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দা ার নপেথ
বেড়া জািতর িনজ ভূেম পরবাসী হoয়ার iিতহাস aেনক পুেরােনা। bhপুt
নদী তীরবতী আিদম aিধবাসী বেড়ারা ভারতবেষর চািষসমাজ গেড় oঠার
আেগi সখােন বসবাস করত। বণ বা জাত ব বsা িভিtক gামসমােজ
হাল-লাঙল িদেয় চাষ eল bhপুেtর uবর নদী uপত কায়। kমশ বেড়ারা
গভীর aরেণ সের যেত থােক। চােষর কােজ তারা সচ ব বsার sেযাগ
থেক বি ত হয়। চািলেয় যেত থােক ঝুম চাষ আর িশকার।
আমরা সmpিত আসােম িগেয়o েনিছ, বেড়ােদর িশকােরর দkতার
কথা। তীর িদেয় ময়াল সাপেক গােছর গােয় গঁেথ ফলার গl েনিছ
gয়াহািটর pবীণেদর কােছ। dঃেখর কথা, আজ সi তীর-ধnক আর
বাঁটলু (gলিত) ব বহার হল pিতেবিশ আর eক জনেগা ীর িবrেd।
পূববে র মুসলমান চািষ eেসেছ aেনক পের। তারপর eেসেছ চা বািগচার
িমক। তােদর মেধ o eেসিছল an pেদেশর বh আিদবাসী। pায় eক শতাbী
বেড়া জািত e িনেয় তমন uিdg হয়িন। আমরা eমন গlo েনিছ, বেড়া
গাঁoবুড়া uদারভােব আগত an জািতর মাnষেক তােদর পােশ ঠাঁi িদেয়েছ।
সমতেলর বেড়ারা যখন ঝুম চাষ থেক হাল-লাঙল িদেয় ধান চােষ
eল, সময়টা িবংশ শতাbীর pথম ভাগ। iিতমেধ i িbিটশ শাসকেদর
হাত ধের আমােদর আধুিনক রাজনীিতর হােতখিড় হেয় গেছ। আমরা
িশেখ গিছ রােTর কােছ দািব করেত। কংেgস, কিমuিনs তা eেসেছi।
িবংশ শতাbীর িtেশর দশেকi ‘aল আসাম pnস Tাiবাল িলগ’ eেস
গেছ। সকেলi রােTর pাধাn মেন িনেয়েছ। য আিদবাসী, aরণ বাসী,
পাহািড়রা আলাদা sশািসত সমাজ িহেসেব sাধীন eবং sিনভর
জীবনযাপন করত, তারাo িশখল রােTর কােছ sশাসন pাথনা করেত।
িনu ব াiগাঁo sশেনর কােছ eক চােয়র দাকােন আমরা আDা
িদি লাম sানীয় কেয়কজেনর সে । eরা বাঙািল মুসলমান। eখানকার gােমর
খেত শািলধান (আমন) লাগােনা হেয়েছ। eকজন বলিছেলন, চায়না ধান নােম
eকটা িবেদিশ বীেজর কথা। দিশ sানীয় বীেজ ফলন যখােন িবঘা pিত দশ
মেণর িনেচ, চায়না বীেজ ফলন িবশ মণ। uপযুk রাসায়িনক সার, কীটনাশক o
জল ব বহার করেল নািক হােতনােত ফল পাoয়া যায়। ei হল আধুিনক চাষ।
eর সে i রেয়েছ আধুিনক জীবনযাপন eবং আধুিনক িশkা। তার
ডািল uজার কের বেস রেয়েছ আধুিনক বাজার। ফেল নানান িদক থেক
জিমর চািহদা eবং কনােবচা বেড়েছ। তথাকিথত sশািসত বেড়াভূিম eবং
তার দstর িদেয়o িনয়ntণ করা যাে না জিমর টানােপােড়ন।
বেড়া যুবক eমনo বেল ফলেছন, ‘aৈবধ বাংলােদিশ’ তাড়ােত
পারেল নািক বেড়াভূিমর আধা জিম ফাঁকা হেয় যােব! কী িনি িn!
য ভূিমর aিধকােরর জn সারা দশ জুেড় আিদবাসীরা লড়াi
করেছ, pাণ িদে , uিড় া, ঝাড়খN, ছিtশগেড় কাথাo কাথাo
িফিরেয় িদে কেপােরট লুেঠরােদর। eকi সমেয় সi ভূিমর aিধকােরর
জn দা ায় শািমল হেয়েছ বেড়া-সমাজ। রkাk আসােমর বেড়াভূিম;

ভূিম থেক uৎখাত লk লk দিরd বাঙািল মুসলমান।
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১৯৯৩ থেক ১৯৯৮ সাল পযn বেড়াভূিমেত বh জািত বা গা ীগত দা া হেয়েছ। ১৯৯৩-eর aেkাবর মােস ব াiগাঁo জলার বেড়া-মুসলমান দা ায় pায় প াশজন
িনহত হয়। সiসময় uৎখাত হoয়া pায় পাঁচ হাজার বাঙািল মুসলমান মাnষ কাকরাঝাড় eবং ব াiগাঁo জলার বশ িকছু শরণাথী িশিবের আজo চরম dদশার মেধ
িদন কাটাে । eরকমi eকিট িশিবের আমরা হঠাৎi িগেয় পৗঁছাi। ব াiগাঁoেয়র হাপাসরা gােম সi িশিবর কিমিটর সmাদক হািবলuিdন আহেমেদর িনজs pিতেবদন
eখােন pকাশ করা হল। ১৯৯৪ সােলর জুলাi মােস বরেপটা জলােতo বেড়া-মুসলমান দা ায় pায় eকেশাজন িনহত হয়। তােদর aেনেক আজo বাঁশবািড় শরণাথী
িশিবের রেয়েছ। ১৯৯৬ সােলর ম মােস কাকরাঝাড় o ব াiগাঁo জলায় বেড়া-সাঁoতাল দা ায় pাণ হারায় di শতািধক মাnষ eবং গৃহহীন হয় di লেkর বিশ মাnষ।
১৯৯৮ সােলর ম থেক সেpmর মােস ফর বেড়া-সাঁoতাল সংঘেষ প ােশর বিশ মাnষ মারা যায়। মােঝ সামিয়ক িবরিতর পর ২০০৮ সােলর আগs থেক aেkাবর
মােস uদালgিড় o দরং জলায় মুসলমান-বেড়া সংঘেষ pায় সtরজন মারা যায়, di গা ীর eক লkািধক মাnষ গৃহহীন হয়। পিরসংখ ানgিল পাoয়া গেছ ‘িরিফuিজ
oয়াচ’, ৩৭, জুন ২০১১, সাংবািদক িনমাল ব ানািজর pিতেবদন থেক। anিলখন িজেতন নnী।

আমরা ১৯৯৩ সােলর ৭ aেkাবর utরা েলর আমডাঙা,
িমলনবাজার, আনnবাজার, ভoরাgিড়, পাটাবািড়, মািলিভটা
iত ািদ gাম থেক uৎখাত হেয় eেসিছ। সিদন ভাররােত চারটার
সময় বেড়া ugপnীরা আমােদর ঘরবািড় jািলেয় দয়। তখন oi
a লটা িছল পুেরােনা কাকরাঝাড় জলায়, eখন িবিটeিড
eলাকার মেধ িচরাং জলায়। oখােন ৫৪টা gােম মুসলমান
জনসংখ া বিশ িছল। eলeমিজ িনেয় oরা আkমণ কের। ভেয়
ঘরেদার ছেড় লােক ভুটােনর িদেক রoনা দয়। তারা পােয় হঁেট
ভুটােনর গলামপুর হেয় ব াiগাঁoেয় আেস। পরবতীেত
কাকরাঝােড়র িডিস- ক জানােনার পর আমােদর গািড় দoয়া হল।
আমােদর িনেয় eেস কাকরাঝাড়,
ব াiগাঁo, বাsগাঁoেয়র িবিভn
sুল-কেলেজ রাখা হয়। পেনেরা
িদন আমরা oখােন িছলাম।
তখনকার
মুখ মntী
িহেত র
শiিকয়া eেস আমােদর utরা েল
িফিরেয় িনেয় যান। সখােন
িতনভােগ আমরা পাঁচ বছর
িছলাম। eকিদন হঠাৎ রােতর
anকাের
িসআরিপ
বািহনী
আমােদর ছেড় চেল eল।
আমােদর লােকরা সকােল uেঠ
দখল, িসআরিপ নi। কী হল?
ভেয়র তাড়নায় eকসময় আমরা
িনেজরাi গািড় ভাড়া কের eখােন
eলাম। ei জায়গাটা আমরা ভাড়া
কের িঠক কেরিছলাম। ২০০০ সােল ১১২২টা পিরবার eখােন
eেসিছলাম। লােক কী খােব? iটভাটায় পিরবার িনেয় িগেয়, িবিভn
শহের িরকশা টেন, দিনক মজুির কের লােক পয়সা রাজগার
কেরেছ। ২০০৪ সােল সরকার আমােদর ভিরফাi করল। মNল
eেস সােভ করল। ৫৫৮ পিরবার তােত সিnিব হল। যারা বাiের
কাজ করেত িগেয়িছল, তারা ভিরফাi থেক বাদ পড়ল। eরকম
৫৮৮টা পিরবার বাদ পড়ল। যােদর ভিরফাi হল, তােদর সরকার
প াশ হাজার কের টাকা িদল। তারা eক পায়া, আধা পায়া মািট
িনেয় eকটা-dেটা ঘর কের চেল গেছ। বািক ৫৮৮টা পিরবার
আমরা uিনশ বছর ei ক ােm আিছ।
বতমােন ১৯ জুলাi থেক বেড়াল াে ড আবার দা াহা ামা হেয়
মnন সামিয়কী

গল। তার আেগ আমরা ব াiগাঁo শহের যতাম কাজ করেত। ei
গNেগােলর পর থেক আমােদর কাজ সmূণ বn কের িদেয়েছ।
কামলা খাটেত গেল oরা হািজরা নয় না। িবিটeিড থেক ঘাষণা
কেরেছ, যারা কামলা করার জn আসেব, তােদর কাজ-কােম
নoয়া হেব না। য নেব, তােক দশ হাজার টাকা জিরমানা করা
হেব। আমােদর বেল বাংলােদিশ। ei aবsায় কােনা কােনািদন
আমােদর পিরবার িনেয় না খেয়o থাকেত হয়।
eখােন আিধ করািল কের (ভােগ) মািট নoয়া যায়, যার sিবধা
আেছ িনেত পাের। আমােদর টাকাপয়সা নাi, গrবাছুর নাi, কী
কের পারব?
কারo ১৯৫১ সাল থেক,
কারo ১৯৬৬-৬৭ সাল থেক
কমিpট কাগজপt আেছ। আমােদর
পূবপুrষরা আেগর থেক আসােম
আেছ। uিনশ বছের আজ পযn
uনিtশবার gয়াহািটর িদসপুের
ধরনা িদেয়িছ, তেরাবার আমরণ
aনশন কেরিছ। eবছেরর ১৫ মাচ
আসােমর বতমান মুখ মntী তrণ
গৈগ-eর বাসভবেন আমােদর ডাকা
হেয়িছল। তাঁর সে বদrিdন
আজমেলর eআiiuিডeফ eবং
শরণাথীেদর pিতিনিধদেলর বঠক
হয়।
সখােন আমরা দািব
িদেয়িছলাম, আমােদর শরণাথীেদর
di লাখ কের টাকা িদেত হেব;
eকটা কের iিnরা আবাস যাজনার ঘর িদেত হেব; আধা িবঘা
কের মািট িদেত হেব আর eকটা কের িবিপeল কাড িদেত হেব।
uিন বেলেছন, আিম মািট িদেত পারব না। তেব প াশ হাজার কের
টাকা, eকটা কের iিnরা আবাস যাজনার ঘর আর িবিপeল কাড,
ei িতনটা বst িদেয় আিম আপনােদর সমsার সমাধান করব। uিন
িতনমাস সময় িনেয়িছেলন। আজ সাতমাস চলেছ, কােনা কাজi
আমরা আসাম সরকােরর কাছ থেক পাiিন।
আমরা য ৫৮৮ পিরবার আিছ, চাঁদা uিঠেয় আমরা ei
eগােরা িবঘা মািটটার জn বছের প াশ হাজার টাকা ভাড়া িদi।
pথেম িছল সেতেরা হাজার। তারপর বেড় বেড় ei জায়গায়
eেসেছ। uিনশ বছর eiভােব আিছ।
2
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দা া-িব s বেড়াভূিম থেক িফের
gয়াহািট থেক আমােদর সফর r হেয়িছল ৮ আগs। কলকাতা
থেক িগেয়িছলাম আিম, মুহাmাদ হলালuিdন, আর কামrjামান
খান। নারায়ণ নnী চেল eেলন িডমাপুর থেক। কাচিবহার থেক
পরিদন সকােল eেলন রামজীবন ভৗিমক। ei িনেয় তির হল
আসােমর হালিফল জািতদা ার srপ anসnানকারী আমােদর দল।
সরাসির দা া বা সংঘষ aেনকটা pশিমত হেলo তার জর
ভােলামাtায় রেয় গেছ আসাম জুেড়। আমরা তা টর পলাম
সরাiঘাট ekেpেস হাoড়া থেক যাoয়ার পেথi।
আপিন িক বাংলােদিশ?

Tেনর কামরায় আমােদর বসার জায়গায় সামনাসামিন dেটা আসেন
জানলার ধাের িছেলন dজন মাঝ বয়েসর মিহলা। eকজন oিড়য়া,
িতিন আসিছেলন uিড় ার বােল র থেক, যােবন gয়াহািট ছািড়েয়
তজপুর। oখােন oঁর sামী eয়ারেফােস কাজ কেরন। আর eকজন
aসিময়া, পশায় uিকল। িতিন কলকাতায় িগেয়িছেলন তাঁর
মেkেলর কােজ। চলার পেথ আেs আেs আমােদর মেধ আলাপ
জেম uঠল। িনেজেদর মেধ গেlর ফাঁেক ঝালমুিড়, ডালমুট দoয়ানoয়াo চলল। বােল েরর মিহলা যখন হলালuিdেনর নাম
জানেলন, তৎkণাৎ িজjাসা করেলন, ‘আপিন িক বাংলােদিশ?’
হলালuিdন বলেলন, ‘আিম আজn মুিশদাবােদর মাnষ, কােনািদন
বাংলােদেশ যাoয়াo হয়িন।’ কথায় কথায় মিহলা বলেলন, ‘িদিlর
িচtর ন পােক বাংলােদিশ আেছ।’ হলালuিdন utর িদেলন,
‘না, eকজনo নi।’ মুহেূ ত সৗহাদ পূণ আলােপর sরটা যন
কমন eকটু কেট গল। তখন Tন কামাখ া ছেড় gয়াহািট
sশেনর িদেক eেগাে । রললাiেনর dপােশ টানা ঝুপিড়-বিs।
সiিদেক তািকেয় আেগর কথার জর ধেরi aসিময়া মিহলা
বলেলন, gয়াহািটেত লবার বা িরকশা টানার কােজ আেগ িবহািররা
আসত। iদানীং তােদর তমন আসেত দখা যাে না। বরং দখা
যাে গিরব বাঙািল মুসলমানরা eেস সiসব কাজ করেছ।
aসিময়ােদর মেধ o গিরব নi তা নয়, তেব তােদর eiসব কােজ
তমন পাoয়া যায় না। আিম বুঝেত পারলাম, iি তটা বাংলােদেশর
বাঙািল মুসলমানেদর িদেকi।
rেতi gয়াহািটর িবেsারণ

gয়াহািটেত আমােদর pথম সn ায় পlনবাজাের ঘটল gেনড
িবেsারণ। িবেকেল আমরা িগেয়িছলাম ‘সংgামী িমক কnd’র
নতা তাপস দােসর বািড়েত। সখােন কথাবাতা সের গs হাuেস
ফরার পরi িতিন ফান করেলন। জানেত পারলাম িবেsারেণর
সংবাদ। gয়াহািট sশেনর লােগায়া পlনবাজার eলাকা। সকােলi
Tন থেক নেম আমরা oখান িদেয় eেসিছ। sরkা বািহনীর
eকজন জoয়ান pাণ হারােলন, আহত হেলন aেনেক। সিদন িছল
pয়াত সংগীতিশlী ভূেপন হাজািরকার জnিদন। পরিদন সংবাদপেt
িশেরানাম হল, ‘sধাকেNর জnিদেন রksাত gয়াহািট’। পের eটাo
জানা গল, িবেsারণ ঘটােনার দায় sীকার কের িনেয়েছ আলফা।
ei হল আসােমর pাত িহক জীবেনর ছিব। ধু আসাম নয়,

িজেতন নnী

utর-পূবা েলর সাতিট রােজ র pাত িহকতা কমেবিশ eরকমi।
eর মেধ i r হল আমােদর বেড়া sশািসত a েলর সফর।
eকi সমেয় gয়াহািটেত বিশ মিnেরর কােছ ‘শািn সাধনা
আ ম’-e ‘সব সবা সংঘ’-eর uেদ ােগ শািnযাtায় শািমল
হেয়িছেলন মিণপুর, পি মব , uিড় া, gজরাত, হিরয়ানা, মহারাT
o আসাম থেক আসা pায় চিlশ জন কমী। pথেম আমােদর
পিরকlনা িছল oঁেদর সে কাকরাঝােড় যাব। সi মেতা আমরা
১০ তািরখ oi আ েম গলাম। ১০-১১ d-িদন oখােন আসােমর
িবিভn রাজৈনিতক নতা, িশkক o সমাজকমীরা eেস সাmpিতক
দা া pসে আগত কমীেদর oয়ািকবহাল করিছেলন। আমরা সi
আেলাচনায় িকছুটা aংশ িনi। পুেরাটা থাকেত পািরিন, কারণ
আমরাo িনেজেদর uেদ ােগ িকছু মাnেষর সে যাগােযাগ কের
আেলাচনা কির।
eিদন ক িব রােড বi িকনেত িগেয় দাকানদার eক মিহলার
সে আলাপ হয়। িতিন কথায় কথায় আমােদর আসােমর ‘কল াণ
আ ম’ সmেn aবিহত কেরন। িতিন বণনা কেরন, কীভােব জ ল
o Tাiবাল বেl তারা আিদবাসী o জনজািতর মেধ সমাজেসবার
কাজ কের যাে । তাঁর দoয়া পুিsকা থেক আমরা জানেত পাির,
‘aিখল ভারতীয় বনবাসী কল াণ আ ম’-eর সে eরা যুk।
aথাৎ ‘রাTীয় sয়ংেসবক সংঘ’ eখােন সিkয়।
১১ তািরখ রােত ‘সব সবা সংঘ’-eর চnন পাল জানােলন,
oঁেদর কাকরাঝাড় যাtা r হেব ১৩ তািরখ। oঁরা ২০ তািরখ
পযn বেড়াভূিমেত থাকেবন। আমােদর ময়াদ ১৬ তািরখ পযn।
তাi আমরা আর aেপkা না কের পরিদন সকােলi কাকরাঝােড়র
uেdে রoনা হলাম।
কাকরাঝােড় pথমিদন

কাকরাঝাড় sশেন নামলাম আমরা চারজন। গতকাল নারায়ণ নnী
িডমাপুের কােজ িফের গেছন। p াটফেম নেমi চােখ পড়ল eকটা
পাsার। oেত iংেরিজ, িহিn আর aসিময়েত যা লখা আেছ, তার
বাংলা করেল দাঁড়ায়, ‘বাংলােদিশেদর কাছ থেক কােনা িজিনস
িকনেবন না। বাংলােদিশেদর কােনা ধরেনর কাজ দেবন না। নাহেল
১০,০০০ টাকা জিরমানা করা হেব।’ কােনা pসলাiন নi, ধু লখা
আেছ ‘িব Tু iি ডয়ান’ eবং ‘জয় িহn’। ‘ বআiিন’ বাংলােদিশেদর
িবrেd ‘ বআiিন’ ছাপা পাsাের hমিক! কারণ Tু iি ডয়ানেদর oসব
আiন-টাiেনর দরকার হয় না। p াটফম থেক বাiের eেসo দখলাম
oi eকi পাsার সবt। বুঝলাম, eখােন আমােদরo pকৃত
ভারতীয়েtর পরীkা (নািক aিgপরীkা!) িদেত হেত পাের।
আমার eবং হলালuিdেনর মুেখ দািড় রেয়েছ। চারপােশ
eকজনo দািড়oয়ালা লাক চােখ পড়ল না। কাকরাঝাড় শহর হল
বেড়াভূিমর সদর। কাথায় থাকব? হলালuিdেনর মাবাiেল eক
বnু পরামশ িদেলন, তামরা সািকট হাuেস চেল যাo। আমরা
eকটা ছােটা গািড় ভাড়া কের সাজা চেল গলাম সািকট হাuেস।
সখােন pচুর জায়গা। িকnt িডিস aিফস থেক anমিত িনেত হেব।

আমরা গলাম িডিস aিফেস। সখােন eিডিস-র কােছ দরখাs করেত
বলা হল। আিম eকটা দরখাs িলেখ তাঁেক িদলাম। িতিন বলেলন,
আপনারা থাকেত পারেতন, িকnt eখন যা পিরিsিত য কােনা সময়
মntীরা eেস পড়েত পাের। তখন খািল কের িদেত হেব।’ আিম
নােছাড়বাnা। oঁেক বললাম, ‘যাi হাক, আপনােক eকটা ব বsা
কের িদেত হেব।’ িতিন oঁর eকজন aিফসার িtিদব চkবতীেক ডেক
বলেলন, ‘আপনার বাংলার লাক eেসেছন। eঁেদর eকটা থাকার
ব বsা কের িদন।’ িtিদববাবু আমােদর তাঁর ঘের িনেয় গেলন।
সামাn আলাপ-পিরচয় হল। ফান কের বাবুলাল দাস নােম eকজেনর
oপর দািয়t িদেলন হােটল বুক করার। বাবুলাল দাস শরণাথী
িশিবেরর িরিলফ মিটিরয়াল সাpায়ােরর কাজ করেছন। তেব আমােদর
dজেনর দািড় দেখ িtিদববাবু eকটু শংিকত হেলন। বলেলন,
‘আমারo দািড় িছল। গNেগােলর পর রাজ শভ করিছ। যাi হাক,
বাবুলাল risেমাi হােটেল আপনােদর জn aেপkা করেছ।
আপনারা চেল যান।’
আমরা হােটেল গলাম বেট। িকnt iিতমেধ i চারিদেকর থমথেম
পিরিsিত দেখ সকেলi --- িবেশষত আমােদর di মুসলমান
সফরস ী --- eকটু ঘাবেড় গেলন। আমােদর িচnা হল, কীভােব
আমরা বেড়াভূিমেত কাজ r করব?
dপুের আিম eবং রামজীবন ভৗিমক গলাম বড়’সা সংবাদপেtর
দpের। ei কাগেজর সmাদক িচেনা বsমাতািরর eকটা যাগােযাগ
gয়াহািট থেক পেয়িছলাম। pস ত, আমরা বাংলায় িলখিছ ‘বেড়া’,
‘বেড়াভূিম’ iত ািদ। বেড়াভূিমেত দবনাগির akের লখা হয়
‘বড়’ল া ড’, iংেরিজেত Bodoland।
ছাT বড়’সা pস। িচেনা বsমাতাির তখন পরিদেনর কাগজ
ছাপার কােজ খুব ব s। ব sতার মােঝi আমরা আলাদা কের oঁর
সে িমিনট পেনেরা কথা বললাম। dেটা কথা বুঝলাম। pথম কথা,
pেত ক বাঙািল মুসলমানেকi eখন বেড়াভূিমেত pমাণ িদেত হেব য
স বাংলােদিশ নয়। িdতীয়, বেড়াভূিম মূলত Tাiবাল বl a া ড
bেকর anগত। Tাiবাল বl্স a া ড b স-e নন-Tাiবােলর
জিমজায়গার aিধকার নi। সাmpিতক দা ার পর ei কথাgেলা
সমs বেড়া মাnেষর মুেখ খiেয়র মেতা ফুটেছ!1
িচেনা বsমাতািরর কাছ থেক পথিনেদশ িনেয় আমরা dজন গলাম

িততাgিড়েত। নলাম, oখােন বেড়া শরণাথীেদর িশিবর রেয়েছ।
aেটািরকশা থেক িততাgিড়েত নেম দিখ dিদেক িবsীণ সবুজ মাঠ।
িকnt িশিবর নi। কেয়কিদন আেগ নািক িশিবর uিঠেয় িনেয় যাoয়া
হেয়েছ গারাং নদীর কােছ an কাথাo। বাiেক চেপ আসিছেলন
eকজন। oঁেক আমরা দাঁড় করালাম। পিরচয় হল। িবজয় kমার bh,
কাকরাঝােড় বেড়া িপpলস ে টর iuথ uiংেসর চয়ারম ান।
আমােদর িতিন oi gােমর িভিসিডিস-র (িভেলজ কাuিnল
ডভলপেম ট কিমিট) পাকা দালােন িনেয় িগেয় চা খাoয়ােলন। রাsার
ধােরi রেয়েছ বেড়ােদর ধমsান ‘বােথৗ’ eবং আবs-র (aল বেড়া
sুেড স iuিনয়ন) দpর।
পের জানেত পেরিছ, বেড়াভূিমর সমs gােমi িভিসিডিস রেয়েছ।
eখােন প ােয়ত নi। িভিসিডিস-র pধানেক বলা হয় চয়ারম ান।
eছাড়া রেয়েছ gােমর ‘গাঁoবুড়া’, gােমর মেধ সবসmত pবীণ
ব িk, যােক সকেলi মেন চেল।
সn ায় হােটেল িফের নলাম, আবdল আিজজুল নােম eক
যুবকেক পাoয়া গেছ, িতিন আগামীকাল আমােদর গাসাiগাঁoেয়র
শরণাথী িশিবরgিলেত িনেয় যােবন।
গাসাiগাঁo থেক ধুবিড় : িশিবর পিরদশন

১৩ সেpmর কাকরাঝাড় থেক ীরামপুর sশেন নেম গািড়েত
চেপ আমরা বিরেয় পড়লাম। আিজজুল sানীয় যুবক eবং কংেgেসর
ছাt সংগঠন eনeসiu-eর (nাশনাল sুেড স iuিনয়ন) সিkয়
কমী। oঁর কাছ থেক আমরা কাকরাঝাড় জলার গাসাiগাঁo সাবিডিভশেনর ৩৫টা িশিবেরর তািলকা পলাম। egেলা মূলত বাঙািল
মুসলমান শরণাথীেদর িশিবর। তািলকায় সtর থেক আিশ হাজার
শরণাথীর uেlখ রেয়েছ। সকাল সােড় ন-টায় আমরা gাহামপুর u মাধ িমক িবদ ালেয়র িশিবের পৗঁছালাম। eটা আিদবাসী aধু িষত gাম।
আমােদর যাtাপেথর সমs িশিবরi sাপন করা হেয়েছ a-বেড়া gােম।
বিশরভাগi মুসলমান gাম। িকছু কাচ, রাজবংশী বা আিদবাসী gামo
আ য় িদেয়েছ। গাসাiগাঁo হেয় ধুবিড়র িশিবের পৗঁছােত আমােদর
pায় dপুর বােরাটা বেজ গল। বিশরভাগ মাnষi eেসেছ ২৪ জুলাi
নাগাদ। আবালবৃdবিণতা পােয় হঁেট, নদী সাঁতের, দৗেড় eেসেছ;
যারা নৗকা বা গািড় পেয়েছ তারা ভাগ বান। মােঝ িদেনরেবলায়
লােক জ েল লুিকেয় থেকেছ। শরণাথীেদর িববরণ থেক বাঝা যায়,
দা াকারীরা সাধারণত pােণ মারেত চায়িন, খিদেয় িদেত চেয়েছ।
aেনক জায়গায় gামবাসীরা পািলেয় যাoয়ার পের ঘের ঘের আgন
লাগােনা হেয়েছ। খেতর ফসলo aেনক জায়গায় ন করা হয়িন।
তেব ঘেরর যাবতীয় িজিনস লুঠপাট করা হেয়েছ।
িবেকল নাগাদ ীরামপুর রলেsশেনর কােছ পৗঁেছ আমরা
‘আিদবাসী কাবরা িমিলটাির aফ আসাম’-eর চয়ারম ান জাবিরয়াস
খাখা-র সে দখা কির। খাখা eকজন িবনয়ী যুবক। কথা বলেল
বাঝা যায়, নহাত আkমেণর মুেখ পেড়i ei যুবেকরা ast হােত
িনেয়িছল। ১৯৯৬ eবং ১৯৯৮ dবার আিদবাসীেদর নৃশংসভােব খদােনা
হেয়েছ। তেব পুনবাসেনর পর oরা সরকােরর কােছ ast সমপন
কেরেছ।
সিদন রােত আমরা aব িনরাপদ eকটা আ য় পাi। আসাম
কৃিষ িবদ ালেয়র কৃিষ িবjান কেndর aিতিথশালায় আমােদর থাকবার
বেnাবs হয়।

1 ১৯৪৭ সােল sাধীনতার পের ১৮৮৬ সােলর ‘আসাম ল া ড a া ড রিভিনu
রgেলশন’-eর eকটা সংেশাধনী মারফত নতুন দশম aধ ায় যাগ কের Tাiবাল
বl a া ড bক গঠন করা হয়। ei aধ ােয়র িশেরানাম হল, ‘ pােটকশন aফ
ব াকoয়াড kােসস’। সংেশািধত আiেনর ১৬৪(২)(িব) ধারায় রেয়েছ, ‘ বl
a া ড bেক (Tাiবাল শbটা নi) কােনা জিমর মািলক সi বl a া ড bেকর
eমন কােনা লােকর কােছ তার জিম হsাnর করেত পারেব না, য oi বl
a া ড bেকর sায়ী বািসnা, য ১৬০ ধারায় বিণত ণীর মাnষ নয়, আেগ
ডপুিট কিমশনােরর anেমাদন পেল eর ব িতkম হেত পাের’। ১৭১(২) ধারায়
pােটেkড kােসস বা সংরিkত ণী বলেত ‘িনmিলিখত ণীর চািষ, যমন
সমতেলর জনজািত, পাহািড় জনজািত, চা বাগােনর িমক, সাঁoতাল, নপািল
চািষ- গাচর eবং তফিশিল জািত’র uেlখ করা হেয়েছ। aতeব সমতেলর
জনজািত বলেত বেড়ার পাশাপািশ anেদরo বl্স a া ড bকেস জিমর
সংরিkত aিধকার দoয়া হেয়েছ।
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‘বাংলােদিশ গা ব াক’

ব াiগাঁo থেক িচরাং : িশিবর পিরদশন

১৪ সেpmর আিম eবং রামজীবন ফর কাকরাঝাড় শহের আিস।
সকাল নটা-দশটা নাগাদ আমরা risেমাi হােটেল বেস আিছ, কাজ
r করব ভাবিছ। রাsায় দিখ সার সার গািড় বাঝাi যুবেকরা
‘বাংলােদিশ গা ব াক’ াগান িদেত িদেত শহের ঢুকেছ। গািড়র
মাথায় হলুদ পতাকা, মােঝ ঢাল-তেরায়াল kস কের আঁকা। aেনকটা
‘ গাখাল া ড’ কায়দার ঝা ডা। রামজীবেনর মাবাiল ফােন
িবজয়kমার bh পরামশ িদেলন, আপনারা আবsর জনসভায় চেল
যান। আমরা রাsায় দাঁিড়েয় ভাবিছ, কী করা যায়। গািড়র sাত
চেলেছ। eরi মেধ বৃি r হেয় গল। গািড়র sাত শষ হoয়ার
আেগi িবপরীত িদক থেক িমিছল আসেত r করল। sুল-কেলেজর
ছাtছাtীরা iuিনফম পেরi eেসেছ িমিছেল, যুবক-যুবতীরাo রেয়েছ।
বৃি জার হল, তার মেধ i udীp াগান িদেত িদেত িডিস aিফেসর
িদেক চেলেছ হাজার হাজার মাnষ। সমs শহরেক sb কের িদেয় পাkা
eক ঘNা িমিছল চলল।
আমরা গলাম ‘বেড়া সািহত সভা’র কাযালেয়। সখােন তমন
কাuেক পাoয়া গল না। গলাম শাসকদল ‘বেড়াল া ড িপpলস ট’eর কাযালেয়। সখােন কাকরাঝােড়র মিহলা-িবধায়ক pমীলা রাণী
bেhর সে সাkাৎ হল। eছাড়া ‘বেড়াল া ড টিরেটািরয়াল কাuিnল’
িবিটিস-র eকজন কমকতা িরo রoয়া নািজহাির-র সে কথা বেল
oেদর মেনর কথা আরo িকছুটা বাঝা গল :

১৪ সেpmর রােতi আমরা ব াiগাঁoেত চেল গলাম। পরিদন
pথেম আমরা গলাম হাপাসরা gােম। eখােনo আমরা সে
কেয়কজন মুসলমান কমীেক পলাম। ব াiগাঁoেত ১৫ আর িচরাংেয়
১৭টা িশিবর রেয়েছ। বেড়াভূিম থেক যারা পািলেয় ধুবিড়েত আ য়
িনেয়েছ, সখােন রেয়েছ ৯৩টা িশিবর। eখােন ‘িরহাব iি ডয়া
ফাuে ডশন’ নােম eকটা সংগঠন tােণর কাজ করেছ। ৫ আগs
pকািশত eেদর সমীkা anযায়ী, িচরাং-চাপর-িবলািসপাড়াব াiগাঁo- কাকরাঝাড় ( গাসাiগাঁo)-ধুবিড় িমিলেয় মাট আি ত
পিরবার িছল ৬২,৪৩৬ eবং জনসংখ া ৩,২০,৭৬০। eেদর িহেসেব
২০ জুলাi থেক দা ায় আহতেদর সংখ া ৬১৭ eবং মৃেতর সংখ া
৬৩। eেদর কােজ যেথ িন া রেয়েছ। তেব eেদর সমীkা
আংিশক। কারণ বেড়া বা an জািতর kয়kিতর কােনা িহেসব eর
মেধ নi। eটা িঠক য a-মুসলমান eলাকায় eেদর কাজ করা
ei মুহেূ ত সmব নয়। সেkেt িবিভn জািতর মাnষেক িনেয়
সমীkাদল গঠন করা দরকার।
গতকাল থেকi বৃি চলেছ। pায় d-মাস হেত চলল শরণাথী
িশিবরgেলা রেয়েছ। মূলত sুলবািড়েতi িশিবর তির হেয়িছল। িকnt
কতিদন sুল বn থাকেত পাের? তাi sুল ছেড় িদেয় বh জায়গায়
pািsেকর িশট িদেয় ছােটা ছােটা তাঁবু বািনেয় শরণাথীরা বাস
করেছ। বৃি হেলi জল ঢুকেছ সi তাঁবেু ত।
dপুর dেটা নাগাদ আমরা পৗঁছালাম িচরাং জলার লkীপুর িনm
বুিনয়ািদ িবদ ালয় সংলg িশিবের। িচরাংেয়র ফেরেsর লােগায়া
আটটা gােমর লাক eখােন আ য় িনেয়েছ। সার সার তাঁবু নামেত
নামেত আi নদীর পার পযn চেল গেছ। dগিতর শষ নi।
eকিদেক আকােশর জল, anিদেক নদীর kলছাপা জল --- ক
বাঁচােব eেদর?
eিদেক সরকার চাল, ডাল, সেষর তেলর ব বsা কেরেছ বেট,
িকnt ময়ািদ পাTা (জিমর পাTার পাকা কাগজ) না থাকেল eখনi
পুনবাসন দেব না। আরo শানা যাে , লাকেক বাছাi কের িতন
দফায় পুনবাসন দoয়া হেব। তার aথ হল, কাগজপt পরীkািনরীkা কের ‘বাংলােদিশ’ ছঁেক বার কের নoয়া হেব! কােনা
িশিবেরর লাকi ভােগ ভােগ িনেজর gােম িফরেত চায় না।
িতনেটর সময় আমরা গলাম িচরাংেয়রi কাuয়ািটকা িশিবের।
সখােন দা ায় সnানহারা eক িপতার সে দখা হল। তাঁর
মুেখামুিখ বেস কথা বলেতi খারাপ লােগ। মহঃ বেসর আিল নােম
eকজন eেস বলেলন, চলুন আপনােদর eকটা পাড়া gাম দিখেয়
আিন। মাজরাবািড় gােম সার সার পাড়া তছনছ হেয় যাoয়া
ঘরgেলা দখলাম। মােঠর ফসল িকnt ন হয়িন। িদেনরেবলায়
ফসেলর তদারিক কের মুসলমান শরণাথীরা িশিবের িফের আেস।
বেসর আিল িনেজর গাছ থেক eক মুেঠা লবু (কাগিজ ধরেনর)
eেন আমােদর হােত তুেল দন। বেড়ারা হামলা চালােনার পর
িনেজরাo পাlা হামলার ভেয় ei gাম ছেড় দূের সের গেছ।

৩৮৯৫টা gাম আেছ িবিটিসর মেধ । তার মেধ Tাiবাল বl্স a া ড
b েসর মেধ আেছ ২৭৫০টা আর তার বাiের আেছ মাt ৬০০টা gাম।
ফেরেs আেছ ৫৫৪টা gাম। Tাiবাল বl্স a া ড b স ১৯৪৭ সােল
ঘাষণা করা হেয়েছ। তার মেধ Tাiবাল বােদ কেয়কটা pােটেkড kাস aফ
িপpল আেছ। যমন, রাজবংশী- নপািল-আিদবাসী-বেড়া-গােরা-রাভা eখােন
থাকেত পাের। pােটেkড kােসর বাiের eখােন কােনা নন-Tাiবাল থাকেত
পাের না। aব বাঙািল, মােড়ায়াির, িবহািররা িবজেনস kােসর মাnষ
sানীয়, তখন থেকi eেদর আমরা রেখিছ। eেদর থাকার মেধ আমােদর
কােনা আপিt নi। িকnt বাiেরর থেক যারা eেসেছ, তােদর eখােন
কােনা থাকার aিধকার নi। ২০০৩ সােলর ২০ ফbrয়াির চুিkর আেগ
থেক যারা eখােন Tাiবাল বl a া ড bেকর বাiেরর gামgেলােত আেছ,
তারা তা আসাম সরকােরর সময় থেকi আেছ। ২০০৩ সােলর ২০
ফbrয়ািরর পের যারা eেসেছ, তােদর আমরা থাকেত দব না। মুসলমানরা
বিশরভাগ oi ৬০০ gােম আেছ। গাসাiগাঁoেত আেছ, কাকরাঝােড়o
আেছ। তখন তা আমােদর a াডিমিনেsTশন িছল না। আসাম সরকার
ম ািনপুেলট কের ঢুিকেয় িদেয়েছ। িকnt Tাiবাল বl a া ড bেকর মেধ o
মুসিলম আেছ।

আিম পাlা p করলাম, আিদবাসীরা pােটেkড kাস। oেদর
থাকার কােনা আপিt নi তা?
--- না।
--- oরা িশিডuল Tাiেবর (eসিট) িডমা ড কেরেছ। আপনারা িক
তা সমথন কেরন?
--- আমােদর তােত আপিt নi। িকnt িরজােভশন কাটা, ১৬টা
Tাiবাল grেপর জn মাt ১০%, স Tােল ৭%। রাজবংশী, আিদবাসী
eসিট িডমা ড কেরেছ। oরা eেস গেল, আমােদর কাটা আরo কেম
যােব। তাi আমরা বলিছ, oেদর জn eকsTা িরজােভশন কের oেদর
eসিট- ত ঢুিকেয় দাo। oেদরo sিবধা হেব, আমােদরo sিবধা হেব।
কম- স-কম ৫% বাড়ােনা দরকার। বেড়া ছাড়া রাভা, গােরা, হাজং,
সনoয়াল কাছাির eরকম আরo িকছু eসিট-র মেধ আেছ।
মnন সামিয়কী

সামাn uপলিb : িকছু p

বেড়া আর বাঙািল মুসলমান, সকেলর মেধ eকটা িমল খুেঁ জ পাi।
uভেয়রi বুেক আkাnেবাধ আর ভয়। বেড়ােদর িনজভূেম সংখ ালঘু
হেয় পড়ার ভয়। মুসলমানেদর িপেঠ বাংলােদিশ ছাপ পড়ার ভয়।
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কবল মুসলমানেদরi বা কন? যভােব gয়াহািট হেয় সমs utরপূবা েল ‘বাংলােদিশ’ খদােনার আoয়াজ uেঠেছ, য কােনা
বাংলা ভাষাভাষী মাnষ িক সখােন শািnেত থাকেত পারেছ?
শানা যায়, bhপুt নদীর utর তীরবতী a েলর আিদম
aিধবাসী িছল বেড়ারা। oরা বেল, িখলি য়া, ভূিমপুt। ভারতীয়
সমােজর কৃিষজীবী মূলেsােত তারা িমেশ যেত পােরিন। bhপুt
নদী uপত কার সচ-সমৃd a ল থেক uৎখাত হেয় তারা kমশ
জ ল eলাকায় সের যেত থােক। তােদর মেধ পুেরােনা ধরেনর
ঝুম-চাষ বহাল থােক। পের িbিটশ শাসেকরা খাদ uৎপাদন বাড়ােত
পূববে র মুসলমান চািষেদর eখােন বসবােস uৎসাহী কের তােল।
anিদেক িbিটশ চা-বািগচা মািলেকরা িবহার, utরpেদশ eবং
বাংলা থেক আিদবাসীেদর eখােন িনেয় আেস। ei pিkয়ায়

বেড়ারা ভূিম থেক িবি n হেত থােক। গত শতাbীর িtেশর দশেক
‘Tাiবাল িলগ’ Tাiবাল ল াে ডর pােটকশন দািব কের। িbিটশ
সরকার ‘লাiন িসেsম’ চালু কের। eকটা কাlিনক লাiন টেন
িকছু িকছু জলায় aিভবাসনেক িনয়ntণ করার চ া করা হয়। িকnt
তা সফল হয়িন। sাধীনতার পর ‘Tাiবাল বl্স a া ড b স’-eর
দািব তালা হয়। সi মেম আiনo সংেশাধন হয়। িকnt কখেনাi
বাiেরর aিভবাসন সmূণ িনয়ntণ করা যায়িন।
iিতহােসর ব াখ া িনেয় তক হেতi পাের। িকnt আমােদর
সংিkp সফের ‘বাংলােদিশ খদাo’ আoয়ােজর গভীের বেড়াভূিমেত
ভূিমর aিধকার িনেয় eকটা তীb টানােপােড়ন আমরা anভব
কেরিছ। আজেকর দা া িক তারi িনমম পিরণিত নয়?

বেড়াভূিমেত দা ার িদনিলিপ
gয়াহািট, িশলচর o িডbrগড় থেক বাংলায় pকািশত ‘ দিনক যুগশ ’ পিtকা থেক নoয়া সংবােদর িভিtেত ei িদনিলিপ pstত করা হেয়েছ। সাধারণত য কােনা
দা ার মাটাদােগর খবর থেক নানারকম ভুল o eকেপেশ ধারণার সৃি হয়। সi ধারণাgিলেক aেনকসময় রাজৈনিতকভােব ব বহারo করা হয়। যেহতু আমােদর দেশর
রাজনীিতর জাতীয়, আ িলক, ভাষা o কৗমগত িভn িভn তল রেয়েছ, ািn থেক িব ািnর সmাবনা থেকi যায়। বেড়াভূিমর সাmpিতক ঘটনাবলীo eরকম িব ািnর
uৎস হেয় uঠেতi পাের। সেবাপির, আসাম তথা utর-পূবা েল udুত পিরিsিত মােটi sাভািবক হয়িন। তাi আমরা ei িদনিলিপ pকাশ করিছ।

১৯ জুলাi

মnন সামিয়কী

ajাতপিরচয় d ত
ৃ ীরা মাt কেয়কিদন আেগ
পুিলিশ সূেt জানা যায়, িতিন eকবার ‘বেড়া
গাঁসাiগাঁoেয় মুসলমান সmpদােয়র dজনেক gিল কের
িলবােরশন টাiগার’ (িবeলিট) জি
িহেসেব
হত া কেরিছল$ ei ঘটনায় ব াপক pিতিkয়া দখা
আtসমপণ কেরিছেলন$ তারপর ফর িতিন ‘nাশনাল
িদেয়িছল বেড়াল া ড টিরেটািরয়াল a াডিমিনেsTিটভ
ডেমােkিটক ট aফ বেড়াল া ড’ (eনিডeফিড)- ত
িডিsTkস (িবিটeিড) eলাকায়$
যাগ িদেয় িতন মােসর জি pিশkণ নন
‘aসম তফিশিল জািত পিরষদ’- ৬ জুলাi কাকরাঝাড় জলার আি ঠহারা ভুটান থেক$ eখন িতিন আরিভe-র হেয়
eর ডাকা ২৪ ঘ টা বnধ মুসলমানপাড়া gােম িঠক সn া সাতটার সময় কাজ করেছন$
চলাকালীন আজ বৃহsিতবার িকছু মুসলমান মাnষ দাকােনর সামেন বেস ২০ জুলাi আজ kবার রাত আটটা নাগাদ
রাত আটটা নাগাদ কাকরাঝাড় আDা মারিছল। মাটরসাiেকেল eেস eেককাকরাঝাড় শহর থেক িতন িকিম দূের
ৃ ীরা ৪৭ িদেয় gিল কের চেল গল। eকজন নাড়াবািড়র জয়পুের মাটরবাiক আেরাহী চার
সদের ajাতপিরচয় d ত
সমেবত মুসলমান জনতােক লk oখােনi মারা গল, িতনজন grতরভােব pাkন িবeলিট সদsেক ধারােলা ast িদেয়
কের gিল চালায়$ eেত ‘aল আহত হল, eকজন হাসপাতােল িচিকৎসাধীন নৃশংসভােব খুন কের sানীয় gামবাসীরা$
aবsায় মারা গল। আহতেদর বয়ান anযায়ী,
আসাম মাiনিরিট sুেড টস যারা মেরেছ oরা বেড়া জািতর লাক িছল। তারা বাiক jািলেয় দয়$ িবশাল পুিলশ
iuিনয়ন’ (আমs)-র নতা eটা িনেয় uেtজনার সূtপাত। িনহতেদর বািহনী ঘটনাsেল eেল আkাn হয়$ eিদন
মিহবুল iসলাম o িসিdক আিল পিরবার o আহতেদর kিতপূরণ দoয়া হয়। আমs eবং eিবeমs (aল বেড়াল া ড
grতরভােব আহত হন$ ঘটনার আসাম পুিলেশর তদno চলিছল। তদnকারী মাiনিরিট sুেড টস iuিনয়ন) ঘাষণা কের,
খবর পাoয়ার পর থেক aিফসারেদর কথার সে pত kদশীেদর eকটা তারা িবিটeিড eলাকা o ধুবিড়েত ২৩ জুলাi
কাকরাঝােড়র পা বতী eলাকা তফাত চেল eেসিছল। তদnকারী aিফসাররা সকাল পাঁচটা থেক ১২ ঘNা বnধ পালন
থেক কাতাের কাতাের লাক বেল, eটা কeলo-র কাজ। আহত ব িkরা করেব$
রাজপেথ বিরেয় আেস$ আহত ei তথ মেন িনেত পােরিন।
২১ জুলাi আজ শিনবার ভাররােত িতনেট
dজনেক কাকরাঝাড় rপনাথ sপন আiচ, সাংবািদক, ীরামপুর, গাসাiগাঁo নাগাদ কাকরাঝাড় থানা থেক আট িকিম
bh aসামিরক হাসপাতােল ভিত
দূের িচmরগাঁoেয়র হািলথবািড়েত aপিরিচত
করা হেয়িছল$ সখােন eেস জেড়া হয় সহsািধক মাnষ$
আততায়ীর gিলেত eকজন কৃষক িনহত হন, আহত
কাকরাঝাড় জলার কািজগাঁo থানার ধুবিড়হন তাঁর stী সহ পাঁচজন$ জলার ফিকরাgাম,
কাকরাঝাড় সীমানা সংলg ম লােঝাড়ার গভীর
গাঁসাiগাঁoেয় eবং িচরাং, বাকসা o oদালgিড়েত
জ েল eিদন dপুের সনা o পুিলশ যৗথ তlািশ
িবিkp ঘটনা ঘেট$ পাঁচ কাmািন কndীয় বািহনী
চালায়$ সn া সােড় ছ-টা নাগাদ ধরা পেড় ‘রাভা
মাতােয়ন eবং ১৪৪ ধারা জাির হয়$ িবিটeিড pধান
ভাiপার আিম’ (আরিভe)-র rd আভা (৩০)$
হাgামা মিহলাির বেলন, ‘aশািn d চেkর ষড়যnt’$
6
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eিদন শালেকাচা থেক কাকরাঝাড় হেয় eকিট
iটভিত Tাক যখন শালাকািট যাি ল, আচমকা dঘটনা
ঘেট$ ei sেযােগ সকাল সােড় সাতটা নাগাদ d ত
ৃ ীরা
আkমণ চালায় চালক o মালবাহী িমক জািকেরর
oপর$ চালক পািলেয় গেলo জািকর মারা যান$
dপুর বােরাটা নাগাদ গাসাiগাঁo মহkমার মাকটাi
gােম unt যুবেকরা gিল চালায়$ eকজন মিহলা o
diজন পুrষ আহত হয়$
২২ জুলাi গতকাল রােত কাকরাঝাড় শহেরর pাণেকেnd ‘গ া
টিকজ’ িসেনমাহেলর পােশ ভাড়াবািড়েত থাকা eক
পিরবােরর oপর নৃশংস হামলা হয়$ পিরবােরর
গৃহকতা, stী o িনকটাtীয় মারা যায়$ পা বতী গারাং
নদীেত লাশ ফেল দoয়া হয়$ ভাররােত গারাং
নদীেত মাছ ধরেত আসা eকদল জেল দশ বছেরর
eক gিলিবd িশ েক udার কের$ আখতার নােমর
ei িশ েক কাকরাঝাড় আরeনিড িসিভল
হাসপাতােল ভিত করা হয়$ স মৃতু র সে পা া
লড়েছ$ শানঘােটর পােশ dপুের dিট মৃতেদহ পাoয়া
যায় eবং তােদর শনাk করা হয় বিসরন খাতুন (১৫)
o rকসানা খাতুন (৫ মাস)$ গতরােত মাটর পাটস
দাকােনর কমচারী মেনায়ার hেসেনর (৪০) ভাড়াঘের
হামলা হয়$ বালাজান িতনআিলেত arণ দােসর stী
পূিণমা দাসেক মুসলমান মেন কের আkমণ করা হয়$
িচরাং জলার িবজিন a েলর মে ািলয়ান বাজাের
ajাত পিরচয় d ত
ৃ ীর gিলেত হােসর আিল o নূর
hেসন নােম dজন মারা যান$
গতকাল শিনবােরর কাফু কাকরাঝােড় রিববারo
চলেত থােক, সn া ৬টা থেক পরিদন সামবার সকাল
৬টা পযn$ কাকরাঝাড় মহkমায় ৭িট eবং
গাসাiগাঁoেয় ৬িট আ য়িশিবর তির হয়, আ য় নয়
মাট চােdা হাজার মাnষ$
আজ রিববার রাত সােড় আটটা নাগাদ সরফাংgিড়র
আিঠয়াবািড়েত ৪ জন িহিnভাষী পিরবােরর ঘের
আgন লািগেয় দoয়া হয়$
গাসাiগাঁo মহkমার কচুগাঁoেয় মসিজদ ভাঙচুর হয়$
ফিকরাgাম থানার কাদালেদায়ােত eক asায়ী
আ য়িশিবের পাঁচ হাজার বেড়া মাnষ আ য় নয়$
ভাoতাgিড় ফাঁিড়র anগত মাnারপাড়ােত িশিবের
আ য় নয় pায় d-হাজার মুসলমান মাnষ$ শাপকাটা
ফাঁিড়র ভামরািবেলর মধ iংেরিজ িবদ ালেয়
কািশয়াবািড় সহ কেয়কিট gােমর মুসলমান মাnেষরা
আ য় নয়$
কাকরাঝাড় থেক ধুবিড় যাoয়ার পেথ পুিলেশর
কনভেয় হামলা চেল, জনতা পাথর ছাঁেড়$
eিদেনর সরকাির িহেসেব ১৭ জন মৃত, আহত ২০ জন
হাসপাতােল িচিকৎসাধীন$
২৩ জুলাi কাকরাঝাড় জলার gামgিল ছেড় পালাে ভীত
মnন সামিয়কী

২৪ জুলাi

7

িশ -বৃd-মিহলা$ ঘরবািড় jলেছ$ দখামাt gিলর
িনেদশ eবং নতুন কের কাফু জাির হয় িবিটeিড
eলাকার বাiের ধুবিড়, গৗরীপুর o সাপটাgােম eবং
িচরাং জলােত$ লািঠ বlম দা kড়ুল িনেয় বিরেয়
আেস জনতা$
গারাং নদীেত হাত-পা বাঁধা aবsায় মিহলার মৃতেদহ$
মুনিসরেঘাপ eলাকায় জিমলা বগম (৪৫) আহত,
কিরম িময়া (৫৫) gিলেত ঝাঁঝরা$ জলার
আিমনকাটা, sবনখাতা, লkীগাঁo o কচুকাটা gােম
সশst d ত
ৃ ীরা আgন লািগেয়েছ$
eিদন সরকাির মেত ১৫ জন মৃত$ বসরকাির িহেসেব
৩০ জন মৃত$ aসমিথত মেত চিlেশর বিশ মৃত$
কাকরাঝােড় ৪২িট আ য়িশিবের সtর হাজােরর বিশ
মুসলমান মাnষ$
আজ সকাল থেক ধুবিড়েত বnধ ডােক আমs o
eিবeমিসiu$ গৗরীপুর বাজাের aরাজক পিরিsিত,
শাসািন িদেয় বnধ সফল করা হয়$ বলা সােড়
eগােরাটা নাগাদ ধুবিড় শহেরর ১০নং oয়ােড bh
বািডং হেsেলর িতনিট ঘর jািলেয় দoয়া হয়$ িনu
জলপাigিড়-ধুবিড় i টারিসিট ekেpস ধুবিড় aিভমুেখ
আসার পেথ গৗরীপুর sশেন d িৃ তরা কিণ া রাভা
(২১) eবং কােম র রাভা (২৩) নােম di যুবকেক দা
িদেয় kিপেয় grতরভােব আহত কের$ ei জলার
২৬িট িশিবের িtশ হাজােরর বিশ মাnষ আ য় নয়$
কাকরাঝাড় জলার সীমাnবতী িচরাং জলার
জেরগাঁo, কাuিনয়াভাষা, িমলিমিলপাড়া, খাgাবািড়,
kশাকািট, িতিরমাির pভৃিত মুসলমান aধু িষত gােমর
মিহলােদর দখা যায় বািড়ঘর ছেড় কােলর িশ
িনেয় ছুটেছ িনরাপদ আ েয়র সnােন$
আজ কাকরাঝােড়র কদমতলায় শািহnর আলম (১৯)
িনহত হয়$ দিরd কৃষক পিরবােরর ছেলিট িবিটeিড
eলাকার বাiের ব াiগাঁo জলার চাকলা gাম থেক
ভারতীয় সনাবািহনীেত যাগ দoয়ার জn eকিট
িনেয়াগ র ািলেত aংশ িনেত কাকরাঝােড় eেসিছল
শিনবার$ তােক aপহরণ করা হেয়িছল$
কাকরাঝাড় মাgরমািরর sেলমান শখ (২৬)
িনrেdশ$ বাsগাঁoেয়র বািসnা কাঠিমিst গাপাল দাস
(৪৭) কাজ করেত eেস িবসমুিতয়াির gােমর eকদল
unt যুবেকর হােত pাণ দন$
গাসাiগাঁo সংলg হামরাবািড় gােমর a ম ণীর
ছাtী িমনা বগম, দাদা নািসrিdন (২৩) o ঠাkমা
কারমান িবিব (৭৪) িনহত হন$ তার বাবা আবুল
কােসম বািড়েত িছেলন না$ িতিন িমিstর কাজ কেরন
gয়াহািটেত$
সামবার র, শা িড় o সাত বছেরর মেয়েক িনেয়
ব াiগাঁo শহেরর িদেক পািলেয় আসার পেথ eক
মিহলা pসব যntণায় ass হেয় পেড়ন$ ব াiগাঁo
জুলাi-আগs ২০১২

হাসপাতােল িনেয় যাoয়ার পেথ তাঁর মৃতু হয়$
সামবার সn া থেক িচরাং জলার utরা েলর মাnষ
pাণভেয় কাজলগাঁo, ঢািলগাঁo, িবজিন, ব াiগাঁo
iত ািদ sরিkত eলাকায় পািলেয় আেস$ dবৃtরা
আজ ম লবার dপুের কাজলগাঁo মহkমায়
anাiবািড়, দuলgিড়, ডামগাঁo, পাটাবািড় সহ
বংতেলর পা বতী বশ কেয়কিট gাম jািলেয় দয়$
কাকেভাের িবজিন থনার করাiবািড়, গnাবাজার,
k লং iত ািদ বেড়া aধু িষত gাম jলেত থােক$
ব াiগাঁo জলার মািনকপুর থানায় বেড়া aধু িষত
দাখািত, জামেদাহা, ডাকারচক বাজাের আgন লািগেয়
দoয়া হয়$ বাsগাঁo থানায় খাটালপাড়া, িশলপাট o
পাখিরgিড় gােম মুসলমানেদর ৪০িট ঘর jেল$
বাsগাঁo থানা o সােলকািট পুিলশ ফাঁিড়র খাgাবািড়,
জেরগাঁo, িটলাপাড়া, uজানপাড়া, মাঝপাড়া,
কাuিনয়াভাষা, মৗজাবািড়, কচুেদালা, দuলgিড়,
uলুবািড়, িশলপাট gােমর পাঁচ হাজােরর বিশ
মুসলমান ঘর ছেড় বাsগাঁo u তর িবদ ালেয় আ য়
নয়$ িতিরমাির, টংনামাির, ফুলgিড়, খাgাবািড়,
নলবািড়, থুিরবািড়, শরাiখসরা, িতলকগাঁo, বরসরা
gােমর িতন হাজােরর বিশ বেড়া o রাজবংশী মাnষ
বাsগাঁo কেলেজ আ য় নয়$ জলায় কাফু চলেছ$
gয়াহািট aিভমুেখ আসা ৪০িট Tন িবিভn sশেন
দাঁিড়েয় পেড়$ Tেনর কামরায় খাদ , পানীয় জেলর
সংকট দখা দয়; িবd ৎ পিরেষবা, eিস iত ািদ
িবপযs হেয় পেড়$ গাসাiগাঁoেয় রাজধানী ekেpেস
হামলায় eক যাtীেক নৃশংসভােব হত া করা হয়$
িবিটeিড pধান হাgামা মিহলাির বেলন, ‘বাংলােদশ
থেক আসেছ dবৃt’$ সরকাির সূেt মৃেতর সংখ া ২৬$
২৫ জুলাi কাকরাঝােড়র িডমলগাঁoেয়র মাছুয়াঘােট বুধবার সn ায়
িতনিট মৃতেদহ udার হয়$ eিদন সকােল িনরাপtা
বািহনী dিট kতিবkত মৃতেদহ udার কের$ eর মেধ
বেড়াবিsর দিN বsমাতািরেক (৬৫) শনাk করা হয়$
ূ া gােমর মুসলমান বািসnা
কাকরাঝােড়র আলুভঞ
ভাসা দoয়ান বেড়া পড়িশ রােজnd o আরিত
বsমাতািরেক আ য় িদেলন unt হামলার সময়$
আজ ভাের িচরাং জলায় বাsগাঁo থানার anগত
বাsগাঁo-কাকারাগাঁo সড়েকর কািনভুর সতুর িনেচ
আতাuর রহমান নােম eক যুবেকর মৃতেদহ পাoয়া
যায়$ মৗজাপাড়া gােম জয়তুন নছার (৫০) মৃতেদহ
udার হয়$
ধুবিড় জলায় নতুন নতুন eলাকায় দা া লােগ$ ফর
aিনিদ কালীন কাফু জাির হয়$
সরকাির মেত মৃত বেড় ৪৩; কাকরাঝােড় ২৫,
িচরাংেয় ১৫$ ১২১িট শরণাথী িশিবের eক লk সtর
হাজার মাnষ$ ২৯ কাmািন আধাসামিরক বািহনী
মাতােয়ন হয় ধুবিড়, ব াiগাঁo o িবিটeিড eলাকায়$
মnন সামিয়কী

২৬ জুলাi

২৭ জুলাi
২৮ জুলাi

২৯ জুলাi

১ আগs

বাংলােদিশ anpেবেশর pে বাংলােদেশর িবেদশ
সিচব িমজাrল কােয়স বেলন, ‘anpেবশ িনেয়
আেলাচনায় রািজ ঢাকা’$
বাকসা জলায় িহংসা ছিড়েয় পেড়$ কাকরাঝােড়
পাঁচিট মৃতেদহ udার হয়$ ei জলায় মৃত ৩৩,
িচরাংেয় ১৭$ সরকাির মেত মাট িনহত ৪২, আহত
৪৫, িনেখাঁজ ১০, gpার দড় শতািধক$ িতন জলায়
আড়াiেশািটর বিশ িশিবর, িতন লkািধক আি ত$
ধুবিড় জলার তামাহাট, িবলাসীপাড়া, গৗরীপুর eবং
ধুবিড়েত eক লk kিড় হাজার শরণাথী$
ধুবিড় সািকট হাuেস eআiiuিডeফ (aল iি ডয়া
iuনাiেটড ডেমােkিটক ট) sিpেমা তথা ধুবিড়র
সাংসদ বদrিdন আজমল বেলন, ‘বেড়াভূিমেত
পিরকিlতভােব মুসলমানেদর হত া করা হে ’$ িতিন
বেলন, িবিটিস eলাকায় বসবাসকারী ৭০ শতাংশ
মুসলমান সmpদােয়র লাকেক ংস কের ২২ শতাংশ
বেড়া জনেগা ীর লােকর জনসংখ া িদেয় বৃহtর
বেড়াল া ড গঠন করার পথ মসৃণ করার পিরকlনা
চলেছ$ 2
িচরাং জলায় kkরমারা gাম o কলাiপাড়া,
কামারপাড়া, ঢাkয়ানা eলাকায় sানীয় মাnেষর
uেদ ােগ রাতপাহারা দoয়া হয়, শািn aব াহত থােক$
মুখ মntী তrণ গৈগ বেলন, ‘বেড়াভূিমেত aবেড়ােদর
aিধকার sরিkত, তােদর জিম কেড় নoয়া যােব না$’
বরঝাড় িবমানবnের pধানমntীেক eআiiuিডeফ
sারকিলিপ দয় : িবিটeিড- ত ৭১% aবেড়া, ২৯
বেড়া; িবিটিস ভেঙ দাo$
বােড়াল াে ড িদনহািজরা- িমক, কসাi, িরকশাচালক,
ঠলাচালক, গৃহপিরচািরকা aিধকাংশ মুসলমান$ eiসব
িমেকর aভােব হাহাকার সৃি হেয়েছ$ আ য়িশিবের
মাট আড়াi লk শরণাথী$
গাসাiগাঁo মহkমার হাসরাবািড় থেক রাজু আিল,
কাশামাির gাম থেক খাদা ভাষা িশকদার (৩০),
ভাoিলgিড় থেক রিহমা িবিবর (৫০) মৃতেদহ udার হয়$
িচরাংেয় কাফু uঠল$ ঘরমুখী আkাn পলাতক মাnষ$
জলার ৮৩িট শরণাথী িশিবের ১,১২,৮৫১ জন$ ৮৩িট
gােমর ২৬,১৯০িট পিরবার kিতgs$ আgেন ছাi
১১৬০িট ঘর$
সরকাির মেত ২৭৮িট িশিবের মাট শরণাথী ৪.০৬ লk$
ধুবিড় জলার ১১৮িট িশিবের সকেলi মুসলমান$ ei
জলার ধুবিড়, গৗরীপুর, গালকগ , তামারহাট,

2 িবিটিস িনয়িntত িবিটeিড eলাকায় aবেড়ােদর আেnালেনর eকিট দািব, ৫০
শতাংেশর কম জনসংখ ার বেড়া িকংবা জনজািতর gামgিলেক িবিটeিড-র
বাiের িনেয় আসেত হেব। িকnt ২০০৩ সােলর চুিkর ৩.১ দফা anযায়ী তা
সmব নয়। সখােন রেয়েছ, eেকর পর eক (কি টিনu) aবেড়া aধু িষত য
কােনা gাম ঢুকেত পাের িবিটeিড- ত।
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২ আগs
৩ আগs

৫ আগs

৬ আগs
৭ আগs

মnন সামিয়কী

িবলাসীপাড়া o চাপর থানার anগত eলাকায় রাত
দশটা থেক সকাল ছ-টা পযn কাফু জাির রেয়েছ$
িচরাং জলার চৗরাবািড় gােমর d ত
ৃ ীরা বৃহsিতবার
dপুর নাগাদ ৯িট বািড় jািলেয় িদেয়েছ$ সখােন
sানীয়েদর ঘের ফরার pstিত চলিছল$
রাত ৮টা থেক সকাল ৮টা পযn কাফু চলাকালীন
কাকরাঝাড় শহেরর কেলজ রােড িঠকাদার িজ eস
খােনর বািড়েত লুটপাট হয়$ সরকাির কেলেজর pাkন
aধ াপক eম রহমােনর বািড়েত aিgসংেযাগ কের
d ত
ৃ ীরা$
িচরাং জলার িবজিন মহkমা থেক udার হয় আবdস
সালাম o তাঁর di িশ পুেtর মৃতেদহ$ eরা িতনজন
দা ার pথমিদেক িচরাংেয়র কাoয়ািটকা gােমর িশিবের
আ য় িনেয়িছল$ িচরাং কাকরাঝাড় সীমাn সংলg
বাড়nপুর gােম চmানদীর তীের পুেঁ ত রাখা িছল dিট
মৃতেদহ$ গতকাল aপহরণ হেয়িছেলন iসলাম মNল
o আিমর আিল নােম di যুবক$ আজ সকাল ৮টা
নাগাদ ৩১নং জাতীয় সড়ক aবেরাধ কের sানীয়
জনতা$ বেড়াল া ড Tাnেপাট কেপােরশেনর যাtীবাহী
বােস uেঠ মারেধার করা হয়$
কাকরাঝাড় শহর থেক pায় ৭ িকিম দূেরর
জােলায়াবািড় চাবাগােনর আিদবাসী লkণ বক (১৯)।
an যুবকেদর সে হােলর বলদ জাগােড় বিরেয়িছল
স$ চাবাগােন লুিকেয় থাকা eক dবৃt eেলাপাথািড়
gিল চালায়$ আহত হয় লkণ বক$ ei ঘটনায়
সকােল জােলায়াবািড় চাবাগােনর ৫০০ িমক হােত
লািঠ তীর ধnক িনেয় পাlা আkমেণ uদ ত হয়$ eক
িববৃিত জাির কের ‘সারা aসম আিদবাসী ছাt
সংsা’র কাকরাঝাড় পি ম আ িলক কিমিট জানায়,
িবিটeিড-র বেড়া মুসলমান সংঘেষর সে আিদবাসী
জনেগা ীেক জিড়ত করার িবষয়িট dভাগ জনক$
সরকােরর iি ত : ‘জিমর পাTা, সরকাির নিথ
বাধ তামূলক হেত পাের পুনবাসেন’$
সামবার রােত ধুবিড়- কাকরাঝাড় সীমাnবতী
রািনঘুিলেত ajাতপিরচয় d ত
ৃ ীর হােত ৩ জন িনহত
হয়, grতর আহত হয় ২ জন$ ম লবার aিgগভ
িবলাসীপাড়া, গৗরীপুর শহেরর িনকটবতী sিরয়াতিলঘাট,
বেটরতল, আলমগ eলাকা$ ৩১নং জাতীয় সড়ক
aবেরাধ হয় বলতিল eলাকায়$ পুিলশ o আধা সামিরক
বািহনীর সে খNযুd বােধ$ aিনিদ কালীন কাফু জাির
হয় ধুবিড়, গৗরীপুর, গালকগ , তামারহাট,
িবলাসীপাড়া o চাপর থানা eলাকায়$
পিরিsিত unত হoয়ায় সামবার aবিধ ১.১৬ লk
মাnষ শরণাথী িশিবর থেক িফের গেছ$ িশিবেরর
সংখ া ৩৪০ থেক কেম ২৪৫ হেয়েছ$ মুখ মntী তrণ
গৈগ বেলন, ‘aৈবধ নাগিরকেদর পুনবাসন সরকারo
চায় না$ যসব pকৃত ভারতীয় নাগিরক sানচু ত

হেয়েছ, তারাi পুনবাসন পােব$ িশিবের থাকেলo সব
লাকi য পুনবাসন পােব, তা নয়$ িচরাংেয়র িশিবের
তা বh বাiেরর লাক রেয়েছ$ বাiের থেক aেনেকi
eেস িশিবের আ য় িনেয়েছ$ তেব িবিটিস eলাকায়
যারা sানচু ত হেয়েছ, তারাi পুনবাসন পােব$ …
জিম না থাকেল, ঘর না থাকেল কী কের পুনবাসন
পােব? ঘরবািড় থাকেত হেব, তেবi তা kিতপূরেণর
টাকা পােব$ তাছাড়া ভারতীয় নাগিরক হেত হেব$’
সরকাির মেত, মৃত ৭৩, ঘর jেলেছ ৫৩৬৭িট, gpার
১৭০ জন, নিথভুk মামলা ৩০৯িট, মাট শরণাথী
িশিবর ৩৪০িট, বতমােন ২৪৫িট$ িশিবের ৪,৮০,৬৬৪
জন িছল, eখন ৩,৬৪,০৮৩ জন, ছেড় চেল গেছ
১,১৬,৫৮১ জন, িশিবর বn হেয়েছ ৯৫িট, িশিবের
মৃতু ১৫ জেনর (৭ িশ , ৮ বৃd)$
৮ আগs কাকরাঝাড় জলায় ২, বাকসা জলায় ২, মাট ৪িট
মৃতেদহ udার$ কাকরাঝাড়, িচরাং, বাকসা o ধুবিড়
জলায় নশকালীন কাফু$
৯ আগs বুধবার রােত িচরাং জলার ঢািলগাঁo থানা তথা
ডাংতল সাব পুিলশ sশেনর িনিলবািড়র আমsর
শাখা কাযালেয় আgন লাগায় dবৃtরা$
২৩ আগs কাকরাঝােড়র িবধায়ক pদীপ bh gpার বুধবার
মধ রােত দাতমার বািড় থেক$ িশিবের আি তা eক
মিহলা সািনয়া গাnীেক ei তথ জানান$ pিতবােদ
কাফু uেপখ া কের কাকরাঝাড়, গাসাiগাঁo, ডাংতল
সহ জলার িবিভn sােন pিতবাদ, রল aবেরােধ
আoয়াজ oেঠ 'বাংলােদিশ হটাo, ভারত বাঁচাo'$
আেগ pায় ৪.৯ লk শরণাথী, বতমােন ২.৫৬ লk$
আs জানায়, ১৯৭১ সােলর ২৫ মােচর পের আসা
পুনবাসন নয়$
২৪ আগs আজ বাsগাঁo সংলg কাকরাঝােড়র িতনিট বািড়
jািলেয় িদেয়েছ d ত
ৃ ীরা$ কাকরাঝাড় জলার
ছালাকািট থানার কািnপুkিরর িমলিমিলপাড়ায় kবার
dপুের বাiের থেক eেস হানা দয় িতনজন
d ত
ৃ ী$ gােম pেবশ কেরi তারা িপsল থেক gিল
ছাঁেড়$ আত gs হেয় gাম ছেড় পালায় gামবাসীরা,
আ য় নয় পা বতী জােরগাঁo-িটলারপার pাথিমক
িবদ ালেয়র আ য়িশিবের$ িচরাং জলার িবজিন
eলাকার বlমgিড়েত সকাল দশটায় d ত
ৃ ীর pাণঘাতী
আkমেণ আহত হন নািসর uিdন (৫৪)$ পােশর gাম
পুরিদয়া থেক চারজন d ত
ৃ ী ধারােলা ast িনেয় তাঁর
oপর হামলা চালায়$ তাঁেক ব াiগাঁo সামিরক
হাসপাতােল িনেয় যাoয়া হয়$
২৫ আগs শিনবার সn া সােড় পাঁচটা নাগাদ িচরাং জলার িবজিন
থানার মািলপাড়ার চৗধুিরপাড়ায় আkমেণর মুেখ পেড়ন
মুসলমান সmpদােয়র ছয়জন যুবক$ আমgিড় শরণাথী
িশিবর থেক মাটরগািড়েত িবজিন aিভমুেখ আসার
সময় ei হামলায় িনহত হন রাজাপাড়ার nরজামান
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মNল (৩০), জিহrিdন মNল (২০), আমgিড়র মনsফ
আিল মNল (১৮), বাঁশপাড়ার িসকnর শখ (২৪),
রিতক শখ (২৮) eবং সরেভাগ জামাদরবািড়র
আফজল মNল (১৯)$ জলায় রােতর কাফু থাকাকালীন
ei ঘটনা ঘেট$ ei ঘটনায় dজন eখনo
িনেখাঁজ$ জলায় নতুন কের aিনিদ কালীন কাফু জাির
হেয়েছ$ বদrিdন আজমেলর gpািরর দািবেত বজরঙ
দল সামবার ১২ ঘNার aসম বnধ ডেকেছ, িব িহnd
পিরষদ সমথন কেরেছ$
২৬ আগs শিনবার গভীর রােত কাকরাঝাড় জলার সােলকািটেত
eকদল dবেtর সশst হামলায় চারজন grতরভােব
জখম হেয়েছ$ তােদর মেধ রেয়েছ ছয় বছেরর িশ
সািমrন খাতুন, ফুলবাn বগম (৩৫), মহrিdন মNল
(৩৫), মেনায়ারা িবিব (২৬)$ সােলকািট হাisুল
eলাকার বািসnা oi চারজন ধুবিড় যাoয়ার জn
সােলকািট রলেsশেন যাoয়ার পেথ sশনেরােড
শিনবার রাত সoয়া িতনেট নাগাদ আkাn হয়$ kকির
িদেয় আঘাত কের হামলাকারীরা$ পুিলশ চারিট বাiক
বােজয়াp কেরেছ$
কাকরাঝাড় জলার ১নং পবতেঝারা মহkমার
কািজগাঁo পুিলশ থানার anগত নটেকাবািড় eলাকার
কানেঝারা gােম eক মুসলমান মাnেষর gিলিবd
মৃতেদহ udার হয়$ ei ঘটনায় ধুবিড় জলার
মািkেঝারা eলাকা utp হেয় oেঠ$ pিতবাদী জনতা
আজ dপুর আড়াiটা নাগাদ মািkেঝারায় ৩১নং জাতীয়
সড়ক d’ঘNা aবেরাধ কের$ জানা গেছ, মািkেঝারা
বািনয়ামা চতুথ খেNর বািসnা িব pাথািনক গতকাল
থেক িনেখাঁজ$ কানেঝারা gাম থেক তাঁর দহ
udার হয়$
গতকাল মািলপাড়া হত াকােNর pিতবােদ কেয়ক
হাজার শরণাথী eবং sানীয় মাnষ গৈড়মািরর কােছ
৩১নং জাতীয় সড়ক aবেরাধ কের$ হত াকােNর
aিভযুkেদর gpােরর দািবেত aিনিদ কালীন িচরাং
বnেধর ডাক িদেয়েছ eিবআমs$
২৭ আগs িবজিনর মািলপাড়ায় সংঘিটত হত াকােNর ৪৮ ঘNা
পেরo aপরাধীেদর পুিলশ gpার করেত না পারার
pিতবােদ আজ সকাল পাঁচটা থেক িবজিন
রলেsশেন eিবআমsর নতৃেt কেয়ক শতািধক মাnষ
রল aবেরাধ কের$ eিদেক বজরঙ দেলর বnেধ রাজ
sb হেয় যায়$ ধুবিড় জলার ধুবিড় সদর মহkমার
গালকগ eবং আগমিনেত ১৪৪ ধারা ভেঙ ৩১নং
জাতীয় সড়ক aবেরাধ করার aিভেযােগ পুিলশ
পাঁচেশার aিধক বnধ সমথকেক gpার কের$
কাকরাঝাড় জলার ফিকরাgােম রাত ন-টা নাগাদ
প াশ জেনর eক সশst dবৃেtর দল সনা- পাশােক
মুসলমান eলাকায় ভয়ানক হামলা চালায়$ ফিকরাgােমর
পাখিরতল eলাকায় পিরকিlতভােব gাম ঘরাo কের
মnন সামিয়কী

gেনড o মারণাst িনেয় আkমণ চালায় dবৃtরা$ তারা
পাথিরতল gামিটেক িঘের রেখ প াশ-ষাটিট বািড়েত
আgন লািগেয় দয়$ ঘটনার খবর পেয় পুিলশ o
িনরাপtারkীরা ঘটনাsেল পৗঁছেল সখােন হামলাবাজ
d ত
ৃ ীেদর সে তােদর pায় দড় ঘNা gিলর লড়াi
চেল$ e িনেয় ফিকরাgাম, গাসাiগাঁo eবং
কাকরাঝাড় শহের ব াপক uেtজনা
দখা
দয়$ কাকরাঝােড়র সােলকািটর চারিট gাম নলিজবািড়,
ভুমিক, চৗটিক ১ o ২নং খN eবং বlমgিড়েত সশst
জি রা eকi কায়দায় ছয়িট gেনড িবেsারণ ঘিটেয়
হামলা চািলেয়েছ$ ভাoড়াgিলর িবlাখাতােতo eকi
রকেমর gেনড হামলা o gিল চালােনা হেয়েছ$ ei
িতনিট sােন pায় eকi সমেয় হামলা হয়$
িচরাং জলার বাsগাঁo থানার বশ কেয়কিট eলাকায়
আড়াi হাজার শরণাথী তােদর বািড়েত িফের eেসিছল
২৫ আগs$ িকnt মাt d-িদন পরi তােদর ফর
শরণাথী িশিবের চেল যেত হয়$ বেড়া hমিকেত পুিলশ
pশাসন ei িসdাn নয়$
২৮ আগs আমsর ডাকা aসম বনেধ ব াপক িহংসা, রkপাত,
aেstর ঝনঝনািন o নৃশংস হত াকােN কািলমািলp হল
িবিভn জনেগা ীর িমলনভূিম িহেসেব খ াত বরেপটা
রাড$ ম লবার সকােলর িদেক eকাংশ বnধ সমথক
বলতলায় বলপূবক দাকানপাট বেnর চ া করেল
ব বসায়ীেদর সে তােদর বাকযুd r হয়$ িকছুkেণর
মেধ তা হাতাহািতর rপ নয়$ ei ঘটনােক কnd কের
eকিট d চk মুহেূ তi সিkয় হেয় oেঠ$ সসময় ছয়সাতেশাজন d ৃতীর eকিট দল হােত হােত দা, বlম,
রড, লািঠ iত ািদ ধারােলা ast িনেয় ভািষক সংখ ালঘু
aধু িষত বলতলায় হানা িদেয় jােনnd মNল (৫০)
নােম eক ব িkেক নৃশংসভােব kিপেয় হত া
কের$ eলাকার ভািষক সংখ ালঘুেদর oপর চড়াo হেয়
তারা পঁয়িtশিটরo বিশ বািড়ঘের আgন ধিরেয়
দয়$ ei aতিকত হামলায় d-পেkর anত প ােশর
বিশ মাnষ আহত হয়$
বnধ আhানকারীেদর তাNেব নগাঁo জলার sােন sােন
utp পিরিsিতর সৃি হয়$ আমবাগান eলাকায় বnধ
সমথক o ব বসায়ীেদর মেধ তীb সংঘােতর সৃি
হয়$ uেtিজত বnধ আhানকারীেদর িনয়ntেণ আনেত
পুিলশ শূেn gিল চালায়$ আমবাগান থানার ২৬িট
gােম aিনিদ কালীন কাফু জাির কের pশাসন$ পুব
সায়ালিন gােমর িতনেশা িহnd বাঙািল পিরবার pােণর
ভেয় gাম ছেড় ম লবার রােত কিলয়াবেরর খামেখায়া
pাথিমক sুেল আ য় িনেয়েছ$ eর আেগ oi gােমর
চারিট িহnd বািড়েত আgন ধিরেয় দয় d িৃ তরা$
িশবসাগের বnধ সমথকেদর সে সাংবািদকo পুিলেশর
হােত মার খেলন$
২৯ আগs ব ড়াল াে ড aৈবধ মারণাst বােজয়াp o জি িবেরাধী
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aিভযান চালােনার িসdাn িনেয়েছ কndীয়
সরকার$ সরকােরর হােত িনিদ তথ র য়েছ,
আেলাচনািবেরাধী eনিডeফিব জি েগা ী eবং eকাংশ
pাkন জি ব ড়াল াে ডর িহংসায় মদত জুিগেয়
যাে $ gিলিবd যসব মৃতেদহ িমেলেছ, সবাi aৈবধ
মারণােstর িশকার$ গত সামবার ফিকরাgােমর
পাখিরতল সহ কাকরাঝাড় জলার চারিট sােন
d ত
ৃ ীরা িনিবচাের gিল ছুেঁ ড়েছ, তােতo ব বহার করা
হেয়েছ aৈবধ ast$
৩০ আগs মুখ মntী তrণ গৈগ আজ ঘাষণা কেরেছন, আগামী dিতন মােসর মেধ r হে pথম পযােয় ৪২িট
িবধানসভা কেnd নাগিরকপি
pstত করার

কাজ$ ২০০৫ সােলর ৫ ম আs-র সে কnd o
রাজ সরকােরর িtপািkক বঠেকর িসdাn anযায়ী
১৯৫১ সােলর জাতীয় নাগিরকপি সmূণ কের তালা
হেব$ িকnt ২০১০ সােলর ২১ জুলাi বরেপটায়
নাগিরকপি র িবrেd pিতবাদকারী জনগেণর oপর
পুিলেশর gিলেত িতনজেনর মৃতু হয়$ তারপর থেকi
বn রেয়েছ নাগিরকপি র কাজ$
আগামী eক মাস বনধ্ করার oপর সরকাির
িনেষধাjা জাির$
২৮ আগs আমs-র সদsেদর হােত সাংবািদক
pহােরর pিতবােদ গৗহািটর সাংবািদক সমাজ বজন
করল আমs- ক$

বেড়াভূিম eবং বেড়া জনজািতর iিতহাস
১৮২৬ সােল pথম বািমজ যুd শষ হoয়ার পের আসাম pথম
িbিটশ আি ত রােজ পিরণত হয়। ১৮৩২ সােল কাছাড়েক eর সে
যুk করা হয়। ১৮৩৫ সােল জয়িnয়া পাহাড় a লেক is iি ডয়া
কাmািনর eলাকার মেধ ঢাকােনা হয় eবং ১৮৩৯ সােল
আসামেক বাংলার সে সংযুk করা হয়। ১৮৭৪ সােল আসামেক
বাংলা থেক িবি n কের সখােন eকটা পৃথক িচফ কিমশনােরর
aধীেন শাসন চালােনা r হয়। ১৯০৫ সােল ব ভে র সমেয়,
আসামেক বাংলার পূবাংেশর জলাgেলার সে জুেড় িদেয় eকজন
লফেটনা ট গভনেরর pশাসনভুk করা হয়। ১৯১২ সাল থেক
আবার আসামেক আলাদা িচফ কিমশনােরর আoতায় িনেয় আসা
হয় eবং ১৯২১ সােল পাকাপািকভােব eখােন আলাদা pশাসক
িনযুk করা হয়। ভারত ভাগ হoয়ার সমেয়, িসেলেটর মুসলমান
aধু িষত জলাgেলার aিধকাংশ পূববাংলার (পািকsান) মেধ চেল
যায়। ১৯৫১ সােল utর কামrেপর দoয়ানgিড় ভুটানেক ছেড়
দoয়া হয়। ১৯৫৭ সাল থেক যুkরাজ সরকােরর pশাসনভুk
নাগা পাহাড়, জলা নাগাল াে ডর aংশ িহেসেব পিরগিণত হয় ১৯৬২
সােল। আসােমর মেধ i গােরা, খািসয়া o জয়িnয়া পাহােড়র
জলাgেলার সমnেয় গেড় oঠা মঘালয় নামক sায়ttশািসত রােজ র
udব ১৯৭০ সােলর ২ eিpল eবং ১৯৭২ সােল মঘালয় সmূণ
sাধীন রাজ িহেসেব sীকৃিত পায়। oi eকi সমেয় িমেজা পাহােড়র
জলাgেলােক িনেয় িমেজারাম নামক আলাদা কndশািসত a লo
ঘািষত হয়। সi িমেজারামo eখন eকটা আলাদা রাজ ।

কেরিছেলন য তাঁর pশাসেনর কায়দায় বশীভূত হেয় uপজািতরাi
তাঁেক Naতুলনীয়' খতাব িদেয়িছল। কাকািত-র (বাণীকাn কাকািতর
লখা বi Nিদ মাদার গেডস কামাখ া' d ব ) মেত eরকমo হেত
পাের য পুেরােনা আচাম শbটােক সংsৃত কের পের eটােক
Nআসাম বা aতুলনীয়' করা হেয়েছ। তাi ভাষায় Nআচাম' শেbর
aথ Nপরাs হoয়া'। aসিময় ভাষায়, আ-uপসগ যােগ Nআ-সাম'eর মােন হয় Naপরািজত', Nিবজয়ী'। যিদ সিত i শbটার uৎস
oরকম হয়, তাহেল জনসাধারেণর িদক থেক দখেল তা ei দেশর
পেk spযুk বেট। যাi হাক, Nbােডন-পাoেয়ল'-eর কাছ থেক
আেরকরকম মতo পাoয়া যায় Nআসাম' নােমর uৎস সmেক --সটা হল বেড়া শb Nহা-কম' থেকi eর uৎপিt, যার aথ হল
িনচু বা সমতল দশ।
আসােমর সবেচেয় pাচীন aিধবাসীরা িকরাত o িসনা নােমi
পিরিচত িছল, anাn uপজািতেদর বলা হত m eবং asর।
মহাভারেত ভগদt-র সnদেলর বণনায় িসনা o িকরাতেদর কথা
বলা আেছ --- eiসব uপজাতীয়েদর সনাবািহনী িছল sেণাjjল
বণ টায় িবভূিষত।
পুরােণ িকরাতেদর Naরণ চারী', Nববর' o Nপাহািড়' বেল বণনা
করা হেয়েছ। eর aথ হল eরা সব পূবভারেতর পাবত a েলর
aিধবাসী। an eক পুরােণ eেদর বণনা করা হেয়েছ, Nবাংলার
utেরর পাবত a েলর মষপালক aিধবাসী’ িহেসেব। মহাভারেত
দখােনা হেয়েছ িকরােতরা bhপুেtর আেশপােশ থােক। ei pাচীন
িকরাতেদর বংশধর িহেসেব যারা eখনo িকরাত নােমi পিরিচত,
তারা থােক িসিকেমর পি েম নপাল o ভুটােনর মােঝ মারাং
নামক পাহািড় a েল। বতমােন িকরাত বলেত ভারেতর সীমােnর
মে ালীয় ধাঁেচর সব aিধবাসীেকi বাঝায়। কািলকাপুরােণ আসােমর
িকরাতেদর বণনায় বলা আেছ, eরা মাথা nাড়া কের রােখ eবং
eেদর গােয়র চামড়া পীতবেণর, eরা শিkশালী, িহংs, aj, eবং
মদ o মাংেস আসk।
আসােমর pাচীন aিধবাসীরা য মন- েমর গােtর iেnা-চীন
ভাষায় কথা বলত, তার বিশ aিsTক- গা ীর ভাষার anভুk।
িঠক কান সমেয় aিsTকভাষীেদর আসােম anpেবশ ঘটল তার সাল

সূt : িদ sটসম ান iয়ারবুক ২০১২, ব াির টারনার সmািদত।

আসাম নামক রাজ িটর ei আধুিনক নাম Nআসাম' আসেল খুব
বিশিদন আেগ হয়িন। tেয়াদশ শতাbীর rর িদেক শান-রা
bhপুt uপত কায় হানা িদেয় ei a ল দখল কের বেস। eরা
aহম নােম পিরিচত িছল eবং eেদর থেকi আসাম নােমর
সূtপাত। aহমেদর পুেরােনা ঐিতh anসাের Naসম' শb থেক য
আজেকর আসােমর uৎপিt তার aথ হল Naনn' বা Nতুলনাহীন'।
aহমেদর মেত, তােদর ei িবেশষেণ ভূিষত কেরিছল uপত কার
sানীয় uপজািতরা। সটা তারা কেরিছল ei কারেণ য aহমরাজ
uপত কা জয় করার সে সে uপজািতেদর মনo eমনভােব জয়
মnন সামিয়কী
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তািরখ জানা না গেলo তা aব i ীেsর জেnর কেয়কেশা বছর
আেগ eবং িনি তভােব পি মিদক থেক আযেদর আkমেণর aেনক
পূেব। aসিময় জনগেণর িবিভn pিত ান, রীিতনীিত o আচারআচরেণর মেধ aিsTকভাষী মে ালীয়েদর সংsৃিতর বh uপাদান
আজo িটঁেক আেছ।
iেnা-চীন হামলার িdতীয় ধাkার pমাণ রেয়েছ িতbতী-বমী
ভাষায় কথা বলা িবিভn জনসমােজর মেধ । ei ভাষাভাষীেদর আিদ
বাস িছল পি ম চীেনর iয়াংিসিকয়াং o হায়াং হা নদীর
কাছাকািছ। সখান থেক তারা bhপুt, িচনdiন o iরাoয়ািd নদীর
aববািহকা ধের eেগােত eেগােত ভারেত o বমায় ঢুেক পেড়।
eেদর মেধ য দলটা আসােম ঢােক, তারা ধুবিড়েত bhপুেtর
িবশাল বাঁক বেয় eিগেয় যায়। eেদর মেধ i eকটা aংশ দিkণিদেক
িগেয় pথেম গােরা পাহাড় o পের িটেpরা পাহােড়র রাজ িটেক দখল
কের। anরা মেন হয় কািপিল uপত কায় uেঠ যায় eবং আেরকটা
ভাগ utর কাছােড়র পাহািড় a েল িগেয় হািজর হয়। িকnt utর
কাছাড় o গােরা পাহােড়র anবতী য পাহািড় eলাকা খািস o
জয়িnয়া বেল পিরিচত সi জায়গাgেলা oরা দখল করেত পােরিন।
মন-খেমর ভাষাভাষী মাnেষর দশ িহেসেব eখনo ei a ল িটঁেক
আেছ। িতbতী-বমী ভাষাভাষীেদর আেরক ঝাঁক bhপুt uপত কার
মাথায় িগেয় আটেক যায় eবং দিkণিদেকর পথ ধের। oরা নাগা
পাহাড় দখল কের আর eরাi হেয় oেঠ সi নাগােদর পূবপুrষ,
যারা eমন eকg uপজািত, যােদর িঠক িনিদ ভােব কােনা
ভাষােগা ীেত sান দoয়া হেয়েছ। ei বিহরাগতেদর an eক দ ল
pথেম িচনডুiন o iরাoয়ািd নদীর uজােন বাসা বঁেধিছল; পের
তারা kেম আসােমর দিkণিদেক সের আেস eবং লুসাi, কাছাড়
eবং মিণপুর o নাগা পাহােড়র বশ িকছু aংশ দখল কের uপিনেবশ
গেড় তােল। িতbতী-বমী জােতর সবেচেয় grtপূণ uপজািত
aংেশর নাম বেড়া। আসােমর aনায জনেগা ীর aসংখ uেlখেযাগ
aংশ গেড় uেঠেছ ei বেড়ােদর থেকi। বেড়া গা ীর মেধ য
uপজািতgেলা পেড় তার মেধ আেছ কাচ, কাছাির, লালুং, িডমাচা,
গােরা, রাভা, িটপরা, চুিতয়া o মারান। বতমান কামrপ জলার
পি মিদেক য বেড়া সমাজ রেয়েছ, তােদরেক িহnd জনেগা ী ‘ মচ’
নােম ডােক। সmবত eটা সংsৃত m শেbর িবকৃত rপ।
কামrেপর পি েমর িভতরিদেক যারা থােক তােদর কাছাির বলা
হয়।
ভাষাতািttক িবচাের দখা যায় য eকসমেয় বেড়ারা ei গাটা
রাজ eবং মিণপুর o নাগা পাহােড়র পি মা ল পযn ছিড়েয় িছল,
বাদ িছল খািল খািস o জয়িnয়া পাহাড়। pকৃতপেk ei রােজ র
বh grtপূণ িজিনেসর নামকরণ তারা কেরিছল বেড়া ভাষায়।
যেহতু বেড়ারা বিশরভাগi নদীর তীর ঘঁেষ থাকত, তাi পূব
আসােমর নদীgেলার নাম মূলত বেড়া ভাষােতi পাoয়া যায়। বেড়া
ভাষায় জলেক বলা হয় Nিড' (eটা পাহােড় eবং পূব আসােম দখা
যায়)। বেড়ারা, eমনকী eকটা নদীর পুেরােনা aিsTক ভাষার নাম
পােl িদেয়িছল তার আেগ Nিড' uপসগ জুেড় --- যার aথ তােদর
ভাষায় জল। যমন িড-লং নােমর নদীিট। ei নদীর পুেরােনা aিsTক
ভাষার Nলং' (জল) নামটার আেগ বেড়ারা Nিড' বিসেয় নতুন নাম
দান কেরেছ।
মnন সামিয়কী

Nবেড়া', iংেরিজেত Bodo শbটার Bod শেb বেড়া ভাষায়
বাঝায় Nজnভূিম'। বেড়ারা eকটা শিkশালী রাজ গেড় তুেলিছল
যােদর িবিভn নােম িবিভn পিরণিত হেয়েছ --- যমন চুিতয়া,
কাছাির, কাচ iত ািদ। eরা িবিভn ঐিতহািসক পযােয় আসােমর
িবিভn a েল বসবাস কেরেছ। শতাbীর পর শতাbী বh বিহরাkমণ
eেদর সh করেত হেয়েছ। eরা পূবিদেক বৃহৎ তাi-aহম জািত eবং
পি মিদেক আযবািহনীর মাঝখােন আটকা পেড় িগেয়িছল।
iিতহােস তাi বা শান (যার aথ ‘আমােদর দল’) জািতর utান
দখা গেছ iuনান a েল eবং সখান থেক তারা ছিড়েয় পেড়
বমার utরা েল, tেয়াদশ শতাbীেত Naহম' নােম eেদরi eক
uপজািত আসাম আkমণ কের দখল কের eবং দখলীকৃত জায়গার
নাম দয় আসাম। শান গা ীর anাn uপজািতর মেধ যারা
Naহম'- দর anসরণ কেরিছল তােদর মেধ খামিত, ফািকয়াল,
নারাস o আiেতািনয়ারা আসােমর পূবা েল eেস বসবাস r
কের। গাটা রােজ , uপত কায় eবং পাহােড় যারা বসবাস কের
তােদর বেড়া aংশটাi বতমােন িতbতী-বমী o শান জািতর।
iিতহােসর িঠক কান পযােয় আযভাষীরা bhপুt uপত কায় হািজর
হেয়িছল তা আমরা জানেত পাির না। িকnt আযpভাব eত িবsার
লাভ কেরিছল eবং eত গভীের pেবশ কেরিছল য সাধারণ মাnেষর
জীবেন eমনকী ছােটাখােটা বিদক pথাo িশকড় গঁেড় রেয়েছ।

সূt : e কালচারাল িহিsT aফ আসাম (আিল িপিরয়ড),
pথম খN, লখক িবিরি kমার বড়ুয়া, ১৯৬৯ (িdতীয় সংsরণ)।

িbিটশ শাসেন বেড়া eবং আসােমর an জনজািত (Tাiব) anভব
কের য Tাiবাল বl্স a া ড b স-eর জিম kমাnেয় ধনী
জিমদার eবং নবাগত চািষেদর হােত চেল যাে । ১৯৬০-eর দশেক
তারা ‘ pnস Tাiবাlস কাuিnল aফ আসাম’ গঠন কের। ১৯৬৭
সােল তারা আসাম থেক eকাংশ ভেঙ ‘uদয়াচল’ নােম কnd
শািসত a ল দািব কের। সi দািব পূরণ হয়িন। ১৯৮০-র দশেকর
শেষর িদেক ‘aল বেড়া sুেড স iuিনয়ন’ গেড় oেঠ। ১৯৮৭
সােলর ২ মাচ uেপndনাথ bেhর নতৃেt আলাদা sাধীন রাজ
‘বেড়াল া ড’-eর দািব oেঠ। আoয়াজ oেঠ ‘িডভাiড আসাম
িফফিট-িফফিট’। ‘বেড়া িপpলস a াকশন কিমিট’ গঠন করা হয়।
১৯৯৩ সােলর ২০ ফbrয়াির আসাম সরকােরর সে িdপািkক চুিk
হয় eবং ‘বেড়া aেটানমাস কাuিnল’ গঠন করা হয়। চুিkর বh
ধারা কাযকর হয়িন। আবার আেnালন r হয়। eবাের সশst
সংগঠন ‘বেড়া িলবােরশন টাiগার’ (িবeলিট) গেড় oেঠ। ২০০৩
সােলর ১০ ফbrয়াির কndীয় সরকার, আসাম সরকার eবং
িবeলিট-র মেধ চুিk হয়। ভারতীয় সংিবধান সংেশাধন কের গিঠত
হয় sশািসত ‘বেড়াল া ড টিরেটািরয়াল কাuিnল’ (িবিটিস) eবং
‘বেড়াল া ড টিরেটািরয়াল a াডিমিনেsTিটভ িডিsTkস’। ei
কাuিnেলর হােত ভূিম সংkাn আiন pণয়ন eবং রাজs সংgেহর
aিধকার আেস। িবeলিট-র জায়গায় আেস বেড়ােদর নতুন
রাজৈনিতক দল িবিপeফ (বেড়াল া ড িপপlস ট)। আর eকিট
গা ী ‘nাশনাল ডেমােkিটক ট aফ বেড়াল া ড’ (eনিডeফিব)
aব ei চুিk মােনিন। তারা আলাদা রােজ র দািব কেরেছ।
সূt : uiিকিপিডয়া।
সমs anবাদ কেরেছন তমাল ভৗিমক।
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বেড়া মুসলমান সংঘেষর pিkত
মুসলমান o বেড়ারা aেনক aেনক বছর ধের eখােন আেছ। আসােম
sাধীনতার পর িখলি য়া (আিদ বািসnা) মুসিলমরা eখােন আেস।
আমার বািড় িচরাংেয়, aিবভk কাকরাঝাড় জলায়। আেগ িছল
aিবভk গায়ালপাড়া জলা, তারপর হল aিবভk কাকরাঝাড়
জলা, eখন িচরাং। িবিটিস (বেড়াল া ড টিরেটািরয়াল কাuিnল)
চুিk হল ২০০৩ সােলর ১০ ফbrয়াির। িবeলিট (বেড়া িলবােরশন
টাiগার), ভারত সরকার eবং আসাম সরকােরর মেধ ei চুিk
হল। িবeলিট িছল ugপnী সংগঠন। তার আেগ ১৯৮৭ সাল থেক
uেপnd নাথ bেhর নতৃেt ‘িনিখল বেড়া ছাt সংগঠন’ (aল বেড়া
sুেড টস iuিনয়ন বা আবs) গঠন কের দাrণ eকটা গণতািntক
আেnালন হেয়িছল। ১৯৮৭ সােলর ২৭ মাচ ei আেnালন r
হেয়িছল। তখন িছল pফুl kমার মহােnর নতৃেt ‘aসম গণ
পিরষদ’ aগপ সরকার। সi আ িলক দেলর সরকার eকটা
গণতািntক আেnালনেক pশিমত করার জn ১৯৮৮ সােল
‘ সনাবািহনী িবেশষ sরkা আiন’ (আমড ফােসস sশাল
পাoয়ার a াk) লাg কের িদল। ১৯৮৯ সােল আসােমর শাসক চk
eবং aসমীয় ug জাতীয়তাবাদী শিk পুিলশ বািহনীর সহায়তায় দরং,
লিখমপুর iত ািদ di-িতনেট জলায় গা ীগত সংঘষ লািগেয় িদল।
aসমীয়রা হাজার হাজার বেড়ােদর ঘের আgন লািগেয় িদল। যতদূর
মেন আেছ, sাধীনতা িদবেসর পর ২৩-২৪ আগs থেক ei কাN
r হেয়িছল। ১৯৮৮-৮৯ পযায় জুেড় aসমীয় ug জাতীয়তাবাদী
শিk eবং বেড়ােদর মেধ ei জািতগত হা ামা চলল।
সi হা ামা শাn হoয়ার পের যখন ঘরছাড়া মাnেষর পুনবাসন
হল, ১৯৯১ সােল আবার আেnালন r হল। eবার বেড়ােদর মেধ
িবভাজন দখা িদল। তােদর িনেজেদর মেধ াতৃঘাতী সংঘষ r
হল। হয়েতা aসমীয় ug জাতীয়তাবাদী শিk বা শাসক চেkর
চkাno িছল। eতিদন িছল eকটা শািnপূণ গণতািntক আেnালন।
১৯৯৬ সােলর ১৮ জুন িবeলিট-র জn হল। তারা হািতয়ার সে
িনেয় সমাnরাল সশst িবpব r করল সনাবািহনীর দমেনর
িবrেd। সরকােরর দমনপীড়ন r হল। ১৯৯৬ থেক ১৯৯৯ সাল
পযn ei াতৃঘাতী দা ায় বh িনরপরাধ বেড়া সাধারণ মাnষ মরল।
কu বুঝেত পারল না, কন eমন ঘটল। কােনা চkােnর ফেল না
কী কারেণ কu আnাজ করেত পারল না। eকিদেক র ন দiমািরর
সশst গা ী ‘nাশনাল ডেমােkিটক ট aফ বেড়াল া ড’3,
anিদেক হাgামা মিহলািরর িবeলিট সশst গা ী। কািগল যুেdর
সময় eক মাস যুdিবরিত মেন িনেয়িছল হাgামা মিহলাির। তখন
িদিlেত eনিডe জােটর সরকার িছল, তারা eেদর ডেক বলল,
3 ১৯৮৬ সােলর ৩ aেkাবর uদালgিড়র oদলা খািসবািড় gােম র ন দiমািরর
নতৃেt ‘বেড়া িসিকuিরিট ফাস’ গেড় oেঠ। ১৯৯৪ সােল নামবদল কের হয়
‘nাশনাল ডেমােkিটক ট aফ বেড়াল া ড’ eনিডeফিব। eেদর aিধকাংশi
িk ান। bhপুt নদীর utের eরা সাবেভৗম বেড়াল া ড রােজ র দািব কেরেছ।
eরা দবনাগিরর পিরবেত লািতন akের লেখ। সূt : uiিকিপিডয়া।

তেরন বেড়া

eখন তামরা সশst িবpব বn কেরা। কািগল যুdেক মযাদা িদেয়
িবeলিট ast সংবরণ করল।
eরপর sরাTমntী eল ক আদবািনর uেদ ােগ ১৮-১৯টা বঠক
হল িবeলিটর সে । শষ পযn ২০০৩ সােল বেড়া চুিk সmn
হল। pকৃতপেk, আেnালন কেরিছল আবs। িকnt চুিk হল সশst
গা ী িবeলিটর সে । সiসময় aব আবs, িবeলিট বা
বেড়ােদর ১২টা সংগঠেনর মেধ কােনা িবেরাধ দখা গল না।
সiসময় aসমীয় ug জাতীয়তাবােদর িবrেd সকেলi eক িছল।
কারণ ১৯৬৭ সাল থেক ১৯৮১ সাল পযn ‘ pন Tাiবাlস
কাuিnল’-eর sতnt ‘uদয়াচল’ রােজ র দািবর আেnালেন বh
শিহদ হেয়িছল; ১৯৭৪-৭৫ সােলর আেnালেন ১৮ জন শিহদ
হেয়িছল; পের uেপnd নাথ bেhর নতৃেt ‘িডভাiড আসাম
িফফিট-িফফিট’ আেnালেনo শিহদ হেয়িছল বেড়ারা। eiসেবর
eকটা িতk aিভjতা বেড়া জনেগা ীর িছল।
চুিkর পর eকটা দািব utািপত হল। যিদ গণতািntক পdিতেত
িনবাচন না হয়, তাহেল তা আসাম সরকার eবং কndীয় সরকার
‘প ােকজ’ দেব না। টানা পাঁচ বছেরর জn বছের পাঁচেশা কািট
টাকার প ােকজ িছল। পের aব তার ময়াদ বাড়ােনা হেয়েছ। ei
প ােকজ িনেয় হাgামা মিহলািরর নতৃেt বেড়াল া ড sশািসত
পিরষদ চলল। ‘বেড়াল া ড টিরেটািরয়াল aেটানমাস িডিsTkস’
িবিটeিড-র মেধ নতুন চারিট জলা হল : কাকরাঝাড়, ব াiগাঁo
o পুেরােনা কাকরাঝােড়র aংশ িনেয় িচরাং, পুেরােনা দরং জলােক
ভেঙ uদালgিড়, বরেপটা জলােক ভেঙ বাকসা। িচরাং হল
আসােমর kুdতম জলা। তামাম unয়েনর কাজ r হল।
বেড়াল াে ড িব িবদ ালয়, মিডকাল কেলজ, iি িনয়ািরং কেলজ,
টকিনকাল eডুেকশেনর pিত ান সব তির হল। কাকরাঝােড়
সরকাির কেলজ হল। gােম unয়ন বলেত রাsা, সতু, কালভাট
iত ািদ তির হল।
হাgামা মিহলািরর নতৃেt ‘বেড়াল া ড িপপlস ট’ িবিপeফ
নামক রাজৈনিতক সংগঠন গঠন করা হল। ২০০৫ সােলর িনবাচেন
হাgামা মিহলািরর pিতdndী িছেলন িবkুb গা ীর রঘুরাম মাজাির।
dেটা রাজৈনিতক দল হেয় যাoয়ার ফেল আবার াতৃঘাতী িনধন
r হল ২০০৫-০৬ সাল থেক। ২০০৬ সােলর সংসদ িনবাচেন
িবিপeফ কংেgেসর সে জাট গঠন কের িতনজন মntী আর eকজন
পালােম টাির সেkটািরর পদ পল। ২০১০ সােলর িবধানসভা
িনবাচেন কংেgস ৭৮িট আসন পল, িবিপeফ পল ১১িট আসন।
পের বাধ হয় ১৩ জন হেয়েছ। হাgামা মিহলাির কংেgেসর সে
জাট সরকাের aংশ িনেয়েছ। কndীয় সরকােরর কাছ থেক
টাকাপয়সা ফাি ডং iত ািদ পেয় িকছু িবকাশ হয়িন বলা যায় না।
িকnt di গা ীর মেধ আভ nরীণ কলহ আরo বেড়েছ।
eরপর আবs আলাদা রােজ র দািবেত sারকিলিপ পশ করল।
তারা বলল, িবিটিস চুিkেত য ধারাgিল আেছ, তােত আiনশৃ লা রkার kমতা নi, কাকরাঝােড় আসাম সরকােরর sশাল

eকজন িডআiিজ-র aধীেন চারেট জলায় আiন-শৃ লা রkা করা
হয়। সীমানা সংkাn সমsা িনেয় িকছু করার kমতা িবিটিসর নi।
বেড়ােদর আভ nরীণ সংঘেষর sেযাগ িনেয় তির হল ‘aনাবেড়া
sরkা সিমিত’। eটার নতৃেt রেয়েছ িকছু ug জাতীয়তাবাদী
নতা। হের র বমণ, bেজন মহাn pভৃিত পুেরােনা বামপnী লাক,
যারা কাথাo জায়গা পায়িন, আর কাথায় যােব! eiসব
বামপnীেদর eকটাo eমeলe নi। িনেজেদর ভুেলর জni oেদর
ei aবsা! pফুl মহােnর আ িলকতাবাদী সরকারেক সমথন িদেয়
িসিপআiেয়র pেমাদ গৈগ মntী হেলন। য রি য়া ঘাঁিট িছল
িসিপeেমর, সখােন কী কের কংেgস eেস গল? eটা ভাববার
িবষয়। আসােম গণতািntক শিk dবল হেয়েছ।
িবিটিসর মেধ রেয়েছ মাট ৩০৮২টা gাম। eরা বলল, যসব
gােম ৫০ শতাংেশর কম বেড়া মাnষ রেয়েছ, সi gাম িবিটিসর
মেধ থাকেব না। ২০০৮ সােল ‘aল বেড়া মাiনিরিট sুেড টস
iuিনয়ন’ eিবeমিসiu তির হেয়েছ। আেগ িছল ‘aল আসাম
মাiনিরিট sুেড টস iuিনয়ন’ আমs। আমার মেন হয় িবিটিস
pশাসনi ei eিবeমিসiu- ক সৃি কেরেছ। ei eিবeমিসiu
শেষ ‘aনাবেড়া sরkা সিমিত’-র সে িমেল ‘িবিটিস বািতল
কেরা’ দািব তুলল, ‘হাgামা মুদাবাদ’ িন িদল। ২০০৮ সােলi
uদালgিড় জলায় নতুন কের মুসলমান o বেড়ােদর মেধ সংঘষ
হল। ২০০৩ থেক ২০০৭ পযn ei ধরেনর কােনা সংঘষ িছল না।
িবিপeফ eবং হাgামা মিহলািরর সে মুসলমান নতা আেছ, যমন
খিললুর রহমান, মাkার আহেমদ, জাহানারা বগম pভৃিত। eরা
eক সে কাজ কেরেছ। কাকরাঝার, িচরাং জলায় িভেলজ
ডভলপেম ট কাuিnেল (িভিসিডিস) aেনক মুসলমান নতা রেয়েছ।
তাহেল সংঘষ কন হল?
২০০৮ সােল ঈেদর সময় uদালgিড় জলায় সংঘেষ বh
মুসলমান ভাi eবং বেড়ােদর kয়kিত হেয়েছ। তখন যারা গৃহহীন
হেয়িছল তােদর পুনবাসন হয়িন। য কu আi নদীর পাের িগেয়
িশিবর দেখ আসেত পাের। িচরাং eবং uদালgিড় জলায় eখনo
বশ কেয়কটা িশিবর রেয়েছ। eটা কম dঃখজনক ব াপার নয়। সi
ঘটনার kত মুছেত না মুছেত আবার হল ei ২০১২- ত!
eটা িক তেব aসিময় জাতীয়তাবাদী িশিবেরর কােনা pেরাচনা?
নাগিরকপি (nাশনাল রিজsাড িসিটেজন) নবীকরেণর ব াপারটা
দখা যাক। আieমিডিট আiন (Illegal Migrants
(Determination by Tribunals) Act) বািতল হল। আs (aল
আসাম sুেড টস iuিনয়ন) বেলিছল, আieমিডিট আiেনর জn
আমরা িবেদিশেদর িবতাড়ন করেত পািরিন। oরা বেলিছল, eটা
eকটা ভুতেু ড় আiন। ei আiন বািতল করার পের আসাম
সরকােরর কী দািয়t িছল? বআiিন anpেবশকারী মােন তা
কবল মুসলমান নয়। মঘালয়, িtপুরায় গেল দখা যােব, কবল
মুসলমানরাi বাংলােদশ থেক আেস না। নপািল, হাজং, িহnd
বাঙািলরাo বাiের থেক আেস। হাgামা মিহলাির সমs জািতেক
িনেয় eকটা মেডল িবিটিস গঠন করেত চেয়িছেলন। eটা কারা সh
করেত পােরিন? আিম িসআie বা আেমিরকা iত ািদর চkােnর
কথা বিল না। ধু মৗলবাদী বদনাম দoয়ার জn িকছু কােয়িম
sাথ ei ষড়যnt কেরেছ।
মnন সামিয়কী

২০১২-র ঘটনা কীভােব r হল? জুন মােস eিবeমিসiu
‘aনাবেড়া sরkা সিমিত’-র সাহায িনেয় gয়াহািটেত িবশাল
জনসমােবশ করল। হাgামা মিহলাির, িবিটিস o বেড়াল া ড িবেরাধী
িছল ei সমােবশ। eরপর ঘটল ৬ জুলাiেয়র ঘটনা। eিবআমsর
diজন কমীেক gিল করা হল। কােনারকম তদn না কের কীভােব
ধের নoয়া হল য বেড়ারা oেদর মেরেছ? আসাম সরকােরর
পুিলশo eকটা ug জাতীয়তাবাদী মেনাভােবর বািহনী। ৭ তািরখ
হাgামা মিহলাির oi di কমীর পিরবারেক eক লk টাকা কের
kিতপূরণ িদেলন। ৮ তািরখ শািn সভা হল। ফর eিবeমিসiu ১২
তািরেখ কাকরাঝাড় জলায় বnধ ডাকল। ১৬ তািরেখ মাgরমািরেত
eিবeমিসiu dজন আহত হেলন। তার জর ধের ঘটল ১৯
তািরেখর ঘটনা। পুিলশ pশাসন িঠক থাকেল ঘটনা eভােব eেগাত
না। ১৯ তািরখ ৪ জন বেড়া যুবকেক পুিলেশর সামেনi মারা হল।
eটাi িছল মূল pিতিkয়ার uৎস।
২০ জুলাi কাকরাঝােড় মৃতেদহ িনেয় শাভাযাtা বেরাল।
pশাসন eেক িনয়ntণ করল না। ২১ তািরেখ জয়পুর থেক
সাmpদািয়ক সংঘষ r হল। ২২ তািরখ dপুর সােড় িতনেট পযn
ঘটনা কাকরাঝাড় জলায় সীমাবd িছল। eরপর তা িচরাংেয় ছিড়েয়
পড়ল। কন পুিলশ pশাসন থেক r কের জলা কিমশনার,
eমনকী মুখ মntী কui eেক িনয়ntণ করেত পারল না? কাথায়
গল প ারা িমিলটাির? eটাi আমার p ।
eকটা আত । মাnষ gাম ছেড় পালােত লাগল। তােদর ঘর
jািলেয় দoয়া হল। মুেখামুিখ সংঘষ হয়িন। িহংসা, তারপর
pিতিহংসা। eখােন আসােমর যাবতীয় সংবাদপt, িবেশষত
iেলকTিনক িমিডয়ার ভূিমকাটা কী? e ডাকেছ eিবeমিসiuর
নতােক, e ডাকেছ বদrিdন আজমলেক, e ডাকেছ বেড়া
সংগঠেনর লাকেক, e ডাকেছ aসিময় বুিdজীবীেক, আর eক
চ ােনল ডাকেছ বাঙািল বুিdজীবীেক, কu ডাকেছ বেড়া
বুিdজীবীেক। সবটাi সংঘষ! eরা বেড়ােক দশ িদেল, oরা দশ দয়
মুসিলমেক! যিদ শািn pিত ার িচnা থােক, তাহেল িমিডয়ার
ভূিমকা কী হoয়া uিচত িছল? কাথায় গল মানবতা? কাথায় গল
িসিভল সাসাiিট? pেত েক পরsরেক দাষােরাপ করেছ।
দাষােরাপ কের সমাধান হয় না।
eর মেধ আবার চেল eল বজরং দল। আসােম কu বজরং
দেলর aিsেtর কথা েনেছ? বজরং দেলর ডাকা বnধেক সকেল
sতsূতভােব সমথন কেরেছ। কন eিবeমিসiu িপিছেয় থাকেব?
যi বজরং দল বnধ ডাকল, পরিদন পাlা বnধ ডাকল
eিবeমিসiu। বজরং দেলর বnেধ সমs দাকানপাট বn। বnেধর
িবষয়টা কী? বদrিdন আজমলেক gpার করেত হেব।
eিবeমিসiu- ক তাহেল বদrিdনেক রkা করেত হয়! আর aমুক
aমুকেক gpার করেত হেব! িকnt eরi মেধ eিবeমিসiu eকটা
ভুল কের ফলল। তারা হা ামা চালাল eবং iেলকTিনক িমিডয়া
সটা সকলেক দিখেয় িদল।
আিম মেন কির, আসােমর সব জলায় বাংলােদিশ মুসলমান
নi। নামিন আসােম ধুবিড় বা কাকরাঝাড় জলায় বাংলােদিশ
মুসলমান থাকেত পাের। ১৯৭১ সােল যখন বাংলােদশ যুd হল,
তখন পূব পািকsান থেক বh মাnষ আতি ত হেয় eেদেশ eেসেছ।
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বh িহndo eেসেছ। হাজং, গােরা বা রাভা জনেগা ীর মেধ o তা
বাংলােদিশ আেছ। বাঘমারা, দালু, মেহndগ , iসলামপুর,
কালাiচর, নগরপাড়া, ফুলবািড়, ভদবািড়, মানকাচের যারা আেছ,
তােদরo তা বাংলােদিশ বলা যেত পারত। িকnt িবেশষ িবেশষ
জায়গায় মুসলমানেদর কন টােগট করা হল?
আজেকর খবেরর কাগেজ দখলাম, মুখ মntী বেলেছন,
মুসলমানেদর সnােনর সংখ া বিশ। রােজ র pধান িহেসেব তাঁর
eটা বলা uিচত নয়। মুসলমানেদর আট-দশটা ছেল-বা া? আিম
তা বেড়া, আমার মা-বাবারo তা আটজন ছেলেমেয়। ei সংকটমুহেূ ত তাঁর eটা বলা সমীিচন নয়। আসেল সরকার িনেজর
aপদাথতার কথাটা বলেত পারেছ না।
আিম িসিভল সাসাiিটর eকজন সদs, মানিবকতায় িব াসী।
পেনেরা বছর আিম বামপnী রাজনীিত কেরিছ, eসeফআi- ত
িছলাম। তারপর আিম বাধ হেয় আ িলক রাজনীিতেত আিস।
আবs কেরিছ। আবs সামাn হেলo সংকীণতাবাদী, তেব তােদর
aেনক nায is রেয়েছ। eখন eেসেছ শরণাথীেদর পুনবাসেনর
pস । পুনবাসেনর pে পkপাতd হেল চলেব না। বলা হে ,
শরণাথীেদর aেনেকর মািটর পাTা নi, তারা খাস জিমেত রেয়েছ।
বেড়ােদর কu িক খাস জিমেত নi? কত জনজািতর, কত লk
মাnষ খাস জিমেত রেয়েছ। তােদরo তা ময়ািদ (sায়ী) পাTা নi।
আিম বলব, যােদর ১৯৫২ সােলর ভাটার িলেs নাম আেছ; ১৯৭১
সালেক নাগিরকপি র জn িভিtবষ করা হেয়েছ, eর মেধ যারা
পড়েছ সকেলi নাগিরক। ১৯৮৫ সােলর আসাম চুিkর ১০নং ধারায়
িছল --- িকnt তা কাযকর হয়িন --- কবল সংরিkত ণীর
( pােটেkড kাস) ভূিমর aিধকার থাকেব। সংরিkত ণী মােন হল
যারা ভূিমপুt (iনিডেজনাস), আমরা বিল িখলি য়া। eর মেধ
aসিময় মাnষ আেছ, বেড়ারাo আেছ। আসােমর ভূিমনীিত
পি মবে র মেতা নয়। তার মেধ aেনক ফাঁকেফাকর আেছ।
আসােম ৩২িট Tাiবাল বl a া ড bক িছল, সংরিkত eলাকা।
eর মেধ iনার লাiন পারিমট4 নi। সi পারিমট থাকেল an
কথা। আমরা মুসলমানেক বাংলােদিশ বলিছ, িকnt য রাজsান বা
an জায়গা থেক আসেছ, তারা তা সংরিkত ণী নয়। ব বসায়ী
সমাজ তা সংরিkত ণী নয়। সরকার eিদেক নজর দয় না।
সরকােরর দৃি কবল তােদর িদেক, যারা ধু পেটর জn িচnা
কের, জিমেত হাল দয়, কাদাল ধের। তারা eখন ভুগেব। যােদর
d-িতন িবঘা জিম িছল, সi পিরবােরর যিদ পুনবাসন না হয়,
তােদর কী হেব? তাi eটা িনছক বেড়া-মুসলমান সংঘষ নয়, eটা
eকটা an ষড়যnt। eর মেধ সামাn হেলo িনবাচেনর ফ াkর
রেয়েছ। ২০১৪ সােল আসােম িনবাচন। জিম দখল কের নoয়ার

eকটা মতলবo আেছ।
sাভািবক জীবনযাtা কীভােব িফের আসেব? শািn কীভােব
আসেব? uভয় গা ীর মেধ i সিহ ত
ু া থাকেত হেব। যিদ হাজার
হাজার শরণাথী িনেজেদর ঘের না িফরেত পাের, আবার গNেগাল
বাধেব। মাnেষর মেনর kয় ঘটেব। িচরাং জলায় আমার gােমর
বািড়। সখােন pথেম ১৬টা ঘর িছল, eখন ৬০ ঘর হেয়েছ।
বরেপটা থেক আমােদর আtীয়-বnু oখােন গেছ। eটা হেতi
পাের। eেদর যিদ বাংলােদিশ বলা হয়, সটা কমন? eরা ভূিমপুt
হেত পাের। জিম নi, eকi পিরবােরর eক ভাi িনেজর gাম
ছেড় oi gােম গেছ, eটাo হেত পাের। িচরাং জলায় নায়াপাড়া,
নিদয়াপাড়া, হাসলবািড়, গriমাির, মে ািলয়ান িশিবের আিম
িগেয়িছলাম। মে ািলয়ান িশিবেরর লােকরা আমায় বেলেছ, আমরা
বেড়া আর মুসলমানরা eত বছর ধের eকসে কাজ কির, eকসে
জিমেত যাi, কীভােব ei গা ীগত dndটা হল? যখন বাiের থেক
হামলা করেত eেসেছ, sানীয় মুসলমানরা বাধা িদেয়েছ। সi sানীয়
মুসলমানরাo kিতgs হেয়েছ। তামরা মুসলমান হেয় কন বাধা
িদ ? তামার ঘরo jালাব। eটা আিম মে ািলয়ােনর িশিবের
পেয়িছ। কাকরাঝাড় o ধুবিড় জলার গাটা সীমানা a েল --গাসাiগাঁoেয় --- aেচনা লাক eেস হামলা চািলেয়েছ। তারা
কাথা থেক eল? হাgামা মিহলাির বেলেছন, বাংলােদশ থেক
মৗলবাদী সংগঠেনর লাক eেস হামলা কেরেছ। eরা কারা? কান
দেলর লাক? আিম বলব না য কােনা মৗলবাদী সংগঠন নi।
আবার eটাo বলব না য বেড়া ugপnী নi। হািতয়ারধারী লাক
আেছ। তারা থাকেল সমােজ শািn থাকেব না। বআiিন astধারী
মুসিলমo হেত পাের, কeলo হেত পাের, বাঙািল িলবােরশন ফাস
হেত পাের, কাবরা হেত পাের। যিদ বাঙািল aধু িষত eলাকায়
eকজন বাঙািলেক কu মাের, পােশ রাজবংশী আর বেড়ারা বাস
কের, তােদর ঘের লাশটা রাখা হল। পুিলশ কােক ধরেব? eকটা
রাiিটং প াড ছািপেয় নoয়া তা কােনা ব াপার নয়। তােত িলেখ
পািঠেয় দoয়া হল, aমুক তািরেখর মেধ পাঁচ লk টাকা পাঠাo,
নাহেল তামার জীবন িবপn। ei িজিনসটা eখন িবিটeিড eলাকায়
ঢুেক পেড়েছ।
বেড়ারা িবিটিস পেয়েছ বেট, িকnt গাড়া থেকi আসােম
তােদর pিত eকটা aবেহলার দৃি রেয়েছ। আমার মেত, সামিgক
পিরিsিতটা খারাপ।
বাকসা জলায় িকছু জায়গায় বেড়া মজিরিট নi, তারা ৩৫%eর িনেচ। eরকম ৯৫টা gাম িবিটিসর িভতর থাকেত চাiেছ না।
িবিটিস চুিkর ৪.৬ ধারায় লখা আেছ, িবিটeিড eলাকায় জিম o
সmিtেত সকেলর সমান aিধকার। বl a া ড bক কাজ করেব
না। a-বেড়ারাo জিম িনেত পাের। সরকাির চাকিরেত য কu
যেত পাের। শরণাথীেদর মেধ ধু মুসলমান আর বেড়া নয়, কাচ,
রাজবংশী, রাভা, নপািলo আেছ। খুব সামাn বাঙািলo আেছ।
anিলখন িজেতন নnী।

4 iনার লাiন পারিমট হল ভারত সরকােরর is করা মেণর eক ছাড়পt।
চারিট সংরিkত রাজ arণাচল pেদশ, িমেজারাম, নাগাল া ড o মিণপুের
িনিদ সময়সীমার মেধ বসবােসর জn ভারতীয় নাগিরকেদর জn বাধ তামূলক
ei পারিমট। আসােম ei পারিমেটর ব বsা নi। সূt : uiিকিপিডয়া।

খবর িদন

খবর িনন

খবেরর কাগজ সংবাদমnন

যাগােযাগ : ২৪১৪৭৭৩০, ২৪৯১৩৬৬৬, ৮০১৩৪৭৩৭৪৭, oেয়ব যাগােযাগ : www.songbadmanthan.com
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১৯৯৬ সােলর বেড়া আিদবাসী সংঘেষর বৃtাn

oেদর চা জনজািত বেল; আর আমরা যারা gােম আিছ eখন,
তােদর pাkন চা জনজািত বেল। চা বাগােন চা জনজািত ছাড়াo
a-আিদবাসী আেছ --- যমন ঘােটায়া, তাঁিত, kিম, দাস --eেদর জনজািতকরণ তা হেবi না। িকnt সমs বাগান থেক
eেদরo দািব আেছ, eেদরo eসিট s াটাস িদেত হেব। আমরা
বলিছ, e ব াপাের আপনােদর আলাদা িডপাটেম ট আেছ। আপনারা
যােদর eসিট দoয়া দরকার তােদর eসিট িদন, যােদর eসিস
(িশিডuল কাs বা তফিশিল জািত) দoয়া দরকার তােদর eসিস
িদন, যােদর oিবিস (আদার ব াকoয়াড কাs) দoয়া দরকার
তােদর oিবিস িদন। ei ব াপাের আসাম সরকার ২০১১ সােল িতন
সদেsর eকটা ekপাট কিমিট তির কেরেছ। oi কিমিটেক pেত ক
জািতর eথেনাgািফক িরেপাট তির করার িনেদশ দoয়া হেয়েছ।
আমােদর মেন হয়, oটা তির হেয় গেছ eবং তা আসাম
সরকােরর কােছ পশ করা হেয়েছ। ভারত সরকারেকo oi িরেপাট
পাঠােনা হেয়েছ। গত মােসর ২০ তািরখ আমরা িদিlেত িগেয়িছলাম।
sরাT দpের আমােদর িমিটং িছল।
eবছর ২৪ জাnয়াির gয়াহািটর সrসজাi inেডার sিডয়ােম
পাঁচিট আিদবাসী সংগঠন --- আিদবাসী কাবরা িমিলটাির aফ
আসাম, িবরসা কমাে ডা ফাস, আিদবাসী nাশনাল িলবােরশন
আিম, আিদবাসী িপpলস আিম eবং সাঁoতাল টাiগার ফাস --আসাম eবং কndীয় সরকােরর কােছ যুdিবরিত ঘাষণা কের ast
সংবরণ কের।
িবিটeিড-র মেধ চারেট জলার মেধ i আিদবাসীরা আেছ। বিশ
সংখ ায় আেছ কাকরাঝাড়, িচরাং আর uদালgিড়েত। আমরা
আিদবাসীরা pায় ২০%, eছাড়া আেছ কাচ, রাজবংশী, রাভা,
িবহাির, বাঙািল িহnd o মুসলমান।
আদেত আমার gাম িছল কচুগাঁo। ১৯৯৬ সােলর ঘটনার পর
আমরা eিদেক চেল eলাম। আমােদর পিরবার oখােনi থােক।
আমরা যারা জািতটােক নতৃt িদি , তােদর oরা সবসময় টােগেট
রােখ। আমরা ীরামপুের eেস eকটু সফসাiেড আিছ। eখােন
বেড়ােদর কােনা uৎপাত নi।
আমরা মুসলমানেদর oপর eখনকার হামলার তীb pিতবাদ
কেরিছ। eরকম িজিনস যন কখনo না হয়। আমরা বােরবাের
সরকারেক বলিছ, িশিবের য মুসলমান ভাiেয়রা আেছ, সi
শরণাথীেদর রশনপািত সেমত সমs সহায়তা যন দoয়া হয়।
aিবলেm আসাম সরকার, ভারত সরকার আর িবিটিস pশাসন
িমেল যন eেদর পুনবাসেনর ব বsা কের।
তেব যখন বেড়ারা মুসলমানেদর gাম আkমণ করল, আমরা বাধা
িদেত পািরিন। কারণ ১৯৯৬ eবং ১৯৯৮ d-বার বেড়া আর
আিদবাসীেদর মেধ দা া হেয়েছ। আমােদর কামর ভেঙ গেছ।
আমরা মুসলমানেদর পk িনেল আরo ঝােমলা হত। আমরা
ভুkেভাগী, জািতগত সংঘষটা কী িজিনস, তা আমরা ভােলাভােবi
বুিঝ। কােনা জািতi যােত আkাn না হয়, আমরা eটাi কামনা কির।
anিলখন িজেতন নnী।

আিম ‘আিদবাসী কাবরা িমিলটাির aফ আসাম’-eর চয়ারম ান।
বতমােন আমরা আসাম সরকােরর সে ast-িবরিতেত আিছ।
১৯৯৬ সােলর ৭ জুলাi আমােদর ei সংগঠেনর pিত া হয়। ১৯৯৬
সােলর ১৫ ম থেক নামিন আসােম, িবেশষ কের কাকরাঝাড়,
ধুবিড় o ব াiগাঁo জলায় সমs আিদবাসীেদর বেড়া ugপnীরা
নৃশংসভােব মারেত r কের। আমােদর ঘরবািড় jািলেয় দয়। িঠক
যভােব মুসলমানরা দা ায় আkাn হল eখন, oiভােবi আমােদর
oপর আkমণ হেয়িছল। আমরা পুেরাপুির ajােত িছলাম। সমs
আসােমর লােক জােন আিদবাসীরা শািnিpয় মাnষ। সবার সে
িমেলিমেশ আমরা বসবাস করতাম। বেড়ােদর য i টারনাল পিলিস
িছল, জয়গাঁo থেক --- eটা বাধ হয় পি মবে --- িতনেট
মেয়েক িনেয় eল। গাসাiগাঁo থেক দিkেণ সত পুর ফেরেs
তােদর মারা হল। শারীিরক শািs িদেয় oেদর জািতগত পাশাক
পিরেয় আিদবাসী gােমর সামেন বেড়ারা রেখ িদল। তারপর
আিদবাসীেদর oরা বদনাম িদল, িতনেট বেড়া মেয়েক আিদবাসীরা
মেরেছ। oটাi সূtপাত। তারপর ১৫ ম থেক আিদবাসী খদােনা
r হল।
oেদর আ ডারgাu ড সংগঠন যgেলা িছল --- িবeলিট,
eনিডeফিব --- আমােদর pিতেবশীেদর মেধ থেক ছেলgেলােক
বেছ িনত। আমােদর gাম আkমণ করার জn an eলাকা থেক
ছেলgেলােক িনেয় eেসিছল। আমােদর di লাখ লােকর ঘরবািড়
ধনসmিt jািলেয় ন করা হল। কমপেk িবশ হাজার মাnষ িনহত
হল। িতনেট জলায় িবিভn িশিবের আমরা আ য় িনলাম। বােরা
বছর সময় লাগল আমােদর পুনবাসেনর। ১৯৯৬ সােলর ৭ জুলাi
িনেজেদর জাতটােক pােটকশন দoয়ার জn আমরা আিদবাসী
কাবরা সংগঠন তির করলাম। তখন থেক আমরা ২০০১ সাল পযn
সশst আেnালন চালালাম। eর পের আমরা ভাবলাম, eiভােব তা
কােনা সমsার সমাধান হেব না। আমরা eকপkীয় ast-িবরিত
ঘাষণা করলাম আসাম সরকােরর সে । িবেশষ কের dেটা দািব
আমরা রাখলাম। eক, িতনেট জলার আিদবাসীেদর যথাযথ িনরাপtা
সহ পুনবাসন িদেত হেব; di, আমােদর তফিশিল জনজািতর
(িশিডuল Tাiব বা eসিট) মযাদা িদেত হেব। আমােদর য
পিরবারgিল kিতgs হেয়িছল, তােদর জn খুব সামাn kিতপূরণ
িদেয়েছ, পিরবার িপছু মাt দশ হাজার টাকা। oi টাকা পাoয়ার
পের আমরা আমােদর সংগঠেনর পk থেক মাnষেক িনরাপtা িদেয়
যার যার িনেজর gােম পুনবাসন কিরেয়িছ। যিদo eখনo বশ িকছু
টাকা সরকার দয়িন। eসিট-র ব াপাের আমরা আসাম সরকােরর
সে eখনo বঠক করিছ। সমs ভারতবেষ আিদবাসীরা eসিট
s াটাস পেয়েছ, আসােম আমরা পাiিন। আসােম আমােদর
আিদবাসীেদর মেধ সাঁoতাল, oরাঁo, মুNা, হা, িভল, খািরয়া,
শবর, পান, ভূিমজ, গাn iত ািদ মাট ৩৬িট গা ী আেছ।
সরকার বলেছ, আমরা eখােন aেনক সংখ ায় আিছ। তাi oরা
di ভােগ আমােদর ভাগ কেরেছ, চা জনজািত (িট Tাiব) আর
pাkন চা জনজািত (ek িট Tাiব)। যারা চা বাগােন কাজ কের,
মnন সামিয়কী
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বেড়া মুসলমান সংঘেষর aবসান কান পেথ
gয়াহািট বিশ েত শািn সাধনা আ েম ১১ সেpmর ২০১২ gয়াহািট িব িবদ ালেয়র s ািটিsেkর aধ াপক আবdল মাnান-eর বkৃতার anিলখন। anিলখন িজেতন নnী।

আজেকর যুবক-যুবতীরা িন য় বাটা ড রােসেলর নাম েনেছন।
িতিন িছেলন eক বেড়া মােপর দাশিনক, মানবতাবাদী eবং
শািnকমী। ১৯৪২ সােল িতিন eকটা ছােটা গl িলেখিছেলন।
িbেটেনর eক ব ারন --- খুব ধনী মাnষ --- তাঁর i া িছল
dিনয়ার সবেচেয় বেড়া ধনী হেবন। আেগ থেকi তাঁর pচুর ধন
িছল। িকnt তাঁর আরo দরকার। কী করা যায়? oঁর িতনজন বnু
িছল। eকজন oi দেশর eক িবখ াত িব িবদ ালেয়র িফিজেkর
aধ াপক, eকজন oখানকার সবেচেয় বেড়া সংবাদপেtর সmাদক
আর তৃতীয়জন eক a াডভাটাiিজং eেজিnর pধান। চারজেন িমেল
িদেনর পর িদন আেলাচনা করিছেলন কীভােব বিশ বিশ ধন লাভ
করা যায়। বh আেলাচনার পর িব িবদ ালেয়র িফিজেkর aধ াপক
eকটা মেডল হািজর করেলন। pচুর ধন লাভ হেব আমােদর, িকnt
আজ থেকi কাজ r করেত হেব। pথেম সংবাদপেtর
সmাদকেক তাঁর কাগেজর িভতর eকটা সংবাদ pকাশ করেত
হেব। কী সi সংবাদ? ম লgহ থেক ল ডেনর মািটেত eকটা জীব
eেসেছ, সi জীব ল ডেনর সমs মাnষেক শষ কের দেব। eরপর
সi জীব পৃিথবীর সমs মাnষেকi খতম করেব। eর ফেল মানব
সভ তা শষ হেয় যােব। ei খবরটা pথেম খুব ছােটা কের
িভতেরর পাতায় থাকেব। তারপর an পাতায় ছােটা কের থাকেব।
আেs আেs ei খবরটা ব ানার হডলাiন হেয় uঠেব। eiভােব
oঁেদর কাজ r হল। কেয়ক মােসর মেধ i iংল াে ডর সমােজ হi
চi পেড় গল। eকটা dষমণ eেসেছ আর সরকার তােক সিরেয়
দoয়ার জn িকছুi করেছ না। সরকােরর িবrেd িকছু মাnষ p
তুলেত r করল। সমাজ জুেড় eকটা আত সৃি হল। eর মেধ
oi সংবাদপেt আর eকটা খবর বেরাল, িব িবদ ালেয়র aধ াপক
eকটা দূরবীন বািনেয়েছন, সi জীব যিদ সামেন থােক তাহেল oi
দূরবীন িদেয় তােক দখা যােব eবং শী i ei দূরবীন বাজাের ছাড়া
হেব। দূরবীনটা কীরকম? eকটা িটেনর িসিল ডার, তার dিদেক dেটা
কাঁচ লাগােনা, আর িকছু নi। সi সsার িজিনসটা কেয়ক পাu ড
দােম িবিk হেত লাগল। ei মিশনটা লk লk িবিk হেত থাকল।
iংল াে ডর কােনা মাnষi বলল না য oi জীবটােক স দেখিন।
যিদ কu বলত য জীবটােক স দেখিন, লােক তােক pহার
করত। eiভােব oi ধনী ব িkর হােত কািট কািট পাu ড জমা
হেয় গল। সi ব ারন iংল াে ডর সবেচেয় বেড়া ধনী মাnষ হেয়
গল। তাঁর stী িছেলন eকজন বেড়া িশlী। ei সময় ব ারন তাঁর
stীেক বলেলন, তুিম eমন eক ছিব আঁেকা যা দেখ লােক ঘাবেড়
যােব। সi মিহলা oi d েমর eমন eক ছিব আঁকেলন যা কu
কlনাo করেত পােরিন। iিতমেধ iংল াে ডর িকছু নবীন িবjানী
দখেলন, ei ব াপারটা সmূণ িমথ া eবং মাnষেক pতািরত করা
হে । eঁেদরi eকজন সi মিহলার কােছ িগেয় বলেলন, আপিন
তা oi জীবটােক দেখনিন। িকnt eমন eক ছিব eঁেকেছন যা দেখ
লােক সnts হেয় পড়েছ। eটা anায়। আপিন eকটা পাপ কেরেছন
eবং eর জn eকিদন আপনােক ঈ েরর কােছ জবাবিদিহ করেত
হেব। সi মিহলা িনেজর ভুল বুঝেত পারেলন eবং িsর করেলন

য সত েক u ঘাটন করেত হেব। গেlর শেষ রােসল দিখেয়েছন,
শষ পযn পুেরা িবষয়টা ল ডন তথা সারা িবে মাnেষর কােছ
uেnািচত হয়।
আিম আজ eকথা বলেত পাির না য, আসােম িবেদিশ বা
বাংলােদিশ নi। কারণ আজেকর আধুিনক যুেগ aিভবাসন রেয়েছ।
জীিবকার pেয়াজেন মাnষ eক দশ থেক an দেশ পািড় দয়।
মাnষ আসেত পাের eবং আেস। আিম জািন না য তারা কত
সংখ ায় আসেছ। কত শত, কত হাজার, কত লk বা কািট আমার
জানা নi। আসােম তা eমন eক পিরেবশ তির হেয়েছ, আমােদর
eক pাkন রাজ পাল eস ক িসnহা দেশর রাTপিতর কােছ eকটা
িরেপাট পািঠেয়িছেলন, তােত িতিন বেলিছেলন য pিতিদন ছয়
হাজার মাnষ সীমাn পিরেয় আসােম ঢুকেছ। সংখ াটা ভেব দখুন!
িদেন ছয় হাজার মােন মােস eক লk আিশ হাজার, বছের pায়
kিড় লk, পাঁচ বছের eক কািট! তাহেল oi রাজ পােলর
ময়াদকােল আসােম eক কািট বাংলােদিশ pেবশ কেরেছ। তারপর
িতিন কা ীের রাজ পাল হেয় গেলন। eেলন aজয় িসংহ। তারপর
আরo dজন। তাহেল আরo আট-নয় বছের আরo d- কািট। িতন
কািট বিহরাগত যিদ eেস থােক, আসােমর মাট জনসংখ াi িতন
কািট, তাহেল eখানকার sানীয় বািসnা কu নi! eiভােব
তথ িবকৃিত ঘেট eবং মাnষেক pতািরত করা হয়।
আিম মেন কির, p টা রাজৈনিতক eবং তার রাজৈনিতক
সমাধান দরকার। আিম মেন কির আপনারা যারা eখােন uপিsত
হেয়েছন, সi গাnীবাদীেদর সমােজ eকটা সmানজনক aবsান
রেয়েছ। মাnষ আপনােদর মত জানেত চায়। eর eকটাi সমাধান,
pথেম আমােদর িহেসব করা দরকার কতজন বাংলােদিশ আমােদর
সমােজ রেয়েছ। eটা বার করা খুব সহজ। কীভােব? রাজৈনিতক
নতারা বলেছন, আদবািনর মেতা aিত সmানীয় রাজৈনিতক নতা
বলেছন, eটা di ভারতীয় জনেগা ীর মেধ সংঘষ নয়, eটা
anpেবশকারী বাংলােদিশ o বেড়ােদর মেধ সংঘষ। আিম
আপনােদর মাধ েম oঁর কােছ p করেত চাi, আদবািনজী তা ছয়
বছর sরাT দpেরর দািয়েt িছেলন eকসময়। sরাTমntী িহেসেব
কতজন বাংলােদিশেক িতিন শনাk eবং বিহ ার করেত
পেরিছেলন? eখােন oখােন aেনেকi বলেছন, আমােদর ভাটার
িলেs বাংলােদিশর নাম ভিত। তাহেল মাnষেক জানান, কান কান
িনবাচনেকেnd তারা বিশ সংখ ায় রেয়েছ। ভাটার িলs skুিটিন কের
সiসব লােকর পিরচয় সংkাn কাগজপt পরীkা কের দখেলi
পাoয়া যােব কতজন বাংলােদিশ রেয়েছ। যিদ কu বাংলােদিশ হয়,
স pমাণ দখােত পারেব না য ১৯৭১ সােলর আেগ স বা তার
ভাi িকংবা বাবা eখােন িছল। aতeব হাiেকাট বা sিpম কােটর
aবসরpাp কােনা িবচারেকর তttাবধােন eকটা িনভরেযাগ িসিভল
সাসাiিট grপেক িদেয় সমs রকড পরীkা করা দরকার। সমs
জাতীয় sেরর সংগঠন o দেলর সামেন সi িরেপাট রাখা যেত
পাের। সকেলর সহমেত জানা যােব, কত শতাংশ বাংলােদিশ eখােন
রেয়েছ। সংখ ালঘু বা মুসলমান কui সi তথ েক asীকার করেত

পারেব না। কndীয় সরকারেক তখন িsর করেত হেব কীভােব সi
িচিhত মাnষেদর ব বsাপনা হেব।
িকnt কui ei কাজটা করেত চায় না। কারণ pেত েকi জােন
pেত েক রাজনীিতেত আgহী! ১৯৭৮-৭৯ সােল াগানটা কী িছল?
‘বিহরাগত’। pমকাn মহাn aসিময় ভাষায় eকটা বi
িলেখিছেলন। eেত িতিন িবsািরতভােব বেলিছেলন, কখন কীভােব
eবং কন ‘বিহরাগত’ থেক ‘িবেদিশ’ eবং তারপর ‘বাংলােদিশ’
কথাটা eল। আজ িতিন বঁেচ নi। ei বi পড়েল আসাম
আেnালেনর প াদপট পির ারভােব বাঝা যায়। oi আেnালন
r হেয়িছল ১৯৭৯ সােল। আজ তিtশ বছর পার হেয় গেছ।
আমার মেন হয় ei আেnালন চলেব --- ei rেপ aথবা an
rেপ --- কারণ িবষয়টা রাজৈনিতক।
১৯৭৮ সােল আসাম িবধানসভার eকটা িনবাচন হেয়িছল।
কংেgস সi pথম আসােম তােদর রাজৈনিতক kমতা হারাল।
dলাল বরবরার নতৃেt জনতা দল kমতায় eল। সi সময়
নািজরায় eকটা সভা হেয়িছল। রােজ kমতা হারােলo আমােদর
পূবতন মুখ মntী িহেত র শiিকয়া eমeলe হেয়িছেলন। নািজরার
মাnষ তাঁেক সmধনা দoয়ার জn eকটা সভার আেয়াজন
কেরিছল। িতিন oi সভায় তাঁর বkৃতায় বেলিছেলন, আমরা হের
গিছ, জনতা kমতায় eেসেছ, িকnt আপনারা ঘাবড়ােবন না, eটা
eকটা ‘হাoয়া’। হাoয়া eেসেছ, আবার তা চেলo যােব।
িকnt eকটা িজিনস আমােদর মেন রাখা uিচত, সi িনবাচেন
২৫ জন বামপnী eমeলe িহেসেব িনবািচত হেয়িছেলন। eর মেধ
িসিপeেমর িছল ১১ জন। যখন আেnালন r হল, pথেম তার
টােগট িছল ‘বিহরাগত’, তারপর ‘িবেদিশ’ eবং পের
‘বাংলােদিশ’। িকnt কন ১৯৭৯-৮০ সােল pায় প াশজন বামপnী
ছাt খুন হল? তার মেধ আমার িনেজর ৩-৪ জন ছাto িছল।
eক কৃষক নতােক জীবn মািটেত পুেঁ ত দoয়া হেয়িছল। eঁরা িক
বিহরাগত, িবেদিশ বা বাংলােদিশ িছেলন? eঁরা তা ভূিমপুti
িছেলন। নগাঁoেয়র কৃষক নতা বীের র ভুঁiয়া ei মািটরi সnান
িছেলন। egেলা পুিলশ রকেড রেয়েছ। তাi সমs সমsাটা
রাজৈনিতক, িবষয়টাo সmূণ রাজৈনিতক। যিদ কােনা রাজৈনিতক
দল eর সমাধান চায়, তাহেল তারা তা করেত পাের। িকnt আমার
ভয় হয়, কােনা রাজৈনিতক দলi eর সমাধান চায় না।
আমােদর রােজ র সmানীয় মুখ মntী িকছুিদন আেগ সমs
রাজৈনিতক দেলর eকটা সভা ডেকিছেলন। সi সভায় িতিন
pকাে বেলিছেলন, আsন আমরা সমs রাজৈনিতক িবেরাধেক d-

মােসর জn মুলতুিব রািখ eবং d-মাস যুdিবরিত ঘাষণা কির।
আমরা eেক aেnর িবrেd দাষােরাপ বn রেখ চুপ থািক যােত
পিরিsিত শাn হেত পাের। eকথা কui মানেব না।
তাi িসিভল সাসাiিটর eটা দািয়t, গাnী িপস ফাuে ডশেনর
মেতা সংগঠন যিদ ei দািয়t নয়, তাহেল সমsার সমাধান হেব।
আসল শিk তা জনগেণরi। আিম d-িতনেট কথা আপনােদর
বলব। দয়া কের সরকারেক বাঝান, বআiিন সমs ast বােজয়াp
করা হাক। eেত ৭০-৮০ ভাগ সমsা দূর হেয় যােব।
বেড়াল াে ড eখন পিরিsিতটা কী? আিম য নগাঁo জলায় বাস
কির, সi নগাঁo সদর থেক ৩৫-৪০ িকিম দূের pায় ১২০ ঘর
বেড়া পিরবার রেয়েছ, তার চারপােশ রেয়েছ pায় চিlশ হাজার
মুসলমান বািসnা। ei বেড়া পিরবারgিলর িনরাপtার দািয়t
িনেয়েছ oi মুসলমান পিরবারgিল। ei ছাT gামটার নাম দবগাঁ।
আর eকটা ঘটনা বিল। িচরাং জলায় িবজিন শহর থেক ২৭
িকিম দূের আমাgিড় u -মাধ িমক িবদ ালেয়র শরণাথী িশিবের
সাত-আট হাজার মুসলমান আ য় িনেয়েছ। oi িশিবের সরকাির
tােণর চাল-ডাল ছাড়া বসরকাির কােনা tাণ পৗঁছায়িন। কারণ
oখােন যেত গেল ২৭ িকিম পথ বেড়া eলাকার মধ িদেয় যেত
হয়। পাঁচ-ছিদন পর বরেপটা জলার eকটা tাণ-দল িকছু tাণ
সংgহ কের ১৬টা িমিন Tােক ভিত কের যাtা r কের। িচরাং
জলার pশাসন eেদর tাণ িনেয় যাoয়ার anমিত দয় eবং
িনরাপtার ব বsা কের। oi দেলর মেধ আমার dজন ছাto িছল।
oরাi আমােক তােদর aিভjতার কথা জানায়। নয়-দশ িকিম
যাoয়ার পর oরা দেখ eকটা সতু eমনভােব ভেঙ রেয়েছ য oর
oপর িদেয় Tাক যেত পারেব না। oi সতুর পােশi eকটা বেড়া
gাম। িকছু করার নi, ফরত আসেত হেব। eমন সময় িকছু বেড়া
যুবক oখােন হািজর হল। তােদর মেধ d-িতনজন tাণ-দলেক
বলল, তামরা aেপkা কেরা, দিখ আমরা সতুটা মরামত করেত
পাির িকনা। ei যুবেকরা িনেজেদর ঘর থেক কাঁেধ চািপেয় ভারী
ভারী কােঠর পাটাতন িনেয় eল। সতুটা িনেজেদর হােত মরামত
করল oরা। তারপর oi সতুর oপর িদেয় িনরাপেদ Tাকgেলা
যেত পারল। oi যুবেকরা জানত, tাণ-দলটা মুসলমানেদর eবং
তারা eক মুসলমান িশিবের যাে । তারা eটাo জানত, বেড়া
বndকধারীরা জানেল কী দশা হেত পাের তােদর।
eটাi pকৃত সত । কারণ বিশরভাগ সাধারণ মাnষ সংঘষ চায়
না। স বেড়া বা মুসলমান য-i হাক। িকছু মাnষ তােদর সংকীণ
sাথিসিdর জn ei সংঘষ সৃি কেরেছ।

মnন সামিয়কীর gাহক হান
ডাকেযােগ সারা বছেরর ছয়িট সংখ ার gাহক চাঁদা প াশ টাকা।
যাগােযাগ
িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮, দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬
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আtঘাতী সংঘষ : সমাধান কান পেথ
‘সংgামী িমক কnd’-eর পk থেক ৮ আগs eকিট pচারপt pকাশ কেরন তাপস দাস, রহমত আলী, িদলীপ শiিকয়া, জয়n দiমাির, িনেল র সনাির, কােম র
bh, নিলন বেড়া, মাশারফ hেসন eবং মিতয়ুর রহমান$ িশেরানােম তাঁরা লেখন, ‘জািত িহেসেব িনপীিড়ত বেড়া জনজািত eবং ধমীয় aথৈনিতক দিরd শাষেণ
িনপীিড়ত মুসলমান সmpদােয়র সংঘষ আtঘাতী সংঘষ ছাড়া আর কােনা িকছু বলা যায় না$’ আমরা ei pচারপেtর িকছু aংশ eখােন বাংলায় pকাশ করলাম$

িবিটeিড eলাকােত সামিয়কভােব শািn িফের আসেব eমন eকটা
আশা িছল$ িকnt বােরবাের সংঘষ নানা rপ িনে $ গত ২০ জুলাi
থেক িবিটeিড eলাকায় দাu দাu কের jেল oঠা য দা ার
আgন, তােক কnd কের রাজৈনিতক দলgেলা িচরাচিরতভােব
পরsেরর pিত দাষােরাপ কের বাহবা িনে $ sায়ী সমাধােনর
িচnা বা চচা কu কেরিন বলিছ না$ িকnt িনরেপkভােব sায়ী
সমাধােনর িচnা-চচার রoয়াজ dলভ$ সmpিত সংঘষজজর
a লgেলােত গা ীসংঘষ বা সাmpদািয়ক সংঘষ যা ঘেট চেলেছ তা
ei pথম নয়$ তাছাড়া জনজািত বনাম সরকাির বািহনীর সংঘেষর
eকটা দীঘ iিতহাস আেছ$ ২০০৩ সােলর ১০ ফbrয়াির কndীয়
সরকার, রাজ সরকার eবং বেড়া িলবােরশন টাiগার িবeলিটর
মেধ সাkিরত িtপািkক চুিkর মাধ েম গেড় oঠা বেড়া
টিরেটািরয়াল কাuিnল বা িবিটিস ম লgহ থেক হঠাৎ
আেসিন$ eর eকটা ধারাবািহক সংgাম o সংঘেষর iিতহাস
আেছ$ িবিটিস গঠন হoয়ার দশ বছর আেগ ১৯৯৩ সােলর ২০
ফbrয়াির তৎকালীন বেড়া নতৃেtর সে চুিkর মাধ েম বেড়াল া ড
aেটানমাস কাuিnল গিঠত হেয়িছল$ িকnt oi চুিkেত িনিদ
ভূখেNর uেlখ না থাকােত সমsার সমাধােনর িবপরীেত িবিভn
াতৃঘাতী সংঘষ জn িনেয়িছল$ ১৯৯৬ o ১৯৯৮ সােল বেড়া
জনজািত বনাম সাঁoতাল, মু ডা, oঁরাo iত ািদ আিদবাসীেদর মেধ
ভয় র সংঘষ হেয়িছল$ di পেkর বh লাক িনহত হেয়িছল,
আহত হেয়িছল aেনেকi$ লkািধক মাnষেক আ য় িশিবের আ য়
িনেত হেয়িছল$ uেlখেযাগ ei য ১৯৫০ সাল পযn আসােম
আিদবাসীরা জনজািত িহেসেব িনধািরত িছল$ িকnt ১৯৫০ সােল
তােদর জনজািতর aিধকার থেক বি ত করা হল$ যাi হাক,
ভাষার পাথক থাকা সেtto ব বহািরক সাংsৃিতক জীবেন িমল থাকা
dেটা জনেগা ী পারsিরক বাঝাপড়ার মাধ েম সmpীিত গেড়
তুেলিছল$ ২০০৩ সােল িবeলিট নতৃেtর সে চুিkর পের বেড়াসাঁoতাল যৗথ নৃেত ঘািষত হেয়িছল িমলেনর জয়বাতা$ ২০০৩
থেক ২০০৮ সাল পযn িবিটeিড- ত শািn িছল$ িকnt ২০০৮ সােল
uদালgিড়েত বেড়া-মুসলমান সmpদােয়র সংঘষ দেখ পরsেরর
মেধ য বাঝাপড়া িছল না তা বাঝা গল$ তারপের ২০১২ সােলর
জুলাi পযnত িবিটeিড eলাকায় কােনারকেম শািn বজায়
িছল$ বেড়াল াে ডর দািবেত eবং ২০০৩ সােলর চুিkর aমীমাংিসত
৯৫িট gামেক িবিটeিড-র anভুk করার দািবেত িভতের িভতের
ফুসঁ িছল বেড়া নতৃt$ uেlখেযাগ ei য ২০০৩ সােলর চুিkর
৩(১) দফা মেম িবিটিস-র িভতের ৩০৮২টা gাম anভুk করা
হেয়িছল; ৩(২) দফা মেম ৯৫টা gাম, প াশ শতাংেশর oপের
জনজািতর লাক থাকেল বা an কােনা সমথনেযাগ pাসি কতা
থাকেল, তা anভুk করা হেব বেল pিতrিত দoয়া
হেয়িছল$ oi gামgেলার anভুিkর দািবর িবপরীেত িবিটeিড
eলাকােত a-বেড়ারা বেড়ােদর সমান aিধকার পায়িন বেল সসময়

aিভেযাগ তুেলিছল, িকnt তা সংঘেষর rপ নয়িন$
৬ জুলাi থেক আজ পযn

৬ জুলাi কাকরাঝাড় জলার হাoরাgিড় থানার anগত
মুসলমানপাড়া gােম কােনা ajাত d ত
ৃ ীর gিলেত nrল হক o
মুিজবর রহমান নােম di মুসলমান সmpদােয়র মাnষ িনহত হন
eবং oi সmpদােয়র িতনজন আহত হন$ oi ঘটনার pিতবােদ
eিবeমিসiu-র নতৃেt ৭ জুলাi তািরেখ কাকরাঝাড় শহের
সহsািধক মাnষ pিতবাদ কমসূিচ পালন কের$ oiিদন
eিবeমিসiu-র পk থেক চার দফা দািব মুখ মntীর কােছ pরণ
কের$ দািবgেলা হল, িনহতেদর পিরবার িপছু দশ লk টাকা,
আহতেদর পিরবার িপছু পাঁচ লk টাকা, িনহতেদর িনকটাtীয়েক
সরকাির চাকির, ঘটনার s ু তদn eবং িবিটeিড a েল
সংখ ালঘুেদর িনরাপtা pদান$ দািবgেলা aেযৗিkক বেল কu
বলেত পারেব না$ িকnt oi pিতবাদ কবল oiটুkেতi সীমাবd
িছল না$ মাটর সাiেকল jািলেয় দoয়া iত ািদ ugতা eবং oi
জলার eিবeমিসiu-র pচার-সmাদক রিফকuল iসলাম
pেয়াজেন হােত লািঠ তুেল নব বেল ঘাষণা কেরিছেলন$ aথাৎ
pিতবােদর ভাষা pিতেশােধর িনেত পযবিসত হেয়িছল$ ৬
জুলাiেয়র ঘটনায় িবিটeিড eবং anাn বেড়া সংগঠনgেলার
ভূিমকা কী িছল? ৭ জুলাi িবeলিট দেলর সভাপিত তথা িবিটeিড
pধান হাgামা মিহলাির সn া সাতটার সময় কাকরাঝােড় িবিটeিডর কndীয় কাযালেয় বেস িনহতেদর পিরবার িপছু eক লk টাকা,
আহতেদর পিরবার িপছু প াশ হাজার টাকা আিথক সাহায , দাষী
ব িkেদর শনাk কের শািs দoয়া হেব বেল ঘাষণা
কেরিছেলন$ eর সে ৭ জুলাiেয়র pিতবাদকারীেদর মাটর
সাiেকল jািলেয় দoয়া, িনরীহ ব িkেদর মারেধার করা iত ািদ
ঘটনার জno dঃখpকাশ কেরন$ জলা িবিটeিড-র সাধারণ
সmাদক রহীnd bh ঘটনার সে জিড়ত ব িkেদর আটক কের
শািs দoয়ার দািব জািনেয়িছেলন eবং িবিভn জনেগা ীর মেধ
সmpীিত akুn রাখার জn আhান জািনেয়িছেলন$ aথাৎ ৬ জুলাi
ঘটনার সময় িবিটeিড নতৃt সাmpদািয়ক সংঘষ চায়িন বেল বলা
যেত পাের$ িকnt ৭ জুলাi কাকরাঝাড় শহের িবেkােভর কমসূিচ
eবং তার ধারাবািহকতায় ১৬ জুলাi eিবeমিসiu নতৃেtর
রাজভবন aিভযােন য িনgেলা দoয়া হেয়িছল, সi িনgেলা
apাসি ক eবং যুিkহীন িছল বেল আমরা বলেত বাধ $ কারণ
িবেkাভ সমােবেশ ২০০৩ সােলর িবিটeিড চুিk বািতল করা,
হাgামা মিহলািরেক শািs দoয়ার দািব করা হেয়িছল$ ২০০৩
সােলর চুিkর ৪(৩) দফার (ক) o (খ) uপধারায় eবং ৪(৮) ধারায়
িবিটeিড eলাকায় a-বেড়ােদর ভূিমজ সmিt sরkার কথা বলা
আেছ$ uk চুিkর ৪(৬) দফায় ভারতবেষর সংিবধােনর ৬নং
কাযসূিচর দশ দফা কাযকর করা হেব না বেল বলা হেয়েছ$ aথাৎ

a-জনজািতেদরা টাকাপয়সার লনেদন, ব বসাবািণেজ র kেt
য আভ nরীণ ভাঙন, তােত সংগঠন িদন- ক-িদন dবল
বেড়ারা কােনা আiন pনয়ণ করেত পারেব না বেল িবিটিস- ত
হি ল$ তাi িবিটeিড eলাকায় সাmpিতক সংঘষেক তারা দিশবলা আেছ$ তাছাড়া
িবেদিশ আখ া িদেয়
আসােম বাঙািল মুসলমান আগমন
আiনশৃ লা রkার দািয়t
সাmpদািয়ক সংঘষ সৃি
িবিটeিড নতৃtেক দoয়া বরাক uপত কা ছাড়া আসাম পুেরাপুির aসমীয় aধু িষত িছল। বাiের থেক মাnেষর আসা করেত চাiেছ$ িবেদিশ
r হল ১৯১১ থেক। is ব ল রলoেয় তির হল। পূবব থেক বা ািল িহnd eবং
বলেত যারা বাংলােদশ
হয়িন$ oi চুিkর ৬
বাঙািল মুসলমান uভেয়i eেসেছ। ১৯৩৯ সােল গাপীনাথ বরদৈল-eর নতৃেt আসাম
দফােত
লখা আেছ, কংেgস eকটা আoয়াজ তােল, বাiের থেক মাnেষর আসা বn করেত হেব। সটা িছল থেক আসা মুসলমান,
আসাম সরকােরর িবিটeিড aসমীয় দৃি থেক য তারা সংখ ালঘু হেয় যাে । সi সময় aিবভk কিমuিনs পািটo তােদর িবেদিশ আখ া
গা ী
eলাকায় শৃ লা রkার (িসিপআi) eকটা p তুেলিছল। aসমীয়েদর aিst িবপn হেয় যাে , eকটা কাট-aফ িদেত চাiেছ$
জn eকজন আiনজীবীেক iয়ার িsর করা দরকার। ১৯৪০ সােল গাপীনাথ বরদৈল সরকার থেক পদত াগ করেলন। সংঘেষর eকটা পযােয়
দoয়া িdতীয় দফায় সঈদ মহmদ সাদulার সরকার তির হল। তারা বলল, পূববে র মুসলমানরা হাgামা মিহলাির বাংলােদশ
দািয়t
হেব$
কােজi পির মী, চােষর কােজ লােগ, oেদর আসেত দাo।
থেক দেল দেল মুসলমান
১৯১১ থেক য বিহরাগতেদর আগমন r হেয়িছল, মাঝখােন eকটা িবরিতর পর সmpদােয়র মাnষ eেস
আiনশৃ লার
pে
আসাম সরকােরর oপের আবার ১৯৭১ থেক ১৯৯১ পযn pচুর মাnষ eেসেছ। বাংলােদশ গঠেনর পের য মাnেষরা সntাস সৃি করেছ বেল
চাপ দoয়ার পিরবেত eল, তােদর বেড়া aংশ বাঙািল িহnd। আশপােশর িবিভn জায়গায় মুসলমানo িকছু মnব কেরেছন$ আসেল
িবিটeিড বািতল করার eেসেছ।
সংঘেষর eকটা পযােয়
বেড়ােদর
িকছু
ট
া
unিত
হেয়েছ।
িনেজেদর
কৃ
ি
ষকাজ
িনেজরা
িবিটeিড
গঠেনর
পের
দািব কতখািন যুিkযুk তা
িবিটeিড সীমাn a েল,
করার পিরবেত ভাড়া করা লােকর oপর eরা িনভরশীল হেয় পেড়েছ। মুসলমানরা eেসেছ
িচnা করার দরকার
িবেশষ কের িবলাসীপাড়ার
ধুবিড়র oপােরর দিkণাংেশর মানকার চর iত ািদ eলাকা থেক। বেড়ােদর কােছ জিমেত
আেছ$ মাটকথা, িবিটিস হািজরা খাটা, ঘর তির করা, গr চরােনার কােজ eরা যুk হেয়েছ। যারা সনসােসর আেশপােশ হাজার হাজার
গঠেনর চুিkর িভতের a- কােজ যায়, তােদর eরা বেলেছ, আমােদর নাম ঢাকােবন না, আমরা eখােন sায়ীভােব মুসলমান মাnষ লািঠবেড়ােদর িনরাপtা pদান থােক না। যখন eবার দা া হল, তখন হাজাের হাজাের মাnষ sখচর, মানকার চর থেক বlম-দা হােত িনেয় বেড়া
gাম
আkমণ
করার য শত িছল, তারা যারা eেসিছল, আবার নৗকায় কের িফের গেছ।
য িনরাপtার দািব করেত
২০০১ সােলর পর িবিটeিড eলাকায় মুসলমানেদর anpেবশ হয়িন। আসােমর ব াপক কেরিছল$ িকnt eরা সব
পারত,
সটা করাi নদীভাঙা লাক, তারা য যখােন পাের গেছ। জ েল গেছ, Tাiবাল eলাকায় গেছ। পুেরােনা মাnষ, কu
থেক
যুিkযুk বেল মেন আেগ বেড়া, রাভা eরা ei ব াপাের uদাসীন িছল। ১৯৮৫ সােলর পের নদীভাঙা লাকজন বাংলােদশ
oখােন
িগেয়
আ
য়
িনেয়েছ।
হয়েতা
তােদর
মেধ
িকছু
মাnষ
২০-৩০
বছর
আেগ
হয়$ যাi হাক, ১৬
আেসিন$
িবিটeিড
জুলাiেয়র
pিতবাদী বাংলােদশ থেক eেসেছ, িবিভn জায়গায় ছিড়েয় িছিটেয় থেকেছ। পের eখােন জিমজায়গা eলাকায়
ব াপকভােব
িবেkাভ pিতবােদর মেধ কেরেছ। নদীভাঙেন জিম নদীর তলায় চেল গেছ। নদীভাঙা মাnেষর মেধ কাচ, মুসলমান মাnেষর সংখ া
সীমাবd না থেক ১৯ রাজবংশীo আেছ। যমন, গালকগে eকটা নদী িবশাল গিত পিরবতন কের। বh মাnষ বাড়েছ বেল eকটা pচার
তার ফেল uে দ হেয়েছ।
জুলাi তািরেখ চারজন
আেছ$ বিশ তেথ না
১৯৭৮ থেক ১৯৮৫ পযn বাংলােদিশ anpেবেশর িবrেd eকটা বেড়া আেnালন
বেড়া যুবকেক হত া করার আসােম হেয়েছ। তার eকটা িবরাট pভাব পেড়িছল, বাiের থেক মাnষ আসা pায় বn হেয় িগেয় কাকরাঝাড় জলার
মধ
িদেয়
pিতবাদ িগেয়িছল। eখােন eকটা িবশাল গণিবেdাহ হেয় যায়। হাজাের হাজাের মাnষ কাফু ভেঙ জনসংখ ার
eকটা
pিতিহংসার পেথ চেল রাsায় নেমেছ। যখন ১৯৮৩ সােল িনবাচন করা হল, সi িনবাচন বয়কট করা হল। সiসময় পিরসংখ ান আিম পশ
গল$ তার ফেল r হল গণিচতা jেলেছ, eকসে ৫০-১০০টা শব দাহ করা হেয়েছ। সাির সাির aসমীয় যুবকেদর করিছ$ ১৯৯১ সােল aহম
৮,০০,৬৪৯;
হত া, িহংসা, aবেরাধ িচতা jালােনা হেয়িছল। তারপর নলীর ঘটনা ঘটল। সাির সাির মুসলমান মাnষেক হত া করা জনসংখ া
িহnd
৫,৩১,৪৭৮;
eবং aসহায় মাnেষর হল। pেত ক গণিবেdােহর পের eকটা সাmpদািয়ক দা া আেস।
িবিটeিড
eলাকায়
eখন
িবিটিস
pশাসন
বলেছ,
১৯৭১
সােলর
সনসাস
িরেপাট,
১৯৭১
মুসলমান
১,৫৪,৮০১
বুকভরা হাহাকার$ মাট
কথা, ৬ জুলাi মুসলমান সােলর ভাটার িলেs যার নাম আেছ আর মািটর রকড। ১৯৭১ থেক ১৯৯১ পযn eকটা $ ২০০১ সােল aহম
৯,০৫,৭২৮;
মাnেষর হত ার pিতবাদ, বেড়া anpেবশ ঘেটেছ। eর মেধ ভােলাসংখ ক মুসলমানo আেছ। িকnt তারা eেসেছ জনসংখ া
pিতবােদর মেধ আটেক ১৯৭১-eর পের। কােজi কাট-aফ iয়াের aেনেক আটেক যােব। িকnt মািটর পাTা দািব িহnd
৫,৯৮,১৬৮;
না থেক pিতিহংসার পেথ কের বেড়ারা িনেজরাi আটেক যােব। oেদর িনেজেদরi ফেরs ল াে ড কােনা পাTা নi। মুসলমান ১,৮৪,৪৪০$ ei
তাপস দাস, সংgামী িমক কnd, আসাম
চেল গল eবং সৃি হল
পিরসংখ ান থেক বলা
আজেকর দাবানল$
যায়, কাকরাঝাড় জলায় মুসলমান মাnেষর সংখ া িবপjনকভােব
বৃিd হয়িন$ ২০০১ থেক ২০১১ পযn জনসংখ ার ধমীয় িবভাজন
িবেজিপর ভূিমকা eবং anাn িকছু ভুল বাঝা সmেক
পাoয়া যায়িন$ িকnt জনসংখ া বৃিdর eকটা হার পাoয়া যায়$ aথাৎ
গত লাকসভা িনবাচেন িবেজিপর শাচনীয় পরাজেয়র পের
eকমাt ধুবিড় ছাড়া ei চারিট জলায় জনসংখ ার শতকরা
িবেজিপর কndীয় নতৃt িহndেtর Tাmকাড ব বহার কের বািজমাত
পিরসংখ ান বােড়িন$ িবেজিপ নতা লালকৃ আদবানী িবকৃত তেথ র
করেত চেয়িছল$ dনীিত eবং anাn িবষেয় তােদর সংগঠেনর মেধ
মnন সামিয়কী
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oপর িভিt কের usািন দoয়া, সাmpদািয়ক সংঘষ সৃি করার
aপেচ া করেছন$ eর ফেল িবেজিপ দেলর ভােটর রাজনীিতেত
িকছু লাভ থাকেত পাের$ িকnt জনজািতেদর কােনা sাথরkা হেব
িক? uেlািদেক মুসলমান সmpদায় বা ধমীয় সংখ ালঘু নতৃt নাবুেঝ usািনমূলক কমসূিচ িনে $ eেত িক মুসলমান সmpদােয়র
মাnেষর sাথরkা হেব? আসেল ভারতবেষর িবিভn জািতসtার
সংgামেক সাmpদািয়ক িবভাজেন ংস করার eকটা ধারাবািহক
চkাn চলেছ$ uদাহরণ িহেসেব পা ািবেদর জাতীয় সংgােম িশখ
eবং িহnd িবভাজন সৃি করা হেয়িছল; বাঙািল জািতর সংgােম িহnd
o মুসলমান িহেসেব ভাগ করা হেয়িছল$ বাঙািল িহndরা ভােব য
তারাi eকমাt বাঙািল জািতর pিতিনিধ$ aথচ বাংলাভাষার জn
বাঙািল িহndরা eক ফাঁটাo রk দয়িন$ িকnt পূববে র (বতমান
বাংলােদশ) হাজার হাজার মাnষ বাংলাভাষার aিst রkার জn
শিহদ হেয়িছল$ ধমীয় বnন তথা পািকsান থেক িবি n হেয় sাধীন
বাংলােদশ গঠন কেরিছল$ আসােমo aসিময় জািতর মেধ িহnd
আর মুসলমান িবভাজেনর চkাn বারবার দখা গেছ$ িকnt ei
চkাn আজেক আবার ব ািp লাভ কেরেছ$

সংখ ালঘু মাnেষ সংখ াgr মাnেষর oপর কন শাসন চালােব? e
p uঠেব$ anিদেক aেনেকi বেলন, ১৮৮৬ সােলর জিম আiন
anযায়ী Tাiবাল ল া ড গঠন করা uিচত eবং ভূিমপুtেদর জn
aিধকার pিত া করেত হেব$ তাছাড়া ১৯৪৭ সােল লাকনাথ বধেনর
দoয়া pিতrিত anযায়ী জনজািতেদর aিধকার রkা করেত
হেব$ পরsরিবেরাধী dেটা pে র eকটাi utর$ সটা হল dেটা মুখ
eকi কথা বলেছ$ aথৈনিতক রাজৈনিতক িবিভn কারেণ িনেজর
মািটেত aথাৎ Tাiবাল বেl সংখ ালঘু হেয় পড়া জনজািতেদর
জাতীয় aিst কােনাভােবi লুp করা uিচত নয়$ eকi aিধকার
রkার sােথ জনজািতেদর িবেশষ aিধকার িদেত হেব$ anিদেক
বলেত হেব, ঘিড়র কাঁটা uেlািদেক ঘুিরেয় যমন বয়স কমােনা সmব
নয়, িঠক তমনi iিতহােসর চাকা িপছনিদেক ঘুিরেয় সমsার সমাধান
হয় না$ আজ থেক eক- দড়েশা বছর আ গ িপিছেয় িগেয় সমsার
সমাধান সmব নয়$ বতমান aবsার oপর িভিt কেরi সমsার
সমাধান করেত হেব$
eকটা সাবধানবাণী, আয়াল াে ডর জনগণ বছেরর eকটা িদন
ঠাঁেটর রঙ সবুজ কের$ কারণ হল, pােটsা ট ক াথিলক সংঘেষর
ফেল আয়াল াে ড eমন dিভk হেয়িছল য গােছর পাতা খেয়
তােদর িজভ সবুজ হেয় িগেয়িছল$ ei ভয় র াতৃঘাতী দা ার
কথা মেন করার জni বছেরর eকটা িদন pেত ক মাnষ তােদর
ঠাঁেটর রঙ সবুজ কের নয়$ আেলাচনাপnী eনিডeফিব ( pা)
সিচব সmাদক গািবn বsমাতাির বেলেছন, বতমান সংঘেষ তারা
নi$ িকnt ei সংঘেষ তােদর িবজয় হেয়েছ$ ভিব ৎ-সংঘষ তারাi
সৃি করেব$ eছাড়া, নাগিরকপি না হoয়া পযn িবিটeিড
eলাকােত uে দ হoয়া মাnষেক কােনা পুনবাসন দoয়া হেব
না$ eiরকম eকটা বkব শািn গেড় তালার পেk সহায়ক নয়
বেলi বলেত হেব$ কােজi eখন তাৎkিণকভােব নাগিরকপি গঠন
করা aসmব বেলi মেন হে $ নাগিরক পি করেত হেব না, eমন
কথা নয়$ িকnt eটা পূবশত িহেসেব ঘাষণা করা আসেল
ঘরছাড়ােদর পুনবাসন না দoয়ারi eকটা কৗশল$ eরi
ধারাবািহকতায় যন ৫ আগs িচরাং জলায় eবং ৬ আগs
কাকরাঝাড় জলায় সংগিটত হত াকাN$ ei diিদেনর ঘটনার
uেd
যন মাnেষর মেন আত সৃি করা বেলi মেন
হে $ eকটা কথা s ভােব যা বাঝা pেয়াজন সটা হল, কােনা
জািতর আtিনয়ntেণর সংgাম an কােনা জািত বা সmpদােয়র
ংেসর িবিনমেয় হেত পাের না$ কােনা জািত বা সmpদায়েক ংস
কের িনেজর জািতর aিধকার pিত ার কাযসূিচ আসেল িনেজর
জািতেক ংস করার িদেক পৗঁছায়$

ক কার িবrেd সংgাম বা সংঘষ করেছ

eকিদেক বেড়া, রাভা iত ািদ জনেগা ী ঐিতহািসকভােব িনেজেদর
ভাষার aিধকার থেক বি ত$ ১৯৬২-৬৩ সােল বেড়া ভাষার
aিধকােরর দািবেত সংgাম, তৎকালীন সরকার যুবক-যুবতীেদর gিল
কের হত া কের ংস করার চ া কেরিছল$ সামিয়কভােব তা sb
হেয়িছল$ সi সময় ধুবিড় শহেরর পাsমেটম rেম পেড় থাকা
জনজািত যুবকেদর শবেদহ পেচ তার dগেn ধুবিড় শহেরর মাnষ
ভীষণ aিত হেয় িগেয়িছল$ ধীের ধীের বেড়া নতৃেtর বh
পিরবতন হেয়েছ$ pন Tাiবাল কাuিnল কংেgস দেলর সে িমেশ
যায়$ পরবতীকােল ei দািবgেলা কবল ভাষার aিধকােরর মেধ
সীমাবd না থেক িবsার লাভ কের eবং ১৯৮৭ সােল পৃথক বেড়া
রােজ র দািবেত ‘িডভাiড আসাম িফফিট িফফিট’ াগােন আকাশ
বাতাস মুখিরত কের বেড়ারা$ সরকাির বািহনীর সে সংঘেষ তখন
রkাk হেয়িছল ei জনজািত$ তার ধারাবািহকতায় বh utান
পতেনর মধ িদেয়, কখেনা বা সরকাির বািহনীর সে সংঘাত,
কখেনা বা াতৃঘাতী দা ার রkাk পথ aিতkম কের গিঠত হেয়েছ
িবিটeিড$ anিদেক আেছ মুসলমান সmpদােয়র মাnষ$ ei
হতদিরd মুসলমান সmpদােয়র লােকরা ভারতবেষর aথৈনিতক o
ধমীয়, ei dত শাষেণ জজিরত$ eকটা কথা s , আiন
anযায়ী ভারতবেষর মুসলমানেদর সম aিধকার দoয়া
হেয়েছ$ িকnt pকৃত aেথ সম aিধকার দoয়া হয়িন$ ভারতবেষর
কােনা জায়গায় বামা িবেsারেণর মেতা ঘটনা ঘটেল মুসলমান
সmpদােয়র মাnষ তা কেরেছ বেল ধের িনেয় aত াচার করা
হয়$ জামািনর ihিদ হত ার মেতা gজরােত মুসলমানেদর হত া করা
হেয়েছ$ কােজi বতমান সংঘেষর eকিদেক আেছ ঐিতহািসকভােব
িনপীিড়ত জনজািত eবং anিদেক আেছ িনপীিড়ত ধমীয়
সংখ ালঘুরা$ aথাৎ গাটা িনপীিড়ত জনেগা ী আভ nরীণ সংঘেষ
রkাk হে $

২০০৩ সােল িবিটিস গঠন হoয়ার পের িবিটeিড eলাকােত বসবাস করা জনজািত
o a-জনজািতেদর কােনা aথৈনিতক বা সামািজক িবকাশ হেয়িছল িক?

িবিটeিড eলাকা গঠন হoয়ার পের কাকরাঝােড় কndীয়
িব িবদ ালয়, মিডকাল কেলজ, স Tাল inিটটু ট aব টকেনালিজ
iত ািদ িবিভn িশkা pিত ান গেড় তালা হেয়িছল$ oi a েলর
ছাtছাtীরা oi আধুিনক িশkার sেযাগ িনেত পেরেছ$ চুিk anযায়ী
কndীয় সরকােরর পk থেক pেত ক বছের eকেশা কািট টাকা
সাহায দoয়া হেয়েছ, তাছাড়া রাsাঘাট তির iত ািদ সামািজক
কােজ aেনক টাকা দoয়া হেয়েছ$ ei টাকা ব বহার করায় eবং

dেটা p , eকটা utর

aেনেকi বেলন, িবিটeিড eলাকায় বেড়ারা সংখ ালঘু$ কােজi বেড়া
মnন সামিয়কী
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an কামকােজ জনজািতরা agািধকার পেয়েছ$ িকnt a-জনজািত,
নন-Tাiব বা মুসলমান সmpদােয়র মাnষ কােনা sেযাগsিবধা পায়িন
বেল বলেত পাির না$ িবিভn িঠকা কামকােজ বেড়া যুবকেদর সে
মুসলমান যুবকরা যৗথভােব কাজ করেছ$ আসেল pিতিট জািতর
জাতীয় আেnালন oi জািতর জাতীয় বুেজায়ােদর dারা পিরচািলত
হয়$ কােজi জাতীয় িবকােশর eকটা পযােয় সংি জািতর আগ
বািড়েয় থাকা মাnষ sেযাগsিবধা gহণ করেত পাের$ িবিটeিডর kেt
uদীয়মান বেড়া যুবেকরা aেনক বিশ sিবধা লাভ কেরেছ$ aেনেকi
িশেlােদ াগ গেড় তুেলেছ; d-চারজন বনা েল জিম িলজ িনেয় রাবার
বািগচা, চা বািগচা গেড় তালার pকl হােত িনেয়েছ$ রাবার বািগচা,
চা বািগচা sাপেনর জn জিমর pেয়াজন eবং সi pেয়াজন মটােত
বতমান uে দ aিভযান চলেছ বেল aেনেক সেnহ pকাশ
কেরেছ$ সিত কী আ য কথা! uিড় া, ঝাড়খN iত ািদ জায়গায়
দিশ-িবেদিশ বhজািতক কাmািনরা oi a েলর খিনজ dব আহরণ
করেছ eবং sানীয় আিদবাসী o জনজািতেদর সরকাির আiন ভেঙ
uৎখাত করেছ$ আসােম eকটা িনপীিড়ত জািতসtার eকিট kুd
sাথােnষী গা ী an eকিট িনপীিড়ত সmpদােয়র মাnষেক uে দ
করার চ া করেছ$ বতমান সংঘেষর kেt eটা pধান কােনা িবষয়
নয়, কােজi e িনেয় বিশ আেলাচনা করেত চাiিছ না$

যাঁরা খাঁজখবর রােখন, তাঁরা িন য় জােনন, কািব আলং, utর
কাছাড় পাবত জলা, িডমাহারগাঁo iত ািদ জায়গায় কাথাo বা
পৃথক রাজ , কাথাo বা sাধীন রাT গঠেনর দািব uেঠেছ$ কাচরাজবংশীরা কামতাপুর রােজ র দািব তুেলেছ$ aপহরণ o হত া
pিতিদেনর সাধারণ ঘটনা হেয় uেঠেছ$ নাগাল া ড, মিণপুের
চিlেশর দশক থেক sানীয়রা সরকাির বািহনীর সে ধারাবািহক
সংঘেষ রkাk হে $ শাসকদলgেলা কখেনা kিক-নাগা, কখেনা
মিণপুির-নাগা, কখেনা মিণপুির-িব ুিpয়া iত ািদেদর মেধ সংঘষ
লাগােনার চ া কেরেছ$ িকnt জাতীয় সংgামgেলা ংস করেত
পােরিন$ মঘালেয়র গােরা পাহাড় eবং খািসয়া-জয়িnয়া পাহাড়
নানা কারেণ utাল হেয়েছ$ চিlেশর দশক থেক কা ীির জািত
ভারত eবং পািকsান uভয় রাT থেক িবি n হoয়ার sাধীনতা
সংgাম চািলেয় যাে $ aহম তথা ভারতীয় শাসেকরা কাথাo
aেটানমাস কাuিnল, কাথাo আলাদা রাজ গঠন কের সমsা
সমাধান করার চ া করেছ, sায়ী সমাধান করেত পােরিন$ তাহেল
sায়ী সমাধােনর uপায় কাথায়?
সকল জািতর সমান aিধকােরর িভিtেত শািn-pিত ার
িবষয়টােক িচnা-চচার মেধ িনেয় আসা খুবi জrির।

কাকরাঝােড়র ডােয়ির

আিলর (৪৫) সােথ। eঁর বািড় হকাiপাড়া gােম। তাঁর aিভেযাগ
সংখ ালঘুেদর বাঁচােত বেড়া পুিলশ িনিkয় িছল। িডমুিল গাঁo পুিলশ
িরজােভ বেড়ারা সংখ ালঘুেদর oপর আkমণ করেত eেল বেড়াপুিলেশ ১৫ িমিনট গালাgিলর লড়াi হয়। পুিলেশর পেk gিল
চালায় ৫ জন সংখ ালঘু eবং eকজন সাঁoতাল পুিলশ। eছাড়া ei
ক ােm আরo কথা বিল ফুলমা বoয়া (৩০), যাঁর sামী ei
দা ায় মারা গেছন eবং আরo কেয়কজেনর সে । ভ তখন aল
বেড়া মাiনিরিট sুেড টস iuিনয়েনর ঘের ছাtেনতােদর সে কথা
বলিছল। সেn লেগ যায় eেতi, Dাiভার তাড়া লাগাি ল।
৩ আগs সকাল সােড় ন-টায় বর হেয় pথেম গলাম
রবীndনাথ bhচারী িসিভল হাসপাতােল। হাসপাতােলর sপার ডাঃ
aধীর kমার bh আমােদর সাদের gহণ করেলন। rিগ দখার
মােঝi আমােদর সােথ কথা বলেলন বাংলােতi। িতিন জানােলন ২৩
জন দা ায় আkাn মাnষ হাসপাতােল ভিত হেয়িছল। তােদর মেধ
কেয়কজনেক গৗহািট পাঠােত হেয়িছল। ei হাসপাতােলর
তttাবধােন িতনিট মিডকাল ক াm চলেছ। oষুেধর জাগান আসেছ
nাশনাল rরাল হl িমশন থেক। pশাসেনর হsেkেপ ei
হাসপাতাল ৭ জুলাi eবং ২০ জুলাi আkাn হoয়ার হাত থেক
বঁেচেছ। আমরা যখন কথা শষ কের uঠব, eকটা ফান পেয় ডা.
bh জানােলন, eকটা বুেলটিবd মাnষ আসেছ গাসাiগাঁo থেক।
হাসপাতাল ছাড়বার সময় eকটা সামিরক বািহনীর a াmুেলেn তাঁেক
দখলাম, বয়স ২৫-২৬, কামের বুেলট লেগেছ। সােথ পিরবােরর
লাকজন আেছ। তােদর থেক জানেত পারলাম, নাম pদীপ

২ আগs আমরা িতনজন --- আিম, sিsতা আর ভ পৗঁছলাম
aশাn কাকরাঝাড়। পরিদন থেক আমরা বেরালাম তদেnর
কােজ। pথেম গলাম ডপুিট কিমশনার ী জয়n নারিলকেরর
aিফেস। িতিন eকi সােথ জলাশাসক o মহkমা শাসেকর দািয়েt
--- কাকরাঝােড় eভােবi চেল। আমােদর সে িতিন খুব ভােলা
ব বহার করেলন, পিরিsিত বাঝােলন। শািn pিত ায় আgহী বাঝা
গল। eরপর গলাম a ািডশনাল িডিস ী রািনপন মুসাহািরর ঘের।
িতিনo আnিরক ব বহার করেলন eবং বাংলায় কথাবাতা বলেলন।
iিন বেড়া। আমােদর ক ােmর িলs িদেলন eবং বেড়া o
সংখ ালঘুেদর পিরবার িপছু সরকার কীভােব বst িবতরণ করেব তা
জানােলন।
eরপর আমরা চললাম eকটা বেড়া ক ােm, যা শহেরর কমাস
কেলেজ করা হেয়েছ। eখােন আিম সাkাৎকার িনi ী সােমন
বsমাতাির, ৬৭ বছর বয়িস pাkন পুিলশকমীর। oঁর বািড়
বেড়ামালগাঁo gােম। হামলায় ঘরবািড় ভেঙেছ, লুঠ হেয়েছ, মারেধার
হেয়েছ, তেব কu মেরিন। gাম থেক মিহলােদর আেগi সিরেয়
দoয়া হেয়িছল। আেগ বেড়ারা gামা েল সংখ াgr িছল। দীঘকাল
আেগ আসা Nuজািন' সংখ ালঘুেদর সােথ sসmক িছল। নতুন কের
বাংলােদশ থেক আসা শরণাথীেত তারা eখন সংখ ালঘু। eেদর
কারেণ পারsিরক িব াস চেল যাে । িফের যাoয়ার ব াপাের p
করেল জানান, Nআমােদর সব শষ হেয় গেছ, কাথায় যাব?’
eরপর আমরা গলাম ভুতগাঁo হাisুেলর সংখ ালঘু ক ােm।
শহেরর শষ pােn। eখােন আিম কথা বললাম মহঃ আমজাদ
মnন সামিয়কী
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গাsামী, বাঙািল, িবেয় কেরেছন রাজবংশী পিরবাের। eবং
রবািড়েতi থােকন। কােছi সংখ ালঘু gােম, যখােন সবাi
gামছাড়া, সখােন ঢুেকিছেলন। pহরারত বািহনী তাঁেক দাঁড়ােত
বলেল, িতিন ভেয় দৗড় লাগান। তখন বািহনী gিল ছুড়ঁ েল তাঁর
কামের লােগ। িচিকৎসার জn বািহনীর জoয়ানরা তাঁেক drত
নািমেয় িদেয় গল।
হাসপাতাল ছেড় আমরা গাসাiগাঁoেত যেত চাiেল ‘রাত হেয়
যােব িফরেত’, Dাiভােবর ei আপিtেত আমােদর যাoয়া হল না।
Dাiভােরর আপিtর কারণ, বেড়া gােমর মেধ িদেয় আমােদর যেত
আসেত হেব। বেড়া যুবকরা ast িনেয় থােক। রাত হেল ভুল কের
আkমণ কের িদেত পাের। আমরা গলাম আংিটহারা। আংিটহারার
আেগ বেড়া জনপদ, সংখ ালঘু জনপদ, জ ল, শ রািপত চােষর
মাঠ o থানা পিরেয় eকটা পাড়া gােমর পােশ আমােদর গািড়
দাঁড় করালাম। পাড়া gামটা জনমানবশূn। সংখ ালঘুেদর gাম। আর
িঠক ডানিদেকi akত বােরা gাম। রাsায় লাকজনেক িজেjস
করেল তারা gােমর নাম বলল চরিষঝড়া আর দাতমা থানা
জানাল, gােমর নাম নয়ারিভটা। যাi হাক, ভ আর sিsতা গািড়
থেক নেম gামটা ঘুের, ফােটা তুেল, লুঠ না হoয়া কেয়কটা আরিব
বi িনেয় eল।
eবার গািড় চলল আংিটহারার িদেক। Dাiভার গািড় দাঁড়
করােলা eকটা ভাঙা কােঠর পুেলর সামেন। য পুল হঁেট পার
হoয়া গেলo গািড় পার হেব না। eখান থেক হঁেট আংিটহারা
দড়-d িকেলািমটার। বলা পেড় আসেছ। হঁেট যাoয়া সmব নয়।
আিম কেয়কটা বেড়া ছেলেক িজjাসা করলাম, Nেগাসাiগাঁo যাoয়া
যােব? ভেয়র িকছু নাi তা?’ তারা বলল, Nনা না, কােনা সমsা
নi। দাতমা হেয় ঘুের যান।’ গাসাiগাঁo তা দূরsান, আংিটহারাi
যাoয়া হল না। aগত া eলাম দাতমা থানায়। বেড়াবাবু আমােদর
সােথ কথা বলেলন, নাম pদীপ সরকার। aহিময়া, তেব বাংলা
পির ার। থানা কােছ থাকেতo দা া থামােনা বা িনরাপtা দoয়া
গল না কন িজjাসা করায় জানােলন, ১০-১২ জন িনেয় থানা
চেল। eখন বািহনী eেসেছ। Nআমােদর িকছু করার িছল না’।
aজানা মাnষেদর নােম িবিভn ধারায় eফআiআর করা হেয়েছ।
তেব eখনo কাuেক gফতার করা হয়িন।
সেn র anকার নেম আসেছ --- গািড় ছুটল শহের। গািড়
থামল শহেরর পািট aিফস --- aথাৎ বেড়া িপpলস ে টর
aিফেসর সামেন। আমােদর কথা বলেত হেব ী দরাসাত
বsমাতািরর সে । িতিন বেড়াল া ড টিরেটািরয়াল কাuিnেলর
কাযিনবাহী সদs। aিফেসর aেনক কমচারী বা কমীর মেধ eকজন
বাঙািল কমী ী দ আমােদর িনেয় বসােলন। িকছু kেণর মেধ i ী
বsমাতাির eেলন। তাঁর কথায়, বামপnীরা ছাড়া কui িবিটিস-র
িবেরাধী নয়। িবিটিস িবল ২০০৩ সােলর ১০ মাচ পালােমে ট পাশ
হেয় যাবার পর বামপnী eবং িকছু মুসিলম সংগঠন িবেরািধতা r
কের। a-বেড়া sরkা সিমিতর ব ানাের িবেরািধতা r হয়। তাঁর
মেত, যখােন গণতািntক পdিতেত িবিটিস সৃি হেয়েছ, সখােন ei
িবেরািধতা দশেdািহতার সািমল। ২০০৩ সােল িবিটিস- ত মেনানীত
পিরষদ গিঠত হয় তারপর eখন িনবািচত pিতিনিধেদর হােত
মnন সামিয়কী

কাuিnল। sরাT o কািরগির িশkা বােদ pায় সব দািয়t িবিটিস-র
হােত। ৪৬ জন সদs িনেয় িবিটিস। বেড়ােদর জn সংরিkত ৩০,
সাধারণ ৫, সকেলর জn খালা ৫, মেনানীত ৬। বতমান কাuিnেল
আেছ কংেgস ৫, বেড়া pােgিসভ িপpলস ট ১, iuনাiেটড
ডেমােkিটক িপপলস ট ১ eবং বেড়া িপপলস ট ২৯।
িবিটিসেত kমতা পেয় িবিপeফ unয়েনর কাজ r কের eবং
unয়েনর pভােব মাnষ িবিটিসেক মেন নয়। িকnt বাম o
সংখ ালঘুেদর দল িবিটিসর িবrেd ষড়যnt করেত থােক। pচার
করেত থােক, সংখ ালঘুেদর a েল কােনা unয়েনর কাজ হয় না।
তােদর িবিটিসর িবrেd pেরািচত করেত থােক। তােদর pেরাচনার
ফাঁেদ পা িদেয় সংখ ালঘু মাnষ সমsা সৃি করেত থােক। eবং
িনেজরা ঘটনা ঘিটেয় বেড়ােদর oপর দাষ চািপেয় িবিটিসর বদনাম
করার চ া করেত থােক। তার পিরণিতেত আজেকর ei aবsা।
িbিটশ ভারেত িমশনািরেদর িশkািবsার eবং ধমাnরীকরণ
pিkয়া o পের sাধীন ভারেত িশkািবsার কমসূিচর মেধ িদেয়
বেড়া a েলo িশkার িবsার ঘেট। জনসংখ া বৃিdর মেধ িদেয়o
বেড়ারা িকছুটা শিk বািড়েয়েছ। িনেজেদর ঐিতh, iিতহাস,
পরmরার ঐিতh থেক aিধকারেবাধ জn িনেয়েছ। লড়াiেয়র
ময়দােন জn িনেয়েছ িবিটিস।
anিদেক িbিটশ ভারেত an a ল থেক িকছু বাঙািল মুসিলম
বেড়া a েল বসবােসর জn eেসিছল। তারা তারপর বেড়া
aধু িষত a েল থাকেত r কের। বেড়ােদর সােথ আদানpদােনর
মেধ িদেয় sায়ী aিধবাসীর sীকৃিত পেয় যায়। বেড়ারা eেদর
মেনo নয়। eেদর uজািন বলা হয়।
ভারেতর sাধীনতার পের পূব পািকsান o বাংলােদশ থেক িহnd
o মুসিলম মাnষ জীবন o জীিবকার টােন ভারেত আেস। যুdকালীন
পিরিsিতর ব িতkমী aবsা বাদ িদেল, eর িহিড়ক যমন নi,
তমিন তা থেমo নi। ei পযােয় বাংলােদশ থেক বেড়ােদর
a েল যাoয়া o বসিত িবsার করা মুসিলমরাi eখনকার সমsার
কারণ, জানােলন কমাস কেলেজর ক ােm থাকা সােমন বsমাতাির।
িতিন আরo জানােলন, eেদর বেল, ভািটয়া।
বিহরাগতেদর আগমেন আ িলক জনিবnােস পিরবতন ঘেট
আসেছ িচরকাল। আেমিরকায় আজ রড iি ডয়ানরা ধু দখবার
জn আেছ। আয আগমেন ভারেতর আিদ aিধবাসীরা জ েল
পািলেয় আজ সংখ ালঘু। মাt কেয়কেশা বছর আেগ eকটা ধম
(শাসেকর ধম) বাংলায় ঢুেক সংখ াগিরে র ধম হেয় যাoয়ায়
রাজৈনিতকভােব িdখিNত হেয় গল বাংলা eবং ভারত। িtপুরা
eখন বাঙািল pধান eবং শাসন তােদর হােত। পুেরােনা কলকাতায়
সmবত বাঙািল সংখ ালঘু হেয় গেছ, আসানেসােল বাঙািল o
aবাঙািল সমান pায়।
বেড়াভূিমর জনিবnােস বেড়ারাo আজ সংখ ালঘু হেয় গেছ।
বেড়ারা িনেজেদর ভূিমর oপর aিধকার ধের রাখেত বেড়াল া ড
আেnালেনর মাধ েম িবিটeিডর জn িবিটিস গঠেনর aিধকার আদায়
কের িনেয়েছ সংসেদ। িবধানসভায় িবল pণয়ন o পােশর মাধ েম।
eiভােব গণতািntক পdিতেত িবিটিস গঠন হেয়েছ বেল তারা দািব কের।
িকnt aবেড়া, যােদর সংখ া আজ বেড়াল াে ড বেড়ােদর থেক
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জীবেনর pেয়াজেন, কu কাuেক না ঘাঁিটেয় পারsিরক িব াস
aিব াস িনেয় শরণাথীরা িফের যােবন য যার ঘের, কারণ, রােTর
পেk ei দায় খুব বিশিদন বহন করা সmব হেব না। আর an
gেহ মািট খুঁেজ বসবােসর জায়গা জাগাড় করেত না পারেল
ভারত/বাংলােদশ --- di রােTর হােত eমন পিতত জিম নi য,
যখােন eেদর বসবােসর ব বsা করা সmব।
শািn aশািn গলা ধরাধির কের eেগােব --- sায়ী শািn বেল
িকছু হয় না, তমিন sায়ী aশািn িনেয়o মাnষ বাঁেচ না। eভােবi
জীবন চলেব।

বিশ, তারা ei িবিটিসর pিতিনিধ িনবাচন pিkয়ােক মেন িনেত
পারেছ না। সংখ াgr হেয়o সংখ ালঘুর আiিন আিধপেত থাকেত
তােদর বাধ করা হে বেল তারা মেন করেছ।
eখােন কীভােব শািn িফরেব?
aথবা aবেড়ারা যিদ বেড়াভূিমেত আ য় পেয় বঁেচ আিছ মেন
কের িবিটিসেক মেন নয়, তেব শািn িফরেত পাের।
aথবা, িবিটিস যিদ কাটামুk হেয় বেড়াল াে ড বসবাসকারী সব
মাnেষর সাবজনীন িবিটিস হেয় uঠেত পাের eবং বেড়ারা যিদ hদয়
িদেয় তা gহণ করেত পাের, তেবi শািn িফরেত পাের।

বেড়া নtীর চােখ বেড়া মুসলমান সংঘষ
কাকরাঝােড় বেড়া িপপlস ে টর দpের ১৪ সেpmর ২০১২ িবধায়ক pমীলা রািন bেhর সে পিtকার পk থেক সাkাৎকার িনেলন রামজীবন ভৗিমক o িজেতন
নnী। ীমতী bh ভাঙা বাংলায় কথা বেলেছন eবং িকছু iংেরিজ শbo মােঝ মােঝ ব বহার কেরেছন, সgিল মাটামুিট aপিরবিতত রাখা হল।

মnন : নমsার pমীলািদিদ। আপিন কান a েলর িবধায়ক?
pমীলা রািন : আিম ১৯৯১ সাল থেক কাকরাঝাড় পূব কেndর
িবধায়ক। আেগ মntী িছলাম। কাকরাঝােড় িতনিট িবধানসভা কnd
িছল আর ধুবিড় থেক য aংশটা যুk হেয়েছ সখানকার eকটা,
মাট চারিট কnd।
মnন : আমরা গত পর কাকরাঝােড়র িততাgিড়েত িগেয়িছলাম।
নলাম oখােন শরণাথী িশিবর আেছ। িকnt িগেয় দখলাম কােনা
িশিবর নi।
pমীলা রািন : না, িততাgিড়েত eখন িশিবর নi। oেদর আলাদা
আলাদা স টাের সিরেয় নoয়া হেয়েছ। নািসং Tিনং স টাের dিট,
িবিডo aিফেস dিট, িডিsTk Tাnেপাট aিফেস eকিট আর
কাকরাঝাড় কালচারাল স টাের িতনিট, িচরাংেয়র নiগাঁoেত
eকিট ... egিল আমার িনবাচনী কেndর িশিবর। eরা কu
কাকরাঝােড়র বািসnা নয়, ধুবিড় জলার gাম থেক পািলেয়
eেসেছ। egেলা সবi বেড়ােদর িশিবর। মুসলমানরা কu
কাকরাঝােড়র িশিবের নi। গাসাiগাঁoেত িকছু িকছু আেছ।
মnন : িশিবের য বেড়ারা আেছ, তােদর সকেলর িক মািটর পাTা
আেছ?
pমীলা রািন : আমােদর সকেলর মািটর পাTা আেছ। সকেলi sানীয়
লাক। যারা গিরব, তােদর জিমজমা না থাকেত পাের, তবু
িভটামািট তা আেছ। oেদর asিবধা নi। oরা তা িবেদিশ হেত
পাের না। পি মবে বা নপােল যারা আেছ, সi বেড়ারা তা
eখােন আসেব না। তবু সংঘষটা যেহতু কাকরাঝাড় জলায়
হেয়েছ, তাi বেড়ারা an জায়গা থেক eখােন eেসেছ।
মnন : িবিটeিডেত কত বেড়া gাম আেছ?
pমীলা রািন : আমার কােছ eখন রকড নi। তবু রিভিনu
িভেলজ িহেসেব pায় চার হাজার বেড়া gাম আেছ। eছাড়াo
kাsার িভেলজ আেছ।
মnন : িবিটিস িক িকছুটা বাড়ােনার কথা হেয়িছল?
pমীলা রািন : কেয়কটা gাম আেছ, যgেলা না িবিটিসেত না
আসােম, pায় নbiটা eরকম gাম আেছ। কােনা কােনা gাম
আপিt কেরেছ। িকnt চুিkেত বলা আেছ, ৫০%-eর বিশ বেড়া
থাকেল িবিটিসেত থাকেব, কি টিনuiিট মiে টন করা জn ৫০%
মnন সামিয়কী

নi eরকম মাঝখােনর gামo িবিটিসেত পেড় যােব।
মnন : জুলাi মােসর সংঘষ কন হল?
pমীলা রািন : আসল কথা হল, িবিটeিড-র মেধ যারা sিবধা থেক
বি ত হেয়েছ, তারা তােদর aিভেযাগ তুেল ধরার জn ‘aবেড়া
sরkা সিমিত’ নােমর eকটা সংগঠন তির কেরেছ। সকলেক তা
ব িk িহেসেব sিবধা দoয়া aসmব। eর িপছেন ষড়যnt হেয়েছ
বাiের থেক। িবিটিস যন aশাn হেয় থােক, eখােন যন
ডভলপেম ট না হয়, তার জn eটা ষড়যnt কের করা হেয়েছ।
যারা িsম পায়িন, টাকা পায়িন, তারাi oেদর সে শািমল হেয়
গেছ। আমােদর সে থেক যারা eমeলe পায়িন, িটিকট পায়িন,
তারা oেদর সে গেছ।
মnন : ei বাiেরর শিk মােন িক iি ডয়ার বাiেরর?
pমীলা রািন : না, আসােমরi, নতা সব। চkাn কের eরকম
কেরেছ। আিম pশাসেনর কাছ থেক রকড পেয় eকথাটা বলিছ।
য কােনা eকটা ঘটনা ঘেট গেলi ‘হাgামা মুদাবাদ’ ei
াগানটাi oরা দয়। হাgামােক aেনক িডসটাব করা হেয়েছ। aথচ
সবাiেক িনেয় ডভলপেমে টর কাজ করার জn হাgামা তির।
eখােন সবার unিত হাক, eটাi uিন চেয়েছন। তবু oেদর
মাঝখান থেক কেয়কটা লাক বর হেয় oখােন যাগদান কেরেছ।
১৯ জুলাi তািরেখ রাতুল হক নােম eক ভdেলাকেক কােনা
d িৃ তকারী gিল কেরিছল। গারাং নদীর িbজ পার হেয় মাgরমাির
gােম eটা হেয়িছল। রাতুল হক আসেল পুিলেশর কনেsবল
িছেলন। সi aবsায় িতিন aেনক খারাপ কাজ কের ফেলেছন।
িতিন িkিমনাল কাজ কের ফেলেছন। মাঝখােন oঁর সাসেপনশন
হল। oi সময় eকজন নাবািলকােক িতিন রপ কের মাডার কেরন।
আেগ তা মাবাiল িছল না। িপিসo থেক ফান কের আলফার
হেয় িতিন পয়সা কােলকশন করেতন। তারপর bু িফlo করেতন।
eiসব িkিমনাল কাজ করার জn কেয়কজন oঁর িবrেd িবেdাহ
কের বাধ হয় oঁর oপর gিল কেরিছল। যিদ ek-িবeলিট থেক
করত, oঁর বাঁচার সmাবনাi িছল না।
মnন : ek-িবeলিট মােন?
pমীলা রািন : আমােদর eখােন আেnালন করার eকটা িছল
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িবeলিট। ei ekিTিমs aগানাiেজশেনর সে ভারত সরকার,
আসাম সরকার ২০০৩ সােল িবিটিস চুিk কের। তারপর oরা সবাi
আমস সাের ডার কের oভারgাuে ড eেস গল। ei ছেলেদর
িনেয় eকটা সংগঠন বািনেয়েছ oেয়লেফয়ার aফ ek-িবeলিট। eরা
বিশরভাগi iuথ িবিপeেলর মmার হয়। তাo িকছু eখনo ekিবeলিট িহেসেব কাজ কের। ei িবeলিটর oপের oরা সমs
aিভেযাগ দয়। মুসিলম eলাকায় য সব ঘটনা হেয়েছ সব oরা
িবeলিটর oপর চািপেয় দয়। তারপত oরা কাকরাঝাড় বnধ কের।
আমােদর eিদেক তা বিশরভাগ বেড়া মাnষ। তাছাড়া বাঙািল, aমুসিলম মাnষ থােক। a-মুসিলমরা oেদর বnধ কল সােপাট কেরিন।
না করার জni কেয়কটা iনিসেড ট হল eখােন। পুিলেশর oপর
হামলা, আমােদর ছেলেদর oপর হামলা হল। তারপর eকটা
ফেরs ল াে ডর oপর oরা eকটা ঈদগা বািনেয়িছল। ফেরs
িডপাটেম ট oi ঈদগা টা eিভকশন কের।
মnন : oটা িক চkশীলা oয়াil লাiফ sাংচুয়াির,
বদলংমািরেত?
pমীলা রািন : hাঁ। eিভকশন করার পর ৬ জুলাi oরা গNেগাল
করল। পুিলেশর oপর আেkাশ মটায়। eিদেক a-মুসিলম যারা,
তারা আ য হেয় গল, মুসিলমgেলার eত আsধা হেয় গেছ,
eত সাহস oরা কাথায় পল, ei ভাবটা জেগ uঠল সবার
anের। ‘হাgামা মুদাবাদ’ ei াগানটাi থােক oেদর মুেখ।
তারপর ১৯ তািরখ রাতুল হকেক gিল করা হল, eরপেরi পেরর
িদন ভািটপাড়া gােম eকটা বািড়েত িগেয় oরা হামলা কেরিছল। oi
হামলার কথা শানার পর আমােদর চারেট ছেল gােম িগেয়িছল
মাটরবাiেক চেপ। ফরার পেথ জয়পুর নামক eলাকা থেক সমs
মুসিলম বর হেয় eেস eেদর বাধা িদল। ei চারজনেক হত া করা
হল। সi িপকচারটা দেখ আমােদর বেড়া ছেলরা থাকেত পােরিন,
তারা uেtিজত হেয় পড়ল। eর থেকi িকিলং আফটার িকিলংেয়র
সূtপাত হল ২০ তািরখ থেক। ২০ তািরেখর পর কেয়কটা gােমর
গাঁoবুড়ােক িনেয় মুসিলম ছেলরা আমােদর বেড়া gােম িগেয়
আলাপ কেরিছেলন, পিরিsিত eখন ভােলা নয়, আমরা eখােনi
থাকব, বসবাস করব। আমােদর বেড়া গাঁoবুড়া বলেলন, িঠক
আেছ, কালেক আিম সকলেক ডেক িপস িমিটং করব। ei
আলােপর মােঝi eকটা মুসিলম চ াংড়া দূের িগেয় টিলেফােন
কেয়কটা মুসিলম ছেলেক ডেক নয়। তখনi oরা oi gামটা
a াটাক কের। oখােন dজন মিহলা, dজন বৃd eবং eকজন পুrষ

মাnষেক হত া করা হয়। eখনo বাধ হয় eকজন হাসপাতােল
আেছ। eটাi r। rটা তা বেড়ারা কেরিন।
বাiেরর িমিডয়ােত aেনক কথা বলা হেয়েছ, বেড়ারা eথিনক
িkিnং করার চ া করেছ। eটা সত নয়। anাn সmpদায়েক শাn
করার জn aেনকgিল সংগঠনেক িনেয় আমরা eকটা ‘ কাaিডেনশন কিমিট ফর কিমuনাল হারমিন’ তির কেরিছ। eটা িনেয়
আমরা gােম gােম যাi।
মnন : eর মেধ িক sানীয় মুসলমানরাo আেছ?
pমীলা রািন : না, oেদর নoয়া হয়িন।
মnন : oেদর সে o তা কথা বলা দরকার?
pমীলা রািন : কথা বলা দরকার িঠকi। িকnt eরকম পিরিsিত
তির হেয়িছল য, eকটা pাপাগা ডা ছিড়েয় িদেয়িছল, মুসিলমেদর
তািড়েয় দoয়ার পর বেড়ারা an জািতেকo তািড়েয় দেব। an
জািতেক আমরা িকছুেতi তািড়েয় িদেত পাির না, eটা anেদর
বাঝােনার দরকার আেছ। ei িচnা থেকi হাgামা মিহলাির
সবাiেক দািয়t িদল eবং আমরা oi কিমিট তির কেরিছ। eেত
ব িk নয়, সামািজক সংগঠনgেলা মmার। eেত ২৭টা সংগঠন যাগ
িদেয়েছ। তারপর আমরা সবাiেক শাn করেত পারলাম।
আিদবাসীেদর anের সামাn সেnহ িছল। কননা ১৯৯৬ সােল
eকটা ঘটনা িনেয় আমােদর বেড়ােদর সে আিদবাসীেদর হা ামা
হেয়িছল। তার জn আমরা িভতের িভতের কাজ করিছ। যেহতু
uেtজনা থােমিন, তাi আমরা মুসিলমেদর eর মেধ ডািকিন। পের
আমরা oেদর ডাকব। সরকারেকo আিম বেলিছ িমিটংেয়, eখন যিদ
oেদর gােম নoয়া হয়, তাহেল িঠক হেব না। কারণ eখনo সব
শাn হয়িন।
মnন : িবিটeিডর মেধ শতাংশ িহেসেব িবিভn জনেগা ী কারা কত
আেছ?
pমীলা রািন : eটা তা Tাiবাল বl a া ড bক eলাকা িনেয়
িবিটিস গেড় uেঠেছ। sাভািবকভােব eখােন আমরা ৫০%-eর
oপের। Tাiবাল (eসিট) িহেসেব বেড়া ছাড়াo রাভা আেছ,
সেনায়াল কাছাির আেছ, আরo িকছু আেছ। eর বাiের রাজবংশী,
নাথ গা ী, আিদবাসী আেছ --- আিদবাসীরাo বাiের থেক
eেসেছ ... লাকাল মুসিলমেদর পপুেলশন aত বােড়িন, বেড়েছ
বাংলােদশ থেক যারা eেসেছ তােদর সংখ া।

খবেরর কাগজ সংবাদমnন
পািkক ei সংবাদপেtর gাহক হান।

ডাকেযােগ সারা বছেরর চিbশিট সংখ ার gাহক চাঁদা চিlশ টাকা।
খবর eবং gাহক চাঁদা পাঠােনার জn যাগােযাগ কrন।

িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮, দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, i- মল : manthansamayiki@gmail.com
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শরণাথী িশিবর থেক বলিছ
আসাম সরকার সূেt জানা গেছ, নামিন আসােমর পাঁচিট জলায় eখন ২০৬িট শরণাথী িশিবের ১,৮৭,০৫২ জন শরণাথী রেয়েছ$ eর মেধ ১৭৪িট িশিবের মাট
১,৬৮,৮৭৫ জন বাঙািল মুসলমান eবং ২৯িট িশিবের ১৭,৩৪৪ জন বেড়া eবং ৩িট িশিবের ৮৩৩ জন anাn জনেগা ীর মাnষ রেয়েছ$ ধুবিড়েত ১২৯িট িশিবের রেয়েছ
১,০১,৩৭৩ জন, কাকরাঝােড় ৪৩িট িশিবের ৫৫,৭৬০ জন, িচরাংেয় ২২িট িশিবের ২৩,৬০৯ জন, ব াiগাঁoেয় ৯িট িশিবের ৫৫৫৪ জন eবং বরেপটায় ৩িট িশিবের
৭৫৬ জন রেয়েছ$ ১৯ জুলাi দা া ছিড়েয় পড়ার পর সেবা ৩৪০িট িশিবের মাট ৪,৮৫,৯২১ জন আ য় িনেয়িছল$ সূt : িপিটআi, ১৬ আগs।

িশিবর : gাহামপুর u -মাধ িমক িবদ ালয়, গাসাiগাঁo
রিজয়া বoয়া : আিম ei িশিবের আিছ। আমার gাম গাসাiগাঁo
হাবrিবল। ২৪ জুলাi আমােদর ঘর পুিড়েয় িদেয়েছ। আমার sামীেক
১৯৯৮ সােলর ২৬ জাnয়াির বেড়া ugপnী রাজা আর ম ু gিল
কের মেরিছল। তখন আমার ২৫ িদেনর eকটা ছেল আর ছয়
বছেরর আর eকটা। সরকার আমােক চাকির িদেয়েছ। আিম dেটা
ছেল িনেয় হাবrিবেল বািড় কের িছলাম। কােনা asিবধা িছল না।
৬ জুলাi গNেগাল লাগল। কািসয়াবািড় সাপকাটার oিদেক eকটা
িমিst ছেলেক ugপnীরা বndক িনেয় eেস gিল কের মাের। স
oখােন কাজ করেত িগেয়িছল। eরপর ভাdয়াgিড়েত eকটা দাকােন
লােক বেসিছল, oখােন বাiেক কের eেস gিল কের। dজন িনহত
হয়, dজন আহত হয়। eরপর কাকরাঝােড় dজন আমs নতােক
gিল কের মাের। eকজন মিহলােক যখন চারজন বেড়া জািতর
ugপnী আkমণ করিছল, তখন তােদর মুসলমানরা মেরেছ। eটা
িমথ া কথা নয়, সত কথাi।
eরপর আেnালন r হল। আমরা িটিভেত দেখিছ। ভািব নাi
য eরকম হেব। চারিদন আিম ঘেরi বn িছলাম। তারপর আমার
pিতেবশীরা বলল, eখােন গNেগাল হেব। আপনারা যিদ জান
বাঁচােত চান, eখান থেক চেল যান। eরপর আমরা গট খুেল
দখলাম, aেনক বেড়া জািতর লাক হােত হােত ast িনেয় মজুত।
oরা আমােক বলল, আপনারা তাড়াতািড় যান, আপনােদর বাঁচােত
পারব না। iিতমেধ দিখ, িপছন থেক বh gিলর আoয়াজ,
হlািচlা। আিম ম ািজেsTটেক বললাম, আমরা ঘের ফঁেস গিছ।
আমার ছেলর প ারালাiিসস িবমাির। আমরা যেত পারিছ না।
আপনারা ব বsা কrন। সময়টা িছল ২৪ জুলাi িবেকল পাঁচটা।
দশজন পুিলশ eেস dখানা গািড় পািঠেয় আমােদর uিঠেয় িনেয়
গল। গাসাiগাঁo সািকট হাuেস চারিদন িছলাম। পের ফান কের
জানেত পাির বািড়র সব ভেঙ িনেয় গেছ, ঘেরর চালটাo নi।
দূর থেক oরা eল। আমােদর কানটা মুসিলম ঘর, কানটা
িহnd ঘর, কানটা আিদবাসী ঘর oরা জােন না। কােছর লাক সােথ
থেক oেদর দিখেয় িদেয়েছ। eiটা eiটা মুসিলম ঘর, যােত an
ঘের আgন না লাগায়। আমােদর বািড়র সামেন রাজবংশী আেছ
dেটা ঘর, oেদর পােড়িন। িপছেন আিদবাসী আেছ, oেদর
পােড়িন। খািল আমােদর মুসিলম চারেট ঘর পুেড়েছ।
eকমাস আেগ িমিটং হেয়েছ, বেড়াল া ড আসাম সরকােরর
আ ডাের থাকেব না, oরা ডাiেরk স Tাল গভনেমে টর আ ডাের
থাকেব। চারিদন িদসপুের িমিটং কের eটা oরা দািব জািনেয়িছল।
an an রােজ র মুখ মntী, আমােদর তrণ গৈগ বেলেছ, না,
িবিটeিড আসাম সরকােরর মেধ থাকেত হেব। ei িনেয় মেন হয়,
হাgামা eকটা grপ কেরেছ, আমােদর যিদ স Tাল গভনেমে টর সে
না দয়, আমরা eখােন মুসিলমেদর থাকেত দব না। খািল মুসিলম

নয়, মুসিলম খদােনার পের an an জািতেকo খদাব। যমন,
১৯৯৬-e আদবাসী মেরেছ, রাজবংশী মেরেছ, তারপর আপার
আসােম মুসিলমেদর মেরেছ, eবার আমােদর মারল। eভােব মের
মের সব খিদেয় িদেয় oেদর িবিটeিডেত oরাi থাকেব।
আমরা চাi যােত িবিটeিড বািতল করা হয়। আমােদর
জnভূিম, আমােদর বলেছ বাংলােদিশ। eকজন যিদ বাংলােদিশ
থােক, তার জn আমরা ৯৯ জন কন ভুkেভাগী হব? আমার
বাবার ১৯৫১ সােলর eনআরিস আেছ, ১৯৫০ সােলর ১০০ িবঘা
মািট আেছ। তখন খাস িছল, িনেজ পাTা কের িনেয়িছল। ১৯৬৬
সােলর ভাটার তািলকায় নাম আেছ। আমার চাকির আেছ। তাহেল
আিম কী কের বাংলােদিশ হলাম? pমীলা রাণী বেলেছ, মিণপুের
মিণপুির আেছ, চীেন চীনারা আেছ, আমােদর বেড়াল াে ড বেড়ারাi
থাকেব। খেত rয়া গাড়েত গেল গােয় কাদা লােগ। আমােদর
মারেত িগেয় oেদরo িকছু পুেড়েছ। যখােন বেড়া সংখ ায় কম,
মুসিলম বিশ, সখােন তা মুসিলম jালােবi। oরা যিদ প াশ
gােম আgন দয়, eরা তা দশ gােম দেবi।
হাgামা বেড়াল াে ডর sরkার জn িফkড প িদেয় িবিটeিড
ব ােটিলয়ন বািনেয়েছ। oi ব ােটিলয়নেক বেড়া চ াংড়ােদর সে
পািঠেয় িদেয়েছ। oরা আেগ আেগ eেসেছ, gিল কেরেছ, িপছেন
বেড়া জািতর লােকরা eেস ঘর jািলেয় িদেয় লুঠপাট কেরেছ।
a-বেড়ােদর মািট কনার পারিমশন oরা চারবছর বn কের
িদেয়েছ। বেড়ােদর a ািpেকশন দেখ oরা লেগ লেগ ফাiল পুটআপ কের দয়। প াশ িবঘা মািট হেলo oরা ক াশ টাকা িদেয়
রােখ। আর আমােদর মুসিলম বা an a-বেড়া জািতর ফাiল oরা
ফেল রােখ। চার-পাঁচ বছর কােনা মুসিলম মািটর নামধারী বা
রিজেsTশন করেত পারেছ না। তাহেল মুসিলমেদর মািটর কাগজ
কীভােব থাকেব? eকটা আiন কেরেছ, মুসিলম বেড়া জািতেক মািট
বচেত পারেব, বেড়া জািত মুসিলমেক বচেত পারেব না। তাহেল
ei িবিটeিডর ভূিমটা কার কােছ যােব?
িশিবর : ধুতুরামাির মধ iংরািজ মাdাসা, গাসাiগাঁo
সারাব আিল : আমার বািড় গাসাiগাঁoেয়র আ ঠাiবািড় gােম।
আমােদর gামটা বেড়া, ৩৬০টা পিরবার। pথম রাজার eকিদন
আেগ থেক গNেগাল r হল। পুেরা gাম jািলেয় সাফ কের
িদেয়েছ। আিম িবকলা মাnষ। pথেম আমরা আিস গৗরীপুর
চৗর ী মাড় িশিবের। oখান থেক eখােন eেসিছ দশ-পেনেরা
িদন। eখন মNল eেস বলেছ, যার নামধারী মািট আেছ, স
িবিটিসর মেধ যেত পারেব, anরা যেত পারেব না। মািট তা
আমরাo িকেনিছ। দশ-পেনেরা বছর আেগ নামধারী বn কের
িদেয়েছ। আমার eক িবঘা জিম রিজেsTশন করা আেছ, বািকটা
নi। সi মািট d-িতন বছর আেগ িকেনিছ। uেপnd bh যখন
pথম আবsর আেnালন করল, তখনi জিমর কনােবচা বn কের

আমােদর মল-মহbত িছল। আমােক oরা মেন চলত। হঠাৎ কের
ঘটনা হেয় িগেয়িছল। ২৪ জুলাi আমরা সবাi চেল eেসিছ। িকছু
ঘর পােড়িন। তেব িজিনস লুঠপাট সকেলর ঘেরi হেয়েছ। িতনিদন
ধের িতনবার oরা আkমণ করার চ া কেরিছল। িতনিদনi আমরা
বাধা িদেয়িছলাম। তারপর কাফু হল। oরা পুিলশ pশাসেনর
পাশাক পের eেস ফাঁকা ফায়ািরং কেরিছল। আমরা কীভােব িব াস
করব? পুিলশ না পাবিলক? ভেয় আমরা চেল eলাম। মাটামুিট
৫০-৬০ ঘেরর মািটর পাTা নi। পেনেরা বছর থেক নামধারী করা
বn আেছ। রিজেsTশন পারিমশন িনেয় কতকgেলা কেরিছল। িবিটিস
aিফস থেক aডার না িদেল নামধারী oরা দেব না। আমরা বলিছ,
পাTা যােদর নi, যােদর পাTার মািট বিশ আেছ, সখােন িগেয়
থাকেব। আমারi ধরা যাক, দশ িবঘা মািট আেছ। সখােন ৩০ ঘর
িগেয় থাকল।
িশিবর : সানাহািট িসিনয়র মাdাসা, ধুবিড়
মহঃ আবাrিdন শখ : ২৪ জুলাi ম লবােরর ঘটনা। আমরা
কাকরাঝাড় জলার ভেদয়াgিড় ১নং থেক পািলেয় eেসিছ। বেড়ারা
আিমর পাশাক পের eেসেছ। থানার লাক আমােদর রkা না কের
ধাoয়া দয়। তখন আমরা য যভােব পারলাম চেল eলাম। পােয়
হঁেট, গািড় ধের রাত বােরাটা-eকটা হেয় গেছ আসেত। eখােন
pথেম sুল কিমিট জায়গা িদেত রািজ হয়িন। gােমর লাক আ য়
িদেয়েছ। মুসিলম, রাজবংশী আেছ eখােন। তারপর সরকার সাহায
িদেয়েছ। eখন নিছ য আমােদর িতনদফায় ফরত নেব। আমরা
যিদ যেত হয় eকদফায় যাব। ঘেরর কাগজপt িকছু পুেড় গেছ, িকছু
লুঠপাট হেয় গেছ। যারা আেগর থেক সংgহ কেরেছ, িনেয় eেসেছ।
য যভােব পাের বিরেয় eেসেছ। যারা খাসজিমেত আেছ, তােদর কী
করেব eখন শানা যাে । আমার সেnহ হে , বেড়ারা সংখ ায় কম।
oরা ২৫%, anরা ৭৫%। বাংলােদিশর নাম কের আমােদর খিদেয়
িদেয় oরা সংখ াটা বািড়েয় িনেত চায়।
আবdল কিরম : পয়লা রাজার িদন আমরা কদমgিড় ( গাসাiগাঁo
মহkমা) থেক eখােন eেসিছ। oখােন আমােদর বndক িদেয় মারামাির
কের খিদেয় িদেয়েছ। হােত বndক, তীর, বাঁটলু িনেয় eেসেছ। আমরা
oেদর আটকােত পািরিন, ভেগ গলাম eকটা কাmািনর (ফ াকিTর)
মেধ । oখােনo বেল, ভােগা। বাধ হেয় বৃি র মেধ dিদন িতনিদন
হঁেট eখােন eেসিছ। eখানকার লাক আমােদর জায়গা িদল। আিম
সিদন দখেত িগেয়িছলাম gােম। খািল িভটা, সব শষ। আমােদর
সবার মািটর পাTা আেছ। িকছু আনেত পেরেছ, িকছু পােরিন। আমার
মেন হয়, আমরা িফের গেল আবার গNেগাল হেব।
িশিবর : হাপাসরা, ব াiগাঁo
nর মহmদ আিল, ৩নং নাচনgিড়র প ােয়ত সদs, ব াiগাঁo : ৭
aেkাবর ১৯৯৩ বেড়াল া ড থেক মুসলমানেদর gাম jািলেয় দoয়ার
পর তারা হাপাসরা gােম িশিবর বঁেধ আেছ। eকবছর আেগ
সরকােরর তরফ থেক পুনবাসেনর জn প াশ হাজার টাকা পেয়েছ
৫৫০ ঘর মাnষ। তারা ৩নং নাচনgিড়র িবিভn জায়গায় eক পায়া
আধােপায়া জায়গা িকেন িশিবেরর মেতা কের আেছ। eখনo ৬৮৩
ঘর টাকা পায়িন। পাটাবািড়, তুলিসেঝারা, আমডাঙা, আমাgিড়,
ভাoরাgিড় iত ািদ gাম থেক তারা দশ বছর িবিভn জায়গায় আ য়

িদেয়িছল। a-বেড়া যত আেছ, আমরা যিদ মািট িকিন, নামধারী
হেত পারব না, রিজেsTশন হেব না। আমােদর কাঁচা কাগজ আেছ।
ঘরবািড় jািলেয় িদল, সgেলা আনেত পািরিন। জান বাঁচাব, না
কাগজ নব? টাকা পযn িনেত পািরিন সে । eনিডeফিব eেস
gিল r করল। eমeলe, িবধায়ক সে eেসেছ, oরাi বলেছ,
দ দ gিল কর। খাদ মntী, eসিপ, িডিস eেসিছল, আমরা সবাiেক
বেলিছ। oরা eেস আমােদর িতনেট শত মেনেছ। স Tাল
িসিকuিরিট ফাস দেব, ঘর বািনেয় দেব, িরিলফ দেব। oরা
বলল, আপনারা gােম যান। িকnt আিম যখন বললাম, িবিটিস
বািতল করেত হেব; িবeলিটর হাত থেক ast কেড় িনেত হেব।
তখন oরা বলল, eসব লmা-চoড়া বাত মাত বােলা। ভাটার
িলেs আমার নাম আেছ। িকnt ১৯৭১ সােলর িলেs নাম চাiেছ।
১৯৭০ থেক আমরা oi gােম আিছ। আেগ িছলাম ধুবিড় জলায়।
িশিবর : হািতধুবা কেলজ, গাসাiগাঁo
মহঃ জয়নাল আেবিদন শখ, গাঁoবুড়া, a ঠাiবািড় : gােম আধা
মােন ১৪১ ঘর পুিড়েয় ছাi কের িদেয়েছ। আমার gােম মাটামুিট
৩৫০ ঘর িছল। বািক সব লুঠপাট কের শষ কের িদেয়েছ। ঘের
আgন িদেয় িদেয়েছ, কাঠখিড়gেলা খুেল খুেল িনেয় গেছ। পৗেন
িতনশ মুসিলম ঘর, আর আেছ আিদবাসী কাচ রাজবংশী। বেড়া
আেছ ৩৩ ঘর। শীল আেছ eক ঘর। যারা ঘর jািলেয়েছ বাiের
থেক eেসেছ, pিতেবশীরাo িছল। তীর eবং বাঁটুল (gলিত) িদেয়
মারামাির হেয়েছ। ২১ জুলাi r হেয়িছল। িতনিদন eরকম হoয়ার
পের আমরা থানােক জানালাম। eকজন মntী িছেলন, িতিনo oেদর
বhৎ বাঝােলন। oরা সের গল। আমরাo সের eলাম। পরিদন
১৪৪ ধারা িদল। আমােদর আর ঘর থেক বেরােত দয়িন।
িবেকেলর টাiেম oরা eিগেয় eল। a ঠাiবািড়র পুবিদেক eকটা
িbজ আেছ। oi িbেজর oিদক থেক oরা আসেছ আমােদর gােম।
আমরা eসিডিপoেক ফান করলাম, oিস সােহবেক ফান করলাম।
oরা কােনা utর িদল না। ফাঁকা ফায়ািরং হেয় গল। েন
আমােদর মন ভেঙ গল। eিদেক pশাসনo আমােদর হl কের
না। আমরা তখন কার সহায়তা পাব? আমােদর সে astপািত
কােনা িকছুi নi। বাধ হেয় আমরা ঘরবািড় ছেড় বিরেয়
পড়লাম। িবেকল সােড় িতনটায় oখান থেক রoনা িদেয়িছ। eখােন
সকেল eেসেছ রাত আটটায়। আিম eেস পৗঁেছিছ সােড় দশটায়।
িবিটিসেত িভিসিডিস আেছ। আমরা oেত আিছ বেট, িকnt
বেড়ারাi oর হড। আমরা নামমাt আিছ, কম যা িকছু oরাi কের।
১৯৯২ সােল আমােক গাঁoবুড়া িসেলকশন করা হেয়েছ। আমােদর
গাঁoবুড়ার সািটিফেকট বh সরকাির kেt চেল। Dাiিভং লাiেসn,
প ান কাড, রশন কােড আমার সািটিফেকট চেল। ১৯৮৪ সােল oরা
বেড়া বl a া ড bক পল। তখন থেক আমােদর মািটর
রিজেsTশন বn। কাঁচা পাTা is হেয়েছ ১৯৭৬ থেক। নাহেল
নামধারী হেত হেব। আসাম সরকার oেদর সে পারেছ না, আমরা
তা eকটা gােমর pিতিনিধ! আমােদর কথা oরা নেব িক?
মহঃ আেনায়ার আিল, গাঁoবুড়া, বাবুিবল, গাসাiগাঁo : আিম ei
িশিবের আিছ। আমােদর gােমর বh ঘর jািলেয় িদেয়েছ, দাকান
jািলেয়েছ। gােম আমােদর মুসিলম ঘর ৩১০-৩১৫; আিদবাসী ২৩২৪ ঘর; রাজবংশী ৪০-৪৫ ঘর; বেড়া ৩ ঘর। বেড়ােদর সে
মnন সামিয়কী
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eেসিছলাম। সব খািল, eকটা sতাo নi। eখন য আমরা িফের
যাব, কী খাব? সরকার তা চাল-ডাল দয়। খিড় তা দয় না।
জােনর ভয় িনেয় দশ-পেনেরা জন িমেল যাi, কেয়কটা খিড় িনেয়
পািলেয় আিস। আমােদর কােরা পাTা আেছ, কােরা নাi। আমার
ছােটাভাiেয়র আট-দশ িবঘার পাTা আেছ, আমার eক িবঘারo
নাi। ঘটনা হল, আেগর বুড়া মাnষ পাTা রেখেছ, তার ঘের পাঁচটা
ছেল হেয়েছ, oরা িবেয় কের বািড় কেরেছ, তােদর ছেলেমেয়
হেয়েছ। সবার তা পাTা থাকেব না, oi eকটা নােম পাTা আেছ।
সরকার যার পাTা নাi, তােক বাংলােদিশ বলেছ। বাংলােদিশ যিদ
আমরা হi, তাহেল তােদর ভাট িনেয় কংেgস কী কের িজতল?
মুসলমােনর ভাট না পেল কংেgস মের যায়! আমরা বাংলােদিশ,
আমােদর নতা বাংলােদিশ। iিnরা গাnী মুসলমােনর সে কীেসর
জn িবেয় কেরিছল? ভারেতর রাTপিত য িছল, সo বাংলােদিশ?
আমরা মুসলমান, আমরা সবাi বাংলােদিশ হলাম আজেক!
মুসলমােনর মরা ছাড়া গিত নাi।
আবুল কােসম : পলানেশাgিড় (িচরাং জলা) থেক eখােন eেসিছ
জুলাi মােসর ২৪ তািরখ, ম লবার। সামবার িদন আমােদর বািড়র
থেক পি েম জয়পুের দখলাম বলা িতনটার সময় dমদাম
গালাgিল আরm কের িদেয়েছ। সে সে আgন লািগেয় িদেয়েছ।
পরিদন সকােল কেয়কটা গািড় eল। গালাgিল চলল। জােনর ভেয়
সব eিদেক চেল eল। eকজন বুিড় মারা গেছ oখােন gিল লেগ,
পালােত পােরিন। ভবানীপুর থেক আরm কেরেছ, oখােন মাকরা
নদী আেছ। gােমর নাম কানা মাকরা। পুেবর থেক বাiক িনেয়
eেসেছ। আমরা দিkণ িদেক পােয় হঁেট eলাম। আi নদীর খয়া
আেছ, সব মাnষ পার হেয় eখােন eেস জমা হল। মেয়েছেলরা
dিদেন eেস eখােন জমা হেয়েছ।
মেনায়ারা িবিব : ভবানীপুর gােম আেগ থেক কােনা িববাদ আমরা
বুঝলাম না। আেগ বেড়ােদর সে মলােমশা িছল। সামবার সকােল
আমরা সব মেয়মাnষ পার হেয় eেস পড়লাম। আমােদর পুrষ
মাnেষরা িডuিট করার জn oখােন রiল। তারপর সকাল দশটার
সময় oরা িbেজ eেস গালাgিল আরm কেরেছ। রােত আমরা
গ াঁদাবাজাের রiলাম। বলা oঠার আেগ আমরা eখানকার পথ
ধেরিছ। oi িbেজর oখােন eেস বেসিছলাম। তারপর eখানকার
মাnষ িগেয় আমােদর িনেয় eল। িকছু গেছ হাপাসরা, গরাiমািরেত,
আমরা eখােন eলাম। আমরা িতনিদন না-খাoয়া িছলাম। সরকার
সবাiেক ফরত নেব না। যােদর ময়ািদ পাTা আেছ, তােদর আেগ
নেব। eখন িতনিদন বােদ বােদ চাল ডাল তল মিরচ দয়।
িশিবর : গরাiমাির pাথিমক িবদ ালয়, ব াiগাঁo
মহঃ আফজালুর রহমান : আমার gাম ১নং দংিশয়াপাড়া। eটা
িচরাংেয়র মেধ পেড়েছ। আমােদর আশপােশর gাম jািলেয় দoয়া
হেয়েছ। আমরা আতি ত হেয় পেড়িছ। আমােদর ঘরবািড় সব
লুঠপাট হেয় গেছ। gােমর utর আর পি ম সাiেড পুিড়েয়
িদেয়েছ। ২৩ জুলাi সn া ৬টা ৪৫ িমিনেট r হেয়িছল। আমরা
বিরেয় eলাম। কu আেগ eেসেছ, আমরা পের eেসিছ, আমােদর
পেরo eেসেছ আরo মাnষ। যখন gিল চালাল। তখন মাnষ তা
আর থাকেত পাের না। দংিশয়াপাড়া আর দিkণ মাকরা পাড়ায়িন।
oখােন খবর পেয় িবিভn সংগঠন থেক গািড় দoয়া হেয়িছল।

িনেয় থােক। সখােন থাকেত না দoয়ায় ব াiগাঁo জলায় আেস।
িকছু মাnষ eখােন হাপাসারা gােম আেছ, িকছু জারাgিড়েত আেছ।
oi gামgিল তখন িছল কাকরাঝাড় জলায়। eবাের য দা া হল,
তার পের আমােদর ব াiগাঁo জলায় ১২টা িশিবর হেয়েছ; িচরাং
জলায় ২০টার বিশ আেছ; কাকরাঝাড়, িবলািসপাড়া, ীরামপুর,
চাপের আেছ। বতমােন eরকম ২৪৪টা িশিবর আেছ। আমরা সােভ
কের দেখিছ।
িশিবর : দনিকনামাির, ব াiগাঁo
আিসজুল খাতুন : পলানেশাgিড়েত (িচরাং জলা) আমােদর ঘর
পুিড়েয় িদেয়েছ, ধাoয়া িদেয়েছ। িপsল ধরেছ, তীর মারেছ, বাঁটুল
িদেয় মারেছ। গাঁoবুড়া, চয়ারম ান সে থেকi মেরেছ। ভেয় আমরা
eেস পেড়িছ। পাঁচঘNা হঁেট আমরা eেসিছ eখােন। ei িশিবের
আমরা ১৫০০ মাnষ আিছ। িচরাংেয় আমােদর ময়ািদ পাTা দয়িন
আেগর থেক। মািটর পাTা বিশরভাগ মাnেষর নi। তােদর নেব না
সরকার। আমরা বলিছ, িনেল আমােদর সবাiেক িনেত হেব।
হাoয়া বাn : আমরা িচরাংেয়র ভবানীপুর gাম থেক eেসিছ।
আমােদর চািরিদেক বেড়ারা িছল, gাম পুিড়েয় িদেয়েছ। বেড়ারা
eকসাiড ধের পুবিদেক যাে । সi দেখ gােমর মেয়েছেলেদর
বার কের দoয়া হেয়েছ। পুrষরা সব gােমi িছল। তারপর পুবিদক
থেক আিমর পাশাক পের eেসেছ। িbেজর মাথা থেক ফায়ািরং
চািলেয়েছ। মাnষ সব সাiেড চেল গেছ। oরা বিsেত ঢুেক
পাড়ােত r কেরেছ। যারা পালােত পােরিন তারা uপুড় হেয়
লুিকেয় িছল। পাড়াপুিড়র পের তারা আেs আেs বার হেয়
eেসেছ। চারেট মাnষ হািরেয় িগেয়িছল, চারিদন পের পাoয়া গেছ,
িজnা আেছ। eকটা মেয়েছেল মাnষেক d-টুকেরা কেরেছ। ২৪
তািরখ গালাgিল চলেত মাnষ খািল হােত পািলেয় eেসেছ।
কাকরাঝােড় আেগ হoয়ার পের জয়পুর, বশরগাঁo, পািনয়াবািড়
eসব জায়গায় হoয়ার পের আমােদর িদেক হেয়েছ। oিদেক সব
মাnষ সাiড হেয় িগেয়িছল। আমরা সাহস কের িছলাম, সাiড
হiিন। থাকার পের eকজন খবর িদল, তামরা ফ ািমিল al পার
কের দাo, িবপদ হেত পাের। oiটা িহেসব কের আমরা নাoঘােট
eেসিছ। eেস দখিছ, সত সত সব মাnষ পার হে । আমােদর
ভয় ঢুেক গল। আমরা মেয়েছেলেদর বললাম, তামরা পার হেয়
যাo, আমরা পুrষ মাnেষরা থাকব। জায়গায় জায়গায় আমরা
িবশজন, পাঁচজন িডuিট করিছ। িতনেট গািড় eল। থানার আiিস
eল। কী বলল, আমরা তা বলেত পাির না। তারা চেল গল।
eরপরi আিম- পাশাক পের বাiেক কের ফায়ািরং r করল। তখন
আমরা কাগজপt আনব, না কাপড়েচাপড় আনব, না টাকাপয়সা
আনব, না ডকিচপt আনব? িনেজর জানটােক িনেয় কােনারকেম
পািলেয় eেসিছ। দৗেড় দৗেড় আi নদী আর নাগরভাঙা নদী পার
হেয় আমরা eলাম uদালgিড়র গ াঁদাবাজার। নাoঘােট যাoয়া
সাহেস kলায়িন, সাঁতের নদী পার হেয় eেসিছ। সকােল আটটা
নাগাদ বা া আর ফ ািমিল নাo িদেয় পার হেয়েছ। eখােন eেস
pথেম sানীয় মাnষ খাiেয়েছ। িতনিদন পর সরকার ব বsা কেরেছ।
eখন ক ােm থাকিছ। থাকার চেয় মরাটা ভােলা। ক ােmর িভতের
ছয় iি পািন uেঠ গেছ। বা ারা ঘুমােত পাের না। কালেক ঘরটা
দখেত গিছলাম। িক ু নাi। ধু চালটা আেছ। ঘের তালা মের
মnন সামিয়কী
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pথেম sানীয় kাব আর মাnষ আমােদর সংsাপন িদেয়েছ। diিদন
পর থেক সরকাির দান আমরা পেয়িছ। eখােন ৭৬টা পিরবার
আেছ। মাdাসা িশিবের আেছ ৮৯টা পিরবার। আমােদর
দংিশয়াপাড়ার গাঁoবুড়াo চেল eেসেছ। কাকরাঝােড় যখন পুিড়েয়
দয়, আমরা িবিভn সরকাির মহেল িনরাপtা চেয়িছলাম। eসিডo
আর িডিস- ক আমরা ফান করলাম। আমরা সামিরক বািহনী
চাiলাম। িকnt তারা কােনা সাহায কেরিন। আমােদর gােমর
িভিসিডিস-র চয়ারম ান দারগা বsমাতাির। িতিনo ঘর jালােনার
সময় িছেলন। আেগ আমােদর মলােমশা িছল। eকসে খলতাম,
বড়াতাম, বাজার করতাম। ugপnী সংগঠন িবeলিট বা
eনিডeফিব-র সে যাগােযাগ কের oরা eটা কেরেছ। ugপnীেদর
হােত aৈবধ ast আেছ। সi ast িনেয় oরা হামলা করল। ঘর
jালােনার সময় oরা িবিপeফ-eর পতাকা িনেয় eেসিছল। মািটর
পাTা কােরা হািরেয় গেছ, কােরা পুেড় গেছ, কােরা নi। সiজn
আমােদর ফরার ব াপাের িকছু হে না। আমরা ভারতীয় নাগিরক,
আমােদর ভাটার িলেs নাম আেছ। বেড়াল াে ডর আiন আেছ,
আমােদর ময়ািদ পাTায় নামধারী হয় না। আমােদর পূবপুrষরা য
জিম কেরিছল, তার পাTা আেছ।
িশিবর : লkীপুর িনm বুিনয়ািদ িবদ ালয়, ব াiগাঁo
মহঃ নাজমুল হক : আিম ১নং দংিশয়াপাড়া থেক eেসিছ। eখােন
আটটার বিশ gােমর লাক eেসেছ --- ফরমােয়সািল,
দংিশয়াপাড়া, utর বlমgিড়, আমgিড়, ভাoরাgিড়, মকনাgিড়,
লাukরgিড়, মাজরাবািড়, আমড়াgিড়, ২-৩-৪নং দিkণ মাকরা --িচরাংেয়র utের ফেরেsর লােগায়া সব gাম। হঠাৎ কের আgন
লািগেয় ঘর পাড়ােনা আরm করল। ২৩ জুলাi সn া সাতটার সময়
oরা eল। আমরা দৗড়ােদৗিড় কের সব eকসাiেড হেয় গলাম।
তারপের ফান কের গািড় পাঠােনা হল। পেররিদন আমরা ক ােm

eেস পড়লাম। সব চনা লাকi পুিড়েয়েছ, বndক চািলেয়েছ। eখন
oখােন পুিলেশর ক াm আেছ। eখােন ৪১৩টা পিরবার আেছ, লাক
আেছ মাট ১৮০৯। মNল eেস র াশন দয়। পেনেরা-িবশিদন আেগ
eেস পািনরাম বেড়া বলল, তামরা eখােন থােকা, আমরা
তামােদর িনরাপtা িদেয় িনেয় যাব। তারপর আেসo না, িকছু
কেরo না। আমােদর িকছু বেলিন। িকnt িটিভেত বেড়া িমিনsার
বেলেছ, যােদর ময়ািদ পাTা আেছ তােদর নেব, খাস মািটর
লাকেক নেব না। বেড়ারাo খাস মািটেত আেছ। oরা যিদ খাস
মািটেত থাকেত পাের, আমরা কন থাকেত পারব না? আমােদর
gােম আেগ পাTা জিম িছল, তারপর নদী হেয় গল জায়গাটা। সটা
খাস হেয় গেছ, সখােন বসতবািড় আেছ। কu িtশ বছর, কu
চিlশ বছর আেছ। তােদর ভাট আেছ। আিম চারবার বািড়
পািlেয়িছ। নদী ভাঙন হয়, লােক সের যায়। eiবছর ভােঙ নাi।
যােদর বািড় পােড়িন, তােদরo সব লুঠ হেয় গেছ। তারা য িফের
যােব, খােব কী? সরকারেক কম- স-কম ছ-মাস চালােত হেব
তােদর, তারপর কােনা eকটা ব বsা হেব। eকটা মাnেষর খরচা
কত আেছ? আজেক di কিজ চাল হেল, তরকািরর খরচ প াশষাট টাকা। আজ eক পায়া মাছ িকনেত লােগ ষাট টাকা।
জয়নাল আেবিদন : আমােদর eখােন ভবানীপুর, পি ম gমারগাঁo,
িচকাপাড়া, পলানেশাgিড় ei চারেট gােমর মাnষ eেসিছ। ২২
তািরখ থেক আমােদর oখােন uেtজনা চলল। ২৪ তািরেখ িবেকল
আড়াiটার সময় আমােদর বিs আkমণ করল। oেদর দেল িছল
pথেম চারজন, সনাবািহনীর পাশাকধারী। oেদর হােত িছল মারণাst
eেক-৪৭, তার িপছেন িছল কমাে ডা বািহনী ১৫-১৬ জন। তার
িপছেন িছল oেদর পাবিলক, তােদর হােত িছল তীর ধnক। আমােদর
হােত তা কােনা ast নাi। সi কারেণ আমরা বিs ছাড়েত বাধ
হলাম। pথেম আমােদর মেয়েদর আমরা আi নদীর িকনাের
রেখিছলাম, uদালgিড়েত। আমরা পুrেষরা বিsেত িডuিট

যুগশ pিতেবদন, ধুবিড় ( বদলাংমাির), ২৪ আগs : কাকরাঝােড়র uপকেN ছাT জনপদ বদলাংমাির gাম$ gামবাসীেদর সবাi বাংলাভাষী
মুসলমান$ ভাঙােচারা kঁেড়ঘর, পুkর, মেঠাপথ, gামীণ জীবেনর সব uপকরণ মজুত থাকেলo গাটা gাম eখন জনশূn$ মেঠাপথ আলপথ ধের মােঝ
মােঝ বoয়ািরশ kkর, বড়াল ছুেট বড়ােলo গত eক মােস বদলাংমািরেত জন মাnেষর পা পেড়িন$ gামবাসীেদর বতমান িঠকানা asায়ী
আ য়িশিবর$ জুলাiেয়র মাঝামািঝ রkkয়ী দা ার rেত আট বছেরর িশ থেক আিশ বছেরর বৃd সবাi pােণর ভেয় ধুবিড়র িশিবের আ য়
িনেয়েছ$ gােমর বািসnা কিলমুিdন শখ, খিললুিdনরা িনরাপদ আ য় িশিবেরo িনি েn ঘুেমােত পারেছন না$ তাঁেদর রােতর ঘুম কেড় িনেয়েছ
হাgামা মিহলািরর ফেতায়া$ িবিটিসর শাসকেদর চােখ খিললুিdনেদর পড়িশেদর সবাi সেnহভাজন বাংলােদিশ$ নাগিরকেtর pমাণ ছাড়া কাuেক gােম
িফরেত দoয়া হেব না$ দা ায় গৃহহীনেদর িসংহভাগ হাgামােদর িবেবচনায় বাংলােদিশ anpেবশকারী$ কারণ িবিপeফ নতৃt িব াস কের,
সেnহভাজন বাংলােদিশেদর সে ভূিমপুt বেড়া সmpদােয়র লড়াi চলেছ$ তাi gামছাড়া গৃহহীনেদর নাগিরকt িবিপeফ নতৃেtর s ািনংেয়র আoতায়
চেল eেসেছ$ কিলমুিdন শখ, খিললুিdনরা বুঝেত পারেছন না, তাঁেদর কন বাংলােদিশ বেল সেnহ করেছন হাgামা$ ৬২ বছেরর বৃd কিলমুিdেনর
কােছ gাম প ােয়েতর দoয়া pমাণপt রেয়েছ$ গত িবধানসভা িনবাচেনo পূব িবলাসীপাড়া িবধানসভা কেnd ভাট িদেয়েছন কিলমুিdন শখ$ ধুবিড়
iেলেkারাল রিজেsTশন aিফসােরর pমাণপto তাঁর সে রেয়েছ$ ১৯৬৬ সােলর ভাটার তািলকায় নিথবd রেয়েছ তাঁর বাবা রমজান আিলর
নাম$ কিলমুিdেনর পড়িশ মাহাmদ খিললুিdেনর কােছo রেয়েছ নাগিরকেtর সরকাির pমাণপt$ ৩৭ বছেরর িদনমজুর খিললুিdন ঘর ছেড় পালােনার
সময় ল ািমেনশন করা pমাণপt সে িনেয় eেসেছন$
কিলমুিdন, খিললুিdনেদর আেkপ -- রাজ সরকােরর পদািধকারীেদর sাkিরত pমাণপt থাকেলo িবিটিসর শাসকরা তােদর ছাড়পt িদেত রািজ
নন$ মিহলািরেদর ফেতায়া agাh কের gােম ফরার মেতা বুেকর পাটা কারo নi$ িশিবেরর িসংহভাগ বািসnা বাংলােদিশ বেল সেnহ করেছ
বেড়া নতৃt$ কারণ িবিটিসর uপমুখ কাযবাহী সদs খাmা বরগয়ািরর িবে ষণ হল, কাকরাঝােড়র মাট জনসংখ ার ২ লk ৩৬ হাজার হল
মুসিলম$ eেদর মাt ৫০ শতাংশ িবিভn শরণাথী িশিবের আ য় িনেয়েছ$ িবিটিসর সংখ ালঘু জনসংখ ার ৫০ শতাংশ ঘর ছাড়েল িশিবের িশিবের
আি ত মুসলমানেদর সংখ া চার লk কমন কের হল? বেড়া নতৃt িনি ত, anpেবশকারীরা িশিবরgিলেত আ য় িনেয়েছ$ p হল, কিলমুিdন,
খিললুিdনরা যিদ বাংলােদিশ তেব তােদর হােত বধ নাগিরকেtর pমাণপt কীভােব eল? তাহেল ei pমাণপt িক ভুেয়া? ভুেয়া pমাণপt
বাংলােদিশরা কীভােব সংgহ করল? িবিটিস নতৃেtর কােছ eসব pে র কােনা সdtর নi$
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করিছলাম। আড়াiটার সময় oরা হামলা করল। আমােদর গr-বাছুর
বh মারা গেছ। আমরা সাiড হেয় গলাম। eকজন বৃdা মারা
গেছ। আমােদর মাnষ বhঁশ হেয় জ েল পেড়িছল। পের oেদর
uিঠেয় িনেয়িছ। eক রাত আমরা জ েল িছলাম। eক রাত eক িদন
বৃি র মেধ িভেজ িভেজ না খেয়েদেয় eখােন eলাম। eখানকার
লােক আমােদর আ য় িদেয়েছ, gােমর থেক চাল-ডাল সংgহ কের
িখচুিড় বািনেয় আমােদর dিদন খাiেয়েছ। তারপের সরকাির রশন
আমরা পাি । গNেগােলর pথেম আমরা গাঁoবুড়া নবীন বsমাতাির
আর পােন র রাভােক বেলিছ, িভিসিডিস-র চয়ারম ান পূণচnd
bhেক বেলিছ। eরা বলল, আমােদর তা করার িকছু নi, তারা
সাবধােন থাক। আমরা আiিস-র কােছ গলাম। বললাম, eকটা
কাmািন ফৗিজ আমােদর oখােন িদন। িতিন বলেলন, eসিপ- ক
ফান কেরিছ। dিদন চেল গল, ফৗিজ eল না। শষ পযn আমােদর
gাম পুিড়েয় িদল। যসময় আgন লাগাল, তার দশ িমিনট আেগ
আiিস-র গািড় oখােন িছল। সiসময় িbেজর পুবিদক থেক eকটা
a াmুেলn আর dেটা গািড় eল। oi গািড় থেকi astধারী মাnষ
নেমেছ। আজ ১৫ তািরখ, ১২ তািরখ আমরা িতনটা িশিবেরর লাক
িডিস aিফেস গিছলাম। আমরা বললাম, sার আমােদর নলাম
আi নদীর ধাের ক াm দেবন। oখােন না িনেয় আমােদর gােম
িনেয় চলুন। eখনo আমােদর শs মােঠ পেড় আেছ। gােম গেল
শsgেলা udার হেব, আমােদর ছেলেমেয়gেলা isুেল যেত
পারেব। ভবানীপুের শতকরা ৩০% ময়ািদ পাTাধারী আেছ, ৭০%
খাসল া ড; আমােদর পি ম gমারগাঁoেয় ৯৫% পাTাল া ড, ৫%
খাস; পলানেশাgিড়র eকটাo খাস নi, পুেরাটাi পাTাধারী;
িচকাপাড়া পুেরাটাi পাTাধারী। যােদর কাগজ পুেড় গেছ, aিফেস
তা রকড আেছ। oেদর i া, খাসমািটর লাকেক oরা পুনবাসন
দেব না। িকnt কাগজপt আমােদর সব আেছ। আমােদর ১৯৬৫-৬৬৭০-eর সব ভাটার আেছ, িকছু নতুন ভাটার আেছ। যারা
খাসজিমেত বাস কের, তােদর ভাটার িলেs নাম আেছ, রশন কাড
আেছ, িভিসিডিসর সািটিফেকট আেছ, িবিপeল কাড আেছ। য
ভূিমহীন, যার মািট নাi, স আর কাগজ কাথা থেক দেব?
িশিবর : কাuয়ািটকা মধ iংরািজ িবদ ালয়, িচরাং
আসগর আিল : আিম ২নং ভলাতল gাম থেক eেসিছ। ২২ জুলাi
আমার ছেল o মামােতা ভাiেক oরা gিল কের মাের। ছেলর নাম
হােসম আিল আর মামােতা ভাiেয়র নাম nর হােসন আিল। আমার
ছেলেক ৬টা gিল কেরেছ আর nর হােসনেক ৭টা gিল কেরেছ।
২৩ তািরখ বিড পাs মেটম কের আেন সn া ৭টার সময়। আটটার
িদেক দাফন করা হেয়েছ। oiিদন রােত আমরা মাজরাবািড়েত
থেকিছ। ম লবার ২৪ তািরখ আমােদর ঘর jািলেয় িদেয়েছ। তখন
আমরা হতবুিd হেয় িশিবের eেসিছ। d-ঘNা পােয় হঁেট আসার পর
eখানকার মাnষ সহায় হেয় আমােদর আ য় িদেয়েছ।
আমােদর gােমর পুব সাiেড বেড়া, utর সাiেড বেড়া আর
দিkণ সাiেড আমােদর মুসলমান বিs। oেদর সে সmক ভােলাi
িছল। ২২ তািরেখ মারার পর আমােদর লাক পািলেয় eেসেছ।
আমােদর গাঁoবুড়া বেড়া, িনেজ eেস আমােদর gাম jািলেয় িদেয়েছ।
oিস, a ািডশনাল eসিপ, eসিডিপo, ek-eমeলe, আরo aেনেক
সiসময় oখােন eেসিছল দখেত। সiসময়i ঘটনা ঘেটেছ।
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আমার ছেল আর মামােতা ভাi মে ািলয়ান বাজাের িগেয়িছল।
eমন সময় eকটা চ াংড়া eেস খবর িদল, aমুক aমুকেক মের
ফেলেছ, আরo aেনকেক মারেব। hলুsলু ু কাnাকািট লেগ গল,
আমােদর লাকেক মের ফেলেছ। oখােন ব ােটিলয়ন িছল, বললাম,
আমােদর লাকেক মের ফেলেছ, তামরা সহায় কেরা। কu যায়িন।
oিস সােহবেক ফান করায় িতিন গেছন, তারপর িতিনi গািড় িনেয়
লাশgেলা িনেয় eেসেছন। সাংবািদক গেছ, ফেটা তুেলেছ।
eখােন আসার পর আমরা িবজিন থানায় কস কেরিছ। eখন
িসিকuিরিটর ব বsা হেল আমরা িফের যাব। িকnt সরকার কােনা
ব বsা িনে না।
eরপর anরা বলেত r কের : আমােদর ময়ািদ পাTা আেছ।
খাস জিম আেছ, কম। আমােদর সাব- রিজsTার হল িবজিনর,
সখােন রিজিsT দয় না। বেড়ােদর জিম a-বেড়ােদর রিজিsT হয়
না। যারা না জেন িকেনেছ, তােদর নামধারী হয় না। আমােদর
জিম যিদ বেড়ারা কেন, তাহেল রিজিsT হেত পাের, নামধারী হেত
পাের। eটা িবিটিস হoয়ার পের হেয়েছ। বােপর জিম বটার কােছ
গেলo নামধারী হয় না, সটাo বn।
আমরা পাট, ধান সবi লািগেয়িছলাম, পেকিছল। oখােন য
িসিকuিরিট আেছ, তােদর সে আেলাচনা কের d-চারজেন কেট
eেনেছ। সামেনর িদেক যgেলা আেছ, আমরা কথা বেলিছ, ১৫-২০
জন িগেয় কেট আনেব। সi ফসল oরা ন কেরিন। যgেলা
oেদর িনকটবতী িছল সgেলা ছাড়া বািক সব িঠক আেছ। আমরা
গিছ মােঝ। বেড়ােদর সে দখাo হে । oরা কথা বেল না,
আমরাo বিল না। আমােদর ভলাতল gােমর pায় মাnষi যায়।
eখােন খিড়র ব বsা নi, খিড় আনেত যায়। সিb আনেতo যায়।
পাঁচ-ছয়জন eকসে যাoয়া-আসা কের।
eখােন ভলাতল gােমর ১৩০টা পিরবার আেছ, মাট ৬৩০ জন।
সরকার আমােদর চাল, ডাল, nন, তল দয়, বা ােদর জn
বিবফুড দয়।
আসেল আমােদর oখােন sুেলর য টাকা eেসিছল, oi টাকার
দশ পােস ট oেদর পািটর চ াংড়ারা িনেয় যায়। আেগ eকবার িকছু
দoয়া হেয়েছ। তারপর আরo eকটা িকিs িনেত আেস d-িতনজন।
sুল কিমিট বেলেছ, টাকা নাi। জারজুলুম oরা চায়। gােমর লাক
িকছু আেছ, যারা বেল, eবার টাকা আমরা দব না। ১৯ তািরখ
dজন ugপnী আেস, oেদর ধের থানায় দoয়া হেয়েছ। eখান
থেকi লাগল ি শন। oরা eনিডeফিব। আমােদর oখান থেক
di-আড়াi িকেলািমটার দূের মে ািলয়ান বাজার আেছ। রিববার ২২
তািরখ আমােদর gাম থেক িকছু লাক বাজার করেত গেছ।
ভলাতল, মাজরাবািড় থেক িগেয় কu সিb িকেন আেন, কu
কেনা মাছ িবিk করেত যায়। হােসম আিলেক ধেরেছ dেটা
চ াংড়া। হােসম nর হােসনেক ডাক িদেয়েছ, আমােক মের ফেল।
oরা gিল কেরেছ। nর হােসন eিগেয় গেছ, oেকo মেরেছ।
মারার পর হi হlা। বাজাের যারা িছল, তারা ভেগ eেস পড়ল।
আর dেটা লাক oেদর নজিদেক িছল, oরা ভাগবার kল পায়িন।
anিদেক গিছল, gােম eল রাত বােরাটার সময়। আমরা ভাবিছ,
oরা নাi, চারেটi মারা গেছ। ম লবার িবকাল সােড় চারটা
নাগাদ চতুিদক থেক বেড়ারা eেস আমােদর gাম jািলেয় িদল।
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