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  দীপাঞন রায় ৌৌৌধুরী

সরকার           মাওবাদী চাপান উোোার লালগোের মানুোের আোোালোনর আসল িবেয়বসোক আবছা কোর িদোে। 
           েসই মমমবসোক পিরষার কোর েদখাটা খুবই দরকার। সরকার িবোেে কোর এই চাপান  উোোার আঁকোে 

‘  ’    আয়লা োার েে েোচনীয় োাৎ           কিিক বযথমোা ও সিিো চুির পকাে কোর িদোয়োছ োা েথোক বঁাচোো 
 চাইোছ।

 ’              এই ক িদন েঁারা িটিি খুোলোছন োঁারা েে দেৃয েদোখোছন োা আমাোদর েেৌবোন িিোয়োনাোম মািকমন ৈসনয 
            েোাকার ছিব মোন কিরোয় েদয়। িবোদিে ৈসনয িবজয় দোপম লালগে থানার দখল িনল,    রাইটাসম েথোক নয়া 

                িদিি অপদাথম িকছু েচার োরা ৩২ বহর ধোর সুোরবোন বঁাধ না সািরোয় বঁাোধর বরাদ টাকা েখোয়োছ এবং 
        আজ বঁাধিািি েনানা জোল আবদ মানুেোদর তাি িদোো অকম,    োাোদর মোধয উৎ    সব েলোগ েগল। োোটর 

          দেোকর দিকি িিোয়োনাোমর রাজধানী সায়গন নগোরর েচারোদর কথা মোন পোে।
   ‘  ’  আর কাোদর মোধয োিি েেরাোো এই অিিোন?    োীর ধনুক কঁাোধ েীিম, অধমনগ, িনরন,  কুিটরবাসী িকছু 

   ‘    ’        েমোয়পুরে। রাহল গািির আম আদিম কা িসপাহী রা এখান িেোর িগোয় োঁাোক কী পিোোবদন েপে 
কোরোছ?     বোলোছ িক এঁরা িনরন,  কুিটরবাসী,  কমমহীন?        রাহল িক েিোবোছন োঁার িপোা ও িপোামহীর 

     ‘ ’নামািিো ও মাোার আিেবাদমধনয নানা েরাজগার , ‘ ’আবাসন , ‘   ’   ১০০ িদোনর কাজ পকোের টাকা িদিি 
    েথোক কার হাোো আসোছ োাহোল?          উতর সহজঃ অনুজ পাোে আর োার িাইোদর হাোো। এরা লালগোের 

িসিপআই(এম)  ’            েনোা। অনুজ রাজার পাসাোদর দাম ৩৪ লাখ টাকা। এক িদোন হয় িন।

            মাওবাদী েনোাোদর দমমিো োঁারা সংবাদ মাধযোমর েঁাোদ পা িদোয়োছন। োঁাোদর িােয,   সরকারী িােি, 
     মাধযোমর িটপিন োই েহাক না েকন,         ঘটনাবিল েোা আমরা সকোলই েদোখিছ। জঙল মহোল মাওবাদী 
          আকমি ঘটোলই পুিলস সাধারি গামবাসীোদর উপর অোযাচার চালাো। মুখযমনীর কনিোয়র সামোন 

     িবোোারোির পর এই অোযাচার চরোম েপঁৌহায়,         ঘোর ঘোর োুোক েমোয়োদর মারধর চোল নৃেংস িাোব। বৃিটেরা 
              একটা এলাকায় অপরাধীোদর ধরোো না পারোল গাোম গাোম পুিলে েচৌিক বসাোনার জনয কর আদায় করো। 

   ‘  ’        ‘  ’  োার নাম িছল িপটুিন কর । সাোধ িবোদিে অিিোন বলিছ। বিৃটোের েসই িপটুিন কোরর েুিি অনুসাোর 
              পুিলস গাোম গাোম কোরর বদোল েসাজ়া িপটুিন ও িমথযা মামলায় জিেোয় মানুেোক উোযি করোো থাোক। 

      ‘     ’  এর িবরোদ লালগোের মানুোের অিুযতান এবং পুিলিস সনাস িবোরাধী জনসাধারোির কিমিট ৈোির। দািব 
--      পুিলস রাোো গাোম োুকোব না,        গাোমর িনধমািরো পধাোনর অনুমিো িনোয় গাোম োুকোব,   িমথযা মামলা 

  পোযাহার করোো হোব,            পুিলস কোমাোদর কমা পাথমনা করোো হোব। েেে দািবিটোো আমলা েথোক পুিলস 
    ‘ ’        কোমা সবাই েকোপ উোেোছন। নোন চতোর বিুদজীিবোদর সোঙ পুিলোসর দবযবহাোরর জনয পুিলস 

   কিমেনার কমা চাইোো পাোরন,           িকন িকছু জংিল েছাটোলাোকর ঘোরর েমোয়োদর লািথ মারার জনয কমা 
পাথমনা? েছাঃ।

িসিপআই(এম)  দোলর োপন-   ‘  ’       শকুর মাকমা েঘােকার বািহনী েোা িছলই। সানীয় িাোব োারা ৈোির করল 
‘   ’  গি পিোোরাধ কিমিট । িসিপআই(এম)           ও মাওবাদীোদর মোধয খুন ও পালা খুোনর লোই শর হল। 

            বযিি খুোনর রাজনীিোোো েকানও দলই েদখা েগল িপিছোয় েনই। বযিিখুোনর রাজনীিো লালগোের মানুোের 
       নযায় সঙো লোইোয়র সেোা নষ কোরোছ। োই েহাক,      এই সব অবািিো কাজকমমোক ছািপোয় চলিছল 
              গাোমর পর গাোম জাগরি। অবোেোে েখাদ লালগে েকোে জনোা অনুজ পাোের পাসাদ কুোল েমোর েিোি 



        েদয়। েস দেৃয পদমায় অোনোকই েদোখোহন। েচারাোগাপা িকছু নয়,     পখর িদবাোলাোক অসংখয মানুোের জোম 
    থাকা রাোগর মূোম পকাে। অোযাচার,        েোেি ও বিনার এো বে পোীক ধোস েগল,   েকঁোপ ঊেল রাইটাসম 
         েথোক িদিি। পুিলে েকেীয় বািহনীর অিিোোনর সবুজ সংোকো চোল এল।

             েকানও িলু করোবন না। এই অিিোন অনুজ পাোেোদর িেিরোয় আনার অিিোন। সরকার িাবোছন োঁারা 
              সব েেিিোয় োো কোর েদোবন। োঁাোদর িহসাব অনুসাোর োার পর এলাকার িার থাকোব কার উপর? অনুজ 
   পাোে ছাো আর েক?         ‘    হায় পিিম বাংলার িবোরাধী পক। পাোছ েকঊ বোল েোঁাোদর গঁাোয় েকন মাওবঁাদী 

গঁি?’              োাই মানুোের লোইোক সমথমন না কোর োঁারা েসই েসনা অিিোনোক সমথমন করোলন ো িেিরোয় 
 আনোব িসিপআই(এম)’   েয়র অোযাচারী সদমারোদর।

               িকন মানুেোক েেিিোয় োো করা োয় না। নোীগামও অিধকৃো হোয়িছল িকন দখল হয় িন। লালগে 
             অিধকৃো হোয়োছ িকন দখল হোব িন। নোীগাম অিধকাোরর আমরা পিোবাদ কোরিছ। লালগে অিধকার িক 

    আমরা চুপ কোর েমোন েনব?


