
পাহােড় চিু েত ফেরিন ি
২২ বছেরও মেটিন সংঘাত

পাহােড় চুি েত ফেরিন ি

পাবত  চ াম শাি চুি র ২২ বছর। িক  তবু মেটিন সংঘাত। এ চুি েত ফেরিন ি । অথচ এ চিু র
মূল ল  ও উে  িছল শাি  ও স ীিত। িক  দীঘ ২২ বছেরও শাি র বাতােসর লশমা  দেখনিন
পাহােড়র  বািস ারা।  উে া  িতেযািগতা  আর  নানা  সং ােমর  মধ  িদেয়  জীবন  যাপন  করেছন
পাবত া েলর মা ষ। সশ  স াসীেদর অৈবধ অে র ঝনঝনািনেত কােলা মেঘর ছায়ায় ঢেক আেছ সবুজ
পাহাড়। তবু িনরাপ াহীনতার ভেয় মুখ খলুেছ না কউ। ানীয় বািস ারা বলেছন, এখােন ে র সীমা
নই। ২২ বছের দূর  বেড়েছ িব াস-আ ার। জ  িনেয়েছ নতনু নতুন নােম সশ  আ িলক সংগঠন।

তােদর মতার দাপেট চাদঁাবািজ,  অ বািজ,  আিধপত  িব ার ও জািতগত ভদােভদ এসব কারেণ ায়
িতিনয়ত অশা  থােক পাহাড়। ঘেট র য়ী সংঘাত। াণ হারায় িনরীহ মা ষ। সশ  স াসীেদর মতা

কতটা  ভয়াবহ  তা  পাহােড়র বািস ােদর সে  কথা  বলেল  বাঝা  যায়। তােদর ব েকর িলেত ায়ই
র বণ হয় পাহাড়। এমন কমকাে ডর িচ  ায় িদনই খবেরর কাগেজর িশেরানাম হয়। সংি  সূে  জানা
গেছ, পাবত  চ ােম সংঘাত অবসােনর লে  ১৯৯৭ সােলর ২ িডেস র জাতীয় সংসেদর তৎকালীন িচফ
ইপ আবুল হাসানাত আব াহ ও জনসংহিত সিমিতর সভাপিত জ ািতির  বািধি য় লারমা ওরেফ স

লারমা পাবত  চ াম চিু েত া র কেরিছেলন। ওই চুি র সময় তৎকালীন ধানম ী শখ হািসনাও
উপি ত িছেলন। ওই চিু র  মধ  িদেয় তৎকালীন সশ  স াসী  প শাি বািহনীর সদ রা  অ  সমপণ
কেরন।  এর মধ  িদেয়  পাবত  চ ােম ই দশেকর র য়ী  সংঘষ  সমা  হয়।  স সময়কার  শাি র

বাতাস এখন ধইু । বা ব িচ  এেকবােরই িভ । এখন পিরি িত িদন িদন অবনিতর িদেক যাে । গত
২৩ মােস পাবত া েল ৭২িট হত াকা- ঘেটেছ। এ েলার বিশর ভাগই ঘেটেছ চাদঁাবািজ ও দলীয় আিধপত
িব ার িনেয়। ধ ুতা-ই নয়, বৃ েদর হাত থেক র া পানিন পুিলশ, সনাসদ সহ ানীয় বািস ারা। তেব
পাবত  চ াম জনসংহিত সিমিতর নতারা বলেছন, পাবত  চুি র যথাযথ বা বায়ন না হেল এসব সম া
কােনা  িদন  সমাধান  হেব  না।  এ  ব াপাের  পাবত  চ াম  জনসংহিত  সিমিতর  সভাপিত ও  আ িলক

পিরষেদর চয়ারম ান স  লারমা বেলেছন, ‘পাবত  চিু  বা বায়ন না হেল এ অ েলর সম া সমাধান হেব
না। তাই পাবত  চিু  যােত  বা বািয়ত হেত পাের  তার জ  সরকার,  ব ি িবেশষ,  সংগঠনেক আরও
আ িরক হেত হেব। পাবত া েলর সম া সমাধােনর লে ই তা চুি  া িরত হেয়েছ। আজেক ২২ বছর
অিতবািহত হেয় গল িক  চিু র মৗিলক িবষয় েলা এখেনা বা বািয়ত হয়িন। তরাং যত িদন এ মৗিলক
িবষয় েলা  বা বায়ন হেব না,  তত িদন পয  পাবত া েলর সম ার সমাধান হেয়েছ বেল আমরা দািব
রাখেত পাির না।’  অ িদেক সরকারদলীয় নতারা বলেছন, চিু র ৭২িট ধারার মেধ  এখন পয  ৪৮িট
বা বািয়ত হেয়েছ। ১৫িট ধারা আংিশক বা বািয়ত হেয়েছ। ৯িট ধারা বা বায়েনর ি য়াধীন রেয়েছ। এ
ব াপাের রাঙামািট জলা মিহলা আওয়ামী লীেগর সভােন ী ও িতন পাবত  সংরি ত মিহলা আসেনর সােবক
সংসদ সদ  িফেরাজা বগম িচ  বেলেছন, ‘শাি চুি র বা বায়ন বািক আেছ বেল আিম মেন কির না।

আপেডট : ১ িডেস র, ২০১৯ ০০:০০

ফােতমা জা াত মমু,ু রাঙামািট
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পাবত  চ াম জনসংহিত সিমিতর ই া  অ যায়ী  পাবত  চ াম ভূিমিবেরাধ িন ি  কিমশন গঠন করা
হেয়েছ। তারা যভােব চেয়েছ সভােব হেয়েছ। তােদর মেতা কিমশন কাজ করেছ। এর পরও যিদ তারা
বেল শাি চিু  পূণা  বা বায়ন হয়িন, তা তােদর ব থতা।’ পাবত  চ াম বাঙািল ছা  পিরষেদর সভাপিত
মা. জাহা ীর আলম বেলেছন, ১৯৯৭ সােলর ২ িডেস র তৎকালীন শাি বািহনীর সে  শাি চুি  া েরর

পর  এ  শাি চিু র  িবেরািধতা  কের  পাহােড়  ায় শাসেনর  দািবেত  ১৯৯৮  সােল  গেড়  ওেঠ  আেরকিট
আ িলক দল,  যার  নাম ইউনাইেটড িপপলস ডেমাে িটক ট (ইউিপিডএফ)। আবার  এ  িট  দেলর
িব ে  াচািরতা ও অগণতাি ক আচরেণর অিভেযাগ তেুল পাহােড় জ  িনেয়েছ গণতাি ক ইউিপিডএফ
এবং জএসএস সং ার (এম এন লারমা) নােমর আরও িট আ িলক দল। তােদর মেধ  িবেরাধ এখন
চরেম। তাই পাহােড় শাি  িত া করেত হেল চিু  বা বায়েনর আেগ সব ধরেনর অৈবধ অ  উ ার করেত
হেব। যত িদন পাহােড় অে র ঝনঝনািন থাকেব তত িদন এখােন শাি  িফের আসেব না।
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