
 

  

violence alive in order to exploit whatever is left to be exploited 
from India is a masterclass propaganda,almost exempt of 
loopholes.  
The Kashmiri people (including Kashmiri Pandits) do not hold 
a very peachy relationship with the Indian military.The training 
procedure that those entitled to work for AFSPA have to go 
through is very questionable.In fact,the military themselves act 
somewhat cynical in these states.The Psy Ops was never 
meant to teach you Renaissance and Poetry but the military is 
not similarly brutal in most of the other states across the 
country.Also,it is a tough task to call India a nation - the bond 
has been murdered since the very first rays of sunlight 
penetrated the earth's enthrallment on 15th August,1947.In a 
country with differences in culture and lingual attributes every 
15 kms,it's a next to impossible task to establish nationalism 
unless an imperial power is engaging into direct torture.In 
fact,the shrewdness of the INC for all these years (and now 
the BJP) are the two sides of the same coin.India is a state 
now,and as tortuous as states are across the globe. 
The frequent lathi charge,mutilation,bombing,sexual torment is 
not something people have the ability to tolerate for too long. 
Both India and Pakistan want the land - and for very political 
and subsequently econo-political perspectives. 
The political consists of the ego and the tactics,the blindfold as 
said,being religion.The Kashmiri Pandits are not much 
bothered by the presence of the Muslims,in fact they are not a 
pro-Hindu group at all!The Indian army has no mercy for the 
civilians of Kashmir,irrespective of their religious differences.A 
considerable part of Kashmiri civilians,irrespective of 
religion,are thus joining hands with the militants.   

দ্বিতীয় পাতায়. . . . 

 

 

দীর্ঘ 50 বছর অতিক্রম করর যে তবপ্লবীরা নানান বাধা তবপতি, আত্মিযারের মরধয তদরে লরে চরলরছ এক কঠিন লোই। 

োরা সিররর দশক যক যশষ হরে যেরি যদেতন।োরা আরপারষর মরধয তদরে সংস্কাররর পথ যবরছ যনেতন। োরা প্ররিযকটা 
মুহুিঘ  দঢ়ৃ প্রতিঞ্জাে তিরল তিরল মসৃন করর িুলরছ ভারিীে তবপ্লরবর দেুঘম পথ। োরা যসতদরনর সিররর তবপ্লবী 
অভুত্থানরক আজ শ্রতমক-কৃষক-নারী-ছাত্র-েুবর আজাতদর লোইরের মরধয তদরে প্রকারশয আনরি সক্ষম। োরা অক্লান্ত, 

অসীম, অরশষ, দপৃ্ত, চঞ্চল, হিাশাহীন।োরা শান্ত্ব তকন্তু লরক্ষয অটল। োরা এখরনা হাসরি যভারলতন, োনোইরি যভারলতন,  

ভালবাসরি যভারলতন যসই সব তবপ্লবীরদর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ। 

 
 

বদ্বিবাসীর  Smart City 

শহর তেরল খারে সব তকছু । গ্রাম-এ কাজ হাতররে শহরর 

এরসতছল ওরা, আজ যথরক ১০-১২ বছর আরে । এখারন িারা 
যকউ মজদতুর, যকউ রাজতমতি, যকউ বা চা-তসঙ্গারা বা সতির 

যদাকান করর তদন কাটাি । আজ আবার িারা বাস্তুহারা।  

র্টনাটি শুরু হে ৩ মাস আরে ছতিশেে রারজযর 

তবলাসপুরর। তকছু বতিবাসীর হারি ধতররে দাওো হে র্র 

ছাোর যনাটিস। জমরি থারক যক্ষাভ। তকন্তু যবতশরভাে 

পতরবাররর-ই নাম আরসনা যনাটিরস। যনাটিস আসার সারথ 

সারথ বহু রাজননতিক দল আসরর যনরম পরর। প্রথম তবরজতপ 

তবররাধী যক্ষাভরক কারজ লাোরি মেদারন যনরমতছল 

কংরগ্ররসর দটুি যোষ্ঠী, একটি রাহুল োন্ধীর, অপরটি পূবঘ 
মুখযমন্ত্রী অতজি যোেীর । িারা প্রতিশ্রুতির বনযা বতহরে 

তদরেতছল । এছাোও এরসতছরলা বহুজন সমাজ পাটী (BSP) , 

আম আদতম পাটী (AAP) । এমনতক AAP প্রতি র্র যথরক 

১০০০ টাকা চাে আরদালন এর জনয । মানুষ গুতল র্ুররি 

থারক যোরলাক ধাাঁদাে।  

২৮-যশ জলুাই , গ্রামবাসীরা কংরগ্রস যনিার যনিৃরে আবাসন 

মন্ত্রীর র্র যর্রাও করর । মন্ত্রী মশাই প্রতিশ্রুতি যদন সকরলর 

জনয অনয বাসস্থান করর যদরবন । োরদর যনাটিরস নাম যনই 

িারদর র্র ভাঙা হরবনা। সকল তমতিো TELECAST ও  

করর ।  

তকন্তু পররর তদন-ই তচত্র োে বদরল। চরল আরস করেকরশা 
পুতলশ । সারথ আরস রাকু্ষরস bulldozer । তনরমরষ ভাঙরি 

থারক এরকর পে এক র্র । বাস্তুহারা হরি থারক হাজারর 

হাজারর । োরদর যনাটিরস নাম তছরলানা িারদর-ও র্র 

তনতবঘধাই ভাঙা হে। BJP-সরকাররর তনরদঘ রশ মতদর বারদ সব 

তকছু (এমনতক যবসরকাতর মুসতলম ধমীে প্রতিষ্ঠান-ও) 

ধুরলারি পতরণি হে তনরমরষ । তহদ ুযদর যপরট লাতথ মােরলও 

তবশ্বারস লাতথ মাোর সাহস হেনা ওরদর । ছতব িুলরি তেরে 

পুতলরশর বাাঁধার সম্মুখীন হই আতম । োরা প্রিীবাদ করর 

িারদর যগ্রপ্তার করা হে । ২ মাস আরে তকছু তকছু র্রে 

সরকার “সচ ভারি অতভোন” যথরক ৪০০০ টাকা তনরে 

পােখানা বাথরুম বাতনরে তদরেতছল , ভাঙা পরে যসগুরলাও । 

অদু্ভি ভারব েি ৫ তদরন আর যকান তমতিো বা রাজননতিক 

দল যক এখারন আশরি যদখা  
োেতন ।োরা র্র (FLAT) যপরলা যসখারনর অবস্থা আরও 

করুণ । োরদর যদাকান তছল র্রের সারথ লারোো, িারদর 

র্র তদরেরছ ৩ িলাে। তবদযুৎ যনই , জল যনই, দরজা ঠিক 

ভারব লারেনা , জানলার কপাট যনই , যমরে অসমূ্পণঘ , 

বাথরুম বযাবহার যোেয না। এরিা তনম্নমারনর বস্তু তদরে র্র 

বানারনা যে যোরর পা যেলরল-ই তসরমন্ট যখারস োরে । উপর 

িলার পতেবার গুতল তসাঁতে তদরে যনরম পুকুর যথরক জল তনরে 

আসরি হরে বযাবহাতরক কারজ । 
 সকরল বাথরুম পােখানা যকাররি অনয োেোে োরে। 

িার জনয যখালা হরেরছ PAY AND USE TOILET !!! 

সতিয , SMART CITY যি োেো যনই বতিবাসীর । 
#অতনবঘান 

 

Burning Kashmir : When The State Goes Against The Masses  
In his well known essay 'What is a Nation?' that was written with the then 
arousing French nationalism at its core,Ernest Renan was perhaps one of 
the first philosophers to come up with a convincing definition of a nation 
and the grave errors one can create while demarcating a country and a 
nation.He was one of the first to perceive that a nation is not demarcated 
with barbed wire but an incandescent warmth that one feels while being 
able to constitute unity.A nation is not merely a subject of administration 
and jurisdiction.A nation,very often,is anti-monarchy,it's a body consisting 
of the flora and fauna,all that there is in a geopolitical territory,bound at 
heart because the population is willing,at the first place.  
A nation is but a culmination of ideas of the individual as well as that of the 
collective unit that consists of the individual.A nation comes to be a nation 
while fighting obnoxious forces that suppresses its culture,its people and 
thus - its life.A nation is the art of belonging to and belonging with merged 
all along.The moment the culture is anti-cultured,the moment the people 
strewn and dispersed,the nation looses its existence.  
As Amir Khusrao had put it - “Agar firdous baroye zameen ast, hami asto, 
hami asto hami ast” ; "If there has to be heaven on earth,then it is here,it's 
here and only here."In the eternal realm of beauty exists the elegance of 
Kashmir - ornamented by the Himalayas and embellished with the amazing 
landscape of lakes and snow-covered valleys that regain there greenery 
faithfully every spring,Kashmir has to be entitled heaven on earth.Kashmir 
is blessed with the geographical ability of producing the best quality 
Cashmere and Saffron and a marvelous landscaping capable enough of 
attracting millions of tourists every year.But appearances can then again,be 
far more real than apparent perception and thus deceptive.  
The problem began as the British started occupying the country (i.e.,the 
nation that was still being developed back then).Kashmir was a Muslim 
dominated area with a Hindu king,Raja Hari Singh - who refused to form 
any other coalition and wanted to emerge as an independent ruler.But that 
only instigated tribal attacks by the then Pakistan side,clearly denoting 
foreign exploitation over indigenous exploitation of the indigenous Muslims 
who are and have always been the real inhabitants of Kashmir.The first 
overtly enthusiastic Prime Minister of India was bubbling with energy to 
accelerate the process of intertwining the states of India into liquid utopia of 
a dreamy fairyland.That as expected,did never materialise.Gradually,as 
Raja Hari Singh lost power and was dethroned despite his claims of being 
"a nationalist first and then a Maharaja",Nehru began vesting interests in 
his then political mate,Sheikh Abdullah,the emerging leader in Kashmir with 
a large following amidst the core of the Muslim indigenous population.But 
over time,when even Abdullah started preparing for a new,independent 
Kashmir,Nehru jailed him,turned down chances of any possibilities of 
holding a plebiscite and went to the UN.The dreamer who rested in the 
energetic soul of the first prime minister of India nonetheless began 
exhibiting uncanny interests in conforming to  
imperialism.The result,of course,is the price that the innocent civilians are 
paying now - in blood and bone marrow.The blindfold being religion,the 
truth is hidden in Potassium Nitrate and the White House.  
And ammending the old saying to a limited,licit extent - the twenty first 
century is ready to explain to you how very viable everything is in war 
(often viability coinciding with possibility).What cop brutality is in the States 
today is what AFSPA (Armed Forces Special Power Act ; enacted and 
readily put to (ab)use in 1958) stands for in India,especially in Jammu and 
Kashmir and the northeastern states.On top of the dangerous game of 
death that one has to consider a random choice,for which he insures with 
the ransom of his own life follows the brutal torture than AFSPA has 
continued for nearly six decades now.Despite the huge number of 
rape,other forms of sexual torture,arrest and subsequent torment without a 
proper warrant or even complaint,the Indian government is busy ratifying in 
the minds of the Hindu majority the idea of a nation - a pro-Hindu,pro-
violence,pro-religion,pro-antifeminism,pro-capitalist nation ;all of which has 
been strengthened by the coming into power of BJP,backed up by one of 
the most fundamental religious parties of the country - the father of 
BJP,RSS. Though the INC has not been much of a failure in terms of 
running a very non-transparent,nearly opaque,corrupt reign of several 
decades,the BJP has to be crowned the best in this aspect.What is awfully 
shocking but expected indeed is that AFSPA has been receiving funds 
sirectly from the US state departments. 
The last link in the bibliography section,which is a Wikileaks document that 
contains data in a digital microfilm (the reason why you can access 
only the metatype version) clearly reveals that the reimbursement of the  
AFSPA in 1974 was funded by the state machinery.On one hand,supplying 
arms on a large scale to Pakistan and also to Kashmir and keeping the  
 
 
violence alive in order to exploit whatever is left to be exploited from India is 

একটু অন্য দ্বিকক 
আজকালকার িাজা মুচমুরচ খবর গুরলার মরধয লঙ্কার 

োলটা যদে রকজনিা রা।  যেন দারুন এরকরল বযাপার। 

বৃদ্ধরা োাঁপ যদরব 'বখারট' িকমা লাোরি আর যবাদ্ধা 
প্রজাতির যলাকরা যিা আরছই , দাাঁতেপাল্লাে মাপার জনয - 
যক কিটা োাঁপাল আর কার মুখ তদরে কটা তখতি যবররাল। 

তকন্তু রক তক শুধুই িাই? জন যলনন এর তবখযাি রক োন 

'ইমাতজন' শুরন আমার বা কাররার ই মিক য াকার 

প্রবনিা জারেতন। িরব যস তক পািলা হরে যেল? সমসযা 
আসরল দতৃিভঙ্গীরি। রতব াকুর আরেই উরল্লখ করর 

তদরেরছন - 

" আমারই যচিনার ররঙ পান্না হল সবুজ 

   চুতন উ ল রাঙা হরে" 

যচিনার হিরক্ষপ েতদ না থারক িরব, নিুনরের পথ 

চটজলতদ তশব  াকুররর িৃিীে নেরন তেরে পররব। িার 

ধ্বংসাবরশষ তিতর হরি তবরশষ সমরের দরকার হরবনা। 

েুবসমাজ - িার বুরক যিজ, হরি বল, মাথাে দাতেে, ররে 

আগুন ইিযাতদ ইিযাতদ। িারদর চাতলি করা িুলনামূলক 

ভারব সহজ, িারা ভাবরি পারর। যসই সমাজ যবতশ সমে 

ধররই তবচতলি থারক কারণ, ইরমাশন যবতশ হবার দরুন 

নানান না বলরি পারা সমসার হারি তনরজই দগ্ধ হরি 

থারক। িারদর দরকার হে িারদর মি করর বলা, িারদর 

দুুঃখ তনরে বলা তকছু লাইন, োরক িারা আাঁকরে ধররি 

পারর। 

রক এরন যদে যসই প্লযাটেমঘ। িারা নবীনরদর িারদর 

মরিা করর পতরতস্থতি যবাোে এবং প্রকাশ করার 

স্বাধীনিা যদে। ররকর আবরহ যমলবন্ধন র্রট প্ররিযক 

েুবক হৃদরের। এজরনযই আজ 'Working class Hero' , ' 

Live and Let Die', ' হাসনুহানা' একুশ বছররর 

ইোররোরন ভতেেীতির িুলনাে যবশী প্রাধানয পাে।  

#সােন 
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আমার দিশ - শত্রু দক ?  

আমার যদরশর ইতিহাস এিটাও সংতকণঘ তছল না েিটা করর যিালা হরেরছ আজ। আমার যদরশর ইতিহারস 

'মহান' রাজা এবং িারদর েুদ্ধাি ছাোও তছল কৃষকরা োরা রাজার অথঘনীতি যধারর রাখি ।খাজনা তদি 

জতমদাররদর, জতমদাররা িার একটা বর অংশ তদি রাজারদর।যদরশ চলরিা যশ্রনী এবং ধমঘ-বরণঘর এক জটিল 

সংতমশ্ররনর রাজনীতি ও অথঘতনিীর যক মধযমতণ করর। 

আজ এক যোরক্ষক টিতভরি বলরলন,  

"Cow is a constitutional animal and BJP understands people's emotions." 

আো দাদা বলরি পাররন জরুিা বানানর সমে েরুর চামো যকাথা যথরক আমদাতন করা হে ? 

আো বলরি পাররন েরুর মাংস এক্সরপারটঘ  ভারি যকন এক নাম্বার স্থান তনরেরছ ? 

আপতন বলরিই পাররন ওসব মরা েরু।আো দাদা পতবত্র েরু মরর যেরল তক িার পতবত্রিাও যলাপ পাে ? 

আপতন বলরবন হেি অি শি জাতননা বাপ।ু যবদ পরে যদরখ নাও। দাদা আপতন তক জারনন যবরদর মহান 

পতিরিরা েরুর চামো যথরক মাংস , দধু সবই তনরজরদর পুরজা এবং যভাজনারথঘ কারজ লাোি। এমনতক 

িারা কতচ বাছুরও ছােরিন না। "যো" শব্দটি যবরদ শুধু যোরুর যক্ষরত্রই নে বরং যেকরনা সম্পরদর যক্ষরত্রই 

বযাবহার করা হরেতছল যেমন জল, রতি, বাকয, পৃতথবী, প্রভৃতি। আমারদর "ধমঘগুরুরা" েরিাই িা "েরু " 

বরল চালাননা যকন িা যবরদ "যো" রুরপই যথরক োরব। আপতন 'জে শ্রী রাম' বরল আমার ধে যথরক মিুু 

আলাদা করার হুংকার তদরিই পাররন তকন্তু কখরনা তক আপনার মরন এই প্রশ্ন জােরব না যে এই রামতজ 

যকানতদন যোভক্ষণ করররছন তকনা? 

তহদ ুশারি েরু খাওোর তনরদঘশ (সংেৃতহি) : 

ব্রাহ্মনযবাদী শািগুতল শাকান্ন যভাজরনর উপর যিমন তবরশষ গুরুে যদেতন বরং শাকান্ন যভাজন যথরক 

যোমাংস যভাজরনর উপরর যবতশ গুরুে তদরেরছ। অতিতথরদর যভাজরনর উরেরশয যোমাংসই যশ্রষ্ঠ এমন 

উপরদশ আমরা যবদ এবং অনযানয গ্রন্থগুতলরি ভুতর ভুতর যদখরি পাই। অতিতথরা েরুর মাংস যবতশ যখরি 

পছদ করি বরল িারদর “যোঘ্ন” বলা হি। মহাভাররির অনশুাসন পরবঘ শ্রাদ্ধাতদ কারজ অতিতথরদর যোমাংস 

ভক্ষন করারল পূবঘপুরুষ এক বৎসর স্বেঘসুখ যপরি পারর এমন উপরদশ তপিামহ ভীষ্ম তদরেতছল েুতধতষ্ঠররক 

(মহাভাররির অনশুাসন পবঘ ৮৮ অধযাে)। তবরাট রাজার যোশালাে অজস্র েরু বতল যদওো হি িার 

উরল্লখ পাওো োে। রামােন কাতহনীরি রাম যে েরুর মাংরসর সারথ মদ যখরি ভাল বাসি িার উরল্লখ 

আরছ। বনবাসকারল রাম িার মািার কারছ আরক্ষপ করর বরলতছল যে যস ১৪ বছর েরুর মাংস যখরি 

পাররবনা, যসামরস পান কররি পাররব না এবং স্বণঘ পালরঙ্ক র্ুমারি পাররব না। 

শিপথ ব্রাহ্মরণ যো হিযা এবং যোমাংস খাওোর তবধান ররেরছ(১১১/১/২১) 

ঋকনবতদক কারল আেঘরা েরু যখি িার পতরষ্কার উরল্লখ পাওো োে।  

“ ইন্দ্র বলল িারদর খাওোর জনয ১৫ প্লান ২০টি ষাাঁে রান্না করা হরেরছ (ঋক X.86.14)। এই ভারব 

ঋকরবরদঅতির উরেরশয যর্াো, বলদ, ষাাঁে, দগু্ধহীন োই এবং যভো বতল যদবার কথা উরল্লখ আরছ। এই সমে 

আররা যদখা োে যে েরু বা ষাাঁেগুতলরক আেঘরা িররাোল বা কুেুল তদরে হিযা করি।  

একটি যবাঁরট ষাাঁে তবষু্ণর উরেরশয, একটি তচিকপালী তশংওোলা েরু ইরন্দ্রর উরেরশয, একটি কাল েরু 

পুষারনর উরেরশয, একটি লাল েরু রুরের উরেরশয বতল যদওো হি।  

তিতত্রে ব্রাহ্মরণ “পঞ্চশারদীে-যসবা” নারম একটি যভাজন অনষু্ঠান পাওো োে যেখারন োর প্রধান তবতশি হল 

১৭টি ৫ বছররর নীরচ যোবৎস যকরট রান্না করর অতিতথরদর পতররবশন করা। 

বাল্মীতক রামােরণর আতদ ও অরোধযাকারে স্পি করর যলখা আরছ — “রাম যোমাংস ভক্ষণ কররিন”। 

বনবারস োবার পরথ রাম, লক্ষ্মণ ও সীিা ভরবাজ মতুনর আশ্ররম উপতস্থি হরল মতুনবর মধুপকঘ , বষৃ মাংস 

এবং েলমলূ তদরে িারদর যভাজরনর বযবস্থা কররতছরলন (বাল্মীতক রামােণ ২/৫৪)। 

ঋক যবদ সংতহিাে “তববাহসূে”-এ কনযার তববাহ উপলরক্ষয সমােি অতিতথ-অভযােিরদর যো-মাংস 

পতররবশরনর জনয একাতধক যোরু বতল যদওোর তবধান আরছ (ঋরেদ সংতহিা ১০/৮৫/১৩)। 

চাণকয িাাঁর “অথঘশাি”-এ, বরলরছন — (১) যোপালরকরা মাংরসর জনয ছাপ যদওো যোরুর মাংস কাাঁচা 
অথবা শুতকরে তবতক্র কররি পারর (অথঘশাি ২/২৯/১২৯)। 

চরক বলরছন – যো-মাংস বাি, নাক যোলা, জ্বর, শুকরনা কাতশ, অিযাতি (অতিতরে কু্ষধা বা েরম), কৃশিা 
প্রভৃতি অসুরখর প্রতিকারর তবরশষ উপকারী (চরকসংতহিা ১/২৭/৭৯)। 

সুশ্রুিও একই সুরর বরলরছন – যো-মাংস পতবত্র এবং  ািা। হাাঁপাতন, সতদঘকাতশ, দীর্ঘস্থােী জ্বর, অতি কু্ষধা 
এবং বাে ুতবভ্রারটর তনরামে করর (সুশ্রুিসংতহিা ১/৪৬/৪৭)। 

স্বামী তবরবকানদ যিা পতরষ্কার বরলরছন যে ব্রাহ্মণরা েরুর মাংস ভক্ষন করি। িরব হ াৎ যকন বামরুনরা 
এি যো-যপ্রম যদখারি শুরু করররছ যে িারা তনরীহ মানষুরকও হিযা কররি তবধা কররছ না? 

যকাটি টাকার প্রশ্ন ! 

বনু্ধরা কী বরলন? 

আপতন কৃষ্ণ ভে হরিই পাররন থাকরিই পারর আপনার তনজস্ব আঞ্চতলক তবশ্বাস । তকন্তু িার মারন এই নে 

যে আপতনই এক মাত্র প্রকৃি তহদ ু। তহদ ুিাোরলতিক্স এর তবরশষে এই খারনই যে এর িাোরলতিকাল তভিী 
স্বিন্ত্র এবং এই "তহদ"ু নামক ধরমঘর যকান বাাঁধা ধরা তনেম যনই যেখারন জীবরনর প্ররিযকটা পরদ ঈশ্বর 

গুরের তনেম খাো করররছন। বরং ধরমঘর বই েীিা তকছু পরামশঘ তদরেরছ জীবন যক তক করর আররা সুপরথ 

চাতলি করা োে । এবং এটি িার একান্ত তনজস্ব মিামি। 

 আজ োরা তহদ ুধমঘ যক তনরজরদর মি করর রাষ্ট্র কারেম কররি জরথে দরু বযাবহাররর উপরোেী করর 

িুলরছ িখন এই ধমঘ িরের স্বিন্ত্র তভিীই হরি পারর আমারদর ধাতমঘক দাঙোবাজরদর তবরুরদ্ধ চরম অি। 

পাশ্চারিযর নাতিকিা নে বরং যবৌতদ্ধক নাতিকিাই জািপারির তবরুরদ্ধ এরদরশর চরম অি। ধরমঘর 

যমৌলবাদী রুপান্তর যক োরা প্রশ্রে তদরেন িারা তনরজরদর অজারন্তই যরামন্থন করর প্রকট করর িুলরছন ধরমঘর 

পাশ্চারিযর নাতিকিা নে বরং যবৌতদ্ধক নাতিকিাই জািপারির তবরুরদ্ধ এরদরশর চরম অি। ধরমঘর 

যমৌলবাদী রুপান্তর যক োরা প্রশ্রে তদরেন িারা তনরজরদর অজারন্তই যরামন্থন করর প্রকট করর িুলরছন 

ধরমঘর তবসাে তদক গুরলাও ো িারা সামাল তদরি পাররছন না অথবা চাইরছন না। প্রকট হরে ধরমঘর 

তভির তবতভন্ন জারির অন্তরবন্ধগুতল। কররপাররট যপ্রতম "ধমঘ প্রাণ" ধরমঘর দালারলরা টাকার যলারভ 

ধমঘও যবরচ তদরেন। বরো বরো তবরদশী কম্পাতনর হারি স্বল্প সুরদ যদওো হরে তবশাল তবশাল জতম। 

িারা িুরল তনরে োরে কেলা, বক্সাইট, তজঙ্ক, িামা, যলাহা। োরদর জতম িারা হারারে তনরজরদর 

বাসস্থান, উপাজঘ ন। তবরদশী তকংবা যদশীে মাতলরকরা যসই সম্পদ যবরচ তদরে আবার আমারদরই। 

"ধমঘপ্রাণ" যনিারা ধরমঘর নারম তবধান সভা দখল কররছ িারপর চলরছ আতদবাসী উরেদ, দতলি 

হিযা। ধমঘ তক এই যশখাে ?  

েীিা যশখাে  তহদতু্ত্ব হল একটি জীবন ধাররণর পথতনরদঘশক। ধমঘ যসখাে সিযই ধমঘ, কমঘই ধমঘ, 
তবরবকানরদর ভাষাে, "জীরব যপ্রম করর যেই জন যসই জন পূতজরছ ঈশ্বর"। মারন প্ররিযক মানষু ও 

অনযানয জীরবই আরছ ঈশ্বর। েতদ এই সবই ধমঘ হে িরব প্রতিতহংসা পরােনিা আসরছ যকাথা যথরক? 

এক উাঁচু জারির তনচু জারির উপর প্রতিতহংসা আরস যকাথা যথরক? এক ধরমঘর অনয ধরমঘর উপর 

প্রতিতহংসা আসরছ যকাথা যথরক?  

এইখারন ধরমঘর প্রতি ধরমঘর প্রতিতহংসা প্ররশ্ন আপতন বলরিই পাররন মরু্লরা আক্রমণ করর মসুতলম রাজ 

স্থাপন করর। তকন্ত মরু্লরদর আরেও আরব রাজিন্ত্র বার বার আক্রমণ করররছ ভারিীে ভূখি।িার 

আরে রাজা আরলক্সািার আক্রমণ করররছন এবং তবেল হরেরছন যমৌেঘ রাজিন্ত্র যক পরাি কররি। 

িরব যশষ পেঘন্ত কীকরর সেল হল িার? যমৌেঘ রাজিরন্ত্রর যশরষ তবতদক জািপাি মারাত্মক 

প্রাতিষ্ঠাতনকিা লাভ করর। িখনকার ভারি ভুখরির সংখযাগুরু শুেরা সব যথরক তনচু জারির 

হওোর েরল  িারাই সবরথরক কম সুরোে সুতবরধ পাে আর সংখযালর্ ুব্রাম্হণরা জারির তদক তদরে 

সরবঘাপতর হওোর েরল োবিীে সুরোে সুতবধা এবং রাষ্ট্র ক্ষমিা তনরজরদর হারি রাখরি সমথঘ হে । 

মসুতলম রাজিন্ত্র এই শতের অসম বন্টন যক কারজ লাোে। িারদর লক্ষয ধমঘ প্রচাররর মাধযরম তনরজরদর 

মসুতলম ধরমঘর প্রতি আনেুিয প্রমাণ করা নে বরং িারদর লক্ষয ছরল বরল ধমঘ প্রচাররর মাধযরম 

তনরজরদর অনকুুল রাজিন্ত্র কারেম করা।বণঘনবসময যক কারজ লাতেরে িারা এই কারজ সেল হে । 

হাজার হাজার তনচু জারির মানষু ব্রাম্হণরদর তবরবরষর হাি যথরক বাাঁচার আশাে তকংবা মসুতলম 

রাজিরন্ত্রর চারপ পরে ধমঘান্ততরি হে। মসুতলম রাজিন্ত্র তবতদক সমারজর আভযন্ততরণ জাতিেি বন্দ্ব যক 

কারজ লাতেরে তনরজরদর অনকুুল দীর্ঘস্থােী রাজিন্ত্র কারেম কররি সেল হে। 

েতদে ধমঘান্ততরি হরেও তনচু জারির মানষুগুল িারদর মনষুবরির মেঘাদা পােতন। িারা "ধমঘান্ততরি 

মসুতলম" হরেও যসই এতক তবরবরষর সমু্মতখন হে আররবর "আসল" মসুতলমরদর কারছ। েরল 

তনতপতেিরা তনতপতেিই ররে োে। শুধ ুরাজিন্ত্র, ধমঘ এবং সমেটা পারে জাে। 

 আজ যে মসুতলমরদর উপর তহদ ু যমৌলবাতদরা আরতবে রাজিরন্ত্রর তবরুরদ্ধ জরম থাকা যক্ষাভ উরগ্র 

তদরে িারা ভুরল োরে তকংবা িারদর যভালান হরে যে আজরকর তদরনর যবতশর ভাে ভারিীে 

মসুতলমই  যসই সমেকার "ধমঘান্ততরি" মসুতলরমর বংশধর। োরা তছল এই মাটিরই আতদ বাতসদা।এবং 
েতদ আর একটু েভীরর োওো োে আমরা যদখব যে যসই ধমঘান্ততরি মসুতলম এবং োরা ধমঘান্ততরি 

হেতন যসই তনচু োরির শুেরা আজও একই ভারব িারদর তনজস্ব স্বরর্াতষি ধমঘ তননঘােকরদর অন্ধভে 

হরে আজও যখরট োরে  কলকারখানাে, যখি-খামারর  এক তচলরি অতধকার অজঘ রনর আশাে। েখতন 

এরা একতত্রি হরে অতধকার অজঘ রনর লোইরে হারি হাি যমলারে কররপারররটর দালাল অথঘরলাতভ 

স্বর্তষি ধমঘোরকরা যেরল তদরে একটু খাতন তবষ,  তনতপতেিরদর একতত্রি শতেরক করর তদরে ছত্রাক্ষাণ। 

তকন্তু সমে আজ পাোরছ। হাজার বছররর অতভজ্ঞিাে আজ শ্রমজীতব মানষু বেুরি তশরখরছ ধমঘ আর 

জারির যখলা। পাতকিান , বাঙলারদরশ রুরখ দাোরে সংখযাগুরুরা সংখযালর্ুরদর পারশ। পাতকিারনর 

নযাশানাল সু্টরিন্ট্স ফ্ররন্টর মসুতলম ছাত্র-ছাতত্ররা হারিহাি যররখ েরে িুলরছ মানব-বন্ধন োরি 

তহদরুা পালন কররি পারর িারদর খুতশর উৎসব যহাতল, িারা পাহারা যদে মতদর।বাঙলারদরশ তহদ ু

এবং মেুমনারদর তবরুরদ্ধ লাোিার আক্রমরণর তবরুরদ্ধ আইতন লোইরে তমটিরঙ তমতছরল পরথ নামরছ 

মসুতলমরাও। 

ভাররি েতরব তহদ ুদতলি , মসুতলম, তশখরা এক সারথ রুরখ দাোরে দাঙোবাজরদর তবরুরদ্ধ।  উির 

যথরক দক্ষীণ ভাররি করলরজর  ছাত্র-ছাত্রীরা রুরখ তদরে তহদ-ুমসুতলম যমৌলবাতদরদর আাঁিাি। 

যকান আগ্রাতস তহদ ু তকংবা মসুতলম রাষ্ট্র নে তসনু্ধ, েঙ্গা, ব্রম্হপুত্র, কৃষ্ণা, নমঘদা, যোদাভতরর বরক্ষ 

চলমান উবঘর সাংসৃ্কতিক সমাজ যদখরি এবং যদখারি জারন এমন যদশ েোর স্বপ্ন যেখারন মানষু হরব 

প্রকৃি স্বাধীন, কারণ এই েতিশীল সমারজর ভীি স্বিন্ত্র ো প্ররিকটা মহূুিঘ  তনরজরক একাত্ম কররছ 

বদরল োওো সমরের সারথ। 
#সাময 
 
 

আকের  পাতার  পর. . . . 

 
While all the countries,including China helping Pakistan (and thus indirectly United States of America) 
out,the day is not very far when the indigenous Kashmiri population begins armed revolt against the 
government.And once that happens,the rest is very very unpredictable.Kashmir is not confined as a 
mere national issue anymore,it is and has been international since the formation of the UN in 1950 and 
now it's rolling down only towards what's worse.  
Who owns people?Who is the master?He who is the painter is not the cartographer anymore.He who 
burns and burns,is.  

#Titas                                    

 


