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িল ল ম াগািজেন িবrd মতpকােশর পিরসীমা
সজল রায় চৗধুির
‘ধনী হoয়ার গৗরব’ --- egেলােক লংঘন কের না$ eটা গল সাধারণ
বাধ বাধকতা, িবেশষ বাধ বাধকতা থােক িমিডয়ার মািলক o মাটা
িবjাপনদাতােদর কােছ$ eভােবi িমিডয়ার পিলিস িঠক হয়$ কখনo
কখনo জনমেতর চাপ খুব pবল হেল, বেড়ামােপর oজনদার লখেকর
pিতফিলত আেলায় বািণিজ ক সাফল লােভর জn িভnমত pকােশর
জানালা eকটু ফাঁক কের দয়$ তােদর িনরেপkতা দখােনার জn eটা
কের$ কখনo বা ‘যােক দখেত নাির তার চলন’ eকটু বাঁকাভােবi
দখােনা হয়$ মাট পিরসেরর eক ছােটা ভgাংশ হয় তােদর জn$
anসারী ঘটনাpবাহ পছেন যেত যেত লুp হয়$ sতরাং বািণিজ ক
মাধ েম সব মেতর পিরসর রাখা হয় --- eটা eকটা aিতকথা$
িল ল ম াগািজনgেলাo eক eকটা িনজs নীিতর আoতায় চেল$
কান সাধারণ নীিতমালা ‘িল ল ম াগািজন’ নামক pজািতর নi$ িনজs
নীিতgেলাo িকছুটা ঘািষত বািকটা ধারাবািহক চচার মাধ েম aিজত$
িবেশষ িল ল ম াগািজেনর চিরtলkণ িহেসেব সিট পাঠকেগা ীর কােছ
ধরা দয়$ পিরচালক গা ী, লখক o পাঠকেদর িkয়া-pিতিkয়ার মধ
িদেয় eক eকটা িল ল ম াগািজেনর নীিত eকটা িনিদ sের বাঁধা হেয়
যায়$ sতরাং বsেরা িকছু সহেজi কােন বােজ$
ধরা যাক মnন সামিয়কীেত চাকিরর i টারিভu বা rপচচার
কলােকৗশল িনেয় কান িনবn pকািশত হেল পাঠকেদর কােছ বsেরা
লাগেত বাধ $ যিদo বh মাnেষর কােছ eধরেনর িবষেয়র চািহদা আেছ$

লখাটার eকটা ভূিমকা দরকার$ কন ei লখা? ‘পবাnর’ নােম eকিট
িশlসািহেত র পিtকা িনজgেণ sপিরিচত$ ধম-দশন, সামািজক o
রাজৈনিতক pস o grেtর সে eখােন sান পায়$ uদার মানিবক
মূল েবােধর eকিট ভূিমেত eর aবsান$ আচমকা পিtকািটেত মািহত
রােয়র eকিট pবn বেরায়$ মুসিলমিবেdষী eবং সা ার িহnd
সাmpদািয়কতাবাদী লখা$ eকi সংখ ায় লখাটা pকােশর pিতবােদ
সmাদকমNলী থেক আমার পদত ােগর িচিঠo grt িদেয় ছাপা হয়$
িচিঠেত আিম লখািটেক ‘িবষাk আগাছা’ বিল eবং ‘ ছেপ pিতবাদ’-eর
যাগ তা লখািটর নi, eমন iি ত কির$
আমার ei pিতিkয়া পবাnেরর িনজs িবষয় বেলi আমার ধারণা
িছল$ eর য eকিট সাধারণ মাtা আেছ তা বাঝা গল ‘মnন’
সmাদেকর anেরােধ$ িতিন oi িচিঠ pসে কেয়কিট p কেরন$ তাঁর
pে র utেরi ei লখার aবতারণা$

pথম p : কন লখািটেক িবষাk আগাছা বলা হেয়েছ
বলা বাhল , িবশদ আেলাচনার aবকাশ eখােন নi$ ‘িবষাk আগাছা’
eকিট সহজ rপক$ আগাছা যমন বাগােনর মূল uিdদেক ন কের,
আেলাচ লখািট তমনi পবাnেরর uদার pগিতশীল মানবতাবাদী মূল
sরেক িব s কেরেছ$ সংsৃত aলংকারশােst ‘পdবেন মtহsী’ বেল
eকিট চমৎকার rপক আেছ$ eেkেt সিট pেযাজ $
আেলাচ লখািটেত বলা হেয়েছ, পি মবে মুসিলম জনসংখ ার বিশ
বৃিd চার দশক পের িহndেদর সংখ ালঘুেত পিরণত করেব, sতরাং িহndরা
সাবধান, কারণ oরা ভয়ংকর$ ei বkব মাটাদােগর সাmpদািয়ক
িবেdষpসূত o uসকািনমূলক$ pস kেম লখক িহnd মুসলমান
লাকিবিনমেয়র কথা িনবেnর eক aংেশ ছুেঁ য় গেছন$ ei iি ত
মারাtক, যার মােন ethnic cleansing বা িবrd জনেগা ীেক ঝঁিটেয়
িবদায় করা$ সাজা কথায় দা া লািগেয় মুসিলম িনধন কের বা
বাংলােদেশ খিদেয় িহnd-সংখ াগির তার িভিtেত eক ‘িনরাপদ পিবtভূিম
pিত া’ করা$ বখাpা বেল eিট আগাছা$ িবেdষিবেষর জn eিট িবষাk$

তৃতীয় p : pিতবােদর জni কান বsেরা লখা ছাপা যায়
িকনা
িবতক o নানামেতর সংঘাত য কান জীবn সমােজর বিশ $
পtপিtকায় তার pিতফলন পড়েবi$ কান পিtকায় তার sেরর সে
স িতহীন লখা না ছাপেলo স- লখা যখােন স িতপূণ সখােন pকাশ
পােব$ eভােব নানা পt-পিtকার aিsti eক ধরেনর বৗিdক িবতেকর
জায়গা কের দয়$ eরপেরর sের আমরা দিখ eক পিtকার লখা িনেয়
an পিtকায় Polemics বা িবতNামূলক লখা$ ss িবতNামূলক লখার
জn ভারতীয় দাশিনক িবতেকর কায়দায় পূবপk িহেসেব aপরপেkর
যুিkgেলা সািজেয় তারপর তােক খNন করা হয়$ কান লখা সবটাi
ছাপা হয় না$
কান কান িবরল kেt িবrdমেতর লখা পুেরাটাi ছাপা যেত
পাের$ eেkেt eকটা কথা মেন রাখেত হেব কান লখা সাধারণ লখার
মেতা ছেপ িদেল সটা pিতবােদর পৃ পট িহসােব যমন কাজ কের তমন
সi বkব pচারo কের দয়$
pিতিট পিtকার যমন eকটা িনজs িদগn আেছ, তমন নানা
পিtকার লখার dেndর eকটা মহা িদগno িবরাজ করেছ, সটা
মানবতাবাদ, sাধীনতা o aিধকােরর uদার িদগn$ তার আoতায় eসব
তকিবতক চেল$ যখােন দখা যায় সi বৗিdক চচার িভিtটাi নi,
মানবিবেdষী িবষয় sান পেয়েছ, তােক pচােরর sেযাগ দoয়ার দায়
আমােদর থােক না$ সi pবণতার সে pিতবাদ o pিতেরােধর সmক,
িবতেকর নয়$ জাতপাত, সmpদায় বা নরনারীর eকপেkর ভূিমেত দাঁিড়েয়
anপেkর িবrেd িবেdষ pচারেক আমরা তীb িনnাi করেত পাির,

িdতীয় p : কেপােরট িমিডয়া যিদ নানা িভnমেতর জায়গা
িদেত পাের, িল ল ম াগািজন কন পারেব না?
কেপােরট িমিডয়ায় সবরকম মেতর uদার পিরসর মােটi থােক না$ p
uঠেত পাের, তাহেল আমরা নানা মেতর pিতফলন কখনo কখনo দিখ
কীভােব? utরটাo eকটু ভাবেল বাঝা কিঠন নয়$ বেড়া বেড়া
দিশিবেদিশ বািণজ বািড়র িনেজেদর মেধ pকা o গাপন eক aিবরাম
যুd চেল$ দাঁেত-নেখ$ নতা-মntী, সরকাির pশাসন তথা বসরকাির
আমলাবািহনী, িবjানী o pযুিkিবদ, পুিলশ o সামিরক কতাব িk o
িবচারিবভােগর ঘাঁতেঘাঁত সবাiেক জিড়েয় িনেয় রণেকৗশল িঠক হয়$ eজn
পশাদার দালাল সংsা কাজ কের$ িনজs gpচরচko থােক$ aব গাটা
লড়াiটা চেল পুঁিজর লkণেরখার মেধ $ জনগেণর পিরেpিkেত মুনাফার
জn eমন কান aপরাধ নi যা পুঁিজ করেত পাের না$
ei রণেkেtর যাdােদর সংঘােত কখনo কখনo eকপk anপkেক
ঘােয়ল করার জn eটা oটা গাপন তথ , কৃতপাপ anগত সাংবািদক,
িমিডয়া বা pশাসেনর মাধ েম ফাঁস কের$ িকnt িমিডয়া কখনi পুিঁ জর
িনয়ম o নীিত, যমন ‘ দশেpম’, ‘জাতীয় sাথ’, ‘আিথক বৃিdর হার’,

মnন সামিয়কী

… পরবতী aংশ ২৪ পৃ ায়
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রাTেdািহতার aিভেযােগ যাবjীবন কারাদেNর pিতবাদেক িঘের

eকিট i-সংলাপ
২৪ িডেসmর ২০১০ ছিtশগড় রােজ র রায়পুেরর সেক ড a ািডশনাল িডিsTk a া ড সশন কােটর িবচারক িব িপ শমা ৯২ পৃ ার eক রায় মারফত িবনায়ক সন, পীযূষ
gহ o নারায়ণ সাnালেক যাবjীবন কারাদেNর আেদশ দন$ ২৭ িডেসmর ২০১০ ei রােয়র pিতিkয়ায় ৮১ জন বুিdজীবী eকিট িববৃিত pকাশ কেরন$ িকছু
oেয়বসাiেট তা pকািশত হয়$ ভারেতর বাiেরর বুিdজীবীেদর মেধ নায়াম চমিs eেত sাkর কেরন$ ei িববৃিতিটর বয়ােনর aসmূণতা আমােদর কােছ ভারতবেষর
চলমান কালাকাnন িবেরাধী eবং রাজৈনিতক বিnেদর মুিk-আেnালেনর পেk হািনকর মেন হয়$ eেদেশর য বুিdজীবীরা ei িববৃিত তির কেরেছন eবং sাkর
কেরেছন, তাঁরা iদানীংকােল রােTর তরেফ pিতিহংসাsrপ কালাnক UAPA, CSPA-র মেতা আiন o সgিলর aমানিবক pেয়াগ সmেক oয়ািকবহাল নন, eটা
মােটi িব াসেযাগ নয়$ ei মেম আমরা মnন সামিয়কীর পk থেক নায়াম চমিsেক i- মল মারফত eকিট িচিঠ িলিখ$ সi িচিঠিট i- মেল পিtকার পাঠক সহ িকছু
বnুেদর কােছ পাঠােনা হয়$ i টারেনেট ei িচিঠর জবাব o pিতিkয়ার মধ িদেয় eকিট grtপূণ o সমেয়ািচত সংলাপ গেড় uেঠেছ$ i টারেনট সংলাপিট বাংলায় তজমা
কের pকাশ করা হল$ মnন সামিয়কীর pেত ক পাঠেকর কােছ আমরা আেবদন করিছ, আপিনo ei সংলােপ aংশ িনন$ anবাদক িজেতন নnী$
২৭ িডেসmর ২০১০, ৮১ জন বুিdজীবীর িববৃিত

২৯ িডেসmর ২০১০, ‘িবনায়ক সেনর oপর িববৃিত aসmূণ’

ছিtশগেড়র eকিট আদালেতর িবচাের মানবািধকার কমী িচিকৎসক িবনায়ক
সনেক রাTেdাহী aিভযুk কের যাবjীবন কারাদN দoয়ায় আমরা
sিmত$
ডাঃ িবনায়ক সন কখনo কান ব িkর িবrেd িহংসার আ য় ননিন,
কখনo কাuেক িহংসার পেথ চলেত pেরািচত কেরনিন, কখনo দেশর
সাংিবধািনক সাবেভৗমেtর িবrেd ষড়যেnt িলp হনিন বা ষড়যntেক p য়
দনিন eবং কখনo ei ধরেনর কান সংsার সে কানভােব যুk
থােকনিন$ বরং eকজন িচিকৎসক িহেসেব িতিন মাnেষর সবায় িনেজেক
িনেয়ািজত রেখেছন eবং aেনক pাণ বাঁিচেয়েছন; eকজন মানবািধকার কমী
িহেসেব aবেহিলত, দিলত মাnেষর সাহােয র জn িতিন সামেন eেস
দাঁিড়েয়েছন$ eরপেরo তাঁেক ei সাজা পেত হল, যা কlনার aতীত,
aিব াs$
তথাকিথত সাংিবধািনক sাথরkার aজুহােত রােTর ei ধরেনর
দমননীিত, pকৃতপেk রােTর সাংিবধািনক sাথেকi আঘাত কের$ তা
মাnেষর কােছ ei বাতাi পৗঁেছ দয়, ডাঃ িবনায়ক সেনর মেতা eকজন
মাnেষর কীিতকলাপেক য রায় ‘রাTেdাহী’ আখ া দয়, সi রােয়র
িবrেd pিতবাদ জানােনা যায় না$
ei মেনাভােবর পিরবতন আনা জrির$ ei রায় সংিবধােনর মযাদার
য kিত কেরেছ, তা পুনrdার করা uিচত$ দেশর u তর আদালেতর
uিচত ei মামলার আরo গভীরতর নািন করা, নািন শষ না হoয়া
পযn তাঁেক মুk রাখার ব াপারিট sিনি ত করা eবং যেথ যুিkিবেবচনার সে তাঁর মামলা পিরচালনা করা$
sাkরকারী : pভাত পTনায়ক, নায়াম চমিs, aিময় kমার বাগিচ, aেশাক
িমt, আিকল িবলgািম, রািমলা থাপার, বীণা মজুমদার, যেশাধরা বাগিচ, uৎসা
পTনায়ক, মুচkn dেব, পাথ চ াটািজ, eস িপ kা, িস িপ চndেশখর, িট
জয়রামন, জয়তী ঘাষ, শশী kমার, িব ক চndেশখর, িবেনাদ রাiনা, iিnরা
চndেশখর, মুিশrল হাসান, মাহন রাo, aেলাক রাi, pবীণ ঝা, জয়া হাসান,
aনীতা রাiনা, িবকাশ রাoয়াল, মািলনী ভTাচায, িsতা gpা, গীতা হিরহরন,
anরাধা শনয়, আiজাজ আ েমদ, িনেবিদতা মনন, িজ arিণমা, নীলািd
ভTাচায, আিদত িনগম, িচtা জাশী, রাhল রায়, িবজয় pসাদ, রাজীব ভাগব,
সীমা মুsাফা, aিচন বানায়ক, পােমলা িফলেপাজ, সিDক pকাশ, পাথ দt,
pশাn ভূষণ, sিমত সরকার, তিনকা সরকার, িহমাং , aিবনাশ ঝা, িতsা
সতালবাদ, বdী রাiনা, sম ল দােমাদরণ, নিnনী snর, eেজিস বাস,
পাথpিতম পাল, সৗম িজত ভTাচায, হষ মাnার, ভ েটশ আথেরয়া, sশীল খাnা,
দীপা িসনহা, িদলীপ সাiমন, রাজিষ দাসgp, sরিজত মজুমদার, a রু খাnা,
pফুl িবেদায়াi, আেয়ষা িকেদায়াi, pদীপ ম াগািজন, indিজত হাজরা, তুলসী
রাম, িবেনাদ শমা, রািধকা মনন, নীরজ জােভদ, আসাদ জাiিদ, ক আর নায়ার,
নািসর খান, িsথা ািnস, মুরলী কাlুমাল, কমলা ভািসন, pবীর পুরকায়s
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মাননীয় aধ াপক চমিs,
িবনায়ক সন eবং anাn aিভযুkেদর িবচােরর িবষেয় আপনােদর
িববৃিতর জn আপনােক ধnবাদ$ যিদo ei িববৃিত --- যােত আপিন
eবং আরo ৮০ জন sাkর কেরেছন --- pকৃত aেথ aসmূণ$
িবনায়ক সেনর সে আরo িতনজেনর ব াপাের রায় দoয়া হেয়িছল$
আপনারা ei বািকেদর সmেn িকছুi uেlখ কেরনিন$ uপরnt,
আপনােদর িববৃিতেত বলা হেয়েছ য, ডাঃ সন ‘কখনo কান ব িkর
িবrেd িহংসার আ য় ননিন, কখনo কাuেক িহংসার পেথ চলেত
pেরািচত কেরনিন, কখনo দেশর সাংিবধািনক সাবেভৗমেtর িবrেd
ষড়যেnt িলp হনিন বা ষড়যntেক p য় দনিন’, তাঁেকi ‘রাTেdাহী
aিভযুk কের যাবjীবন কারাদN দoয়া’ বদনাদায়ক --- ei বkব
pকারাnের তাঁর সে aিভযুk িতনজেনর যাবjীবন কারাদNেক
nায তা দান কের$
eকথা aনsীকায য িসিপআi (মাoবাদী)-eর িহংসাtক কাযকলাপ
তােদর িনেজেদর uেd eবং সািবকভােব জনসাধারণ, diেয়র পেki
িবপjনক$ aিভযুk বািক িতনজেনর মেধ d’জন anত ei
সংগঠেনর সে যুk িছেলন বেল জানা গেছ$ িকnt যখন রােTর
তরেফ pিতিহংসাsrপ কালাnক UAPA, CSPA-র মেতা আiন লাg
করা হয়, আধাসামিরক বািহনী িদেয় gামেক ছেয় ফলা হয়,
রাTkমতার বেল িনরপরাধ মাnষেক aত াচার আর খুন করা হয় িকংবা
িসিপআi (মাoবাদী) তািttক নতােদর জেল পাঠােনা হয়, d থহীন
িধkার তখনo জানােনা দরকার$ dঃখজনকভােব, িবনায়ক সেনর oপর
আপনােদর িববৃিতেত ei সমs ঘটনার িবrেd eকিট pিতবাদo চােখ
পেড়িন$
িজেতন নnী
সmাদক, মnন সামিয়কী, eকিট িdমািসক ছােটা পিtকা, কলকাতা
২৯ িডেসmর ২০১০, pিতিkয়া ১

িpয় িজেতন,
আপনােদর বাহবা িদi$ ei p িটেক s াsি দৃঢ়তার সে সামেন
আনার জn ধnবাদ$ আসেল আিম p টােক আরo বৃহtর মাtায়
দখার চ া করেত চাiব --- আনা s িচ-র লড়াi, eবছর নােবল
শািn পুর ােরর জn মেনানীত iরম শিমলার লড়াi, uiিকিলেকর
pবতক --- pেত েকi সামিরক রােTর আn ািনক বা আটেপৗের
িনযাতেনর pতীক srপ$
েভ া সহ, িচnয় ভTাচায
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২৯ িডেসmর ২০১০, pিতিkয়া ২

২৯ িডেসmর ২০১০, pিতিkয়া ৪

বnু িজেতন,
িঠক বেলেছন আর খুবi sিলিখত আপনােদর বkব $ eটা সিত i dঃেখর
য িবনায়ক সেনর মুিkর জn আেnালেন িgন হা ট eবং ছিtশগেড়র
আিদবাসীেদর aসীম িনপীড়ন o হত াকােNর কান uেlখ নi$ হয়েতা
aেনেক িনেজেদর িভতর িবেরাধ সৃি হoয়ার ভয় পাে , তাহেল আমরা
িমলব কীেসর িবিনমেয়?
আমরা িবনায়ক o iিলনােক ব িkগতভােব বh বছর যাবৎ জািন$
oঁরা বনারেস আমােদর eখােন eেসেছন, আমরাo রায়পুের oঁেদর
oখােন গিছ$ িবনায়েকর gণাবলী সmেn কান সেnহ নi আর eটাo
ব িkগতভােব জািন, তাঁর oপর য দNােদশ হেয়েছ, তা িনেয় eক তীb
জনেরাষ সৃি হেব$ িকnt eখন িতিন হেয় uেঠেছন eকিট pতীক eবং
ছিtশগেড়র বাsবতার eক aিবে দ aংশ, সাnাল o gহ সmেকo
eকi কথা pেযাজ $ eর সূিচমুখ eবং বতমান pচার-aিভযান িনেয়
িবেশষভােব ভাবা দরকার, যােত তা eমন eক রাজৈনিতক পিরসর গেড়
তালার কােজ সবেচেয় বিশ লাগেত পাের, eকমাt সটাi ei a েলর
মাnষেক aপিরেময় শাষণ আর aমানিবক aবsা থেক রহাi িদেত
পাের$ ei aমানিবক aবsায় তারা বাস করেত eবং মরেত বাধ হয়,
তােত তােদর কান কsর নi$
যাবতীয় সরকার আর আদালতgেলা খুব s ভােবi বিশ বিশ
কের eমন eক ব বsার aিবে দ aংশ হেয় uঠেছ, যা িব জুেড় গেড়
uঠেছ$ eটা আেমিরকারi িনেদিশত পথ, eেকর পর eক iরাক o
আফগািনsান আkমেণর মধ িদেয় তা গেড় uেঠেছ, eর িবrেd িব
জনমেতর তারা তায়াkা কেরিন$ গত শতাbীর িtেশর দশেক আমােদর
ei ধরেনর ঘটনাবলীর নিজর রেয়েছ$ আnজািতক লিgপুঁিজেক ei
ধরেনর রাজৈনিতক ঘটনার মূল িভিt o uৎস িহেসেব মেন করা হয়$
সাধারণ লাক বা pেত ক পিরবার eেক িব বাজার নােম চেন$ ei
িব বাজােরর a srপ পশাদার ণী pচুর মাiেন পায় আর তারা
aত াধুিনক শhের জীবনযাtায় aভ s হেয় oেঠ$ তাহেল ei রাজৈনিতক
ঘটনাবলীর সে পশাদার ণীর বেড় oঠােক িক আলাদা করা যায়?
ছিtশগড় eবং an a েলর আসল িবষয়gেলােক sশ না কের
oপের oপের িবনায়ক সেনর oপর দৃি পাত কের সংলােপর ktিটেক
সংkিচত কের ফলা হে $ যাi হাক, pচার-aিভযােনর য িবsার
ঘটেছ সটাo grtপূণ$ হয়েতা eর মেধ আরo বিচt পূণ রাজৈনিতক
মেতর জn আরo িকছুটা unুk জনপিরসর গেড় oঠার sেযাগ িমলেত
পাের$ িবনায়ক সেনর মুিkর জn pচার-aিভযােন আnিরকভােব কাজ
করার পাশাপািশ আমােদর বkব টা সামেন রাখা --- যটা আপনারা
iিতমেধ i কেরেছন --- কন দরকার তা বুঝেত হেব$
dার সে --sনীল সহsবুেd, বনারস, িবদ া ম

িজেতনবাবু,
eটা ডাঃ সেনর জn eকটা pচার-aিভযান$ eটােক সভােবi করা যাক$
িকnt আমােদর anেদর জno আoয়াজ তালা uিচত$ িবেশষত সরকার
পািষত িহংসার সে যুk নীিত o pিkয়া িনেয় বলা uিচত$ িgন হাে টর
িবrেd pিতবােদর নােম iিতমেধ i তা চলেছ$ আমােদর আরo aেনক
রকম pিতবাদ করেত হেব$ আমরা ডাঃ সেনর pচার-aিভযােন যুk
সকলেকi eব াপাের আেবদন জানােত পাির$ িকnt সটা আলাদাভােব
চলুক$
কল াণী কাnাহার মীনা, রাঁিচ

২৯ িডেসmর ২০১০, pিতিkয়া ৩

িpয় িজেতন নnী
আিম নায়াম চমিsর কােছ আপনােদর pে র uেd টা বুঝেত চাi$
িবনায়ক সনেক সমথন করার aথ নারায়ণ সাnালেক খােটা করা বা তাঁর
সmেক িবচার করেত যাoয়া নয়$ যাi হাক, eটা বাঝা uিচত য
dজেনর রাজনীিত আলাদা আর জনমেন s ত ei তফাতটা রেয়েছ$
জনসাধারণ য কান ধরেনর রাজনীিতর pিত আgহ pকাশ করেত পাের$
কu তােদর রাজনীিত কী হoয়া uিচত তা িনেয় িনেদশ িদেত পাের না$
iিলনা সন, রায়পুর, ছিtশগড়

২৯ িডেসmর ২০১০, pিতিkয়া ৫

বnু িজেতন, বুেdিজ, aিমত,
আপনারা যভােব বেলেছন, নজরটা কারণ থেক সের গেছ আর eকটা
িবেশষ ফলাফেলর মেধ আটেক গেছ$ হয়েতা eটাi সিঠক সময়, যখন e
িবষেয় আর eকটু sর তালা যায়$
আিদবাসী মাnেষর aিধকার িনেয় কথা বলার eকটা পnা হল jান-p
তালা$ হয়েতা eটা সবেচেয় grtপূণ পnা, anত আমােদর কারo
কারo কােছ$
বুেdিজ িক e িনেয় eকটা i টারেনট-আেলাচনার সূ্tপাত ঘটােত
পােরন? আমরা সকেলi তােত aংশ িনেত পাির, যমন িজেতন বশ
ভােলাi কেরেছ$ eর ফল (aথবা ফলgেলা, eকািধক pবno হেত পাের)
‘কাu টারকাের ট’ ধরেনর মাধ মgেলােত pচােরর জn দoয়া যেত
পাের$ সারা িবে pচুর মাnষ ei i-জানালgেলা দেখ$ eেত আমরা
িকছুটা pিতিkয়াo পাব$ আপনারা িক মেন কেরন?
dা সহ
aেশাক চেTাপাধ ায়, কল াণী িব িবদ ালয়
৩০ িডেসmর ২০১০, pিতিkয়া ৬

িজেতনদা,
eকটা ‘জনিpয়’ িধkােরর aভ াসেক িবচারমূলকভােব দখার জn ধnবাদ$
a ুর রায়েচৗধুির, কলকাতা
৩১ িডেসmর ২০১০, pিতিkয়া ৭

আপনােদর মতামেতর জn ধnবাদ$ খালসা কির, eটা আমার িববৃিত
নয়$ sাkর দoয়া ছাড়া আমার eেত িকছুi করার িছল না$ যাঁরা eটা
িলেখেছন, আেবদন িহেসেব িবতরণ কেরেছন eবং আপনােদর পশ করা
িবষয়gেলার সে পিরিচত বেল ধের নoয়া যেত পাের, আপনারা
আপনােদর মnব gেলা তাঁেদর কােছ পাঠান$
নায়াম চমিs
৩১ িডেসmর ২০১০, pিতিkয়া ৮

hাঁ, িববৃিতটার মেধ eকটা বেড়া মােপর লঘু আেপাস রেয়েছ$ য sেরর
লােকরা eেত sাkর িদেয়েছন, তাঁেদর িদক থেক eেত aবাক হoয়ার
িকছু নi$ ei pচার-aিভযােন an িকছু িববৃিত তুলনায় ভােলা$
‘সংহিত’-র সাiেট দখুন, http://sanhati.com/senverdict2010/,eটা
পাoয়া যােব$ সংহিত িনেজo শী i ei রােয়র সে বৃহtর
িবষয়gেলােক যুk কের eকটা িববৃিত দেব$
aিমত বােসােল, iuিনভািসিট aফ ম াসাচুেস স, আমহাs
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৩১ িডেসmর ২০১০, pিতিkয়া ৯

িতিন কবল িমti নন, বতমান পুিঁ জ-িবেরাধী আেnালেনর eক সিkয়
aংশgহণকারী$
ei গেlর আর eকটা dঃখজনক িদক রেয়েছ$ যিদo আমরা
বআiিনভােব কারাrd নারায়ণ সাnাল সহ an মাoবাদী o রাজৈনিতক
বিnেদর মুিkর জn pচার-aিভযান গেড় তালার চ া করিছ, সাnােলর
anগামীরা --- ঝাড়খN, পি মব eবং ant মাoবাদী কমীরা --কাNjানহীন িহংসায় inন িদে eবং সাধারণ gামবাসীেদর িবrেd
pিতিহংসাপরায়ণ হেয় uেঠেছ$ eটা আপনারা সিঠকভােবi বেলেছন য
তােদর ei কাজ ‘তােদর িনেজেদর uেd eবং সািবকভােব জনসাধারণ,
diেয়র পেki িবপjনক’$ িনেজেদর আtিব ংসী কাযকলােপর মধ
িদেয় মাoবাদীরা কতিদন জনসাধারণ থেক িবি n থেক যােব eবং
তােদর িনেজেদর নতােদর মুিkর পেk জনমত গেড় তালায় আমােদর
uেদ াগেক বানচাল করেত থাকেব?
sমn ব ানািজ

িpয় িজেতন নnী,
আমার মেন হয়, আমােদর di sের সংgাম চালােত বা তােত যুk হেত
হেব$ eক, uদার মানবতাবাদী বুিdজীবীেদর uেদ াগgিলেক সমথন করার
sের, যারা কবল িবনায়ক সেনর যাবjীবন কারাদNেক িনnা করেছ
( sফ িবচার িবভােগর বুেজায়া গণতািntক আiিন ব বsার ল েনর
দৃি েকাণ থেক); an sরিট হল সংgামেক খাদ আiিন ব বsার pচিলত
trিটgিলেক চ ােল জানােনার বৃহtর eলাকায় pসািরত করা eবং
নারায়ণ সাnােলর মেতা মাoবাদী সেমত সমs রাজৈনিতক বিnর মুিk
দািব করা (তার সে যুk থাকার দােষ পীযূষ gেহর মেতা যােদর ধরা
হেয়েছ)$ কবল িবনায়ক সেনর oপর থেক যাবjীবন রদ করার
িববৃিতেত sাkর িদেয় চমিs aব i সিঠক কাজ কেরেছন$ কারণ
eকজন মানবািধকার কমী িহেসেব সেনর sীকৃিতর pিkত থেক িতিন
সটা কেরেছন$ আমােদর চমিsর মেতা বুিdজীবীেদর িবেরাধী কের তালা
uিচত নয় (তাঁেক ‘aসmূণ’ িহেসেব aিভযুk কের)$ িবনায়ক সেনর
পেk তাঁর ক ঠsর aব i ভারত রােTর িবrেd গণতািntক aিধকােরর
জn আমােদর ব াপকতর সংgােম সাহায করেব$ ei রাT তার
আভ nরীণ নীিতgিলর জায়গায় sরাচারী, aথচ িবে র কােছ গণতেntর
ভিণতা কের$ য িববৃিতেত চমিs sাkর িদেয়েছন (আিম জািন না ক
eটা রচনা কেরেছন, িকংবা আর কারা eেত sাkর িদেয়েছন) তা
আপনােদর কােছ ‘aসmূণ’ মেন হেতo পাের$ িকnt তা িব জনমেতর
কােছ grt পেয়েছ$ কন আপিন বা আপনােদর বnুরা, যাঁরা eখন
aিভেযাগ তুলেছন, eকটা ‘সmূণ’ িববৃিত রচনা কের আেলাচ িববৃিতেত
sাkর দoয়ার আেগi চমিsর কােছ আেবদন কেরনিন?
তাছাড়া, আমরা সমs sেরর বুেজায়া uদার বুিdজীবীেদর আমােদর
সকল মেতর সে ‘সmূণ’ ঐকমত আশা করেত পাির না$ যমন,
aপােরশন িgন হা ট o aত n িনমম আiনকাnেনর pিত আমােদর
িবেরািধতা aথবা মাoবাদী বিnেদর মুিkর pেয়াজনীয়তা$ eiসব
বুিdজীবীেদর সংেবদনশীল কের তালার eক দীঘ লড়াi আমােদর দরকার
(eরা সমােজ িনেজেদর sিবধাজনক aবsােনর জn রােTর িবrেd eকটা
দৃঢ় aবsান নoয়ার ব াপাের সাবধানী)$ পুেরা নীরব না থেক eেদর
eকাংশ (যাঁরা িববৃিতেত sাkর িদেয়েছন) িবনায়ক সেনর পেk eিগেয়
eেসেছন$ আমরা িক তাঁেদর sাগত জানাব না? আমােদর পেরর ধাপ
হেব, an রাজৈনিতক বিnেদর িবষেয় eঁেদর রািজ করােনা eবং যসব
aিত িনমম আiনকাnেনর বেল তারা কারাrd রেয়েছ, তার pিতবাদ
করা$ চমিs eবং an sাkরকারীেদর সmেক ‘anেদর যাবjীবন
কারাদNেক nায তা দান কের’ aিভেযাগ না কের eটা eকটা বnুtপূণ
uপােয়i হেত পাের$ aতীেত বাম আেnালন বh সহাnভুিতশীল
বুিdজীবীর oপর ei ধরেনর বপেরায়া aিভেযাগ কের তাঁেদর হািরেয়েছ
( যমন, ‘যিদ আপিন আমােদর মেতর সে সmূণ eকমত না হন,
তাহেল আপিন পি িম সাmাজ বােদর সবা করেছন!’)$ আমরা যন
সiসব ভুেলর পুনরাবৃিt না কির eবং আমােদর আেnালনেক প ু না
কের তুিল$ আমােদর মেন রাখেত হেব য eক দীঘ লড়াiেয়র মধ িদেয়
আমােদর যেত হেব eবং eমন eক শtrর িবrেd আমােদর লড়েত
হেব, য আমােদর চেয় aেনক শিkশালী$ ei লড়াiেয় আমােদর
সমােজর িবিভn aংেশর মধ থেক িমt পেত হেব$ চমিsর মেতা
বুিdজীবীরা নয়া uদারৈনিতক িব ব বsার সমােলাচনা কের eবং
সমাজতেntর লk েক তুেল ধের eক grtপূণ ভূিমকা পালন কেরেছন$

মnন সামিয়কী

১ জাnয়াির ২০১১, pিতিkয়া ১০

িজেতন
চমিsর মেতা ভেবাধসmn মাnষেদর সmেক aিভেযাগ না করা বা
িবি n না কের ফলার কথাটা িঠক আেছ$ িকnt ei ধরেনর িববৃিত eবং
তার pিতিkয়া চলেত থাকা দরকার, যােত eকটা পিরসর গেড় uঠেতo
পাের, যখােন কu আরo ব াপকতর eবং আরo pাসি ক িবষয়gেলা
হািজর করেত পাের$ তামরা সরকম eকটা িবষয় তুেলছ, যখােন
তামরা রােTর িদক থেক pিতিহংসা নoয়ার ব াপাের p তুলেত
চাiেছা$ ei p েক eরকম ‘রাT-িবেরাধী’ কাজেক gঁিড়েয় দoয়ার
পিরকlনা aবিধ বািড়েয় নoয়া যেতo পাের$ সtেরর নকশাল
আেnালনেক ‘gঁিড়েয় দoয়া’ হেয়িছল কীেসর জn? eiসব
আেnালনেক gঁিড়েয় দoয়ার চ াgেলা আসল িবষয়gেলােক ধরেত ব থ
হয়, যার সূেt eiসব আেnালনেক গেড় oেঠ$ িdতীয় আর eকটা পেয় ট
হল, যসব আiেনর বেল ei িবচারgেলা হে , সgেলা সmেক কী
বলা হেব? ঔপিনেবিশক ব বহারশাst o pশাসন aব াহত রাখার
সmাবনাgেলােকo uিড়েয় দoয়া যাে না$
কথাবাতা চলুক, যিদ সmব হয়, মজােজর rkতা eিড়েয়$
সৗরীন ভTাচায, কলকাতা
৩ জাnয়াির ২০১১, pিতিkয়া ১১
aধ াপক pভাত পTনায়ক, aধ াপক aিময় kমার বাগিচ, ডঃ আিদত িনগম,
aধ াপক জয়তী ঘাষ, aধ াপক uৎসা পTনায়ক, ডঃ ক আর নায়ার, ীমতী
কমলা ভািসন, ডঃ মুরলী কাlুমাল, ী pফুl িবেদায়াi, aধ াপক নীলািd
ভTাচায, ডঃ pবীণ ঝা, ডঃ রাhল রায়, ডঃ িsথা ািnস, aধ াপক sম ল
দােমাদরণ, aধ াপক নিnনী snর eবং িবনায়ক সেনর রােয়র oপর

িববৃিতেত an sাkরকারীেদর pিত
৮১ জন িবdান o বুিdজীবীর sাkিরত িববৃিতর oপর আমার পযেবkণ
আিম িলেখ aধ াপক নায়াম চমিsর কােছ পািঠেয়িছলাম, যেহতু আমার
মেন হেয়িছল িতিনi ei িববৃিতিট সংগিঠত কেরেছন (দ িহnd- ত ২৯
িডেসmর ২০১০-eর "চমিs, রািমলা থাপার িবনায়েকর দNেক িনnা
করেলন" শীষক pিতেবদন দখুন)$ তাঁর pিতিkয়ায় চমিs আমােক
আমার মnব gিল িববৃিতর সংগঠক o লখকেদর কােছ পাঠােনার পরামশ
দন eবং eটাo s কের দন য িতিন কবল oেত sাkর িদেয়েছন$
aতeব আিম an sাkরকারীেদর i- মল িঠকানা খুিঁ জ eবং
5
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কেয়কজেনরটা pকা পিরসর থেক পাi$ eখন আিম আমার পযেবkণ
আপনােদর কােছ eবং an sাkরকারীেদর কােছ পাঠাি $ যিদ সmব
হয়, তাহেল ei পযেবkণিট anেদর পািঠেয় িদন, কারণ তাঁেদর i- মল
িঠকানা আিম খুেঁ জ পাiিন$ দয়া কের লk কrন : সংি রায়িটর
িবrেd pচার-aিভযােনর oপর eক গঠনমূলক সংলাপ চালােনার জni
ei পযেবkণ$
সংহিত সহ
িজেতন নnী

মেতা ব s eকজন মাnষেক িবরk করেত চাi না, an sাkরকারীেদরo
কান সমােলাচনা করা আমার uেd নয়$ আিম িবষয়িটর oপর eকটা
কথাবাতা চালােনার জni িকছু পেয় ট uিঠেয়িছ$ আিম an
sাkরকারীেদর সে o যাগােযাগ করার চ া কেরিছ$ আমার মেন হয়,
আপিনo রাTেdাহীতার aিভেযােগ িবনায়ক সন eবং anেদর িবচােরর
oপর eকটা সংলাপ গেড় তালার জn an ৮০ জন sাkরকারীর সে
কথাবাতা চালােত পােরন$
িজেতন নnী

৮ জাnয়াির ২০১১, pিতিkয়া ১২

৮ জাnয়াির ২০১১, pিতিkয়া ১৩

aধ াপক নায়াম চমিs
আপনার পরামশ মেতা ৮১ জন িবdান o বুিdজীবীর sাkিরত িববৃিতর
oপর আিম আমার মnব gিল িববৃিতর আেবদনকারী o লখকেদর কােছ
পািঠেয়িছ$ আিম তাঁেদর দশজনেক ৩ জাnয়াির ২০১১ সরাসির i- মল
পািঠেয়িছ$ তাঁরা eখনo কান জবাব দনিন$ আসেল আিম আপনার

আিম dঃিখত য আপিন িববৃিতর লখকেদর কাছ থেক কান সাড়া
পানিন$ eটা বুঝেত পারিছ eকটা কথাবাতা চালােত চাoয়া হে , িকnt
সটা oঁেদর সে হoয়া বা নীয়$
নায়াম চমিs

রাTেdািহতার aিভেযােগ যাবjীবন কারাদেNর রায়
িনেদশক aংশিট
সেক ড a ািডশনাল িডিsTk a া ড সশন কাট, রায়পুর (ছিtশগড়)
( বে বেস : িব িপ ভামা)
সশন kিমক সংখ া : ১৮২/২০০৭
ছিtশগড় সরকার
আসামী
১) পীযূষ oরেফ বাবুন gহ
িপতার নাম : sনীল kমার gহ
পশা : কnd পাতা ব বসায়ী
বয়স ৪০ বছর,
বসত : সাগরপাড়া, থানা জল ী, জলা মুিশদাবাদ
২) ডা. িবনায়ক সন
িপতার নাম : ডা. িড িপ সন
বয়স : ৬০ বছর,
পশা : ডাkার
বসত : e-২৬, সূয a াপাটেম ট, কােটারা তালাব, রায়পুর (ছিtশগড়)
৩) নারায়ণ সাnাল oরেফ নবীন oরেফ িবজয়
িপতার নাম : জ eন সাnাল oরেফ িট eন সাnাল
বয়স : ৭৪ বছর,
পশা : িক ু না
বসত : িপ-৭, সনহািট কেলািন, ডায়ম ড হারবার রাড, কলকাতা ৩৪,
থানা বহালা
ী
ী
ী
ী

আiনজীবী জািনেয়েছন, তাঁর শািs িনেয় িকছু বলার নi$ aিভযুk
পীযুষ gহ eবং ডা. িবনায়ক সেনর িবdান আiনজীবীরা বেলেছন,
aিভযুk পীযূষ gহ যুবক, eবং aিভযুk িবনায়ক সন বয়s$ তাi
তােদর নূ নতম শািs দoয়া হাক$ িবেশষ পাবিলক pিসিকuটর দািব
কেরেছন, সমs aিভযুkেদর সেবা শািs দoয়া uিচত$
১২৩. uভয় পেkর সoয়াল িবেবচনা করা হেয়েছ$ aিভযুkরা
আiনসmতভােব pিতি ত ভারত সরকােরর িবrেd রাTেdােহর
aপরাধমূলক ষড়যেntর grতর aপরাধ কেরেছন, eবং aিভযুk নারায়ণ
সাnাল eকিট সntাসবাদী সংগঠন কিমuিনs পািট aব iি ডয়া (মাoবাদী)
দেলর সিkয় সদs$ eছাড়াo aিভযুkরা সntাসবাদী সংগঠনgেলােক
সহেযািগতা কেরেছন$ aিভযুkেদর aপরাধ grতর$ বতমােন সntাসবাদী
eবং নকশাল সংগঠনgিল যভােব কndীয় িনরাপtা বািহনীেক, পুিলশ
কতা/কমীেদর, সরল আিদবাসীেদর, eবং িনরীহ মাnষ মারেছ তা
ববরতা/িন ুরতা$ তারা ভয়, সntাস, eবং aিsিত ছিড়েয় িদেয়েছ সারা
দেশ, রােজ eবং সমােজ$ সিদেক তািকেয় ei িবচারালয় মেন কের না
aিভযুkেদর Naপরাধী ছাড় আiন'-eর sিবধা দoয়া যায় বা তােদর
pিত দরদ দিখেয় নূ নতম সাজা দoয়া যায়$
১২৪. eরপর আেগ uিlিখত aপরােধর িভিtেত িনেচর সারণীেত
aিভযুkেদর শািs বণনা করা হল :
িতন aিভযুk পীযূষ gহ, নারায়ণ সাnাল eবং ডা. িবনায়ক সেনর সাজা
eকiসােথ চলেব$

িট eস পািNয়া, বাদীপেkর িবেশষ পাবিলক pিসিকuটর
eস ক ফারহান, আসামী পীযুষ gহ-র uিকল
sেরnd িসংহ o ী মেহnd dেব, আসামী ডা. িবনায়ক সেনর uিকল$
হািসম খান, আসামী নারায়ণ সাnােলর uিকল$

২৪ িডেসmর ২০১০
anবাদক শমীক সরকার

১২২. aিভযুk পীযূষ gহ, ডা. িবনায়ক সন eবং নারায়ণ সাnালেক
শািsর িবষেয় িজjাসা করা হেয়েছ$ aিভযুk নারায়ণ সাnােলর িবdান

মnন সামিয়কী
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কােক কান কান ধারায় শািs দoয়া হল
kিমক নং

কান ধারায় শািs

aিভযুk পীযূষ gহ

aিভযুk নারায়ণ সাnাল

aিভযুk িবনায়ক সন

১

ভারতীয় দNিবিধ ১২৪ (e)
eবং ১২০ (িব)

যাবjীবন কারাদN eবং ৫০০০
টাকা আিথক সাজা, যার
aনাদােয় আরo eকবছেরর
স ম কারাদN$

যাবjীবন কারাদN eবং ৫০০০ যাবjীবন কারাদN eবং ৫০০০ টাকা
টাকা আিথক সাজা, যার
আিথক সাজা, যার aনাদােয় আরo
aনাদােয় আরo eকবছেরর
eকবছেরর স ম কারাদN$
স ম কারাদN$

২

ধারা ৮(১), ছিtশগড় িবেশষ d বছর স ম কারাদN eবং
জনsরkা আiন, ২০০৫
১০০০ টাকা আিথক সাজা, যার
aনাদােয় আরo িতনমােসর স ম
কারাদN$

d বছর স ম কারাদN eবং
d বছর স ম কারাদN eবং ১০০০
১০০০ টাকা আিথক সাজা, যার টাকা আিথক সাজা, যার aনাদােয়
আরo িতনমােসর স ম কারাদN
aনাদােয় আরo িতনমােসর
স ম কারাদN

৩

ধারা ৮(২), ছিtশগড় িবেশষ eক বছর স ম কারাদN eবং
জনsরkা আiন, ২০০৫
১০০০ টাকা আিথক সাজা, যার
aনাদােয় আরo িতনমােসর স ম
কারাদN$

eক বছর স ম কারাদN eবং eক বছর স ম কারাদN eবং ১০০০
১০০০ টাকা আিথক সাজা, যার টাকা আিথক সাজা, যার aনাদােয়
aনাদােয় আরo িতনমােসর
আরo িতনমােসর স ম কারাদN$
স ম কারাদN$

৪

ধারা ৮(৩), ছিtশগড় িবেশষ িতন বছর স ম কারাদN eবং
জনsরkা আiন, ২০০৫
১০০০ টাকা আিথক সাজা, যার
aনাদােয় আরo িতনমােসর স ম
কারাদN$

িতন বছর স ম কারাদN eবং িতন বছর স ম কারাদN eবং ১০০০
১০০০ টাকা আিথক সাজা, যার টাকা আিথক সাজা, যার aনাদােয়
aনাদােয় আরo িতনমােসর
আেরা িতনমােসর স ম কারাদN$
স ম কারাদN$

৫

ধারা ৮(৫), ছিtশগড় িবেশষ পাঁচ বছর স ম কারাদN eবং
জনsরkা আiন, ২০০৫
১০০০ টাকা আিথক সাজা, যার
aনাদােয় আেরা িতনমােসর স ম
কারাদN$

পাঁচ বছর স ম কারাদN eবং পাঁচ বছর স ম কারাদN eবং ১০০০
১০০০ টাকা আিথক সাজা, যার টাকা আিথক সাজা, যার aনাদােয়
আেরা িতনমােসর স ম কারাদN$
aনাদােয় আেরা িতনমােসর
স ম কারাদN$

৬

ধারা ৩৯ (২), বআiিন
কাযকলাপ pিতেরাধ আiন,
১৯৬৭

পাঁচ বছর স ম কারাদN eবং
১০০০ টাকা আিথক সাজা, যার
aনাদােয় আেরা িতনমােসর স ম
কারাদN$

পাঁচ বছর স ম কারাদN eবং পাঁচ বছর স ম কারাদN eবং ১০০০
১০০০ টাকা আিথক সাজা, যার টাকা আিথক সাজা, যার aনাদােয়
আরo িতনমােসর স ম কারাদN$
aনাদােয় আেরা িতনমােসর
স ম কারাদN$

৭

ধারা ২০, বআiিন
কাযকলাপ pিতেরাধ আiন,
১৯৬৭

pেযাজ নয় (aিভযুk পীযূষ gহ
ধারা ২০, বআiিন কাযকলাপ
pিতেরাধ আiন, ১৯৬৭ - ত
দাষী নয়$)

দশ বছর স ম কারাদN eবং pেযাজ নয় (aিভযুk ডা. িবনায়ক
২০০০ টাকা আিথক সাজা, যার সন ধারা ২০, বআiিন কাযকলাপ
pিতেরাধ আiন, ১৯৬৭ - ত দাষী
aনাদােয় আরo ছয়মােসর
নয়$)
স ম কারাদN$

মnন সামিয়কীর gাহক হ’ন।
২০১১ সােলর ৬িট সংখ ার gাহক-চাঁদা প াশ টাকা।
ডাকেযােগ পিtকা সংgহ করার জn টাকা পাঠান ei িঠকানায় :
িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, i- মল : manthansamayiki@gmail.com
মnন সামিয়কী
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িবষয় : রাTেdািহতার aিভেযােগ যাবjীবন কারাদেNর রায়

trিটপূণ সাk eবং িসdাn
মাদাভুিষ ীধর
মাদাভুিষ ীধর হায়dাবােদর nাশনাল a াকােডিম aফ িলগাল sািডজ a া ড iuিনভািসিটর aধ াপক$ ei pবnিট ‘দ িহnd’ পিtকায় pকািশত ei pবnিট eখােন
বাংলায় তজমা কের pকাশ করা হল$ anবাদক aিমতাভ সন$

ডাঃ িবনায়ক সনেক িকছু aিভেযােগর সত তা যাচাi না কের eবং
aেযৗিkক o aসাংিবধািনক িকছু তেথ র িভিtেত সাজা দoয়া হেয়েছ$
ধুমাt pিত ান-িবেরাধী রাজৈনিতক িচnাভাবনা থাকার জn,
িবনায়ক সেনর মেতা মানবািধকার কমীেদর রাTেdাহী o ষড়যntমূলক
কাজকেমর aিভেযােগ aিভযুk করার সাংিবধািনক বধতা আেছ িকনা,
সi p তালা pেয়াজন হেয় পেড়েছ$ ei পদেkপ মতpকােশর
সাংিবধািনক sীকৃিতেক হাsকর কের তুেলেছ$
ভারতীয় দNিবিধর য anে েদ ‘সরকােরর িবrেd যুd-pেচ ার
ষড়যnt’ (১২১e) eবং ‘রাTেdাহ’ (১২৪e) িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ,
সi aংশgিল তােদর সংjা o পিরিধেত ভয়ানক িনমম eবং তােত
িবপুল পিরমাণ য শািsর িনেদশ আেছ, তা aস িতপূণ$ ১৮৬০ সােল
pথম য ভারতীয় দNিবিধ তির হয় তােত ১২১e ধারািট িছল না$ ১৮৭০
সােলর eক সংেশাধনীেত eেক anভুk করা হয়$ sাধীনতার পর ১৯৫১
সােল আবার eর সংেশাধন হয়$ সখােন ধুমাt ‘িbিটশ ভারত’-eর
পিরবেত ‘রাT’ শbিট বসােনা হয়$ তৎকালীন ভারত সরকার o দশীয়
রাজ gিলর শাসকেদর িবrেd লড়াi করিছল, তােদর শািs দoয়ার
uেdে ১৯৩৭ সােল িbিটশরা eকটা aিডনাn জাির কের$ তােত ei
ভারতীয় দNিবিধিট সংেশাধন কের ‘sানীয় সরকার’-eর সংjািটেত eকটা
সংেযাজন করা হয়$ সখােন য কান সরকােরর িবrেd ষড়যেntর জn
শািs দoয়ার kমতা বািড়েয় দoয়া হয়$ sাধীনতার pবkা য কান
জাতীয়তাবাদী নতােক শািs দoয়ার জn ১২৪e ধারািট ব বহার করা
হত$
সািভেয়ত রািশয়ায় যভােব Tড iuিনয়ন গেড় তালা হত, সভােব
Tড iuিনয়ন গেড় তালার জn aিভযুkেক যুd জাির করার ষড়যেntর
aিভেযাগ তালা হেয়িছল মীরাট ষড়যnt মামলায়$ eকিট সশন কাট
aিভযুkেদর দাষী িহেসেব িচিhত কের eবং eলাহাবাদ হাiেকাট রায়
দয়, যতkণ পযn না aপরাধী শিkর মদেত বা সi শিkর ভয় দিখেয়
কান সরকারেক বােগ আনার ষড়যnt করা হে , ততkণ eধরেনর
তথ pমাণ হািজর করা িঠক নয়$
১২৪e ধারায় ‘রােTর িবrেd usািন দoয়া’- ক aপরাধ িহেসেব
িচিhত করা হেয়িছল, পের ১৮৯৮ সােল ‘রাTেdাহ’ শbিট িদেয় তা
pিতsািপত হয়$ iংেরজ আiন anসাের ‘রাTেdাহ’ কথাটার আসল মােন
হল সরকােরর kৎসা কের িকছু লখা$ িকnt সাধারণভােব eর iংেরিজ
মােন হল ‘সরকােরর িবrেd িবেdাহ গেড় তালা’ ( কদারনাথ বনাম
িবহার রাজ , eআiআর ১৯৬২ eসিস ৯৫৫)$ aথচ নীহােরnd মজুমদােরর
মামলায় (eআiআর ১৯৪২ eফিস ২২ (২৬)) ফডােরল কাট ‘রাTেdাহ’র eকটা uদার সংjা দয় : ‘ য কাজ বা কথা বলােক aিভযুk করা
হেয়েছ, সgিল হয় aব i িবশৃ লােক মদত দoয়া হেত হেব, নয়েতা
তা eমন হেত হেব যােত তােদর uেd বা ঝাঁক সmেক যুিkপূণ

মnন সামিয়কী

মাnেষর সেnহ থাকেব না$ িকnt বাল গ াধর িতলেকর মামলায়
(আieলআআর (১৮৯৮) ২২, বাম ১১২) আদালত রায় দয়, যিদ কান
ব িk সরকার িবেরাধী মেনাভাবেক usািন দয় বা তার চ া কের, তা
স বেড়া আকােরi হাক বা ছােটা আকােরi হাক, স ei ধারা বেল
দাষী সাব s হেব$ ei মতটা পের িpিভ কাuিnল সিঠক বেল pিত া
কের$
sাধীনতার পের, sিpম কােট ei িবতক oেঠ, ১২৪e ধারািট
সংিবধান-বিহভুত, কারণ eটা সরকােরর িবrেd কানরকম খারাপ িকছু
মেন হেলi শািs িদেত চাiেছ eবং eটা eকটা aেযৗিkক িনেষধাjা$
১৯৫১ সােল সংিবধােনর pথম সংেশাধনীেত ১৯ (২) ধারায় য
‘পাবিলক aডার’ anভুk করা হয়, তার িভিtেতi রাT যুিkপূণ
িনেষধাjা আiন জাির করেত পাের$ ফেল কদারনােথর মামলায় sিpম
কােটর dারা ‘রাTেdাহ’ িবষয়ক িবচারিট সংিবধােনর anভুk হেয় পেড়$
িকnt সংিবধান-pেণতারা কখনo িনিদ কের বেলনিন য ‘রাTেdাহ’-eর
িভিtেত বাক-sাধীনতার oপর িনেষধাjা জাির করা uিচত$ মতpকােশর
sাধীনতার oপর লাগাম টানার জn যিদ ‘পাবিলক aডার’-eর িভিt
বিধত করা হয়, তবুo ‘পাবিলক aডার’-eর ব াp pকােশর মেধ
রাTেdাহ আেস না$
aতeব ‘রাTেdাহ গেড় তালার ষড়যেnt িলp’ বেল িবনায়ক সনেক
শািs দoয়া aেযৗিkক, anায eবং eকi সে aসাংিবধািনকo বেট$
রােTর িবrেd কবল মnব করা রাTেdাহ নয়, যতkণ না তার সে
িহংsতা বা িবশৃ লােক udীp করা যুk হে $ যখন eটা আেদৗ
রাTেdাহ নয়, তখন ‘রাTেdােহর ষড়যnt’-র aিভেযােগর িভিt কাথায়?
ডাঃ সন, eমনকী, রাTেdাহ শbিটর সংjাo জানেতন না$ িতিন eর
মােন িজেjস কেরিছেলন eবং িবচারক তার utের বেলিছেলন
‘রাজেdাহ’$
পা ােবর িশkা িবভােগর dজন aিফসার যখন াগান িদেয়িছেলন,
‘খািলsান িজnাবাদ, রাজ কেরগা খালসা’, তাঁেদর িবrেd ‘রাTেdাহ’eর aিভেযাগ আনা হেয়িছল$ sিpম কাট তা খািরজ কের দয় (১৯৫৩
(৩) eসিসিস ২১৪) ei কথা বেল, eর ফেল জাতীয় ঐক o সংহিতর
কান kিত হেয়েছ িকনা তা আদালেতর দখা uিচত$ তখন eটাo বলা
হেয়িছল, মতpকােশর sাধীনতার oপর হsেkপ করার uেdে ১২৪e
ধারািট ব বহার করা uিচত নয়$ sাধীন বkব েক তখনi যুিkসmতভােব
িনেষধ করা যায়, যখন তা িহংsতা o জনগেণর মেধ িবশৃ লা সৃি
কের$ oi ধরেনর ঘটনা oi বkেব র ফেল ঘেটেছ িকনা তা pমাণ করার
পরi কান ব িkেক ‘রাTেdাহ’-e aিভযুk করা যায়$ কদারনাথ বনাম
িবহার রােজ র মামলায় sিpম কােটর ei রােয়র ব াখ া যিদ আমরা gহণ
কির, তাহেল ডাঃ িবনায়ক সন পtবাহেকর কাজ কেরেছন --- eটা
pমািণত হেলo, তাঁেক রাTেdােহর aিভেযােগ দাষী সাব s করা যায় না$
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dজেনর sাkর রেয়েছ ei িচিঠর oপর$ কােজi যেথ সেnেহর aবকাশ
আেছ য ei িচিঠ ডাঃ সেনর ঘর থেক বােজয়াp করা না তা বানােনা$
য সমs দিললপt বােজয়াp করা হেয়েছ, তার pত িয়ত তািলকােতo
ei িচিঠর কানo uেlখ নi$ eমনকী বােজয়াp করা িজিনেসর য
রিশদ দoয়া হেয়েছ, তােতo eর uেlখ নi$
৩$ পুিলশ o জেলর aিফসারেদর কড়া pহরার মেধ i ডাঃ সেনর হােত
িচিঠ চালান যাoয়ার sেযাগ কী কের হয়, তা িনেয় যখন সেnহ থেকi
যাে eবং সরাসির বা ঘুিরেয় ei ঘটনার pমােণ যখন an কান সাk
নi, তখন ী পীযূষ gেহর কােছ পাoয়া ei িচিঠর িভিtেত ী gহেক
দাষী pমাণ করা যায়? ei য eক হাত থেক an হােত িচিঠ চেল
যাoয়া, eর কান ব াখ া ei মামলায় নi$ dজন জলার জািনেয়িছেলন,
জেলর িভতর ডাঃ সেনর হােত ী সাnােলর পেk িকছু পাচার করা
সmব নয়$ িকnt িবচারক তা gাh কেরনিন$ ডাঃ সন ী সাnােলর
আtীয় িহেসেবi ei কােজ সহায়তা কেরেছন --- eকথা বেলেছন জলকমচারী সদsেদর pধান-পরীkক eবং িবচারক তা িব াস কেরেছন$
পাlা সoয়াল-জবােব তাঁরা sীকার কেরেছন য ডাঃ সন িপiuিসeেলর
সাধারণ সmাদক িহেসেব eবং িপiuিসeেলর লটারেহেড লখা িচিঠ
িনেয় ী সাnােলর সে দখা করেত িগেয়িছেলন$ oi িচিঠ আদালেত
নিথভুk করা আেছ$
৪$ ডাঃ সেনর বািড় থেক বােজয়াp করা িজিনসপt পুিলশ eকটা িসলনা-করা খালা ব ােগ িনেয় িগেয়িছল$ ei trিট ei সেnেহর uেdক কের
য পের an কান িচিঠেক oi ব ােগর মেধ ঢাকােনার sেযাগ রেয়
িগেয়িছল$ ব াগটােক য িসল করা হয়িন তা eকটা িভিডo ছিবেত তালা
হেয়িছল$ িকnt আদালত তা মানেত চায়িন$
৫$ িবচারপিত ভামা পাlা সoয়াল-জবাবেক কান grt দনিন$ িতিন
ধুমাt সরকাির uিকেলর pধান-পরীkেকর oপর ভরসা কেরেছন$ যিদ
পাlা সoয়াল-জবােবর সাk সরকার পেkর pধান বkেব র িবেরাধী
হয়, তাহেল pমােণর কান মূল থােক না$
৬$ ডাঃ সেনর সে ী gেহর য কখনo সাkাৎ হেয়িছল, তা ছিtশগড়
পুিলশ pমাণ করেত পােরিন$ eকজন হােটল-মািলক o eক হােটলম ােনজার আদালতেক জািনেয়েছ য তাঁরা তাঁেদর হােটেল ী gেহর
সে ডাঃ সনেক কখনo সাkাৎ করেত দেখনিন$ িকnt রােয় eর কান
uেlখ নi$ eর পিরবেত জৈনক aিনল িসংেয়র সাk িব াস করা
হেয়েছ : িতিন নািক ী gহেক gpার করার সময় oখান িদেয় যাি েলন
eবং িতিন েন ফেলেছন য ী gহ পুিলশেক বলেছন য oi িচিঠgিল
তাঁেক ডাঃ সন িদেয়িছেলন$ ী gহেক gpার করার সময় ‘প নামা’ বা
তার সে যা পাoয়া গেছ তার তািলকায় oi িচিঠgিলর কান uেlখ
নi$ িবচারক uেlখ কেরেছন য ী gহ পি মবে eকিট নকশালবাদী
মামলার আসামী$

কারণ eটা pমাণ করা যায়িন য eর ফেল জনসাধারেণর মেধ িবশৃ লা
সৃি হেয়েছ$
যেথ সেnহ থাকেলo, আদালেত য মামলা rজু করা হেয়েছ তােত
aপরাধ pমাণ করেতi হেব$ eমনকী eকিটমাt যৗিkক সেnহo
apমািণত থাকেল aিভযুkেক দাষী সাব s করা যায় না$ তার মােন
মাকdমািট তার pমািণতব সমs িকছুেক তার ঘাড় থেক নামােত
পােরিন$ রায়পুেরর a ািডশনাল সশন জেজর করণীয় িছল,
aিভেযাগকারীরা য সমs সেnেহর যুিk হািজর কেরেছ তার সবgিলর
ব াখ া করা, যােত aপরাধ pমািণত হয়$ িকnt িতিন তা কেরনিন$
১২৪e ধারা মাতােবক ডাঃ সনেক রাTেdােহ aিভযুk করা aবাি ত
eবং তাঁেক ei aিভেযােগ দাষী সাব s করা যায় না, eমনকী যিদ
মামলায় তাঁর িবrেd আনা pমাণgিলর সবক’িটo আদালেত gাh হয়$
ভারতীয় দNিবিধেত ei aপরােধর শািs সmেক যা লখা আেছ, তার
সে ei ধারা সmেক sিpম কােটর য ব াখ া রেয়েছ, তােকo আiন
িহেসেব gাh করা uিচত$
যখন তদnকারী পুিলশ aিফসাররাi ei মামলার pধান সাkী, তখন
তাঁেদর সাk সত বেল দৃঢ়ভােব pমািণত হoয়ার aেপkা রােখ$ কারণ
তাঁরা িনরেপk সাkী নন$ কবলমাt তাঁেদর সােk র িভিtেত
aিভযুkেক দাষী বেল শািs pদান aেযৗিkক o anায $ িবচােরর
রায়েক যন anতপেk দেখ মেন হয়, eটা eকটা sতnt মতামত eবং
তা aব i uপিsত সাk pমােণর dারা িব াসেযাগ ভােব সমিথত হেত
হেব$ ei মামলার সে কমপেk ছ’টা খারাপ সাk , যৗিkক সেnহ
eবং aেযৗিkক িবেরােধর িবষয় জিড়েয় আেছ$
১$ aিভেযাগ, ডাঃ সন নারায়ণ সাnাল মহাশেয়র িচিঠ জেলর বাiের
an নতােদর কােছ পৗঁেছ িদেয়িছেলন$ eটা যেথ যুিkgাhভােব িব াস
করা যায় য eকজন মাoবাদী নতার হাত থেক িপiuিসeল-eর
পদািধকারী ডাঃ সেনর হােত িচিঠ চালান হেয় যাoয়ার sেযাগ যােত
কানভােবi না থােক তার জn যেথ কড়া নজরদািরর ব বsা থাকার
কথা$ িকnt িবচারক ei িচিঠর িবষয়টােকi ডাঃ সেনর িবrেd
রাTেdােহর ষড়যেnt িলp থাকার aিভেযােগ pধান pমাণ িহেসেব
দেখেছন$ ei ধরেনর পtবহেনর aিভেযােগ আরo িতনজন aিভযুkেক
যখন ‘যুd ঘাষণার চkাn’-eর aিভেযােগ aপরাধী করা হয়িন, তখন
ভারতীয় দNিবিধর ১২৪e ধারার সে ১২০িব ধারা যুk কের ডাঃ সেনর
িবrেd oi eকi িচিঠ ‘যুd ঘাষণার চkাn’-eর aিভেযােগর
সাk pমাণ হেয় uঠেত পাের?
২$ যেথ সেnেহর pমাণ িহেসেব pথমত য তথ দািখল করা হেয়েছ, তা
হল কিmuটাের ছাপােনা eকটা িচিঠ ( লখা আেছ ৩৭নং দফা), যা নািক
মাoবাদীরা পািঠেয়েছ ডাঃ সেনর uেdে --- eরo কান ব াখ া নi$
ei িচিঠেত কারo sাkর নi, eটা যাঁরা বােজয়াp কেরেছন তাঁেদরi

খবেরর কাগজ সংবাদমnন
চলেত িফরেত আপনার রাজকার জীবেনর সরাসির uপলিb, aিভjতার খবর পাঠান।
খবর িদন
খবর িনন
যাগােযাগ

িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮, দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, i- মল : manthansamayiki@gmail.com
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ছিtশগেড়র রায়পুর থেক রাT dােহর aিভেযােগ যাবjীবন কারাদN পাoয়া
িবনায়ক সেনর আদালেত পশ করা শষ বয়ান
আিম eকজন ডাkার, িশ sােs আমার িবেশষjতা$ ভেলােরর
িkি য়ান মিডকাল কেলজ (িসeমিস) থেক ১৯৭২ সােল eমিবিবeস
eবং ১৯৭৬ সােল eমিড িডিg পাi$ তারপর আিম িদিlর জoহরলাল
নেহr িব িবদ ালেয় স টার ফর সাsাল মিডিসন a া ড কিমuিনিট
হলেথ d'বছর কাজ কির, তারপর মধ pেদেশর হাসা াবােদর রsিলয়ােত
ডস rরাল স টাের হােতকলেম sাs pকেl aংশ িনেত যাi$ আিম
সখােন d'বছর কাজ কির$ সখােন িটিব রাগ িনণয় eবং িচিকৎসার
কাজ কির খুব িনিবড়ভােব$ সi কাজ করেত িগেয় ei রােগর সামািজক
eবং aথৈনিতক কারণgিল সmেক জানেত পাির$ সi সময় রsিলয়া
স টাের থাকেতন মহাtা গাnীর জীবনীকার মারেজাির সাiকস, আিম
তাঁর কােজo খুব pভািবত হেয়িছলাম$
১৯৮১ সােল আিম ছিtশগেড় আিস$ সখােন dগ জলার দিl
রাজহারা a েল pয়াত শ র gহ িনেয়াগী eবং ছিtশগড় মাiন িমক
সে র সে কাজ কির ১৯৮৭ পযn$ সখােন শহীদ হাসপাতাল তিরেত
আমার সহেযািগতা িছল, যা আজo oi a েলর আিদবাসী eবং
িমকেদর কম দােম যুিkgাh oষুধ সরবরাহ কের থােক$ দিl রাজহারা
ছাড়ার পর আিম aধুনা ধামতারা জলায় বাগrমনালা gাম o তার
আেশপােশ আিদবাসীেদর মেধ eকিট sাs pকl গেড় তালার কাজ কির$
ei কাজ হেয়িছল eকদল gাম sাs কমীর oপর ভরসা কের, যােদর
আিম pিশkণ িদেয়িছলাম$ নয়া ছিtশগড় রাজ যখন তির হল, sাs
পিরেষবা kেtর সংsাের আিম পরামশদাতা মেনানীত হেয়িছলাম$ তখনi
আিম Nিমটািনন' pকl তিরেত সাহায কির, যা পের জাতীয় gামীণ sাs
িমশেনর Nআশা' pকেlর রালমেডল হেয়িছল$ ...
কিমuিনিট sাs eবং মানবািধকােরর িবষেয় আমার কাজ জাতীয় o
আnজািতক sের sীকৃত$ ২০০৪ সােল আিম ভেলােরর িসeমিস থেক
পল hািরসন পুরsার পাi$ iি ডয়ান a াকােডিম aব সাsাল সােয়n
থেক আিম আর আর কiথান গাl মেডল পাi ২০০৭ সােল$ ২০০৮
সােল gাবাল হলথ কাuিnল থেক sাs o মানবািধকােরর জn
জানাথন মান পুরsার পাi$ আিম ১৯৮১ সাল থেকi িপপলস iuিনয়ন
ফর িসিভল িলবািটজ (িপiuিসeল)-eর সদs$ ei িপiuিসeল জrির
aবsার সময় জয়pকাশ নারায়েণর গেড় তালা সাংিবধািনক নাগিরক
sাধীনতা eবং মানবািধকােরর eকিট সংগঠন$ িপiuিসeল ছিtশগড় সহ
সারা দেশ বাক sাধীনতা, পুিলিশ হফাজেত aত াচার eবং মাnেষর pিত
পুিলেশর দায়বdতা রkার আেnালেন নতৃt দয়$ ২০০৪ সােল আিম
িপiuিসeেলর ছিtশগড় শাখার সmাদক হi$ eখন আিম ei সংগঠেনর
রাজ সভাপিত eবং জাতীয় sের সহ সভাপিত$
ছিtশগেড় িপiuিসeল পুিলিশ aত াচােরর নাকাব খুেল দoয়ার
লড়াiেয় agণী$ uিদধারীেদর aসহায় মাnেষর oপর aত াচার ei রােজ
eকিট চালু সমsা, ১২ সেpmর ২০১০-eর সানেড টাiমেসর pথম
পাতার খবের eর uেlখ আেছ$ ei পিরিsিতেত সাংিবধািনক মূল েবাধ
eবং sশাসেন িপiuিসeেলর pয়াস সবদা জাির রেয়েছ$ িপiuিসeল তার
anসnােনর িববরণ িনজs pকাশন eবং pস িরিলেজর মাধ েম সবসময়
লাকেক জানায়$ কiিলেবদা থানার anগত িজরামতারাi gােম পুিলিশ
aত াচােরর eরকমi eক anসnান pিতেবদন eকিট pস িবjিpেত

মnন সামিয়কী

জানােনা হেয়িছল$ কাটগাঁo-e আেরকিট পুিলিশ িনপীড়েনর anসnান
pিতেবদন Nনবভারত' eবং Nেদশবnু' নােমর dিট খবেরর কাগেজ
pকািশত হেয়িছল$ িপiuিসeেলর আেরকিট pকাশন ছিtশগেড়র
মানবািধকােরর aবsা সকেলর নজের আেন$ ei কারেণ িপiuিসeল
সবসময় জাতীয় eবং রাজ মানবািধকার কিমশেনর সে সংেযাগ রেখ
চেল$
পুিলেশর মানবািধকার ল েনর ঘটনা anসnান eবং নিথভুিk ছাড়াo
িপiuিসeল সালoয়া জুডুেমর আসল চিরt ফাঁস কের দoয়ার কাজo
কেরেছ$ সালoয়া জুডুম তির হয় দােnoয়াড়ােত, ২০০৫ সােল$ রাজ
সরকার eেক বেলিছল মাoবাদীেদর িবrেd গেড় oঠা sতঃsূত জন
আেnালন$ িকnt িপiuিসeল eবং anাn মানবািধকার সংগঠনgিলর
anসnােন pকাশ পায়, eিট বাsেব রােTর পৃ েপাষকতায়, রােTর টাকায়
চলা সmূণ দায়হীন eকিট ঠ াঙােড় বািহনী$ eেদর সরকার astশst দয়$
সালoয়া জুডেু মর কাযকলােপ ৬০০ gাম জনশূn হেয়েছ, ৬০,০০০ মাnষ
ঘর ছাড়েত বাধ হেয়েছ$ সালoয়া জুডেু মর কাযকলােপ uেdগ pকাশ
কেরেছ aেনক sাধীন সংsা, যার মেধ রেয়েছ জাতীয় মানবািধকার
কিমশন$ iuিনেসেফর মেতা আnজািতক সংগঠনo uিdg হেয়েছ eবং
আমােক ডেক পািঠেয় কথাবাতা বলেত চেয়েছ, কীভােব সালoয়া জুডমু
dারা আkাn gামgিলেত sাভািবক aবsা িফিরেয় িনেয় আসা যায়$
মহামাn sিpম কাটo বারবার সালoয়া জুডমু eবং রাTীয় নীিতর
pসােরর কােজ ঠ াঙােড় বািহনী pরেণ uেdগ pকাশ কেরেছ$ সংবাদপেt
ei িনেয় িবsর pিতেবদন হেয়েছ$ ...
২০০৬ সােল িপiuিসeল ছিtশগড় s াল পাবিলক িসিকuিরিট
a াk লাg করার িবrেd dিট বেড়া কনেভনশন কের$ কারণ আমােদর
মেত ei আiন সাংিবধািনক নাগিরক sাধীনতার িবrেd$ আিম
সংবাদমাধ েমo eসব কথা বেলিছ$ ei আiেনর িবrেd িপiuিসeল
ছিtশগড় u আদালেত (িরট িপিটশন নং ২১৬৩/২০০৯) eকিট নাগিরক
িরট িপিটশন দািখল কের$
eসব কারেণ ছিtশগড় পুিলশ eবং রাজ সরকার আমার িবrেd
খেপ যায় eবং তদানীnন িডিজিপ o িপ রােঠার pকাে িপiuিসeল
eবং তার পদািধকারীেদর িবrেd ব বsা নoয়ার hমিক দন$ ২০০৬
সােলর ৩ জাnয়াির eটা খবেরর কাগেজ বিরেয়িছল$ আিম মানবািধকার
কমী িহেসেব জেল বnীেদর ব াপাের খয়াল রািখ eবং স কারেণi
নারায়ণ সাnােলর পিরবার তাঁর sাs eবং ভােলামn দখভােলর জn
আমােক anেরাধ কেরন, যখন তাঁেক ২০০৬ সােল রায়পুর জেল আনা
হয়$ আিম রায়পুর জেল pথমবার তাঁেক দখেত যাi তাঁর পিরবার eবং
আiনজীবীর সােথ$ পের আিম কতৃপেkর কাছ থেক তাঁর সে দখা
করার anমিত পাi eবং বশ কেয়কবার দখা কির$ pিতবারi আিম তাঁর
সােথ দখা কেরিছ িপiuিসeেলর পদািধকারী িহেসেব$ সাkােতর পরi
আিম তাঁর পিরবারেক তাঁর aবsা সmেক ফােন জানাতাম$ eiসমেয়i
আিম তাঁর ডানহােত eকিট aেstাপচার হoয়ার কথা জানেত পাির, িকnt
তা দির হি ল জল কতৃপk eবং রায়পুর মিডক াল কেলেজর মেধ
যাগােযােগর সমsার কারেণ$ আিম তাঁর aেstাপচার যােত হয়, তােত
সহায়তা কির eবং তাঁর পিরবারেক স সmেক জানােত থািক$ ei
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কানo pত kদশী আমার uপিsিতেত সi কেরিন$ নিথgিল আমার
uপিsিতেত িসলo করা হয়িন$ তlািশর পর ei নিথgিলেক িসল না
কেরi eকিট সাধারণ ব ােগ িনেয় যাoয়া হয়$ নিথ নং e ৩৭ আমােক
কখনo সi করার জn দoয়া হয়িন$ eটা আমার aিফেস িছল না eবং
তা তlািশর সময় পাoয়া নিথo নয়$ তlািশর পর পুিলশ ei নিথটা
বািনেয়েছ আমােক ফাঁসােনার জn$ আমার কেসর চালান যখন তির
হয়, আমার uিকল aিমত ব ানািজ কােট uপিsত থেক আমার পk
থেক চাজশীট নন$
চাজশীেট আমরা দিখ, নিথ নং e ১৯ থেক e ২৪ পযn pত kদশীর
কানo সi-টi নi$ oi সময় ২৫ থেক ৩৭ নং নিথ আমােদর দoয়া
হয়িন$ কােটর িনেষধ থাকা সেtto আমার কিmuটােরর িজিনস িডিভিডত কিপ করা হেয়েছ আমার uিকেলর anপিsিতেত eবং তার মেধ থেক
িকছু বাছা বাছা িডিভিড িবচােরর সময় কােট পশ করা হেয়েছ$ যসব
িডিভিড পশ করা হেয়েছ, তার মেধ িতনিট গালাপlী, িজরামতারাi
eবং কাটগাঁo-e পুিলিশ aত াচার / ভুেয়া সংঘেষর anসnান সmিকত$
ei টপgিলেত আমার সােথ oখানকার gােমর আkাn মাnষেদর
কেথাপকথন আেছ$ আিম দীপক চৗেব- ক (বnী নং ৭) ei কােট হািজর
করার আেগ পযn দিখiিন$ আিম তাঁেক নারায়ণ সাnােলর সে আলাপ
কিরেয় িদiিন eবং নারায়ণ সাnালেক তাঁর বািড় থেক gpার হেয়িছল,
তাঁর ei গlকথা aসত $ আসেল নারায়ণ সাnাল gpার হেয়িছেলন
ভdচলম থেক$
আিম মেন কির আমার শািs আiনাnগ নয়$ আদেত eটা eকটা
aিবচার$ আমােক eকটা দৃ াn িহেসেব খাড়া করল ছিtশগড় রাজ
সরকার, যােত আর কu রােজ র মানবািধকােরর ভয়াবহ aবsা ফাঁস না
কের দয়$ পুিলশ নিথ জাল কেরেছ eবং আমােক ফাঁসােনার জn ভুেয়া
pত kদশী হািজর কেরেছ$
anবাদক শিমক সরকার

সমেয় ঐ বnীর পিরবার, জল কতৃপk eবং মিডক াল কতৃপেkর মেধ
pচুর িচিঠ চালাচািল হয়$ আমােক uেd কের egেলার কিপ থাকত$
ei eকi uেdগ থেক রায়পুর কndীয় জেলর aবsা সংkাn জৈনক
মদনলাল বারখােডর িচিঠ ডােক পেয় আিম ব বsা gহণ কেরিছলাম$ ei
িচিঠিট আিম সংবাদমাধ মেক জািনেয়িছলাম$ ১৯ ম ২০০৭ আমার ঘর
তlািশ কের য নিথ পাoয়া যায় তা আমার সাধারণ eবং s
কাযকলােপর নিথ$ সারা ভারেতর মানবািধকার সংগঠনgিল আমােক বi,
পুিsকা o নিথ পাঠায়$ eরকম হাজার হাজার িজিনস আমার ঘের পেড়
থােক, কারণ আমার ঘরi আমার aিফস$ egিলর কানটাi গাপনভােব
বা িবpবী কায়দায় জাগাড় করা নয়$ নিথ নং e ১৯ আমােক
পািঠেয়িছেলন গািবnন kTী, িপপলস মােচর সmাদক$ নিথ নং e ২০
জৈনক মদনলাল বারখােডর লখা বেল মেন হয়, eেসিছল সাধারণ
ডােক$ নিথ নং e ২১ আমােক i- মল কের পািঠেয়িছেলন নিথর eক
লিখকা কlনা কাnািবরন, তখন িতিন হায়dাবােদর nাশনাল ল sুেলর
aধ ািপকা$ নিথ নং e ২২ eকিট হােত লখা নিথর ফেটাকিপ, নিথ নং e
২৩ eবং e ৩৬ সালoয়া জুডমু িনেয় িদিlর জািময়া িমিলয়া iসলািময়ার
নলসন ম ােNলা স টার ফর িপস a া ড কনি k রেজািলuশেনর
সংগিঠত eকিট সিমনাের িবতিরত হি ল, ২০০৭ সােল, সখান থেক
পাoয়া$ সখােন আিম আমিntত িছলাম$ নিথ নং e ২৪ আিম ডােক
পেয়িছ$ নিথ নং e ২৫ থেক e ৩৫ সংবাদপেtর কািটং, আিম ogেলা
রেখিছলাম ছিtশগেড়র আসn পিরিsিত সmেক আমার আgেহর কারেণ$
আমার বািড় তlািশেত aেনক পুিলশ eেসিছল$ কানo নিথ পেলi
তােদর ীযুk রাজপুত- ক দoয়ার কথা$ রাজপুত pথেম সটা পড়েবন
eবং তারপর আমার সi নoয়ার জn সটা আমার হােত দেবন$
তারপর িতিন িনেজ সi করেবন সখােন$ আমােদর dজেনর সi হেয়
গেল িতিন িট আi জাগৃৎেক মুেখ বেল দেবন হফাজত সনেদ (িসজার
মেমা) কী লখা হেব$ তারপর জাগৃৎ তা িলখেবন eবং রাজপুত িজিনসিট
জাগৃৎ-eর হােত তুেল দেবন, eভােবi pিতটা নিথ হফাজেত নoয়া
হয়, সi হয় eবং হফাজত সনেদর anভুk করা হয়$ কানo নিথেত

কা ডাlা বালােগাপাল sরেণ
িকরীিট রায়
কা ডাlা বালােগাপাল আজেকর ভারেতর মানবািধকার আেnালেনর eক
aনn ব িkt$ ভারেত নাগিরক aিধকােরর য লড়াi ১৯৮০ দশক থেক
িবেশষ ব িp লাভ কেরিছল, তার পুেরাধা িছেলন বালােগাপাল$ জীবেনর
শষ পযায় aবিধ ei aিধকার aজেনর লড়াiেক িতিন aব াহত
রেখিছেলন$
আিম বালােগাপালেক ব িkগত ভােব িচনতাম বh বছর আেগ থেক,
নাগিরক aিধকােরর লড়াieর ময়দােন আমােদর বারবার দখা হেয়েছ,
কখনo িদিl, কখনo মুmাi, কখনo কলকাতা বা হায়dাবােদ আমরা
eকসােথ বh সভা, সিমনাের বkব রেখিছ$ মুgভােব েনিছ তাঁর যুিk
িবnাস, নানাভােব নানাসমেয় আমােদর মেধ মত িবিনময় হেয়েছ$
pকৃতপেk মানবািধকার আেnালেনর kেt আমােদর য যাtা তাঁর
সাংগঠিনক pিkয়ায় বালােগাপােলর সে আমার eকটা িমল িছল$ িতিন
pথেম যুk িছেলন e.িপ.িস.eল.িস.-র সে , যার সে তাঁর নাম
oতেpাত ভােব যুk িছল$ আমার pাkন সংগঠন e.িপ.িড.আর.$ নানা
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ঘটনা চেk যমন আিমo e.িপ.িড.আর. ছাড়েত বাধ হi, তমনi
বালােগাপাল e.িপ.িস.eল.িস. ছাড়েত বাধ হন$ dিট ঘটনা ঘেট eকi
সমেয় ১৯৯৭ সােল, বালােগাপাল তার সাথীেদর িনেয় িমিলত ভােব তির
করেলন িহuম ান রাiটস ফারাম (মানবািধকার ম ), আমরা তির
করলাম মানবািধকার sরkা ম $ ei di সংগঠনi s-s eলাকায় পুরেনা
সংগঠেনর বnুেদর dারা সৃ o পু হেয়েছ$ eর প ােত য grtপূণ
কারণ িছল তা হল, ১$ নাগিরক aিধকােরর আেnালনেক মানবািধকার
আেnালেন unীত করা; ২$ মানবািধকার আেnালেনর মেধ িবিভn িচnার
pেবশ ঘটােনা; ৩$ রাTীয় িহংসার িবেরািধতা করার সােথ সােথ সশst
িবেরাধী গা ীেদর grতর o সা ািতক িহংসার িবেরািধতা করা$
ছাtজীবেন িতিন মধাবী িছেলন$ গিণত শােst িতিন িপ.eiচ.িড
কেরন$ পশাগত জীবন r কেরিছেলন কাকতীয় িব িবদ ালেয় aধ াপনা
িদেয়$ িকnt aিচেরi তাঁর িবjানসmত মন তাঁেক বৃহৎ জীবেনর িদেক
টেন িনেয় গল, িতিন িশkা েনর িনিদ গিN aিতkম কের িনেজেক
11
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মেধ িদেয় ei ভাবনােক কাথাo pকাে কাথাo গাপেন বহন কের
িনেয় চেলেছ$ যার িবrেd তাঁর লড়াi aব াহত িছল$ তাঁর ণী সংgােম
িব াসী মন ভারেতর ei জািতেভেদর কলি ত বষম েক িচিhত করেত
eকটু বিশ সময় িনেয়িছল িঠকi, িকnt তারপর থেক িতিন থেম
থােকনিন$
বআiিন uে দ িনেয় তাঁর আেnালন সবজনিবিদত$ খাmােমর
বkাiট খিন eলাকায় বন সংরkেণর aজুহােত পালাভরন pােজk
কাযকরী হয় eবং eর ফেল আিদবাসী জনজীবেনর oপর নেম আেস
চূড়াn রাTীয় শাষণ িনপীড়ন$ সরকার কাযত আিদবাসীেদর িবেরাধী
ভূিমকা gহণ কের$ aেnর ৯িট জলা আিদবাসী aধু িষত$ unয়েনর নােম
সরকার বআiনীভােব আিদবাসীেদর সmিt aিধgহেণর কমসূিচ gহণ
কের$ ধনীেদর sােথ বনভূিম unুk কের িদেত চায়, বনবাসীেদর িনজs
aিধকার থেক বি ত করার চkাn ঘনীভূত হেয় uেঠ$ বালােগাপাল তাঁর
সাথীেদর িনেয় আiেনর দরজায় তখন বারংবার আঘাত কের চেলেছন$
রাT আিদবাসীেদর কথা শােনিন, তােদর মতামত কu চায়িন, eমনিক
তােদর aিভেযাগo আদালত পযn পৗছায়িন$ বালােগাপাল uেদ াগ িনেয়
তােদর আiেনর কােছ পৗেছ িদেয়েছন$ মাnষ িহসােব তাঁর দায়বdতা
তাঁেক বাধ কিরেয়েছ ei anােয়র pিতবাদ করেত, সরকােরর কােছ ei
কােজর ব াখ া চাiেত o আিদবাসী মাnষেদরেক জানােত য pকৃত aেথ
তােদর aিধকার কতটুk, সরকার কন বাধ তার কােজর s তা রাখেত
eবং e িবষেয় জনগণেক সমs তথ জানােত$ eরপর হাiেকাট রায়
িদেয়েছ, িকnt তবুo সi লড়াi সরকার বাsবািয়ত হেত দয়িন$ সরকার
বেলেছ oi বনবাসীরা নকশাল আেnালেনর সােথ জিড়ত$
eকi ঘটনার সােথ িতিন জিড়ত হন ছিtশগেড়র দােnoয়াড়ােত,
সখানকার বনবাসীেদর মাoবাদী বেল জ ল থেক দেল দেল বিহ ার
করা হেত থােক$ uেd --- জল, জ ল, জিম থেক মাnষেদর uৎখাত
কের দিশ িবেদিশ পুিঁ জমািলকেদর লুেঠর sেযাগ কের দoয়া eবং তার
থেক বখরা পাoয়া$ ছিtশগেড়র সরকার তাঁেদর তাঁেব থাকা মাnষেদর
আেgয়াst সরবরাহ কের eক ফৗজ বািনেয়েছ, যার নাম সােলায়া জুড়মু $
uেd , মাoবাদীেদর খতম করা$ সােলায়া জুড়মু েক আiিন মাnতা িদেত
তােদর পুিলশ িহসােব িনেয়াগপt িদেয় বনা েল aবিsত িবিভn থানায়
িনেয়াগ করেত থােক$ বালােগাপাল ei জ ল থেক িবতািড়ত মাnষেদর
ভিব ৎ, eেদর পুনবাসন িনেয় বারবার সা ার হেয়েছন, দেশর
আভ nরীণ udাstেদর aিধকার িনেয় সরব হেয়েছন$ আথ-সামািজক
বষেম র িবrেd বৃহtর গণআেnালনi eকমাt পথ হেত পাের বেল
িতিন মেন করেতন$
আজেকর পি মবে র লালগড় িঠক eকi রকম িচt বহন করেছ$
মাnেষর বঁেচ থাকার আেnালনেক মাoবাদ বেল িচিhত করা হে , জ ী
দমেনর মহাকােয সািমল করা হেয়েছ হাজার হাজার আধাসামিরকবািহনীেক, জ েল মাnেষর জীবন pিতপেদ খিবত, িনযািতত,
aত াচািরত হে $ যােদর জীবন রkা করার দািয়t িনেয় সনার pেবশ
ঘটােনা হেয়েছ তারা পািলেয় বাঁচার পথ পাে না$ তারা িনেজেদর রkা
করার তািগেদ তির কেরেছ জনগেনর কিমিট$ pিতিনয়ত সনাবািহনীর
হােত আkাn হে মাnষ$ gােমর মেয়রা যৗন হনsা o ধষেণর
আশ ায় ভেয়ভেয় িদন gজরান করেছ, সরকাির রাজৈনিতকদল তােদর
gNাবািহনীেক িমিশেয় িদে সনাবািহনীর মেধ , িহংসা o pিতেশাধ
sৃহার eক aনn pিতেযািগতা চেলেছ$ pাণ িদেত হে িনরীহ
gামবাসীেদর, সংবাদ মাধ ম pিতিদন য খবর পশ কের, বাsব তার

ছিড়েয় িদেলন ভারেতর aগিণত যntণািk মাnেষর জীবেনর কেnd$
িনি n জীবন uপেভােগর থেক িনযািতত মাnেষর কাঁেধ কাঁধ িমিলেয়
িনরnর লড়াi করাটাi তাঁর জীবেনর মnt হেয় দাঁড়াল, তাঁর ei সংgাম
তাঁেক পিরণত করল eক মানবািধকার কমীেত$ তাঁর তীk মনন o গভীর
দায়বdতা তাঁেক পৗেছ িদেয়িছল িবsৃত জগেত$ pথম িদেক িতিন
নকশালবািড় আেnালেনর সমথক থাকেলo পরবতীকােল িতিন তাঁর
দৃি ভি বদেল ফেলিছলন$ aিবরাম িহংসার পিরবেত মাnেষর
aিধকােরর লড়াiেয়র পথ o আiেনর শাসেনর জn দািব pিত ােক
gহণেযাগ বেল মেন কেরিছেলন$ যিদo িতিন রাজৈনিতক িহংসার িবষেয়
তাঁর বh গেবষণার মেধ eকথা uেlখ করেত ভােলনিন য annয়ন eবং
ব নার sাভািবক পিরণিত িহংসা য়ী রাজনীিত$ e িবষেয় তাঁর eকিট
মতামত uেlখেযাগ $ িতিন দিখেয়েছন য ভারেত িহংসা য়ী বা aিহংস
কান রাজনীিতi সরকারেক জনিবেরাধী নীিত pণয়ন থেক িবরত করেত
পােরিন$ e িবষেয় তাঁর মতামত, e দেশর ব বsার পিরকাঠােমাগত
পিরবতনi eকমাt লk হেত পাের $
ei আিশর দশেকর pথেমi িতিন দেখিছেলন রােTর ভয় র িহংসা o
দমনপীড়ন যা তাঁর চতনার মূেল িগেয় আঘাত হেনিছল$ িতিন িনেজ
মাকসীয় দশেন িব াসী হেলo ei রাজনীিতর য লk হীন ব িkসntাস
eবং িহংসা িতিন তার িবেরাধী িছেলন$ িহংসা তাঁেক িবচিলত কেরিছল$
িতিন িব াস করেতন য eকিট গণতািntক রাT কখনi কানভােব, কান
আiন বেল aপর eকিট রাজৈনিতক দেলর oপর kমতা pেয়ােগর জn
কান aজুহােতi িহংসার আ য় িনেত পাের না$ পাের না কানভােব
মাnেষর আtসmান িনেয় িছিনিমিন খলেত$ সরকােরর কানo aিধকার
নi আiেনর বাiের িগেয় মাnষেক কানrপ আkমণ করার$ কান
sশকাতর মাnষ তা মেন িনেত পাের না$ রাT কবল শৃ লা রkার
aজুহােত ei িনমমতা ঘটােত পাের না$ সi সময় িতিন যুk হেলন
e.িপ.িস.eল.িস র সােথ (১৯৮৩)$ তখন pায় eক হাজার জনযুd কমী
রােTর পুিলশ বািহনী dারা বআiনী হত ার িশকার হেয়িছল$ িতিন ei
সব ঘটনার তথ াnসnান করেলন eবং aিবরত ei িহংসার রাজনীিত
থেক বিরেয় আসার জn uভয় পkেক আেলাচনায় বসেত uৎসািহত
কেরিছেলন$ শষ পযn ২০০২ সােল di পk বেসিছল$ িতিন তাঁর
মতাদশেক দেশর আiেনর আoতায় রেখi eেকর পর eক তীk pবn
িলেখ চেলিছেলন$ িকnt রাজৈনিতক দশেনর kেt রােTর aমানিবকতােক
eবং sরাচারী rপেক pে র সmুেখ দাঁড় কিরেয়িছেলন$ eর পাশাপািশ
eর িবrেd রাজৈনিতক দৃি ভি েত বhtবােদর aবsান িনেয়িছেলন$
রাজৈনিতক দৃি ভি েত বালােগাপাল শাষণমুk সমাজ গঠেনর কৗশল
সmেক কান িনিদ eকমািtকতায় িব াসী িছেলন না, যা জীবেনর
সায়ােh িলিখত িরে কশন aন ভােয়ােলn a া ড নন ভােয়ােলn iন
পিলিটক াল মুভেম ট iন iি ডয়া (২৬ জাnয়াির ২০০৯)- ত িলিপবd কের
গেছন$
gজরােটর দা ার সময় বালােগাপােলর ভূিমকা িছল সিkয়,
gজরােটর aসংখ মাnেষর সােথ কথা বেল িতিন বুেঝিছেলন আিদবাসী o
u বেণর িহndেদর eকসািরেত ফলার eক সেচতন pেচ া চলেছ
িহndtবাদীেদর dারা, ei ভয় র দা ায় রােTর ভূিমকা o মূল রাজৈনিতক
দলgিলর িহndয়ানার মেধ আিদবাসীেদর anভুিkকরেণর pিতবােদ িতিন
তাঁর িবিভn লখা pকাশ কেরেছন$ িহnd-মুসিলম, িহnd- ী ান, বণিহndদিলত, নারী-পুrেষর ভয় র বষম আজo আমােদর দেশর মাnেষর
মেধ গভীর ভােব িশকড় গেড় আেছ, ধু তাi নয়, রাT তার ব বsার

মnন সামিয়কী

12

নেভmর-িডেসmর ২০১০

বালােগাপােলর মৃতু সমg দেশর মানবািধকার আেnালেনর পেk
eক গভীর শাক বহন কের eেনেছ$ য মাnষিট ভারতবেষর আসমুd
িহমাচল ঘুের বিরেয়েছন কবল মাnেষর িনযাতন খুব কাছ থেক
গভীরভােব pত k করার জn, তাঁর aভাব আমরা মানবািধকার কমীরা
সবেতাভােব uপলিb করব$ িবেশষ কের আজ তাঁর কথা মেন হে
যখন ei ফ ািসবাদী রাT িবনায়ক সেনর মেতা a ীকারবd eক
মানবািধকার কমীেক, আমােদর aপর eক সহেযাdােক, যাবjীবন
কারাদেN দিNত করার আেদশ িদেয়েছ$
গত কেয়কিদেন আমােদর ছেড় চেল গেলন sেরndেমাহন eবং
কাnািভরণ$ sেরndেমাহেনর জrির aবsার সমেয়র ভূিমকা, পরবতীেত
িপ,iu,িস,eল. পুনগঠেন ভূিমকা eবং মৃতু পূব পযn রাTীয় িনপীড়েনর
িবrেd ক ঠsরেক কu sb করেত পােরিন$ িঠক তমনi আমরা
হারালাম কাnািভরণেক$ e.িপ.িস.eল.িস.-র anতম pিত তা,
িপ.iu.িস.eল.-eর সবভারতীয় সভাপিত, sদk আiনজীবী, সেবাপির,
মানবািধকার রkায় eক িনেবিদত pাণ িছেলন আমােদর িpয় কাnা$
বালােগাপাল যখন e.িপ.িস.eল.িস.-র সmাদক, কাnা তখন তার
সভাপিত$ তাঁেদর যৗথ নতৃেt e.িপ.িস.eল.িস. তখন সারা দেশর
গণতntিpয় মাnেষর কােছ পৗেছিছল$
আজ আমরা eমন eক aবsার মধ িদেয় যাি য সমg দেশ
িব ায়েনর হাoয়া uেঠেছ, মাnষ বাজার aথনীিতর pভােব
ব িksাতnt বােদর dারা আ n হেয় রেয়েছ, কবল িনেজ ভােলাভােব
বাঁচার আকাkা মাnষেক gাস কের িনেয়েছ$ pিতবােদর ক ঠgেলা
িনেsজ হেয় আসেছ, eমন eক dিদেন মানবািধকােরর পেk সা ার
য কেয়কজন মাnষ aত াচািরত মাnেষর পােশ থেক তােদর সােথ গলা
িমিলেয়েছ তার মেধ uেlখেযাগ ব িkt িছেলন ক বালােগাপাল$ তাঁর
মৃতু আমােক শাকsb কেরেছ$ তাঁর utরসূরীরা িন য় তাঁর aসমাp
কাজেক eিগেয় িনেয় যােব$

থেক আরo aেনক ভয় র$ সানামুখী gােম িগেয় দেখিছ সখােন
পুrষ মাnষ ভেয় gাম ছেড় দেল দেল পািলেয় যাে , ধুমাt
মাoবাদী িহসােব িচিhত হবার ভেয়$ ঘটেছo তাi, কান কারণ, pমাণ
কান িকছুর তায়াkা না কেরi হাজার হাজার মাnষেক শারীিরক o
মানিসক aত াচােরর িশকার হেত হে $ মাnেষর আtসmানেক
eiভােব পদদিলত করা, তার আtমযাদায় আঘাত হানার য নারকীয়
pিkয়া সারা ভারত জুেড় চেলেছ তার pিতিট কমকােNর িবrেd
সা ার হবার জn িতিন দায়বd িছেলন$ িতিন কবল রাTীয় সntাস
নয়, য কান ব িkহত ার িবেরাধী িছেলন$ কখনi িতিন ব িk সntাসেক
গৗরবািnত করেত রািজ িছেলন না$ কারণ সntাস িদেয় মাnেষর hদয়
জয় করা যায় না, সংখ াগির মাnষ সবদাi সntােসর িবেরািধতা কের
থােক$ বালােগাপাল িব াস করেতন রােTর কাঠােমার মেধ i িহংসার
বীজ লুিকেয় যমন থােক, তমনi দেশর ধনী kমতাশালী ব িkরা
তােদর শাষণ কােয়ম রাখার জn িহংসার পথ িনেয় থােক$ িকnt ei
িহংসােক rখেত িহংসােক কােজ লাগােনা কতটা যুিkযুk e িবষেয়
িতিন সিnহান িছেলন$ িতিন কখনi হত ােক মেন িনেত পােরনিন$
লালগড় pসে িতিন eo বেলিছেলন য গিরব মাnষেদর sােথ যসব
দল তির হেয়েছ তারাo ei গিরব মাnষেদর সi sরkা িদেত
পােরিন, মাnেষর মেধ গভীরভােব pভাব িবsার করেত পােরিন$ যার
ফেল ei মাnষরা d’ভােবi kিতgs হে $ eখােন বালােগাপােলর
--- সiসব ব িkেক হত া
aবsানেক udৃিত ব বহার করা যায় য
করা হে যােদর আথ-সামািজক aবsান সmেক মাoবাদীরা uদাসীন,
সােথ সােথ িনপীড়েনর ব বsােক িটিকেয় রাখার পছেন সi ব িkিটর
কতটুk ভূিমকা স িবষেয় মাoবাদীরা িচিnত নয়$ মাoবাদীেদর dারা
সংগিঠত হত া আজ eক adুত aবsা সৃি কেরেছ, সমg a ল gাস
কেরেছ আত $ মাoবাদীরাo an মতামত বা তার pকােশর
aিধকােরর পূণ িবেরাধী$

ভারেতর রাজৈনিতক আেnালেন িহংসা o aিহংসার pিতফলন
pয়াত ক. বালােগাপােলর (জn ১০ জুন ১৯৫২, মৃতু ৮ aেkাবর ২০০৯) ei pবnিট ২৬ জাnয়াির ২০০৯ 'সাuথ eিশয়া িসিটেজnস oেয়ব’-e pকািশত হেয়িছল$
pাসি কতার িবচাের eিটর বাংলা anবাদ eখােন pকাশ করা হল$ anবাদক িজেতন নnী$

জনআেnালেনর কাযহীনতা িনেয় জনপিরসের eক ধরেনর িন pাণ
আেলাচনা দখা যায়$ eiসব আেnালন বেড়া জার কান ঘটনার গিতেক
কিমেয় দoয়া ছাড়া আর িকছুi পাের না$ oiসব আেলাচনা aেনক সময়
িহংসা-aিহংসার িদেক গিড়েয় যায় --- p টা নিতক কান িবকl িহেসেব
oেঠ না, oেঠ রণৈনিতক uপায় িহেসেব$ িকছু মাnষ eকটার পর eকটা
ধরনায় বেস কান ফল না পেয় িহংসাtক uপােয়র িদেক ঈষাকাতর
চােখ তাকায়, আবার aেনেক সশst গা ী ছেড় eেস ‘নমদা বাঁচাo
আেnালন’ (eনিবe)-eর dারা আকৃ হয়$
eখন ei িবষেয় িকছুটা খালােমলা পিরেবশ রেয়েছ যটা ভােলাi,
গাঁড়া মেনাভােবর জn বশ িকছুটা kিত হেয়েছ$ যিদ বলা হয়, িহংসার
ব াপাের কারo গাঁড়া হoয়া uিচত নয়, নিতকভােব eরকম aবsান
নoয়া হয়েতা িকছুটা aিনি ত$ eমনকী জীবেনর মূল সmেক eকটা
আেপিkক দৃি ভি gহণ না কেরo aথবা লড়াiেয়র মেধ কu জখম
হেল তার নিতক দায় নoয়ার kেt হালকা দৃি ভি gহণ না কেরo
eটা িকnt eকটা যুিkগত aবsান$ eটা aেনকটাi pাসি কভােব সিঠক$

মnন সামিয়কী

িকnt আেলাচনাটা িবকেlর কাযকািরতার মূল ায়েনর িদেক চেল যায়$
সেkেt দূর থেক দখেল বাsবেক িকছু আশা আর িকছু ধের নoয়া,
eমনকী মাহজােলর মধ িদেয় ঘালােট কের তালার সmাবনা থেক যায়$
pেত ক রণনীিত থেক কী পাoয়া গেছ, তার eকটা বাsেবািচত মূল ায়ন
ei তকেক aেপkাকৃতভােব তথ পূণ কের তুলেত পাের$
সাজাসাপটা সত টা হল ei য, সমs রণনীিতi িকছু anায়েক রাধ
করেত পেরেছ, িকnt কান রণনীিতi কান kেt সামাn eকটা
grtপূণ নীিতেক িফিরেয় িনেত সরকারেক বাধ করেত পােরিন$ সমাজ
o aথনীিতর কাঠােমাgিলর মেধ িনিহত ঝাঁকgিলেক কান রণনীিতi
ঘুিরেয় িদেত পােরিন$ যিদo আমােদর জানা কান grtপূণ রাজৈনিতক
আেnালন িকংবা সামািজক লড়াi কবল শাষণেক লঘু করা aথবা িকছু
tােণর unিতর জn ধুমাt কাজ কের না$ সকেলi মেন কের, দেশর
শাসন --- eবং সmবত সমােজর পিরকাঠােমা ব বsাo --- মৗিলকভােব
trিটপূণ eবং তার সংsার দরকার, হয়েতা তা uেl ফলাo দরকার$
আমরা িক তার কান কাযকর রণনীিতর কথা জািন? আিম রাজৈনিতক
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তাসেtto, বাsবসmত কের তালার জn ei ক ালটার গােয় যেথ
রkমাংস চািপেয়o আপনারা uপহােসর মৗিলক সত থেক মুিk পােবন
না$
eiসব িবষয়gিলর িবমূততাi কবল সgিলর িবrেd িহংসার
pেয়াগেক eকটা পnা িহেসেব aেকেজা কের তােলিন$ anত egিলর
িকছু িনিদ বিহঃpকাশ থাকা দরকার, যােক িহংসাtক জমােয়ত বা সশst
কাযকলাপ িদেয় মাকািবলা করা যায়$ িকnt সামnতnt ছাড়া kমতার an
rপgিলর সূkতা িহংসাtক কndীভুত মাকািবলার ধরনgিলেক কাযকর
করা কিঠন কের তুেলেছ$ িহংসা ভােলা বা মn, pেয়াজনীয় বা
apেয়াজনীয় যাi হাক না কন, তা িকnt সবসময়i মাটা দােগর$
anিদেক, kমতার বুিdমান pেয়াগ হল সূk$ সাধারণভােব, পুিঁ জবাদী
যুিkবাদo eকiরকম$ কখনo কখনo তা কাঁচাভােব দমনমূলক হেলo
সবসময় তা নয়$ পুঁিজবাদ মধ িবt ণীgিলর জn unততর জীবন eবং
গিরবেদর চাকিরর pিতrিত িনেয়o আেস$ পুিঁ জবাদ তার কােজর িনদশন
সবার মেধ ছিড়েয় দয় eবং pেত েক তার যৗিkকতােক তুেল ধের$ e
বh ভাষায় কথা বেল, pেত ক sেরi িনত হয় eক সীমাবd যৗিkকতা
আর eর সমgতা লুিকেয় থােক anকারা nতা o eিড়েয় চলার
কৗশেলর sরgিলর িপছেন$ eর িমথ াgিলর জn দরকার পেড় বুিdমান
কািরkির আর সi িমথ ােক িন ল কের রাখার জn দরকার পেড় eর
সnসামেnর eক সূk পিরচালন$ কারণ unততর লড়াiেয়র রণনীিতেত
গণ-কাযkেমর uেd হল, িবেরাধীেক িন ল কের দoয়া eবং সেkেt
িহংসাtক uপায়gিল শািnপূণ uপায়gিলর চেয় eিগেয় রেয়েছ$ িকnt
eকটা sশাল iেকানিমক জানেক aকাযকর করেত কােক বা কী িন ল
করেবন আপিন?
আর সখােনi eেস পেড় আiন আর তার pেয়ােগর ব বsাgিল$
যখন eকজন জিমদার বা sানীয় uৎপীড়েকর িবrেd িহংসাtক pstিত
ব বহার করা হয়, আiন aব পাlা আঘাত হােন না$ যখন সমােলািচত
unয়েনর পিরকlনা aথবা জাতীয় িনরাপtার সমােলািচত নীিতgিলেক
িহংসাtক uপােয় আটকােনা হয়, তখন িকnt তমন কান জারদার
pিতিkয়া িকংবা জারােলা সামািজক aসmিত দখা যায় না$ িবেkােভর
ফেল sাভািবক জীবনযাtা ব াহত হয়, িহংসাtক িবেkােভ তা আরo
বিশi হয়$ eর ফেল য িনরাপtাহীনতা আর aিন য়তা সৃি হয়, তার
ফায়দা নয় রাT$ ei মoকায় স িবেkাভকারীেদর িবrেd মাnষেক
খিপেয় তােল$ eমনকী িবেkাভকারীেদর লাি ত করার sেযাগ পযn স
নয় aথবা রাT িনেজর দমনপীড়েনর িহংs কায়দােক ei sেযােগ ঢাকা
দয়$ eমনকী তার দমনপীড়ন eকটা nায তাo পেয় যেত পাের$ যখন
জারদার pিতিkয়া সৃি হয়, সামািজক aসmিতেক sাভািবক sর
aিতkম কের গেড় তালা যেত পাের$ আমরা সকেলi জািন,
িবেkাভgিলর িবrেd কী পিরমাণ ঘৃণা রাT সৃি করেত পাের, িবেশষত
িহংসাtক িবেkােভর kেt eবং যিদ স মেন কের তার grtপূণ
sাথgিলেত ঘা লাগেছ$ আর সটাi তখন আiেনর বআiিন pেয়ােগর
যুিk হেয় uঠেত পাের$ স ততi বআiিন পথ িনেত পাের, সমােজ স
eকটা kােভর যতখািন nায তা জািগেয় তুলেত সkম হয়$
তখন eকটা uপায় হল, হাত ঝেড় ফেল বলা য, পুিঁ জবাদ যতkণ
kমতায় থাকেব ততkণ eকটা দূেরর বিশ লড়াi চালােনা বকার$ আর
আসল কাজ হল রাজৈনিতক kমতা aজন করা eবং গNেগােলর
uৎসটােক হটােনা$ eকিদক থেক eর মােন বাঝা যায় বেট, িকnt
anিদেক eকটা ফাঁক থেক যায়$ তৃতীয় eকটা িদক থেক p টা দখার

রণনীিতgিলর কথা বলিছ না, িকnt য সংgােমর রণনীিতgিল সফলভােব
রােTর oপর চাপ তির করেত পাের eবং য সাংগঠিনক pিkয়া তার
গিতেক থািমেয় িদেত পাের, আিম সgিলর কথা বলিছ$ লড়াiটা ণী,
জাত aথবা an য কান সামািজক জাটেক িঘের হয়েতা গেড় uঠেত
পাের$ শষ পযn তা সংsার চাiেত পাের িকংবা কাঠােমাটােকi uেl
িদেত পাের$ eটা pধানত বা aংশত কাঠােমার িভতের কাজ করেত
পাের, িকংবা সবটাi তার বাiের হেত পাের$ যটাi হাক না কন,
সাধারণ সমsাটা হল : eেদেশর aিভjতায় দখা গেছ, কান িকছু
খারাপ মেন হেলi সরকারgিল তােক রাধ কের না; eমনকী সাংিবধািনক
িনেদশসমূহ eবং uেdে র িবপরীত হেলo তারা সটা কের না$
সরকারgিল তখনi কান আেnালনেক থামায়, যখন eকসে িনেয় চলা
pায় aসmব হেয় oেঠ$ কান গণতািntক িবধান eমনটা হoয়া uিচত নয়,
িকnt ভারতীয় গণতnt eমনটাi$ আপিন আপনার সমােলাচনা কতটা সত
তা িনেয় মুখ নীল হেয় যাoয়া aবিধ চািলেয় যান, িকংবা গলা ধের
যাoয়া aবিধ চঁিচেয় যান, িকছুi আেস যায় না$ সমs আেnালেনর
সামেন eটাi p , কােরারi utরটা জানা নi$ িহংসাtক বা শািnপূণ,
সমs রণনীিতi বুঝেত পেরেছ, তারা সাফল হীন নয় --- যিদ সাফল
বলেত বাঝায় sানীয় দমনমূলক শিkgিলেক বা িব sেরর শিkgিলর
sানীয় pকাশgিলেক বাধা দoয়া; eবং pািnক sের যারা eসেবর
িশকার, তােদর aবsার unিত ঘটােনা িকংবা আরo িকছু$ eiসব
সাফল েক কu খােটা করেত চায় না, আর যাi হাক না কন, eসেবর
জn িকছু sিবধা যারা পায় তারা কৃতjo বেট, আর খােটা করােত কান
আলাদা ফল তারা পায় না$ িকnt eর বাiের যাoয়ার কান চ া eক
aনিতkম দoয়ােলর সামেন সকলেক দাঁড় কিরেয় দয়, সটাi হল
ভারতীয় গণতেntর সীমাবdতা$
নকশালপnীরা, িবেশষত তােদর মেধ বৃহtম মাoবাদীরা, িহংসাtক
লড়াiেয়র রণনীিত pেয়াগ কের বশ ফল পেয়েছ বেল eকটা সাধারণ
sীকৃিত রেয়েছ$ sানীয় সামািজক o রাজৈনিতক কাঠােমার oপর তােদর
যেথ pভাব িনেয় কান সেnহ নi$ তেল ানা থেক িবহার পযn,
sানীয় সমাজ য aবsায় আজ রেয়েছ, তা তােদরi oলটপােলাট ঘটােনার
ফল$ সমs ধরেনর বদমােয়িস আর ভNািমেক রাধ করার ব াপাের
তােদর pিত ভয়o য eকটা দাrণ কাযকর ভূিমকা পালন কেরেছ,
সটাo সত $ িকnt pায় চিlশ বছেরর নকশাল আেnালেনর িদেক িফের
তাকােল aবাক হেত হয়, রােTর grtপূণ নীিতগত িসdাnসমূহ aথবা
aসম িবকােশর যৗিkকতার মেধ িনিহত ঝাঁকgিলেক pিতহত করার
kেt কান ভূিমকাi তারা িনেত পােরিন$ বাsেব, eরকম eকটা নিজরo
কu খুেঁ জ পােব না$ তারা িনেজরা হয়েতা জবাব িদেত পাের, eর কারণ
হল তারা eর চ াi কেরিন$ eটা িঠক য তােদর রণৈনিতক িচnা
রাTেক রাজৈনিতকভােব পরাs করার িদেক িনবd নয়, বরং সামিরকভােব
eর িবrেd জমােয়ত করা$ aতeব বেড়াসেড়া রাজৈনিতক আঘাত হানা
aথবা aসম বা ংসাtক িবকােশর গিতেক ঘুিরেয় দoয়া তােদর
eেজ ডায় নi$ যিদo eটাo সিত য, চ া করেলo oiসব িসdাn বা
শিkসমূহেকo কীভােব রাধ করেত হয়, তা তারা জােন না$ সাজা
কথায় বলেল, আপনারা eকজন জিমদােরর মাথায় বndক ধরেত জােনন
বেট, িকnt sশাল iেকানিমক জান বা ভারত-মািকন পরমাণু চুিkর
বndক ঠকােনার মেতা কান মাথা নi$ িবষয়টার ei সরলীকরন হয়েতা
anায বেল সমােলািচত হেতo পাের eবং কu বলেত পাের য
মাoবাদী িহংসা ধুমাt িকছু ব িk রিবনhডেদর সশst কাযকলাপ নয়$
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যখন আদালত জনsাথ মামলা নেত বেস, aথাৎ িবচারালেয়র সদয়
শাসেকরা সমs খারাপেক সমুিচত রায়দােনর মধ িদেয় িঠকঠাক কের
িদেত পাের$ ei ধরেনর মােহর eকমাt কারণ হল eক মরীয়াভাব$
িবচারালেয়র সমাজিবদ া না জানাটা কম aপরাধ$ eকটা ণী িহেসেব
িবচারেকরা, uদারনীিতর জমানা থেক সমs রাজৈনিতক o aথৈনিতক
ঝাঁক িনেয়i রেয়েছ$ eর িপছেন সূk কান কারণ নi, তারা সi
সামািজক ণীর anগত, যারা eiসব ঝাঁক থেক sিবধা পেয়েছ eবং
আরo aেনকটাi পােব$ জনsাথ মামলাgিল সmেক sিpম কাট চপল
u াস িনেয় aিত-uপহাসমূলক মnব gিল কেরেছ ei কারেণ, যােত
কমী বা মরীয়া নাগিরকেদর িদিlেত ছুেট আসার hাপা না পায়ােত হয়$
আiন-পিtকাgিলেত sিpম কােটর িবচারমূলক কমতৎপরতা সmেক
িবিচt মত, eমনকী িবdrপপূণ মnব নজের eেসেছ$ িকnt সi বিচেt র
গিN রkণশীল িবচারমূলক কমতৎপরতা eবং তার রkণশীল িবrপতার
মেধ সীিমত$
ei ব বsার লু ঠনgিল বn করার uপায় udাবন করা ছাড়া আর
কান uপায় নi$ যেহতু ভারতীয় গণতnt যৗিkক সমােলাচনােক মযাদা
িদেত শেখিন, তাi সi সমােলািচত নীিতgিলর rপায়নেক দিহকভােব
pিতেরাধ করার সামথ aজন করা ছাড়া uপায় নi$ িবেkাভ
আেnালনgিলর মাধ েম সi সামথ aজন করা যেত পাের$
নীিতগতভােব, ভুkেভাগী জনসাধারণেক িবপুল সংখ ায় সমােবিশত করা
eবং রাT o পুিঁ জর চলাচেলর পেথর মােঝ দিহকভােব বেস পড়া হল
সেবাtম পdিত$ িকnt সখােন জনসাধারণ তােদর িনিদ rেপ িবিচt sাথ
eবং কৗমসমাজgিলর eকাn aবsান dারা খিNত, দািরd o dদশার
dারা িনে িষত, sিবধাবােদর রােগ dবল --- eমনকী eকদম
িনেচরতলায়, যা ভারতীয় রাজৈনিতক সংsৃিতেত কংেgস দেলর সবেচেয়
বেড়া aবদান, তােদর রাজৈনিতক aিতিথেদর সে যাগসাজেশ kীণবল
eবং িবেkাভ o আেnালেনর ফাঁকা বুিল আর নিতক aবkেয় মাহমুk$
িবেশষত, জনসাধারণ দেখ, য কমীরা আেগর যুেগ ব িkগত আচরেণ
আtত ােগর পিরচেয় পিরিচত িছল, eখন আর তা নi$ আমার মেন
হয়, ei কাNটা eনিজo- দর সবেচেয় বেড়া aকাজ$ িকnt ei সংsৃিত
eখন রাজৈনিতক কমীেদর eকটা বেড়া aংেশর মেধ সাধারণভােব দখা
যাে $ anিদেক, রাজনীিতকরেণর ফেল জনসাধারেণর িনরীহ
ভােলামাnিষ আর নi, pায়শi তারা লড়াiেয়র মূল o ফলgিলেক
aতীেতর তুলনায় aিধকতর সতকতার সে মাপেজাক কের নয়$ তােদর
দাষ দoয়া যায় না$ িবেশষত সi সতকতার িদকটা আরo গঁেড় বেস
যখন কমীরাo িনেজরা আজকাল eকi মেনাভাব দখায়$ সব িমিলেয়
শিkশালী সমােবশ ঘটােনা কিঠন eবং তার ফেল সৎ কমীরা শটকাট
uপায় খাঁেজ --- স সশst কাযকলাপ থেক জনsাথ মামলা পযn যটাi
হাক$ িকnt শটকাট তা িকছুi নi$

দরকার পেড়$ eখােন ফাঁকটা থাকেছ কারণ, আমরা eকটা sের িনেজেদর
কােছ ei সমাজ বা ei ব বsাপনা িনেয় p তুলিছ না$ বরং খাদ
গণতnt িনেয় eবং জনসাধারেণর aসmিতর dারা পিরচালন-ব বsােক
সংেশাধন করার বাধ বাধকতা িনেয় p তুলিছ$ আিম বিল য ei িনেয়
আমােদর aেনক বিশ সময় দoয়া দরকার, কননা আমরা kমতায়
আসেত চাiিছ eবং তখন আমরা িবষয়টা দখব, eটা কান utর নয়$
p টা an আেরকিদক থেক আসেছ, কারণ যিদ আপিন d পিরচালেনর
িবrেd কাযকর সংখ ায় জনসাধারণেক কীভােব সমােবিশত করেত হয় তা
না জােনন, কীভােব আপিন িনি ত য রাTkমতা দখেলর জn তােদর
সমােবিশত করেত আপিন জােনন? িহংসাtক সমােবেশর চেয় শািnপূণ
সমােবেশর eকটা sিবধা রেয়েছ$ aিধকতর সংখ ায় মাnষ তােত aংশ
িনেত পাের eবং সখােন aিধকতর সূkতা িনেয় aভী িsর করা o তার
জn িবেkােভর পnা িনমাণ করা যায়$ সখােন িবেkাভ চলাকালীনo
কথাবাতার পিরসর পাoয়া যায়, তা যত না pিত ােনর সে , তার চেয়
বিশ সমােজর সে $ আর eেত িবচারিবমেষর grtপূণ িদকটা জীবn
থােক$ তার জn িবেkাভেক gিটেয় ফলেত হয় না$ eটা সi
িবেরাধীপেkর সে লড়াiেয় জrির, য eক pগাঢ় যুিkেবােধর জগেত
কাজ কের$ eটা হল eকটা কারণ, কন সংgােমর শািnপূণ uপায়gিল
কবল নিতকভােবi নয়, রাজৈনিতকভােবo বিশ sাs কর$ িকnt
কাযকািরতার িদক থেক, নীিতগত িসdাnসমূহ বা কাঠােমাগত ঝাঁকgিলর
মাড় ঘারােনার kেt শািnপূণ uপায়gিল িহংসাtক uপায়gিলর চেয়o
বিশ aকাযকর$ সmূণ সরলভােব, ধরনা, পথনািটকা, হরতাল, eকটানা
আধঘ টা রাsা aবেরাধ, পথসভায় ভাষণ আর জাঠা িচরকাল চালু
থাকেত পাের$ তােত রাT বা আmািনর িকছুi হারােনার নi$ eেত
pায়শi কমীরা হতাশ হেয় পেড় আর তােদর মেধ মাoবাদীেদর সে
বসবার eকটা তািগদ সৃি হয়$ যখন eত uেtিজত হেয় পেড়, তােদর
তখন মেন হয় য িহংসা িনেয় eকমাt সমsা হল, eটা নিতকভােব
ঝােমলার eবং দিহকভােব িবপjনক$ কােজi তখন ধের নoয়া হয়
eটা বিশ কাযকর$ তা নয় eবং তা হয়িন$
আমরা িক িনবাচেনর সময় ছাড়া আiনেক জন-aসmিতর কােছ
pশাসেনর জবাবিদিহর জn ব বহার করেত পাির? ভারেত আমরা য
সাংিবধািনক গণতেntর কথা জািন, eরকম আশা করার তােত কান sেযাগ
নi$ িকnt কমীেদর কােছ জনsাথ মামলার দাrণ আকষণ রেয়েছ$ আiন
eবং িবচােরর মাধ েম রায় পাoয়ার সমাজিবদ া সmেক ajতা থেকi
eধরেনর ঝাঁক aেনকটা তির হেয়েছ$ গড়পড়তা বুিdমান ভারতীয়
জনsাথ মামলােক জািমেনর সমকk বেল মেন কের$ eটা হল সi
ভােলা রাজার মেতা, যাঁর sখ ািত হল, িতিন তাঁর pাসােদর বাiের মরীয়া
pজােদর সামেন uপিsত হন eবং তাঁেদর aিভেযাগ েন সে সে রায়
দন$ গড়পড়তা বুিdমান ভারতীয় eটাo মেন কের, িবচারkমতার সমs
সীমাবdতা --- যার সmেক স anথায় oয়ািকবহাল --- ঘুেচ যায়,

খবেরর কাগজ সংবাদমnন
ei পািkক সংবাদপেtর সারা বছেরর gাহক-চাঁদা চিlশ টাকা।
ডাকেযােগ পিtকা সংgহ করার জn টাকা পাঠান ei িঠকানায় :
িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, i- মল : manthansamayiki@gmail.com
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সালoয়া জুড়মু িনেয় জাতীয় মানবািধকার কিমশন : সবািধক বnুtপূণ eকিট তদn
pয়াত ক. বালােগাপােলর ei pবnিট ‘iকনিমক a া ড পিলিটকাল uiকিল’ পিtকায় ২০ িডেসmর ২০০৮-e pকািশত হেয়িছল$ pাসি কতার িবচাের eিটর বাংলা
anবাদ eখােন pকাশ করা হল$ anবাদক িজেতন নnী$

সালoয়া জুড়ুেমর িবষয়িট িনেয় বশ িকছু িরেপাট pকাশ হেয়েছ$
সgিলর বিশরভাগi কড়া সমােলাচনামূলক$ িবষয়িট ছিtশগড় সরকােরর
পৃ েপাষকতা পেয়েছ$ যারা রােজ র দােnoয়াড়া জলার পিরিsিত
সmেক জােন (eখন দােnoয়াড়া o িবজাপুর) eবং ভােলা মেনর লাক,
তারা aেনেকi eiসব সমােলাচনা িনেয় আপিt করেব না$ যিদo
সালoয়া জুড়মু বলেত িঠক কী বাঝায়, তার মূল ায়ন িনেয় তফাত হেত
পাের, আর হয়o$ িকnt য কান ভােলামাnষ eটা দেখ িবচিলত হেব য
বিশর ভাগ িরেপােট মাoবাদীেদর সmেক কান সমােলাচনামূলক মnব
pায় সmূণ anপিsত$
ভােলামাnেষরা কবল িবচিলতi হেব, িকnt দিkণ বsােরর জ েল o
gামgিলেত িবেdাহী-দমেন িনযুk য কান কমীর কােছ ei িরেপাটgিল
aসh মেন হেত পাের$ কu য ei হতভm aবsাটা কািটেয় uেঠ
pিতিহংসামূলক পাlা িকছু িনেয় হািজর হেব, তা িছল কবল সমেয়র
aেপkা$ সi পাlা প ােরািডটা eবার uপিsত হেয়েছ$ িকnt eর
রচিয়তা মেহnd কমার মেতা কান anর বnু নয়, খাদ জাতীয়
মানবািধকার কিমশন (NHRC)$ sিpম কােটর িনেদশ পাoয়ার পর
NHRC eকটা তদn কের য িরেপাট pstত কেরেছ, তােক সহেজi oi
pিত ােনর দড় দশেকর জীবৎকােলর সবেচেয় খারাপ aবsা বেল িচিhত
করা যায়$
ছিtশগড় সরকার dারা সালoয়া জুড়ুম বেল পিরিচত pাiেভট
বািহনীেক ষড়যntমূলক ছাড়পt দoয়ার িবষয়েক p কের sিpম কােট
dিট িরট িপিটশেনর নািন হেয়েছ$ িকছু বাiেরর সংি আেবদনকারী
সংি
eলাকাgিলেত ব িkগতভােব সফর কেরেছন eবং সচেk
পিরিsিতটা দেখেছন$ তাঁরা িবsৃতভােব সালoয়া জুড়ুেমর চkাকার িহংসা
eবং সi d েম সরকােরর সহেযািগতার কথা pকাশ কেরেছন$ যারা
২০০৫ সােলর জুন মােসর পরবতী দােnoয়াড়া সmেক eতটুk জােন,
তারা জােন সমs gামgিল jািলেয় দoয়া হেয়েছ eবং anpেদেশর
খাmাম জলার সীমাn ঘঁষা aিবভk দােnoয়াড়া জলার দিkণ o
দিkণ-পি েমর িবsৃত ফসল কেট নoয়া মাঠ বরাবর gামgিলর শত
শত মাnষেক সালoয়া জুড়ুেমর হােত িনগৃহীত হেত হেয়েছ$

ভােলা জােন$ NHRC-র ডাiেরkর জনােরল (iনেভিsেগশন) সmবত
aব mাবীভােব তাঁর তttাবধােন িতন আiিপeস (iি ডয়ান পুিলশ সািভস)
aিফসার o িনেচরতলার an পুিলশ-কমীেক িনেয় দলিট গঠন কেরন$
সমs িদক থেক eটা িছল eক dভাগ জনক মেনানয়ন eবং িরেপােট
তার যেথ মাtায় ছাপ রেয়েছ$ পুিলশ aিফসাররা, aবসরpাp বা
কমরত, dনীিতপরায়ন বা udত, সাধারণভােব সকেলi সালoয়া জুড়মু
সmেক মহা pশংসা কেরেছ$ সবদা সশst িবেdাহেক সশst pিতেরােধর
দৃি থেক দেখ তারা eটােক eক আদশ হািতয়ার মেন কেরিছল;
আিদবাসী সমােজর eকটা নজরদাির গা ীেক জনিবেdাহ িহেসেব চািলেয়
দoয়া যেত পাের eবং রােTর নাংরা কােজর pেয়াজেন তােদর সহেজi
শািsর হাত থেক রহাi দoয়া যেত পাের$ িরেপােট দখা যাে ,
িনছক NHRC- ত িনযুk হoয়ার ফেল eকজন পুিলেশর (পুrষ বা
মিহলা) কােজর জায়গাgিল বদলায়িন$ eমনকী সবেচেয় aিবচিলত
গণতntীর পেko কান িবেdাহ বা সশst কাযকলাপ, যার eকটা সামাn
aথবা যেথ গণিভিt আেছ, মানবািধকােরর pিkত থেক দখা সহজ
নয়$ পুrষ বা মিহলা পুিলশকমী যােদর aেstর oপর িনেজেদর eকেচিটয়া
দখলদাির িনেয় পশাগত aপছn রেয়েছ, তােদর পেk ei aবsান
নoয়া মুশিকল$ দােnoয়াড়ার পিরিsিত (aথাৎ দােnoয়াড়া o িবজাপুর)
িনেয় তদn করার জn ধু পুিলশ aিফসারেদর িনেয় eকটা দল গঠন
করা eক চরম dঃখজনক িসdাn eবং সটাi দিখেয় িদে িনেজর কাজ
সmেক NHRC-র বাঝাপড়া কত খারাপ$
িরেপাটিটর িনরেপkতা বা বাsবতা িনেয় কান রাখঢাক নi$ ১৩
পৃ ার ভূিমকােত রেয়েছ মূলত নকশালেদর সmেক eকটা কিঠন মnব ,
eকদম গাড়ােতi তােক “িবপjনক” বেল বণনা করা হেয়েছ$ eরপের
রেয়েছ পাঁচ পৃ ার eকটা aধ ায়, যার িশেরানাম “নকশালেদর dারা
মানবািধকার ল ন”$ তৃতীয় aধ ায় হল মাt দড় পৃ ার “সালoয়া
জুড়ুেমর dারা মানবািধকার ল ন” eবং আরo দড় পৃ া জুেড় “sানীয়
পুিলশ, িনরাপtা বািহনী o eসিপo- দর ভূিমকা”$ eেত pায় dঃখpকাশ
কের বলা হেয়েছ, সালoয়া জুড়ুম tাণিশিবেরর বাiের আর কাজ করেত
পাের না$ আর তারপেরi রেয়েছ ৬৭ পৃ ার eক দীঘ aধ ায়, যার
িশেরানাম হল “ফাiি ডংস”, যখােন িরট িপিটশেন তািলকাভুk
aিভেযাগgিল সmেক দলিটর তদn-িরেপাট রেয়েছ$

তথ anসnানকারী দল
sিpম কাট aিভেযাগgিলর (“নকশালপnী o সালoয়া জুড়ুেমর dারা
মানবািধকার ল ন সংkাn”) oপর eকটা িরেপাট pstত করা দরকার
মেন কেরিছল eবং সi কােজর জn NHRC– ক বাছাi কেরিছল$
eক-eকটা দাষ ধের ধের aিভেযােগর িসdােn uপনীত হoয়ার মেতা
তদn করেত বেলিন$ তারা “uপযুk সদsেদর িনেয় eকটা যথাথ তথ
anসnানকারী দল” িনযুk কের NHRC- ক aিভেযাগgিল পরীkা/যাচাi
কের দখেত বেলিছল$ NHRC-র িনেজেদর সদsেদর মধ থেক দল
িনেয়াগ করার দরকার িছল না$ তারা eiসব িবষেয় িকছু aিভjতাসmn
eবং ভােলা মেনর মাnষেক বেছ িনেত পারত$ aথবা তারা িনেজেদর
সদsেদর মেধ যােদর িবচার/pশাসন সংkাn জানােবাঝা আেছ, তােদর
িনেয় দল তির করেত পারত$ কন NHRC তােদর পুিলশ িবভাগেক
তথ anসnানকারী দল গঠন করার িনেদশ িদল, সটা তারাi সবেচেয়
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মাoবাদী কাযকলাপ
eটা হয়েতা যাগ করা যেত পাের, মাoবাদীরা ei মনগড়া ধারণা
কমােনার জn িকছুi কেরিন$ তদn চলাকালীন তারা িবd ৎ সরবরােহর
হাi টনশন লাiন uিড়েয় িদেয় ১০ িদন গাটা a লেক (িনিদ ভােব
চারিট জলা) anকাের ডুিবেয় দয়$ য কান সমেয়i eটা eকটা
কাNjানহীন কাজ, িকnt মাoবাদীেদর িতন বছেরর কাযকলাপ সmেক
aিভেযাগgিলর তদn চলাকালীন eটা করা িছল নহাত বাকািম$ যারা
তােদর কাজকেমর পdিত সে পিরিচত নয়, তারা eটা দেখ িবিsত
হেত পাের য, কন ei ধরেনর ংসাtক ঘটনা িঠক ei সমেয় তারা
ঘটােলা$ িকnt মাoবাদীেদর kেt ei যথাযথ বােধর aভাব িবsয়কর
বা নতুন িকছু নয়$ তারা sীকার কrক আর নাi কrক, রােTর aধীনs
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িনেয়িছল$ আর সালoয়া জুড়েু মর utােনর আেগ গত কেয়ক বছের
তndপাতা িঠেকদাররা নকশালেদর চােপর িবেরািধতা করার জn aেনক
eলাকা থেক ব বসা gিটেয় িনেয়িছল$ eটাo সত য ২০০৫ সােল
ছিtশগড় সরকার তndপাতা ব বসার িঠেকদােরর সে সmক ছদ করার
িসdাn নয় eবং তার বদেল আিদবাসীেদর িনজs সমবায় সিমিত গেড়
তােল$ eর িবrেd নকশালরা ধমঘট ডেক আিদবাসীেদর পাতা তালা
বn করেত বেল$ e িনেয় িকছু “ kাভ” সৃি হেতi পাের, যমনটা
NHRC–র িরেপােট uেlখ করা হেয়েছ$ িকnt যভােব িরেপােট বলা
হেয়েছ, তার থেক eকদম িভn eকটা ছিব uেঠ আেস$
ছিtশগড় সরকার যরকম বিল ভােব সালoয়া জুড়ুেমর uৎপিt
সmেক ব াখ া দয়, সভােবi eখােন বলা হেয়েছ$ ৫ ম মাoবাদীরা
স Tাল িরজাভ পুিলশ ফােসর গািড় uিড়েয় দoয়ার পর eক আিদবাসী
যুবেকর gpািরর ঘটনায় িবজাপুর জলার কারেকিল gােম (ভুলভােব
কাে িল u ারণ করা হয়) ২০০৫-eর gীে আিদবাসী জনতার
জমােয়েতর মধ থেক সালoয়া জুড়ুম গেড় oেঠ$ eটা বলা হেয় থােক,
ei ধরেনর সশst কাযকলােপ জনসাধারণ kুb হয়, কারণ eেত তােদর
pধানেদর oপর দমনপীড়ন নােম eবং শk-সমথ যুবকেদর জীবন o
sাধীন চলােফরা খুবi আkাn হয়$ ei ঘটনা িনেয় কান িবেরাধ নi,
কারণ মাoবাদী-anpািণত eক pকাশেনo ei kােভর কথা বলা
হেয়িছল$ সi pকাশেন যটা িছল না, ei ঘটনার সূেt কেয়কিট gাম,
যমন তাদেমিnd, uিসকাপtনম, আমেবিল iত ািদেত আিদবাসী মাnেষরা
সভা কের$ পুিলেশর হােত আিদবাসীেদর িনgেহর িবষয়টা, যারা
মাoবাদীেদর সmেক aিভেযাগ তুেলিছল বেল দািব করা হয়, ei
জমােয়তgিলেত আেলািচত হয়$ মেন হয় aেনেকi eiসব সভায়
eকতরফা িহংসাtক কাযকলােপর জn মাoবাদীেদর দায়ী কের, কারণ
তােত পুিলশেকi sেযাগ কের দoয়া হে $

জন-িবচারমূলক pিত ান o pিkয়াgিলর pিত ei ধরেনর ঘৃণার pকাশ
ঘটােনা মাoবাদীেদর kেt খুবi সাধারণ ব াপার$ তােদর কােছ যা
anায বেল মেন হয়, সgিলর িবrেd eiসব pিত ােনর তদn o
আiিন পদেkপ নoয়ার দািব জানােনার kেt িকnt তারা িবরত হয়িন$
নকশালেদর সmেn আেলািচত pিতিট aংেশ তােদর িবrেd NHRCর বdমূল ধারণা pকাশ পেয়েছ$ বাsেব িরেপাট পেড় য কu হতভm
হেয় যােব, কীভােব নকশালরা আেদৗ oi a েল িটেক আেছ : পেড়
মেন হয় য নকশালেদর eকমাt কাজ জনসাধারণেক aত াচার করা$
eমনকী য সামাnতম কৃিতt তােদর pিত aসহাnভুিতশীল মধ িবt ণী
সাধারণত িদেয় থােক, যমন, aসাধু ব বসায়ী o dনীিতgs সরকাির
কমচারীেদর ঘুষ খাoয়া মাoবাদীরা বn কের িদেয়েছ, eটুko িরেপােট
নi$ যারা NHRC–র চেয় aেনক বিশিদন ei a েল কািটেয়েছ,
তারা কখনo য aিভেযাগ শােনিন, সটা ei িরেপােট রেয়েছ, যমন,
“নকশালেদর hkম anযায়ী কান আিদবাসী বা ােক পাঁচ kােসর বিশ
পড়া না চালােত দoয়া হয় না”$ pায় িনি তভােব বলা যায়, eটা
রাsার ধােরর কান tাণিশিবেরর udাবন$ আ যভােব, নকশালেদর
কান
িবrেd তািলকাভুk িববৃিতgিল uপযুk সতকতার সে
“aিভেযােগ বিণত” বা “মেন হয়” িবেশষণ ছাড়াi পশ করা হেয়েছ
( কবল িরেপােটর pথম িতন পৃ ায় ১৬িট aিভেযােগর মেধ eকিটেত
“aিভেযােগ বিণত” eবং আর eকিটেত “িরেপােট পাoয়া” িবেশষণ
ব বহার করা হেয়েছ$ িকnt য িবপুল সংখ ক আিদবাসী মাnষ ছিtশগড়
থেক anpেদেশ পািলেয় গেছ, তােদর সmেক বলা হেয়েছ,
“aিভেযােগ বিণত” তারা সালoয়া জুড়ুেমর dারা uে দ হেয়েছ$ তারা
িক আেদৗ সখােন িপকিনক করেত যেত পাের?
সবেচেয় ডাহা মনগড়া ধারণা রেয়েছ ১.২৯ anে েদ তndপাতার
uেlেখ$ “ তndপাতা হল eেদর সবেচেয় grtপূণ আেয়র uৎস”, eটা
aেনকটাi সত $ eরপের যাগ করা হেয়েছ “ তndপাতা সংgহ o তার
রট িনধারেণর oপর নকশালেদর িনয়ntণ আিদবাসীেদর মেধ kােভর
জn িদেয়েছ”$ সিঠকভােব বলেল, ei di িববৃিতর মেধ আরo dিট
কথা থাকা uিচত$ eকটা হল, তndপাতা িঠেকদারেদর dারা আিদবাসীেদর
ভয়ানক শাষণ, নকশালেদর দৃ পেট আসার আেগ য আিদবাসীরা
জ েল oi পাতা সংgেহর কিঠন কাজটা নামমাt িভেkর িবিনমেয়
করত$ di, নকশালেদর হsেkেপর ফেল ei a েল তােদর ২০ থেক
২৫ বছেরর সিkয়তার মেধ বাsেব ei uপাজনটা aেনক gণ বেড়েছ
(pায় ৫০ gণ)$ eটা মাথায় বndক ধের aত িধক বিশ িকছু আদায় করা
নয়, ধুমাt পাতা সংgেহর কােজ য পির ম হয়, তার সে স িত
রেখ eকটা বৃিd$ যিদ eমনকী, যটা pায়শi হয়িন, eটা পাতাসংgহকারীেদর আেnালেনর বদেল িঠেকদােরর মাথায় বndক ধেরo আদায়
হেয় থােক, সেkেto কথাটা eকiভােব সত $ যাi হাক না কন, eেত
আিদবাসীেদর হােত খরচ করার মেতা uপাজন যেথ i বেড়েছ eবং eটা
eকমাt grtপূণ আিথক sিবধা যটা আিদবাসীরা নকশালেদর সংগঠন o
uপিsিতর ফেল পেয়েছ$ যিদ tাণিশিবরgিলেত িকংবা দােnoয়াড়ার
gামgিলেত কu NHRC–র তথ anসnানকারী দলেক eকথা না বেল
থােক, তাহেল eটাi pমািণত হয় য কui সত কথা বলেত চায় না বা
বলার মেতা aবsায় নi$
eটা সত য পাতা সংgেহর বাড়িত মজুিরর রেটর পাশাপািশ
নকশালরা িঠেকদারেদর কােছ “পািট ফা ড” দািব কেরিছল eবং

মnন সামিয়কী

সালoয়া জুড়ুেমর গেড় oঠা
িকnt eiসব সভার সংখ াবৃিdর মাধ েম সালoয়া জুড়মু গেড় oেঠিন$
eiসব kাভেক সামেন রেখ যখন মেহnd কমা নােম কংেgেসর eক
dনীিতgs o udত আিদবাসী নতা, যাঁর মাoবাদীেদর সmেক eক
পুরেনা িবেdষ িছল eবং িযিন di জন জাগরণ aিভযােনর aিভj
সিনক, eকটা “আেnালন” গেড় তালার জn মে আিবভুত হেলন,
তখনi তির হল সালoয়া জুড়মু $ আর তাঁর আিবভােবর পরবতীেত
eটােক আেnালন িহেসেব বণনা না কের eকটা িনিবচার খুেন-বািহনী
বলাi ভােলা$ বািহনী gােম চড়াo হেয় মাnষেক pাণনােশর বা ঘর
jািলেয় দoয়ার ভয় দিখেয় তােদর সে যাগ িদেত বাধ করত eবং
নতুন যাগ দoয়া লােকেদর সমেঝাতা করেত বাধ করত যােত তারা
পেরর gােম িনেজেদর মেতা আিদবাসীেদর হত া o লু ঠন কের$
িনঃসেnেহ সবসময়i সালoয়া জুড়েু ম eমন িকছু মাnষ আেছ যােদর
মাoবাদীেদর pিত pকৃত kাধ রেয়েছ, যা িনেয় মাoবাদীেদর িন য় িকছু
ব াখ া রেয়েছ, িকnt ei পdিতেত eেদর সংখ াটা বেড়েছ$ আর eেদর
মূল কাজ হল gাম খািল করা, pথেম মাoবাদীেদর pিত সহাnভুিতশীলেদর
তাড়ােনা আর তারপের সকলেকi, যােত ভূখNটা িনরাপtা বািহনীর পেk
মাoবাদীেদর খুেঁ জ খুঁেজ uৎখাত করার জn ফাঁকা হেয় যায়$ eটা িছল
মেহnd কমার নoয়া aিত সেচতন eকটা িসdাn$ eেক pশাসন মদত
কেরিছল, যারা িশিবরgিল বসােনা বা বসােনার anেমাদন দয়$
তৎকালীন aিবভk দােnoয়াড়া জলার দিkণ o দিkণ-পি ম aংশ
জুেড় সবt ei িশিবরgিল আচমকা ব াপক আকাের গিজেয় uেঠিছল$
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NHRC দেলর সদsরা সকেলi িছেলন aিভj পুিলশ aিফসার, তাঁরা

NHRC-র িরেপােট eরকম কান uেদ ােগর ছাপ নi$ eকটা gােমর

কui িবেdাহ দমেনর ei pযুk o পরীিkত পdিত সmেক না-জানার
ভিনতা eেকবােরi লুিকেয় রাখেত পােরন না$ ei পdিত বh রাT
anসরণ কেরেছ, যার মেধ আমােদর িমেজারামo রেয়েছ$ তাঁরা জােনন
eবং তাi বশ ক কের সালoয়া জুড়ুেমর ব াখ া eিড়েয় চেলন যােত
কানভােবi eর কান তুলনা টানা না যায়$ তার বদেল eেক নকশাল
aত াচােরর িবrেd eক আিদবাসী জনগেণর pিতবাদ আেnালন িহেসেব
িচিtত করা হয়, “নকশালেদর হােত দীঘকাল ধের aত াচািরত
আিদবাসীেদর eক aবrd আেবেগর িবেsারণ”, “নকশালেদর িবrেd
gামবাসীেদর শািnপূণ আেnালন” যা “নকশাল হামলায় রkাk”$
“ফাiি ডংস” নােম লmা aধ ােয় NHRC dারা িরট িপিটশেন
uেlিখত aিভেযাগgিলর oপর eবং তথ anসnানকারী দেলর
সফরকােল জনসাধারেণর কাছ থেক পাoয়া তদেnর ফলাফল pকাশ করা
হেয়েছ$ pথেম পড়েল মেন হয়, sিpম কােট আেবদনকারীেদর আনা
aিভেযাগgিলর বিশরভাগi িভিtহীন$ িকnt আরo খুঁিটেয় পড়েল aেনক
বিশ জিটল eকটা গl পাoয়া যায়$ িকছু িকছু kেt সংি gােমর
sানীয় লােকরা িরেপাট anযায়ী বেলেছ, aিভেযােগর িপছেন ঘটনাgিল
সত নয় আর তাi য িসdাn টানা হেয়েছ, তা িমথ া$ an িকছু kেt
িরেপাট বলেছ, সংি gাম জনশূn aথবা jািলেয় দoয়া হেয়েছ aথবা
sানীয় মাnষ ঘটনা সmেক ajতা pকাশ কেরেছ, aথবা তারা বেলেছ
য aিভেযােগ বিণত খুন হoয়া লােকেদর aবsান তারা জােন না$
সiসব kেt িসdাn টানা হেয়েছ, aিভেযাগ “pমািণত নয়”$
eকটা মাt দৃ াn দখা যাক, ৬.৪৬, ৬.৪৬.১ o ৬.৪৬.২ anে েদ
আেবদনকারীেদর aিভেযােগ বলা হেয়েছ য, মারকাপাল-eর eক ডালু
রাuত সালoয়া জুড়মু বা িনরাপtা বািহনীর হােত খুন হেয়েছন$
বরামগড় িশিবের মারকাপােলর gামবাসীেদর সে NHRC দেলর
কতাবাতা হয় eবং ডালু রাuত মারা গেছন িনি তভােব জানা যায়$
িকnt যখন তারা বেল িতিন নকশালেদর হােত খুন হেয়েছন, “পাlা
সoয়ােল তােদর কu কu বেল, িতিন নাগা ব ােটিলয়েনর হােত খুন
হেয়েছন”$ িরেপােট eটাo রেয়েছ য, তাঁর মৃতু িনেয় আেদৗ পুিলেশর
কান নিথ নi$ ফলাফল aংেশ িসdাn টানা হেয়েছ য, “ডালু রাuত
য সালoয়া জুড়মু বা িনরাপtা বািহনীর হােত খুন হেয়েছন, তা pমািণত
নয়”$

jেল যাoয়া aবেশষ িনেয় কী তদn করা হেয়েছ, eমনকী তারা sানীয়
পুিলেশর কােছo তা তদn কেরিন$ িকংবা তারা িনেখাঁজ লােকেদর
aবsান সmেক জােন িকনা; aথবা তদnকারীেদর মত িহেসেব
gামgিলেত বা জ েল পাoয়া কান মৃতেদহেক কীভােব হত া করা
হেয়েছ$ ছিtশগড় সরকােরর িনযুk মাiেন করা তদnকারীেদর সে
যেথ কথা না বেল কীভােব তারা eটা নিথভুk করল য eকটা
aিভেযাগ যাচাi কের দখা হয়িন বা pমািণত নয়? তদn eিগেয় নoয়ার
জn যিদ সংি gােম পাoয়া লােকেদর সে কথা বলার চেয় বিশ
িকছু করার সময় তােদর না থােক, যিদ সi gাম eখনo বাসেযাগ eবং
সখােন বািসnা থােক, তাহেল তা eটাi নিথভুk করা uিচত িছল য,
তারা কান িসdাn টানার aবsােন নi$ eটা িসdাn হেত পাের না য
aিভেযাগটা “apমািণত” বা যাচাi করার aেযাগ $ ঘটনা হল, eiভােব
বিশরভাগ aিভেযাগ খািরজ কের দoয়ায় িরেপােট শেষ eেস যাগ
করেত হে , িনেখাঁজ ব িkেদর িবষয়টা aব i তদn করেত হেব,
“ফাiি ডংস”-e দoয়া সmূণ িব ািnকর ছিবটা সিঠক িহেসেব তুেল
ধের না$
িকছু kেt, যখােন aিভেযাগটা হল সালoয়া জুড়েু মর হােত eকজন
মাnষ খুন হেয়েছ, িরেপাট বলেছ লাকটা eকটা “সংঘষ”-e মারা গেছ
eবং ঘাষণা করেছ য aিভেযাগটা িমথ া$ যিদo, uপসংহাের িনিদ ভােব
বলা হেয়েছ য, সালoয়া জুড়ুেমর িশকার িহেসেব যােদর নাম
aিভেযাগকারীরা তািলকাভুk কেরেছ, তারা “িনরাপtা বািহনীর সে
সংঘেষ িনহত নকশাল”$ eটা “তাৎপযপূণভােব” দখা গেছ,
রাT/সালoয়া জুড়েু মর িহংসার বিল িহেসেব aিভেযাগকারীেদর তািলকাভুk
aেনক নামi মাoবাদীেদর dারা pকািশত eকটা শিহদেদর তািলকায়
পাoয়া গেছ, যটা eক পুিলিশ তlািশর সময় udার হেয়েছ$ eর
তাৎপয কী তা s নয়$ কন সালoয়া জুড়েু মর িহংসার িশকার eকজন
নকশালেদর কােছ শিহদ হেত পারেব না? যিদ সi ব িk কান মাoবাদী
ফারােমর কমী হেয় থােক, যমন দNকারণ আিদবাসী িকষান মজdর
সংগঠন, তােত aিভেযােগর কী aদলবদল হয়?

সালoয়া জুড়মু o সশst বািহনী
eটা সমান grtপূণ মত য িনরাপtা বািহনীর aিভযােন িনহত হেয়েছ
বেল সরকািরভােব ঘািষত কাuেক সালoয়া জুড়েু মর িহংসার িশকার
িহেসেব বণনা করা uিচত নয়, eটা সমg িবষেয়র কndীয় p :
দােnoয়াড়ােত িক সালoয়া জুড়মু আর পুিলশ/সশst বািহনীর মেধ কখনo
কান তফাত বজায় রাখা হেয়েছ? NHRC দল সাk pমাণ সেমত ei
pে র utর িদেত পারেব না, িকnt eরকম eকটা তফােতর পেk খুবi
কসরত কের সািলিশ কেরেছ$ eকািধক জায়গায় বলা হেয়েছ, ei a েল
কাযরত পুিলশ বা সশst বািহনীর সে সালoয়া জুড়ুমেক gিলেয় ফলা
uিচত নয়, eমনকী sশাল পুিলশ aিফসারেদর (eসিপo) সে o
gিলেয় ফলা uিচত নয়, বাsেব যােদর সালoয়া জুড়ুম “আেnালন”-eর
সবচাiেত সিkয় aংশgহণকারীেদর মধ থেক বেছ নoয়া হেয়েছ$
eখােন eেস িরেপাটটা eকটা পkপাতপূণ anগামীর বkেব র মেতা
পড়েত লােগ eবং eকটা িনরেপk anসnান বেল মেন হয় না$ বাsেব
িরেপােটর মূল sর o মম হল সালoয়া জুড়মু েক রkা করা eবং
aপরােধর aিভেযােগ eর মযাদা যােত ন না হয়$ eমনকী যখােন
সালoয়া জুড়মু কান aপরাধ কেরেছ বেল মেন নoয়া ছাড়া uপায়

eক তদেnর দায়দািয়t
িকnt ক তা pমাণ করেব? তদn --- যেহতু NHRC দল তা করার
কাজ হােত িনেয়েছ --- aিভেযাগকারী o তদnকারীর মেধ eমন কান
শtrতামূলক খলা নয়, যখােন তদnকারী aিভেযাগকারীেক aিভেযাগ
pমাণ করার চ ােল জানােব eবং সময় মেতা সাk pমাণ হািজর না
করেত পারেল তার ব থতােক িবজয়ীর মেতা নিথভুk কের নেব$ য
কান আদালেত eকটা aপরােধর মামলার িবচাের আমােদর দেশ য
আiন anসরণ করা হয়, তােত বলা হয় aিভেযাগকারীেক aিভেযাগ
pমােণর asিবধা ভাগ করেত হয় eবং aিভেযাগকারী তা pমাণ করেত
না পারেল মামলায় হের যায়$ িকnt eকটা aপরােধর তদেnর kেt
eরকম কান আiন বা আiনগত নীিত নi$ eটা তদnকারীর দািয়t,
যার aবsান aজানা সi ব িkর কী হল তা খুঁেজ বার করা, কীভােব
জনশূn gাম জনশূn হল eবং jািলেয় দoয়া gাম কীভােব jালােনা
হল, iত ািদ$
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সদর দpেরর িনধািরত eলাকা iটারনগরম o ভdচলেম জন-িবjিp িদেয়
জন নািন করা হাক$ কারণ সালoয়া জুড়ুেমর মমািnক আkাn মাnষ
ei di জলায় পািলেয় িগেয়িছল eবং সীমােnর d’পাের সালoয়া
জুড়ুেমর চাখকােনর পিরিধর চেয় সখােন aেনক বিশ খালােমলা
মতামত দল পেত পারত$ কারণ যারা দােnoয়াড়ার gামgিলেত থেক
িগেয়িছল, তারা হয় সালoয়া জুড়েু মর সে রেয়েছ, আর নয় সালoয়া
জুড়ুেমর সে থাকবার িসdাn িনেয়েছ$ eেত eকটা aংেশর eমন িকছু
তথ পাoয়া যত, যার সবটা দােnoয়াড়ার gামgিলেত NHRC দেলর
শানা নিতবাচক মতামত নাo হেত পারত$ NHRC-র কাছ থেক ei
anেরােধর কান জবাব পাoয়া যায়িন$
আেগ থেক জনসাধারণেক না জািনেয় NHRC দেলর eকটা uপদল
anpেদেশর কেয়কটা মাt gােম িগেয়িছল$ খাmাম জলার চরলা- ত
eকটা জন নািন হেয়িছল$ eটা oi জলার মেধ বাstহারা বিsর
সববৃহৎ eলাকা থেক দূের eবং oয়ারাে ল থেক oখােন যাoয়া
asিবধাজনক$ নািনেত িকছু udাstর িববৃিত নিথভুk হেয়িছল$ NHRC
দল হয়েতা সটা বুঝেত পােরিন$ িকnt সীমােnর d’পার থেক চরলায়
আসা তেলgভাষী আিদবাসীরা সালoয়া জুড়ুেমর হােত ভয়াবহ kিতgs
হয়িন$ সবেচেয় kিতgs হেয়িছল ছিtশগেড়র মুিরয়া eবং anpেদেশর
গািT কয়া বা gিT কয়া আিদবাসী সমােজর মাnেষরা$ তােদর কািহনীgিল
িঠকঠাকভােব পশ করা হেল দােnoয়াড়ার gাম o িশিবরgিলেত শানা
বkেব র পাlা মতামেতর ভারসাম রkা হত$
২০০৮ সােলর ১০ জুন দােnoয়াড়ার eক বঠেক eেদর
eকটামাt সািরর বkব শানার sেযাগ দেলর হেয়িছল$ নndা থেক
সালoয়া জুড়ুেমর তাড়া খেয় পািলেয় আসা লােকরা তােদর জবানবিn
পশ কেরিছল$ িকnt িরেপােট ei িববৃিতgিলেক সেnেহর চােখ দখা
হেয়েছ$ eেত কারo aবাক হoয়ার িকছু নi$ কারণ anpেদেশ
aবণনীয় aবsায় থাকা udাs মাnেষর ছিtশগেড় িফের যাoয়ার
aনীহােকo “চkাnমূলক” মেন করা হেয়েছ, কারণ NHRC দল মেন
কের সালoয়া জুড়মু “আর তােদর আসল চহারায় নi” (যার সে
িরেপােটর ant pকািশত মতেক sিবেরাধী মেন হয়, যখােন বলা
হেয়েছ, সালoয়া জুড়ুম eকটা ভ জনগেণর আেnালন)$ যুিkর িদক
থেক সালoয়া জুড়ুম সmেক eকটানা “সেnহ” uিড়েয় দoয়া যায় না,
তােত aনীহার চkাnমূলক চিরt aব i খািরজ হয় না$ আসেল
সেnহটা হে , oরা িফের যাক eটা নকশালরা চায় না; তারা eটাo চায়
না udাstরা রাT o সালoয়া জুড়েু মর পেk চেল যাক$ পূবিনধািরত
িসdাnসমূহ বিশ দূর যেত পাের না$

নi, সখােনo তিড়ঘিড় আগ বািড়েয় নকশালরা আরo খারাপ িকছু
কেরেছ বেল আড়াল করা হেয়েছ$ যখােন পুিলশ সালoয়া জুড়েু মর
িবrেd কান aপরাধ গণ কেরিন বেল মেন িনেতi হেব, সখােন আবার
তিড়ঘিড় যাগ করা হে , সালoয়া জুড়েু মর আিবভাব ঘটার আেগi
নকশালেদর করা বh aপরাধ িরেপাটi হয়িন, কারণ জনসাধারণ aিভেযাগ
করেতi ভয় পত$ eেত aব i aিভেযােগর জবাব হয় না, কারণ
নকশালেদর করা য কান aপরাধ নিথভু্k করা থেক পুিলশেক কখনi
িবরত করা হয়িন, তারা তা জানতi য কu aিভেযাগ করেত আেসিন$
সালoয়া জুড়ুেমর িবষেয় eমনকী পুিলেশর নজেরর সামেন pকা হত া
o লুঠ নিথভুk করা হয়িন$

পাlা-িবেdােহর কৗশল
NHRC দেলর pিত িব s থেকo বলা যায়, িবেশষ eক মেহnd কমা

সৃি েত না হেলo তার িপছেন নীিতর pিত তারা পkপাতd : eটা
পুিলেশর চােখ পাlা-িবেdােহর eক মূল বান কৗশল, যােক aৈবধ বেল
দoয়া uিচত নয়, eমনকী তার মােন যিদ আiেনর anশাসন ল েনর
pামাণ নিজরgিলেক eিড়েয় যাoয়া হয়, তা হেলo তা aৈবধ নয়$
eেkেto বলা হয়, “pমািণত নয়”$ আ া, তাহেল NHRC দল যিদ
পুিলশ পাহারা ছাড়া oখােন যায়, তােদর যিদ থািমেয় তlািশ করা হয়,
eকমাt তখনi কu বলেত পারেব, সটাi pমাণ করার সেবাtম uপায়$
আর যিদ তারা anpেদেশর eকটা পিরচয়পt িনেয় eকটা গািড়েত চেপ
oখােন ঘুরেত যায়, যমনটা aেনেক যেত বাধ হয়, তােদর eমন
hৎকmন হেব য, oটা িনছক uৎসেবর সময় আনn কের টাকা তালা,
যমন “বh বছর ধের বsােরর আিদবাসীরা তুেল আসেছ”, ei িসdাn
নাকচ হেয় যােব$ (an রােজ o িক a-আিদবাসী gামবাসীরা ei ধরেনর
িন াপ aথচ িবরিkকর সময় কাটােনােত মােত না? আর পুিলশ িক
eটােক জার কের তালা আদােয়র থেক আলাদা িহেসেব জােন না?)
eকটা ঘটনা aব i NHRC দেলর নজের eেসেছ, স দেল িন য়
pিশিkত তদnকারীরা রেয়েছ$ দােnoয়াড়ার gামgিলেত যখােন eকটা
aত াচােরর aিভেযাগ s ভােব লােক asীকার কেরেছ, সটা িঠক বা
ভুল s িববৃিতর িভিtেতi জানা গেছ$ যখােন সত টা eকটা সmাবনা,
সখােন gামবাসীরা as o aিনি ত তথ িদেয়েছ$ আর anpেদেশর
সীমােnর d’পাের uে দ হoয়া যসব লােকর সে দল সাkাৎ কেরেছ,
তােদর দoয়া িনিদ তথ আেবদনকারীেদর aিভেযাগgিলর চেয়o বিশ
িনভরেযাগ $
NHRC-র দল তদn r করার আেগ তােদর কােছ খুব s
eকটা anেরাধ করা হেয়িছল, anpেদেশর oয়ারাে ল o খাmাম জলার

পাঠেকর pিত

পিtকা সmেক আপনার মতামত o পরামশ িলেখ পাঠান। আপনার লখা o সমীkা পাঠান।
সমs যাগােযােগর জn

িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, i- মল : manthansamayiki@gmail.com
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শমীক সরকার
১

করেব$'
২০০৬ সােলর িডেসmর মাস থেকi eরকম aেনক গাপন নিথ ফাঁস
করেলo uiিকিলকস pথম পাদpদীেপ আেস ২০০৭ সােলর আগs মােস,
যখন iংল াে ডর গািডয়ান পিtকা, eকিট বামেঘঁষা বেড়া িমিডয়া,
uiিকিলকেসর ফাঁস করা নিথ থেক eকজন িকিনয়ান নতার পিরবােরর
dনীিতর কথা িনেয় খবর বর কের$ স বছরi নেভmের gয়াnানােমা ব
কারাগাের iরািক বা আফগান যুেdর বnীেদর সে মািকন সনার
কাযাবিলর িনয়মকাnন (২০০৩-eর মাচ মােসর) pকাে
আেন
uiিকিলকস$ ২০০৮ সােল siস ব া জুিলয়াস বােয়র-eর বআiিন
কাযকলােপর aিভেযাগ pকাে আেন তারা eবং oi ব াে র মামলার
কারেণ কেয়কিদেনর জn oেয়বসাiট বn থােক, যিদo uiিকিলকস-eর
pিত িব oেয়বসাiট বা িমরর oেয়বসাiট সে সে চালু কের দoয়া
হয়$ eরপর uiিকিলকেস ফাঁস হয় মািকন uপরাTপিত পদpাথী aিত
দিkণপnী সারা পািলেনর সমs iেমল, iংল াে ডর aিত দিkণপnী পািট
িবeনিপ-eর সমs সদেsর নাম$ ২০০৯ সােল uiিকিলকেস pচুর নিথ
ফাঁস হয়, তার মেধ আেছ iরােন স য ঘেট যাoয়া eকিট পরমাণু
dঘটনার নিথ, আiসল াে ডর দuিলয়া হেত বসা ব াে র পুিঁ জ গােয়ব
কের দoয়ার নিথ (২০০৮ সােলর)$ ২০১০ সােল eিpল মােস
uiিকিলকেস pকািশত হয় iরােক eকিট মািকন িবমানহানার িভিডo,
যােত জ ী ভেব ভুল কের রয়টােরর d'জন সাংবািদকেক মের ফলা
হেয়িছল$ aেkাবর মােস আফগািনsান eবং iরােক মািকন আgাসেনর
সমেয়র কেয়কলk মািকন নিথ ফাঁস হয়$ তারপর ২৮ নেভmর থেক
বেরােত r কেরেছ পৃিথবীর িবিভn দেশ মািকন দূতাবাসgিল থেক
মািকন দেশ পাঠােনা গাপন নিথ$ eবার aব eকবাের িকছু বেরাে
না, বেরাে pিতিদন কেয়কটা কের, eরকম pায় আড়াi লk নিথ
আেছ, ১৯৬৬ থেক ২০১০-eর ফbrয়াির পযn সময়কােলর$

uiিকিলকস কী? eটা মূলত eকটা i টারেনট পিরসর বা oেয়বসাiট, যা
িবিভn দেশর িকছু মাnষ িমেল বািনেয়িছল ২০০৬ সােল$ pাথিমকভােব
eটা িছল Nuiিক' নামক eকিট i টারেনট সফটoয়ার pযুিk িদেয়
বানােনা oেয়বসাiট, যখােন য কu কানo মতামত বা Nফাঁস করা
নিথ' খালাখুিল রেখ িদেত পাের খুবi সহেজ$ িকnt ক oi তথ িট
রেখেছ, তা কu িকছুেতi জানেত পারেব না --- সাংেকিতক ভাষা
ব বহােরর আধুিনকতম pযুিk ব বহার কের ei গাপনীয়তার বেnাবs
করা হেয়িছল$ তাছাড়াo, ei ফাঁস হoয়া সরকাির নিথgিলর তাৎপ য
িনেয় আলাপ-আেলাচনাo চলেত পারেব ei oেয়বসাiেট$ pাথিমক
িদনgিলর ei Nসবাi sাগত' মাকা মজাজ aব বিশিদন ধের রাখেত
পাের িন uiিকিলকস, িকছুিদেনর মেধ eটা পিরণত হয় eমন eকটা
oেয়বসাiেট, যটা Nuiিক' pযুিk িনভর নয়, aথাৎ য কu eখােন
িকছু রেখ িদেত পাের না, পাের eকমাt oেয়বসাiটিটর য pশাসক বা
a াডিমিনেsTটর, স$ pস ত, dিনয়ার বিশর ভাগ oেয়বসাiট ei
িdতীয় pকােরর$ আর িকছু oেয়বসাiট আেছ যgেলােত য কu
oেয়বসাiটিটর সmাদনা, পিরমাজনা, সংেযাজনা করেত পাের, eiরকম
সবেচেয় িবশাল oেয়বসাiট হল মুk i টারেনট িব েকাষ uiিকিপিডয়া$
ei uiিকিপিডয়া িছল uiিকিলকস িনমাতােদর anেpরণা$ uiিকিলকেসর
িনেজর ভাষায়, Nuiিকিপিডয়া য ধর নর িব েকাষ, uiিকিলকসo সi
ধরেণর তথ -ফাঁেসর কারবার'$
আেরকজন anেpরণা িছল uiিকিলকেসর --- ড ািনেয়ল eলসবাগ$
মািকন দেশর সরকাির কমচাির ei লাকিট আেমিরকার িভেয়তনাম
যুেdর সময় সi যুেdর মািকন তরেফর িকছু গাপন নিথ Nেপ টাগন
পপারস' ফাঁস কের িদেয় দন িমিডয়ােক$ ei নিথর মেধ িদেয় দখা
যায়, আেমিরকা িভেয়তনাম যুd িনেয় িনরnর িমথ া কথা বেল চেলেছ
িনেজর দেশর মাnষেক, --- pকািশত সরকাির বয়ান eবং ei গাপন
নিথেত যুেdর আসল চহারা সmূণ আলাদা$ িভেয়তনাম যুd িবেরাধী
আেnালেন িমিডয়ােত ফাঁস হoয়া নিথ inন িদেয়িছল$
uiিকিলকেসর আদত oেয়বসাiেটর (২০০৮-eর মাচ মােস) মেত,
Nআজ বিশরভাগ দেশ কতৃtবাদী সরকার, গণতািntক সরকারgিলর
মেধ o কতৃtবাদী pবণতা বাড়েছ, আর দায়মুk কেপােরশনgিলর
kমতাo বেড় চেলেছ$ ফেল unুkতা eবং s তার pেয়াজন আজ
সবেচেয় বিশ$ uiিকিলকস সi pেয়াজন মটােনার eকিট হািতয়ার$
uiিকিলকস সত বাদীর ঝুঁিক কমায়, ফাঁস হoয়া নিথর যথাযথ pকাশ eবং
আলাপ আেলাচনার ব বsা কের$ ... dিনয়ার মাnষ ei তথ gিল
পযােলাচনা করেত পাের, eর তাৎপয লাকেক জানােত পাের$ যিদ চীনা
সরকােরর eকিট নিথ pকাশ হয়, সমg চাiিনজ pিতবাদী কৗম eটা
খালাখুিল িবচার করেত পাের eবং আেলাচনা করেত পাের$ যিদ
সামািলয়ার কানo নিথ ফাঁস হয়, সামািলয়ার udাstরা তােক িবে ষণ
কের সিঠক পিরেpিkত থেক ব বহার করেত পাের$ grtপূণ িদকিট
হেলা, uiিকিলকস জনগেণর pথম নজরদার সংsা (iে টিলেজn eেজিn)$
... eর কানo বািণিজ ক বা জাতীয় sাথ নi$ সত pকাশi eর
eকমাt sাথ$ ... সব সরকাির aিফিসয়াল, pিতিট আমলা, pেত ক
কেপােরট কমী --- যারা pিত ানিটর গাপন তথ , যা লােকর জানা
দরকার, তা ফাঁস কের দেব --- uiিকিলকস তােদর সহেযািগতা
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uiিকিলকস সmেক eত কথা বলার কারণ, uiিকিলকস িবষয়িটেক
পির ার করা pথম pেয়াজন$ লাক জানাজািন িচরকালi ভয় পায়
শাসকরা$ কবল রাT নয়, কেপােরেটর কাযকলােপরo eকটা বেড়া aংশ
aত n গাপনীয়$ eবং কবল রাT বা কেপােরটi নয়, িবিভn বেড়াস ড়া
pিত ান, eমনকী বেড়াস ড়া মাnষo লাক জানাজািন িবষয়িটেক ভয়
পায়$ কন? কারণ য কানo বেরণ , বেড়া pিত ান, eবং aব i রাT,
কেপােরট --- eেদর সবারi িটঁেক থাকেত শষ িবচাের বndক-টndক বল
ভরসা নয়, ভরসা জনমানেস sীকৃিত, eক ধরেনর সমথন$ তাi বেড়া,
বেরণ , শিkশালীর িবrেd পািত লােকর লড়াiেয়র eকটা grtপূণ
ast ei লাক জানাজািন$ িকnt কী করেল লাক জানাজািন হয়?
আমােদর সমােজ eর িবিভn uপায় আেছ$ যমন, eমন কােরার
কােন খবরটা পৗঁেছ দoয়া, যার sভাবi হেলা গাপন িজিনস পাঁচ কান
কের বড়ােনা$ gাম সমােজ ei পাঁচ কান করােক লােক ভয় পায়$
eখনo$ নিতকতার য বাঁধিু নটা সখােন আেছ, তার anথা হেল পাঁচ
কান হয়$ সi নিতকতার ভােলা মn di-i আেছ$ িকnt লাক
জানাজািনর পdিতটা সখােন রেয়েছ, যােত সমােজর সবাi সi
নিতকতােক মেন চেল তা িনি ত করার জn$ নিতকতা যিদ না মানা
হয়, তাহেল তা সমাজ আiন আদালেত যায় না, আiন-আদালত সমােজ
খুব gহণেযাগ কানo িবচার-িবেবচনা eখনo নয়$ তাi লাক
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চীন যমন uiিকিলকস িনিষd কের িদেয়েছ$ থাiল া ডo তাi$ eসব
দেশর কিmuটার থেক uiিকিলকস পিরসর বা oেয়বসাiটিটেত ঢাকা
যায় না$ মািকন বা anাn Nমুk dিনয়া' ত ei সনসরিশপ aেনক সূk,
eবং aেনক হাড় িহম করা$ uiিকিলকস oেয়বসাiট eবং তােদর anত
চার পাঁচজন সংগঠেকর পাির িমেকর টাকা আেস লােকর দান বা
ডােনশন থেক$ i টারেনেট kিডট কাড ব বহার কের ডােনশন দoয়া
যায় বা পয়সা দoয়া যায়$ ei পিরেষবা pদানকারী eকিট জগিdখ াত
সংsা প প াল$ তারা ২০১০-eর জাnয়াির মােস িকছুিদেনর জn eবং
মািকন দূতাবােসর নিথ pকােশর পর থেক eেkবাের সi পিরেষবা
দoয়া বn কের িদেয়েছ uiিকিলকসেক$ িভসা কাmািন তার kিডট
কাড ব বহার করেত দেব না বেল িদেয়েছ uiিকিলকসেক দান করার
জn$ eছাড়া আমরা যখন i টারেনেট কানo eকটা িঠকানা িলিখ
সখােন পৗঁছেনার জn, যােক বেল oেয়বসাiেটর নাম, তা দখােশানা
কের eকিট sাধীন মািকন সংsা, নাম আiকান$ তারা uiিকিলকস ডট
aগ নােম য i টারেনট িঠকানা, সটা তুেল িদেয়েছ$ ফেল i টারেনেট
uiিকিলকস পিরসরিটেত যেত গেল eকিট সাত-আটিট সংখ ার নmর,
যা িক না য কিmuটাের uiিকিলকেসর সmার রেয়েছ তার নmর, সi
নmরিট িলখেল তেবi যাoয়া সmব$ সখােনo সনসরিশপ eেসেছ$
uiিকিলকস-eর সmার িছল জগিdখ াত কাmািন a ামাজন ডট কম-eর
eকিট কিmuটার ভাড়া িনেয়$ তারা সi কিmuটারিটেক আর ব বহার
করেত িদে না$ কারণ িহেসেব তারা বেলেছ, তােদর ভয় দখােনা হে
মািকন রােTর পk থেক$ eছাড়া ফরাসী দেশর eকিট কাmািনর
কিmuটােরo রাখা িছল ei সmার$ তারাo সi কিmuটারিট আর
ব বহার করেত িদে না$ শানা যায়, uiিকিলকেসর আসল ভাঁড়ার
siেডেনর eকিট কিmuটার, যটা নািক মািটর িন চ বা াের রাখা থােক$
siেডেনর আiন anযায়ী সখােন রাখা কানo কিmuটাের নিথেত
সখানকার রাT কানoভােবi হsেkপ করেত পারেব না$ তাi সi
দেশ রাখা হেয়েছ$
তেব eত িকছু কেরo িকnt uiিকিলকেসর কাজ থামােনা যায়িন$ আর
সখােনi i টারেনট পিরসরিটর aসামাnতা$ িবিভn রােTর দমন আঁচ
কেরi uiিকিলকস তার যাবতীয় নিথ পৃিথবীর anত িতন লk
uiিকিলকস pমীেক িদেয় িদেয়েছন, যারা চেয়েছ সgেলা --sর পেথ$ sর পথ মােন হল, যা i টারেনেটর রাজপেথ দoয়া হয় িন$
দoয়া হেয়েছ কিmuটার থেক কিmuটার পিরবহেণর মাধ েম, যার
পিরভাষা িপয়ার টু িপয়ার আর i টারেনেটর রাজপেথর মািলকরা, স
আiকান-i হাক, বা িবিভn পিরেষবা pদানকারী কেপােরট, তােদর
ভাষায় eটা পাiেরেটড কিপ$

জানাজািনর oপর ভর কের eক ধর নর মানিসক িনযাতেনর মেধ িদেয়,
কখনo বা বাড়াবািড় হেল আরo বেড়া িনযাতেনর মেধ িদেয় শাধরােনার
পdিত রেয়েছ$ ei িনযাতেনরo ভােলা খারাপ di-i রেয়েছ$
রাTীয় পিরসের aব রেয়েছ আiন-আদালত$ িকnt কী হেব সখােন
যখােন আiন আদালত nায়- নিতকতার গ ারাি ট িদেত পাের না? আর
কী-i বা হেব যিদ িবষয়িট আnঃরাTীয় কানo ব াপার হয়? বা
আnজািতক কানo ব াপার হয়? সসব kেt আiন আদালেত nায়
নিতকতা পাoয়া বশ শk$ কেব থেকi তা বলা হে আnজািতক
আদালেত যুdাপরাধী িহেসেব বুশ- bয়ােরর িবচার হoয়া uিচত,
আফগািনsান-iরােক আkমেণর জn$ হে িক?
eসব kেt রাজনীিতর eকিট চালু ধারণা, pচাের িনেয় আসা$
কােরার anায়েক pচার করার মেধ িদেয় aেনক মাnেষর কােছ তা
Nekেপাজ' কের দoয়া$ eর মেধ িদেয় জনমানেস sীকৃিত, সমথন
কিমেয় দoয়া যায়$ তার মেধ িদেয়i eকটা nােয়র চ া$ রাজনীিতর
কারবািরেদর চেয় ei ekেপাজ করা o pচার করার কাজিট aেনক
ভােলাভােব কের আধুিনক িমিডয়া$ িবেশষত বেড়া িমিডয়া$ eকিট
গালভরা শbi eর জn ঢুেক পেড়েছ িমিডয়ার শbেকােষ --iনেভিsেগিটভ জানািলজম$ তদnমূলক সাংবািদকতা$ আমােদর দেশ
খাস খবর বা খাঁজ খবর ধর নর িটিভ pাgােম যার হিদস রেয়েছ$ ei
ekেপাজ o pচার রাজনীিতর হাত ধের শbেকােষ ঢুেক পেড়েছ aেনক
শb, যমন ব-নাকাব করা, মুেখাশ খুেল দoয়া$ পািত লােকর হািতয়ার
িহেসেব ei ধর নর সাংবািদকতার aিst রেয়েছ aেনকিদনi$
রাজৈনিতক pচার eবং ekেপাজারেক ছািপেয় গেছ িমিডয়া aেনকিদনi$
িকnt সমs িকছুর ম তা িমিডয়া, িবেশষত বেড়া o কেপােরট
িমিডয়াo আজ pিত ান$ পুিঁ জ, kমতা eসেবর সে তার গলাগিল$ স
িনেজi তা kমতা$ eক লহমায় লk লk লােকর কােছ স পৗঁেছ
যায়$ িমিডয়ার দখল য রাখেত পাের স বা সi গা ী িনেজর মেতা
কের সাজােনা কথাgেলা aেনক মাnেষর কােছ পৗঁেছ িদেত পাের$
কেপােরট িমিডয়া তা িনেজi eকিট পুিঁ জ pিত ানo বেট$ যত স
kমতাবােনর দেল ঢুেক পড়েছ, তত তার ekেপাজােরর থেক বাদ পেড়
যাে kমতাবান pিত ান, কেপােরট পুিঁ জ, সেবাপির রাTীয় kমতা$
eকটা মুখ মntী বা eকটা রাTমntী বা eকটা িশl pিত ােনর মেতা
kমতার d-eক টুকেরােক ekেপাজ করেতi দূরবীন িদেয় খুজ
ঁ েত হে
বেড়া কেপােরট িমিডয়ােক$ বিশরভাগi নািক সটান বেল দন, হেব না$
মেন পেড় পজ ি িসেনমায় বামান iরািন aিভনীত দিনক সংবাদপt
সmাদেকর চিরtিট ক না সন aিভনীত সাংবািদকেক সটান বেল
িদেলন, eক নামজাদা িশlপিতর িশ ধষেণর িচtসহ খবরিট পেরর িদন
কাগেজ বেরােব না$ aতঃপর?
eখােনi, ei পিরসরিটেতi drত uেঠ eেসেছ i টারেনট$ যার eকিট
uদাহরণ uiিকিলকস$ i টারেনট পিরসরিটর আেরকিট বেড়া বিশ ,
eটা ভৗ গািলক সীমানা মােন না$ aথাৎ য জানেত চায় স জানেত
পাের সহেজi$ লােগ না পয়সাo$ যমন uiিকিলকস য মািকন
দূতাবাসgিলর নিথ ফাঁস কেরেছ, তা যিদ কাgেজ হত, তেব তা বiেত
লাগত কেয়কিট Tাক$ eছাড়া i টারেনট বা িডিজটাল পিরসেরর আরo
eকিট sিবধা আেছ, সখােন কানo eকিট িবেশষ িজিনস খুব সহেজi
খুেঁ জ পাoয়া যায়, oi শb বা শb সমি Nসাচ' িদেয়$
ei i টারেনট পিরসরিটেতo রাTীয় হsেkপ বা িবিধিনেষধ কাজ
কের --- সনসরিশেপর িবিভn নমুনা দখা গল ei uiিকিলকস পেব$

মnন সামিয়কী

৩
uiিকিলকস না হয় তার i টারেনট পিরসের নিথ ফাঁস করল, aথাৎ িক
না জনসাধারেণর দশেনর জn রাখল$ তারা হে ei ফাঁেসর চেk
িdতীয় সাির$ pথম সাির, aথাৎ যারা আkিরক aেথ ফাঁস করেছ,
তারা তা সেষর মেধ ভুেতর দল$ aথাৎ b াডিল ম ািনং-eর মেতা
লােকরা, যারা pিত ােনর মেধ i কাজ কের, ei সমs নিথ িনেয়
কারবার কের$ তারাi আবার ফাঁস কের দয় eiসব নিথ$ b াডিল
ম ািনং হেলন ২২ বছর বয়সী মািকন সামিরক বািহনীর সদs$ মািকন
বামাr িবমান iরােক ২০০৭ সােলর জুলাi মােস gিল কের মের
ফেলিছল di জন রয়টােরর সাংবািদকেক, সi ঘটনা eকিট সাফল
িহেসেব rিটনমািফক িভিডoেত ধের রেখিছল মািকন সামিরক বািহনী,
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তাহেল যুdটােক আটকােনা যত$ ভিব েত uiিকিলকস বা তার মেতা
পিরসরgিল আরo কানo বেড়া aঘটেনর হাত থেক মানবতােক বাঁচােত
পারেব$ aথাৎ মাiেকল মূর, মািকন যুkরােTর pিতবাদী তথ িচt িনমাতা,
গত মািকন pিসেড ট িনবাচেন বুেশর িবrেd oবামার Nপিরবতন'-eর
আoয়ােজর সমথক, মেন কেরন, সিঠক সমেয় sিনিদ ekেপাজার বা
রাজৈনিতক ekেপাজার মানবতার পেk লাভজনক$ তা eমনিক যুেdর
মেতা রাTীয় kমতার চরমতম pকাশেকo আটেক িদেত সkম$
b াডিল ম ািনং নািক বেলিছেলন তাঁর oi বnুেক, Nআিম চাi লােক
সত টা জাnক$ কারণ সত না জানেল তুিম eকজন পািত মাnষ িহেসেব
(Na াজ e পাবিলক' কথাটা ব বহার কেরিছেলন ম ািনং) িসdাnটা িনেত
পারেব না$' আরo বেলিছেলন, Nআশা রািখ, eর ফেল পৃিথবীব াপী
আেলাচনা, তক, eবং সংsার হেব'$
aথাৎ ei ফাঁেসর মূল নায়েকর লk িকnt আ কানo Nপিরবতন'
নয়, বরং জনসমােজর Nতক, আেলাচনা, সংsার'$ oi কেথাপকথেনi
তাঁর বnুেক িতিন বেলন, িতিন তা খারাপ কাজ করেত পারেতন, oi
সব নিথ চীন বা রািশয়ার রাTেক িবিk করেত পারেতন$ িকnt তা িতিন
কেরনিন$ কারণ, িতিন চান ei সব নিথ Nপাবিলক ডােমiন' বা
জনসমেk থাকা দরকার$ eiসব নিথ মুk aবsায় থাকা দরকার$ তাi
িতিন eiসব নিথর কিপ তুেল িদেয়েছন সাদা চুেলর eক aেsTিলয়ােনর
হােত$ ধের নoয়া হে , ei সাদা চুেলর aেsTিলয়ানi হেলন
uiিকিলকস-eর সংগঠক জুিলয়ান আসাঙ$ b াডিল ম ািনং যখন সাদা
চুেলর aেsTলীয়েক ei নিথ তুেল দন ২০১০ সােলর ফbrয়াির মােস,
তখন ক'জনi বা জানত uiিকিলকেসর নাম? uেlখ , ২০০১ সােলর
মািকন যুkরােT টুiন টাoয়াের সntাসী হামলার সমেয়র কেয়ক হাজার
মাবাiল মেসজ uiিকিলকেস ফাঁস করা দেখ ২০০৯ সােলর নেভmর
মােস b াডিল ম ািনং জুিলয়ান আসাঙ-eর সােথ pথম যাগােযাগ কেরন$
স aেথ aনামী eক লাক, aনামী eক uেদ ােগর হােত ei নিথ তুেল
িদেয়িছেলন b াডিল$ িতিন িকnt সরাসির িনuiয়ক টাiমস, গািডয়ান, ল
মn pভৃিতেদর মেতা বামেঘঁষা বেড়া কেপােরট িমিডয়ােক ei নিথ দনিন$
kমতার পিরসের নয়, জনসমােজর পিরসেরi ei নিথgিল িনেয় চচা
হাক, লােক জাnক আেগ, তারপর ভােলামn িবচার কrক বা কানo
িবষেয় িসdাn িনক --- eরকমi চািহদা ম ািনং-eর$
kমতা িনেয় নয়, রাT িনেয় নয়, দল বা রাজনীিত িনেয় নয়, kটনীিত
িনেয় নয়, িমিডয়া িনেয় নয়, বাiশ বছেরর b াডিল ম ািনং হতাশ িছেলন
বৃহtর জনসমাজ িনেয়i$ ২০১০ সােলর ৫ ম ফসবুেক িনেজর পাতায়
িতিন লেখন, িতিন Nমাnষ eবং বৃহtর সমাজ িনেয় হতাশারo ঊেধ
(iংেরিজেত Nিবয় ড াসেTেটড')'$ তাঁর কথায়, ei ফাঁসgিল িনেয়
Nপৃিথবীব াপী তক, আেলাচনা, সংsার ... যিদ না হয়, ... তাহেল আমরা
শষ... pজািত িহেসেবi... যিদ িকছু না হয়, তেব আিম ei সমােজর
pিত aিফিসয়ািল সব আশা ছেড় দব ...'$ ২৫ ম বnুর সে i টারেনট
কেথাপকথেন িতিন বেলন, বাগদােদর আকাশহানার Nিভিডoিট িনেয় য
pিতিkয়া হে তােত আমার ভীষণ আশা জাগেছ... িসeনeন আiিরেপাট ছেয় গেছ, ... টুiটাের যন িবেsারণ হে ...'$ uেlখ ,
িসeনeন নামক মািকন কেপােরট বেড়া িমিডয়ার আi-িরেপাট বেল eকিট
পিরসর আেছ, যখােন পািত মাnষ তার pিতিkয়া জানােত পাের eবং
সgেলা থেক িনেয়i খবর হয় oi পিরসের$ আর টুiটার হল eকটা
i টারেনট পিরসর, যখােন য কu িবেন পয়সায় eকটা িনেজর পাতা
খুেল সখােন যা খুিশ িলেখ বnুবাnবেদর পাঠােত পাের$ egিল

oi িবমান থেক তালা িভিডo$ সi িভিডo ফাঁস কের দয় ম ািনং,
তা uiিকিলকেস আেস ২০১০ সােলর eিpল মােস$ eরকম ভােবi আবু
াiব কারাগাের iরািক বnীেদর oপর aত াচােরর দৃ o ফাঁস হেয়িছল
মািকন সনাবািহনীর ভতর থেকi$ যিদo তখন uiিকিলকস িছল না$
ম ািনং iরােক পািsং পান ২০০৯ সােল, ekশ বছর বয়েস$
iরােকর আgাসী মািকন সনাবািহনীর সে িতিন মানােত পােরন িন$
িকছুিদেনর মেধ i eক সহেযাdার সে ঝােমলার কারেণ তাঁর পদাবনিত
হয়$ তাঁর ব বহার িঠক Nস ত' নয়, তাo লk কেরিছল মািকন সনা
কতৃপk$ ম ািনং eকিট i টারেনট পিরসর ফসবুেক তাঁর িনেজর পাতায়
িলেখিছেলন -- e যুd তাঁর পছn নয়, বD বিশ হারােত হে , বD
তাড়াতািড়$ তারপেরi ei িভিডo ফাঁেসর ঘটনা, মািকন সনাবািহনীর
গাপন নিথর ভাঁড়ােরর পিরসর Neস আi িপ আর নট' থেক কিপ
কের$ সmবত মািকন দূতাবাসgিলর নিথ ফাঁসo তাঁরi কীিত$ eরপর
aব িতিন ধরা পের যান --- eক বnু, যােক িতিন িব াস কের eসব
বেলিছেলন, তাঁর িব াসঘাতকতায়$ দাষী pমাণ হেল তাঁর মািকন
আiেন বাহাn বছর সাজা হoয়ার কথা$
তথ ফাঁেস pথম সাির ম ািনং-রা, িdতীয় সাির uiিকিলকস$ িকnt
শার মাচােত হেল, pচাের আনেত হেল সi কেপােরট িমিডয়াi ভরসা$
তাi, কেপােরট িমিডয়াi ei ফাঁেস তৃতীয় সাির$ uiিকিলকস যমন
iংলে ড গািডয়ান, আেমিরকায় িনu iয়ক টাiমস, ােn ল মn,
জামািনর ডর sাiেজল eবং sেনর eল পাi নােমর বামেঘঁষা বেড়া
কেপােরট িমিডয়াgিলর সােথ চুিk কেরিছল ei দূতাবােসর নিথ ফাঁেসর
আেগ --- তারা ei নিথ ধীের ধীের তােদর কাগেজ pকাশ করেব$ eবং
তার জn আেগ থেকi তােদর ei নিথর কিপ িদেয় দেব uiিকিলকস$
eরপর বেড়া কের লাক জানাজািন হল$ কেয়কিদন খুব কাগেজ
লখােলিখ চলল$ িকnt, eর ফেল য চালু আnরাTীয় pিkয়াgিলর
মেধ কানo মানিবক পিরবতন হল, তা িকnt নয়$ বরং pিতিট রাT
ব s হেয় পড়ল, কীভােব তােদর নিথ আরo ভােলাভােব গাপন রাখা
যায় তা িঠক করেত$ মািকন রাT তােদর সরকাির কমচারীেদর বলল,
খবরদার uiিকিলকেস কী লখা আেছ তা পড়েব না, কারণ egেলা
eখনo Nkািসফােয়ড' নিথ, গাপন নিথ$ তেব রাTীয় নীিতেত িকছু
পিরবতন নজের পড়ল না$ কানo রাTনায়ক পদত াগ aবিধ করেলন
না$ িবিভn রাTpধানরা, নতারা িনেজেদর মেধ ফােন কথা বেল বা
pস িববৃিত িদেয় িমিটেয় িনেলন িবেরাধ$ কাগেজ দখা গল, মািকন
pিসেড ট oবামা িডেসmেরর িdতীয় সpােহ মিkেকার pিসেড ট eবং
তুিকর pধানমntীর সে দূতাবােসর নিথর ফাঁেসর িবষয় িনেয় কথা বেল
িনেয়েছন$ রাTীয় kমতার পিরসের pায় কানo ঢui তুলেত পারল না
ei ফাঁস, যা নািক মািকন যুkরােTর iিতহােস সবেচেয় বেড়া ফাঁেসর
ঘটনা$

৪
eখােনi p eেস যায়, ei ekেপাজাের িক িকছু লাভ হল? eরi সে
eেস যায়, আরo eকিট গভীরতর p , ekেপাজােরর িক িকছু লাভ হয়
আজকাল? পািত লােক িক রাজৈনিতক নতা, িবচারশালা, কেপােরট
গা ীর নীিতহীনতা eবং দuিলয়াপনা সmেক ব িkগত aিভjতা eবং
লাকমুেখর চচা থেক যেথ pাj নয়? kমতার কারবারীেদর লাকলjা
বেল িক কানo বst আেছ?
e pসে মািকন তথ িচt িনমাতা মাiেকল মূর খুব আশাবাদী$ তাঁর
মেত, যিদ iরাক যুেdর rর সময় ei ধরেণর ফাঁস ঘটােনা সmব হত,
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ছয় বছর আেগ তির হoয়া বাংলােদেশর সরকাির খুেন বািহনী রব
(র ািপড a াকশন ব ােটিলয়ন), যারা বআiিন ভােব হাজােররo বিশ
sেদশীয়েক খুন করার দােয় aিভযুk, তােদর গাপেন pিশkণ িদেয়েছ
িbিটশ সরকার$ (২০০৮)
iরােনর আহমিদেনজাদ সরকারেক সরােনার জn আেমিরকােক iরান
আgাসেনর পরামশ িদেয়িছল বশ কেয়কিট আরব দশ, যারা pকাে
iরােনর বnু$ (২০০৯)
কা ীের ধৃত সাধারণ নাগিরকেক পুিলিশ হফাজেত পটােনা eবং
iেলকিTক শক দoয়ার বেnাবs কেরেছ ভারত সরকার$ (২০০৫)
ীল া সরকার পাঁচজন ডাkারেক চাপ িদেয়িছল, যােত তারা
সাংবািদকেদর eলিটিটi-র সে
ীল া রােTর যুেdর শষ িদনgিলেত
হতাহেতর পিরমাণ কিমেয় বেল$ (২০০৯)
বৃহtম oষুধ কেপােরট ফাiজার নাiেজিরয়া মাnেষর oপর eকিট
oষুেধর পরীkা করােত িগেয় aেনক মাnষ মের ফেল$ তার িবচার
হি ল নাiিজিরয়ার কােট$ সi িবচাের যােত তাড়াতািড় না হয়, স
জn নাiেজিরয়ার a াটিন জনােরেলর dনীিতর pমাণ জাগােড়র জn
গােয়nা ভাড়া কেরিছল ফাiজার$ (২০০৯)
চীনা সরকার চায়, utর o দিkণ কািরয়া িমেল যাক$ (২০১০)
বুলেগিরয়ার সবেচেয় নামী পরমাণু শিk pকl, বেলন িনuিkয়ার
পাoয়ার p াnট (িবeনিপিপ) ধুঁকেছ, খরচ বিশ, পুিঁ জ বিশ লাগেছ,
িনমােণ দরী, িনরাপtার স ট eবং uৎপািদত িবd ৎ ভােলা নয়$ (২০০৯)
িbেটেন kাsার বাম িনিষd, িকnt িbিটশ িবেদশ সিচব গাপেন
িbিটশ ভুখেN মািকন kাsার বাম জিমেয় রাখার বেnাবs কেরেছ$
(২০০৯)

জনসমােজর চচা, তক, g ন ধারণ করার i টারেনট পিরসর$ oপের
uিlিখত ফসবুকo aেনকটা টুiটােরর মেতাi$ জুেনর pথম সpােহ
b াডিল ম ািনং gpার হন, i টারেনট কেথাপকথেনর বnু আিdয়ান
ল ােমা eসব কথা মািকন গােয়nা সংsােক বেল দoয়ার পর$

৫
আমরা aব আেশপােশ দিখ ekেপাজােরর রাজনীিতর pাবল $
র ািডক াল রাজনীিতেক aেনেকi aিভযুk কের, eটা ধু anেদর
িনেn কের, কাuেক বাদ রােখ না$ আর সংসদীয় রাজনীিত তা
সবেচেয় বিশ সময় ব য় কের pিতপk কত খারাপ তা pমাণ করেত$
যন মেন হয়, তার aিst pিতপেkর aধীন$ িনেজর sাধীন
রাজৈনিতক eেজ ডা বা aবsান খুব কমi দখা যায়$ eেkবাের
দuিলয়া হেয় যাoয়া রাTীয় kমতার রাজনীিতেত সসেবর আর
দরকার পেড় না$ আমােদর আেশপােশর kমতার রাজনীিতর পিরসেরর
িসংহভাগ জুেড় আেছ ekেপাজার eবং pচােরর রাজনীিত$ যিদo ei
ব াপাের তারা বেড়া o কেপােরট িমিডয়ার কােছ কাণঠাসা$ মাiেকল
মূর কিথত রাজৈনিতক ekেপাজােরর ঠাঁio ei পিরসের খুব eকটা
দখা যায় না$
b াডিল ম ািনং eকিট an কথা বেলেছন, যা নিথ ফাঁসেক
ekেপাজােরর গিN থেক বাiের বার কের eেনেছ$ eমনকী তােক
পিরিচত রাজনীিতর সীমানােকo aিতkম কিরেয় িদেয়েছ$ িদেয়েছ eক
সামািজক পিরসর$

uiিকিলকেস ফাঁস হoয়া মািকন দূতাবােসর নিথgিলর িকছু সংিkp
নমুনা (বnনীেত নিথর সাল uিlিখত) :

anpেদেশর মাoবাদী আেnালন
pয়াত ক. বালােগাপােলর ei pবnিট ‘iকনিমক a া ড পিলিটকাল uiকিল’ পিtকায় ২২ জুলাi ২০০৬-e pকািশত হেয়িছল$ pাসি কতার িবচাের eিটর aংশিবেশষ
বাংলা anবাদ কের eখােন pকাশ করা হল$ anবাদক aিমতাভ সন$

--- শািnর pতীক িহেসেব সবেচেয় বমানান --- কিরমনগেরর পুিলশ
sপািরে টে ড টেক িদেয়। eটা eমনi eক ছেলমাnষীর iি ত, যােক an
কান pিkেত নহাত rিচহীন চ াঙড়ািম মেন হেত পাের, িকnt eটা
eকটা aশািnজনক সেত র pতীক : পরপর সবক’টা anpেদেশর
সরকােরর নকশালেদর pিত রাজৈনিতকভােব aপিরণত মেনাভােবর
পিরচায়ক।
বলেত গেল ei a েলর বh মাnেষর কােছi শািn খুব
আকািkত। িকnt খুব slসংখ ক মাnষ আেছ, যারা খুব খুিশ, কারণ eর
আেগ মাoবাদীেদর কখনo eতটা িপছু হটােনা যায়িন। eেদর মেধ
সংখ াগির সাধারণ মাnষ, হয়েতা তারা তত বাsববাদী নয়, িকnt তারা
চাiেব য মাoবাদীরা চারপােশ থাkক, বndক-টndক িনেয়i, িকnt জীবেনর
মেধ যন eকটা শািn থােক, ভেয়র িকছু না থােক --- e পk সরকার o
মাoবাদীেদর মেধ য আলাপ-আেলাচনার pহসন চেলিছল, সi সময় য
a লgেলােত দীঘিদন ধের নকশালেদর ঘাঁিট িছল, সখােন eকটা কথা
uেঠিছল য আলাপ-আেলাচনা ভােলা িজিনস, তােত িহংসাtক ঘটনা িকছু
কমেত পাের, িকnt ‘oরা আমােদর ছেড় চেল যােব না। oরা িক ছেড় চেল
যেত পাের?’

ভারেতর কমু িনs পািট (মাoবাদী) দেলর কndীয় কিমিটর সাধারণ
সmাদক মুপাlা লkণ রাo, যাঁেক গণপিথ নােমi বিশ লাক জােন,
তাঁর িনেজর gােমর নাম বীরপুর। ei gামটা কিরমনগর জলার utর
কােণ গাদাবরী নদীর তীের aবিsত। চndবাবু নাiডুর আমেল রাজ জুেড়
রাsা বানােনার বািতক ছিড়েয় পড়ার আেগ ei gােম ঢাকাটাi িছল
ভীষণ কিঠন। তেল ানার িনজামাবাদ থেক ছিtশগেড়র জগদলপুর পযn
aসমাp ১৬নং জাতীয় সড়েকর পােশ য ধরমপুরী নামক মিnরনগরী
রেয়েছ, সখান থেক eকটা কােলা িপেচর রাsা ধের oi gােম eখন
যাoয়া যায়। আপিন যিদ ধরমপুির থেক বীরপুর যান, তাহেল দখেত
পােবন gােমর pেবশপেথ eকটা সাদা sারকsেmর oপর dেটা পায়রা
শািnর pতীক হেয় বেস আেছ। ei সাদা sm আর তার মাথার সাদা
পায়রাgেলার িবপরীত সাদৃে সারা তেল ানা জুেড় ছিড়েয় আেছ aজs
লালরঙা sারকsm, যােদর মাথায় sািপত রেয়েছ eকটা কের হাতুিড়
আর কােs। utর তেল ানার গাদাবরী নদী তীরবতী eলাকা, যখােন
মাoবাদীেদর শk ঘাঁিটgেলা িছল, সখানটা য eখন পুিলশবািহনীর
কbায় eবং িনেজেদর ei কৃিতেt খুিশ হেয় তারi sারক িহেসেব ei
সাদা sারকsmিট সmpিত পুিলশবািহনী বািনেয়েছ। eটা য সেবা
মাoবাদী নতার gােমi sাপন করা হেয়েছ eবং eর uেdাধন করা হেয়েছ
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pথম থেকi anpেদশ সরকােরর মেনাভাবটা িছল চূড়াn শtrতামূলক।
gােম gােম পুিলশ চৗিক বসােনা হেয়িছল eবং গিরবেদর oপর aমাnিষক
aত াচার চালােনা হি ল। eটা সবদা o s তi িছল eকটা রাজৈনিতক
আkমণ। oiসব eলাকায় পুিলেশর যারা ভারpাp িছল, তারা সত কখনo
গাপন কেরিন য তারা --- যমন বলা হেয় থােক --- ‘ কবল আiনশৃ লা
রkা’-i করিছল না, বরং তােদর রাজৈনিতক দািয়t িছল জাতদার o
মধ যুগীয় সমাজকাঠােমােক রkা করা eবং সটা তারা পালন করিছল। তখন
নকশাল কমীরা গাপন সংগঠেন aব i সশst িছল, িকnt তখন তােদর
িহংসাtক কাযকলাপ যেথ সীিমত িছল eবং বশ িকছুটা বাছাi কেরi িকছু
kেt তারা সশst হামলা চালায়। aপরপেk যারা জােন তারা সবাi বেল,
eমনকী িকছু aবসরpাp পুিলশ aিফসাররাo বেল, তখনকার নকশালেদর
লড়াiটা িছল সাধারণভােব সামnেদর আিধপত o গিরবেদর oপর
aথৈনিতক িনপীড়েনর িবrেd eবং ei কােজ তারা uেlখেযাগ সাফল
aজন কেরিছল। ‘ বগার pথা’-র aবসান eবং ‘pাপ িনmতম মজুির’-র
কাছাকািছ মজুির পাiেয় দoয়ার য dেটা কাজ --- িন াপ সাংিবধািনক
কাজ --- সgেলা নকশালরাi কের িদেয়িছল।
জিমর জn লড়াi ততটা সফল হয়িন। কারণ, জিমদারেদর uৎখাত কের
তােদর জিমেত গিরব কৃষকেদর চাষ করেত পুিলশ বাধা িদেয়িছল। ei
ধরেনর জিমgেলা বতমােন মােটর oপর aনাবাদী হেয়i পেড় রেয়েছ। িকnt
য কান িদক িদেয় িবচার করেলi eটা খুব grtপূণ নয়, কারণ জলােত
মাট চাষেযাগ জিম যতটা আেছ, তার তুলনায় eবং ভূিমহীনেদর যতটা
দরকার সi িহেসেবo oi জিমর পিরমাণ খুব কম। …

eটা সিত ঘটনা য ei a েলর সাধারণ মাnষ তােদর aিভjতায় ei
pথমবার, যােক nায় বলা হয়, তার কাছাকািছ িকছু দখেত পেয়িছল, যখন
নকশাল আেnালন ছিড়েয় পেড়িছল eবং জনগণেক শখােনা হেয়িছল য
anায় িকছু হেল তা মাথা পেত মেন িনেত হয় না। anাn য
a লgেলােত নকশালপnীরা সশst বািহনী সহেযােগ ছিড়েয় পেড়িছল,
সgেলার থেক আলাদাভােব utর তেল ানায় ১৯৭০-eর দশেকর শষিদেক
eবং ১৯৮০-র দশেকর গাড়ায় pধানত খতমজুরেদর সংগঠন eবং ছাt-যুব
সংগঠন সহ িবিভn গণসংগঠেনর মাধ েম মাoবােদর আদশ o রাজৈনিতক
কমসূিচ গেড় তালা হেয়িছল। ei aবsার drত পিরবতন ঘেট eবং
জনসাধারণ nায তা আদােয়র জn সশst বািহনীর oপর িনভরশীল হেয়
পেড়। িকnt nায তা আদােয়র চতনা eকটা মৗিলক পিরবতন eেন দয়।
সাজা কের বলেল, pথেম জাgত জনতার kাভেক eবং পের gােমর দিরd
পিরবার থেক আসা সশst বািহনীর সদsেদর sানীয় সমােজর িনপীড়েকরা -- তা স u বেণর জিমদার বা hদয়হীন সরকাির aিফসার যi হাক --সকেলi ভয় পেত r কের। আজেক পুরেনা জিমদােররা আর নi, িকnt
নতুন sানীয় aিভজাত o আেলাকpাpরা সামেন eেস গেছ eবং eকটা ভয়
ছিড়েয় পেড়েছ য নকশালপnীরা যিদ চেল যায়, ‘গিরেবরা আর বাঁচেত
পারেব না।’ eটা eকটা বেছ নoয়ার ব াপার য ক কানভােব eটােক
দখেব --- eকটা রিবনhড ধাঁেচর িবpব aথবা ধুমাt মাoবাদী লঙ মােচর
গাথার eকটা uদাহরণ মাt, যােক pিতিনিধtমূলক আেnালন িহেসেব ধরা
যায় না।

রাTীয় িনপীড়ন
িল ল ম াগািজেন িবrd মতpকােশর পিরসীমা … ২ পৃ ার শষাংশ

sআেরািপত শৃ লা o সহেযািগতা য সমােজ াসবায়ুর মেতা sাভািবক,
তমন সমােজর জn aেনক দূর হাঁটেত হেব$ সখােনi হয়েতা sাধীনতা
কথাটা pকৃত aেথ দখা দেব, eবং পরাধীনতার পিরেpিkেতর aভােব
p টা grtহীনo হেয় পড়েব$ িকnt eখন মতpকােশর sাধীনতা sান,
কাল o পিরিsিতর পিরেpিkেতi pেযাজ aথবা apেযাজ $ eমনকী
িবেশষ িবেশষ kেt মাnেষর agযাtার পিথকরা dবৃt মেতর pকােশর
oপর িনেষধo চাiেত পাের$ ধরা যাক কান eক aিgগভ সামািজক
পিরিsিতেত চারপােশ eমন সব িহংসা o দাhপদাথ জমা হেয় আেছ য
eকিট ফুলিক থেকi বh মাnেষর pাণ o সামাn সmিtটুk িনি h হেত
পাের$ তমন kেt gজব o ভুল খবর ভরা pেরাচক কান পt-পিtকার
pকাশ o িবতরণ সাধ মেতা বn করা uিচত$ কারণ মাnষi আমােদর
aভী $ মুিkর পেথ dবৃt মত িনেষধেকo যন সবথা পিরত াজ বেল
মেন না কির$

কান যৗিkেকর িবতেকর যাগ িবষয় বেল মাnতা িদেত পাির না$ ছেপ
pচােরর sেযাগ িদেল সi মাnতা eরা পেয় যায়, eটা সmূণ মিত ম
ছাড়া িকছু নয়$
eরকম kেto িকnt মতpকােশর sাধীনতা খব করা হে না$ ধু
বলা হে , তামরা তামােদর pকােশর মাধ ম িঠক কের নাo, িকnt
আমােদর পt-পিtকায় তামােদর pচার o পিরিচিতর জায়গা কের িদেত
পারব না$ পিtকার পিরসর হােটর মেতা unুk নয় য, য- কu
মতpকােশর sাধীনতার নাম কের আমােদর aবাি ত লখাo ছািপেয়
নেব$ সi সে দািব করেব তামরা pিতবাদ কেরা, িবতক চলুক$ কী
ছাপা হেব, কী িনেয় িবতক চলেব, কীেসর িবrেd সংgাম --- eসব
িনধারণ করার sাধীনতা িনিদ পিtকারi আেছ$ আেগ য মানিবক মহা
িদগেnর কথা বলা হেয়েছ তার পিরসের নানা মেতর িবতক সবসময়
কাম $ যখনi মানিবক বৃt ছািড়েয় কান dবৃt মত দখা দয়, তার
িবrেd pিতবাদ o hঁিশয়াির দoয়াটাi কতব িহেসেব দখা দয়$

শষ p : মতpকােশর sাধীনতা িক পিরেpিkত িবি n
চলিত সমােজ kমতাতnt মতpকােশর sাধীনতােক নানাভােব খব কের
রেখেছ$ ei খবায়েনর পিরেpিkেত মতpকােশর sাধীনতার oপর eত
grt দoয়া হয়$ ei grেtর কথা খয়ােল রেখo বাঝা দরকার,
stািধকারী িজেতন নnী কতৃক িস-৫৬৪, ফেতপুর pথম সরণী, গােডনরীচ, কিলকাতা-২৪ হiেত pকািশত eবং তৎকতৃক িpি টং আট, কিল-৯ হiেত মুিdত$ সmাদক িজেতন নnী$
oেয়বসাiট : http://manthansamayiki.googlepages.com, i- মল : manthansamayiki@gmail.com, দূরভাষ : 2491-3666

eখােনo মতpকােশর sাধীনতা aবাধ হেত পাের না$ আমরা সভ তার
aেনক সmদ o ববরতার aেনক বাঝা িনেয় eতদূর eেসিছ$
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