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আবার কিল নগের পুিলেশর gিল চলল; িনহত হেলন ষাট বছেরর বৃd 
লkণ জামুদা। eবােরর ঘটনাsল চাি ডয়া gাম। ২০০৬ সােলর ২ 
জাnয়াির ১৪ জন আিদবাসী হত ার কnd িছল চmাkiলা। মাঝখােন 
চারবছর পার হেয় গেছ। টাটার psািবত isাত কারখানার জn জিম 
দখল করেত sানীয় আিদবাসী সমােজর oপর ei যুd আজo aব াহত।  
 পুিলশ বলেছ, ‘আমরা কী করব? gামবাসীরা তীর-ধnক িনেয় তেড় 
eেসিছল। তাi আমরা লািঠ আর রবােরর বুেলট চািলেয়িছ।’ কী আ য 
ঘটনা! gামবাসীরাi আkমণ করেছ আর বারবার তারাi জীবন িদে , 
আহত হে , তােদর ঘরবািড় ভেঙ তছনছ হেয় যাে ! ধn আমােদর 
িনভীক িনরেপk সংবাদমাধ ম! 
 কিল নগেরর ঘটনায় আর eকবার pমাণ হল, রােTর ঘািষত যুd 
‘মাoবাদী আত ’-eর িবrেd হেলo aেঘািষতভােব স যুd জাির 
কেরেছ দেশর pিতেরাধকামী সকল মাnেষর িবrেd; িকংবা য কান 
pিতবাদী মাnেষর গােয়i স হলায় ‘মাoবাদী’ ছাপ লািগেয় িদেত পাের।  
 িকnt আজেকর কিল নগেরর ঘটনায় eটাo pমাণ হল, রােTর 
পিশশিk, টাটার মেতা কেপােরট পঁুিজর ধনশিk আর তামাম কেপােরট 
সংবাদমাধ েমর pচারশিk হাত িমিলেয়o কিল নগেরর pিতেরাধেক িনমূল 
করেত পােরিন। টাটা, আেসলর িমtাল, িরলােয়n, পেsার আgাসী 
পঁুিজর জিম দখল aিভযান eখনo সmণূ িবজয় aজন করেত পােরিন। 
রায়গড়, বsার, কিল নগর, জগৎিসংহপুর, কoনঝড়, gমলা o খঁুিটর 
জনpিতেরাধ আজo aব াহত।  
 যিদo sরাTমntী িপ িচদাmরম ২ eিpল লালগেড় eেস সংবাদমাধ েম 
ঘাষণা কের িদেয়িছেলন, িতিন দশেক ২০১৩ সােলর মেধ  মাoবাদী 
আত  থেক মুk করেবন। eসব কথা সংবাদমাধ মেক ডেক বলাi যায়। 
িকnt সত টা িক তাi? নািক িতিন ২০১৩ সােলর মেধ  কেপােরট 
গা ীgেলার হােত তােদর পছn o চুিk মাতােবক দেশর pাকৃিতক 
সmেদর oপর দখলদাির তুেল দoয়ার pিতrিত িদেয়েছন?   
 pবীণ লkণ জামুদার িনমম হত াকােNর মধ  িদেয় দেশর pিতিট 
pােn বাতা পৗঁেছ গল, কিল নগর মেরিন।                    
 

 
 
 

  

কিল নগেরর সত  

মাচর্-eিpল ২০১০        eকাদশ বষর্         িdতীয় সংখ া        ৬ টাকা 
       



দয়ামিণ বারলার সে  eকিট সাkাৎকার 
 

দয়ামিণ বারলা ঝাড়খেNর ‘আিদবাসী মূলবাসী aিst রkা ম ’-eর নtী। ei মে র নতৃেt ঝাড়খেNর gমলা o খঁুিট জলায় িবে র anতম সবর্বৃহৎ isাত 
কাmািন আেসর্লর িমtােলর psািবত isাত pকেlর িবrেd pিতেরাধ আেnালন গেড় uেঠেছ। খিনজ সmেদ সমৃd ঝাড়খN o uিড় া রােজ  ei কাmািন ২০১ 
িবিলয়ন ডলার িবিনেয়াগ কের বাৎসিরক মাট ১২ িমিলয়ন টন uৎপাদন kমতা সmn dিট িsল p া ট িনমর্াণ করেত চায়। ঝাড়খেNর gমলা o খুঁিট জলা মূলত মু ডা 
আিদবাসী সমােজর বাসsান। দয়ামিণ বারলা িনেজo oi সমােজরi সnান। uিড় ার কoনঝড় জলায় মূলত গাn, মু ডা, দhির o সাuিn আিদবাসীেদর বাস। ২০০৫ 
সােলর aেkাবর মােস িমtাল িsল কাmািনর সে  ঝাড়খN সরকােরর চুিk হয়। ২০০৬-eর আগেs িমtাল িsলেক aিধgহণ কের আেসর্লর কাmািন। eর eকবছর 
পের uিড় া সরকােরর সে  নবগিঠত আেসর্লর িমtাল কাmািনর eকi ধরেনর চুিk হয়। gমলা o খঁুিট জলার মাট ১২০০০ eকর জিম ei pকেlর জn aিধgহণ 
করা হেল pায় ৪০িট gােমর মাnষ পযর্ায়kেম uে দ হেয় যােব। uিড় ার কoনঝড় জলার পাটনা bেক psািবত ৭৮০০ eকর জিম aিধgহণ করা হেল ১৫িট gােমর 
মাnষ uে দ হেব। ১৩ জাnয়াির ২০১০ দয়ামিণ বারলার (সংেkেপ দ.বা.) সে  ei সাkাৎকারিট িনেয়েছন গগর্ চ াটািজর্। িহিn থেক ব াnবাদ কেরেছন pশাn হালদার।        

 

p  : দয়ামিনজী আপিন কােয়ল-কােরা আেnালেনর পটভূিমটা আমােদর 
বলুন। কীভােব r হেয়িছল oi আেnালন? 
দ.বা.: ১৯৫৬-৫৭ সােলর কথা। oiসময় sাধীনতার পর দশ জুেড় 
‘ ডভলপেম ট’-eর নােম সরকার বেড়া বেড়া পিরকlনা তির করিছল। 
রাঁচী জলার কােছ দিkণ ছাটনাগপুের কােয়ল o কােরা dিট বেড়া নদী 
বiেছ। eর জল সরাiেকলা জলার খরসাঁoয়া হেয় পি মবাংলার িদেক 
গেছ। eেত সব সময় জল থােক। ei dিট নদীর oপর আলাদা আলাদা 
বাঁধ বানােনার পিরকlনা িনল সরকার। কােয়ল নদী থেক eকটা বেড়া 
ক ানাল কেট কােরােত িনেয় যােব, সখােন বাঁধ হেব --- eiরকম 
পিরকlনা করা হল। pথেম লােক বুঝেত পােরিন, কী হেত চেলেছ। 
তারপের সরকােরর লােকরা gােম জিম সােভ করা r করল, তখন 
লােক বুঝেত পারল eখােন বেড়া বাঁধ তির হেব। pেজেkর পদািধকারী 
যারা িছল, তারা বলেত r করল, যােদর জিম নoয়া হেব, তােদর 
চাকির o kিতপরূণ দoয়া হেব। eর আেগ রাঁচীেত হিভ iি িনয়ািরং 
কাmািন তির হেয় িগেয়িছল। সখােন uে েদর aিভjতা মাnেষর 
আেগi িছল। লােক দেখিছল, যারা uে দ হেয় যায়, তােদর কী aবsা 
হয়। gােমর িকছু িকছু লাক িবেরািধতা করেত r করল। আেs আেs 
আরo লাক িবেরােধ শািমল হল। pথমিদেক কােয়ল eবং কােরা dিট 
eলাকার লােকরা আলাদা আলাদাভােব িবেরািধতা r কের। তারপের 
তারা বুঝেত পাের, আমরা eকi pেজেkর িবেরািধতা করিছ। তখন তারা 
সিmিলত হয়। কােয়ল-কােরা পিরেযাজনা িবেরাধী সংগঠন গেড় oেঠ। 
ei সংগঠন সরকােরর কােছ psাব রাখল, pথেম চারিট gােম যারা 
uে দ হেব, তােদর পুনবাসন o চাকিরর ব বsা করা হাক। তাহেলi 
ei pেজেkর dারা kিতgs হেত পাের, eমন বািক ৫৬িট gামেক নoয়া 
যােব। সরকার ei psােব eক পা-o eেগাল না। তখন লােকরা িঠক 
করল, আমরা জান দব, িকnt জিম দব না। ১৯৮৭ সােলর কাছাকািছ 
সরকার oখােন ক াm বসােলা। gােমর লােকরা eকেজাট হেয় ক াmেক 
aসহেযািগতা করা r করল। kেয়া থেক জল তালা আটেক িদল; 
gােমর জিমেত মলমূt ত াগ করা বn কের িদল। gােমর লােকরা বলল, 
তামােদর যা করার oi ক ােmর মেধ i কেরা। পুেরাদstর aসহেযাগ 
আেnালন, কখনo িহংসা িছল না। ১৯৯৫-৯৬ সােলর কথা, তখন 
সরকােরর psাব িছল, বাঁধ ২০০ ফুট uঁচু হেব eবং তােত ২০০িট gাম 
pািবত হেব eবং আরo ৫৬িট gাম আংিশকভােব kিতgs হেব। eরপের 
সরকার বারবার নানা চাপ সৃি  করেত থাকল। gােমর লােকরাo আরo 
বেড়া আকাের িবেরািধতা করেত থাকল। লােকেদর বkব  িছল, জল 
আর জ ল আমােদর পিরচেয়র সে  জুেড় রেয়েছ, eর পুনবাসন তামরা 
কীভােব করেব? সরকােরর কােছ eর কান জবাব িছল না। eটা eকটা 
সাংsৃিতক p । ei সাংsৃিতক p  oঠার পর সরকার eকটু dবল হেয় 

পড়ল। তারপের pকেlর কাজ eকটু sিগত থাকল। আবার নতুন রাজ  
গঠন হoয়ার পর তারা uেঠপেড় লাগল। আেnালন িকnt ভেঙ যায়িন। 
sানীয় মাnষ ঢাকার রাsাgিলেত ব ািরেকড তির কের রেখিছল। ১ 
ফbrয়াির ২০০০ পুিলশ eেস ব ািরেকড ভেঙ িদল। gামবাসীরা ২ 
ফbrয়াির িবশাল জমােয়ত কের দািব জানায়, য পুিলশরা ব ািরেকড 
ভেঙেছ eবং gােমর লাকেক মারেধার কেরেছ, তােদর শািs িদেত হেব। 
ei জমােয়েতর oপর পুিলশ িনিবচাের gিল চালায়, ৮ জন মারা যায় 
eবং ২০ জন জখম হয়। eরপর মাnষ শপথ নয়, আমােদর আটজন 
শিহদ হেয়েছ, আরo আটহাজার pাণ দoয়ার জn তির আেছ। িকnt 
আমরা জিম দব না, বাঁধ হেত দব না। সরকার ঘাষণা করল, বাঁধ 
তির sিগত থাকেছ।              
p  : আপিন ei আেnালেন কীভােব eেলন? 
দ.বা.: আেগ আিম eনিজo করতাম। ১৯৯৩-৯৪ নাগাদ িদিlর eকটা 
eনিজo-র সে  যুk হi। সi eনিজo-র সে  থেক আমার eনিজo 
সmেক িতk aিভjতা হল। আিদবাসী o দিলতেদর নােম তােদর aেনক 
পয়সা আেস, মিহলা eবং বা ােদর নােমo পয়সা আেস। সi পয়সা 
জনসাধারেণর মেধ  যায় না। তারপর আিম িদিlেত oi eনিজo-র মেধ  
তীb িবেরািধতা কির। eiসময় কােয়ল-কােরার আেnালন চলিছল। আিম 
তার সে  যুk হi। আিম দখলাম, সব জায়গােতi আিদবাসীেদর 
কীভােব ধাকঁা দoয়া হে । আিম িঠক করলাম, আিম sাধীনভােব 
িনেজর সমােজর জn কাজ করব। eরপর আিম আেnালেন চেল গলাম। 
তখন মােজস gিড়য়ার মৃতু  হেয় িগেয়িছল। সানা gিড়য়ার নতৃেt 
আেnালন চলিছল। আিম oেদর সে  যাগ িদলাম। আমার িকছু কাজকম 
দেখ oরা আমােক সে  িনল। আিম eনিজo- দর পুেরাপুির পিরত াগ 
করলাম eবং পুেরাপুির আেnালেন চেল গলাম। eতিদেন আমার িকছু 
aিভjতাo হেয়িছল। আিম দেখিছ, আমােদর ছেলরা, ভাiেয়রা মারা 
গেছ। আিম egিলেক চ ােল  িহেসেব িনলাম। ঝাড়খেNর বৃহtর 
পিরেpিkেত আেnালেনর কথা িsর করলাম। তারপর থেকi আিম 
আেnালেন আিছ।   
p  : আপিন কান পািটেত গেলন না কন? 
দ.বা.: িবেজিপ বাদ িদেয় সব পািটi আমার কােছ eেসেছ। সব পািটi 
চায় তােদর িনেজর দেল শািমল করেত। িবেশষ কের িনবাচেনর সময় সব 
পািটi িনেজর িনেজর িটিকেট িনবাচন লড়ােত চায়। িকnt আমার মেনর 
মেধ  p  আেছ, িবধায়ক হব কার জn, eমিপ হব কােদর জn। oi p  
সাফ হেলi পািটেত যেত হেব, রাজনীিতেত যেত হেব।  
p  : ঝাড়খেN য িবিনেয়াগ হে , স সmেক আপনার কী মত? 
আেসলর িমtালেদর িবrেd আেnালেন আপনার eবং আপনার সাথীেদর 
নাম সামেন eেসেছ। সi আেnালেনর পটভূিম সmেক িকছু বলুন। কান 

... পরবতর্ী aংশ ১২ পৃ ায় 



দূষণ কাথায় 
পরেমশ গাsামী

 
দিkেণ েরর ঘাট। সামেন ভরা বষার গ া। মেট ধূসর জেলর oপর 
ছায়া ফেল ছঁড়া ছঁড়া মঘ  ভেস চেলেছ আকােশ। পাের বৃি - ধায়া 
গােছর সাির, কাল ঘঁেষ কলকল জেলর ধারা বেয় চেলেছ। জেল ভেস 
চেলেছ g  g  কচুিরপানা। নদীপার িনজন, পােরর কােছ ধু eকিট 
জেল-িডিঙ। আবহমান কােলর পেট আঁকা eকিট ছিব যন। 
 দিkণ-পি ম কােণ, যখােন মঘ সের িগেয় নীল আকাশ বিরেয় 
পেড়েছ aেনকখািন, সiিদেক ছnপতন ঘটাে  সার সার িচমিন থেক 
বরেনা কােলা ধাঁয়া। িপছেন আকােশর রঙ পােl পােl যায়, ধাঁয়া 
িকnt aিবকার। 
 সহসা নীরবতােক খানখান কের eকিট িsডেবাট পািখপাখািলেদর 
চমেক িদেয় uজােনর িদেক িkp গিতেত ছুেট গল, পাড়ার পl-ু ভালারা 
হাঁ কের সi ujjলতা চেয় চেয় দখল। 
 আরo কােছ, িডিঙ বঁেধ জাল হােত হাঁটু জেল হেঁট-চলা জেলর 
মুখ কেনা। গ ায় আর মাছ oেঠ না তমন। জল যন িবষ। 
 ঘাট থেক eকটু িভতের eক জটলা। তার কেnd আিশ বছেরর eক 
বৃdা। গ ার ধাের বেস eকটু িঝমুি েলন। জেগ uেঠ দেখন বািড়র 
লােকরা চেল গেছ তাঁেক ফেল। দিkেণ ের e দৃ  নতুন নয়। 
 য িদেকi নজর পেড়, দূষণ আর দূষণ। কন eত দূষণ? utর 
খঁুজেত ক  হেব না, তথ  আেছ aেনক। বi আেছ, পt-পিtকার pবn 
আেছ। দূষেণর কারণ িবে ষণ করা আেছ সখােন। eত ধাঁয়া কন 
বেরায়? নদীর জেল eমন িবষ কন? udৃt টাকা খরচ করেত কন আর 
পাঁচজেনর মুেখ ঝামা ঘেষ িদেত হয়? ঘেরর মাnেষর জায়গা ঘের হয় না 
কন? ei সব কন-র িপছেন আর-eকটা কন আেছ। সi ছড়াটার 
মেতা : কন র নেট মুেড়ািল? গrেত কন খায়? কন র গr খাস? 
রাখাল কন চরায় না! কন র রাখাল চরাস না? কন-র পর কন 
খঁুজেত খঁুজেত শেষ পাoয়া যায় eমন uিk, যার পের আর ‘ কন’ নi 
--- ‘খাবার ধন খােবা িন, gড়gড়ােত যােবা িন?’ তখন টর পাoয়া 
যায় নেট গাছিট মুেড়ােনার গাটা ব াপারটা কী। তখন কন নয়, p  
তখন, কী!  
 আমােদরo p  : দূষণ তেব কী? 
 iদানীং দেশ িবেদেশ দূষণ িনেয় pচুর লখােলিখ o বলাবিল হে । 
ফেল, দূষণ িবষেয় তথ  পাoয়া যায় aেনকটাi। দূষণ কন হয় িকংবা 
দূষণ থেক মুিkর uপায় কী তাo কতকটা বi পেড় িটিভ দেখ আমরা 
জেন যাি  যুিkর িদক থেক! িকnt দূষণ pসে  তথ িন  আেলাচনা o 
লখােলিখ যতi হাক, দূষণ িজিনসিট pকৃিতগত ভােব কী, তার uেlখ 
কাথাo তমন থােক না। দূষণ কন হয় আর দূষণ কী, e dিট তা eক 
p  নয়।  
 aব  দূষেণর কাজ-চলা গােছর টকিনকাল সংjা aেনক kেti 
পাoয়া যায়। যমন, িব  sাs  সংsার মান anযায়ী, pিত ঘনিমটাের দশ 
িমিলgােমর বিশ আেসিনক থাকেল পানীয় জলেক আেসিনক-দূিষত বলা 
হয়।1 হাoয়ায় সালফার ডাiakাiেডর kেt ei মাtা pিত ঘনিমটাের 
kিড় মাiেkাgাম।2 ভারতবেষর সরকাির মান anযায়ী, জনবসিতর 
eলাকায় রািtকােল পঁয়তািlশ ডিসেবেলর বিশ শb হেল তা দূষণ বেল 
গণ  হয়।৩    
 eiসব সংjা eলাকা-িভিtক। পােনর জল দূষেণর eক রকম সংjা, 

sােনর জেলর আর-eক রকম, তমিন বায়ু দূষেণর, শb দূষেণর। eক 
eলাকার সংjা an eলাকায় খােট না। কান- কান eলাকার জn 
সংjাi নi। যমন নতুন-আিব ৃত বা সদ -ব বহার- r-হoয়া পদাথ 
থেক হাoয়া বা জেলর দূষণ, বা দৃ -দূষণ। সব eলাকার kেt pেযাজ  
eকিট সাধারণ সংjা না হেল মন দূষণ সmেn সাধারণ কান ধারণা পায় 
না। as  ধারণা িনেয় কােজ নামেল িবপিtর pভূত সmাবনা।  
 দূষণ বলেত আমরা ভাসা-ভাসা যা বুিঝ তা হল িবকৃিত বা 
asাভািবকt। কানটা sাভািবক, আর কতটা িবকৃিত হেলi বা তােক 
asাভািবক বলব? হাoয়ায় aিkেজেনর aংশ িকছুটা কেম কাবন 
ডাiakাiেডর aংশ িকছুটা বেড় গেল আমরা হাঁসফাঁস কির, তা থেক 
মৃতু o হেত পাের। তাপমাtা কেয়ক িডিg বাড়েলi pাণ িনেয় টানাটািন 
পেড়। aথচ হাoয়ার বা তাপমাtার কত রকমেফর য gেহ gেহ দখা 
যায়, তার শষ নi। বstত bhাN জুেড় pকৃিতর খয়ােল য কাN ঘেট 
চেল, তার pায় সবটাi মাnেষর সhসীমার eেকবাের বাiের। তােক দূষণ 
বলা aথহীন। পৃিথবীর uপিরতেলর িকছু aংেশ sান-কােলর eক ছােটা 
পিরসের মাnেষর বাসেযাগ  eকটু পিরিsিত তির হেয় রেয়েছ কেয়ক লk 
বছর ধের। eখােন pকৃিতর সামিয়ক oঠাপড়া যটুk ঘেট তা সাধারণত 
মাnেষর সhসীমার মেধ  থােক, আর দীঘকালীন পিরবতেনর গিত eত 
মnর য তা চােখ পেড় না। ei aবsা eতিদন ধের (aথাৎ মাnেষর 
iিতহােস eতিদন ধের) আেছ কী কের, তার িকছুটা আমরা আঁচ পাi, 
আবার aেনকটাi বুিঝ না। বুেঝ-না-বুেঝ য িবকৃিত ঘটাi, তা সামাল 
দoয়ার kমতা সব সমেয় থােক না pকৃিতর।  
 pকৃিতর মেধ  আমােদর বাস, pাকৃিতক সmদ না-হেল আমােদর চেল 
না, aথচ সi সmদ ব বহার করেত িগেয় কাথা থেক যন িবকৃিত eেস 
পেড়, দূষণ ঘেট যায়! e-o দখা যাে , যাবতীয় দূষণ যন মাtা 
ছাড়ােত চেলেছ ei সাmpিতক কােল, গত শ’খােনক বছেরর মেধ । aথচ 
মাnেষর sভােব আচরেণ eমন কান মৗিলক ব ত য় আজ দখা যাে  
না, যা d-পাঁচ হাজার বছর আেগ িছল না। 
 নতুন যা ঘেটেছ তার eকটা িদক হল, জনসংখ া eমন মাtায় বেড়েছ 
যা iিতহােস কানিদন দখা যায়িন। anটা হল, pাকিৃতক সmদ ব বহার 
করা হে  আেগর চেয় aেনক drত হাের। জনসংখ া-বৃিd য পৃিথবীর 
eকটা বেড়া সমsা, তা দশেনতােদর খয়ােল eেসেছ বছর প ােশক 
আেগ। সi ব াপাের bক কষার uেদ াগ নoয়া হেয়েছ, ফল-o দখা 
যাে  কতকটা। pাকৃিতক সmদ ব বহােরর kেt তথ  aত s  নয়। 
তেব pাকৃিতক সmদ ব বহার কের আিথক সmদ সৃি  কী হাের হে  
তার খািনকটা ধারণা পাoয়া যায় eক-eকিট দেশর মাট জাতীয় 
uৎপাদেনর ধারািট দেখ। eর গিত িকnt জনসংখ া-বৃিdর হারেক ছািপেয় 
যাে  বhিদন যাবৎ। িবংশ শতাbীর r থেক sাধীনতার সময় পযn 
ভারতবেষর মাথািপছু মাট জাতীয় uৎপাদন বেড়েছ pিত দশেক eক 
শতাংেশরo কম হাের। sাধীনতার পর থেক ১৯৯১ সাল পযn ei হার 
বেড় হয় pিত দশেক আঠােরা শতাংেশর িকছু বিশ। ১৯৯১ সাল থেক 
২০০৩ সােলর মেধ  ei হার দাঁড়ায় দশকিপছু প াশ শতাংেশরo বিশ। 
পি ম iuেরােপ eমন drত বৃিd r হেয়েছ আরo আেগ থেক।৪ 
 eর থেক মাdা য কথাটা বাঝা যায়, তা হল মাnেষর গড় 
pেয়াজন িনভুলভােব ঊ মুখী। eযাবৎকাল pাকিৃতক সmেদর oপর টান 
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পড়বার eকটা কারণ িছল জনসংখ া-বৃিd। আগামী িদেন আরo বেড়া 
কারণ হেয় দাঁড়ােব মাnেষর pেয়াজেনর ঊ গিত -- তার unিতর pরণা।  
 eখন p  হল, কান পেথ pাকৃিতক সmেদর ব বহার হেল তা ssায়ী 
হেব, তার িবনাশ বা িবকৃিত eড়ােনা যােব? aব  তার আেগ ssািয়t 
কােক বলব সটা িsর কের নoয়া দরকার। সহজভােব বলেল য 
ব বহার-রীিতেত সmদ ফুেরায় না বা িবকতৃ হয় না তা-i ssায়ী। জগেত 
eমন কী আেছ যা ফুেরায় না? বলেত গেল তমন িকছুi নi। eকমাt 
িব ব াপােরর চলেনর ধম বদলায় না। ei চলেনর মেধ  eকটা িনিহত 
ছn থােক। সi ছnেক ন  কের eমন যা-িকছু, তাi হল a-ssায়ী! 
 iদানীং pাকৃিতক সmদ ব বহার কের kমাগত anতর সmদ সৃি  
হেয় চেলেছ। সiসব িনিমত সmদ আর pাকৃিতক সmেদর মেধ  aেনক 
kেt eকটা বির সmক চলেত থােক। দখা যায় য eখন ফসল ফেল 
বিশ, িশldব  uৎপn হয় বিশ িকnt মািট, জল, আকাশ, বাতােসর 
gণহািন ঘেট চেল। pাকৃিতক সmদ kমাগত িবিনেয়ােগর dারা আিথক 
unয়েনর য কাজকারবার চেল তা িব িনয়েমর পারsিরক ছngিলেক 
ভেঙ দয়, সটা আজ aিভjতা করা যাে । ei ভা েনর পিরণিতেত 
িদন িদন কত কাজকারবার আর কত ধরেনর pাকৃিতক সmেদর ব বহার-
রীিত a-ssায়ী হেয় uঠেছ তার আর িঠক নi। জল িনেয় টানাটািন, 
তল-কয়লা-সহ নানান খিনজ সmেদর আকাল, বায়ু দূষণ, পৃিথবীর 
u ায়ন, খাদ াভাব, gাম থেক নগেরর িদেক মাnেষর anহীন যাtা, 
ঠলােঠিল-মারামাির-িহংসার লাগাতার ঊ গিত --- সবi ei a-ssায়ী 
ব বহার-রীিতর পিরচয় বহন কের।  
 ei ব াপারgিল aেনেকরi য জানা নi eমন নয়। তবু pাকৃিতক 
সmেদর eমন aবাধ লু ঠন চেল --- মাnষ কবলi unিত করেত চায় 
বেল। aিফেস কাছািরেত, কেল কারখানায়, isুেল কেলেজ, ঘের ঘের 
চেলেছ সi unিতর সাধনা। unিত করেত িগেয় য মালমশলা লােগ তার 
জাগান িদেত িগেয় pকৃিত িরk হেয় পেড়েছ। 
 unিত aজেনর আকাkা o তা pেয়ােগর আদশ মানব সভ তার 
সূচনাকাল থেকi আেছ। unিতচচা িজিনসটা aেনকেkেti বstগত eবং 
বাiেরর িবষয়। আহারিবহােরর unিত, pযুিkpকরেণর unিত, আয়ব েয়র 
unিত হল unয়নসাধনার eকটা বেড়া িদক। aথচ unিতর কান িsর o 
চরম মানদN নi। unিত িজিনসটাi sভােব তুলনামূলক। তাi সািবক 
unয়ন কথাটা aলীক, aনেপk unিত বেলo িকছু হয় না। aথাৎ unয়ন 
িজিনসটা আংিশক eবং unয়নতেttর িভতের আেছ pিতেযািগতা। ei 
pিতেযািগতা ভিব তেক িনরাপদ করবার জn।  
 িনরাপদ বাধ করবার আেবগ সহজাত। aথচ িনরাপদ বাধ করা 
সহজ কম নয়। ei কেম লােক aিভjতার সাহায  নয়। পরীkায় 
িনরাপদ থাকেত ছাt pে র utর মুখs কের, কান কথা লাকেক 
িনরাপেদ িব াস করােনার জn সাধারণ লােক মা-কালীর িদিব  দয় আর 
পিNেতরা কােটশন দন, য- কান কিঠন pে র সামেন দাঁিড়েয় লােক 
ঝঁুিক না িনেয় মহাjানী-মহাজন কান পেথ গমন কেরেছন তার sলুক-
সnান কের, িববাহসmেক ভােলাবাসা sিনি ত করেত লােক পাtপাtীর 
আয়ব য়-মুখ ী-পছn-aপছn খঁুিটেয় িবচার কের নয়, আর য- যমন 
পাের sিবধা বুেঝ কান-না- কান দেল ভেড়।  
 aথচ িনরাপtার aভাবেবাধ eমন লাগাতার হেত পাের য uপিsত-
বুিd িদেয় আচমকা পিরিsিতর সামাল দoয়া যােব eমন ভরসা থােক না। 
তাi eকরকম ব বsাপনা লােগ। িনরাপtার ankেল িকছু aভ াস-িকছু 
সংsার- তির কের নoয়ার দরকার হয়। িনেজেক কান eকটা দেলর 
eকজন মেন করা বা কান দলেক িনেজর মেন করা eমন eকিট সংsার। 

কায-কারণ ভােলা-মn uিচত-anিচত --- ei সব িমিলেয় eকটা ছাঁচ বা 
প াটান anসরণ করাo সiরকম।  
 িনরাপtার তািগেদ লােক আর eকিট কম কের, স হে  ভিব ৎ 
পিরকlনা। স uেদ ােগo তার সহায় হল সi ছাঁচ। মন চায় হয়েতা 
সmকsখ, িকnt কী কের তা লাভ করা যােব তা তার জানা নi। 
সmকহীন eকাকীেtর থেক িনরাপtা কমন কের পাoয়া যােব তা স 
জােন না। আর-eকটু কী হেল ভােলা হয় বুেঝ না পেয় স ছাঁেচর আ য় 
নয় --- লােক যাের বেড়া বেল বেড়া সi হয়। লােকর চােখ যিদ 
unিত লাভ করেত পাির তাহেল নজের পড়ব eবং পিরণিতেত ভােলাবাসা 
পাব --- aথাৎ সmেকর sাদ পাব। ei সংsােরর বেশ মাnষ unিতর 
চ া কের চেলেছ সi pাচীনকাল থেক। unিত eকবার হেত থাকেল 
সmকsেখর সৗভাগ  হয়েতা আেস না, িকnt লােকর চােখ বেড়া হoয়া 
eকটা নশার মেতা সi শূnতােক আড়াল কের দয় pায়শi। 
 eককােল লােকর চােখ বেড়া হoয়ার uপায় িছল বেড়া bাhণ 
হoয়া, িক বেড়া পিNত, িবdান বা িবেশষj হoয়া। ei িছল unিতর 
লাকায়ত প াটান। eর জn pযুিk বা pাকৃিতক সmেদর জাগান তত 
লােগ না। সi সমেয় বেড়া রাজা বা বেড়া ব বসায়ী হেত গেলo 
pাকৃিতক সmেদর ব বহার aবােধ করার sেযাগ িছল না। গত আড়াiেশা 
বছের pযুিkর aভাবনীয় agগিতর sবােদ ধনাজেনর িদক িদেয়o 
aভূতপূব unিত ঘটেছ eবং ei unিতর ধারােক aব াহত রাখবার জn 
ব াkলতা বেড় uঠেছ।  
 ধু pযুিkpকরেণর dারাi তা আর ধন aজন হয় না, তােক 
pাকৃিতক সmেদর oপর িkয়াpিতিkয়া কিরেয়i ধন aজন করেত হয়। 
eর ফেল unিতসাধনা য pাকৃিতক সmেদর hাস o িবকার ঘটােব সটাi 
sাভািবক। মাnেষর সংsারi যখন unিতর আদেশ ভরা eবং সi 
মাnেষর কােছ যখন pযুিk সহজলভ  তখন utেরাtর pাকৃিতক সmেদর 
লু ঠন o িবকৃিত aিনবায। 
 eখন aেনক মাnষi মেন কেরন য pযুিkর কল ােণ বstগত unয়ন 
চলেতi থাকেব। gহাnর থেকo pাকৃিতক সmেদর জাগান আসেব, 
jালািনর aসীম জাগান িমেল যােব pযুিkর যাdমেnt। eiসব কারেণ 
বstচািহদােক মােপর মেধ  রাখার চেয় pযুিk udাবেনর িদেকi তাঁরা 
জার িদেয় থােকন বিশ। aথচ iিতহাস বেল, eেকর পর eক যাdকরী 
pযুিkgিল আিশবােদর পের পের eেনেছ aিভশাপ। বেড়া বেড়া নদীpকl 
সেচর জল eেনেছ, িকnt বh মাnষেক বাstহারা কেরেছ, নদীেক প ু 
কেরেছ, কখনo বা aযথা বnা ঘিটেয়েছ। সবুজ িবpেবর ফেল কৃিষ 
uৎপাদন eক লােফ aেনক বেড়েছ, িকnt kেম kেম মািট িবিষেয় 
যাে , ভূগেভর জল দূিষত হে  আর তার sর িনেচ নেম যাে । তাi 
pযুিkর দবী শিkর oপর চাখ বুেজ ভরসা রাখা আর যাে  না। 
gহাnেরর কাঁচা মালi আsক আর যত aিব াs pযুিki আিব ৃত 
হাক, ঠাটবাট বেড় চলেত থাকেল তার দায় মটােত pাকৃিতক সmেদর 
য kয় o িবকৃিত বাড়েতi থাকেব তা s  বাঝা যাে ।  
 eকবার aভ s হেয় oঠা ঠাটবাট থেক িনেচ নামা pায় aসmব হেয় 
দাঁড়ায়। aেনকটা eকi aিফেস u তর পদ থেক নেম িনচু পেদ কাজ 
করবার মেতা dিবষহ সi পিরিsিত। ঠাটবােটর kেমাnিতেক যতi 
‘কােজর sীকৃিত’-র পিরচায়ক বা সi জাতীয় িকছ-ুeকটা বেল ধের 
নoয়া হাক-না কন, িভতেরর কথািট িকnt an। বাiেরর িদক থেক 
পিরমাপেযাগ  unিতর ধারাটা বজায় রাখা সংsােরর eকটা দািব। 
ঠাটবােটর ঊ গিত সi সংsারচচায় িসিdর eক পিরমাপ।  
 ei সংsারgিলর সামি ক rপ হল সংsৃিত। তাi eকথা বলেল 
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aতু িk হয় না --- দেশকােল য unয়েনর দশন তা আমােদর সংsৃিতর, 
আমােদর ঐিতেhর aিবে দ  a ! unিতকামনার আ েয় য আিদম 
িহংসাবৃিt o pাকিৃতক সmেদর য aবাধ লু ঠন চতুিদেক চােখ পেড়, 
তার pরণা আেছ আমােদর ঐিতেhর গভীের। 
 eiখােন eেস eকটা খটকা লাগেত পাের। আমােদর সংsৃিত িক ধ ু
আমােদর িনেজরটুk gিছেয় িনেত বেল? sরাচােরর oপর িবেবেকর 
anশাসন, দীনজেন দয়া করা, dবেলর রkা করা, সািবক কল ােণর 
আদশ, সবম েলর চতনা --- egিলo িক আমােদর ঐিতেhর aংশ 
নয়! ei sসংsৃিত িদেয়i না লাভ-িহংসা-sাথপরতার aপসংsৃিতর 
মাকািবলা করেত হয়! 
 ভ বা a ভ --- সংsৃিত যমনi হাক, লােক তার আ য় িনেয় 
থােক sরkার আরাম পােব বেল। সংsৃিতর di ধারা যিদ কান dnd 
uপিsত কের, তার িনরসনo হয় sরkার িবচাের, aথাৎ কান পেথ 
িনরাপtা বিশ হেব সi িবচাের। সi পথi তখন sপথ বেল মেন হয়। 
aব  িনরাপtার িহেসবটা s  না হেল, aথবা নানাজেনর িহেসব 
নানারকম হেল ভ-a ভ িনেয় তক uপিsত হয়।  
 sসংsৃিত আর kসংsৃিতর ব াপারgিলর মেধ  aেনক িকছু ধের-
নoয়া থােক। পনািl বাচঁােনার জn গালিকপার আেগ থেক িঠক কের 
রাখেত পাের, চাখ বুেজ বাঁ িদেক aথব ডান িদেক ঝাঁপাব। eকিদেক s, 
anিদেক k। হয় ছkা নয় ফkা। িকnt চাখ বুেজ ফলেল তার চলেব 
না। সংsােরর আ েয় চলা মােনi চাখ বুেজ ফলা। সংsােরর বেশ মন 
টাটকা দখা, নবীনসেতজ দখা দখেত পাের না। বতমােনর সে  তার 
সংেযাগ aসmব হেয় যায়। 
 জনকল ােণর আদেশ udুd হেয় য- কান স েটর মাকািবলা করেত 
িগেয়o তমিন িবপিt হেত পাের। আিশর দশেকর মাঝামািঝ ভারত 
সরকার িঠক করেলন, দূিষত গ ার জলেক পুনরায় িনমল করা দরকার। 
গ া a াকশন p ান হল, pচুর টাকা বরাd হল। নদীর তীর বরাবর য-
সব কারখানা eবং পুরসভার নদমা থেক দূিষত জল গ ায় eেস পেড়, 
তােদর সমীkা হল। সi দূিষত জল কী uপােয় d করা যেত পাের, 
িবেশষjরা তার পnা িনেদশ করেলন। শহেরর দূিষত জল d করার 
জn নানাsােন বh aথব েয় িTটেম ট p া ট তির হল। কারখানাgিলেক 
বাধ  করা হল বেড়া বেড়া চৗবা া বািনেয় জল শাধেনর ব বsা করেত। 
িকnt হiচi যত হল কােজর কাজ তত নয়। িTটেম ট p া ট আর 
পাiপলাiন বসােনা বাবদ aথব েয় পুরসভাgিলর যমন uৎসাহ দখা 
িগেয়িছল, সgিলেক কােজ লাগােনার ব াপাের তত uৎসাহ দখা গল 
না। কাথাo কাথাo তা িTটেম ট p া ট তির হেয়িছল eমন sােন য 
নদমার জলi সিদেক গড়ােত uৎসাহ পল না। যটুk sব বsা হেয়িছল 
তাo বিশিদন িটকল না। গ ার জল িনেয় শারেগাল িকি ৎ িথিতেয় 
যাoয়ার পর কারখানার মািলক দখেলন দূিষত জল শাধেনর ব বsািট 
চালু রাখেতo ঝােমলা আেছ, খরচ আেছ। শাধেনর ব বsািটেক বাiপাস 
কের anত িকছু জল সরাসির গ ায় ফলেল eকটু সা য় হয়। 
পরীkামূলকভােব d-eকবার তা কের দখেলন কu সাড়াশb করেছ না। 
খাঁজ িনেয় দখেলন an কারখানা মািলকরাo anrপ পরীkা করেছন। 
সা েয়র eকটা রাsা খুেল গেল তা িনেয় িdধা করা চেল না। eiসব 
বআiিন কাযকলাপ বn করার জn সরকােরর নজরদািরর ব বsা আেছ। 
আবার সi নজরদািরর সে  শািnপূণ সহেযািগতার uপায়o কারখান 
মািলেকর জানা আেছ, তােত কারখানা মািলক আর সরকাির পিরদশক – 
dজেনর কাuেকi ei dমূেল র বাজাের ভােত মরেত হয় না।  
 ei ঘটনাkেমর pিতিট ধােপi সংsৃিতর ভূিমকা লk  করা যােব। 

সরকােরর uেদ ােগর িপছেন িছল জনকল ােণর আদশ, যা sসংsৃিতর 
a িবেশষ। সমsার িবে ষণ o সমাধান সnােন সরকার যাগ  
িবেশষjেদর সাহায  িনেয়িছেলন, িঠক যমনিট হoয়ার কথা sসংsৃিতর 
আবেহ। শাধনব বsার sফল যিদ sায়ী না হেয় থােক তার জn পুরকতা, 
কারখানা মািলক বা সরকাির পিরদশকেক দায়ী করা চেল না। তাঁরা 
সংsার anযায়ী unিতর পেথi চেলেছন, য পেথ না চলেল তাঁেদর 
িন য়i কান-না- কানভােব িপিছেয় পড়েত হত। িবেবক বা ধমাধম িনেয় 
কান সামিয়ক গালমাল যিদ-বা হেয় থােক, sসংsৃিতর আ েয়i তার 
সমাধানo থােক। লkী গেণশ iত ািদ pহরী যাঁরা আেছন তাঁরা aবুঝ 
নন, সরকাির পিরদশেকর মেতা তাঁেদর সে o সমেঝাতা সমnেয় আসা 
যায়। িকেয়ােতা pােটাকেলর িkন িডেফn মকািনজেমর মেতা eক 
জায়গার trিট আর-eক জায়গার পুণ  িদেয় শাধন করার sেযাগ বরাবরi 
থােক। তা না হেল লােক কারবার করেব কীভােব? মােটর oপর, যা যা 
ঘেটেছ সবi হেয়েছ সংsােরর আ েয়। গ ার জলদূষণ িনেয় কান টাটকা 
সংেবদন eiসব দoয়ােনoয়ার চৗহিdর মেধ  িছল না।  
 sসংsার িদেয় kসংsােরর সে  যুd করেত গেল যুdটাi হয়। তােত 
বেড়া জার িকছু ধুেলা uড়েত পাের, যাdার iেমেজর িকছু unিত ঘটেত 
পাের। সংsারমুk দৃি  ছাড়া য িজিনসিট যমন তােক তমনভােব দখেত 
পাoয়া যায় না। aথচ চ া করেলi য সংsার থেক মুk হoয়া যায় 
eমন নয়। সংsার eক বেমর মেতা, তার ফাঁস ধরা থােক িনরাপtাসnানী 
মেনর শk মুিঠেত। সi পিশ িশিথল না হেল ফাঁস খােল না।  
 তেব িনরাপtার তািগদi তা শষ কথা নয়! কখনo কখনo সi 
তািগদ anিহত হয়। সi aবsা আমােদর aেচনা নয়। িশ  যখন 
eকমেন খেল, গিণেতর জেটর মেধ  ছাt যখন ছn দখেত পায়, গায়ক 
যখন জগেতর sর কে ঠ পায়, ভােলাবাসা যখন নরনারীেক জগেতর 
মাঝখােন জায়গা কের দয়, সi সi মুহূেত তারা সকেলi সmণূত বাস 
কের বতমােন। তখন না থােক ভিব ৎ, না থােক িনরাপtার তািগদ। 
তখন মেনােযাগেক বতমান eতটাi টেন নয় য ei সময়টুk সংsার 
থেক মন eেকবাের মুk হেয় পেড়। ei aবsায় থােক ধু সাদা চােখ 
চেয় দখা। স দৃি েত d া জগৎ থেক পৃথক নয়। তখন আিমi জগৎ, 
জগতi আিম --- আমার মেধ  কবল সmেকর pকাশ ঘেট, িনেজেক 
আলাদা কের দখা যায় না। তখন তুলনা, pিতেযািগতা, ব িkগত 
গা ীগত যত সংgাম সব aথ হারায় --- সংsার aথ হারায়।  
 ei- য aবsা , যােক ei আেলাচনায় সmক নােম uেlখ করা হল, 
তার সে  িনরাপtাকামনার eকটা uেlা-রকম যাগ আেছ। eকিট 
থাকেল aপরিট uধাo হয়। eকিট aবsায় দরজা-জানলা খুেল িনেজেক 
আঘােতর জn পুেরাপুির aবািরত কের ফলা হয়, anিটেত শk কের 
aগল তালা হয়। বstত সmেকর pতীkা eবং িনরাপtার সnান – ei 
di aবsার মেধ  আমরা িবচরণ কের থািক।  
 য সmেকর sাদ পেয়েছ eকবার, যার আিম eকবার জগেতর মেধ  
হািরেয় যাoয়ার aিভjতা হেয়েছ, স sভাবতi চাiেব সiরকম মুহূত 
আবার আsক। িকnt চ া কের সi মুহূত সৃি  করা যায় না। চ ায় 
পিশ শk হয়। তা িনরাপtার ankল হেত পাের, সmেকর নয়। 
 দেহর মেধ  eকিট হােতর সে  আর eকিট হােতর িবেরাধ নi। 
তুলনা নi, pিতেযািগতা নi। তমিন আিমi যখন জগৎ, সi aবsায়  
িবেরাধ-িহংসা লাপ পায়। জগেতর kিত আমার গােয় বােজ। িনেজেক 
সিরেয় নoয়া যায় না। eেলােমেলা আচরণ করা যায় না eকটুo। 
 আিম য জগৎ থেক sতnt --- ei ভাব eক মানিসক aবsা। 
আিমেক sতnt বেল জানেল আিম o আিম-র বিহগত ei di ভােগ জগৎ 
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ভাগ হেয় যায়। তখন aেnর সে  আিম-র িনত  তুলনা o pিতেযািগতা 
চেল। জগৎ থক খাবেল খুবেল আিম-র unিতসাধন চেল। ei pিkয়ািটi 
দূষেণর গাড়ার কথা।  
 আিম সরকােরর, পুিলেশর, সমােজর, সংগঠেনর িবেবক জাগােনার 
জn ভােলা ভােলা লখা িলখব আর ভাষণ দব, িনিরিবিলেত ব িkগত 
unিতচচায় রত থাকব আর eকিদন দূষণ দূর হেয় যােব, মািট শsশািলনী 
হেব, মধুবাতা ঋতায়েত মধুkরিn িসnবঃ হেত থাকেব, নদীেত 
িমি জেলর বান ডাকেব, eসব হবার নয়। 
 জীবেনর সহজ sেখর জn, সহজ আনেnর জn pচুর unিত aজন 
করেত লােগ না। aথচ ei sেখর জni, ei আনেnর জni মাnষ 
eiসব unিতসাধনা কের চেলেছ বেল মেন কের থােক। িকnt unিত 
aজেনর কান শষ সীমা না থাকায় ব িতব sতা থেক আমৃতু  ছুিটo 
জােট না তার। kমশ স pিতেযািগতায় kেয় যায় eবং তার মানিসক 
দূষণ বােড়। সামািজক o পিরেবশ দূষণ আেস তার িপছু িপছু। eমন 
unিতর সাধনা যন য ডােল বসা সi ডালi কেট চলা। 
 দূষেণর স ট আমােদর eক িবিচt dেndর সামেন eেন দাঁড় 
কিরেয়েছ। িনরাপtার সnান পাoয়া যাে  না কান পেথi। িবি nতার 
মেধ  eকার unিতসাধনা করেত করেত জগৎ িবপn হেয়েছ, িনরাপদ 

থাকেত পারিছ না কui। aথচ আিম- ক িবসজন িদেতo িনরাপtার 
সংsাের বােধ। আমার আেগ আেগ আর-সবাi যিদ ast সংবরণ কের 
ভূমায় লীন হেয় যত, আর আিমo eিদক oিদক তািকেয় তােদর িপছু 
িনতাম, তাহেল গাল িমেট যত। িকnt তা হবার নয়। বরং যিদ সmেকর 
মুহূত আেস, পূণ সংেবদন জােগ, তখন িনরাপtার p টাi থাকেব না। 
 মাথা হঁট কের হঁেট-চলা oi জেল, oi ঝকঝেক িsডেবাট, 
আকােশ uDীন oi কােলা ধাঁয়া, গ ার ঘােট পিরত k আিশ বছেরর 
oi বৃdা, নদীপােরর oi ছেলেমেয়েদর দূেরর ujjলতার িদেক মুg 
তািকেয় থাকা িনেয় য জীবন তার িদেক খালা চােখ তাকােনা যাক, 
দূষণ কী তা দখা যাক।           
      
uেlখপি  
1 http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/arseicsum. 

pdf 
2 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr52/en

/index.html 

3http://www.envfor.nic.in/legis/noise/noise.html 

4 http://www.ggdc.net/Maddison

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ঝাড়খেNর 
খিনজ 
মানিচt 
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ঝাড়খেN খিনজ িশকার 
pশাn হালদার

ঝাড়খেNর আিদবাসীরা যখন জ েল িশকােরর জn যায়, তােক বলা হয় 
Nছুলoয়া’। eiসময় কndীয় সরকারo দেশর মধ ভােগ eমনi eক 
aিভযান চািলেয় যাে । আমরা eেক ‘aপােরশন িgন হা ট’ নােম জানেত 
পারিছ। কndীয় সরকােরর sরাT মntক কখনo ei নামকরণ sীকার 
করেছ, কখনo আবার তা asীকারo করেছ। কারণ খিনজ সmেদ ভরপুর 
eক িবশাল a ল (মহারাT, anpেদশ, ছিtশগড়, uিড় া, ঝাড়খN িনেয় 
ei খিনজ a ল) eর সীমানা। ei a েলর  oপর সরকাির দখলদাির 
কােয়ম করা eর লk , যেক সরকাির পিরভাষায় ‘আiেনর শাসন’ কােয়ম 
করা বলা হয়। তাi eেক ‘িমনােরল হা ট’ বা ‘খিনজ িশকার’ বলেল 
aেনক বিশ aথপূণ হত eবং নামকরেণর সমsাটাo িমেট যত। যাi 
হাক, pধানমntী মনেমাহন িসং আেগi uেd টা s  কের িদেয়েছন, 
যখন িতিন বেলিছেলন, “খিনজ a েলর পঁুিজ িবিনেয়ােগ কানরকম 
বাধাদান বরদাs করা হেব না” বা যখন uিন বেলন, “pাকিৃতক সmেদ 
ভরপুর a েল যিদ বামপnী ugপnা চলেত থােক, তাহেল (পঁুিজ) 
িবিনেয়ােগর পিরেবেশ িনি ত rেপi খারাপ pভাব পড়েব”। ei বkেব র 
মেধ  িদেয় পির ার হেয় যায়, আসেল uেd টা খিনজ িশকার, তার জেn 
বামপnী চরমপnীেদর (মাoবাদীেদর) িনেকশ করার aিভযান।   

আ যজনকভােব ভারতীয় িশlপিতেদর সংগঠন ‘িফিক’ (FICCI) 
eকi কথা বেলেছ তােদর িরেপাট ‘টাs ফাস িরেপাট aন nাশনাল 
িসিকuিরিট a া ড টরিরজম’-e। eেত বলা হেয়েছ, ‘নকশালরা ভারেতর 
আিথক সমৃিdর aদৃ  শtr। ভারতীয় কাmািন, িবেদিশ িবিনেয়াগকাির 
eবং রাজ gিলর পেk দূষণ, ভ রু পিরকাঠােমা o রাজৈনিতক বn াt যত 
না kিতকর, তার চেয় বিশ kিত করার kমতা নকশালেদর রেয়েছ। 
খিনজ সmেদ ভরপুর িবsীণ a েলর gামgিলেত kমবধমান মাoবাদী 
িবেdাহ বh িশেlর িবিনেয়ােগ pিতবnক হেয় uঠেত পাের। যখন ভারতীয় 
িশেlর িবকােশর জn সমnয় সাধন দরকার eবং িবেদিশ কাmািনgিল 
ei কােজ যুk হে , তখন ভারেতর দীঘেময়ািদ িবকােশর সহায়ক খিনজ 
o isাত কাmািনgিলেক নকশালরা তািড়েয় িদে । ... য 
কাmািনgিল ei a েল িবিনেয়ােগর কথা ভাবেছ, তােদর বেড়া বিশ 
ঝঁুিক িনেত হে  eবং িবিনেয়ােগর পিরেবশটা ন  হে ।” (aনীক, মাচ 
২০১০) 

পঁুিজপিতেদর বkব েক pিত া করার জn কেপােরট িমিডয়াo চ ার 
trিট রােখিন। সরকাির িবjাপন, িমথ া খবর eবং িবিভn িববৃিতর মাধ েম 
oi বkব েক তারা পু  করার চ া চািলেয় যাে । তাi পঁুিজপিতেদর 
িবিনেয়ােগর পিরেবশেক unত কের তালার জn কndীয় সরকার 
নকশালপnােক লাপাট কের দoয়ার কােজ pাণপণ চ া চািলেয় যাে ।  

বাsব ঘটনা হল, ei a েলর gাম o আিদবাসী সমাজ বেড়া বেড়া 
কাmািনর দখেল িনেজেদর জিম তুেল দoয়ার িবrেd জবরদs pিতেরাধ 
গেড় তুেলেছ। eটাo asীকার করা যােব না য, eর মেধ  কাথাo 
কাথাo মাoবাদীেদর সহেযািগতাo রেয়েছ। কাথাo কাথাo মাoবাদীেদর 
pভাব pশাসনেকo বেড়া রকেমর চ ােল  জানাে ।  আজ eেদর সবাiেক 
িবিনেয়ােগর বাধা িহেসেব মেন করা হে । aতeব eেদর িনি h করার 
জn সরকার যুেd নেম পেড়েছ। pায় ৭৫০০০ সশst ফৗজ মাতােয়ন করা 
হেয়েছ। িবমানবািহনীেকo মাতােয়ন করা হেয়েছ। দশ-িবেদেশর বh নািম 
বুিdজীবী, মানবািধকার o সমাজকমী eেক িনেজর দেশর মাnেষর িবrেd 

যুd ঘাষণা বেল িনnা করেছন। pধানমntীর কােছ িচিঠ িলেখ তাঁরা ei 
যুd বn করার আেবদন কেরেছন।  

পিরকlনামািফক pstিত 
আসেল ময়দােন নেম পড়ার aেনক আেগ থেকi ei যুেdর pstিত r 
হেয় িগেয়িছল। ২০ িডেসmর ২০০৭ িবিভn রােজ র মুখ মntীেদর eক বঠেক 
তাঁেদর সেmাধন কের pধানমntী মনেমাহন িসং মাoবাদীেদর ‘ দেশর 
িনরাপtার পেk সবেচেয় বেড়া িবপদ’ িহেসেব িচিhত কেরন। ei 
মnেব র তাৎপয িছল পির ার। eর iি ত িছল eটাi য, িবষয়টা রাTীয় 
sের unীত হেয়েছ। কবল রাজ gিলর সশst বািহনী িদেয় eর মাকািবলা 
সmব নয়, বরং কndীয় িবেশষ সশst বািহনীর সরাসির হsেkেপর 
pেয়াজনীয়তার কথা sীকার কের নoয়া হল। eরপর তা িতিন ei মnব  
বারবার আoড়ােত থাকেলন, aথাৎ আগামী পদেkেপর িভত তিরর কাজ 
করেত থাকেলন। তাঁর কথা anযায়ী, “ বশ ক’িট রােজ  oরা 
(মাoবাদীরা) sানীয় সংঘষ, জিমর িবেরাধ eবং anাn aিধকােরর pে  
ঢুেক পড়েছ। ... oরা বেছ বেছ পিরবহণ, যাগােযাগ iত ািদ aথৈনিতক 
কাযকলাপেক টােগট করেছ। তার ফেল unয়েনর গিত আটেক যাে । ei 
ভাiরাসেক গাড়া থেক uপেড় ফলেত হেব। ei কােজ sরাT দpর 
পুেরাপুির সহেযািগতা করেব িঠকi, তেব রাজ gিলর যৗথ aিভযান o 
যৗথ কাযকলােপর কথা ভাবেত হেব"। eiভােব eখনকার কndীয় 
aিভযােন রাজ gিলেক শািমল করার pstিত aেনক আেগ থেকi r 
হেয়িছল। 

২৬ নেভmর ২০০৮ মুmi কােN জনমেন য pিতিkয়া হেয়িছল, তােক 
আ যজনকভােব মাoবাদী eবং জন-আেnালেনর িবrেd কােজ লাগােনা 
হল। oi ঘটনার জn pিতেবশী দশ পািকsানেক দাষী সাব s করা হল 
eবং মািকন নাগিরক হডিলেক pধান ষড়যntকারী মেন করা হল। aথচ 
কndীয় সরকােরর তরফ থেক দেশর ভতর িনরাপtার িবষেয় কড়াকিড়র 
পদেkপ নoয়া হল। দেশর মেধ  ‘ বআiিন কাযকলাপ pিতেরাধ আiন 
২০০৮’ (Unlawful Activities Prevention Act) নতনু িকছু সংেশাধনী 
সেমত লাg করা হল। ei আiেন যসব মাnষেক gpার করা হে , 
তােদর aিধকাংশ হয় জন-আেnালেনর কমী, নয়ত মাoবাদী বা তােদর 
সহেযাগী বেল কিথত। eiভােবi পি মবে র লালগেড় জন-আেnালেনর 
নতা ছtধর মাহােতা iত ািদেদর gpার করা হেয়েছ।  

মুmi কােNর পর ৩০ নেভmর ২০০৮ sরাT মntী িশবরাজ পািতলেক 
সিরেয় িদেয় মনেমাহন িসংেয়র পছেnর লাক বেল পিরিচত িপ. 
িচদাmরমেক oi মntেকর দািয়t দoয়া হয়। eখােন uেlখেযাগ  য, 
মাoবাদীেদর িবষেয় িশবরাজ পািতেলর মত িছল, পুিলিশ কাযকলাপ eবং 
unয়েনর কাজ পাশাপািশ চলকু। িপ. িচদাmরম sরাT দpেরর ভার 
নoয়ার পর বলেত r কেরন, "eিট eকিট ছেলমাnিষ মেনাভাব য 
পুিলিশ কাযকলাপ eবং unয়ন eকসে i চলেত পাের। unয়ন grtপূণ 
িঠকi, িকnt তখনi তা সmব যখন পুিলিশ কাযকলােপর মাধ েম a লেক 
sরিkত কের ফলা যােব” (২১ মাচ ২০০৯, টাim স aফ iি ডয়া)। 

কবল eটুki নয়, eরপর দেশর সমs থানােক ‘kাiম a া ড 
িkিমনাল Tিনং নটoয়াক a া ড িসেsম’-eর aধীেন িনেয় আসা হে । 
eর জn ২০০৭-২০১২ dাদশ প বািষকী পিরকlনায় িবশ লk কািট 
টাকার খরচ ধের নoয়া হেয়েছ। িপ. িচদাmরেমর বkব  anযায়ী, eটা 
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আভnরীণ িনরাপtার জn pেয়াজন। ১৯ জুন ২০০৯ pধানমntীর নতৃেt 
আিথক িবষেয়র ক ািবেনট কিমিটেত ei বরাd sীকৃিত পায়। eiসব 
পদেkেপর মাধ েম যুেdর pstিত আেগ থেক চলিছল। (iি ডয়া জানাল, 
২০ জুন ২০০৯) 

চীেনর পথ আমােদর পথ 
ei যুেdর সে  যুk পঁুিজপিতেদর sাথ সবেচেয় ভয় র। pকৃতপেk িবগত 
কেয়ক বছর যাবৎ িব বাজাের খিনজ o ধাতুর চািহদা o দাম বেড় 
িগেয়িছল। eর ফেল পঁুিজপিতরা খিনজ সmদ আহরেণর জn uিdg হেয় 
uেঠিছল। ২০০০-২০০৫ সােলর মেধ  িব বাজাের আকিরক লাহার দর 
১১৮.৫%, তামার দর ১৩৬%, দsার দর ১১৬%, িনেকেলর দর ১১৮% 
eবং a ালুিমিনয়ােমর দর ৪১% বেড় িগেয়িছল। e থেক খিনজ 
uৎপাদেনর জn পঁুিজপিতেদর লালসা সহেজi anমান করা যায়।  

খিনজ পদােথর ei মূল বৃিdর জn চীেনর ভূিমকাi মুখ  বেল মেন 
নoয়া হয়। িsল uৎপাদেন চীন গত eক দশেক িবে  pথম sােন 
রেয়েছ। চীেন িsেলর uৎপাদন eতটাi বেড় গেছ য, আকিরক লাহার 
যাগান oi দেশর িনজs uৎপাদন থেক সmব নয়। যিদo আকিরক 
লাহার uৎপাদন সখােন pচুর। aতeব তােদর an দশ থেক আকিরক 
লাহা আমদািন করেত হে । ২০০০-২০০৪ সােলর মেধ  চীন িবে র মাট 
আকিরক লাহার uৎপাদেনর di-ততৃীয়াংশ uৎপn কেরেছ। eiভােব an 
ধাতুিশেlর কাচঁামােলর জn বkাiট, তামা, িনেকল, িজ  iত ািদ 
খিনেজরo যাগান তার দরকার। খিনেজর ei চািহদার ফেল বতমােন 
িবে র খিনজ বাজাের চািহদা ৩০০ শতাংশ বেড় গেছ eবং মুনাফার হার 
আট gণ বেড় গেছ।  

চীেনর দখােনা রাsায় িজnাল, িমtাল, eসার, বদাn, টাটার মেতা 
কাmািন ভারেতর মােঠ নেম পেড়েছ। pকৃতপেk চীেনর চািহদা পূরেণর 
জn eবং সখানকার isাতিশlেক মাকািবলা করার জn ভারেতo 
eiসব kেtর িবিনেয়ােগ তিজভাব দখা িদেয়েছ। ১৯৯৩-৯৪ সােল 
যখােন ২৫০০০ কািট টাকার খিনজ uৎপাদন হেয়েছ, সখােন ২০০৫-০৬ 
সাল পযn তা বেড় ৮৪০০০ কািট টাকায় পৗঁেছেছ। aথাৎ বৃিd হেয়েছ 
িতন gণ। িবে র খিনজ বাজাের সৃি  হoয়া ei ব বসা sীিত থেক 
সহেজi আnাজ করা যায় য, পুঁিজপিতরা eর থেক কীভােব মুনাফা 
কািমেয়েছ। eখন সi পুঁিজপিতরা আরo মুনাফার জn ছটফট করেছ 
আর আমােদর সরকার তােদর িনরাপtার জn uিdg। সময়টা eতi 
পােlেছ য, eকসময় নকশােলরা বলত, ‘চীেনর পথ আমােদর পথ’ 
আর আজ আমােদর সরকার eবং পুঁিজপিতরা চীেনর পথ anসরণ করার 
জn নকশালেদর িনেকশ করার আেয়াজেন ব s! ei পট পিরবতন িক 
তেব িব ায়েনর ফল? 

িবে র পঁুিজপিতেদর মেধ  যমন িনেজর িনেজর মাল িবিkর জn 
জবরদs pিতেযািগতা চেল, তমিন তারা িনেজর িনেজর ব বসার 
িবsােরর জn িবিনেয়ােগর নতুন নতুন eলাকারo ব াপক খাঁজ চালােত 
থােক। আমােদর pাথিমক pেয়াজন, যমন খাদ , জল, িশkা, sাs  
iত ািদর বািণিজ কীকরণ চলেছ। eবার pাকৃিতক সmেদর oপর িনেজেদর 
দখলদাির বািড়েয় িনেয় ei পুঁিজপিতরা িনেজেদর ব বসার িবsার ঘটােত 
চাiেছ। anrপভােব আমােদর সরকারo দেশর খিন আiন সংেশাধন 
কের oেদর িবিনেয়ােগর রাsা তির কের িদেয়েছ। oরা বিশ বিশ পঁুিজ 
িবিনেয়াগ কের বিশ বিশ মুনাফা করেত চায়। eেত কানরকম বাধা 
বরদাs নয়। ei মুনাফার তািগেদi oরা আজ সশst বািহনী মাতােয়েনর 
জn সরকােরর oপর চাপ সৃি  করেছ।  

লk  ঝাড়খN 
oপের বিণত pkাপেটর িশকার নবগিঠত ঝাড়খN রাজ , সo eখন 
aপােরশন gীন হাে টর লk । পাহাড় জ েল ঘরা চিbশিট জলা িনেয় 
তির ছােটানাগপুেরর মালভূিম a লেক বলা হয় ঝাড়খN রাজ । 

eখােন পুেরা eলাকা জুেড়i aসংখ  নালা eবং পাহািড় ঝণার জাল 
িবছােনা রেয়েছ। দােমাদর, বরাকর, কােয়ল, কােরা, sবণেরখা, 
বতরণী, ময়ুরাkী, aজয় iত ািদ uেlখেযাগ  নদীgিল eখােন জেলর 
pাচুেয র সাkী। ei রাজ  খিনজ সmেদ ধনী রাজ gিলর anতম। 
দেশর মাট খিনজ সmেদর ৪০ শতাংশ eখােনi রেয়েছ। eর মেধ  
iuেরিনয়াম, আকিরক লাহা, তামা, সানা, rপা, বkাiট, ফায়ারেk, 
কায়াটজ, ফlsার, মাiকা, gানাiট, ম াগেনটাiট, ডেলামাiট, কয়লা 
iত ািদ রেয়েছ।  

১৮৫৬ সােলর কাছাকািছ ঝিরয়া, বরেমৗ o করণপুরা কয়লা 
a েলর িবকাশ হয় আর কয়লা খননo r হয়। ১৯০৭ সােল িসংভূম 
জলার জামেশদপুের টাটা isাত কারখানার িনমােণর মেধ  িদেয় লৗহ 
আকিরেকর খননo r হল। ১৯৯৫ সাল পযn দেশর মাট খিনজ 
uৎপাদেনর ২৭.৭৭% eখান থেকi হত।  

সরকাির িহেসব মেতা, ঝাড়খেNর ৭৫.৫ লk হkর ভৗেগািলক 
eলাকার মেধ  ২৩.২ লk হkর aরণ , শতাংেশর িহেসেব মােটর pায় 
২৯%। দেশর মেধ  eটা সবািধক, eখােন ধারাবািহকভােব জ ল hাস 
পাoয়ার পেরo eটা রেয় গেছ। ভারতীয় জ ল সংরkণ িরেপাট 
anসাের ১৯৯৭ থেক ১৯৯৯ সােলর মেধ  িতন বছের eখােন pায় িতন 
লk হkর জ ল hাস পেয়েছ। কবল িসংভুম জলােতi ১৯৯৭ থেক 
১৯৯৯-eর মেধ  ৩২০০ হkর বনভূিম hাস পেয়েছ। যখােন সারা ডার 
ঘন শালবন পুেরা eিশয়ায় িবখ াত িছল। জল জ ল eবং খিনজ সmেদ 
ভরপুর ঝাড়খN িচরকালi পঁুিজবােদর লু ঠেনর কnd িহেসেব িছল। 
eখনকার ei নয়া তীb হামলাi চচার িবষয়। 

নতুন রােজ  নতুন হামলা 
দীঘ সংgােমর পর ১৫ নেভmর ২০০০ আলাদা ঝাড়খN রাজ  sািপত হল। 
মাnেষর মেন আশা জাগল, eবার আপন unয়েনর aিধকার িনেজেদর 
হােত আসেব। িনেজেদর মেতা কের বাঁচবার রাsা পাoয়া যােব। ei িছল 
ঝাড়খN আেnালেনর ভাবনা। শী i সi আশা চূণ হল। নতুন রাজ  
তির হoয়ার িতনমাস পেরi ২ ফbrয়াির ২০০১-e কােয়লকােরা নদীর 
oপর বাঁধ তিরর পিরকlনার িবrেd ৫ বছর ধের আেnালনরত 
gামবাসীেদর oপর gিল চালায় ঝাড়খN পুিলশ। ৮ জন মারা গিছল, ২০ 
জন আহত হেয়িছল। বাবুলাল মারাি ড সরকার kমতায় eেসi বেড়া 
বেড়া দিশ-িবেদিশ কাmািনর সে  িশlsাপেনর চুিk সের ফলল। 
aজুন মু ডা সরকার eেস eiসব চুিkর পিরমাণ aেনক বািড়েয় ফলল। 
লােক eiসব চুিkর আসল srপ জানেতo পারল না, আর তােদর তা 
জানােনাo হল না। জনতার িনবািচত সরকার পঁুিজপিতেদর সােথ চুিপচুিপ 
সমেঝাতা কের িনল। eর িববরণ pকাশ হল না। মাnেষর কানo 
aংশgহণo রiল না। egিলেক বলা হয় ‘ মেমাের ডাম aফ 
আ ডারs াি ডং’ বা সংেkেপ মৗ। লােক ei শেbর সে  আেদৗ 
পিরিচত িছল না। eেক eেক ei চুিkর সংখ া ১০৩ aবিধ পৗঁেছ গল। 
ঝাড়খেNর রাজনীিতর পালাবদেল িকnt চুিkর কানo িবরাম নi। 
মুখ মntী পাlােত থাকল, চুিk বাড়েত থাকল। বাবুলাল মারাি ড ৪, 
aজুন মু ডা ৫৪, মধু কাড়া ১৯, িশবু সােরন ২৬িট চুিk কেরন। ei 
চুিkgিলর মেধ  িsল, s  আয়রণ, িবd ৎ eবং িসেম ট কারখানাi 
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বিশ। eর মেধ  রেয়েছ টাটা, িমtাল, িজnাল, eসার, ভূষণ, য eস 
ডbু, িহ ডালেকা, জ eস িপ eল, aিভিজত grপ iত ািদ। ৪৬৭২৪০ 
কািট টাকা িবিনেয়ােগর মাধ েম eরা মাট ২০০০০০ eকর জিম হsগত 
করেব eবং তােত আnমািনক ১০ লk মাnষ uে দ হেয় যােব।  

যসব কাmািন িশlsাপন করেব, তােদর দরকার জিম, খিনজ আর 
জল। ঝাড়খN সরকার ei চkােn শািমল হেয়েছ। তারা আিদবাসীেদর 
জিম কেড় িনেয় ভূিম িবকাশ ব া  তিরর কাজ r কেরেছ। anিদেক 
পঁুিজপিতেদর পছn মেতা জিম কনার সরকাির ছাড়পt িদেয় রাখা 
হেয়েছ, তােক সরকার সহেযািগতা করেছ। মূল বান খিনজ uেtালেনর 
জn iিতমেধ  ৫২৪িট িলজ দoয়া হেয়েছ। eর মেধ  কবল কয়লার 
জni ২০৬িট িলজ ব টন করা হেয়েছ। eছাড়া, হালকা খিনজdেব র 
খনেনর জn ৮৪২৬ হkর জিমেত ২৭১৭িট িলজ ম রু করা হেয়েছ। 
pাiেভট মািলকেদর হােত খিনর মািলকানা সঁেপ দoয়ার পর খিনজ 
uৎপাদেন ব াপক বৃিd r হয়। ২০০৪-০৫ সােল pায় ৫৭৬০ কািট 
টাকার খিনজ uৎপাদন হেয়েছ, eটা দেশর মাট খিনজ uৎপাদেনর 
মূেল র ৮%। ২০০৮-০৯ আিথক বছের মাট ৯৭৩০ কািট টাকার খিনজ 
uৎপাদন হেয়েছ, aথাৎ চার বছের pায় d হাজার কািট টাকার খিনজ 
uেtালন বেড় গেছ, যা pায় ৩৫ শতাংশ বৃিd। eছাড়া, aৈবধ খিন 
থেক uেtািলত খিনেজর দাম তা িহেসেবর মেধ  আনা সmব নয়। যিদo 
ei খিনজ লুঠ িদেনর আেলার মেতাi সত । eর ফেল ২০০১ থেক 
২০০৩ সােলর মেধ  pায় ৭৯০০ হkর জ ল ংস হেয়েছ। সi eলাকায় 
িবগত কেয়ক বছর যাবৎ বধ o aৈবধ আকিরক লাহার খিনর িবsার 
ঘেটেছ। নদীর জল iে মেতা ব বহার করা eবং তার oপর বাঁধ দoয়ার 
ছাড়পto দoয়া হেয়েছ। িশlgিলেক জল সরবরাহ করার জn ঝাড়খN 
সরকার বু ডু bেকর িগিতলিটহ gােমর কােছ রায়সা নদীর oপর বাঁধ 
বানােনার পিরকlনা িনেয়েছ। eেত ১১১৬০০০ বগিমটার জিম লাগেব। বাঁধ 
১৬০ ফুট uঁচু হেব। সারা বছর ১৪৩ ফুট জল থাকেব। eেত িবিনেয়াগ 
হে  ৫২২৬৮০৭০০ টাকা। gামবাসীরা ei পিরকlনার pিতবাদ জািনেয় 
দািব কেরেছ, সরকারেক চুিk করেত হেব বাঁেধর ৮০% জল সেচর জn 
ব য় করেত হেব। িবেkাভ আেnালেন eখন কাজ বn আেছ। কাথাo 
কাথাo জেলর uৎসটাo কাmািনেদর হােত সঁেপ দoয়া হেয়েছ। 
আসেল চুিk বা সমেঝাতার বয়ান গাপন রাখার ফেল পুেরা মতলবটা 
eখনo জনসমেk আেসিন।  

িবেশষjরা বলেছন, িবগত ষাট বছের যত pাকৃিতক সmদ িনঃেশষ 
হেয়েছ আর যত মাnষ uে দ হেয়েছ, আগামী পেনেরা বছেরi তার 
aেনক বিশ পিরমাণ pাকৃিতক সmদ লু ঠন হেব eবং আরo বিশ মাnষ 
uে দ হেব। 

পুরেনা কথা, আজেকর pkাপেট 
িবগত দড়শ বছর ধের ঝাড়খেNর মাnষ uে েদর আkমণ সh কের 
আসেছ। িbিটশ আমল থেক চেল আসা ei ধারা পরবতীকােলo িsিমত 
হয়িন। eক তৃতীয়াংশ সংরিkত বনা ল ঘাষণা কের িbিটশ শাসকরা 
আিদবাসীেদর তাড়ােলা। তােদর পাঠােনা হল আসাম o utরবে র চা 
বাগােন। আরm হল uে েদর যাtা, যা eখনo aব াহত। িবিভn unয়ন 
পিরকlনা, যমন িশl, খিন, বাঁধ eবং িবd ৎ uৎপাদন কেndর জn 
১৯৫০ থেক ১৯৯৫-eর মেধ  যত লাক uে দ হেয়েছ, খুব বিশ হেল 
তার ২৫% যমন- তমন eকটা পুনবাসন পেয়েছ। বািক ৭৫% লাক 
কাথায় গেছ, কu জােন না। eেদর মেধ  ৭০ থেক ৮০% িছল 
আিদবাসী। eকিট সমীkা anযায়ী, ei সমেয়র মেধ  ১৭১০৭৮৭ জন 

মাnষেক uে দ কের ২৪১৫৬৯৮ eকর জিম aিধgহণ করা হেয়েছ।  
unয়ন পিরকlনার জn নoয়া জিমর ৩৪.৪% গেছ কয়লা খিনেত। 

১৯৮১ থেক ১৯৮৫-র মেধ  কয়লা খিনর জn ১৮০০০০ মাnষ uে দ 
হেয়েছ, eর মেধ  মাt ১১৯০১ জনেক কয়লা কাmািনgিল চাকির 
িদেয়েছ। eর আেগ বাকােরা isাত কারখানা িনমােণর জn ১২৪৮৭িট 
পিরবারেক uে দ কের ৩৪২২৪ eকর জিম aিধgহণ করা হেয়িছল। 
eখােন মাt ১৫-২০% sানীয় মাnেষর চাকির হেয়িছল। eকiভােব রাঁচী 
হিভ iি িনয়ািরং কারখানা sাপেনর জn ১২৯৯০িট পিরবারেক uে দ 
কের ৯২০০ eকর জিম নoয়া হেয়িছল। eখােনo িনেয়ােগর kেt sানীয় 
মাnেষর সংখ া খুব কম িছল। কবল তাi নয়, ei pকেl ব বহার না 
হoয়া ৩৫০০ eকর জিমর মেধ  ১৫৮ eকর iদানীং oi কাmািন eকর 
pিত ৫৮ লk টাকায় িসআieসeফ- ক িবিk কেরেছ। eiভােব 
aিধগৃহীত জিমর ব বসা করার িবrেd আেগকার জিমর মািলেকরা 
আেnালন করেছ। তােদর যুিk হল, কাmািন য জিম ব বহার করেত 
পােরিন, সটা ফরত দoয়া uিচত।  

১২০িট gােমর ৪৩৫০০ eকর জিম ডুিবেয় তির চাি ডল বাঁধ-eর জল 
িকnt কবল টাটানগরী eবং isাত কারখানার জn। ৩৭০০ লাকেক 
uে দ কের মশান জলধারার (ম ােসনেজার) ব বহার তা পি মবাংলার 
জn। ৯৩, ৮৭৮ মাnষেক uে দ কের বানােনা পাে ৎ আর মাiথন বাঁধ 
িডিভিস-র জn। তnঘােটর জল যায় বাকােরা িsল িসিটেত। 
জামেশদপুর o বাকােরা িশlনগরী ঝলমল করেছ। রাচঁী, ধানবােদর মেতা 
শহেররo জlা বাড়েছ। বাঁধ eবং জলাশেয়র জn ৫০,০০০ হkর জিম 
uৎসগ করা হেয়েছ। িবd ৎ uৎপাদেনর জn হাজার হাজার eকর জিম 
নoয়া হেয়েছ। ঝাড়খেNর gাম রেয়েছ anকাের ডুেব, খত রেয়েছ 
িকেয়। ২০০৬-০৭ পযn রােজ র ২৯,৪৫৫ টা gােমর মেধ  ৯২৪৩ gােম 

(৩১%) িবd ৎ eেসেছ। কৃিষজিমর মাt ৯% সচেসিবত। যিদo ৮৫% 
মাnষi চাষ িনভর। eটা সরকাির তথ , বাsব িচtটা আরo খারাপ। 
ঝাড়খN যমন annয়েনর জn uেপিkত, তমনi unয়েনর াn 
পঁুিজবাদী িদশার জn শািষতo বেট। eর kফল সবেচেয় বিশ ভাগ 
কেরেছ আিদবাসীরা।  

eiসব ঘটনাpবােহর মেধ  ঝাড়খেNর আিদবাসী জনসংখ া 
ধারাবািহকভােব hাস পেয় চেলেছ। ২০০১ সােলর জনগণনা anযায়ী, 
eখানকার মাট জনসংখ ার ২৬.৩% আিদবাসী। aথচ িকছু সমােলাচকেদর 
মেত, ১৯৪৭ সােলর আেগ eখােন ৫০%-eর বিশ আিদবাসী িছল। 
১৯৫১- ত যখন ঝাড়খN িবহােরর anগত িছল, িবহােরর মাট জনসংখ ার 
৩৬.৮১% িছল আিদবাসী। ১৯৯১ সােল কেম িগেয় তা ২৭.৬৬%-e নেম 
eেসিছল। আিদবাসী জনসংখ ার বৃিdর হােরo বশ িনmগিত লk  করা 
গেছ। ১৯৯১ সােল যখােন বৃিdর হার িছল ২৩.৩%, ২০০১-e তা কেম 
হেয়িছল ১৭.৩%; aথাৎ ঘাটিতর হার িছল ৬%। মােটর oপর, uে দ 
eবং জ ল ংসেক ei ঘাটিতর মুখ  কারণ িহেসেব দখেত পাoয়া 
যাে ।  

unয়ন না লুঠ! 
পঁুিজপিতেদর সে  করা সমেঝাতােক সরকার বলেছ unয়ন। কেপােরট 
িমিডয়াo সটাi বাঝাে  eবং মাnষেক জিম িদেয় দoয়ার পরামশ 
িদে । মানিবকতার দাহাi িদেয় sুল, হাসপাতাল, Tিনং স টার 
iত ািদর কথা সামেন িনেয় আসেছ। 

‘আিদবাসী মূলবাসী aিst রkা সিমিত’র পতাকাতেল খঁুিট o gমলা 
জলায় আেসলর িমtাল কাmািনর িবrেd য জবরদs pিতেরাধ 
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আেnালন গেড় uেঠেছ, তার সংগঠক দয়ামিণ বারলা বেলেছন, “sুেল 
ক পড়েব? িনেজর জিম থেক uে দ হoয়া মাnষ, িনেজর সমাজ থেক 
িবি n হেয় পড়া মাnষ না িনেজর রাজগার ন  হেয় যাoয়া মাnষ? যার 
পেট দানাপািন নi, স কীভােব হাসপাতােল িচিকৎসা করােত যােব? 
িখেদর jালায় যারা ছটফট করেছ, তােদর কীেসর Tিনং দoয়া হেব? 
eরা ঝাড়খেNর ম ল করেব, eটা িমেথ  কথা! আসল কথা, eরা ব বসা 
করেব, মুনাফা কামােব।” 

যসব িশেlর জn চুিk হেয়েছ, তার aিধকাংশ হল s  আয়রন 
কারখানা, িsল ফ াকিT eবং িবd ৎ uৎপাদন কnd। eর মেধ  সবেচেয় 
kিতকর হল s  আয়রন কারখানা। িবিভn দেশ ei কারখানা sাপেনর 
oপর িনেষধাjা রেয়েছ। িনভরেযাগ  তথ  anযায়ী, eকশ টন s  
আয়রেনর uৎপাদন করার জn ২৫০ টন বজ  িনগত হয়। ei বজ  
খালাস করার ফেল আশপােশর পুkর বা নদীর জল িবষাk হেয় যায়। 
চালু s  আয়রন কারখানার আশপােশ সশরীের গেল ছিবটা s  বাঝা 
যায়। গাছপালা, খত, ঘরেদার সব কােলা ঝুলকািলেত ঢেক যায়। sানীয় 
মাnষ নানা খারাপ asেখ ভুগেত থােক। ei কারখানা দূষণ ছাড়া আর 
িকছুi sানীয় জনসমাজেক দয় না। সাধারণ মাnেষর eেত কান লাভ নi, 
e থেক isাত তিরর কাজ হয়।  

ei কারখানার eত রমরমা ei জni য, eেত মািলকেদর িবপুল 
মুনাফা। eকশ টন uৎপাদন-kমতার eকিট s  আয়রন কারখানা খুলেত 
৭ থেক ১২ কািট টাকার pেয়াজন হয়। তােত মািসক ৬০ লk টাকা 
মুনাফা হয়। ফেল বছর না ঘুরেতi িবিনেয়ােগর টাকাটা uেঠ আেস। 
eরপর কবল মুনাফা আর মুনাফা। মুনাফা লাটার eমন ছাড়পt আর 
কাথায় পাoয়া যােব? ‘ লাহা গরম hায়’ নামক তথ িচেt পিরচালক 
মঘনাদ ei তথ  পশ কেরেছন।  

চুিkgিলেত িsল ফ াকিTর দাrণ রমরমা। জামেশদপুেরর টাটা 
িsেলর uদাহরণ চােখর সামেনi রেয়েছ। ল ডন থেক pকািশত 
িফনািnয়াল টাim স পিtকা থেক জানা যাে , ১৯৯১ সােল eখানকার 
৮৫০০০ কমী দশ লk টন isাত তির কেরেছ, তার মূল  িছল ৮ লk 
ডলার। ২০০৫-e uৎপাদন বেড় দাঁিড়েয়িছল প াশ লk টেন। eর মূল  
িছল pায় ৫০ লk ডলার। িকnt সখােন কমীসংখ া কেম ৪৪০০০ হেয় 
িগেয়িছল। uৎপাদন পাঁচgণ বাড়েলo কমসংsান aেধক হেয় গল। u  
pযুিk ব বহার কের ম-uৎপাদনশীলতা দশgেণর বিশ বািড়েয় নoয়া 
হল। ম-uৎপাদনশীলতার কেয়ক gণ বৃিd eবং িমক o বতেনর 
সiমেতা বৃিd না হoয়ায় মুনাফার হার বেড় যায়।  

psািবত isাত pকেl চাকিরর নােম সi লােকেদরi িনেয়াগ হেব, 
যারা মুনাফার জn সবেচেয় বিশ uপযুk; যােদর িব বাজােরর চািহদা 
anযায়ী যাগ তা রেয়েছ। eমe, িবe িডিgর eখােন কান মূল  নi। 
unয়েনর ei মেডল দেশর আভ nরীণ uৎপাদেনর হারেক uপের তুলেত 
পাের সিত , িকnt eকi সে  তা aসাম  o বকািরেকo বািড়েয় দয়। 
aথনীিতিবদ aিমত ভাdিড়র মত anযায়ী, “eটা কবল aসাম  eবং তার 
বৃিdর িবষয় নয়, আসেল eটা তার থেকo aেনক ভয়ানক িবষয়। 
unয়েনর নােম গিরেবর সে  কপটতা করা eকধরেনর unয়নপnী সntাস।” 
যটা আজকাল জিম হািতেয় নoয়ার জn আকছার করা হে । জেলর 
দের জিম িকেন িনেয়, কাচঁামােলর খিনর oপর কbা কের, মাগনায় জেলর 
ব বহার কের aবুদ- কািট টাকার বািণজ  লুঠ ছাড়া আর কী?  

Nতহলকা’ সাpািহেকর ৩ eিpল ২০১০ সংখ ায় pকািশত pবn 
anসাের কনাটেক আকিরক লাহার ব বসায়ীরা সরকারেক টন pিত ২৭ 

টাকা রাজs িদেয় সi লাহা টন pিত ৭০০০ টাকায় িবিk করেছ। দিনক 
eেত ২০ কািট টাকা আয় হে । eসেবর দালািল আর কিমশেন 
রাজৈনিতক নতা o সরকাির আমলারা যুk। ঝাড়খেNর aবsা আলাদা 
িকছু নয়। কেয়ক মাস মুখ মntী থেক মধু কাড়া যিদ ৪০০০ কািট টাকা 
হািতেয় িনেত পাের, তাহেল সহেজi anমান করা যায়, কত aবুদ- কািটর 
লুঠ হেয় চেলেছ।             

লাহা নয়, আনাজ চাi 
iদানীং ঝাড়খেN eকটা আoয়াজ চালু হেয়েছ --- ‘ লাহা নয়, আনাজ 
চাi; চােষর খেত সচ চাi’।  সরকাির pিতেবদন anযায়ী, রােজ র ৪৪% 
বািসnা দািরdসীমার িনেচ জীবন কাটাে , ৬% মাnেষর খাদ  জােট না। 
রােজ  ৪৬ লk টন আনােজর pেয়াজন, aথচ uৎপাদন হয় মাt ২২ লk 
টন। ৫২% আনােজর ঘাটিত থেক আoয়াজ uঠেছ --- “ লাহা নয়, 
আনাজ চাi; চােষর খেত সচ চাi”। eটা আজ ঝাড়খেNর সাmpিতক 
pিতেরাধ আেnালেনর আoয়াজ হেয় uেঠেছ।  

বাকােরা জলার চnনিকয়াির- ত গবাi নদীর oপর চক ড াম িনমাণ 
কের জলেসচ করা হাক --- কেয়ক বছেরর পুরেনা ei দািব আজo 
aবেহিলত। iেলেkTা িsল iি টেgেটড কাmািন ভুিলেয় ভািলেয় জিম 
হািতেয় িনেয়েছ। s  আয়রন, isাত pকl eবং িবd ৎ কnd তির 
হেব। জিমর দালােলরা ঝকমেক গািড় চেপ ঘুের বড়াে । যারা জিম 
িদেয়েছ, তারা জিম হািরেয় পsাে । তারা eখনo জােন না, s  
আয়রন কারখানা কতখািন kিতকারক। নতনুভােব pিতেরােধর ভাবনা 
চলেছ। ধানবাদ, বাকােরা আজ eক নতনু িদশার aেপkা করেছ। 

pিতেরাধ eবং মাoবাদী 
‘জান দব, তবু জিম দব না; পঁুিজপিতেদর eক iি  জিমo দব না’ --- 
ei আoয়ােজ pায় ৩০িট সংগঠন সামেন eেসেছ, তারা জন-আেnালন 
সংগিঠত করেছ। eেদর মেধ  ‘িবsাপন িবেরাধী eকতা ম , ‘আিদবাসী 
মূলবাসী aিst রkা সিমিত’, ‘ঝাড়খN uলgলান ম ’, ‘ঝাড়খN মাin 
eিরয়া কা-aিডেনশন কিমিট’, ‘আজািদ বাঁচাo আেnালন’, ‘িবsাপন 
িবেরাধী জনিবকাশ আেnালন’ iত ািদ সংগঠন রেয়েছ। sানীয়ভােব ‘ভূিম 
রkা দল’ গিঠত হেয়েছ। সরকার o পঁুিজপিতেদর pায় ৪৫িট sােন 
pিতেরােধর মুেখ পড়েত হেয়েছ। ১০২িট চুিkর মেধ  ছ-আটিট বাদ িদেয় 
কাথাo কাজ r করা যায়িন। যখােন জিম িনেত সkম হেয়েছ, কবল 
সখােনi কাজ r করেত পেরেছ। যিদo সরকার দািব করেছ, ৩০িট 
pকেlর কাজ r হেয় গেছ।  

eতিদন রoয়াজ িছল, সরকােরর িনেজ জিম aিধgহণ কের 
পঁুিজপিতেদর হােত তুেল দoয়ার। eখন সরকার জিম aিধgহণ থেক হাত 
gিটেয় িনেয়েছ। পঁুিজপিতেদর সরাসির কষৃকেদর কাছ থেক জিম িকনেত 
হে  (৭০% পঁুিজপিতেদর িকনেত হেব, ৩০% সরকার জাগােব)। তাi 
তারা নানারকম ফিnিফিকর আঁেট, লmা-চoড়া pিতrিত দয় eবং জিমর 
দালাল িনযুk কের। eত কেরo ফল পাoয়া যায় না। কষৃেকরা জিম িদেত 
রািজ নয়। িবেশষত আিদবাসী eলাকায় eটাi দখা যাে । কাথাo কাথাo 
জিমর চড়া দর হেঁকo ভােলা ফল পাoয়া যাে  না। সানাহাত-ু ত eক 
চমৎকার ঘটনা লk  করা গেছ। জeসডbু  ১০০ জন gামবাসীেক আকৃ  
করার জn বা ােলাের িনেয় যায়। সখান থেক িফের সi gামবাসীেদর 
eকজন ফনী র নাথ মু ডা বলেলন, “oখানকার কারখানায় তা আমােদর 
যাগ তার কান কাজi নi। কবল dজন oখােন মািলর কাজ কের, সটা 
আমােদর dারা সmব। বািক কাজ তা মিশেন হয়, আমােদর িদেয় সটা 
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হেব না। তাi eখন আর জিম দoয়ার কান p i নi”।  
eটাo দখা যাে , যখােন যখােন মাথায় হাত বুিলেয় জিম নoয়া 

হেয়েছ eবং পের পঁুিজপিতরা pিতrিত ভ  কেরেছ, সখােন gামবাসীরা 
আেnালন কের কারখানা বn কের িদেয়েছ। জামেশদপুেরর কােছ কািহnর 
িsল p াে ট eরকমটাi ঘেটেছ। oখােন ১ aেkাবর ২০০৮ gামবাসীরা 
আkমণ কের ৭০িট Tাক বােজয়াp কের নয়। কাmািনর কাজo বn 
কের দয় তারা। gামবাসীর aিভেযাগ হল, চােষর জিম িনেয় pিতrিত 
মাতােবক না চাকির পাoয়া গেছ, না kিতপূরণ। দূষণ ছিড়েয় খেতর 
বােরাটা বািজেয় দoয়া হেয়েছ। তাi eখন কারখানা চালােত দoয়া হেব 
না। eকiভােব জিম সংkাn িনয়ম না মানায় ১১ সেpmর ২০০৮ 
খরসাoয়া- ত জুিপটার িসেম ট ফ াকিTর কমীেদর ভািগেয় িদেয় ফ াকিT বn 
কের দoয়া হয়। কািহনূর িsল p া ট িবেরাধী আেnালেনর নতােদর 
মাoবাদী বেল জেল পুের আবার কারখানা চালু হেয়েছ।  

পূব িসংভূেমর পাটকা- ত ভুষণ িsল ফ াকিT িকছু a-আিদবাসীেক 
বিশ দােম জিম িবিk করেত রািজ কিরেয় িনেয়িছল। িকnt আিদবাসীরা 
জিম িদেত asীকার কেরিছল। সরমnা নদীর তীের ভুষণ কাmািনর িতন 
কমচারী যখন জিম জিরপ করেত eেলন, আিদবাসীরা oেঁদর ধের আটক 
কের। oেঁদর মুেখ গাবর লেপ িদেয় গলায় জুেতার মালা পিরেয় gােম 
ঘারােনা হয়। ei ঘটনার পিরেpিkেত পাটকা-র রালািডহ gােমর সামাির 
হমbম বেলন, আমরা ঘাষণা কের িদেয়িছ য ভূষণ কাmািনেক eক 
টুকেরা জিমo দব না, তাi আমােদর না জািনেয় জিম মাপেত eেসেছ 
যারা, তােদর িশkা দoয়া হেয়েছ। eরপর oখানকার ভূিম রkা দেলর 
সংেযাজক kমার চাঁদ মারাি ডেক gpার করা হয়। তা সেtto ভুষণ 
কাmািনেক িপছু হটেত হয়, িsল ফ াকিT বানােনা যায়িন।  

সরাiেকলা খরসাoঁয়ার তেnাপািস- ত টাটা কাmািনেক ঢকুেত দoয়া 
হয়িন। সখােন ২৩িট gাম সাফ কের িদেয় নতনু িsল ফ াকিT গড়ার কথা 
িছল। eকiভােব খুিট o gমলা-র ১৬িট gােমর ৮৮৫৬ eকর জিমেত 
আেসল িমtালেদর িবশাল eক িsল ফ াকিT বানােনার কথা িছল। 
আিদবাসী মূলবাসী aিst রkা সিমিতর ঝা ডার িনেচ গত পাচঁবছর যাবৎ 
লাগাতার আেnালন কাmািনেক eখনo পযn ঢুকেত দয়িন। ভয়, লাভ 
সবিকছেুক uেপkা কের পঁুিজপিতেদর eক iি  জিমo না দoয়ার গণ 
আেnালেনর eটা eকটা দৃ াn।  

সােহবগে র মhলিডহ o পচয়ুাড়া- ত প ানাম কাmািনেক গত ছয়বছর 
ধের ঢকুেত দoয়া হে  না। ৩২িট gােমর মাnষ িমিলতভােব জনতা কাফ ু
মাতােয়ন কেরেছ। dমকা জলার কািটk ড o িশকািরপাড়া- ত িসieসিস-র 
িবd ৎ pকেlর জn জিম aিধgহেণর িবrেd আেnালনকারীেদর oপর ৬ 
িডেসmর ২০০৮ gিল চেল। লিখরাম টুড ুo স ীতা মারাি ডর মৃতু  হয় eবং 
আরo ৭ জন আহত হন। ঝাড়খেNর িবিভn sােন uে দ িবেরাধী 
আেnালনকারীেদর িবrেd দশেdািহতার মামলা দােয়র করা হে  eবং 
মামলার সংখ াটা pিতিদন বাড়েছ। aিভযুkেদর সংখ া eক হাজার পিরেয় 
গেছ, িকnt আেnালন থােমিন। কাথাo পঁুিজপিতরা ঢকুেত পারেছ না।  

হাজািরবাগ o চাতরা- ত কয়লা খিন o িবd ৎ uৎপাদেন যসব বেড়া 
কাmািন ঢকুেছ, তােদর rখেত ‘আজািদ বাচঁাo আেnালন’ সংগঠেনর 
নতৃেt eক িভn ধরেনর আেnালন গেড় uেঠেছ। gামবাসীেদর সংগিঠত 
কের জনতা pািডuসাস কাmািন গঠন করা হেয়েছ eবং সখােন দািব 
করা হে , সমs pকl ei জনতা pািডuসাস কাmািনর হােত তেুল 
িদেত হেব; জনতার মািলকানা কােয়ম করেত হেব। গাটা ঝাড়খN 
বhজািতক কাmািনgিলর িবrেd আেnািলত। আেnালেনর িবিভn ধারা, 
লk  eকটাi, পঁুিজপিতেদর আটকােনা o জল, জ ল, জিম বাচঁােনা। 

uে দ িবেরাধী আেnালেনর ভিব ৎ সmেক দয়ামিন বারলা বলেছন, 
aতীেত নতারহাট িফl ফায়ািরং র , কােয়ল-কােরা pকl o iচা 
খড়কাi pকlেক যিদ আেnালেনর শিkেত আটকােনা সmব হেয় থােক, 
তাহেল বতমান আেnালনo সফল হেব। oরঁ বkব  হল, “আiেনর oপর 
আিদবাসীেদর িব াস ন  হেয় গেছ। sর ী জলাশয় o সােহবগে  প ানাম 
কাmািনর dারা আিদবাসীেদর জিম দখল করার িবrেd হাiেকােট দািখল 
করা আেবদন খািরজ কের দoয়া হেয়েছ। eরপর সংঘষ ছাড়া আর কান 
রাsা খালা নi”।  

eখােন pিতেরােধর িবিভn rপ দখা যাে , জনগেণর uেlখেযাগ  
aংশgহণ লk  করা যাে , ঐক  তির হেয়েছ, চাকির-kিতপূরণ aথবা 
an pিতrিতেক মাnষ agাh করেছ, য কান পিরিsিতেত জিম রkা 
করার eক দৃঢ় pিতjা রেয়েছ। সাmpিতক pিতেরাধ আেnালেনর মেধ  ei 
বিশ gিল uেঠ eেসেছ। কu কu মেন কেরন, eটা আিদবাসীেদর 
চতনার িবকাশ। কu eেক oেদর হঠকািরতা বলেছন। সরকার eেক 
unয়েনর বাধা িহেসেবi মেন কের। eখােন eেক sফ মাoবাদী রাজনীিতর 
pভাব বেল িচিhত করা সহজ নয়। দীঘকাল ধের চলেত থাকা uে েদর 
যntণা eবং eখানকার মাnেষর pিত anায় o aিবচার ei পিরিsিতর জn 
িদেয়েছ। হয়েতা dিট কারণi থাকেত পাের। eেত সেnহ নi য eiসব 
eলাকায় মাoবাদীরা দীঘ সময় ধের সিkয় রেয়েছ। যখন eরা dিট আলাদা 
গা ীেত িবভk িছল (eমিসিস o পািট iuিনিট), তখন থেকi eেদর 
pভাব িছল। িবিভn সমেয় নানান িবষেয় eরা জনসাধারণেক সংগিঠত কের 
eেসেছ eবং eেদর কাযকলাপ কখনo কখনo শাসন-pশাসনেক চ ােল o 
জািনেয়েছ। িকছু eলাকায় eখন eেদর সশst জনসংগঠন গেড় uেঠেছ। 

মাoবাদীেদর সmেক বলা হয়, তারা সশst পdিতেত রা ীয় kমতােক 
uৎখাত কের eক নতনু ব বsা কােয়ম করেত চায়। িনেজেদর রণনীিত 
anযায়ী eরা পাহাড়-জ েল ঘরা eলাকােক বেছ িনেয়েছ, যখােন 
সরকাির মিশনাির dবল eবং ভয়াবহ দািরd রেয়েছ। eেদর রাsা সিঠক 
না ভুল, স িনেয় িবতক চলেত পাের। eরা সফল হেব িকনা সটা 
ভিব ৎi বেল দেব। eরা য ব বsা কােয়ম করেত চায়, সটা কমন 
হেব, সi p o থেক যাে । িকnt eখন পিরিsিত eমনi, eরা যসব 
eলাকায় সিkয় eবং য ণীর মাnেষর মেধ  (আিদবাসী) eেদর pভাব 
তির হেয়েছ, সসব eলাকা o সখানকার মাnষ বতমান িব  aথব বsার 
সবেচেয় kুর িশকার। eiসব মাnেষরi জিম হািতেয় নoয়া হে , 
তােদরi সবেচেয় বিশ ংেসর পেথ ঠেল দoয়া হে । an রাজৈনিতক 
দলgিল ei িবষেয় uদাসীন aথবা সরকােরর পােশ দাঁিড়েয় রেয়েছ। 
ফলত, সংসদীয় রাজনীিতেত eiসব মাnেষর পেk কu নi। 
আিদবাসীেদর মধ  থেক uেঠ আসা খানািপনা করা aংশিটo সরকাির 
kমতার aংশীদার হেয় গেছ। ফেল ei আkাn আিদবাসীরা সহায়ক শিk 
িহেসেব কবল মাoবাদীেদরi পােশ পাে । ei পিরিsিত মাoবাদী o 
আিদবাসীেদর মেধ  কান িবভাজনেরখার aিst রােখিন। সরকার 
সকলেকi eকসে  টােগট কের িনেয়েছ, সকলেকi unয়েনর বাধা িহেসেব 
িচিhত কেরেছ। হেত পাের মাoবাদীেদর a ােজ ডায় eটা কেপােরট পঁুিজর 
আgাসন aথবা সাmাজ বাদী হsেkপ িবেরাধী লড়াiেয়র a । িকnt 
আিদবাসীেদর জn তা িনেজেদর aিst রkার grtপূণ িবষয়। সi 
কারেণi তারা ei লড়াiেয় য কান পিরিsিতেত জীবন িদেতo pstত। 
ভারতীয় সংিবধান তা সমs মাnেষর বঁেচ থাকার aিধকার দয়। 
ছাটনাগপুর টেনিn a াk আিদবাসীেদর জিম a-আিদবাসীেদর কনােবচা 
িনিষd কেরেছ। ‘ পসা’ (Panchayats Extension to Scheduled 
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Areas Act, 1996) আiন anযায়ী আিদবাসী a েলর পিরকlনায় 
gামসভার anেমাদন pেয়াজন। দূষণ িনয়ntণ পষদ pকlgিলর জn 
গণ নািনর ছাড়পt িনেত বাধ  কের। ei সমsেক aমাn কের আমােদর 
সরকার জল-জ ল-জিম eবং খিনজ সmদ পঁুিজপিতেদর হােত তুেল 
িদে  eবং আিদবাসীেদর জীবন-জীিবকা ংস করেছ। ei িচti uেঠ 
আসেছ ঝাড়খেNর মািট থেক। eর uদাহরণ anto ছিড়েয় রেয়েছ। eর 
ফেল pিতেরাধ ছাড়া আর কী পথ থাকেত পাের?    

ei সত  থেক মুখ িফিরেয় িনেয় কndীয় সশst বািহনীর বতমান 
aিভযােনর মাধ েম ঝাড়খেNর পাহাড়-জ ল িঘের দূরবতী eলাকাgিলেক 
িনশানা করা হেয়েছ। যখােন কখনo unয়েনর eতটুk আেলা পৗঁছায়িন, 
eখন সখােন কndীয় সশst বািহনী kচকাoয়াজ করেছ। aপােরশেনর জn 
বেছ নoয়া হেয়েছ eমন a লgিলেক, যখােন পঁুিজপিতরা িশl গড়েত 
চায়, িকnt sানীয় মাnেষর বাধার সmুখীন হে । যমন, বু ডু, তমার, 
খরসাoয়া, চাি ডল, সানাহাতু iত ািদ a ল। eছাড়া, নতারহােটর 
মhয়াটাড় iত ািদ a ল, যখােন বkাiট খিন আেছ o সারা ডা, িকিরবুr 
a ল, যখােন লাহার খিন আেছ, egিল aপােরশেনর বতমান িনশানা। 
ei a লgিলেত ঝাড়খেNর eকিট তথ  anসnানকারী দল জানেত পাের, 
খরসাoয়া bেকর রািজয়ামা gােম ২১ মাচ মাটিক মু ডাiন o সামুিন 
মু ডাiেনর oপর যৗন aত াচার চালায় eবং gােমর লােকেদর বধড়ক 
মারেধার কের সnts কের দয়। ei দলিট আরo জানেত পাের, ei 
a লgিলেত িসআরিপ িনয়িমত ঢুেক gােমর লােকেদর মারেধার করেছ 
eবং কাuেক কাuেক gpারo করেছ। মােঝমােঝi gােমর লােকেদর 
িসআরিপ ক ােm তুেল িনেয় িগেয় চার-পাঁচিদন রেখ শারীিরক িনযাতন 
চালােনা হয় eবং পুিলেশর gpচর হoয়ার জn চাপ দয়। isুল eবং 
হাসপাতালgিল িসআরিপ ক ােm পিরণত হেয়েছ। পাহােড়র পাদেদেশর 
gামgিল খািল কের দoয়ার িনেদশ দoয়া হেয়েছ। িচrিন তlািশর ফেল 
আিদবাসীেদর জ েল pেবশ িনিষd হেয় গেছ। জ ল থেক মhয়া, 
িচেরাি , jালািন-কাঠ iত ািদ সংgহ করাo িনেষধ। eমনকী আটা, ডাল, 
চাল iত ািদ িকনেত গেলo জবাব িদেত হে , কন কার জn কনা 
হে । ঘের ঘের ভাটার কাড পরীkা কের gােমর uপিsত o 

anপিsতেদর তািলকা তির করা হে । যােদর পিরচয়পt নi, তােদরo 
িচিhত কের রাখা হে  আলাদাভােব। পুেরা জনজীবন সশst বািহনীর 
ঘরােটােপ বnী। কu সামাn িবেরািধতা করেলi সে  সে  oেদর হােত 
আটক হে । eতদসেtto কndীয় aিভযােনর oপর p িচh জাির রেয়েছ। 
ফৗিজ কাযকলােপর মাধ েম িক pিতেরােধর মুেখ লাগাম দoয়া যােব? 
uে দ িবেরাধী আেnালনকারী দয়ামিণ বারলা, শmু মাহােতা, kমারচাঁদ 
মাি ড, দােমাদর তুির- দর মত হল, সntাস চািলেয় আিদবাসীেদর মেনাবল 
ভে  দoয়া eবং আিদবাসীেদর জিম ছেড় িদেত বাধ  করাi ‘িgন 
হা ট’-eর uেd । sরাTমntী িচদাmরম বেলেছন, য বুিdজীবী o 
eনিজo-রা ei aপােরশেনর িবেরািধতা করেছ, তােদর oপরo ‘আনলফুল 
a ািkিভিটজ িpেভনশন a াk’ pেয়াগ করা হেব। তা সেtto ঝাড়খেNর 
pিতেরাধ আেnালনেক sb করা যাে  না।      

কndীয় মntীসভার মেধ o p  তির হেয়েছ। িদিgজয় িসং ei 
aিভযােনর িবrেd pিতিkয়া ব k কের জনসমেk আেলাচনা তুেল 
িদেয়েছন। kিশ বাঁচােনার জn ঝাড়খেNর মুখ মntী তটs হেয় রেয়েছন। 
বলা হে , পিরেষবা o unয়ন কমসূিচর মাধ েম িবেdােহর মাকািবলা করা 
হেব। পঁুিজপিতেদর লুঠেক আড়াল করেত eiসব sাকবাক  কতটা কাযকর 
হেব, তা বলা যাে  না। কu eটা বলেছ না, পঁুিজপিতেদর সে  
sাkিরত চুিkgিল বািতল করা হাক; বn হাক ei লু ঠন; বn হাক 
আিদবাসীেদর িবতাড়ন। ফেল দমন o pিতেরােধর টানােপােড়ন জাির 
রেয়েছ।   
 

টীকা o সূt :   
১) oয়ার aন আিদবাসী : আপেডট। 
২) আিদবাসী মাiিনং a া ড মেনাপিল ক ািপট াল : আপেডট।  
৩) ঝাড়খN সরকােরর তথ  দpর। 
৪) iমপ াk aব মাiিনং a া ড i ডািsT iন ঝাড়খN, নীিতশ িpয়দশর্ী, 

আেমিরকান kিনকল, ২৮ aেkাবর ২০০৮। 
৫) িবকাশ o িবsাপন, পাসর্েপিkভ। 
৬) gাডসন ডুঙডুেঙর সােথ বাক ালাপ। 
৭) িফলহাল, ১৫-১৮, ২৩-২৪ সংখ া, ২০০৯।

২ পৃ ার শষাংশ ... দয়ামিণ বারলার সে  eকিট সাkাৎকার 
 

িদশায় ei আেnালন পিরচািলত হে ? 
দ.বা.: ২০০৪-০৫ সােল আিম খবেরর কাগেজ দখলাম, gমলা o খঁুিটর 
কােছ আেসলর িমtালরা oেদর p া ট বানােব। আিম সরকাির 
আিধকািরকেদর কােছ িগেয় িজেjস করলাম, আেসলর িমtাল য p া ট 
বানােব তার জিম কাথা থেক পােব? আিধকািরকরা জানাল, ১২০০০ 
eকর জিম eক লেp সরকােরর কােছ নi। তাi কৃষক o আিদবাসীেদর 
কাছ থেক জিম নoয়া হেব। pথমিদেক a-আিদবাসীরা জিম িদেত রািজ 
িছল। আিম gােম gােম ঘুের ঘুের লােকেদর বাঝাi, জিমgেলা িদেয় িদেল 
uে দ হেয় যাoয়ার কী পিরণিত হয়। তখন gােমর লােকরা বুঝল eবং 
eকেজাট হল। লােকরা বুঝেত পারল, আেসলর িমtাল p া ট বানােল 

আমরা পুেরাপুির বরবাদ হেয় যাব। eরপের যারা জিম িদেত i কু, 
তােদর িমtালরা আলাদাভােব িচিhত করেত r করল। আেnালন ব াপক 
আকার ধারণ করার পর ২০০৭-০৮ থেক িমtাল সরকােরর oপর চাপ 
সৃি  করেছ, জিম না পেল আমরা চেল যাব। িমtােলর সমথেকরাo --- 
যারা জিম িদেত i কু --- ei চাপ তির করেত থাকল। িকnt ব াপক 
মাnষ eখনo জিম িদেত রািজ নয়। p া ট বানােনা sিগত হেয় রেয়েছ।  
p  : আপনােদর পিরচয় সmেক বলনু।  
দ.বা.: সব মাnেষরi পিরচয় থােক তােদর ধমsােনর মেধ , তােদর 
iিতহােসর মেধ । eটা মুেখ বলেল বাঝা যােব না। eটা আপনােক বুেঝ 
িনেত হেব য, কােরার iিতহাসেক িনি h কের িদেত চাiেল তারা 
কতখািন আহত হয়। তার জn লােক জীবন িদেয় দয়। 

 
 
 
 
 
 

মnন সামিয়কীর gাহক হান। 
eকবছেরর ছ’িট সংখ ার gাহক-চাঁদা প াশ টাকা। 

যাগােযাগ 
িজেতন নnী, িব২৩/২ রবীndনগর, পাs বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮, দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, i- মল : manthansamayiki@gmail.com. 
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সারণী ১ : ফলতায় িমক o a- িমক জনসংখ ার িবnাস 
 ১৯৯১ ২০০১ 

 মাট পুrষ মিহলা মাট পুrষ মিহলা 

মূল o pািnক 
 িমক 

৬১২৬০ 
(৩০.৬৮) 

৫৪২৩৩ 
(৫২.৬৭) 

৭০২৭ 
(৭.৩৬) 

৭৩০৪৭ 
(৩২.৯৬) 

৬২৪৬৩ 
(৫৪.৬৮) 

১০৫৮৪ 
(৯.৮৫) 

মূল িমক ৫৬৩৯৪ 
(২৮.৪১) 

৫২৬৩১ 
(৫১.১২) 

৩৭৬৩ 
(৩.৯৪) 

৫২৪০৯ 
(২৩.৬৪) 

৪৮২৫৫ 
(৪২.২৪) 

৪১৫৪ 
(৩.৮৭) 

pািnক িমক ৪৮৬৬ 
(২.৪৫) 

১৬০২ 
(১.৫৬) 

৩২৬৪ 
(৩.৪২) 

২০৬৩৮ 
(৯.৩১) 

১৪২০৮ 
(১২.৪৪) 

৬৪৩০ 
(৫.৯৮) 

চািষ ১০২৯৬ 
(১৬.৮১) 

৯৭০৩ 
(১৭.৮৯) 

৫৯৩ 
(৮.৪৪) 

৭৭৫৯ 
(১০.৬২) 

৬৯৩২ 
(১১.১০) 

৮২৭ 
(৭.৮১) 

খতমজুর ১৬০১৯ 
(২৬.১৫) 

১৫১৮৬ 
(২৮.০০) 

৮৩৩ 
(১১.৮৫) 

২২৭৬৩ 
(৩১.১৬) 

১৯০৬১ 
(৩০.৫২) 

৩৭০২ 
(৩৪.৯৮) 

ঘেরায়া িশl  
িমক 

২৮৫৩ 
(৪.৬৬) 

২০৮৪ 
(৩.৮৪) 

৭৬৯ 
(১০.৯৪) 

৬৩৯৭ 
(৮.৭৬) 

৩৯১৯ 
(৬.২৭) 

২৪.৭৮ 
(২৩.৪১) 

a- িমক ১৩৭২৩১ 
(৬৯.১৪) 

৪৮৭২৭ 
(৪৭.৩৩) 

৮৮৫০৪ 
(৯২.৬৪) 

১৪৮৬৮৪ 
(৬৭.০৫) 

৫১৭৬৯ 
(৪৫.৩২) 

৯৬৮৭৯ 
(৯০.১৫) 

anাn িমক ২৭২২৬ 
(৪৪.৪৪) 

২৫৬৫৮ 
(৪৭.৩১) 

১৫৬৮ 
(২২.৩১) 

৩৬১২৮ 
(৪৯.৪৬) 

৩২৫৫১ 
(৫২.১১) 

৩৫৭৭ 
(৩৩.৮০) 

নাট : বnনীর মেধ  পিরসংখ ানgিল হল িবেশষ িবভােগ ei a েলর মাট জনসংখ ার 
শতকরা িহসাব। সূt : সনসাস aফ iি ডয়া, ভারত সরকার, ২০০১। 

পি মবে র ফলতায় িমক শাষণ : eকিট ktসমীkা 
ব াসেদব দাশgp

 

পূব ভারেতর মুk িশl িমেকর (footloose industrial labour1) eক 
aতুলনীয় দৃ াn দখা গল পি মবে র দিkণ ২৪ পরগনা জলার 
ফলতায়। আমরা য িতনিট sশাল iকনিমক জান (SEZ) িনেয় সমীkা 
চািলেয়িছলাম, তার eকটা িছল ফলতায়। ম-পিরেবেশর ভয়াবহ dদশা, 
কােজর aিন য়তা eবং চূড়াn িমক শাষেণর দৃ াn ei ফলতা; 
িশlায়েনর পরীkা-িনরীkা eবং বািণজ মুখী unয়েনর eক ব থতার pতীক 
eখানকার eসiেজড, যা িশlপিতেদর িশl থেক হতাশায় মুখ ঘুিরেয় 
িনেত বাধ  কেরেছ।  

hগিল নদীর তীের aবিsত ফলতা মূলত eকিট gামা ল।2 চাষ eবং 
আnষি ক নানান কাজ িনেয় eখানকার aথৈনিতক জীবন। কলকাতা 
থেক আnমািনক ১০০ িকিম দূের 
ei a লিট িঘের রেয়েছ িকছু 
বেড়া বেড়া িশl। ফলতার 
বািসnারা মূলত কৃিষজীবী। 
১৯৮৬ সােল ফলতা ekেপাট 
pেসিসং জান তির হয়; পের 
সটাi সরকাির নীিত anযায়ী 
rপাnিরত হয় sশাল iকনিমক 
জােন। 
 ২০০১ সােলর জনগণনা 
anযায়ী ফলতার জনসংখ া 
২,২১,৬৯৫। pিত বছর ei 
জনসংখ া ১১.৬৯% হাের 
বেড়েছ; eটা ei জলার gামীণ 
জনসংখ া বৃিdর (১৭.৪৬%) 
হােরর িনেচ। ei জলার 
জনঘনt pিত িকিমেত ১৬৯৬, 
gামীণ eলাকায় সংখ াটা ১৭৪৭। 
১৯৯১ সােল eখােন নারী-
পুrেষর anপাত িছল ৯২৮ : 
১০০০; ২০০১ সােল মেয়েদর 
uপিsিত সামাn বেড় তা দাঁড়ায় 
৯৪১ : ১০০০। 
 জনগণনার পিরসংখ ান anযায়ী ফলতার মশিkর িচt তুেল ধরা 
হেয়েছ সারণী ১-e। eেত চািষ o খতমজুরেদর যুk করা হেয়েছ। 
লk ণীয়, মাট মূল o pািnক িমকেদর ৪২%-eর মেতা pত k চািষ 
aথবা কৃিষ- িমক িহেসেব কৃিষেত যুk িছল। aথাৎ মাট মজীবীেদর 
বািক ৫৮% ম াnফ াকচািরং eবং anাn পিরেষবায় যুk িছল। িবগত 
দশেক ei a েল বািণজ  o পিরবহেণর মেতা িকছু sানীয় পিরেষবার 

                                                 
1 জান bমান তাঁর বi Footloose labour: Working in India’s informal 
economy (Cambridge University Press, 1996)–e footloose labour 
ei শbচয়ন কেরিছেলন। 
2 ভারেতর জনগণনা পিরসংখ ান anযায়ী ফলতার ভৗেগািলক আয়তন ১৩০.৬৮ 
বগর্ িকিম, eিট gামা ল িহেসেব িচিhত eবং জলার মাট gামীণ eলাকার 
১.৩৪%।  

বৃিd লk  করা গেছ। যখােন মূল o pািnক িমকেদর িমিলত সংখ া 
চরম o আেপিkক di িবচােরi বেড়েছ, সখােন ১৯৯১ সাল থেক মূল 
িমকেদর সংখ া eবং শতাংশ di-i কমেত দখা গেছ। ম াnফ াকচািরং 

িশেl যুk িমেকরা ei মূল িমক িবভােগর anগত। ২০০১ জনগণনায় 
uেlিখত ১৯৯১-২০০১ পযােয় মূল িমকেদর সংখ ার ei তাৎপযপূণ hাস 
eকভােব সi িশlগত কাযকলােপর hাসেকi িচিhত করেছ যার 
aেনকটাi ফলতা eসiেজেড কndীভুত হেয়িছল। আমােদর সমীkা 
চলাকালীন eক িব-িশlায়েনর pিkয়া িছল আসn, যখন কারখানার কােজ 
আgহ হািরেয় িমেকরা চােষর কােজ aথবা সরকাির দািরd 
দূরীকরণ/gামীণ রাজগার pকেlর িকছু িনmতর মযাদার কােজর িদেক 

ঝুঁকিছল। িলuiস টাiেপর unয়ন 
মেডেল িমক িনেয়ােগর য দািব 
করা হেয় থােক, তা নাকচ হেয় 
যাে  eখানকার ei pিkয়ায়, 
যখােন িশl থেক কৃিষেত eক 
িবপরীতমুখী যাtা দখা যাে । 
বাsবত, ei ধরেনর িবপরীত 
aিভবাসন তথাকিথত dত 
aথৈনিতক কাঠােমার সমs 
unয়েনর মেডেলরi িবrেd 
যাে ।3 
 সারণী ১ থেক দখা যাে , 
‘anাn িমক’ িবভােগ ১৯৯১ 
থেক ২০০১ সােলর মেধ  মূল o 
pািnক িমেকর মাট সংখ ার 
anপােত eকটা লkণীয় ulmন 
ঘেটেছ। জনগণনার িরেপাট থেক 
পাoয়া যাে , eরা মূল চােষর 
aথবা িশেlর কাজ কানটােতi 
যুk িছল না। e থেক বাঝা 
যাে , gামীণ রাজগার pকেlর 
( যমন, gােমর রাsা িনমাণ) 
িনmতর মযাদার িকংবা asায়ী 

কােজ aথবা মােঠ (মরsমী চােষর কােজ), eমনকী iটভাটায় িদনমজুিরর 
কােজo sানীয় মাnেষর aংশgহণ বেড়েছ। ei a েল ei ধরেনর 
aসংগিঠত (iনফমাল) কােজর তাৎপযপূণ বৃিd ঘেটেছ, যখােন মজুির 
তুলনায় কম (২০-২৫ টাকা রাজ, an কান sিবধা নi) eবং কােজর 
পিরেবশ eমনi যা িমকেদর মেধ  পশাগত রােগর জn দয়।  

                                                 
3 িলuiস eবং পের hািরস- টাডােরা eবং রািনস- ফi কাঠােমােত aথর্ৈনিতক 
unয়ন বলেত বাঝায় ‘আধুিনক’ িশlেkেtর unয়ন, যা মেক ‘প াদপদ’ 
কৃিষ aথবা pাথিমক কাযর্কলাপ থেক সিরেয় নয় eবং ei rপাnর sায়ী, 
কননা ‘আধুিনক’ kেtর unয়নেক eক aপিরবতর্নীয় pিkয়া মেন করা হয়। 
eখােন আমােদর ফলতার aিভjতার মধ  িদেয় eকিট িবপরীত দািবi তুেল ধরা 
যেত পাের।   
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ফলতা eসiেজড 
pায় ২০ বগ িকিম eলাকা জুেড় ফলতার eসiেজড, িবেদেশর বাজােরর 
জn eখােন কমেবিশ ৩০০িট িশl-iuিনট চালােনার মেতা জায়গা রেয়েছ।  
ফলতা eসiেজেডর aিফিসয়াল oেয়বসাiট anযায়ী eখােন রেয়েছ ৯০িট 
চালু iuিনট। আমােদর সমীkার সময় আমরা কবল ৩০-৩৫িট চালু 
iuিনট দখেত পেয়িছ। pথেম ২০০৩ সােলর িডেসmর মােস আমরা 
eকিট পরীkামূলক (পাiলট) সমীkা চালাi। eর পের ২০০৫ সােলর 
জুলাi-আগs মােস আমরা িdতীয় দফায় ktসমীkা কির। আমরা ৪৪ 
জন কারখানা- িমেকর সাkাৎকার িনi; eছাড়া জােনর লািডং-
আনেলািডং িমকেদর সে o আমরা কথা বেলিছলাম। সi তেথ র 
িভিtেত আমােদর পযেবkণ িছল eiরকম :  
ফ াকিT eবং তার কতৃর্পk 
আমােদর সমীkার সময় জােন সামাn ক’িট (pায় ৩০-৩৫িট) িশl-
iuিনট চালু িছল। জােনর grtপূণ iuিনটgিল হল pািsক eবং 
টkটাiল, সামাn কেয়কিট iি িনয়ািরং iuিনটo রেয়েছ। িশlgিল 
বিশরভাগi ম-িনিবড়। eক িবপুল সsা েমর uপিsিতর জni মেন 
হয় ei জানিট গেড় uেঠেছ, বnেরর িনকটবতী হoয়ার ভৗেগািলক 
sিবধার িদকিটo পাশাপািশ রেয়েছ।  
 ফলতা eসiেজেডর চারপােশর eলাকার মেধ  কাশীপরু anতম pধান 
eকিট gাম। জােনর eক িকিম ব াসােধর মেধ i eর aবsান। eখােন 
িবd ৎ নi; dিট িটuবoেয়েলর মাধ েম pায় ১০০ পিরবােরর ঘের জেলর 
বেnাবs হয়। eকিদন সn ােবলায় anকাের বেস আমরা eকটা চােয়র 
দাকােন gােমর লােকেদর সে  গlgজব করিছলাম। িকnt বিশkণ 
কথাবাতা বলা গল না। সখােন eক sানীয় মাnষ --- সmবত কান 
রাজৈনিতক kমতাবান কuেকটা --- uপিsত হেয় pাচীন gাম  মাড়েলর 
মেতা িবি  ব বহার করেত r করেলন। িতিন আমােদর সে  
gামবাসীেদর ফ াকিTর কাজ eবং তােদর aথৈনিতক, সামািজক o 
সাংsৃিতক জীবন সংkাn কথাবাতা পছn করিছেলন না। aতeব 
আDাটা মাঝপেথi িশেকয় uঠল। 
 ফলতা মূলত eকিট gামা ল। লােক eখােন সাধারণত চােষর কাজটা 
পছn কের। সi সে  তারা ফ াকিTর কাজ নয় eমন িদনমজুিরo করেত 
চায়। কননা তােদর কােছ ফ াকিTর কাজ মজুির o কােজর ঘ টার িদক 
থেক তুলনামূলকভােব কম আকষণীয়। কাশীপুর gােম বh মাnষ ফ াকিTর 
কাজ ছেড় িদেয় চােষর কাজ বা an িনmতর মযাদার কাজ --- মূলত 
iটভাটায় --- িফের গেছ। বিশরভাগ িমকেক িদেন ১২ ঘ টা বা তারo 
বিশ সময় কাজ করেত হয়; আয় হয় গেড় দিনক মাt ৩০-৪০ টাকা। 
মেয়রা পায় আরo কম, গেড় ২০-৩০ টাকা। 
িমেকরা 

কােজর ধরনটা eমনi য খুব কম িমকেকi iuিনটgিলেত ফ াকিTর 
খাতাপেt pকৃত িমক িহেসেব দখােনা হয়। যমন, eকিট জুেতা 
কারখানায় pায় ৬০০ িমক রেয়েছ, িকnt ফ াকিT রিজsTাের মাt ৩০ 
জেনর নাম রেয়েছ। যােদর নাম ফ াকিT-বুেক নi, কান aবsােতi তারা 
সi িবেশষ ফ াকিTর িমেকর মযাদা দািব করেত পাের না। eেত 
লাভবান হয় ফ াকিTর মািলক।  
 eiসব iuিনেট sায়ী িমক যৎসামাn। aতeব sায়ী eবং asায়ী 
িমেকর ফারােকর বালাi নi। মজুির বশ কম, বিশরভাগ kেt তা 

সবিনm মজুিরর হােরর তুলনায় কম। aদk িমেকর গড় মজুির দিনক 
৩০-৪০ টাকা, eর কম পায় eমন িমকo রেয়েছ। না-oয়াক- না- প 

িভিtেত মজুির দoয়া হয় --- eমনকী sায়ী িমকেদর kেto। 
কাছাকািছ gামgিল থেক ঘুিরেয় িফিরেয় িমকেদর িনেয়াগ করা হয়। 
eসiেজেডর চারপােশর eলাকা eখনo বশ annত, রাsাঘােটর 
যাগােযাগo তমন নi। জােনর d’িকিমর মেধ কার িকছু gােম --- 
কাশীপুেরর কথা আেগi বেলিছ --- িবd ৎ নi। িমেকরা মূলত 
িঠেকদারেদর মাধ েম কােজ আেস। ei িঠেকদাররা িবিভn রাজৈনিতক দল 
eবং তােদর pভািবত িমক iuিনয়েনর সে  যুk। িমকেদর 
পিরচালনার kেt ei iuিনয়নgিল eকটা বেড়া ভূিমকা পালন কের। 
িশl-iuিনটgিল eেদর oপর িনভর কের চেল eবং সi anযায়ী তারা 
িঠেকদারেদর িমক িনেয়ােগর দািয়t দয়। আমােদর সে  সাkাৎকাের 
সময় দoয়ার ব াপাের িমেকরা ভয় পাি ল, কননা িঠেকদার eবং 
sানীয় iuিনয়ন নতােদর ভেয় তারা ভয়ানক আতি ত িছল।  

িমকেদর oপর নজরদাির eবং আিধপেত র শৃ লটা eরকম : 
িমক→iuিনয়ন eবং/aথবা িঠেকদার→মািলক। িমকেদর মেধ  মাt 

কেয়কজন sপারভাiজার পেদ রেয়েছ। যিদo কােজর িদক থেক  
sপারভাiজর eবং িমকেদর মেধ  pায় কান তফাত নi। হয়ত কান 
কান kেt sপারভাiজার িঠেকদার/iuিনয়েনর ঘিন  লাকo হেত 
পাের। আমরা eকিট ঘটনায় দখেত পাi, eকিট pািsক iuিনেট 
sপারভাiজার পেদ থাকা eকজন মিহলার (িতিন eক িঠেকদােরর মাধ েম 
িনযুk হেয়েছন) ieসআi কাড কাmািন পুননবীকরণ কেরিন eবং িতিন 
তা িনেয় iuিনয়েনর কােছ aিভেযাগ কেরেছন। িতিন িনেজ সi 
iuিনয়েনর সদs। ei খবরটা তাঁর িঠেকদােরর কােছ চেল যায়। তাঁেক 
কাজ থেক বিসেয় দoয়া হয়, যিদo তাঁর মাiেন চালু রাখা হয়। িতিন 
ভয় পাি েলন য eরপর তাঁর কাজটা বরাবেরর মেতা চেল যােব; িতিন 
জােনর an কান iuিনেটo আর কাজ পােবন না। কারণ জােনর 
iuিনয়ন eবং িঠেকদারেদর মেধ  জারদার যাগােযাগ রেয়েছ। 

সাধারণত জােন কাmািনgিল িঠেকদারেদর পাoনা মটায়, 
িঠেকদাররা িনেজেদর aংশ কেট িনেয় িমকেদর পেম ট কের। িমেকরা 
জােন না কতটা aংশ িঠেকদাররা রেখ দয়। eবার iuিনয়েনর kেt 
িমেকরা pেয়াজন মেতা সরাসির iuিনয়নেক টাকা দয়। eখােন সদs 

চাঁদার ব বsাo রেয়েছ, সi টাকাটা িকিsেত দoয়া যেত পাের। য 
িমেকরা iuিনয়নভুk নয়, তারা সাধারণত iuিনয়ন aিফেস আসেত চায় 

না, কারণ তারা iuিনয়ন নতােদর eিড়েয় চলেত চায়। িমকেদর oপর 
িঠেকদারেদর িনয়ntণ সমs aেথi সবাtক। eর সে  জুেড় রেয়েছ 
iuিনয়ন নতা, িঠেকদার eবং sানীয় শাসক পািটর নতােদর eকটা 
সmেকর বnন।  

sায়ী িমকেদর kেt aেনেকi pিভেড ট ফা ড বা িপeফ-eর sিবধা 
পায় না। যিদo সাmpিতক আiেনর সংেশাধন anযায়ী িপeফ দoয়া 
বাধ তামূলক। আমরা eমন eকটা দৃ াno পাiিন, যখােন িমকেদর 
gাচুiিট দoয়া হেয়েছ। সাধারণত eখােন aবসেরর বয়স বেল িকছ ু নi। 
sায়ী িমকেদর জn ছুিটর িনয়ম রেয়েছ --- assতাজিনত ছুিট সেমত 
বছের ১৫ িদন। মিহলােদর জn মাতৃtকালীন ছুিটর কান aিst eখােন 
নi। িঠেকদারেদর মাধ েম িনযুk িমকেদর ছুিটর কান ব বsা নi। 

িকছু দk িমক --- মূলত টকিনকাল hা ড eবং আiিটআi 
pিশkণpাp --- বাiেরর eলাকা থেক আেস। মাiেন eবং sিবধার 
(থাকার বেnাবs সহ) িবচাের eেদর aবsা সামাn ভােলা। জােন 
sানীয়েদর aিভবাসেনর ঘটনা খুব কম। যেথ  দkতার aভােব eখান 
থেক ant aিভবাসেনর ঘটনাo কম। আমরা eকটা ঘটনা পেয়িছলাম, 
জান তিরর পর eকজন gজরাত থেক তাঁর ফলতার বািড়েত িফের 
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eেসিছেলন। িকnt ফলতায় ৫-৬ বছর কাজ করার পর িতিন আফেশাষ 
করিছেলন য, eখানকার aবsাটা oখানকার চেয়o খারাপ।  

eকটা িজিনস eখােন দখা গেছ, দািরd সেtto pেত ক ছেলেমেয় 
sুেল যাে । sুেলর ছাt, যারা pাথিমক িশkা সmণূ করেছ (ধরা যাক, 
kাস eiট পযn), তােদর সংখ া ভােলা তা বেটi, সmবত বাড়েছ। eেত 
হয়ত িমড- ড িমেলর aবদান রেয়েছ। ei a েল কান pাথিমক 
িবদ ালয় নi, eকটা মাt pাথিমক িচিকৎসা- কnd eবং eকটা হাসপাতাল 
রেয়েছ কাছাকািছ মহkমা শহের।  

ফলতা eসiেজড eবং তার আশপােশ মাnেষর জn ব াে র কান 
sিবধা নi। স য় করার মেতা aবsায়o তারা নi। বরং pেয়াজেন 
sানীয় sদেখার eবং আtীয়/বnুেদর কাছ থেক তারা টাকা ধার কের। 
ধার নoয়ার pধান কারণgিল হল : িববাহ, assতা eবং ঘরবািড় 
মরামত করা। আমরা eটাo দেখিছলাম, লােক sেযাগ পেলi আমােদর 
সে  তােদর dঃখ-dদশা িনেয় কথা বলেত চাiিছল; িবেশষত যখন তারা 
iuিনয়ন aিফস থেক eবং/aথবা িঠেকদারেদর থেক দূের থাকিছল --- 
eেদর তারা িব াস কের না eবং ভয় পায়।  

ফ াকিTর খাতায় তািলকাভkু সমs ক াজুয়াল o িঠকা িমক য 
কাজ পােবi, eমন কান িন য়তা নi। pিতিদন সকালেবলা তারা 

eসiেজেড ফ াকিTর গটgিলেত জেড়া হয়, eর জn aেনকেক eক ঘ টা 
বা তারo বিশ সময় পােয় হঁেট আসেত হয়, কারণ তােদর eকটা 
সাiেকলo নi।  

পুrষ eবং মিহলা িমকেদর মেধ  মজুিরর পাথক  eখােন তাৎপযপূণ। 
বh kেt পিরবােরর পুrষ সদেsরা ফ াকিTর কাজ নয় না eবং 
aগিতর গিত িহেসেব মিহলারা সi কাজ নয়। কারণ পিরবােরর পুrষ 
সদেsরা বh kেti ফ াকিTর কােজর চেয় মােঠ চােষর কাজ aথবা 
সরকাির pকেl মািট খাঁড়ার কাজ পছn কের।  
িমকেদর সে  সাkাৎকােরর kেt আমরা যখন ফ াকিTর গেট তােদর 

সে  আলাদা আলাদাভােব সাkাৎ কেরিছ, তখন তারা aেনক খালােমলা 
কথাবাতা বেলেছ। ei কারেণ সমs aংেশর িমকেদর সে  সমানভােব 
কথা বলেত পারায় আমােদর সমীkা সmবত aপkপাতd  হেত পেরেছ। 
eছাড়া, িমকেদর সে  iuিনয়েনর সmেকর kেto আমােদর সমীkা 
আেপিkকভােব aপkপাতd  থেকেছ। কারণ সেkেt iuিনয়ন নতােদর 
i া anযায়ী তাঁেদর uপিsিতেত আমরা িমকেদর সে  কথা বলেত 
পেরিছ। নতােদর uপিsিতেত িমেকরা aেনক কথাi বলেত পােরিন। 
আবার ফ াকিT গেটর বাiের রাsায় িমকেদর সে  কথা বলার সময় 
eটা eড়ােনা সmব হেয়েছ।

যুেdর rপাnর 
শমীক সরকার

 

যুd শbটার eকটা সামািজক মােন আেছ, anত আমােদর চনা পিরিচত gাম-
সমােজর কােছ। চনা জনপেদর সীমানায় হয় যুd, শtr আkমণ কের বাiের 
থেক। সi আkমণ ঠকােত ast-শst িনেয় হািজর হয় সমােজর জায়ানরা।  
কu লািঠ- সাটা িনেয়, কu বlম িনেয়, কu তীর-ধnক িনেয়, কu পেটা-
বামা িনেয়, কu বা আবার ছােটাখােটা বndক িনেয়। আমার ছােটােবলায়, 
মােন আজ থেক বছর ২৫ আেগ নদীয়া জলায় আমােদর gােমর থেক 
জায়ানরা তীর ধnক আর বlম িনেয় িগেয়িছল পােশর gােমর লােকেদর সােথ 
যুেd। কল ানী িশlা েলর eক কারখানায় কেয়কশ' লােকর চাকিরর বেnাবs 
হি ল। sানীয় লাক চাকির পােব। কারা চাকির পােব, তাi িনেয় বেধিছল 
লড়াi, di gােমর মেধ । আজ থেক ১৪ বছর আেগ পি ম মিদনীপুেরর 
ঝাড়gােমর কােছ বশ কতgেলা gােম যুd বেধিছল তীর-ধnক, টািঙ িনেয়। 
বndকo িছল। আিদবাসী aধু িষত ঝাড়খNী দলgেলার আিধপেত র gামgিলর 
সে  িসিপeম aধু িষত gামgিলর। নnীgােমর জনpিতেরাধ eবং তৎপরবতী 
ঘটনাবলী eক যুd িহেসেব চাuর হেয়িছল নnীgােমর sানীয় মাn ষর কােছ। 
তালপািট খােলর সীমানায় খজুিরর িসিপeেমর সশst বািহনীর সে  লড়াi 
করেছ নnীgাম। pিতিট জনপেদরi হয়ত ei িনজs যুেdর iিতহাস আেছ 
কমেবিশ। eবং তা খুব পুরেনা নয়। আজেকর রাজৈনিতক সংঘেষর আর gাম 
দখেলর পি মবে  eটা ঘারতর বাsব। রাজi লাক মরেছ, বািড় পুড়েছ...।  

যুd শেbর eকিট ছােটা জনপেদর সমােজর কােছ যা ব না, তার থেক 
aেনকটাi আলাদা আমােদর বুিdজীবী সmpদােয়র কােছ যুেdর মােন। তাi 
জনপেদর লাক egেলােক যুd বলেলo, বুিdজীবী সmpদায় egেলােক বিল 
সংঘষ। খবেরর কাগেজo তাi লখা হয়।   

রাTীয় sের যুd eকিট িsিতশীল বাsবতা। তাi যুেdর জn সদাসবদা 
pstত রাখেত হয় pিশিkত, আধুিনক astশেst সিjত িনিদ  বািহনী। লাখ 
লাখ লােকর সi বািহনীর ভরণেপাষণ কের সরকার, কবল যুেdর জn। 
pেত ক বছর পুরেনা মরেচ ধরা astgেলা বাদ িদেয় নয়া িকিসেমর ast কনা 

হয়। পৃিথবীেত eমন কানo রাT নi, যার িনিদ  সনাবািহনী নi। রাTীয় 
sের যুd য eকিট িsিতশীল বাsবতা, তা আর eকবার pমাণ হেয় গল, 
যখন রািশয়া িdতীয় িব যুেd তার িমt সবাiেক ডেকডুেক Nনাৎসী িবজয়’ 
uৎসব করল মেsােত। বাছা বাছা সব aত াধুিনক গণ িব ংসী aেstর সmার 
সািজেয় রািশয়ার pধানমntী মদেভেদব ঘাষণা করেলন, শািn খুব পলকা 
িজিনস, যুd তা আর হঠাৎ কের আেস না, সmবনা িহেসেব থেকi যায়, 
তাi তৎপর থাকেত হেব িনত নতুন িবপদgেলা থেক।  

যুেdর rপাnর : সমরা ন থেক জনপেদ 
১৮৭০ সাল থেকi iuেরােপ রাTীয় যুdgিলেত diেয়র বিশ রােTর যাগদােনর 
সmাবনা পির ার হেয় যাি ল। দখা যাি ল, ei দেশ আkাn হেল oi 
দশ আkমণকারীেক আkমণ করেব, aথবা ei দশ কাuেক আkমণ করেল 
oi দশ চুপচাপ দখেব --- ei জাতীয় িdপািkক চুিk। eরi সববৃহৎ pকাশ 
িছল pথম িব যুd। মূলত iuেরাপব াপী দশgেলা জিড়েয় পেড়িছল যুেd, 
কখনo কখনo তােদর uপিনেবশgিলo জিড়েয় িগেয়িছল। দশgিল য যুেd 
জিড়েয় পেড়িছল, তার সবেচেয় বেড়া কারণ িহেসেব িছল বাজার দখেলর 
লড়াi, uপিনেবেশর কাঁচামােলর oপর কbা pিত া। বাজার দখল eবং 
কাঁচামােলর তািগদ রাTgিলর গি ড ছািপেয় aেনকgিল রাTেক ei যুেd 
জিড়েয় িনেয়িছল। রাTীয় যুেdর য িচরাচিরত ভূ-সীমানা দখেলর তািগদ eবং 
তjিনত dত ভূিমকা, তােক ছািড়েয় an eক তািগদ রাTীয় যুেdর কারণ 
িহেসেব সামেন চেল eল।  

 pথম িব যুেdর ২০ বছেরর মেধ  িdতীয় eকিট িব যুd চেল eল। eo 
eক রাTীয় যুd। e যুd আেগরিটর চেয়o aেনক সবব াপী। ei িdতীয় 
িব যুd pথম িব যুেdর তুলনায় সmূণ পৃথক eকিট যুেdর বাতাবরণ িনেয় 
eল। আেমিরকা যুkরাT ১৯২৯ সাল থেক য মnায় জিড়েয় পেড়িছল, তার 
aবসান ঘেটিছল ei যুেdর মাধ েম। মািকন কেপােরটরা aেstর বেড়া বেড়া 
নতুন কারখানা বািনেয় ast uৎপাদন r কের িদল। ১৯৪৪ সােলর মেধ  দখা 
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গল, ei যুেd িববদমান সমs গা ীর তুলনায় সবেচেয় বিশ ast বািনেয়েছ 
ei দশ। যুেdর pেয়াজেন সবাi িমেল মাট য ast বািনেয়িছল, তার ৪০ 
শতাংশ বািনেয়িছল আেমিরকা। aথচ গাটা যুdেkt থেক ei দশিট িছল 
aেনক দূের। যুেd aবতীন দশgিলর মেধ  আেমিরকার মািটi িছল সবেচেয় 
কম kিতgs।   

িমtশিkর িbিটশ বায়ু মntেকর তরেফ দেশর বামাr কমাে ডর কােছ 
িনেদশ িগেয়িছল িdতীয় িব যুেdর সময়, " তামােদর আkমেণর pধান লk  
হেব শtrর নাগিরক জনসংখ া (enemy civil population) eবং িবেশষত 
িশl িমকেদর মেনাবল ভেঙ দoয়া।" শহরা েল বামা মারেত হেব, িকnt 
"লkবst হেব সাজােনা গাছােনা a ল (built up areas), ডকiয়াড বা 
eয়ারk াফ  ফ াkির নয়।"  িbিটশ পিরকlনাকারী লড চরoেয়ল বাম মারার 
পিরকlনায় বেলিছেলন, ১৫ মােসর মেধ  জামািনর ৫৮ টা শহেরর বিশর ভাগ 
মাnষ "তােদর ঘর-বািড় থেক বিরেয় আসেব। খিতেয় দখা গেছ, কােরার 
বািড় ভেঙ িদেল তা তার মেনাবল সবেচেয় বিশ kিতgs কের। তার বnু বা 
আtীয়রা মারা যাoয়ার চেয়o eটােত লােক বিশ ভেঙ পেড়।..." ১৮ 
নেভmর ১৯৪৩ থেক ২৪ মাচ ১৯৪৪ িbিটশ বামাr িবমান ১৬ বার বািলন 
শহর আkমণ কের। ৯০০০ বামা ফলা হয় বািলেন। (িদ সেক ড oয়l 
oয়র, e শট িহিsT, আর. e. িস. পাকার, ২০০১, akেফাড iuিনভািসিট 
pস) 

pথম িব যুেd মারা যায় দড় কািট মাnষ। িdতীয় িব যুেd pায় ছ’ 
কািট। িdতীয় িব যুেd সামিরক মাnেষর চেয় aসামিরক মাnষ মারা িগেয়িছল 
িdgেনরo বিশ। pথম িব যুd হেয়িছল সমরা েন, মূলত সামিরক বািহনীর 
মেধ । ei যুেd যতজন মারা িগেয়িছল, তার di ততৃীয়াংশ িছল সামিরক 
মাnষ, আর eক তৃতীয়াংশ aসামিরক মাnষ। িdতীয় িব যুd হেয়িছল 
aসামিরক জনপেদ।  
আরo rপাnিরত যুd : দশ-জািত-রাT ছািপেয় 
যুেগা ািভয়ার oপর আkমণ কেরিছল nােটা বািহনী গত দশেকর শষ িদেক। 
মািকন eবং িbিটশ রাTi িছল ei আkমেণর পাNা। কন ei আkমণ, ei 
যুd nায়স ত, ব াখ া করেত িগেয় তৎকালীন িbিটশ pধানমntী টিন bয়ার 
বেলিছেলন (২২ eিpল ১৯৯৯, িশকােগা iেকানিমক kােব বkৃতা), "eটা eকটা 
nায় যুd। ei যুd কানo ভূিমখN দখেলর যুd নয়, মূল েবােধর যুd। ... 
kিড় বছর আেগ হেল আমরা হয়ত কসেভােত যুd করেত যতাম না। আমরা 
হয়ত তাকাতামi না oিদেক। ei পিরবতেনর কারণ িকnt eক িবsীন 
পিরবতেনর ফল --- ঠাNা যুেdর aবসান, pযুিkর পিরবতন, গণতেntর 
িবsার। িকnt eর চেয়o বেড়া ব াপার eকটা আেছ। আমার িব াস, পৃিথবীর 
eক মৗিলক পিরবতন ঘেটেছ। িব ায়ন আমােদর aথনীিত eবং আমােদর 
কাযকলােপর rপাnর ঘিটেয়েছ। আমরা আজ eমন eকটা পৃিথবীেত বাস কির, 
যখােন আলাদা আলাদা থাকার আর কানo জায়গা নi। জািত িনিবেশেষ 
আমােদর সহেযািগতা করেত হেব পরsেরর সােথ। আমােদর aেনক ঘেরায়া 
সমsার সূচনা হয় পৃিথবীর an pােn। eিশয়ার লিgর নড়বেড় aবsা িচকােগা 
বা ডুরহাম কাuি টর চাকির ংস কের। ক ািরিবয়ােনর দািরd  oয়ািশংটন eবং 
ল ডেনর রাsাঘােট Dােগর বাড়বাড়n ঘটায়। বলকােনর কানo d nd জামািন 
eবং আেমিরকায় শরণাথী সমsা তির হয়। eiসব সমsার কানo sরাহা 
তখনi হেব যখন আমরা আnজািতক সহেযািগতার পেথ হাঁটেত পারব। আমরা 
eখন সিতকােরর আnজািতকতাবাদী, আমরা চাi বা না চাi। আমরা 
িব বাজাের aংশgহণ না কের পাির না, যিদ আমরা unিত করেত চাi। 
আমরা anাn দেশর নতুন রাজৈনিতক আiিডয়ােক aবেহলা করেত পাির না, 
যিদ আমরা iেনােভট করেত চাi। আমরা an দেশ dnd eবং মানবািধকার 

ল েনর ঘটনার pিত মুখ িফিরেয় থাকেত পাির না, যিদ আমরা িনেজরা 
িনরাপেদ থাকেত চাi।” 

২০০২ eর ১৭ সেpmর pকািশত Nআেমিরকার জাতীয় িনরাপtা কৗশল' 
শীষক eকিট বiেয় e িবষেয় মািকন মতিট বk করা হয়, "আেমিরকা আজ 
য িনরাপtার পিরেবেশর মুেখামুিখ, তা আেগরgিলর চেয় মৗিলকভােব 
আলাদা। ... সntাসবাদীরা গণিব ংসী ast িনেয় আkমণ করেছ, eর থেক 
বেড়া আশ া আেগ খুব eকটা হয়িন। আমােদর শtrেদর ei ধরেনর শtrতা 
আটকােনার জn আেমিরকা pেয়াজেন আtরkার aিধকােরর জায়গা থেক 
আেগi কাজ করেত r করেব। ...” 

২০ সেpmর ২০০১ e তৎকালীন মািকন pিসেড ট জজ বুশ মািকন 
কংেgেস বkৃতা দন, " য সব জািত সntাসবাদেক সাহায  করেছ বা জায়গা 
িদে , আমরা তােদর তাড়া করব। pিতিট a েলর pিতিট জািতেক আজ 
eকটা িসdাn িনেত হেব। হয় তামরা আমােদর সােথ, aথবা তামরা 
সntাসবাদীেদর সােথ। আজ থেক, য কানo জািত, য সntাসবাদেক জায়গা 
িদে  বা সাহায  করেছ, আেমিরকা তােক িনেজর শtr রাজt বেল মেন 
করেব।” 

bয়ােরর বkব  থেক পির ার, িব ায়ন eবং িব জুেড় আনােচ কানােচ 
যুd পিরিsিত eেক aপেরর সে  জিড়েয় রেয়েছ। বুশ eবং bয়ার কিথত 
পিরবিতত পিরিsিতর মােন দাঁড়ায়, পঁুিজর িব ায়েনর যুেগ যুd পিরিsিত eবং 
যুd pstিতর eক aব mাবী বাsবতা। পঁুিজর আজেকর rেপর কােছ pবল 
পরাkমী রাTনায়কo aসহায়, bয়ােরর কথায় eর sর s । দিশ পঁুিজর 
বাজার eবং কাঁচামােলর sােথ চািলত হেয় iuেরাপীয় রাTgিলর pথম িব যুেd 
aবতীণ হoয়া থেক যার সূচনা, তারo eক rপাnর আমরা দিখ, যখন 
িব ািয়ত কেপােরট পঁুিজর বাsবতা মেন তাবড় রাT সারা িবে  সশst নাক 
গলােনার বাধ বাধকতার কথা sীকার কের।  

e য ধু বুশ বা bয়ােরর ব িkগত বা মতাদশগত (িনo কনজারেভিটভ) 
ব াপার নয়, তার পিরচয় আমরা পাi যখন দিখ মািকন pিসেড ট পেদ 
পিরবতেনর কতন uিড়েয় oবামা আসার পেরo eকi ব াপার চলেছ। oবামা 
আসার পর বছর ঘুের গেলo iরাক থেক মািকন সনা eখনo সেরিন। 
আফগািনsােন আরo মািকন সনা পাঠােনা হেয়েছ, বামাr িবমান হানা আরo 
জারদার করা হেয়েছ। পািকsােনর পি ম pেদেশ মািকন িবমান হানা 
ভয় রভােব বাড়ােনা হেয়েছ। খাদ পািকsান যােত িনেজর দশবাসীর oপর 
ei িবমান হানা সংগিঠত কের তার জn মািকন চাপ আরo বাড়ােনা হেয়েছ। 
oবামার মত, বুেশর আমেল iরােকর pিত নজর িদেত িগেয় লােদন, আল-
কায়দার oপর নজর কম হেয় গেছ। eবার নজর বাড়ােনা হে । aথাৎ সশst 
নাক গলােনা eবং দূের িগেয়, uেড় িগেয় যুেdর িবষেয় কানo িdমত নi। 
সাdাম না লােদন, সi িনেয় িডেবট।  

মতাদশ তা কান ছাড়, eটা কানo িনিদ  রােTরo িবষয় নয়। eর 
uদাহরন, চীেনর pতk মদেত eবং ast o aথাnkেল  যুdিট সংগিঠত হল 
ীল ায় eবং য যুেdর মেধ  িদেয় eলিটিটi- ক িনেকশ করা হল লাখ লাখ 

তািমলেক uে দ কের, হত া কের। ei চীেনর ীল া যুেdর সে  
আেমিরকার পািকsান যুেdর পাথক  কতটা?  

যুেdর rপাnর : লােভর িহেসব 
pথম িব যুেd দখা গল, িব যুেd যাগ িদেয় সবকিট দশ সমsায় পেড়েছ। 
াn, রািশয়ায় দেশর ভতেরর aথনীিত সংকেট পড়ল। জামািন, aিsTয়া, 

তুরs তা যুেd হেরi িগেয়িছল, তার oপর নেম eেসিছল যুেdর আিথক 
kয়kিতর aেনকটা দায়ভার। িbেটেনর আিথক kয়kিত aতটা মারাtক না 
হেলo, যুd চলাকালীন িমক িবেkােভ দেশর ভতেরর aথনীিত স েট পেড়। 
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রশন ব বsা চালু করেত হয় ১৯১৯ সােল। eক িবশাল uপিনেবেশর aিধপিত 
হoয়ার কারেণ আিথক সংকেটর aেনকটা সiসব uপিনেবেশর oপর ns 
কেরিছল িbেটন। আেমিরকা aব  pথম িব যুেd যাগদােনর ফেল খুব eকটা 
সমsায় পেড়িন। িকnt তােদর যাগদানo ঘেটিছল aেনক পের।  

িdতীয় িব যুেdর সময় দখা গল পিরিsিত aেনকটাi আলাদা। iuেরাপ 
eবং আেমিরকা য স েট পেড়িছল, aথৈনিতক মnায় পেড়িছল, সi মnা 
শষ হেয় গল ei যুেdর মেধ  িদেয়। rিচ িফরল মািকন aথনীিতেত। যুdাst 
eবং িsল pভৃিতর চািহদা বেড় গল মারাtক ভােব। pিতটা দেশi ংস 
সাধেনর মেধ  িদেয় নয়া পেণ র জn সমােজ জায়গা তির হল। পণ  বা সmদ 
ংেসর মেধ  িদেয় pিতিট পেণ র য আয়ু াল তােক কিমেয় িদেয় নয়া পেণ র 

জn সমােজ জায়গা তির করা যায় --- গিত পায় পঁুিজ। আর যুেdর চেয় 
ভয়ানক পণ  ংস আর কী হেত পাের? ং সর মেধ  িদেয়o পঁুিজেক গিতশীল 
রাখা, পঁুিজবাদেক চালু রাখার ei নয়া কায়দা িশkণীয় হেয় রiল। তাi িdতীয় 
িব যুেdর পরবতী d'দশক িব পঁুিজ ব বsা আর কানo স েট পেড় িন। 

যিদo যুd পঁুিজর সচলতােক বাড়ায়, িকnt তা দেশর পণ  aথনীিতেক 
খািনকটা প  ুকের বiিক। যুdকালীন তৎপরতায় দেশর মেধ  ব য় সে াচেনর 
psাব দoয়া হয়। িdতীয় িব যুেd জামািনর সরকােরর পk থেক নািটশ 
লটকােনা হেয়িছল, আhান জানােনা হেয়িছল, বিশ বিশ কের কাজ করার 
জn। আর িbিটশেদর তরেফ বলা হেয়িছল, নাগিরকেদর খরচ কমােত, 
সিভংস বাড়ােত। িনঃসেnেহ পণ -চলাচেলর aথনীিতর িবপরীতধমী কথা eটা।  
িকnt যুd পরবতী সমেয় পণ  aথনীিতর নবজীবন লােভর কােছ e আর eমন 
িক?  

িকnt িব ায়ন পরবতী যুd eক কািঠ oপের। eখন দখা যাে , দশ যিদ 
যুd চালােনার জn eকটা কড়া aথনীিত সদা সবদা বািনেয় রাখেত পাের, তেব 
যুd জিনত আিথক আঘাত আেস না। eত বেড়া বেড়া dেটা যুd, iরাক যুd, 
আফগািনsােন যুd করেছ আেমিরকা eবং িbেটন। e dিট যুেdর ফেল oi 
দশdিট য কানo স েট পড়ল তাo নয়। আফগািনsােন যুd rর পের 
eবং iরাক যুd rর pাkােল মািকন pিসেড ট মািকন সনাবািহনীেক 
eকসােথ ৬০িট যুd চালােনার জn pstত থাকার কথা বেলিছেলন। dেটা দেশ 
eেদেশর সনাবািহনী িগেয় যুd করেছ। সi দশ dিট ei দেশর সীমানার 
aেনক দূের। oi দূেরর দশdিট ei দেশর মািটেত কানo kপণাsto মারেত 
পারেব না। ei যুেd oi dিট দেশ লk লk লাক মারা যাে । aথচ 
আgাসনকারী দশিটর মাnেষরা মহা আনেn রেয়েছ। তােদর আনn ফুিত হািস 
pভৃিতর iতর িবেশষ পিরবতন হে  না। যুেdর ei rপ সmবত আেগ 
কখনo দখা যায়িন। আgাসনকারী oi দশdিটর পণ  aথনীিত কানo 
সমsােত পড়ল না ei dিট যুেdর জn। hাঁ, িকছু লাক মারা গল। তার 
জn দেশর মেধ  িকছু লাক kুd হল। িকnt আেমিরকায় সরকার বদল হল 
সmূণ an কারেণ। কারণটা হল ২০০৮-eর লিg সংকট। তােত িবপুল পিরমাণ 
মাnেষর বকার বেন যাoয়া। ঘর-বািড় হারােনা।  

যিদo পঁুিজর সামিgক লাভ ei দেশর sােথর চেয় eখন বেড়া। আর 
কেপােরট বhজািতকরা যেহতু eখন পঁুিজর মূল চািলকা, ei পঁুিজর বhজািতক 
সংগঠন পঁুিজর সামিgক sাথ দখেত সkম, দশ-জািতর সীমানা ছািপেয়। তাi 
সামিgক পঁুিজ aথনীিতেতo যুd লাভজনক হেয় দাঁড়ায়। তাi মেন হয়, 
oপরমহেল pায় কানo িবেরািধতা ছাড়াi ei iরাক eবং আফগািনsান যুd 
চলেছ। যুেdর eলাকা সmpসািরত হে  পািকsােন। আেs আেs। পেশায়ার 
শহর পযn চেল eেসেছ যুd।  

eখন যিদ iরাক থেক বা কেয়ক বছর পর যিদ আফগািনsান থেক 
মািকন সনা pত াhত হয়o, তাহেলo িকছু হরেফর হয় না। ei dিট দশ ei 
যুেdর মেধ  িদেয় কেপােরেটর মৃগয়াভূিমেত পিরণত হল িক না, সটাi িবেবচ । 

সখােন মাটামুিট aবাধ লু ঠন pিkয়ার জn হল িকনা সটাi িকnt িবেবচ । 
সi লু ঠেনর aব  eকটা যুিk কাঠােমা তির হেব তারপর। তির হেব nায  
লুঠ, anায  লুঠ --- eiসব ভদােভদ। আর তার িভিtেত রাজৈনিতক 
পিরকাঠােমা কাজ করেব। eখন তা আর দশ দখল দরকার প ড় না। e যন 
আবার সi is iি ডয়া কাmািনর বিণকরােজ িফের যাoয়ার মেতা ব াপার।  

eখােন eকটা িবতক আসেতi পাের। লkটা িঠক কী? আধুিনক কেপােরট 
dিনয়ার মৃগয়াভূিম বাড়ােনা eবং সi সmpসারেণর pিতবnকতা দূর করার 
জni যুd? নািক যুd িনেজi দরকাির, আজেকর সংকটাপn িব  পঁুিজ 
ব বsার? pথম p টার িদেক আেগ তাকােনা যাক। eকথা মেন িনেত আজ 
আর কানo িdধা নi য আজ গাটা িব জুেড়i পঁুিজবাদ pিতি ত। 
পঁুিজিবে র কােছ eখন আর কানo Nবািহর' বেল িকছু নi। anত ভৗগিলক 
ভােব। eকথা িঠক য, গাটা িবে র য পঁুিজ কাঠােমা, তা হয়ত eক রকেমর 
নয়। যমন আমােদর দেশর কথাi ধরা যাক। আমােদর দেশ হেরক রকম 
পঁুিজ আেছ, eবং তা মােটi খুব dবল পঁুিজ নয়। যমন আেছ পািরবািরক 
সmিt o পঁুিজর হাত ধের তির হoয়া কেপােরট পঁুিজ, যার uদাহরন টাটা, 
িবড়লা, আmািন pভৃিতরা। তমিন আেছ বেড়া ব বসায়ী, বেড়া osাগর, বেড়া 
কাঠ ব বসায়ী থেক r কের আমােদর রাiস িমেলর মািলক, আলুর 
িহমঘেরর মািলক pভৃিতরা। ei িdতীয় ধরেনর পঁুিজ িকnt মােটi কেপােরট 
পঁুিজ নয়। কেপােরট পঁুিজ sাধীন, sয়ংিkয়। বরং ei পঁুিজ ব িk মািলেকর 
i াধীন aেনকটাi। মািলেকর জািত, জাত, ধম, বাসsান, rিচেবাধ, দশেবাধ 
--- eসব aেনকটাi িনয়ntণ কের ei পঁুিজর চলাচলেক। ei পঁুিজ কেপােরট 
পঁুিজর তুলনায় সামািজক। ei পঁুিজ হয়ত আকােরর িদক থেক কেপােরট 
পঁুিজর তুলনায় aেনকটাi ছােটা। হয়ত ei পঁুিজ কেপােরট পঁুিজর তুলনায় 
aেনক aদk। তাi ei পঁুিজর কেপােরট পঁুিজর কােছ আtসমপন বা 
কেপােরট পঁুিজর aংশ হেয় যাoয়ারi কথা। িকnt বাsবতা হল, ei পঁুিজর 
হােত রেয়েছ বাজােরর eকটা ব ড়া aংশ। আরo আেছ। eর থেকo ছােটা 
ছােটা পঁুিজ রেয়েছ। রেয়েছ eক িবশাল সংখ ক মািলক চািষ, যারা ব বসািয়ক 
চােষর সে  যুk, aথাৎ যারা কৃিষ uৎপাদন কের বাজাের ফসল বচার জn। 
রেয়েছ ছােটা দাকানদাররা। ছােটা বেড়া িমিলেয় সটাo িকnt পঁুিজi বেট। 
eবং তার হােতo রেয়েছ eক বেড়াসেড়া বাজার। aথাৎ কেপােরট পঁুিজর 
আoতার বাiের রেয়েছ eক িবsীণ eলাকা। eবং ei পঁুিজ য িdতীয় ধরেনর 
পঁুিজর মেতাi কেপােরট পঁুিজর পদতেল আtসমপন করেব, বা তার a ীভূত 
হেয় যােব, তা নয়। সাmpিতক কােলর সংগিঠত িরেটল িবেরাধী িবেkাভ, 
দাকানদারেদর তরেফ, বা কৃষকেদর জিম aিধgহণ pিতেরাধ --- eরi iি ত 
দয়। e ছাড়াo আেছ রাTীয় পঁুিজ। তাi আধুিনক কেপােরট dিনয়ার মৃগয়াভূিম 
বাড়ােনার জায়গা রেয়েছ।  

তেব ei মৃগয়াভূিম বাড়ােনার aেনক কায়দাo রেয়েছ কেপােরটেদর কােছ। 
যমন আেছ জিম aিধgহ ণর আgাসী কায়দা, যা আমরা pতk কেরিছ 
নnীgােম বা পেsায় বা কিল নগের বা রায়গেড়। eখন pতk করিছ 
a ডা ল। যমন আেছ িবিট তুেলা বা িবিট বgন চােষর জn চািষেদর pলুb 
করা। বা চুিkচােষ চািষেদর pলুb করা। eo আেরক কায়দা। eরকম কায়দার 
কথাi বলা আেছ eবােরর বােজেট --- কৃিষ সংsােরর নােম যখােন কৃিষেত 
কেপােরটেদর থাবা জারদার করার পিরকlনা নoয়া হেয়েছ। aেনেকi iরাক 
যুdেক বেল, তেলর জn যুd। িঠকi তা! য তলেktgেলা িছল iরােকর 
রাTীয় পঁুিজর মািলকানাধীন, তা হেয় গল কেপােরটেদর মািলকানাধীন। eটাo 
তাi eক কায়দা বিক। িকnt eটাi সব নয়।  

eছাড়াo iরাক যুেdর eকিট an তাৎপয রেয়েছ। eবং ধু iরাক যুd 
নয়। eতাবৎ কােলর সব যুেdর। যুd িনেজi eকটা বাজার তির কের। 
পিরকাঠােমার বাজার। যা িছল, যা ংস হল যুেd, তার পুনগঠেনর বাজার। 
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iরােকর kেt যার নাম iরাক িরকনsTাকশন। ei ংস eবং পুনগঠন 
আজেকর পঁুিজ ব বsার eক anতম চািলকা শিk। আর ংেসর সবেচেয় 
বেড়া uপায়, যুd। তাছাড়া, যুেdর Nেভাগ' aথাৎ যুdােstর বাজার তা 
আেছi।  

২০০৩ সােলর মাচ মােস iরােক মািকন আgাসন r হয়। eিpল মােসi 
আেমিরকার পৗরিহেত  r হয় Niরাক িরিলফ e ড িরকনsTাকশন ফা ড' 
গড়ার কাজ। eকা আেমিরকা eটােত দয় ১৮.৪ িবিলয়ন ডলার। আieমeফ 
eবং রাTপু  দয় আেরা িকছ।ু pথেম খুব আেs আেs ei ফাে ডর টাকা 
খরচ হেলo ২০০৯-eর মেধ  ei িরকনsTাকশন বাবদ আnজািতকভােব খরচ 
হেয়েছ ৫০ িবিলয়ন ডলার। pায় পুেরাটাi িদেয়েছ আেমিরকা। ei 
িরকনsTাকশেনর গাটা ব াপারটাi দখভাল করেছ আেমিরকার িডেফn 
িডপাটেম ট। িবিভn সময় িবিভn সংsার মাধ েম। ei পুনগঠেনর দখভােলর 
aিফস Nেsশাল inেপkর জনােরল ফর iরাক িরকনsTাকশন' বা SIGIR 
িতনিট মূল eলাকা িচিhত কেরেছ unয়েনর জn : ১) eকটা নতুন iরািক 
সনাবািহনী গঠন; ২) মুk বাজার aথনীিত গঠন; ৩) দশিটেক eকিট ফলpসূ 
গণতেntর পেথ িনেয় যাoয়া। eেত ২০০৯ eর জাnয়ািরেত যাগ হেয়েছ 
আেরকিট eলাকা; ৪) iরাক o আেমিরকার মেধ  িdপািkক সmকেক নতুন 
কের সংjািয়ত করা, যােত Nভিব েতর পুনগঠেনর pেচ াgিল' ত sিবধা হয়। 
২০০৩-eর aেkাবের sেনর মািdেদ মািকন পৗরিহেত  eক সেmলেন রাTপু  
eবং oয়াl ব া  ২০০৪-০৭ পযােয়র মেধ  iরােকর পুনগঠেনর জn কান 
খােত কত ডলার দরকার তার eকটা িহেসব দয়। িনেচ তা দoয়া হল : 

িবd ৎ     ১২.১২ িবিলয়ন ডলার 
জল, িনকািশ, বজ   ৬.৮৪ িবিলয়ন ডলার 
িশkা     ৪.৮১ িবিলয়ন ডলার 
যাগােযাগ o পিরবহন  ৩.৪১ িবিলয়ন ডলার 
কৃিষ o জল সmদ  ৩.০৩ িবিলয়ন ডলার 
sাs       ১.৬০ িবিলয়ন ডলার 
গৃহ o জিম    ১.৪২ িবিলয়ন ডলার  

eছাড়াo আেছ কমসংsান, শহর পিরকlনা, রাTায়tt kt, সরকাির 
pিত ান pভৃিত। pিতিটেতi ১ িবিলয়ন ডলােরর aেনক কম ধরা হয়।  

মূল য ফা ড, IRRF, যা মূলত মািকন pদt eবং পিরচািলত, তার 
থেক পুনগঠেনর বরাত পায় মািকন কেপােরটরা। িন চ তা দoয়া হল : 

বখেটল       ২.৪০ িবিলয়ন ডলার (পিরকাঠােমা) 
eeমiিস       ১ িবিলয়ন ডলার (জল, িনকািশ) 
পাসনস কেপা.     ১.৩ িবিলয়ন ডলার (কনsTাকশন) 
oয়ািশংটন grপ i টারnাশনাল  ০.৫৮ িবিলয়ন ডলার (জল) 
hািলবাটন      ০.৫৮ িবিলয়ন ডলার 
িসমিবoন পাoয়ার     ০.২৫ িবিলয়ন ডলার (িবd ৎ)  
uেlখ , সবেচেয় বিশ বরাত পাoয়া বখেটল ২০০৬-e pথম কেপােরট 

িহেসেব iরাক থেক পালায়। iরাক পুনগঠেনর aেনক pকli eখনo aবিধ 
বাsবািয়ত করা যায়িন। কারণ সশst pিতেরাধ। ei পুনগঠেনর কােজ নেম 
eখেনা aবিধ কেয়ক হাজার মাnষ খুন হেয় গেছ। বাগদাদেক আেরকটা dবাi 
বানােনার ২৫ বছর ব াপী eক পিরকlনা হেয় র য়েছ, আটকাে  oi 
িনরাপtার জায়গায়। কu কu বলেছন, eখনo aবিধ য টাকা পুনগঠেনর 
জn খরচ হেয়েছ, তার ২৫ শতাংশ, মােন pায় সােড় ১২ িবিলন ডলার খরচ 
হেয়েছ পুনগঠেনর কােজ যারা আেছ, তােদর িনরাপtা খােত। আর মািকন 
sরkা দফতেরর িনেজেদর সংsারi িহেসব, pায় ৯ িবিলয়ন ডলার চুির কের 
িনেয় ভেগ গেছ কেপােরট o কনTাkররা।  

িকnt ei সশst, নৃশংস pিতেরাধ িকnt কেপােরট পিরকlনােক দির 

কিরেয় িদে  িঠকi। eকটা তাৎkিণক সফল pিতেরােধর ছিব দখা যাে । 
িকnt সটাi সব নয়। কারণ কেপােরট পঁুিজ িকnt নােছাড়বাnা। স যেহতু 
sয়ংিkয়, মাnষ িনরেপk, সমs ধরেনর সামািজকতা িনরেপk, তাi স 
িন রুতম। iরােক কেয়কিট মািকন কেপােরট pাiেভট আিমo সাpাi করেছ। 
যমন, b াক oয়াটার। সদ  কেশার পেরােনা িভিডo গমস খলা pজnেক 
গাদা gে র টাকা Nপাির িমক’ িদেয় pাiেভট আিম িহেসেব িনেয়াগ করা 
হে  সখােন। ei pাiেভট সনা পাহারাদার িহেসেব িনেয়াগ করেছ 
কেপােরটরা, যারা iরােক পুনগঠেনর কােজ যুk। aথাৎ iরােক পুনগঠেনর 
কােজ য aথ িবিনেয়াগ হেয়েছ, তা কােজ লাগেছ, hাঁ, যুেd। পুনগঠন eবং 
যুেdর পাথক েরখা িবলীন হেয় যাে । eরi সােথ আেছ কেপােরট আgাসেনর 
নয়া কায়দা। ২০০৯ eর নেভmের eকিট আiন পিরবতন করা হেয়েছ iরােক। 
২০০৬ সােল iনেভsেম ট ল' ত iরােক িবেদিশ কাmািনgিল ১০ বছেরর কর 
ছাড়, যntপািত আমদািনর oপর কর ছাড় eবং জিম িলজ িহেসেব িনেত 
পারত। eবার আiন সংেশাধন কের িরেয়ল eেsট ডেভলপারেদর জn 
iরােকর জিমর মািলকানা aবিদ ছেড় দoয়া হেয়েছ। রাTীয় সাবেভৗমেtর 
পতন, আkিরক aেথi। e বছেরর গাড়ায় আেমিরকায় মািকন িবেদশ সিচব 
eবং iরােকর pধানমntীর uপিsিতেত eকিট iরাক-মািকন লিg সেmলেন iরািক 
pধানমntী িবেশষভােব ei আiন সংেশাধেনর কথা uেlখ কেরন।  

ধু iরাক নয়, ীল ার তািমল aধু িষত জায়গা িtে ামািল pভৃিত জলায় 
eলিটিটi ংেসর পেরi গেড় uঠেত চেলেছ s াল iকনিমক জান, 
যgিলর aেনকgিলi নািক িদেয় দoয়া হে  চীনা কাmািনgিলেক। চীনা 
সংবাদমাধ েম eেসেছ, ei সব জায়গায় ভুখেNর মািলকানা aবিধ নািক ছেড় 
দoয়া হেয়েছ চীনা কেপােরটেদর।  

আজেকর পঁুিজ ব বsার কােছ তাi যুেdর grt aপিরসীম।  

যুdােstর rপাnর : ংসাtক 
pথম িব যুেdর ast : বয়েনট, মিশনগান, gেনড, িপsল, িবষ-বা , 
রাiেফল, ট া , T  মটার 
িdতীয় িব যুেdর ast : মিশনগান, রাiেফল, মটার, রাiেফল, gেনড, 
ট া , যুd-জাহাজ, সাবেমিরন, বামাr িবমান, পরমাণু বাম 
পরবতী যুdgিলর ast : kপণাst, বামাr িবমান, ট া , রণতরী, কােপট 
বিmং, রাসায়িনক ast, siসাiড বামা 

গণিব ংসী aেstর pথম আধিুনক rপ বাধ কির মিশনগান। মিশনগান, 
aথাৎ য বndেক খুব তাড়াতািড় aেনক aেনক gিলর বৃি  করা যায়, তা 
তির কেরিছল চার মািকন ব িkগত uেদ াগ --- গাটিলং, ম ািkম, bাuিনং, 
িলuiস। িকnt pায় কানo দেশর িমিলটািরi eর কদর কেরিন pথেম। তারা 
ভেবিছল, যুd তা ব িk নায়েকর ব াপার, পটুেtর ব াপার। শtrেক য 
sফ মের ফলা যায়, eবং তা য sফ aেstর কারসািজেতi সmব হেত 
পাের, sফ gিল বৃি  কের, যুd সmেক ei আদশহীনতায় তখনo 
পৗঁছয়িন সনাবািহনী।  

মিশনগােনর ব বহার দখা যায় pথম uপিনেবেশর িবেdাহ দমেন। মূলত 
িbিটশেদর হাত িদেয়। ঔপিনেবিশক শাসক যােদর শাসন কের তােদর তা 
মাnষ বেল মেন কের না, তাi eiরকম aেsti তােদর লাভ বিশ। sদােনর 
১৮৯৮ সােলর oমডরুমান যুেd হাজাের হাজাের মাহিদ মারা গল িbিটশ 
মিশনগােনর সামেন। ছটা ম ািkম মিশনগান িমিনেট ছ’শ কের বুেলট uগের 
িদেত থাকল। Neটা আর যুd রiল না, হেয় দাঁড়াল গণহত া। eকেরর পর 
eকর জুেড় পেড় রiল মৃতেদহ। ছঁড়ােখাঁড়া মৃতেদহ।’ eকiরকম বণনা 
পাoয়া যায় তানজািনয়ার ১৮৯০ দশেকর pথমিদেক জামান পূব আি কা 
কাmািন eবং হেহ আিদবাসীেদর যুেdর। dেটা জামান কাmািনর লাক 
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dেটা মিশনগান িনেয় িনেমেষর মেধ  হাজার হ হ Tাiবেক মের ফলল। 
(aফ আমস e ড মন, e িহিsT aফ oয়ার, uiপনস a া ড a ােgসন। 
রবাট oকেনল, akেফাড iuিনভািসিট pস। ১৯৮৯) 

eরপর থেক pথম িব যুd পযn ঔপিনেবিশক দশgিলর eiসব ast 
বানােনায় িহিড়ক পেড় গল।  

আজেকর যুেdর ast আেরকিট grtপূণ িবষয়। আেগi দখলাম, pথম 
িব যুd aবিধ যুd হেয়েছ মূলত সনাবািহনীর মেধ । যুdাst িছল মূলত 
সনাবািহনীেক খতম করার জni। িdতীয় িব যুd থেকi সgেলার লkবst 
হেয় oেঠ সাধারণ মাnষ eবং সমাজ। তাi যুdােstরo পিরবতন আেস। িdতীয় 
িব যুেd ব বহার হেত থােক eমন সব ast যা িদেয় িনেমেষ aেনক লাক 
মের ফলা যায়। aেনকটা বেড়া কের ংেসর বেnাবs করা যায়। যুdরত য 
কানo গা ীর বা দেশর লk  হেয় oেঠ আেরা ভােলা aেstর ব বহার। যার 
সেবা  rপ পারমানিবক aেstর জn রাTgিলর দৗড়ােদৗিড় eবং আেমিরকার 
পরমাণু aেstর ব বহার। তারপর থেক যত িদন গেছ, িবেsারেকর ব বহার 
বেড়েছ যুেd। kপনাst হাক বা বামাr িবমান থেক ফলা বামা, মূল লk  
থেকেছ কত টন oজেনর িবেsারক ফলা হল, তার িদেক। আেমিরকার 
uপসাগরীয় যুd বা iরাক যুেdর কথা যখন আমরা পেড়িছ সংবাদপেt ন' য়র 
দশেকর গাড়ায়, তখন দেখিছ kপণাst ব বহােরর iরাক eবং আেমিরকার 
পাlা দoয়ার কথা।  

আর যুd তা eখন আর রােTর মেধ  সীমাবd নi। রাT তা eখন 
খঁুেজ িনেয়েছ নতুন শিk। সntােসর oপর যুd। রাT যখন kপণাst িনেয়, 
বামাr িবমান িনেয় যুেd নেমেছ, তখন তার সে  য যুdরত স িক আর 
তীর ধnক িনেয় যুd করেত পাের? তাi aরাTীয় শিk যখন eiসব যুেd 
সািমল হেয়েছ, তখন বিশরভাগ kেti সমমােনর িবেsারক eবং কানo 
কানo kেt িবেsারক বাঁধা মাnষ সািমল হেয়েছ eেত। iরাক, 
আফগািনsান eবং aধুনা পািকsােন মািকন আgাসেনর িবrেd যারা লড়েছ, 
তােদরo হািতয়ার ei সব িবেsারক, যােত eক লহমায় aেনক লাক মারা 
যেত পাের। মিশনগান, মাiন, িবেsারক, kপণাst --- eসবi হেয় uেঠেছ 
pিতেরােধর হািতয়ারo। eলিটিটi-র কােছ আমরা বামাr িবমান, সাবেমিরন 
eবং যুd জাহাজ ব বহারo দেখিছ। নহাত জাগােড়র সমsা। কেয়ক মুহূ তর 
মেধ  িবপুল ংস eবং িবপুল মাnেষর মৃতু  িদেয় সূিচত হে  পালটা আঘােতর 
মাtা। িভেয়তনাম যুেd সাধারণ মাnষ সাধারণ ast িনেয় লড়েছ, e দৃ  ei 
সব যুেd aিমল। পালটা বেড়াসেড়া আঘােতর তাড়না pিতেরাধকারীেকo 
জনযুd থেক সের িগেয় গণিব ংসী aেstর ব বহাের সািমল করেছ। pিতেরােধ 
সামিরক কায়দার pাধাn ধীের ধীের pিতেরাধেকo rপাnিরত করেছ eক যুেd। 
যুিk িহেসেব সামেন eেসেছ, িবপুল ংস, িব ংসী িহংসার eকেচিটয়া 
aিধকার কবল আgাসী, যুdবাজ রােTর নয়। 

 iরােক মািকন বামা-বndেকর আঘােত বা মািকন িমt iরািক বািহনীর 
হােত যমন িনিবচাের মাnষ হতাহত হেয়েছ, pিতেরাধকারীেদর আঘােত মৃত 
মাnেষর সংখ াo তু  নয়। pিত মােস ৮০০ জন কের পুিলশ বা aসামিরক 
নাগিরক মারা গেছ ২০০৪-eর আগেsর থেক ২০০৫-eর ম মােসর মেধ  --- 
pিতেরাধকারীেদর siসাiড বিmং-e (িনuiয়ক টাiমs)। আবার ২০০৩ eর 
মাচ মাস থেক ২০০৪ eর aেkাবেরর মেধ  কমপেk ১,০০,০০০ লাক মারা 
গেছ যুেdর কারেণ eবং বিশরভাগi আgাসনকারীেদর িবমান হানার ফেল 
(Nল ােnট' পিtকার সমীkা)। uভয় kেti aসামিরক মাnষ মারা যাoয়ার 
সংখ া aেনক বিশ। ei di আkমেণi সমােজর uঁচুতলার মাnষ যত না মারা 
গেছ, তার তুলনায় aেনক বিশ মারা গেছ সমােজর িনচুতলার মাnষ। মািকন 
আgাসেন গরীব মাnেষর িশকার হoয়ার মেতাi uেlখেযাগ , pিতেরাধকারীেদর 
আkমেণ বাগদােদর য শ'পাঁেচক িমuিনিসপ াল কমী মারা গেছ, তার মেধ  

সবেচেয় বিশ আেছ জমাদার  --- যারা পাড়ায় পাড়ায় গািড় িনেয় ময়লা 
আনেত যায়। সমােজর িদক থেক দখেল, সমাজেক ংস কের দoয়ার 
খলায় যন bতী হেয়েছ ei যুd।  আgাসনকারীর িন রুতা, ংস pবণতা 
িদেয় িনধািরত হেয় যাে  pিতেরাধকারীo। হয়ত aেনক kেti ei pিতেরাধ 
uেঠ eেসেছ সমােজর মেধ  থেক। iরােক ২০০৩-eর ম মাস থেক ২০০৪-eর 
আগs মােসর মেধ  ২৪,০০০ iরািক pিতেরাধকারী যাdােক হয় ধরা হেয়েছ বা 
মারা হেয়েছ (brিকংস inিটিটuশন, oয়ািশংটন)। িকnt তােত pিতেরাধকারী 
যাdার সংখ া কেমিন, বরং বেড়েছ িকছুটা। িকnt যুেd সািমল হoয়ার মেধ  
িদেয় ei pিতেরাধo হেয় uঠেছ ংসকারী। সংগিঠত িহংসা ধািবত হেয়েছ 
সমােজর িবrেd।   

যুেdর nায তা 
nায় যুেdর ধারণার আিদেত আেছ আtরkার জn যুেdর কথা, 
আgাসনকারীর হাত থেক দশ বাঁচেত যিদ আর কানo পথ না থােক যুd 
ছাড়া, তাহেল pেয়াজন যুd। তাo দখেত হেব, সi যুেd যন জতার আশা 
থােক eবং সi যুd যন আgাসনকারীর যুd য kিতসাধন করেব তােক 
ছািপেয় না যায়।  

pথম িব যুেdর গাড়ায় লিনন য nায় যুেdর কথা বেলিছেলন, তার 
মেধ  িছল শািষেতর শাষেণর িবrেd যুেdর nায তার কথা-o। িকংবা শষ 
িবচাের য রাTীয় যুd সমাজেক মুk হেত সাহায  কের, যমন ১৭৮৯ থেক 
১৮৭০ পযn iuেরাপ জুেড় ঘেট চলা িবিভn যুd, সiসব যুেdর nায তার 
কথা। aব  লিনেনর eকটা সাবধানতা িছল, পঁুিজবাদ তার শীষ sর 
সাmাজ বােদ eেস বশ হাত পা বাঁধা হেয় পেড়েছ। তার পেk আর 
সামnতািntক জায়াল হঠােনার যুেd aবতীণ হবার sেযাগ নi। রাTীয় 
sেরর যুেdর kেt কবলমাt ঔপিনেবিশক শাসেনর হাত থেক জাতীয় 
মুিkর যুdেক িতিন nায় যুd বেলিছেলন। গৃহযুেdর pসে  aব  লিনন সব 
ধরেনর শাষণ, ভূিমদাসt থেক মজিুর দাসt, বা িমেকর মািলেকর িবrেd 
যুdেক nায় যুেdর aিভধা দন। সাmাজ বাদী শিkgিলর মেধ র pথম 
িব যুেdর িবrেd দেশর শাষণকারী শাসক ণীgিলর পরাজেয়র িনিমt 
গৃহযুেdর ডাক দন িতিন।  

রাTীয় যুেdর সে  জিড়েয় থােক দশাtেবাধ। দেশর হেয় মৃতু বরণ 
সmােনর, তৃিpর --- ei লািতন পংিk pবােদর rপ নয় আধিুনক 
iuেরােপ। eকটু খয়াল করেলi দখা যােব, eিট যুেdরo eকিট pশংসা 
eবং যাdার pশংসা। Nবুক িচিতেয় লড়াi’-eর pশংসা aব  যুেগ যুেগi 
হেয়েছ। eেত কu মৃতু বরণ করেল বা হের গেলo oi সাহেসর সােথ 
যুdi যুেdর মুখ হেয় থেকেছ দীঘকাল। যুেdর iিতহাস মাটামুিট সাহসীর 
iিতহাস; বলশালীর iিতহাস। আদশৈনিতক iিতহাস। রাজা-রাজরার আমল 
থেকi যুেdর ei দstর। সখােন যুেdর কায়দা- কৗশল কখনi ei সাহস, 
বল eবং আদশৈনিতকতােক ছািপেয় যেত চায়িন। kুেসড হাক বা 
আেমিরকার গৃহযুd --- সব জায়গােতi সনাপিতেদর দখা িমলত, যারা 
আদশৈনিতক যুেdর পkপাতী। যিদo ei আদশৈনিতকতা কখনi যুেdর 
িন রুতােক eতটুk mান করেত পােরিন।  

রাTীয় যুেdর ei আদশৈনিতকতার সে  a া ীভােব জিড়ত, যুd য 
রাTীয় রাজনীিতর aধীন eকিট িবষয়, সi িদকিট। ঊনিবংশ শতেকর যুd 
িবশারদ eবং জনােরল কাল ভন kসuiৎজ তার জামান ভাষায় লখা Nযুd 
িবষয়ক’ বiেত িলেখিছেলন, Nযুd কানo sাধীন ব াপার নয়’। িকnt তা 
সাধারণ রাTীয় রাজনীিতর আর পাঁচটা কােজর মেতাo নয়। তাঁর পযেবkেণ, 
“যুd কবল eকটা রাজৈনিতক কাজ নয়, eকটা বাsব রাজৈনিতক হািতয়ার। 
eটা চলমান রাTীয় লনেদেনর aংশ। uপায়টা িভn”। রাTীয় রাজনীিতর 
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রাজৈনিতকতার খুব eকটা আর জায়গা না থাকেল হয় যুd।  
eসবi uেl পােl িদল গিরলা যুd। ei ধরেনর যুেdর iিতহাস aেনক 

পুরেনা হেলo eর বhল ব বহার িকnt aত াধুিনক। গিরলা যুd রাTীয় 
রাজনীিতর a srপ য যুd, তার থেক সmণূ আলাদা। গিরলা যুd হল 
dবেলর যুd, গিরেবর যুd। গিরলা যুd সনাবািহনীর যুd নয়, সামিয়কভােব 
astধারী সাধারণ মাnেষর যুd। aেst eবং সংখ ায় aেনক শিkশালী 
দমনকারী শtrর সে  জতার লk  িনেয় যুd। মাটামুিট যুেdর সে  জিড়ত 
য আদশৈনিতকতা, তার থেক মুk। aেনক বাsবমুখী। গিরলা যুd লড়া 
হয় য কানo মূেল  জতার জn। গিরলা যাdা শtrেক আkমণ কের যখন 
শtr িব াম িনে , তখন। আর শtr আkমণ করেল পালায়। শtrর মুেখামুিখ 
হেত চায় না। শtrর সi জায়গায় আkমণ করা হয়, যখােন মারেল সব 
থেক বিশ লাগেব। গিরলা যুd যখন ei aত াধুিনক িdতীয় িব যুd পরবতী 
পৃিথবীেত িফের eল, তখন িকnt তা িফের eল eকা নয়, eক সামিgক 
জনযুেdর পিরকlনার anষ  িহেসেব। ei জনযুd িকnt সিত  সিত i যুdেক 
রাTীয় রাজনীিতর eকেচিটয়া ব াপার sাপােরর বদেল জনতার ব াপাের 
পিরণত করল। eকিট ছােটা গিরলা যাdা বািহনীর সােথ সােথ শtrর 
িবrেd যুেd aবতীণ হেব জনপদ, কৃষকরা। গাটা জনপদেক শtrর িবrেd 
যুেd aবতীণ করেত পারার মেধ i লুিকেয় আেছ জনযুেdর সাফল । আর ei 
লেk  গিরলা কায়দার িবকl নi। জনযুেdর ধারণার জনক চীনা িবpেবর 
নতা মাo স তুং-eর ঘিন  িলন িপয়াo-eর কথায়, “ গিরলা যুd pিkয়াi 
eকমাt uপায়, জনতার গাটা শিkেক সংগিঠত (mobilize) কের শtrর 
িবrেd চালনা (apply) করার। eকমাt ei uপােয়i আমরা যুd চলেত 
চলেতi আমােদর শিk বািড়েয় িনেত পাির...।” eবং জনযুd কবল গিরলা 
যুেdর মেতা সামিয়ক লড়াi কের আবার চাষবােস মেনােযাগ দoয়ার ব াপার 
নয়, যুd চলেত চলেত eক পুেরাদstর সনাবািহনী গঠন pিkয়ারo চাল ু

থাকা। যার মাধ েম eক দীঘsায়ী, চলমান যুেd aবতীণ হoয়া যােব। 
রাTীয় যুেdর চনা ধরেনর চেয় পৃথক হেলo, জনযুd ধারণার জায়গা 
থেক রাTেকিndক সমাজিচnার বৃহtর গি ডেক aিতkম করেত পেরেছ 
eমন নয়। জনযুেdর মেধ  িদেয়i গেড় uঠেব an ধরেনর রাTব বsা, 
জনতার রাT --- eরকমi িছল িচnা। িলন িপয়াo-eর কথায়, N... 
আমােদর বস eিরয়াgেলা কাযত রাTর খুেদ rপ’। চীেন মাo স তুং-
eর মেধ  িদেয় ei জনযুেdর pথম সফল pেয়াগ হেলo, eর সবেচেয় 
চাখ ধাঁধােনা সফল pেয়াগ হেয়িছল িভেয়তনােম, সাmাজ বাদী মািকন 
আgাসেনর িবrেd, িভেয়তনাম কিমuিনs পািটর নতৃেt। শানা যায়, 
সখােন gােমর মাnষ eমনিক গৃহsালীর িজিনসপt িনেয় লড়াi কেরিছল 
হানাদার pবল পরাkমশালী মািকন সনার িবrেd। আবার eo শানা 
যায়, জনযুd যারা চািলেয়িছল, তারা বাiের থেক িগেয় িকছু ছুটেকা-
ছাটকা মারিপট কের মািকন আgাসনকারীেদর pলুd কেরিছল যুেd 
aবতীণ নয় eমন gােমo বামা ফলেত, যােত pিতিkয়ায় সi gাম 
মািকন আgাসেনর িবrেd জনযুেd যাগ দয়। লিনন কিথত শাষণ-
িনপীড়ন-আgাসেনর িবrেd শািষত-িনযািতত-আkাn জনতার nায় যুেd 
সিত  সিত i জনতােক সািমল করােনায় জনযুd eক uেlখেযাগ  পদেkপ 
িনঃসেnেহ। িকnt eকiসােথ রাTীয় যুেdর সমরা ন থেক জনপেদ চেল 
আসার য িববতন িdতীয় িব যুd থেকi দখা যাি ল, anিদক থেক 
দখেল জনযুd সi িদেক পূণতা pািp। 

 

সহায়ক পাঠ :  
১)  িপপলস oয়ার : িদ কনিডশn স a া ড কনিসেকােয়েnস iন চায়না a া ড 

iন সাuথ is eিশয়া, গারিলং, ১৯৬৯। 
২)  uiিকিপিডয়ার pবn।

দেশর িভতর ei ‘যুd’ বn কেরা --- eখনi! 
রাTপিতর কােছ eকিট আেবদন 

 

দেশর িভতর eকটা ‘যুd’-eর খবর আমরা সকেলi কমেবিশ জানেত 
পারিছ। িবেশষভােব pিশিkত বািহনী eবং আধিুনক ভয়াবহ যুdাst ব বহার 
কের uিড় া, ঝাড়খN, ছিtশগড় সহ দেশর বশ কেয়কিট রােজ  ei িহংs 
মাকািবলার ঘটনা eেকর পর eক ঘেট চেলেছ। পি মবে o ei ‘যুd’ 
চলেছ লালগড়-জ লমহল সেমত মিদনীপুর-বাkঁড়া-পুrিলয়ার িবsীণ 
gামা ল o জ ল eলাকায়। eরােজ  আমরা দখেত পাি , য কান an 
যুেdর মেতাi ei যুেd pিতিদন kিতgs হে  সাধারণ মাnষ। যিদo যুেdর 
ঘািষত dেটা পk রেয়েছ, িকnt ei d’পেkর বাiেরo হাজার হাজার মাnষ 
হেয় পড়েছ গৃহহীন, isুল-কেলজ- দাকান-বাজার pায়শi বn থাকেছ, 
যুবেকরা হয়রািনর ভেয় পািলেয় যাে  an রােজ , মিহলারা িনগৃহীত হে , 
হতাহত হে  সাধারণ পিরবােরর সদsরা, ন  হে  তােদর খেতর ফসল 
আর রাজকার জীিবকা। কu কu বলেছ, eটা যুেdর ‘ কাল াটারাল 
ড ােমজ’ aথাৎ পা -kয়kিত। িকnt আমরা সাধারণ পািরবািরক মাnষ 
uপলিb কির, সমs যুেdর মেতা eটাi বতমান যুেdর আসল kয়kিত। 
যুেd সাধারণ মাnেষর পাশাপািশ সংি  সমs পেkর pেত কিট মৃতু i সমান 
dঃখজনক।              

ভারতরােTর pধান িহেসেব আপিন িন য় আমােদর সে  eকমত হেবন 
য, রােTর পk থেক তার নাগিরকেদর কান aংেশর pিতi pিতিহংসার 
মেনাভাব বা নীয় নয়; যিদ নাগিরকেদর কান aংশ িবপথগামীo হয়, রাT িক 

সi ‘িবপথগামী’ নাগিরকেদর ংস বা িনি h কের দoয়ার কথা ভাবেত 
পাের? আমরা গভীর dঃেখর সে  লk  করিছ, রাT eেkেt যন সi 
ধরেনর মেনাভাবi তার পিরকlনা o কাযকলােপর মধ  িদেয় ব k কের 
চেলেছ। আমরা আপনার মারফত রােTর সi মেনাভাব পুনিবেবচনার 
আেবদন জানাi। eকi সে  আমরা পির ারভােব ঘাষণা করেত চাi, 
‘সামািজক িবpব’ aথবা আtরkার যুিkেত কানরকম সংগিঠত িহংসাtক 
কাযকলােপর আমরা পkপাতী নi। কখনi িদেনর পর িদন ei িবপুল 
kয়kিত চলেত দoয়া যায় না। আমরা মেন কির, aিবলেm দেশর িভতর 
ei যুd-পিরিsিত বn হoয়া দরকার। রােTর pধান eবং pিতরkাবািহনীর 
সেবা  িনেদশক িহেসেব আপনার কােছ আমােদর িবনীত আেবদন, ei 
uেdে  আপিন জrির পদেkপ িনন।  
          ধnবাদ সহ 
সnথ নাথ ঘাষ, বুdেদব দাস, মািনক লাল িব াস, িজ চkবতর্ী, sপন বs, 
সমীর জানা, কৃে nd মNল, sজয় বs, sদীপ মt, গৗতম kমার পাল, জয়n, 
গৗরী রায় নnী, রািt চেTাপাধ ায়, কৗিশক চেTাপাধ ায়, ামল কমর্কার, জয় ী 
রায়, পাথর্সারথী চkবতর্ী, শাnn ভTাচাযর্, sধীর kমার নsর, শীতল চnd রায়, 
িব িজত রায়, কৃ া সন, কানাi লাল িব াস, িজেতন নnী, দীেপন সন, 
েভnd দাশgp, িমিহর চkবতর্ী, aিমতা নnী, সৗরীন ভTাচাযর্, aিমতাভ 

সরকার, pবাল দাশgp, তমাল ভৗিমক, মহbত হােসন, বাpা জামান, আরতী 
দাস, গৗতম দাস, pবীর বল, রমাpসাদ চkবতর্ী, সৗিমt িসনহা, শিমর্ া িসনহা, 
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পাথর্ কয়াল, রঘু জানা, কল াণ rd, গৗরী rd, sেশাভন ধর, মলয় িব াস, 
aপূবর্ মুখািজর্, িমিহর খাঁ, পণর্ব দাস, শমীত আচাযর্, বাবলা বসাক, aিদিত িসংহ, 
ীমান চkবতর্ী, পিরমল ঘাষ, নিমতা চৗধুির, িব িজত চৗধুির, মলয় বs, 

pীিতপদ দাস, িpয়াংকা মুখািজর্, সািহনী মুখািজর্, শাnn িসনহা রায় চৗধুির, 
খাকন চ াটািজর্, গারা গা িুল, বাবলু মুখুিট, সৗেমন চkবতর্ী, বাপী মNল, স য় 
ঘাষ, বি ম চkবতর্ী, পৃথা ভTাচাযর্, ভেবন দাস, চূণর্ী ভৗিমক, ামা াম 
কৃ পূজারী চেTাপাধ ায়, প জ মাiিত, িকং ক চ াটািজর্, sিমত কাি লাল, 
aিভেষক রায়, মnথ রায়, arnতী দাস, sপণর্া দsগীর, রবা ভTাচাযর্, a  
ঘাষ, নঋতা ভTাচাযর্, রতন ভTাচাযর্, িবিদশা ভTাচাযর্, মিনদীপা ভৗিমক, aেnষা 
চkবতর্ী, র ন রায়, গাগর্ী রায়, aমর নsর, sপন সন, দীপক চkবতর্ী, কাকলী 

মজমুদার, গৗরা  কর, পািপয়া কর, বাসনা দ, আলপনা দাস, আেমনা খাতুন, 
হািসনা িবিব, রামদাস বদ , সখী খাতুন, জামেশদ মNল, মিহdল মNল, মুহাmদ 
হলালuিdন, আবুল হাসান, রিবuল iসলাম, তাidল iসলাম, তাজাmলু 
iসলাম, আসাdল iসলাম, aণর্ব চৗধুির, জািমল মামুদ, আিশস হাসান, nrল 
iসলাম, হারাধন জাল, শমীক সরকার, aলক দt, বrণ দাস, ভpিতম রায় 
চৗধুির, িমtা চ াটািজর্, রানা জানা, pতীপ নাগ, anপম দাস aিধকারী, aিভিজত 
িমt, sফল মাহাত, মহােদব টুডু, গাপীনাথ বেn াপাধ ায়, সnীপ বেn াপাধ ায়, 
জয়া িমt, ভূেমnd gহ, শ  ঘাষ ... [e ঁরা সহ মাট ৫২৭ জেনর sাkর সmিলত 
আেবদনপt ১ ম ২০১০ রাTপিতর কােছ পাঠােনা হেয়েছ। পের যাঁরা sাkর 
কেরেছন সিটo শী i পাঠােনা হেব।] 

ei আেবদনপt pসে  eকিট িচিঠ 
সmাদক মহাশয় সমীেপষু, 
খবেরর কাগজ সংবাদমnন 
 

sজেনষু, 
দেশর মেধ  চলা যুেdর িবrেd বhজন sাkিরত আপনােদর pচারপtিট 
পড়লাম। সাধু uেদ াগ। যুেdর ফেল udুত সাধারণ মাnেষর dিবষহ জীবেনর 
কথা মাথায় রেখ ei pচারািভযােনর যৗিkকতা িনঃসেnেহ সমথনেযাগ । 
বতমান পtেলখকo ei মেম আপনােদর সােথ সহমত পাষণ কেরন। 
মানবতার sােথ য কান ssবুিdর মাnষi আপনােদর কndীয় িবষয়িটেক 
সমথন জানােব --- e িনেয় কান সেnহ নi। িকnt আপনােদর pচারপেtর 
কেয়ক বােক র kেt আপিt থেকi গেছ --- e িনেয়i বতমান পেtর 
aবতারনা।  
 pথম প ারার আপাত িনরীহ শষ বাক িটর মেধ  যা লুিকেয় আেছ তা দেখ 
আতি ত হেত হয়। বাক িট হল, “যুেd সাধারণ মাnেষর পাশাপািশ সংি  
সমs পেkর pেত কিট মৃতু i সমান dঃখজনক।” দােnoয়ারা, লালগড়, 
দNকারেণ র সiসব মিহলােদর কথা eকবার ভাবুন যাঁরা যৗথবািহনীর dারা 
ধিষত হেয়েছন, ভাবনু সi বৃেdর কথা যাঁর ছেলেক বািড় থেক টেন বার 
কের খুন করা হেয়েছ, ভাবুন সi মােয়র কথা যাঁর ছেলেক খত থেক তুেল 
eেন হত া কের, তারপর সi মৃতেদেহর di পােয় দিড় বঁেধ গািড়র িপছেন 
আটেক কেয়ক িকেলািমটার হঁচেড় হচঁেড় টেন িনেয় যাoয়া হে  আর মা 
সi গািড়র িপছেন দৗড়াে ন, িচnা কrন সiসব হাজার হাজার মাnেষর 
কথা যারা জল-জ ল-জিম-খাদােনর রkা করার দািবেত সংgাম করেছ আর 
aত াচািরত হে , গৃহচু ত হে  আর kতিবkত হে  সntাসবাদী রাTীয় 
আkমেণ। ei যুেd য মৃতু  হে  তা d’পেkর --- eকিদেক জনগণ o 
aপরিদেক আধাসামিরক বািহনী, পুিলশ eবং শাসকদল o পুিলেশর gpচর। 
ei সংgােম মাnষ কবল পেড় পেড় মার খাে  না, তারা pিতেরাধ করেছ। 
খুিন o নারীধষক যৗথবািহনী o g ডােদর শািs িদে । আপনারা িক মেন 
কেরন য বীর সংgামী জনতার মৃতু  o জনতার কােছ শািspাp হত াকারী-
ধষকেদর মৃতু  eক? রাTীয় সntাস o তার pিতেরাধ িক সমমূলjাপক? যারা 
দশেক দিশ-িবেদিশ পঁুিজপিতেদর কােছ িবিk কের িদে  --- সiসব 
দশেdাহীর মৃতু  সমান মােপর? eকিদেক চালস টগাট আর anিদেক ভগৎ 
িসং-চndেশখর আজােদর দল --- আপিন dিট পেkর মেধ  িক কান পাথক  
দেখন না? না ‘সব মরণ নয় সমান’। জনগেণর শtrেদর আর বীর িবpবীেদর 
মৃতু  সমান হেত পাের না। আpারা যিদ তা gিলেয় িদেত চান, তাহেল তার 
মেতা বদনাদায়ক আর িকছুi হেত পাের না।  
 গত ৯ মাচ ২০১০-e iuিনভািসিট inিটিটuেট িহমাং  kমােরর বkতৃা 
নেত িগেয়িছলাম। আপনােদর ei adুত গালােনা ধারণার eকটা s  utর 

তাঁর বkতৃােত পেয় গলাম। কারণ e ভাবনা কবল আপনােদর নয়, 

সংবাদমাধ মgিলরo। তারা নানা aজুহােত সমs ধরেনর aত াচার o তার 
pিতেরাধেক eকমািtক িহেসেব দখােত চান। pচারপেtর িdতীয় প ারায় 
আপনােদর পির ার ঘাষণা হল --- “সামািজক িবpব aথবা আtরkার 
যুিkেত কানরকম সংগিঠত িহংসাtক কাযকলােপর আমরা তীb িবেরাধী।” 
পূেবাk বােক র মেতাi আপনােদর ei ঘাষণািটরo তীb িবেরািধতা না কের 
থাকেত পারিছ না eবং ei pসে  িহমাং  kমারেক udতৃ করেত বাধ  হি । 
“আমােক বলা হয় – ei য চািরিদেক eত িহংসা হে  eর িবrেd িকছু 
বলনু। আিম বিল – িহংসা কী, আিম খুব কাছ থেক দেখিছ। বsাের সাতশ 
gাম আপিন jািলেয় িদেয়েছন। আিম তা eর aেনক আেগ থেকi oখােন 
আিছ। আেগ পুিলেশর সে  ছােটাখােটা ঝুটঝােমলার কথা নতাম। আমার 
িনেজর সে i কতবার ঝােমলা হেয়েছ। eক গাঁেয় eকিট িতন বছেরর বা া 
জেল ডুেব মারা গেছ। পুিলশ eেসেছ। eক িজপ ভিত পুিলশ। সবার জn 
মুরিগ কােটা, মদ আেনা। uেঠােন িতন বছেরর আিদবাসী িশ র লাশ পেড় 
আেছ, oিদেক পুিলেশর দল uেঠােন বেস মুরিগ খাে , মদ খাে । ... 
সালoয়া জুড়ুম r হoয়ার পর, আজ পুিলেশরi রকড anযায়ী নকশালেদর 
সংখ া বাiশ gণ বেড় গেছ।” লালগেড়র kেto pায় eকi ঘটনা ঘেটেছ। 
লালগেড় আেnালেনর pাথিমক পেব (নেভmর ২০০৮) ৬০-৭০িট gাম যুk 
থাকেলo মাচ-eিpেল (২০০৯) gােমর সংখ া িতনশ ছািড়েয় যায়। জুেন (২০০৯) 
দমন-পীড়েনর পিরমাণ যত বৃিd পেয়েছ, তত নতনু নতনু gােম আেnালন 
ছিড়েয় পেড়েছ। বতমােন (eিpল ২০১০) ৮০০-র কাছাকািছ gাম ei 
আেnালেনর সােথ যুk হেয় পেড়েছ।  
 লালগড় o তৎসংলg a েল আজ রাTীয় পীড়ন eক ভয়াবহ আকার ধারণ 
কেরেছ। d-চারিট ঘটনার uেlখ করেল িবষয়িট s  হেব।  
1. ২০ মাচ ২০১০ থেক আজ পযn লালগড়, শালবনী o কােতায়ালী সংলg 

eলাকায় বেড়া আকাের যৗথবািহনী মাতােয়ন কের তlািশর নােম 
সারািদন মটার ফাটাে  eবং gিল চালাে । ei মুহূেত ‘কডন a া ড 
সাচ aপােরশন’-eর নােম aিভযান চলেছ। ei aিভযােনর লk  
gামgিলেক ঘরাবnী কের gামবাসীর জ েল যাoয়া আটকােনা, eখন 
pেত কিদন যৗথবািহনীর টহলদারী, তlািশ aিভযান, লঙ র  পেTািলং 
pভৃিতর নােম যখােনi যাে  সখােনi ১৫/২০ জন থেক r কের 
১৫০/২০০ জনেক gpার করেছ, মারেধার করেছ, মানিসকভােব aত াচার 
করেছ, ধমকােছ। আর ঘটেছ eকটার পর eকটা িনেখাঁেজর ঘটনা।  

2. গত ফbrয়াির ২০১০ পযn িনেখাঁেজর সংখ া ১৫। সরকার তা sীকারo 
কের িনেয়েছ। তারপেরo িনেখাঁেজর সংখ া pায় ২০। মােচর ১৬-২০ তািরখ 
পযn ৫ িদন িনেখাজঁেদর কােট পশ করার দািবেত ‘পুিলিশ সntাস 
িবেরাধী জনগেণর কিমিট’ (PCPA) d’িদন aনশন, eকিদন aরnন, 
d’িদন িমিছল-িমিটং সংগিঠত করল। শত শত gােমর হাজার হাজার মাnষ 
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ei কমসূিচেত aংশgহণ করল। eiসমেয়র মেধ i িনেখাঁজ হেলন আরo 
d’জন। 

3. মাননীয় িশkক ম ল মাহােতােকর যৗথবািহনী eiসময় ধের িনেয় চেল 
গল। ২৫ ফbrয়াির ম ল মাহােতার ভাiেক পুিলশ শত িদল, ম লেক 
মুিk দoয়া হেব, যিদ িতিন মাoবাদী নতােদর ধিরেয় দন। িতিন 
s ভাষায় utর িদেলন --- আিম eকজন রলoেয় কমী, কাuেক ধিরেয় 
দoয়া আমার কাজ নয়। মnথ মাহােতার ঘটনাo eকiরকম। eiভােব 
যৗথবািহনী aসংখ  মাnষেক gpার করেছ --- কান gpাির পেরায়ানা 
ছাড়াi বআiিনভােব। iে  মেতা তােদর কেয়কজনেক কােট হািজর 
করেছ আর কেয়কজেনর kেt করেছ না, হত া কের eনকাu টােরর গl 
ছড়াে । eপযn শিহেদর সংখ া pায় ৮০ জন।  
 

আবার িহমাং  kমােরর কথায় আসা যাক --- “ei aবsায় আপনারা 
শািn o aিহংসার আশা করেছন। eখন oখােন য আিদবাসীরা আেছন, 
তােদর কােছ সরকার হল হামলাবাজ, আর নকশালরা হল রkক।” িহমাং  
kমার িচদাmরমেক uেd  কের বেলন, “আপনার জিম চাi, আপিন লােকর 
সে  বেস কথাটুk বলেবন না। সাজা পুিলশ পািঠেয় দেবন? আর পুিলশ 
িগেয় তােদর মিহলােদর বলাৎকার করেব, তােদর খুন করেব, gাম jািলেয় 
দেব; eiভােব তােদর জিম িনেয় নেবন? eবং eরপর আপিন আশা করেবন 

Peace --- শািn।”  
 আমার eকi p  আপনােদর কােছ। সংগিঠত রাTীয় িহংসার সামেন পেড় 
মাnষ aসহায়ভােব পেড় পেড় মার খােব --- আপনারা িক eটাi বাঝােত 
চাiেছন? মাnেষর আtরkার aিধকারo িক থাকেব না? 
 আপনারা নাম না কের মাoবাদী কিমuিনs িবpবীেদর িবপথগামী বেল 
িচিhত কেরেছন। মাoবাদীরা লড়াi করেছন সাmাজ বাদ o সামnবােদর 
মদতপু  eকিট ব বsার িবrেd। তারঁা লড়েছন খাদ , বst o বাসsােনর 
দািবেত। তাঁেদর সংgাম জল-জ ল-জিম-খাদােনর oপর মাnেষর aিধকার 
pিত ার দািবেত। তাঁরা লড়েছন সাধারণ মাnেষর oপর যুগ যুগ ধের য 
anায়, aৈবধ শাসন চািপেয় দoয়া হেয়েছ তার িবrেd। তােদর লড়াi 
গণতািntক aিধকার pিত ার লড়াi। ei লড়াiেক িক আপনারা িবপথগামী 
লড়াi বলেত চাiেছন? 

সmাদেকর জবাব 
েdয় পtেলখক, 

আপনার িচিঠ ‘খবেরর কাগজ সংবাদমnন’-eর দpের eেস পৗঁেছেছ ২৪ 
eিpল। oi পিtকায় sানাভােবর জn সিট ‘মnন সামিয়কী’- ত pকাশ করা 
হল। eকi সে  সmাদেকর পk থেক িচিঠর eকিট জবাবo দoয়া হে ।  
 pথেমi িনেজর anভুিত খালােমলাভােব িলেখ জানােনার জn আপনােক 
ধnবাদ জানাi। িচিঠ পেড় জানেত পারলাম, দেশর িভতর চলা যুেdর িবrেd 
মুখ খালার pেয়াজনীয়তা aেনেকর মেতা আপিনo anভব করেছন। দেশর 
িভতর দেশরi মাnেষর িবrেd ei যুd চূড়াn aৈনিতক, eকথা আজ রাT 
eবং তার পিরচালকেদর s ভােব জািনেয় দoয়া pেয়াজন। p টা ei মুহূেত 
কবল aবsান gহণ aথবা সমথেনর নয়, দরকার pেত েকর eকটা সদথক 
ভূিমকা পালেনর। পিরিsিতর ধরনটা মিণপুর aথবা কা ীেরর সে  তুলনীয়। 
মিণপুর বা কা ীের রােTর দমনপীড়ন eকজনo মিণপুির বা কা ীির সমথন 
কের না। সখােন বলবৎ ‘ সনাবািহনী িবেশষ kমতা আiন’ থেক সকেলi 
রহাi চায়। িকnt রাTেক সটা জািনেয় দoয়া হেব কীভােব? আজ ছিtশগড়, 
ঝাড়খN বা পি মবে র জ লমহেল য যুd-পিরিsিত তির হেয়েছ, তা য 
আমরা মােটi চাiিছ না, eকথা আমরা কীভােব জানাব? য যখােন দাঁিড়েয় 

রেয়িছ, eকথা আমােদর জানােত তা হেবi। ei কতেব র pিkত থেক 
আিম আপনার মূল বkেব র জবাব দoয়ার চ া করব। 
 আিম বুঝেত পারিছ, ‘যুেd ... pেত কিট মৃতু i সমান dঃখজনক’ ei 
মেনাভােব আপনার আপিt আেছ। pথমত বলা দরকার, আপিন eক 
pচারপেtর আকাের যা পেয়েছন, সিট আদেত রাTপিতর কােছ পাঠােনা 
eকিট আেবদেনর বয়ান। নানান জেনর সে  আলাপচািরতার মাধ েম বয়ানিট 
চূড়াn rপ পেয়েছ। eেকবাের pিতিট শেbর hবh দায় আমার পেko নoয়া 
সmব নয়, তেব eকটা মাdা সহমত রেয়েছ। eকথা eজn বলিছ, আপনার 
কােছ aথটা শষপযn দাঁিড়েয়েছ, সব মৃতু  eক বা সমান মােপর বলা হেয়েছ। 
না, তা মােটi বলেত চাoয়া হয়িন। আপিন eখােন ভুল বুেঝেছন। সi 
কারেণ eকটা udিৃতo িদেয়েছন, ‘সব মরণ নয় সমান’। সmবত udিৃতটা মাo 
সতুেঙর রচনা থেক নoয়া হেয়েছ। তা যিদ হেয় থােক, তেব খয়াল কrন, 
‘জনগেণর সবা কেরা’ শীষক সi রচনায় (আদেত eিট মাo সতেুঙর eকিট 
বkতৃা) িতিন বেলিছেলন, সমs মাnেষরi মৃতু  হয়, িকnt তার তাৎপয 
আলাদা আলাদা। ... জনগেণর জn মৃতু বরণ থাi পবেতর চেয়o ভাির। ... 
সi aেথ সব মরণ সমান নয়। তা তা িঠকi। িকnt কান মৃতু েত dঃখ পাoয়া 
আর মৃতু র মহtt-তু তার িবষয়টা িক eক? আসেল আরo eকটু বলা 
দরকার, রাTপিতর কােছ আমােদর আেবদন করার িবষয়িট যখন eেসিছল, 
তারপেরi ৬ eিpল দােnoয়ারায় ৭৪ জন িসআরিপর হত াকাN হয়। ঘটনাটা 
আমার কােছ িছল dঃখজনক। eকi সমেয় িদিl থেক aিমত ভাdিড় o িজ 
eন সাiবাবা eকিট যৗথ িববৃিতেত sাkর করার আেবদন কেরন। তােত বলা 
হয়, “আমরা, িনm sাkরকারীরা ৬ eিpল ২০১০ দােnoয়ারায় ৭৬ জন 
জoয়ােনর মৃতু েত শাকjাপন করিছ। dঃখজনকভােব, িনেজর দেশর দিরdতম 
জনসমি র oপর যুd ঘাষণার সরকােরর াn নীিতরi eটা pতk ফল। ...” 
[বাংলা anবাদ আমার।] ei িববৃিতেত কলকাতা থেকo মহাে তা দবী, 
pবাল দাশgp, aিময় দব, শ  ঘাষ, িবজয়া চn iত ািদ aেনেকi sাkর 
কেরেছন। oেঁদর মেতাi আমার ei dঃখ বা শাকjাপেনর মেধ  কান িdধা 
নi। eর মাধ েম চালস টগাট eবং ভগৎ িসং-রা eক হেয় যােবন কীভােব? 
আপিন হয়েতা eরপরo ‘সমান dঃখজনক’ কথাটার মেধ  ‘সমান’ শেb আপিt 
করেত পােরন। eটুk আপাতত ভিব ত সংলােপর জn তালা থাক।   
 আপিন pচারপtিট সামাn ভুলভােব udতৃ কেরেছন ---- “সামািজক 
িবpব aথবা আtরkার যুিkেত কানরকম সংগিঠত িহংসাtক কাযকলােপর 
আমরা তীb িবেরাধী।” ‘তীb িবেরাধী’র জায়গায় pচারপেt িছল ‘পkপাতী 
নi’। যাi হাক, আমার মেন হয়, সংগিঠত বা পিরকিlত িহংসাtক 
কাযকলােপর সবেচেয় আদশ আধার হল রাT। pেত ক কােজ তার uপযুk 
পাt বা আধার লােগ। চােয়র পয়ালায় যমন ভাত খেয় যুৎ হয় না, আবার 
ভােতর থালায় চা পান করাo মুশিকল। আমােদর দেশ রােTর ei সংগিঠত 
িহংসা িবেশষ মাtা পেয়েছ গত িতন দশেক। eর আেগ রােTর আর eকটা 
ঘািষত কাজ িছল, নাগিরকেদর কল াণ aথাৎ িচিকৎসা, িশkা, পানীয় জল, 
বাসsান, রাsাঘাট iত ািদর সামাn ব বsা করা। সসব িশেকয় তুেল 
ভারতরাT kমাগত খালাখিুল কেপােরট-কল ােণর কােজ নেম গল। eসময় 
আমােদর রাTনায়েকরা eকটা ব াপার আেমিরকার পূবতন রাTপিত জজ বুেশর 
কাছ থেক রp কেরেছ --- oয়ার aন টরর, সntােসর িবrেd যুd। ব াপারটা 
যখন যুd, তখন হািতয়ার তা লাগেবi। সেkেto রাT হােত তুেল িনেয়েছ 
uiপn স aফ মাস ডsTাকশন aথাৎ গণ িব ংসী ast।  
 রােTর হােত গণ িব ংসী aেstর সাmpিতক নমুনািট দখা যাক। ৬ eিpল 
দােnoয়ারার ঘটনার পর sরাT দpর আেমিরকার হািনoেয়ল কাmািনর কাছ 
থেক কেয়কিট চালকিবহীন যুdিবমান iueিভ (Unmanned Aerial Vehicle) 
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িকেনেছ। ১৫ eিpল ‘দ  s  সম ান’ পিtকা থেক জানা যাে , ১৪ eিpল  
বsাের ei িবমােনর পরীkামূলক aিভযানo হেয় গেছ। বলা হে , আপাতত 
egিল নজরদারী eবং sল বািহনীেক খবরাখবর সরবরােহর কাজ করেব। 
পািকsােন আেমিরকার iueিভ aিভযান থেক আমরা জেনিছ, সgিল কী 
ধরেনর মারাtক গণ িব ংসী। সntাসবাদীেদর িনেকশ করার জn ei িবমান 
থেক লাগাতার kপণাst িনেkপ করা হে  oয়ািজিরsােনর পাহািড় a েল। 
িকnt eেত মারা যাে  িনরীহ gামবাসীরা, িবেশষত পিরবােরর িশ , মিহলা 
eবং বৃেdরা --- যােদর পেk িবমান আসার সংেকত পেলo drত পািলেয় 
যাoয়ার uপায় থােক না।  
 রােTর যুd যখােন ei মাtার eক গণ িব ংসী কাযকলােপ পিরণত 
হেয়েছ, যখােন সনায়- সনায় যুেdর পুরেনা sT ােটিজ বদেল িবশাল eলাকা 
জুেড় aেনক মাnষেক িনিবচাের হত া করাi লk  িsর করা হেয়েছ, সখােন 
তার পাlা যুd aথবা সংগিঠত িহংসাtক কাযকলােপর যুিk িক সমথনেযাগ ? 
পাlা যুdেকo তা হেয় uঠেত হে  পাlা িদেয় িনিবচার গণ িব ংসী। e 
িনেয় হালিফল eক িনদাrণ aিভjতা আমরা পেয়িছ ীলংকা থেক। 
সেদেশo রাTীয় সংগিঠত িহংসাtক কাযকলােপর pিতেরাধ করার চ া 
হেয়িছল সংগিঠত িহংসাtক কাযকলােপর পেথ। রাT যখন দেশরi eকাংশ 
নাগিরক pিতেরাধকারী তািমল গা ীেক িনি h করার জn গণ িব ংসী যুেdর 
পেথ গল, pিতেরাধকারী eলিটিটi-o সi পেথi জবাব িদেত চাiল। 
ল া ডমাiন, আtঘাতী বামার ব বহার তা িছলi। eকটা ঘটনার uেlখ করা 
যেত পাের। ২০০৬ সােলর ২১ জুলাi eলিটিটi মািভ আr জলাধােরর sুiস 
গট বn কের িদেয় কাযত পূব-pেদেশর ১৫০০০ gােমর জেলর সরবরাহ বn 
কের িদেয়িছল। ফলত রােTর আরo ব াপক গণ িব ংসী কাযকলাপ চালােনার 
aজুহাত পু  হল। aবেশেষ pায় eক লk তািমল নাগিরকেক হত া করা হল; 
গৃহহীন o দশছাড়া হল আরo কেয়ক লk।                                   
 আপিন p  তুেলেছন, “সংগিঠত রাTীয় িহংসার সামেন পেড় মাnষ 
aসহায়ভােব পেড় পেড় মার খােব --- আপনারা িক eটাi বাঝােত চাiেছন? 
মাnেষর আtরkার aিধকারo িক থাকেব না?” না, মাnষ aসহায়ভােব পেড় 
পেড় মার খােব, eটা কখনi কাম  নয়। আtরkার aিধকার কতটুk আর 
আমােদর রেয় গেছ জািন না, আtরkার চ া ছাড়া িকnt আমােদর আর 
কান uপায়i নi। তার aথ পাlা সংগিঠত পিরকিlত িহংসা নয়। সটা 
সাধারণ মাnেষর পেk মােটi পের oঠার মেতা িকছু নয়। কান িবেশষ 
পিরিsিতেত পেড় মাnষ তাৎkিণকভােব িহংs হেয় oেঠ, লািঠ ধের, আরo 
aেনক িকছুi কের। সটা sায়ী িকছু নয় eবং রােTর সংগিঠত িহংসাtক 
কাযকলােপর সে  তুলনীয় নয়। তাi আমােদর আেবদেন রেয়েছ, ‘ কানরকম 
সংগিঠত িহংসাtক কাযকলােপর আমরা পkপাতী নi’।  
 e pসে  দNকারেণ  িসিপআi (মাoবাদী) নতৃেtর সে  ‘iকনিমক a া ড 
পিলিটকাল uiকিল’ পিtকার সে  যুk গৗতম নভলখা িকছু কথা বেলেছন। 
৮ eিpল ২০১০ ‘সংহিত’ i টারেনট মে  pকািশত ‘iি ডয়া : ডজ a া ড 
নাi  স iন হাটল া ড aফ রেবিলয়ন’ রচনােত িতিন কেয়কিট হত াকােNর 
uেlখ কেরেছন। যমন, ১৭ ফbrয়াির ২০১০ ১২ জন আিদবাসী হত া, ২০ 
নেভmর ২০০৯ টাটা-িবলাসপুর প ােস ার Tেন আkমণ eবং লালগেড় হত ার 
ঘটনা সmেক িতিন oi দেলর মেনাভাব জানেত চান। আেলাচনার সময় 
দNকারেণ র কমীরা নভলখােক eকিট pচারপt পড়েত দন। ১৬ eিpল ২০০৯ 
eকিট ল া ডমাiন িবেsারেণ সাধারণ মাnেষর মৃতু র পর ২৮ eিpল ২০০৯ 
‘দNকারণ  sশাল জানাল কিমিট পািট’ pকাে  kমা চেয় oi pচারপt 
িবিল কের। তােত লখা িছল : “আমরা জািন dঃখ pকাশ করেল আপনােদর 
িpয়জেনরা িফের আসেব না, আমরা kমা চেয় আপনােদর চােখর জল 

মুিছেয় িদেত পারব না। িকnt আমরা আপনােদর বলেত চাi, আপনােদর 
িpয়জেনর সে  আমােদর দেলর কান িবেরাধ নi। eটা eকটা dঘটনা। পুিলশ 
eবং প ারািমিলটাির িহেসেব মাতােয়ন সাধারণ পুিলশ কমী সহ সরকাির 
কমচারীরা আমােদর শtr নয়। ... তাহেল আপনারা p  করেত পােরন, কন 
আমরা পুিলশ o প ারািমিলটািরেক আkমণ কির? কন আমরা ল া ডমাiন 
ব বহার কির? aথবা কন আমােদর ‘িহংসা’ ব বহার করেত হয়? বাsেব ব বsা 
(িসেsম) e জn দায়ী ... আপনারা ভােলাi জােনন, pেত কিট শািnপূণ িবেkাভ 
o আেnালনেক লািঠচাজ o বুেলেটর মুেখ পড়েত হয়। ei শাষক ণীর 
সরকার যমন pচার কের থােক, আমরা ugপnী বা সntাসবাদী কানটাi নi। 
আমরা িমক, কৃষক o মধ িবt ণীর সnান ... প াদপদ আিদবাসী eলাকায় 
জনগণ যােত শাষণ o িনপীড়েনর িবrেd িনেজেদর aিধকােরর জn লড়াi 
করেত পাের, আমরা তােদর সংগিঠত করিছ ...” [বাংলা anবাদ আমার।]  
 e িনেয় কান িdমত নi য, ব বsা বা িসেsমi eসেবর জn দায়ী। িকnt 
িসেsমেক যারা িবচার করেত চায়, বদলােত চায়, তারা গণ িব ংসী 
কাযকলাপেক কীভােব দখেব? ল া ডমাiন ধরেনর pযুিkর ব বহােরর মেধ i িক 
eক ধরেনর গণ িব ংসী কাযকলােপর দৃি ভি  িনিমত (in-built) থােক না? 
িসিপআi (মাoবাদী)-র পk থেক গত কেয়ক বছর যাবৎ পুিলশ o প ারািমিলটাির 
ভ ান, বাস iত ািদর oপর ঝাড়খN, uিড় া, িবহাের ল া ডমাiন pেয়াগ করা 
হেয়েছ; ছিtশগেড় aসামিরক পিরবহেনর oপরo ল া ডমাiন ব বহার করা 
হেয়েছ। eভােব চলেত থাকেল, ‘aপােরশন িgন হা ট’ eবং ‘আনলফুল 
a ািkিভিটজ িpেভনশন a াk’ pেয়াগ কের রােTর যুd ঘাষণা িক িনপীিড়তেদর 
nায  আেnালনেক গণ িব ংসী কাযকলােপর eক আবেতর মেধ  আটেক দেব 
না? eটুk িনেজ ভাবেত চাiিছ eবং আপনােকo ভাবেত anেরাধ করিছ। 
 তাi আিম ‘ দেশর িভতর যুd বn কেরা’ ei আেবদেনর শিরক হেত 
চাiিছ। iিতমেধ  মনেমাহন িসং, িচদাmরেমর আশপাশ থেকo িকছু an কথা 
নেত পাoয়া যাে । আপিন িলেখেছন, মাoবাদীেদর আমরা িবপথগামী বেল 

িচিhত কেরিছ। মােটi নয়। ‘িবপথগামী’ (misguided) শbটা eেসেছ পালােম ট 
eবং কংেgস দেলর মেধ  eকটা তকেক কnd কের। মনেমাহন িসং-িচদাmরম যখন 
‘aপােরশন িgন হা ট’-eর মাধ েম মাoবাদীেদর িনি h করার (wipe out) 
পিরকlনা করিছেলন, তখন কu কu p  তােলন, মাoবাদীরা যিদ িবপথগামীo 
হয়, তাহেল িক তােদর িনি h কের িদেত হেব? আমরা সi সূt ধেরi 
pচারপেt িলেখিছ, রাTেক তার ei িনি h কের দoয়ার মেনাভাব পুনিবেবচনা 
করেত হেব। eকiভােব ant আমােদর সনাবািহনীর pধান বেলেছন, “আমােদর 
রাজৈনিতক ব বsা মাoবাদীেদর িবrেd সনা মাতােয়ন না করার মেতা যেথ  
aিভj o িবচkণ, মাoবাদীরা িবি nতাবাদী নয়।” [বাংলা anবাদ আমার। সূt 
: িচদাmরম মাs kiট, সাম রাজাpা, দ  s  সম ান, ১৮ eিpল ২০১০] আর 
বেড়া িমিডয়া eবং িচদাmরমরা যখন ৬ eিpল দােnoয়ারার ঘটনার পর 
আকাশপেথ আkমণ করার বাতাবরণ তির করেত চাiিছেলন, তখন 
eয়ারেফােসর pধান বেলিছেলন, “সীমাn পিরেয় শtrেদর জn আমােদর 
pিশkণ eবং astশst eবং সটা তােদর মারাtকভােব pাণনাশ ঘটায়। আমরা 
সটা আমােদর িনেজেদর ( দেশর) মাnেষর oপর pেয়াগ করেত পাির না।” 
[বাংলা anবাদ আমার। সূt : িচদাmরম মাs kiট, সাম রাজাpা, দ  
s  সম ান, ১৮ eিpল ২০১০] 
 aতeব নানান পিরসের নানাভােব ei কথাটা িকছুটা িবিkpভােব uঠেছ, 
দেশর িভতর দেশর মাnেষর িবrেd যুd চলেত পাের না। আমরা রাT o রাT-
পিরচালকেদর pিত ei সমােলাচনােকi জারদার কের তুলেত চাi। ei যুd 
দেশর মাnেষর আtরkা eবং আtপk সমথেনর সাংিবধািনক aিধকারেক 
মূল হীন কের তুেলেছ। 



 


