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�জ� চ�েরর �ণিবে�ােহ
আমরা �হমম�ী

•
আজ �প�র িতনেট �থেক কলকাতায় পি�মব� বাংলা
একাে�িমর সামেন বাংলােদেশর শাহবাগ �জ� চ�েরর
গ�িবে�ােহর সংহিতেত একিট সভার আেয়াজন করা
হয়। এ�ােন শাহবােগর �পা�ার�িল �দশ�ন করা হয়।
গান ও কিবতা পাে�র পাশাপািশ সংহিত �াপন কের
ব�ব� রাে�ন এবং জলাক� পি�কার িদলীপন ভ�াচা���
রিবশ� পি�কার �ীরাজ �বাস� �নীক পি�কার ��ব
�দ� আিক�ন পি�কার ��� ভ�াচা��� দামামা পি�কার
মহ�� �হােসন� হাওয়া ৪� পি�কার ম�িশ�দ এ এম�
না�ীম�� পি�কার িমিহর চ�বত�ী� িলটল ম�াগািজন
সম�য় মে�র ��তম আ�ায়ক ��মাং� দাশ���
নাট�কার ��প শ�র �ম�� নয়া বাংলা উেদ�ােগর
��প দ�� �স�ন বে��াপা��ায়� �িচ�� �রাল� কল�া�
�সন�� ও তাপস িব�াস। �চ�ন চ�বত�ী ও নাজম�ল
হেকর গান সকলেক উ�ীিপত কের। আ�াই ��া ব�াপী
সভািট পিরচালনা কেরন ম�ন পি�কার িজেতন ন�ী
এবং তব� বাংলার ম�� পি�কার �িসত রায়।

�জ� চ�েরর দািব� �ম�েক
রাজনীিত মু� করেত হেব

•
�১ �ফ�য়াির িবেকল চারেটয় বারাসাত বনমালীপ�র
কা�াল হিরনাথ লাইে�িরর সামেন �থেক বাংলােদেশর
শাহবাগ �জ� চ�েরর আে�ালেনর সমথ�েন িমিছল
�বেরায়। বাজার হেয় �সই িমিছল �প��ছায় বারাসাত
��শেন। �স�ােন ব�ব� রাে�ন �বীর সাহা ও �ক�িশক
চে�াপা��ায়। ব�ারা বেলন� ��ম�েক রাজনীিত ম��
করার �� দািব বাংলােদেশর �ছেলেমেয়রা ত�েলেছ আমরা
তােক সমথ�ন কির।� বনমালীপ�ের এেস িমিছল �শ� হয়।

জনআে�ালেনর �জায়াের
ভা�ল �ীমাে�র এ�েশ �রণ

•
... গতবার এত মা�ে�র িভ� �দি�িন� আমার িব�য়
�দে� ও�ানকার একজন বলেলন� �আমােদর �দেশর
মা�� জাগেছ --- এবার ি�তীয় ম�ি���� �� হেয়েছ।
�পরা�ীেদর শাি� চাই --- শিহদেদর ভ�িল নাই ...।�
শালটা �েশােরর ���াপক িপনাকী �� উে�িজতভােব
জানােলন ত�ােদর নত�ন �জ� আজ �জেগেছ ...। বনগার
�গাপাল বাংলােদেশ ব��ার ছাি�েয় �েনকটা �ভতের
বাজার �রলে�শেন িগেয় �দে�েছ �স�ােনও শাহবাগ
আে�ালেনর �পা�ার পে�েছ।

... িভে�র মাে� একেজা�া কােলা হির� �চা� ---
�ক�ত�হলী� ইয়াসিমন ��ম ���ীর ছা�ী� ব��জ বাগান
মা��িমক িবদ�ালয়। �স বে�ােদর ম�ে� ম�ি���ে�র গ�
�েনেছ� তার চাচা একা�ের হািরেয় িগেয়েছ� আজও
���াজ পায়িন। ও বেল িকনা --- �ম�ি���ে� �মেয়রা
�েনক কাজ করেল� �েনক �ত�াচার স� করেল�।
শাহবােগর আে�ালেনর কথাও ও �েনেছ। আবার বেল
িকনা --- ��াকােত �ািত ই�া কের --- কীভােব �াব��
বাি�র কথা জানেত চাইেল বেল --- �বাবা আমােদর
ছাি� �গেছ। মা দাদা আেছ বাি�েত।�

... �বার�া প�া �মেয়েদর গােল এ�েশর শিহদ
�ারক �� আ�কা। হােত ফ�ল� �চাে� রি�ন ��। নব
�জ�েক �দ�িছ �বাক িব�েয় --- এ�ােন এ�ন বস�।

একা�েরর �ু�াপরা�ীেদর শাি�
�চেয় বাংলােদেশ �ুবিবে�াহ
�িতি�য়ায় �দশজ�ে� সং����
প�িলেশর �িলেত হতাহত বা�েছ

•
���� সােল সা�ার� িনব�াচেনর আেগ �দেশর এক
বে�াসং��ক মা��� িবেশ�ত ��বস�দায়� ১��১-এর
ম�ি���ে�র �পরা�ীেদর িবচার দািব কের। এই দািব একিট
জাতীয় �চহারা �নওয়ায় আওয়ািম িলেগর �নত�ে� ১৪
দেলর �জাট তােদর িনব�াচনী ইশেতহাের এিটেক ���
কের। িবপরীেত� বাংলােদশ �াশনাল পািট� (িবএনিপ) এবং
জামাত-ই-ইসলািম সহ ৪ দেলর �জােটর বে�া বে�া
�নতারা ���াপরা�ী িহেসেব �িভ��� িছল। �� জা�য়াির
িনব�াচেন ১৪ দেলর �জাট জয়লাভ কের। �� জা�য়াির
���� আওয়ািম িলেগর সাংসদ মাহম�দ-উস-সামাদ �চ���ির
জাতীয় সংসেদ ���াপরা�ীেদর িবচােরর জ� ��াব আেনন
এবং �স�ােন সব�স�িত�েম তা পাশ হয়। সরকারেক িবচার
�� করার আ�ান জানােনা হয়। � জ�লাই ���� ১���-এর
ই�টার�াশনাল �াই��স (�াইব�না��স) আইনিটর নত�ন �ারা
সংে�াজেনর িবল সংসেদ সব�স�িত�েম গ�হীত হয়। এই
সংে�াজন ���ায়ী ম�ি���� িবেরা�ী দলেকও সাজা �দওয়া
�ােব এবং �িভ��� স�িক�ত িনেদ�েশর িব�ে� সরকার
আিপল �কােট� আিপল করেত পারেব।

�১ জা�য়াির ��১� গ�হত�া� ����� �পহর�� �ম��ন ও
�ত�াচােরর আটিট �িভে�ােগর সাতিট �মাে�র িভি�েত
�ম�লিভ আব�ল কালাম আজাদ ওরেফ বা�� রাজাকারেক
�াইব�নাল ফ�ািসর আেদশ �দয়। আজাদ িবচােরর জ�
��পি�ত িছেলন। সরকার ত�ার পে� উিকল িনেয়াগ
কেরিছল। িক� �সই উিকল জানান� �আজােদর পিরবােরর
�সহে�ািগতা�র কারে� িতিন �কােনা সা�ী হািজর করেত
পােরনিন। প�িলেশর ��মান আজাদ পািক�ােন পািলেয়
�গেছন।

� �ফ�য়াির ি�তীয় �িভ��� আব�ল কােদর �মা�ার
�াব�ীবন কারাদ� হয়। আব�ল কােদর �মা�ার িব�ে�
�িভে�াগ িছল � ১। প�বেক ��ন� �। ম�ি���ে�র
কিব �মেহ�ে�সা� ত�ার মা এবং �ই ভাইেক ��ন� �।
�াে�াকার আব� তােলবেক ��ন� ৪। �াটার চর এবং ভাওয়াল
�ানবাি�েত হত�াকা�� �। আল�ি� গ�হত�া (�৪৪ জন)
এবং �। হজরত আিল এবং ত�ার পিরবােরর সদ�েদর
হত�া। ৪নং �িভে�াগ ছা�া বািক�িলেত ত�ার �দা� �মাি�ত
হয়। � ও �নং �িভে�ােগর জ� ত�ার �াব�ীবন কারাদ�
হয়� ১� � ও �নং �িভে�ােগর জ� ১� বছেরর কারাদ�
হয়। আেগর িদনই জামাত-ই-ইসলািম তােদর �নতা আব�ল
কােদর �মা�ার িবচােরর িব�ে� � তাির� স�ে��াদয় �থেক
স���া� প��� সা�ার� �ম��েটর �াক িদেয়িছল। রায় ��া��ার
পর �নলাইেন �ফসব�ক� ট�ইটার ও �গ�িলেত ব� মা��
এেক �ত�� ল�� দ� িহেসেব �িতবাদ করেত �� কের।
�গার ��া�� �নলাইন ��াি�িভ� �নটওয়াক� (�বায়ান)
এই রােয়র �িতবাদ করার �াক �দয়। িবেকেলর মে��ই
�নলাইন ��াগাে�ােগর মা��েম �াকার শাহবাগ ��ায়াের

�িতবাদকারীরা জমােয়ত হেত �� কের। রা�ার ওপর ছিব
এ�েক� কাট��ন এ�েক এবং কােদর �মা�া সহ ���াপরা�ীেদর
�িতক�িত প�ি�েয় �িতবাদ করা হয়। রাতভর �িতবাদ
চলেত থােক।

� �ফ�য়াির িবে�াভকারীরা সকাল আটটা �থেক
জাতীয় সংগীত গাইেত �� কের। শাহবাগ ��ায়ারেক
��জ� চ�র� নামকর� করা হেয়িছল আেগই। �স�ােন
জমােয়েত �ংশ�হ� বা�েত থােক। ��� এবং �� �দেশও
বাংলােদিশেদর মে�� �িতবাদ �� হয়। দািব করা হয় � ১।
আব�ল কােদর �মা�ার ফ�ািস চাই� �। সম� ���াপরা�ীেদর
ফ�ািস চাই� �। জামাত-ই-ইসলািমেক রাজনীিত �থেক
িনি�� করা �হাক এবং ৪। সম� জামাত-এর �িত�ান
বয়কট করা �হাক।

� �ফ�য়াির িবেকলেবলায় শাহবাগ ��ায়াের হাজার
হাজার মা�ে�র িমিছল হয়। ���ও িমিছল হয়। এইিদন
�বায়ান-এর কনেভনর ইমরান এইচ সরকার শাহবােগ একিট
শপথ পা� কেরন � �আমরা শপথ করিছ একা�ের �� সম�
���� রাজাকার গ�হত�া ও ���েনর মেতা মানবতা িবেরা�ী
�পরা� কেরেছ �সই জামাত-ই-ইসলািমর রাজনীিত ব�
না হওয়া প��� এ আে�ালন �ব�াহত রা�ব। আমরা
শপথ করিছ ���াপরা�ী ও জামাত িশিবেবর রাজনীিত
িনি�� ও তােদর নাগিরক� বািতল না হওয়া প���
রাজপেথ ও �নলাইেন সি�য় থাকব। আমরা শপথ করিছ
১��� পরবতী �� সম� �পরা�ীেক �ছে� �দওয়া হেয়েছ
তােদরেক �াইব�নােলর আওতা�ীন করব। ���াপরা�ীেদর
িবিভ� ব�বসা �িত�ান� ইসলািম ব�াংক� ইবেনিসনা�
�রিটনা �ফাকাসসহ ��া� �িত�ান বয়কট করব। আমরা
মেন রা�ব এ�িলর মা��েম �থ� সং�হ কের তারা এ �দেশ
�া�ীনতা িবেরা�ী �পত�পরতা চািলেয় �াে�। এক কথায়
রাজাকার আল বদরেদর সকল সামািজক ও ব�বসািয়ক
সং��িত িনি�� করার লে�� কাজ করব। এমনকী ��
সকল �িত�ান িশ�েদর সা�দািয়কতায় উ��� করেত
কাজ করেছ তােদরেকও বয়কট করব। আমরা আরও শপথ
করিছ� �দেশ গ�হ��ে�র �মিক িদেয় �� সম� জামাত িশিবর
রা�ে�াহসম �পরা� কেরেছ� পি�কা �বর ও িটিভর ফ�েটজ
�দে� ��ফতার কের �িবলে� িবচােরর আওতায় আনব।
���াপরা�ীেদর গ�মা��ম নয়ািদগ�� িদগ� িটিভ� আমার
�দশ� সং�াম� �সানার বাংলা �গ বয়কট করব। �কােনা
�িফস বা বাসায় ���াপরা�ীেদর পি�কা রা�ব না।�

১� �ফ�য়াির সারা �দশ জ�ে� িবেকল চারেট �থেক
চারেট িতন িমিনট প��� িতন িমিনেটর নীরবতা পালন
সংগি�ত করা হয়। �াকায় �ািফক �� হেয় �ায়� হাজার
হাজার মা�� নীরেব রা�ায় �নেম আেস ও মানব-শ��ল
গ�ন কের� �শর-ই-বাংলা �াশনাল ��ি�য়ােম বাংলােদশ
ি�িময়ার িলেগর ��লা চলাকালীন ি�েকটার ও দশ�েকরা
িতন িমিনট ��লা ব� রাে�। সাংসদ এবং প�িলশ বািহনীও
এই নীরবতা পালেন ��াগদান কের।

�াজার �ময়াদ �শষ� তবু বহরমপুর �জেল বি�
•

মায়ানমােরর জািতদা�ায় �র ছা�েত বা�� হেয় �া�
ব�াচােত বাংলােদশ হেয় ভারেত এেসিছল আ�েয়র
���ােজ। জ�েটিছল �জেলর সাজা। �জেলর �ময়াদ �শ�
হেয়েছ� তব� তারা আজও বহরমপ�র �জেল বি�।

��১১ সােল � �ফ�য়াির মায়ানমােরর ১� জনেক
মালদা ��শন চ�র �থেক প�িলশ ���ার কের। গত
� �ফ�য়াির ��১� তােদর সাজার �ময়াদ �শ� হেয়েছ
তব� ম�ি� �মেলিন। ��তেদর মে�� � জন প���� ৪ জন
মিহলা এবং � জন িশ�। প��� � জন� মিহলা ৪ জন
ও � জন িশ� বহরমপ�র �স��াল �জেল আেছ। � জন
িশ�েক বহরমপ�েরর �হােম ও ১ জনেক মালদার �হােম
রেয়েছ। মােয়র �থেক তােদর আলাদা রা�া হেয়েছ।

�া� ব�াচােত িরিফউিজ িহসােব এেদেশ �েবশ
কের িদি�েত ইউনাইেট� �নশনস হাই কিমশনার ফর
িরিফউিজর দফতেরর দার� হওয়া। ও�ােন ওেদর
আ�ীয়�জনরা রেয়েছ। আদালেত মামলা চলাকালীন
িবচারকেক �স কথা তারা জানায়। িবচারেকর রােয়
তােদর িরিফউিজ দফতের পা�ােনা ��েত পাের।

��তেদর আদালেত চাজ�িশট �দওয়ার সময়
ইংিলশবাজার থানা তােদর বাংলােদিশ ���েবশকারী

িহসােব উে�� কের। ��তেদর কােছ �কােনা কাগজপ�
না থাকায় ভারতীয় িবেদিশ আইেনর ১৪ এ(িব) মামলা
দােয়র করা হয়। মালদায় �� ফা�� �াক �কােট�র
িবচারক �বীর�মার িমে�র এজলােস -- ���শ
ি�েস�র ��১১ মামলায় িন�ি� হয়। আইনজীিব
�দী� গা��িল ও �সয়দ আিনস আমােদর �িতিনি�েক
নানান সা�ীেদর মে�� �িভ��� মাহম�দা-র (��)
�মেয় নািসমা �াত�ন ও জামাই নািজক আহেমদ
িছেলন। ত�ারা বত�মােন িদি�েত ইউনাইেট� �নশনস
হাইকিমশনার ফর িরিফউিজ-র (ইউ.এন.এইচ.আর.)
আি�ত। সা�� �হে�র সময় ওই ��তেদর মায়ানমােরর
নািগরক� স�া� সম� নিথপ� ত�েল �েরন। এরপর
িবচারক ��তেদর �বছেরর কারাবাস ও �েত�েকর ১�
হাজার টাকা জিরমানা� �নাদােয় আরও �দ�বছেরর
কারাদে�র আেদশ �দন।

�িভ��� ফেয়জ� ন�লকিবর� �সয়দ আলম�
শাহয়ালম� শাম�ল আলম উবা�ার িসি�িক� িবিব
আ�তার� �রােকয়া িবিব� মাহম�দা �বওয়া� ফেতমা িবিব
বত�মােন বহরমপ�র �স��াল �জেল রেয়েছন। এেদর সে�
রেয়েছ �িট িশ�। আদালেতর রােয় �েত�েকর জ� ১�
হাজার কের �মাট ১ ল� টাকা জমা �দওয়া হেয়েছ।

� �ফ�য়াির তােদর সাজার �ময়াদ �শ� হেয়েছ।
১� �ফ�য়াির �গ��ব� িহউম�ান রাইটস

��াওয়ারেনস �স�টােরর স�াদক ম�ত���য় দাস�
এিপি�আর-এর �ক�ীয় সদ� �পন সা�াল�
আইনজীবী এম.এস.�ান (��ীম �কাট�)� বি�ম�ি�
কিমিটর �িতিনি� তােত�ল ইসলাম� মহ�দ
�হলালউি�ন ও শােহর আলম �সিলম বহরমপ�র
�স��াল �জেলর �পার রবীন চ�বত�ী ও ��তেদর সে�
�স��াল �জেল �দ�া কেরন। রবীন চ�বত�ী জানান
আমার কােছ �� কনিভকশন ওয়াের�ট এেস �প��েছেছ
�স�ােন তােদর বাংলােদেশ প�শব�াক করেত হেব।

�জেলর �পার রবীন চ�বত�ীেক �িতিনি�দল ��সব
নিথপ� ত�েল �দন� তােত �মা� হয়� তারা মায়ানমােরর
মা��� তােদর জিরমানার টাকাও জমা হেয়েছ। তারা
ম�� এবং তােদর ইউ.এন.এইচ.িস.আর. (�া� িশিবের)
িনেত চাইেছ। িতিন �িতিনি�দলেক জানান� �-িতন
িদেনর মে�� সম� ব�ব�া কের ম�ি� �দওয়া হেব।
�িতিনি�দলিট বেলন� আমরা তােদর �প��েছ িদেত চাই
িদি�র শর�াথ�ী িশিবের। তারা িনেজও চায়। রবীনবাব�
বেলন� আপনােদর স�দয় ��ােবর জ� ��বাদ।
�িতিনি�দেলর কােছ বি�রা কা�ায় �ভে� পে�।

শাহবােগর সংলাপ

•

.
একা�র মােন িছল

আমােদর মুি�র �ং�াম। ��ই মুি�
��ু একিট আলাদা পতাকা নয়� একিট
আলাদা রা� ��ু নয়� িকংবা ��ু
একিট ভু�� নয়। �� মুি�র আকা�া
িছল িছল �শাষণ মুি�র� ��ই মুি�
িছল �ম� িনরেপ� একিট �মােজর�
�া�াজ�বাদিবেরা�ী জাতীয়তাবােদর।
��ই লে�� আমরা ��েত পািরিন। ...

.
এবত�মান পিরি�িতেত

�ম�লবাদ িবেরা�ী �� রাজ�নিতক শি�র
�েয়াজন তা �কােনা দেলর ছ�ছায়ায়
�েড় �ঠা ��ব নয়। ... শিহদেদর �কৃত
তািলকা �তির করা চাই ...

.
-- আজেকর কম��িচ কী

ভাই?
-- �কন �েনা নাই? আজেক শিহদেদর
উে�� �বলুন উড়ােনা হেব!
-- তােত িক লাভ!
আমার কথা মেন হয় িকছু বুঝেত
পারেলন না! িতিন বলেলন
-- আর তােত শিহদেদর কােছ িচিঠত
থাকেব!
-- ��মপ�? নািক উপের �কমন আেছ
িকভােব আেছন তারা এই কথা জানেত
�চেয় িচিঠ?
-- আের এ�ব িক বল! �ন আমার
আর� অেনক কাজ আেছ! আজ �ইটা
িটিভেত আমার ই�টারিভউ আেছ! একটা
টক �শা আেছ! �ই জায়�ায় আবার
ভাষণ িদেত হেব! �ােথ আবার �বলুন�
উড়াইেত হেব! আমার অেনক কাজ!
আিম অেনক ব��!!

.
... আম জনতার এই

�ত���ত� আে�ালন �� তাির� প���
বীরদেপ�ই এি�েয় �াি�ল। মেন রা�া
ভাল এই আে�ালেনর �াথিমক অব�ায়
বত�মান �রকােরর কেয়কজন বিল� �নতা
�ণমে� উঠেত ি�েয় লাি�ত হেয়িছেলন।
জনেরাষ ত�ােদরেক িপছু হটেত বা��
কেরিছল। ...
�� �ফ�য়ািরর পর ��ুে� �নতৃ�দানকারী
��ারেদর দেলর ��ােনর �বােদ ছা�লী�
�শা�ক দেলর ছা� �ং�ঠন� �জ�
চ�েরর আে�ালন ���ণ��েপ �ি��ত
করেত ��ম হয়� ��টা ২� �ফ�য়ািরর
মহা�মােবশ �দ�েলই �বাঝা �ায়। ...
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স�াদেকর কথা

বাংলােদেশর ভাইেবােনরা
কেয়কিট ক�া �ভেব �দ�ুন

বাংলােদশ এ�ন এক র��য়ী �ং�ে��র িদেক
এি�েয় �েলেছ। এক �িতিহং�ার আবেত�
তিলেয় যাে� ��াটা �দশ, �দেশর মা��। �
���য়াির �াকার শাহবা� ��ায়াের এক �ত���ত�
যুবিবে�ােহর ম�� িদেয় উে� এে�িছল একা�েরর
যু�াপরা�ীেদর ��াি�র দািব। �� ���য়াির
�দলা�য়ার �হা�াইন �া�দীর ��াি�র রায় ��া��ার
�ে� �ে� �ামােতর �ম��েকরা �িতবােদ রা�ায়
�নেম পেড় �দেশর িব�ী�� অ�েল। রংপুর,
���াম, ক�বা�ার, ি�রা���, নারায়���,
িদনা�পুর, �া�র��া, �াপাইনবাব��, �নায়া�ািল,
�ম�লিভবা�ার, �াত�ীরা, �াইবা�া, �িম�া,
নােটার, যেশার, ল�ীপুর, পাবনা এবং �াকায়
পুিলেশর �ে� �ং��� হয়, হতাহত হয় ব� মা��।

একিদেক, শাহবাে�র যুবক�যুবতীরা �হ�েন�
�ায়। তারা বলেছ, বাংলােদশ নামক �া�ীন রাে�
যারা রা�নীিত করেব, তােদর �বাইেক অব�ই
মুি�যুে�র �পে�র শি� হেত হেব। �কউ �রকাির
দল হেব, �কউ িবেরা�ী দল। িক� �া�ীনতা িবেরা�ী
�কােনা দল �াকেত পারেব না। অ�িদেক, িবপরীত
�ম�েত �ামাত�ই�ই�লািম এবং অ�রা বলেছ,
ন�ই ভা� মু�লমােনর ভ��ে� আ�ার িব�ান ছাড়া
অ� কার� িব�ান �লেত পাের না।

আমরা �ািন, বাংলােদেশ �ায় �ই ল�
নারী মুি�যুে�র �ময় �ি��ত হয় এবং তােদর
�েভ� অেনক যু�িশ� �� �নয়; যুে�র �ময়
�ায় এক �কািট শর�া��ী ভারেত আ�য় �হ�
কেরিছল, যারা �� �ময় �দশত�া� না করেল
হয়েতা ��হত�ার িশকার হত। িক� �ত �ি�শ
বছর ��ই যু�াপরা�ীেদর িব�ােরর �ম� আেয়া�নই
ব��� হেয়েছ। এবার এি�েয় এে�েছ যুব�মা�।
এই যুবক�যুবতীরা বলেছ, এটা আমােদর ব�ি��ত
আে�ালন। অ��া� এই িবে�ােহর মে�� রেয়েছ নতুন
��ে�র �ছেলেমেয়েদর এক ব�ি��ত আে�াশ।
কার� ��িদেনর ল� ল� লাি�ত �ি��ত িনহতেদর
পিরবার�িলর এ�নকার ��ে�র মে�� রেয় ��েছ
��ই ��া� � ���ার বী�।

আমরা ভারত ত�া এই বাংলার মা�� আমােদর
উপমহােদেশর অতীত ভুেল যাইিন। আমরা ভুিলিন
আমােদর �দশভাে�র ক�া, ভুিলিন প�ব��পািক�ান
��েক বাংলােদশ �েড় ��ার ক�া। তবু আ��
আমরা অ�ের বহন কের �েলিছ �া�দািয়কতা,
�ম�লবাদ এবং �দশ�ত পার�িরক িবে�ে�র িব�।
যতই আমরা �ে��লাির�ম��এর ক�া আ�ড়াই না
�কন, আমােদর �ং��িত এবং দলীয় রা�নীিতর
রে� রে� রেয়েছ ��ই িবে���িব�। বাংলােদশ�
তা ��েক মু� নয়। ���ােন� মা�ে�র �েটা
মেনর টানােপােড়ন রেয়েছ। একিদেক বাঙািল মন,
অ�িদেক মু�লমান মন। একিদেক �া�ীনতােক র�া
করা, অ�িদেক ই�লােমর পিব�তােক র�া করা।
এই টানােপােড়ন ই�টারেনট���ারেদর মে�� অেনক
আলাপ � তেক�র �� িদেয়েছ। আমরা �াই ��ই�ব
তক� উপযু� ��� পাক, �মাে� ছিড়েয় পড়ুক,
�মা�ই তার �মা�ান ক�ক।

বাংলােদেশর ভাইেবােনরা ভাবুন, �িতিহং�া
�িরতা�� হেলই ��ই �মা�ান হেব িক? �য
টানােপােড়েনর �শকড় �মাে�র �ভীের ��াি�ত,
তা��ি�ক �িতিহং�া িদেয় তার ��েক মুি� পা�য়া
যােব িক?

��ম পাতার পর �ীমাে�র এ�েশ
এই বাংলােদেশর মািটেত �আপনােক �চনা �চনা লাগেছ,
�কাথায় �যন �দে�িছ,' বেল চমেক িদল অপিরিচতা।
��� �স আজ �লাকসং��িতর গেবষ�া কের, �জলার
এ�া� �থেক ও�াে� ঘুের মের। নাম তার বাস�ী।
�স বাংলােদেশর এক পি�কার সােথ শাহবাগ আে�ালন
�সে� ফ�ািসর িবেরািধতায় িনজ মত �কাশ করেছ।

যুবক �মেহিদ হাসান, চাকির কেরন একিট
�কা�ািনেত। �� ভাষায় দ��তার সে� জানােলন
--- �জািত কল�মু� করার জ� এই িবচার চাই। এ
শ�তাম�লক ফ�াসােনা নয়।'

পােশই ফজল হািলম িলটল, িবএনিপর রাজনীিতর
সােথ যু�। তার মাসতুেতা ভাই একা�ের মারা
যান, পুিলেশ িছেলন। িলটন বলেলন, ভারেতর সােথ
বাংলােদেশর �র� বাড়েছ। �যমন ধ�ন --- িত�া
�স�, িটপাইমু�, ফারা�ার জল, আবার বড�ার িকিলং
ব� হওয়া �িচত িকনা বলুন�

�লতান আিল �মা�া এ�ােন ডাব িবি� করেছ,
এই কােজ তার িদেন �-িতনেশা টাকা আয় হয়। এর
সােথ বড�ােরর �থেক যা�ীেদর মালপ�ও িনেয় যান,
ভােলাভােবই চেল যায় তার সংসার। এ�ন �দেশ কী �যন
একটা আে�ালন �� হেয়েছ, িতিন �েনেছন --- িতিন
চান �দেশর সবাই যােত িমেল িমেশ শাি�েত থাকেত
পাের। আর বলেলন �ছেলেবলার মুিজেবর আমেলর কথা
�তমন মেন �নই িকছুই। ���

��ম পাতার পর বাংলােদেশ যুবিবে�াহ, �িতি�য়ায় �ং�ে�� পুিলেশর �িল
সা�দীর ফ�ািসর সাজার �িতি�য়ায় িহংসা, পুিলেশর �িলেত একিদেন অ�ত �� জন িনহত

�� �ফ�য়াির শাহবােগর লাগাতার অব�ান তুেল �নওয়া
হয়। শাহবােগর আে�ালেনর �গার আহেমদ রাজীব
হায়দার �শাভন রােত ঢাকার িমরপুের স�াসী �ব���েদর
হােত িনহত হন। এর িদন িতেনক আেগ জামাত-ই-
ইসলািমর িদেক �ঘ�ষা একিট পি�কা একিট �বর ছােপ,
রাজীব হায়দার শাহবাগ আে�ালেনর আসল �নতা বেল।
�ফর শাহবােগ অব�ান �� হয়।

িনহত �গার আহেমদ রাজীব হায়দােরর িমরপুেরর
বাসায় তার পিরবােরর সদ�েদর সমেবদনা জানােত
িগেয় �ধানম�ী বেলন, �জামাত-িশিবর �কােনা
গ�তাি�ক দল নয়, তারা স�াসী দল। এেদেশ তােদর
রাজনীিত করার �কােনা অিধকার �নই।'

�� �ফ�য়াির ক�বাজাের যু�াপরােধ িবচারাধীন ও
জামাত �নতা আ�ামা সা�দী মুি� পিরষেদর িমিছেল
পুিলেশর �িলবষ�ে� � জন িনহত। এর �িতবােদ ইসলািম
ছা�িশিবর িসেলট মহানগেরর �েদ�ােগ শাি�প��� িমিছেল
িসেলট �কােতায়ালী থানা পুিলশ িপছন �থেক �িলবষ��
কের। ছা�িশিবর সে�েহ নগরীর িবিভ� জায়গা �থেক
পুিলশ কমপে� �� জনেক আটক কের।

�� �ফ�য়াির আ�ামা সা�দী মুি� পিরষদ ও ইসলাম
িনম��ল �িতেরাধ কিমিট ক�বাজাের �� ঘ�ার হরতাল।
এ হরতােল প��� সমথ�ন জানায় জামাত-ই-ইসলািম।

শাহবাগ আে�ালেনর চােপ জাতীয় সংসেদ �াইবুনাল
িবলিটর একিট সংেশাধনী স��স�িত�েম পাশ হয়।
এর ফেল, একা�ের মানবতািবেরাধী অপরােধর দােয়
ব�ি�র পাশাপািশ সংগঠেনরও িবচার করা যােব। অথ�া�
রাজৈনিতক সংগঠন িহেসেব জামাত-ই-ইসলািমেকও
যু�াপরাধ এবং মানবতািবেরাধী অপরােধর অিভেযােগ
িবচােরর আওতায় আনা যােব। এ ছাড়া আইেন সরকার
ও বাদী পে�র আিপল করার সমান �েযােগর ব�ব�া
রা�া হেয়েছ। একই সে� �ি�ম �কােট�র আিপল িবভােগ
�� িদেনর মেধ� আিপল িন�ি�র কথা বলা হেয়েছ
আইেন। আেগ সরকারপে�র �ধু �ালােসর িব�ে�
আিপল করার �েযাগ িছল, শাি� বাড়ােনার আিপেলর
�েযাগ িছল না। এর ফেল কােদর �মা�ার যাব�ীবেনর
িব�ে� ফ�ািস �চেয় আিপল করেত পারেব সরকার।

�� �ফ�য়াির �পুের িবচারপিত িমজা�র রহমান
ভ�ইয়ার পে� ত�ার জমাদার হাইেকােট�র িবচারপিতেদর
ঘের ঘের িগেয় �ি�ম �কােট�র �ােম কের �গার
রাজীব হায়দারেক �মুরতাদ' আ��ািয়ত কের �ল�া
একিট �িতেবদন িদেয় আেসন। �ধান িবচারপিত ত�ােক
সংেশাধন হেত বেলন। জামাত-ই-ইসলািম �ভািবত
পি�কা �আমার �দশ'-এ শাহবাগ আে�ালেনর সংগঠক
�গার এবং �ুন হওয়া রাজীব হায়দােরর িব�ে� ব�ি�গত
��সা �� হয়। �য়াত রাজীেবর �গ �থেক ত�ার ইসলাম
ধেম�র সমােলাচনােক তুেল ধের শাহবাগ আে�ালনেক
নাি�কেদর �ারা পিরচািলত এবং ইসলাম িবেরাধী একিট
আে�ালন বেল �দশজুেড় ব�াপক �চার �� কের ইসলাম
ধম�িভি�ক িবিভ� রাজৈনিতক, সামািজক ও সাং��িতক
সংগঠন�িল। জামাত-ই-ইসলািম আজ �দশজুেড় ধম�ঘট
ডােক। শাহবাগ �জ� চ�র �থেক হরতাল �িতেরােধর
ডাক �দওয়া হয়। হরতালকারীেদর হামলায় � জন ও
পুিলেশর �িলেত একজন মারা যায়।

�� �ফ�য়াির শাহবাগ আে�ালনেক ইসলাম িবেরাধী
আ��া িদেয় তার �িতেরােধর ডাক িদেয় িবিভ� ইসলািম
সংগঠেনর �চার িবে�াভ চলেত থােক বাংলােদেশর
িবিভ� জায়গায়। িকছু িকছু জায়গায় �নাি�ক �গার'�দর
ফ�ািস �চেয় িবে�াভ সংগিঠত হয়। �ধান িবেরাধী দল
িবএনিপ চ��ােম এক সমােবেশ শাহবাগ আে�ালেনর
�িত তােদর �র পালেট �ফেল। সমােবশ �থেক অিভেযাগ
করা হয়, �যারা ইসলােমর ধম�ীয় িব�ােস আঘাত
িদে�, সরকার তােদর জাতীয় বীর বানােনার ষড়য�
করেছ'। অ�িদেক শাসক �� দেলর সমােবশ �থেক
শাহবাগ আে�ালেনর �িত সমথ�ন জানােনা হয়, জামাত
িশিবর িনিষ� করার দািব করা হয়, আমার �দশ-
সং�াম-ইনিকলাব-নয়া িদগ�-িদগ� িটিভ �ভ�িত �যসব
সংবাদমাধ�ম আে�ালেনর িব�ে� ব�াপক �চাের সািমল
হেয়েছ, তােদর িনিষ� করার ��িশয়াির �দওয়া হয়।

অ�িদেক শাহবাগ �জ� চ�ের ছা� যুবেদর অব�ান
চলেত থােক। �ইসলাম িবেরাধী' আ��া ও অ�া�
সমােলাচনার মুে� পেড় িকছু পিরবত�ন করা হয় �জ�
চ�েরর কম�স�িচেত। �যমন, বারেডম হাসপাতােলর
সামেনর রা�া িকছুটা �ছেড় �দওয়া হয়। আজান ও
নামােজর জ� মাইেক িকছু সমেয়র জ� িবরিত �দওয়া
হয়। এ সময় ব� রা�া হয় ��াগান, �িতবাদী গান ও
কিবতা আব�ি�।

�� �ফ�য়াির রাজশাহীেত ছা� িশিবর ও আওয়ািম
িলগ সমথ�কেদর মারিপট। জামাত �নতা ��ফতােরর
�িতবােদ হরতাল। চ��ােম আওয়ািম িলেগর ক�াডারেদর
একিট ইসলািমক পাঠাগার ভাঙচুর।

�� �ফ�য়াির শাহবাগ �জ� চ�ের ব�াপক সমােবশ।
�কবল ছা�েনতারাই ব�ব� রা�েব িঠক হয় আজেকর
মহাসমােবেশ। স��ায় শাহবােগর মহাসমােবশ �থেক
নতুন কম�স�িচ �ঘাষ�া কেরন �গার অ�া�ড অনলাইন
অ�াকিটিভ� �নটওয়ােক�র আ�ায়ক ইমরান এইচ
সরকার। তার মেধ� সরকারেক আলিটেমটাম �দওয়া
হয়, আগামী �� মােচ�র আেগ একা�েরর ঘাতক ও
গ�হত�ায় �নত��দানকারী জামাত-ই-ইসলািমর িব�ে�
সংেশািধত �াইবুনালস আইন অ�যায়ী অিভেযাগ গঠন
এবং জামাত-িশিবর িনিষে�র আইিন-�ি�য়া ��
করেত হেব। এছাড়া দািব করা হয়, �গার রাজীব,
জাফর মুি�, বাহা�র িময়া ও িকেশার রােসল হত�াকাে�
জিড়ত ব�ি�েদর সাত িদেনর মেধ� ���ার করেত হেব,

অিবলে� যু�াপরাধীেদর সংগঠেনর আিথ�ক ��স িচি�ত
কের আইেনর আওতায় িনেয় আসা এবং এ িবষেয়
একিট �াধীন তদ� কিমশন গঠন করা, যু�াপরাধীেদর
িবচার-�ি�য়া গিতশীল করেত আ�জ�ািতক অপরাধ
�াইবুনালেক �ায়ী �প �দওয়া, জামাত-িশিবেরর স�াস
বে� আইনশ��লা র�াকারী বািহনীর অিভযান �জারদার
করা, সা�দািয়ক �সকািনদাতা গ�মাধ�েমর িব�ে�
ব�ব�া �নওয়া �ভ�িত। �জ� চ�ের �কারা�, গীতা,
বাইেবল এবং ি�িপটক �থেক পাঠ হয়। আপাতত �জ�
চ�েরর অব�ান �েঠ যায়। িঠক হয় পরিদন ��বার
মসিজেদ মসিজেদ �দায়া করা হেব।

আে�ালেনর �� �থেকই ��াগােন মু�র শাহবাগ।
এসব ��াগােনর মেধ� রেয়েছ� �েতামার আমার িঠকানা,
প�া �মঘনা যমুনা�' �একা�েরর হািতয়ার, গেজ� ওেঠা
আেরকবার�' �বীর বাঙািলর হািতয়ার, গেজ� ওেঠা
আেরকবার�' �জামাত মারার হািতয়ার, গেজ� ওেঠা
আেরকবার�' �িশিবর মারার হািতয়ার, গেজ� ওেঠা
আেরকবার�' �জামােতর আ�ানা, �ভেঙ দাও ��িড়েয়
দাও�' �সা�দািয়কতার আ�ানা, �ভেঙ দাও ��িড়েয়
দাও�' ��ােলা �ােলা আ�ন �ােলা�' �পািক�ােনর
��তা�ারা, পািক�ােনই িফের যা�' �লাে�া শিহদ ডাক
পাঠাল, সারা বাংলায় �বর �দ, সারা বাংলা �ঘরাও কের
জামাত-িশিবর কবর �দ�' �জামাত-িশিবর রাজাকার,
এই মুহ�েত� বাংলা ছাড়�' �বাংলােদেশর মািটেত জামাত-
িশিবেরর ঠ�াই নাই�' �আমােদর ধমিনেত শিহেদর র�,
এই র� �কােনািদনও ব�থা �যেত �দব না�' �আর �কােনা
দািব নাই, রাজাকােরর ফ�ািস চাই�' �জামাত-ই-ইসলাম,
�মড ইন পািক�ান�' �এেসা ভাই এেসা �বান, গেড় তুিল
আে�ালন' --- এসব ��াগােন নতুন এক কােব�র জ�
হয় শাহবােগ। আর সব ��াগােনর �শষ িছল� �জয়
বাংলা'।

অসং�� ��াগান �ঠেলও শাহবােগর সবেচেয়
আেলািচত ও বেড়া ��াগান� তুই রাজাকার। নতুন
এই ��াগান এবং নতুন এক ব��মালা পুেরা শাহবাগেক
��ীিবত কেরেছ। িবেশষ কের �ে�াগান-ক�া' ঢাকার
জগ�াথ িব�িবদ�ালেয়র ছা�ী লাকী আ�ার য�নই
সমােবশ মে� �েঠ এই ��াগান �দওয়া �� কেরেছন,
ত�ন পুেরা সমােবশ নতুন �া� �পেয়েছ।

ব��মালািভি�ক �তুই রাজাকার' ��াগান �িমকিটর
��েতই রেয়েছ� �ক-�ত কােদর �মা�া।' সম�ের
সম�ের ��র� �তুই রাজাকার, তুই রাজাকার।' এরপর
যথা�েম �ক-�ত কামা��ামান।' সম�ের ��র� �তুই
রাজাকার, তুই রাজাকার।' �গ-�ত �গালাম আযম।'
সম�ের ��র� �তুই রাজাকার, তুই রাজাকার।' �স-�ত
সাকা।' সম�ের ��র� �তুই রাজাকার, তুই রাজাকার।'
�ম-�ত মুজািহদ।' সম�ের ��র� �তুই রাজাকার, তুই
রাজাকার।' �ন-�ত িনজামী।' সম�ের ��র� �তুই
রাজাকার, তুই রাজাকার।' �স-�ত সা�দী।' সম�ের
��র� �তুই রাজাকার, তুই রাজাকার।'

�� �ফ�য়াির ��বার জামাত-িশিবর সহ িবিভ�
শাহবাগ িবেরাধী সংগঠন আে�ালেনর ওপর আ�ম�
কের। জু�ার নামােজর পর সারা �দেশ �বশ িকছু
মসিজদ �থেক শাহবাগ আে�ালেনর িবপে� িমিছেল
যাবার ডাক �দওয়া হয়। এর পেরই িবে�াভ িমিছল ও
ব�াপক ভাঙচুর ও আ�ন �দওয়া �� কের ইসলামপ�ী
দল�িলর কম�ীরা। শাহবােগর �জ� চ�েরর আদেল
�দেশর িবিভ� জায়গায় গেড় �তালা ম� ও মুি�যুে�র
শিহদ �বদী�িলেত ভাঙচুর চািলেয় আ�ন �দওয়া হয়।
�কাথাও �কাথাও জাতীয় পতাকা �পাড়ােনা হয়। িবিভ�
�বসরকাির �িত�ােন হামলা চালােনা হয়, সাংবািদকেদর
ওপর হামলা চালােনা হয়। রাজধানী ঢাকা, চ��াম,
রাজশাহী, ি�নাইদহ, গাইবা�া, ব�ড়া, িসেলট �ভ�িত
অ�েল গ�জাগর� মে� ভাঙচুর চালায় জামাত-িশিবর,
ইসলািম আে�ালন বাংলােদশ, �হফাজেত ইসলাম সহ
কেয়কিট ধম�িভি�ক দল। পুিলেশর �িলেত অ�ত চারজন
জামাত-িশিবর কম�ী মারা যায়।

�দশজুেড় জামাত িশিবেরর এই তা�েবর িব�ে� গ�
�িতেরাধ গেড় �তালার জ� �ফর িবেকল �থেক শাহবাগ
�জ� চ�ের অব�ান �� হয়। রিববার �� �ফ�য়াির
সারা �দেশ �ফর একবার হরতােলর ডাক �দয় জামাত
সহ �বশ িকছু ইসলািমক সংগঠন। এই হরতাল �ত�া��ান
করার ডাক �দয় �জ� চ�র। িবএনিপ এই ধম�ঘট সমথ�ন
কের। রাজধানী ঢাকায় বাংলােদশ �সনাবািহনী টহল িদেত
�� কের।

�� �ফ�য়াির ইসলািম দল�িলর ডাকা হরতােল
রাজধানী ঢাকা শহের গািড়েঘাড়া চেল। হরতােল
�ত��ুত� অংশ�হ� না থাকেলও িবিভ� জায়গায়
সংঘেষ�র �বর আেস। মািনকগে�র �গািব�ল �ােম
হরতাল সমথ�ক ও �ামবাসীর সে� পুিলেশর সংঘেষ�
চারজন িনহত হয়। ইসলােমর অবমাননার কথা বেল
হরতাল সমথ�নকারীরা রা�া অবেরাধ কের �ামবাসীেদর
ডাকেত থােক। এেত পুিলশ হ�ে�প কের ক�াদােন গ�াস
ও রাবার বুেলট ছু�ড়েল �বশ িকছু �ামবাসী আহত হয়।
ত�ন এলাকাবাসী লািঠেস�াটা, রামদা, �ট�টা, চাপািত,
�লাহার রডসহ �দশীয় অ� িনেয় হরতালকারীেদর সে�
িমেল পুিলেশর ওপর চড়াও হয়। পুিলশ �িল চালায়।
আেগর িদন পাবনায় পুিলেশর সে� হরতাল সমথ�কেদর
সংঘেষ� পুিলশ �িল চািলেয় �জনেক �মের �ফেল।

�� এবং �� �ফ�য়াির যথা�েম রােয়রবাজার ও
িমরপুের শাহবাগ গ�জাগর� মে�র িবশাল সমােবশ হয়।
এই �ই জায়গােতই মুি�যুে�র সময় �চুর লাশ ��ার
হেয়িছল। মে�র �নতা ইমরান �আমার �দশ' পি�কার
স�াদক মাহমু�র রহমানেক অিবলে� ��ফতােরর দািব

জানান।
�� �ফ�য়াির ম�ীসভার �বঠেক �ধানম�ী জািনেয়

�দন, সরকার �কবল যু�াপরাধীেদর িবচার করেব।
�কােনা ধম�ীয় সংগঠন বা ধম�িভি�ক রাজনীিত িনিষ�
করার িচ�াভাবনা সরকােরর �নই। এমনকী জামােতর
রাজনীিত িনিষ� করার ব�াপােরও সরকার িকছু করেব
না, এব�াপাের একিট মামলা চলেছ ���� সাল
�থেক। আদালত কী িস�া� �নয়, তা �দে� িস�া�
�নেব সরকার। এছাড়াও ধম�িভি�ক দল�িলেক �সকািন
�দওয়ার জ� নয়া িদগ�, আমার �দশ �ভ�িত কেয়কিট
সংবাদমাধ�ম িনিষ� করার দািবর িবষেয় তথ�ম�ী বেলন,
��স কা�ি�ল আইেন এ িবষেয় �ত িস�া� �নওয়ার
�কােনা ব�ব�া �নই। এই িদন �া��েবিড়য়ােত গ�জাগর�
মে� ককেটল িবে�ার� ঘটায় জামাত-িশিবর।

�� �ফ�য়াির গ�জাগর� ম� ��স িব�ি� িদেয়
জানায়, যিদও তারা একিট রাজৈনিতক দািব িনেয়
লড়াই করেছ, িক� এিট একিট িনদ�লীয় ম� এবং
জািত-ধম�-ব��-দল িনিব�েশেষ সবাই এ�ােন আেছ। এই
মে� আেছ মুি�যুে�র �চতনার পে�র িকছু �গার,
অনলাইন অ�াকিটিভ�, িবিভ� ছা� সংগঠন, সামািজক
ও সাং��িতক সংগঠন। তারা আরও জানায়, তােদর দািব
� ধম�িভি�ক রাজনীিত নয়, জামাত-িশিবেরর রাজনীিত
িনিষ� করেত হেব। যিদও তােদর �াথিমক ছয় দফা
দািবেত িছল, �জামাত িশিবর সহ ধেম�র নােম রাজনীিত
িনিষ� করেত হেব'। তেব এই ��স িব�ি�েত �ফর
তারা বেল, �ধম� যার যার রা� সবার'। এবং আরও
জানায়, ধম�িভি�ক রাজনীিত িনিষ�কর� িনেয় গ�জাগর�
মে�র �িনিদ�� �কােনা অব�ান �নই। িবেকেল একিট
�িতিনিধদল �রা�ম�ীর কােছ িগেয় আমার �দশ পি�কার
স�াদক মাহমু�র রহমানেক ��ফতােরর দািব জানায়।
অিভেযাগ, ধেম�র �িত অবমাননাকর ব�ব� �চার,
সা�দািয়ক দা�া ও ধম�ীয় ��াদনায় �সকািন �দওয়া।

�� �ফ�য়াির � পরিদন জামাত-ই-ইসলািমর �ধান
�দলাওয়ার �হাসাইন সা�দী-র যু�াপরােধর িবচােরর রায়
�ঘাষ�া হওয়ার কথা। সা�দীর মুি� �চেয় পরিদন সারা
িদনরাত হরতােলর ডাক �দয় জামাত িশিবর। রােতই
ঢাকায় একিট বাস ও একিট পাবিলক �লাের আ�ন
লাগােনা হয়। অপরিদেক হরতাল িবেরাধী িমিছেলর ডাক
�দয় শাহবােগর আে�ালনকারীরা। গ�জাগর� মে�র
একিট সমােবশ হয় মিতি�েল শাপলা চ�ের। �স�ােন
সা�দীর ফ�ািসর দািব জািনেয় বলা হয়, �াইবুনাল �যন
গ�দািবর �িত স�ান কের এবং জামােতর িহংসােত
ভয় না পায়। �স�ােন একা�েরর যু�াপরাধীেদর ফ�ািস
কায�কর না হওয়া পয�� শাহবাগ না ছাড়ার শপথ �নওয়া
হয়। এসএসিস পরী�া � মাচ� অবিদ িপিছেয় �দওয়ার
�ঘাষ�া কের সরকার। �ে��� সব��থম এই সা�দীর
িব�ে�ই অিভেযাগ জমা পেড় �াইবুনােল। এবং ত�ার
িবচারই সবার আেগ �� হয়। িক� ত�ার িবচার �ি�য়া
অেনকিদন ধের চেল। সা�দীর আেগই বা�ু রাজাকার ও
কােদর �মা�ার রায় �ঘাষ�া হেয় যায়।

আমার �দশ পি�কায় ভারতীয় �রা�ম�েকর শাহবাগ
আে�ালনকারীেদর �শংসা কের িবব�িতর �ে�� কের
একিট �বের বলা হয়, শাহবাগ আে�ালেনর পােশ
রেয়েছ ভারত।

�ইমান ও �দশ র�া আে�ালন' নােম একিট নতুন
ধম�িভি�ক রাজৈনিতক �জাট আ��কাশ কের। তারা
��সেক জানায়, তারা জামােতর আদেশ�র িব�ে�।
�ইসলামিবেরাধী সব ত�পরতা ব� এবং আ�াহ-রা�ল
ও �কারআন-��াহ িবষেয় ব��-িব�পকারীেদর' কেঠার
শাি�র দািবেত আগামী ��বার জু�ার নামােজর পর
জাতীয় মসিজদ বায়তুল �মাকাররেমর সামেন সমােবশ
করার �ঘাষ�া কের ধম�িভি�ক নয়িট দল ও আেলমেদর
�জাট। িলি�ত ব�েব� বলা হয়, ইমান ও ইসলামিবেরাধী
সব ত�পরতা ব� এবং আ�াহ-রা�ল ও �কারআন-��াহ
িবষেয় ব��-িব�পকারীেদর কেঠার শাি�র দািবেত সারা
�দেশ �ত�িহিদ জনতা আে�ালন করেছ। এই আে�ালেন
ইিতমেধ� �বশ কেয়কজন মারা �গেছ। অেনেকই ���ার
এবং হামলা-মামলার িশকার হেয়েছ। এ অব�ায় িবি��
এই আে�ালনেক �শ��ল �পদােনর লে�� �দেশর শীষ�
�লামা-মাশােয়� ও সিঠক ইসলািম আিকদায় িব�াসী
রাজৈনিতক দল ও অরাজৈনিতক ব�ি�ে�র সম�েয়
�ইমান ও �দশর�া আে�ালন' গিঠত হেয়েছ। বাংলােদশ
��লাফত আে�ালন, ইসলািম আে�ালন বাংলােদশ,
ইসলািম �ক�েজাট, জিময়েত �লামােয় ইসলাম,
��লাফত মজিলস �ইসহাক�, ��লাফত মজিলস �হািববুর
রহমান�, �নজােম ইসলাম বাংলােদশ, বাংলােদশ
ফরােয়জী আে�ালন ও ��লাফেত ইসলািমর শীষ� �নতারা
এবং ঢাকা ও আশপােশর ��িট কওিম মা�াসার আেলমরা
এটায় রেয়েছ।

�� �ফ�য়াির জামাত িশিবেরর হরতােল িবি��
িহংসা চলেত থােক। সা�দীর ফ�ািসর রায় �ঘাষ�া কের
�াইবুনাল। ত�ার িব�ে� আনা ��িট অিভেযােগর মেধ�
�িট �মাি�ত হয় এবং এর মেধ� �িটেত ত�ার ম�তু�দ�ােদশ
হয়। রায় �েন সা�দী বেলন, শপথ এবং িবেবেকর
�িত দায়ব� �থেক এই রায় �দওয়া হয়িন। শাহবাগ
আে�ালন �সে� িতিন িকছু বলেত �গেল ত�ােক সিরেয়
িনেয় যাওয়া হয়। এই রােয়র �িতবােদ সারা বাংলােদশ
জুেড় জামাত-ই-ইসলািমর �নত�ে� িবে�াভ �� হয়।
ব�াপক িহংসার মেধ� পুিলেশর �িলেত অ�ত �� জন
জামাত কম�ী মারা যায়। পা�া িহংসার বিল হয় অ�ত
� জন পুিলশ। শাহবাগ �জ� চ�র এই রায়েক �াগত
জানায়। সরকার �ঘাষ�া কের �সামবার কােদর �মা�ার
ফ�ািস �চেয় আিপল করা হেব।
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িব�ার�িত �াম�া �িম�েনর িরে�া�� ব�ে�� ��ম��
��াে��� ���া� �া��ার ��া�' ���নিহ��ার
জ� �াি� না �া��াে� �ইন��ত �েরে�

�০। �মেয়েদর িব�ে� �য�নিহংসা স�ে� �মরা এখন
এক �তীব ���প��� �থচ �ায়শই �বেহিলত এলাকায়
দ�ি�পাত করব। �সটা হল সং�ষ�প��� এলাকা�িলেত
�মেয়েদর �ইিন িনরাপ�ার িবষয়। �মরা �মােদর
িরেপাট� ��ত করার পয�ােয় কা�ীর, উ�র�প�ব�া�ল,
ছি�শগড়, উিড়�া এবং ���েদেশর ব�াপক সংখ�ক
�মেয়েদর �দ�শা স�েক� িব�ািরতভােব �েন এই িবষেয়
�মােদর মত গ�ন কেরিছ। �যখােন দির� মা�েষর
স�ে� জানােনার জ� নাগিরক সমাজ রেয়েছ এবং
তােদর কােজ লাগােনা যায়, তা সে�ও রাে�র প�

�থেক এই ��ল�িলেক �সং�েষ�র এলাকা� িহেসেব
িচি�ত করার �চ�া এবং রা� স�েক� �মবধ�মান
�িব�াস িনেয় �মরা �ব�ই গভীরভােব উি��।
��। �শেষাত, �মরা ল�� করিছ �য �ভ��রী�
িনরাপ�া র�ার কত�ব� পালেনর �ি�য়ায় িনয়মাব�
�থবা িবি�� �য�নিহংসার জ� শাি� না পাওয়া �ম��
�ফােস�স ��শাল পাওয়ার ��া� �ারা �ইনস�ত �টনা
হেয় উে�েছ। এটা �ীকার করেতই হেব �য, �মােদর
�দেশর �� �য �কােনা �ংেশ �মেয়রা �যসব িনরাপ�া
ও ময�াদা পায়, তা সং�েষ�র এলাকা�িলেতও �মেয়রা
পাওয়া উিচত। ভারত �ই�টার�াশনাল কনেভনশন ফর
িদ ��ােটকশন �ব �ল পাস�নস �ম এনেফাস��
ি��ািপয়াের���এ �া�র কেরেছ, এটার ময�াদা
�মােদর র�া করা দরকার। �মরা তাই িব�াস
কির �য এই ধরেনর িনরাপ�া ও ময�াদা িনি�ত করেত
শি�শালী পদে�প �হ� করেল তার ফলাফল হেব
�দ�র�সারী। তােত �কবল সং�েষ�র এলাকা�িলেত
�মেয়েদর �াপ� �িধকার কােয়ম হেব না, বরং ওইসব
এলাকায় �শাসেনর �িত িব�াস িফিরেয় �নেত পারা
যােব যার ফেল তােদর ম�লে�ােত িনেয় �সা যােব।

���জে�র ��াি� ব� ��ি��র িব�� ত�ে� ধেরে�'

•
�� �ফ�য়াির িদি�র জািময়া িব�িবদ�ালেয় �জািময়া
িটচাস� সিল�ািরিট ��ােসািসেয়শন� �েয়ািজত এক
জনসভায় িদি� হাইেকােট�র �া�ন �ধান িবচারপিত
এ িপ শাহ বেলন, ��ফজল ��র �গাপন ফ�ািস
ব� ��ি�কর িবষয় তুেল ধেরেছ। এর মেধ� সবেচেয়
���প��� হল, ত�ােক মাফ কের �দওয়ার �েবদন নাকচ
করার ওপর ত�ােক চ�ােল� জানােনার �েযাগ �দওয়া

হয়িন।� �বী� �ইন� িনত� রামক��ন বেলন, এই
�গাপন ফ�ািস ��ইেনর সা�িতকতম ও ��তম �প যা
�ইনহীনতার রা�া িনেয়েছ� এবং �বশ িকছুকাল ধেরই
একটু একটু কের এই পেথ এেগােনা হি�ল। এই সভায়
উপি�ত কা�ীির ছা�ছা�ীরা উে�িজত হেয় ওে�ন।
একজন ছা�ী �� কেরন, �কন �ইন�েদর মধ� �থেক
�কউ িকংবা বার কাউি�ল এই ধরেনর িস�াে�র িব�ে�
তােদর �পি� �কাশ করল না। �যিদ �ফজেলর সে�
এটা হেত পাের, �� কােরার সে�ও তা �টেত পাের।�

ব�ের �ে��বার ����ী ন�ীেত ি�িন �ে�র বজ��
��ে�� ন�ী�াে�র ��া�ি� �ােমর �ব�া ��াবহ

•
চ���ী নদী বাংলার নদী মানিচে� একিট দী�� নদী িহসােব
িচি�ত। পি�মবাংলার ��া� নদীর মেতা চ���ীও নানা
রকম দ�ষে�র কবেল জজ�িরত। দী��িদন ধের এই নদীিটেত
একিট িচিন কেলর িনগ�ত �নাংরা জল ও �িতকর
তরল বজ�� �ফলা হে�। এতিদন বছের একবারই এই
িচিন কেলর বজ�� ছাড়া হত। িক� এখন �দখা যাে�
বছের ��ত চার �থেক প�াচবার বাংলােদেশর দশ�না
সীমাে�র একিট িচিন কেলর জমা �নাংরা জল ও
�তলা� বজ�� �গাটা নদীিটেক ন� কের িদে�। বজ��
দ�ষ� িনয়�� পষ�দ এ ব�াপাের িনিব�কার। বত�মােন নদীর
জল স���� কােলা এবং �তলা� বজ�� ভাসেছ। নদী
সংল� রানা�াট �নং �েকর কালীনারায়�পুর, চকক��পুর,
�ইশতলা, ন�ী�াট, কােয়তপাড়া, বলাগড়, রাব�েবাড়
এবং রানা�াট �নং �েকর উ�রপাড়া, জাফরনগর,
র�ুনাথপুর, হালালপুর, িহজুলী, বের�নগর, শাি�নগর,
�ড়ং�াটা, বাগানবািড় ইত�ািদ চ���ী নদী সংল� �াম�িলও
এই দ�ষে� �িতিনয়ত �িত�� হে�।

িচিনকেলর বজ�� জেল �মশার পর �থেকই �চ� �গ��
ছড়ায় যার ফেল নদীর �েশপােশর �ােমর মা�েষর
বসবাস করেত ��িবধা হে�। �বার নানা কারে�

নদীর তীেরর �াম�িলর মা�ষ �দনি�ন ব�মুখী ��িবধার
স�ুখীন হে�। নদীর জেলর র� এখন কােলা এবং
ভীষ� �গ��যু�। নদীর মাছসহ সম� জলজ �া�ী
এই বেজ��র দ�ষে� মের ভাসেছ। �েগ বছের একবার
িচিনকল�িল বজ�� �ফলত। এখন তা বছের চার�প�াচবার
হেয় দ�ািড়েয়েছ। �দখা যাে� নদীর পােড় বসবাসকারী
মা�ষ জল ব�বহার করেত পারেছ না। এইসময়টা �বােরা
ধােনর চােষর সময়, �থচ চােষর কােজর জ� নদীর জল
ব�বহার করা যাে� না। চ���ী নদীর পােড়র কেয়ক হাজার
মা�েষর জীবনযাপন িনভ�র কের এই নদীর ওপর। এই
�ব�ায় একিট রাজ�নিতক দল এই চ���ী নদীর ব�াচােনার
জ� �বশ িকছু কম�স�িচ িনেয়িছল এবং �সইমেতা িকছু
�চার ও সেচতনা সভাও তারা কের। িক� এইসব করার
পরও তার িকছুিদেনর মেধ�ই �বার চ���ী নদীর মেধ�
�সই বজ�� �ফলা �� হয়। চ���ী নদীর এই ভয়াবহ �ব�া
�ত�� কেরও সকেলই নীরব এবং িনি�য়। �শাসেনর
নীরবতাও �চােখ পড়ার মেতা। �টা কের পিরেবশ িদবস
পালনই সার, সারা বছর তারা �চাখ ব� কের �া��া �ের
বেস থাকেতই �বিশ পছ� কের। �শাসন ও জনসমােজর
একাংেশর এই নীরবতাই হয়েতা চ���ী নদীর জল�বাহেক
স���� মিজেয় �দেব এই দ�ষ�।

�মি���েরর ত�� �িম�েনর ইিতহাে�
এই ধরেনর খামিত নিজরিবহীন'

•
মি�পুের �সনাবািহনী ও িনরাপ�া র�ীেদর
হােত িনিব�চাের খুন হওয়া �৫০০�র �িধক
নাগিরেকর পিরবার�িলর সংগ�ন �এক�া�জুি�িসয়াল
একিজিকউশন িভি�মস ফ�ািমিলজ ��ােসািসেয়শন
মি�পুর��এর �েবদেনর িভি�েত �ি�ম �কাট� �
�ফ�য়াির �০�� একিট তদ� কিমশন িনেয়াগ কের।
�ি�ম �কােট�র �বসর�া� িবচারপিত এন সে�াষ
�হগেড়, �া�ন মুখ� িনব�াচনী কিমশনার �জ এম িলংেদা
এবং কন�াটক পুিলেশর �বসর�া� ি�িজিপ �জয় �মার
িসং��ক এই ধরেনর �িট �টনার �াধীন তদ�ভার �দওয়া
হয়, যােত একজন িশ� সহ � জন মি�পুিরেক হত�া
করা হেয়েছ।

�� �ফ�য়াির কিমশনেক জানােনা হয়, �য �নািটশ
মারফত কিমশেনর িদি�র �িফেস �মি�পুর ভবেন�
দরখা� জমা করার �েবদন করা হেয়েছ, তােত �কােনা
তািরখ �নই এবং একিটমা� �ানীয় ভাষার কাগেজ তা
�কািশত হেয়েছ। মা� দশ িদন সময় ধায� হেয়েছ।
�কােনা �যাগােযােগর �ফান না�ার ইত�ািদ �দওয়া হয়িন।
মি�পুের এই কিমশেনর �কােনা দ�র �খালা হয়িন। � মাচ�
কিমশেনর সদ�রা ই�ল পিরদশ�েন �সেবন। িক�
ভু�েভাগী মা�ষ, সা�ী এবং উৎসাহীজেনরা �কাথায়
ত�ােদর সে� �দখা করেব� �ি�ম �কােট�র িনেদ�শ থাকা
সে�ও কিমশেনর সহায়তার জ� �ক�ীয় ও মি�পুর
সরকার এখনও �কােনা �লাকেক িনেয়াগ কেরিন, �থচ
একমাস সময় চেল �গেছ। িরেপাট� �কােশর জ� �মাট
�� স�াহ সময় �ি�ম �কাট� িদেয়েছ। মি�পুেরর তদ�
কিমশেনর ইিতহােস এই ধরেনর খামিত নিজরিবহীন।

�িবে�ারে�র িরে�াি���ে�র ধরন ��েখ মেন
হি��� িমি��া �বই �ে� ��ে� জানত'

•
হায়�াবাদ িবে�ারে�র পেরই ��িলক ��তেল�� ও
জাতীয় �িহি� ও ইংেরিজ� ইেলক�িনক িমি�য়া �টনা�েল
�প��ছায় এবং সে� সে� তােদর িবেশষ� মতামত সহ
লাইভ কভােরজ �� কের �দয়। �তেল� চ�ােনল�িলেত
�তেল� ও উ�� সংবাদ বুেলিটন �টিলকা� করা
হি�ল, িক� �েটা স���� �লাদা। �তেল� বুেলিটেন
মুসলমানেদর িব�ে� ���া ছড়ােনা হি�ল, �থচ উ��
বুেলিটেনর িরেপািট�ংেয় তারা ওই ধরেনর ���া �কােশ খুব
সতক� িছল। যখন �গাটা শহরটা �তি�ত ও িবষাদ��,
জাত�ধম� িনিব�েশেষ মা�ষ পর�েরর িনরাপ�া খু�েজ
িনি�ল। সাধার� মা�ষ সে� সে� মাে� �নেম পড়ল।
তারা �হতেদর সাহায� করার �চ�া করিছল এবং �হত
ও ম�তেদর কাছাকািছ হাসপাতােল িনেয় যাওয়ার উেদ�াগ
িনি�ল। কারা িবে�ার� �িটেয়েছ তা িনেয় তখন তােদর
ভাবার �বকাশ িছল না। িবে�ারে� ��া� মা�ষেক
ব�াচােনাই িছল তােদর িচ�া। িক� িমি�য়া িনেজেদর
কায়দায় িরেপািট�ং চািলেয় যােত থােক।

একই সমেয় িমি�য়া লাইভ িরেপািট�ংেয়র সে� িকছু
��মান �চার করেত থােক যা বরাবেরর মেতাই একটা
সমাজেগা�ী �থ�াৎ মুসলমানেদর িদেকই ধািবত হয়।
তারা তদ� �� কের �দয়, িস�াে� �প��েছ যায় এবং
িমি�য়া�কে�র িবচার �� হেয় যায়। তােদর িনজ� স��

��যায়ী তারা িবে�ারে�র িপছেন সংগ�ন�িলর নাম
�কাশ করেত থােক এবং িকছু মুসিলম যুবেকর নাম
বেল। তারা এটাও বেল এই িবে�ারে�র পিরক�না নািক
�ে�াবর মােসই হেয়িছল। িমি�য়া �টনাটােক ��েল িনেয়
এই িবে�ার�েক �ফজল �� ও �জমল কাসেবর
ফ�ািসর �িতেশােধর সে� যু� কের �দয়।

রাজ� এবং �ক�ীয় তদ�কারী সং�া ওখােন �প��ছােনার
�েগই িমি�য়া ও িহ��বাদীরা জেড়া হেয় যায়। তার
ফেল �বামা িবে�ারে�র �মা�ািদ ন� হেয় যায়।
পুিলশ ওখােন �প��ছােলও তারা িহ��বাদী ও িমি�য়ার
�লােকেদর িনয়�� করেত পােরিন।

�থমত, িমি�য়া ��াষ�া কের �বামা িবে�ারে�র
�সল টােগ�ট িছল সাইবাবা মি�র �কী কের িমি�য়া
এই িরেপাট� �পল তা �কউ জােন না�। তারপর িমি�য়া
িবে�ারে�র ��িত িনেয় ব�াখ�া িদেত �� কের।
এমনকী তারা এটাও বেল �য �টনার �িদন �েগ
�থেকই �বামা ��া�টাররা ওই এলাকায় ��ারা�ুির করিছল।
িমি�য়া িবে�ারে� যু� ব�ি�েদর নামও ��াষ�া কের
�দয়। সম� চ�ােনলই একই উপসংহাের �প��ছায়। িক�
িরেপািট�ংেয়র ধরন �দেখ মেন হি�ল �য তারা সবই �েগ
�থেক জানত। িমি�য়া এই িবে�ারে� ম�ল সে�হজনক
িহেসেব এক �হত মুসিলম যুবকেক �দখাি�ল। ত�ার
নাম িমজ�া �ব�ল ওয়ািস। �ভ�াগ�জনকভােব িতিন
এই ি�তীয়বার �বামা িবে�ারে�র িশকার হেলন। ম�া
মসিজদ িবে�ারে�ও িতিন �হত হেয়িছেলন। ���

��রমা��র িব�ে� ব�ে�ই �র�াির �রাে� ��েত হে�'
•

��ান�লাম পরমা�ু িব��ৎ �ক� িবেরাধী �ে�ালেনর
বত�মান হাল কী, �স িবষেয় একিট �েলাচনাসভা হেয়
�গল �৫ �ফ�য়াির িবেকেল �য�াি�ক�াল িহউম�ািন�
��ােসািসেয়শেনর �ের। ��েত �শা� দাশ ��ান�লাম
�ে�ালন িনেয় একিট ম�কািভনয় কেরন। তারপর
স�িত ��ান�লাম �থেক �ুের �সা �মেহর ইি�িনয়ার,
�িমতা ন�ী এবং িব�িজৎ রায় দশ�কেদর সােথ মত
িবিনময় করেলন। এরপর ভারেত ও িবে� পরমা�ু
িব��েতর �ব�া কী, �স িবষেয় �েলাচনা করেলন �ফুল
িবেদায়াই। সভা পিরচালনায় িছেলন সমর বাগচী।

�েলাচনায় �েনক িবষেয়র সে�ই উে�
এল, ��ান�লােমর মৎ�জীবীরা এই �ে�ালেন

�ত��ুত�ভােব �ংশ িনেয়েছ। এই ��াে�টর দ�ন তােদর
�িজ �রাজগাের বাধা পেড়েছ, কার� তারা �য এলাকা
�থেক মাছ ধের, তা পরমা�ু ��াে�টর কােছ হওয়ার দ�ন
�সই মাছ িবি� করেত পারেছ না িবেদেশ, সং�মে�র
ভেয়। একজন ��াতা �� কেরন, ভারতীয় �ব�ািনকরা
এই পরমা�ু িব��েতর িব�ে� িকছু বলেছন না �কন�
�ফুল িবেদায়াই বেলন, �যেহতু �ব�ািনকরা সরকাির
চাকির কেরন, �সই কারে� ত�ােদর মুখ ব� রাখা
হেয়েছ। য�ারা িব�ে� বলেত চাইেছন, ত�ােদর সরকাির
�রােষর মুেখ পড়েত হে�। সভার �শেষ ��াতােদর
মেধ� �েনেকই ��ান�লােমর �ে�ালেনর তহিবেল
�থ� সাহায� কেরন।

��া�া�া� তা�িব��� ��ে�র বেজ��র �জর� �মি�নী��েরর ��� �া� ���ে�র �বে�
•

�মিদনীপুর �জলা �িতহািসক িদক �থেক �যমন িবখ�াত,
�তমিন �মিদনীপুর ক�িষ�িনভ�র �জলা হওয়ায় এখানকার
ক�িষর মেধ� ধান ছাড়া ফুল চাষ, পান চাষ, মা�রকাি�র
চােষর মাধ�েম ব�বসািয়ক সাফল� ব�কাল �থেকই
�িবিদত। িবেশষত ফুেলর চােষর িবেশষ �নাম �েছ।
�কালা�াট �েকর সবেচেয় পুেরােনা ফুেলর বাজার
�দউিলয়া বাজার �র �কালা�াট ফুল বাজার িবিভ�
রকেমর ফুল এই �ই বাজার হেয় কলকাতা, র�ািচ,
কটক, ভুবেন�র, নাগপুেরর বাজার হেয় �গাটা প�িথবীেত
ছিড়েয় পেড়। �াভািবকভােবই এর সােথ জিড়েয় �েছ
ব� মা�েষর জীবন�জীিবকা ও ��েলর �থ�নীিত।

�কালা�াট �যমন ইিলেশর জ� িবখ�াত িছল, �তমিন
ব� যুগ �থেক �জও ফুেলর জ� িবখ�াত। �কালা�ােটর
ফুেলর বাজার �সই কেব চালু হেয়িছল তার হিদস পাওয়া
যায়িন। তেব ষােটর দশক �থেক বেড়া �কাের ফুল
�কনােবচা �� হয় বেল সই�ল ইসলাম জানােলন।
ত�ারা িতন পু�ষ ধের ফুল চাষ কের �সেছন। বত�মােন
স�র দশক �থেক �কালা�াট �াউন এক ন�র �াটফেম�
�রেলর ি�েলর ধাের �ছা� একটা জায়গায় �হালেসল
ফুেলর বাজার বসেত �� কের পাকাপািক ভােব।

ফুেলর ব�বহার িবিভ�ভােব হেয় �সেছ দী��িদন
�থেকই। পুেজার জ� ব�বহার ছাড়াও ফুল িদেয় িবিভ�
�ন� ���ােনর সাজস�ায়, উপহাের এবং ফুল �থেক
�তর, �ষধ, �গি� এমনকী �তলও ��ত করা হয়।
ফুেলর এই ব�মুখী ব�বহােরর ফেল এর কদর সাধারে�র

কােছ বাড়েত থােক। ফুল চােষ �বশ লােভর মুখ �দখেত
�� করেল চািষও উৎসাহ িনেয় �ু�কেত �� কের ফুল
চােষ। �ই �মিদনীপুর সহ হাওড়া �জলােতও �চুর ফুেলর
চাষ �� হল। বাজাের ফুেলর র� ও �গি�র জ�
চািহদা বাড়েত লাগল। চািষরাও ফুল উৎপাদেনর সােথ
সােথ পা��বত�ী �কাল�াট ও �দউিলয়া বাজারেক ব�বহার
করেত �� তােদর �বচােকনার জ�। বাড়েত থােক এই
�ই ফুেলর বাজােরর ���, চািষরও লাভ হয়।

এর পের পেরই �� হয় ফুল চােষর �িতেযািগতা।
কার ফুল কত ভাল হেব এবং তার দাম বাজাের কত হেব
এই িনেয় চলেত থােক চািষেদর মেধ� রকমাির ফুল চােষর
�িত ��হ। �গালাপ, রজনীগ�া, �পরািজতা, জবা,
টগর, �দাপািট, গ�াদা, �ািলয়া, স�য�মুখী, �বল, জু�ই,
পাতাবাহার সহ িবিবধ ফুেলর চাষ চলেছ �মিদনীপুেরর
িবিভ� �খেত। হে� প� ফুেলর চাষও। ব� চািষ �জও
ফুল চাষ কেরই জীবনযাপন কের চেলেছ।

�মিদনীপুেরর �কালা�াট �ক, শহীদ মাতি�নী �ক,
প�াশ�ড়া �ক, দাসপুর � ন�র �ক, ��বরা �ক এবং
হাওড়া �জলার বাগনান � ন�র এবং � ন�র �েক সব
�থেক �বিশ পিরমাে� ফুল চাষ হয়। ফুলচািষরা ফুল িনেয়
�িতিদনই সকােল �েস �কালা�ােটর বাজাের।

িক� বত�মােন �কালা�ােটর তাপ িব��ৎ �কে�র একিট
িসেম�ট কারখানা �থেক �নবরত িনগ�ত রাসায়িনক বজ��
ও দ�িষত ছাইেয়র দাপেট ফুল চােষর ব�াপক �িত হে�।
িবেশষ কের �০০ িমটার এবং �০০ িমটার উ�তার
গগনচু�ী িচমিন িদেয় ছাই উেড় বাতােস িমেশ �যভােব

চারপােশর ৫০ িকেলািমটার এলাকায় ছিড়েয় পেড়েছ
তােত এলাকা দ�িষত হে� ব�াপকভােব। মা�েষর এবং
জলজ �া�ী, উি�দ সকেলরই ব�াপক �িত হে�। �িত
হে� চােষরও, বাদ পড়েছ না ফুল চাষও। ফুল বাগােন
ফুটেত থাকা ফুেলর গােয়র র� ন� হেয় যাে�, পাপিড়র
ওপর পড়েছ কােলা ��র�। ব� �েক ফুল চােষর হার
কমেতও �� কেরেছ। কেম �গেছ প� ফুেলর চাষ।
�েগ �মিদনীপুর খাল এবং �নং জাতীয় সড়ক এবং ��নং
জাতীয় সড়ক ও তমলুক �রাে�র �ই ধােরর নয়নজুিল
ও খড়গপুর�হাওড়া �রল লাইেনর �ই ধােরর খাল এবং
নয়নজুিলেত ও িবিভ� ি�েল ফুেলর চাষ হত। িক�
দ�ষে�র ফেল প� ফুেলর চাষ �ায় ন� হেত বেসেছ।

�কালা�াট িব��ৎ �কে�র পা��বত�ী ��ল�িল �থেক
িনগ�ত হওয়া ছাই পিরেবশেক দ�িষত কের চেলেছ।
�মিদনীপুর খাল �কালা�াট িব��ৎ �কে�র ছাই পেড় মেজ
যাে�, িবিভ� নয়নজুিল �কালা�ােটর ছাই �ফেল বুিজেয়
�দওয়া হে�, �রেলর ি�ল�েলােক মাছ চােষর উপেযাগী
কের �তালা হে�, নতুন নতুন রা�া স�সার� হওয়ার
জ� নয়নজুিল �য়তেন �ছােটা হেয় যাে�, সেব�াপির
প� চাষ �থেক পািনফল চাষ লাভজনক হওয়া।

ফুলচােষ সরকাির সহেযািগতা বা �কােনা পিরক�না না
থাকার জ�, বত�মােন পে�র ভা�াের টান পেড়েছ। ব�
ফুলচািষ এখন লাভজনক মাছ, পািনফল চােষর িদেক
�ু�কেছ। �কালা�ােটর �হালেসল ফুল বাজাের �ায় �০
হাজার চািষ �ত�� ও পেরা�ভােব ফুল �কনােবচার
সােথ যু�। �রেলর জায়গায় ফুেলর বাজার হওয়ায় �রল

পুিলেশর �ত�াচাের �লেগই থাকত সবসময়। �কােনা
িনিদ�� �শ� �নই এই বাজাের। �নই �কােনা �শ�চালয়।
এ িবষেয় িবিভ� সমেয় �রেলর ি��রএম�এর কােছ
গ����পুেটশন �দওয়ার পর বছর কেয়ক �েগ একটা
�শ�চালয় কের �দওয়া হেয়েছ। �সই �শ�চালেয়র জ�
চািষ িপছু প�াচ টাকা �নওয়ােত �বেড়েছ �রেলর �য়।

�কালা�ােটর ফুল বাজার �জেগ ওে� �ভার িতনেট
�থেক। চািষেদর �কউ ��েন �চেপ, �কউ বােস, �কউ
সাইেকেল বা ভ�ানির�ায়। ��তারাও �েস ভুবেন�র,
টাটা, কটক, কলকাতা, হাওড়া, �গিল িবিভ� জায়গা
�থেক। ফুেলর নানািবধ পসরা সািজেয় বেস চািষরা বা
ফুল ব�বসায়ীরা। চলেত থােক দর কষাকিষ। �কােনাটা
িকেলাদের, �কােনাটা ��িট �িত, �কােনাটা �জন �িত,
�কােনাটা �গাছ িহসােব �থবা িপস িহসােব িবি� হয়
িবিভ� ফুল। সমেয়র সােথ সােথ বাড়েছ এই চােষর
�িতেযািগতা। িবিভ� �ােন ফুল চােষ ��হ বাড়েছ,
বাড়েছ �দেশ িবেদেশ ফুেলর চািহদা। তাই ফলন ব�ি�র
লে�� চািষরাও রাসায়িনক সার �েয়ােগ ফলন বাড়ােনার
�িতেযািগতায় �নেম পেড়েছ। এই ফুল ব�বসােক �ক�
কের �সেছ �চুর িবেদিশ মু�াও। �থচ এই ফুল
চােষর পিরকা�ােমার উ�িতেত পি�মবে�র সরকাির
�শাসেনর �কােনা �হলেদাল �নই। িবগত সরকার এমনকী
বত�মান সরকােরর প� �থেক �কউই এ িনেয় ��হ
�দখায়িন। �কালা�ােটর দ�ষ�সহ িবিভ� �িতব�কতায় �ই
�মিদনীপুেরর এই লাভজনক ফুল চাষ �য �শ�ার মেধ�
িদেয় যাে� তােত সে�হ �নই।
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�ীে�র িদন, স��া উ�ী�� হেত চেলেছ। �লাকজনও আসেত ��
কেরেছ। �কসােথ ��জন �থেক চারজন ছজন কের দল �বঁে� �েস
হািজর হে�। কােরা হােত ভু�া, ভু�ার দানা ছািড়েয় �খেত �খেত,
কােরা হােত বাদােমর ��া�া, কােরা �ালপাতার �তির ��া�ােত িল�া,
তার সােথ আদা, র�ন, �েনপাতা ও আমলকী বা ওল বাটা িদেয়
চাটিন। সকেল �েস ঘাসহীন ���� ল�া জিমেত �পেত িবছােনা
�তরি��ি�পেল �েস বেস পড়েছ। পিরিচত �কউ �েসেছ িকনা,
তা �দেখ বার করার জ� �কউ �কউ বসার আেগ চারিদক ভােলা
কের �দেখ িনে�। �েনেক আ�বসা �ব�ায় �গাড়ািল �েটা তুেল,
��পােয়র আ�ুেলর ওপর �দেহর ভর ও ভার �রেখ �িদক�ওিদক,
সামেন�িপছেন ভােলা কের �দেখ িনে�। �কউ �কামের রাখা �খিনর
িড�া, �ুিতর �গাজ �থেক বার কের, �খিন ডলেত �� কেরেছ। িভড়
বাড়েছ। আর তা �দেখ চাওয়ালারাও �েস হািজর হে�, �আইেয়
গরম চােয় িপিজেয়' বেল হঁাক িদেয়। ওই িভেড়র মে�� �লাহার
পাতলা পাত িদেয় �তির উ�েন, কা�কয়লা বা �ল িদেয়, তার
ওপর স� ল�া িটেনর �তির নল লাগােনা �পতেলর কলিস বসােনা।
�সই উ�ন সেমত কলিস বেয় িনেয় ঘুের ঘুের চা িবি� করার জ�
উ�েনর ���াের �লাহার তার িদেয় �তির করা �াে�ডল, �রার জ�।
�ক হােত উ�ন সেমত �� আর জল িমি�েয় ভরা �পতেলর কলিস।
আেরকহােত বঁাে�র �তির �গাল ল�া ঝুিড়। ঝুিড়েত ভঁাড়, চা�পাতা,
িচিন, কয়লা বা �ল রাখা। বঁাে�র �তির ল�া �গাল হাতলওয়ালা
ঝুিড় �ের �েগােত থােক। কলিসেত �� আর জল গরম হে�। �কউ
চা চাইেল পাতলা ��ায়া পির�ার সাদা কাপেড় �ক�েটা �থেক �ঁেড়া
চা�পাতা িদেয়, ওই �� �ম�ােনা গরম জল িদেয় চা �তির কের,
চােয়র ভঁাড় ডান হাত িদেয় বািড়েয় িদেয় পয়সা িনেয়, ওই িভেড়র
মে�� পথ কের িনেয় ঘুের ঘুের িবি� করেছ। �র কের �টেন �আইেয়
গরম চা' বেল হঁাক িদেয় িভেড়র মে�� পথ কের �েগাে�।

রামলীলা মে�র সামা� দ�ের বেস আেছ মাথা ভিত� ঝঁাকড়া চুল,
কােলা ল�া দ�াসই �চহারার ছাপড়াইয়া ফ�ু। বুি�দী� �চাখ �েটা
�থেক ��ন আেলা ি�কের পড়েছ। হঁাটুর ওপর �ুিত তুেল পরা। মাথায়
গামছা �ফি� �বঁে� �মাটা কাপেড়র খঁািক জামা পরা �তাপগিড়য়া
গ�পত �রলওেয় খালািসেদর �নিভ �ু জামা পরা বািলয়ার �কালু
�কসােথ বেস আেছ। �রা িতনজেন �কই গ�া�েয়র �রলওেয়র
গ�া�ম�ান। চাওয়ালা আসেত �দেখ, �চঁিচেয় ফ�ু বলল, �কােহা িজলা
�েব�া�া �� করেলবািন। কাল কামেম �নই �খ �ােবাকা, �তাহার
সেবের িডউিটবা, ক�া আজ কাম �ম গইেলবািন না ছুি� করল। �ব
তু� � �া�া �� করেলবািন, তব �তাহরােক আর �কােনা িচ�াবািন।
মালামাল �হায়াইেল বা�, ��তীবািড় খািতর আউর ভীজিম�য়া ���
ভইস �মালেলবািন।' চাওয়ালা রামলাল ফ�ুেক বলল, �আের উ
বাত �নই �� বািন, ইেয় �া�া িকতেন িদন চলেলবািন, মািহনা
ভরকা, ি�তেন িদন রামলীলা বা উতনা � �া�াবা।' �চা িকতেন
�ম �বচত �হা' ��� গ�পত রামলালেক িজে�স কের। �চাের আনা'
��� রামলাল বলেতই গ�পত বলেলা, �েতাের চােয় ব�ত মাহা�া
বা, ইতেন কােহ �হা� �ক ভঁাড় চােয়েম চুয়াি� �লওত। জ�াদা
�নিহ �লেলবা�। �তারা চা পাি� আ�াবা, চা পাি� আগার �তার
আ�া বােট, আ�ােস চা পাি� মারেক িতন ভাড় চা �দওত।'
রামলাল বলল, �িপেবা �তা, আ�ােস চা পাি� মারেক, চােয়
বানােক �দেলবািন।' ��� �তব �দওত িতনেগা চােয়।' রামলাল ঝুিড়
�থেক ি�েলর মগ বার কের মেগর ওপর পাতলা ��ায়া পির�ার
সাদা কাপড় িদেয়, কাপড়টা মুেড় বঁাহাত িদেয় �ের �রেখ, �ক�েটা
�থেক চা পাতা বার কের ক�চামচ চা�পাতা িদল। তারপর কলিস
�থেক �� �ম�ােনা গরম জল ��েল, চা পাতা �দওয়া �দওয়া কাপড়টা
পািকেয় িচমটা িদেয় �চেপ িন�েড়, চা�পাতা সেমত কাপড়টা ঝুিড়েত
�রেখ িদেয়, ভঁাড় �বর কের, ভঁােড় চা ��েল ডান হাত িদেয় ভঁাড়
বািড়েয় িদেতই রামলছমন �েস হািজর হল। আর �কালু বেল উ�ল,
�আগইলবা� রাম লছমিনউয়া, চা িপেত �দখেক �হেন আ গইলবািন।'

রামলছমন ডান হাত িদেয় �গঁােফর ডান িদেক �কটা �মাচড় িদেয়
�কালুর িদেক কটমট কের তািকেয় বলল, �হাম �তাের মািফক হারাম
�নিহ িপওত। তু আপনা পয়সা িপওত �কয়া, তু হােমায়ােক কহত,
চা �নিহ িমলত। �দেখ �হা �েগা চা িদওত' ��� বেল লছমন ডান
হাতটা বািড়েয় িদল। ফ�ু বলল, �লছমন �কা �েগা চা �দেলবািন।
িকতনা �হােয়ত, �েলয়ত �হা' ��� বেল গ�পত বুক পেকট �থেক
�ক টাকা বার কের রামলালেক িদল। চােয় চুমুক িদেত িদেত ফ�ু
রামলীলা মে�র িদেক �চেয় �দখেতই, জ�বাহা�রেক �দখেত �পেয়
বলল, �আর জ�বাহা�র �হােন খাড়া বা, বুলাও তািন ওকারােক',
রামলছমন �চঁিচেয় হাত �নেড় �েস হািজর হেয় বলল, �চা িপ
�লেন কা বাদ হামুয়ােকা বুলাউবািন। হাম মন��কা সামেন খাড়া

�হাকর �দখেলবািন তুেলাগ চা িপেলবািন, জব তু �দখত হামুয়া
�লাগ চা িপওত, তব ক�ােহ �নহী আওত'। গ�পত বলেতই ফ�ু
বলল, �আেগ �তােক �নইে� �দখেলবািন, চা িপেন সময় �তাহারা
�দখেলেন �স, বুলাইেবােনহী ক�ায়া।' রামলছমন জ�বাহা�েরর িদেক
বঁা �চাখটা ব� কের ডান �চােখ �ক দ�ি� িকছু�� তািকেয় থাকার পর
বলল, �কঁািহ �তােক, িকিস �হােটল, চা�িম�াই �কান��ম চা িপওত
�নিহ, �নিহ িমলত ক�ায়া, আওত �হেল আওত, হামারা �কা পা�
�বে�া �হা'। জ�বাহা�র �িগেয় �েস বসেতই, রামলছমন ওর ডান
হাতটা জ�বাহা�েরর মাথায় �রেখ হােতর তালু িদেয় জ�বাহা�েরর
মাথার তালু �চেপ �ের বলল, �আজ �কােনা �হােটল, চা�িম�াই
�কানেম পািনয়া উ�ায়ত, বত�ন �মলায়ত বাতা সােরায়া। �কয়া
খানা িমলত, িকতেন ভঁােড়ায়া চা িপওত বাতা� �হেন রামলীলা
�নত। �তাের সা�ভাই �াহারহত, ও বালগািছয়া �ম রামলীলা না
�হায়ত �কয়া, �হেন িদহাতী �লােগাকা রামলীলা �দখত'। জ�বাহা�র
রামলছমেনর কথায় সায় িদেয় কথার �র� �ের বেল, �হঁ�া আপনা
গঁাওেস িনকাল পিড়, আব গঁাওেম রহেক �কয়া কির, �কাই কাম �া�া
�নহী, �খিত বািড় �নহী, �খেতা �স আনাজ কাটেক উ�ােলেলবািন।
রামলীলা দল �লকর কলকা�া আউর বা�াল �দাসরা �হর রামলীলা
কেরাত'। রামলছমেনর মাথার ওপর ডান হােতর তজ�নী কেয়কবার
ঘুিরেয় বলল, ��েম ��া কামাই �হায়ত, খরচাপািন িনকালকর চলা
�াওত'। বেল রামলছম�, ফ�ু, গ�পত, �কালুর িদেক মুখ কের
িফের �চঁিচেয় বেল উ�ল জ�বাহা�র, �কা সা�ভাই, উহা ��ােলাগ
রামলীলা কেরাত, সে�াসােরায়া কালকাি�য়া বা, কালকা�া �ম
বেসারেনওয়ােল ছাপরা, আরা, �ভাজপুরকাবা। ��ই িদন তুেলাগ
সে�া জ�বাহা��য়া কা সাথ �হােন �াওত, রামলীলা �দেখ খািতর।
ক� �হাওত জ�বাহা��য়া �স পুেছাত। জ�বাহা��য়া বােতায়ত।
হামুেয়া �াওত, উ রামলীলা �দেখাত �হা, ��ােন রামবািন ও সােরায়া
থানাকা �হড জমাদার বা। রাব�য়া ��া �ই, ওহ ওহ �মাওগী থানােম
ঝাড়ু লাগােয়াত, সাফাই কা কাম কেরাত। বালগািছয়াকা রামলীলা
�কয়া �দেখাত, �কয়া �েনাত, জােনাত �হা। রামুয়া ল�ােম রাব�য়ােস
�ভেটায়ােক কেহাত, ইেয় রাব� তু সীতা মা�েকা িদেবা �কয়া, �নই
িদেবা। রাব�য়া �জার িচ�ােক কেহাত, �নই িদেবা। তু ��াকর সকত,
করেলবািন। রামজী আপনা �মাচায়া রগড়েত �েয় কেহাত, তু �নিহ
জােনাত, ম�ায় ইহােক থানাকা �হড জমাদার বা। তু �ব কাল সেবর
�ম বাজার �ম সবিজ �বচেবা কির, হাম �তােক পাকড়কর লক�
আপ কর �দেলবা�।' �হা �হা কের সকেল �া� খুেল হাসেত ��
করল। হাসেত হাসেত ফ�ু বলল, �� রামলছমন, তু জ�বাহা�রকা
সা�ভাই কা �হােন। রামলীলা �দেখ খািতর হইলবািন �কয়া। �তাহরা
�ছ িখলাইেছ �কয়া। চা�না�া করাইেল �কয়া।' �েনিহ �� �নিহ,
উতেন রািতয়া ভুেখ আপন ঘর লট আওত।' রামলছমন বলেতই
ফ�ু রিসকতা কের বলল, �জ�বাহা�র �তােক সাথ �লগইলবা�।
জ�বাহা�র �তাহারােকা �ছ না িখলাইেবা কির কেচ�রী�ভাজাপুির,
জােলিব, চাউয়া, না িপলাউেবাবািন। ও সােরায়া �কয়া িখলাইেবা,
ওকার পাস কে�া পয়সা না রেহাত। কা�ািল তরহ ই�ার উ�ার
ইসেস উসেস মা�গেক খাওত।' জ�বাহা�র রামলছমেনর কথার
�িতবাদ কের বলল, �ইেয় ঝুট বলেলতািন, �কার ঝুট বলেনকা
আদতবা।' গ�পত, �কালু ��জেনর ব�াপার �াপার �দেখ, কথা
�েন, ম�� �হেস ওেদর মুেখর িদেক তাকােলা। ফ�ু জ�বাহা�রেক
বলল, �আের জ�বাহা�র কালেস �তাহার রাতেম িডউিট বা, তু
ক�ায়সন রামলীলা �দখেবাকির। উসােরায়া �কয়া িডউিট কেরাত।
কাম �� �নিহ কেরাত, ই�ার উ�ার ঘুেমাত, � �হােটলেস, উ
চােয় িম�াই �কানেস মা�েক খাওত, হারাম মা�েক �নিহেতা পািনয়া
উ�ােক, বত�া�য়া �মাওলােক খানা খাওত। ওকার চােহ রাত চােহ
িদনেম িডউিট �হা'। গ�পত ও �কািল �ক সে� বেল উ�েলা,
�েহেন আেন কা পহেল �ক কার �হােটল �স খানা খাকর আইেল।'
জ�বাহা�র বলল, �েককরা �নইে�, ভুখ লাগলবােরা, খাওলিবনা
হাম �হেন চল আইেলবা�।' জ�বাহা�েরর �ভুখ লাগলবািন' �েন
রামলছমন বলল, �ভুখ লাগল, �তা �� কাম কেরাত, হ�মানজী
�ব সীতামা� পাস আওত, সীতা মা� হ�মানজী �কা �কলা খােন
�দওত। তু হ�মানজীেস �কলা মা�েক খাওেলওত। হ�মানজীেস কহত
�েকেল স� �কলা না খাওত, হ�মানজী হােম �ছ �দওত, হামারা
ভুখ লােগাত। আের �তারা পুছ কা �হায়ত, �কান কাটেলতত।' ফ�ু,
গ�পত, �কালুর উে�ে� রামলছমন �চঁিচেয় বলেত থােক, �েদেখা
জ�বাহা��য়া িপেছ পুছ �নিহ, �কান কাট �দওতেহা।' রামলছমেনর
কথা �েন ওরা সকেল �হা �হা কের �হেস উ�ল।

�গিলেত ইিতহাস ����লন �কে�র সভা
•

�গিল �জলা ইিতহাস ���ীলন �কে�র িব��িততম সা�ার� সভা
উপলে�� আেয়ািজত �িদন ব�াপী আেলাচনাসভা ও �দ��নী ��ি�ত
হেয় �গল �� ও �� �ফ�য়াির, �গিল �জলার আিদ স��ােম
�কােডিম �ব �টকেনালিজ ভবেন। �� �ফ�য়াির �বলা বােরাটায়
উে�া�নী ���ােনর মে�� িদেয় আেলাচনা সভা �� হয়। �িদেনর
আেলাচনার িব�য় িছল আ�িলক ইিতহাস চচ�া �স�। � িব�েয়
��ান ব�া িবি�� ���াপক ড. রামক�� চে�াপা��ায় �ত�� �লিলত
ভা�ায় আেলাচ� িব�েয়র ওপর িব�ািরতভােব তঁার ম�ল�বান ব�ব�
�প� কেরন। পের িবেকল পঁাচটায় �� হয় উপি�ত দ��ক ��াতা ও
���ান আেয়াজকেদর মে�� মতিবিনময়।

�� �ফ�য়াির �বলা বােরাটা �থেক আড়াইেট প��� চেল সা�ার�
আেলাচনা। �িদেনর আেলাচনায় স�গ�েনর বত�মান স�ািদকা
�েলখা মুখািজ� �িত�ােনর �িত�াতা �য়াত বামপ�ী ব�ি��
িবজয়ক�� �মাদক �ব� �য়াত সমাজেসবী ি��ক ��ীর মুখািজ�র
�কাি�ক �চ�ায় ও ���বসােয়র ফেল �ই �িত�ানিটর স�চনা
হেয় �ীের �ীের কীভােব বেড়া হেয় ওে� তার ��িতচার� কেরন।
তঁার ব�েব� ইিতহাস ���ীলেনর িব�েয় বত�মান ত�� �জে�র

�ত�াি�ত স�খ�ায় �িগেয় না আসার কারে� িকছুটা হতা�ার �র
��ানা �ায়।

তারপর �িদেনর ���ােনর সভাপিত �ী �গাপাল সা�ুখঁা তঁার
ভা�ে� তঁার িনজ �ােম �কিট পু�িরনী �খঁাড়ার সময় �া� �কিট
��সাম�ী আিব�ােরর স�ে� ইিতহাস িব�েয় কীভােব উ�ু� হেয় �ই
�িত�ােনর সে� �ু� হেয় পেরন, তার িববর� �দন। স�ািদকার
হতা�ার িবপরীেত ��স�খ�ক �চতনাস�� মা�� িদেয়ও ��
�কােনা মহ� কােজ সাফল� স�ব, �স িব�েয় ইিতবাচক ব�ব�
রােখন। সভার ��� ব�া �ভাি�স দাস �িদেনর আেলাচ� িব�েয়
সা���তবে�� িবেবকান� িব�েয় রামক�� িবেবকানে�র ভাব�ারায় �ম�
ও আ��াি�কতায় ভারতীয় �বি�ে��র নানা দ�ি�েকা� �থেক মেনা�
ব�ব� রােখন।

��িদেনর �দ��নীেত �গিল �জলার নানা পুরাতাি�ক ব�, �ান ও
ভবেনর �দ�� ছিব �ব� �জলার িবিভ� �াে�, িবে�� কের লু��ায়
সর�তী নদীর �ববািহকায় মািটর িনচ �থেক �া� ব� ��তাি�ক
ও িচ�াক��ক িব�য়কর িনদ��ন �দি��ত হয়। �দ��নীেত �িত�ােনর
প� �থেক িবিভ� সমেয় �কাি�ত ইিতহাস িব�েয়র �িতেবদেনর
�ব� িকছু স�খ�া উপি�ত পেড় �দখার উে�ে� রি�ত িছল।

বােরা হাজার বছর আেগ এখােনই নািক
ধান ��ম ��প� হেয়িছল

.

•
�৬ ���য়াির আসােমর �যারহাে�র এক�া
�ুেল �দবল �দব এেসিছেলন ইেকা �ােবর
িস� ব�া� �ে�াধেনর এক ���ােন। সভা
�� হয় বা�ােদর একি� প�না�েকর মধ�
িদেয়। িতিন বা�ােদর সে� ক�াবাত�া ��
করেলন। এক�া বা�ােক িজে�স করা হল,
এই ধান�েলা �কন র�া করা দরকার� �স
বলল, এই ধান�েলা র�া করা �িচত,
কারণ এ�েলার জ� রাসায়িনক সার লােগ
না, �বি� জলও লােগ না। এ�া �ব�
ভােলা হয় এব� পিরমােণও �বি� হয়।
আর একজন বলল, এমন িকছু ধান আেছ
যা জেলর মেধ� পেড় �গেলও আবার তা
জল ��েক �জেগ ওে�। �দবল �দব �েন
খুি� হেলন। িতিন বলেলন, �আমার আধা
কাজ হেয় �গেছ�। এখােন বা�ােদর �ােগ��
করা হেয়িছল। কারণ ওরা যিদ সজাগ হয়,
তাহেল বেড়া হেয় িকছু করেত পারেব।
আর এক�া ক�াও �দবল �দব বেলন, ধান
নািক বােরা হাজার বছর আেগ এখােনই
��ম ��প� হেয়িছল। ১৯�� সােলর
আেগ এখােন প�া� হাজার �জািতর ধান
পাওয়া �যত। এখন কত পাওয়া যায়,
তার �কােনা িহেসব �নই। এমন িকছু ধান
আেছ, যার ��েক �ে�া চাল হয়। এখােন

খু�জেল হয়েতা �সইসব ধান পাওয়া যােব।
�দবল �দব বেলন, �ধােনর সে� জিড়েয়
আেছ আমােদর স���িত। ধােনর চাল ��েক
িপে� হয়, আরও কত খাবার হয়। মা�ষ
ভােলােবেস �স�েলা আবার ি�িরেয় আনেত
পাের। �কান ধােন কত জল লােগ, কত
ভােলা হয়, এই �ান আমােদর র�া করেত
হেব। যারা পড়া�েনা জােন না, তারা িকছুই
জােন না, এ�া ি�ক নয়। এইসব চািষেদর �য
�ান�া িছল �স�া ধের রাখেত হেব। আসল
�ান হল, আমােদর জ�ব�বিচ��েক র�া
করার �ান।� এখােন �যারহাে� ��৩�া
ইেকা �াব আেছ, তারা িকছু না িকছু
কাজ কের যাে�। িকছু �াব ওষিধ �ি�েদর
বাগান কেরেছ।

আখতার �হােসেনর ��ষ �া��না�
সমােবে� হাজার হাজার মা�ষ

.

•
�� �ফ�য়াির সকােল আখতার �হােসন
আমােদর �ছেড় চেল �গেলন। �সিদন
স��ায় তঁার ��� �াথ�না�সমােবে�
(জানাজার নামােজ) হাজার হাজার
�িতেব�ী, ছা�, আ�ীয়�জন সহ �ানীয়
মা�� তােদর ি�য় মা�ারম�াইেক ��া
জানাল। তারপর তঁােক সমাি�� করা
হল কারবালার সমাি�ে�ে�, তঁার মামা
�কারবান থা�ােরর পাে�।

স�াহ �েয়ক আেগ, তখন কলকাতা
বইেমলা চলিছল। আখতার �ােরর বেড়া
�ছেল �ািকল আমােক খবর িদল, বাবা
�কবার �দখা করেত বেলেছন, আপনার
সে� িকছু দরকার আেছ। তখন �ীেতর
�েকাপ কােটিন। আিম আরও জানেত
�পেরিছলাম, �ই সময়টা আখতার �ার
�েয় রেয়েছন, �ব� ক� পাে�ন। তাহেল
�তা আমােক ��েত হেবই। বইেমলার
ব��তার মে��ই আিম ওঁেক �দখেত �গলাম।
িক� ওঁর �রীর িনেয় কী কথা বলব�
বলেলন, �েতামােক কেয়কটা ফা�ডােম�টাল
কথা বলব বেল �ডেকিছ। আিম �তামােক
��ু �কটা কথা বেল �াি� ...' আমার
বুক �ভে� �ল, তাহেল িক আখতার
�ার চেল �াওয়ার জ� ��ত� কা�া
�চেপ �নেত থাকলাম ওঁর ��� কথা�েলা।
কথা�েলা ��ন �তিরই িছল। বলেত �ব�
ক� হি�ল। �খই হািরেয় �াি�ল। িমিনট
দে�ক বেল চুপ কের �গেলন।

আখতার �হােসেনর জ� �মিটয়া�েজর
হািজরতেন ১৯৩৩ সােলর জুলাই মােস।
তারপর থা�ারপাড়ার মামাবািড়েত
�কারবান থা�ােরর আ�িরক �চ�ায় িতিন
�লখাপড়া ��েখন। �মিটয়া�জ হাই�ুল
�থেক পা� কের পের ব�বাসী কেলেজ
পড়েত �ান। গি�েত িডি���ন �পেয়িছেলন
িনেজর �চ�ায়। �লাহাবাদ িব�িবদ�ালয়
�থেক �ম�সিস পাট� ওয়ান প��� পেড়ন।
িকে�ার বয়স �থেকই িতিন �কিদেক গি�ত,
��িদেক মা��বােদর �ম�িলক বই�িলর
�িত আক�� হন। পের �ব� িতিন মা��বাদ
�থেক �েনকখািন গা�ীবাদ ও �িহ�সার
ভাবনার িদেক সের আেসন। �েনিছ �কটা
বই িলেখিছেলন, �ডায়ােলকিটকাল �মথ��স

ইন ম�ােথেমিট�'।
বড়তলা তথা �মিটয়া�জ �লাকায়

�লখাপড়া, িবে��ত �মেয়েদর ি��ার
জ� িবে��ভােব উেদ�াগী িছেলন আখতার
�হােসন। ১৯�� সােল বড়তলা গাল�স
হাই�ুল �ব� ১৯�� সােল বড়তলা
মা��িমক িবদ�ালয় �িত�ার ব�াপাের তঁার
উেদ�াগ সকেলই �র� কেরন। �ছাড়া
আরও ব� �ুল গড়ার ব�াপাের িতিন হাত
লািগেয়িছেলন। কম�জীবেন িতিন িছেলন
বড়তলা মা��িমক িবদ�ালেয়র ��ানি��ক।

ি��া িনেয় �ত উেদ�াগী, �থচ �চিলত
ি��াব�ব�া িনেয় তঁার সমােলাচনাও
িছল িনর�র। ��ু ি��াব�ব�াই নয়,
আমােদর খাদ�ব�ব�া, �থ�নীিত, �ম�
�থেক �� কের সম� িসে�েমর িতিন
িছেলন আজীবন সমােলাচক। ��ে�র
িদেক আমােক ব�ি�গতভােব �কটা বই
পড়ােত চাইিছেলন, তারকেমাহন দােসর
�মা�� �কটা িবপ� �জািত'। বেড়া
�ছেল �ািকলেক বেল �গেছন, �তুিম
বইটা িজেতনেক �পঁ�েছ িদও'। আসেল
��� সমেয় তঁার মে�� মানবজািতর
িবপ�তা িনেয় খুব উে�গ হত। �মজীবী
(ম�লত �স�গি�ত, ��মন দিজ�সমাজ) �ব�
�মেয়েদর জীবেনর মে�� আ�া খুঁজেতন।
���িদন �খন �দখা হল, বেলিছেলন,
�নতুন �কটা �জািত �তির হেত হেব।
নতুন �জািতর মা�ে�র মে�� �ম� থাকেব
না। তােদর �কােনা ব�� থাকেব না, �গা�
থাকেব না। ...'

আখতার �হােসন �বঁেচ থাকেবন
�মিটয়া�েজর মা�ে�র ম�লিচ�ার মে��।
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