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বাংলােদেশ সা�িতক দু েগ�াৎসেবর সময়
িবিভ� পূ জাম�েপ ও মি�ের অতীব িন�নীয়
আ�মেণর ঘটনা ঘেট।আর িঠক ওই সময়
এক পুেরািহেতর িভিডও ঘুরিছল �ফসবুেক।
িতিন বেস আেছন ম�েপর �ংস�ূ েপর মােঝ।
চারিদেক ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ �দামড়ােনা
�চয়ার, ভাঙােচারা বাঁেশর খ�, �ছঁড়া ম�েপর
কাপড়। �মৗলবাদীেদর ঝড় বেয় �গেছ িকছু �ন
আেগ। িক� ওসব �তায়া�া না কের একমেন
পুেজা কের চেলেছন িতিন। বাঁ হােত �নেড়
চেলেছন ঘ�া, দী� কে� উ�ারণ কের
চেলেছন পুেজার ম�। তার িকছু টা সামেন ডাই
কের রাখা চালার ভ�াবেশষ,গেণেশর মাথা,
মােয়র ভাঙা হােতর �ূ প। িতিন অত��
ভি�ভের �সই �ূ েপর িদেকই ছু ঁেড় িদে�ন
ফুল, �যন �সখােন মােয়র মূ িত� অ�য় হেয়
দাঁিড়েয় আেছ তখনও। পােশ দাঁিড়েয় থাকা
কেয়কজন মিহলা উলু িদে�ন। �কােনাভােব
যিদ িভজু�য়ালটােক ভুেল যাওয়া যায়, মেন হেব
�কাথাও িকছু হয়িন, মােয়র পুেজা িনেজর মতই
হেয় চেলেছ, অিবি��, অিবে�দ�। এই দৃ শ�
আমােদর িপিছেয় িনেয় যায় িতন বছর আেগ।
রামনবমীর িমিছল �বিরেয়েছ আসানেসােল।
দা�াবাজরা �বিরেয়েছ ওেদর ধা�ায়। দা�া
�লেগ �গল। ওখানকার মসিজেদর ইমােমর
মা� ১৬ বছেরর �ছেলেক কুিপেয় খুন করেলা।
দু 'িদন পর পাওয়া যায় বিড। সকােল �সই
মৃ তেদেহর চারপােশ যখন শেয় শেয় জমা
হেয়েছ �ু� মানু েষরা, একটা ডােকর অেপ�া
আর সবাই ছু টেব �িতেশাধ িনেত- িঠক তখনই
�সই পু�হারােনা ইমাম দৃ ঢ় কে� বেলন- �কউ
�কােনারকম িহংসায় জড়ােবন না, এই ঘটনা
একটা শাি�র নিজর হেয় রেয় যাক। এই
বাংলােদেশর পুেরািহত ও আসানেসােলর
ইমাম- �কােনা অ�ু ত মেনর �জাের এরা এই
দু ঃসমেয়ও �� �দখেত ছােড়িন। এক দীঘ�
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অ�কার সু ড়� পেথর �শেষ এক �ফাঁটা
আেলা হেয় �যন িটমিটম করেছন এঁরা।
এই িবশৃ �লার মােঝ ধম�ীয় প�পাতেক
যিদ একটু সিরেয় রািখ, এটা বুঝেত
অসু িবধা হওয়ার কথা নয় �য দা�াবাজেদর
�কােনা ধম� হয়না। নইেল মানু ষ এত বলদ
নয় �য গেণেশর পােয়র তলায় দু ম কের
�কারান �রেখ �দেব, বা মি�েরর সামেন
িগেয় হঠাৎ গ�র মাংস �ফেল আসেব।
এ�েলা পিরকি�ত, এটা �বাঝার জন� খুব
�বিশ বুি� খরচ করেত লােগনা। দা�া
সামলােত পুিলশ-�শাসন আেছ বেট, িক�
তারা দা�ায় লাশ �গানার আেগ কখনও
আেসিন। অতএব রইল বািক কারা? এই
আমরা। বাংলােদেশর ঘটনায় এই �দেশও

উ� সা�দািয়ক শি� উৎসািহত।এই
রােজ� �দেশর �ধান শাসক দেলর
�নতা উৎফু� হেয় বেলন ওই �দেশর
ঘটনায় তারা এই �দেশ উপকৃত
হেবন।এখেনা দু ই �দেশই সা�দািয়ক
শি� িবভাজন ঘটােনার জন� সামািজক
মাধ�েম িনকৃ� মােনর �চার চালাে�।
এরা পর�েরর পিরপূ রক। চুপ কের
থাকেবন না। �িতবাদ ক�ন। পােশ
থাকুন। ধেম�র গ�াঁড়াকেল িপেষ যাওয়ার
আেগ গ�াঁড়াকলটা �ভেঙ �ফলেত হেব।
সবাই আওয়াজ তুলু ন।েশােনা �াহাম
�ুয়াট� �াই�, আিম সংখ�ালঘুর
দেল.....

জাতীয় িনরাপ�ার �দাহাই িদেয় নাগিরকেদর ব�ি�গত
পিরসের সরকার ঢুকেত পােরনা --.সু ি�ম �কাট�
অিনব�ান িব�াস
�ফােন আিড় পাতার �পগাসাস
�াইওয়�ার বত�মান িবেজিপ
পিরচালনাধীন �ক�ীয় সরকার িকেনেছ
িকনা এই �ে�র জবাব িদেত �ক�ীয়
সরকার �ধু টালবাহানা করিছল তাই
নয়,উপর� জাতীয় িনরাপ�ার �দাহাই
িদেয় এই �ে�র �� জবাব �দওয়া
এিড়েয় যাি�ল।েক�ীয় সরকার
�পগাসাস �ক �য তারা িনেয়াগ কেরিছল
তা সরাসির অ�ীকার কেরিন।িক�
�মািদর সরকােরর ব�ব� িছল জাতীয়
িনরাপ�ার �ােথ� এই িবষেয় আর িকছু
বলা যােব না।েক�ীয় সরকােরর এই
ব�ব� সু �ীম �কােট�র �ধান িবচারপিত
এন িভ রমনার �নতৃে� গিঠত িহমা
�কাহিল ও সূ য��কাে�র �ব� �হণ
কেরন িন।তাঁরা বেলেছন জাতীয়
িনরাপ�ার �দাহাই িদেয় �কানও
নাগিরেকর ব�ি�গত পিরসের �ঢাকা
আদালত অনু েমাদন করেত পােরনা ।
তাঁরা বেলেছন বারবার এই এক
অজুহাত িদেয় আদালতেক চুপ কিরেয়
�দওয়া হয়।তদ� কিমিট গঠন কের
�ধান িবচারপিতর �নতৃে� এই �ব�
�দেশর িবচারব�ব�ার মানেক অেনক
উঁচুেত িনেয় �গেলন। উে�খ� �য
�ক�ীয় সরকার এই �াইওয়�ার িবশাল
অেথ�র িবিনমেয় িকেন তা �দেশর
িবেরাধী �নতা, �ধান িবচারপিত, �া�ন
�ধানম�ী, সরকাির আমলাসহ ব�
িবিশ� নাগিরকেদর �ফােন আিড়
�পেতিছল বেল অিভেযাগ ওেঠ।
�াইওয়�ার ��তকারী ইজরােয়েলর
সং�ািট জািনেয়িছল �য তারা �কবলমা�
সরকার বা সরকারী সং�ােকই এই
স�ওয়ার িব�ী কের থােক। সু তরাং
তখনই �� হেয় িগেয়িছল �য �দেশর
�ক�ীয় সরকার তা িকেনেছ।এরপর তা

লু িকেয় রাখার �য আ�াণ �েচ�া
সিলিসটার �জনােরল তুষার �মহতা
আদালেত কেরিছেলন তা িবচারপিতেদর
�চাখ এড়ায় িন।আদালেত �দওয়া
হলফনামােত �পগাসােসর মাধ�েম আিড়
পাতার অিভেযাগ অ�ীকার �ক�ীয়
সরকার কখনও কের িন। আর �সটাই
কাল হল। �ধান িবচারপিত তাঁর ৪৬
পাতার রােয় জজ� অরওেয়েলর িবখ�াত '
নাইনিটন এইটিট �ফার ' উপন�ােসর
কথা উে�খ কেরন।েযখােন ' িবগ �াদার
' সব িকছু র ওপর নজর রাখত।
�পগাসাস �াইওয়�ার �ক কােজ লািগেয়
এেদেশও িবেরাধী দেলর �নতা �থেক
�� কের এমনিক িনজ দেলর �নতােদর
ওপরও নজর রাজা হত বেল অিভেযাগ
ওেঠ।এক আতে�র পিরি�িত। রায় ��
হেয়েছ ওই উপন�ােসর এই বাক� িদেয় '
যিদ তুিম িবগ �াদােরর �গাপন নজর
�থেক বাঁচেত চাও তাহেল িনেজর কাছ
�থেকও সব িকছু লু িকেয় �রেখা।' �ধান
িবচারপিত রমণা বেলন ' রা� যতই
�মতাশালী �হাক না �কন মানু েষর
ব�ি�গত পিরসের ঢুকবার �কােনা
অিধকার তােদর �নই।' আল� অফ চাঠাম
উইিলয়াম িপটেক উ�ৃ ত কের িতিন
বেলন 'গিরেবর কুিটেরর ছাদ হাওয়ায়
উেড় �যেত পাের। �সই কুিটের ঝড় ,
বৃ ি� ঢুকেত পাের , িক� ইংল�াে�র
সব�শি�মান রাজার �কােনা অিধকার �নই
গিরেবর �সই কুিটের �েবশ করবার।'
সু ি�ম �কােট�র �া�ন িবচারপিত আর
িভ রবী�েনর �নতৃে� তদ� কিমিটেত
রেয়েছন �া�ন আই িপ এস অেলাক
�যাশী ও সাইবার িনরাপ�া িবেশষ�
স�ীপ ওেবরয়। তাঁরা বেলেছন �য
জাতীয় িনরাপ�ার �দাহাই িদেয় রা�
অবাধ ছাড় �পেত পাের না ও

আদালতেক নীরব দশ�েক পিরণত করেত
পাের না।তাছাড়া �মৗিলক অিধকার
ল�েনর অিভেযাগ উেঠেছ, �ধু তাই নয়
িবেদশী সং�ার জিড়ত থাকার অিভেযাগও
যখন আেছ তখন বাধ� হেয়ই আদালতেক
তদ� কিমিট গঠন করেত হে�। যার
কাজ হেব �পগাসাস �াইওয়�ার �ক� বা
�কানও রাজ� সরকার িকেনেছ িক না
এবং তা কােজ লািগেয় সরকার
নাগিরকেদর �ফােন �দেশর আইন
অনু যায়ী আিড় �পেতেছ িক না।এই
�কেল�াির সামেন আসার পর রা�ল
গাি� বার বারই �মািদ সরকােরর
কায�কলাপ স�েক� �� ছু ঁেড়েছন। তদ�
কিমিট গঠেনর রায় আসার পর
সাংবািদক সে�লেন িতিন বেলেছন " যিদ
�ধানম�ী অন� �দেশর সােথ �যাগসাজেশ
িনেজর নাগিরকেদরই আ�মণ কেরন
তেব তা �দশেকই আ�মণ।অন� �দেশর
কােছ িক আমােদর নাগিরকেদর স�েক�
আিহরত তথ� আেছ? এমনিক এইসব
তথ� যিদ �ধানম�ীর কােছ থােক
তাহেলও তা অপরাধ।কারন িতিনও
�দেশর উে�� নন। িতিন বেলেছন �য
িতনিট ব�াপার এর মধ� রেয়েছ।এক,এই
�াইওয়�ার �ক িকেনেছ ও �ক এটা
�কনােত িনেদ�শ িদেয়িছল? দু ই, এই
�াইওয়�ার কােদর িব�ে� ব�ব�ত
হেয়িছল? িতন, �কান �কান �দেশর হােত
আমােদর নাগিরকেদর স�েক� তথ� চেল
িগেয়েছ?" িতিন বেলন " এই ঘটনা
�দেশর গণত�েক �ংস কেরেছ �ধু
তাই নয় ভারতবষ� নােমর �দেশর
ধারণাটােকই ন� কের নাগিরকেদর
��াকেমল করেছ।এই রায় �মাণ কেরেছ
�মািদ শাহরা এখনও �দেশর সব
গণতাি�ক �িত�ানেক পুেরাপুির ক�া
করেত পাের িন।এটাই আশা জাগায়।"

িবগত সাত আট বছের জাতীয় কংে�স
নামক দলিট িক িনেজেদর শতা�ী�চীন
ঐিতহ� �ভেঙ র�ণশীল হেয় পেড়েছ?
��টা তুেলেছন, ভা�র পি�কার �া�ন
স�াদক �বণ গগ�।েদেশর �ধান িবেরাধী
দল িহেসেব কংে�স নামক একিট
জাতীয়তাবাদী দেলর অতীেত �য লড়াই
�দেশর মানু ষ �দখেত অভ�� �সই লড়াই
আমরা �দখেত পাি� না।�বণ গগ�
বলেছন, আসমু� িহমাচল জুেড় িবেজিপ
নামক একিট ��রতাি�ক শি�েক
চ�ােল� জানােত পাের একমা�
জাতীয়তাবাদী কংে�স।নের� �মাদীর
�নতৃে� িবেজিপ সরকার �মতায় বসার
পর �থেক উদার অথ�নীিতেক সামেন
�রেখ এেকর পর এক রা�ীয় সং�া িবি�
কের িদে�। ধম�ীয় িবভাজেনর
রাজনীিতেক সামেন �রেখ সমােজ
অি�রতার সু েযাগ �তির কের িবেজিপ
�ভােটর মুনাফা লু টেছ। িব�ায়ন উ�র
উদার অথ�নীিতর সমথ�ক �থম সািরর
অথ�নীিতিবেদরা বলেছন, িবেজিপ
সরকােরর িবলি�করণেক উদার
অথ�নীিতর শত� িহেসেব �দখেল আমরা
ভুল করব। �দেশর অথ�নীিত, িশ�া, �া��
সহ িবিভ� সামািজক �কে�র মাধ�েম
সাত দশক ধের ভারতীয় গণতে�র িভত
গেড় উেঠিছল কংে�স সরকােরর
�নতৃে�।আধু িনক তথ��যু ি� িনভ�র
‘িডিজটাল ভারত’ গেড় �তালার ���িলর
মুখ� কািরগর িছেলন িবিভ� সমেয়
কংে�স ঘরানার অিভ� ব�ি�বগ�। ‘সু �ট
বুেটর সরকার’ মা� কেয়কজন িশ�পিতর
হােত �দেশর অথ�নীিত, সামািজক,
সাং�ৃ িতক কাঠােমা তথা গণতে�র দায়
দািয়� �ছেড় িদেয়েছ।এই অব�ায় সারা
�দশজুেড় কংে�স দলই পাের িবেজিপর
িব�ে� একিট কায�কর ও শি�শালী

িবক� গেড় তুলেত।িক� ২০১৯ এর
�লাকসভা িনব�াচেন িবপয�েয়র পর
রা�ল গাি� কংে�স সভাপিতর পদ
�থেক পদত�াগ কেরন।এরপর �থেক
�সািনয়া গাি� অ�বত�ী সভাপিত�েপ
কাজ চালাে�ন।রা�েলর ব�ব� তাঁেদর
পিরবােরর �কউ কংে�স সভাপিতর
দািয়� �নেবন না।তাঁর এই িস�া�
িনেয়ই �� তুেলেছন ২৩ জন কংে�স
�নতা। কংে�স সভাপিত িনব�াচনও
কেরাণা পিরি�িতর জন� গত দু ই
বছেরর মেধ� করা যায় িন।রাজনীিতর
পিরিচত মুখ হেলও এই �নতােদর
অিধকাংেশরই �কােনা জনিভি� �নই।
িক� মােঝ মেধ�ই তাঁরা দেলর
অভ��রীণ িবষেয় নানা রকম ��

উ�াপন কের িবেজিপ দল ও গিদ
িমিডয়ার হােত নানা রকম অ� তুেল
িদে�ন। আগামী বছর উ�র�েদশ সহ
পাঁচ রােজ�র িনব�াচেনর আেগ ১৭
অে�াবর কংে�স ওয়ািক�ং কিমিটর �বঠক
িছল। কংে�স সভােন�ী দৃ ঢ়তার সে�
�ঘাষণা কেরেছন, িতিন অ�ব�ত�ী
সভােন�ী হেলও ‘ফুল টাইম’ সভােন�ী।
যাবতীয় িস�া� িতিন িনেজই িনেয়
থােকন। পাশাপািশ সিনয়া বুিঝেয়
িদেয়েছন, িবেজিপর আ�মেণর সম�
চ�ােল� িনেত কংে�স �তির।িবষয়টা
উে�খা করার অন�তম কারণ
সা�িতককােল কংে�েসর আভ��রীণ
�গা�ী ��। িব�ু� িজ-২৩ �নতৃেগা�ীর
উ�ান কংে�স রাজনীিতেত নতুন িকছু
নয়।িজ-২৩ �নতৃেগা�ীর অিভেযাগ িছল,
রা�ল দািয়� িনেত চান না। সিনয়া
সভােন�ী িহেসেব থাকেলও আসেল রা�ল
গাঁিধ সম� িস�া� িনেয় থােকন।িব�ু�
�গা�ীর অন�তম মুখ কিপল িস�ল
সাংবািদক সে�লন কের ��
তুেলিছেলন, �ক কংে�েসর িস�া�
িনে�ন? ১৭ অে�াে�র কম� সিমিতর
�বঠেক সিনয়ার সাফ জবাব, ‘’আিম
বরাবরই �খালাখুিল কথাবাত�ার সমাদার
কের এেসিছ। আমার সে� ভায়া
সংবাদমাধ�ম কথা বলার �কানও দরকার
�নই।‘’ ��টা হে� কংে�েসর �ক�ীয়
�নতৃ� কেঠার এই মেনাভাব �দখােত
এতটা সময় িনল �কন? শতা�ী �াচীন
একটা দেলর শীষ� �নতৃ� দেলর
আভ��রীণ �নতােদর িনয়�ণ করেত ব�থ�
হেল সু েযাগ িনেত চাইেব, সংঘ পিরবার
তথা িবেজিপ। গত কেয়কবছের �সই
ঘটনা আমরা ল� কেরিছ।গাঁিধ-�নহ�
উ�র যু েগ বাের বাের িফের আেস ইি�রা
গাঁিধর নাম। একািধক ইিতহাসিবদ,

সাংবািদেকর �লখায় ইি�রা গাঁিধর
�নতৃে� কংে�স িক ভােব বাের বাের
ধম�িনরেপ� ভারেতর গণত�েক
মজবুত কেরেছন �সই �স� আমরা
পেড়িছ। এই কথা উে�খ করা
�েয়াজন ইি�রা গাঁিধ �ধানম�ী
হেয়িছেলন জওহরলাল �নহ�র কণ�া
বেল নয়।লালবাহাদু র শা�ীিজর মৃ তু�র
পর দেলর সভাপিত কামরাজ দেলর
অন�ান� �নতৃে�র সে� আেলাচনা কের
ইি�রােক �ধানম�ীর পড মেনানীত
কেরন।। আরও একিট উদাহারণ ১৯৭৭
সােলর �ভােট কংে�স মা� ১৫৪িট
আসেন িজেতিছল। ইি�রা িনেজ প�া�
হাজােরর �বিশ �ভােট রায়বেরলী �থেক
�হের যান। কংে�েসর ব�থ�তার পুেরা
দায় ইি�রা িনেজ িনেয়িছেলন। এর
পেরর ঘটনা ভারতীয় গণতে�
কংে�েসর �ফর পুন��ান। িনেজর হার
�মেন িনেয় দু বছর পেরই পুরেনা
আ�িব�াস িনেয় �মিহমায় িফের এেলন
ইি�রা গাঁিধ। �স সময় তাঁর িদন ��
হত সকাল ৬টায়। �শষ হত রাত
িতনেটয়। িবহােরর নাল�ার �বলিচেত
দিলত-হত�ার পের িতিন সােড় িতন
ঘ�া কাদাভিত� রা�ায় �হঁেটিছেলন।
তারপের িকছু টা রা�া হািতর িপেঠ �চেপ
ঘটনা�েল �প�েছিছেলন। িকছু িদন আেগ
উ�র�েদেশর লিখমপুর �খিরর
িবেজিপর �নতার গািড় ৪ জন কৃষক ও
একজন সাংবািদকেক িপেষ হত�া কের।
�য মামলা আদালেত িবচারাধীন।ঘটনার
পের ি�য়া�া গাঁিধর ভূ িমকােক
রাজৈনিতক িবেশষ�রা ইি�রা গাঁিধর
িবহােরর নাল�ার ঘটনার সে� তুলনা
করেছন। �কর পর এক িনব�াচেন হােরর
�স� আসেছ। আমােদর মেন হেয়েছ,
একিবংশ শতা�ীর জাতীয় কংে�স
দেলর এই ভরাডুিব বা িবপয�েয়র
�েয়াজন িছল। যারা কংে�স �থেক
িবধায়ক, সাংসদ, ম�ী হেয়েছন। তাঁরা
রা�ীয় �মতার �াদ �পেয় সামািজক

�িত�া �পেয়িছেলন। আজ �সই �বীণ
�নতৃ� আথ�সামািজক সমােজর �থম
��ণীর নাগিরক হেলও িনেজেদর
রাজৈনিতক িব�াসেযাগ�তা হািরেয়েছন।
হয়ত �সই কারেণ হতাশ হেয় িনেজেদর
কতৃ� িফের �পেত চাইেছ। ভারতীয়
সাধারণ মানু ষ ওই সব �নতৃে�র �পাশাকী
আচরণ ধের �ফেলেছ। তাই গত এক
দশক ধের কংে�স রােজ� রােজ� হারেছ।
রা� িব�ােনর �ব�ািনক শত� �মেনই
কংে�স সামিয়কভােব ব�থ�। নতুন কের
দল গেড় �তালার �েয়াজেন এই
ব�থ�তারও �েয়াজন িছল। সময় হেয়েছ
নতুন �ভােরর। ওই �শানা যায়
ধম�িনরেপ� জাতীয়তাবাদী �াত�িহক
�ভািত �ভরবী সু র। কংে�স নামক
দলিট যু ব �নতৃে�র অেপ�ায় িছল।
িবেজিপর ��রত�েক চ�ােল� জািনেয়
�সই �নতৃ� এিগেয় এেসেছ। �য কথা
দেলর ওয়ারিকং কিমিটর �বঠেক ১৭
অে�াবর সিনয়া গাঁিধ উে�খ কেরেছন।
িতিন বেলেছন, গত দু ’বছর আমার
সহকম�ী, িনিদ��ভােব বলেল যু ব স�দায়
�নতৃে�র দািয়� িনেয়েছন। সামেন �থেক
তাঁরা লড়াই করেছন। কৃষকেদর
আে�ালেনর পােশ থাকা, কেরানা
প�ানেডিমেকর সময় �েয়াজনীয় �াণ
িনেয় যু ব �নতৃ� �প�েছ �গেছন আ�া�
মানু েষর বািড়। নারী-যু বেদর সমস�ােক
তাঁরা �চােরর আেলায় সফলভােব তুেল
ধরেত �পেরেছ। দিলত, আিদবাসী ও
সংখ�ালঘু ��িণর উপর ঘৃ িণত আ�মেণর
�িতবাদ কংে�েসর যু বেদর �নতৃে�ই
হেয়েছ। সিনয়া গাঁিধ আরও বেলন, আমরা
সজাগ আিছ। ভিবষ�েতও কংে�স
অতীেতর মতই �দেশর দািয়� িনেয়
সাধারণ মানু েষর পােশ থাকেব।
সিনয়া মেন কিরেয় িদেয় বেলেছন,
আপনারা অবগত আেছন �য আমরা
সমমেনাভাবাপ� দল ও ব�ি�েদর িনেয়ই
িহ�ু�বাদী িবেজিপর িন�ে� লড়াই
করিছ। �িত�িত িদি� ভিবষ�েতও

আমােদর এই কম�সুচী সামেন �রেখ
কংে�স দল চলেব। আমরা ঐক�ব� িছলাম
ঐক�ব� থাকব। �য দািব জািনেয়েছন �বণ
গগ�। িতিন বলেছন, িবেজিপ নামক
িহ�ু�বাদী দেলর সে� লড়াই করেত পাের
শতা�ী�াচীন কংে�স।কারণ আসমু�
িহমাচল জুেড় কংে�েসর পিরিচিত আেছ।
এটাই কংে�েসর শি� ।গগ� সােহেবর এই
কথার িব�াসেযাগ�তা আমরা খুঁেজ পাই
রাজেমাহন গাঁিধর �লখা সদ�ার ব�ভভাই
প�ােটেলর জীবনী ‘প�ােটল এ লাইফ’
(Patel a Life)�ে�। বইেয়র ৫৩২ পাতায়
িতিন িলখেছন, �াধীনতা আে�ালেনর সময়
কংে�স �নতৃ� ি�ধাহীন িচে� �দেশর জন�
লড়াই কেরেছন। িনেজেদর মেধ� পাথ�ক�েক
দূ ের সিরেয় �রেখ। উদাহারণ িহসােব
রাজেমাহন উেলখ কেরেছন সদ�ার
প�ােটেলর কথা। সদ�ার প�ােটল অসু � হেয়
িচিকৎসার জন� মু�াই যাওয়ার সময় ও
অনু গামী গ�াডিগলেক বলেছন, ‘’আমােক
�িত�িত দাও, জওহেরর স� �ছেড় চেল
যােব না।পি�তিজর সে� পাথ�ক� যাই �হাক
না �কন তাঁেক �ছেড় চেল �যও না।‘’
প�ােটেলর ব�ব� আজও িবভাজেনর
রাজনীিত িচনেত আমােদর সাহায�
কেরেছ। ওয়ািক�ং কিমিটর এিদেনর সভায়
িস�া� হেয়েছ, ২০২২ সােলর অগ�
�সে��ের দেলর সভাপিত িনব�াচন হেব।
তত িদন পয�� সিনয়া গাঁিধই কংে�েসর
সভােন�ী থাকেছন। কংে�স �নতৃ�েক
বাত�া িদেয় �সিদন সিনয়া গাঁিধ বেলন,
‘’�গাটা সংগঠন কংে�েসর পুন��ান চায়।
িক� তার জন� ঐক� ও দেলর �াথ�েক
সব�াে� রাখেত হেব। আ�িনয়�ণ ও
শৃ �লা বজায় রাখেত হেব।‘’ আমরা
অেপ�ায় থাকব। রা�ল গাঁিধ িনেজর
দািয়� �মেন িনেয় আবার সভাপিতর
দািয়� িনে�ন? না নতুন �কানও নাম উেঠ
আসেছ �সই িদেক।

�স� কা�ীর : �কউ কথা রােখিন
�সৗর বসু
ভারেতর �রা�ম�ী অিমত শাহ
কা�ীেরর িনরাপ�া ব�ব�া খিতেয়
�দখেত কা�ীের উপি�ত হেয়েছন
। কা�ীর �থেক ৩৭০ ধারা
িবেলােপর পর এই �থম �ক�ীয়
�রা�ম�ী কা�ীর সফের �গেলন ।
তার সফর চলাকালীন রিববার িদন
সকােল কা�ীেরর সু িফয়ােন কুিড়
বছেরর এক িদনমজুেরর �িলিব�
হেয় মৃতু� হয়। িদনমজুর শহীদ
আহেমদ রােঠর দি�ণ কা�ীেরর
অন�নাগ �জলার একিট আেপল
বাগােনর কম�ী। িদেনর কাজ �শেষ
বািড় �ফরার সময় িসআরিপএেফর
�িলেত তার মৃতু� হেয়েছ বেল
সংবাদ মাধ�ম সূ ে� জানা যায়।
পুিলশ অবশ� দািব কেরেছ
উ�পি�েদর �িলেত তার মৃতু�
হেয়েছ। িক� শহীদ আহেমেদর
বািড়র �লাক একথা মানেত নারাজ।
শহীেদর ভাই সংবাদমাধ�মেক
জািনেয়েছ �য কাজ �শেষ বািড়
�ফরার সময় িসআরিপএেফর
�িলেতই তার মৃতু� ঘেট। শহীেদর
ভাইেয়র মেত উে�শ�
�েণািদতভােবই তােক হত�া করা
হয়। শহীেদর মৃতু�েত
�ভািবকভােবই উপত�কা উ�� হেয়
উেঠেছ। ৩৭০ ধারা এবং ৩৫ এ
তুেল �নবার সময় নের� �মাদী
বেলিছেলন "আমরা নতুন কা�ীর
গেড় তুলব।কা�ীেরর মানু ষ
�াধীনতার পর �থেক নানা ধরেনর
িনয�াতেনর িশকার হেয়েছ, িবেশষ

ময�াদার কারেণ কা�ীর ,ভারেতর
অন�ান� রােজ�র �থেক অেনক
িপিছেয় পেড়েছ। �াধীনতার পর
�থেক �ক�ীয় সরকােরর ভূল নীিতর
জন� কা�ীেরর মানু ষেদর নানা
ধরেনর িনপীড়ন সহ� করেত হেয়েছ,
৩৭০ ধারা তুেল �দওয়ার পর
কা�ীের শাি� িফের আসেব।
আপনারা উ�ত কা�ীর �দখেত
পােবন।" ২০২০ সােলর ৫ আগ�
জ�ু কা�ীর �থেক ৩৫এ এবং
৩৭০ ধারা তুেল �নবার এক বছর
পূণ� হয়। এই বষ�পূিত�র িদনিটেত
মহাসমােরােহ অেযাধ�ােত রাম
মি�েরর িশলান�াস করা হয়। �য়ং
�ধানম�ী িশলান�াস অনু �ােন �ধান
পুেরািহেতর দািয়� পালন কেরন।
ভারতবেষ�র একমা� মুসিলম �ধান
রাজ�েক খি�ত করার বষ�পূিত�র
িদেন, রাম মি�েরর িশলান�াস
িনঃসে�েহ িবেশষ ইি�ত বহন
করেছ। কা�ীর �থেক ৩৭০ ধারা
িবলুি�র এক বছর পর জ�ু ও
কা�ীেরর �া�ন মুখ�ম�ী এবং
সাংসদ ফা�ক আ�ু �াহ একিট
সা�াৎকার �হণ কের এনিডিটিভ।
সা�াৎকাের ��ােভর সে� ফা�ক
আবদু�াহ বেলন আমরা বরাবরই
ভারেতর সে� আিছ, তবু আমােদর
separatist আখ�া �দওয়া হয়।
আমােদর গৃহব�ী কের রাখা হয়।
�মািদ সরকােরর �ােজিড এটাই যারা
ভারতবষ�েক িনেজেদর �দশ বেল
জােন তােদরেক িবেভদকামী বলা

হয়। নের� �মািদ বেলিছেলন
৩৭০ ধারা তুেল �নওয়া হেল
কা�ীের শাি� িফের আসেব।
ফা�ক আ�ু �াহ জানাে�ন তােক
ব�ী কের রাখা হেয়েছ। তার
শারীিরক অসু িবধা হেল িতিন
ডা�ার �দখােত �যেত পারেছন
না। ডা�ার �দখােত হেল তার
অনু মিতর �েয়াজন। তােক ��
করা হেয়িছল ৩৭০ ধারা �ত�াহার
কের �নওয়া হয় ভারেতর সে�
কা�ীেরর মানু েষর স�ক� দৃ ঢ়
ভােব �িত�া করার উে�েশ�। এক
বছর হেয় �গল ৩৭০ ধারা তুেল
�নওয়া হেয়েছ। কা�ীর এর এখন
িক অব�া? িতিন উ�র �দন
কা�ীের ভারেতর �কান
�ডিলেগশন �ক �ঢাকার অনু মিত
�দওয়া হে� না। রা�ল গাি�েক
এয়ারেপাট� �থেক িফের �যেত
হেয়েছ। �ক�ীয় সরকােরর
উেদ�ােগ মািক�ন যু�রাে�র
রা�দূ ত এবং ইউেরােপর িকছু
মানু ষ কা�ীের এেসিছল। তারা
নানা জায়গা ঘুের �বিরেয় ��াফা
�খেয় িবদায় িনেয়েছন। কা�ীেরর
মানু ষ ৩৭০ ধারা িবেলাপ �ক
�থ�হীন ভাষায় িন�া করেছ। িতিন
ভারতীয় নাগিরকেদর মেন কিরেয়
িদেয় বেলন জ�ু ও কা�ীর
ভারতীয় রাে�র ধম�িনরেপ�
গণতাি�ক চিরে�র কারেণ
ভারেতর সংযু� হেত �চেয়িছল।
জ�ু -কা�ীর একমা� রাজ� যা

১৯৪৯ সােল ভারেতর গণপিরষেদর
কায��ম চলাকালীন িনেজেদর
অিধ�হেণর শত�ািদ িনেয় আেলাচনা
কেরিছল যার ফল��প ৩৭০ ধারা
�কান িবেরািধতা ছাড়াই ভারেতর
সংিবধােন জায়গা পায়। িবেশষ
ময�াদার জন� কা�ীেরর উ�য়ন
স�ব হয়িন এর িবেরািধতা কের
িতিন বেলন মানব উ�য়ন সূ চেকর
িদেক যিদ আমরা তাকাই তাহেল
�দখেত পাব , �ত�ািশত আয়ু র এর
��ে� ২২ িট রােজ�র মেধ� জ�ু কা�ীের �ান তৃতীয়। জ�ু ও
কা�ীেরর �ত�ািশত আয়ু ৭৩.৫,
ভারেতর ��ে� �সটা ৬৮.৭ । জ�ু
ও কা�ীর �িত ৩০৬০ মানু ষ িপছু
একজন সরকাির ডা�ার।
ভারতবেষ�র মা� ছিট রােজ� এর
�থেক কম মানু ষ িপছু একজন
সরকাির ডা�ার রেয়েছ। জ�ু কা�ীেরর poverty rate
১০.৩৫%, �যখােন আমােদর জাতীয়
poverty rate ২১.৯২%.।
িশ�মৃতু�র ��ে�ও সব�ভারতীয়
পয�ােয় জ�ু ও কা�ীেরর �ান
দশম। জ�ু -কা�ীেরর মানব উ�য়ন
সূ চক০.৬৮১, �জরাট এবং
অ��েদেশর �থেক উঁচুেত। ফা�ক
আ�ু �াহ ,�মেহবুবা মুফিত ,অমর
আ�ু �াহ , আ�ু ল গিন �লান
সকেলই এই ব�াপাের সহমত �য
জ�ু ও কা�ীেরর state hood
িফিরেয় �দওয়া �হাক এবং ৩৭০
ধারা ও ৩৫এ পুনব�হাল করা �হাক।
২০১৯ সােলর ৪ আগ� কা�ীের
�ক�ীয় সরকার ৬০০০ রাজৈনিতক
কম�ী, বুি�জীবী , সাংবািদক সহ
অন�েদর ��ফতার কের। উপত�কায়

কাফু� জাির করা হয়, ই�ারেনট এবং
অন�ান� �যাগােযাগমাধ�ম িছ� কের
�দওয়া হয়, ৪০০০০ �সন�
উপত�কােত �মাতােয়ন করা হয় ।
পেরর িদন �দেশর জাতীয় �তীক
কা�ীর �থেক িবেশষ ময�াদা তুেল
�নওয়ার কথা �ঘাষণা কেরন এবং ৯
আগ� পাল�ােমে� জ�ু ও কা�ীর
reorganization act গৃহীত হয়।
এই আইন অনু যায়ী জ�ু ও কা�ীর
�ক দুিট ইউিনয়ন �টিরেটািরেত িবভ�
করা হয়। �ফারাম ফর িহউম�ান
রাইটস ইন জ�ু এ� কা�ীর এর
িরেপাট� অনু সাের ২০২০ সােল জ�ু
ও কা�ীেরর রাজৈনিতক অব�া
পিরবিত�ত হয় যখন রাজৈনিতক �নতা
বুি�জীবী এবং সাংবািদক সহ
অন�ান�েদর মুি� �দওয়া �� হয়।
িক� তারপেরও িবিভ� ��ে� এক
হাজার কম�ী �জলখানায় বি� আেছ।
বাক �াধীনতার অিধকার এখেনা
িফিরেয় �দওয়া হয়িন, অেনক
জায়গােতই কাফু� বলবৎ আেছ,
ই�ারেনট এবং অন�া,ন� �যাগােযােগর
মাধ�েমর ��ে�ও িনেষধা�া বজায়
আেছ। �সন� বািহনীর অিভযান ব�
হয়িন, সংবাদপে�র �াধীনতা
পুনব�হাল হয়িন, অথ�ৈনিতক উ�য়ন
��, কল কারখানা�িল �দউিলয়া
��। এ বছর জুন মােস �ধানম�ীর
নের� �মািদ জ�ু কা�ীেরর
রাজৈনিতক �নতােদর সে� �দখা
করেলও, �কান আশার আেলা �দখা
যায়িন । জ�ু -কা�ীের ৩৭০ ধারা
এবং ৩৫এ পুনব�হাল করার ��ে�
�ক�ীয় সরকােরর প� �থেক আ�াস
পাওয়া যায়িন। বরং জানােনা
Reorganization Act উপত�কায়

বহাল থাকেব। জ�ু - কা�ীর
িপপলস কনফাের� এর সভাপিত
সা�াদ �লান স�িত করন থাপার
�ক �দওয়া এক সা�াতকাের
বেলেছন কা�ীেরর �যসব পুিলশ
এবং �শাসকেদর পাঠােনা হে�
তারা �েত�েকই বিহরাগত। কা�ীর
এবং কা�ীেরর মানু ষ স�ে� তােদর
�কান ধারণা �নই। তারা ভােলা মানু ষ
হেত পাের িক� মানু েষর সে�
তােদর �কােনা �যাগােযাগ �নই।
সাধারণ নাগিরকেদর ধের ধের
���ার করার মাধ�েম কা�ীেরর
সমস�ার সমাধান হেব না। উপর�
এর ফেল কা�ীের মানু েষর সে�
�শাসেনর িত�তা বাড়েব এবং
িবি��তা আেরা ভয়াবহ �প �নেব।
�স�ত িতিন বেলন আেরা ভয়াবহ
অব�া হয়েতা আমােদর জন�
অেপ�া করেছ। �নগেরর �শাসন
এবং িদি�র �ক�ীয় সরকার
কা�ীের শাি� িফের এেসেছ বেল �য
দািব করেছ তার �কােনা িভি� �নই।
বা�ব সত� অন� কথা বলেছ। "
The truth is very different."
পিরেশেষ িতিন বেলন কা�ীেরর
মানু ষ চায় কা�ীেরর State hood
অিবলে� িফিরেয় �দওয়া �হাক এবং
তারপর িনব�াচেনর মাধ�েম কা�ীেরর
সরকার �িতি�ত �হাক। �ক�ীয়
�রা�ম�ী অিমত শাহ তার
সা�িতক কা�ীর সফরকােল
বেলেছন �য কা�ীর �থেক িবেশষ
ময�াদা তুেল �নওয়ার পর কা�ীের
নতুন যুগ �� হেয়েছ। কা�ীেরর
অ�গিত হে� এবং শাি� িফের
আসেছ। কা�ীেরর মানু েষর মেত
But truth is very different.
বা�ব অন� কথা বলেছ।

৭

িনজ� �িতিনিধঃ ��েন বেস একিট �ছেল �াট�েফােন

িনরাপ�ার কারেণ। অে�াবর মােসর �থম িদেকই

এক ব�ুেক বলেছ, �ফসবুেক একজন �মেয়র নাম

�াি�স হাউেগন মািক�ন �সেনেটর সামেন �নািনেত

ব�বহার কের একটা �ফক একাউ� �খাল। �সই

জািনেয়িছেলন, ভারেত আপি�কর সা�দািয়ক

��াফাইল �থেক তুই �য ভােব পািরস �চার

উে�জনা সৃ ি�কারী ভাষ�, �িতেবদন, ছিব �ফসবুেকর

কর।যােদর তুই টােগ�ট কেরিছস তাঁেদর নােম ���

মাধ�েম �চার করা হে�। কতৃপে�র িব�ে� তাঁর

িরেকােয়� পাঠা। কয়েক বছর আেগ এই ঘটনা

অিভেযাগ, সব িকছু �জেনও রাজৈনিতক ও

একজন সাংবািদক �েন িঠক িব�াস করেত পারিছল

অথ�ৈনিতক �ােথ�র কথা মাথায় �রেখ উধ�তন কতৃপ�

না। িশয়ালদহ দি�ণ শাখার আপ ��েন আসার সময়

�কানওরকম ব�ব�া �নয়িন। িবেজিপ আইিট �সল

এরকম অিভ�তা হয় তাঁর।িবে�র সব �থেক জনি�য়

কীভােব ভুেয়া খবর ছড়াে� �সটা �ফসবুক কতৃপ�

ও বৃহৎ সামািজক মাধ�ম �ফসবুক �য ‘�ফকবুক’ এখন

ভােলাভােবই জােন।�াি�েসর ইি�ত িবেজিপর

�সই সাংবািদক বুেঝ �গেছন। �ফসবুক ব�বহারকারী

শীষ��ানীয় ব�ি� আঁিখ দােসর িব�ে�।গত বছরই

িবিভ� বয়েসর মানু ষ িবিভ� উে�েশ� একািধক ভুেয়া

অিভেযাগ উেঠিছল, িবেজিপর শীষ�েন�ী আঁিখ দাস

অ�াকাউ� খুেল থােকন।এই কারেণ �ফসবুক কতৃপ�

িবেজিপর সে� যু�েদর িব�ে� ব�ব�া িনেত �দনিন।

ভুেয়া অ�াকাউ� ধরেত িনেজরাই একিট ‘ভুেয়া’
অ�াকাউ� খুেলিছল। ২০১৯-এর ৪ �ফ�য়াির। মা�

অিভেযাগ �থেক জানা যাে�, ভারেত ভুেয়া খবর

এক স�ােহর ব�বধােন �ফসবুেকর আসল ��প সামেন

�ফসবুক �কানও ব�ব�া �নয়িন। আম আদিম পািট�,

আে� থােক। অিভেযাগ, িতন স�ােহর মেধ� �ফসবুক

কংে�েসর অ�াকাউ� ব� করেলও িবেজিপর �নতা-

কতৃপে�র অ�াকাউে�র ইউজার িফেড ভুির ভুির

ম�ীেদর িব�ে� �কানওরকম ব�ব�া �নওয়া হে�

িবে�েষর িবষ, ভুেয়া তথ�, �ফক িনউজ, সাজােনা ছিব

না। স�িত এই অিভেযাগ আবারও কেরেছ কংে�স

ও িভিডও জমা পড়েত থােক। �েরাচনামূলক �মেসেজর

সহ িবেরাধী দল। কংে�স মুখপা� পবন �খরা বেলন,

ছড়াছিড়। যা �দেখ �ফসবুেকর কম�ীরাই চমেক

‘’আঁিখ দােসর কথা আমরা আেগও বেলিছ। এখন

উেঠিছলন। মা� িতনস�ােহর িনউজ িফড পয�ােলাচনা

আবার বলিছ িবেজিপর শীষ� �নতৃে�র সে�

কের �ফসবুেকর তৎকালীন কম�ী �াি�স হাউেগন

�যাগােযাগ �রেখ চলেতন �ফসবুেকর �া�ন ওই

একিট �নাট �তির কেরন। ৪৬ পাতার �সই �নােট িতিন

আিধকািরক। ২০১৯-এর �লাকসভা িনব�াচন, তার

িলেখিছেলন, ‘’ওই িতন স�ােহ এত মৃত মানু েষর ছিব

পের িদি�র িহংসার সমেয় �ফসবুক ভাল ভােবই

�দেখিছ, যা সারা জীবেন �দিখিন।‘’ ওই একই �নােট

জানত, িহি� ও বাংলায় িবে�ষমূলক ম�ব�

উে�খ করা হয়, িবে�ষপূণ� িমথ�া �চােরর �পা��িল

আটকােনার মেতা ছাঁকিনর ব�ব�া তােদর কােছ

�ছঁেক বাদ �দওয়ার জন� �ফসবুক কতৃপে�র �য অথ�

�নই। এখন �ফসবুেকর �য নিথ ফাঁস হেয়েছ, তােত

খরচ হয় তার �বিশরভাগ টাকাই খরচ করা হয়

�সটা �� হেয় �গেছ। তার পেরও িহংসা, িবে�ষ

আেমিরকার ইউজারেদর জন�।মািক�ন সরকােরর

ছড়ােনা ব�ি�েদর িব�ে� ব�ব�া �নওয়া হয়িন।‘’

ছড়ােনা, িবে�ষ, ঘৃণার �েরাচনামূলক খবেরর িব�ে�

জােনন ব�ুরা, খুব ইে� করেছ �ভ
িবজয়া বা happy dashera বলেত।
িক� গলার কােছ এেসও আটেক
যাে� কথাটা। ব� ক� হে�। আজই
�কািশত হেয়েছ, িব� �ুধার
তািলকা। তােত �দখা যাে�, আমারআপনার-�মািদিজর ভারত িব� �ুধা
তািলকায় আরও কেয়ক ধাপ নীেচ
�নেম ১০১�ান �পেয়েছ। �িতেবশী
বাংলােদশ, �নপাল, পািক�ােনর নীেচ
আমােদর জায়গা। অথ�াৎ ১৩৫ �কািটর
�য �দেশ �ধানম�ী নের� দােমাদর
দাস �মািদর ব�ু �গৗতম আদানীর
�িতিদন �রাজগার এক হাজার �কািট
টাকা, �সই �দেশর অেধ�েকর �বিশ
মানু ষ �ুধার �ালায় মরেছ। �খেত
পায় না দু ই �বলা দু ই মুেঠা। �য
আইিরশ এবং জাম�ান সং�া এই
তািলকা �তির কের, তারা জািনেয়েছ,
ভারেতর অব�া খুবই আশ�াজনক।
ব�ত, আমােদর �দেশর অব�া
আি�কার কেয়কিট �দেশর চাইেত
সামান� ভােলা।এই তািলকা �কািশত
হওয়ার পের �াভািবক ভােবই িকছু টা
ব�াক ফুেট পেড়েছ �মািদ সরকার।
কারণ, মনেমাহন িসংেহর আমেল
অথ�াৎ ইউ িপএ এর দশ বছের �য
২৫ �কািট মানু ষ আিথ�ক গি�েত
উপের উেঠিছল, এবং আরও �ায় ৫০
�কািট দির� মানু ষ দু ই �বলা খাবার
সং�ান করেত পারিছল, তােদর
সকেলই আিথ�ক িদক �থেক আরও
নীেচ �নেম িগেয়েছ। দু পুের �ক�ীয়
সরকােরর প� �থেক বলা হেয়েছ, �য
মাপকািঠেত এই তািলকা �তির
হেয়েছ, �সটাই ভুল। �বদনার হািস
জােগ। যিদ উে�া হেতা, ভারেতর

জায়গা কেয়ক ধাপ উপের উঠত তা হেল
এত�েণ �মািদ ভ�রা টুইট কের
�সাশ�াল িমিডয়ায় ঝড় তুেল িদেতন।
আসেল �মািদ জমানায় �িতিদন ভারেতর
অব�া আেগর িদেনর �থেক খারাপ
হে�। ২০১৯ সােলর ১৫ অে�াবের
�পে�ােলর দর িছল ৭৩ টাকা �িত
িলটার। ২০২০ সােল তা �বেড় দাঁড়ােলা
৮৩ টাকা �িত িলটার। আজ ১০৬ টাকা
�িত িলটার। একই ভােব �বেড়েছ
গ�ােসর দাম। ২০১৪ সােল মনেমাহন
িসংেহর আমেল �য রা�ার গ�ােসর দাম
িছল চারশ টাকার নীেচ, আজ তা �ায়
সােড় নয়েশা টাকা। �য ডােলর দাম িতন
বছর আেগও িছল ৫০ বা ৬০ টাকা,
আজ তা ১৫০ টাকা। িতন বছর আেগও
�য রা�া করার সেষ�র �তল িছল ৬০/৭০
টাকা, আজ তা ২০০ টাকা িলটার। মানু ষ
খােব কী? আর �ক না জােন ডাল,
সেষ�র �তেলর সব �থেক বড় �বিনয়ার
নাম আদািন। তারা মজুদ কের ইে� মত
দাম বাড়াে�। সে� �যাগ হেয়েছ মুেকশ
আ�ািনর �কা�ািন। িযিন এই দু ই
বছেরর মেধ� এিশয়ার এক ন�র ধনী
ব�ি�েত পিরণত হেয়েছন।আসেল ধেম�র
উপের িভি� কের িমেথ�র উপের দাঁিড়েয়
ব�বসায়ীেদর টাকায় একটা সরকার যখন
গেড় ওেঠ, এবং কিতপয় ধনীেদর �াথ�
র�া কের তখন এই অব�াই হয়। �সই
ফ�ািস� শি�র �গােয়েবলসরা িমেথ�
�চােরর ঢ�া িননাদ কেরন আর ��
�তােলন: কংে�স ৭০ বছের কী কেরেছ?
ওের �নেহ� �থেক আর� কের
মনেমাহন িসংহ পয�� যা হেয়েছ, তাই
�বেচ �তা খাি�স বাবা! এই �য এয়ার
ইি�য়া িবি� কের �দওয়া হেলা টাটার
কােছ, তার ৭০ িট নতুন ��ন �কনা

হেয়িছল মনেমাহেনর আমেল। আিম
দু ই বছর আেগই বেলিছলাম, �মািদ
সরকার কায�ত �দউিলয়া হেয়
িগেয়েছ। এই সরকােরর �ধান আয়
এখন �ালািন �তেলর উপের ট�া�
(আমদািনর উপের �সস)।
মনেমাহেনর �শষ আিথ�ক বছের �তল
�থেক �কে�র আয় িছল ৭৫ হাজার
�কািট টাকা। আর এখন �মাদীর
আমেল �সই আয় �বেড় দাঁিড়েয়েছ
�ায় ৪ লাখ �কািট টাকা। বােমেদর
সমথ�েন চলা �থম ইউিপএ আমেল
�তেলর দাম বৃ ি� আটকােত �তল
�কা�ািন �িলেক �য অেয়ল ব�
�দওয়া হেয়িছল, তার জন� ২৫ হাজার
�কািট টাকা �শাধ করেত হেব। �সই
িহেসেব মাথায় রাখেলও �ক�ীয়
সরকার �পৗেন ৪ লাখ �কািট টাকা
পেকেট �ঢাকাে�। আর দাম বাড়েছ
সব িজিনেষর।এই শতা�ীর মেধ�
বািণিজ�ক ঘাটিত হেয়েছ সব�ািধক। �
� কের পড়েছ টাকার দর। কেরানার
িটেক িকনেত নািক টাকা খরচ হে�।
কত টাকার িটেক �কনা হেয়েছ?
কেরানা �মাকািবলায় গেড় ওঠা িপ এম
�কয়াের কত �কািট টাকা আেছ?
িহেসব চান। হাজার িচৎকার ক�ন।
�কানও জবাব িক� পােবন না!ওেহ
�মাদীর ভ�গণ িহজড়ােদর মত তািল
বাজাও। আর কংে�সেক গািল দাও।
ওেতই �পট ভরেব। ইিতহাস বলেছ,
এই ভােবই এক একটা �দশ �শষ
হেয় যায়। আম জনতা িভখাির হেয়
যায়। আমরাও �সই পেথই চেলিছ।
এর পেরও িক �ভ িবজয়া বলা যায়।

"আপনার অ�া� �েচ�ায় আজ জ�ু ও
কা�ীের এক নতুন যু েগর সূচনা হেয়েছ"িঠক এইভােবই �ক�ীয় �রা� ম�ীেক
�তাষােমাদ করেলন জাতীয় মানবািধকার
কিমশেনর �চয়ারম�ান �া�ন িবচারপিত
অ�ন িম�।� িম� মানবািধকার কিমশেনর
২৮ তম বষ�পূিত� অনু �ােন িদ�ীেত আেয়ািজত
সভায় �মািদ ও অিমত শাহ' র উপি�িতেত
এই কথা বেলন।েক�ীয় সরকােরর ভজনা
কের � িম� বু িঝেয় �দন িতিন যতটা �মাদীশােহর ভজনা করেত ব�া� িঠক ততটাই
উদাসীন সংিবধান কতৃ�ক তাঁেক �দ� পেদর
�িত দািয়�পালেন। ওই সভায় �ধানম�ী
বেলন আ�জ�ািতক শি�র আশীব�াদ িনেয়
�দেশ মানবািধকার লি�ত হে� বেল িকছু
শি� �দেশর ভাবমূিত� ন� করেছ। � িম�ও
তাঁর ভাষেণ মানবািধকার ল�েনর
অিভেযােগর িপছেন আ�জ�ািতক মদত আেছ
বেল অিভেযাগ কেরন। একটু �দেখ �নওয়া
যাক সংিবধান মানবািধকার কিমশনেক িক
দািয়� িদেয়েছ।েয �কানও �দেশ নাগিরকেদর
কেয়কিট �মৗিলক অিধকার থােক। এই
অিধকার�িলর ব�াি� কতদূ র হেত পাের
আ�জ�ািতক �ের তা িনধ�ারেণর জন� িব�
মানবািধকার সং�ার উেদ�ােগ রা�পুে�র
সাধারণ পিরষদ ১৯৬৬ সােল আ�জ�ািতক
নাগিরক ও রাজৈনিতক চুি� এবং
আ�জ�ািতক আিথ�ক সামািজক ও সাং�ৃ িতক
চুি� স�াদন কের।এই দু িট চুি�র
অনু েমাদন িদেয়িছল ভারত।তাই এই চুি�র
সনদ র�ার �িত ভারত দায়ব�। এই চুি�র
২৭ বছর পর কংে�স আমেলই ভারত
সংসেদ মানবািধকার সংর�ন আইন �ণয়ন
কের ও তা কায�কর কের।িদনটা িছল ২৮
�সে��র ১৯৯৩ সাল। এই আইেনর ২(ঘ)
ধারায় মানবািধকােরর সং�া অনু যায়ী ব�াি�
জীবেনর �াধীনতা, সাম� ও ময�াদার �য সব
অিধকার সংিবধােন সংরি�ত রেয়েছ অথবা
আ�জ�ািতক চুি�েত বলা আেছ ও ভারতীয়
আদালেতর িনেদ�শমত বলবৎ করা যােব �সই
অিধকারই হে� �কানও নাগিরেকর
মানবািধকার। িক� �কান �কান �দেশর

সরকার �সই �দেশর সামািজক,রাজৈনিতক,
অথ�ৈনিতক বা ধম�ীয় ��ে� �সই �দেশর
নাগিরেকর অিধকার �যভােব �কেড় িনে� �য
িব� মানবািধকার সং�া বা রা�সংঘেক তার
িব�ে� বার বার সরব হেত হে�। অথচ
ভারেতর সংিবধান �গিতশীল দৃ ি�েত নাগিরক
অিধকার�িল র�ােথ� িবিভ� অনু ে�েদ
রাজৈনিতক, সামািজক, অথ�ৈনিতক, ধম�ীয় ও
সাং�ৃ িতক অিধকার স�েক� পির�ার কের বেল
িদেয়েছ যা �ক� বা রাজ� �মেন চলেত বাধ�।
পরবত�ীকােল ১৯৯৩ সােল মানবািধকার র�া
আইেন নাগিরক অিধকার িঠকমত রি�ত হে�
িকনা তা �দখার জন� রাজ� ও �ক�ীয় �ের
আলাদা আলাদা মানবািধকার কিমশন গঠন
করার িনেদ�শ রেয়েছ।এছাড়াও আেছ সংখ�ালঘু,
মিহলা,িশ�,তপশীল জািত ও উপজািতেদর
অিধকার র�ার ওপর নজরদািরর জন� িবিভ�
কিমশন আেছ।এই আইেন অিভেযােগর িভি�েত
বা �তঃ�েণািদত হেয় সরকার বা �কান
সরকাির �িত�ান যিদ �কান ��ে� মানবািধকার
ল�ন কের তা তদ� করার জন� িবেশষ
তদ�কারী সং�া বা সরাসির হাইেকাট� বা সু �ীম
�কােট�র নজের আনার ও অিভযু � কতৃপে�র
িব�ে� আইেনর বেল ব�ব�া �হেনর সু পািরশ
জানােনার অিধকার আেছ। এর অথ� হে� যিদ
মানবািধকার কিমশন সি�য় হয় তাহেল
নাগিরকেদর অিধকার যারা হরণ করেছ তারা
অেনকটাই সংযত হেব। রাজ� মানবািধকার
কিমশেনর �চয়ারম�ান হেত পােরন হাইেকােট�র
�কানও অবসর�া� �ধান িবচারপিত,আবার
জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর �চয়ারম�ান হন
সু �ীম �কােট�র একজন অবসর�া� �ধান
িবচারপিত। িক� এই অ�ণ িম�র মত
সরকােরর আ�াবহ ব�ি�র জন� এই জাতীয়
মানবািধকার কিমশন কখনও জনসাধারেণর
কােছ �হনেযাগ� হেত পাের না।বত�মান ফ�ািস�
িবেজিপ সরকার সব ধরেনর সাংিবধািনক বা
িবিধব� সং�া�িল �যমন িরজাভ� ব�াংক ,
িনব�াচন কিমশন, ��স কাউি�ল , ইউিজিস ,
মিহলা কিমশন , িসিবআই বা মানবািধকার
কিমশেনর মত সং�া�িলেক িনেজেদর
রাজৈনিতক �ােথ� ব�বহার কের চেলেছ।

িবেশষতঃ �যসব মানু েষরা এইসব সং�ার
�ধােনর পদ অল�ৃ ত কের রেয়েছন
তােদর �নিতক দৃ ঢ়তা, সততা,
সাংিবধািনক আনু গত� ও নাগিরক �ােথ�র
�িত দায়ব�তার অভাব �তা আেছই।
এছাড়া আেছ �ােণর ভয় ও অেথ�র �িত
�লাভ। অ�ণ িম� একদা পি�মব�
হাইেকােট�র �ধান িবচারপিত িছেলন।ওই
পেদ থাকার সময় রাজ� সরকােরর সে�
তাঁর খুবই ঘিন� স�ক� িছল। নািক
সরকােরর কাছ �থেক প�াশ ল�
টাকার িচিকৎসা খরচ �গাপেন �হণ
কেরিছেলন বেল জানা �গেছ।িতিন যখন
সু ি�ম �কােট�র িবচারপিত পেদ মেনানীত
হন তখন হাইেকােট� তাঁর fare well এ
মুখ�ম�ী িগেয়িছেলন।িবরল ঘটনা। ওই
সভায় অ�ণ িম� বেলন, িতিন আশা
কেরন একিদন মমতা বানাজ�ী �দেশর
�ধানম�ী হেবন।মমতা �দবীও বেলন
িতিন আশা কেরন অ�ণ বাবু একিদন
�দেশর আইন ম�ী হেবন। এই অ�ণ
িম� সু �ীম �কােট� কম�রত অব�ায় একিট
আ�জ�ািতক সে�লন �মাদীর স�েক�
বেলিছেলন আ�জ�ািতক �েরর ব�মুখী
�িতভাস�� এক মানু ষ িযিন িব�পয�ােয়
িচ�া করেত স�ম ও �ানীয়�ের তা
�েয়াগ ( internationally acclaimed
visionary who thinks globally,
act locally) করেত পােরন। তার
উপহার িহসােব জাতীয় মানবািধকার
কিমশেনর মত ���পূ ণ� �িত�ােনর
�ধােনর পদ �পেয়েছন।তাই ৩৭০ ধারা
িবেলােপর পর যখন কা�ীর আজ
অি�গভ� তখন তার মুেখ �য �ক�ীয়
�রা�ম�ীর �শংসা �শানা যােব তােত
অবাক হওয়ার িকছু আেছ িক? রা�সংঘ
বা ব� আ�জ�ািতক মানবািধকার
�িত�ানসমূ হ �য ভারেত ভীষন রকমভােব
বার বার মানবািধকার ল�েনর অিভেযাগ
কের এেসেছ তা �য পুেরাপুির সিত� তা
আর বলার অেপ�া রােখ না।

গত ১৮ অে�াবর সংযু �

ইত�ািদ রােজ� সফল হয় এই কম�সূিচ।পি�মবে�র

িকসান �মাচ�ার ডােক সারা ভারেত পািলত হল

িবিভ� �জলায় িনিদ�� িকছু �রল ��শেন অবেরাধ

�রল �রােকা আে�ালন। কৃষকেদর দাবী িছল

করা হয়। �যমন �গলী �জলার নািসমপুর,

লিখমপুের কৃষকেদর গাড়ী চাপা িদেয় হত�া

�মিদনীপুর �জলার তমলু ক শহীদ মাতি�নী

করার মূ ল চ�ী �ক�ীয় �রা� �িতম�ী অজয়

��শন,উ�র ২৪ পরগনার �দয়পুর, নদীয়ার

িসং �টিনেক ম�ীসভা �থেক বিহ�ার ও ���ার।

কৃ�নগের, মুিশ�দাবােদর সালার, বাঁকুড়ার

সােথ কৃষকিবেরাধী িতন কৃিষ আইন �ত�াহার।।
তুমুল ঝড়বৃ ি� উেপ�া কের সারা �দেশ কেয়ক

ও�া,ব��মােনর শি�গড় , িদনাজপুেরর বালু রঘাট,

ল� মানু ষ -কৃষক, মিহলা, ছা�, যু ব, �িমক এই

আিলপুরদু য়ার, দলগাঁও, বীরপাড়া সহ ব� জায়গায়

�রল �রােকা কম�সূিচেত সািমল হন। এর ফেল

�রলেরােকা সাফেল�র সে� পািলত হয়। এিদেক

�ায় ৩০০ িট ��ন চলাচল ব�াহত হয় ও অ�ত

গা�ী জয়�ীর িদেন িবহােরর চ�ারণ �থেক ��

৪০ িট ��ন বািতল হয়। উ�র�েদশ ও

হয় �লাকনীিত সত�া�হ িকষান জনযা�া।১৩ িদন

মধ��েদেশ পুিলশ কৃষক �নতােদর হয় গৃহব�ী

ধের চলা এই জনযা�া �শষ হল বানারসীেত।

নাহেল ���ার কের।পা�জাব, রাজ�ান, হিরয়ানা,

একইসােথ মৃত কৃষকেদর �িত ��া জানােত

িবহার, ওিডশা, কণ�াটক, পি�মব�,ঝাড়খ�

চলেছ ��া�িল পদযা�া।

বুিনয়াদপুর ছাড়াও িনউ �কাচিবহার, মালদহ,

১১

আহসানুল কবীেরর সা�াৎকার
১৯৪৭ সােল �দশভােগর সময়ও অসা�দািয়ক িছল কুিম�া
কুিম�া নগেরর নানু য়া
িদিঘরপােড় পূ জাম�েপর
ঘটনােক �ক� কের সারা
�দেশ সা�দািয়ক সিহংসতার
ঘটনা ঘটেছ। এ িনেয় নানু য়া
িদিঘরপােড়র উ�রপাড়ার
বািস�া কুিম�ার িশ� সংগঠক
ও ইিতহাসিবদ আহসানু ল
কবীর কথা বেলেছন �থম
আেলার সে�।

কুিম�ার
পূ জাম�েপ অনাকাি�ত ঘটনার
�পছেনর কারণ কী হেত পাের?
কুিম�ার
পূ জাম�েপ অ�ীিতকর ঘটনা ও
হামলার ঘটনািট �মােটও
িবি�� �কােনা ঘটনা নয়। এটা
জাতীয় রাজনীিতর পিরকি�ত
ইসু � বেল আিম মেন কির।
এটােক িবি��ভােব �দখার
�কােনা সু েযাগ �নই। নানু য়া
িদিঘরপােড় ৭০০ বছর আেগ
�থেক িহ�ুরা বসবাস করেছন।
মুসলমােনরা এরপর এখােন
বসিত �াপন কেরন। এই
এলাকায় আেগ �থেক িহ�ুমুসিলম স�ীিত আেছ। আমরা

এেক অন�েক সহেযািগতা কির।

নানু য়া িদিঘরপােড়

উৎসেব সবাই একসে� জেড়া

অেনক �নামধন� �লােকর

হই। এবার সব িফেক

বসবাস। এই এলাকার সাং�ৃ িতক

হেয় �গেছ।

মানও �বশ ভােলা। এই
পূ জাম�েপ হামলা ও

পরবত�ী ঘটনা�েলা সহেজ �রাধ
করা �গল না �কন?
নানু য়া
িদিঘরপােড়র পূ জাম�পিট অ�ায়ী।

এলাকােক অ�সরমান এলাকা
বলা হয়। এখানকার বািস�া
িহেসেব পুেরা ঘটনােক আপিন
কীভােব �দখেছন?
এ �জলার

এখােন ২০০১ সাল �থেক দু গ�াপূ জা

�থম ��াজুেয়ট �মািহনী �মাহন

অনু ি�ত হেয় আসেছ। এবার এই

বধ�ন। িতিন ১৮৬৩ সােল িবএ

পূ জাম�েপ �কােনা ধরেনর িসিস

পাস কেরন। এখােন ভাষাৈসিনক

ক�ােমরা িছল না। পুিলশও কম

অিজত কুমার �েহর বািড়।

িছল। পূ জাম�প �থেক পিব�

িবিশ� আইনজীবী ও জিমদার

�কারআন উ�ােরর পর ঘটনা�েল

অন� নাহার বািড়। �য়াত ম�ী

পুিলশ আসেত �দির কেরেছ।

�ল. কেন�ল (অব.) আকবর

�শাসন কেঠারভােব পিরি�িত

�হােসন বীর �তীেকর বািড়।

সামাল �দয়িন। এখােন পুিলেশর

কােছই উপমহােদেশর িকংবদি�

গািফলিত িছল। পুিলশ চাইেলই

সংগীত� শচীন �দববম�েনর বািড়

�ত পিরি�িত সামাল িদেত পারত।

ও নবাববািড়। এত �ণীজেনর

িক� এখােন উে�িজত জনতা

এলাকায় এই ঘটনা ঘেটেছ,

িবে�াভ করার সু েযাগ পায়। এেত

আমরা লি�ত। �কােনাভােবই

�কােনা ধম�ীয় �নতারা িছেলন না।

এিট মানেত পারিছ না। আমার

১৮ �থেক ৩২ বছর বয়সী যু বেকরা
িছেলন, যাঁেদর �বিশর ভাগই

মেত, সড়েকর পােশ িনরাপ�াহীন
পূ জাম�প হওয়ায় খুব সহেজই

অেচনা।

এখােন কাজিট কেরেছন দু বৃ��রা।
�য বা যাঁরা কাজিট কেরেছন,

তাঁরা �রিক কেরই কাজিট

চাঁনমনী কালীমি�ের

আকাের হয়িন। ১৯৬৪ সােল

কের পুেরা �দশেক

অি�সংেযাগ ও �িতমা ভাঙচুর

�সানারগাঁেয় সা�দািয়ক দা�া

অি�িতশীল করেছন।

কেরন। পের ঠাকুরপাড়া

হয়। তখন কুিম�াবাসীেক শা�

র�াময়ী কালীমি�ের হামলা

রাখার জন� পাড়ায় পাড়ায়

িদিঘরপােড়র ঘটনার পর

চালান। �সখােন �তা পুিলেশর

কিমিট করা হয়। পাহারা

অন�ান� মি�র ও পূ জাম�েপ

সামেন উে�িজত ত�ণেদর

বসােনা হয়। তৎকালীন

হামলা-ভাঙচুর হেয়েছ। পুেরা

সে� িহ�ু ত�ণেদর

কুিম�া �জলা �শাসক আবু জা

নগের সকাল �থেক স��া

ইটপাটেকল িনে�েপর ঘটনা

ফর ওবায়দু �াহ (এ �জড

পয�� িবিভ� �ােন িবে�াভ

ঘেট। �শাসনেকই এ ঘটনা

ওবায়দু �াহ), মুসিলম লীেগর

হেয়েছ। কারা এর �পছেন

খিতেয় �দখেত হেব। এ

�নতা আবাদ িময়া ও আওয়ামী

দায়ী বেল আপিন মেন

ঘটনার িবচার না হেল

লীগ �নতা জিহ�ল কাইয়ু ম

কেরন?

িহ�ুেদর মেন �য �েতর সৃ ি�

িমেল কুিম�ােক র�া কেরন।

হেয়েছ, তা �কােনা িদন মুছেব

শাি�েত রােখন। এখন

বাসার সামেন আন�ময়ী

না। আমরা �তা আমােদর

আদেশ�র রাজৈনিতক চচ�া না

কালীমি�র। এখােন দু পুর

পাড়ায় িহ�ু-মুসিলম একসে�

থাকার কারেণ এমনটা হেয়েছ।

১২টায় অ�ত ১০০ জন

বসবাস করিছ। ১৯৪৭ সােল

এটা কুিম�ার িবষয় নয়, এটা

�লাক এেস হামলার �চ�া

ভারত-পািক�ান ভাগ হেল

চালান। আমরা এলাকার

কুিম�া টাউন হল মােঠ

�লাকজন এেস তাঁেদর

তৎকালীন কুিম�া

�িতহত কির। এরপর

�পৗরসভার �চয়ারম�ান

আমরা পুিলশেক িবষয়িট

অতী� �মাহন রায়

জানাই। পুিলশ যথাসমেয়

পািক�ােনর পতাকা উে�ালন

এখােন আেসিন। এর ৪৫

কেরন। তখেনা �তা আমরা অ

িমিনট পের আবার তাঁরা

সা�দািয়ক কুিম�ায় িছলাম।

নানু য়া

আমার

অতীেত কুিম�ায়

আেসন। তাঁেদর হােত িছল

পুেরা �দেশর িবষয়।
আপনােক
ধন�বাদ ।
�থম
আেলার পাঠকেদরও ধন�বাদ।
------------------------------ঢাকার �দিনক '�থম আেলা'

ইটপাটেকল, লািঠ ও

এ ধরেনর �কােনা ঘটনা

�ত �কািশত সা�াৎকারিট

মিরেচর �ঁড়া। তখেনা

ঘেটেছ িক?

�াসি�ক িবেবচনায় �কাশ

তােদর �িতহত করা হয়।

১৯০৫ সােল

পের তাঁরা মেনাহরপুর

ব�ভ�েক িঘের স�ার

রাজরােজ�রী কালীমি�ের

সিলমু�াহ কুিম�ায় আেসন।

হামলার �চ�া কেরন। এ

তাঁর আগমন �ঠকােত একবার

ছাড়া তাঁরা কাপিড়য়াপি�র

িবে�াভ হয়। তেব �সিট বড়

করা হল।
স.স।

১

কারণিট িন�য়ই সবাই বু ঝেত পারেছ। �য দু গ�া
পূ জািট িহ�ু ধম�াবল�ীেদর সবেচেয় বড়
আনে�াৎসব হওয়ার কথা �সই দু গ�া পূ জািট
এবাের সবেচেয় বড় তা�েবর �ক��ল। আিম
�য এিটেক একিট িবি�� ঘটনা বেল িনেজেক
শা�না �দব �সিটও করেত পারিছ না। কুিম�া
�থেক �� হেয় এিট �ধু কুিম�ােত �থেম
থােকিন, বলেত �গেল সারা �দেশ ছিড়েয়
পেড়েছ। যার অথ� সারা �দেশর �িতিট আনােচ
কানােচ ভয়ংকর সা�দািয়ক মানু ষ রেয়েছ,
তারা লু িকেয় �নই তারা �কােশ� আেছ, বু ক
ফুিলেয় আেছ।আইন ও সািলশ �কে�র তথ�
অনু যায়ী, গত ৯ বছের এই �দেশ ৩৬৮৯ বার
িহ�ু ধম�াবল�ীেদর ওপর হামলা হেয়েছ। যারা
সংখ�ািট কত ভয়ানক অনু ভব করেত পারেছন
না তােদরেক অন�ভােব বলা স�ব, এই �দেশ
গেড় �িতিদন একবার িকংবা তার �বিশ
�দেশর �কাথাও না �কাথাও িহ�ু ধম�াবল�ীেদর
ওপর হামলা হেয়েছ!এিট হে� �কািশত
তেথ�র কথা, �কৃত সংখ�া আসেল আরও
অেনক �বিশ। এই �দশিট আমরা �যভােব গেড়
তুলব বেল �� �দেখিছলাম �দশিট �সভােব
গেড় ওেঠিন। এই �দেশর শতকরা দশভাগ
িহ�ু ধম�াবল�ী, যিদ তােদর িজে�স করা হয়
তারা �কমন আেছন, তােদর �কউ িক বলেবন
�য তারা ভােলা আেছন? একটা �দশ �কমন
চলেছ �সটা �বাঝার সবেচেয় সহজ উপায়
হে� �সই �দেশর সংখ�ালঘুেদর িজ�াস করা
তারা �কমন আেছ। তারা যিদ বেল- ‘ভােলা
�নই’ তাহেল বু ঝেত হেব �দশিট ভােলা
�নই।েসজন� আসেল আমরাও ভােলা �নই।
আিম কয়িদন �থেক আমার িহ�ু ধম�াবল�ী
ব�ুেদর সে� কথা বলেত সাহস পাি� না।
তী� এক ধরেনর ল�া এবং অপরাধেবােধ
ভুগিছ। সা�িতক ঘটনার কারেণ এই িবষয়িট

নূ তন কের সবার সামেন এেসেছ, িক� তার
অথ� এই নয় �য এিট �থমবার হেয়েছ,
িকংবা এিট পুেরাপুির িবি�� ঘটনা িকংবা
�কউ �কউ রাজৈনিতক উে�েশ� এিট হঠাৎ
কের �ফেলেছ। এই ভয়ংকর সা�দািয়কতা
এখােন ব�িদন �থেক িশকড় �গেড়েছ,
আমরা �কউ �কউ িনেজেদর িমথ�া শা�না
িদেয় এর অি�� অ�ীকার করার �চ�া
করিছ, �কউ �কউ এটােক খােটা কের
�দখার �চ�া কেরিছ। িক� আমরা �য
আসেল আক� ��েদ িনমি�ত, �কন আমরা
�সই সত� অ�ীকার করার �চ�া কির? �কন
ভাণ কির সবিকছু িঠক িঠক চলেছ?
িবষয়িটর একটু গভীের �গেলই আমরা �টর
পাই সবিকছু িঠক িঠক চলেছ না। �য
দু গ�াপূ জায় একিট িহ�ু িশ�র আনে�
আ�হারা থাকার কথা �কন �সই দু গ�াপূ জায়
িশ�িটর বু েক ভেয়র কাঁপুিন? আমরা �কন
এই িশ�েদর বু েক আগেল র�া করেত
পাির না?
২.
যখন পূ জার সময় আেস, সারা �দেশ �িতমা
�তিরর কাজ �� হয় তখন �থেক আিম
িনেজর �ভতর এক ধরেনর চাপা অশাি�
অনু ভব কির।অবধািরত ভােব খবর পাই
�দেশর এখােন �সখােন �সই �িতমা �ভেঙ
�দওয়া হে�। যখন পূ জা �� হয় তখন
আিম িনঃ�াস ব� কের থািক, যারা
�শালািকয়া ঈেদর জামােতও �বামা মারেত
��ত তারা পূ জার অনু �ােন না জািন কী
করার �চ�া কের। যখন সবিকছু �শষ হয়
আিম শাি�র িনঃ�াস �ফিল। আমার মত
অিত সাধারণ একজন নাগিরেকর �ভতর
যিদ পুেরা ব�াপারটা িনেয় এক ধরেণর চাপা
অশাি� থােক তাহেল কী এই �দেশর আইন

শৃ �লা বািহনীর এই সময়িটেত ঘুম ন�
হেয় যাওয়ার কথা নয়? দু ঃখটা আমার
এখােন, আিম জািন তারা চাইেলই
একটা তা�ব থামােত পাের।আজকাল
এই �দেশর পুিলশ বািহনী অেনক
কিরৎকম�া, আমার িহেসেব এই
িবষয়�েলা তারা আমােদর �থেক আেরা
অেনক ভােলা কের জােন। তাই কুিম�ার
অবা�ব ষড়য�িটর খবর �ভার সাতটার
সময় পাওয়ার পরও �বলা এগােরাটায়
তা�ব �� হেত �দওয়ার ঘটনািট
�কােনাভােবই �মেন িনেত পারিছ
না। িবেশষ কের যখন আমরা জানেত
�পেরিছ �ভারেবলা �থেক ওিস �য়ং
�সখােন উপি�ত িছেলন। এই �দেশ
আেগ অেনকবার এরকম ঘটনা ঘেটেছ
কােজই িবষয়�েলা কীভােব দানা বাঁেধ
�সিট এখন আর কারও জানেত বািক
�নই। আফগািন�ােন তােলবানেদর
িবজেয়র পর এই �দেশর ধম�া� �গা�ী
�য নূ তন কের উ�ীিবত হেয় আেছ
�সিট �তা কােরা অজানা নয়। পািক�ান,
আফগািন�ােন ��বাের জু�ার নামােজ
�বামা হামলা �ায় িনয়িমত
ঘটনা। আমােদর �দেশও �কােনা একটা
ধম�া� ষড়য� দানা বাঁধেলও �য ��বার
জু�ার নামােজর পর তার একটা
�শাডাউন হয় �সটাও �তা আমরা
ব�কাল �থেক �দেখ এেসিছ।
কমনেসে�র এেতা�েলা িবষয় আমরা
সবাই জািন িক� আইন শৃ �লা বািহনী
জােন না, এবং �সভােব ��িত িনেত
পাের না এটা আমরা কীভােব িব�াস
কির? হতদির� একজন �জেলর সহায়

স�দ সবিকছু পুেড় িনঃ� হেয়
যাওয়ার পর রা� যিদ নূ তন কের তার
ঘরবািড় �তির কেরও �দয়, তারপেরও
কী তার বু েকর �ভতেরর �য আতংক,
হতাশা, দু ঃখ, ক� এবং অসহায়
অিভমােনর জ� হয় আমরা কী তার
এক িব�ুও দূ র করেত পারব? এই
�দেশর নাগিরক হেয় �ধু মা� িনেজর
ধেম�র কারেণ তােদর একিট অসহায়
আতংেক জীবন কাটােত হেব �সিট
�কমন কের �মেন �নওয়া যায়? এখােন
রাে�র অেনক বড় দািয়�, িক� আমরা
যখন রাে�র দািয়��া� বড় বড়
রাজৈনিতক �নতােদর ব�ব� �িন
তখন একধরেণর হতাশা অনু ভব কির।
িকছু একটা ঘটেলই তারা �চাখ ব�
কের মুহূেত�র মােঝ িবেরাধী
রাজৈনিতক দেলর ওপর �দাষ চািপেয়
ঝাড়া হাত পা হেয় যান। যিদ এর
মােঝ সত�তা থােকও তােদর এই
ঢালাও রাজৈনিতক ব�েব�র কারেণ
�সিট তার িনেজর দেলর মানু ষও
আ�িরকভােব িব�াস কের বেল মেন
হয় না। সাধারণ মানু ষ তখন অনু মান
কের �নয় রা� বা রা�েনতারা এই
সমস�া সমাধােনর জন� আ�িরক নয়,
হয়েতা তারা এটােক একটা
রাজৈনিতক ইসু � িহেসেব �দিখেয় তার
�থেক �কােনা একটা সু িবধা িনেত
চান। অথচ মূ ল কথািট খুবই সহজ,
�কন এিট ঘেটেছ তার খুব ভােলা
একটা ব�াখ�া �জেন �কােনা লাভ �নই,
ঘটনািট না ঘটেল অেনক লাভ আেছ।
একটা সমস�া সমাধান করেত হেল
সবার আেগ �মেন িনেত হয় �য,
সমস�াটা আেছ। তারপর সমস�াটা
বু ঝেত হয় তাহেল িনজ �থেকই সমস�া
সমাধােনর পথ �বর হেয় যায়। আমরা
যিদ সমস�াটাই অ�ীকার কির তাহেল
�সটা সমাধান করব �কমন কের? িকছু
দু বৃ �� হঠাৎ কের এটা কের �ফেলেছ
বলেল সমস�াটােক পাশ কািটেয় যাওয়া
হয়। �সই দু বৃ��রা �য এখােন তােদর
কাজকেম�র জন� একটা অভয়ারণ�
�পেয়েছ �সিট �তা সবার আেগ �ীকার

কের িনেত হেব। এই সরকার মুি�যু ে�র
পে�র সরকার, �াভািবকভােবই তােদর ওপর
আমােদর দািব অেনক �বিশ। �হফাজেতর
�মিক �েন পাঠ�বইেয়র সা�দািয়ক পিরবত�ন
আমােদর চরমভােব হতাশ কেরিছল, কােজই
�দেশর এই সা�দািয়ক �পিটেক িঠক করার
ব�াপাের তােদর কতটুকু সিদ�া আেছ �সটা
িনেয় আমােদর কােরা কােরা �ভতের যিদ এক
ধরেনর দু ভ�াবনা থােক �ক আমােদর �দাষ
িদেত পারেব?
৩.
আিম আজ� আশাবাদী মানু ষ। জীবেনর চরম
দু ঃসমেয়ও আশায় বু ক �বঁেধ অেপ�া কেরিছ
এবং �দেখিছ একিদন আমার �� পূ রণ
হেয়েছ। কােজই এবােরও আিম আশাবাদী
থাকেত চাই, �� �দখেত চাই �য এই �দশিট
�থেক সা�দািয়কতার িবষবৃ �েক একিদন
িশকড়-সহ উৎপাটন কের �ফলা হেব। তেব
এিট এমিন এমিন �ধু মুেখর কথায় হেব না,
তার জন� কাজ করেত হেব। আমার িহেসেব
বাংলােদেশর সামেন সবেচেয় বড় চ�ােল�
এখন এিট। আিম আমার জীবেন �য কয়িট
সত� আিব�ার কেরিছ তার একিট হে�
পৃ িথবীর �সৗ�য� হে� �বিচে�। একিট �দেশ
যখন নানা বেণ�র, নানা কালচােরর, নানা
ধেম�র, নানা ভাষার মানু ষ পাশাপািশ থােক,
এেক অেন�র সাহচেয� সু েখ দু ঃেখ বড় হয়
�সিট হে� সিত�কােরর �সৗ�য�ময় জীবন।
আমােদর �দেশর মানু েষর মােঝ �বিচ� খুব
কম, কােজই আমােদর জীবনধারায় �যটুকু
�বিচ� আেছ �সটাই আমােদর বু ক আগেল
র�া করেত হেব, আমােদর িশ�েদর �সটা
িশখােত হেব। িনজ ধেম�র িবিধ িবধান �শখার
আেগ তােদর অন� ধেম�র �সৗ�েয�র কথা
জানেত হেব �যন তারা সকল ধেম�র জন� এক
ধরেনর ��ােবাধ িনেয় বড় হয়।এই �দেশর
মানু ষ ঐিতহ�গতভােব উ� মানিসকতার মানু ষ
নয়, জীবেনর �কােনা ��ে�ই তারা বাড়াবািড়
পছ� কের না। সারা পৃ িথবীর ধম�া�তার
উ�ােনর �ঢউ এখােনও এেসেছ এবং িকছু
মানু ষ �সিট ব�বহার করার �চ�া কেরেছ।
�ফসবু ক নােম ‘মানিসক বজ�� ��দ সংর�ণ ও
িবতরণ’-এর �য প�িত �বর হেয়েছ �সিট
ব�বহার কের �যিট আেগ কখনও স�ব হয়িন
এখন �সিটও কের �ফলা যাে�। �য মানু ষিটর

কথােক আেগ িব�ুমা� ��� �দওয়ার
সু েযাগ িছল না, এখন �সই মানু ষিট তার
ভয়ানক আপি�কর ব�ব� সবাইেক
�শানােত পারেছ, �ধু তাই নয় �ততম
সমেয় দু বৃ�
� েদর এক� কের একটা
অঘটন ঘিটেয় �ফলেছ। �ধু বাংলােদেশ
নয়, সারা পৃ িথবীেতই এিট অেনক বড়
একিট সমস�া। পৃ িথবীর অন� �দশ কী
করেব জািন না, িক� আমােদর �দেশ
আমােদর �েয়াজেন এর একটা সমাধান
এখন খুব দরকার। �ধু তাই নয়, এক
সময় �যেকােনা সা�দািয়ক সমস�া হেল
সব রাজৈনিতক, সাং�ৃ িতক, সামািজক
সংগঠন, ছা�-ছা�ী িশ�ক পেথ �নেম
আসেতা, এখন সবাই �ফসবু েক একটা
ব�ব� িদেয় তারা তােদর দািয়� �শষ
কের �ফলেত চায়।আমরা যখন �ছাট
িছলাম, তখন এ �দেশর �ােম �ােম
�যটুকু সং�ৃ িতর চচ�া িছল এখন �সিট
�নই। বাসায় বাসায় হারেমািনয়ােম িশ�র
গলায় গান �শানা যায় না, রাত �জেগ
�কউ যা�া িকংবা পালা গান �নেত যায়
না। মাঝ নদী �থেক মািঝর গলায়
ভািটয়ািল গান �িন না, �ুেল �ুেল িকংবা
পাড়ার �ছেলেমেয়রা হ�াজাক লাইেটর
আেলােক জিরর কাপড় পের
িসরাজে�ৗলার নাটক কের না। মােঠ
রিঙন জািস� পের তুমুল উে�জনায়
ফুটবল �খলা হয় না। নদীেত �নৗকা
বাইচ হয় না। বাউল হওয়া এখন অেনক
সময় অপরাধ, তােদর িব�ে� মামলা
হয়। এক কথায় আমরা আেগ �যটুক
বাঙািল িছলাম এখন আমরা আর �সই
বাঙািল �নই।আমােদর সাং�ৃ িতর জগেত
�য শূ ন�তা �তির হেয়েছ �সই শূ ন�তা
�ত পূ রণ করেত আসেছ ধম�া� �গা�ী।
কােজই এখন ভাবনা িচ�া কের িস�া�
িনেয় আবার আমােদর বাঙািল হওয়ার
সময় এেসেছ। একসময় বাঙািল হেয়
আমরা আমােদর ভাষািটেক �পেয়িছলাম,
তারপর আবার বাঙািল হেয় আমােদর
�দশিটেক �পেয়িছলাম। এখন আবার
বাঙািল হেয় �সই �দশেক অসা�দািয়ক
করার সময় এেসেছ।

১

দু গ�াপুেজােক �ক� কের

�হাক। রা� ব�ব�া

(�লখক), সািবর আহেমদ

সা�দািয়ক স�ােসর ঘটনা

িনক। বাংলােদেশর �ভ বুি�স��

(সমাজকম�ী), সািম�ল

ঘেটেছ বাংলােদেশর নানা

মানু েষরা এক �জাট �হান।

ইসলাম (অধ�াপক), �তৗিসফ

�াে�। বাংলােদেশর সংখ�ালঘু

বাংলােদেশর �ধানম�ীর কােছ

হক (িচ�িশ�ী), হািববুর

িহ�ুেদর উপর আ�মণ �নেম

আমােদর আেবদন, বাংলােদেশর

রহমান মি�ক (�কাশক),

এেসেছ। ব� জায়গায় ম�প

সংখ�ালঘু মানু ষরা �যন পিরপূ ণ�

�রাহণ কু�ুস (�কাশক),

�ভেঙ �ফলা হেয়েছ, আ�ন

জীবন িনরাপ�া িফের পান

বুলবুল ইসলাম (�কাশক),

�দওয়া হেয়েছ, ভয় �দখােনা
হেয়েছ, খুন করা হেয়েছ। এই

এবং শাি�েত বসবাস করেত

আেনায়ার �হােসন

পােরন তার �ত ব�ব�া �নওয়া

(সমাজকম�ী), তােরক কাজী

আ�মণ �ধু ঘৃ ণ� নয়; এই

�হাক। আসু ন, আমরা স�ীিতর

(�কাশক), নীলা�ন �সয়দ

আ�মণ সভ�তার

পে� বাংলােদেশর সংখ�ালঘুেদর

(সমাজকম�ী), �শখ মুঈদু ল

পিরপ�ী। এই আ�মণ

উপর অত�াচােরর িব�ে� ঐক�ব�

ইসলাম (অধ�াপক), আিনসু র

মানবতার িব�ে� ঘটােনা

হেয় �িতবাদ জানাই।

রহমান (অধ�াপক), �মানািলসা

অপরাধ। এখনই সময় এই

বাংলােদেশর ঘটনার �িতবােদ

�রহমান (�লখক), এন

আ�মেণর িব�ে� �েখ

পি�মবে�র সংখ�ালঘু স�দােয়র

জুলিফকার (পি�কা

দাঁড়ােনার। এখনই সময়

৫৫ জন বুি�জীবী �যৗথভােব

স�াদক), সু িবদ আবদু �াহ

সা�দািয়কতার সে� যু �

একিট িববৃ িত িদেয়েছন।এই

(পি�কা স�াদক), এস

সম� ব�ি�, �িত�ান ও

িববৃ িতেত �া�র কেরেছন :

হজরত আিল (কিব), �মিরনা

রাজৈনিতক দেলর িব�ে�

আবুল বাশার (�লখক), মীরাতুন

বানু (সাং�ৃ িতক কম�ী),

অব�ান �নওয়ার।

নাহার (অধ�াপক), জািহ�ল

�রহানা সু লতানা (সমাজকম�ী),

সা�দািয়কতার িব�ে�

হাসান (�লখক), আনসারউি�ন

আিজজুল হক (গেবষক),

অব�ান �নওয়াটা আমােদর

(�লখক), শাহজাদ িফরদাউস

িমরাজুল ইসলাম (গেবষক),

দায় নয় – কত�ব�।

(�লখক), সাআদু ল

�তমুর খান (কিব), ফা�ক

বাংলােদেশর সংখ�ালঘুেদর

আহেমদ (পি�কা স�াদক),

উপর িনয�াতেনর আমরা

ইসলাম (অধ�াপক), আফেরাজা
খাতুন (অধ�াপক), সাইফু �াহ

তী�ভােব �িতবাদ কির।

(অধ�াপক), শািমম আহেমদ

মা�ফ �হােসন (�কাশক)

অিবলে� এই িহং�তা ব�

(অধ�াপক), �মাশারফ �হােসন

�মুখ আরও অেনেক।

সািদক �হােসন (�লখক),

িনজ� �িতিনিধ : ি�পুরায়

করেছ। এই উে�েশ� তারা

ধম�নগের, পািনসাগের,

সংখ�ালঘু মুসলমানেদর মসিজদ,

সামািজক মাধ�মেক ব�বহার

�কলাশহের, আগরতলায়

ব�ি�গত �দাকানপাট ও বািড়ঘের

কের �দশভােগর সময়কার

মসিজেদর উপর, ব�ি�গত

সিহংস আ�মণ ও ভয়ভীিত

�শ�কাতর সা�দািয়ক

�দাকানপােট ও বািড়ঘের

�দশ�ন অিবলে� ব� করেত

সিহংসতার ঘটনাবলী �চার

আ�মেণর ঘটনা ঘেট।

হেব। �দাষীেদর িচি�ত কের �ত

করেছ এবং এক সা�দািয়ক

ধম�নগের একজন আইনজীবীর

���ার ও আইনানু গ কেঠার

�িতিহংসামূ লক আবহ

বািড় আ�া� হয়। অথচ এই

শাি�মূ লক পদে�প �হণ

�তরী করেত চাইেছ। ফেল িম�

�ে� সংিবধান �দ� দায়

করেত হেব। স�ীিত র�ায়

বসিত অ�েল মুসলমানরা

দািয়� পালেন িবেজিপ

সবাই এিগেয় আসু ন।

িনভ�েয় বাজার হােট �যেত

পিরচািলত রাজ� সরকার

২৩ অে�াবর এক ��স িববৃ িতেত
উপেরা� ব�ব� তুেল ধেরন

পারেছ না। ২১ অে�াবর

দায়সারা ভূিমকা �হণ

উদয়পুের রাধািকেশারপুর থানার

কেরেছ। কারণ আসেল

িসিপআই (এম-এল) িলবােরশন

মহারানী ও উ�র মহারানী িম�

িবেজিপ’র কায�কত�ারাই

ি�পুরা রাজ� স�াদক পাথ�

বসিত অ�লেক সফট টােগ�ট

উ� িহ�ু�বাদী সংগঠেনর

কম�কার। ঐ িববৃ িতেত িতিন

করা হয়। গত িকছু িদন ধের

আড়ােল এই সা�দািয়ক

আরও বেলন, বাংলােদেশ

উ�ািন এবং উে�জনা �রােধ

আ�মণ, ভয় ভীিত �দশ�েনর

সংখ�ালঘু িহ�ুেদর উপর

�শাসন �শষ মু�েত� ১৪৪

ঘটনা সংগিঠত করেছ। ফেল

�মৗলবাদী সা�দািয়ক

ধারা জাির কের। তা অমান�

এই পিরি�িতেত সরকােরর

সিহংসতামূ লক ঘটনার পর �থেক

করার ফেল পুিলেশর সােথ উ�

�য �য পদে�প �হণ করা

গত িকছু িদন ধের ি�পুরার িবিভ�

িহ�ু�বাদীেদর সংঘেষ�র ঘটনা

জ�রী �েয়াজন, কায�ত

�জলায় সংখ�ালঘু মুসলমানেদর

ঘেট। উে�জনা এখেনা �শিমত

সরকার তা ই�া কেরই

ধম�ীয় মসিজদ, ব�ি�গত বািড়ঘর

হয়িন। থানায় মামলা হেয়েছ।

করেছনা। তাই সরকােরর

ও �দাকানপােট �বশ িকছু

িক� ���ার �নই। উ�ািন

উদাসীনতার কারেণ �য �কান

আ�মেণর ঘটনা ঘেটেছ,

অব�াহত। কাকড়াবেন

সময় �কান বড় ঘটনা

ভয়ভীিত �দশ�ন করা হে�। উ�

ইচাছড়ােত রােতর অ�কাের

ঘেট �যেত পাের। িসিপআই

িহ�ু�বাদী সংগঠন�িল সংখ�ালঘু

মসিজদ �পাড়ােনা হয়। দি�ণ

(এম-এল) িলবােরশন ি�পুরা

মুসলমানেদর ধম�ীয় িনশানা কের

মুড়াপাড়ােত মসিজেদ ও

রাজ� কিমিট এই পিরি�িতেত

িহ�ু জনমানেস ঘৃ ণা ও িবে�ষ

বািড়ঘেরর বাউ�াির ভাঙচুর

গভীর উে�গ �কাশ কেরেছ

ছিড়েয় িদেত তৎপর এবং তারাই

করা হয়। জামজুির বাজাের

এবং এই সম� ঘটনার তী�

এইসব হামলাবািজ সংগিঠত

�দাকান ভাঙচুর করা হয়।

িন�া করেছ।

১

বত�মান
বাংলােদশ ব�ব�ু মুিজবর
রহমান এর িনেদ�িশত পথ এবং
আদশ� অনু সরণ কেরই চলেব ।
এই আদশ� হেলা
ধম�িনরেপ�তা, গণত� ,
সমাজত� । মুি�যুে�র শ�রা
এ �থেক �দশেক িবপেথ চািলত
কের �দেশর স�ীিতেক ন�
কের �িতি�য়ার পেথ চািলত
করেত চায় । িব এন িপ এবং
জামােয়ত এই অপরাধ করেছ ।
বাংলােদেশর তথ�ম�ী হাছান
মাহমুদ কলকাতা ��স �ােব
গত ২৮ অে�াবর একথা
বেলেছন । িতিন জানান
বাংলােদেশ এবার ৩২

হাজােররও �বশী দুগ�াপূজা
হেয়েছ । এরমেধ� রাে�র
অ�কাের িকছু দু�ৃতী ৬২ িট
পূজা ম�েপ হা�ামা কেরেছ ।
সরকার কেঠার হােত এর
িব�ে� ব�ব�া িনে� । যােদর
বাড়ী ন� হেয়েছ তােদর নূ তন
বাড়ী �তরী কের িদেয়েছ । িতিন
বেলন �ধানম�ী �শখ হািসনা
দৃ ঢ়তার সে� বেলেছন , যাঁর ধম�
তাঁর -রাে�র �কান ধম� নাই।
বাংলােদেশ আমােদর সকেলর
পিরচয় আমরা বাঙািল।

গত ১৮ অে�াবর কলকাতা ��স

�ােব ব�ব�ু সংবাদ �কে�র
উে�াধন কেরন বাংলােদেশর
তথ�ম�ী হাছান
মাহমুদ।অনু �ানিট স�ালনা
কেরন কলকাতা ��স �ােবর
সভাপিত ��হািশস সু র ।
এবছর ব�ব�ুর জ�শতবষ� ,
বাংলােদশ মুি�যুে�র ৫০ তম
বষ� , কলকাতা ��স �ােবর
৭০ বছর । বাংলােদশ
মুি�যুে�র সময় কলকাতা
��স �াব অতীব ���পূণ�
ভূিমকা �হণ কেরিছল। তাই
এই বছর ��স �ােব ব�ব�ু
সংবাদ �ক� উে�াধন খুবই
���পূণ� ।

িদ�ীেত জাতীয় ��স �ােব
ইিতপূেব� ব�ব�ু সংবাদ �ক�
�ািপত হেয়িছল । এবার এখােন
এিট �ািপত হেলা । অনু �ােন
বাংলােদেশর সাংসদ শাইমুর
সােরায়ার কমল , বাংলােদশ
দূ তাবােসর �ডপুিট
হাইকিমশনার �তৗিফক হাসান
ব�ব� রােখন ।

বাংলােদশ মুি�যুে� কলকাতার
সাংবািদকেদর ভূিমকা িছল
���পূণ� । জীবেনর ঝুঁিক িনেয়
তাঁরা ওই সময় বাংলােদেশর
অভ��ের িগেয় সংবাদ সং�হ
কেরেছন । কলকাতা ��স �াব
�ােবর সদস� অ�জ পাঁচজন
সাংবািদকেক এই অনু �ােন '
কলমেসনা ' অিভধায় স�ািনত
কেরন । এই পাঁচজন সাংবািদক
হেলন ড: পাথ� চে�াপাধ�ায়,
ত�ণ গা�ুিল , সু খর�ন
দাশ�� , িদলীপ চ�বত�ী এবং
মানস �ঘাষ । এঁেদর হােত
স�াননা তুেল �দন হাছান
মাহমুদ । স�াননা �হণ কের
িদলীপ চ�বত�ী বেলন -১৯৭১
সােল কলকাতা ��স �ােবর
অেনেক মুি�যুে� একা�
হেয়িছেলন , তাঁেদর অেনেক
জীিবত �নই , আিম তাঁেদর
সকেলর �িতিনিধ িহসােব এই
স�াননা মাথা �পেত িনি� এবং আমার সহেযা�ােদর এই
স�াননা উৎসগ� করিছ ।।

বাংলােদেশ সংখ�ালঘুেদর ওপর আ�মেণর �িতবােদ কলকাতায়
সব� ভারতীয় বাংলা ভাষা মে�র আহবােন ৪৪িট সংগঠন �যৗথ ভােব
িবে�াভ জানায়। তােদর মুখ� আ�ান িছল ,”

�যৗথ কম�সূিচর
আহবায়ক ও ঐকতান স�াদক নীতীশ িব�াস বেলন বাংলা �দশ
সরকার অিত �ত এই অপরাধীেদর িচি�ত ক�ন ও তােদর চরম
শাি� িবধান ক�ন। সংখ�ালঘুেদর মেন আ�া িফিরেয় আনু ন।
অন�েদর মেধ� ব�ব� রােখন ,অধ�াপক সু �াত দাস,সািহিত�ক
কিপল কৃ� ঠাকুর, অিভেনতা রাজ ব�ানািজ�, িদলীপ পাল , যূ িথকা
পাে�,সমীর বরণ দাস �মূখ। িবিশ� সািহিত�ক কিপল কৃ� ঠাকুর
হািসনা সর কােরর �িত আ�া �াপন কেরও বেলন একটু �ত
পুিলশ সি�য় হেল এেতা �িত হত না। সভায় সভাপিত� কেরন কিব
ব�ন চ�বত�ী।
এই �িতেবেকর মেন হেয়েছ , রাজৈনিতক ভােব এমন
আেয়াজন এখনও কলকাতায় হয়িন।শাি�র আহবােন যু� িছেলা
৪৪িট পি�কা ও সং�া। যােদর মেধ� উে�খ�ঃ সব�ভারতীয় বাংলা
ভাষা ম�, ঐকতান গেবষণা প�, কিলকাতা িব�িবদ�ালয় জাতীয়
সংহিত সংসদ , সহমম�ী, বা�ীিক, উ�র �মঘ, মধুমতী, শ�েসনা,
বিত�কা িশ� ,�বপদ, , জনিশ�া ভাবনা, গণ উেদ�াগ, দিলত মনন,
সীমা� বাংলা, পথসংেকত, �ীপ বাংলা, পারািন, সমকােলর িজয়ন
কািঠ, শ� হিরণ, �পকথা, সাবাস, �স�াস, ভাষা ও �চতনা, সািজ,
নীল দপ�ণ, �াকার, সূ নৃত, নীড় ঋতুপ� , অিভভাবক দপ�ণ,
িন�লক, ঝেড়া হাওয়া, চা�প�, ফজিল, জলংগী, পূষা, অ�রা,
�চতনার উে�ষ, কলকাতা কল�র, �িত�িন , নব না�িনক,
শ�ভাষ, ফজিল, অত� পথ, একুশ শতা�ী, ভ�াংশ, আিক�ন
পি�কা, চুনমুন, স�েক�র িশকড়, দিলত সম�য় সিমিত ।

১

উ�র�েদেশ �যাগী আিদত�নােথর সরকার
অসাংিবধািনক , অগণতাি�ক
,সা�দািয়ক ও বব�র আচরেণর জন�
�দশজুেড় খ�ািত অজ�ন কেরেছ।আ�ধম�
িববাহেক লাভ িজহাদ আখ�া িদেয় হামলা,
�গামাংস ভ�েণর অিভেযােগ
সংখ�ালঘুেদর ওপর আ�মণ, �গার�পুর
হাসপাতােল িশ�মৃ তু�র পিরে�ি�েত
�কৃত জনদরদী িচিকৎসক ডা. কািফল
খােনর ওপর বছেরর পর বছর িনয�াতন
চালােনা, নাগিরক� সংেশাধনী আইেনর
িব�ে� আে�ালনরত নাগিরকেদর ওপর
অমানু িষক িনয�াতন, উ�াওেয়র ধিষ�তা
দিলত কন�ার বাবার হত�াকারী িবেজিপ
এম.এল.এ �ক র�া করার �চ�া ,
হাথরেসর দিলত কন�ােক ধষ�ণ, হত�া ও
মাঝরােত তার �দহ পিরবারেক না
জািনেয় �ািলেয় �দওয়া এসবই
আিদত�নােথর শাসেনর নমুনা।এ�িল
িহমৈশেলর চূ ড়া মা�। এর সে� রেয়েছ
িনভ�ীক সাংবািদকেদর ওপর আ�মণ,
হত�া। স�িত লিখমপুের কৃষকেদর
ওপর গাড়ী চািলেয় চার কৃষক ও এক
সাংবািদকেক িবেজিপর �ক�ীয় ম�ী
অজয় িমে�র �ছেল আিশস িম� �মের
�ফলার পর ি�য়া�া গাি� ঘটনা�েল
রওয়ানা হন। তাঁেক িসতাপুের ষাট ঘ�া
আটেক রাখা হয়।অবেশেষ �যাগীর
সরকার তাঁেক ও রা�ল গাি�েক
লিখমপুর �খিরেত �যেত িদেত বাধ� হয়।
মি�পু�েক র�ার জন� উ�র�েদশ
সরকার �চ�ার �কানও �িট রােখিন।
িতন বছর ধেরই উ�র �েদেশ �যাগীর
অপশাসেনর িব�ে� ি�য়া�া গাি�র
লড়াই উ�র �েদশসহ সারা ভারেতর
মানু েষর কােছ এক আশা
জািগেয়েছ।অপিরকি�ত লকডাউেনর
ফেল কাজ হািরেয় যখন উ�র�েদেশর

হাজার হাজার �িমক িনজ রােজ�
�ফরার �চ�া করিছেলন তখন ি�য়া�া
গাি� তাঁেদর পােশ িগেয় দাঁড়ান।িক�
�যাগীর সরকার, ওই দু দ�শা��
�িমকেকর ঘের �ফরার জন� �য বােসর
আেয়াজন ি�য়া�া কেরন, �স�িলেক
উ�র�েদেশ ঢুকেত �দয়িন।েযাগীর
সরকােরর অপশাসেনর িব�ে�
উ�র�েদেশর �ধান দু ই িবেরাধী দল
সমাজবাদী পািট� ও ব�জন সমাজবাদী
পািট�র প� �থেক �কােনা কায�করী
�িতবাদ বা আে�ালন করেত ওই
রােজ�র মানু ষ িক� �দেখিন। তৃণমূ ল
কংে�স তােদর এক �িতিনিধদল
পাঠায় লিখমপুর �খিরেত। িবনা বাঁধায়
তারা ওই পিরবােরর সে� িগেয় �দখা
কেরন।ওই সময় রা�ল গাি�েক লখেনৗ
এয়ারেপােট� আটক করা হেয়িছল।��
ওেঠ �যাগীর সরকার �কন
তৃণমূ েলর �িতিনিধেদর আটকােলা না
অথচ কংে�েসর �নতােদর আটক করল
যা কায�ত ���ার। �শষ পয�� �যাগীর
পুিলশ কংে�েসর �নতৃ�েক লিখমপু্র
যাওয়ার জন� অনু মিত িদেত বাধ�
হয়।আেগর স�ােহ আ�ায় পুিলশ
লকআেপ িনহত সাফাই কম�ীর বািড়েত
যখন ি�য়া�া গাি� �দখা করেত
যাি�েলন তখন তাঁেক লখেনৗ শহেরই
আিদত�নােথর পুিলশ গিতেরাধ কের ও
দীঘ� সময় আটেক রােখ। ি�য়া�া গাি�
�শষ পয�� ওই দিলত সাফাই কম�ীর
বািড় িগেয় �দখা কেরন।গিদ িমিডয়া
যারা িহ�ু�বাদী শাসক দেলর �াবক
তারাও একথা �ীকার করেত বাধ� হয়
�য উ�র�েদেশ কংে�স দল এখন
তৃতীয় শি�।জনসাধারেণর আেলাচনায়
এখন িবরাট অংশ জুেড় রেয়েছ ি�য়া�া
গাি� ও কংে�স। মায়াবতীর িবএসিপ

এখন কায�ত িবেজিপ'র 'িব'
িটেম পিরণত হেয়েছ।ইিতমেধ�
�বনারেস িবশাল জনসভায়
ি�য়া�া ভাষণ �দন।এরকম
পিরি�িতেত তৃণমূ েলর �ভাট
ম�ােনজার �শা�িকেশার হঠাৎ
কংে�স ও রা�ল গাি�র ওপর
ঝাঁিপেয় পড়েলন।িতিন বেলন
এসব �চাের কংে�েসর �কানও
লাভ হেব না।িতিন বেলন
কংে�েসর সমস�া নািক
কাঠােমাগত।েযন তৃণমূ ল দলিটর
কাঠােমািট �বশ শ�েপা�। এই
দল �থেক িবপুল সংখ�ক �নতা
ও কম�ী গত িবধানসভা
িনব�াচেনর আেগ দলত�াগ কের
িবেজিপেত �যাগ �দয়। িবেজিপর
আ�াসী �প �দেখ ভীত স��
সংখ�ালঘু স�দােয়র মানু ষ (
২৭% �মাট জনসংখ�ার )
একেজাট হেয় তৃণমূ ল
কংে�সেক �ভাট �দয়। এছাড়া
িহ�ু�বাদী ফ�ািসবাদী শি�েক
�িতেরােধর জন� ব� বামপ�ী
মেনাভাবাপ� মানু ষও এবার
তৃণমূ লেক �ভাট �দয়। এইটাই
তৃণমূ েলর জেয়র অন�তম �ধান
কারণ। অথচ অিভ�তা বেল
িবিভ� এলাকায় এই দলিটর �য
�যমন খুশী যেথ�াচার
কের।িনেজেদর মেধ� �গা�ীদে�র
ফেল ঝগড়াঝাঁিট �িতিনয়ত
�লেগই আেছ। তৃতীয় ��ণীর
�নতারাও বড় গাড়ীেত
চােপন।�মতাসীন থাকার ফেল
এরা আিথ�কভােব ��ল �শা�-িকেশােরর পরামেশ� তৃণমূ ল �ন�ী
সরকাির কাজকম� �থেক দলীয়

�লাকজনেদর এেকবােরই সিরেয় �দন।
তৃণমূ ল ও িবেজিপর িশিবের যাওয়া
আসা িনয়িমত �লেগ আেছ।এখন
অবশ� তৃণমূ েল �ত�াবত�েনর �ঝাঁক
�বিশ।তৃণমূ েলর অেনক �নতাই সারদা
ও নারদা সং�া� �কেল�ািরেত �জল
�খেটেছন। তােদর বাঁচাবার জন�
তােদর শীষ� �নতৃ�েক কখনও �মাদী
বা কখনও অিমত শােহর শরণাপ�
হেত হেয়েছ। িপ.�ক. িক �কানও
কাঠােমাগত পিরবত�ন তৃণমূ েল
আনেত �পেরেছন ? গত ৬ �সে��র
ইিড মুখ�ম�ীর ভাইেপােক �ডেক �জরা
করার পর �থেকই �দখা যাে� তৃণমূ ল
�নতৃ� �ক�ীয় সরকারেক িনশানা না
কের কংে�সেক িনশানা করেছ। এক
হাস�কর নাটক বার বার �দেশর মানু ষ
�দেখ চেলেছন। মজার কথা �য
�শা�িকেশার রা�ল বা ি�য়�া গা�ীর
সােথ �বঠক কেরন কংে�েস �যাগ
িদেত বা ���পূ ণ� �কান পদ পাওয়ার
জন� হঠাৎ িতিনও �গায়া চেল িগেয়
�সখানকার কংে�স �নতােদর �টাপ
িদেয় তৃণমূ ল দেল িনেয় আসেত ব��
হেয় উঠেলন। �া�ন কংে�স �নতা
লু ইিজনেহা �ফেলেরা িনেজই বেলেছন
�য �শা�িকেশারই তােক তৃণমূ ল দেল
�যাগদােনর ��াব �দন।এই
লু ইিজনেহা িববৃ িত �দন অিভেষক
ব�ানাজ�ী বড় মােপর �নতা। িতিন যিদ
�দেশর বা রােজ�র বড় মােপর �নতা
হন তাহেল বলেত হয় সিত�ই �দশ
খুবই খারাপ অব�ার মেধ� িদেয়
যাে�। িতিন ও িপিসমা িনয়িমতভােব
কংে�সেক আ�মণ কের চেলেছন।
িবেরাধী ঐক� এখন সাত হাত জেলর
িনেচ। ি�য়া�া গাি� �ঘাষণা কেরেছন
উ�র�েদেশর আগামী িবধানসভা
িনব�াচেন কংে�স ৪০ শতাংশ আসেন
মিহলােদর মেনানয়ন �দেব।অমিন
তৃণমূ ল কংে�স �নতারা ঝাঁিপেয় পেড়
তারা কত �বশী সংখ�ায় মিহলােদর

�াথ�ী কেরন তার িফিরি� িদেত ��
কেরন। �যখােন কংে�স িবেজিপর
�মাকািবলা করেত এই িস�া� �নয়
তখন িবেজিপেক সু িবধা কের িদেত
তৃণমূ ল ময়দােন �নেম পেড় কংে�েসর
�মাকািবলায়। এ এক অ�ু ত সমাপতন।
তারা �বাধহয় ভুেল �গেছন নারীেদর
�মতায়েনর কথা বলেতন �য়াত
কংে�স �নতা রাজীব গা�ী। িতিনই
প�ােয়ত ও নগরপািলকা িনব�াচেন
মিহলােদর এক তৃিতয়াংশ সংর�েনর
�িত�িত �দন।তখন িবেজিপসহ
আ�িলক দল�িল তােত বাধা িদেয়িছল।
পরবত�ীকােল ১১৯৯২-৯৩ সােল
কংে�স সরকার পাল�ােমে� পুরসভা ও
প�ােয়ত �ের এক তৃিতয়াংশ আসন
নারীেদর জন� সংর�েনর িবল পাশ
কের ও আইন �তরী কের।যারা এই
�ঘাষণািটেক িনছক এক রাজৈনিতক
িবষয় বেল ধের িনেয় রাজৈনিতক
তরজায় যান তারা আর যাই �হাক
সমাজ সং�ারক িহসােব �কান ভূ িমকা
পালন করেছন না। মেন রাখেত হেব
ি�য়া�া গাি� �� ভােব জািনেয়
িদেয়েছন �য এই পদে�প �ধু বত�মােন
জন� নয় আগামীিদেনর িদেক �চাখ
�রেখও।েদেশর রাজনীিতেত এবং
িনব�ািচত জন�িতিনিধেদর মেধ�
মিহলােদর অনু পাত উে�খেযাগ�ভােব
কম ।উ�র�েদেশ তা আেরা কম।
ইিতমেধ� মহা�ানী �শা�িকেশার
বেলেছন " রা�ল গাি�েক িনেয় সমস�া
হল িতিন মেন কেরন িবেজিপ �মশ
জনি�য়তা হারাে� , এর ফেল একিদন
জনগণ এমিনেতই তােদর �মতা �থেক
সিরেয় �দেব।িক� এই ধারণা
ভুল।িবেজিপ শতকরা ৩০% ভাগ �ভাট
�পেয়েছ। তারা এখন �বশ িকছু িদন
�দেশর রাজনীিত িনয়�ণ করেব। �যমন
�াধীনতার পর কংে�স ৪০ বছর
িনয়�ণ কেরেছ। এমনিক �মািদিজ �হের

�গেলও িবেজিপর িনয়�ণ �থেকই
যােব।" ��টা হল রা�ল গাি� কেব
�কাথায় বলেলন �য ' িবেজিপেক জনগণ
এমিনেতই �মতা �থেক সিরেয় �দেব '?
সারা �দেশ িবেজিপর িব�ে� ধারাবািহক
ভােব সং�াম �তা রা�ল গাি�র �নতৃে�
কংে�সই করেছ। িপ.�ক িবেজিপর ৩০%
�ভাট পাওয়ার কথা বেলেছন , িক� �যটা
উিন বেলনিন �য িবেজিপর িব�ে� ৭০%
মানু ষ �ভাট িদেয়েছন। িপ.�ক ' র কাজ
এখন িবিভ� রােজ� কংে�স �থেক
দলত�াগ কিরেয় তৃণমূ ল কংে�স গঠন
করা।এর উে�শ� িতনিট । এক -কংে�সেক দু ব�ল কের িবেজিপেক সু িবধা
কের �দওয়া। দু ই -- িসিবআই ও ইিড '
র হাত �থেক র�া পাওয়া ও িতন -�কানও ভােব অ�ত চারিট রােজ� শতকরা
৪% �ভাট �পেয় জাতীয় দেলর ময�াদা
পাওয়া। �য উ�র�েদেশ তৃণমূ ল দলিটর
নাম �কউ জােন না �সখােন �শা�িকেশার
�প�েছ �গেছ িছপ িনেয়।যিদ এক আধটা
�নতা গাঁথা যায় কংে�সেক দু ব�ল কের
িবেজিপর সু িবধা করেত।একই কাজ তারা
�গায়ার মত অসেম বা ি�পুরােতও
কেরেছ। অসেমর মুখ�ম�ী �তা বেলই
িদেয়েছন এেত কংে�স দু ব�ল হেব ও
তােদর অথ�াৎ িবেজিপর সু িবধা হেব।অসম
, �গায়া ও ি�পুরায় �শষ িবধানসভা
িনব�াচেন তৃণমূ ল কংে�স গেড় শতকরা
২% কের �ভাট �পেয়িছল।িপ.�ক িক�
�কাথাও িবেজিপ �থেক দল ভাঙােনার
�চ�া কেরনিন বা কেরননা। িপ.�ক
কংে�েস �যাগ �দবার িবষেয় রা�ল ও
ি�য়া�া গাি�র সে� আেলাচনায়
বেসিছেলন।িতিন কংে�স �যাগ �দবার
জন� িকছু শত� আেরাপ কেরন। প�পাঠ
�সইসব অবা�ব ও অরাজৈনিতক শত�
রা�ল গাি� বািতল করায় �শা� িকেশার
�ু� হেয়েছন।তাই এখন তার আ�মেণর
�ধান ল�� কংে�স। পরবত�ী সংখ�ায়
এই িবষেয় িব�ৃ ত আেলাচনা করা হেব।

মে� তখন এক ত�ণ িশ�ী গাইেছন
‘আকাশভরা সূ য� তারা’। মে�র সামেন বেস �নেছন
রবী�স�ীেতর িকংবদ�ী িশ�ী �দব�ত িব�াস। ত�ণ িশ�ীর গান
�েন মু� হেয় িনেজর বািড়েত �ডেক তািলম �দওয়া �� কেরন
জজ� িব�াস। সালটা ১৯৬৫।তারপর রবী�স�ীেতর ��াতারা �পল
বিল� এক গায়ক �পন ��েক। শারদ উৎসেবর ষ�ীর িদন
রবী�স�ীেতর িবিশ� িশ�ী �পন �ে�র ক� িচরিদেনর জন� ��
হেয় �গল। ৭৫ বছর বয়েস িতিন �য়াত হেলন।তাঁর �ী তপতী
�� জানান, িলভার ক�ানসােরর িচিকৎসার জন� িশ�ী গত অগ�
মাস �থেক িনউ টাউেনর হাসপাতােল িচিকৎসাধীন িছেলন। বািড়
িফেরিছেলন মহালয়ার িদন।তাঁর এক �মেয় ও জামাই রেয়েছন।
আিজ িনভ�য় িনি�ত ভূবেন’ গান �গেয়ই রবী�স�ীত িশ�ী �পন
�� ��াতােদর �দেয় আলাদা �ান কের িনেয়িছেলন। অধুনা
বাংলােদেশর বিরশােল �পন �ে�র জ�। �াধীনতার পের
কলকাতায় চেল আেস তাঁেদর পিরবার। নের�পুর রামকৃ� িমশেন
দৃ ি� �িতব�ী ছা� িহসােব ইংেরিজ সািহত� িনেয় পড়ােশানা। পের
কলকাতা িব�িবদ�ালয় �থেক ইংেরিজেত �াতেকা�র। গান
বাজনার �িত �ঝাঁক িছল খুব �ছাট �বলা �থেকই। নের�পুর
িমশেন পড়ার সময় খুব ভােলা িপয়ােনা অ�াকিড�য়ান বাজােতন।
�দব�ত িব�ােসর তািলেম �পন �ে�র জীবেনর �মাড় ঘুের যায়।
ভারী অথচ �মালােয়ম গলায় িতিন রবী�স�ীত গাইেতন। িতিন
�গেয় �গেছন ‘�চােখর আেলায় �দেখিছলাম’, ‘�তামায় নতুন কের
পাব বেল’। ‘আমার নাই বা হল পাের যাওয়া’।অবেশেষ িতিন
রবী�স�ীেতর ��াতােদর কাঁিদেয় িচর িবদায় িনেলন। রবী�স�ীত
যতিদন থাকেব �পন ��ও ��াতােদর �দেয় �থেক যােবন।

চেল �গেলন ি�পুরা বাম
আে�ালেনর অন�তম ��। িসিপএেমর �ক�ীয়
কিমিটর সদস�, ি�পুরা বাম�ে�র আ�ায়ক
িবজন ধর। ১১ অে�াবর কলকাতার একিট
�বসরকাির নািস�ং �হােম কেরানা আ�া� হেয় �শষ
িনঃ�াস ত�াগ কেরন িতিন। তাঁর বয়স হেয়িছল
৭১ বছর। ি�পুরার িবিশ� িশ�ািবদ অন� ধেরর
পিরবাের ১৯৫১ সােলর ৩ জানু য়াির বত�মান
বাংলােদেশর কুিম�ায় জ��হণ কেরন িতিন। ছা�
রাজনীিতর হাত ধের বাম রাজনীিতেত আশা িবজন
ধেরর।�ুেল পড়ার সময় �থেকই ছা� আে�ালেনর
সে� যু � হেয়িছেলন িবজনবাবু। আগরতলার
রািনবাজার �ুেল পড়েতন িতিন। ি�পুরা ছা�
�ফডােরশেনর সভাপিত িছেলন। ষােটর দশেক
উ�াল ছা� আে�ালন হেয়িছল ি�পুরায়। �সই
সময় এই আে�ালেনর �নতৃে� িছেলন অিবংসবাদী
�নতা িবজন ধর। িসিপএম দেলর রাজনীিতেত
িতিন িনেজেক একজন বাম আে�ালেনর �সিনক
িহসােব গেড় তুেলিছেলন। পািট�র সদস�পদ পান
১৯৬৯ সােল।১৯৭৫ সােল জ�ির অব�ার সমেয়
দীঘ�িদন আ�েগাপন কের থাকেত হেয়িছল তাঁেক।
পের ���ার হেয় �জেল িছেলন। ১৯৭৮ সােল
পািট�র রাজ� কিমিটর সদস� হন। ২০০৮ সাল
�থেক টানা িতন বার িসিপএেমর ি�পুরা রাজ�
কিমিটর স�াদক িনব�ািচত হেয়িছেলন িতিন। তাঁর
মৃ তু�েত গভীর �শাক জািনেয়েছ িসিপএম
পিলটবু�েরা, ি�পুরা িসিপএেমর রাজ�
স�াদকম�লী ও ি�পুরা বাম��। �শাকবাত�ায়
ি�পুরা বাম�ে�র পে� বলা হেয়েছ, বাম�ে�র
ঐক� সু দৃঢ় ও সংহত করার ��ে� ���পূ ণ�
ভূ িমকা পালন কেরেছন িবজন ধর। বাম
আে�ালেনর �নতা কম�ীরা তাঁর অবদান মেন
রাখেব। পিলটবু�েরা ও ি�পুরার �া�ন মুখ�ম�ী
মািনক সরকার তাঁর �শাকবাত�ায় বেলেছন,
ি�পুরায় পািট�র গণিভি� �সািরত করেত ও
মজবুত সংগঠন গেড় তুলেত �যাগ� এবং
দািয়�শীল দ� সংগঠেকর ভূ িমকা পালন কের
�গেছন। মতাদশ�গত সং�াম পিরচালনার ��ে�ও
িতিন সামেন �থেক �নতৃ� িদেয় �গেছন।
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স�ীত িশ�ী মানবী আইয়ার ১৩ ই অ�বর মধ�রাে� কলকাতার িপ িজ
হসিপটােল �শষ িন�াস ত�াগ কেরেছন।মৃ তু�কােল তাঁর বয়স হেয়িছল
৬৩। িতিন হাই সু গার ও িকডিন সং�া� �রােগ আ�া� হেয়িছেলন।
একদা কলকাতা িব� িবদ�ালেয়র কৃিত ছা�ী মানবীর জ� এক
রাজৈনিতক পিরবাের।িশ�ী সাং�ৃ িতক কম�ী বুি�জীবী ম� ও ভাষা
শহীদ �ারক সিমিতর জ�ল� �থেকই িতিন এই সংগঠন দু িটর সে�
যু � িছেলন। স�াহ পি�কার সে�ও তাঁর িছল ঘিন� �যাগােযাগ।
ভারতীয় গণ সং�ৃ িত সংেঘর ২৪ পরগনা �জলার িতিন অন�তম
কম�কত�া িছেলন। ভাষা সং�ৃ িত'র আে�ালন ছাড়াও ব�াংক কম�চারী
আে�ালন ও �িমক আে�ালেনর সে� িতিন িনেজেক যু �
�রেখিছেলন।এ ۔আই ۔িট  ۔ইউ ۔িস র রাজ� কিমিটর অন�তম সহ
সভাপিত িছেলন । রবী�সংগীত , নজ�লগীিত ছাড়াও িতিন গণ
স�ীত এ পারদশ�ী িছেলন। এই িকছু িদন আেগও কলকাতার িবিভ�
অ�েল ' �না এনআরিস ' আে�ালেন �যাগ িদেয় িবিভ� �ােন
অব�ানরত জনসাধারেণর সামেন 'হাম �দেখে� , লািজম হ�ায় ইসেকা,
হাম �দেখে� '- ফেয়জ আহেমদ ফেয়েজর এই গানিট �গেয় ঝড়
তুেলেছন। ভাষা আে�ালেনর রতন বসু মজুমদার এর �ছাট �বান
মানবী পিরণয় সূ ে� আব� হেয়িছেলন তািমলনাড়ুর কিমউিন� কম�ী
মািন আইয়ার এর সে�। মানবীর �ামী ,পু� , পু�বধূ ও �পৗ� এবং
ভাইেবান সহ তাঁর ব� �জন বত�মান। রে�র ব�েন আ�ীয় না হেলও
ভাষা আে�ালেনর ও বুি�জীিব মে�র আে�ালেন আমরা িছলাম
আদেশ�র ব�েন আ�ার আ�ীয়। তাঁর মৃ তু� �ত পি�মবে�র �গিতশীল
সাং�ৃ িতক আে�ােলর �ভূ ত �িত হল। আমরা সকেল তাঁর �য়ােণ

গত ১৮ অে�াবর দমদম লালগড় কেলািনেত
সু খর�ন (বাবু) মজুমদােরর জীবনাবসান
হেয়েছ। সমাজেসবী বাবু মজুমদার এক দশক
এই কেলািনর স�াদক িছেলন।১৯৫১ সােল
পূ ব�ব� �থেক আসা শরণাথ�ীেদর িনেয়
দমদেমর কািলযাদহ িবেল �িতি�ত হেয়িছল
লালগড় কেলািন। পূ ব�বে�র কেয়কজন
�াধীনতা সং�ামী কিমউিন� �নতা এবং
�াধীনতা আে�ালেন অংশ�হণকারী কংে�স
কম�ী উেদ�াগ িনেয় এই িবল এলাকা মানু েষর
বসবাস করার �যাগ� কের গেড় �তােলন।
তাঁরা �� �দেখিছেলন এই কেলািনেক �রড
�ফাট� বানােবন। �সই কারেণ এর নাম হয় '
লালগড় ' । বাবু মজুমদােরর জ� এখােনই
১৯৫৪ সােল। এখানকার জল মািট কাদােতই
তাঁর বড় হওয়া। কিমউিন� আে�ালেন
িবভাজন হেল তার �ভাব এখানকার
জনজীবেন পের। িক� কংে�স কমু�িন�
ঐেক�র িভি�েত অ�সর হওয়ার ধারার সে�ই
বাবু মজুমদােরর চলাচল। এই ঐেক�র �াথ�ী
িহসােব এক দশক িতিন কেলািনর
স�াদেকর কাজ সু �ুভােব স�াদন কেরন।
বত�মােন অন�ান� কেলািনর মতন লালগেড়র
কিমিট না থাকেলও বাবু িনেজেক
সমাজেসবামূ লক কােজ সব�দা যু � রাখেতন।
বাবুর �ছাট ভাই হাবু (িদলীপ) মজুমদার ইউ
িস িপ আই দেলর একিন� কম�ী। বাবুর
মৃ তু�েত দল-মত িনিব�েশেষ কেলািনবাসী
সকেলই �শাক�� হেয় পেড়ন। ২৩ �শ
অে�াবর লালগড় �ুেল তাঁর �রেণ এক
ভাবগ�ীর �শাকসভা হয়। এই �শাকসভােয
ওই অ�েলর সম� রাজৈনিতক দেলর
�নতৃবগ� উপি�ত �থেক তাঁর কম�ময় জীবন
স�েক� �ৃ িতচারণ কেরন।।

আ�ার আ�ীয় িবেয়াগ ব�াথা অনু ভব করিছ।
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