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কা ীেরর মাnষ কী চায়, তারা যেথ  s ভােব গত ষাট বছের বলেত 
পেরেছ। তবু pিতবছর eকবার ভারতীয় বািহনীর বুেলেটর মুেখ দাঁিড়েয় 
ঝাঁঝরা হেত হেত সi কথাটা তােদর পুনr ারণ করেত হয়। আর 
pেত কবার কা ীরেক িনিবচাের দমন করার পর িমিডয়ায় তােদর pিত 
িদিl থেক সমেবদনা জানােনা হয়। eবছরo pধানমntী চাs udেত 
কা ীিরেদর জািনেয়েছন : িতিন কা ীিরেদর জn কতটা শাকাহত; িতিন 
মানেছন জি  আেnালনেক কা ীিররা বজন কেরেছ; িতিন বােঝন আমড 
ফােসস sশাল পাoয়ার a াk িনেয় কা ীিররা কতটা kুb; eবং িতিন 
িব াস কেরন য সংলাপ o মীমাংসাi জmু o কা ীেরর জn eকমাt 
পথ; iত ািদ iত ািদ ... 

aথচ বতমান pধানমntী সেমত eতাবৎ সমs ভারতীয় pধানমntীরা 
eকবােরর জno কা ীিরেদর anেরর চািহদােক u ারণ করেত চানিন। 
কারণ সi িতন akেরর শbটােক িনেয়i তাঁেদর যাবতীয় আত । ei 
আতে র বশবতী হেয় তাঁরা কমপেk সtর হাজার (an িহেসব মেতা 
eক লk পঁয়িtশ হাজার) কা ীিরর জীবন িনেয়েছন; কেয়ক লk 
বndকধারী মাতােয়ন কের কা ীরেক জলখানা বািনেয় রেখেছন। জাতীয় 
সংবাদমাধ মেক িদেয় aজs িমথ ার ফুলঝুির ছিড়েয় eকটা ছাT সত েক 
আড়াল করেত চেয়েছন। িকnt সত  বারবার পাহােড়র গিল-বিs ছািপেয় 
রাজপেথ eেস হািজর হেয়েছ; ভারতীয় মূলেsাত-রাজনীিতিবদেদর 
hৎকmন বািড়েয় িদেয়েছ।  

আ া, eকটা বাsব সত েক sীকার না কের িক কান সংলাপ সmব? যিদ সi সত েক pিত া করার হাজার asিবধাo থােক, তাহেলo তােক চাপা 
িদেয় কখনo কান মীমাংসা হয় িক? িদিlর শাসেকরা িক ei সহজ কথাটা জােন না? িন য় তারা জােন। তাi সংলাপ বা আেলাচনার কথাটার মেধ o 
রেয়েছ আর eক চাতুির; িনেজেদর গণতািntক দখােনার eকটা ছল মাt।  

তাহেল িক কা ীেরর জn ভারেতর িদক থেক কান সমাধান নi? eবােরর মnেনর কা ীর সংkাn লখা o সাkাৎকাের সi িনমম সত টাi uেঠ 
eেসেছ।  

eরকম বশ িকছ ু িনমম সত  ei মুহূেত আমােদর গলার কাঁটা হেয় আেছ। চাল, ডাল বা মাছ-সবিজর বাজােরর কথাটাi ধরা যাক। আমরা রাজ 
dেভাগ পায়াি । eক িবপুল জনসমি র িদনভর খেটo পটপুের খাবার জাগাড় করার সাধ  থাকেছ না। তবু eর সমাধান আমােদর চালু রাজনীিতর 
বাiের।  
সমুেd তল ছলিকেয় পেড় পিরেবশ-pকৃিতর কী কাNটাi না হেয় চেলেছ। aথচ আমরা িক বলেত পারিছ, মাটরগািড়র ব বহার যথাসাধ  কিমেয় দব? 
মােটi তা পারিছ না। তাi কাNjােনর মাথা খেয় আমােদর সমুd-গভ খঁুেড় তল তুলেতi হেব। ei aবsােক মেন কী আেলাচনা হেব? কীেসর মীমাংসা 
হেব?  

আসেল আমরা আজ আমােদর িশkা-দীkা-aভ ােসর dারা পরাধীন। কা ীিররা eক ধরেনর পরাধীনতার jালা ভাগ করেছ। আমরাo an eক 
পরাধীনতায় মরিছ। 

হম কয়া চাহেত? আজািদ।          
  

হম কয়া চাহেত? আজািদ 

জুলাi-আগs ২০১০      eকাদশ বষ       চতুথ সংখ া       ৬ টাকা 
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িবিপ eবং মিkেকা uপসাগের তল িনগমন pস  
 

eকশ বছেররo বিশ পুরেনা আnজািতক তল o গ াস কাmািন িবিপ। পুরেনা িbিটশ পেTািলয়াম কাmািনর নাম থেক eখনকার নাম িবিপ। িবে র ৮০িটর বিশ 
দেশ ব বসায় িলp পৃিথবীর চতুথ বৃহtম কাmািন িবিপ। eর সদর দpর ল ডেন হেলo আেমিরকা যুkরােTর সবেচেয় বেড়া তল o nাচারাল গ ােসর uৎপাদক িবিপ 
আেমিরকা, যার সদর দpর টkােসর হাusেন। eবছেরর ২০ eিpল মিkেকা uপসাগের িবিপ-র িডপoয়াটার হরাiজন িরগ-eর িবেsারণ ঘেট। ১৫ জুলাi kেপর 
মাথায় ঢাকনা লািগেয় িছdটা বn করা হয়। iিতমেধ  ৪৯০ লk ব ােরল aেশািধত তল সমুেd িনগত হেয়েছ। eখনo পযn ei ঘটনােক পেTািলয়াম িশেlর iিতহােস 
সববৃহৎ সামুিdক তল িনগমেনর ঘটনা িহেসেব িচিhত করা হেয়েছ। aথাৎ সমুেd তল িনগমেনর মেতা িবপযয় কান নতুন ঘটনা নয়। সmpিত মুmiেয়র জহরলাল নহr 
বnর থেক মাt পাচঁ িকিম দূের eমeসিস িচtা নােম eক মালবাহী জাহােজর সে  eমিভ খািলিজয়া-ি  জাহােজর ধাkা লেগ pথম জাহাজিট ৭০ িডিg টাল খেয় যায়। 
oi জাহােজর ৮িট jালািন ভিত ট াে র d'িট থেক pায় ৮০০ টন তল আরব সাগের ছিড়েয় পেড়। iিতমেধ  ২৫ বগ িকিম eলাকায় oi তল ছিড়েয় পেড়েছ। eছাড়া 
oi জাহােজর ১২১৯িট কে টনােরর মেধ  ৩১িটেত কীটনাশক জাতীয় িবষাk রাসায়িনক িছল। তা থেকo জলজ িবিভn pজািতর দাrণভােব kিতgs হoয়ার আশ া 
রেয়েছ।   

ei ধরেনর িবপযেয়র বhমািtক ফলাফল anধাবন করার জn আমরা ei সংখ ায় ঈিশতা kNুর ei ছাT লখািট ছাড়াo 'গািডয়ান' পিtকায় ২১ জুন ২০১০-e 
pকািশত নাoিম kiন-eর  Gulf oil spill : A hole in the world pবnিট বাংলায় তজমা কের pকাশ করিছ। সিট রেয়েছ ২০ পৃ ায়। তজমা কেরেছন িজেতন নnী।  

 

িবষ িমশেছ জেল 

ঈিশতা kNু
 

পেTািলয়াম িশেlর iিতহােস খিনজ তল uেtালেনর সময় সমুেdর 
বুেক িবেsারণ কান নতুন ঘটনা নয়। বর  তল uৎপাদেনর kেt 
sাভািবক িনয়ম anসােরi িকছুটা পিরমােণ ei িবেsারেণর সmাবনা 
থেকi যায়। সiিদক থেক িবচার করেল ২০ eিpল ২০১০ আেমিরকায় 
মিkেকা সাগেরর uপkেল তল uেtালনজিনত dঘটনািট আলাদা কের 
িবsয় জাগায় না। িকnt যিদ ei dঘটনা হয় uেd  pেণািদত? যিদ 
ধুমাt কতৃপেkর aবেহলার কারেণ pাণ হারােত হয় সাধারণ 
িমকেক? সাmাজ বােদর ei sণযুেগ যিদ পুঁিজপিতরা িনেজেদর sােথ 

সাধারণ নাগিরকেদর জীবন িনেয় খলা করেত মেত oেঠ eবং 
aব mাবী িবপেদর কথা জেনo চাখ বn কের থােক পুঁিজবােদর 
দালালরা?  

২০ eিpেলর dঘটনার সংবাদ drত সারা িবে  ছিড়েয় পেড়। ei 
তলkেপর মািলক িবিপ-র িসio টিন হoয়ােডর মেত, "oiসময় bা 
আuট িpেভ টর (যা আসn িবপেদর সতকবাতা িদেত সkম) িবকল হেয় 
থাকার জni আমরা dঘটনার কান আভাষ িদেত পািরিন eবং pেয়াজন 
মেতা সতকতা জাির করাo সmব হয়িন।” 

eখন p  হে , ei বkেব র সত তা কতখািন? গত ১১ আগs 
২০১০ 'িনu iয়ক টাiমস' পিtকায় eকিট চা ল কর তথ  pকািশত 
হেয়েছ। ei িরেপােট s  লখা হেয়েছ য, ei dঘটনার মাt কেয়ক 
সpাহ আেগ কাmািন িমকেদর মেধ  eকিট গাপন সমীkা 
কিরেয়িছল। তােত দখা িগেয়িছল য িমকেদর aেনেকi কাmািনর 
সতকতামূলক ব বsািদেত খুিশ নয়। eমনকী নানা সভায় তারা তেলর 
খিনgিলেত বশ িকছু আপিtকর পিরবতনo লk  কেরিছল। িকnt তা 
সেtto ধুমাt চাকির থেক বিহ ৃত হoয়ার ভেয় কui মুখ খুলেত 
পােরিন।  

eর থেক কাmািন sরkা ব বsার জn যt িনেত সi খােত িঠক 
কতটা তৎপর িছল, তা সহেজi লk  করা যায়।  

pেয়াজনীয় সকল pকার pিতেষধক ব বsা gহেণর পেরo eখন পযn 
তেলর kpভাব তমনভােব কমেত দখা যায়িন। কতৃপেkর তরফ থেক 

eবং সরকােরর আপৎকালীন িবভােগর পরামশ anযায়ী তেলর দূষণ 
রাধ করার জn যেথে  পিরমাণ ' কিমকাল িডসপারসা ট' ব বহার 
করা হেয়েছ; ফেল জেল ভাসমান তল টুকেরা টুকেরা খেN রেয়েছ। 
মধ বতী ফাঁকা a েল জলজ pাণীরা িকছুটা আ s হেলo ei 
কিমকাল িডসপারসা ট aিতিরk পিরমােণ ব বহার করেল তা নানাভােব 
kিতর কারণ হেত পাের। তাছাড়াo, সরকাির তথ  anযায়ী pিতিদন 
pায় হাজার ব ােরল (১৫৯০০ িলটার) তল সমুেd িমশেছ ( বসরকাির 
মেত তল িনগমেনর পিরমাণ চারgণ বিশ)। kমশ ei তল 
uপkলবতী a লgিলর pাত িহক জীবন o pাকৃিতক পিরেবশেক ব াহত 
করেছ।  

eেkেt পাঠেকর জেন রাখা pেয়াজন, ei ভাসমান তল থেক 
নানাpকার িবপেদর eবং িবপুল kিতর সmাবনা রেয়েছ। eকথা আজ 
কানভােবi asীকার করা যাে  না। pথমত, ei ভাসমান তল থেক 
আgন লেগ যেত পাের; িdতীয়ত, ei পিরমাণ তল জেল কানরকম 
aিkেজন dবীভুত হেত দয় না। ফেল জলজ pাণী eবং uিdদ 
ব াপকভােব ংেসর মুেখামুিখ হে । তৃতীয়ত, ei তেলর িবষিkয়ার 
ফেল বাতােস, জেল eবং মািটেত নানাভােব kিতকারক রাসায়িনক 
পদাথ তির হয়, যা sাs  o পিরেবেশর পেk হািনকর। 

eিদেক পিরিsিত সামাল িদেত সরকাির pেচ ার পাশাপািশ িবিপ 
কাmািন oi িবকল bা আuট িpেভ টরিটেক পুনরায় সিkয় কের 
তালার িসdাn িনেয়েছ। তেব পাঠকেদর মেন রাখেত হেব, ei যntিট 
িকnt eর আেগ কান সংেকত িদেত ব থ হেয়িছল। sতরাং, ধুমাt 
সিkয় করা ছাড়াo যntিটেক যথাযথ কােজর uপেযাগী কের তুলেত হেব 
aথবা সm ূণ পালটােত হেব।  

eছাড়াo, পিরেবশ o সমg মানবসমাজেক eiরকম িবপেদর হাত 
থেক বাঁচােত গেল সরকাির, বসরকাির, রাTীয় তথা আnজািতক 
পযােয় িবকl jালািন িহেসেব জব গ াস o সi জাতীয় পদােথর 
ব বহার aেনক বাড়ােত হেব। পিরকাঠােমা আরo aেনক unত করেত 
হেব। নতুবা eipকার ভয়াবহ dঘটনার সংখ া kমশ বাড়েত থাকেব।

     



মnন সামিয়কী                3                            জুলাi-আগs ২০১০ 
 

unয়ন : d-eকিট p  
সৗরীন ভTাচায 

 

নীলা ন দt সmািদত eবং য়া পাবিলেকশন dারা pকািশত ‘িবয় ড ডভলপেম টািলজম’ বা ‘unয়নবাদ পিরেয়’ নামক pবn সংকলন থেক নoয়া সৗরীন ভTাচােযর 
লখা ei pবnিটর নাম ‘িডসািনং ডভলপেম ট --- কােয়ে নস ui বাlিল নীড টু আs'। anবাদ কেরেছন তমাল ভৗিমক।      
 

unয়ন শbটার মেধ  eকটা জাdsশ বা ম ািজক আেছ। hাঁ, ei ভােবi 
শbটােক ব বহার করা হে । িবিভn pচার মাধ েম, সাধারণ মাnেষর 
আেলাচনায়, রাজৈনিতক বkৃতায় o িবতকgিলেত, সবt। যুযুধান 
রাজৈনিতক দলgেলা যখন eেক aপেরর িবrেd যুিkর তুবিড় ছাটাে  
তখন দলমত িনিবেশেষ সব প ষi oi eকi কথা বলেছ। unয়েনর নােম 
শপথ িনে  সব দলi। aিভজাত Diংrেমর grগmীর সাn  আেলাচনা 
থেক r কের রাsাঘােট Tেন-বােস চলেত িফরেত পাঁচজেনর u িকত 
মnেব  সবেkেt uপসংহার oi eকটাi, Nunয়ন কতটা জrির'। 
unয়েনর pকl, তা r করার pেচ া যi িনেয় থাkক না কন, তােক 
সমথন করার জn আমােদর িবেবেকর সাড়া যন িনঃশেb তির হেয়i 
গেছ। ei সাড়া খুব জারদার হয় যখন Nআমরা' oi pকl r কির 
আর Noরা' r করেল eকটু কম হয়। আমােদর eখােন unয়েনর সমs 
বয়ানটাi eমন দাঁড়াে  য ভাবনািচnার sের কানo বাধবুিdi কাজ 
করেছ বেল মেন হয় না, আর pেয়ােগর বলায় মেন হে  যন গােয়র 
জারi eকমাt কথা।  

 eখােন মেন কিরেয় দoয়া দরকার য unয়ন ব াপারটাi মূলত 
ভােলা জীবন যাপেনর জn। ভােলা সামািজক জীবেনর জn আমােদর 
আকাkার eকটা বশ দীঘ iিতহাস আমরা খঁুেজ পেত পাির। eবং তা 
aব i সn াসীর জীবন নয়। eকথা িঠক য আমােদর বাঁচার জn িকছু 
িজিনসপেtর দরকার। সiসব িজিনেসর uৎপাদন, ব টন o ভাগ 
আমােদরেক anাn মাnেষর সে  সmেকর sেতায় বঁেধ ফেল। ei 
সmকgেলা aেনকসময় ব িkগত o aেনকসময় গা ীগত। আমরা জািন 
আমােদরেক anেদর সে  বাঁচেত হেব eবং নানারকম তফাৎ িনেয়i 
জীবনযাপন িশখেত হেব। ei পাথক gেলা নানা sােথর সংঘাত o িবেরাধ 
গেড় তুলেত পাের। eখান থেকi আমােদর মেন ভােলা রাজৈনিতক 
সংগঠন বা pশাসিনক ব বsার p  uেঠ আেস। ভােলা জীবেনর pে র 
সে  aব i ভােলা সাংগঠিনক ব বsা o সামািজক শৃ লার সmক 
রেয়েছ। unয়েনর p o তাi সামািজক p  থেক িবি n কের আেলাচনা 
করা যায় না। egেলা pকৃত সামািজক িবষয়। 

 unয়ন িনঃসেnেহ ভােলা জীবেনর জni। িকnt nায তা, সততা, 
সাম , spশাসন, দািয়tশীল নাগিরক জীবন iত ািদ ভােলা জীবেনর 
anাn য uপাদানgেলা আেছ সgেলার থেক unয়ন ধারণাগত ভােব 
িভn িবষয়। িভn িকnt সmবত সmকহীন নয়। pাচীনরা যা যা িবষয় িনেয় 
মাথা ঘামােতন, তার মেধ  ei িবষয়gেলা িছল eবং eর সবgেলা না 
হেলo কতকgেলা আধুিনক সমেয়o মাথা ঘামােনার িবষয় িহেসেব রেয় 
িগেয়েছ। eর সে  আজেকর ভােলা জীবেনর জn আরo কতকgেলা 
জrির িবষয় হািজর হেয়েছ --- যার মেধ  রেয়েছ শািn, পিরেবশ, 
মানবািধকার, sাধীনতা, নারীর kমতায়ন, জািতৈবষম , দািরd , িবিভn 
জনেগা ীর িবেরাধ, ধেমর রাজনীিতকরণ o িহংসা। aতeব সাধারণভােব 
ভােলা সামািজক জীবন বলেত আমরা যা বাঝাi তার ধারণাটা aেনক 
িবsতৃ। আজেক unয়েনর নােম যা চলেছ তা ei িবsতৃ ধারণার eকটা 
rপ eবং aব i eকটা সংকীণ rপ।  

 sতরাং, unয়েনর pিkতেক eকটা ভােলা সামািজক জীবেনর 

pিkত থেক aেনক দূের তুেল িনেয় িগেয় sাপন করা uিচত নয়। 
pকৃতপেk, a াডাম িsেথর ভাবনায় বৃিd বা unয়ন বা an কানo 
িকছুi eমন টুকেরা টুকেরা কের আেসিন। তাঁর লেk  িছল eক ss 
নাগিরক জীবন। বৃিdর aথনীিত বা unয়েনর aথনীিতর িবেশষ 
িবদ ােktgেলা তখনo হািজর হয়িন। egেলা eেসেছ আরo aেনকটা 
পের। মােঝ মােঝ eমন কথা oেঠ য বhকাল ধের য তথ াবলী o 
jােনর ভাNার সি ত হেয়েছ তারi মধ  থেক eiসব িবেশষ kt, 
নানা িবষেয়র নানা শাখা pশাখা o িশkার িবিভn uপধারা সৃি  হেয়েছ। 
eটা aব i সিত । আর ভাগ বstর eত িবপুল পিরমাণ বৃিd o িবsার 
ঘেটেছ য egেলার িদেক তািকেয় সমgেক uপলিd করা সহজসাধ  নয়। 
তাহেল, আিদেত য ktটা িবেবচনাধীন িছল তার মাt কতকgেলা 
িদেকi eকজেনর মেনািনেবশ করা বাধ তা মূলক হেয় দাঁড়ায়। িকnt তা 
তা সবটা নয়। তাi eকজনেক eকটা সমেয় সমsার eকটা িদেকi 
মেনােযাগ িদেত হেব eবং anাn সmাব  সমs িদকgেলা সmেক তার 
মনটােক খালা রাখেত হেব, যােত oi সমs an িদকgেলা য তথ ািদ 
জানাে  তা gহণ করার জn মন pstত থােক। য পdিতগত aবsান 
থেক িবেবচ  সমsার নানা িদেকর কতকgেলােক aেনকসময়i apাসি ক 
বেল ধরা হয়, তার থেক ei aবsান eেকবােরi আলাদা। eর eকটা 
আদশ নমুনা হল কান eকটা িবেশষ aবsার aথৈনিতক িদকgেলার 
আেলাচনার সমেয় তথাকিথত রাজৈনিতক িবেবচনাgিল eকপােশ িঠক 
কের রাখা। ei ভাগাভািগেক pায়শi কানo িবেশষ িবষেয়র িশkার 
সীমা নামক বnন িদেয় eক ধরেনর মযাদা দoয়া হয়। ei 
সীমােরখাgেলা িকnt pািত ািনক ভােব চািপেয় দoয়া মাt।  

 unয়েনর আেলাচনায় আমােদর eকটা সামিgক দৃি ভ ী gহণ করাটা 
খুব grtপূণ। আমােদর মেন রাখা দরকার য unয়ন িকnt বৃিdর ব াপার 
নয়। বৃিd হে  মূলত পিরমাণগত eবং unয়ন হে  gণগত িবষয়। কu 
বৃিd পায় eবং িবশাল হয়, বেড়া হয়। িকnt কােরা unয়ন হoয়া মােন 
সmবত আরo ভােলা হoয়া, আরo সহনশীল হoয়া বা আরo uপকারী 
হoয়া। egেলা s তi gণগত িবষয়। eকটা aিতবিৃd পাoয়া aথনীিত 
সবসময় যেথ ভােব সকলেক জিড়েয় িনেয় গেড় o ঠ না। eমনকী, 
কাথাo নয় শতাংশ বৃিdর হােরর সে  সে  আপিন pচুর িনঃs 
মাnষেকo পেয় যােবন। eটােক আমরা আেদৗ eকটা unত রাT বেল 
নাo ধরেত পাির ei সহজ কারেণ য eখােন আমরা দখলাম য ei 
ব বsাটা সকলেক িনেয় িমেল িমেশ থােক িন। ei য সবাiেক িনেয় িমেল 
িমেশ থাকা বা সবাiেক জিড়েয় িনেয় eকসে  থাকা, ei ধারণাটােকi 
সহেজ ভােলা থাকার ধারণার anভুk কের নoয়া যেত পাের। ভােলা 
থাকা কথাটার বstগত aেথi e ধারণাটােক ভাবা যেত পাের eবং তা 
সমাজ সমেgর জno pেযাজ ।  

 eখােনi সামািজক pািত ািনক ব বsাgিলর p  চেল আেস। eমন 
eকটা সামািজক ব বsা থাকেত পাের যখােন সমােজর eকটা িনিদ  aংশ 
u িশkা পুি কর খাদ  o pেয়াজনীয় sাs  sরkােক সিঠক o মাটামুিট 
nায  দােম পেত পাের। আবার an eকটা ব বsায় সমােজর an eকটা 
aংশ oi সবgেলােকi sিবধামেতা পেত পাের। aতeব unয়েনর নােম 
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যা চেল তা সবার জn সমান নয় eবং তা সমােজর িবিভn aংেশর 
পছেnর সে  সমােন তাল িমিলেয় চেল না। eখান থেকi িবেরাধ o 
সংঘেষর সmাবনা দখা দয়। aথৈনিতক unয়েনর বগিটেক রাজৈনিতক 
িবেবচনার ঊেd বেল কানo ভান দখােনার দরকার নi। কারণ s তi 
eটা তা নয়। 

আমােদর pেয়াজন সাহস কের eরকম সব p  তালা : কী ধরেনর 
unয়ন? কােদর জn? কমনভােব eবং কখন? eবং কতিদন ধের? 
egেলা aব i জিটল p । বতমােন egেলার সাজাসাpা utর aব  
িকছ ু দoয়া হে । ei utরgেলা আদেত দoয়া হে  পঁুিজর পেk, 
যিদo eমন কের egেলােক পিরেবশন করা হে  য দেখ মেন হ  
egেলার কানo kিতকারক িদক নi। পঁুিজর সে  egেলার য কানo 
সmক আেছ তা চাপা দoয়ার জn সবেতাভােব চ া করা হে । 
unয়েনর য ধারণা আজ শাসেকর ভূিমকায় তা আসেল বৃিdর ধারণা। 
eবং তা হে  আরo আরo ভাগ dব  তির করা, কী ধরেনর ভাগ  
dব  তা কানo ব াপার নয়, কারা সgেলা ভাগ করেব তাo কান 
ব াপার নয়। eiভােব যা আমরা eখােন সাmpিতক aিভjতার মেধ  
দখেত পেয়িছ তা হল বতমান unয়নশীল দশgেলার aেনকgেলােতi 
নতুন য ধিনক ণী গিজেয় uেঠেছ তারা যমন যমন ভাগ করেত পাের 
সi সব kেti পঁুিজ নজর িদেয়েছ যােত সখােন আরo ভাগ dব  o 
পিরেষবা গেড় তালার জn পঁুিজ িবিনেয়াগ করা যায়। eর ফেলi 
জনসাধারেণর eক aংেশর জn সsার ছােটা যাtীগািড় o আর eক 
aংেশর জn জাgয়ার বা eরকম ধরেনর নামী গািড় বানােনা িনেয় eত 
হৈচ। আমােদর সমাজgেলার নানা কােণ কােণ নতুন kয়kমতা সি ত 
eবং pিতটা কাণ থেক সgেলােক সযেt ঝেড়পঁুেছ তুেল িনেত হেব। 
eটাi নতুন পঁুিজর ক ঠsর eবং তার আoয়াজ ছড়ােত r কেরেছ 
সািভেয়ত নতৃেt পিরচািলত সমাজতািntক ব বsার পতন eবং ঠা ডা 
যুেdর সমািpর পর থেক। 

eটা মেন কিরেয় দoয়ার দরকার আেছ য বতমান িব ায়েনর 
জায়ার a াnভােব ঠা ডা যুেdর পরবতী ঘটনা। eকটা নতুন িব ব বsা 
aব i গিত পেয়েছ eবং তার ফেলi আnজািতক pিত ানgিলর বেড়া 
বেড়া পিরবতন ঘেটেছ। সারা dিনয়ার িদেক তািকেয় বলেল পঁুিজর Nলং 
মাচ' চলেছ। ei পঁুিজ kমশঃ নতনু নতুন ktেক gাস করেছ। eবং ei 
সমsেকi unয়েনর নােম uপিsত করা হেয়েছ, যিদo বতমান তথ  
anযায়ী ৭৩ কািট লাক kুধাত eবং বশ িকছ ুজায়গায় pায় ৫০ শতাংশ 
মাnষ uপবােসর িবপjনক মুেখ দাঁিড়েয় রেয়েছ বেল শানা যায়।  

সিত i adতু সব ঘটনা ঘটেছ ei unয়েনর জমানায়। িঠক ei 
মুহূেত আমােদর দেশরi িবিভn শহের আiিপeল িkেকট ম ােচর লmা 
আসর বেসেছ। eর মেধ  িবশাল টাকার খলা, য টাকার রঙ সবসময় 
য খুব সাদা নয় eটা য কu সেnহ করেত পাের (তৃতীয় আiিপeল 
কাN ei pবেnর পরবতী ঘটনা)। য কu anমান করেত পাের য oi 
টাকা আরo aেনক খারাপ টাকার জn দেব। eমনকী ei আসরgেলােক 
আরo জনিpয় করার জn eবং egেলা যােত আরo মাnষেক টেন 
আনেত পাের তার জn eর সে  আ য সব নাচা-গানা আেমাদ-pেমাদ 
িমিশেয় দoয়া হে । eiসব িবশাল ধামাকাgেলা কতিদন িটকেব তা 
আেগ থেক কu বলেত পাের না। egেলার তমন কান দীঘেময়াদী 
ভিব ৎ না থাকেলo য গরমাগরম পঁুিজ খলার ei নতুন কায়দার 
সংsরেণ uদারভােব িবিনেয়াগ করা হে  তার জn egেলা slেময়াদী 
িকছ ু টাকা বানােনার ব বsা করেতi পাের। eর মেধ  যৗনতা িনেয় 
নিতক p  uেঠ গেছ। িকnt তা বাদ িদেয়o an ধরেনর নিতক p নo 

জার িদেয় তালা uিচত। সটা হে  aথৈনিতক নিতকতার p । eiসব 
খলা o আসরgেলা মূলত সn ােবলায় কৃিtম আেলা বা াডলাiেটর 
আেলার িনেচ হয়। িকছুi aবাক করার মেতা নয়। ভারতীয় gী  িদেনর 
বলা িkেকেটর জn মােটi আদশ ঋত ু নয়, eবং eকi কারেণ oর 
সে  যসব নাচা গানা চাল ুহেয়েছ তাo করা সmব নয়। আজেকর তীb 
িবd ৎ স েটর িদনgেলােত িবশাল িkেকট মাঠ জুেড় িদেনর বলার মেতা 
ujjল আেলার ব বsা করেত aিবরাম িবd ৎ সরবরাহ করাটা, 
agািধকােরর য িবকতৃ বাধ চািরিদক িগেল ফেলেছ তারi eকটা লkণ। 
িব ািয়ত পঁুিজ ei ধরেনর িবকতৃেবােধর মেধ  িদেয়i সামেনর িদেক 
eিগেয় যায়।  

িব ায়ন eক ধরেনর িশlায়ন o unয়েনর মেডলেক আiনত gাh 
করেত চায়, িকnt তা কানo pিতdিndতার মুেখ পেড়িন, eমনটা নয়। eর 
িবেরািধতা হেয়েছ aব i নানা কায়দায়, নানা আকাের o নানারকেমর 
ভাষায়। িসয়ােটল থেক িস রু-নnীgােমর িবিভn ঘটনাবলীর oপর 
eকবার চাখ বালােলi তা পির ার বাঝা যায়। ei pিতবাদ 
আেnালনgেলা সরল িহেসেব সমpকৃিতর না হেলo, egেলা িনঃসেnেহ 
িবকেlর ঐকািnক সnােনর িদেক eিগেয় িদেয়েছ।  

eখনo aেনেক আেছ যারা মেন কের য িবকl eমন িকছ ু করা 
িন য়i সmব যােত পৃিথবীর মাnষ আেরকটু ss o sাভািবকভােব বঁেচ 
থাকাটা িশখেত পাের। আমােদর জীবনেক eমনভােব সংগিঠত করা uিচত 
যােত, যােদর s লতা আেছ ( ধুমাt বাজােরর aে ) তারা যন 
hদয়হীনভােব সi সমs স িতর aপচয় না কের, য স িত কািট 
কািট হতভাগ েক eেকবাের িনি h হেয় যাoয়া থেক বাঁচােত পাের। 
আমােদর aেনেকi eখনo ei ধারণা খুব ভােলােবেসi পাষণ কির য 
আমােদর ei gহটা আসেল ei য eত দীঘ সময় ধের eখােন 
pাণীজগতেক বাঁিচেয় রেখেছ তা সmবত eকটা িবরল ঘটনা eবং eখনo 
বশ িকছুিদন আমরা িটেক যাব যিদ আমরা eখােন যা রেয়েছ সgেলােক 
uড়নচNীর মেতা সব uিড়েয় পুিড়েয় না িদi। oয়াl সাsাল ফারাম-
মে র সে  যারা আবি ক ভােব জিড়েয় নi, তােদর কােছo 
‘আেরকটা dিনয়াo সmব’ হয়ত eকটা িব াসেযাগ  বয়ােনর মেতা মেন 
হেতo পাের।  

eরকম নানা anভূিত eবং িকছু as  ধারণা িনেয় আমােদর 
কেয়কজন eক রিববার িবেকেল জেড়া হেয়িছলাম unয়ন িনেয় িকছ ু
কথাবাতা বলা o িবকেlর িকছু খাঁজপtর নoয়ার জn। বশ 
কেয়কবছর ধের eরকম সামািজক রাজৈনিতক িবষয় িনেয় ধারাবািহক চচা 
চািলেয় যাে  eমন eকিট বাংলা িল ল ম াগািজেনর uেদ ােগi oi 
আDা। যাদবপুেরর পূবতন eকটা udাst কেলািনর eক aনামা pাiমাির 
sুেলর মেঝেত আমরা ছিড়েয় িছিটেয় বেস কথা বলিছলাম। sুলটার 
গিলর মুেখ eকটা sিবশাল বhতল হাuিসং কমেpk, যার িনমাতা 
eখনকার eক নামজাদা িরয়াল eেsট কাmািন। 

আেলাচনার rেত িল ল ম াগািজনিটর সmাদক তাঁর ভাষেণ 
সকলেক সতক কের দন য কu যন ei সংলাপ থেক খুব বিশ িকছু 
পােবন বেল আশা না কেরন। কui সmবত দািব করেত পাের না য 
পির ার কাটাছাঁটা িবকl কমসূিচ আমােদর ভােলামেতা জানা আেছ। 
কান pিkেত দখব বা সমg দৃি  কমন হেব সটাi সভার িবষয় হেত 
পাের। eরকম eকটা মেনাভাব দেখ আিম uৎসািহত হেয় o sেযাগ বুেঝ 
আমার সাmpিতক eকটা বািতকেক আেলাচনায় পেড় ফললাম, য 
বািতেকর ঠলায় আমার ধারণা eতিদেন আমার বn-ুবাnব o 
ঘিন জনেদর আিম যেথ  uত k করেত সফল হেয়িছ। eটা হে  আমার 



মnন সামিয়কী                5                            জুলাi-আগs ২০১০ 
  

সাiেকেলর psাব। eখন িস রু কারখানায় সsার ছােটা যাtীগািড় 
বানােনার টাটার pকlেক কানo রকম িবেরািধতা করাi eখােন িশlায়ন 
িবেরািধতা বেল সাধারণত দেগ দoয়া হে । আিম বিল তা কন, 
সরকার যমন যমন িদেত পাের তমন তমন জিম o anাn sেযাগ 
sিবধা টাটােক দoয়া হাক, িকnt তারা ভােলা gণমােনর eবং পারেল 
আেরকটু যািntক sিবধা বিশ পাoয়া যায় eমন সাiেকল বানােনার 
কারখানা তির কrক। আমার আরo psাব, eকi সে  আমােদর 
পিরবহণ িবভাগ রাsার di িদেক আসা o যাoয়ার জn আলাদা আলাদা 
dেটা সr গিলর মেতা aংশ ধু সাiেকেলর জn আলাদা কের তির 
কrক, যােত সাiেকল আেরাহীরা dঘটনার িবপদ eিড়েয় যাতায়াত করেত 
পাের। মাnষ তার সাধ মেতা eকটা দূরt সাiেকল চালােব। আরo দূের 
যাoয়ার জn বা িবেশষ দরকাের যাoয়ার জn গািড় eবং ট ািko 
থাকেব। তাছাড়া টাটার সাiেকল তা ধু কলকাতার জni তির হেব 
না। eটা িশlায়ন িবেরাধী নয় eবং যােদর kয়kমতা কম তারাo 
সাiেকল িকনেত পারেব। eছাড়াo সাiেকল চালােত জীবা  jালািন 
( তল, কয়লা, গ াস) খরচ হয় না eবং eর ফেল পিরেবেশর kিতo কম 
হেব। 

eখান থেক eর সে i সmিকত সংগঠেনর pে  আিম চেল যাi। 
যখনi মাnষ িবকেlর কথা বেল, তখনi য পিরবতনgেলা আনার 
ব াপাের আমরা eকমত হি  সgেলা ঘটােনার জn eকটা uপযুk 
সাংগঠিনক কাঠােমার pে  সরাসির জিড়েয় পড়ার eকটা ঝাঁক সi 
মাnেষর মেন তির হয়, যােত িকনা আমরা eকটা িবকেlর ছিব পেয় 
যেত পাির। সংগঠেনর জn eত tরা কীেসর তা বাঝা যায়, িকnt eকটু 
নরমভােব eকটা psাব িদেত চাi য ei p টা িকছু সমেয়র জn তালা 
থাক। eবার আমার আিsন থেক তাসgেলা টিবেল ফলা যাক। 
বতমােন pধান ধারার unয়েনর pত য় eকiসে  পুঁিজবাদী eবং রািTক। 
রািTক pত য়েক eখােন আপাতভােব aসmব মেন হেত পাের। pকৃতপেk 
ব িkপুঁিজi িক শাসেনর ছিড় ঘারাে  না? hাঁ, িঠক। িকnt য 
সাংগঠিনক বাতাবরেণর মধ  িদেয় তা বhল পিরমােণ o তাৎপযপূণভােব 
কাজ করেছ, তা রাTযntgেলাi তির কের িদেয়েছ। pকা  দমনপীড়ন 
রাTi চালায়, রাTi গাপেন পঁুিজর আিধপত েক আiনিসd কের। 
পিবtকরণ করা হে  রাTীয় sেরi। eবং িবরাট ব াপক aেথ ছd 
পিবtতা ঢেক রাখেছ জােলর মেতা ছড়ােনা সমg সাংগঠিনক ব বsােক যা 
িকনা আজেকর আধুিনক রাTেক গেড় তুেলেছ। eর মেধ  রেয়েছ 
সরকােরর কাযনীিত, িমিডয়া বা সংবাদমাধ মgেলার aবsান o 
কাযকলাপ, কান িবষেয় জার দoয়া হেব eবং কান িবষয় বাদ দoয়া 
হেব সiসব মত সmিলত সমােজর িশkাব বsার ধাঁচা, পিরব াp pভােব 
ভেস যাoয়া পািরবািরক মূল েবাধ eবং pিতেযািগতামূলক দkতার 
ধারণার মতবাদ।  

eখােন আিম দখােত চাi য uপেরাk িবষয়gেলােত আমােদর 
aবsান কী হেব, তা িনেয় যেথ  চচার আেগi drত সংগঠন গেড় তালায় 
জার ফলেল pায়শi তা িনঃসােড় eমন eক psাবনা িহেসেব গেড় oেঠ 
য তার পিরণিত হেয় দাঁড়ায় রাTkমতােকi দখল করার eকটা কাযকরী 
pকl মাt। আমােদর ei িবপদ সmেক সতক থাকেত হেব। আমােদর 
সামািজক aিsেtর সবেktেক ছেয় ফলার জn যখন রাজৈনিতক 
সমাজ তার িশকড় আরo গভীের চািরেয় িদে , তখন ei িবষেয় সতক 
থাকা আরo িবেশষভােব জrির। রাজৈনিতক সমােজর আoতার বাiের, 
জনসমােজর আনােচ-কানােচ anসnান চালােনা ei কারেণi আরo 
জrির হেয় uেঠেছ। বতমান aবsায় িব পুঁিজ তার aবkয়েক যভােব 

চািরিদেক pসািরত কর ছ, তােক আটকােনার জn ধুমাt রাTkমতা 
দখল করাi যেথ  নয় বেলi মেন হে । eকেমr িব  বলেত যা 
বাঝায়, pায় সi aেথ ei পঁুিজ রাTkমতােক যেথ  পিরমােণ দখল 
কের ফেলেছ। রাজৈনিতক সমােজর sের eটা বেড়া আকােরর সত  eবং 
তার জni pেয়াজন eর বাiের িগেয় তাকােনা।  

নীরব pত য়gেলােক p  করা বরাবরi কিঠন। আবার সi কারেণi 
ei p  করার grt বােড়। িবকেlর সnােন আমােদর aব i িবকl 
pত েয়র িদেক দৃি  ফরােত হেব। ei pসে  িবকেlর ধারণাটােকi 
eকবার পরখ করা দরকার। ধরা যাক আমরা eকটা কাগেজর টুকেরায় 
eকটা দাগ িদলাম। ei দাগটােক িঘের eকটা বৃt আঁকা হল। eবার oi 
বৃেtর মেধ i িdতীয় eকটা দাগ িদলাম। eটা pথম দােগর িবকl। eবাের 
বৃেtর বাiের আেরকটা দাগ িদলাম। eটাo pথম দাগটার িবকl। িকnt 
সীমার িবচাের ei dেটা িবকেlর মেধ  পাথক  আেছ। আরo আরo বেড়া 
বৃt eঁেক িবকেlর সীমােক aসীম পযn বাড়ােনা যেত পাের। aতeব 
বতমােন আমােদর য unয়ন পিরকlনা চাল ুরেয়েছ তার িবকl ভাবেত 
গেল pথেমi আমােদর মেন মেন িঠক কের িনেত হেব য, কান সীমা 
পযn আমরা আমােদর anসnান চালাব। eরকম eকটা িচnার কাঠােমা 
গেড় িনেয় eবাের আমরা pিতেযািগতামূলক দkতা সmেক p  তুলেত 
পাির। আমােদর চাল ু িচnার জগেত pিতেযািগতা হে  eকটা gণ eবং 
দkতা eমন eকটা িজিনস যা aজন করেত হেব। িকnt কu যিদ ভােলা 
কের ভেব দেখ, তাহেল eটা পির ার বাঝা যায় য ei gণgেলার 
িভিtেত বা মূেল র য়েছ eক ধরেনর পিরমাণগত িচnা, যার আবার 
aেনক সীমাবdতা আেছ। aতeব eiসব gেণর বাঁধন থেক িনেজেদর 
িছn করেত হেল আমােদর পিরমাণগত ভাবনার সীমাবdতা থেক মুk 
হেত হেব।  

বতমােন unয়েনর নােম যা চলেছ তা মূলত aথৈনিতক বৃিd। eটা 
হে  uৎপাদেনর িবsার --- আরo আরo uৎপাদন। ভাগ বst o 
পিরেষবার pচুর uৎপাদন। u হাের বৃিd ধু eটােকi চায়। যতkণ 
পযn uৎপাদন aব াহতভােব চলেছ, ততkণ পযn কী uৎপাদন হে  তা 
িনেয় কানo মাথাব থা নi। eটাi হল সবসময় pসািরত হে  eমন eক 
aথনীিতর ছিব। eiসবi িকnt ধুমাt পিরমাণগত eবং সi পিরমােণi 
পণ রিতময়। আসেল aথনীিতর pসারণ চাoয়া হেয়িছল, কারণ মেন করা 
হেয়িছল য eর সে  আরo ভােলাভােব বঁেচ থাকার eকটা সmক 
রেয়েছ। ভােলাভােব বঁেচ থাকার জn eকজেনর ভাগ বst o পিরেষবার 
pেয়াজন হয়। eটাi িছল মৗিলক সংেযাগ। eকবার সi সংেযােগর sেতা 
িছঁেড় গেল aথনীিতর pসারণ ভােলাভােব বঁেচ থাকােক sিনি ত করেত 
পাের না, anত বhজেনর জn পাের না তা বেটi। ধু লােভর 
uেdে  গেড় তালা পঁুিজবাদী সাংগঠিনক কাঠােমার আoতায় pেয়াজন o 
ব বহারেযাগ তার পিরবেত kয়kমতা o িবkয়েযাগ তাi বিশ gr ব 
পেয় থােক। কীভােব আপিন বঁেচ আেছন, তা eকটা gণগত p । ei 
pে র utর আপনার কতটা কী আেছ তা িদেয় িনধািরত হয় না। কান 
eক ঐিতহািসক sের কার কী আেছ তার সে i তার বঁেচ থাকা সংযুk 
িছল। ei সংেযাগ িবি n হেয় গেছ পঁুিজবাদী সাংগঠিনক কাঠােমার eক 
দীঘ ঐিতহািসক যাtার eকটা িনিদ  িবndেত eেস।  

eiরকম aেনক িবযুিkর aব i eকটা দীঘ বয়ান আেছ। িবযুিkর 
pিkয়াটা kমশ ভরেবগpাp হয় যতi তীb পণ রিতর মধ  িদেয় তা 
িনেজেক পুনrৎপািদত কের চেল। িব পুঁিজর িবrেd লড়াiেয়র pধান 
kt িহেসেব রাTীয় পিরসের জার পেড় গেল গাটা িবষেয়র ei িদেকর 
pিত দৃি  হািরেয় যেত পাের। psাবনার িবষয়gেলােক uেlপােl 
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সাজােল হয়েতা তা eকটা িবষয়ীবােদর সমােলাচনার মুেখ পেড় যেত 
পাের। pকৃতপেk পিরমােণর বদেল gেণর oপর জার দoয়ার ei য 
psাব তা িবষয়ীবােদর aিভমুেখi ঠেল িনেয় যায়। eটােক বhিদন ধের 
aবেহলা করা হেয়েছ। eরকম সেnহ করার কারণ আেছ য িবযুিk o 
পণ রিতর pিkয়াgেলাi ei aবেহলার বেড়া হতু।  

pেয়াজনgেলা, pকৃত pেয়াজনgেলােক তােদর সিঠক আসেন বসােনা 
দরকার। স িত o সংsানgেলা মূল বান। ছােটা ছােটা কারেণ 
সgেলােক uিড়েয়-পুিড়েয় শষ কের দoয়া uিচত নয়। িকnt ক িঠক 
করেব কান pেয়াজনgেলা খাঁিট eবং কমন কের তা িঠক করা যােব? 
pথম pে র গণতািntক utর হল, সবসাধারেণর হােত ei িসdাn 
নoয়ার ভার ছেড় দoয়া। িdতীয় p টা kট p । pেয়াজেনর সিঠকতা 
িনণেয়র জnয কu িন য়i ধু জিবক সীমােতi থেম থাকেব না। 
সাংsৃিতক o আিtক pেয়াজনেকo িবেবচনার মেধ  আনা s তi 
grtপূণ। মাnষ তার সভ তার ঐিতহািসক যাtায় কতকgেলা pেয়াজন 
aজন কেরেছ eবং সgেলােক sীকিৃত দoয়া uিচত। ei সমsেক মাথায় 
রেখi িযিন িচnা কর বন, তাঁেক িবচার করেত হেব কান pেয়াজনটা 
বাজােরর dারা pভাবািnত, কানটা ফ াশেনর dারা udীিপত, কানটা 
সরকােরর নীিতেত uৎসািহত আর কান pেয়াজনটা সরাসির িমিডয়া-
pসূত। eর য কানটােকi gহণ করা দােষর নয়। তেব িবনা 
সমােলাচনায় egেলার কােছ নত হেয় না পড়ার ব াপারটা খয়াল রাখেত 
হেব। aব  eর বাiেরo ধূসরভূিম থেক যেত পাের।  

unয়েনর নােম eখন যা চলেছ, তা ধু পিরমাণগত বৃিdেকi মূল  
দয়। eটা aপচয়ী o িহংs হেয় oেঠ। aপচয়pবণতা o িহংsতা হল 
gণগত িবষয়। পিরমাণগত unয়ন ধু pসারণ বােঝ। কান eকটা িবেশষ 
uৎেসর ব বহাের হয়েতা দখা গল িকছু aদরকাির pেয়াজন িমটেছ বা তা 
কতকgেলা িহংs সামািজক aভ ােসর িদেক িনেয় যাে  --- egেলার 
জn oi pসারণেক থামােনা চেল না। িহংsতা মােন ধ ু খালাখুিল পুিলশ 

বা িমিলটাির pেয়াগ নয়। আমােদর ব িkগত সmেক, পািরবািরক 
সmেক eবং সাধারণভােব আমােদর চারপােশর সমােজ িহংsতা o 
আgাসেনর মেনাভাব eমনভােব পিরব াp হেয় থােক য জীবেনর দoয়া-
নoয়া কিঠন o বদনাপূণ হেয় oেঠ।  

জীবন আর যরকমi হাক না কন, বঁেচ থাকার সাথকতা যন 
তােত থােক। সামািজক pিত ানgেলা eবং unয়েনর pকlgেলা 
eমনভােব গেড় তালা দরকার যার সে  জীবন স িতপূণ হেয় oেঠ। 
আমােদর eখনকার unয়েনর য চল তা সমাজজীবনেক িছnিভn কের 
িদে । সntাসবাদ, িবি nতাবাদ, সংকীণতাবাদ eবং গা ীসংঘষ o 
uেtজনার ei ব াপকতার কারণেক ব াখ া করার জn ধুমাt ogেলােক 
aপবাদ দoয়াi যেথ  নয়। aভুতপূব িব েজাড়া খাদ সংকেট পৃিথবী য 
eখন ডুবেত বেসেছ, তার সে  য তথাকিথত মুk বািণজ  ব বsার 
সmক রেয়েছ, সi যুিk iিতমেধ i সামেন uেঠ eেসেছ। পিরমাণগত 
িচnাকাঠােমার য pকl, তার মেধ i িনিহত আেছ মুk বািণেজ র যুিk 
eবং তার সাংগঠিনক িবnাস যার নাম িব  বািণজ  ব বsা বা 'oয়াl 
Tড aগানাiেজশন'। eর সে  বাজার-pিত ােনর pাধাn যুk হেয় 
সmদ o স িতgেলার ব বহােরর eমন eক ছক গেড় তােল যােক 
pেয়াজনিভিtক নীিত থেক িবচু ত বেল মেন হয়। য সমাজ তার eকটা 
aংেশর মুেখর anন জাগােত সmণূ ব থ হেয়o নয় শতাংশ বৃিdর হার 
িনেয় বুক চাপিড়েয় গব কের, তােক সকেলর িবেবকবান বেল না-i মেন 
হেত পাের। িকnt পিরমাণগত বৃিd কিndক ধারণার an কান পালােনার 
রাsাo নi। eখােন oখােন আিথক o রাজsনীিতর ঝালাi িদেয় বেড়া 
জার মুdাsীিতেক খািনক ঠকােনা যায়। িকnt s তi তা pেয়াজন o 
স িতর সাম sেক পুনrdার করার জn যেথ  নয়। eiজn pেয়াজন 
আমােদর িচnাভাবনার ছকটােকi বদেল ফলার। আশা কির eকথাটা িঠক 
আকাশksম কlনার মেতা হাsকর িকছু নয়।

হালিফল কা ীর আেnালন 
আফসানা রিশদ 

 

ীনগর থেক সাংবািদক আফসানা রিশদ ei লখািট পািঠেয়েছন ১১ আগs ২০১০। মূল iংেরিজ থেক বাংলায় তজমা কেরেছন িজেতন নnী। 
 

গত d'মাস যাবৎ uপত কা জুেড় পাথর ছাঁড়ার ঘটনা tরািnত হেয়েছ। 
eধরেনর ঘটনা aতীেতo ঘেটেছ। িকnt তা সীমাবd থাকত gিটকেয়ক 
মহlায়। সmpিত তা কবল আকাের o সংখ ায় বেড় oেঠিন, কা ীেরর 
রাজৈনিতক মে র কnd দখল কের িনেয়েছ ei িবেkাভ আেnালন। ১১ 
জুন থেক গত ৬১ িদেন ৫২ জেনর জীবনহািন হেয়েছ। 

গNেগােলর সূtপাত হেয়িছল ১১ জুন। oiিদন সাiদা কাদাল eলাকার 
বািসnা তুেফল আহেমদ ীনগেরর রােজৗির কাদােল িটয়ারগ ােসর শল 
ফেট মারা যান। eর থেক r হয় জনতার পাথর ছাঁড়া eবং িনরাপtা 
রkী o পুিলেশর সে  সংঘষ; ঘটনাkেম যাগ হয় আরo pিতবাদ, 
আরo মৃতু ।  

eক-eকটা মৃতু র ঘটনা uসেক দয় আরo pিতবাদেক; kেম বাড়েত 
থােক পাথর ছাঁড়া যুবকেদর সে  িনরাপtা বািহনীর সংঘষ। পিরিsিত 
ঘারােলা হেয় oেঠ; eক দশেকরo বিশ সময় পের ৭ জুলাi সনাবািহনী 
ীনগর শহেরর কেয়কিট eলাকায় াগ মাচ কের। sানীয় pশাসেনর 

শািn-শৃ লা রkায় সাহায  করেত সনাবািহনীর ১৭ কলাম (pায় ১৭০০) 
ফৗজেক শহেরর িবিভn sােন মাতােয়ন করা হয়।  

“আমরা বndক-সংsৃিতর িবrেd; বndেকর তা কান pেয়াজন নi, 
সিত  বলেত িক আমরা পাথর ছঁুড়েতo চাi না। আমরা শািnপূণভােব 
pিতবাদ করেতi চাi। িকnt পুিলশ আর িনরাপtা রkীরা লািঠচাজ কের, 
আমােদর বািড়র জানলার শািস ভেঙ িদেয়, আমােদর সাথীেদর ut ত 
কের আমােদর পাথর ছঁুড়েত pেরািচত কের” ---- ei কথাgিল বেলেছ 
ীনগর, aনnনাগ আর পাটােনর বh pিতবাদকারী। তােদর মেত, p টা 

ভােলা বা মn pশাসেনর নয়। “ লােক eখন িনরাপtাহীনতায় ভুগেছ; 
eমনকী eকটা আট বছেরর বা ােকo রয়াৎ করা হে  না”। 
pিতবাদকারীরা মেন কের, পুিলশ িনেজেদর সামেল রাখেত ব থ হেয়েছ। 
“যখন তারা ঘােয়ল হে , পিরিsিত aিsর হেয় uঠেছ। eমনকী মুখ মntী 
oমর আবdlাo িনরপরাধ মাnেষর হত ােক িনnা না কের চুপ কের 
থেকেছন”। 

oরা আরo বলেছ, যারা পাথর ছঁুড়েছ, "তারা aবেহিলত aভাবী 
নয়; তারা ভােলা পিরবােরর সnান, িশিkত। তারা চাiেছ aিধকার, 
যােত তারা িনেজরাi িনেজেদর ভিব ৎ গেড় িনেত পাের; তােদর যােত 
কu পাথর ছাঁড়া যুবক বলেত না পাের”। রাuফ আহেমদ নােম eক 
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িবিশ  আiনজীবী পাথর ছাঁড়ােক ‘িবেdােহর pকাশ’ িহেসেব বণনা কের 
বেলন, "eটা sাভািবক o sতঃsূত। সবসময় পুিলশ আর িনরাপtা 
বািহনীেক পেথঘােট দখেত দখেত oরা আসেল kুd হেয় uেঠেছ। oেদর 
তা বndক নi, তাi পাথর ছঁুড়েছ। আদেত কui eখােন সনাবািহনীেক 
পেথঘােট দখেত চায় না”।  

দিkণ কা ীেরর dr- ত eকদল যুবতী বেলন, “oরা যিদ বেল eটা 
eকটা িনবািচত সরকার আর সi সরকােরর িবrেdi লােক িবেkাভ 
দখাে । তাহেল জনসাধারেণর মেনাভাবেক সকেলর সামেন pকাশ করাi 
তা সi িনবািচত সরকােরর দািয়t হoয়া uিচত। িকnt কান সরকারi 
eখােন সi দািয়t পালন কেরিন।” ei যুবতীেদর মেত পাথর ছাঁড়া 
pিতবােদর সিঠক পdিত নয়, ‘an পnার কথা ভাবা uিচত’।  

pস ত, ‘iuনাiেটড িজহাদ কাuিnল’ (UJC) pধান সয়দ সালাহ-
uদ-দীন aিনিদ কালীন হরতাল তুেল িনেত বলেল ২৪ জুলাi ‘ sান 
পlাস a ােসািসেয়শন’ (SPA) তা pত াখ ান কের eবং জানায়, হরতাল 
চলেব। পুরেনা শহের িমিডয়ার কােছ eকদল মুেখাশধারী যুবক বেল, 
UJC pধােনর িববৃিত তােদর কােছ gহণেযাগ  নয়। তারা বেল, “আমরা 
সয়দ সালাহ-uদ-দীনেক dা কির বেট, িকnt িতিন eখানকার বাsবতা 
সmেক oয়ািকবহাল নন”। uপত কার কান কান জায়গায় UJC 
pধােনর kশপুtিলকা দাহ করা হেয়েছ। 

a ােসািসেয়শন জানায়, তােদর ভােয়েদর হত া করা হে , "আমােদর 
কােছ িনরাপtা রkীেদর মাকািবলা করার জn কান বndক নi, আেছ 
কবল পাথর ছাড়ঁার uপায়। আমরা পাথর ছাঁড়া চািলেয় যাব”। oরা 
জনসাধারেণর কােছ হরতাল পালন করার আেবদন জািনেয়েছ আর eটাo 
বেলেছ, ei আেবদন ল ন করেল কী হেব, স ব াপাের তারা কান 
দািয়t নেব না। 

২৩ জুলাi UJC pধান সমs িবি nতাবাদী সংগঠনেক ঐক বd 
হoয়ার আেবদন কেরন eবং তােদর হরতাল বাদ িদেয় eমন কান 
sT ােটিজ িনেত বেলন, যােত জনসাধারণ asিবধায় না পেড় eবং 
ছেলেমেয়েদর লখাপড়া ব াহত না হয়। eখােন eক টিলেফান-
সাkাৎকাের িতিন sানীয় সংবাদ সংsাgিলেক জানান, “লাগাতার হরতাল 
কা ীর সমsার কান সমাধান নয়”। পাথর ছাঁড়ার মধ  িদেয় যুবক o 
িনরাপtা রkীেদর আঘাত-pত াঘাত r হয়। কu বেল, যুবেকরাi 
সংঘষ r কেরেছ; আবার anরা বেল, িনরাপtা রkীরা r কেরেছ। 
কেয়ক জায়গায় রkপােতর ম য িদেয় িহংসা ছিড়েয় পেড়। মুেখাশধারী 
যুবেকরা রাsার oপের uেঠ আসিছল, ফেল িনরাপtা রkীরা সতক হেয় 
uঠল। শী i আরo aেনক যুবক eেত যাগ িদল। eবার r হল 
d'পেkর eক sপিরকিlত লড়াi। পাথর ছাঁড়া, তাড়া করা, লািঠচাজ 
আর িটয়ার গ ােসর শল ছাঁড়া --- eকসে  চলেত থাকল। পিরণােম 
যুবকেদর জীবনহািন যা িহংসােক uসেক িদল। 

িকছ ু লাক ei চলমান িহংসােক pিত মু্হূেত ঘেট চলা মানবািধকার 
ল েনর ফল িহেসেব দখেছ; কu eেক কা ীর সমsা সমাধােনর uপায় 
িহেসেব দখেছ; আবার কu বলেছ, eটা eক রাজৈনিতক ছলাকলা। 

ীনগেরর eকদল ছাt বেল, "হত া পাথর ছাঁড়ােক pেরািচত করেছ। 
পুিলশ o িনরাপtা বািহনীর oপর পদেkপ না িনেয়, হত ার তদn না 
কের মুখ মntী িনরst জনসাধারণেক দমন করেত আরo বিশ ফৗজ িনেয় 
আসার কথা বলেছন। eেত eকটাi বাতা সকেলর কােছ পৗঁছাে  য 
সব িকছ ু িঠকঠাক নi eবং সরকার o জনসাধারেণর মেধ  eক গভীর 
ব বধান রেয়েছ।” তারা eটাo বেলেছ, তৃণমূল sেরর মাnেষর কােছ 

পৗঁছােনার eটাi িছল সরকােরর কােছ uপযুk সময়। হত া বn কের 
সরকার গত d'মােসর oপর ঘটা সমs মৃতু র তদn করেত পারত; 
িবেশষত বাটামালুর বািসnা আট বছেরর বা া সামীর আহেমদ রাহ- ক 
যভােব পুিলশ o িনরাপtা রkীরা িনমমভােব িপিটেয় মেরিছল, তার 
তদn করেত পারত।  

uপত কা জুেড় মাnষ কাফু agাh কের pিতবােদ শািমল হেয়েছ। 
পুিলশ sশন, পুিলশ পাs o ক াm সহ বh সরকাির ভবন তারা 
পুিড়েয় িদেয়েছ। রলেsশেন আgন লািগেয় দoয়া eবং সােপার o 
বাদগাম সহ িকছু শহের রললাiন kিতgs হoয়ার পর ৪ আগs রল 
aিনিদ কােলর জn সমs কাজ বn কের দয়। pিতবাদকারীরা গাছ 
কেট আড়াআিড় ফেল রেখ nাশনাল হাioেয় aবেরাধ কের।   

রােতর িবেkােভ uপত কা আেলািড়ত হেয় oেঠ। sানীয় মসিজদ 
থেক মাiেক ঘাষণা হয়, জনসাধারণ িনজ িনজ eলাকায় সমেবত হেয় 
গভীর রাত পযn pিতবাদ কrক। মিহলা o বা ারাo তােত শািমল হয়। 
eiসব দৃ  uপত কার ১৯৯০-eর দশেকর গাড়ার কথা মেন কিরেয় দয়। 
িকnt eকটা তফাত রেয়েছ। d'পেkর মেধ  gিলচালনা, gেনড ছাঁড়া 
আর তlািশর জায়গা িনেয়েছ eবার পাথর। লােক তখন কাফু agাh 
করার কথা ভাবেত পারত না, eখন সটাi রoয়াজ হেয় দাঁিড়েয়েছ। 
pিতবাদকারীেদর হালকা পানীয়, ভুTার খi, জল, খoয়া (কা ীির িমি  
চা) আর তহির (হলুদ ভাত) িদেয় আপ ায়ন করা হে । eসব ব বsা 
িনেজ থেকi করেছ মহlা কিমিট বা sানীয় পিরবার যােদর ঘর pিতবাদ-
sেলর কােছ; িকংবা য পথ িদেয় pিতবাদকারীরা যাে  সi পেথর মােঝ 
যােদর ঘর তারাi eসেবর বেnাবs কের। যারা aভােব পেড়েছ, তােদর 
জn sানীয় মাnষ িকছ ুtােণর বেnাবs করেছ। লােক রশেনর িডেপােত 
িভড় করেছ; যখন রশন দoয়া হে  িকছুটা ধাkাধািko কাথাo কাথাo 
নজের পড়েছ।  

ীনগেরর সীমানায় বাস কেরন বছর চিlেশর মিহলা মাiমুনা 
আখতার (নামটা পােl দoয়া হল)। িতিন তাঁর ছেলেক পাথর ছাঁড়া 
বn করােত পারেছন না, বলেলন, "aেনক চ া কেরিছ, আিম আমার 
১২ বছেরর ছেলেক পড়ায় মন িদেত আর পাথর ছাঁড়া বn করেত 
বুিঝেয় uঠেত পারিছ না”। 

oরঁ sামী, eক আtসমপণকারী জি , যা আয় কেরন তােত 
পিরবােরর পাঁচ সদs িনেয় চেল না। মাiমুনা বেলন, "ঘেরর aবsা দেখ 
আমার ছেল পাথর ছাঁড়ার দেল িভেড়েছ, ভাবেছ eেত আমােদর dদশার 
aবসান হেব। আমরা পুনবাসন চাi। িকnt eখনo তার িকছুi হয়িন। 
ফেল আমােদর বা ারা িবি nতায় ভুগেছ”। কেয়ক িকিম দূের িতন 
সnােনর মা শাহজাদা বাn ছেলেমেয়েদর ঘেরর বাiের বার করেত ভয় 
পান। িতিন বেলন, "সামীেরর মৃতু  আমােদর িশরদাঁড়ায় কাঁপুিন ধিরেয় 
িদেয়েছ। কীভােব eকটা ছাT বা া িনরাপtার িবপদ হেত পাের? oরা 
আমােদর শাn হoয়ার কথা বলেছ, িকnt eধরেনর ঘটনা মাnষেক িহংসার 
পেথ ঠেল িদে । আমােদর ছেলেমেয়রা মােটi িনরাপদ নয়”। 

কারo মেত, পিরিsিত aিভবাসেনর িদেক ঠেল িদে । "বh পিরবার 
পিরিsিতর চােপ দেশর ant চেল যাে । বh ব বসায়ী pিত ান o 
পিরবার রােজ র বাiের কারবার সিরেয় িনে ”। তােদর বkব , 
লখাপড়াo দাrণ মার খাে । "aেনেকর কমজীবন িবপn eবং বh ছাt 
uপত কার বাiের কান কাস করার চ া করেছ। িকnt সকেলর তা সi 
স িত নi”। সমােজর eকটা aংশ মেন কের, বh মাnেষর জীিবকা, 
িবেশষত যারা টু িরজম o হিটকালচােরর সে  যুk, kিতgs হেয়েছ। 
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"কমী ছাঁটাiেয়র ফেল eখােন বকারt বেড়েছ eবং তা যুবকেদর মেধ  
হতাশা ছিড়েয় িদেত বাধ । বh বসরকাির কাmািন তােদর কমীেদর 
ant চেল যেত িকংবা পদত াগ করেত বলেছ”। 

যখন থেক পিরিsিত খারাপ হেয়েছ, কা ীর uপত কায় pিতিদন ১০০ 
কািট টাকার kিত হে । কা ীর চmার aফ কমাস a া ড i ডািsT 
(KCCI)-র pিসেড ট নািজর আহেমদ দার বেলন, "হিটকালচােরর 
পাশাপািশ anাn kেt pিতিদন ১০০ কািট টাকার বিশ kিত হে । 
... ভারত সরকারেক eখনi eিগেয় eেস হsেkপ করা দরকার।” 
কা ীেরর সমsাটা রাজৈনিতক eবং তার সমাধান দরকার, eকথা বেলন 
নািজর আহেমদ দার। িতিন যাগ কেরন, "pিত বছর টু িরজেমর 
মরsেমর চড়া aবsায় eধরেনর ঘটনা ঘেট। গত ৬৩ বছর ধের আমরা 
ভুগিছ, িবেশষত গত di দশেক। ব বসা-বািণজ  দাrণ মার খেয়েছ।”    

ei সময়, মােঝ eখােন সখােন সামাn িবরিত ছাড়া, ব বসা 
pিত ান, বাজার, িশkা pিত ান বn থাকেছ, বাজার নশান eবং 
রাsায় যানবাহন নi। hিরয়ত কনফােরেnর কTর গা ীর নতা সয়দ 
আিল শাহ িগলািন সাpািহক বনধ আর pিতবােদর ক ােল ডার তির কের 
িদেয় জনসাধারণেক িবিভn জায়গায় িমিছল করেত বেলন। মােঝ তাঁরা 
িকছ ুিবরিত দন, যােত লােক জrির িজিনসপt মজুত কের িনেত পাের। 

eেকর পর eক িবি nতাকামীেদর বnধ, িনেষধাjা eবং সরকােরর 
কাফু ঘাষণা uপত কােক aশাn কের তুেলিছল; জীবনযাtােক sb কের 
িদেয়িছল। eর মেধ i সবিজ o an িনত pেয়াজনীয় িজিনসপেtর 
আকাশেছাঁয়া দাম সাধারণ মাnেষর যntণা বািড়েয় িদেয়েছ। যারা মারাtক 

asখিবsেখ ভুগেছ, তােদর eখনi িচিকৎসার pেয়াজন। রাsায় ডাঁi করা 
জ াল ছিড়েয় রেয়েছ, তা থেক dগn বেরাে । বড়ােত আসার চরম 
মরsেম পযটকেদর সংখ া pায় শূn। পিরবহেনর aভােব ফলচািষ o 
ব বসায়ীরা বাজাের মাল িনেয় আসেত পােছ না, ফেল তােদরo লাকসান 
হে ।  

iিতমেধ  শানা যাে , পাথর ছাঁড়া eবং ফসবুক o ak্ট সহ 
i টারেনেট pেরাচনামূলক বাতা পাঠােনার জn বh যুবকেক gpার করা 
হেয়েছ। sপিরিচত আiনজীবী iজাজ আহেমদ বেলন, "পাথর ছাঁড়ার 
ঘটনায় pায় ১৫০০-২০০০ যুবকেক gpার করা হেয়েছ। aেনেক জািমন 
ছাড়া পেয়েছ। eমনকী, জািমেনর িনেদশ কাযকর না কের aেনকেক ফর 
gpার করা হেয়েছ। ei ধরেনর জুলুেমর কারেণ িকছু যুবক uপত কা 
ছেড় চেল গেছ।”  

যাi হাক, ২৯ জুলাi পুিলশ জানায়, তােদর হফাজেত ৭১ জন 
আটক রেয়েছ। পুিলেশর eক মুখপাt জানায়, ১ ম থেক ২৭ জুলাi 
পযn uপত কা জুেড় িবিভn পাথর ছাঁড়া o শািn িবি ত করার ঘটনায় 
পুিলশ ৯৩০ জনেক gpার কেরেছ। তােদর aিভভাবক o মহlার 
pবীণেদর সে  কথা বেল ৮৫১ জনেক ছেড় দoয়া হেয়েছ, ৭১ জন 
আটক রেয় গেছ। িতিন আরo বেলন, "oi সমেয় uপত কায় মাট 
৩৩০িট িহংসার ঘটনা ঘেটেছ, তােত ৭৯৫ জন পুিলশ ঘােয়ল হেয়েছ, 
নাগিরকেদর মেধ  ঘােয়ল হেয়েছ মাt ৭৮ জন। eছাড়া, িসআরিপeফ-eর 
১৩৬ জন ঘােয়ল হেয়েছ।”

কা ীের গণতnt হাoয়ায় িমিলেয় গেছ 
হািনফ মহmদ 

 

ীনগর থেক হািনফ মহmদ ei লখািট পািঠেয়েছন ১৩ আগs ২০১০। মূল iংেরিজ থেক বাংলায় তজমা কেরেছন িজেতন নnী। 
 

কা ীর eক aজানা পেথ eিগেয় চেলেছ। pিতবাদ, সংঘষ, িহংসা, হত া 
আর kাধ pিত বছর eক aভাবনীয় rপ ধারণ করেছ। 

eবছর দখা গল আর eক িনরবি n িহংসার sাত; ফলsrপ 
প ােশর বিশ মাnেষর মৃতু  হল, হাজার হাজার মাnষ আহত হল; 
িনরাপtা রkীেদর মাতােয়ন করা কাফু eবং হত ার pিতবােদ o 
রাজৈনিতক সমাধােনর দািবেত িবি nতাকামীেদর ডাকা হরতােল পথঘাট 
জনমানবহীন হেয় রiল। যখন সাmpিতক ভারত বn ধর িদন িদিlেত 
পুিলশ জলকামান ব বহার করল, eকi িদেন কা ীের পুিলশ আর 
িসআরিপeফ ব বহার করল বুেলট।  

িবশ বছেরর oপর eখােন কৃিtমভােব বািhক eকটা শািnর আবরণ 
তির করা হেয়েছ; তার জn আধুিনক uপােয় ‘আমড ফােসস sশাল 
পাoয়ার a াk’ (AFSPA)- ক ব বহার করা হেয়েছ; eত িনিবড়ভােব 
সশst বািহনী মাতােয়ন রেয়েছ য কা ীরেক িবে র anতম  সববহৃৎ 
িমিলটারাiজড জান বলা যেত পাের; pিত পাচঁবছর anর eখােন 
জনগেণর aংশgহণ-িবহীন eকটা ভুয়া িনবাচন হয়; কndীয় খােত য 
হাজার হাজার কািট ভারতীয় টাকা আেস, তা হয় dনীিত, না হয় 
gpচরবৃিt, সামিরক কাযকলাপ, eেজিn ফাি ডং বা কাgেজ unয়েনর 
নােম ব য় হয়। বছেরর পর বছর eটাi চেল আসেছ। pিতবার যখন 
pিতবাদ, হত া আর দমেনর চkটা িফের আেস, আরo বিশ বিশ ফৗজ 
মাতােয়ন হয়, রাজ  o কndীয় সরকার সমsার গিতpকৃিতেক আরo 
জিটল কের তােল, ফেল আiন-শৃ লার আরo aবনিত ঘেট, 

জনসাধারণ তথাকিথত রাজৈনিতক সমাধােনর pিkয়া থেক আরo দূের 
সের যায়। পরপর িতনবছর গNেগাল চলেছ, যখােন গNেগােলর কারণ 
eবং ফলাফল eেক aপেরর সে  িমেলিমেশ যাে । কা ীর kমশ যন 
eক িদগ াn নৗকার মেতা ei ডামােডােলর মেধ  kেলর সnান কের 
চেলেছ। 

kমতাহীন রাজ  সরকার 
রাজ  সরকার pথেম ei িবেkাভেক eকটা মামুিল ঘটনা িহেসেব দখােত 
চাiল। িকnt যখন মাtািতিরk দমেন uপত কা aশাn হেয় uঠল eবং 
তার জবােব হত ার ঘটনা ঘটল, মুখ মntী টিলিভশেন uপিsত হেয় 
বলেলন, sাভািবক kােধর িবষয় রেয়েছ। তারপর হত া আরo বাড়ল। 
িতিন নয়া িদিlেক কা ীের আমntণ জানােলন eবং তােদর িসআরিপeফ-
ক সংযত করেত বলেলন। uেl নয়া িদিl তাঁেক ডেক পাঠাল eবং 
তাঁেকi সংযত হেত বলল। িদিl থেক িফের তাঁর ভাষা বদেল গল, 
িতিন নয়া িদিlর কতােদর sের কথা বলেত লাগেলন। তাহেল p  আেস, 
মুখ মntী িক an িকছুর চেয় িনেজর kিসটােকi বিশ ভােলাবােসন? 
নািক িতিন তাঁর সীমাবdতা জােনন? aথবা AFSPA হয়ত তাঁেক 
kমতাহীেন পিরণত কেরেছ? হয়ত গত িবশ বছের AFSPA–র মাধ েম 
িনরাপtা বািহনীেত eক নতুন সংsৃিত তির হেয়েছ?  

uিদধারীরা কীভােব চেল 
িনিবচার হত া চলাকালীন uিদধারীরা বেল চেলেছ, আtরkার তািগেদi 
তারা যা িকছু কেরেছ। যিদo eখন পযn eকজন পুিলশo পাথর ছাড়ঁায় 
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মারা যায়িন। গত ৫৭ িদেন য ৫০ জেনর বিশ নাগিরক মারা গেছ, তার 
aিধকাংশi িকেশার, ১০০০ জন আহত হেয়েছ eবং িকেশারেদর 
aেনকেকi মাথা লk  কের gিল ছাঁড়া হেয়েছ। সংবাদসংsা ‘রয়টাস’ 
eক বালেকর বদনাদায়ক মৃতু েক ei ভাষায় pকাশ কেরেছ : “মাrফা 
খান পুিলেশর gিলেত তাঁর jািতভাi ১৭ বছেরর মহmদ iকবােলর 
মৃতু েক বণনা কেরন, ‘o িবsুট িকনেত বাiের িগেয়িছল’। eক 
দাকানদার iকবালেক মািটেত পেড় থাকেত দেখন। oর মাথার িপছেন 
eকটা বুেলট ঢুেক িগেয়িছল, চােখর মিণ ঠেল বিরেয় আসিছল। ছ’িদন 
পর oর মৃতু  হয়।” 

১৩ বছেরর বা া ফয়জােনর মৃতু র খবর বিরেয়িছল ‘কা ীর 
টাim স’ পিtকায়। oর মা ফিরদা বেলিছেলন : “আমার ছেল di বnুর 
সে  িবেকেল রাsায় eমিন হাঁটিছল। আজাদ g  সতুর oপর dিদক 
থেক পুিলশ আর সাদা পাশােকর SOG রkীরা eেস oেদর িঘের 
ফেল। eক sানীয় SOG রkী ফয়জােনর মাথায় বndেকর বাঁট িদেয় 
আঘাত কের। o jান হািরেয় ফেল। সi রkী তখন oর গাড়ািল ধের 
oেক টেন তুেল িঝলেমর জেল ফেল দয়, যােত জেল ডুেব মারা গেছ 
বেল মেন হয়।” eটা oর মা eক pত kদশীর কাছ থেক জেনেছন। 
ফিরদা আরo বেলন, যখন aধমৃত ফয়জান ডুেব যাি ল, পুিলশ o 
SOG রkীরা oর িদেক gিল আর কাঁদােন গ াস শল ছাঁেড়, তােত oর 
মৃতু  হয়। ফিরদার কথায়, “যখন ফয়জান ডুেব যাে , স হাত তুেল 
সাহায  চাiিছল। পুিলশ o SOG রkীরা তখন oর িদেক আর oেক 
বাঁচােত আসা লােকেদর িদেক gিল o কাঁদােন গ াস শল ছঁুড়েত থােক। 
আিম যখন oখােন পৗঁছালাম, eটা আিমo sচেk দেখিছ।” 

eরপর আমরা জানলাম ন’বছেরর িশ  সামীেরর মৃতু র ঘটনা। 
‘iি ডয়ান ekেpস’ পিtকায় ছাপা হেয়িছল : “ন’বছেরর বালক সামীর 
আহেমদ রাহ- ক বাটামাল-ু ত িসআরিপeফ জoয়ান মারেধার কের। eক 
pত kদশী নািজর আহেমদ বেলন, ‘oরা oেক পটায়, লািথ মাের। o 
jান হারায়।’ িশরদাঁড়ার আঘােত সামীেরর মৃতু  হয়।”  

ei হল িনরাপtা বািহনীর রণেকৗশল eবং গিতিবিধর সামাn 
কেয়কটা নমুনা। পৃিথবীর কাথাo পাথেরর জবােব বুেলট চেল না। আর 
সটাo পােয় নয়, বুেকর oপর িদেক তাক কের! AFSPA নামক 
আiেনর জাের সশst বািহনী ei শািnরkার পdিত pেয়াগ কের চেলেছ। 

নয়া িদিl ভুল িহেসব করেছ  
নয়া িদিl তার িমিডয়ার সাকেরদেদর িনেয় বাজাের তtt ছড়াে , 
pিতবাদকারীরা সntাসবাদীেদর মদত পাে , সশst রkীেদর তারা পাথেরর 
মেতা pাণনাশী ast িদেয় আkমণ করেছ, সmবত সi পাথরgেলাo 
পািকsােন তির হেয়েছ। ei আষােঢ় গl বচেত না পের তারা আর 
eকটা গl আমদািন কেরেছ, যারা পাথর ছঁুড়েছ, তােদর uেtিজত করার 
জn আফগািনsান থেক মাদক আসেছ। eiসব গl ছািপেয় uপত কার 
পিরিsিত তােদর িহেসেবর বাiের চেল যাে ।  

সংবাদপেtর িবিশ  লখক বলরাজ পুির ei পিরিsিতেক তাঁর 
লখনীেত তুেল ধেরেছন, “২০১০ সােল সাmpিতক িবেkাভ িকেশারেদর 
কেয়কিট গা ী r কেরেছ। hিরয়ত কনফােরেnর কান গা ী eটা 
চালাে  না। ১১ জুন ১৭ বছেরর যুবক তুেফল আহেমদ মাT ু-র হত ার 
ঘটনায় িবেkােভর িবেsারণ ঘেট। oর বাবা-মােয়র কাছ থেক জানা 
যায়, o িkেকট খলিছল, eমন সময় eকটা কাঁদােন গ ােসর শল মাথায় 
eেস লােগ। eরপর চkাকাের eকটা আবত চলেত থােক। eক িকেশার 

বা যুবেকর হত া pিতবাদ িবেkাভ uেs দয়, পুিলশ o িসআরিপeেফর 
সে  তােদর সংঘষ ঘেট, ফর আর eক বালেকর হত া হয়, তােত 
আবার িকেশার o যুবকেদর pিতবাদ। eiভােব ২৯ জুন পযn ১১ জন 
বালেকর মৃতু  ঘেট।” 

pিতিট রাজৈনিতক দল আজ জােন, eকটা কারণেক আড়াল করেত 
িগেয় আড়াল হেয় যাে  তার সমাধান, সটা eকটা ভুল পেথ বশ 
কেয়ক পা eিগেয় যাে । eiভােব নয়া িদিlর ভুল িহেসেবর িনরবি n 
আবেত কা ীর আজ বnী। 

কা ীেরর sায়ী asখটা কী 
pিতিট িহংসার ঘটনায় মুখ মntী িদিlেত দৗেড় যান, সখােন জrির সভা 
হয়। সভায় আরo আেgয়াst আর ফৗেজর বেnাবs হয় কা ীেরর জn; 
AFSPA আiেনর খােল আরo বুেলট ভের দoয়া হয়। িহংসার আবত 
পু  হয়। কারণ কা ীেরর ei নতারা আসল asেখর হিদশ পান না। 
সরকার aথৈনিতক প ােকজ ঘাষণা কের, nায়িবচােরর প ােকজ 
anপিsত থেক যায়। সাmpিতক িবেkােভর বীজ য eিpেল মািচল-eর 
ভুয়া সংঘেষর মধ  িদেয় রাপণ করা হেয়িছল, eটা ক’জন ভারতীয় 
সাংসদ বােঝন? eর বীজ রেয়েছ ১০,০০০ িনেখাঁজ মাnেষর ঘটনায়; eর 
বীজ রেয়েছ ৮০০০ আধা-িবধবার দীঘ ােস; eর বীজ রেয়েছ uেব যাoয়া 
গণতnt আর িবচােরর মেধ ; eর বীজ রেয়েছ ৮০-৯০ লk নাগিরেকর 
িপছেন ৭ লk ফৗজ মাতােয়েনর মেধ ; eর বীজ রেয়েছ AFSPA–র 
মাধ েম কা ীরেক সnts কের রাখার ঘটনায়। 

eিpল মােস মািচেল ভারতীয় সনাবািহনী িতনজন িনরপরাধ 
নাগিরকেক aপহরণ কের আেন eবং তােদর ভারত-পািকsােনর 
সীমাnবতী জ েল িনেয় eেস হত া কের। ei ঘটনােক সntাসবাদীেদর 
সে  ভুয়া সংঘষ বেল িচিtত করা হয়। ক’জন ভারতীয় রাজনীিতিবদ ei 
ঘটনার তাৎপয বুঝেত চায়? AFSPA–র তির সামিরক o িনরাপtা 
বািহনীর য dনীিতর ফাঁেদ িনরপরাধ gামবাসীেদর আটক কের eক 
সামিরক কারবােরর দানব গেড় তালা হেয়েছ, ক’জন রাজনীিতিবদ তা 
বােঝন? সশst বািহনী যিদ না মােন, তাহেল িবচার ব বsার দরকার কী? 
িবচার ব বsার গণতািntক pিত ান সামিরক কাযকলােপর কাযকািরতা 
কিমেয় দেব, ei ভাবনা aমূলক। তাহেল eকশ কািট ভারতীেয়র জn 
িক কান কাযকর িবচার ব বsা নi? কান আiন িবশারদ িক ei dেndর 
জবাব িদেত পােরন? যখন মাnেষর মযাদা আর বঁেচ থাকার aিধকার 
AFSPA–র মেতা eক দানবীয় আiেনর dারা লি ত, তখন গণতেntর 
মােনটা কী?  

গত িবশ বছের AFSPA জবাবিদিহ না করার eক নতনু সংsৃিত eখােন 
তির কেরেছ। eটা সশst রkীরা জােন আর সi কারেণi িনরst 
জনসাধারণেক gিল চািলেয় হত া করাটাi তােদর সমি গত বাঝাপড়া। 
AFSPA-i তােদর রkা কের। সi কারেণ শত শত কিমশন আর তদেnর 
সরকাির ঘাষণা aসmণূi থেক যায়। কu িক আজ পযn শািs পেয়েছ? 
বতমান িবেkাভ ei aব বsারi anতম বিহঃpকাশ। িমিডয়া eকটা গl 
বলেছ, সনাবািহনী আর eকটা, পুিলশ-িসআরিপeফ-িবeসeফ সকেল eক-
eকটা, রাজ  সরকার eকটা, কndীয় সরকার আর eকটা। সত টা কাথায়? 
আিম আমার ভারতীয় ভাiেবােনেদর িজjাসা কির, তারা িক কা ীর 
সmেক সরকােরর ei sায়ী sৃিতিব েমর জবাব চাiেব? মহাtা গাnী, 
জহরলাল নহr কা ীেরর জনসাধারেণর pিত কী a ীকার কেরিছেলন, 
সেচতন ভারতীয় নাগিরেকরা িক eকবার সটা সরকােরর কােছ জানেত 
চাiেব? য বীজ eখােন রাপণ করা হেয়েছ, তারi ফল তা ফলেব?  



মnন সামিয়কী                10                            জুলাi-আগs ২০১০ 
  

eখনi যা করা uিচত 
AFSPA–র মেতা eক আiেনর ঘরােটােপ যভােব কা ীরেক 
টালমাটাল কের রাখা হেয়েছ, যভােব ধারাবািহক pতারণার মাধ েম 
রাজৈনিতক সমাধানেক eিড়েয় যাoয়া হেয়েছ, যভােব dনীিতর 
pিত ানgিলেক শিkশালী কের তালা হেয়েছ, যভােব ভুয়া িনবাচন 
eবং সংঘেষর ব বsােক পাk করা হেয়েছ, যভােব যুবকেদর gম কের 
লাপাট কের দoয়া হেয়েছ, যভােব আজ িকেশার-যুবকেদর oপর 
kমতার িনিবচার ব বহার করা হে , আর সিদন sদূর নয় যখন 
AFSPA–র মেতা আiনgিলর তির দানবটা oেদর oপরi ঝাঁিপেয় 
পড়েব।  

ছয় দশক ধের কা ীর ভুগেছ, বারবার aিন য়তার িহংs sাত 
তার oপর আছেড় পড়েছ। আিম pেত ক দশেpিমক ভারতীেয়র কােছ 
আেবদন করিছ, তারা তােদর িনবািচত সরকােরর কােছ দািব কrক : 
কা ীর থেক AFSPA pত াহার করা হাক; কা ীর সমsার sায়ী 
সমাধােনর জn সমs সংি  পkেক aংশgহণ করােনা হাক; সমs 
নাগিরক eলাকা থেক সশst বািহনী সিরেয় নoয়া হাক; সমs 
কাu টার iনসােজিn গা ী o eেজিn বািতল করা হাক; কা ীির 
পিNতেদর uপত কায় িফিরেয় আনার ব বsা করা হাক; গত িবশ বছের 
কা ীের যসব aপরাধ করা হেয়েছ, তার drত িবচার সmn করা 
হাক; পািকsােনর সে  শািn রkা করা হাক।

কা ীর সমsার সমাধান কান পেথ 
 

জmু থেক pকািশত ‘কা ীর টাim স’ পিtকার pধান সmাদক বদ ভািসন (সংেkেপ ব.ভা.) ২০ আগs কলকাতায় ‘শািn o গণতেntর জn পাক-ভারত জনম ’ 
আেয়ািজত ‘pণব ঘাষ sারক বkৃতা’ দন। সi বkৃতাসভায় িতিন কা ীেরর বতমান পিরিsিত িনেয়o সামাn িকছু বেলন। সi কথাবাতার সূt ধের ২১ আগs সকাল 
ন'টায় আমরা মnন সামিয়কীর পk থেক তাঁর eক সাkাৎকার িনi। eখােন তা বাংলায় তজমা কের ছাপা হল। তজমা কেরেছন শমীক সরকার।

মnন : গতকাল সভায় আপিন কা ীর সমsার সমাধােনর জn eক 
বhপািkক সংলােপর কথা বেলেছন। দখুন, pধানমntীo তাঁর ভাষেণ 
সংলাপ eবং মীমাংসার কথা বেলেছন। aথচ কা ীেরর ঘটনা an খােত 
বiেছ। আপিন সংলাপেক কীভােব দখেছন? 
ব.ভা. : eখন ভারত eবং পািকsান িনেজেদর মেধ  কথাবাতা বলেছ। 
সi সমেয় কা ীর িনেয়o আেলাচনা হাক। কেথাপকথন চালােনার aেনক 
রকম পdিত আেছ। যমন ধrন, ভারত, পািকsান eবং কা ীর --- 
িtপািkক বঠক। ভারত eবং পািকsান কা ীেরর dিট aংেশ িনয়ntণ 
কােয়ম কের রেখেছ। তাi তারাo ei ব াপাের eেককিট পk। তাi 
তারা eবং জmু কা ীেরর মাnষ ei আেলাচনায় aংশ িনক। ভারত eবং 
পািকsােনর মেধ  িকnt ei িনেয় আেলাচনা aতীেত হেয়েছ। লালবাহাdর 
শাstীর আমেল তাসখn চুিk হেয়েছ।1 তারপর িসমলা চুিk হেয়েছ iিnরা 
গাnী eবং জুলিফকার আিল ভুেTার মেধ ।2 সখােন তারা িসdাn 
িনেয়িছল, সংঘষিবরিত রখা-i হেব িনয়ntণেরখা (LOC), তােক বজায় 
রাখেত হেব eবং কথাবাতা চলেব। িকnt ei িdপািkক চুিkgিলর মেধ  
িদেয় জmু কা ীেরর মাnেষর যntণার aবসান হয়িন। তারা eখনo 
নাগিরক aিধকার, মানবািধকার থেক বি ত।  

pথেম ভারত সরকার শখ আবdlােক জেল পাের। তারপর ১৯৭৫ 
সােল ভারত সরকার শখ আবdlার সােথ eকটা সমেঝাতায় আেস।3 
তার মেধ  িদেয় শখ আবdlা জmু o কা ীেরর মুখ মntী িহেসেব আসীন 
হন, কংেgেসর সমথন িনেয়। আেগ িতিন িছেলন কা ীেরর pধানমntী। 
eটাo aিsরতা সৃি র জn দায়ী। তাi মূল িবষয় যেহতু জmু o 
কা ীেরর সাধারণ মাnষ, তাi তােদর ei pিkয়ােত শািমল করেতi 

                                                 
1 ১০ জাnয়াির ১৯৬৬ ‘তাসখn ঘাষণা’য় sাkর কেরন ভারেতর রাTপিত 
লালবাহাdর শাstী eবং পািকsােনর রাTপিত আয়ুব খান।  
2 ২ জুলাi ১৯৭২ িসমলা চুিk হয়।    
3 ২৪ ফbrয়াির ১৯৭৫ ভারত সরকার ‘কা ীর চুিk’ ঘাষণা কের। তার আেগ 
১৩ নেভmর ১৯৭৪ ভারেতর pধানমntী iিnরা গাnী eবং শখ আবdlার 
pিতিনিধ িহেসেব িজ পাথসারথী o িমজা মহmদ আফজল বেগর মেধ  ‘কা ীর 
চুিk’ হল। বিk gলাম মহmদ dারা জmু o কা ীেরর সংিবধান সভােক ভারত 
রােTর anভুk করার aতীত সmিতদানেক শখ আবdlা মেন িনেলন।      

হেব। eবং সi কথাবাতার জn eকটা পিরেবশ তির জrির। আপিন 
eকi সােথ কথাo বলেবন, আবার মাnষেক হত া করেবন, তা হেত 
পাের না। আপিন মুেখ বলেছন আেলাচনার কথা, আর eকi সােথ আপিন 
িনরীহ লাক মারেছন, pিতবাদ করেত িদে ন না। আপিন যিদ সিত  
সিত i আেলাচনা চান, তাহেল সশst বািহনী pত াহার কrন। ধু তাi 
নয়, eক িবশাল সংখ ক মাnষেক আপনারা িবনা িবচাের জেল আটেক 
রেখেছন। তােদর ছেড় িদন। sাধীনতার জn যারা লড়াi করেছ, সi 
hিরয়ত কনফােরেnর িকছু নতােক আপনারা জেল পুের রেখেছন। 
iয়ািসন মািলক জেল। সািবর শাহ, িমরoয়াiজ ফাrক গৃহবnী। 
eছাড়াo আরo aেনেক নতা জেল রেয়েছ। আপিন eকিদেক বলেছন, 
কথাবাতা চান। anিদেক আপনারা তােদর জেল পুের রাখেছন। 
তাছাড়াo আরo aেনক ব াপার আেছ। বh মাnষ িনেখাঁজ হেয় গেছ। 
eকটা বেড়া সংগঠন আেছ, িনেখাঁজ হেয় যাoয়া মাnেষর বাপ-মােয়েদর 
সংগঠন। তারা ভারত সরকার eবং জmু কা ীর সরকােরর কােছ জানেত 
চায়, তােদর ছেলেমেয়রা কাথায়? eটা aেনক সমsা তির করেছ। 
হয়ত eকজন পুrষ, sামী, স িনেখাঁজ। সবাi মাটামুিট জােন, স 
িনহত। িকnt সরকাির ভােব স জীিবত। eেদর stীেদর আমরা বিল আধা-
িবধবা। আiিনভােব স িবধবা নয়। িকnt eটা সবাi জােন, িনেখাঁজ হেয় 
যাoয়া পুrষেদর বিশরভাগi মৃত। িকnt সi িবধবা পুনিববাহ করেত 
পারেছ না। eরকম pচুর আেছ। oi সংগঠেনর মেত, িনেখাঁজ হেয় যাoয়া 
মাnষেদর সংখ া ১৬০০০।  

জmু o কা ীর aেনকgেলা ভােগ িবভk। eকভােগ আেছ পািকsান 
aিধকতৃ কা ীর। তাছাড়াo আেছ লাদাখ, জmু, কা ীর। ei আেলাচনা 
pিkয়ােত সমs ভােগরi aংশgহণ থাকা বা নীয়।  
মnন : কীভােব pিতিনিধ বাছা হেব? 
ব.ভা. : তার িবিভn পdিত আেছ। ভারত সরকােরর িনবাচন pিkয়ােত 
যারা aংশgহণ কের, তারা জmু o কা ীেরর মাnেষর pিতিনিধ নয়। 
িকnt তারা ছাড়াo aেনক রাজৈনিতক দল আেছ। hিরয়ত কনফােরn 
আেছ। ভারত সরকার যিদ কেথাপকথেনর পিরেবশ তির কের, তখন 
মাnষ িনেজi িঠক কের নেব, কারা হেব তােদর pিতিনিধ। আেnালেন 
যারা নতৃt িদে , তােদরেকi pিkয়ািটর anভুk করেত হেব। িকnt 
pথেম আপিন মাnষেক কথা বলেত িদন। জmু, কা ীর, লাদােখর 
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মাnষেক পরsেরর সােথ আেলাচনায় বসেত িদন। ভারত eবং পািকsান 
সরকারেক সi আেলাচনার pিkয়াটােক সহায়তা করেত হেব। তারা 
pথেম িনেজেদর মেধ  আেলাচনা কrক। তারা িনেজরা eকটা িসdােn 
আsক। সi িসdাn যাi হাক, তা ভারত eবং পািকsান সরকারেক 
মানেত হেব। ভারত eবং পািকsােনর মেধ  িবিভn সমsার eকটা বেড়া 
কারণ কা ীর। কা ীর সমsার সমাধান না হেল ei a েল শািn িকnt 
আসেব না। তাi কা ীর সমsার সমাধান কবল কা ীেরর মাnেষর 
চািহদা নয়, সটােত ভারত eবং পািকsােনর anাn aংেশর মাnষেদরo 
ম ল। তাi ei di দশ uেদ াগ িনক সমsা সমাধােনর eবং সটার 
জn কানo িবেদিশ শিkর --- যমন আেমিরকার --- মুখােপkী হবার 
দরকার নi। ei di দশi তা পরsেরর হাত থেক িনরাপtার 
aজুহােত astশst বানােত pচুর aথ ব য় কের। সসেবর দরকার নi। 
বদেল eরা সi টাকা খরচ কrক না হাসপাতাল, sুল eসব তিরেত। 
পািকsান খবুi গিরব দশ। িকnt ভারেতর মাnষo খবু eকটা ভােলাভােব 
নi। eখােন বষম  খুব বিশ। pচুর মাnষ eখনo রেয় গেছ 
দািরd সীমার িনেচ।  
মnন : কা ীির পিNতেদর মত কী? তারা বতমান আেnালেনর 
পিরেpিkেত কী aবsান িনে ?   
ব.ভা. : কা ীির পিNতরা সংখ ায় খুবi কম, তুলনায় তােদর িনেয় চচা 
বিশ। তােদর মাট সংখ া হয়ত লাখখােনেকর মেতা। eমিনেতi কা ীের 
িহnd জনসংখ া খুব কম। মাট তারা দড় লােখর মেতা। তােদর মেধ  
িশখo আেছ। sাধীন কা ীেরর দািবেত আেnালন r হেল d' িতনজন 
পিNত িনহত হেয়িছেলন। তাঁরাo য খুব িনরীহ লাক িছেলন eমন নয়। 
যমন, eকজেনর কথা বলা যেত পাের, জি রা তাঁেক মের িদেয়িছল, 
eন ক গা ু, িবচারক। িতিন জেকeলeফ (‘জmু o কা ীর িলবােরশন 
ট)-eর pিত াতা eবং কা ীেরর sাধীনতা আেnালেনর নতা মকবুল 

ভােটর ফাঁিসর hkম িদেয়িছেলন।4 eছাড়াo পুিলেশ কাজ করত, 
sাধীনতার আেnালেনর সরাসির িবেরািধতা কেরিছল, eমন কেয়কজন 
কা ীির পিNত িনহত হেয়িছল জ ীেদর হােত। িকnt eসেবর aজুহােত 
ভারত সরকার পিরকlনা কের কা ীির পিNতেদর uপত কা থেক সিরেয় 
িনেয় eল। আিম সiসময় ব িkগতভােব রাজ পাল জগেমাহনেক িজেjস 
কেরিছলাম, কন করা হে  eটা? utর পেয়িছলাম, eক) কারণ eরা 
জ ীেদর সহজ িশকার; eবং di) যসব জায়গা থেক সরােনা হে  
পিNতেদর, সখােন িকছু িবেশষ aপােরশন চালােব সশst বািহনী। 
কা ীের মুসিলম eবং পিNতরা িকnt আলাদা আলাদা eলাকায় থােক না। 
তারা eকi সােথ থােক। িম  জনবসিত। তারা পরsেরর pিতেবশী। 
ভারত সরকার পিরকিlতভােব কা ীেরর sাধীনতা আেnালনেক 
সাmpদািয়ক আেnালন িহেসেব দখােনার জn কা ীির পিNতেদর ব বহার 
কেরেছ। ভারত সরকার বারবার দখােনার চ া কেরেছ, ei আেnালন 
পািকsােনর ষড়যnt। িকnt আপিন ভেব দখুন, eকটা শিkশালী রােTর 
িবrেd লড়েত গেল আপনােক তা িবিভn িদক থেকi সাহায  িনেত 
হেব। ei আেnালন কা ীেরর মাnেষর sাধীনতা আেnালন, an কানo 
রােTর ষড়যnt নয়। তারপর ভারত সরকার eটােক eকটা iসলািমক 
pকl িহেসেবo দখােনার চ া কেরেছ।  
মnন : d’বছর আেগ কা ীের শানা িগেয়িছল, পিNতেদর uপত কায় 
িফিরেয় আনার ব াপাের eকটা চ া হে ।  

                                                 
4 ১১ ফbrয়াির ১৯৮৪ ‘জmু o কা ীর িলবােরশন ট’-eর pিত াতা মকবুল 
ভােটর িদিlেত ফাঁিস হয় eবং সখােনi তাঁেক কবর দoয়া হয়।     

ব.ভা. : কা ীির পিNতরা িকnt সবাi জmুর asায়ী ক ােm নi। 
তােদর eকটা বেড়া aংশ িদিl সহ ভারেতর িবিভn জায়গায় ছিড়েয় 
িছিটেয় গেছ। বিশরভাগi বশ বেড়ােলাক। িবিভn রাজ  সরকার তােদর 
সরকাির চাকিরেত সংরkণ িদে । জmুেতo জmু pশাসন তােদর 
সরকাির চাকির িদে । কা ীির পিNতরা বাধহয় িবে র সবেচেয় আdের 
aিভবাসী। ভারেত aিভবাসীর aভাব নi। বাংলােদশ থেক আসা, 
পািকsান থেক আসা পা াবীরা --- তােদর কu পাtাo দয় না। 
জmুেতo তা pায় eক লাখ িশখ আেছ, ‘আজাদ কা ীর’ eলাকা থেক 
চেল eেসিছল। তােদর কেয়কজনেক ‘আজাদ কা ীর’-eর পাক pশাসন 
মের িদেয়িছল। তখন তারা পু , রােজৗির, মুজাফফারাবাদ pভৃিত িবিভn 
eলাকা থেক চেল আেস। পিNতেদর জn যমন সাহাগ রেয়েছ, তােদর 
জn তা িকnt নi। আজ তষিT বছর হেয় গল, তারা rেত eেস 
যভােব ক াm কের িছল, তমনi আেছ। তােদর কানo পুনবাসেনর 
ব বsা করা হয়িন। কা ীির পিNতরা দািব কের, তারা কা ীেরর আিদ 
বািসnা। িকnt বিশরভাগ কা ীির মুসিলমi তা আেগ পিNত িছল। তারা 
তা ধমাnিরত হেয় মুসিলম হেয়েছ। তারা তা an কানo জায়গা থেক 
আেসিন।   

কা ীের পাঠানরা রাজt কেরেছ, মাগলরা রাজেt কেরেছ, িশখরা 
রাজt কেরেছ। কা ীর uপত কা তা eকবার মাt পঁচাtর লাখ টাকায় 
gলাব িসংেহর কােছ িবিko হেয়িছল। তাi কা ীিররা িচরকালi আgাসন 
o দখেলর মেধ  থেকেছ। মূলত মুসিলম হেলo কা ীিররা িকnt পাঠান বা 
মাগল রাজtেক দখল বেলi মেন কের।   

aিভবাসী কা ীির পিNতরা জািনেয়িছল, তারা uপত কায় িফরেব, 
যিদ কানo eকিট eলাকা কবল পিNতেদর জni ছেড় দoয়া হয়। 
eটা তা eকটা বাকািম। গাটা কা ীরটাi তা তােদর জায়গা, তার 
বদেল তারা eকটা কােণ থাকেত চাiেছ।   

কা ীির পিNতেদর সmেক আমার পযেবkণ হল, তারা খুব 
sিবধাpাp। তােদর িশkাদীkার eলািহ বেnাবs, চাকিরবাকিরর eলািহ 
বেnাবs। দেশর pথম pধানমntী eকজন কা ীির পিNত।  
মnন : গতকাল সােপার eলাকার eকটা িসআরিপeফ ক াm তুেল 
নoয়া হেয়েছ।   
ব.ভা. : কেয়কবছর আেগ eকটা sুল িবিlংেয় eকটা আিম ক ােmর 
িবrেd মাnষ খুব pিতবাদ কেরিছল। শষ পযn সi আিম ক াmিট 
তুেল নoয়া হয়। কী হেয়িছল জােনন? eকটা িবিlং থেক পােশর 
িবিlংেয় ক াmটােক সরােনা হেয়িছল।  

কা ীির পিNতরা মুসিলমেদর চেয় aেনক ধনী। তারা সরকাির 
চাকিরেতo বিশ anপােত িছল, ১৯৪৭ eর আেগ। তেব কা ীের eখনo 
িকnt বশ িকছু পিNত আেছ, িবেশষত জলাgেলােত eবং gােম। হয়ত 
কu sুল চালায়। pায় আিশ হাজার কা ীির পিNত eখনo কা ীেরর 
gামgেলােত রেয় গেছ। তােদর কu কu হয়ত জি েদর হামলায় 
তােদর জিমজমা হািরেয়েছ। তােদর সরকার থেক সাহায  pেয়াজন। িকnt 
তার বদেল জmু o কা ীর সরকার uপত কা ছেড় চেল যাoয়া 
পিNতেদর sেযাগsিবধার ব বsা করেছ। সটা sানীয় কা ীির পিNতেদর 
মেধ  kােভর স ার করেছ।   

গত বছর iয়ািসন মািলক কাকরনাড় থেক eকটা শািnপূণ sাধীনতা 
পদযাtা r কেরন। তােত সmpীিতর কথা িবেশষভােব eেসিছল। 
কা ীির পিNতেদর সে  িমেলিমেশ থাকার কথাo eেসিছল।   
মnন : শানা যাে , পুরেনা সব নতারা নািক eখনকার িবেkাভরত 
যুবকেদর থেক িবি n?  
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ব.ভা. : যুবেকরা িনেজরাi িনেজেদর সংগিঠত করেছ। তােদর কানo 
নতা নi। পুরেনা নতারা কীভােব তােদর নতৃt দেব? তারা তা সব 
বnী বা তােদর চলােফরা িনয়িntত। eখনকার ei যুবকেদর আেnালন 
িদশাহীন। eটা খুবi িবপjনক িদক। সরকারi eেদর eিদেক ঠেল 
িদেয়েছ।  
মnন : কu তােদর সে  নেগািশেয়ট করার জn eিগেয় আসেছ না? 
েনিছলাম বার eেসািসেয়শন যুবকেদর পেk eকটা pিতবােদর চ া 

করেছ।   
ব.ভা. : hাঁ কেরিছল। িকnt eখন তারা সবাi জেল। ভারত সরকার 
সমs নতােক grtহীন কের িদেয়েছ। তােদর সে  eেকর পর eক কথা 
r কেরেছ, তারপর হঠাৎ কের তােদর ভািগেয় িদেয়েছ। যন তারা কu 

নয়। যােত আিল শাহ িগলািনi eকমাt নতা িহেসেব পেড় থােক। িকnt 
oi আিল শাহ িগলািনর uপত কায় কানo pভাব নi। লােক তােক 
নতা িহেসেব মেন কের না। eছাড়াo ভারত সরকােরর eকটা কৗশল 
হল, চরমপnীেদর uৎসাহ দoয়া। যােত স pচার করেত পাের, oi 
তা, আেnালনটা মৗলবাদী। িগলািন ধেমর ব াপাের গাঁড়া, তাছাড়া 
পািকsােনর সরকার-pশাসেনর সে  oরঁ সmক আেছ। পািকsােনর 
মৗলনা মৗdিদ eকবার iসলািমক রােTর ব াপাের eকটা িমিটং কেরিছল, 
তািলবানরা সখােন িছল, িগলািন সখােন িগেয়িছেলন।   
মnন : িগলািনর কা ীের খুব eকটা সমথন নi? 
ব.ভা. : না, eখনo নi।  
মnন : তাহেল কা ীের মুসিলমেদর মেধ  সবেচেয় জনিpয় নতা ক? 

ব.ভা. : শখ আবdlার মেতা জনিpয় নতা eখন কu নi। iয়ািসন 
মািলক িকছুটা জনিpয় িছেলন। ভারত সরকার নতােদর শষ কের িদেত 
পেরেছ। িকnt তােদর িচnােক শষ কের িদেত পােরিন। মাnষ ei য 
eখন আেnালন করেছ, যার কানo নতা নi, িকnt পুরেনা নতােদর 
িচnা-আদশটা িকnt ei আেnালেন িফের eেসেছ  : sাধীনতা।  
মnন : aদূর ভিব েত কী ঘটেত পাের? আপিন িক িকছু আঁচ করেত 
পােরন? 
ব.ভা. : আমার মেন হয়, আ  ভিব েত আশাব ক কানo িকছু ঘটেব 
না। কা ীেরর জn ভারত পািকsান d’ দশi ভুগেছ। তারা বশ বুঝেতo 
পারেছ। িকnt ভারেত eমন কানo নতা নi য সাmpদািয়ক 
সংকীণতােক ছািপেয় িগেয় দাঁড়ােত পারেব। মনেমাহন িসং বা সািনয়া 
গাnীo পারেছ না। কu কu বেলিছেলন, বাজেপয়ী পারেব। আিম তখন 
বেলিছলাম, aসmব। বাজেপয়ী ক? িতিন তা আসেল চরম মৗলবাদী 
আরeসeস-eর লাক। িতিন sাধীন সttা নয়।   
মnন : কা ীের িসিপআi িসিপeম কu আেছ? 
ব.ভা. : আেছ, িকnt খুব eকটা pভাব নi। তািরগািম আেছন, িসিপeম 
নতা।   
মnন : আপনােদর খবেরর কাগজ কা ীর টাiমস বা ei ধরেনর 
কাগজgেলার হsেkপ করার কানo kমতা আেছ?  
ব.ভা. : না  । ভারত সরকার আমােদর িব াস কের না। ১৯৯৬-৯৭ 
সােল কা ীর টাiমেসর িকছু kমতা িছল। তারপর থেক আর নi।

কা ীর : eক সমাধানহীন সমsা 
রামরতন চ াটািজ

 

দীঘ চার বছর পর ২০১০ সােলর eিpল মােসর মাঝামািঝ ীনগের 
পৗঁছালাম। পরিদন সকাল থেকi দখা হেয়িছল সাংবািদক বnুেদর সে । 
iিতমেধ i আমার িকছ ুবi5 পাঠােনা হেয়িছল ীনগের িবিkর জn। খবর 
পলাম বi আসা মাt িবিk হেয় গেছ। পাঠকেদর pিতিkয়া জানার চ া 
করলাম। eক কেলজিশkক বলেলন, 'কী বলব, ছেলেমেয়রা বiটা শষ 
কের তেব ঘর থেক বার হেয়েছ।' আিম eকটু aবাকi হলাম। আিম 
বiটা তির কেরিছলাম গেবষকেদর কথা মাথায় রেখ। সিত  কের আিম 
alবয়িস ছেলেমেয়েদর কথা মােটi ভািবিন। আমার মাথােতo আেসিন 
য কা ীেরর ছেলেমেয়রা জmু o কা ীেরর aতীেতর eiসব খঁুিটনািট 
িনেয় ভাবেত পাের। যাi হাক, তখন আমার মেন eকটা খটকা লােগ। 
িকnt পের যুবকেদর eবােরর আেnালেনর পারদ যখন eিpল থেক 
oঠানামা করেত করেত eক চরম পযােয় পৗঁছাল জুলাiেয়র শষ সpােহ, 
আিম তখন জmুেত। আিম যন আমার খটকার eকটা আবছা utর 
পলাম।  

নতুন বছেরর জাnয়াির থেকi সাধারণ মাnেষর হত া r হেয়িছল, 
মােঝমােঝ, eক-eকজন কের। ৩০ eিpল রাজপুত রিজেমে টর 
জoয়ানরা িতনজন কা ীিরেক হত া কের মািটেত পঁুেত দয়। জায়গাটা 
িছল ীনগর থেক eকশ িকেলািমটার দূের --- মািচল, িনয়ntণেরখার 
কােছ, kপoয়ারা জলােত। বলা হয়, oরা eনকাu টাের মারা গেছ। 
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and Tyranny বiিট জুন ২০০৯-e িদিl থেক pকািশত হয়।       

পরবতীকােল জনসাধারেণর pিতবাদ o আেnালেনর মাধ েম pমািণত হয়, 
ভুয়া সংঘষ, ফক eনকাu টার। oiসময় আিম eখােনi িছলাম। গত িবশ 
বছের জmু o কা ীের কেয়ক হাজার ফক eনকাu টার হেয়েছ। eর 
মেধ  সবেচেয় িবতিকত পাথিরবাল ফক eনকাu টার।  

১৫ আগs দেশর pধানমntী লালেকlা থেক আর eকবার সেজাের 
ঘাষণা করেলন, কা ীর ভারেতর aিবে দ  aংশ। ীনগের জmু o 
কা ীেরর মুখ মntী ভারতীয় পতাকা তালার পর তারঁ pিত পাdকা িনেkপ 
কের eক ছাঁটাi হoয়া পুিলশ aিফসার সেজাের আজািদর াগান তুেল 
আরo eকবার ভারতবাসীর সামেন কা ীর সমsােক খালামেন দখার 
আেবদন তুেল ধরেলন।  

১৯৩১ সাল থেক জmু o কা ীেরর জনগণ শািnপূণ আেnালেনর 
পেথi িছল। নতৃt কখনi জনসাধারণেক িহংসাtক আেnালেনর িদেক 
ঠেল দয়িন। গত শতাbীর ষােটর দশেকর মাঝামািঝ ‘জmু a া ড 
কা ীর িলবােরশন ট’ JKLF যখন সশst আেnালেনর ডাক িনেয় 
হািজর হল, মাnেষর মেধ  সাড়া পায়িন। জmুেতo ১৯৮৩-৮৪ সােল 
'sা ন টাiগার' নােম eক সশst সংগঠন তির হেয়িছল। পুিলেশর 
ধরপাকেড়র ফেল তা a েুরi িবন  হেয় যায়। মহmদ সরাফ সরতাজ 
ei সংগঠেনর নতা িছেলন। eখন িতিন ছােটা eকটা ud দিনক 
সংবাদপt pকাশ কেরন। িনেজ শািnপূণ পেথ কা ীর সমsা সমাধােনর 
জn রাজৈনিতক কােজ যুk আেছন।  

সাধারণ কা ীিররা মেন কের, তােদর বতমান aবsার জn শখ 
আবdlার পিরবার দায়ী। ভারেতর pধানমntী জহরলাল নহr যখন জmু 
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o কা ীেরর pধানমntী শখ আবdlা o তাঁর সমথকেদর gpার কের 
জেল ঢুিকেয় িদেলন, ধুমাt গােয়র জাের, িতিন কান নিতকতার ধার 
ধারেলন না। ১৯৫৩ সােলর ৯ আগs থেক কা ীর বারবার pিতবাদ 
মুখর হেয় uেঠেছ। শখ আবdlােক gpার করার pিতবােদ eবং পরবতী 
pিবসাiট (গণেভাট) আেnালেন ১২০০ কা ীির pাণ িদেয়িছল। eত ত াগ 
sীকার করার পর তারা কী পেয়িছল? শখ আবdlার pতারণা। ১৯৭৫ 
সােল িদিlর কােছ তাঁর আtসমপণ কা ীিরেদর আtসmােন pচN 
আঘাত কের। 

r হয় নতুন কের জেগ oঠার আরাধনা, নতনু পেথর সnান। 
কখনo গাপেন, কখনo pকাে  গেড় uেঠিছল ছােটা ছােটা রাজৈনিতক 
দল। কu সশst, কu ধুমাt রাজৈনিতক আেnালেনর মেধ  আবd 
িছল। শখ আবdlার বংশগত শাসেনর aবসােনর জn আেnালন চলেত 
থােক। eরi ফলrিতেত আমরা দখেত পেয়িছলাম ১৯৮৬ সােলর 
সেpmের ‘মুসিলম iuনাiেটড ট' নােম eক রাজৈনিতক দেলর 
utান। শখ পিরবারেক eরা জনসাধারেণর pধান শtr মেন করত। িকnt 
ভারত রােTর বhমুখী kট চkােnর ফেল মুসিলম iuনাiেটড ট ১৯৮৭ 
সােলর ২৩ মােচর িনবাচেন পরািজত হেয়িছল, eক ঘৃিণত িরিগং-eর 
মাধ েম। ei িদনিট কা ীির মেন iিতহােসর সবেচেয় কলি ত িদন 
িহেসেব িচিhত হেয় রেয়েছ। ১৯৮৮ সােলর ২৭ aেkাবর থেক হাজার 
হাজার কা ীির তrণ ভারতীয় শাসকেদর সরাসির চ ােল  জানায়। 
সিদন কা ীিররা ভারতবাসী বা িব বাসীর কাছ থেক তােদর ei 
গণআেnালেন কান সাড়া পায়িন। বরং কা ীিরেদর oপর পািকsািন, 
িবি nতাবাদী eবং সntাসবাদী মুসলমান লেবল eঁেট সকলেক ধাঁকা িদেত 
পেরিছল িদিlর শাসেকরা। pচN শিkশালী ভারতীয় সমরশিkর সামেন 
ব থ হয় সিদেনর কা ীির যুবশিkর সশst pিতেরাধ। নেম আেস eক 
হতাশাময় aধ ায়, ২০০২ থেক ২০০৮।  

২০০৮-eর aমরনাথ জিম িবতকেক কnd কের আবার কা ীির যুব 
সmpদায় রাজৈনিতক আেnালেনর সামেনর সািরেত চেল আেস। eবার 
eিগেয় আেস সmণূ নতুন eক pজn। তারা astত াগ কের শািnপূণ 
পেথ আজািদর াগান িনেয় আবার রাsায় রাsায় ছিড়েয় পেড়। িকnt 
ভারত সরকার কানরকম আেলাচনা চালােত নারাজ। মুেখ nাশনাল 
িমিডয়ার মাধ েম আেলাচনার ভিণতা কের তারা কা ীির শাসক গা ীর 
সে  হাত িমিলেয় pকা  o গাপন হত ালীলা চািলেয় যেত থােক। 
কা ীেরর আেnালনকারীেদর জাট hিরয়ত কনফােরেnর িমরoয়াজ গা ী 
eবং JKLF-eর iয়ািসন মািলক গা ী ভারত সরকারেক আেলাচনার 

টিবেল আনেত ব থ হয়। ফলsrপ eরা জনসাধারণ থেক িবি n হেয় 
পেড়। ধুমাt মাisমা o জামা মসিজদ eলাকায় eরা সীমাবd হেয় 
পেড়। পািকsান-পnী সয়দ আিল শাহ িগলািন সাহেসর সে  আেnালন 
চািলেয় যাoয়ার চ া করিছেলন। িকnt ২০০৯-e জmু o কা ীেরর 
িনবাচেন জনসাধারেণর eক grtপূণ aংশ িবে দকামী নতৃtেক ছেড় 
িনবাচেন aংশ নয়। কংেgস o nাশনাল কনফােরn জাট বঁেধ সরকার 
গঠন কের। িকnt কংেgস eবং শখ আবdlার বংশধর ফাrক o oমরেক 
কখনi কা ীিররা িনেজেদর লাক বেল িব াস কেরিন। 

eখন ২০০৮ থেক য আেnালেনর পযায় চলেছ, তার িপছেন রেয়েছ 
কা ীির মাnেষর eক পুি ভূত kােভর বিহঃpকাশ। শখ আবdlার 
বংশগত শাসেনর িবrেd আর ১৯৪৭ সাল থেক ভারত রােTর পুতুল 
সরকার গঠেনর aিবরাম চkােnর িবrেd তােদর ei kাভ। যতkণ না 
ei পুতুল সরকার গঠেনর চkাn বn হেব, ততkণ কা ীেরর 
রাজৈনিতক সমsার সমাধান হেব না। নতুন বংশধর oমর আবdlা 
িপতামহ o িপতার ঐিতেhর পথ ধের কংেgেসর সহেযািগতায় r কের 
কা ীিরেদর oপর নতুন কের হত ার aধ ায়। কারণ aত াচােরর মাধ েম 
কা ীিরেদর ভারতীয় বানােনার নীিত থেক িদিlর শাসেকরা সের 
আেসিন। ভারতীয় না হেয়o য বৃহtর ভারতীয় জনসমােজ িমেলিমেশ 
থাকা যায়, eরকম eক বৃহেতর সাধনায় ভারত সরকার eবং ভারেতর 
বেড়া বেড়া দলgেলা কui িব াস কের না। আজ চার হাজার বছেরর 
পুরেনা eখানকার আিদবাসী জনেগা ীর না আেছ রাজৈনিতক kমতা, না 
তােদর িনজs রাজ । আেছ ধু িদিlর dারা িনয়িntত িকছু িশিkত দালাল 
NGO, যারা নানা কায়দায় ধাঁকা িদেয় ei জনেগা ীেক িদিlর কbায় 
রাখেত চায়। ei দমবn করা aবsা থেক মুিk পেত আজ uপত কার 
যুবসমাজ eিগেয় গল লাগাতার আেnালেন; বুক িচিতেয় দাঁড়াল ভারেতর 
সশst বািহনীর বndেকর নেলর সামেন। মৃত যুবকেদর মেধ  eকজনo নi 
যার িপেঠ gিল লেগেছ, সবাi মাথা বুক বা শরীেরর সামেনর aংেশ 
gিলিবd হেয়েছ। eেদর িনয়ntণ করার মেতা কান রাজৈনিতক নতা 
জেলর বাiের িছল না। আর থাকেলi বা কী হত? aবেশেষ ভারত 
সরকার বাধ  হল তােদর মেত িবি nতাবাদী নতা সয়দ আিল শাহ 
িগলািনেক কারামুk করেত eবং তাঁেক িদেয়i যুবকেদর কােছ আেnালন 
বn করার দািব জানােত। eক যুবেকর কােছ যখন ei pস  utাপন 
করলাম, স বলল, 'িগলািন ক? eখন আমােদর আেnালন রাsায়, 
টিবেল নয়, আমরা রাsােতi eর সমািp ঘটােত চাi'। িগলািন পাথর 
ছঁুড়েত িনেষধ কের আেবদন করার পেরo যুবেকরা থােমিন।
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pেত ক পাঠকেক ei সভায় aংশ নoয়ার জn আমntণ জানােনা হে ।  
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পি মবে র s-িনভর গা ীর মিহলারা িক আর গিরব নয়? 
anপূণা মুেখাপাধ ায় 

 

নীলা ন দt সmািদত eবং য়া পাবিলেকশন dারা pকািশত ‘িবয় ড ডভলপেম টািলজম’ বা ‘unয়নবাদ পিরেয়’ নামক pবn সংকলন থেক নoয়া anপূণা 
মুেখাপাধ ােয়র লখা ei pবnিটর নাম ‘নট পুেয়ার eিন মার? uiেমন iন সlফ- হl grpস iন oেয়s ব ল'। anবাদ কেরেছন তমাল ভৗিমক।
      
িব ািয়ত dিনয়ায় নারী- িমকেদর pদশনীটা কমন? ei pে  মেনর মেধ  
eকটা চীনা মিহলার ছিব ভেস oেঠ, িযিন eকটা বhজািতক সংsার 
কারখানায় eকগাদা িমেকর িভেড় eকটা asাs কর পিরেবেশর মেধ  
বেস eমন সব জুেতা বা খলনা বানাে ন, যgেলা কানিদন িতিন তাঁর 
বা ােক িকেন িদেত পারেবন না। Nekেপাট জানgেলা'- ত মিহলারা কম 
মজুিরেত হাড়ভাঙা খাটুিন খেট চেলেছ --- eটাi িব ািয়ত dিনয়ার নারী 
িমেকর পিরিচত চহারা। eরকম চহারার eকটা মূিত হoয়ার দািবo 

করেত পােরন না বগম বাহাrন। বগম বাহাrন থােকন পি মবে র 
হাoড়া জলার বাগনান মহkমায়। সেn েবলা খাবার খেয় িতিন তাঁর 
খেড়র চাল দoয়া মািটর ঘের শািড়র পােড় জিরর কাজ করেত বেসন 
ধাঁয়া oঠা কেরািসন তেলর লেmার সামেন। ei শািড় sানীয় বাজার 
ছািড়েয় চেল যােব aেনক দূের, aথবা হয়ত িনকটতম মহানগরী 
কলকাতায়। ei নারীর ei জীিবকা aজনo িকnt িব ায়েনর আoতার 
বাiের নয়। িমি র দাকানgেলার মেতা, যtতt sিনভর গা ী ( সলফ 
হলপ grপ বা eস eiচ িজ) গিজেয় তালা হেয়িছল িব ব াে র মেতা 
িকছু আিথক সংsার unয়েনর ফরমুলা মাতােবক। eবং eরi ফলাফল 
হল বাহাrেনর দীঘ সময় ধের কাজ আর সামাn িকছু আয়।  

 ভারতবেষ kুd িবিনেয়ােগর pধান rপ হল, মিহলােদর ei s-িনভর 
গা ীgেলা। egেলা সাধারণত ১০-২০ জেনর eক eকটা ছােটা গা ী, 
য গা ী তার সদsেদর স য়gেলা সংgহ কের eবং তােদরেক ঋণo 
দয়। ei গা ীgেলা ব া  থেকo ঋণ নয় eবং সi ঋেণর টাকা থেক 
সদsেদর ধার দয়। বাংলােদেশ gামীণ ব াে র দৃ াnিট eমন eকটা 
uপযুk পিরেবশ সৃি  কের িদেয়েছ যা সাহায  কেরেছ eনিজogেলােক 
িব জুেড় s-িনভর গা ী গেড় তালার uেদ াগ িনেত। ভারতবেষ 
eনeিবeআরিড s-িনভর গা ীর সে  ব াে র যাগসূt গেড় তালার 
ধারণােক eিগেয় িনেয় গেছ ১৯৯২ সাল থেক। eেদর লk  িছল ২০০৮ 
সােলর মেধ  ভারেতর সবেচেয় গিরব মাnেষর দশ কািট জনেক ei kুd 
িবিনেয়ােগর ঋণ পৗঁেছ দoয়া। আnজািতক সংsাgেলাo eিগেয় eল। 
Nআnজািতক unয়ন সংsা' বা oয়াl ডেভলপেম ট a ােসািসেয়শন নােম 
িব ব াে র য শাখাটা sদ ছাড়া ধার o আিথক সহেযািগতা pদান কের 
তারা ১৯৯০ সাল থেক anpেদেশ দিরd মাnেষর unয়েনর জn কেয়ক 
হাজার লk টাকা anদান িদেয়িছল। eবং সi টাকায় s-িনভর গা ী 
গেড় তালা eবং গা ী সদsেদর নানারকম কােজ দk কের তালার 
জn sেরাজগার যাজনা (eসিজeসoয়াi) চালু হেয়িছল। সটা িছল 
ভারতবেষর গিরবেদর জn সববৃহৎ s-িনেয়াগ কমসূিচ, যার কndিবndেত 
িছল s-িনভর গা ী। পি মবে  ২০০০ সােল ei eসিজeসoয়াi 
কমসূচী gহণ eবং eকiসােথ Nেকয়ার-oেয়sেব ল'-eর Nেkিডট a া ড 
সিভংস ফর হাuসেহাl e টারpাiজ’ (িসeeসeiচi) pকl gহণ kুd 
িবিনেয়াগেক িবsতৃ জায়গায় গেড় uঠেত সাহায  কের। আজ পি মবে  
ei ধরেনর s-িনভর গা ীর সংখ া সাত লk eবং তােদর সদs সংখ া 
সtর লk, যার মেধ  বিশরভাগi মিহলা।১ 

s-িনভর গা ীর কৃিতেt রাজ  সরকার eেকবাের আpুত। ২০০৮ 

সােলর ম মােস য প ােয়ত িনবাচন হয়, তার eক বছর আেগ থেক 
কলকাতার ধনী eলাকাgেলা ছেয় িগেয়িছল িবjাপেনর হািডংেয় --- 
সখােন gামীণ মিহলােদর ujjল মুখ, তারা ঘাষণা করেছ, Nআমরা 
eিগেয় চেলিছ s-িনভরতার িদেক'। িব ব াে র oেয়বসাiট s-িনভর 
গা ীgেলার সাফেল র গেl পিরপূণ, যার মেধ  চndবাবু নাiডুর নতৃেt 
anpেদেশর aিভjতা সামেনর সািরেত রেয়েছ। ভারেত gামা েলর ei 
সব Nঝকঝেক' ছিবর বেড়া বেড়া গেpা যেথ  ছােটা হেয় গেছ ei 
দশেকর মাঝামািঝ যখন গিরব মেয়েদর জীবেন s-িনভর গা ীর pভাব 
িনেয় eকg  সংযত সমীkা চািলেয়েছ বশ কেয়কিট সংsা। eiসব 
সমীkার ফলাফল থেক দখা যায় য মিহলােদরেক সামািজকভােব জেড়া 
করার kেt eবং তােদরেক sানীয় pশাসেন aংশgহণ করােনার kেt 
eেদর যেথ  সীমাবdতা আেছ। anpেদশ, কণাটক, uিড় া o রাজsােন 
২০০৬ সােলর eক বhল pচািরত সমীkায় দখা যায় য s-িনভর 
গা ীgেলােত যাগ দoয়ার সাত বছর পেরo eiসব গা ীর সদsেদর 
aেধক গিরব eবং তর শতাংশ খুবi গিরব aবsায় রেয় গেছ।২ 

২০০৬ সােল পি মবে o eকটা সমীkা করা হয় eবং তােত 
নানারকম পdিতর সহায়তায় সাতটা জলার ৩৭৬িট পিরবার, যারা ei 
ধরেণর s-িনভর গা ীেত যুk তােদর সামািজক-aথৈনিতক aবsার 
মূল ায়ন কের oi eকi ধরেনর িসdােn পৗঁেছেছ। ei সমীkায় দখা 
গেছ, পিরবােরর আেয় s-িনভর গা ীেত যুk সদেsর aবদােনর 
পিরমাণ কম (৪২.৩ শতাংশ পিরবাের শতকরা ১০ ভােগর িনেচ eবং ৭৫ 
শতাংশ পিরবােরর kেt শতকরা ২৫ ভােগরo কম)। pায় ৪৫ শতাংশ 
পিরবার বছের eক মােসরo বিশ খােদ র aিন য়তায় ভুেগেছ, ৯৪ 
শতাংশ jালািন িহেসেব গাবর ব বহার কের eবং ৬ শতাংশ িশ রা 
িমক িহেসেব কাজ কের।৩ 
তাহেল কন চাকির জাগাড় আর দািরd  দূরীকরেণর জn s-িনভর 

গা ীেক বারবার সমsা সমাধােনর uপায় িহেসেব তেুল ধরা হে ? কu 
eমন যুিk িদেত পাের য eর কারণ হল সরকার o আnজািতক 
সংsাgেলার হােত সমsা সমাধােনর আর কানo uপায় নi। খুব বিশ 
সংখ ক িমেকর aসংগিঠত kেt চেল যাoয়া, gামা েল কমসংsােনর 
ব বsা করেত না পারা, gামীণ পিরবারgেলার আয় কেম যাoয়া বা eক 
জায়গায় আটেক থাকা, aপুি র িবsার eবং নারী o িশ েদর রkাlতা 
চলেতi থাকা --- ei সমsর মেধ  িদেয়i aথৈনিতক বৃিdেক Nসািবক' 
করার kেt ভারেতর uদািরকৃত aথনীিতর ব থতা pিতি ত হেয়েছ। 
চাকিরর নতুন নতুন জায়গা তির করার জn পি মবে  বাম ট 
সরকােরর dিট িনদান রেয়েছ --- িশlায়ন o s-িনভর গা ী।  

িকnt unয়েনর uপায় িহেসেব s-িনভর গা ী গেড় তালার িপছেন 
ধু eকটা aসহায় তাড়না কাজ কেরিন, eকটা nায তার eকটা 

িনরেপkতার বাধo কাজ কেরিছল। যুিkটা িছল eরকম য বিশর ভাগ 
gামীণ মিহলা পিরবােরর uপাজেন কানরকম aংশ নয় না। ei ভাবনা 
থেকi তারা পিরবােরর জn যটুk আয় করেত পাের তােক Npেয়াজনীয় 
aথৈনিতক কাজকম' বেল দখা হয়। য Npকেl' মিহলারা aংশ িনে  
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তার সাফল  মাপা হয় তারা কতটkু আয় করেছ তাi িদেয়, িকnt কতটা 
ম তারা িদে  বা কতkণ ধের তার কাজ করেছ সgেলােক িহেসেবর 

মেধ  আনা হয় না। 
Nজীিবকার সnােন s-িনভর দল' নামক eকিট সমীkার িরেপােট ei 

uদাহরণটােক দখা যাক। বীরভূেমর iলামবাজার bেক চারেট গা ী িমেল 
eকটা নাসাির বা বাগােনর পিরকlনা কের। সখােন তারা প াশ হাজার 
গােছর চারা লাগােব eবং চt, বশাখ o জ  --- ei িতনমােস 
কাজটা শষ করেব বেল তারা িঠক কের। িরেপােটর লখক মানব সন 
িলখেছন, Ngীে র ভয় র গরেম ei মিহলারা কিঠন পির ম কের পাঁচশ' 
ফুট দূর থেক জল eেন eেন চারাগাছgেলায় িদেয়িছল।' তােদর মাট 
আয় হেয়িছল আটিtশ হাজার d’শ eকচিlশ টাকা। ei Nসফলতার 
গlিট' ক আেরকটু কাছ থেক দখা যাক।  

ধরা যাক, চারেট গা ীেত কম কের চিlশজন মিহলা িছল, যােদর 
pেত েক oi িতনমােস নয়শ’ ছাpাn টাকা আয় কেরিছল, aথাৎ pেত েক 
মােস িতনশ' আঠােরা টাকা আয় কেরিছল। বীরভেূম gীে র oi pখর 
তােপ eরকম eকটা হাড়ভাঙা খাটুিনর pকেl oi aতটুk টাকা 
uপাজেনর জn eরকম eকটা কমসূচীর psাবনা করেত যেথ  sায়ুর 
জার লােগ, তারপর আবার পিরবােরর aথনীিতেত িকছু Naবদান' 
রাখেত পারার জn মিহলােদর pশংসা করেত aেনকখািন কাNjােনর 
দরকার হয়।  

গাটা রাজ  জুেড় যসব s-িনভর গা ী আেছ তার 
বিশরভাগgেলােত বিশরভাগ মিহলার ei eকi কািহনী। পি মবে র 
সফলতার গেl মিহলােদর পিরচািলত d' টা সমবায় সিমিত রেয়েছ, য 
d' টার মেধ  কেয়কশ' s-িনভর গা ী আেছ। Nবাগনান ১ মিহলা িবকাশ 
কা-aপােরিটভ kিডট সাসাiিট' eবং Nতমলুক ১ মিহলা িবকাশ কা-
aপােরিটভ kিডট সাসাiিট' --- ei di সমবায় সিমিতর সদsরাi 
বেলেছ য, মেয়রা সবাi জিরর eমbয়ডািরর কাজ পছn কের, কারণ 
pেত ক িমক মােস ২০০০ টাকা পযn আয় করেত পাের, যা িকনা 
পাি Tর বা সিb বচার কােজ য আয় হয় তার থেক aেনকটাi বিশ। 
িকnt oi আকািkত ২০০০ টাকা uপাজেনর জn তােদর কতkণ ধের 
কাজ করেত হয়? বাগনােনর বগম বাহাrেনর কথায়, মিহলােদর সারািদন 
কাজ করেত হয়, ধু সকােল বা ােদরেক sুেল পাঠােনা o dপুের রাnা 
করার সময়টুk ছাড়া। তাঁর ভাষায়, Nেমেয়রা যতkণ জেগ থােক, 
ততkণ কাজ কের'। তমলুেকর aচনা পাt বেলন, মেয়রা সকাল ৫-৩০ 
থেক বলা ১১টা aবিধ কাজ কের, তার পর দড়টা থেক িবেকল 
চারেট, আবার সেn  সাতটা থেক ন'টা। তাঁর িহেসেব তাঁরা িদেন ৩০ 
টাকার বিশ পান না, আর ঘ টার িহেসেব pিত ঘ টায় ২ থেক ৪ টাকা।  

Nসেচতনা' নােম কলকাতা িভিtক eকটা নারী aিধকার গা ী আেছ। 
Nসেচতনা'র pিত াতা িনমলা ব ানািজ eকজন নারীবাদী aথনীিতিবদ। 
িতিন বেলন, Nমিহলােদর জn য দািরd  দূরীকরণ কমসূচী নoয়া হেয়েছ, 
তার গাড়ায় গলদ আেছ। য মৗিলক ধারণার oপর িভিt কের s-িনভর 
গা ী গেড় তালার কমসূিচ নoয়া হেয়েছ তা হল মিহলারা কানo কাজ 
কের না, aতeব য কানo কাজ, তােত যতটুki আয় হাক, তা 
মিহলােদর আকৃ  করেব। তাi আমরা দখেত পাি  য ছাগল বা মুরিগ 
পাষা, িবিড় বাঁধা বা কাগেজর ঠাঙা বানােনা iত ািদ খুব al আেয়র 
কােজo কম কের িতন চার ঘ টা সময় লেগ যায় আর সব িমিলেয় 
মেয়েদর সংসােরর মাট কােজর বাঝা আরo ভারী হেয় পেড়।' 

কােজর বাঝা িঠক কতটা ভারী? Nসেচতনা'র eকটা সমীkায় দখা 
যায় য gােমর গিরব পিরবােরর মিহলারা মাঝরািt থেক ভার চারেট 

পযn মাt িব াম িনেত পাের। যেহতু ধুমাt pধান পশা থেক য আয় 
হয় তাi িদেয় eকটা পিরবােরর খরচ চালােনা যায় না, তাi রাজকার 
গৃহsালী কােজর পেরo মিহলােদর anতঃ িতনরকেমর aথকরী কাজ 
করেত হয়। ব ানািজ eকজন মিহলার uদাহরণ িদেয়েছন, যার সারািদেনর 
কাজ সারািদন ধের eকদল গেবষক পযেবkণ কেরেছ। ei মিহলার sামী 
িঝেঙ চাষ কেরন। মিহলা খুব ভাের uেঠ রাnা কের বা ােদর খাiেয় 
sুেল পাঠান। তারপর ঘর পির ার কের ঘেরর anাn কাজ কেরন। 
িতিন ঘেরর লােগায়া eকটা ছােটা মুিদখানার দাকান চালান। যখনi 
কানo খিরdার eেস দশলাi বা তল চায় তখনi িতিন িগেয় সটা িদেয় 
আেসন। eর সােথ সােথi িতিন তাঁর পাষা মুরিগর দখভাল কেরন। 
সেn েবলা বৃি  পড়েত r করল, যi তাঁর sামী eেস বলেলন, 
সবিজgেলা তাড়াতািড় তুলেত হেব, aমিন িতিন sামীর সে  ছুটেলন 
িঝেঙ তুলেত।  

২০০৭-eর জুন থেক ২০০৮-eর ম মােসর ei সমীkায় মালদহ, 
বীরভূম, o দিkণ চিbশ পরগণা --- ei িতন জলার ২০টা gােম 
সমীkাটা চালােনা হয়। ei সমীkায় ধু মিহলারা কতঘ টা কাজ করেছন 
তার পিরমাণ িহেসব করা হয়িন, পাশাপািশ তােদর রাজকার কােজর 
eকটা চলমান বণনাo দoয়া হেয়েছ : 

Nেবিশরভাগ মিহলা বhkণ ধের গৃহsালী কাজকেমo ব s থােক। 
eমনকী, pায়i তারা িদেন eকবােরর খাবার রাnা করেলo তােদর ব sতা 
কেম না। কারণ তােদর রাnাবাnা করার o সংসােরর an কাজকম করার 
সর ােমর খুবi aভাব। সাধারণভােব pেত েকরi eকটা বা dেটা বালিত 
eবং জল জিমেয় রাখার জn কানo পাt বা Dাম নi। ফেল বhবার 
ছাটাছুিট কের ঘেরর জn জল আনেত হয়। eiভােব িটuবoেয়ল বা 
পুkর থেক জল িনেয় আসেত pেত কবার ১৫ থেক ২০ িমিনট সময় 
লােগ। eর সে  যিদ গৃহপািলত প  থােক তাহেল তােক খাবার o জল 
খাoয়ােনার জn বােরবাের eিদক oিদক িনেয় যেত হয়। jালািন 
জাগাড় করা আর eকটা বেড়া ঝােমলা। কui jালািন কেন না। 
মিহলারা ঘুের ঘুের গাবর, কৃিষজ বজ , ডালপালা, কাঠkেটা সংgহ 
কের। তারপর তারা সgেলা িদেয় ঘঁুেট, কয়লার gঁেড়া, পাটকািঠ বা 
an কৃিষজ বেজ র jালািন তির কের। কাজটা বশ খাটুিনর eবং eর 
পেরo jালািনgেলা eত কম শিkসmn হয় য রাnা করেত aেনক 
সময় লােগ eবং আgেনর আঁচ যােত না পেড় যায় তাi সবদা সিদেক 
নজর রাখেত হয়।৪ 

ei ধরেনর eকটানা কিঠন পির েমর কাজ সব সমীkার মেধ  মুখ 
লুিকেয় থােক। কারণ aথনীিতিবদরা egেলােক Nকাজ' মেন কেরন না। 
আমােদর দেশর aথনীিতিবদরা কােজর eমন কতgেলা বিশ  সূিচত 
কেরন যা পূরণ করা মিহলােদর পেk সmব হয় না। uদাহরণ িহেসেব, 
কানo কমpিkয়ােক Nকাজ' িহেসেব ধরা হেব যখন কানo ব িk সটা 
aেনকkণ ধের করেছ বা সi ব িkর িনজs সমেয়র বিশটা ধের করেছ। 
িকnt মিহলারা তােদর কাজেক নানা ধরেনর কেম ভাগ কের সmn কের 
eবং সgেলা কের গৃহকেমর পাশাপািশ। তােদরেক যিদ p  করা হয়, 
বিশরভাগ সমেয় তারা কী কের, তাহেল তার sাভািবক utর হয়, 
Nঘেরর কাজ'। পিরবােরর চােষর জিমেত িগেয় কাজ করা বা মুরিগ 
পালার জn কানo পয়সা পােব --- eমনটা তারা আশাo কের না। 
যখন কানo মিহলা পািরবািরক কানo হােতর কাজ, যমন তাঁতেবানায় 
হাত লাগায়, তখন oi কােজ তার দkতা বাড়ােনার জn কানo িকছ ু
তােক শখােনা হয় না। মিহলােদর সরল কম সবসমেয়i সামাn িকছু মূল  
পেয় থােক।  
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ei ধরেনর লুেকােনা মেক কাজ না মেন করার ফলrিতেতi 
মিহলােদর মেক ধতেব র মেধ  না eেনi নানারকম pকl গেড় oেঠ 
eবং সসব িবিভn Npকেl' মিহলােদর নানারকম কােজর Tিনং দoয়া 
হয় আর সসব কােজ দিনক ৩০-৪০ টাকার বিশ আয় কখনoi হয় না। 
দিkণ চিbশ পরগণার kলিপ থানার চকdলালপুেরর িরতা গে াপাধ ায় 
বেলন য তাঁেদর গা ীটােক গামছা বানা শখােনা হেয়িছল eবং 
তাঁেদরেক িবনাপয়সায় তাঁতo দoয়া হেয়িছল। িকnt খুব তাড়াতািড় তারা 
বুেঝ গল য pেত কটা গামছায় লাভ থােক মাt পাচঁ টাকা আর eকজন 
মিহলা িদেন পাঁচ ছ'টার বিশ গামছা বুনেত পাের না। য পঁিচশজনেক 
oi কাজ শখােনা হেয়িছল, তার মেধ  সাতজন eখনo গামছা বানার 
কাজ চালাে । anরা তাঁত বn কের ফেল রেখেছ। s-িনভর 
গা ীgেলার জn পিরকিlত Npকl'gেলা সবi eরকম িবেশষ ধরেনর 
মিনিবড় o sl আেয়র কাজকম --- সলাi, পালিT বা মুরিগ পালা, 

সবিজ uৎপাদন, িবিড় বাধঁা, পাতার থালা বানােনা, গােছর চারা লাগােনা 
iত ািদ। eiসব কােজ িনযুk মিহলােদরেক তােদর uৎপn িজিনসgেলা 
বাজাের কীভােব িবিk করেত হেব তা শখােনা হয় না বা শহেরর 
বাজাের যেত দoয়া হয় না। eরা eেদর তির িজিনস, হয় sানীয়ভােব 
বেচ, বা sানীয় দালালেদর কােছ িবিk কের দয়।  

aব i s-িনভর গা ীgেলা মিহলােদর জn িকছ ুভােলাo কেরেছ। 
aেনক সফলতার গl, aেনক গেবর মুহূতo আেছ --- যমন কেয়কজন 
মিহলা s-িনভর গা ীেত তােদর কােজর aিভjতার কথা বেলেছ, 
Nআমােক আমার sামীর কাছ থেক আর টাকা চাiেত হয় না', Nআিমi 
আমার ছেলর sুেলর আর মেয়র িটuশেনর মাiেন িদi', বা Nআমার 
ছেলেক ব বসা করার জn আিমi টাকা িদেয়িছ'। s-িনভর গা ীgেলা 
থেক মিহলারা সহেজi alsl ঋণ পায় বেল aেনক পিরবােরর ধার-
কেজর ভার aেনকটা কেম গেছ। গা ীgেলা মিহলােদর সামািজকভােব 
মলােমশা করার eকটা grtপূণ জায়গা হেয় uেঠেছ eবং হাজার হাজার 
গৃহবধূেক ঘেরর বাiের িগেয় সিkয় হেয় uঠেত ei গা ীgেলা 
aভূতপূবভােব সহায়তা করেছ। s-িনভর গা ীর সদs aেনক মিহলা 
প ােয়ত িনবাচেন দাঁিড়েয়েছ eবং আেগর থেক eখন aেনক বিশ মিহলা 
gাম সংসেদ আেস, কu কu aসাধারণ নতৃt দoয়ার kমতা 
দিখেয়েছ; িশ েদর িটকা দoয়া, নারীপাচার আটকােনা, ঘেরর মেধ  
মেয়েদর oপর aত াচার বn করা iত ািদ বh সামািজক িবষেয় মিহলারা 
eিগেয় eেসেছ। িকছু িকছু s-িনভর গা ী মেদর নশার িবrেd 
আেnালন কেরেছ o sানীয় মেদর ভািট ভেঙ িদেয়েছ।  

eiসব সামািজক আেলাড়েনর মেধ  িদেয় মিহলারা যা aজন করেত 
পারেতা তার aেনক grtপূণ সীমাবdতা দখা িগেয়েছ, িকnt pশাসন o 
সমােজর সে  তােদর সংেযাগ aব i মিহলােদর aেনেকর িভতের 
িনেজর oপর আsা বািড়েয় িদেয়েছ।  

মিহলােদর কােজর মূল  পাoয়ার ব াপারটা sিনি ত করেত sিনভর 
গা ীgেলার য সািবক ব থতা তা িকnt ei ধরেনর সামািজক লাভgেলা 
িদেয় ঢাকা যায় না। বরং eর িবপরীেত সরকার মিহলােদর ব বহার 
কেরেছ কম মাiেনর eকটা চাকিরর বাজার তির করেত। sুলgেলােত য 
িমড- ড িমেলর ব বsা আেছ তা s-িনভর গা ীgেলােক aসmব কম 
টাকা দয়। eiরকেমর কাজ, যা s-িনভর গা ীর pেত ক সদsেক সারা 

মাস eক sুলভিত বা ার জn রাnা করা o sুল পির ার করার কােজর 
মাiেন িহেসেব মােসর শেষ ২০০-২৫০ টাকার বিশ কখনo দয় না, সi 
কাজo gােম খুব দািম কাজ eবং s-িনভর গা ীgেলা ei কাজi 
পাoয়ার জn িনেজেদর মেধ  ঝগড়া-মারামাির কের।  

িনমলা ব ানািজর মেত, ei aবsার কারণ হ'ল s-িনভর 
গা ীgেলােক সফল কের তালার জn সরকার যা যা করেব বেল কথা 
িদেয়িছল, তার কানটাi রােখিন। eসিজeসoয়াi গা ীর মিহলােদর নতুন 
ধরেণর সংsা গেড় তুলেত কানo uৎসাহ দoয়া হয়িন, তােদরেক 
pেয়াজনীয় পিরকাঠােমাo দoয়া হয়িন --- যমন িবd েতর সরবরাহ বা 
রাsা বািনেয় দoয়া। eiসব মিহলােদর সে  বাজােরর যাগােযাগ কিরেয় 
দoয়ার জn কানo সদথক pেচ াo নoয়া হয়িন। ফলত, মিহলারা 
সi ধরেনর িজিনেসরi uৎপাদন কের চেলেছ য ধরেণর িজিনস িবিk 
কের খুব কম পয়সাi পাoয়া যায়।  

বতমােন, আমরা দখেত পাi, s-িনভর গা ীর সাথকতা o 
pেযাজ তার মূল ায়ন eমনভােব করা হয় যােত সাথকতাটাi pমািণত 
হoয়ার মেতা p  মিহলােদরেক করা হয়। যমন, তােদর Nআtশিkর 
anভূিত' িনেয় aথবা গা ীgেলার Nসামািজক বিচt ' ক pশংসা কের। 
eiরকম ধরেনর সমীkার ফলাফল পাঠ কের eকজন ei ভেব asিs 
বাধ কের য সমীkকরা গিরবেদর পৃ েপাষকতা করেছ। আর eকটা 
ঝাঁক আেছ s-িনভর গা ীর পাশাপািশ তােদর an pাngেলার মূল ায়ন 
করা। eরকমi eকটা pাn হল, তােদর Ndেযাগ মাকািবলার তৎপরতা'। 
hাঁ, eক িবচাের egেলার দাম আেছ, িকnt eেত s-িনভর গা ী গেড় 
তালার য মূল uেd  সi মিহলােদর uেদ ােগর unয়ন o eকটা 
লাভজনক কমsল তির করা কানo grt পায় না।  

(ঋণ দoয়ার পিরমাণ, ঋণ শােধর খিতয়ান iত ািদ aথৈনিতক 
িবষয়েক বাদ িদেয়) বছর িভিtকভােব মানব unয়ন, িশkা, sাs , পুি , 
o সামািজকভােব কতটা kমতা বেড়েছ eসেবর িবচাের s-িনভর গা ীর 
pভােবর মূল ায়ন করা eকাn pেয়াজন। s-িনভর গা ীর মাধ েম kুd 
িবিনেয়াগ িন য়i মিহলােদর দািরd  দূর করেত পাের eবং তােদর িনজs 
আেয়র oপর আtিনয়ntণ আরo বাড়ােত পাের। িকnt তা করার জn কী 
কী শত pেয়াজনীয় eবং কান কান বাধার সmুখীন তা হেয় পড়েত পাের 
তা s ভােব িচিhত করা pেয়াজন। সমৃিdর ফাঁপা pিতrিত দিরd 
মিহলােদর pিত eক িন রু uপহাস হেয় দাঁিড়েয়েছ। 

  
সূt :  
১|  Sen, Manab and Sircar, Ashok, 'Self Help Groups and 

Micro Finance in West Bengal', Kolkata, Lok Kalyan 
Parishad, 2006. p. 2. 

২|  EDA and APMAS, 'Self Help Groups in India: A Study 
of the Lights and Shades', 2006. 

৩|  Sen and Sircar, ibid, p. 128-129. 
৪|  Sachetana, 'Malnutrition and Rural Women of West 

Bengal : A Study from Policy Perspective', Kolkata, 
2008, p. 22.
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বািতল িমক 
aিমতা সাnাল

চ াটািজদার পুেরা নাম কাশীনাথ চ াটািজ। তারাতলা রােড নচার পােকর 
িঠক পােশ ' kবস a া ড সাi' নােম য ছােটা iি িনয়ািরং কারখানা, 
চ াটািজদা সখানকার eকজন পামােন ট িমক িছেলন। eকজন দk 
oেয়lার। যখন oরঁ সে  আমােদর পিরচয় হয়, uিন থাকেতন বজবজ 
রােড ১৩e বাস s াে ডর কােছ শmা িমজানগর  হাuিজং eেsেট। 
সাiেকল চেড় িডuিট আসেতন। iuিনয়েনর যত pাgাম থাকত সবটােতi 
uিন হািজর। kবস কাmািনেত স সময় sাফ, পামােন ট o িঠকা িমক 
িমিলেয় eকশ'র িকছু কম লাক কাজ করত। ফিbেকশন জব। 

আমরা য সংগঠেনর কােজ গােডনরীচ ফেতপুর a েল সপিরবাের বাসা 
ভাড়া িনেয় থাকতাম িহndsান িলভার, কাডেবাড, পাdার pেজk iত ািদর 
সে  গােডনরীচ িশপিবlােসর মেতা বেড়া কারখানার iuিনয়নo তখন সi 
সংগঠেনর হােত। kবেসর iuিনয়নটা eকটু পেরর িদেকi eল। িজেতন 
তখন থেকi oi iuিনয়েনর কােজ সহকারী িহেসেব যুk হয়। kবেসর 
িমকেদর মেধ  হােত গানা য কেয়কজন iuিনয়েনর কােজ সিkয় 

হেয়িছেলন, তাঁেদরi eকজন চ াটািজদা। সi সূেti আমােদর বাধঁাবটতলার 
বািড়েত oরঁ আসা যাoয়া িছল। eকটু চুপচাপ pকৃিতর লাক, কথাবাতা কম 
বেলন। সাধারণত সকােলর িদেক কারখানা থেক গটপাস িনেয় আসেতন 
আমােদর বািড়েত িজেতেনর কােছ। কখনo eকা, কখনo বা সে  থাকত 
বমা আর শmু। বমা মােন bhানn। oরা তখন িছল ক Tাk লবার। বমা 
তা eেসi হৈচ কের গl জুেড় িদত। আমােদর ছেল তখন বশ ছােটা। 
oর সে  বমার খবু ভাব িছল। আর চ াটািজদাo খুব sহpবণ মাnষ। মােঝ 
মােঝ eকটা ছােটা িমি র প ােকট eেন চুপচাপ টিবেল রেখ িদেতন। আিম 
বকাবিক করেল বলেতন, বাবুর জn eেনিছ, আজ তা পয়লা বশাখ। 
কখনo পয়লা বশাখ, কখনo oরঁ ছেল বা মেয়র ভােলা রজাl --- 
aজুহােতর aভাব হত না। আমার তখন iভিনং aিফস, বহালায়। ফরার 
পেথ রাত আটটা-নটার সময় তারাতলা মােড় মােঝমােঝi চ াটািজদার সে  
দখা হেয় যত। uিনo বােসর জn aেপkা করেছন, মেয়েক গােনর kাস 
থেক ফরৎ িনেয় আসেছন। oরঁ eক মেয়, eক ছেল। পড়ােশানায় 
dজেনi বশ ভােলা। কারখানার কাজ, iuিনয়েনর কাজ সামেলo 
ছেলেমেয়র িশkাদীkার ব াপাের য oরঁ িনেজর eকটা নজর আেছ তা 
বুঝতাম।  

চ াটািজদা সmেn ei সময় আর eকটা ব াপার খয়াল কেরিছলাম। 
uিন oরঁ stীেক বশ সমেঝ চলেতন। কানo কাগজপt-িলফেলট বা পিtকা 
িদেল uিন কখনo সটা বািড় িনেয় যেতন না। oরঁ stী নািক বািড় ফরার 
পর sান না করেল ঘের ঢুকেত দন না। ছেলেমেয়েদর বiখাতা আর sামীর 
পেকেটর টাকাপয়সা ছাড়া আর িকছiু রহাi পত না। eকধরেনর িচবাi 
আর িক। iuিনয়েনর কাজকম করাটা oরঁ stীর eকদম না-পসn িছল।  

eiভােবi িকছুিদন কেট যায়। যসব কারেণ িজেতন o আমায় সi 
সংগঠন ছাড়েত হয় ১৯৯৭ সােল, তার anতম eকটা grtপূণ কারণ িছল 
Tড iuিনয়ন পিরচালনার kেt দৃি ভি গত সমsা। বেড়া কারখানার 
iuিনয়েনর িদেক বিশ নজর o সময় িদেত িগেয় ছােটা কারখানার 
iuিনয়েনর pিত aবেহলা। সখানকার িমকেদর pিত ব বহােরo সটা 
pকাশ পত। আিম সংগঠন ছাড়ার িকছিুদন আেগi kবস iuিনয়েনর 
সেkটাির pফুl নsর eবং চ াটািজদা সাসেপ ড হেয় গেলন। কেয়কিদন 
পের মাহনরামo। eক সpােহর মেধ  ম ােনজেমে টর কােছ মুচেলকা িদেয় 

pফুl নsর জেয়ন করেলন। uিন আমতলার িদেক gােমর বািড় থেক 
যাতায়াত করেতন। বািড়েত জিমজমা চাষবাস িছল। তবুo ধাkাটা সামলােত 
পারেলন না। আর চ াটািজদা িমক িহেসেব িনেজর নীিত o আদেশ aিবচল 
থাকেলন মাথাটা uঁচু কের।  

বছর dেয়ক পের eকিদন রােত বািড় ফরার পেথ চ াটািজদার সে  
দখা ফেতপুের। eকা eকা রাsার ধাের দাঁিড়েয় আেছন, মুখটা খুব কেনা, 
eকগাল খাঁচা খাঁচা দািড়। কথা বেল জানেত পারলাম শmা-িমজানগেরর 
ঘরটা ছেড় দoয়া হেয়েছ। oরঁ stী সব মালপt িনেয় বােপর বািড় দমদেমর 
িদেক চেল গেছন। মেয়টা মাধ িমক পাশ করার পর থেকi মামাবািড়েত 
থেক পড়ােশানা করিছল। ছেলটা তখনo sুেল। পণ ীেত মািসর বািড়েত 
তার থাকার ব বsা হেয়েছ। চ াটািজদা সাসেপ ড হoয়ার কেয়কমাস পের 
ছাঁটাi হেয় যান। তবু iuিনয়েনর লড়াiটা ছােড়নিন। uিন eলাকায় থেক 
কসটা িনেয় লড়েত চাiিছেলন। stীর পেk সটা মেন নoয়া aসmব িছল। 
তাi িতিন ভতের ভতের oi ঘরটা an eকজনেক হsাnর করার ব বsা 
কের ফেলিছেলন। য সাiেকলটা চেড় চ াটািজদা যাতায়াত করেতন, সটা 
িছল oরঁ পণ ীর ভায়রাভাiেয়র (stীর জামাiবাব)ু। সi সাiেকলটাo তাঁেক 
ফরৎ িদেত হেয়েছ।  

কারখানা থেক, পিরবার থেক িবতািড়ত চ াটািজদােক p  করলাম, 
তাহেল eখন আেছন কাথায়? চলেছ কীভােব? িk  মুেখ eকটু হেস 
বলেলন, ফেতপুের বমার ঘের থাকেত িদেয়েছ। আর কাuেক খাoয়ােনা oর 
পেk সmব নয়। oর িনেজরi ভীষণ aভাব, সামাn মাiেন, তাo িঠকমেতা 
পায় না। দেশ পিরবার আেছ, সখােন টাকা পাঠােত হয়। তাi চ াটািজদার 
pায় না খেয়i চলেছ। ফ াকিT গেট গেল কখনo কান িমক ৫-১০ টাকা 
িদল, পেথঘােট an কারখানার চনা িমেকরা কu ডেক eকটু চা-িবsুট 
খাoয়ােলা, কu বা হােটেল eকেবলা খাiেয় িদল। িনেজ থেক য যা 
কের। uিন তা মুখ ফুেট চাiবার লাক নন। বািকটা জল খেয়i কােট। 
িজআরeসi বা িহndsান িলভােরর চনা কমেরডরা কu কখনo িকছু 
খাoয়ােলা, কu বা রাsার oপার িদেয় চেল গল, িচনেতi পারল না।  

সংগঠন ছাড়ার পর oi eলাকায় থাকেলo আমরা িনেজ থেক কান 
িমেকর সে  যাগােযাগ করতাম না। তেব কu কথা বলেল মুখ িফিরেয় 

চেলo যতাম না। চ াটািজদার aবsা দেখ আমার ভীষণ ক  হল। 
eমিনেতi uিন bাড sগােরর রাগী, পােয় eকিজমা আেছ। kমাগত 
aধাহার-aনাহার, মানিসক টানােপােড়ন। জানলাম য সংগঠন থেকo oরঁ 
িনিদ ভােব িকছ ু দখােশানা করা হে  না। নতার সে  দখা হেল দশ-িবশ 
টাকা ধিরেয় দন, কখনo বা কথাi বেলন না। তাঁর বািড়েত গেল কান 
কান সময় ঘেরর ভতর থেক বেল পাঠান য িতিন বািড়েত নi।  

আিম সিদন জার কের oেঁক আমােদর বািড় িনেয় গলাম। বললাম, 
‘আমরা িতন-চারেবলা খাব, আর আপিন না খেয় সারািদন ঘুের বড়ােবন, 
eটা তা সh হেব না। িদেনরেবলা আিম থািক না, anত রােত আমােদর 
সে  খােবন।’ িজেতেনরo oরঁ হাল দেখ চােখ জল। eকটা বেnাবs হল, 
যতিদন না uিন an কানo কাজ জাটােত পারেছন িকংবা সংগঠন থেক 
িকছু ব বsা করা হে , ততিদন রােত আমােদর বািড়েত খােবন। uিন eকটু 
িকnt িকnt কের রািজ হেলন। িকছিুদন চেলিছল ব বsাটা। তারপর 
রামনগেরর eকটা ফুেটর হােটেল খাoয়ার ব বsা করা হেয়িছল সংগঠন 
থেক। তেব কানিদন মাছ বা িডম খেল নতার বkিন নেত হেয়েছ। 
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িকছুিদেনর মেধ  uিন eকটা ক Tাk িসিকuিরিটর কাজ পেলন। তার জn 
Dেসর টাকা বাধহয় সংগঠন থেক িদেয়িছল আর জেুতাটা আমােদর থেক 
ব বsা হেয়িছল। বােরা ঘ টা িডuিট। পােয়র ঘােয়র জn pায়i ভােগন, 
মােঝমেধ  oষধু জাগাড় কের িদতাম। সবসময় আর যাগােযাগ হত না।  
চ াটািজদার কথা : oঁর িনেজর বয়ােন 
আমার জn হেয়িছল কালাঘােটর গাপালনগর gােম, ১৯৫০ সােল। বাবার 
নাম িছল িবভূিতভূষণ চ াটািজ, মা তারারাণী চ াটািজ। বাবা িমিলটািরর 
চাকির ছেড় িদেয় eেস আর িকছু করেলন না, জিমজায়গা িবিk কের ঘের 
বেস খাি েলন। আমরা িছলাম পাঁচভাi, িতনেবান। িদিদরা সবাi আমার 
চেয় বেড়া। ভাiেদর মেধ  আিম মেজা। di িদিদর িবেয় হেয় গল। সব 
জিম িবিk হেয় ধু িভেটটুk রiল। তারপর যখন আর সামলােত পারেলন 
না, বাবা আমােদর িনেয় চেল eেলন আমােদর মামাবািড়েত, কািলঘােট। 
৭নং কািলঘাট রােড আমার মােয়র সাতভাi থাকেতন। oখােন eেস বাবা 
পুেরািহেতর কাজ িনেলন। আমার তখন পাচঁবছর বয়স। দাদা থেক গল 
দেশর বািড়েত, কাকােদর কােছ। ম ািTক পাশ করার পর o কলকাতায় 
চেল আেস। আিম পড়তাম নপাল ভTাচায sTীেট ধমদাস কেপােরশন sুেল। 
আমার জামাiবাবু িবনয়ভূষণ ব ানািজ িছেলন কািলঘােটর নামকরা 
পুেরািহত। oরঁ মাধ েমi বাবা পুেরািহেতর লাiেন ঢােকন। isুেল ফার 
পযn পেড় আমােক শষ করেত হল। কািলঘাট থেক বাবা ঘর ভাড়া 
িনেলন সাহাপুর পTল পােmর oখােন। মিnের ঘুের ঘুের uপায় কের 
ঘরভাড়া িঠকমেতা িদেত পারেতন না। তারপর বাবা যখন eকজন s া ডাড 
পুেরািহত হেলন, াd িবেয় সেবরi কাজ করেতন, তখন িতিন ঘর ভাড়া 
িনেলন কািলঘােটর হালদারপাড়া রােড। আমার তখন দশ-eগােরা বছর 
বয়স। পড়ােশানা ছেড় আিম িগেয় লাগলাম eকটা গটিgল কাmািনেত। 
সখােনi কেয়ক বছের oেয়িlংেয়র কাজটা িশেখ িনলাম। তারপর বয়লার 
টs িদেয় সািটিফেকট পেয় গলাম। তখনকার বাজাের oi পরীkা িদেত 
১৮০০ টাকা খরচা হেয়িছল। oখােনi eকজন আমােক ডেক বলেলন, 
চ াটািজ আিম eকটা কাmািনেত জেয়ন করিছ, তামােকo িনেয় যাব। 
পেরর মােস uিন জেয়ন করেলন kবেস। আমােকo িনেয় গেলন।  

সটা ১৯৭৫ সাল। kবেসর তখন রমরমা aবsা। oরা বেড়া বেড়া 
ট া  তির করত, পপার িমেলর eকটা pট তির করত। 

ফ াকিTর aেশাক চ াটািজর মাধ েম দখােশানা কের আমার িবেয় 
হেয়িছল, ১৯৭৯ সােল। বu ম ািTক পাশ। oরঁ বাবা িছেলন না, কাকাi 
aিভভাবক। তাঁরা আমার চহারা-চিরt-চাকির eiসব দেখ িবেয় িদেলন। 
িবেয়র ছ’আটমাস পের ঘর িনলাম শmা িমজানগের। কারণ কািলঘােট 
eকi ঘের খাoয়াদাoয়া, ছ’আটজন থাকা, খুবi asিবধা। 

১৯৮০ সােলর পর কাmািনেত আieনিটiuিস iuিনয়ন তির হল। 
sাের কাজ করত িভkর পল, o সৗগত রায়েক িনেয় eল। কেয়কবছর 
পের মািলেকর সে  কী পরামশ করল oরা, ফ াকিT বn কের িদল। তখন 
১৯৮৫ সাল। আমার মেয়টার d’বছর বয়স, ছেলটা সদ  হেয়েছ। 

আিম oেয়িlংেয়র কাজ জানতাম। তখন ক Tােk কাজ করতাম, 
bথoেয়েট। মাহনরাম eবং আরo aেনেকi িগেয়িছল। তখন oখােন 
ক Tােk রাজ িছল ৪০ টাকা। তখনকার বাজাের মাটামুিট চেল িগেয়িছল। 
eগােরামাস লকআuট চেলিছল। িভkর পল ঘষু খেয় eিgেম ট কের িনল 
কাmািনর সে । সেkটাির িছল মুখািজ। o সi করেত চাiিছল না। oেক 
লবার দpের িনেয় িগেয় সকেল িমেল চাপ িদেয় সi করােলা। আেছালা 
বাঁশ নoয়া হল। িভkর পল ১ লাখ টাকা ঘুষ খেয় বােনর িবেয় িদল। 
পরিদন কারখানায় eেস দখল, oয়াকাররা মারেব বেল রিড। o 

কানরকেম sার থেক বিরেয় ম ােনজেমে টর ঘের িগেয় িরজাiন িদেয় 
পািলেয় গল। আieনিটiuিস ভেঙ দoয়া হল।  

তারপর ১৯৮৬-৮৭ নাগাদ সমীর কমকার িসটুেক িনেয় eল। িজiিস-র 
িস ঘাষ আমােদর কায়াটাের থাকেতন, তাঁেক িলডার করা হল। িতিন eেস 
ভাষণ িদেলন --- ‘ তামরা eরকম আেnালন করছ? eিশয়ােতi কান কাজ 
নi’। আিম সমীর কমকারেক বললাম, ‘eিশয়ােত কাজ নi তা বান-
bথoেয়ট চলেছ কী কের eসব?’ o বলল, ‘চ াটািজদা, তুিম বিশ কথা 
বােলা না। uিন eকজন নতা, uিন জােনন।’ তখন bথoেয়েটর রমরমা 
বাজার। আর আমােদর? আজ কাজ আেছ, কাল নi। eভােব িকছুিদন 
চলল। তারপর eকটা বেড়া কাজ eেস যাoয়ায় বছর পাঁেচক মাটামুিট 
চলল। তখন দািবদাoয়ার কথা uঠল। ক ক ঝা বলল eক নতনু সংgামী 
নতার কথা। eকিদন গেটর বাiের সবাiেক ডেক িনেয় িমিটং কের বলল, 
‘eখােন ফেতপুের কমল তoয়াির নােম eকজন িলডার আেছ, সা া 
লাক।’ আমরা বললাম, ভােলা, তাহেল চেলা তার কােছ। সটা ১৯৯৫ 
সাল। আieনিটiuিস গল, িসটু গল, eবার হল নতনু সংgামী iuিনয়ন। 
ei নতােক আনার ছ’মােসর মেধ  eিgেম ট হল --- ১৯৮৫ থেক পয়সার 
aভাব দিখেয় কাmািন য িডe-টা বn কেরিছল, সটা আবার চালু হল। 
বছর কেয়ক ভােলাi চলল। তারপর আবার নতনু চাটার aফ িডমা ড িনেয় 
আেnালন r হল। sা ডাuন। eiসময় আমরা সাসেপ ড হেয় গলাম।  

সবাi iuিনয়েনর কােজ ফাঁিক মারত। বাiের িমিটং ডাকেলi পালাত। 
নতার কােছ ফাiল িনেয় যেত হেব, iuিনয়েনর কাজ, পািটর কাজ, ঐ 
সi চ াটািজ। আর d’eকজন eকটু থাকত, হির িছল। আিম ম ােনজেমে টর 
কােছ টােগট হেয় গলাম। বািড়েতo খুব aশািn হত। বu বলল, 
---- তুিম কন পািটেত a ািkভ হেত গেল? 
---- িমকেদর ভােলাবািস। আিম িমক, eটা িমকেদর সংগঠন। eেত 
anােয়র কী আেছ? 
---- িমকরা তামায় দখেব? 
 ১৯৯৭ সােলর মােচ আিম সাসেপ ড হলাম। pথেম pফুl নsর, তারপর 
আিম, পের মাহনরাম। কu pিতবাদ করল না। নতার কােছ যাoয়া হল। 
িতিন বলেলন, ‘ তামরা গেট জেড়া হo; গটিমিটং কেরা িনেজরা। বেড়া 
িকছু হেল আিম যাব।’ তখন িতিন গােডনরীচ িশপিবlাস িনেয় পেড়েছন, 
পাহাড়পুর kিলং টাoয়ার িনেয় বs। ছ’মােসর মেধ  আিম ছাঁটাi হেয় 
গলাম। আমার সাসেপনশন a ালাun বn হেয় গল।  
 আেগ যখন কাmািনেত লকআuট িছল, িড eন িসংেয়র sপািরেশ 
িকছুিদন জসপ eবং bথoেয়েট ক Tােk কাজ কেরিছ। eখন kবস 
কাmািনেত আমার oেয়িlংেয়র সািটিফেকট জমা িনেয় রেখেছ, ফরৎ 
দয়িন। আর কাথাo eরকম কাজo পলাম না। r হল ক Tােk 
িসিকuিরিটর কাজ। নানা সময়, নানা জায়গায়। কাথাo eকটানা বিশিদন 
নয়। যাদবপুর-বাঘা যতীন a েল মাস চােরক কেরিছ, ১২০০ টাকায়। oেদর 
ক Tাk uেঠ যায়, তখন কাজটা চেল যায়। ১৯৯৮ সােলর শষিদেক আবার 
িসিকuিরিটেত জেয়ন করলাম পাক সাকােস। িদেন ১২ ঘ টা িডuিট, না 
oয়াক না প, না uiকিল ছিুট। মােস ১২০০ টাকা।  
 ১৯৯৯ সােলর ২০ সেpmর শmা-িমজানগেরর কায়াটারটা ৬৩ হাজার 
টাকায় িবিk কের িদেয় বu সব মালপt িনেয় চেল গল। eখন 
ছেলেমেয়েদর সে o আমার আর কান যাগােযাগ থাকল না। ছেলেক 
দখেত যখন খবু iে  কের, হঁেট হঁেট পণ ীেত oর sুেলর সামেন িগেয় 
দাঁিড়েয় থািক। কােছ পয়সা থাকেল oর হােত িকছু িদi। … ছেল ২০০১ 
সােল sার পেয় মাধ িমক পাশ কের। তারপর oেক দমদেম িনেয় যাoয়া 
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হয়। oখােন u মাধ িমক যখন পড়িছল, তখন থেকi eকটা দাকােন 
পাটটাiম িহসাব লখার কাজ করেত থােক। u মাধ িমেক খুব ভােলা 
রজাl কের স ট জিভয়ােস ভিত হয়। িব কম-e ফাs kাস ফাs। 
eখন চাকির কের। দমদেম যখন পড়িছল, তখনo ফােন যাগােযাগ করা 
pায় িনিষd িছল।  
 
পেরর কথা 
পরবতীকােল বশ িকছুিদন বােদ বােদ চ াটািজদার সে  আমােদর হঠাৎ 
যাগােযাগ হত। কখনo uিন আমােদর বািড় চেল আসেতন, যখন কাজ 
থাকত না। আবার কখনo বা িডuিটর জায়গা থেক ফান করেতন। ফান 
নmর জানা থাকেল আমরাo মােঝমােঝ খাঁজ িনতাম। eরকম যাগােযাগ 
আজo আেছ। oরঁ মুেখ িবিভn সময় েন eবং যখন যতটা যভােব দেখিছ 
তার িভিtেতi oরঁ জীবনকািহনী তুেল ধরিছ।  
 পাক সাকােস জুিডয়া িসিকuিরিট i টারnাশনাল কাmািনেত ১৯৯৮ 
সাল থেক pায় বছর চােরক কাজ কেরেছন চ াটািজদা। eত কম মাiেনেত 
eত দূের যাতায়াত করা যখন খুব ক কর হেয় পেড়, তখন eকটা সময় 
িতিন ফেতপুর ছেড় চেল যান কােজর জায়গায়। িদেন ১২ ঘ টা যখােন 
িডuিট পড়ত, রােতর িসিকuিরিটর সে  a াডজাs কের রািtরটা সখােনi 
েয় কাটােতন, হােটেল খেয়। যখন মােঝমােঝ কাজ থাকত না, তখন হত 

মুশিকল। iিতমেধ  oরঁ মা মারা যান, িতিন বাriপুের কান eক ছেলর 
কােছ থাকেতন। মেন আেছ, মােয়র ােdর কােজ চ াটািজদা oরঁ ei 
ক ািজত uপাজন থেক িকছু টাকা িদেয়িছেলন, সnান িহেসেব শষ কতব । 
িপতা িহেসেব ছেলেমেয়েদর জn িকছু করেত পারেছন না, সজn িনেজ 
ভীষণ ক  পেতন। তার মেধ i যখন কাজ থাকত, ছেলর সে  লুিকেয় 
দখা কের িকছুটা সাহায  করার চ া করেতন। কারণ oরঁ stী চাiেতন না 
সnানেদর সে  চ াটািজদার কানরকম যাগােযাগ থাkক। eকবার খবু ass 
হেয় পড়েলন। তার িকছুিদন আেগ থেক কািলঘােট ছােটাভাiেয়র বািড়েত 
eকেবলা খাoয়া খরচ িদেয় থাকা r কেরিছেলন। যখন কাজ বn থাকত, 
খাoয়াo pায় বn। ei গাটা পযােয় িকnt যখনi Tাiবুনােলর ডট পড়ত, 
সiিদন ছুিট িনেয় িঠক হািজর হেতন। uিকলেক টাকাপয়সাo িদেত হত। 
মােঝমােঝ সটা িদেতন। eভােব চলেত চলেতi ২০০৪ সােল eকিদন uিন 
জানােলন য কসটা তুেল িনে ন, টাকাপয়সা যা পােবন িনেয় নেবন।  
 
eতিদনকার লড়াiটা আর টানা গল না কন : oঁর বয়ােন 
… তখন আিম কািলঘােট থাকতাম। eকিদন লবার কােট আমার ডট 
পেড়েছ। দিখ আমার সামেন িদেয় আমােদর নতা ট ািk কের যাে ন। 
eiচিডিস-র িমিটং িছল। eকiিদেন আমারo ডট পেড়িছল। আিম বললাম, 
‘দাদা আপনােক eকবার যেত হেব’। uিন বলেলন, ‘তুিম যাo, আিম 
আসিছ’। িকnt eেলন না। আমার uিকল বলল, ‘তুিম ম ােনজেমে টর সে  
কথা বেল রফা কের নাo। মাহনরাম তুেল িনেয়েছ টাকা, তুিমo িনেয় 
নাo’। তারপর আমার মেন eকটা িধkার eেস গল। আমার uিকল 
ম ােনজেমে টর uিকেলর সে  eকসে  আমােক বাঝাে ! 
 আমার মেন eকটা সেnহ হল। যখন নতার বািড়েত কথাটা বলেত 
গলাম, িতিন বলেলন, ‘তুিম eখনo টাকা তােলািন?’ আিম aবাক হেয় 
বললাম, ‘কী বলেছন আপিন দাদা? আপিন তাহেল iuিনয়ন ছেড় 
িদেলন?’ uিন বলেলন, ‘ সরকমi ধেরা’। আিম eকিদন চােয়র দাকােন 
বেসিছলাম, দিখ কাmািনর ক ািশয়ার পিNত যাে  নতার বািড়র িদেক। 
aেনক পছেন পছেন ফেলা কের দিখ, নতার বািড়র সামেন িগেয় eকটা 

সাদা খােম িচিঠ িদল। পেররিদন আিম oরঁ বািড়েত যেতi uিন বলেলন, 
‘বািtকেল তামার িচিঠ eেসেছ, যাo িগেয় দেখা’।  
 ১৯৯৮ সাল থেক ২০০৪ পযn Tাiবুনােল মামলা চেলিছল। যখনi কস 
uঠত, আিম িগেয় বলেতi কমলদা ডােয়িরেত িলেখ িনেতন। eকিদন কবল 
িতিন িগেয়িছেলন, সিদন আবার আমার uিকল যায়িন। তারপর eকিদন 
যখন uিকেলর কথাটা বলেত গলাম, uিন বলেলন, ‘তুিম eখনo টাকা 
তােলািন?’ সিদন আমার মাথা খারাপ হেয় গল। যােক আিম নতা বেল 
মািন, স বলেছ, টাকা তােলািন? … 
আমার বয়ান 
চ াটািজদা টাকা তুেল িনে ন েন আমােদর মনটা খুবi খারাপ হেয়িছল। 
িকnt কী pচN ক  সh কের eতিদন ei লড়াiটা uিন চািলেয় গেছন তা 
ভেব aবাক হi। কার ভরসায় uিন থাকেবন? ঘটনাচেk তখন আিম 
ফেতপুর a েলর ব াে  বদিল হেয় eেসিছলাম। oখােনi চ াটািজদার 
a াকাu ট খুেল চকgেলা ভাঙােনার ব বsা কির। সব িমিলেয় pায় আড়াi 
লk টাকা পেয়িছেলন। ছেল, মেয় eবং stীর নােম কীভােব টাকাটা 
রাখেবন, তা িনেয় খুব িচnায় িছেলন। uিন পিরবােরর আিথক দায়-দািয়t 
িঠকভােব পালন করেত পােরনিন বেল পিরবার থেক bাত  হেয় আেছন, 
ei বাধটা oেঁক ভতের ভতের খবুi পীড়া িদি ল। আিম oেঁক বাঝাবার 
চ া কির য, ‘টাকাটা eমনভােব রাখুন যােত আপনার aবতমােন oরা 
পায়। আর যতিদন আপিন বাঁচেবন, যখন কাজ করেত পারেবন না তখন 
anত না খেয় িবনা আ েয় পেথঘােট পেড় থাকেত না হয়’। eকিদন oরঁ 
ছেল আমার aিফেস eেস দখা করল। আিম oর সােথ কথা বললাম, 
‘ তামরা িক বাবােক eকটুo বােঝা? কী ভয়ানক aবsার মেধ  িদেয় ei 
বছরgেলা oরঁ কাটেছ, তা িক তামরা জােনা? তামােদরo খুব কিঠনভােব 
লেড় দাঁড়ােত হে  আিম মানিছ। িকnt বাবার শষ সmলটুko তা 
তামােদর হােতi uিন পুেরাপুির তুেল িদেত চাiেছন। eরপর তা পেথঘােট 
uিন বoয়ািরশ লাশ হেয় পেড় থাকেবন --- সৎকারটুk ক করেব?’ 
ছেলিট আমােক pণাম কের বলল, ‘িপিস, আমােক সi আিশবাদ কrন 
যােত আিম যত িশগিগর সmব িনেজর পােয় দাঁিড়েয় বাবােক আমােদর কােছ 
িনেয় রাখেত পাির। eখন িদিদর িবেয় িঠক হেয় গেছ। িকছু টাকা anত 
eখন পেল ভােলা হয়’। eকিদন চ াটািজদা oরঁ ছেলেক িনেয় eেস বশ 
িকছু টাকা তুেল িনেয় গেলন। eরপর মেয়র িবেয়েত আমােদর নমnno 
কেরিছেলন। কাmািনর আরo চারপাচঁজন সহকমীেক ডেকিছেলন। 
িবেয়বািড়েত uিন আমােদর খুবi আপ ায়ন করিছেলন। িকnt oেঁক কেনকতা 
বেল মােটi মেন হল না। মেন হল, uিনo eকজন আমিntত।  
বতমােন কমন আেছন চ াটািজদা 
মেয়র িবেয়র িকছুিদন আেগ থেক চ াটািজদা কাজ করিছেলন রবীnd 
সেরাবেরর কােছ eসাo িসিকuিরিট কাmািনেত। pথম িতনচারমাস িডuিট 
পড়ল গালপােক, তারপর পাঠােলা িবিট রােড। মাiেন িছল ১৮০০ টাকা। 
কখনo কখনo eকi টাকায় ১২ ঘ টার বদেল ১৬ ঘ টা কাজ কিরেয় িনত। 
আবার an কাuেক হয়েতা ৮ ঘ টায় ২০০০ টাকা িদত। ei িনেয় pায়i 
ঝগড়া হত। িবিট রােড িডuিট চলাকালীন eকবার খবু jর হল। d’চারিদন 
oখােনi পেড়িছেলন। ছেল ফােন খবর পেয় oেদর দমদেমর ঘের িনেয় 
গল। টাকাপয়সা িনেয় গNেগাল-ঝগড়া চলেত থাকায় সi কাজটা ছাড়েত 
হল। d’িতনমাস বেস থাকার পর আবার eকটা কাজ পেলন ieম 
বাiপােসর িদেক প াngােম। বােনট oষুধ কাmািন ক Tাk িদেয়িছল 
eসeমিব i টারnাশনাল িসিকuিরিট কাmািনেক। তােদর কােছ ১২ ঘ টা 
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কাজ, মােস ২৫০০ টাকা মাiেন।  
 দমদেম তাঁর রবািড়র কােছ শালারা eকটু জায়গা িদেয়িছল, শmা 
িমজানগেরর কায়াটার িবিk কের য টাকা পাoয়া িগেয়িছল, তা থেক oi 
জায়গায় eকটা ছােটাখােটা ঘর কের তাঁর stী ছেলেমেয়েদর িনেয় থাকেতন। 
মেয়র িবেয় হেয় যায় িদিlেত। ছেল সারািদন কেলজ iত ািদর পর সn ায় 
eক আtীেয়র দাকােন খাতা লখার কাজ কের িনেজর খরচ সামাল িদত। 
রােত pায়i সখােন থেক যত। ass aবsায় যখন চ াটািজদােক তাঁর ছেল 
ঘের িনেয় গল, বাবার সে  তার দখাসাkাৎ খুবi কম হত। stীর সে  
বিনবনার সমsা তা িছলi। ফেল খাoয়াদাoয়ার aিনয়ম-aযt --- sগার 
বাড়ল, pশার বাড়ল। মেয়র বা া হoয়ার ব াপার িছল --- তখন বশ 
িকছুিদেনর জn oরঁ stী িদিlেত মেয়র কােছ িগেয় িছেলন। িফের আসার পর 
আবার eকসে  থাকা --- রাজi খটামিট লেগ থাকত। মেয়র িবেয়েত য 
টাকা খরচ কেরেছন, তার পের ছেলর পড়ার খরচ চালােত oেকo বশ িকছ ু
টাকা তুেল িদেয়েছন। যখন কাজ থাকত না, তখন িনেজর খারািকেতo িকছু 
টাকা খরচ হেয়েছ। শষ পযn িছল ৩৬ হাজার টাকা মেতা।  
 iিতমেধ  ছেল পড়ােশানা শষ কের ভােলা চাকির পেয়েছ। িকnt 
সারাটা িদনi তােক বািড়র বাiের কাটােত হয় কােজর চােপ। বাiপােস 
িডuিট করার সময় eকিদন চ াটািজদার eকটা মারাtক a াকিসেড ট হয়। 
হঠাৎ bাডেpশার বেড় িগেয় দoয়ােল ধাkা খেয় ব াক কের পছেন eকটা 
মিশেনর বlেুত খুব জাের কামের লেগ ajান হেয় পেড় যান। sানীয় 
kােবর ছেলরা oেঁক ধরাধির কের pথেম আরিজকর হাসপাতােল িনেয় যায়। 
সখােন ekের করেত দির হেব বলায় oরা oেঁক ট ািk কের বািড়েত 
পৗঁেছ দয়। iিতমেধ  oরঁ jান িফের আেস। বািড়েত িতনচারিদন থাকার 
পর oরঁ stী হািতয়ারায় ভTাচায aেথােপিডক inিটিটuেট ভিত করার ব বsা 
কেরন। সখােন aপােরশন হয়। কামেরর কােছ eকটা পােয়র জেয় ট ভেঙ 
যাoয়ায় সখােন pট বসােনা হয়। হাটঁাচলা বশ িকছুিদন eকদম বn থােক। 

সমs টাকা শষ হেয় যায়। আtীেয়রা কu কu িকছু টাকা িদেয়িছেলন। 
ছেলর নতনু চাকির, সo িকছুটা ব বsা কের।  
 eখন eকটা হাফ-kাচ জাতীয় লািঠ িনেয় খঁুিড়েয় খঁুিড়েয় হাঁেটন। যতিদন 
না লািঠ ছাড়া হাঁটেত পারেছন, আর কাথাo িসিকuিরিটর কাজ পােবন না। 
oিদেক বােনট কাmািনর ক Tাko শষ হেয় গেছ --- সখান থেক 
কানরকম kিতপূরণ তা দূরsান, িচিকৎসার জn কান নূ নতম টাকাo 
দয়িন। মাiেনর িকছু টাকা বেকয়া িছল, সটা আনেত যাoয়ার জn বমার 
কােছ ফেতপুের গািড়ভাড়া চাiেত িগেয়িছেলন। iিতমেধ  oরঁ ছেল পণ ীর 
কােছ eকটু ভতেরর িদেক াট ভাড়া কের মা-বাবােক িনেয় চেল eেসেছ। 
oরঁ sিবধার জn বাথrেম কেমােডর ব বsাo কেরেছ। িকnt সারাটা িদন 
তা ছেল থােক না। oরঁo কান কাজ নi। stীর মজাজ িঠক থাকেল 
খেত দন, না হেল মােঝমােঝi রেগ িগেয় খাoয়া বn। ছেল মা-বাবা 
কাuেকi dঃখ িদেত চায় না। আর মােয়র িচবায় ুবািতক তা ছােটােবলা 
থেক মেন চলার aেভ স আেছ oেদর। মােয়র আপিt থাকায় বাবা ছেলর 
সে  eখনo কথা বেলন বািড়র বাiের, লুিকেয় লুিকেয়। eভােবi oর কাছ 
থেক al িকছু টাকা িনেয় দািড় কেটেছন eবং বােসর ভাড়া িদেয়েছন, 
শষ যবার আমােদর সে  দখা করেত eেসিছেলন।  
 তেরা বছর আেগ িযিন িছেলন eকজন সkম হািসখুিশ দk িমক, 
আজ oেঁক দখেল মেন হেব eকটা ভgsপূ। eকটা লািঠ িনেয় খঁুিড়েয় 
খঁুিড়েয় হােঁটন, িদনভর ঘের মন খারাপ কের বেস থােকন, িবেকেলর িদেক 
বািড়র কােছ eকটা মিnের িগেয় চপুচাপ বেস থােকন --- মাnষজন-চলমান 
জীবন দেখন। আেগ oরঁ eকটা মাবাiল ফান িছল, ন  হেয় গেছ। ছেল 
যিদ খয়াল কের সটা সািরেয় দয় সi ভরসায় আেছন। আর eখনo 
মেনর জার যটুk aবিশ  আেছ, তােত আশা রােখন আেs আেs লািঠ 
ছাড়া হাঁটা সmব হেব, আবার কাথাo িসিকuিরিটর কাজ জাগাড় করেত 
পারেবন। তখন আর কারo গলgহ হেয় থাকেত হেব না।

  

uপসাগের তল ছলিকেয় পড়ল --- 
পৃিথবীর গােয় ফাটল 

নাoিম kiন
 

টাuন হেলর সভায় যারা eেসিছল, pেত কেক বারবার িবিপ (িbিটশ 
পেTািলয়াম) o ফডােরল গভনেমে টর ভdেলােকেদর সে  ভd ব বহার 
করার িনেদশ দoয়া হল। ei ভdেলােকরা তােদর কমবsতার মােঝ eকটু 
সময় ন  কের হাisুেলর িজমনািসয়ােম uপিsত হেয়িছল। িদনটা িছল 
ম লবার। লুiিসয়ানার p  মাiনস পািরশ-e রােতরেবলায় িছল ei সভা। 
uপkলবতী বh জনসমােজর eকিট বাস কের eখােন। eখানকার 
জলাভূিমেত টলটিলেয় গিড়েয় পড়েছ বাদামী িবেষর ধারা। e হল 
আেমিরকার iিতহােস বৃহtম পিরেবশগত িবপযয় িহেসেব বিণত ঘটনারi 
aংশিবেশষ। 

p  করার পালা r হoয়ার আেগ সভাপিত বলেলন, "আপনারা যা 
বলেত চান তা anেদর বলনু”। িকছুkণ জনতা চপু কের রiল, যতটা 
িনেজেদর সংযত রাখা যায়। eরা বিশরভাগi eেসেছ জেল পিরবারgেলা 
থেক। eরা সবাi ধয ধের িবিপ-র aমািয়ক পাবিলক িরেলশন aিফসােরর 
কথাgেলা নল। িতিন বলেলন, kয়kিতর য aিভেযাগ eখানকার মাnেষর 
রেয়েছ সটা ভােলাভােব খিতেয় দখেত িতিন দায়বd। eরপর িতিন আরo 
িবশদ আেলাচনার ভার তুেল িদেলন eক সাবক Tাkেরর oপর --- ei 
লাকিট aব  ততটা aমািয়ক নয়। পিরেবশ রkা দpেরর কােছ eরা 

মামলাটা েনেছ। ei লাকিট জানােলা, টিsং না হoয়া eবং িbেটেন ei 
তলটা িনিষd বেল যটা আপনারা পেড়েছন, তা িঠক নয়। বরং তলটার 
oপের য রাসায়িনক ব াপক পিরমােণ ছিড়েয় দoয়া হেয়িছল, সটা সিত i 
সmণূ িনরাপদ।  

িকnt uপkল রkীদেলর eক ক াপেটন, eড sা টন মে  uেঠ সকলেক 
তৃতীয়দফায় আবার আ s করেত গেলন য, "িবিপ uপkল সাফ কের 
িদে , uপkল রkীদল স সmেক সকলেক িনি n করেত চায়”। eবার 
াতােদর ধযচু িত ঘটেত r করল। 
eকজন চঁিচেয় uঠেলন, " সটা িলিখত দoয়া হাক!” iিতমেধ  eয়ার 

কি ডশন মিশনটা িনেজ থেকi বn হেয় গেছ, kলারgেলা আেs চলেছ। 
eকজন বঁেট লাক, oরঁ নাম ম াট o'িbেয়ন, মাiেকর িদেক eিগেয় গেলন। 
িতিন িপছেন হাত রেখ বলেলন, "থাক, eসব আর আমরা নেত চাi না”। 
eেদর কী pিতrিত দoয়া হেয়েছ তােত িকছু eেস যায় না। কারণ িতিন 
বুিঝেয় িদেলন, "আমরা আপনােদর মােটi িব াস কির না”। eটা বলার 
সে  সে  সভা থেক সমথনjাপক eমন eক িন uঠল য তলুরা 
(dভাগ kেম ei sুেলর ফুটবল িটেমর নামo তলু) গাল খেয় গল। 

আর িকছুi নয়, বাঝা গল ব াপারটা হজম হয়িন। পেরর কেয়ক সpাহ 
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ধের eখানকার বািসnােদর oয়ািশংটন, হাusন eবং ল ডন থেক 
তেজাdীp pিতrিতর বnায় ভািসেয় দoয়া হল। eরা িটিভ খলুেলi 
দখেত পত িবিপ-র বস টিন হoয়াড- ক। িতিন grগmীর ভি েত 
aভয়দান করেতন, সব িকছু িতিন "িঠক কের দেবন”। িকংবা দখা যত 
রাTপিত বারাক oবামােক, িতিন চূড়াn eক pত য় িনেয় বলেতন, তাঁর 
pশাসন "uপসাগরীয় uপkলভাগেক আেগর চেয় ভােলা aবsায় িনেয় 
যােব"। যন িতিন িনি ত য জায়গাটা "ei সংকেটর আেগর aবsার 
চেয়o সজীব হেয় uঠেব”।  

কথাgেলা নেত বশ! িকnt ei জলাভূিমর সূk রসায়েনর ঘিন  
সংsেশ যােদর জীবন কােট, তােদর কােছ eiসব কথা বদনাদায়কভােবi 
সmণূ হাsকর। eকবার যখন জলার ঘােস তেলর আsরণ পেড়, যটা 
eখান থেক মাt কেয়ক মাiল দূের ঘেটেছ, তখন কান aেলৗিকক িkয়ায় 
aথবা রাসায়িনক যাগসাজেশ eর হাত থেক িনরাপেদ বিরেয় আসার 
uপায় নi। আপিন খালা জেলর oপর থেক তেলর সরটা আলেতাভােব 
তুেল িনেত পােরন; আপিন eকটা বালুকােবলা থেক তল চঁেছ িনেত 
পােরন। িকnt eকটা তলাk জলাভূিম ধীরগিতেত শষ হেয় যায়। জলাভূিম 
হল aসংখ  pজািতর শূেকর (যারা িডম পােড়) ধাtীভূিম ---- িচংিড়, 
কাঁকড়া, িk, িফনমাছ --- সব িবষাk হেয় যায়।  

ei িবষিkয়া iিতমেধ i ঘেট চেলেছ। eিদন আিম eকটা নৗকায় চেপ 
কােছর eক জলায় ঘুরিছলাম। িবিপ তল েষ নoয়ার জn য পুr তেুলা 
o জাল ব বহার করিছল, তার সাদা আsরণ ভদ কের মােছরা জেল 
ঝাঁিপেয় পড়িছল। মেন হি ল, oi নাংরা গালাকার বst মােছেদর 
চারপােশ eকটা ফাঁেসর মেতা তির করিছল। কােছi eকটা লাল 
ডানাoয়ালা কােলা পািখ d'িমটার লmা তেল দূিষত eক ঘােসর ফলার 
oপর uেড় eেস বসল। ঘােসর ফলা বেয় চিুপসােড় eিগেয় আসিছল মৃতু ; 
ছাT পািখটা যন eকটা jলn িডনামাiট-দেNর oপর দাঁিড়েয়িছল।  

যিদ ঘােসর oi তীk ফলাgেলার কথাi ধরা যায়, যিদ ogেলােত যেথ  
তল ঢুেক পেড়, মািটর oপেরর ঘাসgেলাi মরেব না, িশকড়gেলাo মরেব। 
eiসব িশকড় ঘাসgেলােক eকসে  বঁেধ রােখ, সবজু তরতাজা তৃণভূিমেক 
িমিসিসিপ নদীর বdীেপ eবং মিkেকা uপসাগের িমিলেয় যেত দয় না। 
aতeব কবল pকমাiনস পািরশ-eর মেতা eলাকাgেলায় মােছর ভিড় ন  
হে  না, eকi সে  ন  হেয় যাে  সiসব pাকিৃতক বাধা, যা ক াটিরনার 
মেতা ঝেড়র তীbতােক কিমেয় দয়। aথাৎ হািরেয় যেত চেলেছ সবিকছiু।   

eকটা িবেশষ a েলর pাণী o uিdদkেলর সমিnত য ব বsা ংস 
হে , oবামার আভnরীণ সিচেবর ঘাষণা মেতা তার "পুনrdার o 
সmণূতা দান” কত সমেয় সmn হেব? aদূর ভিবষেতo তা সmব িকনা 
মােটi s  নয়, eকটা সময়সীমার মেধ  তা নয়i। ১৯৮৯ সােলর ekন 
ভ ালেদজ তল িনগমেনর ফেল আলাsার য মােছর ভিড়gেলা kিতgs 
হেয়িছল, তা eখনo সmণূ সের oেঠিন। oখানকার িকছু pজািতর মাছ 
আর কখনi িফের আসেব না। সরকাির িবjানীরা আnাজ করেছন, সmবত 
ভ ালেদেজর তল pিত চারিদেন uপসাগরীয় uপkেলর জেল ঢুেক পড়েছ। 
১৯৯১ সােলর uপসাগরীয় যুেdর তল িনগমন থেক আরo ভয়াবহ 
ভিব dাণী নেত পাoয়া যায়। সসময় পারs uপসাগের ১১০ লk ব ােরল 
তল জমা করা হেয়িছল, oটাi eখন পযn সবেচেয় বেড়া তল িনগমেনর 
ঘটনা। oi তলটা জলাভূিমেত ঢােক eবং সখােন জমা হয়। কাঁকড়ার খঁুেড় 
রাখা গতgেলা িদেয় oi তল kমশ মািটর আরo গভীের pেবশ কের। ei 
ঘটনার সে  পুেরাটা তুলনা করা চেল না, িকnt oi িবপযেয়র ১২ বছর পের 
করা eক সমীkায় জানা যায়, oi তেলর সংsেশ আসা কদমাk নানা 

জলা o বাদাবেনর pায় ৯০% eখনo ব াপকভােব ন  হেয় রেয়েছ। 
আমরা egেলা জািন। uপসাগরীয় uপkলভাগ পূবাবsায় িফিরেয় দoয়া 

তা দূেরর কথা, kমশ তা আরo খারােপর িদেকi যােব। সমৃd জলরািশ 
আর আকাশ আজেকর চেয় কম জীবn থাকেব। মানিচেtর য বাstভূিম 
আজ বh জনসমােজর আবাস, তাo সংkিচত হেব, ভাঙনেক দায়ী করা 
হেব। uপkেলর লাকসংsৃিত িবলpু হেব। uপkেলর oপর o িনেচর 
মৎsজীবী পিরবারgিল তা কবল খাদ  সংgহi কের না। তারা পিরবােরর 
ঐিতh, রnনকলা, সংগীত, িশlকলা eবং িবপn ভাষাgিলেক িনেয় eকটা 
িবজিড়ত সংেযাগ রkা কের --- aেনকটা জলার ঘােসর িশকেড়র মেতা। 
মাছ ধরা না থাকেল ei aিdতীয় সংsৃিতgেলা হািরেয় ফলেব তােদর 
িশকড়, য িভিtর oপর তারা দাঁিড়েয় আেছ সটাi সের যােব। (িবিপ তার 
িদক থেক পুনrdােরর সীমাবdতাটা ভােলাi জােন। কাmািনর মিkেকা 
uপসাগেরর আ িলক তল িনগমন সংkাn পিরকlনায় আিধকািরকেদর 
িনিদ ভােব িনেদশ দoয়া হেয়েছ, "সmদ, পিরেবশ, aথবা an িকছু 
আেগর sাভািবক aবsায় িফিরেয় আনার pিতrিত” যন না করা হয়। সi 
কারেণi eেদর আিধকািরকরা "িঠকঠাক কের দoয়া” গােছর কথা 
aটলভােব বেল চেল।) 

যিদ ক াটিরনা আেমিরকার বণৈবষেম র বাsবতার পদাটা সিরেয় ফেল 
থােক, িবিপ-র ei িবপযয় আরo লুkািয়ত িকছুর পদা সিরেয় িদেয়েছ : 
ভয় র জিটলভােব সংযুk pাকিৃতক শিkর oপর আমােদর মেধ  দkতম 
ব িkরo কত সামাn িনয়ntণ, কত সহজভােব আমরা তা িনেয় মাথা ঘামাi, 
িবিপ পৃিথবীর বুেক য িছd তির কেরেছ, তােক বুিজেয় িদেত aপারগ। 
oবামা িনেদশ িদেলi মৎs pজািতরা িটেক থাকেব না, িকংবা বাদামী 
পিলকানরা িনি h হoয়ার হাত থেক রহাi পােব না। কান টাকার 
পিরমাণ িদেয় --- িবিপ-র সাmpিতক ঘািষত ১০০ িবিলয়ন ডলার নয়, ২০ 
িবিলয়ন ডলার িদেয় --- য সংsৃিত তার িশকড় হািরেয়েছ তা পুনঃsািপত 
হেব না। ei িবনm সত েক আts করেত আমােদর রাজনীিতিবদ o 
কেপােরট নতােদর সময় লাগেত পাের, িকnt জনসাধারণ --- যােদর 
বাতাস, জল আর জীিবকা দূিষত হেয় গেছ --- drতi মাহমুk হে । 

টাuন হেলর সভায় শেষর িদেক eক মিহলা বেলন, "সব শষ হেয় 
যাে । ... কী কের তামরা বুেক হাত িদেয় বলেব য আমােদর ei 
uপসাগর আবার আেগর aবsায় িফের আসেব? কারণ তামরা তা কui 
eতটুk জােনা না য কী ঘেট চেলেছ uপসাগেরর িভতর। তামরা সাজা 
তািকেয় বেস আেছা আর তামােদর jানগিm anযায়ী যা হয় িকছু কের 
চেলেছা। aথচ তামরা তা িকছুi জােনা না।” 

aেনক িকছু িনেয়i uপসাগরীয় uপkেলর সংকট --- dনীিত, aিনয়ntণ, 
জীবা -jালািনর নশা। িকnt eসেবর anরােল রেয়েছ আমােদর সংsৃিতর 
যntণাদায়কভােব িবপjনক eক দািব : pকৃিত সmেক eক সmণূ 
বাঝাপড়া o িনয়ntণ আমােদর রেয়েছ; য pাকিৃতক ব বsা আমােদর বাঁিচেয় 
রেখেছ, আমরা সামাn ঝঁুিক িনেয় তার আমূল রদবদল ঘটােত পাির। িকnt 
িবিপ-র িবপযয় দিখেয় িদল, সবেচেয় কৃিtম গিণত o ভূিবদ ার য 
মেডলgিল আমরা কlনা করেত পাির, pকৃিত সবদা তার চেয়o aকlনীয়। 
বৃহsিতবােরর সাk  চলাকালীন হoয়াড বেলন, "সেবাtম মিs  আর 
গভীরতম িবেশষjতােক আনা হে ” ei সংকট মাকািবলার জn eবং তা 
"১৯৬০-eর দশেকর sস pাgােমর মেতা সmাব  ব িতkম িনেয়। শািnর 
সমেয় eর চেয় বেড়া আর pযুিkগত kশলী লােকেদর eক জায়গায় জেড়া 
করা কিঠন।” যিদo ভূতািttক িজল sাiডারম ান ei aবsাটােক 
"প াে ডারা'জ oেয়ল” বা আশার ভাNার বেল বণনা কেরেছন, oi 
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িজমনািসয়ােমর সmুখ সািরর সরা লােকরা যা জােন তাi pেয়াগ কের। 
িকnt তারা জােন না।  
িবিপ-র uেd  সংkাn িববৃিত 
pকৃিত আমােদর কােছ eকটা যnt িবেশষ, যােক আমরা iে  মেতা 
পিরচালনা করেত পাির ---- ei ধারণা মানব iিতহােসর পিরিধেত eক 
সাmpিতক আtগব। পিরেবশ-iিতহাসিবদ ক ােরািলন মােচ ট তারঁ ১৯৮০ 
সােলর বi, “pকৃিতর মৃতু ”- ত পাঠকেদর sরণ কিরেয় িদেয়েছন, ষাড়শ 
শতক aবিধ পৃিথবী িছল জীবn, স eক মােয়র rপ িনেয় থাকত। 
iuেরাপীয়রা ---- সারা িবে র আিদবািসnােদর মেতাi ---- ei gহেক 
eক জীবn বst িহেসেব িব াস করত; তারা মেন করত, gেহর eক 
জীবনদায়ী kমতা রেয়েছ, আবার kাধo রেয়েছ। সi কারেণ, সi যুেগ 
খিনজ পদাথ uেtালন সহ ‘মা’- ক িবকৃত eবং aপিবt করার িবrেd 
গভীর সংsার িছল।  

ষাড়শ শতেক বjািনক িবpেবর সময় pকৃিতর িকছু রহs ( মােটi 
সব নয়) u ঘাটেনর ফেল rপকটা পােl গল। pকৃিত eখন রহs বা 
sগীয় rপ ছেড় eকটা যেntর ভূিমকা নoয়ায় তার শরীেরর aংশgিলেক 
যেথ ভােব দমন করা, িনে ষণ করা eবং বদেল ফলা সmব হল। 
তাসেtto pকৃিত কখনo কখনo নারী rেপ হািজর হত, িকnt তােক সহেজi 
দািবেয় রাখা যত। sর ািnস বকন ১৬২৩ সােল De dignitate et 
augmentis scientiarum-e নতনু যুেগর বিশ েক সবেচেয় ভােলাভােব 
তুেল ধেরিছেলন, pকৃিতেক “eমনভােব বঁেধ, ঢালাi কের তির কের িনেত 
হেব যােত তা িশlকলা eবং মাnেষর হােত নতনু হেয় oেঠ”। 

ei শbgেলা িবিপ-র কেপােরট uেd  সmিকত িববৃিত হেত পারত। 
জারােলা ভাষায় কাmািন তােক “শিk সীমাn” বেল aিধকার করল, 
িমেথন সৃি কারী জীবাণুর সংে ষ িনেয় চচা করল eবং ঘাষণা করল য 
“anসnােনর eক নতনু eলাকা” তির হেত চেলেছ। eবং aব i সদেm 
ঘাষণা করল য, তােদর মিkেকা uপসাগেরর িটবার pেsেk “ তল o 
গ াস িশেlর dারা eতাবৎকােলর সবেচেয় গভীর kপ খনন” করা হেয়েছ -
-- তা eতটাi গভীর য মাথার oপের জটিবমােনর মেতা সমুেdর তলায় 
uেড় যাoয়া যায়।  

যিদ জীবন o ভূিবদ ার iমারত বদেলর eiসব পরীkা-িনরীkা ভুলপেথ 
চেল যায়, তাহেল কী ঘটেত পাের সটার কlনা o pstিতর জn মূল বান 
কেপােরট ভাবনায় eকেফাটঁা জায়গাo রাখা হয়িন। আমরা সকেলi 
আিব ার করলাম, ২০ eিpল যখন িডপoয়াটার হরাiজেনর সাজসjা 
িবেsািরত হল, কাmািনর কােছ সi aবsা সামাল দoয়ার মেতা কান 
ব বsাi িছল না। কন চূড়াn aেকেজা হেয় যাoয়া pাচীরেক সািরেয় ফলা 
গল না, তা ব াখ া কের িবিপ-র মুখপাt িsভ রাiনহাট বেলন, “eখন য 
aবsাটা আমরা মাকািবলা করিছ, আমার মেন হয় কui তা আেগ ভাবেত 
পােরিন।” bাআuট িpেভ টার য aেকেজা হেয় যেত পাের, eটা “মেন 
হয় aকlনীয়”। তাহেল কন pstত হব? 

িবপযয়েক মেনােযাগ সহকাের িবচার না কের দখার মেনাভাব সরাসির 
oপর থেকi আসেছ। eক বছর আেগ হoয়াড sানেফাড iuিনভািসিটর 
eকদল gাজেুয়ট ছাtেক বেলিছেলন, তাঁর ডেsর oপর eকটা ফলেক লখা 
রেয়েছ : “যিদ তুিম জান য তুিম ব থ হেব না, তাহেল তুিম কী চ া 
করেব?” eটা মােটi কান িবনয়ী pরণাদায়ী াগান নয়। আসেল eটা 
হল eেকবাের িনখুতঁ eক বণনা, কীভােব িবিপ eবং তার pিতেযাগীরা বাsব 
dিনয়ায় চেল। ক ািপটল িহেলর সাmpিতক নািনেত ম াসাচেুসটেসর 
কংেgসম ান eড মািক সবেচেয় বেড়া তল o গ াস কাmািন থেক আসা 

pিতিনিধেদর aত n rঢ়ভােব বেলন, কীভােব তােদর হােত pাকিৃতক সmদ 
তুেল দoয়া হেয়েছ। িতন বছেরর oপর, তারা খরচ কেরেছ “নতনু তল o 
গ াস খঁুেজ নoয়ার জn ৩৯ িবিলয়ন ডলার। যিদo িনরাপtা, dঘটনা রাধ 
eবং হঠাৎ তল িনগমন করেল ব বsা নoয়ার জn গেবষণা o unয়ন 
খােত বছের গড় িবিনেয়াগ নামমাt ২০ িমিলয়ন ডলার।”          

ei agািধকােরর ধরন থেকi বাঝা যায়, কন িবিপ dভাগ জনক 
িডপoয়াটার হরাiজন kেপর জn য পরীkা-পিরকlনা ফডােরল 
সরকারেক জমা িদেয়িছল, তা পড়েত মানিবক ঔdত  pসূত িgক Tােজিডর 
মেতা লােগ। “সামাn ঝঁুিক” কথাটা পাঁচবার ব বহার করা হেয়েছ। যিদ 
তল বিরেয় আেস, িবিপ দৃঢ়তার সে  ভিব dাণী কের, যাক “পরীিkত 
যntপািত আর pযুিk” তা রেয়েছ। মn িকছু সামাni ঘটেব। pকৃিতেক 
ভিব ৎ সmেক আnাজ করেত সkম eবং সmত eক জুিনয়র পাটনার 
(িকংবা সাবক Tাkর) িহেসেব দেখ িবিপ-র িরেপােট খুশ মজােজ ব াখ া 
করা হয়, যিদ তল বিরেয়o আেস, “জলেsাত eবং জীবাণুর kয় তলেক 
জল থেক আলাদা কের দেব aথবা তার uপাদানgিলেক িপছেন ঠেল 
দেব”। মােছেদর oপর pভাব তমন মারাtক হেব না, কারণ “বেড়া মাছ 
o শলিফশ িনগত তলেক eিড়েয় যেত পাের eবং হাiেDাকাবন পিরপাক 
কের না”। (িবিপ-র বkব  anযায়ী, eক ভয়াবহ িবপদ নয়, বরং জলজ 
জীবেনর জn িনগত তল হল eমন eক খাবােরর টিবল যখান থেক 
িনেজর iে  মেতা বেছ খাoয়া যায়।) 

যিদ বেড়া আকাের তল িনগত হয়, সব িঠকঠাক থাকেল আপাতভােব 
“uপkলেরখায় কান সংsশ বা pভােবর ঝঁুিক নi”, কারণ কাmািনর 
বkব  anযায়ী drত হsেkপ (!) eবং “িরগ থেক তীেরর দূরt” --- pায় 
৭৭ িকিম। সবেচেয় আ যজনক হল ei দািব! য uপসাগের pায়শi ঘ টায় 
৭০ িকিম বেগ হাoয়া বয়, সখােন ভাবা যাে  না য তল ৭৭ িকিম পথ 
পািড় দেব, সটা তা খুব সামাni। (গত সpােহ িবেsািরত িডপoয়াটার 
হরাiজেনর eকটা ভাঙা টুকেরা ৩০৬ িকিম দূের ািরডার িবেচ দখা গেছ।)   

ei ধরেনর জােলা কথাবাতা সmব হত না, যিদ না িবিপ তার 
ভিব dাণীgেলা eমন eক রাজৈনিতক ণীর কােছ পশ করত, যারা 
pকৃিতেক aব i বশ করা যায় বেল িব াস করেত আgহী। কেয়কজন, 
যমন িরপাবিলকান িলসা মারেকৗিs, anেদর চেয় বিশ আgহী। 
আলাsার ei সেনটর i ডািsTর চার-মািtক ভূকmন-pিত িবর dারা eত 
ভয়াবহভােব নাড়া খেয়েছন, িতিন দািব কের বসেলন য গভীর সমুেd 
িDিলং িনয়িntত কৃিtমতার চরম u তায় পৗঁেছ গেছ। মাt সাতমাস আেগ 
িতিন সেনট eনািজ কিমিটেক বেলেছন, “eটা িডজিনল াে ডর চেয় ভােলা 
যভােব আপনারা pযুিkেক িনেয়েছন eবং eকটা হাজার হাজার বছেরর 
পুরেনা সmেদর জn চ া করেছন পিরেবশগত কান ফাঁক না রেখi।” 

িচnাভাবনা না কের িDিলং করা aব  ২০০৮ সােলর ম মাস থেকi 
িরপাবিলকান পািটর পিলিস। যখন গ ােসর দাম aভাবনীয়ভােব বেড় গল, 
কনজারেভিটভ পািটর নতা িনuট িগনিgচ eকটা াগান udাবন কেরন, 
“eখােন িDল কেরা, eখন কেরা, দাম কম দাo” --- তাঁর জারটা িছল 
eখেনর oপর। unt জনিpয় pচার িছল সতকতার িবrেd eকটা 
আoয়াজ, কান anসnােনর দরকার নi, কান পিরমাপ মেতা পদেkেপর 
pেয়াজন নi। িগনিgেচর কথায়, দেশর ভতর যখােন তল o গ াস 
পাoয়া যেত পাের সখােনi িDিলং করা ---- রিক মাuে টন শেলর মেধ , 
আকিটক nাশনাল oয়াilলাiফ িরিফuেজ eবং গভীর সমুেd --- eকমাt 
িনি ত uপায়, যার মাধ েম পােmর দাম কমােনা যােব, কমসংsান হেব 
eবং আরেবর গাধাgেলােক eকi সে  তাড়ােনা যােব। ei িtমুখী জেয়র 
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সামেন পিরেবেশর তায়াkা করা মােন মেয়িল ব াপার : সেনটর িমশ 
ম াকেকােনল eভােব বেলন, “আলাবামা, িমিসিসিপ, লুiিসয়ানা eবং 
টkােস oরা মেন কের তেলর ব বsা বশ ভােলা”। ততkেণ aখ াত 
িরপাবিলকান জাতীয় আoয়াজ “িDল বিব িDল” চািরিদেক ছিড়েয় পড়ল, 
পািট আেমিরকার তির জীবা  jালািনর জn pবলভােব uেtিজত হেয় 
পড়ল, যন কu eক মs িDল eেন ফেলেছ।  

oবামা শষপযn রেণ ভ  িদেলন। মহাজাগিতক মn সমেয়, িডপoয়াটার 
হরাiজন িবেsারেণর মাt িতন সpাহ আেগ রাTপিত ঘাষণা করেলন য 
িতিন দেশর পূবতন সংরিkত aংশgিল aফেশার িDিলংেয়র জn unুk 
কের দেবন। িতিন আেগ যমন ভেবিছেলন, ব াপারটা ততটা ঝঁুিকপূণ নয়। 
িতিন ব াখ া করেলন, “ তল uেtালেনর ফেল আজকাল সাধারণত িনগমন 
ঘেট না। কাজটা pযুিkগতভােব খুব আধিুনক।” সারাহ পািলন ব বsাটােক 
যেথ  মেন করেত পারেলন না। িতিন oবামা pশাসেনর pিত aবjা pকাশ 
কের কেয়কটা eলাকায় িDিলংেয়র আেগ আরo anসnান চালােত বলেলন। 
িবেsারেণর মাt ১১ িদন আেগ িতিন িনu aরিলেn সাদান িরপাবিলকান 
িলডারিশপ কনফােরেn বলেলন, “eiসব eলাকায় anসnান কের মৃতু র 
আশ া থাকেছ”। সকেল আনেn মেত uঠল, “ লট’স িDল বিব িDল, নট 
sল বিব sল!” aথাৎ থামার কান p  নi।  

কংেgেসর সাk েত হoয়াড বেলন, “আমরা eবং গাটা i ডািsT ei 
ভয় র ঘটনা থেক িশkা নেব।” eটা য কu ভােলাভােবi কlনা কের 
িনেত পাের য ei মােপর eকটা িবপযয় িবিপ-র eকিজিকuিটভেদর আরo 
শk কের তলুেব eবং “eখনi িDল কেরা” বেল যারা আoয়াজ তুেলিছল 
তােদর মেধ  eকটা নতনু aপমােনর বাধ জািগেয় তুলেব। যিদo eর 
িবndমাt িচh কাথাo দখা যায়িন। িবপযেয়র মাকািবলায় ---- কেপােরট 
o সরকাির sের ---- সi ঔdত  আর হািসখুিশ ভিব dাণী, যার জni 
িবপযয়টা ঘেটিছল। 

সমুd িবশাল, স সবিকছু ধারণ কের নেব ---- pথমিদেক হoয়াড 
eরকম বলেতন। তাঁেদর মুখপাt জন কাির জার িদেতন, kধুাত জীবাণুরা 
জেলর মধ  থেক তল আহরণ কের নেব। কারণ “pকৃিতর মেধ  পিরিsিত 
সামাল দoয়ার ব বsা রেয়েছ”। িকnt pকৃিত তা eকা খলিছল না। গভীর 
সমুেd pবলভােব িনঃসৃত পদাথিট িবিপ-র সমs মুkট ভদ কের uপেচ 
পড়িছল, আবরেণর গmুজgেলা থেক বিরেয় আসিছল। সমুেdর বাতাস 
আর sাত িবিপ-র তল েষ নoয়ার পিরকlনােক ব  করিছল। 
লুiিসয়ানা িk সিমিতর pিসেড ট বায়রন eনকােলড বেলন, “আমরা 
oেদর বেলিছলাম য তলটা তুেলার টুকেরা o জােলর oপর িদেয় িকংবা 
তলেদশ থেক চেল আসেব”। সটাi ঘটল। মিরন বােয়ালিজs িরক 
sনার সাফাi pিkয়াটা লk  করিছেলন। িতিন িহেসব দন, “৭০ থেক 
৮০% তুেলার টুকেরা o জাল আেদৗ কান কােজi লাগিছল না”। 

তারপর eেসেছ িবতিকত রাসায়িনক িদেয় তলটােক ছিড়েয় দoয়ার 
pস  : ১৩০ লk গ ালন রাসায়িনক জেড়া করা হেয়েছ, কাmািনর ভি মা 
হল, "কী গNেগাল আর হেত পাের?” pকমাiনস টাuন হেলর kুd 
বািসnারা সিঠকভােবi বেলিছল, eব াপাের কান পরীkাi করা হয়িন eবং 
ei aভুতপূব পিরমাণ ছিড়েয় যাoয়া তল জলজ জীবেন কী ঘটােত পাের 
তা িনেয় গেবষণা aপযাp। জেলর িনেচ তল o রাসায়িনেকর িবষাk িম ণ 
সাফ করারo কান uপায় নi। hাঁ, drত বংশবিৃdকারী জীবাণুরা জেলর 
িনেচর তল খেয় নয় --- িকnt eকi pিkয়ায় তারা জেলর aিkেজন 
েষ নয়, যা জলজ জীবেনর পেk সmণূ নতনু eক িবপদ। 
িবিপ eমন কlনা করার dঃসাহস দিখেয়েছ য তারা তেল ঢাকা 

সমুdতট o পািখেদর িবপযs eলাকা থেক রkা করেত সkম। eকটা 
দৃ াn িদi। যখন আিম eক টিলিভশন কমীর সে  জলায় িগেয়িছলাম, 
আমােদর িপছেন আর eকটা নৗকা আসিছল। তার ক াপেটন আমােদর 
িজেjস করেলন, "আপনারা সব িবিপ-র জn কাজ কেরন?” আমরা না 
বলােত িতিন খালা সমুেd দাঁিড়েয় বলেলন, "তাহেল তামরা eখােন 
থাকেত পার না”। িকnt eiসব কড়া হােতর কৗশল an সব কৗশেলর 
মেতা ব থ হেয়েছ। বশ aেনক জায়গায় aেনক বিশ তল ছিড়েয় রেয়েছ। 
ডবরা রািমেরজ বলেলন, "আপিন পবনেদবেক বলেত পােরন না কাথায় 
হাoয়া বiেব, কানিদেক যােব; আর জলেকo বলেত পােরন না কাথায় 
বiেব, কানিদেক যােব।” লুiিসয়ানার মসিভল-e বাস কের ei িশkা িতিন 
পেয়েছন, জায়গাটােক িঘের ১৪টা পেTােকিমকাল p ান ধাঁয়া uগের িদে । 
ei মিহলা দখেত পাে ন কীভােব pিতেবশীেদর ঘর থেক ঘের assতা 
ছিড়েয় পড়েছ। 

ei িবপযেয়র eকটা sায়ী িবষয় হল মাnেষর সীমাবdতা। d'মাস কেট 
গেছ, আমরা eখনo জািন না কতটা তল ছিড়েয় গেছ আর কখন সটা 
বn হেব। কাmািন দািব করেছ, আগেsর শেষ kপgেলা সmণূ sিs 
পােব --- কথাটা oবামার oভাল aিফস থেকo পুনr ারণ করা হেয়েছ   
--- িকnt বh িবjানী eটােক িমথ া িহেসেব দখেছন। পুেরা পdিতটা 
ঝঁুিকপূণ eবং ব থ হেত পাের। eমন eক বাsব সmাবনা রেয়েছ য বছেরর 
পর বছর ধের তল বেরােত থাকেব।  

সত  ঘটনাবলীেক asীকার করার গিত aব  pশিমত হে  না। 
লুiিসয়ানার রাজনীিতিবেদরা kুd ভি েত asায়ীভােব িডপoয়াটার িDিলং 
বn রাখার জn oবামার িনেদশেক িবেরািধতা করেছ। তারা aিভেযাগ 
করেছ, মৎsচাষ o পযটন সংকেট পেড়েছ বেল eকটা বেড়া i ডািsTেক 
হত া করা হে । পািলন ফসবেুক আেলাচনা কেরেছন, " কান মানিবক 
uেদ াগ কখনi ঝঁুিক ছাড়া হেত পাের না”, oিদেক টkােসর িরপাবিলকান 
কংেgসম ান জন কালবারসন ei িবপযয়েক eকটা "পিরসংখ ােনর aিনয়ম” 
বেল বণনা কেরেছন। oয়ািশংটেনর বh পুরেনা কেমে টটর িলoেয়িলন িকং 
সবেচেয় মমািnক মnব  কেরেছন : বৃহৎ যntিবjােনর ঝঁুিক থেক সের না 
eেস আমােদর িবsেয় aেপkা কের থাকা uিচত কখন "আমরা eমন 
aসাধারণ যnt তির করেত পারব যা পৃিথবীর িনেচর ঢাকনাটা খুেল দেব”।    
ei রkkরণ বn হাক 
বh মাnষ ei িবপযয় থেক eকটা anরকম িশkা িনে । তারা pকৃিতেক 
বদেল নoয়ার মানিবক kমতার িদেক িবsেয় তািকেয় নi। বরং য 
ভয় র pাকিৃতক শিkেক আমরা uেnািচত কেরিছ তার মাকািবলায় 
আমােদর শিkহীনতা িনেয় তারা িচিnত। eকটা an ভাবনাo রেয়েছ। সটা 
হল, সমুেdর িনেচ য গতটা হেয়েছ, সটা eকটা যািntক dঘটনা বা যেntর 
ভেঙ পড়ার থেক বেড়া ব াপার। eটা eকটা জীবn বstর শরীের eকটা 
ভয়াবহ ঘা; eটা আমােদর শরীেররi aংশ। িবিপ-র ক ােমরায় আমরা 
সকেল দেখ িনেত পাির পৃিথবীর ভতেরর বstটা থেক ২৪ ঘ টা কী িনগত 
হেয় চেলেছ।  

oয়াটারিকপার a ালােয়েnর সে  যুk eক সংরkণিবদ, জন oয়ােথন, 
িবপযেয়র pথম িদকটায় আকাশপেথ তল িনগমেনর জায়গাটায় িগেয়িছেলন। 
িতিন িছেলন gিটকেয়ক sাধীন পযেবkকেদর eকজন। তাঁর ক ােমরায় ধরা 
পেড়িছল পুr ডারাকাটা তেলর ধারা ছুেট চেলেছ, যটােক uপkলরkীরা 
ভdভােব বেলিছল "ujjল রামধn”। িতিন লk  কেরিছেলন --- যটা 
aেনেকi anভব করেছ ---- "uপসাগর যন রksাব করেছ”। ei ছিবটা 
বারবার আেলাচনা o সাkাৎকারgেলায় uেঠ eেসেছ। পিরেবশ aিধকােরর 
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eক আiনj মিনক হােডন িনu aরিলেn বেলন, ei িবপযয়েক আমরা 
" তল িনগমন” বলেত নারাজ, ঘটনা হল "আমােদর রkkরণ হে ”। 
an aেনেক "রkপাত বn করা"র কথা বেলন। আিম িনেজ হতবাক হেয় 
গলাম, যখন আিম িবমােন কের িডপoয়াটার হরাiজন যখােন ডুেব গেছ, 
সমুেdর সi aংশটার oপের গলাম, দখলাম, সমুেdর ঢuেয়র মেধ  তল 
য ঘুিণর আকার িনেয়েছ, তা যন eকটা আ য gহািচেtর মেতা দখেত : 
eকটা পলকা ফুসফুস যন বাতােসর জn আkলভােব হাঁপাে , চাখdেটা 
oপরিদেক চেয় আেছ, যন eকটা pাৈগিতহািসক পািখ। আমার গভীর 
anঃsল থেক eকটা বাতা eল।  

uপসাগেরর uপkেলর কািহনীেত eটা িনি তভােবi eকটা আ যতম 
বাঁক, যন আমােদর চাখ খুেল eকটা বাsবেক দখেত বলেছ, পৃিথবী 
কানিদনi eকটা যnt িছল না। তােক মৃত বেল ঘাষণা করার চারশ বছর 
পর, eত মৃতু র মােঝ পৃিথবী জীবn rেপ িফের আসেছ।  

pকৃিতর মেধ  তেলর স েয়র গিতিবিধ anসরণ করার aিভjতা গভীর 
বাstিবদ া aধ য়েনর eকটা িবষয়। পিৃথবীর eক কােণ যখন eকটা বst িনেয় 
ভয় র সমsা চেল, ant aকlনীয়ভােব তা uৎসািরত হয় কান কান 
pিkয়ায়, pিতিদন আমরা তা িশখেত থািক। eকিদন আমরা জানলাম তল 
পৗঁেছ যেত পাের িকuবায়, তারপর iuেরােপ। তারপর আমরা নেত 
পাi, আটলাি টেকর oপর িpn eডoয়াড dীপ, কানাডায় জেলরা uিdg, 
কারণ eখানকার পাের য bুিফন টুনা তারা ধেরেছ, সgেলা জেnেছ হাজার 
হাজার মাiল দূের তলাk uপসাগেরর জেল। আমরা আরo জানেত পাির, 
uপসাগেরর uপkেলর জলাভূিম যন পািখেদর eক বs িবমান বnর, 
pেত কেকi সখােন eেস দাঁড়ােত হেব : ১১০িট pজািতর পিরযায়ী গায়নপািখ 
eবং আেমিরকার জলচর পািখেদর ৭৫% eখােন আেস।  

bািজেল eকটা pজাপিত পাখা খুলেল টkােস eকটা টেনেডা ছুেট যায়, 
eধরেনর সংেযাগিবহীন ক াoস িথেয়ািরর কথা বেলন তািttেকরা, আমােদর 
চােখর oপর আর eকটা ক াoস িথেয়াির uেnািচত হে । ক ােরািলন 
মােচ ট িশkাটা eভােব তুেল ধেরেছন, "িবিপ eত দিরেত o মমািnকভােব 
য সমsাটা আিব ার কেরেছ --- pকৃিত eকটা সিkয় শিk  --- সi 
সমsােক ততটা সীমাবd রাখা যায় না”। ভিব dাণী করা যায় eমন ফলাফল 
pাকিৃতক ব বsায় asাভািবক, বরং "ভিব dাণী করা যায় না eমন ঘটনাi 
sাভািবক”। যটা আমরা আেগ পাiিন, সটাi ঘটল ক'িদন আেগ। িবিপ-র 
জাহােজর oপর eকটা িবsয়েবাধক িচেhর মেতা eমন eক বjপাত ঘটল, 
সমুেd pাচীর তালার সমs uেদ াগ তােদর মুলতিুব রাখেত হল।  িবিপ-র 
ei িবষাk কাযকলােপর oপর কীভােব ei ঝ া eল, তা ক জােন! 

eকটা কথা জার িদেয় বলা দরকার, আেলাকpাpতার ei িবেশষ পেথ 
িকছু anপম িবকৃিত ঘটােনা হেয়েছ। কিথত আেছ, an দেশর oপর বামা 
বষণ কের আেমিরকা িশkা নয়। eখন মেন হে , আমরা সকেল pকিৃতর 
চkাকাের আবিতত ব বsা সmেক িশিkত হেয় uঠিছ, তার oপর িবষ 
pেয়াগ কের।  

১৯৯০-eর দশেকর শষিদেক কলিmয়ার eক আিদবাসী গা ীর কথা 
িব জেুড় হডলাiন হেয় uেঠিছল। আিnয়ান kাuড ফেরেs তােদর 
বাসভূিম থেক তারা জািনেয়িছল, aিkেড টাল পেTািলয়াম তােদর eলাকায় 
য িDিলংেয়র পিরকlনা করেছ, তা যিদ বাsবািয়ত করা হয়, তাহেল তারা 
পাহােড়র চড়ূায় uেঠ গণ-আtহত া করেব। তােদর গা ী-pবীেণরা ব াখ া 
কেরিছল, তল হল riিরয়া-র aংশ, "ধিরtী মাতার রk”। তারা িব াস 
কের, তােদর িনেজেদর জীবন eবং সমs জীবন riিরয়া থেক pবািহত। 

aতeব তল uেtালন তােদর জীবেন ংস িনেয় আসেব। (oখােন যতটা 
তল আেছ বেল ভাবা হেয়িছল ততটা নi, ei যুিkেত oi কাmািন oi 
eলাকা থেক সের eেসিছল।)  

আসেল সমs দশীয় সংsৃিতর পৗরািণক কথায় সব দবতা o আtা 
বাস কের pকৃিত জগেত ---- পাহােড়, পবেত, িহমবােহ, জ েল ---- 
যমন তারা িছল বjািনক িবpেবর আেগর iuেরাপীয় সংsৃিতেত। 
কনকিডয়া iuিনভািসিটর eক নৃিবjানী, কাটজা নিভস uেlখ কেরেছন, 
ei ধরেনর িচnার aভ াস eকটা pােয়ািগক uেd  সাধন কের। য 
শিkgিলেক আমরা সmণূ আয়tt করেত পাির না, ধিরtীেক "পিবt” বলা 
তার pিত নmতা pকােশর আর eক uপায়। যখন কান িকছু পিবt, তা 
দািব কের আমরা সখােন সাবধােন eেগাi eবং সmম িনেয়।  

দীঘ সময় পিরেয় যিদ আমরা ei িশkােক আts কির, eর তাৎপয 
গভীর হেত পাের। aফেশার িDিলংেয়র pিত গণসমথন eকদম তলািনেত 
eেস ঠেকেছ, "eখনi িDল কেরা” unাদনার চুড়া থেক নেম ২২%-e। 
তেব িবষয়টা শষ হয়িন। িকছুটা সমেয়র aেপkা মাt, যখন আবার oবামা 
pশাসন ঘাষণা করেব, aসাধারণ নতনু pযুিk eবং কড়া নতনু 
িবিধব বsােক ধnবাদ, গভীর সমুেd িDল করা eখন সmণূ িনরাপদ; 
eমনকী আকিটেক, যখােন বরেফর িনেচ সাফাiেয়র কাজ চালােনা, 
uপসাগের যটা চলেছ তার থেক aসংখ  gণ বিশ জিটল, সখােনo িDল 
করা যায়। িকnt eবার আর আমরা aত সহেজ িনি ত হেত পারব না; 
যটুk eলাকা বঁেচ আেছ সটা িনেয় aত তাড়াতািড় জুয়া খলেত যেত 
পারব না। 

ভূিবjান িনেয়o eকi িজিনস চলেছ। আবহাoয়া পিরবতন িবষয়ক 
আেলাচনা যখন সmn হেত চেলেছ, আমরা ডঃ িsেভন kিনন-eর কাছ 
থেক আরo িকছু নেত পাব। িতিন হেলন oবামার শিk-িবjান িবষয়ক 
আ ডারেসেkটাির। আবহাoয়া পিরবতেনর মাকািবলায় িকছু pযুিkগত 
কৗশল করা যেত পাের, যমন বাতােস সালেফট o a ালুিমিনয়াম কণা 
ছেড় দoয়া যেত পাের --- aব i egেলা সmণূ িনরাপদ, 
িডজিনল াে ডর মেতাi!  ei ধরেনর মেতর যাঁরা pবkা, িতিন হেলন 
তাঁেদরi anতম। ঘটনাচেk িতিন িছেলন িবিপ-র pধান িবjানী। মাt ১৫ 
মাস আেগ িতিন িবিপ-র তথাকিথত িনরাপদ িডপoয়াটার িDিলংেয়র pযুিkর 
দখােশানা কেরেছন। eবার আর আমরা পৃিথবীর oপর ভােলা িচিকৎসকেদর 
পরীkা-িনরীkার পথটােক িন য় বেছ নব না। বরং আমােদর ভাগেক 
কমােনার চ া করব। চ া করব যােত আমরা পুননবীকরণেযাগ  শিkর 
িদেক সের আসেত পাির, কারণ তার িবপযয় ঘটেল সামাni ঘটেব। 
আেমিরকার কেমিডয়ান িবল মােহর বেলেছন, "আপনারা কী জােনন, eকটা 
ui ডিমল সমুেd ভেঙ পড়েল কী হেব? ধু eকটা ছলকািন হেব।” 

ei িবপযেয়র সবেচেয় iিতবাচক সmাব  ফলাফল কবল বাতােসর 
মেতা পুননবীকরণেযাগ  শিkর গিতবিৃdi নয়, বরং িবjােনর সতকতার 
নীিতর eক পূণ anভুিk। হoয়ােডর "যিদ তুিম জােনা তুিম ব থ হেত পার 
না” সংsােরর িবপরীেত সতকতার নীিত বেল, "যখন কান কাযকলাপ 
পিরেবশ বা মাnেষর sােs র kিতর িবপদ িনেয় আেস” আমােদর সাবধােন 
পা ফলেত হয়। কারণ িবফলতা সmব eবং তা আসেতi পাের। হoয়াড 
যখন kিতপূরেণর চকgেলােত সi করেবন, হয়েতা আপিন তাঁর ডেsর 
সামেন eকটা নতনু ফলক বিসেয় িদেত পােরন, যােত লখা থাকেব, "তুিম 
যা জােনা তাi কেরা, িকnt তুিম জােনা না”। 
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