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সঙ্ঘ মুখপত্রে নিবন্ধ

ইনফ�োসিসও
দেশবির�োধী!

বাবার কথায়
বিপাকে বাঘেল

‘ব্রাহ্মণ তাড়াও’–এর ডাক দিয়ে ৮৬
বছরের নন্দকুমার বাঘেল নিজে
যেমন আইনি বিপাকে জড়িয়েছেন,
তেমনই তাঁর রাজনীতিক পুত্রকেও
চরম অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছেন।
ছত্তিশগড়ের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী
ভূ পেশ বাঘেলের বাবা নন্দকুমার।
মুখ্যমন্ত্রী বাঘেল বলেছেন, তিনি
বাবার মন্তব্যে অত্যন্ত ব্যথিত।
তবে রাজধর্ম পালনে দ্বিধা করবেন
না। নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ভারতীয়
দণ্ডবিধি প্রয়�োগ করে ছত্তিশগড়
পুলিশ একটি মামলা রুজু করেছে।
মুখ্যমন্ত্রী–ছেলে জানিয়েছেন, আইন
আইনের পথেই চলবে।

সুচ ছাড়াই

সূচ ছাড়াই ইঞ্জেকশন। সূচ ছাড়াই
শরীরে ঢু কবে টিকা। জাইডাস
ক্যাডিলার ক�োভিডের টিকা
জাইকোভ–ডি আর ফার্মাজেট নিয়ে
বাড়ছে ক�ৌতূ হল। চামড়ার ঠিক নিচে
ফ্যাটি টিস্যু বা সাবকিউটেনাস স্তর
পেরিয়ে দ্রুত ঢু কে যাবে ইন্ট্রামাস্কুলার
অংশে। সূচ না থাকায় টেরই পাওয়া
যাবে না। টিকা দেওয়ার পর এক
মিনিট তু লো দিয়ে চেপে রাখতে
হবে জায়গাটা। জাইকোভ–ডি প্রথম
ডিএনএ ভ্যাকসিন যা আপৎকালীন
ব্যবহারের ছাড়পত্র পেয়েছে ভারতে।
১২ বছরের ওপরের শিশুদেরও এই
ভ্যাকসিন দেওয়া হবে।

য�োগ বিরতি

লাঞ্চ বা টি ব্রেক আছেই। এবার
কাজের ফাঁকে সরকারি কর্মীরা
পাবেন ৫ মিনিটের ‘য�োগ ব্রেক’।
সেজন্য আয়ুষ মন্ত্রকের একটি অ্যাপ
ডাউনল�োড করতে হবে কর্মীদের।
বিরতিতে তাঁরা আসন, প্রাণায়াম
ও ধ্যানের অভ্যাস করবেন। সমস্ত
মন্ত্রককে এই অ্যাপের প্রচার করতে
হবে বলে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে
কেন্দ্রীয় কর্মিবর্গ ও প্রশিক্ষণ দপ্তর।

আইসিস হামলা

এবার ইরাকে হামলা আইসিস
জঙ্গিদের। শনিবার গভীর রাতের এই
হামলায় ১৩ জন পুলিশকর্মীর মৃত্যু
হয়েছে। উত্তর ইরাকের কিরকুকের
কাছে একটি চেকপয়েন্টে আচমকা
হামলা চালায় জঙ্গিরা। একে
সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে অন্যতম
বড় জঙ্গি হামলা বলে মনে করা
হচ্ছে। কেবল তালিবানই নয়, কাবুলে
প্রবেশ করেছে ইসলামিক স্টেট,
আল–কায়দা, জইশ–ই–মহম্মদ ও
লস্কর–ই–তইবার জঙ্গিরাও।

চ�োরে পুলিশে

চ�োরাই মাল বিক্রি করে লাখপতি।
গ্রেপ্তার মহিলা পুলিশ কনস্টেবল।
মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার বাসাই
থানার কনস্টেবল মঙ্গল গাইক�োয়াড়ের
কীর্তি। গত ৬ বছর ধরে তিনি এভাবে
ম�োটা টাকা উপার্জন করছিলেন। চু রি
যাওয়া যে সব জিনিস পুলিশের হাতে
আসত, সেগুল�োই চু রি করে বেচে
দিতেন মঙ্গল। এভাবে অন্তত ২৬ লক্ষ
টাকা কামিয়েছেন তিনি। ধরা পড়ে
এখন শ্রীঘরে।

পেট্রোল বেচে

পেট্রোল–ডিজেলের দাম বাড়ায়
বিপুল আয় বাড়ল কেন্দ্রের।
সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ চলতি
অর্থবর্ষের প্রথম চার মাসেই ৪৮
শতাংশ বেড়েছে। যার বেশিরভাগটাই
এসেছে পেট্রোল ও ডিজেলের
জন্য। গত অর্থবর্ষের প্রথম চার
মাসে যাবতীয় পেট্রোপণ্যের ওপর
বসান�ো আবগারি শুল্ক থেকে কেন্দ্রীয়
সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ
ছিল ৬৭,৮৯৫ ক�োটি টাকা। চলতি
অর্থবর্ষের প্রথম চার মাসে তা বেড়ে
হয়েছে ১ লক্ষ ক�োটি টাকা।

বিলুপ্তির আশঙ্কা

শিগগিরই পৃথিবী থেকেই বিলুপ্ত
হয়ে যেতে পারে হাঙর। আশঙ্কা
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য
কনজারভেশন অফ নেচারের।
সমীক্ষায় জানা গেছে, হাঙরের ৩৭
শতাংশ প্রজাতি লুপ্ত হওয়ার পথে।
এর দুট�ো কারণ। প্রথমত, যথেচ্ছ
মাত্রায় হাঙর শিকার। দ্বিতীয় কারণ
জলবায়ুর পরিবর্তন ও হাঙরের
বিচরণ ক্ষেত্রের পরিমাণ কমে
যাওয়া। বিপন্ন ক�োম�োড�ো ড্রাগনও।

মহার্ঘ ওষুধ

১০ থেকে ১২ শতাংশ পর্যন্ত দাম
বাড়তে পারে ১৬টি জরুরি ওষুধের।
কেন্দ্র সরকার করোনাকালে জরুরি
ওষুধের তালিকায় পরিবর্তন করেছে।
অতি আবশ্যক ওষুধের সূচিতেও
বদল করা হয়েছে। নতু ন ৩৯টি
ওষুধকে এই তালিকায় আনা হয়েছে।
১৬টি ওষুধ তালিকায় থেকে বাদ
পড়েছে। বাদ পড়া ওষুধগুলিরই
বাড়তে পারে দাম। এগুলির
অধিকাংশই অ্যান্টিবায়�োটিক।

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর

কিসান মহাপঞ্চায়েতে মানুষের ঢল। উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগরে। রবিবার। ছবি: পিটিআই

য�োগীর বিরুদ্ধে ভ�োটের
প্রচারে ঝঁাপাবেন কৃষকরা

বীরেন ভট্টাচার্য

দিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর
উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগরে কৃ ষকদের মহাপঞ্চায়েতে মানুষের ঢল নামল।
১০ লক্ষেরও বেশি মানুষের সমাগমে গ�োটা মুজফ্ফনগরে শহরই পরিণত
হয় ময়দানে। য�োগী আদিত্যনাথের ঘাঁটিতে গিয়ে কৃ ষকদের মহাপঞ্চায়েতে
দাঁড়িয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি–কে ক্ষমতাচ্যুত করার
ডাক দিলেন কৃ ষক নেতারা। রাকেশ টিকায়েত, হান্নান ম�োল্লা, য�োগেন্দ্র
যাদবের মত�ো কৃ ষক নেতারা উপস্থিত ছিলেন এই মহাপঞ্চায়েতে।
আজকের এই মহাপঞ্চায়েত থেকেই কৃ ষি আইন বাতিলের দাবিতে
আন্দোলন আরও জ�োরদার করার শপথ নিলেন কৃ ষকেরা।
কৃ ষকদের বিশাল সমাবেশ দেখে উচ্ছ্বসিত কৃ ষক নেতা রাকেশ
টিকায়েত। তিনি বলেন, ‘এর থেকে যদি সরকার কিছু বুঝে থাকে,
তাহলে ভাল। সারা দেশে এরকম আরও সমাবেশ করা হবে। দেশকে
বিক্রির হাত থেকে বাঁচাতে হবে। কৃ ষক, শ্রমিক, যুবাদের বাঁচতে দিতে
হবে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি–কে ক্ষমতাচ্যুত করতে
উত্তরপ্রদেশের সমস্ত জেলাতেই এই ধরনের সমাবেশ করা হবে বলে
ঘ�োষণা করা হয়। এমনকী, জেলা সদরের পাশাপাশি প্রতিটি গ্রামে গিয়েও
বিজেপি–কে ভ�োট না দেওয়ার আহ্বান জানাবেন কৃ ষক নেতারা। আগামী
২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বন্ধের ডাক দিয়েছে কৃ ষক সংগঠনগুলি।
কৃ ষকদের মহাপঞ্চায়েতকে সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস, সিপিএম।
কংগ্রেসের তরফে সকাল থেকেই একের পর ট্যুইট করে কৃ ষকদের
সমর্থনবার্তা দেওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের দায়িত্বে থাকা
এআইসিসি–র সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী টু ইটারে লেখেন,

‘কৃ ষকেরা দেশের আওয়াজ। কৃ ষকেরা দেশের গর্ব। কৃ ষকদের
আওয়াজের সামনে ক�োনও ক্ষমতার দম্ভ চলে না। কৃ ষি এবং তাঁদের
কঠ�োর পরিশ্রমের অধিকার রক্ষা করতে সমস্ত দেশ কৃ ষকদের সঙ্গে
রয়েছে।’সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচু রি বলেছেন,
‘এর আগে স্বাধীন ভারত কখনও দশ মাস দীর্ঘ এমন আন্দোলন
দেখেনি। ম�োদি সরকারকে অবশ্যই কৃ ষি আইন প্রত্যাহার করতে হবে
এবং ন্যূনতম সহায়কমূল্যকে আইনি স্বীকৃতি দিতে হবে। আমাদের
সবার খাদ্যের জ�োগান দেওয়া, আমাদের অন্নদাতাদের সঙ্গে আল�োচনা
করতে হবে।’
তবে এরই মধ্যে কৃ ষকদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে ট্যুইট করে
বিজেপি–র অস্বস্তি বাড়িয়েছেন বিজেপি সাংসদ বরুণ গান্ধী। টু ইটারে
তিনি লেখেন, ‘আজ মুজফ্ফরনগরের বিক্ষোভে শামিল লক্ষাধিক কৃ ষক।
তাঁরা আমাদেরই মত�ো রক্ত–মাংসের মানুষ। সম্মানজনকভাবে তাঁদের
সঙ্গে আমাদের আল�োচনা শুরু করতে হবে। তাঁদের যন্ত্রণা বুঝতে হবে,
তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে হবে এবং সাধারণ বিষয়গুলি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে
কাজ করতে হবে।’
মুজফ্ফরনগরে সমাবেশ হলেও, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের অন্য জেলাগুলি
থেকেও বহু মানুষ য�োগ দিয়েছিলেন এদিনের কিসান মহাপঞ্চায়েতে।
হাপুর, বুলন্দশহর, আলিগড় থেকে প্রচুর সংখ্যক কৃ ষক এসেছিলেন
এদিনের মহাপঞ্চায়েতে। এতবড় সমাবেশ এর আগে দেখা যায়নি বলে
জানিয়েছেন কৃ ষক নেতারা। মুজফ্ফরনগরের সমাবেশ থেকে হরিয়ানায়
পুলিশের আঘাতে মৃত কৃ ষক নেতা সুশীল কাজলের মৃত্যুর ঘটনার
প্রতিবাদ জানান�ো হয়। হৃদ্র�োগে আক্রান্ত হয়ে নয়, পুলিশি অত্যাচারেই
সুশীল কাজলের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি কৃ ষক নেতাদের।

আরএসএর–এর মুখপত্র পাঞ্চজন্য–এ প্রকাশিত নিবন্ধ। তাতে দেশবির�োধী
ষড়যন্ত্রের সন্দেহের তীরে বিদ্ধ ইনফ�োসিস। অথচ প্রকাশিত নিবন্ধের সঙ্গে
একমত নয় আরএসএস–ই। টু ইটে জানিয়েছেন সঙ্ঘের মুখপাত্র সুনীল
আম্বেকার নিজেই। তাহলে নেতৃত্বের অজান্তে কীভাবে ইনফ�োসিসের মত�ো
সংস্থাকে দ�োষার�োপ করে প্রকাশিত হল পাঞ্চজন্যে? এপ্রশ্নের উত্তর দেননি
সঙ্ঘ নেতারা। ইদানীং ক�োনওরকম সমস্যা বা মতবির�োধ হলেই যাকে–তাকে
দেশবির�োধী বলে দাগিয়ে দেওয়াটাই সঙ্ঘের আদত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার
দেখা গেল, তা থেকে রেহাই পেল না ইনফ�োসিসও।
সঙ্ঘের মুখপত্র পাঞ্চজন্যের সর্বশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে ইনফ�োসিস
সম্পর্কে চার পৃষ্ঠার কভার স্টোরি। তাতেই প্রশ্ন ত�োলা হয়েছে, এই সংস্থার
মাধ্যমে দেশবির�োধী শক্তি ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থে ঘা দিতে চাইছে
কিনা। এবিষয়ে সঙ্ঘের মুখপাত্র আম্বেকারের সাফাই, ‘দেশের প্রগতিতে
ইনফ�োসিসের গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা রয়েছে। ইনফ�োসিসের পরিচালনাধীন
প�োর্টালে কিছু সমস্যা থাকতে পারে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে পাঞ্চজন্যে যে নিবন্ধ
প্রকাশিত হয়েছে তা পাঞ্চজন্যের মত�ো নয়। ওই নিবন্ধের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে
আরএসএস–কে মিলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না।’গত মাসেই ইনফ�োসিস সিইও
সলিল পারেখের সঙ্গে বৈঠক করেন নির্মলা সীতারামন। ইনফ�োসিসের তৈরি
আয়কর প�োর্টালে ক্রমাগত সমস্যা দেখা দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি
এবং ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব ত্রুটি সারান�োর কথা বলেন। একবার পর
পর দু’দিন বন্ধ ছিল গুরুত্বপূর্ণ ওই প�োর্টাল। প�োর্টাল চালুর পর আড়াই মাসে
বার বার সমস্যা হওয়ায় সরকার ও করদাতাদের উদ্বেগের কথাও জানান
নির্মলা। ইনফ�োসিসের কাছে ব্যাখ্যাও দাবি করেন। এরপরেই পাঞ্চজন্যের
নিবন্ধে প্রশ্ন ত�োলা হয় ইনফ�োসিসের মাধ্যমে দেশবির�োধী শক্তি দেশের
অর্থনৈতিক স্বার্থে ঘা দিতে চাইছে কিনা। অভিয�োগের সপক্ষে প্রমাণ না
দিলেও নিবন্ধকারের দাবি, অতীতে ইনফ�োসিসের বিরুদ্ধে নকশালপন্থী,
বামপন্থী এবং টু কড়ে টু কড়ে গ্যাংকে মদতে দেওয়ার অভিয�োগ উঠেছে।


সংবাদ সংস্থা

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর
আরএসএস–এর সঙ্গে তালিবানের তু লনা টেনেছিলেন বিশিষ্ট কবি
ও গীতিকার জাভেদ আখতার। শনিবার সেই তালিবানি কায়দাতেই
জাভেদকে হুমকি দিলেন মহারাষ্ট্রের বিজেপি বিধায়ক রাম কদম। তাঁর
ফত�োয়া, যদি জাভেদ আখতার তাঁর বক্তব্যের জন্য আরএসএস–এর
কাছে ক্ষমা না চান, তবে এদেশে তাঁর ক�োনও সিনেমাই দেখাতে দেওয়া
হবে না। আরএসএস যে তালিবানের মত�োই বির�োধী মতপ্রকাশের
অধিকার মানে না, বরং বির�োধীদের কণ্ঠর�োধে বিশ্বাস করে, হুমকি
দিয়ে সেটাই প্রমাণ করলেন রাম কদম।
রাম কদমের টু ইট, জাভেদ আখতারের মন্তব্য সঙ্ঘ, হিন্দু পরিষদ ও
তাদের ক�োটি ক�োটি অনুরাগীর কাছে দুঃখের এবং চরম অপমানের।’
পাশাপাশি হুমকির সুরে তিনি বলেন, তাঁর মনে রাখা দরকার ছিল যে
আরএসএস মতাদর্শে বিশ্বাসী ল�োকজনই এখন সরকার চালাচ্ছেন।
রাজধর্ম পালন করছেন। আরএসএস যদি তালিবান হত, তাহলে
জাভেদ আখতার কি এ ধরনের মন্তব্য করার সুয�োগ পেতেন? অতএব
জাভেদকে হাতজ�োড় করে ক্ষমা চাইতে হবে।
জাভেদ আখতার বলেছিলেন, গ�োটা পৃথিবীতেই দক্ষিণপন্থীরা
একই সুরে কথা বলেন। তালিবান যেমন ইসলামিক রাষ্ট্র চায়, আমাদের
দেশেও অনেকে হিন্দু রাষ্ট্র চায়। দুপক্ষের মানসিকতা একই।

নেহরুকে এত ঘৃণা কেন? প্রশ্ন শিবসেনার

আজকালের প্রতিবেদন

নেহরুর অবদানকে অস্বীকার করতে পার�ো না।’
দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ উপলক্ষে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল
ফর হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ (আইসিএইচআর) যে
জওহরলাল নেহরুকে এত ঘৃণা করেন কেন? ভার্চুয়াল প্রদর্শনীর আয়�োজন করেছে, সেখানে
ম�োদি সরকারের উদ্দেশে এই প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে ব্রাত্য
শিবসেনা সাংসদ তথা প্রধান মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত। করা হয়, প্রশ্ন তু লেছেন এই শিবসেনা নেতা। বাদ
শিবসেনার মুখপত্র ‘সামনা’য় তাঁর সাপ্তাহিক কলাম দেওয়া হয়েছে দেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী ম�ৌলানা আবুল
‘র�োখট�োক’–এ সাম্প্রতিক এই বিতর্ককে সামনে এনে কালাম আজাদকেও।রাউতের মতে, এই ঘটনায়
রাউতের বক্তব্য, ‘নেহরুর রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রমাণ হয় কেন্দ্রের ম�োদি সরকার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণমনা।
বির�োধী হতেই পার�ো, কিন্তু আধুনিক ভারত গড়ায় প্রতিহিংসার বশেই তারা এই কাজ করেছে বলে মনে

দিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর

রাষ্ট্রপঞ্জের
ু হস্তক্ষেপ চাইলেন সালেহ

পঞ্জশিরে খতম ৬০০ তালিবান
দাবি করল প্রতির�োধ বাহিনী

সংবাদ সংস্থা

টু ইট করেছেন, ‘লড়াই চলছে উদয় অস্ত। পঞ্জশিরের বিভিন্ন জেলায় কমপক্ষে
৬০০
তালিবান জঙ্গি নিকেশ হয়েছে। হাজারের বেশি তালিব জঙ্গি বন্দি। অনেকে
কাবুল, ৫ সেপ্টেম্বর
আত্মসমর্পণ করেছে। তালিবান এখন সমস্যায়। আফগানিস্তানের অন্যান্য জেলা
পঞ্জশিরে ৬০০ তালিবান জঙ্গি নিকেশ করেছে তারা। দাবি করল ন্যাশনাল রেজিস্ট্যান্স থেকেও রসদ পাচ্ছে না।’
ফ্রন্ট। তবে একইসঙ্গে তারা জানিয়েছে, পঞ্জশিরে মানবিক সঙ্কট ঘনিয়েছে। তালিবান
পঞ্জশির এবং বালখ প্রদেশের আন্দারাবের তিনটি জেলায় মানবিক সঙ্কট ঘনিয়েছে।
গণহত্যার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে আর্থিক সঙ্কটের পাশাপাশি বন্ধ টেলি য�োগায�োগ ব্যবস্থা। এসব জানিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জকে
রাষ্ট্রপুঞ্জকে চিঠি পাঠিয়েছেন
চিঠি পাঠিয়েছেন সালেহ। লিখেছেন, ‘পঞ্জশিরে
আফগানিস্তানের রেজিস্ট্যান্স
আড়াই লক্ষ মানুষের বাস। কাবুল–সহ
ফ্রন্টের নেতা আমরুল্লা সালেহ।
আফগানিস্তানের অন্যান্য শহর তালিবান দখল
এরইমধ্যে সূত্রের খবর, কাবুলে
করার পর হাজার হাজার মানুষ পঞ্জশিরে
আশ্রয় নেন। সেখানে তালিবান গণহত্যা
জ�োট সরকার গড়ার লক্ষ্যে প্রাক্তন
আফগান প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দিন
চালাতে মরিয়া। বিদেশিরা তালিবানের হয়ে
হেকমতিয়ারের সঙ্গে বৈঠক
পঞ্জশিরে লড়াই করতে আসছে। প্রতির�োধের
করেছেন আইএসআইয়ের প্রধান
জন্য আন্তর্জাতিক মহলকে এগিয়ে আসার
অনুর�োধ জানাচ্ছি। না হলে ভয়ঙ্কর বিপদ
জেনারেল ফৈজ আহমেদ।
পঞ্জশির এখনও তালিবানের
হবে। মানবাধিকার জলাঞ্জলি যাবে। মানবিক
অধরা। সেখানে ন্যাশনাল
সঙ্কট এড়াতে রাজনৈতিক সমাধান খ�োঁজার
রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্টের সঙ্গে তালিবানের
উদ্যোগ নিক আন্তর্জাতিক মহল।’আশ্রয়,
ধুন্ধুমার লড়াই চলছে। কখনও
খাবার, জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্য পরিষেবা বজায়
তালিবান পঞ্জশিরের একাধিক
রাখতে রাষ্ট্রপুঞ্জ–সহ বিভিন্ন এনজিওর সাহায্য
জেলা দখলের দাবি করছে।
চেয়েছেন সালেহ। একইসঙ্গে দেহরক্ষীকে
পঞ্জশিরে প্রতির�োধ বাহিনী। ফাইল ছবি
নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, ‘তালিবানের সঙ্গে
পরক্ষণেই দাবি নস্যাৎ করে শয়ে
শয়ে তালিব জঙ্গি নিকেশ করার দাবি করছে এনআরএফ। তালিবান মুখপাত্র লড়াই করতে গিয়ে যদি জখম হন তা হলে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত করতে যেন দু’বার
বিলাল করিমির টু ইট, ‘তালিবান পঞ্জশিরে ঢু কে পড়েছে। রাজধানী বাজারক সংলগ্ন গুলি চালান�ো হয়।’
রুখায় পুলিশের সদর দপ্তর, জেলার কার্যালয় তাদের কব্জায়। অনেককে বন্দি
এদিকে আফগানিস্তানে তালিবানের হয়ে পাকিস্তানের সেনাদের লড়াই করার
করা হয়েছে। গ�োলাবারুদ, বহু যানবাহন তালিবানের হাতে।’রবিবারও একই প্রমাণ মিলেছে। পঞ্জশিরে নিহত এক পাক সেনার পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়েছে। নাম
দাবি করে তালিবান। দাবি নস্যাৎ করে রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্টের মুখপাত্র ফাহিম দাস্তি মহম্মদ ওয়াসিম। যদিও পেন্টাগন সে কথা মানতে নারাজ।

পাকিস্তানে আত্মঘাতী
বিজয়�োল্লাসে গুলি
হানায় হত ৪ আধাসেনা চালাতে মানা তালিবানের

সংবাদ সংস্থা

সংবাদ সংস্থা

আফগানিস্তান সীমান্তের কাছে পাকিস্তানের ক�োয়েটায় আত্মঘাতী ব�োমা বিস্ফোরণে
মৃত্যু হল ৪ জন আধাসেনার। আহত হয়েছেন আরও ২০ জন। রবিবারের ঘটনা।
বিস্ফোরণের জন্য তেহরিক–এ–তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)–কে দায়ী করেছে
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।
বালুচিস্তান প্রদেশের ক�োয়েটার মাস্তুং র�োড লাগ�োয়া মিয়া ঘুন্দি এলাকায় ফ্রন্টিয়ার
কনস্টেবুলারি গার্ডস ছাউনিতে হামলার ছক কষেছিল আত্মঘাতী জঙ্গি। হাজারা
শিয়া সম্প্রদায়–অধ্যুষিত এলাকা। সেখানে তাদের একটা বাজারও রয়েছে। এদিন
সকালে বিস্ফোরক ব�োঝাই ম�োটরবাইক নিয়ে সেখানে ঢু কে পড়ে আত্মঘাতী জঙ্গি।
বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ৩ জন আধাসেনার শরীর। আধাসেনার আরেকজন
অফিসারকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর।
সেখানকার ডেপুটি জেনারেল অফ পুলিশ আজহার আক্রমের কথায়, ১৭ জন গার্ড ও
২–৩ জন সাধারণ মানুষ বিস্ফোরণে জখম হয়েছেন। ৩ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক।

বিজয়�োল্লাসে শূন্যে গুলি চালাবেন না। তাতে গুলি নষ্ট হয়। নিরীহ মানুষের মৃত্যু
হয়। ভাবমূর্তি ফেরাতে এমনই নির্দেশ দিল তালিবান। আমেরিকা সেনা প্রত্যাহার
করে নেওয়ার পর শূন্যে গুলি চালিয়ে বিজয়�োল্লাস করেছে তালিবান। গতকাল খবর
ছড়ায় পঞ্জশির উপত্যকা নাকি তালিবান দখলে। খুশিতে ফেটে পড়ে তালিব জঙ্গিরা।
এল�োমেল�ো গুলি চালাতে শুরু করে। তালিবানের নিষ্ঠুর আনন্দের বলি হন ১৭ জন
নিরীহ আফগানি। এরপরই অযথা শূন্যে গুলি চালান�ো বন্ধের নির্দেশ দেন তালিবান
কর্তারা। তালিব–জঙ্গিদের উদ্দেশে টু ইট করেছেন তালিবান মুখপাত্র জাবিউল্লাহ
মুজাহিদ। লিখেছেন, ‘কাবুল এবং দেশের অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মুজাহিদিনদের
বলা হচ্ছে, শূন্যে গুলি চালান�ো বন্ধ করুন। আগ্নেয়াস্ত্র এবং গ�োলাবারুদ হাতে রাখুন।
এ সব নষ্ট করার অধিকার কারও নেই। অকারণে গুলি চললে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত
হন। সুতরাং, অপ্রয়�োজনে গুলি চালাবেন না।’যারা কাবুলে শূন্যে গুলি চালিয়েছে
তাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে শহর ছাড়া করার কথাও শুনিয়েছেন জাবিউল্লাহ।

ইসলামাবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর

ছবি দেখাতে দেব
না: জাভেদকে হুমকি
বিজেপি বিধায়কের

কাবুল, ৫ সেপ্টেম্বর

করেন ‘সামনা’র নির্বাহী সম্পাদক সঞ্জয় রাউত।
তাঁর মতে, এই ঘটনা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের
অপমান। এই শিবসেনা নেতার প্রশ্ন, ‘নেহরু কী
করেছেন যার জন্য তাঁর এই অবমাননা? বস্তুত, তিনি
দেশের যে সম্পদ তৈরি করে গিয়েছেন তা বেচে টাকা
ত�োলার জন্যই ম�োদি সরকার ন্যাশনাল মানিটাইজেশন
পাইপলাইন প্রকল্প তৈরি করেছে। তিনি লিখেছেন,
‘স্বাধীনতা সংগ্রামে যাদের ক�োনও অবদানই নেই
সেই তারাই ভারতের স্বাধীনতার অন্যতম নায়ককে
বাদ দিয়ে ইতিহাস তৈরি করতে চাইছে।’

