
     
সমেয়র সে  দীঘর্ হেc লােশর সাির, দiু দশেক 1100 খুন

েযসব কারেণ পাহােড় চলেছ রেkর েহািল

পাবর্তয্ চ gােমর িতন েজলায় চার আ িলক সংগঠন িদন িদন apিতেরাধয্ হেয় uঠেছ। চাঁদাবািজ, আিধপতয্
িবsার, রাজৈনিতক dndসহ নানা কারেণ e চার সংগঠেনর pিশিkত কয্াডাররা খুেনাখুিনর uৎসেব েমেত
uঠেছ।  pিতিনয়তi  ঘটেছ  খুেনর  ঘটনা।  ধু  িনেজেদর  মেধয্  খুেনাখুিনেত  েথেম  থাকেছ  না  তারা।  তােদর
pিতিহংসার  িশকার  হেc  সাধারণ  বাঙািলরাo।  eমনিক  আiনশৃ লা  রkাকারী  বািহনীর  oপর  হামলার
ঘটনাo  ঘেটেছ।  গত  দiু  দশেক  িতন  পাবর্তয্  েজলায়  খুন  হেয়েছন  কমপেk  1100  জন।  পাবর্তয্  a েলর
আ িলক সংগঠন েলার আgাসী মেনাভাবেক aশিনসংেকত িহেসেব েদখেছন িবেশযjরা। িনরাপtা িবে ষক
েমজর  (aব.) eমদাদলু  iসলাম  বেলন,  পাবর্তয্  a েলর  সংগঠন েলা  আদশর্চুয্ত  হেয়  চাঁদাবািজেত  জিড়েয়
পেড়েছ।  চাঁদাবািজ  িনয়ntণ  o  eলাকায়  আিধপতয্  ধের  রাখেত  পরsেরর  সে  সংঘােত  জিড়েয়  পড়েছ।
পাহােড়র সংঘােতর মূল কারণi হেc চাঁদাবািজ। যত িদন চাঁদাবািজ বn হেব না তত িদন দীঘর্ হেত থাকেব
লােশর সাির। িতিন পরামশর্ িদেয় বেলন, পাহােড় শািn েফরােত চাঁদাবাজেদর িব েd িচ িন aিভযান 
করেত হেব। eকi সে  েযসব েসনা কয্াm pতয্াহার করা হেয়েছ েস েলা পুনঃsাপন করেত হেব।
চ gাম েরে র িডআiিড খnকার েগালাম ফা ক বেলন, পাহােড় শািn েফরােত কাযর্কর পদেkপ েনoয়া
হেc।
িবিভn সংsার েদoয়া তথয্ মেত, গত দiু দশেক িতন পাবর্তয্ েজলায় খুন হেয়েছন কমপেk 1100 জন। আহত
হেয়েছন  কমপেk  1400।  aপহরণ  হেয়েছন  pায়  চার  হাজার।  যার  মেধয্  গত  eক  বছের  খুন  হেয়েছ
aধর্শতািধেকরo েবিশ মানষু।
sানীয় বািসnারা জানান, পাবর্তয্ চ gােম চাঁদা েদoয়া ছাড়া েকu বসবাস করেত পাের না। বয্বসায়ী েথেক

 কের সাধারণ েলাকজন সবাiেক চাঁদা িদেয়i eখােন বসবাস করেত হয়। পিরবহন েসkর, িঠকাদার, মুিদ
েদাকানদার, সরকাির চাকিরজীবী, eনিজo সংsাসহ সবাiেক আ িলক সংগঠন েলােক চাঁদা িদেত হয়। ছয়
মাস eবং বািষর্ক হাের e সংগঠন েলােক চাঁদা িদেয় িনেত হয় কিথত ‘কাডর্ ’। েকu চাঁদা িদেত asীকৃিত
জানােল তার oপর েনেম আেস aমানুিষক িনযর্াতন। eমনিক খুেনর ঘটনাo ঘেটেছ aহরহ। ধু চাঁদাবািজ
নয়, আ িলক সংগঠন েলার মেধয্ আিধপতয্ িবsার, খুেনর বদলা িহেসেব খুন eবং সাংগঠিনক dেndর কারেণ
িতন পাবর্তয্ eলাকায় দীঘর্  হেc লােশর  সাির। দiু দশক রkkয়ী সংঘেষর্র পর  1997  সােলর  2 িডেসmর
তৎকালীন আoয়ামী লীগ সরকার o পাবর্তয্ চ gাম জনসংহিত সিমিতর (েজeসeস) মেধয্ চুিk হয়। যা পের
শািn চুিk িহেসেব পিরিচিত পায়। িকn e চুিkর িবেরািধতা কের iuনাiেটড িপপলস েডেমােkিটক েnর
(iuিপিডeফ) আtpকাশ ঘেট। 2010 সােল েজeসeস  আেরক দফা ভাঙেনর মুেখ পেড়। আtpকাশ  ঘেট
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মহুাmদ েসিলম, খাগড়াছিড় েথেক িফের
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েজeসeস-eমeন-eর।  সবর্েশষ  iuিপিডeফ  েভেঙ   হয়  iuিপিডeফ  (গণতািntক)।  বতর্ মােন  e  চারিট
সংগঠনi িতন পাবর্তয্ a েল কাজ করেছ। 2001 সােল রাঙামািটর নািনয়ারচের িতন িবেদিশেক aপহরেণর
মাধয্েম েফর পাহােড় aপরাজনীিত  হয়। eরপর খুন, ম, aপহরণ, চাঁদাবািজ eবং আিধপাতয্ িবsার
িনেয় সংঘাত e a েলর িনতয্ ঘটনা হেয় দাঁড়ায়। সংঘােত pাণ হারায় শত শত মানষু। আিধপাতয্ িবsার
িনেয় ধু িনেজরাi সংঘােত জড়ায়িন পাবর্তয্ a েলর e সংগঠন েলা। চাঁদা না িদেল pায় সময়i হামলার
িশকার  o  িনযর্াতন  সiেত  হয়  সাধারণ  বাঙািলেদর।  eমনিক  খুেনর  ঘটনাo  ঘটেছ  aহরহ।  aেনক  সময়
আiনশৃ লা রkাকারী বািহনীর সদসয্রাo তােদর হামলার িশকাের পিরণত হন।
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