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চাহজনেগা ী েলাকসকলৈল মুকিল আhান 

 
 
aসমৰ থলিগৰী ৰাiেজ শিতকা ধিৰ চাহ জনেগা ীয় ভাiসকলক থলিগৰী জািতৰ eক aিবেcদয্ aংগ বুিল aিভিহত কিৰ 
আিহেছ। aসমৰ থলিগৰী ৰাiেজ আিদবাসীৰ িবপৰীেত "চাহ জনেগা ী" িহচােপ িবৰল সnান pদান কিৰেছ। িকn aসমৰ eচাম 
চাহ জনেগা ী েলােক িবিভn সময়ত সামািজক নয্ায় িবচািৰ আিদম যুগৰ আিদবাসী সকলৰ ববর্েৰািচত কা িবলাক থলিগৰীৰ 
oপৰত pেয়াগ কিৰ আিহেছ। েযাৱা দশকত েতেন নয্ায় িবচািৰ ববর্েৰািচত ঘটনািবলােক থলিগৰী জনগণক গভীৰভােৱ িচিnত 
কিৰ তুিলেছ। চাহ জনেগা ীৰ eকাংশ েলােক মধয্যুগীয়া তথাকিথত ভাৰতত pচিলত ববর্েৰািচত কা িবলােক আিজ আমাৰ 
থলিগৰী সমাজ বয্ৱsাত সntাস সৃি  কৰাৰ uপিৰo থলিগৰী ৰাiজৰ ঐকয্ িবন  কিৰ আিহেছ।eেন ববর্েৰািচত দীঘলীয়া তািলকাৰ 
িবপৰীেত  আিম েকiটামান uদাহৰণ িদব িবচািৰেছা। িবগত সময়েচাৱাৈল চােল েদখা যায় েপেঙৰীৰ ৰাণী a লৰ চাহ বয্ৱসায়ী 
"মৃ ল kমাৰ ভ াচাযর্য্ আৰু েতo ঁৰ পtী"ক  নৃশংসভােৱ হতয্া কিৰ আৰু তােতi kাn নাথািক মৃতকৰ মাংস ভkণ কৰা শয্ 
পৃিথৱীত িবৰল। ei শয্ সমg aসমৰ লগেত পৃিথৱীৰ ব  pাnৰ জনগেণ eকমুেখ জঘনয্ কা  বুিল গিৰহণা িদিছল। iয়াৰ 
বয্িতkমী "সংযুk মুিk বািহনী aসম (sাধীন)”o নািছল। "সংযুk মুিk বািহনী aসম sাধীন"ৰ ফালৰ পৰা eেন জঘনয্ কা  
পুনৰাবৃিt নকিৰবৈল চাহ জনেগা ীয় জনগণৈল আhান জেনাৱা ৈহিছল। পৰবত  সময়ত আেকৗ eকাংশ চাহ জনেগা ীয় মানুেহ 
নয্ায় িবচািৰ আিদম মানুহৰ pথােৰ ববর্ৰতা pদশর্ন কিৰ িডকমৰ "েনামল বৰা" নামৰ থলিগৰী মানুহজনক নৃশংসভােৱ aতয্াচাৰ 
চলাi িবষাt আমৈল পৰুৱা েমিল িদ হতয্া কিৰেল। েতিতয়াo  "সংযুk মুিk বািহনী aসম(sা)েন আhান কিৰিছল eেন 
হতয্াকা ৰ পৰা িবৰত থািকবৈল। িকn "সংযুk মুিk বািহনী aসম(sা)ৰ  লগেত থলিগৰী জনগেণo বােৰ বােৰ েতেন 
জঘনয্তম হতয্াকা ৰ পৰা িবৰত থািকবৈল আhান জেনাৱা sেto  পুনৰ েযাৱা েকiটামান িদনৰ িভতৰত জনৈক থলিগৰী 
িচিকৎসক চাহ জনেগা ীৰ eকাংশ েলাকৰ মধয্যুগীয়া ববর্েৰািচত মানিসকতােৰ সংঘিটত ঘটনাত পিতত হ'ল। েযাৱা েম' মাহত 
িডকম চাহ বািগচাৰ িচিকৎসক "ডাঃ pবীন বৰঠাkৰ" িচৰকালৰ বােব প ু হ'ব লগা হ'ল। তাৰ পাছেতi েসৗ িসিদনা িটয়কত 
70 udর্ ৰ িচিকৎসক "ডাঃ েদেবন দt"েদৱক মিৰয়াi মিৰয়াi kাn নাথািক aেচতন aৱsাত কাঁেচেৰ ভিৰত সািন-খঁুিচ আঘাত 
সনাৰ pতয্k কৰা েদখা ৈগেছ িবিভn সংবাদ মাধয্মৰ েযােগিদ aৱেশষত েতেখত মৃতুয্ মুখত পিৰল। ei সকেলােবাৰ েদিখ 
আমাৰ লগেত aসমৰ থলিগৰী মানুহ aিতs ৈহ পিৰেছ। আৰু িকমান আিম সহয্ কিৰম। েসেয়েস আিম eেন কা ৰ পুনৰাবৃিt 



ঘটােল তথাকিথত ভাৰতীয় সংিবধানৰ িবপৰীেত "সংযুk মুিk বািহনী aসম(sা)"েন েদাষী বয্িkসকলক কেঠাৰতম শািs িদবৈল 
বাধয্ হ'ব।   
   
aিত পিৰতাপৰ কথা eiেয় েয  aসমত যুেগ যুেগ চাহ জনেগা ীৰ eকাংশ েলােক কিৰ aহা ববর্েৰািচত কা  িবলাকৰ  িবৰুেd 
চাহ জনেগা ীৰ গণয্ মানয্ সামািজক সংগঠনৰ ৈসেত জিড়ত বিk সকলৰ লগেত িবিভn দল-সংগঠন তথা ৰাজৈনিতক েনতা 
সকেল ei িবভৎস k-সংsাৰ-kকমর্ িবলাক মিষমুৰ কিৰবৈল িযধৰণৰ পদেkপ হাতত লব লািগিছল েতেন েকােনা পদেkপ 
েলাৱা আিজেকাপিট পিৰলিkত েহাৱা নাi। eiিবলাক েদিখ আিজ আিম ভািববৈল বাধয্ েয- চাহ জনেগা ীৰ িবিভn সামািজক 
সংগঠনৰ ৈসেত জিড়ত গণয্ মানয্ বয্িkৰ লগেত ৰাজৈনিতক েনতা কম েয় eiদেৰ আিদবাসীৰ নামত হাতত ধনু-কাঁঢ়, লািঠ-
জুং ৈল  eচাম চাহ জনেগা ীয় মানুহক eেন জঘনয্ কা  কিৰবৈল uদগিন জগাi আিহেছ। থলিগৰী ৰাiজৰ মাজত eেনদেৰ 
সntােসেৰ ভয় শংকা pদশর্ন কিৰ ৰাজৈনিতক মুনাফা আদায় কৰা eক আঁচিন eiয়া। 
 

আেপানােলােক িনকৃ  ৰাজনীিত নকিৰ eেন an িব াস, kকমর্ মিষমুৰ কিৰ চাহ জনেগা ীয় েলাকসকলক সামািজক utৰণ 
ঘটাi আ ৱাi িনবৈল যেথািচৎ ৰু দািয়t gহণ কৰক। তােক নকিৰ  যিদ আিজৰ পৰা আেপানােলাকৰ ( চাহ জনেগা ীৰ 
সামািজক সংগঠনৰ ৈসেত জিড়ত বিk সকলৰ লগেত িবিভn দল-সংগঠন তথা ৰাজৈনিতক েনতা সকল) চাহ জনেগা ীৰ 
মানুহিখিনক সংsাৰমূখী কিৰবৈল েকােনা পদেkপ নৈল পুনৰ েতেন িবভৎ নৃশংস হতয্াকা েবাৰৰ পৰা থলিগৰীক শংিকত কিৰ 
তথাকিথত ৰাজৈনিতক মুনাফা আদায় কৰাত agািধকাৰ িদেয় েতেn ভিৱষয্তৈল িবষম পিৰণিতৰ সnূখীন হ'ব লািগব। 
 
iয়াৰ লগেত আিম "সংযুk মুিk বািহনী aসম(sা)"েন aসমৰ সকেলা থলিগৰী ৰাiজক জনাo েয- সামাজত িব  জnাব পৰা 
িযেকােনা anিব াস, েযেন-ডাiনী হতয্া, েসাপাধৰা, ধমর্ৰ নামত েগা-মাংস ভkণ কৰা নকৰা আিদৰ দেৰ ঘটনা িবলাক oপৰত 
িভিt কিৰ জঘনয্ হতয্াক  িবলাক বn কিৰবৰ কাৰেণ সকেলা পkেক আhান জেনাৱাৰ লগেত aনাগত িদনত "সংযুk মুিk 
বািহনী aসম(sা)ৰ ফালৰ পৰা েতেন ঘটনা িবলাক  িনমূর্ল কিৰব বােব িবিহত বয্ৱsা হাতত েলাৱা হ'ব। 
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পেৰশ aসম 
েসনা pধান আৰু uপ সভাপিত 

সংযুk মুিk বািহনী aসম (sাধীন) 
******************** 

 
 
 
 



 

                                                                                                                   


