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তখনও মাস্ক পরে থাকা বাধ্যতামলূক হয়নন এ দেরেে প্রনত প্রান্তরে। তখনও মখু দেরক 
োখা আবনে্যক হয়নন মােণ ভাইোরেে হাত দথরক বাঁচরত। তাও হঠাৎ-ই দবে নকছু 
মাস্ক পনেনহত দলারকে উদ্ধত চলারেো্ে ছনব দে এন ইউ ক্যাম্ারেে - বলা দেরত 
পারে ছনব নভনিও দোে্যাল নমনিয়ারত আো মাত্রই তাজ্জব বরন দেরত হয় দ�াটা 
দেেবােীরক। হারত তারেে প্ররত্যরকেই দলাহাে েি, নরিরকট ব্যাট। তারেে আরিমণাত্মক 
ভনগি আমারেে অবাক করে। দকারনা মােণ ভাইোরেে হাত দথরক দেহাই দপরত না – 
ননরেরেে লজ্জােনক কারেে দথরক মখু লকুারত মাস্ক পরে তাো এন্রি ননরয়নছল এ 
দেরেে অন্যতম েনুতিে চচ্ারকন্দ্র েওহেলাল দনরহরু নবশ্বনবে্যালরয়ে ক্যাম্াে চত্বরে। 
নৃেংে আরিমণ চালায় নবশ্বনবে্যালরয়ে ছাত্রছাত্রীরেে উপে। ভাঙচুে চরল ক্যাম্ারেে 
মরধ্য – ইঁট কাঠ পাথরেে নবন্ডং নেরয় দেো এ ক্যাম্াে দকবল ক্যাম্াে না – ননরেরেে 
েে। অনাহুত নকছু দলাক দে েরে এরে হঠাৎ-ই দভরগি তছনছ কেরত থারক। এমন নক 
হরটেল, লাইররেনেও ছাড় পায় না। দটনলনভেন নমনিয়া বা দোে্যাল নমনিয়াে ন্রিরনে এ 
পারে বরে আমো অেহায় ভারব দেখরত থানক ,শুনরত থানক এক েল ছাত্রছাত্রীে নচৎকাে 
– নকন্তু এক পা নপছু হরট না অেভ্যরেে হাত দথরক ননরেে ক্যাম্ােরক বাঁচারনাে তান�রে। 
োঁরত োঁত নচরপ, েতি ঝনেরয় ননরেে ক্যাম্ােরক আ�লাবাে প্রাণপণ বাঁচাবাে দচষ্া দেনখ 
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ওরেে প্ররত্যরকে েৃপ্ত দচাখমরুখ। মাথা দেরট েতি ঝেরত দেনখ আমো ঐ নবশ্বনবে্যালরয়ে এক 
পড়ুয়াে – নবশ্বনবে্যালরয়ে ননব্ানচত ছাত্রেংেরেে দপ্রনেরিরটেে – ঐেী দোরষে। দেেবুরক ্রিল 
কেরত কেরত আর�ে ছনব মরন না থাকরলও আমারেে দমমনে ্রিল কেরল এখরনা দেনেরনে 
েটনা দেভ হরয় আরছ েবনেরনে েন্য। আমারেে মরন আরছ। মরন থাকরবও। নিনলট করে 
দেওয়াে দকারনা অপেন আমো োনখনন। দেনেন দকবল একা ঐেী দোষ নয়, দেনেন এেকম 
অরনক ঐেী দোষ নমরল দেরেে ছাত্র আর্ালরনে ইনতহারেে পাতায় নতুন একটা অধ্যারয়ে 
ভূনমকা নলখরত থারক ননরেরেে েতি নেরয় – ভােতীয় েনতা পানট্ে মত একনট মনবুােী 
কুেংস্কারে ভো ধম্ ননরয় দভোরভে কো একনট েনক্ণপনথী েনতিে নবরুরদ্ধ ছাত্ররেে লড়াই 
আর্ালন। এ দহন েনতিে োরথ লড়াইরয় কীভারব েম্খু েমরে নামরত হয় তাে েন্য প্রস্তুত 
হরত দেখায় এ নবশ্বনবে্যালরয়ে প্র�নতেীল ছাত্রছাত্রীো। 

আমো োনন, ভােতবরষ্ে ইনতহারে �ণআর্ালরন ছাত্ররেে অগ্ণী ভূনমকা অনস্ীকাে্। 
অন্যান্য নবশ্বনবে্যালয়গুরলাে পাোপানে নেনলিে েওহেলাল দনরহরু নবশ্বনবে্যালরয়ে ছাত্রেংেে 
ননব্াচরনে প্রনরিয়ারতও একনট েংগ্ারমে ঐনতহ্য বহমান। JNUSU -ে ননব্াচরন কতৃ্পরক্ে 
ননূ্যতম ভূনমকা থারক না। ছাত্রেংেে ননব্াচরনে দেষপরব্ দে এন ইউ দত োত দের� চলা 
presidential debate (দপ্রনেরিনসিইয়াল নিরবট) বোবেই দেেরোড়া আকষ্রণে দকন্দ্রনব্ু। 
দেে তথা আন্তে্ানতক োেনীনত, মানরুষে �ণতান্রিক অনধকাে েক্া,ভােতীয় নেক্াব্যবস্াে উপে 
নয়া উোেবােী দচতনাে হামলা প্রভৃনত এই নবতরক্ে নবষয়বস্তুরত উরঠ আরে। 

স্াধীনতা পেবত্ী েমরয় দে এন ইউ এে ছাত্র আর্ালরনে উপে নানানবধ আরিমণ হরয়রছ 
এবং দকরন্দ্র ভােতীয় েনতা পানট্ে বত্মান েেকাে আোে পে নব�ত করয়কবছে এই 
আরিমণ অরনক দবনে তীরেতা লাভ করেরছ।নবশ্বনবে্যালয় পনেচালনাে প্র�নতেীল ধ্যানধােণা 
দথরক ননব্ানচত  ছাত্রেংেরেে দনতৃত্ব েবই প্রত্যক্ বা পরোক্ভারব হামলাে নেকাে। ২০১৯ 
োরল অননুঠিত ছাত্রেংেে ননব্াচরন ঐেী দোষ তাে ননকটতম প্রনতদ্বন্দী অনখল ভােতীয় 
নবে্যাথ্ী পনেষরেে (abvp) প্রাথ্ীরক নবপলু দভারট পোনেত করে ছাত্রেংেরেে েভাপনত ননব্ানচত 
হন।এে অননবাে্ েলশ্রুনতরত দকরন্দ্রে ক্মতাে অধীন েনক্ণপনথী েেকাে ও তারেে অন�ুামী 
এবং নবশ্বনবে্যালরয়ে কতৃ্পরক্ে দচারখ এই নব ননব্ানচত ছাত্রেংেে নবো�ভােন হয় এবং 
ক্যাম্ারেে উপে তাো ব্যাপক আরিমণ নানমরয় আরন।  

২০২০ োরলে ৫ ই োনয়ুােী ক্যাম্ারে তখন ছাত্রেংেরেে দনতৃরত্ব অরেৌনতিক দকাে্ নে েহ 
অন্যান্য নে বৃনদ্ধে নবরুরদ্ধ প্রনতবাে চলরছ, এমন েমরয় প্রকারে্য প্রায় নেরনে আরলা থাকরতই 
থাকরতই নবশ্বনবে্যালয় ক্যাম্ারে প্ররবে করে মাস্কধােী (করোনা পবূ্বত্ী কারল) গুডিাবানহনী। 
তারেে হারত দলাহাে েি, লানঠ, নরিরকট ব্যাট।নেরনে আরলা দথরক অন্ধকাে দনরম আো পে্ন্ত 
তাডিব চরল ভােরতে প্রনথতেো এই নবশ্বনবে্যালরয়।ছাত্রস্ারথ্ এবং েরব্াপনে নবশ্বনবে্যালরয়ে 
অনে্ত েম্ান েক্ারথ্ ঐেী ও তাে েহকম্ীো বাধা দেন এই ননোরে্যে এবং গুরুতেভারব 
আহত হন।

এ োক্াৎকাে ঐেী দোরষে। এই োক্াৎকারে ঐেী কথা বরলরছন েতরূপা চরিবত্ীে োরথ 
তাে ছাত্র োেনননতক েীবন এবং ওঁে অনভজ্ঞতা ননরয় ।
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প্র : - আপনন নকভারব ছাত্র োেনীনত দত এরলন ? 

উ : -  আমাে েন্ম পনচিমবরগিে েু�্াপরুে । আনম দছাট দথরকই একটা বামপনথী োেনননতক 
পনেমণ্ডরলে মরধ্য দবরড় উরঠনছ । আমারেে েু�্াপরুে দরেি ইউননয়ন আর্ালন খবুই 
েনতিোলী নছল ।  আমাে বাবা বোবে বামপনথী োেনীনতে প্রনত েহানভূুনতেীল নছরলন । 
আনম দেরখনছ তারেে লড়াই । বাবাে োরথও আমাে কথা হরতা নকভারব দকন্দ্রীয় েেকারেে 
নীনত দরেি ইউননয়ন আর্ালনরক ক্নত  কেরছ এইেব ননরয় ।  

এেপরে আনম স্াতকস্তরেে পড়াশুরনা কেরত নেনলি নবশ্বনবে্যালরয়ে দেৌলতোম করলরে আনে । 
এখারনই আমাে দেরেে উচ্চনেক্াে হাল হনককত ননরয় প্রথম চাকু্ষ অনভজ্ঞতা হয় । েেকাে 
েনে নেক্ারক  েলুভ না কেরত চায় তাহরল স্াভানবকভারবই দেখারন েনেদ্র, আনেবােী, েনলত, 
মনহলা, েংখ্যালে ুএইেব অংে দথরক আো মানষুো উচ্চনেক্াে েরুো� পারবন না, েতুোং 
পরুো ব্যবস্াটাই দে নকেকম একরপরে এবং নবষরম্য ভো তা আমাে ননরেে দচারখ দেখা । 
দহারটেল এে অভাব - একটা নবোট েমে্যা নি ইউ দত । 

আনম করলরে পড়াে েমরয়ে েুরটা অনভজ্ঞতাে কথা বলরবা। আনম তখরনা েনরিয় োেনীনতরত 
আনেনন । একবাে হঠাৎ ক্যাম্ারে ছাে দভরঙ পরে। ছাত্ররেে স্াভানবক কােরণই খবু ো� হয় 
এবং আমো প্রনতবারে আর্ালন শুরু কনে । এটা দতা ছাত্ররেে ন্যাে্য োবী । অবাক কোে 
মরতা নবষয় হল আমারেে বামপনথী বরল দোষণা করে দেওয়া হরলা । আরেকবাে হঠাৎ করে 
েী ৫,০০০ দথরক বানড়রয় ১৬,০০০ করে দেওয়া হরলা । প্রোেরনে এইধেরণে নেদ্ধান্ত দে 
শুধু স্াতকস্তরেে ছাত্রছাত্রীরেে অেনুবরধয়  দেরল তা নয় ,

স্াতরকাত্তে স্তরেে পড়ুয়াোও এে আওতায় আরেন । দকারনা করলরেে ছাত্ররেে দতা ৩০,০০০ 
টাকা অনদি বানষ্ক েী নেরত হরয়নছল । েী ননধ্ােরণ করলেগুরলা নননব্চারে ননরেরেে �া 
েুয়ানড় করে এবং নবরক্াভ োনাবাে দকারনা উপায় নি ইউ দত দনই । ছাত্র েংেে এরকবারেই 
অচল। ছাত্ররেে দকারনা ন্যাে্য োনবোওয়া ননরয় তাো আর্ালরন দেরত পারে না । আমারেে 
দভাট দকনাে েন্য নি ইউ এে েনক্ণপনথী ছাত্রেং�ঠরনে দনতৃত্ব দিানমরনাে  দথরক নপৎজ্জা 
বা দক এে নে দথরক খাবাে খাওয়ারতও দকারনােকম কুন্ারবাধ কেত না। এবং এই কােগুনল 
তাো কেত শুধু আমারেে দভাট দকনাে েন্য। 

নকন্তু ২০১৬ োরল েখন দে এন ইউ দত পড়রত এলাম, একটা আকাে - পাতাল পাথ্ক্য 
অনভুব কেলাম। বামপনথী ছাত্র োেনীনতে একটা েীে্ ইনতহাে থাকাে েরন্য দে, ক্যাম্ােটা 
ছাত্ররেে অনধকাে েম্রক্ কতটা  েংরবেেীল হরত পারে দেটা ননরে না দেখরল বুঝরত 
পােতাম না । এখারন এরে, নবরেষত একেন মনহলা ছাত্র নহরেরব বলনছ, একটা স্াধীনতাে 
আস্ােন আরছ। আনম েত োতই দহাক না দকন ক্যাম্ারে প্ররয়ােরন দবরোরত পানে। আমায় 
েনে আমাে দমরয় হওয়াে েরন্য দকারনা দভোরভরেে নেকাে হরত হয়, আনম নননদ্ব্ধায় আমাে 
ছাত্র প্রনতনননধ দক দো�ারো� কেরত পানে । দেখারন দকাথাও এটা দছাট েমে্যা বরল এনড়রয় 
োওয়াে প্রবণতা দনই । হ্যাঁ , এখন োো প্র�নতেীল, বামপনথী োেনীনত করেন, তারেে কাছ 
দথরকই এটাই আো কো োয় । 
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বামপনথীরেে দ্বাো পনেচানলত আে িানপনথীরেে েখরল থাকা ছাত্র েংেরেে মরধ্য তোৎ টা 
দে কতটা �ভীে আে তীরে, দেটা ননরে না দেখরল বুঝরত পােতাম না । এবং আমাে মরন হয় 
দে নি ইউ বা দে এন ইউ এে বাইরেও োো দেরেে দক্রত্রই এটা েনত্য । ছাত্রাবস্ায় োো 
োইট-উইং োেনীনতে োরথ েনড়ত হন অরনরকই শুধুমাত্র ননরেে োেনননতক ভনবষ্যরতে 
কথাটা মাথায় োরখন ।

প্র : - দে এন ইউ দত বামপনথী োেনননতক পনেমণ্ডরলে কথা, আপনাে ননরেে অনভজ্ঞতা 
এগুরলা েনে আরেকটু বরলন----

উ : -  আমাে মরত  ছাত্র োেনীনতে বা ছাত্র আর্ালরনে অন্যতম মলূ লক্্য হরলা 
ক্যাম্ারে একটা �ণতান্রিক পনেরবে �রড় দতালা। একমাত্র তাহরলই আমো েনুননচিত কেরত 
পােরবা দে েব অংরেে প্রনতনননধত্ব েরয়রছ ক্যাম্ারে। দে এন ইউ দত দেই আর্ালরনে 
েীে্ চনলিে বছরেে লড়াইরয়ে একটা ইনতহাে আরছ । আমারেে ছাত্র েংেরেে  ননব্াচন 
প্রনরিয়াই তাে একটা উোহেণ। পরুো ননব্াচনটাই পনেচালনা করেন ছাত্ররেে দ্বাো ননব্নচত 
কনমনট । আমারেে লড়াই আর্ালরনে নেদ্ধান্ত দনওয়াে প্রনরিয়ানটও খবুই �ণতান্রিক। এখারন 
একেম ননরচে স্তে দথরক নে নব নমনটং কো হয় । আমো েখন ছাত্ররেে প্রনতনননধত্ব কনে তখন 
ছাত্ররেেও অনধকাে থাকা উনচত তারেে মতামত প্রকারেে । এখারন নিরবট এবং িায়াল� এে 
একটা স্াস্্যকে পনেরবে েরয়রছ । ক্যাম্ারে আমো েব েং�ঠন আমারেে কথা বলাে মাধ্যম 
নহরেরব একটা হানতয়াে দপাটোনেং দক ব্যবহাে করে থানক। পরুো ক্যাম্ােটাই দপাটোরে োকা 
থারক োে মরধ্য নেরয় আমো আমারেে োেনননতক কথা, েং�ঠরনে মতােরে্ে কথা, আমারেে 
োনবোওয়াে কথা বনল। আপনাো হয়রতা দে এন ইউ ে ধাবা culture এে কথা শুরনরছন 
। এখারন অরনকগুনল ধাবা েরয়রছ দেগুরলা অরনক োত অনদি দখালা থারক। দেখারন েব 
অংরেে ছাত্রো নানান েকরমে আলাপ আরলাচনা করেন । অরনক ছারত্রে দক্রত্রই এইেকম 
space গুরলা খবুই গুরুত্বপণূ্ হরয় ওরঠ দেখারন তাো হয়রতা প্রথমবাে দকারনা প্র�নতেীল 
োেনননতক মতােরে্ে কথা দোরনন ।

নঠক ততটাই গুরুত্বপণূ্ হরলা এই ক্যাম্াে এে �ণতান্রিক প্রনতঠিানগুরলাে অনস্তত্ব। দেেকমই 
একনট কনমনট হরলা দেডিাে দেনসিটাইরেেন কনমনট , দে কনমনট দে দকারনা ধেরণে দেক্য়ুাল 
হ্যাোেরমটে এে েটনাে নবরুরদ্ধ লড়াই করে এবং নলগিনবষরম্যে নবরুরদ্ধ লড়াই করে। এ ননরয় 
েরচতনতা �রড় দতালাে দচষ্া করে। নে এে ক্যারে  ছাত্র, নেক্ক , কম্চােী েব অংরেে 
প্রনতনননধোই নছরলন। ক্যাম্ারে নতুন ছাত্রো এরল নানােকম দেডিাে দেনসিটাইরেেন work-
shop কো হরতা । এই প্রনতঠিারনে  অনস্তত্ব নকন্তু অন্য দেরকানও ক্যাম্াে এে োরথ োোক 
বুঝরত োহাে্য করে, নবরেষত নি ইউ ে োরথ । ওখারন েরন্ধ্য ৬টাে পরে দবরোরত অস্ন্বি 
হরতা , অথচ দে এন ইউ দত দকারনানেন ভাবরতই হয়নন ।

 ২০১৭ ে ১৮ ই দেরটেম্বে হঠাৎ করে প্রোেন নে এে ক্যাে দক েনেরয় ইটোেনাল কমরলেইটেে 
কনমনট (আই নে নে ) নাম একটা কনমনট বোয় । এনট আে্যন্ত প্রোেন দ্বাো পনেচানলত একনট 
কনমনট োে োরথ ক্যাম্ারেে �ণতান্রিক আর্ালরনে দকারনা দো� দনই । েগিত কােরণই 
মনহলাো এরকবারেই উৎোনহত দবাধ করেন না আই নে নে দত তারেে অনভরো� োনারত 
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। নঠক দেই েময় একনট সু্কল এ আট েন মনহলা �রবষক একেন প্রভাবোলী অধ্যাপরকে 
নবরুরদ্ধ দেৌন দহনস্াে অনভরো� আরনন। আই নে নে দেই অধ্যাপকরক পণূ্ রূরপ shield 
করে। এটা একটা উোহেণ দে �ণতান্রিক উপারয় েনে ক্যাম্াে না চরল তাহরল ছাত্রস্াথ্  
নবরোধী কাে্কলাপ চালারনা কতটা েহে হরয় োয় ।

প্র : - আপনন ইটোেনভউরয়ে শুরুরত েী বৃনদ্ধে কথা বলনছরলন । আপনন ননরে দে এন ইউ 
এে ইউ এে দপ্রনেরিটে নহরেরব েী বৃনদ্ধে আর্ালরন দনতৃত্ব নেরয়রছন এবং আমো দেরখনছ 
২০২০ োরলে ৫ই োনয়ুােী ক্যাম্ারেে ওপরে হামলাও হয় । েনে একটু বরলন -------

উ: - েী বৃনদ্ধ শুধু ভােতবরষ্ে নেক্া প্রনতঠিানগুরলারত েীমাবদ্ধ নয় । নবশ্বরোড়া 
নয়াউোেনীনতবারেে পনেণাম হরছে এটা । ল্যানটন আরমনেকাে নচনলরত এে নবরুরদ্ধ লড়াই  
আে েনক্ণ আনরিকাে েী মাটে েল আর্ালরনে কথা দতা আমারেে োনা। আেরল স্াস্্য , 
নেক্া , প্রবীণরেে েত্ন এেব sector গুরলাই আে ধঁুকরছ । একটা েমাে কতটা �ণতান্রিক 
বা প্র�নতেীল তা দবাঝা োয় এেব দেক্টেগুরলাে প্রনত োর্রেে েৃনষ্ভনগি দেখরল । 

নেক্ারক্রত্রে োরত েী কম থারক, োরত করে েংখ্যা�নেঠি ছাত্রো উচ্চনেক্ায় আেরত পারেন 
তাে োনবরত লড়াই আমারেে দেরে অরনকনেন ধরেই চলরছ । দে এন ইউ দত প্ররত্যক 
দেনমটোরে ২৮৩ টাকা েী দনওয়া হয় । এে েরল আমাে মত একটা নবোট অংরেে মানষু 
োরেে দবনে টাকা নেরয় পড়াে ক্মতা দনই, তাো পড়রত পারেন । এটা শুধুমাত্র নটউেন েী 
নয় , এে দথরক দহারটেল এবং লাইররেনে ইত্যানে েরুো� েনুবরধও েনড়রয় আরছ । কম খেরচ 
পড়াশুরনা, থাকাে ব্যবস্া একটা বরড়া কােণ োে েন্য নবনভন্ন োমানেক অবস্ান  দথরক আো 
এবং নবনভন্ন ভাষাভাষীে ছাত্রো এই প্রনতঠিাননটরত পরড়ন ।

দে  এন উ ছাত্র-েংেরেে িাকা ‘নেক্া বাঁচাও’ মাচ্, 
১২/০৮/২০২০ --- দোরটাগ্াে দেৌেন্য অোনা
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উপেন্তু বৃনত্ত এবং দেরলানেপও পড়ারোনা এন�রয় ননরয় দেরত োহাে্য করে। এটা নকন্তু দকারনা 
েেকানে দোয়া নয় । এটা আমারেে দেরেে নপনছরয় পড়া অংরেে অনধকারেে প্রশ্ন ।তাই েখন 
দে এন ইউ প্রোেন হঠাৎ করে েী বৃনদ্ধে নেদ্ধান্ত দোষণা করে, স্াভানবক কােরণই ছাত্রেংেে 
দথরক আমারেে আর্ালরন দেরত হয় । নেক্কোও আমারেে েরগি নছরলন । েেকাে েনে 
নেক্ারক পণ্য নহরেরব নবনরি কেরত চায় তাহরল দেটা দতা �ণতর্রিেই হত্যা ।

প্র: - নবজ্ঞাননক েৃনষ্ভনগিে নবকাে ও �রবষণাে প্রনত বত্মান েেকারেে েৃনষ্ভনগিরক আপনন 
নকভারব দেরখন ?

উ : - নবরেনপ েেকারেে আমরল েনুতি এবং নবজ্ঞাননক েৃনষ্ভনগিে প্রনত েব দথরক তীরে 
আরিমণ হরয়রছ । নমথ্যাচাে, অরেৌনতিক মরনাবৃনত্ত এবং ভ্ান্ত ধােণারক ইনতহাে বরল প্রচাে 
কেরত এরেে েুনড় দনই । তলায় োমমন্ে আরছ বরল প্রচাে করে বাবনে মেনেে ধংে কোে 
ইনতহাে দতা আমারেে োনা ।

বত্মান েেকারেে অরনক ননব্ানচত প্রনতনননধ দথরক শুরু করে ম্রিীো দেেব নববৃনত নেরয় 
চরলরছন দেটা অবাক কোে মতন । দকউ বলরছন �রুে �ারয় হাত দবালারল ক্যাসিাে নঠক 
হরয় োয় দতা দকউ দ�ামতূ্ররক েব দোর�ে  ওষধু বরল োনব কেরছন । অনশ্বনী কুমাে দচৌরব 
--- োে অধীরন আয়ুরব্ে, দো�, ন্যাচারোপ্যাথী , দহানমওপ্যানথ ইত্যানে েব গুরুত্বপণূ্ নবভা� 
েরয়রছ, নতনন এটা োনব কেরলন। অেনুতি এবং অন্ধনবশ্বারেে নবস্তাে একটা �ভীে নচন্তাে নবষয় 
। অথচ নবজ্ঞাননক �রবষণা োো কেরছন এখন আমারেে দেরে, তাো আনথ্ক অনেুান দথরক 
ল্যাবরেটনে েংরিান্ত নানান েমে্যায় েে্নেত। করয়ক বছে আর� নবজ্ঞানীোও আর্ালরন 
নারমন োডি এে োনবরত।

আেরল এো দেরকারনা েকম নবজ্ঞাননভনত্তক �রবষণারকই ভয় পায়। কােণ দেটা েনে নঠক থারক 
তাহরল এরেে মরুখাে খরুল পরে োরব। েমাে নবজ্ঞান েংরিান্ত �রবষণা দতা আরো ক্নতগ্স্ 
ও উরপক্াে নেকাে হরয়রছ এ েময়পরব্। অথচ তথ্যননভ্ে �রবষণায় আমো দেরখনছ দে 
আমারেে স্াধীনতা আর্ালরনে লড়াইরয় আেএেএে এে দকারনা ভূনমকা নছরলা না। বেঞ্চ 
তারেে ইনতহােটা হরলা আরপারষে ইনতহাে। ধঁুকরত থাকা েমাে নবজ্ঞান, নবরেষত ইনতহাে 
চচ্া েব েময় েনক্ণপনথী োর্রেে প্রচােে্রিরক মেত দো�ায়। 

আনম েখন M.Phil কেরত আনে ৫,০০০ টাকা মানেক অনেুান দপতাম। এেমরধ্য দহারটেরল 
মারে ৩০০০ টাকা নবল নেরত হরতা। হারত ২০০০ টাকা ননরয় বানক মাে চালারত হত 
�রবষণাে খেচ েরমত। আমারেে নেোরচ্ে েন্য প্ররয়ােনীয় অরনক োন্াল ইউননভানে্নট 
োব্রিাইব করে না। লাইররেনেরতও অরনরক েময় েব বইপত্র পাওয়া োয়না। এটা দেরেে 
অন্যতম নামী নেক্া প্রনতঠিারনে অবস্া। 
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প্র: - ৫ই োনয়ুানেে আরিমরণে েটনা নক ভারব স্মেণ কেরবন ?

উ : - ওই একনট নেরনে কথা বলাে আর� আনম নকভারব দে এন ইউ এে ওপরে নব�ত 
করয়ক বছে ধরে একটা োমনগ্ক আরিমণ চলরছ তা একটু বলরত চাই। পরুো নবশ্বনবে্যালরয়ে 
ওপরেই একটা েমনমলূক আচেণ দেখারনা হরয়রছ বারে বারে। ২০১৬ োরল শুরু হয় 
আেএেএে এবং নবরেনপে েং�নঠত আরিমণ - shut down JNU তােই একটা উোহেণ। 
পরুো একটা ইউননভানে্নটরক anti- national বরল প্রচাে করে দেওয়া দে কতটা ননঠুিে হরত 
পারে তা আমো প্রত্যক্ করেনছ। এেই োরথ বলরত চাইরবা হায়দ্রাবাে দে্রিাল ইউননভানে্নটে 
কথা। আমারেে দকারনা নদ্বধা থাকা উনচত নয় দোনহত দভমলুাে মৃতু্যরক একটা প্রানতঠিাননক 
হত্যা বলরত। আেরল এই েেকাে চায় না নবরুদ্ধ দকারনা কন্স্ে থাকুক এবং উচ্চনেক্াে 
প্রনতঠিানগুরলারত দোনহরতে মতন োমানেক অবস্ান দথরক ছাত্রো পড়রত আেকু। 

এবারে আনে ৫ই োনয়ুানেে কথায়। ওটা হরয়নছল আেএেএে এবং েেকাে এে উরে্যার�। 
স্পষ্ মেত দো�ায় ক্যাম্ারেে প্রোেন আে নেনলি পনুলে। আেরল উরে্যে্য নছল েী 
বৃনদ্ধে নবরুরদ্ধ আমারেে দে আর্ালন চলনছল তাে দথরক েৃনষ্ দোোরনা। একেকম  নেনলি 
পনুলে আে প্রোেরনে দহোেরত ক্যাম্াে দোরক মরুখােধােী দে এন ইউ - এনবনভনপ এবং 
আেএেএে এে গুডিাো। তাো একইভারব নবেয় উলিাে কেরত কেরত দবরোয় ইউননভানে্নট 
চত্বরেে বাইরে। এে েরগি েনড়ত হয় েেকানে মেতপষু্ নমনিয়াে কােোনে। মহূুরত্ে মরধ্য 
প্রচাে শুরু হরয় োয় দে বামপনথী ছাত্র েং�ঠনগুনল ক্যাম্ারে নহংোে পনেরবে নতনে কেরছ।

ছাত্র-েংেে  ননব্াচন---মরনানয়ন োনখল কোে পে নমনছল, 
২০১৯ ---- দোরটাগ্াে দেৌেন্য---- অনমত কুমাে
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নকন্তু এটা দকারনা নবনছেন্ন েটনা নয়। এই আর্ালরনে শুরু দথরকই বহুবাে োেীনেক আরিমণ 
নামারনা হরয়রছ আমারেে ওপরে। আমো দে লং মাচ্ করেনছলাম ক্যাম্াে দথরক HRD 
নমননন্রিে উরদেরে্য, দেখারনও নেনলি পনুলে একইেকম ভারব ছাত্ররেে দপটায়। 

প্র: - এই েটনা আপনারক ব্যনতি�তভারব নকভারব প্রভানবত করেরছ ? এবং ভনবষ্যরত ছাত্র 
আর্ালরনে দনতা ও োেনননতক কম্ী নহরেরব আপনন ননরে দকাথায় দেরখন ?

উ : - আমারক দলাহাে েি নেরয় মাো হরয়নছল। হ্যাঁ, ভয় দতা দলর�নছরলা। আমারক 
হেনপটারল ভনত্ কো হয়। প্রচুে হুমনক এবং অোলীন কথাবাত্াও বলা হয়। নবচনলত 
হরয়নছলাম। নকন্তু একইোরথ প্রচুে মানষু েহানভূুনত আে ভারলাবাো োনান। দেেব আমায় 
লড়াইরয় এন�রয় োওয়াে োহে দো�ায়। নকন্তু আনম এটাও বলরত চাই দে দে এন ইউ 
নেনলিরত অবনস্ত হওয়ায় খবে দ্রুত দপৌঁছায়। আমারেে দেরেে অরনক নেক্া প্রনতঠিারন দোে 
হামলা হরছে। েব খবে আমো পাইনা। নকন্তু আমো এরক অন্যরক অনপু্রানণত কেনছ । এই 
লড়াইরয় আমো দকউই একা নয়।

 আে োেনীনতরত আোে আর�ে আনম আে এখনকাে আনমে মরধ্য অরনক তোৎ। শুধু 
একেন োেনননতক কম্ী নহরেরব নয়, মানষু নহরেরবও আনম আে অরনক েমৃদ্ধ। আনম 
নননচিত দে আমাে ভনবষ্যরতে োেনননতক েীবন �ণআর্ালন দথরক অরনক নকছু নেখরব।


