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পুsক পিরিচিত :

u -pশংিসত খাদ িবষয়ক েলখক মাiেকল েপালান কেয়ক বছর আেগ
িলেখিছেলন, আধুিনক ফ াকিT খামােরর aবsা --- েযখােন হাজার হাজার
কয়লা o পরমাণু দূষণ-মুk িবd ৎ
মুরিগ, েয়ার আর গrেক eকসে আটেক রাখা হেয়েছ --- তাঁেক
আেমিরকার জn িবকl পিরকlনা
পৃ া ৩২
মধ যুগীয় শহরgিলর কথা মেন কিরেয় েদয়। গাদাগািদ করা, েনাংরা আর
dগnময় eiসব ফ াকিT খামার েরােগর uৎপিt আর pসােরর পেk
uপযুk পিরেবশ ৈতির কের। eর মেধ রেয়েছ aিধক েরাগবাহী E. coli (যা ১৯৮০-র দশেক েগাবেরর মেধ আিব ত
ৃ হেয়িছল) আর H5N1
(মারণ eিভয়ান ু, যা ২০০৩ সাল েথেক ছিড়েয় পেড়েছ)। ফ াকিT খামার েথেক eকiভােব প o মাnেষর মেধ াসজিনত asখ হেত পাের।
আর eiসব জায়গায় a াি টবােয়ািটেকর মাtািতিরk ব বহার o aপব বহােরর কারেণ a াি টবােয়ািটক-pিতেরাধ ৈতির হoয়ার েkেt egিল eক
বেড়া aপরাধী।
েসামবার iuনাiেটড েনশnস ফুড a া ড eিgকালচার aগানাiেজশন (FAO) তােদর পেk aবাক করার মেতাi eক ভিব dাণী কের --eiসব সমsা আরo খারােপর িদেক যােব, কারণ মাnষ o পািলত প র সংখ া বাড়েছ আর আমােদর মাংেসর িখেদo েবেড় চেলেছ। eখন িবে র
জনসংখ ার aেধক বাস কের শহরা েল আর drতi েসgিল ফ াকিT খামােরর গnব হেয় uঠেছ, িবেশষত unয়নশীল িবে । ২০০৬ সােল মাংস
uৎপাদন আড়াi শতাংশ েবেড় দাঁিড়েয়েছ আnমািনক ২৭৬০ লk টন আর তা ২০০৭-e আরo ৩ শতাংশ েবেড় ২৮৫০ লk টেন দাঁড়ােব।
FAO-eর মেত, িশlগত প চােষর মেধ েয়ার o েপালিT হল drততম েবেড় oঠা েkt --- েয়ােরর মাংেসর uৎপাদন েবেড়েছ ২.৬% আর
েপালিT-uৎপাদন েবেড়েছ ৩.৭%, ধুমাt গত eক দশেক। আর েযেহতু আnজািতক সীমানা েপিরেয় eiসব প বািণজ চেলেছ, েরােগর িবপদ
বাড়েছ।
aতীেত FAO, oয়াl ব া eবং anাn আnজািতক unয়ন সংsা নানান কারেণ িশlগত প চাষ বৃিdেত uৎসাহ দান কেরেছ। eকিট কারণ
হল, কৃিষেত িবেদিশ িবিনেয়াগ unয়নশীল েদেশর aথনীিতর েkেt আিশবাদ হেয় uঠেত পাের। তাছাড়া, eiসব সংগঠন িব াস করত,
a াি টবােয়ািটক pেয়াগ কের eবং িনয়িntত তাপ o আেলার ব বsায় গৃহমেধ প পালন করেল তারা েরােগর pসার িনয়ntণ করেত পারেব।
dভাগ জনকভােব, kমাগত েবিশ েবিশ pামািণক তথ িকছু েরােগর pসােরর uৎেকnd িহেসেব ফ াকিT খামােরর িদেকi আঙুল তুলেছ।
eখনকার মেতা anত েদখা যাে , FAO তার sর হয়ত পাlাে । FAO-eর লাiভsক পিলিস ekপাট েজায়ািসম oেট বেলন, “বৃহদায়তন
িশl uৎপাদন েকndgিলেত aিতিরk প র চাপ পিরহার করা uিচত eবং জনsােs র sরkার জn u বােয়ািসিকuিরিট o unত েরাগ সতকীকরণ
ব বsাকেl যেথ িবিনেয়াগ করা দরকার”। েছােটা েছােটা খামার, আরo িজনগত ৈবিচt eবং eকi সে খামােরর িমক o প েদর জn আরo
মানিবক ব বsা হয়ত েরাগ pিতেরােধর সবেচেয় ভােলা পথ হেত পাের।
ড ািনেয়ল িনেরনবাগ, গেবষক, oয়াl oয়াচ inিটটু ট, ২০ েসেpmর ২০০৭

মnন সামিয়কী আেয়ািজত আেলাচনাসভা

িবষয় : িবকেlর েভেনজুেয়লা
১ মাচ ২০০৮ শিনবার িবেকল সােড় পাঁচটায় জজ ভবেন
[েমৗলািল েড টাল কেলেজর পােশর গিলেত, BMPEU, ১৩/১ িkক েলন, কলকাতা ১৪]
পিtকার পাঠক eবং ei িবষেয় আgহী বnুেদর আমntণ জানােনা হে ।

ব বসািভিtক কৃিষ ব থ হেবi
মাসােনাবু ফুkoকা
ডঃ মাসােনাবু ফুkoকা ভারেত eেসিছেলন ১৯৮৭ সােলর েশষিদেক। ভারত মণকােল pয়াত পাnালাল দাশgp িছেলন oঁর সফরস ী। oঁর সািnেধ eেস পাnালাল দাশgp
িলেখিছেলন, “তাঁর চলােফরা o কথার িপছেন েযন eকটা রহs (Mystic) আেছ, বstত ফুkoকার দশেনর মেধ i রহেsর aবকাশ আেছ। িতিন িনেজ িবjানী হেয়o িবjােনর
সীমাবdতােক sীকার কেরন। pাচ o পা াত দশন সmেn তাঁর jান থাকা সেtto যুিk o দশেনর সীমাবdতাo sীকার কেরন।” ১৯৮৯ সােল পাnালাল দাশgp ফুkoকার The
One Straw Revolutionবiিট বাংলায় pকাশ কেরন। ‘eকিট তৃণখেN িবpব, pাকৃিতক চােষর সmাবনা’ নােম ei বiিট anবাদ কেরন রণিজৎ েসনgp eবং িনমল চেTাপাধ ায়।
আমরা পিtকার ei সংখ ার pাসি কতার িবচাের ei বiেয়র eকিট aংশ ‘ব বসািভিtক কৃিষ ব থ হেবi’ eখােন পুনমুdণ করলাম, বানােনর িকছুটা পিরবতন সহ।

ব বসািভিtক কৃিষর ধারণা যখন সবpথম pকাশ করা হল, তখন আিম তার
িবেরািধতা কেরিছলুম। জাপােন বািণজ িভিtক চাষ চািষর পেk লাভজনক
নয়। জাপােন ব বসায়ীেদর মেধ e িনয়ম আেছ েয যিদ িনধািরত মূেল pথম
খিরদকৃত েকান dেব র oপর আবার নতুন pিkয়া চালু হয় তাহেল dব িট
িবিkর সময় aিতিরk খরচা েযাগ করা হয়। িকnt জাপানী কৃিষ ব বsায় eটা
aতটা সরল ব াপার নয়। সার, রসদ, সাজসর াম eবং রাসায়িনক dব ািদ
িবেদেশ িনিদ কৃত দােম েকনা হয়। তাi, যখন eসব আমদানীকৃত িজিনস
ব বহার করা হয়, তখন পাu ড িপছু কত খরচা পড়েব, তা বলার aেপkায়
থােক না। eটা সmূণrেপ বিণকেদর oপরi িনভর কের। আর যিদ
িবkয়মূল িনিদ থােক, তাহেল, চািষর আয় তার িনয়ntণাতীত শিkgিলর
oপর িনভর কের।
সাধারণভােব আমার কােছ বািণিজ ক কৃিষ eকটা নড়বেড় ব াপার। টাকা
েরাজগােরর কথা না েভেব িনেজর pেয়াজেন খাদ uৎপাদন করেলi চািষর
aেনক েবিশ ম ল হেব।
ধােনর eকটা দানা পুঁতেল, তা হাজার দানারo েবিশ হেয় যায়। eকসাির
শালগম েথেক সারা শীেতর জn কাsিn ৈতির করা যায়। িচnার ei পথ
ধের চলেল, খুব পির ম ব িতেরেকi আপনার যেথ খাoয়া জুটেব --- বলা
যায়, pেয়াজনািতিরk খাoয়া। িকnt তার পিরবেত যিদ আপিন টাকা
েরাজগােরর জn সেচ হoয়ার িসdাn েনন, তাহেল লােভর মালগািড়েত
েচেপ পড়ুন --- আর oi মালগািড় আপনােক িনেয় দূের চেল যােব।
সmpিত আিম সাদা ‘েলগহণ’-eর িবষেয় ভাবিছ। কারণ unত জােতর
সাদা ‘েলগহণ’ বছের d’শ িদেনরo েবিশ িডম পােড়। লােভর জn eেদর
পালন করা ভােলা ব বসা rেপ িবেবিচত হয়। যখন ব বসার িভিtেত eসব
মুরিগ পালন করা হয়, তখন কেয়িদেদর kঠিরর মেতা েছােটা েছােটা সািরবd
লmা খাঁচায় eেদর আবd করা হয়, আর, সারা জীবেন কখনo তােদর মািটেত
পা েফলেত েদoয়া হয় না। eেদর েরাগ েলেগi আেছ, বীজ (Antibiotic)
oষুধ eেদর েদেহ inেজকশন েদoয়া হে eবং হরেমান o িভটািমেনর
ব বsািভিtক খাদ খাoয়ােনা হে ।
বলা হয় েয, pাচীনকাল েথেক পািলত sানীয় মুরিগ --- বাদািম o কােলা
রেঙর sােমা o চ ােবা --- eেদর িডম পাড়ার kমতা oেদর চাiেত মাt
aেধক। eর ফেল eসব মুরিগ জাপােন pায় িনি hi হেয় েগেছ। আিম dিট
মুরিগ o eকটা েমারগেক পাহােড়র ধাের বn aবsায় চরেত িদi। eক বছর
বােদ oেদর সংখ া চিbেশ দাঁড়াল। যখন মেন হেয়িছল খুব কম িডম িদে
তখনi েদখা েগল sানীয় মুরিগরা তােদর বা ােদর পালন করেত ব s।
pথম বছের েলগহেণর িডম পাড়ার kমতা sানীয় মুরিগর চাiেত েবিশ
থােক। িকnt eকবছর বােদ েলগহেণর kমতা েশষ হেয় যায় eবং তােদর
বাদ িদেত হয়। aথচ েয sােমা মুরিগ িনেয় r কেরিছলুম, েসi মুরিগ
মnন সামিয়কী

েথেক eখন দশিট ss মুরিগ হেয়েছ --- eরা বাগােন eধাের oধাের ঘুের
েবড়াে । িবেদশ েথেক আমদািন করা eবং কৃিtম uপােয় সমৃd খাদ েদoয়া
হয় বেল সাদা েলগহণ েবশ ভােলা িডম েদয়। আর oi খাদ aব i
ব বসায়ীেদর কাছ েথেক িকনেত হেব। sানীয় জােতর মুরিগরা চারধাের খুঁেট
েবড়ায় eবং sানীয় eলাকায় েযসব বীজ o েপাকামাকড় থােক তা sাধীনভােব
েখেয় েবড়ায় eবং uপােদয় o sাভািবক িডম পােড়।
যিদ মেন কেরন েয বািণিজ ক শাকসবিজ pকৃিতর দান, তাহেল
আপনােক িবরাট িবsেয়র সmুখীন হেত হেব। eসব শাকসবিজ নাiেTােজন,
ফসফরাস o পটাশ eবং সামাn বীজসহ eক জলীয় রাসায়িনক িম ণ িদেয়
ৈতির। আর eেদর sাদo িঠক েতমিন। কৃিtম খাদ eবং রাসায়িনক o
হরেমােনর িম ণ ছাড়া বািণিজ ক মুরিগর িডম েবিশ িকছু নয় (aব
আপনার iে হেল িডম বলেত পােরন)। eটা pকৃিতর দান নয় --- িডেমর
আকাের মাnেষর ৈতির কৃিtম পদাথ মাt। েয চািষ eধরেনর িডম,
শাকসবিজ uৎপাদন কের, েস চািষেক আিম pstতকারকi বিল।
eখন, আপনারা যার সmেn বলেছন, তা যিদ িনমাণকায হয়, তাহেল,
লাভ করার iে থাকেল িকছু কাlিনক a কষেতi হেব। ব বসায়ী চািষ
টাকা েরাজগার করেত পারেছ না, তার aবsা েসi ব বসাদােরর মেতা হয়
--- েয টাকা gেণ েনoয়ার মেতা যnt ব বহার করেত পাের না। eধরেনর
েলাকেক an েলােকরা েবাকা মেন কের। আর রাজৈনিতক ব িk o
িবেkতারা oi চািষর মুনাফা হািতেয় েনয়।
pাচীনকােল েযাdা, চািষ, মিশlী eবং ব বসায়ী ে ণী িছল। বািণজ বা
িশেlর চাiেত কৃিষেকi বলা হত --- সব িজিনেসর uৎেসর সে
সাম sপূণ িদক। চািষেক বলা হত “েদবতােদর পানপাt বাহক”।
েকান না েকানভােব সবসময় েস সংgহ কের আনেত পারত eবং তার
খাoয়ার মেতা িজিনস যেথ i িছল।
িকnt eখন টাকা েরাজগােরর জn uেtজনা চলেছ। আঙুর, িবিলিত
েবgন (টমােটা) o তরমুেজর মেতা হাল ফ াসােনর uৎপndব ফলােনা হে ।
তাপ িনয়িntত কেk (hot house) aকােলর ফুল ফল জnােনা হে । মােছর
কৃিtম pজনন চালু করা হেয়েছ আর খুব লাভজনক বেল েবশ pজননo r
হেয়েছ।
ei ধাঁচ ss rেপ eটাi েদিখেয় িদে , যখন কৃিষব বsা aথনীিতর
জাহাজ চেড় বাiের পািড় েদয়, তখন কীi না ঘেট থােক, দেরর oঠা-নামা
সা ািতক হয়। লাভ হয়, িকnt েলাকসানo েবশ হয়।
eর ব থতা aিনবায। জাপানী কৃিষব বsা িদক ভুল করায় টলটলায়মান
হেয় পেড়েছ। কৃিষর মূল নীিতgিল েথেক সের িগেয় ব বসােত পযবিসত
হেয়েছ।
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বাড ু eবং ‘ধািড় মুরিগ’র uপdব
েগৗরা েসনgp
eখন চলেছ বৃহদাকাের মুরিগ িনধন। rটা হেয়িছল েবশ
নাটকীয়ভােব : ২০০৭ সােলর িডেসmেরর মাঝামািঝ সময় েথেক
বীরভূম েজলার রামপুরহাট মহkমার মারgােম ঝাঁেক ঝাঁেক মুরিগর
মৃতু r হয়। gামবাসীরা সে সে i sানীয় িবিডo eবং bক
pাণীসmদ unয়ন আিধকািরকেক েস িবষেয় জানায়। িকnt সরকাির
আিধকািরক gামবাসীেদর কথায় কণপাত কেরনিন। মারgােমর প ােয়ত
pধানo ei aিভেযাগ জািনেয়িছেলন। oi eলাকার মাহীপাড়ার
মুরেশদ িবিব, তাঁর ২৮িট মুরিগ মারা েগেল ২৮ িডেসmর pাণীসmদ
unয়ন আিধকািরকেক েস খবর জানান। িবিডo eসময় িবষয়টা েজলা
ম ািজেsTটেক জানান। িকnt ১৫ িদন পর েজলা েথেক সরকাির কমী
eেস ভূপােলর পরীkাগাের পাঠােনার জn খামার েথেক মৃত মুরিগর
রk iত ািদ সংgহ কেরন। েজলা ম ািজেsTট িবলেmর কারণ িহসােব
জানান, িতিন ২৮ িডেসmর িবিডoর েফান েপেলo েরাগটা বাড ু
িকনা তা জানেতন না। ১৪ জাnয়াির েজলা ম ািজেsTট যথাযথ সতকতা
aবলmেনর িনেদশ েদন। ব স! ১৬ জাnয়াির েঘাষণা করা হল,
মাহীপাড়ার ৫ িকিম ব াসােধর মেধ সব মুরিগ িনধন করেত হেব। ১৫
জাnয়াির সn ায় েকndীয় সরকােরর িনেদশ eেলo মহkমাশাসক িনেজ
বাড ু িবেশষj নন বেল িসdাn েনoয়ার akমতা pকাশ কেরন।
ফেল iিতমেধ েরােগর িবsার ঘেট েগেছ বhদূর --- আর gামবাসীরা
eকটু ass মুরিগেদর েকেট তােদর রসনা পিরতৃp কের। eখন
pাণীসmদ িবভােগর aত েলাক েকাথায়? শ’িতেনক েকরািন eবং
চতুথ ে ণীর কমীেক মাt eকিদেনর pিশkণ িদেয় মুরিগ িনধেনর
কােজ পাঠােনা হয়। sাs দpর িবদ ালয়ছুট শ’খােনক sানীয় িকেশার
o যুবকেক েকান pিশkণ বা থােমািমটার ছাড়াi ৈদিনক শ’খােনক
বািড়র সদsেদর তািলকা কের কার কার jর হেয়েছ েসi তথ সংgহ
করার eবং জানােনার কাজ েদয়। চুিkমেতা ৈদিনক প াশ টাকা আর
খাবার িকছুi eরা eখনo পায়িন। রাজ সরকার সীমানা রkার েকান
িনেদশi েদয়িন, ফেল মাnষ o মুরিগরা aবােধ ৫ িকিম ব াসােধর
বাiের চলােফরা কেরেছ। প ােয়ত েভােটর িদেক নজর েরেখ pধান
শাসক দল sানীয়ভােব rেত মুরিগ িনধেনর িবেরািধতা কের, পের
েবিশ kিতপূরেণর দািব কের। eিদেক বh gামবাসী মুরিগ িনধেনর
িবেরািধতা কের চেলেছ। sানীয় রাজৈনিতক েনতােদর aিভেযাগ,
িনিদ gামেক আগাম িকছু না জািনেয়i িনধনকারীরা যখন তখন eেস
মুরিগ িনধন করেত চাiেছ। তােত gামবাসীরা rেখ দাঁড়াে ।
pথমিদেক নলহািটেত, পের ant aেনক কমী phত হেয় pাণ হােত
িনেয় সের পেড়েছ। েখাদ বীরভূেমর pথম েরাগাkাn eলাকার
রাজৈনিতক কমীরা িদশাহীনভােব চেল তথাকিথত িবপদেক েগাড়ার
২০-২৫ িদন পাtাi েদয়িন। pাণীসmদ o sাs মntীরা বুিড়-েছাঁয়া
ৈবঠক কের ভাষণ িদেয় েগেছন। an েকান u পদs আিধকািরক বা
মntী ঘুরবার sেযাগ পানিন। েমােটর oপর, dিট েজলা েথেক ১২-১৪
েজলায় মুরিগরা drত আkাn। আর বাধাpাp হেয় বা জুলমু কের
মুরিগ িনধেনর কােজ phত বা মৃতo কেয়কজন িনধনকারী। খবের

মnন সামিয়কী

pকাশ, েরাগgs মুরিগর সংখ াo েবেড়i চেলেছ, েদড়-d’ লk েথেক
পঁয়িtশ লk।

বাড ু কী
২০০৪-eর েফbrয়াির মােস e রােজ pথম ঘটা বাড ু িনেয় মnন
সামিয়কীর মাচ-eিpল ২০০৪ সংখ ায় আেলাচনা করা হেয়িছল।
িবষয়টা eকi আেছ, তেব তার গভীরতা eবং anাn pভাব িনেয়
তখন িঠকমেতা আেলাচনা করা যায়িন। সমsার ব াপকতাo eবার
েবিশ।
বাড মােন েতা পািখ আর ু হল iন েু য় ার সংিkp নাম, dেয়
িমেল eক ধরেনর তীb eবং খুবi সংkামক েরাগ-বীজ ঘিটত asখ।
eর aপর নাম eিভয়ান ু, eিভয়ান aথাৎ পািখ সংkাn। বাড
ুেয়র
েরাগ-বীজ
বা
জীবাণু
aেথািমেkাভাiরাস
(ORTHOMYXOVIRUS) গেণর িতনিট ধরন (Type), যথাkেম
e, িব o িস েথেক ভাiরাল iন েু য় া ঘেট। ei ভাiরাসেদর
মেধ কার িনuিkoক াপিসড (NEUCLEOCAPSID) eবং eর
বাiেরর েpািটন আবরেণর a াি টেজন1 (ANTIGEN)-eর ফারাক
পিরমাপ কের িঠক েকান ধরেনর ভাiরাস, তা িনণয় করা যায়। ‘e’
eবং তার uপধরন (Subtype) েথেকi মূলত মাnষ, শূকর eবং
মুরিগেত ভাiরাল iন েু য় া ঘেট। ‘িব’ o ‘িস’ ধরন dিট eকমাt
মানবেদহ েথেকi পাoয়া যায়। oi ‘e’-র uপধরন েয কী eবং তার
pভাব কতটা বা কত ব াপক তা eখনo সিঠক জানা যায়িন। ১৯৫৭
সােল িস াপুের েয uপধরেনর জn মহামারী েদখা যায়, তা
A/SINGAPORE/57/(H2N2) নােম পিরিচত, যা আেগ STRAIN2
A2 নােম পিরিচত িছল। ১৯৬৮ সােল হংকংেয়র মহামারীর জn দায়ী
uপধরনিট িছল A/HONGKONG/1/68/(H2N2)। ২০০৪-eর
ঘটনার জn দায়ী জীবাণুিট eবং an ধরেনর জীবাণুo কমেবিশ
-- ৯০০C তাপমাtায় সংরkণেযাগ ।
১৭৪৭-e iতািলেত pথম বাড ু মহামারী েদখা েদয়। ১৮৮৯
নাগাদ িবjানী িপফাiফার েহােমািফিলস iন েু য় া খুঁেজ েপেয়েছন
বেল দািব কেরন। ১৯১৮-১৯ সময়কােল বেড়া রকম মn মহামারী
(Pandemic) েদখা েদয়। eেত পৃিথবীর pায় ৪-৫ েকািট মাnষ pাণ
হারায়। ১৯৫৭-৫৮ eবং ১৯৬৮-৬৯ সময়কােল আবার তার
পুনরাবৃিt হয়। িপফাiফােরর আিব ারিট েদখা যায় িdতীয় ধরেনর।
১৯৩৩-e িsথ, আমdrস eবং েলiডল িচিকৎসািবjােনর জীবাণুতtt
a াি টেজন হল eক ধরেনর পদাথ যা শরীেরর মেধ pেবশ করেল তা
eকিট a াি টবিড ৈতির কের িনেত শরীরেক pবৃt কের। টিkন,
ব াকেটিরয়া, বাiেরর রkেকাষ, pিতsািপত aে র েকাষ ei a াি টেজেনর
anগত।
2
আমরা iন েু য় া ভাiরােসর ধরন o uপধরন েদেখিছ। েসgিল আবার
নানা েsTন-e িবভk। েsTন হল eক pজািতর anগত eমন িকছু জীব যা
eকi ধরেনর an িকছু জীব েথেক সামাn আলাদা।
1

3

জাnয়াির-েফbrয়াির ২০০৮

আিব ােরর েkেt uেlখেযাগ aবদান রােখন। ১৯৩৫-e বােনট
মুরিগর rেণ ভাiরাস সংkমেণর পdিত আিব ার কেরন। eভােব
kমাnেয় িবjানীেদর pেচ ার েশেষ েটলর ১৯৪৯-e ‘িস’ ধরনিট
আিব ার কেরন। eর pায় eকদশক আেগ ‘িব’ ধরনিট eবং তারo
বছর dেয়ক আেগ ‘e’ ধরনিট আিব ত
ৃ হেয়িছল। eকমাt ‘e’
ধরনিট H5N1 েsTন-e হাঁস-মুরিগ জাতীয় পািখ বাড ুেত আkাn
হয়। e েথেক মাnষ o an pাণী আkাn হoয়ার সmাবনা থােক।
unত েযাগােযাগ ব বsা o ব াপক িব বািণজ বাড ুেয়র জীবাণুর
drত সংkমণ ঘটায়। e ছাড়া aৈবjািনক পdিতেত খামাের থাকা
হাঁস-মুরিগর মলমূt, কাটা মাংেসর aবেশষািদ পিরেবশেক সহেজi
দূিষত কের eবং drত জীবাণুর সংkমণ ঘটায়। ei জীবাণুর বাiেরর
dিট gাiেকােpািটন (GLYCOPROTEIN) হল H, েহমাgুিটিনন
(HEMAGGLUTININ)
আর
N,
িনuরািমিনেডস
(NEURAMINIDES)।
H-N-eর িবিভn uপধরনgিল হল :
H1N1 : s ািনশ ু, সাধারণ ।ু
H2N2 : eিশয়ান ।ু
H3N2 : হংকং ু, সাধারণ ।ু
H5N1 : সমg পৃিথবী সবেচেয় kিতকর জীবাণু, যা drত সংkমণ
ঘটায়।
H7N7 : eপযn eকজন মাnেষর মৃতু হেয়েছ।
H1N2 : সাধারণ ।ু
H9N2 : িতনজন মাnেষর সংkমণ ঘেটিছল।
H7N2 : dজন মাnেষর সংkমণ ঘেটিছল।
H7N3 : dজন মাnেষর সংkমণ ঘেটিছল।
H10N7 : dজন মাnেষর সংkমণ ঘেটিছল।

কাযকর। বাড ুেয়র সmাবনা েদখেল বাছাi কের পািখgিলেক েমের
েফলাi eখনo পযn িব sাs সংsা WHO–eর মেত আদশ পnা।
মn েদেহ বাড ু েরােগর জn pথম pিতেষধক udাবন কের
মািকন Dাগ ফাম িগিলড সােয়েnস (Gilead Sciences)4। তারা eর
েপেট ট িনেয় siশ েকাmািন েরােশ (ROCHE)-েক uৎপাদেনর
সmূণ aিধকার েদয়। েরােশ ট ািম ু (Tamiflu) বা aেসলটািমিভর
(OSELTAMIVIR) নােম েরাগ-pিতেষধক চালু কের WHO–েক
েদয়। িকnt WHO–র িবেশষj হাসান আল-িবustা তা ব বহাের
aনাsা pকাশ কেরন।

মুরিগ খাoয়ার িবপদ
িচিকৎসকেদর সংsা আieমe জানাে , ৭০০C-eর েবিশ তাপমাtায়
মুরিগর িডম বা মাংেস জীবাণু ংস হেয় যায় eবং তা আহার করা
েযেত পাের। আমােদর েদেশর তথা পি মবে র মাnষ eসব না
েজেনi eমনিক েরাগgs মুরিগo েখেয় চেলেছ, েতমন িকছু ঘেটেছ
বেল জানা যায়িন।
৩ জাnয়াির ২০০৮, eকিট তথ েথেক জানা যাে , ২০০৩২০০৭ সময়কােল সমg পৃিথবীেত েমাট ৩৪৮ জন eেত আkাn
হেয়েছ, মৃতু ঘেটেছ ২১৬ জেনর। আর eিশয়ায় ১৫২ জন আkােnর
মেধ মারা েগেছ ৭১ জন। eখন eিবষেয় িবে র সেবা িবjান o
sাs -পিরেষবা সংsার িবjানীরা জানাে ন, H5N1-eর জীবাণু
সmেক যা গেবষণা হেয়েছ বা হে , তােত eখনo েকান sফল
পাoয়া যায়িন। তেব HIV েরােগ বা গািড় dঘটনায় যত েলােকর মৃতু
ঘেট, তার তুলনায় বাড ুেয়র মারণkমতা aেনক কমi েটর পাoয়া
েগেছ। আর মাnেষর েরাগpিতেরাধ kমতাo েতা েবাধহয় aতুলনীয়
হাের েবেড় চেলেছ। েসখােন েরাগাkাn মুরিগর মাংস বা িডম খাoয়া
eবং েখেয় ass হoয়া েতা েকািটেত gিটক।
সহs জীণ সংsাের আবd েথেকo গিরব মাnষ হাঁস মুরিগ ছাগল
িনেয় বসবাস কের। aেনক aেথi েসgিল তােদর aসমেয়র সmল। e
aবsায় পাiকাির হাের মুরিগ িনধন তােদর কােছ আত িবেশষ।
েরাগgs হেলo েস মুরিগ জবাi কের gামশহর সবt িবিk হেয়
চেলেছ। ধু মুরিগ েকন, anাn মাংস-মাছ eভােবi মাnেষর
রসনােক তৃp কের চেলেছ। যিদo aত n সেচতন সমাজ-সংsা
িনরািমষ েভাজেন তৃp থাকার জn িনরnর আেবদন জািনেয় আসেছ
--- eমন কথাo বলা হে , মাছ-মাংস-িডম সবi ত াগ করা uিচত
শতসহs কারেণ। কারণgিলo udীপক। িকnt oকথা েন িক তাবৎ
পৃিথবীর মাnষ রাতারািত খাদ াভ াস বদলায়?

ভাiরাস-pিতেষধক (Vaccine) ৈতিরর asিবধা েকাথায়?
িবjানীরা জানাে ন, H5N1 ভাiরাসিট েথেক েয সংkমণ মn তথা
মnে তর pাণীেদেহ ঘেট, তােত eর RNA3 drত িবি হেয় নতুন
নতুন ভাiরােস rপাnিরত হেয় pাণীেদেহ সংkািমত হয়।
সাধারণভােব ভাiরােসর েরাগবািহতা িতন ধরেনর হেত পাের :
eনেডিমক (Endemic) বা আ িলক েরাগ, eিপেডিমক (Epidemic)
বা মহামারী eবং প ানেডিমক (Pandemic) বা বেড়া রকম মn
মহামারী। H5N1 েসi ধরেনর aিধক েরাগবাহী (Highly
হেয় aিধক
Pathogenic) ভাiরাস। কম েরাগবাহী ভাiরাসo িবি
েরাগবাহী হেয় uঠেত পাের। আেমিরকা যুkরােT (১৯৮৩-৮৪) eবং
েমিkেকােত (১৯৯২-৯৫) েসরকম ঘেটিছল। ভ াকিসন বা ভাiরাসpিতেষধক ব বহার কের assতার িনরাময় হেতo পাের, িকnt
ভাiরােসর েরাগবািহতা িনয়িntত হয় না। কারণ ভ াকিসন েকান মামুিল
a াি টভাiরাল নয়। ভাiরাস eবং তার সামিgক pভাব বা সংkমণেক
pিতেরাধ করেত েগেল িতনমাস সময় লােগ eর পরীkার জn,
aিধক েরাগবাহী ভাiরাস েসi সমেয়র মেধ i িবি
হেয় নতুন
ভাiরােস rপাnিরত হয়। তাi আ িলক েরােগর েkেti ভ াকিসন

ধািড় মুরিগর uপdব

১৯৫০ েথেক [িবে ] মাংেসর uৎপাদন পাঁচgণ েবেড় েগেছ। মাnেষর
সংখ াo েবেড়েছ। aথাৎ aেনক েবিশসংখ ক মাnেষর খাবার েজাগােত
4

মািকন pিতরkা দpেরর েসেkটাির েডানাl রাmসেফl ei েকাmািনর
pাkন েচয়ারম ান eবং eখনo eকজন েবাড সদs o েশয়ারেহাlার।
২০০৫-eর নেভmের বুশ ট ািম ু িবিkর জn ১.৪ িবিলয়ন ডলার সরকাির
সাহায েঘাষণা কেরন।
5
টাiসন, েক টািক িচেকেনর মেতা ফরািস বhজািতক মুরিগ ব বসার নাম
‘িবগ িচেকন’, আkিরক aেথ ধািড় মুরিগ, ভাবােথo েতা তাi-i!

3

রাiেবািনuিkক a ািসেডর সংেkপ RNA। বাড েু য়র মেতা িকছু
ভাiরােস RNA হল িনuিkয়ােস uপিsত pধান িজন-পদাথ o েকাড।

মnন সামিয়কী

5

4

জাnয়াির-েফbrয়াির ২০০৮

হে । শহরায়ন েবেড়i চেলেছ eবং আগামী বছেরর মেধ [২০০৭]
মাnেষর iিতহােস সবpথম gােমর তুলনায় শহের েবিশ মাnষ থাকেব।
শহরায়ন o আয়বৃিdর পিরণােম আরo েবিশ মাnষ খাবাের মাংস
েজাটােত পারেব।
আেমিরকা যুkরাT eবং পি ম iuেরাপ ফ াকিT uৎপাদেনর শীেষ
রেয়েছ। িকnt, েকান েকান েkেt পিরেবশগত িবিধিনেষেধর কড়াকিড়র
ফেল eবং েযেহতু প ম ল আরo েবিশ eকটা ভাবনার িবষয় হেয়
uেঠেছ, আমার মেন হয় মাnেষর েচতনার eকটা বদল ঘটেত r
কেরেছ েয, কীভােব মাংস uৎপাদন হে । আরo সহনশীল মানিবক
uৎপাদেনর িদেকo eকটা pবণতা লk করা যাে । eিদেক unয়নশীল
dিনয়ায় মাংেসর uৎপাদন an েয েকান জায়গার তুলনায় েবিশ হাের
বাড়েছ। েসখােন ei েচতনা anপিsত। কারিগল, িsথিফl eবং মাংস
uৎপাদেনর an বেড়া কারবারীরা ei kমবধমান চািহদা আর েচতনার
aভােবর sেযাগটা িনে । eরা িনেজেদর uৎপাদন o pিkয়াকরেণর
পিরকাঠােমা েকবল েমিkেকােতi নয়, বরং েপাল া ড, ভারত, থাiল া ড,
িফিলপাin eবং anto গেড় তুলেছ। eকােজ eরা sানীয় মাnেষর
বাধা েতমন পায়িন।
... [unয়নশীল dিনয়ায় ফ াকিT ফাম] মাnষেক --- তার িনেজর জিমেত
aথবা েয জিমেত েস কেয়ক দশক ধের বাস কের eেসেছ --ভূিমদােস পিরণত করল। ... েডলমাভা uপdীেপ আেমিরকার বh মুরিগর
uৎপাদন হয়। েসখােন চািষেদর মুরিগর oপর st েনi, িকnt িনেজেদর
জিমর oপর িবশাল সব ফ াকিT ফােম মুরিগ পালন কের তারা পয়সা
পায়। eকi নিজর গেড় েতালা হেয়েছ থাiল াে ডর মেতা েদেশ।
েসখােন ‘টাiসন’-eর দৃ াn anকরণ কেরেছ সবেচেয় বেড়া মুরিগ
uৎপাদক। েস আেমিরকার ‘ভািটকাল iি টেgশন’-eর মেতা eত
“সফল” পdিত িনেয়েছ। মুরিগর সমs খাদ eবং pিkয়াগত ব বsা
তার মািলকানায় রেয়েছ। েস eকg িঠকা চািষ িনেয়াগ কেরেছ যারা
তার হেয় মুরিগ পালন কের। ...
েছােটা চািষরাo aথৈনিতক o পিরেবশগতভােব আরo পারদশী হেয়
uঠেছ, িকnt তারা uৎখাত হেয় যাে । বেড়া মুরিগ আর শূকর
েকাmািনরা ঢুকেছ eবং বাজাের eকেচিটয়া দখল কােয়ম করেছ। আর
যখন eিভয়ান ,ু েসায়াiন ু িকংবা an asখ আkমণ করেছ,
eiসব বেড়া ফামgিল --- eরাi pায়শ eiসব asেখর uৎস --েছােটা ফামgিলর তুলনায় তাড়াতািড় েসi িবপদ কািটেয় uঠেত পাের।
িবেশষ কের থাiল াে ড eটাi ঘেটেছ। েযi eিভয়ান ু eল, বেড়ারা
তােদর ফামgিল সাফ কের েফলল। মুরিগgেলা রpািন কের িদেয়
পরিদন েথেকi uৎপাদন r কের িদল। eটা েছােটা ফােমর পেk খুব
মুশিকল। তােদর েকu েকu িনেজেদর জিম েথেক uৎখাত হেয় শহের
পািড় িদল। e হল চাশীেদর eক েগাটা pজnেক সাফ কের েদoয়ার
কািহনী আর বh েদেশ eটাi দািড়েয়েছ সামিgক জীবনযাপেনর েচহারা।

িনধনকমীরা। anিদেক, ‘nাশনাল eগ েকা-aিডেনশন কিমিট’
িলখেছ, “১ েসেকেNর জn মাt ৭০০েস. তাপমাtায় গরম করেলi
ভাiরাস মের যায়। তাi েতা রাnা করা িচেকন বা িডম েখেয় কখনo
মাnষজেনর মেধ বাড ু (H5N1) ছড়ায়িন।” সব িমিলেয় আতে র
ei পিরিsিতেত eকরাশ িব ািnর আেয়াজন।
sভাবতi জানা দরকার হেয় পড়েছ, কারা ei ‘nাশনাল eগ
েকা-aিডেনশন কিমিট’? তােদর িবjাপেনর eকপােশ eকটা b া ড
েলােগা রেয়েছ, তােত েলখা রেয়েছ Vencobb। আর সরকাির
িবjাপন o pচার iি ত করেছ আমােদর িচরাচিরত ঘেরায়া মুরিগ
পালন eবং েছােটা েপালিTর িদেক। eমনিক pাণীসmদ িবকাশ
দpেরর সিচব েতা বেলেছন, “েকানo নামী েপালিT ছাড়া বািড়েত বা
ant পালন করা মুরিগ eক জায়গা েথেক ant পাঠােনা সmূণ
িনিষd করা হেয়েছ।”[আনnবাজার পিtকা, ২৬ জাnয়াির ২০০৮]
ছাড়pাp ১৪িট েকাmািনর কথাo সংবাদপেt eেসেছ। তাহেল eটাo
জানা দরকার হেয় পড়েছ, নামী েপালিT েকন ছাড় পাে ?
১৮ েফbrয়াির ২০০৬ ভারত সরকার মহারােTর নnারবার েজলার
নবপুর তালুকেক বাড ু আkাn িহেসেব েঘাষণা কেরিছল। নবপুের
৫২িট বেড়া েপালিT ফাম eবং pায় ১৪ লk িডম-পাড়া মুরিগ িছল।
১৫ জাnয়াির েথেক মাt কেয়কিদেনর মেধ eকিট ফাম, ‘ডায়ম ড
েপালিT ফাম’-eর ৭০,০০০ মেধ ৫৫,০০০ মুরিগ মারা যায়। সংি
সরকাির দpরেক তা েকন জানােনা হয়িন জানেত চাiেল, নnারবােরর
কােলkর জয়n গায়েকায়াডেক ‘েভ েট র hাচািরজ’-eর pধান
anরাধা েদশাi বেলন, মৃত মুরিগর নমুনা পরীkা কের েদখা েগেছ েয
েসgিল ‘রানীেখত’ নােম eক সাধারণ ভাiরাস েথেক মারা েগেছ।
oi ভাiরাস েথেক মাnেষর সংkািমত হoয়ার ভয় েনi। pস ত,
anরাধা েদশাi ‘nাশনাল eগ েকা-aিডেনশন কিমিট’র সভােনtী।
নবপুেরর ৯৫% েপালিTর মািলকানা ‘েভ েট র hাচািরজ’-eর।
eরাi চািষেদর pধান সরবরাহকারী। ধু মুরিগ নয়, মুরিগর oষুধ,
খাবার, ভ াকিসন iত ািদ সর াম eরাi সরবরাহ কের। রাজ
সরকােরর কাছ েথেক পাoয়া পুনার ‘oেয়sান িরিজoনাল িডিজজ
ডায়াগিনিsক ল ােবােরটির’র ১৬ েফbrয়ািরর িরেপাট ei তথ েক
সমথন কের। aথচ ১৮ েফbrয়াির ভূপােলর ‘হাi িসিকuিরিট eিনমাল
িডিজেজস ল ােবােরটির’ মৃত মুরিগর নমুনায় H5N1-eর uপিsিত
aথাৎ বাড ু িরেপাট কের ‘েস Tাল িডপাটেম ট aব eিনমাল
হাজেবি D a া ড েডয়ািরং’-েক।
eিশয়ােত aিধক েরাগবাহী H5N1 ভাiরাস pথম িচিhত হেয়িছল
১৯৯৬-েত চীেনর gয়াঙদঙ pেদেশ, SEZ-eর জn যার িব েজাড়া
sখ ািত বা kখ ািত রেয়েছ। েসখােন িকছু হাঁস মারা েগল, িকnt েতমন
আমল িদল না েকu। pথম সকেলর নজর কাড়ল, যখন হংকংiেয়
১৯৯৭ সােলর েম মােস েপালিT মােকট a েলর ১৮ জন আkাn
হল eবং ৬ জন মারা েগল। aিধক েরাগবাহী H5N1–eর uৎেকnd
হেয় uঠল চীন eবং দিkণ-পূব eিশয়া --- িভেয়তনাম, থাiল া ড,
কােmািডয়া, লাoস, iেnােনিশয়া --- েযখােন ব াপক আকাের বd
ফ ািkT ফাম ব বsা aভুতপূব হাের েবেড় চেলেছ। িভেয়তনােম বাড ু
ছড়ােনার জn দায়ী করা হেয়িছল িসিপ (CHAROEN
POKPHAND) নামক থাi বhজািতক েকাmািনেক। eরা

‘oয়াl oয়াচ inিটটু ট’-eর গেবষক ড ািনেয়ল িনেরনবােগর
সে স িমtা আয়ােরর সাkাৎকােরর aংশ, ‘সত ’,
নেভmর ২০০৬।

পি মবে মুরিগ িনধন চলেছ। জানা-aজানার মােঝ দাঁিড়েয়
আমরা মুরিগ িনধনযেjর ছিব েদখিছ কাগেজ, িটিভর পদায়। eক
dঃসমেয়র iি ত পাি । বাড ু িনেয় খবেরর কাগেজ েদখিছ eকi
সে সরকাির আর েবসরকাির িবjাপন। কী েদখিছ? eকিদেক,
gােমগে মফsেলর পাড়ায় গৃহেsর uেঠােন তাড়া কের েবড়াে
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িভেয়তনােমর ৮০% িশl-মুরিগ uৎপাদন িনয়ntণ কের eবং েক টািক
ােয়ড িচেকন’-eর মেতা eিশয়ার বৃহদায়তন ফাs-ফুড েচiনgিলেক
সরবরাহ কের। ২০০৬ সােল িভেয়তনােম সরকার eবং রাTসংেঘর
কমসূচীর aধীেন েপালিT েktেক আধুিনক বৃহদায়তন িশেl পিরণত
করার দশ বছেরর পিরকlনা েনoয়া হয়।
eিশয়ার ei সংকটকােল রাTসংেঘর খাদ o কৃিষ সংগঠন
(FAO) eবং িব sাs সংsা (WHO) বn o পিরযায়ী পািখেদর
িদেকi দৃি আকষণ করােত েচেয়েছ। িকnt ei েরাগ ছড়ােনার মূেল
রেয়েছ anেদশীয় েপালিT ব বসা, যা বh মাধ েম সারা িব জুেড়
তােদর uৎপািদত সামgী eবং ফামgিলর আবজনা ant চালান কের
েদয়। eধরেনর uৎপাদন পdিতেত eকi েশেডর নীেচ েছােটা েছােটা
kঠিরেত বd aবsায় হাজার হাজার মুরিগেক পালন করা হয়। সহেজi
iনেফকশন ছিড়েয় পড়েত পাের। মুরিগর খােদ u মাtায় a াি ট
বােয়ািটক ব বহার করা হয়। drত হাের বৃিdর জn েgাথ হরেমান
ব বহার করা হয়। সব িমিলেয় মুরিগর খারাপ ধরেনর িজনগত
পিরবতন ঘেট, েপালিTর েরাগ-pিতেষধক kমতা কমেত থােক। েরাগ
হেল aত বৃহৎ পিরসের pেয়াজনীয় নজরদারী রাখা যায় না। aথচ
িঠক আমােদর পি মবে র pাণীসmদ o িবকাশ দpেরর মেতাi ei
anেদশীয় েপালিT িশl ‘বােয়ািসিকuিরিট’র ঢ াঁড়া িপটেত থােক।
aথচ বারবার ফ াকিT ফামgিলেত বাড ু েদখা িদেয়েছ : aেsTিলয়ায়
১৯৭৬, ১৯৮৫, ১৯৯২, ১৯৯৪, ১৯৯৭ সােল; আেমিরকা যুkরােT
১৯৮৩, ২০০২, ২০০৪-e; িbেটেন ১৯৯১-েত; হংকংেয় ১৯৯৭,
২০০৩-e; iটািলেত ১৯৯৯-e; িচিলেত ২০০২-e; েনদারল া ডেস
২০০৩-e eবং কানাডায় ২০০৪-e। নবপুের ধরা পেড় িগেয়

‘েভ েট র hাচািরজ’o eকi কায়দায় বােয়ািসিকuিরিটর কথা
বেলিছল।
২০০৫ সােলর aেkাবের িবে র সবেচেয় বেড়া েপালিT
েকাmািনgিল ‘i টারnাশনাল েপালিT কাuিnল’ গঠন কেরেছ।
eছাড়া ‘i টারnাশনাল eগ কিমশন’ নােম eক কেপােরট লিব
েগা ীo ৈতির হেয়েছ। eেদর কাজ হল FAO o WHO–eর মেতা
আnজািতক সংsা eবং েদেশ েদেশ সরকারgিলেক িনেজেদর sােথ
pভািবত করা। আজ েতা পি মবে তারi পুনরাবৃিt ঘটেছ।
asেখর uৎসটােক েছেড় িদেয় তার িশকার গৃহপািলত হাঁস-মুরিগেক
তাড়া কের েকাতল করা হে । ধািড় মুরিগর ei uপdব আমরা
কতিদন সh করব?
ei pবেn সমs পাদটীকা সংেযাজন কেরেছন পিtকা সmাদক।
সূt :
1. মnন সামিয়কী, মাচ-eিpল ২০০৪।
2. Influenza : A Virus Subtype H5N1 from WIKIPEDIA.
3. What’s Wrong with Eating Meat : 50 Reasons, Consumers
Association of Penang.
4. Health-Asia : Four Years on Questions Hover on Bird Flu,
Jaime Lim - Newsmekong.
5. Avian Influenza (“Bird Flu”) and the Significance of its
Transmission to Humans, WHO.
6. Bird Flu --- the Imminent Plague.
7. Who flew? Is Influenza Afflicting Government?, Down To
Earth, 15 March 2006.
8. Fowl Play : The Poultry Industry’s Central Role in the Bird
Flu Crisis, GRAIN, February 2006.

িবকl ৈজব চাষ : eকিট aিভjতা
ভরত মানসাটা
আমরা িতন-চারজন িমেল িঠক করলাম, ৈজব চাষ করব। ৈজব চােষর
মেধ মূলত ফল আর সবিজেতi আমােদর আgহ িছল। তারপর
জায়গাটা েদখলাম জ েলর মেতা। আেগ oi eলাকায় খুব ভােলা
জ লi িছল। oখানকার েলােকরা pথেম েকেট চারেকাল বানাত।
pিত পাঁচ বছর anর পুনরায় েয বৃিd হত, েসটা েকেট oরা jালািন
বানাত। আমরা যখন জায়গাটা িকনলাম, তার আেগর চার-পাঁচ বছর
গাছপালা েবেড়েছ। কাটবার সময় হেয় িগেয়িছল। তারপর আবার ১৩
বছর েগেছ। সব িমিলেয় eখন pায় ১৮-২০ বছর ধের গাছgেলা
েবেড়েছ।
১৯৮৪ সােল আিম ফুkoকার ‘eকিট তৃণখেN িবpব’1
পেড়িছলাম। ১৯৮৭ সােলর েশেষর িদেক িতিন eেদেশ eেসিছেলন।
oi বiটা পেড় aগািনক ফািমংেয় আমার আgহ সৃি হেয়িছল। pথেম
eকটু েলখােলিখ r কির। ১৯৮৯-e Ecological Vision বেল
eকটা বi িলিখ। পিরেবেশর িবষেয় eকটা সাধারণ ভূিমকার সে
oেত organic ecological agriculture িনেয়o িকছুটা িলেখিছলাম।
1

aগািনক (ৈজব) আর nাচারাল (pাকৃিতক) চােষর মেধ eকটা
তফাত করা uিচত। েযখােন আমরা রাসায়িনক dব ব বহার কির না,
েসটােক aগািনক বলা যায়। ভাsর সােভ যােক pাকৃিতক চাষ বেলন,
েসখােন মাnেষর িকছু করার দরকার পেড় না। েযমন, জ ল পুেরাপুির
pাকৃিতক, মাnষ েসখােন িকছু করেত যায়িন। ফুkoকা pাকৃিতক চাষ
আরm কেরিছেলন পুরেনা জিমেত, মািটেক িতিন িবbত করেতন না।
েসটা িছল aগািনেকর েথেকo eকটু eিগেয় থাকা, কষণহীন চাষ।
িতিন েযটা করেতন, তােকo িব d pাকৃিতক চাষ বলা যায় না। কারণ
েসখােনo েতা গাছ লাগােত হয়, ফসল কাটেত হয়, েগাড়া িনড়ােত
হয়, নানারকম কাজ থােক। ধু ভূিমকষণ হয় না। জাপােন েতা
নািতশীেতা আবহাoয়ায় বৃি পাত েবশ সমবি টত। তাi মােঠর মেধ
সবসময় ফসল রাখা সmব। eকটা ফসল কাটার আেগ an েরাপন
r হেয় েযত। মািট সবসময় নরম থাকত। eখােন েতা চার মাস
বৃি র পর আেs আেs িকেয় িতন-চার মােসর মেধ মািট eেকবাের
কিঠন হেয় যায়। তখন বীজgেলা আর জলেক ধরেত পাের না। তাi
মািটেক নরম কের িনেত হয়। ফুkoকার কষণহীন pাকৃিতক চাষ েসi

মাসােনাবু ফুkoকা’র The One Straw Revolution বi।
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কারেণ ভারেত খুব েবিশ সফল হয়িন। তািমলনাড়ু iত ািদ কেয়ক
জায়গায় েযখােন বছের dবার বৃি হয়, েসখােন িকছুটা সফল হেয়েছ।
েসচ িনেয় oটা সmব হেত পাের। িকnt ভাsর সােভ বেলন, eকটা
সমsা েথেক বাঁচেত আমরা েসচযুk চাষ কির, েসটাo আর eকটা
সমsা ৈতির কের। কারণ বৃি র জল ছাড়া যতরকম জল --- kেয়ার
জল, পুkেরর জল, খােলর জল --- মািটর সংsেশ থােক, তােত
মািট িমেশ থােক। েসেচর সময় যিদ মািটেত িন াশেনর পথ না থােক
আর বা ীভূত হoয়ার সmাবনা েবিশ থােক, তাহেল িব d জলটা
বা ীভূত হেয় জেলর লবণ oপের েথেক যায়। kমাগত তা জিমেক
লবণাk কের েদয়। আমরা েয iরাক, েমেসাপেটিময়ার কথা বিল, কৃিষ
েতা oiসব জায়গায় খুবi unত িছল। eকসময় ভােলা ক াশkপ হত,
udৃt ফসল বাiের েযত। েসচযুk চাষ কের কের eবং ব াপক হাের
বা ীভবেনর ফেল oi জায়গাgেলা মn -সৃ মrভূিমেত পিরণত
হল। ধীরগিতেত হেলo eটা kিতকর। তাi েসেচর ব বsা িনেয়
ভূিমকষণহীন চাষ আর eকটা সমsা ৈতির কের।
ভাsর সােভ েয পdিতেত জিমেত শsচাষ কেরন, েসটােক িতিন
ৈজব চাষ বেলন, েকননা েসখােন িকছুটা মাnেষর হsেkপ দরকার।
রাসায়িনক ব বহার কেরন না িতিন। তেব মাnেষর হsেkেপর জn
oটােক িব d pাকৃিতক চাষ বলা যায় না। িকnt বৃkেরাপেনর জn
pথম eকবার মািট আলগা কের িনেয় িতিন গাছটা েরাপন কের েদন।
খুব তাড়াতািড় মািটটা সবুজ হেয় oেঠ। তারপর আর মািটেক কষণ
করা হয় না। eেkেt pাকৃিতক চাষ কথাটা সবেচেয় uপযুk।
aেনকটা আমােদর ঘেরর বা ােদর মেতা। pথেম oেদর eকটু েদখেত
হয়, তারপর িনেজরাi িনেজেদর সামেল েনয়।
ৈজব চাষেক আমরা সবসময় পিরেবেশর পেk ankলo বলেত
পাির না। বািণিজ ক ৈজব চাষ েযটা হে , বাজাের িবিk বা রpািনর
জn, oখােনo d-িতনেট সমsা হয়। eক েতা ৈজব সামgী আশপাশ
েথেক িনেয় eক জায়গায় জেড়া করার ফেল ant কম পাoয়া যায়।
আর eেত ‘েমােনাকালচার’-eর ব াপার চেল আেস। aথাৎ েয
িজিনেস ভােলা দাম পাoয়া যায়, েসi eকi িজিনস েবিশ েবিশ চাষ
করা হয়। সবরকম িমিলেয় িমিশেয় চাষ করা হয় না। কারণ kিড়
রকম ফসল d-চার েকিজ কের িনেয় মােকিটংেয়র খুব ঝােমলা। aথচ
eক ফসল d’শ েকিজ হেল মােকিটংেয় sিবধা। আর তাছাড়া বh
ফসল েতা eক সে ফেল না। al al পিরমােণ বােরবাের িনেয়
যাoয়ার asিবধা। তাi িম -চােষ eখােন asিবধা হয়। বািণিজ ক
ৈজব চাষ তাi পিরেবেশর পেk ভােলা নয়। eরা ‘েমােনাকালচার’eর
িদেক যায়। তার ফেল oi গাছ eকi খাদ জিমর eকi sর েথেক
িনেয় েনয়। তার aভাব ৈতির হয়। গাছ dবল eবং ass হেয় পেড়।
‘েমােনাকালচার’-e েপাকার uপdব েবেড় যায়। িম -চােষ eকটা
েপাকা eকটা িজিনস খায়, an চােষ েসটা পায় না। ফেল েপাকার
uপdব িম চােষর ফেল ছিড়েয় পড়েত পাের না।
আমরা eকটা েছােটা eলাকার মেধ চাষ কির। তাছাড়া আমােদর
িনেজেদর েগা ীটা বেড়া, আমােদর িনেজেদর মেধ i িজিনসgেলা
িবতরণ কির। eখন eবছর েথেক আমরা pচুর েপঁেপ আর কলা পাব।
eবার মােকিটংেয়র eকটা ব বsা করেত হেব। আমােদর eকজন
সদs আেছন, িযিন sাs -িশkার সে যুk eবং sাs সmত খাদ
মnন সামিয়কী

িনেয় কাজ কেরন। যতটা udৃt হেব িতিন সবটাi িনেত চান। সবিজ
eখনo udৃt হয়িন। তেব সামেন তাo হেব। যতটা জল পাoয়া যায়
েসi anযায়ী আমরা সবিজ চাষ বাড়াব।
eটাo আমরা ভাsর সােভর পdিতেত কেরিছ। pথম eকবার
মািট আলগা কের িনেয় আমরা ঘন সিnিব চাষ কের িনেয়িছ। েযখােন
েপঁেপ কলা লাগােনা হেয়েছ, েসখােন eকটা সূযমNেলর মেতা
আকৃিতেত লাগােনা হেয়েছ। ৯টা নারেকল ৯-১০ ফুট দূরেt লাগােনা
আেছ। sাভািবক দূরt েবিশi হয়, ৩০-৩০ হয়। গােছর কাNটা
নমনীয় হoয়ােত oপেরর িদেক uেঠ eরকম বাiেরর িদেক চেল যায়,
eকটা চাঁেদায়ার আকার ধারণ কের যােত পুেরা সূেযর আেলাটা িনেত
পাের। তাi eভােব গাছgেলা eকটা েছােটা জিমর মেধ o হয়। eর
িভতের আমরা eকটা কলাগােছর বৃt কেরিছ আর বাiের eকটা
েপঁেপগােছর বৃt কেরিছ। মাঝখােনর জায়গাটায় সব সবিজ লাগােনা
হেয়েছ। সবসময় জায়গাটা আ ািদত থাকার ফেল মািট শk হেয় যায়
না। তাছাড়া জ েলর পিরেবেশ আdতাo বজায় থােক। ei aংশটায়
আমরা জলেসচo কির। পােশi রকপুল, oখান েথেক আমরা জল
িদi। মািটটা নরম থাকায় কষেণর েতমন দরকার হয় না। তেব eকদম
কির না বলা যােব না। মােঝ মােঝ যখন aবেহলায় গাছটা পেড় যায়
aথবা জিমটা িকেয় যায়, তখন eকটু হাত লাগােত হয়। যিদ
িঠকমেতা েখয়াল রাখা হয় তাহেল িটিলংেয়র (চােষর) কখনi দরকার
হয় না।
oখােন pচুর েকঁেচা জnায়, যারা sাভািবক চােষর কাজটা কের
েদয়, মািটেত বােয়ামাস থােক, ছায়া থােক। eসেবর ফেল মািট
আলগা হেত থােক। জ েল আর েক চাষ করেত যায়? ei aংশটায়
জিমর পিরমাণ eক eকেরর িকছু কম। নালার oপাের আর eকটা
aংশ রেয়েছ, েসখােন gিছেয় চাষ করা হয়িন।
pথেম জিম িকনেত আমােদর িকছু পয়সা েলেগিছল। জিম আমরা
তখন সsােতi েপেয়িছলাম। তখন oখােন বািড়ঘর িছল না, রাsা িছল
না। d’িকেলািমটার কাঁচা রাsা িদেয় েহঁেট েযেত হত। তখন আমরা
৩০,০০০ টাকা কের eকর pিত দাম িদেয়িছলাম --- s াm িডuিট
iত ািদ িনেয়। পাঁচটা pট িছল, জিমর মািলকেদর মেধ d’জন িছল
বেড়া, oেদরi েবিশ জিম িছল। eখন aব ঝটঝট কের জিমর দাম
oখােনo েবেড় যাে । আmািনর নাম eখন oখােনo েশানা যাে ।
েযেহতু েকndীয় সরকার ৫০০০ eকেরর িসিলং েবঁেধ িদেয়েছ, তাi
oরা কেয়ক জায়গায় ভাগ ভাগ কের িকনেত চাiেছ। আসেল সব
িজিনসi েতা পাoয়া যায়, েকবল জিমi dলভ, ফ াকিTেত েতা বানােনা
যােব না! oরা চারপােশ দালাল ছিড়েয় িদেয়েছ, েযখােন যা জিম
পাoয়া যায় সsায় িকেন নাo, পের দাম বাড়েল ছাড়া যােব। আমরা
পােশ eকটা ১০ eকর জিমর pট িকনেত েচেয়িছলাম। েসটা আর
eকজন িকেন eকবছেরর মেধ আবার আর eকজনেক িবিk কের
িদল িdgণ দােম।
আমােদর জায়গাটা dেটা gােমর মাঝখােন। নীেচর িদেক eকটা
aবsাপn gাম d’ িকেলািমটার দূের, আমােদর জিমর মািলকরাo oi
gােমর েলাক। oপেরর িদেক d’ িকেলািমটার দূের eকটা আিদবাসী
gাম। eখানকার বািসnােদর হােত জিম কম। eখন oখান েথেকi
কৃিষমজুর সরবরাহ হে ant। নীেচর িদেকর gােম যারা েলখাপড়া
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িশেখেছ, তারা চাষ করেত চাiেছ না, জিম oেদর pচুর, িকnt চাষ
করার েলাক েনi। আিদবাসীেদর জিমেত খাটবার চািহদা pচুর। জিমর
মািলকরা বলেছ, িঠক আেছ, তুিম বােরা আনা রােখা, আমায় চার
আনা দাo। চােষর খরচ aব oখােন েতমন েনi। oপেরর িদেক
জ ল থাকায় pিত বছর বৃি েত ভােলা মেতা মািট ধুেয় চেল আেস।
আমরা জিম েকনার d’বছেরর মেধ i গভনেমে টর সেয়ল কনজােভশন
িডপাটেমে টর েলােকরা কাজ কের। আমরা েসi কাজটা eকটু চািলেয়
েগিছ। বাঁেধর মেতা ব বsা কের মািটটােক আটেক িদেয়িছ। আমােদর
পুেরা সীমানার মেধ o িকছু কেনা আর সবুজ েঝাপ হেয় েগেছ,
তােতo মািট আটকায়। মািট-kয় eেত কেম েগেছ ৮০ শতাংেশর
oপর।
ভাsর সােভর oখােন ১৪ eকের [কlবৃk-e] সব িনেজi
েদেখন। আমােদর ৬৪ eকের পাঁচজন আিদবাসী মাnষ আেছন, sামীstী েছেল িনেয় eকটা পিরবার আর d’জন। oঁেদর eখােনi থাকার
কথা। িকnt কখনo d’জন, কখনo িতনজন থােকন, aেধক সময় gােম
চেল যান। তেব oঁরাi লাগাতার েদখােশানা কেরন, মাiেনর ব বsা
রেয়েছ আর খাবারটা বাগান েথেকi সংgহ হেয় যায়। ডাল, েতেলর
মেতা িকছু িজিনস িকনেতo হয়। গম oখােন খুব কম ব বহার হয়,
আমরা oখােন রািগ চাষ কির, oেত খুব ভােলা rিট হয়। eটা খুব
পুি কর আর ssাd। eেদেশ eটা গম চােলর েচেয় সsা aথচ eর
রpািন-মূল বাসমিত চােলর েথেক েবিশ। বা া o ass মাnেষর
পেk eটা পুি কর আর হজম করাo সহজ। আিদবাসীরা eটা
িনেজরাi ফলায়। আশপােশর gােমo আেগ হত, িকnt eখন তােদর
িজেবর sাদ বদেল েগেছ, সব ধান গম চােষর িদেক চেল েগেছ।
চিlশ-প ােশাধ যারা, তােদর েখেত ভােলা লােগ। েছােটােদর হয়ত
েসরকম িজেবর sাদ ৈতির হয়িন। আমােদর grপটার মেধ আিমi
সবেচেয় েবিশ সময় িদi। মােঝমােঝ আমরা ক াm কির। তখন
আমরা হয়ত গাছ লাগালাম, জলেসচ করলাম aথবা বািড় ৈতিরর
কাজ করলাম। িকnt েসটা খুবi সামাn আর িবি n। েসভােব বলেল
সামািজক িদক েথেক আমােদর খুব dবলতা আেছ, pকৃিত িকnt তার
কাজ ভােলাভােবi কের যাে । oখােন eখন eকটা সমাজ ৈতির হেয়
েযেত পাের, জিমটা eত uবর, eত সবুজ গাছপালা। েযখােন
জলেসেচর ব বsা কেরিছ, নেভmর-িডেসmর-জাnয়ািরেত যখন মািট
িকেয় যায়, নালার নীেচ জ েলর eত ভােলা মািট eেস জমা হয়,
আমরা েসটা িনেয় আেশপােশ চােষর মেধ ছিড়েয় িদi। তােত জল
স েয়র kমতা েবেড় যায়, আবার মু ত চােষর uবরতা েবেড় েগল।
িক রু দরকার েনi। eকটু aভাব সূেযর আেলার, কারণ জ লটা ঘন
হেয় েগেছ। েযখােন নতুন কের িকছু লাগােত চাi, েসখােন eকটু
েকেটেছঁেট িনেত হয়, নাহেল সূেযর আেলা ঢাকা পেড় যাে । গাছ
খুব ধীের বােড়, িকnt মের যায় না। েযখােন হয়ত চার বছেরর মেধ
ফল েদoয়ার কথা, আমােদর আট-দশ বছর েলেগ যায়।
আমরা যােদর িনেয় কাজ করিছ, তােদর eকটা পিরবার, আমােদর
েথেকo তারা সিkয়, eকটা দায়েবাধo oেদর ৈতির হেয়েছ।
আমােদর grেপর েলােকেদর eকটা as ধারণা িছল, তার েথেক
ei পিরবােরর েলােকেদর ধারণাগত েবাধ aেনক ভােলা। oরা aব
বুেঝ েনoয়ার sেযাগo েপেয়েছ। ভাsর সােভর ফােম oরা d’বার
মnন সামিয়কী

েগেছ, ভাsর সােভo d’বার eখােন eেসেছন। ei পিরেবেশ েথেক
oরা ei ৈজব চােষর পdিতেক gহণo কের িনেয়েছ। গত d’বছর
ধের েদখিছ, চািষসমােজর মাnষ, যারা আমােদর oখােন েদখেত
আসেছ, তারা uৎসািহত হে । eরা েদখেত পাে , আমােদর
uৎপাদেনর হার খুবi ভােলা, আমরা রাসায়িনক ব বহার কির না। িডপ
েবািরং আমরা কির না, েহিভ েমাটরাiজড পাm আমরা ব বহার কির
না, aেনক সsায় আমরা চাষ করিছ। আমােদর সারা বছর েয খরচ
হয়, তার ৮০-৯০% যারা কাজ কের তােদর পাির িমক িদেত খরচ
হয়। eকদম সাধারণ আিদবাসীেদর বািড়র মেতা ঘের oরা থােক।
জ লটা েতা দাrণ হেয়েছ। eেত oরা খুব aবাক হয়িন। িকnt dেটা
েসচযুk জিমেত pচুর ফল --- কলা, েপঁেপ --- হে । eেত oরা
uৎসাহ েপেয়েছ। oরা চারা িনেয় িগেয় িনেজরাi বুনেছ।
আিম গত ছ’সাত বছর েথেক েদখিছ, pেত ক বছর বৃি িনেয়
িকছু সমsা হে । যখন বৃি র দরকার তখন হে না। যখন দরকার
েনi, তখন বৃি আর থামেছ না। যখন চাষ েদoয়া দরকার, তখন
জিমেত জল দাঁিড়েয় গাছ পেচ যাে । যখন জল দরকার, তখন বৃি
েথেম েগেছ, চারাgেলা হলুদ হেয় যাে । ei সমsা মেন হয় যােব
না। কারণ সারা পৃিথবীেতi লk করা যাে , বষার িদেনর সংখ া
কমেছ। খুব েজাের বৃি হে আর নয়ত হে i না, আেগ েথেক
আnাজ করা যাে না। gহ-নkেtর পুরেনা িহেসবটাo িমলেছ না।
ei িম -চােষর ব াপারটা আেগ-পের সকলেকi ভাবেত হেব। খুব
নীচু জিমেত, েযখােন ধান ছাড়া িকছু চােষর কথা ভাবা যায় না, জল
েসখােন জেম থােক। িকnt an জায়গায় জেলর জn পুkর েকেট
েনoয়া যায়। েসi মািটটা an িম -চােষর জিমেত িদেয় eকটু uঁচু
কের েনoয়া যায়। eরকম না করেত পারেল সমsা আসেতi পাের।
pথম ন’বছর eিpল-েম মােস আমােদর জেলর aভাব হত। েশষ
িতন বছর eটা হয়িন। লাগােনা গাছo eকবছর মের যায়। eখন িকnt
যা পিরিsিত, তােত sেযােগর আমােদর েকান aভাব েনi, aভাব ধু
pেয়ােগর। তাo যতটা কেরিছ খুবi সফল। oখােন সবসময় থাকা
দরকার। থাকেলi ফলন হেব, না থাকেল গr চেল আসেব, েকu
eেস kিত করেব। তেব আিদবাসী েছেলেমেয়েদর মেধ ei চােষর
আgহ রেয়েছ।
eখােন েয আিদবাসী সমাজ, eরা চািষসমাজ, eেদর ঠাkর বেল।
আট-দশ বছর আেগ, নীেচর িদেকর িতনটা gােম gীে জেলর স ট
হত। eখন তারা আমােদর জলেসেচর জn েবঁেচ েগেছ। আমােদর
ফােম eখন জ লo খুব ঘন, হাজার হাজার গাছ খুব েঘঁসােঘঁিস কের
রেয়েছ। aত ঘন হoয়ার ফেল গাছgেলা খুব uঁচু হয়, িকnt কাNটা
েসরকম েমাটা হয় না। নতুন মািট pচুর ৈতির হে , ৈজবৈবিচt
pচুর, খুবi মূল বান সব গাছ রেয়েছ। eকবার আমরা sানীয়েদর
মেধ যারা জােন, oপেরর আর নীেচর gােমর, তােদর িনেয় eকটা
সমীkা কেরিছলাম। ১১০ রকম দরকাির গাছ পাoয়া িগেয়িছল। eর
মেধ রেয়েছ ৩০-eর েবিশ oষিধ-গাছ, ৩০টা eমন গাছ আেছ যা
েথেক বছেরর েকান না েকান সমেয় িকছু খাবার পাoয়া যায়, ২০
ধরেনর কােঠর তkার গাছ আেছ, তারপর রেয়েছ নানারকম মূল বান
গাছ, েযমন খেয়র, িটক iত ািদ।
anিলখন : িজেতন নnী
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িবকেlর েভেনজুেয়লা
শমীক সরকার
েনতৃt িদেত থােক ei sাধীনতা সংgােমর। sাধীনতার লড়াi নতুন িদশা
পায় ফরাসী িবpেবর হাত ধের। ১৮১১ সােল ফরাসী িবpব েফরত
eকজন েভেনজুেয়লান েসনানীর েনতৃেt pথম sাধীনতার েঘাষণা হয়।
যিদo তা েহের যায় aিচেরi। আবার sাধীন েভেনজুেয়লার েঘাষণা হয়
১৮১৩ সােল, তা িটেকিছল মাস সােতক। aবেশেষ আর eকজন ফরািস
িবpব েফরত, iuেরাপীয় িশkায় িশিkত, ‘মুিkনায়ক’ সাiমন
বিলভােরর েনতৃেt ১৮২৩ সােল সাবেভৗমt আেস। সাiমন বিলভােরর
েনতৃেt আরo েবশ িকছু লািতন আেমিরকান েদশ েস সমেয়i s ািনশ
আgাসেনর হাত েথেকsাধীনতা পায়। e’সব ক’িটেক িনেয় বিলভার
ৈতির কেরন ‘gান কলিmয়া’। eiভােব েগাটা লািতন আেমিরকােক সাম ,
ৈমtী, sাধীনতার বাণী িদেয় ঐক বd করার েয বিলভািরয়ান sp, তা
িবংশ শতেকo বh যুবকেক আেলািড়ত কেরেছ oi মহােদেশ। eক
েভেনজুেয়লােতi েসi sp িনেয় ৈতির হেয়েছ বh িবpবী সংগঠন।
সােভেজর মতাদশo ছাtাবsা েথেকi ei বামপnী, েদশেpিমক
‘বিলভািরয়ািনজেমা’ ঘরানার।

‘েভেনজুেয়লা’র uৎপিt
eখানকার মাnষ িনেজেদর a লেক কী বলত েক জােন, তেব পি িম
dিনয়া eটাi িব াস কের, ভূখNিটর নাম েভেনজুেয়লা িদেয়িছেলন
আেমিরেগা েভসপুিচ। ১৪৯৯ সােল েনৗবহর িনেয় eখােন eেস
জলাশেয়র oপর eখানকার aিধবাসীেদর ৈতির েছােটা েছােটা ভাসমান
gাম (প ালািফেটা) েদেখ তাঁর মেন পেড় যায় iতািলর েভিনেসর
(iতািলয়ান ভাষায় েভেনিজয়ার) কথা। তারi েছােটা সংsরণ
েভেনজুেয়লা বা েছাT েভিনস। ১৪৯৮-েত eখােন eেসিছেলন কলmাস।
েপrর iনকা বা েমিkেকার আজেটক o মায়া সভ তার মেতা aতখািন
unত হেয় oেঠিন eখানকার ‘iি ডয়ান’ জনজীবন। ঐিতহািসকরা বেলন,
eখােন মাnেষর সভ তা ১৫০০০ বছেরর পুরেনা। কৃিষ eবং িশকােরর
পুরাতািttক িনদশন পাoয়া যায় eখােন। আেমিরেগা েভসপুিচর
েভেনজুেয়লা আিব ােরর পরপরi s ািনশ আgাসন r হয় eখােন,
১৫২২ সােল। আিদ বািসnােদর pিতেরাধেক gঁিড়েয় িদেয়,
pিতেরাধীেদর খতম কের, কখনo বা েগা ীgিলেক চূণ কের কােয়ম হয়
iuেরাপীয় শাসন। s ািনশ আgাসেনর আেগ aবিধ মাnষ eখােন
থাকত মূলত সমুd uপkলবতী a েল, েগা ীবd হেয়। পিরচয়,
মািলকানা pভৃিতেত gামগত বা পাড়াগত (পড়িশ বা েনiবারhড)
ব াপারটা িছল।

রাTহীনতা, aথনীিতহীনতা
১৮৩০ সােল েভেনজুেয়লা ei gান কলিmয়ার মেধ থাকেত asীকার
কের, ৈতির হয় নতুন িরপাবিলক aব েভেনজুেয়লা। eরপর pায় ১৩০
বছর কােট সামিরক eবং eকনায়কতntী শাসেন, তার মেধ pথম ৭০
বছর শাসেনর aিন য়তায়। আিnজ পবত, lােনাস তৃণভূিম eবং
সমভূিমর েযাগফেল ei ভূখN শাসন করা েভৗেগািলক কারেণi েবশ
মুশিকল। pিতিট মn বসবাসযুk সমভূিম eলাকার পােশ আেছ সমুd,
আর anপােশ পবত aথবা তৃণভূিমর েবড়। তাi pেত েকi
আেপিkকভােব sাধীন। sাধীনতার পের রাTীয় kমতার মােন দাঁড়ায়
সাদা েকান যুdবাজ তৃণভূিম-মািলেকর aধীেন শ’খােনক আিদ বািসnার
‘িবpবী’ ‘েফৗজ’ িনেয় েকান eক a ল েথেক রাজধানী কারাকােসর
িদেক যাtা। ei যুdবাজেদর বলা হত কেডেলা। েকান কেডেলা েয
আিদ বািসnা বা পােদাস হত না eকদম তা নয়। তেব আিদ বািসnা
পােদাস eবং কােলা দাসরা িছল মূলত েসনার দেল। aিধপিত সাদা। েয
কেডেলার pভাব anাn কেডেলােদর oপর যত েবিশ, তার েpিসেড ট
হবার সmাবনাo তত েবিশ। ১৮৩০ েথেক ১৮৯৯, ei ৭০ বছের নয়
নয় কের pায় ৪১ জন েpিসেড ট হেয়েছন েভেনজুেয়লার, sায়ী বা
kণsায়ী। তেব কেডেলােদর ei aভু tান pকেl রkপাত খুব কমi
হত। েদেখ েযন মেন হয়, কেডেলােদর মেধ েবাঝাপড়া িছল, uৎপািটত
হেল বা িবpব করেত িগেয় পরাs হেল হয় al কেয়কিদেনর কারাবাস
বা দূের েকাথাo পািঠেয় েদoয়া হেব। ei aভু tানকারীেদর kমা কের
েদoয়ার ঐিতhার পিরচয় পাoয়া যায় ১৯৯২ সােলর ব থ সামিরক
aভু tােনর নায়ক hেগা সােভজেক আtসমপেনর পর al কেয়কিদন
েজেল েরেখ ১৯৯৪-েতi েছেড় েদoয়ােত। যিদo পােদাসেদর বা
দােসেদর েবলায় ব াপারটা eরকম িছল না। েগাটা েভেনজুেয়লায় তখনo
বেড়া রাsা িছল মাt েগাটা কেয়ক, আর িছল পােদাসেদর eবং প েদর
পােয় পােয় ৈতির হoয়া পথ। েগাটা ঊনিবংশ শতক জুেড়i

দাসpথা
েষাড়শ শতেকর মাঝামািঝ েসানার খিন আিব ার হবার পের
েভেনজুেয়লায় েsনীয়েদর হাত ধের দাস ব বsা r হয়। pথেম আিদ
বািসnােদর eবং পের আি কা েথেক ধের আনা দােসেদর িনেয়।
iuেরাপীয়রা তােদর আনা েঘাড়াgিলেক িবsীণ তৃণভূিমেত চরােনার
মাধ েম eখােন আেরকিট ব বsার পtন কের। িবশাল িবশাল তৃণভূিমর
aিধকারী দখলদার েsনীয় বা an iuেরাপীয়রা, আর েসখােন েঘাড়া
চরাত আিদ বািসnারা। সমেয়র সােথ সােথ দাস aবsান েথেক
আিদবািসnারা মুিk পায় বেট, িকnt িনেgােদর জn তা রেয় যায়, েগাটা
লািতন আেমিরকার েsনীয় uপিনেবশ জুেড়i। gামিভিtক মািলকানা
েভেঙ িদেয় ব িk মািলকানায় চাষজিমেক িদেয় েদoয়ার ব বsাo r
কের ei ঔপিনেবিশেকরা। েsনীয়রা েভেনজুেয়লা দখল কেরিছল বেট,
িকnt শাসন করার তুলনায় eখানকার েসানা rপার খিনgিলর oপেরi
তােদর মন িছল েবিশ। a াদশ শতেক uপkলবতী a লgিলেত আর
eকিট ব বsার পtন কের তারা, েকাকা চাষ। ei চােষ pচুর আি কান
দাস ব বহার হেত থােক। eভােব েsনীয় শাসনকােলi সাদা iuেরাপীয়,
কােলা আি কান, eবং বাদামী আিদ বািসnা --- ei িতেন িমেল গেড়
তুলেত থােক েভেনজুেয়লার জনসংখ া। যিদo তা েসi সময় িছল দশ
লােখরo কম।

sাধীনতা
েনেপািলয়ানীয় যুেd েsেনর শিkkেয়র মেধ িদেয় eখােন sাধীনতার
আoয়াজ েজারােলা হেয় uঠেত থােক। আnঃiuেরাপীয় যুেd eখানকার
েয সব আিদ বািসnা েসনা বা েসনানায়ক িহেসেব aংশ িনেয়িছল, তারা
মnন সামিয়কী
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বািণেজ েভেনজুেয়লার সাধারণ মাnেষর oপর েকান pভাব পেড়িন।
মুি েময় eকটা aংেশর মাnষ pভূত িবtশালী হেয় oেঠ। যিদo তখনo
েভেনজুেয়লার ২০ লk মাnেষর মেধ ৬০ শতাংশ আিদবাসী, তবুo
রাTীয় েkেt সাদােদর pভাব িছল eক t। ৈতল বািণেজ র লােভর
gড়টুko তারাi েখেয়িছল।
েতেলর খিনর িমক
১৯২৮ সােল জুিলয়া রােজ েতল uেtালেনর কােজ িনযুk িমকরা
pথম ধমঘট কের। ei রাজ িছল সবেচেয় ভােলা েতেলর েজাগানদার।
ei রােজ র েগাটা ৈতলেkt ei sTাiেক kিতgs হয়। ei ধমঘেটর
anতম di েনতা, েরােডালেফা িকনেটেরা eবং েজসাস ফািরয়া (েতেলর
খিনর িমক) কিমuিনs িছেলন। সরকােরর পk েথেক িমকেদর
dরবsােক sীকার করা হেলo ei ধমঘটেক েবআiিন বেল েঘাষণা করা
হয়। যিদo ei ধমঘেটর ফেল েতল uেtালেনর সােথ যুk িমককমচারীেদর aবsার unিতর জn েতল েকাmািনgিল সেচ হেয় oেঠ।
েতেলর বািণেজ র eকটা েছাT aংেশর ভাগ তােদর কপােলo জুটেত
থােক।

েভেনজুেয়লার সমােজ েকndীয় pশাসেনর সােথ sানীয় জনজীবেনর বেড়া
eকটা সmn িছল না। ei সময় েকndীয় pশাসেনর সােথ রpািন-িনভর
(প , কিফ) পূবিদেকর তৃণভূিম a েলর eকটা সখ তা লk করা যায়।
েবিশরভাগ শাসকরাi িছেলন েসi a েলর। ei রpািন-aথনীিতর
জni েভেনজুেয়লার বnর a লgিলo িছল েকndীয় kমতার খুব
uেlখেযাগ a । মাnেষর বসিতo হেয়িছল ei বnরgিলেক িঘের।
ঊনিবংশ শতেক প eবং dধ রpািন eকিট uেlখেযাগ ব বসা
িছল। ei সব ব বসার মািলকরা িছল সাদা বা িবেদিশ। েশানা যায়
eকসময় েগাটা েভেনজুেয়লার eক-তৃতীয়াংশ তৃণভূিমর মািলক িছল eক
িbিটশ েকাmািন, যােক sানীয়রা ল ােকsার বেল ডাকত। eরা িbেটেন
pচুর িবফ সরবরাহ করত। ei ব বসা করা খুব সহজ িছল। েকবল
বষার সময়টা প েদর খাoয়ােত হত িকেন। বািক সময়টা তৃণভূিম eেদর
খাবার সরবরাহ করত।
ঊনিবংশ শতেকর েশষ aবিধ গায়ানা eবং আিnেজর মাnেষরা
েকndীয় kমতার কামড়াকামিড়েত খুব eকটা aংশ েনয়িন। গায়ানায়
মাnষ খুব কম িছল। িকnt আিnেজর ব াপারটা িছল আলাদা। কিফ
চােষর জn খুবi িবখ াত হেয় uঠিছল ei eলাকা eবং রpািন-িনভর
aথনীিতর কারেণ তা সমৃdo হেয় uঠিছল। বাড়িছল জনঘনt। তৃণভূিম
a েলর ম ােলিরয়া বা পীতjেরর pেকাপ eখােন কম িছল। সব
িমিলেয় আিnজ েভেনজুেয়লার ১৫ লেkর মেতা মাnেষর pায় aেধেকর
বাসভূিম হেয় দাঁড়ায়। িবংশ শতেকর r েথেক ei a ল েকndীয়
রাজনীিতেত eবং kমতায় grtপূণ ভূিমকা িনেত r কের। আিnয়ান
সামিরক বািহনী িনেয় িসিপিরয়ােনা কােstা েভেনজুেয়লা শাসন করেত r
কেরন। eসময় iuেরােপর কােছ পূববতী শাসকেদর েনoয়া ঋণ তার
দাম চাiেত r কের।
িসিপিরয়ান কােstার পের েpিসেড ট হন তাঁরi সহেযাগী েগােমজ।
িতিন eেসi েভেনজুেয়লার আnজািতক ঋণ বািতেলর েচ া কেরন,
মজবুত েসনাবািহনী ৈতির কেরন আিnয়ান সামিরক বািহনী িনেয়।
ততিদেন েযাগােযাগ ব বsার িকছুটা unিতর ফেল সামিরক aভু tােন
খািনকটা ভাঁটা পেড়।

রাT, পািট, িনবাচনী গণতnt
েভেনজুেয়লায় ঊনিবংশ শতক েথেকi eকটা পেরাk িনবাচনী ব বsা
িছল। সংখ াগির পােদাসেদর েকান েভাটািধকার িছল না। েভাট িছল
ধু সাদােদর। আ িলক েভােটর মাধ েম আ িলক aিধপিত িনবাচন
করা হত। েসi িনবািচতরা কারাকােসর aিধপিতেক িনবাচন করত বা
কারাকােসর পালােমে ট িমিলত হত। যিদo ei ব বsািট িনেজi িছল খুব
dবল eবং েবিশরভাগ সমেয়i কেডেলারা ei কাঠােমাটােক পাtা িদত
না। ১৯৪৫ সােল eকবার েভেনজুেয়লায় সাধারণ িনবাচন করার েচ া
করা হয় eবং তার কেয়ক বছর আেগ েথেক পািট pিkয়া r হয়।
সmূণভােব পােদাসেদর িনেয় eকিট পািট খুব জনিpয় হেয় oেঠ, তার
নাম ‘গণতািntক কাযকলাপ’ বা a ােডেকা (AD)। ধরেনর িদক েথেক
তা িছল বামেঘঁষা, সমাজগণতntী। ei দেলর েনতৃেt eকিট গণিবেkাভ
হয় েভেনজুেয়লায় ১৯৪৫-e, সােথ েযাগ িদেয়িছল িমিলটািররা। ei
গণিবেkােভর ফেল a ােডেকার েনতৃেt eকিট সরকার গঠন হয়। ei
গণিবেkােভর পটভূিমেতi সংসেদর সাধারণ িনবাচেনর পথ পির ার
হয়। তােত a ােডেকারা জয়ী হয়। আর eকিট পািট eসমেয় িকছুটা
জনসমথন েপেত r কের, রাফােয়ল ক ালেডরার েনতৃেt ‘েকােপi’
(িkি য়ান েডেমােkিটক পািট)। a ােডেকা সরকার কেয়কিট grtপূণ
িসdাn েনয়, যার মেধ uেlখেযাগ েতল েকাmািনgিলেক uৎপাদেনর
৫০-৫০ aংশ সরকারেক িদেত বলা। ক াথিলক sুল বn কের িদেয়
জাতীয় পাঠkম চালু করার েচ া, কৃিষেkেto িকছু সংsারধমী পদেkপ
েনoয়া হয়। তার সােথi বাড়েত থােক আমলাতnt eবং তার pভাব।
১৯৪৭ সােল েpিসেডিnর জn eকিট সাধারণ িনবাচন anি ত হয়।
তােত a ােডেকারা িবপুল েভােট জয়লাভ কের। িকnt েভেনজুেয়লার
oপেরর সািরর েলােকরা ক ালেডরােক সমথন কের।

েতল আিব ার
েভেনজুেয়লা েয েতেলর আকর তা েবাঝা েযত বhিদন আেগ েথেকi।
েছােটা েছােটা kপ েথেক েতল uঠত। িকnt তােক ব বহার করার
pেয়াজন হয়িন। িবংশ শতেকর িdতীয় দশক েথেক খিনজ েতেলর
আnজািতক বাজার ৈতির হoয়ায় iuেরাপ বা আেমিরকা েথেক pচুর
ব বসায়ী eেস ei েতল uেtালেনর বরাত পাoয়ার েচ া কের। ei
েতেলর বরােতর িবিনমেয় েভেনজুেয়লার মাnেষর eকটা aংশ, যােদর
জিমর oপর খিন খনন করেত হেয়িছল, pচুর kিতপূরণ আদায় কের।
১৯১৮ সােল pথম বািণিজ কভােব েতল uেtালন r হয় eবং
পুেরাটাi রpািনর জn। ১৯২৯ সােলর মেধ েভেনজুেয়লা খিনজ েতল
রpািনেত eক নmর েদেশ পিরণত হয়, যিদo েসখােন েকানo েতেলর
িরফাiনাির ৈতির হয়িন। ei েতল রpািনর oপর েকান pত k কর ধায
করা হয়িন, তাi সরকােরর pত k আয় খুব কম িছল ei বািণজ
েথেক। আেমিরকা যুkরাT, েভেনজুেয়লার সরকাির কতাব িk, বেড়া
বেড়া তৃণভূিমর মািলক eবং েতেলর েকাmািনgিলর মেধ eকটা
আঁতােতর মেধ িদেয় ei রpািন বািণজ চলেত থােক। ফেল ei
মnন সামিয়কী

সামিরকতnt
১৯৪৮ সােল সামিরক aভু tােনর মাধ েম আবার সামিরকতnt pিত া
হয়। তখন িকnt ১৯৪৭-e a ােডেকােদর িবপুল জয় ei সামিরক
aভু tােনর িবrেd েকান জনpিতেরাধ ৈতির করেত পােরিন। a ােডেকা
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েনতােদর িনবাসেন পাঠােনা হয়। বািক দলgিল েকানভােব িটেক থােক।
ei সামিরকতেnt িবিভn হাতবদেলর পের ১৯৫২ সােল eকনায়ক হন
েপেরজ িজেমেনজ। ei েপেরেজর সমেয় েভেনজুেয়লার জনসংখ া িছল
৫০ লk। eসময় েতেলর আকষেণ pচুর সাদা মাnষ েsন, পতুগাল,
iতািল pভৃিত েদশ েথেক আসেত r কের eবং সরকােরর পk েথেক
তােদর uৎসাহ েদoয়া হেত থােক। েপেরজ িনেজ ‘সাদা মাnেষরা utম’
ei ধারণা েপাষণ করেতন। সাদা মাnষেদর আগমেনর ফেল তােদর
eবং পােদাসেদর িমিশেয় িম জনসংখ া বাড়েত থােক। সরকােরর
তরেফ eেত uৎসাহ েদoয়া হেত থােক িবিভnভােব। আেমিরকা
যুkরােTর pশাসেনর সােথ েভেনজুেয়লার eকটা িনগূঢ় সmক আেগ
েথেকi িছল। ei সমেয় েগাটা লািতন আেমিরকার পটভূিমেত ei
সmক আরo বৃিd পায়। েগাটা লািতন আেমিরকায় মািকন আিধপেত র
েদাসর িহেসেব েভেনজুেয়লা কাজ করেত থােক।
েপেরেজর eকািধপত o eকনায়কt aেনকিদন ধের সামিরক,
pশাসিনক sের eবং জনগেণর মেধ aসেnাষ ৈতির করিছল। ১৯৫৮র জাnয়ািরেত জনগণ রাsায় নােম। eক েদশেpিমক চk (Patriotic
Junta)-র সামিরক িবেdােহর সামেন েপেরজ পািলেয় যান। যিদo ei
সামিরক িবেdাহ েকান পাlা kমতা ৈতির করেত পােরিন। রাজধানী
কারাকােস aরাজকতা ৈতির হয়। ১৯৫৮ সােল সামিরক ব িkt eবং
কারাকােসর মাnেষর েনতা িহেসেব লারাজােবল বেল eকজন েpিসেড ট
হন। িতিন eেস eকিট adুত পিরকlনা েনন, জrির পিরকlনা নাম
িদেয়। ei পিরকlনায় বলা হয়, কারাকােসর েকান মাnষ যিদ িনেজেক
েবকার বেল েদখােত পাের, তাহেল তােক েবকার ভাতা েদoয়া হেব।
ei েবকার ভাতার পিরমাণ িছল েভেনজুেয়লার gামীণ জনগেণর যা
আয়, তার েথেক েবিশ। ফেল pচুর মাnষ, পােদাসরা, gাম েথেক
কারাকােস চেল আেস। কারাকােসর জনসংখ া িনেমেষ িdgণ হেয় যায়।

eখনo। েপেরেজর সমেয় েভেনজুেয়লার তৃণভূিমেত ধান চাষ কের eেক
চাল রpািনকারক েদেশ পিরণত করার eকটা uেদ াগ েনoয়া হেয়িছল।
a ােডেকা সরকার েসi uেদ াগেক বাsবািয়ত করেত েদয়িন। ei
সরকার িবেদিশ েকাmািনgিলেক eেদেশ তােদর ম াnফ াকচািরং iuিনট
r করার জn uৎসািহত করেত থােক, যা িছল তার আমদািন
aথনীিতেক বদলােনার পিরকlনার a । eরi ফলাফল েভেনজুেয়লার
aেটােমাবাiল i ডািsT, আদেত িকছু a ােসmিল p া ট। ফেল egিলেত
কমসংsােনর sেযাগ কম। িকnt গািড় েকাmািনgিল eেদেশ গািড়
a ােসmিল করেত চাiত, কারণ তা তারা িবনা রাজেs করেত পারত।
eসময় aথৈনিতক কাযকলােপ সরকাির হsেkপ বৃিd পায়। আদেত তা
িবেদিশ বেড়া পুিঁ জর sােথর সােথ স িতপূণ িছল। ফেল eকিদেক
আমলাতnt বেড়া হেত থােক, anিদেক িবেদিশ পুিঁ জ িনিবে তার কাজ
চািলেয় েযেত থােক। eসমেয় প পালেনর িদক েথেকo sিনভরতা
আনার েচ া হয়, যিদo তা হয় িবেদিশ পুিঁ জর pত k সাহােয । dধ
uৎপাদন o dgজাত dেব র uৎপাদনেক uৎসাহ েদoয়া হয়।

মািকন েছাঁয়া
a ােডেকা সরকােরর ei aথৈনিতক uেদ ােগর পিরকlনার েপছেন িছল
মািকন যুkরাT eবং তা pত kভােব। জন eফ েকেনিডর েনতৃেt তখন
মািকন pশাসন েয “unিতর আঁতাত” ৈতির কেরিছল, তােত লািতন
আেমিরকার uদাহরণ িহেসেব িছল েভেনজুেয়লা। কথা িছল, unয়ন
চুঁiেয় চুঁiেয় পড়েব সাধারণ মাnেষর oপর। িকnt যাবতীয় aজন েখেয়
িনি ল সরকার eবং পািট ঘিন রা। যাi েহাক eসমেয় িকছু বৃিtমূলক
sুল, িব িবদ ালয় ৈতির হয়। ei সময় িফেদল কােstার সফল বামপnী
aভু tােন uৎসািহত হেয় েভেনজুেয়লার কিমuিনsরা িকছু সশst
কাযকলাপ েনয় শহের। যিদo তােদর বেড়া eকটা জনিভিt িছল না।

রাTীয় পৃ েপাষকতায় েভােগর আেয়াজন

pিতিনিধtমূলক/পি িম গণতnt o unয়ন

১৯৬৩ সােলর িনবাচেনo a ােডেকা জয়ী হয়। ১৯৬৮-র িনবাচেন
a ােডেকারা েহের যায় ক ালেডরার কােছ, মাt ৩০ হাজার েভােট।
১৯৭৩-e a ােডেকারা আবার িজেত যায়। কােলাস েপেরজ েpিসেড ট
হন eবং সংসদ েথেক ২০০ িদেনর িডিk জাির কের শাসন চালােনার
সmিত আদায় কের েনন। কােলাস েপেরজ সরকাির খরচ বhgণ বািড়েয়
েদন। বh মাnষ সরকাির চাকির পায়। সরকাির খরেচর oপর সংসেদর
নজরদাির চেল যায়। সরকাির খরচ বাড়ার সােথ সােথi r হয় ব াপক
dনীিত। কারাকােসর eিলটেদর মেধ েভাগবাদ ব াপক pভাব িবsার
কের। িময়ািম িবেচ িগেয় বাজার করা eকটা েরাজকার ব াপার হেয়
দাঁড়ায়। েতল eকিট ফাঁপা aথনীিত ৈতির কের, আদ n েভাগ eবং
aপচয় িনভর, যা আদেত মািকন পুঁিজেক পু কের চেল, কাঁচামাল eবং
পেণ র বাজার সরবরাহ করার মাধ েম। বামপnী েগিরলােদর হাত ধের
আসা বndেকরo ব াপক বাজার ৈতির হয়। েপেরজ আnজািতক েkt
েথেক ধার কের েদেশর িশlgিল সরকােরর মাধ েম চালােনার বেnাবs
কেরন। ১৯৭৫ সােল েলাহা িশl রাTায়ttকরণ হয়, eমনিক েতল
বািণজ েকo ১৯৭৬ সােল রাTায়tt করা হয়। লাiেসnরাজ চালু হয়, যা
েভদ করা িবেদিশ বেড়া পুঁিজর পেk সহজ িছল, sানীয় েছােটা
পুঁিজপিতেদর কােছ তা িছল aসmব। েতল েকাmািন eবং anাn
জায়গার সংগিঠত িমক, যারা িছল sিবধােভাগী, dনীিতgs eবং

oi বছরi সাধারণ িনবাচন হয় েভেনজুেয়লায়। আিমর সােথ পািটgিলর
eকিট চুিkর িভিtেত িঠক হয় েয িমিলটাির ‘sাধীন তার িনেজর
eলাকায় eবং তার িবিনমেয় তারা িনবাচনী ফলাফেল হsেkপ করেব
না’। কিমuিনsেদর িনবাচেন aংশgহণ িনিষd হয়। ১৯৫৮ সােলর
সাধারণ িনবাচেন a ােডেকারা pথম, লারাজােবল িdতীয় eবং
ক ালেডরা তৃতীয় হয়। সরকার গিঠত হেয়i eকটা িসdাn েনয়,
েভেনজুেয়লার সবেচেয় বেড়া িব িবদ ালয়, iuিসিভ, aেটােনামাস
sীকৃিত পায়। ei িব িবদ ালয় িবিভn রাজৈনিতক চচার কমশালা িছল
aেনকিদন ধেরi। ei িসdােnর পের েসখােন পুিলশ েঢাকা িনিষd হেয়
যায়। তা pচুর বামপnী, কিমuিনs pভৃিত িবেdাহীেদর আ য়sল eবং
কােজর জায়গা হেয় oেঠ। a ােডেকা সরকার মািকন সরকােরর সে
সখ তা বজায় রােখ, eমনিক তা েসািভেয়ত সরকারেক sীকৃিত েদয়িন,
eকনায়কতntী বেল। ei সরকার সারা েভেনজুেয়লা জুেড় রাsা ৈতিরর
uেদ াগ েনয়। েভেনজুেয়লায় েতেলর খিনgিলর সংলg a ল pধানত
খিন মািলকেদর মুkা ল িছল। তারা েসখােন তােদর sিবধামত রাsা
pভৃিত ৈতির কের িনেয়িছল। জাতীয় সড়কgিল eবার তােদর যুk
করেত থােক। ei সমেয় েপেরেজর েনoয়া েরললাiেনর uেদ াগo
বাsবািয়ত হয়। িকছু েছােটা েছােটা জলিবd ৎ েকnd ৈতির হয়।
েভেনজুেয়লার িবd েতর চািহদার ৭৫% পূরণ কের ei জলিবd ৎ,
মnন সামিয়কী

11

জাnয়াির-েফbrয়াির ২০০৮

a ােডেকােদর iuিনয়েনর সদs, তারা সmূণভােব কােলাস েপেরেজর
পেk দাঁড়ায়। gাম েভেনজুেয়লার েকান পিরবতন হয় না। শহের pাচুয
মাtাছাড়া rপ ধারণ কের। eমনিক সরকার ভতুিক িদেয় আমদািন করা
গািড় বাজাের ছাড়েত থােক। ১৯৭৯ সােলর িনবাচেন a ােডেকারা েহের
যায়।

aসংগিঠত িমেকরা েভাের তােদর কােজর জায়গায় আসার পেথ
গািড়েত uেঠ জানেত পাের, ভাড়া েবেড় িdgণ হেয় েগেছ। r হেয়
যায় িবেkাভ, যান েপাড়ােনা, লুঠতরাজ। গ ােরনাস শহের pথম
িবেkাভ r হবার পের aিচেরi তা ছিড়েয় পেড় রাজধানী কারাকােস।
ছাtরা েরল েsশন দখল কের েনয়। রাগ িগেয় পেড় মূলত যান
চালকেদর oপর। েসিদন িবেকেলর মেধ েগাটা কারাকােসর সমs
েজলায় r হেয় যায় িবেkাভ, বেড়া বেড়া েদাকােন লুঠ। রাজধানী
কারাকাস েপিরেয় ei িবেdাহ সান িkেsাবাল, বারিকিসেমেতা,
মারেক, বােসেলানা, পুেয়েতা লা kুজ, েমিরডা, মারাকাiেবা,
ভ ােলিnয়ােত ছিড়েয় পেড় oi eকিদেনi। আnজািতক eবং
েভেনজুেয়লার বেড়া িমিডয়া ei িবেkাভেক দা া নাম েদয়। েপেরজ
জrির aবsা জাির কের িমিলটাির নািমেয় িবেdাহ দমন কেরন। ২৭
তািরখ dপুরেবলা েথেকi gিল চালােনা r হেয় যায়। সবেচেয় েবিশ
aত াচার চালােনা হয় কারাকাস সংলg গিরবেদর পাড়া েসেরাস-e।
সরকাির িহেসেব েফbrয়াির-মােচর মেধ ২৭৬ জন মাnষ িনহত হয়,
হাজার হাজার মাnষ আহত eবং pচুর মাnষ িনেখাঁজ হয়। যিদo e
িহেসব িহমৈশেলর চূড়া মাt, পের আিব ত
ৃ হoয়া গণ-কবর েথেক তা
পির ার হেয় যায়। কারাকােসর ei গণিবেdাহ eবং তার দমন ‘eল
কারাকােজা’ নােম িবখ াত। ei ধরেনর sতsূত গণিবেkাভ চলেত
থােক, পেরর বছর েফbrয়ািরেত পুেয়েতা লা kুজ eবং বািসেলানােত
o জুেন মারাকাiেবােত ei ধরেনর িবেdাহ দমেন েসনা নামােত হয়
আবার।
কারাকােজা িছল সmূণ sতsূত গণিবেkাভ। েকানo রাজৈনিতক
দল তােত aংশ েনয়িন। িছল না েকানo রাজৈনিতক েনতৃt বা িদশা।
তেব aেনেকর মেত ei গণিবেkাভ েথেক িশkা িনেয় বা তার
শিkেক িকছুটা ব বহার করার আকা া েথেকi সােভজ ১৯৯২ সােল
েফbrয়াির মােসর সামিরক aভু tােনর পিরকlনা কেরন। তাঁর সে
েসনাবািহনীর মাt ১০ শতাংেশর সমথন থাকেলo তাঁর মাথায় িছল,
যিদ েপেরজেক বnী করেত পােরন, তেব কারাকােজার পুনরাবৃিtর
মাধ েম িতিন kমতার বদল ঘটােত পারেবন।

সংকট
১৯৮০-র দশেকর েগাড়া েথেকi আnজািতক বাজাের েতেলর দাম
পড়েত r কের eবং আnজািতক ঋেণর চােপ েভেনজুেয়লার ফাঁপা
aথনীিত ফাঁসেত r কের। জাতীয় মুdা বিলভােরর দাম aেধক হেয়
যায়। ei পিরিsিতেত ১৯৮৩ সােলর িনবাচন হয়। a ােডেকা আবার
kমতায় িফের আেস। ফাঁপা aথনীিতর েফঁেস যাoয়া চালু থােক। ১৯৮৮
সােল িনবাচেনর মুেখ দাঁিড়েয় ei aথনীিত pায় েদuিলয়া হেয় পেড়।
a ােডেকারা কােলাস েপেরজেক মেনানয়ন েদয়। েপেরেজর pথম
রাTপিতেtর বছরgিলর েসানার সমেয়র কথা মাnেষর মেন িছল।
েপেরজ িজেত যান।

নয়া-uদারনীিত
িনবাচেনর আেগর pচাের eবং শপথ gহেণর িদেনর বkেব েপেরজ
আieমeফ pভৃিত আnজািতক aথ-সংsাgিলেক তুেলােধানা কেরন।
িঠক তার পেনেরা িদেনর মাথায়, িতিন সmূণ ঘুের যান। েপেরেজর
েনতৃেt েভেনজুেয়লায় r হয় নয়া-uদারনীিতর যাtা1 িবিভn িবজেনস
o ম ােনজেম ট pিত ােনর মাnষজনেক িনেয় েপেরজ নতুন eকিট টীম
ৈতির কেরন। aথৈনিতক নীিত rপায়ণ o pণয়েনর ভার পেড় তােদর
oপর। eমনকী িনেজর দেলর িনবািচত pিতিনিধেদর বাদ িদেয় মntীt
েথেক r কের সমs িকছু তােদর oপর সঁেপ েদoয়া হয়। আieমeফ,
oয়াl ব া , আn আেমিরকা েডেভলপেম ট ব াে র pত k তttাবধােন
চলেত থােক সংsারসাধন, যার নাম েদoয়া হয় ‘প ােকজ’। বািণেজ র
আগল হাট কের খুেল েদoয়া হয়। ৈবেদিশক মাল আমদািন রpািনেত
pায় করমুিk ঘেট। ভতুিক কিমেয় েদoয়া হয়, িনত pেয়াজনীয় dেব র
দাম িনয়ntণ করার ব বsা িশিথল কের েদoয়া হয়। রাজৈনিতক েkেt
রাজ gিলর pশাসেন aেনকটা sশাসন েদoয়া হয়, রাজৈনিতক দেলর
aিধকার খব করা হয়। sাs , িশkা আ িলক pশাসেনর হােত েছেড়
েদoয়া হয়। r হয় আমূল েবসরকািরকরণ। eর ফলrিতেত
েভেনজুেয়লায় েতেলর দাম িdgণ হেয় যায়। eকরােত সরকাির
যানবাহেনর ভাড়া েবেড় যায় ৩০ শতাংশ। েবসরকাির যানবাহেনর ভাড়া
হয় িdgণ।

১৯৮৯ েথেক ১৯৯৮ --- নয়া uদারৈনিতক দশ বছর
uদারৈনিতক সংsার pবল গিতেত চলেত থােক। eবং তা
েভেনজুেয়লার পুিঁ জ aথনীিতেক s করেত থােক। িজ িড িপ hাস
পায়। পুঁিজ িবিনেয়াগ, কী সরকাির কী েবসরকাির, hাস েপেত থােক।
জাতীয় aথনীিতেত েমর ভাগ কেম যায়, পুিঁ জর ভাগ েবেড় যায়
(নীেচর েটিবল d ব )।

কারাকােজা
২৭ েফbrয়াির ১৯৮৯, কারাকােসর মাnষ জনিবেdােহ
১৯৫৮-র িবেdােহর িঠক িতিরশ বছর পর েপেরেজর
uদারৈনিতক সংsােরর িবrেd আবার মাnষ রাsায়
েফbrয়াির eেসিছল েপেরেজর ‘প ােকজ’, ২৬ েফbrয়াির
বাড়ল ১০০%। িবেkাভ r হয় ২৭ েফbrয়াির

েফেট পেড়।
িবিভn নয়ানামল। ১৬
েপTেলর দাম
েভারেবলায়।

সময়কাল
১৯৫০-৬০
১৯৬০-৭০
১৯৭০-৮০
১৯৮০-৮৮
১৯৮৯-৯৮

1

১৯৮৯ সােল জন uiিলয়ামসন লািতন আেমিরকার নয়া-uদারৈনিতক
নীিতর িনেদিশকা srপ ‘oয়ািশংটন কনেসনসাস’ নামক দশ দফা কমসূচী
pনয়ণ কেরন।

মnন সামিয়কী

12

জাতীয় আেয় জাতীয় আেয় কেপােরট pিফট,
েবতন
o িডিভেড ড, ের ট o i টােরs
মজুিরর ভাগ
েপেমে টর ভাগ
৪৭%
৫৩%
৪৬%
৫৪%
৪৯%
৫১%
৪৬%
৫৪%
৩৬%
৬৪%

জাnয়াির-েফbrয়াির ২০০৮

১৯৯২ সােলর েফbrয়ািরেত সােভেজর েনতৃেt সামিরক
aিফসারেদর eকিট সংগঠন ‘বিলভািরয়ান িবpবী মুভেম ট’ (MBR
200) সামিরক aভু tান সংগিঠত কের eবং ব থ হয়। সহেযাগী
সামিরক aিফসারেদর আtসমপেনর িনেদেশর জn ei aভু tােনর
েনতা সােভজ জাতীয় িটিভেত eকিট বkৃতা েদoয়ার sেযাগ পান।
রাজৈনিতক জনমানেস সােভেজর udব oi বkৃতা েথেকi। oi
বkৃতায় সােভজ ‘তখনকার মেতা’ পরাজয় sীকার কের েনন। িতিন
বnী হন। েপেরজ পেরর বছেরi sিpম েকােটর িনেদেশ kমতাচু ত
হন। dনীিতর দােয় pথেম তাঁেক সিরেয় িদেয় তাঁর দল রােমান
েভলাসkেয়জ-েক েpিসেড ট পেদ বসায়। পের ১৯৯৩ সােলর িনবাচেন
িজেত রাফােয়ল ক ালেডরা kমতায় আেসন। িতিন িনবাচেনর pাkােল
aভু tােনর িবেরািধতা করেলo aভু tােনর সংগত কারণ আেছ বেল
সংসেদ ভাষণ েদন। েরকড সংখ ক মাnষ, ৪০%, েভাটদােন িবরত
থােক। সােভজ েজল েথেকi তাঁর সমথকেদর েভাটদােন িবরত থাকার
পরামশ েদন। ক ালেডরার সমেয়o েবসরকািরকরণ চলেত থােক।
১৯৯৪-েত িতিন সােভজেক মুk কের েদন, aেনকটা জনমানেসর
চােপ, ঐিতেhর সােথ সংগিত েরেখi।

bােভা (জn ১৯৩৩) pথেম PCV–র সদs িছেলন। েগিরলা
আেnালেনর সং ব ছাড়েত না চাoয়ায় ১৯৬৭-েত বিহ ৃত হন। পের
িতিন ফ ালকন েsেট কৃষকেদর মেধ রাজৈনিতক দল PRV (Partido
de la Revolucion Venezolano) ৈতির কেরন। আেমিরেকা মািটন
(জn ১৯৩৮) pথেম AD–র যুব আেnালেন েযাগ েদন, ১৯৬০ সােল
MIR গঠন কেরন। পের িতিন েগিরলা যুেd েযাগ েদন।
আমরা যিদ বামপnার ei ধারাgিলেক িকছুটা কালাnkেম েদিখ,
কিমuিনs পািট গঠেনর আেগ পযn চিlেশর দশেক eক ধরেনর
(বুেজায়া) গণতািntক ধারা িছল। ছাtসমাজ, িকছু েপশাদার েগা ী,
িমকে ণী eবং শhের s ািনশ পাড়াgিল েথেক কিমuিনs সদsভুিk
হেত থােক। ১৯৫৭-েত কিমuিনs পািট PCV-র সদs িছল েমাট
হাজার খােনক, eকবছেরর মেধ i তা ৯০০০-e েপৗঁছায় eবং ১৯৬২েত সংখ াটা দাঁড়ায় ৪০,০০০। িকnt eর মধ েথেক ষােটর দশেক
েগিরলা যুেdর ধারা আtpকাশ কের। ei েগিরলা যুেdর ব থতার পর
িটেক থাকা বামকমীরা সtেরর দশেকর েগাড়ায় ‘সমাজতেntর
আেnালন’ MAS গঠন কের।
hেগা সােভজ (জn ২৮ জুলাi ১৯৫৪) ১৯৯৮ সােলর জুেন িরচাড
গট-েক েদoয়া eক সাkাৎকাের sৃিতচারণ কেরন, “সমাজতেntর
আেnালেনর মূল pকl িছল সামািজক nায়, সমতা, sাধীনতা, গণতnt
eবং গণতািntক িবpব; আিম যখন বািরনাস-e sুেলর ছাt, তখন
oiসব ে াগান নতাম।” তারপর সtের যখন MAS ৈতির হল, িতিন
েসনাবািহনীেত েযাগ িদেলন। পরবতীকােল বামপnার বাsব েচহারাo
িতিন বণনা কেরেছন, “oiসব grপgিলেক েদেখ মেন হত, তারা েযন
ei gেহর িকংবা িনেদনপেk ei ভূখেNর eকমাt িবpবী িহেসেব
িনেজেদর জািহর করার পিবt কতব gহণ কেরেছ। আর যারা eেদর
বdমূল ধারণাgিলেক anসরণ কের না, তােদর সা া িবpবী িহেসেব
িবেবচনা করা হয় না। আিম ‘বােnরা রাজা’ (Red Flag)1-eর
eকজন েনতার সে o পাঁচ িমিনেটর েবিশ কথা বলেত পািরিন।”
১৯৯০-eর দশক িছল েভেনজুেয়লার জনগেণর হতাশা আর
রাজৈনিতক aনীহার দশক। ব িk িহেসেব সােভজ eবং an
বামপnীেদর anসnান িকnt চলিছল। সtেরর দশেক েপrর সামিরক
িবpেবর pভাব িছল তাঁর oপর। ১৯৮২-র নেভmের িতিন কারাকাস o
বিলভার েsেট সিkয় ‘র ািডকাল কজ’ (La Causa R)-eর pিত াতা
আলে েডা মােনiেরা-র সে কথা বেলন। মােনiেরা eর পেরi মারা
যান। িতিন রাজৈনিতক পিরিsিত সmেক oi সাkাৎকাের বেলন,
“েভেনজুেয়লায় েগিরলা যুেdর anতম dভাগ জনক ফল হল
রাজৈনিতক েনতােদর িবি nতা, যাঁরা হয়ত েদেশ eক িভn মানিসকতা
o দৃি ভ ী গড়ার কােজ হাত লািগেয়েছন। aেনেক পাহােড় রেয়
েগেছন aথবা িবপরীত িশিবের েযাগ িদেয়েছন। আমার মেন হয় eক
েগাটা pজেnর ei িবি nতা আর anপিsিত হয়ত eক নতুন
রাজৈনিতক েsােতর জn িদে ।
েনতৃেtর eক িবশাল শূnতা রেয়েছ --- িমক আেnালেন,
চািষেদর মেধ , বিsশহরgিলেত eবং েগাটা সমােজ। ei ঐিতহািসক

েভেনজুেয়লার বামপnা
১৯৫৮-র জনিবেdােহর মধ িদেয় eক িবেdাহী র ািডকাল pজn
েভেনজুেয়লার রাজনীিতেত আtpকাশ কের। তােত পু হয় বামপnা
eবং বামপnী দলgিল। eকসময় বামপnা pিতফিলত হত দেলর মধ
িদেয়, পরবতীেত ব িkর ভূিমকা grtপূণ হেয় oেঠ। ভাঙন eবং
uপদেলর মধ িদেয় দলgিলর ধারাবািহকতা বজায় থােক। আমরা ei
pজেnর pিতিনিধ-srপ কেয়কজেনর পিরচেয়র মধ িদেয় বাম
রাজনীিতর ধারাgিলেক বুঝেত চাiব। eঁরা চালু গণতেntর পিরসের
িবিভn দেলর মধ িদেয় কাজ r কেরিছেলন। পের েকu েকu েগিরলা
যুেd েযাগ েদন। আবার eঁেদর aেনেক রাTপিত পেদ pাথীo
হেয়িছেলন।
েজােস িভেসিn র াে ল (জn ১৯২৯) pথেম ১৯৪৬ সােল ৈতির
‘গণpজাতntী দল’ URD (Union Republicana Democratica)-েত
েযাগ েদন। ১৯৬৪-েত িতিন দল ছােড়ন। পের ‘সমাজতেntর আেnালন’
MAS (Movimiento al Socialismo)-eর হেয় রাTপিত পেদ pাথী
হন। আেজিলয়া লায়া (জn ১৯২৬) pথেম a ােডেকা (AD)-র সদsা
িছেলন। ১৯৭০ সােল যখন MAS ৈতির হল, িতিন িছেলন eর
pিত াতা সদsেদর anতম। ১৯৬০-eর দশেক িতিন েগিরলা
লড়াiেয় েযাগ েদন। িতেয়াদেরা েপটক (জn ১৯৩১) rেত
‘কিমuিনs পািট’ PCV (Partido Communista de Venezuela)-র
সদs িছেলন। ১৯৬৮-েত েসািভেয়ত iuিনয়ন যখন েচেকােsাভািকয়া
আkমণ করল, তাঁর েমাহভ হল। তার আেগ ১৯৬১ সােল িতিন
সশst আেnালেন েযাগ িদেয়িছেলন। ১৯৬২-েত েগিরলা েগা ী FALN
(Fuerzas Armadas de Liberacion Nacional) েবটানেকাট সরকােরর
িবrেd েগিরলা লড়াi r কের। েপটক ডগলাস bােভার সে পাহােড়
চেল যান। ১৯৬৪ েথেক ১৯৬৭ পযn কারাবাস কেরন সান কােলাস
েজেল, েযখােন ১৯৯২-েত সােভজেক সামিয়কভােব রাখা হেয়িছল।
১৯৭০-e PCV েছেড় an কিমuিনs সাথীেদর সে িনেয় MAS ৈতির
কেরন। ১৯৯৮ সােল িতিন MAS েছেড় েবিরেয় আেসন। ডগলাস
মnন সামিয়কী

1

‘বােnরা রাজা’ eখনo সশst সংgােমর পথ িনেয় চেল eবং িনেজেদর
১৯৬০-eর দশেকর েগিরলােদর utরসূরী মেন কের।
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পিরিsিতেত, কেমর মাধ েম আমােদর েযৗথ েচতনার rপাnর ঘটােনার
কােজ আtিনেয়াগ করেত হে । ei শূnতােক পূরণ করেত হে
আমােদর, eক নতুন েনতৃtেক জেড়া করেত হে ।”
সােভজ সামিরকিবjােনর ছাt হoয়া সেtto সমাজিবjান িনেয়
িব িবদ ালয় sের পড়া না কেরিছেলন। সাiমন বিলভােরর আদেশ
িতিন pথম সংগঠন ৈতির কেরিছেলন ১৯৮২ সােল, MBR 200। িতিন
িছেলন েসনাবািহনীর কেনল। েনৗ o িবমানবািহনীেতo eধরেনর
িবেdাহীেদর চk িছল। uiিলয়াম iজ ারা নােম eক Tটিsপnী eকটা
grপ চালােতন িবমানবািহনীেত, আমা (Alianza Revolucionaria de
Militares Activos)। iজ ারাo সােভেজর মেতাi পুরেনা িবpবীেদর
সে আলাপ চালােতন।
আিশর দশেকর েগাড়ােতi pবীণ েগিরলা েনতা ডগলাস bােভার
সে সােভেজর আেলাচনা r হয়। তাঁরা uভেয়i সামিরক
aভু tােনর পেk িছেলন। তাঁরা বুঝেত পারিছেলন েয েদেশ eকটা
তাৎপযপূণ রাজৈনিতক agগিত ঘটা দরকার। িকnt ১৯৯১-eর
aেkাবের তাঁেদর eকটা মতিবেরাধ হয়। bােভা চাiিছেলন সামিরক
aভু tােনর পাশাপািশ aসামিরক জনগেণর সাধারণ ধমঘেটর আকাের
aংশgহণ দরকার, েযমনটা ১৯৫৮-েত হেয়িছল। সােভজ রািজ হেলন
না। তারপর ১৯৯২-eর েফbrয়ািরেতi ঘটল d-dেটা ব থ সামিরক
aভু tান। িdতীয় aভু tােনর নায়ক িছেলন েনৗবািহনীর a াডিমরাল
হানান grবার।
১৯৯২ েথেক ১৯৯৪ েজেলর মেধ i সােভজ রাজৈনিতক িমtেদর
খুঁজেত r কেরন। েজেল েসরকম কড়াকিড় িছল না। MAS-eর
aথৈনিতক uপেদ া জজ িজেয়াদািন েজেল সােভেজর সে েদখা
কেরন। eিদেক আর eক pবীণ েনতা িতেয়াদেরা েপটক sাধীন
েpিসেড ট pাথী ক ালেডরােক সমথন করার জn MAS–েক pভািবত
কেরন। বিলভার েsেটর জনিpয় র ািডকাল িমকদল La Causa R
eিগেয় eল। ক ালেডরা জয়ী হেলন, েপটকফেক পিরকlনা মntী করা
হল।

েভেনজুেয়লান সংিবধােনর মেধ িদেয়i সােভজ রাTপিত িনবাচেন
েজেতন ১৯৯৮ সােলর ৬ িডেসmর। ei িনবাচেন সােভেজর eকটা
িনবাচনী pিতrিত িছল জাতীয় সাংিবধািনক পিরষদ িনেয় গণেভাট। ১৯
eিpল সােভজ গণেভাট করান, pথমবােরর জn রাTপিতর িডিk
জাির কের। গণেভােট dিট p িছল : ১) সাংিবধািনক গণপিরষদ
বসেব িকনা ২) eটা রাTপিতর েদoয়া কমপdিতেত হেব িকনা। dিটরi
'hাঁ' েজেত, যথাkেম ৯২% o ৮৬% েভােট।
সাংিবধািনক পিরষেদ কারা কারা থাকেব? ei েভাট হয় ২৫
জুলাi। ১৩১ জন িনবািচত হয়। যারা ১৯৯৯-eর বািক সময়টা জুেড়
নতুন সংিবধােনর িবিভn psাব িনেয় নাড়াচাড়া করেব। ei িনবাচেন
সােভেজর MVR eবং িকছু anাn বামপnী পািট িমেল ৈতির হoয়া
েদশেpিমকেদর েজাট সাংিবধািনক পিরষেদর ১৩১টার মেধ ১২০টা
িসট েজেত। ১৯৯৯ সােল ei সাংিবধািনক পিরষদ pথম ‘জrির
িবচার কিমিট’ ৈতির কের। ei কিমিটর হােত kমতা েদoয়া হয়
িবচারক aপসারণ করার, সরকােরর anাn aংেশর সােথ আেলাচনা
না কেরi। dনীিতর দােয় ১৯০ জেনরo েবিশ িবচারকেক সাসেপ ড
কের ei কিমিট। oi মােসi পিরষদ সাতজেনর eকিট ‘জrির আiন
কিমিট’ ৈতির কের। eর কাজ িছল জাতীয় সভার আiিন কাজgেলা
লাg করা। ফেল সােভেজর নীিতgিলর আiনসভাগত িবেরািধতা প ু
হেয় পেড়। eরi মেধ সাংিবধািনক পিরষদ জাতীয় সভার সব ধরেনর
িমিটংেয়র oপর িনেষধাjা জাির কের। eভােব চতুথ িরপাবিলেকর
kমতােক ছািপেয় িগেয় প ম িরপাবিলক জায়গা কের িনেত থােক।
১৯৯৯-e ৬০ িদেনর মেধ িনবািচত সাংিবধািনক গণপিরষদ
সােভেজর কাি ত কাঠােমাগত পিরবতনসহ eকিট খসড়া সংিবধান
ৈতির কের। সােভেজর পিরকlনা িছল, েভেনজুেয়লার সরকাির
ব বsাপনায় ব াপক পিরবতন ঘিটেয় েসেদেশর রাজৈনিতক pকরেণ
sাধীন eবং তৃতীয় ধরেনর শিkgিলর সমােবশ ঘটােনা। ei
পিরকlনার বাsবায়ন গত pায় চার দশেকর মূল রাজৈনিতক জুিড়
a ােডেকা o েকােপiেদর প ু কের েদয়। [d ব সংেযাজনী ২]
ei নতুন সংিবধান চলেব িকনা তার oপর েভাট হয় ১৫ িডেসmর
১৯৯৯, eবং 'hাঁ' পায় ৭১.৭৮ শতাংশ েভাট। ২০ িডেসmর েথেক
নতুন সংিবধান কাযকর হয়। ২০০০ সােলর েম eবং জুলাi ei নতুন
সংিবধােনর oপর দাঁিড়েয় েভেনজুেয়লায় েpিসেড ট িনবাচন eবং
জাতীয় সভার pিতিনিধ িনবাচন হয়। সােভেজর েজাট ৬০ শতাংেশর
oপর েভাট পায়।

েpিসেড ট সােভজ
েজেল থাকাকালীন সােভজ utরাধুিনক মাkবাদী িচnার সােথ পিরিচত
হন। েজল েথেক েবিরেয় আসার পর ১৯৯৭-েত িতিন ‘প ম
িরপাবিলেকর আেnালন’ (MVR) নােম নতুন রাজৈনিতক দল গেড়ন।
েযেহতু িতিন eকিট নতুন সংিবধান pstত করেত চান, তাi তাঁর
আেnালেনর ei নাম েদoয়া হেয়িছল, যা eতিদন ধের চলা চতুথ
িরপাবিলকেক েশষ করেত চায়। iজ ারাo MVR-e যুk হন। eঁেদর
uেদ ােগ গেড় oেঠ েদশেpিমকেদর েজাট (Patriotic Pole)। ১৯৯৮
সােলর ৬ িডেসmর সােভজ ei েজােটর pিতিনিধ িহেসেব েpিসেড ট
িনবািচত হন। িতিন েভােট লেড়িছেলন eকিট নতুন সংিবধােনর মাধ েম
েদেশর রাজৈনিতক ব বsার সংsার করেত েচেয়। িজেয়াদািন unয়নমntী
eবং pবীণ েনতা েজােস িভেসিn র াে ল িবেদশমntীর দািয়t পান।

kমতার িবেকndীকরণ, জনসংগঠেনর kমতা
১৯৮৯ সাল েথেকi েগাটা েভেনজুেয়লায় িবেকndীকরেণর pিkয়া r
হেয়িছল েপেরেজর হাত ধের নয়া-uদারৈনিতক সংsােরর a িহেসেব,
েময়র িনবাচন eবং sানীয় সরকােরর হােত েবশ িকছু kমতা pদােনর
মাধ েম। ১৯৯৮-e kমতায় আসার পের সােভজ ei িবেকndীকরেণর
pিkয়া চালু রােখন িকnt eর aিভমুখ বদলান। আ িলক সরকােরর
বদেল সােভজ জনআেnালন, জনসংগঠেনর হােত সরাসির kমতার
কথা বেলন।
সরকাির পৃ েপাষকতায় ei ধরেনর তৃণমূল সংগঠন গেড় েতালার
pয়াস েনoয়া r হয় ১৯৯৯ সাল েথেকi। pথম pয়াস বিলভািরয়ান
চk। বিলভািরয়ান চk হল eকটু িঢেলঢালা বাঁধুিনর রাজৈনিতক o

নতুন সংিবধান, নতুন িরপাবিলক
১৮৩০-e েভেনজুেয়লার sাধীনতার পর ঘন ঘন সংিবধান বদল
হেয়েছ। ১৯৬১ সােলর সংিবধানিটi ১৯৯৯ সাল aবিধ চালু িছল। eিট
২৬তম eবং সবেচেয় েবিশিদন চলা সংিবধান। ১৯৬১ সােলর

মnন সামিয়কী
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সামািজক সংগঠন। ১৯৯৯ সােল সােভজ egিলেক r কেরিছেলন
তৃণমূল গণতেntর eবং aংশgহণমূলক গণতেntর uদাহরণ িহেসেব। ei
চkgিলেক রাখা হেয়িছল িবেকndীকৃত িহেসেব, েকান েকndীয় সরকাির
িনয়ntেণর বদেল egিলেক bক sের িনয়ntণ করা হত। সােভজ ২০০০
সােল তাঁর uপরাTপিতেক বেলিছেলন ei চkgিলেক টাকা িদেত, যার
ফেল egিলর sাধীনতা িনেয় p oেঠ। ei চkgিলর কাজ
পািরপাি েকর েসৗnযায়ন, গণ সমােবশ, kুd ব বসায় সাহায eবং
সামািজক সহায়তা। ২০০৩ সােল ei চkgিলর সদs সংখ া িছল
সবািধক, ২ েকািট ৩০ লk। যিদo ২০০৩ সােলর পর েথেকi
েভেনজুেয়লার রাজনীিতেত ei চkgিলর pভাব কমেত থােক eবং
আেs আেs কাযত বn হেয় যায়।
ei বিলভািরয়ান চk সােভেজর রাজনীিতর pসার eবং সামািজক
মাnতা ৈতিরর কাজo করত। সমs বিলভািরয়ান চk েয সােভজপnী
িছল তা নয়, েসখােন anাn বাম িবpবী দলgিলরo pাধাn থাকত।
আমরা আেগi েদেখিছ, েভেনজুেয়লায় দীঘ কেয়ক দশক ধের pচুর
েছােটা েছা্েটা বাম িবpবী কিমuিনs সশst েগিরলা দল িছল বা আেছ।
শহের eবং gােম। ২০০১ সােল সােভজ সােভজপnী বিলভািরয়ান
চkgিলর eকিট পুনিমলন uপলেk eকিট শপথবাক পাঠ করান :
"আিম আমার পূবপুrেষর েদবতার নােম আপনার সামেন শপথ িনি ।
আিম আমার সmান o মাতৃভিূ মর নােম শপথ িনেয় বলিছ, মাতৃভূিমেক
ংসকারী েয শিk েভেনজুেয়লােক শৃ েল েবঁেধ েরেখেছ তােক না
েভে আিম েদেহ বা মেন িব াম েনব না। আিম শপথ কের বলিছ,
আিম আমার সমs কাজ uৎসগ করব বিলভািরয়ান আদশ, জনগেণর
সংগঠন, গণসমােবশ, জনkমতা, aেশষ লড়াiেয়র কােছ। আমার
বিলভািরয়ান চেk pিতিট িদন, pিতিট রািt বিলভািরয়ান জাল,
বিলভািরয়ান pবাহ, বিলভািরয়ান সমরশিk eবং ১৯ শতেকর পের
িফের আসা বিলভািরয়ান েরেভািলuশনাির মুভেম ট ২০০-র, eবং তা
জনগেনর i ায়। িবpেবর রkার জn আিম িনরলস লড়াi চািলেয়
যাব eবং দরকার হেল েভেনজুেয়লার জn pাণo িবসজন েদব।”
sতঃsূত িবেরািধতা, oয়াক-আuট, িনেজেদর pিতিনিধ িনেজরা
িনবাচন করার মেধ িদেয় egিল িকছুটা sাধীনতা aজন কের। eরাi
কারখানা দখল, জিমদাির দখেলর মেতা জি পদেkপ েনয় eবং আরo
েবিশ সংsারপnীেদর সােথ লড়াi চালােত থােক। তারা ে াগান েতােল,
'িবpব, সােভজ থাkক বা না থাkক'। তেব ei মতামতgিলর সােথ
সােভজেদর আদানpদান চলেত থােক। egিলর িকছু িকছু ঢুেক যায়
সােভেজর ‘বিলভািরয়ান িবpব’-eর আদশৈনিতক পিরকাঠােমায়, েযমন
সমাজতntেক লk rেপ েনoয়া, grtপূণ িশlgিলর জাতীয়করণ
iত ািদ।
বিলভািরয়ান চkgিলেক িঘের সামািজক uৎসাহ aেনকটাi িsিমত
হেয় আসার পর সরকােরর তরেফ ‘েলাকাল পাবিলক p ািনং কাuিnল’
গঠেনর pয়াস েনoয়া হয়, িকnt তা খুব সফল হয়িন। eiসময় রাT
কতৃক তৃণমূল sের kমতায়েনর িব েজাড়া pয়াসgিলেক িকছুটা
পযােলাচনায় আেনন সােভজ, যার a িহেসেব িতিন পি মবে র
প ােয়ত ব বsাo পযেবkণ কেরন। রাT কতৃক জনগেণর kমতায়ন বা
kমতার িবেকndীকরণ eবং মাnেষর তরেফ জনসংগঠন গেড় kমতা
হােত েনoয়া --- ei diেয়র dািndক সmকেক িঘের আলাপমnন সামিয়কী

আেলাচনা, পরীkা-িনরীkা িনেয় েভেনজুেয়লার বাম সমাজতntী
রাজৈনিতক সমাজ আেলািড়ত হেত থােক। ei আেলাড়েন জিড়েয় পের
েভেনজুেয়লার বাiেরর সমাজতntীরাo। ei আেলাড়ন েথেকi জn
েনয় কিমuনাল কাuিnল, নতুন ধরেনর জনসংগঠন।

eিলট সমােজ কতৃtবাদী হsেkপ
২০০০ সােলর ৩ িডেসmর সােভজ eকিট গণেভাট করান eবং ei
গণেভােটর িবষয় িছল রাTায়tt সংsায় িমক iuিনয়ন িনবাচেন
সরকােরর পযেবkণ। আieলo ei গণেভােটর তীb িবেরািধতা কের।
২০০১ বছরটা েpিসেড ট িডিk জাির কের শাসন করেত পাের --ei anেমাদন সােভজ জাতীয় সভার কাছ েথেক আদায় কের েনন।
ei পযােয়র েশেষর িদেক সােভজ ৪৯িট িডিk জাির কেরন। ei
িডিkgিলর মেধ িছল েতল েকাmািনর ম ােনজেমে টর sাধীনতা খব,
ভূিম সংsার। সামিgকভােব ei িডিkgিলেত েভেনজুেয়লার দীঘিদেনর
sিবধােভাগী eিলট সমাজ kিতgs eবং kুb হেয় oেঠ। বিণকেদর
সংগঠন েফেদকামারাস eবং সংগিঠত েkেtর িমক iuিনয়নgিলর
েফডােরশন িসিটিভ eকেযােগ ব বসা ধমঘট ডােক ২০০১-eর ১০
িডেসmর। সােভজ ২০০১-eর মেধ িবনা পয়সায় sাs পিরেষবা eবং
িব িবদ ালয় sর পযn িশkা লাg কের েদন।

েভেনজুেয়লার eিলট সমােজর িবেdাহ o সামিরক aভু tান
সােভজ যত বাঁিদেক সরেত থােকন, েদেশর eিলট সমাজ --মািলকে ণী, কেপােরট িমিডয়া, রাTায়tt েতল েকাmািনর িমককমচারী-ম ােনজেম ট eবং িব িবদ ালেয়র ছাtরা পূবতন রাজৈনিতক
মিহrহেদর সােথ িনেয় eবং আnজািতক পুঁিজ o মািকন gpবািহনীর
সহায়তায় তত aিsর হেয় oেঠ। eরi aবদান ২০০২ সােলর eিpল
মােসর রাজৈনিতক aিsরতা eবং সামিরক aভু tান। রাTায়tt েতল
েকাmািনর ম ােনজেম টেক ছাঁটাiেয়র pিতবােদ ৯ eিpল ২ িদেনর
সাধারণ ধমঘট ডােক িমকেদর iuিনয়ন িসিটিভ। eরi মােঝ
েসনাবািহনীর eকাংশ সামিরক aভু tান কের। কেপােরট িমিডয়ায়
েঘািষত হয়, েভেনজুেয়লার নতুন েpিসেড ট েপেdা কারেমানা, িযিন
িকনা বিণকসভা েফেডকামারাস eর সভাপিত। সােভেজর anগত
েসনাবািহনীর aংশ তখন গণিবেkােভর ডাক েদয়। pায় ৮০ লk মাnষ
রাsায় নােম। সােভেজর anগত বািহনী রাTপিত ভবন aিধকার কের
১৩ eিpল সেn য় সােভজেক িফিরেয় আেন। ei সামিরক aভু tান
eবং সােভেজর পুনরাগমেনর িববরণ পাoয়া যায় তথ িচt
‘েরেভািলuশন uiল নট িব েটিলভাiজ ’-e। ei সামিরক aভু tােন
মািকন েসনাবািহনীর েনৗবহেরর সরাসির হsেkেপর তথ pমাণ েমেল।
eিলট সমােজর aিsরতার িdতীয় aবদান ২ িডেসmর ২০০২ েথেক
r হoয়া d’মাসব াপী রাTায়tt েতল সংsায় ম ােনজেম ট eবং
িমকেদর েযৗথ ধমঘট। েদেশর েতল ব বsা েভেঙ পেড়। সােভজ েতল
েকাmািনর ম ােনজেম ট eবং ১৮০০০ িমকেক ছাঁটাi কের েদন।
েপেTািলয়াম েদেশর েমাট uৎপাদন বা িজিডিপ-র pায় eক চতুথাংশ
(২০০২) হেলo েসখােন কমসংsান খুবi কম, েমাট মবািহনীর মাt
১%। মূল রাTায়tt েতল েকাmািনর িমক eবং ম ােনজেম ট sাফ
িমিলেয় তা িছল ৪৫০০০। েপেTািলয়ামমntী রািমেরজ বেলন, ei
েকাmািন আপাদমsক লাল। যারা সােভজ সরকারেক সমথন করেছ
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না, তারা চাকির েছেড় িদেত পাের। পারেল তারা িময়ািম চেল যাক।
সােভজ তাঁেক সমথন কের বেলন, eকথা রািমেরেজর িদেন ১০০ বার
িমকেদর বলা uিচত।
eিলট সমােজর aিsরতার তৃতীয় aবদান সংিবধান েমাতােবক
সােভজেক িফিরেয় েনবার দািবেত গণেভােটর বেnাবs করা। eরi
মােঝ সােভজ বয়s সাkরতা o u িশkার জn uেদ াগ েনন।
আিদবাসীেদর aিধকার sিনি ত করার জno আলাদা পদেkপ েনন।
২০০৪ সােল সােভজেক িফিরেয় েনবার জn ২০ শতাংশ েভাটােরর
sাkিরত আেবদনপt জমা পেড়, eবং তার িভিtেত েভাট হয় আগs
মােসর ১৫ তািরেখ। pায় ৬০ শতাংশ মাnষ ‘না’ েভাট েদন। ei
েভােটর ফলাফলেক িমেথ আখ া েদয় eিলট সমাজ। তােত সাথ েদন
আেমিরকার হাভাড িব িবদ ালয় eবং eমআiিটর di aধ াপক।

aথবা সরকােরর বশংবদ হেয় যাি ল। হেয় যাি ল চলিত রাTব বsার
pিতিলিপ, আমলাতেntর আধার। ei aিভjতা েথেক িশkা িনেয়
eকদল িবpবী যারা আেগ kমানা শহের েসাসািলs িলেগর সােথ যুk
িছল, তারা কাজ r কের কিমuনাল কাuিnেলর eবং ‘জন aংশgহণ
o সামািজক unয়ন’ মntকেক জানায় তােদর পিরকlনার কথা। তারা
তােদর isাহাের বেল “নতুন গণতnt তােসর ঘেরর মেতা েভেঙ পড়েব
যিদ না তা কিমuনাল কাuিnেলর শk িভিtর oপর দাঁড়ায়।” সােভজ
সরকার aত n drততার সােথ ei কিমuনাল কাuিnেলর ধারণার
পৃ েপাষকতা r কের েদয় eবং eকিট পৃথক কিমশন গঠন কের
কিমuনাল কাuিnেলর eকিট আiনগত rপ েদয়। ei কােজ সহায়তা
কের েভেনজুেয়লার কিমuিনs পািট। [d ব সংেযাজনী ৩]

২০০৪-২০০৬

পযেবkণ ১। েজাশ লারনার, েজড ম াগািজন
‘eল পােজােনল বেল eকটা েছােটা কৃিষিভিtক gােমর মাnেষরা
eকটা কিমuনাল কাuিnল ৈতির কেরিছল কাuিnল আiন পাশ
হবার আেগi। gামিটর ৬০িট ঘেরর েকানিটেতi েকান জেলর
সংেযাগ িছল না, eকটা মাt পাকা রাsায় েকান বাসsপ িছল না,
eকটা মাt ময়লা েফলার জায়গা সবসময় ভিত থাকত।
sাভািবকভােবi কাuিnল pথেমi egিলর িদেক নজর েদয় eবং
eকিট psাব েপশ কের ফাে ডর জn। ফা ড পাoয়া েগিছল খুব
al, েকবল মালমশলা o eকজন আিকেটেkর জn। gােমর
মাnেষরাi মালমশলা বেয় িনেয় আসত aksেল, eকটু uঁচু
জায়গায়, জেলর ট া ৈতিরর জn, তা ৈতির করেতo r কেরেছ
gােমর মাnষরাi। িকnt p েথেকi েগল, জেলর ট াে র দািয়t
কার? সরকােরর না গণ-aংশgহেণর? মাnেষর ei িবনা েবতেনর
পির েমর oপর িক িনভর করা uিচত? কতটা কাজ হেব েs া েম
আর কতটা হেব েবতনভুক েম? নািক কিমuনাল কাuিnলi
eভােব তার কিমuিনিটর aভাব aিভেযােগর যতটা পারেব দািয়t
েনেব? e pসে কিমuনাল কাuিnেলর eকজন সমােলাচক বেলন,
"কিমuনাল কাuিnল ধু eটুki বলেত পাের, আমােদর eকটা
িসঁিড় দরকার, িসঁিড় ৈতিরর pকl করা তােদর কাজ নয়।”
েs া ম কখনo কখনo aংশgহেণর eবং sাবলmেনর েচতনা েদয়,
িকnt েয কােজর জn ant কনTাkররা টাকা পাে , েসখােন
কাuিnেলর েs া িমক, যারা যেথ গিরব, তারা েকন টাকা পােব
না?
কাuিnলgিলর মেধ েযgিলেত িনধারকভােব সােভজপnীেদর
সংখ ািধক , েসখােন সাধারণ সভার আেগi েমাটামুিট িঠক হেয় যায়
কী কী চাoয়া হেব সরকােরর কােছ। aথাৎ িমিটং হবার আেগi
িসdাn হেয় যায়। eসব জায়গায় anমেতর বেড়া eকটা জায়গা
থােক না। তেব সব জায়গায় তা হয়িন। েসখােন a াি ট সােভজ
েগা ীo সিkয় হেয়েছ eবং েদখা েগেছ েয সাধারণ সভায় eেস
িসdাn পােl যাে , সােভজপnীরা যা েভেব আসেছন, তা সবসময়
হে না। তাi p eকটা েথেকi যাে েয কীভােব ei
িভnমতেক জায়গা েদoয়া হেব। কী হেব িভnমেতর েkেt? িভn
ধরেনর sােথর েkেt? সরকার eর eকটা আংিশক সমাধানসূt
েবর কেরেছ। যতটা পােরা েছােটা aংশgহণমূলক সংsা ৈতির কেরা।

েকমন চলেছ কিমuনাল কাuিnল?

২০০৪-২০০৬ সােলর মেধ সােভজ িনmিলিখত পদেkপgিল েনন :
• ২০০৫ সােল কেপােরট িমিডয়ার কাযকলােপর oপর িকছু িনয়ntণ
কােয়ম করা হয়।
• সারা েদশ জুেড় িকuবার ডাkারেদর সহায়তায় নতুন ধরেনর
sাs কাঠােমা ৈতির eবং তােত সরকাির sাs খরেচর েবিশরভাগটা
িদেয় েদoয়া। eর িবrেd পুরেনা sাs পিরকাঠােমার সে যুk
ডাkাররা ধমঘট কের।
• ৪ মাচ ২০০৫, সােভজ লািতন আেমিরকায় নয়া-uদারৈনিতক
uেদ াগেক মৃত বেল েঘাষণা কেরন।
• ২০০৫ সােল সােভজ ধীের ধীের আেমিরকার সােথ সব ধরেনর
সামিরক আঁতাত িছn করার িদেক eিগেয় যান, ast েকনা বn কের
েদন, বদেল চীন, রািশয়া o bািজল েথেক ast িকনেত r কেরন।
eছাড়া, মািকন আgাসন েথেক েদশরkার pstিত িহেসেব েদেশর sায়ী
েসনাবািহনী ছাড়াo ‘িমশন িমরা ডা’ নাম িদেয় eকিট েদশেজাড়া
িমিলটাির িরজাভ --- ২ লk নাগিরক িমিলিশয়া --- ৈতিরর uেদ াগ
েনন। eসমেয়i মািকন কতাব িkেদর বাচেন েভেনজুেয়লা সmেক
েসসব uিk করা r হয়, যা মািকনরা anেদশ আkমেণর আেগ
তােদর সmেক কের থােক। সােভজ তাঁর pিতটা বkৃতায় মািকন
শাসকেদর তীb িবেরািধতা করেত থােকন।
• ২০০৫-eর aেkাবের সােভজ, িযিন িনেজ eকজন ক াথিলক
ীsান, িসআie-র সােথ আঁতােতর aিভেযােগ eকিট ীsান ধমীয়
সংগঠন িনu Tাiব িমশনেক িনিষd েঘাষণা কেরন।
• ৬৮০০ বগিকিম eলাকা যা আিদবাসীেদর বসবােসর জায়গা,
সােভজ তা তােদর নােম িদেয় েদন, যিদo oi জিম েকনােবচা করা
যােবনা।
• ২০০৫-eর নেভmর মােস ‘ি েTড eিরয়া a আেমিরকা’ বা
eফিটee-র বদেল সােভজ তাঁর িনেজর o িকuবার িফেদল কােstার
ৈতির করা ‘বিলভািরয়ান alারেনিটভ aব আেমিরকাস’ বা আলবা
নামক বািণজ চুিkর কথা বেলন।

কিমuনাল কাuিnল
বিলভািরয়ান চk বা েলাকাল পাবিলক p ািনং কাuিnল, েকানটাi িঠক
মাnেষর সংগঠন হেয় থাকেত পারিছল না। হয় েকান রাজৈনিতক দল
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যােত তার েভতর বেড়া ধরেনর িভnমত যতটা সmব কম হয়।
েযেহতু কাuিnলgিল মাt কেয়কশ’ পিরবার িনেয় ৈতির, তাi
েসgিলর সভ েদর সামািজক-aথৈনিতক মান, আচরণগত মান, eবং
রাজৈনিতক ৈনকট eকi রকম হবার কথা। তাছাড়াo েযেহতু
বািসnারা িনেজরাi িঠক করেত পাের তােদর কাuিnেলর সীমানা
কতটা হেব, তাi eকi মানিসকতার মাnষেদর িনেয় তা ৈতির হবার
সmাবনা েবিশ। eভােবi কিমuনাল কাuিnলgিল রাজৈনিতক
িবjানীেদর ভাষায় 'iuিনটাির েডেমােkিস' ৈতির করেছ। েযখােন
েমাটামুিট সমstt ধরেনর মাnেষরা তােদর সাধারণ sােথর oপর
দাঁিড়েয় িসdাn িনে । মতিবেভদ সমাধােনর বদেল eেkেt
মতিবেভেদর সmাবনা কিমেয় েদoয়া হল। যখন কাuিnলgিল
আভ nরীণভােব েকান িবষেয় সmত হয়, তখন তারা েভেনজুেয়লার
বৃহtর পিরেpিkেতর রাজৈনিতক বা ে ণীগত তকgিল যথাসmব
eিড়েয় চেল। িকnt কাuিnলgিল ei মতিবেভেদo aংশ িনেত r
কেরেছ, েছােটা েছােটা েগা ীেত আেলাচনার মেধ িদেয়, েজলা
কাuিnেল eবং িমuিনিসপািলিটর aংশgহণমূলক বােজিটং pিkয়ায়
aংশ িনেয়। িকnt বাsেব খুব eকটা েবিশ শহের ei ধরেনর
aংশgহণমূলক বােজট ব বsা েনi, েজলা কাuিnলo েনi। তাi
আnঃ কাuিnল সহেযািগতা কীভােব কাজ করেব তা িনেয় eখনo
েধাঁয়াশা রেয় েগেছ। dেndর জায়গাgিলর কীভােব মীমাংসা হেব, তা
েদখার আেছ।
সা টা েরাজা িদ িলমায় িতনজন মিহলা, কাuিnলেরর সােথ িমিটং
rর কেয়ক িমিনেটর মেধ ঘুঁিস পািকেয় িচৎকার করেত r করল,
তােদর a েল ৈতির হেত থাকা িবশাল ২৫ তলা আবাসনিটর কাজ
বn কের িদেত হেব। কারণ তা তােদর কিমuিনিটর চিরt ন কের
েদেব। কাuিnলার তােদর েবাঝােত চাiেলন, শহের েযভােব
বাসsােনর চািহদা বাড়েছ, তােত কের eটা তােদর ৈ ির করেতi
হেব। তবুo মিহলা িতনজন নােছাড়। যখন কাuিnলর আর িকছুেতi
নেছন না, তখন তারা বলল, "আমােদর কথা আপনােক মানেতi
হেব, কারণ আমােদর a েলর িসdাn eটাi”। তােদর কিমuনাল
কাuিnল ei িসdাn িনেয়েছ, তাi আiনমেতi তারা ei দািব
করেত পাের।
িকnt সিত i যিদ শহের বাসsােনর aভাব থােক, আর কিমuনাল
কাuিnল যিদ িসdাn েনয় েয eলাকায় আবাসন ৈতির করা যােব
না, তাহেল তা কতদূর গণতািntক? কী হেব যখন eকিট eলাকার
িসdাn সামিgকভােব শহেরর বা েদেশর sােথর পিরপnী হেব? যিদ
তা সরকােরর পূবতন েকান িসdােnর সােথ িবেরােধ জিড়েয় পের
তাহেল কী হেব? sানীয়, আ িলক, শহেরর, রােজ র eবং জািতর
sােথর মেধ কীভােব ভারসাম রাখা যােব? ফাি ডং িনয়িntত হয়
রাজধানী েথেক সরাসির। সমােলাচকরা সাবধান কের িদেয়েছন, eর
ফেল শহেরর pশাসন o রাজ pশাসনেক eিড়েয় চলার মাধ েম
eকটা সামূিহক শিkশালী েকndীয় kমতা ৈতির হবার সmাবনা
আেছ। বাsবতo কিমuনাল কাuিnল মধ sরীয় pশাসনেক eিড়েয়
চলেত পারেব না। কারণ, তার sাথ ogিলর সে সংি । শহেরর
eবং রােজ র pশাসন কাuিnলgিলর পিরকlনাgিলেক পাবিলিসিট
েদয়, pযুিkগত সাহায েদয়। কাuিnলgিলর ফাি ডং রাজ সরকার
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বা শহেরর pশাসনেক pদt ফাি ডং-eর anভুk। eমনকী eকিট
কিমuনাল কাuিnল eকবার েসi শহেরর েময়রেক iমিপচ করার
psাব েনয়।
আিnেজর পৃ েদেশ eল পােজােনেলর কােছi আর eকটা gাম
লস কােমলনs, েসখােন মূলত কৃিষজীিব জনতার বাস eবং িকছু
মাnষ আেছ, যারা টু িরজেমর oপর িনভরশীল। কাuিnল আiন
েঘাষণার পূেবi তারা eকিট কাuিnল ৈতির কের, aেনক সদs
কিরেয় েনয়। কাuিnল আiন ৈতির হবার পেরi তারা েসখােন
eকটা তথ o সংsৃিত দpর ৈতিরর জn ফাি ডং-eর আেবদন
জানায় o েপেয় যায়। িকnt েস a েলর েবিশরভাগ বািসnােদর
আরo েবশ িকছু grেtর িবষয় িছল, েযমন িনকাশী ব বsা,
আেলার ব বsা, জেলর ব বsা। েসi কাuিnলটায় pাধাn oi
টু িরজম েপশার েলােকেদর। ঐ কাuিnেলর মুখপt e ব াপারটা
েমেন িনেলন, বলেলন, আমরা িন, তক কির, েবাঝােনার েচ া
কির, তােতo না হেল েভােট মীমাংসা কির। কিমuনাল কাuিnেলর
িনয়মgিল aেনক েkেti oপর েথেক চািপেয় েদoয়া। aেনেকর
কােছi ei আiনgিল, তার জিটলতা েবশ grভার। eকজন েতা
বেলi েফলেলন, "eকটা কিমuনাল কাuিnল ৈ ির করেত েগেল
িকছু আiন ভাঙেতi হেব। eর িডজাiনাররা জােনi না বাsেব
কাজটা করা ব াপারটা কী।” ১৪০০০ ডলােরর ফাি ডং-eর সীমা
aেনক েkেti ভীষণ কম। আবার aেনেক বেল, আiন aপযাp
eবং aপির ার, যা েথেক িকংকতব িবমূঢ় aবsা ৈতির হয়, কখনo
কখনo aসাম । েযমন eকi আয়তেনর dিট eলাকায়, েকu
eকিটেত চারিট কাuিnল ৈতির করেত পাের চারgণ েবিশ ফা ড
পাoয়ার জn। েকান aিফিসয়াল শত েতা েনi ফাি ডং-eর eবং
কীেসর িভিtেত ফাি ডং হয় তাo পির ার নয় আiেন।
eটা eকটা চ ােল । কীভােব ei ‘খুব কম’ eবং ‘খুব েবিশ’
আiেনর ধারণার ভারসাম রkা করা যােব? কীভােব ৈতির হেব
নতুন নতুন আiন? েক ৈতির করেব? কীভােব তার পিরবতন হেব?
কতিদন পর পর? আiন rপায়েণ কাuিnল কতটা নমনীয়তা
েদখােব? eর েকান ছেক েদoয়া utর েনi। কাuিnলgিল চলমান
পরীkা-িনিরkা। রাজৈনিতক পটপিরবতেনর মেধ আiেনর েচেয়o
drতগিতেত পিরবিতত হে বাsবতা। eর মােন ei নয় েয
কিমuনাল কাuিnল eবং তার আiনgিল ভুল ব াপার। হয়ত
aংশgহণমূলক গণতেntর িবশালাকার ব বsার জn pেয়াজন ঘন ঘন
পিরবতন। e ব াপাের সরকাির uেদ াগo চলেছ, আiন পিরবতেনর
eবং বদেল যাoয়া বাsবতার সােথ মািনেয় েনবার মেতা কের।
pেয়াজন iনফমাল আiনgিলেক ফমালাiজ করা। সমােলাচকরা
বলেছন, pেয়াজন কাuিnলgিলর আরo বেড়া ভূিমকা েনoয়া,
pেয়াজন আiন pণয়েনর, েযেহতু তারা বাsব aবsাটা সবেচেয়
ভােলা জােন।
েভেনজুেয়লায় কিমuনাল কাuিnেলর aেনক anগামী আেছ। িকnt
সব জায়গায় aবsাটা eকরকম নয়। কািটয়া েজলার eকটা
কাuিnেলর pথম িমিটংেয়র িদন সেn েবলা, েবিশরভাগ মাnষ
তােদর কাজ েসের বািড় চেল েগল, কেয়কজন মাt eল িমিটংেয়।
সাkেল সংখ াটা দাঁড়ােলা eগােরা। তাo যারা eেসিছল তােদর
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েবিশরভাগi eেসিছল ভুল কের, eকটা নােচর kাস হেব েভেব।
eকটা জাতীয় aংশgহণমূলক গণতেnt েয েকান সামািজক
আেnালেনর তুলনায় েয েকান সামািজক an ােনর তুলনায় েবিশ
মাnেষর সিkয় aংশgহণ থাকা uিচত। eটা eকটা চ ােল । কী
ধরেনর মাnেষরা aংশ িনে না? েকন িনে না? যারা aংশ
িনে , তারা েকন িনে ? কখন মেন হেব না েয বD েবিশ সেn
ei িমিটংেয় aংশ িনেয় ব য় করা হে ? e p gিল আরo
গভীেরর িকছু pে র জn েদয়। কতটা aংশgহণ পযাp? েসটা
হয়ত পিরিsিতর oপর িনভর কের। িকnt কতটা aংশgহণ হেল বলা
যােব েয সমােজর িবিভn aংেশর sাথ pিতফিলত হে কিমuনাল
কাuিnেল? যিদ িনিদ িকছু aংেশর মাnেষর aংশgহণ না হয়,
তাহেল বলেত হেব, aংশgহণ aপযাp। েভেনজুেয়লান সরকার
eবং কাuিnলgিল েবশ িকছু uপায় বার কেরেছ ei েবিশ েবিশ
aংশgহণেক uৎসাহpদান করার (eবং েকান েকান েkেt
িনrৎসাহকরেণর)। pথমত কাuিnলgিলর হােত পযাp kমতা
pদান। s-pশাসন pচুর মাnষেক eমিনi আকষণ কের। eবং তার
iনেসনিটভo আেছ। টাকা। টাকা পাoয়া যায় eলাকার unয়েনর
জn। েযেহতু খুব েছােটা কাuিnল, তাi েয েকান মাnেষরi কথার
eকটা grt থােক eলাকার unয়ন pকl িবষেয়। তেব
েভেনজুেয়লার টাকা আেছ বেলi তা সmব হে । আেরকটা
iনেসনিটভ হল ei টাকা pদােনর an ানিটর জাঁকজমক। ei
an ানgিলেক বেল গািবেনত েমািভল, েযখােন সােভজ িনেজ
uপিsত েথেক তাঁর পািরষদবগ িনেয় টাকা তুেল েদন। ei
u পযােয়র an ানgিল িমিডয়ােক আকষণ কের eবং মাnেষর
মেধ pচুর uৎসাহ েযাগায়। eটা আবার তােদর েমাহভ o কের,
কারণ িনndেকরা বেল, eটা সংকীণ kুd sােথর an ান।
কখনo কখনo মজাদার an ােনর মাধ েম জনগণেক আকষণ
করার েচ া করা হয় eiসব কাuিnল িমিটংেয়। নাচ, গান,
খাoয়াদাoয়ার মাধ েম। আবার িকছু কাuিnল আেছ েযgিল ei
ধরেনর ব াপার পছn কের না, তারা গmীর িমিটং কের, লmা লmা
বkব চেল। সরকােরর তরেফ আর eকটা grtপূণ িসdাn েনoয়া
হেয়েছ, ei aংশgহণেক sিনি ত করার জn। eখােন
aংশgহণেক তােদর কােজর anগত কের েফলা। eভােব তার ি
সময় হরণ করা হল না। সহ-মntী েমাতা বলিছেলন, “আমােদর
ব বsা করেত হেব, যােত মািলেকরা তােদর কমচারীেদর সpােহ
কােজর েথেক d’ঘ টা সময় েদন, কিমuনাল কাuিnেলর িমিটং e
aংশ েনoয়ার জn। eটা কিমuিনিট সািভেসর মেতা কের আমােদর
সাজােত হেব।” eর ফেল কমরতেদর িনেজেদর কিমuনাল
কাuিnেল েবিশ েবিশ কের aংশ েনoয়ােনা যােব। েমাতা sীকার
করেলন, তাঁর িনেজরi সময় েনi িনেজর কিমuনাল কাuিnেল aংশ
েনoয়ার।’
পযেবkণ ২। েভেনজুেয়লান কিমuিনs পািটর pিতিনিধ eবং নাগিরক
aংশgহেণর কিমশেনর সভাপিত েডিভড েভলাসেকজ
‘কিমuনাল কাuিnল তােদর সমsা সমাধােনর জn সmেদর
পিরচালেনর েথেক েবিশ িকছু। তােদর কােজর মেধ পেড় তােদর
a েলর বn হেয় যাoয়া কারখানার পেড় থাকা িবিlংgিলর
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পুনrjীবন। egিল আ িলক গােডর মাধ েম েভেনজুেয়লার
সাবেভৗমt eবং সংহিতেতo ভূিমকা পালন করেব।... কিমuনাল
কাuিnল হল আভ nরীণ kমতার (constituent power) uদাহরণ,
যা aিপত সাংিবধািনক kমতার (constituted power) পিরপূরক।
ei নতুন pিত ানgিল নতুন ধরেনর রাT ৈতিরেত সহায়তা করেব,
যা বিলভািরয়ান িবpেবর pিkয়া েথেক uেঠ আসা pেয়াজন। eর
মােন হল আমােদর েময়র aিফস, িমuিনিসপাল কাuিnল eবং
anাn sানীয় কাuিnলgিলর কাযকলােপ পিরবতন ঘটােত হেব।
যিদ আমরা eকটা সমাজতািntক সমাজ গড়েত চাi, তাহেল
আমােদর ei ব বsার anগত eকিট রাTীয় uপিরকাঠােমাo ৈতির
করেত হেব।’

নতুন কৃিষ সমবায়
বতমােন েভেনজুেয়লার ৮৫ ভাগ নরনারী বাস কের শহের। গত
শতেকর েগাড়ার িদেক েতেলর খিনgিল আিব ার হবার পর েথেকi
gাম েথেক শহেরর aিভমুেখ যাtা r হয়। তারপর শhের সংsৃিত বা
িশl-বািণেজ র সংsৃিত pাধাn লাভ করেত থােক। বিলভািরয়ান
সংিবধােনর জিম আiন (২০০১)-eর হাত ধের শহেরর গিরেবরা
আবার জিমর দখল িনেত r কের। eকi সে বেড়া বেড়া
ভূিমখেNর মািলেকরা তােদর আkমণ করেত r কের। ei জিম
দখল আেnালেনর ১৫০ জন েনতােক গত পাঁচ বছের েমের েফলা
হেয়েছ। িকnt eর জn শািs হেয়েছ খুব কম। ভূিমহীন eবং চাকিরহীন
গিরবরা ei aকিষত জিমgিলর দখল িনক, তােত তারা সমবােয় চাষ
কrক eবং ভাগাভািগ কের মািলকানা কােয়ম কrক -- নতুন সংিবধােন
eব াপাের uৎসাহ েদoয়া হেয়েছ। eর ফেল eতিদনকার ব িkগত
সmিt, মািলকানা, নাগিরকt, ব িkগত aিধকােরর পিরবেত eক
ধরেনর নতুন কৃিষ কােলকিটভ eবং েকৗম (কিমuিনিট) গেড় uঠেত
েদখা যাে । ei pিkয়ািটর নাম anজাত িবকাশ (endogenous
development)।
পি ম েভেনজুেয়লার েমিরডা রােজ র মারাকাiেবা hেদর দিkেণ
eরকমi eক দখল কের গেড় oঠা কৃিষ কােলকিটভ েবভার
(Bevere)। েসখােন ৪৫টা পিরবার আেছ, যারা ২০০ েহkর জিম চাষ
কের। যিদo eটা eকজন ব িkমািলেকর সmিt, িকnt তা পের
ভালভােব িবেবচনার পর রাTায়tt মািলকানায় চেল আেস। ২০০৩ সাল
েথেক ei জিম দখল কের চাষ করেছ oi ৪৫িট পিরবার। ei
সমবােয়র িডেরkর িমgেয়ল বাসােবর eকিট সাkাৎকার, ‘েভেনজুেয়লা
a ানািলিসস ডট কম’ oেয়বসাiেটর পk েথেক েনoয়া :
p : anজাত িবকাশ ব াপারটা িক?
utর : ei কথাটা আমরা িকছুিদন ধের নিছ। আমার কােছ ব াপারটা
হল, মাnেষর সামািজক s-aিsেtর unিতর জn তার িকছু েমৗিলক
সkমতার uেnষ ঘটােনা eবং পরবতীেত তার কােছ যতটা সmদ
আেছ তার মাধ েমi uৎপাদন করা। কী সmদ? জল, জিম eবং
eসব যা আমরা েপেয় থািক eমিনi। েযমন, েবভােরর েkেt আমার
মেন হয়, েবভােরর anজাত িবকাশ হল মানব aিsেtর rপাnর।
আমার মেন হয় পিরবতন r করেত হয় eখান েথেকi, আেগ
িনেজেদর বদেল েফেলা। তার মােন কী? ধারণার পিরবতন, িচnার
ধরেনর পিরবতন, আচরেণর ধরেনর পিরবতন। আমােদর িভতর েথেক
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r কের eবং আমােদর সkমতায় --- jােন, পরmরাগত
েলাকjােন, িবিচt uৎপাদেন তার pকাশ। েবভােরর েkেt eর
ভাষাnর কী? ৈবিচtময় uৎপাদন, েযমন ফল, দানাশs, প পালন,
ৈজব সােরর uৎপাদন, ৈজব বstর uৎপাদন, চােষর pকৃিত-পিরেবশ
ব বsার সংরkেণ েলাকjান, েযমন কািরগির কাজ eবং সংsৃিতর
ব বহার। aথাৎ েসi সমs jােনর ব বহার, যা আমােদর িনেজেদর
িভতর েথেকi সৃি েত সাহায করেব। আমার কােছ eটাi হল
anজাত িবকাশ --- িভতেরর েথেক বাiেরর িদেক সৃজন।
p : ei সমবােয়র কাজিটর eকটা িববরণ িদেত পােরন?
utর : দখল করার সময় েথেকi আমরা সমবািয়ক িভিtেত কাজ
করার জn bতী হেয়িছলাম। কখনo আমরা আংিশক মািলকানা বা
জিমটােক খN করার কথা ভািবিন। আমরা দািয়t ভাগাভািগ কেরিছ।
eখন আমােদর pিতিট চােষর eলাকার জn eকজন কের দািয়tশীল
েলাক আেছ। eটা খুব grtপূণ আমােদর কােছ, কারণ েস eকটা
েরিজsার রােখ --- েক কী করেছ, কীভােব করেছ, কত খরচ করেছ,
কীেসর জn খরচ করেছ eবং কত মাnষ লাগেছ তার িহেসব থােক
oেত। আমােদর আরo eকটা েলাক থােক যার দািয়t েযখােন আমরা
িজিনসপt রািখ েসখানটার। তার কােছ eকটা তািলকা থােক, েসখান
েথেক েকান েকান িজিনস (tool) েনoয়া হে eবং েফরােনা হে ।
eটা আমােদর eখােন খুব সফল ভােব হেয়েছ। eটা পুেরাপুির eকটা
সংঘবd কাজ eবং snর aিভjতা। েভেনজুেয়লায় বেড়া eকটা
সমবায়িভিtক কােজর aিভjতা েনi, সফল aিভjতা েতা েনii।
pিতিট িডেরkেররo িনিদ িকছু দািয়t eবং কতব আেছ। eটা খুব
grtপূণ, কারণ eর মেধ িদেয়i pিতিট সমবায়কারী kশীলব হেয়
oেঠ, তােক আর িdতীয় সািরর েলাক হেয় থাকেত হয় না।
p : েলােক েকন পুঁিজবাদী কম সmক েছেড় সমবায়িভিtক কাজ
করেছ?
utর : আসেল আমােদর কােছ eটা সরকােরর েঘািষত নীিত
েমাতােবক কাজ করা। e িবষেয় রােTর নীিত হল, যার নাম ফাে ডাস
জােমারােনাস, সংঘবd কাজ eবং সংগঠন। আমরা pথম িডেরkররা
eেকবাের ei নীিত েমেন কাজ কির। যার ফেল যারা আমােদর
সমথক তারাo eটা anসরণ করেব।
p : িকnt আপনােদর ei সমবায়িট সরকােরর নীিত েঘািষত হবার
আেগ েথেক আেছ। তার মােন িক, সােভজ সরকার আসার আেগ
েথেকi সমবায় uেদ ােগর েকান বাsবতা িছল?
utর : জিম পাoয়ার আেগ আমােদর েকান সংগঠন িছল না। আমরা
িবিভn জায়গায় থাকতাম ছিড়েয় িছিটেয়। জিম পাবার পর আমরা
eকসােথ কাজ করা িশখলাম। যখনi আমরা eকসােথ কাজ করা,
বাঁচা িশখলাম তখনi আমােদর কােছ an সামািজক সmেকর িদকটা
খুেল েগল। তাi বাsবতঃ ei সমবািয়কতা েভেনজুেয়লায় কতgিল
মূল েবাধেক বাঁিচেয় রাখল, েযমন পারsিরক সহেযািগতা, সাহচয,
সংহিত, সহমিমতা eবং েকৗেমর sাথ। ei pিkয়ায় আমরা েকৗেমর
pিত দায়বdতা েদেশর pিত আnগত , eবং বতমান সরকােরর
পিরবতেনর pিত দায়বdতা সmেক সেচতন হি ।
p : আপনারা কীভােব জানেলন েয ei জিমটা রােTর eবং eটা
ব িkমািলকানাধীন নয়?
মnন সামিয়কী

utর : eর জn েয েকান জিম সmেক জাতীয় জিম pিত ান
(NTI)-e eকটা আেবদন করেত হয় eকথা বেল েয, ei জিমটা
পিতত। তখন জাতীয় জিম pিত ান oi জিমটােত pযুিkগত সমীkা
চালায়। তােত যিদ েবেরায় েয oi জিমটা uৎপাদী জিম, তাহেল তার
মািলকেক sীকার কের িনেত হয়। যিদ oi জিমটার েকান কাগজপt
না েদখােত পাের মািলক, তাহেল তার সােথ দরকষাকিষ হয়। আর
যিদ oi জিম পিতত হয়, তাহেল তা সরকার খাস কের েনয়।
p : ei মািলকেদর সে কখনo ঝােমলা হয় না?
utর : হয়, eেদেশর িকছু িকছু জায়গায় মািলেকরা জিমgিলেক
সরকােরর সmিt বেল েমেন িনেত চায়িন। কারণ ei সরকার আসার
আেগ েয সরকার িছল, তার সমেয় eটাi িনয়ম িছল, যার টাকা আেছ
েস জিম রাখত eবং আরo জিম িকনত। eখন ব াপারটা িবপরীত।
সরকার eেস বলল, আমােদর ভূিমহীন চািষেদর জn জিম
pেয়াজন, িকnt কীভােব তা পাoয়া যােব? pথেম েকােনা জিমর
সামেন িগেয় িবেkাভ েদখােত হেব, বলেত হেব, জিমটা সরকােরর,
বতমান মািলেকর নয়। েকান েকান মািলক মেন করত, জিমটা তােদর।
তারা ভাবেতo পারত না েয সরকার কখনo তােদর জিম েকেড় িনেত
পাের। তাi তােদর aেনেকর কােছi েকান কাগজপto িছল না। তারা
তােদর সmিt বািড়েয় েযত eসব সরকাির জিমেত ভাড়া খািটেয়,
কখনo চাষীেদর কাছ েথেক eমনিক বাজােরর মূেল র েথেকo কম
দােম জিম িকেন। eসব িকছুi হত না খাতায় কলেম। ফেল তারা
কাগজপt না েদখােত পারায় pশাসিনক ব বsার িশকার হয় eবং
েশষেমষ জিমটা আেস সমবািয়েদর হােত। িকnt িকছু িকছু মািলক তা
েমেন িনেত চায় না, তাi তারা আkমণ চালায় ভূিমহীন কৃষকেদর
uপর। িকছু িকছু েkেt ei মািলকানা না ছাড়েত চাoয়াটা eকটা
সাংsৃিতক সমsা। বছেরর পর বছর ধের তারা িব াস কের eেসেছ
েয ei জিম তােদর eবং কােরার kমতা েনi তা িনেয় েনoয়ার। ei
সরকার তােদর পk েতা িনে না-i, বরং জিম েকেড় িনেত আসা
েলােকেদরi পk িনে । তাi তারা রািজ হে না। েকননা তারা েবশ
বুঝেত পারেছ েয তারা রাজৈনিতক kমতা হারাে । ...
p : েশানা যায় নািক pায় ১৫০ জন ভূিমহীন কৃষক েনতা খুন
হেয়েছ?
utর : আমরা যারা ei েkেt কাজ কির তারা জািন েয ১৫০ জন
খুন হেয়েছ। সরকােরর কােছ থাকা সংখ াটা aব আলাদা। কম।
eবং eiসব খুন তারাi কিরেয়েছ, যােদর জিম আেছ eবং যারা
সরকােরর সােথ eকমত নয়, সরকােরর নীিতর সােথ eকমত নয়।
তারা aেনক টাকা েঢেলেছ eক eকটা খুেনর িপছেন। আমরা
আমােদর লড়াi, সামািজক আেnালন চািলেয় যাি ।
p : আপনার িক মেন হয়, সরকার েদাষীেদর শািs েদoয়ার জn
পযাp ব বsা িনে ?
utর : আমার মেন হয় সরকােরর সিদ া আেছ, িকnt সমsাটা
আমলাতntেক িনেয়। aেনক pিত ােনর আiন eখনo বাsবসmত
নয়। আমলাতািntক কাgেজ কাজ বেড়া দীঘসূtী। eর ফেল সময়মেতা
কাজ হে না, ফেল aেনক হত াকারী পািলেয় যাে । eটাi বাsব।
p : সামিরক বািহনী িক ভূিমহীন কৃষকেদর সাহায করেছ?
utর : েভেনজুেয়লার সামিরক বািহনীর মেধ aেনক ধরেনর pিkয়া
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চেল। তাi যখন ei জিম আiন লাg করার ব াপার আেস, তখন
আমরা েসনাবািহনীর কাছ েথেক সাহায পাiিন। িকnt গত েদড় বছের
aবsার িকছুটা unিত হেয়েছ। ২০০২ সােলর সামিরক aভু tােনর
পের সামিরক বািহনীর মেধ ঝাড়াiবাছাi pিkয়া চেল। eর মাধ েম
eখন েসনাবািহনী েবশ িকছুটা মাnেষর anগামী, সংিবধােনর anগামী
eবং aব i রাTপিতর anগামী হেয়েছ। ২০০০, ২০০১ সােলর
েসনাবািহনীর u তর aংশ eমনটা িছল না।
p : বছরখােনক আেগ কারাকােস ei খুনgিল িনেয় eকটা pিতবাদ
হেয়িছল, না?
utর : ২০০৫-eর ১২ জুলাi। ১৫০ জেনর খুনীর িবrেd ব বsা
েনoয়ার দািবেত আমরা pায় ৬০০০ জন eেজkেয়ল জােমারার
েনতৃেt রাsায় েহঁেটিছলাম। eছাড়া, যারা খুন হেয়েছ তােদর
পিরবােরর সামািজক nায় পাoয়ার ব াপারটাo িছল। eটার ফেল
জাতীয় sের সরকােরর সে eকটা কথাবাতা বলার পিরসর ৈতির
হল। তারপর েথেক আমরা ei পিরসরটােক ব বহার কের িবিভn
িমিটং, েবাঝাপড়া করিছ। ...

aিধকারেক sরিkত রাখা?
২) িdতীয় িবতক সদ চালু হoয়া eকটা আiনেক িঘের। আiনটা
হল সরকাির বা েবসরকাির uভয় েkেti সারা েদেশ িমক
কাuিnল ৈতিরেক ছাড়পt েদoয়ার আiন। eর ফেল p ৈতির
হেয়েছ, iuিনয়েনর কাজ তেব কী? তেব িক iuিনয়েনর েচেয়o
oয়াকাস কাuিnেলর grt েবিশ eবং iuিনয়েনর grt তার েথেক
কম? পরবতী পযােয় িক iuিনয়ন eবং িমক কাuিnলেক হােত
হাত েরেখ চলেত হেব, নািক iuিনয়েনর কাজেকi েবিশ grt
িদেত হেব? iueনিট-র মেধ eকিট aংশ আেছ যারা মেন করেছ,
ei িমক কাuিnলgিল িমক kমতার সিত কােরর েkt হেব না,
তাi iuিনয়েনর কােজ িঢেল েদoয়ার েকান মােন হয় না।
ei িবতকgিল eখন eমন eকটা পযােয় েগেছ েয মুখ েদখােদিখ
বn হেয় যাoয়ার েজাগাড়। সােভেজর লাiনটা হল েকবল েসi
েকাmািনgিলেকi জাতীয়করণ করা, েযgিল আেগ েবসরকািরকরণ
হেয়িছল। বািকেদর েkেt জাতীয়করেণর ভয় েদিখেয় তােদর িনয়ntণ
করার েচ া। েযমন eকিট কেপােরট িsল েকাmািন ‘িসেডার’,
তারা আেগ েদেশ িsল িবিk না কের েবিশ লােভর আশায় িবেদেশ
রpািন করত। সােভজ জাতীয়করেণর ভয় েদিখেয় ei েকাmািনর
সবেচেয় েবিশ েশয়ার যােদর আেছ, েসi আেজি টনার সংsার সে
eক সমেঝাতায় eেসেছ, যােত বলা হেয়েছ েয eবার েথেক
িসেডার বাজার মূেল র েথেক কম দােম েভেনজুেয়লায় িsল িবিk
করেব। eছাড়া েভেনজুেয়লায় pচুর েছােটা বেড়া েকাmািন আেছ
েযgেলা বn হেয় পেড় িছল। েসgেলা িমকরা দখল কের িনেয়
তােদর পুনrjীবন ঘটাে িনেজেদর িনয়ntেণ eবং কখনo কখনo
তােদর পূবতন আiিন মািলেকর িবেরািধতা সেtto eবং কতকটা
আiেনর বাiের িগেয়i।
eছাড়া আর eকটা িবষয় িনেয় eখন মাnেষর মেধ েবশ
কথাবাতা হে , তা হল সমাজতািntক রাTায়tt সংsা ৈতির িবষেয়।
eর মােন হল কীভােব রাTায়tt েকাmািনgিল পিরচািলত হেব,
যােত কের তা গণতািntক ভােব পিরকিlত eবং জনগেণর
pেয়াজেনর সােথ সংগিতপূণ aথনীিতেত যুk হেত পাের।
dনীিতপরায়ণ রাTীয় আমলাবািহনী, যা সােভজ পূবতন সরকারgিলর
কাছ েথেক utরািধকার সূেt েপেয়েছন, তার আoতাধীেন রাTায়tt
কারখানা ei দািব পূরণ করেত েতা পারেবi না, পkাnের পুরেনা
েপটেমাটােদরi uদরপূিত হেব।
িবতকটা তাi eখন আর সরকাির িক েবসরকাির সmিt, তা
িনেয় নয়, কারণ সরকার বারংবার বেলেছ, “eকিবংশ শতেকর
নতুন সমাজতেnt” dেটাi থাকেব। িবpব চাiেছ সামািজক সmদ
ৈতির করেত, েযখােন সিত i জনগেণর হােত uৎপাদেনর
uপকরণgিল থাকেব। eটা খুবi িনিবড় eকটা আেলাচনা কারণ
সরকােরর মেধ i িবিভn মেতর শিরকরা আেছ। ei আেলাচনার
eকটা aংশ হল রাTায়tt কারখানাgিলর পিরচালনায় িমকেদর
হsেkপ। কােরার কােরার মত হল পিরচালনায় েকানভােবi
িমকেদর হsেkপ না থাকা। eখন anত মেন হে সােভজ ei
মতটােকi মদত করেছন। তেব aেনেকi eখনo মেন কেরন, েকন
িমকেদর পিরচালনায় aংশgহণ pেয়াজন eবং িমকেদর

িশl o িশl িমক, মািলক eবং পিরচালক
েভেনজুেয়লার সংগিঠত িমকেদর আেnালন ঐিতহািসকভােবi খুব
dবল। ২০০২ সােল সােভেজর িবrেd দাঁিড়েয়িছল েতল িশেlর
িমকরা। ei আেnালন eবং সােভেজর িবrেd সামিরক aভু tান
সংগিঠত হেয়িছল েTড iuিনয়ন কনেফডােরশন aব েভেনজুেয়লান
oয়াকাস বা িসিটিভ-র েনতৃেt। ২০০৩ সােল েসখােন নতুন জাতীয়
iuিনয়ন ৈতিরর uেদ াগ েনoয়া হয়। ৈতির হয় nাশনাল iuিনয়ন aব
oয়াকাস বা iueনিট। ২০০৫ সাল েথেক িমকেদর dারা কারখানা
পিরচালন বা ‘েকা-ম ােনজেম ট’ pচলন করার েচ া ব াপক েচহারা
েনয়। সােভজ চলমান িবpেব িমকেদর আgয়ান ভূিমকা িনেত আhান
কেরন। িকnt িবpব যত drত চলেত থােক, িমক আেnালন তত drত
িবকাশ লাভ করেত পােরিন। িমক kমতাo িবকিশত হয়িন।
েফেডিরেকা ফুেয়েnস aেsTিলয়ার eকিট িমক iuিনয়েনর কাuিnেলর তরেফ
পাঠােনা eক pিতিনিধদেলর সদs িহেসেব েভেনজুেয়লা েগিছেলন। তাঁর
২০০৬ সােলর পযেবkণ।
‘iueনিট-র সবাi sীকার করেছ েয ei মুহেূ ত ei iuিনয়েন
পাঁচটা িভn মত আেছ। ei iuিনয়ন সারা েদেশর িবিভn িশেlর
iuিনয়নgিলর eকিট জাতীয় সমেঝাতা। িকnt িকছুিদেনর মেধ i
হয়ত ei iuিনয়ন ভাগ হেয় যােব। গত েম িদবেসর জমােয়েত
pচুর েলাক হেয়িছল, pায় ১৫ লােখর মেতা। িকnt েসখােন
সবজনsীকৃত েকান বkা িছল না। েকবল সবজনsীকৃত eকিট খসড়া
পাঠ কের েশানােনা হয়। যিদo তার মােন ei নয় েয দিkণপnী
iuিনয়ন িসিটিভ-েত pচুর েলাক আেছ। তােদর েম িদবেসর
জমােয়েত মাt হাজারখােনক েলাক হেয়িছল। যাi েহাক,
iueনিট-র মেধ িবতেকর মূল িবষয় dিট :
১) েTড iuিনয়ন eবং সরকােরর মেধ সmক, যা সরকােরর চিরt
কী eবং রােTর চিরt কী, েস িবতকেক েটেন আনেছ। িবতেক
সরাসির না হেলo েয িবষয়িট আসেছ তা হল iuিনয়েনর কাজ িক
েকবল সরকারেক সমথন করা না িক তার কাজ সরকােরর হাত
েথেক বা িনেদনপেk রােTর আমলাতেntর হাত েথেক িমক
মnন সামিয়কী
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aংশgহণ মােন কী তা েবাঝােনা সmব। ei আiন চালু হবার
আেগi aেনক কারখানােত িমক কাuিnল ৈতির হেয় িগেয়িছল।
েযমন iনিভভাল। eটা আেগi িমকরা কাuিnল ৈতির কের দখল
কের িনেয়িছল, পের তার জাতীয়করণ হয়। িকnt eখনo েযটা
পির ার নয়, তা হল ei কাuিnলgিলর ভূিমকা কতটা eবং
কিমuনাল কাuিnেলর সােথ তার সmকটাi বা কী? iuিনয়নgিলর
মেধ েকu েকu িচিnত মমntীর eকটা মnব িনেয়, েয, িমক
কাuিnলgিল sপারভাiজ করেব মাt, কমেkেtর সিত কােরর
িসdাngহেণর সংsা হেব না। egিল সবকটাi eখনo িবতেকর
আoতায়। িমক কাuিnেলর সবেচেয় বেড়া pিতবnক হল িমক
আেnালন, যার িমকেদর কাuিnেল সংগিঠত করার কথা, েসটা
খুবi dবল। eটা eকটা uদাহরণ, েযখােন, আiন সংgােমর আেগ
আেগ চলেছ। সংিবধান িমকে ণীর বাsব েথেক aিজত সংগঠেনর
eবং সেচতনতার েথেক eিগেয় েগেছ। তেব eটা সবসময় বােজ তা
নয়, যিদ তা সংgামেক uসেক িদেত পাের।
তেব েকা-ম ােনজেমে টর ধারণািট বেড়া ধাkা েখেয়েছ। না
iuিনয়েন, না aিফিসয়ালেদর মেধ , না মাnেষর মেধ , েকাথাoi
েকা-ম ােনজেম ট িনেয় আর আেলাচনা হে না। eর eকটা কারণ,
িবpেবর মেধ eকটা pবণতা আেছ, রাTায়tt ‘sTােটিজক েসkের’
িমকেদর aংশgহেণর িবেরািধতা। আেরকটা কারণ,
েকা-ম ােনজেম ট-eর িবি aিভjতা, েযমন িবd ৎ িশেl।
েসখানকার িমকরা েকা-ম ােনজেম ট চায়িন তা নয়। তার কারণ
সরকাির িবd ৎ েকাmািন ক াডােফর ম ােনজেমে টর কাছ েথেক
তারা তীb িবেরািধতা েপেয়েছ। তারা সােবােতজ পযn কেরেছ।
eখন িবd ৎ িশেlর েকান িমকেদর মেধ েকা-ম ােনজেমে টর কথা
যিদ u ারণo করা হয়, তার hৎকm ধের। তারা িমকেদর
aংশgহণ িনেয় কথা বলেত uৎsক, িকnt েকা-ম ােনজেম ট িনেয়
নয়। আলকাসা pভৃিত েকাmািনেত eখনo েকা-ম ােনজেম ট চালু
আেছ, িকnt তা গভীর সমsায়। মাnষ আঙুল তুলেছ, আলকাসা-র
uৎপাদন ভােলা নয়। েস কথাটা সেত র আংিশক rপ। কারণ, আেগ
েথেকi ei কারখানািটর uৎপাদন কম িছল। eটােকi বাছা
হেয়িছল েকা-ম ােনজেমে টর পরীkাগারrেপ, কারণ যুিk িছল, যিদ
eটােত েকা-ম ােনজেম ট সফল হয়, তাহেল বািকgিলেতo তা সফল
হেব। ক াডােফর ৭নং েসkেরর eকিট েছাT জায়গায় eখনo
েকা-ম ােনজেম ট চলেছ। িকnt সদ তােক যুk কের েদoয়া হেয়েছ
জাতীয় েকাmািনর সে , ফেল িমকেদর ভয়, eবার ei
েকা-ম ােনজেম টিটo েভেঙ যােব।’

১৯৯১ সােল েবসরকািরকরণ করা হেয়িছল। তাছাড়া, েয সমs েতল
েকাmািনেত রােTর সংখ ালঘু েশয়ার আেছ, েসরকম চারিটেত তােক
সংখ াgr বানােনা দরকার। oিরেনােকা েতল a েল ei চারিট
েকাmািনেত রােTর সে কাজ কের আেমিরকান েকাmািন
ExxonMobil, Conoco o Chevron, ােnর Total, িbেটেনর BP
eবং নরoেয়র Statoil। eখান েথেক েভেনজুেয়লার েমাট েতেলর ১৮
শতাংশ আেস। ২) সাংিবধািনক সংsার সাধন। ৩) িশkা ব বsােক
েঢেল সাজােনা, যােত তা পুরেনা িশkাব বsাpসূত ব িkতািntকতা,
পুঁিজবাদী মানিসকতা eবং আtmিরতার মূল েবাধেক সমােজর বুক
েথেক দূর কের নতুন মূল েবােধর জn িদেত পাের। ৪) রাজ বা
েজলাgিলর সীমার পিরবতন সাধন, যার ফেল খুব দিরd a লgিলo
aবেহিলত না হয়। ৫) েকৗম kমতা (Communal Power)-র
িবেsারণ। ei kমতা যত শিkশালী হেব তত বতমােনর kমতার
েpkাপটিট dবল হেব eবং eকিদন তা বতমােনর kমতার
কাঠােমািটেক িগেল েফলেব। কারণ, সােভেজর মেত, েয েকান ধরেনর
রােTর ধমi হল িবpবেক বাধা েদoয়া। তাi pেয়াজন পুরেনা রাTিটেক
িবpবী রােT পিরণত করা।

সংিবধােনর সংsার pসে গণেভাট
২০০৭ সােলর ১৫ আগs সােভজ সংিবধােনর সংsােরর কথা বেলন।
জাতীয় সভার anেমাদেনর পর তা দাঁড়ায় ৬৯ দফা সংsার, যার মেধ
িছল রাTপিতেtর ঊধসীমা (২ বার) বািতল, েকndীয় ব াে র sশাসেন
(যা নয়া-uদারৈনিতকেদর dারা ব বhত হেত পাের) লাগাম পরােনা,
রােTর ব িkগত সmিt aিধgহেণর aিধকার বাড়ােনা, আnজািতক
িরজােভর oপর পাবিলক িনয়ntণ বাড়ােনা, কিমuনাল কাuিnলgিলেক
আরo শিkশালী করা, সাpািহক কমসময় কিমেয় ৪৪ ঘ টার বদেল ৩৫
ঘ টা করা pভৃিত। ei ৬৯ দফা সংsার dিট ব ালেট ভাগ কের েদoয়া
হয়। ২ িডেসmেরর গণেভােট ‘না’ িবজয়ী হয় ৫১ শতাংশ েভাট
েপেয়। ‘hাঁ’ পায় ৪৯ শতাংশ েভাট। ei েভােট সােভেজর সমথক
েভাটারেদর মেধ eকটা বেড়া aংশ, েভাট েদনিন। ফলpকােশর পর
তৎkণাৎ সােভজ ‘eখনকার মত’ হার sীকার কের েনন।

সােভেজর মতাদশ
েভেনজুেয়লার ei পিরবতেনর ব াপারিটেক বলা হে বিলভািরয়ান
িবpব। eর আদেশ েকান েকান দাশিনেকর pভাব আেছ p করােত
সােভজ eকবার eক তািলকা েপশ কেরিছেলন, যার মেধ িছল েনায়াম
চমিsর নাম। ২০০৫ সােল eক বkৃতায় সােভজ েজােরর সে বেলন,
নাজােরথ-eর িয eকজন সামািজক nােয়র pবkা eবং গণতািntক
সমাজতেntর pবkা। সােভজ বারবার বেলন, িয eক সামািজক সttা,
eবং ব িk --- ei di িহেসেবi িতিন ে ণী সংgাম, মানবািধকার,
সামািজক nােয়র েযাdা। যিদo সাiমন বিলভার কতটা সমাজতািntক
িছেলন তা p াতীত নয়। নিথপt েথেক জানা যায়, বিলভার
আেমিরকান িবpেবর সমথক িছেলন eবং ফরািস িবpেবর িবrেd
িছেলন। িতিন মুk বাজার aথনীিতর সমথক িছেলন বেল েশানা যায়।
েশানা যায়, িতিন যখন বিলভািরয়ান সংিবধান েলেখন, তখন তার সােথ
থাকত মেnsু-র িsিরট aফ ল eবং a াডাম িsেথর oেয়লথ aফ
েনশনস। িতিন eকi সে আেমিরকান িবpেবর সমথক িছেলন, আবার

সােভেজর রাTপিতেtর িdতীয় পযায়
৮ জাnয়াির ২০০৭, সােভজ িdতীয়বার েভােট িজেত েpিসেড ট হবার
পর েঘাষণা কেরন ১৯৯৯ েথেক ২০০৬ িছল pথম পব। eরপর
২০০৭ েথেক ২০২১, eটা িdতীয় পব। ei পেবর নাম জাতীয় সাiমন
বিলভার পিরকlনা। pস ত, ২০২১ সাল েভেনজুেয়লার sাধীনতার
২০০ বছর। িতিন েঘাষণা কেরন, ei পযােয় ১) eকটা আiন rজু
করা হেব যার বেল িতিন eকবছর িডিk জাির করেত পারেবন।
সােভজ বেলন, িকছু িকছু িশlেক পুনরায় সরকািরকরেণর জn ei
আiনটা দরকার। েযমন, েটিলকিমuিনেকশন েকাmািন CANTV, যা
মnন সামিয়কী
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eেসেছ, িকnt আমােদর নজের ধরা পেড়িন eরকম pিkয়াo িন য়
রেয়েছ েসখােন।
ei pিkয়ায় eকিট uপাদান আমরা েদেখিছ েদশেpম। ei
েদশেpেমর আবার eক লািতন আেমিরকান ঐিতh o ধরন রেয়েছ।
েসিদক েথেক আমরা েপেয়িছ বিলভািরয়ান িবpেবর কথা। সােভেজর
মেত, eটা গণতািntক সমাজতnt pিত ার িবpব যার pাণপুrষ সাiমন
বিলভার (১৭৮৩-১৮৩০)। eছাড়া সােভজ আরo dজেনর নাম কেরন,
সাiমন রিdেগজ (১৭৬৯-১৮৫২) eবং eেজkেয়ল জােমারা (১৮১৭১৮৬০)। pস ত, সাiমন বিলভার তাঁর িনেজর জীবেন ১,২৩,০০০
িকিম মণ কেরিছেলন, যা কেলাmাস eবং ভােsা দা গামার িমিলত
মেণর েথেক েবিশ। িতিন ছ’টা েদেশর েpিসেড ট হেয়িছেলন --বিলিভয়া, কলিmয়া, েপr, েভেনজুেয়লা, ikেয়ডর, পানামা। সােভজ
যখন eক লািতন আেমিরকান ঐেক র পটভূিমেত েদশগড়ার sp রচনা
কেরন, তখন ei িতন ঐিতহািসক ব িkt তাঁর pকেl ঐিতেhর
সূtেক ধের রােখ।
িকnt িচnার আেnালন o েpিkত গঠন েসখােনi েথেম থােক না।
কারণ পুঁিজর নয়া uদারৈনিতক েদৗরােtর pিতিkয়ায় লািতন আেমিরকা
জুেড়i oi সময় r হেয়িছল eক নতুন sাধীনতা আেnালন। রাTীয়
o রাT-বিহভুত, di পিরসেরi ei িবেdােহর pকাশ ঘেট : ২০০৫
সােল ‘সমাজতেntর আেnালন’-eর পেk iেভা েমারােলস-eর
রাTপিত িনবাচন; েভেনজুেয়লা, িকuবা eবং বিলিভয়ার েজাট
‘বিলভািরয়ান alারেনিটভ ফর লািতন আেমিরকা a া ড দ
ক ািরিবয়ান’ (ALBA) গঠন; ২০০৬ সােল রাফােয়ল কিরয়া
ikেয়ডেরর রাTপিত িহেসেব িনবাচন, িযিন সােভজ েমারােলস o
কােstার সে eকেt ‘ekশ শতেকর সমাজতnt’-eর pবkা; ২০০৬
সােল সািnিনsা-র েনতা ড ািনেয়ল oেটগা-র িনকারাgয়ার রাTপিত
িনবাচন; oয়াkাকা o িসয়াপা a েলর জনআেnালন সহ েমিkেকার
সামািজক o িনবাচনী আেnালন; bািজেলর ভূিমহীন মজীবীেদর
আেnালন; আেজি টনার ফ াকিT দখল o পিরচালনার আেnালন;
কলিmয়ার িবpবী সশst বািহনীর pিতেরাধ; আেমিরকার aথৈনিতক
aবেরােধর পিরিsিতেত িকuবার sিনভরতার আেnালন।
ei নতুন pিkয়ার মেধ পুরেনা রাজনীিত o মতাদেশর ছাপ
রেয়েছ, আবার eক নতুন সংে ষo েযন ঘেট চেলেছ। েসi সংে ষ
pিkয়ােক বুেঝ oঠার জni ei বণনা ‘িবকেlর েভেনজুেয়লা’।
‘িবকl’ শbটােক p , সেnহ eবং সেnেহর িনরসন --- সমs িদক
েথেকi িবচার করা pেয়াজন।

মুk মাnেষর পেk থাকার দrনi মািকন যুkরাT eবং হয়ত
পুঁিজবােদর নতুন যাtার pিত সেnহপরায়ণo িছেলন। তা ফুেট েবেরায়
তাঁর eক িবখ াত uিkেত : “আেমিরকা যুkরােTর িনয়িত মেন হয়
sাধীনতার নাম কের েগাটা লািতন আেমিরকায় dদশা েডেক আনা।”
সােভেজর মতাদশ েকান িsিতশীল ব াপার নয়। িতিনo িশখেছন
aতীত eবং বতমােনর দাশিনকেদর েথেক। ২০০২ সােলর সামিরক
k েদতােক pকাে
সমথন eবং েগাপেন ব বsাপনায় সাহায
pদানকারী আরিসিটিভ-র লাiেসn নবীকরণ না করার পেk যুিk িদেত
িগেয় পের ২০০৭-eর eকিট সমােবেশ সােভজ iতািলয়ান মাkবাদী
আেnানীয় gামিসর রাT পিরচালনায় নাগিরক সমােজর সmিতর তেttর
uেlখ কেরন। কিথত আেছ তাঁর কিমuনাল কাuিnেল uৎসাহ স ার
কেরিছল iৎভান েমজােরােসর ১৯৯৫ সােল েলখা বi Beyond
Capital। সমবািয়ক uৎপাদন, িমকেদর uৎপাদন পিরচালন আর
সামািজক pেয়াজনীয়তার িভিtেত uৎপাদেনর পিরকlনা --- ei তাঁর
‘ekশ শতেকর সমাজতnt’-র িভিt। আবার সাpািহক িটিভ সmpচাের
তাঁেক Empire-eর েলখক আেnািনo েনgির o মাiেকল হােটর
anসরেণ বলেত েশানা েগেছ ‘মালিটচুড’ বা pিতsধী জনতার কথা।
eবং সােভজ aংশgহণমূলক গণতেntর বা aথনীিতর েয কথা ১৯৯৯
সাল েথেক বেল আসেছন, তার তািttক িবকােশর aেনকটাi ঘেটেছ
মািকন a ানািকs তািttক eবং আেnালেনর কমী, ZNet-eর
pিত াতা মাiেকল a ালবােটর হাত ধের।
২০০৫ সােলর ১৩ আগs িনেকালাস মাdেরা, জাতীয় সভার
সভাপিত, েজার িদেয় বলেলন, সমাজতnti eকমাt লk । েসিদনi
সেn য় সােভজo তাi বলেলন, েরাজা লুেkমবুেগর কথা তুেল,
‘সমাজতnt বা ববরতা’। ২০০৬-০৭ েথেক সােভজ ‘ekশ শতেকর
সমাজতnt’ pিত ার কথা বারবার বলেত r কেরন। ২০০৭ সােল
পুনিনবািচত হবার পর সােভজ িনেজর দল MVR-েক েভেঙ িদেয়
eকিট ঐক বd েভেনজুেয়লান সমাজতািntক পািট সংগঠন ৈতিরর কথা
বেলন, যা তৃণমূল sর েথেক গেড় uঠেব সমােজর sাভািবক েনতােদর
িনেয়। ei পািট ৈতিরর pিkয়া eখনo rণ sের আেছ।
২০০৬ সােল rমািনয়ান ঐিতহািসক েভরা জাভালা েভেনজুেয়লায়
সােভেজর েনতৃেt চলা pিkয়ােক আখ া েদন aেনকটা eভােব : গত
সাত বছেরর বিলভািরয়ান আেnালেনর ফেল pিত া হেয়েছ eকিট
সমাnরাল গণতেntর। যা েমাdায় পুঁিজবাদী রাজৈনিতকতার পাশাপািশ
eকটা পুনব টনকামী o aংশgহণমূলক গণতnt। ei ধরেনর সংsােরর
ফেল ধারণা o চচার জগেত নাটকীয় পিরবতন eেসেছ, িকnt তা
পূবতন রাজৈনিতক aথনীিতেক েফেল েদoয়ার মেতা নয়।

সূt :

মতাদেশর িনমাণ

১. uiিকিপিডয়ার িবিভn pবn।
২. েভেনজুেয়লা a ানািলিসস ডট কম-eর িবিভn pবn।
৩. েজড েনট-eর িবিভn pবn।
৪. মাnলী িরিভu-eর িবিভn সংখ া।
৫. s ািনশ কnেকােয়s iন আেমিরকা, আথার েহls, ১৮৬১।
৬. কাu টারপা -eর িবিভn pবn।
৭. gীন েলফ uiকিলর িবিভn pবn।
৮. দ পিলিটক াল iেকানিম a iেকানিমক িলবারালাiেজশন iন
েভেনজুেয়লা, েজানাথন িদেজান, ২০০৪।

েভেনজুেয়লার সাmpিতক pিkয়ািট িক িব েজাড়া eক মতাদশ িনমাণpিkয়ার a ? ১৯৮৯ সােল কারাকােসর রাsায় েয জনিবেdাহ েফেট
পেড়িছল, তা িছল িদশাহীন, েনতৃtিবহীন eবং িকছুটা eেলােমেলা।
পুরেনা রাজনীিত eবং দলgিলর মেধ o তখন eক ধরেনর িদশাহীনতা
লk করা িগেয়িছল। সােভজ eবং নতুন pজেnর সমাজকমীেদর মেধ
বাsব আেnালেনর eক নতুন েpিkত েখাঁজার েচ া লk করা
িগেয়িছল। ১৯৮২-েত MBR 200 েথেক ১৯৯৭-e MVR হেয়
২০০৭-e েভেনজুেয়লান সমাজতািntক পািট গঠেনর িবষয় নজের
মnন সামিয়কী
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eকনজের েভেনজুেয়লা
হবার পর েথেক কিফ চােষo মnা আেস।
কৃিষ, িজিডিপর ৫%। েমাট মশিkর ১০% eেত িনেয়ািজত eবং
েভেনজুেয়লার ২৫% জিম কৃিষকােজ ব িয়ত হয়। িকnt কৃিষ uৎপাদন uেlখেযাগ
নয়। যিদo েভেনজুেয়লা চাল, িসগােরট, কিফ, েকােকা pভৃিত রpািন কের। তথািপ
তােক গম pভৃিত খাদ িকনেত হয়। ei আমদািনর ৩৩% আেমিরকার কাছ েথেক।
েমাট মশিkর ১৫% সরকাির চাকির কের। ১৮% িমক iuিনয়নভুk। ৫৩%
িমক aসংগিঠত েkt (Informal Sector)-e কাজ কের। েভেনজুেয়লার েমাট
িবd েতর ৭৫% জলিবd ৎ, eবং ২৫% তাপিবd ৎ।

বতমােন েভেনজুেয়লার ২ েকািট ৭৭ লk (জাnয়াির ২০০৭-eর আnমািণক
িহেসব) aিধবাসীর মেধ আেমিরকান iি ডয়ান eবং iuেরািপয়ানেদর িম ৬০
শতাংশ। ২৯% iuেরািপয়ান, ৮% আে া-আেমিরকান, eবং ২% eিশয়ান। মাt
১% মাnষ আেমিরকান iি ডয়ান। pায় ৮৫% মাnষ শহরবাসী, ৯৬% মাnষ
ক াথিলক িk ান।
েsনীয় আgাসেনর আেগ পযn eখানকার মাnষেদর pধান জীিবকা িছল
চাষবাস eবং সংলg িশl। মূলত কিফ eবং েকােকা চাষ িছল eখােন। েsনীয়
আgাসেনর সময় েথেকi েকােকা চাষ uেঠ েযেত থােক। eখন আবার েকােকা চােষ
eবং সংলg িশেl পুনজাগরণ r হেয়েছ। ১৯৬০-৭০ সােল খিনজ েতেলর ulmন

সংেযাজনী ২

নতুন সংিবধােনর কেয়কিট িদক
সভার সদs, রাTপিত pভৃিত) জনগেণর িফিরেয় েনবার aিধকার। েভেনজুেয়লান
েভাটাররা যিদ েমাট সংি েভাটার সংখ ার ২০ শতাংেশর সi েজাগাড় করেত
পাের, তাহেল জনpিতিনিধেক িফিরেয় েনবার জn গণেভাট হেব। ২০০৪ সােল
রাTপিত সােভজেক িফিরেয় েনবার জn eরকম eকিট গণেভাট হয়। সােভজ তােত
িবপুল েভােট জয়ী হন।
z রাTপিতেtর সময়সীমা ৬ বছর। eবং পরপর ২ বােরর েবিশ েকu রাTপিত হেত
পারেব না। রাTপিত িকছু িকছু aবsায় জাতীয় সভা েভেঙ িদেত পােরন। পূবতন
সংিবধােনর তুলনায় ei সংিবধােন জাতীয় সভার kমতা িকছুটা কিমেয় েদoয়া হয়।
িdsরীয় জাতীয় সভার বদেল eকsরীয় করা হেয়েছ তােক।
z রাTপিতর েনতৃেt মntীসভা pাকৃিতক dেযাগ, aথৈনিতক dেযাগ eবং
আভ nরীণ o বািhক িনরাপtাজিনত কারেণ সামিয়কভােব সংিবধােনর ব িতkম
ঘটােত পাের, তেব তা আiন সভার sীকৃিতসােপk eবং েকানভােবi তা জীবেনর
aিধকার হরণ, কারণ না জািনেয় েgpার বা aত াচার, তেথ র aিধকার হরণ eবং
সামিgক মানবািধকার হরণ কের নয়। eবং ei ব িতkেমর সময় জনkমতার
কাযকলাপ েথেম থাকেব না।
z জল সরবরাহ রােTর দািয়t। খিনজ সmেদর aিধকার eবং সরবরাহ রাTায়tt,
তেব eর uেtালন, েশাধেনর জn েদিশ-িবেদিশ েবসরকাির পুঁিজ-pযুিkর সহায়তা
িনেত হেত পাের। gাম aথনীিত, িশl নয় eমন মৎs-জীিবকা, kিটরিশl,
েভেনজুেয়লার gাম সংsৃিত সরকাির পৃ েপাষকতা পােব। িশkা eবং কাজ হল
েমৗিলক সামািজক aিধকার eবং কতব ।
z ei সংিবধােনর আেরকিট বেড়া িদক হল গণেভাট। রাTপিতর uেদ ােগ, বা
জাতীয় সভার uেদ ােগ বা ১০ শতাংশ েভাটােরর uেদ ােগ জrির েকান জাতীয়
িবষেয় গণেভাট হেত পাের। তেব eকi িবষেয় পুনরায় রাTপিত িনবাচেনর আেগ
িdতীয়বার গণেভাট করা যােব না ।
z sাs েক েমৗিলক সামািজক aিধকার বেল sীকিৃ ত েদoয়া হেয়েছ ei
সংিবধােন। গণsােs রর aথকরী িদকিট রােTর দায় eবং েয েকান aবsােতi eর
সmদ বা কাযকলােপর েবসরকািরকরণ করা যােব না। aপরপেk সংগিঠত েকৗেমর
aিধকার o কতব হল গণsাs ব বsার নীিতিনধারেণ, লাg করায় o িনয়ntেণ
aংশgহণমূলক। িশkা eবং কােজর সবািধক grt রেয়েছ।
ei সংিবধান eকিট েছােটা বi আকাের বাজাের িবিk হয় েভেনজুেয়লায়।
সংিবধানিট জনিpয় কের েতালার দািয়t নাগিরক শাখার।

ei সংিবধােনর আiিন o রাজৈনিতক বাচনgেলার আiিডয়া িবিভn সূt েথেক
েনoয়া, যার মেধ পেড় সাiমন বিলভােরর সাংিবধািনকতা eবং জন সাবেভৗমt
(popular sovereignty), েপrর মাkবাদী েহােস কােলাস মািরয়ােতgi, েহােস মািত
o eেভিন পা কািনস-eর দাশিনক ছাপ। eটা eকটা বিলভারীয়-মাকসীয় িলিপ। যার
মেধ আেছ, জন সাবেভৗমt (ঘন ঘন গণেভাট), সামািজক দায়বdতা, anােয়র
িবrেd িবেdােহর aিধকার, eবং িবেদিশ দমেনর িবrেd সািবক sাধীনতা।
z নতুন সংিবধান anযায়ী েদশটার নাম হয় ‘বিলভািরয়ান িরপাবিলক aব
েভেনজুেয়লা’, aেনকটা সােভেজর চাপাচািপেতi। সংিবধান anযায়ী ei রােTর
কােছ সবািধক grtপূণ হল জীবন, sাধীনতা, nায়, সমতা, সহেযািগতা, গণতnt,
সামািজক দায়বdতা, মানবািধকার, ৈনিতকতা, eবং রাজৈনিতক বhtবাদ।
z সংিবধােন মূল আটিট িশেরানাম আেছ। পরপর েসgিল হল : মূল নীিত;
েভৗেগািলক পিরসর o রাজৈনিতক ভাগ; কতব , মানবািধকার eবং তার
িনি িতকরন; জনkমতা; সাংিবধািনক সংsার; জাতীয় গণ কতৃেtর সংগঠন;
সমাজ-aথৈনিতক ব বsা; জাতীয় িনরাপtা; সংিবধােনর sরkা।
z িচরাচিরত সাংিবধািনক গণতেntর সংিবধােন রাTীয় kমতার িতনিট sm থােক।
েভেনজুেয়লার সংিবধােন পাঁচিট sm বা শাখার কথা বলা আেছ। কাযকরী শাখা
(রাTপিতt), আiিন শাখা (জাতীয় সভা), িবচার শাখা (িবচারব বsা), িনবাচনী শাখা
(িনবাচনী kমতা), eবং নাগিরক শাখা (নাগিরক kমতা)।
z নতুন dিট শাখার মেধ ‘জাতীয় িনবাচনী কাuিnল’-eর েনতৃেt রেয়েছ িনবাচনী
শাখা। সমs ধরেনর িনবাচন pিkয়া িঠকঠাক হে িকনা sাধীনভােব েদখা হল তার
দািয়t ।
নাগিরক শাখািটর েনতৃেt রেয়েছ ‘িরপাবিলকান eিথকs কাuিnল’।
েভেনজুেয়লান রােTর হাত েথেক জনগেণর রkা eবং pিতিনিধেtর দায় eর।
তাছাড়া ৈনিতকতা eবং মানবািধকােরর দৃি েকাণ েথেক সরকাির কাযকলােপর
িবচােরর দায় eর। রাTপিত, জাতীয় সভা eবং সংিবধােনর কাযকলাপ নীিতিবrd
হে িকনা তা খিতেয় েদখা eর কাজ। তেব ei di শাখার সদs মেনানয়ন eবং
িবতাড়ন aেনকটাi জাতীয় সভা eবং িবচার শাখার হােত রেয়েছ।
z িবচার শাখার শীেষ আেছ ‘sিpম Tাiবুনাল a জািsস’। কৃিষ, ম eবং
িশ েদর ব াপার সামািজক িবচার িবভােগর anগত। িবচারকরা সবাi গণ
pিতেযািগতার মাধ েম িনবািচত।
z ei সংিবধােনর eকিট চািরিtক ৈবিশ , িনবািচত জনpিতিনিধেক (জাতীয়
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কিমuনাল কাuিnল িবেশষ আiন
কতব

কিমuনাল কাuিnেলর িবেশষ আiনিট েঘািষত হয় ২০০৬ সােলর ৯ eিpল
সরকাির িটিভেত aত n জনিpয় সাpািহক an ান সােভেজর ট েশা ‘আেলা
েpিসদn’-e। আiনিট িনmrপ :

ধারা ৪. েয নাগিরকরা কিমuিনিট কাuিnল গেড় তুলেব, তােদর কতব হল :
সামািজক সহ-দািয়t, দায়বdতা, eবং রাT বা an েকান আiিন পেথ pাp টাকার
s , সময়মত, eবং ফলpসূ পিরচালনা।

pথম পির দ : সাধারণ িবষয়
নীিতমালা

িdতীয় পির দ : কিমuনাল কাuিnেলর সjা eবং সংগঠন
সjা

ধারা ১. aংশgহণমূলক eবং েpাটাগিনs গণতেntর পিরকাঠােমােত কিমuনাল
কাuিnল হল েসi uপকরণ যার সাহােয সংগিঠত জনগণ সদথক (fair) eবং nায
সমাজ ৈতিরর লেk িবিভn কিমuিনিটর pেয়াজনীয় eবং আকাি ত পিরকlনা o
নীিতgিলেক বাsবািয়ত করার pশাসিনক কাজেক সরাসির aিধgহণ করেত পাের।
কিমuনাল কাuিnেলর সংগঠন o কাযকলাপ সহ-দািয়t, সহেযািগতা, সহমিমতা,
s তা, দায়বdতা, সামািজক দায়, সদথ, nায়, সামািজক িনয়ntণ eবং aথৈনিতক
s-ব বsাপনার নীিতেত চলেব।

ধারা ৫. কিমuনাল কাuিnল িনmিলিখত িবষয়gিল িদেয় ৈতির : ১. নাগিরক
সেmলন, যা হল সেবা িসdাn gহণকাির সংsা। ২. েবশ কেয়কিট কােজর কিমিট
যােদর pেত েকর মুখপাt থাকেব, যােদর িনেয় গিঠত হেব কাযিনবাহী সিমিত। ৩.
aথৈনিতক pশাসিনক eকক, যা aথৈনিতক সংsা। ৪. সামািজক িনয়ntক সংsা, যা
িনয়ntক সংsা rেপ কাজ করেব।
কাযিনবাহী সিমিতর সদs সংখ া :
ধারা ৬. সিমিতর আয়তেনর িভিtেত eবং কাযিনবাহী সিমিতর কতব gিল পালেনর
জn নাগিরক সেmলন মুখপােtর সংখ া িsর করেব।
নাগিরক সেmলেনর কাজ: নাগিরক সেmলন হল কিমuনাল কাuিnেলর
সেবা িসdাn gহণকারী সংsা eবং oi কিমuিনিটর ১৫ বছেরর েবিশ বয়েসর
ব িkেদর িনেয় ৈতির। নাগিরক সেmলেনর কাজ িনেm বিণত :
১. মুখপাt চয়ন eবং িফিরেয় েনoয়া। ২. কিমuিনিটর মেধ সহাবsােনর িনয়মাবলী
anেমাদন করা। ৩. কিমuনাল কাuিnেলর আiন eবং সংগঠন anেমাদন করা।
৪. কিমuিনিটর unয়ন পিরকlনা anেমাদন করা। ৫. কিমuনাল কাuিnেল েপশ
করা কিমuিনিট-িবষয়ক pেজk anেমাদন করা। ৬. সামািজক িনয়ntণ কােয়ম করা।
৭. কিমuিনিট জীবেনর পেk aত াব ক িসdাn gহণ করা। ৮. anাn
কিমuিনিটর সােথ জিড়ত pেজkgিল eবং সরকােরর পিরকlনা anেমাদন করা
eবং eিগেয় িনেয় যাoয়া, সাধারণ সমsার সমাধানকেl। ৯. কিমuনাল
কাuিnলgিলর eকিট েনট oয়াক ৈতিরর ব াপাের িসdাn gহণ করা। ১০.
সামািজক িনয়ntক eকেকর সদs মেনানয়ন করা। ১১. aথৈনিতক pশাসিনক
eকেকর সদs মেনানয়ন করা। ১২. কাuিnেলর িনিদ সমেয়র aথৈনিতক
পিরচালনার মূল ায়ন eবং anেমাদন করা।

লk

ধারা ২. ei আiন কিমuনাল কাuিnলgিলর সংগঠন, সংহিত, সাম s o
কাযকলাপ eবং িবিভn নীিত পিরকlনা, rপায়ণ, িনয়ntণ o মূল ায়েণর জn রােTর
সােথ সmেকর িবকাশ o িনয়ntেণর জn।
সংjা

ধারা ৩. সংjাগতভােব,
১. কিমuনাল কাuিnল হল জনগেণর aংশgহণ eবং মুখ ভূিমকা (protagonist)
েনoয়ার eকিট ব বsা; িবিচt কিমuনাল সংগঠেনর, সামািজক েগা ীর, eবং
নাগিরকেদর – যারা eকিট কিমuিনিটর কাঠােমা eবং জীবনীশিk -- তােদর
সংহিত o আদানpদােনর eকিট rপ।
২. eকিট কিমuিনিট বা েকৗম হল কতgিল পিরবার বা নাগিরেকর eকিট সামািজক
সিmলন, যারা েভৗেগািলকভােব eকi জায়গায় বাস কের; যােদর সাধারণ iিতহাস
eবং sাথ আেছ; যারা পরsরেক েচেন eবং পরsেরর সােথ সmিকত; যারা
eকi গণ-uপেযািগতা (public utility) ব বহার কের; যােদর সাধারণ pেয়াজন
eকi ধরেনর eবং aথৈনিতক, সামািজক, শহর-পিরকlনা pভৃিতেত সদৃশ
সmাবনা।
৩. কিমuিনিটর েভৗেগািলক িবsার eবং জনঘনt : েভৗেগািলক a ল যােক
কিমuিনিটিট eকিট নাগিরক সভায় েভৗগিলক সীমা বেল িঠক করেব, eর মেধ eক
বা eকািধক কিমuিনিট কাuিnল থাকেব। মুখ ভূিমকায় aংশgহেণর িবচাের,
কিমuনাল কাuিnেলর পিরকlনা eবং pশাসেনর িদক েথেক, সমাজতtt eবং
কাযকািরতার পিরেpিkেত, কিমuিনিটgিল কেয়কশ’ পিরবার িনেয় ৈতির,
শহরা েল ২০০-৪০০ পিরবার eবং gামা েল ২০িট পিরবার িনেয়। েভৗেগািলক
a ল eবং জনঘনেtর চুলেচরা িহসাব করেব নাগিরকেদর সেmলন (citizen’s
assembly), কিমuিনিটিটর িবেশষt পযােলাচনা কের।
৪. নাগিরক সেmলন : নাগিরক সেmলন হল জনগেণর kমতায়ন, aংশgহণ eবং
মুখ তার pাথিমক পিরচয়, যার িসdাn কিমuনাল কাuিnল মানেত বাধ ।
৫. pিতেবশী a ল : েছাT েভৗেগািলক a ল, েযখােন কিমuিনিটgিল
sাভািবকভােব eবং ধীের ধীের সংগিঠত হেয়েছ eবং আভ nরীণভােব িবভািজত
হেয়েছ।
৬. মুখপাt : নাগিরক সেmলন েথেক িনবািচত (chosen) ব িk, েয কিমuনাল
কাuিnেলর সমs কাযকলাপ েকা-aিডেনট করেব, eর িসdাngিল pণয়ণ করেব,
eবং pেয়াজেন িসdাngিল জানােব।
মnন সামিয়কী

কিমuনাল কাuিnেলর সদsেদর চয়ন eবং সময়সীমা

ধারা ৮. aথৈনিতক eবং িনয়ntক সংsার সদs িনবাচন হেব নাগিরক সেmলন
েথেক সরাসির েগাপন ব ালেট। তারা ২ বছর থাকেব eবং pেয়াজেন আর eকবার
িনবািচত হেত পাের। egিল সব aৈবতিনক পদ।
িনবাচেনর েযাগ তা

ধারা ৯. িনবািচত হেত েগেল eকজনেক aব i ১. oi কিমuিনিটেত থাকেত
হেব। ২. বয়সসীমার মেধ হেত হেব। ৩. ৈনিতক মান থাকেত হেব। ৪. কিমuিনিটর
কােজর জn পযাp সময় হােত থাকেত হেব। ৫. ঐেক র মানিসকতা থাকেত হেব।
৬. িটমoয়াক পারেত হেব। ৭. কিমuিনিটর আেদশ মানেত pstত থাকেত হেব।
আ িলক eবং িবিভn কােজর কিমিট কতৃক মুখপেtর সংগঠন

ধারা ১০. oয়াক কিমিটgিলর মুখপােtর িনবাচেনর সময় মাথায় রাখেত হেব েয
িবষয়gিল, pথমত, pিতিট েনiবারhড a ল েথেক েযন eকজন কের মুখপাt
থােক, িdতীয়ত, anত িনmিলিখত oয়াক কিমিটgিল েথেক েযন eকিট কের মুখপt
থােক : sাs কিমিট, শহেরর জিম কিমিট, সামািজক িনরাপtা কিমিট, gামীণ জিম
কিমিট, জন aথনীিত কিমিট, সংsৃিত কিমিট, সংহত িনরাপtা কিমিট, pােয়ািগক
জল ৈবঠক, pােয়ািগক শিk ৈবঠক।
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aথৈনিতক পিরচালন eকক pসে

িবষেয় খিতয়ান ৈতির করা। ৭. তােদর িনজs কাnনসমূহ ৈতির করা। ৮.
সাংিবধািনক uেদ াগেক তুেল ধরা।

ধারা ১১. aথৈনিতক পিরচালন eককgিল হল মাnষেক সংগিঠত করার eকিট পথ
eবং তা নাগিরক সেmলন dারা মেনানীত কিমuিনিট সভ েদর িদেয় ৈতির। eিট হল
কিমuিনিট কাuিnেলর ফাiনািnয়াল a , যার লk কিমuিনিট কাuিnেলর টাকা
বা asাবর সmদেক (sানীয় ভােব ৈতির হoয়া বা সরকােরর েদoয়া বা anভােব
পাoয়া) জমা করা (banking)।

িফনািnয়াল (aথৈনিতক) বিডর কতব

ধারা ১৮. িফনািnয়াল (aথৈনিতক) বিডর কতব :
১. িনেজেক কিমuিনিট মাiেkাব া বা স য় eবং ঋেণর জn, িফনািnয়াল বা
নন-িফনািnয়াল সmেদর রkণােবkেণর জn।িফনািnয়াল েকা-aপােরিটেভ
পিরণত করা। ২. aিজত বা pাp সmেদর রkণােবkেণর নিথ রাখা। ৩.
eে ডােজনাস েডেভলপেম ট pেজেkর জn সহনেযাগ সমবায় uেদ াগেক
uৎসািহত করা। ৪. aংশgহণমূলক বােজট ৈতির eবং েসi জn কিমuিনিটর
pেয়াজন eবং তার সnান করার uেদ াগ gহণ।

সামািজক িনয়ntেকর eকক pসে

ধারা ১২. aথৈনিতক পিরচালন eককgিল হল মাnষেক সংগিঠত করার eকিট পথ
eবং তা নাগিরক সেmলন dারা মেনানীত কিমuিনিট সভ েদর িদেয় ৈতির। eিটর
কাজ হল কিমuনাল কাuিnেলর সmেদর পিরচালনার inেপকশন, িনয়ntণ,
েদখােশানা eবং জন pশাসেনর খবরদাির।

িনয়ntণ বিডর কতব

তৃতীয় পির দ : কিমuনাল কাuিnেলর সংিবধান
েpােমািটং কিমশেনর সংগঠন

ধারা ১৯. িনয়ntণ বিডর কতব িনmিলিখত : ১. কিমuনাল কাuিnল eবং pশাসেনর
কাযাবলীর িদনােn ফেলা আপ করা। ২. কিমuিনিটর িনয়ntেকর সমnয় ৈতির
করা। ৩. কিমuিনিটর unিতর পিরকlনাgেলার oপর িনয়ntণ eবং নজরদাির।
৪. কিমuিনিট pেজkgেলার আেলাচনা, পিরকlনা, unয়ন, rপায়ণ eবং ফেলা
আপ eর oপর িনয়ntণ eবং নজরদাির।

ধারা ১৩. িনmিলিখত পdিতেত eকিট pেমািটং কিমশন গিঠত হেব :
১. eকিট pিভশনাল pেমািটং িটম ৈতির হেব কিমuিনিটর মেধ েথেক, যারা ei
uেদ ােগর ব াপাের সmব হেল িলিখত েরকড রাখেব। ২. ei pিভশনাল pেমািটং
িটম eকিট নাগিরক সেmলন ৈতির করেব। ৩. ei নাগিরক সেmলন কিমuিনিটর
১৫ বছর বা তার েবিশ বয়সীেদর মেধ েথেক anত পেk ১০ শতাংেশর
aংশgহেণর িভিtেত pেমািটং কিমশন মেনানয়ন করেব।

ষ পির দ : ফাiনািnয়াল সmদ pসে

ধারা ২০. কিমuনাল কাuিnল িনmিলিখত িফনািnয়াল সmদ সরাসির পােব : ১. যা
তােদরেক িরপাবিলক, রাজ , িমuিনিসপািলিট সরাসির িদল। ২. যা গণ uপেযািগতা
েথেক eল eবং রােTর মাধ েম eল কিমuনাল কাuিnেলর হােত। ৩. যা তােদর
িনেজেদর কাযাবলী েথেক ৈতির হল, eর মেধ সmেদর পিরচালেনর মাধ েম
আসা সmদo পড়েব। ৪. েয সmদ বতমান আiন কাঠােমােত anদান িহেসেব
পাoয়া েগল। ৫. an েকােনা সংিবধান সmত pিkয়ায় ফাiনািnয়াল লােভর মেধ
িদেয়।

pেমািটং কিমশেনর কতব pসে

ধারা ১৪. pেমািটং কিমশেনর মূল কাজ হল কিমuনাল aগানাiেজশন a ােসmিল
আহবান করা eবং সংগিঠত করা। েসখান েথেক িনবািচত হেব oয়াক কিমিটgিল
eবং তার মুখপাtরা, ফাiনািnয়াল পিরচালন eকেকর সদsরা, সামািজক
িনয়ntেকর সদsেদর। কিমuনাল aগানাiেজশন a ােসmলীর েকারাম হেয়েছ ধরা
হেব যিদ oi কিমuিনিটর ১৫ বছর বা তার েবিশ বয়সীেদর anত ২০ শতাংশ
েসটােত uপিsত হয়। ei a ােসmিলর রায়i চূড়াn।
ei কাজ করার জn pেমািটং কিমিট িনmিলিখত িবষয়gিল করেব :
১. কিমuিনিটর মেধ কিমuনাল কাuিnেলর sেযাগ, লk eবং uেd র কথা
িবjািপত করেব। ২. কিমuিনিটর েভৗেগািলক a েলর eকিট মানিচt ৈতির
করেব। ৩. কিমuিনিটর iিতহাস িবষয়ক তথ ািদ জেড়া করেব। ৪. কিমuিনিটর
জনগণনার কাজ সংগিঠত করেব। ৫. িনবাচেনর ফল িবচার o েঘাষণা করেব eবং
মুখপাt pভৃিতেদর শপথবাক পাঠ করােব।

সpম পির দ : কিমuিনিটর িনেজেদর সmদ-pশাসন

ধারা ২১. কিমuনাল কাuিnেলর িফনািnয়াল (aথৈনিতক) বিডর কতব
িনmিলিখত : ১. িনেজেদর সmেদর sরkা; ২. ঋণ েদoয়া; ৩. ব াি ং সািভস
করা; ৪. সামািজক সহায়তা eবং ৫. ফাে ডর পিরচালন।
সmেদর পিরচালন

ধারা ২২. nাশনাল ফা ড ফর পপুলার পাoয়ার েথেক আসা ফাে ডর পিরচালন
pসে িনেদিশকা : ১.িফনািnয়াল সmেদর pশাসেকরা িফনািnয়াল ব ালােnর
নীিত েমেন চলেবন। ২. সmেদর ব বহােরর িসdাn সাধারণ সভােত sীকৃত হেত
হেব। ৩. ei িসdাngিল eকিট কাগেজ িলখেত হেব েযখােন কিমuনাল
কাuিnেলর নাগিরক সেmলেনর aিধকাংেশর সi থাকেত হেব।

চতুথ পির দ : কিমuনাল কাuিnেলর নিথভুিkকরণ
নিথভুিk

ধারা ১৫. কিমuনাল কাuিnল নিথভুk হেব েpিসেডিnয়াল কিমশন aন পপুলার
পাoয়ার-e। ei েরিজেsTশন নিথর eকিট কিপ েলাকাল পািbক p ািনং কাuিnলেক
িদেত হেব, জাতীয় পািbক p ািনং িসেsেম নিথভুk হবার জn।

সmদ পিরচালেনর সংগঠন

ধারা ২২. সmেদর পিরচালেনর জn কিমuনাল কাuিnল নমনীয়, unুk,
গণতািntক, েযৗথ eবং aংশgহণমূলক সংগঠন, েযমন মাiেkাব া বা কিমuিনিট
িফনািnয়াল েকা-aপােরিটভ খুলেব।
ধারা ২৩. ei মাiেkাব া বা িফনািnয়াল েকা-aপােরিটভgিল েকা-aপােরিটভ
সংsার িবেশষ আiন বা মাiেkা-িফনািnয়াল িসেsম ৈতির eবং unয়ন-eর আiন
েমাতােবক চলেব।

প ম পির দ : কিমuনাল কাuিnেলর কাযাবলী
কাযিনবাহী বিডর কতব

ধারা ১৭. কিমuনাল কাuিnল তার কাযিনবাহী বিডর মেধ িদেয় িনmিলিখত
কতব gিল পালন করেব : ১. নাগিরক সেmলেনর িসdাngিল rপায়ণ করা।
২. কিমuিনিটর সামািজক সংগঠনgিলর সােথ চলা eবং কিমuিনিটর সামিgক
আtরkা eবং সামিgক unিতর জn েযখােন যখন pেয়াজন সংগঠন ৈতির করা।
৩. কিমuিনিট তার িনজs সmেদর সাহােয েয সব সমsার সমাধান করেত পাের
েসgিলর জn কমপিরকlনা বানােনা eবং তার ফলাফল পযােলাচনা করা। ৪.
pিতিট oয়ক কিমিটেত সামািজক েs ােসবক ৈতির করা। ৫. েpিসেডিnয়াল
কিমশন aফ পপুলার পাoয়ার-e তােদর েরিজেsTশন করােনা। ৬. aংশgহেণর
মnন সামিয়কী

a ম পির দ : কিমuনাল কাuিnেলর জাতীয় ফা ড

ধারা ২৪. কিমuনাল কাuিnেলর জাতীয় ফা ড ৈতির হল। ei ফা ড িফনাn
মntেকর সােথ যুk থাকেব eকজন েpিসেড ট eবং িতনজন মূল eবং আেরা
িতনজন পিরবত সেভ র েবাড aফ িডেরkেরর মাধ েম। ei েবাড aফ িডেরkর
মেনানয়ন করেব রাTpধান।
ধারা ২৫. ei ফাে ডর লk কিমuিনিট, সামািজক বা uৎপাদনমূলক pকেlর জn
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nাশনাল েpিসেডিnয়াল কিমশেনর psাবনা েমাতােবক aথ বরােdর ব বsা করা।
ei aথ যােব কিমuনাল কাuিnেলর িফনািnয়াল পিরচালন eকেকর মাধ েম।

সােপেk eকিট কের sানীয় কিমশন ৈতিরর ব বsা করেব।
ধারা ২৯. জাতীয় পিরষদ eকিট কিমশন ৈতির করেব, যা anাn েpিসেডিnয়াল
কিমশনgিলর সােথ িমেল কিমuনাল কাuিnলgিলর গঠন eবং তার আiনকাnেনর
ব াপারিট পযােলাচনা করেব।
ei কিমশন pথম পযােলাচনা িরেপাট ৈতির করেব ei আiন pণয়েনর ৯০
িদেনর মেধ , তারপর েথেক pিত ৯০ িদেন eকিট কের িরেপাট ৈতির করেত হেব।
ধারা ৩০. েয েকানo কিমuনাল কাuিnল, যা ei আiন pণয়েনর আেগ ৈতির
হেয়েছ, তােক ei আiন pকােশর ৯০ িদেনর মেধ anেমািদত হেত হেব।

নবম পির দ : পপুলার kমতার জn জাতীয় রাTপিত কিমশন

ধারা ২৬. পপুলার kমতার জn জাতীয় রাTপিত কিমশন eখােন ৈতির হল। ei
কিমশন ৈতির হেব রাTপিতর মেনানীত মntী eবং িকছু u পযােয়র সরকাির
aিফসারেদর িনেয়, যারা চীফ aফ েs s-eর anেরােধ আসেবন কিমশেন। ei
কিমশেনর মূল কাজ গেড় oঠা কিমuনাল কাuিnলgিলর জাতীয় sের মূল ায়ন,
aংশgহণমূলক eবং kশীলবেtর গণতেntর পিরকাঠােমার aধীেন পপুলার
kমতােক শিkশালী করা। কিমuনাল কাuিnলgিলর sীকৃত pকlgিল rপায়েণ
agািধকার েদoয়া eবং eiসব pকl rপায়েণর pাযুিkক, aথৈনিতক eবং
anাn সmেদর বা িরেসােসর ব বsা করা।
ধারা ২৭. ei জাতীয় কিমশন pিত রােজ র জn রাTপিতর anেমাদন সােপেk
eকিট কের আ িলক কিমশন ৈতিরর ব বsা করেব।
ধারা ২৮. ei জাতীয় কিমশন pিত িমuিনিসপািলিটর জn রাTপিতর anেমাদন

দশম পির দ : aিnম িবষয়

েয েকানo পূবতন আiন যা ei আiেনর পিরপnী তা আজ েথেক aকাযকর হল।
eকাদশ পির দ : uৎkমণমূলক িবষয়

ei আiন কাযকর হবার ৯০ িদেনর মেধ সাংিবধািনক িবষয়gিল েদখেব nাশনাল
eিkিটিকuভ bা ।

আর eকবার িহংসা-aিহংসার তক
িজেতন নnী
uিড় ার জগৎিসংহপুের গত িতন বছর ধের eক লাগাতার pিতেরাধ
আেnালন চলেছ। দিkণ েকািরয়ার পেsা নামক েকাmািন েসখােন eক
িবশাল isাত িশl eবং িনেজেদর pাiেভট বnর বানােত চাiেছ।
েসখানকার িবsীণ a ল েথেক েলাহা সেমত anাn আকিরক তুেল িনেয়
oi েকাmািন িবেদেশ রpািন করেত চাiেছ। িদিlর সরকােরর মদত িনেয়
uিড় া সরকার পেsার সে চুিk কের িনেয়েছ। পেsা িদিlর কাছ েথেক
SEZ–eর ছাড়পto আদায় কের িনেয়েছ। িকnt sানীয় মাnষ িনেজেদর চাষ
o বসবােসর জিম ছাড়েত নারাজ। তােদর নানারকম pেলাভন েদখােনা
হেয়েছ। পুিলশ o gNাবািহনী িদেয় হামলাo করা হেয়েছ। তা সেtto sানীয়
pিতেরাধেক gঁিড়েয় েদoয়া যায়িন। পেsার জn pাথিমক পযােয় েয
৪০০৪ eকর জিম aিধgহণ করা হেব বেল েঘাষণা করা হেয়েছ, আজ
পযn েসখােন জিম জিরপ করেত েদয়িন sানীয় pিতেরাধকারী মাnষ।
গতবছর িডেসmর মােসর মাঝামািঝ আমরা কেয়কজন oখােন
িগেয়িছলাম। iিতমেধ ২৯ নেভmর পেsা েকাmািন, uিড় া সরকার eবং
িবেজিড দল েযৗথভােব oখােন eক বেড়া ধরেনর হামলা চািলেয়েছ। gােম
gােম পুিলশ o gNােদর রাজt চলেছ। িকnt eকিট gাম, িধনিকয়ােত
‘পেsা pিতেরাধ সংgাম সিমিত’র েনতৃেt gNা o সরকাির বািহনী ঢুকেত
পােরিন। িসিপআiেয়র রাজ েনতা aভয় সাh িনেজ েসখােন pিতেরােধর
েনতৃt িদে ন।
anিদেক, ১৫ িডেসmর আমরা জগৎিসংহপুর শহের েদখেত েপলাম,
কােলkেরট aিফেসর সামেন গাnীজীর ছিব িনেয় ভুখ হরতাল করেছন
‘রাTীয় যুব সংগঠন’ o ‘নব িনমাণ সিমিত’র যুব-কমী িব িজত রায়।
েসিদন তাঁর uপবােসর eগােরাতম িদন চলেছ।
আলাপ-আেলাচনার মধ িদেয় আমরা বুঝেত পারলাম eখােন িতন বছর
ধের েবশ িকছু সংগঠন ei pিতেরাধ-সংgােম সিkয় ভূিমকা িনেয়েছ। ei
আেnালেন িচnার িদক েথেক s dিট ধারার uপিsিত রেয়েছ। eকিদেক,
সেবাদয়পnী ধারা, যারা িনেজেদর ‘aিহংস’ বেলi মেন কের। an ধারািট
বেল, ‘আমরা িহংসার পেk নi। িকnt আtরkােথ যিদ লািঠ, তীর ধnক না
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ধরা হয়, তাহেল মাnষ আsা হারােব।’ িসিপআiেয়র েনতা aভয় সাhর
pত k েনতৃেt ‘পেsা pিতেরাধ সংgাম সিমিত’ ei ধারার পিথক।
িধনিকয়া প ােয়েতর মেধ িধনিকয়া gােমর আেগi েগািবnপুর gাম।
েসখােন আমরা েদখলাম পুিলশ eবং ভাড়ােট gNােদর uপিsিত রেয়েছ।
আমােদর বলা হল, ‘আপনারা িধনিকয়ােত যােবন না। oখােন মাoবাদীরা
রেয়েছ। oেদর সে মারাtক সব ast রেয়েছ।’ আমােদর যখন িনরs করা
েগল না, তখন আমােদর গািড়র আগাপাsলা তlািশ করা হল। aথচ আমরা
িধনিকয়ােত িগেয় েপলাম েসiসব পুrষ o মিহলােদর, যাঁরা ২৯ নেভmর
পেsা-সমথকেদর হােত ঘােয়ল হেয় পেড় রেয়েছন। pমাণsrপ তাঁেদর ছিব
আমােদর সে eখনo রেয়েছ।
eকটা তক oখােন রেয়েছ। সেবাদয়পnীরা বলেছন, পেsাপnীেদর
আkমেণর মুেখ পেড় েয আtরkামূলক িহংসার পথ িনেয়েছ ‘পেsা
pিতেরাধ সংgাম সিমিত’, তা পেsাপnীেদর পেরাkভােব সহায়তা কেরেছ।
oরা eর ফেল িনেজেদর aপpচার eবং হামলা চািলেয় যাoয়ার িকছুটা
sেযাগ িনেয়েছ। eটা িঠকi, েমধা পাটকার েযিদন oখােন িগেয়িছেলন,
েসিদন পেsাপnীরা েঘাষণা কেরিছল, েমধাজীর সে েয কথা বলেব তােক
জিরমানা করা হেব। আমরা িগেয় েদেখিছ, বh gামবাসীেক েমাটা টাকা
জিরমানা িদেত হেয়েছ। eধরেনর সntাসo aভূতপূব।
সেবাদয়পnীরা সntােসর মুেখ পেড়o পাlা সntাস কেরনিন। eমনিক,
gামবাসীেদরo বারবার তাঁরা pিতেশাধমূলক িকছু করার েথেক িনরs
কেরেছন। ২৯ নেভmর eতবেড়া হামলার পর, ৪ িডেসmর তাঁেদর aনশেনর
oপর gNাবািজর পরo তাঁরা aিহংস-আেnালেনর পেথi েথেকেছন।
eমনিক, থানায় aিভেযাগ দােয়র করা বা মামলা করার ব পােরo তাঁেদর
uৎসাহ লk করা যায়িন। িকnt িতনবছর ধের eiসব যুব-কমীেদর
আেnালেনর pিত দায়বdতা eতটুk িশিথল হয়িন।

২
oপেরর িববরণেক আমােদর তেকর uপsাপনা িহেসেব ধরা েযেত পাের।
eকটা তক আমােদর আেnালেনর iিতহাস জুেড়i িছল : sাধীনতা
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ংসাtক আgাসী kমতার সামেন দাঁিড়েয় eক দৃঢ় aিবচল ভ ী eবং
সিkয়তা।

আেnালন, কিমuিনs আেnালন, eমনিক হালিফল িস ুর-নnীgােমর
আেnালেনর মেধ o রেয়েছ িহংসা-aিহংসার পেথর তক।
আর eকটা তকo রেয়েছ ei তেকর pায় েকাল েঘঁেস, uপায় eবং
লেk র pে : আমরা িক আমােদর কািkত লেk েপৗঁছােনার জn েয
েকান uপায় aবলmন করেত পাির?
uিড় ায় পেsা-pিতেরােধ শািমল সেবাদয়পnী কমীরা িহংসার মেধ o
sরেভদ কেরেছন। তাঁরা বলেছন, িহংসার মেধ o আtরkামূলক িহংসা
(Defensive Violence) আেnালেনর েবিশ kিত কের। যিদo আগ
বািড়েয় আkমণাtক িহংসার (Offensive Violence) পথo তাঁরা েননিন।
িকnt eকটা িজিনস তাঁেদর uেদ ােগর মেধ লk করা েগেছ। যখন
uিড় া সরকােরর তরেফ kজ -eর তহিসলদার ২৫ নেভmর ২০০৫
পেsার জিম aিধgহেণর pথম েনািটশ লাগােলা nয়াগাঁo gােমর েরিভিনu
inেপkেরর aিফস (RIO)-e, তাঁরা RI aিফেস তালা লািগেয় েদoয়ার
কথা বলেলন। ২২ তািরখ gােমর মিহলারা eকিtত হেয় RI aিফেস
তালা লািগেয় িদল। ei কমসূচীর মেধ িহংসা েমােটi িছল না, িকnt িছল
eকটা আkমণাtক ভ ী বা েমজাজ।
নnীgােমo আেnালেনর সূtপাত ঘেটিছল eরকমi eক আkমণাtক
েমজাজ িনেয় --- যখনi জানা েগল জিমgেলা দখল হেয় যােব েকিমকাল
হােবর জn, eক লহমায় রাsা েকেট eলাকার দখল িনেয়িছল sানীয়
মাnষ।
eখােন আিম আর eক আপাদমsক aিহংস আেnালেনর pস
আনব, আমােদর sৃিতেত eখনo তা মিলন হয়িন। মিণপুেরর ১২ জন
মােয়র সmূণ িববst হেয় েসনাবািহনীর আsানা কাঙলা দূেগর সামেন
সমেবত গজন : ‘... eেসা, আমােদর ধষণ কেরা, হত া কেরা ... আমরা
pেত েক মেনারমার মা।’ আমরা েসi ছিবo েতা েদেখিছ, মােয়েদর েসi
মূিত েদেখ কীভােব দূেগর েলৗহকপােটর িভতর ভয়াত ৈসnরা দূের
জেড়াসেড়া হেয় েগেছ। আর সমs uপত কা জুেড় eক লহমায় ছিড়েয়
পেড়েছ eক শিkশালী গণআেnালন। ২০০০ সাল েথেক iরম শিমলার
আমরণ aনশন aথবা ২০০৪-eর ১৫ আগs েপবম িচtর েনর িনেজর
গােয় আgন লািগেয় িদেয় আtাহূিতর মেধ o েসi dঃসাহসী আkমণাtক
ভ ীটা িছল।
aিহংস আেnালেনর আরo নিজর আমরা পাi iuেরাপ-আেমিরকার
সাmpিতক যুdিবেরাধী আেnালেন। d-eকটার uেlখ করব। ১৯৯৯
সােলর uপসাগরীয় যুেd আেমিরকার েনৗবািহনীর েসনা িহেসেব েযাগ
িদেয়িছেলন েকেনথ িনেকালাস o’কীফ। ২০০৩ সােল যখন আেমিরকা
iরাক আkমণ করল, েকেনথ o’কীফ iuেরােপ ঘুের ৭৫ জেনর eক দল
িনেয় েগেলন iরােক। েযসব িবd ৎেকnd, েসতু o সড়েক আেমিরকা
েবামাবষণ করেত পাের, েসiসব জায়গায় তাঁরা ‘মানব ঢাল’ িহেসেব
aবsান r কেরন। আর eক নিজর পাi ল ডেনর যুdিবেরাধী eক
িমিছেল। আল কায়দার সহেযাগী eক েগা ী িনক বাগ নােম আেমিরকার
eক যুবক ক Tাk িমকেক iরােক আটক কের eবং তাঁর মাথা েকেট
েফেল। েসi দৃ িভিডo েটেপর সাহােয i টারেনেটর মাধ েম সারা
িবে েদখােনা হয়। িনেকর বাবা মাiেকল বাগ ল ডেন eেস শািn
িমিছেল েযাগ েদন eবং িবিবিসর কােছ সাkাৎকাের িতিন s ভাষায়
তাঁর েছেলর ei মমািnক মৃতু র জn বুশ pশাসনেকi দায়ী কেরন।
েকেনথ o’কীফ বা মাiেকল বােগর মেধ আমরা েদখলাম eক িবশাল
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৩
eiসব দৃ ােnর মেধ আমরা েকান িনিkয় pিতেরােধর িচh েদিখিন,
েযমনটা হােমশাi আমােদর চারপােশ েচােখ পেড়। rিটনমািফক িমিছল,
িমিটং, আiন aমাn, েডপুেটশন, কনেভনশন, সেmলন iত ািদ কমসূচী
আমােদর eখনকার নাগিরক aিধকার, েTড-iuিনয়ন তথা পািট
আেnালেনর সংsৃিত হেয় uেঠেছ। আমরা েযন eটা েজেনi কমসূচীেত
শািমল হi, দািবটা আদায় হেব না িকংবা pিতেরাধ করা যােব না। তাi
কমসূচীর মেধ েছেয় থােক eকধরেনর স lহীনতা।
ei িনিkয়তা o স lহীনতার েশকড়টা েকাথায়? কi বরাবর েতা
আমােদর eiসব কমসূচী eতখািন aথহীনতায় ভুগত না? eiসব কমসূচী
েতা eককােল আমােদর নানান কনেসশন বা sিবধা আদােয়র পnা িছল।
eiসব কমসূচীর মাধ েমo িকছু pিতকার পাoয়া েযত। eiসব েছােটা
েছােটা সাফল পািট আেnালেনo pাণ স ার করত।
ei িবষয়টােক eকজন তািttক, iৎভান েমজােরাস eiভােব utাপন
কেরেছন1 : “aতীেত চালু আtরkামূলক pিত ানgিলর মাধ েম পুঁিজর
কাছ েথেক েকবল তাৎপযপূণ আংিশক sিবধা আদায় করাi সmব িছল না
--- বাsেব আিধপত কারী পুঁিজবাদী েদশgিলেত তুলনামূলকভােব
িমকে ণীেক আজ তােদর শৃ ল েথেকo েবিশ িকছু হারােত হে --িকnt oi sিবধাgিল িছল পুঁিজর s-বৃিdর anিনিহত গিতরi pেয়াজনীয়
eবং iিতবাচক uপাদান (যার aথ হল, aব i, পুঁিজেক eiসব sিবধা
িদেত eক পয়সাo খরচ করেত হয়িন)।”
িতিন িলেখেছন, পুঁিজর কাঠােমাগত সংকেটর ei নতুন পযােয়
“আtরkামূলক sিবধা আদায় kমাগত কিঠন eবং েশষ পযn aসmব
হেয় পেড়েছ --- aতীেতর মেডেল --- চালু আtরkামূলক
pিত ানgিলর মাধ েম (eবং েসiমেতা আেগকার aিভjতায় পাoয়া
সহমেতর রাজনীিতর aবসান, যা সে িনেয় eেসেছ ম বনাম
আিধপত কারী পুিঁ জর শিkgিলর দৃ ত আরo আgাসী ভ ী)।”
ei আtরkামূলক pিত ানgিল বলেত িতিন েTড-iuিনয়ন, পািট
eবং পালােমে টর uেlখ কেরেছন। eকসময় ei pিত ানgিল পুঁিজর
কাছ েথেক েকবল িকছু কনেসশনi আদায় কেরিন, েসািভেয়ত িবpবo
ei pিkয়ার ফলrিতেতi eেসিছল। েলিনন রািশয়ায় েসi িবpবেক
পুঁিজর dিনয়ােজাড়া শৃ েলর ‘dবলতম gিn’-েত আঘাত িহেসেব বণনা
কেরিছেলন। েসািভেয়তেকo পুঁিজর dিনয়ােজাড়া আিধপত েথেক িনেজেক
রkা করেত আtরkামূলক ভ ীেতi eেগােত হল, নয়া aথৈনিতক নীিত
বা NEP িছল তারi pকাশ।
aথাৎ, ei আtরkামূলক ভ ী েকবল eকটা ভ ী বা uপায়i নয়,
eর সে জিড়েয় রেয়েছ eর anবst। িবপরীেত, আমরা জনpিতেরােধর
আkমণাtক ভ ীর েযসব দৃ ােnর uেlখ কেরিছ, তা িক িনছকi eক
ভি মা মাt?
রাTীয় sের েদখা যাক। টানা পাঁচবছর ধের iরােক pিতিদন েয
গণিনধন চলেছ eবং তা aবলীলায় মানবতার সমs যুিkেক agাh কের,
ei i -মািকন আgাসন িক িনছকi kমতার eক pকাশভ ী? নািক
1
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স টgs পুঁিজর আিধপেত র eক িবেশষ anবst নােছাড়বাnা আgাসেনর
আকাের িনেজেক জািহর কের চেলেছ?

eক আtরkামূলক কমসূচীর a িহেসেব pিতপn হে । িবপদটা
েসখােনi।
িবষয়টােক আর eকটু েখালসা করার জn আিম গাnীর বkব েক
udৃত করব : “aিহংসা ‘dবৃেtর িবrেd যাবতীয় বাsব লড়াi েথেক
সের থাকা নয়’। িবপরীেত, আমার aিহংসার ধারণা হল dবৃেtর িবrেd
pত াঘােতর েথেকo েবিশ সিkয় eবং েবিশ বাsব eক লড়াi।
pত াঘােতর িনজs pকৃিতi হল dবৃtায়নেক বািড়েয় েতালা। আমার
িবেবচনায় আিম মানিসকভােব eবং েসi কারেণ ৈনিতকভােব
aৈনিতকতার িবেরাধী। দs র তরবািরেক আিম সmূণrেপ েভাঁতা কের
িদেত চাi। িকnt তা েকান ধারােলা aেstর সাহােয নয়, বরং আিম
ৈদিহকভােব pিতেরাধ করেত পাির বেল তার েয pত াশা েসটােকi আিম
িনরাশ কের িদেত চাi। eর িবপরীেত hদেয়র েয pিতেরাধ আিম করেত
পাির েসটা তােক পািলেয় েযেত বাধ করেব। pথেম eটা তােক ধাঁধায়
েফলেব, েশষ পযn তােক eটা sীকৃিত িদেত বাধ করেব। ei sীকৃিত
দােন েকান aপমান েনi, বরং eেত েস unীত হেব।”[iয়ং iি ডয়া,
৮.১০.১৯২৫, ব াnবাদ েলখেকর]
aব গাnী কী বেলিছেলন, তার েথেকo grtপূণ হল কী কী
ঘেটিছল বাsেবর মািটেত। ১৯৩০-eর লবণ সত াgেহর গণ-udীপনার
কথা আজ সবজনিবিদত। ১৯৪২-eর আেnালেন মিহষাদেল eবং ant
েরললাiন uপেড় েফলা, েসতু েভেঙ েদoয়া, pিতরkা ব বsা বানচাল
করার ঘটনাgিলর মেধ o eকধরেনর আkমণাtক েমজাজ িছল। যিদo
তা eক aিহংস সত াgহ আেnালেনর পিরমNেলর মেধ i ঘেটিছল। েসi
পিরমNেলর মেধ িহংসার ঘটনাo িকছু িছল, িকnt তা আেnালেনর
uেlখেযাগ uপায় িহেসেব আেসিন।
িহংসা-aিহংসার তক eখনo চলেব। রাT সহ kমতার নানান
pকােশর সে জিড়েয় রেয়েছ িহংসা। আমােদর pবৃিtর মেধ o তার
বীজ রেয়েছ। aিহংসা িনভর কের রেয়েছ আমােদর s-িনয়ntণ eবং
s-পিরচালনার aভ ােসর oপর। আtরkামূলক pিত ানgিলর িবপরীেত
কী ধরেনর সংগঠন আমরা সমােজ গেড় তুলিছ, তার oপর aেনকখািন
িনভর করেছ ei িহংসা-aিহংসা তেকর বাsব মীমাংসা।

৪
হালিফল SEZ–eর েkেt েদখা যাক। ২০০৫ সােল পালােমে টর মাধ েম
SEZ আiন anেমাদন েপেয় েগল। aথচ েসখােন েযসব দেলর
pিতিনিধেদর uপিsিত িছল, িবিভn রােজ তারা মoকা মেতা SEZ
িবেরাধী আেnালেনর শিরক বেন েগল। SEZ আiন eমন eক
আiনী/সাংিবধািনক kমতার আধার, যা েদেশর সংিবধানেক বুেড়া আঙুল
েদখােত সkম। িমকে ণীর aিজত pায় সমs aিধকারেক নsাৎ করার
ছাড়পt তার রেয়েছ। r হেয় েগল েদেশর মেধ i eকধরেনর uপিনেবশ
sাপেনর aিভযান। eকিবংশ শতাbীর আনেকারা SEZ আiন uনিবংশ
শতাbীর আর eক ঔপিনেবিশক আiন, জিম aিধgহণ আiন ১৮৯৮-েক
স ী কের রােজ রােজ আgাসী aিভযােন েনেম েগল। আর েসi
aিভযােনর সামেন eতিদনকার বামপnী দল, েTড-iuিনয়ন eবং
পালােম টারী গণতnt সামাn ফাঁকা আoয়াজ ছাড়া িকছুi করেত পারল
না। ei ঘটনােক েকu েকu িবেশষ িবেশষ রাজৈনিতক দেলর বা েTডiuিনয়েনর ব থতা িহেসেব েদখেত চাiেছ, তারা পিরtাণ খুঁজেত চাiেছ
িবেরাধী রাজৈনিতক দেলর মেধ । িকnt eটা িক তামাম আtরkামূলক
pিত ানgিলর aকাযকািরতােকi তুেল ধরেছ না?
e েমােটi হতাশার কথা নয়, হতাশার anকাের আশার আেলার
িবndgিলেক খুঁজেত চাoয়ার েচ া মাt। ভারতবষ জুেড় ei আgাসেনর
মুেখ দাঁিড়েয় সমােজর িভতর েথেক eক সদথক pিতেরােধর েচ া
আমােদর েচােখ পড়েছ। কিল নগের যখন টাটার জn জিম দখল করেত
িগেয় sানীয় মাnষেক হত া করা হল, িস ুের যখন টাটার জn জিম িঘের
পাঁিচল তুেল েদoয়া হল, তখন নnীgাম eলাকার দখল িনেয় বলল :
‘িস ুর েপেয়ছ?’ যখন নnীgাম eবং পারাদীেপ আgাসী বhজািতক পুঁিজর
দm িনেয় দল o রাT ববর aিভযােন নামল, েগায়া anেমািদত
১
SEZ-gিলেক িদিlর মুেখর oপর ছুঁেড় েফেল িদল। eসবi সmব হল
পুরেনা আtরkামূলক সংগঠেনর kমতায় নয়, eক নতুন জনpিতেরােধর
শিkেত।
ei জনpিতেরােধর শিkর মেধ রেয়েছ eক সিkয় আkমণাtক
ভ ী বা েমজাজ। ‘আkমণাtক’ শbটােক আkমণ বা িহংসার সে
gিলেয় েফলা চেল না। gিলেয় যারা েফলেছ, তারা আেnালেনর
গণচিরtেক িবপn কের েফলেছ। eiসব জনpিতেরােধ িহংসাtক ঘটনা
িকছুi ঘেটিন, তা নয়। ঘেটেছ eবং ঘটেতi পাের। িকnt িহংসােক যখন
আলাদাভােব grt েদoয়া হে ; িকংবা সংগিঠত করা হে , তখন তা

১ দৃঢ়pিতj জনআেnালেনর চােপ েগায়ার psািবত ১৫িট SEZ বািতল করার
িসdাn িনেয়েছ েস রােজ র সরকার। eমনিক েয িতনিট anেমািদত SEZ–eর
কাজ r হেয় িগেয়িছল, েসgিলেকo িড-েনািটফাi করেত রািজ হেত হেয়েছ
েকndীয় সরকারেক। েগায়ার মুখ মntী িদগmর কামাত বেলেছন, “আমােদর
aবsান হল, যিদ েগায়ানরা SEZ না চায়, েগায়ােত SEZ আসেব না।” ei
aবsান িক an রােজ রo েনoয়া uিচত নয়?

মnন সামিয়কীর gাহক হ’ন
eক বছেরর ছ’িট সংখ ার gাহক-চাঁদা প াশ টাকা
মতামত, িচিঠপt, gাহকভুিk eবং anাn েযাগােযােগর জn
িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, ডাকঘর : বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, i-েমল : jiten_nandi@vsnl.net
মnন সামিয়কী
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িচিঠপt

১. িবষয় : িবকl িল ল ম াগািজন েমলা
মাননীয় সmাদক
মnন সামিয়কী
ei িচিঠর িশেরানাম েহাক ‘বল ভাi দাঁড়াi েকাথা’? আিম আপনােদর
ei েছােটা পিtকা (িল ল ম াগািজন)-eর িনয়িমত পাঠক। িল ল
ম াগািজেনর পিরসের দৃি ভ ীেক বেড়া জায়গায় েরেখ আপনারা কেয়ক
বছর ধের কাজ কের চেলেছন। আপনােদর pশংসা বা িনnা করার
uেd িনেয় ei পেtর aবতারণা করা হে না। আমার eকটা খটকা
o pে র utেরর আশায় ei িচিঠ।
eবাের ‘িল ল ম াগািজন সমnয় কিমিট’র uেদ ােগ েpিসেডিn
কেলেজর ময়দােন ৩ েথেক ৫ জাnয়াির ২০০৮ eকিট িল ল ম াগািজন
েমলা anি ত হল। আিম আমার eক বnু মারফত খবর েপেয়িছলাম
‘মnন সামিয়কী’ ei েমলায় aংশgহণ করেছ না, কারণ ei েমলা
বhজািতক সংsারা sনসর করেছ। eিবষেয় আপনােদর সে আমার
দূরভােষ কথাo হেয়েছ। িকnt আমার সংশয় দূর হয়িন। আিম সেরজিমেন
িবষয়িট জানার জn oi েমলায় যাi। বলেত িdধা েনi, আিম দীঘিদন
যাবৎ িবিভn িল ল ম াগািজন পিড়। sতরাং েকান সরকাির বা েবসরকাির
pিত ান নয় --- িল ল ম াগািজেনর িবিভn েলখক, পাঠক, কমীরা
s-uেদ ােগ eধরেনর eকিট েমলা সংগিঠত করেছ েজেন আিম খুবi
আনিnত হেয়িছলাম। আমার আশা িছল আপনারাo ei েমলায় aংশgহণ
করেবন। eখােন পির ারভােব বেল রাখা ভােলা, ei েমলায় যারা
aংশgহণ কেরিন তারা খুব ভুল কেরেছ বা সরকাির uেদ ােগ েকান
েমলায় েকu aংশgহণ করেলi ের-ের কের oঠার েকান কারণ আেছ
বেল আিম মেন কির না। আমার বয়স ৪৮ বছর। ei বয়েস িবনা
িবতেক েকান িকছুেক সত বেল িব াস করেত মন চায় না।
সাmpিতক কােল পি মবে র dিট েজলায় gােমর কৃিষজীবী o
pািnক সাধারণ gাম মাnষজন eকিট aচলায়তেন ঘা েমেরেছ --- তারা
িনিবচাের জিম aিধgহণ কের তােদর ংস কের েদoয়ার বhজািতক
চkাn (যার হািতয়ার পি মবে বাম সরকার, oিড়শায় নবীন
পTনােয়েকর িবেজিড সরকার, মহারােT কংেgস সরকার, gজরাত বা
an েকান রােজ িবেজিপ সরকার বা আ িলক দেলর সরকার) িবন
করার জn আেnালন r কের। তার পরবতী ঘটনা pায় সকেলর জানা।
েয েকান আেnালেনর জয় বা পরাজয় আেছ। িকnt ei a েলর
কৃষকেদর বীরtপূণ আেnালন আমােদর দীঘ ৩০ বছর ধের লািলত
আেপাষমুখী মধ িবt জর গব মনেক নাড়া িদেয়েছ। eিবষেয় েবশ িকছু
িল ল ম াগািজন িনজ িনজ জায়গা েথেক pিতবাদ কেরেছ। সmবত তারi
eকিট pািত ািনক rপ ‘িল ল ম াগািজন সমnয় ম ’। aিভjতা েথেক
বলা যায়, েয েকান pিত ান েবিশিদন গণতািntক মতামতেক pাধাn েদয়
না। সংখ াগিরে র কথা ভাবেত িগেয় সংখ ালিঘে র কথা বাদ পেড় যায়।
ভিব েত ভুল হেল তার দায় সংখ ালিঘ েক বহন করেত হয়, িকnt
সংখ াগির রা েসi ভুল sীকার করেত pায়শ চায় না। তাi আমার মেত
িল ল ম াগািজনgেলা sাধীন sতntভােব কাজ কrক, সংগিঠত eকিট
ছাতার তলায় নয়। েসi দৃি ভ ী েথেক েদখেত েগেল eকিট িল ল
ম াগািজন েকাথায় aংশgহণ করল বা না করল তােত যায় আেস না।

মnন সামিয়কী

েসজn পূেবi বেলিছ সরকাির বা েবসরকাির সংsা আেয়ািজত েমলায়
েকu aংশgহণ করা বা না করােত িকছু eেস যায় না। তার িসিরয়াস
কাজটাi আসল কথা।
eকজন পাঠক িহেসেব েpিসেডিnেত আেয়ািজত েমলায় ঢুকেত িগেয়
pথেমi েহাঁচট েখলাম ‘েভাডােফান’-eর েগট েদেখ। তারপর eকটু দূের
‘িলটল ম াগািজন েমলা’ েলখা েবাড। েমলার aদূের মােঠ eকিট েsজ,
েলখা আেছ ‘িমলু’ (হয়ত ছাt iuিনয়েনর েকান েফিsভাল হেব)। েসটা
sনসর কেরেছ িবিভn সংsা, যার anতম aব i ‘েভাডােফান’। িল ল
ম াগািজন েমলাটা ‘িল ল ম াগািজন সমnয় কিমিট’ চাঁদা তুেল কেরেছ।
খরচ আnমািনক ২৫-৩০ হাজার টাকা, ধুমাt মাঠটা ছাt iuিনয়ন
িদেয়েছ। পি মবে র িবিভn জায়গা েথেক ১৩৬িট পিtকা েমলায়
aংশgহণ কেরেছ। sাভািবকভােব মেন হল, মnন eেল ভােলাi হত।
দৃি ভ ীটা নমনীয় করেলi ভােলা হত। েTেন িফরেত িফরেত eসব
ভাবিছলাম।
িdতীয়িদন যাiিন। েশষিদন aথাৎ শিনবার েমলায় িগেয়িছলাম। েdয়
ী pতুল মুেখাপাধ ায় গান গাiেছন তাঁর aনণুকরণীয় ভ ীেত। ে াতারা
তাঁেক anেরাধ করেছন আরo গান গাiেত। হঠাৎ eকজন uেদ াkা
(সমnয় কিমিট না ছাt iuিনয়েনর জানা েনi) oঁেক িকছু বলেলন।
pতুলবাবু বলেলন, ‘আিম গান গাiেত eেসিছ, মারামাির করেত নয়।’
েপছেন ছাt েফিsভােলর ম েথেক েজাের গান r হল, ‘েতামার ঘের
বসত কের কয়জনা, o মন জান না’ eবং মাiেকর ক াঁ-েকাঁ আoয়াজ।
যাক, েকu eকজন oেদরেক oটা বn করেত anেরাধ করার পর
pতুলবাবু তসিলমা নাসিরনেক anায়ভােব রাজ েথেক িবতাড়ন করার
িবষয় snরভােব গােনর মাধ েম পিরেবশন করেলন। িকnt snর গান
েশানার পেরo সমg েমলা eবং তার an ান িনেয় খচখচািন r হল।
পের বুঝেত পারলাম ছাt iuিনয়েনর মে ব াে ডর গান হেব --- টাiম
oভার হেয় যাে --- শতসােপk ei an ান শী েশষ করেত হেব।
সmূণটাi আমার anমান।
eখন বলেত িdধা েনi, আমার খটকা ভাঙার r েসখান েথেকi।
kমাnসাের আমার পেয় টgেলা সাজালাম।
১. মূল an ােনর uেদ াkা eকিট ছাt iuিনয়ন। তােদর uৎসেবর নাম
িমলু। তারা িল ল ম াগািজন সমnয় কিমিটেক মােঠ েমলা করার anমিত
িদেয়েছ িন য়। ছাtেদর an ান sনসর করেছ বhজািতক সংsা।
sতরাং pকারাnের িল ল ম াগািজন েমলার eকটা aংশo oi বhজািতক
সংsারা sনসর কেরেছ। আর eকিট কথা। ছাt iuিনয়ন নামক
pিত ানিট িল ল ম াগািজন েমলার aেঘািষত িনয়ntক। না হেল
pতুলবাবুেক oi ধরেনর uিk করেত হেব েকন?
২. পেরর বছর যিদ েকান an দেলর ছাt iuিনয়ন হয়, (ধরা যাক,
সরকাির বামদেলর রাজনীিতপু ছাt iuিনয়ন), তারা িক ei িল ল
ম াগািজন েমলা করেত েদেব? sতরাং সমnয় কিমিটেক eিবষেয়o দৃি
িদেত হেব, sাধীনভােব িনেজর পােয় দাঁড়াবার। নািক eিলট কেলেজর
eিলিটs ছাtছাtীেদর সামেন জানান েদoয়া আমরা েতামােদর সে
আিছ, তেব বhজািতক সংsা dারা sনসড oi মে আমরা বkৃতা েদব
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না বা গান গাiব না।
৩. িtশ বছের aেনক েপঁয়ািজ েদখলাম। মূল শtr েক, তা িচনলাম না।
েয সমs বhজািতক সংsা pচুর মুনাফার েলােভ েলাকজেনর জিমিজেরত,
বাst, সংsৃিত, eমনকী আtাo লুঠ কের িনে তারা, না oi সংsার হেয়
যারা দালািল করেছ েসiসব রাজৈনিতক দেলর সরকাররা? আসল শtr
কারা? যিদ uভেয়i শtr হয়, তাহেল বয়কট করেত হেল সরকাির বা
েবসরকাির oiসব সংsা কতৃক আেয়ািজত েমলা বয়কট করেত হেব।
ভােবর ঘের চুির কের লাভ হেব না। ei িবষয়িট pাj িল ল
ম াগািজেনর ব িkগণ িন য় আমার েচেয় ভােলা জােনন আশা কির।
৪. eকটা মজার ব াপার লk করলাম। oi িল ল ম াগািজন েমলায়
ছাtছাtীেদর uপিsিত pায় েনi বলেলi চেল। eকদম েকান িনরkর বা

slসাkর gােম েগেলo সাধারণ মাnষজন বi িকnক বা না িকnক anত
গান নেত বা বkৃতা নেত আসেতন। eখােন েসটুk দশক বা ে াতাo
েনi (anত আিম েয d’িদন িছলাম)। েpিসেডিn কেলজ নােমর েমাহ
ei েমলা সংগিঠত করার েkেt কাজ কেরিন েতা --- জানেত পারেল
খুিশ হতাম।
পিরেশেষ, আপনােদর মতামত জানেত আgহী থাকলাম। েকান ব িk
েলখক, সmাদক, পাঠক বা িল ল ম াগািজন সমnয় কিমিটেক িনnা করা
ei িচিঠর uেd নয়। eকটা sাs কর আেলাচনা uঠুক eটা চাi।
৬ জাnয়াির ২০০৮
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২. িবষয় : েখজুিরর ঘরছাড়া
পােl েদoয়া জলাশেয়র সংখ ার সােথ সােথ েপাড়া পিলিথন পাiেপর
সংখ াo বাsবতা বা aিতকথার uপাদান হেত পাের। sুলgিল েকমন
চেলিছল, তা ছাtছাtী বা িশkকেদর কাছ েথেক জানা েযেত পাের।
প ােয়েতর কাজকম েকমন চেলিছল, িবিডo aিফস েথেক তার হিদস
িমলেত পাের। গণতািntক পিরেবশ েকমন িছল, েসটা ী কাn সাnােলর
কােছ জানা েযেতi পাের।
আর িসিপeম-িবেরাধী বুিdজীবীেদর েতা ছেt ছেt aিতকথার
aলংকার। eকটা েছাT uদাহরণ িদi।
চমিsেদর pথম িববৃিতেত বলা হেয়েছ, “আমরা েজেনিছ সরকার
কথা িদেয়েছ নnীgাম a েল েকান েকিমকাল হাব গড়া হেব না।”
pিতবাদী িববৃিতেত বলা হল, “নnীgােম ‘েকান েকিমকাল হাব গড়া
হেব না’ ei কথা বরাবর বেল eেসেছ বেল িসিপeেমর েয দািব, তার
uেlখ িববৃিতিটেত আেছ। িকnt ei কথাটা েs াকৃতভােবi
িব ািnমূলক” iত ািদ, বুঝনু ব াপারটা!!
আর িসিপeেমর ক াডাররা “ধষেণর মেতা পুরেনা ast pেয়াগ সহ
িবিভn িহংসাtক ঘটনার মধ িদেয় কৃষকেদর িপিটেয় আtসমপণ করাে
...” --- সmাদক মশাi eর সােথ সহমত?
sািলিনয় ঔdেত র সংjা েদoয়া হেয়েছ --- “জনগণ যা চায়, পািট
তার েথেকo তা ভােলা েবােঝ”। আ য!! েয পািট তা না েবােঝ, েস
েতা জনগেণর েনতৃt েদoয়ার kমতা হািরেয়েছ। জনগেণর মধ েথেকi
পািট uেঠ আেস। জনগেণর pাgসর েচতনার সিmলন ঘেট পািটর মেধ ।
eর মেধ ঔdত েকাথায়? আসেল sািলন বলেত যাঁরা ঔdত েবােঝন,
তাঁরাi ei িববৃিতর sাkরকারী। sািলন-িবেরাধী বh মহাপিNেতর মেতাi,
eঁরাo সব েশকড়হীন মহীrহ। িবিভn পুরsাের খিচত eঁেদর তকমা ধু
েচাখi ধাঁধায়, পথ েদখায় না। েদখাে o না, েদখােবo না।
আরo আেছ। সব িলখেত েগেল aিতকথার aিতকায় pদশনী হেয়
যােব। েছােটা পিtকার েছােটা পিরসেরর pিত েসটা sিবচার হেব না
বেলi িবরত থাকলাম।
যাi েহাক, aিতকথারo পেরর কথা থােক। েসi পেরর কথার
বণমালার িনমাণ চলেছ eখনকার নnীgােম। িকছুিদন পর েসi
িনমাণকেমর aিতকথা বা বাsবতা মnেনর পাতায় ঠাঁi েপেল খুিশ হব।
২৮ জাnয়াির ২০০৮
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িpয় সmাদক
dndদীণ ei িবে েকান পিtকােক িনরেপk থাকেতi হেব --- eর েকান
মােন েনi। ‘আনnবাজার’ বা ‘গণশিk’ েতা েঘািষতভােবi িনরেপk
নয়। তেব, সত াসত anসnােনর জn িবতেকর uপsাপনা েকান েকান
পিtকা কেরi থােক। ফেল, dndাধীন uভয়পেkর বkব i েসখােন ছাপা
হয়। েযমন হেয়েছ ‘মnন’ পিtকার নেভmর-িডেসmর ২০০৭ সংখ ায়।
eখােন নnীgাম সংkাn িসিপeম-িবেরাধী বুিdজীবীেদর িববৃিতর সােথ
সােথ িসিপeেমর বুিdজীবী o সাংসদেদর িববৃিতo ছাপা হেয়েছ। ‘মnন’েক ধnবাদ।
তেব, েখজুিরর বাsবতা o aিতকথা সংkাn pিতেবদেন eমন
ধারণা হoয়ার aবকাশ আেছ েয ঘরেপাড়ােনা, খুন o anাn সntাসমূলক
কাজকম বুিঝ েখজুিরেতi হেয়েছ; নnীgােমর ঘরছাড়ােদর ঘর ছাড়েত
pলুb করা হেয়েছ; tাণিশিবর o িশিবরাি তেদর সংখ া aত n বািড়েয়
বলা হেয়েছ an মাtা েদoয়ার জn। aথাৎ, েমনাজ েহােসেনর কেনট,
aিনিnতার d’িট ছিব o তাঁর হাত েথেক uপহার পাoয়া িশিবরাি ত
িশ েদর সংখ া, িসিপeেমর ২৯ জেনর মৃেতর তািলকা --- eসবi মায়া,
মেনর বা েদখার িব ম। যা বাsব, যা সত , তা হল --- eগােরা মাস
ধের ঘরছাড়ােদর ঘর ছাড়েত pলুb করা হেয়েছ যােত eগােরা মাস পের
‘ঘরছাড়ােদর ঘের েফরার মরীয়া েচ া’র আবরেণ ‘ভয়ংকর, হাড়িহম করা
পুনদখল aিভযান’ সংগিঠত করা যায়। eভােব আভােস iি েত
িসিপeেমর সংগঠন kমতা o িনমাণ kমতায় েয মাtা আেরািপত হেয়েছ,
তা কlনার সমs সীমােক ছািড়েয় যায়।
‘মnন’ পাঠক-িনভর েছােটা পিtকা, িবjাপন-িনভর নয়। তাi,
পাঠক-sােথi anেরাধ করব েখজুিরর বাsবতা o aিতকথার পের
নnীgােমর বাsবতা o aিতকথা িনেয় আগামী েকান সংখ ায় eকিট
pিতেবদন pকাশ করা েহাক। নnীgাম িবষয়ক eকিট aিতকথা িনেয়
আপিনi িলেখেছন েয, ei আেnালন SEZ–িবেরাধী আেnালন নয়।
িকnt আরo aিতকথা আেছ। pচুর পিরমােণi আেছ। মnেনর ‘নnীgাম’
সংখ া, বাংলা েs সম ােনর মহাে তা েদবীর কলম, েমধা পােটকেরর
i টারেনট pিতেবদন, িবিভn িটিভ চ ােনেলর িনিমত দৃ াবলী iত ািদ
েসi aিতকথার সূt িহেসেব কােজ লাগেত পাের।
d’পা ধের িচের-েফলা বা আছেড়-মারা িশ েদর সংখ া, ধিষতা নারীর
সংখ া, তালপািট খােল ভািসেয় েদoয়া লােশর সংখ া, রাতারািত জল
মnন সামিয়কী
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পুsক পিরিচিত

কয়লা o পরমাণু দূষণ-মুk িবd ৎ

আেমিরকার জn িবকl পিরকlনা
শমীক সরকার
আমরা ei সমীkার মধ িদেয় েবাঝার েচ া কেরিছ, আেমিরকা
যুkরােT পরমাণু িবd ৎ ব বহার না কের তার শিk েktেক কাবন
ডাiakাiড শূn করা aথৈনিতক eবং pিkয়াগতভােব সmব িকনা।
কাবন ডাiakাiড শূn বলেত eখােন েবাঝােনা হেয়েছ pায় সমs
কাবন ডাiakাiড িনkমণ বn করা eবং eখনi বাতােস uপিsত
(িকছুসময় পূেব িনkাn হoয়া) কাবন ডাiakাiড বাতাস েথেক
তাড়ােনা। আমরা ei সমীkায় মূলত িতনেট p েক ধের eিগেয়িছ :
১. িনরাপtা o anাn িদক েথেক সমsার পরমাণু িবd ৎ না ব বহার
কের আেমিরকান শিkেktেক িক কাবন ডাiakাiড িনkমণ মুk
করা বাsেব সmব?
২. an েদশ েথেক কাবন-ঋণ না কের কাবন ডাiakাiড শূn
aথনীিত িক সmব ?
৩. oপেরর ঘটনাgিল িক মানানসi খরেচর মেধ ঘটােনা সmব?
আমরা সমীkা েথেক েদখেত পাি , আগামী িtশ েথেক প াশ
বছেরর মেধ আেমিরকায় eকিট কাবন ডাiakাiড মুk, কাবন-ঋণ
মুk eবং পরমাণু িবd ৎ মুk শিk aথনীিত খুবi সmব। anভােব
বলেল, চালু বা আ pযুিkগত হািতয়ারেক ব বহার কের আেমিরকার
শিkেkেtর কাবন ডাiakাiড িনkমণ পুেরাপুির িনি h করা সmব।
eবং তা করা সmব মানানসi খরেচ eবং বতমােনর েথেক েবিশ
শিk-িনরাপtা aজন কেরi। আেমিরকােত েমাট খিনজ েতল আমদািন
আগামী ২৫ বছেরর মেধ দূর কের েফলা সmব। িতন ধরেনর শিkaিন য়তা --- আবহাoয়াজিনত, সরবরাহ o মূল জিনত eবং পরমাণু
aেstর pসার সmিকত --- সবকিটরi েমাকািবলা করা সmব। eকi
সে নাগিরক sােs র, িবেশষত শহর eবং u দূষণ কবিলত
eলাকায়, unিত ঘটােনা সmব।
তেব তার জn চাi aভূতপূব দূরদৃি , sানীয় sের eবং জাতীয়
sের সমs িবd ৎেktgিলর মেধ সমিnত নীিত। যিদo sানীয় eবং
জাতীয় sের সিঠক aিভমুেখ িকছু পদেkপ েনoয়া হেয়েছ, তথািপ
egিলর s ু সমnেয়র জn eকিট পির ার, দীঘেময়াদী লেk র
pেয়াজন। িকছু মধ বতী লk িবnd িsর করা pেয়াজন, যা িদেয় মাপা
যােব, আমরা কতদূর eেগােত পারলাম।
eকিট কাবন ডাiakাiড শূn, পরমাণু শূn আেমিরকান
িবd ৎেkt aজন করা সmব, ধু তা-i নয়, তা পিরেবশ eবং
িনরাপtার sােথ জrিরo বেট। কীভােব তা সmব?
সমীkা েথেক পাoয়া ধারণাgিলর সংিkpসার eবং তার eকিট
পথিনেদিশকা নীেচ েদoয়া আেছ :
১. সমs জীবা jালািন ব বহারকারীর oপের কাবন ডাiakাiড
িনkমণ ২০৬০ সােলর মেধ শূেn পিরণত করার লk মাtা ধায কের
আiন pণয়ন করা েহাক। িদেন িদেন আবহাoয়াগত, pযুিkগত eবং
aথৈনিতক পিরবতেনর সােথ সােথ ei লk মাtা আরo আঁেটাসাঁেটা

Carbon-Free and Nuclear-Free : A Roadmap for US Energy
Policy আগs ২০০৭-e pকািশত aজুন মািকজািন-র েলখা eকিট

বi। আদেত eিট িবকl িবd ৎ o শিk-সামথ aজেনর eক pকl।
‘িনuিkয়ার পিলিস িরসাচ inিটটু ট’-eর েpিসেড ট েহেলন
ক ালিডকট eবং ‘লস a াে lস েবাড aফ হারবার কিমশনাস’-eর
েpিসেড ট eস. েডিভড ি ম ান-eর pত k মদেত ei pকেlর কাজ
হােত েনoয়া হেয়িছল। ি ম ান eকসময় েটেনিস ভ ািল aথিরিটর
েচয়ারম ান িছেলন। ১৯৭০-eর দশেক িতিন েফাড ফাuে ডশেনর
‘আেমিরকার শিk নীিত’ pকেlর pধান িছেলন। eখন eঁরা সকেলi
কাবন ডাiakাiড (বা কয়লা) eবং পরমাণু dষণ-মুk িবd েতর বাsব
pেয়াজনীয়তার কথা ভাবেছন। pকেlর মূল ভাবনা eখােন সংেkেপ
েপশ করা হল।
পৃিথবীব াপী িtমুখী শিk-সংকট r হেয়েছ েসi ১৯৭০-eর
দশক েথেক। eখন তা চরেম। ei িতনিট হল :
১. আবহাoয়া সংকট --- জীবা jালািন েথেক ৈতির হoয়া কাবন
ডাiakাiেডর কারেণi মূলত আবহাoয়া সংকট েদখা িদেয়েছ। তা
যিদ চলেত থােক তেব িব ব াপী aথনীিত, সমাজ o বাstতেnt ব াপক
eবং aপূরণীয় kয়kিত েডেক আনেব।
২. খিনজ েতেলর সরবরােহ aিন য়তা --- িব ব াপী খিনজ েতেলর
ব বহার aিত drত েবেড় যাoয়ার ফেল eবং খিনজ েতল
সরবরাহকারী a লgিলেত dেndর ফেল েতেলর দাম pচুর েবেড়
েগেছ eবং তা পাoয়া aিনি ত হেয় পেড়েছ।
৩. পরমাণু aেstর pসার --- কাবন ডাiakাiড িনkমেণর িবকl
িহেসেব পরমাণু িবd তেক তুেল ধরার ফেল বািণিজ কভােব পরমাণু
pযুিkর pসার ঘটেছ, ফেল পরমাণু aেstর pসার েরােধর pয়াসিট
লি ত হে ।
pায় eক দশেকর িবভািজত মতামেতর পের iদানীংকােল
আেমিরকাসহ সারা িব েমেন িনেয়েছ, কাবন ডাiakাiেডর িনkমণ
ভীষণভােব কমােনা আ pেয়াজন। ২০০৭ সােলর eিpল মােস
আেমিরকান sিpম েকােটর কাবন ডাiakাiডেক দূষণকারী বেল েমেন
েনoয়ার পর eবং আেমিরকান কংেgেস ei িবষয়ক eকg িবল
েপশ হবার ঘটনার মেধ িদেয় েবাঝা যাে আেমিরকাo তা েমেন
িনেয়েছ। কাবন ডাiakাiড িনkমণ কমােনার জn িবিভn ব বsার
sপািরশ করা হে । আরo aেনক pেয়াজন আেছ। তাছাড়াo েবশ
িকছু সমাধান psাব, েযমন, িবকl িহেসেব পরমাণু িবd েতর ব বহার
বা খাদ শs েথেক ব াপক হাের jালািন েতল ৈতিরর psাব সারা
িবে র সামািজক, রাজৈনিতক eবং িনরাপtাজিনত সমsােক আরo
জিটল করেব। আবার িকছু িকছু েkেt, েযমন iেnােনিশয়ান পাম
েতল েথেক যিদ ৈজব-jালািন ৈতির করা হয়, তেব কাবন ডাiakাiড
িনkমণ আরo বাড়েব বi কমেব না।
মnন সামিয়কী
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হেব। ei লk মাtা ২০০৭-eর িকছু আেগ েথেক বহাল েহাক যােত
eরi মেধ যারা িনেজরাi িনেজেদর জn ei ধরেনর লk মাtা
িনেয়েছ, তারা uপকৃত হয়। ei কাবন ডাiakাiড িনkমণ hাস
করেত পারার কারেণ আেমিরকান সরকার েয ছাড় েদেব বা না পারার
কারেণ েয কর ধায করেব তা েযন আেমিরকার মেধ i pেযাজ হয়।
েকানমেতi ei ছাড়েক আnজািতক ভােব িবিকিকিন করা যােব না।
eর মাধ েম aিজত রাজs, যা pায় ৩,০০০-৫,০০০ েকািট ডলার,
pিত বছের গেবষণা, pদশনী eবং িমক o সংি
সমােজর
পুনবাসেনর কােজ লাগেব।
২. জীবা jালািন িবd ৎ eবং পরমাণু িবd েতর oপর েথেক সমs
ধরেনর ছাড়, ভতুিক o সরকাির গ ারাি ট তুেল েনoয়া েহাক।
৩. ৈজব-jালািনর সমsটা gহণেযাগ নয়। েযমন পাম েতল েথেক
বােয়ািডেজল eবং কন েথেক iথানল ৈতির করা হেল সামািজক,
aথৈনিতক eবং পিরেবশগত সমsা ৈতির হেব। তাi খাদ শs েথেক
ৈজব-jালািন ৈতিরেত ভতুিক বn করা েহাক।
৪. েকndীয় েসৗর-তাপ িবd ৎ eবং সংলg তাপ স য়, বেড়া o মাঝাির
মােপর েসৗর েফােটােভাlািয়ক েকাষ, তরল jালািনেত an-ৈশবাল
ব বহােরর মাধ েম কাবন ডাiakাiড েষ েনoয়া সহ pধান pধান
pযুিk-pকরণgিল হােতকলেম েশখার জn েডেমানেsTিটভ p া ট
ৈতির করা েহাক। pধান pধান সরবরাহ pযুিkর pদশনী করা েহাক।

৫. েফডােরল sের, রাজ sের eবং sানীয় sের unততর pযুিk kয়
করার kমতা ৈতির করা েহাক।
৬. নতুন চালু হoয়া কয়লাচািলত িবd ৎেকndgিলেত যিদ কাবন
স েয়র ব বsা না থােক তাহেল েসgিলেক িনিষd করা েহাক।
৭. েফডােরল sের u তর দkতার দািব আiনিসd েহাক।
৮. রাজ sের eবং sানীয় sের দkতা বৃিdর জn কড়া আiন করা
েহাক eবং তার জn েকndীয়ভােব পুরsার থাkক।
৯. গািড়gিলর েkেt u তর দkতা eবং pেয়াজনীয় যnt গািড়েত
লাগােনা ২০১৫ সােলর মেধ বাধ তামূলক করা েহাক।
১০. েফডােরল সরকাির বরােতর েkেt যারা আেগ েথেকi কাবন
ডাiakাiড িনkমণ কমােনার ব াপাের uেদ াগ িনেয়েছ তােদর
পুরsৃত করার েচ া করা েহাক।
১১. কাবন ডাi akাiড িনkমণ drত িনি h করােত সkম eরকম
pযুিkর জn গেবষণা, িবকাশ eবং পাiলট p া ট ৈতির pভৃিত
কমসূচী েনoয়া েহাক। uদাহরণ, সরাসির েসৗর হাiেDােজন uৎপাদন
(সােলাকসংে ষ, সােলাক তিড়ত-রাসায়িনক eবং anাn pকরেণ),
গরম িশলা েথেক ভূ-তাপ শিk, ৈজববজ েথেক jালািন গ াস ৈতিরর
(কাবন ডাi akাiড িনয়ntেণর সkমতা সহ) pযুিk।
১২. আেমিরকার পিরেবশ sরkা eেজিnর িবjান িবষয়ক
পরামশদাতা কিমিটর aধীেন eকিট শিk eবং আবহাoয়া িবষয়ক
s াি ডং কিমিট ৈতির করা েহাক।

২০৫০ সােল কয়লা eবং পরমাণু িবd ৎ ব িতেরেক আেমিরকা যুkরােTর সmাব িবd ৎ জাল।
আ Tা ক াপািসটার
িভ২িজ (িgড-eর
িন য়তা)

েযৗথভােব
তাপ eবং
শিk (১০%)

েসৗর েফােটা
েভাlািয়ক, সমs
ধরেনর (৩৫%)

ৈজববজ , ভূ-তাপ,
সামুিdক েঢu o
anাn সূেt
(২৫%)

িবd ৎ জাল
u চােপ বায়ু
স য় (৫%)

বৃহদাকার বায়ু শিk
(১০-১৫%)

েসৗর তাপ েকndীয়
েsশন, েযখােন ১২
ঘ টা তাপ স য় কের
রাখা যায় (৫-১০%)
জলিবd ৎ eবং
eর স য়

stািধকারী িজেতন নnী কতৃক িস-৫৬৪, ফেতপুর pথম সরণী, গােডনরীচ, কিল-২৪ হiেত pকািশত eবং তৎকতৃক িpি টং আট, কিল-৯ হiেত মুিdত। সmাদক িজেতন নnী।
E-mail : jiten_nandi@vsnl.net, Telephone No. 2491-3666
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u -pশংিসত খাদ িবষয়ক েলখক মাiেকল েপালান কেয়ক বছর আেগ িলেখিছেলন, আধুিনক ফ াকিT খামােরর aবsা --- েযখােন হাজার হাজার
মুরিগ, েয়ার আর গrেক eকসে আটেক রাখা হেয়েছ --- তাঁেক মধ যুগীয় শহরgিলর কথা মেন কিরেয় েদয়। গাদাগািদ করা, েনাংরা আর
dগnময় eiসব ফ াকিT খামার েরােগর uৎপিt আর িবsারলােভর পেk uপযুk পিরেবশ ৈতির কের। eর মেধ রেয়েছ aিধক েরাগবাহী E. coli
(যা ১৯৮০-র দশেক েগাবেরর মেধ আিব ত
ৃ হেয়িছল) আর H5N1(মারণ eিভয়ান ু, যা ২০০৩ সাল েথেক ছিড়েয় পেড়েছ)। ফ াকিT খামার
েথেক eকiভােব প o মাnেষর মেধ াসজিনত asখ হেত পাের। আর eiসব জায়গায় a াি টবােয়ািটেকর মাtািতিরk ব বহার o aপব বহােরর
কারেণ a াি টবােয়ািটক-pিতেরাধ ৈতির হoয়ার েkেt egিল eক বেড়া aপরাধী।
েসামবার iuনাiেটড েনশnস ফুড a া ড eিgকালচার aগানাiেজশন (FAO) তােদর পেk aবাক করার মেতাi eক ভিব dাণী কের --eiসব সমsা আরo খারােপর িদেক যােব, কারণ মাnষ o পািলত প র সংখ া বাড়েছ আর আমােদর মাংেসর িখেদo েবেড় চেলেছ। eখন িবে র
জনসংখ ার aেধক বাস কের শহরা েল আর drতi েসgিল ফ াকিT খামােরর গnব হেয় uঠেছ, িবেশষত unয়নশীল িবে । ২০০৬ সােল মাংস
uৎপাদন আড়াi শতাংশ েবেড় দাঁিড়েয়েছ আnমািনক ২৭৬০ লk টন আর তা ২০০৭-e আরo ৩ শতাংশ েবেড় ২৮৫০ লk টেন দাঁড়ােব।
FAO-eর মেত, িশlগত প চােষর মেধ েয়ার o েপালিT হল drততম েবেড় oঠা েkt --- েয়ােরর মাংেসর uৎপাদন েবেড়েছ ২.৬% আর
েপালিT-uৎপাদন েবেড়েছ ৩.৭%, ধুমাt গত eক দশেক। আর েযেহতু আnজািতক সীমানা েপিরেয় eiসব প বািণজ চেলেছ, েরােগর িবপদ
বাড়েছ।
aতীেত FAO, oয়াl ব া eবং anাn আnজািতক unয়ন সংsা নানান কারেণ িশlগত প চাষ বৃিdেত uৎসাহদান কেরেছ। eকিট কারণ
হল, কৃিষেত িবেদিশ িবিনেয়াগ unয়নশীল েদেশর aথনীিতর েkেt আিশবাদ হেয় uঠেত পাের। তাছাড়া, eiসব সংগঠন িব াস করত,
a াি টবােয়ািটক pেয়াগ কের eবং িনয়িntত তাপ o আেলার ব বsায় গৃহমেধ প পালন করেল তারা েরােগর pসার িনয়ntণ করেত পারেব।
dভাগ জনকভােব, kমাগত েবিশ েবিশ pামািণক তথ িকছু েরােগর pসােরর uৎেকnd িহেসেব ফ াকিT খামােরর িদেকi আঙুল তুলেছ।
eখনকার মেতা anত েদখা যাে , FAO তার sর হয়ত পাlাে । FAO-eর লাiভsক পিলিস ekপাট েজায়ািসম oেট বেলন, “বৃহদায়তন
িশl uৎপাদন েকndgিলেত aিতিরk প র চাপ পিরহার করা uিচত eবং জনsােs র sরkার জn u বােয়ািসিকuিরিট o unত েরাগ সতকীকরণ
ব বsাকেl যেথ িবিনেয়াগ করা দরকার”। েছােটা েছােটা খামার, আরo িজনগত ৈবিচt eবং eকiসে খামােরর িমক o প েদর জn আরo
মানিবক ব বsা হয়ত েরাগ pিতেরােধর সবেচেয় ভােলা পথ হেত পাের।
ড ািনেয়ল িনেরনবাগ, গেবষক, oয়াl oয়াচ inিটটু ট, ২০ েসেpmর ২০০৭
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৩. িবষয় : তসিলমা নাসিরন pস
বেলন, “... the notion of God and of a future life of reward
and punishment were invented by shrewed men as devices of
obedience to the laws.”

সmাদক, মnন
মাnবেরষু,
আপনার পিtকায় (নেভmর-িডেসmর ২০০৮) pকািশত dিট রচনা
সmেক কেয়কিট কথা িনেবদন কির।
pথম মনীষা বেn াপাধ ায় মহাশয়ার েলখা। আমােদর মেন হয়,
তসিলমা নাসিরেনর মেতা ব িkর যথাযথ grt anধাবেন িতিন
সবেতাভােবi anপযুk! ‘kপমNুক’ তার kেয়াটােকi জগৎ বেল মেন
কের। মনীষা eকজন িশkিয়tী o েলিখকা। আমােদর িবেবচনায় িতিন
ei dিট কােজ সিবেশষ পার ম নন! িশিkকারo সংযম pেয়াজন।
তাঁর aিভেযাগ, তসিলমা pেফটেক ‘গালমn’ কেরেছন।
dরভাগ বশত, বতমান পtেলখক ‘িহnd’ --- anত সমােজর
িবেবচনায়। িবে র েকানo ধমi সত নয়! ধম ‘আিফম’-eর সমতুল ,
eকথা u ািরত হবার aেনক আেগi পা াত বা pাচ ‘ধম’ বা
ঈ র সmেক বh ‘িবjানসmত’ --- জড়বাদী দাশিনেকর বা
ৈবjািনেকর --- কথা েনেছ। খৃ পূব প ম শতাbীেত eেথn নগরীর
মnন সামিয়কী

‘েরেনসাঁস’ পরবতী পা ােত র anতম ে
িচnািবদ হবস
বেলন, “Religions are only superstitions in fashions.” আর
েবকন বেলন, “It is better to have no god at all than a bad one.”
েশষপযn িবংশ শতেকর pখ াত নাট কার Jean Anomith বেলন,
“God is on everyone’s side and in the last analysis he is on
the side with plenty of money and large armies.”
আর আমরা বিল, ঈ র মাnেষর anজ হেলo িতিন aিতবৃহৎ,
তাঁেক িচরতের িনবাসন েদoয়াi জড়বাদীেদর কাজ। তসিলমা েশষ
িবচাের জড়বাদী বেলi আমরা তাঁেক জািন। গ ািলিলo eবং
brেনােকo ‘শয়তােনর বা া’ iত ািদ গালমn করা হয়। sতরাং
েঘারতর ধমিবেdষী তসিলমােকo aকথ সামািজক পীড়ন সh করেত
হে । ধমেdাহী হoয়া েতা iিতবাচক দৃ াn। dেndর মারফতi মাnষ

34

জাnয়াির-েফbrয়াির ২০০৮

তথা সমাজ eিগেয় চেল। জেড়র িবrেd aজেড়র সংgাম চলেছ
aহিনশ। াoলায় হাঁটা যায় না েকন? dেndর সৃি হয় না বেল, পথ
বnুর বেলi চৈরেবিত! জড়বাদেক ভাববােদর িবrেd eিগেয় যাবার
হািতয়ার বেলi মাkবােদর ছাtরা মেন কের। সমােজর গঠন, আiন
তথা িবচারব বsা, pশাসন, ধম সবi ধনপিতেদর sােথ গড়া --eকথা iিতহাসসmত, আমােদর মনগড়া নয়। eকারেণ ধমহীেনরাi
iিতহাস ৈতির কের। ধমpােণরা নয়, ধূত মাnেষরাi মহmদেক
িনেদাষ, িন লনহ শাসক বেল রটনা কের। রটনা কের ীরাম
ঐিতহািসক ব িk, পুrেষাtম- ীকৃে র বৃnাবনলীলা পুrষ pকৃিতর
লীলা, বা eকােল ীরামকৃ ঈ েরর সােথ বাক ালাপ কেরন, বা
েলাকনাথ bhচারীর ৈদবশিkর কথা, িয খৃে র সমাজ ৈবpিবক
aবদান কাযত ভুেল িগেয় কপট নারী েটেরজােদর আিদ পুrষ বেল
pচার কের ধূততা! আমরা িবিsত হi না eকােল rধারীেদর তজন
গজেন ‘েভাট িভখাির’ বুdেদব ভTাচায বা anাnরা েসi ধমাn,
সমাজিবেরাধী, রkণশীলতার চরম কদাকার rপ ‘ধমpাণ’
anগামীেদর সে সংবাদপেt ছিব ছাপান। েনহr রাজবংেশর
িনকৃ তম uপহার তথা sূলমােনর িবদূষক anবাসীেদর সােথ যখন
ৈনশেভাজ সmn কেরন, তখন তা সংবাদপt পাঠকেদর জানােনা হয়
--- eেতo আমরা িবিsত হi না। মnেন pকািশত আেলাচ dিট
েলখা সmেক মূল আেলাচনায় pেবশ করার আেগ ei pাককথন
আমােদর িবেবচনায় দরকার।
েকান eক মুসিলম ভdমিহলা p কেরন, “মা dগােক aসৎ চিরt
বলেল আপিন সh করেবন?” ei p েকান ধীমান ব িk করেবন
না। কারণ pেফট ঐিতহািসক, মা dগা িমথ। মহmেদর কল
iিতহাসসmত, তা pামাণ পুsকািদেত পাoয়া যায়।
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