মজdর পlী, িমক কেলানী, সুভাষপlী, েলকপlী, ভাইভাই কেলানী, বাstহারা কেলানী সহ

েনানাডা ার সমs বিsবাসীেদর
মানুেষর মত বাঁচার েযাগয্ pকৃত পুনবর্াসন চাই।
মুিk চাই ১১ জন বিsবাসী সহ সমs আেnালনকারীর।
গত ৩০েশ মাচর্ উেcদ হওয়া েনানাডা ার বিsবাসীরা তােদর বিs পুনগর্ঠন কের থাকেত r কেরেছন। অবsান, িমিছল, গণpিতেরাধ ও ১২ িদেনর
অনশন আেnালেনর েশেষ বিsবাসীরা যখন উেcদ pিতেরাধ কিমিটর তttাবধােন েগাটা বিsেত নতুন কের মাথার ছাদটুকু বািনেয় তুেলেছন, তখন
সরকার আবারও েনানাডা ার বিsবাসীেদর ওপর আkমণ চালােলা গত ২৮েশ এিpল। িমথয্া মামলায় নতুন কের েgpার করেলা ৫ মিহলাসহ ১১
জন বিsবাসীেক। আেnালেনর dই সহেযাগীেক আজ পযর্n মুিk েদয়িন সরকার।
েনানাডা ার আেnালন সামেন এেন িদেয়েছ েগাটা েনানাডা া এলাকার মানুেষর জনয্ sুল-হাসপাতাল-পানীয় জল সহ এলাকার মানুেষর
সািবর্ক উnয়েনর দাবীেক। েনানাডা ার আেnালন সামেন এেনেছ কলকাতার উপকn েথেক উেcদ হওয়া বিsবাসী, হকার, েদাকানদারেদর rিটrিজ-বাসsােনর অিধকােরর দাবীেক। েনানাডা ার আেnালন চােল জািনেয়েছ ‘কলকাতােক লnন বানােনার পিরকlনােক’; pে র মুেখ েফেল
িদেয়েছ মা-মািট-মানুেষর সরকােরর গরীবদরদী ইেমজেক!
রাজয্সরকার, শাসকদল ও তােদর তাঁেবদার িমিডয়ারা িকছু অপpচার চালােc:
েনানাডা া আেnালেনর r েথেকই সরকার বিsবাসীেদর মেধয্ িবভাজন ঘটােনার েচ া কের। েয dিট বিs মমতা বয্ানািজর্র সরকার গত ৩০ মাচর্
উেcদ কের, েসই মজdর পlী ও িমক কেলািনর বািসnােদর সে আশপােশর েলকপlী, ভাইভাই কেলানী সহ অনয্ানয্ বিsর বািসnােদর িবেভদ
সৃি করার েচ া করেত থােক। ইcাকৃতভােব pচার করা হেত থােক েয ওই dই বিsর বািসnােদর সকেলরই য্াট আেছ— তারা েসই য্াট িবিk
কের নতুন য্ােটর জনয্ মােঠ হঠাৎ কের ঝুপিড় েবঁেধেছ। আরও বলা হেয়েছ েয এেদর েপছেন রেয়েছ জিম মািফয়ারা, এনিজও এবং মাওবাদীরা।
তারাই নািক বাইের েথেক এেস েনানাডা ার শাn পিরেবশ অশাn কের তুলেছ। অনয্িদেক মুখয্মntী বেলেছন, তাঁরা কাউেক উেcদ কেরনিন আর
করেবনও না।
সিতয্ িক ঘটনাটা তাই? নািক এসেবর িপছেন আরও িকছু আেছ যা এখেনা সামেন আেসিন?
েনানাডা া িনেয় ওেদর পিরকlনাটা কী?
মমতা বয্ানািজর্র সরকার kমতায় এেসই অনয্ সব িকছুর পাশাপািশ কলকাতা শহেরর ফাঁকা জিমর সdয্বহার (!) r কেরেছ। নগেরাnয়ন মntীর
তttাবধােন পিরচািলত েকএমিডএ ইিতমেধয্ই িপিপিপ মেডেল (সরকারী-েবসরকারী েযৗথ উেদয্ােগ) কলকাতার ফাঁকা জিম েবচা r কের িদেয়েছ।
েকএমিডএ-এর ওেয়বসাইট অনুযায়ী েনানাডাঙায় তােদর হােত ৮০ একেরর মত খািল জিম (িকছু জলাজিম সহ) আেছ, যা তারা ৯৯
বছেরর জনয্ েবসরকারী উেদয্াগেক িলজ িদেত চান। েসই জিমেত গেড় েতালা হেব বhতল বািড়, শিপং মল, বড়েলাকেদর িসেনমা হল,
িবেনাদন েকnd, জলেকিলর পাকর্।
েয মােঠর একpােn মজdর পlী আর িমক কেলানী রেয়েছ, েসই েগাটা মাঠটার পিরমাণ হল মাt ১৯ একর। আমােদর p — তাহেল
এই ৮০ একেরর মত খািল জিম েনানাডা ার েকানখােন আেছ? আশপােশর জলাশেয়র িববরণ েন িন য়ই সকেলই বুঝেত পারেছন েয খািল
জিম মােন আমােদর বিsgেলার কথা বলা হেc। মােন ধু মজdর পlী বা িমক কেলানীই নয়, ধােপ ধােপ উেcদ করা হেব েলকপlী, ভাইভাই
কেলানী, সুভাষপlী, বাstহারা কেলানী—েনানাডা ার সবকটা বিsেকই। তেবই ৮০ একর জিম তুেল েদওয়া যােব জিমর হা রেদর হােত। তারা
এখােন েকািট েকািট টাকা মুনাফা করেব বড়েলােকর বািড়, িবেনাদন েকnd, শিপং মল বা জলেকিলর পাকর্ বািনেয়। ফেল ওই জিমেত গরীবেদর ঘর
বানােনা হেব বেল যারা বলেছন — তাঁরা িমেথয্ কথা বলেছন, েনানাডা ায় গরীবেদর জনয্ আর েকােনা য্াট বানােনার েকােনা কথা অnত ওই
ওেয়বসাইেট েনই।
এখােন নািক সকেলরই য্াট আেছ!
সরকার আর মুনাফাবাজেদর তাই েনানাডা ার জিম চাই-ই চাই। তাই উেcদ r হেয়েছ মজdর পlী, িমক কেলানী েথেক। বািকেদর েদওয়া হেc

‘পুনবর্াসেনর’ িমেথয্ pিতrিত। তাই একবার যিদ মজdর পlী বা িমক কেলািনেক পুনবর্াসন ছাড়াই gঁিড়েয় েদওয়া যায় তেব একই পেথ হািসল
করা যােব বািক বিsgেলােক উেcদ করার কাজ। তাই ওেদর েকৗশল pথেম আমােদর িনেজেদর মেধয্ই লড়াই লািগেয় িদেয় আমােদর dবর্ল কের
েদওয়া, আর তারপের এেক এেক আমােদর সবাইেকই উেcদ কের েদওয়া। আর তারপর য্ােটর েয েবিশরভাগ পিরবােরর কাগজ েনই, ভাগােনা
হেব তােদরেক। আমরা চয্ােল কের বলিছ, ওেদর িমেথয্ pচাের িব াn হেবন না। যিদ মজdর পlী বা িমক কেলািনেত একজনও এমন
বিsবাসী পাওয়া যায় েয েনানাডা ার পুনবর্াসন পাওয়া বিsবাসীেদর জনয্ েদওয়া য্াট িবিk কের িদেয় মােঠ ঝুপিড় েবঁেধেছ নতুন
য্াট পাওয়ার েলােভ— উেcদ pিতেরাধ কিমিট তােদর ঝুপিড় এখান েথেক তুেল েদেব। িকnt পুনবর্াসন পাওয়া য্ােট যিদ একটা পিরবােরর
৪ জন বা তার েবিশ পুনর্বয়s সদসয্ থােক আর থাকবার জায়গার অভােব তারা মােঠ এেস ঝুপিড়র জীবন যাপন করেত r কের, তেব েকন েসটা
অনয্ায় হেব? আপনােদর যিদ এ িনেয় েকান p থােক তাহেল বলিছ— আপনারা েপছন েথেক না বেল সামেন এেস আমােদর ভুলটা বুিঝেয় িদেয়
যান। আলাপ-আেলাচনার সমs দরজা িকnt আমরা খুেলই েরেখিছ সকেলর জনয্।
আবার েসই ‘বিহরাগত’!
আর একটা কথা, মমতা বয্ানািজর্ যখন িস ুর-নnীgােম িগেয় আেnালন করিছেলন, তখন িসিপএম সরকার তাঁেক বেলিছল ‘বিহরাগত’। আজ
আমােদর আেnালেন যারা বিsবাসী না হেয়ও সাহাযয্ করেছন, তাঁেদর মমতা বয্ানািজর্, তাঁর দল বা তাঁেবদাররা বলেছ — ‘বিহরাগত’। পি মবে র
সাmpিতক উেcদিবেরাধী আেnালেন সিতয্ই এ এক িনমর্ম পিরহাস। একদা উেcদ িবেরাধী আেnালেনর েনtীর সরকার উেcদ করেছ অথবা করেব
কলকাতার বিsবাসীেদর একটা বড় অংশেক। তেব িক এভােবই কলকাতা মুখয্মntীর sেpর ‘লnন’ হেয় উঠেব?
য্ােটর জীবন— পুনবর্াসন না িনবর্াসন!
আরও েয কথাটা বািক রইল েসটা েনানাডা ার পুনবর্াসন পাওয়া য্াটবাসীেদর pিতিদনকার জীবনসংকেটর কথা, বাজাের বয্বসায়ীেদর কথা ও
আরও আরও অনয্ানয্ েনানাডা াবাসীর জীবনযুেdর কথা। মাথা েগাঁজার মত ১৬০ েsায়ার ফুেটর েছা য্াট েদওয়া হেয়েছ িঠকই, িকnt তােত িক
সব পিরবােরর sান সংকুলান হয়? নাগিরক পিরেসবার হাল বলার মত নয়। আমােদর কােরার জনয্ই পিরrত পানীয় জল েনই, সামিgক ভােবও
জেলর মারাtক সংকট। সরকারী উেদয্ােগ পড়বার মত sুল-কেলজ েনই, িচিকৎসােকnd বা হাসপাতাল েনই। েছেলেমেয়েদর েখলার মাঠ েযটুকু আেছ
তাও সরকারী পিরকlনায় বদেল যােব বড়েলােকর পােকর্। হেত পাের মুনাফার sােথর্ সরকার য্াটgেলােকও েভে িদেয় খালপাড়, নারেকলবাগান,
েগািবnপুর েরলকেলািনর উেcদ হওয়া বিsবাসীেদর আরও dের েকাথাও চেল েযেত বলেব, অথবা ‘উnয়েনর’ িবরাট িবরাট পিরকlনার মােঝ
েঘরােটােপ েফেল আটেক েদওয়া হেব। ‘সুদৃশয্’ বড়েলােকর ‘সুnর’ শহের ‘েবমানান’ আমরা গিরবরা— আজেক আমরা এই বিsর মানুষরা িটেনর
েঘরােটােপ বnী, কাল েগাটা েনানাডা া এলাকাটার হয়েতা েসই হাল হেব!
এই লড়াই েনানাডা ার সমs বিsবাসীর বাঁচার লড়াই, এ লড়াই আমােদর িজতেত হেব
বnু, আমরা রাজয্ সরকার ও তাঁেদর েsহধনয্ মুনাফাবাজ, পুিলশ আর িমিডয়ার একাংেশর অপpচােরর িবrেd এক অসম লড়াইেয় নামেত বাধয্
হেয়িছ ধুমাt বাঁচবার তািগেদ। মাথার ওপর একটু আcাদেনর দািবেত। িকnt যতই অসম েহাক, ওরা যতই আমােদর হারােনার েচ া কrক, আজ
অিb আমরা িজেতই আিছ। তাই ওরা আমােদর আবােরা হারােত েচ া করেছ। সরকারী pসাদpাp েভকধরা বুিdজীিবেদর একাংশেক আমােদর
িবrেd নামােনার অkম েচ া চলেছ। েযেকান pিতবাদেকই ‘মাওবাদী’ তকমা িদেয় ংস কের েদওয়ার ‘আইনী অিধকার’ pিত া করা হেc।
িকnt এতিকছু কেরও আমােদর আেnালন দমােত পােরিন। ওরা অনয্ায়ভােব েgpার কের িনেয় েগেছ পাঁচজন মিহলা সহ আমােদর ১১ জন
বিsবাসীেক। তবুও ভা েত পােরিন আমােদর আেnালন। েনানাডা ার সমs বিsবাসীেদর pকৃত পুনবর্াসেনর দািবেত আমােদর আেnালন চলেছ।
েgpার হওয়া আেnালনকারীেদর িনঃশতর্ মুিkর দািবেত আমােদর আেnালন চলেছ। এই লড়াই আজ আর েনানাডা ার মজdর পlী বা িমক
কেলািনর নয়, এই লড়াই সমs বিsবাসীেদর লড়াই। মানুেষর উপযুk বাসsান পাওয়ার লড়াই। আমােদর একাn আেবদন, আপিন একজন বিsবাসী
িহেসেব, এলাকার বািসnা িহেসেব এই লড়াইেত েযাগ িদন। একজন pিতবাদী মানুষ িহেসেব আমােদর লড়াইেয়র পােশ থাকুন, আপনার ভােলাবাসা,
সাহাযয্ ও সমথর্ন সবটাই আমােদর pেয়াজন। আসুন, আমােদর সকেলর লড়াইেয় ‘েনানাডা া’ সংgােমর নতুন নাম হেয় উঠুক। pিতবাদীেদর ভরসা
জাgক।
ধনয্বাদসহ—

উেcদ pিতেরাধ কিমিট
উেcদ pিতেরাধ কিমিটর পেk েগাপীনাথ ম ল (৯০৫১৪৮১৩৭৮), েনানাডা া িমক কেলানী কতৃর্ক pকািশত।

