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সারা ভারত শান্তি ও সংহন্ত সংস্া, পন্চিমবঙ্গ রাজ্য কন্মন্ির বুলেন্িন  জানুয়ান্র ২০১৮

নববল্ষের শুলভচ্া
সকেলক ইংরাজী নববল্ষের শুলভচ্া। 

আমালের রাজ্য কন্মন্ির বলুেন্িন 

‘পন্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহন্ত বাতষো’ প্রথম 

সংখ্যা থথলকই পাঠকলের মল্্য সাড়া 

থেলেন্িে। ন্কন্তু বুলেন্িলনর ন্নয়ন্মত 

প্রকাশনালক আমরা ন্নন্চিত করলত পান্রন্ন 

নানা কারলে। থবশ কলয়ক মালসর ন্বরন্তর 

পর ‘পন্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহন্ত বাতষো’ 

পুন:প্রকালশর উলে্যাগ ন্নলয়লি রাজ্য 

কন্মন্ি।  সকলের সমথষেলনই তা সম্ভব 

হলো। সংগঠলনর সেস্য ও

শুভানু্্যায়ীলের প্রত্যাশা 

পূরলে আমরা সলেষ্ট থাকলবা। 

সবলেলয় বড় কথা ন্নয়ন্মত প্রকাশনা। 

পাঠকলের প্রত্যাশা এবং সকলের শুলভচ্া 

আমালের োন্য়ত্ব বান্ড়লয় ন্েলয়লি। আরও 

ভালোভালব  কাজিা করার োন্য়ত্ব।

যত ন্েন যালচ্ সংগঠন প্রসান্রত 

হলচ্। সংগঠন সম্পলকষে মানুল্র আগ্রহ 

বাড়লি। েলে বুলেন্িলনর 

প্রলয়াজনীয়তাও বাড়লি। 

আলগও বলেন্ি, বলুেন্িন কখলনাই 

পুলরােস্তুর পন্রিকার ন্বকল্প নয়। ন্কন্তু 

আপাতত,আমালের েক্্য, বলুেন্িন ন্নয়ন্মত 

প্রকাশ করা,  পাঠকলের কালি থপৌিঁালনা; 

পাঠকলের প্রত্যাশা পূরলের থেষ্টা করা।

বুলেন্িলনর ন্ব্য়বস্তু সম্পলকষে সকলের 

মতামত োই। এই মতামত আমালের সাহায্য 

করলব। থেখাও োই পাঠকলের কাি থথলক।

এরকম একন্ি প্রকাশনা োন্েলয় থযলত 

হলে আপনালের সকলের আন্থষেক 

সাহায্যও অত্যতি জরুরী।

আপনার সাহায্যই এ আই ন্প এস 

ও-র ভরসা। এ আই ন্প এস ও আপনারও 

সংগঠন। এ আই ন্প এস ও-র সেস্য থহান। 

এ আই ন্প এস ও-র তহন্বলে 

মুক্ত হলতে োন করুন।

সম্পােকীয়

নিজস্ব প্রনিনিনি: ভারলতর স্া্ীনতা সংগ্রালম 

মহাত্া গান্ীর অবোন অন্বস্মরেীয়। নানা ভা্া, নানা 

সংস্কৃন্ত, নানা ্মষে, জাতপাত, বলেষের এই ন্বশাে থেলশর 

প্রত্যতি প্রালতি স্া্ীনতা আল্ােলনর োন্ব থপৌঁলি ন্েলত 

তাঁর ভূন্মকা আজলকর প্রজলমের কালিও ন্নরতির েেষোর 

ন্ব্য়। ্মষেন্নরলপক্ গেতান্্রিক ভারত গলড় থতাোর 

সংগ্রালম গান্ীজীর জীবন, ন্শক্া ও আত্ত্যাগ  আজলকর 

এই সমলয় ন্বলশ্ভালব গুরুত্বপূেষে। গত ৩০ জানুয়ান্র 

(২০১৮) মহাত্া গান্ীর হত্যা ন্েবলস ‘সম্পীন্তর 

উত্তরান্্কার ও আজলকর ভারত’ শী্ষেক আলোেনােলরে 

এই মতামতই উলঠ এলো। বান্ে সা্ারে পাঠাগালর  

অনুন্ঠিত এই আলোেনােলরের আলয়াজক ন্িে সারা 

ভারত শান্তি ও সংহন্ত সংস্ার হাওড়া থজো প্রস্তুন্ত 

কন্মন্ি। আলোেনােলরে  অংশ থনন আন্ পুরস্ার প্রাপ্ত 

বান্ে-ন্নবাসী ন্বন্শষ্ট থেন্খকা সুন্া ন্সকোর, ন্বন্শষ্ট 

ন্েন্কৎসক ডা. ফুয়াে হান্েম এবং এ আই ন্প এস ও 

পন্চিমবঙ্গ রাজ্য কন্মন্ির  অন্যতম সা্ারে সম্পােক 

অ্্যাপক থসৌলমন্দ্রনাথ থবরা। শুরুলত সঙ্গীত পন্রলবশন 

কলরন গেনাি্য সংলের ন্শল্পী অনুশ্ী ভট্াোযষে ও সসকত 

ভট্াোযষে। অনুষ্টালন সভাপন্তত্ব কলরন কৃষ্ণেন্দ্র হাজরা। 

মনী্ থেব, ন্বমে োন্হড়ী ও অরুে পাে সভার আহ্ায়ক 

ন্িলেন। উলে্যাক্তালের পক্ থথলক মনী্ থেব সকেলক 

স্াগত জানান। সভাপন্ত কৃষ্ণেন্দ্র হাজরা অনুষ্টালনর 

উলদেশ্য ব্যাখ্যা কলরন।

রক্া করলত হলব

গান্ীন্জর সম্পীন্তর আেশষে
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নিজস্ব প্রনিনিনি: ইজরালয়লের জায়নবােী 

জমানার সলঙ্গ থমােী সরকালরর গোগন্ে অতীলতর 

সব নন্জর িান্ড়লয়লি। প্যালেতোইন-ইজরালয়ে 

চুন্ক্তর ন্ভন্ত্তলত ১৯৯২ সালে ভারত পূেষে কুিননন্তক 

সম্পকষে প্রন্তঠিা কলর ইজরালয়লের সলঙ্গ। 

বোবাহুে্য, থসই েন্নষ্টতা নতুন মারিা পায় 

১৯৯৮ সালে। প্র্ানম্রিী অিেন্বহারী বাজলপয়ীর 

থনতৃলত্ব থকলন্দ্রর তৃেমূে কংলগ্রস-সমন্থষেত ন্বলজন্প 

সরকার স্াভান্বক ন্মরি হলয় ওলঠ জায়নবােী 

ইজরালয়লের। জায়নবালের মল্্য ন্হ্তু্ববাে 

খঁুলজ পায় তার যমজ ভাইলক। ২০০৩ সালের 

৩-৯ থসলটেম্বর ভারত সেলর আলসন ইজরালয়েী 

প্র্ানম্রিী অ্যান্রলয়ে শারন। থসই  প্রথম থকালনা 

ইজরালয়েী প্র্ানম্রিীর ভারত সের।

২০১৪ সালে নলরন্দ্র থমােী প্র্ানম্রিী হবার পর 

ভারত-ইজরালয়ে সরকারী সম্পলকষে েন্খনা বাতাস 

বইলত শুরু কলরলি। ২০১৫ সালে  ইজরালয়েী 

প্রন্তরক্াম্রিী থমালশ ইয়ালোন ভারত সেলর 

আলসন। থসবিলরই জুোই মালস ভারত রাষ্ট্রসংলের 

মানবান্্কার কন্মশলন ইজরালয়লের ন্বরুলধে থপশ 

করা প্রতোলবর ওপর থভাি োলন ন্বরত থালক। যন্েও 

প্যালেতোইন ভূখলডে হামোর প্রন্তবালেই প্রতোবন্ি 

আনা হলয়ন্িে। তারপর ২০১৫-র ১২-১৫ অল্াবর 

প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রপন্ত ন্হলসলব ইজরালয়ে সেলর 

যান  রাষ্ট্রপন্ত প্রেব মুখান্জষে। 

তারপরই ২০১৭ সালের ৪-৬ জুোই নলরন্দ্র 

থমােীর ‘ঐন্তহান্সক’ ইজরালয়ে সের। থসই প্রথম 

থকালনা ভারতীয় প্র্ানম্রিী ইজরালয়ে সেলর 

থগলেন। রাষ্ট্রপন্ত প্রেব মুখান্জষে ‘ভারসাম্য’ রক্া 

করলত থতেআন্ভভ থথলক প্যালেতোইলনর রাজ্ানী 

রামাল্ালতও সরকারী সের কলরন। ন্কন্তু প্র্ানম্রিী 

থমােী আনুঠিান্নকতারও ্ার ্ালরন ন্ন। ন্নলজলের 

েখেোন্র নীন্তলক সব্তা ন্েলত থমােীর সের যলথষ্ট 

সহায়ক হলয়ন্িে ইজরালয়লের। 

ভারত এমন্নলতই ইজরায়েী অল্রের সবলেলয় 

বড় থরেতা। ভারত-ইজরালয়ে ‘সহলযান্গতা’র 

থক্লরি অপযুন্ক্ত সাজালত ‘স্রিাসবাে’-র ন্বরুলধে 

ইজরালয়লের  তথাকন্থত থয ‘অন্ভজ্ঞতা’-র থয ন্মথ্যা 

অজুহাত ভারতীয় শাসককুেপন্তরা থেয় তা আসলে 

ন্নরীহ প্যালেন্তেনীয়লের ন্বরুলধে  জায়নবােী স্রিাস 

োোলনার ইজরালয়েী অন্ভজ্ঞতা। 

অতীলতর সব নন্জর িান্ড়লয়লি

জায়নবােী ইজরালয়লের সলঙ্গ থমােী জমানার গোগন্ে

থমােীর সেলরর সাত মাস কািলত না কািলতই েেন্ত বিলরর জানুয়ান্রর ১৪-১৯ তান্রলখ (২০১৮) ভারত 

সের করলেন ইজরালয়লের প্র্ানম্রিী থবঞ্ান্মন থনতান্নয়াহু। থগািা সের জুলড়ই দুই প্র্ানম্রিী দুই সরকালরর 

েন্নষ্টতার নতুন এক পবষেলক প্রন্তন্ঠিত করলত থেলয়লিন।

থবঞ্ান্মন থনতান্নয়াহুর সের ন্বলশ্ তাৎপযষে্যপূনষে সমলয়র কারলেও। গত ৬ ন্ডলসম্বর (২০১৭) থজরুজালেমলক 

ইজরালয়লের রাজ্ানী ন্হলসলব স্ীকৃন্ত ন্েলয় মান্কষেন রাষ্ট্রপন্ত থডানাল্ড ট্ালম্পর থো্োর পর এিা স্পষ্ট থয, 

আলমন্রকার প্রত্যক্ মেলত ইজরালয়ে অতীলতর সব চুন্ক্ত অস্ীকার করলি। প্যালেন্তেনীয় জনগলের ন্যায্য োন্ব 

এবং  প্যালেতোইন প্রলনে রাষ্ট্রসংলের েীেষেন্েলনর থোন্্ত অবস্ানলক ইজরালয়ে এবং আলমন্রকা চূড়াতিভালব নস্যাৎ 

কলরলি। প্যালেতোইন সমস্যার ন্নষ্পন্ত্তর প্রলনে রাষ্ট্রসংলের অবস্ান — ইজরালয়লের পাশাপান্শ পৃথক রাষ্ট্র ন্হলসলব 

স্া্ীন প্যালেতোইন রাষ্ট্রও থাকলব। স্া্ীন প্যালেতোইন রালষ্ট্রর সীমানা ন্ন ষ্োন্রত হলব ১৯৬৭ সালের আলগর অবস্া 

অনুযায়ী; ১৯৬৭ সালের হামোয়  েখন্েকৃত প্যালেতোইন ভূখডে ইজরালয়েলক থিলড় ন্েলত হলব। প্যালেতোইন 

রালষ্ট্রর রাজ্ানী হলব পূবষে থজরুজালেম। 

বোবাহুে্য, কালজর থক্লরি রাষ্ট্রসংলের অবস্ানলক ইজরালয়ে থকালনা সময়ই মানলত োয়ন্ন। েখন্েকৃত 

প্যালেতোইন ভূখডে িাড়া থতা েলূরর কথা, নানা িলেবলে প্রন্তন্েন প্যালেন্তেনীয় জনগেলক তাঁলের বাসভূন্ম থথলক 

উৎখাত েেলি। তলব ট্ালম্পর এই থো্োর সমথষেলন এমনন্ক ওয়ান্শংিলনর ন্যালিা-সেস্যভূক্ত বনু্রাও োঁড়ায়ন্ন। 

রাষ্ট্রসংলের সা্ারে পন্র্লে এই থো্োর ন্ন্া কলর থয প্রতোব আনা হয় তারও ন্বলরান্্তা কলরলি একমারি মান্কষেন 

প্রন্তন্নন্্। থমােী সরকার ট্ালম্পর থো্ো ন্নলয় প্রায় ন্নশ্চুপ ন্িে। তলব  রাষ্ট্রসংলের সা্ারে সভায় গৃহীত প্রতোলবর 

পলক্ থভাি থেয়। ন্কন্তু, থনতান্নয়াহুলক ন্বপুেভালব স্াগত জান্নলয় থমােী সরকার তার ইজরালয়ে-পন্ী রাজননন্তক 

অবস্ানলক আবারও স্পষ্ট কলর ন্েলয়লি। 

আসলে থমােী সরকালরর অবস্ান শু্ুমারি নয়া উোরবাে পলবষে মান্কষেন-থেঁ্া ন্বলেশনীন্তর প্রন্তেেন নয়। 

রাষ্ট্রীয় স্য়ংলসবক সংে এবং ন্হ্ ুমহাসভার ‘ন্হ্তু্ববাে’ এলকবালর সূেনা পবষে থথলকই জায়নবাে এবং ইজরালয়লের 

েঢ়ৃ সমথষেক। ভারলত সংখ্যােেু মুসন্েম সম্পোয়-ন্বলরা্ী থজহালের সলঙ্গ ইজরালয়লের আরব-ন্বলরা্ী হামোবাজীর 

সাজুয্য িানা সংে পন্রবালরর থমৌন্েক রাজনীন্ত। সংে পন্রবালরর গুরুজী এম এস থগােওয়ােকালরর নাৎসীবাে 

ও জায়নবাে প্রীন্ত সুন্বন্েত।

ন্বপে তাই  অতীলতর থযলকালনা সমলয়র থেলয় থবন্শ।



3

CMYK CMYK

CMYK CMYK

Sukumar muralidharan

as hindu nationalist ideology moves 
into its more extreme fringes, its inherent 
paradoxes stand out with similar starkness. 
Early pioneers of the ideology articulated 
these in the confident belief that minor 
doctrinal inconsistencies would be of no 
consequence in the mission of facing down 
a common enemy in islam. as india under 
colonial rule lurched from the bitter aftermath 
of the collapse of the khilafat agitation into an 
extended phase of communal estrangement, 
the notion of a country inhabited by two 
nations became widely accepted, crystallised 
especially in two political vehicles: the hindu 
Mahasabha and the Rashtriya Swayamsevak 
Sangh (RSS). A text published in 1939 by 
M.S. Golwalkar, a year before he took over 
the leadership of the rSS, remains one of 
the most authoritative statements on hindu 
nationalism, offering rich insights through 
its comments on contemporary world 
events into the ideological pantheon it drew 
sustenance from.

Golwalkar’s statements lauding nazi 
Germany for its virulent manifestation of 
“race pride”, which led to the expulsion 
of the Jews despite the world recoiling in 
horror at the enormity of the deed, are widely 
cited. These offer eloquent testimony in 
themselves, but only tell the full story when 
juxtaposed with the observations on Zionism 
that the same text offers. Golwalkar identifies 
india as one among the early nations that 
afforded sanctuary to the Jews after their 
country passed into roman tyranny. This 
was obviously a bond in his rather twisted 
historical imagination, which persisted into 
that moment in history when the greater 
dispersal of the Jews took place, with the 
“engines of destruction… under the name of 
Islam” being let loose in the land.

Palestine, in Golwalkar’s sense, suffered 
much like india did, losing its culture and 
traditions on account of the intrusions of 
Islam: “Palestine became Arab, a large 
number of Hebrews changed faith and 
culture and language and the Hebrew 
nation in Palestine died a natural death.” 

nO TO nETanYahu
We know netanyahu and modi 
love each other, but how much 

did the rSS love Zionism?

থনতান্নয়াহুর

বন্েউড থপ্রম!
ইজরালয়লের বেষেন্বলবে্ী জায়নবােী 

জমানা থমােী আমলে অনুকূে পন্রলবশ 

থপলয় ভারতীয় জনমানলস প্রভাব থেেলত 

সব িোকোই ঝান্েলয় থেখলি। তালের 

সাম্পন্তকতম িালগষেি ভারতীয় ন্সলনমা, 

ন্বলশ্ত বন্েউড। গত ১৮ জানুয়ান্র 

মুম্বাই সের কালে ইজরালয়েী প্র্ানম্রিী 

স্রেীক অংশ থনন ন্বলশ্ একন্ি অনুষ্টালন-

‘সালোম বন্েউড সন্্যা’। অন্মতাভ বচ্চনসহ  

বন্েউলডর থমগাস্ারলের সান্নিল্্য থনতান্নয়াহু 

তাঁর বন্েউড থপ্রম উেযাপন কলরন। থবাম্বাই 

েেন্চ্চলরি ভারতীয় ইহুেী ন্শল্পীলের অবোলনর 

ইন্তহাসও অনুষ্টালন থিলন আনা হলয়লি 

জায়নবােী ইজরালয়লের সলঙ্গ ভারলতর 

সম্পকষে তুলে ্রলত। এভালবই সাংস্কৃন্তক 

পন্রসরলক ব্যবহার করা হলচ্ জায়নবােলক 

সহনীয় কলর তুেলত। বোবাহুে্য, বন্েউডী 

তারকালের একাংলশর উৎসাহও ন্িে থোলখ 

পড়ার মলতা। থনতান্নয়াহু তারকালের 

সলঙ্গ থসেন্ে তুলে থপাস্ কলরলিন 

তাঁর ন্নলজর টুইিালর। থখাে হন্েউলড 

যখন বহু ন্বন্শষ্ট অন্ভলনতা অন্ভলনরিীরা 

প্যালেতোইনবাসীলের ওপর ইজরালয়েী 

ন্হংস্রতার ন্বরুলধে থসাচ্চার তখন বন্েউলড 

থমগাস্ারলের ন্নষ্পৃহতা দুভষোগ্যজনক। 

প্যালেতোইনবাসীলের মানবান্্কালরর মলতা 

সাংস্কৃন্তক অন্্কালররও ন্নত্য োঞ্ছনা ন্ক 

বন্েউন্ড থরাশনাইলয় োপা পড়লব?

Continued on Page-4
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But hope was not lost, since “the 
attempt at rehabilitating Palestine 
with its ancient population of the 
Jews is nothing more than an effort 
to reconstruct the broken edifice 
and revitalise the practically dead 
Hebrew National life.”

nationalism for Golwalkar was 
a compound of religion, culture and 
language, which he found lacking 
in Palestine. All three attributes, 
though, were on display among the 
Jews, who, unfortunately, lacked a 
territory. it was entirely appropriate 
then, that “in order to confer their lost 
nationality upon the exiled Jews, the 
British with the help of the league 
of Nations, began to rehabilitate the 
old Hebrew country, Palestine, with 
its long lost children.” “The Jews,” 
said Golwalkar, “had maintained 
their race, religion, culture and 
language: all they wanted was their 
natural territory to complete their 
Nationality.”(1)

Golwalkar’s attitude towards 
india’s muslims is well-known and 
recorded. They could either adopt the 
hindu religion and all its customs, 
learn to glory in its heritage, or live 
on sufferance, “wholly subordinated 
…claiming nothing, deserving no 
privileges, far less any preferential 
treatment – not even citizen’s rights”.
(2) india did not quite take that path, 
though Guruji, as he is referred to in 
RSS circles, should be credited with 
a remarkably accurate forecast of 
how life for the Palestinians would 
be after the Zionist takeover of their 
land.

(1) M.S. Golwalkar, We, or Our 
Nationhood Defined, Delhi, 1939; for the 
lines on Nazi Germany, see p. 35; for the 
endorsement of Zionism, pp. 20, 27 and 
30.
 (2) Ibid., pp. 47-48.

   
[Source: http://indianculturalforum.
in/2018/01/12/notonetanyahu-we-know-
netanyahu-and-modi-love-each-other-
but-how-much-did-the-rss-love-zionism] 

ন্বরেমন্জৎ ভট্াোযষে

গত ২৪ থশ থসলটেম্বর ২০১৭ তান্রলখ অনুন্ঠিত জামষোন্নর ন্নবষোেলন উগ্র েন্ক্নপন্ন্ েে ‘অেিারলনন্িভ 

ের ডলয়েে্যালডে’র (এএেন্ড) উত্ালন ন্বশ্বজুলড় অলনক রাজননন্তক ন্বললে্কই আচিযষে হলয়লিন। ন্কন্তু গত 

েশ বিলরর ইউলরালপর রাজনীন্ত অনুসরে করলে থেখা যালব এই এএেন্ডর থভাি প্রান্প্ত থকালনা বড় ্রলনর 

েমক নয়। শু্ু জামষোন্নই নয়, ইউলরাপজুলড়ই এমন উগ্র েন্ক্নপন্ন্লের সমথষেন ন্েন ন্েন বাড়লি। গত বিলরর 

জুলন অন্্রিয়ার থপ্রন্সলডন্ট ন্নবষোেলনর ন্বেতীয় েোয় উগ্র েন্ক্নপন্ন্ প্রাথষেী নরবািষে হোর ৪৯ শতাংশ থভাি 

থপলয়ন্িলেন। ন্রিলিলনর থরিন্সিি ও আলমন্রকায় থডানাল্ড ট্ালম্পর জয় ইউলরালপ উগ্র ডানপন্ীলের সমথষেলনর 

থসই পালে আরও হাওয়া োন্গলয়লি। ন্বেতীয় ন্বশ্বযুলধের পর বতষেমালন অন্্রিয়া, থনোরে্যাডেস ও ফ্ালসে উগ্রবােী 

রাজনীন্ত েরমভালব ন্েলর এলসলি। হালঙ্গন্র ও থপাে্যালডে ন্ঠক এরকম েরানার েেই ক্মতায়। ন্েনে্যাডে, 

ন্েথুন্নয়া, োিন্ভয়া ও সুইজারে্যালডে ক্মতার অল্প ন্বতের স্াে থপলয়লি এরকম পপুন্েস্ েন্ক্নপন্ন্রা।উগ্র 

অন্ভবাসন ও ইসোমন্বলরা্ী ন্ফ্ডম পান্িষে এখন থনোরে্যাডেলসর পােষোলমলন্ট ন্বেতীয় বৃহত্তম েে। আর এখন 

জামষোন্ন ও ফ্ালসে ক্মতার স্াে না থপলেও এরা রেমব্ষেমান জনন্প্রয়তা উপলভাগ করলি।

এবালরর জামষোন্নর ন্নবষোেলন ন্রেন্চিয়ান থডলমারে্যাি ইউন্নয়লনর (৩৩ শতাংশ থভাি) আলঙ্গো ম্যালকষেে 

েতুথষেবালরর জন্য জামষোন্নর ে্যালসেের হলয়লিন।অন্যন্েলক, মান্িষেন শুেলজর থনতৃত্বা্ীন থসাশ্যাে থডলমারে্যািরা 

(২১ শতাংশ থভাি) ন্বেতীয় ন্বশ্বযুলধের পর সব থথলক কম থভাি থপলয়লি। ৭০ বিলরর ইন্তহালস ন্সন্ডইউ ও 

এসন্পন্ড সন্মিন্েতভালব খারাপ েে কলরলি। ন্কন্তু এসব িান্পলয় আলোেনার মূে ন্ব্য় এখন অন্ভবাসনন্বলরা্ী 

এএেন্ডর (১৩.২ শতাংশ থভাি) ন্নবষোেলন তৃতীয় হওয়া।

পপুন্েস্ উগ্র েন্ক্নপন্ন্ এএেন্ডর উত্ান জামষোন রাজনীন্তর এক নয়া থমরুকরে। তালের উত্ান 

জামষোন্নর ভন্ব্্যলতর রাজনীন্তর গন্ত্ারা বেলে থেওয়ারও ইন্ঙ্গত বহন করলি। ন্কন্তু জামষোন্নলত বা ইউলরালপ 

এই উগ্রবালের জনসমথষেন বৃন্ধে পালচ্ থকন? রেমব্ষেমান অথষেননন্তক সব্ম্য, থবকারত্ব, সামান্জক ন্নরাপত্তা 

খালতর কািিাঁিসহ মূেত আথষেসামান্জক কারলেই ইউলরাপজুলড়  উগ্র েন্ক্নপন্ার উত্ান েিলি। এই ্রলনর 

েেগুলো তালের বক্তলব্য সব সময়ই অন্ভবাসন, মুক্ত বান্েজ্য ও থগাঠিীবধে রাজননন্তক প্রন্তঠিান থযমন ন্যালিা 

ও ইউলরান্পয়ান ইউন্নয়লনর ন্বলরান্্তা কলর থালক। আবার, সাম্পন্তক অন্ভবাসন ও ‘ইসোম-থোন্বয়া’থক 

এলের উত্ালনর কারে মলন করা হলেও ইউলরান্পয়ান ইউন্নয়লনর থকন্দ্রীভূত ক্মতার েেষোও অন্যতম কারে বলে 

অলনলক মলন কলরন। 

ইউলরান্পয়ান পন্েন্স ইনেরলমশন থসন্টালরর ন্হসাবমলত, ইউলরালপ এখন প্রন্ত পাঁেজলনর মল্্য একজন 

এই ্রলনর উগ্র েলের সমথষেক। আর থগািা ইউলরালপ এখন ১৫ শতাংশ থভািার এই পপুন্েতে উগ্র েন্ক্নপন্ালক 

সমথষেন করলিন। এর েলে থবশ থজারালোভালবই আলোেনা হলচ্, ইউলরালপর বড় ও ক্মতা্র থেশগুলোলত 

উগ্র েন্ক্নপন্ন্রা ন্ক সরকালর েলে আসলব? এখন কম-থবন্শ ইউলরালপর প্রন্তন্ি থেলশই স্ানীয় বা জাতীয় 

সংসলে এলের প্রন্তন্নন্্ আলি। উগ্র েন্ক্নপন্ার েেগুন্ে জাতীয়তাবােলক আঁকলড় ্লর জনগেলক প্রভান্বত 

করলি। আসলে তালের গরম গরম ভা্লে শু্ু থালক সমস্যার জন্য থক োয়ী তার কথা, আলেৌ সমস্যা 

সমা্ালনর থকানও উপায় তারা বেলত পালর না, এরা ন্বন্ভনি জান্তলত থয থকানও মুহূলতষে োঙ্গা োন্গলয় ন্েলত 

পালর। এরা উোর গেতল্রির ন্বলরা্ী। এরা বহুত্ববােী সমালজর ন্বপরীলত অবস্ান কলর। সংখ্যােেুর অন্্কার 

ও মতামতলক অস্ীকার কলর। এরা আসলে ে্যান্সন্জলমর পূজারী। আজ জামষোন্ন তাই এই ন্নও নাৎন্স বান্হনীর 

উত্ালনর ন্বপলে প্রমাে গুনলি ।

জামষোন্নর ন্নবষোেলন

উগ্র েন্ক্নপন্ার
উত্ান

From Page-3
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সারা ভারত শান্তি ও সংহন্ত সংস্ার  

পন্চিমবঙ্গ ন্বেতীয় রাজ্য সলমিেন পরবতষেী সমলয় 

োগাতার নানা কমষেসূেীর আলয়াজন কলরলি 

নবন্নবষোন্েত রাজ্য কন্মন্ি। ন্নলে তার সংন্ক্প্ত 

ন্ববরে থেওয়া হলো-

ম্যানিলযা সম্মেলি
সারা ভারত শান্তি ও সংহন্ত সংস্ার পন্চিমবঙ্গ 

রাজ্য সভাপন্তমডেেীর অন্যতম সেস্য অ্্যাপক 

তরুে পারি ৮-৯ এন্প্রে ২০১৭ ন্েন্েপাইনলসর 

রাজ্ানী ম্যান্নোয় অনুন্ঠিত অষ্টম এন্শয়া প্রশাতি 

মহাসাগরীয় আঞ্চন্েক ন্কউবা সংহন্ত সলমিেলন 

অংশ থনন।

মিনিনিময় সভযা- ‘নিম্েম্লর পম্ে’
গত ১১ এন্প্রে ২০১৭ ন্বকাে সালড় োরিায় 

যােবপুর ন্বশ্বন্বে্যােলয়র ড. ন্রিগুনা থসন 

থপ্রক্াগৃলহ সারা ভারত শান্তি ও সংহন্ত সংস্ার 

পন্চিমবঙ্গ রাজ্য কন্মন্ি  এবং ন্কউবা সংহন্ত 

সন্মন্ত, পন্চিমবঙ্গ  ‘ন্েলেলের পলথ’ শী্ষেক  

মতন্বন্নময় সভার আলয়াজন কলরন। অংশ থনন 

ন্কউবার ন্বখ্যাত ঔপন্যান্সক এবং সাংবান্েক 

শ্ীমতী মাতষো থরাজাসষে রডন্রগজ এবং ন্কউবান 

ইনন্স্ন্িউি ের থফ্ডেন্শপ উইথ ে্য ন্পপেলসর  

শ্ীমতী একলসন্নয়া কােজালো থরাজা। সভাপন্তত্ব 

কলরন  অ্্যাপক অলশাকনাথ বসু।   

হ�যা নি নমম্ির ১২৮িম জন্মনেিস
গত ১৯ থম’ ২০১৭ সাম্াজ্যবাে ন্বলরা্ী 

আল্ােলনর  মহান থনতা থহা ন্ে ন্মলনর ১২৭তম 

জমেন্েবস  উেযাপন উপেলক্  কেকাতার আই 

ন্ি ন্স পালকষে সারা ভারত শান্তি ও সংহন্ত সংস্ার 

পন্চিমবঙ্গ রাজ্য কন্মন্ি একন্ি সভার আলয়াজন 

কলর। নয়ান্েন্ল্স্ ন্ভলয়তনাম েূতাবালসর কােোরাে 

অ্যিালশ শ্ীমন্ত ভন ন্থ আন েঙ িাড়াও অনুঠিালন 

বক্তব্য রালখন গীলতশ শমষো, রবীন থেব, অ্্যাপক 

বাসুলেব বমষেে, প্রেীপ মুখান্জষে, ড.শ্ীকুমার 

মুখান্জষে, অঞ্ন থবরা। সভাপন্তত্ব কলরন অ্্যাপক 

প্রলবা্েন্দ্র ন্সনহা। সঙ্গীত পন্রলবশন কলরন ন্ব্ান 

মজুমোর,ন্পেু ভট্াোযষে, প্রেীপ রায়লেৌ্ুরী ও পীযু্ 

্র। আবৃন্ত্ত পন্রলবশন কলরন শ্াবেী থসনগুপ্ত। 

মিকযাডযা নেিস
সারা ভারত শান্তি ও সংহন্ত সংস্া  পন্চিমবঙ্গ 

রাজ্য কন্মন্ির আলয়াজলন ২৬ জুোই ২০১৭ 

ন্ভল্ান্রয়া কলেলজর থকশব থমলমান্রয়াে হলে 

মনকাডা ন্েবস উেযাপন উপেলক্ সভা আলয়ান্জত 

হয়। সভাপন্তত্ব কলরন অ্্যাপক বাসুলেব বমষেন। 

‘আজলকর ন্বলশ্ব আগ্রাসী আন্্পত্যবাে’ ন্ব্লয় 

বক্তব্য রালখন রালজ্যর প্রাক্তন ম্রিী মানব মুখান্জষে 

এবং অ্্যাপক পুরুল্াত্তম ভট্াোযষে। আবৃন্ত্ত 

পন্রলবশন কলরন রীো থেব।

স্বযািীিিযার ৭০ ির্ষ পূনি্ষ উেযযাপি
রােু-িায়া মলঞ্চ সারা ভারত শান্তি ও সংহন্ত 

সংস্া  পন্চিমবঙ্গ রাজ্য কন্মন্ির আলয়াজলন ২১ 

আগস্ ২০১৭ ন্বকাে সালড় োরিায় স্া্ীনতার 

৭০ ব্ষে পূন্তষে উেযাপন উপেলক্ সভা আলয়ান্জত 

হয়। অ্্যাপক সোন্ ভট্াোযষে সভাপন্তত্ব কলরন। 

‘্মষেন্নরলপক্তা ও স্া্ীনতার সত্তর বির’ ন্ব্লয় 

আলোেনায় অংশ থনন  অ্্যাপক বাসুলেব বমষেে, 

মলনাজ ভট্াোযষে, থসামনাথ ভট্াোযষে। প্রারন্ম্ভক 

ভা্ে থেন থসৌলমন্দ্রনাথ থবরা। সঙ্গীত পন্রলবশন 

কলরন কঙ্কন ভট্াোযষে।

নিশ্ব সযাম্যাজ্িযােনিম্রযািী নেিস
এ আই ন্প এস ও রাজ্য কন্মন্ি কেকাতায়  

১ থসলটেম্বলরর ন্বশ্ব সাম্াজ্যবােন্বলরা্ী ন্েবলসর  

মহান্মন্িলে অংশ থনয়।

প্রসঙ্গ িযাজম�ল
গত ১৪ নলভম্বর ২০১৭ যােবপুর 

ন্বশ্বন্বে্যােলয়র ন্বলবকান্ হলে ‘ভারলতর 

সমন্বয়ী সংস্কৃন্ত: প্রসঙ্গ তাজমহে’ ন্ব্লয় একন্ি 

আলোেনােরে অনুন্ঠিত হয়। সভাপন্তত্ব কলরন 

অ্্যাপক অলশাকনাথ বসু। বক্তব্য রালখন অ্্যাপক 

অন্মত থে। 

প্যাম্লস্যাইি সং�নি নেিস
আতিজষোন্তক প্যালেতোইন সংহন্ত ন্েবস 

উপেলক্ ২৯ নলভম্বর ২০১৭ ন্বকালে থমৌোেী 

থমালড় সভা আলয়ান্জত হয়।  সভাপন্তত্ব কলরন 

অ্্যাপক অলশাকনাথ বসু। বক্তব্য রালখন মলনাজ 

ভট্াোযষে, কনীনীকা থো্ থবাস, প্রবীর থেব,আশষোে 

আন্ে। সভায় সঙ্গীত পন্রলবশন কলরন কঙ্কন 

ভট্াোযষে। আবৃন্ত্ত কলরন রজত বল্্যাপা্্যায়।

ট্যাম্পের হ�যারণযার প্রনিিযাম্ে
মান্কষেন রাষ্ট্রপন্ত থডানাল্ড ট্াম্প থজরুজালেমলক 

ইজরালয়েী রাজ্ানী ন্হলসলব স্ীকৃন্তোলনর 

প্রন্তবালে গত ২১ ন্ডলসম্বর ২০১৭ রােু-িায়া 

মলঞ্চ প্যালেতোইন সংহন্ত ন্েবস উেযাপন করা 

হয়। সভাপন্তত্ব কলরন অ্্যাপক অলশাকনাথ বসু। 

বক্তব্য রালখন শ্যামে েরেবতষেী, সমর েরেবতষেী, 

হান্েজ আেম সসরান্ন, থসৌলমন্দ্রনাথ থবরা। 

আবৃন্ত্ত পন্রলবশন কলরন শ্াবেী থসনগুপ্ত ও রজত 

বল্্যাপা্্যায়।

োগাতার কমষেসূেীলত  এ আই ন্প এস ও
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স্বযাগি ওম্য়িসযাইম্ে
শান্তি ও সংহন্ত আল্ােন সম্পলকষে ওয়ান্কবহাে 

থাকলত ওয়াল্ডষে পীস কাউন্সেে বা ন্বশ্ব শান্তি পন্র্ে 

এবং সারা ভারত শান্তি ও সংহন্ত সংস্ার পন্চিমবঙ্গ 

রাজ্য কন্মন্ির ওলয়বসাইি থেখুন ন্নয়ন্মত। ন্েংক 

থশয়ার করুন পন্রন্েতলের সলঙ্গ। 

ওয়াল্ডষে পীস কাউন্সেলের ওলয়বসাইি:

http://www.wpc-in.org
এ অাই ন্প এস ও পন্চিমবঙ্গ রাজ্য কন্মন্ির ওলয়বসাইি:

http://www.aipsowb.org

এ আই ন্প এস ও-র

ইম্ফে সবঠক
গত ৭-৯ ন্ডলসম্বর (২০১৭) মন্নপুলরর ইম্ফলে 

অনুন্ষ্টত হয় এ আই ন্প এস ও-র সবষেভারতীয় 

একন্জন্কউন্িভ কন্মন্ির সবঠক।   এ আই ন্প এস ও-র 

মন্নপুর রাজ্য কন্মন্ি অনুঠিান আলয়াজলন প্রশংসনীয় 

উলে্যাগ থনয়। ইম্ফলে অনুন্ষ্টত এ আই ন্প এস ও 

সবষেভারতীয় একন্জন্কউন্িভ সবঠলক পন্চিমবঙ্গ থথলক 

থযাগ থেন রবীন থেব, শ্ীকুমার মুখান্জষে, থজ্যান্তমষেয়ী 

ন্শকোর, থসৌলমন্দ্রনাথ থবরা, ন্বনায়ক ভট্াোযষে, 

জয়তি মুখান্জষে, প্রেীপ েত্তগুপ্ত, উৎপে েত্ত, থমৌসুমী 

রায়, কুনাে বাগেী। সবঠলক অন্যান্য গুরুত্বপূেষে 

ন্সধোলতির সলঙ্গ সংগঠলনর গঠনত্রি সমলয়াপলযাগী 

করার ন্সধোতিও সবষেসমিতভালব গৃহীত হয়। সবঠলক 

পন্চিমবলঙ্গ সংগঠলনর কাজকমষে সম্পলকষে ন্রলপািষে থপশ 

কলরন  থসৌলমন্দ্রনাথ থবরা।

প্রন্ত মালসই বসলি

রাজ্য সম্পােকমডেেী

ন্বগত রাজ্য সলমিেন পরবতষেী সমলয় রাজ্য 

কন্মন্ির কাজকলমষে আরও গন্ত আনলত নানা পেলক্প 

গ্রহে করা হয়। তার মল্্য অন্যতম প্রন্ত মালস রাজ্য 

সম্পােকমডেেীর সবঠক। গত ২৫ থম (২০১৭)  

অনুন্ঠিত সারা ভারত শান্তি ও সংহন্ত সংস্ার পন্চিমবঙ্গ 

রাজ্য সম্পােকমডেেীর সবঠলক সবষেসমিতভালব ন্সধোতি 

হয়, এবার থথলক প্রন্তমালসর েতুথষে বৃহস্পন্তবার রাজ্য সম্পােকমডেেীর সবঠক  অনুন্ঠিত 

হলব। বতষেমালন থসইমলতাই রাজ্য সম্পােকমডেেীর  সবঠক বসলি। গত ২৯ জুন (২০১৭) 

নবন্নবষোন্েত রাজ্য কন্মন্ির প্রথম সবঠক অনুন্ঠিত হয়।

সবষেভারতীয় সলমিেন
সারা ভারত শান্তি ও সংহন্ত সংস্ার ন্বগত জাতীয়  সলমিেন অনুন্ঠিত হলো ২০-

২১ জানুয়ান্র ২০১৮ থকরাোর রাজ্ানী ন্তরুবনতিপুরলম। সলমিেন উলবো্ন কলরন 

থকরাোর মুখ্যম্রিী ন্পনারাই ন্বজয়ন। সলমিেলন ন্নবষোন্েত সবষেভারতীয় কন্মন্ির নতুন 

পোন্্কারীলের মল্্য থপ্রন্সন্ডয়ালম  ন্নবষোন্েত হলয়লিন ন্ড রাজা, এম এ থববী, যােব 

থরড্ী, অ্্যাপক অলশাকনাথ বসু, রিজকুমার পালডে ও েন্েত সুরজন। ন্নবষোন্েত 

সহসভাপন্তলের মল্্য পন্চিমবঙ্গ থথলক রলয়লিন অ্্যাপক প্রলবা্েন্দ্র ন্সনহা (থকন্দ্রীয় 

ভালব), মলনাজ ভট্াোযষে (থকন্দ্রীয় ভালব), ড. শ্ীকুমার মুখান্জষে, শ্ীমন্ত থজ্যান্তমষেয়ী 

ন্শকোর (থকন্দ্রীয় ভালব) এবং হান্েজ আেম সসরান্ন (থকন্দ্রীয় ভালব)। পাঁেজন 

ন্নবষোন্েত থজনালরে থসলরেিান্র  হলেন- পল্ব থসনগুপ্ত, নীলোৎপে বসু, ন্ড সু্াকর, থক 

েক্ীনারায়ে এবং ড. থসান্নয়া গুপ্ত। ন্তনজন নবন্নবষোন্েত থডপুন্ি থজনালরে থসলরেিান্র  

হলেন রবীন থেব (পন্চিমবঙ্গ), অরুে কুমার (থকন্দ্রীয় ভালব)  এবং  হরোঁে ন্সং ভাি 

(পাঞ্াব)। বালরাজন ন্নবষোন্েত থসলরেিান্রর মল্্য পন্চিমবঙ্গ থথলক রলয়লিন থসৌলমন্দ্রনাথ 

থবরা। সলমিেন থথলক ১৭ সেলস্যর একন্ি ওয়ান্কষেং থসলরেিান্রলয়িও ন্নবষোন্েত হয়। 

পন্চিমবঙ্গ থথলক ওয়ান্কষেং থসলরেিান্রলয়লি রলয়লিন  রবীন থেব।

ভিয়েতনায়ের হ্ানয়ে অনুভঠিত ভিশ্ব শাভতি পভরষয়ের একভিভকউভিি কভেভির বিঠয়ক (২৩-২৫ নয়িম্বর 

২০১৭) য�াগোনকারী প্রভতভনভিরা। এ আই ভপ এস ও-র তরয়ে অংশ যনন সািারণ সম্ােক পল্লি 

যসনগুপ্ত এিং যসাভনো গুপ্ত। বিঠক চলাকালীন পল্লি যসনগুপ্তয়ক িারত-ভিয়েতনাে বেত্ীর যষেয়ত্ তাঁর 

অিোয়নর স্ীকৃভতস্রূপ স্ারক প্রোন কয়রন ভিয়েতনাে সংসয়ের উপাি্ষে।
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ন্কউবায় ন্নবষোেন েেলি
ন্নবষোেন প্রন্রেয়া এখন পুলরা েলম েেলি 

ন্কউবায়। প্রথম েোয় ন্িে থপৌরসংস্াগুন্ের 

প্রন্তন্নন্্ ন্নবষোেন। প্রথম েোর থভাি ন্ন্ষোন্রত 

হয় গত ৭-২৬ নলভম্বর (২০১৭)। ন্বেতীয় 

েোর থভাি গ্রহলের তান্রখ ন্ন্ষোন্রত হয় ৩ 

ন্ডলসম্বর (২০১৭)। থকালনা প্রাথষেী  সব্ থভালির 

৫০ শতাংলশর কম থভাি থপলেই ন্বেতীয় েোর 

থভািগ্রহে েরকার পলড়। থমাি থপৌরসংস্ার সংখ্যা 

১৬৮। থপৌরসংস্াগুন্ের ১২,৫১৫ জন  প্রন্তন্নন্্ 

ন্নবষোন্েত হলয়লিন  থভািারলের প্রত্যক্  এবং 

থগাপন থভালি। তলব ন্কউবার রীন্ত অনুযায়ী 

থভািগ্রহলের আলগ খুবই গুরুত্বপূেষে প্রাথষেীলের 

মলনানয়ন পবষে। সমালজর সবষেতেলরর মানু্লক যুক্ত 

কলর প্রাথষেীরা মলনানীত হন। থযলকালনা নাগন্রক 

প্রাথষেী হলত পালরন। থপৌরসংস্াগুন্ের থভালি 

থমাি ২৭২২১ জন প্রাথষেীর মল্্য মন্হো ন্িলেন 

৯৬৩৭ জন (৩৫.৪০ শতাংশ)। নতুন প্রাথষেী 

৩৫ শতাংলশর সামান্য থবন্শ। গত ন্ডলসম্বলরর 

মাঝামান্ঝ নব ন্নবষোন্েত থপৌরসংস্াগুন্ে গন্ঠত হলয় 

থগলি। প্রসঙ্গত থপৌরসংস্াগুন্ের থময়াে আড়াই 

বির।

থপৌরসংস্াগুন্ের পর ৮০ েলক্র থবন্শ 

ন্কউবান নাগন্রক থভাি ন্েলয় ন্নবষোন্েত করলবন 

১৫ন্ি প্রালেন্শক পন্র্ে (প্রন্ভন্সেয়াে অ্যালসম্বন্ে) 

এবং ৬০৫ সেস্য ন্বন্শষ্ট জাতীয় পন্র্ে (ন্যাশনাে 

অ্যালসম্বন্ে অব ন্পপে’স পাওয়ার) প্রন্তন্নন্্লের। 

পাঁে বির থময়ােী এই  দুই পন্র্লেরই থভাি হলত েলেলি আগামী ১১ মােষে। 

এন্প্রলের ২১ তান্রলখ জাতীয় পন্র্লের নতুন প্রন্তন্নন্্রা ন্নবষোন্েত করলবন পরবতষেী 

থপ্রন্সলডন্ট, ‘োস্ষে ভাইস থপ্রন্সলডন্ট’ এবং পরবতষেী ‘কাউন্সেে অব থস্ি’-এর বান্ক সেস্যলের। 

৩৫ সেলস্যর ‘কাউন্সেে অব থস্ি’-ই ন্কউবায় সলবষোচ্চ সাংন্ব্ান্নক ক্মতার অন্্কারী। 

প্রসঙ্গত, ন্কউবা ন্বপ্ললবর অন্যতম প্র্ান থনতা রাঊে কাল্রো ন্কউবার বতষেমান থপ্রন্সলডন্ট। 

োস্ষে ভাইস থপ্রন্সলডন্ট পলে রলয়লিন ৫৭ বির বয়সী ন্মগুলয়ে ন্েয়াজ-ক্যালনে। 

ন্নঃশতষে মুন্ক্ত োই ন্কলশারী আলহে তান্মন্মর
আলহে তান্মন্ম। প্যালেন্তেনীয় এই ন্কলশারীর বয়স মারি থ্াে। গত ২৬ ন্ডলসম্বর 

(২০১৭) ইজরালয়েী থসনারা নন্ব সালেহ এোকায় তান্মন্মলের  মহল্ায় ন্গলয়ন্িে। ইলচ্মত 

থহনস্া করন্িে ন্নরীহ প্যালেন্তেনীয়লের। থোলখর সামলন পড়শী ও আত্ীয়লের েরম থহনস্া 

থেখলত না থপলর থসাচ্চালর প্রন্তবাে জানায় আলহে। উধেত ইজরালয়েী থসনারা তালক 

আরেমন করলে রুলখ োঁড়ায় ওই একরন্ত্ত থমলয়।পা্ডেরা থরহাই থেয়ন্ন  থ্াড়শী আলহে 

তান্মন্মলকও। থিলন ন্হঁেলড় তালক তুলে ন্নলয় যায় ববষের ইজরালয়েী থসনারা। ‘ন্বোর’-র 

প্রহসন কলর থজলে থপারা হলয়লি তালক। প্রন্তবালের ঝড় উলঠলি ন্বশ্বজুলড় আলহে তান্মন্মর 

মুন্ক্তর োন্বলত। ন্ন:শলতষে মুন্ক্ত োই তান্মন্মর। এখুন্ন।  

রাষ্ট্রসংলগ প্যালেন্তেনীয় প্রন্তন্নন্্ ন্রয়া্ মনসুর ন্নরাপত্তা পন্র্লের কালি ন্েন্ঠ ন্েলখ 

তান্মন্মর মুন্ক্ত থেলয়লিন। মনসুর তাঁর ন্েন্ঠলত জান্নলয়লিন, ১৯৬৭ সাে থথলক অন্্কৃত 

প্যালেতোইলনর ন্শশু-ন্কলশারসহ প্রায় আি েক্ মানু্লক তুলে ন্নলয় থজলে পুলরলি 

ইজরালয়েী থসনাবান্হনী।

থমােীর ম্রিীর মলত, ডারউইন ভুে
থকন্দ্রীয় প্রাথন্মক ন্শক্াম্রিী সত্যপাে ন্সংহ োন্ব কলরলিন, মানু্ নান্ক ন্ববতষেলনর মা্্যলম 

আলসন্ন এবং োেষেস ডারউইলনর ন্ববতষেনবাে তত্ত্বও নান্ক ভুে! 

গত ২১ জানুয়ান্র (২০১৮)ন্সংহ। মহারালষ্ট্রর অওরঙ্গাবালে এক অনুঠিালন ন্গলয় এমনই 

থো্ো কলরন ম্রিী মশাই। সত্যপাে বলেন, “মানুল্র ন্ববতষেন ন্নলয় ডারউইলনর তথ্য ভুে। 

বানর থথলক নয়, মানু্ প্রথম থথলকই পৃন্থবীলত মানু্ ন্হসালব আন্বভূষেত হলয়ন্িে!”  তাঁর 

আরও োন্ব, “আমালের পূবষেপুরু্রা কখনও বলেনন্ন বা ন্েলখ যানন্ন থয বানর থথলক মানুল্ 

পন্রবতষেন হলত থেলখলিন তাঁরা। শু্ু তাই নয়, থকানও বই বা আমালের ঠাকুরোলের মুলখ 

থশানা গলল্পও এমন থকানও কথার উলল্খ পাওয়া যায়ন্ন।”  এন্ক সলঙ্গ তাঁর থো্ো, স্কুে-

কলেলজর পাঠ্যন্ব্য় থথলক এখনই সন্রলয় থেওয়া উন্েত ওই তত্ত্ব।
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নিিযা মূম্ল্ প্রিযানরিঅেঙ্করে : মনী্ থেব

ব�োম্োই বেকে প্রেোশিত সোপ্োশিে ‘ক্রসক�োডস’ পশরিেো� চতুে্থ �র্থ অষ্োদি সংখ্ো� (৭ বসকটেম্� ১৯৫২) প্রেম পোতোয় ছোপো 

এই বকেচশি� শিল্পী শছকেন শচত্তপ্রসোদ ভট্োচোর্থ।  ১৯৫২ সোকে� ১২-১৪ বসকটেম্� জেন্ধক� অনুশঠিত িকয়শছে  সো�ো ভো�ত িোশতি 

সকমেেন। তো� শিে আকে ‘ক্রসক�োডস’ পশরিেো� এই সংখ্োশি প্রেোশিত িয়। শচত্তপ্রসোকদ� জন্ম ১৯১৫ সোকে� ১৫ জুন চশবিি 

প�েণো বজেো� ননিোশিকত। প্রয়োত িন ১৯৭৫ সোকে� ১৩ নকভম্�। 

সযারযা ভযারি শযানতি ও সং�নি সংস্যার পনচিমিঙ্গ রযাজ্ কনমনের (প্রযম্নে : নিরঞ্জি মুখযানজ্ষ ভিি, ৫ শরৎ হ�যার ন্রিে, কলকযািযা- ৭০০০১৪) পম্ষে অনিস সপেযােক েীপঙ্কর মজুমেযার 

(হমযািযাইল : ৯৮৩০২৩০৬০৬) কর্্ষক প্রকযানশি। মুদ্রণ : গণশনতি   নপ্রন্যাস্ষ প্রযাইম্ভে নলনমম্েড, ৩৩ আনলমুনদিি ন্রিে, কলকযািযা-৭০০০১৬
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