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

ননেসন ম্যালডেো জন্মশতবর্ষ 

উদযাপন অনুষ্ালন মানুলরর ঢে
নিজস্ব প্রনিনিনি: সারা ভারত শান্তি ও সংহন্ত সংস্ার (এ  আই ন্প এস ও)

পন্চিমবঙ্গ রাজ্য কন্মন্ির উলদ্যালে ননেসন ম্যালডেোর জন্মশতবর্ষ পান্েত হলো। েত 

১৮ জুোই কেকাতার ইউন্নভান্স্ষন্ি ইনন্টিন্িউি হলে আল�ান্জত আলোচনাসভা�  

বক্তব্য রালেন প্রকাশ কারাত। ন্বর� ন্িে ‘ননেসন ম্যালডেোর উত্তরান্িকার ও 

সাম্প্রন্তক ন্বশ্ব’। ম্যালডেো জন্মশতবর্ষ উপেলষে বির ব্যাপী কম্ষসূচী পােন করলব 

এ  আই ন্প এস ও। 

আলোচনাসভা উপেলষে ইউন্নভান্স্ষন্ি ইনন্টিন্িউি হলে ন্িে উপলি পড়া ন্ভড়। 

মানুলরর ঢে। বহু মানুর দাঁন্ড়ল� এবং নমলেলত বলস আলোচনা নশালনন। এন্দন 

আলোচনাসভা� সভাপন্তত্ব কলরন অি্যাপক অলশাকনাথ বসু। প্রকাশ কারালতর হালত 

সভাপন্তই স্ারক তুলে নদন। স্ােত ভারণ নদন সংেঠলনর রাজ্য কন্মন্ির সািারণ  

সম্াদক (নকাঅন্্্ষলনির)অি্যাপক নসৌলমন্দ্রনাথ নবরা। সভাপন্ত অি্যাপক অলশাকনাথ 

বসু তাঁর ভারলণ দন্ষেণ আন্রিকার বণ্ষন্বলবেরন্বলরািী আল্ােলন ভারলতর জনেলণর 

ভূন্মকার উললেে কলরন।

প্রকাশ কারাত তাঁর ভারলণ বলেন, ন্বশ শতলকর অন্যতম সাম্াজ্যবাদন্বলরািী 

ননতা ননেসন ম্যালডেোও একিা নোিা জীবন ন্দল� েড়াই চান্েল�ন্িলেন বণ্ষবাদ, 

সামান্জক আগ্াসন ও সাম্াজ্যবালদর ন্বরুলধে। পন্রন্চন্তসত্তার রাজনীন্তর ন্বরুলধেও 

সতক্ষ নথলক নসাচ্ার ন্িলেন ম্যালডেো। স্পষ্ট ভারা� বলেন্িলেন িম্ষ, বণ্ষ, জাত, 

সম্প্রদাল�র ন্বভাজলন মানুরলক ভাোভান্ে করা চেলব না।

কারাত বলেন, সাম্প্রদান্�কতা, িম্ষী� নমৌেবালদর সলঙ্গ সাম্াজ্যবালদর ন্িলিল�াঁিা 

ন্বলরাি ননই। বরাবরই এলক অপরলক সাহায্য কলর এরা। নোিা মি্যপ্রালচ্য তারই নন্জর 

িন্ড়ল�। আবার বণ্ষন্বলবেরবাদ, সাদা চামড়ার আগ্াসনও সাম্াজ্যবালদর ঘন্নষ্। যার 

ন্বরুলধে েড়াই চান্েল�ন্িলেন ননেসন ম্যালডেো। এলদলশও িম্ষী� নমৌেবালদর তৎপরতা 

সাম্াজ্যবালদর ইন্ধলন। ভারলত শ্রন্মক, কৃরক, দন্েত, ন্পন্িল� পড়া অংলশর মানুর, 

মন্হো, িাত্রলদর ওপর একসলঙ্গ আক্রমণ চেলি ন্হ্ুত্ব এবং ন�া উদারবালদরও। এই 

দুল�র সমন্ব� ঘিালছে মান্ক্ষন সাম্াজ্যবাদ। ন্হ্ুত্ব আর ন�া উদারবাদ হাত িরািন্র কলর 

এেলত পালর না যন্দ না তালত সাম্াজ্যবাদী শন্ক্তর ইন্ধন থালক। সঙ্ঘ পন্রবার, নমাদী 

সরকালরর চন্রত্র এমনই যারা ন্াোন নদলব উগ্ জাতী�তাবালদর, ন্কন্তু একইসলঙ্গ 

সাম্াজ্যবাদী ন্শন্বলরর কম্ষসূন্চ সুচারুভালব কায্ষকর করলব।

ন্বভাজলনর রাজনীন্ত সম্লক্ষ সতক্ষ কলর এন্দন কারাত বলেন, এরালজ্য তৃণমূে 

কংলগ্লসর সলঙ্গ নদলশর শাসক ন্বলজন্প-র ন্বলশর �ারাক ননই। উভল�ই দন্ষেণপন্ী 

অথ্ষনীন্তর বাহক। নোিা নদলশ ন্বলজন্প সঙ্ঘ পন্রবার নযমন নমরুকরলণর রাজনীন্ত 

ননপালে ন্বশ্ব শান্তি

পন্ররলদর সভা�

পন্চিমবঙ্গ নথলক

ন্তন প্রন্তন্নন্ি
নিজস্ব প্রনিনিনি: ঢাকা� আোমী 

ন্দলন ভারত, পান্কস্ান ও বাংোলদলশর 

শান্তি ও সংহন্ত সংেঠনগুন্ের ন্ত্রপান্ষেক 

ববঠক আল�াজলনর ন্সধোতি ন্নল�লি ন্বশ্বশান্তি 

পন্ররলদর এশী� প্রশাতি মহাসােরী� আঞ্চন্েক 

ববঠক। ন্ত্রপান্ষেক ববঠলকর ন্দনষেণ অবশ্য 

জানালনা হ�ন্ন। েত ২৭-২৮ জুোই এশী� 

প্রশাতি মহাসােরী� আঞ্চন্েক ববঠক অনুন্ষ্টত 

হ� ননপালের কাঠমান্ডুলত। সাতন্ি নদলশর 

(ভারত, ননপাে, বাংোলদশ, শ্রীেঙ্া, 

পান্কস্ান, োওস, গ্ীস) নমাি ৪৪জন 

প্রন্তন্নন্ি ববঠলক অংশ ননন।  ন্বশ্বশান্তি 

পন্ররলদর একন্জন্কউন্িভ নসলক্রিান্র ইরান্লিস 

সাভদান্রন্দস িাড়াও ননপালের উপপ্রিানমন্তী 

ইশ্বর নপােলরে, এ আই ন্প এস ও-র অন্যতম 

সািারণ সম্াদক পলেব নসনগুপ্ত ববঠলক 

হান্জর ন্িলেন। পন্চিমবঙ্গ নথলক এ আই ন্প 

এস ও-র প্রন্তন্নন্ি ন্হলসলব ববঠলক অংশ ননন 

ন্তনজন অি্যাপক ন্বনা�ক ভট্াচায্ষ, ্ . প্রদীপ 

দত্তগুপ্ত এবং নমৌসুমী রা�। আোমী ন্্লসম্বর 

মাস পয্ষতি  এশী� প্রশাতি মহাসােরী� অঞ্চলের 

ন্বন্ভন্ন কম্ষসূচী ন্নল� ববঠলক ন্সধোতি হ�। ন্ঠক 

হ� আোমী বির ন্বশ্বশান্তি পন্ররলদর এশী� 

প্রশাতি মহাসােরী� আঞ্চন্েক ববঠক বসলব 

োওলসর রাজিানী ন্ভল�নন্তল�লন।

মা�ানমালর নরান্হঙ্গা জনলোষ্ীর ওপর 

অত্যাচালরর তীব্র ন্ন্া কলর একন্ি প্রস্াব 

েৃহীত হ� ববঠলক। প্রস্ালব বো হ�, 

মা�ানমার সরকারলক এমন পন্রস্ন্ত সৃন্ষ্ট 

করলত হলব যালত কলর বাস্তুচ্্যত নরান্হঙ্গা 

জনলোষ্ী পূণ্ষ নােন্রক অন্িকার ন্নল� ন্নজ 

বাসস্ালন ন্�লর নযলত পালরন।

 নবিিীয় পৃষ্ঠায় দেখুি
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নিজস্ব প্রনিনিনি: িম্ষন্ভন্ত্তক রাল্রের োতা� নাম নেোে ইজরাল�ে। েত ২০ জুোই ( ২০১৮) ইজ়রাল�েী 

সংসদ ননলসলি  পাশ হ� ‘ইহুন্দ জান্ত রা্রে’ ন্বে। �লে ইজরাল�ে এেন ‘আইন’ন্সধে ভালবও ‘ইহুন্দ রা্রে’। এন্ি 

এেন ইজরাল�লের নমৌন্েক আইন ন্হলসলব ন্বলবন্চত হলব, যা কায্ষত নদশন্ির সংন্বিালনরই অংশ। ইজরাল�লের 

বণ্ষন্বলবেরী জা�নবাদী দন্ষেণপন্ী শাসক নশ্রণী এতন্দন কায্ষত যা করলতা তালকই এবার তথাকন্থত ‘আইনী’ রূপ 

নদও�া হে। 

তলব প্রিানমন্তী নবন্ন�ান্মন ননতান্ন�াহু ন্বনা ন্বতলক্ষ এই আইন পাশ করালত পালরন্ন। মাত্র সাত নভালির 

ব্যবিালন পাশ হ� ন্বে। পলষে নভাি পল়্ ৬২ন্ি। ন্বলরান্িতা কলরন আইনসভার ৫৫ জন সদস্য। আরব এমন্প-রা 

এর প্রবে ন্বলরান্িতা কলরন। জনসংে্যার ২০ শতাংশই আরব।

নতুন এই ন্বে ইজরাল�েলক ইহুন্দলদর ‘ঐন্তহান্সক জন্মভূন্ম’ ন্হলসলব দান্ব কলরলি। ন্বে অনুসালর ‘পূণ্ষ এবং 

ঐক্যবধে’ নজরুজালেমই নদলশর রাজিানী। প্রল�াজলন আলরা বসন্ত স্াপলনরও ‘অনুলমাদন’ নদও�া হল�লি এই 

আইলন।

নতুন আইলন ন্হব্রুলক নদশন্ির জাতী� ভারা ন্হলসলব স্ীকৃন্ত নদও�া হল�লি। অতীলত ন্হব্রুর সলঙ্গ আরন্বলক 

জাতী� ভারার ময্ষাদা নদও�া হল�ন্িে। নতুন আইলনর পর  ইজ়রাল�লের  সংে্যােঘু আরব নােন্রকরা তীব্র ববরলম্যর 

ন্শকার হলবন।

নতুন এই আইন ইজরাল�ে-প্যালেস্াইন শান্তি চ্ন্ক্ত সম্লক্ষ  ইজরাল�েী সরকালরর উলপষোলক আরও প্রকি 

কলরলি। প্যালেটিাইন ন্েবালরশন অে্ষানাইলজশলনর মহাসন্চব সাল�দ এলরকাত নতুন আইনলক ‘ভ�ংকর ও বণ্ষবাদী’ 

অন্ভন্হত কলরলিন। ন্তন্ন বলেন, ‘এর মি্য ন্দল� বণ্ষবাদ ব্যবস্ালক আইনেতভালব স্ীকৃন্ত নদও�া হলো এবং 

জান্তন্বলবের ইসরাল�লের রা্রেী� ব্যবস্া� ববিতা নপে।’

নতুন আইন সম্লক্ষ েত ২১ জুোই  (২০১৮) আন্বাজার পন্ত্রকা� ‘‘আর আ়্াে নাই’’ শীর্ষক 

সম্াদকী�ন্ি ন্নলচ পুমু্ষন্রিত করা হলো--

‘‘অবগুণ্ঠলনর ঈরৎ বান্ক ন্িে, এই বার নশর প্রাতিটুকুও েুন্েে। ইজ়রাল�ে আইনত ইহুন্দ রা্রে হইে। আইনসভা 

‘ননেলসি’-এ বৃহস্পন্তবার ৬২-৫৫ নভালি অনুলমান্দত ‘নবন্সক’ বা বুন্ন�ান্দ আইনন্ির কারলণ আপাতদৃন্ষ্টলত নদশ 

চােনার ব্যবস্া� নকানও পন্রবত্ষন ঘন্িলব না। সাত দশক আলে বত�ান্র নদশন্ির রা্রেী� পন্রসলর ইহুন্দ সত্তা ও 

সমালজর ব্যবহান্রক এবং সাংস্কৃন্তক প্রািান্য বরাবর বহাে, বস্তুত তাহা উত্তলরাত্তর প্রবেতর হই�ালি। নবন্বিালন নসই 

বাস্বলকই স্ীকৃন্ত নদও�া হই�ালি মাত্র। ন্কন্তু নসই স্ীকৃন্তর তাৎপয্ষ ন্বস্র। বাস্লব যাহা চন্েলতলি, সংন্বিানপ্রন্তম 

বুন্ন�ান্দ আইলন তাহালক মান্ন�া েইলে নসই বাস্বলকই স্াভান্বক এবং একমাত্র সত্য বন্ে�া রা্রেী� ন্সেলমাহর 

নদও�া হ�, সুতরাং যাঁহারা এই ন্বরল� ন্ভন্নমত নপারণ কলরন বা প্রচন্েত ব্যবস্া যাঁহালদর স্ালথ্ষর পন্রপন্ী, তাঁহালদর 

মতামতলক, এমনন্ক অন্স্ত্বলকও অগ্াহ্য করা হ�। ইহুন্দ পন্রন্চন্তর সাব্ষলভৌমত্বলক েণতন্ত ও সালম্যর উপলর স্ান 

ন্দ�া, ন্হব্রুলক (একমাত্র) রা্রেভারার ন্শলরাপা এবং আরন্বলক ন্নিক ‘ন্বলশর ময্ষাদা’র ন্পটুন্েলোো ন্দ�া, ইহুন্দ 

বসন্তলক আরও প্রসান্রত কন্রবার আল�াজন কন্র�া প্রিানমন্তী নবঞ্ান্মন ননতান্ন�াহুর সরকার বুোই�া ন্দে, উগ্ 

জা�নবাদী িারালক আরও নবেবান কন্রলত তাহারা বধেপন্রকর। এবং স�ে।

৬২ বনাম ৫৫ নভালির পন্রসংে্যান জানাই�া নদ�, এই সা�লে্য সব্ষসম্মন্তর নজার নাই। নকবে ইজ়রাল�লের 

২১ শতাংশ আরব অন্িবাসীরা নলহন, ইহুন্দলদরও একন্ি ব়্ অংশ এই আন্িপত্যবাদী আইলনর ন্বপলষে। ন্কন্তু 

শতাংলশর ন্হসাব নলহ, সংে্যাগুরুর আন্িপত্য ন্বস্ালরর পলষে জনসমথ্ষলনর প্রবে হইলত প্রবেতর হইবার প্রবণতান্িই 

ব়্ সত্য, এবং নসই সত্য েভীর উলবেলের কারণ। েষেণী�, এই প্রবণতা নকবে ইজ়রাল�লে নলহ, দুন্ন�ার বহু 

ভূেলডেই প্রকি। েণতন্ত ও সালম্যর আদশ্ষলক অগ্াহ্য কন্র�া, বহুমান্ত্রক সমাজ ও রাজনীন্তর উদারনীন্তলক ন্বসজ্ষন 

ন্দ�া একান্িপত্যবাদী দে তথা না�কনান্�কার ন্বজ� অন্ভযান নদলশ নদলশ অব্যাহত, নলরন্দ্র নমাদীর ভারতও নসই 

অন্ভযালনর শন্রক। প্রসঙ্গত, ইজ়রাল�লের আইনসভা� ননতান্ন�াহুর সালির ন্বেন্ি পাশ হইবার ন্কিু ষেণ আলেই 

ন্তন্ন নয রা্রেনা�কলক স্ভূন্মলত সাদর অভ্যথ্ষনা জানাই�ালিন, তাঁহার নাম ন্ভক্তর ওরবান— হাঙ্গান্রর এই প্রিানমন্তী 

উগ্জাতী�তার প্রন্তভূ ন্হসালব জেৎসভা� প্রথম সান্রলত আপন স্ান অজ্ষন কন্র�া েই�ালিন। সমাপতন অলনক 

সমল�ই ন্বলশর অথ্ষবহ।

একান্িপলত্যর অন্ভযানই ন্ক তলব ইজ়রাল�ে-প্যালেস্াইলনর ন্ন�ন্ত? ‘দুই রা্রে’-এর পলথ দীঘ্ষ ও অসমাপ্ত যাত্রা 

উত্তলরাত্তর জা�নবালদর কানােন্েলত ঘুন্র�া মন্রলব এবং এক সম� পন্রত্যক্ত হইলব? ন্বশ্বরাজনীন্তর েীো� সাত 

দশক আলে স্লদশহারা প্যালেস্াইন্নরা নকানও ন্দনই সূচ্যগ্ স্ভূন্ম েুঁন্জ�া পাইলবন না? নশর অবন্ি ন্নরঙ্কুশ ইহুন্দ 

শাসলনর ন্নকি আত্মসমপ্ষণ কন্র�া ন্বেতী� নশ্রন্ণর নােন্রক ন্হসালবই তাঁহালদর বাঁন্চ�া থান্কলত হইলব? ইন্তহালসর 

েন্ত, নদবা ন জানন্তি। রিান্সিস ফুকু�ামা তাহা নঠন্ক�া ন্শন্ে�ান্িলেন। বত্ষমালনর অ্লর দাঁ়্াই�া ভন্বর্যৎলক 

জানা যা� না। ন্বলশরত পন্চিম এন্শ�ার মলতা ভূেলডের ভন্বর্যৎ, নয ভূেলডের রাজনীন্ত অস্াভান্বক জন্িে। অিুনা 

জন্িেতা আরও বান়্্�ালি, তাহার চন্রত্রও বদোই�ালি, বদোইলতলি। মান্ক্ষন যুক্তরা্রে, ইরান এবং আরব দুন্ন�া— 

এই ন্তন ন্শন্বলরর পারস্পন্রক িানাপল়্লনর পন্রলপ্রন্ষেলতই ইজ়রাল�লের ভন্বর্যৎ ন্নি্ষান্রত হইলব। ইন্তহালসর 

নদবী হ�লতা নূতন পথও নদোই�া ন্দলবন। তলব তাহা ভন্বর্যলতর কথা। আপাতত অবগুণ্ঠন উলন্মান্চত। আপাতত 

ইজ়রাল�ে একন্ি ইহুন্দ রা্রে।’’

(‘‘আর আ়্াে নাই’’, আন্বাজার পন্ত্রকা; ২১ জুোই, ২০১৮)

ইজরাল�ে এেন ‘ইহুন্দ জান্ত রা্রে’
ন্নল� চলেলি, এরালজ্যও নতমনই পথ তৃণমূে কংলগ্লসর। 

কারাত বলেন, ন্বশ শতলক মাও নজ দঙ, ন্�লদে 

কালত্ালদর মলতাই সাম্াজ্যবালদর ন্বলরান্িতা� একজন 

বন্েষ্ প্রন্তবাদী চন্রত্র ন্িলেন ননেসন ম্যালডেো। 

ম্যালডেো বুলেন্িলেন মাক্ষসবাদ, বেন্দ্বমূেক বস্তুবাদ 

শুিু জাতী�তাবালদর ন্বকাশই ঘিালব না, বণ্ষবাদ, 

সাম্প্রদান্�কতা প্রভৃন্ত সামান্জক ববরলম্যর ন্বরুলধে 

েড়াইল�ও বাড়ন্ত শন্ক্ত নজাোলব। বেন্দ্বমূেক বস্তুবালদর 

ওপর েভীর অি্য�ন ন্িে ম্যালডেোর। ১৯৫৯সালেই 

ন্তন্ন ন্েলেন্িলেন নোিা ন্বলশ্বর কালি মান্ক্ষন সাম্াজ্যবাদ 

বড় ন্বপদ হল� দাঁড়ালব। নকননা পুরালনা সাম্াজ্যবাদী 

শন্ক্তগুন্ের পলথ এন্ি আক্রমণ চাো� না। ম্যালডেো 

সাম্াজ্যবালদর ন্বলরান্িতা� নযমন োন্ধীজীলক অনুসরণ 

কলর সত্যাগ্লহর পথ ন্নল�ন্িলেন, নতমনই ম্যালডেো 

বুলেন্িলেন শ্রন্মকলশ্রন্ণর শন্ক্তলক সংহত কলর সশত্ 

ন্বলরিালহর প্রল�াজনী�তা রল�লি। কালত্ার মনকা্া দুে্ষ 

আক্রমণ প্রসলঙ্গও ম্যালডেো ন্েলেন্িলেন। রালির দশলক 

নজলে যাও�ার পর ১৯৯০সালে ম্যালডেো যেন নজে 

নথলক মুন্ক্ত পালছেন তেন ন্বলশ্বর রাজননন্তক ভারসাম্য 

অলনকিাই বদলে নেলি। ন্বশ্বা�ন পূণ্ষেন্তলত এেলছে এবং 

সমাজতান্ন্তক নসান্ভল�ত নভলঙ নেলি।

সাম্প্রন্তক আতিজ্ষান্তক সম্ক্ষ ব্যাে্যা করলত ন্েল� 

এন্দন প্রকাশ কারাত বেলেন, দীঘ্ষন্দন সাম্াজ্যবাদী 

শন্ক্তগুন্ের অভ্যতিরীণ বেন্দ্বগুন্ে ন্স্ন্মত থাকার পর ন�র 

নসই বেন্দ্ব নজলে উঠলি। সব্ষলশর ন্জ-৭-এর ববঠক নভলস্ 

নেলি। ন্ানাল্ড ট্াম্ নশর মুহূলত্ষ সই না কলর নবন্রল� 

নেলিন। ন্যালিার ববঠকও নভলস্ নেলি। পুঁন্জবালদর 

েভীর সংকিই এর মূে কারণ। ২০১৩সালে ননেসন 

ম্যালডেোর জীবনাবসান ঘলি। যেন ন্বশ্ব আন্থ্ষক সংকি 

চেলি পুলরামাত্রা�। আরও কল�কিা বির নপন্রল� 

আজও নসই সংকি নথলক পন্রত্রাণ পা�ন্ন পুঁন্জবাদ। 

নোিা ন্বলশ্ব ববরম্য বাড়লি ব্যাপক মাত্রা�। নবশ ন্কিু 

নদলশ তারই পন্রণন্তলত উগ্ দন্ষেণপন্ার উত্ান ঘিলি। 

আবার েত ন্তনলি দশক জুলড় নযভালব সাম্াজ্যবাদ, 

পুঁন্জবাদ আগ্াসন চাোলছে তার নমাকান্বো� নানা নদলশ 

েণআল্ােন নজলে উঠলি। অলনক পুঁন্জবাদী নদলশও 

আজ নতুন শন্ক্ত ন্নল� নতুন নচহারা� ন্�লর আসলি 

বামপন্া। ন্ব্রলিলন দীঘ্ষন্দন পর বামপন্ী শন্ক্তর উত্ান 

ঘলিলি। রিালসিও বাম শন্ক্ত আজ আর ন�া উদারবালদর 

সলঙ্গ নকানরকম সমলোতা করলত রান্জ ন�। ন্গ্লস 

ব্য� সংলকাচলনর পলথ আর হাঁিলত রান্জ ন� সরকার। 

এমনন্ক মান্ক্ষন মুেুলকও ন্লমাক্র্যান্িক নসাশ্যান্েটিলদর 

উত্ান ঘিলি। তেন এলদলশ নমাদী সরকার ও সঙ্ঘ 

পন্রবার উগ্ িম্ষী� নমৌেবাদ জান্েল� তুেলি। 

সভার শুরুলত রবীন্দ্রনালথর ‘আন্রিকা’ কন্বতা 

আবৃন্ত্ত কলরন  রীণা নদব। উলবোিনী সঙ্গীত পন্রলবশন 

কলরন সংেঠলনর রাজ্য সম্াদকমডেেীর সদস্য 

নমৌসুমী রা�। িন্যবাদ জ্াপন কলরন অি্যাপক সদান্ 

ভট্াচায্ষ। আলোচনাসভা নশলর সঙ্গীতানুষ্ান ন্িে। 

সঙ্গীত পন্রলবশন কলরন ন্বন্শষ্ট ন্শল্ী কঙ্ন ভট্াচায্ষ, 

মন্্রা ভট্াচায্ষ প্রমুে। সঞ্চােনা কলরন সংেঠলনর রাজ্য 

সম্াদকমডেেীর সদস্য ড্. প্রদীপ দত্তগুপ্ত। 

 প্রথম পৃষ্ঠার পর

ননেসন ম্যালডেো জন্মশতবর্ষ
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রা্রেপন্ত মাদুলরালক  হত্যার নচষ্টা ব্যথ্ষ
নভলনজুল�ো� সদ্য সদ্য ন্বেতী� বালরর জন্য ন্নব্ষান্চত রা্রেপন্ত ন্নলকোস মাদুলরালক হত্যার নচষ্টা 

ব্যথ্ষ হলো। অন্ভলযাে, হত্যার নচষ্টার ন্পিলন রল�লি আলমন্রকা। ন্নব্ষাচলন মাদুলরালক পরাস্ করলত ব্যথ্ষ 

হল�ই জীবননালশর রড়যন্ত।

েত ৫ আেটি রা্রেপন্ত মাদুলরা যেন কারাকালস জাতী� বসন্যবান্হনীর স্রলণ নোো আকালশর 

ন্নলচ একিা অনুষ্ালন বক্তব্য রােন্িলেন।  আচমকা মলঞ্চর ন্দলক আকাশ নথলক নিল� আলস দুন্ি ন্ান। 

ন্নলমলর ন্বল্ারণ। জেম হন সাত নসনা জও�ান। আর একন্ি ন্ান েষে্যভ্রষ্ট হল� পলড় পালশর একন্ি 

আবাসলন।  নভলনজুল�ো সরকালরর অন্ভলযাে, কেন্ম্ব�া এবং আলমন্রকার ন্ান্র্া নথলক এই চক্রালতির 

নীেনকশা সাজালনা হল�লি।

েত ২০নশ নম ৬৮ শতাংশ নভাি নপল� মাদুলরা ন্বেতী� বালরর জন্য রা্রেপন্ত ন্নব্ষান্চত হন। ন্বলদশী 

ন্নব্ষাচনী পয্ষলবষেকরাও ন্নব্ষাচনলক ‘আিুন্নক, স্ছে ও সুষ্ঠু’ বলে নঘারণা কলরলিন। মান্ক্ষন মদতপুষ্ট 

নভলনজুল�োর উগ্ দন্ষেণপন্ী শন্ক্ত ন্বপুে েরচ এবং রড়যন্ত কলরও স�ে হ�ন্ন। 

�লে মান্ক্ষন যুক্তরা্রে ও তার সহলযােীরা ন্নব্ষাচলনর পর ন্কিুিা হতাশ। তলব নবন্শন্দন নয তারা 

চ্পচাপ বলস থাকলব এমন মলন করার কারন ননই। রা্রেপন্তলক হত্যার রড়যন্ত তা নদন্েল� ন্দে।

সারা ভারত শান্তি ও সংহন্ত সংস্া রা্রেপন্ত ন্নলকোস মাদুলরালক হত্যার নচষ্টার তীব্র ন্ন্া কলরলি। 

পন্চিমবঙ্গসহ নদলশর ন্বন্ভন্ন প্রালতি প্রন্তবাদ ন্বলষোভ আল�ান্জত হ�।

দন্ষেণ আন্রিকা�

জুমালক সন্রল� রামল�াসা 
নিজস্ব প্রনিনিনি: ষেমতাসীন আন্রিকান ন্যাশনাে কংলগ্লসর 

(এএনন্স) ন্সধোলতি দন্ষেণ আন্রিকার রা্রেপন্ত পদ নথলক  জ্যাকব 

জুমালক সন্রল� দান্�ত্বভার গ্হণ কলরলিন উপরা্রেপন্ত ন্সন্রে 

রামাল�াসা। েত ১৫ ন�ব্রু�ান্র জুমা পদত্যাে কলরন। পরন্দনই নতুন 

রা্রেপন্ত শপথ ননন। 

প্রসঙ্গত েত ন্্লসম্বলরই এ এন ন্স ৬৫ বির ব�সী  ন্সন্রে 

রামাল�াসালক দলের সভাপন্ত ন্নব্ষাচন কলর জুমার জা�ো�। এভালবই 

জুমার ন্বদাল�র আোম বাত্ষা নদও�া হ�। ন্কন্তু জুমা নদলশর রা্রেপন্ত 

পদ িাড়লত নমালিই রান্জ ন্িলেন না। ২০০৯ সালে জুমা রা্রেপন্ত পলদ 

দান্�ত্বভার গ্হণ কলরন।

৭৫ বির ব�সী জুমা দুন্ষীন্তর নানা অন্ভলযালের কারলণ নবশ ন্কিু 

ন্দন পদত্যালের জন্য চালপর মুলে ন্িলেন। ২০১৯ সালে দন্ষেণ আন্রিকা� 

অনুলষ্� সািারণ ন্নব্ষাচলনর আলে জুমালক পদত্যালে বাি্য করার একন্ি 

অন্যতম কারণ  ন্বন্ভন্ন ব্যবসান্�ক নোষ্ীর সলঙ্গ তাঁর ঘন্নষ্টতা।

পদত্যালের আলেও  নিন্েন্ভশলন নদও�া এক ভারলণ জুমা বলেন, 

উদ্ভূত পন্রন্স্ন্তলত ন্তন্ন পদত্যাে করলিন; যন্দও দলের ন্সধোলতির 

সলঙ্গ ন্তন্ন একমত নন।

জুমার পদত্যাে প্রলনে েত ১২ ন�ব্রু�ান্র  এএনন্সর দেী� ববঠক 

হ�। ববঠলক জুমালক পদত্যালের জন্য আিচন্লেশ ঘণ্ার সম�সীমা নবঁলি 

নদও�া হ�। পদত্যাে না করলে তাঁলক ১৫ ন�ব্রু�ান্র পাে্ষালমন্ট অনাস্া 

নভালির মুলে পড়লত হলব বলে জান্নল� নদন এএনন্স ননতৃত্ব।

জুমার পদত্যালের নঘারণার পরই এএনন্স এক ন্ববনৃ্তলত জানা�, এই 

পদলষেলপর মি্য ন্দল� দন্ষেণ আন্রিকার মানুলরর জীবন সংশ�মুক্ত হলো। 

রা্রেপন্ত ন্হসালব প্রথম ভারলণ রামাল�াসা বলেলিন, ন্তন্ন দুন্ষীন্তর 

ন্বরুলধে েড়লবন, নদারীলদর ন্বরুলধে ব্যবস্া ননলবন।

ন্কউবা� নতুন রা্রেপন্ত
ন্ি�ান্শ বির ব�সী ৮৬ রাউে কালত্া  রা্রেপন্ত পদ নথলক নস্ছো� সলর দাঁড়ালনার পর েত  ১৯ 

এন্প্রে ন্কউবার নতুন রা্রেপন্ত হল�লিন ৫৮ বির ব�সী ন্মগুল�ে ন্দ�াজ ক্যালনে।  ন্কউবার সংসলদ 

৬০৪ জন প্রন্তন্নন্ির মলি্য ৬০৩ জলনর নভাি নপল� সব্ষসম্মন্তক্রলমই ন্তন্ন রা্রেপন্ত ন্নব্ষান্চত হল�লিন। 

ইলেক্ট্রন্নক্স ইন্ঞ্ন্ন�ান্রং এর স্াতক ন্দ�াজ ক্যালনে ২০০৩ সাে নথলকই ন্কউবার কন্মউন্নটি পান্ি্ষর 

পন্েিবু্যলরার সদস্য। ২০০৯ সালে ন্তন্ন ন্িলেন নদলশর উচ্ন্শষো মন্তী। ২০১৩ সাে নথলক নদলশর 

প্রথম উপরা্রেপন্ত। রা্রেপন্ত হও�ার পলরই প্রথম ভারলণ ন্তন্ন বলেন – ‘আমালদর মলি্য আনলত হলব 

আরও শৃঙ্খো। ন্�লদে কালত্ার উত্তরান্িকারলক যথাযথ ভালবই বহন করলত হলব তাঁরই নদোলনা পলথর 

মাি্যলম। আসুন আরও একবার আমরা শপথ ন্নই সমাজতন্ত রষোর’।   

পান্কস্ালন নতুন সরকার
নিজস্ব প্রনিনিনি: বাইশ েজ নথলক বাইশ বির রাজননন্তক জীবন নশলর পান্কস্ালনর বাইশতম 

প্রিানমন্তী ন্হলসলব ১৮ আেটি শপথ ন্নলেন প্রাক্তন ন্ক্রলকিার  ইমরান োন। তার আলের ন্দন পান্কস্ান 

সংসলদ ইমরান  প্রিানমন্তী ন্নব্ষান্চত হন। সংসলদ নভািাভুন্িলত পান্কস্ান নতহন্রক ই-ইনসাল�র (ন্প ন্ি 

আই) নচ�ারম্যান ইমরান পান ১৭৬ন্ি নভাি, নযোলন পান্কস্ান মুসেীম েীে-নও�ালজর (ন্প এম এে-

এন) সভাপন্ত শাহবাজ শন্র� পান ৯৬ন্ি নভাি। ন্বোও�াে ভুলট্া জারদান্রর পান্কস্ান ন্পপেস পান্ি্ষ 

(ন্প ন্প ন্প)-র ৫৪ জন নভািদালন ন্বরত ন্িলেন। ৩৪২-সদলস্যর সংসলদ সরকার েঠলনর জন্য প্রল�াজন 

ন্িে ১৭২ন্ি নভাি।  ১৯৯৬ সালে পান্কস্ান নতহন্রক ই-ইনসা� বতন্র কলরন্িলেন ইমরান োন।

স্বঠাগি ওয়য়বসঠাইয়ে
শান্তি ও সংহন্ত আল্ােন সম্লক্ষ ও�ান্কবহাে থাকলত 

ও�াল্ড্ষ পীস কাউন্সিে বা ন্বশ্ব শান্তি পন্ররদ এবং সারা ভারত 

শান্তি ও সংহন্ত সংস্ার পন্চিমবঙ্গ রাজ্য কন্মন্ির ওল�বসাইি 

নদেুন ন্ন�ন্মত। ন্েংক নশ�ার করুন পন্রন্চতলদর সলঙ্গ। 

ও�াল্ড্ষ পীস কাউন্সিলের ওল�বসাইি:

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

http://www.aipsowb.org

অিেন্বহারী বাজলপ�ী 
(২৫ নিয়সম্বর ১৯২৪- ১৬ আগস্ট ২০১৮)

চলে নেলেন প্রাক্তন প্রিানমন্তী 

অিেন্বহারী বাজলপ�ী। েত ১৬ আেটি ন্দন্লের 

এইমস হাসপাতালে ন্তন্ন নশরন্ন:শ্বাস ত্যাে 

কলরন।দীঘ্ষন্দন  বাি্ষক্যজন্নত নরালে ভুেন্িলেন। 

১৯৯৬ সালের ১৬ নম নদলশর দশম প্রিানমন্তী ন্হলসলব শপথ ননন  বাজলপ�ী। ন্কন্তু সংে্যােন্রষ্তা 

না থাকা�  বাজলপ�ীর নসই সরকার স্া�ী হল�ন্িে মাত্র ১৩ ন্দন, অথ্ষাৎ ১ জুন পয্ষতি। ১৯৯৮ সালের 

১৯ মাচ্ষ  ন্বেতী� বার প্রিানমন্তী ন্হলসলব শপথ ননন। নসই সরকালরর নম�াদ নতলরা মাস। ১৯৯৯ সালের 

১৭ এন্প্রে নোকসভা� আস্া নভালি পরান্জত হন।  ত্রল�াদশ নোকসভা ন্নব্ষাচলনর পর  ১৯৯৯ সালের 

১৩ অল্াবর নথলক ২০০৪ সালের  ২২ নম মাস পয্ষতি ন্বলজন্প- ন্ন�ন্ন্তত এনন্্এ সরকালরর প্রিানমন্তী 

ন্িলেন। বাজলপ�ী মন্ন্তসভা� নযাে নদ� তৃণমূে কংলগ্সও। পন্চিমবলঙ্গর নকান রাজননন্তক দে তার 

আলে ন্বলজন্প বা সংঘ পন্রবালরর ন্নব্ষাচনী শন্রক হ�ন্ন।

বাজলপ�ীর প্রিানমন্তীলত্বর সমল� ভারত সরকালরর সলঙ্গ ন্বলশরত মান্ক্ষন যুক্তরা্রে এবং ইজরাল�ে 

সরকালরর   ঘন্নষ্তা বৃন্ধে পা�।
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‘সাংবান্দকরা নদলশর শত্রু নন’
রা্রেপন্ত ট্ালম্র ন্বরুলধে নন্জরন্বহীন ভূন্মকা� মান্ক্ষন সংবাদমাি্যম

সংবাদমাি্যলমর ন্বরুলধে রা্রেপন্ত ন্ানাল্ড ট্ালম্র োোতার হুমন্কর ন্বরুলধে নন্জরন্বহীন ভূন্মকা ন্নল� কায্ষত 

নজহাদ নঘারণা করলো মান্ক্ষন সংবাদমাি্যম। েত ১৬ আেটি (২০১৮) আলমন্রকার ন্তনলশা’ন্িরও নবন্শ সংবাদপত্র 

একলযালে প্রকাশ করে ট্াম্-ন্বলরািী সম্াদকী�।  ‘োন্্্ষ�ান’ সহ একান্িক আতিজ্ষান্তক সংবাদমাি্যমও মান্ক্ষন 

সংবাদমাি্যলমর পালশ দাঁন়্্ল�লি।

সংবাদমাি্যলমর ন্বরুলধে নতাপ দাো  রাজননন্তকভালব চরম অসন্হষ্ণু মান্ক্ষন রা্রেপন্তর প্রা� প্রাত্যন্হক কলম্ষ 

পন্রণত হল�লি। ট্ালম্রই মতিব্য, ‘সাংবান্দকরা সমালজর শত্রু’। কন্দন আলে বলেন, সাংবান্দকরা ‘অসুস্ ও ভ�ঙ্র’। 

েত জুোইল� ‘দ্য ন্নউই�ক্ষ িাইমস’ ও ‘দ্য ও�ান্শংিন নপাটি’ পন্ত্রকার ন্বরুলধে  ন্তন্ন ঘৃণা ি়্ালনার অন্ভলযাে 

আলনন।

ট্ালম্র এই োোতার হুমন্কর ন্বরুলধে ‘দ্য বটিন ন্াব’ পন্ত্রকার ননতৃলত্ব একলজাি হ� মান্ক্ষন সংবাদমাি্যম। 

সংবাদমাি্যলমর ওপর আক্রমলণর প্রন্তবালদ একলযালে ট্াম্ন্বলরািী সম্াদকী� নেোর ন্সধোতি ননন তাঁরা। ন্তনলশারও 

নবন্শ, অথ্ষাৎ নদলশর প্রা� সবকন্ি প্রথম সান্রর সংবাদপত্রই নসই প্রন্তবালদর অংশ ন্হলসলব েত ১৬ আেটি (বহৃস্পন্তবার) 

একসলঙ্গ সংবাদমাি্যলমর স্ািীনতার পলষে সম্াদকী� ন্নবন্ধ প্রকাশ কলর।

এোলন ‘দ্য ন্নউই�ক্ষ িাইমস’-এ প্রকান্শত সম্াদকী�র পূণ্ষ ব�ান পুন:প্রকাশ করা হলো। অনোইন সংস্করণ 

নথলক ন্নবন্ধন্ি সংেৃহীত।

A Free Press Needs YOU
By The editorial Board 

In 1787, the year the Constitution was born, Thomas Jefferson famously wrote to 
a friend, “Were it left to me to decide whether we should have a government without 
newspapers, or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to 
prefer the latter.”

That’s how he felt before he became president, anyway. Twenty years later, after 
enduring the oversight of the press from inside the White House, he was less sure of its 
value. “Nothing can now be believed which is seen in a newspaper,” he wrote. “Truth 
itself becomes suspicious by being put into that polluted vehicle.”

Jefferson’s discomfort was, and remains, understandable. reporting the news in an 
open society is an enterprise laced with conflict. His discomfort also illustrates the need 
for the right he helped enshrine. As the founders believed from their own experience, 
a well-informed public is best equipped to root out corruption and, over the long haul, 
promote liberty and justice.

“Public discussion is a political duty,” the supreme Court said in 1964. That discussion 
must be “uninhibited, robust, and wide-open,” and “may well include vehement, caustic 
and sometimes unpleasantly sharp attacks on government and public officials.”

In 2018, some of the most damaging attacks are coming from government officials. 
Criticizing the news media — for underplaying or overplaying stories, for getting 
something wrong — is entirely right. News reporters and editors are human, and make 
mistakes. Correcting them is core to our job. But insisting that truths you don’t like 
are “fake news” is dangerous to the lifeblood of democracy. And calling journalists the 
“enemy of the people” is dangerous, period.

These attacks on the press are particularly threatening to journalists in nations with a 
less secure rule of law and to smaller publications in the United states, already buffeted 
by the industry’s economic crisis. And yet the journalists at those papers continue to do 
the hard work of asking questions and telling the stories that you otherwise wouldn’t 
hear. Consider The san Luis Obispo Tribune, which wrote about the death of a jail 
inmate who was restrained for 46 hours. The account forced the county to change how it 
treats mentally ill prisoners.

Answering a call last week from The Boston Globe, The Times is joining hundreds 
of newspapers, from large metro-area dailies to small local weeklies, to remind readers 
of the value of America’s free press. These editorials, some of which we’ve excerpted, 
together affirm a fundamental American institution.

If you haven’t already, please subscribe to your local papers. Praise them when you 
think they’ve done a good job and criticize them when you think they could do better. 
We’re all in this together.

(https://www.nytimes.com/interactive/2018/08/15/opinion/editorials/
free-press-local-journalism-news-donald-trump.html)

মনকা্া

ন্দবস

উদযাপন
নিজস্ব প্রনিনিনি: েড়াকু ন্কউবার প্রন্ত 

সংহন্ত জান্নল� কেকাতা�  মনকা্া ন্দবস 

উদযাপন করলো সারা ভারত শান্তি ও সংহন্ত সংস্া 

(এ আই ন্প এস ও)–র পন্চিমবঙ্গ রাজ্য কন্মন্ি। 

েত  ২৬নশ জুোই কৃষ্ণপদ নঘার সৃ্ন্ত ভবলন এই 

উপেলষে একন্ি আলোচনাসভা আল�ান্জত হ�। 

মূে আলোচক ন্িলেন যাদবপুর ন্বশ্বন্বদ্যােল�র 

আতিজ্ষান্তক সম্ক্ষ ন্বভালের অি্যাপক ্. 

ইমনকে্যাণ োন্হড়ী এবং এ আই ন্প এস ও-র 

অন্যতম সহসভাপন্ত রালজ্যর প্রাক্তন মন্তী অি্যাপক 

শ্রীকুমার মুলোপাি্যা�। এিাড়াও বক্তব্য রালেন এ 

 আই ন্প এস ও-র সব্ষভারতী� ন্পুন্ি নজনালরে 

নসলক্রিান্র রবীন নদব। সভার শুরুলত ন্দনন্ির 

ঐন্তহান্সক গুরুলত্বর কথা সংলষেলপ তুলে িলরন 

সংেঠলনর রাজ্য কন্মন্ির অন্যতম সািারণ সম্াদক 

অি্যাপক অঞ্ন নবরা। সভাপন্তত্ব কলরন অি্যাপক 

সদান্ ভট্াচায্ষ।

বস্রাচারী বান্তস্ারালজর ন্বরুলধে ন্�লদে 

কালত্ার ননতৃলত্ব ন্কউবার ন্বপ্লবীলদর সাহসী 

অন্ভযালনর বীরোথা রন্চত হ� ১৯৫৩ সালের 

২৬নশ জুোই মনকা্া নসনা িাউন্ন আক্রমলণর 

ঘিনার মি্য ন্দল�। নসই েড়াইলক ন্কউবার ন্বপ্লবী 

অভু্যত্ালনর সূচনা ন্হসালব আজও স্রণ কলর 

সমাজতান্ন্তক ন্কউবার মানুর। আতিজ্ষান্তক স্লর 

সমস্ মুন্ক্তকামী মানুলরর কালি ন্বলশর স্রণী� 

‘মনকা্া ন্দবস’। নয ন্দনন্ি ন্কউবার প্রন্ত সংহন্ত 

ন্দবস ন্হসালবই পান্েত হল� আসলি সারা দুন্ন�া�।

আলোচনাসভার শুরুলত এন্দন আবনৃ্ত্ত 

পন্রলবশন কলরন সংেঠলনর রাজ্য কন্মন্ির অন্যতম 

সম্াদক শ্রাবণী নসনগুপ্ত।  ন্বন্শষ্ট ব্যন্ক্তবে্ষ  

আলোচনাসভা� উপন্স্ত ন্িলেন।
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অলশাক ন্মত্র 
১০ এনপ্রল ১৯২৮ 

১ দম ২০১৮

অথ্ষনীন্ত, সান্হলত্য মাক্ষসী� প্রজ্া� দীপ্ত অলশাক ন্মত্র 

প্র�াত হল�লিন েত ১ নম। সকাে সও�া ন’িা নাোদ দন্ষেণ 

কেকাতা� একন্ি নবসরকান্র নান্স্ষংলহালম ন্তন্ন নশর ন্নঃশ্বাস 

ত্যাে কলরন। বাি্ষক্যজন্নত অসুস্তা� নবশ ন্কিুন্দন িলর 

ভুেন্িলেন। তাঁর ত্ী নেৌরী নদবী ২০০৮ সালে মারা যান। 

ইউন্নভান্স্ষন্ি অ� রিার্াম নথলক অথ্ষনীন্তলত ন্পএইচন্্, 

অলশাক ন্মত্র ১৯৭০-৭২ সালে ন্িলেন ভারত সরকালরর প্রিান 

অথ্ষননন্তক উপলদষ্টা। ভারত সরকালরর কৃন্রপণ্য কন্মশলনর 

নচ�ারম্যালনর দান্�ত্বও পােন কলরলিন। 

ন্বলশরত জরুরী অবস্ার সম� েণতলন্তর পলষে তাঁর 

অকুলতাভ� অসামান্য ভূন্মকা স্রনী�। ১৯৭৭ সালে নজ্যান্ত 

বসুর ননতৃত্বািীন পন্চিমবলঙ্গর প্রথম বামরিন্ট সরকালরর অথ্ষমন্তী 

ন্হলসলব নযাে নদন। বামরিন্ট সরকালরর অথ্ষমন্তী ন্হলসলব ন্বকল্ 

নীন্ত অন্ভমুেলক নোিা নদলশর সামলন তুলে িরলত তাঁর 

অবদান অসামান্য। ১৯৯০ সালে ন্স ন্প আই (এম)-র পষে 

নথলক রাজ্যসভার সদস্য ন্নব্ষান্চত হন। 

অলশাক ন্মত্র বাংো ও ইংলরন্জ দুই ভারালতই অসামান্য 

নেেক। ‘তাে নবতাে’ বইন্ির জন্য সান্হত্য আকালদন্ম পুরস্কার 

পান। 

 নসামনাথ

চ্যািান্জ্ষ
২৫ জুলঠাই ১৯২৯

১৩ আগস্ট ২০১৮

প্রে্যাত আইনজ্, নোকসভার প্রাক্তন ন্স্পকার  এবং 

চারদশলকর উপর নোকসভার প্রাক্তন সদস্য নসামনাথ চ্যািান্জ্ষ 

প্র�াত হল�লিন েত  ১৩ আেটি। ব�সজন্নত অসুস্তার 

কারলণ নবশ ন্কিু ন্দন িলর হাসপাতালে ভন্ত্ষ ন্িলেন।

নসামনাথ চ্যািান্জ্ষর  জন্ম অসলমর নতজপুলর। ন্নম্ষেচন্দ্র 

চ্যািান্জ্ষও ন্িলেন প্রে্যাত আইনজীবী এবং নোকসভার সদস্য। 

নপ্রন্সল্ন্সি কলেজ নথলক স্াতক হল� কেকাতা ন্বশ্বন্বদ্যাে� 

নথলক স্াতলকাত্তর। ইংে্যালডের নকমন্ব্রলজর ন্জজাস কলেজ 

নথলক আইন ন্নল� পাস কলরন। ন্বন্শষ্ট আইনজীবী নসামনাথ 

চ্যািান্জ্ষ ১৯৭১সালে বি্ষমান নকন্দ্র নথলক নোকসভার সদস্য 

হন। ১৯৭৭সালে জ�ী হন যাদবপুর নোকসভা নকন্দ্র নথলক। 

১৯৮৫ নথলক ২০০৯পয্ষতি নবােপুর নোকসভা নকলন্দ্রর 

প্রন্তন্নন্িত্ব কলরলিন। সাংসদ ন্হসালব তাঁর দষেতা ন্িে 

অতুেনী�। ২০০৪ সালে ন্নব্ষাচলনর পর  নোকসভার ন্স্পকার 

ন্হলসলব শপথ ননন। ২০০৯ সাে পয্ষতি নসই পলদ ন্িলেন।  

েণতন্ত ও িম্ষন্নরলপষেতা, মানবান্িকালরর প্রলনে নসামনাথ 

চ্যািান্জ্ষ ন্িলেন আজীবন নসাচ্ার। শান্তি এবং সংহন্ত 

আল্ােলনও তাঁর অবদান স্রনী�।

সারা ভারত শান্তি ও সংহন্ত সংস্া

হাওড়া নজো প্রথম সলম্মেন
নিজস্ব সংবঠােেঠািঠা: সারা ভারত শান্তি ও সংহন্ত সংস্ার হাওড়া নজো প্রথম  সলম্মেন অনুন্ষ্ত হে েত 

২২ জুোই (২০১৮)। প্রসঙ্গত রালজ্যর মলি্য হাওড়ালতই প্রথম এ আই ন্প এস ও-র  নজো সলম্মেন আল�াজন 

করা হলো। সলম্মেন নথলক সব্ষসম্মন্তক্রলম  নতুন নজো কন্মন্ি  ন্নব্ষান্চত হল�লি।

উললেে্য,এর আলে ২০১৬ সালের ২৯ ন�ব্রু�ান্র রালজ্যর মলি্য হাওড়ালতই প্রথম এ আই ন্প এস ও-র  নজো 

কনলভনশন আল�াজন কলর নজো প্রস্তুন্ত কন্মন্ি েন্ঠত হ�।  প্রস্ন্ত কন্মন্িলত ন্নব্ষান্চত হন  ন্বপ্লব মজুমদার, 

ন্মন্হর বাইন, মনীর নদব, ন্বমে োন্হড়ী, অরুণকুমার পাে, সমীর ভট্াচায্ষ, পীযূর দাশগুপ্ত, অণ্ষব হােদার এবং 

ইমন্ত�াজ আহমদ। প্রস্ন্ত কন্মন্ির যুগ্ম আহ্া�ক ন্হলসলব ন্নব্ষান্চত হন--মনীর নদব, ন্বমে োন্হড়ী, অরুণকুমার 

পাে।  সমীর ভট্াচায্ষ (�াডে ইনচাজ্ষ)। প্রস্তুন্ত কন্মন্িলত পলর  আরও দুজনলক যুক্ত করা হ� -- ্াঃ শম্ভু দাস 

এবং আন্শস সান্যাে। প্রস্তুন্ত কন্মন্ির উলদ্যালেই নজো সলম্মেন আল�ান্জত হ�।

েত ২২ জুোই হাওড়া ম�দালনর কালি আই এম এ হলে আল�ান্জত প্রথম নজো সলম্মেলন সংেঠলনর 

পতাকা উলত্তােন কলরন  রাজ্য কন্মন্ির সািারণ সম্াদক (নকাঅন্্্ষলনির) অি্যাপক নসৌলমন্দ্রনাথ নবরা। 

প্রন্তন্নন্িলদর উলদেলশ ন্তন্ন বক্তব্যও রালেন। অি্যাপক নবরা িাড়াও রাজ্য  কন্মন্ির  অন্যতম সািারণ সম্াদক 

প্রবীর ব্যানান্জ্ষ, রাজ্য সম্াদকমডেেীর সদস্য অলশাক গুহ এবং দীপঙ্র মজুমদার নজো সলম্মেলন উপন্স্ত 

ন্িলেন। সলম্মেন পন্রচােনা কলরন ন্বমে োন্হড়ী, কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা, ্াঃ শম্ভু দাস, অরুণকুমার পােলক  ন্নল� 

েন্ঠত সভাপন্তমডেেী। নজো সলম্মেন উলবোিন কলর আন্ পুরস্কারপ্রাপ্ত ন্বন্শষ্ট নেন্েকা  শ্রীমন্ত সুন্া ন্শকদার 

আজলকর সমল� শান্তি ও সংহন্ত আল্ােলনর গুরুত্ব ব্যাে্যা কলরন। প্রস্তুন্ত কন্মন্ির পলষে  মনীর নদলবর নপশ 

করা প্রন্তলবদলনর ওপর প্রন্তন্নন্িরা আলোচনা কলরন।

িতুি কনমনে

নজো সলম্মেন নথলক নতুন নজো কন্মন্ি ন্নব্ষাচন করা হ�। সম্াদক পলদ ন্নব্ষান্চত হল�লিন ন্তনজন-

-পীযূর দাশগুপ্ত,  অরুণকুমার পাে এবং ্াঃ শম্ভু দাস। ন্বমে োন্হড়ী, কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা, আন্শস সান্যাে 

সভাপন্তমডেেীলত ন্নব্ষান্চত হল�লিন।  নকারাি্যষে সমীর ভট্াচায্ষ।  ৩১ জলনর নজো কন্মন্িলত নবশ কল�কন্ি 

পদ �াঁকা রাো হল�লি। পলর নজো কন্মন্ি সদস্যলদর মলনানীত করলব।

উপলদষ্টা মডেেী েন্ঠত হল�লি ন্বপ্লব মজুমদার, ন্মন্হর বাইন, শ্রীমন্ত সুন্া ন্শকদার, মনীর নদব, ইমন্ত�াজ 

আহমদ, ্া. জেন্নাথ ভট্াচায্ষ প্রমুেলক ন্নল�।   

রা্রেপন্ত মাদুলরালক হত্যার নচষ্টার
প্রন্তবালদ ন্মন্িে হাওড়া�

ন্নজস্ সংবাদদাতা: নভলনজুল�োর রা্রেপন্ত ন্নলকাোস মাদুলরালক হত্যার নচষ্টার প্রন্তবালদ হাওড়া� ন্মন্িে 

হলো েত ৭ আেটি (২০১৮)। সারা ভারত শান্তি ও সংহন্ত সংস্া হাওড়া নজো কন্মন্ি এই ন্মন্িলের উলদ্যাক্তা। 

নজো গ্ন্াোলরর সামলন নথলক শুরু হল� চাচ্ষ নরা্ িলর হাওড়া ্াইওভালরর ন্নচ ন্দল� ন্েল� মহাত্মা োন্ধী নরা্ 

িলর হাওড়া শরৎ সদলনর সামলন ন্মন্িে নশর হ�। ন্মন্িে নশলর নসোলন সংন্ষেপ্তসভা� বক্তব্য রালেন, সংেঠলনর 

হাওড়া নজো কন্মন্ির অন্যতম সম্াদক পীযূর দাশগুপ্ত, ্াঃ শম্ভু দাস, আইনজীবী সব্যসাচী চ্যািান্জ্ষ, ন্শষেক 

রতন নকালে, সংেঠলনর হাওড়া নজো কন্মন্ির সভাপন্তমডেেীর অন্যতম সদস্য আন্শস সান্যাে প্রমুে। সভা 

পন্রচােনা কলরন সংেঠলনর হাওড়া নজো কন্মন্ির সভাপন্তমডেেীর অন্যতম সদস্য ন্বমে োন্হড়ী।
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নকান্� আন্নান প্র�াত
রা্রেসলঙ্ঘর প্রাক্তন মহাসন্চব নকান্� আন্নান 

প্র�াত হল�লিন েত ১৮ আেটি।  মৃতু্যকালে 

তাঁর ব�স হল�ন্িলো ৮০ বির।  ১৯৯৭ সাে 

নথলক ২০০৬--িানা দু’বার রা্রেপুলঞ্র মহাসন্চব 

ন্িলেন। ২০০১ সালে রা্রেপুলঞ্র সলঙ্গই নযৌথ 

ভালব ননালবে শান্তির পুরস্কার পান। তাঁর আলে নকানও আন্রিকান বংলশাদ্ভূত রা্রেসলঙ্ঘর 

মহাসন্চব হনন্ন। সুইৎজ়ারে্যালডের বালন্ষর একন্ি হাসপাতালে ভন্ত্ষ ন্িলেন আন্নান। 

নসোলনই  মারা যান।

১৯৩৮ সালের এন্প্রলে ঘানা� এক অন্ভজাত পন্রবালর জন্ম নকান্� আট্া আন্নালনর। 

বাবা ন্িলেন প্রালদন্শক েভন্ষর।  প্রথলম মান্ক্ষন যুক্তরাল্রের ন্মলনলসািার কলেলজ অথ্ষনীন্ত 

ন্নল� প়্ালশানা। পলর নজন্নভা� আতিজ্ষান্তক সম্ক্ষ ন্নল� পল়্ন। তারও পলর 

ম্যাসাচ্লসিলসর ম্যালনজলমন্ট ন্বশ্বন্বদ্যাে� নথলক স্াতলকাত্তলরর প়্ালশানা। �রান্স, 

ইংলরন্জ-সহ অলনকগুন্ে ভারা� দষে ন্িলেন। ১৯৬২ সালে রা্রেপুলঞ্ নযাে নদন ন্তন্ন, 

ও�াল্ড্ষ নহল্ থ অে্ষানাইলজ়শলন। 

ন্বশ্ব রাজনীন্ত নতােপা়্ করা বহু অন্স্র সম� ন্তন্ন নদলেলিন। কল�ক বির আলে 

এক সাষোৎকালর আন্নান বলেন্িলেন, ‘‘আমার জীবলনর অন্ধকারতম মুহূত্ষ হে ইরাক যুধে। 

অলনক নচষ্টা কলরন্িোম ওিা আিকালনার। ন্নরাপত্তা পন্ররদ চা�ন্ন আলমন্রকা ওই যুলধে 

যাক। তলব নপ্রন্সল্ন্ট বুশ নস কথা নশালননন্ন।’’ রা্রেপুঞ্ নথলক অবসলরর পলরও নানা 

কালজ সন্ক্র� ন্িলেন। 

উইন্ন ম্যালডেো : ‘মুন্ক্তযুলধের মূন্ত্ষ’
দন্ষেণ আন্রিকার বণ্ষন্বলবেরন্বলরািী সংগ্ালমর অন্বসংবাদী ননতা ননেসন ম্যালডেোর 

জীবনসন্ঙ্গনী তথা  আন্রিকান ন্যাশনাে কংলগ্লসর গুরুত্বপূণ্ষ ননত্রী উইন্ন ম্যালডেো েত 

২এন্প্রে (২০১৮) একান্শ বির ব�লস প্র�াত হল�লিন। ননেসন ম্যালডেোর জন্মশতবর্ষ 

উদযাপলনর  মাত্র আড়াই মাস আলে। 

উইন্ন ১৯৩৬ সালের ২৬ নসলটেম্বর মাবংওল�ন্নলত (বত্ষমালন ইটিান্ষ নকপ) জন্মগ্হণ 

কলরন। ন্বশ্বন্বদ্যােল� পড়ালশানা নশর কলর নজাহালনসবালে্ষই একন্ি হাসপাতালে সমাজকম্ষী 

ন্হলসলব কাজ শুরু কলরন। এই কালজর মি্য ন্দল� তাঁর রাজননন্তক সলচতনতার সূত্রপাত। 

উইন্নর ব�স যেন ২২, তেন নসাল�লিা একন্ি বাসটি্যালডে ননেসন ম্যালডেোর সলঙ্গ তাঁর 

নদো হ�। ১৯৫৮ সালে তাঁরা ন্বল� কলরন। ওই বিলররই 

অল্াবলর  একন্ি প্রন্তবাদ সমালবশ নথলক প্রথমবালরর 

মলতা নগ্প্তার হন উইন্ন।

১৯৬৪ সালে ননেসন ম্যালডেোলক যাবজ্ীবন 

কারাদডে নদও�া হ�। এরপর ননেসলনর মলনাবে নভলঙ 

নদও�ার জন্য ন্বন্ভন্ন সমল� উইন্নলক পুন্েশ নগ্প্তার কলর। 

স্ামীর সলঙ্গ ন্তন্ন কদান্চৎ সাষোলতর সুলযাে নপলতন। 

ননেসন ম্যালডেোলক ন্বল�র পর ন্ববান্হত জীবলনর 

নবন্শর ভাে সম�ই তাঁলদর আোদা থাকলত হল�লি। 

তাঁলদর ৩৮ বিলরর ন্ববান্হত জীবলনর ২৭ বির কারাব্ী ন্িলেন ননেসন ম্যালডেো। 

উইন্ন সম্লক্ষ ন্সমডে টুটু বলেন্িলেন, ‘ন্তন্ন আমালদর সংগ্ালমর এক অসািারণ 

সাহস এবং মুন্ক্তযুলধের মূন্ত্ষ’। একসমল� ম্যালডেো সরকালর উপপ্রিানমন্তীর দান্�ত্বও পােন 

কলরন  উইন্ন। 

১৯৯০ সালে ননেসন ম্যালডেো উইন্নর হালত হাত নরলে নহঁলি কারাোর নথলক নবন্রল� 

আসলিন —এই িন্ব নদলেলি সারা ন্বশ্ব।  ১৯৯৬ সালে তাঁলদর ন্ববাহন্বলছেদ হ�।

আসমা ন্জোনী জাহাঙ্গীর 
ন্বক্রমন্জৎ ভট্াচায্ষ

ভারতী� উপমহালদলশর ন্বন্শষ্ট মানবন্িকার কম্ষী আসমা 

ন্জোনী জাহাঙ্গীর চলে নেলেন েত ১১ ই ন�ব্রু�ান্র (২০১৮)। 

আসমা ন্িলেন পান্কস্ালনর মানবান্িকার কন্মশলনর প্রন্তষ্াতা 

সদস্য তথা প্রাক্তন সভাপন্ত এবং একজন ন্বন্শষ্ট মানবান্িকার 

আইনজীবী। পান্কস্ালনর 

েণতান্ন্তক আল্ােলন তার ভূন্মকা 

অন্বস্রণী�। ন্বলশ্বর শান্তিকামী 

েনতন্তন্প্র� প্রন্তন্ি মানুর তাঁর জন্য 

েন্ব্ষত এবং ন্তন্ন অণুকরণী� ন্িলেন 

সবার কালি।

অশুভর মুলোমুন্ে হও�া ন্িে 

তাঁর ন্নত্যন্দলনর কাজ, েণতান্ন্তক 

আদশ্ষলক বুলক িারণ করলতন 

ন্তন্ন। ন্িলেন নীন্তবান আর 

সাহসী। জীবলনর নবন্শর ভাে সম� ন্তন্ন সািারণ মানুলরর নচালে 

ন্নলজর জীবনলক নদলেলিন। ন্নলজর প্রন্ত আজীবন উদাসীন এই 

নারী সারাজীবন নসন্িই কলর নেলিন যা একজন সুদৃন্ষ্টসম্ন্ন আর 

সলচতন নােন্রলকর করা উন্চত। সমীহ করার মলতা আইনজীবী 

ন্িলেন।

নজনালরে ন্জ�া আসমালক নজলে পুলরন্িলেন, আলরক সামন্রক 

শাসক পারলভজ নমাশারর� তাঁলক কলর নরলেন্িলেন েৃহবন্্। তাঁর 

সমালোচনা ন্িে িারালো আর তাই কতৃ্ষত্ববাদীরা তাঁলক সবসমল�ই 

ভ� নপত। তাঁর নশরন্নঃশ্বাস পয্ষতি মানবতার পলষে েড়াই কলর 

নেলিন আসমা  ন্জোনী । আর তাই, পান্কস্ালনর ন্নলজর জন্যও 

আসমা জাহাঙ্গীরলক হারালনা সন্ত্যই এক ঐন্তহান্সক ষেন্ত। 

এমন্নলতই পান্কতিালন েণতান্ন্তক প্রন্তষ্ানগুলো যলথষ্ট দুব্ষে 

এবং মানুলরর বনন্তক অন্িকালরর প্রসঙ্গ উঠলে নসোন নথলক শুিু 

'না' শব্দন্িই উলঠ আলস। আসমা জাহাঙ্গীর নয েড়াইিা শুরু কলর 

নেলিন তা নশর করলতই হলব। তাঁর কাজ নশর করার দান্�ত্ব প্রন্তন্ি 

নােন্রলকর। তাঁর সারাজীবনব্যাপী কম্ষকালডের �েস্রূপ নবশ 

ন্কিু আতিজ্ষান্তক পুরস্কার ন্তন্ন নপল�ন্িলেন। তার মলি্য রাইি 

োইভন্েহু্ অ্যাওয়া্্ষ, ২০১০ সালে ন্রি্ম পুরস্কার, ন্হোে-

ই-ইমন্তয়াজ, ন্সতারা-ই-ইমন্তয়াজ, রালমান ম্যােলসলস পুরস্কার 

উললেেলযাে্য। এিা়্াও, রিাসি নথলক ন্েন্জও ন্্’অনার পুরস্কার 

ন্তন্ন নপলয়লিন। ২০০৫ সালে শান্তিলত ননালবে পুরস্কালরর জন্যও 

তাঁলক মলনানয়ন নদওয়া হল�ন্িে। 

আসমার মৃতু্যলত েভীর নশাক জান্নল� রা্রেসংলঘর মহাসন্চব তাঁর 

ন্ববৃন্তলত বলেলিন – ‘আমরা একজন মহান মানবান্িকার কম্ষীলক 

হান্রল�ন্ি । ন্তন্ন সকে মানুলরর নমৌন্েক অন্িকার ও সমতার 

পলষের অলিাতি বসন্নক ন্িলেন । ন্তন্ন একজন ববন্শ্বক সমাজকম্ষী 

ন্হলসলব আজীবন মানুলরর অন্িকালরর কথা বলে নেলিন’।
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উদ্ যাপন উপেলষে জাম্ষান্নর ন্ত্রল�র শহলর তাঁর জন্মস্ালন 

স্ান্পত হলো চীন সরকালরর নদও�া নব্রাঞ্ মূন্ত্ষ। ভাস্কয্ষন্ির 

উচ্তা ১৫ ফুি। মূন্ত্ষ বসালনার জন্য ১ েষে ইউলরাও 

েরচ কলরলি চীন। মূন্ত্ষন্ি বতন্র কলরলিন চীলনর ন্বে্যাত 

ভাস্কর উ উঁইশান (Wu Weishan )। উইশালনর জন্ম 

১৯৬২ সালে। এই মুহূলত্ষ ন্তন্ন চীলনর ন্যাশনাে আি্ষ 

ন্মউন্জ�ালমর ন্কউলরির এবং চাইন্নজ আকালদন্ম অ� 

জাম্ষান্নর ন্ত্রল�র শহলর বসলো চীলনর নদও�া

কাে্ষ মাক্ষলসর নব্রাঞ্ মূন্ত্ষ
স্কাল্চালরর সভাপন্ত। এিাড়াও ন্তন্ন চীলনর নানন্জঙ ন্বশ্বন্বদ্যােল�র আকালদন্ম অ� �াইন আি্ষলসর 

অন্িকত্ষা। ন্বলশ্বর ন্বন্ভন্ন নদলশ চীলনর এই ন্শল্ীর কাজ সমাদৃত হল�লি।

তলব মাক্ষলসর মূন্ত্ষ বসালনা ন্নল�  ন্ত্রল�র নপৌর কাউন্সিলে ন্বতক্ষ হ�। নকউ নকউ আপন্ত্তও 

কলরন্িলেন চীলনর মলতা সমাজতান্ন্তক নদলশর উপহার গ্হলণ। কাউন্সিলের ৪৯ জলনর মলি্য ৪২ জনই 

পলষে মত নদন।

রাইন নদীর শাো মলজলের নকালে অবন্স্ত জাম্ষান্নর অন্যতম প্রাচীন শহর ন্ত্রল�র। ১৮১৮ সালের 

৫ নম ন্ত্রল�র শহলর জন্ম ননন কাে্ষ মাক্ষস। উললেে্য, ন্ত্রল�র শহলরই নকলিন্িে মাক্ষলসর জীবলনর প্রথম 

সলতলরা বির। মাক্ষলসর জন্মস্ান ন্ত্রল�র শহলর মাক্ষলসর বান্ড়ন্ি এেন একন্ি ন্মউন্জ�াম। 
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সঠারঠা ভঠারি শঠান� ও সংহনি সং�ঠার পন�মব� রঠাজয্ কনমনের (প্রযয়� : নির�ি মুখঠানজর্ ভবি, ৫ শরৎ দঘঠাষ ন�ে, কলকঠািঠা- ৭০০০১৪) পয়� অনফস স�ঠােক েীপ�র মজুমেঠার 

(দমঠাবঠাইল : ৯৮৩০২৩০৬০৬) কতৃর্ক প্রকঠানশি। মু�ণ : গণশন�   নপ্র�ঠাসর্ প্রঠাইয়ভে নলনময়েি, ৩৩ আনলমুন�ি ন�ে, কলকঠািঠা-৭০০০১৬

মিঠামি পঠাঠঠাি : bengalaipso@gmail.com

ইন্তহালসর পাতা নথলক সত্যন্জৎ রা�
১৯৬৬ সালে কেকাতা� ম�দালন বুন্ধেজীবীলদর উলদ্যালে আল�ান্জত ন্ভল�তনাম সংহন্ত কম্ষসূচীলত 

বক্তব্য নপশ করলিন ন্বে্যাত চেন্চ্ত্র পন্রচােক সত্যন্জৎ রা�। সাপ্তান্হক ‘ন্নউ এজ’ পন্ত্রকার চতুদ্ষশ বর্ষ  

িন্ত্রশতম সংে্যার ( ৪ নসলটেম্বর ১৯৬৬) একাদশ পৃষ্া� প্রকান্শত সংবাদন্চত্র এোলন পুনমু্ষন্রিত হলো।

নকরাোর জন্য
নকরাোর বন্যাদুে্ষত মানুলরর পালশ দাঁড়ালত পলথ নামলো 

সারা ভারত শান্তি ও সংহন্ত সংস্ার পন্চিমবঙ্গ রাজ্য কন্মন্ি। েত 

২৫ আেটি শন্নবার  ন্শ�ােদা নটিশন সংে�  চত্বলর অথ্ষসংগ্হ  

করা হ� সািারণ মানুলরর কাি নথলক। স্ত�ত্ষভালব  সাহালয্যর 

হাত বান্ড়ল� নদন পথচেন্ত মানুর। অি্যপক পন্রমে নদবনাথ, 

অি্যাপক শাতিনু বসু, তাপস চ্যািান্জ্ষ, কুনাে বােন্চ, দীপঙ্র 

মজুমদার, িীমান ভট্াচায্ষ, ন্বদু্যৎ চক্রবত্ষী, অঞ্ন নবরা, মহম্মদ 

ননৌশাদ প্রমুে ২৫ আেলটির কম্ষসূচীলত অংশ ননন। অথ্ষসংগ্হ 

রাজ্য কন্মন্ির সদস্যরা ইন্তমলি্যই সাি্যমত সাহায্য কলরলিন। সব 

িাকা পান্ঠল� নদও�া হলব  নকরাোর মুে্যমন্তীর ত্রাণ তহন্বলে। 

প্রসঙ্গত, সারা ভারত শান্তি ও সংহন্ত সংস্ার সব্ষভারতী� কন্মন্ি 

ইন্তমলি্যই নকরাোর সাহালয্য এন্েল� আসার জন্য সব রাজ্য 

শাোলক আহ্ান জান্নল�লি।

নোন্ক্ষ ১৫০
ন্বশ্বন্বে্যাত রুশ নেেক ম্যান্ক্সম নোন্ক্ষর 

জলন্মর নদঢ়লশা বির উদযান্পত হলছে। 

১৮৬৮ সালের ২৮ মাচ্ষ তাঁর জন্ম। প্র�াত 

হন ১৯৩৬ সালের ১৮ জুন।

সান্হলত্য ননালবে পুরস্কালরর জন্য তাঁর 

নাম পাঁচ বার মলনানীত হলেও একবারও 

তাঁর নাম চ্ড়াতি অনুলমাদন পা�ন্ন।

সারা ভারত  শান্তি ও সংহন্ত সন্মন্তর 

পন্চিমবঙ্গ রাজ্য কন্মন্ি সাি্ষশতজন্মবর্ষ  

উপেলষে  এই মহান নেেলকর স্ৃন্তর প্রন্ত 

শ্রধো জানালছে।

অেঙ্রণ : মনীর নদব নবিঠা মূয়লয্ প্রচঠানরি


