
গত ৩০েশ এিpল, েকএমিডএ-র িনেদর্েশ রাজয্ সরকােরর পুিলশ এেস 
েভে  g ঁিড়েয় jািলেয় িদল েনানাডা ায় আমােদর বিsgেলার ঘর। 
আমােদর ঘর বলেত িছেলা মাথার ওপর িভনাইল িকংবা ভা া টািল 
আর দমর্ার েদওয়াল। আমােদরই েচােখর সামেন বুলেডাজােরর হাঁ িগেল 
েখল আমােদর ২০০-রও েবিশ বািড়— আgন jািলেয় েদওয়া হল বাঁশ 
আর দমর্ায়। িজিনসপtgেলা সিরেয় িনেয় যাবারও সময় েপেলা না 
সবাই। আর তারপর েথেক আমরা পিরবােরর বাcাgেলা সহ েরাদ-
জল-ঝড়-মশার মােঝ, মােঠর ওপর। আমােদর যাওয়ারও জায়গা েনই 
আর— তাই আমরা মােঠই থাকিছ— মােঠই চলেছ আমােদর েযৗথ 
রাnাঘর। আর এলাকায় চলেছ পুিলেশর টহলদাির, চলেছ এলাকা েছেড় 
চেল যাওয়ার জনয্ hমিক, দফায় দফায় খবর আসেছ— এই বুিঝ পুিলশ 
আসেব আবার আমােদর তাড়া করেত।

আমরা েকাথা েথেক এলাম?
কলকাতা শহের আমরা েকউ শখ কের এেস জায়গা িনেয় বিসিন। 
আমােদর েকউ এেসেছ সুnরবন েথেক— ‘আয়লা’য় সবর্s েভেস যাবার 
পর, েকউ বা েপেটর টােন রােজয্র নানা gামগ  েথেক ভাসেত ভাসেত 
কােজর সnােন এেসিছ কলকাতা শহের, এেসিছ অনয্ জায়গা েথেক উেcদ 
হেয়ও। আমরা েকউ ভয্ান টািন, েকউ কাজ কির পাইপ বা ইেলকি ক-
এর িমstীর, েকউ-বা বািড়েত পিরচািরকার। আমরাই বানাই এ শহেরর 
বড় বড় িবিlং, াইওভার; কলকারখানাgেলােক সচল রািখ আমরাই। 
কলকাতা শহরটা— যা নািক ‘লnন’ হেয় যােব খুব িশগিগরই— েসটা 
িটেক থােক আমােদর মেতা বিsবাসীেদর ঘাম আর েপশীর েজাের। অথচ 
এ-শহের িক আমােদর মাথা েগাঁজার ঠাঁইটুকু িমলেব না? তাহেল আমরাই 
বা বাঁচেবা কী কের? আর আমােদর বাদ িদেয় শহরটাই বা চলেব েকমন 
কের?

আমােদর মাথা েগাঁজার ঠাঁইটুকু েকেড় িনেয়েছ সরকার।
আমরা েনানাডা ার উেcদ হওয়া বিsবাসী, 

আমােদর আেnালেনর পােশ দাঁড়ান।

আমরা িক েবআইনী?
আজ েথেক pায় ২৫ বছর আেগ ভূিমরাজs দফতর এই েনানাডা া 
অ েলর জিমgেলা অিধgহণ কের— গরীব মানুষেদর মেধয্ িবিল করেব 
বেল। আর তারপর এই জিমর অl িকছু অংেশ পুনবর্াসন েদওয়া হেয়েছ 
িবিভn বিs েথেক উেcদ হওয়া মানুষেদর। আর আমরাও এ অ েল 
এেস বসিত গেড়িছ, থাকার অনয্ জায়গা েনই বেল।
 িবগত কেয়ক বছর ধেরই এ অ েলর জিমgেলােক খn খn 
কের িবিk কের েদওয়া হেc েকাmািনgেলার কােছ। এলাকার পুকুর 
েভরীgেলােক েঘালা েফেল বুিজেয় জিমর চিরt বদেল েদবার েচ া 
করেছ pেমাটার- pশাসন- সুিবধােভাগী েগা ীgেলা। ধু আমরা যারা 
েকানরকেম বাঁচার আ য়টুকু খুঁজেত চাইিছ, তােদর েবলােতই যত 
আইেনর কচকিচ? আমরাও েতা েদেশর নাগিরক, আমােদর েভাটার-
কাডর্ আেছ, আমােদরই েভােট ৈতরী হেয়েছ সরকার। আমােদর বাঁচার 
অিধকার, বাসsােনর অিধকার েতা সংিবধানsীকৃত। আমরা দাবী করিছ 
যথাযথ পুনবর্াসেনর, েসটাও েতা আইেনর বাইের নয়?

আমােদর আেnালেনর পােশ দাঁড়ান
ঘর েভে  যাওয়ার পর েথেক মােঠ বাcাসহ রাত কাটেছ আমােদর— 
েপাড়া বাঁশ আর মশার মােঝ, আতে র মেধয্। একসােথ রাnা কের 
খািc আমরা। পুিলশ সকাল িবেকল েখাঁচােc আমােদর উেঠ েযেত। 
সরকার িনেদর্শ িদেয়েছ আমােদর তুেল েদওয়ার। েনতা-মntীেদর দরজায় 
দরজায় িগেয় িফের এেসিছ আমরা। িমিডয়ার কয্ােমরা মুখ িফিরেয় 
আেছ আমােদর েথেক। আমরা নািক ‘নতুন’, আমােদর নািক d’েটা কের 

য্াট আেছ এসব বেল ভুল েবাঝােনা হেয়েছ েযসব মানুষেদর, তারাও 
আমােদর ভুল বুেঝ িবপেk। আমরা তাই আেবদন সমs ভবুিdসmn 
মানুষেদর কােছ। আপনারা আসুন আমােদর এলাকায়, িনেজর েচােখ 
েদখুন আমােদর বাsব অবsাটা— পােশ দাঁড়ান আমােদর আেnালেনর।
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