিল, আমােদর ািলেয় মের
ফেলা, আমােদর িকছু করার নই। আমােদর সামেন এক
রাজা বেসিছল, নাম স বত মু ুল, েনিছ খ ােনর
ইটাচুনা কেলেজর কােছ থােক। স বেল, বা াটা নািক
আমার নাম বেলেছ। আিম বিল, তাই যিদ হয়, তেব বলুক
আমার বািড় কাথায়, কীরকম দখেত আমার বািড়। িকছু
বেল না বা াটা। দিরেত হেলও পুিলশ না পঁৗছােল য
কী হত জািন না। মেরই ফলত আমােদর।

১২ জুলাই থেম আমরা পালবা থানায় যাই ঘটনার
িবষেয় জানেত। ওিস অিসত দাস তখন থানায় নই।
উপি ত অিফসার বেড়াবাবু ছাড়া িকছু বলা যােব না,
একথা জানান। আমরা তঁার কাছ থেক ফান না ার িনেয়
বেড়াবাবুর সােথ ফােন কথা বিল। িতিন বেলন, তদ
চলেছ, এখনই িকছু বলা যােব না। জানেত চাওয়া হয়,
এখনও কাউেক ফতার করা হল না কন? উিন বেলন,
এ িবষেয়ও িকছু বলা যােব না। গাপাল মুমুর পিরবার
এখন কাথায় তা জানেত চাইেল বেলন, আিম জািন না।

পের আমরা গাপালবাবু ও তঁার ছেল গািব র
কােছ জানেত পাির, তঁারা বেড়াবাবুেক বারংবার অ েরাধ
কেরেছন বািড়েত ফেল আসা ধান, চাল, খাদ ব িফিরেয়
আনার ব ব া করেত। আলমাির, ৫০ ব া ধান, নগদ
টাকা লুঠ হেয়েছ তঁােদর, িফের পেয়েছন ধু ১ ব া
ধান। বেড়াবাবু উে বলেছন, কাউেক ােম িফিরেয় িনেয়
যাওয়া িক আমােদর দািয় ? এও বেলন, কন আপনারা
পুেজা-আ া কেরন? মােন িকনা আমরা পুেজা কেরই
বা াটােক মের ফলিছলাম। আমােদর বািড়েত রাধা-
কৃ , িশব পুেজা হয়, বলুন তা িক অপরাধ? উ র
িদেত পািরিন আমরা। ােম তঁােদর জিম, বািড়র ওপর
নজর আেছ িতেবশী সঁাওতাল বাঙািল সকেলর। তঁারা
চেল আসার পর তঁার বািড়েত লখা হেয়েছ, গাপােলর
পিরবারেক আর কােনািদন ােম িফরেত দওয়া হেব না
--- এই মিক এবং তার জিমেত চাষ করেত না দবার
ফেতায়া। পাড়ায় পাড়ায় গণ া র নবার পব চলেছ।
সংখ ায় কম হেলও কেয়কজন সই করেত চায়িন। তােদরও
াম থেক তাড়ােনার মিক দওয়া চলেছ।

কেরিছলাম, ােম িক িফরেত চান আপনারা?
অব কা া আটেক উ র দন সজনী, না, ওখােন
িফরেল বঁাচব না আমরা। ২০ বছর পেরও আমার ঠা মার
ঘটনা িফের এেসেছ আবার, এবার আিম। এর পর অ
কউ। আমার িদিদর ছা মেয়টা আমার বাবার কােছই
থাকত, ওখান থেকই ইশ েল যত। হঠাৎ রােগ ভুেগ
মারা যায় স। ােমর কউ আমােদর পােশ দঁাড়ায় না,
শষকৃত করেত আেস না কউ। ওইটু বা ােকও ওরা
মায়া কেরিন। আমরা আর ওখােন িফরব না। িদেনর পর
িদন আমরা বািড়, জিম থেক উৎখাত হেয় রেয়িছ অে র
বািড়েত। আপনারাই বলুন, কাথায় যাব আমরা?

এর উ র আমােদরও জানা নই।

আিম আবার বশ কেয়কবার এসিপ- ক ফান কির।
িবিভ সরকাির মহেল যেত থািক। মুখ ম ীর কাছ থেক
িচিঠও আেস। সখােন বলা হেয়েছ য তদ িরেপাট
আমােক দওয়া হাক। িসআই য িরেপাট কেরেছন
সটা ফ স িরেপাট --- এফআইআর ও চাজিশেট
আকতা ল হােসন মি েকর নাম আেছ। িক আমার
কােছ ও েলার সািটফােয়ড কিপ আেছ, তােত আমার
নাম নই। গামাখািল থেক য মাটর সাইেকলটা কেড়
নওয়া হেয়িছল, সটা আনে মড পািট িহেসেব দখােনা
হেয়িছল। আর ওটা নািক চুনাখািল থেক আনা হেয়েছ।
সটার জ েটা িজিড না ার। কেস একবার বলা
হেয়েছ, পানাগড় থেক আিম আম ও কলা লাড কের
িদেয়িছলাম লিরেত। আর একবার িলেখেছ, পানাগড় থেক
আম ও কলা লাড কের িফরিছলাম। ১১২ নং কেস িতনেট
এফআইআের িতনরকম ভাষা! আমরা জলাশাসেকর
কােছ সম তথ িদেয় জানালাম, গাটা িরেপাটটাই ভুেয়া।
পরবতীকােল িতিন এসিপ-র মাধ েম আমােক য িরেপাট
পাঠােলন, সটা মা া একই িরেপাট।

-বছর পার হেয় গেছ, শাসেনর কাছ থেক আমরা
কােনা রাহা পাইিন। তাই আমরা আে ালন চািলেয়

যাি । এই মুহূেত গ পাচার ব নই। ধু ধরনটা িকছু
পাি েয়েছ। ভারী ভারী লির ব হেয়েছ, িক ম াটােডার
এবং ইি ন-চািলত ভ ােন গ পাচার চলেছ। গ েলােক
বঁেধ গাদাগািদ কের িনেয় যাওয়া হয়। এটা মমাি ক।
এই লির েলা ভােরর িদেক এত বপেরায়াভােব চলত,
আমােদর ওখােন চাপা পেড় একজেনর মৃতু ও হেয়েছ।
দাগািছ কািলতলা ঘাট পার হেয় মুিশদাবাদ পড়েছ। গ র
চােপ নৗকায় ছা ছা ী ুেল যাওয়াআসা করেত পারত
না। তারা ওই ঘটনায় িতবাদ কের। লিরর জ মািটর ঘর
ও রা ার িত হয়। তাছাড়া যখােন সখােন পাহােড়র
মেতা উঁচু কের িবচািল ফলা হয়, স েলা পেচ গ
ছড়ায়। মুিশদাবােদর এসিপ বদিল হওয়ার পের অেনকসময়
মুিশদাবাদ না হেয় গ বনগা সীমা িদেয় যাে ।

হাগনাগাির গ র হাট থেক গ েলা লাড কের নওয়া
হয়। যটা আমােদর , বাংলােদেশ গ পাচার দখার
দািয় সীমা র ী বািহনীর। অথচ এপাের ােমর সাধারণ
মা ষ যখন চােষর জ বা েয়াজেন গ িকেন িনেয় যায়,
পুিলশ তােদর হন া কের এবং টাকা নয়। বাংলােদেশ গ
পাচার আেগও হত। তেব গত পঁাচ-সাত বছর, িবেশষত
বছর িতেনক ব াপকভােব বেড়েছ।

চলেত চলেত

জ া ইিতহাস
অিমতাভ সন, কলকাতা, ৩০ এি ল •
সকাল সােড় সাতটায় চা িব ুট খেয়িছলাম।
এখন সােড় নটা। বজায় িখেদ পেয় গেছ।
গা ুিলপু র বাস েপর উে ািদেক, যখােন
জন াে র জ এখােন আবজনা ফলা
িনিষ ' লখা বােডর তলায় সবেচেয় বিশ
আবজনা আর চােয়র ভঁােড়র ূপ শিহদনগর
কেলািনর অিধবাসীেদর ঠা া করেছ, সখান
থেক পি মিদেক একটু এেগােলই কালাদার
চােয়র দাকান। দাকােন ঢুেক ঘুগিন আর একটা
কা াটার পাউ ড পঁাউ িটর অেধক িদেত বেল
টিবেলর সামেন বি েত বসেত বসেত খ াল
করলাম, দাকােন উপি ত সকেলই বশ বৃ ।
িতনজেনর মাথাভরা পাকা চুল আর তার সে
তাল িমিলেয় সাদা জামাকাপড় দেখ মেন হল
কাল রজনীেত ঝড় হেয় গেছ রজনীগ া বেন'।

সই িতন বুেড়া আমার সামেন ও পােশ
হােত চােয়র াস ও িসগােরট িনেয় গে
মেতেছ। সকেলই বাঙাল ভাষায় কথা বলেছ।
আমার আেরক পােশই গ া পা ািব পরা
আেরকজনও বয় , মাথার পাকা চুেলর কলপ
উেঠ লাল কােলা সাদা িতন রঙা ঝঁাপােনা চুল
নাি েয় িতিনও চা খেত খেত বৃ েদর সে কথা
বলেছন। আমার মুেখামুিখ বসা থম বৃ ই ব া
-- এঁর চহারা খুব চাখা, কপােলর কাটা দাগ
কােনা অঘটেনর সা ী। িতিন বলেছন গ া
পা ািবেক, ওইিদেক একটা খাল আিছল না,
ওর পােশ একটা ডাবা িছল, তারা দ াখস নাই,
ওই ডাবার পােশ সবুজ একটা মাঠ িছল, ছােটা
ীেপর মেতা, ওখােন আমরা আ া বসাতাম।
একখান ছিবও আেস আমােদর উিনশেশা একা -
বাহা সােল তালা। সাদা কােলায় ফেটা,
এখেনা কী র আেস'।

ি তীয় বৃ পেকেটর থেক পয়সা বার করেত
করেত কালাদােক িজে স কের িসগােরেটর দাম
কত র?' -- ৬টাকা' -- ওের াবা, এত
দাম!' তৃতীয় বৃ একরাশ ধঁা া ছেড় বেল
তুই িসগােরট খাও া ছাড়ান দ'. থম জেনর
গলা শানা যায় এই য শিহদনগর খলার মাঠ।
ওখােন ধীেরনবাবু েটা ট কইর া বচ া িদেত
িছল। মােঠ খুঁিট পঁাতা। আিম আর ওই বাবলুর
দাদা আিসল না, আরও ইজন সাজা িগ া
খুঁিট তুইল া ফ ালাই া িদিস। কউ টুঁ শ িট
কের নাই'। গ া পা ািব বেলন, আপেনরা
সইেলন বইল াই তা অহনও মাঠখান আেছ'.
থম বৃ বেলন, েস তা আর কউ জােন না,

ওই আমরা চারজনই জানতাম। সও ৫৩-৫৪
সােলর কথা, তহনকার একখান ফেটাও আেস।
শিহদনগেরর ৫০ বছর পূিতর সময় িডসে
করিসল। তার মেধ আমার ছিবও আেছ।'

ঘুগিন পঁাউ িট খেত খেত আমার তা চ ু
চড়কগাছ -- এরা সব জ া ইিতহাস -- যসব
সােলর কথা বলেছন সব আমার জে রও আেগ।
আমারও তা বয়স কম হল না। দািড় সব পেক
গেছ, মাথা জাড়া টাক, আমােক অব এই
বৃে রা পা া িদে ন না -- সিদেনর ছাকরা
ভাবেছন বাধহয়। আিম নিছলাম, কােনা
কাউি লর বাবুেক িশখ ী খাড়া কের এই উ া
কেলািনর জিম টেক ট বেচ দওয়া হল। েস
বাবু ডম ান হইেল কই হইব, ওসব ডম ান
কােনা কােমর নয়, পািটর পে ভােলা'। ি তীয়
বৃ উিঠউিঠ করিছেলন। থমজন বলেলন,
বীর তুই জল মরেল বাইর অ'। দাকােনর

সামেন জমা জেলর িদেক তািকেয় ভােব গ ীর
কালাদাও হেস ফলল, ও তা মরেত মরেত
িবকাল হইয়া যাইব'। ি তীয় বৃ তৃতীয় জনেক
হাত ধের িনেয় জেলর মেধ িদেয় রা া পার
হেয় গেলন। জেনরই হােত বাজােরর থেল।
একজেনর াি েকর থেল থেক মেড়া আর
িঝেঙ উঁিক মারেছ। তৃতীয়জেনর হঁাটার বশ
ঝােমলা আেছ। থম বৃ বলেলন, েহই
তারা হাত দ াখাই া গািড় থামাইয়া রা া পার
হ'। তারপর কালাদােক বলেলন অর পােয়
অপােরশান হইেস।' বলেত বলেত িতিনও উেঠ
গেলন।
আর ওঠা মা গ য়া পা ািব পরা বয়

মা ষিট লাফ মের উঠেলন, ওফ এত েণ
িসগােরট ধরােনা গল।' আিম হেস বললাম
আপনার থেক কত বেড়া ওরা?' বলেলন
অেনকটা'। আিম বললাম, বয়স কত হেব
এঁেদর? ৭৫-৮০'? ঁ বেল িসগােরেট িতিন
কেষ টান িদেতই থম বৃ আবার এেস হািজর
দ াখ কমন ভুল হইেস'। বেল দাকােনর মেঝ
থেক মােছর থেলটা তুেল িনেলন। আড়েচােখ
দিখ গ য়া পা ািব হাত ঘুিরেয় চট কের
িসগােরট লুিকেয় ফেলেছন। থম বৃে র চেল
যাওয়ার িদেক তািকেয় মেন পেড় গল, িতিন
বলিছেলন, আের কাল রােত যা ঝােমলা
হইেস। ঝেড় কাের ট চইল া গল। বউ তা িকছু
করেত পাের না ইয়া আেস। আিম িতনখান
মামবািত ালাই া কােনারকেম খাওয়া সারিস,
ওখােনই হাত ধুই া সব ফলাইয়া রাইখ া
মশািরেত িগয়া ঢুকিস। তাও ভাল, কাল গরমটা
কম আিসল।'

ক জােন ওনার বউ হয়েতা অ । ঘের
িগেয় উিন হয়েতা মাছ কাটেত বসেবন। একটা
বেড়া াস িনেয় কালাদােক পয়সা িমিটেয় উেঠ
পড়লাম।
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পরমাণু তজি য়তা আমােদর জীবেনও
িক অিভশাপ বহন কের আনেত পাের?
িহেরািশমা িদবেস ুেলর ছা ছা ীেদর

৮ আগ , শািকল মিহনউি ন, হািজরতন,
মিটয়াবু জ •

ওেদর চাখ িট ভয়াত হিরণীর মেতা,
িশকািরর তীর থেক বঁাচার তািগদ। িক
মেন আশ ার কােলা মঘ, পািলেয় বঁাচার
িনরাপদ ান কাথায়? তার চেয় বরং
েখ দঁাড়ােনা যাক। ওরা আগামীিদেনর মা-

জননী। মুেখর অবয়েব যন িতভাত,
আর দির নয়, ব হাক মারণযে র এই
কারবার'।

৬ আগ িহেরািশমা িদবস পািলত হল।
বড়তলা মাধ িমক িবদ ালেয়র সভাকে র
অ ান সম নারীজািতেক নতুন কের
ভাববার কথা মেন কিরেয় িদল।

বলা ায় সােড় এগােরাটা। কি উটার
কে র আেলা-আঁধাির পিরেবেশ ওেদর
চনমেন অি র ভাবটা সকেলর নজর
কেড়িছল। পদায় াইেডর িচ ফুেট
উঠেতই ওেদর ঔৎ ক মাগত বাড়েত
থাকল। িক হঠাৎ দৃ পট পাে গল।
সকেলই চুপচাপ, সভাক । কাথায়
গল সই চনা অি রতা? কান অজানা
এক িবপদ ওেদর ভীত-স কের তুলল।
ওরা িটেয় গল। যন কােনা এক
িবভীিষকার মূিত ওেদর সামেন উপি ত।
হঁ া, সই িবভীিষকা আর িকছুই নয়, ১৯৪৫
সােলর িহেরািশমা শহেরর ওপর পরমাণু
বামার িবে ারণ। ইিতহােসর পাতায় পড়া
িছল, িক পদায় িবে ারেণর ভয়াবহ দৃ
ওেদর ােণ সঁিধেয় িদল এক নতুন ভয়।
স ালক ই নীল সাহার শত অ েরাধ আর

ে ও ওরা কবলই িন র।
স ালেকর কথেন এল চরেনািবল,

ফু িশমায় পরমাণু চুি র িবপযেয়র স ।
দখােনা হল পরমাণু তজি য়তায় িব
মা ষ ও িবকলা িশ েদর ভয় র সব
ছিব। একিদেক পরমাণু িবেরাধী পৃিথবীর
সা ার িতবােদর ছিব, অ িদেক
ভারেতর মেতা িটকেয়ক দেশর ওই
চুি িনমােণ িনেবাধ তৎপরতা। ই নীল
সাহা বলেলন, পরমাণু চুি তা এক-
একটা সািজেয় রাখা পরমাণু বামা! ২০১১
সােল ফু িশমায় সই চুি র িবে ারেণর
তজি য়তা দশ-কাল-সমেয়র সীমানা
অিত ম কের উপি ত হে পৃিথবীময়;
উপি ত হেত পাের আমােদর দেশও।

ব স, এই শষ কথািটেত আেলাচনাকে
আশ ার কােলা মঘ ঘিনেয় এল। ছা ীেদর
চােখমুেখ িবষােদর ছায়া ঘিনেয় এল।
পরমাণু তজি য়তা তােদর জীবেনও িক
অিভশাপ বহন কের আনেব? তারাও
িক িবকলা িশ র জ দেব? তারা
তা জােন, িনেজর িশ িবকলা হেয়
জ ােলও তােক ফেল দওয়া যায় না।
এরকম অিভশ জীবন সিত ই িক তােদর
সামেন উপি ত হেব? সই সমূহ
িবপদ আঁচ কেরই শািহনা, রািজনা,
রহানারা চুপ কের িগেয়িছল। ওেদর
চনমেন অি র ভাবটা কেট িগেয়িছল।
অ ান শেষ পীড়াপীিড়েত বেলই ফলল,
আমরা ভােব বঁাচেত চাই। বঁাচােত চাই
আমােদর আগামী জ েক। ব হাক এই
পরমাণু কমসূিচ।'

বলঘিরয়ায় সমাজকমীেদর ওপর
চলেছ নজরদাির আর পুিলিশ হন া
র ন, বলঘিরয়া, ১৩ আগ •
রাজ সরকার নানাডাঙা, কাম িনর পর
বলঘিরয়ােতও সমাজকমীেদর মাওবাদী
আখ া িদেয় জেল হন া করেছ।

াকৃিতক িবপযেয় িব উ রাখে
কদারঘািটর সে জুেড় থাকা িবিভ
ােম ওষুধ, ক ল, মামবািত, িকছু

টাকা িনেয় িগেয়িছল বলঘিরয়ার িহমাি ,
মৃণালরা। ােম ােম ঘুের াণ িবিলর
সােথ সােথ তারা সাধ মেতা াথিমক
িচিকৎসা পিরেষবাও পঁৗেছ দয়। সখানকার
মা ষজন ওেদর পেয় এতটাই খুিশ হেয়িছল
য ামবাসীরা তােদর রােত ডেক খাবারও
খাইেয়িছল।

এই মৃণাল-িহমাি েদর উ রাখে রওনা
হবার কেয়কিদন আেগ বলঘিরয়া থানার
পুিলশ বলঘিরয়া শন এলাকার একিট
চােয়র দাকান থেক আচমকাই তুেল
িনেয় যায়। কােনা আগাম নািটশ ছাড়াই
এমনকী কােনা আের মেমা ছাড়াই।
পের থানার আইিস জানান, আপনােদর
আমরা িচিন। আমরা ওখােন রলপুিলেশ
যতাম। আপনারা তা ওই অ েল গ
আ া কেরন, ... আবার ওখােন িকছু
অ াি েড ট বা কােরার িবপদ আপেদ তা
এিগেয় আেসন আপনারাই। ... িক
আপনােদর এভােব িনেয় আসেত হল ...
কী করব, আমােদর পুিলশ- শাসেনর ওপর
চাপ রেয়েছ।

বলঘিরয়ার এই রলে শেন এলাকার
ব বািস াই গ আ া মাের। বয় -

বুেড়া-ছা সকেলই। সখােন গ -আ া
করেত আসা অেনেকই ওেদর চেন। ওরা
ওই অ েল নানা সামািজক ও সাং ৃিতক
কাজকেমর সােথ যু থােক। এমনকী
র দান িশিবেরর মেতা পূণ সামািজক
কােজও। এর আেগ নানাডাঙায় বি
উে েদর িব ে , হকার উে েদর িব ে ,
এমনকী স িত কাম িন কাে র িতবাদ
িমিছেলও ওেদর দখা গেছ। ব ি গতভােব
ওরা মজ র াি পিরষদ ও এিপিডআর-
এর িবিভ কমকাে র সােথ যু থােক।

িকছুিদন আেগ রােজ র ম ী মদন
িম মহাশয় বেলন, বলঘিরয়া অ েল
মাওবাদীেদর আনােগানা রেয়েছ। এর পর
থেকই শাসেনর দাপেট এই অ েল
মসঘের ভাড়া থাকা ছা -যুবকেদর
বসবােসও অ িবধা দখা িদেয়েছ। পুিলিশ
তৎপরতার িভি কবলমা ম ীর দওয়া
সাস। মসকতা আর ঘর ভাড়া দওয়া
মািলকেদরও বাঝােনা হেয়েছ, সকেলর
পিরচয়প খিতেয় দখেত। এভােব অ েলর
মা েষর মেধ এক কার আত সৃি করা
হেয়েছ। সরকারিবেরাধী কােনা িতবাদী
দখেলই তােদর মাওবাদী বেল চার করা
হে , খঁাজ খবর নওয়া হে শাসিনক
তরেফ। জব ছিড়েয় এলাকায় স াস
িবেরাধী কিমিট গঠন করা হেয়েছ।

এই ঘটনার পর থেক এলাকার সেচতন
মা েষর উেদ ােগ িতবাদ জানােনা হেয়েছ।
পুিলিশ এই জুলুেমর িব ে চলেছ
পা ার, িমিছল, পথসভা।

শেনর খবর িতবাদ করেল িবপদ কম হয়
যতীন বাগচী, সি জ শন, ১০
আগ •
িতিদেনর মেতা শেন িভড়। হঠাৎ
দিখ, শেনর িনেচ লাইেনর ওপের
িতনিট ছেল কী করেছ। আর শেনর
ওপর থেক বশ কেয়কজন মা ষ তা
দখেছ। এিদেক িশয়ালদা বজবজ রেলর
ডাউন েনর ঘাষণা হেয় গেছ। তািকেয়
দিখ লাইেনর ওপর সািরসাির পাথর
সাজােনা। এক মুহূত দির না কের িচৎকার
কের বিল, এই কী করছ তামরা ওখােন?
িশগিগির ও েলা ফেলা। ন আসেছ।
ওরা পাথর ফেল িদেয় পািলেয় যায়।
এরপর যারা দঁািড়েয়িছেলন তঁােদর বিল,
আপনারা দঁািড়েয় দঁািড়েয় কী দখেছন?
এটা িক মজার িজিনস? কােনা িবপদ
হেল কত মা েষর াণ যােব বলুন তা?

শেন দঁািড়েয় থাকা ভ েলাকেদর ব ব ,
ওেদর বাধা িদেল গালাগািল কের। আিম

ওঁেদর বাঝাবার চ া কির, িতবাদ
ক ন। দখুন ওরা তা পালাল এখান থেক।
সবাই যিদ একটু সেচতন হই, তাহেল িবপদ
কম হয়।

এরপর দিখ ২ ও ৩নং াটফেমর
মাঝখােন উ ন ধরােনা হে কঁাচা কয়লা
িদেয়। খুব অবাক লােগ, িশয়ালদা মন

শেন ঘাষণা হয়, কােনারকম দা
পদাথ িনেয় েন উঠেবন না। আর
উে া দখিছ, সি জ রলে শন দা
পদােথই ভরা। চারিদক তখন অ কার হেয়
গেছ। যা ীেদর ব ব , এখােন িকছু বেল
িবপেদ পড়ব। আমরা রাজ যাতায়াত কির।
অগত া িনেজই এিগেয় যাই, বিল।

এখােন রল কতৃপে র কােনা
র ণােব ণ নই। হঠাৎ দখেল মেন হেব,
কােনা উ া কেলািনর হাটবাজার। পের
আিম শন মা ােরর সে দখা করেত
যাই। উিন িনেজর জায়গায় িছেলন না।

আড়াই বছর পর সামিরক
কােট ফলািন হত ার িবচার

সংবাদম ন িতেবদন, ১ আগ •
কাচিবহার জলার বাংলােদশ সীমা ঘঁষা াম
িখতােবর িঠ সংল সীমাে র কঁাটাতােরর বড়া
পেরােত িগেয় সীমা র ী বািহনীর হােত
িলিব হেয় মারা যায় বাংলােদিশ িকেশারী
ফলািন খাতুন। ২০১১ সােলর ৮ জা য়াির
সকালেবলা কঁাটাতার থেক ফলািনর ঝুল দহ
সকেল দখেত পায়। আড়াই বছর পিরেয় সীমা
র ী বািহনীর অভ ের জনােরল িসিকউিরিট
ফাস কােট (িজএসএসিস) এই ঘটনার িবচার
ি য়া হেয়েছ।
গত ম লবার (১৩ আগ ) কাচিবহােরর

আিলপুর েটর সানাির িবএসএফ ক াে র
িবেশষ আদালত কে এই িবচার ি য়ার
াথিমক কাগজপ দখা হেয়েছ। িডআইিজ

পদমযাদার সীমা র ী বািহনীর অিফসাররাই
এই িবচার ি য়ার রায় দেবন। ভারত
বাংলােদশ িছটমহল কিমিটর বাংলােদশ
শাখার মাধ েম ফলািনর বাবা ও অ া
অিভেযাগকারীেদর কােট হািজর করােনার চ া
চলেছ। ১৯ আগ থেক িজএসএসিস- ত
অিভেযাগকারী ও অিভযুে র বয়ান শানার
স াবনা আেছ।

উে খ য, িবএসএফ-এর দািব, রােতর
অ কাের িবএসএফ আ র ার জ ই িল
চালােত বাধ হয়। ফলত ফলািনর মৃতু ঘেট।
িক িখতােবর িঠর সাধারণ মা েষর ব ব ,
ফলািন িনর ভােবই পার হেত িগেয় িলিব
হেয় মারা যায়।

মািল ও সঁাওতািল
ভাষার সিমনার

অিমত মাহােতা, ঝাড় াম, ১৩ আগ ।
িতেবদক সিমনাের অংশ হণকারী •
াশনাল বুক াে র উেদ ােগ িসধু কান

িবরশা িব িবদ ালেয়র আ িরক সহেযািগতায়
আেয়ািজত হল পু িলয়ার এসিটিট কেলজ
অিডেটািরয়াম সভাকে গত ৫-৬-৭ আগ
িতনিদন ব াপী মািল ও সঁাওতািল ভাষা
সিমনার। পু িলয়া বঁা ড়া মিদনীপুর ঝাড় াম
ধানবাদ িসংভূম ভৃিত জায়গার মািল ও
সঁাওতািল ভাষাে মী মা ষ ও িবিশ বুি জীবীরা
সিমনাের অংশ নন।
আিদবাসী জনজািতেদর সািহত সং ৃিত িনেয়

কাজ করার উেদ ােগ এনিবিট ছাড়াও মারাং বু
স মেচদা-র কণধার ডঃ দ মার ভৗিমক,
মািল ভাষািবদ ীপদ বঁশিরয়ার, ঝুমুর স ীত

রিসক নেগন পুনিরয়ার, িবিশ লখক অন
কসিরয়ার, কিব সািহিত ক ও ঝুমুর লখক নীল
মাহােতা, রােখাহির মাহােতা ভৃিত ণীজেনর
উ ল উপি িত ও সেবাপির মািল ভাষায়
স ীত পিরেবশন ও অনগল মািল স ালনায়
সিমনােরর াণ স ার ঘেটিছল।
আগামী িদেন মািল ভাষায় যােত িসধু কান

িবরশা িব িবদ ালেয় পঠন পাঠন হয় --
একথা উেঠ এেসেছ সিমনাের। বতমােন মািল
ভাষা পু িলয়া ধানবাদ িসংভূম ছাড়া কাথাও চচা
হয় না। যােত এই ভাষার সার ঘেট তার জ
সরকাির য়ােসর কথা মেন কিরেয় দওয়া হল।

থ ম পা তা র প র
রশন িচ
তাই আিম নব না বলােত আমােক চাল গম
দয়িন। (খািল থেল আমােদর দিখেয় িতিন
বলেলন) আিম িফের যাি । এ েলা অসহায়
সাধারণ মা েষর িত জুলুম নয় িক? মােঝ
মােঝ বলা হয়, খাতা পন িনেত হেব আমােদর।
ওসব েয়াজন লােগ না, িক না িনেল চাল
গম দয় না। য মােস প ম স াহ পের, তখন
রশন দওয়া হয় না আমােদর স স ােহর।
কােনা িকছু িজ াসা করেল উ র পাওয়া যায়
না বা অপমানজনক কথা বেল।

আেরকিট দাকান। এিটর মািলক ানীয়
ধীন দাস, জানাল াহকরা। এখােনও একই

অিভেযাগ। জানেত চাইলাম, রশন ই েপ ররা
পিরদশেন আেসন? াহকরা তঁােদর কােছ
অিভেযাগ জানান? একজন াহক এর উ ের
জানােলন, ---
ায় িতন চার মাস আেগ একবার কেয়কজন

ই েপ র এেসিছেলন পিরদশেন। তখন কী কের
যন খবর পেয় ায় সব রশন দাকান
মািলেকরা িহেসেবর খাতাপ িনেয় পািলেয়
গিছল। পিরদশকরা িহেসবপ িঠকঠাক আেছ
িকনা দখার েযাগই পানিন। কেয়কজন তঁােদর
কােছ অিভেযাগ জািনেয়িছেলন, তার শাি
িহেসেব তঁােদর -স াহ রশন দওয়া হয়িন।
মািলকেক বলায় মািলক বেলিছেলন, ' য বাবার
কােছ তামরা অিভেযাগ জািনেয়ছ সই বাবারা
রশন দেব তামােদর।'

রশন দাকান স ে মা েষর নানা
অিভেযাগ, িভতের িভতের চ ােভ
ফুঁসেলও, ভেয় তঁারা িকছু বলেত সাহস
কেরন না। ানীয় কাউি লর বা প ােয়ত
সদ /সদ ােক বেলও খুব একটা কাজ হয়িন,
তঁারা জানােলন।

উ রাখে র িবপযেয়র জ িক ভাগীরথী-
অলকান া নদীেত জলিব ৎ ক িলই দায়ী?
িবেশষ দল গেড় খিতেয় দখেত বলল ি ম কাট
ানডপ-এর স িব ি থেক, ১

আগ •
১৩ আগ ি ম কােটর একিট ব
উ রাখে অলকান া নদীর ওপর ৩৩০
মগাওয়ােটর ীনগর হাইে া পাওয়ার
েজে র কাজ চািলেয় যাওয়ার ব াপাের

সবুজ সে ত িদেয়েছ। িক সই সবুজ
সে ত দওয়ার রােয়র মেধ ই দেশর
সেবা আদালত উ রাখে র সা িতক
িবপযেয়র পিরে ি েত সখানকার ব ােঙর
ছাতার মেতা গিজেয় ওঠা জলিব ৎ
কে র ব াপাের আশ া ব কেরেছ।

অলকান া এবং ভাগীরথী নদী অববািহকায়
জলিব ৎ ক িলর পিরেবশ তথা
অ া িবষয় িলর ওপর ভাব িনেয়
ক ীয় সরকােরর পিরেবশ ম েকর
ত াবধােন রিক আইআইিট থেক একিট
জিরপ করা হয় ২০১১ সােল। সই সমী ার
িরেপাটিট খুব একটা দেরর নয়, জািনেয়েছ
ি ম কাট -- আমরা িরেপাটিট পেড়িছ

... ওেত বঁাধ িনমাণ, টােনল তির,
াি ং, পাওয়ার হাউস তির, ভাঙা পাথর
কাথায় ফলা হেব, খনন, জ ল কেট
ফলা ভৃিতর ফেল অলকান া, ভাগীরথী
এবং সামি কভােব গ ার মেতা পিব
নদীর অববািহকার ওপর কী ভাব পড়েব
তা িনেয় কােনা সামি ক, গভীর সমী া
করা হয়িন।'

রােয়র কাযকরী অংেশ িকছু িনেদশ
দওয়া হেয়েছ, যমন :
১) ি ম কাট ফর কােনা িনেদশ না
দওয়া পয ক বা রাজ সরকার

উ রাখে আর কােনা জলিব ৎ ক েক
পিরেবশ ছাড়প িদেত পারেব না।

২) ক ীয় পিরেবশ ম ক রাজ সরকার,
ভারেতর ব াণ সং া, ক ীয় িব ৎ
কতৃপ , ক ীয় জল কিমশন এবং অ া
িবেশষ েদর িনেয় একিট সং া তির কের
তােদর মাধ েম একিট িব ািরত সমী া
চালােত বেলেছ, িবষয় : চালু বা তির
হেত থাকা জলিব ৎ ক িলর পাহােড়র
পিরেবশ ংেস ভূিমকা কতটা এবং ২০১৩
সােলর জুন মােসর উ রাখে র ােজিডেত
এেদর দায় কতটা।

৩) ভারেতর ব াণ সং া তার
িরেপােট জািনেয়েছ, ািবত ২৪িট
জলিব ৎ ক ভাগীরথী ও অলকান া
নদী অববািহকার জব বিচ েক
মারা কভােব িত করেছ --- এ িবষ টা
পিরেবশ ম ক খিতেয় দখুক।

৪) উ রাখে র িবপযয় মাকািবলা
কতৃপ কাটেক একিট িরেপাট িদেয়
জানাক, তােদর িবপযয় মাকািবলার
ব াপাের কােনা িনিদ পিরক না আেছ
িক না এবং থাকেল তা কীভােব কাজ
কেরেছ সা িতক উ রাখ িবপযেয়।

এই রােয়র পিরে ি েত উ রাখে
নদীবঁাধ, বৃহৎ জলিব ৎ কে র
লাগাতার িবেরািধতা কের আসা অসরকাির
সংগঠন ানডপ' অিবলে ািবত
২৪িট জলিব ৎ ক , এবং পিরেবশ
ছাড়প পেয় যাওয়া ৩০০ মগাওয়ােটর
অলকান া ব ীনাথ জলিব ৎ ক '
এ ুিন বািতল করার দািব জািনেয়েছ।

থ ম পা তা র প র গাখাল া ড রাজ
একইসােথ, ২০১১ সােলর জুলাই
মােস গঠন হওয়া অ বতীকালীন
বে াব েগাখাল া ড টিরেটাির াল
অ াডিমিনে শন' (সংে েপ িজিটএ) স ূণ
বািতল কের পূণা গাখাল া ড রাজ
গঠেনর পে একেজাট হেয় গল পাহােড়র
মা ষ। চােপ পেড় িজিটএ গঠেনর অ তম
উেদ া া জনমুি মাচা ২৯ জুলাই ৭২ ঘ টা
পাহাড় বন ডােক। বন -এর ি তীয় িদেন
৩০ জুলাই তিড়ঘিড় রাজ পালেক একিট
িচিঠ িলেখ িজিটএ ধােনর পদ থেক
ই ফা দন মাচা নতা িবমল ং।
হয় মাচার ডােক অিনিদ কােলর পাহাড়
বন । এই বন -এ পাহাড়বাসী িনর ুশ
সাড়া দয়।

পি মব সরকার আধা সনা মাতােয়ন
কের। পাহােড় আে ালনকারীেদর ধরপাকড়

কের পুিলশ। ১৪ আগ জলা পুিলশ
পার িহেসব দন, এই পযােয় ৩৫৮

জনেক ফতার করা হেয়েছ। ১০ আগ
পি মব সরকার অিনিদ কালীন বন
তুেল নওয়ার জ ৭২ ঘ টা সময় দয়
মাচােক। ১২ আগ মাচার নতৃে
পাহােড়র আটিট সংগঠন একেজাট হেয়
গাখাল া ড রােজ র দািবেত ঐক ব
আে ালন করার িস া নয়। এই আটটা
সংগঠন হল, মাচা, িসিপআরএম (এিট
নেয়র দশেক িসিপএম থেক বিরেয়
এেসিছল), অিখল ভারতীয় গাখা িলগ,
িহল কংে স এবং িহল িবেজিপ (কংে স ও
িবেজিপর পাহাড় শাখা, যারা উঁচুতলার
িস াে র িব ে িগেয় গাখাল া ড
আে ালেন সািমল হেয়েছ), গাখা রা ীয়
কংে স, গাখা রা ীয় িনমাণ মাচা,
ভারতীয় গাখা পিরস । এরা ছাড়াও অংশ
নয় গাখাল া ড টা ফাস নােম একিট
অরাজৈনিতক সংগঠন।

হাইেকাট বন বআইিন ঘাষণা করার
পর জনমুি মাচা জনতা কাফু'-র

ডাক দয় এবং িনেজরা সম ধরেনর
িপেকিটং তুেল নয়। জনতা কাফুেতও
সম পাহােড়র রা া-ঘাট-হাট-বাজার
জনশূ থেক আে ালেনর ত ুততােক
দিখেয় দয়। এমনকী ধ-জল ভৃিতর
মেতা িনত েয়াজনীয় পিরেষবাও ব
িছল। কলকাতা হাইেকাট জনতা কাফুেকও
বআইিন ঘাষণা কের। রাজ সরকােরর
তরেফ পাহাড় জুেড় থানা, শাসিনক ভবন
ভৃিত থেক রশন দওয়ার বে াব করা

হয় ১৩ তািরখ। পাহাড়বাসী তা ত াখ ান
কের। িশিল িড় থেক দািজিলং পয িকছু
সরকাির বাস চালােনাও হয়।

জনমুি মাচা ১৫ থেক ১৮ আগ
বন িগত রাখার ডাক দয়। িক
লাকমুেখ চািরত হেয় যায়, কবল ১৫
আগ াধীনতা িদবেসর জ বন বা
জনতা কাফু িগত রাখা হেয়েছ। পরিদন
থেক ফর হেব। কািল ং থেক
দািজিলং --- সব জায়গােতই মা ষ টানা
বন চািলেয় যাওয়ার পে িস া নয়
িনেজ থেকই। পা ার পেড় টানা বন
চালােনার পে । জনমুি মাচার প
থেক জানােনা হয়, পরবতী আে ালেনর
কমসূিচ ১৬ আগে র সবদলীয় বঠেক
িঠক হেব। বঠেকর আেগ ১৫ আগ
গাখাল া ড টা ফাস সহ কেয়কিট সংগঠন
কাে জািনেয় দয়, গাখাল া ড রােজ র

জ টানা আ মণা ক কমসূিচ থেক সের
আসার কােনা ই নই এবং অিবলে
িজিটএ বািতল করেত হেব।

গাখাল াে ডর দািব ১০৭ বছেরর
পুরেনা। পৃথক গাখাল াে ডর দািব থেক
সের আসার কােনা ল ণই পাহাড়বাসী
দখায়িন কােনািদন। এেকর পর এক নতা
ও সংগঠন তির হেয়েছ গাখাল া ড রােজ র
দািবেত। কখনও তার নাম িসিপআই,
কখনও িজএনএলএফ, কখনও গাখা
জনমুি মাচা।

থ ম পা তা র প র আ া বািড়ক নাই
এইবারই থম পািরর ব া ভারত থেক
বাংলােদেশ পার করবার ঝুঁিক িনেয়িছল।
আর তার পিরবেত জুেটেছ একিপঠ রবার
বুেলট, আর জলখানার ব ী জীবন।

আরবােজর মুেখ একটা কথা েন অবাক
হলাম। য রবার বুেলটও শরীর ফুঁেড়
ঢুেক যায়। র ঝরায়। ও বলল, আ ার
য জামাটা িতি ড গইেছ, গাটা জামাটা
রবােরর িল ফুেটা হইেছ। আরবােজর
বাবার দািয় িছল ধু এপার থেক ওপার
করা। তার িবিনমেয় িকছু টাকা পত। আর
য মহাজেনর পাির স বািড়েত িদি েখ
আেছ।

িদি েত কাজ করার জমােনা টাকা িদেয়ই

খািনক চলিছল। িক কতিদন আর চেল?
ভঁাড়াের টান পেড়েছ। চতুথ ণীর ছেল
আরবাজ। ভারেবলা উেঠ পচা পােটর আঁশ
ছাড়াও ( পা া ঢুবার যায়), আর তার
িবিনমেয় মেল ধু ছাড়ােনা পাটকািঠ েলা।
ন-টায় বািড়েত িফের ান কের ুেল
আেস। এখন ওেদর পিরবাের উপাজেনর
িন য়তা নই। নই খাবােরর িন য়তাও।
িমড ড িমেলর বল বেজ উঠল। আরবাজ
বলল, মুই খাবার জাম?

সকেলর সােথ আরবাজও খেত বসল।
আর আমার ভারা া দেয় রবার বুেলট
ঢুেক যাওয়া একটা ঝলেস যাওয়া র া
িপেঠর ছিব ি র হেয় রইল।
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ঈেদর খুিশ বঁাধ ভেঙেছ
িজেতন ন ী, মিটয়াবু জ, ১০ আগ •
িতবছর ঈেদর িদনটায় আমার সবেচেয় ভােলা লােগ

সকালেবলায় নামােজর পর সাদা পাশাক পরা দেল দেল মা ষ
দখেত। আজকাল অব অেনকেক রিঙন পাশাকও পরেত দখা
যাে । িবেশষ কের ক াটক ােট গাঢ় রেঙর ধুিত ইত ািদ পরা
আর পা ািবর ওপের গলায় একটা রঙচেঙ গামছা --- িবি ির
লােগ দখেত।

আজ ঈেদর পরিদন পুরেবলায় সে াষপুর শেন
িগেয়িছলাম ন ধরেত। কত ছেলেমেয় পেথ বিরেয় পেড়েছ
আন করেত। সকেলর পরেন নতুন পাটভাঙা পাশাক। চারিদক
থেক মাইেকর আওয়াজ ভেস আসেছ। একটাও গােনর কিল
বাঝা যাে না বেট, তেব জমািট িমউিজকটা নেত অ িবধা
হে না। াটফেমর ওপর এমিনেতই সাির সাির দাকান, একটা
পুেরাদ র বাজার। ঈেদর আেগ আরও কেয়ক ডজন দাকান
খালা হেয়েছ। তেব পুরেবলায় অেনক দাকানই ফঁাকা। কিদন
িদনরাত িবি বাটা হেয়েছ। এখন সকেলরই িব াম আর পরেবর
আন করার সময়।

২নং াটফেম একটা দাকােন ছা একটা ছেল লা া
িবি করেছ। িপছেন মশাির খািটেয় দাকানদার ঘুেম কাদা।
আমার পিরিচত শহী েলর পা া নই, ওর দাকােনর চৗিকটা
তুেল দঁাড় করােনা আেছ। কদমগােছর তলায় য মিহলা পয়ারা
িবি কেরন, অ িদন ডালায় থােক িবশ-প াশটা পয়ারা। আজ
ডালার পােশ একটা বেড়া ঝুির বাঝাই পয়ারা। মিহলা হঁাকেছন,
িতনটাকা-চারটাকা, দশটাকায় চারেট। কউ ডালা থেক পয়ারা
বেছ িনেয় িকনেলই মিহলা সটা চার টুকেরা কের কেট একটু
ঝাল- ন লািগেয় তার হােত তুেল িদে ন। মিহলােক দখেল
বয়স বাঝা যায় না, রাগা শ -সমথ চহারা। একবার একজন
মাঝবয়িস লাক পয়ারা িকেন তঁােক ম িনেবদন করেত
িগেয়িছেলন। আিম একটু দূের দঁািড়েয় মজা দখিছ। কী গা
তামার ঘের ক ক আেছ? কাথায় ঘর? এইসব খজুের
আলােপ মিহলা কেনা গলায় জানােলন, ওঁর মেয়র িবেয় হেয়
গেছ, তার বা াকা াও আেছ। লাকটা একটু দেম গেলন।
আর এেগােলন না। একটা ছা বা া ছেলর জ ওর বাবা
পয়ারা িকেন মােয়র হােত িদেলন। ওর মা পয়ারার একটা
টুকেরা বা াটার হােত তুেল িদেলন, সটা পেড় গল। আর
একটা িদেলন, সটাও হাত ফে পেড় গল। তৃতীয় টুকেরাটাও
পেড় গল। বাবা রীিতমেতা মােয়র ওপর িবর । অবেশেষ শষ
টুকেরাটা হােত ধের বা াটা মুেখ িদল, মােয়র ি !

সব নই আজ লেট চলেছ। মােঝ একটা মালগািড় চেল
গল। দূের মালগািড়টা আসেছ আর এক-একটা ছেল লাইন
টপেক াটফেম উঠেছ। নটা এেকবাের সামেন চেল এেসেছ,
তখনও কউ কউ ১নং াটফম থেক িতনলােফ ২নং াটফেম
উেঠ পড়েছ। ওেদর বাহা িরেক মােটই তািরফ করেত পাির না,
বরং বুকটা ধড়ফড় কের ওেঠ।

এরই মেধ একজন ামী- ী তঁােদর িতন ছেলেক িনেয়
আসেছন। মা বেড়া ছেলটােক একটা ঝা ড় িদেলন। বাপটাও
কিষেয় আর এক ঝা ড় --- আিম আটকােত যাই, কী কেরন,
পরেবর িদেন কউ বা ােক মাের?' বা াটা অব িনিবকার,
িনেজর আনে মশ ল। বঁা হােতর কি েত একটা খলনার
ঘিড়র ব া ড আটকােত স তখন ব ! ন শেন ঢােক।
িভেড় ঠাসা েত কটা কামরা। িবিভ বয়েসর ছেলেমেয়রা
চেলেছ ঈেদর খুিশেত আন করেত করেত। উঠিত বয়েসর
ছেলরা উ ােস ফেট পড়েছ। কত েলা মেয় দা ণ সেজেছ,
চারপােশ যা দখেছ তােতই তারা হেস গিড়েয় পড়েছ। তেব
েত েক অপরেক ধের আেছ, পােছ কউ দলছুট হেয় পেড়।
ফরার পেথ স ায় আরও িভড়। িনত যা ীরাও আেছ। লক

গােড শেন উঠল মহাশি তল, কের নােকা ফল'।
উেঠই আমােদর পিরিচত তল-মলম িবে তা পেট ট ডায়ালগ

কের িদেলন। একটা বা া ছেলেক আদর কের িজে স
করেলন, কী র বাবু, কাথায় িগেয়িছিল?' --- িনেকা পাক।
আিম িজে স করলাম ওেক --- িনেকা পােক কত িটিকট?
ও জােন না। সামেনর িসেট ওর চেয় একটু বেড়া একটা
বা া ছেলেক বলল, দা িনেকা পােক যােব, িটিকেটর দাম
বেল দ'। িনেকা পােক ঢুকেত লােগ একেশা টাকা। সােয়
িসিটেত ি শ টাকা। তেব িনেকা পােক ভােলা কের ঘুরেত নািক
-িতনহাজার টাকা খরচ। ওরা সকােল বিরেয় িনেকা পাক,
সােয় িসিট ঘুের িফরেছ।

পরেবর বঁাধ ভাঙা আন দখেত ভােলাই লােগ। ফরার
পেথ িশয়ালদা শেন দখিছ রজনীগ ার চারা িবি হে ,
দশটাকা গাছা। কউ কউ তা হািস মুেখ িকেন িনে , পরেবর
এই একটু ফুরসত, এই বষায় চারা েলা ঘেরর পােশ লািগেয়
িদেল সাদা রজনীগ া ফুেট উঠেব। তােতও আন ।

তেব উঠিত বয়েসর ছেলরা যখন রা ায় ার িদেত িদেত
মাটরবাইেক াে ডল ছেড় িদেয় হাত ওপের তুেল ঝেড়র মেতা
পাশ িদেয় বিরেয় যায়, খািনকটা আতি ত হেয় উিঠ। এতখািন
বঁাধ ভাঙা আন সইেত পাির না, িশউের উিঠ ভেয়।

নতুনহােটর মছুেড় জয়নােলর কীিত
শািকল মিহনউি ন, হািজরতন, মিটয়াবু জ, ১৮ জুলাই •
মাছ ধরার ইিতহাস খুবই াচীন। নব র যুগ থেক মা ষ মাছ
ধরার িবেদ য় হাত পািকেয়েছ, পেটর িখেদ িমিটেয়েছ। একটা
সময় মা েষর যেথ অবসর িছল আর বাঙলায় িছল অসংখ
খাল-িবল-পু র-জলাশয়। িছল পু র পােড় বেস িনি ে মাছ
ধরা। তাই আজও মুেখ মুেখ ফের এই বাদ --- মৎ
মািরব খাইব েখ, িলিখব পিড়ব মিরব েখ'। া , পুি কর,
সহজলভ মাছ বরাবরই ান পেয়েছ বাঙািলর খাদ তািলকায়।

িছপ িনেয় মাছ ধরার মেধ রেয়েছ এক না িনক ঐিত ।
সই ঐিত বজায় রেখ চেলেছন গিড়য়ার বাড়াল নতুনহােটর
নামকরা মছুেড় জয়নাল খঁা। মছুেড় জয়নালেক ব দূর থেকই
লােক চেন। তঁার পুেরা নাম জয়নাল আেবিদন খঁা। কলকাতার
বউবাজাের উমাচরণ িকংবা কা ুর মশলার দাকান, গােডনরীচ
বঁাধাবটতলার বাবলুর মশলার দাকােন খঁাজ িনেলই জানা যায়
মছুেড় িহেসেব তঁার খ ািতর কথা। হাওড়া, গিল, বধমান ও
ই ২৪ পরগনায় িতিন বিশ পিরিচত। এইসব জলার িবিভ
াে িছেপ মাছ ধরার রকড রেয়েছ তঁার। কলকাতার লালিদিঘ,
বেলঘাটার িঝল, মিটয়াবু েজর কয়লাপু র, আদমার জলা,
সত পীর পু র, ঠুঁেটার কেল নাটা কািতেকর পু ের মাছ ধরার
সূে জয়নােলর পিরিচিত ছিড়েয়েছ।

আলাপচািরতায় জানা গল, িতিন ১৬ বছর বয়স থেকই মাছ
ধরা কেরিছেলন। পাস পু ের মাছ ধরার জ অিধকাংশ
সময় তঁােক ভাড়া কের িনেয় যাওয়া হত। ওঁর িফ িছল স
যুেগ ৫০০ টাকা। মশলা িনেজর হােত তির করেতন। পািটর
কােছ মশলার দাম আলাদা িনেতন। বতমােন তঁার বয়স ৭৭
বছর। চােখ অ িবধার কারেণ িতিন এখন আর মাছ ধরেত
যান না। তেব মশলা তির কের সা াই কেরন। ৩১ ম তঁার
সে আমার সা াৎ হয়। সিদন সকালেবলা মিটয়াবু জ থেক
িতনজন লাক তঁার কােছ মশলা িকনেত িগেয়িছল।

মাছ ধরা য একটা িশ তা িতিন ব জায়গায় মাণ
কেরেছন। হলুদ গি আর সাদা হাফ প া ট পের মাছ ধরেতন
জয়নাল খঁা। ভেয় তঁার পােশ কউ মাছ ধরেত চাইত না।
একবার বড়তলা রললাইেনর িনকটবতী িবশাল পু র আদমার
জলায় রীিতমেতা সাইনেবাড টািঙেয় জয়নাল খঁার েবশ িনিষ
করা হেয়িছল। তঁার কাছ থেক জানা গল, নাম ছড়াবার জ
আেগ লােক পু ের পাস িদত। এখন পু ের পাস দওয়া হয়

ব বসার জ , অেনকটা পেটর দােয় লাক ঠকােনার জ ও।
এে ে িমথ া চারও করা হেয় থােক।

একবার িব ুপুর িমশেনর পু ের তৎকালীন গািয়কা-নািয়কা
াব ী মজুমদােরর সে িতিন মাছ ধেরিছেলন। বশ িকছু ণ

পর াব ী দবী ওঁেক ডেক বলেলন, েদখুন তা চাের মাছ
আেছ? খাে নাই বা কন?' জয়নাল খঁা পেনেরা িমিনেটর
মেধ েটা পঁাচ কিজ ওজেনর মাছ ধের িদেয়িছেলন ওই চার
থেক। সিদন দা ণ গব হেয়িছল তঁার। আজও সকথা মেন
আেছ।

চাের কী মাছ রেয়েছ, কত ণ পর টাপ খােব, কত বেড়া
সাইেজর মাছ, বেল িদেত পারেতন িতিন। টােপ াক দওয়া
দেখ িতিন মােছর জাত বেল িদেতন। অেনেক বলত, এটা
যা ম ছাড়া আর িকছুই নয়। এমনকী একবার সং ামপুের
তঁােক তঁার ি য় হলুদ গি আর সাদা হাফপ া ট খুিলেয় ধু
গামছা পের মাছ ধরেত বাধ করা হেয়িছল। িক তঁােক রাখা
যায়িন। সখােনও িতিন সরা িনবািচত হেয়িছেলন। শােয় মাছ
ধরার ও াদ িছেলন। শােয় বলেত জেলর সমান বহের বেড়া
ফাতনােক ইেয় মাছ ধরা।

তঁার কথায়, মশলা তির করেত বশ পির ম দরকার। খাল,
একাি , ঘাড়ব , আওেবল, ছােটা মিথ ১০০ াম কের িনেয়
লতাক ির ২০০ াম, িঘেয়র গাদ ২ কিজ, এক কিজ মাখন
গাদ, খঁািট চালাই ২০০ াম ইত ািদ একসে মেখ ফেল ঁেড়া
কের জাের ভের রা ুের রাখেত হেব। এই চার ই, কাতলা,
মৃেগল মােছর জ । িক কাতলা মাছ ধরার শাল একটা
মশলা আেছ --- ২০০ াম চােলর ভাত পালাও, ৫০০ াম
ছাতু পালাও, ১০০ াম িঘ, ১০ াম ছােটা এলাচ, ১০ াম
জিয়ি , ২০০ াম নারেকল তল, খািনকটা মাখন গাদ িদেয়
চার তির করা হেল িছেপ মাছ উঠেবই --- ত য়ী কে বেলন
জয়নাল। এছাড়া কাতলা মােছর টােপ রকেমর পালাও িকছুটা
িনেয় িটর টােপর সে িমিশেয় নরম কের ফলেল কাতলা
আনে র সে খােব।

জয়নাল খঁার একটা আফেশাস থেক গেছ। িতিন িবশাল
বেড়া মাছ ধরেত পােরনিন। তেব এক জায়গায় একই িদেন ২৪
কিজ ওজেনর - েটা কাতলা মাছ ধরার রকড ওঁর আেছ।
একিদেন িতিন ৫ মণ মাছও ধেরেছন। পাস পু ের অ েদর চেয়
পের বেসও খুব কম হেলও ৬০-৭০ কিজ মাছ ধেরেছন।

সা িতক প ােয়ত িনবাচেনর
একিট অিভ তা
দাম দঁা, ১ আগ •

সাধারণত আমরা যারা ভাট িনেত যাই, আেগ ভােগ মানিসক
িত িনেয় রািখ --- যা হেব দখা যােব। এই মেনাভাব িনেয়ই

এ বছেরর প ােয়ত িনবাচেন হাওড়ার সঁাকেরল েক নলাপুেরর
একিট কে থম পািলং অিফসার িহসােব যাই। চারিট বুথ।
েটােত ১০০০-এর বিশ ভাটার আর িটেত ৫০০-এর কম।
সাধারণত একটু ােমর িদেক ভাট কমীরা কােনা পািলং

বুেথ গেলই একটা উৎসব হেয় যায়। িক আমােদর
ওখােন আেগর িদন সরকম িকছু চােখ পড়ল না। কােনা
দেলর এেজ টেদরও দখা গল না। এলাকায় আসার সময় এমন
িকছু দিখিন, যা িদেয় বাঝা যায় য এখােন ভাট হেত চেলেছ।

শন থেক ১৫-১৬ িমিনেটর রে র হঁাটা পেথ কেয়কিট ফেলর
দাকান চােখ পড়ল মা । মেন ভাবলাম, রাজার মাস, তাই
হয়েতা একটু ফঁাকা ফঁাকা। সে ছ-টা নাগাদ পঁৗেছ দখলাম
কােনা খাবােরর দাকান খালা নই। অগত া স ল বািড় থেক
বেয় আনা যা িকছু খাবার িছল, তাই।

ভােটর িদন সকাল ছ-টার মেধ রাজৈনিতক দেলর এেজ টরা
এেস হািজর। শা ভাট। এেক এেক ভাট িদে , চেল
যাে । বারখা পের এেলও কউ নজর িদে না। বিশরভাগ
ভাটারই িটপ সই িদে । িকছু মিহলা পু ষ অব াপ ঘেরর,
তারাও অেনক কে নাম িলখেছ, পদিব বাদ। আ য, মা
চারজন তঃ ূতভােব সই করল। জন মিহলা, জন পু ষ।
এেজ টেদরও একই অব া। মাট পািলং হল ৩৯৯। ােমর
একেশা জেনর মেতা ভাটার বাইের কােজ গেছ, আসেত
পােরিন।

� খ ব র িন য়া
দ ানা কারখানার দূষণ েয়ার জেল, ীল ার
িতবাদী ামবাসীেদর ওপর নামল িমিলটাির!

সংবাদম ন িতেবদন, ৭ আগ , সূ ওয়া
সা ািল ওেয়বসাইট •
ীল ার পি ম েদেশর গামপাহা জলার

উইিলউইিরয়ােত ামবাসী এবং সনাবািহনীর
মেধ সংঘেষ এখনও পয িতনজন ামবাসী
মারা গেছ। ামবাসীরা িতবাদ করিছল,
তােদর পির ার খাবার জেলর েয়া একিট
রাবার াভস তিরর কারখানার বেজ দূিষত হেয়
িগেয়িছল। ওই দ ানা তিরর কারখানার নাম,
িভেনা স িডপ ডা স। এই কারখানার মািলক
ীল ার অ তম বেড়া কেপােরট প ােলস।
দশিটর রা পিতর সে এই কেপােরেটর খুবই
দহরম মহরম।

বশ কেয়কিদন ধেরই গােলালুয়া, না গামা,
রাথুপা েয়লা, উ েয়লা, কাতু ওয়া া,
িকিরিকথা, এবং আমবারালুয়া ােমর ামবাসীরা
এই কারখানািটর িব ে িতবাদ কের
আসিছল। ১ আগ বৃহ িতবার ায় পঁাচ
হাজার ামবাসী (পু ষ, মিহলা এবং িশ )
উইিলউইিরয়া, বলু াহারা এবং রাথুপা েয়লার
সংেযাগ েল, কলে া-ক াি ড মহাসড়েকর ওপর
অব ান কের। সড়ক অব হয়। পুিলশ
তােদর সরেত বলেলও তারা সেরিন। হােত
পা ার িছল, আমরা অ ািসড-জল চাই
না। শাি িফরেব, যিদ আমরা পির ার জল
পাই'। এলিটিটই িনেকশকারী ীল ান রা পিত
রাজাপ -র িডেফ সে টাির গাটাভায়া
রাজাপ র নতৃে আেদশ আেস, জেলর দািবেত
আে ালনকারীেদর ওপর িমিলটাির নামােনা
হাক।
ব , িট-৫৬ রাইেফল হােত িনেয় বুেলট ুফ

জ ােকট পের এক হাজার সনা মাতােয়ন করা
হয় ওই এলাকায়। তািমল িবে াহী এলিটিটই-

র িব ে কেয়কবছর আেগ িজেত আসা
ীল ান সনাবািহনীর মাটরসাইেকল ি েগডও

চেল আেস বলুমাহারার িদক থেক। ঘ টা
েয়ক পের িবেকেলর িদেক উইিলউইিরয়ার
িদক থেক আরও সনা আেস। ামবাসীরা
এক ি েগিডয়ােরর সে কথাবাতার পর পঁাচ
িমিনেটর মেধ এলাকা খািল কের িদেত রািজ
হেলও এরই মােঝ কমাে ডারা িল ছুঁড়েত

কের। তার সে হয় জলকামান,
কঁাদােন গ াস, লািঠচাজ। রােতও হামলা চেল।
সে র িদেক এলাকার িব েতর সংেযাগ কেট
দয় িমিলটাির, এমনই অিভেযাগ সংবাদমাধ ম
এবং ামবাসীেদর। বািড় বািড় িগেয় হামলা
চালােত থােক সনাবািহনী। ভীত জনতা পােশর
একিট চােচ আ য় িনেল সনাবািহনী সই
চােচও ঢুেক পেড় এবং িল চালােত
কের। উইিলউইিরয়া এলাকা কাযত সনাবািহনীর
মু া েল পিরণত হয়।

িভেনা স িডপ কারখানার এক া ন িমক
জানােলন, রাসায়িনক জল বজ িহেসেব বেরায়
কারখানা থেক। তা শাধন করার বে াব
নই এখােন। তঁার ব ব , িতিদন খালা মােঠ
১৫,০০০ গ ালন দূিষত জল ছােড় কা ািন।
স িল চুঁইেয় মািটর িনেচ চেল যায়। তারপর
তা েয়ার জেল িগেয় মেশ।

এলাকার জল এতটাই দূিষত য পান করা
তা দূেরর কথা, ওই জেল ান অবিধ করা যায়
না। গােয় র াশ বেরায়। না গামার একজন
জানান, অেনেকর মৃতু র কারণ ওই জল।

সনাবািহনীর প থেক দািব করা হয়,
িতবাদীরা সনাবািহনীর িদেক পে াল বাম

ছুঁেড়িছল। তেব চােপ পেড় তদে র জ একিট
পঁাচ সদে র কিমিট গঠন কেরেছ।

িমশের মারিস সমথকেদর ওপর সনা সরকােরর
সশ হামলা, একিদেন মৃত সহ ািধক

শল ব , কলকাতা, ১৫ আগ •
বঁাধভাঙা জন িতেরােধর পর িমশেরর িনবািচত
মুসিলম াদার েডর নতা মুহা দ মারিসেক
হিটেয় আিম মতায় এেসিছল, গঠন কেরিছল
অ বতীকালীন সরকার। িক মারিসর সমথকরা
তা মেন নয়িন। িহংসা ক িবে ােভর পর
আিম মারিস সমথকেদর ওপর অ হােত
চড়াও হেয়িছল। তার িতবােদ এবং মারিসেক
মতায় িফিরেয় আনেত চেয় কায়েরা এবং

িগজায় মারিস সমথকরা ধরনায় বেস। গাটা
রমজান মাস জুেড় সই ধরনা চলেত থােক।
িমশরীয় আিমর সরকার এেক স াসবাদ আখ া
দয়। অ বতীকালীন সরকােরর ধান ও
িমশরীয় সনা ধান িসিস ২৬ জুলাই কায়েরােত
জনসমােবেশর ডাক দয় স াসবাদেক িনেকশ
করার পাবিলক সােপাট দখােনার জ । মারিস
সমথকেদর ধরনা ভাঙেত সনাবািহনী যােত
বল েয়াগ কের, তার জ ২৬ জুলাই ল
ল িমশরবাসী রা ায় নােম। িমশরীয় িমিডয়া
রা ীয় িহংসার এই তাড়েজাড়েক স ূণ সমথন
দয় এবং ২৬ জুলাইেয়র িমিছল সংগিঠত করেত
বেড়া ভূিমকা নয়। ায় সম াদার ড িবেরাধী
সংগিঠত শি িমিছেল যাগ দয়। কবল এি ল

৬ যুব আে ালন' এবং আরও কেয়কিট ছােটা
শি , মারিস-িবেরাধী হওয়া সে ও, রা এবং
িমিডয়ার ডাকা এই িমিছেল যাগ দয়িন।

২৭ জুলাই িমশরীয় সনাবািহনী মারিস
সমথকেদর একিট িতেরাধ ক া , রািবয়া
আল-আদাইয়া মসিজেদ আ মণ চালায়। ৮৬
জন মারা যায়। িক কায়েরা এবং গাজার ধরনা
িশিবর চলেত থােক।

১৪ আগ সনাবািহনী এই ধরনা
িশিবর েলার ওপর আ মণ চালায়। মুসিলম
াদার ড সবা ক িতেরােধর ডাক দয়। ব াপক
িহংসােত ১৫ আগ সকাল পয হাজােররও
বিশ মা ষ মারা যায়। িমশর সরকােরর িহেসব,
৫২৫ জন মারা গেছ, যার মেধ ৪৩ জন
পুিলশ অিফসার এবং চারজন সাংবািদক। মুসিলম
াদার ড জানায়, ২০০০ িতেরাধকারী মারা
গেছ। সামিরক সরকার একমােসর জ ির অব া
জাির কের। রাজধানী কায়েরার ন যাগােযাগ
ব কের দওয়া হয়।

শষ খবর পাওয়া পয , গাটা িমশর
জুেড় মুসিলম াদার ড এবং পুিলশ িমিলটািরর
খ যু চলেছ। মুসিলম াদার েডর সমথকরা
িকছু চাচ ািলেয় িদেয়েছ।

সরাসির যাগােযােগর ক
শমীক সরকার, ১১২ এইচ সিলমপুর রাড, কলকাতা ৩১। দূরভাষ ০৩৩-২৪১৪৭৭৩০

সংবাদ, িচিঠ, টাকা, মািন অডার, াহক চঁাদা পাঠােনার িঠকানা
িজেতন ন ী, িব ২৩/২ রবী নগর, পা বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮

দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, ই- মল : manthansamayiki@gmail.com

বছের ২৪িট সংখ ার াহক চঁাদা ৪০ টাকা। বছেরর য কােনা
সময় াহক হওয়া যায়। ডাকেযােগ পি কা পাঠােনা হয়।

ািধকারী িজেতন ন ী কতৃক িব ২৩/২ রবী নগর, পা অিফস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইেত কািশত এবং তৎকতৃক ি ি টং আট, ৩২এ পটুয়ােটালা লন, কলকাতা ৯ হইেত মুি ত।
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