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পিtকার eবছেরর জাnয়াির- ফbrয়াির সংখ ায় আমরা চীেনর aতীত, 
মূলত চীনিবpেবর সময় থেক, আেলাচনা r কেরিছলাম। eবােরর 
সংখ ায় আমরা তার সমকােলর দারেগাড়ায় পৗঁছােত চাiিছ। িকnt আর 
eকবার বলা দরকার, কন eখন চীন িনেয় আেলাচনা করিছ? 

চীন pতীক আকাের eখনo আমােদর eক ‘বামপnী’ িবেবক। য 
‘বামপnা’ সরকার চালায়, য ‘বামপnা’ জনযুd কের রাTkমতার দখল 
িনেত চায়, য ‘বামপnা’ eেদেশর --- িবেশষত পি মবে  --- িশিkত 
নয়াkলীন (eিলট) সমাজমেনর বশ খািনকটা জায়গা জুেড় রেয়েছ, সi 
সকল বামপnার eক আগাপাsালা িবচার (িkিটক) নানান িদক থেকi 
জrির হেয় পেড়েছ। ei িবচােরর কাজটা চীেনর িদক থেকo করা যেত 
পাের। eখনo ভারত- নপাল-বাংলােদশ-চীেন ‘মাoবাদী’ দল, গা ী, 
সেবাপির ভাবনার aিst রেয়েছ। সিদক থেকo চীন িনেয় সংলাপ 
pাসি ক।  
চীন িনেয় আমরা কথা বলার চ া কেরিছ িবিভn বয়েসর কেয়কজন 
মাnেষর সে , যাঁরা সmpিত eেদশ থেক চীেন গেছন  ---- spা gহ 
ব ানািজ, pবাল দাশgp, ব াসেদব দাশgp, বণালী চn; িবেদেশ চীন 
িনেয় গেবষণা কেরন eমন eকজেনর সে o আমরা খািনকটা আলাপ 
চািলেয়িছ --- রবাট oেয়ল। বi বা পtপিtকা থেক কান িবষয়েক 
বাঝার যমন সীমাবdতা থােক, বাiের থেক িভnন সংsৃিত o িভn 
ভাষার কান দেশ al সমেয়র জn িগেয় সখানকার সমাজ o 
iিতহাসেক বাঝাo বশ মুশিকল। তব ু eসব সীমাবdতা সেtto চীন 
সmেক ভােলামn ধারণার pচিলত মাহজাল ভদ কের eক বাsবিন  
uপলিbেত আমরা পৗঁছােত চাiিছ।  
সmবত আরo eকিট সংখ ােত আমােদর ei আেলাচনা চলেব।   
 
 
 
 

 
 

চীন : aতীত থেক সমকােল 

   ম-জুন ২০১০        eকাদশ বষ         তৃতীয় সংখ া        ৬ টাকা 
       



১. িবষয় : জারজাির থেক kমতার বৃেt
 

pীিতভাজেনষু --- 
িজেতন, সরাসির জারজািরর কথাটায় চেল আসা যাক। যা িনেয় বশ 
িকছুিদন নানাভােব নানা pসে  আমােদর কথাবাতা হে  তার মেধ  ei 
জারজািরর কথাটাi থেক যাে । আমার তা তাi মেন হয়। িহংসা-
aিহংসা বা লk  o পnা iত ািদর ভাষায় সাজােল মেন হেত পাের বD 
ভারী ভারী কথা হেয় যাে । আমার iদানীং মেন হয় কথাgেলাo আসেল 
দনিnেনর আর তা আেলাচনাo করা দরকার বশ দনিnেনর ভাষায়। 
দ ােখা, জারজােরর কথাটা oেঠ কাথায়। যখােন কােনা কাজ তামার 
িনেজর iে য় করেত মন চায় না সখােনi তা। তা তামার িনেজর 
iে য় করেত য মন চাiেছ না তার eকটা কােনা কারণ আেছ িন য়। 
তামার িনেজর িদককার কােনা কারেণর কথাi বলিছ। আেলাচনায় স 
কারেণর কথা তুিম বলেতi পার। আিম যিদ তামার কারণ মেন িনেত 
পাির, তাহেল তা িমেট গল। না হেল আিম পাlা কারণ দখাব কন 
তামার oi কাজটা করা uিচত। তুিম যিদ আমার কথাটা মেন িনেত 
পার, তাহেলo িমেট গল ব াপারটা। eেত কাজটা করা বা না-করা dেটাi 
হে  সহসmিতর িভিtেত। আমােদর বিশর ভাগ পিরিsিত বা বিশর 
ভাগ সমsা যিদ ei ধাঁেচ ফলা যত তাহেল aেধক সমsা িমেটi যত। 
সহসmিতর িভিtেত সমাজ চালােনা সmব হেল dেndর য- চহারা দখেত 
পাi তা কন দখব। কােজi ধের িনেত হেব dnd বাsব। সmিতর 
িভিtেত সমাজ পিরচালনা দব সৗভােগ র কথা। 

p টা dnd পিরিsিত eড়াব কীভােব তা নয়, সামলাব কীভােব। dেndর 
দখা পেলi আমরা িক য্ুdেkেt aবতীণ হব? আমরা d-পki তা 
িনেজর িনেজর মেতা জািন য আমরাi িঠক। aতeব, eেসা, সmুখ 
সমের দখা যাক কী দাঁড়ায়। ei িকnt সi গােয়র জােরর কথা। 
সভ তার eত বড়াi করার পের eতিদন বােদo যিদ দখা যায় য 
শষেমশ গােয়র জার ছাড়া আমােদর হােত আর িকছু নi সটা িক খুব 
sিsর কথা? তাi আমােদর an কােনা পেথর সnান করেতi হয়। 
sিবধাজনক পথ িকছু না পেল হয়েতা aেপkাi করেত হেব। 

লড়াiেয়র পেথ dnd মীমাংসার কথা যখন ভািব আমরা তখন dেটা 
কথা খয়াল করা দরকার। সmবত pায়i আমরা স dেটা কথা মেন রািখ 
না। eক, য-di পk আমরা লড়াi করিছ তারা আসেল eকi রকেমর 
িকনা। di, eরi লােগায়া p  : আমরা িক eকi kমতা দখেলর জn 
লড়িছ d-জেনi? aথাৎ হয় তুিম নয়েতা আিম। লড়াiটা দখেলরi তেব। 
আসেল কথাটা uঠেছ kমতার সূেt। kমতার ঘের পৗঁেছােত চাi বেলi 
হয়েতা dেndর পেথ eেস দাঁিড়েয়িছ। kমতার pসে  eiসব কথা ভাবেত 
গেল দখা যােব রাTীয় sেরর kমতার কথা তা uেঠ পড়েছi। তারo 
নীেচ নানা sেরর kমতার কথা eেস পড়েব। হয়েতা eেকবাের 
পািরবািরক sর, ব িkগত sর পযn পৗঁেছ যাব আমরা। ei য aেনক 
সমেয় আমরা বেল থািক, আিম বলিছ --- e কাজ করেত হেব 
তামােক। eর মেধ  কখেনা থােক বয়েসর aিধকার, কখেনা সmেকর 
aিধকার, কখেনা পদমযাদার aিধকার। eরকম নানা aিধকােরর sবােদ 
কতৃেtর aিধকারi বstত pেয়াগ কের থািক আমরা। ভাবেল হয়েতা দখা 

যােব য kমতার থেক আমােদর eেকবাের মুিko নi। kমতা হয়েতা 
নােছাড় লেগ থাকেব আমােদর গােয়। কান ফাঁেক স আমােক জিড়েয় 
িনেয়েছ তা িচনেত পারা বশ শk। চ া করেলo হয়েতা পারা যায় না। 
আর চ া ছেড় িদেল তা কথাi নi। তাi kমতা িচেন নবার ei 
চ াটা চািলেয় যাoয়া খুব জrির।  

সংগিঠত রাTkমতার pসে  ei kমতার কথাটা সিত i খুব মারাtক 
চহারা ধারণ করেত পাের। তখন আমােদর হােত eেস যায় পুিলশ 
িমিলটািরর দখল। ফেল সi kমতার ব বহার িবষেয় বসামাল হেল িবপদ 
আেছ। জ লমহেল আজ আমরা সরকম িবপেদর মুেখামুিখ। ei কথাটা 
বলা মােনi িকnt ei নয় য, সখােন রাTীয় kমতার িবেরাধীপেkর 
aবsানেক aতeব সবেতাভােব সমথন জানােনা হে । বর  kমতার 
দৃি েকাণ থেক দখেল মেন করার সংগত কারণ আেছ য eকi kমতার 
চূড়ায় আমােদর d-পেkর দৃি i িনবd। তাi বেল ei মুহূেত kমতা 
pেয়ােগর যারা লk  আর যারা সi kমতা pেয়াগ করেছ, ei d-পk 
িক তুল মূল  নািক? না, কখেনাi তা নয়। e কথাটা, তামার হয়েতা 
খয়াল থাকেব, সিদন আমােদর eখােন ঘেরায়া আেলাচনায় uেঠo িছল। 
কথা হল না য, আমরা যিদ আজ সবাi মাoবাদী বেল যােদর বলা হে  
তােদর সমথন কির তাহেল কী kিত হয়? সবাi বলেত eেকবাের রাT 
সেমত সবাi। aথাৎ, আপাতত যৗথবািহনীর aিভযান iত ািদ যােত বn 
হেত পাের। কথা হেয়িছল, asিবধা ei য, সিহংস মাoবাদী, িকংবা an 
কােনা বাদ-আ য়ী য-পেথ kমতায় যােবন স পেথ kমতায় গেল oi 
পুিলশ িমিলটািরর দখল সেমত তােদর সিহংস পnা eকi রকম িবপদ 
ডেক আনেত পাের। কারণ uেd সাধেনর পnা িহেসেব জারজােরর 
পেথi তা আিম kমতা দখল কেরিছ। ফেল আমার িবেরাধী পkেক 
আমার ভাবনায় শািমল করেত গেল জােরর পেথi তা করব, eটাi 
sাভািবক। জার pেয়াগ করেত না চাiেল oi সi আেলাচনার পথ, 
হয়েতা-বা aেপkা।  
 তেব িক চলিত aবsার anায় aিবচার বষম  সবi oi aেপkার 
কাল জুেড় aেপkাi করেব। eখােনi আেস oi কথাটা। kমতার চহারা 
িচেন নবার কথা। আমােদর pেত েকর গােয় লপেট থাকা kমতার 
চহারাটােক িনেমাহ দৃি েত নজর করেত িশখেল দখব য আমােদর 
িনেজেদর aেনক িকছ ুহয়েতা ঝেড় ফলেত হেব। সংগিঠত বৃহৎ শিk, 
রাTশিk iত ািদর সে  নানা পেথ লg থেক আমরা pেত েকi i ায় 
aিন ায় kমতার বৃেt জিড়েয় যাi। eকিদেক তাi িনেজেদর িদেক eকটু 
তাকােত হেব, pেত কেক। আর anিদেক সংগিঠত বৃহৎ kমতার 
কায়দাকাnনo িচেন িনেত হেব। ei পেথ eকটু eকটু কের হয়েতা 
িহংসােকo িচনেত িশখব। d-রকম িহংসা তুল মূল  িকনা, ei িহংসা 
ভােলা না oi িহংসা ভােলা, eভােব p  তুেল খুব িক লাভ হেব? 
তামােদর পিtকায় ei pসে র আেলাচনা আgেহর সে  লk  রাখব। 
ভােলা থেকা সবাi। pীিত জেনা। iিত --- 
১৪।৬।২০১০            সৗরীন ভTাচায 

কলকাতা
 
 
 

 
 
 

  িচিঠপt     



চন gােমর aিভjতায় 
িবpব থেক িব ায়ন [িdতীয় aংশ] 

 

aিনতা চ ান, িরচাড ম াডেসন eবং জানাথন আ ার-eর বi ‘ চন িভেলজ : রভিলuশন টু gাবালাiেজশন’ থেক চন gােমর বৃtােnর িdতীয় aংশ eখােন পশ করা 
হল। লখেকরা দিkণ চীেনর eকিট gােম কেয়কিট পযােয় ১৯৭৫ থেক ২০০৭ সাল পযn সমীkা চািলেয়েছন। gােমর pকৃত নামিট তাঁরা গাপন রেখেছন। pথম পযােয় 
১৯৭৫ থেক ১৯৮২ পযn তাঁরা oi gাম থেক হঙকেঙ আসা ২৬ জন aিভবাসীেক সমীkা কেরন। পের ১৯৮৮ থেক ২০০৭-eর মেধ  তাঁরা সরাসির oi gােম িগেয় 
সেরজিমন সমীkা চালােত সkম হন। pথম aংেশ ১৯৪৯ সােলর িবpব থেক সাংsিৃতক িবpেবর সমািp পযn িববরণ pকাশ করা হেয়িছল। eবার িdতীয় aংেশ আমরা 
পরবতী সমেয়র িববরণ পশ করব। pস ত, ১৯৬০-eর দশেকর গাড়া থেক বতমান সময় পযn দিkণ চীেনর ei gামসমােজ aসাধারণ aদলবদল ঘেট গেছ। সমg 
চীেনর রাজৈনিতক, aথৈনিতক eবং সামািজক aদলবদেলর সে  তার যাগ রেয়েছ, চন gােমর বণনায় তা s তi pিতফিলত হেয়েছ। িকnt ei সমীkালb বৃtাn eক 
কৗমসমােজর ভৗেগািলক পিরিধর মেধ  আমােদর eমন eক ‘মানিবক মাপকািঠ’ জুিগেয় দয়, যা চীেনর sদূরpসািরত পিরবতনেক জিরপ করেত সাহায  কের। সেবাপির 
ei সেরজিমন বণনা pচিলত র ািডকাল বামপnী িবpবী তািttক কাঠােমািটেকo সািবকভােব িবচার করেত িকছুটা সাহায  কের। eিট iংেরিজ থেক সmাদনা o সংেkপ 
কের বাংলায় তজমা কেরেছন িজেতন নnী। িdতীয় aংশিট শষ হে  ১৯৭০-eর দশেকর গাড়ায়। পরবতী সংখ ায় তৃতীয় aংেশ থাকেব ১৯৭০ থেক আজ পযn চন 
gােমর aিভjতায় চীেনর বতমান পেবর খঁুিটনািট। 
    

সাmpিতক aতীেতর িকছু কথা 
সমুd পার হেয় মাiল বােরা িবsতৃ eক সমতল বdীপ, মােঝ দীঘ বেয় 
চলা নদীিট পেরােলi চন gােমর খত। সানালী ফসল ভরা মােঠর পর 
পুkর ঘরা gাম; িপছেন দূগম পবতে ণী। ১৯৬৫ সােলর শীেতর সময় 
হঁেট নদী পার হেয় ei aজগাঁেয় eেসিছল তরজন যুবক পািট ক াডার। 
ক া টন থেক [পািট] pিরত ei যুবকেদর ঢাক িপিটেয় ঘ টা বািজেয় 
gােম sাগত জািনেয়িছল সমs gামবাসী। নারী-পুrষ সকেলরi পরেন 
িছল gয়াঙদঙ চািষেদর পিরিচত কােলা রেঙ ছাপােনা জামা আর ঢালা 
কােলা প া ট, aেনেকর পােয়i eক জাড়া চpল পযn িছল না। তােদর 
খাoয়ার সময় চােখ পড়ার মেতা দািরd ধরা পড়ত। aিধকাংশ চািষ 
পিরবার আধেপট িমি  আলু আর আধেপট ভাত িমিশেয় খাoয়া সারত। 
চন gােমর আoতায় pায় পাচঁশ eকর কষণেযাগ  জিমেত যা ধানচাষ 
হত, তােত eক হাজােরর কাছাকািছ জনসংখ ার kেলাত না। aেনকসময় 
পাতলা ফ ানভাত খেয় সকালেবলায় তা বেটi, dপুর বা রােতo পট 
ভরােত হত। জলাশেয় মাছ ধরেত পারেল kিচৎ জুটত; আর মাংস 
বছেরর পালা-পাবণ ছাড়া মােটi খাoয়া হত না। শাকসবিজ জুটত 
aিনয়িমত, তাছাড়া তেলর aভােব তা রাnা করার uপায় িছল না। 
eকদশক পর চনরা বাড়িত পির ম কের ধােনর ফলন বািড়েয়িছল। 
তােদর খাoয়াদাoয়ার aভাব রiল না। eবার শাকসবিজ, মাংস-িডম 
িনয়িমত খাদ তািলকায় eল। িচরাচিরত মািটর ঘেরর বদেল তির হল 
পাকা দালান। uঠিত বয়েসর মেয়েদর পরেন eল ফুেলর নকশা-কাটা 
bাuজ। চনেদর পুরেনা kপমNুকতাo কাটেত থাকল।  
 চনgােম আসার পরিদনi pিরত তরজন যুবকেক ‘ ণীিশkা’র পাঠ 
িনেত হল। gােমর পািট-শাখা তােদর বুিঝেয় িদল, কারা ei গাঁেয় ‘চার 
ধরেনর খারাপ’ মাnষ। যারা িবpেবর আেগ জিমদার, ধনী চািষ িছল eবং 
grতর রাজৈনিতক, aপরাধমূলক aথবা সামািজক anােয়র কারেণ যােদর 
সরকািরভােব ‘pিতিkয়াশীল’ বা ‘খারাপ লাক’ িহেসেব িচিhত করা 
হেয়েছ, সব িমিলেয় eমন ১৮ জন মাnষ রেয়েছ ei gােম। eেদর বuেদরo 
ei খারাপ মাnেষর তািলকায় ধরা হেয়িছল। eেদর kিতকর চিরt সmেক 
aেনক কথা যুবকেদর জানােনা হল বেট, িকnt সgেলা সামনাসামিন যাচাi 
কের নoয়া কখনi বিহরাগত যুবকেদর পেk সmব হেয় oেঠিন।  

সাংs ৃিতক িবpব পরবতী 
ণীর সাধারণ sেরর শাধন 

d’বছর ব াপী সাংsৃিতক িবpেবর unাদনা কেট যাoয়ার পর পািটর 
oপরতলা থেক িনেদশ eল, gােম নতুন pশাসকমNলী িনবাচন করা 

হাক। ১৯৬৮ সােলর ম মােস eকিদন িbেগড o pাডাকশন িটেমর 
ক াডার o সিkয় কমীেদর সভায় ন’জন pাথীর নাম sপািরেশর জn িsর 
করা হল। pাডাকশন িটেমর সভা থেক আরo pাথীর নাম িনয়ম মেতা 
আসেত পারত, িকnt gাম- নতৃেtর পk থেক তা করা কিঠন িছল। 
িকংফা ব িkগতভােব পািট-সদs o িটম-pধানেদর sেযাগ-sিবধা দoয়ার 
আ াস িদেয় িকছুটা পেk টানার চ া করল। িকnt সাংsৃিতক িবpেবর 
ডামােডােলর সময় gামেক ঐক বd রাখার ফেল লঙiয়ং য মযাদা aজন 
করিছল, তার ভূিমকাi ফলps হল। লঙiয়ং-eর sনজের থাকায় 
বিহরাগতেদর মেধ  আo o গাo মেনানয়ন পল eবং িনবািচত হল। িকnt 
যখন িনবািচতেদর তািলকা কিমuেন anেমাদেনর জn পাঠােনা হল, ei 
dজেনর িনযুিk বািতল করা হল। আo পের বেলিছল, “eটা ei কারেণ 
হেয়িছল, যেহতু আমার বাবা kেয়ািমনটােঙর aধীেন সনাবািহনীর 
মিডকাল কপস-e িচিকৎসক িহেসেব কাজ করত …”। aথাৎ আo 
eতখািন লাল হoয়া সেtto তার ণী-aতীত eখােন িবচায হেয়িছল। 
আo o গাoেয়র জায়গায় গিরব চািষ পিরবােরর di sানীয় যুবকেক নতনু 
কিমিটেত িনযুk করা হল। 
 িপিকেঙর সরকার সাংsৃিতক িবpেবর aবিশ  গালমালটুk drত শষ 
করেত চাiল। আo তখনকার জাতীয় রাজৈনিতক পিরিsিতটােক eiভােব 
বণনা কেরিছল, “ গাড়ায় সাংsৃিতক িবpেব দরজার িখল আলগা কের 
দoয়া হেয়িছল eবং জনগণেক িবেdাহ করবার sেযাগ দoয়া হেয়িছল। 
কী িবশৃ লা! … চািষরা বলল, eবার িখল খুব িশগিগর শk কের আঁটা 
হেব। যতi কমসূিচটা eক পযায় থেক an পযােয় eেগাল, pেত ক ধােপ 
পিরিsিত সাফ হেয় গল, pেত ক খারাপ লাকেক শাধন করা হল। মাo 
সতুঙ জনতার kমতা ব বহার কের খারাপ লােকেদর oপর 
eকনায়কতnt আেরাপ করেলন। ভয়াবহ! আিম ভাবেত পািরিন য eত 
তাড়াতািড় ফর িখলটা শkভােব eঁেট ফলা যােব। যা গালমাল 
চেলিছল!”  
 ১৯৬৮-র gীে  জাতীয় পািট-দিলেল ভােলা ণীর oপর kpভাব 
ফলা ছয় ধরেনর িবশৃ লা সৃি কারীর শাধন করার কথা বলা হল :  
1. যারা চয়ারম ান মাoেয়র িবেরািধতা কেরেছ; 
2. যারা ভাiস- চয়ারম ান িলন িপয়াoেয়র িবেরািধতা কেরেছ; 
3. সাংsৃিতক িবpেবর ‘খারাপ’ নতা (আসেল eরা হল সiসব 

সংগঠন-কতা যারা লড়াiেয় পরািজত হেয়েছ) eবং সiসব ‘কােলা 
হাত’ (পরািজত-পেkর মেধ  যারা আড়াল থেক ঘটনাবলীেক িনয়ntণ 
কেরেছ)। 
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4. ‘gp pিতিkয়াশীল’ (খারাপ- ণীর মেধ  যারা িবpেবর সময় eমন 
সব জলায় চেল িগেয়িছল, যখােন তােদর লােক চেন না eবং 
সখােন তারা িনেজেদর ভােলা ণীর বেল চািলেয় িদেয়িছল)।  

5. dবৃt (সাংsৃিতক িবpেব যারা লঠু, হত া বা ধষেণর মেতা aপরাধ 
কেরিছল)। 

6. ‘চার খারাপ ধরন’-eর মেধ  যারা িনেজেদর িঠক মেতা সংেশাধন 
কেরিন। 
 

gােম যারা ‘ ণী সাধারণ’- ক দূিষত কেরেছ, তােদর খঁুেজ বার কের 
aিভযুk করার জn জনিনরাপtা কিমিটেক বাড়ােনার দরকার পড়ল। 
সাধারণত ei কিমিটেত ১০িট pাডাকশন িটম থেক দশজন eবং কিমিট-
pধান িহেসেব িbেগড থেক eকজন, মাট ১১জন থােক। তােদর কাজ 
িছল িছচেক চুির ধরা, ব িkগত িবেরােধর সািলিশ করা, aস ত যৗন 
আচরণ িনবৃt করা। eর জn কিমিটেক মােস eকবার কােজর পের 
বসেলi চলত। িকnt eখন aেনক কাজ --- সেnহজনক ব িkেক জরা 
করা, তার নিথপt তির করা, আn ািনক aিভেযাগ তির করা, সংgাম-
aিধেবশনgিলেত যা বলা হেয়েছ তার িলিখত pিতিলিপ তির করা eবং 
oপরতলার সরকাির sের পাঠােনার জn চূড়াn িরেপাট তির করা --- 
eকজন সবkেণর কিমিট-pধােনর পেk সবটা সামলােনা সmব নয়। তাi 
eiসব কােজর জn eকটা ছাT সাহায কারী দল গঠন কের আoেক তার 
pধান দািয়t দoয়া হল।  

লঙiয়ং eবং তার স ীেদর কােছ gােমর চার খারাপ ধরেনর 
সকলেকi aসংেশািধত মেন হল। aতeব তারা pথেমi ণী-সাধারণ 
শাধন aিভযােন তািলকাভুk হল। যিদo eর আেগ চার- িdকরণ 
aিভযােন তােদর যেথ  হনsা করা হেয়িছল। eবারo তারা িবনা 
pিতেরােধ আtসমপণ করল। িকnt gােমর eক pাkন গিরলােক gpার 
করার জn যখন gামরkীদল গল, স কাঁটাতার হােত eিগেয় eল eবং 
সnts রkীরা তােক জরা করার আেগi স পাহােড় পািলেয় গল। 
gামবাসীরা তােক পাহােড় খঁুজেত যাoয়ার ঝঁুিক না িনেয় তার বািড়র 
oপর নজর রাখল। কেয়কিদন পর স িখেদর চােট িফের eল eবং তােক 
ধরা হল। 

eরপর জনিনরাপtা কিমিটর নজর পড়ল, শহর থেক pিরত যুবেকর 
মেধ  যারা সাংsৃিতক িবpেবর তীbতম মুহূেত ক া টেন িফের িগেয়িছল, 
তােদর oপর। eমিনেত চািষরা বাড়িত ঔdত  o u ৃ লতার জn eেদর 
পছn করত না। চািষেদর কােছ eরা িছল ‘ঝুটা কমী’। eরা ক া টেন 
িফের গেলo pেত ক ফলেনর পর eরা তােদর খাদ শেsর রশন িনেত 
চন gােম আসত। কারণ ক া টেন বআiিনভােব বাস করার জn eরা 
কান খাদ শs িকনেত পারত না। ১৯৬৮-র gীে র মাঝামািঝ ক া টেনর 
সবt নািটশ িদেয় জািনেয় দoয়া হল, সমs pিরত যুবকেদর gােম িফের 
যেত হেব। pিতেবশী কিমিট দরজায় দরজায় িগেয় বআiিন 
বসবাসকারীেদর খােঁজ তlািশ চালােত থাকল। যুবেকরা বুঝেত পারল, 
gােম না িফের গেল ক া টেন তােদর পিরবার িবপেদ পড়েব, aতeব তারা 
grতর রাজৈনিতক িবপেদর ঝঁুিক িনেয়i eেক eেক gােম িফের eল।  

গায়ালঘের কারাবাস 
সাংsৃিতক িবpেবর সময় ‘ গা-ভুত o সপ- দত ’ দর (aিতpাকৃত a ভ 
ভয়ংকর শিkেক বাঝােনার জn ব বhত pাচীন িবেশষণ) বnী কের 
রাখার জn চীেনর সবt ‘ গায়ালঘর’ নামক asায়ী কারাগার গিজেয় 
uেঠিছল। সরকাির নীিত anযায়ী aব  কিমuন o pােদিশক sের 
aিভেযাগ পযােলাচনা কেরi কাuেক কারাদN দoয়া যত। িকnt চীনা 

আiিন ব বsা ভেঙ পড়ায় ণীর সাধারণ sেরর শাধন aিভযােন 
গায়ালঘরgেলােকi aৈবধ কারাগার বািনেয় ফলা হল।  

নাচগােনর pচার Tুেপর মে র িপছেন Dিসং rম িছল চন gােমর 
গায়ালঘর কারাগার। eর eকশ বগ ফুট মেঝর oপর পুrষ-নারী 
কেয়িদেদর গাদাগািদ কের েত হত। pিরত যুবক sিক oয়াঙ o ঝাo-
ক সখােন পাঠােনা হল। য চার-খারাপ ধরেনর লােকর সে  তারা 
eযাবৎ লড়াi কের eেসেছ, তােদর সে i oেদর ঠাঁi হল। দশিদন পের 
িবেদিশ দঙ gােম আসার পর oেকo গায়ালঘের পাঠােনা হল। যেহতু 
ei িতন যুবক কান মারামাির, খুন, লুঠ বা gpচরবৃিtেত যুk িছল না, 
তাi oরা মেন করিছল, পািটর oপরতলায় পযােলাচনা হেল সত  
u ঘািটত হেব। 

১ aেkাবর চীনা জাতীয় িদবেস ei িতন যুবক পািটর pিত িনেজেদর 
আnগত  pদশেনর জn লাল কাগজ কেট চয়ারম ান মাoেয়র eকটা 
কাট-আuট ছিব তির করল। চার খারাপ ধরেনর পুরেনা লােকরা eকদম 
চুপ মের িগেয়িছল। ভয় eবং aিব াস eতটাi তােদর মেন দানা 
বঁেধিছল, aিভযােনর চােপ pেত েকi aেnর কােছ হেয় িগেয়িছল সmাব  
gpচর বা iনফমার।  

কেয়ক সpােহর মেধ i জরা, িজjাসাবাদ আর শহর থেক pিরত 
an বnুেদর বফাঁস জবানবnীর চােট িতন যুবেকর হালকা মজাজ uেব 
গল। ei জরার কােজ সবেচেয় জবরদs ভূিমকা িনেয়িছল pিরত যুবতী 
আo। সাংsৃিতক িবpেবর সময় স িবেdাহী pিরত যুবকেদর pিত gােমর 
চািষেদর চেয়o খেপ িগেয়িছল। স কেঠার পির ম করত। eকাn 
ধমপরায়েণর মেতা স gােমর বাতাবাহক o মাo িচnাধারা pচারক 
িহেসেব কাজ কের যত। যারা সi িব াস o sানীয় আেদশ থেক িবচু ত 
হত, তােদর sপেথ িফিরেয় আনাi িছল তার কাজ। স মাo িচnাধারা 
িনেয় চচা করত না, সটােক pিত া করত।  

নানারকম ছলনায় pলুb করা, শাসািন eবং চীনা আiন pিkয়ার 
াগান --- ‘যারা খালাখুিল sীকার করেব তােদর pিত নরম eবং যারা 

pিতেরাধ করেব তােদর pিত কড়া’  --- aিবরাম আuেড় eেক eেক 
বnী pিরত যুবকেদর sীকােরািkেত বাধ  কের ফলা হয়।  

eকথা িঠক য sিক, দঙ, ঝাo eবং তােদর বnুরা চয়ারম ােনর 
pিত চূড়াn সmান দিখেয়o dঃসাহেসর বেশ মাoেক ‘বুেড়া মাটকা’ 
বেল ঠাTা করত। ei সেmাধনটা ক া টেন যুবকমহেল চলত। pিরত 
যুবেকরা ক া টেন থেক গেল eiসব uিk িনেয় কান সমsা হত না। 
িকnt চন gাম তা ক া টন নয়। চনচািষরা কখনo ‘মাo সতুঙ’ পযn 
বলত না, তারা আরo সmান িদেয় বলত ‘ চয়ারম ান মাo’। sিকেদর 
oiসব মnব  আoর কােছ মাo-িবেরাধী, িলন িপয়াo-িবেরাধী 
িব াসঘাতকতার iিতবাচক pমাণ িহেসেব গণ  হল।  

দেঙর িবrেd সংgাম-aিধেবশন চলার eকিদন পর িকংফােক 
gামরkীরা uপিsত gামবাসীেদর মধ  থেক uিঠেয় িনেয় eল। িকংফা eবং 
তার সাথীরা ব াপারটা আেগ থেকi আঁচ কের সতক হoয়ার চ া 
করিছল। িকংফােক aতীেত চার সংেশাধন aিভযােন aিভযুk করা 
হেয়িছল। িকnt সটা িছল ১৯৬৬ সােলর ১৬ ম’র আেগকার ব াপার। 
eমিনেত স ণী-মযাদায় িছল গিরব চািষ, gােমর কিমuিনs পািট-
শাখার দীঘিদেনর সদs eবং eক uপযুk gামেনতা। িবpেবর aেনক 
আেগ স িছল eক dঃs aনাথ সnান, তার বাপ-ঠাkদা aব  জিমদার 
িছল। িকnt জনিনরাপtা কিমিটর সাহায কারী দল তােক ফাঁসােত সi 
pবােদর পnা িনল : ‘eকটা ফেলর pকৃিত বাঝা যায় তার মূল থেক, 
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eকজন মাnেষর ণী-মূল থেক তার pকৃিত টর পাoয়া যায়’। আo 
পের sৃিতচারণ কেরিছল eiভােব : “আমরা oর পুরেনা কাদা খুঁিচেয় 
তুললাম … oেক বলা হল ‘জিমদােরর সnান’ eবং আমরা দখালাম 
য, oর পুরেনা ণীর dগn oপের uেঠ eেসেছ। সi কারেণ স গিরব 
o িনm-মধ  চািষেদর pিত eত িবেdষী হেয় uেঠেছ … o সi 
aত াচারী ণীর বংশধর, যারা সমাজতntেক ঘৃণা করত eবং যারা 
সমি গত aথনীিতেক [ সাংsৃিতক িবpেব]  ংস করার চ া কেরেছ!” 

লঙiয়ং aব  eiসব aিধেবশেন সামনাসামিন eল না। কারণ 
তাহেল লােক eর মেধ  িকংফার oপর তার ব িkগত pিতিহংসার গn 
পত। জনিনরাপtা কিমিটর সদs বািl- ক িকংফার িবrেd 
aিভেযাগgেলা সাজােনার কােজ িনযুk করা হল। িকংফা িকnt তার 
িবrেd আনা aিধকাংশ aিভেযাগi মেন িনল। স sীকার করল য, চার 
সংেশাধন aিভযােনর সময় স খারাপ কাজ কেরেছ; স তার ালক o 
সাথীেদর সে  িমেল gাম কিমিট িনবাচেনর ফল ঘুিরেয় িদেত চেয়েছ; ধু 
হঙকেঙ পািলেয় যেত চাoয়ার aিভেযাগ স মানল না।  

কিমuন sর থেক eক pিতিনিধ eেস sানীয় সাহায কারী দেলর 
জরার সময় uপিsত থাকল eবং িকংফার িবrেd aিভেযােগ anেমাদন 
িদল। িকংফা pকাে  anেশাচনা pকাশ করল। িকnt sিক oয়াঙ পের 
িকংফা সmেক sৃিতচারণ কেরিছল eiভােব : “ স হয়ত সামাn 
dঃখpকাশ কেরিছল। িকnt eকজন চািষ িহেসেব শেষ স ব িkগত sের 
বেলিছল, eটা তার ভােগ র ফল, জnসূেti তার ভাগ  খারাপ িছল … 
eর থেক স eকটা িশkা পেয়েছ, িকnt eকi সে  স মেন কের, তার 
ভুল খুব বিশ িছল না।”   

gােমর ক াডাররা ei aিভযােন িনেজেদর যেথ  ‘লাল’ pমাণ করার 
জn eটুkেতi থামল না। eবার িbেগড  রািtকালীন সভায় বেস 
gামবাসীেদর কােছ যারা aিpয়, তােদর িচিhত করেত r করল। 
িবpেবর আেগ koিমনটােঙর পk থেক pেত ক gােম কিমuিনজমেক 
দমন করার জn eকটা ‘পারsিরক দািয়tশীল গা ী’ গঠন করা 
হেয়িছল eবং পুর-শৃ লা রkার জn pিত eকশ পিরবার িপছু eকজন 
কের িনরাপtা-pধান চািপেয় দoয়া হেয়িছল। িকছু চািষেকo ei দািয়t 
দoয়া হেয়িছল। কিমuিনs পািট eেদর িবrেd pিতেশাধ নয়িন। িকnt 
aেনক চািষরi eেদর oপর রাগ িছল। চন gােম eরকমi eক ঝগড়ুেট 
বুেড়ােক পাকড়াo করা হল।  

যেহতু eটা িছল eকটা গণ-aিভযান, তাi eবার সাধারণ gামবাসীরা 
যােদর aপছn করত, তােদর িদেক আ ুল তালা হল। চার খারাপ 
ধরেনর লােকর আtীয়েদর আkমণ করা হল, eেদর aেধক িছল বকবক 
করা িবধবা। eেদর মেধ  পড়ল eক জিমদােরর মাঝবয়সী মেয়। তার ধনী 
চািষ sামী ভূিম সংsােরর সময় গলায় দিড় িদেয় মারা যাoয়ার পর তার 
আিথক aবsা তদn কের তােক গিরব চািষ িহেসেব ণীভুk করা হল। 
িকnt তার eক pিতেবশী পের মnব  কেরিছল : “oেক oর আtীয়রা 
হঙকঙ থেক aথ পাঠাত। ফেল oেক গতর খাটােত হত না। anরা oেক 
িহংেস করত।” 

চারজন িকেশারী মেয় ঋতুমতী হoয়ার সময় থেক oর বািড়েত 
থাকত। gয়াঙদঙ pেদেশ বয়ঃসিnকােল মেয়রা বh gােম িনেজেদর ঘর 
ছেড় দলেবঁেধ eiভােব যখােন ত সgেলােক বলত ‘যুব-ঘর’। 
ছেলরাo বnুবাnব িমেল পােড়াবািড় বা asায়ী uেঠােন, যমন িbেগড 
রkীদেলর সদর দpেরর oপর থাকত। oi মিহলা oেদর সলাi iত ািদ 
শখাত eবং নানারকম সেকেল যৗন িবষয়ক গl বলত। আoেয়র কােছ 

সgেলা আপিtজনক মেন হল। ঐ মেয়রাo ঐ িবধবা মিহলার িবrেd 
pকাে  মুখ খুলল। ফেল তােক গায়ালঘের পাঠােনা হল। স িকnt 
সংgাম-aিধেবশেন ছেড় কথা বলল না, pচN খেপ uঠল। aবেশেষ 
তােক বািড় ফরৎ পাঠােনার আট-দশ সpাহ পর তার মৃতু  হল।  

খারাপ ণীর বu-বা ােদর টেন আনার কারণ কী িছল? পের 
আoেয়র যুিkটা শানা িগেয়িছল : “জিমদারেদর ছেলপুেলরা িক খারাপ-
ণীর পিরবাের জnােনার কারেণ িনmমােনর নয়? আমার বাবার eকটা 

(খারাপ) রকড থাকার জn িক  আমােক হারেত হয়িন?” চন gােম 
eiভােব কান ব িkর দােষর দায় anেদর ভােগo িগেয় পেড়িছল। 
gােমর নgপদ িচিকৎসক eক যুবকেক িকংফা aতীেত প ারােমিডকাল 
Tিনংেয়র জn মেনানীত কেরিছল। িবেdাহী মাoবাদী রড গােডর মেধ  
য ক’জন চািষ-যুবক যাগ িদেয়িছল, স িছল তােদর eকজন। পের স 
িকংফােক ভােটর ফল ঘারােনার পিরকlনায় সাহায  কেরিছল। লঙiয়ং 
চাiল তােকo জরা করা হাক। জরার সময় স eতটাi ভয় পেয় গল 
য, স িনেজ থেক sীকার করল, বছরখােনক আেগ স বােরা বছেরর 
eক মিহলা- রাগীেক ajান aবsায় যৗন িনgহ কেরেছ। সংgাম-
aিধেবশেন kুd gামবাসীরা তােক সবেচেয় বিশ মারেধার কের।  

শরৎকােল যখন চােষর কাজ হালকা িছল, d’মাস যাবৎ সংgাম-
aিধেবশন চেলিছল। মাটামুিট kিড়জনেক গায়ালঘের কান না কান 
সময় কাটােত হেয়েছ। নেভmের মােঠর কােজ কমব sতা eেস গল। 
পাশাপািশ সমs gােম aব  eকi তীbতায় ei aিভযান চেলিন। eমন 
gামo িছল, যখােন সাংsৃিতক িবpেবর সমাধা হয়িন। ১৯৬৮ সােলর 
িdতীয়ােধo িবেdাহীেদর দমন করেত রkীদলেক ast সরবরাহ করা 
হেয়েছ। পুেরা জলার িহেসব মেতা কেয়ক’শ িবেdাহীেক হত া করা 
হেয়িছল। ১৯৬৯-eর গাড়ায় pেদশ থেক সনা পািঠেয় সi জলার 
িনয়ntণ আনার পর শাধন aিভযান r হয়। তােত চার খারাপ ধরেনর 
লাক eবং তােদর মেতা কাuেক কাuেক সংgােমর মেধ  িনেয় আসা হয়। 
িকnt সবেচেয় মেন রাখার মেতা ঘটনা িছল ei য, সনারা রkী-pধান, 
জলা o কিমuন কমচারীেদর তৎকালীন গণহত ার জn gpার কেরিছল। 
বসরকাির মেত, ক া টেনর eক িবkুb িল ঈিঝ গা ীর ১৯৭৪ সােলর 
iশেতহার থেক জানা যায়, gয়াঙদঙ pেদেশ (জনসংখ া িছল ৫ কািট) 
ei aিভযােন pায় চিlশ হাজার মাnষ মারা যায় eবং ১০ লk মাnষেক 
সংgাম-aিধেবশনgেলােত টেন আনা হেয়িছল। সi তুলনায় চন gােমর 
হাজারখােনক মাnেষর মেধ  kিড়জেনর গায়ালঘর বাস eবং eকজেনর 
মৃতু  pেদেশর গড় িহেসেবর মেধ i িছল।  

eেক eেক গায়ালঘর ফাঁকা হেত r করল। ছ’সpাহ সখােন 
কািটেয় pিরত-যুবক যিদন ছাড়া পল, সিদন eকটা সাধারণ সভা ডাকা 
হেয়িছল। তার sৃিতচারেণ পাoয়া যায় : “oরা আমােক বিরেয় eেস 
sীকােরািk করেত বলল। আিম আেগ যা বেলিছলাম, eকi কথা 
বললাম। লঙiয়ং সভােক uেd  কের বলল, ‘oর ব াখ াটা eখন 
আেগর চেয় ভােলা হেয়েছ! আপনােদর কী মেন হয়, o মন খুেল কথা 
বলেছ না? আর চািষরা লঙiয়ংেয়র মুেখর িদেক তািকেয় oর কথা েনi 
বুেঝ িনেয়িছল oর িসdাnটা। aতeব তারা সমsের চঁিচেয় uঠল, ‘hাঁ, 
o মন খুেল বলেছ!’ তারপর লঙiয়ং বলল, ‘আমরা িক oেক ছেড় 
দব?’ ‘hাঁ ছেড় দoয়া হাক।’ সে  সে  আমােক মুিk দoয়া হল। 
… [ হেস] যন জনগণেক নাটেকর aিভনেয় িনেদশ দoয়া হল।”  

গায়ালঘেরর বৃtটা ছােটা হেয় eল। রiল মাt পাঁচজন : pাkন 
গিরলা, নgপদ িচিকৎসক, sিক oয়াঙ, িবেদিশ দঙ eবং িকংফা। eেদর 
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aপরাধ eতi grতর িছল য, িbেগড sের মীমাংসা হoয়া সmব িছল 
না। eেদর aপরােধর িরেপাট o anাn সাk -pমাণ পযােলাচনার জn 
কিমuেন পাঠােনা হল। িনেদশ না পাoয়ায় মামলা ঝুেল রiল। iিতমেধ  
eেদর কড়া pহরায় রাখা হল।  

বামমুখী যাtা 
সংgাম-aিধেবশন চলেত চলেতi চন gােম eক নতুন পদেkেপর 
তাড়েজাড় r হেয় গল। চীন জুেড় eক সেবা  মাo-পুজার িনেদশ 
eল পািটর পk থেক। চয়ারম ান সাংsৃিতক িবpেব িবpেবর শtrেদর 
ংস কেরেছন, িতিন চীেনর রkাকতা, িতিন যা বেলেছন aথবা চেয়েছন 

সmণূ a াn। aতeব সারা দশেক তাঁর pিত ‘িতন আnগত ’ pদশেনর 
িনেদশ eল --- মাoেয়র pিত আnগত , মাo িচnাধারার pিত আnগত  
eবং তাঁর িবpবী লাiেনর pিত আnগত । 
 সi আnগত  দখােত চনরা সাn কালীন রাজৈনিতক সভায় িমিছল 
কের মাoেয়র ছিব সাঁটা বেড়া বেড়া কােঠর p াকাড িনেয় যত। সখােন 
সকেল গাল হেয় হাত ধরাধির কের আnগত -নৃত  করত, সে  চলত 
গান --- ‘সমুdযাtায় ভরসা কাNারী, িবpেবর সাফেল  ভরসা মাo 
িচnাধারা’। দিkণ চীেনর সংsৃিতেত নােচর চল িছল না। ফেল বh চািষ, 
িবেশষত বয়sরা সকেলর সামেন নাচেত asিsেত পড়ত। িকnt সকেলi 
--- লখাপড়া জাnক আর না-i জাnক --- সভায় সে  কের ছাT 
রডবুক িনেয় আসত eবং বkৃতা বা আেলাচনার সময় সটা হােত তুেল 
নাড়ত। eছাড়া, pেত ক বািড়েতi মাoেয়র চার খেNর রচনাবলী uপযুk 
sােন সাজােনা থাকত। খাoয়ার আেগ সনাবািহনীর ঢেঙ ( সখােন মাo-
আচারgেলা asাভািবক পযােয় পৗঁেছিছল) পিরবােরর কতা মাoেয়র 
ছিবর সামেন মাথা নত করত, সকেল িমেল মাo-পাঠ করত, ‘পূব িদগn 
লাল’ গাiত। eকটা সাধারণ pশিs gােম চালু িছল eiরকম : “আমরা 
dার সে  আমােদর hদেয়র লােলর চেয় লালতম সূয মহান নতা 
চয়ারম ান মাoেয়র ম ল কামনা কির। আর ভাiস চয়ারম ান িলন 
িপয়াoেয়র ssাs  কামনা কির; িতিন আজীবন ss থাkন। ভূিম সংsােরর 
dারা মুk হেয় আমরা কখনi কিমuিনs পািটেক ভুলব না eবং িবpেব 
আমরা িচরকাল চয়ারম ান মাoেক anসরণ করব।” 
 আo ব াখ া কেরিছল, মধ বয়সী পূবতন গিরব চািষরা aতীেত খুবi 
ক  পেয়েছ eবং মাoেয়র জn তােদর জীবেনর িবরাট unিত হেয়েছ। 
eরাi মাo pশিsর সবেচেয় কTর সমথক। কমবয়সী চািষেদর কােছ 
eiসব আচার িছল বাকার মেতা ব াপার। িকnt তা u ারণ করার uপায় 
িছল না। গায়ালঘেরর aিভjতা তখনo টাটকা। আoেয়র িনেজর কােছ 
ব াপারটা িছল eiরকম : “আিম িনেজ [খুব সিkয়ভােব] eেত aংশ 
িনতাম, কারণ পািট আমােক যা বলত, আিম তা-i করেত চাiতাম।”  
 চাdটা জলা িমেল পািটর সদর দpর থেক pিরত িনেদেশ আnগত  
pদশেনর পাশাপািশ বলা হেয়িছল, “নতুন aিভযােন জনসাধারেণর 
িচnােক unত করেত চাoয়া হল, তারা মাo িচnাধারায় মেনািনেবশ 
কrক eবং তােদর ব িkগত aথৈনিতক কাযকলাপ বn কrক।” িকছু 
চন ক াডােরর eব াপাের িdমত িছল। িকnt শাধন aিভযােনর পরপর 
eবং মাo-ভিk pদশেনর মােঝ দাঁিড়েয় তােদর eব াপাের টঁু শb করার 
জা িছল না।  

েয়ার-ব া  হাতছাড়া হল 
ভূিম সংsােরর সময় ফেলর গাছ আর বাঁশঝাড়gেলা ঘের ঘের িবিলেয় 
দoয়া হেয়িছল। eখন সgেলা িটেমর হােত ফরত িদেত বলা হল। য 
সn ায় ei ঘাষণা হল, পিরবােরর সদsরা পাহােড়র কাল থেক সমs 

বাঁশ কেট িনেয় চেল eল। ei বাঁশ তােদর ঝুিড় বানার কােজ লাগত। 
পরিদন সকােল িটমেক বাঁেশর গাড়াgেলা দান করা হল। ক াডাররা eক 
পুরেনা জিমদােরর ছেলেক বাঁশ কাটার জn পাকড়াo কের গায়ালঘের 
চালান কের িদল। anঘাত করার জn তার eকমাস জল হল। বািক 
gামবাসী eর বাতাটা টর পল।   

uধতন পািট sেরর sপািরশ anযায়ী িbেগড eবার চািষেদর মাছ 
ধরার জালgেলা চাiল। সকেলi তা ভােলা ছেলর ম তা তুেল িদল। 
কu কu জােলর তামার oজনgেলা রাখেত চাiল। িbেগড ঘাষণা 
করল, ei লাকgেলা anগত নয়। সে  সে  সgেলা িbেগেডর কােছ 
জমা পেড় গল। 

eরপর কথা uঠল, চািষেদর িনেজেদর য পািরবািরক ভূিমখN আেছ, 
সgেলা থাকায় িটেমর সমি গত uৎপাদন মার খায়। ক াডাররা বলল, 
তাহেল কেয়কজন কমী আেগ eিগেয় eেস িনেজ থেক সi জিম িটেমর 
হােত তুেল িদক; anরা সi মেডল anসরণ করেব। যারা তা করেব না, 
তারা রাজৈনিতকভােব িপিছেয় পড়া িহেসেব aিভযুk হেব। 

যখন সমs চন ব িkগত ভূিমখN িটেমর হােত তুেল িদল, ক াডাররা 
uৎসািহত হেয় oপরতলার িনেদশ ছাড়াi কােজর পের চািষেদর ঘাস কাটা 
িনিষd করল। ক াডাররা লk  কেরিছল, aেনক চািষ িটেমর কােজ দম 
বাঁিচেয় রেখ কােজর ঘ টার পের ঘাস কােট। eখন ঘাস কাটা uৎপাদন 
িটেমর anতম সমি গত পা -কাজ িহেসেব গণ  করা হল। eরপরi uঠল 
পািলত েয়ারছানাgেলা হাতছাড়া করার psাব। েয়ার পালেন চন 
gােমর eকটা দkতা িছল, সi েয়ারছানাgেলা an gােম িবিk হত। 
পাহােড় য ঘাস গজােতা, সgেলা রাnা কের েয়ারছানােদর খাoয়ােনা 
হত। eেত oেদর sাs  ভােলা থাকত। নদী তীরবতী gােম jালািনর 
aভাব, সখােন ei েয়ারছানার ভােলা দাম পাoয়া যত। আিশ শতাংশ 
চন পিরবাের eকটা শূকরী িছল, তা থেক d'বছের িtশটা েয়ারছানা 
পাoয়া যত। eকজন পিরবারকতা ছ'মােস িটেমর চাষ থেক যা আয় 
করত, pায় তার সমান আয় হত ei েয়ারছানার িবিk থেক।  িকnt 
eখন ব িkগত ভূিমখেNর ঘাস ছাড়া চনরা পািলত জnt িbেগেডর হােত 
তুেল িদেত বাধ  হল। চািষরা িনেজেদর মেধ  বলাবিল করত, ei নতুন 
aিভযান eকটা খারাপ আবহাoয়া। িকnt an gাম eবং জলােতo 
চািষেদর ‘sাথপরতা' ত াগ করেত বলা হি ল।   

ব িkগত uপাজেনর uেদ াগ হািরেয় চািষরা ঘ টা পড়েতi কাজ ছেড় 
িদেয় ঘের চেল আসত। ঘের eেস তােদর কথায়, সi ‘গতাnগিতক ভাত 
খাoয়া'। eেত aব  আরাম পাoয়া গল। িকnt যসব পিরবার ব িkগত 
uেদ াগ থেক পুেরা আেয়র eক-চতুথাংেশর বিশ লাভ পত, িকংবা 
যােদর ঘের বা াকা া বিশ িছল, তারা িবপেদ পড়ল।  

eরপর ei নতুন aিভযােন জিমর মািলকানা eবং মজুিরর িহেসব 
রাখার দািয়t িটেমর হাত থেক হঠাৎ িbেগেডর হােত চেল গল। চািষরা 
eখন িটেমর pধােনর aধীেন eকটা কােজর sায়াড িহেসেব িbেগেডর 
িনেদেশ কাজ করেত r করল। িbেগেডর aেনক ক াডার uিdg হল, 
আেদৗ ei নতুন ব বsা কাজ করেব িকনা। িকnt uধতন পািট কতৃt eবং 
িনচুতলার uৎপাদন িটমgেলার মাঝখােন দাঁিড়েয় তােদর পেk িবিভn 
পিলিস কাযকর করেত খুবi asিবধা হত। eখন আর িটেমর ঝােমলা 
রiল না। লঙiয়ংo বশ খুিশ হল। তার কতৃt আর kমতা aেনক বেড় 
গল। 

শহর থেক pিরত মাo-pচারকেদর মেধ  আo eবং an কেয়কজন 
ei ব বsােক মেন কেরিছল gােমর আরo বিশ সাম বােদর িদেক 
eেগােনার ধাপ। িকnt চািষরা মােটi eেত খুিশ হয়িন। িবেশষত aবsাপn 
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িটমgেলা মেন করল, য কিঠন পির ম o দkতার জাের তারা 
িনেজেদর জীবনযাtার মান unত কেরেছ, তার ফসল চেল গল 
বােরায়াির দখেল। শানা যায়, চীেনর anto aবsাপn িটমgেলা ei 
পদেkেপ িবkুb হেয়িছল। দিরdতর িটেমর সদsরাo eেত খুিশ হয়িন। 
তারা আিথকভােব kিতgs না হেলo িটেমর পিরচয়টা হারােত চায়িন। 
আরo বেড়া eকটা গা ীর মেধ  পেড় তােদর ব িkগত পিরচয় grt 
পাি ল না। eর pভাব পড়ল মােঠ চােষর কােজ। িটমগত জায়গা থেক 
pেত েকর eকটা pিতেযািগতার বাধ িছল eবং সখান থেকi তারা 
uৎপাদেন uেদ াগী হেয় uঠত। eখন কােরারi আর কান দায়েবাধ থাকল 
না। anাn gাম থেকo ei uেদ াগহীন কােজর খারাপ ফেলর িরেপাট 
আসেত থাকল। eক মােসর মেধ i পািটর oপরতলার নতৃt চািষেদর 
aসntি  টর পেয় িপছু হটল। মাo পূজা eবং দমনমূলক ণী- শাধন 
aিভযােনo চািষেদর বেশ আনা গল না। িটেমর মািলকানা িফিরেয় 
আনেত হল, চািষেদর জয় হল। কেয়ক মাস পের ব িkগত ভূিমখN, 
গাছপালা eবং েয়ারছানাgেলাo ফরত পাoয়া গল।  

বশ কেয়ক বছর পের, পািট ‘িতন আnগত ' কমসূিচর বাড়াবািড়র 
জn িলন িপয়াoেক দায়ী কেরিছল। নতুন aিভযােনর সমs পদেkপেক 
য সমথন কেরিছল, সi আo ব াখ া কেরিছল, "মাo সতুঙেক যােত 
জনগণ ঘৃণা কের তার জn ei সমsটাi িলন িপয়াoেয়র লাiন”।  

বnীেদর সাজা 
'সংgাম'-eর পব পার হেয় যখন 'িতন আnগত ' gােম pধান িবষয় হেয় 
uঠল, গায়ালঘেরর পাঁচ বnীর রাজকার rিটনবাঁধা জীবন চলেত 
থাকল। সকােল uেঠ মাoেয়র ছিবর সামেন মাথা িনচ ুকের িনয়মমািফক 
‘িতনবার kমা িভkা করা'; তারপর সশst রkীেদর pহরায় মােঠ 
যাoয়া। pথম মােস সারািদন কােজর সময় তােদর গলায় ঝুলত p াকাড, 
তােত লখা থাকত াগান : ‘িলu শাo িচ-র কTর সমথক', 'সাংsৃিতক 
িবpেবর কােলা হাত', ‘pিতিবpবী'। eকটু পুরেনা হেয় যাoয়ার পর 
egেলা সিরেয় ফলা হল। িকnt eেদর সবেচেয় কিঠন আর নাংরা কাজ 
দoয়া হত, যgেলা সাধারণত 'চার ধরেনর খারাপ' লােকেদর দoয়া 
হত। সn ায় আবার পাহারা িদেয় eেদর গায়ালঘের বnী করা হত। রাজ 
িতনবার eরা খাবার পত। িকংফা, নgপদ িচিকৎসক eবং pাkন-
গিরলার পিরবার থেক খাবার আসত। িকংফার বৗ aব  তার সে  
দূরt রাখার জn তার ছােটা মেয়েক িদেয় খাবার পাঠাত। সকেলi 
তােদর খাদ শেsর রশন পত। anয খাবােরর জn di pিরত শhের 
যুবক sিক oয়াঙ o িবেদিশ দঙ তােদর বnুেদর oপর ভরসা করত। 
eকজন আধ-কালা গিরব চািষর িবধবা বৗেক দঙ gােম আসার পর 
আিথক সাহায  কেরিছল। স দেঙর জn রাnা কের িনেয় আসত। দঙ 
তােক মাংস িকনেত পয়সা িদত। sিক oয়াঙ িনেজi ভাত রাnা কের 
খত। কখনo কখনo স মাঠ থেক বাধঁাকিপর পাতা kিড়েয় আনত। 
eকবার স ধরাo পেড় গল চািষেদর হােত। িকnt দয়াবশত তারা oেক 
ছেড় িদল। পের eকজন গিরব চািষ মিহলা oর জn রাnা কের িদত।  

পাঁচ বnী kেম ei rিটন জীবেন aভ s হেয় গল। কবল িকংফার 
চুলgেলা ei ক'মােস ধূসর হেয় গল। ‘িতন আnগত '-eর পব শষ 
হoয়ার মুেখ eেদর মামলার িন িt করার কথা eল কিমuন থেক। 
চীেনর ‘গণ-লাiন'-eর নীিত anযায়ী জনসাধারণ পরামশ দেব বnীেদর 
কী সাজা হেব। দঙ ছাড়া বািক চারজন চূড়াn sীকােরািk সভায় 
pেত কিট aিভেযাগ মেন িনল। কবল দঙ মানল না য স pিতিবpবী 
িবেদিশ বতার-বাতা েনেছ, িকংবা gpচরবৃিt কেরেছ। জনিনরাপtা 

কিমিট gামবাসীেক জানাল, যারা দাষ sীকার করেব তােদর লঘু সাজা 
হেব, যারা anতp নয়, তােদর লmা শািs হেব, eটাi জাতীয় 
িনেদিশকা। কীভােব ei নীিতর pেয়াগ হেব? িbেগড বলল, যেহতু নgপদ 
িচিকৎসক কবুল কেরেছ য স ধষণ কেরেছ, তাi তার মামলাটা নরম 
কের দখা হেব। anিদেক দঙেক দৃ াnমূলকভােব কড়া সাজা দoয়া 
হেব। ei dজেনর িবষয়টা pেত ক uৎপাদন িটেম আেলাচনায় িনেয় আসা 
হল। দেঙর জn িবশ বছেরর কিঠন মদN eবং িশ -ধষেকর জn 
d'বছেরর কারাদেNর psাব eল। কেয়কজন মিহলা aব  বলল, ধষণ 
হল পৃিথবীেত সবেচেয় খারাপ িজিনস। oেক দশ বছর জেল রাখা হাক। 
ei মতিবেরাধ সৃি  হoয়ার ফেল মাo-pচারকেদর দািয়t বতাল 
‘জনগেণর মতামতেক সাহায  করা', যােত চািষরা eকটা সহমেত 
পৗঁছােত পাের। িকংফা o pাkন- গিরলার আট বছেরর কারাদN eবং 
oয়ােঙর পাঁচ বছর কারাদেN সকেল eকমত হল। সমs মতামত সংgহ 
কের িbেগড sপািরশgেলা কিমuেনর কােছ পািঠেয় িদল।  

eiসময় জাতীয় o pােদিশক সংবাদপেt িকছ ু pবn বেরােত r 
হয়, তােত লখা হয়, শাধন-aিভযােন aেনক বিশ মাnষেক জিড়েয় 
ফলা হেয়েছ eবং মামলাgেলা খুবi মারাtকভােব মাকািবলা করা হে । 
১৯৬৯ সােলর জাnয়াির মােস ক া টেনর ‘সাদান ডিল' পিtকায় eেকর 
পর eক eiধরেনর সmাদকীয় লখা হয়। চয়ারম ান মাoেক udতৃ কের 
লখা হয়, "আkমেণর লk েক সংkিচত কের ফলা uিচত eবং aেনক 
বিশ মাnষেক িশkার মাধ েম সাহায  করা uিচত। তথ pমােণর grt 
eবং তদn o সমীkার oপর জার ফলা uিচত। sীকােরািk আদায় 
কের নoয়া eবং সi sীকােরািk gহণ করা কড়াকিড়ভােব িনিষd। 
ভােলা মাnষ যারা ভুল কেরেছ, তােদর আমরা িশkা িনেত সাহায  
করব। যখন তারা সজাগ হেব, তখন দির না কের তােদর আমরা মুk 
কের দব।” বাঝা গল, যােদর eখনo aপরাধী িহেসেব আkমণ করা 
হে , শষ িবচাের তারা aপরাধী নাo হেত পাের। িbেগেডর কেঠার 
সাজার িসdােnর d'সpােহর মেধ i কিমuন থেক বাতা eল, যসব 
aপরাধ দখােনা হেয়েছ oi পাঁচজেনর িবrেd, তার বিশরভাগi 
pমািণত aপরাধমলূক কাজ নয়। িbেগডেক পরবতী িনেদেশর জn aেপkা 
করেত বলা হল।  

ণী শাধন aিভযােনর বাড়াবািড়েত চািষরা িব াn eবং uৎসাহহীন 
হেয় পেড়িছল। aিভযােনর চরম পযােয় তারা রাজৈনিতক সভায় যরকম 
সময় মেন uপিsত হি ল, kমশ তােদর আর আgহ িছল না। তারা 
চাiিছল িব াম আর শািnেত ঘের সময় কাটােত। আo তার বতার-
ঘাষণায় কান রােতর সভা sিগত করেল তারা খুিশেত ফেট পড়ত। 
আo বতাের গানবাজনা eবং ক া টন থেক সংবাদ pচােরর িদেক ঝঁুকল।  

gামবাসীরা sাভািবক জীবেন িফরেত চাiেলo িbেগেডর নতােদর 
uেdগ বাড়িছল --- কী হেব শাধন-aিভযােনর চূড়াn পযােয়? তেব িক 
ছােটাখােটা ভুেলর জn মাnষেক আkমণ করার জn তােদর ঘােড় দাষ 
পড়েব? মাচ মােসর গাড়ায় িতনজন পািট ক াডােরর eকিট oয়াকিটম 
চন gােম eল। িকnt তারা eকটা সাধারণ সভা পযn না কের তিড়ঘিড় 
িফের গল। eরপর কেয়ক সpােহর মেধ  ছ'জন aবসরpাp সেnর আর 
eকিট oয়াকিটম eল। eরা সাংsৃিতক িবpেবর িবেdাহী eকিট iuিনেটর 
সে  যুk িছল। eরা িbেগেডর ক াডারেদর aিভবাদন আর হৈচেক পাtা 
িদল না। eরা eক-eকজন ক াডারেক আলাদা আলাদা কের জরা করেত 
r করল। আoেক বুিঝেয় দoয়া হল য স িকংফা eবং শহর থেক 
pিরত যুবকেদর oপর বাড়িত আkমণ কেরেছ। স তখন pকাে  বলেত 
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বাধ  হল, eiসব ভুেলর জn লঙiয়ং দায়ী। মাt eক সpাহ gােম থেক 
সকলেক ধাঁয়াশার মেধ  রেখ oরা িফের গল। 

ম মােসর গাড়ায় d'জন ক াডােরর তৃতীয় oয়াকিটম eল। তারা 
ঘাষণা করল, ণী শাধন aিভযােনর সমািp ঘটােনার জn তারা 
eেসেছ। তারা যুিk সহকাের সংেkেপ জনসভায় বলল, য পাঁচজনেক 
গায়ালঘের পাঠােনা হেয়েছ, পুনরায় পরীkা কের দখেত হেব তােদর 
'শtr eবং আমােদর মেধ কার বির dnd'-eর মেধ  ফলা যায়, নািক 
'জনগেণর মেধ কার aৈবির dnd'-eর মেধ  ফলা যায়। sানীয় পািটর 
শাখােক তারা ধের িনেত সাহায  করেব eবং নতুন যুবকেদর পািটর 
সদs করার ব াপােরo সাহায  করেব। eছাড়া, নতুন কের িbেগড 
পিরচালন সিমিত (eiসময় থেক বলা r হল 'িবpবী কিমিট') িনবাচন 
করার ব াপােরo তারা তদারিক করেব। ei কথাgেলা বলেত তারা সময় 
িনেয়িছল মাt দশ িমিনট। চািষরা েন খুবi মুg হল eবং oেদর তািরফ 
করল।  

eবার gােম তারা সকেলর সে  কথা বলেত r করল। হতাশ 
gামবাসী, গায়ালঘেরর বnীেদর সে o সহাnভূিত সহকাের কথা বলা 
হল। বnীেদর নিথপt সিঠক িকনা িজjাসা করল oরা। িকংফা eবং 
শhের di যুবকেক oরা আ s করল য, তােদর িবষয়টা নহাত 'ভােলা 
মাnেষর ভুল' aথাৎ aৈবির dnd। 

পেরর সpাহgেলােত কেয়কিদেনর মেধ  জলার নতৃt নgপদ 
িচিকৎসকেক ম-সংেশাধন িশিবের d'বছর রাখার সাজা িদল। eেক eেক 
বািকেদর ছেড় দoয়া হল। pথেম ছাড়া হল িকংফােক। স pকা  
জনসভায় তার চূড়াn sীকােরািk করেত িগেয় আেবগ ভের কঁেদi 
ফলল। স গিরব eবং িনm-মধ  চািষেদর কােছ, কিমuিনs পািট eবং 
চয়ারম ান মাoেয়র কােছ kমা pাথনা করল। oয়াকিটম তার ei 
আেবগেক বাহবা জানাল। তােক গিরব o িনm-মধ  চািষেদর পূণ মযাদা 
িফিরেয় দoয়ার জn পরীkামূলক sের রাখা হল।  

কেয়ক সpাহ পের oয়াকিটম gােমর চািষেদর ধয ধের বাঝাল, 
ণীসংgাম কানভােবi পিরহার করা হয়িন। সবহারার হােত kমতা 

sরিkত রাখেত গেল আসল কাজ হল কৃিষ uৎপাদন বাড়ােনা। সi 
সংgােমর লk  gােম খঁুেজ পাoয়া যােব না। oয়াকিটেমর uেদ ােগ িলu 
শাo িচ-র eকটা kশপুtিলকা তির করা পাড়ােনা হল। gােমর 
লােকেদর বলা হল, 'eকনmর পঁুিজবােদর পিথক'-eর ei পুtিলকােক 
আপনারা pহার কrন। িকংফা িবেশষ uৎসাহ িনেয় িলuেয়র 
kশপুtিলকােক kdুভােব লািঠেপটা করল।  

পেরর সpাহgেলােত িকংফা কােজকেম, িটম eবং িbেগেডর 
ক াডারেদর সে  u  ব বহাের সকেলর দৃি  আকষণ করল। রাজৈনিতক 
aিধেবশনgেলােত eিগেয় eেস স uপযুk াগানgেলা িদেত থাকল। স 
সরকািরভােবi eকটা মেডল হেয় uঠল। জলায় aেনক ক াডার চার-
সংেশাধন, সাংsৃিতক িবpব বা ণী- শাধন aিভযােনর রাজৈনিতক 
গালমােল aপদs হেয় gমের িগেয়িছল। িকnt িকংফা eেকবাের 
anরকম। তােক দৃ াn anতp ক াডার িহেসেব কিমuন স টাের eবং 
an eক জলার সদের সাধারণ সভায় ডেক িনেয় যাoয়া হল। স 
pেত ক সভায় sীকােরািk কের কঁেদ ফলত। পািটর নতৃt anসnান 
কের দখল, তােক পািটর সদsপদ থেক বিহ ার করা হয়িন, 
পরীkামূলক sের রাখা হেয়েছ। 

িকংফা ছাড়া পাoয়ার d'সpাহ পের pায় দশ মাস বnী থাকার পর 
sিক oয়াঙ o দঙেক pকা  sীকােরািkর পর মুিk দoয়া হল। তেব 
oেদর জনসাধারেণর নজরদািরেত রাখা হল। তেব তােদর সমs নিথপt 

পািটর কােছ থাকায় ফর কান নতুন aিভযােন ফঁেস যাoয়ার ভয় 
থেকi গল। িপিকংেয়র নতারাo বুঝেত পারল, লk লk ক াডার যারা 
আkমেণর মুেখ পেড়িছল, তােদর ভয় eবং kাভ থেকi যাে । তাi 
তারা িনেদশ পাঠাল, ণী- শাধন aিভযােনর সমs দিললপt pকাে  
পুিড়েয় ফলা হাক। oয়াকিটেমর pধান লঙiয়ংেক আলাদা কের ডেক 
তার আtসংযম o নমনীয়তার aভাব eবং 'যুdবাজ pভুেদর মেতা 
কােজর পdিত' শাধরােত বলল। সo বুঝেত পারল, eকটা সমেঝাতার 
মেনাভাব িনেত হেব।  

কিমuেনর pশাসন gােমর ব াপাের নজর রাখল। পেরর বছর িকংফা 
eবং তার বnুেদর আর eকবার gােমর ব াপাের তারা যুk হেত িদল। 
কিমuেনর পািট সেkটািরর সাংsৃিতক িবpেব পতন হেয়িছল। তাঁেক তাঁর 
পেদ িফিরেয় আনা হল। eক বছর না কাটেতi িকংফােক পািটর মেধ  
িফিরেয় আনা হল। eর পরপরi িtশজন পািট সদেsর মেধ  গাপন 
ব ালেট নতুন শাখা কিমিট িনবাচন করা হল। পুরেনা পািট সদেsর 
aেনেকi সাতজেনর কিমিটর সদs পেদ িকংফােক সমথন করল। কারণ 
তারা জানত, gােম িকংফার মেতা কমদkতাসmn ক াডার যেথ  নi।  

িকংফা িবpবী কিমিটেত আসার পর ১৯৭০ সােলর মাঝামািঝ দশ 
জুেড় 'আরo বৃহtর িবজয় aজেনর জn ঐক বd হo' কমসূিচর সময় 
gােমর সকল মাnেষর eক সভায় মে  uেঠ িকংফা eবং লঙiয়ং হাত 
িমিলেয় িনল। তারা dজেনi িনেজেদর পুরেনা ঝগড়া o রষােরিষ sীকার 
কের িনল eবং গিরব o িনm-মধ  চািষেদর সবায় eকসে  কাজ করার 
a ীকার করল। 

চন gােম িববাহ িবpব 
চীনা চািষরা বরাবর িনেজেদর পািরবািরক পরmরা বজায় রাখেত পুt 
সnান eবং নািত থাকার িবষয়টােক aিত grt সহকাের িবেবচনা কের 
eেসেছ। eর anথা হেল তারা িনেজেদর পূবপুrেষর কােছ eেকবাের 
aেযাগ  সnান িহেসেব িনেজেদর মেন কেরেছ। কnা সnান থাকার grt 
নহাতi গৗণ। pবচন রেয়েছ, ' মেয়র িবেয় হেল তা স পেরর ঘের 
চেল যােব'। িববািহত মেয়র গতর বা uপাজন কানটার oপর আর 
বাবা-মােয়র দািব থােক না। সi মেয় সnান pসব করেল তার sামীর 
বংেশর anভুk হেব। পুরেনা সমেয় পুt-সnােনর agািধকার eত pবল 
িছল, কিঠন দািরেdর সময় গিরব পিরবাের মেয়েদর তুলনায় ছেলেদর 
ভােলা খাবার দoয়া হত। aবsা স ীন হেল কখনo কখনo eমনকী 
নতুন জnােনা মেয়র মৃতু  চাoয়া হত। ১৯৫০-eর দশেকo ei গিরব 
চািষ মেনাবৃিt িটেক িছল।  

১৯৫৬ সােল iয়াংিস নদী-uপত কায় eকিট সমীkায় দখা যায়, 
পাঁচবছেরর িনেচ ১১৩ জন ছেল pিত ৬০ জন মেয় রেয়েছ। ১৯৩৫ 
সােল oi gােম eকi সমীkা করা হেয়িছল। তখন ei ভারসাম হীনতা 
eত মারাtক িছল না।  

চন gােমর চারপােশ ছেল o মেয়র সংখ ার ei ভারসাম হীনতা 
১৯৭০-eর দশেকo টর পাoয়া যত। ফেল িবেয়র পাtী পাoয়া যেথ  
িচnার িবষয় িছল। an gােমর মেতা চন gােমo eকজন চন an 
চনেক িবেয় করা --- যত দূর সmকi হাক না কন --- িনিষd িছল। 
eটা করেল তা aৈবধ যৗন সmক িহেসেব গণ  হত। িবpেবর আেগ, 
চনেদর kল-আiেন চনেদর পারsিরক যৗন আচােরর জn তার সমs 
সmিt kাক কের নoয়া হত eবং তােক kল o gাম থেক তািড়েয় 
দoয়া হত। তাi সব মেয়েদর gােমর বাiের িবেয় দoয়া হত, 
বৗেয়রাo আসত an kেলর gাম থেক। িবিভn kল- কৗেমর মেধ  



মnন সামিয়কী                9                               ম-জুন ২০১০ 
  

eiভােব ববািহক জাট গেড় uঠত। িবpেবর পের পুrষাnkিমক িববাহ-
রীিত সংরিkত হল। জলার an gাম চন মেয়েদর িবেয় কের িনেয় 
যত, িকnt বh চন িনেজেদর ছেলর জn পাtী পত না।  

জাতীয় মান anযায়ী চন gাম গিরব না হেলo আশপােশর 
বিশরভাগ gােমর তুলনায় তারা গিরব িছল। চনরা aবsাপn an gােমর 
পিরবারgেলার সে  পাtীর দর মটােনার pিতেযািগতায় পের uঠত না। 
িবpেবর আেগ পাtীরা য যৗতুক িনেয় sামীর ঘের আসত সাধারণত 
পাtীর দর মটােত সটা িদেয়i পুিষেয় যত। িকnt িবpেবর পের যুবতী 
মেয়রা মােঠর কােজ পূণ-সময় ম িদত। ফেল তােদর aথৈনিতক মূল  
বেড় গল। gয়াঙদঙ pেদেশর বিশরভাগ জায়গায় পাtীর দর বেড় 
গল, িকnt পাtীর বািড় থেক যৗতুক িনেয় আসা বn হেয় গল। 
dভাগ জনকভােব ভূিম সংsােরর ফেল চন gােমর সমsাটা aেনক gণ 
বেড় গল। ভূিম সংsােরর আেগ সব চনরাi বu পেয় যত। কাছাকািছ 
তুলনামূলক সমৃd নদীর চেরর gামgেলােত িকছু ভাড়ােট পিরবার িছল। 
eেদর aবsা চনেদর থেকo খারাপ িছল। pবাদ িছল, 'বাঁেশর দরজার 
জn বাঁেশর দরজা, কােঠর দরজার জn কােঠর দরজা' িমলত। যিদo 
eেkেt িমথ া কথাo চালু িছল। য ঘটকরা d'পেkর মেধ  ঘটকািল 
করত, তারা pায়শi িমিলেয় দoয়ার জn িমথ া বলত। যাi হাক, ভূিম 
সংsােরর ফেল সমৃd gামgেলােত গিরব পিরবারgেলার aবsা চন 
gােমর তুলনায় ভােলা হেয় গল। ক া টন থেক pিরত যুবকরা যখন 
১৯৬৪ সােল gােম eল, তখন িtশ বছেরর oপর ২০-৩০ জন চন পুrষ 
aিববািহত রেয়েছ। তােদর আর িবেয় হoয়ার আশাo িছল না।  

িবেয় না হেল কবল পুt সnান িমলেব না, তাi নয়। তােদর বুেড়া 
বয়েস ভাগ পায়ােত হেব। যিদo uৎপাদন িটম আiন anযায়ী aভাবী 
সnানহীনেদর খাবার, আ য়, জামাকাপড় eবং কিফেনর ব বsা করেত 
বাধ । িকnt সটা eেকবাের সামাn। িটেমর an সদsরা ei ব বsাটােক 
aবাি ত মেন করত। তাi পুেtর আিথক মদত ছাড়া বাধক  মােন িছল 
আতে র িবষয়।  

বu পাoয়ার তািগদ থেক eবং eর মাধ েম পুt-সnান লােভর 
তাড়নায় বh চন eকটা িববাহ-িবpব ঘটােনার জn pstত হেয় uঠল। 
eর আেগ ১৯৫৮ সােল 'মs লােফ eিগেয় যাoয়া'র আসn sণযুেগর 
তাৎkিণক হাoয়ায় ১২ জন চন যুবক gােমর মেয়েকi িবেয় কের ফেল। 
eেদর aিধকাংশ িছল যুব ক াডার, পািট বা কিমuিনs iuথ িলেগর 
সদs। সবti pাচীন রীিতেরoয়াজ ভাঙা হি ল। eরাo ভাবল kলগত 
সামািজক িনেষধেক agাh করা যেত পাের। সকেলর জn ক াি টেনর 
খাবার চালু হoয়ায় পিরবারgেলার জীবনযাtার মােন সামিয়ক সমতা 
eেসিছল, দািরd আর পাtী জাগােড় বাধা হি ল না। কেয়কজন কমী 
িনেজেদর মেধ  ভােলােবেস িবেয় করল। anরা যুবতীেদর aিভভাবকেদর 
সে  কথা বেল ব বsা করল। কারণ সi aিভভাবেকরাo eকজন uঠিত 
gাম  ক াডােরর সে  মেয়র িবেয় িদেল ব িkগত sিবধা হেত পাের বেল 
মেন করল। সmিtর বদেল sানীয় রাজৈনিতক kমতাi িবেয়র পাt 
পছেnর kেt agািধকার পল।  

িকnt aিচেরi 'মs লােফ eিগেয় যাoয়া' ভেs গল, pাচীন িব াস 
আর রoয়াজ আবার গঁেড় বসল। eকi gামীণ বংেশর মেধ  িবেয় 
আবার aৈবধ বেল গণ  হল। যিদo dিভেkর বছরgেলােত চািষরা িমি  
আলু ব বহার কের an gাম থেক পাtী জুিটেয়িছল। eরপের তারা আর 
পাtীর দর মটােত পারত না। 'চার সাফাi' aিভযােন oয়াকিটম eকi 
বংেশর মেধ  িবেয়র িনেষধ ফর চালু হoয়া িনেয় সমােলাচনা কের। ei 
aিভযােনর শেষর িদেক িকছু চন সাড়া দয়। তােদর ছেলেদর পাtী 

পাoয়া িনেয় আশ াi তােদর ei িনেষেধর বড়া ভাঙেত uৎসাহী কের। 
১৯৬৬ সাল নাগাদ িকছু aিভভাবক বলেত r কের, gােমর মেয়রা যিদ 
িবেয় কের gােমi থেক যায়, তাহেল gাম লাভবান হেব। eiসব পিরবার 
gােমর মিহলা সিমিতেক ঘের ঘের িগেয় মােয়েদর বাঝােনার জn কােজ 
লাগায়। সিমিত মােয়েদর বেল, কন তামরা মেয়েক সmণূ aজানা gােম 
aেচনা পিরবাের ঠেল দেব? মেয়েদর aিভভাবেকরাo দখল, eটা 
ভেব দখেল তােদর বাড়িত লাভ রেয়েছ। মেয়র পিরবার িবেয় হেয় 
gােম থাকেল িববািহত ছেলর পিরবােরর পাশাপািশ আর eকটা 
পিরবারেক পােশ পাoয়া যােব। মােয়র asখ করেল িববািহতা মেয় েন 
দৗেড় আসেত পারেব। যিদo ছেল o মেয়র পাথক  সmেক পুরেনা 
ধারণা পাlাল না। িকnt কেয়ক বছেরর মেধ i চন gােমর মেধ i িবেয়র 
সংখ া মাট িবেয়র ৭০-৮০% হেয় গল। 

ei িববাহ িবpব ছিড়েয় পড়েলo gয়াঙদঙ pেদেশর সবt তা 
eকরকম িছল না। ১৯৭০-eর দশেকর মাঝামািঝ ৫১িট gােমর eক 
সমীkায় দখা যায়, ৪৫% gােম বংেশর মেধ  িবেয়র pাচীন িনেষেধর pথা 
ভেঙেছ। চন gােমর য মেয়রা আরo ভােলাভােব থাকেত চাiত, তারা 
an aবsাপn gােম িবেয় কের চেল যত। ছেলেদর kেt ঘটনাটা িছল 
uেlা। sানীয় pিতেযািগতায় যারা বu জাটােত পারত না, তারা যত 
an gােম। ১৯৭০-eর দশেকর গাড়ায় aেনক দূের িগেয় জলার aপর 
pােn হাkা কৗেমর মেধ  কেয়কজন চন িবেয় কেরিছল। চীেনর সমাজ 
ব বsায় হাkা হল ei pেদেশর দিরdতম কেয়কিট পাবত  জলার 
বািসnা। ক া টন ভাষাভািষেদর সে  eেদর পুরেনা ঝগড়া রেয়েছ। িকnt 
eকবার সmক তির হেতi নতুন হাkা বuেয়রা eেস ঘটকািল কের 
আরo িকছু চন যুবকেক oখােন িবেয় িদল। ফেল সiিদক থেকo 
পুরেনা রীিত ভেঙ গল। চীেন পাtীর দর িদেয় পােtর পিরবােরর পাtী 
eবং তার েমর oপর সmণূ িনয়ntণ বাঝা যায়। eখন আর মেয়র 
পিরবােরর সmণূ আিথক kিত বলা যায় না। ফেল পােtর পিরবার 
পাtীর দর সi যুিkেত কমােত চায়। মেয়র aিভভাবেকরাo বিশ দর 
চাiেল িবেয়র পের সi মেয়র সবা আশা করেত পাের না। gােমর মেধ  
িবেয় চালু হoয়ার আেগ পাtীর দর িছল ১০০০ iuয়ান বা তারo বিশ। 
কেয়ক বছেরর মেধ  তা কেম ১০০ থেক ৩০০ iuয়ান দাঁিড়েয়েছ।  

রামাি টকতা বনাম বাsব বুিd 
aতীেত চন যুবক-যুবতীেদর িবেয়র স ী পছেnর ব াপাের িনেজেদর 
কান বkব  থাকত না। বাবা-মােয়রা সাধারণত ঘটেকর মাধ েম ব বsা 
করত। িকnt eখন gােমর মেধ i ছেলেমেয়েদর িবেয় চাল ুহoয়ায় িনেজরা 
দখাসাkাৎ কের স ী পছn করা r হল। e ব াপাের চন gাম 
আশপােশর gােমর থেক eকটু সেকেল িছল। িবেয়র আেগ 
ছেলেমেয়েদর দখােশানা an gােম চাল ু িছল। চন gােম eবার সটা 
r হল। eকজন বালক বা বািলকা (িবেয়র আেগ বছর kিড় বয়েসর 
ছেলেমেয়েদর চনরা ei নােমi ডাকত) চলেত-িফরেত ভােলা লেগ 
গেল ছেলিট বাবামােয়র সে  পরামশ কের তৃতীয় কাuেক িদেয় কথাটা 
পাড়ত। মেয়িট রািজ হেল ছেলিট oর বািড়েত িগেয় oর মােয়র সে  
কথাবাতা r করত। eiভােব িবেয়র আলাপটা eেগাত। পারsিরক 
pমঘিটত ব াপার থাকেলo সাধারণত িবেয়েত eেগােনার আেগ 
aিভভাবকেদর anেমাদন লাগত। gামা েল তখনo জীবনযাtা eত 
কেঠার িছল, eকটা সারা জীবেনর দায় নoয়ার kেt sিবধা-asিবধার 
িহেসবিনেকশ কের তেব িবেয় পাকা করা যত। তাছাড়া, ছেলেদর জn 
বাবা-মােয়র anমিত pায় সবেkেti জrির িছল, কারণ িবেয়র খরচ 
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তারাi জাগাত। মেয়েদর kেt ছেলর বািড়র aবsা যমন বুেঝ িনেত 
হত, তমন বুঝেত হত ছেলিটর পিরবার ভােলা ণীভুk িকনা। ণীর 
পিরচয় পুrষেদর মধ  থেকi utরািধকার সূেt পাoয়া যত। িবেয়র পর 
মেয়েদর ছেলপুেল হেল তার ণী পিরচয় আসেব বাবার িদক থেক।  

সাধারণত চািষরা তাড়াতািড় িবেয় করেত চাiত। কারণ তার খাটবার 
kমতা থাকেত থাকেতi যােত ছেলেমেয়রা খাটবার uপযুk হেয় oেঠ। 
বছর kিড় পেরােতi িবেয় কের বা া হoয়ার িদেক ঝাঁক থাকত। 
মেয়েদর িদক থেকo কu সাধারণত িtেশর oপের ছেলেদর িবেয় 
করেত চাiত না। তারা চাiত পােtর বািড়র লাক নবিববািহতেদর জn 
আলাদা ঘেরর বেnাবs করেব। eকটা আলাদা নতনু ঘর করেত ১০০০ 
থেক ২০০০ iuয়ান খরচ পড়ত। সটা জমােত চািষেদর কেয়ক বছর 
লেগ যত। িববাহেযাগ  ছেলর জn আলাদা ঘেরর aথ জাগােত চািষরা 
uৎপাদন িটেমর কােজর বাiের পিরবােরর িনজs েয়ার-মুরিগ পালন, 
ঘাস কেট িবিk, ব িkগত aথবা পিতত জিমেত সবিজ ফলােনার oপর 
জার িদত। aব  কান কান সময় মেয়র িবেয় িদেয়o পাtীর দর 
বাবদ িকছ ু aেথর আমদািন হত। eসব জাগাড় করেত ছেলর বােপর 
সময় লেগ যত। সতকতামূলক ব বsা িহেসেব আেগ থেক িবেয়র কথা 
পাকা কের রাখা হত। ১৯৭০-eর দশেকর মাঝামািঝ চন gােম পাtেদর 
িবেয়র গড় বয়স িছল ২৪ আর পাtীেদর ২০-২১। আেগর িদেন িবেয় 
ভেঙ গেল িকছ ুকরার থাকত না। কারণ িবেয় হত গাঁেয়র বাiের। িকnt 
gােমর মেধ , eমনকী eকi uৎপাদন িটেমর মেধ  িবেয় চাল ু হoয়ায় 
(eখন চনেদর eকi বংশ বা kেলর শাখার মেধ o িবেয় হেত r 
করল) িবেয় ভেঙ যাoয়ােক কnd কের aশািn o ঝগড়াঝািট r হল।  

িবেয়র সmn িনেয় তুলকালাম 
১৯৬২ সােল চন gােম পাঁচটা uৎপাদন িটম ভাগ কের দশটা িটম তির 
করা হেয়িছল। ১৯৬৯-e 'িতন আnগত '-র ঝ ােটর সময় কিমuন থেক 
িনেদশ eল, দশটা িটম না রেখ পাঁচটা কের ফেলা। gােম চােষর 
আধুিনকীকরেণর পিরকlনা হি ল। িকnt সবচাiেত সমৃd ৭ o ৮ নং িটম 
pথেম eেত রািজ হল না, ei di িটেমর মেধ  eকটা pিতেযািগতা িছল। 
di িটেমরi pধান dজন িছল gােমর মেধ  চােষর কাজ পিরচালনায় যেথ  
aিভj o দk। eর মেধ  ৭ নং িটেমর pধান চন লৗsন িছল eিগেয়। 
স eক aসাধারণ গিরব পিরবার থেক eেসিছল। তােদর জিম বা aথ 
িকছুi িছল না। aেনকgেলা ভাiেবােনর মেধ  বেড়া হেয় স an gােম 
gােম ঘুের asায়ী খতমজুর িহেসেব কাজ করত। িবpেবর পর জিম আর 
ঘর পেয় প ােশর দশেকর মেধ i স সমবােয়র eক সmািনত ক াডার 
হেয় uঠল। তার িবেয় করার মেতা স িত িছল না। িকnt তার যখন 
িtেশর কাঠায় বয়স, 'মs লােফ eিগেয় যাoয়া'র পেব স gােমর 
পুরেনা সংsার ভেঙ gােমরi eক aনাথ মিহলােক িবেয় করল। িবেয়র 
পর তার বuেয়র সাতটা বা া হল। তার মেধ  ছ'টা বাঁচল, সবgেলাi 
মেয়। সরকােরর জn িনয়ntণ কমসূিচেক aবেহলা করেলo gােমর কu 
তােক তমন সমােলাচনা করল না। eত বেড়া পিরবার, eতgেলা পট 
ভরােত তােক uৎপাদন িটম থেক খাদ শs ধার িনেত হত। মেয়রা eকটু 
বেড়া হoয়ার পরo স oেদর লখাপড়া করােত পারল না। gােমর 
pাiমাির sুেলর িশkকরা ঘের eল। লৗsন বলল, মেয়েদর ঘেরর 
কােজ সাহায  করেত হয়। িশkকরা বলল, eকবছর পর anত বেড়া 
মেয়েক sুেল পাঠােত হেব। oর বu িছল িখটিখেট মজােজর আর 
aলস। তার oপর oর বরাবেরর হাতটানo িছল। ১৯৬৪ সােল eকবার 
স িটেমর িকছ ুআখ চুির কেরিছল। ধরা পড়েত তার sামীেক কেয়কশ' 

iuয়ান জিরমানা gণেত হল। লৗsনেক কেয়কবার পািটর সদs হoয়ার 
আhান করা সেtto স হয়িন।  

লৗsেনর নতুন pিতdndী হল ৮ নং িটেমর pধান, যােক লােক 
'akাn বুেড়া' বেল ডাকত। বয়স প াশ পিরেয়o কিঠন পির েমর 
kমতার জn তার গব িছল। স িটেমর anেদর যেntর মেতা খািটেয় 
মারত। িটেমর সভা ডাকেল d'িতন ঘ টা anেদর আটেক রাখত। তব ু
anরা তােকi বারবার িটেমর pধান িহেসেব িনবািচত করত, কননা স 
িছল eক দk পিরকlনাকারী। লৗsেনর িটেমর মেতা না হেলo uৎপাদেন 
akাn বুেড়ার িটম বশ ভােলা ফল দখাত।  

৭ o ৮ নং িটমেক জুেড় দoয়া হল। পুরেনা িটম-pধানেদর kমতার 
ব াপারটা মাথায় রেখ লঙiয়ং eকটা নতুন সাংগঠিনক কাঠােমা খাড়া 
করল। নতুন ৪নং িটেম akাn বুেড়ােক রাজনীিতর pধান ভারpাp eবং 
লৗsনেক uৎপাদেনর pধান ভারpাp করা হল। চােষর পিরকlনাকারী 
িহেসেব লৗsেনর যাগ তর aবsান িনেয় কান p  িছল না; akাn 
বুেড়ার aহ ারেকo রkা করা হল ei ঘাষণার মাধ েম য, মতাদেশর 
sান aথৈনিতক পিরচালেনর থেক আেগ, aতeব বুেড়া সবার আেগ।  

িকnt নতুন ব বsাটা pথেম কাজ করল না। dজেনর মেধ  ঝােমলা 
লেগ থাকল। যিদo dজেনi uৎপাদন িঠক রাখেত িমেলিমেশ কাজ করার 
চ া করল। িকnt ছ'মাস না যেতi eক সmাব  পাtীেক িনেয় ফর 
ঝােমলা লেগ গল। 

akাn বুেড়ার eকটা বছর পঁিচেশর ছেল িছল। ছেলটা িছল aলস। 
সবসময় oর গােয়গতের ব থা লেগi থাকত। oর িবেয়-থা িনেয় বুেড়ার 
eকটা uেdগ িছল। anিদেক ছােটা শালা হiঝাi- ক লৗsন ছেলর 
মেতা sহ করত। ei di যুবেকর বাগদtা িনেয় চন gাম aশাn হেয় 
uঠল।  

akাn বুেড়ার পুরেনা িটেম eক হতদিরd িবধবা মােয়র ছােটা মেয় 
িছল  gােমর eক আকষণীয় যুবতী। স দখেত নেত যত না দাrণ 
িছল, তার চেয় িছল কােজকেম পটু। aব  ঘটকািলর আn ািনক psাব 
eড়ােনার জn ছেলেদর সে  হেস ছনািল করত বেল তার eকটা 
বদনামo িছল। ১৯৬৮- ত akাn বুেড়ার ছেল oর pেম পড়ল। বুেড়া 
eক ঘটকেক পাঠাল সmেnর জn। মেয়িটর িবধবা মা eক ক াডােরর 
ঘের মেয় িদেত রািজ হেয় গল। িকnt কেয়কমােসর মেধ i মেয় আর মা 
ফর ভেব দখল, ছেলিট aকমা। aতeব তারা সmn ভেঙ দoয়ার 
কথা জানােতi akাn বুেড়া খেপ গল। ei ঘটনার ক'মাস পেরi ৭ o 
৮নং িটেমর সংযুিk হেয়িছল।  

ei িবধবার ননদ িছল সi িলেলৗ, যার সে  শিটর ভাবভােলাবাসা 
িনেয় gােম সভা হেয়িছল। িলেলৗ িবধবােক পরামশ িদল, লৗsেনর 
ভাiেপা হiঝাi তার মেয়র জn sপাt। হiঝাi িছল কিমuিনs iয়ুথ 
িলেগর সদs, পািটেত ঢাকার ভােলা sেযাগ তার িছল। ৭ নং িটেম স 
িছল gদামরkক। নবগিঠত ৪নং িটেমo স oi grtপূণ পদটা পল। 
দখেত নেতo স ভােলাi িছল। aতeব িলেলৗ তার ঘটেকর ভূিমকায় 
নেম পড়ল। তাছাড়া সo oi নতুন িটেমর সদs িছল। স দখল, 
লৗsনেক খুিশ করেত পারেল সmেকর sবােদ িটেম স হালকা কাজ 
পেয় যেত পাের। akাn বুেড়ার সmাব  pিতিkয়া স মােটi আnাজ 
করেত পােরিন।  

িলেলৗেয়র মেয় পুিম সiসময় gােমর মিহলা সিমিতর pধান পদ 
পেয়িছল। পুিমর pম হেয়িছল eমন eকিট ছেলর সে , য oi gােমর 
eকমাt হাisুল gাজুেয়ট। ছেলিট মধ  চািষর ছাপ থাকার asিs কািটেয় 
সেব িbেগেডর িনচু sেরর eকটা পদ পেয়িছল। eরপর স িপeলe- তo 
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জায়গা পায়। পুিম o িলেলৗেয়র পিরবােরর সে  oর পিরবােরর 
আসাযাoয়া r হেয়িছল। আেগকার িদেন eত ঘিন  মহেল িববাহ 
সংkাn মলােমশা িছল না। eখন সটা চাল ু হoয়ায় uৎপাদন িটেমর 
রাজনীিতর মেধ o নতুন দলাদিল বেড় uঠল। pস ত, পুিমর সmnকাির 
ei ছেলিটর বাবা তার মােয়র iে েতi িdতীয়বার িবেয় কেরিছল। 
১৯৪৯-eর আেগ ঘটা ei ধরেনর di িবেয় িনেয় পের sানীয় পািট কতৃt 
আপিt কেরিন। যাi হাক, di stী পাশাপািশ আলাদা বািড়েত তােদর 
বৃd sামীর স  সmক বজায় রেখ বাস করত। পড়িশরা e িনেয় কান 
ঝােমলা টর পায়িন।  

লৗsেনর পেk pকা  সমথন eল তার শালা হiঝাiেয়র মােয়র 
কাছ থেক। গলাবািজর জn ei মিহলােক সকেল গঙ বেল ডাকত। সo 
িছল oi িটেমর সদsা eবং বরাবর oেক িনেয় লৗsেনর মাথাব থা িছল। 
গঙ লােকর ভুলtrিট িনেয় িনেn করত। লৗsন বলত, 'eকটা লােকর 
চিরt পাlােনা eকটা পাহাড় সরােনার চেয়o কিঠন'। িটেমর সদsরা 
aব  গেঙর জn তােকi দায়ী করত। eখন িলেলৗ আর গঙ তার হেয় 
কামর বঁেধ নেম পড়ল। pথেম চািষরা aেনেকi ভেবিছল, লৗsন 
কিরৎকমা সংগঠক, ব াপারটা সামেল নেব। িকnt kমশi িটেমর eক 
eকজন তােদর িনেজর িনেজর ব িkগত রষােরিষর জায়গা থেক লৗsন 
আর akাn বুেড়ার পেk-িবপেk ভাগ হেয় গল। বিশরভাগ িটম-সদs 
aব  িনেজেদর মেধ  লড়াi চাiিছল না। কননা িবেয় িনেয় ঝােমলার 
aিভেযাগ িbেগেডর কােছ গেল তােদর 'মতাদশগতভােব িপিছেয় পড়া' 
বদনাম িনেত হেব।  

eরপর িটেমর gদাম থেক সামাnয িকছ ুচাল uধাo হল। িটম-সদs 
di ভাi --- dজেনi পািটর সদs --- বলল, হiঝাiেক eকটা বsা 
িনেয় িবধবািটর ঘেরর িদেক যেত দখা গেছ। হiঝাi gদামরkক। ফেল 
gজবটা ছিড়েয় গল।                                                                        

akাn বুেড়া eবং তার স ীরা pথেম ei kৎিসত pচাের যাগ 
দয়িন। িকnt আচমকা চারেচােখা ঊ-eর কাছ থেক aিভেযাগটা eল। 
ক া টন থেক pিরত যুবকেদর মেধ  ei ঊেক িটেমর নতুন মাo 
িচnাধারা pচারক মেনানীত করা হেয়িছল। যেহতু লৗsেনর বuেয়র চুিরর 
aভ াস িছল, তাi তার ভাi হiঝাi চাল চুির কেরেছ বেল স দািব 
করল। eবার akাn বুেড়ার সমথেকরাo ঊেয়র aিভেযাগ িনেয় মেত 
uঠল। িটেমর কােজo di গা ী পkপািতt r কের িদল। িটেমর 
নতৃt চােষর কাজ আর িঠক মেতা পিরচালনা করেত পারল না। চািষরা 
দিরেত কােজ আসেত r করল, তাড়াতািড় কাজ ফেল বািড় চ ল 
যেত থাকল। ফলন কেম গল। িটেমর anভুk pেত ক চািষ পিরবাের 
২০% কম খাদ শs িবতরণ হল। ১৯৭১-e পেরর বসেnর চাষ মার 
খাoয়ার uপkম হল।  

মধ -ষােটর দশেকর িbেগড নতারা ৭ o ৮ নং িটমেক 'মেডল' 
বলত। যখন 'তাচাi মজুির ব বsা' eকটা কমসূিচ িহেসেব eল, an 
িটমgেলা বলল, eটা করা যােব না। oi di িটেমর uৎপাদনশীলতা বিশ 

থাকায় িbেগেডর ঘিন  eবং পারদশী িহেসেব তারা oi কমসূিচ gহণ 
কেরিছল। di িটেমi পাঁচজন কের পািটর সদs িছল। িকnt নবগিঠত ৪ 
নং িটম িনেয় সমsা দখা িদল। লঙiয়ং oi di পুরেনা িটেমরi eকিটেত 
িছল। িকnt স িটেমর িভতরকার ব াপাের হsেkপ করত না। ১৯৭০-eর 
দশেকর শেষর িদেক জাতীয় sের 'eক আঘাত, িতন িবেরািধতা' নােমর 
eক কমসূিচ eেসিছল। আেগর aিভযােন বাড়াবািড় হoয়ায় লঙiয়ং সতক 
হেয় িগেয়িছল। িকnt eবােরর aিভযান িনেয় স ধেn পেড়িছল। ei 
নতুন সমsাটা eেস পড়ায় তার মাথায় eকটা মতলব eল। স 'eক 
আঘাত' aিভযােন চারেচােখা ঊেক পাকড়াo করার পিরকlনা িsর করল। 
লৗsন আর akাn বুেড়া dজেনi সmািনত o মূল বান ক াডার। িকnt ঊ 
বাiের থেক eেসেছ, তার সবহারা ণী পিরচয়o নi। eছাড়া, 
সাংsৃিতক িবpেবর সময় স ক া টেন পািলেয় িগেয়িছল eবং িকছ ুহঠকাির 
কাজo কেরেছ। aতeব িদনkণ িঠক কের জনিনরাপtা কিমিট সশst 
রkীেদর িনেয় ঊেক eক সn ায় তার বািড় থেক gpার করল। eবার 
ঊেক হনsা করার জn লঙiয়ং an di বিহরাগত যুবক sিক oয়াঙ o 
ঝাo-eর কােছ িগেয় সাহায  চাiল। সংgাম aিধেবশন ডাকা হল। 
সখােন বাধ  হেয় sিক বলল, 'ঊেয়র ঠাkদা িছল eকজন জিমদার ... 
যেহতু স eক জিমদােরর ঘের বেড়া হেয়েছ, s ামূলকভােব ঊ 
pিতিkয়াশীল শিkর পেk দাঁিড়েয়েছ।' যারা নিছল সকেল eবং 
িbেগেডর ক াডাররাo aবাক হেয় গল।  

sিক ei ধরেনর aিভেযাগ তালায় শহর থেক pিরত সমs যুবকi 
িচিnত হেয় পড়ল। সiভােব দখেল তােদর সবারi ঠাkদা বা ঠাkদার 
বাবা জিমদার বা 'খারাপ ণীর লাক' িছল। sিকo মন থেক ঊেক 
eiভােব ফাঁসােত চায়িন। সo সামািজকভােব eকঘের হেয় রiল। 
d'বছর পর স gাম থেক পািলেয় হঙকেঙ চেল গল। বnু ঊেয়র pিত 
িব াসঘাতকতার sৃিত তার রােতর ঘুম কেড় িনেয়িছল।  

ঊেক eবার গায়ালঘের পাঠােনা হল। চয়ারম ান মাo eবং ভাiস 
চয়ারম ান িলন িপয়াoেক িনnা করার জn তার িরেপাট পািটর 
oপরমহেল পাঠােনা হল। িকnt eেত ফল হল। ৪নং িটেমর di pধান 
asিs িনেয়i সিn কের িনল eবং বসেnর রায়ার কাজ িনিবে i িমটল। 
eিদেক শী i akাn বুেড়া পােশর eক কিমuেন ছেলর জn eক পাtী 
পেয় গল। স মেনpােণ হiঝাiেয়র িবrেd তােদর aিভেযাগ তুেল 
িনল। ফেল হiঝাi aনায়ােস পািটেত সদsপদ পল।  

যিদo নতৃt িনেয় ei dজেনর িবেরাধ পুেরা মেটিন। িটেমর কিমিট 
ঠা ডাভােবi akাn বুেড়ােক মেন চলত। লৗsন শষপযn দািয়t থেক 
সের যেত চাiল। িbেগেডর নতারা তােক িনরs করল। ১৯৭২ সােল 
িbেগেডর iট ফ াকিTর pসার ঘটােনা হল। সখােন eকজন সবkেণর 
ম ােনজার দরকার হল। লৗsনেক সi পদটা িনেত বলা হল। uৎপাদন 
িটম ছেড় বিরেয় যেত পের স খুবi খুিশ হল। 

 

[ kমশ]

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

মnন সামিয়কীর gাহক হান। 
eকবছেরর ছ’িট সংখ ার gাহক-চাঁদা প াশ টাকা। 
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চীেনর িমকে ণীর aবsা 
aতীত, বতমান o ভিব ৎ 

রবাট oেয়ল 
 

রবাট oেয়ল কলকাতায় eেস ২৪ িডেসmর ২০০৯ indমতী সভাঘের eক বkৃতা দন। ei pবেnর িশেরানামi িছল oi বkৃতার িবষয়। বkৃতায় িতিন ১৯২০-র দশক 
থেক আজ পযn চীেনর িমকে ণীর aবsা িনেয় বেলিছেলন। pাথিমক বkব  পশ করার পর uপিsত াতারা তাঁেক বশ িকছু p  কেরিছেলন। pে র পিরিধ aব  
‘ িমকে ণীর aবsা' থেক ছািপেয় anাn নানািদেকo িবsৃত হেয় পেড়িছল; যমন, চীেনর পঁুিজবােদর গিতpকৃিত, িতbতীেদর aবsা, aিভবাসন, iনফমাল সkেরর 
আয়তন, sশাল iকনিমক জান, ভূিম o ভূিমst ব বsা iত ািদ। oi সভায় িনধািরত সমেয়র মেধ  eত বেড়া পিরিধেত utর দoয়া তাঁর পেk aেনকটাi সmব 
হয়িন। পের আেমিরকায় িফের যাoয়ার পর তাঁেক p gেলা িলিখতভােব পাঠােনা হয় eবং সgেলার জবাব সহ কলকাতার বkৃতার eকিট িলিখত rপ পাঠােনার জn 
তাঁেক anেরাধ করা হয়। িতিন জানান, সমs pে র জবাব দoয়ার জn িতিন pstত নন। তেব eকটা িলিখত বkেব র খসড়া িতিন আমােদর পাঠােবন। aবেশেষ ৯ জুন 
২০১০ িতিন সিট পািঠেয়েছন। িতিন জািনেয়েছন, "ei খসড়ায় আিম পুেরাপুির সnt  নi। ... দয়া কের আপনারা কী ভাবেছন আমােক জানান। আপনােদর িদক থেক 
নতুন কান ভাবনােক আিম sাগত জানাi। ভারেত বতমােন কী ঘেট চেলেছ, eখােন খুব সামাn িনভরেযাগ  তথ i আমরা পাi।” আমরা তাঁর ei খসড়া আকাের 
লখািটর বাংলা তজমা কের eখােন pকাশ করলাম। আশা কির, যাঁরা oi আেলাচনায় aংশ িনেয়িছেলন eবং যাঁরা বতমান pবnিটর uৎসাহী পাঠক, তাঁরা তাঁেদর 
pিতিkয়া জানােবন। আমরা সi pিতিkয়া রবাট oেয়লেক পাঠােনার চ া করব। ei pবেnর বাংলা তজমা কেরেছন তমাল ভৗিমক।

চীেনর বতমান পঁুিজবাদী গিতর মূেল রেয়েছ সi িভিt, যা িবpবী 
সমাজতেntর dারা গেড় uেঠিছল। দিkণ গালােধ ভারত সহ an 
দশgেলার aিভjতার সে  চীেনর aিভjতার মৗিলক তফাৎ eখােনi; 
িবেশষত চীেনর িমকে ণীর সmেক ei aিভjতার তফােতর কথাটা 
খােট। চীনােদর iিতহাস মূলগতভােব আলাদা। eর মেধ  anতম হল eক 
িবকl সমাজতািntক পেথর utরািধকার। eখনo তােদর বতমান 
সংগঠনgেলােত, িবেশষত gামা েল, eর যেথ  pভাব রেয়েছ। ei 
িবষয়টার uেlখ ব তীত, চীন o ভারত য আলাদা আলাদা ঐিতহািসক 
পথ gহণ কেরেছ eবং ei dিট দেশর সমাজব বsার মেধ  য তফাৎ রেয় 
গেছ, তা বাঝা যােব না। ১৯৭০-eর দশেকর শেষ দঙ িশয়াo িপং য 
‘বাজার সংsার' চািপেয় িদেয়িছেলন, তারপর িতিরশ বছেররo বিশ 
সময় কেট গেছ। িকnt eখনo সমাজতেntর য িদকgেলা pভাব ফেল 
চেলেছ, তার মেধ  সবেচেয় জারােলা হল চীনা জিম-মািলকানা ব বsার 
িবpবী rপাnর। চীেন eখনo gামা েলi aিধকাংশ মাnষ বাস কের eবং 
জিমদারে ণীর শাসেনর aবসান o চািষেদর জিমর িনরাপtা দানi 
সখােন সবেচেয় দীঘsায়ী pভাব ফেলিছল। an য কান িবষেয়র চেয় 
aেনক বিশ ei িবষয়টাi ভারত o an বিশরভাগ দেশর সে  চীেনর 
aিভjতার ফারাক টেন দয়। 

মাo সতুেঙর নতৃেt ১৯২০-র দশেক য িবpবী ভূিম সংsার r 
হেয়িছল eবং যা ১৯৪৯ সােল কিমuিনsেদর জয়লােভর পর জাতীয়েkেt 
িবsতৃ হেয়িছল, eকমাt সটাi জিম o pেয়াজনীয় কৃিষ-যntপািতেত 
pেত ক চীনা কৃষেকর aিধকার pিত া sিনি ত কেরিছল। িবpেবর ফেল 
যা যা aিজত হেয়িছল, তার মেধ  eটাi িছল সবেচেয় বেড়া পিরবতন। 
িকnt ভূিম সংsােরর pথম পযােয়র পের ছােটা, িবেশষত গিরব 
পিরবােরর হােত থাকা খামারgিল তােদর পিরবােরর পেk পযাp িছল 
না। তাi ধােপ ধােপ egেলােক কৃিষ সমবােয় eবং পের ১৯৫৮ থেক 
১৯৬০ সােলর মেধ  ‘সামেনর িদেক লmা লাফ' ( gট লীপ ফেরায়াড)-eর 
সমেয় কিমuেনর মেধ  িনেয় আসা হেয়িছল। eiভােব জিমর oপর 
aিধকার যৗথ rপ পায়। ব িkগত জিমর sেtর বদেল gামীণ 
সমবায়gেলার eকিtকরণ হেয়িছল। সখােন জিমেত eকসে  চােষর কাজ 
হত eবং কৃষেকরা তােদর কােজর ‘oয়াকপেয় ট' িহেসেব কৃিষ-uৎপেnর 
eকটা aংশ পত। িকnt কিমuনgেলা ধুমাt uৎপাদেনর সংগঠন থেক 
aেনক বিশ িকছ ুিছল। egেলা সামিgক eকg  সামািজক পিরেষবা o 
িনরাপtা িদত, িবেশষত িশkা o sাs কল ােণ eবং পাশাপািশ বেড়া 

বেড়া পিরকাঠােমা o পিরেবশগত pকl গেড় তালার কােজ --- যমন 
সচ o নতুন কৃিষজিম তির করার kেt --- eকটা িভিt গেড় িদত। 

রাTীয় মািলকানাধীন সংsা (SOE) eবং রােTর aধীেন থাকা an 
pিত ানgেলার মাধ েম সংগিঠত শhের িমেকরাo eকiরকেমর কাজ o 
বাসsােনর িনরাপtা পত eবং তােদর িনজ িনজ কােজর iuিনটgেলার 
পিরচালনায় aংশ িনত। সামািজক সmক o সাংsৃিতক কাজকেমর সমs 
kেt পিরবতেনর কndsল হেয় uেঠিছল চীনা খামার, কারখানা eবং 
পশাদার pিত ানgেলা। 

িবpেবর pথমিদককার ei sফলgেলা আরo িবsতৃ হেয়িছল 
সাংsৃিতক িবpেবর আরo িবেকndীকরেণর সমেয়। oi কমসূিচর পবেক 
eকটা সবনাশgs দশক িহেসেব নাকচ করা eকটা সাধারণ ব াপার হেয় 
গেছ eবং সটােক কবল নিতবাচক দৃি েতi িবচার করা হে । িকnt 
সাংsৃিতক িবpব িমকে ণীর মেধ কার িবপুল শিkর uেnষ ঘিটেয়িছল। 
uৎপাদেনর য সামািজকীকরণ iিতমেধ i aিজত হেয়িছল, তার আরo 
pসার, সামািজক পিরেষবার িবsার eবং তলা থেক সমােজর সংগঠনেক 
oপের তালার মধ  িদেয় eটা ঘেটিছল। সেবাপির ei সমেয় দখা 
িগেয়িছল শারীিরক o মানিসক, aথৈনিতক রাজৈনিতক o সাংsৃিতক, 
সমsরকম সmেদর ব াপক sানাnর --- শহর থেক gামা েল, িশিkত 
নয়াkলীনেদর (eিলট) থেক িমকে ণীর িদেক, pবীণ থেক নবীেনর 
িদেক, পুrেষর থেক মিহলােদর িদেক, aতীতেক দাসsলভ মেন নoয়া 
থেক বতমানেক aিধকার করার িদেক sানাnিরত হেয়িছল। eর মেধ  
সবেচেয় grtপূণ িছল sাs রkা o িশkা, িবেশষত gামা েল নgপদ 
িচিকৎসকেদর মাধ েম --- gামবাসীেদর sাs কমী িহেসেব pিশkণ িদেয় 
eবং নতুন নতনু িবদ ালয় গেড় তুেল eতিদন যাবৎ বি ত কৃষক 
পিরবারেদর িশkার sেযাগ কের িদেয় eটা ঘটিছল। িবিভn পশার oপর 
পা াত  িনভর ‘িবেশষj'- দর বড়া ভেঙ ফলা হেয়িছল eবং িমক 
o কৃষকেদর িনজs aিভjতা কােজ লাগােত uৎসািহত করা হেয়িছল। 
gােম gােম বুিdজীবী, ছাt o িশlীেদর পাঠােনা হেয়িছল aথবা তারা 
s ায় িগেয়িছল। সখােন তারা মজীবী মাnেষর কােছ িশেখিছল, 
কীভােব uৎপাদন করেত হয়, তারা পরsেরর িশkা িবিনময় কেরিছল 
eবং জেনিছল aিত সংখ াগির  ‘সাধারণ মাnষ'-eর জীবনটা কীরকম। 
পুরেনা pথা o মেনাভাব, যমন নয়ােকৗিলn, সদাির ফলােনা, পািটর 
ক াডারেদর dনীিত, বয়sেদর কতািগির eবং পুrষতntেক চ ােল  জানােনা 
হেয়িছল; িমক-কৃষেকর নতনু শিkেক ‘eেকর মেধ  িতন' নামক 
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কিমিটgেলােত pিত া করা হেয়িছল, যখােন তারা পািটর লাক o রাTীয় 
pশাসকেদর সে  eকসােথ বঠক করত। aেনক কােজর জায়গায় (oয়াক 
iuিনট) িমকে ণীর pিতিনিধরা আেগর কতৃপkেক সিরেয় িনেজরা 
বেসিছল। ‘িবেdাহ করা nায়স ত' eবং ‘জনগেণর সবা কেরা' --- 
মাoেয়র ei ধারণাgেলা ei aিভযানেক পথ  দিখেয়িছল eবং সমg 
সমােজর মনেক যভােব পােl িদেয়িছল, তা আজo ছিড়েয় আেছ, 
eমনকী পরবতীকােল মাoেয়র নীিতgেলা uেl দoয়ার পেরo। 

eর ফলাফল হেয়িছল নাটকীয়। ১৯৪০-eর দশেক, ঔপিনেবিশক aবsা 
থেক মুিkর পের ভারত o চীেনর ছিবটা িছল pায় eকiরকম dদশাgs। 
িকnt ১৯৭০-eর দশেকর মাঝামািঝ যখন সাংsৃিতক িবpব সmn হoয়ার 
পরi ১৯৭৬-e মাoেয়র মৃতু  হল, তখন চীনােদর গড় আয়ু িছল ষােটর 
কাঠায় আর ভারতীয়েদর গড় আয়ু িছল ৪৯-eর সামাn বিশ। ১৯৮০-
৮১- ত চীেন িশ মৃতু র হার িছল হাজাের ৬৭ আর ভারেত ১২২। 
সাkরতােক জুেড় িনেল ‘বাsব জীবনমােনর সূচক' চীেন িছল ১০০- ত 
৬৭ আর ভারেত মাt ৪৪। pধান pধান kেtর পিরসংখ ানgেলােত 
িবে র দিkণ aংেশর aিধকাংশ দেশর তুলনায় চীন মধ বতী aথবা ধনী 
দশgেলার কাছাকািছ িছল। eiসব unিতর ফেল চীেনর িমকে ণীর 
aবsার পিরবতন হেয়িছল। যাi হাক, eসব সেtto দািরd, িবেশষত 
gামা েল, থেক িগেয়িছল। eমনকী িবনাশমূলক সংgােমর বছরgেলার 
aিত u  মূেল র িবিনমেয় eবং gট লীপ ফেরায়ােডর সমেয় dিভk o 
সাংsৃিতক িবpেবর িহংসায় িবপুল সংখ ক pােণর িবিনমেয় eiসব agগিত 
ঘেটিছল। aংশত ei u  মূল  িদেত হoয়ার কারেণi মাoেয়র 
সমাজতািntক নীিতেক পািট o রাTযেntর িবিভn aংশ, eমনকী 
িমকে ণীর িকছু aংেশর pিতেরােধর মুেখ পড়েত হেয়িছল। িবেশষত য 

সাংsৃিতক িবpব pধানত কতাব িkেদর dনীিত o anাn kকেমর িবrেd 
পিরচািলত হেয়িছল eবং পশাজীবী o ম ােনজার-বুিdজীবীেদর 
আিধপত েক চ ােল  জািনেয়িছল, তা kমতাশীল eকাংশেক kুd 
কেরিছল। ১৯৭৬ সােল মাoেয়র মৃতু র পর d'বার পািট থেক িবতািড়ত 
দঙ িশয়াo িপংেক িঘের ei শিk জমাট বাঁেধ eবং তাঁেক kমতা দখল 
করেত পথ কের দয়। eেক eকমাt eকটা ণীর aভু tান মারফত 
kমতা দখল বেলi বণনা করা যায়। তাঁর নতৃেti িবpবী সমাজতািntক 
পথ drত পিরত াগ করা হল eবং চীন ‘পঁুিজবাদী পথ' gহণ করল, য 
পেথর িবrেd মাo সবাiেক সতক কেরিছেলন eবং তা ঠকােনার জn 
সাংsৃিতক িবpব r কেরিছেলন। 'সংsার' o 'িবে র কােছ dার খুেল 
দoয়া'র মধ  িদেয় দঙ পঁুিজবাদী 'িব ায়ন'-eর মেধ  চীনা aথনীিত o 
সমাজেক দৃঢ়ভােব eিগেয় দoয়ার pিkয়া r করেলন। 

eতৎসেtto বিরস iেয়েলৎিসন রািশয়ায় য ‘শক থরািপ' পdিত 
িনেয়িছেলন, তার তুলনায় চীেন দেঙর পdিত িছল eক দীঘ o সতক পথ 
ধের পঁুিজবােদর পুনrjীবন --- eর জn িতিন আভ nরীণ a-
সামািজকীকরণ o দেশর বাiেরর পুনিবnােসর aেনকgেলা sেরর মধ  
িদেয় গেছন।  

pথম য কমনীিত pেয়াগ করা হয়, তা হল, কিমuনgেলার a-
সমেবতকরণ, কিমuনgেলা সব ভেঙ দoয়া। যিদo িহেসব বলেছ, 
কিমuেনর িতনভােগর eকভাগ আরo সমৃd হেয় uেঠিছল আর eকভাগ 
ভােলাi চালােনা যাি ল, ধু তৃতীয় ভাগিটেক িনেয় সমsা বাড়িছল। 
eর বদেল ব িkগত পািরবািরক চুিkর ব বsা িনেয় আসা হল। eর মধ  
িদেয় ‘সংsার'-eর পিট বুেজায়া িভিt pিতফিলত হল, যােত pেত ক 
পিরবার িনজs ছােটা জােত চাষ করত।  

eর ফেল িবশাল য জিমgেলায় সবাi িমেল eকসে  কাজ করা 
হত, সgেলা আবার ভেঙ --- uiিলয়াম িহ টেনর ভাষায় --- ‘n  েলর 
টুকেরা' কের ফলা হল আর সচ ব বsা, জলাধার eবং an 
পিরকাঠােমা o পিরেবশগত pকl, যgেলা কিমuেনর যৗথ েমর oপর 
িনভর করত, সgেলা ন  হেত r করল। যত সামািজক পিরেষবা 
িছল, যমন sাs  o িশkার ব বsা eেক eেক ভেঙ ফলা হল বা 
সgেলার বসরকািরকরণ করা হল। যিদo বা সgেলার িকছু িকছু রাTীয় 
িনয়ntেণর মেধ i থাকল, তার খরচ চড়া হেত r করল। পুরেনা িদেনর 
মেতা আবার পুrষেদরi sানীয় কতৃপk ‘পিরবােরর কতা' মেন করেত 
থাকল, তােদর হােত aথৈনিতক িনয়ntণ তুেল দoয়া হল। ei ঘটনা 
মেয়েদর aিধকােরর eকটা grতর িপছু হটা। 

নতুন aথৈনিতক নীিতgেলা pথমিদেক gামা েল আয় বৃিd কেরিছল। 
eর কারণ িছল সরকাির anদান eবং খামাের uৎপn ফসেলর দর 
বাড়ােনা। শহরা েল কেমােদ ােগর (Township Enterprise) বৃিd 
ঘেটিছল। eর মূেল িছল gট লীপ ফেরায়াড। egেলা বh কৃষকেক কাজ 
জাগাত, িবেশষত শীেতর সমেয় যখন চােষর কাজ কম থােক। egেলা 
কৃিষ খামােরর বাiেরo কৃষকেদর িকছ ুuপাজেনর sেযাগ কের িদেয়িছল, 
যার জn বেড়া শহেরর তুলনায় কেয়ক বছর তােদর unিত বিশ 
হেয়িছল। gাম o শহর uভয় sােনi সব ণীর লােকর eকাংেশর eবং 
িমকে ণীর আিথক লাভ হেয়িছল eবং uৎকৃ  খাদ  o বেstর চািহদা 
বশ ভােলা মেতা পূরণ হেয়িছল। সমাজতেntর সময় যসব যৗথ স য় 
গেড় তালা হেয়িছল, সখােন খাবলা মের aেনক কৃষক drত লাভ 
বািড়েয় িনেয়িছল। িকnt সবসাধারেণর সmিtর eরকম aপচেয়র ফেল 
‘eক িবরাট পিরমাণ সমাজতািntক স য় হািরেয় গল' --- ei মnব  
কেরেছন দেঙর সংsার কমসূিচর eক সমােলাচক। ei pাথিমক লােভর 
পের gামা েলর aথনীিতেত eকটা sিবরতার পযায় eল eবং নতুন কের 
আবার gাম o শহেরর ফারাক বাড়েত থাকল; তা আজ পযn বেড়i 
চেলেছ। পঁুিজবাদী পেথ চীনা সমাজ যত eেগােত r করল, শহরgেলা 
aথৈনিতকভােব ফুেল ফঁেপ uঠল আর কৃষক o gামীণ uেদ াগপিতরা 
িবশাল িবশাল দশীয় pিতেযাগী eবং িব  জাড়া ‘মুk বাজার'-eর 
pিতdিndতার মুেখ পেড় গল। িবেশষত ২০০১ সােল িব  বািণজ  সংsা 
WTO- ত যাগ দoয়ার পের আমদািন করা খাদ dেব  চীন ভেস গল। 
ছােটা ছােটা জাত িনেয় pিত বিndতায় eঁেট uঠেত না পারায় 
gামা েলর aেনক কৃষক আবার গভীর দািরেd ডুেব গল। আজকাল 
eমন কথা pায়i শানা যায় য চীেনর gামা েল সংকট চলেছ। 

eর ফেল gামা েল dরকম মrকরণ r হল --- eক, 
ণীগতভােব eবং di, ভৗেগািলক সীমােরখায়। পিরবিতত aবsায় যসব 

কৃষকরা িকছুটা gিছেয় িনেত পেরিছল, তােদর মধ  থেক eকটা 'ধনী 
চািষ' sর গেড় uঠল, যারা তােদর ভাগ হীন pিতেবশীেদর কাছ থেক 
জিম ভাড়া িনেয় মােঝ মােঝ তােদরেকi িমক িহেসেব জিমেত িনেয়াগ 
করল। কষৃকেদর শাষক িহেসেব ei য eকটা ণীর utান হল, eেদর 
আর eকটা aংশ হল gামীণ uেদ াগপিতরা, যারা pায়শi dনীিত পরায়ণ 
রাTীয় pিতিনিধ eবং পািটর কতপৃেkর সে  গাঁটছড়া বাধঁা। শহরতলীর 
gামgেলা, িবেশষত যgেলা uপkল a েলর বেড়া শহরgেলার 
লােগায়া, তারা unয়েনর বhিবধ sেযাগ পল, যা দেশর িভতরকার 
a লgেলা পল না। eর ফেল ভৗেগািলক aথৈনিতক a েলর িবভাজন 
ss  হেয় গল। সব িমিলেয় চীেনর gামা ল পুরেনা মাnািরন-aধীনs 
ণী কাঠােমার চহারা িফের পল --- eকিদেক মুি েময় ধনী পিরবার, 
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রাT o পািটর মুখপাt, যােদর হােত aথৈনিতক o রাজৈনিতক kমতা; 
anিদেক িবশাল সংখ ক কৃষক দখেত পল তােদর aবsা হেয় uঠেছ 
kমশ আরo নড়বেড়, িনরাপtাহীন o kমতাহীন। িকnt eiরকম ‘ছক 
uেl' যাoয়ােতo ‘সংsার' সরাসির িবpেবর আেগকার জিম-মািলকানা 
ব বsায় িফের গল না। কৃষেকরা ব িkগতভােব চাষ করেলo, তারা 
জিমর য aংশ চােষর জn পল, তার মািলকানা গাটা gােমর সমেবত 
সাধারেণর হােতi রেয় গল। খঁুিটেয় দখেল, চাষেযাগ  জিমর eক eকটা 
aংেশ pিতটা পিরবােরর চােষর aিধকার sিনি ত থাকল eবং ei ব বsা 
আজo চলেছ। eর eকটা সমাজ- জাড়া গভীর তাৎপয রেয়েছ।  
 eসেtto কিমuনgেলার ভাঙন o gামা েল বাজােরর শিkর 
anpেবশ দঙপnী oi সংsারgেলা কাযকর করার sেযাগ কের িদেয়িছল 
যােত ‘শহরgেলােক িঘের ফলেত gামা লেক ব বহার করা যায়’, eকi 
সে  শhের সমাজতািntক কাঠােমােক dবল কের তােল। িবেদিশ িবিনেয়াগ 
eবং রpািন বািণজ  বৃিd পাoয়ার পের ধীের ধীের ছােটা ছােটা শhের 
ব িk মািলকানাধীন সংsা চালু করার মধ  িদেয় সi িভিtভূিম গেড় 
uঠল, যখােন িশl িমকেদর তথা িবpেবর ‘ নতৃtদায়ী ণী'-র পােয়র 
তলার মািট শk হেয় oেঠ।  

ei কাজ সmn করার জn রাTীয় পিরচালনাধীন সংsাgেলা 
(SOE)- ক মুনাফা তিরর কেপােরট সংsায় পিরণত করা হল, যখােন 
পািট o রােTর pিতিনিধরা সংsার ম ােনজারেদর সে  eকসােথ 
uৎপাদেনর হািতয়ারgেলার মািলক। তারা ei সংsাgেলােক আধা-ব িk 
মািলকানায় িনেয় গল aথবা সবসাধারেণর সmিt িহেসেব যা িছল, তার 
সবটাi ব িk মািলকেদর কােছ বেচ িদল। eiসব পুনগঠেনর pিkয়ায় di 
থেক িতন কািট িমক ছাঁটাi হেয় গল; পুরেনা িশlা েল, িবেশষত 
দেশর utর-পূব o কndীয় aংেশ eক ' বকার িশl eলাকা' তির হল।  

eiভােব ‘সংsারপnী'-রা িমকে ণীর মrদN ভেঙ িদল, িমেকরা 
আবার সi ‘পুরেনা' সবহারায় পিরণত হল, যােদর 'হারােনার িকছুi 
রiল না' --- তােদর চাকির থেক তািড়েয় দoয়া হল; তােদর 
sাs রkার যসব sেযাগ o anাn সামািজক পিরেষবা দoয়া হত, 
সgেলা কেড় নoয়া হল; oয়াক iuিনেট তারা য বাসsান পত, 
সখান থেক িমকেদর বর কের দoয়া হল; কান কান জায়গায় 
oiসব িমকেদর আবাস ভেঙ ফেল সখােন নতুন শিপং মল, িবশাল 
uঁচু িবলাসবhল বািড় eবং anাn ‘unয়ন' pকl গেড় তালা হল। িকছু 
িকছু কমচু ত িমক বকারভাতা বা uে েদর জn িকছু টাকা পেলo 
বিশরভাগ kেt তার পিরমাণ িছল খুবi কম eবং al সমেয়র জn তা 
দoয়া হেয়িছল। ফেল লk লk িমক িনঃs হেয় পড়ল। aেনকেkেti 
য িমক ei ভাতা পত, স িছল তার পিরবােরর eকমাt uপাজনkম 
ব িk; ফেল eমনকী বh pাpবয়s ছেল eবং নািতরাo aবসরpাp 
ঠাkদার পনশেনর টাকােত িটেক থাকত। যারা নতনু কাজ খঁুেজ িনেত 
পেরিছল, তারা ব িk-মািলকানাধীন সংsােতi কাজ করেত বাধ  হল 
aথবা ট ািk চািলেয়, িদনমজুেরর কাজ কের বা রাsায় হকাির কের িদন 
gজরান করেত লাগল। চাকির o সমাজকল াণমূলক পিরেষবা হারােনার 
আঘাত সবেচেয় বিশ লেগেছ মেয়েদর গােয়, কারণ pথেম মেয়েদর 
চাকির থেক ছাঁটাi করা হত eবং পুrষতািntক সমােজর চােপ তারা ঘের 
িফের যত, পুrষেদর সাহােয র oপর িনভর কের থাকত আর 
‘পঁুিজবাদী' সৗnেযর মাপকািঠেত মানানসi হেয় uঠেত বাধ  হেয়িছল।  

‘পুরেনা' িমকে ণীর ei ভেঙ টুকেরা টুকেরা হেয় যাoয়ার সে  
সে  সহেজ বশ মােন o কম মজুিরেত কাজ কের eমন নতুনতর eক 

মশিkর চািহদা জারদার হেয় uঠল --- uপkলবতী রpািন িশেlর 
সmpসারেণর জn, িনমাণ িশেlর জায়ারেক eিগেয় নoয়ার জn আর 
শহর েলর গৃহ-পিরেষবার জn। ei মশিkেক gামা েলর ব াপক udৃt 
েমর ভাNার থেক পাoয়া গল। সখােন কািট কািট কৃষক ধু চােষর 

আয় থেক বঁেচ থাকার রসদ আর িকছুেতi জাগাড় করেত পারিছল না। 
eর ফেল, আেগকার শhের িমকেদর aপসািরত কের তােদর জায়গায় 
eল gাম থেক uেঠ আসা চািষেদর িবপুল pবাহ। যিদo আেগকার রাTীয় 
মািলকানাধীন সংsার তুলনায় তােদর বিশ বিশ কের কােজ লাগােনা হল 
দেশর িবিভn a েলর রকমাির িশেl। দূরাগত িমকেদর pথম বেড়া 
aংশটাi িছল কৃষক, যারা uপাজেনর an uপায় খঁুজেত বিরেয়েছ, যারা 
িনেজেদর শহেরর সামিয়ক বািসnা ভাবত, যারা মেন করত কেয়ক বছর 
পের তারা িনেজেদর gােম িফের যােব। িকnt gাম থেক শহের আসার 
ei pবাহ drত হেয় দাঁড়াল --- যােক aেনক সমেয়i বলা হয় --- 
'মানবজািতর iিতহােস সবেচেয় বেড়া aিভpয়াণ'। মাt কেয়ক বছর 
আেগ eরকম চীনা মাnেষর সংখ ার জাবদা িহেসব িছল ১৩ কািট, যা 
আজেকর পিরসংখ ােন ২০ কািট ছািড়েয় গেছ।   

eiসব aিভবাসী িমেকরা সাধারণত িদেন দশ থেক বােরা ঘ টা  
eবং সpােহ সtর থেক আিশ ঘ টা খেট মােস ৬০ ডলার থেক ১০০ 
ডলার আয় কের। তােদর মজুিরo কম eবং সাধারণত তারা aেনেকi 
কাজ কেরo পয়সা পায় না। তােদর হাজার হাজার কািট টাকা পাoনা 
পেড় আেছ --- eটা aিভবাসী িমকেদর aিভেযাগ। িবেশষত uপkেলর 
রpািন িশlা েল লk লk eiসব aিভবাসী িমক কারখানার ডিমটিরেত 
eক eকটা ঘের সাত থেক দশজন গাদাগািদ কের থােক। an যারা 
িনমাণিশেlর কােজ বা বািড়র কােজ থােক, তারা ঘর ভাড়া িনেয় বা 
ঝুপিড়েত থােক। pথমিদেক যসব িমেকরা eেসিছল, তােদর মেধ  যারা 
eখন মাঝবয়িস বা pৗঢ়, তারা pথম যৗবেন যখন eেসিছল, তখন যতটা 
কিঠন ম করেত পারত, eখন আর ততটা পাের না; তােদর পেk নতুন 
কাজo খঁুেজ নoয়া মুশিকল। aেনেকi পশাগত নানারকম asেখ 
ভােগ। নবীন যারা eেসেছ, তােদর মেধ  িবেশষত মেয়রা, যারা 
uপkেলর iেলকTিনk o pািsক কারখানায় কাজ কেরেছ, তােদর 
aেনেকi akম হেয় পেড়েছ; কারণ িবষাk ধায়ঁার মেধ  কাজ আর 
ঘ টার পর ঘ টা anবীkণ যেnt চাখ লািগেয় বেস থাকার ফেল তােদর 
sাs  ভেঙ গেছ। মািলকেদর সাধারণ ঝাঁক হল eiসব িমকেদর al 
কেয়ক বছর কাজ কিরেয়i ছাঁটাi কের দoয়া eবং তােদর জায়গায় 
নতুনেদর কােজ লাগােনা। 

ei িবরাট aিভবাসেনর ফলাফল gােম o শহের uভয়sােনi টর 
পাoয়া যায়। ei aিভবাসন- sােতর চিরt পােl যাে  eবং তা gামীণ 
জীবনেক eমনভােব pভািবত করেছ য gামা েলর সংকট eকটা 
পাপচেk পেড় িদন িদন বেড়i চেলেছ। বh gােম আজ খাটবার মেতা 
eবং বা া pসব করার মেতা মাnষ আর নi, তারা শহরা েল চেল 
গেছ। বh gামসমােজ eখন pায় পুেরাটা বৃd-বৃdা আর িশ রাi রেয় 
গেছ। যিদo কািরগির unিতর ফেল কম ভাির পির ম িদেয়i eকটা 
কৃিষখামার চািলেয় নoয়া যায়। তা সেtto বয়sেদর oপর কােজর বাঝা 
বেড়েছ। ei pিkয়ায় gামা েল শূnতার সৃি  হেয়েছ। ধু aথৈনিতক 
সামেথ র িবচােরi নয়, eমনকী gােমর সামািজক জীবনo aবনিতর পেথ 
চেল যাoয়ায় সখােন বসবাস করার আর কান মােন থাকেছ না। eর 
ফেল gাম থেক আসা যুবক- িমকেদর eক বেড়া aংশ িনেজেদর আর 
'চািষ িমক' বেল মেন করেছ না, তারা আর কেয়ক বছর পের gােম 
িফের যােব ভাবেছ না। uেl তারা বিশ বিশ কের শহেরi থাকেত 
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চাiেছ। eরাi eখন ‘নতুন িমকে ণী', যারা gােমর সে  সমs সmক 
চুিকেয় ফলেত চাiেছ। aেনেকi gােম তােদর পিরবারেক কান টাকা 
পাঠায় না, িনেজেদর স য় িদেয় শহেরi eকটা নতুন জীবন গেড় তুলেত 
চায়। eর ফেল gামীণ সমাজgেলার aবkয় আরo tরািnত হে । কারণ 
gাম থেক চেল যাoয়া oi িমকেদর পাঠােনা টাকার oপর সi 
gামসমাজ aেনকটাi িনভর কের eবং তা কেম গেল তারা ভীত হেয় 
পেড়। খাদ  uৎপাদন বজায় রাখা, যা চীেনর পেk খুবi pেয়াজনীয়, তাo 
ei নতুন pজেnর িমকেদর হােত মার খাে । eেদর আর চােষর কাজ 
করার iে  বা kমতা কানটাi নi। ei aিভবাসী িমেকরা pিতিদন 
eেদর জিম আরo বিশ বিশ কের িলজ িদেয় িদে  aথবা পুেরাপুির 
ফেল রেখ চেল আসেছ। 

eসেবর ফলrিতেত িমকে ণীর িtsর িবভাজন ঘেটেছ, যিদo oi 
িতনিট sরi aবsার িবচাের কাছাকািছ জায়গায় আেছ। রাTীয় 
মািলকানাধীন সংsা (SOE) বিশরভাগi uেঠ গেছ; কান কান a েল 
oi সংsাgেলার ৭০-৮০% িমক ল-aফ হেয় গেছ, িকnt egেলার 
আেগকার িমক-কমচারীেদর aেনকটাi জনসমk থেক ‘aদৃ ’ হেয়েছ। 
eরা aেনেকi আজ দািরেdর মেধ  িদন কাটাে । যারা eখনo রাTীয় 
সংsায় কাজ করেছ, তােদর ব িkমািলকানাধীন সংsার সsা eবং 
kমতাহীন িমকেদর মেতা খাটােনা হয়। oi ফামgেলােত pচুর aিভবাসী 
িমক কাজ কের। িকnt বিশরভাগ kেti তােদর কােজর িনরাপtা o 

িন য়তা নi। যিদo গত কেয়ক বছর যাবৎ সরকার eেদর িকছু মৗিলক 
aিধকার o িনরাপtা দােনর চ া করেছ। eরাi ‘িব  কারখানা’ িহেসেব 
চীেনর িভিt তির করেছ। িকnt দেশর আভ nরীণ o বেদিশক বাজােরর 
kমতার কােছ eেদর কাজ o জীবেনর aবsা নড়বেড়, যার oপর eেদর 
কান িনয়ntণi নi। eেদর aেনেকরi eখনo খামার আেছ, িকnt 
utেরাtর eরা gামীণ পিরেবশ থেক িবি n হেয় পড়েছ। eখনo যারা 
জিমেত িটেক রেয়েছ, তােদর aবsা িদন িদন খারাপ হে । eরকম 
কেয়ক কািট মাnষ যেথ  uপাজেনর কান রাsাi খঁুেজ পাে  না। ei 
aবsা তােদর gাম থেক শহেরর িদেক ঠেল িদে , ফেল িদে  নৃশংস 
eক শাষেণর মুেখ। eকভােব ei aিভবাসী িমেকরা কৃষক o িমেকর 
মেধ  eক ধরেনর ‘ সত’ু গেড় তুলেছ। যিদo পুরেনা ণী মেনাবৃিtর 
dারা িবভk য কান sেরর aিধকাংশ শহরবাসীi gাম থেক আসা 
মাnষেক ছােটা চােখ দেখ, gামীণ o শhের িমেকর aবsা pায় eক 
হেয় দাঁড়াে । uদাহরণ িহেসেব, দিkেণর uপkলবতী রpািন িশেlর 
তুলনায় সাংহাi a েল ‘পুরেনা’ িমক o ‘নতুন’ aিভবাসী িমেকরা 
eকসে i িমেলিমেশ থােক। ei d’ধরেনর িমকেদর aবsা যত বিশ 
eক হেয় যাে , ততi চাল ুব বsার িবrেd eক ঐক বd িমকে ণীর 
িবেরােধর িভত আরo মজবুত হে । 

eকi সমেয় চীনা সমােজর সামিgক িবভাজন আরo িবsতৃ হে । 
eটা আসেল eর পঁুিজবাদী ব বsার aিনয়িntত pকৃিতর ফল। য unয়ন 
হে , তা ভীষণ aসম pকৃিতর। যারা সবেচেয় বেড়া শহরgেলােত বা 
তার কাছাকািছ থােক, তারাi ei unয়েনর সরটুk খায়। আর pত n 
a েলর মাnেষর aবsা থমেক আেছ বা খারাপ হে । di দশেকর মেধ  
চীন dিনয়ার সবেচেয় সমতাবাদী দশ থেক সবেচেয় িবভািজত দেশ 
পিরণত হেয়েছ। eকদম oপের রেয়েছ বেড়া বুেজায়া আর মুৎsিdরা, 
eেদর সে  আেছ পািট o রােTর পদািধকারী। eরা dনীিত, ব িkগত 
পঁুিজ িবিনেয়াগ আর িবেদিশ সংsাgেলার সে  লনেদন মারফত পয়সা 
কেরেছ। eেদর িমt হল পশাজীবী o ম ােনজারেদর eক নতুন 

মধ িবtে ণী আর gােমর বেড়ােলােকেদর eকটা sর --- যার মেধ  আেছ 
সবেচেয় বেড়া চািষ আর sানীয় শাষক কতৃপk। eiসব পঁুিজবাদী 
শিkgেলা aনবরত kমতাশালী o kমতাহীনেদর মেধ  eকটা মrকরণ 
o রাজৈনিতক িবভাজন আরo িবsতৃ করেছ। িবpেবর আেগ চীনেক যারা 
শাসন করত, সরকম eক সংঘবd শাসেকর চহারার সে  eেদর িমল 
kমশ s  হে । যাi হাক, eখনকার eক িবpবী সমাজকমীর ভাষায়, 
‘কমুিনs o ক ািপটািলs’- দর eক ঐক  িমকে ণীেক শাষণ করেছ।  

লk কািট টাকার মািলেকর সংখ া বাড়েছ --- eকটা িহেসব anযায়ী 
চীেন eমন ব ড়ােলােকর সংখ া সবেচেয় বিশ আর uেlািদেক দািরেdর 
anকাের িনমিjত িমক আর কষৃেকরা। aসাম  মাপার জn য ‘িগিন’ 
সূচক আেছ, তােত মাপেল চীেনর eখন ৪৭ পেয়ে টর কাছাকািছ, ‘িবপদ 
পেয় ট’ ৪০-eর aেনক oপের eবং ভারেতর ৩৭ পেয় ট থেকo বিশ। 
সমs সামািজক মাtােতo ei িবভাজন বেড়i চেলেছ --- gাম o শহর 
uভেয়র িভতের, gােমর সে  শহেরর, uপkেলর সে  anবতী 
eলাকার, u  pযুিkর সে  কম ‘আধুিনক’ kেtর ফারাক বাড়েছ। 
িকছ ু িমক o কষৃেকর সামাn unিত হেলo বিশরভােগরi তুলনামলূক 
িবচাের aবনিত হে । eখন pচুর ভাগ পণ  থাকেলo aেনেকi বিশ 
দােমর জn তা িকনেত পাের না। eমনকী য মধ িবt ণী সংsােরর 
কমসূিচেত সবেচেয় বিশ uপকৃত হেয়েছ, তারাo eখন বশ ভ রু o 
িবভািজত হেয় পেড়েছ। যিদo কেলজ পড়ুয়ােদর সংখ া aেনক বৃিd 
পেয়েছ, gাজুেয়টেদর জn কােজর জায়গা আরo বিশ সংkিচত হেয়েছ। 
eiভােব ভারেতর মেতা eকটা ‘িশিkতেদর সংরিkত বািহনী’ সৃি  
হেয়েছ। gাম o শহর সবt dনীিতর বাড়বাড়n। বh পািট o রােTর 
কতাব িkরা pােমাটারেদর সে  সাঁট কের gােমর লােকেদর জিম বেচ 
িদে । aিধকাংশ kেt সিঠক kিতপূরণ না িদেয়i তা করা হে ; 
শহরgেলােত নানারকম as  চুিkর মাধ েম রাTীয় সংsাgেলােক 
আংিশক বা পুেরাপুির ব িkমািলকানাধীন সংsায় পিরণত করা হে  আর 
ব াপকভােব ম aিধকার o পিরেবশ-িবিধ aমাn করা হে  eবং তার 
জn কাযত কারo কান শািs হে  না। মাoেয়র যুেগ য সমs িজিনস 
eেকবাের মুেছ িগেয়িছল, সi ব াবৃিt, মাদকাসিk, রিঙন খাদ , 
ভজাল oষুধ, িনরাময়েযাগ  asখ, সবi আবার িফের eেসেছ। e 
ধরেনর aবkেয়র ফেল gামা েল য গণ-aসেnাষ বেড় uঠেছ, তার 
িবপদ সmেক জাতীয় নতারা সম কভােবi oয়ািকবহাল।  

দেশর pিসেড ট eবং পািট সেkটাির h িজনতাo eবং pধানমntী 
oেয়ন িজয়াবাo কতকgেলা সীিমত পদেkপ িনেয় ei সমs চাপ িকছটুা 
কমােত চাiেছন। য gামা লেক তাঁরা ‘নতনু সমাজতািntক gামা ল’ 
বেলন, সখােন তাঁরা পিরকাঠােমা kেt বহৃদাকার িবিনেয়ােগর কমসূিচ 
িনেয়েছন; সবেচেয় grভার বh কর o বতন (fees) কমােনা হে ; কৃিষ 
uৎপেnর সহায়ক মূল  বাড়ােনা হে ; িশkার agগিত o anাn সামািজক 
sেযাগ বাড়ােনা হে । eiসব unয়েনর কমসূিচ কৃষক সমাজেক িকছটুা 
sিবধা কের িদেয়েছ। িকছু িমক শহর থেক gােমর জিমেত িফের eেসেছ। 
িকnt eর কান দীঘেময়ািদ ফল পাoয়া মুশিকল। কারণ anিনিহত dবলতা 
o dndgেলা eকiরকম থেক যাে । িবেশষত, ‘সংsার’ যুেগর গাড়ায়  
য ‘পািরবািরক দািয়েtর ব বsা’ চালু হেয়িছল, তা মূলত িব  বািণজ  
সংsা (WTO) য নীিতgেলা চািপেয় িদেয়েছ তার জের আর চলেত 
পারেছ না। কািট কািট চীনা কৃষেকর কােছ pিতেযািগতার লড়াi কবল 
হের যাoয়ার জn; eমনকী জিমর oপর তােদর aিধকার kমাগত kীণ 
হেয় যাে । য aথৈনিতক চাপ তােদর gােমর জিম ছেড় চেল যেত বাধ  
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করেছ, eটা কবল তারi ফল নয়। ‘জিম aিধgহণ’ o কৃিষজিমেক 
unয়েনর pকেl ঢুিকেয় দoয়ার আশ াo eর eকমাt কারণ নয়। আজ 
কৃিষজিম সmণূ ব িkমািলকানাধীন কের িদেয় eবং সমি গত মািলকানােক 
eকদম শষ কের িদেয় gােম ‘সংsার’-eর কমসূিচ সmণূ করার 
আoয়াজ utেরাtর জারােলা হেয় uঠেছ। eiভােব জিমgেলােক 
ব িkমািলকানায় rপাnিরত করা gামীণ জনসাধারেণর শষ িনরাপtার 
বড়াটা ভেঙ ফলেব eবং আরo drত লk কািট মাnষেক gাম থেক 
শহের িনেয় িগেয় জেড়া করেব। eমন ভিব dাণীo রেয়েছ য ei কমসূিচ 
কৃষক িবেdােহর জn দেব। eরকম িবপদ সংেকতi ei মুহূেত ব িkর 
হােত জিমর হsাnর আটেক রেখেছ। িকnt eিদেক যাoয়ার চাপ আসেছ 
খাদ ‘পঁুিজবাদী পথ’-eর যুিk থেক, যা pিতিট িজিনসেকi ‘মুk 
বাজার’-e িবিkর বst কের তুলেত হেব বেল দািব করেছ। কােজi 
eরকম হেব বেল মেন হয় না য বতমান জিমর মািলকানা ব বsা aিনিদ  
কাল থেক যােব আর ণী িবভাজন বেড়i চলেব।  

িব েজাড়া aথৈনিতক সংকেটর pভােব ei িবভাজনgেলা কেয়ক gণ 
বেড় যাে । সংকেটর ধাkা চীনেক pথমিদেক তমন আঘাত কেরিন। 
কারণ চীেনর ব া  o আিথক সংsাgেলােত দৃঢ় সরকাির িনয়ntেণর সে  
সমাজতািntক যুেগর িকছু aবেশষ থেক গেছ। িকnt মnা aপিরহাযভােব 
চীনা aথনীিতেত pভাব ফলেত r করল। িবেশষত পি েম --- যখােন 
kতার ব য় দাrণভােব পেড় গল --- রpািনর oপর চীেনর aিত 
িনভরতার কারেণ eটা ঘটল। চীেনর িভতর eর ফেল ম াnফ াকচািরং 
িশেlর drত aবনমন দখা িদল; বাiের থেক আসা পঁুিজর গিত hাস পল 
eবং িনমাণিশl দাrণ মার খল। di থেক িতন কািট gাম থেক আসা 
িমক ছাঁটাi হেয় গল eবং তােদর বিশরভাগ gােমর বািড়েত িফের 
গল। যিদo aেনেক gােম slেময়ািদ কাজ জাগাড় কের ফলল িকংবা 
তােদর কমpিত ােনর মnা কাটার aেপkায় রiল। শহর থেক তােদর য 
পয়সা আসত তা eকদম বn হেয় যাoয়ায় iিতমেধ i মnাgs gামা েল 
eক pচN আঘাত নেম আসল। তখনo কােজ যুk aিভবাসী িমক সহ 
শহেরর িমকরা eকiভােব আkাn হল। সmpিত িনmতম মজিুর, 
চাকিরর িনরাপtা o anাn sেযাগ বৃিdর মধ  িদেয় যা পাoয়া িগেয়িছল, 
তাo হারােত হল। eমনকী মধ িবtরাo বািড়র দাম o sক মােকট পেড় 
যাoয়ার ফেল সংকেটর ধাkা খেয়িছল; eেদর মেধ  কu কu চাকির 
থেক ছাঁটাi হেয় যাoয়ায় সরাসির ধাkাo খেয়েছ। 

eসব সামলােত সরকার pায় ছ’শ লk কািট ডলােরর eকটা 
udীপক ব বsা gহণ কের। eর লk  িছল িবেশষত gামা ল o aিভবাসী 
জনসমি র জn পিরকাঠােমা pকl o সমাজকল াণমূলক ব বsা gহণ 
করা। eটা aব i ছাঁটাi িমকেদর asায়ী চাকির পেত সাহায  করল; 
gামা লেক eকটা পিরমাণ পুনrjীিবত করল eবং সামিgকভােব চীনা 
সমােজo খািনকটা pাণ স ার হল। সi খািনক eতটাi য an aেনক 
দশ িব েক সংকটমুk  করেত eেক eকটা দাoয়াi িহেসেব দেখিছল। 
িকnt চীেনর aথৈনিতক ব বsার গভীের য dবলতা আেছ, তা drতi 
সমsােক সামেন িনেয় eল। eর মেধ  pাথিমক হল, kতার eকটা শk 
িভিtর aভাব, য িভিt চীেনর রpািন িনভরতার জায়গা িনেত পারত। 
সংখ াগির  gােমর মাnেষর সীিমত আেয়র ফেল ei িভিt গেড় oেঠিন। 
যিদo সরকার gামা েল আরo পণ - ভাগেক uৎসািহত করার জn 
aেনকgেলা পদেkপ িনেয়িছল। uেlখেযাগ , eকটা sাs িবমা পিরকlনা 
চালু করার চ া তারা কেরিছল, যােত কৃিষ-পিরবারgেলা জrির 
িচিকৎসার জn স েয়র ঝাঁক কিমেয় বাজােরর িজিনসপt কনার িপছেন 

খরচ করেত পাের। জাতীয় নতারা sীকার কের, eমন ব বsা যিদ বা 
চালু করা যায়, তা aেনকিদেনর চ ােতi করা সmব। aতeব য রpািন 
িশেlর oপর aথনীিতর বৃিd িনভর কেরিছল, সরকার সi রpািন 
িশlেক ujীিবত করেতi drত নজর ঘারােলা।  

ফেল যিদo তারা আ  সংকট থেক বিরেয় যাoয়ার চটজলিদ রাsা 
দkতার সে i বার কের ফেলিছল, তবু তারা ব বsার anলীন মৗিলক 
dেndর মাকািবলা করার মেতা কান নীিত গেড় তুলেত পােরিন।  

ei পিরিsিতেত সরকাির কতারা ‘সামািজক আেলাড়ন’-eর 
শিkশালী utােন uিdg হেয় পেড়। eমনকী সংকেটর আেগo, তারা যােক 
‘বেড়া গালমাল’ বেল থােক, সরকম ঘটনার সংখ া বাড়েত বাড়েত eক 
লেkরo বিশ হেয় দাঁড়ায়। eর aেনকgেলা আজেকর dিনয়ায় দখেত 
পাoয়া সবেচেয় বেড়া pিতবাদgেলার anতম। িকnt ধুমাt কতকgেলা 
িবেশষ নাটকীয় ঘটনা বােদ চীেনর বাiের তার কান সাড়া পেড়িন। যিদo 
eর মেধ  বিশরভাগ িবেkাভ pদশনi িছল তুলনামূলকভােব শািnপূণ --- 
যমন, সরকাির বা anাn সংsােক িঘের রাখা, বেড়া রাsা বা রলপথ 
aবেরাধ করা aথবা সরকম an িকছু --- িহংsতার ঘটনাo মেন হয় 
বেড় যাে , যার ফেল পুিলশ eমনকী সামিরক বািহনীর সে  সংঘাত 
হে । pিতবােদর ধরনo সমেয়র সে  পােlেছ। ১৯৯০-eর দশেক 
আেnালেনর pথম সািরেত িছল রাTীয় মািলকানাধীন সংsা (SOE)-র 
ল-aফ িমেকরা। তারা তা দর চাকির, পনসন o বাসsান বাঁচােনার 
চ া কেরিছল। আজেক দখা যাে , ei pাkন রাTীয় কমচারীরা 
নানািদেক ছিড়েয় গেছ eবং লােক তােদর ভুেল গেছ; তােদর 
িবেkাভgেলা যন িপছেনর সািরর pিতেরােধর মেতা হেয় গেছ। তা 
সেtto eখনo তারা aেনেকi eকi জায়গায় থােক; eমনকী ট ািk 
চালােনার মেতা eকi ধরেনর কােজর মেধ  থােক, যা তােদর eকসে  
িকছু করার eকটা িভিt জুিগেয় িদে । uদাহরণ িহেসেব বলা যায়, ২০০৯ 
সােলর শেষর িদেক aিতিরk কর, পুিলিশ ঝােমলা o anাn aিভেযােগ 
ট ািkচালকেদর pিতবাদ কেয়কিট শহর থেক r হেয় চীেনর িবsতৃ 
eলাকায় ছিড়েয় পেড়। রাTীয় সংsায় যারা eখনo কাজ কের, তােদর 
মেধ  কতােদর িবrেd pিতবাদ করার রoয়াজ বেড় চেলেছ। কারণ 
তােদর aবsা খারাপ হেত হেত ভীষণভােব শািষত সবহারার মেতা হেয় 
দাঁিড়েয়েছ। তােদর চাকির eবং an sেযাগsিবধার িনরাপtা kমাগত hাস 
পাে । eেদর aেনেকর aবsা কষৃকেদর চেয়o খারাপ, কারণ কৃষকেদর 
আর যাi হাক চাষ করার জn eক টুকেরা জিম আেছ। ফলত ‘পুরেনা’ 
শhের িমকে ণী আরo আরo িবি n হেয় পড়েছ eবং pিতবােদ যুk 
হoয়ার জn pstত হে । 

আরo সাmpিতক সংেযাজন হল, য aিভবাসী িমেকরা দীঘিদন 
যাবৎ সমs aিধকার হািরেয় িবি n o িনিkয় মশিk হেয় বেস 
রেয়েছ, তারা আiিন পেথ লড়াi r কেরেছ; হঠাৎ হঠাৎ ধমঘট বা 
িবেkােভ ফেট পড়েছ, যার মেধ  িকছু িকছু িহংs আকার ধারণ করেছ। 
ei pিতবাদgেলার বিশরভাগi কম বা বেকয়া মজুিরর দািবেত; কােজর 
o বসবােসর পিরেবশ খারাপ হoয়ার িবrেd eবং কমsেল dব বহােরর 
িবrেd। বািড় থেক aেনক দূের eেস কােজর জায়গায় aসহনীয় চােপর 
মুেখ পেড় aেনক aিভবাসী নবীন িমক কমন হতাশ হেয় পেড়েছ, তা 
s তi eকটা ঘটনায় pকাশ হেয় যায় --- ২০১০ সােলর গাড়ায় মাt 
কেয়ক সpােহর মেধ  eেদর জনাদেশক আtহত া কের। eরা সবাi 
তাioয়ান মািলকানাধীন িবশাল iেলকTিনk কাmািন ফkকন-eর 
gয়াঙদঙ pেদেশর শনেঝন o anাn p াে ট কাজ করত। oখান থেক 
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মাt কেয়ক মাiল দূের হ ডা Tাnিমশন p াে ট িমেকরা eমন ধমঘট 
কেরিছল য তােদর চারিট a ােসmিল কারখানা eেকবাের বn কের িদেত 
হেয়েছ। তােদর দািব িছল মজুির aেনকটা বাড়ােত হেব eবং anাn 
sেযাগ-sিবধা িদেত হেব। িবdjন o সমাজকমীরা দেশর বাiের o 
িভতর থেক eেদর eমন সহায়তা কেরিছল য ei িমকেদর কেয়কটা 
বেড়া জয় হেয়িছল। কেয়ক বছর ধের eরকম সব কমসূিচর ফেল বশ 
িকছু জায়গায় মজুির বৃিd হেয়েছ। িকnt eসব ঘটনা চীনা aথনীিতেত 
নতুন dnd পািকেয় তুেলেছ। যেহতু িবেদিশ সংsাgেলা দেশর মেধ  aথবা 
দিkণ-পূব eিশয়ায় আরo সsার ম শাষেণর চ া কের যাে , ফেল 
uপkেল রpািনর মাধ েম কেয়ক দশেকর য aথৈনিতক বৃিd হেয়িছল, তা 
ei ধরেনর আেnালেনর ফেল িবপn হেয় পড়েছ।    

aংশত uপkেলর ‘ekেপাট জান’ বা রpািন িশlgেলােত eবং 
িমকেদর তলার aংশ থেক দািবদাoয়াgেলা বারবার uেঠ আসায়, ‘aল 

চায়না ফডােরশন aফ Tড iuিনয়নস’ (ACFTU)-eর নতারা ei 
pথম grt সহকাের িবেদিশ মািলকানাধীন কারখানাgেলােত সংগঠন গেড় 
তুলেছ। তারা কারখানার িভতের anত িমকেদর কােজর সহায়তার জn 
নূ নতম পদেkপ িনে । িকnt eখনo ei সংগঠনেক মূলত সরকার o 
কারখানার কতাব িkেদর হািতয়ার বেলi aিধকাংশ িমক মেন কের। 
‘হ ডা’ ধমঘটকারীরা ei ACFTU– ক বাদ িদেয়i কাmািনর িবrেd 
লড়াi কেরিছল। লড়াi করার কান ফ pসূ uপায় বার করেত না পের, 
gাম থেক আসা aেনক িমক কাজ ছেড় gােম চেল যাে , তােদর pিত 
খারাপ ব বহােরর িবrেd ‘পা িদেয় ভাট িদে ’, ei কাজ ছেড় চেল 
যাoয়া eত পিরমােণ বেড় যাে  য uপkেলর কারখানাgেলায় িমেকর 
বশ aভাব দখা িদেয়েছ। gামা েল িফের যাoয়ায় aবsা য িকছু ভােলা 
হে  তা নয়। সখােন gাম  কতৃপেkর িবrেd ধাকঁা িদেয় জিম দখল 
করা, শাষণমূলক aথৈনিতক নীিত eবং পিরেবেশর পেk হািনকর unয়ন 
pকেlর pিতবােদ কৃষেকরা aিবরাম লড়াi চািলেয় যাে । ei pিতবােদর 
pধান কারণ হল dনীিত, s তার aভাব eবং রাT o পািটর 
কতাব িkেদর oপর গণতািntক িনয়ntেণর anপিsিত। দশ জুেড় খেট  
খাoয়া মাnেষর য সমs িবেkাভ দখা গেছ, তার aিধকাংশi 
gামা েল। িকnt gােমর ei aসংখ  আেnালন সাধারেণর নজের কমi 
eেসেছ। দূষণকারী সংsা o aিনয়িntত unয়নকারীেদর aিনবার আkমেণ 
eবং িরেয়ল eেsট o sক মােকেটর drত ফুেল uেঠ ফেট যাoয়ার 
চkের ‘মধ িবt ণী’ আর িনেজেদর aবsােক িsিতশীল না করেত 
পারায়, তারাo শহেরর রাsায় নামেছ। িবেশষত তােদর আশ া হল, 
জীবনযাtার মান িনেজেদর সnানেদর kেto aটুট রাখা যােব না। 
কেলেজর িডিggেলা কােজর বাজাের aচল হেয় পড়ায় ছাtরা 
িডিggেলার িবেরািধতায় িবেkাভ দখাে । gাজুেয়টেদর জn কােজর 
aভাব ei uেtজনােক আরo বািড়েয় তুলেছ।  

eখন পযn বিশরভাগ pিতবাদi pায় sতঃsূত। সgেলা 
slেময়ািদ, সহেজi িকেন নoয়া যাে  বা দমন করা যাে । 
িমকে ণীর আেnালেন বৃহৎ ঐক  গেড় না oঠার কারণ হল, pধানত 
কান sাধীন সংগঠন গেড় তুলেত গেল রােTর pবল বাধা eবং িমক, 
কৃষক o gাম থেক আসা িমকেদর মেধ  যাগােযােগর aভাব। eমনকী 
eকi শহর, eকi িশl বা eকi gামা েলর মজীবীেদর মেধ  সামাni 
সংহিত রেয়েছ, তারা বিশরভাগ িবভk হেয় রেয়েছ। তেব sানীয়ভােব 
মােঝ মােঝ সংেযাগ গেড় uঠেছ। aেনক কারখানায় eকসে  িবেkাভ 
eবং িমক-কৃষেকর যৗথ িবেkােভরo িকছু দৃ াn রেয়েছ। ei ধরেনর 

ঐক  ণী-গNী ছািড়েয়o গেড় uঠেছ। যমন ২০০৯ সােলর শষিদেক 
gয়াঙেঝৗেত eকটা দূষণকারী চুিl বানােনার িবrেd eক হাজার মধ িবt 
বািসnা pিতবাদ জানায়। িকnt pথেম oi a েলর কৃষকরা ei pিতবাদ 
আেnালন r কেরিছল। sানীয় বািসnা o সাংবািদকেদর িমিছেল শািমল 
করেত eখােন আধুিনক pযুিk, যমন [i টারেনেট] ‘টুiটার'-o ব বহার 
করা হেয়িছল। ei ধরেনর ঘটনা দিখেয় দয়, ণীgেলার িনেজেদর 
িভতের eবং eেকর সে  aপর ণীর বেড়া ধরেনর ঐক  গেড় oঠার 
সmাবনা রেয়েছ। eটা পািট o রােTর কতােদর খুবi মাথা ব থার কারণ। 
তারা ভয় পাে , pিতবাদgেলা eখনo মূলত িবি n িবিkp থাকেলo 
egেলা জাট বঁেধ eকটা দশ জাড়া আেnালন গেড় uঠেত পাের। চীনা 
সমােজর dndgেলা drত গভীর হেয় uঠেছ, uেtজনা বাড়াে । বh 
বছেরর মেধ  ei pথম ‘সংsার'-eর মূল িভিtেক চ ােল  করার িদেক 
তা eিগেয় যাে । aেনেকi ‘পঁুিজবাদী পথ'-eর সমs কমসূিচ িনেয় p  
তুলেত r কেরেছ। সেবাপির, eiসব pে র বশামুখ aথনীিতর 
aিনয়িntত pসােরর িদেক। 

িতিরশ বছেরর বিশ সময় ধের চলা ‘সংsার' সmেক ei ব াপক 
মাহমুিk মাoেয়র সময়কার সমাজতািntক যুগ সmেক আgহেক িফিরেয় 
eেনেছ। িতন দশক ধের চীেন য ধারাবািহক o িবেsারক aথৈনিতক 
বৃিd হেয়েছ; dিনয়ার মেধ  সবেচেয় বিশ িবেদিশ িবিনেয়াগ হেয়েছ eখােন 
আর চীন হেয় uেঠেছ eক বেড়া িব -শিk, aংশত ei মাহমুিk গাটা 
িবষয়টার পুনমূল ায়েনর p  হািজর কের িদেয়েছ। দেশর িভতের o 
বাiের aেনেকi eটােক সাজাsিজ eকদলীয় ব বsায় রাTীয় পঁুিজবাদী 
নীিতর ফলাফল বেল মেন কের। িকnt চীেনর ‘যাtা'- ক শিk জুিগেয়িছল 
eর িবpবী িভিt, সামািজক o aথৈনিতক kেt 'agগিতর সূচনা' হেত 
পেরিছল আেগর সমাজতািntক rপাnেরর মাধ েমi। সমাজতেntর যুেগ 
জিমর পুনব টন o িনরাপtা, sাs -sরkা o িশkা, িমক o কৃষেকর 
aিধকার যা যা সmn হেয়িছল, তার oপর দাঁিড়েয়i চীন পরবতী 
‘সংsার'-eর সমেয় ভারত o দিkণ eিশয়ার সকলেক ছািড়েয় ‘লাফ 
মের eিগেয়' গেছ। তাছাড়া, যিদo pেত ক ণী o sেরর িকছু মাnষ 
নতুন বাজার aথনীিতেত ‘ধনী হoয়ার' রাsা খঁুেজ পেয়েছ, 
বিশরভােগর জn pথমিদককার unিতgেলা টেকিন। সামিgকভােব 
িমকে ণীর কােছ ei পঁুিজবাদী ‘সংsার' o ‘িবে র কােছ দরজা খুেল 
দoয়া' kমশ dেযাগ বেল pমািণত হেয়েছ। eর মধ  িদেয় তারা 
সমি গত িনরাপtা হািরেয়েছ; drত o eকনাগােড় বকাির, aিভবাসন, 
শাষণ, মrকরণ o পিরেবেশর kয়kিত বৃিd পেয়েছ। eজn aেনেকi 
িপছেন িফের সমাজতািntক যুেগর িদেক তাকাে ; তখনকার সামািজক 
sিবধাgেলা eবং সমতার দািবেক আবার তুলেত চ া করেছ; eবং তখন 
থেক কী কী ভুল হেয় গেছ তা বাঝার চ া করেছ। alসংখ ক মাnষ 
সাজাsিজ মাoেয়র যুেগ িফের যেত চাiেছ। তাঁর মৃতু র পরবতী 
বছরgেলােত য িবশাল পিরবতন ঘেট গেছ, তার পের eটা pায় aসmব 
বেলi মেন হয়। িকnt aেনেকi খালাখুিল বলেত r কেরেছ, eকটা 
পির n সরকার, সমতার মেনাভাব eবং সi সময়কার পিরিচত 
‘জনগেণর সবা কেরা' নিতকতাgেলা িফিরেয় আনা দরকার। 

eর ফল িহেসেব ‘সংsার'-eর মতাদশ আরo বিশ বিশ কের 
বদনাম kেড়াে । eমনকী h eবং oেয়ন িনেজেদর aেনকটা ‘মাoবাদী' 
আবরেণ সাজােত চ া কেরেছন; সi সময়কার িকছু aভ াসেক anত 
আংিশকভােব িফিরেয় আনেত চেয়েছন, যার মেধ  রেয়েছ মাk চচার 
পুনrjীবন। িকnt খুব কম লােকরi eমন াn ধারণা আেছ য oরঁা 
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সিত i সমাজতেntর িদেক ঘুের দাঁড়ােবন। বরং বামপnী মাnেষর সংখ া 
বাড়েছ। aেনক ‘পুরেনা' বামপnী, যারা মাoেয়র সমেয় কাজ কেরেছ, 
শষপযn িতন দশেকর মেধ  ei pথম তােদর ভয় o িবি nতা কািটেয় 
uেঠ বতমান নীিতর িবrেd pকাে  মুখ খুেলেছ। eেদর বিশরভাগi 
বয়s eবং তারা aেনকিদন িমকে ণীর সে  সংেযাগ হািরেয় ফেলেছ। 
তবুo সবরকম বয়সীেদর মেধ  ei 'পুরেনা' বামেদর anগামী রেয়েছ। 
eেদর পািট o রাTযnt uভয় জায়গােতi পাoয়া যায়, কান সরকাির পেদ 
নi eমনেদর মেধ o eরা আেছ। মূলত তrণ বুিdজীবীেদর মেধ o eকটা 
‘নতুন' বাম aংশ গেড় uেঠেছ। eেদর মেধ  aেনেকi pকা  পুনমূল ায়ণ 
o মাoেয়র থেক িকছু িকছু িবষয় gহেণর পেk। িকnt তার সে  eরা 
পি িম ধারণা o িবিভn কতািব সূt থেক পাoয়া uদার o ভােলা 
ধারণাgেলা gহণ কের eক িবsতৃ o বিচt ময় মতাদেশর িদেক যেত 
চায়। eেদর মেধ  aেনেক, িবেশষত কেলেজর ছাtরা, কারখানা o কৃিষ 
খামারgেলােত িগেয় মজীবী মাnেষর সে  যাগােযাগ কেরেছ; তােদর 
aবsা বাঝা o তােদর আiনগত o জনকল াণমূলক িবষেয় সহায়তা 
দoয়ার চ া কেরেছ। িকnt খুবi ব িতkমী kt ছাড়া eরা সংগিঠত 
হে  না। সেবাপির, চীনা বামপnীেদর সবেচেয় বেড়া dবলতা, যা কবল 
তােদর kেti pেযাজ  নয়, তা হল, িমক-কৃষক-aিভবাসী eবং eেদর 
kমবধমান pিতবাদ আেnালেনর সে  ঘিন  সmেকর aভাব। 

eসব সেtto আজেকর চীেন eক ধরেনর pাক িবpবী আেলাড়ন 
আেছ, যমন িছল রািশয়ায়, যখন লিনন pথম কেয়ক দশক ধের সংগঠন 
গড়ার কাজ r কেরিছেলন; িতিন বামপnী বুিdজীবীেদর সে  
িমকে ণীর সংেযাগ গেড় তালার চ ায় নতৃt িদেয়িছেলন। আজ 

eমনকী রাT o পািটর ‘সরকাির' মাkবাদ, যা ‘সংsার'-eর eকটা 
আড়াল িহেসেব ব বhত হে , তার িবrেd চ ােল  বেড়i চেলেছ; 
মাoেয়র যুেগর িবষয়gেলা িফের আসেছ। িকnt eখনo খুব alসংখ ক 
বামপnীi িমকে ণীর মেধ  সংগঠন গড়ার ঝঁুিক িনেত চাiেছ। যারা ei 
চ া কের, তােদর oপর pচN নজরদারী o দমন চালােনা হয়। 
সামিgকভােব বােমরা dবল, িবভk eবং তৃণমূল sেরর সংgাম থেক 
িবি n। eেদর eকটা u তর পযােয়র আভ nরীণ সংগঠন, eকটা িবpবী 

কমসূিচ eবং িমকে ণীর সে  সংেযাগ দরকার। সাmpিতক ঘটনাgেলা 
থেক aব  মেন হয়, ei dবলতাgেলা কািটেয় oঠার চ া করার মেতা 
pাথিমক সmাব  পদেkপ uেঠ আসেতo পাের। ২০০৯ সােলর শেষর িদেক 
িসচুয়ান pেদেশর চংিকঙ-e নতনু eকটা চীনা কিমuিনs পািট (মাoবাদী) 
গঠন করার জn eকটা সভা ডাকা হেয়িছল। িকnt য pােদিশক পািটর 
নতােক ei uেdে র সমথক িহেসেব সভার সংগঠেকরা সরল মেন 
aিতিরk িব াস কেরিছল, িতিন জমােয়তটা ভেঙ দন। aতeব pথম 
চ া ব থ হল। যারা eটা করার চ া কেরিছল, তােদর হাজেত পাঠােনা 
হল। িকnt ei সভােক eকটা iি ত িহেসেব ধরা যেতi পাের য, aদূর 
ভিব েত আরo সতক পিরকlনার মেধ  বামপnীরা জাট বাঁধেব।  

h o oেয়ন য ‘সমnয়ী সমাজ'-eর িবnাস o লk  ঘাষণা 
কেরেছন, তার িবপদ বাঁেধর িপছেনর জেলর মেতা বেড় uঠেছ। anাn 
a েলর মেতা চীেনo সমাজব বsার dndgেলা গভীর হে  eবং বতমান 
পঁুিজবাদী নীিতর aথৈনিতক o পিরেবশগত সীমাবdতাgেলা drত আকার 
িনে । ‘িব ায়ন'-eর pভােব, িবেশষত পৃিথবী জাড়া সংকট যিদ 
ঘনীভুত হয়, eক সািবক ঘুের দাঁড়ােনা aথবা eক িবpবী aভু tােনর 
সmাবনাo রেয়েছ। aতeব যারা anসরণেযাগ  eক সmাব  আদশ ব বsা 
িহেসেব চীেনর িদেক তািকেয় রেয়েছ, তােদর eকটা গাটা pিkয়ােক 
িবেবচনা করা দরকার; য pিkয়ায় সi চীন শষ হেয় আজেকর aবsায় 
eেস দাঁিড়েয়েছ। eর সাmpিতক drত aথৈনিতক বৃিdর িভিt িছল, eর 
আেগর বpিবক rপাnর। anেদর kেt ei aিভjতার পুনরাবৃিt 
সহেজ হয় না eবং আজেক ‘সংsার'-eর িবেরাধgেলা বেড় oঠার ফেল 
সgেলার দীঘেময়ািদ িটেক থাকাo সেnহজনক। দিkণ গালােধর anাn 
aংেশর মেতা ভারেতo চীেনর আজেকর ‘পঁুিজবাদী পথ' নয়, বরং তার 
সমাজতািntক িবpেবর পেবর িদেকi aেনেক তােদর সংgােমর পথ pদশক 
িহেসেব তািকেয় থাকেছ। িমকে ণীর সামািজক আেলাড়ন ছিড়েয় পড়েল 
হয়েতা বা চীনারা আর eকবার তােত যাগ দেব eবং আবার eকবার 
সমাজতেntর পেথর যাtায় িব েজাড়া িবpেব নতৃt িদেয় সহায়তা করেব।

চীেনর gামা েল সাংsিৃতক িবpব 
িজেতন নnী

 

১৯৬৬ সােল সাংsৃিতক িবpেবর সূtপাত হেয়িছল শহর থেক, আরo 
িনিদ ভােব বলেল, পািটর সেবা  নতৃেtর sর থেক। চীনা কিমuিনs 
পািটর oপরতলার নতৃt eবং pিতি ত বুিdজীবীেদর মেধ  eকটা 
grtপূণ aংশেক সেচতন ‘পঁুিজবাদী পিথক’ িহেসেব িচিhত করা 
হেয়িছল। তাi আoয়াজ uেঠিছল ‘সদর দpের কামান দােগা’। 
 eর মাt পাঁচ বছর আেগ ১৯৬২- ত যখন ‘সমাজতািntক িশkা 
আেnালন’-eর a  িহেসেব ‘চার সাফাi’ aিভযােনর কমসূিচ নoয়া 
হল, তখন টােগট িছল gাম  চািষ o িনচুতলার ক াডারেদর aথৈনিতক, 
রাজৈনিতক, আদশৈনিতক o সাংগঠিনক ময়লা সাফ করা। ei ময়লা 
বলেত তখন বাঝােনা হেয়িছল sতঃsূত পঁুিজবাদী ঝাঁেকর কথা। gােমর 
পাঁচ ধরেনর লাক   --- পুরেনা জিমদার, পুরেনা ধনী চািষ, pিতিবpবী, 
খারাপ লাক eবং aসংেশািধত দিkণপnীেদর মেধ  ei ঝাকঁ 
sাভািবকভােবi িছল। ১৯৬৩ সােল লk লk শhের ছাt-যুবকেক পািটর 
পk থেক ‘oয়াক িটম’ নাম িদেয় gােম পাঠােনা হল। gােম pাডাকশন 

িbেগড o pাডাকশন িটম sের চািষেদর সে  eকাt হেয় তােদর 
uৎপাদেনর কােজ যুk করা হল। কারণ িbেগড eবং তার িনেচর uৎপাদন 
িটেমর ক াডাররা aেনেকi গিরব o িনm-মধ  চািষ পিরবার থেক আসা 
সেtto sতঃsূত পঁুিজবাদী ঝাঁক থেক মুk িছল না।  

১৯৬২ সােলi পািট ( রgেলশন aন দ  oয়াক aফ দ  rরাল 
িপপl স কিমuন) পিরবার aথাৎ ব িkগত sের আnষি ক uৎপাদন 
চালােনার anেমাদন িদেয়িছল। pেত ক uৎপাদন িটম কিমuন-ব বsার 
সমেবত চােষর পাশাপািশ তােদর চাষেযাগ  জিমর ৫-৭% pেত ক 
পিরবােরর ব িkগত ব বহােরর জn আলাদা সংরিkত রেখিছল। eছাড়া 
চািষরা েয়ার, মুরিগ, হাঁস পালন করেত পারত; সীিমত সংখ ক ফেলর 
গাছ ঘেরর পােশ aথবা পাহােড়র পিতত জিমেত লাগােত পারত eবং 
িটেমর কাজ সের মাছ বা হsিশেlর মেতা কাজ ব িkগত sেরi চািলেয় 
যেত পারত। যিদ কান পিরবার িটেমর oয়াকপেয় ট anযায়ী পাoয়া 
খাদ শs িদেয় সংসাের ভােতর যাগানটা িদেত পারত, পা -uৎপাদন 
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থেক িকছুটা aেথর আমদািন হত। িকnt p  দখা িদল, eকজন চািষ বা 
তার পিরবােরর যতটা uদ ম, তার বিশরভাগটা যিদ ei পা -uৎপাদেন 
ব য় হেয় যেত থােক, তাহেল িটেমর সমি গত চােষ কতটুk uদ ম 
aবিশ  থাকেত পাের? ei pিkয়ায় gােমর চািষসমােজর মেধ  থাকা oi 
পাঁচ ধরেনর sতঃsূত ‘পঁুিজবাদী পিথক’-রাi ধু নয়, গিরব o িনm-মধ  
চািষরা তাৎkিণক ব িk-sােথর িদেক ঝঁুকেত থাকল, যা দীঘেময়ািদ 
সমি গত sােথর পিরপnী।           
 মাt পাঁচ বছেরর মেধ  ei ‘sতঃsূত’ শbটা বমালুম সের গল; 
১৯৬৬-র সাংsৃিতক িবpেব eল ‘সেচতন’ পুঁিজবাদী পিথেকর িবপেদর 
a ােজ ডা। ১৯৬০-eর দশেকর গাড়া থেকi মাo সতুঙ বুেজায়া 
সংsৃিতর pভাব িনেয় বিশ বিশ uেdগ pকাশ করিছেলন। ১৯৬৫ সােলর 
জাnয়াির মােস পািটর সেবা  sর পিলটবু েরােত িতিন চীেনর সংsৃিতেত 
eকিট িবpেবর সূtপাত ঘটােনার pেয়াজনীয়তার কথা বেলন। ei 
পিরকিlত িবpবেক দখভাল করার জn পঙ ঝন-eর নতৃেt eকিট 
পাঁচজেনর কিমিট গঠন করা হয়। িকnt slকােলর মেধ  যখন সাংsৃিতক 
িবpব বাsবািয়ত হেত থাকল, eকটার পর eকটা ঘটনা ঘটেত থাকল, 
তার সামািজক pিতিkয়া সামাল িদেত মাo সতুঙ eবং তাঁর ঘিন  
স ীেদর পুরেনা িসdাn বািতল কের eেকর পর eক নতুন পদেkপ 
ঘাষণা করেত হল। পািটর oপরতলায় সাংsৃিতক িবpেবর নতৃt িহেসেব 
‘পাঁচজেনর গা ী’ ভেঙ িদেয় ‘কালচারাল রভিলuশন grপ’ তির করা 
হল। পািটর সদর দpর মাo-স ীেদর আখ া anযায়ী আড়াআিড় ‘বুেজায়া 
সদর দpর’ eবং ‘সমাজতািntক সদর দpর’-e ভাগ হেয় গল।    
 ১৯৬৬ সােলর eিpল- ম মােস ‘বেড়া হরেফর পাsার’ িলখেনর মধ  
িদেয় শহরা েল সাংsৃিতক িবpেবর সূtপাত হয়। ei পাsারgিলর 
তলায় sাkর করা হেয়িছল ‘ রডগাড’। eর আেগ সাংহাiেয়র eকিট 
pবnেক কnd কের সারা দেশ সংবাদপেt তালপাড় হেয় যায়। iয়াo 
oেয়নiuয়ান ei pবেn eকিট ঐিতহািসক নাটেকর (১৯৫৯ সােল 
িপিকংেয়র ডপুিট ময়র ঐিতহািসক ঊ হান-eর লখা নাটক ‘হাi ri 
িডসিমs ড ম aিফস’) সমােলাচনা কেরন। নাটকিট pথেম মাo সতুেঙর 
pশংসা পেয়িছল। পের ei নাটেকর বkেব  খাদ মাoেয়র সমােলাচনা 
খঁুেজ পান মাoেয়র stী িজয়াং িকঙ eবং iয়াo oেয়নuiয়ান। পঙ ঝেনর 
নতৃেt পাঁচজেনর grপ ei সমােলাচনােক anায  বেল িরেপা ট পশ 
কের। িজয়াং িকঙ eবং iয়াo oেয়নuiয়ান ঊ হান eবং পঙ ঝেনর 
িবrেd তাঁেদর আkমণ চািলেয় যান। eটা িছল ফbrয়াির মােসর ঘটনা।  
 eরপর বেড়া o মাঝাির শহরgেলােত ছাt o যুবকেদর isুল-
কেলজ-িব িবদ ালেয়র pশাসেনর িবrেd pকা  সমােলাচনা r হয়। 
মাoেয়র সরাসির সমথন পেয় ei কাযকলাপ লk লk ছাt-যুবেকর 
মেধ  ছিড়েয় পেড়। িলu শাo িচ eবং তঙ িশয়াo িপঙ-eর িনেদেশ পািট 
জুন মােসর গাড়ায় নতুন কের আরo oয়াক িটম পাঠােনার িসdাn নয়। 
ক াডারেদর ছেলেমেয়েদর িনেয় গড়া ei পাlা oয়াক িটমgেলা িবেরাধী-
রডগাড িহেসেব মােঠ নেম পেড়। মাo সতুঙ সরাসির eর িবেরািধতা 
কেরন eবং ১৮ আগs িতেয়নআনেমন sায়াের দশ লk রডগােডর 
সে  িমিলত হন। ৮ আগs পািটর কndীয় কিমিটর ১১তম pনােম ‘মহান 
সবহারা সাংsৃিতক িবpব সmিকত িসdাn' গৃহীত হয়। eেত বলা হয়, 
"যিদo বুেজায়ােদর uৎখাত করা হেয়েছ, তা সেtto তারা eখনo 
জনগণেক dনীিতgs করার জn শাষকে ণীর পুরেনা িচnা, সংsৃিত, 
রীিত o aভ াসgেলা ব বহার করার চ া কের যাে , তােদর মেনর 
oপর দখল িনেত চাiেছ eবং িফের আসেত চাiেছ। সবহারােক eর িঠক 

িবপরীত কাজ করেত হেব: তােক মতাদেশর kেt pিতিট চ ােলে র 
সরাসির মাকািবলা করেত হেব eবং গাটা সমােজর মানিসক দৃি ভি  
বদলােনার জn নতুন িচnা, সংsৃিত, রীিত o aভ াসgেলােক ব বহার 
করেত হেব। বতমােন আমােদর uেd  হল, যারা পঁুিজবােদর পথ িনে  
সi কতৃেt থাকা লােকেদর িবrেd সংgাম করা eবং তােদর চূণ করা; 
pিতিkয়াশীল বুেজায়া িশkায়তন ‘কতৃপk'-eর সমােলাচনা করা eবং 
তােদর পিরত াগ করা; বুেজায়া মতাদশ eবং সমs anাn শাষকে ণীেক 
সমােলাচনা o বজন করা; eবং সমাজতািntক aথৈনিতক িভিtর সে  
খাপ খায় না eমন িশkা, সািহত  o িশl eবং uপিরকাঠােমার সমs 
an aংেশর rপাnর ঘটােনা, যােত সমাজতািntক ব বsার িবকাশ o 
সংহিতেক tরািnত করা যায়।” 
 ei pনােম p  uেঠিছল, সাংsৃিতক িবpবেক িক gামা েল o 
কিমuন sেরর চলমান ‘সমাজতািntক িশkা আেnালন’ -eর সে  যুk 
করা হেব? িসdাn হয়, না তা করা হেব না। বেড়া o মাঝাির শহেরর 
সংsৃিত o িশkােকndgিলর eবং নতৃsানীয় পািট o সরকাির pিত ােন 
বুেজায়া kমতাধরেদর িdকরেণর জn সাংsৃিতক িবpব পিরচািলত হেব। 
িকnt eiবছর আগs- সেpmর মােসর মেধ  শহর ছািপেয় দেশর 
gামা েলo রডগাডরা ছিড়েয় পড়ল। 
 শহের পড়েত eেসেছ eমন রডগাড যুবক gােম িফের িগেয় মাoেয়র 
udিৃত u ারণ কের তার বাবা-মােয়র সেচতনতা বৃিdর চ া করল; 
uৎসােহর বেশ বািড়র বংশগত ফলক, ধূপদািন eবং ধমীয় মূিতgেলা 
ভেঙ ফলল; বৃd চািষ o মিহলােদর সে  kসংsার o ধম িনেয় সভা 
কের তােদর ঈ েরর pিত িব াস দূর করার চ া করল।  
 পািটর সেবা  নতৃt, যারা সাংsৃিতক িবpবেক oপরতলার 'বুেজায়া 
kমতাধর' দর িনেকশ করার কােজ ব বহার করেত চাiিছল, তােদর eসব 
পছn হল না। িবেশষত, eেত uৎপাদন মার খাoয়ার আশ া িছল। তাi 
তারা বলল : ‘িবpবেক আঁকেড় ধেরা, uৎপাদনেক eিগেয় নাo'। eমনকী 
১৪ সেpmর পািটর কndীয় কিমিটর িনেদশাবলীেত বলা হল, ‘… িপিকং 
eবং anাn a ল থেক রডগাডরা কাuি ট  sেরর িনেচ কিমuন বা 
uৎপাদন িbেগড sেরর gামীণ pিত ােন িবpবী aিভjতার আদানpদান 
aথবা িবতেক aংশgহণ করেব না'; ‘সমs শhের রডগাড eবং িবpবী 
ছাt o িশkক যােদর পাoয়া যাে , তােদর gামা েল সংগিঠতভােব েম 
aংশ নoয়া eবং শরৎকালীন চােষর কােজ সহায়তা করার জn পাঠােনা 
হাক; কাuি ট sেরর িনেচ যসব ক াডারেদর ঊ তন পািট কিমিট aথবা 
সরকাির pিত ান থেক িনেয়াগ করা হেয়েছ, জনগণ সরাসির তােদর 
দpর থেক সিরেয় দেব না;’ iত ািদ।  
 e থেক বাঝা যাে , মাo eবং তাঁর সাথীরা সদর দpের কামান 
দাগেত চাiেলo আ িলক kমতাধরেদর uৎখাত করেত চাiিছেলন না, 
anত সi মুহূেতi। তাছাড়া, মাt কেয়ক বছর আেগর ( gট িলপ 
ফরoয়াড পেব) ভয়াবহ dিভেkর sৃিতo তাঁেদর িছল। তাi সাংsৃিতক 
িবpেবর জn uৎপাদন যােত ব াহত না হয়, সi সতকতাo তাঁেদর িছল। 
তাঁরা eমনo বেলিছেলন, চািষেদর kেt aিবলেm 'চার পুরেনা'- ক 
ংস করার সে  যুk সমs কাযকলাপ বn করা হাক, সgেলা আবার 

চােষর কােজর হালকা মরsেম r করা যােব।  
 িকnt রডগাড নামক ‘ দত ' বাতল থেক বিরেয় পড়ায় তােক ফর 
বাতলবিn করা মুশিকল হেয় পড়ল। ১০ aেkাবর িলন িপয়াo pকাে  
িলu শাo িচ eবং তঙ িশয়াo িপঙ- ক ‘পঁুিজবাদী পিথক' বেল আkমণ 
করেলন। িলu- ক বnী করা হল। পঙ তhয়াi- ক িপিকংেয় eেন 
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জনসমেk হনsা করা হল। সমs রডগাডেদর সরকাির ব বsাপনায় 
িপিকংেয় আসার জn ডাক দoয়া হল। ei আবহাoয়ায় যমন pিত ান-
িবেরাধী নানান র ািডকাল গণসংগঠন গেড় uঠল; আবার eকi সে  লাল 
পতাকা কাঁেধ িনেয় নানান মতলেবর গা ীর জn হল।  
 সারা দেশ eবার pচুর ফসল uৎপn হল। ফেল সাংsৃিতক িবpেবর 
জn uৎপাদন মার খাoয়ার ভয় কেট গল। ১৫ িডেসmর ১৯৬৬ কndীয় 
কিমিট 'gামা েল মহান সবহারা সাংsৃিতক িবpব'-eর oপর িনেদিশকা 
pকাশ করল। eেত বলা হল, 'চািষ, িবেশষত গিরব o িনm মধ  চািষরা 
িনেজেদর িশিkত কের মুk হেয়, িনেজেদর িবpেবর জn uেঠ দাঁিড়েয় 
িনেজেদর ঘেরর মািলক হাক'; যসব চািষরা সমােলাচনা করেছ, বেড়া 
হরেফর পাsার িলখেছ, কিমuন, uৎপাদন িbেগড o gামীণ kমতাধরেদর 
পk থেক তােদর আkমণ করা, তােদর oপর pিতেশাধ নoয়া িকংবা 
oয়াক পেয় ট কেট নoয়া িনেষধ; বাiের থেক oয়াক িটম পািঠেয় িবpবী 
জনতার বেড়া psুটন o pিতndিndতােক দমন বা িনয়ntণ করা চলেব না; 
gামীণ িম ল sুেলর ছাtেদর ছুিট ছ'মাস  বািড়েয় দoয়া হল, যােত 
তারা রডগাড বািহনী সংগিঠত কের িবpবী aিভjতার আদানpদান করেত 
পাের eবং চার পুরেনােক ংস করেত পাের। নতৃtদায়ী ক াডারেদর 
ছেলেমেয়েদর (কিমuন, িbেগড o uৎপাদন িটম sেরর) gামীণ রডগাড 
সংগঠেনর দািয়tশীল পেদ রাখা চলেব না। গিরব o িনm-মধ  চািষরা হেব 
eর মrদN; পািট কিমিটর বদেল ‘সাংsৃিতক িবpব কিমিট'- ক 
রাজৈনিতক kমতার নতুন uপকরণ িহেসেব pিতsাপন করা হল। 

১৯৬৭ সােলর জাnয়াির- ফbrয়াির মােস িলন িপয়াo, িজয়াং িকঙ 
iত ািদেদর নতৃেt সাংsৃিতক িবpব eক ভয়াবহ ঝােড়া িবpেবর চহারা 
িনল। gামা েলo িবkুb o anাn sােথর নতুন গিজেয় oঠা গা ীgেলা 
gােমর সমs ধরেনর kমতাধরেদর মারাtকভােব আkমণ করল। আবার 
ei পিরেবেশ চািষেদর মেধ o নরাজ  eবং েমর কােজ ফাঁিক দoয়ার 
ঝাঁক বেড় গল। ১৯৬৭ সােলর pথমাধ জুেড় চািষেদর eকাংশ (িবেশষত 
শহরতলী eলাকাgেলা থেক) শহের চেল আসেত থাকল। পািটর সেবা  
নতৃtেক eবার সi sাত ঠকােনার চ ায় নামেত হল।  

তেব gামা েলর রাজৈনিতক পিরিsিত বশ জিটল eবং িবিচt 
সমsায় জজিরত হেয় পড়ল। কndীয় কিমিটর িনেদশাবলীেতo আর কাজ 
হি ল না। ফbrয়ািরর শেষ বসnকালীন বীজ রায়ার সময় চেল eল। 
পািটর পk থেক গিরব o িনm-মধ  চািষেদর কােছ খালা িচিঠ পাঠােনা 
হল : "eখনo পযn uৎপাদন িটেমর ক াডারেদর uৎপাদন থেক িবি n 
করা হয়িন, তােদর কবল uৎপাদেনর ব বsাপনা করা, মশিkেক 
সংগিঠত করা eবং কিমuন o uৎপাদন িbেগেডর dারা যসব িনিদ  
কােজর পিরকlনা করা হয়, সgেলার দািয়t দoয়া হেয়েছ। ei aেথ 
তােদর কানভােবi 'kমতাধর' বলা যায় না। সাধারণ ক াডারেদর 
kেto (মূল ক াডারেদর থেক তারা আলাদা) ei িবেশষণ pেযাজ  নয়। 
খুব সামাn িকছু ‘পাঁচ ধরেনর লাক', যারা uৎপাদন িbেগড eবং 
uৎপাদন িটেম ঢুেক পেড় ক াডার বা সাধারণ ক াডার হেয় uেঠেছ, eেদর 
বাদ িদেয় বািক সকলেক সংgােমর মেধ  টেন আনা, eমনকী সংgােমর 
টােগট কের তালা uিচত নয়।” eসেtto gােমর রাজৈনিতক গালমাল 
কমল না। eর eকটা ব াখ া aব  পাoয়া িগেয়িছল, জাnয়াির িবpেবর 
ঝােড়া পিরিsিতেত pােদিশক সংবাদপt, টিল- যাগােযাগ হয় িবি n হেয় 
িগেয়িছল, না হয় দখল হেয় িগেয়িছল। eছাড়া, বh gাম pত n হoয়ার 
কারেণo িনয়িমত সরকাির যাগােযাগ িছল না। 

eবার কndীয় কিমিটেক সনাবািহনীর শরণাপn হেত হল। জাnয়ািরর 

শেষ মাo সতুঙ কndীয় সামিরক কিমশেনর সভায় বলেলন, 
"pাথিমকভােব সাংsৃিতক িবpেব সনাবািহনীর হsেkপ দরকার িছল না। 
eখন ণীসংgাম তীb হেয় uেঠেছ, সনাবািহনীেক বামপnীেদর সমথন 
করেত হেব।” িকnt মুশিকল হল, িপeলe (িপপl স িলবােরশন আিম)-র 
সে  ক াডারেদর সmকi ভােলা িছল, জনগেণর সে  যাগােযাগ িছল 
না। তার oপর িবpবী জনতা কান িনেদশ মানেত চায় না। সাংsৃিতক 
িবpেবর pত k সংঘষgেলা oপের oপের শাn করা সmব হেলo, তার 
anিনিহত যসব সংঘাত সৃি  হেয়িছল, তার সমাধান করা িপeলe-র 
পেk সmব িছল না। eিদেক দিkণ চীেনর gামা ল থেক বআiিনভােব 
হঙকেঙ পািলেয় যাoয়ার sাত ১৯৬৭-র িdতীয়ােধ তীbতর হেয় uঠল। 

িপeলe-র িনয়ntণ কােয়ম হেয়িছল বেট, িকnt তা িছল সামিয়ক। 
১৯৬৮-র বসেn আবার রডগাড িবেdাহ জেগ uঠল। জুন মােস 
নৃশংসভােব তােক দমন করা হল। eর আেগ মাo বেলিছেলন, জনগেণর 
oপর িপeলe ast ব বহার করেব না। িকnt eবার gাম-শহর সবti 
‘আiন-শৃংখলা' রkার জn ast ব বহার করা হল। িকnt ততkেণ চীেনর 
gামা ল জুেড় ছিড়েয় গেছ সাংsৃিতক িবpব, তার সংgাম-সমােলাচনা-
rপাnর pিkয়ার গণ-হািতয়ার িনেয়।  

eবার পািট- নতৃt বুঝেত পারল, ei িবেdাহী যুবসমাজেক যিদ কান 
কােজর মেধ  িনেয়ািজত না করা যায়, তাহেল চীেনর পিরিsিত eেকবােরi 
িনয়ntেণর বাiের চেল যােব। ১২ িডেসmর ১৯৬৮ মাo সতুেঙর িনেদেশ 
িপপl স ডিল পিtকায় লখা হল eকিট pবn : ‘আমােদরo dেটা হাত 
আেছ, আমরা aলসভােব শহের ঘুের বড়াব না'। eেত মাoেক udতৃ 
করা হয় : " লখাপড়া জানা যুবকেদর aব i gােম যেত হেব eবং 
gােমর দািরেdর মেধ  বাস কের িশkা িনেত হেব, eটা pেয়াজন।"  

কাi িলিজয়ান নােম eক যুবতী রডগাড শানিস pেদেশর eক পাবত  
gােম বািক জীবেনর জn চেল যায়। কাiেয়র িসdােn anpািণত হেয় eক 
হাজােরর বিশ ছাt তােক anসরণ কের। eরপর ঘাষণা করা হয়, 
কেলেজ সরাসির িমক o চািষেদর মধ  থেক ভিত করা হেব। ১৯৬৮ 
সােলর মেধ i ২০ লk ছাt-যুবক শহর ছেড় চেল যায়। ২২ িডেসmর 
িপপl স ডিল- ত মাo ফর বেলন, "িশিkত যুবকেদর gােম িগেয় গিরব 
o িনm-মধ  চািষেদর dারা পুনিশিkত হoয়া খুবi জrির। ক াডার o 
শহেরর লােকরা তােদর ছেলেমেয়েদর --- যারা জুিনয়র বা িসিনয়র হাi 
sুল, কেলজ বা িব িবদ ালেয়র পড়া শষ কেরেছ --- বুিঝেয় gামা েল 
পাঠাক। চেলা যাoয়া যাক। gামা েলর কমেরডরা তােদর aিভনnন 
জানােব।” পেরর বছর ১৯৬৯ সােল আরo ২০ লk ছাt gােম চেল যায়।  

ei ‘gােম চেলা' aিভযােন যমন সামািজক আদেশর anেpরণা িছল, 
আবার eকটা পেরাk চাপo তির হেয়িছল যুবসমােজর oপর। সাংsৃিতক 
িবpেবর pভােব িব িবদ ালেয় ভিতর পরীkা বn হেয় িগেয়িছল। ১৯৬৮ 
পযn বh ছাt িব িবদ ালেয় ভিত হেত পারিছল না, কাজ পাি ল না। 
১৯৭১-e পািট gাম থেক ফরা যুবকেদর কােজর ব বsা করিছল। pিতবছর 
যভােব দশ লেkর বিশ যুবক কাযত শহর থেক িবতািড়ত হি ল, eকটা 
িবেkাভ kমশ দানা বঁেধ oেঠ। মাo সতুঙo িবষয়টা পযােলাচনা করার 
pেয়াজনীয়তা anভব কেরন। ১৯৭৭ সােল িব িবদ ালেয়র ভিতর পরীkা 
পুনরায় চালু হoয়ােত eiসব িবতািড়ত যুবেকরা শহের ফরার চ া কের। 
যুবেকরা সরকােরর কােছ তােদর dগিতর কথা নানাভােব জানােত r 
কের। aবেশেষ ১aেkাবর ১৯৮০ পািটর কndীয় কিমিট ei িবতাড়ন-pথা 
বn কের। যুবেকরা শহের তােদর পিরবােরর কােছ িফের আসার sেযাগ 
পায়। ১৯৬২ সােল পািট pথম জাতীয় sের যুবকেদর ‘gােম চেলা' aিভযান 
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r কেরিছল। ১৯৭০-eর দশেকর শেষ দখা গল, ei পযায় জুেড় ১.২ 
থেক ১.৮ কািট যুবক শহর ছেড় gােম গেছ।  

১৯৬০ সাল থেক ১৯৮০-র দশক পযn hেকৗo ব বsা 
( রিসেডিnয়াল পারিমট িসেsম)-র কড়াকিড়র জn চািষ পিরবােরর 
সদsরা uপাজেনর জn gাম ছেড় ant যেত পারত না। ant গেল 
সখানকার পারিমট না থাকেল তােদর পুিলশ ধরত। পুিলশ না ধরেলo 
শহের তারা খাবারদাবার িকনেত পারত না, কারণ সখােন pধান খাদ শs 
পেত গেল রশন-kপন লাগত। ১৯৪৯-eর িবpেবর আেগ চািষরা 
aবsাপn জলায় চােষর ব s মরsেম খাটেত যত। পরবতীকােল gােম 
জিম চােষর anপযুk হেলo dরবsা থেক বাঁচার জn কােজর খােঁজ 
ant যাoয়া যত না। ফেল স ল eবং দিরd জলা, a ল o gােমর 
মেধ  জীবনযাtার ফারাক বেড়i চেলিছল। সাংsৃিতক িবpব তার িনজs 
রাজৈনিতক a ােজ ডায় শহর o gােমর eতিদনকার িsতাবsায় eমন 

eকটা নাড়াঘাটা কের িদল, যা চীনা চািষসমােজর মেধ  বশ িকছ ু
ব িksােথর ঝাঁক eবং ফাটল গিজেয় তুলল। সাধারণভােব গিরব o 
িনm-মধ  চািষরা eর মােঝ কান sতnt ভূিমকা িনেত পারল না। eর 
সে  লk লk রডগাড যুবকেদর gােম পাঠােনার িবষয়িট যুk হেয় 
চীনাসমােজ eমন eক রসায়ন সৃি  হল, সmবত তারi ফলrিতেত চীন 
১৯৮০-র দশক থেক eক চমকpদ মাড় িনেত r করল। 
 

সূt :  
1. The Transformation of the Rural China, Jonathan 

Unger 
2. The Cultural Revolution in the Countryside: Anatomy 

of a Limited Rebellion, Richard Baum 
3. Out of the Crucible: Literary Works about the 

Rusticated Youth, Zuoya Cao

হাi riেক aিফস থেক বরখাs করা হল 
ঊ হােনর নাটক িনেয় নাটক 

তমাল ভৗিমক

হাi ri (বা হাi জুi) চীেনর eক জনিpয় ঐিতহািসক চিরt। িমঙ 
রাজােদর সমেয় gয়াঙদঙ pেদেশ kiয়ংশান জলার aিধবাসী িছেলন হাi 
ri। হাi ri (১৫১৪-৮৭) hi জািতর লাক। iংিশয়ােনর সামিরক 
গভনর িহেসেব, রাজs মntেকর িবভাগীয় pধান িহেসেব eবং চুনান 
জলার ম ািজেsTট িহেসেব িবিভn পেদ কাজ কেরিছেলন। িতিন িছেলন 
nায়পরায়ণ o s  বkা। eবং সাধারণ মাnেষর pিত িতিন িছেলন 
সহাnভূিতশীল eবং তােদর sখdঃেখর সাথী। সৎ aিফসার হoয়ার ফেল 
িতিন িবচােরর anায  িসdাn uেl িদেতন; dনীিতর িবrেd কড়া শািsর 
পেk দাঁড়ােতন; কৃষকেদর কাছ থেক কেড় নoয়া জিম ফরত দoয়ার 
জn জিমদারেদর বাধ  করেতন eবং কৃষকেদর oপর চাপােনা রাজs o 
কেরর বাঝা লাঘব করেতন। সmােটর সামেন দাঁিড়েয় তাঁর মুেখর oপর 
তাঁর সমােলাচনা করার dঃসাহস দখােনার জn হাi riেয়র খ ািত 
সবেচেয় বিশ ছিড়েয় পেড়। e জn তাঁর জীবন িবপn হেয়িছল। তাঁেক 
পদচু ত কের জেল ছঁুেড় ফলা হেয়িছল।  

১৯৫৯ সােলর জুলাi-আগs মােস চীনা কিমuিনs পািটর a ম 
কndীয় কিমিটর a ম pনাম anি ত হয় লুশােন। ei লুশান সেmলেনর 
আেগ মাo সতুঙ িবিভn জলা পিরদশন করেত যান। তাঁর uেd  িছল, 
১৯৫৮-র r থেক য ‘ gট লীপ ফেরায়াড' কমসূিচ gহণ করা হেয়িছল, 
তার সেরজিমন তদn করেত gামgিলেক িনেজর চােখ দখা। ei সমেয় 
িতিন hনােন িগেয় হাi riেক িনেয় eকটা aেপরা (চীনা যাtা ঢেঙর নাটক) 
দেখন। aেপরার নাম িছল সাং িস পাi। ei aেপরায় দখােনা হেয়িছল, 
কমনভােব িনেজর জীবেনর ঝঁুিক িনেয়o ভুলভােব eক মিহলােক খুেনর 
দােয় শািs দoয়ার িবrেd সmােটর িবrেd দাঁড়াে ন হাi ri। 

gট লীপ ফেরায়ােডর সফলতা িনেয় সিঠক িরেপাট আসেছ না, eমন 
eকটা সেnহ সi সময় মাoেয়র মেন দখা িদেয়িছল। িতিন বুঝেত 
পারিছেলন, সাহস কের সিত  কথা না বলার eকটা বােজ ঝাঁক aেনক 
সরকাির কমচারীর মেধ  ছিড়েয় পেড়েছ। তখন িতিন হাi riেয়র 
সাহিসকতা o সত বািদতার pশংসা কেরন eবং হাi riেয়র কাছ থেক 
সত  কথা বলা শখার জn জনগণেক uৎসািহত কেরন। ১৯৫৯ সােলর ২-৫ 
eিpল a ম কndীয় কিমিটর সpম pনাির সশন anি ত হয় সাংহাiেয়। 

সখােনi মাo তাঁর বkেব  বেলন, ‘হাi riেয়র িশkায় udীp হo'। 
১৯৫৯-র লুশান সেmলন হেয়িছল ২ জুলাi থেক ১৬ আগs। 

সখােন pিতরkা মntী পং ত hয়াi gট লীপ ফেরায়াড কমসূিচর 'বাম' 
িবচু িতgেলা িনেয় eকটা সমােলাচনামূলক িচিঠ দন মাo সতুঙেক। মাo 
eটােক পং-eর ‘বুেজায়া দাdল মানতা' o 'দিkণপnী sিবধাবাদ' বেল 
পাlা সমােলাচনা কেরন। চীনা কিমuিনs পািটর কndীয় কিমিটর নতারা 
পং ত hয়াi সহ আরo িতনজেনর িবrেd ‘পািট িবেরাধী চkাn'-eর 
aিভেযাগ আেনন। ei ঘটনার eকমাস পের, ১৭ সেpmর ১৯৫৯, পং 
ত hয়াiেক জাতীয় pিতরkা মntীর পদ থেক সিরেয় িদেয় সi পেদ িলন 
িপয়াo- ক বসােনা হয়।  

১৯৫৯-র গাড়ার িদেক সmবত িলu শাo িচ-র মদেত gট লীপ 
ফেরায়ােডর িকছ ু সমােলাচনােক সামেন আসেত দoয়া হেয়িছল। gট 
লীপ-eর জn য সামািজক o aথৈনিতক সমsার সৃি  হেয়িছল, িকছু 
aথনীিতিবদ তার সমােলাচনা কেরিছল। কৃষক o শৗিখন লখকেদর 
সািহত  চচারo িকছু সমােলাচনা কেরিছল পশাজীবী লখেকরা। egেলার 
pকাশ বn কের দoয়া হয় ১৯৫৯-eর িdতীয়াধ থেক। পং ত hয়াi 
বরখাs হoয়ার পর 'হাi riেক aিফস থেক বরখাs করা হল' --- 
ei নােম eকটা নাটক লেখন ঊ হান। ঊ হান িছেলন িমঙ রাজবংশ 
িবষেয় িবেশষj eকজন ঐিতহািসক eবং iিতহােসর aধ াপক। ei নাটক 
লখার সময় িতিন িছেলন িপিকঙেয়র ময়র। ঘটনাkেম হাi riেক 
বরখাs করার ei নাটক rপক িহেসেব পং ত hয়াiেক বরখাs করার 
সমােলাচনা হেয় দাঁড়ায়। নাটকটা ঊ হান লখা শষ কেরন ১৯৬০-eর 
দশেকর শেষর িদেক। িকnt কেয়কবার ম s হoয়ার পরi ১৯৬১-র 
বসেn সনসর কের নাটকটা বn কের দoয়া হয়। ei ঘটনায় ঊ হান 
মnব  কেরন, 'হাi riেক বরখাs করা হল'।  

ঊ হােনর ei নাটক eক সাধু ব িkেক িনেয় r, িযিন মহৎ 
uেdে  iয়ুয়ান রাজবংশেক kমতাচু ত কেরন। ei কাজ িতিন 
কেরিছেলন রাজেtর লােভ নয়, aত াচার বn করার জn। সi ব িkর 
নাম িছল িচয়া িচঙ। ei িচয়া িচেঙর হােত নতুন য রাজবংশ তির হয়, 
তার নাম িছল িমঙ। পের রাজা িবলােস মt হেয় পড়েল হাi ri নােম 
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eক সৎ aিফসার তাঁর সমােলাচনা কের জেল যান। জল থেক ছাড়া 
পাoয়ার পর িতিন আবার কােজ িনযুk হন। যসব aসৎ aিফসার 
aত াচারী জিমদারেদর পk িনেয় গিরব চািষেদর িবপেk কাজ করিছল, 
eবার হাi ri কৃষকেদর পk িনেয় সiসব dনীিতপরায়ণ aিফসারেদর 
িবrেd লড়াi চািলেয় যান। আবার পদচু ত হoয়ার আেগর মুহূত পযn 
তাঁর লড়াi চলেত থােক। 

ঊ হােনর ei নাটেকর oপর চূড়াn আkমণ নেম আেস ১৯৬৫ 
সােলর ১০ নেভmর eবং ei ঘটনােকi সাংsৃিতক িবpেবর পদা uেnাচন 
বেল ধরা হয়।  স িবষেয় যাoয়ার আেগ ঊ হান সmেক d'চারেট কথা 
বেল নoয়া যাক। ঊ হান িনেজর di ছেলেক পড়ােত িগেয় pথম 
ঐিতহািসক কািহনী তথা বi লখার তািগদ anভব কেরন। তখন চীেন 
বা ােদর ভােলা বi িছল না। িতিন চীেনর a াকােডিমিশয়ােক ভােলা িশ  
পাঠ পুsক িলখেত anেরাধ কেরন। আর নাটক লখা সmেক তাঁর িনেজর 
বkব  িছল, িতিন জীবেন ei pথম ঐিতহািসক নাটক লখার কথা 
ভেবিছেলন। কারণ ‘বতমানেক পথ দখােনার জn aতীতেক ব বহার 
করাi হাক, aতীেতর সাহােয  বতমানেক িবdrপ করাi হাক, যা খারাপ 
সটার িনnা কের আঙুল তুেল ভােলাটােক দিখেয় দoয়ার জn হাক 
aথবা নিতক তাৎপেযর কতকgেলা িদকেক জার িদেয় দখােনার জni 
হাক, pেত ক ঐিতহািসক নাটেকর eকটা সৃি শীল দৃঢ় স l থােক আর 
eকi সে  থােক eক pkাপট, য সমেয় eটা রিচত হে  সi সমেয়র 
pিkেত।' ঊ হান আরo বেলিছেলন, pথম যখন িতিন ‘ চয়ারম ান িচয়াং 
কাi শক দীঘজীবী হাক'-eর eলাকা থেক ‘ চয়ারম ান মাo দীঘজীবী 
হাক'-eর মুk eলাকায় ঢুেকিছেলন, তখন তাঁর মেন হেয়িছল, ‘eখন 
কন আর eiসব দীঘজীবী হাক িনেয় মাথাব থা করব'। িতিন মাoেয়র 
pশংসা কেরিছেলন, কারণ মাo eকেপেশ চােখ সামnতnt বা 
সাmাজ বাদেক দেখনিন। মাo ব িkগতভােব ঊ হােনর সে  কথা বেল 
তাঁেক ‘ ণী দৃি ভ ীর বাiের' থেক সের আসেত সাহায  কেরিছেলন। 
িকnt পের ঊ হােনর মেত ‘আমােদর পুরেনা সবi খারাপ, সব খারাপ 
থেক আমােদর জn, আমােদর iিতহাস আজi r হে  --- eমন নয়। 
আমােদর পূবপুrেষর ম ধ  aেনক মহান মাnষ িছেলন ... ঐিতহািসক 
চিরtেক ধুমাt ণীিভিtেত িবচার করা যায় না। মাnষ পাlােত পাের  
--- eটা aতীত, বতমান o ভিব ৎ সবসমেয়i pেযাজ । ...' 

১৯৬৬ সােলর ১০ নেভmর। সাংহাiেয়র ‘oেয়নhi' পিtকায় "নতুন 
ঐিতহািসক aেপরা ‘হাi riেক বরখাs করা হল' সmেক মnব ” শীষক 
iয়াo oেয়ন iuয়ােনর লখা eক pবn রচনার মধ  িদেয় r হল 

সাংsৃিতক িবpব। gট লীপ ফেরায়ােডর trিট-িবচু িত, সgেলা সংেশাধেনর 
uপায় eবং uপিsত সমsাgেলা িনেয় বাঝাপড়ার kেt ১৯৬২ সাল 
থেক পািটর মেধ  মতপাথ য দখা িদি ল। িজয়াং kiং (মাদাম িচয়াং 
িচং) বhবারi মাoেক psাব দন, 'হাi riেক aিফস থেক বরখাs করা 
হল' নাটক িনেয় p  তালা eবং সমােলাচনা করা uিচত। pথমিদেক মাo 
eকমত না হেলo পের ei psােব রািজ হন। ১৯৬৬-র গাড়া থেকi 
iয়াo oেয়ন iuয়ােনর oi pবn pকােশর পিরকlনা চালাি েলন িজয়াং 
kiং o ঝ াঙ চুন িকয়াo। িকnt মাo সতুঙ ছাড়া পািটর কndীয় কিমিট বা 
পিলটবু েরার কাuেক তা জানেত দoয়া হয়িন। iয়াo তাঁর pবেn ঊ 
হােনর নাম ধের সমােলাচনা কেরন। 'হাi riেক aিফস থেক বরখাs 
করা হল' নাটেক dেটা sাগান িছল : চািষরা সmােটর কােছ দািব 
জানাে , 'চােষর জিম িফিরেয় দাo' eবং 'anায় শািs িফিরেয় নাo'। 
iয়াo e diেয়র সমােলাচনা কের বেলন, 'চােষর জিম িফিরেয় দাo' দািব 
কৃিষেkেt eকলা চলার ঝাঁেকর পেk যায় eবং 'anায় শািs িফিরেয় 
নাo' দািব সিঠক আiিন িসdাn পােl দoয়ার aভ াস r করেব eবং 
‘egেলা হে  সবহারার eকনায়কতnt pিত া o সমাজতািntক িবpেবর 
িবrেd বুেজায়ােদর লড়াiেয়র বশামুখ'। aতeব িসdাn হল, 'হাi riেক 
aিফস থেক বরখাs করা হল' eকটা 'িবষঝাড়'। মাo সতুঙ iয়াoেয়র 
pবnিট pকােশর anমিত িদেলন, সে  সে  দেশর সমs সংবাদপt o 
পিtকায় সিট পুনমুিdত হল। pবেnর বkব  eকটা গণসমােলাচনার 
আকার িনেয় সাংsৃিতক িবpেবর সূচনা করল। 

মজার কথা হল, oi নাটেক uk di sাগােনর সে  তৃতীয় eকটা 
sাগানo িছল : ‘বদমাiসেদর দূের হটাo'। ei sাগানটােক িনেয় 
সাংsৃিতক িবpেবর কা ডািররা কাটােছঁড়া কেরনিন। aথচ ঊ হােনর মেত 
ei sাগানটা িছল বpিবক। কারণ আেগর sাগান dেটা সংsােরর 
কমসূিচর কথা বলিছল। বরং ‘বদমাiসেদর দূের হটাo' sাগান kমতায় 
যারা আেছ তােদর সিরেয় দoয়ার কথা বেলিছল, যা িছল eক বেড়া 
পিরবতেনর sাগান। িতিন মেন কেরিছেলন, eকজন সেচতন ঐিতহািসক 
িহেসেব িতিন নাটেক ধু সংsােরর কথা বলেত পােরন না।  
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চীন িনেয় আDা 
 
বণালী চn (সংেkেপ ব.চ.) কায়াংেচাu-eর সাuথ চায়না নমাল iuিনভািসিটেত চীন eবং ভারেতর pাচীন সািহত , িবেশষত জাতক eবং চীনা সািহেত  তার gহণ িনেয় 
তাঁর গেবষণার কােজর a  িহেসেব চীেন িগেয়িছেলন। িতিন চীনা ভাষা িকছুটা জানেতন, oখােন িগেয় চীনা ভাষার eক বছেরর eকটা কাস কেরন। আগs ২০০৮ থেক 
আগs ২০০৯ eকবছর িতিন oেদেশ িছেলন। আমরা মnন সামিয়কীর পk থেক oঁর সে  শিনবার ১২ জুন ২০১০ আDায় বেসিছলাম। তারi aংশ eখােন ছাপা হল।
 

p  : িতেয়নআনেমন sায়ােরর ঘটনা িনেয় চীেনর ছেলেমেয়রা কী বেল? 
oরা ঘটনাটা জােন? 
ব.চ. : িতেয়নআনেমেনর ঘটনাটা যিদ কu চীেন বেস gগl -e সাচ কের, 
িক ু iনফেমশন পােব না। চীেনর ছেলেমেয়েদর eকটা িবশাল aংশ e 
সmেক িকছু জােন না। সরকােরর িবrেd িবেdােহর ঘটনা সমs jান-
মাধ ম থেক সিরেয় দoয়া হেয়েছ। না iিতহাস বiেয় ... না i টারেনেট 
... কানখােন eর কানo িচh নi।   
p  : িমিডয়া থেক কতটা জানা যায়? 
ব.চ. : ভারেত ভারতীয় িমিডয়া আেছ, জাপােন জাপািন িমিডয়া আেছ, 
কািরয়ােত কািরয়ান িমিডয়া আেছ -- সবকটাi আ মিরকান িমিডয়া নয়, 
eটা oরা মানেত চায় না। চীেন চাiিনজ িমিডয়া রেয়েছ, িকnt সটা oেদর 
খবরাখবর থেক aেনকটাi বি ত কের। আিম েনিছলাম eরকম eকটা 
ব াপার হয়, িকnt যখন দখলাম eটা সিত , তখন বশ aবাক হেয়িছলাম 
eবং kুbo হেয়িছলাম।  
p  : আপিন oখােন কাথায় িছেলন? 
ব.চ. : আিম িছলাম ক া টেন, মাnািরেন বেল কায়াংেচাu। eটা দিkণ 
চীেন, হঙকঙ থেক খুব কােছ kয়াংতং (gয়াঙদঙ) pেদেশর রাজধানী। 
কায়াংেচাu চীেন তৃতীয় বৃহtম শহর, aথৈনিতক িদক থেক সাংহাiেয়র 
পেরi eর grt। আিম চীেন গিছলাম মাnািরন িশেখ --- eটা মাটামুিট 
সারা চীেন চেল। আর কায়াংেচাuেত চেল কায়াংেচাu hয়া --- hয়া মােন 
ভাষা। আমরা oটােক জািন ক া টিনজ বেল। ei ভাষািট বশ কিঠন। 
চীেন eকটা বেড়া সংখ ক মাnষ ei ক া টিনজ ভাষায় কথা বেল, ধু 
কায়াংতংেয় নয়, পােশর kiিলং pভৃিত জায়গােতo লােক বেল। চীেনর 
িdতীয় pধান ভাষা eটা। ক া টেনর লােকরা চীেনর pধান ভাষা মাnািরন 
বেল খুব খারাপভােব। eকটা uদাহরণ িদি । oেদর eকটা aেভ স হল, 
ডাকেল eকগাল হেস pথেমi বলেব, িন হাo --- তারপেরi বলেব, ‘িছ 
ল মা!', মােন তুিম খেয়ছ তা? িকnt kয়াংতংেয়র লােকরা ei ‘ছ'টা 
বলেত পাের না। oরা বেল, ‘িস ল মা!' ei িস মােন মাnািরেন মের 
যাoয়া। aথাৎ কথাটা দাঁড়ােব, তুিম মের গছ তা! eর utের বলেত 
হয়, eখনo খাiিন। আমরা iয়ািক কের বলতাম, eখনo মের যাiিন।  
p  : চীেনর সাধারেণর মুেখর ভাষাটা কী? লখার kেt আমরা 
‘ক ােরkার' বেল eকটা িজিনস পেয়িছ। সাংsৃিতক িবpেবর সময় ‘িবগ-
ক ােরkার পাsার' লখা হেয়িছল ...   
ব.চ. : oেদেশ মাnািরন সবাiেকi িশখেত হয়, কারণ oটার নামi হল পু 
তং hয়া, মােন ‘সবসাধারেণর ভাষা'। oটােত eকবছের চীেন থেক আিম 
িতন হাজােরর মেতা হরফ (ক ােরkার) িশেখিছলাম। পdিতটা আমােদর 
eখােন যমন শখােনা হয়, তার থেক eেকবাের আলাদা। আপনােক 
pথেম নেত হেব। আিম eকটু তাড়াতািড়i িশেখিছলাম, িতনমােসর মেধ । 
কথা বলাটা িশেখিছলাম। কারণ আমার কথা বলা শখাটা জrির িছল। 
কথা না বলেত পারেল তা খেতi পারব না। pথম eক সpাহ তা 
খেতi পািরিন, জানতামi না কী বলব। বnুেদর বলতাম িলেখ িদেত। সi 
লখা দাকােন িদতাম, eকটা িজিনস িলেখ িদতাম, আেরক িজিনস িদত। 
eখােনi সংsৃিতর পাথক । আিম চেয়িছলাম, সবিজ দoয়া হাক, আিম 

ভজ খাব, নন- ভজ খাব না। িকnt oরা িদেত পারত না। ei ভজ-নন 
ভজ ধারণাটাi oখােন নi। মােন ভজ-নন ভজ ধারণাটা আমােদর থেক 
আলাদা। sেপর মেধ  n লস আর সবুজ সবিজ-পাতা িদেয় eকটা ভজ 
িডশ। িকnt হয়ত oi sপটা মূলত িবফ-sু, যা গrর হাড় ফুিটেয় তির 
করা হয়। িকnt oটােক ভজ বা িনরািমষ িহেসেব দখা হল। ভজ বলেত 
গেল oেদর s িল বলেত হয় s । িকnt s  বলেল যটা িদেয় যােব, 
সটা পুেরাপুির সd করা eকটা সবিজ। পুেরা সবুজ। খুব কম সd করা। 
pায় কাঁচা --- যা ভারতীয় মnেত সmূণ বিজত। oরা যেহতু 
dব gণটােক ধের রাখেত চায়, তাi বিশ সd তা কেরi না, জেলর মেধ  
তল িদেয় তারপর eটােক সd কের। ফেল সবুজ রঙটা থােক।  

পক বা েয়ােরর মাংস হল anতম pধান খাবার। আমরা aেনক 
খাবােরর দাকােন খাoয়ার চ া কেরিছলাম। aবেশেষ ‘লান চৗ লা 
িম য়ন' (লা িম য়ন হল n লস, যা d'হােত টেন বানােনা হয়)-eর 
দাকান খঁুেজ পাoয়ার পর আর an কানখােন খুব eকটা খতাম না। 
ei দাকানgেলা সারা চীেনi দখা যােব। পি ম চীেনর লান চৗ pেদেশর 
মুসলমােনরা চালায় egেলা। খাবারgেলা খুবi uৎকৃ । aেনকরকম n
লস পাoয়া যায়। পি ম চীেনর খাবার বেল মধ  eিশয়া আর চীনা 
খাবােরর eক aসাধারণ মলবnন দখা যত। ssাd কাবাব আর 
নানrিটo পাoয়া যায়। ধেমর কারেণ oেদর oখােন খেল পক থেক বাঁচা 
যত। আিম পকটা খেত পারতাম না, ভীষণ খারাপ খেত লাগত। oi 
পেকর ঝােলর চহারা িছল, আমােদর eক িসিনয়র গেবষেকর বণনায়, 
ঘর মাছার nাতা, যখন পেচ যায়, তার য গnটা হয় eবং তােক জেল 
চাবােল যরকম দখেত হয় জলটা, সরকম হল ei s প। oেদর িনজs 
মশলা আেছ। িজের gঁেড়া আিম মুসিলম দাকােন ব বহার করেত দেখিছ। 
কাঁচাল া দিখিন eকদম। eকটা কেনা ল ার আচার মেতা আেছ, 
কেনা ল া বেট, তার মেধ  তল আর িতল িদেয়। আদাo থােক। 

eটােক লািচয়াo বেল। লা মােন ঝাল। oটা nডলেসর মেধ  ছিড়েয় িন ত 
হয় খাবার সময়। খেত বশ ভােলা। িতল aেনক খাবাের ব বহার করা 
হয় eবং খাবাের eকটা আলাদা ভার িনেয় আেস eটা।   
p  : কীভােব মাnািরন শখা যায়?  
ব.চ. : oখােন ভাষা শখার পdিতটা হল, েন েন শখা eবং 
চলােফরা করার জn যটুk দরকার, সটাi pথম সেমsাের িশেখ 
নoয়া। আর মাnািরেনর হরফ লখা খুব কিঠন। eকটা িনিদ  িনয়ম 
আেছ। oi িনয়ম থেক বিরেয় গেল হরফটার িব dতা রkা হল না। 
oi িনয়েমi aব  িলখেত সবেচেয় sিবধা। an কানভােব িলখেত 
asিবধা। মাnেষর হােতর eকটা সাধারণ sTাক থােক, সটােক ব বহার 
কেরi হরফ লখার িনয়ম তির। 
p  : মাnেষর মেধ  বjািনক বাধ কীরকম?  
ব.চ. : সংsৃিতর মেধ  eকধরেনর বjািনক বাধ aব i আেছ, যা খুবi 
যৗিkক। oেদর pিতিদেনর খাবার খুব sাs কর। uেlাপাlা িজিনস খায় না। 
sাs  সেচতনতা oেদর িজেনর মেধ i রেয়েছ। খাoয়ার সে  oরা সবুজ চা 
খায়। oেদর খাবার খুবi তলাk, িকnt সi তলটা খােদ র মেধ  ঢােক না, 
ছাড়া থােক। oi তলটা হজম করবার জn oরা সবুজ চা খায় খাবােরর 
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সােথ। oরা সবসময় eকটা াk রােখ সে , তােত সবুজ চা থােক।  
আিম oেদর মেধ  ধম িনেয় কানo নাড়াচাড়া দিখিন। আিম িজেjস 

কেরিছ eকজন বnুেক, মেয়টা gাম থেক আসা। o িকnt বেলেছ, 
আমার কানo ধমিব াস নi। আমার বাবা-ঠাkদা eকসময় বৗdধম 
মানেতন, তারপর সাংsৃিতক িবpেবর পর আর aতখািন ধম-িব াস নi। 
oরা পূবপুrেষর uপাসনা কের। সi পূবপুrষেদর ফলক িনেয় uপাসনা 
কের নতুন বছের, যােক আমরা ি pং ফিsভাল বেল জািন। জাnয়াির 
মােসর ২৫-২৬ তািরখ নাগাদ পালন করা হয়। eসময় গাটা পিরবারটা 
ঐক বd হয়। আিম eকটা gােম িগেয়িছলাম, ei pেদেশi। সখােন 
eকটা ঘের ফায়ার- pেসর মেতা দখেত জায়গা আেছ। সi বদীর 
সামেন eবং oপের ধূপ-ধুেনা দoয়া হয় িনয়িমত। oরা বসn uৎসেব 
oটার সামেন বেস খাoয়া-দাoয়া কের। নতুন বছেরর uৎসেবর eকটা 
বেড়া িদক হল খাoয়া, কারণ eকসােথ খাoয়ার মেধ  িদেয় eেক aেnর 
মেধ  সবেচেয় ভােলাভােব যাগােযাগ sাপন করা যায়। eখন িনuিkয়ার 
পিরবার হেয় গেছ, ছিড়েয় িছিটেয় গেছ, িকnt oi uৎসেব সবাi eক 
জায়গায় জেড়া হয়। eকটা টিবেল eকটা পাt থেক সবাi তুেল নেব। 
সাধারণত মা মািসরা রাnা কের। সমাজটা িপততৃািntক। oi বসn 
uৎসেবর চীনা নাম ছুনিচেয়।  
p  : যাতায়ােতর ব বsাটা কীরকম? 
ব.চ. : চীেন aেনক ধরেনর Tন আেছ। eকটা Tন, সটা সবসাধারেণর 
জn। Tনটােক বেল ফু কায়াi। ফু মােন ধীরগিত। আমরা বুিঝিন সটা 
কতটা আেs যােব। ১৫৩০ িকিম দূরt, সটা আটিতিরশ ঘ টায় যাে  
Tনটা। প ােস ার Tেনর মেতা থেম থেম যাি ল। িকnt যারা Tেন 
চেপিছল, তােদর কােরার মুেখ কানo িবরিk, kাভ, dষ নi। 
aেনকkণ থেম আেছ। যাoয়ার কথা িতিরশ ঘ টায়, সটা আটিতিরশ 
ঘ টা লাগাল, িকnt কানo kাভ aথবা িবরিk নi। মেন িনে । 
সhkমতা aপিরসীম। আমরা তখন চাiিনজ জািন, তােত যেথ  িবরিk 
pকাশ করিছ, িকnt তারা িনিবকার। তারা খেয় যাে । aেনেকi eকটা 
বারা মতন িনেয় oেঠ। সারাটাkণ বেস বেস oটা থেক িজিনস বার 
কের খাে , যা আমােদর কােছ যেথ i aপরীিkত, adতু। বিশরভাগ 
দখলাম নন- ভজ খাবার। িচেকেনর বা মােছর আচার বলা যেত পাের। 
আমরা o রেস সmণূ বি ত। Tেন বা  আেছ। তােত িজিনসপt 
রাখেব। সখােন শাoয়ার িনয়ম নi। তা আটিতিরশ ঘ টা জািনেত 
আমরা eকটু শােবা তা! আমােদরেধ  eকজন বাে  uেঠ পেড়িছ, 
eকজন মিহলা গাড বারবার বলেছ, eকটু নেম যান। Tেন বিশরভাগ 
কমী মিহলা। aতীব ssােs র aিধকারী গmীর মিহলােদর দখেল তােদর 
আেদশ পালন করেত বাধ । an যাtীেদর কui িনেজরা িকnt বা াের 
শােব না। কu িনয়ম ভাঙেছ না। eটা আমােদর সে  oেদর পাথক ।  
p  : িভখাির আেছ? হকার? 
ব.চ. : পুিলশ eখােন িভখাির আর হকারেদর তাড়া কের। oখােন pচুর 
হকার আেছ। কারণ বকারt আেছ। শহের আমােদর গিড়য়াহােটর মেতা 
aমন খালা বাজারo আেছ। খাবার িবিk কের আমােদর iuিনভািসিটর 
সামেন। আমার iuিনভািসিটর নাম সাuথ চায়না নমাল iuিনভািসিট। কu 
eকজন iনফমার থােক, স eেস খবর দয় য পুিলশ আসেছ, মুহূেতর 
মেধ  সব হকার uধাo। হকাররা খাবার িবিk কের, জামাকাপড় িবিk 
কের, বi িবিk কের, সাজার িজিনসপt িবিk কের। হকাররা আমােদর 
eখানকার মেতাi িজিনস নoয়ার জn ঝুেলাঝুিল কের। eকiরকমভােব 
oখােনo দরাদির করেত হয়। Tেন হকার নi। Tেন Tন কতৃপেkর 
থেক খাবার দয়। হকাররা দূর থেক আেস। কখনo an pেদশ থেক। 

তারপর থােক হয়ত ঘর ভাড়া িনেয়। oেদর যিদ আিম িজেjস করতাম, 
কাথা থেক eেসছ? oরা হাসত খুব। iয়ািক মারত। আমার মেন হেয়েছ 
চীনারা বশ চাপা sভােবর। oেদর থেক ব িkগত কথা জানা বশ শk। 
ধু রােTর কথায় eটা হয় না, য সবাi চাপা। eটা oেদর জীবেনর 

eকটা a । eকটা ছেল খুব সsায় খুব snর snর সব িজিনস িবিk 
করেছ। আিম িজেjস করলাম, তুিম কী কর? কারণ oখােন aেনেক 
পড়েত পড়েত হকাির কের। তা আিম িজেjস করেল oরা খুব aবাক হত 
-- eকটা ফেরনার চাiিনেজ কথা বলেছ। তা ছেলটা আমােক u l 
িজেjস করেছ, তুিম ভােলা চাiিনজ বলেত পার, কােtেক িশেখছ ...। 
anিদেক কথা ঘুিরেয় দoয়ার eকটা pবণতা আেছ। আিম িজেjস করিছ 
তখন, তুিম কী পেড়ছ, কতদূর পড়া েনা কেরছ? তখন স খুব হাসেছ, 
বলেছ, আিম g াজুেয়ট। আিম িজেjস করিছ, কাথা থেক g াজুেয়ট 
হেয়ছ? বলেছ পiতা থেক, িপিকং iuিনভািসিট থেক। তখনi বুঝেত 
পেরিছ, iয়ািক মারেছ। িনেজেক িনেয়i eকটা মজা করা। হয়ত sুল পাশ 
কেরেছ। তেব oেদর কাথা থেক eেসছ িজেjস করেল বেল, oেদর দশ 
কাথায়, gাম কাথায়। বিশরভাগ লাক ছাuিচং বেল eকটা gাম আেছ 
সখান থেক আেস ei কায়াংেচাuেত। gাম থেক aেনেকi রাজগােরর 
আশায় চেল আেস শহের।  
p  : চীেনর eসiেজড তা িবখ াত ---  
ব.চ. : aথৈনিতক a ল eসiেজডgেলােত আিম যাiিন। িকnt আিম 
দেখিছ, শহের ম াসাজ স টারgেলা eকটা বেড়া জায়গা। egেলা pচুর 
পিরমােণ আেছ। খুব সsায় oরা খুব unত মােনর সািভস দয় eবং 
ভীষণ যt কের। িনেয় যােব। বসােব। চা দেব। ফুল বিড ম াসাজ কের 
দেব ৫০ iuয়ােনর মেধ । eক ঘ টা ধের। খুব বjািনক। oরা িবিভn 
ধরেনর ম াসাজ করায়। ফুট ম াসাজo আেছ,। আমার কাঁেধর eকটা 
সমsার জn আিম িগেয়িছলাম। আমার d'বছেরর ব থা, ৪৫ িমিনেটর 
eকটা ম াসাজ করল, আিম আট ন'মাস সmণূ ss িছলাম। ei ম াসাজ 
স টাের যারা ম াসাজ কের, তারা খুব pিশিkত। ei মেয়রা খুব কথা 
বেল। eটাo তােদর কােজর a । oেদর eকটা আDার pবণতা আেছ। 
dেটা চাiিনজ eক জায়গায় eেলi pচN আDা দেব। িবেদিশেদর সামেন 
aব  চাপা। হয়েতা বা sভাবগতভােব aথবা iংেরিজ জােন না বেল। 
eরা বিশরভাগi কথা বলত, কমন আেছা, বাবা-মা কমন আেছ, টাকা 
পয়সা না থাকার জn eখােন eেস কাজ করা --- eiসব িনেয়। তা 
eেদর আিম িজেjস করতাম, কাথা থেক eেসেছা? তা eরা 
বিশরভাগi আসত পােশর pেদশ kiিলং থেক। আমার মেন হয় eটা 
িলগাল নয়। আমার িব াস স aত n কম বতেন oখােন কাজ কের। 
িকnt তার ছেড় যাবার uপায় নi।  

চাiিনজ টkট বiেত লখা থােক, pেত ক চাiিনেজর বািড়েত eকিট 
মাt কের সnান। িকnt gােম চার পাঁচটা সnান আেছ aেনেকর। eমন 
হoয়ার কারণ আেছ, তােদর কাজ কের খেত হেব তা! 
p  : কমরত মেয়েদর চােখ পেড়িন?  
ব.চ. : মেয়রা aেনেকi শহের কাজ করেত আেস, িনেজর িবেয়র টাকাটা 
জাগােড়র জnয। তেব oখােন মেয় eবং ছেলেদর কােজর মেধ  কানo 
পাথক  নi। সmােনo কানo পাথক  নi। হাম ভােয়ােলn আেছ। তেব 
সিঠক aেথ গাটা দশটা মেয়রাi চালাে । ছােটা দাকান থেক  r 
কের কাsমেসর য কান grtপূণ পেদ মেয়রা রেয়েছ। আিম eটাo 
দেখিছ, মেয় বাস Dাiভার। সবেচেয় খুিশ হেয়িছ eটা দেখ য বােস 
কাথাo লখা নi, লিডজেক জায়গা ছেড় িদন। ধু লখা আেছ বৃd, 
গভবতী মিহলা eবং akমেদর জায়গা িদন। আিম ঘ টা d'ঘ টা দাঁিড়েয় 
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আিছ, eকটা লাক uেঠ বসেত িদল না। তেব বয়sেদর বসেত দয়। 
মেয়েদর kেt নi। oখােন eকটা সমান ভােব দখার pবণতা আেছ। 
ম াসাজ স টারgেলােত aিববািহত মেয়েদর সংখ া খুব বিশ। হকািরেত 
িববািহত মেয়রাo আেছ। aেনক ম াসাজ স টারgিল আসেল সk শপ। 
d’রকমi আেছ। আপনােক বুেঝ যেত হেব। eবং ei সk শপgেলা খুব 
oেপন। aেনকটা আেমিরকান iন ুেয়no আেছ। 
p  : চীেনর ছাtেদর জীবন কাছ থেক দেখেছন? 
ব.চ. : hাঁ খুব কাছ থেক দখার sেযাগ হেয়িছল। aত n পির মী জীবন 
ছাt-ছাtীেদর। সকাল ৮টা থেক kাস r হয় ... মােঝ মােঝ তা রাত 
৮টা aবিধo চেল। মােঝ bক aব  আেছ। িকnt ছাtরা বsতার মেধ i 
সময় কাটায়। তােদর ডিমটিরেত থাকাটাo খবুi আলাদা। যেথ  ক সিহ ু 
না হেল oভােব থাকা যায় না। eকটা মাঝাির আকােরর ঘের আটজেনর 
জn বড, oপের-িনেচ কের a াডজাs করা। ছাT িবছানার পােশ eকটা 
পড়ার টিবল বেড়া জার রাখেত পােরা। তার মেধ i তামার পুেরা সংসার। 
দেখিছ কী snর কের সবাi a াডজাs কের নয় তােতi। oখােনi 
বnেুদর সােথ িমেলিমেশ থােক। eমন ক  করােত eরা বশ aভs।      
p  : আেমিরকার pভাব কীরকম? 

ব.চ. : eরা pচN আেমিরকােক anসরণ কের। তােদর sাiল, ফ াশন, 
মানিসকতা --- সব িদক থেকi। anিদেক আেমিরকা হে  সবচাiেত বেড়া 
শtr। ফেল eকটা কনিফuশনo সৃি  হেয়েছ। িকnt কাযত eরা িনেজেদর 
সংsৃিত eবং িবেদিশ সংsৃিতেক িমিলেয় িনেয় eকটা ভারসাম  রেখেছ। eরা 
জােন কাথায় a ােgিসভ হেত হয় আর কাথায় anসরণ করেত হয়।  
p  : oখানকার মানেষর দশেবাধ কীরকম? 
ব.চ. : eতিদন oখােন থেক যা সিবেশষ লk  করার মেতা তা হল, 
দেশর নীিত-িনয়েমর oপর সাধারণ মাnেষর িন া eবং িনেজেদর মেধ  
eকতােবাধ। eত জায়গা ঘুের আমার মেন হল, দেশর মাnেষরা দশেক 
আnিরকভােব ভােলাবােস। িবেদেশর কােছ দেশর মুখ যােত ujjল থােক 
সi ব াপাের যেথ  সজাগ। রাsা পির ার করার সামাn কমীিটেক পযn 
আিম aসাধারণ িন া িনেয় কাজ করেত দেখিছ। ভেবিছ ... is! 
আমােদর দেশর মাnষ যিদ eভােব eকটু ভাবত! হয়েতা বা আমরা eেক 
nাশনািলজম বলব। িকnt eত িন াবান o পির মী মাnষgেলার িদেক 
তািকেয় আমার িনেজর গিরব দেশর কথা খুব মেন হত। ei sিবশাল 
দেশর বৃহtম জনসংখ া িনেয় য দশ eভােব মাথা uঁচ ুকের দাঁিড়েয়েছ, 
তার কথা eকটু আলাদা কের ভাবেতi হেব আমােদর।

২. িবষয় : ফলতা eসiেজড 

২০০৩ সােলর িডেসmের o ২০০৫ সােলর জুলাi-আগেs ktসমীkার 
িভিtেত ফলতা eসiেজড িনেয় ব াসেদব দাশgেpর eকিট লখা ছাপা 
হেয়েছ মাচ-eিpল ২০১০-eর মnন সামিয়কীেত। ২০০৯-eর নেভmর-
িডেসmর সংখ ার মnন সামিয়কীেত eসiেজড িবষেয় eবং িবেশষত ফলতা 
eসiেজড িবষেয় aেনকgেলা লখা ছাপা হেয়িছল। সgেলার তুলনায় 
ব াসেদববাবুর দoয়া তথ gেলা পুরেনা eবং সi কারেণi তথ  িবে ষণ o 
ব াখ ায় aেনক ফারাক দখা যাে । যমন, ব াসেদববাবুর লখায়, 
"eসiেজেডর oেয়বসাiট anযায়ী eখােন রেয়েছ ৯০িট চালু iuিনট। 
আমােদর সমীkার সময় আমরা কবল ৩০-৩৫িট চালু iuিনট দখেত 
পেয়িছ। ... 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 ...” iত ািদ সমীkার মধ  িদেয় ব াসেদববাবু যা যা িসdাn 
িনেয়েছন তার ম ধ  eকটা হল, " 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 মুখ ঘুিরেয় িনেত বাধ  কেরেছ।” 
তাঁর আর eকিট grtপূণ িসdাn হল, oখােন িমকেদর িশl থেক 
কৃিষেত eক িবপরীতমুখী যাtা দখা যাে । নেভmর-িডেসmর ২০০৯-eর 
‘মnন'-e িজেতন নnী, পাথ কয়াল, েভnd বkী o পাথ বেn াপাধ ােয়র 
ফলতা eসiেজড িনেয় লখায় ছিবটা eকরকম নয়। িজেতেনর লখায় 
eসiেজেডর দoয়া িহেসেব কারখানার সংখ া ১০১ eবং আরo ৩০টা তির 
হেত চেলেছ iত ািদেত eসiেজড ব বসার খািনকটা বৃিdর ছিব পাoয়া 

যায়। eসiেজেডর কােজর পিরেবেশর ভয়াবহতা o চূড়াn িমক শাষেণর 
ব াপাের aব  সবাi eকমত। পাথ কয়াল o েভnd বkীর লখা পেড় 
মেন হেয়িছল য sানীয় পুrষ িমেকরা কম কাজ পেলo sানীয় মিহলা 
িমেকরা eবং দূর থেক আসা িমেকরা ফলতা eসiেজেডর গেট eখনo 

িভড় কের, aথাৎ খেট খাoয়া মাnেষর sাত ধু িশl থেক কৃিষর িদেক 
eকমুখী নয়, uেlাধারাo আেছ। সবেচেয় uেlখেযাগ  ফারাক হল, 
ব াসেদব দাশgেpর সে  পাথ বেn াপাধ ােয়র তথ  সংgহ o ব াখ ায়; 
পাথবাবু দখাে ন, "২০০৫-০৬ সাল থেক ২০০৮-০৯ মাt িতন বছের 
ফলতা সজ থেক রpািন ৫২৪.৯৫ কািট থেক বেড় হেয়েছ ৯৬১.২৬ 
কািট টাকা। িতন বছের pায় ৫৫ শতাংশ বেড়েছ। ... সবেচেয় drত 
বাড়েছ pািsক, রাবার o িসনেথিটক কারখানাgেলার রpািন, যা ২০০৫-
০৬ সােল ৩৩.১৮ কািট টাকা থেক বেড় হয়েছ ৮৮.৮৯ কািট, বৃিd 
আড়াi gেণরo বিশ। ...unয়েনর গlটা eখােনi ফাঁস হেয় যায়। aদk 
ম সsায় লুেট নoয়ােতi বিশ মুনাফা।”  

aতeব, মেন হয়, ei মুনাফার টানi পঁুিজেক eসiেজড বাড়ােনার 
িদেকi ঠলেব। যতkণ িমেকর সhশিk ভেঙ না পড়েছ, ততkণ 
সখােন েমর মজুির o কােজর পিরেবশ খারাপi থাকেব। Tড 
iuিনয়েনর সে  িঠকাদািরর a ভ সংেযাগo থাকেব। কারখানার বাiেরর 
বকার িমকেদর িভড়o সে  সে  থাকেব। সmpিত বাজার aথনীিতর 
সংকট o িমকেদর আেnালন aব  eসেজেডর sগরাজ  চীেনo 
eসiেজডেক টকসi নয় বেলi pমািণত কেরেছ। 
২০ জুন ২০১০         aিমতাভ সন 

  কলকাতা

৩. িবষয় : জারজািরর pিতেরাধ 
িবষয়টা হে  য ei য চািরিদেক রাTীয় িনপীড়ন o আgাসন r 
হেয়েছ দেশর িভতর, তার আঘাত মূলত দেশর আমােদর  মেতা  
সাধারণ িনmিবt, দিরd মাnেষর oপর eেস পড়েছ। আজেক  ei  
লালগড় সহ িবিভn আিদবাসী aধু ি ত জ লমহেলর জল-জিম-জ ল 

যভােব দিশ-িবেদিশ বhজািতক পুিজঁপিতেদর  হােত  কnd-রাজ  সরকার 
িলেজর নােম বেচ িদে  তা aেত n anায়।  হাজার হাজার বছর ধের 
যারা ei জল-জিম-জ লেক িনেজেদর  মেতা কের ব বহার কেরo বুেক 
আগেল রেখেছ  আজ সরকার  বাহাdররা  তােদর সখান থেক 

  িচিঠপt     
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িবতািড়ত  করেত চাiেছ, uেd  eকটাi সi a েলর মািটর  বুক 
িচের সmদ লুঠ করার aিধকার দিশ-িবেদিশ কাmািনgিলর হােত তুেল 
দoয়া। আর eর জn ধু য আিদবাসী মাnষরা তােদর জল-জিম-জ ল 
হারাে  না, তার সােথ সােথ kিতgs হে  দেশর  সমg খেট খাoয়া 
দীন-দিরdমাnষ। eর জni তারা আজ pিতবাদ করেছ। তারা যখন 
বাচাঁর জn বাচারঁ sপেk আর লুNেনর িবrেd pিতবাদ করেছ; তখন 
রাT তার সnদল, রাজ পুিলশ o িসিপeম  হামাদ সালoয়া জুড়ুম সহ 
িবিভn বািহনী নািমেয় eiসব আিদবাসী  মাnষেদর  uপর িনমম aত াচার 
চালাে । যখন িকছ ুমাnষজন ei aত াচার চােখ দখার পর ei সমs 
মাnেষর পােশ eেস দাঁিডেয়েছ eবং ei aত াচােরর pিতবাদ করেছ, 
তখন তােদর মাoবাদী ত মা লািগেয় িমেথ  িমেথ  িবিভn মামলায় রােTর 
তির  মাnেষর sাথিবেরাধী আiন pেয়াগ কের  তােদর আটক করেছ । 
 ei হে  আমােদর নতুন কের রাT-রাজ  িমিলেয় যৗথভােব unয়ন 
কমসূিচর pকৃত মুখ। আমার মেন হয় আমরা  যারা eখন  চুপ কের বেস 
আিছ, িনেজেক eবং িনেজর কমসংsােনর রkা করার তািগেদ পা বাড়ােত 
ভয় পাে  তারাo িকnt আ দৗ িনরাপদ জায়গায় নi। রাT য িনয়মনীিত 
চাল ুকেরেছ eবং রাজ সরকারgিল eেক d’হাত তেুল সমথন জানাে , 
ei পিরিsিতেত আমরা কu িনরাপেদ নi। কu িক খুব জার িদেয় 
ekুিন বলেত পাির য আিম িনরাপেদ আিছ? কাল সকােল আমায় uেঠ 
নেত হেত পাের য আমার চাকিরিট আর নi। aথবা আমার  ছােটা 

ব বসাটা হািরেয়  গেছ।  তাi aনথক িমেছ িমেছ ভয় পেয় বেস থাকাটা 
বাকািম। aেnর জn নাi হাক, িনেজর জn তা eকটা pিতবাদ-
pিতেরাধ গেড় তলুেত হেব। তার জn চাi eকটা পথ eকটা িদক। তাi 
আজ দখেত পাি  দেশর িবিভn জায়গায় রােজ  রােজ  জলায় জলায়  

pিতবাদী ম  তির হে ; িকছ ুিকছু মাnষ হাঁিট হাঁিট পা পা কের সiসব 
মে  হািজর  হে , ei কারেণ য তারাo বুঝেত পারেছ  য তােদর 
জno কত বেড়া িবপদ aেপkা করেছ। জনসাধারেণর ট ােkর টাকায়  
সমg রাT যমন চলেছ, তমিন সi পয়সার eকটা aংশ খরচ হয় 
দেশর মাnেষর িনরাপtার sােথ িমিলটাির--পুিলেশর িপছেন।  িমিলটাির   
িভn রােTর শtrেদর মাকািবলায়  িনযুk থােক , আর রাজ  পুিলশ থােক 
সাধারণ  মাnেষর  দেশর মেধ  িনরাপtা দবার জn। তােদর যা কতব  
সgেলা না কের তারা  সাধারণ  মাnষেক হয়রািন কের, gিল চালায়, 
ধষণ কের, নানান শারীিরক িনযাতন কের মাnেষর  pিতবাদ pিতেরােধর 
নােম।  িবেদিশ  শtrর বদেল  তারা  দেশর আধাসামিরক  বািহনীgিল 
আজ দেশর িবিভn pােn রােজ  রােজ  দেশর মাnেষর oপর gিল 
চালাে , ঘর পাড়াে , মিহলােদর শারীিরক িনযাতন o ধষণ করেছ; 
eমনকী তারা বৃd-িশ েদরo রহাi দয়িন। ei আমােদর রােজ  
জ লমহেল মাoবাদী  ধরার নােম gােম ঢুেক তারা পানীয় জেলর kঁেয়ােত 
তারা পায়খানা কের জল ন  কের দয়। eটা কত বেড়া িনমম aত াচার। 
িশ  থেক বৃd কui রহাi পাে  না ei aত াচার থেক। মাoবাদী 
জুজু দিখেয় বুdেদব ভTাচায থেক িপ িচদmরম সাধারণ  মাnষেক  য 
ভয় দখােনার  চ া করেছন সটা আর কতিদন? যখন সাধারণ মাnেষর 
দoয়ােল িপঠ ঠেক যায় --- তখন কজনেক gpার করেব রাT? িমেথ  
মামলা িদেয়, মাoবাদী ত মা িদেয়। সকল মাnেষর কােছ আিম 
eকাnভােব আেবদন জানাি  য আজ যখােন য pিতবাদী ম  তির 
হে  সখােন হািজর হান, ei anােয়র িবrেd rেখ দাঁড়ান। 
৬।৭।২০১০            বাপী মNল 

নানাডাঙা, কলকাতা

 
a ন ঘাষ sরেণ 

জn : ১৩ ম ১৯৫১         মৃতু  : ৫ জুন ২০১০ 
আমরা তখন an aেথ। সtেরর দশেকর r। an aথ বাংলাভাষায় aথনীিতর পিtকা। a ন eল। যাদবপুর িব িবদ ালেয়র iংরািজ সািহেত র sাতক 
ছাt তখন জহরলাল নহr িব িবদ ালেয়র সমাজতেttর sাতকutর ছাt। an িবষেয়র গেবষক ছাtরা eেস যাoয়ায় an aথ বদেল হল বাংলাভাষায় 
সামািজক িবjােনর পিtকা। a ন সi বদেল। an aথর সমীkায়, আেলাচনায়, লখায়, pকাশনায় a ন uপিsত। 

আিম যখন গেবষণায় িদিlেত তখন a েনর আ েয়। জহরলাল নহr িব িবদ ালেয় রাজi ছাtেদর আDায় িবষেয় রাজনীিত আসেবi। a েনর মত 
থাকেবi। a ন তখন নকশালবািড় আেnালেনর সমথক, সমােলাচক। মাo সতুঙ িচnাধারার anশীলক। তখন ভারত ব াপী রল ধমঘট। রল ধমঘেটর 
সমথেন ছাtেদর uেদ ােগ a ন সংগঠক।  

a ন তখন িদিlেত আiআiিটেত িশkক। আমার গেবষণার কােজ আিম িদিlেত a েনর সে । ঘর ভিত বi পtপিtকা। a ন নানা ধরেনর পিtকা 
সংgহ করত, পড়ত, আমােদর বলত। আমােদর দরকাির য কান িবষয় িনেয় জানেত চাiেল সবেচেয় কােছর মাnষ a ন। কান বiেত, কান পিtকায় 
কার লখায় পেয় যাব a ন বেল দেব আমরা িনি ত। 

a ন আর আিম iি ডয়ান iনিsিটuট aফ ম ােনজেমে ট গেবষক সতীথ।  
a েনর শষ কমsল স টার ফর sািডজ iন সাসাল সােয়েnস, ক ালকাটা। পড়ােত যত কল াণী িব িবদ ালেয়। বলেত যত দেশ িবেদেশ কত 

জায়গায়। eত লখাপড়ার কােজর জায়গা। eেত িনেজেক আটেক রাখার লাক নয় a ন।  
আরo aেনক aেনক জায়গায় a ন। বnীমুিk আেnালন, aিধকার আেnালন, রাTীয় সntাস িবেরাধী আেnালন, kমতাসীন দেলর, দেলেদর িবrেd 

আেnালন। a ন থাকেব। িমিছল, জমােয়ত, aবsান, ধরনা, আেলাচনা, সভা, iেsহাের sাkর a ন থাকেবi।  
a ন চেল গল ৫ জুন। a েনর ভাবনা, কাজ, লখা, সমথন, থেক গল।           

েভnd দাশgp 
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