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েক দায়ী? তারা িক েসi িসিকuিরিট গাড, যারা মূল ফটেক তালা 
ঝুিলেয় েরেখিছল eবং িবপযয় েদেখo টেলিন যােদর মন? যখন 
পােশর পাড়া েথেক মাnষ eেস udারকােয হাত লাগােত চাiিছল, 
তখনo তারা িছল িনেদশমািফক কতব পালেন aটল। টানা সােড় 
চার ঘ টা বাiেরর কাuেক ঢুকেত েদoয়া হয়িন। যার ফেল sানীয় 
যুবকেদর মাঝরােত পাঁিচল টপেক, গােছ uেঠ, জানলা েভেঙ 
জীবেনর ঝুঁিক িনেয় িবষাk গ াস আর েধাঁয়ার মেধ  ঝাঁিপেয় পড়েত 
হেয়িছল, িনেজেদর জীবন িবপn কের েরাগীেদর বাঁচােনার েচ া 
করেত হেয়িছল। আমরা িক ভুলেত পাির শ র মাiিত, তিড়ৎ 
পুরকাiতেদর কথা? aথচ oেদর প াননতলার বিsর েলােকরা 
েকােনািদনo মৃতু র মুেখ পেড়o আমিরেত িচিকৎসা পায়িন! সামাn 
মাnেষর মেতা ব বহারটুko িক েকােনািদন oরা আমিরর েলােকেদর 
কােছ েপেয়েছ? sানীয় হoয়ার েদােষ ei পাড়ার েযাগ  েলাকেকo 
আমিরেত কাজ েদoয়া হয়িন।  

েক দায়ী? িসিকuিরিট গােডরা বেলিছল, ‘আমােদর aডার েনi, আমরা দরজা খুলেত পারব না’। oi নািসং েহােম েকােনা নাiট-sপার িছল 
না। আসেল eবােরর ঘটনার িকছুিদন আেগi আমিরেত আgন েলেগিছল। িসিকuিরিটর েলাক ফায়ার িbেগেড েফান কেরিছল। iিতমেধ  sােফরা 
িমেল আgন িনিভেয় েফলল। eকজন িসিকuিরিট গাডেক পেনেরা িদেনর জn সাসেপ ড করা হল। sতরাং ‘aডার’ ছাড়া মানিবক িবেবচনা 
েদখােনার সাজা oরা েজেন িগেয়িছল। তাi পেরর ঘটনার িদন oরা ডাবল তালা েমের িদেয়িছল েগেট! আর যােদর aডার েদoয়ার eিkয়ার, 
তারা ঘ টার পর ঘ টা েচ া চািলেয় েগেছ যােত ফায়ার িbেগেডর কােছ খবর না যায়, েকাথাo না খবর যায়! েরাগীেদর aসহায় বািড়র েলাক 
যখন েগেট eেস ঢুকেত েচেয়েছ, িসিকuিরিট বেলেছ, ‘আপনারা eখােন থাkন, আমরা সবাiেক নািমেয় আনব’। আর িভতের িছল িকছু 
আনেTn ড নাস, যােদর েদড়-di েথেক খুব েবিশ হেল পাঁচ হাজার টাকা মাসমাiেন িদেয় খািটেয় েনoয়া হয়। তারা ei কম মজুিরেতo eখােন 
কাজ কের, িনেজেদর িশিkত (েTn ড) কের েনoয়ার জn। েরাগীেদর কী হল না-হল, তােত তােদর বেয়i েগল! তবু েয dজন েকরলী েমেয় 
pােণর ঝুঁিক িনেয় েশষ েরাগীিটেক বার কের eেনিছল, তারা িবষাk গ ােসর বিল হয়। তােদর েশষকৃেত  েকােনা সহকমীেক েযাগ িদেত েদoয়া 
হয়িন, কারণ েসটাo িছল ‘aডার’। সকল কমীর মেন েগঁেথ রাখা হেয়িছল eক aিলিখত s াি ডং aডার : মানিবকতা েদখােনা eখােন 
শািsেযাগ  aপরাধ! 

তাহেল িক ‘aডার’ দায়ী? eকজন ডাkার সংবাদপেtর কােছ বেলেছন, দায়ী হল আমােদর দৃি ভি । েয দৃি ভি  বেল, যত বেড়া কাNi 
েহাক না েকন, ম ােনজ কের নাo। aথাৎ dেটা েযাগ কের িনেল দাঁড়ায়, েয দৃি ভি েত আমির চেল (িকংবা an েকােনা নািসং েহাম) তারi 
sাভািবক ফল িত হল কতােদর িবেশষ ধরেনর aডার।  

িকnt eকজন aিফসার বা pশাসেকর aডার কীভােব সকেল eকবােক  পালন কের চেল। ধু িক চাকির হারােনার ভেয়? আমার পিরিচত 
eকজন নাস পেররিদন সকােল বািড়েত তাঁর sামীেক বেলেছন, ‘চুপ, কাuেক েবােলা না’। iিতমেধ  eত বেড়া কাN, eত মৃতু  ঘেট েগেছ। 
তারপরo oi pিত ােনর eক সাধারণ কমী বলেছন, েচেপ যাo! আর eক জায়গায় eকটা গlo েনিছ, ei হাসপাতােলর pিতিট িবভােগ 
ঘটা কের eক-eকটা a াnয়াল িমট হয়, েসখােন বাবু o কমচারী সকেল eকসে  খাoয়াদাoয়া ফুিত কের, মদ আর খােদ র eলািহ আেয়াজন
--- ‘জােনা বাiশ রকম মাংস হেয়িছল!’ eiভােব নরেম-গরেম গাজর আর চাবুেকর pশাসন সবাiেক aডােরর pিত anগত কের েতােল, 
সবাi ম ােনজ করেত েশেখ! িকnt ei দৃি ভি  েকাথা েথেক আেস? আsন ant আরo eকটু খঁুেজ েদখা যাক।  

আমির-কাN : ক দায়ী?   
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েক দায়ী? pাথিমক aিভেযােগর িভিtেত (ভারতীয় দNিবিধর 
৩০৪ ধারায়) আমিরেত যুk iমািম েগা ীর চার েবাড-সদs আর 
eস আগরoয়াল, আর eস েগােয় া, মনীশ েগােয় া, pশাn 
েগােয় া eবং াচী েগা ীর eস েক েটািড o রিব েটািডেক েgpার 
করা হেয়েছ; iমািমর aপর di েবাড-সদs আিদত  আগরoয়াল 
eবং pীিত sেরকা পলাতক। iমািম েগা ীর তরেফ আিদত  
আগরoয়ােলর হাসপাতাল ব বসা েদখভাল করার দািয়t রেয়েছ। 
াচী েগা ীর eস েক েটািড ঢাkিরয়ার আমিরর পিরচালনার সে  

যুk িছেলন। আগরoয়াল বা েগােয় া পিরবােরর সদs না হেয়o 
িতিন িকnt iমািমর েবাড-সদs। েবােরাpাস, নবরt েকশেতল, 
ঝা ডু বাম, চ বনpােশর মেতা েpাডাk িনেয় বাজার মাত করা 
iমািম েগা ীর ৬৬% েশয়ার রেয়েছ আমির হাসপাতােল। iমািমর 
কণধার (িচফ eকিজিকuিটভ aিফসার) eন eiচ ভানসািল eক 
িটিভ সাkাৎকাের বেলেছন, ‘আমােদর েকােনা কাজকম ei ঘটনার 
জn kিতgs হেব না। ... েকােনা pভাব পড়েব না, diেয়র মেধ  
েকােনা আিথক বা পিরচালনগত েযাগােযাগ েনi।’ ei pসে  িদিl 
েথেক ২ জাnয়াির ২০১২ আলাদা িববিৃত িদেয় ব বসায়ী সংsা িফিক 
(েফডােরশন aফ iি ডয়ান কমাস a া ড i ডািsTজ) dেটা কথা 
জািনেয়েছ : eক, ‘যারা ei হাসপাতােলর পিরচালন-কেমর সে  
সরাসির যুk তােদর দািয়t িচিhত করেত হেব eবং তােদর 
anেদর েথেক আলাদা কের েফলেত হেব। eটা s  eবং 
বাsেবািচতভােব করেত হেব।’ di, ‘eকi সে , যারা েদাষী নয় 
eবং েকােনা ব বসার দনিnন কাজকেমর জn দায়ী নয়, তােদর 
eখনi েছেড় িদেত হেব। eটাi nায  eবং eটা করেল েদশীয় 
িবিনেয়াগকারী সmpদােয়র মেধ  েকােনা েনিতবাচক মেনাভাব ছিড়েয় 
পড়া েরাধ করা যােব eবং তা ভিব েত েলাকিহৈতষী কাযকলাপেক 
uৎসািহত করেব, যার ফেল আরo aেনক হাসপাতাল তির হেত 
পারেব।’ eছাড়া, আমির-কােNর জn িনয়মমািফক dঃখpকাশ eবং 
pকৃত েদাষীেদর িবচার o শািs েদoয়ার কথাo িফিক বেলেছ।  

েক দায়ী! আমির-কােNর ei p  হেয় oেঠ বেড়া সংবাদপt 
eবং িটিভ-চ ােনলgেলার েরিটং বাড়ােনার খাদ ! িফিকর 
িববৃিতদােনর পরi  তারা আরo eক দফা sর চিড়েয় বেল, ‘েকন 
an েবাড-সদs, েযমন িচিকৎসক o সরকাির pিতিনিধেদর েgpার 
করা হে  না? (aিভেযাগ uেঠ eেসেছ, িচিকৎসক eম েক েছtী, 
pণব দাসgp eবং েমিডকাল eডুেকশেনর ডাiেরkর sশাn 
ব ানািজর pিত pশাসন নরম মেনাভাব েদিখেয়েছ। eরঁাo pেত েক 
আমিরর ডাiেরkর।)’ আমির হল eরােজ র anতম pাiেভট-
পাবিলক পাটনারিশপ ব বসা (সরকাির েশয়ার ২%)। aতeব িমিডয়া 
বাজার গরম করার জn r কের িদল ‘তুi থুিল না মুi থুিল’ 
নাট র । েক দায়ী? eটা eকটা জমজমাট মজার তক! ফায়ার 
িbেগড না পুিলশ? আেগর সরকার না বতমান সরকার? পুরসভা না 
sাs দpর? aথাৎ যতkণ েলােকর নজর থাকেব ei ঘটনার oপর, 
যতkণ আtীয়-বnুেদর টাটকা েশােকর আয়,ু ততkণ তরজা 
চািলেয় যাo। তারপর eকi গDািলকা pবােহ চলেত থাkক dিনয়া!  

eত aবিধ eেস আমরা eকটা েগালকধাঁধায় আটেক যাি । 
সরাসির দায় িহেসেব কতব রত িসিকuিরিট গােডর গদান (!) েনoয়া 

েযেত পাের। আবার তিলেয় েদখেল, দায় েতা aডােরর, aডােরর 
িপছেন কাজ কেরেছ েয মানিসকতা বা নীিত, তার। িকnt েসi নীিত 
তির হয় ব বসার সামিgক নীিতমালার সে i। ei নীিতমালার 
েpরণা আেস েকাথা েথেক? েসটা আবার েয েকােনা বেড়া 
(কেপােরট) ব বসার েkেt েমাটামুিট eক : kমাগত aিধকতর 
মুনাফার হার aজন করা। তা sাs েকnd েহাক, ঝা ডু বাম েহাক বা 
প ােকট-বnী মুরিগর ঠ াং েহাক, সবেkেt েসi eকi েpরণা। িফিক 
ভয় েদখাে , আগরoয়াল-েগােয় া-েটািডেদর আটেক রাখেল 
েলাকিহৈতষী কােজ িবিনেয়াগ বn হেয় যােব। েলাকিহৈতষী কাজ 
বলেত কী েবাঝায়? েযমন, হাসপাতাল, sুল, গেবষণােকnd iত ািদ 
pিত া করা। িকছুিদেনর মেধ i আমির সেমত an হাসপাতাল 
ব বসায় iমািম েগা ীর কেয়ক হাজার েকািট টাকা িবিনেয়ােগর 
পিরকlনা রেয়েছ। aথাৎ েলােকর িহত বা ম ল েলােক করেব না, 
করেব িফনাn বা পঁুিজ। আমিরর েkেt ei পুঁিজর িসংহভাগ 
iমািমর। iমািমর পুঁিজর মেধ  েযমন আগরoয়াল-েগােয় ার পয়সা 
o বুিd আেছ, েতমনi আেছ জনগেণর পয়সা। iমািমর পাবিলক 
েশয়ার pায় ২৮%। েসিদক েথেক পাবিলকo জিড়েয় রেয়েছ 
আমিরর ঘটনার সে । আমির েথেক যিদ েবিশ েবিশ মুনাফা 
কামােনা না যায়, তাহেল িডিভেড ড কেম যােব। েযমন েদখা েগেছ, 
আমিরর ঘটনার পেরi iমািমর েশয়ােরর দর পড়েত r কেরিছল। 
যারা টাকা খাটায়, তারা িনেমেষ পািলেয় an েকাmািনর েশয়ার 
িকনেত চেল যােব। আগরoয়াল-েগােয় ার বুিdi নয়, পাবিলেকর 
বষিয়ক বুিdo eখােন পেরাkভােব কাজ করেছ। pস ত, আমরা 
জািন আচায pফুl চnd রায় েব ল েকিমকাল pিত া কেরিছেলন। 
িকnt লভ াংশ বা িডিভেড ড কম রাখেত চাoয়ায় তাঁর সে  েব ল 
েকিমকােলর an কমকতােদর িবেরাধ হয়। pফুl চnd িনঃশেb 
েব ল েকিমকাল েছেড় েবিরেয় আেসন। িতিন েচেয়িছেলন, েব ল 
েকিমকােলর uৎপn িজিনস েকবল ‘sেদিশ’-i নয়, তা েদেশর 
মাnষ sl দাম িদেয় ব বহার করেত পারেব। েসিদন িতিন পরািজত 
হেয়িছেলন। মুনাফার েpরণার জয় হেয়েছ। 

তেব মুনাফার েpরণাo সব নয়। েশয়ারবাজাের ফাটকার েলাভ 
ছাড়াo eত বেড়া pিত ােন কাজ করা বা বাiশ রকম মাংস 
খাoয়ার েলাভ িক েনi? টাকার েলাভ ছাড়াo আমােদর রেয়েছ 
kমতার েলাভ, নাম করার েলাভ, eরকম আরo কত িবিচt 
েলাভ। হালিফল akপাi আেnালেনর জনসমােবেশ uেঠ eেসেছ 
ei কথাটা, ‘িgড’। িgড েতা ধু কেপােরট-েলাভ নয়, কেপােরট 
ব বsায় বাস করা বি ত ৯৯ শতাংেশরo েলাভ। েলাভ িক 
আমােদর সমূেল ংেসর িদেক েঠেল িদে ?     

 

আপাতত আমরা eক েগালকধাঁধায় আটেক রiলাম। তেব eকটা 
কথা সাহস কের ভাবা েযেত পাের, েলাকিহত বা েলােকর ম েলর 
কাজ aেnর ঘােড় না েফেল েলাক বা েলাকসমাজ িক িনেত পাের? 
কীভােব? মnেনর পাতায় পাতায় েসi সাহসী চচার u  গম েহাক। 
 
 
 



মnন সামিয়কী                3                           নেভmর-িডেসmর ২০১১  
মnন সামিয়কী                3                           নেভmর-িডেসmর ২০১১ 
 

eক িচিকৎসেকর চােখ আমির-কাN 
 

ঢাkিরয়ার আমির (AMRI) হাসপাতােল গত ৯ িডেসmর ২০১১ গভীর রােত য মমািnক ঘটনা ঘেট গল, যাঁরা ss হoয়ার জn oখােন ভিত হেয়িছেলন, 
সiসব মুমূষু রাগীরা িবষাk ধাঁয়ায় aসহায়ভােব তাঁেদর pাণ িদেলন। ei ঘটনায় কমেবিশ সবাi আেলািড়ত হন। নানা p  uঠেত r কের। কীভােব 
ঘটল? ক বা কারা দায়ী? িঠক কীরকম ব বsাপনা থাকা দরকার eকটা হাসপাতাল বা িচিকৎসােকেnd, যােত eমন ভয়াবহ ঘটনােক eড়ােনা যায়? eমনi 
িকছ ুp  িনেয় আমরা দখা কির বষীয়ান িচিকৎসক শাভা ঘােষর সে । িতিন eকজন aিভj ক ানসার o stী- রাগ িবেশষj। িবেদেশ eবং দেশ বh 
সরকাির- বসরকাির হাসপাতাল o নািসং হােম দীঘিদন কাজ কেরেছন। িতিন যভােব তাঁর pিতিkয়া o মতামত আমােদর কােছ বেলেছন সবটা িঠকমেতা 
রকড করা যায়িন, যতটা সmব হেয়েছ eখােন তা pকাশ করা হল। সংকলক শমীক সরকার o aিমতা সাnাল।

আমিরেত েযটা হেয়েছ, পুেরাটাi aত n anায় হেয়েছ। eকটা 
হাসপাতােল সাবেবসেম ট eকi খাঁচার মেধ  কখেনা হেত পাের না। 
তুিম যিদ সাবেবসেম ট কেরা, তার চািরিদেক যেথ  জায়গা থাকা 
uিচত। েভি টেলশন, eমােজিn e  িজট। egেলার ব বsা েতা 
রাখেত হেব। েযমন, চার-পাঁচতলা জাহােজর ব  ম েকিবন েথেক 
আরm কের eকটা কের e  িজট থােক, eমােজিn হেল তুিম েসটা 
খুেল েবিরেয় েযেত পার। egেলােত েস ব বsা েনi। িসঁিড় েনi। 
eকটা িসঁিড় িদেয় সব েবসেমে ট যাoয়া হে । তা হেল হেব না। 
pেত ক েবসেমে ট আলাদা িসঁিড় থাকেব, dিদেক, যা িদেয় an 
েবসেমে ট যাoয়া যােব। তাছাড়া eকটা eমােজিn িসঁিড় রাখা 
uিচত। েযমন আেগকার িদেনর বািড়েত eকটা কের েঘারােনা 
েঘারােনা eমােজিn িসঁিড় থাকত না? েভ ট থাকা uিচত। ei েয 
কেপােরশেনর েসায়ােরেজ েঢাকবার জn েগাল েগাল চাকিত থােক, 
যা িদেয় মাnষ ঢুেক যায়। েভি টেলশন eবং eমােজিn e  িজেটর 
জn oেদর pেত ক েবসেমে টর ছােদ েসরকম থাকা uিচত। েযখােন 
তুিম সাবেবসেম ট করছ, তার চািরিদেক খািনকটা জায়গা রাখা 
uিচত। কী বদমাiস সবক’টা! ei ফিটস হাসপাতােলর খবর 
েবিরেয়েছ আজেক। pাiuেডর পাতলা পািটশন িদেয় কেয়কটা েখাপ 
েখাপ ঘর মাnষ থাকার জn। আমিরেত আিম িগেয়িছলাম, কী 
aখাদ  সব ঘর! oেদর আiিডয়া হে  pিত েsায়ার ফুট েথেক 
পয়সা েরাজগার করেত হেব! eজn সবক’টা দায়ী। কলকাতা 
কেপােরশন কী কের egেলা sাংশন কেরেছ? দমকল, পুিলশ eসব 
আেগ েদেখিন েয eখান িদেয় দমকল ঢুকেত পারেব না, জায়গা 
েনi? তলায় হাiেD ট েনi? pেত কটা uঁচুতলা বািড়র তলায় 
হাiেD ট থাকা uিচত, জল ভিত থাকা uিচত।  
 eখন eতgেলা মাnেষর pােণর বদিল সবার টনক নেড়েছ। 
uডল া ডসেক পযn দায়ী কেরেছ। মািস িমশন হাসপাতাল 
(a ােসmিল aফ গড চাচ) িনেজi বেলেছ, আমােদর েবসেমে ট 
রাnা হয়। তুিম oর চারিদকটা eকবার ঘুের েদেখা। েকাথায় 
জায়গা? eকটা হাসপাতােলর চািরিদেক েতা িকছুটা জায়গা লাগেব? 
তুিম গািড় পািকং করেব বেল েবসেম ট কেরছ, তােত িসঁিড় কেরািন। 
র াm কেরছ, তার েকােনা আuটেলট েনi, গািড় eকিদক িদেয় 
ঢুকেব, eকিদক িদেয় েবেরােব। েতামােক জানেত হেব কী করা 
uিচত। ei েতা pথম েদাষ। 
 ei েয eকটা বািড় কমিpট হেয় পারিমশন পায়, eকটা 
pিত ানেক েয eকটা বািড় করবার anমিত েদoয়া হয়, েসটা েক 
েদয়? eনিবিস, nাশনাল িবিlং কে Tাল। েপয়াদা েথেক মntী, সবাi 
ঘুষ েখেয়েছ। ei েয েজ ািতবাবরু কথা েবেরাল, েটািডেক বলেলন, 
তুিম েকােনািদনo িবপেদ পড়েব না। কীভােব বলেলন? কতটkু 

জায়গায় oi হাসপাতাল! মােন eকটা গািড় েঘারার জায়গা েনi। 
আর েরিডoেথরািপ iuিনট কী কের oরা েবসেমে ট রািজ হল, 
আিম জািন না। িচtর ন ক ানসার হাসপাতােল কাজ কেরিছ। 
oেদর েরিডoেথরািপ iuিনট gাu ড ে াের। ঠাkরপুkের eকটা 
েগাটা বািড় েরিডoেথরািপ iuিনেটর জn। েসখােন েপেশ ট eকদম 
রাখা হয় না। oরা আমিরেত oর oপের িসক েবিব iuিনট কেরেছ। 
হাiিজিনকািল dজন েপেশে টর মেধ  িতন ফুট দূরt থাকা uিচত। 
oখােন eক ফুট আেছ িকনা সেnহ। eiখােন eকটা েপেশ ট, 
eiখােন eকটা েপেশ ট, dজেনর বািড়র েলাক েগেল িপঠ েঠেক 
যােব। মােন পয়সা কত বেড়া িজিনস েতামরা েদখ! ফিটস 
হাসপাতােল oরা anায় েপেয়েছ। uডল া ডেস েপেয়েছ। েবলিভuর 
িতনেট েবসেম ট। সব আuটেডার বা ডাkারেদর pাiেভট িkিনক, 
যােদর ভাড়া িদেয়েছ।  
 জল েবর করা বা পির ার-পির n করার আধুিনক ব বsা থাকা 
uিচত। েযমন, বেড়া বেড়া বািড়েত ভ াkয়াম িkনার থােক, eখােনo 
েটকিনকাল েডেভলপেম ট থাকা uিচত। সেবেতi পয়সা েদব না আর 
েপেশ টেদর কাছ েথেক aথ চুেষ েনব, eটা হেত পাের না।  
 পারিমশনgেলা পায় েকােtেক? uডল া ডেসর েতা pিভশনাল 
পারিমশন িছল, তােতi চলেছ। সব িডপাটেমে টর গািফলিত আেছ। 
মিনটিরং হয়িন, ekp ােনশন হয়িন, sপারিভশন হয়িন, 
a াকাuি টিবিলিট হয়িন। eতgেলা জীবেনর পিরবেত মাnষ eখন 
খঁুজেত আরm করল। তা না হেল eতিদন েতা েকu েকােনা নজর 
দাoিন। চলেছ চলেছ। েকয়া বড়া বড়া হাসপাতাল চলতা hায়! 
েকঁেচা খঁুড়েত সাপ েবেরাল! pথমত বািড়, তারপর ডাkার eবং 
ম ােনজেম ট। যতgেলা েলাক মরল, eকটাo ম ােনজেমে টর েলাক 
হাতেজাড় কের eেস দাঁিড়েয়েছ? eকটাo ডাkার eেস িজেjস 
কেরেছ? আরeমo েকাথায় িছল? eত বেড়া হাসপাতােল িন য় 
তার আiিসিসiu আiিটiu আেছ, সবিকছু আেছ, তার নাiট 
িডuিটর ডাkার থাকেব না? তারপর হল ডাkারেদর eডুেকশন। 
েতামরা তােদর সহাnভুিত েশখাoিন। েতামরা তােদর েশখাoিন 
বািড়র েলােকেদর সে  কীভােব কথা বলেত হেব? যতজন eমিড, 
eমeস পড়েছ, রােত িগেয় নািসং েহােম িডuিট করেছ। eকটা 
নািসং েহােম নয়, dিদন কের সpােহ িতনেট নািসং েহােম। eমিড, 
eমeস পড়েত েগেল ছাt িহেসেব েরিসেডনিশয়াল হoয়া 
বাধ তামূলক। কী কের চেল egেলা?  
 ei েয হাসপাতাল পির ার হয় না েকন? আমােদর িসিনয়র 
ডাkার মিন সরকার eকটা পির ার rমাল িনেয় রাu ড িদেত 
আসেতন। তাঁর সে  যােব oয়াড মাsার, েমTন, ডাkাররা, েপছেন 
sুেড টরাo যােব। হাসপাতােলর eকটা িবড থােক, uিন েসটা ঘষেত 
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খবর িদন       খবর িনন 

খবেরর কাগজ সংবাদমnন  
সারা বছেরর জn চিlশ টাকা ডাকেযােগ পািঠেয় পািkক ei সংবাদপt সংgহ কrন। যাগােযােগর িঠকানা :   

িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮, দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, i- মল : manthansamayiki@gmail.com  

ঘষেত িগেয় মুেখ িকছু না বেল েমTনেক iি েত rমালটা েদিখেয় 
িদেলন। eখন আমরাo েতা িকছু pিতবাদ কির না। েছেলgেলা জােন 
না anায় হে ? যারা ডাkার? আমরাo িক pিতবাদ কির? কােলা 
হাত েভেঙ েদব! কত ব াপাের কতরকম pিতবাদ কির! eখােন িকছু 
বিল না। তুিম যিদ আজেকর বাজাির ব বsায় বেলা, তুিম eকটা 
পিরেষবা িবিk করছ। তাহেল েতামােক eকটা uৎকৃ  মােনর 
পিরেষবা িবিk করেত হেব। আমরা সবাi দায়ী।  
 আজেক যিদ oয়াল িsTট হেত পাের, আজেক যিদ ল ডেন 
েছেলরা রায়ট করেত পাের, আমরা eেদেশর জনসাধারণ েকাথায় 
আিছ? dিদন েমামবািত jালালাম, dিদন রজনীগnার িsক হােত 
িমিছল করলাম, িকnt আমরা পিরেষবা দািব কির না। আমরা 
সাতলk আটলk টাকা খরচ করব, আমােদর সিঠক gণমােনর 
পিরেষবা চাoয়া uিচত। কলকাতার েশাক আজ বােদ কাল িমেট 
যােব। িমিডয়াo িতনিদন বােদ েথেম যােব।  

আমার eকটা কথা মেন পেড়, pথম কাজ করেত েগিছ, 
iংল াে ডর a াmুেলn eকটা a াকিসেডে টর েপেশ ট িনেয় eেসেছ, 
জীবেন pথম eমােজিn। আমােক তার েডথ সািটিফেকট িদেত হেব। 
আিম েতা ভেয়i মরিছ, িবেদেশর জায়গা কী কের েডথ সািটিফেকট 
েদব? আমােক a াmুেলেnর Dাiভার eেস েশখাল। বলল, েলেখা, 
bট iন েডড। তারপর িসিনয়র িসsার eল। বলল, না eখােন 
েতামার েতা েকােনা দািয়t েনi। তারপর eখন েপাsমেটম হেব, 
েস আলাদা ব বsা।  
 কীেসর আেnালন? আজেক েয কাN হেয় েগল, কলকাতা 
শহেরর সকেলর আেnালেন নামা uিচত। েকন আমরা পিরেষবা 
পাব না? nাশনাল েমিডকাল কেলেজর sপার বেলেছন, আমােদর 
হয়েতা eত চকচেক জায়গা নয়, আমােদর aেনক খামিত আেছ, 
িকnt আমােদর ২৪ ঘ টা ডাkার থােক।  
 আর িবিlং কনsTাকশেনর ব াপার যিদ বেলা, িbিটশ আমেলর 
হাসপাতাল কলকাতা েমিডকাল কেলেজ েদেখা। কতgেলা eনিT, 
কতিদক িদেয় েঢাকা যায়, কতিদক িদেয় েবেরােনা যায়, িবরাট 
িবরাট জানলা। iেডন হাসপাতােল মাঝখােন েপেশ ট থাকত, dপােশ 
কিরডর। েসরকম পিরিsিতেত তুিম জানলা িদেয় লািফেয়o পড়েত 
পার। ১৯৫১ সােল িচtর ন ক ানসার হাসপাতাল তির হেয়েছ, 
sেবাধ িমt কেরিছেলন। েপেশ টরা মাঝখােন থাকেব, dপােশ চoড়া 
চoড়া বারাnা। আজেক েসটা থােক না েকন? আজেক eরকম েছাT 
eকটা ঘের িতনেট েবড পেড় যােব, পারেল চারেটo ঢুিকেয় েদেব। 
তখন eত বেড়া বেড়া েরিডoেথরািপ যnt িছল না, িকnt যা থাকত 
তা gাu ড ে াের। eরা সাবেবসেমে ট কের কী কের?  

 aিgকাN হাসপাতােল সব জায়গােত হেয়েছ। িকnt eরকম 
ব াপক, মাnেষর udারকােযর জn কতৃপেkর ছুেট না আসা, 
কতখািন aমানিবক হেত পাের! আমােদর দািব হল, pথেম বািড়, 
তারপর ডাkার, ডাkার তির করেত হেল আেগ মাnষ তির 

করেত হেব eবং ডাkারেদর কাছ েথেক কাজ আদায় করেত হেল 
েযটা করেত হেব, িতনমাস সািভস না িদেল তােদর eমিড, eমeস 
পড়ার anেমাদন েদoয়া হেব না। েযমন nাশনাল সািভেস হয়। 
iংল াে ড বhিদন আেগ nাশনাল সািভস িছল ফর ... sুেড টস। 
তুিম eিgকালচাের যােব, তুিম পড়ােত যােব, যিদ হাসপাতােল 
েতামােক Tিল েঠলেত পাঠােনা হয়, তাo যােব। িঠক আিমর 
সািভেসর মেতা। eখন eখােন কী হে ? বেড়ােলােকর েছেল টাকা 
আেছ, পড়েত যােব। বােরা লk েচাd লk টাকা ক ািপেটশন িফ 
িদেয় েয ভিত হেব, তার pথমিদন েথেকi গািড় চাi, াট চাi 
আর পয়সা চাi। িকnt ডাkারেদর িফেজর েকন eকটা s া ডাড 
হেব না?  

 eটা আর সািভস িগিভং েনi। েমিডকাল eডুেকশন েথেক 
আরm কের ei পযn। েজনােরল p াকিটশনার তিরi হেব না। 
সবাi েsশািলs। আর েতামরা হাসপাতাল কেরািন, েতামরা 
েহােটল কেরছ। বেড়া বেড়া কাঁেচর জানলা। আিম iiিডeফ-e 
aেনকিদন কাজ কেরিছ। pিত াতা সাধন দt িছেলন eকজন 
আিকেটk। uিন িকেচন েবসেমে ট কেরনিন, gাu ড ে াের 
কেরিছেলন। িতনেট িসঁিড় oপের oঠানামার আর িপছেন eকটা 
eমােজিn e  িজট। দরজাgেলা বেড়া বেড়া, খুেল েদoয়া যায়। oটা 
েতা eত বেড়া হাসপাতাল নয়। তবুo চািরিদেক pচুর জায়গা 
আেছ। িতিন আিকেটk িহেসেব eত সব েভেবিছেলন। রেয়ল 
কেলেজর p ানটা েতামরা েদখেত পার, তােত eডুেকশন েস টােরর 
oপের েকােনা ছাদ েনi, oেপন eয়ার। আেগকার িদেনর বািড়েত 
েযমন uেঠান থাকত। ...  

আমরা dিদন পের সব ভুেল যাব। জাপােন েয ভূিমকm-pবণ 
a ল, েসখােন সব কােঠর বািড়, িবপযয় হেল েকu মরেব না। 
আর সব বািড়েত eকটা eমােজিn e  িজট।  
 হাট aপােরশন িপিজ হাসপাতােলo হয়। খুব ভােলা হয়। িকnt 
েলােক িপিজর oপর িব াস হািরেয়েছ। আমােদর েগাড়ায় গলদ। 
আমরা মাnষ নয়, জােনায়ার। আমির হাসপাতােল েপেশ টেদর 
বািড়র েলােকরা, পােশর বিsর েলােকরা যখন aসহায় েরাগীেদর 
বাঁচােনার জn বারবার oেদর দরজা খুেল িদেত anেরাধ কেরেছ, 
িসিকuিরিট বেলেছ, আমােদর aডার েনi। আমরা দরজা খুলেত 
পারব না। কমিpট িতন বছেরর নািসং পেড় যারা কাজ করেব 
তােদর আমিরেত েনoয়া হয় না। কারণ তােদর ১০-১৫ হাজার টাকা 
মাiেন িদেত হেব। আর ei েমেয়gেলােক ৩-৪ হাজার টাকায় 
নােসর কাজ কিরেয় েনoয়া হয়। হাসপাতাল কতৃপk মাnষgেলার 
জীবন বাঁচােনার েচ া না কের ব াপারটা েগাপন রাখেত, চাপা িদেত, 
ম ােনজ করেত েচেয়েছ। কত বেড়া aপরাধ, ভাবেত পােরা? 
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িতbতীেদর চােখ চীন 
 

হািন oেবরয় ভােহিলর লখা Nলাiভস iন ekাiল' বiেয়র সূেt eর আেগ di িকিsর লখায় আমরা দেখিছ ১৯৫৯ সােল চীনারা িতbেত আসার আেগ 
যােদর জn eবং বেড় oঠা, তােদর aিভjতা কী? eরকম িতনজন বয়s মাnষ যােদর মেধ  িতbেতর পূব o পি ম di a েলর aিধবাসী িছেলন, eমন 
d'জন মিহলার ভারেত পািলেয় আসা o জীবন সংgােমর কািহনী আর eকজন বৗd লামার চীনােদর িবrেd লড়াi o gpার হেয় কমু িনs শাসকেদর 
হােত aত াচািরত হoয়ার িববরণ পেড়িছ$ পাশাপািশ সাংsৃিতক িবpেবর সমেয় জn eমন eকজন তrণতর সn াসীর যntণাময় জীবেনর কথাo আমরা 
েনিছ$ eবার oi তrণ সn াসীর থেক eকট ু ছােটা আেরকজন মিহলার ঘটনা িদেয় আরm করব$ iিনo চীনা কমু িনsেদর শাসেন থাকার সমেয় dঃখ 

দািরেd র হাত থেক মুিkর জn ধ মর পথ বেছ িনেয়িছেলন eবং ধেমর পথ িবেdােহর পেথ িমেশ যাoয়ার পের aত াচািরত হেয় আরo বিশ কের ধেমর 
পথ আঁকেড় ধরেত চেয়েছন$ eটা Nিতbতীেদর চােখ চীন' লখাটার তৃতীয় o শষ িকিs। anবাদ o সmাদনা কেরেছন তমাল ভৗিমক$ 
 

ভg ধারাবািহকতা : শরীেরর শb আর মেনর নীরবতার িদেক 
১৯৮৮ সােলর েম মােস গেসব মেঠর পাঁচজন নবীন সn ািসনী 
লাসার বারঘর বাজার eলাকায় জেড়া হেয় িতbেতর sাধীনতার 
দািবেত েsাগান েদয়$ েসখােন পুিলশ তােদর েgpার কের$ eেদর 
মেধ  eকজন সn ািসনীর নাম েকিপ (নােমর আদ াkর)$ দশমাস 
েজেল থাকেত হয় েকিপেক eবং তাঁর oপর েযৗন িনপীড়ন o aকথ  
aত াচার চালােনা হয়$ ei ঘটনার নয় বছর বােদ ১৯৯৭ সােল 
েলিখকা হািন ধমশালায় েকিপর েয সাkাৎকার েনন তা eরকম :  

আমার জn আজ েথেক িতিরশ বছর আেগ$ আিম িছলাম 
বাবা-মার েজ  সnান আমার পের আরo ছ'ভাi েবান, চীনারা 
আমার বাবা-মােক চােষর কােজ লািগেয়িছল$ চােষর জিমgেলা 
িতbতীেদর িকnt আমরা েপতাম সামাn িকছু টাকা আর al খাদ  
শs, যা িদেয় পুেরা মাস িকছুেতi চালােনা েযত না$ যিদo আিম 
তখন িনতাn িশ  তবুo আিম বুঝেত পারতাম েয eটা anায় 
হে $ আর aবাক হেয় ভাবতাম েকন িতbতীেদর িনেজেদর েদেশ 
eত pাচুয থাকা সেtto তােদরেক েবঁেচ থাকার েমৗিলক aিধকার 
েথেক বি ত করা হেব... 

আমার ভাi েবানgেলা আমার েথেক েছােটা িছল$ তাi বাবা-মা 
কােজ যাoয়ার সময় oেদরেক আমার েদখভােল েরেখ েযত$ কােজi 
আমার েলখাপড়া করার খুব i া থাকা সেtto আিম কখনo sুেল 
িগেয় িবদ ািশkা করেত পািরিন$ যখন আমার eগােরা বছর বয়স 
তখন কমু িনs pশাসেনর িনয়ম anযায়ী আিম মােঠ িগেয় বাবা-
মার সােথ কাজ করার পেk যেথ  সমথ ... ফেল আমার পেরর 
েবােনর oপর দািয়t পড়ল বািড়র বািক েছােটােদর েদখভাল করা$  

আমােদর মেধ  িতbতী ভাবধারা জািগেয় রাখার জn আমার 
বাবা-মা সামাn sেযাগ েপেলi আমােদর aতীেতর কথা বলত$ 
চীনােদর নজরদাির eড়ােত পারেলi বাবা-মা চটপট কের আমােদর 
িতbতী মূল েবাধ o সংsৃিত সmেক িকছু বেল িদত$ ... কাজ 
করেত যাoয়ার পেথ বাবা আমােক ধমীয় পীঠsানgেলা েদখাত eবং 
িফসিফস কের জানাত, চীনারা আসার আেগ aবsাটা েকমন িছল$ 
eiভােব, eকটা কিঠন সমেয়র মেধ  আিম eমনভােব বেড়া 
হেয়িছলাম েয আমার hদয়টা হেয় uেঠিছল িতbতী ... িকnt ei 
সমs িমিলেয় েয চতn তার grভার বহন করার মেতা বেড়া 
তখনo আিম হiিন$ আমার খািল মেন হত আিম েবাধহয় বতমােনর 
েকu নi; আমার anভেব আমার aিst িছল মা-বাবার সময়কার 
েকােনা eক aতীেত ... চািরিদেক সব িঠকঠাক চলেছ না, eবং 
আমােক eকটা েকােনা aথপূণ aভী  খঁুেজ িনেত হেব --- eiসব 
েভেব েভেবi আিম েবেড় uেঠিছ --- েভেবিছ, দািরd  aসাম  

aনিধকােরর dেভাগ আমােদর জীবেন েয হতাশা নািমেয় eেনেছ, 
তার েথেক আমােক মুk করেত হেব$ ei কারেণ, আমার যখন 
kিড় বছর বয়স, তখন আিম সn ািসনী হব বেল মনs কির$ েসi 
সমেয় সn ািসনীেদর মেঠর েতমন িকছু েদবার িছল না --- মােন 
aবsা খুব খারাপ$ তেব, তখন িবেদিশ পযটকেদর মেণর জn 
িতbেতর দরজা খুেল েদoয়ায় িকছু িকছু ংসpাp মেঠর সংsার 
করা হি ল$ যিদo েকােনা ধমীয় an ান করা িনেষধ িছল$ িকnt 
মঠgেলার পুনিনমাণ হেব েনi আিম খুব uৎসািহত হেয়িছলাম$ 
আমার বাবা-মা আমার িসdােn eকমত হoয়ায় আিম গেসব মেঠ 
েযাগ িদলাম$  

সময় েকেট েযেত লাগল$ ১৯৮৭ সােল, পরমgr দলাi লামার 
Nপ মুখী শািn pকl' েঘাষণার আেগ আমােদর জীবেন হঠাৎ eক 
পিরবতন eেন িদল$ আমরা বুঝেত পারলাম, দীঘিদেনর হালছাড়া 
মেনাভাব ত াগ কের আnজািতক েkেt eকটা নড়াচড়া r 
হেয়েছ$ আমরা িতbতীরা আবার লড়াi করার শিk o uৎসাহ 
েপলাম$ আমােদর জীবেনর েকndীয় িবষয় হেয় uঠল দলাi লামােক 
েকnd কের আnজািতক েkেt পট পিরবতন$  

সবt pিতবাদ o িবেdাহ r হ'ল$ ১৯৮৭-৮৯ eর মেধ  
সবেচেয় েবিশ সংখ ক পিরকিlত িবেkােভর ঘটনা ঘটল$ eiসব 
িবেkাভgেলার েবিশরভােগরi েনতৃt িদেয়িছল িতbেতর িবিভn 
জায়গার িবিভn মেঠর সn াসী o সn ািসনীরা$ গেসব মঠo 
সিkয়ভােব aংশgহণ করল$ pিতটা িবেkােভর পেরi হ'ত েgpার 
o বnীেদর oপর aত াচােরর ঘটনা$ তাi িবেkােভ েযাগ েদoয়ার 
আেগi pিতবাদীরা তার পরবতী আসn পিরণিতgেলার জn 
মানিসকভােব pstত থাকত$  

১৯৮৮-েত eমনi eক িবেkােভ আিম aংশ িনেয়িছলাম$ আমরা 
েsাগান িদি লাম, চীনারা িতbত েছেড় চেল যাo, আমােদর 
মানবািধকার িদেত হেব$ কেয়ক িমিনেটর মেধ i চািরিদক েথেক চীনা 
পুিলেশরা িঘের ধের আমােদর িনকটs থানায় িনেয় েগল$ ... 
েজলখানায় আমার pথম রািtটাi িছল সবেচেয় কিঠন o 
aপমানকর$ আমােক আমার স ীেদর েথেক আলাদা কের েদoয়া 
হল$ আর pেত কেকi eকটা কের িনজন েসেল ঢুিকেয় েদoয়া হল$  

িতনজন মিহলা পুিলশ আমােক েজরা করেত r কের$ 
িতিরশজন পুrষ বnীেক আমার হালটা েদখার জn েসেলর বাiের 
দাঁিড়েয় থাকেত বেল$ oরা আমােক সমs েপাষাক খুেল েফলেত 
বেল$ আিম তা না করায় oরা pচN েরেগ িগেয় আমার oপর 
eকটা ভয় র kkরেক েলিলেয় েদয়$ kkরটা আমায় মুেখ, পােয়, 
েপেট, সারা শরীের কামড়ােত থােক$ আমার আত িচৎকার েন 
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েমেয় পুিলশgেলা েযন আনেn লািফেয় oেঠ$ ভেয় o যntণায় আিম 
েসেলর েমেঝেত ajান হেয় পেড় যাi$ oরা তখন kkরটােক 
সিরেয় িনেয় আবার আমার kkেরর কামেড় েছঁড়া জামা-কাপেড়র 
aবিশ  সব খুেল েফলেত বেল$ আিম কাঁপা কাঁপা হােত খুলেত 
থািক$ oরা eমনকী আমার েভতেরর েপাশাকo খুেল েফলেত বেল$ 
আিম েযন eক মুহূেতর জn জমাট েবঁেধ sb হেয় যাi$ আিম 
েকােনা পুrেষর সামেন কখনo েপাশাক ছািড়িন$ আিম চারিদেক 
তাকালাম$ বাiের পুrষেদর মুেখ uৎক ঠা o asিsর ছাপ$ ... 
আিম িনেজেক সংkিচত কের eকটা aিstহীন িবndেত পিরণত 
হoয়ার েচ া করলাম$ তারপর সmণূ uল  হেয় েমেঝেত লুিটেয় 
পড়লাম$ যত েবিশ আিম িনেজর শরীরটােক আড়াল করার েচ া 
করলাম, তত েবিশ েমেয়-পুিলশরা আমার শরীরটােক দশকেদর 
িদেক েমেল ধরল$  

oরা আমায় িজেjস করেত লাগল --- যারা আমায় চীনােদর 
িবrেd েsাগান িদেত বেলেছ তােদর নাম কী, আমােদর সে  
ভারতবাসী িতbতীেদর েযাগােযাগ আেছ িক না eবং েয েগা ীর 
হেয় আিম কাজ করিছ তার নাম কী? আিম বললাম, আিম িনেজi 
pিতবােদর িসdাn িনেয়িছ, েকu আমােক pভািবত কেরিন eবং 
েকােনা েগা ীর হেয়i আিম e কাজ করিছ না$  

eকদল েমেয় পুিলশ eকটা গাঁটoয়ালা লািঠ িদেয় আমার পােয় 
মারল$ আেরকজন dেটা iেলকিTক ব াটন িনেয় eল --- eকটা 
েবঁেট আেরকটা লmা$ আমার s  মেন আেছ কী kূর েচােখ েস 
আমার িদেক eিগেয় আসিছল$ আমার aসহায়তােক uপেভাগ করার 
জn েস pথেম ব াটনটােক মাথার oপর খািনক েঘারােলা তারপর 
িহংsভােব েসটা নািমেয় আনল আমার oপর$ iেলকিTক শেক আিম 
jান হারালাম$ তারপর eকটা বুেনা জntর মেতা েমেঝেত গড়ােত 
লাগলাম$ আিম েচঁচােনার েচ া করলাম, িকnt মুখ িদেয় েকােনা 
আoয়াজ েবেরাল না$  

আর কী হেব, আিম েবাঝার আেগi eকটা iেলকিTক ব াটন 
িনমমভােব আমার েযািনর মেধ  ঢুিকেয় েদoয়া হল --- তারপর েসi 
ব াটনটােক বারবার বার কের আর ঢুিকেয় pচNভােব আঘাত 
করেত লাগল --- eটা নৃশংসভােব ধষেণর েচেয় িকছু কম নয় 
আমার মেন হল আিম মের যাি $ তখন েসi ব াটনটা েজার কের 
আমার মুখগhের ঢুিকেয় িদল$ দাrণ আতে  আিম বিম কের 
েফললাম --- ঘন রk আর লালা ছিড়েয় েগল$ আিম আর িকছু 
ভাবেত পারিছলাম না --- আর িকছুেতi আমার তখন আর িকছু 
আেস যায় না$ আিম তখন pাথনা করিছলাম েসi মুহূেতi আিম 
েযন oখােন মের যাi$ কােন আসিছল চীনােদর হািস আর uপহাস, 
Nsাধীনতা েপেয়ছ? মুিk হল? েকমন লাগেছ মুিkর sাদ?' 

আমার মের যাoয়াi uিচত িছল ... পেরর িদন যখন আমার 
েচতনা আবার িফের eল আিম নg হেয় েমেঝর oপর িনেজর বিমর 
মেধ  েয় আিছ$ িকছুkণ পের আমােক eকটা s  anবাস েদoয়া 
হল পরার জn$ eকজন মিহলা পুিলশ eেস িজjাসা করল, তুিম 
সিত কথা বলেব িকনা বেলা$ আিম চুপ কের রiলাম$ আবার 
আেগর রােতর aত াচারgেলার পুনরাবৃিt r হল$  

পের আিম ei েভেব সাntনা েপতাম েয আিম যা কেরিছ তা nায  
eবং আমার সংgাম সাথক হেয়েছ$ আিম িঠক কেরিছলাম েয oেদর 

দািবর কােছ িকছুেতi ব তা sীকার করব না$ oরা যিদ আমায় খুনo 
কের আিম চুপ কেরi থাকব$ িবেkােভ যখন আিম aংশgহণ 
কেরিছলাম, তখনi আমার ei িসdাn েনoয়া হেয় িগেয়িছল$  

aত াচার মেন হি ল আর কখনo থামেব না$ ঘন ঘন েজরা 
করা, কখনo eকিদেন d-িতনবার$ pহরীেদর েদেখ s  েবাঝা 
েযত আমােদর যntণা িদেয় oরা আনn পায়$ সব সময় eকi p , 
eকi গালাগাল আর িন ুর মার$  

আমার িনেজেক মেন হি ল eকটা মাংেসর িপN যা িবকৃত কের 
pদশেনর জn আমােক িনঃেশষ কের িনংেড় েনoয়া হেয়েছ ... 
pথমিদেক লjা o aপমােন আিম kঁকেড় থাকতাম, পেরর িদেক 
oরা আমােক মারেত r করেলi আিম pাথনা করেত r 
করতাম$ কখনo কখনo সবটা aসh হেয় uঠেল আিম িনেজেক 
েবাঝাতাম, eটা Neকটা শরীর' মাt েযটােক লাি ত করা হে  
আর আিম eকটা শরীেরর েথেকo েবিশ িকছু$ আিম পযেবkণ 
করেত r করলাম, কীভােব েসi শরীরটােক আঘাত করা হে , 
কতটা i াকৃতভােব শরীেরর সংেবদনশীল aংশgেলােক ঝাঁকােনা 
হে , েগাপন a gেলােক কীরকম কের খুেল েদখােনা হে  --- 
যােত দিলত মিথত a gেলােক oরা িচরকােলর মেতা pিতবnী 
কের িদেত পাের$ আমার শরীর েথেক আমােক িবি n কের েদখার 
ei মেনাভাব oi পিরিsিত সামলােত তখন আমােক খুবi সহায়তা 
কেরিছল ... িকnt eখন ... আজo েদখেত পাi েসi পুিলশgেলার 
kৎিসত anসিnৎসার েচাখ আর an বnীেদর সাkী হoয়ার েচাখ 
েযন আমার গােয় িবঁধেছ ... eমনকী pাথনা করার সমেয়o েসi 
েচাখgেলা আমার িপছু ছােড় না ...  

eত জrির ভােব েকিপ eত drত সব বলিছল েয হািনর মেন 
হি ল আজo েবাধহয় েসi aত াচার কেkর মেধ  দাঁিড়েয়i েস 
বলেছ$ শারীিরক o মানিসকভােব পুেরা kাn হেয় েকপু aেনকkণ 
চুপ কের থাকল$ তারপর িনেজেক eকট ুশাn ক'ের gিছেয় িনেত 
পারার পর েস বলল, যতi ক  েহাক, বলেত যখন r কেরিছ 
তখন েযভােব েহাক সবটাi বলার েচ া করব$ েকিপর মেন হেয়িছল 
তার ei aবণনীয় যntণার কথা বলার মেধ  িদেয়, িতbেত যােদরেক 
েস েফেল চেল eেসেছ, তােদর dঃখ কে র কথা িনত হেব$  

েয েসল বা কেk আমায় রাখা হেয়িছল েসটা িছল সr, েনাংরা, 
anকার eকটা খুব েছােটা ঘর, ঘরটা সব সময় তালা মারা থাকত$ 
েকােনা খাট-িবছানা বা মাdর আমােক েদoয়া হয়িন$ ঘেরর েমেঝেত 
eকটা িব ী গামলা িছল আমার বাথrম --- েসখােনi মলমূt ত াগ 
করেত হত$ িদেন eকবার দরজা খুেল েদoয়া হত েসi গামলা ফাঁকা 
কের আবার েদৗেড় িগেয় েসেল ঢুেক পড়ার জn$ ... মােসর পর 
মাস আমােক চান করেত দাঁত মাজেত বা হাত-মুখ ধুেত েদoয়া 
হয়িন$ যতিদন আিম েজেল িছলাম, ততিদন আমােক eকবােরর 
জno েপাশাক পাlােত েদoয়া হয়িন ... eমনকী ঋতুsােবর সময়o 
আমােদর পির ার হoয়ার sেযাগ েদoয়া হত না --- শরীেরর 
বাiের শরীেরর েভতের সবt পি লময়লা ... pেত কিদন eকi p  
করা হত : েক আমােদর মদত িদেয়েছ? আমরা িছলাম aতীত 
সামnতািntক aবেশেষর শয়তািনর শাগেরদ$ আমােদর সবসময় 
গালাগািল েদoয়া হ'ত$ ... 

কেয়কমাস পের আমার শারীিরক aবsা aকlনীয় খারাপ হেয় 
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পড়ল$ eমনকী েজেলর কতৃপko pমাদ gনল$ আিম িনি ত 
িছলাম েয eবার আিম মরেত বেসিছ ... oরা েশেষ আমায় 
হাসপাতােল ভিত করল$ eটা চীনােদর বরাবেরর কায়দা --- oরা 
pথেম েতামার oপর aত াচার করেব; তারপের েতামার aবsা 
স ীন হেয় পড়েল oরা িকছুটা েতামার rষা করেব তারপর তুিম 
পুেরা ss হেয় oঠার আেগi আবার েতামায় িনদয় েজরার মুেখ 
পড়েত হেব$ ei েয ককশতার সে  েকামলতার িমেশল, eর ফেল 
eকটা সmণূ িব ািnর সৃি  হয়। aত াচারীেদর সmেক বnীেদর 
মেনাভাব eকদম তালেগাল পািকেয় েফেল$  

আমারo aমন খািনকটা হেয়িছল$ oরা হাসপাতােল eেস 
আমােক েজরা করেত r করল$ িকnt েসৗভাগ বশত oখােন 
eকজন িতbতী ডাkার িছেলন, িযিন আমার pিত সহাnভূিতসmn 
হoয়ায় আিম েবঁেচ েগলাম$ িতিন আমার বুেকর ekের কের সিঠক 
oষুধ o uপযুk খাবার িদেয় আমার িচিকৎসা r করেলন$ ... 
eকবছর েলেগ েগল আমার আেরাগ  লাভ করেত$ ... 
 হাসপাতােল থাকাকালীন আিম জানেত েপেরিছলাম েয কেয়কজন 
বnী সn াসী o সn ািসনী েগাপেন পালােনার পিরকlনা করেছ$ 
আিমo oেদর সে  েযাগ িদলাম$ ... আমার িতbেত েথেক যাoয়ার 
েকােনা uপায় িছল না ... আিম সবসময় িবেশষ সেnহভাজন হেয় 
থাকব, আমার সব কাজকম কড়া নজের রাখা হেব$ oরা আমােক 
আমার মেঠ িফরেত েদেব না eবং মঠটােকo কিঠন পাহারায় রাখা 
হেব$ আর যিদ আিম রাজৈনিতক কাজকম চািলেয় যাi, তাহেল 
আমার েগাটা পিরবােরর জীবন িবপjনক হেয় পড়েব$ ... 

aতeব, ১৯৯০ সােল আিম eক দীঘযাtা r কির$ ভারী 
িবপjনক o কিঠন পির েমর েসi পাহািড় পদযাtায় আিম েপিরেয় 
eেসিছ s-u  পবতিশখর, িগিরপথ, খাড়া পাহাড় আর বরফ ঢাকা 
িহমবাহ$ ... িকnt ভারতবেষ েপৗঁেছ আমার মন আেরা িdধাপূণ 
আরo িব মপূণ হেয় পড়ল$ বhিদন আিম িনেজেক p  কেরিছ, 
Nকী কের আিম আমার েদশ আর আমার বাবা-মােক েছেড় eলাম? 
যােদরেক েপছেন েফেল eেসিছ, তােদর কী হেব?' তারপর িনেজেক 
ei বেল সাntনা িদেয়িছ, ei েয আিম eখন ভারেত আিছ বেলi 
সারা পৃিথবীর সামেন সিত  কথাটা বলেত পারব$ তাছাড়া eখােন 
পরমgr (দলাi লামা) আেছন, িতিন েতা আমার বাবা-মার েথেকo 
েবিশ grtপণূ$ ভারত eকটা sাধীন েদশ$ eখােন আিম তাঁর 
uপেদশ নেত পারব$ িতিন আমায় েসi শিk েযাগােবন, যা 
আমােক আরo বেড়া হেত, িশিkত হেত, আরo ভােলা মাnষ হেয় 
uঠেত সাহায  করেব$   
 েকােনা েকােনা সময় eiসব িচnা aেনকটাi সহায়ক, িকnt an 
সময়gেলােত আিম চ ল হেয় uিঠ, েকােনা িকছু িদেয়i আমার 
মনটােক শাn করেত পাির না$ আমার মেন আেস, িতbেতর েজেল 
বnীেদর কথা আর েযন েচােখর সামেন তােদর aবমাননার লা নার 
দৃ  েভেস oেঠ$ আরo কতিদন ধের তােদর oi aত াচার সেয় 
েযেত হেব েভেব েভেব আিম aিsর হেয় পিড়$ oiসব কিlত দৃ  
আমায় তাড়া কের েবড়ায়$ আিম ঘুেমােনার জn যত েচ া কির তত 
uিdg হেয় uিঠ$ রােত dঃsp িফের আেস বেল মােঝ মােঝ আিম 
না ঘুেমােনার েচ া কির$ ঘুেমােল আিম েদখেত পাi, লাসায় আমার 
বািড়েত আিম িফের যাি  -- আমার পিরবােরর সে  েদখা করেত$ 

হঠাৎ আমােক কারা ধের িনেয় িগেয় েজলহাজেত পুের িদল$ তারপর 
েসi uল  কের aপমান আর aত াচার আর েজরা$ dঃsp েভেঙ 
েগেল আিম eমন ass হেয় পিড় েয েজেগ oঠার aেনকটা পেরo 
েসi asেখর dবলতার েবাধ aেনকkণ কাটেত চায় না$  

কেয়কমাস eiভােব েকেট যাoয়ার পের যখন বছর পুিরেয় েগল 
তখন আমার িকছুটা পিরবতন হল মেন হয়$ আমার সে  থােকন 
eমন েবশ িকছু সn ািসনীর ei eকiরকম aিভjতা হেয়েছ, আমরা 
পরsেরর oপর আsা রাখেত পাির, সn ািসনীর জীবেন শািn আেছ, 
আমরা আমােদর ধম সmেক aেনক িকছু িশখেত পারিছ, ধমশালায় 
pায় pেত েকi আমােদর aতীেতর কথা েজেন আমােদর pিত 
dাশীল --- eরকম িবষয়gেলা আমার মানিসক পিরবতেন খুব 

সাহায  কেরিছল, তেব eসেবর েচেয়o েবিশ সাহায  কেরিছল 
পরমgrর সে  আমার eক ব িkগত সাkাৎকার$ েসখােন িতিন 
আমায় যা বেলিছেলন তা আমার মেধ  eক নতুন শিkর জn েদয়$ 
... eখন আমার িব াস o লড়াiেয়র সাথকতা সmেক আিম আরo 
দৃঢ়মত... আমার dঃsp েদখা o িচেtর aিsরতা কেম েগেছ$ ... 
আমার মেন আেছ পরমgr বেলেছন আমােক কিমuিনsেদর kমা 
কের েদoয়ার েচ া করেত$ eকমাt মাজনার মেধ  িদেয়i আিম 
eকজন সmূণ মাnষ হেত পাির$ িতিন আরo বেলেছন, আমার 
anেরর েkাভেক pশিমত কেরi আমার মানিসক পীড়া দূর করেত 
পারব, আিম sখী হেত পারব$ আরo নরম sের তারপর িতিন 
বেলেছন েয eর জni আমার uিচৎ কমু িনsেদর সাধারণ মাnষ 
িহেসেব েদখা, ভােলা মn েমশােনা েয েকােনা মাnষ িহেসেব েদখা$  

আিম তাঁর কথা খুবi িব াস কির$ eকভােব, তাঁর কথাi আমার 
জীবেনর েমাড় ঘুিরেয় িদেয়েছ$ আজ কমু িনsেদর েথেক aেনক দূের 
বেস, আিম আর তােদর oপর aতটা েkাধ anভব কির না, েযমন 
আেগ করতাম$ বরং, oেদর কথা েভেব খারাপ লােগ... আমার 
পূবকেমর জn যিদ আমার oi dেভাগ হেয় থােক, তাহেল oেদর 
জn কী aেপkা করেছ? েকােনা েকােনা সময় আিম oেদর জn 
kমা pাথনাo কির$ িকnt সিত  বলেত কী, সমs রকম সদথক িচnা 
সেtto আিম সব সময় আমার মনেক িনয়ntেণ রাখেত পাির না, 
মনটা পুরেনা সব aিভjতায় েমঘা n হেয় থােক$ aেনক সময় 
আমার pাথনা েভেঙ eiসব p  েজেগ oেঠ : মাnেষর মেধ  কী 
eমন আেছ যা oেদরেক aত িহংসা আর ংেসর িদেক িনেয় যায়? 
যা আমার পেk সবেচেয় েমেন েনoয়া কিঠন তা হল; eখােন 
িনপীড়করাo েতা মানবেগা ীরi সদs$ আমায় শরীরেক েকnd কেরo 
নানা p  uেঠ পেড় : eটা কী েসi েদহ যা aত ভয় রভােব িবকৃত 
হেয়িছল? তারপর আবার িনেজেক সাntনা িদi ei বেল েয যিদo 
ei েদহ দূিষত হেয়েছ, িছnিভn হেয়েছ, anতঃ e মনটা েতা আেছ, 
যা eকাn আমার ... ei মেনর সাহােয i আমার িব ােসর কােছ 
েপৗঁছেনার eকটা sেযাগ আমার eখনo আেছ$  
aতীেতর দীঘািয়ত ছায়া 
বাগেdা eবং েকিপর মেতা দশজন তrণ udাstর সে  হািন কথা 
বেলেছন$ eেদর সকেলরi জn সাংsৃিতক িবpেবর সমেয় ১৯৬৫ 
েথেক ১৯৬৯-eর মেধ  eবং সকেলরi aিভjতার িকছু সাধারণ িচt 
পাoয়া যায় : েযমন চীনা কমু িনsেদর dারা aত াচািরত হoয়ার 
পের বাবা-মা-দাd iত ািদ পিরবােরর বয়s সদsেদর যা িকছু 
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িতbতী ঐিতh েসgিল েগাপন করা$ স ল aবsা েথেক আিথক 
aনটেনর মেধ  িগেয় পড়া$ কখেনা দমনপীড়েনর ফাঁস eকট ুআলগা 
হেল বেড়ােদর কাছ েথেক িনেজেদর aতীত সmেক জানেত পারা$ 
তার সে  বতমােনর aবsাটা িমিলেয় চীনােদর তুলনায় িতbতীেদর 
dরবsা o aিধকারহীনতা uপলিb করা$ কমু িনs শাসেনর pিত 
েkাভ$ কখেনা িবেdাহ েদখােনা, েgpার বরণ, aত াচািরত হoয়া o 
েশেষ ভারেত পািলেয় আসা$ কখেনা বা sুেলর িনচ ু kােস চীনা 
কমু িনsেদর pচাের pভািবত হoয়া o েশেষ ভুল বুঝেত েপের 
eবং িতbেত থাকেল েকােনািদন মাথা uঁচু কের দাঁড়ােত পারেব না 
েভেব ভারেত চেল আসা$ ভারেত আসার পর সকেলরi েদেশর 
জn, েসখােন েফেল আসা আtীয়-sজেনর জn মন খারাপ, 
eখানকার সমাজ-সংsৃিতর সে o িমেশ েযেত না পারার aসহায়তা 
--- ei di টানােপােড়েনর পাশাপািশ িতbত িফের েগেলo 
পিরবিতত েদেশ েসi আেগর সমাজেক িফের না পাoয়ার ক  o 
eখােন লড়াi কের বাঁচার েচ ার মেধ  িদেয় সবটাi dঃখ-যntণা-
িবি nতােবােধর eক ধূসর জগেতর আখ ান$ েযখােন eiসব নতুন 
udাstেদর aেনেকi পুেরােনা (aথাৎ ১৯৫৯ সােল চীন যখন িতbত 
আgাসন কের তখন যারা পািলেয় eেসেছ) বয়s udাstেদর মতনi$ 
তারা েবৗdধমীয় শিkেক চীনােদর িবrেd pিতেরােধর uপায় 
িহেসেব িচিhত কেরেছ$ হািনর ভাষায়, েযসব িতbতীরা বh 
aত াচার o িনপীড়ন সh কেরo েবঁেচ েগেছ তােদর সে  ধমশালার 
udাst িশিবের হািন কথা বেল বুেঝেছন, Naত াচােরর িশকার ei 
মাnষgেলােক সবেচেয় েবিশ যা পুনrjীিবত কেরেছ তা হল তােদর 
anেরর ব িkসttােক িনেজর িভতের বাঁিচেয় রাখার দৃঢ়তা$ বd 
দশার িবrেd লড়াi করার জn eরা eকiসােথ eেদর মূল েবাধ o 
pিতrিতgেলােক শিkশালী করেত েচেয়েছ$ egেলাi তােদর 
আtপিরচয় গভীর কেরেছ$ মেনর েজার বাঁিচেয় রাখার জn eরা 
বারবার ব িkগতভােব pাথনা o ধ ােনর আ য় িনেয়েছ$ বh 
সংকেটর সমেয় আমরা েদেখিছ eরা িহংsতার শিkেক pিতেরাধ 
কেরেছ িনেজেদর আধ ািtক শিkর সামথ  িদেয়$' 
পদ -গদ  --- eক নবীন লখেকর িকছ ুসািহত  
েপমার সে  হািনর হঠাৎi আলাপ হয়, Nিটেবটান i টারnাশনাল 
িরেলশn স' aিফেস Nিটেবটান িফ  স' পিtকার সmাদেকর সে  
সাkাৎ করেত িগেয়$ oখানকার সাব eিডটর eক নবীন udাst েপমা 
িনেজ েযেচ হািনর সে  কথা বলেত চায়$ ei যুবেকরo চীনা 
শাসেনর িতbেত eকi রকম িতk aিভjতা o েশেষ তা সh 
করেত না েপের ভারেত চেল আসা$ েপমা pথমিদেক sুেল িগেয় 
যুেdর ছিব o চীনা জাতীয়তাবােদর pচােরর pভােব চীনা 
pশাসনেক pশংসােযাগ  মেন কেরিছল$ তখন তার ১৪ বছর বয়সo 
হয়িন$ চীনােদর িবশাল আধুিনক িবিlং তার েচাখ ধাঁিধেয় িদেয়িছল$ 
পাশাপািশ িতbতীেদর দিরd kিটর তার কােছ িতbতীেদর িপিছেয় 
থাকার িচh মেন হেয়িছল$ েস সমেয় েস চীনা pশাসেনর sখ ািত 
কের eক pবn েলখায় sুেলর চীনা িশkকরা তার েলখার খুব 
pশংসা কের$ eর িকছুিদন পের পানেচন লামার িতbত পিরদশন 
uপলেk েবৗd মঠgেলা সারােনার সমেয় pথম তার মেন p  
oেঠ, েকন ei মঠgেলা eতিদন ভাঙা পেড় িছল$ তখন েস তার 
মার কাছ েথেক ধীের ধীের সমs ঘটনা জানেত পাের$ eরপর 

eকজন সাহসী িতbতী িশkক তােক েচােখ আঙুল িদেয় েদিখেয় 
েদন ---  চীনােদর ঘের uj্বল আেলার পাশাপািশ িতbতীেদর 
ঘের আেলা েকমন িটমিটম কের jলেছ$ েপমার েচাখ খুেল যায়$ েস 
তার pথম েলখা pবn িছঁেড় েফেল eকটা কিবতা েলেখ$ 
কিবতাটার িবষেয় েপমার বয়ােন েশানা যাক : 

আমােদর grতর aবsাটা আমার কােছ pকািশত হoয়ার পের 
আিম আমার pথম রচনাটা িছঁেড় েফিল$ আমার িdতীয় েলখাটা 
eকটা কিবতা$ eটায় আিম, শীতকােল আমােদর মািট েয ঘােস 
েছেয় যায়, েসi ঘােস িলখলাম$ আিম িলখলাম, ei ঘাস খুব 
েছােটা িকnt খুব শk$ ei ঘাস শিkশালী হoয়ার কারণ egেলা 
জেলর বদেল িতbতীেদর রk েপেয় েবেড় uেঠেছ$ েয রk ছিড়েয় 
িগেয়িছল িতbেতর মািটেত$ আিম িলখলাম, যখন পাথরgেলা ei 
ঘােসর বৃিdেক েরাধ করেত চায় বা িনেজর oজেনর চােপ 
ঘাসgেলােক ংস করেত চায়, তখন ei েছাT ঘাস পাথেরর পাশ 
কািটেয় গিজেয় oেঠ --- eেদর জn হেয়i চেল$ eেদরেক 
িনদয়ভােব েকেট েফলেলo আবার eরা নতুন কের জnায়$ 
kয়াশামাখা িহেমল বাতাস eেদর চ ােল  কের, িকnt eকgেঁয় নবীন 
তৃেণর শিkর কােছ পরাভূত হয়$   

িতbতীেদর আtপিরচেয়র সিmিলত pতীক তুষার িসংহ$ ei 
তুষার িসংেহর সে  তার িনেজর সttােক িমিশেয় েদoয়া িনেয় েপমার 
তৃতীয় েলখাটাo আেরকটা কিবতা$ তার সৃি র iিতহাস eরকম : 
eকিদন sুল েশষ হoয়ার পের সবাi চেল েগেছ$ kাসrেম আিম 
eকা$ তখন b াকেবােড আিম eকটা কিবতা িলেখ েফললাম$ 
কিবতাটার নাম, Nতুষার িসংেহর সnােন'$ তুষার িসংহ আমােদর 
sাধীনতা o সাবেভৗমেtর pতীক$ কিবতাটা আমার মাথায় চেল 
আেস eকটা sp েদখার মতন ... আিম িলখলাম, তুষার িসংেহর 
aেnষণ r করার সমেয় আিম েনিছলাম তােক পাoয়া যায় eক 
িবশাল uঁচু খাড়া পাহােড়র িশখের$ যখন আিম পাহােড় চড়েত r 
করলাম তখন বাতাস আমােক বলল, েতামার পা dেটা আমােক না 
িদেল আর eকটুo আিম eেগােত েদব না$ তাi িদলাম$ তারপর 
যখন হাত িদেয় চলিছ, তখন kয়াশা eেস বলল, হাত dেটা িদেত 
হেব$ তখন আিম বুক ঘেষ পাহােড় চড়েত থাকলাম$ যখন আিম 
পাহােড়র pায় িশখেরর কাছাকািছ েপৗঁেছিছ তখন পবত েpত eেস 
আমার hৎিপNটা দািব করল$ আিম েpতেক anেরাধ করলাম, তুিম 
আমােক িতনিট িদন সময় দাo, আমার সারা জীবেনর i া ধু 
eকবােরর জn তুষার িসংহেক আিম েদখব$ তারপর শপথ করিছ 
েফরার পেথ আমার hৎিপN েতামােক দান করব$ পবত েpত আমার 
anনয় নল$ আিম পাহােড়র শৃে  uেঠ পাগেলর মেতা চািরিদেক 
তুষার িসংহেক খঁুজেত লাগলাম$ েসi িনজন পাহােড়র চূড়ায় eকা 
আিম ছাড়া আর েকu েনi$ aবাক িবsেয় আিম আমার িনেজর 
দৃি র আবরণ খুলেত পারলাম, যার আড়ােল eকটা eকক pাণী, 
eক িনঃস  তুষার িসংহ পাহােড়র চুড়ায় দাঁিড়েয় আেছ$  

ei কিবতাটা েলখার কেয়কমাস পের eকিদন কাuেক না বেল 
িকেশার েপমা বািড় েছেড় চেল যায়$ তার uেd  িছল িতbেতর 
gােম gােম ঘুের তার বাবা-মার বয়সী সাধারণ িতbতীেদর 
aিভjতার কথা নেব eবং তার েদেশর মাnষেদর eকটা সিঠক 
iিতহাস রচনা করেব$ িকnt eকমােসর আেগi েপমার েরs ফুিরেয় 
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যায় eবং েস বুঝেত পাের কাজটা খুব সহজ নয়$ eরপর েস িঠক 
কের েয িতbত েথেক েবিরেয় িগেয় an েকােনা েদেশ বেসi 
িতbতীেদর সিত কােরর iিতহাস েলখা যােব$ েসi uেdে  ১৯৯২ 
সােল eক বৃd সn াসীর সহায়তা িনেয় েস পােয় েহঁেট eকমাস ধের 
aেনক পাহাড় িডিঙেয় ভারতবেষ pেবশ কের eবং তার চীনা ভাষা 
জানা o েলখার kমতার েজােরi ধমশালায় Ni টারnাশনাল 
িরেলশn স aিফস'-e চীনা anবাদেকর কাজ েপেয় যায়$  
aতীেতর পযােলাচনা থেক ভিব েতর কlনা 
জািময়াং নরব ুeকজন িবখ াত িতbতী েলখক, রাজৈনিতক িচnািবদ 
o সািহত  সমােলাচক$ iিন ‘িটেবটান inিটিটuট aব পারফরিমং 
আটস'-eর pাkন িনেদশক eবং eকজন সমাজ-কমী$ Na ামিনেয় 
মােচন' নামক সংsার eকজন pিত াতা িহেসেব নরবু িতbতীেদর 
নানা সমsায় সহায়তা কেরন$ oi সংsারi aিফেস িগেয় হািন 
নরবুর eক সাkাৎকার েনন$ ei সাkাৎকাের নরব ু ধ ু
কমু িনsেদর সমােলাচনা কেরনিন, পাশাপািশ তাঁেদর িতbতী 
সংsৃিতর aেনক Nেগাঁড়া o েশাষণকারী pথা'-র ব াপাের তাঁর 
aসntি o pকাশ কেরেছন$ সাkাৎকারটা সংেkেপ েদoয়া হ'ল :  
p  : িটআiিপe-র সে  আপিন aেনকিদন েথেকেছন, িতbতীেদর 
সংgােমর aতীত o ভিব েতর িবচােরর পিরেpিkেত িশlীেদর 
(কিব, েলখক, aিভেনতা, স ীতকার o িচtকর) ভূিমকা কী হoয়া 
uিচত বেল আপিন মেন কেরন? 
utর : আিম পাঁচ বছর ধের, ১৯৭৫ সাল পযn িটআiিপe-র 
িনেদশক িছলাম। আিম েচ া কেরিছলাম aেপরাgেলার মেধ  িদেয় 
eমন িবষয় pদশন করেত যার িভতের সমসমেয়র pস gেলা তুেল 
ধরা যায়$ েযমন, আমােদর pহসেন আমরা eমন দৃ  েদিখেয়িছলাম 
েযখােন সn াসী o সn ািসনীরা তােদর নেবদ gেলা িনেয় লড়াi 
করেছ --- eর মেধ  িদেয় আমরা মেঠর aভ nেরর জীবেনo েয 
েলাভ ঢুেক পড়েছ েসটা েদখােত েচেয়িছলাম$ রাজৈনিতক 
ব বsাgেলার kমতার জn সংgাম o সীমাবdতােকo আমরা 
েদখােত েচেয়িছলাম$ সাধারণ েলাক egেলােক খুব ভােলাভােবi 
িনেয়িছল$ িকnt সরকার egেলা েদখােনার anমিত েদয়িন$ ... 

আপনােক eমন িবষয় তুেল আনেত হেব যা ঐিতহািসক 
সমsােক p  করেত পাের$ েসটা eখন হে  না$ ... আমার মেন 
হয় eটা খুবi grtপূণ েয eমন িকছু করব যা নতুন pজnেক 
eকটা িবকl দৃি  েজাগােত পাের$ ভারেত েবােmর িফl আর 
িতbেত চীনা pচার ei dii আমােদর ংস কের িদে  আর 
dেটাi িহংsতা আর েযৗনতায় পিরপূণ$ িতbতীরা ei diেয়র 
মাঝখােন পেড় েগেছ eবং তােদর খুব কমi পঁুিজ আেছ যা িদেয় 
তারা িনেজেদর মাধ ম aথাৎ িনজs পtপিtকা, িফl iত ািদ তির 
করেত পাের$  

আসেল আমােদর েkেt টাকাi সমsার সবটা নয়$ আমােদর 
সংsৃিতগত িশlীয় ভূিমকােক grt েদoয়ার েkেti বাsব o 
েমৗিলক সমsা রেয়েছ$ আমােদর সমােজর েয ঐিতh তােত 
িশlেক নঞথকভােবi েদখা হয়$ ... সমsাটা সৃি শীলতার aভােব 
নয়, বরং kমতায় যারা আেছ তােদর িবrপতাi সমsা$ 
সৃি শীলতােক কখেনা পুর ার েদoয়া হয় না$ তাল িমিলেয় চলা, 
িsতাবsা বজায় রাখা o নজরকাড়ার মেতা িকছু না করা --- 

egেলাi pশংিসত হয়$ 
p  : egেলা েকাথা েথেক আেস? 
utর : eiসব pথাগত ভাবনাgেলা সব চচা েথেক eেসেছ$ 
তাছাড়া pথা বা ঐিতh aেনক সময় রkণশীলতার সমাথক$ আমরা 
eখনo eমন eকটা যুেগ আিছ েযখােন সমােলাচনা খারাপ মেন করা 
হয়$ িbিটশরা ভারতবষেকo দখল কেরিছল, িকnt ভারতীয়রা তা 
সামেল িনেত েপেরেছ$ িbিটেশর aধীেন থাকেলo, eকটা সমেয়র 
পের oেদর uদািরকরেণর নীিত আপনােদর িশকড় খঁুেজ িনেত বাধা 
েদয়িন$ রাজা রামেমাহন রােয়র িদেক তাকান --- uিন িনেজেদর 
সংsৃিতর তল খঁুেজেছন eবং পাশাপািশ পি িম মনেক সৃি শীলভােব 
বুঝেত েচেয়েছন$ আপনােদর গাnী, aরিবn, uদয়শ র, রবীndনাথ 
িছেলন --- eরঁা eেঁদর ঐিতhেক িফের েদেখিছেলন o পুনিবেবচনা 
িদেয় তােক শিkশালী কেরi সমসামিয়ক pেয়াজনেক েমটােত 
েপেরিছেলন ... আমােদর সংsৃিতেত বতমােন সব িকছুi pািত ািনক 
ধেমর pভাবাধীন$ আমরা সিত কােরর বাsব িব দৃি ভ ী গেড় 
তুলেতo পািরিন$ আমােদর aেনক kসংsার আেছ েযgেলা 
ঐিতেhর নাম কের চািপেয় েদoয়া হয়$ যাd, দববাণী, মnt --- 
egেলার িকছু মােন থাকেলo, েশষপযn egেলা আমােদর েকাথাo 
েপৗঁেছ িদেত পাের না$  

আিম বলেত চাiিছ, aতীেতর সমােলাচনার মেধ  িদেয়i 
আমােদর সংsৃিত o iিতহােসর সিত কােরর pjােক খঁুেজ িনেত 
হেব ... পিরবতন িভতর েথেক আনেত হেব$ sািলন বা মাoেয়র 
পেথ কাuেক eেগােত হেব না$ নব ধারা সৃি র জn পুেরােনা 
সবিকছুেক ংস করেত বা পােl িদেত হেব না$ েকu তার ধারণা, 
ভাবনা o িব ােসর ধারাবািহকতা বজায় েরেখo আপন সttার, 
সংsৃিতর o iিতহােসর সাথক পিরবতন আনেত পাের$  
p  : ধেমর aপরীিkত aংশgেলা o মেঠর kমতা কীভােব 
আগামীিদেন সমsা সৃি  করেত পাের বেল আপনার মেন হয়? 
utর : দলাi লামার pেচ ার মেধ  িদেয়i েবৗd ধেম আমােদর 
আsা aটুট রেয় েগেছ। িকnt েগলুপার মেতা িবিভn েগা ীর েবৗdরা 
েয েকােনারকম সংsার বা পিরবতনেক বাধা িদেয় pচN সমsা সৃি  
কেরেছ ... 

েবৗd ধেমর বুিনয়ািদ দশন িনেয় েকােনা p  েনi$ pধান uেdগ 
হল েবৗ ধ ধমেক pািত ািনক কের েতালা িনেয়$ দববাণী, পনুজn 
egেলােক পুনবার পরীkা করা uিচত$ ei eকিবংশ শতাbীেতo 
লামােদর পুনরািবভােবর ধারণা িক চলেত পাের? pথেম আমােদর 
েবাঝা দরকার েকন o েকমনভােব eiসব ধারণাgেলা আমােদর 
ঐিতেh জায়গা কের িনেয়িছল$ ... 

িdতীয় eবং সবেচেয় grtপূণ িবষয় হ'ল মঠgেলােক িনেয় 
করণীয় কী? চীনারা িতbত দখল করার পের aিভজাতেদর িদন 
েশষ, eখন মেঠর kমতাi বাsব আেলাচনার িবষয়$ কাল যিদ 
চীনােদর হাত েথেক িতbতেক আমরা িফের পাi তাহেল িক 
মঠgেলার oপর কর বসােনা হেব? সরকারেক েদেশর সীমানা বজায় 
রাখেত হেল, জনগেণর oপর কর চাপােত হেবi$ িকnt কেরর ভার 
েতা আমরা ধ ুকৃষক আর গিরব মাnেষর ঘােড়i চাপােত পাির না$ 
tেয়াদশ দলাi লামা eরকম িকছু পিরবতেনর কথা েভেবিছেলন, 
িকnt মঠgেলা pচN বাধা িদেয়িছল$  
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বুdেদব জনকল াণ িবষেয় aেনক কথা বেলেছন$ আমােদর 
ধমাচরেণ জনকল াণেক anভুk করা দরকার$ বুেdর নানারকম 
rপকlনার aেনকgেলাi িচিকৎসেকর মেতা$ েবৗd ধেমর কথা 
বলার সময় আমরা িচিকৎসা শােstর সে  eর তুলনা টািন$ eটা 
eকটা মনstt$ আমরা েয dঃখ-ক  পাi তার কারণ আেছ আর oi 
dঃখ-ক  েথেক মুিkরo eকটা uপায় আেছ ---  ei uপােয়র 
কথাi বুd বেলেছন$ আমরা মেঠর সn াসী সn ািসনীেদর uৎসগীকৃত 
pাণ িচিকৎসক িহেসেব গেড় তুলেত পাির$ eটাo ধমাচরেণর eকটা 
uপায়$ সn ািসনীরা িচিকৎসক বা নাস িহেসেব pিশkণ িনেত পাের$ 
tেয়াদশ o চতুদশ দলাi লামাo ei কথা েভেবিছেলন$   
p  : sুেলর পাঠkেমর মেধ  িদেয় নবীন pজnর সামেন aতীেতর 
েকান িচt তুেল ধরা হে ? sুেলর পাঠ বiেয় িতbেতর iিতহােস 
aতীেতর েকােনা সমােলাচনামূলক িবে ষণ িক পড়ােনা হয়? 
utর : আমার মেন হয় eটা খুব grtপণূ িবষয়, িকnt e িবষেয় 
যেথ  মেনােযাগ েদoয়া হয়িন$ sুেলর পাঠ kম সরকাির, তাi 
eখােন সংsৃিতর সমােলাচনায় েকােনা েজার পড়েত পাের না$ বরং 
eখােন iিতহাস বiেত aতীেতর গিরমা, রাজ-রাজড়ােদর েগৗরেবর 
কািহনী o আিভজােত র gণাবলীর বণনাi থােক ... আমােদর u  
িশkােকnd না থাকাটাo eকটা সমsা$ ... সবেচেয় জrির হল 
eকটা েমৗিলক েবৗিdক বা iে টেলকচুয়াল sেরর সমােলাচনা o 
তার জn eকটা জায়গা$ ei জni আমােদর eকটা িব িবদ ালয় 
দরকার$ ... ১৯৭৮-e লাসায় চীন eকটা িব িবদ ালয় sাপন কের$ 
তার আেগi আিম িব িবদ ালেয়র psাব িদেয়িছলাম eবং তৎকালীন 
িশkামntক েসi েমাতােবক eকটা psাবo িলেখিছল$ ... আমার 
i া িছল ধমশালােতi িব িবদ ালয়টা েহাক$ যিদ আমােদর পঁুিজর 
aভাব থােক তাহেল ২০ জন িমেল eকটা িব িবদ ালয় েবাড বািনেয় 
আেলাচনা r করা েযত$  

iিতহাস খুব grtপূণ, কারণ তা আপনার aতীেতর আয়না$ 
ব াপারটা eমন নয় েয আয়নায় aতীত তার পুেরােনা েচহারা িনেয় 
আবার হািজর হেব$ িকnt ভিব েতর ছিব সmেক িকছু iশারা েস 
িদেত পাের$ আমরা যিদ ভিব েত িবশৃ লা সৃি  eড়ােত চাi 
তাহেল aতীতেক বুঝেত হেব$ তাছাড়াo আিম েযমন মােঝমােঝ 
বিল, চীনেক আমােদর ভােলাভােব পাঠ করেত হেব$ কারণ আমরা 
তােদরেক না বুেঝ ধ ু সমােলাচনা কের েযেত পাির না$ eকটা 
িব িবদ ালয় eমন eকটা জায়গা েযখােন ei সমs িবষেয়i 
আেলাচনা করা যায়$ তাi an েকােনা িকছুর েচেয় িব িবদ ালয়টা 
েবিশ grtপণূ$ ... িব িবদ ালয় থাকেল িতbতীেদর খুব েবিশ 
পি েম পাঠােত হত না$ আমরা নবীন pজেnর সে  তােদর সমsা 
o িব ািn িনেয় আেলাচনা করেত পারতাম$ পৃিথবীর an জায়গা 
েথেক আগত িতbতী ছাtেদর সে o সবাi আেলাচনা করেত 
পারত$ ... eর ফেল ভিব ত সmেক eকটা নতুন ধারণা িবকিশত 
হেত পারত$  
p  : িতbেত কমু িনsেদর িkয়াকলাপ সmেক আপিন কী বেলন?  
utর : িতbেত eখনo মতাদেশর pেয়াগ করা যায়$ েকন জােনন? 
eটা ছাড়া চীনারা আর েকান যুিkেত oখােন থাকেব? oরা িতbেত 
আেছ সংsারক িহেসেব --- ei েয anকারা n পুেরােনা eকটা 
সামnতািntক েদশ যার শাসক হে  দলাi লামা নামক eক দs , 

েসখােন সাম বাদ o সমাজতnt দান করেত চীনারা oখােন েগেছ$ 
যার জni িতbেত oরা eiসব মতাদেশর কথা বেল ... চীেন িকnt 
মতাদেশর কথা আর েশানা যায় না, oখােন মতাদেশর পালা সা  
হেয়েছ ... eখােন িকnt েস পালা চলেছ$ ... 

িচnার সংsার, মগজ েধালাi o সাংsৃিতক িবpবেক বুঝেত হেল 
চিlেশর দশেকর রািশয়ােক বঝুেত হেব$ মাoেয়র Nসমাজতািntক 
pযুিk'-েত বলা হেয়িছল, চীেনর জনগণ সাদা পাতার মেতা, 
েসখােন যা িকছু েলখা যায়$ তার uৎস রািশয়া$ েসখােনo pথেম 
সমাজ পিরবতন সmেক মানূেষর িব াস জািগেয় তেবi েকিজিব 
iত ািদ মােঠ নামল uদারৈনিতক েলখক o কিবেদর হত া করেত, 
মারেত$ িকnt চীেনর িনপীড়েনর ফেল পরবতীেত েয মানিসক 
u ািn ঘেটেছ তা dিনয়ার েকাথাo হয়িন$ নাৎিস জামািনেতo 
িহটলার পির ার শtr --- Noরা' Nআমরা'-র eকটা পির ার 
িবভাজন িছল$ চীেনর সাংsৃিতক িবpব eকদম আলাদা। oখােন 
েকিজিবo নয়, সরকােরর বািহনীo নয়, যােক খুন করা হেব, তােক 
খুন করেব তার সnান, ছাt, বnু o আtীয়রা$ eর েয কী ভয়ানক 
মানিসক যntণা তা নতুন আসা িতbতী udাstেদর aিsর মানিসকতা 
েদখেলi আপিন বুঝেত পারেবন$    
p  : িতbেত কমু িনsরা যা কেরেছ তার িক েকােনা সদথক িদক 
আেছ? 
utর : ei pে র utের যাoয়ার আেগ চীেনর iিতহােসর িদেক 
তাকােত হেব$ oরাo ভয়ানক েশাষণ aত াচােরর মেধ  িছল, তারi 
িহংs pিতিkয়ায় কমু িনs চীন গেড় uেঠিছল$ বhিদন ধের েদেশ 
ঔপিনেবিশক েশাষেণর তীbতা eবং eকটা pাচীন o েগৗরবািnত 
জািতর oপর িন ুর িনপীড়ন চীেন েয কমু িনজেমর জn িদেয়িছল, 
তা kুd জাতীয়তাবােদর রেঙ রি ত$ eকভােব oখােন কমু িনজেমর 
আেnালেনর মেধ  িদেয় eকটা জািতর হারােনা েগৗরব পুনrdােরর 
আশা-আকা া psুিটত হেয়িছল$  

ei iিতহােসর সে  আমার িdতীয় বkেব র সmক আেছ, 
েসটা হ'ল িতbেতর pিত চীেনর মেনাভাব ধ ুআদশগত িবেরােধর 
জায়গা েথেক নয়, eখােন জািতৈবিরতা আেছ$ চীনােদর েচােখ 
িতbতীেদর সবিকছুi ববর o সভ তািবহীন$ ... পুেরােনা কােলo 
চীনারা ei eকi কথা িতbতীেদর সmেক মেন করত, eখন েসi 
মেনাভােব কমু িনজম যুk হেয়েছ$ চীনারা িতbেত তােদর 
আgাসনেক nায তা দান করার জn বেল েয, কমু িনজম িতbেত 
pগিত o আধুিনকতা আনেছ$ িকnt েভতেরর কথাটা হল, oরা েয 
oেদর সংsৃিতেক েজার কের u াসেন বিসেয়েছ তার িনরাপtার 
aভাবেবাধ aেচতনভােব oেদর মেধ  কাজ করার জni oরা 
িতbত দখল কের েরেখেছ$ খািনকটা িমি ত মেনাভাব থাকেলo 
oেদর ei মানিসকতার সে  ে তা েদর কৃ া েদর ভয় পাoয়ার 
মেনাভােবর খািনক িমল আেছ$ সাদারা মেন কের কােলারা oেদর 
েথেক েবিশ শিkশালী, েবিশ েযৗনkমতা সmn, েখলাধূলা o 
স ীেত েবিশ ভােলা$ eটা eকটা জািতিবেdষী মেনাভাব$ aতeব 
েবিশ যুিkবাদী kমতা িদেয় eবং বেড়া সভ তার agগিত েদিখেয় 
সাদারা কােলােদর aবদিমত কের$ চীনারাo pায় oiরকমi কের$ 
uদাহরণsrপ চীনারা যখন িতbতীেদর ছিব আঁেক তখন সব 
িতbতী মিহলারi েখালা বুেকর ছিব আঁেক$ aব  িতbতী সািহেত  



মnন সামিয়কী                11                           নেভmর-িডেসmর ২০১১  

ei ধরেনর েখালা শরীেরর uেlখ সাধারণভােব আেছ$ aতeব 
িতbতীেদর পিরণত করা হল aসভ , আিদবাসী, েযৗনতাময়, ববর 
জািত িহেসেব$  

িকnt সবেচেয় বেড়া kিত হল িতbেত েয সব িশlী o 
সািহিত ক থােক তারাo চীনােদর নকল করেত থাকল$ oরা চীনােদর 
েচােখi িনেজেদর েদশেক েদেখ$ আপিন িন য়i ei ব াপারটা 
জােনন, আপনােদর েদশo বhিদন uপিনেবশ িছল$ uপিনেবশ হেল 
pধান kিত েযটা হয় েসটা হল pচােরর েঠলায় েদেশর মাnষ িনজs 
সংsৃিতেকi aবjা করেত েশেখ$ Nিনজs িজিনস' েকেড় েনoয়া 
হে  েজেনo েসটােক করেত েদoয়া হয় eবং িতbেত েসটাi 
হেয়েছ$ ... 

আপনারা যখন িbিটশ সাmােজ র aধীেন িছেলন তখনকার 
িbিটশরা আজেকর চীনােদর েথেক েবিশ pগিতশীল িছল$ আপনােদর 
েনতা o বুিdজীবীেদর িদেক েদখুন --- গাnী, রাজা রামেমাহন রায়, 
aরিবn, রবীndনাথ ঠাkর --- eরা সবাi পি িম uদারতায় 
pভািবত হেয়িছেলন eবং তােক ব বহার কের িনেজেদর সংsৃিতেক 
eকটা ঘন রঙ িদেত েপেরিছেলন$ আমােদর িদেক েদখুন, চীনােদর 
আিধপেত  আমরা েকমন িপিছেয় েগিছ$  

আমরা যিদ চীনােদর আসার আেগ িতbেত আমােদর েদশীয় 
আেnালেনর িদেক মন িদেয় তাকাi, তাহেল েদখব েবশ িকছু 
aংেশর মাnষ তখন িতbেত যা চলিছল তােত aসnt  হি ল$ 
চীনারা না eেল, েছােটা েছােটা েগা ীেত সরকােরর িবrেd 
pিতবাদ, aভু tান o আkমণ সংগিঠত হত$ ১৯৫০-eর দশেক 
েবিশ েবিশ িতbতীরা তােদর েছেলেমেয়েদর দািজিলেঙ পড়েত 
পাঠাি ল$ েসiসব েছেলেমেয়রা আধুিনক পৃিথবীর বh িজিনেসর 
সে  পিরিচত হি ল$ egেলা িতbেতর aভ nের পিরবতন 
আনতi$ িতbতীরা িনেজরা পিরব তন o সংsার চাiেল তা 
aেনক েবিশ sায়ী চিরেtর হত$  

চীনারা আসায় কী হল েদখুন$ িকছু িতbতী চীনা িব িবদ ালেয় 
পড়েত যাoয়ার sেযাগ েপল, িকnt তাo খুব সীিমত সংখ ায়$ তারা 
সবi পেড়েছ চীনা ভাষায়$ তােদর িনেজেদর aতীত, সংsৃিত, ভাষা 
o iিতহাস সmেক জানার sেযাগ pায় েনi$  

oখানকার মাnেষর িনেজর oপর আsা েনi$ তারা িনেজেদর 
েফকলু মেন কের, তােদর েকােনা কাজ েনi$ তাi তারা eেলােমেলা 
ঘুের েবড়ায় আর মদ খায়$ লাসার aবsা খুবi খারাপ$ সবেচেয় 
বেড়া কথা হল, িতbতীরা েয পিরমােণ মানিসকভােব িব s হেয়েছ 
তা আর কখেনা সারােনা যােব বেল মেন হয় না$ যারা িতbত 
েথেক eখােন আেস তারা কখনo িকছু িব াস কের না, েকােনা 
সত েক তারা eকটা িsর ধারণা বেল ভাবেত পাের না$ eটা 
চীনােদর রাজৈনিতক িনপীড়েনর ফল$ চীনােদর নীিত সবসময় 
পাlাে $ আজ eটা িঠক েতা কাল oটা$ eটােক েছেড় িদেয় oটাi 
করেত হেব, কারণ পািট eরকমটা িঠক কের িদেয়েছ$ ... eটা pায় 
ভূিমকmpবণ eলাকায় থাকার মতন$ ... 

চীেনo েসi eকi aবsা$ চীেন িবপjনকভােব মানিসক েরাগীর 
সংখ া বাড়েছ$ oেদর আtহত ার হার েখয়াল করেবন$ ... 
সাংsৃিতক িবpেবর সময়কার িলিখত নিথ আেছ যখন নরমাংসেভাজী 
আচােরর মেধ  িদেয় চীনারা pিতিবpবীেদর pিত ঘৃণা o িবpেবর 

pিত ভােলাবাসা pকাশ কেরেছ$ ... eটা বীভৎস ভয় র eবং 
সিত  eমন ঘটেছ িব াস করা pায় aসmব$  

কমু িনs মতাদশ দাঁিড়েয় আেছ িমকে ণী বনাম anােয়র 
p র oপর িভিt কের$ আদশগতভােব বলেল কমু িনsেদর 
সমাধান িহংsর uপােয়$ kমতা দখল িহংsভােবi তারা করেত চায়$ 
eকট ু গভীের িগেয় িবচার করেবন, eটা সমsা সমাধােনর uপায় 
নয়, বরং েদাষ চাপােনার জn eকটা ঘাড় খঁুেজ েফরা$ আমরা 
সবাi জািন েয eকমাt ধিনক ে ণীi সামািজক aসােম র কারণ 
নয়$ anায তার p টা আরo aেনক েবিশ জিটল$ সব সমােজi 
sেযাগsিবধার aসম ব টন রেয়েছ$ সব ধনী ব িkেক িহংsভােব 
হত া কের aথৈনিতক সমsার সমাধান করা যায় না$ eকটা 
ে ণীেক িহংsভােব kমতা েথেক সিরেয় আেরকটা ে ণী eেল anায় 
o kমতার pধান িবচায িবষয়gেলােক ধরা যায় না$ ফলত েশেষ 
eমন eকটা ব বsার pিত া হয় েযটা আেগরটার েথেক খারাপ$  
p  : ei পিরেpিkেত, যখন িব জুেড় নানারকম রাজৈনিতক 
সংgােমর utান েদখা যাে  eবং আমােদর সব মাnেষরi kমতার 
pিত েমাহ েয েকােনারকম আnিরক pেচ ােক gাস করেছ েদখা 
যাে , তখন আপনার িক মেন হয় েয বতমােন মানবজািতর 
সামািজক-রাজৈনিতক সংকেট েবৗd ধম দশন িহেসেব সদথক িকছু 
িদেত পাের? 
utর : আিম জািন না েবৗd ধেমর েকােনা রাজৈনিতক দৃি ভ ী 
আেছ িক না$ িভেয়তনাম o কেmািডয়া েবৗd ধমাবলmী েদশ হেয়o 
aেনক রাজৈনিতক ভুল কেরেছ eবং aেনক েগাঁড়ািমo েদিখেয়েছ$ 
তা আিম e িবষেয় িsর িনি ত িকছু বলেত পারিছ না$ আমার 
কােছ েবৗd ধেমর েসৗnয হল, ei ধম িব জনীন েকােনা 
সমাধােনর পথ েদখায় না$ eটা আপনােক আপনার ব িkগত dেভাগ 
কাটােনার জn আপনােকi uদ মী হoয়ার eকটা uপায় বেল$ 
dেভােগর pকৃিত, কারণ o তার েথেক মুিkর uপায় িনেয় বdু 
গভীরভােব িচnা কেরিছেলন$ eর pিত িব াস আমার eখােনi$ 
তাছাড়া ব িkগতভােব আিম মেন কির রাজৈনিতক সমাধান েকােনা 
ধমীয় uৎস েথেক হেত পাের না$  
p  : তাহেল আমােদর সমেয়র পেk eবং িবেশষত আপনােদর 
সমােজর পেk েকান ধরেনর রাজৈনিতক েpিkত েবিশ uপযু ত 
বেল আপিন িবেবচনা কেরন? 
utর : আমার মেন হয়, আমােদর aেনকgেলা িবষেয় uদার 
মানবতাবােদর রাজনীিত কাযকর হেত পাের$ যিদ মানিবক 
aিধকােরর িবষয়টা আnিরকভােব ধরেত চাi, তাহেল eকটা 
মানিবক িব দৃি ভ ী েথেকi েসটা uৎসািরত হেত হেব$ কমু িনজমo 
uদার মানবতাবাদ েথেক eেসিছল --- aথাৎ, আিম বলিছ, oi 
লেk  eটা আেরক িবকl$ িকnt কমু িনজম িনেজi aেনক িনজs 
সমsা বািনেয় েফলল ... যিদ আজেক কাযকর eকটা uদার 
মানবতাবাদ েপেত চাi, আমােদর সিত কােরর গণতnt o সমs 
মাnেষর জীবেনর pিত dা গেড় তুলেত হেব$ eর aেনক 
সীমাবdতা থাকেত পাের$ িকnt আমার মেন হয় an েকােনা 
রাজৈনিতক ব বsা eর েচেয় সkম েকােনা িবকl িদেত পাের না$ 
আপনারা যাi বলুন, িল ন o েজফারসেনর মহান aতীেতর সে  
eখনo uদার মানবতাবাদ anরিণত হে $  
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p  : িনবািসত িতbতীেদর aবsা সmেক আপনার বkব  কী? 
utর : িনবািসত িহেসেব আমরা aেনক িকছু হািরেয়িছ$ হািরেয়িছ 
আsা$ আমরা েছােটা হেয় েগিছ$ িনেজেকi িনেজ ভরসা কির না$ 
আপিন যিদ udাst হন তাহেল সবিকছুর জn হাত বাড়ােত িশেখ 
যােবন$ আমরা তা িশেখিছ$ আমরা িশেখিছ েয সবিকছুর জni 
eকজন পিরtাতা খঁুেজ েবর করেত হেব$ ...  

আমরা aেনক রাজৈনিতক ভুল কেরিছ eবং তা েথেক িশkাo 
িনেয়িছ$ আমােদর ei ধমশালােত আসাটাo ভােলা ধারণা নয়$ 
আমােদর মেনর সিত  pসারতা হয়িন, েসটা হেল ভােলা হত$ কারণ 
আমােদর মেতা পিরিsিতেত েবঁেচ থাকার eকমাt েকৗশল হল েশখা o 
pসািরত হoয়া$ তার বদেল আমরা সংkিচত o সংরিkত হেয় েগিছ$  

িতbতীরা sানীয় েলােকেদর সে  ভােলা সmকo গেড় তুলেত 
পােরিন, তার কারণ eখানকার sানীয়রা NগািD' যারা মুসলমান 
েদশ েথেক িবতািড়ত হেয় eেসেছ eবং খুব জাত-সেচতন$ oরা 
আমােদর রাজৈনিতক aবsাটা েবােঝ না$ ... 

ফলত িনবািসত িতbতীেদর মেধ  কমবয়সীরা খুবi িব াn$ 
eেদর লেk র িঠক েনi$ ... eত বছর ধের দলাi লামা মুিk o 
sাধীনতার কথা বলেলন$ হঠাৎ িতিন Nপাঁচদফা শািnর কমসূিচ'র 
psাব িদেলন, মাnেষর আশা o i ার সে  আেপাষ করা হল ... 
িকnt মাnষেক সবেচেয় েবিশ িব েম েফেলেছ িতbতী সরকােরর 

কাজকম$ ভারতবষ sাধীনতা েপেয়েছ কারণ ভারতবাসী আtত ােগর 
জn pstত িছল$ িকnt িতbত সরকার eকসমেয় আtত ােগর কথা 
বলেলo, eখন তােদর রাজৈনিতক কমসূিচর েকােনা s তা েনi$  

যাi েহাক, িতbত েথেক নতুন udাst যারা আসেছ তােদর সে  
আমার ঘিন  েযাগােযাগ আেছ$ aেনেক িকছুিদন েথেক চেল েগেছ$ 
আমার মেন হয় oরা eখােন িঠক মািনেয় িনেত পােরিন$ িতbেতর 
বাsবতার িভত রেয়েছ Neক aবাsবতা'র পিরবিতত ধারণায়$ 
oখােন, oরা পাহারার মেধ  নজরদািরর েভতেরo কড়া িনয়ntেণ 
থাকেত aভ s হেয় পেড়েছ$ oরা eiসব পdিত হজম কের 
িনেয়েছ$ েযখােন সবাi বd unাদ েসখােন তােদর মেধ  eকজন বd 
unাদ থাকা পাগলািম নয়$ িকnt েযখােন সবাi তা নয়, েসখােন 
eরকম unাদ o সেnহবািতকgs হoয়াটা sাভািবক নয়$ যখন 
anেদরেক ss মিs  েদখাে  তখন হঠাৎ oরকম eকজনেক 
আপনার পাগল বেলi মেন হেব$ বলেত চাiিছ েয, আপিন যিদ 
দশজন udাstর সে  েমেশন তাহেল েদখেবন তােদর মেধ  নয়জনi 
aবাsব ধারণা, সেnহ o ভয় িনেয় েবঁেচ আেছ$ ... eবং আমার 
মেন হয় ei পীিড়ত মানিসক aবsাটা আরo aেনকিদন ধের েথেক 
যােব$ 

 

akপাi আেnালেনর িকছু বিশ  
িজেতন নnী 

 

২০১১ সােলর জনু মাস েথেক r হেয়িছল ‘akপাi oয়াল িsTট’ 
আেnালেনর েতাড়েজাড়। ১৭ েসেpmর িনu iয়েকর oয়াল িsTেটর 
জুেকািt পাক েথেক r হেয়িছল আেnালন। িতন মাস পার হেয় 
যাoয়ার পর আমরা সারা িবে র মাnষ বুঝেত চাiিছ ei 
আেnালনেক। তেব েযসব েদেশ ei নবীন pিতেরাধ গেড় uেঠেছ 
eবং েযসব েদেশ তা গেড় oেঠিন, ei েবাঝাপড়ার ধরেন িকছু 
ফারাক রেয়েছ। আমরা ভারত তথা পি মবাংলায় যারা বাiের 
েথেক ei আেnালনেক pত k করিছ, তারা ei আেnালেনর নতুন 
ধরনধারণ আর বিশ gেলােক বঝুেত চাiিছ।  

ei uেd  িনেয় আেnালনকারীেদর oেয়বসাiট 
‘akপাioয়ালিsTট.aগ’-e েগেলi েচােখ পেড় ডানিদেকর sেm 
eকটা িববৃিত। eেত েলখা রেয়েছ : Occupy Wall Street is 
leaderless resistance movement with people of 
many colors, genders and political persuasions. The one 
thing we all have in common is that We Are The 
99% that will no longer tolerate the greed and 
corruption of the 1%. We are using the 
revolutionary Arab Spring tactic to achieve our ends and 
encourage the use of nonviolence to maximize the 
safety of all participants. 

This #ows movement empowers real people to create 
real change from the bottom up. We want to see 
a general assembly in every backyard, on every street 
corner because we don't need Wall Street and we don't 
need politicians to build a better society. 

বাংলায় তজমা করেল ei িববিৃতর aথ হল :    
akপাi oয়াল িsTট হল eকিট নতািবহীন pিতেরাধ 
আেnালন, যখােন িবিচt ‘রঙ’ (aে তকায়), িল  eবং 
রাজৈনিতক মেতর  মাnেষর সমােবশ ঘেটেছ। আমােদর সকেলর 
eকটা সাধারণ ব াপার হল, ‘আমরা ৯৯%’ ১%-eর লালসা 
eবং dনীিতেক আর বরদাs করব না। আমােদর uেd  
সাধেনর জn আমরা িবpবী ‘আরব বসn’-eর কায়দা ব বহার 
করিছ eবং ei আেnালেনর সমs aংশgহণকারীেদর সবািধক 
িনরাপtার জn aিহংসার পথ gহণ করেত uৎসািহত করিছ।  

ei akপাi oয়াল িsTট আেnালন িনচ থেক oপর পযn 
pকৃত পিরবতেনর জn pকৃত জনসাধারণেক kমতা pদান 
করেছ। আমরা চাi pিতিট পাড়ায়, pিতিট রাsার মােড় eকটা 
‘সাধারণ পিরষদ’ গেড় uঠুক, কারণ uৎকৃ তর eক সমাজ 
গড়বার জn আমােদর oয়াল িsTেটর দরকার নi, 
রাজনীিতিবদেদরo দরকার নi।     
আেnালনকারীেদর পk েথেক খুব s  eকিট েঘাষণা। ei 

েঘাষণার মেধ  কেয়কিট শb বnনীর মেধ  রাখা হেয়েছ, aথাৎ 
েসgেলার টীকা েদoয়া হেয়েছ। শbgেলা ei আেnালেনর 
বিশ সূচক। eছাড়া আরo িকছু বিশ  িনেয় গেড় uেঠেছ ei 
আেnালেনর চিরt। pথেম আমরা িবেশষভােব িচিhত শbgেলােক 
বুেঝ িনi।    
নানান রেঙর (aে তকায়) মাnেষর সমােবশ 
iংেরিজেত বলা হেয়েছ ‘িপp ল aফ কালার’। কালার বা ‘রঙ’ 
কথাটা eেসেছ ‘েহায়াiট’ বা ে তকায় শেbর িবপরীেত। তাi 
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eখােন ধু কােলা, বাদািম, তামােট iত ািদ রেঙর মাnেষর pস i 
আেসিন, eেসেছ আেমিরকায় বসবাসকারী আরo aেনক সমাজ বা 
েগা ীর pস । akপাi আেnালন গেড় uেঠিছল িনপীিড়তেদর eক 
সমােবশ িহেসেব। িকnt েগাড়ার িদেক uপিsিত o aংশgহেণর িদক 
েথেক eেত ে তকায়েদর pাধাn িছল। eমনকী, সাধারণ পিরষেদ বা 
েকােনা সাধারণ মতpকােশর সমেয় ে তকায় ক ঠi pাধাn 
পাি ল। akপাi আেnালেনর সিkয় কমীেদর ei িদকিট নজের 
আেস। তারা সমg সমােবেশর কােছ আেnালেনর ei dবলতার 
িদকিট তুেল ধের। aবেশেষ ১ aেkাবর আেnালেনর aে তকায় 
কমীরা গেড় েতােল ‘দ  িপp ল aফ কালার oয়ািকং grপ’। ei 
oয়ািকং grপ aে তকায় জনসমােজর কােছ আhান কের :  

যাঁরা oয়াল িsTট দখল aিভযানেক সমথন কেরন, যাঁরা 
aিধকতর nায় o সমতার eক সমাজ গড়ার জn সংgাম করেত 
চান, aথচ ei aিভযান থেক যাঁরা দূরt anভব করেছন, 
তাঁেদর কােছ ei বাতা। ... বাsব aবsাটা বুেঝ নoয়া যাক। 
২০০৮ সােল লম ান bাদােসর পতেনর সে  সে  aথৈনিতক 
সংকেটর r হয়িন। আসেল ei দশ গেড় oঠার সময় থেকi 
িবিচt রেঙর মাnষ o গিরেবরা সংকেটর মেধ  িছল। আিদবাসী 
সমাজ তা ei রাT গঠেনর আেগ থেকi dদশাgs িছল। 
আমরা aেনকিদন থেকi জািন য পঁুিজবাদ কবল eকটা ছাT, 
মূলত তকায় সংখ ালঘু জনসমি র sাথ রkা কের। 

কােলা আর বাদািম মাnেষরা aেনকিদন থেকi জােন য, 
যখনi aথৈনিতক সমsার জn কেঠার পদেkপ নoয়ার 
দরকার পেড়, জনসাধারণেক কামর কেষ বঁেধ িনেত বলা হয়, 
তখন আমরাi সবার আেগ চাকির হারাi, আমােদর 
ছেলেমেয়েদর sুেলর আিথক সাহায  pথেম বn হেয় যায়; 
আমােদর শরীরgেলা সবার আেগ rঢ়তার িশকার হয় eবং 
কারাগাের িনিkp হয়। কবল আমরাi ei সত েক kমতার 
মুেখর oপর বলেত পাির। য িবিচt রেঙর মাnেষর িপেঠর 
oপর ei দশ গেড় uেঠেছ, আজেকর আেnালেনর সামেন 
তােদর pেয়াজনgেলােক তুেল ধরার sেযাগ আমরা হারােত 
পাির না। 

 ‘দ  িপp ল aফ কালার oয়ািকং grপ’ গেড় তালা 
হেয়েছ eক বণ-সেচতন ব াপক আেnালন গেড় তালার জn। 
aিভবাসী, নিথহীন সেমত সকল রেঙর সমাজ- গা ী eবং sl 
মজুিরর িমক, বিn, LGTBQ (সমকামী, sকামী, uভকামী, 
পিরবতনশীল যৗনতা, aিনি ত বা পুনিবেবচনাধীন িল  
aবsান সmn) গা ী, মুসলমান iত ািদ pািnক ধমীয় গা ী 
o আিদবাসী সমােজর কােছ আমরা যাি , dভাগ জনকভােব 
আজেকর akপাi আেnালন যােদর কােছ িdতীয় eক দখল 
aিভযান িহেসেব eেসেছ। ... 

আমরা ৯৯ শতাংশ : আেnালেনর কি পাথর 
আমরা ৯৯ শতাংশ। আমােদর লািথ মের ঘর থেক বর কের 
দoয়া হেয়েছ। আমরা দাকানবাজার করব না ঘরভাড়া দব, 
তা িনেয় আমরা বসামাল। uৎকৃ  িচিকৎসা ব বsা থেক 
আমরা বি ত। আমরা পিরেবশ দূষেণর িশকার। সামাn 
রাজগােরর জn আমােদর দীঘ সময় কাজ করেত হয়। সখােন 
যিদ আেদৗ কাজ জােট, আমােদর কােনা aিধকার নi। 
আমরা যখােন িকছুi পাi না, aপর ১ শতাংশ সব িকছুi 
পাে । আমরা হলাম ৯৯ শতাংশ। 

ei েঘাষণা িদেয় r হে  ‘আমরা ৯৯ শতাংশ’ bগ। ei bেগ 
pিতিদন েসঁেট েদoয়া হে  শতািধক বি তেদর িনজs বয়ান, যারা 
িছল িবি n, eকা। তােদর েকােনা সমব থী বn ু িছল না। ei bগ 
তােদর মুেখ ভাষা েজাগােলা, aপরেক িনেজর কথা বলবার 
anেpরণা িদল। ব নার কািহনীর সে  সে  pেত েকi বলল, 
‘আিম ৯৯ শতাংশ’। ৩ জাnয়াির ei bেগ িগেয় েপলাম ২২১ পৃ া 
েজাড়া বৃtাn। pেত কিট িচিঠ বা বয়ােনর জবােব aজs মnব । e 
েযন পড়িশেদর মেধ  sখdঃেখর আলাপ।  

‘আমরা ৯৯ শতাংশ’ ei bেগর সৃি কতা িkস নােম ২৮ 
বছেরর eক যুবক। ২৩ আগs িতিন তাঁর ei ভাবনা বnুেদর কােছ 
েপশ কেরন। ৮ েসেpmর, aথাৎ akপাi আেnালন r হoয়ার 
আেগi ei bেগর কাজ r হেয় িগেয়িছল। তাঁর সে  েযাগ 
িদেয়িছেলন িpিসলা িgম নােম eক কেলজ ছাtী। pেত েক eখােন 
িনেজর ছিব িদেয় িনেজর কথা বেল আর েশেষ েলেখ dিট কথা 
‘আিম ৯৯ শতাংশ’ o ‘akপাioয়ালিsTট.aগ’। িনu iয়েকর 
বািসnা িkস িনেজর পুেরা নামটাo pকাশ করেত চান না। কারণ 
িতিন eকটা চাকির কেরন। pিত রিববার িতিন kুধাত o aভািব 
েলােকেদর খাoয়ােনার ব বsা কেরন। িkস িনেজ ei ভাবনার 
েখারাক েপেয়িছেলন eকটা িবjিp েথেক। আমরা আেগi uেlখ 
কেরিছ, জুন মােসর েগাড়া েথেক ei আেnালেনর ভাবনািচnা r 
হেয়িছল। ২ আগs েথেক r হেয়িছল সাধারণ পিরষেদর 
েখালােমলা আেলাচনাgেলা। ৯ আগেsর িdতীয় সাধারণ পিরষেদর 
িবjিpেত ‘ui দ  নাiি টনাiন%’ কথাটা েলখা হেয়িছল। িkস ei 
pাথিমক েতাড়েজােড়র কােজ হাত লািগেয়িছল। 

ei bেগর বh ব িkগত বয়ান eত তীk eবং মমsশী েয 
েগাটা সমাজ জুেড় তা েযন িবেdােহর আgন েjেল েদয়। তেব তার 
েচেয়o aেনক বেড়া কথা হল, ‘আমরা ৯৯ শতাংশ’ হেয় oেঠ 
eকটা সংkামক ে াগান। িkেসর কােছ তা িছল eেকবােরi 
aভািবত। আেমিরকার শত শত শহের eবং েগাটা িব  জুেড় ei 
ে াগান ছিড়েয় পেড়; হেয় oেঠ pিতেরাধকামী মাnেষর 
আtপিরচেয়র আoয়াজ।                
আরব বসn : সংkািমত pিতেরাধ 
১৭ িডেসmর ২০১০। িতuিনিসয়ার িসিদ েবৗিজদ শহেরর ফলিবেkতা 
হকার মহmদ েবৗয়ািজিজ পুিলশ o েপৗর pশাসেনর uৎপীড়েন 
aিত  হেয় pকা  িদবােলােক রাsার oপর গােয় গ ােসািলন েঢেল 
আgন লািগেয় আtহত া কেরন। ১৮ িদন পের তাঁর মৃতু  হয়। ei 
ঘটনা েথেক unুk হয় জনআেnালন। তা িছল eত তীb েয 
রাTপিত েবন আিল সপিরবাের িতuিনিসয়া েছেড় পািলেয় যান। 
ােn আ য় না েপেয় তাঁরা েসৗিদ আরেব গা ঢাকা িদেয় থােকন।  
িকnt eরকম আর পাঁচটা ঘটনার েচেয় eর pভাব িছল 

eেকবাের আলাদা। েযন eক সংkািমত েছাঁয়ােচ ব ািধর মেতা 
আরেবর েদেশ েদেশ িবpবী আেnালেনর েঢu বেয় যায়। িতuিনিসয়া 
েথেক িমশর হেয়, িলিবয়া, বাহিরন, িসিরয়া, iেয়েমন, আলিজিরয়া, 
iরাক, জডন, kেয়ত, মরেkা, oমান, পি ম সাহারা, iজরােয়ল 
o প ােলsাiেন আছেড় পেড় pিতেরাধ আেnালন। pিতিট 
িবেkাভ, সমােবশ, িমিছেল eক ধরেনর ে াগান মুখ  হেয় oেঠ, 
‘জনগণ চায় জমানা বদল’। ২০১১ সাল জুেড় ei আেnালেনর 
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pবােহ িতuিনিসয়া, িমশর o িলিবয়ায় সরকােরর পতন হয়। যিদo 
আ  সাফল i ei আরব জাগরেণর মুখ  ফলাফল নয়। ei pবােহ 
pভািবত হেয় oেঠ দিkণ কেকশীয় a েল আেমিনয়া, 
আজারবাiজান, জিজয়ার জনসাধারণ; আলেবিনয়া, েkােয়িশয়া, 
েsন সহ iuেরােপo তা an মাtা েনয়; সাব-সাহারন আি কায় 
eবং মালdীপ o চীেনo তার anরণন েটর পাoয়া যায়।  

কানাডার েভাগবাদ িবেরাধী পিtকা েগা ী ‘a াডবাsাস' ei 
আেnালেন anpািণত হেয় ১৩ জুলাi ২০১১ ডাক েদয় ‘akপাi 
oয়াল িsTট’ আেnালেনর। aথাৎ তারা িনu iয়েক aবিsত িব  
িফনাn পঁুিজর সদর দpর oয়াল িsTটেক িনশানা কের eক 
pিতেরােধর পিরকlনা r কের। আেnালন rর িদন িঠক হয়, 
১৭ েসেpmর। িকnt সবেচেয় আ য ঘটনা হল eটাi, বh ব িk, 
পিtকা, সংগঠন েযন ei ডােকর aেপkােতi িছল! মািকন 
যুkরােTর pায় pিতিট শহর ei আেnালেন শািমল হয়।              
সাধারণ পিরষদ : গণতেntর eক নতুন পিরসর 

১৭ সেpmর ‘akপাi oয়াল িsTট’ ডােক সাড়া িদেয় আমরা 
িsর কেরিছ য, ei কমসূিচেক সংগিঠত করার জn ২ আগs 
‘িনu iয়কাস eেগনs বােজট কা  স জনােরল a ােসmিল’-র 
সভােক আমরা ১৭ সেpmেরর জn িনu iয়ক শহেরর pথম 
সভা িহেসেব ব বহার করব।  
akপাioয়ালিsTট.aগ oেয়বসাiেট ২৬ জুলাi ei সাধারণ 

পিরষেদর িবjিp েদখেত পাoয়া যায়। eকটু েখয়াল করেলi েবাঝা 
যায়, িনu iয়ক শহের ei ধরেনর eকটা ম  িছল, যার নাম ‘িনu 
iয়কাস eেগনs বােজট কা  স েজনােরল a ােসmিল’ বা সংেkেপ 
NYCGA। eরা akপাi আেnালেন েযাগ েদয়। eেদর 
oেয়বসাiেট eকিট নিথ (Quick guide on group dynamics in 
people’s assemblies) পাoয়া যাে , যা s ভােব বেল িদে , 
সাধারণ পিরষদ বা েজনােরল a ােসmিলর ধারণািট akপাi 
আেnালন িনেয়েছ মািdেদর পুেয়তা েদল েসাল-eর pিতবাদী িশিবর 
েথেক। ১৫ েথেক ৩১ েম পযn েসখানকার সাধারণ পিরষেদর 
সভাgেলা েথেক পাoয়া aিভjতার িভিtেত ei নিথ তির কেরেছ 
eকিট কিমশন।  

সাধারণ পিরষদ কী? eেত বলা হেয়েছ, e হল aংশgহণমূলক 
িসdাngহণকারী সভা যা সবসmিতর মাধ েম চলেত চায়। pিতিট 
মতেক pিতফিলত কের eমন সবচাiেত ভােলা বkেব র সnান 
কের সভা; িবিভn মেতর সে  িবেরািধতায় দাঁিড়েয় যায়, aথাৎ 
েভােট েযমন হয়, eমন েকােনা aবsান সভা gহণ কের না। সভা 
aব i সংঘষsল নয়, তা সমs মতেক dা কের : পূবাnমান বা 
আদশৈনিতক িসdাnেক বািড়েত েরেখ িদেয় eখােন আসেত হেব। 
সভা কখেনা আদশৈনিতক pতেকর oপর দাঁিড়েয় চলেব না, বরং 
eিট বাsব সমsাgেলা িনেয় আেলাচনা করেব। 

সাধারণ পিরষেদ যারা জেড়া হে , তােদর eকটা সাধারণ 
uেd  থাকেত হেব eবং তারা pেত েক সমান aবsান িনেয় সভায় 
েযাগদান করেব।  

‘সবসmিত’ কী? e হল েকােনা সাধারণ sােথ eকটা সমাধান 
বা িসdােnর সমেবত িনমাণ। ei pসে i আেস ‘সমেবত িচnা’র 
pস । সমেবত িচnা হল ব িkগত েমধা o ভাবনািচnার eকটা 

সংে ষ --- যা িকছু সেবাtম েকবল তার eকটা সারgাহী সারাংশ 
েমােটi নয় --- বরং সমsটার সংে ষ। ei pিkয়ায় ব িkগত 
েমধােক সাধারণ ম েলর কােজ লাগােনা হে , যা মতপাথক gেলার 
মধ  িদেয় গেড় uঠেছ। ei pিkয়ায় মতপাথক gেলােক বুঝেত হয়, 
েসgেলা আমােদর সাধারণ দৃি  বা েবাঝাপড়ােক সমৃd কের।  

ei pিkয়ায় িসdাngহণ করেত েগেল ধয o সময় লােগ, 
সবসময় চটজলিদ িসdাn পাoয়া যায় না। েযমন, িনu iয়েক ২ 
আগs সাধারণ পিরষেদর বঠকgেলা r হেলo িনu iয়ক শহর 
দখল েনoয়ার েঘাষণাপt সবসmিতেত গৃহীত হয় ২৯ েসেpmর, 
aথাৎ oয়াল িsTট দখল aিভযান rর ১৩ িদন পর। আবার আ  
িকছু িবষেয়o সাধারণ পিরষদেক িসdাn িনেত হেয়েছ। েযমন, 
eকজন নামজাদা েসেনটর eেসেছন akপাi সমােবেশ। িতিন 
pথেমi বkব  রাখেবন, নািক সভার পূবিনধািরত কাজgেলা আেগ 
হেব, eরকম আপাত তু  িবষয় িনেয়o eেকবাের েখালােমলা 
আেলাচনা কের সবসmিত গেড় েতালা হেয়েছ। ei pিkয়া মািdদ 
েথেক িনu iয়েক eেসিছল। িনu iয়ক েথেক তা আেমিরকার শত 
শত শহের ছিড়েয় পেড়েছ।                    
oয়ািকং grপ : িনিদ  কােজর সিমিত  
akপাi আেnালেনর eক grtপূণ uপাদান হল oয়ািকং grপ। 
aেkাবেরর েশষিদেক যখন আিম িবষয়টােত নজর িদi, তখন েমাট 
oয়ািকং grপ িছল ৫৪িট, িডেসmেরর েগাড়ায় সংখ াটা েবেড় 
দাঁিড়েয়িছল ১০১। জাnয়ািরর ৩ তািরখ েয তািলকা েপলাম, েসখােন 
১৩৫িট grেপর নাম পাi। pিতিট grেপ িকছু কমী বা সদs রেয়েছ, 
যারা oi grেপর কােজর সে  যুk। eরকম grপ রেয়েছ, েযখােন 
সদs সংখ া ১ --- দk েযাdােদর grপ (warrior group)। সংখ া 
েথেকi েযাdােদর pেয়াজনেক িকছুটা আnাজ করা যায়। আবার 
শতািধক সদs রেয়েছ, eমনকী পাঁচ-ছ’েশা সদেsর grপo রেয়েছ। 
েযমন, ‘েহলথেকয়ার ফর দ  নাiি টনাiন%’ বা sাs  সংkাn 
পিরেষবার oয়ািকং কিমিটেত রেয়েছ ৬৩৮ জন সদs; 
‘akপাioয়ালিsTট ডাiেরk a াকশন’ oয়ািকং কিমিটেত রেয়েছ 
৭৬৫ জন সদs; ‘িথ  ট া ’ বা ভাবনািচnাচচার কিমিটেত রেয়েছ 
৫৫০ জন সদs; ‘েমিডেটশন’ বা ধ ান করার কিমিটেত রেয়েছ 
৬৬০ জন সদs। eরকম ১৩৫টা oয়ািকং grপ েথেক ei 
আেnালেনর বhিবিচt কেমর আnাজ পাoয়া যায়। egেলা িনিদ  
কােজর সিমিত, aব i সাধারণ পিরষেদ সবসmিতর িভিtেতi 
egেলা গঠন করা হেয়েছ।  

oয়ািকং grপ ছাড়াo রেয়েছ ‘ককাশ’ o ‘েsা  স কাuিnল’ 
নামক dিট sেরর সমােবশ। 
aিহংসার a ীকার   
pারিmক েঘাষণােত বলা হেয়েছ, “ei আেnালেনর সমs 
aংশgহণকারীেদর সবািধক িনরাপtার জn aিহংসার পথ gহণ 
করেত uৎসািহত করা হে ।” তার আেগi ১২ আগেsর েপােs 
akপাi oেয়বসাiেট িবেdাহী, র ািডকাল o spদশীেদর আhান কের 
বলা হেয়িছল, “... আsন আমরা তািহিরর (aিহংসা), িসনটাগমা 
(aধ বসায়), পুেয়তা েদল েসাল (সাধারণ পিরষদ)-eর েকৗশলগত 
িশkাgেলা িশেখ িনi; রাজৈনিতক দলgেলার pিত আমােদর 
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আnগত  eবং জীণ বাম মতবাদgেলােক পােশ সিরেয় রািখ। ১৭ 
েসেpmর আsন আমরা আেমিরকার বুেক eক নতুন pিতেরােধর 
সংsৃিতর বীজ বপন কির যা eক sায়ী গণতািntক জাগরণেক pjিলত 
করেব।” ei আেবদনপt েথেক েবাঝা যায়, oয়াল িsTট দখল 
aিভযােনর আেগ েথেক কীভােব pstিত েনoয়া হি ল, েসi pstিতর 
মেধ  িছল িমশেরর তািহিরর েsায়ার, িgেসর িসনটাগমা েsায়ার eবং 
েsেনর পুেয়তা েদল েসােলর জনআেnালন েথেক িশkণীয় 
েকৗশলgেলােক রp করা। িমশের েয িবপলু জনসমােবশ হেয়িছল eবং 
তা েযভােব দীঘিদন ধের চািলেয় যাoয়া হেয়েছ, েসখােন সরাসির 
সংঘষ eিড়েয় চলার grt িছল aপিরসীম। aথাৎ ব বহািরক 
pেয়াজেন েসখােন aিহংসার পথ িনেত হেয়িছল। akপাi আেnালেনo 
েসi তািগদi কাজ কেরেছ। 

পের aব  সাধারণ পিরষদ ‘aিহংসার a ীকার’ নােম eকিট নিথ 
pstত কের। মািটন লুথার িকং, জুিনয়ার মহাtা গাnীর ভাবনার 
anসরেণ মানবািধকার আেnালেনর জn েয নয়িট নীিত pণয়ন 
কেরিছেলন, েসgেলােক eেত তুেল ধরা হেয়েছ :  
1. েযেহতু তুিম akপাi oয়াল িsTেটর জn pstত হ , angহ কের 

িনেজেক জীবন, ভােলাবাসা eবং িব াস, আশা o সদয়তার 
আিশবােদর কােছ unুk কেরা। 

2. েতামার হাত, মুখ eবং hদেয়র িহংসা েথেক িবরত হo। 
3. ভােলাবাসা িদেয় চেলা eবং কথা বেলা। কারণ u াকাkা বা 

anেক িনয়ntণ করার েলাভ, েকােনাটাi জীবেনর মমবst নয়, 
জীবেনর আসল কথা হল সত  o ভােলাবাসা। 

4. ব িkগত i াgেলােক ত াগ কেরা যােত সকেল মুk হেত পাের। 
5. েতামার বnু, েমিক বnু eবং শtrেদর সে  েসৗজেnর সাধারণ 

িনয়ম anযায়ী েমলােমশা কেরা। 
6. পৃিথবী eবং aপেরর জn িনয়িমত েসবার কাজ কেরা। 
7. pাথনা কেরা যােত সকল পrুষ o নারী মুk হেত পাের।  
8. মেন েরেখা, aিহংসা িবজয় চায় না, চায় nায় o সমnয়। 
9. ভােলা েমজাজ eবং ভােলা sাs  বজায় েরেখ চলার েচ া কেরা। 

আমরা ৯৯% eবং আমােদর শািn বজায় েরেখ চলেত হেব। 
sাধীন সংবাদমাধ ম : সাধারেণর eিkয়ার 
akপাi আেnালেনর uেদ ােগ anতম pধান ভূিমকা িনেয়েছ sাধীন 
সংবাদমাধ মgেলা। আমরা আেগi কানাডার ‘a াডবাsাস’ পিtকার 
কথা uেlখ কেরিছ। তারাi ৯ জনু ২০১১ ‘akপাioয়ালিsTট.aগ’ ei 
পিরসরেক েনেট নিথভুk কেরিছল। ১৯৮৯ সােল ভ া েুয়ভাের কােল 
লাসn  eবং িবল িশমাl জ ‘a াডবাsাস িমিডয়া ফাuে ডশন’ তির 
কেরন। তাঁরা ei সংsােক ‘িশlী, কমী, েলখক, রgেড়, ছাt, 
িশkাকমী o ব বসায়ীেদর eক িব ব াপী েনটoয়াক, যারা তথ -যুেগর 
নতুন সামািজক আেnালনেক eিগেয় িনেত চায়’ বেল েঘাষণা কেরন। 
পিরেবশবাদী বেল খ াত েভাগবাদ িবেরাধী, িবjাপন-িবহীন ei 

িdমািসক পিtকার আnজািতক পাঠক সংখ া eক লk kিড় হাজার। 
াn, নরoেয়, siেডন o জাপােন eর শাখা সংগঠন রেয়েছ। 
আর eকিট পিtকার aবদােনর কথাo ei আেnালন pসে  

eেসেছ। ‘iনিডেপে ড ট’ (Indypendent) পিtকা। িনu iয়ক েথেক 
pকািশত িবনামূেল র ei পিtকা বছের ১৬ বার pকািশত হয়, যার 
aনলাiন o ছাপা সংsরেণর পাঠক d’লেkরo েবিশ। ২০০০ সাল 
েথেক pকািশত ei পিtকার সmাদক arণ gpা। তাঁর েলখা িচিঠ 
‘িবpেবর r িনেজর ঘর েথেকi’ ei আেnালেন pায় eকটা 
iশেতহােরর ভূিমকা েনয়। পরবতীকােল যখন আেnালেনর মুখপt 
‘akপােয়ড oয়াল িsTট জানাল’ pকািশত হয়, pথম সংখ ােতi েসi 
েলখািট ছাপােনা হেয়িছল। ১৯৬৭ সাল েথেক pকািশত হেয় চেলেছ 
িবে র eকনmর ব বসায়ীেদর পিtকা ‘oয়াল িsTট জানাল’। েসi 
পিtকা যখন ১% আেমিরকােনর pিতিনিধsrপ হেয় uঠল, তখন 
নতুন পিtকা ‘akপােয়ড oয়াল িsTট জানাল’ েঘাষণা করল, ‘আমরা 
৯৯%-eর জn িলিখ’।  

akপাi আেnালন pথমিদন েথেকi বেড়া কেপােরট 
সংবাদমাধ েমর oপর িনভরশীল নয়। আসেল কেপােরট সংবাদমাধ ম, 
িবেশষত িটিভ চ ােনলgেলা গত িতন দশেক যত েবিশ েবিশ আgািস 
হেয় uেঠেছ। ততi sাধীন সংবাদমাধ েমর িব ব াপী েনটoয়াক তিরর 
ভাবনা rপ েপেয়েছ। তারi ফসল eiসব নতুন sাধীন পিtকাgেলা। 
akপাi আেnালেন eেদর েষােলা আনা aংশgহণ রেয়েছ। আলাদা 
িমিডয়া oয়ািকং grপo তির করা হেয়েছ। েসi ‘akপাi oয়াল িsTট 
িমিডয়া’ oেয়বসাiট েথেক pিতিদন আেnালেনর কাযkম pচািরত 
হে । eছাড়া নতুন েকােনা খবর বা ঘটনা িলিখতভােব বা iuিটuেবর 
মাধ েম সকেলর কােছ েপৗঁেছ েদoয়ার ব বsাo রেয়েছ। 
 সেবাপির, NYCGA oেয়বসাiেট েগেলi pিতিদন সাধারণ 
পিরষদ, pিতিট oয়ািকং grপ, েsা  স কাuিnেলর সভার খবর 
পাoয়া যাে । নতুন েকােনা িবষয়, যা িনেয় হয়েতা pচরু তক হে , 
তার pিতিট মেতর দিলল পাoয়া যাে । iিতমেধ  েযসব নিথ সাধারণ 
পিরষদ সবসmতভােব gহণ কেরেছ, েসgেলাo পাoয়া যাে । েযমন, 
িডkােরশন, িpিnপl স aফ সিলডািরিট, েsটেম ট aফ aেটানিম, 
gড েনবার পিলিস, েজনােরল a ােসmিল গাiড iত ািদ। eমনকী, 
েকােনা দিলল বা মত সাধারণ পিরষেদ গৃহীত না হেলo তা পুেরাপিুর 
জানা যাে  ei oেয়বসাiেট। তাi ei pকেlর pযুিkগত নাম 
‘মুk uৎস pকl’। রাজৈনিতকভােব ei pকেlর uেd  হল, 
েকােনা jান ভাবনািচnা তক বা িসdাnেক কিতপেয়র kিkগত কের 
না রাখা, তােক সাধারেণর কােছ unুk কের েদoয়া। 
 
 
 
 

 
 
 

মnন সামিয়কীর gাহক হ’ন। 
সারা বছেরর ছ’িট সংখ ার gাহক চাঁদা প াশ টাকা। যাগােযােগর িঠকানা :   

িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮, দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, i- মল : manthansamayiki@gmail.com  
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akপাi oয়াল sTীট আেnালনকারীেদর uেdে  dজন তকায় মাnেষর খালা িচিঠ 
 

৪ aেkাবর ২০১১ dপুর ৩ ট ৪৫ িমিনেট ‘িপp ল aফ কালার/#akপাioয়াল িsTট’ oেয়বসাiেট eকিট খালা িচিঠ পাs করা হয়। ei িচিঠর লখকেদর 
নাম apকািশত িছল। eর িতনিদন আেগi ei oেয়বসাiট তির করা হেয়েছ। সখােন eর uেd  িহেসেব লখা রেয়েছ, ‘ei সাiট তির করা হেয়েছ 
akপাioয়ালিsTেট বণ বিচেt র aভাব দূর করেত, যােত ei আেnালেন িবচারমূলক চতনা সৃি  করা যায় eবং বতমান সংকেট যারা সবেচেয় kিতgs 
তােদর কােছ পৗঁছােনা যায়। যারা িপp ল aফ কালার (নানান রেঙর মাnষ) বেল পিরিচত, তােদর সকেলর জn eিট unুk। eখােন eিট anবাদ কেরেছন 
তমাল ভৗিমক।
     
আমরা dজন ে তা  মাnষ ei িচিঠ িলখিছ। আমরা জািন আমােদর 
গােয়র রঙ সাদা বেলi ei িচিঠ বাড়িত grt পােব। আমরা িলখিছ 
ei েভেব েয যারা ে তা  নয় eমন মাnেষরা বণ o জাত িবষয়ক 
সমsাgেলােক বাsিবক ভােব তুেল ধরবার eকটা বাড়িত েঝাঁক 
েপেয়i থােক --- eমনটাi সবাi ধের েনয়। আর েসi পিরেpিkেত 
আমােদর দৃি ভি  aেনকটা sিবধােভাগ করেব বা েপেয় যােব। 
uপিনেবশ গঠন গণহত া o দাসেtর oপর িভিt কের ei েয েদশটা 
দাঁিড়েয় আেছ তার iিতহাস o তার সৃি  করা আজেকর িনপীড়েনর 
ei সত তা সmেক সেচতন েথেকi আমরা িলখিছ। 

akপাi oয়াল sTীট আেnালন গেড় uেঠেছ মানবতার pিত 
ভােলাবাসা েথেক eবং সমেবত সংgােমর মেধ  িদেয় eেক বাঁিচেয় 
রাখার লড়াi চলেছ। ei আেnালেনর সংগঠক o aংশgহণকারী (যার 
মেধ  আমরাo আিছ) সকেলর কােছ আমরা ei িচিঠ িলখিছ। আমরা 
ei িচিঠ িলখিছ ei জায়মান আেnালেনর pিত আমােদর সমথন 
জানােত eবং ei আশা িনেয় েয িকছু sকীয় িচnা o িকছু িবnােসর 
পিরবতেনর মেধ  িদেয় ei আেnালন সিত i ‘৯৯%’-eর pিতিনিধ 
হেয় uঠেত পাের eবং eর পূণ শিkেক বাsবািয়ত করেত পাের। 

akপাi oয়াল sTীট তার সmাব  শিkেক তুেল ধরেত েপেরেছ। 
ei আেnালন --- েয আেnালেনর aংশgহণকারী আমরাo- তা 
aেনকgেলা বেড়া জয়লাভ কেরেছ। pিতিদন েদশজুেড় নতুন নতুন 
দখেলর ঘটনা ঘেট চেলেছ eবং সিত কােরর গণতnt o আমূল 
সামািজক পিরবতেনর জn ei আেnালন dিনয়া জুেড় তার 
pাণশিk স য় কের চেলেছ। 

akপাi oয়াল sTীেটর pধান oেয়বসাiট anযায়ী ei আেnালন 
হল ‘eকটা ঐক বd জনতা’, ‘নানারকম রাজৈনিতক মতাবলmী, 
নানািল  নানাবেণর মাnেষর eমন eকটা আেnালন যার েকােনা 
েনতা েনi’ eবং eকটা ‘েখালােমলা, aংশgহণিভিtক 
সমাnরালভােব সংগিঠত pিkয়া’। anভােব বলেল, eটা আমােদর 
সমােজর aজs dনীিত o েলােভর িবrেd eকটা pিতবাদ িহেসেব 
িনেজেক েঘাষণা কেরেছ eবং ei আেnালেন েয েকu aংশgহণ 
কের eটােক েয েকান রকম আকৃিত দান করেত পাের। 

িকnt ei আেnালন eখনo পযn যতটুk হেয়েছ তােত চট কের 
eকবার েচাখ বুিলেয় িনেল েদখা যায় েয ভােলা ভােলা েয সব 
কথাgেলা েলখা হেয়েছ তােত বাsব aবsার pিতফলন থাকেছ না। 
akপাi aয়াল sTীেটর aব i eকটা সাংগঠিনক ধাঁচা eবং eকটা 
েনতৃtদানকারী েকndীয় েগা ী আেছ (eবং আমরা eটােক সিঠক 
বেলi মেন কির)। িমিডয়ািটম আেছ িমিডয়া আেদশেকndেত, 
কিমিটgেলােক সহায়তা করার িটম আেছ eবং জনসাধারণo আেছ 

যারা গত িতনসpাহ ধের বাsবত পাকgেলা দখল কের আেছ। 
eকজন eকটু েখালা েচােখ চািরিদেক তাকােলi েদখেত পােব েয 
েনতৃtদায়ী o েকndীয় েয েগা ী জাতীয় o আnজািতক িমিডয়া বা 
pচারমাধ মgেলােক ei আেnালেনর pিত িবপলুভােব আকৃ  কের 
তুলেত েপেরেছ তারা pায় সকেলi ে তা  (eবং pধানত পুrষ) 
eবং eেদরi কNsর o দৃি ভ ী সাধারণভােব akপাi oয়ালsTীেট 
pিতফিলত হেয়েছ eবং eটাi বাsবতা। 

েসৗভাগ বশত িবখ াত ৯৯%-eর বাiের যারা রেয় িগেয়েছ বা 
যােদর মুেছ েদoয়া হেয়েছ বেল মেন করা হে  তারা কেয়কজন 
িকছু বলেত েপেরেছ। তারাi সতক কের িদেয় বেলেছ, িলবািট 
পােক কেপােরট িবেরাধী েয আেnালন চলেছ তা aেনেকর কােছi 
সবমতgহণকারীেদর আেnালন, kেমা তািবহীন সংগঠন eবং 
সকেলর জn খােদ র eকটা মূিত গেড় তুলেলo, সকেলর কােছi 
তা gহণেযাগ  হয়িন। 

kবার পুিলিশ সntােসর িবrেd িমিছেলর সময় aে তকায় 
ক ঠsর rd করার eকটা েচােখ পড়ার মেতা ঘটনা ঘেটেছ। 
akপাi oয়াল sTীেটর সংগঠকেদর সােথ কথাবাতা বেলi কমীবািহনী 
ei িমিছেলর আেয়াজন করায় ei িমিছলটাi িছল তখন পযn 
সবেচেয় েবিশ ধরেনর মাnেষর aংশgহণ করা িমিছল। িকnt 
িমিছেলর েশষ সমেয় eকটা পুিলশpাজায় েপৗঁেছ সংগঠকরা যখন 
কমীেগা ীর কােছ বkব  রাখিছল তখন eকজন কৃ া  মিহলা oi 
বkােদর কাছাকািছ দাঁিড়েয় uেtিজতভােব িকছু বলেত চাiিছেলন। 
eকসাির ে তা  বkা oi মিহলার সামেন দাঁিড়েয় বkৃতা িদেয় 
েগল, তারপর আেরকজন ে তা  সংগঠক uেঠ জনসাধারণেক 
uেd  কের েঘাষণা করল েয আর কেয়ক িমিনেটর মেধ i িমিছল 
েশষ কের সবাiেক শাnভােব oi জায়গা েছেড় চেল েযেত হেব। 
aব i, oi েঘাষণার পের সকেলi চেল যাoয়ার জn uেঠ পড়ল। 
তারপর oi কৃ া  মিহলা (eকমাt কৃ া  ক ঠ যা েসিদন পুিলিশ 
সntােসর pিতবাদী িমিছেল িকছু বলেত েচেয়িছেলন) বলেত r 
করেল সকেলর িফের যাoয়ার েতাড়েজােড় তার ক ঠsর ঢাকা পেড় 
েগল, েকui তার বkব  নেত মন িদল না।  

eেkেt i াকৃতভােব ক ঠেরাধ করা হয়িন। িমিছল সংযতভােব 
েশষ করার জn eকটা জনােদশ েদoয়া হেয়িছল। িকnt সবেচেয় 
েবিশ জাতিভিtক pািnকীকরণ aব i ‘aিন াকৃতভােব’ হয়। 

oখােন েয কৃ া  মিহলােক বলেত েদoয়া হয়িন, িতিন তখন 
তাঁর eক ঘিন  আtীয় সmেক বলেত যাি েলন, েয আtীয়েক 
পুিলশ খুন কেরিছল। পুিলিশ সntােস িতিন ব িkগতভােব ভুkেভাগী, 
েসিদেনর সমs বkােদর মেধ  eকজেনরo পুিলিশ সntাস সmেক 
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oরকম েকান ব িkগত aিভjতা িছল না,  তাঁর oi aিভjতা েয 
েকান sেরর তা জুেকািt পাক দখল কের বেস থাকা মাnেষরা েকu 
কlনাo করেত পারেব না। aথচ তাঁর কথা েশানা হল না। 

akপাi oয়াল sTীট আেnালেন eমন aিন াকৃত pািnকীকরণ 
িকnt েরাজi ঘেট চেলেছ। আমরা জািন িকছু মাnেষর পেk eiসব 
কথা েবাঝা খুব কিঠন। aব  আমরা কী কেরi বা বুঝব বািড় েথেক 
েবেরােনার সময় গােয়র চামড়ার রঙ েকমন তা pিতিদন মেন কিরেয় 
িদেল িঠক েকমনটা লােগ? েক আর সাদা মাnষেদর কােছ আশা 
করেত পাের েয আমরা েয sানgেলা aনায়ােস ভের তুলেত পাির েস 
সব sােন িগেয় পড়েল কােলা মাnেষরা িনেজেদর pািnক বা িবেরাধী 
মেন করেত পাের? আসেল আমােদর কখেনা বলা হয় না বা আমােদর 
কখেনা েজার কের েশখােনা হয় না েয আমােদর সামািজক pিত া 
আমােদর চামড়ার রেঙর সােথ বাঁধা বা সmিকত হেয় আেছ। eবং 
আমােদর কখেনা কৃ া  বা বাদামী মাnষেদর iিতহাস পড়ােনা হয় 
না। তাi আমােদর েবিশরভাগi জািন না আমরা কী কের eখােন 
eলাম eবং আমরা কlনাo করেত পাির না েয আমরা eখােন 
anরকমভােব eেসিছ। িকnt েযমনটা aেd েলােড িলেখিছেলন, eটা 
িনপীিড়তেদর দািয়t নয় েয তারা িনপীড়কেদরেক aথাৎ আমােদরেক 

আমােদর ভুলgেলা েকাথায় তা িশিখেয় েদেব। সাদা মাnষরা েয 
sিবধােভাগী aবsান েপেয় েগেছ তার জn তােদরেক েদাষ না িদেলo 
আমােদর sাধীনতা o sিবধাgেলা, েযgেলা আমরা েভাগ কির 
আমােদর কৃ া  o বাদামী চামড়ার ভাi-েবানেদর িবিনমেয়, 
েসgেলার িহেসব েচাকােনার দায় aব i আমােদরi। 

িবিভn বেণর েকৗমসমােজর েযসব গঠনমূলক সমােলাচনা আেছ 
েসgেলােক আমােদর বkব gেলার সে  সে  তুেল ধরেত হেব। 
আমরা িব াস কির, akপাi oয়াল sTীট আেnালেন আমােদর মেতা 
েয সমs ে তা  মাnেষরা আেছ তােদরেক কতকgেলা িজিনস 
বুঝেত হেব : aথৈনিতক িনরাপtাহীনতার anভূিত, রাজৈনিতক 
kমতাহীনতার anভূিত কােক বেল। েয সামেথ র aভাব আজ  
আমােদর eতজনেক িলবািট পােকর pিতবােদ eেন জেড়া কেরেছ 
েসi aভােবi শত শত বছর ধের ভুেগ eেসেছ an বেণর 
েকৗমসমাজgেলা, eকথা আমােদর বুঝেত হেব। akপাi oয়াল sTীট 
আেnালেনর anঃsল েথেক যিদ জাত-বেণর সমsাgেলােক ধরার 
জn েকােনা সিkয় pেচ া না েনoয়া হয় তাহেল ei pিতবাদ 
আেnালন িবন  হেব। 

 

akপাi আেnালন 
দািবদাoয়া, ক কী চায়? 

 

কsা পানােয়াতািকস িনu iয়ক িসিট কেলজ aফ টকেনালিজেত সমাজিবjান পড়ান। ‘akপােয়ড oয়াল িsTট জানােলর oেয়বসাiেট ‘ কন akপাi oয়াল 
িsTেটর কােনা দািব নi’ িশেরানােম তাঁর ei লখািট রাখা হেয়েছ। ব াnবাদ কেরেছন rপা ভTাচায।      

 

‘oয়াল িsTট দখল’ আেnালেনর সব েথেক চালু সমােলাচনাgেলার 
মেধ  eকটা হল ei েয eর েকােনা s  দািবদাoয়া েনi। মূলধারার 
সংবাদমাধ মgেলার যাবতীয় ভাে র eটাi pধান বkব । eেক 
সেত র aিতসরলীকরণo বলা যায়। রাজনীিতর নতুন ধারার সnােন 
দখল আেnালন েয pাণপণ কেরেছ তা বুঝেত িনndকেদর akমতাo 
ei ভা  েথেক pিতভাত হয়। kমতাসীন েগা ীgেলােক ঘাবেড় 
েদoয়ার মেতা েমৗিলক বদেলর েজার ei আেnালেন িনিহত রেয়েছ। 
আর তােকi সংবাদমাধ েমর ভাে  eেলােমেলা eবং আেবগময় 
িবেkােভর তালেগাল পাকােনা aবsা বেল েপশ করার মেধ  েসi 
ভয়েক লঘু কের েদখােনার আদশগত pয়াস সিkয়। aেনক 
সামািজক আেnালন চলিত pািত ািনক রাজনীিতর আoতায় থাকা 
pভাবশালী েগা ী (pressure group) িহেসেব িনেজেদর েদেখ। 
oয়াল িsTট দখল আেnালন িকnt িনেজেদর েসভােব েদেখ না।  

রাজনীিতর pিত তােদর নতুন দৃি ভি র সে  সাম s েরেখ 
দািবদাoয়া িবষয়ক p gেলােকo তারা anভােব েদেখ। ei 
আেnালেনর যা বাতা তার eকটা aংশi হল ei পাথক । িকnt তা 
বেল আেnালেনর আলাপআেলাচনাgেলা েথেক েকােনা দািব েছঁেক 
েতালা যায় না eমন নয়।  

uদাহরণ িহেসেব দখেলর েঘাষণাপtিট েদখা েযেত পাের। দ  
akপােয়ড oয়াল িsTট জানােলর (The Occupied Wall Street 
Journal) িরেপােট েদখা যাে  ২৯ েসেpmর ২০১১য় দখল হেয় 
যাoয়া িলবািট েsায়াের িনu iয়ক শহেরর সাধারণ সভায় (New 

York City General Assembly, eিট eকিট ম ) ei েঘাষণাপt 
anেমািদত হেয়িছল। eেত েধাপাখানার িহেসেবর মেতা eমন েকােনা 
দািবদাoয়ার তািলকা েনi যােত সংবাদজগেতর মূলেsােতর েচােখ 
oয়াল িsTট দখল আেnালন eকটা ভাবগmীর রাজৈনিতক কমকােNর 
েহাতা িহেসেব sীকৃিত েপেত পাের। িকnt ei েঘাষণায় েদশ o 
মানবতার জিটল o বhমুখী সংকটেক শনাk করা হেয়েছ।  

সংবাদমাধ েমর মূলেsােত বহমান যা িকছু তার মেধ  ei 
শনাkীকরণi সবেচেয় s  আর েজারােলা, কারণ মানবতা eবং 
ei পৃিথবী নামক gেহর যাবতীয় asখ-িবsেখর মূলিটেক িচেন 
েনoয়ার েkেt ei েঘাষণা েকােনা ভিনতা কেরিন। ei মূল কারণিট 
ধু মুনাফার িপছেন কেপােরট পুঁিজর তৃিpহীন েধেয় চলা ছাড়া আর 

িকছুi নয়। ei আথসামািজক ব বsা তিরi হেয়েছ মুনাফার 
বাড়বৃিd uৎসািহত করার জn। বh মাnষ আর পিরেবেশর 
ভারসােম র মূেল  ei ব বsায় মুনাফা েকবল েবেড়i চেল। kেমi 
েবেড় চেল aথৈনিতক aসাম । তির হয় iদানীংকােলর মেতা 
aথৈনিতক সংকট। ei সংকেটর ফেল সারা পৃিথবীর সাধারণ 
মাnেষর dদশা --- েযমন কমহীনতা, কল-কারখানা বn হেয় 
যাoয়া, সামািজক sেযাগsিবধার কাটছাঁট হয়। তথাকিথত গণতািntক 
রাজৈনিতক ব বsার dনীিতর জno eর ফেল। আবার আমােদর 
চারপােশ ঘিনেয় আসা aথৈনিতক o পিরেবশ সংkাn dনীিত েরাধ 
করেত েয নীিত িনধারণ pেয়াজন ei dনীিতi তার সামেন বাধা। 
সবi ei আথসামািজক ব বsার ফসল।  
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ei িনণয় সmণূ েনিতবাচক বেল মেন হেলo eর েথেক eকটা 
iিতবাচক দািব েবিরেয় আেস। ei iিতবাচক দািবিট হল মাnেষর 
oপর eবং েবঁেচ থাকার জn পিরেবেশর েয সংহিতর oপর মাnষ 
িনভর কের তার oপর মুনাফার শাসেনর িবেলাপ। আরo েয কথা 
েবিরেয় আেস তা হল aথৈনিতক রাজৈনিতক মাথারা যােদর 
েবঁেচবেত থাকা eবং aপশাসনেক ei আেnালন ভয় েদখাে , 
তােদর কােছ ei দািব েপশ করার নয়। েসiজni ei েঘাষণাপেtর 
েশেষ িনরানbi শতাংশ মাnেষর dঃখ-dদশা আর pেয়াজেনর pিত 
দৃি  আকষণ কের eক শতাংশ মাnেষর কােছ েকােনা আেবদন রাখা 
হয়িন। বরং িনরানbi শতাংেশর মেধ  যারা ei লড়াiেয় েযাগ 
েদয়িন, তােদর ei লড়াiেয় শািমল হেত আhান জানােনা হেয়েছ।  

anভােব বলেল দখল আেnালন েয নতুন রাজনীিতর pিতিনিধ, 
েসi রাজনীিত আমােদর শাসকেদর আমােদর pেয়াজেনর pিত 
আরo সেচতন o সংেবদনশীল কের তুলেত চায় না। দখল 
আেnালন মেন কের, জনসাধারেণর মেধ  eকটা িবভাজন হেয় 
রেয়েছ। যােত eকটা সংখ ালঘু aংশ িনেদশক িহেসেব সংখ াgr 
জনসাধারণ o সমােজর হেয় িসdাn েনয় আর সংখ াgr aংশ 
িনেদশপালনকারীর ভূিমকায় আবd থােক। িনয়িমত সমেয়র ব বধােন 
িনবাচেন েযাগ িদেয় সংখ াgr aংশ ei ব বsাটােক eকটা 
আiনস ত rপ েদয়। দখল আেnালন ei িবভাজনেকi তুেল িদেত 
চায়। pচিলত িনবাচন ব বsা সংখ ালঘু শাসকেদর স ীণ sােথর 
িবrেd সংখ াgrর i া o চািহদােক রkা কের না। আমােদর 
রাজৈনিতক ব বsার গণতািntক মুখটােক তা রkা কের মাt।  

পঁুিজবাদী সমােজর aগণতািntক চিরেtর pিত iি ত কের 
েঘাষণাপেt s  কেরi বলা আেছ েয aথৈনিতক শিk িনধারেকর 
ভূিমকায় থাকেল কখেনাi গণতnt aজন করা সmব নয়। যােক 
aথৈনিতক গণতnt বিল, ei েঘাষণায় েসi aথৈনিতক গণতেntর 
জn লড়াiেয়র pেয়াজন sীকার করা হেয়েছ। aথৈনিতক গণতnt 
বলেত েয aথৈনিতক ব বsার আoতায় মাnষ বাস করেছ তার চলন 
eবং িবচার িবেবচনা িবষেয় সকেলরi বkব  রাখার সমান aিধকার 

েবাঝায়। oয়াল িsTট দখেলর আেnালেন eটা ভিব েতর জn 
েকােনা aলীক দািব নয়। ei আেnালেন eটাi দনিnন নীিত। ei 
নীিত পিৃথবীর anাn দখল লড়াiেয়র েsায়ারgিলেত আেnালেনর 
বাsব o আদশগত aিsেtর ধারাবািহক নবজn িনি ত করেছ, 
আেnালেনর িবিভn কিমিটgিলর (েযমন খাদ , সংবাদমাধ ম, 
িচিকৎসা পিরেষবা iত ািদর) কাজকম িনয়ntণ করেছ। 

e কথাo সিত  েয েঘাষণাপেt েয “an” pকৃত গণতািntক 
পৃিথবীর ডাক েদoয়া হেয়েছ তার জn িলবািট পােকর মেতা iতsত 
মুkা েলর েচেয় aেনক েবিশ িকছু দরকার। সমােজর aথৈনিতক 
ব বsার aিবে দ  a  হেয় uঠেব eমন নতুন নতুন িবকl 
গণতািntক েkt তিরর সে  সে  আরo িবsতৃ আেnালন গেড় 
তুেল aসাম  কমােনা আর গণতnt pিত ার দািবgেলা আদায় করা 
দরকার।  

e ব াপাের গণতািntকভােব পিরচািলত আেজি টনার কলকারখানা 
বা পৃিথবীর নানা জায়গায় pচিলত পারsিরক েযাগদানিভিtক 
বােজট-pিkয়ার মেতা uদাহরণ আমরা anসরণ করেত পাির।  

aসাম  কমােনা eবং িনরানbi শতাংশ মাnেষর pেয়াজন eবং 
grেtর িবষয়িটেক িঠকঠাকভােব pিতফিলত করার চািবকািঠ হল 
eমন eক দৃঢ়সংকl েগা ী গেড় েতালা, েয েগা ী ei 
দািবদাoয়াgেলার েপছেন যথাযথভােব েলেগ থাকেব। ফেল 
গণতািntক aথৈনিতক েktgেলার u গম eমনকী ভতুিকর ব বsাo 
সmব হেব। গণতািntকভােব পিরচািলত aথৈনিতক েkেt সাধারণ 
মাnষ েয দkতা o আtিব াস aজন কের তা মাnষেক aসাম  
hাস করেত, রােTর গণতntীকরেণর লেk  দািবদাoয়া তুেল ধরেত o 
আদায় করেত সkম কের তুলেব। পৃিথবীময় দখল আেnালেনর 
ছিড়েয় পড়া eমনi eক pিতrিতময় utান। আর ei কারেণi 
মূলধারার সংবাদমাধ মgেলা eর grtেক লঘু কের নsাৎ কের 
িদেত uদgীব। 

 

eক শতাংেশর আেমিরকা 
‘ভ ািনিট ফয়ার’ পিtকার ম ২০১১ সংখ ায় জােসফ িsগিলেজর লখা ‘aফ দ  oয়ান পারেস ট, বাi দ  oয়ান পারেস ট, ফর দ  oয়ান পারেস ট’ 
pকািশত হয়। তখনo akপাi আেnালন বা ‘ui দ  নাiি ট নাiন পারেস ট’ আেnালন r হয়িন। িকnt িমশর, িতuিনিসয়ার জনিবেdাহ দেখ 
িsগিলেজর মেন p  জােগ, ‘কেব আেমিরকায় eমন ঘটেব?’ গত সংখ ায় আমরা iমাnেয়ল oয়ােলরেsiেনর eকিট লখা ‘আেমিরকার পড়n আিথক 
aবsার িব েজাড়া ফলাফল’ pকাশ কেরিছলাম। সিটo আগs ২০১১- ত তাঁর িনজs oেয়বসাiেট pকািশত হেয়িছল। pস ত, eরকমi আর eকিট দিলল 
pকািশত হেয়িছল জুলাi ২০১১- ত; ‘oয়াল িsTেটর শাসন থেক আেমিরকা কীভােব মুk হেব’ শীষক ei দিলেলর মূল লখক িছেলন ডিভড কােটন। 
aথাৎ বৗিdক জগেত eকটা আেলাড়ন সৃি  হেয়িছল। িকnt িনরানbi শতাংেশর জাগরণ তখনo িছল aধরা। ১৭ সেpmর থেক r হল মািকন সমােজর 
নব জাগরণ। আমরা pাসি কতার িবচাের জােসফ িsগিলেজর লখািট anবাদ কের eখােন pকাশ করিছ। ব াnবাদ কেরেছন আলপনা gহ।
 

যা ঘেটেছ তা আেদৗ ঘেটিন eমন ভান কের েকােনা লাভ হয় না$ 
eখন আেমিরকার oপেরর ে ণীর eক শতাংশ pিত বছর রােTর 
pায় eক চতুথাংশ িনেয় েনয়। আেয়র পিরবেত সmেদর িনিরেখ 
সবেচেয় oপেরর eক শতাংশ ৪০ শতাংশ সmদ িনয়ntণ কের। 
eেদর জীবেনর মান যেথ  পিরমােণ unত হেয়েছ। পঁিচশ বছর 
আেগ ei anপাতটা িছল ১২ o ৩৩ শতাংশ (aথাৎ ১২ শতাংশ 
ধনী ৩৩ শতাংশ সmদ িনয়ntণ করত)। eর কারণ িহেসেব eমন 

eকটা ধারণা তির হেত পাের েয udাবনী দkতা o uদ েমর ফেলi 
eiসব মাnেষর েসৗভাগ  eেসেছ eবং েজায়ােরর টােন সব েনৗকাi 
oপের uঠেব। eমন eক িনি ত ভাবনা মাnেষর মেন িবরাজ 
করেছ। িকnt ei ধারণা িব ািnমূলক। গত দশেক oপেরর eক 
শতাংেশর যখন ১৮ শতাংশ আয় বৃিd হেয়েছ, তখন মােঝর sের 
বাsবত আয় hাস হেয়েছ। েযসব মাnেষর ধুমাt হাisুল িডিg 
রেয়েছ, তােদর পতন aত n drত হেয়েছ --- ধুমাt গত পঁিচশ 
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বছেরi ১২ শতাংশ। সাmpিতক দশকgিলেত সমs unিত oপেরর 
িদেকi হেয়েছ। aতীেত েpিসেড ট জজ বুশ েয iuেরাপেক েহয় 
কের eেসেছন, আেয়র বষেম র িনিরেখ আজ আেমিরকা েসi 
পুেরােনা মাnাতার আমেলর iuেরাপীয় েয েকােনা েদেশর েথেক 
িপিছেয় রেয়েছ। আমােদর সবেচেয় কাছাকািছ হল, রািশয়ার মেতা 
ব িkশাসনতািntক েদশ আর iরান। যখন লািতন আেমিরকায় 
bািজেলর মেতা বh পুেরােনা বষম মূলক েদশgিল দিরেdর যntণা 
দূর কের আেয়র বষম  িকছুটা কমােত সফল হেয়েছ, আেমিরকা 
তখন বষম েক বাড়েত িদেয়েছ। 
 uনিবংশ শতাbীর মাঝামািঝ সময় েয ব াপক বষেম  ভারাkাn 
িছল, aথনীিতিবেদরা বh আেগ েথেকi তার সপেk বেল eেসেছ  
--- আজ আেমিরকায় আমরা যা েদখিছ, েসিদেনর বষম  আজেকর 
িদেনর আবছা ছায়ামাt। তারা েয যুিk িদেয়িছল, তার নাম হল 
‘মািজনাল েpাডািkিভিট িথেয়াির’। েছােটা কের বলেত েগেল বলেত 
হয়, ei িথoিরর মূল uেd  েবিশ uৎপাদেনর সে  েবিশ আয় 
সm ৃk যা আবার সমােজ বহৃtর aবদান রােখ$ ei িথoির 
ধনীেদর খুবi পছn$ তেব ei িথoিরর সত তা সmকীয় pমাণ 
খুবi kীণ$ গত িতন বছের েয কেপােরট eিkিকuিটভরা সমােজ 
aথৈনিতক মnা আনেত সাহায  কেরেছ, িনেজেদর েকাmািনেত 
তােদর aবদান েনিতবাচক --- aথচ ei eিkিকuিটভরা বেড়া 
বেড়া েবানাস েপেয় যাে $ েকােনা েকােনা েkেt েকাmািনgেলা 
eধরেনর পুরsারেক ‘পারফরেমn েবানাস’ বলেত লjা েপেয় নাম 
পিরবতন কের ‘িরেটনশন েবানাস’বলেছ (কােজ বহাল খারাপ 
পারফরেমn হoয়া সেtto)$ 

েয আিথক udাবনা আমােদর িব  aথনীিতেক ংেসর সীমায় 
দাঁড় কিরেয়েছ তার udাবকরা যা েপেয়েছ তার তুলনায় েজিনিটক 
িবjান েথেক r কের তথ pযুিk যুেগর পুেরাধা, যারা iিতবাচক 
udাবনার মাধ েম আমােদর সমােজ aবদান েরেখেছ, তােদর pািp 
নগn$  

িকছু মাnষ আেয়র বষম  েদেখ কাঁধ ঝািকেয় চেল যায়$ eকটা 
মাnষ লাভ করেছ আেরকটা মাnেষর kিত হে , কী eেস যায় 
তােত? তােদর যুিk হেলা েককটা কীভােব ভাগ করা হল েসটা নয়, 
েকেকর আয়তনটাi grtপূণ$ ei যুিk মূলত ভুল$ আেমিরকার 
aথনীিতর মেতা েয aথনীিতেত েবিশরভাগ নাগিরেকর পিরিsিত 
খারাপ েথেক আরo খারাপ হে , ei aথৈনিতক টােনর সময় েসi 
aথনীিত ভােলা হবার সmাবনা কম$ 

eর aেনকgেলা কারণ রেয়েছ$  
pথমত, kমবধমান বষম  আসেল an িকছুর uেlািপঠ --- 

েসটা হল kমhাসমান sেযাগ$ আমরা হািরেয়িছ সমান sেযােগর 
sিবধা$ eর aথ হল আমরা আমােদর সবেচেয় মূল বান সmদ --- 
আমােদর জনগণেক সবেচেয় সmাব  uৎপাদনশীলতায় ব বহার করেত 
পারিছ না$ 

িdতীয়ত, িবিভn আiিন ফাঁক যা বষম  তির করেত সাহায  
কেরেছ, েযমন মেনাপিল aথবা eকেচিটয়া kমতা eবং িবেশষ 
sাথরkাকারী েpফােরনিশয়াল ট াk িTটেম ট সংkাn আiিন ফাঁক 
aথনীিতর দkতােক নীরেব kিতgs কেরেছ$ ei নতুন বষম  নতুন 
আiিন ফাঁক সৃি  কের দkতােক আরo kিতgs কেরেছ$ eকটা 

uদাহরণ হল, আমােদর সবেচেয় েমধাবী তrণেদর মেধ  েবিশরভাগi 
আকাশেছাঁয়া পুরsােরর েলােভ েযসব েkt আরo uৎপাদনশীল o 
ss aথনীিতর িবকােশ সহায়তা কের েসiসব েkেt না িগেয় 
আিথক েkেt যাে $ 

তৃতীয়ত, eবং হয়েতা সবেচেয় grtপূণ হল --- আধুিনক 
aথনীিতেত pেয়াজন ‘েযৗথ কেমােদ াগ’ েযখােন সরকার 
পিরকাঠােমা, িশkা o pযুিkেত িবিনেয়াগ করেব$ iuনাiেটড 
েsটস eবং সারা পৃিথবীেত সরকার েঘািষত গেবষণার ফলrিত 
িহসােব i টারেনট, জনsােs র unিতর ফল ব াপকভেব েভাগ 
করেছ$ িকnt আেমিরকা দীঘিদন ধেরi পিরকাঠােমা, েমৗিলক 
গেবষণা িশkার সবেkেt sl িবিনেয়ােগর সমsায় ভুগেছ 
(আমােদর হাioেয়, িbজ, েরলেরাড, eয়ারেপােটর িদেক তািকেয় 
েদখুন)$ 

হঠাৎ কের আ যজনকভােব eমনটা ঘেট না --- eমনটা ঘেট 
যখন সমােজর ব টনব বsা ভারসাম  হািরেয় েফেল$ েয সমাজ 
সmদ ব টেনর িনিরেখ যতেবিশ িবভk, েসখােন িবtবান সাধারেণর 
pেয়াজেন aথ ব য় করেত তত েবিশ িনsৃহ$ ধনীেদর পাক বা 
িশkা বা িচিকৎসা েসবা বা ব িkগত sরkার জn সরকােরর uপর 
িনভর করেত হয় না --- তারা িনেজেদর জn eiসমs িজিনস 
িকেন িনেত পাের$ ei pিkয়ায় তারা সাধারণ মাnেষর েথেক kমশ 
দূের সের েযেত থােক$ েশেষ নূ নতম সহাnভূিত েযটkু িছল েসটkুo 
হািরেয় েফেল। eরা শkেপাk সরকার থাকেল dি িnত হয় --- 
েয সরকার ভারসাম  রkার জn kমতা pেয়াগ কের তােদর 
সmেদর িকছুটা িনেয় সাধারেণর ম েলর জn ব য় করেত পাের$ 
oপেরর eক শতাংশ আেমিরকায় েয ধরেনর রেয়েছ তাi িনেয় 
কখেনা কখেনা নািলশ জানায় বেট, তেব সিত টা হল eরা েতমন 
সরকারi আদেত পছn কের --- পুনব টেনর পেk aিত িবিধবd, 
ট াk কমােনা ছাড়া anাn িবষেয় aত n িবভk$ 

aথনীিতিবদরা বুঝেত পারেছন না কীভােব আেমিরকার 
kমবধমান বষম  ব াখ া করেবন$ চািহদা েজাগােনর সাধারণ 
চািলকা শিkর ভূিমকা aব i রেয়েছ --- ম বাঁচােনা pযুিk বh 
মধ িবt, মসাধ  কােজর চািহদা কিমেয় িদেয়েছ$ িব ায়েনর ফেল 
িব  ব াপী বাজার তির হেয়েছ$ আেমিরকার ব য়বhল aদk 
িমকেদর সাগরপােরর সsা aদk িমকেদর মুেখামুিখ দাঁড়ােত 

হেয়েছ$ সামািজক পিরবতনo তার ভূিমকা পালন করেছ --- েযমন 
েTড iuিনয়েনর পতন, eক সময় ei iuিনয়ন আেমিরকার 
িমকেদর eক তৃতীয়াংেশর pিতিনিধt করত, আজ বােরা 

শতাংেশর pিতিনিধt করেছ$ িকnt সবেচেয় বেড়া কারণ হল, 
oপেরর eক শতাংশ চায় আমােদর ei বষম  বজায় থাkক$ eর 
সবেচেয় ss  uদাহরণ হল ট াk পিলিস/ l নীিত$ মূলধনী 
লােভর (ক ািপটাল েগiন) oপর ট ােkর হার কিমেয় িবtবান 
আেমিরকানেদর লাগামহীন sিবেধ কের েদoয়া হেয়েছ$ ধনীেদর 
আেয়র িসংহভাগটাi আেস ei মূলধনী লাভ বা ক ািপটাল েগiন 
েথেক$ মেনাপিল eবং িকছুটা মেনাপিল সবসময়i aথৈনিতক 
kমতার uৎস$ গত শতাbীর িদেক জন িড. রকেফলার েথেক r 
কের শতাbীর েশেষ িবল েগটস, a াি ট-Tাs আiেনর লঘু pেয়াগ, 
িবেশষত িরপাবিলকান আমল oপেরর eক শতাংেশর কােছ 
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ভগবােনর দান িহসােব eেসেছ$ 
আজেকর িদেন বষেম র aেনকটাi ঘেটেছ আিথক ব বsা 

uেd pেণািদতভােব পিরচালনা করার কারেণ, আিথক িশlেkt 
িবিধ িনয়েমর পিরবতন ঘিটেয়েছ aথ ব য় কের --- e পযn eটা 
তােদর সবেচেয় ভােলা িবিনেয়াগ$ সরকার শূn শতাংশ sেদর হাের 
আিথক সংsাgেলােক ঋণ িদেয়েছ, যখন সমs pয়াস ব থ হেয়েছ 
তখন সরকার বদাnভােব পছnসi শেত তােদর েবiল আuট 
িদেয়েছ$ েরgেলটাররা েলনেদেনর as তা আর পিরপnী sােথর 
েkেt েচাখ বn কের বেস েথেকেছ$  

ei েদেশ oপেরর eক শতাংেশর dারা িনয়িntত সmেদর 
িবশাল আয়তেনর িদেক যিদ তাকাi, তাহেল uেlািদেক েদখেত পাi 
kমবধমান বষম  আজ আেমিরকার sকীয় পিরচায়ক হেয় uেঠেছ$ 
সবার েশেষ আমােদর ei বষম  r হেয়েছ, িকnt আজ আমরা 
বষেম র িনিরেখ িব sের েপৗঁেছ িগেয়িছ$ 

িবt আরo িবt আেন, েসi িবt আেন আরo িবt$ ১৯৮০ 
সােল ঘটল ‘েসিভংস ফা ড েলান s া ডাল’, েয েকেল ািরর মাtা 
আজেকর মাপকািঠেত খুবi সূk$ কংেgেসর eক ব া ার চালস 
িকিটংেক িজেjস কেরিছল --- িতিন pিতপিt েকনার জn ১.৫ 
িমিলয়ন ডলার কেয়কজন মুখ  িনবািচত pিতিনিধর মেধ  
ভাগবােটায়ারা কেরিছেলন িকনা$ utের িতিন বেলেছন ‘aব i 
তাi কেরিছ’$ সmpিত িসিটেজন iuনাiেটড মামলায় িনবাচনী 
pচাের ব েয়র সীমা তুেল িদেয় কেপারশনরা যােত সরকারেক 
িকনেত পাের েসi aিধকার কােয়ম হেয়েছ$ ব িk o রাজনীিত আজ 
িনখঁুত aবsােন রেয়েছ$ বাsবত সমs আেমিরকার িসেনেটর 
হাuেজর েবিশরভাগ pিতিনিধ eেসেছ oপেরর eক শতাংশ েথেক$ 
oপেরর eক শতাংেশর aথ ব েয় তারা aিফেস রেয়েছ$ তারা জােন 
oপেরর eক শতাংশেক েসবা করেল aিফস েথেক িবদায় েনবার 
সময় তারা oi eক শতাংেশর dারা পুরsৃত হেব$ েমােটর oপর 
বািণিজ ক o aথৈনিতক নীিতর িনধারেণর েkেt মুখ  কাযিনবাহী 
নীিত িনধারকরাo eেসেছ oপেরর eক শতাংশ েথেক$ oষুেধর 
সবেথেক বেড়া েkতা সরকার$ eমন আiন রেয়েছ যার ফেল 
সরকার oষুেধর দােমর েkেt দরাদির করেত পাের না$ ফেল 
পেরাkভােব oষুেধর েকাmািনgেলা eক লk েকািট (িTিলয়ান) 
ডলােরর uপহার পায়$ তেব aবাক হবার িকছু েনi, িবtবােনর 
জn বৃহৎ ট াk ছােড়র বেnাবs না হেল কংেgস েথেক েকােনা 
ট াk িবল পাশ হেত পাের েন েচায়াল ঝুেল থাকারo েকােনা 
কারণi েনi$ oপেরর eক শতাংেশর শিkর িনিরেখ ei ব বsায় 
eমনটাi হেব েসটাi আশা করেবন$   

আেমিরকার বষম  আমােদর সমাজেক সmাব  সমs রকমভােব 
িবকৃত কের তুেলেছ$ uেlখনীয়, জীবনযাপন সংkাn sিচিnত তেথ  
েদখা oপেরর eক শতাংেশর বাiেরর মাnষ kমশ তােদর সােধ র 
সীমার বাiের চেল যাে $ চঁুiেয় পড়া aথনীিতর pসার কlনা হেত 
পাের, িকnt চঁুiেয় পড়া আচরণবাদ aত n বাsব$ বষম  আমােদর 
বেদিশক নীিতেক প ু কেরেছ$ oপেরর eক শতাংশ কদািচৎ 
েসনাবািহনীেত েযাগ িদেয়েছ$ বাsব হল আদ n েs ােসবামূলক 
আিমেত eমন েবতন েদoয়া হয় না যার আকষেণ oপেরর eক 
শতাংেশর েছেলেমেয়রা েসনাবািহনীেত েযাগ েদেব$ eতদূর 

েদশাtেবাধ তােদর েনi$ uপরnt েদশ যুেd ব s হেল সবেচেয় 
িবtবান ে ণী ট ােkর কামড় েটর পায় না$ ধার করা aথ িদেয় েসi 
ট াk িদেয় েদoয়া যায়$ বেদিশক নীিতর সংjা হল, জাতীয় sাথ 
o জাতীয় সmেদর ভারসাম  বজায় রাখা$ েকােনা মূল  pদান না 
কেরo oপেরর eক শতাংেশর aিভভাবকেt ভারসাম  o সংযেমর 
ধারণা জানলা িদেয় uেড় যায়$ dঃসাহিসক পদেkপ েনoয়ার েকােনা 
সীমা েনi, কেপােরশন আর ক Tাকটাররা ধু লাভ করার জni 
িsর pিতj$ িঠক eমিনভােবi aথৈনিতক িব ায়েনর িনয়মকাnন 
ধনীেদর sিবধার জn তির হেয়েছ$ তারা চায় িবিভn েদেশর মেধ  
ব বসার জn pিতেযািগতা েহাক, যার ফেল কেপােরশেনর oপর 
ট াk কেম যােব, sাs  o পিরেবশ sরkা dবল হেব eবং িমেকর 
aিধকােরর িনযাস নীরেব kিতgs হেব$ ei aিধকােরর মেধ  
রেয়েছ সমি গত মূল  িনধারেণর kমতা$ কlনা কrন eমন পৃিথবীর 
েযখােন uেl eমন িনয়ম তির হেয়েছ যার ফেল েদশgিলেত 
িমকেদর জn pিতেযািগতা হে , সরকারgেলা pিতেযািগতা 

করেব েক কত ভােলা aথৈনিতক িনরাপtা, সাধারণ মজুির 
িমকেদর sl ট াকস, িশkার sব বsা আর পিরsার পিরেবশ 

িদেত থাকেব --- িমকরা eসব িবষয় িনেয়i িচিnত িকnt oপেরর 
eক শতাংেশর e িবষেয় িচnার েকােনা pেয়াজন েনi$ aথবা 
আরo সিঠকভােব বলেত েগেল তারা মেন কের তােদর িচnার 
েকােনা pেয়াজন েনi$ oপেরর eক শতাংশ আমােদর সমােজর 
oপর েয েবাঝা চািপেয়েছ, তার জn েয মূল  আমােদর িদেত হে , 
েবাধহয় তার মেধ  সবেচেয় বেড়া হল আমােদর sীয় পিরিচিত 
হািরেয় েফলা$ েসi পিরিচিতর মেধ  রেয়েছ nায  ব বsা, সমান 
sেযাগ eবং েগা ীর েবাধ, যা aত n grtপূণ$ বhকাল ধের 
আেমিরকা তার nায়পরায়ণ সমােজর জn গবেবাধ কের eেসেছ, 
েযখােন pেত েকর সামেনর িদেক eিগেয় যাoয়ার সমান sেযাগ 
রেয়েছ। িকnt সংখ াতtt uেlা কথা বলেছ$ iuেরােপর বh েদেশর 
তুলনায় আেমিরকার দিরd নাগিরক, eমনিক মধ িবt নাগিরেকর 
পেk সেবা  sের েপৗছেনার sেযাগ aেনক কম$ তােদর িবrেd 
সব তাস সাজােনা রেয়েছ$ anায  ব বsায় sেযােগর aভােবর েবাধ 
মধ pােচ  আgন jািলেয়েছ; েবেড় চলা খাদ মূল , তrণ pজেnর 
kমবdমান o aটল েবকারt েদশলাiেয়র কাজ কেরেছ$ 
আেমিরকার kিড় শতাংশ তrণ েবকার রেয়েছ$ (েকােনা েকােনা 
জায়গায় eবং িবেশষ িকছু সমাজ o জনেগা ীেত ei সংখ া িdgণ$) 
ছয়জন আেমিরকােনর মেধ  eকজন সবkেণর কাজ চাiেলo েসi 
কাজ পায় না$ সাতজেনর মেধ  eকজন আেমিরকান ফুড s ােmর 
oপর িনভর কের েবঁেচ আেছ$ (ফুড s াmgিল হল আেমিরকার 
দািরd সীমার িনেচ বাস করা মাnষেদর জn খাবার েকনার kপন)$ 
eকi সংখ ক মাnষ খাদ াভােব ভুগেছ$ 

ei সমs িকছুর পিরেpিkেত eটা s তi pতীয়মান েয 
oপেরর eক শতাংশ েথেক চঁুiেয় পেড় সবার মেধ  ছিড়েয় পড়ার 
ব বsার মেধ  েকাথাo eকটা বাধা রেয়েছ$ eর aবধািরত 
ফলrিতেত তির হেয়েছ িবি nতােবাধ$ গত িনবাচেন kিড়র 
েকাঠায় যােদর বয়স, েসiসব েভাটারেদর মেধ  মাt ekশ শতাংশ 
েভাট িদেয়েছ, েয সংখ ার সে  েবকারেtর সংখ া তুলনীয়$ 

সাmpিতক সpােহ আমরা েদেখিছ লk লk মাnষ রাsায় 
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েনেমেছ, েয িনপীড়নমূলক সমােজ তারা বাস কের েসi সমােজর 
রাজৈনিতক, aথৈনিতক eবং সামািজক পিরিsিতর pিতবােদ$ িমশর 
আর িতuিনিসয়ায় সরকার uৎখাত হেয়েছ$ িলিবয়া, iেয়েমন, 
বাহিরেন pিতবাদ r হেয়েছ$ oi a েলর শাসক পিরবারgেলা 
শীততাপিনয়িntত েগsহাuেজ বেস uিdg হেয় uেঠেছ, eর পের িক 
তােদর পালা? uিdg হoয়াi uিচত$ eiসব সমােজ eক 
শতাংেশরo কম aিত kdু eক aংশ সmেদর িসংহভাগ িনয়ntণ 
কের, েযখােন সmদi kমতার িনধারক, েসখােন েকােনা না েকােনা 
ধরেনর dনীিত জীবেনর ধারা$ েযসব নীিত সাধারণ মাnেষর জীবেনর 
unিত ঘটােত পাের, সবেচেয় িবtবানরা pায়শi েসiসব নীিত 
pণয়েন সিkয় বাধা সৃি  কের$   

রাsায় utাল জনেsােতর িদেক তািকেয় eকটা p  মেন জােগ 
--- কেব আেমিরকায় eমনটা ঘটেব? আমােদর িনেজেদর েদশ আজ 
দূেরর িবkbু েদশgেলার মেতা হেয় uঠেছ$ 

আেলিk দ  তকিভল eকবার বেলিছেলন আেমিরকান সমােজর 
েয adূত বিশ  িতিন লk কেরেছন তার মেধ  anতম হল 
‘আtsাথ যথাযথভােব anধাবন করা’$ েশেষর dেটা শb grtপণূ$ 

pেত েকi সংকীণ aেথ িনেজর sাথ সmেক সেচতন$ আমার জn 
যা ভােলা তা ekুিন চাi$ আtsাথ যথাযথভােব anধাবন করার 
িবষয়িট সmণূ িভn$ eর aথ হল pেত েকর আtsাথ সmেক 
সেচতন হoয়া o তার pিত লk  রাখা$ eক কথায় সাধারেণর 
ম ল --- যা eকজন ব িkর িনেজর ভােলা থাকার pাক শত$ 
তকিভল eমনটা বলেত চানিন েয ei ভাবনা aত n মহৎ বা 
আদশমিNত; বরং িতিন eর uেlাটাi বলেত েচেয়েছন$ eটা হল 
আেমিরকার বাsবেবােধর িচh$ ধূত আেমিরকানরা eকটা েমৗিলক 
সত  anধাবন কেরেছ --- িনেজর আিtক unিতর কারেণ aেnর 
জn িচnা করা ভােলা --- ব বসার জno ভােলা$ 

oপেরর eক শতাংেশর রেয়েছ সবেচেয় ভােলা িশkা, সবেচেয় 
ভােলা িচিকৎসা আর সবেচেয় ভােলা জীবনযাপন$ িকnt eকটা 
িজিনস রেয়েছ যা টাকা িদেয় েকনা যায় না, েসটা হল তােদর ভাগ  
বাঁধা রেয়েছ বািক িনরানbi শতাংেশর জীবেনর সে $ iিতহাস 
জুেড় oপেরর eক শতাংশ েশষ পযn বুেঝেছ eটা, িকnt বেড়া 
েদিরেত$ 

 

নতুন pিতেরাধ আেnালন  
শমীক সরকার

আiসল া ড 
নয়া আেnালনgিলর stপাত হেয়িছল আiসল া ড েথেক।  

আiসল াে ডর ব া gিলেক সরকাির িনয়ntণমুk করা হেয়িছল 
২০০১ সােল। eর ফেল ব া gিল যেথ  িবেদিশ ঋণ িনেত r 
কেরিছল। sদ েদoয়া হি ল aেনক েবিশ, ফেল ঋণ িমলিছলo 
েবিশ। তাছাড়া িনরাপদ েদশ িহেসেব sখ াত আiসল াে ডর aথনীিত 
িনেয় কারo মেন েকােনা সেnহ িছল না। eরকমভােব চলেত চলেত 
২০০৮ সােল ei েদেশর সবেচেয় বেড়া িতনিট ব াে র েমাট ঋেণর 
পিরমাণ দাঁড়ায় ৫০ িবিলয়ন iuেরার মেতা, েযখােন েছাT ei 
েদশিটর বািষক েমাট জাতীয় uৎপাদনi (িজিডিপ) সােড় আট 
িবিলয়ন iuেরার েবিশ নয়। ফেল েদেশ ব াপক মুdাsীিত েদখা 
েদয়। iিতমেধ  সারা িবে  eবং আiসল াে ডo পঁুিজবাদী aথনীিত 
স েট পেড়। েবাঝা যায়, আiসল াে ডর aথনীিতর েয স ল aবsা 
তা েলাক েদখােনা, ধার িনভর, বুদবুেদর মেতা। আমানতকারীরা 
ব া gিলর কােছ লিg বা ঋণ েফরত চাiেত r কের। ঋণ েশাধ 
করার kমতা না থাকায় ব া gিল eেকর পর eক িনেজেদর 
েদuিলয়া েঘাষণা করেত r কের। েদেশর aথনীিত ধেস পেড়। 
সরকার ব া gিলর িবেদিশ ধার েশাধ করেত asীকার কের। aথাৎ 
েদশিট বাsবত েদuিলয়া েঘাষণা কের েদয় িনেজেদর। েদেশ 
িজিনসপেtর দাম েবেড় যায় বhgণ।  

২০০৮ সােলর aেkাবর মাস েথেক aরdর েতাফােসান নােম eক 
গায়ক আiসল াে ডর সংসদ ভবেনর সামেন eকা গান গাiেত থােক 
eবং eকিট মাiক ভাড়া কের েসখােন সবাiেক আiসল াে ডর 
েবহাল aথনীিতর িবrেd pিতবােদ কথা বলার আhান জানায়। 
তােক িঘের গেড় oেঠ সাpািহক pিতবাদ, oi মে । শিনবার কের 
ei pিতবােদ সরকােরর পদত াগ দািব করা হেত থােক।  

২০০৯ সােলর জাnয়াির মােস েরিকয়ািভচ শহের হoয়া 
pিতবাদgিল েথেক েলােক পুিলশ eবং সংসদ ভবন লk  কের িডম, 
রাnা ঘেরর সর াম eবং বরেফর বল ছঁুড়েত থােক। sানীয় েpস 
eর নাম েদয় ‘িকেচনoয় ার েরভিলuশন’ বা ‘রাnার সর ােম 
িবpব’। পুিলশ pথেম মশলার gেঁড়া eবং তারপর ২২ জাnয়াির 
কাঁদােন গ াস েছাঁেড়। uেlখ , আiসল াে ডর iিতহােস ১৯৪৯ 
সােলর পর ei pথম িবেkাভকারীেদর oপর কাঁদােন গ াস ব বহার 
করা হল। িবেkাভকারীরাo, সংখ ায় pায় ২০০০ জন, সংসদ ভবন 
িঘের েফেল পাথর, আgেনর েগালা, জুেতা, eমনকী টয়েলট েপপার 
েছাঁেড়। ২৩ জাnয়াির দিkণপnী সরকােরর pধানমntী েঘাষণা কেরন, 
িনবাচন eিগেয় আনা হে , হেব ২৫ eিpল ২০০৯ eবং তােত িতিন 
aংশgহণ করেবন না। সংসদ ভবেনর সামেনর pিতবাদ িকnt 
চলেতi থােক। pধানমntী তখনi পদত াগ কেরন।  

১ েফbrয়াির ২০০৯ বাম-সবুজ-pগিতশীল িমিলজুিল তদারক 
সরকার গিঠত হয়। নয়া সরকার সংিবধান পিরবতেনর জn eকটা 
সংিবধান পিরষদ গঠেনর আhান জানােত রািজ হয়। ২৫ eিpল 
২০০৯ সাধারণ িনবাচেন ei বাম-সবুজ-pগিতশীল িমিলজুিল েজাট 
eবং pিতবাদ আেnালন েথেক গেড় oঠা Nনাগিরক আেnালন' 
নােমর eকিট পািট েবিশর ভাগ আসন েজেত, িকnt গত ১৮ বছর 
ধের kমতায় থাকা দিkণপnীরা পযds হয়।  

তৃণমূল sেরর সংগঠনgিল aব  সরকােরর oপর ভরসা না 
েরেখ আেnালন, pিতবাদ eবং িনেজেদর মেধ  আেলাচনা চালােত 
থােক। ২০০৯ সােলর ১৪ নেভmর েরিকয়ািভেচর লগারদালেসাল-e 
জাতীয় sের ‘আiসল াে ডর নাগিরকেদর পিরষদ’ আhান কের 
তৃণমূল sেরর িবিভn সংগঠন। eiরকম eকিট uেlখেযাগ  সংগঠেনর 
নাম a া টিহল। যারা মেন কের, eকার বুিdেত নয়, সকেলর িমিলত 
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pjােতi আiসল াে ডর কিঠন পিরিsিতেত হsেkপ করা সmব। 
নদীর পােড় িপঁপেড়র িঢিবgিল, নদী েযi ভাঙেত r কের, সকল 
িপঁপেড় িমেল সিরেয় িনেয় যায়। aথচ, eকিট িপঁপেড়র পেk সmবi 
নয় পাড় ভাঙেছ eটা েবাঝা। িপঁপেড়র িমিলত pjার মেতা েবাঝা 
eবং হsেkেপর েচ ােতi ei সংগঠেনর নাম a া টিহল বা িপঁপেড়র 
িঢিব। যাi েহাক, পিরষেদর সভািট ভিব েতর সংিবধান পিরষেদর 
মহড়া হেয় দাঁড়ায়। ei সভা i টারেনেট সরাসির সmpচািরত হয়। 
১৫০০ েলাকেক ei সভায় ডাকা হেয়িছল, তার মেধ  ১২০০ জাতীয় 
জনতািলকা বা পপুেলশন েরিজTার েথেক 'িবিkp নমুনা সংgেহর 
পdিত'েত েনoয়া হয়। বািক ৩০০ সমাজকমী, িকছু uেদ াগপিত eবং 
pিত ােনর েলাক। ei ১৫০০ জেনর মেধ  আiসল াে ডর িবিভn 
েভৗেগািলক a ল, মিহলা-পুrষ eবং বয়েসর আnপািতক 
pিতিনিধt রাখার ব বsা িছল। সারা িদেনর ei সভায় িবিভn 
েছােটা েছােটা grেপ ভাগ হেয় pিতিনিধরা আেলাচনা কের। সকােলর 
আেলাচনার িবষয় িছল, ভিব ৎ আiসল া ড েকান েকান েমৗিলক 
নিতকতার oপর চলেব। িবেকেল আiন-কাnন, sাs , িশkা pভৃিত 
িবষয়িভিtক আেলাচনা হয়।  

ei পdিত েমেনi ২০১০ সােলর নেভmর মােস জাতীয় সংিবধান 
পিরষদ আhান কের সরকার। তােত ৯৫০ জন 'িবিkp pিতিনিধ' 
চয়ন করা হয়। তারা ৭০০ পৃ ার eকিট বi বানায়, যােত 
ভিব েতর আiসল াে ডর rপেরখা বণনা করা হয়। ei 
pিkয়ািটেক 'িপঁপেড়র িঢিব' সংগঠন eবং পালােমে টর সাতজন 
pিতিনিধ েদখভাল কের। ei সংিবধান পিরষদi eকিট জাতীয় 
িনবাচন আেয়াজন কের eবং তার মাধ েম ২৫ জন a-রাজৈনিতক 
সদsেক িনবািচত কের, যারা সংিবধান রচনার দািয়t পায়। ei ২৫ 
জনi aব  জনিpয় ব িkt বা পাবিলক িফগার। িবেরাধী 
দিkণপnীরা eেত খুিশ না হেয় sিpম েকােট ei িনবাচন pিkয়া 
চ ােল  করেল sিpম েকাট ei িনবাচন pিkয়ার oপর sিগতােদশ 
জাির কের। িকnt পালােম ট ei িনবািচত pিতিনিধেদরi দািয়t েদয় 
সংিবধান রচনার, পূবতন সাতশ' পাতার নিথর oপর িভিt কের।  

২০১১ সােলর eিpল মােস সংিবধান রচনার ei কাuিnল 
সংিবধান রচনার দািয়t েনয়। আiিন পরামশদাতােদর সে  
আেলাচনা কের eবং জাতীয় সংিবধান পিরষেদর সভার িসdাngিলর 
oপর িভিt কের তারা িনধািরত িতন মাস সময় েচেয় eক মাস 
বােদ ২৯ জুলাi ২০১১ নয়া সংিবধােনর পূণা  খসড়া তির কের 
পালােমে ট জমা েদয়। যিদo pিত সpােহi ei সংিবধান রচনা 
পিরষেদর সভা বসিছল eবং তা সরাসির সmpচািরত হি ল। 
সাpািহক খসড়াgিল oেয়বসাiেট রাখা থাকিছল। েলাকেক বলা 
হি ল খসড়ার aংশgিলর oপর মতামত িদেত (েকমন কের নিথিট 
আরo unত করা যায়, সংেযাজন-িবেয়াজন হেত পাের), iেমল 
কের, িচিঠ িলেখ বা েফসবুক েমেসেজর মাধ েম। রচনাকারী 
পিরষেদর িবিভn েছােটা grপ আলাদা কের বসিছল eবং 
সংেযাজনীgিলর oপর তকিবতক করিছল, েসgিল সরাসির 
সmpচািরত হি ল। সারা আiসল াে ডর পাড়ায় পাড়ায়, ঘের ঘের 
aিফেস, ক ােফ-েরsরাঁেত আেলাচনার িবষয়বst হেয় oেঠ নয়া 
সংিবধান।  

রচনাকারী পিরষেদর সমs িমিটেঙi মাnষেক আমntণ জানােনা 

হি ল, িমিটং েকমনভােব হে  তা েদখার জn। তাছাড়া সরাসির 
সmpচােরর ব বsা েতা িছলi। ফেল সংিবধান রচনার সময় 
রাজৈনিতক দল eবং কেপােরট শিkgিলর কলকািঠ নাড়ােনার 
েতমন sেযাগ িছল না। তাছাড়া মাnষ েয সংেযাজনীgিল জমা 
িদি ল, তা oেয়বসাiেট সে  সে  তুেল েদoয়া হি ল। খসড়া 
নবায়ন করার সময় েদখা হি ল, সংিবধােনর খসড়া eবং মাnেষর 
েসি টেমে টর মেধ  ফারাক যতদূর সmব েঘাচােনা যায়। তাi ei 
সংিবধান রচনার pিkয়ােক dিনয়ায় aেনেকi েমৗিলকভােব জনগেণর 
aংশgহণমূলক বেল মেন কের।  

ei সংিবধােনর ভাষািট িঠকঠাক হে  িকনা তা যাচাi করার 
জn িবিভn ধরেনর পরীkা িনরীkার আেয়াজন কেরিছল eকদল। 
তারা িবিভn i টারেনট েকাmািনর ভাষািবদেদর িদেয় ভাষাগত 
িবে ষেণর মেধ  িদেয় ভা িটেক যাচাi কের eবং তার ফল জানায় 
রচনাকারী পিরষেদর সদsেদর। ২৭ জুলাi ২০১১ নয়া সংিবধােনর 
খসড়া রচনা েশষ হয়।   

নয়া সংিবধান রচনা ছাড়াo আiসল াে ডর ভিব ৎ িনেয় aেনক 
গণেভাট anি ত হয়। eকিট uেlখেযাগ  গণেভােটর িবষয় িছল, 
আiসল াে ডর বেড়া বেড়া ব া gিলর বেদিশক ঋণ সরকার েশাধ 
করার uেদ াগ েনেব িকনা। ৬ মাচ ২০১০ সােল হoয়া ei গণেভােট 
৯৩ শতাংশ মাnষ সরকার েশাধ করার িবপেk রায় েদয়। িকnt 
ঋণদাতা েদশ o িবেদিশ লিg পঁুিজ pিত ানgিলর চাপ eবং েদেশর 
কেপােরট শিkgিলর চােপ ২০১১ সােলর েফbrয়াির মােস েফর 
পালােম ট িসdাn েনয়, ২০১৬ েথেক ২০৪৬ সােলর মেধ  সমs ধার 
েশাধ করেব আiসল া ড েদশিট। ধাের sদ েদেব ৩ শতাংশ। eিটo 
গণেভােট যায় ৯ eিpল ২০১১, eবং তা খািরজ হয়। eরপর মূল 
ঋণদাতা েদশ, িbিটশ o oলnাজ সরকার iuেরাপীয় েকােট িবষয়িট 
িনেয় মামলা করেব বেল জািনেয়েছ।  
আiসল াে ডর আেnালেনর কথা ছিড়েয় পেড় েগাটা iuেরাপ জেুড়। 
েদেশ েদেশ aথৈনিতক স টিবেরাধী, লিgপঁুিজ eবং ব া gিলর 
কতৃt িবেরাধী লড়াigিলেক anpািণত করেত eবং পথ েদখােত 
থােক ei আেnালন। eর পের িgস eবং েsেনর আেnালেনর 
eকটা pতীক হেয় দাঁড়ায় আiসল া ড, নয়া জমানার আেnালন 
িহেসেব। 

িgস 
১৯৭৩ সাল পযn সামিরক শাসেন থাকা িgস েদশিট iuেরােপর 
েদশgিলর ঐক বd মহা রাT iuেরািপয়ান iuিনয়েন ঢুেকিছল 
iuেরােপর eক গিরব েদশ িহেসেবi। েদশিটেত নয়া uদারনীিত, 
aথৈনিতক সংsার বা েবসরকািরকরণ বেড়া eকটা হয়িন। aথনীিতর 
eক বেড়া aংশi িছল সরকাির হােত। েসi সে  রাT eবং 
ব া gিলর িবেদশ েথেক ধােরর পিরমাণ ১৯৯৩ সাল েথেকi েদেশর 
েমাট সmেদর (িজিডিপ) েচেয় েবিশ িছল। ২০০১ সাল েথেক 
েদশিটর মুdা হয় iuেরািপয়ান iuিনয়েনর মুdা iuেরা। েদেশ 
িবেদিশ পঁুিজর বnা বেয় যায়। েদেশর সরকাির েবসরকাির ব া  
eবং সরকার িনেজ িবেদশ েথেক pচুর ধার েপেত r কের। ২০০৭ 
সাল পযn িgেসর aথনীিতর বৃিdর হার িছল iuেরােপর মেধ  
সবেচেয় েবিশ, ৪.২ শতাংশ।  
২০০৭ সােল িব জুেড় েয aথৈনিতক সংকট r হয়, তােত িgস 
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থমেক যায়। িgেসর dিট মূল িশl, জাহাজ eবং পযটন kিতgs 
হয়। iuেরািপয়ান iuিনয়েনর ধনী েদশgিল eবং লিg-কেপােরটেদর 
েথেক চাপ আসেত r কের, েদশিটর ঋণ িবষেয়। িকছু aথৈনিতক 
dনীিতর কথাo pকাশ পায়। iuেরােপর ধনী েদশ, েযমন জামািন, 
াn eবং iংল া ড ভয় েদখােত থােক, িgসেক iuেরািপয়ান 

iuিনয়ন েথেক হিটেয় েদoয়া হেত পাের। িgেসর সরকােরর pায় 
েদuিলয়া aবsায় ২০১০ সােল আnজািতক aথ সংsা আieমeফ 
তােদর ১১০ িবিলয়ন iuেরা ঋণ েদয়। ei ঋেণর শত িছল, িgেসর 
সরকার খরচ কমােব। ei খরচ কমােনার মােন দাঁড়ায়, সরকাির 
কমীেদর eকটা বেড়া aংেশর েবানাস তুেল েদoয়া, ভাতা কমােনা, 
েপনশন কিমেয় েদoয়া, ছাঁটাi eবং oভারটাiেমর আiন আনা, 
েকাmািনর লােভর oপর কর বৃিd, িবkয়কর ২৩ শতাংশ করা, 
jালািনর কর বৃিd, di তৃতীয়াংশ সরকাির েকাmািনর 
েবসরকািরকরণ।  

e pসে  uেlখেযাগ  :  
িgস eবং আiসল া ড --- di েদেশরi স ট হল, িব  

aথনীিতর 'সাবেভৗম ঋণ স ট'-eর আoতায় চেল আসা। ei 
সাবেভৗম ঋণ স েটর কথা আiসল াে ডর কথা বলার সময়i বলা 
হেয়েছ। আiসল াে ডর সে  িgেসর পাথক  হল, eখােন েদেশর 
ব া  (সরকাির বা েবসরকাির), বা সরাসির েদশিটর বেদিশক 
ঋেণর পিরমাণ িজিডিপর aত gণ েবিশ নয়। তাi আiসল া ড 
েদuিলয়া হেয় েগেলo িgস িনেজেদর েদuিলয়া েঘাষণা কেরিন। 
আiসল াে ডর মেতা eখােনo সরকােরর তরেফ বারবার েচ া 
েথেকেছ েদেশর aিধপিত, িশlপিত, কেপােরট, ব া  pভৃিতর তির 
করা স টেক মাnেষর ঘের িনেয় আসার। তার েপাশািক নাম েবল-
আuট বা জািমন েদoয়া eবং aেsিরিট বা কৃ সাধন। ei েবল-
আuট ব াপারিট মােন হল আnজািতক aথ সংsা, যথা আieমeফ 
pভৃিত েদশিটেক িকছু ডলার েদেব, েস েদেশর আভ nরীণ পিরিsিত 
আপাতত সামাল েদoয়ার জn, সরকাির কমীেদর মাiেন েদoয়ার 
জn, েপনশন েদoয়ার জn, aত াব কীয় পিরেষবাgিল চালু রাখার 
জn pভৃিত। ei েবল-আuট মােন কখেনা হেত পাের, িকছু 
পিরমাণ বেদিশক ঋণ বা তার sদ মkব কের েদoয়া। aব i 
আieমeেফর মাধ েম ei েবল-আuেট মুখ  ভূিমকা পালন কের 
আেমিরকা, iংল া ড, জামািন, াn pভৃিত বেড়ােলাক েদশgিল, 
যােদর টাকােতi আieমeফ মূলত তার ভাঁড়ার তির কের (িজ 
েসেভন বা grপ েসেভন eiরকম সাতিট u  kমতার ধনী েদেশর 
আnজািতক pভাবশালী েগা ী)। আবার oi বেড়ােলাক েদশgিলর 
টাকা মােন িকnt েসi েদশgিলর দানিবক কেপােরটgিলর টাকা। 
কীভােব? েস p  eখােন আেলািচত হেব না। aেsিরিট েমজার বা 
কৃ সাধন হল, আieমeফ বা oi বেড়ােলাক েদশgিল যখন 
েকােনা eকিট েদশেক েবল-আuট কের, তখন েস oi েদশিটেক 
িকছু শত েদয় : েদেশর মাnষেক কৃ সাধন করেত হেব, েবিশ কর 
িদেত হেব, েপনশন কম পােব, মাiেন বাড়েব না বা কমেব, নয়া 
চাকির কমেব, সরকাির চাকির কমেব, সরকাির সংsাgিলেক 
েবসরকািরকরণ কের সরকােরর ভার লাঘব করেত হেব eবং 
pাiেভট পুঁিজেক েখলার sেযাগ িদেত হেব, িশkা বা sাs  
পিরেষবার েবসরকািরকরণ করেত হেব, িবেদিশ িবিনেয়ােগর দরজা 

হাট কের খুেল িদেত হেব, কেপােরট ট াk কমােত হেব, dনীিত 
দমেন কড়া পদেkপ িনেত হেব pভৃিত। aথাৎ, eক কথায়, বাজার 
সmpসারণ করেত হেব, সরকার সংেকাচন করেত হেব, েলােকর 
আিথক aবsার aবনমন ঘটােত হেব। ei শতgিল না মানেল 
েবল-আuেটর টাকা, যা কেয়ক িকিsেত েদoয়া হয়, তা বn কের 
েদয় আieমeফ।  

েদuিলয়া হেত বসা িgক aথনীিতেক েবল-আuট করেত ১১০ 
িবিলয়ন iuেরার eকিট প ােকেজর িবিনমেয় সরকাির খরচ কমােনার 
eবং কর বৃিdর শেত সmিত জািনেয় িgক সরকার িসdাn েনয় 
২০১০ সােলর pথম িদেক। eর pিতবােদ সারা িgস জুেড় সাধারণ 
ধমঘট eবং িবেkাভ anি ত হয় ৫ েম ২০১০। পুিলেশর সে  
সংঘেষ িতনজন িবেkাভকারী মারা যায়। মূলত পািট eবং েTড 
iuিনয়নgিলর ডাকা ei ধমঘট eবং িবেkােভর চিরেt িহংসার ছাপ 
িছল s । eকবছর েকেট যায়।  

২৫ েম ২০১১ েথেক িgেসর বেড়া বেড়া শহরgিলেত eকিট নতুন 
ধরেনর আেnালন r হয়। িgেসর রাজধানী eেথেnর িসনটাগমা 
েsায়াের (সংসেদর সামেন) pায় ৩০ হাজার িবেkাভকারী জেড়া 
হয়। ei সংগঠেনর aেনকটাi কেরিছল িডেরk েডেমােkিস নাu বা 
'সরাসির গণতnt, eখনi' নােমর eকিট েমাচা। ei িবেkাভ 
জমােয়েত i টারেনেটর সামািজক পিরসর তথা েসাsাল েনটoয়ািকং 
সাiেটর ব বহার করা হয়। uেlখ , েsেনর ১৫ েম আেnালন তখন 
r হেয় েগেছ, েsেনর বেড়া বেড়া শহরgিলেত ক াm কের 

থাকা eবং সবসmত কমসূিচ িনমােণর পরীkা িনরীkা চলেছ। 
িgেসর ei আেnালন aেনকটাi েsেনর আেnালেনর anেpরণায় 
r হেয়িছল। িgেসর ei জমােয়ত গত কেয়কবছেরর িবেkাভ 

জমােয়েতর তুলনায় aেনকটাi িভn pকৃিতর িছল। গত বছরgিলেত 
িবিভn রাজৈনিতক দল বা iuিনয়েনর বেড়া ভূিমকা থাকিছল 
জমােয়েত, ei ২৫ েমর জমােয়ত েঘািষতভােবi িছল aরাজৈনিতক। 
eছাড়া pথম েথেকi েঘাষণা করা হয়, েকােনারকম িহংসাtক 
আচরণ করা যােব না জমােয়েত। েথসােলািনিক শহের েহায়াiট 
টাoয়ােরর সামেন জমােয়ত হেয়িছল আরo বেড়া। আieমeফ eবং 
তদানীnন িgস সরকােরর িবেরাধী ei জমােয়তgিলেত েবিশরভাগ 
িবেkাভকারীi িছল যুবক-যুবতীরা। িবেkাভ লাগাতার চলেত 
থাকল। ২৭ েম ২০১১ িসনতাগমা েsায়ােরর জনসংসদ বেস eবং 
েসখান েথেক জনসংসেদর pথম psাবনা দিলল pকািশত হয়। 
তােত বলা হয় :  

aেনকিদন ধেরi আমােদর জn িসdাn হেয় চেলেছ, আমােদর 
সে  আেলাচনা না কেরi। আমরা িমক, বকার, aবসরpাp, 
যুবক-যুবতীরা িসনটাগমা sায়াের eেসিছ আমােদর জীবন eবং 
ভিব েতর জn লড়াi করেত। আমরা eখােন eেসিছ, কারণ 
আমরা জািন, আমােদর সমsার সমাধান কবল আমরাi করেত 
পাির। আমরা eেথেnর সমs aিধবাসী, িমক, বকার o 
যুবেদর শহেরর িবিভn মােড় জেড়া হেত বলিছ। তােদর 
িনেজেদর জীবনেক িনেজেদর হােত িনেত আhান করিছ। ei 
জন জমােয়ত থেকi আমরা আমােদর দািবgিল তির করব। 
য সমs িমকরা আগামী িদেন sTাiক করেব, তােদরেকo 
আমরা িসনটাগমা sায়াের আসেত o থাকেত বলিছ। আমরা 
ei sায়ার ছাড়ব না, যতkণ না যারা আমােদর eখােন 
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আসেত বাধ  কেরেছ, সi সরকার, িtমূিত (iuেরািপয়ান 
iuিনয়ন, iuেরািপয়ান স Tাল ব া  eবং আieমeফ), ব া  
pভৃিত aত াচারীরা দশ ছােড়। আমরা জানাি , ei দনা 
আমােদর নয়। আমরা চাi pত k গণতnt, eখুিন!  
eছাড়াo িকছু psাব েনoয়া হয়, তার মেধ  uেlখেযাগ gিল হল : 

১) pিতিদন সেn ৬টায় সমােবশ, রাত ৯টায় জনসংসদ বসেব 
িসনটাগমা েsায়াের। 
২) যখন আমরা সাধারণ মাnেষরা িনভেয় আেলাচনা r কির, 
সাংসদরা ভয় েপেয় যায়। 
৩) eটা ধু রাজনীিতকেদর েদাষ নয়, আমােদর সবার েদাষ, 
আমােদর sাথপরতা।  

২৯ েম pথম বেড়া জমােয়ত ডাক েদoয়া হয়, ধু eেথেni 
eক লাখ েলােকর সমােবশ হয় পালােমে টর সামেন। আেnালন 
‘জনসংসদ’ েথেক psাব েনয়, 
১) নতুন সংিবধান, সাধারণ মাnেষর েলখা, সাংসদেদর েলখা নয়।  
২) েদনা না েমটােনা। 
৩) িgস eবং আieমeফ-eর মেধ  চুিk বািতল। 
৪) ধনীেদর oপর কর চাপােনা। 

 ৩১ েম eেথn িব িবদ ালয় েথেক দশ হাজার pিতবাদী eেস 
িসনটাগমা েsায়ােরর জমােয়েত েযাগ েদয়। pায় ৫০ হাজার 
িবেkাভকারী পালােম ট েঘরাo কের রােখ। বnী সাংসদেদর েকu 
েকu েপছেনর বাগান িদেয় পালায়, বািকরা দা া পুিলেশর সহায়তায় 
েবেরায়। পরিদন েথেক েঘরাo হoয়ার ভেয় সেnর আেগi সাংসদরা 
পালােম ট েথেক েবিরেয় যায়। ৫ জুন আেরকিট বেড়া িবেkােভর 
িদেন িসনটাগমা েsায়াের সেn র জমােয়েত aংশ েনয় কেয়ক লk 
মাnষ। িgেসর pায় সমs বেড়া শহের eকi রকম িবেkাভ হেত 
থােক। পুিলশ কাঁটাতার eবং জলকামান দাগার pstিত েনয়। 
oiিদনi ১৫ েম েথেক r হoয়া েsেনর মািdদ শহেরর পুেয়তা 
েদল েসাল-eর জমােয়ত eবং িgেসর িসনটাগমা েsায়ােরর জমােয়ত 
েফােনর মাধ েম সরাসির পরsেরর সে  সংহিত jাপন কের। 
uেlখেযাগ , েsেনর ১৫ েম জমােয়েত ব ানার েদoয়া হেয়িছল, 
‘চুপ েচঁিচেয়া না, িgকরা ঘুমাে ।’ পের িgেসর জমােয়েত ফরািসেত 
ব ানার টাঙােনা হেয়িছল, ‘েচঁিচেয়া না, ফরািসরা ঘুিমেয় ১৯৬৮ 
সােলর sp েদখেছ।’ iতািলয়ােন টাঙােনা হেয়িছল ব ানার, ‘চুপ! 
iতািলয়ানরা েজেগ েযেত পাের।’ ১৬ জনু িসনটাগমা েsায়ােরর 
জনসংসদ েথেক psাব পাশ হয়,  
১) ঋণ মুkব কেরা, ei ঋণ েতামার সmিt নয়। ঋেণর eকটা 
aংশ িদেয় িমকেদর েপনশন ফা ড তির কেরা। 
২) সমs ব া  জাতীয়করণ। রাT eর মেধ i aেনক টাকা িদেয়েছ 
তােদর। 
৩) ব া gিলর সমs ঋেণর নিথ জনগেণর কােছ pকাশ কেরা। 
৪) আয় eবং কেরর েমৗিলক aদলবদল, িমকেদর পেk। 
জাহাজমািলক, ব া ার, পঁুিজপিত eবং চােচর oপর কর চাপাo। 
৫) aথনীিত eবং uৎপাদেনর oপর জনগেণর গণতািntক িনয়ntণ।  

পুেরা জুন মােস pিতিদন সেn য় জমােয়ত চলেত থােক eেথn 
সহ িবিভn শহের। ২৮ eবং ২৯ জুন িgেসর pায় সবধরেনর 

কমচারী iuিনয়ন ধমঘট কের, আসn আর eকিট নতুন েবল-আuট 
প ােকজ o কৃ সাধন িবেলর িবrেd। pিতবাদ িবেkাভ িহংসার 
আকার েনয়। পুিলশ ব াপক দমনপীড়ন r কের। িসনটাগমা 
েsায়ার eবং anাn শহেরর লাগাতার জমােয়ত েভেঙ েদoয়ার 
েচ াo করা হয় কাঁদােন গ াস ছঁুেড়, জমােয়েতর মেধ  িদেয় গািড় 
চািলেয় িদেয়। ২৯ জুন ei নয়া কৃ সাধন িবল সংসেদ পাশ হেয় 
যায়। পুিলেশর সােথ িবেkাভকারীেদর রাতভর সংঘষ চেল। ei 
d'িদেন pায় সােড় সাতেশা িবেkাভকারী আহত হয় েকবল 
িসনটাগমা েsায়ােরi। েsায়ােরর কাছাকািছ uঁচুদেরর িতনিট েহােটল 
িবশৃ লার ভেয় খািল কিরেয় েদয় কতৃপk।  

ব াপক পুিলিশ পীড়ন, িবেkােভ িহংসা eবং কৃ সাধন িবলিট 
সংসেদ েপশ হেয় যাবার কারেণ জনজমােয়ত িকছুটা পাতলা হেলo 
িসনটাগমা েsায়ার সহ anাn শহের লাগাতার শািnপূণ জমােয়ত 
চলেত থােক। িকnt জুলাi মােস ধীের ধীের িসনটাগমা েsায়ােরর 
জমােয়ত kীণ হেয় আেস। ৭ আগs েথসােলািনিকর জমােয়ত তুেল 
েদয় পিুলশ। ১৪ আগs sানীয় কতৃপেkর বলpেয়ােগর hমকীর 
পিরেpিkেত েহরাকিলয়ন শহেরর eেলফেথিরয়াস েsায়ােরর 
জমােয়ত শািnপূণভােব pত াহােরর িসdাn েনoয়া হয়।  

৬ েসেpmর আেরকদফা েবল-আuট প ােকজ eবং আেরক দফা 
কৃ সাধেনর psাব আেস সরকােরর তরেফ। ৫ aেkাবর িবিভn 
কমী iuিনয়েনর ডােক সাধারণ ধমঘট হয়। যুবকেদর সে  পুিলেশর 
খNযুd হয় েসিদন। আেমিরকার akপাi oয়াল sTীট eবং েsেনর 
১৫ েম আেnালেনর ডােক ‘আিব  পিরবতেনর জn’ িবেkােভর 
িদন িছল ১৫ aেkাবর। েসিদন pায় সাত হাজার েলাক জেড়া হয় 
িসনটাগমা েsায়াের। ১৭ aেkাবর জলপথ পিরবহণ কমীরা di 
িদেনর ধমঘেট যায়। িgেসর জলপথ পিরবহণ বn হেয় যায়। িকnt 
েফর িহংসাtক িবেkাভ r হয়। eকজন মারা যায়।  

২৮ aেkাবর, িgেসর pজাতnt িদবেস, নয়া েবল-আuট প ােকজ 
(প াশ শতাংশ ধার মুkব) o নয়া কৃ সাধন িবেলর িবrেd 
েদশব াপী pিতবাদ হয়। েথসােনািলিকেত িবেkােভর চােপ pজাতnt 
িদবেসর প ােরড sিগত হেয় যায়। ভয় েপেয় িgক pধানমntী 
পাপানিdu ei িবল লাg হেব িক না তা িনেয় েদেশ গণেভােটর 
ডাক েদন। eটা পির ার েবাঝা যায়, ei িবল িবপুল েভােট 
pত াখ াত হেব গণভেট। পাপানিDuেক িজ-২০ eর বঠেক েডেক 
িনেয় িগেয় িgসেক iuেরাপীয়ান iuিনয়ন েথেক বিহ ার করার ভয় 
েদখায় জামািন ােnর েনতৃেt iuেরাপীয় iuিনয়েনর তােলবর 
েদশgিলর রাTpধােনরা। চােপর মুেখ নেভmর মােসর pথম সpােহ 
গণেভাট বািতল কের isফা েদন পাপানিdu। eরপর িgেসর মূল 
িবেরাধী দল eবং পাপানিdu-eর দেলর েনতারা িমেল নয়া eকিট 
সরকার গঠন কের eবং কৃ সাধন িবল সংসদ েথেক পাশ কিরেয় 
rপায়েনর uেদ াগ েনয়। ১৭ নেভmর eবং ৬ িডেসmর আেরা d'িট 
বেড়া জমােয়ত হয় eেথেn।  

িgেসর আেnালন eবং েsেনর আেnালন (যার িববরণ গত 
েসেpmর aেkাবর ২০১১ সংখ ায় আেছ) pায় সমসামিয়ক eবং pায় 
eকi রকম। েঘািষতভােব aিহংস dিট আেnালেনi িকছু িহংসাtক 
িবেkাভ হয় eবং তা িনেয় আেnালনকারীেদর মেধ  িবতক হয়। 
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