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ভারত আেমিরকার বদেল iরানেক েবেছ িনক!
পরমাণু পুনrjীবন eবং eকg পরমাণু চুিk
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পুsক পিরিচিত :

ােdর pেয়াজন আেছ কী?
পূব েমিদনীপুের aসমেয় eত বেড়া বnার কারণ কী?
বানভািস পটাশপুের
েবসরকাির খpের সরকাির সাগর দt হাসপাতাল

পৃ া ১১
পৃ া ১২
পৃ া ১৪
পৃ া ১৬

আমার jেলিন আেলা !

pিতেবদন :

েভেনজুেয়লা িনেয় সংলাপ

পৃ া ১৮

‘িশlায়ন’ হঠাo, পৃিথবী বাঁচাo!

পৃ া ২৮

সারা পৃিথবীেত েয ১২০ েকািট মাnষ েশৗচাগােরর aভােব েখালা
মােঠঘােট মলতয্াগ করেত বাধয্ হয়, তার মেধয্ ৬৬ েকািট ৭০ লk
মাnষ eেদেশর। যtতt মলমূt তয্াগ করা, িনকাশী o পানীয় জেলর
বয্বsা না থাকায় িফ বছর ধু েপেটর asেখ eেদেশর লk লk িশ
মােয়র েকাল খািল কের চেল যায়।

িচিঠপt :

িবষয় : িচnার s তা aজন

পৃ া ২

তবু আমরা sাধীন! েকবল sাধীনi নয়, আমরা eখন নািক ‘েgাবাল iেকানিমক জােয় ট’ আর ‘sপার পাoয়ার’ হoয়ার পেথ! আমরা িব দানব,
মহাkমতা হেত চেলিছ। আর েক না জােন, েসটাi েতা আমােদর agািধকার, আমােদর টােগট! ধু তাi নয়, আেমিরকা, িbেটন, রািশয়া, াn,
utর েকািরয়া, iজরােয়ল, চীেনর জােত uেঠ আমরা dিট ভাi --- ভারত o পািকsান --- ‘িনuিkয়ার kাব’-eর সদs হেত চেলিছ। আsন,
আমরা আমােদর মহান sাধীনতা আর সাবেভৗমtেক েসিলেbট কির।
আমােদর বাপ-ঠাkদার আমেল sাধীনতা আেnালেনর সময় eকটা কথা ভাবনা-িচnার মেধয্ িছল, েদেশর ‘skমতা’ aজন করা। ১৯৪৭ সােল
েদশ sাধীন হল। তার পেরo eকটা কথা uঠত : ধু রাজৈনিতক sাধীনতা েপেলi চলেব না, aথৈনিতক sাধীনতাo aজন করেত হেব। oi
skমতা aজেনর pস টাo তখন eেকবাের মুেছ যায়িন। ১৯৭০-e যখন ‘পরমাণু ast pসার েরাধ চুিk’ NPT eল, ভারেতর রাTনায়েকরা
বলেলন, ‘আমরা সi করব না। েকu েবামা বানােব আর েকu আঙুল চুষেব, ei পরমাণু- বষময্ মানিছ না’। তারপর ভারতo ১৯৭৪-e পরমাণু
েবামা ফাটােলা। েদেশর skমতা aজেনর কথাটা েখালাখুিল ‘kমতা’ aজেনর েঘাষণায় চাপা পেড় েগল। ১৯৯৮ সােল িdতীয় পরমাণু েবামা ফািটেয়
আমরা ‘মহাkমতা’ aথাৎ sপার পাoয়ার হoয়ার েদৗেড় েনেম পড়লাম।
গৃহs ঘেরর পুrষ eরকম kমতার েনশায় unাদ হেয় েগেল পড়িশরা বেল ‘শয়তােন েপেয়েছ’। িকnt আদেত েস েতা মাnষi --- কারo বাপ,
কারo েছেল, কারo েpিমক, কারo বা বnু। িনেজর aিsেtর জn, িনেজেদর পিরবার, পাড়া, জাত, েকৗম বা েদেশর aিsেtর জn তার মেধয্
েজেগ oেঠ aপরেক --- aপর পিরবার, পাড়া, জাত, েকৗম বা েদশেক --- ংস করার pবৃিt, kমতা বয্বহােরর iে । eকটা পিরবার, সমাজ বা
জনেগা ীo েবঁেচ থাকার যুিkেত েসi kমতা বা পাoয়ারেক anেমাদন েদয়। েসi kমতা েতা ে ণী-িনিবেশেষ পিরবার, সমাজ বা জনেগা ীর
oপরo pিত া পায়, আিধপতয্ কের eবং েশষত গেড় েতােল সাmাজয্। ei kমতারi েতা ‘সেবাtম’ (বা জঘnতম) pকাশ পরমাণু-kমতা।
েকবল ‘সাmাজয্বাদী’ আেমিরকাi নয়, েসািভেয়ত eবং চীনo যুিk িদেয়েছ িনuিkয়ার েডটােরn বা পরমাণু pিতেষধকতার। aথাৎ ‘আমার’
েহফাজেত পরমাণু েবামা থাকেল ‘aপর’ আর আমােক পরমাণু েবামা মারেত পারেব না। কারণ, আিমo পাlা তােক মারেত পাির, েস জােন। ধু
রাT নয়, oেদেশর হােত পরমাণু ast আেছ জানাজািন হেল eেদেশর মাnষ, িমিডয়া ‘আমােদর’ পরমাণু aেstর জn পাগেলর মেতা আচরণ করেত
থােক। হােতর কােছ uদাহরণ পািকsান। আর পরমাণু pিতেষধকতার eকটা িহেসব েনoয়া যাক। আেমিরকা eবং রািশয়ার মেধয্ েরিড কের রাখা
পরমাণু ast েছাঁড়া েথেক েপৗঁছােনার সময়কাল আধঘ টা। ১৫ িমিনট সময় থােক তােক িনিkয় করার। পরমাণু ast েধেয় আসেছ িকনা রাডাের তা
ধরা পেড়, তাo oi pথম ১৫ িমিনেটর aেনকটা কািটেয়। সব িমিলেয় িমিনট িতেনেকর মেতা থােক পরমাণু ast েছাঁড়ার িসdাn েনবার জn।
পরমাণু pিতেষধকতা বাsবত oi eকচুেলর oপর দাঁিড়েয়।
আজেকর িদেনর সািবক ংস, গণহতয্া বা গণ-িনি hকরেণর জn আর ‘রাজায়-রাজায় যুd’র pেয়াজন পেড় না। তাi তা i ার গিN
ছািপেয় গণ-pেয়াজনীয়তার আoতায় চেল আেস। ১১ েসেpmর ২০০১ eক লেp কেয়ক হাজার মািকনীর মৃতয্ু হল। জািতর ঔdেতয্র pকাশ
েজাড়া টাoয়ােরর ংেসর পটভূিমেত iরােকর গণহতয্ার ast, জিবক ast বা রাসায়িনক aেstর গlটা িনেজেদর জীবনেক চরমতম মূলয্ িদেয় চলা
মািকন জনতার িসংহভাগেক িব াস করােত মািকন রাTনায়কেক িবেশষ েবগ েপেত হয়িন। তথয্, যুিkর গিN ছািপেয় েস িব াস o তjিনত ভয়
আজo তােদর মেধয্ রেয়েছ বহাল তিবয়েত। eটা রেয় যায়। িনেজর সমূল ংস আটকােত আেগi aপেরর সমূল ংেসর আকাkায় েছেয় যায়
জনেগা ীর মন। ei aেnর সমূল ংেসর আকাkার িবেরািধতােতo েকবল ফলpসূ হয় িনেজর সমূল ংেসর আশ া। eর নাম পিরহাস।
eভােবi শিkশালী হেয় চেল িবিভn আয়তেনর গণ-িব ংসী kমতার েখাঁজ। পরমাণু ast আর তার বয্বহােরর ei গণ-pেয়াজনীয়তা আজo
... পরবতী aংশ মলােটর িভতের
মnন সামিয়কী
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আমার jেলিন আেলা ... মলােটর েশষাংশ

হয়ত রাT বা আnজািতক সntাসবাদী সংগঠেনর মেধয্ িদেয় ফুেট েবেরাে , িকnt কাল তা আরo েছােটা েছােটা পিরসের ফুেট েবেরােতi পাের।
ast-pযুিk তথা uৎপাদেনর গিতo েসিদেক লkয্ েরেখi। সmpিত মািকন রাT তার িনেজর পরমাণু aেstর সমৃd ভাঁড়ার আরo বাড়ােনার িসdাn
িনেয়েছ। তেব eবার আর ধু বেড়া বেড়া ast নয়, েছােটা েছােটা asto।
েকবল eকিটমাt েদশ িনেজর সরকার বদেলর মাধয্েম iরাক েথেক েসনা pতয্াহার কেরিছল যুেdর pথম কেয়কিট বছের। তার নাম েsন।
সাধারণ িনবাচেনর িদন dেয়ক আেগ রাজধানী মািdেদ িটuব েরেল িবেsারেণ কেয়ক শত মাnেষর মৃতয্ু র িবিনমেয় যুdিবেরাধী জাপােতেরার িদেক
জনসমথন ঘুের িগেয়িছল রাতারািত। kমতার মদমt েসi গৃহs ঘেরর েছেলটারo েতা dেটা ভােতর িখেদ পায়; তার েবৗ হয়ত বা া pসব করেত
িগেয় জান েদয়; িকংবা বা াটা মামুিল েপেটর asেখ ভুেগ েনিতেয় পেড়। বয্িkর জীবেন েযমন, সমি র জীবেনo s-kমতা aজেনর pস টা িফের
িফের আেস। আর রাT-জীবেনo তা ছায়া েফেল। েসখােন তখন r হয় আর eকটা গl।
ei গlটা িনেজর িনেজর ঢেঙ েশানায় রাhল গাnী বা মহmদ েসিলম। গlটা eরকম : পরমাণু kমতায় ভর কের আমরা পাব িবdয্ৎ। েসi
িবdয্ৎ বয্বহার কের আমরা পাব ‘িশlায়ন’। ‘িশlায়ন’ হল unয়েনর চািবকািঠ। unয়েনর মাধয্েম আমরা পাব aথৈনিতক িবকাশ। aথৈনিতক
িবকােশর পেথ আমােদর বেড়ােলাকরা আরo বেড়া হেব। মধয্িবtরা হেব u -মধয্িবt। আর তােদর শরীেরর চিব-গলা েতল চুঁiেয় চুঁiেয় েপৗঁছােব
েসi িনেচর তলায়, েযখােন eখনo বাজার েথেক েকনা iেলকিTেকর বািত jেলিন। পরমাণু-kমতা তােক েদেব েসi আেলা। তার সে েদেব পরমাণু
েবামা। eকটা িকনেল eকটা ি !
পরমাণু-kমতা েকবল aিতমানিবকi নয়। aিতpাকৃিতক েয kমতার বেল আমরা আজ আেলািকত হেত চাiিছ, তার িদেক েকবল েচাখ কচেল
তাকােলi েদখা যায়, e আসেল সামিgক ংেসর বাতাবহ।

িচিঠপt

১. িবষয় : িচnার s তা aজন
িদেয় না বুিঝেয় যুিk-তক-তেথয্র িবে ষেণর মাধয্েম uপsাপনi সিঠক
িদশা েদখােত পাের বেল মেন হয়। মnেনর েম-জুন সংখয্ায়
সাkাৎকার িশেরানােম pকািশত gাম প ােয়ত েভাট-পরবতী কেয়কিট
pিতেবদন pকািশত হেয়েছ। pিতেবদন েথেক েদখা যায় েয, gােমর
মাnষ তােদর বয্িkগত, পিরবারগত বা েগা ীগত নানা sােথ িবিভn
রাজৈনিতক িশিবর বদেলর মাধয্েম তােদর িনজs পাoনাগNাটুk বুেঝ
েনoয়ার েচ া করেছ। pেয়াজনমািফক দলবদল eখন gামবাঙলার
sাভািবক িচt। eiসব নানা sাথেক যিদ eকটা সামিgক sােথর
ছtছায়ায় না আনা যায়, তেব কী কের মাnষ েকান বদেলর পেk
eকেজাট হেত পাের?
eেkেt সািবক বাsব পিরিsিত িবচার-িবেবচনায় েরেখ eকটা
সিঠক মতাদশগত rপেরখা মাnেষর সামেন ss হেয় oঠার
pেয়াজনীয়তা আেছ বেলi মেন হয়। মnন পিtকার আগামী
সংখয্াgিল িবিভn আেলাচনা o pিতেবদেনর মাধয্েম আমার মেনর
েদালাচল, িব ািn eবং িচnার aসmূণতা o as তা কাটােনার
সহায়ক হেব আশা েরেখ আপাতত েশষ করিছ।
১১.৭.২০০৮
মিতলাল েদবনাথ
আিদ সpgাম, hগিল

িpয় সmাদক,
আিম মnন সামিয়কীর eকজন িনয়িমত পাঠক। ‘মnন’-eর িবিভn
সংখয্ায় pকািশত নানা grtপূণ িবষেয়র আেলাচনা, নানা aজানা
তথয্ সmিলত pবnািদ পেড় pিতিনয়তi সমৃd হেয় চেলিছ। ...
আমােদর চারপােশর নানা aবয্বsা, aসাময্, aিবচার eবং
মাnেষর dঃখ-দািরd েদেখ যখনi মনটা েবশ িবচিলত হেয় oেঠ,
জানেত iে কের িঠক েকান পেথ, কীভােব eসব aসাময্ aিবচােরর
সমািp হেত পাের। ... eেkেt আমােদর মেতা সাধারণ মাnেষর
দািয়t o কতবয্ কী হoয়া uিচত, তার আেলাচনা মnেনর েকান eকিট
সংখয্ায় করেল ভােলা হয়।
আর eকিট িবষয় িশlায়ন। eটা িনেয়o মাnেষর মেধয্ যেথ
িব ািn আেছ। pিতিট মাnেষরi তার িনজs জীবনযাtার মান
unয়েনর sp থােক, কামনা থােক আধুিনক unত sেযাগsিবধা o
েভাগিবলােসর uপকরণ করায়t করার। gােমর eকজন pািnক চািষ
বা েখতমজুর যিদ তার বতমান aথৈনিতক aবsােনi িsিতশীল থােক,
তেব কীভােব তার spপূরণ হেত পাের? ei p েক সামেন েরেখi
বতমান িব ায়েনর সূেt তথাকিথত িশlায়েনর পেk যুিk সাজােনা
হে । eেkেt ei িশlায়ন েয েমােটi spপূরেণর সহায়ক েকান
pকl নয়, বরং তার বতমান rিট-rিজ বেnর uেদয্াগ, তা আেবগ

ম সংেশাধন
পিtকার আেগর সংখয্া aথাৎ েম-জুন ২০০৮-e ‘নবম রাTীয় আhাদ’ ei িশেরানােম ‘নবম’-eর জায়গায় ‘সpম’ হেব। িপছেনর মলােট
‘মnন সামিয়কী : ২০০৭ সােলর আয়-বয্েয়র িহেসব’-e জুলাi-আগs চতুথ সংখয্ার েমাট আয় (টাকা) েদoয়া িছল ৪,১৫১.০০, oটা
সংেশাধন কের হেব ৭,১৫১.০০। ‘নnীgাম ২০০৭ : মৃতয্ু র খিতয়ান’ pবেn িdতীয় anে েদর তৃতীয় পংিkেত মৃেতর সংখয্া ৫৪ আেছ, হেব
৫৮। প ম anে েদর িdতীয় পংিkেত ‘পাথেরর চাঙর িদেয় ...’-র বদেল হেব ‘পাথর চাপা িদেয় ...’। eরকম আরo িকছু ভুল আেছ।
ভিব েত egিল আমােদর নজের আনার জn পাঠেকর কােছ আেবদন রাখিছ। -- সmাদক
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আেলা jালােনার আষােঢ় গl
১৩ জুলাi ২০০৮ মnন সামিয়কীর পাঠকসভায় ভারত-মািকন পরমাণু চুিk o পরমাণু িবdয্ৎ পিরিsিত িনেয় sজয় বsর আেলাচনার সmািদত aংশ।

েয, ei িবভােগ যত িবিনেয়াগ হেয়েছ, তার িহসাব েলাকসভায় েপশ
করার দরকার হয় না।
তাছাড়া ভারতবষ পরমাণু aেstর pসার েরাধ চুিk NonProliferation Treaty বা NPT-েত সi কেরিন। সািবক পরমাণু
পরীkা বেnর চুিk Comprehensive Test Ban Treaty বা
CTBT-েতo সi কেরিন। ei চুিkgিলেত সi না কের যিদ পরমাণু
jালািন eবং সর াম েপেত হয়, তাহেল িবকl রাsা হল আেমিরকার
সােথ ei নতুন চুিk করা। ei চুিkgিলেত সi না করার েপছেন
কারণ িছল। an েয পরমাণু শিkধর েদশ তারা যিদ েঘাষণা কের
েয, সবাi পরমাণু িনরstীকরেণর িদেক agসর হেব, তখন ভারতবষ
ei চুিkেত সi করেব, eরকমi বলা হেয়িছল।

পরমাণু চুিkর পেk যাঁরা রেয়েছন, তাঁরা pেতয্েকi বলেছন, ei
চুিk হেল, তা আমােদর িবdয্েতর সমsার সমাধান করেব eবং
আমােদর শিk িনরাপtা বাড়ােব। eটা সৈবব িমথয্া কথা। পরমাণু
েথেক আমরা eখন uৎপাদন কির আমােদর েমাট uৎপাদেনর ২.৭
শতাংশ িবdয্ৎ। আর, পরমাণু েথেক িবdয্ৎ বােদ an েকান শিk
তিরর বয্বsা eখনo েনi। েকান েদেশ েমাট েয শিk বয্বhত হয়,
সাধারণত িবdয্ৎ শিk তার eক তৃতীয়াংেশর মেতা। ভারেত তার ২.৭
শতাংশ আমরা তির কির পরমাণু িবdয্ৎ েথেক। তাo aতটা eখন
করেত পারেছ না আমােদর পরমাণু শিk uৎপাদন-েকndgেলা। েমাট
েয uৎপাদনী kমতা, কখনo কখনo তার ৫০ শতাংশ uৎপাদন করেত
হে , কারণ jালািন েনi। ei jালািন না থাকার কারেণ, eমন
aবsা েয ei িবdয্ৎ েকndgিল হয়ত বn কের িদেত হেব। eiজni
সরকার eত মিরয়া।
১৯৭৪ সােল ভারত েয pথম পরমাণু িবেsারণটা ঘিটেয়িছল,
তার জn সারা িব তােক িধkার জািনেয়িছল। আমার মেন আেছ,
‘টাiম’ পিtকায় eকটা কাটুন েবিরেয়িছল, eকটা েচয়াের বেস sয্টপয্া ট-টাi পরা eক ভdেলাক, আর তার পােশ েনংিট পরা eকজন
তােক বলেছ, ‘আমরা eখন eকi kােবর সদs’। e হল িনuিkয়ার
kাব। ১৯৫২ সােল িভেয়নায় িবে র ৪৫টা েদশ বঠেক বেস। eরাi
হল েসiসব েদশ যারা পরমাণু সর াম সরবরাহ করেত পাের, eেদর
বাiের েকান েদশ েনi যারা eটা পাের। eেদর eকসােথ বলা হয়,
িনuিkয়ার সাpায়ার grপ। ১৯৭৪-eর পের ei িনuিkয়ার সাpায়ার
grপ িসdাn িনেয়িছল েয তারা ভারতেক পরমাণু সর াম েদেব না।
সবেচেয় েবিশ েরেগ িগেয়িছল কানাডা। কারণ ১৯৭৪ সােল েয
িবেsারণ ঘটােনা হল, তার জn েয pুেটািনয়াম লােগ তা সংগৃিহত
হেয়িছল সাiরাস (cirus) বেল eকটা চুিl েথেক। ei সাiরাস eকটা
পরীkামূলক চুিl বা িরaয্াkর, েযটা কানাডা ভারতবষেক িদেয়িছল।
eর নাম েয সাiরাস তার েপছেনo eকটা iিতহাস আেছ। eর pথেম
নাম িছল কানাডা iি ডয়া িরaয্াkর বা িসআiআর। িকnt ভাির জল
িছল না, eবং ei ভাির জল আনেত হেয়িছল আেমিরকা েথেক। তাi
পের oi cir-eর সে us েযাগ হয়। ei চুিlটা কানাডা pায়
িবনামূেলয্ িদেয়িছল ভারতবষেক। তাi কানাডা যখন জানেত পাের েয
oi চুিl েথেকi pুেটািনয়াম িনেয় পরমাণু েবামা ফাটােনার কােজ
লাগােনা হেয়েছ, তখন তারা বেল, আমরা ভারেত jালািন সরবরাহ
বn কের েদব। তারপর aেনক কসরত কের াnেক রািজ করােনা
িগেয়িছল jালািন সরবরােহর জn। চীন িকছুটা সাহাযয্ করত। ১৯৯৮
সােলর পরমাণু িবেsারেণর পর eখন jালািন আর েকান েদশ েথেক
পাoয়া যাে না। তাi ভারেতর কােছ eখন dেটা রাsা েখালা আেছ।
eক, িবে র সবেচেয় েয শিkশালী েদশ তার িনকটs হেয়, তার
pসাদ িহেসেব যিদ jালািনর বয্বsা করা যায়। di, পরমাণু িবdয্ৎ
েকndgিল বn কের েদoয়া। বn তারা করেত পাের না। গত ৫০ বছর
ধের ei িবভােগ pচুর িবিনেয়াগ হেয়েছ। eটা হয়ত aেনেকi জােনন
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ভারেতর িবdয্ৎ শিk-িচt

আমােদর শিk সমsা েবশ গভীর। সারা পৃিথবীেত েয েতেলর ভাNার
আেছ, তার ০.৪ শতাংশ হে ভারেতর। pাকৃিতক গয্ােসর েkেto
eকi িহেসব। আমােদর কয়লাটা eকটু েবিশ আেছ, েসটা সারা
পৃিথবীর ৮ শতাংেশর মেতা। আমােদর জনসংখয্া সারা পৃিথবীর ১৭
শতাংশ। আপিন জাপােনর কথা ধrন। জাপান জাতীয় আেয়র িনিরেখ
িবে িdতীয়, যিদo pথেমর েথেক তার তফাত aেনকটাi। জাপােনর
েকান েতল েনi। েস তার ১০০ শতাংশ েতল বাiের েথেক আমদািন
কের। তথািপ তার aথনীিত aসmব রকেমর ভােলা। আর আমােদর
েয িবপুল জনসংখয্া, তার eকটা বেড়া aংেশর, ২০০১ সােলর
জনগণনার িহেসব anযায়ী gামা েলর ৫৬ শতাংশ গৃহsালীেত িবdয্ৎ
েনi। তাi আমােদর িবdয্ৎ uৎপাদনটা বাড়ােনা দরকার। আমােদর
aথৈনিতক বৃিdর হার ৮-৯ শতাংেশ েঘারােফরা করেছ। eবার eকটা
িহেসব আেছ, েযটােক বেল eনািজ-িজিডিপ anপাত, aথাৎ শিk
বয্বহাের বৃিdর হার আর aথৈনিতক বৃিdর হােরর anপাত। ei
anপাত unত েদশgেলার েkেt eেকর েথেক eকটুখািন কম, তার
কারণ তারা unত pযুিk বয্বহার কের। তােদর যntপািতgিলর দkতা
েবিশ। আমােদর pাচীন েদশ, যntপািত সব পুরেনা, দkতা কম। ei
anপাত কত, েস সmেক েকান সরকাির তথয্ পাoয়া যায় না। আমার
ধারণা eেকর েথেক eটা eকটু েবিশ-i। যিদo aেনেক বেলন, eটা
eেকর েথেক eকটু কম। আমার িনেজর ধারণা eটা eেকর েথেক কম
হoয়ার েকান কারণ েনi। শিk সংরkণ বা শিk বয্বহােরর দkতা
বৃিdর িবষেয় আমরা যতখািন uদাসীন, আমার মেন হয় an েকান
েদশ e বয্াপাের eতখািন uদাসীন নয়। তাi আমােদর aথৈনিতক বৃিd
যিদ ধির আট শতাংেশর মেতা, তাহেল আমােদর শিk uৎপাদেনর
বৃিdo আট শতাংেশর মেতা হoয়া uিচত (আিম ধু িবdয্েতর কথা
বলিছ)। আমােদর eখন েমাট uৎপাদন kমতা ১ লk ৪৫ হাজার
েমগাoয়ােটর মেতা। আিম যিদ কিমেয় ধের িনi ১ লk েমগাoয়ােটর
মেতা uৎপাদন িছল পাঁচ বছর আেগ, তাহেল বছের গেড় বৃিd হoয়ার
কথা ৮ শতাংশ িহেসেব ৮ হাজার েমগাoয়াট। তাহেল পাঁচ বছের ৪০
হাজার েমগাoয়াট হoয়ার কথা। গত দশম প বািষকী পিরকlনায়
3
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ভারত সরকার ৪১ হাজার েমগাoয়ােটর লkয্মাtা েরেখিছল। পাঁচ
বছর aিতkাn হoয়ার পের েদখা যাে েয ২১ হাজার েমগাoয়াট
হেয়েছ। েশষ সpম পিরকlনায় যা লkয্মাtা িছল, আমরা তার
কাছাকািছ িকছুটা েপৗঁছেত েপেরিছলাম। তারপর a ম, নবম eবং ei
দশম, eর েকানটােতi আমরা লkয্মাtার ৫০ শতাংেশর েবিশ
েপৗঁছেত পািরিন। eigেলা জেম জেম eখন েয aবsায় eেসেছ, ei
েয ২০১২ সালটা আমরা টারেগট িনিদ কের েরেখিছলাম --- aথাৎ
eকাদশ প বািষকী পিরকlনার েশষ বছের --- সবার বািড়র dয়াের
িবdয্ৎ। aটল িবহারী বাজেপয়ীর সমেয়o ei েsাগান uেঠিছল,
সকেলর জn িবdয্ৎ। ei eকাদশ প বািষকী পিরকlনায় লkয্মাtা
ধায হেয়েছ ৭৪ হাজার েমগাoয়াট। আমার িহেসব anযায়ী বতমােন
ভারেত েয িবdয্ৎ তির হয় তার ৮২ শতাংশ আেস কয়লা েথেক। ১৫
শতাংশ আেস জলিবdয্ৎ েথেক। uৎপাদন kমতার িদক েথেক যিদo
জলিবdয্েতর পিরমাণ aেনক েবিশ, িকnt বাsেব aত তির হয় না।
জলিবdয্ৎ েকndgেলা েতা সারাkণ চলেত পাের না, চেলo না।
সেnয্েবলার িদেক যখন িবdয্েতর চািহদা েবিশ থােক তখন চেল। আর
বািক থােক পরমাণু িবdয্ৎ। iদানীংকােল পরমাণু িবdয্ৎ েথেক যা হয়,
আমােদর বায়ুিবdয্ৎ তার কাছাকািছ েপৗঁেছ েগেছ।
বতমােন ভারেত পরমাণু িবdয্ৎ েকnd আেছ ২২টা। eেদর
েবিশরভাগটাi পি মা েল eবং দিkেণ। eখন েয নতুন েকndgিল
sাপেনর কথা হে পরমাণু িবdয্েতর বৃিdর কথা বেল, েসgিলর
জno an জায়গায় যাoয়া হে না। পুরেনা েয iuিনটgিল আেছ
তার কােছিপেঠ বসােনা হে । েযমন ধrন তারাপুের dিট iuিনট িছল,
আরo dিট iuিনট বসােনা হে । eখন আমােদর েদেশ ছ’টা
িনমীয়মান। আজেক eমন aবsা ভারেতর পরমাণু িবdয্েতর, েয চুিk
না হেল eত বছেরর eত eত িবিনেয়াগ, সব ন হেয় যােব। তাi
ভারেতর পরমাণু িবdয্েতর pিত ানgিলর ei চুিkেক সমথন করা
ছাড়া েকান uপায় েনi।

িবিনেয়ােগর পেরo পরমাণু i ডািsT হল rg।
pস ত, পরমাণু িবdয্ৎ আর পরমাণু ast যমজ। যিদ েতামার
েকান পরমাণু িবdয্েতর pিত ান থােক, তাহেলi তুিম পরমাণু ast,
পরমাণু েবামা তির করেত পার। িকnt pিতটা েদেশরi pচুর
িমিলটাির িরaয্াkর আেছ। তাi তারা িসিভিলয়ান িরaয্াkেরর oপর
িনভর কের না। েসটা আেমিরকার েkেto েযমন pেযাজয্, েতমনi
pেযাজয্ ভারত বা পািকsােনর েkেt। েযেহতু েয েকান িবdয্ৎ চুিl
েথেকi asto বানােনা েযেত পাের, েসটা যােত না হয় তা েদখভাল
করার জni i টারnাশনাল aয্াটিমক eনািজ eেজিn IAEA তির
হেয়িছল ১৯৫৭ সােল। ei আieie বানােনার uেd িছল পরমাণু
িবdয্েতর pসােরর পেk কাজ করা eবং পরমাণু িবdয্েতর uেদয্াগ
যােত পরমাণু aেstর pসােরর কােজ না বয্বহার হয় তা েদখা।
২০০৫ সােল যখন মনেমাহন িসংহ oয়ািশংটেন যান, তখন তাঁর
সmােন আেয়ািজত েভাজসভায় তাঁর খুব কােছ বসােনা হেয়িছল
েজনােরল iেলিkTেকর িসio েজফ iমলাuট-েক। ীযুk iমলাuট
েভাজসভার েশেষ বেলিছেলন, ei চুিkটা হেল, আমরা দশ িবিলয়ন
ডলােরর বয্বসা করব। eখন েজনােরল iেলিkTেকর বhিদন েকান
পরমাণু চুিlর aডার েনi, েসgেলা rg। তাঁরা বলেছন েয তাঁেদর
যিদ aডার েদoয়া হয়, তেব তাঁরা িনেজরা েসi কাজ করেত পারেবন
না। তাঁেদর সাuথ েকািরয়া বা ােn িগেয় কাজ কিরেয় আনেত হেব।
তাi আেমিরকার আgেহর eকমাt কারণ বািণিজয্ক। েসখােন e
বয্াপাের েকান রাজৈনিতক বয্াপার েনi। রাTপুে র িনuিkয়ার
েডটােরn-eর ভারpাp eক বয্িk যখন আেমিরকার েসেনট
সদsেদর e বয্াপাের সাবধান কেরিছেলন েয, ei চুিk ভারতেক
anভােব বলীয়ান করেব, তারপরo আেমিরকান েসেনেট েভাটাভুিটেত
েদখা যায়, ১০০ জেনর মেধয্ ৮৭ জন ei চুিkর পেk েভাট
িদেয়েছন। আেমিরকার েসেনেটর েডেমাkয্াট-িরপািbকােনর ভাগাভািগ
pায় ৫০:৫০। aথাৎ ei pে েডেমাkয্াট-িরপািbকরা িবভk নয়,
তারা eক। aথাৎ তােদর জাতীয় sাথ রাজৈনিতক ভাগাভািগেক
ছািপেয় uেঠেছ। কী েসi sাথ? বািণিজয্ক sাথ। ei পরমাণু িশlটা
rg িশl। ei চুিk হেল িশlটােক বাঁচােনা যােব, aেনক কমসংsান
হেব, iতয্ািদ। িdতীয় েয eকটা জাতীয় sাথ তােদর কাজ করেছ, তা
হল, দিkণ eিশয়ায় চীেনর েয আিধপতয্, েসটােক যিদ সংবরণ করেত
হয়, তাহেল ভারতেক শিkশালী করেত হেব। eকথা আেমিরকার
বতমান পররাT সিচব, কে ডািলজা রাiস, ei aিফেস বসার আেগ,
২০০০ সােল ‘ফেরন aয্ােফয়াস’ পিtকায় বেলিছেলন।

চুিkর মািকন িদক

আমােদর েদেশ ১৯৬৫ সাল েথেক পরমাণু চুিl বসােনার কাজ r
হয়। eকিট পরমাণু চুিlর গড় বয়স ধরা হয় ২৫ বছর। চুিlিটর
কাযকাল ধরা হয় ৪০ বছর, আেগ ধরা হত ৩০ বছর। আেমিরকায়
েশষ পরমাণু চুিl বসােনার বরাত েদoয়া হেয়িছল ১৯৭৮ সােল। তার
eকবছর বােদ, ১৯৭৯ সােল, ি মাiল আiলয্াে ডর dঘটনাটা ঘেট।
আেমিরকায় পরমাণু িবdয্ৎেকnd sাপন েয বn হেয় েগল, তার pধান
কারণ িকnt aথৈনিতক। আেমিরকার পরমাণু িবdয্েতর পুেরাটাi
েবসরকাির। তাi তারা যখন েদখল, ei িবdয্ৎ খুব বয্য়বhল, তখন
তারা eর েথেক িপিছেয় eেসিছল aথাৎ পরমাণু িবdয্ৎ uৎপাদন বn
কের িদেয়িছল। আেমিরকায় েশষ পরমাণু চুিl চালু হেয়িছল ১৯৯৬
সােল। eটা বরাত পাoয়া েথেক চালু হoয়া পযn সময় েলেগিছল ২৩
বছর। oেদেশ পরমাণু িবdয্েতর েপছেন িবিনেয়াগ িছল pচুর। ১৯৮৬
সােল ‘েফাবs’ পিtকা eকটা িহেসব িদেয়িছল, েসi anযায়ী তখনo
aবিধ আেমিরকা পরমাণু িবdয্েতর েপছেন খরচ কেরেছ ১৪৫ িবিলয়ন
ডলার। আেমিরকার িভেয়তনাম যুেdর খরচ িছল ১১৫ িবিলয়ন ডলার
আর আেমিরকার সmূণ মহাকাশ pকেl িবিনেয়াগ িছল ১১০
িবিলয়েনর মেতা। তখনi ‘েফাবs’ বেলিছল, eত পিরমাণ
মnন সামিয়কী

চুিkর ভারেতর িদক

ভারেতর সাধারণ নাগিরকেদর ei কিঠন িসdাn িনেত হেব েয,
আমরা পরমাণুর পেk থাকব িক থাকব না। আিম যিদ পরমাণুর পেk
থািক, তাহেল েয েকান শেত ei চুিkটা করেত হেব। কারণ তেবi
oi ৪৫টা েদেশর েয িনuিkয়ার সাpায়ার grপ, তারা iuেরিনয়াম
pভৃিত সরবরাহ করেত পাের। যিদ কানাডা, aেsTিলয়া, দিkণ
আি কােক ভারেত iuেরিনয়াম pভৃিত সরবরাহ করেত হয়, তাহেল
তার আেগ আেমিরকােক িদেয় hাঁ বলােত হেব। আেমিরকা সবেচেয়
শিkশালী েদশ। েস কতটা শিkশালী, তা েবাঝার জn eকটা িহেসবi
যেথ --- আেমিরকার eক বছেরর pিতরkা বােজেটর বৃিdর
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পিরমাণ পি ম iuেরােপর েদশgেলার েমাট বািষক pিতরkা
বােজেটর েচেয় েবিশ।

হে , েসটা িফনলয্াে ড। oেদর pধানত রািশয়ার oপর িনভর করেত
হয় েতল বা গয্ােসর জn। আর আেছ িজoথামাল শিk, aত ঠাNার
েদেশ েবশ িকছু u psবণ আেছ। রািশয়ার সােথ সmেকর
টানােপােড়েনর কারেণ েসi েতল বা গয্ােসর েযাগােনর বয্াপাের িকছু
আশ া েদখা েদয়, তখন তারা eকটা পরমাণু চুিl তির করার কথা
ভােব। ােnর পরমাণু বhজািতক aয্ািরভা-েক বরাত েদoয়া হয়। েসi
কাজ েতমন eকটা eেগাে না। কারণ, ei পরমাণু চুিl pযুিk খুব
জিটল। eর aেনক সূk িবিধিনেষধ আেছ। rেত িভিtsাপন হেয়
যাoয়ার পর আিব ার হয় েয িভতটা যতটা শkেপাk হoয়া দরকার
িছল, ততটা হয়িন। তাi আবার নতুন কের িভত sাপন করেত হেব।
তােত েগাটা কাজটা বছর dেয়ক মেতা িপিছেয় েগেছ। েয aথকরী সংsা
eেদর টাকা িদেয়িছল, তারা বেলেছ eটা লাভজনক হেব না। কােজi
ei চুিl কেব েশষ হেব বলা কিঠন।
আেমিরকায় েয পরমাণু চুিlgেলা বতমােন বn হেয় আেছ, েসখােন
চুিl বn কের েদoয়ার পের িনরাপtার কারেণ েয পাহারা রাখেত হয়,
েসi পাহারাটুko েনi, eত rg েসখানকার পরমাণু িবdয্েতর i ডািsT।
eটা আমার eেকবাের িনজs চাkুষ aিভjতা হেয়েছ িশকােগােত। বুশ
kমতায় আসার পর তাঁর বnুরা তাঁেক বেলন, আেমিরকার পরমাণু িবdয্ৎ
িশl খুব rg, িকছু eকটা করেত হেব। িকnt আেমিরকা িনেজi পরমাণু
চুিl না বসােল বাiের আর েক েসটা িকনেব? তাi বুশ ২০০০ সােল
pচুর টাকা ছাড় েদন নতুন পরমাণু চুিl বসােনার জn।
iuেরােপর পাঁচটা েদশ িসdাn িনেয়েছ, তারা পরমাণু চুিl ধীের
ধীের তুেল েদেব : জামানী, েনদারলয্া ড, েবলিজয়াম, েsন, siেডন।
েডনমােক বh আেগ েথেক পরমাণু গেবষণা r হয়। eখন তারা েসi
েকndটােক বায়ুিবdয্ৎ গেবষণা েকেnd পিরণত কেরেছ। েডনমাক েঘাষণা
কেরেছ, তারা পরমাণু িবdয্ৎেকnd তির কেরিন, করেবo না।
পরমাণু িবdয্েতর হাল সারা িবে i খুব খারাপ। কােজi তা িদেয় েয
আেলা jলার গl বলা হে , তা aথহীন।

িবে পরমাণু িবdয্েতর বতমান aবsা

ােn পরমাণু িবdয্েতর বয্বহার সবেচেয় েবিশ, েমাট িবdয্েতর pায়
৭৮ শতাংশ। eর eকটা sতnt iিতহাস আেছ। ােn aেনক আেগ
েথেক, িdতীয় িব যুেdরo আেগ েথেক পরমাণু চচা চলেছ। আপনারা
সবাi েজািলo kির-র নাম েনেছন। ােn েশষেমষ dেটা দল তির
হেয় যায়। eকদল বেল েয আমরা িনেজরাi পরমাণু িবdয্েতর জn যা
যা লােগ সব তির করব। আর eকদল বেল, না আমরা আেমিরকা
েথেক িনেয় আিস। যখন িমেতরঁ েpিসেড ট িছেলন, তখন িতিন বেলন,
আেমিরকা েথেকi আনা েহাক। তাi করা হয়। oেয়িsংহাuস ei
িডজাiনটা কের। ফরািস সরকার তা িকেন েনয় eবং তা িদেয় সমs
চুিl বানায়। ােn পরমাণু চুিlgেলার পুেরাটাi সরকাির। পের তার
uৎপাদন kমতা বাড়ােনা হেয়েছ। pথেম হয়ত আটশ’ েমগাoয়ােটর
িছল, পের বািড়েয় ১৬৫০ কেরেছ eবং ১৬৫০-ei তারা েথেম
আেছ। iuেরােপ jালািনর eকটা সংকট আেছ। iuেরােপর aেনক
বেড়া বেড়া েদশ --- utর সাগের েতলটা পাoয়া েগেছ তাi --- তা
না হেল eেদর aেনেকরi aবsা আমােদর মেতা eেস দাঁড়াত। াn
তাi an পেথ, পরমাণু পেথ eিগেয়েছ। eটা সবti pচুর বয্য়বhল।
ােno তা বয্য়বhল। িবে র eবং ভারেতর পরমাণু pিত ােনর
েলােকরা eবং িবjানীরা ei বয্াপাের eকটা aকথয্ িমেথয্ কথা
বেলন, পরমাণু িবdয্েতর দাম কম। পরমাণু িবdয্েতর দাম েমােটi
েকাথাo কম নয়। পরমাণু িবdয্ৎেকnd তিরo বয্য়বhল। ােnর েগাটা
পরমাণু িবdয্তi সরকাির। ei খরচ েমটােনার জেn ােnর েয
সরকাির িবdয্ৎেকnd ‘iেলকিtিসেত দয্ s
ঁ ’ সারা পৃিথবী েথেক ধার
িনেয়িছল ৩৩ িবিলয়ন ডলার। eটা িছল েগাটা পি িম dিনয়ার
সবেচেয় rg pিত ান। eখন তােদর িবdয্ৎ uৎপাদন pেয়াজেনর
তুলনায় aেনক েবিশ। তাi eখন তারা িবিk করেছ iতািলেত, েsেন
--- কম দােম। েগাটা iuেরােপ eকটা মাt পরমাণু িবdয্ৎেকnd তির

ভারত আেমিরকার বদেল iরানেক েবেছ িনক!
inিsিটuট ফর eনািজ aয্া ড eনভায়রনেম ট-eর েpিসেড ট o আেমিরকার eকজন agগণয্ পরমাণু pযুিk িবশারদ হে ন ডঃ aজুন মািখজািন। তাঁর মেত,
১৮ জুলাi ২০০৫ ভারেতর pধানমntী মনেমাহন িসং o আেমিরকার েpিসেড ট জজ বুেশর মেধয্ েয মািকন-ভারত aসামিরক পারমাণিবক চুিk sাkিরত হেয়েছ,
তােত যিদ eমনo হয় েয ভারত যা চাiেছ তাi পােব, তাহেলo তা হেব, ভারেতর kমবধমান শিk চািহদা েমটােনার জn iরােনর েথেক েয পিরমাণ েতল o
গয্াস েপেত পারত, তার eকটা সামাn aংশ। তাi তাঁর যুিkেত, i টারnাশনাল aয্াটিমক eনািজ eেজিnেত আেমিরকার সােথ হাত িমিলেয় েতহরােনর িবrেd
েভাট িদেয় iরােনর সােথ সmক ন করা ভারেতর পেk লাভজনক নয়। ei িবষেয় ‘iিNয়া aয্াbড’ পিtকার ময্ােনিজং eিডটর আিজজ হািনফা (আ.হা.)-র
সােথ oয়ািশংটন িডিস-েত ডঃ মািখজািন (a.মা.)-র েয কথা হয় eবং ২৮ িডেসmর ২০০৫ pথম rediff.com-e যা pকািশত হয়, তা eখােন ব াnবাদ কের
pকাশ করা হল। anবাদ : aিমতাভ েসন।

আ.হা. : আপিন o আপনার সংগঠন পারমাণিবক শিk o aসামিরক
পারমাণিবক চুিl িনেয় aেনক pযুিkগত গেবষণা কেরেছন। মািকনভারত aসামিরক পারমাণিবক চুিk িনেয় আপনার বkবয্ কী?
a.মা. : pথমত, eখনo eটা eকটা চুিk হয়িন। আপিন জােনন
মািকন কংেgেস eটােক aেনক বাধার সামেন পড়েত হেব। িdতীয়ত,
eটা যিদ কংেgেসর anেমাদন পায়o, ভারেতর িবdয্ৎ বয্বsার েkেt
eটা বাsবত েকান পিরবতনi আনেত পারেব না। যিদ ভারেতর
মnন সামিয়কী

িবdয্ৎ uৎপাদেনর লেkয্র িদেক তাকান তাহেল েসটার মাtা হল
২০২০ সােলর মেধয্ ২০,০০০ েমগাoয়াট eবং সব িকছু িঠকঠাক
চলেলo পারমাণিবক িবdয্ৎ শিk তার মাt ১০ েথেক ১২ শতাংশ
পূরণ করেত পারেব। eর জn, ভারতবষ eর েচেয়o বেড়া o
িনি ত eকটা শিkর uৎসেক ন করেছ বা পিরতয্াগ করেছ। ei
শিkিট হল iরান েথেক pাকৃিতক গয্াস আনা eবং তা পারমাণিবক
শিkর েথেক সsায় িবdয্ৎ িদেত পারত। রাজৈনিতক o anাn
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িবষয়gেলা সিরেয় রাখেল, ধু aথনীিতর িবচাের eটা খুব eকটা
ভােলা চুিk নয়।
ভারেত ei পরমাণু শিk eখন েমাট শিkর িতন শতাংশ। িকnt
সিতয্ বলেত িক, pথম কেয়ক দশক, ভারেতর পারমাণিবক শিk েkেt
eমন িকছু grtপূণ সমsা িছল যা ধারাবািহকভােব eর কমদkতা
কিমেয় েরেখিছল eবং দামটা বািড়েয় েরেখিছল। গত কেয়ক বছের eর
কমদkতা িকছুটা েবেড়েছ। িকnt েয রাজৈনিতক o aথৈনিতক pেচ ায়
eটা হেয়েছ, তা eখনo পিরসংখয্ানগতভােব েতমন িকছু বাড়ােত
পােরিন --- eর কমদkতা eখনo েবশ কম। িবdয্ৎ uৎপাদেনর েkেt
slদk পরমাণু িবdয্ৎেকndgেলা েয kিত করেছ, তার মূলয্ায়ন ভারেত
িঠকভােব করা হয়িন।
আ.হা. : আপিন িক আমােক sl-দk পরমাণু িবdয্ৎেকেndর িনিদ
uদাহরণ িদেত পােরন?
a.মা. : uদাহরণ িহেসেব রাজsােনর পরমাণু িবdয্ৎেকndgিলর কথা বলা
যায়। egেলা ১৯৮০ o ১৯৯০-eর দশেক ধারাবািহকভােব sl
কমদkতায় চেলেছ eবং সামিgক িবdয্ৎশিkর েkেt eরা িছল খুবi
dবল। eরকম grtপূণ িবdয্ৎেকndgেলা যিদ েবিশরভাগ সময় বা
aিধকাংশ সমেয় িবdয্ৎ সরবরাহ না করেত পাের তাহেল কী হয়?
িশlেkেt তার িবষম pভাব পেড়।
বয্াপারটা েমােটi eমন নয় েয বািড়েত হঠাৎ কাের ট চেল েগল
আর আেলা িনেভ েগল, আবার যখন কাের ট eল, আেলা jেল uঠল।
িশlেkেt pয্া টgেলা খুব সতকভােব িবেশষ কতকgেলা পdিতেত চালু
করেত হয় eবং তা করেত েবশ সময় লােগ, aেনক খরচাo হয়। তাi
eকটা িনm-কমদkতাসmn o কম িনভরশীল পারমাণিবক শিk
েkেtর pভাব ভারেতর িশlেkেtর oপর aেনক তাৎপযপূণ।
ভারেতর িবdয্ৎ uৎপাদন েkেt িবdয্েতর দামটা সবেচেয় grtপূণ
িবষয় নয় --- grtপূণ হল ei েয, িবdয্ৎ uৎপাদেনর sািয়েtর oপর
ভরসা করা যাে না। আর eটা সিতয্ েয anাn কারেণর মেধয্
ভারেতর aিনভরেযাগয্ িবdয্ৎ uৎপাদন eমন eকটা কারণ, যার িপছেন
চীেন েবিশ খরচ সেtto aেনক েবিশ িবিনেয়াগ করা হয়।
কেপােরশনgেলা যখন েকান েদেশ িগেয় িবিনেয়াগ করেত চায়, তাহেল
েদখেবন, েযখােন ধু সsায় ম পাoয়া যায় বা েযখােন aেনক দk
িমক পাoয়া যায়, তারা েমােটi ধু েসখােনi িবিনেয়াগ করেব না;
তারা িবিনেয়াগ কের েসiসব জায়গায় েযখােন তােদর কাজটা
িনি তভােব সmn করা যােব।
েসi কারেণ কেপােরটেদর কােছ ভারতীয় সফ oয়ার েktটা েতমন
বেড়া সমsা নয় --- oরা েসখােন িবিনেয়াগ করেত পাের। কারণ
সফ oয়াের বেড়া মােপর িবdয্ৎ সরবরােহর pেয়াজন হয় না। eেত
জrির কােজর জn েজনােরটর থাকেলi হয়, তােত েতমন েকান খরচা
েনi। িকnt ভাির িশlেkেtর কাযকািরতা বেড়া মােপর িবdয্ৎ
সরবরােহর oপর িনভরশীল। aতeব িবdয্ৎ সরবরাহ pে ভারেতর
মেতা গয়ংগ মেনাভাব খুবi kিতকর।
আ.হা. : িকnt eরকম যুিki িক ভারত সরকার িদে না েয aথৈনিতক
িবকােশর গিত বজায় রাখার জn শিk েkেtর unয়ন চািলেয় েযেত
হেব? আর শিk সমsার কথা মাথায় েরেখ, শিk েkেtর তীb চািহদা
পূরেণর জni তারা পারমাণিবক শিk uৎপাদন করেত চায়?
মnন সামিয়কী

a.মা. : শিk েkt, কতgেলা শিk uৎপাদক pয্াে টর সমি র েচেয়
aেনক বেড়া eকটা িজিনস। আপনােক পুেরা েktটােকi েদখেত হেব।
ei েkেtর মেধয্ চারেট িভn িভn িজিনস আেছ। eর uৎপাদেনর
eকটা িদক aব i আেছ, যা না থাকেল িকছুi থােক না --- uৎপাদন
আপনােক করেতi হেব। িকnt তার জn সবটাi েকndীভূত uৎপাদন
বয্বsা হেত হেব eমন নয়। eর মেধয্ কতকgেলা মাঝাির মােপর o
কতgেলা েছােটা মােপর হেত পাের eবং egেলােক sিবেবচনার সে
সংযুk করেত হেব। িdতীয় িবষয় হল, সরবরােহর পিরকাঠােমা। তৃতীয়
িবষয়, িবdয্ৎ িবতরেণর পিরকাঠােমা eবং চতুথ িবষয় হল, িবdয্ৎ
বয্বহােরর সামgী। আর ei সব ক’টা িবষয় িমেলi হে শিk
েkt।
আিম আপনােক eকটা uদাহরণ িদi। ১৯৯৪ সােল আেমিরকার
েpিসেডে টর eক ‘eনািজ িমশন’ ভারেত িগেয়িছল। আিম তার সােথ
eকজন পরামশদাতা িহেসেব িগেয়িছলাম। কারণ, আেমিরকার শিk
েktেক আিম েযমন জানতাম, ভারতীয় শিk েktেকo েতমন
জানতাম। আমার েকান বািণিজয্ক sাথ িছল না, আিম আমিntত
িহেসেব িগেয়িছলাম। েসসময়i েদেখিছলাম েয eনরন pকl eকটা
িবপযয় িহেসেব ঘিনেয় uঠেছ। িকnt েক কার কথা েশােন?
ভারেতর nাশনাল থামাল পাoয়ার কেপােরশেনর পাoয়ার
pয্া টgেলা আিম তখন পিরদশন কেরিছলাম। েসgেলা eত ভােলাভােব
চালােনা হি ল েয েদেখ আিম খুবi খুিশ হেয়িছলাম। ধু eকটা
িজিনস বােদ eবং েসটা পাoয়ার pয্াে টর সমsা নয়। েসটা শিk
েkেtর সমsা। আিম লkয্ কেরিছলাম েয পাoয়ার ফয্াkর যােক
বেল, েসটা খুব কম। যার aথ হল, িবdয্ৎ uৎপাদেনর কাযkমতােক
খুব ভােলাভােব বয্বহার করা হে না।
যিদ িবdয্ৎ পিরবহণ o িবতরেণর পিরকাঠােমা dবল হয় eবং তার
েথেকo grtপূণ হল, যিদ িবdয্ৎ বয্বহােরর সামgী, িবেশষত
ুেরােস ট বািত o বdয্িতক েমাটরgেলার মান খুব িনচু হয়, আপিন
কম পাoয়ার ফয্াkর পােবন।
তাi আিম বেলিছলাম েয, eনরেনর মেতা ক Tয্াkেরর কাছ েথেক
aতয্n েবিশ দােম িবdয্ৎ আমদািন না কের aেনক সহেজ o কম
খরেচ শিk েkেt unয়ন ঘটােনা যায়। েকন pথেম পাoয়ার ফয্াkেরর
unিত ঘিটেয় ভারেতর কাযকর শিk uৎপাদনkমতা পাঁচ শতাংশ
বাড়ােনা হেব না? েসটার জn pিত িকেলাoয়ােট হয়ত কেয়ক শত
ডলার খরচ পড়েব। aথচ পারমাণিবক শিkর েkেt খরচ পড়েব pিত
িকেলাoয়ােট কেয়ক হাজার ডলার। িকnt েকu আgহ েদখায়িন।
ভারেতর িনজs পিরকাঠােমার মেধয্ েয েদশীয় uৎসgেলা আেছ
েসgেলােক কােজ লািগেয় িকছু করার েথেক িবেদশী িবিনেয়াগকারীেদর
েডেক eেন পাoয়ার pয্া ট বসােনা aেনক েবিশ জমকােলা o
আকষণীয়। oখােন আিম eটা েদেখিছ েয nাশনাল থােমা পাoয়ার
কেপােরশন দাrণ কাজ করেছ। আর আিম eটারo েকান কারণ খুঁেজ
পাiিন, েকন ভারতবষেক eর যntপািত eতখািন িবেদশ েথেক আমদািন
করেত হেব, েযখােন ভারত েহিভ iেলিkTকয্াls-eর মেতা eতখািন
িশlশিk িনেজেদর েদেশi আেছ, িনেজেদর েদেশi যখন nাশনাল
থামাল পাoয়ার কেপােরশন পাoয়ার pয্া ট গেড় েতালার eতখািন
kমতা রােখ!
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আিম ভারেতর িশl পিরকাঠােমা o গেবষণাগারgেলা েদেখ খুবi খুিশ
হেয়িছলাম। িকnt েসgেলা ভােলাভােব বয্বহার করা হে না।
আ.হা. : তাহেল আপিন পারমাণিবক চুিlর বদেল কী psাব িদে ন?
a.মা. : যিদ বdয্িতক েমাটরgেলার কমদkতােক eকটা unতমােন েতালা
যায়, যিদ ুেরােস ট বািতgেলারi মােনাnয়ন করা যায়, যিদ পাoয়ার
ফয্াkেরর িদেক নজর েদoয়া যায়, তাহেল আমরা eকটা ভােলা aবsায়
েপৗঁছেত পাির। an িদকটা হল --- িবdয্ৎ পিরবহণ o িবতরেণর েয
বয্বsা আমােদর আেছ, তােত eকটা বেড়া aংেশর িবdয্ৎ ন হয়।
খািনকটা aংশ চুির হয় িঠকi, িকnt েসটা কম aংশ। ei িবdয্ৎ চুিরর
বয্াপারটা আমলােদর eকটা aজুহাত হেয় দাঁিড়েয়েছ। আমার িব াস eর
বেড়া aংশটাi ন হয় dবল পিরকাঠােমার জn।
িবdয্ৎ সরবরােহর oপর ভারসা রাখেত না পারার জn aেনেকi
বয্িkগতভােব েজনােরটর েসট িকেন রােখ। eটা খুব, খুবi বােজ খরচ।
sানীয় িবdয্ৎ uৎপাদনেক যিদ িgেডর সাহােযয্ মূল সরবরাহ লাiেনর সােথ
যুk করা যায়, আমােদর সরবরাহ o িবতরেণর জn েয kিত েসটা
খািনক কমােনা যায়। তাi ভারতবেষর eরকমi িgেডর সাহাযয্ েনoয়া
uিচত। েশষপযn পি িম েদশgেলা েসিদেকi eেগােব।
eখােন eত বেড়া পিরকাঠােমা েয পারমাণিবক চুিl বসােল pচN
খরচ বাড়েব। তাi বেড়া বেড়া পাoয়ার pয্া ট --- যার মেধয্ িনuিkয়ার
পাoয়ার pয্া ট সবেচেয় বেড়া --- বাiের েথেক আমদািন কের আমােদর
সরবরাহ পিরকাঠােমার oপর আেরা চাপ না বািড়েয়, pাকৃিতক গয্াসেক
jালািন িহেসেব বয্বহার কের ১০০ o ২০০ েমগাoয়ােটর পাoয়ার pয্া ট
বসােনা ভারেতর পেk ভাল। eধরেনর বয্বsা পিরকাঠােমােক শিkশালী
করেব, িবdয্ৎ সরবরাহ িsিতশীল করেব eবং খরচo তােত কম পড়েব।
aতeব আিম মেন কির না েয, শিk েkt িনেয় সািবক েকান
িচnাভাবনা করা হে । eখােন পারমাণিবক শিkর pিত eকটা
মতাদশগত আnগতয্ রেয়েছ। e eক িবেশষ মতাদেশর pকাশ, eটা
েমােটi শিk েkেtর sােথর pকাশ নয়।
আ.হা. : আপিন িক পারমাণিবক শিkর পুেরাপুির িবপেk eবং ei
uৎপাদন বাড়ােনার জn ভারত আেমিরকার সহায়তা িনেয় েয েচ া
চালাে তার িবপেk?
a.মা. : আিম িব াস কির, pেতয্ক কািরগির আপনােক কী িদে , তার
মূলয্ায়ন আপনােক করেত হেব। আেমিরকা বা ভারতবেষর মেতা বেড়া
বেড়া েদশgেলার েkেt পারমাণিবক শিkর ভূিমকােক িবচার কের েদখেত
হেব। েছােটা েছােটা েদেশর েkেt, পারমাণিবক চুিl eত বেড়া েয েসi
িবচার করার p আেস না।
িকnt আপনােক িনেজর কােছi p করেত হেব েয, েকান িবেশষ
ধরেনর পাoয়ার pয্া ট আপিন েকন চান eবং কীভােব েসটা আপনার
পিরকাঠােমার uপযুk হেব। আমার িব াস, ভারেতর যা aবsা তােত eর
aেনকgেলা asিবধা আেছ। নানা কারেণi আিম পারমাণিবক শিk পছn
কির না। pথমত, eর খরচ তুলনামূলকভােব aেনক েবিশ। pাথিমক
আnাজ েথেক eর িgনহাuস গয্াস িনঃসরণ pায় শূn বলা চেল, যার
জেn eটা আমার পছn হেত পারত eবং eটা eর খুব বেড়া
sিবধাo হেত পারত।
আরo নতুন চুিl বসােনার কথা বাদ িদেলo ভারেতর মেতা
েদেশ িকnt eর aেনকgেলা asিবধার িদক আেছ। তার মেধয্
মnন সামিয়কী

সবেচেয় েবিশ grtপূণ হল িনভরশীলতার p । আপিন যিদ ১০০
েমগাoয়াট kমতাসmn aেনকgেলা pয্া ট বসান, তােদর eকটা যখন
খারাপ হেয় যােব, তখন oi িনভরশীলতার সমsাটাi পিরকাঠােমােক
gাস করেব eবং আপনার শিk েkt dবল হেয় পড়েব, আপনার
িবdয্ৎ সরবরােহ ঘনঘন ঘাটিত েদখা েদেব। ei িহেসবটা ভারতবেষ
করা হয় না।
ভারেতর শিk েkেtর pধান িবেবচনাgেলার েকেnd িনভরশীলতা
বstিটর sান েনi eবং আ যজনকভােব eটাi সিতয্ েয ভারেতর
pধান সমsা িনভরশীলতা।
আ.হা. : আপিন বেলেছন ভারেতর পারমাণিবক শিkর anসnান
eকিট িবেশষ মতাদশগত ভাবনাpসূত। আেমিরকা-ভারত রণৈনিতক
সহেযািগতার সবটাi িক িঘের আেছ eকটা িবেশষ মতাদশগত ভাবনা?
a.মা. : আিম মেন কির না আেমিরকা-ভারত সmেকর িবচাের eটােক
মতাদশগত ভাবনা বলা যায়। কারণ ভারত আেমিরকা-ভারত
সmকটােক মসৃণ করেত েচেয়িছল eবং মেন হে েয তার eকটা
বেড়া aংশi iিতমেধয্ েছেড় িদেত হেয়েছ। আমার ভাবনায় ভারত
আেমিরকার কাছ েথেক dেটা িজিনস েচেয়িছল --- eকটা পারমাণিবক
শিk eবং আেরকটা হল রাTসংেঘর িনরাপtা পিরষেদর eকটা
আসেনর জn তার সমথন। আমার মেন হয় না আেমিরকা িনরাপtা
পিরষেদ আর েকান সদsেক আর eকটা েভেটা kমতা সহ েঢাকােত
চাiেব।
পারমাণিবক শিk চুিk খুবi কিঠন eকটা বয্াপার হেত চেলেছ
eবং আেমিরকার কংেgেস ভারেতর aেনক বnু aেনক p তুেলেছ।
পারমাণিবক শিkর pিত মতাদশগত আnগতয্ aতীেতর an eক
যুেগর িবষয়। aতীেতর dেটা িবষয় --- তার মেধয্ eকটা িছল eক
ধরেনর মতাদশগত asখ, েয asখ আেমিরকা আর েসািভেয়ত
iuিনয়নেক েকnd কের িব ময় ছিড়েয়িছল। েসi asেখর uপসগ হল
ei িব াস েয, পারমাণিবক শিk হে eক যাd শিkর uৎস, যা
মানবসমােজর সব সবরকম সমsার সমাধান কের েদেব।
aতeব মতাদশগত আnগতয্ বনাম ভারতবষ েহািম ভাবা,
জoহরলাল েনেহrর হাত ধের ১৯৪০-eর দশেক েপৗঁছায়। oঁরা
ভারতবষেক িশl, িবjান o pযুিkর েkেt কাNারী েদশ িহেসেব
েদখেত েচেয়িছেলন। oঁরা েভেবিছেলন, aেনক unয়নশীল, aেনক
নব-sাধীনতালb েদেশর মেতাi আধুিনকতার eiসব িচhgেলার সােথ
জিড়ত সmান েদশেক পৃিথবীর মানিচেt জায়গা কের েদেব।
ভারেতর aব i eবয্াপাের পৃিথবী জুেড় নাম করার u াকাkা
িছল আর পারমাণিবক শিkর েচেয় েতা বেড়া েকােনা pযুিk িছল না,
যােক আধুিনকতার pতীক বলা েযত।
কােজ কােজi আেমিরকান o িbিটশেদর মেতা হoয়ার মেধয্ িদেয়
েয eকটা gয্ামার তির হেয়েছ, তা আিম বুিঝ। িকnt pযুিkগত
anকরেণর মেধয্ িদেয় মহান হoয়ার ei েয ভাবনা ... আমার িব াস,
eর মেধয্i মতাদশগত সমsার মূল রেয় েগেছ। pকৃতপেk eটা
ভারতেক ভুল রাsায় িনেয় যাে eবং ভারেতর িশlশিk হেয় oঠার
ভিব ৎেক িবপথগামী করেছ।
আ.হা. : আপিন বেলেছন েয আেমিরকান কংেgস যিদ চুিkটােক
েমেনo েনয়, ভারেতর যা শিk চািহদা তার মাt সামাn eকটা aংশ
7
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পারমাণিবক শিk িদেয় িমটেব। আপিন eরকম যুিko েরেখেছন েয
েশষ িবচাের aেনক িকছু ছাড়েত হেব। ভারতেক কী ছাড়েত হেব?
a.মা. : ভারত iরােনর সােথ সmক খারাপ কের েফলেছ। ধু
তাi নয় --- আপিন জােনন, েপেTািলয়াম মntী মিণশ র আয়ার খুবi
েচ া চালাে ন eবং আিম িব াস কির uিন িঠকi করেছন, eiভােব
পি ম o মধয্ eশীয় a েল শিkর বয্াপাের চুিk কেরi ভারত তার
দীঘকালীন েতল o গয্াস সরবরাহ sিনি ত করেত পাের।
আিম মেন কির েয তরলীকৃত pাকৃিতক গয্াস o পাiপলাiেনর
মাধয্েম গয্াস --- ei di রকেমর সরবরােহর বয্াপাের iরােনর সােথ
গয্াস চুিk করাi েগাটা পিরকlনার আসল িজিনস। eর েভৗেগািলক,
েকৗশলগত o aথৈনিতক sিবধা আেছ। কারণ egেলাi সবেচেয়
কােছ আেছ eবং সবেচেয় সsাo। আিম জািন iরােনর pাকৃিতক
গয্ােসর ভাNার পৃিথবীর িdতীয় বৃহtম। jালািন িহেসেব pাকৃিতক
গয্াসেক agািধকার েদoয়া uিচত dেটা িবচাের --- িবdয্ৎ uৎপাদন o
পিরবহেণর sিবধার জn।
আমরা জািন, পিরেবশ দূষেণর কথা মাথায় েরেখi মুmাi o িদিl
নগরীেত বাস-টয্ািk iতয্ািদ যান pাকৃিতক গয্ােসর সাহােযয্
চালােনার বয্বsা েনoয়া হেয়েছ। আিম িব াস কির, ভারতবষ যিদ না
ভাবত েয পারমাণিবক শিk তােক pযুিk েkেt েনতৃtদায়ী জায়গায়
িনেয় যােব, তার পিরবেত যিদ পিরবহণ েkেt িকছু েনতৃt েদoয়ার
েচ া করত, তাহেল ভারত সিতয্ সিতয্ িবে র pযুিk েkেt eক
েনতৃtদায়ী শিk হেয় uঠত। েযমন, ‘ময্াগেনিটক েলিভেটেটড েTন’
বা pাকৃিতক গয্ােসর শিk িদেয় চালােনা আধুিনক ‘হাiিbড’
েমাটরগািড়র pযুিk iতয্ািদ েkেt েস কাজ করেত পারত।
ei ধরেনর েমাটরগািড় চালােল, পিরবহণ েkেt ভারেতর েতল
o গয্ােসর েপছেন খরচ aেনক কেম েযত। ei েkেt eবং িবdয্ৎ
েkেt ভারেতর েয ২০,০০০ েমগাoয়াট িবdয্ৎ দরকার, iরােনর কাছ
েথেক গয্াস সরবরাহ হেল তার েচেয় aেনক েবিশ সmাবনা সৃি হত।
তখন আেমিরকার কাছ েথেক ভারত সরকার েয ৫০০০ েথেক
৭০০০ েমগাoয়াট শিk েপেত পাের, তা িনেয় ভাবেত হত না।
আ.হা. : তাহেল িক আপনার যুিkেত, আেমিরকার কাছ েথেক
পারমাণিবক চুিl পাoয়ার জn iরােনর সােথ ei েয সmক ন
করা হে , তােত িনেজেদর aেনক েবিশ তয্াগ sীকার করেত হে ?
a.মা. : তাছাড়া an eকটা কারণo আেছ, েযটা তারাপুেরর
aিভjতা েথেক ভারেতর েশখা uিচত। eকটা সমেয় যখন ভারত o
আেমিরকার সmক খুব মধুর িছল, তখন তারাপুেরর জn jালািন
েদেব বেল আেমিরকা কথা িদেয়িছল। ১৯৭৪-e ভারত যা কেরিছল
তা আেমিরকা পছn কেরিন। যিদo eর জn দায়ী িছল আেমিরকারi
আেরক কীিত। ১৯৭১-e যখন ভারত-পািকsান যুd চলিছল, তখন
ভারত মহাসাগের আেমিরকা ‘e টারpাiজ’ নােম eক িবমানবাহী
জাহাজ পাঠায়। েসi জাহাজ িছল আণিবক aেst সিjত eবং
eiভােব তারা ভারতেক ভয় েদখােত েচেয়িছল।
আিম িব াস কির ১৯৭৪-e ভারত েয পারমাণিবক িবেsারেণর
পরীkা কেরিছল, তার eকটা কারণ িছল oi ভয় েদখােনার ঘটনা।
িকnt oয়ািশংটেন ei িনেয় েকান িবতকi oেঠিন। পারমাণিবক শিkর
pসার যােত আর না ঘেট, তার pেচ ায় যারা েনতৃt িদে , তােদর
মnন সামিয়কী

aেনেকi ei সতয্ সmেক aবগত নয় েয ভারেতর পারমাণিবক
শিkর পেথ agগমেনর eকটা বেড়া কারণ িছল আেমিরকার oi
পারমাণিবক aেstর ভয় েদখােনার ঘটনাটা। তারা eর েকান দািয়t
িনেত চায়িন eবং েসi েহতু তারা তারাপুের jালািন সরবরাহ বn
কের েদoয়ার েkেto েকান দািয়t sীকার কেরিন।
বলা হেয় থােক েয িচরsায়ী েকান বnু হয় না, িচরsায়ী হয় sাথ
eবং eটা িনি তভােব সমs বৃহৎশিkর েkেti pেযাজয্। ভারতীয়
েনতৃt eমন eকটা ভাব েদখাে েযন আেমিরকার সােথ eমন গলায়
গলায় সmক িচরটাকাল িটঁেক থাকেব eবং আেমিরকা েযন iরােনর
েথেক েবিশ িব s স ী।
আিম বলব, আপিন যিদ সমs মতাদশগত িবষয়েক সিরেয় রােখন
eবং িনেজেকi p কেরন েয ভারত যা চাiেব তা পােব – eটােক
sিনি ত করার sাথ েকান েদেশর েবিশ? আমার িব াস আজ ei
েয, ei বয্াপাের সবেচেয় েবিশ sাথ েয েদশিটর তার নাম iরান।
িম. আয়ার েয পিরকlনা করেছন তােত দূরদিশতার ছাপ আেছ
eবং আিম বলব, খুব dঃখজনকভােবi IAEA–েত েভাট iতয্ািদর
সে oi পিরকlনার িবিনমেয় আেপাষ করা হে । িবেশষত, যিদ
ভারত রাTসংেঘর িনরাপtা পিরষেদ iরােনর pসে আেমিরকার
সে েভাট েদয়, তাহেল ভারত-iরান চুিkর মৃতয্ু ঘটেব।
আ.হা. : রাজনীিতর কথা সিরেয় েরেখ পির ার কের বলুন --আেমিরকার সরবরাহ করা পারমাণিবক চুিlর সাহােযয্ ভারেতর শিk
uৎপাদেনর সে iরােনর েথেক আনা pাকৃিতক গয্ােসর তুলয্মূলয্
িবচারটা কী হেব?
a.মা. : বতমােন pিত দশ লk িবিটu (িbিটশ থামাল iuিনট)
pাকৃিতক গয্ােসর বাজার দর ১৩ েথেক ১৪ ডলার। পািকsােনর
মেধয্ িদেয় পাiপলাiেন iরান েথেক গয্াস আমদািন করেল ভারেতর
খরচ পড়েব pিত দশ লk িবিটiu গয্ােস pায় ৩.৫ ডলার েথেক ৪
ডলার। eটা ধুমাt আnজািতক দােমর েথেক aেনক কমi নয়, oi
খরেচ আপিন aেনক সsায় িবdয্ৎ uৎপাদন করেত পারেবন eবং
পারমাণিবক চুিlেত শিk uৎপাদেনর তুলনায় তা aেনক েবিশ
িনভরেযাগয্o হেব।
সবটা pাকৃিতক গয্াসেকi িবdয্ৎ uৎপাদেনর কােজ লাগােত হেব,
eমনo নয়। ধুমাt তুলনা করার জni বললাম eটা। পােশ সিরেয়
রাখলাম eর পাশাপািশ পািকsােনর সে েয শািnর সmক গেড়
uঠেব েসi কথাটা। eটাo aব িবেবচনার মেধয্ রাখা uিচত। আিম
িব াস কির, iরােনর সে চুিk eকটা িবশাল pকেlর মুখয্ ভূিমকায়
থাকেত পাের eবং েসটা হল পি ম, মধয্ o দিkণ eিশয়ার মেধয্
aথৈনিতক সংহিতর pকl --- আর ভারেতর ei িবষেয় েনতৃt
েদoয়া খুবi pেয়াজনীয়।
আ.হা. : আপিন িক পারমাণিবক চুিlর িনরাপtা িবষেয় িকছু বলেত
পােরন? ভারতীয় পারমাণিবক চুিlgেলার সমsার পযেবkেণর
আেলােক সmাবয্ পারমাণিবক dঘটনার েkেt যা যা িনরাপtার বয্বsা
েনoয়া uিচত, তা ভারত িনেয়েছ বেল আপিন িব াস কেরন?
a.মা. : oi ধরেনর িরেপাটgিল খুবi asিsদায়ক। আিম
আলাদাভােব ogেলা খুঁিটেয় েদিখিন। িকnt আিম িব াস কির েয oi
ধরেনর বh িরেপােটর েkেt সরকাির কতৃপk যতটা grt িদেয়েছ
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আমরা ‘িদ iনিsিটuট aফ eনািজ aয্া ড eনভায়রনেম ট
িরসাচ’ সবসময় বhরকম কািরগির িবষেয় সমীkা চালাi eবং
আমােদর েরকড খুবi ভােলা। কারণ আমরা আমােদর িরেপাট eমন
eমন েলােকেদর কােছ পাঠাi যারা আমােদর বkেবয্র সে eকমত
হেব না; তারপর তােদর সমােলাচনাgেলা আমরা খুব grt িদেয়
িবচার কির।
ধুমাt পারমাণিবক েkt নয়, ভারেতর সমs শিk েkেt
eরকমi হoয়া uিচত। দশেকর পর দশক ধের ভারতবষেক pচN
kিত sীকার করেত হেয়েছ শিk েkেt ভুল রাsায় eেগােনার জn।
ei ভুল রাsায় eকিদেক ধু েকndীয় uৎপাদেনর oপরi েজার
েদoয়া হেয়েছ, anিদেক বাদ েদoয়া হেয়েছ শিkর বয্বহার o
িবতরেণর িবষয়gেলা। তার মােন ei নয় েয বেড়া আকােরর
পাoয়ার pয্া ট আমােদর দরকার েনi। েছােটা মােনi snর eমনo
আিম বলিছ না। িকnt ভারেতর দরকার বেড়া, মাঝাির o েছােটা --ei িতন রকেমর পাoয়ার pয্াে টর eক সমnয়। আমার মেত, ভারেত
িবdয্ৎ uৎপাদন েkেtর সািবক পিরকlনায় বেড়া বেড়া শিk pকl
o িবেদশ েথেক আমদািন করা pকlেত aতয্িধক েজার পেড় েগেছ।
edেটার েকানটােকi eকটা পিরকlনার িভিt িহেসেব খুব ভােলা
েকৗশল বেল আিম মেন কির না।
আ.হা. : আেমিরকার চািহদা anসাের ভারত তার aসামিরক o
সামিরক পারমাণিবক বয্বsাgিলেক খুব দkতার সে আলাদা কের
িদেয় তা আnজািতক িনরাপtার আoতায় িনেয় eেসেছ। আপিন িক
মেন কেরন ei বয্বsা িটঁকেব?
a.মা. : eখন ভারতবষ আেমিরকার কােছ েয psাবনা কেরেছ, তা
রণনীিতগতভােব বা রাজৈনিতকভােব খুব eকটা িঠক হেয়েছ বেল
আিম মেন কির না, িবেশষত, যিদ ভারতবষ েজাট-িনরেপk dিনয়ার
েনতৃt েদoয়ার লkয্টােক মাথায় েরেখ চলেত চায়। আেমিরকার কাছ
েথেক eমন িকছু পাoয়ার জni ভারত oi েনতৃtেক ছুঁেড় েফেল
িদেত চাiেছ, আমার মেত, যা েস কখনi পােব না।
নাগিরক পিরেষবা o পারমাণিবক aেstর রসদ িবষেয় আেমিরকার
েয agণী ভূিমকা িছল, সmpিত কেয়ক বছর তা েস তয্াগ কেরেছ।
eর uদাহরণ, ‘েটেনিস ভয্ািল aথিরিট’র aসামিরক পারমাণিবক
চুিlেত পারমাণিবক ast কমসূিচর জn ‘Tাiিটয়াম’ তির করা।
তাছাড়া আেমিরকা IAEA-র পিরদশকেদরo িনেজেদর িকছু খুেল
েদখাে না।
পরমাণু িনেয় েখলার মােঠ সবার যােত সমান aিধকার থােক,
তার জni ভারেতর েনতৃt েদoয়া uিচত। iরান বা আেমিরকা বা
an েযখােনi েহাক, আিম েকাথাoi পরমাণু িনেয় eেগােনার পেk
নi। eর কারণ আিম আেগi বেলিছ। পারমাণিবক বষময্ িনেয়
ভারত েয p তুেলিছল, তা খুব েবিশিদন আেগর কথা নয়। আর
আজ তােকi uেধ তুেল ধরার খুবi kিয় ু eক ভূিমকা ভারত
িনেয়েছ।
d-eক বছর আেগ আিম কেয়কজন aিফসােরর eকটা মnেবয্
খুবi েভেঙ পেড়িছলাম। তারা বেলিছল, ভারতীয়রা eখন আর
পারমাণিবক শিkর িবrেd েকান কথা বলেব না। কারণ eখন ভারত
পরমাণু-kােবর সদs। eটা খুবi kিয় ু eকিট ধারনা।

তার েথেকo aেনক েবিশ েদoয়া uিচত। েসৗভাগয্বশত ভারেত েতমন
েকান বেড়া dঘটনা --- eমনকী ‘ি মাiল আiলয্া ড’-e েযরকম
হেয়িছল, েসi মােপরo িকছু ঘেটিন। েসটাo েতা িছল েচরেনািবেলর
েথেক aেনক aেনক েছােটা মােপর।
আেমিরকার aিভjতা েথেক আিম বলেত পাির, eখানকার পরমাণু
েkেt িনরাপtা খুবi িবেশষভােব িনভর করেছ েয িবষেয়র oপর তা
হল, eিট বাiেরর হsেkপকারীেদর কােছ কতটা েখালা। ১৯৬০-eর
দশেক eখােন েযসব শিk েকnd তির হি ল, েসgেলা যেথ িনরাপদ
িছল না। aেনকgেলারi িdতীয় সািরর িনরাপtা বলয় িছল না। egেলা
ঠাNা করার আপৎকালীন বয্বsার নকশাgেলাo ভােলা িছল না।
ি মাiল আiলয্াে ড আরo বেড়া িবপদ ঘটেত পারত, যিদ না
‘সংযুk িবjানীেদর iuিনয়ন’ নামক eকটা sাধীন aলাভজনক সংsা
িবপদ িনেয় েচঁচােমিচ করত aথবা চুিl-েকnd ঠাNা করার আপৎকালীন
বয্বsা িনেয় p করত। eসেবর ফেল পুেরা বয্াপারটাi oখােন
েকঁেচগNুষ করা হয়।
গত কেয়ক বছের ভারেতর পরমাণু েkেt eকটা েখালােমলা ভাব
েদখা িগেয়েছ। pকlgেলা তির করার আেগ েসখােন পিরেবশ সংkাn
িকছু তথয্ pকাশ করা হেয়েছ। িকnt িতনেট িবষেয় আিম খুব হতাশ
হেয়িছ।
pথমত, তেথয্র পিরমাণ খুবi apতুল। তেথয্র আরo aেনক
খুঁিটনািট জনসাধারেণর হােত পাoয়া uিচত। ভারতীয় আiেন ei েয
eকটা ধারণা আেছ েয, সাধারণ মাnষ পারমাণিবক শিkর িবষয় িনেয়
আেলাচনা করেত পাের না --- eটা েসেকেল o িনরাপtার পেk
kিতকর। eটা েমােটi েবামার নকশা pকাশ করা নয়, েযটা েগাপন
রাখাi িঠক।
িdতীয়ত, ei ধরেনর তথয্gেলােক পিরেবেশর মূলয্ায়েনর সে
সামিgকভােব যুk করা uিচত। কলপাkােম েয ‘িbডার িরaয্াkর
pেজk’-eর pstিত চলেছ, তার পিরেবশ মূলয্ায়েনর িরেপাট আিম
েদেখিছলাম। েসটা মাt al কেয়ক পাতার।
তৃতীয়ত, ভারতীয়রা আেমিরকানেদর েথেক eক dভাগয্জনক িশkা
gহণ করেছ। তােত আমােদর পিরেবেশর oপর pভােবর বয্াপাের
eকটা pিkয়া চালু আেছ, িকnt তার েবিশরভাগ aংশ বছেরর পর
বছর ধের িবকৃত করা হেয় আসেছ --- pিত ান িনেজর মেতা িঠক
কের েনয়, েস কী করেত চায়। আর পিরেবেশর pভােবর বkৃতাটা
eকটা নাম-কা-oয়াsা বয্াপার হেয় থােক।
যাi েহাক, আেমিরকার বয্বsায়, ei িবষেয়র oপর eকটা
নজরদাির আেছ। কারণ eখােন জনসাধারণ সরকারেক আদালেত েটেন
িনেয় েযেত পাের। আিম মেন কির, পিরেবেশর oপর pভাব সংkাn
িবষয়টােক ভারেত আরo grt িদেয় েদখা uিচত eবং e িবষেয়
sাধীন পদেkপ েনoয়ার বয্াপাের আেরা েজার েদoয়া uিচত।
কািরগির, iি িনয়ািরং o বjািনক দkতা ভারেতর pচুর রেয়েছ।
ei sিবধাটা ভারেতর gহণ করা uিচত। েয েযখােন sাধীনভােব তা
করেছ, েতল, গয্াস, কয়লা, পরমাণু যা িনেয়i কrক না েকন, তা
যথাসmব িনরাপেদ করার বয্াপাের uৎসািহত করা uিচত। pেয়াজনীয়
রসেদর aভাব সবসমেয়i আেছ, তার মেধয্i sাধীন সমােলাচনােক
মুkমেন িনেত হেব।
মnন সামিয়কী
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ভারেতর uিচত পারমাণিবক শিkর হাত েথেক aবয্াহিত পাoয়ার
জn eর িবrেd কথা বলা eবং তার সেবাtম ঐিতhশালী পথ ধের
ei আেnালেন েনতৃt েদoয়া। পারমাণিবক astধারী েদশgেলা যােত
তােদর েবামাgেলা ন কের েফেল, তার জn ভারেতর চাপ সৃি
করা uিচত। dভাগয্জনকভােব eেkেt বতমান েনতৃt েয পেথ
েদশেক চািলত করেছ, তা েদেশর পেk খুবi kিতকর।

pসােরর pে পারমাণিবক শিk েkt যােত পৃিথবীর সব েদশেক
eকi aিধকার েদয়, তার জn ভারেতর uিচত eকg কিঠন শত
pকাশ করা। যিদ পিরদশেনর বয্বsা েনoয়া হয়, তেব সবার েkেti
তা েনoয়া হেব। যিদ IAEA-র পিরদশেনর জn েকান নতুন আiন
সংেযািজত হয়, তাহেল তা সব েদেশর েkেti pেযাজয্ হেব।

পরমাণু পুনrjীবন eবং eকg

পরমাণু চুিk
শমীক সরকার

েহেলন কয্ালিডকট-eর বi

Nuclear power is not the answer to global warming or anything else–eর

আেমিরকায় গত েpিসেড ট িনবাচেনর আেগi নতুন েpিসেডে টর জn
eকিট শিk ‘rপাnর’ িটম তির হেয়িছল। eেত িছেলন পরমাণু
কেপােরটেদর বদাnতায় চলা ‘িনuিkয়ার eনািজ inিটিটuট’-eর
েpিসেড ট েজােসফ েকলিভন, েসেনটর তথা eকিট পরমাণু
পরামশদাতা ফােমর মািলক েবেনট জনসন eবং ‘আেমিরকান
িনuিkয়ার eনািজ কাuিnল’-eর পূবতন pধান টমাস kন। জজ বুশ
মািকন েpিসেড ট হেয় বসার d সpােহর মেধয্ তির কেরন ‘জাতীয়
শিk নীিত িবকাশ েগা ী’। ei েগা ী তার িরেপােট জানায়, তারা
পির ার eবং aেশষ শিk uৎস িহেসেব পরমাণু িবdয্েতর সmpসারণ
সমথন করেব। ei uেdে আেমিরকায় তারা চলিত পরমাণু
িবdয্ৎেকndgিলর লাiেসn, যা িছল ৪০ বছেরর, আরo ২০ বছর
বাড়ােব eবং পুরেনা েকndgিলর জায়গােতi আরo নতুন iuিনট
বানােব। ২০০২ সােলর েসেpmর মােস oয়ািশংটেন মািকন সরকার
eবং মািকন কেপােরটেদর েযৗথ uেদয্ােগ ‘পরমাণু পুনrjীবন’ শীষক
eক সেmলন হয়।
২০০২ সােলর ৫ েসেpmর ল ডেন পরমাণু-কেপােরটেদর সংsা
‘oয়াl িনuিkয়ার aয্ােসািসেয়শন’-eর বািষক সভায় eকিট
িবভােগর নাম িছল ‘পরমাণু পুনrjীবন’। আর eকিট িবভােগর নাম
িছল ‘জনসংেযাগ’। ei িবভােগ কানাডার iuেরিনয়াম খিন সমৃd
eকিট pেদেশর মntী বেলন, কীভােব iuেরিনয়াম খনেনর পেk
‘জনসমথন’ ধের রাখা যায়। ei সভায় সারা িবে র পরমাণুকেপােরট েথেক r কের পরমাণু-আমলা, পরমাণু-মntী, পরমাণুিবjানীরা শািমল হেয়িছেলন। ভারত েথেক িছেলন sনামধn aিনল
কােকাদকর। eেত ভারত, রািশয়া, িফনলয্াN, কানাডা, তুরs, iরান,
াn, iংলয্া ড, জাপান, জামানী, কাজাকাsান, eবং আেমিরকার
পরমাণু দূতরা পরমাণু িবdয্েতর সmাবনা িবষেয় আেলাচনা কেরন।
রািশয়ার pিতিনিধ েসখােন জানান, মািকন েpিসেড ট বুশ eবং
রািশয়ান েpিসেড ট পুিতেনর শীষসেmলন- বঠেক িবষয় হেত চেলেছ
‘পরমাণু’।
২০০৬ সােলর eিpল মােস চীনেক aেsTিলয়া েথেক iuেরিনয়াম
সরবরাহ করার জn aেsTিলয়া চীেনর সে eকিট চুিk কের। eেত
aেsTিলয়ার iuেরিনয়াম খননকাির েকাmািনgিলেত চীেনর েশয়ার
থাকা anেমািদত হয়। pস ত, aেsTিলয়ায় িবে র ৪০ শতাংশ
iuেরিনয়াম খিন আেছ। ১৯৭২ সােল দিkণ pশাn মহাসাগের ফরািস
সরকােরর unুk পরমাণু পরীkার ফেল aেsTিলয়ার িবশাল aংেশ
মnন সামিয়কী

মুখবn anসরেণ ei pবnিট েলখা হেয়েছ।

বৃি র জেলর েফাঁটার মাধয্েম েতজিskয় িবিকরণ ছিড়েয় পেড়। eর
pিতিkয়ায় সারা aেsTিলয়া জুেড় তৃণমূল sের পরমাণু-িবেরাধী জনআেnালন গেড় oেঠ। aেsTিলয়ার সরকার পরমাণু পরীkাgিল মািটর
িনেচ করার জn ফরািস সরকারেক চাপ িদেত বাধয্ হয়। ei মেম
আnজািতক আদালেত মামলা হয়। ফরািস সরকার দািব েমেন িনেত
বাধয্ হয়। ১৯৭৭ সােল aেsTিলয়ার েTড iuিনয়নgিলর সংগঠন
ACTU িসdাn েনয়, তারা aেsTিলয়ার েকান iuেরিনয়াম খিন েথেক
iuেরিনয়াম মাiিনং eবং পিরবহন করেব না । aেsTিলয়ান েলবার
পািট পরমাণু-িবেরাধী িসdাn েনয়। aেsTিলয়ার iuেরিনয়াম খনন বn
হেয় যায়। ১৯৮৪ সােল ACTU-eর ভূতপূব েpিসেড ট বব হক
pধানমntী হেয় েঘাষণা কেরন, তাঁরা িতনেট iuেরিনয়াম খিন চালু
করেবন, িকnt তার েবিশ নয়। আজ aেsTিলয়া ৩৬িট েদেশ
iuেরিনয়াম রpািন কের। ২০০৩ সােল ei েদেশ iuেরিনয়াম খনন
করত ৫িট েকাmািন। ২০০৬ সােল সংখয্াটা েবেড় দাঁিড়েয়েছ ৭০।
দিkণ, পি ম aেsTিলয়া eবং kinলয্াে ডর pায় ৭০িট iuেরিনয়াম
খিন েখালার aেপkায়, বাধা েকবল sানীয় aেsTিলয়ান েলবার পািটর
সরকারgিল। নতুন iuেরিনয়াম খিন চালু করা িনেয় েলবার পািটর
মেধয্ তুমল
ু িববাদ চলেছ। ei বছেরi চীেনর জাতশtr তাioয়ানo
iuেরিনয়াম পাoয়ার জn eকটু ঘুিরেয় aেsTিলয়ার সােথ চুিkবd
হয়। তাioয়ান পরমাণু ast pসার েরাধ চুিk NPT-েত সi কেরিন।
ভারতo NPT-েত সi কেরিন। তার ভাNাের আেছ pায় ৬৫িটর
মেতা পরমাণু ast, ১৯৭৪ সাল েথেক যার r। আেছ ৮টা সামিরক
পরমাণু চুিl। আেছ ৮০০০ েকিজর মেতা পরমাণু বজয্ pুেটািনয়াম,
তা েথেক আরo হাজার খােনক পরমাণু ast বানােনা যায়। ২০০৫
সােলর ১৮ জুলাi বুশ o মনেমাহন িসংেয়র মেধয্ সi হoয়া ভারতমািকন পরমাণু চুিk anযায়ী ei পরমাণু বজয্ বা ‘েs ট ফুেয়ল’
‘i টারnাশনাল aয্াটিমক eনািজ eেজিn’-র নজরদািরর বাiের। oi
৮টা সামিরক চুিlo ei নজরদািরর বাiের। তাi ei পরমাণু চুিk
সi করার মেধয্ িদেয় ভারত NPT-েত সi না কেরo পরমাণু শিkধর
--- সmবত aেstর িদক েথেক আেমিরকা o রািশয়ার পেরi তার sান
--- হেত চেলেছ। তাi ei ভারত-মািকন চুিk eবং aেsTিলয়াতাioয়ান চুিkর মাধয্েম eতিদনকার পরমাণু ast pসার েরাধ চুিk
NPT বাsবত aথহীন হেয় দাঁড়ােত চেলেছ।
িসিভিলয়ান o িমিলটাির, aথাৎ aসামিরক o সামিরক, dিট
ভােগর কথা পিরকিlতভােব খবেরর কাগজ-িটিভেত িদনরাত pচার
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করা হে । eকথা s ভাষায় বলা দরকার, পরমাণু kমতার ভাগ হয়
না। পরমাণু ast আর পরমাণু িবdয্েতর পাথকয্ কতটুk? যিদ িনছকi
pযুিkগত িদক েথেক েদখা যায়, তাহেল পরমাণু চুিlর pযুিk িদেয়i
পরমাণু asto বানােনা সmব। i টারেনেটi িডজাiন পাoয়া যায়। তির
করেত যা লােগ, তা পাoয়া যায় েয েকান হাডoয়ােরর েদাকােন। পরমাণু
aেstর বাrদ হল কেয়ক েকিজ pুেটািনয়াম বা সমৃd iuেরিনয়াম। পরমাণু
িবdয্ৎ চুিl েথেক পাoয়া pুেটািনয়াম বা পরমাণু চুিlর jালািন
iuেরিনয়ামেক িকছুটা eিদক-oিদক কের িনেলi হল, তার pযুিko
dঃসাধয্ িকছু নয়। তাi েহফাজেত eকটা পরমাণু িবdয্ৎ চুিl থাকেলi
যেথ । eর uদাহরণ? ১৯৬২ সােল িবdয্ৎ চুিlর pুেটািনয়াম েথেক
পরমাণু েবামা বািনেয়েছ আেমিরকা; তারপর গত কেয়ক দশেক pায়
৬৫িট পরমাণু aেstর মািলক আমােদর েদশ। IAEA-র কতা মহmদ

পুsক পিরিচিত

eলবারেদi-eর ভাষায় ei পরমাণু িবdয্ৎ চুিlgিল হল “sp েবামা
কারখানা”। আর e pযুিk বা যntপািত িক েকবল রােTর আoতায়
রেয়েছ? েমােটi নয়। কেপােরট েকাmািন েথেক r কের
িব িবদয্ালেয়র গেবষণা িবভাগ, মntী েথেক r কের বেড়া আমলা বা
িবjানী, িbিটশ gpচর সংsা ‘eমআi ফাiভ’-eর িহেসব anযায়ী ৩৬০
জন বয্িk বা সংsার আoতায় পরমাণু েবামার েজাগাড়যnt রেয়েছ।
ei ‘sp’ kমতােক জাgত করা িক হেয়েছ? iিতহাস েদখায়,
হেয়েছ, eকবার নয়, বারবার। আমােদর েদশ pথম পরমাণু েবামা
বািনেয়িছল গেবষণার জn পাoয়া চুিl েথেক। আেছ আমােদর pিতেবশী
েদেশর uদাহরণ। কথা uঠেছ iরান িনেয়। পরমাণু aেstর েpেম সমs
রাTi কাঙালপনা কেরেছ। েসািভেয়ত eবং চীনo তার বয্িতkম িছল না।

ােdর pেয়াজন আেছ িক?
রtা মজুমদার

ােdর pেয়াজন আেছ িক? েলখক : নkল চnd েসন
(০৩২১৭ ২৫৩-৫৮৪, ৯৪৩৪৬২০৩৮৫)। pকাশক :
কািলপদ মNল, iিNয়া েpস, েতঁতিু লয়া, utর ২৪
পরগণা। মূলয্ : ৩৫ টাকা। pািpsান : সাথী বুক sল,
কেলজ sTীট জংশন, কলকাতা।

eরপর বতরণী, a pায়ি t, মৃেতর েদাষ পাoয়া, িপNদােন মৃেতর
েদহ তির, চতুবেণর aেশৗচ েথেক r কের bাhণেভাজন, গয়া াd,
িপতৃতপণ --- eiসব িবষেয়র oপেরi পূণা আেলাচনা আেছ। েযসব
সংsৃত ে াক eখােন বয্বহার করা হেয়েছ, েসgিলর সব বাংলা aথ কের
েদoয়া আেছ। eটা আমােদর uপির পাoনা। যা না বুেঝi মুেখ
আoড়াতাম, তা বুেঝ েফেল eখন আর আoড়াব না। তার সােথ আেছ
েলখেকর যুিkবাদী শববয্বে দ --- pিতপেদ bাhণেদর েলােভর হাত
েথেক, ন ািমর হাত েথেক তা আমােদর সতক কের িদে ।
সবেশেষ uপসংহাের েদিখ েয, ঈ র বা ধেম aিব ােসর কথা বলা
হয় না। রবীndনাথ েয ধমেক সাম s িবধােনর uপায় েভেবেছন, বি মচnd
েয ধমেক িচt িdর uপায় বেলেছন, তার pিত েবাধহয় dাবান েথেক
ধমাচরেণর িবেরািধতা করেত েচেয়েছন েলখক।
িকছু বi আেছ যােদর সমােলাচনা করা চেল না। িনতয্pেয়াজনীয়
বiেয়র িক সমােলাচনা করা সােজ? eেkেt pেয়াজন কতটা িমটল েসটাi
বেড়া কথা। যিদ েনহাত সমােলাচনা করেতi হয়, তাহেল বিল ধু েদাষ
ধরার জni সমােলাচনা করিছ না। পরবতী মুdেণ বা পেব আরo gণািnত
eকিট বiেয়র আশায় ভােলায়-মni বললাম। pথমত, বiিটর p দ আর
বiিটর িভতেরর িবষেয়র মেধয্ gণগত ফারাক িবsর। aথাৎ p দিট েদেখ
েভতেরর েলখার মােনর েকান আnাজ পাoয়া যায় না। eরকম যুিkিন ,
িব ািn দূরকারী েলখার জn p দিট আরo ভােলা হoয়া বা নীয় িছল।
িdতীয়ত, ei বiেয়র তেথয্র যাথাথয্ বা িন া বলার aেপkা রােখ না।
eক দীঘ গেবষণার ফল ei বi। আর আমার জানার তুলনায় ei
তথয্সmার eতi িবশাল েয তার িবচার আিম করেত পারব না। তৃতীয়ত,
সািহতয্gণ, pসাদgণ eসেব যাব না, কারণ uেd বiেয়র rেতi বলা
হেয়েছ। েকান সািহতয্কীিত রচনা ei বiেয়র uেd নয়। সহজ ভাষায়
িনেজর জানা সতয্েক aেnর কােছ েপৗঁেছ েদoয়াi eর uেd । তাi
সািহতয্রেসর grচNালী েদাষ হেলo তথয্, বkেবয্র েকােনা grচNালী
েদাষ েনi। িবেশষত, pেতয্ক িবষয় আেলাচনার পর েয p াবলী আেছ
েসgেলা eকাধাের ে ষাtক আর মন জাগrক। প মত, al িকছু বানান
ভুল আেছ।

হঠাৎ কের বiিট আমার হােত eেস পেড়। pথম পাতা, িdতীয় পাতা,
uেlােত uেlােত েশষ না কের আর থামেত পািরিন। pথমত যুিkিন ,
তথয্পু aথচ সহজ সরল বহতা eকিট পিরেবশেনর ভ ী বiিটেক পাঠ
করেত বাধয্ কের। িdতীয়ত পড়ার পর ধমাচরেণর aসারতা o aথহীনতা
সmেn eমন eক মীমাংসায় eেস uপিsত হেত হয় যা িকনা ‘েপৗরিহতয্i
ভারেতর সবনােশর মূল’ --- sামীিজর ei বাণীরi anরণন। েলখেকর
কথা মানেত পাঠক eখােন নাচার।
েমাট পঁয়তািlশটা িবষেয় বiিটেক ভাগ করা হেয়েছ। uপkমিণকােত
আtা সmেক েলখেকর ধারণািট বণনা করা আেছ। িহnd, iসলাম,
ী ধেমর আtা সmেক ধারণাgিলেক aৈবjািনক pমাণ করেত িগেয়
েলখক েয যুিkgিল বয্বহার কেরেছন েসgেলা খুবi মনকাড়া যুিk।
িবেশষত েkািনং-eর dারা সৃ pাণ আtা েকাথা েথেক বেয় আেন --ei p িট েবশ িচnার েখারাক।
eরপর di েথেক েচৗd পযn িবষয়gিলেত িবিভn ধেমর েশষকৃতয্ o
মৃেতর সৎকার সmেn েলখা, যা িকনা তথয্ বণনার সােথ সােথ
পুেরািহতেদর ধাpাবািজর মূিতিটেকo তুেল ধের। ei aংশিটেত aেনক
aজানা ধেমর মাnেষর সৎকার, িবিচt সব রীিত েরoয়াজ জানা যায়, যা
িকনা গl পােঠর sখ eেন েদয়। আবার aেনক সময় পড়েত পড়েত
িনেজর মেনi রাগ হেয় যাি ল। েযমন ী ান েপাপেদর মেত বেস sেগর
জায়গা িবিk করার েরoয়ােজর কথা েন আপনাআপিন মাথায় আgন
jেল oেঠ। তারপেরর আেলাচয্ িবষয় িছল িহndেদর াd সিতয্i বিদক
মেত হয় িকনা? pথমত েলখক েদিখেয়েছন, হয় না। তারপর েদিখেয়েছন,
কীভােব bাhণয্ সমাজ িনmবেগর েলােকেদর েবদ পড়েত না িদেয়
aিশিkত aনgসর কের েরেখিছল। যিদo েচনা গl, তবুo েশকড় কতদূর
েpািথত িছল জানা যায়।
মnন সামিয়কী
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পূব েমিদনীপুের aসমেয় eত বেড়া বnার কারণ কী?
কলয্াণ rd
eবছর জুন-জুলাi মােস মেহশতলা-েমিটয়াবুrেজর িল ল ময্াগািজন ম ‘মািটর েকlা’-র uেদয্ােগ পূব েমিদনীপুেরর পটাশপুর ১নং bেকর ১৪নং আড়েগায়াল
a েল i াবািড় gােম tােণর কােজ যাoয়া হেয়িছল। েসi সূেt আমরা মnন সামিয়কীর পk েথেক aসমেয় eরকম aভূতপূব বnার কারণ anসnান কির।
আমরা pথেম বnাpািবত i াবািড় gােম sানীয় মাnেষর সে কথা বিল। তারপর আমরা ২২ জুলাi ২০০৮ নদী িবেশষj ী কলয্াণ rেdর সে কলকাতায়
কথা বিল। তাঁর বয়ানিট আমরা িলিখতভােব eখােন pকাশ করিছ।

pেতয্কটা নদীর কয্াচেম ট বা aববািহকা anটার েথেক আলাদা, মাঝখােন
eকটা জলিবভািজকা থােক। েসiজni dেটা নদী dিদেক ছিড়েয় পেড়। ei
েয dেটা নদী dপােশ গিড়েয় যায়, eকটা নদী আর eকটা নদীর
জলিবভািজকােক কখনo aিতkম কের না। ধরা যাক, িহমালেয়র েkেt,
আমােদর eিদেক eকদল আর চীেনর িদেক আর eকদল নদী েনেম আসেছ,
মাঝখােন িহমালেয়র কয্াচেম টটা দাঁিড়েয় আেছ। িহমালয় েতা খুব খাঁড়া
eবং s , eখােন জলিবভািজকা aত s নয়। নদীর aববািহকােক যিদ
আিম িচিhত কের িদi, তেব তার pাnেদশটা eকটা িবভািজকা। pেতয্কটা
নদীর eকটা িনজs aববািহকা থােক। তার pাnেদেশ aথাৎ eকটা সীমা
থােক, েয জায়গা পযn তার জলটা গিড়েয় আেস। sবণেরখার খুব বেড়া
কয্াচেম ট eিরয়া আেছ, aথাৎ েয খাত েথেক sবণেরখা নদীেত জল
সরবরাহ হয়। eটা r হেয়েছ েসi ঝাড়খেNর রাঁিচ েথেক, তারপর
পুrিলয়া েথেক িকছু জল পায়, তারপর eটা পি ম েমিদনীপুের ঢুেক আবার
েবিরেয় েগেছ।
eটা pথেম পির ার হoয়া দরকার, চািNল েথেক জল eেস
েমিদনীপুের ঢুেকেছ, ei কথা আমায় বh েলাক বেলেছ। গত বৃহsিতবার
আিম েমিদনীপুের িগেয়িছলাম। ঝাড়খেN েয চািNল বয্ােরজটার কথা বলা
হে , oটা ডয্াম নয়। oটা িকnt েবিশ জল ছাড়েত পারেব না। যিদ oটা না
থাকত, oi জলটা sাভািবকভােব েবিরেয় আসত। েযমন, িতলপাড়া বা
ফারাkা eকটা বয্ােরজ। eকটা বয্ােরজ বা বাঁধ কতটুk জল ধের রাখেত
পাের, eপাড় েথেক oপাড় --- বয্ােরেজর কাজ হে জলsরেক eকটু
uঁচুেত েতালা। eর েবিশ েস পাের না। জল স য় কের রাখেত পাের
িরজাভার বা জলাধার, েযমন ময়ুরাkীর িরজাভার। তারo eকটা সীমা
আেছ। বয্ােরজ না থাকেল িনm-aববািহকায় pাবন সা ািতক হত, তা
হয়িন। কারণ েস েতা েকবল জলsরেক ৫ ফূট বা ৭ ফুট তুেলেছ। েসi
জলটােকi eেকবাের েঢেল িদেয় আসত। eখন ei বাড়িত জলটােক যিদ
েবেরােত হয়, তখন যত শাখা-pশাখা আেছ, aববািহকা বরাবর সব ডুিবেয়
তেব তােক uিজেয় আসেত হেব। েসটা aসmব কাজ বেল আমার মেন
হেয়েছ।
gােমর েলােকর সমsা eকটা হয়, তােদর pতয্k aিভjতা আেছ,
eকটা সামিgক ধারণা েনi। sবণেরখা আর েকেলঘাi dেটা নদীর
aববািহকা আলাদা। sবণেরখার জেলর aিভমুখ দিkণ-পূেব, েস
েকেলঘাiেয়র িদেক েযেত চাiেব না, uপেচ পেড় uেlািদেক যাoয়া কিঠন,
জেলর আয়তন pচN েবিশ হেত হেব। eক িবশাল eলাকা ডুিবেয় তেব ...
তাo গিতমুখটা েয anিদেক।
তাহেল ei বােরা-েতেরা ফুট uঁচু জল েকাথা েথেক eল? pচN
মুষলধারায় বৃি হেয়িছল, তা সবাi sীকার করেছ। eটা আেদৗ িব
u ায়েনর সে সmিকত িকনা, তা িবতেকর িবষয়। িকnt i টারগভনেম টাল
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sরণাতীতকােল eরকম বnা eখােন হয়িন
মnন : eবার পূব েমিদনীপুেরর পটাশপুের েয বnা হল, eরকম বnা
aতীেত হেয়েছ কখনo?
ভাnচরণ জানা : আমরা ১৩৭৪ সােল বnা েদেখিছ, ১৩৯৩ সােল
ভাd মােস বnা হেয়েছ। িকnt eiবাের ei ১৪১৫-র বnা সবেথেক
ভয়াবহ। ১৩৭৪-e eরকমi বnা হেয়িছল। েসসময় oপেরর
sবণেরখা নদী েথেক জল eেস a লটা pািবত হেয়িছল। পি ম
েমিদনীপুেরর দাঁতেনর oiিদেক ভাdমােস বাঁধ েভেঙিছল। েসiসময়o
kয়kিত হেয়িছল। ... জয্ মােসর েশষিদন বৃি r হল। আষােঢ়র
২ তািরখ সংবােদ েঘাষণা করল, েকেলঘাi আর বােরােচৗকার বাঁধ
েভেঙ েগেছ। জল আসেছ। আমােদর eখােন জল eেসেছ ৪
তািরখ। ... eকটা হাisুল, েসখােন pায় সাত-আটশ েলাক আেছ।
eকটা pাiমাির sুেলo েলাক িছল। জল ঢুকেত েসখান েথেক েলাক
সিরেয় েনoয়া হল। েকu aিsচক চেল েগেছ, েকu কািলনগর।
ঘরবািড় ৯৯ ভাগ পেড় েগেছ। eক-আধটা িটেক আেছ। মািটর ঘরo
eক-আধটা িটেক আেছ। েশষপযn থাকেব িক থাকেব না বলেত
পারিছ না। গrgেলার pচN েরােগর pাdভাব েদখা িদেয়েছ, পাতলা
পায়খানা হে । পটাশপুর ২ নmের আরo ভয়াবহ aবsা হেয়েছ।
মnন : েকেলঘাi নদীর বাঁধ েভেঙ যাoয়ার কারণ কী?
ভা.জা. : আজেক িtশ বছেরর আেগ আমােদর েকেলঘাi নদীর
সংsার হেয়িছল। খালgেলােক েকেট পাড়gেলােক েবঁেধ মজবুত করা
হেয়িছল। ... আমােদর পটাশপুর, eর আেগ আমরা েকানিদন
ভাসতাম না। েযটা ভাসতাম, sবণেরখার জেল, েযটা ১৩৭৪-৭৫ বা
১৩৯৩-e হেয়িছল।
বাদল গােয়ন : আমােদর বnাটা বয্ােরেজর জল ছাড়ার জn হেয়েছ,
১৪০০০ িকuিবক ফুট জল, oi িবdয্ৎেকnd েযখােন আেছ। ১৪০০০
িকuিবক ফুট জল েছেড়েছ েসখােন eবং আমােদর পিজশনটা েসখান
েথেক pায় kিড় ফুট নীেচ। যার জn সমs জলটা েনেম eেসেছ
eখােন।
মnন : িডিভিসর চািNল জলাধার েথেক, েসটা েতা ঝাড়খেN আেছ
... eখােন েকাথায় েকাথায় বাঁধ েভেঙেছ?
বা.গা. : িতনেট জায়গায় েভেঙেছ, পটাশপুর ১নং bেক পাথরঘাটা,
আমগািছয়া আর লাঙলকাটায়। eেত পটাশপুর ১ o ২, ভগবানপুর ১
o ২, ei চারেট a ল েভেসেছ। oিদেক পি ম েমিদনীপুের
নারায়ণগড়, ময়না, দাঁতন egেলা েভেসেছ।
i াবািড়েত gামবাসীেদর সে ২৮ জুন কথাবাতার aংশ।
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পয্ােনল aন kাiেমট েচ IPCC-র চতুথ মূলয্ায়ন
pিতেবদেন বলা িছল, চরম pাকৃিতক ঘটনাgেলা
বাড়েব। বাঙলার বnার iিতহােস জুন মােসর তৃতীয়
কাঁসাi নদী
সpােহ েকাথাo কখনo বnা হয়িন। pথম েযটা বুঝেত
হেব, েকন eখােন pথম বষায় বnা হয় না। তার
আেগ দীঘ সময় জুেড় খা মরsম চেল, যখন মািট
eেকবাের িকেয় খটখেট হেয় থােক। pথম বষায়
মািট জলটা েটেন েনয়, নদীনালা েফর ভের যায়,
ভুগভs জলsর েফর oেঠ। বnা যা হেয়েছ সবi
িবলিmত বষার বৃি েত।
pচN মুষলধারায় বৃি পােতর সে জুড়েত হেব
eখানকার ভূ-সংsান আর মািটর চিরtেক।
লয্াটারাiিটক Tয্াk বা eক িবেশষ ধরেনর লাল মািটর
চিরt হল, eটা eকটা হাড kাs বা কিঠন ভূtক।
হলিদ নদী
েলৗহ কিণকার ভাগ েবিশ থাকেল তেব লয্াটারাiট েকেলঘাi নদী
কয্ািপলাির aয্াকশন হয়। পযায়kিমক
আর
পটাশপুর ১নং
জলিসk, ei pিkয়ায়, মািটর মেধয্ যিদ েলৗহ
কিণকার ভাগ েবিশ থােক, জেলর সে িমেশ িভতের
েগল, আবার যখন িকেয় যাে , তখন কয্ািপলাির
aয্াকশেন জলটা েটেন িনেয় eল। eবার যখন
পটাশপুর ২নং
বা ীভূত হেয় েবিরেয় যাে
জলটা, তখন
কিণকাgিলেক িনেয় uঠেব oপের। eটা যিদ শত শত
বা হাজার বছর ধের চলেত থােক, eখােন eকটা
কিঠন ভূtক তির হয়। eটাi হল লয্াটারাiট। eটা
sবণেরখা নদী
eকটা িভেজ মািট eবং কিঠন ভূtক। ei
লয্াটারাiিটক Tয্ােkর বিশ য্ হে , েযেহতু eটা খুব
দৃঢ় ঘনসিnিব , oখােন জল চুঁiেয় ঢুকেব কম, pচN
মুষলধারায় বৃি পােত জেলর গিতবৃিd েবিশ হেব।
চুঁiেয় ঢুকেত েগেল েয সময়টা লােগ, েসi সময়টা
েদয়িন। তােত জেলর গিত েবিশ হেয়েছ। eর চলার
গিত পূব েমিদনীপুেরর eiিদেক। ei জলটা যখন
ei েসানািল চতুভেজর
ু
pধানমntী সড়ক েযাজনার রাsাgেলা সবt
েনেম আসেছ, েনেম আসার পেথ ei জায়গাটায় বেড়ারকম িবপযয়
হেয়েছ eখােন, নiেল েমিদনীপুেরর ei জায়গােত কখনo বnা হয় না।
হেয়িছল : eকটা হে
pধানমntী সড়ক েযাজনার েগােlন
েয চoড়া-মুখ কালভাট রাখার কথা, বnার সে েযাগােযাগ বয্বsার
েকায়ািDলয্াটারাল বা েসানািল চতুভেজর
ু
রাsাটা আর পুরী যাoয়ার েরল
লাiনটা। রাsাটা আিম েদেখিছ, িনেচ েথেক েদাতলা বািড়র মেতা uঁচ।ু
েয সংঘাত, েসটা বাঙলায় নতুন নয়। িbিটশ পালােমে ট eটা িনেয় eকটা
রাsার oপের জল uঠেব েকন? যিদ না যেথ কালভাট থােক তাহেল
তক হেয়িছল, কী ধরেনর েডেভলপেম ট মেডল আমরা বাঙলার েkেt
uঠেব। ফেল ei জায়গাটায় জেলর গিতটা pথেম পুেরা আটেক যায়।
anসরণ করব। pথম যখন oরা eখােন েরলপথ িনমাণ করল, ময্ােলিরয়া
জলটা আেs আেs জেড়া হেয়েছ। eকটা জলsm তির হেয়েছ
বাড়ল, বnা বাড়ল, কৃিষেত uৎপাদন কেম েগল। েরেলর তলায় িsপার
eকসময়। eiবার েস েরললাiনেক েভেঙেছ eকসময় িকংবা টপেক
েদoয়ার জn জ লমহেলর সব শালগাছ েকেট সাফ করা হল। ফেল
েগেছ। aথবা রাsাটােক টপেকেছ। eরপর যখন েবেরাে , তখন েসটা
ভূিমkয় বাড়ল। নদীgেলা সমs বn হেয় েগল। েস সময় েমঘনাদ সাহা,
eকটা িবপুল আয়তেনর জলরািশ। েযটা আমায় নারায়ণগেড়র
আচায pফুlচnd রায় িলখেছন েরল সmেn। িsমার লিবর সে েরল
মাsারমশাi বলেলন, আমরা েদখলাম েযন eকটা সাদা ধুিতর মেতা কী
লিবর eকটা সংঘাত হে । eকদল iি িনয়ার বলেছন, বাঙলায় eক
eকটা eিগেয় আসেছ। eটা েযন েসi েভেঙ েবিরেয় আসা জল।
চমৎকার নদীবয্বsা আেছ, আমরা নদীgেলােক বয্বহার কির। আর
( জয্ মােসর েশষিদন বৃি r হেয়েছ ...) তাহেল oi চারিদন ধের
eকদল বলেছন, না। িঠক েসসময়, uনিবংশ শতাbীর মাঝামািঝ, যখন
জলটা জেড়া হেয়েছ। eবাের dেটা বkবয্, েকu মেন কের eটা
ei তকটা চলেছ, তখনi িসপাহী িবেdাহ হয়। িসপাহী িবেdাহ eেkেt
sবণেরখার জেল হেয়েছ, েকu মেন কের sবণেরখা েথেক জল আেসিন।
িসdাn gহেণর eকটা েমাড়। oরা বুঝল, যিদ তাড়াতািড় সn পাঠােত
মnন সামিয়কী
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নদীটা uেlািদেক ঘুিরেয় েদoয়া হল। oরা বলেছ eখান েথেক জলটােক
হয়, তাহেল েরল দরকার। েরলপথ হল। eরপর েতা কত সড়ক েযাজনা
রsলপুর খাঁিড়েত ঢুিকেয় েদoয়া যায়। eটা মেজ েগেছ। eকটা েরgেলটর
হল। েসgেলা যিদ মানিচেtর oপর েফেল েদoয়া হয়, েদখা যােব,
িদেয় জলটােক িনয়ntণ করা যায়। ei psাব সmূণ aবাsব নয়।
কীভােব জলটা পিরেবি ত (eমবয্া েম ট) হেয়েছ। পিরেব ন না থাকেলo
যিদ ei aবsােক পরmরায়
বnার জল আসত, েসi জল আসত
েকেলঘাi/কািলয়াঘাi
ধীের eবং তাড়াতািড় েবেরাত। িকnt
বয্াখয্া কির, িচরsায়ী বেnাবেsর
েমিদনীপুর েজলার পি মাংেশ েকিশয়ািড় থানায় udূত হiয়া ei নদী
eখন েসi জল, হয় eমবয্া েম ট
পর নদীেক েবঁেধ আমরা ভাবলাম,
নারায়ণগড় o সবং থানার মধয্ িদয়া বিহয়া পূবিদেক কাঁসাi নদীর
েভেঙ আেস িকংবা টপেক uপেচ
আমরা বnার হাত েথেক সmূণ
সিহত সংযুk হiবার পর হলিদ নােম pবািহত হiয়ােছ। aববািহকায়
আেস। েসেkেt েসi জেলর গিতo
মুk হলাম। তারপর eল
মৃিtকাkয় pবল বিলয়া নদীগভ pায় ভিরয়া আিসয়ােছ, ফেল
কেয়ক gণ েবেড় যায়। চলার পেথ
iংলয্াে ডর ‘আরবান মেডল aব
বষাকােল di kল pািবত হয়। মধয্pবােহ জলাভূিম থাকায় বnার
েডেভলপেম ট’।
েসটা
eল
েস যা পায় েভেঙ েফেল eবং সহজ
pেকাপ কতকাংেশ সীমাবd থােক।
পথটােকi েবেছ েনয়।
eখানকার েভৗেগািলক পিরিsিতর
বীণা মুেখাপাধয্ায়, ভারতেকাষ, িdতীয় খN, জয্ ১৩৭০ (১৯৬৬)
সে
মািনেয় েনoয়ার মেতা
েমিদনীপুেরর ei a লটা েদেখ
আমার মেন হয়, eখােন বnা হoয়ার কথা নয়। eখােন ভূিমর ঢাল utর
aদলবদল না কেরi। eটা ঐিতহািসকভােব pমাণ করা যায়, েরলoেয়
চিbশ পরগণা বা নদীয়ার েথেক aেনক েবিশ। eখানকার মাnেষর িচnার
আসার পর, হাioেয়gেলা আসার পর, gােমর কৃিষ uৎপাদন কেমেছ,
মেধয্ eরকম বnার আশ া িছল না। দীঘা বা কাঁিথেত েরললাiন েদখেল
ময্ােলিরয়ার pেকাপ েবেড়েছ, বnার িবপযয় েবেড়েছ। পাশাপািশ বয্াপক
েবাঝা যায়, eর সে যিদ kুশাকার সড়কপথ সেমত eমবয্া েম ট জুেড়
a লেক বনহীন করা হেয়েছ। ‘েটাটাল iেকালিজ’ eবং ‘হাiDিলk’
যায়, তাহেল জল যােব েকাথা িদেয়? ei েডেভলপেমে টর sিবধা পায়
পােl েগেছ। নদীেত পিলর ভার েবেড়েছ, নদীgেলা মরেত আরm
শhের ে ণী, তার দাম gণেত হয় gামবাঙলােক। ei চকচেক রাsা েদেখ
কেরেছ। যখন জিমদাির pথা িবেলাপ হল, জিমদাররা যখন জিমgেলা
েলােক েতা েভেবেছ, খুব ভােলা হল। িকnt pকৃিতর ei চরম িবপযয়
হsাnর করেছ, তখন oরা সব জ ল েকেট জিমgেলা হsাnর কেরিছল।
ঘটেত পাের, ei েয েতর-েচাdশ িবjানী IPCC-েত eকসে বেস
কারণ oরা েদখল, জিম েতা ছাড়েতi হেব। ei ঘটনাgেলােক
ঐিতহািসকভােব পরপর সাজােল, তারপর sাধীনতা-utরকােল জনসংখয্া
eকটা মতামত িদে , eটাo েতা আমরা মাথার মেধয্ রাখব। আিম বলিছ
না েয রাsাgেলা তুেল নাo। রাsার u তা কত হেব েসটা েতা সেবা
বৃিdর সে তাল েরেখ আমােদর খাদয্ uৎপাদন eবং eকটা ফসল েথেক
dেটা ফসল, dেটা েথেক িতনেট ফসল, সারা বছর oপেরর মািটটােক
নিথভুk বnার oপর িনণয় করা হয়। ei aববািহকােত ৩০০ িমিম বৃি
আলগা কের রাখেত হয়। তারপর যিদ eকটা মুষলধারায় বৃি হয়,
হেল কত আয়তেনর জল হেব আর ৬০০ িমিম বৃি হেল কতটা হেব তা
সহেজi িহেসব কের েনoয়া যায়। েসটা েবেরােত েগেল কতটা পয্ােসজ
oপেরর মািটটা সচল হেবi, নদী আেs আেs ন হেব। নদীেত বাঁধ
চাi িহেসব করা যায়। িকnt eটা eেদর পিরকlনা-েpিkেত থােক না।
িদেয় িনmমােপর বnা িনয়ntণ হেয়েছ, চরম aবsায় বnার তীbতা বhgণ
‘nাশনাল িডsাsার ময্ােনজেম ট’-eর েয াড ময্ােনজেম ট পিলিস
েবেড় েগেছ।
হেয়েছ, তােত sীকার কের েনoয়া হেয়েছ, েগাটা ভারতবষ জুেড়i েয
eরপর রেয়েছ আগাম pstিতর p । েকান েকান জায়গায় বnা হেত
জায়গাgেলােক আেগ বnাpবণ বলা হত না, আমরা েদখিছ েসi
পাের। সরকাির মেত, রােজয্র ৪০% জায়গা বnাpবণ। আিম িনেজ
জায়গাgেলােত eখন বnা হে । eটা eকটা grtপূণ বয্াপার। পূব
িহেসব কের েদখিছলাম, eখন আমােদর pায় ৭০% eলাকা বnাpবণ।
েমিদনীপুেরর eiসব a েলর েলােকরা মেন করেত পারেছ না, কেব
দািজিলংেয়র পাহােড়র পাদেদেশ িতsা েসবেকর িbজ পযn, eিদেক
eরকম ভয়াবহ বnা হেয়িছল। eবার তারা েদখল। eখন ভেয় কাঁটা হেয়
ঝাড়খেNর লােগায়া পুrিলয়ার uঁচু জায়গাটা বাদ িদেল েগাটা রােজয্র েয
আেছ, েসেpmরটা ভােলায় ভােলায় কাটেব েতা?
েকান জায়গায় বnা হেত পাের। kমশ বnাpবণ eলাকা বাড়েছ। গত
sানীয় মাnষ বলেছ, ১৯১৮ সােল েকেলঘাiেত eকটা বাঁধ েদoয়া
বছর জুলাiেয়র ১৬-১৭ নাগাদ eকটা বnা হেয়িছল, eবছর জুেন হল।
হেয়িছল। আেলাচনায় eকজন মাsারমশাi বলেলন, আমার বািড় েথেক
dেটাi ঐিতহািসকভােব aভূতপূব, িকnt aিচnনীয় নয়।

বানভািস পটাশপুের
pদীপ জানা
বৃি r হেয়িছল জয্ মােসর েশষিদন েথেক। টানা চারিদন জল হল।
বৃি র জেল আমােদর gােম গতবছরo বnা হেয়িছল, তােত ধােনর চাষটা
মার েখেয়িছল aেনকটাi। eবছর বশাখ মােস চািষরা েবােরা ধােনর
ফসল বাখারায় তুেলিছল। বৃি র চারিদেনর মাথায় বুধবার gােম জল ঢুকেত
r করল।
আিম কলকাতায় খবরটা েপলাম বৃহsিতবার রাত ন’টা নাগাদ।
আমােদর বািড়েতi কািতকদার eকটা ভাড়ােট আেছ, নাম sবল
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pামািণক। o েমেটবুrেজ িরকশা চালায়, stী আর েছেলেক িনেয়
কেয়ক বছর আমােদর eখােন আেছ। oেদর েদেশর বািড়
iটােবিড়য়ায়। oiিদন oরা খবর েপেয়েছ েসখােন তখন eকগলা জল।
খবর েপেয় oরা েদেশ চেল েগেছ। আমার পেরর ভাi পীযুষ কাজ
কের ডানkিনেত ভগবতী েসানা িবsুট েকাmািনেত। i াবািড়েত
েফান কের জানলাম, o খবরটা েনi eকজেনর কাছ েথেক টাকা
ধার কের েবিরেয় েগেছ gােমর uেdে , রাত তখন আটটা। আমার
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stীরা --- oঁেদর ঘরবািড় জেলর তলায় চেল েগেছ --- আমােদর eখােন
চেল eেসেছন, আমার েসজভাi কালীনগর েথেক ঘুের িফের eেসেছ,
আমরা সকেল oi জায়গাটােতi লাম। পােশi গrবাছুর বাঁধা, আমােদর
গােয়র oপরi েপ াপ-পায়খানা করেছ। kবার সকাল েথেকi আমার
েজয্ঠতুেতা দাদা ঘন াম জানা মানিসক িবকারgs হেয় পেড়। খািল
বলেছ, ei জল আসেছ। oর েবৗ oেক বলল, তুিম েযখােন পােরা ডাঙা
েদেখ চেল যাo, আমরা eিদকটা েদখিছ। o eকটা সাiেকল িনেয় পািলেয়
েগেছ। পের িফেরিছল রিববার।
শিনবার সকােল েমজেবৗমােক বলা হল, তুিম চারিট েবিশ কের ভাত
রাnা কর আর িকছু rিট তির কের নাo। আিম, আমার েসজভাi প জ
আর েছােটা ভিgেপাত িনমল িমেল আমােদর বািড় আর িবমলকাকার
বািড়র চারহাজার টািল ঘেরর oপর েথেক নািমেয় িনলাম। বাখাের ৭৪ মণ
ধান রাখা িছল --- তার মেধয্ চারমণ েজয্ঠােদর --- তার কেয়ক iি িনচ
িদেয় জল বiেছ। েসটােক বাঁশ খুঁিট িদেয় েঠক েদoয়া হল, জল আর
বােড়িন। আমােদর েসানাদানা, টাকাপয়সা, দিলল-কাগজ যা িকছু grtপূণ
িছল ঘর েথেক বার কের oi জায়গাটায় কােঠর বােk gিছেয় রাখা হল।
সব েসের েবলা বােরাটার সময় আমরা সকেল গrবাছুর িমিলেয় ন’খানা -- d’খানা েছােটােবােনেদর আর সাতখানা আমােদর --- সে িনেয় েবিরেয়
পড়লাম। েবেরােনার dেটা রাsা, eকটা িসঞয্াির েপাল েথেক পূবিদেক
পাঁuিশ হেয় কালীনগর যাoয়ার রাsা। জেলর জn েসিদেক না eেগােত
েপের আমরা eেগালাম দিkেণ কাঁিথর িদেক। েসিদেক ভগবানপুর ২নং
bেকর িমলনীবাজার sয্াে ড েপৗঁছােত সnয্া সােড় ছ’টা েবেজ েগল।
eকগলা জেল গrgেলা d’পা eেগােত চায় না, েযখােন গভীর জল,
বাছুরgেলােক েকােল তুেল িনেয় েযেত হেয়েছ। ক হে , তবু iয়ািকঠাTা করেত করেত চেলিছ। মুসলমানেদর সে েদখা হেত বললাম, েতামরা
গrgেলা নাo। কত কের েদেব বল? েন সবাi হাসেছ।
িমলনীবাজাের বাজার কিমিট tােণর কাজ করেছ। আমরা েযেতi oরা
আমােদর আ য় িদল। গrgেলােক খড় েদoয়া হল। আমােদর েমেয়েদর
জn eকটা পাকা ঘর িদল। oখানকার েছেলরা মুিড় েখেত িদল। iিতমেধয্
sানীয় বািসnা িকছু আtীয়েদর সে েদখা হল। oরা িনেয় িগেয় িমি
েখেত িদল। েসিদনটা কাটল।
রিববার সকাল সােড় দশটা নাগাদ আিম আর ভিgেপাত িনমল gােম
িফরলাম। েসিদন আিম কলার মাnােস েচেপ gাম পিরদশেন েবেরালাম।
েসিদন েথেক জল সামাn নামেত r কেরেছ। িদেনর েশেষ েফর সেnয্
সােড় সাতটা নাগাদ িমলনীবাজাের েপৗঁছালাম। িগেয় েদিখ আমােদর
পিরবােরর েকu আর oখােন েনi। বাজার কিমিটর েলােকরা বলল,
আমােদর kটুমবািড়র েলাক eেস গrবাছুর সেমত সকলেক িনেয় চেল
েগেছ। খুব িখেদ েপেয় েগেছ। লjাo লাগেছ। oেদর মুখ ফুেট বলেত
oরা বলল, থালা িনেয় চলুন। eমন খারাপ লাগেছ, e বলেছ কত নmর
কয্াm, oখােন যাo; o বলেছ oখােন যাo, নাম িলs করা হে ।
তারপর eতটুk kমেড়া ঘ ট আর ভাত, িখেদর তুলনায় eকাংশ খাবার
পাiিন। েখেয়েদেয় েদিখ eকটা চারচাকা ময্াটােডার kিনয়ায় যাে ।
েসটােত েচেপ রাত সােড় দশটা-eগােরাটা নাগাদ kিনয়ায় েপৗঁেছ দাঁিড়েয়
আিছ। হঠাৎ েদিখ ‘কাজলা জনকলয্াণ সিমিত’র eকটা গািড় tাণ িদেয়
খািল িফরেছ। oেদর anেরাধ করােত oরা নািমেয় িদল কালীনগের, রাত
তখন সােড় eগােরাটা। বােরাটার সময় kটুমবািড়েত ঢুকলাম।

সারারাত ঘুম হল না। পরিদন dপুর বােরাটার সময় আিম রoনা
হলাম।
আিম বািড়র বেড়া েছেল। আমার পের পীযুষ, তার পের প জ। েস
আেছ gােম, চােষর কাজটা সামলায়। েছােটা ভাi আেছ gজরােত, gাস
ফয্াকিTেত কাজ কের। gজরােত আমােদর gােমর েবশ ক’টা েছেল
আেছ। েছােটা ছাড়া আমােদর িতন ভাiেয়রi িবেয় হেয় েগেছ,
েছেলপুেলo আেছ। আমার েকাmািন আজ বােরা বছর লকআuট। sামীstী েসলাiেয়র কাজ কের েকানমেত সংসার চালাi। pেতয্ক বছরi ei
সময়টা েসলাiেয়র কাজ িঢলা থােক।
কলকাতা েথেক েবেরােনার আেগ েসজভাi েফােন বেলিছল, দাদা
েতামার eখােন আসার দরকার েনi। তারপর আিম যাব েন বলল, তুিম
িকnt eেkবাের খািল হােত আসেব, িক ু আনেব না। তাo আিম সে
পাঁচ েকিজ িচঁেড় আর eক েকিজ বাতাসা িনেয় িনলাম। হাoড়া েপৗঁেছ
kিড় টাকা িদেয় eকটা টচ িনলাম। কালীনগের বাস েথেক েনেম েহঁেট
িসঞয্াির েপােল েপৗঁছােত সnয্া সােড় ছ’টা েবেজ েগল। aতখািন রাsা,
েTকাের pায় ঘ টাখােনক েলেগ যায়। oi রাsার dপােশ িtপেলর িনেচ
মাnষ েদখেত েদখেত আিম িসঞয্াির চেল েগিছ। েসখান েথেক সমুেdর
মেতা জল। আিম মাথার oপর বয্াগটা তুেল মুেখ টচটা ধেরিছ, জল
আমার থুতিনর oপর uেঠ আসেছ। i াবািড় বটতলার িঢিপর oপর যখন
uেঠিছ, রাত আটটা হেব। সকােল ঘর েথেক ভাত েখেয় েবিরেয়িছ, দাrণ
িখেদ েপেয় েগেছ। িঢিপর oপর gােমর েছেলরা তখন ঘেরর মুিড় খাে ।
সব েতা জানা না, oরা আমােক eত ক’টা িপঁয়াজ মাখােনা ঝালমুিড়
েখেত িদল। কেয়ক গাল েখেয় িনেয় বািড়র িদেক রoনা হলাম।
বৃহsিতবার সকাল েথেক ঘর পড়েত r কেরেছ। আিম েগলাম
kবার রােত। িগেয় েদিখ েমজভাi পীযুেষর stী রেয়েছ। আমার মা,
েসজভাiেয়র stী, ভাiেপা-ভাiিঝ, পুkরপােড় আমার েছােটা েবােনর ঘর,
তার েছেলেমেয় --- eরা সব kটুমবািড় চেল েগেছ। কালীনগর জায়গাটা
uঁচু, oখােন জল েনi। oখােন পীযুেষর রবািড়। kবার সকােলর
িদেক পীযুষ oর শালােক িনেয় ভয্ানিরকশা কের eেদর oখােন িনেয়
েগেছ।
ম লবার pশাসন েঘাষণা কেরেছ েকেলঘাi নদীবাঁেধ আর
বােরােচৗকার বাঁেধ ফাটল েদখা িদেয়েছ, জল ঢুকেব, বnার আশ া
রেয়েছ। বুধবার িবেকেলর িদেক gােমর পুrষমাnষ বা ারা িসঞয্াির
েপােল বnা েদখেত েগেছ। জল আসেছ। েদখেত েদখেত েলােক িপছু
হটেছ। েসিদনo েলােক সবটা বুঝেত পােরিন। জেলর মেধয্ gােমর
েছেলরা খাপলা জােল মাছ ধরেছ। বয়sরা গাল িদে তােদর। আসল
দৃ টা েদখা েগল বৃহsিতবার সকাল েথেক। েস েযন চমৎকার eক
দৃ । েকাঁ-o-o-o-ঝপাৎ েযন eেরােpন েভেঙ পড়েছ। eকটার পর
eকটা মািটর বািড় েভেঙ পড়ল। আমােদর িতনতলা মািটর বািড়, তলায়
ফাটল ধেরo েভেঙ পেড় েগল না। তবু তার িনেচ বাস করার uপায়
েনi। আিম গতবছর বেড়াবাজার েথেক eকটা বেড়া িtপল িকেন িনেয়
িগেয়িছলাম। আমােদর পুরেনা রাnাঘেরর েয uঁচু জায়গাটা ফাঁকা পেড়
রেয়েছ, oখােন ধান িসd করা হয়। আমার খুড়তুেতা কাকা েসখােন
মাথার oপরটা oi িtপল িদেয় টঙ েমের িদেয়েছ। েসখােনi সমs
িজিনসপt সিরেয় আনা হেয়েছ। kবার রােত েসখােনi আমােদর
েশায়ার বয্বsা। পােশi আমােদর jািত িবমলকাকা, বাদলকাকা, তাঁেদর
মnন সামিয়কী
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েসামবার dপুর eগােরাটায় কলকাতা েথেক আমার শালার েছেল
েসামনাথ, oর বnু ভজু আর শচীন িকছু আটা, িচঁেড়, িচিন আর oষুধপt
িনেয় কালীনগের eল। েসামনাথ আর ভজু সেnাষপুর-মেহশতলা rেট
aেটা চালায়। শচীন i াবািড়র েছেল। oর বাবা-মা েনi, দাদােদর সে
িববাদ হoয়ায় বােরা বছর আেগ gাম েছেড় েমেটবুrেজ চেল eেসেছ।
pথেম আমােদর পাড়ায় েগি র oপর িসlিskন িpে টর কাজ করত। oi
কাজ uেঠ যাoয়ার পর eখন েহােটেল রাnার কাজ কের। oর gােম
েফরার টান েনi। দাদােদর সে বাকয্ালাপ েনi। তবু o eেসেছ সােথ।
ম লবার সকােল িপকআপ ভয্ােন tােণর মালপt চািপেয় িসঞয্াির েপাল,
েসখান েথেক মাথায় িনেয় i াবািড় gােম ঢুকলাম আমরা। eর আেগ
মাt eকিদন রামকৃ িমশন েথেক pেতয্ক পিরবারেক পাঁচশ gাম িচঁেড়
আর eকশ gাম gড় েদoয়া হেয়েছ। আর েকান tাণ গত ছ’িদন eখােন
েপৗঁছায়িন। পাশাপািশ gাম i াবািড় আর পূব সnলপুের eকi aবsা।
আমরা জেলর oপর িদেয় tাণ িনেয় েগলাম শানপুkেরর িদেক, pথেম
ankল মহাপােtর বািড়। ankলবাবু pাkন িশkক, তাঁর পাকাবািড়েত
িকছু পিরবার আ য় িনেয়েছ। েসখােন আমরা িকছু tাণ ব টন করলাম।
তারপর েগলাম i াবািড় সমবায় সিমিতর আ েয়, েসখােন বাঁেশর িসিড়
েবেয় ছােদ uেঠ আমরা tাণ িদলাম। eরপর যাoয়া হল গােয়ন, পরয্া,
েঘাড়াi আর িদnােদর পাকাবািড়েত। আর সব েতা মািটর ঘর, বnার
েতােড় গেল ধেস পেড়েছ জেল। eতটুk tাণ িনেয় আর হাisুেলর
আ য়িশিবের যাoয়া েগল না। িকnt i াবািড়র মাnষ আশা কের রiল
আবার আমরা কলকাতা েথেক tাণ িনেয় আসব।
বৃহsিতবার েফর gােম ঢুকলাম। eতবার জেলর মেধয্ আসাযাoয়া
করেত করেত আমার সিদ-jর হেয় েগল। বুঝলাম asখ-িবsেখর ei

r। জল কেয়ক iি েনেমেছ। kবার িসঞয্াির েপােল tাণিশিবর
েখালা হল। িডeসিপ দেলর eমeলe িকরণময় নn দশিদেনর েখারািক
চাল, ডাল, সেষর েতল, আলু, িপঁয়াজ, kমেড়া আর jালািনর বয্বsা
কেরেছন। শিনবার েথেক িখচুিড় চালু হল। eর মেধয্ কাঁিথর ‘কাজলা
জনকলয্াণ সিমিত’, িমলনীবাজার বয্বসায়ী সিমিত, ভারত েসবা ম সংঘ
tােণর কাজ করেছ। bক েথেকo tাণসামgী আসেছ। তমলুক েপৗরসভা
েথেক গািড়েত কের জায়গায় জায়গায় পানীয় জল েপৗঁেছ েদoয়া হে ।
তেব পাকারাsার oপর যতটা পাoয়া যাে , pতয্n a েল তা েপৗঁছাে
না।
eবার প ােয়ত iেলকশেন আমােদর bেক --- পটাশপুর ২ নং --তৃণমূল িজেতেছ। ১নং-o তৃণমূল েপেয়েছ। আমােদর bেকর ১৪টা
a েলর মেধয্ আমােদরটা ১৪ নং a ল, আড়েগায়াল a ল। েসখােন
িসিপeম আর তৃণমূল D হেয় েগেছ। তৃণমূল টেস িজেত a ল েপেয়েছ।
আমােদর i াবািড় gামটা েপেয়েছ িসিপeম। bক েথেক pথেম তৃণমূেলর
েনতােদর হােত নামমাt ৪১টা িtপল eেসিছল। তৃণমূল েসgেলা
িনেজেদর েলােকর মেধয্ ব টন কেরেছ eমন aিভেযাগ আসায় পের gােম
সবদলীয় কিমিট গঠন করা হেয়েছ। i াবািড় gাম েতা জেল ডুেব
রেয়েছ। বটতলায় eকটা িঢিবর oপর কিমিটর েলােকরা কয্াm কেরেছ।
যা আসেছ, েসখােন খাতায় েনাট করা হে । শিনবার েমেটবুrজ েথেক
েফর ‘মািটর েকlা’ সংsা tাণ িনেয় eল। বটতলায় েসgেলা জমা করা
হল। েসখান েথেক gােমর েলােকর মেধয্ সব িবিল করা হল। িসঞয্াির
েপােলর tাণিশিবর েথেক রাnা করা খাবার েসিদন pথম i াবািড়েত
আসার কথা িছল। িকnt েসিদনo তা েপৗঁছাল না, আেগর gাম েকৗড়
মশালী aবিধ যা-o eল, তা-o বnার দশমিদেনর মাথায়।

েবসরকাির খpের সরকাির সাগর দt হাসপাতাল
শীেষnd দt
সরকাির পৃ েপাষকতায় েবসরকাির sাsয্ বয্বসায়ীেদর েলালুপ দৃি পেড়েছ
eরােজয্র সরকাির হাসপাতালgিলর oপর। যাদবপুর িটিব হাসপাতাল,
মানkNু মানিসক হাসপাতাল দখেলর পর eবার নজর utর চিbশ
পরগণার কামারহািট িশlা েল সাগর দt েsট েজনােরল হাসপাতােলর
oপর। ৩১ েম ২০০৮ ‘িফনািnয়াল ekেpস’-eর পাতায় সংবাদিট pথম
নজের আেস। eরপর oেয়বসাiেটর খবেরo তা সমিথত হয়। তেব
তখনo সবটা s হয়িন। পের পি মবে র মুখয্মntী বুdেদব ভTাচায
eবং েচnাiেয়র ‘aয্ােপােলা হসিপটাlস e টারpাiজ িলিমেটড’-eর
েচয়ারময্ান pতাপ িস েরিD জানান, পি মব সরকার রােজয্র িdতীয়
েবসরকাির েমিডকাল কেলজ sাপেনর জn ১৩১ শযয্ািবিশ সাগর দt
েsট েজনােরল হাসপাতােলর জিম েদেব aয্ােপােলা সংsােক। মুখয্মntী
kমাnেয় আরo জানান, কামারহািট েপৗরসভা ei জিম িচিhত কেরেছ
eবং sানীয় িবধায়ক মানস মুখািজেক aবিশ জিম সংgেহর কােজ িনযুk
করা হেয়েছ। aয্ােপােলা িkিন েস নািসং েTিনং sুলo হেব। গিরব
মাnেষর sােথ eখােন isান েমেTাপিলটান বাiপােস aবিsত aয্ােপােলার
বতমান হাসপাতালিটর তুলনায় ৪০% কম খরেচ িচিকৎসা করা হেব।
ei খবর জানার পর কামারহািট a েল যেথ আেলাড়ন uঠল।
sানীয় মাnষ বুঝেত পারল, eতিদনকার সরকাির হাসপাতালিটেক েবেচ
মnন সামিয়কী

েদoয়ার বয্বsা হেত চেলেছ। ামবাজাের আর িজ কর হাসপাতােলর
পর িবিট েরাড ধের েসাদপুেরর িদেক eেগােল সাগর দt ছাড়া আর
েকান সরকাির হাসপাতাল েনi। পাঠক eকবার eলাকাটার কথা ভাবুন।
ei হাসপাতােলর eকিদেক কামারহািট জুট িমল, আগরপাড়া জুট িমল,
েটkময্ােকা, TIL eবং আরo aেনক বn কারখানা। ডানলপ, েবলঘিরয়া,
আগরপাড়া, েসাদপুর, িবরািট, িটটাগড়, খড়দহ িনেয় িবsীণ eলাকার
মজীবী মাnষ ei সাগর দt হাসপাতােলর oপর িনভরশীল। তারা
eবার েকাথায় যােব? aয্ােপােলােত? e িক সmব?
aয্ােপােলা কতৃপেkর পিরকlনা কী?

যতদূর জানা েগেছ, ২০০৯ সােল ei কেলজ তথা হাসপাতাল চালু হেব।
eখােন sাতক sর পযn pিত ে ণীেত ১৫০ জন ছাtছাtী পড়েব। নািসং
sুেল ৫০ জন ছাtী পড়েব। পয্ারা েমিডকাল েTিনং েদoয়ার বয্বsাo
থাকেব। আগামী িশkাবেষi কেলজিট ‘oেয়s েব ল iuিনভািসিট aব
েহlথ সােয়n’-eর সভয্ িহেসেব anভুk হেব। হাসপাতাল pথেম ৩০০
শযয্া িনেয় r হেব eবং পের তা ১০০০ শযয্ািবিশ হেব। eছাড়া,
বতমােন েয ১৩১িট শযয্া আেছ, েসgেলােক ি -েবড িহেসেব আরo
unত কের েতালা হেব। aেথােপিডক, গায়েনাকলিজ, ieনিট,
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aলাভজনক Tািs চািলত pিত ান। eটা েবচা যােব না। eর pকৃিত
বদলােনা যােব না। ভিব েত যিদ আিথক সমsা হয়, তেব sুল বn কের
বয্য়সংেকাচ করা েহাক। িকnt হাসপাতাল চলেব। পুরেনা মাnেষরা ei
তথয্ জােনন।
Tািsর জিম eভােব হsাnর হয় কীভােব? eকi কাN হেয়িছল
যাদবপুর িটিব হাসপাতােলর েkেt। েসখােনo eকজন সhদয় মাnষ তাঁর
জিম, সারা জীবেনর uপািজত aথ eবং সmিt দান কেরিছেলন িটিব
েরাগীেদর sিচিকৎসার জn। সরকার েকান িবেবচনা বা আiেনর েতায়াkা
না কের রােজয্র pথম েবসরকাির েমিডকাল কেলজ গঠেনর জn ডাঃ eস
eস বdীনােথর হােত েসi হাসপাতাল তুেল িদল। িটিব েরাগীেদর েয
িচিকৎসা েসখােন হত, তার কী হেব? েক utর েদেব? eকiভােব পিরকlনা
চলেছ কলকাতার েমেয়া হাসপাতালেক আেমিনয়ান চােচর হােত েবেচ
েদoয়ার চkাn। eiসব েবসরকািরকরণ চলেছ eকটু কায়দা কের পাবিলকpাiেভট-পাটনারিশেপর আiেনর aধীেন। কারণ মাnষ সরাসির সরকাির
েkt, িবেশষত িচিকৎসার মেতা েkt, েবেচ েদoয়া পছn কের না।

aপথয্ালেমালিজ, iuেরালিজ, কসেমিটক সাজাির, েড টাল েকয়ার iতয্ািদ
িবেশষjিভিtক িচিকৎসা-িবভাগ থাকেব।
ei হাসপাতাল o িচিকৎসািশkালেয়র জn খরচ হেব ১০০ েকািট
টাকা। aয্ােপােলা েgিনগlস o িস াপুেরর পাকoেয় েহlথ grপ নামক di
sাsয্ বয্বসায়ী সংsা ৫০:৫০ েযৗথ uেদয্ােগ eিট চালােব। বstত eিটi
হেব di sাsয্ বয্বসায়ী সংsার পিরচালনায় pথম েমিডকাল কেলজ।
েবসরকািরকরেণর যুিk

মুখয্মntী epসে বেলেছন, রােজয্ gামীণ sাsয্ বয্বsার হাল খুবi
খারাপ। তাi েবসরকাির pিত ান eেন হাল েফরােত হেব। েসিদক
েথেকi নািক কামারহািটর গিরব মাnেষর কথা েভেব ei হাসপাতােলর
uেদয্াগ। আবার রাজারহােটo টাটারা কয্াnার হাসপাতাল করেব।
িশkা o sাsয্ বয্বsােক েবসরকাির হােত তুেল েদoয়ার ei সরকাির
kযুিk বhিদেনর। পিরকিlতভােব ei সরকাির েktgেলােক pথেম rg
কের েদoয়া হয়, মাnষ যােত িতিতিবরk হেয় oেঠ। iuিনয়ন, চতুথ
ে ণীর কমচারী o দািয়tpাpেদর আরo aেনকেক যা-iে -করেত uেs
েদoয়া হয়, পিরেষবােক শূেn িনেয় যাoয়া হয়। তারপর মাnষ যখন
ধেযয্র েশষ সীমায় েপৗঁছয়, তখন ময়দােন নােম সরকােরর তরেফ
মntীরা। িনেজi িনেজর aথাৎ সরকােরর aেযাগয্তার কথা বেল
েবসরকািরকরেণর যুিk ফাঁেদ। eভােবi েবসরকাির iি িনয়ািরং কেলজ
চালু হল eরােজয্। কয্ািপেটশন িফ চালু হল। জেয় ট e Tােn পােশর
হারo বািড়েয় েদoয়া হল sপিরকিlতভােব। sুলgেলােত মািসক েবতন
েনi। িকnt েডেভলপেম ট িফ, েডােনশন iতয্ািদর আড়ােল নানান uপােয়
aথgহণ চলেছ। pাথিমক eবং মাধয্িমক sেরo pচুর sুল বn হoয়ার
মুেখ। sুেল eগােরা-বােরা kােস ছাt েনi। েবসরকাির iংেরিজ মাধয্ম
sুেলর রমরমা বাড়েছ। মধয্িবtেদর েসখােন েযেত বাধয্ করা হে ।
কামারহািটর ei a ল জিমর দালালেদর নজের বhিদন। eকটার পর
eকটা কারখানা বn হেয়েছ ei বয্ারাকপুর িশlা েল। সরকার o দেলর
েসgেলা েখালার বয্াপাের ভূিমকা শূn। িমকেদর gাচুiিট, েপনশন,
বেকয়া টাকা সব েমের েদoয়ার পর রােতর anকাের কারখানার যntপািত
চালান হেয় েগেছ। বn েমািহনী িমেলর েতা iট খুেল েবেচ িদল েনতােদর
মদতপু চk। সব েশষ হেয় যাoয়ার পর eবার জিম। ডানলপ েথেক
েসাদপুর aবিধ রাsার dিদেক িনতয্নতুন হাuিজং, শিপং মল, েহােটলেরেsারা, iংেরিজ মাধয্ম sুল, নািসং েহাম হেয়i চেলেছ। েসi পেথi
eল aয্ােপােলার পিরকlনা। িফডার েরােডর বn কারখানা তুেল িদেয়
েজিনথ হাসপাতাল হল। নােম হাসপাতাল, আর কােজ নািসং েহাম,
sাsয্বয্বসায়ীেদর বািণজয্। eছাড়া eকটু খবর িনেলi জানা যায়, eসব
নতুন গিজেয় oঠা বয্বসার pায় pেতয্কিটর মািলক েকান-না-েকান েনতার
ভাiেপা বা ভােg।

ei হাসপাতাল িক aবয্বhত?

বলা হে , ei হাসপাতােল নািক েলাক আেস না, aবয্বhত। হাসপাতাল
সূেt পাoয়া িকছু তথয্ িদi। সাগর দt হাসপাতােলর আuটেডাের
pিতিদন গেড় ৪৫০ জন মাnষ িচিকৎসার জn আেস। গত eক বছের
eখােন ভিত হেয় িচিকৎসা কেরেছন ৯০০০-eর েবিশ মাnষ। eখানকার
pসূিত িবভােগ সবসময় লাiন েলেগ থােক, pায়শi ঘর ছািড়েয় বাiের
চেল আেস। িকছু সমsা aব i আেছ। কতৃপk বলেছ, যা সমsা
আেছ, তা মািসক বরাd পাঁচ লk টাকা বাড়ােলi িমেট যােব। aথচ
সরকার েসটা পূরণ না কের েবেচ েদoয়ার বয্বsা করেছ!
sানীয় িবধায়ক মানস মুখািজর কােছ যখন eলাকার মাnষ eবং তাঁর
পািট কমীরা eিবষেয় জানেত চাiেছ, িতিন বলেছন, িতিন eরকম িকছু
হে বেল জােনন না। aথচ দফায় দফায় সরকাির আমলা, aয্ােপােলা
কতৃপk eখােন eেসেছ। মানস মুখািজ তােদর সে িছেলন। েশষ
eেসেছন ডাiেরkর aব েমিডিসন, তখনo িবধায়ক সে িছেলন। আর
মুখয্মntী েতা িনেজi বেলেছন, িতিন aয্ােপােলার জn বাড়িত জিম
েখাঁজার দািয়t িবধায়কেক িদেয়েছন। টাimস aব iি ডয়ার oেয়বসাiেটo
মানস মুখািজর িববৃিত আেছ, ‘eখােন ৫৮০ শযয্ার হাসপাতাল হেব।
আমরা গিরব মাnেষর জn ি েবড বাধয্তামূলক করব’ --- তাহেল ei
লুেকাচুির েখলার দরকার পড়েছ েকন?
হাসপাতাল বাঁচােনার আেnালন

সাগর দt হাসপাতালেক বাঁিচেয় রাখার জn eলাকায় আেnালন r
হেয়েছ। িকnt গিরব মাnেষর সmল ei সরকাির sাsয্েকndgেলােক দখল
কের েনoয়ার দলo খুবi শিkশালী eবং মরীয়া। দেল দেল sাsয্
বয্বসায়ী ছুেট আসেছ eরােজয্। রাজারহােট আর eকিট a -pিতsাপন
হাসপাতাল হেব। ডাঃ বdীনাথ যাদবপুের আর eকিট চkু হাসপাতাল
করেছন। আর eক eনআরআi িbেটন েথেক eেস েমৗলািলেত
িনuেরালিজ েকnd করেছন। িহndজা েগা ীর eক pিতিনিধ দল eেস
সmpিত ঘুের েদেখ েগল, েকাথায় হাসপাতাল করা যায়।
িকnt p আেস, egেলা িক আেদৗ হাসপাতাল? রােজয্র গিরবমধয্িবt মাnষ িক eসব জায়গায় িগেয় িচিকৎসা করােত পারেব? সরকাির

সাগর দt হাসপাতােলর iিতহাস

১৮৮৯ সােল সাগর দt মহাশয় ৭১ কাঠা জিম সাগর দt হাসপাতাল o
sুল তিরর জn দান কেরন। ১৯০৩ সােল সরকার তা aিধgহণ কের।
aিধgহেণর আেগ পযn মধয্বতী সমেয় ei ফাঁকা জিমেত তাঁবু কের
দাতবয্ িচিকৎসা েকnd চলত। তার পােশ চালু হল sুল। ei িশlা েলর
মজীবী মাnেষর dদশা েদেখ সাগর দt ei uেদয্াগ িনেয়িছেলন। িতিন
eকিট দিললo কের িগেয়িছেলন। তােত িলেখিছেলন, eিট eকিট
মnন সামিয়কী
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হাসপাতাল বা তার জিমেক েকন eেদর হােত তুেল িদেত হেব? জিম
িদেত িগেয় সরকার eেদর আiন-বিহভুত sিবধা পাiেয় িদে ন কীেসর
জn? সরকাির হাসপাতােলর পিরেষবা িনেয় মাnেষর aিভেযাগ রেয়েছ।
েবসরকাির হাসপাতােলর পিরেষবা িক trিটমুk? iি ডয়ান েমিডকাল
aয্ােসািসেয়শেনর িহেসব anযায়ী, আমােদর পাশ করা ডাkােরর সংখয্া
যেথ েবিশ। সমsা হল, gামীণ sাsয্েকেnd ডাkাররা েযেত চায় না। ei
সমsার সমাধান িক েবসরকাির িচিকৎসা িশkালয়? বরং কয্ািপেটশন িফ
িদেয়, লk লk টাকার িবিনমেয় ডাkার হoয়া বাড়েল ei সমsা িক
আরo েবেড়i যােব না?
eলাকায় ‘সাগর দt েsট েজনােরল হাসপাতাল বাঁচাo কিমিট
(pstিত)’ গেড় uেঠেছ। ei সংগঠেনর পk েথেক হাসপাতােল সi
সংgহ করেত েগেল েসখানকার কতৃপk তােদর েবিরেয় েযেত বেল।
পুিলশ িদেয় সi সংgহকারীেদর হাসপাতাল েথেক বার কের েদoয়া হয়।
িকnt sানীয়ভােব eকটা pিতেরােধর pিkয়াo r হেয়েছ। eকিট
িরকশাsয্াে ডর িরকশাচালেকরা দল েবঁেধ eেস পুেরা িবষয়টা জানেত
চায় eবং ei লড়াiেয় তােদর সমথন েঘাষণা কের। sানীয় eক kােবর

েছেলরা হাসপাতােলর নতুন দখলদারেদর কাছ েথেক sেযাগ-sিবধা
পাoয়ার েলােভ ei আেnালেনর িবেরািধতা কের। িকnt sানীয়
বিsবাসীরা তােদর সাবধান কের েদয়। sানীয় িকছু যুবক যখন
িডoয়াieফ-eর পতাকা িনেয় aথসংgহ করিছল, সi সংgহ aিভযােন
শািমল কমীেদর সে তােদর aেনেক eিগেয় eেস আেলাচনা কের। সi
িদেয় aেনেক সমথনo বয্k কের।
ei ঘটনােক সামেন েরেখ ৬ জুলাi ২০০৮ sানীয় ‘সমাজ সদন’
হেল নাগিরক কনেভনশন হয়। eেত sানীয় ud o িহিnভাষী িমেকরা
সপিরবাের aংশ েনয়। eছাড়া িছেলন sানীয় িচিকৎসক, িশkক eবং
িল ল ময্াগািজেনর সmাদক o েলখেকরা। ী নেবnd দাশgpেক
আhায়ক মেনানীত কের সবসmিতkেম eকিট কিমিট গঠন করা হয়।
iিতমেধয্ দমদম েলাকসভার সাংসদ ী aিমতাভ নnী িলিখতভােব
জািনেয়েছন, eধরেনর েবসরকািরকরেণর েকান পদেkপ সাগর দt
হাসপাতােলর েkেt েনoয়া হে না eবং তাঁর দল নীিতগতভােব eর
িবেরাধী। আেnালেনর সমথেন pায় পাঁচ হাজার sানীয় মাnষ সi কেরেছ,
ei সi সmিলত sারকিলিপ রােজয্র sাsয্মntীর কােছ িনেয় যাoয়া হেব।

pিতেবদন

েভেনজুেয়লা িনেয় সংলাপ
aিমতা সাnাল
মnন সামিয়কীর জাnয়াির-েফbrয়াির ২০০৮ সংখয্ায় ‘িবকেlর েভেনজুেয়লা’ িবষেয় eকিট আেলাচনাসভার েঘাষণা িছল। েসiমেতা গত ১ মাচ েমৗলািলর কােছ
জজভবেন সভািট হয়। সভায় uপিsত িছেলন েমাট ২৭ জন। আেলাচনায় আgহী aেনেকi নানা কারেণ সভািটেত হািজর হেত পােরনিন বেল পের জািনেয়েছন।
সবার jাতােথ সভার িরেপাটিট, eকটু েদিরেত হেলo, pকাশ করা হল, ei িবষেয় পারsিরক সংলাপ o জানােবাঝার pিkয়ািট যােত চলেত পাের।
সভা r হয় সnয্া ৬ টার কাছাকািছ সমেয়। জাnয়াির-েফbrয়াির সংখয্ায় ‘িবকেlর েভেনজুেয়লা’ িশেরানােম েয েলখািট pকািশত হয় তার েলখক শমীক
সরকার আেলাচনার েpkাপট সmেক pথেম িকছুটা বেলন। সভায় uপিsত িছেলন oঁর বnু পাথসারিথ রায় িযিন িনেজ েভেনজুেয়লায় িগেয়িছেলন, pতয্kভােব
oখানকার ঘটনাবলী জানার জn। িতিনo তাঁর েদখা েবাঝার কথা আমােদর জানােলন। তারপর িকছুটা p -utর-তক iতয্ািদ চেলেছ। েটপ েরকডাের যতটা
েরকড করা েগেছ eবং েবাঝা েগেছ, িকছুটা সংেkেপ সভার েসi িববরণ pকাশ করা হল।

েভেনজুেয়লা িনেয় িকছুটা পড়া না করেত িগেয় মেন হয়, িস ুর-নnীgাম
পযােয় যখন কৃিষজিমেত িশl sাপনেক েকnd কের eকটা তক r
হেয়িছল eবং েসটা যখন িকছুটা বয্ািp েপল, েসi সূেt িবকেlর কথাটা
eল, তাহেল িবকlটা কী? কী করেত পাির আমরা? eভােব যিদ
কৃিষজিমেত িশl না করা হয়, eভােব যিদ িব পুিঁ জ আজেক যা বলেছ
তা না করার েচ া করা হয়, তাহেল কী করা uিচত? আমরা মnন
সামিয়কী পিtকা েথেক েসi সময় িবকl িনেয় eকটা আেলাচনা r
কির। েসটা মাস কেয়ক আেগর কথা। আেলাচনােত মূল বkা িছেলন
েসৗরীন ভTাচায।
িবকেlর rপেরখা িনেয় েসi আেলাচনার পেয় টgেলা eiরকম িছল :
pথমত, িবকেlর কlনােত আমরা েযন সংকীণ বা সংkিচত না হেয় যাi।
কlনাটা আমরা েযন মন খুেল করেত পাির। কারণ আমরা েযভােব চিল,
তার আশপাশ িদেয়i েতা আমােদর িবকেlর ভাবনাgেলা চলেত থােক।
িdতীয়ত, আমরা যখন িবকl িনেয় চচা করিছ, তখন েয আেলাচনা করেছ
তােক বাদ িদেয় েযন িবকেlর আেলাচনাটা না হয়। eরকম েবশ িকছু
কথা আেলাচনায় eেসিছল। eরপর িবকেlর িকছু uদাহরেণর িদেক দৃি
িদেত েচেয়িছলাম, েযমন িবকl কৃিষনীিত কী হেত পাের, িবকl শিkনীিত
কী হেত পাের, eসব িনেয় েলখা মnেন েবিরেয়েছ।

শমীক সরকার : ২০০২ সাল নাগাদ, PDVSA নােম রাTায়tt েতল
েকাmািনেত eকটা sTাiক হয়। sTাiকটা কেরিছল PDVSA ময্ােনজেম ট
eবং মূল েয িমক iuিনয়ন তারা। sTাiেকর aবয্বিহত পেরi eকটা
েঘাষণা হয়, েযটা আnজািতকভােব খুব pচার পায়, চােভজ হেট েগেছন
--- েভেনজুেয়লার িশlপিতেদর েয বেড়া সংগঠন, তার িযিন pধান, িতিন
রাTপিত পেদ আসীন হে ন। আnজািতক pচার পাoয়ার আটচিlশ
ঘ টার মেধয্ পিরিsিত বদেল যায়। আিশ লk েলাক রাsায় েনেম, মূলত
কারাকােস, আবার চােভজেক িফিরেয় আেন। ei ঘটনা েথেকi আিম
pথম eটা িনেয় আকৃ হi। oiটুk eকটা েদশ, কী চলেছ েসখােন, যা
নািক আিশ লk েলাকেক রাsায় নািমেয় িনেত পারল, e সmেক
জানােবাঝা r করেত িগেয় েদখেত পাi, আমােদর েচনা রাজনীিতর েয
ছক, তার বাiেরi েযন েভেনজুেয়লায় eকটা pিkয়া চলেছ। eটা চলেছ
১৯৯৮-eর পর েথেক, চােভজ যখন রাTপিত পেদ িজেত eেলন। তারপর
২০০৪ সাল নাগাদ চােভজ পি মবাংলায় আেসন, eখানকার প ােয়ত
বয্বsা ঘুের েদেখন। eখানকার সরকার তাঁর eকটা সmধনার আেয়াজনo
কেরিছল, তােত pচুর েলাক হেয়িছল। িসিপeম েpাপাগা ডাo কের
বয্াপারটােক িনেয়। তােত িকছুটা আgহ তির হয় িবষয়টােক িনেয়।
েসiসময় মnেন eকটা েলখা েবিরেয়িছল, চােভজ েক? eরপর
মnন সামিয়কী
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eবার রাTীয় sের িবকl নীিত কী হেত পাের, েসiিদেক দৃি িনেkপ
করার সূেti আমরা ‘িবকেlর েভেনজুেয়লা’ নােম eকটা সমিnত
আেলাচনা তুেল ধেরিছ। েভেনজুেয়লায় কী চলেছ, ঐিতহািসকভােব তার
aবsানটা েকাথায়, লািতন আেমিরকান েpিkেত আমরা িকছুটা আেলাচনা
করার কথা ভািব। েসটা েভেবi আিম েলখাটা িলেখিছলাম। eটা eকটা
কmাiেলশন েগােছর। িকnt তা িকছু pে র জn িদেয়েছ। eটা
sাভািবক, যা চলেছ েসটােক যত না সেnহ করা হয়, িবকেlর কথা
বলেল সেnহটা েবিশ হয়। ধরা যাক, িবকেlর েয aিভjতাgেলা আেছ
েসgেলা েতা খুব sেখর হয়িন। দীঘেময়ািদেত েসািভেয়ত বা চীন, egেলা
িক খুব sেখর হেয়েছ? eকটূ যাঁরা বয়েস বেড়া, তাঁেদর সে কথা বলেত
িগেয় েদেখিছ, তাঁরা eকটু েবিশ সিnহান। যারা আমার বয়সী বা আমার
েথেক েছােটা, তারা আবার eকটু েবিশ uৎসাহী। eকটা িবকl িকছু
পাoয়া েগেল েতা ভােলাi লােগ। েসখান েথেকi েলখার সময় মেন
হি ল, pথেমi আিম সেnহ করব না, pথেম েদিখ না কী েসখােন করার
েচ া হে , আর আমােদর েয জানা েবাঝা, কীভােব eকটা snর পৃিথবী
আমরা েপেত পাির, আমােদর েসi ভাবনাgেলােকo যিদ pে র সmুখীন
করেত পাির। আমরা যখন eকটা pিkয়া েদখিছ, আমােদর ভাবনাটােক
িsর েরেখ েসi pিkয়াটােক p করা, eটা েতা aব i করেত হেব,
তার সােথ সােথ, েসi pিkয়াটা যিদ আমার ভাবনাটােকo p করেত
পাের, তাহেল মেন হয় ei েদখাটা ভােলা কের েদখা হয়। আমার iে
আরo ভােলাভােব েভেনজুেয়লার ঘটনাgেলােক যিদ েবাঝা যায়। eটা
aেনেক িমেলo করা েযেত পাের। ei েবাঝার জn p করেত হয়।
ধরা যাক, আমােদর প ােয়ত বয্বsা, eেক যত দূর েথেক েদখা যােব,
িকছুিদন আেগ েদখা িগেয়িছল, েনায়াম চমিs pচN pশংসা কেরেছন
পি মবে র প ােয়ত বয্বsার। িকnt আিম েতা আমার আঠােরা বছর
বয়স পযn gােমi কািটেয়িছ, আিম েতা জািন প ােয়েতর েগালেযাগটা
েকাথায়। তাi যত p করা যায়, তত িবষয়টােক আরo ভােলাভােব
েবাঝা যায়। েসi p gেলা যিদ আমরা িকছুটা তিরo করেত পাির।
েভেনজুেয়লা সিতয্i aেনক দূেরর। যিদo i টারেনেটর মেধয্ িদেয় আমরা
িকছুটা জানেত পারিছ, তবু েয েলখাgেলা আমরা পাi তার িভতেরর
কথাgেলাo (between the lines) যিদ আমরা িকছুটা জানেত পাির।
পাথ oখােন িগেয়িছল, oর কাছ েথেকo আমরা িকছুটা জানেত পাির।
িজেতন নnী : আমােদর eকটা asিবধার িদক আেছ, আমরা বলিছ পাথ
বা an েকu বলেব। েসটা েকান বয্াপার নয়। eকটা শৃ লা েরেখ েয
েকui বলেত পােরন, যিদ তাঁর িকছুটা uপলিb বা p থােক। আমরা
হয়ত নামgেলা বলিছ আমােদর eকটা পছn anযায়ী, িকnt েসi পছেnর
বাiেরo আেলাচনাটা েযেত পাের।

eেসিছেলন। ঘটনাটা চলাকালীন pিkয়া r হেয়েছ। ১৯৯৯ সােল pথম
eকটা বেড়া পিরবতন হয় সংিবধােনর। সাiমন বিলভার সমg লািতন
আেমিরকায়, কয্ািরিবয়ান েথেক আরm কের িচিল aবিধ সmািনত eকজন
বয্িk, তাঁেক pিতভূ কের বিলভািরয়ান কনিsিটuশন নােম eকটা
সংিবধান গৃহীত হয়। লািতন আেমিরকায় কােয়িম sাথ, যােক oরা বেল
‘লা aিলগািক’, তােত খুব কমসংখয্ক েলাক যারা sয্ািনশ বংশdূত,
তারাi িসেsমটােক িনয়ntণ কের। িবিভn সময় sানীয় indigenous বা
িম জািতর মাnষ kমতায় eেসেছ, িকnt সমs aথনীিতেক eরা িনয়ntণ
কের। eরা হে বেড়া জিমর মািলক, বেড়া িশেlর মািলক, খিনgেলার
মািলক। aিলগািকর িবrেd সাiমন বিলভারেক িবকl কের eকটা
পিরবতন eেসিছল। আমােদর মেন রাখেত হেব, ১৯৯৮-৯৯ ei
সময়টােত সমg লািতন আেমিরকা জুেড় eকটা বেড়া পিরবতেনর সূচনা
হয়। pিতটা েদেশi হয়। বলা হয় েয পিলিটkটা বিডিল েল েটর িদেক
চেল েগেছ। আেজি টনা, িচিল, েভেনজুেয়লা, urgেয়, ikেয়ডের েসটা
হয়। েসটা grtপূণ, ভারতবেষর পিরেpিkেত আমরা কী িশখেত বা
জানেত পাির। েসিদক েথেক লািতন আেমিরকায় িনo-িলবারাল iকনিমক
পিলিসgেলা সবেচেয় েবিশিদন ধের চালােনা হেয়িছল। লািতন আেমিরকা
িছল ei পিলিসgেলার pথম পরীkাগার। েসটা চেলিছল pায় িতিরশ
বছর ধের। ১৯৭৩ সােল সালভােদার আেলেnেক যখন িচিলেত kয্ কের
হিটেয় েদয়, তখন েথেকi eiসব পিলিস চালু করা হয়, যা আমরা
ভারতবেষ ১৯৯১ েথেক েদখিছ। তার িবrেd লাগাতার backlash চলেত
থােক। ১৯৯৮-৯৯-েত যখন eেকর পর eক েpাgামgেলা মার খায়,
তখন pচNভােব েল েটর িদেক পিলিটkটা সের যায়। পুেরা মহােদশ
জুেড় ei মুভেম টটার a িহেসেব চােভজ kমতায় আেসন। eটা
আমােদর মেন রাখেত হেব। চােভজ িকnt eকটা ভুঁiেফাড় হেয় kমতায়
আেসনিন। ভারতবেষ িশkার িবষয়টা হল, ei পিলিসgেলা দিkণ
আেমিরকায় িতিরশ বছর ধের েচ া কের পরািজত হেয়েছ। েযটা আজ
eখােন there is no alternative TINA বেল চালােনা হে , eছাড়া
পি মবে র unয়ন সmব নয়, েসটা িকnt ঐিতহািসকভােব eকটা aসফল
পিলিস। eটা আমরা eখােন খুব েজার গলায় বলিছ না। িকnt লািতন
আেমিরকায় েসi aিভjতাটা হেয়েছ। েসখােন েজার গলায় বলা হে ,
ei পিলিসgেলা সামািজকভােব aকৃতকায হেয়েছ। িনo-িলবারাল পিলিস
যখন eকটা েদেশo কাজ করল না, েসi সূেti চােভেজর kমতায়
আসা।
আমরা eখােন চােভজ চােভজ কির, েভেনজুেয়লায় জনগেণর মেধয্
িকnt eকটা সাংগঠিনক বয্াপার আেছ। আিম েভেনজুেয়লায় িগেয়িছলাম
২০০৫ সােল, েদখেত eবং িশখেত। মাসখােনক আিম oখােন িছলাম।
কানাডােত iকনিমেkর aধয্াপক মাiেকল েলেবাuiজ ‘িমরাnা
i টারnাশনাল েস টার’ বেল eকটা গেবষণা সংsায় ei বিলভািরয়ান
pেসসটার eকটা তািttক কাঠােমা তির করার েচ া করেছন। বh েলাক
িবিভn েদশ েথেক িগেয় েভেনজুেয়লায় বসবাস করেছন, তাঁরা ei
pেসসটা সmেn জানেত eবং তা িনেয় কাজ করেত আgহী।
েলেবাuiজo oখােন আেছন। িতিন আমােক বলেলন, তুিম eখােন eেস
বয্াপারটা েদেখা। িবিভn িবষয়, েযমন eকিদেক
িমেকরা ফয্াকিT
িনেজরা িনেয় চালােনার েচ া করেছ। anিদেক েকা-ময্ােনজেম ট বেল
eকটা বয্াপার আেছ, েযখােন িবিভn রাTায়tt সংsায় িমকেদর িসdাn

বিলভািরয়ান pিkয়া

পাথসারথী রায় : আেলাচনার মেতা কের কথা হেলi ভােলা হয়। শমীক
েযমন বলল, েভেনজুেয়লা িনেয় আgহ eখন বh েলােকরi আেছ। ১৯৯৮
সােল চােভজ যখন িনবািচত হন েpিসেড ট িহসােব, তারপর েথেকi
oখােন eকটা pিkয়া r হয়, oরা নাম িদেয়িছল ‘লা pেসসা’, আমার
আgহ তখন েথেকi। eটা খুব েবাঝার িবষয়, ei pিkয়াটা চলাকালীন
চােভেজর রাজৈনিতক েডেভলপেম টটা েদখেত পাি । eমন িকnt নয় েয
eকটা পিরণত রাজৈনিতক দৃি ভি বা eকটা pকl িনেয় িতিন

মnন সামিয়কী
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gহেণর pিkয়ায় যুk করা হে । আবার sানীয় কাuিnলgেলার eকটা
rপাnর হেয়েছ। pথেম বিলভািরয়ান সােকল বেল eকটা িজিনস তির
হয়। েসটা িছল মূলত eকটা রাজৈনিতক-আদশৈনিতক িবষয়। েসখােন
েলােক সংিবধান িনেয় আেলাচনা করত। সবাiেক eক কিপ কের সংিবধান
েদoয়া হেয়িছল, েলােক যােত সংিবধানটা িনেজরা পড়েত পাের। আিম
েনিছ, ২০০২ সােল েলােক eক হােত সংিবধান, আর eক হােত বndক
িনেয় রাsায় েনেমিছল। ei েয eকটা সেচতনতা তির করার pিkয়া
চলিছল। ২০০৪-০৫ েথেক আেs আেs eল কিমuনাল কাuিnল বা
‘বািরo কাuিnল’। বািরo মােন পাড়া, যােত pকৃত রাজৈনিতক kমতাটা
সাধারণ মাnেষর হােত িকছুটা যায়। eটাi সবেচেয় grtপূণ বয্াপার
েভেনজুেয়লার েkেt। আজেক যিদ ঘটনা an েকানিদেক ঘুের যায়,
েযমন, গতবছর িডেসmের গণেভােট চােভজ েহের যান বা রাজৈনিতক kয্
কের তাঁেক হিটেয় েদoয়া হয়, সmূণ বিলভািরয়ান pেসসটােক uৎখাত
করা যােব না। েসেkেt কিমuনাল কাuিnলgেলা grtপূণ, চােভেজর
বয্িkগত uেদয্ােগর েথেকo eটা grtপূণ। eটা হে eকটা িদক।
anিদকটা হে
aথনীিতর পিরবতেনর বয্াপারটা। মাiেকল
aয্ালবাটেদর grেপর PARECON বেল eকটা আiিডয়া আেছ,
পািটিসেপটির iকনিমk। মােন েpাডাকশন যারা কের তােদর aথনীিতেত
aংশgহণ করা। eর eকটা ঐিতহািসক িভিt আেছ েভেনজুেয়লােত।
oখােন বhিদন ধেরi eকটা েতেলর সmদ আেছ। েভেনজুেয়লা eখন
পৃিথবীর চতুথ বা প ম বৃহtম েতেলর uৎপাদক। েতেলর েথেক েয
সmদ সৃি হেয়েছ তা oi েছােটা aিলগািকর মেধয্i সীমাবd েথেক
েগেছ। িবরাট জনসাধারেণর কােছ তা েপৗঁছায়িন। েসখান েথেক oরা
ভােব, আমরা যিদ eকটা পািটিসেপটির iকনিম বা aংশgহণমূলক
গণতnt তির করেত পাির, তাহেল হয়ত oi ধনটা বি টত হেব।
েভেনজুেয়লােত PDVSA বেল eকটা রাTায়tt েতেলর সংsা aেনকিদন
ধের িছল। তারা আেমিরকান বhজািতকেদর সে eমন শেত চুিkবd
হেয় রেয়েছ েয তােত িকছুi pায় পয়সা আেস না। ekন মিবল,
েশভরন, েটাটাল iতয্ািদরা ১০% রয়ালিট েভেনজুেয়লার PDVSA–েক
েদয়। েসi সংগঠনটা eমনভােব চািলত হত েয তারা বhজািতকেদর সে
েজারােলাভােব েকান চুিk করেত পােরিন। তােত েদেশর kিত হেয়েছ।
চােভজ ei pভূত েতেলর সmদেক ব টন করার েচ া কেরেছন। তােত
েলােকর জীবেন েয eকটা পিরবতন আসেছ েসটা েচােখর সামেন েদখা
যায়। eমন নয় েয রাতারািত সবাi গািড় চালাে । িকnt িশkা, sাsয্,
ei িবষয়gেলােত eকটা বদল হে । িকuবা েথেক pচুর ডাkার িগেয়
oখােন থােক eবং ei বািরo কাuিnলgেলােত কাজ কের।
anিদেক চািভsা যারা, তােদর মতামত হে , eমন kমতা oেদর
েনi েয রাতারািত পুঁিজবাদী aথৈনিতক বয্বsাটােক oরা ংস করেত
পারেব। eiটা oরা pথম েথেক বলেছ। তার বদেল, oরা বলেছ, eকটা
সমাnরাল িবকl aথনীিত আমরা তির করব। েযটা জনগেণর
aংশgহেণর oপর িভিt কের গেড় uঠেব। রাT েসটােক তার হােত েয
পয়সা আেছ তা িদেয় সাহাযয্ করেব। েযখােন eকটা ফয্াকিT িমেকরা
চালােব, েসটােক eমনভােব শিkশালী করা যােত eকিদন পুঁিজবাদী
aথনীিতেক চয্ােল কের েসটােক uৎখাত করেত পাের। eটা eকটা
নতুন ভাবনা। েসটা কতখািন কাযকর হেব তা আমরা eখনi বলেত পাির
না। ডান eবং বাম, dিদক েথেকi eর সমােলাচনা আেছ। েজmস েপTাস
মnন সামিয়কী

eটােক সমােলাচনা কেরেছন, িকnt িতিন চােভেজর পদেkপgেলােক
সমথন কেরন। মাnষেক সংগিঠত কের িবকl বয্বsােক সমাnরালভােব
আেs আেs শিkশালী করা, তােত আিম যা বুেঝিছ, রাTkমতা দখেলর
pেয়াজনীয়তা িকnt চেল যাে না। েসটা না হেল, চােভজ যিদ
রাTkমতা না েপেতন, eটা িকnt কখনi সmব হত না। eটা হল েদেশর
মেধয্কার বয্বsা। চােভজ an েযটা করেছন, েসটা হল সমg লািতন
আেমিরকা জুেড় eকটা েল ট সিলডািরিট তির করা। চােভেজর ভাষণ
িকnt পােl েগেছ। িতিন eখন বলেছন ekশ শতেকর সমাজতেntর কথা।
আেগ চািভsা আেnালেনর েকান রাজৈনিতক িভিt িছল না। eকটা
rপাnর িকnt হেয়েছ। দিkণ আেমিরকা জুেড় eবং তার বাiেরo
আnজািতক সmকেক পুনগঠন করার কথা বলা হে । েসi সmক
তির হয় েশাষেণর oপর িভিt কের। েসটা না কের েসi েদেশর
সামথেক বয্বহার কের eকটা আnজািতক তথা বািণিজয্ক সmক তির
করা। oরা িকuবােক েতল েদয়, িকuবার শিkশালী িচিকৎসা বয্বsা
আেছ, িকuবার িতিরশ-চিlশ হাজার ডাkার েভেনজুেয়লায় িগেয় কাজ
করেছ, যােত েভেনজুেয়লার sাsয্ বয্বsার েয ঘাটিত আেছ েসটা পূরণ
হেত পাের। eটাo eকটা নতুন িচnা।
নয়া uদারনীিতর লািতন আেমিরকা o ভারত

eর পেরর বয্াপার হে , দিkণ আেমিরকার aথনীিতেত আieমeফ,
িব বয্াে র েয pভাব িছল েসটা কমােনা। েযমন আেজি টনার েয ঋণ
িছল েসটা oরা িনেয় িনে , ikেয়ডরo বলেছ আieমeফ-িব বয্া েক
চাi না। মাiেকল েলেবাuiজ বলেছন, eটা েয eকটা েদেশর মেধয্
করেত হেব তা নয়। েযমন ধরা যাক, ভারতবেষর eকটা ফয্াকিT
িমেকরা হােত িনেয় িনল, তারা তােদর uৎপাদেনর জn eকটা মােকট
চাiেছ, তারা িকnt েভেনজুেয়লার সরকােরর সে eবয্াপাের eকটা
সmেক েযেত পাের, েযখােন েভেনজুেয়লা তােদর eকটা বাজােরর
বয্বsা কের িদল। িমকেদর মেধয্, কৃষকেদর িনেজেদর মেধয্, েকবল
রােTর মেধয্i নয়, eকটা সmক তিরর িবষয়টাo িকnt oরা িচnাভাবনা
কের েদখেছ। দিkেণর eকটা বয্া oরা তির কেরেছ, েযটা
আieমeফ-িব বয্াে র মেতা শেত নয়, ভােলা শেত ঋণ েদেব।
আমােদর eখােন আমরা েভেনজুেয়লার aিভjতা েথেক eকটা িশkা
িনেত পাির, িনo-িলবারাল পিলিসgেলা েয aকাযকর হেয়েছ েসটা আমরা
eখােনo চয্ােল জানােত পাির। িdতীয় হল, aথৈনিতক রাজৈনিতক o
সামিরক িদক িদেয় িবকেlর িচnাভাবনা আমরাo িনেত পাির।
শ র সরকার : িনo-িলবারাল পিলিস aকাযকর বলেত কী বলেত চাiেছন?
পাথ : ei েদশgেলােত আieমeফ-িব বয্া আমােদর েদেশর মেতা
pচুর পিরমােণ ঋণ েদয়। pচুর পিরমাণ pতয্k িবেদিশ িবিনেয়াগ (FDI),
িবেশষত িবেদিশ pিত ােনর িবিনেয়াগ (FII) eখােন আেস। সমs দিkণ
আেমিরকা জুেড় --- আেজি টনা, bািজল, ikেয়ডর, েপr, িচিল,
েভেনজুেয়লা েথেক আরm কের মধয্ আেমিরকার েদশgেলা পযn eটা
ঘেট। pিতটা েদেশi pায় মারাtক ধরেনর aতয্াচারী eকনায়কতেntর
তttাবধােন (েকান গণতnt িছল না) মাnষেক pচুর dঃখক েভাগ করেত
হয়, েলােকর চাকির চেল যায়, খিনমািলেকরা জিম দখল কের েনয়।
জিমহারারা শহরgেলােত eেস জেড়া হয়, িবরাট িবরাট বিs গেড় oেঠ।
সরকারgেলা বামপnী সংগঠেনর oপর আkমণ নামায়। িকছু বাম সংগঠন
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কিমশনgেলা যখন তির করা হয়, তখন সরকাির বা আধা-সরকাির sের
– আরo aেনক দূর পযn, তার আেগi eকটা মেনাভ ী েতা তির
হেয়i যায়। আিশর দশক েথেক eখােন ei েয বয্াপকভােব সরকাির
েkt েথেক সের আসা, তা সtর দশক েথেকi েটর পাoয়া যায়। oi
সময়i লািতন আেমিরকােতo বয্াপারgেলা ঘটেত থােক। েসi সব
িজিনেসরi পিরণিত – oi আিশর দশেকর েশেষ েসািভেয়ততেntর ভাঙন,
তার সে চািরিদেক ি ডেমর ধারণাটােক eকটু uঁচুেত তুেল ধরা। oi
সমেয় oয়াl বয্া iতয্ািদর aিফিসয়াল পাবিলেকশেন ei
িজিনসgেলােক ভীষণভােব সামেন আনা হে – বাজােরর gণ,
sাধীনতার gণ, গণতেntর gণ iতয্ািদ। কােজi pিkয়াটা uিনশ-িবশ
লািতন আেমিরকায়, eিশয়ায় িবিভn েদেশ – েবশ েদখা যায়। িকnt oi
েয েশানা যাoয়া বা েদখা যাoয়ার eকটা বেড়া তফাত আেছ। ি ডময্ান
েযবার aথনীিতেত েনােবল েপেলন, লািতন আেমিরকায়, িবেশষত
আেজিnনায় দা ার মেতা পিরিsিত তির হেয়িছল। কারণ, তদানীnন
ংসpাp আেজিnনার aথনীিতর eকটা বেড়া কারণ হে , oখানকার
জনমেন, ি ডময্ােনর পিলিস। ি ডময্ান dিনয়া জুেড় sীকৃত, যােক বেল
দিkণপnী aথনীিতিবদ, eবং oয়ািশংটন কনেসনশাস oi পিলিসরi
চূড়াn rপ। তা লািতন আেমিরকায় রাsাঘােট দা ার মেতা হেয়িছল,
আর আমােদর eখােন eেকবােরi oটা ঘেটিন। eখানকার রাজৈনিতক
সমাজতtt কী হেব তা আেলাচনার িবষয়। আমরা েয সে সে িগেয়
মারেধার কির তা না, ফেল eখােন eiটােক িমিডয়া বা anভােব ধারণ
করা যায় aেনকখািন, যাে । ei রকম eকটা বয্াপার। ... ei জায়গাটা
eকটু িক েদেখ-েটেখ েবাঝা েগল েয লািতন আেমিরকার ঝ াময় েয
েচহারাটা আর আমােদর eখােন েয eকটা েবশ sেখ-sা েnয্ আিছ,
যাi ঘটুক আমরা পdিবভূষণ েপেলo েযমন খুিশ হেয় যাi, eকলােখ
টাটার গািড় েপেলo েবশ খুিশ হেয় যাi – eiটা িক িকছু বলা যায়?
পাথ : eকটু েবাধহয় পাথকয্ আেছ লািতন আেমিরকা eবং eখােন।
oখােন aথৈনিতক পিলিসgেলা নামােনা হেয়েছ pচN রাজৈনিতক িহংসার
মেধয্। আমােদর eখােন সংসদীয় গণতnt, চমৎকার গণতnt – eটা eকটা
বেড়া তফাত। eর dেটা িদক আেছ। েমিkেকার িকছু aয্ািkিভs আমােক
বেলন, তাঁেদর oখােন রাজৈনিতক দমন eমন িছল েয েসটােক েমাকািবলা
করেত িগেয়i aথৈনিতক পিরবতনটা মাথার oপর িদেয় হেয় েগল। জলজিম সব চেল েগল। oখােন সব জায়গায়, িচিল, আেজি টনা, েbিজল,
urgেয় – সব জায়গায় িমিলটাির জু টা – aতয্িধক রাজৈনিতক দমেনর
মেধয্ িদেয় eটা ঘেটেছ। aব eখােন গণতnt কথািটেক udৃিত িচেhর
মেধয্ বয্বহার করা uিচত। ‘গণতnt’-e মেতা িনমাণকারীরা, aথাৎ
মধয্িবt, u -মধয্িবt eবং u িবtরা, তারা যতkণ না pভািবত হে
... তারা kুd aংশ হেয়o েযভােব েগাটাটা বয্াp কের েরেখেছ েযন মেন
হয় তারাi আেছ েদেশ, তােদর েযেহতু aতয্িধক েবিশ pেয়াগ kমতা,
তােদর বkেবয্ মেন হয় েযন তারাi eটা করেছ। eটা eকটা িদক।
anিদেক eখােন িস ুর-নnীgাম – েযখােন আমরা রাTীয় পীড়েনর নg
rপটা েদেখিছ।

লড়াi চািলেয় যায়। ১৯৯৮-৯৯ নাগাদ pিতটা েদেশ aথৈনিতক সংকট
েদখা েদয়। িবেদিশ pিত ানgিল রাতারািত তােদর িবিনেয়াগ, িলkiড
কয্াশ, তুেল েনয়। তার আেগ kিড় বছর ধের eসব েদেশ ধনসmিt
েথেক েয মুনাফা তির হেয়েছ সব বাiের চেল েগেছ। eটা হেয়েছ
ফাiনাn কয্ািপটােলর মুk চলাচেলর ফেল। যখন aথৈনিতক সংকট েদখা
িদল, জনজীবন িবপযs হেয় পড়ল। anিদেক েদেশর েয pাকৃিতক সmদ,
েসটা জিম, খিনজ সmদ বা েতল যাi েহাক – েযটা আজ আমরা
eখােনo েদখেত পাি --- েসiসমs pাiেভট কয্ািপটােলর িনয়ntেণ চেল
যাে যােদর eকটা পা েদেশর বাiের। eরা েয মুহেূ ত েদখেছ eখােন
আমার মুনাফা হে না, েসi মুহেূ ত তার পুঁিজটা ant িনেয় চেল যাে ।
ei পুঁিজর oপর দিkণ আেমিরকার মাnেষর েকান িনয়ntণ েনi।
বিলিভয়ায় eকটা ঘটনা ঘেটেছ। oখােন iেভা েমারােলস eখন kমতায়
eেসেছন। oখােন েকাচাবাmা বেল eকটা শহের, পানীয় o েসেচর জল,
রpািনর মাধয্েম েবখেটল নােম eকটা েকাmািনর হােত তুেল েদoয়া
হি ল, জেলর দাম pচN েবেড় যায়। তার pিতবােদ েকাচাবাmার জনগণ
pিতেরাধ আেnালন গেড় েতােল। বিলিভয়ার রাজৈনিতক পিরবতন oখান
েথেকi r হয়। ei pাiেভটাiেজশন হল িনo-িলবারাল পিলিসর a ।
eরi ফলাফেল aথৈনিতক সংকট েদখা িদল। আেজি টনায় সমs বয্া
aয্াকাu ট ি জ কের েদoয়া হল যােত ডলার েদেশর বাiের না েবিরেয়
েযেত পাের। েলােকর হােত পয়সা েনi। pচN eকটা জনিবেdাহ হয়।
েভেনজুেয়লােতo ei জাতীয় ঘটনা ঘেটিছল oiসময়।
েসৗরীন ভTাচায : eখােন SEZ–eর বয্াপারটা আমরা েটর পাি , যখন
eকটা সামািজক েগালমাল ঘটেছ। েয ঘটনাgেলার কথা বলা হে ,
কমেবিশ আমােদর eখানকার aিভjতাo তাi। তাহেল িনo-িলবারাল
পিলিস েয eকটা aকাযকর বয্াপার, েসটার pকাশ িহেসেব সামািজক
েগালমাল ছাড়া আর িকছু িক আেছ?
পাথ : িন য়, aথনীিতেত েতা আপিন আমােদর েদেশo েদখেত পােবন।
আমােদর েদেশ গত পাঁচ-ছ বছের েদড় লk চািষ আtহতয্া কেরেছ।
a েঘাষ : েকান ে ণীর েলােকর েবিশ pিতিkয়া েদখা যাে ? আমােদর
eখােন েযমন মধয্িবt ে ণীর েলাক ...
পাথ : েসটা oখােনo হেয়েছ। eখােন মধয্িবt ে ণী --- আিম জািন না
কত পােস ট ধরা হয় --- eকটা িভিজবল মাiনিরিট, তারাi কথা বলেছ,
তােদর কথাi িমিডয়ায় আসেছ, তারাi েদশ। েসটা eকটা বয্াপার। িকnt
oখােন তারা asিবধায় পড়ল, যখন েশষ পযn aথৈনিতক সংকটটা eল।
... eখন p হে , আমরা েদড় লk চািষর মৃতয্ু েক সামািজক েগালমাল
িহেসেব ধরব িক ধরব না। oখােনo িতিরশ বছর ধের িকnt ei ঘটনাgেলা
ঘেটেছ। মােন চািষেদর হতয্া ...
েসৗ.ভ. : আেমিরকার জni বstত ei পয্ােকজটা হেয়িছল, oয়ািশংটন
কনেসনশাস বেল েযটা পিরিচত, আর eকটু পের, ১৯৮৯-৯০-e। বstত
লািতন আেমিরকার েবশ িকছু েদেশ সtেরর দশক েথেক oটা খািনকটা
িডসটােবn বেল েদখা বা েশানা যাি ল। সtেরর দশক েথেক ei
পিরবতনgেলার লkণ িকnt আমােদর eখােনo যেথ িছল। সtেরর
দশেকর েশষ িদেক টাডিল কিমশন বেল eকটা হেয়েছ, যারা ১৯৭৭-৭৮
সময়টােত িবিভn রাজয্ পিরদশন করেছন। eর টামs a েরফােরn হে
– পাবিলক েসkর iuিনট খুব eকটা কাজ করেত পারেছ না, aতeব কী
করা যায়? eখন aিলিখতভােব eটা েতা সবাi জােনন েয eiসব
মnন সামিয়কী

aংশgহণমূলক পিরকlনা

েসৗ.ভ. : ... েয সমsা িনেয় মnেনo আেগ চচা হেয়েছ, েTড iuিনয়ন
যােদর িনেয় করা হয় eেকবাের েসi নীেচর aংেশর িমক-সাধারেণর
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aভাব aিভেযােগর কথাটা oপেরর sেরর েনতােদর কােছ পযn েপৗঁছেনাটা
eকটা বয্াপার, eকটা সমsা। sতরাং েসi গভীরতায় িগেয় যিদ গণতেntর
কথাটা িচnা কির, আমােদর eখােন েনi আমরা সবাi জািন, িকnt
কিমuনাল কাuিnেল ei িনেচর কথাটা কতটুk েপৗঁছয় oপের?
পাথ : েসটা িকnt আিম খািনকটা েদেখিছ oখােন।
িজেতন : আিম eকটু েভেঙ বলিছ : েভেনজুেয়লায় ei বিলভািরয়ান চk
েথেক r কের পরপর কতgেলা aংশgহণমূলক বয্বsার পরীkািনরীkা
েতা চলিছল। েযমন pথেম বিলভািরয়ান চk, তারপর েলাকাল পািটিসেপটির
pয্ািনং কাuিnল জাতীয় eকটা, তারপর েকা-ময্ােনজেম ট, করেত করেত
eখন eকটা বেড়া কের েদখা যাে কিমuনাল কাuিnল বা বািরo
কাuিnল। egেলা হে কীরকম? শহরা েল ২০০টা পিরবার িনেয় eকটা
কিমuিনিট eবং gামা েল ২০-৪০টা পিরবার িনেয়। eবার কিমuিনিট কােক
বলা হেব েসটাo oi কিমuনাল কাuিnেলর আiেনর মেধয্ আেছ। ei
হে পটভূিম।
p হে েTড iuিনয়েনর েনতা o সাধারণ িমকেদর মেধয্ েযরকম
িবি nতা ei কিমuনাল কাuিnেলo িক েসi সমsাটা েনi? aথাৎ eকদম
যারা সাধারণ সদs তােদর িসdাn gহেণ (aথাৎ aংশgহণমূলক বােজট,
aংশgহণমূলক পিরকlনা – েযমন, eখােন eকটা বািড় হেব, eকটা bীজ
হেব iতয্ািদ েkেt) aংশgহণ কতটুk?
েসৗ.ভ. : snরবেনর রাঙােবিলয়ায় েটেগার েসাসাiিটর তরেফ eকটা pেজk
করা হয়, েমাটামুিট eকi রকম িচnা িনেয় কাজ করার কথা। আিম িনেজ
pতয্kভােব কাজ না করেলo ... আমার ছাtেদর কাছ েথেক, তুষার
কাি লাল, িযিন oখানকার pধান পুrষ, তাঁর eবং সভাপিত পাnালাল
দাশgেpর সে আলাপচািরতায় আিম p টা তুেলিছলাম। eটা আমার
দীঘিদেনর anতম eকটা p । তা আিম েশষিদেক পাnালালবাবুর মেধয্o
eকটা হতাশা েদেখিছ। িতিন বেলিছেলন, ‘hাঁ, oi ভুটভুিট চলেছ,
েলােকর হােতo িকছু পয়সাকিড় আসেছ’। aথাৎ বাsবত েলােকর েকানo
unিতi হয়িন তা নয়। িকnt িসdাn gহেণ েটেগার েসাসাiিটর েগাড়ার
িদেকর িচnার েয কlনা, গািn-রবীndনাথ eiসব িনেয়i েতা oরা ভািবত
eবং েয কারেণ oরা তথাকিথত সশst বামপnী সংgােমর েয লাiন েসখান
েথেক সের eiসব িদেক eল। আিম যতটা বুঝেত পাির েয oেদর eকটা
িচnা িছল, িসdাn gহণ কতটা aংশgহণমূলক হেত পাের, নাহেল েতা আর
aংশgহণমূলক গণতnt হল না। eকরকম চািপেয়i েদoয়া হল। িদিl েথেক
না হেয় রাঙােবিলয়ায় বেসi চািপেয় েদoয়া হল।
eখন ei জায়গায় আিম িনেজ খুব সংশয়ািnত eবং পাnাবাবুর সে
কথা বেলo েয খুব আশািnত হেত েপেরিছলাম তা নয়। ei pসে aিমত
ভাdিরর eকটা বi, ‘েডেভলপেম ট uiথ িডগিনিট’, েখয়াল করার মেতা।
বiটার মূল কথা ei aংশgহণমূলক গণতেntর জায়গাটা eবং uিনo
eiরকমi eকটা িজিনস pতয্াশা করেছন। আমারo িঠক eকi জায়গায়
সংশয় েয oi বয্াপারটা হেত েগেল ... েযমন eকজন আেছন, িতিন খুবi
uদয্মী, ভােলা, খািনকটা পেরাপকারীo। িকnt eকটা সময় তাঁর মেন হল,
‘iেলিkTিসিট খারাপ হেয় েগেলo আমােক েদখেত হেব, সবi িক আমােক
েদখেত হেব নািক’! anরা মৃd েহেস বেলন, কাuেক েতা eকটা জায়গায়
eকটু েফাস করেত হয় ...
িকশলয় বয্ানািজ : hাঁ, eকটা কথা হে আপিন সাধারণ ভােলা
(common good) কীভােব েদখেছন? আর eকটা কথা, েনতারা ভােবন,
মnন সামিয়কী

‘িসdাnটা েতা আমােকi িনেত হেব’। ei েসিদন সূযকাnবাবু ‘েদশ’
পিtকায় eকটা সাkাৎকাের বেলেছন। েযমন, eখন পি মবে প ােয়ত
আiেন aেনকটা পিরবতন হেয়েছ – কেয়কটা বািড় িনেয় aথাৎ বুথ কিমিট
eকটা পিরকlনা তির করেব। eবাের েয নতুন আiনটা হে , জাতীয়
কমসংsান sরkা আiন, েসটা িকnt aেনকটা address করেছ। তবুo আিম
সিnহান, কারণ gােমর েছেল হoয়ার ফেল আিম জািন প ােয়ত কীভােব
কাজ কের। তাi আমার িদক েথেক oi সাধারণ i া, সাধারণ ভােলা েসটা
কতটা পূরণ হে eটা eক। িdতীয় কথা হে , কতদূর aবিধ যাoয়ার পের
আমার sাথটা আর কিমuিনিটর sাথ থাকেছ না, eটা আমােদর েদেশর
পেk eকটা বেড়া সমsা।
েদবাশীষ ভTাচায : gােম পাড়ায় eকটা a pহর সংকীতন হেব তার
বয্াপাের সমs মাnষ েযমন মg হয়, প ােয়েতর বয্াপাের িকnt তা নয়। ধরা
যাক oi সংকীতেন িখচুিড় হেব েসটার বয্াপাের সবাi িঠকঠাক মতামত
েদেব, বেড়ােলাকেদর কাছ েথেক েয েযটুk পারল চাল-ডাল-আলু েজাগাড়
কের িঠকঠাক বয্াপারটা uতের েদেব। িকnt gােমর an বয্াপাের, েযমন
সরকার েয eকটা আiন কেরেছ, eকটা রাsা হেব, তখন িকnt েসটা oপর
েথেক হেব। আবার জল ীর ভাঙেন gােমর রাsা ধুেয় েগেছ, তখন িতনেট
gােমর েলাক িনেজরাi িসdাn িনেয় িনেজরাi হাত লািগেয় রাতারািত
রাsাটা িঠকঠাক কের িনল। েসটার জn িকnt oপর েথেক েকান আiন বা
িসdােnর দরকার পড়ল না। বেড়ােজার যােদর জিম eকটু আধটু েগল তারা
eকটু রাগটাগ করল, েসটা বেড়া বয্াপার হল না। aথচ সরকাির েকান
িসdােn তােদর েকান ভূিমকা থােক না।
sজয় ভd : সাdাম েযমন ডলােরর আিধপতয্ ভাঙার জn iuেরােত চেল
যাoয়ার িসdাn িনেয়িছল, েসরকম কী েভেনজুেয়লা বা লািতন আেমিরকার
an েয েদেশ বামপnী সরকার pিতি ত হেয়েছ তারা িবকl বয্াি ং
বয্বsার মাধয্েম সমাnরাল aথনীিতর েকান uেদয্াগ িনে ?
শমীক : eiটা পের আেলাচনা েহাক। eখন েয কিমuনাল কাuিnেলর
আেলাচনাটা হে , েসটা েহাক।
পাথ : েয সংগঠনgেলা িচরাচিরত রাজৈনিতক pিkয়ার মেধয্ িদেয় চেল
eেসেছ, েসেkেt েলােক তােদর িনেজর মতামত খুব জানােত পাের না।
েযমন েTড iuিনয়ন বা প ােয়েত যা ঘেট। েসgেলােক oরা েভেনজুেয়লায়
pথেমi পাশ কািটেয়েছ। েযমন eকটা জায়গায় oরা কিমuনাল কাuিnল
গঠন কেরেছ eবং েসখােন েTড iuিনয়ন বা oয়াকাস কাuিnলo আেছ ...
তােত িকnt oi সাধারণ kমতার সmকgিল aেনক কম।
িdতীয়ত, পৃিথবীেত সাধারণত মাnষ সংগিঠত হেয়েছ কােজর জায়গা
েথেক। েভেনজুেয়লায় pথম মাnষ সংগিঠত হে পাড়া িভিtেত। ei পাড়া
িভিtক সংগঠেন িকnt uৎপাদন, েক কতটা েরাজগার করেছ েসgেলা কম।
eলাকার unয়ন বয্াপারটা grtপূণ, পয়সাটা আসেছ পের। সরকার িদে ,
িকnt তখন iিতমেধয্i িসdাnটা েনoয়া হেয় েগেছ। ei সংগঠনটা uৎপাদনসmেকর uপর িভিt কের তির হে না। িকছু জায়গায় রাজৈনিতক দল,
েযমন, কিমuিনs পািট িনেজরা পাড়া কিমিট বা বািরo কিমিটgিল তির
কেরিছল। েসখােনo পুেরা বয্াপারটা রাজৈনিতক পািট sেরর নয়।
েসৗ.ভ. : েদশভােগর aবয্বিহত পরপরi েয সমs udাst কেলািনgিল
তির হেয়িছল, েসখােন sুল, েমেয়েদর sুল তির করা, েসখােন মাnেষর
েয ভূিমকা, ঋিtক ঘটেকর িসেনমায় েযমন েদিখ, েতমনi েদেখিছ আমােদর
ei যাদবপুর িবজয়গড় a েলo। আজ রাজৈনিতক দল বাড়েত বাড়েত
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েকমন কের পুেরা জীবনী শিkটাi, জীবেনর সমs েktgেলাi eেদর
gােস চেল েগেছ, মাnেষর আর েকান আsাi েনi।
পাথ : রাজৈনিতক pিkয়াটা, রাজনীিতকরণটা েতা grtপূণ, কীভােব েসটা
হেব তা eকটা p । িকnt েসটা না হেল রােTর জায়গা েথেক িসdাn
gহেণর pিkয়াটায় েয aংশgহণ করা তা আমরা পারব না, oi পাড়ার
জায়গােতi সীমাবd েথেক যােব।
েসৗ.ভ. : যখনi েছােটা জায়গা েথেক বাড়েত বাড়েত eকটা বেড়া জায়গায়
বা রােTর জায়গায় যাে তখনi িবি nতার সমsাটা eেস যাে –
eখােনi আমার সংশয়।
পাথ : hাঁ েসটা হেত পাের। িকnt oখােন বh েলাক eবং তােদর
aংশgহণ বাড়েছ pিkয়াটার মেধয্ িদেয়। েসটা আিম িনেজর েচােখ
েদেখিছ। িনেজরাi, েযমন েকান মিহলা িযিন আেগ েকান রাজৈনিতক বা
গণ-pিkয়ায় aংশ েননিন, িতিন িনেজ eেস জনসভায় বkবয্ রাখেছন।
েসৗ.ভ. : েযমন েগািকর মা –
শমীক : রাজনীিতর dেটা িদক আেছ। eকটা হে পািট িসেsম বা
দলীয়তা, আর eকটা েযটােক বলা যায় রাজৈনিতকতা বা polity েসটা ...
েসৗ.ভ. : eকটা েছােটা জায়গা েথেকi আেs আেs েদখা যায় যারা
ভােলা বkা নয়, iংেরিজটা েতমন বলেত পাের না, তারা িনেজেদর মত বা
কথাটা েতমন pকাশ করেত পাের না …
পাথ : েসটা িকnt oখােনo েদেখিছ, eকজন ভােলা বkা, ডায়নািমক, েস
িকnt িবষয়টা িনেজর মেতা কের uপsাপন করেত পারেছ। তাছাড়া িকnt
সাধারণ মাnেষর সেচতনতার eকটা pিkয়াo oখােন চলেছ।
িজেতন : আমরা eকটা িজিনস েবাঝার েচ া করিছলাম। ei িনoিলবারাল পিলিস iতয্ািদ লািতন আেমিরকার েদশgেলােত লাg হoয়া eবং
oখােন eকটা েরoয়াজo আেছ – eসেবর মেধয্ িদেয় ধু েভেনজুেয়লায়
নয়, an েদশgেলােতo eকটা aংশgহণমূলক pিkয়া r হেয়েছ, তা
হল, ei েয কারখানাgিল দখল কের চালােনা। েয কারখানাgেলা rg হেয়
েগেছ, মািলক আর চালােত পারেছ না বা চাiেছ না, েসgেলা দখল কের
কমচারী eবং িমকেদর িমেল চালােনা। eটা িকnt লািতন আেমিরকার
েবশ িকছু েদেশ আেছ। আেজি টনার কথা আমরা েবশ িকছুটা েজেনিছ,
েভেনজুেয়লােতo হেয়েছ। eটা eকটা। িdতীয়টা হল, eখােন েদেখিছ,
কলকাতােতo, েযমন িমি র েদাকান, পা াবী ধাবা, িবিরয়ািনর েদাকান,
েসখােন িকnt সে সে কমচারীরা িবকl বিসেয় িদে eবং চালাে ,
eক ধরেনর সমবািয়ক েবাঝাপড়ায়। সব সময় েয তারা সমবােয়র
েরিজেsTশন করাে তা নয়। েযমন জলেযােগ, বািলগ ধাবায়, সামেনর
রাsায় বেস হেলo কমচারীরা িকnt চািলেয়েছ।

েসৗ.ভ. : মােন পুঁিজ সােবাতাজ করেছ। েযমন eখােন ‘পুঁিজর uড়ান’,
মােন পুঁিজপিতরা মােঝ মােঝ ভয় েদখায় েয eখােন eত িমক সমsা,
েTড iuিনয়ন, sTাiক ... আিম িকnt পুঁিজ an জায়গায় িনেয় চেল যাব।
পাথ : hাঁ, েযমন িস ুের কারখানা না হেল টাটারা an রােজয্ চেল
যােব। ... েতা eখন p টা হে
িমকরা েকন েসi sTাiেক চেল যাে ?
eর utর েপেত আমােদর oi iuিনয়েনর iিতহাসটা জানেত হেব। eটা
(িসিটিভ বা েভেনজুেয়লান েTড iuিনয়ন) আদয্n িসআie dারা পিরচািলত
iuিনয়ন। আেমিরকার eকটা sুল আেছ, ‘sুল a েলবার’, েসখােন
আেমিরকার eeফeলিসআio বা লািতন আেমিরকার িবিভn েTড
iuিনয়েনর বাছাi করা িলডারেদর তুেল িনেয় িগেয় িসআie েTিনং েদয়।
ei iuিনয়নটা িছল েসiরকমi eকটা iuিনয়ন। eেদর কাজ আেমিরকার
sাথ েদখা। … eেদর pধান কাজ িছল, ei েকাmািনটা eকটা রাTায়tt
েকাmািন eবং eটা েথেক আমরা কতটা চুেষ িনেত পাির। ... আজ
েসখােন িমকরা নতুন iuিনয়ন বািনেয়েছ। পুরেনা িলডাররা িময়ািম
পািলেয় েগেছ বা ে ািরডা। oi sTাiকটা িছল eকটা ‘কয্ািপটাল sTাiক’।
eর মূল েমািটভ িছল চলিত বয্বsাটােক চালু রাখা।
েসৗ.ভ. : পি মবে an ধরেনর কয্ািপটাল sTাiেকর ভয় েদিখেয়i েতা
জিম েনoয়া হে ।
েদবাশীষ : eখন রাজনীিতর eকটা যািntকতা আেছ। oi েয বলা হে
কিমuিনিটর েলােকরা কথা বেল না েকন? রাজনীিতেত eকi কথা েরাজ
বলা হয়, oেত িনজs জীবেনর ছn বা আনn ন হেয় যায়। কীতেনর
uদাহরণ েযমন িদলাম, আমােদর েছােটােবলায় gােম ডাকািতর হাত েথেক
েরহাi পাoয়ার জn eকটা gামরkী বািহনী কেরিছলাম। oেত েদখা েগল,
যােদর সmিt আেছ, তারা আেs আেs েকেট পড়েছ। যারা থাকেছ,
তােদর িকnt েতমন সmিt েনi। কারণ, কাজটােত eকটা মজা আেছ।
আর eখন? পািট েথেক সবটা চালােনা হে । তারাi িঠক কের িদে , েক
যােব আর েক যােব না। েয যােব না, তার মাথা িপছু eকটা টাকা িঠক
কের িদে েসটা িদেলi হেব। sতরাং oi মজাটা uেঠ েগল, eখন eকটা
িনয়ntণ বা বাধয্বাধকতার জায়গায় eেস েগেছ।
খাদয্, কৃিষ o িশkা

পাথ : সিতয্ কথা বলেত িক কৃিষ সmেn আমার pতয্k aিভjতা খুব
eকটা েনi। আিম eকবারi মাt gােম িগেয়িছলাম। গত ৩০ বছের িনoিলবারাল পিলিসর সমেয় েযটা হেয়েছ, বh েলাক কৃিষ েছেড় শহের চেল
eেসেছ। কৃিষর grt aেনক কেম eেসেছ। আরo dেটা বয্াপার হেয়েছ।
১) কৃিষটা aেনকটা সামnতািntক বয্াপার। কেয়কজন বেড়া বেড়া জিমর
মািলক আেছ। কেয়কটা েsট বা a ল তারা রাজৈনিতকভােব িনয়ntণ
কের। ২) anিদেক গতবছর েথেক হেয়েছ, কেয়কটা কিমuনাল কাuিnল
eকসে চাষ করেছ। সমবািয়ক চাষ নয়, কােলকিটভ ফািমং। মােন
জিমgিল বয্িkেদর নােমi আেছ। চােভজ সরকার pচুর পিতত জিম
eেদর িদেয় িদেয়েছ। ... oখানকার aথনীিত েতেলর oপর বD েবিশ
িনভরশীল, তাi তা কমােনার জn oরা কৃিষর িদেক যাoয়ার েচ া করেছ।
েদবাশীষ : জিম কী পdিতেত চাষ হে ? মােন আধুিনক েযসব পdিত
আেছ তােত পিরেবশগত kিতর িদক আেছ।
পাথ : oখােন পিরেবশ kিতর আর eকটা মারাtক িদক আেছ, েতেলর
খিন। oখােন eকটা নদী আেছ, oিরেনােকা। েসi oিরেনােকা aববািহকায়

কয্ািপটাল sTাiক

িক.বয্া. : oখানকার রাTায়tt েতল সংsায় ময্ােনজেম ট o কমচারীরা িমেল
২০০২-eর িডেসmের sTাiক করেল চােভজ িমকেদর eকাংশ eবং
সামিরক বািহনীর সরাসির হsেkেপ েসi ধমঘট েভেঙিছেলন eবং েমাট
১৯০০০ িমক o ময্ােনজেম ট sাফেক ছাঁটাi কেরন। eটা িক
সমথনেযাগয্?
পাথ : eখােন িনo-িলবারাল মেতর মেধয্i ‘কয্ািপটাল sTাiক’ বেল eকটা
কথা আেছ। aথাৎ েযখােন পুঁিজ sTাiক করেছ – eটা eকটা কনেসp।
েকন? না রাTেক bয্াকেমল করার জn।
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িজেতন o েসৗ.ভ. : ei dেটাi িকnt যেথ ভেয়র কারন হেত পাের,
যা বািক ৬৭টার েথেকo grtপূণ হেয় uঠেত পাের।
পাথ : িকuবা িনেয়o pচুর কথা হয়, oখােন িফেদল কােstা গত ৫০
বছর ধের eকাi েথেক েগেলন, িকnt oখােন তৃণমূল sের কী পিরমাণ
গণতnt আেছ তা আমরা কlনাi করেত পাির না।
িজেতন : িকuবা িনেয় aেনক কথা জানার আেছ, েসটা আলাদা কের
চচা করেত হেব। িকuবার কৃিষ িনেয় eখােন eকজন িকছুটা জােনন,
ভরত মনসাটা। eখােন eকজন জানেত চাiিছেলন েভেনজুেয়লার
িশkাটা িনেয়…
পাথ : িশkাটা eকদম eকটা কােয়মী pিত ান িছল, েসটােক oরা
পাlাবার েচ া করেছ। oরা eকটা িবকl িব িবদয্ালয় তির কেরেছ –
বিলভািরয়ান িব িবদয্ালয়। েসখােন আিম কেয়কটা েলকচারo
িদেয়িছলাম, iংেরিজ আর ভাঙাভাঙা sয্ািনশ িমিলেয়। েশখােনা হে
aয্ােgানিম – কৃিষ িবষেয়, তারপর সংগঠেনর পিরচালন িবষেয়,
িচরাচিরত েযসব িবষয় আেছ iতয্ািদ। তারপর গণেভাট িনেয় কারাকাস
িব িবদয্ালয় আর বিলভািরয়ান িব িবদয্ালেয়র ছাtেদর মেধয্ মারিপটo
হেয়েছ। িবকl েয pেচ াটা েসটা পুেরাপুির সরকাির খরেচ, eকটা
সমাnরাল িশkা বয্বsা, যার পাঠয্সচূ ী বা দশনটা হে ei েয,
বিলভািরয়ান pিkয়া বেল oরা েযটােক বলেছ, তার মেধয্ আেছ
aংশgহণমূলক গণতnt, আেছ কৃিষ-aথনীিত… মােন eকটা কিমuনাল
কাuিnল যিদ জিমেত চাষ করেত যায় েসiখােন েটকিনকাল সাহাযয্
েদoয়ার জn ...। i টারnাশনাল েস টার a িমরা ডা ei পাঠয্সচূ ী
তিরেত সাহাযয্ কেরেছ। আnজািতক বািণজয্ কীভােব হয়, েস িবষেয়
পড়ােনা হে । িবকl বয্াি ং, নতুন ধরেনর বািণজয্ ...।
জৈনক : ei েয িবকl িশkা বয্বsা – তােত সাধারণ মাnেষর েয
পরmরাগত jান, তার িশkা পাoয়া যাে ।
পাথ : আিম যতদূর জািন, না।
েদবাশীষ : oi েয ‘িবেদয্ েবাঝাi বাবুমশাi’-eর মািঝর েয jান, তা
িক কােজ লাগেছ?
পাথ : আিম যতদূর েনিছ, eে ডােজনাস েডেভলপেম ট pকেl sানীয়
sের তা হে আর িব িবদয্ালয় sের েসi বয্াপারটােক pযুিkগতভােব
সাহাযয্ করা হে , আরo আধুিনক পdিতেত করা iতয্ািদ।
েদবাশীষ : কেপােরটেদর িবিভn ছল আেছ, েস ছেল ঢুেক িগেয় ...
পাথ : েসi িবষেয় oরা pচN সেচতন। পুেরা pিkয়াটাi কেপােরটেদর
চয্ােল করার জn। ... তাi রাTীয় কতৃtবােদর মেধয্ বরং eটা ঢুেক
আসেত পাের, িকnt কেপােরটেদর মেধয্ নয়।

েতেলর খিনgিল পিরেবেশর মারাtক kিত করেছ। চােভজ সরকােরর e
িনেয় eখেনা aবিধ েকান মাথাবয্থা েনi।
েদবাশীষ : eকটা জায়গায় নািক আিদবাসীরা pচN িবেরািধতা কেরিছল,
েতেলর খিন চালু করা িনেয় eবং খিন gিটেয় েনoয়া হয়।
পাথ : hাঁ, েনিছ। িবেরাধ eমন জায়গায় েপৗঁেছিছল েসনা পাঠােত হয়।
িক.বয্া. : oখােন eনিজo েকমন?
পাথ : eখন কিমuনাল কাuিnল গঠেনর পর eনিজo কেম েগেছ।
িজেতন : আর কিমuিনিটর পরmরাগত েয jান, তােক বয্বহার কের
আমদািন করা খােদয্র oপর িনভরতা কিমেয় েফলার uেদয্াগ, তেttর
পিরভাষায় endogenous development-eর uেদয্াগ রেয়েছ।
পাথ : oখােন pচুর বhজািতকেদর আমদািন করা খাবােরর েদাকান
রেয়েছ। েযমন ময্াকেডানাl আিম pচুর েদেখিছ। তােদর যিদ েকানিদন
চয্ােল করেত হয়, তার জn oরা ei uেদয্াগ িনে । ... গত গণেভােট
হারার কারণ িহেসেব িমিডয়ায় েদখােনা হেয়িছল েয চােভজ-eর তৃতীয়
েpিসেডিnয়াল টােমর বয্াপারটা খুব a-জনিpয়। েসটা িকnt ঘটনা নয়।
ঘটনাটা হল, গত eক-েদড় বছর ধের খুব খাদয্াভাব চলেছ
েভেনজুেয়লায়। dেধর aভাব, bয্াক িবন-eর aভাব। েলােক েদাকােন
লাiন িদেয় পাে না। েসটা িনেয় eকটা জনেরাষ তির হেয়েছ।
aথনীিতিবেদরা বলেছন, েসটা নািক সmূণ ei বhজািতকেদর তির
করা। eেদর ‘কয্ািপটাল sTাiক’। েলােক বলেছ আমরা েরাজ িমিটংেয়
যাি , ei বhজািতকেদর িবrেd psাব েপশ করিছ। িকnt সরকার
েকােনা বয্বsা িনে না eেদর িবrেd, eেদর খাবার সরবরাহ করেত
বাধয্ করেছ না। eেত aেনক মাnষ kুd। eরা েকu গণেভােট েভাট
িদেত যায়িন, বয়কট কেরেছ। চােভজ েকন oেদর বাধয্ কেরনিন?
মাiেকল েলেবাuiৎজ আমােক েমল কের বেলেছন, চােভজপnীেদর
মেধয্o aেনক দিkণপnী আেছ। তােদর যুিk হল আমােদর eখনo aত
শিk হয় িন েয আমরা eটােক মুেখামুিখ েমাকািবলা করেত পাির। eখনo
সমাnরাল aথনীিত িদেয় আমরা eটােক pিতsািপত করেত পারব না,
তাi pতয্k েমাকািবলায় েযেত চাi না।
গত গণেভােট েমাট ৬৯টা িবষয় িছল। গণেভােট ‘না’ pচাের েনতৃt
িদেয়িছল ছাtরা। মূলত জাতীয় কারাকাস িব িবদয্ালেয়র ছাtরা। eরা
u মধয্িবt। লkয্ণীয়, oখােন িশkা বয্বsাটােক িনয়ntণ কের eিলটরা।
আিম আেমিরকায় েভেনজুেয়লার েয ছাt-ছাtীেদর পড়েত আসেত
েদেখিছ, তারা সবাi eিলট। ‘না’ েভাট িকnt েবিশ পেড়িন। ‘hাঁ’ েভাট
যােদর েদবার কথা তােদর eকটা বেড়া aংশ েভাটদােন িবরত িছল। িকছু
পুরেনা কিমuিনs, িকছু Tটিsপnী grপ মেন করিছল চােভজ কতৃtবােদর
িদেক চেল যাে , তারাo িবrেd েভাট িদেয়িছল। আর িবrেd িছল
িশlপিতেদর সংগঠন eবং িমিডয়া। ৬৯টা িবষেয়র মেধয্ dেটা িবষয় খুব
pচার েপেয়িছল। eক, েভেনজুেয়লার সংিবধান anযায়ী েকu েpিসেড ট
পদpাথী হেত পাের d’বার মাt। আেমিরকার মেতা, আমােদর েদেশর
মেতা নয়। চােভজ চাiিছেলন ei সময়সীমাটােক তুেল িদেত। di,
জrির aবsার সময় িমিডয়ােক েসnর করা েযেত পাের। কারণ িহেসেব
িছল ২০০২ সােলর kয্-eর সময় িমিডয়া েখালাখুিল সমথন কেরিছল
েসটােক eবং মাnষ যখন রাsায় েনেমিছল চােভজেক িফিরেয় আনেত
তখন িমিডয়া কাটুন েদখাি ল। eiজn চােভজ বেলিছেলন, আমরা
েসnরিশেপর মেধয্ িদেয় িমিডয়ার oপর eকটা িনয়ntণ চাi।
মnন সামিয়কী

িমকেদর aংশgহণ

শংকর সরকার – রাT িবলুিpকরেণর েকান pিkয়া িক েনoয়া হে ?
পাথ : aংশgহণমূলক গণতেntর আiিডয়াটাi েতা তাi। রাT kমশ
aতাৎপযপূণ হেয় যােব ...
শংকর : িমকেদর মেধয্ ময্ােনজেমে ট aংশgহেণর বয্াপারটা িক pকৃতপেk
তােদর িনেজেদর ভােলার জn হে ? তােদর িনয়ntণ িক সিতয্i আসেছ?
পাথ : িমকেদর aংশgহণ িক তােদর ভােলার জn না আরo েবিশ লাভ
করার জn? eটা eকটা সিতয্ জিটল o লmা pিkয়া। oেদর েটিলেফান
ফয্াkিরেত েবশ শিkশালী eকটা সহ-পিরচালন (েকা-ময্ােনজেম ট) oরা চালু
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পািটর pভাব

কেরিছল। েসটা বয্থ হেয়েছ। oরা বেল আমরা যেথ তির হেয় নামেত
পািরিন তাi বয্থ হেয়েছ। ভিব েত আেরা পিরকlনা কের নামব। ei সহপিরচালনার বয্াপারটা, সবi রাTীয় সংsায়, েকানটাi কেপােরট সংsােত নয়।
oরা েসটা েচ াo করেছ না আপাতত। ... oখােন রাTীয় সংsাgেলােত
িমকেদর গয়ংগ ভাব েনi। যখন েদখেব udৃtটা তােদর ভােলার জni,
তখন িমকরা uৎসাহ েদখােব।
শংকর : িমকেদর মেধয্ eক ে ণীর েলাক, তারাi ধীের ধীের লােভর oপর
কbা কের, aিভjতা েতা তাi বেল?
পাথ : েয কারেণ যুেগাsািভয়ােত eটা বয্থ হয়। েভেনজুেয়লােত oরা e
বয্াপাের যেথ সেচতন। েচ া করেছ সাবধান থাকেত।
িজেতন : লােভর আশা সব মাnেষর মেধয্i থাকেত পাের। িমক বেলi েতা
আর িব d িকছু নয়। তাi যুেগাsািভয়ার পরীkা-িনরীkায় েদখা েগেছ
িমকেদর eকটা aংশ িকnt আেs আেs oi জায়গায় চেল েগেছ।
আমােদর েদেশo সংsা পিরচালনায় িমকেদর aংশgহণ িবষেয় েবশ িকছুিদন
ধেরi নানা পরীkা-িনরীkা চেলেছ। েভেনজুেয়লায় oরা েকান তািttক
েpkাপট িনেয় r কেরিন, িকnt আেগকার e বয্াপােরর িব বয্াপী
aিভjতার পযােলাচনা oরা কেরেছ। oেদর eকটা বেড়া aয্ালুিমিনয়াম
কারখানা, আলকাসা, ২০ বছর ধের rg, eমনিক চােভজ আসার পর ৮ বছর
ধের rg। তখন oখােন eক পুরেনা েগিরলা িলডার eবং েস eক বুিdজীবীo
বেট, তােক দািয়t েদoয়া হয়।
পাথ : আলকাসা পুেরাপুির িমকেদর মািলকানায় eবং পিরচালনায় চেল,
oটা সহ-পিরচালনা নয়। েসখােন oরা িনেজর sাথর সােথ কীভােব সংgাম
করা যায়, ei কিমuিনিট কাuিnল বা সমােজর sাথ যােত আেস তার েচ া
করেছ। ফয্াkির কাuিnল িনবািচত হেয়েছ, গণেভােট নয়, সাধারণ িনবাচেন।
oখােন ৩০০ িমেকর সবাi েভাট িদেয় িমক কাuিnল তির কের eবং
তারপর েপশাদার ময্ােনজারেদরo aয্াপেয় ট কের। আিম থাকাকালীনi
েলেবাuiৎj িমক পিরচালনার dেটা কারখানায় বkৃতা েদন, যুেগাsািভয়ােত
কী হেয়িছল তা িনেয়। oখানকার বাম বুিdজীবীরা বারবারi e বয্াপাের
সেচতন করার েচ া করেছ।
শংকর : েসািভেয়ত রািশয়ার aিভjতাটা বেলিন?
পাথ : না, েসািভেয়ত রািশয়ায় ei িমকেদর সহ-পিরচালনার বয্াপারটা
pয্াকিটs i হয়িন।
শংকর : oখােন ফয্াkির কাuিnল িনবাচেন িক পািটিভিtক িনবাচন হেয়েছ?
পাথ : না। সাধারণ িমকেদর মেধয্ েথেক িনবাচেন দাঁড়ায়, বয্িk িমক।
িনিদ সংখয্ক আসেন pিতdিnতা হয়। eটা aব আিম েনিছ, েদিখিন।
শমীক : আিম eকটা েktসমীkা পেড়িছ, তােত েজেনিছ, dম কের
িনবাচন হে না। pথেম িমকেদর ডাকা হে । িমকরা pথেম আসেত
চাiেছ না। pথেম হয়ত ২-১ জন eল। তারপর আেs আেs ১০-১২
জন। আেs আেs তারা বুঝেত থাকল েকন তােদর aংশgহণটা দরকার।
pথেম েতা আসেব না, oটা েতা তািttক sেরর কথা। তারা েতা ভােব
আমরা েবিশ পয়সা পােবা িক না! শহের েয কিমuনাল কাuিnল, েসখােনo
ei p uেঠেছ, আিম েয িমিটংেয় আসব, আমােক িক ফয্াkিরেত তাহেল
d’ঘ টা কম কাজ করেত হেব?
পাথ : তা ছাড়া oখােন ঐিতh আেছ, সেnয্েবলায় সবাi eকটা জায়গায়
বেস িবয়ার খায়। েতা oেদর p , েকন েসi সময়টােত আিম িমিটংেয়
যাব? sতরাং eকটা pিkয়ার মেধয্ িদেয় আেs আেs aবsাটা পাlাে ।
মnন সামিয়কী

িক.বয্া. : eখােন েযমন েকান ফয্াkির সমবােয়o েদখা যায় eকটা
রাজৈনিতক দেলর kমতা কাঠােমা, oখােন িক েসটা েনi?
পাথ : আমােদর eখােন িচরাচিরত রাজৈনিতক দলgিলর েযমন শkেপাk
িভিt আেছ, oখােন েসটা েনi। েসটা ১৯৮৯-eর েয কারাকােজা, তার
পেরi ছtভ হেয় েগেছ। িকছুটা sানীয়ভােব আেছ। eকটা সমেয়র
শিkশালী পািট কাঠােমা রাTীয় পীড়েন ন হেয় েগেছ। aয্ােদেকাস আর
েকােপi, dেটা pধান রাজৈনিতক দল, েভেঙ েগেছ। িকছু িকছু a েলর
কিমuনাল কাuিnেল eেদর pভাব আেছ, েসখােন েসi কাuিnেলর সবাi
eকi পািটর সদs, মােন মািl পািট বয্াপারটা েনi।
েদবাশীষ : েযখােন সবাi eকটা পািটর সদs েসখােন েকu যিদ িবেরািধতা
কের তার কী দশা হয়?
িজেতন : egেলা হয়ত eকটু সময় েগেল েবাঝা যােব। রিবন হােনল বেল
eকজন িলেখেছন, িতিন oখােন কেয়ক হাজার কিমuনাল কাuিnল
pিতিনিধেদর সে কথা বেলেছন, েতা eটা সব জায়গায় সমান নয়। আর
oখােন pিতিনিধেদর বয্াপারটাo eকরকম নয়। কিমuনাল কাuিnল েয েয
িবষেয় কাজ করেছ, েযমন, sুল বা িশkা, eকটা েসতু বানােনা, বািড়
বানােনা iতয্ািদ pেতয্কটা িবষেয় eকজন কের pিতিনিধ। তারা আবার
কিমuনাল aয্ােসmিলেত যাে , েসটা eকটু oপেরর sেরর। gােম শহের
িবষয়টা িভn, েকাথাo পািটিভিtক, েকাথাo নয় ...
পাথ : পুেরা বয্াপারটার মেধয্ িদেয় চােভেজর eকটা rপাnর ঘটেছ। o
eখন uপলিd করেছ েয eকটা পািটর দরকার। কারণ aবsাটা eখন
েযিদেক যাে , মূলত eকটা ে ণীসংঘােতর িদেক। তাi গিরব মাnেষর
eকটা পািট দরকার। চােভজ সমs বামপnী পািটেক ডাক িদেয়েছ তােদর
িনেজেদর পািটgেলা েভেঙ িদেয় eটােত আসেত। তােত েকu বলেছ িঠক
আেছ, েকu বলেছ সােথ আিছ, েকu বলেছ eেকবােরi না। ei পািটর
লkয্ হে , সমাজতnt গঠন করা।
েতল

দীপক বs : চােভজ আসার আেগ সমs খিনgিল িছল বhজািতকেদর
রাজt। eখন েসgেলােত কী aবsা?
পাথ : েগাটা দিkণ আেমিরকা জুেড়i ১৯৭০-eর আেগ aবিধ unয়েনর
েয মেডল কাজ করত, েসটা খািনকটা আমােদর েনেহr আমেলর মেতা,
েযটােক বলা হত আমদািন pিতsাপন বা import substitution। েসখােন
বলা হত, রাTায়tt সংsা থাকেব। ei েদশgেলায় আেগ েযমন সমs
দরকাির িজিনস আমদািন হত, আর কাঁচামাল চেল েযত আেমিরকায়। েতা
আমদািন pিতsাপেনর মাধয্েম ei েদশgেলায় sিনভরতার oপর েজার
েদoয়া হেয়িছল, যার anতম বেড়া িদক িছল রাTায়tt সংsা। ১৯৭০ সাল
েথেক যখন িনo-িলবারাল পিলিস লাg হেত থাকল, তখন egেলার
েবিশরভাগi েবসরকারীকরণ হেয় েগল। d-eকটা বােদ। েযমন িচিলেত।
oেদর িনজs তামার খিনটা েকবল সরকাির িছল। eবং eর জni মূলত
িচিল েবঁেচ েগল। an সমs িকছু েভেঙ পেড়।
তাi oখােন রাTায়tt কারখানার pিত জনগেণর সমথন আেছ। তাi
oরা eক eক কের রাTায়ttকরণ r কেরেছ। িকnt েসখােন সমsাটা হল,
ধrন েতল িন াশেনর pযুিk খুব জিটল। তার জn pচুর িবিনেয়াগ
দরকার। oেদর সবেচেয় বেড়া েয তলাধার, েসi oিরেনােকা aববািহকায়
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যার মােন eর বদেল US সরকার আপনােক eত ডলার িদেত দায়বd। েসi
িহেসেব চীন eখন US েTজাির বে ডর িঢিপ বা পাহােড়র oপর বেস আেছ।
eখন oরা যিদ আেমিরকান সরকােরর কােছ িগেয় বেল, eর বদেল আমােক
ডলার দাo, তেব আেমিরকান aথনীিত েভেঙ পড়েব, aত ডলার েনi
oেদর। oরা ছািপেয়o kল পােব না।
আসেল চীনo eখন আেমিরকান েকাmািনgেলার uপর িনভরশীল।
oেদর uৎপাদন হয় আেমিরকায় রpািন করার জn। sতরাং eটা eকটা
িমেথাজীবী সmক (symbiotic relationship)। চীন আজেক বলেত পাের না
েয ei সmকটা আমরা বn কের েদব। েসi aবsায় oরা েনi।
আেমিরকাo েনi। েশষ aবিধ হয়ত eকটা যুd বাধেব। িকnt চীন চাiেল
আজেক iuেরােত বদেল েযেত পাের। কারন চীন ডলােরর uপর িনভরশীল
নয়, oেদর হােত আেছ েTজাির ব ড, ডলার নয়। চীন আজেক দিkণ
আেমিরকায় pচNভােব িবিনেয়াগ করেছ। েভেনজুেয়লােতo করেছ।
শমীক : তাহেল িক েসi পুরেনা iিতহাসi িফের আসেছ?
পাথ : েসটা বলা যাে না --- েক কােক বয্বহার করেব। তেব েভেনজুেয়লা
eবং চীন uভেয়র েচ াটা হে
আেমিরকার oপর aথৈনিতক
িনভরশীলতাটােক pিতsািপত করা। চােভজ তাi iরােনর সে েচ া করেছ
--- েপেTািলয়াম pযুিk েনoয়া, চীন বা রািশয়ার সে বয্বসািয়ক সmক
গেড় েতালা। েভেনজুেয়লার aথনীিত আেমিরকার oপর pচN িনভরশীল।
oেদর ৭০% েতল নািক রpািন হয় আেমিরকায়। তাi oরা েচ া করেছ an
বাজার ধরার। oরা েদখেছ, ভিব েত যিদ আেমিরকার সে যুd বােধ,
তাহেল কী কের বাঁচেব। চীনo েচ া করেছ, ভিব েত যখন েতল িনেয় যুd
বাধেব, কারণ েতেলর ভাঁড়ার drত ফুিরেয় আসেছ, তখন চীেনর aথনীিতটা
চালােনার জn েযন যেথ েতেলর খিন হােত থােক। dজেনর sাথ eকi।
শমীক : েভেনজুেয়লার pিতরkার বয্য়বরাd িক বাড়েছ?
পাথ : hাঁ, aেনক বািড়েয় িদেয়েছ। astশsto িকনেছ। িমিলিশয়ার পিরমাণ
বাড়েছ। তেব eখনo তা যুd-aথনীিতর sের েপৗঁছয়িন। িমিলিশয়া হে
মূলত েs ােসবক আিম। oরা বলেছ, েয েকান সময় আেমিরকা ঢুকেত
পাের। আসেল ঘরেপাড়া গr েতা। দিkণ আেমিরকায় েহন েকান েদশ েনi
েযখােন সরাসির বা apতয্k মািকন হsেkপ হয়িন কখনo। ...
শমীক : সাdামo বেলিছল আেমিরকা পারেব না, িকnt সাdােমর iরাক
পােরিন। আজ যিদ আেমিরকা সিতয্i আkমণ কের, তাহেল চােভেজর
েভেনজুেয়লা পারেব িক তা েমাকািবলা করেত?
পাথ : েভেনজুেয়লা েতা বলেত পাের না, আমরা সব িকছু সাের ডার
কের িদেয় বেস থাকব। জনগণi মানেব না। eবং oেদর সবেথেক বেড়া
uদাহরণ হল িকuবা। িকuবা গত ৫০ বছর ধের আেমিরকার েচাখরাঙািন
সh কের যাে eবং pিতহত কেরেছ ১৯৬১-র আkমণ। তফাৎটা হে
সাdাম েহােসেনর জনসমথন কী, আর চােভেজর জনসমথন কী? েলাক
যিদ রাsায় ast িনেয় নােম তেব েসi েদশটােক িনয়ntণ করা খুব কিঠন।
িজেতন : তাছাড়া দিkণ আেমিরকায় েয পিরেবশ-পিরমNলটা তির
হেয়েছ তা িকnt মধয্ eিশয়ায় েনi। ei েয kয্-eর সময় আেমিরকা
তিড়ঘিড় sীকৃিত িদল েপেDা কারমােনা না িক েযন, তােক িকnt লািতন
আেমিরকার েকান েদশ sীকৃিত েদয়িন। eটা মধয্ eিশয়া হেল হত না।
পাথ : ei তফাৎটার জni সব িকছু anরকম হেব তা বলা যায় না,
তেব eটা খুব grtপূণ পাথকয্। bািজেলর েথেক eকটা িবষেয়
েভেনজুেয়লা eিগেয়। আnজািতক বাজাের েতেলর দাম েযভােব েবেড়েছ,

েতলটা টার িহেসেব আেছ। তরল নয়। eর েথেক েতল েবর করা খুব জিটল
o বয্য়সােপk। ogেলা সmূণভােব aিধgহণ করা যাে না, কারণ eেত
কেপােরটেদর িবিনেয়াগ o pযুিk বয্বহার করেত হে । িকnt oেদর বাধয্
করেছ েবিশ রয়য্ালিট িদেত। ekন েমািবেলর সে ei িনেয় eকটা ঝােমলা
চলেছ। ekন েমািবল বলেছ আমরা pচুর িবিনেয়াগ কেরিছ ei িন াশন
pিkয়ােক তির করেত। চােভজরা বলেছ, তার েথেক aেনক েবিশ েতামরা
বাiের েবর কের িনেয় েগছ।
কেপােরট

a েঘাষ : oখােন কেপােরট i ডািsT েকমন?
পাথ : বেড়া িশl সবi বhজািতকেদর দখেল। জাতীয় পুঁিজ কাজ কের মূলত
কৃিষ েkেt। আর িমিডয়ায়। িমিডয়ার লড়াiটাo বstত মািলকানার লড়াi।
েসনসরিশেপর বয্াপারটা খুব grtপূণ নয়।
িজেতন : কেপােরটরা েসনসরিশেপর বয্াপারটাi বেড়া কের তুেলেছ।
পাথ : িমিডয়াo an িশেlর মেতাi। আমরা an িশেl বলিছ িমকেদর বা
রােTর িনয়ntণ বা মািলকানা ভােলা। িমিডয়ােতo বয্াপারটা eকi। RCTV
িনিষd করা িনেয় েযটা হেয়িছল, রাT েয কmা gেলা েদয় েসটা িকনেত,
মােন লীজ করেত পাের ei বয্িk-পুঁিজ। sােটলাiটgেলা েতা সারা
পৃিথবীেতi রাT চালায়। eখন oরা বলেছ েয েকন eকটা pাiেভট
কয্ািপটািলs oরকম aতখািন কmাে র মািলকানা পােব। ei িনেয়i আরm
হেয়িছল। েযখােন oi pাiেভট েকাmািনর েরকড আেছ kয্-eর বয্াপাের
সাহাযয্ করার। িকnt আসেল বয্াপারটা মািলকানার। রাTায়tt হেত পারেল
িমকেদর aংশgহণ, s-পিরচালনা pভৃিত হেত পারেব, তার আেগ নয়।
eখন িমকেদর পিরচালনার বয্াপারটাo eকটা সমsার মেধয্ আেছ।
সরকােরর মেধয্ েথেকi eটা খুব eকটা সমথন পায়িন। দিkণপnী aংশটা
বলেছ eটা খুব কাজ করেব না।
দী.ব. : eসiেজড-eর বয্াপারটা িকরকম?
পাথ : oরা েতা ei েsজটা েপিরেয় eেসেছ। eসiেজড যখন িছল, তখন
আমােদর মেতাi িছল। ... eখন আর তা হে না।
িজেতন : ... পেsা eখােন uিড় া আসার আেগ bািজেল েচ া কেরিছল।
bািজল সরকার anমিত েদয়িন।
বেদিশক সmক

s.ভ. : িবকl বয্াি ং, iuেরা iতয্ািদর বয্াপারটা --পাথ : েভেনজুেয়লা oেপক-eর সদs। সাdাম িনেষধাjার কারেণ oেপকeর সদs িছল না। তাi েস েতেলর িবিনমেয় খাদয্ --- রাTপুে র ei
েpাgােমর মাধয্েম --- েতলটা িবিk করিছল। েভেনজুেয়লা oেপক-eর
সদs, তাi ডলােরর মাধয্েম েতল িবিk করেত বাধয্। ... oরা eবছর eকটা
নতুন মুdা চালু কেরেছ, বিলভার নােম। আেগ িছল েপেসা।
চীেনর বয্াপাের আেলাচনা করেল আেলাচনাটা anিদেক ঘুের যােব, তবু
সংেkেপ বলিছ, চীন হল আেমিরকার সবেচেয় বেড়া েTিডং পাটনার।
জৈনক : আবার বেড়া চয্ােল ারo।
পাথ : েসটা েতা পের আসেছ। বেড়া বেড়া আেমিরকান েকাmািনর
ময্াnফয্াকচািরং চীেন হয়। িকnt oরা েয েপ কের তা িকnt ডলাের কের না,
কের US েTজাির বN িদেয়। বয্াপারটা হে , িবিলয়ন িবিলয়ন ডলােরর US
েTজাির ব ড চীন িনেয় বেস আেছ। ei েকাmািনgেলা যারা চীন েথেক মাল
আমদািন করেছ, তার বদেল তারা ডলার িদে না, oi েTজাির ব ড িদে ,
মnন সামিয়কী
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মািলকানায়, িমকেদর পিরচালনায় eবং িমকেদর uপেভােগ। িমকেদর
uপেভােগর কথাটাo oরা তুেলেছ। কারণ রাTায়tt কারখানার sফল
িমকরা েকানিদন েভাগ কেরিন, যিদo তােদর নােম ogেলা চালােনা
হেয়েছ। eiটাi হে নতুন িজিনস।

তােত চােভজ সরকােরর হােত েবশ িকছু পয়সা eেসেছ, তাi oেদর
দরকষাকিষর kমতা, আেমিরকার সে , কেপােরটেদর সে , আieমeফিব বয্াে র সে েবেড় েগেছ। bািজেলর লুলার ei sিবধাটা েনi।
জৈনক : bািজেলর খাদয্ uৎপাদন কেম েগেছ, পােয় েশকল বাঁধা aবsা।
পাথ : bািজেলর বh বেড়া বেড়া বhজািতক আেছ, যারা লািতন
আেমিরকায় খুব শিkশালী। ... bািজেলর aথনীিতর oপর eেদর pভাব
ভীষণ েবিশ। eখন লুলা যিদ েবিশ বাড়াবািড় কের তেব bািজেলর
aথনীিত েভেঙ পড়েব। eiটা িকnt েভেনজুেয়লায় েনi।

...

‘eকিবংশ শতেকর সমাজতnt’

শ র : eখােন েয আেলাচনা হল, তােত আিম anত পুঁিজবাদী aথনীিতর
বাiের েবেরােনার েকান iি ত েপলাম না। হয়ত েনায়াম চমিs eখানকার
প ােয়িত বয্বsােক েদেখিছেলন eবং তার pশংসা কেরিছেলন, আমরাo
হয়ত েসভােব েদখিছ বা েবাঝার েচ া করিছ। eকিবংশ শতাbীর
সমাজতnt বলেত কী েবাঝােত চাoয়া হে ?
পাথ : িবংশ শতাbীর সমাজতnt েথেক eকিবংশ শতাbীর সমাজতেntর েয
তফাতটা আমার মেন হে ei aংশgহণমূলক গণতেntর জায়গাটা। মােন
জনগেণর েয uৎপাদন তার uপর পুঁিজর বদেল জনগেণর িনয়ntণ।
শমীক : eখােন রাT eবং পুঁিজ --- ei dেটােক িনেয়i সমাজতেntর িদেক
চলা যায় িকনা তার eকটা পরীkা চলেছ, খুব েয পুঁিজবাদ েথেক েবিরেয়
আসা েগেছ তা নয়।
a.েঘা. : ধুমাt িবেকndীভূত কম-িবnাস িদেয় েতা পুঁিজেক েরাখা যােব
না। পুঁিজর িবrেd, কেপােরট aথনীিতর িবrেd আমরা দাঁড়াি , sানীয়
sের িকছু iuিনট তির কের, রাT েসটােক মদত িদে । যিদ মেন কির
eটা সফল হেয়েছ, তবু পুঁিজেক িক আমরা rখেত পারব েশষ িবচাের?
রাT েতা eকটা িনজs পুঁিজ তির করেছ, েসটা েয ভিব েত রাTীয় পুঁিজ
হেয় uঠেব না তার গয্ারাি ট েকাথায়?
পাথ : না, ... রাT িশl aিধgহণ কের িমকেদর হােত তুেল িদে ,
তারপর িমকরা েসটা িনেজরা চালাে বাজােরর কী চািহদা তা েদেখ
িনেজরা িসdাn িনেয়।
a.েঘা. : eটা পুঁিজর িনয়েমi েতা?
পাথ : hাঁ, aব i।
a.েঘা. : েয iuিনটgেলা িমকেদর হােত আসেছ তা সমg aথনীিতর
তুলনায় খুবi নগn। বেড়া i ডািsTgেলা িকnt বhজািতকেদর হােতi আেছ।
পাথ : oখােন eখন িতন ধরেনর কারখানা আেছ। eক, সmূণ রাTায়tt,
di, কেপােরটেদর মািলকানা, িতন, িমকেদর মািলকানা। ... eর মেধয্ মূল
শিkশালী কেপােরটেদর gেলা।
িজেতন : লািতন আেমিরকার anাn েদেশ সংগিঠত িশেlর েয iিতহাস,
eমনিক আমােদর েদেশরo েয iিতহাস, তার সে িকnt েভেনজুেয়লার
iিতহাসটা েমেল না। েযমন ধrন, oখােন েকানিদন েকান iি টেgেটড কার
ময্াnফয্াকচািরং iuিনট িছল না, িছল িকছু aয্ােসmিল iuিনট। তাi ei েয
কেপােরট েসkর েসটা িকnt েতমন বেড়া নয়।
পাথ : েসi জn oেদর কথাটা হল আমরা eকটা সমাnরাল aথনীিত
তির করার েচ া করব, েযটা eটােক চয্ােল করেব। েসi কারেনi েয
পুঁিজর িবrেd যুd েঘাষণা করা হেয়েছ, তা হল বhজািতক পুঁিজ। ... eর
জn eকটা নতুন aথনীিত তির করার েচ া করা হে , েযটা িমকেদর

মnন সামিয়কী

...

...

...

eরপর িকছুkণ পুঁিজ কী, আমলাতnt eবং েসািভেয়ত রািশয়া o চীেনর
aিভjতা িবষেয় কথা চেল। েশেষ পাথ বেল, “আমােদর েদেশ েয
আেnালনgেলা চলেছ েসখােন আমরা eiসব েদেশর পূব aিভjতােক
বয্বহার করেত পাির। eখােন েয েয পিলিসgেলা নামােনা হে , েসgেলা
েয বয্থ িহেসেব pমািণত িকছু পিলিস েস সmেক আমরা সেচতনতা তির
করেত পাির জনমানেস।”

ei আেলাচনায় আেসিন, aথচ িকছু grtপূণ িদক
eক, ২০০৮-eর েম মােসর েশেষর িদেক, পূবতন েগিরলা বতমােন চােভজ
সরকােরর েপেTািলয়াম মntী রাফােয়ল রািমেরজ eকিট সাkাৎকাের বেলেছন,
েপেTািলয়াম েভেনজুেয়লার aথনীিত, সমাজ eবং সংsৃিতেত eকিট িবকৃিতর জn
িদেয়েছ। eখােন “বুেজায়ােদর েমর udৃt আtসােতর েচেয়o বেড়া isয্ হল
বুেজায়া eবং সাmাজয্বাদীেদর েপেTািলয়াম ের ট আtসাৎ”। ei েপেTািলয়াম
ের ট সামািজক ে ণী িবভাজনেক ভািসেয় িনেয় েগেছ। েভেনজুেয়লায় েকান
“জাতীয় বুেজায়া” েনi। oরা েকবল বয্াি ং eবং িফনাn সংsাgিলর মাধয্েম
েপেTািলয়াম ের ট আtসাৎ কের, িকnt eকটা আলিপনo তির কের না। eটাi
তােদর সmদ eবং kমতার uৎস। “eর ফেলi েভেনজুেয়লায় েকান
িমকে ণীo েনi যার oপর ভরসা কের িবpব eেগােত পাের।” েয িমকরা
আেছ, তারা যেথ sিবধােভাগী eবং তারা oi sিবধাgেলা রাখার জni লড়াi
কের। তারা ভীষণ কনজারেভিটভ। আর আেছ eক িবশালসংখয্ক pািnক মাnষ,
যারা aথৈনিতক, সামািজক, সাংsৃিতক --- সব িকছু েথেক বাদ পেড় েগেছ।
তারা oi েপেTািলয়াম ের ট-eর pসাদ েথেক বি ত। “তাi eেদেশ েকu যিদ
সমাজতেntর কথা িসিরয়াসিল ভােবন, তেব তাঁেক রাTেক শিkশালী করার
পযােয়র মেধয্ িদেয় েযেতi হেব।” eকমাt রােTর মাধয্েমi ei িবশাল
েপেTািলয়াম ের ট সমােজর িদেক চািলত হেত পাের। চােভজ আসার আেগ যখন
সরকার িছল পুিঁ জবাদী, তখন ei ের ট-eর েবিশরভাগটাi চেল েযত জাতীয়
aিলগাক o বhজািতকেদর হােত। ei “িবpবী সরকােরর আমেল সmব হেয়েছ
ের ট-eর নbi ভাগ েভেনজুেয়লার মেধয্i েরেখ েদoয়া”।
di, িব কেপােরট িমিডয়ার লাগাতার েভেনজুেয়লা eবং লািতন আেমিরকা
সmেক িবকৃত সংবাদ পিরেবশেনর েpkাপেট ২০০৮-eর মাচ মােসর েশষ
সpােহ েভেনজুেয়লায় চােভজ সরকােরর বয্বsাপনায় ei “িমিডয়া সntাসবাদ”eর িবrেd “লািতন আেমিরকান িমিটং” anি ত হয়। ei িমিটংেয়র কথা
েঘাষণা করেত িগেয় চােভজ বেলন, “েযেহতু িমিডয়া --- সntাসবাদ সংেযােগর
পdিতgিল, েযমন েpস, েরিডo, িটিভ বয্বহােরর মাধয্েম --- তির কের যুd o
িহংসা, মাnেষর মেধয্ ছড়ায় আত eবং ভয়, তাi ei িবষেয় আেলাচনা
pেয়াজন”।
িতন, ২০০৫ সােলর ২০ জুন পয্ারাgেয়েত বkবয্ রাখেত িগেয় চােভজ বেলন,
“সমাজতািntক নিতকতা ছাড়া সমাজতnt aসmব।” িকnt সমাজতািntক নিতকতা
কী? aেnর সােথ ভাগ কের েনoয়ার মূলয্েবাধ, েকৗমভােব বাস করা, সহমিমতা
o ভালবাসা; anভব করা েযন বা “eক aদৃ gnী আমােদর সবাiেক ঐকয্বd
েরেখেছ”; েপছেন েছেড় আসা sাথপরতােক, সmেদর u াকা ার মেতা িবকৃত
িজিনসেকo। oi বছেররi ১৭ জুলাi সরকাির িটিভর সাpািহক ট েশা আেলা
েpিসদn–e চােভজ iৎভান েমজােরাস-eর ‘িবয় ড কয্ািপটাল’ বi েথেক udৃিত
িদেয় বেলন, তারা তির করেত চাiেছন “ ... uৎপাদন eবং েভােগর েকৗম
বয্বsা, জনিভিtর মেধয্ েথেক, েকৗেমর aংশgহেণর মাধয্েম, সমবােয়র মাধয্েম,
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করার জn। িকnt েকৗেমর pেয়াজন কী তা জানা যােব কীভােব? েকৗেমর সংগঠন
কিমuনাল কাuিnল তা িনিদ কের েদেব। ei diেয়র যুগলবnীর মাধয্েমi
সমাজতেntর িদেক যাtা। eটাi “ekশ শতেকর সমাজতnt”।

s-পিরচালনার মাধয্েম, আরo িবিবধ uপােয়।” ei লেkয্ তির করা r হয়
সামািজক uৎপাদেনর েকাmািন (eেmpসাস দয্ েpাdকিসoঁ েসািসয়াল বা EPS),
েযখােন uৎপাদন করেব কিমuিনিট বা েকৗম। কার জn? েকৗেমর pেয়াজন পূরণ

‘িশlায়ন’ হঠাo, পৃিথবী বাঁচাo!
মnন সামিয়কী েম-জুন ২০০৮ সংখয্া, িবেশষত েগািবn চkবতীর েলখা পেড় ী আখতার েহােসেনর তাৎkিণক েয pিতিkয়া হয়, তা িতিন িলেখ েফেলন। eক
িনঃ ােস েবশ িকছুটা েলখার পর িdতীয় িকিsেত আবার িকছুটা েলেখন। িতিন েমিটয়াbrজ বড়তলা হাisুেলর pধান িশkক িছেলন। ei eলাকার িশkা
আেnালন, িবেশষত মুসলমান েমেয়েদর িশkার জn eখানকার সামািজক uেদয্ােগ সিkয় ভূিমকা িনেয়িছেলন। pথম জীবেন মাkবােদর সে আিtকতা তির
হেলo পরবতীেত sাধীনভােব েসi দশেনর সমােলাচনা বা িবচার ( critique) করার মধয্ িদেয় তাঁর ei pবীণকােলর িচnা-ভাবনা rপ েপেয়েছ। েমিটয়াbrেজর
সংগিঠত িশl eবং ঐিতhগত দিজিশl o সমাজেক িতিন িনিবড়ভােব পযেবkণ কেরেছন। তাঁর েলখা েকান pবn নয়, িকছুটা ভাবনার সমীকরেণর মেতা
eিগেয়েছ। েসটাi আমরা aিবকৃতভােব পাঠকেদর কােছ তুেল ধরলাম।
১

েহাক --- পৃিথবী-িবেরাধী, মn -িবেরাধী িশl o িশlায়ন বn েহাক --gামগে র মুিk o নবজn েহাক।

িশlিবpেবর যুগটাi iিতহােস আধুিনক যুগ। iিতহােসর আধুিনক যুগ
মােনi সভয্তার েশষ পব। aথাৎ --- সাmাজয্বাদ, ধনতেntর েশষ পব --যুd o িহংসার েশষ পব --- েশাষণ o শাসনবয্বsার েশষ পব --- শহর
বা শহর কতৃক gাম-েশাষেণর েশষ পব --- কমাস o i ডািsTর েশষ পব।
আধুিনক যুেগ মn জগেত েযসব (তথাকিথত িবjানিভিtক) িশl
eেসেছ, েসসবi পৃিথবী-িবেরাধী, পৃিথবীর খিনজ পদাথ, মাঠ, জল, বাতাস
িব িবেরাধী --- েসসবi জীবজগেতর জীবেদর িবেরাধী, মn িবেরাধী --েসসবi eকে ণীর মাnষেদর সmেদর জn, তাi, aপর ে ণীর মাnষেদর
aসmেদর জn, aথাৎ eকে ণীর মাnষেদর পেk আশীবাদ --- aপর
ে ণীর মাnষেদর পেk aিভশাপ --- শhের, sিবধােভাগী, বুিdজীবী
(পর মজীবী), aথাৎ বেস খাoয়া মাnষেদর পেk আিশবাদ --- gােমর
বি ত মজীবী তথা েখেট খাoয়া মাnষেদর পেk aিভশাপ।
আেপিkক তtt বেল --- যা aংশিবেশেষর জn, তা কৃিtম,
আেপিkক, asায়ী, িবনাশমুখী --- যা সমেgর জn, তা aকৃিtম,
pাকৃিতক, sায়ী, িববতনশীল।

৩

জীবজগেত কেয়ক লk pজািতর জীব আেছ, যার মেধয্, মাnষ/মn জািত
eক pজািতর জীব। জীবজগেতর সকল pজািতর জীেবরা --- পৃিথবীর
aবদান --- পৃিথবীর aিধবাসী --- পৃিথবীর oপর িনভরশীল। তাi, By
The Law of Nature --- জীবজগেতর েকান pজািতর জীেবরা পৃিথবীর
েকান kয়kিত কেরিন/করত না/ করার কথা ভাবত না। বতমােনর নগর
সভয্তার কােলর মাnষেদর মেধয্ eক ে ণীর মাnেষরা সভয্তাoয়ালা, তারা
সবময় কতা। aপর ে ণীর মাnেষরা সভয্তায় bাতয্, তারা সবহারা, তারা
সভয্তাoয়ালােদর aধীনs, ফেল ei সভয্তাoয়ালারা --- যুd o
িবjানoয়ালারা --- নগরায়ন o িশlায়নoয়ালারা --- ধনতntoয়ালারা --কমাস o i ডািsToয়ালারা --- েবামা-বাrদoয়ালারা --- পরমাণু
েবামাoয়ালারা --- পৃিথবীর যtতt িবেsারণ ঘটােনoয়ালারা --- পৃিথবীর
মাঠ, জল, বাতাস িবন কারী --- পৃিথবীর ভূগভs খিনজপদাথ দূষণকারী
--- পৃিথবীর বায়ুমNল, পিরমNেল বয্াঘাত সৃি কারী --- পৃিথবীপৃে সব
িকছু ংসকারী --- পৃিথবীর নদনদী, পাহাড়-পবত, জলাজ ল, প পািখ,
কীটপত
ংসকারী, পৃিথবীর বুেক পরমাণু-pকloয়ালারা aথাৎ ei
সভয্তাoয়ালারা পৃিথবীর বhিবধ kয়kিত কেরi চেলেছ।
গীতায় আেছ --- মাnষেদর মেধয্ যারা d ৃিত, তােদর িবনাশ হয় --যারা সাধু, তারা পিরtাণ পায়।
p : বতমানকােলর মাnষেদর মেধয্ যারা সভয্তাoয়ালা, তারাi
d ৃিত eবং যারা সভয্তায় bাতয্, তারাi সাধু। eটা িক সতয্ নয়?
আমােদর মেত --- মn জগেত েয মহাpলেয়র কথা বলা হয়, তা-i
ঘটেব। যখন/েযসমেয় --- মাnষেদর মেধয্ যারা সভয্তাoয়ালা, তােদর
িবনাশ হেব --- aথাৎ সমাজ সভয্তার িবেলাপ ঘটেব --- সভয্তার
যাবতীয় uপকরণ িবলুp হেব। সভয্তাoয়ালােদর ভাবনািচnা, রীিতনীিত,
িশkাদীkা, ধমকম, jানিবjান, রাজনীিত-aথনীিত, রাTবয্বsা --- সবi
বািতল হেব। সমg মাnষেদর ১/৩ aংেশর aকালমৃতুয্ হেব, eটাi
মহাpলয়।
aব , ei মহাpলেয়র ফেলi --- সভয্তার bাতয্েদর, সবহারােদর
মুিk o নবজn হেব।
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গীতায় যা আেছ, তার িভিtেত বলা যায় --- মাnষেদর মেধয্ যারা d িৃ ত,
তােদর িবনাশ হেব; যারা সৎ, তারা পিরtাণ পােব, aথাৎ তােদর
নবজn/িববতন হেব। aতeব aদূর ভিব েত/utর আধুিনক যুেগ --মাnষেদর মেধয্ যারা সভয্তাoয়ালা --- যারা যুdoয়ালা --- যারা
িশloয়ালা --- তােদর িবনাশ হেব, eবং তােতi --- যারা সভয্তায় bাতয্
--- যারা িনরীহ, aিহংস, যুেdর িবপেk --- যারা মজীবী, কৃষক, চািষ
--- যারা কৃিষিভিtক িশl িনেয়i আেছ --- যারা সকল মাnেষর েসবা
কের, তােদর মুিk o িববতন হেব।
pস ত, সভয্জগেতর মাnষেদর মেধয্ যাঁরা বয্িতkমী বয্িkt, যাঁরা
বামপnী, pগিতশীল --- তাঁেদর মেধয্ aেনেকi বেলেছন --- pকৃিতেত
িফিরয়া যাo, gােম িফিরয়া যাo --- aিহংসা পরম ধম --- েশাষণ,
িনপীড়ন/শাসন, দখেলর িচর aবসান েহাক --- যুd o িহংসার িচর aবসান
েহাক।
গাnীজীর কাময্ িছল --- জাতপাত, সাmpদািয়কতা, ধমিবেdষ,
asৃ তার িচর aবসান েহাক --- শhের পণয্, েভাগবােদর িচর aবসান

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।
oেয়বসাiট : http://manthansamayiki.googlepages.com/, i-েমল : jiten_nandi@vsnl.net, দূরভাষ : 2491-3666

মnন সামিয়কী

28

জুলাi-আগs ২০০৮

