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di দশেকরo বিশ সময় যাবৎ সমকালীন চীন ‘বাম eবং ‘a-বাম’ 
আলাপ-আেলাচনার জগেত eক grtপূণ িবষয় হেয় uেঠেছ। মূলেsােতর 
aথনীিতিবেদরাo aেনেক চীনেক ‘unয়েনর eক নতুন মেডল’ বেল 
মযাদা িদেত চাiেছন। িবপরীত িদক থেক আসেছ তা িনেয় সমােলাচনা 
eবং তক।  
 আমরাo আমােদর পিtকার পিরসের সমকালীন চীন িনেয় চচা করেত 
চাiিছ। িকnt আমােদর চচার আgহ কবল ‘unয়ন’ িনেয় নয়, আশপােশ 
আরo নানান আgহ আমােদর রেয়েছ, যটােক আমরা বলেত পাির 
সমgতায় দখার চ া করা। sভাবত আমরা চীেনর iিতহাসেকo িফের 
aধ য়ন করেত চাiিছ --- চীনা সমাজ, চীন িবpব, পুনগঠন, ভূিমসংsার, 
গণতnt, সাংsৃিতক িবpব, মাo িচnাধারা o মাoবাদ --- সখান থেক 
আসেত চাiিছ সমকালীন িব পেট চীেনর আেলাচনায়। সi আেলাচনার 
সূt ধের পরবতী সংখ ায় আসেব চীেনর জিম o সmিt মািলকানায় 
বদল, aিভবাসী o মিহলা িমক, িমক আেnালন, sশাল iকনিমক 
জান, দিশ-িবেদিশ পঁুিজর রকমসকম, গণতnt, জািতসtা o সামািজক 
আেnালন, বুিdচচা, সমকালীন বামপnা iত ািদ pস । ei পিtকায় 
সাদাকােলা akের eতিকছ ু কতটা sান পােব জািন না, তেব চচার 
গিতমুখটা eরকম। 
 ei ধরেনর চচায় পুরেনা eকটা রoয়াজ আজo লk ণীয়। 
সািভেয়ত রািশয়ার kেt যমন সমাজতেntর িটেক থাকা o পতনেক 
sািলন-k ুে ভ iত ািদ পেব ভাগ কের দখা হেয়িছল, চীেনর kেto 
মাo সতুঙ, িলu শাo িচ, দঙ িশয়াo িপঙ iত ািদ pথম সািরর 
নতােদর ধের grtপূণ পিরবতনgিলেক ব াখ া করার রoয়াজ আজo 
চলেছ। আমরা ei রoয়ােজর বাiের দাঁড়ােনার চ া করিছ; aথাৎ 
ব িkর ভূিমকােক খােটা না কেরo eকটা বstগত িবচারেক pাধাn িদেত 
চাiিছ।  
 ei সংখ ায় আমরা মূলত ‘িফের দখা’র মেধ  আেলাচনা সীমাবd 
রাখিছ। আশা করিছ পাঠকেদর সে  সংলােপর মধ  িদেয় পরবতীেত 
আমরা চীেনর সমকােলর আেলাচনায় pেবশ করেত পারব।          
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পঁিচশ বছের aিব াn সাংsিৃতক anবহমান ‘িস’ 
তীথ র চn

eকিট নাটক --- ‘িস’। eকিট নাট দল : শািnপুর সাংsৃিতক। পঁিচশ বছর 
আেগ oi ‘িস’ নাটকিটর pথম aিভনেয়র মধ  িদেয় সাংsৃিতক-eর 
আtpকাশ। তারপর আড়াi দশক ধের সাংsৃিতক পিরণত হেয়েছ 
পি মবাংলার eকিট সkম sীকতৃ নাট দেল। eবং িবsেয়র িবষয়, oi ‘িস’ 
নাটকিট আজo oi দেলর বh u  pশংিসত pেযাজনাgিলর eকিট। স 
বেড়া কম কথা নয়। বh pিত ান, নাট pেযাজনাকারী বh সংগঠনi পঁিচশ 
বছর পার হেয় যায় সমেয়র িহেসেবi। কu বা কানভােব িটেক থােক, কu 
বা sীকিৃত আদায় কের নয় বh দশক-আেলাচেকর কােছ। িকnt য নাটকিট 
pেযাজনার মধ  িদেয় দল তার চলা r কেরিছল, সi নাটকিট আজo 
সমান আদর সমান grt পেয় যাে  দশেকর কােছ, eটা eকটা ঘটনা 
বিক! গাটা নদীয়া জলায় spিতি ত িবতিকত নাট ব িkt ী িম টু 
মুেখাপাধ ােয়র হাত ধেরi সাংsৃিতক-eর পথ চলা, pথম pেযাজনা oi ‘িস’ 
নাটকিটর রচনাকার eবং পিরচালকo িতিনi। সtেরর দশেক চারপােশ যখন 
হয় কবলi রাT-ভজনা আর anিদেক, রােTর srপ ব াখ ায় হাজােরা দল 
uপদেলর পারsিরক kৎসা আর তািttক িবে ষেণর নােম pকা -apকা  
খuড়, আঘাত, যখন aেনেকi সমােলাচনা পুsকিট হােত িনেয়i চলেলন 
রাজার বািড় ভাজ খেত, তার তািttক ব াখ াo িদেলন, িম টু মুেখাপাধ ােয়র 
মেতা gিটকয় মাnষ রiেলন িনেজর িব ােসর জায়গায় িsর। স িব াস ভুল 
না িঠক স আেলাচনা চলেত পাের; িকnt তাঁরা, oi gিটকয় মাnেষরা কবল 
তাঁেদর িব াস িনেয় ঢুেক পড়েলন না কীটদg সব কতাব ঘাঁটেত। সi তক-
িবতকo চলল পt-পিtকায়, সভা-আেলাচনায় আর সে  সে  িনেজেদর 
সৃি েতo তাঁরা ধের িদেলন সi িব াসেক। সামাn eকিট ঘটনা pেযাজনার 
aিভনবেt, pকােশর সহজ aথচ গভীর ভি মায় aসামাn হেয় uঠল। 
কলকাতার eকিট বhতল বািড়র ছােদর আলেসেত েয় আেছ eকিট ছেল। 
স মরেত চায়। sাভািবকভােবi িনেচ মাnেষর জটলা বাঁেধ, aবাক আ য 
তারা, e কী আ য! ছেলিট মরেত চায় কন? আেস pশাসেনর 
pিতিনিধরাo, আর kমাগত pকাশ হেত থােক জনগেণর-pশাসেনর-রােTর 
eবং কান eক যুবেকরo জীবন-srপ। আর সi pকােশর ভি েত িহuমার 
জিড়েয় থােক পরেত পরেত, কখনo কখনo িনেজর ajােতi হাত িদেয় 
চােখর জলo মুেছ িনেত হয়। ei নাটক ‘িস’। িস ফর ক ািপটািলজm । oi 
ক ািপটািলজেমরi eক সািবক আkমেণর kুd eকক pকাশ oi ‘িস’ 
নাটেক। বলা বাhল , নাটকিটর s া-পিরচালক যাঁেদর হােত সাংsৃিতেকর 
কােজর ভারিট সঁেপ িদেলন eকসময়, তাঁরাo যেথ  সkম। oi পঁিচশ 
বছেরর পিরkমায় নােট  সংেযািজত হেয়েছ আরo বh সমেয়র pিত িব। য 
ug িহndtবাদ পঁিচশ বছেরর rেত oiরকম দাঁত-নখ িনেয় aতটা pকা  
হয়িন, kমশ আসমুd িহমাচল ‘রাম-নাম’- কi eকমাt বীজমnt কের দবার 
িনেবাধ aথচ তীb ভয় র সi pিkয়াo eেসেছ সমেয়র হাত ধেরi, eেসেছ 
eেকবাের s  uল  হেয় যাoয়া ‘ েয়ােরর খাঁয়াড়’-eর মাn pিতিনিধেদর 
srপ, eকi সে  eেসেছ eেকবাের সাধারণ ‘সেn দoয়া ঘেরর’ 
aসহায়তা, aপিরবিতত বদনার গl। আমরা দখেত পাi, আবারo pমািণত 
হয়, জীবনেক গভীর কের দখা, তার কায-কারণ সূtgিল s  uপলিbর 
সkমতা আর তােক সহজ eক pকােশর মধ  িদেয়, হািসর ভতর িদেয় 
যntণার ছিব eঁেক িদেল, তা আজo গৃহীত, আদৃত হয়। সাংsৃিতক 
শািnপুেরর ‘িস’ তার pমাণ। আমরা কৃতj ী িম টু মুেখাপাধ ােয়র কােছ, 

rেতi eমন eকিট pেযাজনা িদেয় দেলর গিত িনিদ  কের িদেয়িছেলন 
বেল, যা আজo pত েk apত েk সাংsৃিতক-eর মুখ  নাট ভাষ। আমরা 
aিভবাদন জানাi, aিভেনতা ী বাবলা বসাক- ক, গত পঁিচশ বছর ধের 
‘িস’-eর aসংখ  aিভনেয়র pিতিটেত িতিন তাঁর চিরেt aিভনয় কেরেছন যা 
সিদন, oi ৭ ফbrয়াির ১৯৮৬- ত শািnপুেরর প রt রােড ীমতী লীলা 
ভTাচােযর বািড়র রায়ােক pথম aিভনেয় যমন সেতজ িছল, আজ ২০১০-
eর ৭ ফbrয়ািরর পঁিচশ বছর পূিত pেযাজনােতo িতিন তমনi সেতজ, 
আরo পিরণত, যভােব pিতিট aিভনয়, দশকেদর মুেখামুিখ হoয়ার 
aিভjতা eকজন aিভেনতােক সমৃd কের। uেlখ করা pেয়াজন, ীমতী 
লীলা ভTাচায কবল তাঁর রায়াকিটi aিভনেয়র জn দনিন, িতিন িনেজ 
তখনকার oi eকদল ছেলর চারপাশ বদেল দoয়ার spেক লালন 
কেরিছেলন, aিভনয় কেরেছন মােয়র ভূিমকায়। পের ei পঁিচশ বছেরর দীঘ 
পিরkমায় oi মােয়র চিরেত aিভনয় কেরেছন ীমতী জয় ী ভTাচায 
(rিবিদ), গৗরী বেn াপাধ ায়, িবশাখা গাsামী eবং রািt চেTাপাধ ায় --- 
নদীয়া জলায় eবং জলার বাiেরo যাঁরা pিতি ত হেয়েছন sীকিৃত পেয়েছন 
সkম aিভেনtী িহসােব। eমিন িবিভn সমেয় আরo বh aিভেনতা eেসেছন, 
aিভনয় কের গেছন িবিভn চিরেt, ‘িস’ নাটকেক আজo সমেয়র কােছ 
যৗবেনর িহসােব টগবেগ রাখার কৃিতt তাঁেদরo। আমােদর সবার িবনত dা 
তাঁেদর pিত। 

 ১৯৮৬ সােলর পর থেক শািnপুর সাংsৃিতক pেযাজনা কেরেছন 
২১িট eকা , ৪িট পূণা , ৫িট পথনাটক, ১৩িট িশ নাটক, ১িট পুতুল নাটক 
o ৬িট িশ েদর পথনাটক। কবল সংখ ায় িবsৃত হoয়া নয়, সাংsৃিতক-eর 
pেযাজনা নানাভােব ঋd কের আমােদর, তাঁেদর sীকিৃত আজ পি মবাংলায় 
ধু নয়, আসাম-gজরাত-িদিl-লেkৗেত pকৃত নাট েমাদী মাnেষর কােছ 

তাঁরা dার, তাঁেদর ভূিমকা বhর কােছ িশkেকরo। সাংsৃিতক-eর 
eখনকার কণধার কৗিশক চেTাপাধ ায় --- eকাধাের নট-নাটককার-
পিরচালক—নাট pিশkক। বাংলা নাট জগেতর pিতি ত জেনরাo তাঁর িচnা 
আর pকােশর ভি েক মাnতা িদেয়েছন সিঠকভােবi। সাধারণ দশকজেনরা 
যাঁরা ছড়ােনা ei বাংলােদেশ, বাংলােদেশর বাiেরo eকা  pিতেযািগতা 
মে , সাংsৃিতক তাঁেদর কােছ eক িpয়তম নাট দল। সাংsৃিতক আেয়াজন 
কের ২৭ মাচ িব নাট িদবস uপলেk সারারােতর an ান, নাট েকাজাগরীর, 
আেয়াজন কের নাট  কমশালার, pকাশ কের নাট পt। গত বােরা বছর ধের 
আরo কেয়কিট দেলর সে  িমেল তাঁেদর আেয়াজন িশ িকেশার িবকাশ মলা 
--- সাতিদেনর eক আবািসক িশ নাট -নাট িবষয়ক আরo বh িকছুর eক 
কমশালা। eত সব কমকাNi য eেকবাের গাড়া থেক চলিছল তা নয়, 
সমেয়র তািগেদ তাঁরা আts কেরেছন, তারপর সাড়া িদেয়েছন িনেজেদর 
িবচার-িবেবচনা anযায়ী, িনেজেদর সkমতার িদেক তািকেয়। বলা হয়, 
যৗবেন িsত থাকেত পাের সi মাnষ িকংবা সংগঠনo, আদান-pদােন য 
যতটা নমনীয় আর িনেজেক pকােশর জn য pিতিদন িনেজেক aিতkম 
কের যায়। শািnপুর সাংsৃিতক তমনi eক চলমান যৗবেনর uদাহরণ। 

গত ৭ o ৮ ফbrয়াির ২০১০, শািnপুর সাংsৃিতক u  যাপন করল তােদর 
পঁিচশ বছর। জলা eবং জলার বাiের থেক কত য নাট বnু uপিsত oi 
pথম িদেনর u  যাপেন। uপিsত থেকেছন ীমতী লীলা ভTাচাযo। pচN 
শারীিরক assতােক uেপkা কেরেছন মেনর কিঠন pত েয়। uপিsত 

... পরবতী aংশ ১৪ পৃ ায়  
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‘চীন eবং সমাজতnt’ 
 

‘চীন eবং সমাজতnt’ িনেয় মািটন হাট-ল া  সবাগ o পল বােকেটর আেলাচনা যখন চীনা ভাষায় তজমা কের তাioয়ােনর চীনা ভাষার পিtকা ‘িkিটক a া ড 
Tাnফেমশন’-e pকািশত হল, পেরর বশ কেয়কিট সংখ ায় ei রচনার oপর িবচারমূলক aেনকgিল লখা pকািশত হয়। রেবকা i. কাল ei লখাgিল থেক ঝু 
দঙিল-র লখািট বেছ িনেয় iংেরিজেত anবাদ কেরন। সিট ‘িkিটকাল eিশয়ান sািডজ’-eর ‘িkিটকাল পাসেপিk  স aন চায়না’জ iকনিমক Tাnফেমশন’ নােম 
২০০৭ সােল pকািশত সংকলেন ছাপা হেয়িছল। ‘চীন eবং সমাজতnt’ িনেয় মািটন হাট-ল া  সবাগ o পল বােকেটর pথম আেলাচনাi ei সংকলনিটর সমs রচনার 
সূt। আমরা ঝু দঙিল-র রচনািট বেছ িনেয়িছ ei কারেণ য, তািttক িদক থেক হেলo চীেনর িবষয়িটেক িতিন িভতর থেক দেখেছন। আমরা যারা িকছুটা দূর থেক 
চীনেক দখবার eবং বাঝবার চ া করিছ, তােদর কােছ eিট pেয়াজনীয় হেয় uঠেত পাের। eিট eখােন iংেরিজ থেক বাংলায় তজমা কেরেছন িজেতন নnী।   
     

চীেনর মূল ভূখেN যারা বাস কেরেছ eবং যারা সংsার o unুিkর গত 
িবশ বছরo দেখেছ, সi পযেবkকেদর কােছ eটা eকটা p , 
সমকালীন চীনেক নােম ‘পঁুিজবাদী’ eবং পদিবেত ‘সমাজতািntক’ বলা 
যায় িকনা; যিদo ১৯৯০-eর মাঝামািঝ সময় থেক ei p  তালার 
aবsাটাo নi। কারণ, ১৯৯০-eর দশক থেক চীনা সমােজর aবsাটা 
eকটা uিk িদেয় বলা যায়, আিধপত কারী রাজৈনিতক kমতা + বাজার 
aথনীিত + বসরকািরকরণ, eকi সে  তা জn িদেয় চেলেছ রাজৈনিতক 
dনীিত, বেড়ােলাক o গিরেবর মেধ  ভাগাভািগ eবং ব াপক ভােগর 
সংsৃিতর। uপরnt, িবেশষভােব ei “১৯৯০-eর দশেকর পিরিsিত”-র 
ফেল “সমাজতেnt িফের যাoয়ার sিবেরাধ” সংkাn ধারণা  --- যটা 
িনেয় বশ কেয়ক বছর চুিপচুিপ কথা চলত --- eখন নাগিরক o 
বুিdজীবী মহেল নতুনভােব পুনrjীিবত হেয় uঠেত দখা গেছ। ei 
পিরেpিkত থেক, মািটন হাট-ল া  সবাগ o পল বােকট-eর ‘চীন eবং 
সমাজতnt : বাজার সংsার eবং ণী সংgাম’ (pথেম তা ‘মাnিল 
িরিভu’ পিtকার জুলাi-আগs ২০০৪ সংখ ায় pকািশত হেয়িছল, পের 
চীনা ভাষায় anবাদ কের তাioয়ােনর ‘িkিটক a া ড Tাnফেমশন’ 
পিtকায় pকািশত হয়) রচনািটo তার কndীয় িবষয় িহেসেব oi p িটেক 
িনেয়েছ য, “চীেনর মূল ভূখেNর সামািজক-aথৈনিতক ব বsা”- ক নােম 
‘পঁুিজবাদী’ eবং পদিবেত ‘সমাজতািntক’ বলা যায় িকনা eবং সখােন 
ei সমsািটেক িঘের পুেরা আেলাচনা করা হেয়েছ। ei আেলাচনায় 
িকছুটা s তার aভাব রেয়েছ, anত চীেনর মূল ভূখেNর aিধকাংশ 
পাঠকেদর িদক থেক।         
১ 
চীন িবpব eল eবং িবদায় িনল। িপছেন ফেল রেখ গল সi িবpেবর 
gিটকেয়ক আিtক aনাথেক1। িবpব-পরবতী দীঘ কিঠন aবsাটার মেধ  
ঠাkর খেত খেত তারা kiেত থাকল। সmবত তােদর eখনকার 
anতম grtপূণ কাজ হল, সi ঐিতহািসক pস টােক নতুন কের 
ব াখ া করা। িবেশষত, ei aনােথরা আধুিনক iিতহােসর জিটল 
িবষয়টােক িবpেবর আসা-যাoয়া িহেসেব ব াখ া করেত চায়। যিদo ‘চীন 
eবং সমাজতnt’ রচনায় ‘aথৈনিতক পিরবতন’-eর পুনরাবৃিt িবpেবর 
িবদােয়রi eক িনমাণ মাt।  
   আধুিনক iিতহােসর pkাপট থেক, সমs িবpেবর uৎপিtেত 
খািনকটা পিরবারগত িমল রেয়েছ। কারণ য রাজৈনিতক গা ীi kমতায় 
থাkক না কন, আnজািতক pিতdিndতার sের তার পরাজয় ঘেটেছ। 
সi পরাজয় থেক eেসেছ আভ nরীণ dndgিলর eক জট পাকােনা 

                                                 
1 iংেরিজেত eখােন spiritual orphan কথািট িছল, যারা eখনo সমাজতেntর 
pস টা িনেয় ভােব সmবত তােদর কথা বলা হে । --- সmাদক  

aবsা। সi aবsা থেকi eেসেছ জাতীয় িবpব। eটােক আমরা 
আধুিনক িবে র iিতহােসর িতনিট সবেচেয় grtপূণ িবpেবর pিkত 
থেক দখেত পাির : ১৭৫৬ থেক ১৭৬৩ সাল পযn iংল া ড o াn 
িব -আিধপেত র জn pিতdিndতা করিছল। ফেল সাত বছেরর যুd 
বাধল। পিরণিত srপ াn তার utর আেমিরকান o ভারতীয় 
uপিনেবশgিল হারাল আর iংল া ড eমন eক সাmাজ  িবsার করল, 
যার সূয as যত না। iংেরিজ হেয় uঠল িব -ভাষা। anিদেক, eত 
দীঘ যুd কের, িবেশষত পরাজেয়র কারেণ াn আিথক সংকেট িনমিjত 
হল। শেষ ১৭৮৯-eর িবpব ফেট পড়ল। eকiরকম ভােব ১৯০৪-০৫ 
সােলর rশ-জাপান যুেd রািশয়া সহেজi pােচ র বামনেদর দেশর কােছ 
হার মানল। িবেশষভােব তাৎপযপূণ, রািশয়ার গাটা নৗবািহনী ডুেব ংস 
হল। ১৯১৪ সােল eল pথম িব যুd। জামািন o aিsTয়ার যৗথবািহনীর 
আkমেণ রািশয়া drত হারাল ২৫ লk সn; ভূখেNর ১৫ শতাংশ, 
রলপেথর ১০ শতাংশ, িশেlর ৩০ শতাংশ eবং জনসংখ ার ২০ শতাংশ। 
১৯১৭- ত যুd শষ হoয়ার আেগi ফbrয়াির eবং aেkাবের পরপর 
িবpব ফেট পড়ল। ei ঐিতহািসক িনয়মটা আরo সত  চীেনর kেt। 
১৮৪০ থেক িবে র kমতাধরেদর হােত মার খেত খেত ১৯৪৯-eর 
িবpব পযn চীেনর সভ তা চুরমার হেয় যায়। 
 আnজািতক pিতdিndতার পিরণিতেত িবpব u  গত হয়; তার 
পিরণিতেত আভ nরীণ dndgিল ভয়ানক তীb হেয় oেঠ। যিদo িবpেবর 
সাফেল র পর দশgিল ‘িsতাবsা রkা’র জn eক রkণশীল pিkয়ার 
মধ  িদেয় যায়। ােn থািমেডািরয়ান pিতিkয়াপnীরা জ ােকািবনেদর 
রাজৈনিতক kমতা থেক uৎখাত কের eবং তার ফেল নেপািলয়ান 
সাmােজ র জn হয়। সািভেয়ত iuিনয়েন িবেরাধীেদর সাফ কের িদেয় 
sািলন আমলাতািntক কাঠােমার পুনগঠন কেরন। চীেনর aসmব দীঘ 
িবpেবর সমািp ঘাষণা হয় শষপযn ১৯৭৬ সােল --- ‘সাংsৃিতক 
িবpব’-eর চkীেদর সাফ কের িদেয়। িবpবী শাধন pিkয়া eবং 
িবেsারেণর aব বিহত পের নতুন শাসকেগা ী kমতা আর সmদেক 
aভূতপূব ভােব আঁকেড় ধের। িsতাবsা িফিরেয় আনার জn আভ nরীণ 
র ািডকাল রাজৈনিতক দািবসমূহেক দমন করা হয়। eকi সমেয় ei 
শাসকেগা ী তখন eক নতুন rপ ধারণ কের আnজািতক pিতdিndতার 
আিঙনায় পুনঃpেবশ কের। aতeব pেত ক ঐিতহািসক িবpেবর ফল 
আমরা দখেত পলাম : নেপািলয়ান iuেরােপ িবsার লাভ করেলন; 
সািভেয়ত iuিনয়ন মাতৃভূিমর মহান যুেd জয়লাভ কের িব -আিধপত  
কােয়েমর pিতdিndতায় aবতীণ হেয়িছল; আর চীন আজ তথাকিথত 
শািnপূণ সহাবsােনর পথ anসরণ কের চেলেছ।  

িবpেবর আেগ আমােদর আnজািতক pিতdিndতার kেt eকটা 
পরাজয় িছল। িবpেবর পের আমরা দখলাম নতুন শাসকেগা ী, তােদর 
হােত িবপুল kমতা আর শিk। সi তাকত িনেয় তারা নতুন কের িব -
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pিতdিndতার আিঙনায় pেবশ করেছ। pেত ক জািতরােT আধুিনক 
িব ব বsার িভিtর oপর দাঁিড়েয় ei হল িবpেবর গাড়ার কথা eবং 
তার ফলাফল। মাdা িবষয়টা হল, আধুিনক সমেয় রাজনীিত, aথনীিত 
eবং সামিরক লড়াigিল মূলত জািতরােTর িভিtকাঠােমার মেধ  aবিsত। 
সামািজক ণীর িভিtর oপর pিতি ত িবpব ei ধরেনর লড়াiেয়রi 
eক িবেশষ pকাশ। 
২ 
চীেনর aথৈনিতক পিরবতন থেক udুত বhিবধ সমsা eবং dnd িনেয় 
‘চীন eবং সমাজতnt’ আেলাচনা কেরেছ। ei পিরবতন রpািন বািণজ , 
িবেদিশ িবিনেয়াগ, আভ nরীণ ণীসmক iত ািদ আরo িবষেয়র সে  
যুk। eiসব সমsা o dnd iিতমেধ i খবেরর কাগজ eবং i টারেনট 
oেয়বসাiেটর বh িবে ষেণর িবষয় হেয় uেঠেছ। যিদo ‘চীন eবং 
সমাজতnt’ িনিদ , dিট কারেণ। pথমত, তার আেলাচনা sসmd eবং 
সmণূ; িdতীয়ত, সখােন চীনা সমাজকাঠােমার eকিট আেলাচনার sের 
িগেয় সামািজক aথনীিতর িনিদ  p gিল তালা হেয়েছ; তারপর চীন 
eবং পূব eশীয় a েলর দীঘকালীন unয়েনর সmেকর eকিট 
আেলাচনার sের তা িনেয় যাoয়া হেয়েছ। ‘চীন eবং সমাজতnt’ রচনার 
সবেচেয় আকষণীয় aংশ হল ei পেরর আেলাচনাটা। 

দৃ াnsrপ, হাট-ল া  সবাগ eবং বােকট মেন কেরন বতমান চীনেক 
কান পিরিsিতেতi আর সমাজতািntক দশ বলা যায় না। সখান থেক 
আর eকটা p  uেঠ আেস : চীন িক কখনo সমাজতািntক িছল? hা ঁ
eবং না।  

চিlশ বছর আেগ, আঁকাবাঁকা ‘uফ াঙ’ কমসূিচর aব বিহত পের 
মাo সতুঙ সািভেয়ত pকািশত ‘ টkটবুক aন পিলিটকাল iকনিম’ 
িবেশষ আgহভের পেড়িছেলন। uফ ােঙর মেধ  িছল ‘শতফুল িবকিশত 
হাক, শত িচnাধারার সংঘাত ঘটুক’ eবং ১৯৫০-eর দশেকর শষ থেক 
r হেয় ১৯৬০-eর দশেকর গাড়া পযn ‘ gট িলপ ফরoয়াড’, ei di 

কমসূিচ। oi বiিটর oপর মাoেয়র বh টীকা o মnব  িনেয় লখা 
হেয়িছল ‘মাo সতঙু’স িkিটকাল a ােনােটশn স aফ a া ড ট  স aন 
সাশািলs পিলিটকাল iকনিম’। মাoেয়র বiিট eখনo সmণূ ছেপ বার 
হয়িন। তা সেtto জীবেনর পেরর িদককার মাo িচnার eিট eক aিত 
grtপূণ ঐিতহািসক সূt। সািভেয়েতর বiিটর ২৩তম aধ ােয় ১৯৩৬ 
সােলর নতুন সংিবধান িনেয় eকিট আেলাচনা িছল। eেত ব াখ া করা 
হেয়িছল, সািভেয়ত নাগিরক aথবা pেলতািরেয়ত কতরকম নতুন 
aিধকার ভাগ কের --- যার মেধ  রেয়েছ কাজ, aবসর, িশkার 
aিধকার eবং বাধক , assতা aথবা মkমতা হািরেয় ফলেল sিনি ত 
ভরণেপাষেণর ব বsা। ei aংেশ মাo sিনিদ ভােব মnব  কেরিছেলন : 
“সবেচেয় বেড়া aিধকার হল রােTর পিরচালনার aিধকার।” িতিন আরo 
বেলিছেলন, “eখােন সািভেয়ত iuিনয়েনর মজীবী মাnেষর বh 
aিধকার ভােগর কথা বলা আেছ, িকnt তার মেধ  মজীবী মাnেষর 
রাT, সামিরক, িশl, সংsৃিত o িশkা পিরচালনার কান কথাi নi। 
বাsেব, ei aিধকারgিল eকটা সমাজতািntক ব বsায় িমকেদর ভাগ 
করা uিচত; egেলা সবচাiেত মৗিলক aিধকার। egেলােক বাদ িদেয় 
কাজ, aবসর, িশkা iত ািদ aিধকােরর দীঘকালীন কান িন য়তা 
নi।” 

সািভেয়ত বiেয়র oপর ei মnব  sাভািবকভােব চীনা পিরিsিতর 
kেto সিত । সi সময় িনঃসেnেহ চীেনর সামািজক-aথৈনিতক ব বsার 
eকটা দূর পযn সমাজতািntক চিরt িছল, যতদূর পযn uৎপাদনী সmদ 

জনগণ aথবা সামািজক সমি র হােত িছল, যতটা uৎপাদেনর লk মাtা 
মুনাফার বদেল ব বহােরর uেdে  িsর হত eবং সi uৎপাদন িছল 
eকটা পিরকlনা anযায়ী iত ািদ। চীনা নাগিরক eবং িমেকরা 
সািভেয়ত বiেয় তািলকাভkু িনিদ  সামািজক-aথৈনিতক aিধকারgিল 
হয় ভাগ করত িকংবা শী i ভাগ করেত চেলিছল। eকi সমেয় ei 
aিধকার ভাগ করার পাশাপািশ তারা s তi “রাT, সামিরক, িশl, 
সংsৃিত eবং িশkার পিরচালনা”র মেতা সামািজক-রাজৈনিতক aিধকার 
থেক বি ত িছল। তখন oপর থেক eকদল লাল-pশাসক (aথাৎ যারা 
কিমuিনজেম িব াস করত) চীনেক পিরচালনা o শাসন করত। সমsাটা 
হল, ei িব ােসর লাল রঙ কখনo িফেক হেয় যাoয়া িনেয়। তা kমশ 
‘সাদা’ হেয় গল আর ‘সাদা’ রঙটাo kমাnেয় ‘কােলা’ হেয় যেত 
থাকল। ei কারেণ চীেনর সমাজতnt সi সময় মােটi সmণূ িছল না, 
বেড়া জার eেক ‘জাতীয় সমাজতnt’ গােছর বলা যত; aব i তা 
‘জনগেণর সমাজতnt’ িছল না।  

তাi জাতীয় সমাজতntেক জনগেণর সমাজতnt হেয় oঠার িদেক 
ঠলার িবেশষ uেd  িনেয়i কেয়ক বছর পের মাoেয়র সাংsৃিতক িবpব 
আtpকাশ কেরিছল। মাoেয়র কথা anযায়ী “জনগণ িনেজরাi 
uপিরকাঠােমােক িনেদশ করেব।” e কারেণ pেলতািরেয়ত কতৃক রাT 
পিরচালনা কবল eকিট গণতািntক aিধকােরর p  নয়, বরং তা 
সমাজতািntক ব বsার িটেক থাকা o চািলেয় যাoয়ার মূল িন য়তা।  

‘সাংsৃিতক িবpব’ ব থ হoয়ার সামাn পেরi চীনা সমকালীন 
iিতহােসর ‘নতুন যুগ’ আtpকাশ করল। তার পর থেক চীেনর রাTীয় 
সমাজতেntর আেগর ব বsাটা রাTীয় পঁুিজবােদর িনয়ntেণর aধীেন eক 
িম  aথনীিতেত পিরণত হল। তার মেধ  পঁুিজবাদী aথৈনিতক ব বsার 
সমs বিশ  ফুেট uঠল। ei rপাnর ১৯৯২ সােলর মেধ  সmণূ হল। 
িমেকরা আেগ য সমs aিধকার ভাগ করত --- কাজ, িশkা, 

িচিকৎসা eবং anাn সামািজক-aথৈনিতক aিধকার --- তা হািরেয় 
গল। e থেক কারo পুরেনা জমানার মাoেয়র সতকবাণী মেন আসেত 
পাের। পাশাপািশ, িবপরীত িদক থেক eবং সপেk, জনগেণর মেধ  মাo 
সতুঙ িচnাধারার পুনরািবভাব ঘটল eবং বুিdজীবীরা kমাnেয় সামাn 
বামিদেক সের গল।  
৩ 
সমs ব বsাগত িবnাস হল িবিভn সামািজক গা ীর শিk eবং আপস-
মীমাংসার ফলাফল। eখন আমরা যখােন eেস দাঁিড়েয়িছ, eটা জনগেণরi 
dবলতার pকাশ। ঘটনাটা সাংsৃিতক িবpেবর গাড়া থেকi আদেত দখা 
গেছ, যখন িবিভn গণসংগঠনgিল eকটা ডামােডাল আর িবশৃ লার মেধ  
িছল। সখান থেক r হেয় আজেকর মুহূত পযn তার লkণ হল িমক 
eবং কৃষক জনগেণর নীরবতা eবং িনিkয়তা। 

dবলতা হল eমন eক বাsবতা যা দীঘ সময় ধের িটেক থাকেব। ei 
aবsায় “ মজীবী মাnেষর pেয়াজন eবং সkমতা anযায়ী eকটা নীিত 
গেড় তালা”র কথা ( যটা হাট-ল া  সবাগ eবং বােকট তাঁেদর রচনার 
চতুথ aধ ােয় বেলেছন) মেন হয় ফাঁকা কথা। কননা আজেকর সমাজ 
কাঠােমায় --- যখােন আমলা, uৎপাদক eবং বুিdজীবীেদর িনেয় িতনিট 
u মহল eকটা আঁেটাসােটা ঐক  তির কেরেছ --- মূল সামািজক-
রাজৈনিতক গিতমেুখর oপর থেক িনচ পযn পিরবতেনর কান সmাবনাi 
আদেপ নi। যিদ dবলতার বাsবতায় মৗিলক কান বদল না ঘেট, 
তাহেল আভ nরীণ dndgিলর জিটলতার কারেণ আর eকটা িনচ থেক 
oপর পযn সমাজিবpেবর িবেsারণ সi eকi িবpবী “ pিkত o 
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ফলাফল”-eর চেkর পুনরাবৃিtেত শষ হেব ( যটা আেগ বলা হেয়েছ)। 
আজ eবং আগামী বশ িকছুকাল পযn জািতরাTgিল িব  পঁুিজবাদী 

ব বsার মূল pিত ান থেক যােব। কারণ ogিল িনছক িকছু utর-
আধুিনক তািttেকর “কিlত কৗমসমাজ” নয়। চীনেক uদাহরণ িহেসেব 
ধরেল বলা যায়, যিদ eখনকার পযােয়র আnজািতক pিতdিndতায় পুনরায় 
যাগদান পরািজত হয়, তাহেল আমরা আর eকটা জনগেণর িবpেবর 
মুহূত দখেত পাির। যিদ প ডুলােমর কাঁটা ফর সিদেক ঘুের যায়, 
জনগণ anত আর eকবার iিতহােসর দখল নoয়ার sেযাগ পােব। যিদo 
eকi সে  িব  aথৈনিতক ব বsায় পূব eিশয়ার িবরাট ভূিমকার পতন 
হয়, তাহেল তার pভােব pায় িনি তভােব eকটা সাধারণ িব  পঁুিজবাদী 
সংকেটর জn হেব। িকnt যিদ আnজািতক pিতdিndতায় চীেনর পুনরায় 

যাগদান িটেক যায়, সেkেt িবে র সংsান, বাজার, সmদ eবং 
kমতার পুনব টন হেব। ১০০ কািটর বিশ মাnেষর eক িবশালাকায় 
aথৈনিতক pিত ান িহেসেব চীন তখন সmবত পাঁচশ বছেরর পি িম 
আিধপেত র িব েজাড়া চালু নকশাটােক বদেল দেব। aথাৎ ১৪৯২ সােল 
কলmােসর আেমিরকা আিব ােরর সময় থেক িব  aথৈনিতক ব বsা 
eবং পরবতীকােল িব  বষম  গেড় oঠার কাঠােমাটােক মৗিলকভােব 
বদেল িদেত পাের। সটা তখন হেব আধুিনক িব  aথৈনিতক ব বsার 
সমািpর মুহূত eবং সi মুহূেত সমাজতািntক িচnা o pেয়াগ সেমত 
নানান সামািজক শিk eকটা আদ পাn নতুন sেযাগ পােব। ei di 
সmাবনা --- যা িভn িভn পেথ eকi লেk  পৗছঁেব --- সmবত 
সমকালীন aথৈনিতক rপাnেরর “grtপূণ িবষয়”। 

চন gােমর aিভjতায় 
িবpব থেক িব ায়ন [pথম aংশ] 

 

aিনতা চ ান, িরচাড ম াডেসন eবং জানাথন আ ার-eর বi ‘ চন িভেলজ : রেভািলuশন টু gাবালাiেজশন’ থেক চন gােমর বৃtাn eখােন পশ করা হল। 
লখেকরা দিkণ চীেনর eকিট gােম ধারাবািহকভােব ১৯৭৫ থেক ২০০৭ সাল পযn সমীkা চািলেয়েছন। gামিটর আসল নাম গাপন রেখ eকটা ছdনাম ‘ চন’ ব বহার 
করা হেয়েছ। pথেম oঁরা কথা বলেত r কেরিছেলন হঙকেঙ কাজ করেত আসা oi gােমর aিভবাসী মাnেষর সে । পের ১৯৮৮-৯০ সােল oঁরা gামিটেত যান। আমরা  
eখােন pথম aংেশ ১৯৪৯ সােলর িবpব থেক সাংs ৃিতক িবpব aবিধ িববরণ pকাশ করিছ। পের িdতীয় aংেশ আমরা বতমান পযায় পযn িববরণ pকাশ করব। eিট 
iংেরিজ থেক সmাদনা o সংেkপ কের বাংলায় তজমা কেরেছন িজেতন নnী।   
     

gােমর নাম চন। দিkণ চীেনর gয়াঙদঙ pেদেশর aিত সাধারণ eকিট 
gাম। দূর থেক দখেল eকটা ছিবর মেতা : সািরবd পাহােড়র কােল 
সানািল ফসেল ভরা মােঠর মােঝ পুkের ঘরা ছাT gাম। কােছ িগেয় 
দখেল aব  anরকম --- বষার কাদায় প াচপ ােচ সr পথgেলা 
আবজনা আর গাবের িপছল; বিশরভাগi মািটর ঘর, মাt gিটকেয়ক 
iেটর গাঁথিন তালা পাকা দালান।  

চারশ বছর আেগ পােশর কান জলা থেক eকদল মাnষ িনেজেদর 
kলসমােজর বসত ছেড় বিরেয় পেড়িছল। সখানকার gােম oi kেলর 
sজািতর সংখ া eত বেড় গল, পেরর pজেnর আর সখােন ঠাঁi িমলল 
না। তারা দেখ েন eখনকার চন gােমর পােশ নদীর oপােরর uৎকৃ  
জিমেত eেস বাসা বাঁধল। িকnt জিম িনেয় aশািn লাগল পােশর gােমর 
বািসnা আর eক kলসমােজর সে । সi সময় চনরা ঝগড়ায় পের 
uঠল না। aগত া তারা পাহােড়র িদেক aেপkাকতৃ খারাপ জিমেত সের 
গল। সখােনi পtন হল চন gােমর। বাপদাদােদর মুখ থেক gােমর 
পুরেনা iিতহাস eতটুk জানা গেছ। 

আরo জানা গেছ, ১৯৪৯ সােল িবpেবর আেগ গাঁেয়র aবsার কথা। 
pিতেবশী gামgেলার aত াচার সh করেত হত বরাবর। pিতেবশী ধনী 
gােমর বেড়া জিমদারেদর কােছ নামমাt মজিুরেত খাটেত যত গাঁেয়র 
মরেদরা। aভােবর সময় কান কান পিরবারেক িভkাo করেত হত; পেথ 
পেথ মারা গেছ কত বয়s মাnষ; eমনকী aভােবর তাড়নায় কান 
পিরবার ছেলপুেল পযn িবিk কেরেছ। eছাড়া, ডাকাত, িচয়াং 
কাiেশেকর kেয়ািমনটাঙ সরকার আর জাপ-দs রা গাঁেয় eেস লুটপাট 
চালাত। বাiেরর লুেঠরােদর uৎপাত আর sানীয় জিমদারেদর uৎপীড়েন 
gােমর জনসংখ া kেমi কেম আসিছল। িবpেবর আেগi তা aেধেক নেম 
eল। শহের কাজ করেত যাoয়া eক চন যুবক তা বেলi ফলল --- 
‘গাঁ pায় খািল হেয় আসিছল। আর eক বছর পের যিদ িবpব হত, গাঁ 
বমালুম িনি h হেয় যত।’ যিদo an িতন pবীণ চন িকছুটা িভn কথা 
বেলিছেলন। oরঁা িছেলন গিরব চািষ পিরবােরর মাnষ, চিlেশর দশেকর 

মাঝামািঝ gাম ছেড় eেসিছেলন। oরঁা বেলিছেলন চন gােমর 
সাহিসকতার গl; িtেশর দশেক গােঁয় eমন ঘটা কের uৎসব পালন হত, 
an গাঁেয়র মাnষ িহংেস করত।  

বাপঠাkদার মান রাখেত চেনর মাnষ iেটর গাঁথিন িদেয় পlায় eক 
হলঘর বািনেয়িছল gােম। সi হলঘের পাথের খাদাi কের রাখা হেয়িছল 
চন-kেলর বংশলিতকা। eছাড়া, যারা িনেজেদর আলাদা আলাদা kল-
শাখার বংশেগৗরব দািব করত, তারাo বংেশর নােম আলাদা হলঘর 
বািনেয়িছল। aেপkাকতৃ ছােটা eরকম আরo পাচঁটা হলঘর ছিড়েয়-
িছিটেয় িছল gােমর মেধ । eক বৃd বেলিছেলন --- ‘ চন গাঁেয়র eকেজাট 
শিkর জn পড়িশ গাঁেয়র লােকরা িপছেন লাগেত সাহস পত না।’  

gােমর িপছেন সািরবd পাহাড়ী eলাকা িছল ডাকাতেদর িনরাপদ 
আsানা। ১৯৪০-eর দশক থেক কিমuনs গিরলারা সখােন আ য় নয়। 
eরা pথেম জাপািনেদর সে  লড়ত। পের লড়ল koিমনটােঙর সে । 
হঙকেঙর pবাসী pাচীন চনেদর koিমনটাঙ িনেয় িতk sৃিত রেয়েছ। 
গাঁেয়র খেত যখন ফসল uঠত, কাছাকািছ বাজার-শহর থেক koিমনটাঙ 
সnরা সi ফসল লুেট িনেয় যেত গাঁেয় eেস uপিsত হত। aথচ 
কিমuিনs গিরলারা িছল anরকম। eক বৃেdর sৃিতেত --- ‘oরা িকছু 
িনত না, eমনকী খাবারটুko নয়। আমরা aবাক হেয় যতাম, কাথা থেক 
oরা খাবার পত। oরা িছল আমােদরi মেতা চািষ। পাহােড়র জিমেত 
কাজ করেত গেল কখনo সখনo oেদর সে  দখা হেয় যত। মােঝমেধ  
oরা রােত গাঁেয় eেস থাকত।’  

গাঁেয়র গিরব জায়ান ছেলেদর মেধ  যারা eকটু ডাকাবুেকা িছল, 
তােদর জনাছেয়ক গিরলা বািহনীেত যাগ িদেয়িছল। হয়েতা eেদর কu 
কu আেগ দs বিৃto কেরেছ। কিমuিনsরা বেলিছল, লড়াi কের তারা 
সব িকছু বদেল দেব। 

uিনশ’শ প ােশর দশক 
utর চীেন কিমuিনs বািহনীর জয় হল। eকবছর পর ১৯৪৯ সােল িলন 



মnন সামিয়কী                6                          জাnয়াির- ফbrয়াির ২০১০ 
 

িপয়াoেয়র িবজয়ী বািহনী দিkেণর িদেক যাtা করল। oরা যখন gয়াঙদঙ 
pেদেশ eল, নতুন কিমuিনs সরকার কেয়কজন ক াডারেক পাঠাল চন 
gােম, ভূিম সংsােরর জn। জিম পুনব টন করার িনেদেশর পাশাপািশ gাম  
মাতbরেদর kমতােক ভেঙ দoয়ার কমসূিচ নoয়া হেয়িছল। ei কােজ 
gােমর গিরবেদর ঘৃণা o kােভর pকাশ ঘটার দরকার িছল। ফেল 
eতকােলর বংশগত বnনেক পােশ সিরেয় রাখার দরকার হল। কননা 
eবার িনেজেদর sজািতর oপরi আঘাত হানেত হেব, িশখেত হেব কমন 
কের ‘ ণীঘণৃা’ uগের িদেত হয়। 

িকnt বh পিরবার ei ক াডারদেলর সে  সমেঝাতা করেত চাiল না। 
পুrষাnkেম চািষরা বাiেরর লােকেদর সেnহ কের eেসেছ। aেপkাকতৃ 
গিরব চািষরা ভূিম সংsাের সবেচেয় বিশ লাভবান হত। শানা যায়, ধনী 
পিরবােরর লােকরা িনেজেদর eতিদনকার kমতা বজায় রাখার জn eেদর 
oপর aত াচার কেরিছল।  

চন sেমi নােম eক যুবক পাহােড় কাঠ কেট gােম gােম ঘুের িবিk 
করত। স গাপেন কিমuিনsেদর হেয় কাজ করত, তােদর খবরাখবর 
িদত। eকটা গl শানা যায় : ‘ei a েল যখন ভূিম সংsার হল, 
জিমদারেদর িবrেd যাoয়ার সাহস কারo িছল না। ... িকnt চন sেমi 
জানত, গাঁেয় কারা সবেচেয় গিরব আর কােদর সংগিঠত করা সmব। স 
িকছু গিরব চািষেক eকেজাট করল জিমদারেদর িবrেd লড়বার জn ... 
স-i চািষেদর সমাজপিত হoয়ার লড়াiেয় নতৃt িদল। eব াপাের তার 
নামডাকo হল বশ!’ 

জিমদােররা eেদর হােত নাকাল হল। তােদর পিরবােরর ভরণেপাষেণর 
জn সামাn জিম ছেড় িদেয় বািকটা কেড় নoয়া হল। চন গাঁেয় িছল 
di জিমদার আর পাঁচ ধনী চািষ পিরবার। ei পাঁচ পিরবােরর মেধ  আবার 
িতন পিরবার eকi পিরবার থেক আসা --- eক বাপ আর তার di 
িববািহত ছেলর পিরবার। aিবভk পিরবারিটর হােত আসেল জিমদার 
dজেনর চেয়o বিশ জিম িছল। eরা মজরু লািগেয় চাষ করার পাশাপািশ 
িনেজরাo জিমেত খাটত --- gাম  জিমদারেদর গতর না খাটােনার 
রoয়াজ মানত না। ১৯৫০ সােলর ভূিম সংsার িবিধ anযায়ী, ধনী 
চািষেদর বিশরভাগ জিম কেড় নoয়া হয়িন, তােদর জিমদারেদর মেতা 
লাি ত হেত হয়িন। eেত তখনকার মেতা চীনা aথনীিত লাভবান হল। 
কারণ oi ধনী চািষ পিরবারেদর জিমেত ফলেনর হার ভােলা িছল। চািষরা 
খাজনা না িদেত পারেল জিমদােররা পটাত। িকnt চন গাঁেয়র ei ধনী 
চািষ পিরবারিট গিরব পিরবােরর লােকেদর pিত িছল aেপkাকতৃ 
সহাnভূিতশীল। ফেল গিরবেদর মেধ  তােদর pিত িছেটেফাঁটা সmান বজায় 
িছল।  

ভুিম সংsােরর ফেল gােম সকল পিরবােরর গােয় eকটা ‘ ণী’ 
তকমা eঁেট গল। পুরেনা জিমদার আর ধনী চািষরা ণীিবচাের দাঁড়াল 
‘খারাপ’। তার িনেচ পুরেনা u -মধ  আর মধ -মধ  চািষ পিরবারেদর 
রাজৈনিতক িবচাের সেnহজনক মেন করা হত না বেট। িকnt পুরেনা িনm-
মধ  আর গিরব চািষরা পেড়িছল ‘লাল ণী’র সািরেত। পরবতী দশেক 
কান pশাসিনক কােজ সরকার ei ণীর লােকেদর pাধাn িদত। 

চন গাঁেয় পুরেনা গিরব আর িনm-মধ  চািষরা িছল জনসংখ ার িবচাের 
৮০-৮৫%। িকnt তা হেল কী হেব? প ােশর দশেকর গাড়ায়, eiসব 
পিরবােরর পুrেষরা িছল pায় সকেলi িনরkর। sিনভর মধ চািষেদর মেতা 
চােষর পিরকlনা করার aিভjতা eেদর মােটi িছল না। eিদেক নতনু 
নতা চন sেমi আর তার গিরলা বািহনী ভুিম সংsােরর পর বিশিদন 
gােম রiল না। কিমuিনsেদর কােছ ei ধরেনর যুবকেদর চািহদা িছল খুব 

বিশ। তােদর uঁচু পদ িদেয় gােমর বাiেরর কােজ টেন নoয়া হল। চন 
sেমi শষপযn জলার কৃিষ যntপািত কারখানার pধান মেনানীত হল। 
তার ফেল মধ চািষ পিরবােরর eক যুবক চন ফiহান হল পািটর 
সmাদক। স িছল eকজন ভােলা চািষ, লখাপড়াo জানত। ফেল পািটর 
িনেদিশকা পড়ার মেতা jানগিm তার যেথ i িছল। 

যৗথ চাষ 
iিতমেধ  গিরব চািষ পিরবারgিল জিম পেয়েছ। kলসমােজর জিমজায়গা 
আর হলঘরgেলাo eখন তােদর িজmায়। সi হলঘের আর eখন 
বাৎসিরক আচার-an ান হয় না, সgেলা বােরায়াির gদামঘের পিরণত 
হেয়েছ। জিম পুনব টন হেলo সবার হােত সমান জিম নi। মধ চািষেদর 
তুলনায় গিরবেদর হােত জিম কম রেয়েছ। আর সটুk জিম চাষ করার 
মেতা চােষর uপকরণ বা বলদ তােদর নi। pথমিদেক ক াডারবািহনী চ া 
কেরিছল যােত পাশাপািশ বাস করা গিরব o মাঝাির চািষ পিরবার 
িমেলজুেল চাষ কের। gােম চােষর ব s সমেয় গতর বা হালবলদ দoয়া-
নoয়া করার রoয়াজ eকটা িছলi। িকnt ক াডারবািহনী পারsিরক 
সহেযািগতার ধারণাটােক আরo খািনকটা বািড়েয় িনেত চাiল। ei চােপ 
চােষর সমsায় পীিড়ত gামবাসীরা পারsিরক সহেযািগতার রাsায় হাঁটেত 
বাধ  হল।  

১৯৫৪ সােল নতুন পািট সmাদক ফiহান eকটা জিটলতর pকl 
সংগিঠত করল। কবল eেক aপরেক সাহায  করাi নয়, ei pকেl 
aংশgহণকারীরা সারা বছেরর জn তােদর ভূিমখNgিলেক eকt কের সচ 
o চাষ করল। তােত যা ফসল আর মুনাফা eল, তার eক aংশ সদs-
পিরবােররা ভাগ কের িনল, বািক aংশ ব বhত জিমেত আর প র িপছেন 
খরচ করা হল। eক-eকটা পিরবােরর আেগর মেতা ছাT জিমেত বnা 
aথবা কীটপতে র uপdেব মার খেয় শষ হoয়ার ভয় রiল না। সমবায় 
আরo বিশ িনরাপtার আ াস িদল।  

eেত গিরব আর asিবধাgs পিরবােররা uৎসািহত হল। ফiহােনর 
নতনু uেদ ােগ pথেম eেসিছল সবেচেয় গিরেবরা। িকnt kেমi সমবােয়র 
আয়তন বেড় uঠল। বেড়ােলাক যারা আসেত চাiল না, সমবায় তােদর 
সেচর কােজ সহেযািগতা করল না --- eমনকী জেলর সংেযাগ িবি n 
কের িদল, যােত তারা চােপ পেড় সমবােয় যাগ দয়। pথেম চন gােম 
dেটা সমবায় িছল। িকnt eত বেড়া pকl সামলােনার aিভjতা না থাকায় 
িকছুিদেনর মেধ  বশ িকছু পিরবার আেগর পারsিরক সহেযািগতার 
বাঝাপড়ায় িফের eল।  

১৯৫৬ সােলর মাঝামািঝ মাo সতেুঙর নতেৃt পািট ‘agবতী’ 
সমবায় গড়ার জাতীয় কমসূিচ ঘাষণা করল। নতনু কমসূিচেত pেত ক 
পিরবােরর দoয়া মেকi ধু িহেসেবর মেধ  ধরা হল, জিম aথবা প র 
ব বহােরর জn বািষক খসারত দoয়ার ব বsা রiল না। eেত চন 
গাঁেয়র দিরdতর পিরবারgেলা ফর uৎসািহত হেয় uঠল।  

মs লােফ eিগেয় যাoয়া 
চািষরা নতনু ব বsায় মািনেয় oঠার আেগi আরo বpিবক পরীkা-িনরীkা 
চেল eল পািটর oপরমহল থেক। িবিভn যৗথ uেদ াগgেলােক জুেড় 
ফেল ‘গণকিমuন’ গড়ার িনেদশ eল। চািষেদর আলাদা খাoয়াদাoয়ার 
ব বsা করেত যােত সময় ন  না হয়, তাi তির করা হল গণ রাnাঘর। 
eখােন চািষরা যত খুিশ খেত পারত। eেত য সময় বাঁচল, সi সমেয়র 
পির মটা বেড়া বেড়া সচ pকl, বেড়া খত eবং gামীণ িশl-uৎপাদেন 
ব য় করার পিরকlনা করা হল। জাতীয় নতারা আ াস িদেলন, eiভােব 
লmা কদেম eেগােল চীন drতi pাচুয eবং pকৃত সাম বােদ pেবশ করেব।  
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 চন gােমর মাnষ আনেn সকেল িমেল eকসােথ হাত িমিলেয় কাজ 
r করল। তারা দল বঁেধ eক জায়গা থেক ant কােজ যত, যা 

জুটত eকসে  খত। eকসে  মুফত যত খুিশ খেত পারােক তারা 
সাম বাদ বেল মেন করল। pায় িবশ হাজার মাnেষর eকটা sানীয় বাজার-
কিndক জলােক ‘গণকিমuন’ িহেসেব িচিhত করা হল। পািটর ক াডাররা 
বাজার-শহেরর সদর দpের বেস eেকর পর eক িনেদশ পাঠাত। eকজন 
চন সিদেনর sৃিতচারণ কের বেলন : ‘oরা বীজ বপেনর eকটা বেnাবs 
করল, নাম দoয়া হল “আকাশ ভরা তারা”। সখােন eকটা খেত eত 
গাদাগািদ বীজ বানা হল, চারাgেলা ঠাসাঠািস গিজেয় uেঠ পুি  পল না 
... চািষরা জানত ব াপারটা aথহীন। িকnt সখােন আপিt করার কান 
uপায় িছল না। কারণ িনেদশ আসত aেনক oপর থেক। আর যিদ 
আমােদর চন গােঁয়র কu কিমuেনর সভায় pিতবাদ করত, তােক 
সমােলাচনার মুেখ পড়েত হত --- দিkণপnী, িবpব-িবেরাধী ... চািষেদর 
বলা হল, তামরা িনেজেদর জেলর পাtgেলা gঁিড়েয় খাদ তির কেরা। 
চািষরা বেলিছল, eটা ফালতু, পােtর মািট তা বn া। তাসেtto পাtgেলা 
gঁিড়েয় ফলেত হল। কী aব বsা! রাতভর ধান কেট জিমেত ফেল রাখা 
হল, তােত ছাতা পেড় গল আর সiসময় পির াn gামবাসীেদর an 
কােজ পাঠােনা হল। ei সময়টােক বলা হত, “ পট পুের যত খুিশ 
খাoয়ার সময়”, কারণ লােক সারা িদেন পাঁচ-ছ’বার কের খত --- িকnt 
সবছর ফসল তমন ফলল না। যা িকছু হল, যৗথ তহিবেল চেল গল, 
চািষেদর ঘের িকছু রiল না। কান ফসল জমা হয়িন। িখেদর চােট 
লােকর ঘুম পযn মাথায় uঠল ... িকছু লাক asেখ পড়ল, িকছু বয়s 
মাnষ মারা পড়ল। সারা gাম চুপচাপ হেয় গল, যন কu আর বেঁচ 
নi।’ 
 পেরর মরsেম গােঁয়র মাnষ চাষ করল না। য ফসলটুk তারা 
ফিলেয়িছল, তার িসংহভাগ কিমuেনর তদারিকেত চেল গল যৗথ খােত  -
-- আরo আটটা gােমর সে  িছল চন gােমর গণকিমuন। চন চািষেদর 
আশ া, an gােমর চািষরাo eবার চাষ করেত চাiেব না। তাi anেদর 
কাছ থেক িকছু পাoয়ার আশাo তারা করল না। ফেল সকেলর জni 
eল aনাহােরর jালা। 
 uৎপাদন থমেক গল। eল dিভk। চািষেদর গেড় oঠা সংগঠন আর 
মেনাবল চুরমার হেয় গল। 

গণকিমuন ব বsায় বদল 
িতনবছর টানা ei aবsা চলার পর সরকার ‘মs লােফ eিগেয় যাoয়া’র 
kয়kিত মরামত করার uেদ াগ িনল। নতনু সরকাির নীিত তির হল। 
সi anযায়ী চন gামেক eকটা pাডাকশন িbেগড ধের িনেয় পাঁচটা 
uৎপাদন দল গঠন করা হল। pেত কটা দেল রiল গাটা চিlেশক 
পাশাপািশ বাস করা পিরবার। gােমর eক-প মাংেশর oপর সmিtগত 
aিধকার থাকল ei দলgেলার। eবার িঠক করা হল, য দল যত ফসল 
ফলােব, সi ঘরgেলা তত বিশ খােব। pেত কটা দল তােদর যৗথ 
মদােনর anপােত শs আর aথ পােব। ব িkগত sের pেত ক পিরবার 

আেগর মেতা  ছােটা জিম আর হsিশl রাখার anমিত পল। ei 
পািরবািরক সmিt থেক য uৎপাদন হত, তা তারা পুনরায় চালু হoয়া 
gামীণ বাজাের িবিk করত।   

eবার eiসব uৎপাদন দেলর পিরচালনায় eল িনবািচত নতনু কিমিট -
-- সখােন ক কতখািন ‘লাল’ তার চেয় বিশ কদর পল পিরচালন 
দkতা। আেগর মেতা িবশাল গণকিমuন তদারিক করার চেয় sানীয় 
uৎপাদন দলেক চালােনা aেনক সহজ হল। ei নতনু ব বsাপনায় ফল 

পাoয়া গল। ১৯৬১ সােলর শেষ gােমর dিভেkর aবসান হল।  
ভূিম সংsােরর সময় gােমর দিরdতম চািষ িছল চন িকংফা। স 

eেসিছল পুরেনা ‘পd’ শাখাভুk জিমদার বংশ থেক। িকংফার ঠাkদার 
বাবা ক া টেন ছােটাখােটা কমচারী িছেলন। ঘুেষর মাটা টাকা তাঁর হােত 
eেসিছল। চাকির থেক aবসর িনেয় িতিন সi টাকায় গাঁেয়র মs জিমদার 
হেয় গেলন। িকংফার কাকাo িছেলন জিমদার, তাঁর চমৎকার হsাkর 
িছল। িকnt oর বাবা জুয়া খেল আর নশা কের সবsাn হেয় 
পেড়িছেলন। িকংফার ছেলেবলায় তার বাবার মৃতু  হল। তারপর চেল গল 
মা। িকংফােক তখন িভেk কের খেত হত। পের eক িবধবা সnানহীন 
মিহলা oেক আ য় দন। ছেলেবলায় িকংফা কাকার পিরবােরর গr-ছাগল 
চরােতা। কিমuিনs পািট যখন পাহােড় ঘাঁিট গাড়ল, িকংফা গিরলা 
বািহনীেত যাগ িদল। মাস ছেয়ক তােদর সে  থাকার পর পাহােড়র ক  
সh করেত না পের কাকার কােছ িফের eল। ভূিম সংsােরর সময় িকংফা 
জিমদার কাকার aত াচােরর বদলা িনল। স কিমuিনs iuথ িলেগ 
যাগদান করল। সখােন তার uেদ াগী ভূিমকা দেখ আর সমবােয় তার 
লk ণীয় কাজ দেখ ফiহান তার নাম কিমuিনs পািটর সদs িহেসেব 
sপািরশ করল।  

ei সময় পািট gােম gােম নতনু যুবক সদs চাiিছল। iিতমেধ i চন 
gােমর পািট সmাদক ফiহান হেয় পেড়িছল kাn আর aলস। dিভেkর 
পর চন gােম নতনু কের uৎপাদনেক চা া কের তালার কােজ িকংফা 
দাrণ ভূিমকা িনল। pাডাকশন িbেগেডর pধান িহেসেব কাজ কের স চন 
gামেক আশপােশর gাম থেক drত eিগেয় িনল। ফiহান ডপুিট 
সেkটাির পেদ সের িগেয় িকংফােক সেkটািরর পদ ছেড় িদল। চন 
gােমর মািট িছল িমি  আলু ফলেনর জn uপযুk। িকংফার uেদ ােগ 
uৎপাদন দলgেলা ei িমি  আলু চােষ দাrণ সফল হল। an gােমর 
চািষরা তােদর মেয়েদর ei gােম িবেয় িদেত চাiল। কননা তাহেল ei 
খারাপ সমেয় anত বsা বsা আলু পাoয়া যােব সmnীর ঘর থেক। বh 
পুrষ ei sেযােগ িবেয় কের ফলল। ১৯৬১ সােলর sসমেয় িকংফাo 
eকজন ঘটক িঠক করল িনেজর পাtী খাঁজার জn। ঘটকরা যিদo পাকা 
িমেথ বাদী হত। িকnt eেkেt ঘটক িকংফার জn ঘেরর কােজ পাকা eক 
শkসমথ পাtী eেন িদল। 

চন গাঁেয়র an পুrষেদর তুলনায় িকংফা িছল eকটু বঁেট, িকnt 
যেথ  গাঁTােগাTা, মােঠর কােজ pচN uদ মী। gােম লােক পুrষেদর 
িবচার করত dেটা বিশে  --- কত drত eকজন ফসল কাটেত পাের আর 
কত ভাির বাঝা ঘােড় ফেল কত drত বেয় িনেয় যেত পাের। ei িবচাের 
চন গাঁেয় িকংফার sান িছল তৃতীয় বা চতথু। তেব an নতৃtদায়ী 
ক াডাররাo িছল খুবi কমপটু। বাকপটুেtর চেয় সটার কদর িছল বিশ। 
eছাড়া, লখাপড়া না জানেলo িকংফার sৃিতশিk িছল pখর। বাজার-
শহর বা জলায় যখন স কেয়কিদেনর জn িমিটংেয় যত, িফের eেস 
চািষেদর কােছ সমs িবষয় আর িসdাngেলা সিঠকভােব gিছেয় বলেত 
পারত। eকজেনর sৃিতচারেণ --- ‘ যসব লাক কথায় aেনক িকছুi দয়, 
িকnt পালন কের না, তােদর মেতা o কবল “মুখ” নাড়াত না। যখন 
িকংফা িকছু করার কথা বলত, পেরর িদনi সবার আেগ িনেজ সটা করত 
... eব াপাের oর কমপdিত িছল ফৗিজেদর মেতা।’ 

তেব oর মজাজo িছল তমনi চড়া। দরকার মেতা চূড়াn মুহূেত 
সকলেক িনেজর মেত eেন ফলেত পারত। দখেত দখেত চন গাঁেয়র 
an ক াডাররাo aধsনেদর eiভােব বেশ রাখার কায়দা রp কের 
ফেলিছল। দাষ করেল বা ােদর রাগ কের চিড়েয় িদেতo িপছপা হত না 
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িকংফা। কারণ পািটর সেkটািরর মুেখর oপর কারo বাপ-মাo কথা 
বলেত পারত না। তার িবrেd গেল চন গাঁেয় কান পিরবােরর জীবন 
aিত  হেয় uঠত।  

পাহােড় ডাকাত থেক গিরলা হেয়িছল, eমন eক পুরেনা দােsর 
সে o িকংফা সmক রেখিছল। ঘুষ নoয়ার aপরােধ তােক পািটর কাজ 
থেক সিরেয় দoয়া হল; ‘খারাপ লাক’ তকমা িদেয় তােক ফরত 
পাঠােনা হল চন gােম। পািটর িবচাের ‘চার ধরেনর খারাপ’-eর মেধ  স 
পেড় িগেয়িছল। িকংফােক স aতীেত পাহােড়র কিমuিনs গিরলােদর 
সে  মালাকাত কিরেয় িদেয়িছল। সi কৃতjতায় িকংফা ei লাকটােক 
p য় িদত।  

gােম যখন uৎপাদন দলgেলা গঠন করা হল, িকংফা তার পুরেনা পd 
শাখাভুk sজািতেদর পk িনল। eমনভােব পিরবারgেলােক পাঁচভাগ করা 
হল, যােত চােষর জিমo সiভােব ভাগ হয়। িকংফা আপাতভােব জিমর 
uৎকষতার িদকটা নজের রেখ সমান সমান ভাগ করল। িকnt sেকৗশেল 
িনেজর jািতgি র ভােগ eকটু ভােলা জিম িদল। eকবছর বােদ সরকার 
িনেদশ িদল, পাঁচটা দলেক d’ভাগ কের দশটা দল কর। eেত আরo 
ছােটা দেল কাজ করেত sিবধা হেব। eক-eকটা দেল eবার kিড়-পঁিচশটা 
কের পিরবার পড়ল। eবারo িকংফা িনেজর jািতেদর সামাn sিবধা 
পাiেয় িদল। যিদo dবারi লটাির কের ভাগ হেয়িছল, িকnt তােত িকংফা 
কারচুিপ কেরিছল।  

বাজার-শহরেক িঘের ন’টা gাম িনেয় pশাসিনক জলায় কিমuন রেয় 
িগেয়িছল। ‘মs লােফ eিগেয় যাoয়া’র পযােয়র মেতা aতখািন kমতা 
কিমuেনর হােত িছল না। বাজার-শহেরর ছােটাখােটা দাকান আর sানীয় 
ছােটা িশlgেলা চালাত কিমuন। eছাড়া, বnা িনয়ntণ আর সড়ক িনমাণ 
pকlgেলাo তারা দখা না করত। বাজার-শহের ei কিমuেনর পািট 
কিমিটর সদর দpর িছল। ei দpেরর মাধ েমi চন gােমর সে  জাতীয় 
রাজৈনিতক কমসূিচর যাগসূt রkা হত। gােমর িভতেরর ব াপাের 
কিমuেনর লােকরা কিচৎ হsেkপ করত। বরং তার চেয় আশপােশর 
gােমর uৎপাদন দল aথবা pাডাকশন িbেগেডর grt চন gােমর 
চািষেদর কােছ বিশ িছল।  

িbেগড পািট সেkটাির িহেসেব িকংফা আiন-শৃ লা রkার ব াপাের 
কিমuন দpেরর কােছ দায়বd িছল। ক কতটা কর দেব বা বীজ লাগােব, 
শs িবিk করেব --- egেলার কাটা িঠক কের িদত কিমuন। ei কাটা 
পূরণ করার পর uৎপাদন দল sাধীন। সi দেলর নতৃt িনেজরাi মুনাফা 
ব টন িনয়ntণ করত। যিদo িbেগড sেরর pশাসেনর হােতo gাম sেরর 
সংsা িকছু িছল; যমন, িকছু হাঁস-মুরিগ, eকটা ছােটা iটভাটা, eকটা 
ফেলর বাগান, পাহােড়র ধাের লাগােনা িকছু পাiন গাছ। িকংফা o 
িbেগেডর ক াডারেদর বতেনর জn uৎপাদন দেলর oপর সামাn িকছু 
লিভ বসােনা হেয়িছল। pিত বছর দলেনতােদর সে  িbেগড-ক াডারেদর 
িমিটংেয় eর পিরমাণ িsর কের নoয়া হত। িbেগড-pশাসেনর আিথক 
সামথ তমন না থাকায় িকংফা িbেগডেক িনেজর কবজায় ততটা আনেত 
পােরিন।  

ei পিরিsিতেত িনেজর kমতা বৃিdর জn স uৎপাদন দলgেলার 
মেধ  রাজনীিত r করল।  

ছেলেবলায় িকংফার গলায় গলায় বnু িছল চন লঙiয়ং। িকংফাi 
লঙiয়ংেয়র নামটা পািটেত sপািরশ কের। ‘মs লােফ eিগেয় যাoয়া’র 
সময় িকংফা যখন িbেগেডর নতা িনবািচত হল, লঙiয়ং পল gােমর 
যুবকেদর ‘শক িbেগড’-eর দািয়t। eরপর িকংফা হল পািটর সেkটাির 

আর লঙiয়ং পল িbেগেডর pশাসিনক pধােনর পদ। লঙiয়ং িনরkর 
হেলo গােয়র জাের িছল গাঁেয় eকনmর। নতািগির আর দািবেয় রাখার 
kমতাo তার িকংফার চেয় িকছু কম িছল না। di বnরু মেধ  eবার 
রষােরিষ r হল।  

িকংফা গাঁেয়র লােকর কাছ থেক িকছু পেল িবনা িdধায় িনেয় িনত। 
লঙiয়ং eসব পছn করত না। িকংফা িবেকেলর িদেক সময় পেল িনেজর 
জিমেত কাজ করত। লঙiয়ং তার পুেরা uদ ম আর সময়টা িদত gােমর 
কােজ। িনেজর জিমেত নজর না দoয়ায় তার পিরবােরর তমন ভােলামn 
খাoয়া জুটত না। eছাড়া দলগত জিম ব টেনর ব াপারটােতo dজেনর মেধ  
িবেরাধ লেগিছল। লঙiয়ং িনেজ eেসিছল গিরব চািষেদর eক ছnছাড়া 
পিরবার থেক। িনেজর jািতgি র pিত কান িবেশষ নকনজর তার িছল 
না।  

আt িd : চার সংেশাধন 
সরকার ১৯৬৩ সােল ‘চার সংেশাধন’ কমসূিচ িনল। িকংফা ei মoকায় 
লঙiয়ংেক শােয়sা করার sেযাগ পল। িকছুিদন আেগ গাঁেয়র eকিট 
সভাগহৃ তির করার সময় িকছু তkা বঁেচ িগেয়িছল। লঙiয়ং িকংফােক 
িজেjস কেরিছল, oi তkাgেলা স তার িনেজর রাnাঘর তির করার 
জn িকনেত পাের িকনা। িকংফা ধু সmতi হয়িন, স িবনা পয়সায় 
ogেলা িনেত বেলিছল লঙiয়ংেক। eরপর ১৯৬৪ সােল চন gােমর পািট 
শাখা সরকািরভােব dনীিত দমেনর িনেদশ পল। িকংফা sেযােগর aেপkায় 
িছল। স তkাgেলার pস টা eমনভােব তুলল, যন লঙiয়ং ogেলা চুির 
কের িনেয় গেছ। িbেগেডর সাধারণ সভায় লঙiয়ংেক িনেজর trিট sীকার 
করেত হল। স ভেবিছল, হয়েতা eরকম kেt যা হেয় থােক, সামাn 
িকছু জিরমানা িদেত হেব। িকnt িকংফা i াকৃতভােব িবষয়টা বেড়া কের 
তলুল। স বলল, ‘িbেগেডর pধান িনেজর kমতার aপব বহার কেরেছ 
eকথা িঠক, িকnt কাজটা িক তার চেয়o খারাপ মেন কেরন আপনারা?’ 
জনতার uেdে  ei p  তুেল দoয়ায় সকেল eকবােক  বলেত বাধ  
হল, ‘hাঁ িঠক, আমরা তাi মেন কির।’ কিমuেনর সদর দpেরo 
লঙiয়ংেয়র িবষয়টা oiভােব িবকৃত কের পশ করা হল। কিমuন কিমিটo 
আরo জার িদেয় িবষয়টােক আঁকেড় ধরল। িকংফা িনেজo aতটা আশা 
কেরিন। বাঝা গল, পািট লঙiয়ংেক তািড়েয় দেব। লঙiয়ং kমতা 
ভােলাবাসত। স চাiত তার কােজর জn gােমর লাক তােক সmান 
কrক। eখন তার মুখ দখােনার uপায় থাকল না। স ঘের িফের গলায় 
দিড় িদেত গল। তার বৗ দখেত পেয় তােক আটকাল। ক’িদন সi 
আশ াত oর বৗেয়র রােত ঘুমােনার uপায় রiল না।  

১৯৬৫ সােলর ফbrয়াির মােস শীতকােল বাiের থেক তরজন ক াডার 
gােম eল। তারা বলল, ‘চার বেড়া সংেশাধন’ কমসূিচর জn তােদর 
eখােন পাঠােনা হেয়েছ। তারা ক কাথা থেক eেসেছ, eসব ব াপাের 
িকছু জানার aিধকার gােমর চািষেদর িছল না। ei কমীদেলর যুবকেদর 
‘কমেরড’ বেল ডাকেত হত। িকছুিদেনর মেধ  aব  জানা গল, 
কমীদেলর pধান সহ pায় eক-তৃতীয়াংশ মধ বয়sরা কিমuন aথবা জলা 
sেরর কমী। eরা ততটা িশিkত নয়, িকnt পািটর কাজ চািলেয় িনেত 
পাের। আরo eক-তৃতীয়াংশ িব িবদ ালেয়র ছাt aথবা িশিkত শhের 
ক াডার --- eকজন মাt িব িবদ ালেয়র sাতক যুবতী। বািক eক-
তৃতীয়াংশ বছর kিড় বয়েসর রাজৈনিতক jানসmn চািষ।  

pথেম eেস কমীদেলর ক াডাররা চ া করল ‘িতন eকসােথ’ aভ াস 
করেত --- eকসােথ থাকা, eকসােথ খাoয়া আর eকসােথ গিরব o িনm-
মধ িবt চািষেদর সে  কাজ করা। pেত কেক কান না কান পিরবাের 
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িনেজর কােজর আর থাকার জায়গা বেছ িনেত হল। ei চািষ পিরবােররা 
িনেজেদর ঘের গাদাগািদ কের বাস করত। ফেল বাiেরর কমেরডেক 
পিরত k ছাuিনর িনেচ থাকেত িদেত হল। খাoয়ার জn সi পিরবারেক 
পয়সা িমিটেয় িদেত হত।  

িকছুিদেনর মেধ i কমীদল চন gােমর সমs চািষেক সাধারণ সভায় 
ডাকল, কবল চার ধরেনর খারাপ লােকেদর বাদ দoয়া হল। সভায় 
কমীদল কndীয় কিমিটর ‘চার বেড়া সংেশাধন’-eর দিলল পেড় শানাল 
আর জার িদেয় বলা হল চয়ারম ান মাoেয়র uিkটা : ‘ ণীসংgাম 
কখনo ভুেলা না!’ বলা হল : িবpেবর পর বশ কেয়ক বছর কেট গেছ। 
জিমদার আর ধনী চািষরা তােদর সmিt হািরেয়েছ। aেনেক ধের িনেয়েছ 
ণীসংgাম শষ হেয় গেছ। িকnt খারাপ লােকরা চারপােশi আেছ। 

তােদর ভাবনািচnার ধরন eখনo anেদর oপর pভাব ফলেছ। তার 
pমাণ রেয়েছ ক াডারেদর আচার-ব বহােরর মেধ । যিদ চীেনর ক াডাররা 
খারাপ িদেক চেল যায়, সবহারার eকনায়কতnt িভতর থেকi খতম হেয় 
যােব। ... তাi ক াডারেদর সংেশাধন করার জn ei কমsিচ নoয়া 
হেয়েছ। তােদর মাo সতেুঙর িবpবী লাiন anসরণ করার িশkা দoয়া 
হে । ... 

চািষরা সমsটাi নল, িকnt চুপ কের রiল। ক া টন থেক আগত 
eখন gােমর বািসnা eক যুবক বলল, ‘ বিশরভাগ সাধারণ মাnষ eযাবৎ 
ভয় পেয় eেসেছ। ক াডাররা হল রাজার মেতা : িbেগড-রাজা, দেলর 
রাজা। যিদ তুিম তােদর সmেক aিভেযাগ কর, তারা হয়েতা তামার 
oপর pিতেশাধ নেব, সটা খুবi ভয়াবহ হেত পাের। কারণ চািষরা gাম 
ছেড় যেত পারেব না। eকজন ক াডার pিতেশাধ িনেল চািষেক হয়েতা 
বছেরর পর বছর ভাির কাজ করেত হেব।’  

কমীদল eটাi চাiিছল। oপরতলা থেক বলা হেয়িছল, নানান uপােয় 
চািষেদর মুখ খালােত হেব। eকজন ক াডার eকিট পিরবােরর সে  eকাt 
হেয় তােদর আsা aজন করেত পারল। তােদর কাছ থেক gােমর িকছ ু
তথ  পাoয়া গল। সi সূt ধের পড়িশর ঘের যাoয়া হল। eiভােব 
eখােন oখােন িকছু পেত পেত গােঁয়র িচt aেনকটা s  হেত লাগল। 
কমীদল eiভােব gােমর গিরব চািষেদর দৃি েত kমতা-সmেকর eকটা 
ধারণা পল, িবিভn গা ী আর তােদর িবেরাধgেলা জানল, dনীিতgs 
ক াডারেদর সmেক জানল।  

চািষেদর কােছ আপন হoয়ার জn কমীদেলর ক াডাররা খাটুিনর কােজ 
িনেজেদর আgহ আর পারদশীতা দখােত চাiত। রাজ সকােলর িদেক 
তারা িনেজেদর িমিটং eবং anসnােনর কাজ করত, িবেকেল মােঠ 
চািষেদর সে  কাজ করত। 

কndীয় কিমিটর িনয়মিবিধ anযায়ী, িbেগড o uৎপাদন দেলর 
ক াডারেদর বছের কমপেk eকশ kিড় িদন দিহক ম করেত হত। 
সাধারণ চািষেদর মােপi তােদর আেয়র িহেসব হত। বাড়িত ভাগ িহেসেব 
বেড়া জার সমি গত আেয়র oপর থেক তারা ২% দািব করেত পারত। 
িকnt সব ক াডার তা সমান িছল না। কােজর সময় তারা কখনo কখনo 
িমিটং করত, aলস ক াডাররা ফাঁিকo মারত। eকটা দূর পযn ক াডার 
আর চািষ সকেলi মেন করত, ক াডার তার পেদর জn িকছু sিবধা তা 
পােবi, না হেল কu ঝােমলা কাঁেধ িনেয় ক াডার হেত চাiেব কন? 

কমীদল আpাণ চ া করিছল gােম কমী (বা a াকিটিভs) খঁুেজ বার 
করেত। a াকিটিভs নােম চীেন সরকাির কান পদ িছল না। িকnt 
সরকােরর রাজৈনিতক pচার o নীিত-িনেদশgেলা কাযকর করার জn 
তারা anগতভােব সরকাির কমচারীেদর সাহায  করত eবং তারা eকটা 

a-আn ািনক kমতা aজন করিছল। কমীদল সভায় সমােলাচনা আর 
লড়াi করার জn িতন ধরেনর িনভয় ভােলামাnষ পল : বয়s মাnষ 
যােদর সমােজ sনাম রেয়েছ; sানীয় যুবক, যােদর রাজৈনিতক u াকাkা 
রেয়েছ eবং যারা sানীয় নতােদর চটােত ভয় পায় না; িবkুb চািষ, যারা 
kমতার সে  মরীয়া লড়াi করেত রািজ।  

ভূিম সংsােরর সময় gােম গিরব o িনm-মধ  চািষেদর সিমিত তির 
হেয়িছল। কমীদেলর তttাবধােন আবার তা নতনুভােব গড়া হল। কমীদল 
চেল যাoয়ার পেরo ক াডারেদর kমতা pেয়ােগর oপর eেদর নজরদািরর 
দািয়t পড়ল। কমীদেলর pিত oপরতলার পািটর িনেদশ িছল, দশিট 
uৎপাদন দল থেক eকজন কের িনেয় eকজন সভাপিতর নতৃেt ১১ 
জেনর িbেগড sেরর কিমিট মেনানীত করেত হেব; eরা সবাi আসেব 
গাঁেয়র গড় মাnেষর থেক খারাপ aবsার গিরব পিরবার থেক। eরা 
সকেল ক াডারেদর dনীিত িনেয় কথা বলেত pstত িছল। aব  িবষয়টা 
দাঁিড়েয়িছল anরকম, কমীদল যসব পিরবােরর সে  থাকত, কিমিট সদs 
বিশরভাগ eল সiসব পিরবার থেক।  

চন gােমর গিরব চািষেদর মেধ  যারা সবেচেয় সkম িছল, কিমuিনs 
আমেল তােদর aবsা পােl িগেয়িছল। তারা aেনেকi িকংফা বা 
লঙiয়ংেয়র মেতা িbেগড আর uৎপাদন দেলর ক াডােরর পদ পেয়িছল। 
ফেল কমীদেলর নতনু কের বাছাiেয়র sেযাগ তমন িছল না। যারা গিরব 
থেক িগেয়িছল, তারা িছল aেযাগ  aথবা শারীিরকভােব গড় চািষেদর 
থেক akম। dজন গিরব চািষ pিতিনিধ eল চন kলসমােজর বাiের 
থেক। eরা ১৯৪০-eর দশেক বাiের থেক eেসিছল eবং তারা gােম 
কখনi সmান পায়িন। িকnt কমীদল দখত, ক কতটা ক াডারেদর িবrেd 
সা ার। eরকম বাক বাগীশ আর সমােলাচনায় মুখর pিতিনিধেদর শী i 
লােক ‘মুেখ িবpবী’ বেল সেmাধন করত।  

সিমিতর pিতিনিধেtর trিট কািটেয় তালার জn কমীদল eমন 
eকজনেক ধরল, িযিন ষােটাধ eক সmািনত গিরব চািষ। িতিন িছেলন eক 
পুরেনা িবpবী, pথমিদেকর পািট সদs; ভূিম সংsােরর সময়কার চািষ 
সিমিতর িতিন িছেলন pধান। anিদেক চন kলসমােজর pিত াতােদর 
কাছাকািছ pজেnর শষ জীিবত সদs। িতিন যখন কাuেক সমােলাচনা 
করেতন, মৃd sের কথা বলেতন আর কাuেক aপদs করেতন না। িতিন 
কখনi কমিবমুখ িছেলন না। িকnt বয়েসর ভাের তাঁর কমkমতা কেম 
eেসিছল। তাঁেক eবার গিরব o িনm-মধ  চািষ সিমিতর সভাপিত পেদ 
মেনানীত করা হল।  

িতন মাস ধের কমীদল eiসব কাজ সারার পর কিমuেনর সদর দpের 
িতন সpাহ ব াপী aিধেবশন ডাকা হল। pথম সভায় সমs িbেগেডর 
ক াডার, গিরব চািষ pিতিনিধ eবং কমীদল সদs িনেয় pায় eক হাজার 
মাnষ যাগ িদল। pথেম eকটা িbেগডেক পরীkামূলক kt ধের িনেয় 
ক াডারেদর সামেন তালা হল আর সi িbেগেডর গিরব চািষ pিতিনিধেদর 
িদেয় তােদর বijত করা হল। িকnt যখন eক-eকটা িbেগড আলাদা 
আলাদা সভা r করল, pেত ক িbেগেডর গিরব চািষ pিতিনিধরা সi 
gােমর ক াডারেদর থেক পৃথক হেয় খাoয়া- শাoয়া চালােত লাগল। 
d’সpাহ ধের কমীদল চ া চালাল, aবেশেষ  aিভেযাগgেলা িলিখতভােব 
সামেন জেড়া করা হল। ভেয় চন gােমর িকংফার মেতা ক াডাররা 
খাoয়াদাoয়া pায় বn কের িদল।  

ক াডাররা সmণূ aপদs হেয় িব s aবsায় gােম িফরল। কিমuেনর 
সভায় সামাn কেয়কজেনর কােছ তােদর জবাবিদিহ করেত হেয়েছ। িকnt 
eবার গাটা গাঁেয়র মুেখামুিখ হল তারা। gােমর সভায় সবেচেয় মারমুখী 
আর মুখর িছল gামরkী বািহনীর যুবেকরা। রােতর পর রাত gােম eiসব 
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লড়াiেয়র িমিটং চলত। ক াডারেদর মেধ  ফiহােনর িবrেd রাজৈনিতক 
aধঃপতেনর aিভেযাগ আনা হল। স iিতমেধ  বােরায়াির খাদ dব  
আtসাৎ করার ব াপাের aভ s হেয় পেড়িছল। eছাড়া কিমuেনর দpের 
িমিটংেয় িগেয় স মিহলােদর সে  ব িkগত সmেক জিড়েয় পড়ত। তার 
eiসব আচরণ আর aলস pকৃিত gােমর সকেলর কােছi িনnনীয় িছল। 
লঙiয়ংেক তার aিতিরk নতািগির আর খারাপ ব বহােরর জn 
সমােলাচনা করা হল। সবচাiেত সমােলািচত হল িকংফা, কারণ চন gােম 
স হেয় uেঠিছল ‘sানীয় রাজা’।  

িকংফার িনেজর uৎপাদন দল (৬ নmর) থেক eক যুবক চািষ সবেচেয় 
মুখর হল সমােলাচনায়। পd শাখা-বংেশর ei দেলর সদs-পিরবােররা 
িছল সামািজকভােব বশ আঁেটাসােটা। তােদর মেধ  িবেkাভ দানা বঁেধিছল 
িকংফার িবrেd। eছাড়া ৩ o ৪ নmর দল তােদর খারাপ জিম ব টন 
করার দােয় িকংফার িদেক আঙলু তুলল। িকংফা eতখািন বদেমজািজ িছল, 
গিরব o িনm-মধ  চািষেদর গােয় হাত তুলেত পযn িdধা করত না। 
তাছাড়া িনেজর jািতgি র pিত sজনেপাষণ তা িছলi। gােম মাংস 
খাoয়া িছল িবলািসতা। aথচ িকংফা িনেজর কতৃt খািটেয় িbেগেডর 
ক াডার আর বnবুাnবেদর িনেয় িমিটংেয়র পর মুরিগ বা হাঁেসর মাংস 
খাoয়ার বেnাবs করত। িbেগেডর বাগােনর ভােলা ফলমূলo স আtসাৎ 
করত। চািষরা আড়ােল িবdrপ কের eiসব ক াডারেদর বলত, ‘ভােলা 
খাoয়াদাoয়া সিমিত’। eখন কমীদল eiসব aধঃপতনেক কাটােছঁড়া করেত 
চাiল।  

যখন চীন eবং হঙকেঙর মেধ  সীমােnর কড়াকিড় কেম গল, িকংফা 
১৯৬২ সােল gােমর eক ধনী চািষ পিরবারেক হঙকেঙ যাoয়ার িভসার 
বেnাবs কের িদেয়িছল। pিতদােন সi পিরবার তােক eকটা সানার চন 
আর dেটা কােনর dল uপহার িদেয়িছল। ei ধরেনর uপহার নoয়ােক 
সবহারার pিত িব াসঘাতকতা িহেসেব গণ  করা হল। eখন বলা হল, 
িকংফা তার ণীশtrেদর সে  মাখামািখ করেছ আর গিরব o িনm-মধ  
চািষ ণীবnুেদর oপর পীড়ন করেছ। 

eরপর কমীদল uৎপাদন দেলর নতা িনবাচন ঘাষণা করল। চািষয়া 
িনেজেদর ‘ভােতর পাt’-eর কথা মাথায় রেখ ei িনবাচনেক খুবi grt 
িদল। pেত ক uৎপাদন দেলর ম ােনজেম ট কিমিটেত থাকত eকজন 
দলপিত, dজন সহকারী দলপিত, eকজন িহেসব-রkক, eকজন িহেসব-
পরীkক, eকজন gদামরkী eবং eকজন মিহলা pিতিনিধ। দশিট দেলর 
মেধ  ছ’িটেত পুরেনা দলপিতরা পুনিনবািচত হল। ei ছ’িট িছল gােমর 
পি ম o মধ  eলাকার, যখােন সেnাষজনক uৎপাদন হেয়িছল। gােমর 
মতামেতর ধারা বুেঝ িনেয় িকংফােক asায়ীভােব ফর পািট শাখার 
সেkটাির করা হল। লঙiয়ং eবং an িbেগড ক াডাররাo পুনিনবািচত 
হল। কবল ফiহানেক ডপুিট পািট সেkটািরর পদ থেক সিরেয় দoয়া 
হল। সেkটাির o ডপুিট সেkটািরর পেদ িনবাচন হত না, কিমuন পািট 
কিমিট সাধারণত eেদর oপর থেক মেনানীত করত। পািট শাখার িbেগড 
কিমিটেক গাপন ব ালেট িনবািচত কেরিছল চন gােমর িtশজন পািট 
সদs। পািট শাখা কিমিট, যার হােত িbেগেডর সেবা  রাজৈনিতক kমতা 
িছল, তারাi িbেগড ম ােনজেম ট কিমিটর সদsেদর মেনানীত করত। 
aতeব সাধারণ চািষেদর িbেগড sেরর পিরচালক (ম ােনজেম ট) িনবাচেন 
সরাসির মতদােনর aিধকার িছল না।  

তেব কমীদল pেত ক িমিটংেয় গিরব o িনm-মধ  চািষেদর ণী িহেসেব 
সহজাত িবpবী বেল gণগান করত। eছাড়া, তারা gােম পািটর নতনু 
সদso তির কেরিছল। বাছাi চািষেদর পািট সদs িহেসেব আেবদন 

করােনার দািয়t িছল পািটর gাম শাখার। ei আেবদনgেলা পযােলাচনা 
করত কিমuন পািট কিমিট। যিদ তা িবেবিচত হত, তাহেল eকবছর সi 
pাথীেদর পরীkাধীন পেব থাকেত হত। সi পেব তারা পািটর িমিটংেয় 
uপিsত থাকত, িকnt ভাট িদেত পারত না। সাতজনেক পরীkাধীন pাথী 
করা হল। eরা িছল সiসব ঘেরর যখােন কমীদেলর ক াডাররা থাকত। 

মাo িচnাধারার aধ য়ন 
১৯৬৫ সােলর শষিদেক কমীদেলর কােছ িনেদশ eল, চািষেদর মাo 
িচnাধারা aধ য়ন করােত হেব। ১৯৬৫-৬৬ সােলর শীতকােল pেত ক 
uৎপাদন দল থেক eকজন কের িনেয় দশজনেক জলা-দpের দশিদেনর 
pিশkেণ পাঠােনা হল। মাoেয়র িতনিট লখা পােঠ সবেচেয় grt দoয়া 
হল : ১. জনগেণর সবা কর; ২. নরম ান বথুন sরেণ; eবং ৩. য বাকা 
বুেড়া পাহাড় সিরেয়িছল। যসব যুবক চািষ egেলা পেড় udুd হল, 
তােদর বলা হল gােম িফের িগেয় সi িশkার pেয়াগ ঘটােত। eরপর 
gােম পাঁচিদেনর eকটানা িশিবর করা হল। সখােন চার ধরেনর খারাপ 
চািষেদর বাদ িদেয় (তােদর জno আলাদা pিশkেণর ব বsা করা হেয়িছল) 
সমs সkম চািষেদর ডাকা হল। পাঁচটা দেল ভাগ কের eক-eকটােত 
নবীন-pবীণ, নারী-পুrষ, agণী-প াদপদ িমিলেয় িমিশেয় ভারসাম  রেখ 
eকশজেনর দল তির করা হল। চািষেদর কােছ পাঁচিদন মােঠ কােজ না 
িগেয় ভাষণ শানার aিভjতাi িছল anরকম। eরপর সকােল-িবেকেল 
সবাi িমেল িবpবী গান গাoয়া r হল। তািলম পেয় চািষরা গাiেত 
িশেখ িনল --- ‘িবpেবর জn জিম চাষ কির’, ‘জনগেণর সবা কর’, 
‘পূবিদগn লাল’ iত ািদ। eবার eল gােম িসেনমা। সi ছিবেত মাoেয়র 
pতীক িহেসেব যখন পদার oপর লাল সূয ভেস uঠত, চন gােমর চািষরা 
sতঃsূতভােব ulােস ফেট পড়ত।  

১৯৬৬ সােল চন gােম িবd ৎ eল। gােমর মেধ  িtশটা চাঙ খাটােনা 
হল তার িদেয়, eকটা বেড়া চাঙ বসল gােমর মূল সভাsেল। সi চােঙ 
িbেগড বতার-বাতা ঘাষণা করত। আo বেল শহর থেক আসা eকিট 
মেয়েক কমীদল িbেগড- ঘাষেকর নতনু পেদ মেনানীত করল। সেতেরা 
বছেরর রাগা পাতলা চহারার মেয়িট িছল খুবi কিম  আর eকিন  মাo 
িচnাধারা pচারক। সiসময় gােম মাt dজেনর ঘিড় িছল। সকােল আo 
মাiেক ঘাষণা করত : ‘কিমuন সদsগণ, কমেরড, খয়াল কrন eখন 
সকাল সােড় সাতটা। আশা কির আপনারা সকেল যত তাড়াতািড় পারেবন 
আপনােদর uৎপাদন দেলর দpের পড়েত চেল যােবন।’ মােঠ যাoয়ার 
আেগ মাoেয়র পিবt িচnােক সmান িদেত চািষরা anত কেয়ক িমিনেটর 
জn মাoেয়র udিৃত পাঠ কের যত। ঋতু anযায়ী আo পােঠর সময়টা 
বদেল িদত। হালকা কােজর সময় সকাল সােড় ছ’টা আর গরেমর ব s 
সমেয় ভার সােড় চারেটয় ঘাষণা হত। pথেম মেয়েদর জn ঘাষণা হত, 
যােত তারা িবছানা ছেড় uেঠ েয়ারgেলােক খাiেয় সকােল ঘেরর নাsা 
তির কের ফলেত পারত। তােদর sামীরা uঠত পের। টানা d’ঘ টা পযn 
ঘাষণা চলত, যতkণ না পযn সকেল পড়ার জায়গায় জেড়া হেয় যত। 
পড়n িবেকেল ঘের ফরার পর আবার d’ঘ টা ঘাষণা হত। ঘাষণার 
মােঝ aেধক সময় pােদিশক রিডo sশন থেক গানবাজনা আর িরেপাট 
শানােনা হত। কিমuেনর দpেরর সে  যাগােযাগ থাকত। eছাড়া, বািক 
aেধক সময় িbেগেডর খবর আর আলাপ-আেলাচনা শানােনা হত। আo 
মেন করত, ei বতার ব বsার মাধ েম কাযকরভােব আদশগত পিরবতন 
ঘটােনা সmব। gােম িবিভn কােজর জায়গায় সাiেকেল ঘুের ঘুের স খবর 
সংgহ করত।  

মাo সতেুঙর oপর িব াস eমন জায়গায় পৗঁছাল, eকজন sৃিতচারণ 
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কেরন : ‘আেগ জিমদােররা আমােদর শাষণ করত। খাবার মেতা িকছু 
িছল না। জীবন িছল কিঠন। ভগবান িক আমােদর সiসময় রkা কেরেছ? 
িকnt যখন পািট eল, চয়ারম ান মাo eেলন, আমরা খাবারদাবার পলাম, 
জামাকাপড় পলাম, জীবনটাi unত হল। তাi ভগবােন আমােদর িব াস 
করার দরকার নi। আমরা চয়ারম ান মাoেয়র oপর িব াস রািখ!’ 

গাঁেয় eতিদন ধের চেল আসিছল নানা kসংsার, নানা gাম  pথা আর 
আচার-an ান। ‘চার বেড়া সংেশাধন’-eর মেধ  শষ কমসূিচ িছল an 
kসংsার িবেরািধতা। eব াপাের কমীদেলর নতেৃt eক সভায় চন gােমর 
যারা পশাদার গণৎকার আর oঝা িছল, তােদর মেধ  থেক কu কu 
মে  uেঠ তােদর তুকতাক িনেয় sীকােরািk করল। িকছু সিkয় মিহলা 
মে  uেঠ তােদর হােতর চুিড় ভেঙ ফলল আর pকাে  ঘাষণা করল : 
‘আমােক kসংsার ভেঙ ফলেত হেব।’ 

কিমuেনর দpের তখন eক িচিকৎসক-কমীেক বসােনা হেয়িছল। চন 
gাম থেক eক চািষ ভয়ানক ব থায় কাতর হেয় তার কােছ গল। 
িচিকৎসক তার পট থেক eকটা বেড়া ফাড়ঁা কেট বার কের িদল। 
gােমর লাক eেত aবাক হেয় গল। কমীদেলর পরামেশ চন gাম থেক 
খরচ িদেয় dজন যুবকেক জলা দpের পাঠােনা হল নতনু gামীণ িচিকৎসার 
pিশkণ িনেত --- eকজন পি িম িচিকৎসায়, aপরজন চীনা িচিকৎসায়।  

তাচাi থেক শেখা 
গত কেয়ক বছর ধের চািষরা খাটত ‘িপস রট’ পdিতেত --- কাজ 
anযায়ী oয়াক-পেয়ে টর িভিtেত। eেত পিরমাণগত িদকটার oপর জার 
পড়ত, কােজর মােনর oপর জার পড়ত না। তাচাiেয়র চািষরা পাহাড়ী 
anবর kেt সমেবতভােব sিনভরতার oপর জার িদেয় কিঠন পির ম 
কের uৎপাদেন ভােলা ফল পেয়িছল। eেত কােজর সামিgক মােনর oপর 
জার দoয়া হেয়িছল, pেত েকর ব িkগত পিরমােণর oপর নয়। eছাড়া 
িপস রট পdিতেত মেয়রা যসব কাজ করত, যমন বীজ বানায় কম 
পির ম আর দkতা লােগ মেন কের কম oয়াক-পেয় ট ধরা হত; মূল  
িবচাের পুrষেদর কাজgেলা agািধকার পত। 

চন gােমর খতgেলায় বেড়া বেড়া গত িছল, কান কানটা ছ’ফুট 
পযn গভীর। কমীদল বলল, egেলা ভরােত হেব। পাহাড় থেক বােঁক 
মািট বেয় eেন গত ভরেত হল। যখােন মািটেত বািলর ভাগ বিশ িছল, 
সখােন মািট পাlােত হল যােত চারাgেলা eকiভােব জল পায়। আেগ 
uৎপাদন দলgেলার মেধ  ব িk বা পািরবািরক sােথর রষােরিষ িছল। 
eখন সমs কাজটা কমীদেলর কতেৃt eল। আেগ ধান রায়ার পর ফসল 
তালার আেগ পযn কাজ িকছুটা হালকা গিতেত চলত। eখন পাহােড়র 
লােগায়া জিম পির ার কের িলচু, মটর, বাঁশ গাছ লাগােনা হল। িবd েতর 
সংেযাগ হেয় যাoয়ায় gােম সেচর জn জেলর পাm লাগােনা হল। 
পাহােড়র িনেচ নতনু aথকরী o aিধক ফলনশীল শs লাগােনা হল। 
কমীদেলর eকgঁেয়িমেত চন gাম সবজু িবpেব যাগ িদল। eর ফেল 
সােরর pেয়াজনীয়তা বেড় গল। ছােটাখােটা কৃিষ যntপািত আসেত r 
করল gােম। 

১৯৬৬ সােলর ম মােস eকিদন eক নরম মজােজর চািষর হাঁস ঢুেক 
গল িকংফার দাoয়ায়। oi চািষ িছল িতন নmর uৎপাদন দেলর সদs। 
িকংফা হাঁসটা হািতেয় িনেত চাiল। সi চািষ তার দেলর দািয়েt থাকা 
কমীদেলর সদেsর কােছ িকংফার নােম aিভেযাগ করল। ei কমীিট িছল 
িব িবদ ালেয়র sাতক eক যুবতী। িbেগেডর পরবতী িমিটংেয় স সরাসির 
কেঠারভােব িকংফােক আkমণ করল। িকংফা তার পুরেনা কায়দায় মজাজ 
দখােত r করল। মেয়িটেক uেd  কের বলল, ‘যখন আিম eখােন 

িবpব করিছলাম, তামােদর তা পাtাi িছল না!’ মেয়িট aত লােকর 
সামেন কঁেদ ফলল। চন gােমর কমীদল িবষয়টা কিমuেনর সদর দpের 
িরেপাট করল। িকংফােক সেkটািরর পদ থেক সিরেয় িদেয় পরীkামূলক 
পািট সদেsর পেদ রাখা হল। তার জায়গায় সেkটাির করা হল 
কিমuিনs iuথ িলেগর সেkটাির বছর পঁিচেশক বয়েসর চন িজনঈ- ক। 
িজনঈ িনেজ চাষ করত না, জিম স ভাড়া খাটাত। স িকnt পািটর কােজ 
িকংফার মেতা দk িছল না --- কিমuন-দpেরর িমিটং থেক gােম িফের 
gিছেয় িরেপাট করেত পারত না।  

সাংs ৃিতক িবpব 
শহর থেক য প াশজন যুবক ১৯৬৪ সােল gােম eেসিছল, pথেম তারা 
চািষেদর uৎপাদন দেল যাগ দয়িন। তােদর িনজs ‘যুব দল’ িছল। gােম 
pাথিমক বসবােসর জn সরকার তােদর িকছু aথ িদেয়িছল। pথেম gােমর 
পুরেনা মিnেরর সংsার কের তােদর থাকার ব বsা করা হেয়িছল eবং 
তােদর জn eকটা খাবার ঘরo গড়া হেয়িছল। gােমর দশিট uৎপাদন দল 
pেত েক eক eকর কের জিম িদেয় eেদর জn সমি গতভােব ফসল 
ফলােনার ব বsা কেরিছল। eেদর মেধ  িছল সাতজন কিমuিনs iuথ িলগ 
সদs। তারা eখােন iuথ িলেগর eকটা শাখা খুেলিছল eবং যুব দেলর 
নতৃt িদত তারাi। eরা দেশর জn কাজ করেত eেসিছল s ায়, 
pেত েকi িবpবী িহেসেব eিগেয় যেত চাiত। ei eিগেয় যাoয়ার pরণা 
থেক বাsেব eকটা pিতেযািগতা হত ক াডারেদর মেধ । চািষরা চাiত ei 
যুবেকরা eকটু ভােলা খাoয়াদাoয়া কrক। িকnt ei বিহরাগত কমীরা 
চ া করত গিরব o িনm-মধ  চািষেদর মেতা জীবনযাপন করেত। শহর 
থেক আসার eগােরা মাস পের যুব দল তুেল দoয়া হল। পাঁচজন কের 
যুবকেক eক-eকটা uৎপাদন দেল যুk কের দoয়া হল।  

iuথ িলেগর সদsরা িছল ei বিহরাগতেদর নতা। চন gােম d’বছর 
কাটােনার পর মাt িতনজন যুবকেক িলেগর নতনু সদsপদ দoয়া হল। 
ei িলগ-সদsেদর মেধ  িতনজন হেয় uঠল সবেচেয় সামেনর সািরর --- 
যুবতী আo, যুবক sিক oয়াঙ eবং রড চঙ। sিক oয়ােঙর বাবা 
িবpেবর িঠক আেগ মারা িগেয়িছেলন। oর মা আবার িবেয় কেরন। oর 
সৎ-বাবা গৃহযুd eবং কািরয়ার যুেd aংশ নন। তাঁেক বীরেযাdার সmান 
দoয়া হেয়িছল। সi পিরচেয়i oয়াঙ ভােলা- ণীর মযাদা পেয়িছল। 
জুিনয়র হাisুল ছাড়ার পর স gােম কাজ করেত আেস। আদেশর চেয়o 
তার ভােলা লাগত যুবকেদর মেধ  pিতেযািগতার uেtজনা। রড চেঙর 
বাবা িছেলন eক আদশ িমক। oর বড়দা িছল কিমuিনs পািটর সদs। 
রড চঙ জুিনয়র হাisুেল ভােলা ছাt িছল না। eকটা তু  চুিরর ঘটনায় 
স ধরা পেড়িছল। oর দাদা ভয়ানক ভৎসনা কেরিছল। স তখন gােম 
যােব িঠক কের।  

ei িতনজন নতা anেদর কােছ ঈষার পাt হেয় uঠল। নতােদর 
oপর িবkুbেদর eকজন, নাম তার িল, ১৯৬৬ সােলর আগs মােস 
ক া টেন িগেয়িছল। iিতমেধ  সাংsৃিতক িবpেবর কথা শানা যাি ল। িল 
নেত পল, জাতীয় সংবাদপেt িপিকংেয়র িশিkত মহেল ‘িবষাk 

আগাছা’ িনেয় চচা হে । িপিকং িমuিনিসপাল পািট কিমিটেক আkমণ 
করা হে ; ‘বুেজায়া’ পিNতেদর আkমণ করা হে । gী কােল চন gােম 
খবর eল, ক া টেন খারাপ- ণীর িশkকেদর ছাtরা আkমণ কেরেছ। িল 
সাiেকল চািলেয় িনেজর পুরেনা sুেল গল। দখেত পল, ভােলা- ণীর 
ছাtরা সখােন ছাtেদর eকিtত কের aধ kেক আkমণ কেরেছ। dভাগা 
aধ েkর দাষ হল, িতিন তাঁর খারাপ- ণী থেক আসা মােক দখা না 
কেরিছেলন। িল িনেজ লাল- ণীর না হেলo পুরেনা বnেুদর সে  e িনেয় 
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আলাপ করল। ছাtেদর পাsারgেলাo তার নজের পড়ল। স তিড়ঘিড় 
চন gােম িফের eেস িবkুb an বnেুদর সে  আেলাচনা করল --- 
‘আমােদর বাঝাপড়ায় সাংsৃিতক িবpব eমন eক আেnালন হoয়া uিচত, 
যা িনচ থেক oপের যােব, oপর থেক িনেচ নয়। আর তা আধা-খ াঁচড়া 
নয়, যভােব কিমuন eটােক িনয়ntণ করেছ ...’। eেত uৎসািহত হেয় 
uঠল গাo নােম পঁুিজবাদী ঘর থেক আসা আর eক িবkুb যুবক। গাo 
আর িল dজেন িমেল বাজার-শহেরর কােছ কিমuেনর সদর দpেরর সামেন 
eকটা দoয়াল- পাsার লািগেয় িদল। পাsােরর িনেচ তারা িলেখিছল : 
‘মাoবাদী রডগাড’। ei dঃসাহসী কাজ করেত তারা ভয় পল না। কারণ 
তারা েনিছল, মাo বেলেছন -- ‘ তামরা িক দেশর নানা িবষেয় uিdg? 
তামরা িক মহান pেলতািরয় সাংsৃিতক িবpেব aংশ িনেয়ছ?’ সiসময় 
oখােন িbেগেডর ক াডার, কমীদল eবং মাo িচnাধারার pচারকেদর িমিটং 
চলিছল।  

যখন an িbেগেডর ক াডাররা সদর দpর থেক চেল গল, চন 
gােমর ক াডাররা oখােন থেক গল। কিমuেনর কমীদল- নতৃt oেদর 
বলল, তামরা eখােন থেক পাsার যারা িদেয়েছ তােদর সে  কথা 
বেলা। oরা িলেক বা া মেন করত, ভেবিছল দেল িভেড় eসব কেরেছ 
বেট, তেব স pিতিবpবী নয়। aতeব oেক পুনিশিkত কের তালা যােব। 
কিমuেনর জনিনরাপtা pধান িল আর গাoেক িনেয় িbেগেডর eেলন। 
eকপােশ ডেক িলেক িজেjস করেলন, ‘ কন তুিম িবগ-ক ােরকটার 
পাsার িলেখছ? ক তামােক িনেদশ িদেয়েছ?’ িল বলল, ‘ কu তা 
বেলিন। আিম িনেজর থেকi িলেখিছ। ... আপিন যিদ মেন কেরন, eটা 
আলাদা িকছু, আপিন ant যান। ক া টেন গেলi বুঝেত পারেবন কী 
হে ।’ িতিন বলেলন, ‘আিম তা তামরা ভুল কেরছ বিলিন। আিম ধু 
জানেত চাiিছ, ক তামােদর eসব করেত বেলেছ?’ 

িবেdাহী যুবকেদর সে  িbেগেডর ক াডার eবং কমীদেলর িবেরাধ বেড় 
গল। সমs যুবকেদর িমিটংেয় ডাকা হল। সখােন িবেdাহীরা নতােদর 
বলল, ‘ তামরা আমােদর দমন করছ। জনগণেক িনেজর সাংsৃিতক িবpব 
করেত িদেত হেব।‘ নতারা বলল, ‘ তামরা িকছু জােনা না।’ িবেdাহীরা 
জবাব িদল, ‘ তামরা কী জােনা? ...’ 

gােমর চািষরা ব াপারটা ধরেত পারল না। িবেdাহীরা চািষেদর কাছ 
থেক কান সহাnভূিত পল না। তারা gয়াঙদঙ pেদেশর পািট সেkটািরর 
কােছ িলখল, চন gােম কীভােব সাংsৃিতক িবpেবর কাজ হেব? জবাব 
eকটা eল বেট, িকnt কান িনেদশi তােত িছল না।  

gােমর লাক eসব জানেত পের বিহরাগত যুবকেদর সmেক িবরk 
হেয় uঠল। কমীদেলর নতেৃtর পk থেক sিক oয়াঙেক গাoেয়র সে  
গাপেন কথা বলেত বলা হল। oয়াঙ গাoেক আলাদা ডেক সতক কের 
িদল। গাoেয়র বাবা ১৯৫০-eর দশেক pিতিবpবী িহেসেব কাজ কের 
aিভযুk হেয়িছল --- eকথা oেক মেন কিরেয় দoয়া হল। গাo ব াপারটা 
বুঝেত পের মাoবাদী রডগাড থেক সের গল।  

িবেdাহীেদর মেধ  নতা হেয় uঠল দঙ নােম আর eক যুবক। oর 
বাবা-মা িছল s ল, তারা iেnােনিশয়ায় থাকত। ছােটােবলায় দঙেক 
ক া টেন পািঠেয় দoয়া হয় লখাপড়ার জn। হাisুেলর পড়া ছেড় gােম 
চেল eেলo স iেলকিTেকর কাজ জানত। যেথ  uদ মী হoয়া সেtto 
রাজৈনিতক নতৃt িহেসেব তার কানo sান িছল না। 

গাo eবং িল পাsার দoয়ার সpাহ dেয়ক পের পািটর oপরতলা 
থেক িনেদশ eল, যুবকেদর মেধ  যােদর িনখঁুত ‘লাল’ ণীিভিt রেয়েছ, 
তােদর িনেয় রডগাড iuিনট গড়েত হেব। sিক oয়াঙ eবং রড চেঙর 

নতৃেt gােম ‘মাo িচnাধারা রডগাড’ গঠন করা হল। চন gােমর িনজs 
সামিরক বািহনীর uপিsিতেত ei নতনু সংগঠেনর িমিটংেয় গাoেদর 
‘মাoবাদী রডগাড’ বািতল করা হল। eকi সে  uিঠেয় দoয়া হল 
gােমর কিমuিনs iuথ িলেগর শাখা; নতনু সংগঠনেক সi দািয়t দoয়া 
হল। নতনু সংগঠন কিমuন-sেরর কমীদেলর িনেদাষ anযায়ী eক নতনু 
কমসূিচ িনল --- চার পুরেনােক ংস কেরা; মাo িচnাধারা রডগাড 
সমs মেয়েদর লmা িবnিন কেট ফলার িনেদশ িদল; তারা সমs চািষ 
পিরবারেক তােদর বংশ-লিতকা খাদাi করা পাথেরর ফলক বািড়র বাiের 
বার কের ভেঙ ফলেত বলল; ঘেরর বৗরা সৗভােগ র pতীক srপ 
িপেঠ বানােনার য ছাঁচgেলা ব বহার কের eেসেছ eতিদন, সgেলা ভেঙ 
ফলল; বািড়েত রেয় যাoয়া পুরেনা ‘সামnতািntক’ পঁুিথপt খঁুেজ বার 
কের পুিড়েয় ফলা হল। eছাড়া, হঠাৎ কের eকিদন gােম জrির সাiেরন 
বািজেয় রােতর বলায় খারাপ- ণীর aথাৎ পুরেনা জিমদারেদর বািড়র 
আসবাব, কাপড়- চাপড়, aথ, গয়নাগািট পুিড়েয় ন  কের ফলা হল। eর 
মেধ  পুরেনা eক জিমদােরর বািড়েত িছল তাঙ রাজেtর eক কিবর 
কিবতা, snর হsাkের লখা, তােত িছল চীনা চািষর কিঠন জীবন 
সmেক eক anতp বণনা।  

মাoবাদী রডগাডরা কমীদল সmেক aিভেযাগ কেরিছল, পঁুিজবােদর 
পিথকেদর ব াপাের তারা যথাযথ grt িদে  না। মাo িচnাধারা 
রডগাডরা দখােত চাiল, তারা কতটা মাo anরাগী। রড চেঙর নতৃেt 
চন gাম লাল রেঙ রািঙেয় দoয়া হল। eরপর বাiের থেক চয়ারম ান 
মাoেয়র গলা পযn ছিবর eকটা sনিসল িকেন eেন pেত ক চািষর 
বাiেরর ঘের মাoেয়র ছিব eঁেক িদল। eiসব কাজ করার পর gােম sিক 
oয়াঙ আর রড চেঙর pিতপিt eতটাi বেড় গল, নতনু পািট 
সেkটাির িজনঈ সব ব াপাের oেদর কােছ eেস পরামশ িনত। uৎপাদন 
পিরচালনা করত পুরেনা ক াডাররা, রাজনীিত িছল রডগােডর হােত। িকnt 
১৯৬৬ সােলর িডেসmের eiসব বাড়াবািড়র সমােলাচনা কের যখন জাতীয় 
পািট িনেদশ পাঠাল, কমীদল তখনকার মেতা বাk-িবছানা gিটেয় gাম 
ছেড় চেল গল। ei ঘটনায় ফর মাoবাদী রডগাড কমীদেলর 
সমােলাচনায় সরব হেয় uঠল। আবার তারা পাsার িলখেত r করল। 
তেব gােমর বিশরভাগ চািষi পড়েত জানত না। 

চাল ছাড়া rয়া ফাটােনা 
চন gােমর বাiেরর জগেতর aবsাটা যন িনয়ntণহীন হেয় পড়ল। ১৯৬৭ 
সােল জাnয়ািরর মাঝামািঝ eকিদন ক া টেন ডামােডােলর মেধ  রডগােডর 
eকদল যুবক আর িকছু aিভj ক াডার িনেজেদর ‘িবpবী িবেdাহী’ ঘাষণা 
করল। সামিয়কভােব তারা gয়াঙদঙ pােদিশক সরকােরর রাজৈনিতকভােব 
িছnিভn হেয় পড়া নতৃেtর কাছ থেক kমতা িছিনেয় িনল। তারা িনেচর 
sেরo ei ধরেনর kমতা দখেলর ডাক িদল। 

চন gােমর মাoবাদী রডগােডর আঠােরা-িবশ বছেরর যুবেকরা 
u িসত হেয় ei kমতা দখেলর হাoয়ায় মেত uঠল। eক সn ায় তারা 
হািজর হল িbেগেডর সদর দpের। ক াডাররা তখন রােতর খাoয়া সের 
eকটা িমিটংেয় ব s িছল। িবেদিশ দঙ চঁিচেয় বলল, ‘আমরা kমতা 
দখল করেত eেসিছ!’ িbেগেডর সেkটািরয়াল kাক বলল, ‘িঠক আেছ, 
তাহেল eেসা eখােন।’ স িbেগেডর সরকাির িসলেমাহরটা বার কের 
বলল, ‘ ক নেব বেলা?’ িবেdাহীরা কui eিগেয় গল না। কারণ 
সকেলi িছল aনিভj, ছেলমাnষ। 

আর eক সn ায় মাoবাদী রডগােডর জনা বােরা ছেল সাiেকেল 
চেপ হািজর হল কিমuেনর দpের। সখােন িগেয় তারা কমীদেলর ‘কালা 
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নিথপt’ দািব করল। চীেন pায় সকেলর oপরi eকটা নিথ সংরিkত হত। 
dজন oপরতলায় কিমuেনর নিথ-দpের uেঠ গল। য দরােজর মেধ  
নিথgেলা রাখা িছল িফেত বাঁধা aবsায়, সgেলা খুেল দখা গল, চন 
gােমর প াশজন যুবক সmেক খারাপ মnব  িকছু লখা নi। 

সসময় চীন জুেড়i দখা যাি ল, gােম পাঠােনা যুবেকরা িনেজেদর 
শহের িফের আসেছ eবং শহর- কিndক রডগাড সংগঠন গেড় তুলেছ। 
gােম পাঠােনা িনেয়o তােদর কu কu বলেত r করল, eটা ‘িলu 
শাo িচর ‘কালা লাiন’। চন gােমo মাoবাদী রডগােডর যুবকেদর মেধ  
তক দখা িদল --- gােম থাকা হেব, না ক া টেন িফের আসা হেব।  

সাংsৃিতক িবpেবর সময় মাo িনেয় পড়া না আরo বেড় িগেয়িছল, 
সটা eকটা সংsােরর পযােয় দাঁিড়েয়িছল। pেত কিদন কােজর rেত আর 
শেষ চািষেদর সািরবd হেয় মাoেয়র eক-eকটা udিৃত u ারণ করেত 
হত। eকিদন sিক oয়াঙ তার uৎপাদন দেলর pধােনর uেdে  eকটা 
udিৃত আবিৃt কের uঠল : সমs udট, aপেদবতা আর িবষাk 
আগাছােদর িনমূল করা হাক!’ কথাটার মােন বুঝেত পের খেপ গল 
দলপিত, স pত াহােরর sেযাগ না রেখ পাকাপািকভােব পদত াগ করল। 

sিক মেন করত, কu dনীিত না করেলi তার সব ভােলা। oর 
uৎসাহী শhের ছেলমাnষী িচnায় সটাi িছল রাজৈনিতক িবচার। চািষরা 
িকnt oভােব ভাবত না। তােদর দলপিত িছল gােমর মেধ  pথম d-িতনজন 
চােষর পিরকlনাকারীেদর anতম। দেলর সকেলর কােছ ভােলা ফসলi 
িছল িবেবচনার। দেলর সদsেদর anেরােধ স আপাতত দলপিত িহেসেব 
কাজ চালােত রািজ হেলo দেলর িনবাচন দািব করল। ei িনবাচেন sিকর 
pাথী --- আেগকার সহকারী দলপিত --- তার কােছ হের গল। sিক 
gােমর নানারকম দািয়েtর পদ দখল কের রেখিছল। স সবসময় িমিটংেয় 
ব s থাকত, দিহক পির ম করত না। িbেগেডর নতারা sিকেক eবার 
কানঠাসা করেত চাiল। uৎপাদন দেলর িনধািরত কােজ না থাকেল, 
িমিটংেয়র সমেয়র জn তার মাiেন বn কের দoয়া হল। sিক eেত খুবi 
aপমািনত হল। স eরপর দলবদল কের মাoবাদী রডগােডর মুখপাt হেয় 
uঠল। স বkতৃা ভােলাi করত। িবkুb যুবেকরা iিতমেধ i িবিভn gােম 
eকটা সংেযাগ sাপন কেরিছল। sিকo ei নতুন বnু খাঁজার জn 
সাiেকেল চেপ ঘুের বড়ােত লাগল। দখা গল, চন gােমর তুলনায় an 
gােম বিহরাগত যুবেকরা বিশরভাগ িমকে ণীর ঘর থেক আসা। ক া টেন 
িগেয় তােদর চাকির পাoয়া মুশিকল। তারা জীিবকার জni gােম 
িগেয়িছল। ক া টেন থাকাকালীন তােদর কাuেক কাuেক pিতrিত দoয়া 
হেয়িছল, কেয়ক বছর gােম কাজ করেল তােদর শহের চাকির দoয়া হেব। 
তারা gােমo চািষেদর ফাঁিক িদেয় কােজর বাড়িত oয়াকপেয় ট আদায় কের 
িনত; মাঠ থেক সরাসির খাবার আtসাৎ করত; ব িkগতভােব মুরিগ রঁেধ 
খত; িকছু যুবক-যুবতী eকসােথ রাতo কাটাত। চন gােম িকnt চািষরা 
সাধারণভােব বাiের থেক পাঠােনা যুবকেদর pিত সদয়। an gােম eেদর 
চািষরা পছn করত না। কান কান gােম uৎপাদন দেলর pধােনরা eেদর 
ঠিকেয় িকংবা কিঠন কাজ িদেয় গােয়র ঝাল ঝাড়ত। eসব দেখ sিক eবং 
চন gােমর িবেdাহীরা an gােমর িবেdাহী যুবকেদর সমsা িনেয় জিড়েয় 
পড়ল। gী কােল eকিদন তারা dিট কিমuেনর anগত gামgেলার 
সমমনs যুবকেদর eকটা িমিটং ডাকল চন gােম। gােমর নতারা eেদর 
বাiের থেক আসেত দেখ সিng হেয় uঠল। য বািড়েত িমিটংটা হি ল, 
সখােন uপিsত হেয় নতারা k ুdভােব িমিটং বn করেত বলল। যুবেকরা 
তা gাh করল না। িকছুিদেনর মেধ  sিক oয়াঙ হেয় uঠল ক া টেন িফের 
আসা eiসব যুবকেদর নতা। gােম যুবকেদর পাঠােনার জn িলu শাo 

িচেক সমােলাচনা করা হল। িকnt কান ফল eেত হল না। শষপযn 
eেদর চন gােমi িফরেত হল।  

১৯৬৬-র িডেসmের যখন কমীদল হঠাৎ gাম ছেড় চেল িগেয়িছল, 
gােমর লােকরা aেনকটাi sাধীন হেয় sিs পেয়িছল। জাতীয় সরকােরর 
সে  কমীদেলর মাধ েম gােমর oপর য কতৃt কাজ করত, সটা িশিথল 
হেয় গল। gােমর oপর pথেম ক া টেনর, তারপর জলার আর শেষ 
কিমuন দpেরর pািত ািনক রাজৈনিতক কতৃt drত সের গল। িbেগেডর 
pিত oপরতলার িনয়িমত িনেদশ আসা বn হল। মােস dবার আর আেগর 
মেতা িমিটংেয় বসেত হি ল না। uৎপাদন দলgেলাo কান শািsর ভয় 
ছাড়াi িbেগেডর anেরাধ uেপkা করেত পারত।  

িকংফা eবার eকটা sেযাগ পল। ৬ নmর দেলর pধান িছল িকংফার 
শালা। স লঙiয়ং, িজনঈ বা তােদর স ীেদর রাজৈনিতক kমতা থেক 
হটােত চাiত। লঙiয়ংেক স িbেগেডর uৎপাদন-pধান িহেসেব মানেতo 
চাiত না। eখন আর তার কান বাধ বাধকতা থাকল না। লঙiয়ং যখন 
gােমর eকটা রাsা আর সেচর unিত করার কমসূিচ িনল, ৬ নmর দল 
তােত aংশ িনল না। eেত িbেগড ম ােনজেম ট কিমিট আর লঙiয়ংেয়র 
কতৃt খব হল। eরপর ১৯৬৭-র জাnয়ািরেত মাoবাদী রডগাড িbেগেড 
চড়াo হেয়িছল। সব িমিলেয় জাnয়ািরর পর িbেগড ম ােনজেম ট কিমিটর 
আর aিst রiল না। সমs uৎপাদন দেলর কাজ তদারিক করার 
ব বsাটাi ভেঙ পড়ল।  

eiসময় gয়াঙদঙ pেদেশর gামgেলােত aথৈনিতক o সামািজক 
ব বsা ধের রাখার জn িপপl স িলবােরশন আিম (িপeলe)-র দল 
পাঠােনা হয়। চন gােম তারা eকটা নতনু gাম pশাসন গড়ার িনেদশ িনেয় 
eল। তারা eেস বলল, gােমর গিরব o িনm-মধ  চািষেদর সিমিত থেক 
ei pশাসন গেড় তুলেত হেব। গতাnগিতকভােব গিরব চািষ pিতিনিধেদর 
মধ  থেক ei ‘সাংsৃিতক িবpেবর নতৃtদায়ী ছােটা গা ী’ তির হল। 
িতন নmর দেলর চািষ pিতিনিধ ass থাকায় রড চঙ oi দল থেক oi 
গা ীর সদs হল। sিক oয়ােঙর মেতা রড চঙ ‘মুেখ িবpবী’ িছল না। 
স যা বলত, কােজ করার চ া করত। স হেয় গল ei গা ীর 
uপpধান। িপeলe সনারা gাম ছেড় চেল গল। ei নতনু সংগঠনo 
তমন কাজ করল না।  

eiবার gােম আn ািনক দািয়েtর বাiের eেস কu কu কাজ করেত 
r করল। আo, রড চঙ, িজনঈ iত ািদরা লঙiয়ংেয়র সে  যাগােযাগ 
রেখ gােমর uৎপাদেনর মেধ  সমnেয়র কাজ করার চ া করল। eেত 
anত gােমর aথনীিতটা আপাতত বঁেচ গল। ‘চার সংেশাধন’-eর সময় 
য নতনু সচ o জলিনকািশ ব বsা গেড় uেঠিছল, কমীদল য সমs 
কৃিষগত udাবন কেরিছল, তােত ফল পাoয়া গল। ১৯৬৭ সােলর 
আবহাoয়াo ankল িছল। চািষরা aধ বসােয়র সে  কােজ মন িদল। 
ফলন হল আেগর বছেরর থেক িdgণ। মাo িচnার pচারেকরা ei ফলন 
দেখ gামবাসীর oপর খুিশ হল। যাক! চয়ারম ান মাoেয়র িশkার ফেল 
pায় aভাবনীয় aথৈনিতক unয়ন পাoয়া গেছ। আর যাi হাক না কন, 
সমি গত ম েলর জn aধ বসায়, লেগ থাকা আর uদ েমর িশkার ফল 
পাoয়া গেছ। 

পুরেনা িববাদ িফের eল 
১৯৪৯-eর িবpেবর আেগ চন gােমর সে  মােঝমেধ  pিতেবশী gামgেলার 
সশst হানাহািন লেগ থাকত। সাংsৃিতক িবpেবর ফেল eখন রাTkমতার 
pিত ানgেলা িবপjনকভােব aচল হেয় পড়ল। জায়গাজিম িনেয় 
পাশাপািশ gােমর মেধ  পুরেনা িববাদ আবার মাথাচাড়া িদল। ১৯৬৭ সােলর 
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শরৎকােল চন gােমর সীমানায় ছাT নদীর জল pবল বষায় ভয়ানক ফুেল 
uঠল। aতীেত gামবাসীরা eরকম পিরিsিতেত িনেজেদর মািটর বাঁধgেলা 
মরামত কের আরo uঁচু কের িদত, দখত যােত জল বাঁধ ছািপেয় পােশর 
gােমর মাঠ না ভাসায়। di gােমর মেধ  সdাব তখন বজায় িছল। eবার 
দখা গল, পােশর gােমর লােকরা চন gােমর িদেকর বাঁধ কেট িদেয় 
িনেজেদর িনরাপtা sিনি ত করল। ei ঘটনা জানেত পের চেনর 
eকদল চািষ খেপ আgন হেয় গল। gােমর সামিরক দেলর হফাজেত 
থাকা রাiেফল আর পুরেনা মিশন গান বিরেয় পড়ল। সবেচেয় মাথা গরম 
করল লঙiয়ং। স gােমর মযাদা আর sাথ রkার জn য কান চ ােল  
িনেত eিগেয় গল। আo, রড চঙ eবং বাiের থেক আসা যুবকেদর 
কেয়কজন ei k ুd gামবাসীেদর শাn করার চ া করল।  

সiসময় কিমuন sেরর সামিরক িবভােগর aধীেন eকটা pাথিমক 
pশাসিনক কাঠােমা কানরকেম খাড়া করা হেয়িছল। নতনু িনযুk নতােদর 
eকজন ei ঘটনা জানেত পের eিগেয় eল। স পােশর কিমuেনর 
নতােদর সে  চটজলিদ কথাবাতা বেল eকটা মীমাংসা করল। বাঁধ 
মরামত হল, gােম gােম সmকo মরামত হল। 

িকnt gােমর িভতেরo চািষেদর কেয়কজন িনেজেদর আিথক লােভর 
জn নতনু নতৃtেক মানেত চাiত না। িকংফা তা sজনেপাষেণর দােয় 
শািs পেয়িছল। িকnt তারপেরo তার uপিsত বুিd, বাঝােনার kমতা, 
uদ ম, তাকত আর aিভjতার জn লােক তােক সমীহ কের চলত। স 
তার uৎপাদন দল িনেয় বআiিন কারবার আর মুনাফা চািলেয় যাি ল। 

সাংsৃিতক িবpেবর ডামােডােল চন gােমর sিsিত ন  হেয় িগেয়িছল। 
gােম য হাঁসমুরিগ চেড় বড়াত, সgেলার চুির খুব বেড় গল। পাহােড় 
নানারকম aৈবধ যৗন কাযকলােপর কথাo শানা যেত লাগল। শিট নােম 
eক যুবক --- ৮ নmর দেলর গিরব চািষেদর pিতিনিধ --- জনিনরাপtা 
কিমিটর সদs হেয়িছল। শিট িবেয় করল ৩০ বছর বয়s eক কমঠ িবধবা 
মiেয়ন- ক। িকnt িবেয়র পর স িলেলাu নােম aপর eক মিহলার সে  
দিহক সmক রাখত। িলেলাuেয়র িবেয় হেয়িছল ১৯৪৯ সােল eমন eক 

পুrেষর সে , যােক স eকদম পছn করত না। স তৎকালীন ভূিম 
সংsার কমীদেলর কােছ িববাহ িবে েদর  আেবদন কেরিছল। ক াডাররা 
দখল, িলেলাu চেল গেল তার sামীর আর িবেয় হেব না। িbেগেডর 
পুrষ ক াডাররা ei কথা িচnা কের িলেলাuেয়র আেবদন agাh করল 
বারবার, d’দশক ধের। স eকবার gাম থেক পািলেয় িগেয়িছল। িকnt 
ফর তােক খঁুেজ ধের আনা হল। িলেলাu িছল দলগত কাজকেম পটু আর 
কথা বলেত পারত। ১৯৫৮ সােল তােক পািট সদs করা হেয়িছল। িলেলাu 
িনেজর sামীর pিত িবেkাভ থেক বাiের aবাধ যৗনজীবন r কেরিছল। 
তার ei নিতক aধঃপতেনর জn তােক ‘চার সংেশাধন’ কমীদল পািট 
থেক বিহ ার কেরিছল। 

লঙiয়ং শিটর সে  িলেলাuেয়র aৈবধ সmক িনেয় িbেগেডর 
জনিনরাপtা কিমিটর কােছ হৈচ r করল। কিমিটর নতা যখন ei 
িবষেয় gােমর সকলেক িমিটংেয় ডাকল, শিট eেস uেl িনেজর বৗেয়র 
কামশীতলতা িনেয় aিভেযাগ করল। pচN রােগ-aপমােন মiেয়ন পাlা 
িনেজর যৗন-সkমতার বণনা িদেত r করল আতনাদ কের। gােমর 
লাক হতভm হেয় গল। কিমিটর নতাo পিরিsিত সামাল দoয়ার িন ল 
চ া করল। লঙiয়ং মে  eেস িচৎকার কের বলল : ‘যিদ eকটা গr 
জল না খেত চায়, তুিম তার মুখটা জেলর মেধ  চেপ ধেরা’। aথাৎ স 
শিটেক িনেজর বৗেয়র oপর জার না খাটােনার জn দাষী সাব s করল। 
িমিটংটা পN হেয় গল। eরপর থেক শিটেক জনিনরাপtা কিমিটর িমিটংেয় 
আর ডাকা হত না। িbেগড drত মiেয়েনর িববাহ িবে দ ম রু করল। 
eর িকছুকাল বােদ মiেয়নেক শিটর জায়গায় জনিনরাপtা কিমিটর 
িমিটংেয় ডাকা হত।  

সাংsৃিতক িবpেবর সমািp হল। মাo সতুেঙর িবেরাধীেদর পতন হল। 
আবার sিsিত িফের eল। ১৯৬৮ সােলর ম মােস r হল ‘ ণী 
পযায়ভুkেদর সাফাi কমসূিচ’।

২ পৃ ার শষাংশ ... পঁিচশ বছের ‘িস’ 
 

থেকেছন িবিভn সমেয় যাঁরা ‘িস’ নাটেক aিভনয় কেরেছন, তাঁরা pায় 
সবাi। eবং eক aিভনব ভি  িছল oi সিদন ‘িস’ নাটেকর pেযাজনার -
-- যাঁরা aিভনয় কেরিছেলন eকিদন, তাঁরা কu কu r করেলন 
নাটকিট। িকছুkণ চলার পর িশ  aিভেনতা uজান চেTাপাধ ােয়র ‘আয়, 
আেরকিটবার আয়ের সখা’-র sলিলত গায়েন যন ব াটেনর হsাnর ঘটল, 
aিভনয় a েন pেবশ করেলন eখনকার aিভেনতারা, আিল ন করেলন 
aতীেতর agজেদর, যন বা পতাকা বেয় িনেয় যাoয়ার শিk- েভ া 
pাথনা করা হল, aিভনয় চলল eরপর থেক। স িছল eক আনnময় 
িবষােদর ছিব। সিদেনর আরo uপির পাoনা কলকাতা থেক আগত pখ াত 
নট-পিরচালক েdয় ী ামল ঘাষ eবং ীমতী শিম া ঘােষর uপিsিত।  

পঁিচশ বছর পূিতর dিদেনর an ােনর pথম িদন িছল সাংsৃিতক-eর 
‘িস’ eবং শািnপুেরর আেরকিট pিতি ত নাট দল ‘র পীঠ’-eর নাটক 
‘আnার নগরী চৗপাট রাজা’ pেযাজনা। সে  সাংsৃিতক-eর কিচকাচঁােদর 
গান --- oেদরi ছােটােদর pেযাজনায় যসব গান ব বhত হেয়িছল তারi 
কেয়কিট। শািnপুর বুেড়ািশবতলা pামািণক ঠাkরবািড়র a েন িছল pথম 
িদেনর an ান। িdতীয় িদনo িছল সাংsৃিতক-eর ‘িস’ eবং ‘আবহমান’ 
হািলশহেরর নাটক ‘ টপেরকডার’। ei িdতীয় িদেনর an ান িছল সূtাগড় 

eম eন u  িবদ ালেয়র pা েন। সে  ছােটা-বেড়ােদর গান। ei য আজ 
পঁিচশ বছর u  যাপন an ানেকo িবিভn জায়গায় ছিড়েয় দoয়া, বh 
মাnষেক সে  িনেয় চলার য চাoয়া --- eর ভতেরi সmবত সাংsৃিতক 
তােদর জীবনীশিk ধের রাখেত চায়। dিদেনর oi an ান, তার পিরকlনা, 
rপায়েনর aিভনবt মুg কেরেছ uপিsত সবাiেক। 

সবার শেষ যােদর কােছ dায় আনত হেয় থাকেত হয়, তারা শািnপুর 
সাংsৃিতক-eর eক িবশাল কমীদল। eবং uেlখ  তােদর বিশরভাগi  
বতমান agবতীেদর anজ। oi dিদেনর an ােন pায় আলািদেনর 
সkমতায় pামািণক ঠাkরবািড়র a ন eবং সূtাগড় হাisুেলর a নিট 
কাপড়, মুেখাশ iত ািদ িদেয় সািজেয়েছ, রেখেছ সাংsৃিতক-eর pেযাজনার 
সi গাড়া থেক eকিট ফেটা-eগিজিবশন। aসামাn সi পিরেবশন। eবং 
যখন কান eকিট an ােন pায়শi নানারকম apstত-uপsাপনা আমােদর 
asিsেত ফেল, িবরk কের, সখােন তােদর pিতিট কাজi িছল িনখঁুত 
eবং পিরিমত। eেকবাের সাত বছেরর িশ িট থেক সাতচিlেশর pিতিট 
কমী কীভােব সিkয় তা ধরা পেড়েছ ৭ ফbrয়ািরর সকােল anি ত 
পদযাtায় --- pেত েক আমntণ জািনেয়েছ aেনকেক, হাত ধের িনেয় eেসেছ 
বািড়র dজনেক। eমন eক িবsােরর জn, eমন eক আnিরক সিmিলত 
সৃি -আখ ান গেড় তালবার জni তা r হেয়িছল সাংsৃিতক-eর পথ 
চলা --- সi পঁিচশ বছর আেগ।        



চীেনর কিমuন 
তমাল ভৗিমক

 

চীেন সমাজতেntর য চহারা আমরা গেড় uঠেত দেখিছ, তােত eটা বলাi 
যায় তার মূল কাষ িছল কিমuনgেলা। কিমuনgেলা গেড় uেঠিছল eকটা 
pিkয়ার মেধ  িদেয়, আবার ভে  গেছ an eক বা eকািধক pিkয়ার 
যাগসাজেশ। তােত চীেনর সমাজবাদ বুেজায়া-জাতীয়তাবােদ পিরণত হেয়েছ 
িকনা স p  আলাদা। আমােদর aেnষণ কিমuেনর ভা া-গড়ােক িঘের।  

eiসব িবষেয় খাজঁখবর চালােত িগেয় দখা গল, eকi িবষেয়র পেk 
o িবপেk dরকম মত পাoয়া গেছ। আমরা d’রকম মতi তুেল ধরার চ া 
কেরিছ, যােত িঠক কী হেয়িছল তার খািনকটা ধরা যায়। aব  তার 
বাiেরo eকািধক মত থাকেতi পাের। কমন, বলিছ। 

যেহতু প াশ ষাট বছর আেগর ঘটনা, তাi যাঁরা তখন চীেন 
িগেয়িছেলন, যমন জ াক বলেডন, uiিলয়াম িহ টন, ফিলk gীন o 
eডগার sা’র মেতা আেমিরকান সাংবািদক বা hiলরাiট o 
ম াকফারেলেনর মেতা aেsTিলয়ান বুিdজীবী iত ািদ pতkদশীেদর লখার 
oপর grt িদেয়িছ। িকnt eঁরা চীেনর য aংশgেলায় ঘুেরিছেলন তা িছল 
চীেনর মূল ভূখেNর মেধ , আরo িনিদ ভােব বলেল কৃিষpধান eলাকায়। 
eর বাiের সংখ ালঘুেদর য িবশাল eলাকা --- চীেনর pায় ষাট শতাংশ --
- সখানকার aবsার pিতফলন eঁেদর লখায় তমন পাoয়া যায় না। 
কােজi oখানকার জািতসtােদর িভn িভn aবsান; ভুিম সংsার, কিমuন 
গড়া বা an কান রাTীয় পদেkেপ সমােজর িভn িkয়া-pিতিkয়ার কথা 
ei আেলাচনার পিরসেরর বাiের থেক যাে ।  

তাছাড়া, পািট o রােTর নতারা কী ভেব কী কেরেছন, তার eকটা 
grt থাকেলo, বাsেব তা সাধারণ মাnেষর সমথন কমনভােব পেয়েছ বা 
পায়িন eবং তার ফেল সমােজর বhমুখী য নড়াচড়া, সটােকo যুk কের 
দখার চ া করা হেয়েছ। eর জn িভn চিরেtর eবং পরsর-িবেরাধী 
তথ সূt কােজ লাগােনার চ া করা হেয়েছ।  

কিমuন গেড় তালার ডাক সরকািরভােব দoয়া হয় ‘ gট িলপ 
ফরoয়াড’ আেnালেনর মাধ েম ১৯৫৮ সােল। তার আেগ চীেনর aবsা 
কীরকম িছল?   

 

dিভেkর দশ 
চীনা কমু িনs পািটর iিতহাস বলেছ, “১৯৪৯ সােল দশ আkাn হেয়েছ 
খরা, তুষারপাত, কীটপতে র মহামারী, ঝড়, িশলাবৃি  আর বnায়। িবেশষ 
কের বnা eমন ভয়ানকভােব হেয়েছ য দশ কািট মu (১৫ মu = ১ 
হkর) জিম ভেস গেছ, ৪ কািট লাক kিতgs। ... জনসাধারণেক 
anেরাধ করা হেয়েছ, তারা যন সা য় কের চালায় eবং eেক aপরেক 
সহায়তা কের, pেত ক aিফস-কমীেক বলা হেয়েছ তারা যন িদেন anত 
প াশ gাম চাল বাঁচায়।” 

eiরকম aবsা চীেন িকছু নতনু না। চীনেক বলা হত Ndিভেkর দশ'। 
কিmজ eনসাiেkািপিডয়া aফ চায়না- ত দখা যাে  চতদুশ থেক সpদশ 
শতাbী পযn Nekকােলনিটs' নামক eক আেnালন িছল চীেন। সi 
আেnালনকারীেদর কাজ িছল dিভেkর সময় কী কী ফলমূল খাoয়া যেত 
পাের তা খঁুেজ বার করা। aত পুরেনা কথা থাক। ‘চায়না শ  স দ  
oয়াl' বiেত ১৯৪১ সােল জ াক বলেডন িলখেছন, “কমু িনsরা বেল, 
যেহতু ঈ র আমােদর সহায় নন, তাi পরপর িতনবছর dিভেkর মেধ  
িদেয় আমােদর যেত হেয়েছ। ... rেত তাiহাং o তাiuেহ পাহােড় চাষ 

মার খল, দিkণ হােপiেত বnা o হানােন প পােলর আkমণ drত 
চারেট pেদেশi ছিড়েয় পড়ল। eর মেধ  দশলk kুধাত udাst kেয়ািমনটাঙ 
aিধকতৃ হানােনর eলাকা ছেড় iেয়েলা নদী পার হেয় সীমােn চেল eল। 
eiসব udাst পিরবােরর pিত দশজেনর মেধ  পাচঁজনi তােদর জnভূিমেত 
মারা গেছ, বািক পাঁচজন কমু িনsেদর eলাকায় চেল eেসেছ pাণ বাচঁােত। 
সীমাn a েল তােদর জিম, টাকা o খাদ  দoয়ার চ া করা হে । িকnt 
সখােনo শs ভােলা ফেলিন, কত আর tাণ দoয়া যায়।  

হানােন তাiহাং পাহােড়র রাsাgেলা মৃতেদেহ ভিত হেয় গল। ১৯৪২-
eর বসেn সব গােছর kঁিড়gেলা মাnষ খেয় ফলল। pেত কটা গােছর ছাল 
ছািড়েয় মাnষ eমনভােব খেয় ফেলেছ য তােদর সাদা কাNgেলা দেখ 
মেন হে  জামাকাপড় খুেল নoয়া nাংেটা মাnেষর দল। কানo কানo 
জায়গায় মাnষ gিটেপাকা খেয়েছ, আ যজনকভােব aেনেকi সাদা মািট 
তুেল খেয়েছ -- eেদর al িকছু সমেয়র জn িখেদ িমেটেছ, তারপর eরা 
মারা গেছ। মিহলারা eেক aপেরর সােথ িশ -সnান পােl িনেয় বেলেছ, 
Nতুিম আমারটােক খাo, আিম তামারটােক খাi।' মৃতpায় মাnষ মািটেত 
গত খঁুেড় তার ভতের ঢুেক pিতেবশীেদর বেলেছ মািট চাপা িদেয় িদেত। 
কারণ পের যারা বেঁচ থাকেব তারা যিদ eমন dবল হেয় পেড় য আর মািট 
খঁুড়েত না পাের বা সবাi যিদ মের যায়। মাnষ pথেম সnানেক, পের stীেক 
বেচ িদে । যারা বঁেচ থাকেছ, তারা eত dবল য যখােন বৃি  হে , 
সখােন চাষ করার মটুko িদেত পারেছ না।  

সীমােn জাপানীেদর aিধকতৃ2 মn বাসহীন eলাকায় কানo kkর, 
িবড়াল, েয়ার, মুরিগ িকছুi দখেত পাoয়া যায় না। aতeব প -pজননo 
হে  না। মাnষ পিরবার সেমত আtহত া করেছ। পিরবােরর pধান an 
সবাiেক জ াn কবর িদেয় শেষ িনেজ মরেছ। ... 

১৯৪১, ১৯৪২ o ১৯৪৩ সাল সীমাn-eলাকার iিতহােস eবং সmবত 
utর চীেনর iিতহােস সবেচেয় খারাপ সময়। িনেজেদর সরকার o 
সnবািহনী সহ জনসাধারণ য িটেক থেক জয়লাভ করেত পেরেছ স ধু 
কমু িনsেদর নতেৃtর জn। কndীয় কিমিটর িনেদেশ a ম rট বািহনীর 
সমs সদs eবং সমs কমু িনs পািটর সদs gামgেলার uৎপাদেনর 
পিরচালনার ভার gহণ করল। তখন eকটা sাগান দoয়া হত, Nকমু িনs 
পািটর eকজন ভােলা সদs মােন eকজন ভােলা uৎপাদক।' aতeব 
সনারা o পািট-সদsরা সাধারণ মাnষেক সে  িনেয় খাল কাটল, kেয়া 
খঁুড়ল, মােঠ চাষ করল, কেনা খেত জল বেয় িনেয় গল আর লািঠ হােত 
প পাল তাড়াল। eকiসে  পািট-কমী, সn আর সরকাির কমচারীেদর 
রশন aেধক কের দoয়া হ'ল। পাহাড় থেক বুেনা লতাপাতা তুেল eেন 
জায়ােরর সােথ রাnা কের খাবােরর খামিত পাষােনা হ'ল। তােত পুrষ-
নারী িনিবেশষ সবাi eমন dবল হেয় পড়ল য পাহােড় uঠেত িগেয় aেনেক 
মাথা ঘুের পেড় গল eবং aেনেকi dবল sােs  aিধক পির ম করায় 
হােটর asেখ ভুগেত থাকল।”  

                                                 
2 িdতীয় িব যdু r হoয়ার aেনক আেগ থেকi আেমিরকা, িbেটন, জাপান 
সহ পাঁচিট সাmাজ বাদী দশ চীেনর oপর কতৃt করত। ei ব াপাের তােদর 
সহায়ক শিk িছল চীনা সামnpভুরা। ১৯৩১ সাল থেকi জাপানী সাmাজ বাদীরা 
চীেনর oপর বেড়া ধরেনর হামলা চালায় eবং চীনা pজাতেntর বেড়া eক aংশ 
দখল কের রােখ িdতীয় িব যুd পযn। aিধকৃত ei a েলর কথা বলা হে ।     
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 ei সমেয় বলেডেনর িহেসেব “জাপ-িবেরাধী যুd চলাকালীন eবং 
তারপের হানান, hেপ o hনান pেদেশ eক কািট প াশ লk মu জিমেত 
চাষ হয়িন আর eক থেক দড় কািট চািষ aনাহাের মারা িগেয়িছল। তব ু
িচয়াং কাiেশেকর আমলারা kমতা o গােয়র জাের জিম দখল করিছল। 
সচুয়ান a েলর eকটা িহেসেব দখা যায়, আট বছর যুd চলাকালীন মাট 
জিমদারেদর ২০ থেক ৩০ শতাংশ নতনু ভূsামীরা পুরেনা ভূsামীেদর ৯০ 
শতাংশ জিম দখল কেরেছ। ... eকi সমেয়, ঋণ শাধ করেত না পারা o 
জিম বnকী রাখার জn জিম হারােনা চািষেদর সংখ া হাজাের হাজাের 
বেড়েছ। utর চীেনর dিভেkর সময় খাদ শেsর জn যারা জিম বnক 
িদেয়িছল, তারা ২-৩ বছেরর মেধ  সবsাn হেয় পেড়। ei কারেণ 
সাতজেনর পিরবাের িতন-চারজেনর uপবােস মৃতু  খুব sাভািবক ঘটনা হেয় 
দাঁড়াল। জিমর পু ীভবেনর aথ হেয় দাঁড়াল মৃিtকােক uবর করার জn 
মৃতেদেহর পু ীভবন। িকnt eকi সােথ তা হেয় দাঁড়াল কৃিষিবpেবর জn 
সহs আtার eকতা।” 

বণনাটা eকটু বেড়া হেয় গল। eর থেক সহেজi বাঝা যায়, ১৯৪৫ 
সােল জাপ-িবেরাধী যুd শষ হoয়ার চার বছেরর মেধ  কন িচয়াং 
কাiেশেকর3 kেয়ািমনটাঙ বািহনীেক হািরেয় কমু িনs পািট kমতা দখল 
করেত পেরিছল। সিনকরা হেব চািষ আর চািষরা হেব সিনক, ei িছল 
চিনক ভূিম জাগরেণর মূল মnt। রািশয়ায় সমাজতেntর ঘাঁিট িছল শহের-
িশlা েল- সািভেয়েত আর চীেন তা gাম-কৃষকেদর মেধ  -- কিমuেন। 
aেনক িবেশষji তাi চীেনর সমাজতntেক কৃিষ-সমাজতnt আখ া িদেয়েছন। 
utর-পূেব চীেনর মুkা েল চাং িচয়াং gামেক িনেয় লখা uiিলয়াম 
িহ টেনর Nফানেশন' বiেত আমরা দেখিছ --- ১৯৪৯-eর আেগi 
কমু িনsেদর নতেৃt gামgেলােত, জিমর মািলকানার পিরবতেনর মেধ  
িদেয়, eকরকমভােব ভূিম সংsার r হেয় িগেয়েছ। যমন, চাং িচয়াং gােম 
১৯৪৪-e মুিkর সময় থেক ১৯৪৮ সােলর মেধ  gােমর মাট ২৫১টা 
পিরবােরর িহেসেব দখা যায় : 

 

১৯৪৪ 

 পিরবার ( লাকসংখ া) জিম ( মৗ eকেক) 

জিমদার 
ধনী চািষ 

মাঝাির চািষ 
গিরব চািষ 
ভূিমহীন 

৭ (৩৯) 
৫ (২৭) 

৮১ (৩৯৫) 
১৩৮ (৪৬২) 
২০ (৬৪) 

৬৮০ 
৩০৩ 

২৫৩২.৬ 
১৩৮৬.০৪ 

---- 

 

ei গিরব চািষেদর eবং ৫৯ জন সদs িবিশ  ভূিমহীন পিরবােরর মেধ  
জিমদার o ধনী চািষেদর জিম ব টন করায় নতনু মাঝাির চািষর জn হল। 
eেদর ৫২৩ সদs িবিশ  ১৪০ পিরবােরর হােত eল ৩০৪৮.৩ মৗ জিম। 
সব িমেল যা হল তােত gােমর ৯৮.৫ শতাংশ মাnষ গিরব বা মাঝাির চািষ। 

                                                 
3 ১৯১১ সােল kiং রাজেtর aবসান ঘিটেয় চীনা pজাতেntর pিত া হয় সান 
iয়াৎ সেনর নতৃেt গণ আেnালেনর মধ  িদেয়। ১৯২১-e চীনা কিমuিনs পািট 
pিত া o কিমuিনs আেnালন বেড় oঠার পের সান iয়াৎ সেনর koিমনটাঙ 
o কমু িনs পািটর যুk আেnালন চলেত থােক চীেনর সামnpভু o anাn 
সাmাজ বাদী শিkর সােথ। ১৯২৫-e সান iয়াৎ সেনর মৃতু র পর koিমনটাঙ 
বািহনীর নতা হন িচয়াং কাiেশক। িচয়াং কাiেশেকর দেলর সে  কমু িনs 
পািটর যুk বািহনী জাপানীেদর আgাসেনর িবrেd য লড়াi চািলেয়িছল, 
তােকi জাপ-িবেরাধী গৃহযুd বলা হয়।  

তােদর হােত মাথা িপছু ৫ থেক ৬ মৗ বা ৩ িবঘা জিম। চীনিবpেবর পর 
কমু িনs পািটর সরকার য কমসূিচgেলা িনেয়েছ, সখােন ei নবগিঠত 
গিরব o মাঝাির চািষ (িবেশষত িনm-মধ  চািষ) gামা েল তৃণমূল sের 
eকটা grtপূণ ভূিমকা পালন কেরেছ।   

 

১৯৪৮ 

 পিরবার ( লাকসংখ া) জিম ( মৗ eকেক) 

জিমদার 
ধনী চািষ 
পুরেনা মাঝাির চািষ 
নতুন মাঝাির চািষ 
গিরব চািষ 

 

১ (২) 
৪ (১২) 

৭৬ (৩৪১) 
১৪০ (৫২৩) 
২৯ (৮২) 

১৩.৫ 
৫৫.৫ 
২০৫৬.৬ 
৩০৪৮.৩ 
৪১৫.৮ 

 

চাং িচয়াং gােমর চহারা থেক গাটা চীেনর aবsা সবটা বাঝা যােব 
eমনটা কui দািব করেব না। িবে  জনসংখ ায় pথম o আকাের ততৃীয় 
বৃহtম হেলo চীেনর চাষেযাগ  জিম মাট জিমর শতাংেশর িহেসেব মাt 
২০। চীেনর utর-পি ম eবং গাটা পি মা েল iনার মে ািলয়া, gয়াংিস, 
িনংিসয়া, িসংিজয়াং o িতbত; সখােন ধু পাহাড়-জ ল eবং eরকম pায় 
৬০ শতাংশ a েল ৬ শতাংশ সংখ ালঘুর বাস যােদর মেধ  pায় ৫০ রকম 
নৃতািttক গা ীর মাnষ রেয়েছ। সংখ াgr ৯৪ শতাংশ হানরা পূব-চীেন 
সমুdবতী a েল ঘনবসিতপূণ aংেশ থােক। eরকম eকটা aবsায় িবpেবর 
পের সরকােরর কােছ মূল িবষয়টা দাঁড়াল, pথেম oi ২০ শতাংশ চােষর 
জিম কােজ লািগেয় তখনকার pায় ৫০ কািট চীনা জনসাধারেণর খাoয়ার 
ব বsা করেত হেব। ১৯৪৯ থেক ১৯৫২-র ei িতনবছর সময়টােক তাi বলা 
হয় পুনবাসেনর সময় বা থাকা-খাoয়ার ব বsা করার সময়, যার ভরেকেnd 
িছল সংখ াগির  gােমর মাnষ।  

 

পুনগঠন পব 
পুনগঠেনর কথায় যাoয়ার আেগ Nফানেশন'-eর কথা বিল। Nফানেশন' মােন 
পিরবতন, যা িনেয় uiিলয়াম িহ টেনর চাং চুয়াং gােমর কািহনী। কািহনীেক 
d'ভাগ করেল পাi িকছু তথ , িকছ ুঘটনা। তথ  থেক আnাজ করা যায়, 
uপের uিlিখত মাথািপছু ৩ িবঘা জিমেত চেল যাoয়ার কথা। চেল যাoয়ার 
মােন িঠক কী, স pে  eখন গলাম না। anত dিভেkর সমেয়র য ছিব 
দেখিছ, তার তলুনায় aেনক ভােলা eটা তা বলাi যায়। পের ei সমs 
জিম জুেড় কিমuন হেব --- সটা পের দখব।   

eকনজের দখা যাক, ১৯৪৯ থেক ১৯৫২ ei িতন বছেরর পুনগঠেনর 
সময় কী কী হেয়িছল। বিজং ফেরন ল া েুয়জ pস থেক মা হাং 
সmািদত, ১৯৯০ সােল pকািশত Nমডান চায়না'জ iকনিম a া ড 
ম ােনজেম ট' বiেত বলা হেয়েছ, পুনবাসেনর কাজ নানা ভােব eিগেয়েছ। 
pথমত জার দoয়া হেয়েছ সবেkেt uৎপাদেনর পুনrjীবেন --- eর 
জেn যুেd kিতgs রললাiন o রাsা ১৯৫০-eর মেধ i pায় সব সািরেয় 
ফলা হেয়েছ। কৃিষ uৎপাদন বাড়ােত রাT কৃিষ-খামারgেলােক ঋণ িদেয়, 
সার, যntপািত o কীটনাশেকর সরবরাহ সংগিঠত কের কৃিষ o তার 
সহেযাগী uৎপn dব gেলােক uিচত দােম িকেন িনেয়েছ। বh জায়গায় চােষর 
কােজ লাগােনার জn জলাধার তির হেয়েছ। রল o যাগােযােগর ব বsা 
রােTর aধীেন থাকেলo মাট িশl-uৎপাদেনর ৪০ শতাংশ িছল রাTীয় 
ব বsার aধীেন। পাশাপািশ পঁুিজবাদী ব িk মািলকানাধীন য িশl সংsাgিল 
িছল, ১৯৪৯ থেক ১৯৫২-র মেধ  তােদর uৎপাদন বেড়িছল ৫৪ শতাংশ। 
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মাট িশl uৎপাদন ei িতন বছের ১৪৫ শতাংশ বেড়িছল।  
১৯৪৯-eর আেগ ভূিম সংsার eকভােব r হেলo ভূিম সংsার আiন 

pণয়ন করা হয় ১৯৫০-eর জুেন। ১৯৫২-র মেধ  ভূিম সংsােরর কাজ pায় 
সmn হয়। বািক থােক সংখ ালঘু জািতসtােদর eলাকাgেলা। ৩০ কািট 
চািষর মেধ  ৪ কািট হkর জিম ব টন করা হয়। তারপর তােদরেক 
পারsিরক সহায়তাকারী Nিমuচুয়াল eiড িটম' eবং Nেকা-aপােরিটভ'-eর 
মেধ  িনেয় আসা হয়। ১৯৫২ সােল eরকম Nিমuচুয়াল eiড িটম' িছল ৮০ 
লk eবং কা-aপােরিটেভর সংখ া চিlশ হাজার। ফলাফল, কিৃষেত 
uৎপাদন বিৃd ৪৮.৫ শতাংশ। eক কথায় aথনীিতর pায় সব িবভােগi ১৯৫২ 
সােলর uৎপাদন ১৯৪৯-e মুিkর আেগর সেবা  uৎপাদেনর মাtােক 
ছািড়েয় িগেয়িছল। unয়েনর ei চহারার বণনায় আর যা বলা হেয়েছ, তা 
হ'ল, চীনা িমক o কমচারীেদর গড় মাiেন ৭০ শতাংশ eবং কৃষকেদর 
আয় গেড় ৩০ শতাংশ বেড়িছল। 

eiসব পিরসংখ ান থেক আমরা ধু eটুki বুঝেত চাiিছ, gাম eবং 
চািষেদর জীবনযাtায় পিরবতেনর গিতমুখটা কী িছল। gােম সবti (eমনকী 
ভারেতo) সমােজর িনেচরতলায় eক ধরেনর সহেযািগতা থােক, িবেশষত 
চীেনর gােমর মাnেষর dিভেkর aিভjতা িছল টাটকা। কমু িনs পািটর 
পিরচালনায় চীনা সরকার তােক eকটা সংগিঠত rপ িদেত চেয়িছল। সখান 
থেকi পরপর ‘িমuচুয়াল eiড িটম’ eবং সমবায় গঠন। ei িছল চীেনর 
কিমuন গড়ার পটভূিম।   

 

কা-aপােরিটভ থেক কিমuেন 
১৯৫৩ থেক ১৯৫৭ িছল চীেনর pথম প বািষকী পিরকlনা। unয়েনর 
িফিরিs দখেল বাঝা যােব, ১৯৫২ সােলর তলুনায় মাট uৎপািদত মূল  
কমপেk ৮৫.৯ শতাংশ বৃিd পেয়েছ। জাতীয় আেয়র ১৭.৯ শতাংশ িsর 
পঁুিজেত (aথাৎ যntপািত) িবিনেয়াগ করা হেয়েছ, যা ১৯৫০-e িছল ৫.৫ 
শতাংশ o ১৯৫৮- ত হেয়েছ ২৫ শতাংশ। eiসব িশেlাnয়েনর kেt 
িবিনেয়ােগর পাশাপািশ ei গাটা পযায় জুেড় িশkা o sাs খােতo 
িবিনেয়াগ হেয়েছ -- ১৯৪৯ থেক ১৯৫৮-র মেধ  চার লk eকিtশ হাজার 
ছাt g াজুেয়ট হেয়েছ, যার মেধ  eক লk িতিরশ হাজার iি িনয়ার। 
কেলরা, টাiফেয়ড, pেগর মেতা মহামারীেক িনমূল করা গেছ। ei সমs 
তথ gেলা ১৯৬৯ সােল, a াংেলা চাiিনজ eডুেকশনাল inিটিটuেটর 
িনেকালাস বানােরর Nচায়না'জ iকনিম' নামক পুিsকা থেক নoয়া। 
িনেয়েছন, hiলরাiট o ম াকফারেলন eবং তাঁেদর লখা Nচাiিনজ রাড টু 
সাsািলজম' বiেত eকথাo pকাশ কেরেছন য কিমuেন যসব বয়s 
লােকেদর সােথ তাঁেদর সাkাৎ হেয়িছল তারা জািনেয়েছ য, oi সমেয়র 
Nেকা-aপােরিটভ' গেড় তালার আেnালেন য বয়s িশkা িশিবর চাল ু
হেয়িছল, সখােন তারা িলখেত পড়েত o িহেসব করেত িশেখেছ।  

eখােন িভn sেরর বkব  িহেসেব Nহাংির ঘাss '-eর লখক জসপার 
বকােরর বkব  দখা যাক, “প ােশর দশেকর গাড়ায় Nগণতািntক 
সংsার'eর নােম কৃষকেদর জগৎ িছnিভn কের দoয়া হেয়িছল। নতনু 
সমাজ গেড় তালার জn কৃষকেদর জীবনযাপেনর সবেkেt পািট আkমণ 
নািমেয়িছল। ভােলার িদেক --- সাkরতা বাড়ােনা, মিহলােদর মাnতা দান, 
জনsাs  o িনকািশ ব বsার unয়ন হেয়েছ; পােয়র পাতা ছােটা করার চীনা 
kসংsার, বাল িববাহ o আিফেমর নশা ছাড়ােনা হেয়েছ। িকnt anাn 
পিরবতন কৃষকেদর জীবনেক খােটা কের ফেলেছ। 

১৯৪৯-eর পর pথম আট বছেরর মেধ  কষৃকেদর ধমীয় জীবন শষ 
কের দoয়া হেয়েছ। সমs মিnর-মসিজদ-gmা বn কের দoয়া হেয়েছ। 
ফং i- জ ািতষ িনিষd। ক াথিলক, pােটs া ট, বৗd, দাoবাদী --- 

সমs রকম ধমিব ােসর য পুেরািহেতরা কৃষকেদর সাntনা িদত o পথ 
দখাত, তােদরেক তািড়েয় দoয়া হেয়েছ, পদচু ত করা হেয়েছ বা gpার 
করা হেয়েছ। য সমs আচার-an ান কৃিষচেkর pিতিট দশােক িকছু মােন 
জাগােতা, জn থেক মৃতু  পযn কৃষেকর জীবেনর িবেশষtেক িচিhত 
করত, তা িনেষধ কের দoয়া হেয়েছ বা িনrৎসািহত করা হেয়েছ। 
িচরাচিরত সাংsৃিতক uৎসেবর পিরবেত পািট চালু কেরেছ aিবরাম 
রাজৈনিতক সভা আর pচারমূলক সাংsৃিতক an ান। কৃষকেদর 
লাকসংsৃিত িছল চােষর কােজর সময় গান করা বা হােট মলায় যাtা 
(aেপরা) করা। যমন িজয়াংs pেদেশ বীজ বানা, কাটা o ঝাড়াiেয়র সময় 
তারা নানা রকেমর গান গাiত eবং ধানেখেত কাজ করার সময় দীঘ 
মহাকাব  aেনকিদন ধের নত। eখন তােদর pেমর গান eবং যাtাo করা 
চলেব না। হাট-বাজার বn। কারণ eখন জাতীয় পুনগঠেনর সময় --- eখন 
eসব বাড়িত খরচ o aপচয় করা uিচত নয়।” 

udিৃতgেলা লmা হেয় যাে । িকnt eর মেধ  থেকi আমােদর খািনকটা 
বুেঝ িনেত হেব। eiসমেয় চীেন পাচঁ থেক পেনরিট পিরবােরর পারsিরক 
সহেযাগী দল (িমuচুয়াল eiড িটম) থেক বেড়া কের ২০-৪০িট পিরবােরর 
কা-aপােরিটভ গেড় তালা হে । ১৯৫৫ সােল Naন দ  কােয়ে ন aফ 
eিgকালচারাল কা-aপােরশন'-e মাo সতুং িলেখেছন, “সাmpিতক 
বছরgেলােত gামা েল পঁুিজবােদর sতঃsূত শিk kেমi বেড় চেলেছ। 
সবt ধনী কষৃকেদর utান আর aেনক u -মধ  কৃষকেদর4 ধনী কষৃক 
হoয়ার pেচ ার মেধ  িদেয়i eটা বেড় চেলেছ। anিদেক aেনক গিরব 
কৃষকi দািরেd র মেধ  িদন কাটাে । কারণ তােদর যেথ  uৎপাদেনর 
হািতয়ার নi ...”। eখান থেকi িতিন িসdাn টানেছন য, প  িদেয় 
ছােটা জিম চােষর পিরবেত drত বেড়া বেড়া কা-aপােরিটভ গেড় তুলেত 
হেব --- যখােন বেড়া আকাের চাষ হেব যেntর সাহােয , হেব জিম-
মািলকানার রাTীয়করণ। eকিদেক, oiসমেয় খাদ শs uৎপাদেনর িনmহার; 
anিদেক, িবkয়েযাগ  শs o িশেlর কাচঁামােলর kমবধমান চািহদা --- 
ei dেndরo িনরসন হেব বেড়া কা-aপােরিটেভর মাধ েম। আর eসেবর 
মেধ  িদেয়i ‘সমাজতািntক িশlায়ন’-eর সমsা িমটেব।  

eবার ২০-৪০ পিরবােরর সদsেদর িনmsেরর ছােটা ছােটা কা-
aপােরিটেভর পিরবেত ১০০-৩০০ পিরবােরর u sেরর সমবায় তির হেত 
লাগল। আেগর িনয়েম সমবােয়র সদsেদর েমর িবিনমেয় eবং সমবােয় 
তােদর দoয়া সmিtর িবিনমেয় aথ দoয়া হত। eখন বেড়া সমবােয় ধ ু
েমর িবিনমেয় মজিুর িমলল। aতeব ধু সমবােয়র আয়তেনরi বদল হল 

না, তার চিরেtরo eকটা grtপূণ বদল হল। যিদo যসব কৃষেকর 
গৃহপািলত প  নoয়া হেয়িছল, তােদর kিতপরূণ দoয়া হেয়িছল। eiভােব 
১৯৫৬-র শেষ কৃিষজীবী পিরবারgেলার ৮৮ শতাংশ u তর কা-
aপােরিটেভর সদs হেয়িছল। gামেজাড়া eমন সব কা-aপােরিটভi হেয় 
দাঁিড়েয়িছল gামা েল aথৈনিতক eকক।  

আবার জসপার বকােরর িবেরাধী বkেব  িফের যাi, “চািষেদর কাছ 
থেক জিম সরকািরভােব কেড় নoয়া হয়িন, িকnt তােদর জার করা 
হেয়িছল ... তােদরেক িমিটংেয় ডেক িদেনর পর িদন eমনকী eক সpাহo 
আটেক রাখা হ'ত, যতkণ না তারা িনেজ থেক সমবােয় যাগ িদেত চাiত 
...।  

১৯৫৬ সােল sািলেনর মেতা মাo দেশর ভতের পাশেপাট চালু 
                                                 

4 মাo সতুঙ চীেনর মাঝাির কৃষকেক িতন ভােগ ভাগ কেরিছেলন : u -মধ , 
মধ -মধ  o িনm-মধ  --- aথৈনিতক aবsার পাথেক র িভিtেত।  
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করেলন। যখন চােষর কাজ কম, তখন চািষরা য an কাথাo কােজর 
খাঁেজ যােব বা gাম ছেড় দূেরর মলায় যােব তাo হেব না। ফিরoয়ালা, 
িভখাির, ভবঘেুর, গায়ক, ফিকর-দরেবশ, যােদর মাধ েম an a েলর খবর 
পাoয়া যত তারাo আর আেস না। যাতায়ােতর বাধা-িনেষধ eবং সমবােয় 
শs uৎপাদেন বাড়িত জার পড়ায় চীনা কৃষক-সংsৃিতর aিবে দ  a  
িহেসেব কাঠ- খাদাiেয়র কাজ o সূচীিশেlর যসব হsিশl িছল তাo খুব 
কেম যেত লাগল। gামীণ চীেনর সমsরকম ব িkগত uেদ ােগর kুdিশl 
িকেয় মরায় সমs িবষেয় কৃষকরা রাTীয় সরবরােহর oপর িনভরশীল হেয় 

পড়ল। শhের সবহারােদর agািধকার দoয়ায় তারাi জনকল াণমূলক রাTীয় 
ব বsার সব sেযাগgেলা পেত থাকল। oিদেক িচরাচিরত জিড়বিুট 
oষধুgেলােক o টাটকা ডাkারেক বআiিন ঘাষণা করায় কষৃকরা পড়ল 
asিবধায়। তােদর asখ সারােনার জn oসব নi, আধিুনক িচিকৎসক o 
oষধু কানটাi আর তােদর আয়েtt নi ...।  

যৗথ খামােরর প gেলােক িনেয় যাoয়ার আেগi কৃষেকরা িনেজেদর 
প gেলােক মের মাংস খেত লাগল। সমবােয়র লােকরা প  বােজয়াp 
করেত আসার আেগi তারা মাংস িবিk কের িদেত লাগল। আনhi pেদেশর 
ফনঈয়াং gােমর তথ  বলেছ, সমবায় কষৃকেক eকটা ষাঁেড়র জn ৫.৫ 
iuয়ান িদে , িকnt কষৃক eকটা ষাঁেড়র মাংস বচেল পাে  ৩০ থেক ৪০ 
iuয়ান। যেহতু প gেলা eখন যৗথ সmিt, কui তােদর দখভাল 
করেছ না। তারা প gেলােক মরণপণ খাটাে  eবং তােদরেক দoয়া 
খাদ dব gেলা িনেয় িগেয় িনেজর পাষা েয়ারgেলােক খাoয়াে । ১৯৫৬-র 
শরেত eiভােব ২১০০ প  মারা যায়। pথম তুষারপােতর পের আরo 
৪৪০টা প  মারা যায়। ... হেবi pেদেশ ১৯৫৬ সােল মাট কৃিষকােজ 
ব বhত o ভারবাহী প র সংখ া ৪৩ লk থেক কেম হয় ৩৩ লk। পেরর 
বছর হনােনর pথম পািট সেkটাির পান ফুশাং িরেপাট কেরিছেলন য 
মিহলারা বাধ  হেয় জায়াল কাঁেধ মােঠ চাষ করেছ, তােদর পট মািটেত 
ঠেক গেছ, তবু করেতi হে , গবািদ প র eতখািন aভাব।”   

আমােদর aেsTিলয় লখকdয় বলেছন, “সমবােয় যুk চািষেদর alsl 
িনজs জিম রাখেত দoয়া হত, সখােন uৎপn dব ািদ তারা খালাবাজাের 
িবিk করেত পারত eবং কা-aপােরিটভ থেক মাট যা আয় হত, তার 
থেক চািষরা তােদর N ম পেয় ট' (aথাৎ কতটা খেটেছ তার পিরমাপ) 
anসাের িনেজর pাপ  aংশ পত। eেkেt কী পিরমােণ eবং কমন মােনর 
কাজ কেরেছ তা দখা হত।” 

সব িমিলেয় তােদর মেত pথম প বািষকী পিরকlনায় কৃিষেkেt বািষক 
বােজেটর খুব al aথাৎ ০.২ aংশ িনেয়ািজত হেলo সমবায় pথার কারেণi 
মাথা িপছু আয় ei পাঁচ বছের al হেলo বেড়িছল। যিদo eর পরপরi 
তাঁরা িলেখেছন, “১৯৫৩-৫৪ সােল যখােন রােTর পk থেক শs িকেন o 
খাজনা িহেসেব সংgহ কের শেsর পিরমাণ িছল মাট ২৯.১ শতাংশ, 
১৯৫৬-৫৭ সােল তা হেয় দাঁড়াল ২৫.১ শতাংশ। eটাi মাoেক, িশl-বিৃdর 
সমsা দূর করার জn িতনেট পদেkেপর িদেক ঠেল িদল : ১৯৫৫-৫৬ 
সােল drত বেড়া সমবায় গেড় তালা, ১৯৫৮- ত কিৃষ কিমuন গড়া eবং 
১৯৫৮-৫৯ সােল িশেl Nেgট িলপ ফেরায়াড' ক uৎসািহত করা।”  

িকnt মাoেয়র িচnার সে  জুসপার বকােরর িবেরাধী বkব েক জুেড় 
পড়েল eকটা an িচto আবছাভােব নজের আেস। pথমত, দািরd o 
aভােবর ঐিতহািসক পটভূিম লpু হয়িন; িdতীয়ত, যৗথচােষর সর াম o 
ভারবাহী প র টানাটািন রেয়েছ; তৃতীয়ত, সািবক যটুk unিত হেয়েছ, 
তােক চািষেদর oপেরর িদেকর eকাংশ ব িkগত বা পিরবারগত আরo 
s লতার জn কােজ লাগােত চাiেছ। পািট, িবেশষত মাoেয়র মেতা 

নতারা, সi unিতর pাথিমক িভিtটােক সমি গত সমৃিdর িদেক ঠেল 
তুলেত চাiেছন। তাi ‘লািফেয় হi পার’!   

 

সামেনর িদেক লmা লাফ : কিমuন গেড় oঠা 
১৯৫৮ সােল Nেgট িলপ ফেরায়াড' বা Nসামেনর িদেক লmা লাফ' r হল 
কিমuন গেড় তালা o Ndপােয় চলা'র িশlনীিতর মাধ েম। ei d'পােয় 
চলার িশlনীিতর মােন eকi সােথ মাঝাির, ছােটা o বৃহৎ িশl গেড় 
তালা eবং দশীয় pযুিk o আধিুনক পdিত কােজ লাগােনা।  

কিমuন গেড় তালা যিদ কৃিষেkেt সমাজতেntর ফসল ধরা হয়, তাহেল 
eর আেগর কা-aপােরিটভgেলা িছল তার বীজ। egেলা ধমুাt eকটা 
pশাসিনক সংগঠন বা িশেlর িবেকndীকরেণর পdিত ( ধু বেড়া বেড়া শহের 
িশl না গেড়, কাচঁামােলর uৎসsল eবং pত n a েলর বাজার িহেসেব 
gােম gােম িশl গেড় তালার pয়াস িহেসেব) ভাবা হয়িন। ভাবা হেয়িছল, 
eকসে  ম করা, eকসে  বাঁচার eকটা নতনু জীবন িহেসেব। eর সােথ 
সােথ gােমর ম িবভাজেনর unিতর uপায় িহেসেবo কিমuনেক ধরা 
হেয়িছল। 

সেচর খাল কাটা o জলাধার বানােনার কােজ বৃহদাকাের 
সহেযািগতামূলক কাজ করেত িগেয় সমবায় pথায় কাজ করার sিবধা ১৯৫৭-
তi বাঝা িগেয়িছল। তখনi বশ িকছু কা-aপােরিটভ জুেড় ছােটা ছােটা 
কিমuন িবিভn a েল গেড় তালা হি ল। ১৯৫৮-র সেpmেরর মেধ  
৭,৫০,০০০ কৃিষ সমবায় জুেড় ২৩,৩৮৪িট কিমuন গেড় তালা হল, যার 
মেধ  ৯০ শতাংশ চািষ-পিরবারi ঢুেক গল। নানা মােপর eক eকটা 
কিমuেন পাচঁ হাজার থেক eক লk মাnষ। পের aব  eত বেড়া বেড়া 
কিমuন পিরচালনার সমsা দখা দoয়ায় কিমuনgেলার আকার ছােটা 
কের মাট ৭০ হাজার কিমuন গড়া হয়। egেলা ধু uৎপাদেনর সংsাi 
নয়, সরকাির সংsাo বেট --- sাs , িশkা o pিতরkার দািয়to 
কিমuেনর। কতকgেলা কিমuন আবার খবু আgয়ান িকছু কাযনীিত gহণ 
করল --- যমন ব িkগত জিম eকদম তুেল দoয়া, িবনামূেল  dব  
সরবরাহ করা; কাথাo কাথাo সাধারণ মাnষ রশেন খাদ dব  o anাn 
pেয়াজনীয় িজিনস পেত থাকল, কানরকম কাজ কrক আর না কrক। 
যিদo eiসব আgয়ান নীিত বিশিদন চালু থাকল না।  

চীনা কমু িনs পািটর iিতহােস লখা হে , “চীনা কমু িনs পািটর 
কndীয় কিমিট হেবi pেদেশর বiেদiেহ- ত পিলটবু েরা িমিটংেয় বেস (১৭-
৩০ আগs ১৯৫৮)। ... eেত বলা হয়, “সমাজতnt গেড় তালা o 
সাম বােদ পৗঁছেনার  সংগঠন হে  জনগেণর কিমuন eবং চীেন 
সাম বাদ pিতি ত হoয়া আর খুব দূেরর ভিব ৎ নয়।” ei িমিটংেয়র পের 
দশজেুড় aভু tােনর মেতা গণকিমuন গেড় তালা o isাত বানােনার ধূম 
পেড় যায়।  

কিমuন গেড় oঠার সােথ সােথ জিমর মািলকানা িনেয় নানা সমsা 
দখা িদল। p  uেঠ গল য gাম, নািক uৎপাদন-িটম, নািক কিমuন কার 
হােত িহসাব রাখা, পিরকlনা করা o আয় ব টেনর মূল দািয়t থাকেব। 
১৯৫৮ সাল শষ হেত হেতi চািষরা তােদর সmিt aথাৎ চােষর যntপািত 
o গবািদ প  কিমuেনর হােত তুেল িদেয়িছল। িকnt বিশরভাগ kেti 
pথম িদেক ছােটা ছােটা ব িkগত জাতgেলার িদেক কিমuন হাত 
বাড়ায়িন। পের oটা করা হেলo ১৯৫৯ সােল gােমর মাট uৎপাদেনর ২০ 
শতাংশ আসত ব িkগত ছােটা জাতgেলা থেক। কিমuন সmিকত তথ  
য বi থেক িদি  সi Nদ  চাiিনজ রাড টু সাsািলজম'-eর লখকdয় 
জানাে ন, ১৯৬৬-৬৮ পযােয় চীন পিরদশেনর সময় তাঁরা দেখেছন, মাট 
uৎপাদেনর pায় ১২ শতাংশ oiরকম ছােটা ব িkগত জাত থেক আসেছ।  
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pথমিদেক, জিম o anাn পঁুিজ সহ সব pধান সmিt eবং 
uৎপাদেনর মািলকানা িছল কিমuেনর হােত --- uৎপাদন-িটম, uৎপাদক-
বািহনী (িbেগড) বা জলা pশাসেনর হােত নয়। সমsা r হয় যখােন 
সmn o দk কা-aপােরিটভgেলার সােথ aসmn, aসমথ কা-
aপােরিটভgেলার সমnয় সাধন করা হেয়িছল সখান থেক; িবেশষত য 
কিমuনgেলায় সমতার িভিtেত মজিুর চালু করা হেয়িছল, aথাৎ যখােন 
ক কতটা ফসল ফলাে , কমন তার মান --- eসেবর বদেল মi 
মজিুরর সাধারণ মাপকািঠর িহেসেব ধরা হেয়িহল, সখােন কতgিল বাsব 
সমsা দখা িদল। কমু িনs পািট থেক িনেয় আসা সমাজতেntর ধারণার 
সে  বাsব জীবেনর কতgিল সংঘাতo দখা িদল। ১৯৫৮-র িডেসmের 
uচাং-e কমু িনs পািটর a ম কndীয় কিমিটর ষ  pনাির সশেন psাব 
নoয়া হ'ল, য যার pেয়াজন anযায়ী নয়, পােব কাজ anযায়ী। আর 
িহেসব রাখার দািয়t দoয়া হল uৎপাদক-বািহনী (িbেগড)-eর হােত। ei 
psাব িসdােnর rপ পায় ১৯৫৯-eর আগেs লুশােন পািটর বিধত 
পিলিটকাল বু েরার িমিটংেয়। eর থেক aেনেকi িসdাn টােন য eরপর 
থেক আর কিমuন িছল না, যা িছল তা নােমi কিমuন। িকnt আমােদর 
aেsTিলয় লখকdয় তা মেন কেরন না। তাঁেদর মেত ei সংsার করা 
হেয়িছল, বিশ বাড়াবািড় কের য কিমuনgেলা িবনা খরচায় সরবরাহ o 
কndীকরণ করিছল, ধ ু তােদর জn। িশlসংsাgেলার মািলকানা eবং 
রাTযেntর সােথ সmেকর oপর িনয়ntণ কিমuেনর হােতi িছল। ১৯৬৮- তo 
তাঁরা দেখেছন কানo কানo জায়গায় কিমuেনর হােত িহেসেবর দািয়t 
থাকেলo মূলত বিশ জায়গায় uৎপাদক-বািহনী (িbেগড) িহসাব-পt রাখত। 
ei তফাৎ হেয়িছল dেটা িবষেয়র oপর িনভর কের --- aথনীিতর 
আ িলক বিশ  o কিমuন সদsেদর রাজৈনিতক সেচতনতা।  

কা-aপােরিটেভর মেতা, িকnt তার থেক আরo বেড়া আকাের 
কিমuন িবলিmত মজিুর aথবা মজিুরিবহীন যৗথ েমর ব বsা pেয়াগ করেত 
পাের, যিদ নিতক uৎসাহদান (মরাল iনেসনিটভ) যথাযথ হয়। যখােন 
জিমেত নানারকম ফসল ফলােনা যায়, সখােন যিদ িবিভnরকম শেsর 
oপর িবিভn মূেল র কর থাকার জn কিমuেনর আয় কেম যায়, তাহেল 
নানারকম শs না ফিলেয় কিমuন dেটা ফসল চােষর মােঝর সমেয় an 
কােজ সদsেদর লািগেয় যতটা পারা যায় আয় বািড়েয় নয়। বাsেব ei 
পdিত নানারকম ফসল ফলােনার sাধীনতােক খব কের।  

ei ধরেনর aৈবতিনক মেক কিমuন তার sিবধামেতা চােষর কােজ না 
লািগেয়, সেচর কাজ বা জলাধার বানােনার কােজ লাগােত পাের। যিদ 
যেথ  পিরদশন, সাবধানতা o uৎসাহদােনর ব বsা থােক, তাহেল 
মশিkেক কােজ লািগেয় eমন pকতৃ পঁুিজ সৃি  করা যায় যখােন খাদ  o 
ভাগ পেণ র সরবরােহর oপর কানরকম aথমজিুরর চাপ পেড় না।  

egেলা ধু aথনীিতর তtt নয়, বাsেব eর pচN pেয়াগ দখা গেছ 
চীেন। যমন, ১৯৫৭-র aেkাবর থেক ১৯৫৮-র শরেতর মেধ  ৫৮০০ কািট 
ঘন িমটার মািট o পাথর কাটা হেয়িছল, যা িকনা ৩০০টা পানামা খাল 
কাটার সমান। eকটা পানামা খাল কাটেত দশ বছর সময় লেগিছল। যিদo 
ei pবল ম সব জায়গায় ভােলাভােব ব বহার করা িগেয়িছল eমন নয়। 
কখনo বেড়া বেড়া বাধঁ িদেয়o জলাধার থেক খেত জল িনেয় যাoয়ার 
sব বsা নoয়া যায়িন, কখনo জল ঢাকােনার pচুর খােলর ব বsা করেলo 
িনকািশ ব বsা িঠক মেতা হয়িন। তবু সব িমিলেয় ১৯৫৮-৬০ ei িতনবছের 
আরo eক কািট পঁয়ষিT লk মu জিম সেচর আoতায় আনা িগেয়িছল। 
আর কী লাভ হেয়িছল কিমuন গেড়? ১৯৫৭ থেক ১৯৫৮- ত ৩০ শতাংশ 
বিশ শs uৎপাদন হেয়িছল, যিদo pথেম ভাবা হেয়িছল য eকবছের শs 
uৎপাদন িdgণ হেব।  

eখােন দখা যাে , সবt o সবসমেয় যমন হেয়েছ, তমন ভােবi 
মূলত uৎপাদন বৃিdেক pিতটা বছেরর unয়েনর মাপকািঠ ধরা হে । 
uৎপাদন বাড়ােনার ঝাঁক ১৯৫৮ সােল কমন পযােয় পৗঁেছিছল, তার 
খািনকটা বাঝা যায় ব াপক সচব বsার বণনায়। Nমডান চায়না'জ iকনিম 
a া ড ম ােনজেম ট' বiেত িলখেছ, “কেয়ক কািট চািষ পাহােড় চেল 
িগেয়িছল লাহা o isাত বানােত aথবা শহের িশlা েল কাজ করেত। 
eর ফেল কৃিষেkেt uৎপাদন দাrণ মার খেয়িছল।” পাশাপািশ uৎপাদন-
মাtােক বািড়েয় বলা eমন পযােয় পৗঁেছিছল য ১৯৫৯-eর eিpেল 
গণpজাতntী চীেনর চয়ারম ােনর দািয়t িলo শাo িচ-র oপর ns করার 
পেরi ২৯ eিpল মাo anদলীয় পেt পািটর eকদম িনচু sর aবিধ িনেদশ 
পাঠােলন, “uৎপাদেনর লk মাtা িনধারণ করার সময় যতটুk পারেবন 
ততটুki বলেবন, িঠক কী পিরমাণ চাষ কেরেছন সটা জানান। uৎপাদন 
বাড়ােনার জn কী কী পdিত িনেয়েছন, Nকৃিষর আট পdিত’ gহণ কেরেছন 
িক না স ব াপাের িমেথ  বলা uিচত নয়। oপরতলার চাপাচািপেত pচরু 
িমথ া কথা বলা হে । oপরতলার কমীরা যিদ aহ ারী হয়, তলার কমীেদর 
oপর চাপ দয় eবং বেড়া বেড়া pিতjার বাত দয়, তাহেল িনেচর তলার 
কমীরা খবু asিবধার মেধ  পড়েব।”  

Nকৃিষর আট পdিত' িছল uৎপাদন বাড়ােনার লেk  আটিট িবষেয় জার 
দoয়া : জল সংরkণ, সার, চােষর জিমর unয়ন, ভােলা বীজ বপন, 
িনিবড় চাষ, পাকামাকড় o asেখর হাত থেক ফসল বাঁচােনা, কৃিষযেntর 
unয়ন o চােষর জিমর পিরকিlত ব বহার। eখােন আমরা Nহাংির ঘাss ' 
থেক িবেরাধী বkব  খািনক নেত পাির। ei লখেকর মেত, “মাoেয়র 
িনেদেশ চািষরা গভীর ভােব চাষ কেরেছ, ৩ ফুট গভীরতার জায়গায় ১০ ফুট 
eবং তার ফেল ০.১৭ eকের aিব াs ৬৫ টন ফসল ফেলেছ; ৬০ কিজ 
oজেনর যসব kমেড়ার তখন ছিব ছাপা হেয়েছ, তার সত তা িনেয় সেnহ 
আেছ; চােষর বীজ ঘনভােব বানার য তথ  দoয়া হেয়েছ ২.৫ eকের ১৫ 
লেkর বদেল ১ কািট প াশ লk, তা িমথ া। চািষরা তা কেরিন; মাo 
সতুং oi সমেয় িসনিল পিরদশেন eেল, তাঁেক য খত দখােনা হেব 
সখােন an খত থেক চারা তুেল eেন সামিয়কভােব বিসেয় দoয়া হয়; 
৯০ শতাংশ মািটেত ১০ শতাংশ গাবর সার িমিশেয় য সার বানােনা 
হেয়িছল তা তমন unত িকছু নয়; কৃিষ যntপািতর kেt রািশয়ার anকরেণ 
বেড়া বেড়া Tাkর বানােনা হয়, যার লাঙেলর d'ধাের ফাল। িকnt দিkণ 
চীেন o পাহািড় a েল তা কােজ না লাগায় ৭০,০০০ Tাkর ন  করা হয়। 
পের ১৯৮০ সােল ছােটা Tাkেরর ব বহার চােষর unিত ঘটায়; মাট জিমর 
িতনভােগর eকভাগ চােষর জn রেখ বািকটা চারণভূিম, বনসৃজন, পু িরণী 
iত ািদর জn রাখেত বলা হেলo eটা সব pেদশ মেন নয়িন; চড়াiপািখ, 
iঁdর, পাকা o মাছ --- ফসেলর ei চার শtr মারেত িদেয় চড়াiপািখ 
িনবংশ হেয়েছ o পাকার uৎপাত বেড় গেছ; বেড়া বেড়া সেচর বাঁধ 
(eটাo রািশয়ার নকল) pচরু মাnষেক uৎখাত কেরেছ --- যমন, ঝিজয়াং 
pেদেশ িসয়ানজান জলাধার তির করেত িতন লk মাnষেক সরােত হেয়েছ 
eবং eক চনু আন gামা ল থেকi eক লk সাঁiিtশ হাজার মাnষেক 
uৎখাত করা হেয়েছ।” 

eখােন লk  করা যাে , চীনা gামসমােজর বাsবতা eবং সমাজতেntর 
িচnা --- ei diেয়র মােঝ কিমuনেক কnd কের য িবেরাধ, তারi iি ত 
পাoয়া গেছ চািষেদর eবং পািটর কমীেদর ‘িমথ াচার’ বা ‘বািড়েয় বলা’-র 
pবণতার মধ  িদেয়। মাo বা জসপার বকার তাঁেদর লখায় eর sীকিৃত 
িদেয়েছন।  
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সংকেটর সময় 
eরপর eল aথৈনিতক সংকেটর পব। সংকেটর সমেয়র বণনায় জসপার 
বকার িলখেছন, “চীেন যখােন সবার জn যেথ  খাদ  কখনo eর আেগ 
পাoয়া যায়িন, সখােন লােক eত খল য ১৯৫৮-৫৯ সােলর শীেতর 
সমেয় শsভাNার শূn হেয় গল। ei বিশ খাoয়ার িবষেয় সমথন পাoয়া 
যায় uiিলয়াম িহ টেনর Nেশনফ ান' বiেয়র ২১৮ পাতায়, Nui দ বলল, 
Nআমরা pচুর মাংস খেয়িছ। বিশ মাংস খাoয়া মােন িবpবী হoয়া eমনটাi 
মেন করা হি ল।' যাi হাক, কানo কানo জায়গায় দূরদৃি সmn চািষরা 
িমি  আলরু চাষ কের রাখেলo anেদর িব াস িছল শহেরর লােকর মেতা 
তােদর জn রাTীয় শsভাNার খুেল দoয়া হেব। িকnt মাo ভাবেলন, 
চািষরা (রািশয়ার kলাকেদর মেতা) শs লিুকেয় রাখেছ। ১৯৫৮ থেক িতন 
বছেরর মেধ  চীন শs রpািন িdgণ কেরেছ, আমদািন কিমেয় িদেয়েছ, 
রািশয়ায় রpািন দড়া করা হেয়েছ eবং utর কািরয়া, utর িভেয়তনাম 
eবং আলেবিনয়ােক শs uপহার িদেয়েছ। oিদেক জnিনয়ntণ করা হয়িন। 
কারণ মাoেয়র মেত জনসংখ া বিশ থাকা ভােলা, Npিতটা পেটর সােথ 
dেটা কের হাতo জnলাভ কের'। 

... ১৯৫৮-র শরেত িবশাল কৃিষ ফসেলর সবটা কৃষকরা সংgহo 
কেরিন। eেদর aেনেকi ব s িছল isাত তির করেত বা জলাধার 
বানােত। aেনক জায়গায় তারা িনেজেদর কােs গিলেয়o isাত তির 
কেরেছ আর মােঠর ফসল মােঠi পেচেছ। আরo িবপjনক হল, 
aিফসাররা বিশ বিশ শs সংgহ করেত থাকল, কারণ ফলন সবার বিশ 
হেয়েছ। যেহত ুকিমuন গেড় তালা হেয়েছ, তাi ফসল uঠেছ কিমuেনর 
গালায়, কৃষেকর গালায় নয়। যসব সদsরা রকড শs uৎপাদেনর খবর 
িদেয়েছ, তােদর তখন রকড শs সংgহ কের রাTেক পাঠােনা ছাড়া uপায় 
নi।  

১৯৫৯-eর বসেn (পরবতীকােল বা iেয়া বা-র লখা থেক পাoয়া 
যায়) আড়াi কািট লাক uপবােস কাটাি ল। pিতরkামntী মাশাল পং ত 
hi, eকমাt pবীণ নতা, িযিন ১৯৫৮-র শরেত বিজং-e টিলgাম 
পািঠেয়িছেলন, Nজনগণ aনাহােরর িবপেদ পেড়েছ।' ১৯৫৯-eর ৩০ জুলাi 
পিলটবু েরার িমিটংেয় (লুশান সেmলন) মাo সতুং সামাn আtসমােলাচনা 
কেরন, িকnt Nেgট িলপ ফেরায়াড'-eর ছােটা খােটা ভুলgেলা সmেক 
বেলন, Naিভjতা aজেনর জn িকছু িটuশন িফ তা খরচ হেবi।' িলo 
শাo িচ o চৗ eন লাi চপু কের থােকন। পং মাoেক সমােলাচনা কের 
Nদিkণপnী' িহেসেব িচিhত হন। oi বছরi সেpmের পািট িবেরাধী 
চkােnর জn পং সহ আরo িতনজন নতােক দায়ী করা হয়। eক মাস 
পের পং আtসমােলাচনা কের মাoেক িচিঠ পাঠান। তাঁেক বিজং-eর 
বাiের eকটা gােম গৃহবnী কের রাখা হয় -- সখােন িতিন সবিজ চাষ 
করেতন। পের সাংsৃিতক িবpেবর সময় তাঁেক বnী করা হয় o aত াচার 
চািলেয় তাঁেক মের ফলা হয়। 

১৯৫৯-eর শেষ Nিপপl s  ডiিল' ত eক লখার psাব রাখা হয়, 
Nচািষেদর aব i আিথক ব বsার কড়াকিড় করা uিচত, যতটা পারা যায় 
িমতব িয়তা করা uিচত। d'বােরর বিশ িদেন খাoয়া uিচত না, যার মেধ  
eকটা আহার হালকা o তরল হoয়া uিচত।' মাo সi সময় িনেজ মাংস 
খাoয়া ছেড় িদেলন।  

১৯৬০-eর জুলাiেয় ১৫,০০০-eর মেতা সািভেয়ত িবেশষj হঠাৎ 
eকসােথ চীন ছেড় চেল যায়। চীনo চেয়িছল oরা তাড়াতািড় চেল যাক, 
যােত dিভেkর খবর kেু েভর কােন না oেঠ। ১৯৬০-eর গাড়া থেক 
Nিপপলs  ডiিল' o িdমািসক Nেরড াগ' পিtকা ছাড়া সব পিtকা দেশর 

বাiের যাoয়া িনিষd হেয় গল। Tন o pন চলাচল aেধক হেয় গল 
jালািনর aভােব।  

১৯৫৯-eর সেpmের Nেরড াগ' পিtকায় মাo িলেখিছেলন য ১৯৫৮-
র থেকo ১৯৫৯-e বিশ ভােলা ফল দখা যােব। ১৯৬০-eর pথম 
সংখ ােতo িতিন আবার িলখেলন, Nযিদo সাংঘািতক খরা হেয়েছ তব ু
কিমuনgেলা eখনo সmn eবং জনগণ যেথ  sখী'। চািষরা ভেবিছল 
বিশ খেট কী হেব ( gট িলপ ফেরায়াড aথাৎ ১৯৫৮-৫৯-eর আেগ বিশ 
খেট লাভ হত)। eখন জিমর যt িনেলi বা কী, প েদর লালন কেরi বা 
কী, েমর ফসল সবi তা িনেয় নoয়া হেব।  

১৯৫৯ সােলর শরেত শেsর চাষ ১৯৫৮-র তুলনায় ৩ কািট টন কম 
হল। িকnt সরকাির িহেসেব তা aেনক বািড়েয় দখােনা হল (ei িহেসেবর 
মেধ  িমি  আলরু uৎপাদন ধের নoয়া হেয়িছল। আসেল খাদ শs uৎপাদন 
হেয়েছ আরo কম।) oিদেক রাTীয় ভাNাের শs সংgহ হল মােটর oপর 
৪০ শতাংশ। eর থেক বিশ আেগ হয়িন। কানo কানo জায়গায় পুেরা 
চােষর ফসল িনেয় নoয়া হেয়েছ ... ১৯৫৯-e চািষরা uপবােস মরেত r 
কের। তেব সবেচেয় বিশ মারা যায় ১৯৬০-eর জাnয়াির ফbrয়ািরেত।  

... যাi হাক না কন, dিভেkর িবrেd সনা নামােনা হয় ১৯৬১-র 
গাড়ায় মাoেয়র গাপন বািহনী gাম ঘুের আসার পর। িপপl স িলবােরশন 
আিমর ৩০,০০০ সনােক িনেদশ দoয়া হয় িমনঈয়াং দখল করেত, রাTীয় 
ভাNার থেক শs িবতরণ করেত eবং যসব নতারা দািয়েt িছল তােদর 
gpার করেত। oখােন সnরা িতন থেক চার মাস িছল। জৈনক 
pতkদশীর মnব , Nেয িজনiয়াং pথম কিমuন গেড় চীনেক গিবত 
কেরিছল, তার hয়াং চুয়ান gােম মাnষgেলা eত dবল হেয় পেড়িছল য 
হামাgিড় িদেয় tােণর শs িনেত যাি ল। কেয়কজন tােণর কােছ 
পৗঁছেনার কেয়ক ফুেটর মেধ  পেড় মের গেছ। সnরা ১১ লk ৭০ হাজার 
শীতবst o ১ লk ৪০ হাজার লপ িবিলেয়িছল eবং anাn দরকাির িজিনস 
জুিগেয়িছল। িজনiয়াং-eর কানo কানo জায়গায় ১০টার মেধ  ৯টা ঘেরর 
কৃষকi পািলেয় িগেয়িছল, সnরা পাঁচ লেkরo বিশ ঘর সািরেয়িছল, 
৮০,০০০ সরকাির বািড়েত চািষেদর আ য় িশিবর খুেলিছল eবং eমন 
আেদশ জাির করা হেয়িছল য Nেকানo চািষেক যন কu aধিদবেসর বিশ 
কাজ করেত না বেল।'  

মাo িনেজ ei সnবািহনী পাঠােনােক ম রু কেরন eবং ei সংkাn 
িচিঠ পািট লেভেল ছড়ােত বেলo বেলন, Nআমােক হয়ত দিkণপnী 
িবচু িতgs বলা হেত পাের, িকnt কানo uপায় নi'। pাডাকশন িbেগেডর 
লােকরা চািষেদর মারেধার কের গাপন শs বর করার িবষেয় eর আেগo 
িকnt িতিন বেলেছন, Negেলা বাড়াবিড় হেয় যাে '। --- (egেলা সব 
পািটর apকািশত দিলেল রেয়েছ।) 

িদং s-র Nেরন hয়া' o s লুoেঝং-eর Nজলুাi sম' বiেত বলা 
হেয়েছ িজনiয়াং-e মৃতু র সংখ া ১০ লk eবং গাটা pেদেশ ২০ লk। 
মাoেয়র মেত --- eটা pিতিবpবীেদর কাজ। সরকাির eকটা মেত হনান 
pেদেশ eক লk িতিরশ হাজার কমীেক িজjাসাবাদ কের তােদর কােজর 
ধারা পাlােত বলা হয়। eর মেধ  চার হাজােরর কাজ Nমারাtক ভুল' 
িহেসেব ধরা হয়, ন'শ িতরািশ জনেক পদচু ত করা হয়, dশ' পঁচাtর 
জনেক gpার কের িবচার করা হয় --- eেদর মেধ  প াশ জন িসিনয়র 
ক াডার। িজনiয়াং-eর পািট সেkটাির লু িজয়ানoেয়ন সহ বশ 
কেয়কজেনর মৃতু দN দoয়া হেলo মাo তা রদ কেরন। eেদর পের anাn 
a েল নানা পেদ বহাল করা হয়।”   

িকnt বকােরর ei দীঘ লখায় pাকিৃতক dেযােগর কথা সরকমভােব 
বলা হয়িন। aথচ anাn সব সূt সরকমi বলেছ। সব সূেti তার uেlখ 
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রেয়েছ। যমন aেsTিলয়রা িলখেছন, “পরপর িতনেট বছর খবু খারাপ 
িগেয়িছল। ১৯৫৯ সােল aেধেকর মেতা চােষর জিম হয় বnা বা খরায় 
আkাn হয়। ১৯৬০ সােল eকi সােথ ঝড়, বnা o পাকামাকেড়র 
আkমেণ aেধেকরo বিশ aথাৎ আিশ কািট মu জিমর ফসল ন  হেয় 
িগেয়িছল eবং আরo িতিরশ থেক ছিtশ কািট মu জিমেত কানo চাষi 
হেত পােরিন। শানতংু-e iেয়েলা নদীেত eক মাস ধের কানo জলi িছল 
না, যা কানিদনi কu শােনিন। খাদ শেsর সাংঘািতক রকম aনটন দখা 
দয়, িকnt সকেলর চ ায় o রশিনং ব বsার মাধ েম dিভk eড়ােনা যায়। 
কিমuন সংগঠনgেলা aেনক মাnষেক eক জায়গায় করার kমতার মেধ  
িদেয় ei কিঠন সমেয়o dিভk ঠকােত পেরিছল।” 

eডগার sা (eকমাt আেমিরকান) ১৯৬০ সােল Nিদ আদার সাiড aফ 
িদ িরভার : রড চায়না টুেড'- ত িলেখেছন -- িতিন iনার মে ািলয়া থেক 
r কের িসচয়ুান pেদেশর চংkiং পযn চীেনর নানা জায়গা ঘুেরo কানo 

dিভk দখেত পানিন। তাঁর বkব , “১৯৫৯-৬২ সােল পি িম aেনক 
কাগজ Nচীেনর গণ-aনাহার' িনেয় aেনক িকছু বলেলo কানo সহায়ক তথ  
িদেত পােরিন। আিম যতদূর জািন কানo aকমু িনs পিরদশক নi িযিন 
ei সময় চীেন ঘুেরেছন eবং dিভেkর কানo pামাণ  uদাহরণ িদেয়েছন।  

আিম জার িদেয় বলেত পাির আিম চীেন কানo aনশনিk  মাnষেক 
দিখিন, পুরেনা-কােলর dিভেkর মেতা িকছু আমার চােখ পেড়িন 
( শনiয়াং-e বানভাসীেদর udাst িশিবের eকজন িভখারীেক ছাড়া)। ... 
রশিনং ব বsার aবেহলা বা aদkতার জn িবি n uপবােসর ঘটনা 
কাথাo ঘেট থাকেত পাের। যেথ  পিরমাণ aপুি  িনঃসেnেহ আেছ বলা 
যায়। গণ-aনাহার? না।” 

১৯৬০ সােল eডগার sা ছাড়া, ফিলk gীনo dিভk দখেত পানিন। 
a ানা লুi sTং িলেখেছন, “eমন ভয়ানক খরা হেয়িছল, য iেয়েলা নদী 
হঁেট পেরাি ল বা ারা। িকnt কিমuনgেলা dিভk থেক দশেক 
বাঁিচেয়িছল।” ফিলk gীন বেলেছন, “খাদ  সংকেটর কথা রয়টােরর িপিকং 
বু েরা বলেছ, িকnt dিভk কখনo বেলিন।” 

তাহেল কানটা িঠক? dিভেk কেয়ক কািট লােকর মৃতু  না খাদ  
স ট? eখােন আমরা আমােদর কাছাকািছ িকছ ুaিভjতা িমিলেয় দখেত 
পাির -- সটা বলপাহািড়, আমলােশাল --- aপুি র পছেন য আহােরর 
aভাব থােক তা সবাi জােন। কােজi কানo কিমuন বা রশিনং ব বsার 
মেধ  িদেয় aনাহারেক ব টন কের িদেলo aথৈনিতক সংকেটর পাষােকর 
তলায় dিভেkর uল  চহারা থাকেতi পাের।  

ei pসে  চীনা কমু িনs পািটর িনজs দিলল থেক dেটা aংশ udতৃ 
কের শষ করব :  

“২৮ ম ১৯৬০ : চীনা কমু িনs পািটর স Tাল কিমিট Nজাহােজ কের 
খাদ শs পাঠােনার eক জrির িনেদশ' দয়। তােত বলা হয়, Nেবিজং, 
িতয়ানিজন, সাংহাi o িলয়াoিনং pেদেশ গত d'মাস ধের pেয়াজেনর 
তুলনায় কম খাদ শs পাঠােনা হে  eবং eখন oi pেদশgেলােত 
খাদ শেsর ভাড়ঁার pায় শূn। শী i eখােন আরo খাদ শs না পাঠােল 
aবsা আরo খারাপ হেব।' ... eরকম জrির িভিtেত খাদশs পাঠােনার 
সােথ সােথ চীনা কমু িনs পািটর কndীয় কিমিট আরo কতgেলা জrির 
পদেkপ নয় --- সgেলা হল, রশেন নাগিরকেদর জামা-কাপেড়র কাটা 
কিমেয় দoয়া, শহর o gাম সব জায়গায় রশেন pাপ  খাদ শs o ভাজ  
তেলর পিরমাণ কিমেয় দoয়া, খােদ র পিরপূরক সংgহ o uৎপাদন করা 
iত ািদ।  

১ জাnয়াির ১৯৬১ : হনান pেদেশর িজনiয়াং-eর ঘটনােক কnd কের 

য িরেপাট oখানকার দািয়েt থাকা পািট কিমিট পািঠেয়েছ, চীনা কমু িনs 
পািটর কndীয় কিমিট তা anেমাদন কের পািঠেয়েছ। ei িরেপােট িজনiয়াং 
পািট কিমিটর দািয়tশীল aংশ শtrর শিk বািড়েয় দেখেছ; শtrেদর সােথ 
আমােদর dnd eবং জনগেণর মেধ কার dndেক gিলেয় ফেলেছ eবং 
খাদ শেsর ভয়ানক aনটন, aনাহােরর ছিড়েয় পড়া, asখ o মৃতু  
eiসেবর দায়i kমতায় থাকা বদমাiশ লাক o anঘাতী সামnতািntক 
শিkর ঘােড় চািপেয় িদেয়েছ। ei িবে ষেণর িভিtেত, ei িরেপােট কােজর 
ধারা পাlােনার জn িdকরণ আেnালন o কিমuনেক দৃঢ় ভােব গেড় 
তালা eবং গিরব o মাঝাির কষৃেকর oপর িনভর কের য pিতিkয়ার 
শিk িফের আসেত চেয়িছল তােদর সmণূ িবি n কের eেকবাের িবদায় 
করার psাব gহণ কেরেছ। কndীয় কিমিট ei psাব সমথন কের িনেদশ 
িদেয়েছ, Nেদেশর সমs তৃতীয় ণীর কিমuন, pাডাকশন িbেগড o 
pাডাকশন িটম সকেলi ei িরেপােটর আেলােক কিমuনgেলা দৃঢ়ভােব 
গেড় তালার জn িনেজেদর কােজর ধারা শাধন করা uিচত।' ei িনেদশ, 
আেnালেন Nবাম' িবচু িতেক বেড় uঠেত uৎসািহত কেরিছল।”  

 

সংকেটর ধাkা 
dিভki বিল আর আিথক স টi বিল, eর ধাkােতi gট িলপ ফেরায়াড 
খািনক থমেক গল। aথৈনিতক নীিত পাlােত হল। ১৯৬২- ত দশ দফা 
কমসূিচর মেধ  িদেয় আবার কৃিষেkেt জার, তারপর হালকা িশl o 
তারপর ভাির িশl eল। ১৯৬২-র জুলাi থেক সেpmের gােমর 
কিমuনgেলােক দীঘেময়ািদ িবনা sেদ ঋণ দoয়া হল ৩০ কািট iuয়ান, 
যখােন ১৯৫৭- ত মাট বােজেট খরচ হেয়িছল ৮২.৭ কািট iuয়ান। eর 
মেধ  ১৯৫৭ থেক ১৯৫৯-eর মেধ  িশেl কndীয় িনয়ntণ ৪৬ শতাংশ থেক 
কেম হেয়েছ ২৬ শতাংশ আর আ িলক িনয়ntণ ৫৪ শতাংশ থেক বেড় ৭৪ 
শতাংশ। eর মেধ  সবেচেয় grtপূণ ‘সান িজ i বাo’ পdিত যা 
কৃিষেkেt বাজােরর শিkেক pিতি ত করল। pথেম gামা েল ধীের ধীের 
eকটা খালা বাজার তির করা হল। তারপর uপেরাk পdিত anসাের eল 
--- (ক) ব িkগত জিমর পুনrdার; (খ) কিমuেনর anগত পিরবারgেলােক 
pধান িহসাব রkার দািয়t দoয়া; eবং (গ) কিমuেনর anভুk 
সংsাgেলার দািয়t রiল িনেজেদর uৎপাদন o লােভর লk মাtা িঠক করা।  

eর সােথ সােথ eকটা কােলাবাজািরo চলেত দoয়া হ'ল। সাংহাiেত 
১৯৬১ সােল রাnার তেলর সরকাির দাম ০.৬১ iuয়ােন আধ িকেলা আর 
খালা বাজাের তার দাম িতিরশ iuয়ান। uৎপাদেন ব িkগত জিমর aবদান 
pচুর বেড় গল। ১৯৬২ সােল iuনােন ব িkগত জিমর চাষ কিমuেনর 
চাষেক ছািড়েয় গল, ব িkগত জিমর পিরমাণo হেয় দাঁড়াল মােটর oপর 
aেধক। কােয়হেবৗ o িসচুয়ান pেদেশ ১৯৬৪ সােল সমবায় pথার চােষর 
চেয় ব িkগত চাষ বিশ হত। সরকাির নীিতেত যেহতু বাজােরর দােমর 
oপর কানo pশাসিনক িনয়ntণ থাকল না, তাi কৃিষdেব র খালাবাজার 
তির, eমনিক রাTীয় সংsাgেলাo লােভর হােরর িদেক তািকেয় পিরচািলত 
করার জায়গায় চেল eল। কিমuনgেলােত কৃষকেদর চােষর পাশাপািশ an 
কাজ করার sেযাগ দoয়া হল --- যমন, েয়ার পালন বা সবিজ চােষর 
কাজ iত ািদ।  

hiলরাiট o ম াকফারেলন তাঁেদর চীন পিরদশন-কােল (১৯৬৬-১৯৬৮) 
িবিভn কলকারখানায় িমক-কমচারীেদর সােথ কথা বেলিছেলন। ১৯৬০-৬৪ 
সময়কার eক বণনায় তাঁরা েনিছেলন : “ pাডাকশন িটেমর চািষরা বীজ 
o শs মজতু কের রাখিছল, যােত বাজাের িবিk কের িনেজরা লাভ 
করেত পাের। তারা তােদর aবসর সমেয় িনেজেদর ব িkগত জিমেত 
Nসহায়ক uৎপাদন' করত। ব িkর pেয়াজন o কিমuেনর pেয়াজেনর মেধ  
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ভারসাম  রাখার চ ায় পািট aনবরত ব s হেয় থাকল। পািটর সব শাখা 
ei কাজটা িঠক ভােব করেত পারিছল না, কারণ আদশৈনিতক sর িনেচ 
নেম িগেয়িছল। pাডাকশন িbেগেডর চািষরা, িনেজেদর কাজ anযায়ী ভাগ 
পেয় যাি ল আর Nজনগণেক সবা'র বদেল িনেজেদর ধনী কের তুলিছল।”  

oরঁা আরo বেলেছন, “ম ােনজার, pযুিkিবদ eবং দিkণপnী aথনীিতর 
িনয়ntকরা িশkািবদ o বুিdজীবীেদর জারােলা সমথন পল। ১৯৬০-eর পর 
aথৈনিতক unিত aব i ঘেটিছল। িকnt তার কতটা নয়া aথৈনিতক নীিতর 
জn বলা কিঠন। আিথক uৎসাহদান য uৎপাদন বািড়েয়িছল, সটা 
িনি তভােব বলা যায়। যিদo শষ িবচাের eটা মাoবাদী মেত চলিছল না।  

... সাংsৃিতক িবpেবর eকটা uেd  িছল eiসব aথৈনিতক নীিত 
pণয়েনর kমতা তােদর হাত থেক কেড় িনেয় মাoবাদী পেথ aথৈনিতক 
পিরকlনা gহণ করা। ... ১৯৬২-র িডেসmের a ম কndীয় কিমিটর দশম 
pনাির সশন থেক r কের ১৯৬৪- ত Nতাচাi থেক শেখা' লখা পযn 
মাo বরাবরi বাজাির aথনীিত eবং কিৃষেত সান িজ i বাo নীিতর 
সমােলাচনা কেরিছেলন। তখন চীনা িবpেবর সরকাির ভা  মাoবাদী হেলo 
রাT o পািটর কতেৃt িছল anরা। ১৯৬৪ থেক ১৯৬৫ কানটা কানটােক 
পাlােব ei িনেয় pচN টানােপােড়েনর পর ১৯৬৬- ত r হেয় গল 
সবহারার সাংsৃিতক িবpব।” 

১৯৫৮ থেক ১৯৬৬ কিমuেনর ei পেবর টানােপােড়নেক আমরা তাহেল 
কীভােব িবচার করব? eকিদেক রেয়েছ, ব িkর pেয়াজন o সমি র 
pেয়াজেনর p ; আবার সমি  বলেত যখন কিমuন, তখন তার aভ nের 
আবার নানান sােথর টানােপােড়ন চেল আসেছ, সখােন আসেছ রাজনীিতর 
p  --- সi রাজনীিত আবার রাT eবং সমােজর মেধ  নানান rেপ 
িবns; eরপর eেস পড়েছ বাজােরর p । সব িমিলেয় ei য জট, তােক 
আমরা খলুেত চাiিছ কিমuেনর ভাঙাগড়ার আেলাচনার সীমায়।  

    

সাংs ৃিতক িবpব 
সাংsৃিতক িবpব িনেয় িবশদ আেলাচনা ant করা দরকার। আমরা দখার 
চ া করব eiসব কিমuনgেলা কী aবsায় িছল।  

সাংsৃিতক িবpবেক যাঁরা সমাজতািntক িবpেবর পেk eকটা সিঠক 
আেnালন িহেসেব মেন কেরিছেলন, সi aেsTিলয় d'জন কী বলেছন দিখ 
: N১৯৫০ সাল থেক r কের ১৯৬৬-র সাংsৃিতক িবpেবর আেগ পযn 
যভােব pচার আেnালন হেয়েছ সরকম ভােবi সাংsৃিতক িবpব হেয়েছ। 
pধানত, মাo িচnা পাঠ করার pচার, লk লk মাnেষর িবরাট িমিছল, 
সবেচেয় খারাপ d ৃিতেদর জনসমােবেশর মেধ  িনেয় eেস দাষী সাব s 
করা, হনsা করা, কাuেক aপরাধ sীকার করােনা, আtসমােলাচনা o ভুল 
sীকােরর মেধ  িদেয় আt িdর pেচ া। eর মেধ  al পিরমােণ হেলo 
রkপাত, gpার করা o পদচু ত করার ঘটনা থাকেলo মূলত জার থাকত 
সামািজক o মানিসক চাপ দoয়ার oপর, িকnt aেনক সময় তা eমন তীb 
হত য িকছু িকছু kেt তা আtহত ার pেরাচনা হেয় দাঁিড়েয়িছল। য 
ভাষা তােত ব বhত হত তার তীb রং, লড়াk u ারণ, নাটকীয় pিতিkয়া, 
সামিরক uপমা o চীনা সে ত aৈচিনকেদর কােন বাজার মেতা eবং পি িম 
সাংবািদকরা তােক কথার কথা িহেসেব নয়িন। সাংsৃিতক িবpেবর সময় ei 
পdিতi আরo ব াপকভােব নoয়া হেয়িছল eবং পািটর বাiের যুবকেদর 
নতনু সংগঠন Nেরডগাড’ বািহনী গেড় তালা হেয়িছল ei লড়াiেয়র pধান 
বািহনী rেপ। ১৯৬৬- ত িতন মােসর মেধ  দড় কািট থেক d’ কািট যুবক 
Nেরডগাড’ বািহনীেত নাম িলিখেয়িছল। eরা বিশরভাগi মাধ িমক sুল o 
কেলেজর ছাt --- বয়স তােদর দশ থেক kিড়র মেধ । al িকছু যুবক 

িশkকo িছল। ei বািহনীর সদs হoয়ার যাগ তা তােদরi থাকত যারা 
মাo সতুংেয়র সাংsৃিতক িবpেবর জি  সমথক eবং যারা িমক-কৃষক-
িবpেবর শহীদ, গণমুিk ফৗজ বা সi ধরেনর সবহারা পিরবার থেক 
eেসেছ। eেদর বাhেত বাঁধা থাকত লালপিT, হােত মাoেয়র লখা রডবকু। 
সi বi থেক, তারা সামাn sেযাগ পেলi, udিৃত পাঠ কের শানাত ... 
চীেনর য কানo জায়গায় যাoয়ার জn তােদর Tেনর ভাড়া লাগত না, 
খাoয়ার পয়সা লাগত না, sুল-কেলজ-িব িবদ ালয়-আবাসনgেলােত তােদর 
িবনা পয়সায় থাকার জায়গা িদত (কারণ gীে র ছুিটর পর sুল-কেলজ সব 
বn িছল, কানটাi খােলিন।) ... eরাi িছল রাT সহ সমs রকম কতtৃেক 
চ ােল  করার, সমােলাচনা করার aিধকারী, সমােজ সাংsৃিতক িবpেবর 
বাহক, সমs রকেমর পুরেনা ধারণা-সংsৃিত-আচার-aভ াসেক ভে চেুর 
নতনু িনয়েমর pবkা; কষৃক o িমকেদর সােথ eকাt হেয় যাoয়ার agদূত 
...” 

সাংsৃিতক িবpেবর মূল বািহনীর চহারাটা eকটু িবশেদ বললাম। eরা 
কী কী করেত সkম হেত পাের তার eকটা আnাজ দoয়ার জn। বstত 
ei লখকেদরi ভাষায়, “১৯৬৬- ত aথৈনিতক পিরকlনায় বলার মেতা 
কানo পিরবতন হয়িন। মাo Nেরডগাড’- দর পািটর সদর দpের কামান 
দাগেত বলেলo আ  uৎপাদেন কানo হsেkপ হয়িন বেলi মেন হয়। 
বছেরর শেষ, য কারেণi হাক, uৎপাদেন ঘাটিত পেড় যাে  দেখ মাo 
বাধ  হেয় গণমুিk ফৗজেক ডেক িকছু িনেদশ দন। সিঠক জানা না গেলo 
বাধহয়, িলu-eর য সমs আমলারা kমতাশালী পেদ বেসিছল, তােদর 
হাত থেক মুিk পাoয়ার জn পািটর কতকgেলা ব বsা িতিন ভে  িদেত 
চাiিছেলন। ... ১৯৬৭- ত aথৈনিতক unয়ন যেথ  ব াহত হল। সরকার বাধ  
হল, িবpবী aিভjতার aিতমাtার আদানpদান থামােত, যােত চােষর ফলন 
িঠক থােক। গণমুিk ফৗজ aথৈনিতক কাজকম চালু রাখেত সামিয়ক 
grtপূণ ভূিমকা িনেয়িছল। িকnt িtশ লেkর সনাবািহনী di কািট পািট 
সদsেক pিতsািপত করেব সটা আশা করা যায় না।” 

aথাৎ পািটর কndীয় নতৃেtর মেধ  িনেজর িচnা pিত া করার uেdগ 
থেক শষ পযn মাoেয়র কােছ ei কথা বলা pেয়াজনীয় হেয় পড়ল য, 
‘pেদশgেলােক sয়ংসmণূ হেয় uঠেত হেব’। ei কথাটা কানo 
সমাজতািntক আেnালেনর aথৈনিতক agগিতর নতনু পদেkপ বেল মেন হয় 
না। বরং uপেরাk বণনার সােথ িমিলেয় পড়েল গতাnগিতক ভােব চািলেয় 
যাoয়ার পেk eকটা আtরkমূলক মnব  বেল মেন হয়।  

ei aবsায় gােমর কিমuনgেলার িনয়ntণ িছল Nকাuি ট’ 
রেভিলuশনাির কিমিটর হােত আর শহেরর কাছাকািছ কিমuনgিলর uধতন 
কতপৃk িছল িমuিনিসপ াল রেভিলuশনাির কিমিট। eরকম aেনকgেলা 
কাuি ট ( জলা) o িমuিনিসপ ািলিট িমিলেয় eক eকটা pেদশ আর গাটা 
চীেন মাট ৩৩টা eমন pােদিশক কিমিটর মাথায় হল পািটর কndীয় কিমিট। 
কিমuনgেলা রাTীয় মািলকানাধীন নয়, egেলা সমবায় সংগঠন যােদর 
aথৈনিতক kেt aেনক sাধীনতা িছল, য কাuি টর কােছ কিমuন শs 
জমা িদত o রাসায়িনক সার o যntপািত িনত, তােদর সােথ আেলাচনা 
কেরi শs uৎপাদেনর লk মাtা o শs সরবরােহর িবষেয় িকছুটা িঠক 
হত। রাT মূল  িনধারণ করত o শs বচা মাট টাকার ৬-৭ শতাংশ কর 
িহেসেব িনত। রাTেক সরাসির সরবরাহ করার পাশাপািশ সমবায় বাজার 
চাল ুিছল। ei সমবায় বাজারgেলা আরo আেগ চালু হেয়িছল রাT, sানীয় 
সংগঠন o ব িkগত পিরবারgেলার যৗথ িবিনেয়ােগ। gামা েল ei ধরেনর 
সমবায় বাজাের খুচেরা o Nেহালেসল' বািণজ  চালু িছল। কিমuনgেলা 
রাTেক দয় শs সরবরােহর পের বাড়িত শs কৃিষ সমবায় বাজাের িবিk 
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কের িদত। কিমuন পিরচালনা বা আয় ব টন কিমuন বা pাডাকশন 
িbেগেডর হােত থাকত। pাডাকশন িটম চাষ করত। eেদরেক oয়াক পেয় ট 
aথাৎ কাজ anযায়ী মজিুর দoয়া হত। িহেসব রাখত (িটেমর মাট uৎপাদন 
যত বিশ হত, তত তােদর pিত oয়াক পেয়ে টর দাম বাড়ত) মূলত 
pাডাকশন িbেগড। eরা হাঁস- েয়ােরর খামারo চালাত। pিতটা pাডাকশন 
িটেম ১১ থেক ১০০টা পিরবার থাকত। গেড় ৩৩টা পিরবােরর িটম গেড় ২০ 
হkর জিম চাষ করত। pিতটা pাডাকশন িbেগেড গেড় ২০ থেক ১০০০ 
pাডাকশন িটম থাকত। কিমuনgেলােত ৬ থেক ১৭টা িbেগড বা ৫৬ থেক 
২৭৫টা িটম থাকত। ১৯৬৩- ত eরকম কিমuেনর সংখ া িছল ৭৫ হাজার। 
আর ১৯৭৫-e কিমuনgেলােক কndীভূত কের সংখ া দাঁিড়েয়িছল ৫০ 
হাজার। egেলার গড় জনসংখ া িছল ১৪ হাজার ৭০০, গড় জিমর পিরমাণ 
২০০০ হkর। ছােটাখােটা িশl কারখানার মািলকানা o িনয়ntেণর ভার 
থাকত কিমuেনর হােত। d'বছেরর জn িনবািচত eকজন ম ােনজার 
কিমuেনর pিতিদেনর কাজ চালাত।  

সাংsৃিতক িবpেবর সমেয় কিমuনgেলার সাংগঠিনক চহারা কমন িছল 
তা খািনক দখা হল। কারখানাgেলােত aথৈনিতক পিরকlনার kেt বেড়া 
পিরবতন হ'ল Nিপসেরেট কাজ', বানাস, pাiজ iত ািদ সমs বষিয়ক 
uৎসাহদােনর pকl বn কের িদেয় নিতক uৎসাহদােনর মেধ  িদেয় 
uৎপাদনেক eিগেয় িনেয় যাoয়া, যােক বলা হেয়েছ, Nলাভ নয়, রাজনীিতi 
চািলকা শিk’। ফেল িমকেদর মজিুর যা িনধারণ কের দoয়া হেব তাi 
িsর থাকেব। যেহতু মজিুর সরাসির সরকাির িনয়ntেণ থাকেছ, তাi 
ব িkগত আয়কর দoয়ার কানo ব াপার থাকল না। আর ei কমপdিত 
চালু রাখার kেt বেড়া পিরবতন হল --- আেগ pােদিশক বু েরার সােথ 
আেলাচনা কের কারখানা চালাত কারখানার ম ােনজােররা। eখন কারখানার 
িমকেদর য িবpবী কিমিট গেড় তালা হেয়েছ, তারাi পিরচালনা কের 

pােদিশক িবpবী কিমিটর সােথ। ei িবষেয় aেsTিলয় লখকdেয়র মnব , 
Neকভােব দখেল রােTর সােথ সmেকর kেt কারখানার তলুনায় 
কিমuেনর sািধকার বিশ।'  

১৯৬৬-৬৮, ম াকফারেলন o hiলরাiেটর sচেk দখা চীেনর বননায় 
Nকিমuন o সাংsৃিতক িবpব' নােম eকটা পিরে দ আেছ। তােত যা লখা 
আেছ তার বিশরভাগটাi হল কিমuনgেলােত gট িলপ ফেরায়াড-eর 
ধারাবািহকতায় আরo বেড়া বেড়া জলাধার, পিতত জিম udার, কৃিষ 
uৎপাদেনর বৃিd eবং িশkা o sােs র sেযাগ sিবধা বিৃdর বণনা। বষিয়ক 
uৎসাহ pদােনর বদেল নিতক uৎসাহ pদান কের বা ব িkগত জিমেত 
চােষর বদেল সমবােয়র জিমেত বিশ চাষ কের বলার মেতা খুব বিশ য 
uৎপাদন বেড়েছ eমনটা তাঁরা দািব কেরনিন, করার কথাo না। pস ত 
iuেরিশয়া pস থেক pকািশত চীন সmিকত িব েকােষ দখা যাে  
১৯৬৬, ১৯৬৭ o ১৯৬৮- ত চীেনর মাট শs uৎপাদন িছল যথাkেম ২১.৫, 
২৩.০ o ২১.৫ কািট টন। তেব oেঁদর ei লখার dেটা grtপূণ aংশ দৃি  
আকষণ কের :  

pথম, “সাংsৃিতক িবpেবর সমেয়র সােথ সান িজ i বাo যুেগর pধান 
তফাত dেটা। আেগ যntপািত, রাসায়িনক সার, ঋণ iত ািদ রাTীয় সাহায  যা 
আসত তার oপর চাপ সৃি  করত Nকষৃকেদর বষিয়ক ভাবনা'; eখন 
নিতক o uৎসাহদােনর মাধ েম তােদর sিনভরতার i া pকাশ পেয়েছ, 
pকাশ পেয়েছ Nসমােজর' oপর িনভর কের আগাছার মেতা বঁেচ না 
থাকার i া। তাছাড়া, আেগ পিরবারgেলার আেয়র ১২ শতাংশ আসত 
তােদর ব িkগত জিম থেক। eখন তােদর uৎসািহত করা গেছ যােত তারা 
ব িkগত বীজ, সার iত ািদ সমবােয়র হােত তুেল দয়।” 

িdতীয়, তাঁরা দেখেছন য, uৎপাদন বাড়ার aথ বিশরভাগ kেti 
কিমuনgিলর িনেজেদর খােদ র pেয়াজন মটােত পারা eবং বাড়িত 
uৎপাদনটুk রােTর কােছ কর িহেসেব জমা িদেত পারা বা রােTর কােছ 
বচেত পারা। aেনকgেলা গিরব কিমuনo িছল, যােদর খােদ র জn রাTীয় 
সরবরােহর oপর িনভর করেত হত। পের তােদর সংখ া কেম eেসেছ। তাঁরা 
আরo বলেছন, “িবিভn িbেগেডর মেধ  Naংশভাগ'-eর খুব বেড়া তফাত 
আেছ, সেবা  kেt pিতিদন মাথা িপছু আয় ১.৫ থেক ১.৬ iuয়ান eবং 
সবিনm আয় তার িতনভােগর eকভাগ। eiভােব সবেচেয় ধনী িbেগড যােত 
anাn dব  uপাজন eবং ব িkগত জিম থেক uপাজন করােক ছাড় িদেয়o 
গড় িমেকর আেয়র মাtায় পৗছঁেত পাের। িকnt আরo aেনক কম 
সৗভাগ বান আেছ যারা aেনক িনেচi থাকেব। gামা েল আেয়র ei 
তফােতর aেনক কারণ আেছ, যমন a েলর pকিৃত, জিমর uবরতা, 
সাংগঠিনক দkতা o sানীয় uেদ াগ।” 

 

কিমuেনর শষ পব 
সাংsৃিতক িবpেবর পরবতী িদনgেলােত কিমuনgেলা কমনভােব চেলেছ স 
কথায় যাoয়ার আেগ eকটা দরকাির কথা সের রািখ। ১৯৫৮-র gট িলপ 
ফেরায়াড-eর pাথিমক সাফেল র সমেয় কিমuনgেলােত িবশাল িবশাল 
রাnাঘর তির হেয়িছল --- যােক বলা যায় গণ-রাnাঘর। সi সমেয় 
দশজেুড় সবার খাoয়াদাoয়া eবং যােক বেল িবিন পয়সার ভাজ সmেক 
িকছু কথা আমরা আেগ বেলিছ। ei রাnাঘরgিলর aিst সmেক কানo 
খাঁজ িকnt পরবতীকােলর কানo লখায় পাoয়া যাে  না। ei pসে  
বকার Nহাংির ঘাss '-e িলেখেছন, “লুশােন িমিটংেয়র আেগ মাo 
hনােনর শাoসােন তাঁর িনেজর gােম যান eরকম eকটা ভাবনা িনেয় য 
তাঁর আtীয়sজন িন য়i তাঁেক সিত  কথা বলেব। তােদর কাছ থেক নানা 
aিভেযােগর কথা েন িতিন eমন মnব  কেরিছেলন য, যিদ গণ-রাnাঘর, 
জলাধােরর pকl বা বািড়র পছেন লাহা বানােনার pয়াস কানটা কােজর 
না হয়, তাহেল সgেলা ভে  দoয়াi ভােলা। ei মnব  কাথাo 
pকািশত হয়িন। িকnt hনােনর িকছু gােম তা ছিড়েয় পেড়িছল। al সমেয়র 
জn হেলo hনােনর eক aংেশ gট িলপ ফেরায়াড পিরত k হেয়িছল। 
িকnt লুশান িমিটংেয়র পর pেদেশর pথম সmাদক ঝৗ িসেনােঝৗেক 
দিkণপnী বেল পদচু ত করার পর, পরবতী সmাদক ঝাং িপন hয়া আবার 
ogেলা চালু কেরন। সব িমিলেয় hনােন গণ-রাnাঘর িটেক িছল মাট সােড় 
িতন বছর, যা িকনা anাn য কানo জায়গা থেক বিশ।” যৗথ 
রাnাঘেরর pস টা জrির বললাম, কারণ কিমuন িছল eকটা যৗথ জীবেনর 
pতীক যা সমাজতািntক ধারণােক eিগেয় যেত সাহায  করেব। eরকমটা 
মেন করার জni ১৯৬৯ সােল যখন লk লk ছাtেক জনগেণর থেক 
িশkা নoয়ার জn gােম পাঠােনা হেয়িছল, তখন আমরা দেখিছ তারা 
gােমর pাডাকশন িbেগডgেলার সােথ eকসােথ থাকা-খাoয়া-কাজ করা o 
মাo সতংু িচnাধারা পাঠ করার pয়াস িনেয়িছল।  

১৯৬৮ থেক ১৯৭৮ পযn কিমuনgেলার aবsা সmেক বিশ খবর 
সংgহ করা যায়িন। আমরা যা পাি , তা eরকম : চীনা কমু িনs পািটর 
iিতহােস লখা হে  :  

“২৬ িডেসmর ১৯৭১ : গণকিমuনgেলার ব টন িবষেয় চীনা কমু িনs 
পািটর কndীয় কিমিট eকিট িনেদশ জাির কের। aিতবাম ঝাঁেকর pভােব 
gামা েল ব টেনর সাম তা ছিড়েয় পেড়িছল eবং চািষরা তােদর pাপ  
িঠকমেতা পায়িন। eটা তােদর uৎপাদেনর uৎসাহেক কিমেয় িদেয়িছল। ei 
ব াপাের Nদাঝাi pাডাকশন িbেগড' ক যািntকভােব anসরণ করা o sানীয় 
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বাsব aবsার িবচার না করার জn কndীয় কিমিট eেদরেক সমােলাচনা 
কের। আরo বলা হয়, Nতােদরেক বলা হেয়িছল, িনেজেদর aিভjতার 
িবে ষণ করেত eবং য সমs uপায় কৃষকরা gহণ করেত i কু o য 
uপায়gেলা সহেজ ব বহার করা যায় সgেলােকi pেয়াগ করেত।' কndীয় 
কিমিট জার িদেয় বেল য কৃিষেkেt বhমুখী aথনীিতেক পঁুিজবাদী বেল 
সমােলাচনা করা ভুল eবং সবিদক িদেয় কৃিষর িবকােশর pেয়াজন আেছ। 
কndীয় কিমিট কতকgেলা িবেশষ কমনীিত gহণ করল, যgেলা সমবােয়র 
uৎপাদন বাড়ােব eবং কৃষকেদর ব িkগত আয় বািড়েয় তােদর oপর 
চাপােনা ভার লাঘব করেব eবং কষৃকরা তােদর pাপ  িঠকমেতা পােব। ei 
িনেদশ gামীণ জনগণ o সদsরা আনেnর সােথ gহণ করল।  

৭ জাnয়াির থেক ৩০ মাচ ১৯৭৩ : বিজং-e জাতীয় পিরকlনার 
সেmলন হল। ... সখােন চৗ eন লাi জার িদেয় বলেলন, য যতটা কাজ 
করেব স ততটা পােব eবং কােজর জn পুরsার চালু করার pেয়াজন 
আেছ ...। ... ei দিলল সরকািরভােব িবতরণ করা হল না। তা সেtto 
বাsেব তা কাজেক uৎসািহত করল, কারণ ei িবষয়টা সেmলেন 
aংশgহণকারীেদর মাধ েম দেশর নানা aংেশ ছিড়েয় পড়ল।”  

oপেরর dেটা aংশ থেকi, Nuৎপাদেন বষিয়ক uৎসােহর পিরবেত 
নিতক uৎসাহ' --- কিমuন ei মূল আদশেত জার হারাে  সটা 
পির ার। eরপের কিমuনgেলার িবলিুpর িবষেয় ঢাকার আেগ Nসাংsৃিতক 
িবpেবর' aবিশ াংশ সরকািরভােব সমাp হoয়া িবষেয় চীনা কমু িনs 
পািটর iিতহাস থেক সামাn eকটু দখব। কারণ, সরকািরভােব কিমuনgিল 
শষ হেয় গেছ oi eকi সমেয়। কমু িনs পািটর iিতহােস রেয়েছ : 
“যােদরেক দিkণপnী বলা হেয়িছল তােদর oপর থেক oi তকমা তুেল 
ফলার কমসূিচ' ক কndীয় কিমিট সmিত জানাে  ৫ eিpল ১৯৭৮-e। 
১৯৭৯ সােলর ১১ জাnয়াির কndীয় কিমিট Nকিৃষেত unিত tরািnত করার 
জn কেয়কিট িবষেয় িসdাn' eবং Ngামীণ কিমuনgেলার কােজর িবষেয়' 
pাথিমক pেয়ােগর খসড়া pকািশত কের। ... eেত কষৃকেদর বষিয়ক লােভর 
িদেক নজর দoয়া, তােদর গণতািntক aিধকারেক মযাদা দoয়া, কৃিষ 
uৎপাদন সহায়তায় রােTর সাহায  দান iত ািদ ২৫িট পদেkেপর কথা বলা 
হেয়েছ (uৎপাদেন দািয়t-ব বsার pিত া সহ) কিৃষেত uৎপািদকা শিkর 
িবকােশর জn eবং কৃিষর আধিুনকীকরেণর জn। eiসব পদেkপgেলা 
gামীণ কােজ বhিদন ধের িটেক থেক Nবাম' িবচু িতgেলােক সংেশাধন করেত 
সহায়তা করল eবং কষৃকেদর uৎপাদেন uৎসািহত করল। ... eকi িদেন 
কndীয় কিমিট িসdাn gহণ কের য, ধনী কষৃক o জিমদাররা যিদ আর 
pিতিkয়াশীল পথ gহণ না কের, তাহেল তােদর তকমা মুেছ িদেয় 
গণকিমuেনর সাধারণ সদs িহেসেব gহণ করা হেব।”  

iuেরিশয়া pেসর িব েকাষ িলখেছ, “যিদo oi দিলেল লখা হেয়েছ 
য uৎপাদেন দািয়t দoয়া হেব ছােটা ছােটা কমী- গা ীর oপর, িকnt 
িনিদ  কের গা ীর আকার কী হেব বলা হয়িন। সাধারণ মাnষ িকnt ছােটা 
গা ী বলেত পিরবারেকi ধের িনেয়িছল। আর eখান থেকi r হেয়িছল 
পিরবারgেলােত িফের যাoয়া।” 

oi িব েকােষরi আেরক জায়গায় আরo নাটকীয়ভােব বণনা দoয়া 
হেয়েছ, “ei সংsার pথেম r হয় আনhi pেদেশর িসয়াoগাং নামক 
eকটা ছাT gােম ১৯৭৭ সােলর eক শীেতর রােt। gােমর uৎপাদন িটেমর 
নতার বািড়েত বােরাজন চািষ িমিলত হেয় আঙেুল রেkর ছাপ িদেয় ei 
চুিk sাkিরত কের, য, তারা আর কখনo সমবায় pথায় চাষ করেব না। 
যিদo পরবতীকােলর গেবষণায় দখা গেছ য oেয়ং ঝৗ o সিজয়াং 
pেদেশর বশ িকছু gােম ১৯৬৬ সাল থেকi পািরবািরক চােষর পdিত চাল ু

িছল। িসয়াoগাং-eর ঘটনা ei সংsার আেnালনেক নানা ঘটনার মেধ  িদেয় 
ছিড়েয় দয় eবং বিশরভাগ চীনা gােমi পািরবািরক চাষ r হেয় গেল 
শষ পযn ১৯৮৪ সােল সরকািরভােব কিমuন pথার পতন ঘেট।”  

 

িকছ ুমnব  
বতমান pবেnর িবচাের সাংsৃিতক িবpব o কিমuন pথার মেধ  সামাn 
িকছু সmক থাকেলo কিমuনgিলর গেড় oঠা, চলা o শষ হেয় যাoয়ার 
kেt সাংsৃিতক িবpেবর ভূিমকা িছল না বলেলi চেল। কারণ, আমরা 
দখলাম, কৃিষ সমবায় থেক কিমuনgিল গেড় uেঠিছল ১৯৫৮ সােল gট 
িলপ ফেরায়ােডর জায়াের। সাংsৃিতক িবpেবর কমসূিচ eেসিছল oপর 
থেক। কিমuেনর িসdাno eেসিছল oপর থেক। িকnt তা gােমর pািnক-
সাধারেণর সহজাত পারsিরক সহেযািগতায় বেঁচ থাকার aভ ােসর িভিtর 
oপর ধােপ ধােপ গেড় uেঠিছল। ১৯৫৯ থেক ১৯৬১-র aথৈনিতক স েটর 
ধাkা তােত য ভাঙন ধিরেয়িছল তা আর সের uঠেত পােরিন। eরপর 
থেক gােমর চাষবাস আর কিমuেনর সরাসির anভুk রiল না; কিমuন 
থাকল মূলত eক রাজৈনিতক ভূিমকায়। gােম তার aথৈনিতক ভূিমকা হেয় 
িগেয়িছল গৗন। gােম কাজ করেত আসা যুবক দেলর মাধ েম, gামা েল 
পািটর শাখার মাধ েম, পের রডগােডর মাধ েম কিমuন gােমর সে  যুk 
হেয় থাকেত চেয়েছ। িকnt সিত  সিত i যিদ তা চীনা কৃষেকর আtা sশ 
করেত পারত, তাহেল eত সহেজ িনঃশেb কানরকম বেড়া বাধা ছাড়াi 
সtেরর দশেকর শষােধ Nহাuসেহাl pাডাকশন রসপিnিবিলিট িসেsম' 
বা পািরবািরক uৎপাদন-দািয়েtর ব বsা পুেরাদেম চাল ু হেয় যেত পারত 
না। গাটা iিতহাস খঁুিটেয় দখেলi বাঝা যায় য আিথক স েটর পর থেক 
চীেনর কষৃক ঘেরর িদেকi মুখ িফিরেয় িনেয়িছল বাচঁার জn। কিমuেনর 
আি েক সমাজতেntর বাsব pকl eক ভ i ােতi পযবিসত হল।    
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িনkেনর চীন সফর eবং সাংহাi ঘাষণাপt 
িজেতন নnী

 

১৯৭২ সােল মািকন pিসেড ট িনkেনর চীন সফর eবং িনkন-মাo আলাপ 
িছল সিদেনর eক তাjব ঘটনা। চীন তখন িব বাসীর কােছ সাmাজ বাদ 
িবেরাধী লড়াiেয়র dগ; মাo সতঙু তখন সi লড়াiেয়র সবেচেয় জনিpয় 
নতা। িবেশষত কািরয়ার যুেdর পর িভেয়তনােমo মািকন আkমণ pিতহত 
হেয়েছ; কােmািডয়া, লাoেস লড়াi ছিড়েয় পেড়েছ; সi লড়াigিলেক 
সরাসির মদত করেছ মাo সতুেঙর চীন। সািভেয়ত রািশয়ার সে  তার 
বাঝাপড়া ভেঙ গেছ; সািভেয়তেক মাo সতঙু ‘সামািজক সাmাজ বাদ’ 
বেল িচিhত কেরেছন। সi বাতা ছিড়েয় পেড়েছ দেশ দেশ কিমuিনs o 
বামপnীেদর মেধ ; সখােনo িবভাজন ঘেটেছ, সবt তােদর eকাংেশর কােছ 
িবpেবর ঝিটকা- কnd সািভেয়ত থেক sানাnিরত হেয়েছ চীেন। আমােদর 
eখােনo তখন কলকাতার দoয়ােল দoয়ােল লখা হে  : চীেনর 
চয়ারম ান আমােদর চয়ারম ান! 
 সিদেনর বামপnী আেnালেন ‘িনkন’, ‘ম াকনামারা’, ‘kেু ভ’, 
‘মাo’, ‘িলন িপয়াo’, eমনকী ‘pফুl সন’, ‘iিnরা গাnী’ iত ািদ 
নামgিলর রাজৈনিতক pভাব আজেকর থেক বিশ িছল। eক-eকটা নামেক 
িঘের পেk-িবপেk রাজৈনিতক িবেরাধ চরম আকার িনত। আজ আমরা 
সi সময়টা থেক aেনক দূের eেস দাঁিড়েয়িছ। তেব an grtপূণ 
ঐিতহািসক ঘটনার মেতা িনkন-মাo আলাপেকo আমরা সিদেনর িব  
pkাপেট বুঝেত চাiিছ। 
 আমােদর কােছ p টা eরকম, আেমিরকার িদক থেক চীেনর সে  
হঠাৎ বntু করেত চাoয়া হল কন? চীনi বা ‘সাmাজ বাদী’ িহেসেব 
সবেচেয় kখ াত আেমিরকার সে  হাত মলােত চাiল কন? আেমিরকায় 
িনkন িনেজ চরম কিমuিনs-িবেরাধী িহেসেব পিরিচত িছেলন। িকnt ১৯৬৯ 
সােলর জাnয়াির মােস িতিন যখন আেমিরকার pিসেড ট িনবািচত হেলন, 
eক সpােহর মেধ i তাঁর জাতীয় িনরাপtা uপেদ া হনির িকিস ারেক 
জানােলন, িতিন চীেনর সে  সmক sাপেনর িবষয়টােক িবেশষভােব 
agািধকার িদেত চান। িতিন eকথাo বেলিছেলন, “আমরা চীনেক eিশয়ায় 
আমােদর সমs asিবধার মূল কারণ িহেসেব দখেত পাির। যিদ চীন 
কিমuিনs না হেয় uঠত, তাহেল কািরয়ায় আমােদর যুd করেত হত না। 
যিদ চীন কিমuিনs না হত, তাহেল iেnাচীেন কান [িভেয়তনাম] যুd 
লাগত না।”  
 িকnt সi সময় খালাখিুল চীেনর সে  হাত মলােত যাoয়ার uপায় 
মািকন সরকােরর িছল না। িভেয়তনাম িনেয় খাদ আেমিরকায় eবং ant 
pবল িনnা o সমােলাচনার মুেখ পড়েত হে  মািকন সরকারেক। সখােন 
চীন যুdরত utর িভেয়তনােমর পােশ দাঁিড়েয় রেয়েছ। eছাড়া, চীেন সদ  
সাংsৃিতক িবpেবর কমকােN িনkনেক ‘dবৃt’, ‘রেk রাঙা কসাiেয়র ছুির’ 
হােত, iত ািদ uপমায় িচিhত করা হেয়েছ। তারo টাটকা pভাব সবti 
রেয়েছ। ei পিরিsিতেত আেমিরকা o চীন uভয় দেশর নতােদর পেki 
খালাখিুল eেগােনা মুশিকল িছল। aতeব pায় িতন বছর ধের eকটা 
pিkয়া চলল যথাসmব গাপেন। িকnt d’পেkর ei গাপন আgেহর কারণ 
কী িছল? 
 আজেকর পািকsােনর আফগান-সীমােn oয়ািজিরsােন তািলবানেদর 
oপর মািকন হানার সে  সিদেনর িভেয়তনােমর পিরিsিতর eকিদক থেক 
িকছুটা িমল পাoয়া যায়। আপাতভােব িভেয়তনােমর িবেdাহীেদর দমন করা 
আেমিরকার কােছ কান ব াপারi িছল না। pযুিk, aথনীিত সমs িদক 

থেক pবলতম ২৫ কািট জনসংখ ার eকটা দশ সামাn কৃিষিনভর ২ 
কািটর pিতপk দশেক aনায়ােস gঁিড়েয় িদেত পাের বেলi সকেলর মেন 
হেয়িছল। িভেয়তনামেক সািভেয়ত আর চীেনর ast সাহায o আেমিরকার 
কােছ ভেয়র তমন িকছ ু িছল না। িকnt ঘটনাpবাহ সমs িহেসবেক 
oলটপালট কের িদল। ধনী দশ হেলo িভেয়তনােম আটেক িগেয় আিথক 
দN িদেত হল মািকন পkেক। oিদেক ১৯৬২ সাল থেকi চলিছল 
আেমিরকায় বােজট ঘাটিত। বেড় গল মুdাsীিত আর ঋেণর বাঝা। 
িবেদশ থেক তল আমদািনর oপর kমাগত িনভর করেত হি ল। 
কিমuিনsরা যখন ১৯৬৮- ত সাiগেন আেমিরকান দূতাবােসর সামেনর 
aংশটা দখল কের িনল, তখন আেমিরকার মাnষ বুঝেত পারল যুdটা 
হােতর বাiের চেল গেছ। আেমিরকা জুেড় সবt আoয়াজ uঠল, যুd বn 
কেরা! 
 িdতীয় িব যুেdর পর d-dেটা দশক আেমিরকায় িনেজেদর আিথক unিত 
িনেয় eকটা আtিব াস গেড় uেঠিছল। uনিবংশ o িবংশ শতাbীর িনিরেখ 
oi সময়টােক বলা হেয়িছল আেমিরকান পঁুিজবােদর ‘sণযুগ’। iিতমেধ  
‘িমিলটাির i ডািsTয়াল কমেpk’ নামক সামিরক িশেlর রাTায়tt ব বসা 
aসামিরক kেtর বসরকাির ব বসার সে  িমেল আেমিরকায় eকটা 
আিথক sসময় তির কেরিছল। সািভেয়ত রািশয়ার সে  ঠা ডাযুd, 
কািরয়ার যুd eবং িভেয়তনােমর যুd ei ‘িমিলটাির i ডািsTয়াল কমেpk’-
eর আদশগত িভিtেক মজবতু কেরিছল। িকnt eবার eমন eক সংকট 
ঘিনেয় uঠল, যারi পিরণিত িছল ১৯৭৪-৭৫ সােলর মnা --- িdতীয় 
িব যুেdর পর সবচাiেত তীb সংকট। ei aবsাটা মািকন নতােদর 
kটৈনিতক মেনাভাবেক pভািবত করল। eিশয়ােত, িবেশষত চীেনর সে  
সmেকর kেt আেমিরকার মেনাভাব বদল করার eটা িছল anতম 
কারণ।  
 চীেনর িদক থেক সমsাgিল িছল আলাদা। ১৯৪৯-eর িবpেবর পর 
pথেম তার সবেচেয় বেড়া বnু িছল সািভেয়ত রািশয়া। আেমিরকা ei 
কিমuিনs জাটেক মােটi পছn করত না। ১৯৪৫ সােল যখন রাTস  
তির হল, তাioয়ান থেক kেয়ািমনটাঙ শািসত িচয়াং কাiেশেকর 
নতৃtাধীন ‘চীনা pজাতnt’ রাTসে র িনরাপtা পিরষেদ sায়ী সদsপদ 
পল। কিমuিনs নতৃtাধীন ‘গণ-pজাতntী চীন’- ক িনরাপtা পিরষেদ sান 
না দoয়ায় সািভেয়ত রািশয়ার pিতিনিধ ১৯৫০ সােল আটমােসর জn 
রাTস েক বয়কট করল। ১৯৬০-eর দশক থেক আলেবিনয়ার eনভার 
হাজার নতৃেt িকছু রাT তাioয়ােনর pিতিনিধর বদেল িপিকংেয়র 
pিতিনিধেক রাTসে  সদsপদ দoয়ার জn pিতবছর psাব পশ করেত 
থােক। iিতমেধ  নতনুভােব গেড় oঠা sাধীন রাTgিলo িপিকংেয়র পােশ 
দাঁড়ােত r কের। মািকন নতৃto পুরেনা মেনাভাব বদল কের। eর ফেল 
১৯৭১ সােলর ২৫ aেkাবর রাTসে র সাধারণ পিরষদ গণ-pজাতntী চীেনর 
pিতিনিধেক sীকিৃত দয়। aপরিদেক pজাতntী চীেনর সদsপদ খািরজ হেয় 
যায়।  
 িপিকংেয়র শাসেকরা বরাবরi তাioয়ানেক চীেনর aংশ বেল মেন কের 
eেসেছ। তাioয়ােনর শাসেকরা pথেম পাlা দািব করেলo পের ১৯৯১ 
সােল সখানকার সরকার তাioয়ান িহেসেবi রাTসে  সদsপেদর আেবদন 
কের। eেত aব  সখানকার সরকােরর আেবদেনর pিত তাioয়ােন eবং 
iuেরােপ নতনু কের সমথন গেড় oেঠ। eছাড়া, তাioয়ােনর sাধীনতার 
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eকিট নতনু আেnালনo সখােন গেড় oেঠ। ei আেnালেনর pবkারা 
চীেনর মূল ভূখN eবং বিহমে ািলয়ার eতিদনকার দািব থেক সের eেস 
পৃথক ‘তাioয়ান pজাতnt’ গেড় তলুেত চায়। kেয়ািমনটাঙ (pজাতntী চীন) 
eবং কিমuিনs (গণ-pজাতntী চীন) di নতtৃi তাioয়ােনর ei sাধীনতার 
দািবেক aপছn কের।   
 িনkন চীন সফের eেল চীনা নতৃেtর িদক থেক আেলাচনায় anতম 
grt পায় তাioয়ােনর pস । ১৯৫০-eর দশক থেকi আেমিরকা 
তাioয়ানেক সামিরক সাহায  িদেয় eেসেছ। তা িনেয় চীেনর pবল আপিt 
িছল। (ei ২০১০ সােলo তাioয়ানেক আেমিরকার eফ-১৬ ফাiটার জট 
িবিkর িসdাn িনেয় চীন pবল আপিt pকাশ কেরেছ। aতeব চীেনর 
uেdগটা anমান করা যায়।) aব  িনkেনর আn ািনক সফেরর আেগi 
১৯৭১ সােলর জলুাi মােস গাপেন eবং aেkাবর মােস সরকািরভােব 
িকিস ার চীেন আেসন। িনkেনর সফরেক সমs িদক থেক কাযকর কের 
তালার জni িছল ei aিgম uেদ াগ। পেরর বছর ফbrয়াির মােস িনkন 
চীেন আেসন। eক সpাহ িতিন সখােন থেক আেমিরকায় িফের যাoয়ার 
আেগ d’পk যৗথভােব ‘সাংহাi ঘাষণাপt’ pকাশ কের। ei ঘাষণাপt 
বাদ িদেয়o মাo সতেুঙর সে , িবেশষত িবsািরতভােব pধানমntী চৗ eন-
লাiেয়র সে  িনkন eবং িকিস ােরর আেলাচনার িববরণgিল দীঘিদন 
গাপন রাখা হেয়িছল। ২০০৩ সােলর নেভmর মােস সgিল pকািশত হয়।  
 িডkািসফােয়ড বা unুk ei নিথপt থেক আরo িকছু তথ  জানা 
যায়। যমন, পঙ মঙ-িমন pস । তাioয়ােন জngহণ কের nাশনাল 
তাioয়ান iuিনভািসিটেত িতিন আnজািতক সmেকর িশkকতা করেতন। 
িচয়াং কাiেশক তাঁেক রাTসে র তাioয়ােনর pিতিনিধর uপেদ া পেদ 
মেনানীত কেরিছেলন। িকnt িতিন িচয়াং কাiেশেকর eকনায়কতািntক 
সরকােরর ঘার িবেরািধতা করেত r কেরন। ১৯৬৪ সােল পঙ তাঁর dজন 
ছাtেক িনেয় eকটা iশেতহার pকাশ কেরন। eেত িচয়াং সরকােরর পতন 
ঘিটেয় তাioয়ােন eকিট গণতািntক সরকার গঠেনর আhান রাখা হয়। 
িতনজনেকi gpার করা হয় দশেdািহতার দােয় পঙেক আটবছেরর 
কারাদN দoয়া হয়। আnজািতক চােপ িচয়াং তােঁক চাd মাস পের 
কারামুk কের গহৃবিn কের রােখন। ১৯৭০-eর গাড়ায় িতিন siেডেন 
পািলেয় যান eবং িমিচগান iuিনভািসিটেত যুk হoয়ার জn আেমিরকার 
িভসার আেবদন কেরন। kেয়ািমনটাঙ o চীনা কিমuিনs পািট uভেয়i ei 
আেবদেনর িবেরািধতা কের। মািকন sট িডপাটেম ট ei িভসা ম রু কের। 
চৗ eন-লাiেয়র aিভেযাগ িছল, িসআie পঙেক তাioয়ান থেক পািলেয় 
যেত সাহায  কেরেছ eবং পেঙর uেদ ােগ গেড় oঠা তাioয়ােনর sাধীনতা 
আেnালনেকo আেমিরকা মদত করেছ। িনkন eবং িকিস ার ei aিভেযাগ 
asীকার কেরন। চীনা নতৃেtর ei uেdগ সmেক িকিস ার মnব  
কেরিছেলন, “আিম pধানমntীেক বেলিছলাম, কান আেমিরকান কমচারী ... 
তাioয়ােনর sাধীনতা আেnালনেক কানভােবi কান uৎসাহ বা সমথন 
দেব না ... যিদ আমােদর সমথন-িনরেপkভােব তা গেড় oেঠ, তাioয়ােনর 
আেnালনেক দমন করার জn বলpেয়াগ আমরা করেত পাির না।” তেব 
eেতo চীন পুেরাপুির আ s হেত পােরিন। বাiশ বছর আেমিরকায় 
িনবাসেন কািটেয় ১৯৯৫ সােল যখন পঙ তাioয়ােনর pিসেড ট িনবাচেন 
sাধীনতা-পnী ডেমাkািটক pেgিসভ পািটর পk থেক pাথী হন, চীনা 
নতৃt যেথ  kdু হেয় oেঠ। তারা তাioয়ান pণালীেত ব াপক নৗবািহনীর 
মহড়া কের, kপণাst uৎেkপণ কের। যিদo পেঙর জতার আশা িছল 
না। িকnt ঘটনাটােক eতখািন grt িদেয়িছল চীনা নতৃt।  
 eছাড়া, চীেনর িদক থেক আেলাচনায় grt পেয়িছল জাপােনর 

pস । ১৯৬০ eবং ১৯৭০-eর দশেক জাপান যভােব রpািন সাফল  
পেয়িছল, চীেনর uেdগ িছল জাপান আবার দিkণ কািরয়া eবং তাioয়ােন 
সামিরক সmpসারণ ঘটােব। িনkন eবং িকিস ার চৗ eন-লাiেক আ s 
কেরন, যেহতু জাপােনর সে  আেমিরকার িনরাপtা চুিk রেয়েছ, 
oয়ািশংটন জাপােনর সামিরক o রাজৈনিতক সmpসারেণর pবণতােক রাধ 
করেত পারেব।  
 আর eকিট তথ  গাপন রাখা হেয়িছল। তা হল, িকিস ার চীনা 
নতৃtেক চীন- সািভেয়ত সীমােn মাতােয়ন সািভেয়েতর রণসjা সmেক 
oয়ািকবহাল কেরন। oi a েল সািভেয়েতর িবেশষ ট াকিটকাল 
eয়ারk াফট o kপণাst, sT ােটিজক বায় ুpিতরkা, sT ােটিজক kপণাst, 
িবেশষত পরমাণু astgিলর aবsান সmেক জানােনা হয়। (pস ত, চীন 
১৯৬৪ সােল পরমাণু ast পরীkা কেরিছল।) িকিস ার বেলন, “eমনকী 
গােয়nা িবভাগo জােন না য আমরা ei তথ gিল আপনােদর িদি ।”  
 eক িবেশষ িব -পিরিsিতেত আেমিরকা o চীন দৃ ত di িবপরীত মr 
থেক eেস িমেলিছল eক ঐিতহািসক বাঝাপড়ায়। তাৎkিণকভােব di রাT 
eবং di নতৃেtরi আলাদা আলাদা আ  িবষয় িছল সিদন। িকnt িনkেনর 
ei সফেরর তাৎপয িছল sদূরpসারী। সpাহব াপী সফেরর পর িনkেনর 
মnেব  তার আভাস পাoয়া িগেয়িছল : “ei সpাহটা dিনয়ােক পােl 
িদেয়িছল; ১৬০০০ মাiল দূরt eবং ২২ বছেরর বিরতা যা আমােদর 
aতীেত িবভk কের রেখিছল, তার মােঝ eকটা সতু রচনা করেত 
ঘাষণাপেt আমরা যা বেলিছ সgেলা ততটা grtপূণ নয়, grtপূণ হল 
সামেনর বছরgিলেত আমরা যা করব। আর আজ আমরা যা বেলিছ, তা 
হল, আমরা সতবুnন করব।”  

িনkেনর সামেনর সi বছরgিল আমােদর সামেন িদেয় পার হেয় 
চেলেছ। আজেকর িবে র aথনীিত eবং রাজনীিতেত তার pভাব কতখািন, 
সটা আর eকটা আেলাচনা। 

 

পিরিশ  : eখােন uিlিখত সাংহাi ঘাষণাপেtর মলূ বয়ানিট hবh ব াnবাদ কের 
ছাপােনা হল। সূt : Nixon and Mao, The Week that Changed the World by 
Margaret Macmillan.  

 

সাংহাi ঘাষণাপt 
আেমিরকা যুkরােTর pিসেড ট িরচাড িনkন গণ-pজাতntী চীেনর pধানমntী 
চৗ eন-লাiেয়র আমntেণ ১৯৭২ সােলর ২১ থেক ২৮ ফbrয়াির চীন সফর 
কেরন। pিসেডে টর সে  িছেলন তাঁর stী, iu.eস. সেkটাির aফ sট 
uiিলয়াম রজাস, pিসেডে টর সহকারী ড. হনির িকিস ার eবং an 
আেমিরকান aিফসােররা।  

pিসেড ট িনkন চীনা কিমuিনs পািটর চয়ারম ান মাo স-তুেঙর সে  
দখা কেরন ২১ ফbrয়াির। di নতার মেধ  চীন-মািকন সmক eবং িবে র 
নানা িবষেয় grtপূণ o খালােমলা মত িবিনময় হয়। 

সফর চলাকালীন pিসেড ট িনkন eবং pধানমntী চৗ eন-লাiেয়র মেধ  
আেমিরকা যুkরাT eবং গণ-pজাতntী চীেনর সmক sাভািবক কের তালার 
পাশাপািশ di পেkর আgেহর an িবষয়gিল িনেয় িবsািরত, আnিরক 
eবং খালােমলা আেলাচনা হয়। eর পাশাপািশ সেkটাির aফ sট 
uiিলয়াম রজাস eবং িবেদশ মntী িচ পঙ- ফiেয়র মেধo eকi ভােব 
আেলাচনা চেল।  

pিসেড ট িনkন eবং তাঁর স ীরা িপিকং সফর কেরন eবং সখােন 
সাংsৃিতক, িশl o কৃিষ eলাকাgিল পিরদশন কেরন। তাঁরা হাঙেচাu eবং 
সাংহাiেয় যান। সখােন চীনা নতােদর সে  আেলাচনা চলেত থােক eবং 
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তাঁরা eকi ধরেনর eলাকাgিল সখােনo পিরদশন কেরন।  
গণ-pজাতntী চীন eবং আেমিরকা যুkরােTর নতারা, eত বছর িবি n 

থাকার পের, িবিভn িবষেয় পরsর aকপট মত িবিনময় করার sেযােগ 
লাভবান হেবন বেল মেন কেরন। আnজািতক পিরিsিতেত য grtপূণ 
পিরবতন eবং িবরাট uথালপাথাল ঘেট যাে , তা িনেয় তাঁরা পযােলাচনা 
কেরন, তােত uভয়পk িনেজর িনেজর aবsান o দৃি ভ ী ব াখ া কেরন।  

iu.eস.-eর পk থেক বলা হয় : eিশয়া eবং িবে  শািnর জn আ  
uেtজনা কিমেয় আনা eবং সংঘােতর মূল কারণgিল দূর করার uেদ াগ 
নoয়া দরকার। iuনাiেটড s স nায়স ত o sিনি ত শািnর জn কাজ 
করেব : nায়স ত, কারণ তােত জনসাধারণ o জািতgিলর sাধীনতা o 
pগিতর আকাkা পূরণ হেব; sিনি ত, কারণ তােত িবেদিশ আgাসেনর 
িবপদ দূর হেব। iuনাiেটড s  স বাiেরর চাপ aথবা হsেkপ থেক মুk 
পৃিথবীর সমs মাnেষর ব িk sাধীনতা eবং সামািজক pগিতেক সমথন 
কের। iuনাiেটড s  স মেন কের, িভn আদেশর দশgিলর মেধ  সংেযাগ 
ঘটােনার মাধ েম uেtজনা কমােনার uেদ াগ ফলpসূ হয়। eেত dঘটনা, ভুল 
িহসাব aথবা ভুল বাঝাবুিঝর dারা সংঘােতর ঝঁুিক কিমেয় আনা যায়। 
দশgিল পারsিরক মযাদা সহকাের eেক aপেরর pিত ব বহার করা uিচত 
eবং শািnপূণ ভােব pিতdিndতা করেত রািজ থাকা uিচত, কমদkতা হাক 
িবচােরর চূড়াn মাপকািঠ। কান দশi িনেজেক a াn দািব করেত পাের 
না eবং pেত ক দশেক সকেলর ভােলার জn িনেজর দৃি ভ ীেক পুনিবচার 
করেত pstত থাকেত হেব। iuনাiেটড s  স জার দয়, iেnাচীেনর 
জনসাধারণেক বাiেরর হsেkপ ছাড়াi িনেজেদর ভাগ  িনধারণ করেত িদেত 
হেব; eর pাথিমক uেd  থাকেব আপস-মীমাংসার মাধ েম সমাধান; ২৭ 
জাnয়াির ১৯৭২ িভেয়তনাম pজাতnt eবং iuনাiেটড s  স য ৮-দফা 
psাব সামেন িনেয় eেসেছ, oi uেd েক পূরণ করার িভিt হেব oটাi; 
eকটা আপস-মীমাংসার anপিsিতেত iuনাiেটড s  স iেnাচীেনর 
pেত কিট দেশর আt-িনয়ntেণর লেk র সে  স িত রেখ oi a ল 
থেক সমs আেমিরকান বািহনী চড়ূাnভােব তুেল নoয়ার কথা িবেবচনা 
করেছ। কািরয়ান uপdীেপ uেtজনা pশমন eবং সংেযাগ বৃিd করার জn                  
iuনাiেটড s  স pজাতntী কািরয়ােক সমথন করেব eবং তার সে  
িনিবড় বnন বজায় রাখেব। iuনাiেটড s  স জাপােনর সে  বnুtমূলক 
সmকেক সবািধক মূল  দয়; স ei sদৃঢ় বnনেক unত করার কাজ 
চািলেয় যােব। রাTসংেঘর িনরাপtা পিরষেদর ২১ িডেসmর ১৯৭১-eর 
িসdােnর সে  স িত রেখ iuনাiেটড s  স ভারত o পািকsােনর মেধ  
যুdিবরিত জাির রাখার পেk eবং জmু o কা ীের যুd িবরিত রখার di 
পাের ei di দেশর িনেজর aংেশ eবং িনেজর ভূখেNর মেধ  সমs 
সামিরক বািহনী pত াহার করার পেk; iuনাiেটড s  স শািnেত, 
সামিরক ভীিত pদশন মুk eবং a লিটেক বহৃৎ kমতার িবেরােধর kt 
না কের তুেল দিkণ eিশয়ার জনসাধারেণর িনেজেদর ভিব ৎ গেড় তালার 
aিধকারেক সমথন কের।  

চীনা পk থেক বলা হয় : যখােন aত াচার, সখােনi pিতেরাধ। দশ 
চায় sাধীনতা, জািত চায় মুিk আর জনগণ চায় িবpব --- eটা iিতহােসর 
apিতেরাধ  pবণতা হেয় দাঁিড়েয়েছ। সমs জািত, ছােটা aথবা বেড়া, 
সকেল হেব সমান; বেড়া জািত ছােটােক uৎপীড়ন করেব না eবং 
শিkশালী জািত dবলেক uৎপীড়ন করেব না। চীন কখনi eকটা 
sপারপাoয়ার হেব না eবং স য কান ধরেনর আিধপত  o kমতার 
রাজনীিতেক িবেরািধতা কের। চীনা পk থেক বলা হল, sাধীনতা o মুিkর 
জn সমs িনপীিড়ত জনগণ o জািতর সংgামেক স দৃঢ়ভােব সমথন কের 
eবং সকল দেশর জনগেণর িনেজেদর i া anযায়ী সমাজব বsা বেছ 

নoয়ার aিধকার রেয়েছ; িনেজেদর দেশর sাধীনতা, সাবেভৗমt o 
ভূখNগত ঐক েক রkা করার aিধকার রেয়েছ; িবেদিশ আgাসন, হsেkপ, 
িনয়ntণ o পরাভুত করার িবেরািধতা করার aিধকার রেয়েছ। সমs িবেদিশ 
সনােক িনেজর িনেজর দেশ িফিরেয় িনেত হেব।  

চীনা পk থেক িভেয়তনাম, লাoস o কােmািডয়ার জনসাধারেণর 
িনজs uেd  িসিdর uেদ াগেক দৃঢ় সমথন jাপন করা হয়; pজাতntী 
দিkণ িভেয়তনােমর asায়ী িবpবী সরকােরর সাত-দফা psাবেক, ei 
বছেরর ফbrয়ািরেত ei psােবর dিট pধান সমsার oপর িবsািরত 
বkব েক eবং iেnাচীেনর জনসাধারেণর িশখর সেmলেনর যুk িববিৃতেক 
দৃঢ় সমথন jাপন করা হয়। ১২ eিpল ১৯৭১ গণতািntক জন-pজাতntী 
কািরয়া সরকােরর পশ করা কািরয়ার শািnপূণ সংযুিkর আট-দফা 
কমসূিচেক স দৃঢ়ভােব সমথন জানাে  eবং “ কািরয়ার সংযুিk o 
পুনবাসেনর জn রাTসংেঘর কিমশন” বািতল করার পেk দাঁড়াে । স 
জাপািন সামিরক শিkর পুনrjীবন eবং দেশর বাiের বৃিd ঘটােনার 
দৃঢ়ভােব িবেরািধতা কের eবং জাপািন জনসাধারেণর eকটা sাধীন, 
গণতািntক, শািnপূণ o িনরেপk জাপান গেড় তালার আকাkােক দৃঢ়ভােব 
সমথন কের। স দৃঢ়ভােব মেন কের ভারত-পািকsান pে  রাTসংেঘর 
িসdাn মাতােবক ভারত o পািকsােনর aিবলেm জmু o কা ীের যুd 
িবরিত রখার di পাের ei di দেশর িনেজর aংেশ eবং িনেজর ভূখেNর 
মেধ  সমs সামিরক বািহনী pত াহার করা uিচত; sাধীনতা o সাবেভৗমt 
রkায় পািকsােনর সরকার o জনসাধারেণর সংgামেক eবং আt-িনয়ntেণর 
aিধকােরর জn জmু o কা ীেরর জনসাধারেণর সংgামেক স দৃঢ়ভােব 
সমথন কের। 

চীন eবং iuনাiেটড s  েসর সমাজব বsা o িবেদশনীিতেত aপিরহায 
িকছু তফাত রেয়েছ। যাi হাক, di পk সmত হল, সমাজব বsা িনরেপk 
ভােব, সমs রােTর সাবেভৗমt o ভূখNগত ঐেক র pিত মযাদা, an 
রােTর oপর aনাkমণ, an রােTর আভ nরীণ িবষেয় হsেkপ, সাম  o 
পরsর sিবধাদান eবং শািnপূণ সহাবsােনর নীিতর oপর িভিt কের 
দশgিল তােদর সmক গেড় তলুেব। বলpেয়াগ বা ভীিত pদশেনর রাsায় 
না িগেয় আnজািতক িবেরাধgিল ei িভিtেত মীমাংসা হoয়া uিচত। 
iuনাiেটড s  স eবং গণ-pজাতntী চীন তােদর পারsিরক সmেকর 
kেt ei নীিতgিল pেয়াগ করেত pstত। 

আnজািতক সmেকর ei নীিতgিলেক মেন রেখ di পk বলেছ :  
• চীন o iuনাiেটড s  েসর মেধ  সmক sাভািবক হoয়ার িদেক 

agগিত সমs দেশর sােথ; 
• uভেয়i আnজািতক সামিরক সংঘােতর িবপদ কিমেয় আনেত চায়; 
• কui eিশয়া-pশাn মহাসাগরীয় a েল আিধপত  কােয়ম করেত 

চায় না eবং an কান দশ aথবা কেয়কিট দেশর গা ীর ei 
ধরেনর আিধপত  pিত া করার uেদ াগেক uভেয়i িবেরািধতা 
করেব; eবং 

• কান তৃতীয় পk থেক আপস-মীমাংসা aথবা an কারo সে  
anাn রােTর pিত িনেদিশত কান সমেঝাতা বা বাঝাপড়া করেত 
di পেkর কui pstত নয়।  

 

uভয় পk মেন কের য, কান বেড়া দশ যিদ anাn দেশর িবrেd 
an কারo সে  আঁতাত কের aথবা যিদ বেড়া বেড়া দশgিল পৃিথবীেক 
িনেজেদর sাথ anযায়ী িবভk কের, তাহেল তা িবে র জনগেণর sােথর 
িবrেd যােব। 

di পk চীন eবং iuনাiেটড s  েসর মেধ  দীঘকাল ধের চলেত 
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থাকা িবেরাধgিলেক পযােলাচনা করল। চীনারা িনেজেদর aবsানেক আবার 
জািনেয় িদল : তাioয়ােনর p িট চীন o iuনাiেটড s  েসর মেধ  
সmক sাভািবক কের তালার পেথ anরায় eক grতর p ; গণ-
pজাতntী চীেনর সরকার হল চীেনর eকমাt আiিন সরকার; তাioয়ান হল 
চীেনর eকিট pেদশ, যা aেনক আেগi তার মাতৃভূিমর কােছ িফের 
eেসেছ; তাioয়ােনর মুিk চীেনর আভ nরীণ িবষয়, তােত an কান 
দেশর নাক গলােনার aিধকার নi। eবং সমs iu.eস. বািহনী o 
সামিরক ব বsাপনা তাioয়ান থেক সিরেয় িনেত হেব। “eক চীন, eক 
তাioয়ান”, “eক চীন, di সরকার”, “di চীন”, eবং “sাধীন 
তাioয়ান” সৃি র লেk  য কান কাযকলাপেক aথবা “তাioয়ােনর 
aবsান িsর করা বািক রেয়েছ” ei pচারেক চীন সরকার দৃঢ়ভােব 
িবেরািধতা কের।  

iu.eস. পk ঘাষণা কের : iuনাiেটড s স sীকার কের য, 
তাioয়ান pণালীর di পাের য সমs চীনারা বাস কের, সটা eকটাi চীন 
eবং তাioয়ান চীেনর aংশ। iuনাiেটড s  স সরকার সi aবsান 
িনেয় আপিt তুলেছ না। চীনারা িনেজরাi তাioয়ান pে র শািnপূণ 
মীমাংসা কrক, পুনরায় স দৃঢ়ভােব তা sীকার করেছ। eটা দৃি েত রেখ 
স তাioয়ান থেক সমs iu.eস. বািহনী o সামিরক ব বsাপনা সিরেয় 
নoয়ার চূড়াn লk েক দৃঢ়ভােব জানাে । eর মেধ  eতদ েল uেtজনা 
hাস পাoয়ার সে  সে  kমাnেয় স তার বািহনী o সামিরক ব বsাপনা 
কিমেয় আনেব।  

di পk eকমত হয় য di দেশর জনসাধারেণর মেধ  বাঝাপড়া 
বািড়েয় তালা দরকার। ei লেk  তারা িবjান, pযুিk, সংsৃিত, kীড়া 
eবং সাংবািদকতার মেতা িনিদ  সমs kেt আেলাচনা কের, যখােন 
জনগেণর মেধ  সংেযাগ o মত িবিনমেয়র kেt পরsরi uপকতৃ হেব। 

uভয় পk মেন কের, িdপািkক বািণজ  হল আর eকটা eলাকা যা 
থেক uভেয় uপকতৃ হেব eবং তারা eকমত হয়, সমানািধকার o 
পারsিরক লােভর িভিtেত aথৈনিতক সmক di দেশর জনসাধারেণর 
sােথর ankল। তারা di দেশর মেধ  বািণজ েক kমাnেয় eিগেয় িনেয় 
যেত eকমত হয়।  

di পk eকমত হয়, তারা িবিভn পেথ যাগােযাগ বজায় রাখেব। di 
দেশর মেধ  সmক sাভািবক কের তুলেত িনিদ  আেলাচনা করার জn 
eবং d’পেkর সাধারণ sােথর িবষয়gিলর oপর মত িবিনময় জাির রাখার 
জn eকজন pবীণ iu.eস. pিতিনিধেক সমেয় সমেয় িপিকংেয় পাঠােনা হেব। 

di পk আশা pকাশ কের য, ei সফের যসব sফল aিজত হেয়েছ, 
তার মধ  িদেয় di দেশর মেধ  সmেকর নতনু সmাবনা খুেল যােব। তারা 
মেন কের, di দেশর মেধ  সmক sাভািবক হেল কবল চীনা o 
আেমিরকান জনসাধারণ uপকতৃ হেব না, বরং তােত eিশয়া o িবে র 
uেtজনা pশমেন লাভ হেব। 

pিসেড ট িনkন, ীমতী িনkন eবং আেমিরকান পk গণ-pজাতntী 
চীেনর সরকার o জনগেণর মধরু আিতেথয়তার জn তােঁদর কৃতjতা pকাশ 
কেরন। 

                         

িবষ-গভা 
ভারত সরকােরর পিরেবশ o বনমntী জয়রাম মেহেশর কােছ ভরত মনসাটা-র খালা িচিঠ

ভারেত িবিট বgন িবিk eবং পিরেবশগত ছাড়পt দoয়ার কান িসdাn 
আমােদর ভূিম eবং ভূিমজ মানব o aমানব জীবেন আগামী কেয়ক pজেnর 
জn সবািধক grতর, sদূরpসারী o aপিরবতনীয় ফলাফল িনেয় আসেব। 
শানা যাে  আরo প াশিট জেনিটকািল মিডফােয়ড শs ভারেত আসেত 
চেলেছ, egিল সmেক আমােদর চরম সতকতা aবলmন করা দরকার। 
eকবার মুিk পেল, egিল িফিরেয় নoয়ার uপায় নi, eর থেক udুত 
শৃ ল-িবিkয়াo থািমেয় দoয়া যায় না। তকাতীতভােব সৎ o খ াতনামা 
িবjানী eবং িবপুল সংখ ক চািষ o ভাkা সহ ভারতীয় নাগিরকেদর eক 
ব াপক aংশ িবিট বgেনর anেমাদন িনেয় আপিt জািনেয়েছন। তাঁরা গভীর 
uেdগ pকাশ কেরেছন য, eর ফেল ভারেতর সাবেভৗমt o খাদ  িনরাপtা 
িবি ত হেব; মাnষ, প  eবং পিরেবেশর kিত হেব। egেলা মােটi eমন 
মামুিল িবষয় নয় য সাত তাড়াতািড় anেমাদন িদেয় িবিট বgনেক দেশর 
মাnেষর গলাধঃকরণ করােত হেব। ei সমs সংি  িবষয় খিতেয় দেখ eবং 
তার সেnাষজনক সমাধান কের িবিট বgেনর মেতা aত n িবতিকত শs 
সmেক িবেবচনা করাi িবচkণতার পিরচয়। আপিন aেনেকর কােছi েন 
থাকেবন, ভারেতর মাnষ কারo ‘পরীkাগােরর iঁdর’ বা বিলর পাঁঠা হেত 
চায় না।  
 কলকাতা o ভুবেন ের আপনােদর জন নািন থেক eটা িনঃসেnেহ 
পির ার য uিড় া, িবহার o পি মবে র মাnষ --- য িতন রাজ  
ভারেতর ৬০% বgন uৎপাদন কের --- িনর শুভােব িবিট বgন 
anেমাদেনর িবেরািধতা কেরেছ। আমরা জানেত পেরিছ, ei িতন রােজ র 
মুখ মntী আপনার কােছ িলিখতভােব তাঁেদর িবেরািধতা নিথভুk কেরেছন। 
তাঁরা eটাo জািনেয়েছন, যেহতু কৃিষ রােজ র eিkয়ারভুk িবষয়, কnd 

aযািচতভােব িবিট বgনেক তাঁেদর oপর চািপেয় িদেত পাের না। যিদo 
ভারেতর কানখােনo িবিট বgন anেমাদন পেল তা aব mাবী 
‘ বসরকাির’ পেথ pিতেবিশ রােজ o ঢুেক পড়েব।  

anpেদশ, ছিtশগড়, কনাটক, করালা o মধ pেদশ সেমত anত 
আরo পাচঁিট বেড়া রাজ  তােদর নাগিরক o pাকিৃতক সmদেক রkা 
করেত িবিট বgেনর ছাড়পেtর িবেরািধতা কেরেছ। aব  ei রাজ gিলর 
aেনেক িজeম শেsর সmণূ িনেষধাjার পেk। ei িবষেয় আরo মূল ায়ন 
বা তক ব িতেরেক কানo রাজ  িক আজ পযn িবিট বgেনর পিরেবশগত 
ছাড়পt eবং িবিkর িবষয়টা tরািnত করার oকালিত কেরেছ? যিদ তা 
কের থােক, তাহেল দয়া কের জানান, কান কান রাজ  কী ধরেনর জrির 
যুিk তার সপেk হািজর কেরেছ। 

১৩ জাnয়াির কলকাতার জন নািনেত আিম সংেkেপ আমার কথা 
বলেত পেরিছলাম। সখােন আিম ‘দ  gট eিgকালচারাল চ ােল ’ eবং 
‘aগািনক রভিলuশন’ নােম আমার pাসি ক বi dিট আপনােক uপহার 
িদেয়িছলাম। আপনার সিদেনর anেরাধ anযায়ী, আিম eখন আমার 
িবsািরত বkব  পশ করিছ। 

 

1. য িবিট বgন ‘ব ািসলাস থািরনিজেয়নিসস (িবিট) নােম eক ব ােkিরয়া 
িজন ধারণ কের, যা িনেজi তার কীটনাশক িনঃসৃত কের, সi বgেনর 
জn ভারতেক িবে র pথম িগিনিপগ হoয়ার ei দৃি কটু তাড়াhেড়ার 
কারণ কী? য বgন ‘িবষ-গভা’ িহেসেবi িনিমত! যিদ ভারত 
anেমাদন কের, eটাi হেব িবে র কাথাo pথম িবিট-খাদ , যা তnt বা 
প খাদ  িহেসেব নয়, মn -খাদ  িহেসেব িবেশষভােব িচিhত হেব। 
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2. জেনিটকািল মিডফােয়ড বা িজeেমর জগেত ভারেতর pেবশ ঘেটিছল 
িবিট কটন মারফত। oi গাছ থেক uৎপn িবেষর লk  িছল তেুলাগােছর 
পাকা, িকnt সi িবষ কাথায় তার িনধন থামােব জানত না। িবিট 
শেsর aবেশষ থেক মােঠ চরা হাজার হাজার গবািদ প  মের গল। 
ei িবিট তুেলার চাষ করেত িগেয় হাজার হাজার চািষ আtহত ায় pবৃt 
হেয়িছল। আর eরপরo আমােদর বgেনর বরােত িবিট pযুk করা 
বািক? eকটা পছেnর সবিজ, গিরব-বেড়ােলাক সবাi খায়, দােমo সsা 
আর যেথ  পাoয়া যায়। কন? কী দরকার? সেnাষজনক utর পাoয়া 
মুশিকল। 

3. জব বh-ফলন (িম  চাষ), যখােন দিশ নানান জােতর বgন আর an 
সবিজ/গাছ িঠকমেতা ফলােনা যায়, সখােন তমন পাকামাকেড়র সমsা 
থােক না। আমােদর দেশর ঐিতhশালী/ জব চািষেদর eটাi aিভjতা। 
‘কীটনাশকিবহীন পিরচালন’ (নন- পিsিসডাল ম ােনজেম ট বা 
eনিপeম)-eর িবিবধ রণনীিত সফলভােব পাকামাকড় pিতেরাধ করেত 
পাের। যিদ ei ধরেনর ঐিতhগতভােব খাঁিট চাষবােসর পdিতgিল 
ব াপকভােব anসরণ করা হয়, তাহেল কান িবিট শs aথবা কৃিtম 
রাসায়িনক কীটনাশেকর দরকার পেড় না। e হল aেপkাকতৃ খািঁট, 
িনরাপদ, সহজ মেডল, যা থেক ধারাবািহকভােব পাষণেযাগ  o সমিnত 
uপােয় বh uপকার পাoয়া যায়, eটাi ভারেতর anসরণ করা uিচত 
eবং পিরেবশ o বনমntকেক সিkয়ভােব তা pচার o সমথন করা uিচত। 

4. যখােন বgেনর aেপাষণেযাগ  eকমাt চােষ aপিরহাযভােব রাসায়িনক 
সার ব বহার হয়, সখােনo চািষরা পাকার uপdব anযায়ী কীটনাশেকর 
মাtা িনয়ntণ করেত পাের। িবিটর kেt pেয়াজন anযায়ী িনয়ntেণর 
কান sেযাগ নi। িজনগত পিরবিতত শs aিনয়িntতভােব kিতকর 
কীটনাশেকর জn দয়। গােছর pেত ক aংেশ eবং কােষ; পাতা, িশকড় 
আর ফেল গভীরভােব িবns থােক। সেkেt িবষ ধুেয় ফলা iত ািদর 
কান সmাবনা থােক না। িবেষর kমতা থেক eকদম রহাi নi! 

5. kতােদর সতক কের দoয়ার জn িবিট বgেনর কান বাধ তামূলক 
লেবল সাঁটার দরকার পেড় না, তােদর aবাধ পছেnর aিধকারেক 
uপহাস করা হয়। eiভােব আমােদর সংিবধােন লখা মৗিলক 
মানবািধকারেক ল ন করা হয়। 

6. pতীিকভােব নয়, বরং সময়-পরীিkত িনরাপtার িভিtেত kতােদর খাদ  
পছেnর aিবে দ  aিধকারেক মযাদা জানােত আপনােদর ভাবা uিচত 
কীভােব িবিট/িজeম খােদ র বাধ তামূলক লেবল থাকা কাযেkেt pেয়াগ 
করা যায়। eর কেঠার pেয়ােগর anপিsিতেত, আপনােক দত  (িবিট) 
আর তার লজ, uভেয়র anেমাদেন আপিt করা uিচত। 

7. kতা, kতা-সংগঠন, িচিকৎসক eবং মােয়রা সতক কের িদেয়েছন, যিদ 
িবিট বgন বাজাের ঢুেক পেড়, তাহেল জনসাধারেণর eক uেlখেযাগ  
aংশ, যারা eর িবপদ সmেক সেচতন, তােদর হয়েতা বgন খাoয়াi 
ছেড় িদেত হেব। সেkেt তারা eকটা সsা eবং ‘িভটািমন, খিনজ … 
a ামাiড pািটেনর দাrণ uৎস’ --- আমােদর নানান দিশ জােতর 
বgন --- থেক বি ত হেব। ei ধরেনর পুি দায়ক খাদ  িবেশষত 
গিরবেদর কােজ লােগ, যােদর রkা করা সরকােরর দািয়t। 

8. ফলন eবং িবিkর মাট পিরমােণর িদক থেক আলরু পেরi িdতীয় sােন 
রেয়েছ বgন। সারা ভারেত সবচাiেত সােধ র মেধ  eবং যেথ  পিরমােণ 
পাoয়া যায়। কন আমরা iে  কের তােক ংস করব? আর তােত 
aথৈনিতকভােব ক লাভবান হেব? 

9. চার হাজার বছেরর oপর ei uপমহােদেশ বgন জnাে , িবে  ei 

বgেনর বিচt  eবং udেবর কnd ভারত। আড়াi হাজার ধরেনর 
বgন eখােন নিথভুk রেয়েছ! eখনo য শত শত দিশ বgেনর জাত 
রেয়েছ, িবিট বgন ছাড়পt পেল িনি তভােব তা kমাnেয় egিলর 
দফারফা করেব। যােক বলা হয় ‘iনেsিবিলিট aফ Tাnেজিনক 
লাin স’, তা কবল চাষবােসর কাযkমতােক আkাn কের না, 
anভূিমক িজন sানাnর o পুনগঠনেক বািড়েয় িদেত চায়। তাi eখনi 
িবিট বgনেক আটকােত না পারেল আর সময় থাকেব না। eটা না 
করেত পারেল চািষেদর চাষ করা eবং বাiের থেক চািপেয় দoয়া 
ংসাtক িবষিkয়া থেক মুk িনেজেদর ঐিতhগত পছেnর বীজgেলা 

রkা করার মৗিলক aিধকার খিবত হেব।  
10. িবিট বgন ছাড়পt পেল আমরা জীবৈবিচেt র oপর ‘কাটািজনা 

pেটাকল’-o ল ন করব। জীবৈবিচেt র oপর রাTসংেঘর ei 
কনেভনশেন ভারতo sাkরকারী। সবেচেয় তাৎপযপূণ হল, য শেsর 
udব o বিচেt র কnd পৃিথবীর য a ল, সi শেsর িজeম rপিট 
সi a েল ফলােনা িনিষd। যমন, ভারেতর kেt বgন। িবিট 
বgেনর ছাড়পt pদান তাi সবেচেয় হঠকারী eবং kমার aেযাগ  eকিট 
িসdাn হেব। eেত kিত হেব ভারত eবং গাটা পৃিথবীর। ২০১০ সােলর 
‘আnজািতক জীবৈবিচt  বষ’-eর e eক সরা dভাগ । 

11. কেয়ক সহs বছর আেগ থেক ধান সহ বh grtপূণ কৃিষজাত 
শেsর udব o বিচেt র কnd ei ভারেত anত dিট aসাধারণ সমৃd, 
কষণহীন, দশীয় জীবৈবিচেt র িব - কnd রেয়েছ --- পি মঘাট o 
utর-পূব ভারত ---- নতনু িজনগত kিতgs pজািতর থেক ei কnd-
dিট িবপn হoয়ার pবল আশ া রেয়েছ।  

12. ২০ জাnয়াির ২০১০ sিpম কাট ভারত সরকারেক বেলেছ, ভারেতর 
ঐিতhশালী শs o uিdদgিলেক সmাব  সংkমেণর হাত থেক রkা 
করার জn মােঠ িজeম বীেজর য পরীkািনরীkা তারা কেরেছ, 
িনয়মাবলী o কাযপdিত সহ তার পদেkপgিল পুংখাnপুংখ বণনা করেত 
হেব। িবিট বgেনর kেto আপনার মntেকর কােছ আমরা জানেত 
চাiব, আমােদর দিশ শs o গাছgিলেক সংkমেণর হাত থেক রkা 
করার জn কী কী বাধ তামূলক পদেkপ আপনারা নেবন। িবিট বgন 
eবং পুরেনা দশীয় pজািতgিলর মেধ  িতনশ িমটার দূরt রাখার য 
সবিনm sপািরশ রেয়েছ, ব বসািয়ক িবিট uৎপাদক, গেবষক বা 
কেপােরটরা সটা যােত ল ন না কের, কীভােব তা আপনারা sিনি ত 
করেবন? 

13. পি মবে  eকশ’র বিশ দশীয় pজািতর চােষর মাধ েম ভারেতর 
মাট বgন uৎপাদেনর ৩০% ফলন হয় --- ei চােষ ৯০%-eর বিশ 
ছােটা o pািnক চািষ যুk, পরsর ঘঁষােঘিষ কের তারা চাষ কের। 
aতeব সখােন িtশ িমটার তফাত রাখাo খুবi মুশিকল aথবা aসmব। 
eকi ঘটনা uিড় া, িবহার eবং an বh রােজ । তাহেল কীভােব 
আপনারা সখােন ছােটা চািষ আর তােদর দশীয় pজািতgিলেক 
সংkমেণর হাত থেক রkা করেবন? বgেনর আড়াআিড় পরাগ-িমলন 
িতন হাজার িকেলািমটার বা তেতািধক দূরেto সmব। সখােন pকৃিত, 
মৗমািছ iত ািদ পরাগ-বাহেকরা আপনােদর psািবত িতনশ িমটােরর 
সীমা ল ন করেব না, eটা কীভােব আপনারা sিনি ত করেবন? 

14. িবধানচnd কৃিষ িবদ ালেয়র pাkন সহ-aধk eবং aিভj 
কৃিষিবjানী aধ াপক িট ক বs hঁিশয়াির িদেয়েছন, িবিট বgন ছাড়পt 
পেল সমs সালাি  পিরবারভুk শs --- বgন য পিরবােরর 
anগত  -- সংkািমত হেব। eর মেধ i রেয়েছ আলু, টমােটা eবং 
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ল া। kতা o চািষেদর পুি  o জীিবকাগত sরkার kেt িবপযয়কারী 
ভিব েতর লkণ দখা দেব। আেগi বেলিছ, ভারেত সবেচেয় বিশ 
খাদ  িহেসেব ব বhত সবিজ আলু, তারপেরi বgন --- dেটাi সালাি  
পিরবারভুk। 

15. কলকাতার জন নািনেত আপনােক eটাo জানােনা হেয়েছ, য সমs 
ফল/a রু পাকায় কােট, যgিলেক িবিট রkা করেব বেল দািব করা 
হে , বgেনর aথকরী eক-চােষর kেt oi পাকার ধরনটা হল 
পেনেরা বা তারo বিশ কীেটর মেধ  মাt dিট। ei চােষ যারা যুk তারা 
জােন, িবিট বgন লাগােল কীটনাশেকর ব বহার তমন তাৎপযপূণভােব 
কমেব না; বরং তােদর আশ া শী i আরo রাসায়িনক (সার o 
কীটনাশক dেটাi) লাগেত পাের।  

16. বিশরভাগ দেশi িজeম শs সmণূ িনিষd। িbেটন, জামানী, 
siজারল া ড, aিsTয়া সহ iuেরােপর aেনকখািনেত িব  বািণজ  সংsা 
ডbিুটo- ক agাh কের ei িনেষধাjা চলেছ। িবে র ৮৫% িজeম চাষ 
সীমাবd রেয়েছ মাt চারিট দেশ --- আেমিরকা যুkরাT, কানাডা, 
আেজি টনা o bািজল; সখােন মাt চারিট  --- ভুTা, সয়ািবন, তুলা o 
কােনালা --- িজeম শs চাষ হয়। 

17. িজeম নীিত o আiনকাnন পযােলাচনাকারী ভারতীয় p ািনং 
কিমশেনর টাs ফােসর চয়ারম ান sমন সহায় sপািরশ কেরেছন, 
আমােদর িনয়ntণকারী ব বsাটা pথেম ভােলারকম unত করেত হেব eবং 
সমs িবকlgিলেক খিতেয় দখেত হেব। তার আেগ িজeম শেsর কান 
বািণিজ ক ছাড়পt দoয়া uিচত নয়। সi সতকতােক আমল না িদেয় 
ধান, ঘুঘু-মটর, সেষেক iিতমেধ i পরীkামূলক চােষ ছেড় দoয়া 
হেয়েছ; eর পেরi আসেছ গম, জায়ার, রািগ, বাজরা, ভুTা, কাসাভা, 
আলু, পঁয়াজ eবং িবিভn ডাল, তলবীজ, সবিজ, ফল o মশলা। মেন 
হয়, িবিট বgন pথম eকটা পরীkামূলক ঘটনা। eরপরi an শেsর 
জn বাঁধ খুেল যােব, eখন থেক সতক না হেল সিদেকi যােব। 

18. ডঃ পু া ভাগভ --- িব  খ াত িবjানী, পdভূষেণ সmািনত, স টার 
ফর সলুলার a া ড মিলিকuলার বােয়ালিজর pাkন িডেরkর eবং 
জাতীয় jান কিমশেনর ভাiস চয়ারম ান --- জেনিটক iি িনয়ািরং 
a াpভুাl স কিমিট (িজieিস)- ক দখা নার জn sিpম কাট dারা 
মেনানীত হেয়েছন। িতিন s ভােব ঘাষণা কেরেছন : “িবিভn সmািনত 
pিত ােন কমরত u  যাগ তাসmn sপিরিচত িবjানীেদর dারা িলিখত 
বh গেবষণাপt pকািশত হেয়েছ, … িবে র সবেচেয় নামকরা িবjান 
পিtকায় সgিল ছাপা হেয়েছ,” --- egিল িজieিস-র নজের আেসিন; 
িতিন িবচারহীনভােব িজeম শেsর ছাড়পt দoয়ার িবrেd সতক 
কেরেছন; যত kিতi ei শs কrক না কন, তা বn করার কান 
uপায় থােক না। ডঃ ভাগভ বেলেছন, “... িtশিটর মেতা পরীkা দরকার 
... মনসাে টা দশিটo কেরিন; আর আমােদর দেশর হােত eমন কান 
ব বsা নi, যা িদেয় সিত i পরীkাgিল করা হেয়েছ িকনা যাচাi করা 
যায়, সgিলর যথাথতা তা পেরর কথা ... eiসব পরীkেতo aেনক 
বjািনক গলদ রেয়েছ, মনসাে টার দoয়া সমs নমুনােতi ei গলদ 
িছল। ei কাmািনটা িনেজেদর aিব s pমাণ কেরেছ ... মািটর 
জীবাণু-pজািতgিলর oপর িবিটর pভাব িনেয় কান সমীkা করা হয়িন; 
মািটর পুি কর পদাথ aথবা গবািদ প র মাiেkাে ারার oপরo কান 
পরীkা কের দখা হয়িন ... eটা সmণূ সmব য, িবগত দশেক 
আেমিরকায় sাs  সমsার বৃিd িজeম ভুTা o সয়া বিশ বিশ খাoয়ার 
ফেল দখা িদেয়েছ।”  

19. মনসাে টা-মািহেকা’র জব-িনরাপtা পিরসংখ ান জনসমেk আনার 
িবষেয় sিpম কােট eক জনsাথ মামলার পর সi পিরসংখ ানgিলর 
িবে ষণ কের aধ াপক সরািলিন-র নতৃেt ােnর ‘কিমিট ফর 
iি ডেপে ড ট িরসাচ a া ড iনফেমশন aন জেনিটক iি িনয়ািরং’ 
(িসআরআiআiিজieন)। িতিন মnব  কেরন, “িবিট বgন যিদ 
পিরেবশ-ছাড়পt পায়, তা মাnষ o প েদর sােs র পেk grতর 
ঝঁুিকপূণ হেত পাের eবং তা িনিষd হoয়া uিচত।” eটা তুেল ধরা হয়, 
দীঘতম িবষিkয়ার পরীkা যা করা হেয়েছ, তা মাt ৯০ িদেনর। e থেক 
িবিট শs gহেণ পরবতী pজেnর oপর pভাব aথবা ক ানসােরর 
িটuমােরর মেতা দীঘেময়ািদ pিতিkয়াgিল শনাk করা যায়িন। মনসাে টা, 
মািহেকা aথবা ভারত সরকার িক নাগিরকেদর িতন মােসর বিশ িবিট 
বgন না খাoয়ার পরামশ দেব? 

20. যিদ মনসাে টা আর মািহেকা িবিট বgেনর দীঘেময়ািদ িনরাপtার িবষেয় 
িনি ত হয়, সেkেt কী ধরেনর দায়দািয়t িনেত তারা আiনগতভােব 
বাধ  থাকেব, যিদ পরবতী ৫, ১০ বা ২০ বছেরর মেধ  eর কান sাs  
eবং পিরেবশগত খারাপ ফলাফল দখা যায়? 

21. িবিট বgন খাoয়ায় ছােটা িশ , pসূিত মা, বৃd eবং assেদর 
oপর pভাব eবং eকiসে  িবিটর সে  বh-িবষিkয়ার িম -pভাব িনেয় 
আেদৗ কান সমীkা করা হয়িন। 

22. বাsেবািচত মূল ায়েনর কান pকতৃ sাধীন ব বsার জn ভারতেক 
িনজs eক পরীkাগার গেড় তুলেত হেব। তার u  জন-িব sতা থাকেব 
eবং তা eমন সব িনরেপk কমী o pশাসন িদেয় চালােত হেব, যসব 
মাnেষর p াতীত সততা থাকেত হেব, কান িজeম uৎপাদন aথবা 
িবkয় সংsার সে  (pতk বা পেরাk) aথৈনিতক বা an ধরেনর 
যাগােযাগ থাকেব না। ei সংগঠন সmণূ s ভােব, চাখকান খালা 
রেখ সমs pেয়াজনীয় জব-িনরাপtা o pাসি ক পরীkা, তদারিক, 
মূল ায়ন eবং বh-pজnগত সমীkার কাজ হােত নেব। eটা sিpম কাট 
মেনানীত ডঃ ভাগভ, ‘িজeম নীিত o আiনকাnন পযােলাচনাকারী 
ভারতীয় p ািনং কিমশেনর টাs ফাস’ eবং আরo aেনেকi জার িদেয় 
বেলেছন, যার মেধ  রেয়েছন u -pশংিসত িবjানী o an নাগিরক। 
eধরেনর sাধীন, িব s পরীkা o মূল ায়ন ছাড়া িজeম শেsর কান 
anেমাদন হেব চাখ-বুেজ- মেন- নoয়া িবjান eবং িনিমত/িবকৃত িdতীয় 
ণীর তেথ র িভিtেত --- িবেদিশ aথনীিত o রাজৈনিতক sােথর 

angেহর oপর িনভরশীল। 
23. বীজ eবং an সামgীর িনয়ntেণর মাধ েম িব -কৃিষর রণৈনিতক দখল 

িহঁচেড় আদায় কের নoয়ার বাসনা মনসাে টার মেতা বhজািতেকরা 
গাপন কের না। iিতমেধ  য মুি েময় বhজািতক বীেজর িব -বািণেজ র 
pায় aেধক িনয়ntেণ িনেয় eেসেছ, eেদর মেধ  িবতিকত িজeম শেsর 
kেt মনসাে টা aিবসংবািদত নতা। ভারেতর মেধ o eখন eক িবিলয়ন 
ডলার সংগিঠত বীেজর বাজােরর aেধেকর বিশ আেমিরকা eবং 
আেমিরকান বhজািতকেদর দখেল। সৗভাগ জনকভােব, ভারতীয় চািষেদর 
pায় ৮০% eখনo বীজ sরkা, আদান-pদান o সরাসির িবিনমেয়র 
ঐিতhেক বজায় রেখেছ; বীজ তারা কেন না। চািষেদর ei aংশটাi 
বhজািতকেদর মূল টােগট। 

24. মহারােTর aমরাবতী জলার জব-চািষ ী বসn ফুটােন 
দিখেয়েছন, তাঁর eলাকায় িবিট ছাড়া an কান তুেলাবীজ eখন িবিk 
হয় না; sানীয় চািষেদর সখােন (anpেদেশর মেতাi) িবিট কনা ছাড়া 
আর কান uপায় নi। eটা আgাসী ‘বাজার দখল’-eরi ফল। ী 
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ফুটােন যাগ কেরেছন, “পুrষাnkিমকভেব চেল আসা আমােদর 
sাs কর দিশ বীজgিল aব mাবীভােব সংkািমত হেয়েছ। আমােদর 
বীজgিলেক দূিষত করার কী aিধকার িজeম কাmািনেদর আেছ? 
egিল তা ভারতীয় কৃিষর জীবন, লk লk sিনভর মাnেষর জীিবকা।” 

25. aধ াপক আর eন বs-র সভাপিতেt ‘oেয়s ব ল eিgকালচারাল 
কিমশন তার ২০০৯ সােলর pিতেবদেন sপািরশ কেরেছ, “যতkণ পযn 
না সমs pাসি ক িনরাপtা o সাবেভৗমেtর িবষয়gিল যথাযথভােব 
দখা হে  eবং সমাধান করা হে , িজeম শেsর সমs kt-পরীkা 
o বািণিজ ক চাষ সmণূ িনিষd রাখা দরকার।” িবিট/িজeম শেsর 
ছাড়পtেক an যসব রাজ  িবেরািধতা কেরেছ, তার মেধ  রেয়েছ 
anpেদশ, িবহার, ছিtশগড়, uিড় া, মধ pেদশ, কনাটক o করালা। 
an aেনক রাজ , যমন তািমল নাড়ু, িবিট বgেনর anেমাদেন িকছু 
আপিt তুেলেছ, aথাৎ ei িবষেয় কান চটজলিদ িসdােnর িবেরািধতা 
তােদর রেয়েছ। 

26. সািবকভােব সমেয়র সে  সে  রাসায়িনক সার, কীটনাশক ব বহার eবং 
িবিট তুেলা o an িজeম শs িদেয় সচ করা তাৎপযপূণভােব 
utেরাtর বেড় চেলেছ। eটাi িব ব াপী aিভjতা। বেড়া িজeম বীজ 
কাmািন --- যমন মনসাে টা, d পাঁ, িসনেজ টা, বয়ার --- িবে র 
বেড়া কীটনাশক কাmািনo বেট। য ব বসায় তােদর দাrণ unিত 
হেয়েছ, সi রাসায়িনক িবিk কিমেয় িদেয় তােদর aথৈনিতক sাথ পূরণ 
হেব না।  

27. ভারেতর ‘eিgকালচারাল সােয়ি টsস িরk ুটেম ট বাড’-eর সভাপিত 
uেlখ কেরেছন, িজeম শেsর eলাকা মাt ৬% বৃিd পেল রাসায়িনক 
সােরর ব বহার িdgণ হেয় যােব! আর iিতমেধ i ভারেত বািষক সােরর 
ভতিুক খােত ব য় হে  ১.২ লk কািট টাকা --- eক িবশাল a  বছর 
বছর uধগামী --- eমনকী বতমান o ভিব ৎ pজেnর পিরেবশগত 
িবপযয়, জেলর স ট, sাs  সমsা eবং জীিবকা হারােনার িবরাট 
িহসাব-বিহভুত খরচ বাদ িদেয়o eটা কৃিষর িশlায়ন মেডেলর সহজাত 
aথৈনিতক দuিলয়াপনােকi পুেরাদstর pকাশ কের দয়।  

28. কানাডা সরকােরর eক সমীkায় দখা যাে , চার-পাঁচ বছর বািণিজ ক 
চােষর পর লতাgl-হnা pিতেরাধকারী িজeম তলবীজ রপ (কােনালা) 
anর-পরাগিমলেনর ফেল আgাসী মহা-আগাছার জn দয়, egিল িতন 
জােতর লতাgl-হnা pিতেরাধ কের। eকiভােব ‘iueস িডপাটেম ট 
aফ eিgকালচার’ (iueসিডe)-র পিরসংখ ােনর eক সাmpিতক িবে ষণ 
থেক দখা যাে , িজeম ভুTা, সয়ািবন o তুেলা চােষর ফেল আগাছা-
িনমূলকারী লতাgl-হnার ব বহার ১৯৯৬ থেক ২০০৮ সােলর মেধ  
তেরা বছের আেমিরকায় বেড় হেয়েছ ৩১৮ িমিলয়ন পাu ড, কারণ লk 
লk eকর চােষর জিম লতাgl-হnা pিতেরাধকারী মহা-আগাছায় ভের 
গেছ। ২০০৭ o ২০০৮ সােলর d’বছেরর য পিরসংখ ান পাoয়া গেছ, 
তােত eটা pায় ৪৬% বেড়েছ দখা যাে । ভারেতর কৃিষ-আবহাoয়ায় 
ei ধরেনর সমsা আরo drতেবেগ দখা দেব বেল মেন হে ।  

29. িবিট কীট-হnা য িজeম শs uৎপn কের, তা িদন- ক-িদন 
aবাধ ভােব কীেটর pিতেরাধ-kমতা বািড়েয় চেলেছ। eর ফেল 
রাসায়িনক pেয়াগ eবং ‘মহা-কীট’-eর uৎপিt বাড়েছ। চীেন গাড়ায় 
মেন হেয়িছল য িবিট তুেলা শs কাটা gবের পাকােক সফলভােব দমন 
করেছ। িকnt পেরর বছরgিলেত দখা গল, an eমন িকছু পাকামাকড় 
বেড় গল যgিল িবিটেক আরo pিতেরাধ কের। ফেল আরo বিশ 
p, আরo কড়া কীটনাশক --- utেরাtর িবেষর aিবরাম বাড়বাড়n। 

eকiভােব বnনা িশবা মহারােTর িবদভ a েলর কথা বেলেছন, নানান 
জােতর পাকামাকড় ছিড়েয় পেড় কীটনাশেকর ব বহার তেরা gণ 
বািড়েয় িদেয়েছ।  

30. dভাগ জনকভােব, িবিট uৎপাদনকারী শs uপকারী কীটপতে র --- 
মৗমািছ o pজাপিত সহ --- eমন aপূরণীয় kিত কের, যা pথেম তার 
লk  থােক না। eটা সi সমs শেsর ফলেনর oপর pভাব ফেল, 
যgিল ei কীটপতে রা পরাগ-িমলেনর জn বহন কের িনেয় যায়। 
মািটেত বাস কের যসব জীবাn o পাকামাকড় --- যা মািটর uবরা 
শিkর জn pেয়াজনীয় eবং uপকারী দs -কীট যgিল চািষেদর বnু --- 
egিলo িবিট শেsর dারা িবপn হয়। (দs -pজািতgিল কীেটর 
সংখ ােকo িনয়ntেণ রেখ দাrণ uপকার কের।) িকnt কৃিষ-ব বসায়ী 
বhজািতেকরা aব i ei জাতীয় ‘সমাnরাল kিত’র সmেক আঙলু 
তুলেছ না।  

31. kমাগত দখা যাে , িবিট–িবষ খাদ -শৃ েলর মেধ  ঢুেক পড়েছ, 
দীঘকাল থেক যাে  eবং পুি ভুত হে । eর ফেল মাnষ, প , জলজ 
জীব o মািটেত থাকা জীবাn ভয়াবহভােব আkাn হে ।  

32. িবিট/িজeম শেsর বীজ pেত ক ঋতেুত uৎপাদনকারী সংsার কাছ 
থেক বারবার িকনেত হয়। আমােদর দশীয় বীজ যভােব চািষর িনজs 
ফলন থেক পুনরায় বপন করা যত, eiসব পেট ট নoয়া বীজ থেক 
তা হয় না। eকবার দিশ sানীয় বীজ হািরেয় গেল aথবা জাগাড় 
করেত না পারেল aসহায় চািষেক িনrপায়ভােব বhজািতেকর বীজ 
কনার জn utেরাtর খরচ কের যেত হয়।  

33. িবে  iিতমেধ i যতটা খাদ  uৎপn হয়, তা সমg মানব সমাজেক 
খাoয়ােনার পেk যেথ র চাiেতo বিশ। িকnt তা সেtto pায় eকশ 
কািট মাnষ িখেদয় ক  পায় িকংবা aপুি েত ভােগ। কারণ sলভ মূেল  
সi pেয়াজনীয় খাদ  তারা পায় না। িজeেমর বিধত uৎপাদন খরেচর 
ফেল ব টেনর aসাম  eবং িখেদ kমাগত দিরdতর ণীর মেধ  বেড় 
যােব; eছাড়া aপুি  আর পুি ভুত িবষিkয়া তা আেছi। 

34. ‘i টারnাশনাল ফডােরশন aফ aগািনক eিgকালচার মুভেম টস’ 
(আieফoeeম) বলেছ, জবচােষ িজeম শs িবে র সবt কেঠারভােব 
িনিষd। কান শেs িজeেমর uপিsিত থাকেল জব-শংসাপt পাoয়া যায় 
না; ‘িব  aথনীিতর সূেযাদয় kt'-eর জব- রpািনেত eর grতর 
ফলাফল রেয়েছ। 

35. দিশ িবিভn pজািতর বgেনর (রাnা করা নয়) আয়েুবিদক oষুেধ 
ব বহার িবিট বgেনর দূষেণ grতরভােব kিতgs হয়, তােত 
pেয়াজনীয় oষধু িবষাk হেয় পেড়। 

36. আর eক মারাtক ফলাফল ঘেট a াি টবােয়ািটক pিতেরাধকারী িজeম 
শs ভkেণর ফেল, a াি টবােয়ািটক সেkেt কাজ কের না। aেনক 
িচিকৎসক মেন কেরন, eর ফেল িবিভn জাতীয় sাs  কমসূিচ aকাযকর 
হেয় পড়েব, যমন Dাগ-pিতেরাধকারী িটuবারkেলািসেসর িবrেd 
িচিকৎসা করা যােব না।  

37. কৃিtমভােব eক pজািত থেক an pজািতেত িজন সরবরাহ কের 
িজeম-pযুিk sায়ী o kমবধমান হাের pকৃিতর সjা পােl দয়। 
uদাহরণsrপ, িবে র pথম িজeম সবিজ, eক ধরেনর টমােটা (eকটা 
মােছর িজন থাকার ফেল তার পেক oঠােক িবলিmত কের) 
জনসাধারেণর চােপ বাজার থেক তুেল নoয়া হয়। িকnt য িজনগত 
দূষণ তার থেক r হেয়িছল, সটা আর িফিরেয় নoয়া যায় না। 

38. aত n গাপনীয়ভােব য িজeম কেপােরট দানেবরা কাজ কের, যােদর 
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কান িবেবেকর পিরচয় পাoয়া যায় না, কীভােব eকটা িবেছর িজন 
ঢুিকেয় ধােনর িজনগত পিরবতন করার kেt তােদর আটকােনা যােব, 
aথবা গেম eকটা েয়ােরর িজন ঢাকােনা বা িচিনেত গrর িজন যুk 
করা থেক তােদর িবরত করা যােব? সাধারণ d েমর বাiের i াকৃত 
সােবােতজ eবং জব-সntাসo সmব। eকটা pিব  ব াকেটিরয়াগত 
িবষেক িনমাণ কের তা মাnেষর পেk িবেশষভােব kিতকর কের তালা 
যায়। সংি  কাmািনরা ei ধরেনর কান তথ  aব i গাপন কের, 
সরকােরর নজর থেক দূের সিরেয় রােখ। পরীkার মাধ েম pত k 
িবষিkয়া ধরা পড়েতo পাের, িকnt an খাদ dেব র সে  সংঘােতর 
ফেল আিব  পচনশীল kেতর কাযকলাপ (কািসেনােজিনক a ািkিভিট) 
বা িবষিkয়া ধরা পড়েত কেয়ক দশক লেগ যেত পাের। sাধীন 
পরীkা o পরীkার ব বsাপনা eবং aত n সৎ o যাগ  মাnষেদর 
eকটা িনরেপk সংগঠেনর dারা s  মূল ায়ন o তদারিকর 
anপিsিতেত ei িবপদ িবেশষভােব grতর হেয় oেঠ। 

39. িজনগতভােব িবকৃত ‘টািমেনটর বীজ’ বা ‘আtঘাতী বীজ’ pথেম 
তির কের আেমিরকার কৃিষ িবভাগ eবং িকছু বীজ-বhজািতক। 
egিলর মেধ  eমন eক ‘টািমেনটর িজন’ থােক, যা uিdদেক ফলদায়ী 
বীজ uৎপn করেত দয় না। ei বn াt িনমােণর িপছেন আসল 
uেd  হল, চািষেক িনেজর চাষ থেক বীজেক রkা o পুনচাষ না 
করেত িদেয় pিতবছর বীজ িকনেত বাধ  করা। িকnt eকবার কান 
a েল টািমেনটর বীজ eেল, বn া বীেজর pেকাপ an িজনগতভােব 
িনিমত নয় eমন শs o uিdেদ ছিড়েয় পেড়। eেত সi a েলর 
বিশরভাগ aথবা সমs বীজ বn া হেয় যায়! টািমেনটর িজেনর ei 
sানাnেরর সmাবনায় কারo িdমত নi। বাsেব সহজাতভােব 
aিsিতশীল িজeম শs/uিdেদর eiভােব ছিড়েয় পড়ার লkণ 
asাভািবকভেব বিশ। টািমেনটর বীজ িনেয় িব ব াপী সমােলাচনার 
ফেল জীব- বিচেt র oপর iueন কনেভনশেন (২০০০) sপািরশ করা 
হেয়েছ, egিলর kt-পরীkা o বািণিজ ক িবkয় কাযত িনিষd 
হাক। ২০০৬-e eকi কথা বলা হেয়েছ। aথচ eখন মনসাে টার মেতা 
কাmািন ei িনেষধাjােক তুেল নoয়ার জn নতনু কের চাপ িদে  
eবং dভাগ জনকভােব ‘জীব-িনরাপtা’-র আবরেণ টািমেনটর বীজেক 
িফিরেয় আনার চ া করেছ। যিদ তারা সফল হয়, তাহেল তা 
মানবতা, কৃিষ eবং িব -pকৃিতর পেk eক তুলনাহীন িবপযয় হেব। 

40. যিদ চkােnর তtt ভুেল িগেয় ei মুহূেত ধের নoয়া হয় য, 
মনসাে টার মেতা কাmািনgিল সহাnভূিতসmn দবদূত; তারা 
িনেজেদর টাকা আর kমতার জn নয়, বরং ‘agণী pযুিk’-র 
kমতােক pগিত eবং মানব-কল ােণর জn udাবন করেত বিশ 
আgহী; তাহেল সাতািশ বছর বয়s eক aসাধারণ জব-চািষর eক 
চমৎকার বkব  udতৃ করা যাক। তাঁেক বলা হয় ‘pাকিৃতক চােষর 
গাnী’। িতিন eম eস sামীনাথনেক লখা eক খালা িচিঠেত 
বেলিছেলন (দ  gট eিgকালচারাল চ ােল , আথেকয়ার বু  স) : 
“িনজ লk সীমার মেধ  িজনগত-aদলবদল িকছু aিত সীমাবd 
বিশে র ‘কাযkমতা’ সবািধকভােব বািড়েয় তালার চ া কের; 
আরo বৃহtর পিরসের eর pভােবর কথা না জেনi তারা eটা কের 
থােক। িকnt pকৃিত ধারণাতীতভােব িবশাল eকg  pিkয়ার 
পারsিরক িkয়ার মধ  িদেয় কাজ কের চেল, পশাদাির িচnাভাবনা 
বা জেনিটক iি িনয়ারেদর ধারণার সীমার aেনক বাiের তার 

গিতিবিধ। oেদর মাথায় িকছু aথৈনিতক বা রাজৈনিতক sাথ থাকেত 
পাের, িকnt িবিচt uপাদান o শিkর িবsয়কর ঐকতান সmেক --- 
sাs সmত সামিgক ভারসাম  সৃি র --- চ া করার কlনা করাo 
তােদর পেk সmব নয়।” 

41. ১,২০,০০০eর বিশ সদsভুk eবং ৮০% িbিটশ িচিকৎসকেদর 
pিতিনিধtকারী ‘িbিটশ মিডকাল a ােসািসেয়শন’ (িবeমe) 
জনসাধারণেক সমs িজeম খাদ  বজন করেত বেলেছ। তারা িজeম 
খােদ র সমs পরীkাo বn করেত বেলেছ। 

42. আরo সmpিতকােল, ২০০৯ সােলর e মােস আেমিরকার 
িচিকৎসকেদর eক grtপূণ সংsা, ‘আেমিরকান a াকােডিম aফ 
eনভায়রনেম টাল মিডিসন’ (eeieম) িজeম খাদ  সmিকত তােদর 
িলিখত aবsান জািনেয়েছ। সখােন তারা বেলেছ, ‘টিkেকালিজ, 
a ালািজ, iিমuন ফাংশন, িরেpাডািkভ হl থ eবং মটাবিলক, 
িফিজoলিজক o জেনিটক হl থ-eর kেt (িবেশষত) grতর 
sাs গত িবপদ রেয়েছ” িজeম খােদ র মাধ েম। তারা িজeম খােদ র 
oপর eকটা িনেষধাjা ঘাষণা কেরেছ; িজeম খােদ র দীঘেময়ািদ 
sরkা-পরীkার আ  pেয়াগ eবং িজeম খােদ র গােয় লেবল 
লাগােনার কথাo তারা বেলেছ। eছাড়া, তারা সমs িচিকৎসকেদর 
তােদর রাগী, িচিকৎসা-সমাজ o জনসাধারণেক িজeম খাদ  পিরহার 
করার জn িশিkত করার আেবদন রেখেছ। 

43. মাnষেক িজeম খাদ  খাoয়ােনার oপর eকমাt য সমীkার ফল 
pকািশত হেয়েছ, তা থেক জানা যাে , িজeম খাদ  থেক কী ধরেনর 
সবেচেয় িবপjনক সমsা হেত পাের। oi ধরেনর খােদ  য িজন 
ঢুিকেয় দoয়া হয়, তা ব াকেটিরয়ার িডeনe- ত rপাnিরত হেয় 
আমােদর খাদ নালীেত বাস কের eবং কাজ করেত r কের। 
aতeব, িজeম খাদ  খাoয়া বn করার aেনক পেরo আমােদর শরীের 
ধারাবািহকভােব তির হেয় চলা kিতকারক সmাবনাময় িজeম pািটন 
থেক যেত পাের। সহজ কের বলেল eরকম, িবিট ভুTা থেক তির 
িচp স eক টুকেরা খেল তা আমােদর খাদ নালীর ব াকেটিরয়ােক 
জীবn কীটনাশক কারখানায় rপাnিরত করেত পাের, সmবত আমােদর 
বািক জীবন জুেড়i। তাi ei খবের aবাক হoয়ার িকছু নi য, 
যসব িবjানীরা মনসাে টার মেতা কাmািনর কাজ কের, যিদ সmব 
হয়, তারা িনেজরা িজeম খাদ  খেত asীকার কের!  

44. ষাটিট দেশর চারশ’র বিশ কৃিষ-িবjানীর eক আnজািতক সমােবশ 
চার বছেরর eক সমীkা o sিচিnত aধ য়েনর পর তােদর চূড়াn 
pিতেবদন ‘i টারnাশনাল a ােসসেম ট aফ eিgকালচারাল সােয়n 
a া ড টকেনালিজ ফর ডেভলপেম ট’ (আieeeসিটিড) pকাশ 
কেরেছ ২০০৮ সােলর eিpল মােস। eেত sপািরশ করা হেয়েছ, দশীয় 
jানসmn kুdায়তন চািষ eবং কৃিষ-পিরেবশগত পdিত আগামীিদেন 
grtপূণ ভূিমকা িনেত পাের। eেত s ভােব বলা হেয়েছ : kুধা, 
দািরd o আবহাoয়া পিরবতেনর utর িজeম শs নয়। 

45. uপসংহাের ী ভাsর সােভেক udতৃ কের বলা যায় : “যিদ আমরা 
দিখ, pকৃিতর দান aসংখ  সময়-পরীিkত pজািতর জেনিটক কােড 
কান িকছুর aভাব নi, eকমাt তখন আমরা uপলিb করব য 
তােদর জীবন srপ িডeনe-র কান িবকৃিত ঘটােনার pেয়াজন নi। 
আর সটাi সকেলর ম েলর জn aেপkাকতৃ ss o sখী পথ 
িবরাজমান --- সবম লম!” 

 Manthan Samayiki                                   Regn. No. WBBEN/2000/3047 



মnন সামিয়কী                33                          জাnয়াির- ফbrয়াির ২০১০ 
 

আিম আশা কির ei কথাgিল আপনােক ভাবােব eবং আপিন দৃঢ়তার 
সে  ভারেত িবিট বgন বা an কান িজeম শেsর anেমাদন pত াখ ান 

করেবন।                anবাদ : িজেতন নnী

 

stািধকারী িজেতন নnী কতকৃ িস-৫৬৪, ফেতপরু pথম সরণী, গােডনরীচ, কিলকাতা-২৪ হiেত pকািশত eবং তৎকতকৃ িpি টং আট, কিল-৯ হiেত মুিdত। সmাদক িজেতন নnী। 
oেয়বসাiট : http://manthansamayiki.googlepages.com, i- মল : jiten_nandi@vsnl.net, দরূভাষ : 2491-3666 


