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oসমানচক থেক মেয়রা বলিছ
aিমতা সাnাল
মাnষ তা আর কম নi, সব জায়গা িনেয় িনেল আমরা যাব
কাথায়? ei িমিটংেয়র eক- দড় বছর আেগ সািলম গা ীেক িনেয়
eেস নদীপেথ ঘুের দেখ গেছ য eiসব জায়গায় িশl হেব, লkণ
শঠo সে িছল। নদী থেকi দেখিছল জায়গাটা সিত i ফঁাকা,
ঘরবািড়-বসিত কম। ব াপারটা জানাজািন তমন হয়িন, িকছুটা শানা
কথা।
হািফজা িবিব : আমােদর রাজা iেদর চারিদন আেগ সi িমিটংেয়
লkণ শঠ বলল, নnীgােমর মাnেষর রk িনেয় আমরা িশl করব,
মাথায় িপsল ঠিকেয় হেলo নnীgােম িশl হেব। িমিটং থেক িফের
লােকরা বলল, স কী র, িতিরশ বছর ধের ভাট িদেয় যােদর রাজা
বানালাম, তারা যিদ নnীgােমর মাnষেক হােতর মুেঠায় কের নয়,
িনেজরা বৗ- মেয় িনেয় ভােলা িবিlংেয় থাকেব, ভােলা খােব, ফূিতৡ
করেব, আর আমরা িভেট-মািট িদেয় দব, তােদর ঘেরর িঝ-চাকর
খাটেত যাব, িভেkর ঝুিল িনেয় যাব? আ া --- যা হবার হেয়
গেছ, আমরা eখন িমিটংেয় বিস।
শানা গল, ৯নং a েল নািটশ আসেব। a েলর লাক বেল
গল নািটশ eেস গেছ, গাপেন আেছ। d-eকিদেনর মেধ বার
হেব। সকেলর বািড় বািড় িদেয় দেব। িতনমােসর মেধ সবাiেক uেঠ
যেত হেব।
তখন [জাnয়ািরর] িতন তািরেখ িকছু লাক জেড়া হেয় a েলর
aিফেস গল, pকৃত নািটশ আসেছ িক না-আসেছ তাi দখেত।
িগেয় দেখ য a েলর pধান য মেয়টা, সমীরণ িবিব, আর তার
sামী আেছ। a েলর লােকরা বলল, ‘িক গা তুিম pধান, তুিম তা
আমােদর জানােত পারেত য নািটশ eেসেছ?’ আমরা িতিরশ বছর
ধের ভাট িদেয়িছ িক বাstিভেট খায়াবার জেn নািক িপsেলর gিল
খাoয়ার জেn? eতিদন আমরা মমতােক ঘৃণা করতাম। আমরা রাজা
রাখতাম নামাজ পড়তাম িসিপeেমর জn। তাi িক তারা গিরব
dঃখীেদর জিমজমা আর রk িনেয় তােদর হােt মুেঠায় রাখেত চায়?
জায়গা আমরা িদি না। আমােদর রেk যিদ নদী হেয় যায় নnীgাম
থানায়, eকজন লাকo যিদ বঁেচ থােক, eক iি মািট কu ছাড়েব
না।
a ল pধান তখন বলেত থােক, আমার ijৎহািন কেরেছ,
a ল aিফস ভেঙেছ। ei বেল স থানার বেড়াবাবুেক ফান কের।
জােয়দা িবিব : থানায় ফান হoয়ার পঁাচ িমিনট পের আিম বািড় চেল
eলাম। oরা আমােদর বলল বািড় চেল আসেত। বািড়েত ঢুকেত যাব,
তার eকটু আেগ দিখ চারটা গািড় পরsর চেল যাে । a েলর
সামেন তখন aেনক লাক হািজর হেয়েছ। তারা ssভােব িমিছল কের
চেল আেস। তখন ভুতা মােড় গািড় থেক নেম লািঠয়াল পুিলেশরা
লািঠচাজৡ করল। তারপর য জালগািড়েত বড়বাবুরা িছল, সi গািড়
থেক নেম পুিলশ pথেম uড়া আoয়াজ কের, তারপর gিল চালাল।
চারজন বটােছেলর gিল লােগ। gিল লাগার পর মাnেষর চাপ oিদক
থেক বােড়। তিড়ঘিড় কের িকছু বাlার রাsায় ফেল দoয়া হয়।
oরা যখন gিল চািলেয়েছ, oেদরেক আমরা আটকাব। তখন পুিলশ

নnীgােমর আেnালন সmেকৡ ধুমাt িটিভ-খবেরর কাগেজর oপর
ভরসা না কের িকছুটা pত kভােব জানােবাঝার uেdে পিtকার
পk থেক আমরা eখন পযৡn বার িতেনক সখােন িগেয়িছ। pথমবার
১৮ জাnয়াির ২০০৭। তখনi লk কেরিছলাম ei আেnালেন
মিহলােদর ব াপকহাের uপিsিত, য কান pকৃত জনআেnালেনর যা
আবি ক পূবশ
ৡ তৡ। ১৪ মােচৡর gিলচালনা o পরবতীৡ aত াচােরর
িশকারo বিশরভাগ মেয়রাi। eকটা pচার চেলেছ সরকাির মাধ েম
য, আেnালনকারীরা নািক কাপুrেষর মেতা িনেজরা িপছেন থেক
িশ o নারীেদর পুিলেশর সামেন eিগেয় িদেয়িছল। সিত i িক
মেয়রা সখােন eতটাi a‘ বালা’ য তােদর আেnালনকারীরা
ব বহার কেরেছ? aথাৡৎ আেnালনকারী মােti কবল পুrষ? pথম
দফায় নnীgােম িগেয় আবাল-বৃd-বিণতার য eকতা, িনেজেদর
িভেট-মািট-কৃিষজিম সহ ভূিম uে দ িবেরাধী pিতেরােধর য সংকl
লk কেরিছলাম, তােত ei pে র সdtর পেত আবার oখােন
যাoয়া দরকার মেন হেয়িছল। তাi আমরা কজন আেnালেনর কnd
গড়চkেবিড়য়ার oসমানচেক হািজর হলাম ২৯ মাচৡ সকােল। আেগর
রােত খবর িদেয়িছলাম য eবার আমরা gােমর মিহলােদর সে i
মূলত কথা বলেত চাi।
নnীgাম বাসs া ড থেক সাiেকল ভ ােন আধঘ টার পথ
গড়চkেবিড়য়া। বি ম মাড় থেক বঁাহািত পেথ বশ িকছুটা িগেয়
িহndপাড়ার গা ঘঁেস oসমানচক। eকটা বািড়র দাoয়ায় pায় জনা
িতিরেশক মিহলা জেড়া হেয়েছন সাতসকােল, ঘেরর কাজকমৡ ফেল
aথবা eর মেধ i িকছুটা সামেল িনেয়, কu কu বা া- কােল।
চারপােশ ছিড়েয়-িছিটেয় পাড়ার ছেল-বুেড়ারা। মিহলােদর ei
জটলার সামেনর িদেক য d-িতনজন বেসিছেলন সi জােয়দা িবিব
(বাবলুর মা), হািফজা িবিব, সরবাn িবিবেকi দখলাম বিশ কথা
বলেত। তেব বািকরাo খুব মেনােযাগ িদেয় pিতিট কথা নেছন,
মােঝমােঝ eকদম িপছনিদেক বেস থাকা মুরিশদা িবিব বা আরমান
িবিবরাo কথা বেল uঠিছেলন। সিদন oঁরা যা যা বেলিছেলন, কখনo
িনেজ থেক, কখনo আমােদর নানা pে র utের, aেগাছােলাভােব,
মােঝমােঝi eকজন আর eকজনেক থািমেয় িদেয়, কখনo সমsের,
িকছুটা গাছগাছ কের তা হািজর করা হল।

আেnালেনর rয়াত
জােয়দা িবিব : িডেসmেরর ২৯ তািরেখ সভা হল নnীgাম
বাসs াে ডর কােছ। সiিদন িমিটংেয় লkণবাবু বলেলন, আমােদর
িশl হেব। কাথায় হেব, কীভােব হেব? আেলাচনার মেধ uিন
eলাকার নাম ধের ধের বলেলন। দিkণ কেnমাির, utর কেnমাির,
সানাচূড়া, গড়চkেবিড়য়া, oসমানচক ... eরকম ৩৮টা মৗজার নাম
uিন বলেলন। সi িমিটংেয় gােমর পুrষরাi িগেয়িছল। খুব কম
লাকi িগেয়িছল। oরা িফের আসেতi সব হৈচ পেড় গল। আমরা
ভেবিছলাম, িশl করেব তা ফঁাকা জায়গায় করেব। ৩৮টা মৗজার
মnন সামিয়কী
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মের oিদক থেক gিল কের। চারজনেক gিল লােগ। তারপেরi oরা
গািড় ছেড় দয়। গড়চkেবিড়য়া থেক ভূতা মােড়র িদেক চেল
আেস। আবার eকটা gিলর আoয়াজ হয়। তখন সবাi গািড় ঘরার
চ া কের, িতনেট গািড় বিরেয় যায়। িপছেনর আেরকটা গািড়েত
থানার পুিলশ িছল। ভূতা মােড় আসার পর পালােত িগেয় eকটা
কাের ট-খুিঁ টেত ধাkা খায়। কােরে টর তার লেগ গািড়টা পুেড় যায়।
বা ারা? তখন oখােন িকছু িছল, িকছু িছল না, তারা sুেল গেছ।
মেয়েদর মেধ d-eকজন িছল, বাবলুর মা িছল।
eবার পুিলশ চেল গল, িকnt eর পেরo তা পুিলশ-pশাসন
ঢুকেত পাের। আমােদর oসমানচেকর সখ সােজমন সবpথম oi
sিলশটােক ভােঙ। তখন সবাi বলিতেছ, তুিম য eখান িথেক পুিলশ
তািড়েয় িদেয় sিলশ কাটেছা, িকnt সামেন থেকo তা পুিলশ ঢুকিত
পাের? না আমােদর চািরিদেক ফান হেয় গেছ। িকnt আমােদর িকছু
ফান হয়িন। আlার রহমত আেছ, আমােদর কাটান দেখ সবাi
কাটান r কের। আমােদর নnীgাম সারা িবে কাটান r। oi
রােতর মেধ পুেরা কাটা হেয় যায়। আমােদর পের কাটা হয় kিড়ঘাTা।
তারপর ভাঙােবড়া। সরsতী বাজােরর আেগর য কাটানটা সটা পের
হয়। তারপর ৭ তািরখ আমােদর সখ সিলম, ভরত মNল o
িব িজৎ মাiিত, oi িতনজেনর হত ার পের আমােদর গাড়ুপাড়া মােড়
য চঁােদর পাল তার গাড়া কাটা হয়। তারপর oরা pশাসন aত n
ঢাকােত থাকল ভাঙােবড়া িদেয়। মােচৡর পঁাচ িক সাত তািরেখর মেধ
eকটা িলিখত িদল িবনয় কাঙার, oর সে িছল লkণ শঠ, িবমান
বাস, তারপর aেশাক gিড়য়া, বুdেদব --- eেদর পিরচালনায়। িবনয়
কাঙারবাবু বলল য, আমরা নnীgােমর লাকেক, oi জােনায়ােদরেক
িঘের aপােরশন কের ছাড়ব। ...
আbুল বােকর : ... িতন তািরেখর আেগর িদন সেn েবলায় আমােদর
eকটা িসিটং হয় পাড়ােত। আমােদর জিমজায়গা িনেয় িশl করেব,
লkণবাবু নািক িমিটং কের বেল গেছ। যােদর জিম নেব তােদরেক
পুনভােব বাসsান দoয়া হেব, তােদর চাকির-বাকির দoয়া হেব।
তখন আমরা বললাম, আমােদর জিমজায়গা িনেয় নেব? সামেন eকটা
হলিদয়া শহর হল, aেনক িকছু ফ াkির হল। আমােদর িক ু কাজ হয়
না। ei নnীgাম থানায় aেনক বকার রেয়েছ, কানo sেযাগ কের
িদেত পাের না। eখােন সব চাষবােসর জিম, মােছর জায়গা, িফশািরর
জায়গা, রিবখN --- aেনক িকছুi হয়। সgেলােক কী কের ফ াkির
করেত পাের? e তা সmব নয়। তাহেল আমােদর জিমজায়গা বঁাচােত
হেব। ... রািtেবলায় খবর eল য কালেক নািক আমােদর িবিডo
সােহব আসেব, আমােদর a লgেলােত নািটস জাির করা হেব। ...
সবাi িমেল িঠক করলাম, তাহেল আমরা eকটা ডপুেটশন করব। তা
আমার বািড়র সামেনর িযিন কমাধ k, iিলয়াস আিল সাব, oনার
নতৃেt সবাi িমিছল কের। তখন ei বলা দশটার সময় iিলয়াস
সােহব ভুতা মােড়র oখান থেকi চেল যাে ন। আমােদর িকছু
বেলনিন, কাথায় িমিছেল যােব, কী হেব িক ু বেল না। আেগ থেকi
য মিহলা pধান-eর সে সব যাগােযাগ আেছ, oনােদর oপরমহল
থেক য aেশাক gিড়য়া, লkণ শঠ, আকসার সােহব --- সবার
সে কথাবাতা হেয় গেছ, আমরা িকছু বুিঝিন। গলাম আমরা
pধােনর কােছ। িগেয় ঘুের আসিছ। নলাম pধান বলেছ, eনােদর

গািড় থেক নেম িনেজরাi বাlার সরাে । আেগ পি মব
পুিলেশর য গািড়টা থেক gিল কেরেছ, oরা বিরেয় গেছ। লােs
লািঠয়াল পুিলেশর িজপটা sীেড যাoয়ার সময় কােরে টর থাmায় িগেয়
ধাkা মাের, গািড়েত আgন ধের যায়, আর oরা পুkের পেড় যায়।
তখন আমােদর িকছু পাবিলক oেদর তাড়া কের, oi পুিলশরা পািলেয়
যায়। eটা হয় িতন তািরেখ। oiিদনi রাsা কাটা হয়।
রাsা কাটার uেdাধন হয় oসমানচেক, আমার বািড়র সামেন।
oখােন দঁািড়েয় আিম পাড়ার ছেলপুেলেদর বলিছ, তােদরেক কতিদন
ধের বলিছ ei কালভাটৡটা ভাঙেত। eটা ভাঙেল আজ পুিলশ ঢুকেত
পারত না। য কাmািন eটার ক Tাk িনেয়েছ স ei কালভাটৡটা
তির করেত চাে না, আজ-কাল আজ-কাল করেছ। oটা যিদ পুেরা
ভেঙ দoয়া হয় তেব গািড় আর চলেব না, oেদর eকটা চাপ
থাকেব। তাহেল কালভাটৡটা তির কের দেব। বলার সে সে
আমােদর বািড়র ছেলপুেলরা বলল, তাহেল eখনi কেট িদেল হয়
না? পি ম oসমানচক gাম িনবাসী িকছু লাক িগেয় রাsাটা কােট।
oসমানচেক pথম রাsা কাটা হয় আর pথম আেnালন হয়।
কানাকািন হেয় পরsর রাsা কাটা হয়, আেnালন ছিড়েয় পেড়।
আমরা মেন কির আমােদর বাstিভেট জায়গা ছেল- মেয়-বা া-বুেড়া
মিnর-মসিজদ- শান-কবরsান সেবেত আমােদর pেত েকর aিধকার
আেছ। আমরা যিদ আেnালন কির তেবi আমােদর জিমজায়গা সব
রkা করেত পারব।
সাত তািরখ ভার িতনেটর সময় আমােদর কােছ খবর আসেলা য
oখােন খুব জার যুd লেগেছ। কানখােন? না, সানাচূড়ায়। জায়ার
আসেল আেগ নদীর মুখটা বঁাধেল ভতের জল আসেত পাের না। তাi
আমরা মেয়রা, ছেলরা সবাi সখােন ছুটলাম। িকছু লাক gােম
থাকল। তখন pচুর kয়াশা। খবর হেয়েছ eকজনেক ভাজািল িদেয়
মেরেছ, তার ভুঁিড় বিরেয় গেছ, eকজনেক মাথায় আর eকজনেক
পেট gিল কেরেছ। সখ সিলম, ভরত মNল, িব িজৎ মাiিত
িতনজনi মারা যায়। সi সাত তািরখ থেক গNেগাল গNেগাল।
oখােন পুিলশ বািহনী, কডার বািহনী pচুর িদেয়েছ। eখােন
পুিলশ-pশাসন নi, কডারo নi, আমরা িনেজরাi। আমরা
আেnালনকারী। িঠক করা হেয়েছ, আমােদর যখন িবপদ আসেব
মিnের আর িহndেদর ঘের ঘের শঁােখর আoয়াজ হেব, আর
মুসিলমেদর ‘নারা e তকিদর আlা হা আকবর’ a ায়লান করা হেব।
তখনi সব জানেত পারেব য eখনi িকছু eকটা িবপদ আসেতেছ।
সi থেক, সi িতন তািরখ থেক আেnালন r আর
রাতপাহারাo r।
মেয়েদর জটলার পাশ থেক eকিট alবয়সী ছেল বেল uঠল :
আমরা ভূিম uে দ pিতেরাধ কিমিট ঐ িতন তািরখ থেক r কির।
সi িদনi পুিলশ আসল। a ল aিফেসর গাড়ায় আমােদর
গড়চkেবিড়য়া বাজাের পুিলশ আসিতেছ আর আমােদর ভূিম uে দ
pিতেরাধ কিমিটর eকিট িমিছল যাiিতেছ। িমিছলটায় পুিলশ নেম
পেড় লািঠচাজ কের, সবpথম। লািঠচাজ করার পের আমােদর
ছেলরা তখন, তােদর হােত তা নi সরকম িকছু। d-eকজন
eকআধটা iট-পাটেকল তুলেত থােক। সi কারেণ জালগািড় থেক
িমিলটাির ফাস, যােক বেল গাখা, oরা নােম eবং eিদক থেক না
মnন সামিয়কী
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বেড়া বাড় বেড় গেছ, পুিলশ ডাকেত হেব। েনিছ, আমােদর ৯নmর
a েলর িযিন uপpধান সােহব, uিন পুিলশ ডাকেত বারণ
কেরিছেলন। তা সেtto পুিলশ eল। ... সব তা নেলন। বলা ১২টা
থেক কাটান r হয়।
হািফজা িবিব : ঐ eকিদন শিনবার, ছয় তািরখ, িবকােল eখােন ভূতা
মােড় যখন আমােদর িমিটং হয়, aেনক লাক eেসিছল। সব
আমােদর ভূিম uে দ pিতেরাধ কিমিটর আেnালনকারী। িমিটং-e
িসdাn করা হল pেত ক gােমর িবশ-িtশ জন লাক ei আেnালেন
থাকেব। oi িমিটং হoয়ার পর মাঝরােত খবর eল ভাঙােবিড়য়ার
oখােন খুব gিলগালা-মারেধার চলেছ।

ছাtছাtীরা বলল আমরা ক করব, ক না করেল িক পাব না।
যখােন সাiেকল চলেছ, ভ ান চলেছ, আমােদর কান asিবধা হয়
িন। আমরা শািn িমিছল করব, আমােদর eলাকায়, আমরা কেটিছ
রাsা, আমরা সারাব। পুিলশ যােত কডার বািহনী িনেয় ঢুকেত না
পাের সজেn আমরা বলিছ আমােদর eলাকায় কান গNেগাল নi,
আমরা শািnেতi আিছ। আমরা সরকারেক পদ িদেয়িছ, িসংহাসেন
বিসেয়িছ, যিদ আমরা ভাট না িদi তেব িক সরকার গঠন হেব না
মntীসভা হেব?
সিদন oখােন eকধাের আপনােদর িহndধেমর পুেজাপাঠ হে
ভার িতনেট থেক। আর eকধাের কারান তালাবৎ হে , কারান
পাঠ হে । আমরা চারেট থেক হািজর হেয়িছ। বা ােদর sুল বn
িছল। তােদর Dস পিরেয় সে িনেয় িগেয়িছ।
pথেম পুিলশরা বলল, তামরা রাsা ছাড়। আমরা বললাম,
িভতের ঢুকবার তা আপনােদর কান pেয়াজন নi। আমােদর
eলাকায় তা কা ন গNেগাল নi, eলাকা তা শাn। বলা তখন
সােড় দশটা হেব।
পুিলেশর সে আমােদর কথা চলেছ। oরা পুিলশ িক কডার
বািহনী, বুঝব কী কের? oরা বলল, আপনারা রাsা ছাড়ুন না হেল
gিল চালাব। আমরা বললাম, gিল চালান। তালপািট খােলর oপর
oi পুেলর হাফটা খজুির থানা, আর হাফটা নnীgাম থানা। oরা
িকছুটা দূের িশবানী ভাটার িদেক গল। oখান থেক ঘুের eেস pথেম
oরা কঁাদােন গ াস ছােড়। আমরা uিঠ িন। তারপর uপের gিল ছােড়;
তবু আমরা uিঠ িন। লােs আমােদর ছtভ করার জn ৩৭ রাuN
gিল চালায়। তখন সাংবািদকেদর কাuেক ঢুকেত দয় িন। পুিলশেক
কu gিল চালােনার aডার িদেয়িছল িকনা কী কের বলব?
হািফজা িবিব : oরা হাত iশারা কের িদেয়িছল। িতনজন পুkের নেম
যায়। তারপর হাত জাড় কের বেল, eiবার তারা ভাগ খািব, চেল
আয়। আমরা ভেবিছলাম হঁাটুর িনেচ হয়েতা মারেব, লািঠচাজ
করেব। আমরা িক ভেবিছলাম য oরা মেয়েদর মারেব, মাথায় gিল
মারেব, ছািতেত gিল মারেব, মেয়েদর তুেল িনেয় যােব? কঁাদােন
গ াস দoয়ার ফেল মেয়রা চােখ জল িদে , তখন পুিলশ-pশাসন
হাত iশারা কের gিল চালায়। মেয়রা আেগ, তারপের sুেলর
ছেলেমেয়রা িছল। কu হয়েতা তার ছেলেক ধরেত গেছ তােক
gিল লেগেছ, কu হয়েতা তার sামীেক ধরেত গেছ তােকo gিল
লেগেছ। চারিদক থেক িঘের মারেধার কের। আমেদর হােত তা
িকছুi িছল না। আমরা না লািঠ িনেয়িছ, না ast িনেয়িছ, ধু আlার
সহায় িছল। oখােন আমরা, gােমর আেnালনকারী মেয়রা, সবাi
িছলাম। ক মের গেছ, ক বঁেচ আেছ, যােক পারিছ তােকi
হাসপাতােল পাঠােনার চ া কেরিছ। কঁাদােন গ ােসর ধঁায়া লেগ
eকটা বুিড় কাপড় খুেল পুkের পেড় গল। তখন eকটা পুিলশ eেস
পুkের চুিবেয় চুিবেয় মারেছ। আর eকটা পুিলশ বেল, o য তার
মােয়র সমান, তুi oেক মারিব? বেল বুিড়টােক তুেল কলাবাগান িদেয়
পািলেয় যেত বলল। আর snর snর মেয়েদরেক তা তুেল িনেয়
গল,
সায়া- বলাuজ
কেটেছ,
রপ
কেরেছ।

আেnালেনর সংগঠন
জাnয়ািরর িতন তািরখ থেক ১৪i মাচ --- ei ৭১ িদন ধের eবং
তারপর eখনo য আেnালন চলেছ, রাতপাহারা দoয়া হে eiসব
কাজ gিছেয় করার জn সংগঠেনর তা pেয়াজন?
জােয়দা িবিব : সংগঠন তা মুহেূ তর মেধ হি ল। বললাম য
আমােদর eলাকায় সবাi িসিপeম। দশজন যিদ তৃণমূল থােক, নbi
জন িসিপeম। সi িসিপeম-eর লাক যারা নতািগির করেছ, ভােলা
পেদo আেছ, সকেল িঠক করল য আমরা সবাi আেnালন করব।
আেnালন eখােন হল, oখােন হল, pেত ক eলাকায় পর পর
আেnালন ছিড়েয় পের। সাত তািরেখর পর থেক মুহেূ তর মেধ
ঝােমলার খবর আসেছ, কu খেত বসেছ, কu ঘুেমােত যাে ,
ঝােমলার খবর পাoয়ার সে সে সব হািজর। আমােদর কান
পিরচালনা করেত হয় িন।
সখ িসরাজুল : আমােদর কnd কিমিট আেছ, গড়চkেবিড়য়ায়। oখান
থেক আমােদর eকটা সােজশন দoয়া হয়, কীভােব চলেত হেব
সবাiেক। ... pেত ক পাড়ায় কিমিট করা হেয়েছ। সi কিমিট থেক
d িতনজন কের লাক oখােন কেnd আেছ। oরা যাগােযাগ কের।
eবার ধrন আমােদর পাড়ায় িতিরশজেনর কিমিট আেছ। তারা বেস
আবার সবাiেক জানাল য আমােদর eiটা করেল eiটা হেব।
মেয়েদর-o আলাদা কিমিট আেছ। মিহলা কিমিট আলাদা। কndীয় য
কিমিট সাuদখািলেত, সখােনo মেয়রা আেছ। সব জায়গায় মেয়রা
আেছ।

১৪ মাচ কী হল
জােয়দা িবিব : আমরা মিহলা সিমিতেত থেক িঠক করলাম য ১৪
তািরখ যখন oরা চারিদক থেক িঘের আসেব, আমরা মিহলারা
কেয়ক হাজার সামেনর িদেক eিগেয় যাব, পুrষরােতা সংখ ায় কম
আেছ, তারা পছেন থাকেব। সিদন আমরা aিভেযাগ জানােত
গছলাম, শািnর জেn। oরা যখন বেলেছ রাsা বঁাধেত হেব,
পরীkাথীেদর asিবধা হে , আমরা রাsায় কাটার oপর বঁােশর
মাচান িদেয় যাoয়ার sব বsা কের িদলাম, মাধ িমেকর জn। sুেলর
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বলেছন না? oনােদর হােত aিধকার আেছ বেল? oনারাi আiন গড়েত
আর ভাঙেত জােনন। আমরা ছাড়িছ না আর ছাড়ব না। নnীgােমর
মাnেষরা aত বাকা নয়, তােদর ফসল ফলােনা মাথা, মােছর িডম
ফাটােনা মাথা। লkণ আর বুdর তা িঘ-খাoয়া মাথা, ঘুষ খাoয়া মাথা।
নnীgােমর মাnেষর সিb খাoয়া মাথা। আমােদর টাকা জn দয়িন,
আমােদর ধান সবিজ জn িদেয়েছ। আমােদর শরীের মািটর রk আেছ।
িবেদেশর মাnষেক িবেদেশ িফের যেত বল, সে সে ।
p : আপনারা খবের কাগেজ দেখেছন তা য বুdবাবু বেলেছন
নnীgােম আর জিম নoয়া হেব না, আপনারা িক eেত খুিশ হেয়েছন?
জােয়দা িবিব : uিন s াm পপাের িলেখ িদন, ‘pত াহার কেরিছ’
বেল সi কrন।
সখ সােজমন : আর eত য লাক মের গল তার কী হেব? oেদর
সাজা হাক, তাহেলi আমােদর শািn। আমােদর জায়গা নেব না
িলেখ িদক আর oেদর সাজা িদেতi হেব। ei dেটা দািব। না হেল
আমােদর চলেব আেnালন।
যমন পৃিথবীর oপর sয আেছ। ঐ সূযi আমােদরেক বঁািচেয়
রাখেছ, সারা পৃিথবীেকi আেলা িদে । তমিন পি মবাঙলার মাথায়
িযিন আেছন, আমরা oনােক িনবাৡিচত কেরিছ, তাi uিন রাজা
হেয়েছন। pজার sেখi তা রাজার sখ। আমরা pজারা যিদ sেখ না
থাকেত পাির, oiরকম িবেdাহী রাজার িক মুখ দখােনা uিচত?
আমােদর মােয়েদর মেয়েদর ijৎ হািন কেরেছ। লkণ শঠ যিদ
ভাবত oর মা যা আমার তা, oর মেয় যা আমার তা, তাহেল িক
পারত eরকম করেত? যিদ লkণ, বুd আর িবমােনর বuেয়র
ijৎহািন হয়, তাহেল িক oরা দখেত পারেব। আমােদর বা ারা
িখেদর jালায় শাকসবিজ িছঁেড় খেয়েছ, খসািরর ডাল আর শাক
খেয় আমরা জীবনধারণ কেরিছ। uিন য পুিলশমntী, আবার
পি মবাঙলার রাজা, uিনi pজােদর uৎখাত করেছন?

আেnালন চলাকালীন ঘর- গরsালীর aবsা
সরবাn িবিব : আমােদর সংসার খুব কে র মেধ িদেয় কানরকেম
কেটেছ। িদেনর পর িদন রােতর পর রাত আমরা eiসব িবষয় িনেয়
ছুটাছুিট করিছ, কাথায় যাoয়া হেব না-যাoয়া হেব eiভােব ছুেটিছ।
সংসারটা মাটামুিট কে i চলেছ। বািড়র শাকসবিজ িছঁেড় খেয়,
কখনo বা না খেয় িখেদর jালায়o আেnালনটােক আমরা চািলেয়িছ।
আমােদর পুrষেদর- ছেলেদর রােতর পর রাত পাহারা িদেত হেয়েছ।
তারাo হয়েতা না খেয়েদেয়i পাহারা িদে ।
eর মেধ i চােষর কাজ হেয়েছ। eখন তা বােরা চাষ হে ।
দরিজরা সব কােজ যেত পােরিন, গেলi পেথ মারেধার কের। ধrন,
কারo বািড়েত হয়েতা পঁাচটা ছেল, তার মেধ d-িতনজনেক দরিজর
কােজ পািঠেয়িছ। যােদর বািড়েত eকজন পুrষ মাnষ, তারা তা আর
পাঠােত পাের িন। আর আমােদর তা আেnালেনর মেধ i থাকেত
হেয়েছ। সi জাnয়াির থেক বা ােদর sুল সব বn।
জােয়দা িবিব : oiিদক থেক িসিপeম য হামলা করেছ, বামবািজ
চলেছ, ক কাথায় বা ােক খুজ
ঁ েত যােব? সi ভেয়েতi কu sুেল
পাঠায়িন। eiসময় সামািজক an ান? কানরকেম হেয়েছ। ধrন কান
িবেয়েত প াশ জন লাক হত সখােন দশ জন িগেয় কানরকমভােব
িমিটেয়েছ। pিতবছর oসমানচক থেক মহরেমর তািজয়া বেরায়,
eবছর আমােদর তািজয়া বর হয়িন। যােদর পুেজা হেয়েছ তােদর
aত ধুমধাড়াkা হয়িন।

আেnালেনর শষ কাথায়
জােয়দা িবিব : নnীgাম যিদ শষo হেয় যায়, আমরা eতটুk জায়গা
িদব না। আমরাi বাতাম িটেপ ভাট িদেয় oেদর eত বেড়া পেদ
বিসেয়িছ। কােদর জেn? ei কৃষকেদর aিধকার রাখেতi। ‘ময়ুর
িসংহাসন, বিসবার আসন। সােড় সাত কািট কৃষেকর দান। আমরা সi
িহnd মুসলমান।’ আমরা সi কৃষক, আমরা জিম দব না। eর জেn
uিন যা কেরেছন, oi িবেদিশ! আমরা ভেবিছলাম িবেদিশরা দেশর
বাiের হেলo ছেলেমেয়র মমতা চেন। আর oi িবেদিশ য আমােদর
ফািসেয় িদেব, সবনাশ করেব। pেত ক নারীর হােতর শঁাখা, মাথার িসঁdর
মাছােব, pেত ক মুসলমান মেয়র নাকফুল মারেব, কান ◌্মােয়র কাল
থেক তার সnান কেড় নেব, কান stীর কাছ থেক তার sামীেক কেড়
নেব, কান sামীর কাছ থেক তঁার stীেক কেড় নেব, মারেব, হত া
করেব --- e িক আমরা ভেবিছলাম? eর জn আমরা চাi, আমােদর
eকমাt aিভেযাগ eবং দািব লkণ শেঠর ফঁািস, আর বুdেদেবর
পদত াগ iিতমেধ । oi িবেদিশ বেল eখনo গিদেত বেস আেছ। তার
গােয় যিদ মাnেষর রk থাকত মাnেষর ঔরেস জn যিদ হত স মুহেূ তৡর
মেধ সে সে পদত াগ করত। ধন য় eক নারীেক ধষণ কের খুন
কেরিছল, তাi oনার stীর hkম হেয়িছল ধন েয়র ফঁািস। eখন িক uিন
জানেত পারেছন না oনার sামী কত জনােক হত া কেরেছ কত জনা
stীেক িবধবা কেরেছ, কত পুrষেক তার নারী-ছাড়া কেরেছ। uিন িক
বলেত পারেছন না য আমার sামীর পদত াগ হাক ফঁািস হাক। কন
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িরিলফ বা সাহায
p : সারা দশ থেক লােক তা আপনােদর িরিলফ িদেত চাiেছ।
আপনারা বলুন, আপনােদর জn তারা কী করেত পাের?
জােয়দা িবিব : আমােদর তা সাহায নবার eেকবােরi দরকার িছল
না। আর eখনo আমরা তমন asিবধায় পিড়িন। eর মেধ যারা
কৃষক মজুর, যারা মাছ ধের তােদরo সংসার চলেছ। কােরা asিবধা
হেল যার আেছ স সহেযািগতা করেছ। আমােদর eলাকায় বািড় বািড়
দিজ-কাজ হয়। মেয়রা হাত- বাতােমর কাজ করেছ, শািড়-জিরর
কাজ করেছ। পুrষরা সলাiেয়র কাজ, ফুল মিশেনর কাজ করেছ।
তেব আমােদর eলাকায় কাজকাম আসেত- যেত পারেছ না, কu
মনিsর কের কাজ করেত পারেছ না। চাষ িঠক আেছ, ধানচােলর
asিবেধ নi। তেব সবার তা eকরকম নয়। আজ তামার নi,
তামােক eকমণ িদলাম, িকছুিদন হয়ত চািলেয় িনেল। eর পের িক
পারেব? সবাi তা আর eকেtর মাnষ নয়। eর মেধ যােদর যা মেন
হয়, গিরব-dঃখীর জn য যার করণীয়, করেত পােরন।
... পরবতী aংশ ৪৯ পৃ ায়
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pিতেবদন

আড়াi মােসর যুd
skমার িমt
২৯ িডেসmর pথম নnীgােমর মাnষ --- সাধারণ মাnষ তা বেটi,
িসিপeেমর bা মmার, পািটৡ মmার, কৃষক সভার যারা নতৃsানীয়
কমীৡ --- জানেত পাের eখােন কিমকাল হাব SEZ হেব। নnীgাম
বাসs াে ড িসিপeেমর eকটা জনসভা হয়। সi সভায় লkণ শঠ
জানান, নnীgােম কিমকাল হাব হেব, জিম িদেত হেব, eখানকার
মাnেষর কমৡসংsান হেব। সাধারণ মাnষ তাৎkিণকভােব kুb না হেয়
িবিsতi হেয়িছল। জনসভা থেক মাnষ িফের যায়। গড়চkেবিড়য়া,
সানাচূড়া বাজাের িবেsারণটা বেড়া ধরেনর হয়। সখােন আ িলক
পািটৡর নতােদর সাধারণ কমীৡরা p কের, eটা তা আেগ আপনারা
আমােদর বেলনিন?
৩ জাnyাির কািলচরণপুের --- নnীgাম ১ নং bেক য দশটা
a ল তার মেধ eটা ৯ নং --- eকটা সরকাির িজপ আেস। হলিদয়া
ডভলপেম ট aথিরিট জিম aিধgহেণর নািটশ িদেয়েছ, ei খবরটা
আেগi কাগেজ বিরেয় িগেয়িছল। ফেল gােমর লাক আশ া কের
প ােয়ত aিফেস লাক eেসেছ, নািটশ ঝালােব। খুব sতঃsূতভ
ৡ ােব
তারা প ােয়ত aিফেস চেল আেস। oi প ােয়েতর pধান হে ন
মিহলা, সমীরণ িবিব। তঁার sামী িসিপeেমর নতা, রjাক আর
uপpধান িসিপআi দেলর, হাrন শখ। গঁােয়র মাnষ kাভ দখােতi
তঁারা বেলন, আমরা িনমৡল gাম গড়ার জn ei bকটা বেছিছ, eঁরা
সi ব াপাের সােভৡ করেত eেসেছন। গঁােয়র মাnষ তােত সnt হয়
না। তারা বেল, তাহেল তামরা ঘাষণা কেরা e জিম নoয়া হেব
না। তখন রjাক stীেক বেলন (গঁােয়র মাnেষর aিভেযাগ anযায়ী),
তুিম পুিলশেক খবর দাo। eটা সবাi সাkী, eমনিক uপpধান
িনেজo aিভেযাগ কেরন, রjােকর িনেদৡেশi সমীরণ িবিব পুিলশেক
খবর দন। পুিলশেক খবর দoয়ার মেতা পিরিsিত িছল না, aবsা
িনয়ntেণর বাiের যায়িন। পুিলশ আসেতi চরম uেtজনা সৃি হয়।
পুিলশ তখন িটয়ার গ াস o gিল চালায়। কািলচরণপুর বেড়া gাম,
লােগায়া গড়চkেবিড়য়া, oসব জায়গা থেক মাnষ ছুেট আেস। তারা
iট-পাথর ছুড়েত থােক। পুিলশ তখন িদেশহারা হেয় যায়। িজপটা
িনেয় পালােত িগেয় ভুতা মােড় iেলকিTেকর কংিkেটর পােল ধাkা
খায়। gােমর মাnেষর বkব হল, পােল ধাkা খেয় িজপটায় আgন
লেগ গেছ। আর eকটা গািড়, iuিনেসেফর, যটা িবিডo aিফস
থেক eেসিছল, সানাচূড়ার কােছ িগেয় uলেট যায়। নnীgাম থানার
পুিলেশর eক সেক ড aিফসার, ী kNু, তঁার মাথায় পাথর লােগ।
িতিন আহত হন। িতিন িজেপ িছেলন, হাতেজাড় কের kমা চেয়
বেলন, আমার আসা anায় হেয়েছ। পুিলশ িফের যাoয়ার পের
তৎkণাৎ gােমর মাnষ রাsা কেট দয়। dপুেরর মেধ খুব drত রাsা
কাটা হয়, গাছ কেট, গােছর gঁিড় eেন ফলা হয়, যােত খজুির o
নnীgােমর িদক থেক pশাসিনক লােকরা ঢুকেত না পাের।
৩ তািরেখর আেগi িবিভn eলাকায় জিম aিধgহেণর িবrেd
িবিভn কিমিট তির হেত r কেরিছল। oiিদন সমsটার মেধ eকটা
সংেযাগ তির করা হয়। সাংগঠিনকভােব bকsের পঁাচটা a েলর --কnামাির, কািলচরণপুর, সানাচূড়া, সামসাবােদর eকটা aংশ,
মnন সামিয়কী

গাkলনগর --- eবং eiভােব ৩৫টা মৗজার মেধ eকটা যাগােযাগ
গেড় oেঠ। eছাড়া খজুিরর dেটা মৗজা --- সাতখN o সােহবনগর
--- ei aিধgহেণর তািলকার মেধ িছল।
যখন eখােন রাsা কাটা হেয় গল, খজুিরেত িসিপeম আতি ত
হেয় পেড়। তারা দখল সানাচূড়া, গাkলনগর eবং কািলচরণপুেরর
িকছুটা জায়গায় যিদ আিধপত রাখা না যায়, তাহেল আমরা খজুিরেত
িটকেত পারব না। oi a েল িসিপeেমর যারা নতৃsানীয়, সবিমিলেয়
৫০-৬০ জন ৩ তািরখ ঘর ছেড় চেল যায়। কnামািররo কেয়কজন
চেল িগেয়িছল। গাkলনগর থেক খুব eকটা যায়িন। খজুির থেক
নnীgােম আkমণ করার জn তারা সবরকেমর পিরকlনা নয়।
৬ জাnyাির সকাল থেক ভা ােবড়ার oপাের সাতখN মৗজােত
বাবুল মNল নােম eক ডকেরটারেক eকটা aডাৡর দoয়া হয়। dপুর
থেক eকটা প াে ডল হয় oখােন। gােমর লাক p কের, কী হে ?
utর আেস, পুিলেশর ক াm হেব। ডকেরটেরর মািলকo তাi
জানেতন, eকজন িঠকাদােরর মাধ েম কাজটা হে । ক াmটা তির
হল, সn া পযৡn কান লাকজন oখােন আেসিন। রািt আটটার পর
সখােন বশ িকছু বাiক আর গািড়েত িসিপeেমর পিরিচত
লাকজেনর আনােগানা r হয়। রািt আড়াiেট-িতনেট থেক r
হয় ফায়ািরং আর বামাবািজ। ভা ােবড়ার eপাের লােক আতি ত
হেয় পেড়। সানাচূড়া, গাংড়া, ৭ নং জালপাi থেক আড়াiিতনহাজার লাক ভা ােবড়ােত িগেয় eকটা pিতেরাধ তির কের।
তখন শীতকাল। ৭ তািরখ ভারেবলায় pচN kয়াশা, রােতর
anকােরর থেকo ভােরর kয়াশা মারাtক িছল। oi ফায়ািরং-e
pথম মারা যান ভরত মNল, িসিপeেমর কমীৡ, সানাচূড়া a েলর
pধান লkণ মNেলর জ াঠতুেতা ভাi। তারপের মারা যায় িব িজত
মাiিত, kাস িসেkর ছাt। শখ সিলম িগেয়িছল pায় দশ িকিম দূর,
সাuদখািল থেক। সo মারা যায়। eরপের kয়াশা খািনকটা কেম
eেসেছ। তখন সকাল দশটা- সায়া দশটা। শখ সিলেমর বিডটা oরা
িনেয় িগেয় খােল পুেঁ ত িদেয়িছল। আধঘ টা পের eপােরর মাnষ বিডটা
খাল থেক তুেল আনেছ, আিম তখন পঁৗেছিছ। যখন ভরত মNেলর
বিডটা িনেয় আসেছ গড়চkেবিড়য়ার িদেক, তখন লােক িজেjস
করেছ, কী হেয়েছ? ঘটনাটা জেন আরo লাক জেড়া হেয় গেছ,
pায় আট-দশহাজার লাক ভা ােবড়ায় জেড়া হেয়েছ। বলা বেড়েছ,
লাক বেড়েছ।
eপাের শ র সামেnর বািড়েত oরা বা ার বািনেয়িছল। দাতলার
ছাদ থেক আর বািড়র সামেনর ঘন ঝাপ থেক oরা ফায়ািরং
করিছল। শ র সামni িচিনেয় িদেয়িছেলন ভরত আর সিলমেক, নাম
ধের। িব িজত মাiিতর ঘটনাটা িছল সmবত eকটা dঘৡটনা, হঠাৎ
gিল eেস লেগিছল। শ র সামnর বািড়র িদেক যখন হাজার হাজার
জনতা ধেয় যায়, oরা খাল িদেয় পািলেয় যায়। িকnt শ রেক eরা
ধের ফেল। সমেবত জনেরাষ িগেয় পেড় শ েরর oপর, তােক
পুিড়েয় মারা হয়। eপােরর লাক সটা asীকার কেরিন।
আর ‘মা গৗরী’ ল িছল খােল, সটােক oরা বা ার
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িনেয়েছ। তবু খবর eেসেছ, িভতের আkমণ হে । eটা িছল ৭
তািরেখর ঘটনা, সকাল থেক বলা dেটার মেধ ব াপারটা িমেট
গেছ।
বলা dেটার পর দখা গল, খজুির থেক নnীgােমর িদেক
িবশাল মাnেষর ঢল, যন দশভােগর িচt। তখন পুিলশ সিkয়, ei
বিরেয় আসার ব াপাের লাকেক ঊৎসািহত করেছ, বঁাচকা টেনo
িদে । িকছু লাকেক কািজরাবাদ a েল জ েল আ য় িনেত দখা
গেছ। pায় সাত-আটশ মাnষ কািজয়াবােদর চের িগেয় আ য়
িনেয়িছল। eেদর বিশরভাগi পের সাের ডার কেরেছ। িকnt মেনpােণ
তারা কৃিষজিম রkা আেnালেনর পেk। eরা eত গিরব, নnীgােমর
মাnেষর সে eেদর তুলনা হয় না। নnীgােম িকছু িশিkত মাnষ
আেছ, িকছু aবsাপn মাnষ আেছ। ফেল সখােন pিতবােদর ভাষাটা
anরকম। খজুিরর গিরব মাnষ িকছুটা aবদিমত হেয় আেছ, তােদর
oপর চাপসৃি করা হেয়েছ --- তােদর ক ােm যেত হেব, য হােত
কােলা পতাকা ধেরেছ সi হােতi লাল পতাকা তুলেত হেয়েছ,
iনিকলাব িজnাবাদ বিলেয়েছ, িশেlর পেk াগান িদেত হেয়েছ।
oরা eiসব gামবাসীেক বেলেছ, রােত আমরা ঘুমেবা, তারা ক াm
পাহারা িদিব। ধু তাi নয়, িbেগড তির করা হেয়িছল, যা eখনo
আেছ, তােত খজুিরর সাধারণ মাnষেক রাখা হেয়িছল pথম সািরেত।
নnীgাম যিদ আkমণ কের, তাহেল খজুিরর সাধারণ মাnষ মারা
যােব। খজুিরর সাধারণ মাnষ বাধ হেয়েছ, যারা সামাnতম pিতবাদ
কেরেছ তােদর য কী aবsা হেয়েছ --- যমন, িব ু gিড়য়া আজo
িনেখঁাজ, তঁার eকটা eসিটিড বুথ আেছ, তঁার ছেল আর stীেক
কাথায় আটেক রেখেছ আজo জানা যায়িন। বাপী মাiিতর stী লkী
মাiিত di বা ােক িনেয় বটতলা ক ােm, দখা হেয়িছল। িতিন
ধষৡেণর aিভেযাগ কেরেছন, aব pমাণ হয়িন। বাপী মাiিত
সানাচূড়ায় আ েয় আেছন। eটা খবর হoয়ার পর যখন লkী
মাiিতেক খজুির থানায় িনেয় যাoয়া হয়, তঁােক িলিখেয় নoয়া হয়,
‘আমােক কানo aত াচার করা হয়িন’। তারপের িতিন তা asীকার
করার পর তঁােদর ঘের িগেয় ভাঙচুর করা হয়। লkী মাiিত eখন
খজুিরেত আেছন, কীভােব আেছন বাপী মাiিত জােনন না। শখ
kদরত, কৃিষজিম রkা কিমিটর সভাপিত, আমােক টিলেফােন
জািনেয়িছেলন, তঁােক তঁার বািড় o দাকান iত ািদ pপািটৡ বাবদ
পেনর লk টাকা ক ােm eেস রেখ যেত বলা হেয়েছ --- জmু o
কা ীের যভােব খুেনর hমিক িদেয় টাকা দািব করা হয়। আিমনা িবিব
--- তঁার sামী িdতীয় িবেয় করার পর িনেজর িতনেট বা ােক িনেয়
আলাদা হেয় যান, dেটা বা া মিটয়াbrেজ থেক দিজৡর কামকাজ
কের, মেয় kাস ফাiেভ পেড় --- বটতলায় চােয়র দাকান আেছ।
তঁার দাকান দখল কের িনেয়েছ oরা। eiভােব আkমণgেলা হেয়েছ।
সসব দেখ বাদবািক যারা আেছ, তারা আেপাস কেরi চুপ কের
আেছ। খজুির জানাল aিফেস বসক াm কের সখানকার কে Tাল
rেমর মাধ েম তারা ‘ সkর’gেলা কে Tাল কের। শর খঁা চেক
জননীভাটা --- oটা pথম থেকi তােদর eকটা বেড়া ‘ সkর’,
পানখাi pাiমাির sুল eকটা ‘ সkর’, সাতখেN িশবানীভাটা eকটা
পুরেনা ‘ সkর’, রােধ াম দােসর বািড়েত eকটা ‘ সkর’ সmpিত
চালু হেয়েছ, সােহবনগর eবং কািদরাবাদ চেরo পের ‘ সkর’

বািনেয়িছল। লে িছল িসিপeেমর পিরিচত নতারা, যমন, eপােরর
নnীgােমর জয়েদব মNল, বাদল মNল, নব সামn; oপােরর খজুিরর
sধাং pামািণক, িদলবাহার, আিজজ, তাহারাত, বসারাত iত ািদ।
৭ জাnyািরর পের eখােন aহরহ সকােল িবকােল দশ-পেনর িকিম
িমিছল চলেত থােক। রাত পাহারা িদে gােমর লাক। দল eকটাi
‘ভূিম uে দ pিতেরাধ কিমিট ’, eকটাi কােলা পতাকা। কান
মাnষেক যিদ িজেjস কেরন, আপিন কান দল কেরন? utর eকটাi,
আেগ দল eকটা করতাম, eখন ‘ভূিম uে দ pিতেরাধ কিমিট ’।
বলা বােড়। eিদক থেক লােকরা বিডgেলা নnীgাম হাসপাতােল
িনেয় যায়। খজুিরর oi পেয় ট থেক oরা িকnt পািলেয় যায়। বলা
বােরাটা নাগাদ হাজার পঁােচক মাnষ খজুির িবদ াপীঠ, িবদ ামিnর,
সরsতীবাজার, গাডাuন, খজুির বটতলা, বািলবিs, সােহবনগর,
কািজরাবাদ চর থেক িমিছল কের আেস। সi িমিছেল িসিপeেমর
প ােয়ত সদs, পািটৡেমmারo িছল। তারা eেস oi তথাকিথত পুিলশ
ক াm বেল িসিপeম যটা বািনেয়িছল সটা jািলেয় দয়। সাতখেN
িসিপeেমর পািটৡ aিফস jািলেয় দয়। ফরার পেথ খজুিরর িভতেরo
pচুর রাsা তারা কেট দয়। ei pিতিkয়া িছল sতঃsূত।ৡ পের
eখােনo সংগঠন তির হেয়িছল, ‘কৃিষজিম রkা কিমিট’। খজুির
বটতলায় সভা কের িসিপeেমরi সমথৡক শখ জহরত eবং শখ
kদরতেক সভাপিত o সmাদক মেনানীত করা হয়। খজুির িবিডo
aিফেসর সামেন দশ-বােরাহাজার লােকর িমিছল কের সভা হেয়েছ।
িসিপeেমর পািটৡ aিফেস য লাল ঝাNা uড়েছ, তার পােশ কােলা
পতাকা বঁেধ িদেয়েছ gােমর লাক। নnীgাম সংলg খজুিরেত
নnীgােমর থেকo যন বেড়া িবেdাহ ঘেট িগেয়িছল।
যিদন oi িমিছলটা হেয়িছল, সিদন আিম িসিপeম জানাল
aিফেস যাi, জানাল কিমিটর সেkটাির িবজন রােয়র সে কথা
বিল। pায় ঘ টা দেড়ক কথা বেলিছলাম। খজুিরেত িশেlর ব াপাের
তঁােদর খুব আgহ িছল না। িতিন বেলিছেলন, খজুির ভারতবেষৡর
মেধ দিরdতম bক। খজুিরর মাnেষর সমsা হে িনতাn rিটrিজর সমsা। কৃিষর unিত eবং কৃিষিভিtক িশেlর মাধ েম eখােন
কমৡসংsােনর সমsার সমাধান হেত পাের। eছাড়া, িতিন পযৡটনিশেlর
eকটা psাব িদেয়িছেলন। পুরেনা টিলgাফ aিফস, গরােনর জ ল
িঘের eকটা টুিরs sট হেত পাের। তার জn সািলেমর দরকার
নi, জলাপিরষেদর eকটা পিরকlনার মাধ েমi তা হেত পাের।
কথা বেল বাঝা িগেয়িছল, খজুির দখেল রাখাটাi সমsা।
িশেlর ব াপাের কান আgহ oঁরা সিদন pকাশ কেরনিন। িকছুিদেনর
মেধ i তঁারা িকnt রাsা সারাiেয়র নাম কের পাlা aিভযােন নেম
পেড়ন। anত পঁাচশ বািড় ভাঙচুর o লুঠ করা হেয়েছ। ৭ ফbryাির
eকিদেন পুিলেশর সাহায িনেয় aপােরশনটা চালােনা হেয়িছল।
নnীgাম থেক খজুিরর dেটা pেবশপথ। eকটা তখািল, আর eকটা
ভাঙােবড়া। ভাঙােবড়ায় তালপািট খােলর সতুর oপর পুিলশ িদেয়
আটেক রেখ aপােরশন চালােনা হয়, যােত নnীgাম থেক কu না
ঢুকেত পাের। eক eকটা gােম aপােরশন হেয় যাে , তখন পুিলশ
সi gােম যাে । যখন aপােরশন চলেছ, আমরা ঢুকেত চেয়িছলাম,
পুিলশ ঢুকেত দয়িন। যারা oিদক থেক যাগােযাগ করেত গেছ,
টিলেফােনর লাiন িবি n কের িদেয়েছ, মাবাiেলর িসম কেড়
মnন সামিয়কী
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মারেধার করেছ। ফির সািভঁস বশ িকছুিদন বn কের রাখা হেয়িছল।
তাহেল পুবিদেক হলিদ নদীর িদেক aবেরাধ, খজুিরেত aবেরাধ,
utের ফুলিন মােড়o aবেরাধ। চারিদেক aবrd হেয় খুবi খারাপ
aবsা হেয়িছল নnীgােমর।
ফbrয়ািরর pথমিদেক খজুির aপােরশেনর পের আিম জলা
কৃষকসভার সmাদক aেশাক gিড়য়ােক p কেরিছলাম, নnীgােমর
িসিপeেমর কতজন ঘরছাড়া? িতিন িহসাব িদেয়িছেলন, ২৬০-২৬২।
সmpিত আমরা oঁেদর য পািটৡ ডkেম ট হােত পেয়িছ, তােত দেখিছ
বুথিভিtক ৩৮২ জেনর নােমর তািলকা রেয়েছ। aথচ তঁারা eখন
৩৫০০ জন ঘরছাড়া দািব করেছন। ৩৫০০ জনেক রাখেত গেল য
ধরেনর ক াm লােগ, তা খজুিরেত বা নnীgােমর an কাথাo
িসিপeেমর নi।
১৪ মােচৡর ঘটনা চলাকালীন নnীgােমর িসিপeেমর িকছু নতা
খজুিরর িদেক চেল গেছ। eত মাnষ মারা গল, eত মাnষ িনেখঁাজ,
ধষৡণ, িনgহ iত ািদ হেয়েছ, তারা ভেয় পািলেয় গেছ। eiসময় গেছ
৩৬ জন, eটা িনেয়i ৩৮২ জেনর িহসাবটা পাoয়া গেছ।
৯ মাচৡ থেক eখানকার বাতােস eকটা কথা চলিছল, পুিলিশ
aিভযান হেব। eমনo শানা গেছ খজুির িবদ াপীেঠ ফ ািn টলাসৡ
eবং হিড়য়ার আর eকটা টলাসৡেক িদেয় pায় হাজার দেড়ক
পুিলেশর জলপাi রেঙর পাশাক বানােনা হেয়েছ। ১৪ মােচৡর িদন
দেশক আেগ eকটা বেড়া আkমণ হেয়িছল শর খঁা চেকর জননীভাটা
থেক। সিদন িছল ভূিম uে দ pিতেরাধ কিমিটর িমিছল, pচুর
মিহলা িছেলন সi িমিছেল। সানাচূড়া থেক িমিছল eেগাি ল
গাkলনগেরর িদেক, হঠাৎ জননীভাটা থেক ব াপক ফায়ািরং r হয়।
জননীভাটার uেlািদেক তালপািট খােলর eপাের তখািল পুিলশ
ফঁািড়, দড়শ িমটার দূের জননীভাটােক বা ার িহসােব ব বহার কের
আkমণ চালাে িসিপeম। eটা িছল eকটা বেড়া aপােরশন ১৪
মােচৡর আেগ।
১৩ মাচৡ sরাT সিচব pসাদ র ন রায় বলেলন, eকটা সবৡদলীয়
সভা হেব িবেকলেবলায় রাiটােসৡ। আশ া িছল eকটা আkমণ সামেন
আসেছ। মুখ মntী বুdেদব ভTাচােযৡর সে নািক তৃণমূল িবধায়ক
েভnd aিধকারীর কথা হেয়িছল --- gােমর লােকর কাছ থেক জানা
িগেয়িছল --- লkণ ভুল কেরেছ। ১৩ মাচৡ পুিলশ ব াপক বাড়েছ,
তখািলেত Tকার rট ১২ তািরখ থেকi বn কের দoয়া হেয়িছল।
oiিদন চNীপুর হাisুল eবং নnীgাম কেলজ িবিডo িরkiিজশন
িদেয় বুক কের িনেলন, পুিলশ থাকার জn। জলাপিরষেদর িশkা
কমাৡধ k aেশাক তুঙ eবং িডআi pিতিনিধ aজয় দাস মহmদপুর
হাisুেলর হায়ার সেক ডাির পরীkার স টার বািতল কের bজেমাহন
তoয়াির sুেল িনেয় আসার আিজৡ পশ কেরন। oi স টােরর যঁারা
ভারpাp, তঁারা বেলন, ১৬ তািরখ থেক পরীkা, মাt চারিদন আেগ
কীভােব eটা সmব? মহmদপুর িছল SEZ-eর জn psািবত eলাকার
মেধ । aতeব পূবপৡ িরকlনার িদকটােক িকছুটা আnাজ করা
িগেয়িছল।
আেnালন চলাকালীন ei আড়াi-িতনমােস দখা গেছ, িবপেদর
আশ া করেলi িহndরা তােদর িব াসমেতা জাgত দবী িসংহবািহনীর
পুেজা দয়, মুসলমানরা কারান পাঠ কের, মসিজেদ িবেশষ নামাজ

হেয়েছ। knপুর জানাল aিফেসর পাশাপািশ খজুির বটতলায় আর
eকটা বসক াm রেয়েছ।
৭ ফbryািরর ঘটনার পর থেক নnীgামেক তাক কের ফায়ািরং o
বামাবািজ ব াপকভােব r হেয় গল, তার আেগ টুকটাক চলিছল।
৬-৭ জাnয়াির pথম য aপােরশনটা হেয়িছল, তােত বাiেরর লাক
ভাজাচাuিল বেল eকটা জায়গা থেক eেসিছল। পের লাক আনা হয়
কশপুর, ভাজাচাuিল, িপংলা, গড়েবতা থেক। eিদেক হলিদয়া,
eমনিক যাদবপুর-সেnাষপুর, গিড়য়া থেক পিরিচত d িৃ তেদর eেন
Tিনং দoয়া হয়। Tিনং স টার চালােনা হয় মালদা-কামারদােত
eকটা, হলিদয়ােত eকটা।
oিদক থেক আkমণ যত বেড়েছ, eিদেক ভূিম uে দ pিতেরাধ
কিমিটর pিতেরাধ তত বেড়েছ। শঁাখ বাজেল, মাiেক আজান িদেল
আট-দশহাজার লাক জেড়া হেয় যাে । সকােল দশ িকিম িমিছল
কের কােলা পতাকা িনেয় যাে , আবার দশ িকিম িফরেছ। রাত
জেগ পাহারা িদে । গত িতনমাস ধের eটাi eখানকার রাজকার
rিটন।
SEZ-eর জn psািবত ei eলাকায় ৬১ শতাংশ মাnষ
মুসলমান, ২০ শতাংশ তফিসিল জািতর, তফিসিল uপজািত খুব কম
আেছ। সবেচেয় তাৎপযৡপণূ ৡ eখানকার সাmpদািয়ক সmpীিত, িঠক যন
তভাগা আেnালেনর চিরt। িনেজ চােখ দেখিছ, ধরা যাক, কান
eক মুিজবর রহমান বা জামেশদ হঁেট যাে , কান eক িহnd িবধবা
বৃdা হঁাটেত পারেছ না, oর কঁােধ ভর িদেয় যাে । মােক ছেল
যভােব িনেয় যায় িঠক সভােব িনেয় যাে , িব ােমর সময় খাবার
িদে । eiরকম দৃ , আেগo হয়েতা eমনi িছল, eখােন
সাmpদািয়ক দা া কখনo হয়িন। িকnt চ া হেয়েছ, িঠক gজরােতর
sাiেল। eখান থেক িতনেট ফির সািভৡস আেছ oপাের, হলিদয়ার
িদেক যখন লােক গেছ, প া ট খুেল দখা হেয়েছ তারা কান
সmpদােয়র। ফুলিন মােড়র িদেক গিলর মেধ ঝাপ মেতা আেছ,
সখােন নািমেয় িনেয় িগেয় eরকম ঘটনা হেয়েছ। eকিদন তা বােসর
মেধ , pথম যিদন চিকং চালু হল, সিদন আমরা আসিছলাম।
ঘটনাচেk আিম আর আমােদর ফেটাgাফার িছল, িতনজন িরেপাটঁার
ছােদর oপর িছল আিম জানতাম না। বাস থািমেয় বলা হি ল,
‘কৃষেকর বা া ক ক আেছ। কৃষকেদর জn পাকা রাsা না, পাকা
রাsা করা হেয়েছ unয়েনর জn, যারা কৃিষজিমর পেk তারা সব
নেম যা, হঁেট যািব eখান থেক।’ ফুলিন মাড় থেক নnীgাম ১৪
িকিম aেনকেক হঁেট আসেত হল। eটা ৭ ফbrয়ািরর পেরর ঘটনা।
ফুলিন মাড়, রয় াপাড়ায় চিকংgেলা হেয়েছ। িসিপeেমর oখানকার
জানাল কিমিটর সেkটাির ম ল pধান। ei চিকং দীঘৡিদন চেলেছ
eবং সবেচেয় বিশ টােগৡট িছল আকড়া ফটেকর বাস। কারণ eখান
থেক মিটয়াbrেজ যায় মুসলমানরা eবং তারা আেnালেন সিkয়।
পাlা চােপর ফেল eপােশ চিকংটা কেম গেলo হলিদয়ার িদেক
আkমণটা িকnt মারাtকভােব চলিছল। eেদর সমs aথৡৈনিতক
কমৡকাN িকnt হলিদয়ায়। eেদর যা িকছু uৎপািদত পণ , গrর dধ,
ছানা, সবিজ, মাছ oখােন যায়। মিহলারা oখােন হাuিসং-e,
কায়াটাৡের কাজ করেত যায়। ৭ জাnয়ািরর পর থেক eকটা
aথঁৈনিতক aবেরাধ r হেয় যায়। তারা যেত পারেছ না, গেল
মnন সামিয়কী
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যi ফায়ািরং r হল, আিম সতকৡ হেয় বঁাধটােক বা ােরর মেতা
ব বহার করার জn বঁােধর নীেচ নেম eলাম। তখন আমার মাথার
oপর িদেয়, কােনর পাশ িদেয় gিল যাে । sাভািবকভােব আিম
আমার স ী gােমর ছেলিটেক িনেয় বঁাধ বরাবর পুব িদেক হঁাটেত
r করলাম। ব াপকভােব ফায়ািরং কের aধৡবৃtাকাের pায় িতনশ
িমটার eলাকা ফঁাকা কের ফেল oরা। eকঘ টা পের r হেয়িছল
বািলর বsা ফেল রাsা ভরাট করার কাজ।
eিদেক সিদন মেয়রা আর বা ারা িমেল িছল ৯০ শতাংশ,
পুrেষরাo িছল, সংখ ায় aেনক কম। eকজন লাক সাদা পাশােক
oখােন িডেরকশন িদি েলন। িতিন খজুিরর িসিপeম নতা ীপিত
জানা। eিদেক ফাসৡটা চেল আসার পর শ র সামnর ছােটা ভাi নব
সামn, জয়েদব মNল, বাদল মNল, জয়েদব পাiক, anপ মNেলর
নতৃেt eকটা বেড়া িটম ঢুেক পেড়। যারা পুkের নেম ডুব সঁাতার
িদেয় সের যাি ল বা ােদর িনেয়, তােদর তুেল তুেল মেরেছ।
বলা বােরাটার মেধ oরা সানাচূড়া বাজাের ঢুেক পেড়। পুিলশ
eেস ক াm কের। ১৪ মাচৡ বলা বােরাটা থেক ১৬ মাচৡ সকাল ন’টা
পযৡn সানাচূড়া বাজার aবিধ eলাকা িছল িসিপeেমর eবং পুিলেশর
দখেল।
১৪ মাচৡ আিমo শষপযৡn পািলেয় eেসিছ। হঁাটাপেথ পুবিদেক
গিছ, তারপর utের, যখােন জিলংহাম pেজk। aেনকটা ঘুরপেথ
pায় পৗেন ছ’ ঘ টা ধের, কখনo হঁেট, কখনo দৗেড়, নnীgাম
হাসপাতােলর কােছ যখন eেস পঁৗছলাম, তখন চারেট বােজ। আিম
য রাsা িদেয় আসিছ, আমার িপছেন দখিছ মাnেষর ঢল। িবিভn
gােমর মাnষ বা ােদর িনেয়, কঊ হঁাস-মুরিগ িনেয়, কঊ ছাগলটােক
িনেয় --- যন দশভােগর সময়কার মেতা eকটা দৃ – pায় িতনচারহাজার মাnষ চেল আসেছ।
১৫ তািরখ হাiেকােটৡ মামলা হেয়িছল, িসিবআi তদেnর ভার
পল। ১৬ তািরখ eকটা িবপরীতমুখী sাত, মাnেষর ঘের ফরার
sাত। আবার যন লড়াiেয়র মজাজ তারা িফের পেয়েছ।

হয়। aেনেক দীনবnুপরু মৗজায় aবিsত বাsিল মােয়র মিnের যায়।
নদী ভাঙেন বাsিলচক চেল গেছ নদীর oপাের। eপাের পুেজা
uপলেk মাnষ জেড়া হে । oপাের oরাo করল িক, িবিভn জায়গা
থেক ভাড়ােট বািহনী যােদর আনা হেয়েছ, খজুিরর যােদর জার
কের সে রাখা হেয়েছ, সকলেক চা া করার জn ৮০,০০০ টাকা
বােজট কের জননীভাটায় বশ ঘটা কের কািলপুেজা দয়। ei হে
১৩ তািরখ পযৡn aবsা। ১৩ মাচৡ sরাT সিচব pসাদ র ন রায় য
সবৡদলীয় সভা ডেকিছেলন, জানাi িছল স সভা হেব না। িকnt ১৪
তািরখ aপােরশেনর রাsাটা পির ার হেয় গল।
আেগর রােত আিম ভাঙােবড়ায় িছলাম। মাঝরাত থেক ফায়ািরং
r হেয়িছল। রাত সায়া িতনেটর সময় ব াপক শ িনেত আমার
ঘুম ভেঙ যায়। মেন হল যন eক বেড়া িবপদ আসেছ। আিম বিরেয়
পিড়। সােড় িতনেটর মেধ ভাঙােবড় ায় চেল যাi। দিখ oখােন
গৗরা পুেজার pচুর আেয়াজন হে । চারেটর মেধ হাজার di-িতন
লাক জমা হল, যটা পঁাচটা-সােড় পঁাচটার মেধ হাজার সাত-আট
হেয় গল। বলা বাড়েতi pায় দশ হাজার লাক oখােন জেড়া হেয়
গল।
সকাল ন’টা থেক oপাের পুিলশ আসেত r করল। কেয়ক বাস
পুিলশ, িপছন িপছন চারেট লির, তােত িছল রাsা ভরাট করার জn
বািল ভিতৡ বsা। ন’টা থেক সােড় ন’টার মেধ ভাঙােবড়ার oপাের
িথক িথক করেছ হাজার িতেনক পুিলশ। খািনক পের eকটা Tকার
eল, সামেন মাiক বঁাধা। ন’টা িবয়ািlশ নাগাদ eকটা ঘাষণা হল
মাiেক, সরকাির কাজ r হে , পুিলশেক সাহায করেবন, রাsা
সারাi r হেব। ঘাষণার পর Tকারটােক ঘুিরেয় িপছেন িনেয় যাoয়া
হল। eরপরi r হেয় গল িটয়ার গ াস চাজৡ। eপােশ মেয়রা
হােতর লািঠ uিচঁেয় ‘না না’ বেল চঁিচেয় uঠল। eরপর রাবার বুেলট
চাজৡ। সব িমিলেয় ২০ িমিনট পর থেকi r হেয় যায় ফায়ািরং।
চার-পঁাচ রাu ড oপর িদেক তাক কের b া ফায়ািরং করার পর
eকদম সাজা ম ানহাiেট ফায়ািরং r হেয় গল। িটয়ার গ ােসর
ধঁায়ায় আিম পুkেরর জেল নেম rমাল িভিজেয় চােখ জল িদি ,

pিতেবদন

গণaভু tান, যভােব দেখিছ
sিমত িসnহা
নnীgােম জিম aিধgহেণর ব াপারটা আমরা pথম জানেত পাির গত
বছর নেভmর মােসর গাড়ায় জিময়েত uেলমা িহেnর মাধ েম। eর
আেগ ভাঙেড় কৃিষজিম aিধgহেণর িবrেd আমরা ‘গণ unয়ন o
জনaিধকার সংgাম কিমিট’ তির কেরিছলাম। আমােদর নতৃto
বেল, ei SEZ ব াপারটা দখা দরকার। িবেশষ aথৡৈনিতক a ল বা
SEZ মােন তা দাসেtর eক নতুন শৃ ল। িস েু র তাo িশl বা
িশlায়েনর ভঁাoতা িদেয় িকছু মাnষেক টেন আনা যাি ল। িকnt
নnীgােমর ব াপারটা িছল ei SEZ eবং তা eত িবsীণৡ a ল
জুেড়, ei SEZ-eর ধারণােকi আমরা িবেরািধতা করিছলাম। eটা
মাথায় রেখi আমরা ‘গণ unয়ন o জনaিধকার সংgাম কিমিট’-র
পk থেক িতন-চারজন eকটা সমীkা করেত আিস। নেভmেরর ৮-৯
মnন সামিয়কী

তািরখ কািজ সিফ, pণব বেn াপাধ ায় eবং আিম eখােন আিস।
আমরা মূলত eেসিছলাম ৩ নং a েল, হাজরাকাটা থেক
গড়চkেবিড়য়া পযৡn িগেয়িছলাম। সমীkা করেত িগেয়i আমরা
eখানকার মাnেষর মেনাভাবটা টর পলাম। তারা বলল, আপনারা
মুেখ বলেছন কন? মাiক িনেয় বলুন। আমরা জিম িদেত চাi না।
আমরা বুঝলাম য আমােদর নেম পড়েত হেব। সিত কের মাnষ
কী চাiেছ, সটা বার কের আনার জn আমরা pথেম eকটা pে র
কাঠােমা তির কির। যমন, িযিন জিম দেবন তঁার নাম, তঁার আয়,
তঁার জিমেত জল আেস কীভােব, পানীয় জল কাথা থেক পান,
বািড়েত কতজন আেছন aথবা যিদ uে দ হন তাহেল কত লাক
kিতgs হেবন, বািড়েত ক ক লখাপড়া কের, জিমেত কী কী চাষ
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ব িরদ পেড় িগেয়িছল।
২৯ তািরেখর ঘটনাটা eকটা নতুন মাড় eেন দয়। oiিদনi
sানীয় মাnষ লkণ শঠেক ধরার চ া কের, তারা পাের না। জলার
an নতােদর তারা বেল, তামরা তা বেলিছেল জিম নেব না।
তাহেল কন eখন eকথা বলছ? eকটা িবেরাধ oখােন তির হয়। ২৯
তািরখ রাত থেক তারা ভাঙােবড়া থেক নnীgাম Tকার সািভৡস বn
কের দয়। ৩০ তািরখ সকাল থেক Tকাের মাiক িনেয় pচার r
হয়। আিম eেস eেদর সে যাগােযাগ কির গড়চkেবিড়য়া বাজাের।
সিদন িছল হাটবার। oiিদন রােতi পি ম oসমানচেক িমিটং ডাকা
হল। iেদর িবরিতর পর পূবৡ oসমানচেকর ভুতা মােড় eকটা সভা
ডাকা হয়। আমরা জানেত পাির ৩ তািরখ িডeম আসেছন। িসdাn
হয় আমরা িডeেমর কােছ ডপুেটশন দব।
৩ তািরেখর ঘটনা তা আপনারা iিতমেধ i েনেছন। ৪ তািরখ
সকােল eখােন eকটা িবশাল িমিছল বেরায়, সi িমিছল চারপােশ
ঘুের ভুতা মােড় eেস শষ হয়। বছরখােনক আেগi eসiuিস eখােন
‘কৃিষজিম uে দ িবেরাধী o জনsাথৡরkা কিমিট’ নােম eকিট uেদ াগ
িনেয়িছল। কn ামাির o anাn িকছু জায়গায় তারা কেয়কটা কিমিটo
তির কেরিছল।
৩ তািরখ pকৃত aেথৡ eকটা গণaভু tানi হেয়িছল। তা কানo
রাজৈনিতক দেলর নতৃেt হয়িন, কানo রাজৈনিতক নতার নতৃেt
হয়িন। ণীaবsােনর িদক থেক eখানকার মুসলমান o তফিসিল
জািতর মাnষ --- যারা সমােজ সবেচেয় aবেহিলত eবং িপিছেয়
থাকা --- তারাi সমাজ পিরবতৡেনর চািলকা শিk িহেসেব ei ঘটনা
ঘিটেয়েছ।
p হল কীেসর িশlায়ন, িশlায়ন কার জn? িশlায়ন মােন িক
ধু বেড়া বেড়া শড আর বেড়া বেড়া মিশন? eিgকালচার িক
িশlায়ন নয়? হিটৡকালচার িক িশlায়ন নয়? িশেlর নােম তুিম eত লk
লk লাকেক uে দ কের দেব। কাuেক তুিম rিজ-rিটর হিদশ
দখােত পারছ না। তােক তুিম কান বাসsান িদেত পারছ না। aথচ
তােক ঠেল িদ eকটা anকার ভিব েতর িদেক। eখােন মাnেষর
ছােটা জিম থাকেলo তারা চািলেয় িনেত পাের। কারণ, তােদর
রেয়েছ ধােনর সে মাছ। মাছ eখােন তােদর eকটা বেড়া বঁেচ
থাকার সmল। খুব দামী দামী মাছ হয়। aেনেক সমুেd মীন ধের eকটা
পিরবার চািলেয় নয়। sপাির হয়, ক াশ kপ বলেত, যমন eকটা
রেয়েছ খসাির। তার জn তমন খাটেত হয় না, ছিড়েয় দয় মােঠ,
eমিনেত হেয় যায়। আর eকটা ক াশ kপ eখােন eকটা বদল eেন
িদেয়েছ, সটা হল পান। পােনর বরেজ pিতিদনi চারজন-পঁাচজন
কের মজুর লােগ। eখােন সাধারণ সমেয় কােজর মজুির ৬৫-৭০টাকা,
িপক িসজেন সটা ১২৫-১৩০টাকায় চেল যায়। কাজ মাটামুিট তারা
পায়। eiভােব দিহক ম িদেয়, aপেরর জিমেত খেট, িনেজ িকছু
জিম িলেজ িনেয় eকরকম চেল যায়। pিতিট মুসিলম পিরবাের
মাধ িমক বা হায়ার সেক ডাির পড়েছ eমন ছেলেমেয় পাoয়া যােব,
মেয়রাo আেছ।
বামপnী eলাকা হেলo, িসিপeেমর pিত মাহভ িকnt হি ল।
২০০৫ সােল eকটা বnা হয়। তােত িরিলফ িনেয় কারচুিপর
aিভেযাগ পাoয়া গেছ। ২০০৬-e ei আেnালন r হoয়ার আেগ

হয়, জিম যিদ িদেত চান --- কন চান, যিদ না িদেত চান --- সটা
কন। ৬০০টা পিরবােরর মেধ পঁৗছােত পেরিছলাম। pথেম হেয়িছল
২ নং o ৩ নং-eর eকটা পােটৡ, ৯ নং, ১০ নং-eo হেয়িছল। আিম
ব িkগতভােব ১০০টা পিরবাের পঁৗছােত পেরিছলাম। ৬০০-র মেধ
৫৮৮টা পিরবােরর লাক বেলিছল, আমরা রk দব, িকnt জিম দব
না। বািক ১২জেনর মেধ ১০জন বেলিছেলন, uপযুk kিতপুরণ
পেল আমরা ভেব দখেত পাির। ২জন বেলিছেলন, আমরা জিম
িদেত রািজ আিছ। কারণ, ei dজন িছেলন িসিপeেমর পদািধকারী।
eখােন সবেচেয় grtপূণৡ eকটা ছাT কথা আিম বেল িনi। ei
জিম আেnালেন সবেথেক বেড়া ভূিমকা য মাnেষরা িনেয়েছন, তােদর
বিশরভােগর কােছ িকnt জিম নi, ভূিমহীন, aথবা খুবi কম জিম
তােদর কােছ আেছ, বেড়ােজার বাstটুk আেছ। ৩ তািরখ থেক eরাi
ei আেnালেনর সামেনর সািরেত দঁািড়েয় আেছ। আর আেছ বেলi
ei আেnালনটা চলেছ।
পি মবে রাজ িভিtক কৃিষর oপর িনভৡরশীল মাnেষর ২০০১
সােলর য পিরসংখ ান সটা ৩৪%-eর বিশ, eখােন সটা ৫১%-eর
oপের। যেহতু eটা দীঘৡিদেনর বাম আেnালেনর eকটা জায়গা eবং
তভাগা আেnালেনরo eখােন r, ei কn ামািরেত, ফেল জিম
দখল eবং জিমর পুনবৡ টন eখােন হেয়িছল। eখনo লােক তভাগা
িনেয় গবৡ কের eখােন। eকসময় ভূপাল পাNার মেতা eকজন নতা
িছেলন eখােন, িযিন আজo খুবi সmািনত। তঁার সmেn eকটা
লাকo আজ পযৡn আঙুল তুলেত পাের না।
আমরা eরকম eকটা জানােবাঝা িনেয় eখােন কাজ করেত আরm
কির। pথম eকটা সভা কির আমরা নnীgাম বাসs াে ড গতবছর
িডেসmেরর ৭ তািরেখ। সখােন মধা পাটকার, িসিdklা চৗধুির,
সেnাষ রাণা, iত ািদ নতৃবৃn eেসিছেলন। ১ তািরখ থেকi আমরা
pচার কেরিছলাম। বশ িকছু a ল থেক মাnষ oi সভায়
িগেয়িছল, aেনক a ল থেক যায়িন। িসিপeেমর মেধ i তখন aেনক
মাnষ, তারা িdধািnত িছেলন, যাব িক যাব না। আমরা pথম থেকi
eভােব সংগিঠত করিছলাম eবং বলিছলাম, utেরর লড়াiেয়
দিkেণর মাnষ যিদ না িগেয় পঁৗছায়, পূেবৡর লড়াiেয় যিদ পি েমর
মাnষ না িগেয় পঁৗছায়, তাহেল আপনারা জিম aিধgহণ আটকােত
পারেবন না। utেরর জিম গেল দিkেণর জিমo যােব, oটা গেল
eটাo যােব। আমরা বুঝিছলাম মাnষেক বুঝেত আমােদর eকটু সময়
লাগেব, তােদরo আমােদর gহণ করেত eকটু সময় লাগেব। ১৪-১৫
িডেসmর থেক আমরা বাসnীবাজার বা ৩ নং ei a ল থেক
কিমিট করা আরm কির। হাoয়ার মেতা কিমিটgেলা হেত আরm
কের। ১০-১৫ িদেনর মেধ আমরা ২০খানা gাম কিমিট তির কির।
eটা হেত হেতi ২৯ িডেসmেরর ঘটনা ঘেট eখােন। ২৯ তািরখ লkণ
শঠ eখােন বাসগ ােরেজ ‘িশl চাi’ বেল সভা কেরন। সখােন িতিন
জানান, জিম aিধgহণ করা হেব। ৩৮টা মৗজার থেক িতিন সংখ াটা
২৪টা মৗজায় িনেয় আেসন। ২২টা নnীgাম ১নং bেক, ২ টা খজুির
a েল। তার মেধ i ei পি ম oসমানচক সহ যাবতীয় a ল পেড়
যায়। আমরা gাম কিমিট করার sেযাগ পেয়িছলাম মূলত ৩নং eবং
৯নং a েলর eকটা aংেশ। আমরা িঠক কেরিছলাম ২৮ িডেসmর
থেক ২ জাnyাির পযৡn কাজটা sিগত রাখব, কারণ পয়লা তািরখ
মnন সামিয়কী
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চলেত থাকল। যখন তারা ভাঙােবড়ায় পারল না, ঘুের তখািল িদেয়
ঢাকার চ া করল। aেনকটা aধৡবৃtাকাের, দিkণ থেক দিkণপি েম আkমণকারীরা সের গল।
আজ পযৡn eমনটাi চলেছ। গত পর িদন ভাঙােবড়ায় oরা িতন
রাu ড gিল চািলেয়েছ। গতকাল রােতo oরা বামাবািজ কেরেছ।
eত লmা সময় ধের ei য pিতেরাধ, তার ব বsাপনা, eটা কানo
নতা তির কের দয়িন। মাnেষর ঐকািnক pেচ ায় সবটা সmব
হেয়েছ। ধরা যাক, রাsা কাটা, সi ’৪২-e যখন sাধীন তাmিলp
সরকার হেয়িছল, তখন িbিটশ বািহনীেক আটকােনার জn মাnষ রাsা
কেটিছল। ei য আজেকর সরকার eকটা কথা চািপেয় িদেত
চাiেছ, মাoবাদীরা সব িশিখেয়েছ, eকদম বােজ কথা। িনেমেষর মেধ
আমার চােখর সামেন দখেত পলাম, রাsা কাটা হল। আমার
সৗভাগ , eকটা গণaভু tান দখলাম। িনেমেষর মেধ মাnষ িনেজi
সব মািট কাটেত r কের িদল। কu কাuেক বেলিন। আিম
েনিছলাম, খাদ আেnালেনর সময় কেয়ক ঘ টার মেধ ১৮মাiল
রলপথ uপেড় ফেলিছল মাnষ। ঘটনাটা সিত , িকnt আমার কােছ তা
শানা কথা িছল। ৩ তািরেখর ঘটনা দেখ আিম uপলিb করলাম,
হঁ া, eরকম ঘটেতi পাের। মাnেষর য কী aসামাn শিk, কী
aসামাn udাবনী শিk, আমার চােখর সামেন pমাণ হেয় গল।
১৩ তািরখ সেn েবলা িসিdklা ফান কেরিছেলন িডিজিপ eবং
হাম সেkটািরেক। িতিন িজjাসা কেরন, ‘আপনারা িক মাnষ মারেত
যাে ন oখােন?’ oরা বেলন, আমরা মাnষ মারেত যাি না। আমরা
কাটা রাsাgেলা বঁাধেত যাি । যখােন বাধা পাব, আমরা সখান
থেকi িফের আসব। আমরা আপনােদর িনি n করেত চাi, পুিলশ
কান gিল চালােব না।
সi কথা anযায়ী িঠক হয়, মাnষ oখােন িগেয় দঁাড়ােব। মেয়রা
বা ােদর িনেয় সামেন থাকেল oরা লািঠ চালােব না। eটাo িঠক হয়,
মাnষ oiসময় ধমাৡচরণ করেব। িহndরা কীতৡন করেব, মুসলমানরা
নামাজ পাঠ করেব। pশাসন য ঊেlা আচরণ করেব, eকদমi
বাঝা যায়িন।
কৃিষর িদক থেক sিনভৡর a ল eটা। ফেল মাnষেক eেকবাের
না খেয় থাকেত হেব, eটা িছল না। পুkের মাছ আেছ, নারেকল
আেছ, ধান আেছ। eখানকার eক িবsীণৡ a েলর মাnষ কলকাতায়
দিজৡিশেlর সে যুk। আেnালেনর পর তারা aেনেক oখােন িগেয়
কাজ করেছ। আবার pেয়াজন মেতা িফেরo আসেছ। aথৡকরী
ফসেলর জn মজুেরর কাজo পাoয়া যায়। তেব eেকবাের aভাব
হয়িন তা তা নয়। সটােক তারা সামাল িদি । eেকবাের হাভােত
হেয় যায়িন মাnষ। তােদর দৃঢ় pিতjা, জিম দব না, তােত যা হয়
হেব। eটাi তােদর বঁািচেয় রেখেছ, সমs বাধা তু হেয় গেছ।
eখােন িক লােক ass হয়িন? তারা িক eর মেধ o হাসপাতােল
যায়িন? কাটা রাsা িডিঙেয় গেছ। বাiের থেক িক চাল-সিb
আেসিন? ভ ানoয়ালারা িনেয় eেসেছ, তােক an লােক সাহায
কেরেছ, ভ ানটা ধরাধির কের কাটা aংশটা পার কের িদেয়েছ। সব
মাnেষর যখােন যৗথ pয়াস, সখােন বাধাgেলা বেড়া হেয় দঁাড়ায়িন,
সকেল সহেযািগতা িদেয় পুিষেয় িদেয়েছ। eখান থেক চাল, মাছ,
সিb ব বসায়ীরা হলিদয়ায় িনেয় যায়। pথেম oরা eখানকার মাnষেক

eকটা ঝড় eখান িদেয় বেয় িগেয়িছল, সi ঝড়বৃি েত kিতgsেদর
জn িরিলেফর বরাd টাকা খেয় নoয়ার aিভেযাগo gােম gােম
রেয়েছ। eiসব ঘটনায় দেলর pিত eকটা kাভ তির হি ল। সi
kাভটা জিম নoয়ার ঘটনায় িবেsারণ ঘেট যায়। তারপরo দেলর
eবং রােTর যা ভূিমকা! মুখ মntী eকিদেক বলেছন, জিম নoয়া হেব
না। eখানকার sানীয় নতৃt বলেছ, জিম নেবা। সটা িনেত যভােব
রােতর anকাের gNা নািমেয় িদে ন, তঁারাi আেnালেনর দাবানল
সৃি েত sূিলে র কাজ করেছন।
িফের আিস, ৪ জাnyািরর ঘটনায়। আমরা যখন সকালেবলায়
ভুতা মােড় eেস িমিছল শষ করলাম, তখন লােকেদর জমােয়ত
থেক eকটা দািব oেঠ, eরকম dেটা কিমিট না রেখ aথাৡৎ গণ
unয়ন o জনaিধকার সংgাম কিমিট eবং কৃিষজিম uে দ o
জনsাথৡরkা কিমিট রেখ আsন আমরা সকেল িমেল eকটাi কিমিট
কির। রাজ sের িকnt eকটা কথা চলিছলi। িকnt তলার নতৃেtর
কান eকটা জায়গায় আটেক যাি ল। ৪ তািরেখর ঘটনায় সটা
eকসােথ হয়, নাম হয় ‘কৃিষজিম uে দ িবেরাধী যুk সংgাম কিমিট’।
৫ তািরখ রােত eখােন িসিdklাহরা eেস পঁৗছান। oiিদন রােত
নnীgাম eিতমখানায় eকটা সভা হয়। তােত িsর হয়, সকেল িমেল
eকটাi কিমিট হেব, দলগতভােব সম-pিতিনিধt হয়। bকsের
১৫জেনর eকটা কিমিট হয়। সখােন িsর করা হয়, নামকরেণ ‘জিম’
নয়, যেহতু বাstিভেটo যাে , তাi ‘ভূিম’ শbটা ব বহার করা হেব।
নামকরণ হয় ‘ভূিম uে দ pিতেরাধ কিমিট ’। িsর হয়, তলাকার
gাম কিমিটgেলা থেক পের ei কিমিটেত pিতিনিধ যুk করা হেব
eবং বািক gাম কিমিটgেলা তির করার pিkয়া জাির থাকেব।
ei pিkয়া r হেত না হেতi ৬ তািরখ সকােলর সভায় খবর
eেস পঁৗছায়, সানাচূড়ায় গNেগাল r হেয়েছ। ৪-৫ তািরখ থেকi
oিদেক বামাবািজ চলিছল। ৬ তািরখ সn া ৭টায় নnীgাম থানায়
eeসিপ সহ pশাসনেক জানােনা হয়। তঁারা বেলন, আপনারা লাকেক
িব াn করেবন না। যতসব gজব ছড়াে ন, িকছুi হেব না। ৬ তািরখ
মধ রােতর পর থেকi r হেয় গল আkমণ। eসিডিপo- ক ফান
করা হল। িতিন বলেলন, আপনারা যান, িকছু হেব না। আমরা লাক
পাঠাি । ঘটনা তার uলেটা হল। িতনজন মারা গেলন --- শখ
সিলম, িব িজত মাiিত eবং ভরত মNল।
ঘটনাটা িছল eরকম। ভাঙােবড়ােত বামাবািজ করেত করেত oরা
eিগেয় চেল আসেছ। আমরা তখনo oখােন রাsা কািটিন। আমােদর
হােত তখন িকছুi নi। আমােদর মেধ আেগi কথা হেয় িগেয়িছল,
eরকম িকছু ঘটনা ঘটেলi মসিজেদ মাiেক বেল দoয়া হেব,
িহndপাড়ায় শ িন দেব। যমনi ei িনেদৡশ পেয়েছ লােক, h h
কের সকেল eিগেয় গেছ। oিদক থেক তখন ফায়ািরং আর
বামাবািজ চলেছ, যার িশকার হেয়িছল oi িতনজন। আমরা aব
oেদর মের ফরৎ পািঠেয় িদেয়িছলাম।
gাম কিমিট তির করার কাজ কীভােব সmূণৡ হেব? তারপর
থেকi সকেল ছুেট বড়াে । চািরিদেক বামাবািজ হে । আর
pিতরােত লােক দৗেড় বড়াে , eখান থেক সখােন, চতুিদৡেক।
সানাচূড়ায় eক-eকটা জায়গায় দশ-িবশ হাজার লাক মােঠ দঁািড়েয়
াগান িদে । oরা বাম ফািটেয় যাে , আমরা চঁিচেয় যাি । ei
মnন সামিয়কী
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iদানীং eকটা ব াপার আমরা নতৃsানীয়েদর মেধ লk করিছ,
যটা কাম নয়। eেত আেnালন মুখ থুবেড় পড়েব। সরকার জিম
নেব না বেল ঘাষণা কেরেছ। আেnালন িকnt শষ হেয় যায়িন।
সরকাির দল রাজৈনিতক জিম পুনrdােরর জn চ া করেছ। eটা
আটকােত গেল আমােদর eকিtত থাকেত হেব। না পারেল আমরা
হের যাব। কu কu aতু ৎসািহত হেয় দলীয় ঝাNা িনেয় eেসেছ।
eরকম হেল anরাo িনেজর িনেজর ঝাNা িনেয় আসেব। eেত
আেnালেনর kিত হেব।

aথৡৈনিতকভােব aবrd করার চ া কেরিছল। eখনo oরা
লাকজনেক মারেধার করা, ভয় দখােনা, গালাগািল করা চািলেয়
যাে । তাo িকnt লােক eখান থেক মাল িনেয় গেছ oপাের।
তােদর িনজs pেয়াজেনo oপােরর লাক বাধ হেয়েছ মাল িকনেত।
নnীgাম থেক মাছ-সবিজ না গেল তারা খােব কী? যমন, eখােন
টমােটা িবিk হেয়েছ যখন িতন টাকা কিজ, oখােন িবিk হেয়েছ
চিlশ টাকায়। পােব কাথায়? তার ফেল যারা বাধা িদি ল, তারা
িকছুটা িপছপা হেয়িছল। দশিদন oরা খয়া বn রেখিছল। িকnt
মাnেষর চােপ oেদর িপিছেয় আসেত হেয়িছল।

pিতেবদন

dেভােগর জঁাতাকেল নnীgাম
িফেরাজ চৗধুরী
হলিদয়া থেক pকািশত তমািলকা পNােশঠ সmািদত সংবাদ সাpািহক ‘আপনজন ’ পিtকার ২৪ জাnয়ারী ২০০৭ সংখ া থেক পুনমুিdত হল।

মাnষ হােট, বাজাের আেস না খুব eকটা। বাজার না জেম oঠায়
sানীয় দাকানদার, ব বসায়ীরা মার খাে ভীষণ।
uেtজনার pভাব পেড়েছ sানীয় sুলgিলেত। sানীয় সানাচূড়া,
গড়চkেবিড়য়া, কািলচরণপুর, কেnমাির, রাজারামচক হাisুেল ছাtছাtীর uপিsিত বশ কম। eকi pভাব eলাকার ৩৮িট pাথিমক
িবদ ালেয়। eকটা আত তািড়েয় বড়াে aহরহ। তাi aিভভাবকরা
ভরসা করেছন না তঁােদর ছেলেমেয়েদর sুেল পাঠােত। pিতেবদেকর
কােছ খালা মেন কথা বলেলo তঁােদর কথায় eকটা িdধা লk করা
গল। যিদo বা িকছু কথা বেলন, িকnt নাম বলেত আপিt। পােছ
কাrর রােষ পেড়ন, সi ভেয় নাম pকােশ aিন ুক sানীয় বh
মাnষ। রাsা কাটা থাকার ফেল pাথিমক িবদ ালয়gিলেত িমড- ড িমল
পঁৗছেতo পারেছ না। eকরকম বn রশিনং ব বsা। ফেল মাnেষর
sাভািবক জীবনযাtায় ভীষণ সমsা তির হেয়েছ সানাচূড়া,
গড়চkেবিড়য়া, হাজরাকাটার মেতা জিম aিধgহেণর psািবত
eলাকায়। নnীgাম থেক হলিদয়া িনত যাtীরাo বকায়দায় পেড়েছন।
গৃহিশkক, বািড়র পিরচািরকা থেক চাkিরজীবী pেত েকi ei
সমsার িশকার হেয়েছন।
pশাসেনর তরেফo কান iি ত নi রাsা মরামিতর।
নnীgাম-১ িবিডo জানান, শািn না িফরেল eলাকার কােজ হাত
লাগােনা যাে না। eেkেt রাজৈনিতক দলgিলর সহেযািগতা
eকাnভােব দরকার বেল িতিন জানান। uপdrত eলাকার মাnেষর
কােছ কেব শািn পঁৗছয়, eবং ক পঁৗছয় eখন সটাi বড় p ।

িশেlর জn জিম aিধgহেণর ধাkা pিতহত করেত িগেয় িনেজরাi
eখন নানান সমsায় জিড়েয় পেড়েছন নnীgােমর psািবত জিম
aিধgহণ eলাকার হাজার হাজার মাnষ। তৃণমূল কংেgস িনেজর নাক
কেট unয়েনর যাtা ভ করেত িগেয় বুেমরাং পিরিsিতর সৃি
কেরেছ। রাsা আেছ। িকnt sাভািবক গিতেত যাoয়া যােব না।
aসংখ জায়গা কাটা। কান রকম পােয় হঁেট পার হেত হয়। ভেঙ
দoয়া কালভাট পার হেত হয় ভেয় ভেয়। ধু িক তাi? eখনo
িকছু িকছু জায়গায় বাlার, কােঠর gঁিড় পেড় রেয়েছ। কাথাo রাsা
তিরর িপচ।
জিম aিধgহেণর pিতবােদ নnীgােমর গড়চkেবিড়য়া থেক,
সানাচূড়া, হাজরাকাটা থেক দীনবnুপরু eমিন যাগােযাগ িবি n
করার খNিচt দখা যােব eখনo। eর ফেল বেড়া সমsা তির
হেয়েছ িনত rিজ রাজগােরর সে যুk মাnষেদর। িবেশষ কের
ছাট ব বসায়ীেদর kিতর িশকার হেত হে বিশ।
eক পিরসংখ ােন দখা িগেয়েছ, pিতিদন নnীgাম থেক হলিদয়া
মাছ সরবরাহ হত ১০০-১২০ ki টাল, সবিজ pায় ১৫০ ki টাল,
১০ হাজার পােনর pায় ২০০ কাটুন। eমিনভােব dধ, চাল বh িনত
pেয়াজনীয় িজিনসপt িবিkর রাsা বn হেয় যাoয়ায় মাথায় হাত
পেড়েছ ব বসায়ীেদর। নাম pকােশ aিন ক
ু িকছু ব বসায়ী জানান,
uপাজেনর রাsা বn হেয় যাoয়ায় ভীষণ dি nায় পড়েত হেয়েছ
তঁােদর। কঁাচা সবিজ, মাছ খুব কম দােম িবিk করেত হে sানীয়
হাট বাজাের। তাo সমs িজিনস িবিk করা সmব হে না। sানীয়
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eক বছের ছ’িট সংখ ার gাহক চঁাদা, সরাসির িনেল ৪০ টাকা, ডাকেযােগ ৫০ টাকা।
যাগােযাগ: িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, ডাক: বড়তলা, কলকাতা ১৮, দূরভাষ: ২৪৯১৩৬৬৬, i- মল: jiten_nandi@vsnl.net
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pিতেবদন

িস রু o নnীgাম : িসিটেজnস কিমিটর িরেপাট
--- ei মেম হলিদয়া ডভলপেম ট aথিরিট eকটা িবjিp জাির
কেরেছ; eর সত তা যাচাi করার জn, ৩ জাnয়াির তারা দলেবঁেধ
কালীচরণপুের gাম প ােয়েতর aিফেস িগেয়িছল। সখােন প ােয়ত
pধান oরকম কােনা িবjিpর খবর জানা নi বলায় তারা
শািnপূণভােব িবেkাভ দিখেয় িফের eেসিছল। তােদর aিভেযাগ য
িঠক eর পরপরi পুিলশ লািঠ o িটয়ারগ াস ছুেঁ ড় তােদর আkমণ
কের o gিল চালায়। চারজন আহত হয়। তখন নারী o পুrষ সহ
িবপুল সংখ ক মাnষ ছুির iত ািদ গৃহsালী িজিনস িনেয় বাiের বিরেয়
আেস eবং pায় eকঘ টা সংঘষ চলার পর বগিতক দেখ পুিলেশর
দল পালায়। gামবাসীেদর pত k সাk থেক জানা যায় য ভুতা
মােড় eকিট পুিলশ িজপ eকিট ল াmেপােs ধাkা মাের। oi
dঘটনায় বd িতক শট-সািকেটর ফেল পুিলেশর িজপিট সmূণ পুেড়
যায়। eকজন পুিলশ লাফ মের পুkের পেড় eবং আেরকজন রাsায়
পেড় যায়। gামবাসীরা তােদর udার কের িকছু মারেধােরর পর ছেড়
দয়। পুিলশরা eকটা রাiেফল ফেল পািলেয়িছল যটা gামবাসীরা
থানায় জমা িদেয় দয়। তৎkণাৎ, gামবাসীরা ব ািরেকড বানােত r
কের, তারা পুল ভেঙ দয় o রাsা কেট দয়, যােত পুিলশ বা
িসিপeম-eর ক াডারবািহনী gােম না ঢুকেত পাের। আমরা eরকম শত
শত ব ািরেকড দেখিছ।
নnীgাম o খজুরীর সীমােn eকটা পুিলশ ক াm বসােনা
হেয়িছল। ৬ জাnয়াির, িবকাল ৫টা নাগাদ gামবাসীরা দেখিছল য
পুিলশরা oi ক াm ছেড় চেল যাে । সi রােত হলিদ নদীর
ফরীঘােট eকটা ল eেস থােম। সানাচূড়া o তার সংলg
gামবাসীরা জানায় য সi ল থেক বশ বেড়া সংখ ক aপিরিচত
লাক pচুর astশst িনেয় নােম o পুিলশ ক াmিটর দখল নয়। রাত
৩ ট নাগাদ বামা o gিলর শেb gামবাসীেদর ঘুম ভেঙ যায়। oi
শbgেলা আসিছল শ র সামn নামক eকজন িসিপeম কমীর বািড়র
থেক। gামবাসীরা সখােন ছুেট যায় eবং দেখ gােমর di যুবক
ভরত মNল o শখ সিলেমর মৃতেদহ সখােন পেড় আেছ। তারপর
যখন মাt তর বছেরর ছেল িব িজৎ মাiিতর মৃতেদহ খুেঁ জ পাoয়া
গল, তখন gামবাসীরা kুd হেয় শ র সামnর বািড় আkমণ করল।
তারা শ র সামnেক হত া কের o তার বািড়েত আgন লািগেয় দয়।
সiিদন থেক তারা রাজ িসিপeম ক াডারেদর hমিকর মেধ বঁেচ
আেছ eবং য কােনা সমেয় িবরাট pিত-আkমেণর আশ ায় আেছ।
আমরা দেখিছ য gামবাসী মিহলারা খুবi আতি ত eবং তারা
আমােদরেক রািtেবলা তােদর সে gােম থেক যেত anেরাধ
কেরিছল।
িবিভn জায়গায় বhসংখ ক gামবাসী জমােয়ত হেয় আমােদরেক
ei কথা বেলেছ। eবং তােদর সকেলর বkব i সকেলর সােথ িমেল
গেছ। ei gামবাসীেদর ব াপক গির aংশ জানায় য ei ঘটনার
আেগ পযn তারা সবাi িসিপeম-eর সদs o বাম ে টর সমথক
িছল। ei ঘটনার িববরেণর সােথ, আমােদর কােছ দoয়া িসিপআieর eম.িপ. pেবাধ পাNার িববরণ িমেল যায়; যিদo িতিন বেলেছন

আমরা, বামপnী মেনাভাবাপn sশীল সমােজর কেয়কজন uিdg
নাগিরক, ২০০৭ সােলর ২৬ থেক ২৮ জাnয়াির, পি মবে র
aত n aশাn িকছু a ল পিরদশন কির। আমােদর uেd িছল
সিত কী ঘেটেছ তা জানা। আমােদর দেল িছেলন iিতহাসিবদ
aধ াপক sিমত সরকার, spীম কােটর aিভj আiনজীবী কিলন
গনজালেভস, pবীন সাংবািদক sিমত চkবতী, িদিl িব িবদ ালেয়র
কৃ া মজুমদার o জহরলাল নেহr িব িবদ ালেয়র তিনকা সরকার।
ei দেলর িতনজন সদs আেগi aথাৎ ২০০৬-eর ৩১ িডেসmর
o ২০০৭-eর ১০ জাnয়াির িস রু ঘুের িগেয়িছেলন। আবার ২৮
জাnয়াির ২০০৭-eo িতন সদs িস রু পিরদশন কেরন। oঁরা
িস েু রর য য জায়গাgেলায় িগেয়িছেলন, সgেলা হল : খােসর
ভিড়, বড়ােবিড় পূবপাড়া, গাপালনগর o বােজেমিলয়া। নnীgােমর
(পূবেমিদনীপুর) য য জায়গাgেলায় আমরা িগেয়িছ সgেলা হল :
ভূতােমাড়, কালীচরণপুর, গড়চkেবিড়য়া, সানাচূড়া। eর সােথ সােথ
আমরা খজুরীর anগত ভাঙােবড়া a েলo িগেয়িছ।
ei সমs জায়গাgেলােত আমরা িবপুল জনসমােবেশর মুেখামুিখ
হেয়িছ eবং gামবাসী বh পুrষ o মিহলার সােথ আমােদর pচুর
আেলাচনা হেয়েছ। তমলুক, কঁািথ o নnীgােম আমরা যােদর সােথ
সাkাৎ কেরিছ তঁােদর মেধ িছেলন িসিপআieম-eর জলা কিমিটর
সদsরা, eম.িপ. o হলিদয়া ডভলপেম ট aথিরিট-র চয়ারপাসৡন
লkণ শঠ, eম.িপ. pশাn pধান, িসিপআi-eর eম.িপ. pেবাধ
পাNা, তৃণমূল কংেgেসর eম.eল.e. িশিশর aিধকারী o েভnd
aিধকারী, জািময়াত-uেলমা-i-িহn-eর নতা িসিdklা চৗধুরী,
eসiuিসআi-eর eম.eল.e. দবpসাদ সরকার eবং িপ.িস.িস.
িসিপআieমeল-eর সেnাষ রাণা। eছাড়াo িস রু কৃিষজিম রkা
কিমিট eবং নnীgােমর ভূিম uে দ pিতেরাধ কিমিটর aেনক নতা
o কমীৡেদর সােথ আমােদর সাkাৎ হেয়েছ। িবিভn নাগিরক aিধকার
রkা গা ীর সােথ আমােদর আেলাচনা হেয়েছ; পুিলশী সূেt যা যা
তথ পাoয়া গেছ eবং িসিপআieম সহ anাn সংগঠনgেলা eর
আেগ য সব তথ anসnান কের pিতেবদন pকাশ কেরেছ
সgেলাo আমরা দেখিছ। oখান থেক িফের আসার eকিদেনর
মেধ i আমরা eকটা সংিkp anবতীকালীন pিতেবদন তির কেরিছ,
যার িভিtেত eরপর আমরা eকটা চূড়াn িরেপাট তির করব।
সবসmিতkেম আমােদর যা ধারণা হেয়েছ তা eরকম :
নnীgােম, gামবাসী সমs ধরেনর মাnষ, যােদর সােথ আমােদর
সাkাৎ হেয়েছ, stী-পুrষ িনিবেশেষ সকেলi, জিম aিধgহেণর pিkয়া
িনেয় তীbভােব pচN kাভ pকাশ কেরেছ। গত দড়বছর ধেরi
তারা ei জিম aিধgহেণর কথা েন আসেছ eবং eর pিতেরােধ
িনেজেদরেক সংগিঠত কের চেলেছ। কােনা sের কখনi তােদর
কােনা মতামত gহণ করা হয়িন eবং কােনা িনবািচত pিতিনিধ সভা
(প ােয়ত বা gাম সভা) কখনi ei িবষয় িনেয় কােনা আেলাচনা
কেরিন। তারা েনিছল য সািলম গা ীর িবেশষ aথৈনিতক a ল
(SEZ) গেড় তালার জn তােদর ৩৮টা মৗজা aিধgহণ করা হেব
মnন সামিয়কী
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িসিপeম-eর নতারা জািনেয়েছ য gামবাসীরা সব তৃণমূেলর
সদs eবং তারা বাম-সমথক হoয়ার ভান করেছ। আমরা যখন
তােদর বললাম য gােমর মিহলারা কমু িনsেদর মেতা বাম হাত মুেঠা
কের শূেn তুেল আমােদর সলাম জানাি েলন, তখন লkণ শঠ
বলেলন য তৃণমূলীরা oেদর eটা িশিখেয় িদেয়েছ, কারণ oরা জােন
য আপনােদর ei তদnকারী দল বামপnী।
আমােদর ধারণা হেয়েছ য নnীgােমর সাধারণ মাnষ কিঠন
লড়াiেয়র জn pstত। uেlখেযাগ সাmpদািয়ক ঐেক র মেধ িদেয়
ei লড়াi গেড় uেঠেছ eবং সমsরকম রাজৈনিতক গা ীর মাnষ,
eমনিক যারা িকছুিদন আেগo িসিপeম িছেলন তারাo ei লড়াiেয়
aংশgহণ করেছন। sানীয় eকজন মিহলার ভাষায়, 'আমরা আেগ
িসিপeম িছলাম, িকnt eখন আমােদর আেছ ধু আেnালন, আমরা
চাi না যাযাবরেদর মেতা কঁােধ তঁাবু িনেয় চারধাের ঘুের বড়ােত।'
আমরা দেখিছ ei আেnালন eকটা খঁািট কৃষক আেnালন, যার uৎস
গণিবেkাভ, যােক 'জনেরাষ’ বেল আখ া িদেয়েছন pেবাধ পাNা,
যিদo িতিন বেলেছন য তৃণমূল ei ঘালা জেল মাছ ধরেত চাiেছ।
িস ুেরর ঘটনাবলী সকেলরi ভােলাভােব জানা। পিরিsিতর
পযােলাচনা কের িসিপeম য pিতেবদন িদেয়েছ, তােত বলা হেয়েছ
য আkাn a েলর বিশরভাগi eক ফসলী। য কােনা কারেণi
হাক না কন, তারা মেন হয় '৭০-eর দশেকর গাড়ার িদককার
eকটা জিম জিরেপর িরেপাট ব বহার কেরেছ, যার পের ei a েল
aেনকgেলা িডপ িটuবoেয়ল বেসেছ eবং বh ােলা hা ডপাm
ব বহার কের জিমর uবরতা aেনক বাড়ােনা হেয়েছ। gামবাসীেদর
কথা anযায়ী বিশরভাগ জিম চার বা পঁাচ ফসলী। eছাড়াo aেনক
gামিভিtক হsিশl eবং বhসংখ ক কৃিষ-সহায়ক িশlo আেছ যখােন
eকটা বেড়া aংেশর sানীয় মাnষ কাজ কের। আমরা aব i খুব
শs ামলা kত eবং aেপkাকৃত সমৃd gােমর বািড় দেখিছ।
eখানকার সাধারণ মাnষ খুবi লাি ত বাধ কেরেছ য তােদর
জিমgেলােক gেণর িবচাের dবল বলা হেয়েছ eবং তােদর েমর
মানহািন কের বলা হে য egেলা িপিছেয় থাকা জায়গা o egেলার
পিরবেত িশl গেড় তালা হেব, য িশl eেদর িব ােস eখানকার
ভূিমচু ত মাnষেদর খুব কম aংশেকi কাজ িদেত পারেব। যিদo
eরকম ঘটার সmাবনা খুবi কম য pিত পিরবােরর eকজন কাজ
পােব, তবু যিদ তা পায়, পিরবােরর বািক সদsরা তা পােব না। জিম
তােদর aিsেtর িভিt eবং তারা ei জিম কারখানা গড়ার জn
িদেত চায় না।
িস ুেরর aিধবাসীরা খবেরর কাগজ থেক জানেত পেরিছল য
টাটার কারখানা গড়ার জn তােদর জিম aিধgহণ করা হেব --প ােয়েত ei িনেয় কােনা সভা হয় িন eবং পািটর মুখপাt কu
তােদর eখবর জানায়িন। তােদর দািব, ৩৬০ eকর জিমর মািলক
eখনo kিতপূরণ gহণ কেরিন, যিদo তােদর ভিব ৎ খুবi aিনি ত।
তােদর আরo দািব ei য kিতপূরেণর পিরমাণ জিমর pকৃত মূল
থেক aেনক কম। িস ুর o নnীgাম uভয় kেti aনিথভুk
বগাদার o kতমজুরেদর সংখ া কেয়ক হাজার eবং kিতপূরণ যারা
পােব তােদর তািলকায় eেদর নাম রাখা হয়িন। eকমাt সmিtরi
মূল আেছ, েমর নi।

য নnীgােম SEZ গড়ার চূড়াn িন িt হয়িন বেল মুখ মntী ঘাষণা
দoয়ার পরo সখানকার gামবাসী য pিতেরাধ চািলেয় যাে তা
িঠক নয়।
শত শত মুসিলম মিহলা আমােদর িঘের ধের বেলেছ য তারা য
কােনা মূেল তােদর জিম দখল রাখেব। তােদর ভাষায়, 'জিম আমরা
ছাড়বুিন', 'আমরা যিদ আমােদর sামী সnান হারাi তাহেলo আমরা
লড়াi চািলেয় যাব; oরা কত পুিলশ পাঠােব পাঠাক, আমরা সংখ ায়
আেরা বিশ!' তারা বেলেছ য যিদo তারা গিরব, তারা িনেজেদর
খাদ শs িনেজরাi uৎপাদন কের eবং ঘের ঘের য পাষাক
সলাi-eর হsিশl রেয়েছ তা তারাi চালায়, ei পাষাকgেলা
কলকাতা o িদিlেত িবিk হয়। তােদর p ‘আমেদর ei িশেlর িক
হেব?’ তারা বেলেছ য িসিপeমেক তারাi িসংহাসেন বিসেয়েছ আর
পািট তার pিতদােন তােদরেক বঁাশ িদে । রাজারামচেকর িসিপeমলাকাল কিমিট aিফস তারা ভেঙ মািটেত িমিশেয় িদেয় বেলেছ, eটা
িছল পােপর আগার, আমরা eটােক বািনেয়িছলাম, আমরাi eটােক
ংস করলাম; তারা আেরা বেলেছ য তারা তা ধু তােদর জিম o
জীিবকা হারাে না, তারা হারাে sুল-বািড়-gাম সহ তােদর কৗম
সমাজ, তােদর সংsৃিত।
িশlসংsানgেলা য তােদর মেতা aিশিkত মাnষেদর চাকির
দেব, eকথা তারা আেদৗ িব াস কের না। aিধগৃহীত সমs জিম য
িশেlর কােজi ব বhত হেব, eব াপােরo তারা সিnহান, কারণ
হলিদয়ায় aিধগৃহীত িবশাল জিমর eকটা বেড়া aংশ eখনo
aব বhত পেড় আেছ aথবা বড়েলাকেদর বািড় বানােনার জn
ব বহার করা হেয়েছ। তারা নnীgাম ১নং bেকর ‘ জিলংহাম’ pকlo
দেখেছ --- যখােন ১৯৭৭ সােল ৪০০ eকর জিম aিধgহণ করা
হেয়িছল জাহাজ মরামতীর জn। eর ফেল ১৪২িট পিরবার জিম
হািরেয়িছল। পঁাচ বছেরর মেধ oi pকl বn হেয় যায় eবং তা
eখন eকটা পিরত k a ল হেয় পেড় আেছ। হলিদয়া বা জিলংহাম
কাথাo কােনা পুনবাসেনর ব বsা হয়িন eবং তমন কােনা ভােলা
kিতপূরণo দoয়া হয়িন। di জায়গােতi sানীয় লােকরা খুব কমi
চাকির পেয়েছ।
িসিপeম-eর জলা কিমিটর বkব anযায়ী, ৩ জাnয়াির
তৃণমূেলর dারা সংগিঠত gামবাসীরা পুিলশেক লk কের পাথর ছঁােড়
o পুিলেশর িজপ jািলেয় দয়; তারপেরi পুিলশ gিল ছঁােড়। ৭
জাnয়াির আবার gামবাসীরা তৃণমূেলর usািনেতi, নদী পিরেয়
আkমণ চালায় o শ র সামnেক হত া কের। তােদর ভাষায় শ র
সামn 'খুবi িনিবেরাধী মাnষ' যার কােছ eকটা লাiেসnধারী বndক
িছল eবং সi বndকটা gামবাসীরা িছিনেয় নয়। তার বািড় থেক
কােনারকম gিল ছঁাড়া হয়িন (লkণ শঠ)। কতজন মারা গেছ সi
pে পুিলিশ সূt o িসিপeম eকi কথা বেলেছ য চারজন মারা
গেছ, যার মেধ eকজন শ র সামn। যিদo eর আেগ িসিপeম-eর
কndীয় কিমিটর িহসাব anযায়ী তােদর ৬জন পািট কমী মারা
িগেয়িছল। sানীয় তৃণমূল সূেt জানা যায় য মৃত িসিপeম কমীর
সংখ া aেনক বিশ --- কােরা মেত (শ র সামn বােদ) ৭জন o
কােরা মেত ৩১জন --- িকnt ei সংখ া িসিপeম কিমেয় দখাে ,
কারণ যারা eেসিছল তারা বিহরাগত eবং aপরাধী িহসােব aিভযুk।
মnন সামিয়কী
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সাধারণভােব eটা sীকৃত য িস ুেরর gামবাসীরা কােরা িবrেd
eখন পযn কােনা িহংসাtক পথ gহণ কেরিন, যিদo gামবাসীরা --িবেশষত ২৫ সেpmর o ২ িডেসmর --- শািnপূণ সত াgেহর মেধ
িদেয় জিম aিধgহেণর িবrেd য িবেkাভ দিখেয়িছল সখােন পুিলশ
যেথ িহংসাtক ভূিমকা gহণ কেরিছল। িবেkাভকারীরা শািnপূণ
থাকেলo িস রু থানা o িস ুর যাoয়ার সমs রাsায় ১৪৪ ধারা জাির
করা হেয়িছল। eমনিক যসব a ল ei ধারার anভুk িছল না,
সখােনo gামবাসীরা জেড়া হেল তােদর gpার করা হেয়েছ eবং
সাধারণ যানবাহন থািমেয় সাচ করা হেয়েছ। মিহলােদর পুrষ পুিলশরা
মেরেছ, aকথ গািলগালাজ কেরেছ, gামবাসী o pিতবাদী ছাtেদর
oপর লািঠ চািলেয় aেনকেক আহত কেরেছ। eকিট আড়াi বছেরর
মেয়েক মারাtক ast রাখার aপরােধ gpার কের বশ কেয়কিদন
জেল রাখা হেয়েছ eবং তােক uপযুk িশ -খাদ দoয়া হয়িন।
pখ াত সমাজেসবী মধা পাটকরেক ঘন ঘন gpার করা হেয়েছ eবং
িবেরাধী নতােদর লা না করা হেয়েছ। eমনিক কলকাতােতo, যখােন
১৪৪ ধারা জাির িছল না, সখােন শািnপূণ িবেkাভকারীেদর oপর
লািঠচাজ করা হেয়েছ, তােদর gpার করা হেয়েছ eবং লক-আেপ
আটেক রাখা হেয়েছ।
িবেশষভােব আ যজনক ঘটনা ঘেটেছ তাপসী মািলেকর ভােগ ।
ei যুবতী ১৮ িডেসmর নৃশংসভােব খুন হয়। মেন হয়, pাথিমক
তদেnর সময় পুিলশ সমs সাk -pমাণ লাপাট করার চ া কেরেছ।
পুিলেশর কথা anযায়ী তাপসীেক তার pিমক খুন কেরেছ, যিদo
ei pিমক pবেরর কােনা aিst pমাণ করা যায়িন। তাপসী
oখানকার আেnালেনর eকজন রাজৈনিতক কমী, তার পুrষ
আtীয়েদর পুিলশ হনsা কেরেছ, তার িকেশারী ভাiিঝেক পুিলশ
তাপসীর anবাস সmেক a ীল p কেরেছ, িনয়ম anযায়ী ei
িজjাসাবােদর সময় মিহলা পুিলশ থাকা আব ক, িকnt কােনা মিহলা
পুিলশ uপিsত িছল না।
eখােনo আমরা eকটা pিতjাবd কৃষক আেnালন দেখিছ --য আেnালন মাটামুিট শািnপূণ িছল, জিমেঘরা বড়ার oপর সmpিত

িকছু আkমণ ঘেট। ei আেnালনo আেnালনকারীরা চািলেয় যেত
দৃঢ়pিতj, তােত তােদর য মূল i িদেত হাক না কন। তারা eখন
বলেছ য তারা পেড় পেড় মার খােব না, uপযুk পেথ তারা eর
মাকািবলা করেব।
শষ কথা িহসােব বলা যায়, আমরা দেখিছ শিkশালী
আেnালনgেলা চািলেয় যেত আেnালনকারীরা pিতjাবd। িসিপeম
ছেড় বিরেয় আসা eকটা বেড়া aংেশর সদs o সমথক পািট থেক
গভীরভােব িবি n eবং তারা পািট o সরকার িবেরাধী। ফালতু
aজুহােত জািময়াত- ক সাmpদািয়ক বলার জn মুসলমানরা ভীষণ kুb
eবং পািট নতৃt থেক তােদর নতােদর যভােব ডেক আেলাচনায়
aংশ িনেত বলা হেয়েছ, তােত তারা aপমািনত বাধ কেরেছ। আমরা
ei িসdােn পঁৗেছিছ য কৃষকেদর সমs আশ া সmূণ সিঠক,
কারণ আজেকর িদেনর িশlgেলােত যেথ চাকিরর সংsান থােক না।
aিধgহণ করার মেতা eর পিরবেত আেরা an aেনক জিম আেছ
eবং eমন aেনক কৃিষজিম aিধgহণ করা হেয়েছ, যার ফেল
পিরেবেশর ভারসাম ন হেয়েছ; গিরব মাnষেক uৎখাত কের
জিমgেলােক unয়েনর কােজ না লািগেয় বড়েলাকেদর িবলাসী
জীবনযাপেনর কােজ লাগােনা হেয়েছ। eর জলজ াn uদাহরণ
রাজারহাট uপনগরী। আমরা আেরা মেন কির য সংবাদমাধ মgেলা
যভােব সংবাদ পিরেবশন কেরেছ, তার মেধ সামিgকভােব দািয়tjান
o সংেবদনশীলতার aভাব রেয়েছ। আমরা শাসক টেক আেবদন
জানাি
য, জিম aিধgহেণর য নীিত তারা gহণ কেরেছ তার
পুনিবেবচনা করা হাক। সবsেরর সমs aংেশর মাnেষর সােথ কথা
বলা হাক eবং তােদর যুিkgেলা মন িদেয় শানা হাক। ে টর
pেয়াজন িশlায়েনর জn িবকl কােনা জিম aিধgহেণর কথা ভাবা,
যা সাধারণভােব কৃষকেদর ভূিমচু ত করেব না। তােদর uিচত সাধারণ
মাnেষর সােথ আেলাচনার িভিtেত িবকl unয়েনর কথা ভাবা।
anথায় eকটা gামীণ গৃহযুd r হেত পাের।
[২৯ জাnয়াির ২০০৭, কলকাতা pস kাব।]

নnীgাম িবষেয় ৩১ মাচ ২০০৭-e pকািশত eকিট আেবদনপt
oসমানচক থেক মেয়রা বলিছ ... ৬ পৃ ার শষাংশ
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pিতেবদন

যখােন সমাজ uেঠ দঁািড়েয়েছ pিতেরােধৡ
নnীgাম সফেরর eকিট িববরণ eবং িকছু pাসি ক মnব
িজেতন নnী
ববৡরতার পেথ িব পুঁিজর য aিভযান eখন দেশ দেশ SEZ
গঠেনর মেধ িদেয় eিগেয় চেলেছ, পূবৡ মিদনীপুেরর নnীgােম eেস
যন তা eক লহমায় থমেক দঁাড়াল। মুহেূ তৡর ঘটনা হেলo সi
মুহত
ূ েৡ ক বাঝার জn আমরা ‘মnন সামিয়কী’র পk থেক নnীgােম
িগেয়িছলাম। pথম আমরা যাi ১৮ জাnয়াির, পের ১৭ eবং ২৮ মাচৡ
২০০৭। িতনবােরর ei সফর o সমীkায় aংশ িনেয়িছেলন শমীক
সরকার, aিমতা সাnাল, মুহাmাদ হলালuিdন, ভpিতম
রায়েচৗধুির, anপম দাস aিধকারী eবং িজেতন নnী।
নnীgােম িগেয় eবং সখােন কেয়কিদন থাকার sবােদ যা আমরা
দখেত পেয়িছ, িববরেণ যাoয়ার আেগ eক কথায় যিদ তা pকাশ
কির, তাহেল বলা যেত পাের, নnীgােম eকটা গাটা সমাজ uেঠ
দঁািড়েয়েছ pিতেরােধ। ei ‘সমাজ’ বলেত eকটা মািট, সi মািটর
oপর তার জলহাoয়ায় বেড় oঠা eক কৃিষজীবী কৗমসমাজেক
আমরা দখেত পাi gােম gােম ei pিতেরাধ আেnালেনর পিরসের।
তাi আেnালেনর কাযৡkেম সখােন বারবার uেঠ আেস ঐিতেhর
কথা, iিতহােসর pস ।
২০০৬ সােল পি মবে র য আটিট মগা pেজk SEZ িহেসেব
কndীয় সরকােরর anেমাদন (Board of Approvals) পেয়িছল, তার
মেধ িছল iেnােনিশয়ার সািলম গা ীর pেজkgিল। পূবৡ
মিদনীপুেরর হলিদয়ায় ১২,৫০০ eকর, নnীgােম ১৯,১৯৬ eকর
eবং kকরাহািটেত ৫,৫০০ eকর জিম সািলম গা ীর জn aিধgহণ
করার psাব নয় রাজ সরকার। সািলম গা ী নnীgােম মগা
কিমকাল হাব eবং আiিট পাকৡ করেত চেয়িছল, anত সরকাির
psােব ( ১ িডেসmর ২০০৬ পযৡn ) সরকমi পাoয়া িগেয়িছল।
sানীয়ভােব জিম aিধgহেণর কথা শানা যাি ল িকnt িকছুটা আেগ
থেকi।

২০০৫-eর জুলাi মােস ১২টা মৗজার ২৫০০ eকর
জায়গায় hগলী o হলিদ নদী থেক পিল তুেল ফলেব বেল
হলিদয়া বnর কতৃপk চায়। িব.eল.আর.o. aিফস থেক
কাগজপt রিড কের সব পাঠােত r কের, স কারেণ
আমরা আেnালন r কির। হলিদ নদীর ধার বরাবর ২৫০০
eকর জায়গা oরা চেয়িছল। ২০০৫-eর ২০ িডেসmর
‘কৃষক uে দ িবেরাধী o জনsাs কিমিট’ গঠন হয়। তখন
আমােদর দািব িছল বঁাচার িবকl ব বsা না কের কাuেক
uে দ করা চলেব না। oi জিমর oপর িকছু ভেsট
ল া ডo িছল, oখােন চাষ হত eবং মাছ চাষo হত। িকছু
মৎsচাষীo oখােন থাকত। ২০০৬-eর eিpল মােস
আমােদর হােত eকটা পপার eল। তােত দখলাম হলিদয়া
ডভলপেম ট aথিরিট রােজ র িশl unয়ন িনগেমর কােছ
eকটা pেপাজাল পািঠেয়েছ য তারা ১৭টা মৗজার ১৭

হাজার eকর জায়গা নেব। তখন আমরা দািব করলাম
কানo কৃিষজিম aিধgহণ করা চলেব না। তারপর দখা
গল, জুেন eকটা পপাের oরা pেপাজাল পািঠেয়েছ য
৩৮টা মৗজার ২০ হাজার eকর জায়গা নেব।
ei কথাgিল আমােদর বেলিছেলন sানীয় SUCI নতা ভবানী
দাস। aেগাছােলাভােব eরকম কথা িকnt আমরা আরo aেনেকর
কােছi েনিছ। gামবাসীেদর মেন eকটা আশ া িছল, uেdগo িছল
িস ুর আেnালেনর সময় থেকi। নnীgােমর মািটেত দঁািড়েয় িস ুেরর
eকটার পর eকটা ঘটনা তারা লk করিছল।
িস ুর পেয়ছ?
িস ুের যখন িবশাল পুিলিশ বেnাবেs টাটার জn জিম িঘের
কঁাটাতােরর বড়া লািগেয় দoয়া হল, নnীgােমর oi মাnেষর বুেক
কঁাপন ধরল। আমােদরo িক তা eতটুk ধেরিন সিদন? জিম কারা
িদেত চায় কারা চায় না; জিমর যারা খাতা-কলেম মািলক নয়, িকnt
চাষ কের, সi kতমজুর aনিথভুk বগাৡচাষীর জীবন-জীিবকার p ,
সবটা ধঁায়াশায় রেখ দখল হেয় গল জিম! eবার তুিম কর না তকৡ,
কর সবৡদলীয় সভা, কর আiন-আদালত, গণতnt ভাগ কর দদার,
aব i টাটার কারখানা হেব ধের িনেয়। সরকােরর ei আgাসী
ভ ীটা পছn হয়িন কােরারi, eটা িছল নnীgােমর gামসমােজর কােছ
aপছেnর। eমনিক নnীgােম যারা িসিপeম সমথৡক, তােদরo হজম
হয়িন িস েু র সরকােরর ei দাoয়াi।
ei পিtকায় ‘pিতভা’ পিtকার সmািদকা ম ু ী দ সন eক
িচিঠেত িলেখিছেলন, “pথম যােক িনেয় আেnালন r হেয়িছল --যার পিরণাম aনশেন িগেয় ঠকল --- সi ‘িস ুর’ যন চাপা পেড়
যাে । নnীgাম uেঠ আসেছ আেলাচনায় o মাnেষর সামেন।
িস ুরেক pাধাn িদেয়i নnীgাম আেnালন করেত হেব।” িস রু
কীভােব নnীgােমর pিতেরােধ pাধাn পেয়িছল, তা বশ িশkণীয়।
eবছর জাnয়াির মােসর ৩ তািরখ থেক নnীgােম যখন pিতেরাধ
গেড় uঠল, মেয়রা হেয় uেঠিছল সi pিতেরােধর মrদN।
িদেনরােত িবপেদর pিতিট আশ ায় তারা লািঠ হােত দল বঁেধ পেথ
নামত। পেথঘােট শানা যত মেয়রা, eমনিক pবীণারাo মািটেত
লািঠ ঠুেক kুd কে ঠ বলেছ, “িস রু পেয়ছ?” aথাৡৎ, িস ুর যভােব
দখল কেরছ তামরা, নnীgামেক সভােব আমরা দখল করেত দব
না।
e িছল কৗেমর a ীকার, গাটা সমােজর a ীকার। িনছক কান
িমিটং কের e a ীকার তির হয়িন, যন eক লহমায় সমেবত pjায়
সকেলর uপলিbেত eেস গল সi a ীকার, u ািরত হল িসdাn
srপ। পি ম oসমানচেকর বাবলুর মা ছেলেদর ডেক বলেলন,
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“ তােদরেক কতিদন ধের বলিছ ei ক ালভাটটা ভাঙেত, ei
ক ালভাটটা ভাঙেল পুিলশ আজ ঢুকেত পারত না।” বলার সে সে
ছেলরা সব কােজ নেম পড়ল।
৩ জাnয়াির r হেয়িছল নnীgােমর জনpিতেরাধ। বh জেনর
কাছ থেক বারবার আমরা oiিদেনর কথা েনিছ। স pসে আিস।
িশেlর জn মাতৃভিূ ম ছাড়ব না!
িস েু রর আেnালেন eেসিছল কৃিষজিমর pস । নnীgােমo কৃিষজিম
aিধgহণ িবেরাধী pচার-pিতবাদ r হেয়িছল ৩ তািরেখর আেগ
থেকi। ১৮ জাnয়াির যখন আমরা নnীgাম বাসs া ড থেক
সাiেকলভ ােন চেপ oসমানচেকর িদেক যাি লাম, নnীgাম বাজার
aবিধ পেথ চােখ পেড়িছল কৃিষজিম aিধgহণ িবেরাধী িবিভn
সংগঠেনর নােম িকছু পাsার। তার আেগ চৗমুখী থেক নnীgােম
আসার পেথ Tকাের েনিছলাম, সিদনi কnামািরেত ‘ভূিম uে দ
pিতেরাধ কিমিট’র সভা আেছ। eতgেলা কিমিটর নােমর িহেসব িঠক
মলােত পারিছলাম না। পের মাচৡ মােস িগেয় সi িহেসব িমলল।
SUCI-eর নতৃেt eবং কংেgেসর সহেযােগ ২০০৫ সােলর
িডেসmর মােস তির হেয়িছল ‘কৃষক uে দ িবেরাধী o জনsাথৡ রkা
কিমিট’। ২০০৬-eর জুলাiেয় তৃণমূল কংেgস িস ুেরর ধঁােচ
‘কৃিষজিম রkা কিমিট’ তির কেরিছল। নেভmর থেক জিময়েত
uেলমা িহn eবং anাn সহেযাগীেদর নতৃেt ‘গণ unয়ন o
জনaিধকার সংgাম কিমিট’ কাজ r কের। সকেলরi is িছল
কৃিষজিম aিধgহেণর িবেরািধতা। তেব সকেলi আলাদা আলাদাভােব
gামিভিtক pচার o সংগঠন r কের। যমন, ৭ িডেসmর নnীgাম
বাসs াে ড মধা পাটকার, িসিdklাহ চৗধুির, সেnাষ রাণা, iত ািদ
নতৃবৃn সভা করেত eেসিছেলন। সিদনi ‘সংgামী নnীgাম’
পিtকার সmাদক কানাiলাল দাস মnচক থেক oখােন eেসিছেলন
an eকিট কােজ। eেস দখেছন বাসs াে ড oi জমােয়ত। িকছুটা
হঁেট িগেয় হাসপাতােলর কােছ দখা হয় SUCI-eর িকছু কমীৡর
সে । িতিন sভাব বেশ িজেjস কেরন, কী গা, oখােন সভা হে ,
তামরা সব eখােন? oেদর সে সামাn কথা বেল জানেত পােরন,
oi সভা হল ‘গণ unয়ন o জনaিধকার সংgাম কিমিট’র সভা।
SUCI-eর কিমিট আলাদা।
২৯ িডেসmর নnীgাম বাসs াে ডর সভায় িসিপeেমর নতা লkণ
শঠ ঘাষণা করেলন নnীgাম ১নং bেকর ২৯টা মৗজার জিম
aিধgহণ করা হেব। তার আেগ হলিদয়া ডভলপেম ট aথিরিট eকটা
psাব পািঠেয়িছল জুন মােস, তােত য তািলকা িছল :
kম
১
২
৩
৪
৫
৬

মৗজার নাম
বাsিলচক
দীনবnুপরু
মহmদপুর
মাধবপুর
পাবৡতীপুর
নয়াচক

মnন সামিয়কী

জ.eল. নং
১৬৪
১৬৫
১৮৫
১৮৬
১৮৭
১৮৮

কnামাির জালপাi ১৮৯
বঁচবািড়
১৯০
হাজরাকাটা
১৯১
নীলপুর
১৯২
হােসiনপুর
১৯৩
গাপীেমাহনপুর
১৯৪
ভাsরকাটা
১৯৫
sভানীচক
১৯৬
মীজাৡচক
১৯৭
রাজারামচক
১৯৮
ামাsnরীচক
১৯৯
oসমানচক
২০০
যাdবািড়চক
২০১
গড়চkেবিড়য়া
২০২
িচিল া
২০৩
গাkলনগর
২৪১
কশবপুর
২৪২
বরানগর
২৪৩
৭নং জালপাi
২৪৪
কা ননগর
২৪৫
জালপাi পাটৡ ৭ ২৪৬
বািলেবnাবাপুর
২৪৭
কালীচরণপুর
২৪৮
সাuদখািল জালপাi ২৪৯
গাংড়া
২৫০
সানাচূড়া
২৫১
সানাচূড়া জালপাi ২৫২
গাংড়াচর
২৫৩
সাuদখািলচর
২৫৪
নাকিচরাচর
২৫৫
চরেকnামাির
২৫৯

১৯৭৩.৬৭
২৫৩.০৫
১৭৯.৮৬
৯৫
১২৩.৯৭
১৯৪.৫৮
২২৪.৩০
১৮৩.৬৯
৫২.৪০
১৪৪.৭০
২৭৩.৯০
৪৬০.৪১
৩০৩.৭৮
৩৭৭.৩২
১৯৯.৮০
৯৭১.৯০
১৩৮.৬০
১০
৬২
৫১০
১৩৯৪.৯৪
২৭.০১
১৯৩৬.৭৫
৪০৭.২৩
১১৩৩.২৮
১০৬৬.১৭
৪৭৩.৭৭
৬১৭.৭৪
৬৩৬.৯৭
২৫৪৫.২৪
৬১৭.৭৪

সভার পেরi eকটা আত ছিড়েয় পড়ল, কার ঘর কার জিম
দখল হেয় যােব eবার, মৗজার ঘািষত সংখ া ৩৮, ২৯ না ২২ eসব
িনেয়o নানান খবর, সে gজবo আেছ। শানা গল, তালপািট
খােলর oপাের খজুির bেক সােহবনগর সাতখN o কািদরাবাদচর
মৗজাdিটo সািলেমর কিমকাল হােবর মেধ যােব। সামেন তখন iদ,
পয়লা জাnয়াির। আর ৩ তািরেখ চলল পুিলেশর gিল। sুিল থেক
দাবানল সৃি হল। oসমানচেক pধানমntী gাম সড়ক যাজনার চoড়া
রাsার oপর ভুতা মােড় জনেরােষ পুেড় গল পুিলেশর িজপ।
পেনেরা িদন পর আমরা িগেয় দখলাম রাsার পােশ কাত হেয় পেড়
থাকা পাড়া িজেপর oপর লাগােনা রেয়েছ eকটা পাsার, “িশেlর
জn মাতৃভিূ ম ছাড়ব না।”
সিদন dপুের oসমানচেক কালভাটৡ কাটার পর িবনা িনেদৡেশ িবনা
আেয়াজেন কেয়ক ঘ টার মেধ eকটার পর eকটা রাsা কাটা হল।
কাথাo পlাi সব বাlার ফেল, কাথাo pকাN গােছর gঁিড়

eকর
৫৭
২৪০
১৬০
১৩০.৩৬
১৩৩.৫০
১২৪.৯৯
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ফেল, কাথাo kিড় হাত লmা কংিkেটর iেলকিTক পাs ফেল
aবেরাধ তির করা হল। e eক aমাnিষক কমৡযj। যখন p
করলাম, কীভােব oরকম ভাির ভাির আট-দশটা পাs তুেল eেন
রাsার oপর ফলেলন আপনারা? eক যুবক জবাব িদেয়িছেলন,
“eখন যিদ বেলন, eকখানাo নড়ােত পারব না। তখন ogেলা তুেলার
মেতা মেন হেয়িছল। আlার রহমেত সব সmব হেয়েছ।”
আেnালনকারীেদর মুখ থেক যরকম িববরণ েনিছ : “pথমিদন
oসমানচক থেক kিরঘাTা কাটান হল। সরsতী বাজােরর আেগর য
কাটানটা সটা পের। তারপর আমােদর শখ সিলম, ভরত মNল o
িব িজৎ মাiিত, oi িতনজেনর হত ার পের আমােদর গাড়ুপাড়া মােড়
চঁােদর পােলর গাড়া কাটা হয়। তারপর oরা pশাসন aত n
ঢাকােত থাকল ভাঙােবড়া িদেয়, ভাঙােবড়ার পুল ১২-১৪ হাত িডপ
কের কাটা হেয়েছ, যােত oরা ভতের ঢুকেত না পাের। কu কu
বলেছ পুলটা ভেঙ িদব, আর কu বলেছ তােদরo হাফ আেছ
আমােদর হাফ আেছ। eমনভােব কাটেত হেব যােত oরা pেবশ
করেত না পাের। ei কাটায় কাটায় পুেরা eলাকায় সব কাটা হেয়
গেছ।”
r হেয়িছল রকমাির ব ানাের কৃিষজিম aিধgহণ িবেরাধী pচারআেnালন। eক লহমায় তা মাতৃভিূ ম রkার গণআেnালেন rপাnিরত
হল। তির হল eকক সংগঠন ‘ভূিম uে দ pিতেরাধ কিমিট’।
eখােন ভূিম শেbর ব না anরকম। িস ুের ‘unয়ন’,
‘uৎপাদনশীলতা’, ‘িতন ফসল না eক ফসল’ eসব তেকৡর য জিম
তির হেয়িছল, সi sর ছািপেয় eক িভn চতনায় জেগ uঠল
নnীgাম। জেগ uঠল eকটা কৃষকসমাজ, eকটা কৗম। মিদনী
কিmত হল হাজার হাজার মাnেষর দৃp পদচারণা আর মােয়েদর
গজৡেন।

কৗমজীবন। তাi আজেকর আেnালনo ei সমােজর কােছ িবেদিশ
আkমেণর িবrেd মাতৃভিূ ম রkার আেnালন।
শানা যায়, জলদs েদর uপdব ১৬১০-৭৩ সাল পযৡn খুবi
চরেম uেঠিছল। sলতান sজা oiসময় eেদর aত াচার থেক
pজােদর রkার pেয়াজেন সানাচূড়ােত গাংড়ায় eকিট gpগড় িনমাৡণ
কের সn রাখার ব বsা কেরন। সi সnরা নদী তীরবতীৡ eলাকা
পাহারা িদত। গাং আড়া হল নদীর চর। oi gpগড় পের gমগড়
পরগণা নােম পিরিচত হয়। eখনo নnীgােমর বািসnােদর দিললদsােবেজ ei a লেক gমগড় পরগণা নােম দখা যায়।
আর eসেবর সে i জিড়েয় থােক ei sানীয় সমােজর যুd বা
pিতেরােধর iিতহাস। pাচীন iিতহােসর oi পটভূিমেতi eখােন --ধু নnীgাম নয়, sতাহাটা-মিহষাদল সহ পুেরা তমলুক মহkমায় --িবয়ািlেশর িbিটশ িবেরাধী ‘ভারত ছােড়া’ আেnালন kমতা দখেলর
িবpবী আেnালেন rপ িনেয়িছল। নnীgােম থানা দখল aিভযান ব থৡ
হেয়িছল সিদন। িকnt তমলুক-পঁাশkড়া, তমলুক-মিহষাদল, তমলুকনরঘাট eবং kকরাহািট-বালুঘাটা মূল সড়েকর oপর বেড়া বেড়া গাছ
কেট aবেরাধ তির করা হেয়িছল, রাsায় বেড়া বেড়া গতৡ খুঁেড়
ফলা হেয়িছল, টিলgাফ পাsgিল ভেঙ pায় ২৭মাiল ব াপী
টিল- যাগােযাগ িবি n কের দoয়া হেয়িছল। কািশ o hগিল নদীেত
য ফিরেবাট চলাচল করত, সgিল ডুিবেয় দoয়া হেয়িছল।
সিদেনর আoয়াজ িছল, িbিটশ ভারত ছােড়া। আর আজ
oসমানচেকর বাবলুর মা বjকে ঠ বলেলন, িবেদিশেক িফের যেত
বল, সে সে ।
oi uেঠেছ শ

২৯ সেpmর ১৯৪২ িছল eকেযােগ মিহষাদল, sতাহাটা o
নnীgােমর থানা দখেলর িদন। রাsা আেগi কেট ফলা হেয়িছল।
ভারেবলা শ িন িদেয় জািনেয় দoয়া হল, সকেল বিরেয় eেসা
পেথ, শািমল হo থানা দখেলর aিভযােন। আজo সi শ িনi
পেথ নামার িনেদৡশ, তা uেপkণীয় নয়, িন াভের সi িনেদৡশ পালন
করেত হেব িহnd-মুসলমান িনিবৡেশেষ আপামর সমাজেক।
৩ জাnয়াির থেক r হেয়েছ ei যুdকালীন পিরিsিত। সিদন
থেকi চলেছ গাটা তlাট জুেড় রাত পাহারা, pিত kেণর িবেশষ
hঁিশয়াির। ৬ জাnয়াির রােত খজুিরর িদক থেক য আkমণ r
হেয়িছল, তা আজo চলেছ িবরামহীন। ঘের ঘের pিতিট িশ o
জােন, “আমােদর যখন িবপদ আসেব শঁােকর আoয়াজ হেব, মিnের
শঁােকর আoয়াজ হেব আর মুসিলমেদর ‘আlা হা আকবর’ হেব।
তখনi সব জানেত পারেব য eখনi িকছু eকটা িবপদ আসেতেছ।”
aতeব তির হo, পেথ নােমা। হাজার হাজার মাnষ eiভােব পেথ
নেমেছ pিতিদন, pেয়াজেন eেবলা-oেবলায়।
িবষয়টা আেnালন িবেরাধীেদর কাছ থেকo যাচাi কের নoয়ার
সামাn sেযাগ পেয়িছলাম। ১৪ মােচৡর হত াকােNর পর ১৭ তািরখ
িবেকেল যখন ভাঙােবড়ায় পঁৗছলাম, তালপািট খােলর সামেন কােলা
চশমা পরা eক যুবেকর সে পিরচয় হয়। িতিন িনেজেক আড়াi মাস
ধের ঘরছাড়া বেল পিরচয় দন। িতিন জানান, “eখােন gােম মেয়রা

িবেদিশেক িফের যেত বল, সে সে ।
eখােন ভূিম কবল চােষর জিম নয়, মাতৃsrপা। eখনo য
‘ কডারবািহনী’- ক ‘হামাৡদ’ নােম ডাকা হে , তার মেধ চািরেয়
রেয়েছ কৗমsৃিত। য ঘৃণা িনেয় বাবলুর মা ‘িবেদিশ’ শb u ারণ
কেরন, যন তার মেধ যুk থােক iিতহােসর eকটা মাtা। মেন পেড়
যায় uৎপল দেtর ‘িটেনর তেলায়ার’ নাটেক শাভা সেনর মমৡেভদী
ডায়ালগ : oরা হামাৡদ, oরা জলদs ...। পতুগৡ ীজ (eবং s ািনশ)
ভাষায় armada শেbর aথৡ নৗবহর, সখান থেকi হামাৡদ। িbিটশ
is iি ডয়া কাmািন eেদেশ আসার আেগi পতুগৡ ীজ জলদs রা
eেসিছল। সমুdপেথ খজুিরর ei পথ িদেয়i িবেদিশরা বারবার
eখােন হানা িদেয়েছ। আজo হানাদােররা নদীপেথ eেস দেখ গেছ
সািলেমর জn কীভােব কতটা দখল হেব।
নরঘাট থেক হলিদ নদী তীরবতীৡ ei eলাকার জ ল o জলাভূিম
পির ার কের eেক বাসেযাগ কের তুেলিছল পৗND kিtয়, নমঃশূd,
মািহ eবং মুসলমান সmpদােয়র মাnষ। sদূর aতীেত মগ o
পতুগৡ ীজ জলদs রা eবং পের বগীৡরা জলপেথ eেস eখােন হামলা
চািলেয়েছ। eকিদেক pাকৃিতক dেযাৡগ, anিদেক eiসব লাগাতার
িবেদিশ হামলা মাকািবলা কেরi গেড় uেঠেছ eখানকার কৃিষ o
মnন সামিয়কী
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শঁাখ বাজােলi গড়চkেবিড়য়ার oিদক থেক ঝঁােক ঝঁােক লাক
eখােন eেস জেড়া হেয় যায়।” আমরা aবাক হেয় বিল,
“গড়চkেবিড়য়া তা eখান থেক ৭-৮িকেলািমটার দূের।” যুবকিট
বেলন, “oেদর কােছ পুkরঘাট।”
ei সমেয় বা ােদর isুেল পাঠােনা যায়িন। মিটয়াবুrজ বা
ant যারা কােজ যায়, তারা সকেল যেত পােরিন। চােষর কাজ
চেলেছ িঠকi। তেব খবর হেলi য যখােন থাkক জেড়া হেত হেব।
ঘেরর িবেয়-থা-পরব কানরকম সারেত হেয়েছ। তারপর ১৪ মাচৡ
aতবেড়া ঘটনা ঘিটেয়o যখন eলাকােক আেnালনকারীেদর দখলমুk
করা গল না, ১৯ মাচৡ রীিতমেতা িবjিp িদেয় রাজ সরকার জানাল
য িশেlর জn নnীgােম কান জিম aিধgহণ করা হেব না।
২০ মাচৡ আনnবাজার পিtকায় pথম িশেরানাম িছল, “ঘেরবাiেরর চােপi িবjিp, জিম aিধgহণ নয় নnীgােম, বলল রাজ ”।
বা ! eতবেড়া আেnালেনর চাপ? সটা ফালতু? সi সত েক eতটুk
pকাশ করেত পারল না িনভীৡক িনরেপk সত িন সংবাদপt-িটিভ
চ ােনলgিল!
১৭ মাচৡ ভাঙােবড়ায় দেখিছলাম pধানমntী gাম সড়ক যাজনার
সাiনেবাডৡ, তােত লখা িছল, বাsিলচক থেক তালপািট খাল পযৡn
১৬.২ িকিম লmা ei রাsা ২০০৪ সােল িনমাৡণ r হেয়িছল। ei
রাsা সংলg SEZ-eর psাবটা eল ২০০৬-e। খােলর oপাের
খজুিরেতo রেয়েছ eকi রকম রাsা। পেথ আসার সময় দেখিছ
নরঘাট িbেজর জায়গাটা চoড়া করা হে । কালাঘাট থেক নnkমার
পযৡn di লেনর রাsা চার লন করা হে । আর নnীgাম-চNীপুর
রাজ সড়ক চoড়া করার জn রাজ সরকার iিতমেধ ৬ কািট টাকা
বরাd কেরেছ। সারা দশ জুেড় gাম পযৡn ei য রাsার জাল
িবছােনা চলেছ, eটা িনছক কান লkণ শঠ বা রাজ সরকােরর
মিজৡেত হে না। সারা দেশর ব বসা-বািণজ , SEZ sাপন সবটা
িঘের eক বৃহৎ কেপাৡেরট পিরকlনা eখােন সিkয়। uদাহরণ িহেসেব
মািকৡন-ভারত কেপাৡেরট ম (US-India Strategic Economic
Partnership, US-India CEO Forum, March 2006)-eর psােবর
uেlখ করা যেত পাের। SEZ eবং পিরবহণ পিরকাঠােমা সবটাi
যাজনা কিমশেনর কােছ পশ করা ei psােবর মেধ রেয়েছ।
নnীgােমর গণআেnালন ei ধরেনর সব বৃহৎ পিরকlনার oপর
আঘাত হেনেছ।

১৭ মােচৡর সাiেকল aিভযান
১৭ মাচৡ আমরা dজন নnীgাম থেক মাiল পঁােচক দূেরর eকিট gাম
থেক সাiেকেল চেপ নnীgােম রoনা হi। আমােদর সে িছেলন
oi gােমরi আরo চারজন, যঁারা pেত েকi িসিপeম কমীৡ বা
সমথৡক। ১৪ মােচৡর ঘটনায় তঁারা ব থা পেয়েছন। oঁেদর মেধ
eকজন, মিটয়াবুrেজর দিজৡিশেlর কােজ দীঘৡিদন যুk, তঁার সে i
আমরা oখােন গিছ। eঁেদর pেত েকi গিরব মজীবী, কােরারi
হােত ফুরসৎ তমন থােক না। িকnt ১৪ তািরেখর ঘটনায় তঁারা
eতটাi নাড়া খেয়েছন, eখন সেরজিমেন বুঝেত চান সিত i oiিদন
কী ঘেটেছ, কমনভােব ঘেটেছ, তােত দেলর ভূিমকা কতটুk িছল।
ছ’জন িমেল সাiেকেল চেলিছ। pথেম আমরা ঢুকলাম নnীgাম
হাসপাতােল। সখােন তখন সদলবেল লালকৃ আদবানী eেলন।
আদবানীিজ িভতের আহতেদর দখেত ঢুকেলন। বাiের িবেজিপর
eকজন আoয়াজ তুলেলন, ভারতমাতা িক জয়, eনিডe িজnাবাদ।
জনতার মধ থেক ক eকজন চঁিচেয় uঠল, বুdেদব ভTাচােযৡর
ফঁািস চাi। oমিন িযিন আoয়াজ িদি েলন, বেল uঠেলন, eটা
হাসপাতাল, eখােন চঁচােমিচ করা িঠক নয়। াগানপবৡ িমেট গল।
আমােদর গnব ভাঙােবড়ায় ১৪ তািরেখর ঘটনাsল। নnীgাম
বাজার, থানা, হাসপাতাল আমরা পিরেয় eেসিছ। aেনকটা পথ,
আসা-যাoয়া িনেয় ৪০ িকেলািমটােরর oপর, তাi drত সাiেকল
চলেছ সকেলর। আমরা পিরেয় চেলিছ জr মাড়, তারাচঁাদ বার,
eখােনi eিতমখানায় ৬ জাnয়াির সব িবেরাধী দল িমিলত হেয়িছল। ৩
তািরেখর পর জনতার রায় িছল আলাদা আলাদা কিমিট না রেখ
eকটাi কিমিট হাক। eখােন বেস সiমেতা তির হল ‘ভূিম uে দ
pিতেরাধ কিমিট’। িসdাn হল, আেnালন চলাকালীন eতদ েল
আলাদা দলীয় ঝা ডা িনেয় কাজ করা চলেব না। eকটাi কিমিট, তার
eকটাi কােলা পতাকা।
কৃষক জনতার রােয়র কােছ সমপৡেণর নিজরo রেয়েছ িবয়ািlেশর
আেnালেন। আগেsর মাঝামািঝ সাধারণ কৃষেকরা পুতপুিতয়া gােম
সিদেনর সংgামী কংেgস নতা aজয় মুেখাপাধ ায় eবং কিমঊিনs
নতা ভূপাল পাNােক eক বেড়া সমােবেশ বkব রাখেত ডােক।
uভেয়র বkব ধযৡ ধের শানার পর বামপnী কৃষকসভার বিশরভাগ
সদs ভারত ছােড়া আেnালেন যাগ দoয়ার িসdাn নয়। দলীয়
নতৃtেক ছািপেয় যায় আgয়ান কৃষেকর নতৃt, যমনটা আজ ঘটল।
আমরা পিরেয় যাি সরেবিরয়া, িসিপআi দেলর eমeলe
iিলয়াস মহmেদর বািড়। ১৪ তািরেখর পুিলিশ aিভযান পূবেৡ ঘািষত
হoয়া সেtto eলাকার িবধায়ক oিদন eলাকায় িছেলন না। ১৪ তািরখ
তৃণমূল নতা সৗগত রায় িটিভেত মnব কেরিছেলন, ঘটনার সময়
iিলয়াস মহmদ িবধানসভার ক াি টেন বেস খাি েলন। eর সত তা
জািন না। িকnt তঁার eলাকার eত মাnেষর pাণ গল, eত মাnষ
আহত হল, তঁার বা তঁার দেলর পk থেক নnীgাম বা তমলুক
হাসপাতােল িগেয় তমন কান ভূিমকা নoয়ার কথা িনিন।
আমরা বি ম মাড় বঁািদেক রেখ শিহদ মােড়র কােছ িগেয়
pধানমntী সড়ক যাজনার নতুন চoড়া পাকা রাsায় uঠলাম। জাnয়াির
মােস আমরা বি ম মােড়র কাটা কালভাটৡ টপেক oসমানচেক

রk যিদ নদী হেয় যায়, eক iি জিম ছাড়ব না!
হািফজা িবিবর মেতা ঘের ঘের মেয়েদর ei pত য় নnীgােমর সফল
জনpিতেরােধর মূল শিk। eর আেগ মহারাT, পা াব, ঝাড়খN,
uিড় ায় য SEZ িবেরাধী pিতেরাধ আেnালন গেড় uেঠেছ, কাথাo
রাTশিk eত pত kভােব আেnালেনর কােছ নিতsীকার কেরিন।
aথচ সi জয়েক সংহত করা, তার বাতাৡ দেশর gাম থেক gামাnের
পঁৗেছ দoয়ার কাজ আটেক রেয়েছ দলতেntর ফঁােস। ১৭ o ২৮
মাচৡ যখন আমরা নnীgােম যাi, তখন আেnালেনর ei asিবধার
িদকিট আমােদর নজের আেস।

মnন সামিয়কী
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িজপটার মাথার oপরo পােs তৃণমূেলর তরঙা ঝা ডা লটকােনা
হেয়েছ। আর ‘িশেlর জn মাতৃভিূ ম ছাড়ব না’ পাsারটাo নi।

িগেয়িছলাম। eখান থেকi বাধহয় কাটানgিল r। বেড়া রাsার
oপের aব সরsতী বাজােরর আেগ থেক রাsা কাটা r হেয়েছ।
ফরার পেথ রাজারামচক হেয় kিরঘাTায় শষ কাটান পেয়িছ। শিহদ
মােড়র oপর ‘ভূিম uে দ pিতেরাধ কিমিট’র লােকরা তঁাবু কের
বেস আেছ। সাiেকল সব eখন খুব জাের চলেছ। সানাচূড়া ১০নং
প ােয়ত aিফেসর সামেন িধিকিধিক কের িকছু jলেছ। গতকালi
eখােন িমিছল কের eেস পাড়ােনা হেয়েছ। আসার সময় নnীgাম
বাসs াে ড CITU aিফস ভাঙা o পাড়া aবsায় দেখিছ। আরo
আেগ ঠাkরচেক eকটা লাল কাপেড় মাড়া তঁাবু দg aবsায়
দেখিছলাম। ভাঙােবড়া থেক ফরার পেথ রাজারামচেক a ল
প ােয়ত aিফসo পাড়া দেখিছ। তেব oটা আেnালেনর গাড়ােতi
পাড়ােনা হেয়িছল। আর দখলাম গাংড়া পিরেয় খােলর মেধ eকটা
গািড়র খঁাচা পেড় রেয়েছ। নলাম oটা UNICEF-eর গািড়, ৩
জাnয়াির পাড়ােনা হেয়িছল।
১৪ তািরখ টিলেফােন মিদনীপুেরর eক বnুর কােছ েনিছলাম,
oiিদন গাটা পূবৡ মিদনীপুর লালঝা ডায় ঢেক দoয়া হেয়িছল।
নnীgােমo oiিদন pশাসিনক পুনদৡখল কমৡসূচীেক রাজৈনিতক
পুনদৡখেল rপাnিরত করার তািগেদ গাটা eলাকােক লাল পতাকায়
মুেড় দoয়া হেয়িছল। শানা গেছ, আেগর িদনi নািক হলিদয়া থেক
anাn সর ােমর পাশাপািশ pচুর নতুন লাল পতাকাo সরবরাহ করা
হেয়িছল। িকnt কাথায় গল সসব? eকটাo তা লালঝা ডা চােখ
পড়েছ না।
সানাচূড়া isুল বাজার পিরেয় রাsাটা eেকবােরi নশান।
eিদেকর লাক আর oিদেক eেগাে না। ভাঙােবড়ায় পঁৗেছ দিখ
রাsার d’ধাের সািরবd গাটা িতেনক কের নতুন কােs হাতুিড় আঁকা
লালঝা ডা লmা বঁােশর মাথায় পতপত কের uড়েছ। সিদেক তাকােত
না তাকােতi dজন যুবক আমােদর সামেন eেস দঁাড়ােলন। oঁেদর
মেধ কােলা চশমা পরা যুবক িজেjস করেলন, কী চাi? আnাজ
করলাম, আমরা সীমােn পঁৗেছ গিছ। সামেন তালপািট খাল, সতুর
oপর pাচীের হলান িদেয় কেয়কজন বেস আেছ। oপাের খজুির।
আর eপাের দখিছ চoড়া গভীর কের কাটা গতৡটা বাজােনা। ১৪
তািরেখর pস তুলেতi oঁরা আড়াi মাস ধের oঁেদর dদৡশার কথা
বলেত r করেলন। বলেলন, কীভােব শ র সামnেক পুিড়েয়
মেরেছ আেnালনকারীরা। আর তখন থেকi তঁারা সব ঘরছাড়া।
কান gাম থেক তঁারা কতজন ঘরছাড়া হেয়েছন খঁাজখবর নoয়ার
ফঁােক িজেjস করলাম, eখােন eiসব নতুন লাল ঝা ডা ক
লাগােলা? কােলা চশমাধারী যুবক eকটু থতমত খেয় জবাব িদেলন,
পুিলশ লািগেয়েছ।
eতkেণ ঝা ডা-রহs eকটু eকটু কের বুঝেত পারলাম। ১৪
তািরখ ভাঙােবড়া- সানাচূড়া a ল ছেড় যারা পািলেয় যায়, ১৬
তািরেখর িমিছেল তারা ফরৎ আেস gােম। সi িমিছেলর সামেন
িছেলন তৃণমূেলর নতারা। তঁােদরi uেদ ােগ ১৪ তািরেখ লাগােনা
সমs লাল ঝা ডা খুেল তৃণমূেলর ঝা ডা লাগােনা হয়। ঠাkরচক থেক
সানাচূড়া বাজার পযৡn সমs লাল ঝা ডাi হয় খালা হেয়েছ, নয়
পাড়ােনা হেয়েছ। িকnt ভাঙােবড়া aবিধ আর যাoয়া যায়িন। আমরা
যখন oসমানচেকর ভুতা মাড় িদেয় িফরিছ, দখলাম সi পাড়া
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যখােন সমাজ uেঠ দঁািড়েয়েছ pিতেরােধ
gামবাংলার eক আেnালনহীনতার পিরেবেশ িস রু eকটা আেলাড়ন
সৃি কেরিছল আমােদর চারপােশ। িস ুের ei আেnালেনর সবেচেয়
বেড়া শিk িছল al জিমর মািলক ছােটা চাষীরা, ছােটা হেলo
তারা িছল aবsাপn। ভূিমহীন o aনিথভুk বগাৡচাষীরা সংখ ায় aেনক
হেলo তােদর আoয়াজ িছল তুলনায় kীণ। আজo সi আেnালন
মািটেত বা আদালেত যতটুk রেয়েছ, তার দািব হল, জিম িদেত
aিন ক
ু কৃষেকর জিম িফিরেয় িদেত হেব। যার জিমর দিলল বা পাTা
নi, তার দািবo নi। তৃণমূেলর রাজৈনিতক kমতাo সখােন িছল
নnীgােমর থেক বিশ। িস ুের আেnালন কখনi সমাজ- জাড়া
গণআেnালেনর চহারা নয়িন।
িকnt িস রু আেলািড়ত করল য নnীgামেক, সখােন আkাn
gামসমােজর চহারা anরকম। যতটা আমরা জানবার চ া কেরিছ,
aতীেত নnীgােম sেদিশ আেnালেনর িভতর থেকi eক কৃষক
আেnালন দানা বঁেধ uেঠিছল। নnীgােমর utর-পূেবৡর বেড়া বেড়া
জিমদারেদর eলাকায় চিlেশর দশেক কৃষেকরা খুবi সংগিঠত হেয়
যায়। চাষীেদর ঘের ঘের রাত কািটেয় য িবpবীরা সংগঠন তিরর
কাজ কেরিছেলন, তােদর মেধ িছেলন ভূপাল পাNার মেতা কমীৡ,
আজo সমs নnীgাম যঁার কথা dার সে sরণ কের। প াশ o
ষােটর দশেক যখন তভাগা আেnালন হেয়িছল, SEZ-eর জn
eখনকার psািবত eলাকার মেধ ১৭টা মৗজার কৃষকরা ব াপকভােব
আেnালন কেরিছল। eমনিক জিমদার o রাজােদর জিমেত oরা দখল
নয়। তখন থেক oরা eখােন থেক যায়। oi জিমর মূলত কান
রকড নi। oখােন ১৫০০ eকর খাস জিম আেছ। oi ১৫০০
eকের pায় ৩০০০ পিরবার ঘরবািড় কের বেস আেছ। তােদর পাTা
দoয়া হয় িন। তারা হয়েতা dচার ডিসেমেলর oপর ঘরবািড় কের
বেস আেছ। ১৯৭৮-৮০র িদেক aপােরশন বগার সময় সরকাির
aিফসাররা িব.eল.আর.o. ত তােদর নাম রকডভুk কেরিন, কারণ
তারা সেরজিমেন eখােন আেসিন। িসকিs বা িস কাs ল া ড বেল
কেয়ক হাজার eকেরর uেlখ করা আেছ। বাsেব সgেলা িস কাs
ল া ড নয়। সgেলােত চাষবাস হয়, পান-বরজ আেছ, eমনিক িকছু
ঘরবািড়o আেছ। িকnt রকেড oiভােব থাকার ফেল যিদ aিধgহণ
হত, তাহেল কu kিতপূরণ পত না।
ei pািnক মাnষ --- যারা ভূিমহীন বা নামমাt জিমর মািলক,
ধু চাষ কের বা জিমেত খেট যােদর চেল না --- ei আেnালেনর
সবেচেয় বেড়া শিk তারা। eেদরi ঘেরর মেয়রা আেnালেনর
সামেনর সািরেত থেকেছ। আর গাটা সমাজেক uিtত কেরেছ
pিতেরােধ। সমs দল --- বাম-ডান, সরকাির-িবেরাধী িনিবৡেশেষ --নতজাn হেয়েছ সi পরাkেমর কােছ। হেত পাের তার ময়াদ িতন
মাসo পেরায়িন। িকnt য সমাজ eকবার তার পরাkেমর ঝলক
দিখেয়েছ নnীgাম ছািড়েয় বৃহtর সমাজেক, কানo দলতnt, কানo
বেড়া িমিডয়া, কানo রাTশিk তােক মুেছ িদেত পারেব না।
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নnীgােমর িনজs িশlায়েনর iিতহাস
কানাiলাল দাস
নnীgােমর aবsানটা pথেম জানা দরকার। eখন তা জলা ভাগ হেয়
গেছ। aখN মিদনীপুর আর নi। eর aবsান হে , যখােন hগিল
আর হলিদ নদী িমলেছ, বে াপসাগেরর মাহানার eেকবাের পােশ,
eখান থেকi মাহানার r। দিkেণ খজুির, utের হলিদ নদী,
পুেবৡo হলিদ নদী, পি েম ভগবানপুর থানা। ei হল নnীgােমর
ভৗেগািলক aবsান, িতনিদেক জল আর eকিদেক sল। ei পথ িদেয়
ভারতবেষৡ িবেদিশরা ঢুেকেছ ব বসা-বািণেজ র টােন। eটা সi
তাmিলp বnেরর সমেয় বা তার আেগ জলাজ ল িছল। তারপর
লাকবসিত হেয়েছ। eখানকার আিদম লাকজন িহnd o মুসলমান
uভয় সmpদােয়র। িহndেদর মেধ িনmবগীৡয় সংখ াটাi দিkণাংেশ
বিশ। eখানকার পৗNkিtয়রা খুবi শিkশালী। িহndমিnর বা
eিতমখানা যতi থাkক না কন, িহnd মুসলমান eখােন িমেলিমেশi
থােক। পূজাপাঠ uপাসনা বা পািরবািরক kেto সকেলi বnু।
যখােন িহndমিnর আেছ, সখােন পীেরর থানo আেছ। পীেরর থােন
di সmpদােয়র মােয়রা িগেয় িসিn-িটিn িদেয় আেস। মহরম uৎসেব
য গামড়া হয়, সখােন িহnd মেয়রা মানত কের গামড়ার িভতের
eপাশ oপাশ িদেয় যায়। গামড়ােত লািঠ খলা হয়, সi বােরা চূড়া
তেরা চূড়া রেথর মেতা। eখােন তরেপখ ােত য খয়া চেল, তােত
মুসলমান মািঝরাi গ া পূজা কের, িসdঁর দয়।
ei ঐিতh থাকায় sাধীনতা আেnালেনর সময় eরা সা ািতক
ঐক বd শিk িনেয় লেড়েছ। eেদর জীবনযাtাটা eকটু বিল। pধানত
eখােন কৃিষ, মােন চাষবাস করা pধান জীিবকা। সব বনজ ল কেট
মাঠ হেয়েছ। eত gাম তা তখনকার িদেন িছল না। eক-eকটা
জায়গােত eক-eকজন জিমদার। বিশরভাগ জায়গা িছল মিহষাদল
রাজােদর। eখন য জায়গাটায় আেnালন হে , oখােন কািলচরণপুের
দাস, মহmদপুের মাiিত, পrয়া --- eiসব িছল sানীয় জিমর মািলক।
লােকরা eেদরi aধীেন চাষ করত। ভাগচাষ তখনo r হয়িন।
রাজা, জিমদার আর জাতদার --- ei িতনেট যিদ ভাগ কির, eপােশ
জয়নানিগির, িবখ াত আkমণাtক জিমদার। তাজপুের জানারা,
oেদরi জায়গােত তভাগা আেnালন হেয়িছল। eরকম জিমদারেদর
aধীেন সব জিমgেলা। লােকরা কাজ করত জিমদােরর aধীেন। ধান
uৎপাদন হেল খামাের িনেয় যত আর সখােন তােদর ধান িদত। ei
পিরিsিতেত চাষ, আর িছল মাছ ধরা। ভাd থেক a ান মােস ধান
কাটার আেগ পযৡn মােঠ লানা জল uেঠ যত, তােত য মাছ
জnাত, সi মাছ ধের িবিk কের মাnষ oi সময়টা জীিবকা aজৡন
করত। আর pচুর পাট হত। তরেপখ া বাজাের বেড়া বেড়া
মােড়ায়াির ধনীরা আসত পাট িকনেত। িbিটশ আসার আেগ থেকi
পাট আর ধান িছল dেটা pধান কৃিষ ফসল। aফুরn uৎপাদন হত,
ফেল মাnেষর aভাব িছল না।
রিবখN, মােন আলু সিb pেত েক িনেজর িনেজর মেতা uৎপাদন
করত। বাজাের িবিk হত না। বাজাের কu িনেয়o যত না। বাড়িত
হেল পাড়া-pিতেবিশ িবিনময় কের িনত। আিম তােক িদলাম, স
আমােক িদল। মাছo eরকম িবিনময় হত। sানীয়ভােব uৎপাদন,
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sানীয়ভােব ব টন, sানীয় বাজার। আর ভােগর জni uৎপাদন।
কােজi বাiের যাoয়ার দরকার হত না। তাহেল মাnেষর anাn
pেয়াজনgেলা আসত কাথা থেক? তঁাত িছল pচুর। oiটাi
kিটরিশl। মােন কাপড়, গামছা, iত ািদ। sাধীনতা আেnালেনর সময়
আমরা দেখিছ sতাকাটা। গাnীজী িনেয় eেলন চরখা আেnালন, ঘের
ঘের। আর eকটা uৎপাদন িছল লবণ। লানা eলাকায় মািট কেট
িনেয় িগেয় পাতন পdিতেত সব লবণ তির করত। িbিটশ আমেল
তাi ei eলাকার নাম হেয়িছল িনমকমহাল। eখান থেক ব বসায়ীরা
লবণ িকেন িনেয় যত। eমনিক রবীndনােথর বংশধেররাo eখান
থেক লবণ িকনত। আর সi িনমকমহালেক চৗিক দoয়ার জni
নnীgাম থানাটা তির হেয়েছ।
eখানকার udূত িশl বলেত তাহেল দঁাড়াে তঁাতিশl। কাপড়
বানা আর লবণ, sানীয় িশl বলেত egেলার জn হেয় গেছ।
sেতাটা eরা বাiের থেক িনেয় আসত আর িকছুটা তুেলা থেক কাটা
হত চরখা িদেয়। বেড়া বেড়া িশমুল তুেলার গাছ pচুর িছল। তার
মেধ ধরা যাক, eকজন তঁাতী গামছা, লেপর oয়ার, পাটনী তির
কের বাiের িনেয় যত, আবার মােকৡট থেক তুেলা িনেয় চেল
আসত। তরেপখ ার বাজারটা িছল তখন বnর। eখান থেক মাল
যত বেড়া বেড়া নৗকা কের দিkণ চিbশ পরগণায়, ডায়মN হারবার
হেয় কলকাতায়। ei িছল স যুেগর কৃিষ আর িশl। pিতটা বািড়েত
িছল পুkর আর দিশ গrর pচুর গাidধ, মােন যােক বেল dেধ
খাoয়া dেধ আঁচােনা।
১৮৬২ সােল pথম pজা িবেdাহ হয়। মিহষাদল রাজবািড়র ট াk
আদায় করার ফামৡ িছল হিরপুের। তার কাছাির লু ঠন করা হয়। নতা
িছেলন eকজন মুসলমান। ১৯০৩-e দােরাগা পাড়ার ঘটনা ঘটল
gমগেড়। ১৯৪২-eর আগs আেnালেন থানা ভাঙেত িগেয় পুিলেশর
gিলেত মাnষ মরল। চাষী-আেnালন aেনকিদন ধেরi চলিছল, তার
oপর দঁািড়েয় ১৯৪৬ সােল তভাগার সংgাম। আেগ তা জিম
কৃষেকর হােতi িছল। লডৡ কনৡoয়ািলস জিমদারী pথা আরm করল।
তখন থেক eকটা আেnালন মাথা তুলল। ১৯৪৭ সােলর ১৫ আগs
যিদন sাধীনতা ঘাষণা হল, ei eলাকার চাষীরা িমিছল-িমিটং কের
pকাে িবেdাহ কেরেছ, e আজাদী ঝুটা hায়।
আমরা ধরেত চাiিছ ei পেবৡর aথৡনীিতেক। চােষর kেt ei
সময় eকটা an িচnাভাবনা eেস গল। চাষীরা ভাবেত r করল,
আমরা ধু পাট চাষ করব কন? পােটর দামটা তখন কেম যাে ।
চাষীর সবিজ চােষর িচnা মাথায় eল। পােটর জিমেত কিপ চাষ r
হল। কারণ তখন স তা আর মহাজেনর aধীেন কাজ করেছ না,
তার িনেজর জিম। আবার aেনেক জিম িকেনেছ পয়সাকিড় রাজগার
কের, লবার খেট, ব বসা-বািণজ কের। তখন বাiেরর সে
যাগােযাগo হেয় যাে । চারিদেক রাsাঘাট হেয় যাগােযাগ খুেল
যাে । eখানকার মালgেলা তখন বাiের যাoয়া r হল। জিমেত
তখন গাবর সার ব বহার হত। বািড়েত বািড়েত গr eবং মােঠ মােঠ
গাবর পেড় থাকত। বািড়েত তা জমা করা হত। সi গাবরi pধান
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ভঁাড় সi িডম পানা িনেয় পুkের ছেড় িদেলi সারা বছর মােছর
আর িচnা থাকত না। বািড়েত বািড়েত আলু চাষ, মািটর হািড় ফুেটা
ফুেটা কের তােত সব বীজ রাখত। সi বীজ মােঠ লাগােনা হত।
আলু িবিk হত না, পরsর িবিনময় হত। ei িছল eiসব eলাকার
uৎপাদেনর iিতহাস। uৎপাদেনর ei পুরেনা মেডলটা চেল গল ষাট
দশেকর পের।

সার। িনেজo তা কৃষক িছলাম, দেখিছ, সকােল গাবর জল pিত
বািড়েত ছড়া দoয়া হত। তখন eত িটuবoেয়ল িছল না, মােঠর জল
আমরা খতাম। oi জেল মুিড় িভিজেয় খাoয়া হত, তার anরকম
sাদ। বািড়েতi সব মুিড় ভাজা হত। pথম যখন বষাৡ নামত,
তরেপখ া বাজাের ছােটা ছােটা িডম পানা আসত। পাহাড়ী a েলর
মাছ সব, সূবণৡেরখা নদীপেথ নৗকায় তার িডম পানা আসত। eক

িবয়ািlেশর তাmিলp সরকার
pভাবতী িসনহার সাkাৎকার
গৗতম চেTাপাধ ায় সmািদত ‘ভারত ছােড়া আেnালন, িবpবীেদর মুেখামুিখ’ পুsক (জাnয়াির ২০০২) থেক ei সাkাৎকারিট পুনমুিdত হল।
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আপিন কেব sাধীনতা আেnালেনর সে যুk হেলন?
১৯৩০ সােল, লবণ আiন aমােnর সময়।
কন আপিন হঠাৎ ei আেnালেনর pিত আকৃ হেয়িছেলন?
আমােদর gr িছেলন kমারচnd জানা মহাশয়। sাধীনতা
সmেn aেনক বkৃতা দoয়ার পের আমার মনpাণ চাiিছল,
তখন আিম লবণ আiন aমাn আেnালেন যাগদান
কেরিছলাম।
সখােন আপিন pথেম কী কেরিছেলন?
আমরা pথেম িগেয় পুিলশেক চ ােল জািনেয় ছােটা
খালাভাঙা িনেয় তােত nন িনেয় jাল িদি লাম, তখন
পুিলশ eেস গেছ। আমােদর gফতার করল। তারপর
আমােদর থানায় িনেয় গল, সিদন রেখ িদল, তারপেরর
িদন আমােদর ছেড় িদল। eটা আিম ১৯৩০ সােলর কথা
বলিছ। eরপের ১৯৩২ সােল আবার কেলজ িsTেটর মােকৡেট
আমােদর িমিটং হেয়িছল, সখােন আমরা ধরা পিড়,
তারপের জাড়াসঁােকা থানায় িনেয় গেছ, তারপর
লালবাজাের িনেয় গল, তারপ আিলপুর থেক আমােদর
বহরমপুর জেল িনেয় যাoয়া হল। সখােন আমরা িতনমাস
জেল িছলাম। িdতীয়ত থানা দখল কেস আমরা যখন
pেসশন কির িতনিট iuিনয়ন িমিলত হেয় তখন িকছুটা
রাsা যাoয়ার পর দিখ ধঁায়া বেরাে । থানায় ছােটা
দােরাগা eবং anাn িসপাহীরা িছেলন, তঁােদর গাnীটুিপ
eবং খdর পিরেয় তঁােদর বndক িনেয় নoয়া হেয়িছল।
তারপের আমরা an জায়গায় পািলেয় গলাম eবং oনারা
an জায়গায় চেল গেলন। তারপের পুিলশ তা িছল,
আমােদর লুিকেয় লুিকেয় বড়ােত হে । তারপের আগs
আেnালেন ’৪৩ বা ’৪৪ সােল আমরা তমলুেকর জলেগেট
পতাকা তুিল ৯ আগs। তখন আবার আিম জেল িছলাম।
আড়াi মাস তখন আিম হাজেত িছলাম eবং ছয় মাস জল
হেয়িছল। তখন আিম মিদনীপুেরর স Tাল জেল িছলাম,
আমােদর সে যঁারা িছেলন তঁােদর সেতেরা বছর জল
হেয়িছল।
আপনার িযিন sামী িছেলন, িতিন কী কের আেnালেন
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eেসিছেলন, কী নাম িছল oনার?
oনার নাম িছল grপদsামী। uিন ১৯২১ সাল থেক কাজ
করেছন। আিম ১৯৩০ সাল থেক oনার সে যুk। uিন
তা চািরিদেক িমিটং করেতন, আিম তঁার সে যতাম। ধু
থানা ভাঙােতi oনার সেতেরা বছর জল হেয়িছল। পঁাচ
বছর জেল িছেলন, তারপের িবচাের oনােদর ছেড় দoয়া
হয়। তখন িবধানচnd রায় িছেলন, oনার তখন jর আর
কািশ হেয়িছল। আমরা তা anরকম মেন কেরিছলাম।
তখন জল থেক oনােক কলকাতায় িনেয় যাoয়া হল।
আপিন যরকম আেnালেন aংশgহণ কেরিছেলন, তখন
anাn মিহলারা িক আেnালেন যাগ িদেয়িছেলন?
anাn মিহলারাo আমােদর সে যাগ িদত। sতাহাটায়
িমিটং হেল সখােন তারা চরকা িনেয় যত, sেতা কাটত,
পুিলশ eেল ভয় পত। যমন আমরা কেয়কজন সাহস কের
eিগেয় যতাম। আিম, kমারবাবুর stী, eখােন sতাহাটার
মেধ sেবাধবালা, ফুলিকবালা। আমরা িতনজেনi জল
খেটিছ। আর anাn মেয়রা জেল যায়িন। তারা িকnt
সহেযািগতা করত। গাnীিজ যখন আমােদর oখােন আেসন,
তখন তা বh মিহলা sতা কাটার ব াপাের আসত। িকnt
পুিলশ eেল ভয় খত। আমােদর য কজেনর সাহস িছল
আমরা eিগেয় যতাম।
pথম যখন জাতীয় সরকার হেয়িছল তমলুেক, তখন
আপনােদর ভূিমকা কী িছল?
জাতীয় সরকার, aজয়বাবুর আমেল, িতিন তা আমােদর
দেল িছেলন, তারপের তা কংেgস থেক dেটা ভাগ হল।
আিম বলিছ, তমলুেক eকটা জাতীয় সরকার তির হেয়িছল,
১৯৪২-৪৩ সােল তােদর কাযৡকলাপ r হেয়িছল। sরাT
িবভাগ হল, িবd ৎ িবভাগ হল।
kমারবাবু, িবরাজবাবু আমােদর সে িছেলন। তেব জাতীয়
সরকার সmেn আমার িকছু মেন নi।
oi সমেয়র eমন িকছু ঘটনা আেছ যা আপনার uেlখেযাগ
বেল মেন পেড়?
আটচিlেশর (?) িবpেবর কথা মেন আেছ, আর িকছু মেন
মাচ-eিpল ২০০৭
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নi। তখন আমরা সকেল eক হেয় িগেয়িছলাম। আর
পুিলশ যখন eল, তখন সবাi িছn-িবি nভােব চেল গল।
পঁয়তািlশ- ছচিlেশ হাজার লাক থানা আkমণ কেরিছল,
তেব সবাi তা s ােসবী নয়, িকছু পাবিলকo িছল।
তারপের পুিলশ যখন eল, তারা ভেয় পািলেয় গল। তখন
পুিলেশর ভেয় আমরা লুিকেয় লুিকেয় বড়াতাম। িকছুিদন
পর আমার বাবার বািড় ২৪-পরগণায় সখােন চেল গলাম।
জেলর িভতর আপনার aিভjতা কীরকম?
আমরা sাধীনতা সংgামী বেল জেলর িভতর an
কেয়িদেদর সে আমােদর মশািমিশ িছল না। oেদর য
জলার, আমােদরo স জলার। sেদিশ জলার, আমােদর
সে খুবi ভােলা ব বহার করেতন। iংেরজ আমেলর জল
হেল কী হেব, আমােদর সে খুবi ভােলা ব বহার করত।
আমােদরo তা কান কাজ িছল না, িবনা েম আমরা জেল
িছলাম। খাoয়াদাoয়ার ব াপারটাo আমােদর eকটু আলাদা
হত। আমার ময়ােদর শেষর িদেক আমার মেয়র
টাiফেয়ড হেয়িছল, িরিলজ হoয়ার পেরo আমােক eক
সpাহ থাকেত হল মেয় ভাত খায়িন বেল। iংেরজ
আমেলর জল হেলo খুব ভােলা িছল, eখনকার িদেন
sেদিশ জল কীরকম জািন না। আi.িব. িছেলন মামুদ
সােহব। িতিন খাতাটাতা, টাকাপয়সা, গহনা সব িনেয়
িনেয়িছেলন। িরিলজ হoয়ার পের সgেলা সব ফরত
দoয়া হল। আমােদর িকছু দরকার হেল আমরা
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পাহারাদারেদর মাধ েম িsপ কের আিনেয় িনতাম।
আপিন লবণ আiন আেnালেন িছেলন। তারপের যখন
১৯৪২ সােল আেnালন হল eবং গাnীিজ যখন মিহষাদেল
eেলন, তখন িক আপিন তঁােক দেখেছন?
হঁ া, গাnীিজ যখন আেসন, তখন আমার ছেল হেয়েছ।
গাnীিজর সে eকা আিম eক সpাহকাল ধের ডাকায়
িমিটং কেরিছলাম। uিন আমােদর সে
মিদনীপুের
aেনকবার িমিটং কেরেছন। আিম oi জলা কিমিটর
সেkটাির িছলাম।
মাতি নী হাজরা যখন ঢুকেলন সটা িক পের?
হঁ া পের, oi থানা দখল হল তার পের। তার আেগ
আমােদর মিহলা সিমিতর িমিটং-e গেছন চার-পঁাচবার।
oনার সে আমােদর আলাপ-আেলাচনাo হেয়েছ।
সেkটাির িহসােব আপনার কী দািয়t িছল?
আমার দািয়t িছল ক কী কাজ করল, না করল সiসব
দখােশানা করা। eigেলা আমােদর oপর ভার িছল। কেব
িমিটং হেব সiসব িচিঠ িপয়েনর মাধ েম পাঠােনা। তারপর
aজয়বাবু সব করেতন, sশীলবাবু তা eখনo আেছন। oঁরা
সব করেতন। আর সতীশদা িযিন eম.িপ. িছেলন, িতিন
মারা গেছন। oনার আমেল আমরা সব কাজ কেরিছ।
(সতীশদা যখন মারা যান, তার আেগ আিম oনার সে
দখা কের eেসিছ।)

তভাগার নnীgাম
কানাiলাল দাস
লখেকর ‘sাধীনতা আেnালেন ঐিতহািসক তভাগা সংgােম নnীgাম sতাহাটা মিহষাদল’ পুsক থেক িনবাৡিচত aংশ পুনমুিdত হল।

iত ািদ নানা aিছলায় মহাজনরা pায় চাষীর aংেশর সব ধান িনেয়
িনত। খারািকর aভাব মটােত চাষীরা মহাজেনর কাছ থেক ধান
বােয়ড় িনত। ei বােয়ড় বা sদ িছল eক kিড় বা চার মণ ধােন d
মণ বােয়ড়। eiভােব যত ধান নেব সi পিরমাণ বােয়ড় সেমত
পরবতী ধান মাড়ােনার সময় িদেত হেব। যিদ কােনা চাষী দনা শাধ
করেত না পারত, তা হেল বােয়ড় বা sেদর ধান আসল বেল ধরা হত
eবং সভােব আসল দাদেনর খাতায় sদ বসত। ধান মাপা হত বেতর
ঝুিড়েত। চার ঝুিড়েত eক মণ eভােবi িহেসব িছল। মহাজনেদর
বািড়েত d-িতন রকেমর ঝুিড় থাকত। তার কানটায় দাদন আদায়
আবার কােনাটায় বা িবিkর ধান মাপ করা হত। eiসব ঝুিড়েক চাষী
ঠকােনার জn pেয়াজন মেতা মহাজনরা ছােটা বেড়া কের িনত।
বছেরর পর বছর মহাজনেদর কায়দাকাnেন কৃষেকরা aিধকাংশi
ঋেণর জােল জিড়েয় পড়ত। r হত তােদর বািড়েত বগার খাটা।
তােতo ঋণ শাধ না হেল িমেথ দনার দােয় িভেটমািট খুiেয় করফা
pজা হেয় বাস করা iত ািদ। eমন িনদাrণ aত াচােরর িশকার
নnীgাম থানার কৃষকkল sাধীনতা আেnালেনর সংgামী মজােজ ধীের
ধীের জাট বঁাধেত r কের।

aত াচারী িbিটশ শাসেনর িবrেd sাধীনতা আেnালেন গাnীিজ
আেপাষমুখী aিহংসবাদ o িবpবীেদর আেপাষহীন সশst সংgাম, িভn
পেথ dেটা ধারার িমিলত sােতর eকi লk িছল iংেরজ িবতাড়ন o
sাধীনতা aজন। সব িমেল oi সমেয় anায় aত াচােরর িবrেd
eকটা আেপাষহীন সংgামী মেনাভাব দেশর anাn aংেশর সােথ
মিদনীপুর জলার তমলুক মহkমার নnীgাম থানার কৃষক মহেল ফlু
sােতর মেতা pবািহত হত। gামা েল িbিটশেদর ধারক বাহক যসব
ভূsামী জাতদার জিমদার িছল, তারা নানাভােব কৃষকেদর ঠকাত।
হাভােত িনরn নnীgােমর ভাগচাষ eলাকার কৃষকসমাজ ধীের ধীের
আেপাষহীন সংgামী মেনাভাবটা গেড় তােল।
জাতদার জিমদাররা স সমেয় তােদর িনধাৡিরত খামাের পাকা ধান
তুলেত চাষীেদর বাধ করত। ঝাড়াi মাড়াi কের মািলেকরা aংশ
গালাজাত করার পর চাষীর aংশ থেক ১) আনী, ২) নী, ৩)
মাচাতুট, ৪) বােয়ড়, ৫) খলা িছলানী, ৬) খামার ঘরা, ৭) খামার
চৗিক, ৮) িপয়াদা, ৯) গ া ঠাkর, ১০) ঝাড়াi মাতােয়ন, ১১)
কয়ালী, ১২) ধান বৗনী তালুরী, ১৩) গদাভারতী, ১৪) নাশাবঁাধা,
১৫) বীজতলা, ১৬) ঠাkরবািড়র দাসী, ১৭) পূজক, ১৮) প ানn,
মnন সামিয়কী
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মেধ থেক বাম মেনাভাবাপnেদর সােথ জাট বঁেধ anায় শাষণ
জুলেু মর িবrেd িমক কৃষক আেnালন গেড় তালার জn মহkমা o
জলা কংেgেস িমক কৃষক সাবকিমিট গঠেনর psাব বাের বাের
utাপন কের। িকnt গাnীপnীরা eভােব ণী সংগঠন গেড় তুেল
ণীিবেরাধ সৃি র িবেরািধতা কের। কারণ স সময় মিদনীপুর জলা
কংেgেস জাতদার জিমদার o তােদর সমথক গা ীর pভাব িছল
সবািধক। তাi ভূপালবাবুরা চ া করেতন কংেgস কিমিটর মেধ
িকছুটা গিরব aংেশর nায aিধকােরর pিত সহাnভূিতশীল
pভাবশালী কংেgস নতােদর সে ব িkগত আলাপ আেলাচনার
মাধ েম িমক o কৃষকেদর পেk psােবর সমথেন িনেয় যাoয়া।
আবার িমক o কৃষক ণীর মেধ ব াপক সদs কের নীেচর িদক
থেক কারখানা কতৃপk o জাতদাির জুলুেমর িবrেd জলা o
মহkমা কংেgস কিমিটেত pিতবােদ সািমল হেত বাের বাের চাপ
দoয়া। ফেল জলা কংেgেস মহkমা o জলা sের িমক কৃষক
সাবকিমিট গঠেন বাধ বাধকতা আেস। পরবতী কিমিট িনবাচেন জলা
o মহkমা কংেgেস বামপnীেদর সংখ ািধক eবং কমকতা পেদo
নতৃsানীয়রা িনবািচত হয়। ei sেযােগ কংেgেসর পাশাপািশ কৃষক
িমক গণসংগঠনgিল গেড় oেঠ। বেড়া বেড়া জমােয়ত, সাফল পূণ
হরতাল o pিতবাদ ধমঘট iত ািদ সংগিঠত হয়। নnীgােম
ভূপালবাবুর নতৃেt িবি n বাম o pগিতশীল কংেgস কমীরা
সংগিঠত হেয় কৃষক সংগঠন গেড় তােল। eলাকািভিtক বঠক o
জনসভা চলেত থােক।
িঠক ei রকম eকটা সমেয় তাজপুেরর জাতদার জানা পিরবােরর
লােকরা কেnমারী কাছাির বািড়েত মুkারাম মNল নােম জৈনক
গিরব চাষীেক ধান চুিরর িমেথ aিভেযােগর aজুহােত pচN মারেধার
কের। যার ফেল মুkারাম kতিবkত হয়। ei ঘটনােক কnd কের
eলাকায় uেtজনা ছিড়েয় পেড়। uেtিজত চাষীরা জটলা বঁাধেত r
কের। ভূপালবাবুর কােন ei ঘটনা পঁৗছেতi িতিন কেnমারীেত চেল
যান। সখানকার কৃষক কমী রজনী gছাiৎ, নিমজuিdন, সক
তিফল, ভূতনাথ িদNা, তেরndনাথ জানা, বনিবহারী পাt, sধীর জানা,
ধরণী দাস, aধর pামািণক, শশী দাস, বনিবহারী দাস pমুেখর সােথ
যাগােযাগ কের চাষীেদর ei িবেkাভেক সংগিঠত কেরন। কমীেদর
িনেয় পাড়ায় পাড়ায় বঠক চেল। ফেল চাষীরা সেচতন হেত থােক।
কেnমারীেত ei ঘটনােক কnd কের কৃষক সংগঠেনর কাজ drত
eিগেয় যায়। থানার বেড়া জিমদার pভাতচnd দােব oরেফ দoয়ান
সােহেবর িবrেd চাষীরা ঐক বd হেত থােক। pভাতবাবু মিহষাদল
রাজ পিরবােরর জামাতা। মিহষাদল থানার রামবাগ gােম তঁার িনজs
pাসাদ। রাজা দবpসাদ গেগর বান pভাবতী দবীেক িবেয় করার
পর রাজারা রামবােগ তঁার বািড় তির কের দন। oi সােথ নnীgােম
gমগড় পরগণার জিমদািরিটo িতিন পান। eখানকার জিমদারী
দখােশানার pেয়াজেন মnচক জালপাiেত িতিন eলাকার চাষীেদর
বগার খািটেয় কাছাির বািড় তির কেরন। ei eলাকার চাষীরা kমশ
সেচতন হেয় uেঠ। মnচক জালপাi gােমর মৃতু য় পাল o কালীপদ
gড় া ভূপালবাবুেক মnচক gােম িনেয় আেসন। যাগােযাগ হয় আমার
িপতা শরৎচnd দাস, বি ম িগির, িবহারী বরা, িবহারী gড় া, িচt
িগির, গাপাল মাiিত, গদাধর মাiিত, তেরnd পাল, মনীnd িগির,

নnীgাম থানার রজনী gছাiৎ ( কেnমারী), শশধর মাnা
( দবীপুর), শরৎচnd দাস (মnচক) eবং আরo কেয়কজন রাজধানী
কলকাতার িবিভn eলাকায় কমেরড মুজ ফর আহেমদ o anাn
তrণ নতােদর বkব েন িনজ িনজ gাম দেশ িফের চাষীেদর মেধ
আেলাচনা r কের দন। iিতমেধ ১৯৩৭ সােল বঁাkড়া জলায় eক
সেmলেন ব ীয় pােদিশক কৃষক সভার জn হয়। ১৯৩৭ সােলi
বাংলার ফজলুল হক সােহেবর নতৃেt ‘কৃষক pজা পািটৡ’র িনবাৡিচত
সরকার গিঠত হেয়িছল। জাতীয় আেnালেনর aংশ িহেসেব স সময়
কৃষক আেnালন aিবি nভােব চলেত থােক।
oi সময় তমলুেক িব নাথ মুখাজী, দেবন দাস, মািহনী মNল,
সেরাজ রায়, o ভূপাল পাNােক িনেয় গাপন মাkবাদী চk গেড়
oেঠ। কমেরড সেরাজ রায়েক সmাদক কের জলার pথম পািট
সংগঠনী সল গিঠত হয়। বঠেক িঠক হয় কমেরড সেরাজ রায়
খRপুর রল িমকেদর মেধ , কমেরড দেবন দাস সদর মহkমা,
মািহনী মNল ঘাটাল মহkমা, o ভূপাল পাNা তমলুক মহkমায় কৃষক
আেnালন o সংগঠন গেড় তুলেবন। ei িসdােnর পিরেpিkেত
িবpবী কিমuিনs কমেরড ভূপাল পাNা িনজ জnsান নnীgােম চেল
আেসন। iিতমেধ নnীgাম, সূতাহাটা o মিহষাদল থানায় aিতিরk
জাতদারী শাষেণর িবrেd আেnালেনর সাড়া পেড় গেছ। ভূপাল
পাNা নnীgােম eেস aসংগিঠত কৃষক কমীেদর সােথ যাগােযাগ কের
গাপন বঠক r করেলন। সবpথম নnীgােমর টাকাপুরায় রাiচরণ
মাiিতর uেদ ােগ জনসভা হল। তারপর কৃ নগের জনসভা। ei dেটা
সভােত pথম জাতদার জিমদারেদর aিতিরk শাষণ িবিভn pকার
বােজ আবoয়ােবর িবrেd rেখ দঁাড়ােত কৃষকেদর আhান জানােনা
হয়। টাকাপুরা o কৃ নগর জনসভায় ডাঃ গািবn ভৗিমক
(মিহষাদল), িনk মাiিত ( খজুরী) o ভূপাল পাNা বkব রােখন।
বkারা সকেলi মহাজনী aত াচােরর িবrেd কৃষকেদর লড়াiেয়র
ডাক দন। গাnীবাদী ডাঃ ভৗিমক o িনk মাiিত জাতদার
জিমদারেদর কােছ আেবদন রাখেলন তারা যন আবoয়াব তুেল দন।
নnীgাম থানায় eiভােব সবpথম কংেgস কমীেদর eকাংেশর মেধ
থেক বােজ আবoয়াব বn করার o আিধভােগর পেk কথাবাতা বলা
r হয়।
pস ত uেlখেযাগ , মিদনীপুেরর িতনজন তা ম ািজেsTট
পরপর িনহত হoয়ায় সংি তrণ o যুবেগা ীেক কবল িনযািতত o
জেল আবd থাকেত হেয়িছল তাi নয়, জলা কংেgস নতৃেtর
aেনেকi জলা থেক বিহ ৃত o anরীণ হেয়িছেলন। জলা
কংেgেসর oপর ১৯৩৭ সাল পযn িনেষধাjা জাির িছল। ei
িনেষধাjা তুেল নoয়ায় জলা কংেgেসর তৎকালীন সভাপিত
sভাষচnd বাস তমলুক শহের জলা কংেgস কিমিট গঠেনর জn কমী
সেmলন ডােকন। ei সেmলেন কমেরড ভূপাল পাNার সােথ পুরেনা
িবpববাদী o pগিতশীল িচnাধারার বh কংেgস কমীর যাগােযাগ হয়।
সভাপিত sভাষচেndর uপিsিতেত জলায় সংগঠনী কংেgস কিমিট
গিঠত হয় eবং িসdাn হয় য eক মােসর মেধ জলা কেnd কমী
সেmলন কের জলা কংেgস কিমিট িনবাচন করা হেব। ei কমী
সেmলেন কংেgেসর মেধ dিট ভাগ গাnীপnী o বামপnী িচnার
পাথক s তর হেয় uেঠ। সাধারণভােব কিমuিনsরা ei কংেgেসর
মnন সামিয়কী
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গড়ার কােজ সাহায করেত থােকন। oi সময় িবমলা মNেলর নতৃেt
মিহলারাo সংগিঠত হেত থােক। পরবতী তভাগা আেnালেনর সমেয়
ei মিহলারা লড়াiেয়র ময়দােন agণী ভূিমকা পালন কেরিছল। গেড়
uেঠিছল ‘মিহলা আtরkা সিমিত’। eিদেক থানার জাতদার
জিমদাররাo িদেক িদেক চাষী জাগরেণর িবপদ বুেঝ ঐক বd হেয়
সিমিত গঠন করেলন। কৃষক আেnালেনর মাকািবলা করা ei
সিমিতর eকমাt uেd । তাজপুেরর hিষেকশ জানা, রেমশ জানা,
ভালানাথ জানা, পুrেষাtমপুেরর jান পাNা, গাপালচেকর aতুল
মাiিত ei সংগঠেনর নতৃt দন। eঁেদর নতৃেt আ িলকভােব
জাতদার সিমিতo গেড় oেঠ।
স সমেয় নnীgাম থানা বতমােন নnীgাম, রয়াপাড়া, চNীপুর ei
িতনিট bক িনেয় গিঠত িছল। বতমােন চNীপুরেক eকিট থানা িহেসেব
িচিhত করা হেয়েছ। সকােলর নnীgাম থানােক ১৫িট iuিনয়েন
িবভk করা হেয়িছল। িনবািচত iuিনয়ন বাড pিতিট iuিনয়ন
সরকাির তttাবধােন পিরচালনা করেতন। ei সমs iuিনয়নব াপী
কৃষক সিমিতgিল ধীের ধীের গেড় uেঠ। থানার বেড়া ছােটা সব
জিমদার জাতদােরর িবrেd কৃষেকরা জাট বঁাধেত r কেরন।
জিমর মািলক মাti শাষক aত াচারী ei চতনােবাধ চাষীেদর মেধ
নতারা জািগেয় তােলন। ফেল eকিদেক মুি েময় জিমর মািলক আর
anিদেক হাজার হাজার শািষত চাষী। শাষক o শািষত ei d' টা
ণীেচতনা জীবন সংgােমর বাsব aিভjতায় চাষীরাo uপলিb
করেত থােক। চাষীেদর ei uপলিb সংকীণ জাতপাত সmpদায়গত
বড়া ভেঙ িদেয়িছল। u বেণর bাhণ সnান িবpবী ভূপাল পাNা
জাতপাত সmpদােয়র ঊেd uেঠ uদার মানিবক gণসmn
u মানিসকতায় িনরn দিরd চাষীর ঘের ঘের আপনজেনর মেতা রাত
িদন কাটােতন। তঁার ei আচরেণর anসরেণ eলাকার কমীরাo
িনেজেদর u মানিবক আদেশ গেড় তােলন। বলাবাhল ভূপালবাবু
sামী িবেবকানেnর আদেশ udুd হেয় িবpবী কমকােN যাগ
িদেয়িছেলন। পরবতী সমেয় বাজ হত া মামলায় সাজাpাp আসামী
িহেসেব আnামােনর বnীিশিবের থাকাকালীন মহান মাকসবােদর
সংsেশ eেস জাতপােতর uেধৡ uেঠিছেলন। নnীgােম কৃষক
আেnালেনর সমেয় সািভেয়ত িবpব আেলাচনা pসে মাkবাদ
লিননবােদর সংsৃিত চচায় িতিন যমন িনেজেক আরo সমৃd কেরন,
তমিন তঁার আচরেণর rিচ সংsৃিতর pভাবo কমীেদর মেধ বতায়।
ফেল কমীমহেল জাতপাত সmpদােয়র বড়া uেঠ িগেয় শািষত ণীর
চতনা বাধ গেড় oেঠ। ei চতনা eখানকার িহnd মুসলমান সকলেক
ঐক বd হেত সাহায কের।
নnীgােমর utর পূবা েল বেড়া বেড়া জিমদারেদর eলাকায়
কৃষকরা খুবi সংগিঠত হেয় যায়। আেnালনo তীb হেত থােক।
াগান oেঠ --- "বােজ আবoয়াব বn কর, জুলুমবাজী চলেব না,
বীট সi করব না”, iত ািদ। ei আেnালেনর চােপ গাপালচক
gােমর জাতদার জীবন িসংহ চাষীেদর দািব মেন িনেয় সবpথম
আবoয়াব তুেল দন। চাষীেদর িমিটং ডেক আিধভাগ o দশ সর
বীজ ধান দoয়ার কথা ঘাষণা কেরন। ulিসত চাষীরা জীবনবাবুেক
িনেয় িমিছল কের o গলায় ফুেলর মালা পিরেয় দয়। ei ঘটনায়
থানার জিমদার o জাতদাররা আতি ত হেয় তােদর সিমিতেক আরo

ভাগবৎ বরা, aমূল খাটুয়া, প ানন বরা, রাখাল মাiিত, গেজndনাথ
মাiিত, gণাধর দাস pমুখ আরo বh সংখ ক uৎসাহী কৃষক কমীেদর
সােথ। িদেনর পর িদন eলাকায় বঠক চেল। মnচক পূবপাড়ায়
হিরমিnর pা েণ ডাঃ জনাদন সামেnর সভাপিতেt eকিট pকা
সভা হয়। ei সভায় কৃষকেদর সংগিঠত সংgামী মজাজ দেখ
গাnীবাদী ডাঃ সামn পরবতীকােল িবি n হেয় যান। eরপর
মহmদপুর, পুrেষাtমপুেরর জিমদার রাধাকৃ পড়ুয়া o jান পাNার
িবrেd চাষীরা সংগিঠত হেত থােক। ব hিতেদব (ভাk), a ািs,
নিমজ খঁা, রেমশ পাt, িনর ন জানা, aধর পাল, প ানন মাiিত,
ীনাথ মাiিত, uসমান খঁা pমুখ কমীরা নতৃt দন। থানার
দিkণা েল কালীচরণপুেরর জিমদার সাগর দাস o মেহnd দােসর
িবrেd চাষীেদর সংগিঠত করেত eিগেয় eেলন তrণ কাজলী, সতীশ
মাnা, শরৎ িম , িবেবকানn মাজী, ঈশান দাস aিধকারী pমুখ।
দবীপুের মাnােদর িবrেd িবহারী দাস aিধকারী, জীবন দাস, গ াধর
pামািণক, গাপাল দাস pমুখরা চাষীেদর সংগিঠত করেত থাকেলন।
থানার utরাংেশ রামচক গাপালচেক শশী বর, gণাধর গােয়ন, রাখাল
মNল, শরৎ গােয়ন, আ মিlক, হির বরা pমুখ sানীয় জাতদার
িসংহ, পড়ুয়া o মাiিত পিরবােরর িবrেd সংgাম r করেলন।
নরহির পড়ুয়া নােম eখােন eক বদেমজাজী জাতদার eকবার
kুিদরাম দালi নােম জৈনক গিরব লাক নতুন eকটা গ ী গােয়
িদেল তােক ঠাTা িবdrপ কের eমন হনsা কের য স বচারা
গ ীটা খুেল ফলেত বাধ হয়। ei জাতদােরর সামেন িদেয় কােনা
গিরব মাnষ জুেতা পের যেত পারত না। চােখ পড়েল তােক জুেতা
খুেল মাথায় কের িনেয় যেত বাধ করত। pায় জাতদারেদর e হন
আচরণ থানার ছােটা বেড়া সকেলরi িছল। তেব sেদিশ আেnালেন
যুk বেড়া লােকেদর মেধ eেহন আচরণ িছল না। নরিসংহপুের জানা
o মাnা পিরবােরর িবrেd িবহারী দাস, িচtর ন দাস, gণধর হাজরা,
ীপিত মাnা pমুখ কমীরা আেnালন r করেলন। টাকাপুরা,
আমদাবাদ, সানাচূড়ােত ভূতনাথ দাস, শরৎ িম , aরিবn খাটুয়া,
কালাচঁাদ গাল, িবভূিত দাস, k মাজী, বনমালী িসট pমুখরা শাসমল
o সামn পিরবােরর িবrেd কৃষকেদর সংগিঠত করেত লাগেলন।
জয়নপুেরর জগদীশ মাiিত, সক আিজম sানীয় জাতদার িগির,
জানা, পাNা, মাiিত, ঘাড়i eেদর িবrেd চাষী জাগরেণ নতৃt
িদেলন। কাNপসরার হাজরা o গাল পিরবােরর িবrেd বি ম সাh,
ধীেরন শাসমল, ভূষণ gড় া, িপতাmর gড় ার নতৃেt চাষীরা rেখ
দঁাড়ােলা। থানার পি মাংেশ বরাঘুনী, িদবাকরপুর, চকপাটনা,
নােট রীচক, বুrnা, বােরাজ pভৃিত eলাকায় যতীন মNল, িবভূিত
বমন, uেমশ বাড়ুi, সৃি ধর দাস pমুখ কমীরা sানীয় জাতদারেদর
িবrেd চাষীেদর সংগিঠত করেত ঝঁািপেয় পড়েলন।
eমিন কের সারা নnীgােম জিমদার জাতদার pভুেদর শাষণ
জুলমু aত াচােরর িবrেd eকটা জন জাগরণ সৃি হল। িবpবী ভূপাল
পাNা চাষীেদর ঘের ঘের রােতর পর রাত কািটেয় তােদর সংgামী
চতনা জািগেয় তােলন। ভূপালবাবুর সােথ সেরাজ রায়, রিব িমt,
দেবন দাস, তারাপদ চkবতী, বংশী সামn, নেগন ঘড়া, aনn মাজী,
কানাi ভৗিমক, িব নাথ মুখাজী, গীতা মুখাজী, িবমলা মNল (মাজী)
pমুখ জলার নতৃবৃn নnীgােমর িবিভn eলাকা ঘুের ঘুের সংগঠন
মnন সামিয়কী
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iuিনয়ন (বতমান ভkট া ১নং a ল) ব াপী ei ধমেগালা খুবi
ফলpসূ হয়। চাষীরা ধান ঝাড়াiেয়র সময় িনিদ হাের ধান রাখেতন।
aভােবর সমেয় তােদর আবার িনিদ হাের দoয়া হয়। কৃষকসিমিত
বেস eসব িসdাn িনেতন। যুdকালীন খাদ স ট o মহাজনেদর খাদ
ব বসায় ফাটকাবািজর মুনাফা সব িমেল সাধারণ কৃষকেদর না খাiেয়
মারার য চkাn গেড় uেঠিছল, ধমেগালার চাষীেদর সংরিkত ধান
তােদর িকছুটা রkা করল।
eiসময় ১৯৪২ সােল মহাtা গাnীর আগs আেnালেনর ডাক
আেস। ‘iংেরজ তুিম ভারত ছােড়া।’ নnীgােমর কৃষক সmpদায় ei
ডােক সাড়া িদেয় হাজাের হাজাের থানা আkমণ কের। পুিলশ gিল
চালায়। ৩০ শ সেpmর ১৯৪২ সাল। িকেশার িবহারীলাল কািমলা
(১২), শখ আলাuিdন (৪০), িবহারীলাল করণ (২২), িবহারীলাল
হাজরা (২৪), পুিলনিবহারী pধান (২২), পেরশচnd িগির pমুখ pাণ
uৎসগ কের শহীদ হন। নnীgাম থানা সিদন কাযত eক সpােহর
aিধককাল িbিটশ শাসন মুk হেয়িছল। তারপর পা াব রিজেম ট
বািহনী থানােত eেস বীভৎস aত াচার r কের। লুটপাট, নারীধষণ,
হত া eসব চলাকালীন ১৬i aেkাবর লানা বnায় নnীgাম ভেস
যায়। চাষী আেnালন আপাতত চাপা পেড়। মােঠর ধান লানা জেলর
তলায় তিলেয় গেছ। ঘরবািড় ধুিলসাৎ। aনাহার, dিভk, মহামারী
gাস কেরেছ। e aবsায় থানা ব াপী কৃষক নতা বি ম িগির,
ব hিতেদব aগিs, শরৎ িম , ভূেদব মাiিত, িচt িগির, শরৎচnd
দাস, আ েতাষ জানা pমুেখর uেদ ােগ িরিলফ কিমিট গেড় uেঠ।
মিদনীপুর, হাoড়া, ২৪-পরগণা, কলকাতার িবিভn eলাকায় সংগৃিহত
সাহােয eরা dদশাgs চাষীেদর বঁািচেয়েছন। ei সময় জাতদাররা
sেযাগ বুেঝ eক-আধ সর চাল িদেয় চাষীর বলদ, গr, লা ল,
জায়াল িকেন িনেত থাকল। চাষীেদর dগিতর sেযাগ িনেয় তােদর
জিমেত বগার খাটােত r করল। aনাহার িk কৃষক পিরবার
গােছর পাতা, গঁিড় gগলী, aখাদ kখাদ খেয় কানkেম pােণ
বঁাচেত চ া কেরেছ। তা সেtto মহামারীর তাNেব হাজার হাজার
মাnষ িবনা িচিকৎসায় aকােল মেরেছ। যারা কােনাkেম সিদন বঁেচ
গল, চােখর সামেন তারা sানীয় মহাজনেদর aমানিবক আচরেণ
তােদর পিরবার পিরজনেদর aভুk aবsায় মরেত দেখেছ। চােখর
সামেন ei ঘটনাবলী পরবতীকােল জাতদার জিমদারেদর িবrেd
তােদর জ ী মানিসকতা সৃি েত সাহায কেরেছ। বnার dেযাৡেগর
পেরর বছর ১৯৪৩ সােল ব াপক দািরd, মহামারী dিভেkর মেধ o
কৃষকরা কে সৃে চাষআবােদর কাজ কেরেছ। মাঠভর পাকা ধান
agহায়ন মােস ঝলমিলেয় uঠেছ। চাষীেদর মেন আশা জাগেছ dঃেখর
িদন aবসােনর। eিদেক জিমদাররাo িহেসব কষেছ, িকভােব চাষীেদর
ঠিকেয় ধানgেলা আtসাৎ করেব। ei সমেয় পুরেনা ঋণ মkব o
আিধভােগর দািবেত কৃষক আেnালন জারদার হেত থােক। িবিভn
gােম বঠক r হেয় যায়। তমলুক মহkমার গঠরা eলাকার কৃষক
নতা বংশী সামn ei আেnালেনর নতৃেt িছেলন।

শিkশালী করেত uেঠ পেড় লেগ যায়। আবoয়াব না িদেল তারাo
জিম চাষ করেত দেব না বেল ঘাষণা কের। pস ত বলা চেল
১৯৩৮ সােল ব ীয় pজাstt আiেন আবoয়াব রিহত করা হেয়িছল।
জাতদার জীবন িসংহ চাষী আেnালেনর দাপেট ei আiনেক কাযকরী
করেলo anাnরা সিট মানেত রািজ হয়িন। বরং তারা চাষ বn
করার hমিক দয়। ফেল কৃষক সিমিত জিমদারেদর ei বআiিন
কাযকলােপর িবrেd rেখ দঁাড়ায়। তারা জিমদােরর বািড়েত মজুর
বয়কেটর ডাক দয়। কােজর লােকর aভােব বাবুেদর বাবুয়ানা o
সাংসািরক জীবন aচল হেয় যায়। সংসার স ট কাটােত তখন তারা
মজুর বয়কেটর িবrেd তােদর সাংসািরক dরবsার কথা জািনেয়
তৎকালীন জলাশাসেকর কােছ আেবদন করল যােত িতিন eর িবিহত
কেরন। eিদেক কৃষক সিমিতo বেস থাকল না। তারা তােদর দািবgিল
তুেল ধের হাজার হাজার কৃষেকর sাkর যুk পালটা আেবদনপt
জলাশাসেকর কােছ পাঠাল। eরপর জলা pশাসেকর পk থেক
তরেপk া বাজােরর পি মাংেশ িহজলী ক ােনল সংলg সচ িবভােগর
বাংেলােত uভয়পেkর pিতিনিধেদর িনেয় eকিট আেলাচনা বঠক
হয়। সরকােরর পেk জলাশাসক, মহkমা শাসক o সােকল aিফসার
ei বঠেক uপিsত থেক চাষী o মহাজন uভয়পেkর বkব
শােনন। শেষ িসdাn হয়, রিজেsTশন, s াm o কবুিলয়ৎ তুেল
দoয়া হেব। বীট সi থাকেব। তেব চাষীেক pিত বছর সi করা
কাগজ ফরৎ িদেত হেব। ei বঠেক চােষর কােনা st িকnt িঠক
করা হল না। aথাৎ জিমর oপর চাষীর st gাh হল না। পুরেনা
ঋেণর kেt জলাশাসক মামলা করেত বলেলন। ফেল pায়
জাতদাররা চাষীেদর িবrেd মামলা r করল। বh চাষী oiসময়
ঋেণর দােয় িমথ া মামলায় সবs খুiেয় বাstহারা হেয়েছ। eখােন বলা
pেয়াজন জিমদাররা pিত বছর চােষর পূবলেg চাষীেদর ডেক জিম
িবিল করত। জিম দoয়ার সময় তােদর কােছ সাদা কাগেজ িটপসi
কের িনত। eকi জিম িনিদ চাষীেক দoয়া হত না। anগতেদরi
জিম চাষ করেত িদত pিত বছর চাষী বদল কের। বাকীরা বি ত
হত। কu কu আবার জিমদারেক নানারকম ভট িদেয় তায়াজ কের
আnগত দখাত। তেব সকলেকi সাদা কাগেজ িটপসi কের িদেত
হত। মামলার sেযােগ ei সi করা সাদা কাগজgেলা তারা
pিতিহংসার কােজ লাগােলা। যত খুিশ ঋেণর বাঝার চােপ িমেথ
দনার দােয় পেড় pিতবাদী চাষীরা বাstহারা হল। দালাল চাষীরা ei
sেযােগ তােদর আnগত র ভাব দিখেয় বিশ জিমজমা চাষ ধু নয়
aেনেক বাstিভটাo দখল কের িনল। eেদর িনেয় চাষী আেnালন
ভাঙেত জিমদাররা সেচ হল। বঠেকর পর মহাজনরা চাষীেদর
বােয়ড় ধান দoয়া বn কের িদল। eমনকী চােষর কােজo তারা
কানo সাহায করল না। ফেল যতটুk খারাক ধান িছল, চাষীরা তাi
িদেয় বীজতলা ফেল eেকবাের িনরn হল। eiসময় িdতীয় িব যুd
চলেছ। খাদ স ট চরেম। জাতদাররা তােদর গালার ধান চাষীেদর
না িদেয় ফাটকাবািজ কেরেছ। aভুk চাষীরা আরo সংগিঠত হেয়
কান কান জাতদােরর বািড় ঘরাo কের িকছু খারাক ধান আদায়
করল। ei সমেয় মnচক, মnচক জলপাi o আেশপােশর eলাকার
দoয়ান সােহেবর চাষীেদর িনেয় ধমেগালা sাপন করা হেয়িছল।
কৃষকেনতা শরৎচnd দাস, বি ম িগির, িচt িগির eঁেদর নতৃেt ৬নং
মnন সামিয়কী

তভাগা পব
যাi হাক ১৯৪৪ সােল বআiিন বােজ আবoয়াব বn করা,
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কৃষকেদর মেধ চা ল সৃি হল। সn ার গাপন বঠেক ভূপালবাবু
বলেলন, ধরপাকড় r হেয় গেছ। কােনা রকম মেনাবল হারােব না।
পুিলশ eেল সবাi সাবধান হেয় যােব। পুিলশ আসার খবের মেয়রা
িঠক যন গািড়র বঁািশর sের শঁাখ বািজেয় দয়। pায় dিদন পের দল
বঁেধ আট ন'জন পুিলশ eলাকায় ঢুকেছ দেখ ব বািড়েত eকিট
শঁাখ বেজ oেঠ। সে সে পাড়ায় পাড়ায় শঁাখ বাজল। পুিলশ
কাছাির বািড়েত ঢুেকেছ। কৃষকরাo আেশপােশ জেড়া হেয়েছ। eমন
সময় পুিলশ দলিট কৃষকেদর ঘরাo কের ধরার চ া করেল তারা
পািলেয় িগেয় হলিদ নদীর ধাের ঝাপঝােড় আtেগাপন কের। ফেল
pায় কাuেক ধরেত না পের পুিলশ দল পািলেয় যায়। eরপর কৃষক
কমীরা গা ঢাকা িদেয় থােক। oiসময় eকিদন দােরাগা, পুিলশ
inেপকটর, জমাদার o কেয়কজন পুিলশ কাছারী বািড়েত eেস
িবহারীবাবুেক কাছাির বািড়র সামেন চাষঘরা থেক ভারেবলা ডেক
িনেয় িগেয় নানারকম ধমক দয়, pেলাভন দিখেয় আেnালন থেক
সের আসেত বেলন। ধান কাটা শষ হেয়েছ। কাথায় ধান তালা হেব
তার হিদশ নi। চাষীরা মহাজেনর খামাের ধান তুলেব না। agহায়ন
মােসর pথম সpােহ িসdাn হেয়েছ চাষীেদর িনজ খামাের ধান তুলেত
হেব। pায় পঁাচশত কৃষেকর জমােয়ত। anাn নতােদর সােথ ভূপাল
পাNাo আেছন। ধান কাটেত কহ মােঠ নামেছন না। কাছাির বািড়র
দিkেণ িগিররচেক ভূপালবাবু কােs হােত িনেয় pথম ধান কাটার
uেdাধন করেলন। eiভােব ধান কাটা হল। িকnt মােঠর ধান মােঠ
পেড় আেছ। eিদেক কৃষকেদর ঘের ভাত নi। গাপেন চাষীরা িকছু
িকছু ধান তুেল িনেত eিগেয় আসেছ। eকিদন পুিলশ আবার
িবহারীবাবুেক ডেক বলেলন oiসব ছাটেলােকেদর সংsশ ছেড়
দাo। তামার কােনা aভাব থাকেব না। dিদন eiভােব আমায়
চাষঘের নজরবnী রেখ eকিদন পুিলশ পূবপাড়া ঘরাo কের ২৬ জন
চাষীেক গrর দিড় িদেয় বঁেধ কাছািরেত আেন। আমােকo oi সােথ
বঁেধ মাট ২৭ জনেক থানায় চালান দoয়া হয়। সখান থেক
তমলুক জেল পাঠােনা হল। eক সpাহ পের pায় ২৫০ জনেক রাত
আটটার সময় ভূপাল পাNা o aনn মািজসহ তমলুক জেল ঢাকান
হয়। তমলুক থেক মিদনীপুর জেল সকলেক চালান করা হল।
জেলর মেধ o াগান ‘ বআiিন বােজ আবoয়াব বn কর’, ‘পুরেনা
দনা মkব কর’, ‘আিধ নয় ei ফসেল তভাগা চাi’ iত ািদ।
জলখানা তখন আেnালেনর ঢuেয় utাল হেয় uেঠেছ। জেলর
িভতর anায় aত াচােরর িবrেdo আেnালন চলেছ।
ei সমেয় নৗিবেdাহ, আজাদ িহn ফৗজ মুিk আেnালন, ভারত
ব াপী িমক ধমঘট সব িমেল সারা ভারত তখন utাল হেয় uঠেছ।
নnীgােম তভাগা আেnালেনর জ ীপনাo বাড়েছ। াগান uঠেছ
িমিছল িমিটং বঠেক, ‘ জাতদােরর খামাের নয়, িনজ হফাজেত ধান
তাল, রিসদ ছাড়া ধান নাi, ei ফসেল তভাগা চাi।’ ১৯৪৬
সােলর নেভmর মােস জলা কৃষক সিমিত াuড কিমশেনর িরেপাটেক
সামেন রেখ সরকােরর কােছ sারকপt পশ কের দািব জানায় :
যেহতু চাষীরা চােষর সমs খরচা বহন কের, তাi আিধভােগর বিশ
তােদর পাoনা। তােদর তভাগা িদেত হেব। ব ীয় pােদিশক কৃষক
সভার িসdাn anযায়ী স সময় বাংলার আঠােরািট জলােত ei
তভাগা আেnালেনর আgন ছিড়েয় পেড়। pস ত uেlখনীয় ১৯৩৮

আিধভাগ কােয়ম করা o ঋণ মkেবর দািবেত কৃষক আেnালন তীb
হেয় oেঠ। ঐ সমেয় কেnমারীেত জিমদার জানারা দূরদূরাn থেক
চাষী eেন চােষর কাজ কের। pয়াত কৃষক নতা িবহারীলাল দাস
িলেখেছন, "oi সময় ভূপাল পNা বেল eকজন িবpবী মিদনীপুর
জলা ম ািজেsTট বাজ মারার কেস aিভযুk হেয় আnামােন সলুলার
জেল িছেলন। িতিন মুিk পেয় দেশ eেসেছন। িতিন আজ
কেnমারীেত পূবপাড়ায় eকিট বঠক িমিটং করেবন। খবরটা জেন
নবার আgহ জাগল। সn ায় ঐ পাড়ায় uেপnd বগিড়র বািড়েত pথম
আেলাচনা বঠক হল। িকnt oiিদনকার আেলাচনার কােনা িকছু
বুঝেত পারলাম না, eবং কােনা কৃষক কােনা িকছু p করল না।
বঠক শেষ eকজন কৃষক বলল আমােক লk কের, নতুন বkীবাবু
আসেছ, uিন আমািদগেক ভাল কের বলেবন। আিম তখন হেস
uঠলাম। আিম িকছু বুঝেত পারলাম না, তামািদগেক িক বাঝাব।
িdতীয় িদন pায় ৮-১০ িদন পের আবার িমিটং হেব খবর পলাম
তঁাতীপাড়ােত। সখােন বশ িকছু কৃষক জুেটেছ, আেলাচনা আরm
ঘ টা খািনক হেয় গল। কহ িকছু p কের নাi, সকেল িsর হেয়
নেছ। আিম তখন বলেত চাiলাম, ভূপালবাবু আgহ হেয় আমােক
বলেত বলেলন। আিম কেয়কিট িবষয় িজjাসা করেত uিন তার utর
িদেলন। বঠেকর পর আমােক িনেয় আলাদা কের আেলাচনা কের
বলেলন --- িবহারীভাi ei eলাকায় তামােক নতৃt িদেত হেব।
কেnমারীর বািসnা রজনী gছাiৎ আেগ থেক আেnালেন যুk
িছেলন। িতিন আমার সােথ খুবi anর হেয় গেলন। আমরা dজন
িমেল পাড়ায় পাড়ায় আেলাচনা আরm করলাম। াগান uঠল,
‘ বআiিন আেজ আবoয়াব বn কর’, ‘িনজ খামাের ধান তাল’,
‘আিধভাগ কােয়ম কর’, ‘পুরেনা দনা মkব চাi’। চাষীেদর eকতা
o সংgামী মেনাভাব দেখ ei সময় ভয়াতুর কমচারীরা পািলেয় যায়।
iত বসের মািলকপেkর dজন ভালানাথ জানা o বনীমাধব জানা
থানায় জািনেয় আtরkার জn কাছাির বািড়েত oেঠন। তারা দেখন
য কােনা কৃষক আর কাছাির বািড়েত আেস না। তাi দেখ
মািলেকরা hমিক দয়, দেখ নব, আমােদর বাবার জিম, না oেদর
বাবার জিম। eবার কৃষকরা আেরা সংগিঠত হেয় যায়। তােদর বািড়র
সংগিঠত মেয়রা pায় ২০০ জন ঝঁাটা, লািঠ হােত কাছাির বািড়
ঘরাo কের। তখন চারিদক থেক দেল দেল কৃষেকরা আসেছ দেখ
কমচারীরা গড়খাi সঁাতের পািলেয় যায়। জাতদার ভালানাথ জানা o
বনীমাধব জানা ঘরাo হয়। াগান oেঠ, ‘কাছাির ছেড় বিড়েয়
যাo। চাষীর দািব মেন নাo। iনkাব িজnাবাদ। কৃষক সিমিত
িজnাবাদ’, iত ািদ। জাতদাররা বিড়েয় যেত চাiেল মেয়রা বেল
kমা চেয় যেত হেব। তখন তারা গলায় কাপড় জিড়েয় হাতেজাড়
কের মেয়েদর কাছ িদেয় বিরেয় যায়। eiসময় মেয়রা তােদর ঝঁাটা,
লািঠ িদেয় পটায়।” ei ঘটনার eক-dিদন পর পাড়ায় পাড়ায় পুিলশ
টহল চেল। বিশরভাগ কৃষক ঘর ছাড়া। eলাকায় িকছু বেড়া চাষী
জাতদােরর সােথ হাত িমিলেয় চলেত থােক। তারা কাছাির বািড়েত
যাoয়া আসা কের। পাশাপািশ gামgিলেত বঠক, আেলাচনা o
pচােরর মাধ েম কৃষেকরা খুবi সংগিঠত হেয় গেলন। জাতদারেদর
িবপদ বুেঝ পুিলিশ হামলা r হল। ১৯৪৫ সােলর িডেসmর মােস
sদাম জানা নােম জৈনক চাষীেক পুিলশ ধের িনেয় যায়। তখন
মnন সামিয়কী
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সংgােমর কৗশল িহেসেব জাতদােরর বয়কেটর ডাক দয়। ei
বয়কট মধ িবt মহাজনেদর kেt pেযাজ িছল না। তােদর সােথ
চাষীেদর আেপাষ মীমাংসা হয়। িমথ া মামলার aজুহােত ব াপক
ধরপাকড় r হেয় যায়। কেnমারী থেক জৈনক কৃষকেক oi সময়
িমেথ মামলায় জিড়েয় gpার কের আনার পেথ হাজরাকাটােত
s ােসবক বািহনী o মিহলারা পুিলশেক ঘরাo কের তােদর কাছ
থেক আসামীেক িছিনেয় নয়। oiিদন রােত সশst পুিলশ বািহনী
sানীয় নতােদর ঘর ঘরাo কের। রজনী gছাiৎ, সক তিফল, sধীর
জানা o বনিবহারী পাt gpার হন। sানীয় কৃষেকরা জাতদার
জানােদর দূরবতীৡ মােঠর ধান িনজ হফাজেত তুলেলo কাছাির সংলg
মােঠর ধান তুলেত পােরিন। পুিলশ বািহনী তখন মাঠ িঘের রেয়েছ।
কমেরড aনn মািজ কেnমারীেত সংgামী pstিত িনে ন। সারা
নnীgােম খবর ছিড়েয় পেড়েছ। কৃষক কমী কনারাম িগির ঘাড়ায়
চেড় সবt সংgােমর pstিতর খবর পাঠাে ন। নnীgাম pstত।
১৯৪৭ সােলর জাnয়াির মাস। কমেরড ভূপাল পাNা, কানাi ভৗিমক
o রেমশ সামn (sাধীনতা পিtকার িরেপাটার) pমুখ নতােদর নতৃেt
৬নং iuিনয়ন থেক শত শত জনতার sসিjত জ ী িমিছল
কেnমারীর িদেক eিগেয় চেলেছ। কমেরড aনn মািজ, বি ম িগির,
রেমশ পাt pমুখ নতারা anাn িমিছেলর নতৃt িদেয় কেnমারীর
িদেক আসেছন। কমেরড িবমলা মNল (মািজ)-eর নতৃেt জ ী
মিহলা িমিছল sসিjত হেয় হলিদ নদীর পাড় ধের কেnমারীেত
কাছাির বািড়র িদেক eিগেয় চেলেছ। pায় িনিদ সমেয় ভূপাল
বাবুেদর নতৃেt ৬নং iuিনয়েনর িমিছেলর লাকজন কাছাির বািড়র
সামেন মােঠ নেম পেড়ন। মাঠ িঘের রাখা জাতদার পেkর পুিলশ o
gNাবািহনীর সােথ চাষীেদর লড়াi r হেয় যায়। লািঠ, বndক,
বয়েনট, লাঠালািঠ চলেত থােক। রেkর sাত বেয় যায়। iত বসের
sেযাগ বুেঝ জাতদার রেমশ জানা ভূপালবাবুেক লািথ মের মািটেত
ফেল িদেয় তঁার হাত থেক লািঠটা কেড় িনেয় মারমুখী হেল
uেtিজত জনতা পুিলশ o জাতদারেদর gNাবািহনীর oপর ঝঁািপেয়
পেড়। পিরিsিত মাকািবলায় পুিলশবািহনী gিল করেত uদ ত হেল
কমেরড পাNা জনতােক লািঠ ফেল শাn হেত িনেদশ দন। শষ
পযn কমেরড পাNা সহ ৮৮জন কৃষক কমীেক আহত aবsায় dজেনর
হাত eক কের hাNকাপ লািগেয় কামের দিড় বঁেধ কাছািরেত আটক
কের। iিতমেধ anাn iuিনয়েনর িমিছল eেস কাছািরর পুিলশ
ক াm ঘরাo কের ফেল। াগােন াগােন আকাশ বাতাস মুখিরত
হেয় oেঠ। eিদেক থানা থেক আর eকিট িরজাভ পুিলশবািহনী বndক
uঁিচেয় ঘটনাsেল ছুেট যায়। সামনাসামিন হেয় তারা gিল চালােত r
কের। িবচkণ ভূপালবাবু আেgয়াstর সােথ খািল হােত লড়াi বn
কের মারমুখী জনতােক ঘের িফের য যার eলাকায় ধান পাহারার
িনেদশ দন। িকছু পের কমেরড ভূপাল পাNা, কানাi ভৗিমক o
রেমশ সামn সহ anাn আসামীেদর hা ডকাপ পরােনা aবsায় দিড়
বঁেধ লাiন কের পুিলশ পাহারায় নnীgাম থানা থেক তমলুক জেল
পাঠােনা হয়। পের মিদনীপুর জেল সকলেক চালান কের দয়। ei
ঘটনার পের জাতদার জিমদাররা ulিসত হেয় পুিলেশর সাহােয
চাষীর িনজ হফাজৎ খামার থেক ধােনর গাদা ভেঙ তােদর িনজs
খামাের ধান সিরেয় নoয়ার ষড়যnt করল। তখন কমেরড িবমলা

সােল খাজনা সমsা সমাধােনর জn াuড সােহেবর সভাপিতেt
eকিট ভূিম রাজs কিমশন বেস। ei কিমশেন বলা হয়, ‘আiনত
জিমদারেদর uিচত বগাদারেদর কাছ থেক uৎপn ফসেলর aেধৡেকর
পিরবেত eক তৃতীয়াংশ ফসল gহণ করা।’
গণআেnালেনর তীbতায় সরকার জলায় জলায় কংেgস,
কিমuিনs, জাতদার o কৃষক নতােদর িনেয় বঠক r করেলন।
মিদনীপুেরর তমলুেক eসিডo সােহেবর খাস কামরায় বঠক বসল।
কমেরড সেরাজ রায়, ভূপাল পাNা, বি ম িগির, িচt িগির, sেরন
ভূঞ া, শরৎ চnd দাস, ভূতনাথ িদNা বঠেক যাগ িদেলন। anাnরা
বাiের থাকেলন। কারণ তঁারা জানেতন ei বঠক ষড়যntমূলক।
িবিভn জলােত eirপ বঠেকর পেরi নতােদর gpার করা হে ।
কংেgেসর kমার জানা, িনk মাiিত, aন দাস, সতীশ সামn,
কৃ পদ বরা, িনমল খাটুয়া বঠেক যাগ িদেলন। আর সমs
জাতদার o জিমদার বঠেক হািজর হেলন। কংেgস psাব করল,
‘ধান o খড় আিধভাগ, পূব িনিদ খামাের ধান তালা, আবoয়াব বn
o ঋণ মkব, দশ সর বােয়র ধান দoয়া হেব।’ eirপ psােবর
িবেরািধতা কের কিমuিনs নতা সেরাজ রায় o কৃষক নতা িচt
িগির বলেলন, ‘e সব দািব চাষীরা aেনক আেগi আদায় কেরেছ।
আমরা তভাগা চাi।’ কংেgস o জাতদাররা তভাগার দািব মানল
না। ফেল মতপাথক থেকi গল। বঠক হল pহসন। কারণ eটা
িছল জাতদার জিমদার, কংেgস o সরকােরর িমিলত চkাn যােত
কৃষক নতারা মািলকেদর শেত আবd হয় o আেnালন িsিমত হেয়
যায়। কংেgেসর psাবেক মেন িনেয় জলা শাসক কিমিট গঠন করার
psাব িদেলন। ei কিমিটেত pেত ক পেkর dজন কের pিতিনিধ
থাকেব। কমেরড সেরাজ রায় o িচt িগির জলা শাসেকর ei
psােবর তীb িবেরািধতা কের বঠক ছেড় বিড়েয় আেসন। বঠক
বয়কট হল। জলা শাসক ধমক িদেয় বলেলন, সরকার বগাদারেদর
জn আiন করার কথা ভাবেছন। কােজi আপনারা আেnালন করেবন
না। িবpবী কিমuিনs নতা সেরাজ রায় সিদন জলা শাসকেক
শািসেয় চেল আেসন। তা সেtto বাড গঠন হেয় গল। সরকার
পেkর মহkমা শাসক o সােকল aিফসার, কংেgেসর কৃ পদ বরা,
িনমল খাটুয়া, জাতদার pিতিনিধ বণী জানা, hিষেকশ জানা,
ভাগচাষীেদর পেk sেরন ভূঞ া o শশী দাস বঠক বয়কট না কের
কংেgেসর psােব সi িদেয় জাতদােরর পেk চেল যান। সরকােরর
পেk ei বঠেকর গৃহীত psাব হাজার হাজার কিপ ছািপেয় িবিল
করা হল। তঁারা চাষীেদর জানােত চাiেলন তঁােদর pিতিনিধরা ei
psাব মেন িনেয়েছন। কৃষক সিমিতর পk থেক তীb pিতবাদ
uঠল। কংেgেসর psাব িসdােnর rপ িনল। যখােন গালমাল হেব
ei কিমিট মীমাংসা করেব। নnীgােমর আhায়ক হেলন কংেgস কমী
িনমল খাটুয়া। oiিদন রােত কংেgস জাতদার o আমলােদর
যাগসাজেশ শত শত আমড পুিলশ নnীgােম চেল আেস। মnচক,
কেnমারী, কালীচরণপুর pভৃিত জায়গায় পুিলশ ক াm বসােনা হয়
জাতদারেদর sাথ রkার জn। িকnt নnীgােমর জ ী কৃষেকরা সিদন
পুিলেশর আkমণ ব থ কের িনজ হফাজেত যৗথ খামাের ধান তুলেত
r কের। ei সময় জাতদােররা লুটপাট কস, চুির ডাকািত কস
সহ নানা িমথ া মামলায় কৃষকেদর জিড়েয় িদেত থােক। কৃষক সভা
মnন সামিয়কী
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বnীেদর মিদনীপুর জল থেক হঁাটাপেথ কমেরড skমার সনgp
কশপুের pকা
সমােবেশ িনেয় আেসন। সভাপিত কমেরড
কৃ িবেনাদ রায় সভাম থেক জনসমােবেশ সগেব ঘাষণা কেরন,
নnীgােম তভাগা আেnালেনর pথম জয়যাtা।
কৃষক আেnালেনর utাল তরে তভাগা আেnালেনর pাথিমক
pাবেল র চােপ পেড় সরকার ১৯৪৭ সােলর জাnয়াির মােস কলকাতা
গেজেট ‘বগাদার aিডnাn’ ছাপায়। িকnt সi aিডnাn মুলতুিব
কের রাখা হয়। e রকম eকটা সমেয় ১৯৪৭ সােলর ১৫i আগs
ভারত sাধীন হল। তার পূবিদন বাংলা o পা াবেক িবভk কের
পািকsান গঠন করা হেয়েছ। ei sাধীনতা সমs ভূsামী o ধনীেদর
pিতিনিধtকারী জাতীয় কংেgেসর নতােদর হােত aপন কের িbিটশ
সরকার ভারত থেক িবদায় িনেয়েছ। ভারতবেষর মুি েময়
ধিনকে ণীর sােথর ei sাধীনতােক তৎকালীন কিমuিনs পািট ‘e
আজাদী ঝুটা hায়’ aথাৎ e sাধীনতা িমথ া বেল pচার r কের।
কারণ কািট কািট কৃষক মজুরেদর পেk e sাধীনতা িছল না। তাi
sাধীনতার িদেন সংgামী কৃষক মজুররা pিতবাদী িমিছল কেরন।
নnীgাম থেক শতািধক কৃষক মজুররা পােয় পােয় িমিছল কের
তমলুক যাoয়ার পেথ pায় ১৫ মাiল দূরেt পি েম বামুনআড়ােত
পঁৗছেল কংেgেসর pায় ২০০ লাক িমিছেলর পথ aবেরাধ কের
লাকজনেদর আটিকেয় দয় o তােদর ঘরাo কের রােখ। রাত পযn
িমিছলকারীেদর aনাহাের রেখ রাত pায় ৯টার পর তােদর ছেড়
দয়। সখােন হঁাটাপেথ aভুk কৃষেকরা য যার বািড় চেল যায়।
১৯৪৭ সােলর ২১ শ নেভmর কলকাতার কৃষক জমােয়েত সরকার
বীভৎস aত াচার কের।
ei সময় লান মkেবর দািবেত নnীgােম িবরাট আেnালন চেল।
কৃষক সিমিত িসdাn কের মালেkাক হেল বাধা দoয়া হেব। ীপুর
gােমর গৗরা বরার বািড়েত পুিলশ o কংেgেসর সবাদল কমীরা
মালেkাক করেত eেল কৃষক নতা শরৎচnd দাস o িচt িগির বাধা
দন। uভয়পেkর তকাতিকর পর মালপt ছািড়েয় নoয়া হয়। পুিলশ
জনতার চাপ দেখ িফের িগেয় uভয় নতার নােম gpাির পেরায়ানা
জাির কের। কিমuিনs পািট বআiিন হoয়ায় নতৃsানীয়রা সকেলi
গাপেন anরােল থেক কৃষক সংগঠেনর কাজ চালােতন। আমার
বয়স তখন pায় ১০ বছর। pায় দখতাম গভীর রােত আমার িপতা
শরৎচnd দাস বািড়র িপছন িদেয় ঘের আসেতন। মােক িক বেল চেল
যেতন। মা oi সমেয় রাnার চাল থেক eকমুেঠা িনেয় eকটা মািটর
ভঁােড় কের pিতিদন রেখ িদেতন। মােঝ মােঝ কৃষক কমীরা কu
কu গাপেন eেস oi জমােনা চাল িনেয় যত। কনারাম িগির
(মnচক) গাপন িচিঠপt িবিল করত। কংেgেসর সবাদেলর লােকরা
পুিলেশর চর হেয় ঘুের বড়াত। eকিদন সn ার সময় gােমর
আেশপােশ কংেgেসর লােকরা আমার বাবা শরৎচnd দাস বািড়েত
আসেছ দেখ পুিলেশ খবর দয়। oi রােত পুিলশ আমােদর বািড়
ঘরাo কের সকােল আমার িপতােক gpার কের িনেয় যায়। eক
সpাহ পূেব বি ম িগিরেক বািড় থেক gpার করা হেয়িছল। িচt
িগির পলাতক aবsায় িছেলন। ১৯৪৯ সােলর ২২ শ ফbrয়াির
গাপালচক gােম কৃষক সিমিতর জলা সেmলন। বআiিন যুেগ
সরকার পুিলশ-কংেgস- সবাদল যৗথ শtrর চােখ ধুেলা িদেয়

মািজর নতৃেt চাষীবuরা rেখ দঁাড়াল। মহmদপুেরর জাতদার
রাধাকৃ পড়ুয়া o নেগন পাNা সশst পুিলশ o gNা বািহনীর সাহােয
pথম আkমণ করল চাষীর িনজ হফাজৎ খামার। তারা খামাের ঢুেক
গাদা ভাঙেত r কের দয়। িঠক সi সমেয় কমেরড িবমলা মািজর
ঁ েত খামােরর
নতৃেt শত শত মিহলা ধূলা বািল ল াgঁেড়া ছুড়
ঁ েত ছুড়
মেধ ঢুেক পেড়। পুিলেশর হােতর বndকgেলা তারা ধের ফেল।
তােদর uপর ঝাটা o বঁিটর আkমণ r কের। হতচিকত পুিলশ o
gNাবািহনী চাষীবuেদর সংগিঠত আkমেণ িদেশহারা হেয় pাণ ভেয়
িপিছেয় যেত থােক। eিদেক কমেরড সেরাজ রায় o সনৎ ব ানাজীর
নতৃেt তখন eলাকার চাষীরা লািঠ হােত িমিছল কের খামােরর িদেক
ধাববান হয়। জ ী াগােন তখন eলাকা কঁেপ uেঠেছ। iিতমেধ
ভয়াত পুিলশবািহনী িকছুটা দূের পািলেয় eেস gিল চালােত r কের।
কমেরড রায় o ব ানাজী কৃষকেদর আড়ােল যেত িনেদশ দন।
জাতদােরর পুিলশ o gNারা শশব s হেয় পািলেয় যায়। eমিন কের
মািলকেদর চkাn ব থ হয়। থানার কৃষক আেnালেনর শk ঘঁািট
মnচক eলাকার সংগিঠত কৃষেকরা সিমিতর নতা বি ম িগির,
শরৎচnd দাস, িচt িগির, eেদর নতৃেt বৃহৎ জিমদার pভাতচnd
দােবর ( দoয়ান সােহব) কাছািরর খামার বয়কট কের মnচক পূব
পাড়ার শীতলা মিnর সংলg পুkর পােড় o মnচক জালপাi gােমর
শােন চাষীেদর িনজs খামাের ধান তােলন। পালাkেম ei
খামারgেলা পুrষ o মিহলা s ােসবেকরা পাহারা িদত। চাষীরা ঐ
সময় মােঠ মহাজেনর ভাগ eক আঁিট রেখ ৩িট ধােনর আঁিট িনজ
খামাের তােল। কেnমারীর ঘটনার পূেব (১৯৪৫) মnচক gােমর পূব
পাড়ায় gণাধর দাস o লােগায়া আমােদর বািড়েত কৃষকেদর Tিনং
ক াm বেসিছল। নnীgাম থানার মেধ sসংগিঠত কৃষেকরা ei মnচক
gােমi কৃষক সিমিতর িনজs eকিট ঘর িনমাণ কের। pায় pিতিদন
সn ায় সিমিতর ঘের রাজৈনিতক আেলাচনাচk বসত। িবিভn eলাকার
কৃষেকরা ei আেলাচনায় যাগ িদত। ধু তাi নয়, িনরkর
চাষীেদরo সn ার সময় পড়া না শখােনার ব বsা হেয়িছল। সংগিঠত
ei eলাকার চাষীরা িনিবে িনজ হফাজৎ খামাের ধান তুেলেছ।
জিমদার দoয়ান সােহব িনজ বািড়েত পুিলশ রেখo তােদর বাধা
িদেত পােরনিন। aব পুিলেশর মেধ কu কu চাষীেদর পেk
সহাnভূিতশীলo িছল। কেnমারী o মহmদপুেরর ঘটনার পর থানা
কৃষক সিমিত সারা থানায় জাতদার জিমদারেদর িবrেd সািবক
বয়কেটর ডাক দয়। ফেল নnীgােম জিমদারেদর জীবনযাtা aচল
হেয় যায়। দoয়ান সােহব হার মেন চাষীেদর oপর িমেথ
মামলাgেলা তুেল িনেয় মীমাংসা কেরন। কেnমারীেত gpার হoয়া
৬নং iuিনয়েনর কৃষক কমী সহ কানাi ভৗিমক o রেমশ সামn িবনা
শেত মুিk পান। ভূপালবাবু সহ anাnরা জেল বnী থােকন।
১৯৪৭ সােলর ফbrয়াির মাস। কশপুর থানায় পঁাচখুরী gােম
pােদিশক কৃষক সভার সেmলন। ei সেmলেন নnীgােমর িবলাস
জানা, ভাগবৎ জানা pিতিনিধ হেয় িগেয়িছেলন। gpাির পেরায়ানা
থাকায় anাnেদর মেধ বি ম িগির, রাখাল মNল সহ আরo
কেয়কজন গাপেন সেmলেন যাগ দন। সেmলেনর শষ িদেন
কেnমারীর ঘটনায় ধৃত নnীgাম থানার সাজাpাp ৬নং iuিনয়েনর
৪৬জন o anাn iuিনয়েনর সাজাpাp িমেল ৭৬জন সদ মুk
মnন সামিয়কী
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মিহলা দেল দেল াগান িদেত িদেত জিমদার দoয়ান সােহেবর
কাছাির বািড়র িদেক agসর হয়। কাছািরেত বh পূব থেক পুিলশ
ক াm িছল। ঐিদন ধৃতেদর মnচক জালপাiেত দoয়ান সােহব
pিতি ত বuবাজার পুিলশ ক ােm িনেয় যাoয়া হয়। সখােন তখন
িতনিট থানার িবশাল পুিলশ বািহনী। বnীরা সখােন আেছ জেন
িমিছেলর লােকরা বuবাজার ক াm ঘরাo কের। িমিছেলর agভােগ
মেয়রা িছল। পুিলশ মেয়েদর oপর ঝঁািপেয় পেড়। ধাkাধািk চলেত
থােক। বndেকর kঁেদা িদেয় কেয়কজন মেয়র পােয়র চেটা থঁতেল
রkারিk কের দয়। pায় সেn র সময় িবkুb জনতা ছtভ করেত
পুিলশ gিল চালােত r কের। স সময় কমেরড রাখাল বাগ, বংশী
সামn o anাnেদর িনেদেশ িkp জনতা িপিছেয় আেস। uেtিজত
aবsায় মnচক gােমর কংেgস নতা ডাঃ জনাদন সামেnর বািড়েত
আgন লািগেয় দয়। গাপালচেকর জাতদার নnরানী িসংেহর
ধানভানা মিশেন আgন দoয়া হয়। পূবা েল মহmদপুেরর জিমদার
পড়ুয়ােদর বাজার o দিkেণ টাকাপুরা বাজােরর খড় o তালপাতার
ছাuনী যুk হাটচালাgিল িবkুb কৃষকেদর রােষ আgেন পুেড় যায়।
eক কথায় সারা নnীgাম সিদন কৃষক িবেdােহর eক aিgগভ rপ
িনেয়িছল। e রকম eকটা পিরিsিতেত oiিদেনর বnীেদর সাধারণ
মাnেষর চােখর আড়ােল eক eক জন কের তমলুক চালান দoয়া
হয়। তমলুক জেল oi সময় নnীgােমর কৃষক নতা o কিমuিনs
শরৎচnd দাস, বি ম িগির, রাখাল মNল pমুখ বnী িছেলন।
নnীgােমর ধৃত কৃষক কমীরা জেল ঢুকেল
াগােন
াগােন
জলখানা কঁেপ oেঠ। iিতপূেব জেলর িভতর শরৎচnd দােসর
নতৃেt জল কতৃপেkর দoয়া aখাদ o dব বহােরর িবrেd
আেnালন চলিছল। দেল দেল ধৃত কৃষক o কিমuিনsরা জেল
ঢুকেতi আেnালন আরo জারদার হেয় oেঠ। কেয়কিদন aনশন
আেnালন চলার ফেল তমলুেকর মহkমা শাসক eকিদন জল
পিরদশেন eেল আেnালেনর নতা শরৎবাবু মহkমা শাসেকর গােয়
ফন মশােনা পাতলা ডাল ছুেঁ ড় দন। মহkমা শাসক aবsা পযেবkণ
কের বnীেদর দািবgিল মেন নন। তখন থেক বnীরাi pিতিদেনর
খাবােরর সরকাির বেnাবs দখােশানা করত। dেবলা তােদর পছnমত
খাবার তির হত। pেয়াজনমত সকলেকi খাবার দoয়া হত। eছাড়া
জেলর িভতর সংবাদপt, বi পড়া নার ব বsা, িবেশষ িদবস
u যাপন, pিতিদন eকঘ টা কের সভা করার anমিত সহ সব দািব
মহkমা শাসক মেন িনেয়িছেলন। জলখানার আেnালেনর নতা
শরৎচnd দাস, বি ম িগির, o রাখাল মNল ei িতনজনেক তখন
সরকার anেমািদত pথম ণীর রাজৈনিতক বnী িহেসেব sীকৃিত
দoয়া হয়। বাকীেদর সাধারণ বnী িহেসেব রাখা হয়। ei সময় pায়
পঁাচ শতািধক পুrষ o মিহলা gpার o চালান হেত থােক। তমলুক
জলখানা ভের যায়। িতনমাস পের মিদনীপুর স Tাল জেল
নতৃsানীয় শরৎচnd দাস, বি ম িগির, রাখাল মNল সহ anাnেদর
পাঠােনা হয়। মিদনীপুর জল থেক পুিলেশর চােখ বিশ িবপjনক
আেnালেনর নতা শরৎচnd দাসেক কলকাতার দমদম জেল পািঠেয়
দoয়া হয়। anাnেদর বঁাkড়া আিলপুর সহ িবিভn জেল।
নnীgােমর utর পূবা েলর ei diিট iuিনয়েনর কৃষক কমীেদর
oপর সসময় কংেgেসর সবাদল বািহনীর লােকরা নানাভােব

কমীেদর মেধ কu কu ভাn পঁােড়র বািড়েত গাপেন বঠক সের
ধন য় মাiিতর বািড়েত সেmলনsেল eক eক কের গাপেন জেড়া
হয়। কমেরড ভূপাল পাNা, aনn মািজ, রাখাল বাগ, কানাi ভৗিমক,
বংশী সামn, ব hিতেদব aগিs pমুখ নতৃsানীয়রা iিতপূেব eেস
যান। রাজ নতা কমেরড কংসারী হালদার (ছdনাম মধু) ক
snরবেনর বকখালী থেক o কমেরড সেরাজ মুখাজীেক (ছdনাম
sেখন) কাকdীপ থেক িনেয় আসার জn কৃষক কমী হিরপদ মাiিতেক
পাঠােনা হয়। নৗকােযােগ eরা হলিদর মাহনা িদেয় বকখালী কাকdীপ
হেয় হলিদ নদীর তীরবতী ei গাপালচেকর ei সেmলেন আসেবন
িঠক হয়। সেরাজবাবু স সময় কলকাতা থেক eেস ২৪-পরগণার
কাকdীেপর কৃষক সংgােমর পিরিsিত বুেঝ মিদনীপুেরর কৃষক
আেnালেনর সােথ ei আেnালনেক যুk করার পিরকlনা িনেয়
গাপালচক সেmলেন আসার পিরকlনা কেরন। সiমত কংসারী
হালদার o সেরাজ মুখাজী dজেন নৗকােযােগ আসার পেথ নামখানায়
রায়গে র কােছ ভাটায় নৗকা আটেক যায়। বশ কেয়কঘ টা পের
জায়ার eেল আবার নৗকা মিদনীপুেরর িদেক চলেত থােক। পুিলেশর
চাখ eিড়েয় জায়ার ভাটার িবলেm eরা সেmলেনর pথম িদন
আসেত পােরনিন। ২২ শ ফbrয়াির pথম িদন সকােল পতাকা
uেtালন o শহীদ sৃিতেত মাল দান কের যথারীিত সেmলন r হয়।
iিতমেধ পুিলেশর gpচর কংেgেসর সবাদল o জাতদারেদর পাষা
gNারা গাপন ei সেmলেনর খবর পুিলশেক জািনেয় দয়।
সেmলেনর িdতীয় িদেন ২৩ শ ফbrয়াির শিনবার pায় বলা ২টার
সময় কৃষক s ােসবেকরা লk কের সেmলনsেলর দিkণ o
পূবাংশ থেক সবাদল বািহনী, পি ম o utরাংেশ সশst পুিলশ
বািহনীর লােকরা পর পর eেস eক জায়গায় জেড়া হে । খবরটা
নতােদর জানােল নতারা সতক হেয় যান। কমীেদর আড়ােল চেল
যেত িনেদশ দoয়া হয়। রাখাল বাগ িবধবা মেয়র সােজ ঢঁিকেত
ধান ভাn ত থােক। ভূপালবাবু সকেলর aেগাচের eক কােলা হঁািড়
মাথায় িদেয় াoলা পচা পুkের আtেগাপন কেরন। কানাi ভৗিমক,
বংশী সামn, aনn মািজ pমুখ নতারা আেশপােশর বািড়েত আড়ােল
চেল যান। কংসারী হালদার o সেরাজ মুখাজীেক নদী থেক গাপেন
িফিরেয় দoয়া হয়। iিতমেধ পুিলশ বঁািশ বাজােতi মিহষাদল,
sতাহাটা o নnীgােমর িমিলত িবরাট পুিলশবািহনী o সবাদল কমীরা
সেmলনsল িঘের ফেল। পলাতক কমীরা কাছাকািছ খােলর জেল
aেনেক পেড় যায়। aেনেক নদীর মুেখ গিরয়ান খােলর িভতর
কাদামািট মেখ আtেগাপন কের। সবাদল কমীরা পছন পছন দৗেড়
কেয়কজনেক ধের পুিলেশর হােতo তুেল দয়। ভkট া gােমর ধীেরন
মািজ, দবীপুেরর িবহারী দাস aিধকারী, জীবন দাস, টাকাপুরার মিণ
মাiিত, রািণচেকর মিণ সানা, sতাহাটা থানার িবেনাদ মাiিত,
রাসিবহারী বরা, ময়নার রাখাল পTনায়ক, ভগবানপুর কাজলা গেড়র
যতীন রায়, খজুরী থানার pফুl বমন সহ তমলুেকর ২জন o
মিহষাদেলর ৩জন িমেল মাট ৭িট থানার ১৭জনেক সবাদল কমীরা
ধের পুিলেশর হােত দয়। সেmলন আkাn। পুিলশ o সবাদেলর
aত াচােরর খবরটা ছিড়েয় যেতi gােম gােম শ িন r হেয়
যায়। নরিসংহপুর, ২নং বাবুখাঁ নবার, মnচক, ভীমকাটা, জালপাi,
ীপুর, রামচক গাপালচক o anাn gােমর pায় ১০হাজার পুrষ
মnন সামিয়কী
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ঘুের পলাতক কমীেদর বািড়েত সাহায িদেয় আসেতন। তােদর সাহস
যাগােতন। aিনল দাস o হিরপদ মাiিত ময়না o পুতপুিতয়া থেক
দলীয় sাধীনতা পিtকা িনেয় আসত। নnীgােমর কেnমারী,
মহmদপুর, কাNপসরা, দবীপুর, গাপালপুর, kলবািড় o িবরামপুর
যতীন মNেলর বািড়েত গাপন aিফেসর কাজকম চলত। sাধীনতা
পিtকা o anাn pচারপt িচিঠ iত ািদ oiসব গাপন aিফেস
পঁৗেছ দoয়া হত। পলাতক কমীেদর বািড়র aবsা iত ািদ পযােলাচনা
কের সাহায পাঠােনা হত। eকিদন সকাল বলা হিরপদ মাiিত o
গািবn পড় া সবাদেলর লাকেদর মুেখামুিখ পেড় যেত তারা তােদর
ধের ফেল o মারেধার কের পুিলেশর হােত তুেল দয়। জেলমারােত
সেত ন মাiিতর বািড়েত কমেরড িবলাশ জানা, aমূল খাটুয়া, সেব র
জানা o িনিধরাম মাiিত aবsান করেছ জানেত পের বাsলীচেকর
সবাদল কমী বনমালী বরা পুিলেশ খবর িদেয় ঘর ঘরাo কের oi
চারজনেক gpার কের। oi বািড়র মেয়েদর oপরo সবাদল কমীরা
মারেধার কের আkমণ চালায়। পােশর বািড়েত aবsানরত কমেরড
dঃখী াম গাল, aিভনাশ মাiিত, িবহারী দাস, বনমালী দাস
কানkেম গা বঁািচেয় পািলেয় যান। বলা pায় দড়টার সময় ei
ঘটনা ঘেট। ফেল কমীরা কu dপুেরর খাবার খেত সময় পানিন।
gpার হoয়া চারজনেক পুিলশ o সবাদেলর লােকরা মারেত মারেত
কেয়ক মাiল দূের ভkট া পুিলশ ক ােm িনেয় আেস। মােরর চােট
িবলাশ জানার dেটা দঁাত ভেঙ যায়। ক াm থেক আহত চারজনেক
তমলুক জল o পের মিদনীপুের পাঠােনা হয়। ঐ সমেয় eখানকার
শািnবািহনী oরেফ সবাদল কমীরা ২৪-পরগণার snরবেন আtীয়
বািড় থেক মnচেকর gণাধর দাস o জালপাi gােমর িবহারীলাল
gড় ােক পর পর ধের eেন পুিলেশর হােত তুেল দয়। বধড়ক pহাের
eেদর dজেনর দঁাত ভেঙ যায়। আহত aবsায় কামের দিড় বঁেধ
হােত hা ডকাপ পিরেয় তমলুক জেল পাঠােনা হয়। সবাদল কমীেদর
বীভৎস aত াচার o সntাস rখেত ঐ সময় কমেরড িনমলা সাnাল
মnচেক বি ম িগিরর বািড়েত aবsান কের eলাকার সংgামী কৃষক
পিরবােরর মা বােনেদর সংগিঠত কেরন। pায় pিতিদন মnচেকর
কৃষক সিমিতর aিফেস জেড়া হেয় আমােদর মেতা alবয়s ছেলরা
াগান িদেয় িমিছল কের সn ার সময় দoয়ান সােহেবর কাছাির
বািড়র িদেক যতাম। পুিলশ বিরেয় eেল পািলেয় আসতাম। eকিদন
সn ায় সবাদেলর গাপন খবের কাছাির ক াm থেক পুিলশ eেস
মnচক gাম ঘরাo কের আসামী ধরার জn। সে সে শ িন
হেত মা বােনরা কাপেড়র কঁাচেড় বািল, ল ার gঁেড়া, হােত ঝঁাটা
বঁিট iত ািদ িনেয় পুিলশেক তাড়া কের। জৈনক পুিলশ চােখ বািল
লেগ পুkের পেড় যায়। তােক ঝাটা িপটা কের তালা হয়।
আেশপােশর বািড়েত আসামী ধরেত পুিলশরা চ া করেল মেয়রা
বাধা দয়। সবাদল কমীেদর সাহােয পুিলশ gামs কেয়কজন লাকেক
ধের eেন কৃষক সিমিতর aিফস সংলg আমােদর বািড়র সামেনর
রাsায় eেস গেল মেয়রা তােদর িঘের ফেল ধৃতেদর ছািড়েয় নয়।
সিদন মিহলা কমী িনরদা জানা, aপূববালা দাস (নমদা), sিমtা
মাiিত, aিmকা বরা, িগিরবালা বরা, িkেরাদা বরা, কাদিmনী বরা,
শাnবালা জানা, িনরদা দাস, uিমলা মাiিত, রাসমিণ দাস সহ বh
মিহলা পুিলেশর হােত িনগৃিহত হন। eঁেদর মেধ িনরদা দাস পুিলশেক

aত াচার কেরেছ। ভয়ভীিত দিখেয় তােদর আসামী ধরেত িবিভn
eলাকায় িনেয় যাoয়া হেয়েছ, বািড়েত বগার খািটেয়েছ। মেয়েদর
ধের িনেয় িগেয় সংসােরর কাজ, ঢঁিকেত ধান ভানা iত ািদ কিরেয়েছ।
আtীয় পিরজেনরা বািড়েত সাহায করেত eেল তােদর ধের ঠঙােনা
হেয়েছ। মnচক gােম ei ঘটনা বh ঘেটেছ। eকিদন পলাতক কৃষক
কমী gণধর দােসর বািড়েত তার ভাiরা ভাi ভূষণ দাস িবপেদর সময়
আtীয় িবধায় সাহায করেত eেল সবাদল লােকরা তােক িঘের
ফেল। ভূষণবাবু pাণ ভেয় মnচক খাল পিরেয় utের মাঠ িদেয়
দৗেড় পালাবার সমেয় সবাদল কমীরা তার িপছু ধাoয়া কের।
aেনেক থমেক গেলo জ ী কমী ভেবশ মাiিত ভূষণবাবুর পছেন
দৗড়েত থােক। aভুk পির াn ভূষণ বাবু aিধক দূর দৗড়েত িগেয়
মােঠর আেল পা িপছেল পেড় যান। স মুhেত ভেবশ মাiিত তােক
ধের ফেল টানেত টানেত মnচক পুিলশ ক ােm িনেয় আেস। pকাশ
থােক য, মnচক gােম ডাঃ সামেnর ঘর পুেড় যাoয়ায় সরকার
তৎমুhেত সাহায পািঠেয় িটেনর চাল কের দয়। কৃষক কমীেদর
ধরপাকড় o শােয়sা করার জn oi বািড়েত asায়ী পুিলশ ক াmo
বসােনা হয়। ডাঃ জনাদন সামnেক সরকাির চাkিরেত হাসপাতােল
িনেয়াগ করা হয়। oi পুিলশ ক ােm ভূষণ দাসেক িনযাতন করা r
হল। anিদেক পলাতক কৃষকেদর ধরেত না পের তােদর বািড়র
oপর aত াচার r হল। asাবর মালপt কপাট চৗকাট, থালা
বাসন, o anাn আসবাবপt সেমত গr ছাগল ভড়া iত ািদ
শািnবািহনীর লােকরা পুিলেশর হােত মালেkাক িহেসেব তুেল িদল।
মnচক gােমর gণাধর দাস o গাপাল মাiিতর বািড়েত eiভােব
মালেkাক করা হয়। ফেল anাn বািড়র লােকরা তােদর
আসবাবপt বাসনেকাসন pায় পুkের ডুিবেয় রাখত। আমােদর
বািড়েতo oসব িজিনসপt পুkের ডাবােনা িছল। আমার িপতা
শরৎচnd দাস স সময় pথম ণীর রাজৈনিতক বnী হেয় দমদম
জল থেক মিদনীপুর জেল িফের আেসন। ঋণ মুkব আেnালেন
িভn eকিট মামলায় তঁােক সাজা িদেয় পৃথকভােব ৩ মােসর স ম
কারাদN দoয়া হয়। তমলুেক ei কারাবাস ভাগ করার সমেয়
শািnবািহনীর চkােn o পুিলেশর যাগসােজােশ eকিদন থানা থেক
পুিলশ eেস আমােদর গrবাছুর সব kাক কের িনেয় যায়।
শািnবািহনীর লােকরা ঘর সােচর নােম ঘেরর ভতর কিড় ধাnা o
আসবাবপt িকছু kিত কের িদেয় যায়। িতন বছর পর ১৯৫১ সােল
আমার িপতা জল থেক মুk হেয় আসেত জানেত পাির ঐ মামলায়
জল aথবা জিরমানা সাজা হেয়িছল। জিরমানা িদেত পারা যােব না
বেল স ম কারাদN বহাল িছল। তা সেtto পুিলশ o শািnবািহনী
জিরমানা আদায় মালেkাক কেরেছ। যাiেহাক শািnবািহনীর সntােস
eখানকার কৃষক কমীরা সসময় aত াচার o gpার eড়ােত ২৪
পরগণার snরবেন o জলার anাn থানায় আtীয় বািড় বা গাপন
সমথকেদর বািড়েত আ য় িনত। eিদেক তােদর বািড়েত anাভাব।
pায় না খেয় িদন কাটেছ। জিমদাররা জিমজমা কেড় িনেয় দালাল
চাষীেদর িবিলব টন কের িদেয়েছ। eরকম eকটা ভয়ংকর পিরিsিতেত
eলাকার কমেরড িবলাস জানা, dঃখী াম গাল, হিরপদ মাiিত,
aিনল দাস, aমূল খাটুয়া, বনমালী দাস, aিভনাশ মাiিত, িবহারী দাস
কংেgেসর শািnবািহনীর dগgেলােত aিত সে াপেন রােতর বলা ঘুের
মnন সামিয়কী
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ঝঁাটা মের ঝােপর আড়ােল লুিকেয় পেড়। বৃdা pায় an িkেরাদার
বািড়েত পুিলশ ঢুকেতi uিন মুেঠা মুেঠা বািল পুিলেশর িদেক ছুড়
ঁ েত
থােকন। চােখ বািল লেগ পুিলশ কানkেম পালায়। মিহলােদর
আkমেণ সnts পুিলশ সবাদল বািহনী সিদেনর মেতা ধৃতেদর ছেড়
িদেয় পািলেয় যায়।
oi সময়কােল ১৯৪৯ সােল চাষ মরsেম জাতদার কংেgস o
সবাদল িমেল ভাগজিম থেক চাষী uে দ করেত থােক।
নরিসংহপুেরর জাতদার যdপিত জানা, রমানাথ দাস জৈনক
ভাগচাষীেক জিম থেক লািঠয়াল িদেয় তাড়ােত চাiেল কৃষক নতা
িবহারী দােসর নতৃেt oi চাষী rেখ দঁাড়ায়, মািলক o তােদর
লািঠয়ালেক মের তািড়েয় দয়। ei ঘটনা pথম চাষী uে দ রােখা
আেnালেন uৎসাহ যাগায়। gpাির পেরায়ানা eিড়েয় পলাতক
কমেরড িবহারী দােসর নতৃেt ei ঘটনা ঘটায় সবাদল। পুিলশ o
জাতদাররা খুবi সতক হেয় যায়। িবহারীবাবুেক ধরার জn নnীgাম
থানা সংলg ভগবানপুর, ময়না, খজুরী থানাgেলােত যখােন সখােন
সবাদেলর লােকরা হানা দয়। মােঝ মােঝ বসত বািড়o ঘরাo
কের। ১৯৪৯ সােলর ২৬ শ জুলাi পুিলশ o সবাদল িবহারী দােসর
বািড় ঘরাo কের তঁােক না পেয় ঘেরর মালপt ন কের দয় o
িকছু িনেয় পালায়। oi সময় আশদতলা হাisুেলর pায় ৮িবঘা জিম
িবহারীবাবুরা চাষ করেতন। সi জিম দালাল চাষীেদর িদেয় দoয়া
হয়। ১৯৪৯ সােলর ১৪i আগs দালাল চাষীরা ঐ সব রায়া
জিমgেলা বদখল কের নয়। ei aবsায় িবহারীবাবু পািটর
লাকজনেক জািনেয় পরিদন ১৫i আগs pায় ৪০-৪২ জন কৃষক
জেড়া কের লাল ঝাNা uিড়েয় বদখল রাধ করেত মােঠ নােমন।
আশদতলা sুল কিমিটর পেk শতািধক কংেgস সমথক, জাতদার
ভূতনাথ মাnা, িবেনাদিবহারী দ (sুেলর সmাদক), ভkট া ক ােmর
পুিলশ সক দবrিdন, মেহnd িসংহ, o aিজত সাh সহ সবাদেলর
লােকরা কৃষকেদর uপর ঝঁািপেয় পেড়। পুিলশ gিল চালায়। মািলক
পেkর ভাk খাটুয়া, শরৎ খাটুয়া, রমনী খাটুয়া লািঠ িনেয় মারিপট r
কের। কৃষক কমী পেরশ জানােক লািঠ পটা কের জেলর মেধ ফেল
দয়। সসময় dঃখী াম গাল, ধীেরন জানা, িবলাস জানা pমুখ
পেরশ বাবুেক udার করেত লািঠ িনেয় তেড় গেল ভাk খাটুয়া,
রমনী খাটুয়া o শরৎ খাটুয়া মার খেয় পািলেয় যায়। পুিলশ aিজত
সাহা d’রাuN gিল ছােড়। কৃষকরা তখন পি েম জামতলার িদেক
দৗেড় পালায়। তারপর ফায়ািরং কেস জিড়েয় dঃখী াম গাল,
কা াল pামািণক, ীহির গাল, aিভনাশ মাiিত সহ বh কৃষকেক
gpার কের জল দoয়া হয়। দড়মাস পর জািমেন মুk হেয় oরা
িফরেল sানীয় কৃষক নতা dঃখী াম গাল o aিনল জানার uপর
oেয়s ব ল িসিকuিরিট a া ট anসাের gpাির পেরায়ানা জাির
করা হয়। dঃখী ামবাবুেক gpার কের তমলুক থানায় আটক রাখা

হেয়িছল। পুিলেশর চাখ eিড়েয় িতিন থানা থেক পািলেয় যান। তােক
ধরার জn আিথক পুরsার ঘাষণা কেরo সফল না হেয় পুিলশ তার
বািড় থেক আsাবর সব িকছু kাক কের িনেয় যায়। eিদেক কৃষক
নতা পলাতক িবহারী দাসেক দখামাt gিলর িনেদশ জাির হয়। ৯i
সেpmর মৗজ বৃnাবনপুের বঠক সের ফরার পেথ সবাদল কমীরা
তঁােক ধের ফেল কামের দিড় বঁেধ থানার িদেক িনেয় যাoয়ার পেথ
মহmদপুের কৃষকেদর সােথ সবাদল কমীেদর মারামাির হয়।
সংখ ািধক সবাদল o কংেgসীরা িমেল িবহারীবাবুেক থানায় eেন
পুিলেশর হফাজেত িদেয় যায়। পরিদন aসংখ কেসর আসামী কের
তঁােক পুিলশ তমলুক জেল পাঠায়। eiভােব eেকর পর eক sানীয়
কমীেদর gpার করেলo পলাতক কমীরা গাপন বঠক o সংগঠেনর
কাজ নnীgাম থানার বাiের ছিড়েয় িদেত থােক। ei সময় িবলাস
জানা, aিনল দাস, দেবন িগির, নেগন বরা, শরৎ িম কঁািথ
মহkমার sিনয়া কসফিলয়া বািহরী gােমর কৃষকেদর সংগিঠত করেত
চেল যান। oi সময় কলকাতা থেক ছাt ফডােরশেনর মিহলা কমী
ছিব রায় গাপেন sতাহাটা থেক নnীgােমর মহmদপুেরর k
মাiিতর বািড়েত আেসন। িবলাস জানা তঁােক দবীপুের কমেরড
skমার সেনর িমিটংেয় িনেয় যান। পরিদন ফুলনীর হারাধন gছাiেতর
বািড়েত ছাtকমীেদর বঠক সের কঁািথর কসাকিলয়ার িনমাi দােসর
বািড়েত পঁৗেছ দoয়া হয়। পের কঁািথ শহের ছাt সেmলেন ছিব রায়
যাগ দন। oখান থেক মিহষাদেল ছাt সমােবেশ িতিন আেসন।
তারপর ছাt ফডােরশন বআiিন ঘাষণা হয়। ei সমােবশ gেলােত
আiিব aনn gহ কৃষক কমীেদর uপর নজর রাখেতন। ei রকম
eকটা সমেয় ১৯৫১ সােল নnীgােমর কংেgস নতা রােজnd ভূঞ া
eকিদন তরেপখ া বাজার থেক রােত ভkট া gােম তার বািড়
ফরার পেথ ভীমকাটা সংলg মােঠ আততায়ীর হােত pাণ হারান।
রােজন বাবুর হত ােক কnd কের সংgামী কৃষক o তােদর পিরবােরর
oপর সবাদেলর সাহােয পুিলেশর নৃশংস aত াচার r হেয় যায়।
ভkট া, ২ নং বাবুখাঁ নবাড়, মnচক, ভীমকাটা o আেশপােশর gােমর
কৃষক সংগঠেনর সােথ যুk পিরবােরর বালক বৃd সহ লাকজনেক
সবাদেলর সাহােয পুিলশ gpার করেত থােক। eক সময় pায়
শতািধক লাকেক gpার কের থানােত না িনেয় িগেয় তরেপখ া
বাজাের কালীপদ ভূঞ ার ঔষধ দাকােনর সামেন সকলেক হািজর
কের। পুিলশ বnীেদর িঘের রােখ। সকাল pায় ৮টার সময় ঐ
দাকােনর utর পােশ eকিট ছােটা ঘের আiিব aনn gহ কৃষক
নতা িবলাস জানােক ডেক িনেয় রােজন বাবুর হত া সmেক
িজjাসাবাদ করার সময় তঁােক pচN মারেধার কের। eমিন আেরা
aেনক িনরপরাধ ব িkেকo নানাভােব িনযাতন করা হয়। শেষ তােদর
খুেনর কেস আসামী কের ৮২জনেক তমলুক জেল িনেয় যায়।
দড়মাস পের সকেল জািমন পেয় বািড় ফের।

পাঠকসভায় আমntণ
আগামী ২৬ ম ২০০৭ িবেকল ৪ টয় ৪৬িব eকবালপুর রাড কলকাতা ২৩ সবায়ন নািসং হাম সংলg বািড়েত
পাঠকসভায় পাঠকেদর আমntণ জানােনা হে । িবষয় : মnন সামিয়কী’র বতমান সংখ া।
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িশlনগরী হলিদয়া, eকটুকেরা aিভjতা
রঘু জানা
বছর পঁােচক আেগ হলিদয়ােত কােজর জn থাকেত হেয়িছল।
হলিদয়ােক িশlনগরী থেক িশkানগরীেত পিরণত করার াগােন
লkণ শঠ ei িশl তালুক ছিড়েয়-ভিরেয় িদে ন। ICARE (Indian
Centre for the Advancement of Research & Education) নােম
eকিট NGO pিত া কেরেছন। eর aধীেন িবিভn iি িনয়ািরং
কেলজ, ল-কেলজ, ডাkাির কেলজ pভৃিত pিত া কের চেলিছেলন।
হলিদয়া iনিsিটuট aব টকেনালিজ (HIT)-র িবরাট ক াmােসর
মেধ pধান িবিlংেয়র eকটা aংেশর িনমাণ কােযর দািয়t পেয়িছল
আমার পিরিচত eক কাmািন। তার কাজ দখােশানার জn আমােক
বছরখােনেকর বিশ oখােন থাকেত হেয়িছল। িবশ বছর আেগ
কলকাতায় বেস কাগজ-পিtকায় লখাপtর পেড় aথবা সাদা চুেনর
দoয়ােল লাল-নীেল আঁকা ‘হলিদয়া’ শbটায় আধুিনক িশlনগেরর
eক ঝকঝেক ছিব মেনর aবেচতেন ধরা থাকত। চনা-জানা deকজেনর কথায় মনটা চনমন কের uঠত, হলিদয়া শহরটার pিত eক
aজানা আকষণ বাধ করতাম। হলিদয়ােক তখনo চাkুষ কিরিন।
গেl কথায় লখায় rশ িবpেবর ছিবেত তখন বুঁদ হেয় আিছ। ঠাkর
মিnেরর ভাব-গmীর পির nতা ছাটেবলায় মেনর মেধ pশািnর eক
বাধ আনত। সমাজতািntক ভাবাদেশ রাঙােনা যৗবেন বেড়া বেড়া
কলকারখানার িচমিনর ধঁায়া যখন আকােশর িদেক eিগেয় যত, তখন
মেন হত, কত না কমযj uঁচু uঁচু পঁািচেলর আড়ােল সািধত হে ।
সাiেরেনর শেb চুmেকর মেতা কারখানা গেট মাnেষর জেড়া হoয়া,
আবার সi শেbi খালা গট বেয় সাির সাির িমকেদর বিরেয়
আসা দখেত দখেত an eক ধরেনর pশািn বােধর সােথ
শৃ লাজিনত eক pত য়েবাধ জেগ uঠত। ধারণায় িছল পৃিথবী
কেলকারখানায় ভের uঠেব। আমরা আধুিনক িশlসমৃd কমচ ল
জগেতর বািসnা হব। ঝকঝেক aফেসেট ছাপা পt-পিtকায়, কানo
কাmািনর bািশoের বাগান শািভত কারখানার ফেটাgাফ আর
িবjাপেন মেনর গভীের eক কlজীবেনর ছিব তির হত। eকটা
সাজােনা গাছােনা জীবেন আকৃ হতাম। ei গেড় তালা udািসত
জীবেনর কlনায় চাষবাস, gামজীবন aেনকটাi আড়ােল সের থাকত।
বািড়েত কােজর বuটা ঘরেদার পির ার রােখ, রাnাবাnা কের দয়।
আমার aভ s জীবেন স আড়াল হয়। রাnাঘেরর eক কানায় চােয়
ডুিবেয় মুিড় aথবা rিট িচেবায়। আদশ-তািড়ত আেরা aেনক শhের
যুবেকর মেতা আমারo সমাজতািntক িবpেবর pত য় িছল।
িশlসমৃিdর সােথ সােথ িশl িমেক ভের uঠেব ei dিনয়া। ভিব ৎ
তা আমােদরi। ভরা কাটােলর মেতা বেড় oঠা িশl িমেকর
সংখ ায় কিমuিনs আেnালন আেরা শিkশালী হেয় uঠেব। পািট
সংগঠন হেয় uঠেব আেরা ব াপক। কলকাতার নাগােলi আধুিনক িশl
সমােজর eক মুখ িব যন হলিদয়া শbটােত কিlত হেয় uেঠিছল।
িবশ বছর বােদ জীিবকাজেনর দােয় aবেশেষ রায়চক থেক নদী
পিরেয় kঁকড়াহািট জিটেত sীমার থেক নামলাম। oখান থেক বােস
কের িবশ-পঁিচশ িমিনট লােগ হলিদয়ার dগাচেক পঁৗছােত। মেন আেছ
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pথম িদনi eক asিsকর গn নােক ঠেকিছল। সে র বnুেক
িজjাসা করেল সo সায় িদেয়িছল। চােখ পড়ল আকােশর িদেক
তাক করা িবশাল লmা কামােনর নেলর মেতা সi িচমিনটােক। যার
মুখ থেক aনবরত আgেনর িশখা Dাগেনর িজেভর মেতা নাড়াচাড়া
করেছ। আকাশটােক যন তার চেট দখার বাসনা। হলিদয়াবাসী য
পিরিচত মাnষিট সে িছেলন, িতিন চনােলন, oিট iি ডয়ান aেয়ল
কাmািনর িচমিন। বাঝােলন oিট িনেভ যাoয়া মােন iি ডয়ান aেয়ল
কাmািনর কাজকম eখােন বn হoয়া। সারা জীবন oটা jলেব আর
কী িবশাল পিরমােণ aিkেজনেক েষ pিতিদন-pিতরােত কাবন ডাi
akাiড o anাn aবাি ত গ ােস সরল আকাশটা ভিরেয় তুলেব --eটা ভেব মনটা আমার কমন যন িনভু িনভু হেয় eেসিছল।
dগাচক রাsাটায় pচুর ভ ান িরkা। dগাচেক িছল আমােদর
আsানা। সখান থেক বােস কের দশ বার িকেলািমটার দূের রাণীচেক
নেম আেরা d’ িকিম দূের কমsল HIT- ত পঁৗছােত হত। ভ ােন
চেপ aথবা পয়দেল। pথমিদন dগাচেক পঁৗছােত যেহতু িবেকল হেয়
গিছল, তাi সiিদন আর HIT- ত যাoয়া হয়িন। নতুন জায়গার
kািn আর sূিত িনেয়i তাড়াতািড় ঘুিমেয় পড়লাম। সিত বলেত িক
ঘুেমােত আমার ভােলাi লােগ। পরিদন সকােল uেঠ তাড়াতািড়
চান-টান সের dগাচক বাজাের eক দাকান থেক কচুির-িজিলিপ
খেয় বােস চাপলাম। বসেnর সকাল আর নদীর ঠাNা বাতােস মন
িছল ফুরফুের। রাণীচেক নেম s াে ড লাগােনা ভ ান িরkায় বসলাম।
ছয়-সাতজন সoয়াির বিসেয় িপচবঁাধােনা পাকা রাsায় ভ ান eিগেয়
চলল iি িনয়ািরং কেলেজর িদেক। বঁািদকটা বnেরর িদক। দূের ডেক
ভড়ােনা জাহােজর kন দখা যাে । ডান িদকটা eকটা gাম। eকটু
eিগেয় দিখ পুkর-গাছ-সবুেজর সi gােমর sােন sােন বেড়া বেড়া
আকােরর পুkেরর মেতা মািট কেট নoয়া হেয়েছ। জীবn মাnেষর
শরীর থেক খাবলা খাবলা মাংস কেট িনেল য বীভৎস দৃ কl
ভেস oেঠ িঠক সiরকম। পােশর লাকেক িজjাসা কের জানেত
পারলাম শত শত eকেরর aিধগৃিহত জিম ভরােটর জn oi মািটর
ব বহার হে । আিম যখন িছলাম HIT-র িবপরীেতর মােঠ o
লােগায়া জিমেত তখনo চাষবাস চলিছল। পেথর পােশ dেশা eকেরর
eকটা জিম কালাঘাট তাপিবd ৎ কেndর বজ পদাথ ছাi িদেয় ভরাট
করা হেয়িছল। তার oপর eকফুট কের মািট িদেয় চাপা দoয়ার কাজ
চলিছল। লারেসন টুবেবার বেড়া বেড়া ডাmার রালারgেলা কােজ
িনযুk িছল। ছাi aথবা মািট ভিতৡ শিk iি ন লাগােনা লিরgেলা
আসা-যাoয়া করিছল। বাংলার gােমর িsg শীতল rপ আমােদর
চােখ eকভােব ধরা আেছ। unয়েনর untতায় eকটা gামেক খাবেল
খুবেল হত া করার e-দৃ দেখ আঁৎেক uেঠিছলাম।
আমােদর কাmািনর সােথ চুিkমত HIT-র িবশাল িবিlং-eর
eকটা aংেশর দাতলার ঢালাi দoয়া হেয়েছ। কেলেজর কতৃপেkর
িনেদশ anযায়ী পেনর kিড় িদন জেল ভজােত হেব ছােদর মেঝ।
রাজ সকােল eেস জল দoয়ার কাজটা তদারিক করেত হত। কাজ
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পাকা ফসল- kেত তারi সে sর মেল eমন সানার রািগনী।
সirপ দেখ মাnষ কবল ভাজেনর কথাi ভােব না; স uৎসেবর
আেয়াজন কের, স দখেত পায় লkীেক িযিন eকi কােল snরী
eবং কল াণী। ধরণীর anভাNাের কবল য আমােদর kুধা িনবৃিtর
আশা তা নয়, সখােন আেছ সৗnেযর aমৃত। গােছর ফল
আমােদরেক ডাক দয় ধু পুি কর শsিপN িদেয় নয়, rপ রস বণ
গn িদেয়। িছিনেয় নবার িহংsতার ডাক eেত নi। eেত আেছ
eকt িনমntেণর সৗহােদ র ডাক। পৃিথবীর an যমন snর, মাnেষর
সৗহাদ তমিন snর। eকলা য an খাi তােত আেছ পট ভরােনা,
পঁাচজেন িমেল য an খাi তােত আেছ আtীয়তা। ei আtীয়তার
যjেkেt aেnর থািল হয় snর, পিরেবশন হয় sেশাভন, পিরেবশ
হয় sপির n।
দেn মাnেষর দািkণ সংkিচত কের, aথচ দািkেণ i সমােজর
pিত া। তাi ধরণীর anভাNােরর pা েনi বঁাধা হেয়েছ মাnেষর
gাম। মাnেষর মেধ যা aমৃত তার pকাশ হল ei িমলন থেক -তার ধমনীিত, সািহত , সংগীত, িশlকলা, তার িবিচt আেয়াজনপুণ
an ান। ei িমলন থেক মাnষ গভীরভােব আtপিরচয় পেল, আপন
পিরপূণতার rপ তার কােছ দখা িদল।”
eিক ধু তেব কাgেজ কথা, ধুi কািলর আঁচড়? e ভাব
আমােদর জীবেন সত নয়! eখন আবার নতুন কের কলকারখানা গেড়
তুলেত হেব। িশl গেড় তুলেত হেব, িশlনগর গেড় তুলেত হেব।
পি মবাঙলােক গেড় তুলেত হেব, ভারতবষেক নতুন কের গেড়
তুলেত হেব। শিপং মল গেড় তুলেত হেব, ক ািরয়ার গেড় তুলেত
হেব। eখন তা গেড় তালার বেড়াi ধূম। মাnষ হেয় oঠার সাধনার
কথা কi বা আেন। ei গেড় তালার sবচেনর নপেথ eক
ভাবনােক গেড় তালা হয়। যুিkশািনত সi ভাবনা anযায়ী মাnষেক,
সমাজেক গেড় তুলেত হেব। আজেকর সমেয় eক শেb ei ভাবনার
নাম ‘িব ায়ন’। মাnষ, সমাজ সংsৃিতেক eক ছঁােচ গেড় তালার ei
কমযj eকেচিটয়া পুঁিজর pরণা pসূত। e তা পুঁিজর eকেপেশ
unয়েনর ধারণা।
কিব uৎপল kমার বsর আDায় মজােজ u ািরত eক সংলাপ
নজের eল। িতিন বলেছন “না ... আিম মেন কির না কানo মাnষi
non-creative ... pিত মুহেূ ত বাiেরর নানান পট-পিরবতেনর সােথ
তা kমাnেয় স িনেজেক খাপ খাoয়াে ... সামলাে ঝড়ঝাপটা ...
ছাটবড় নানান সংকট ... তার সােথ তা তার eকটা বাঝাপড়া
চলেতi থােক ... কােজi আমার aবাক লােগ যখন মাnষেক িদেয়
জার কের eকটা িকছু তির করােনা হয় ... ধরা যাক, eকটা সিনক
তির করা হল ... তারপেরi তােক বলা হল ফায়ার ... স gিল করল
... তা eটা, যারা aত াচারী হয় ... মাnেষর sতঃsূততােক যারা
সবসময় চায় িনয়ntণ করেত ... যটা কানo কানo u াকাkী
aিভভাবক বািড়েত িশ েদর সােথ কের থােকন ... জনােরলরা কের
থােকন সিনকেদর সােথ ... বা hierarchyর oপেরর লােকরা কের
থােকন তঁােদর তলার লাকেদর সােথ ... eর থেক বঁাচার নানারকম
কলা- কৗশল আেছ ... মাnষ pিতিনয়ত তা শখার চ া কের ...
যিদo সবসময় বঁাচা যায় না ... যমন ব ারােক ... বা কখনo কখনo
জীবেনo ...।”

তখন িবেশষ িকছু িছল না। দাতলার ছায়ােত বেস গেl কাটাতাম
দবুদার সােথ। sানীয় লাক িহসােব কােজ িনেত হেয়িছল oনােক।
হলিদয়া gােমi িছল দবুদােদর বাস। পাট Tাs তঁােদর জিম aিধgহণ
করােত িতিন eখন ভূিমহীন মাnষ। থাকার জn দড়কাঠা জিম
পুনবাসন িহসােব পেয়িছেলন। দাতলায় বেস unুk pাnেরর িদেক
তািকেয় কথা চলত। দূের বnর দখা যায়, ডেকর বেড়া বেড়া
kনgেলা যন হাত uঁিচেয় আেছ। বাতাস eখােন aফুরান। সামেন
pসািরত িদগেn unুk আকাশ মেতৡ মাnেষর ei িবশাল কমযjেক
মেন হয় gােh আেন না। ছাটেবলাকার কথা, oনার সে gাম sৃিতর
আদানpদান হত। মিদনীপুর জলােতi eগরার কােছ আমােদর gাম
আেছ। কলকাতা শহের eেস বাবা sুেলর চাকির িনেয়িছেলন। জn
বেড় oঠা কলকাতায় হেলo gােমর সােথ al যাগ আেছ। sুেল
ছুিট পড়েল ছােটােবলায় gােমi কাটােত হত তখন। আমােদর বশ
মজা িছল স জীবেন।
eকিদন dপুের দবুদার সােথ গেl আিছ। কেলজ ক াmাস
ছািড়েয় dেরর মােঠ দিখ আকাশ থেক চkর িদেয়, িডগবািজ মের
eকেজাড়া পািখ মািটেত আছেড় পড়েছ। পািখর আতsর কােন
আসেছ। দবুদা জানােলা পািখটার নাম 'হািTমািটম'। ভাবলাম দবুদা
রিসকতা করেছ। িশ র বয়েসর ছড়ার বiেয়র সi লাiন dিট সবারi
মেন থােক :
হািTমািটম িটম, তােদর খাড়া dেটা িশং
তারা মােঠ পােড় িডম।
ধারণা িছল oi পািখ, oi ছn তা ছেল ভালােনা ছড়ার জn
তির হেয়েছ। oরকম পািখ য সিত আেছ সটা সিদনi জানলাম।
দবুদা কrণsের জানােলা “আপনারা তা সব জিম কেড় িলেছন, o
পািখ তার িডম পাড়েব কাথায়? তাi o কঁাদেতেছ”। সi িনজন
dপুরেবলা eকজন জিমহারা মাnেষর সামেন দঁািড়েয় আমার কােনা
জবাব িছল না। তার মেনর গভীর থেক বিরেয় আসা eক দমকা
বদনা আমােক ছুেঁ য়িছল সিদন। িদেনর পর িদন HIT-র oi পথ
িদেয় যেত যেত চাখ kাn হেয় পড়ত। পাoয়ার pাে টর কােলা ছাi
িদেয় ভিরেয়, rপনারায়ণ আর হলিদ নদীর পিলেত ubরা হলুদ রেঙর
সেতজ মািটেক দমবn কের মের ফলার কমযj দেখ জাের গান
গেয় মনেক চািগেয় রাখার চ া করতাম :
ধনধাnপু ভরা, আমােদর ei বsnরা,
তাহার মােঝ আেছ দশ eক, সকল দেশর সরা;
o- স, sp িদেয় তির স দশ, sৃিত িদেয় ঘরা;
ভ ানিরkায় যাtী বা কেলেজর ছাtরা aবাক চােখ দখত আমায়,
মনটা ভারাkাn হেয় uঠত। আমােদর pাচীন পুrষেদর কােছ
জেনিছলাম, আমরা তা িছলাম তেপাবেনর সnান। uৎখাত হেত হেত
নাগিরক জীবেন িভড় কের আমরা িক সi পিরচয়েবাধ থেক eতটাi
সের eেসিছ, সi ঐিতhেক আজ তাi ভােবর িবলািসতা বেল uিড়েয়
দoয়া যায়? বাঙলার gাম eখন দলীয় রাজনীিতর জিম, সi জিম
দখেলর লড়াiেয় কত না রkপাত। িকnt রবীndনাথ য আমােদর
িনেয়িছেলন, “পৃিথবী আমােদর য an িদেয় থােক সটা ধু পট
ভরাবার নয়; সটােতi আমােদর চাখ জুেড়ায়, আমােদর মন ভােল।
আকাশ থেক আকােশ সূয িকরেণর য sণরাগ, িদগn থেক িদগেn
মnন সামিয়কী
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বুিdজীবীেদর ei িশlায়েনর জয়গান গাiেত হয় কন? িশlায়ন তা
নnীgােমর মাnেষর কােছ aপিরিচত নয়। তেব িমিছেল িমিছেল মাnষ
pিতেরােধ সািমল হল কন? e সংgামেক ভাট-রাজনীিতর খলা আর
বিহরাগেতর ষড়যnt বেল আড়াল দoয়া যায় িক?
dগাচক হােট গিছ বাজার করেত। শীেতর বাজার পাটালী gেড়র
মরsম। দাম pায় কলকাতার কাছাকািছ। ঝগড়া করলাম হাটুেরর
সােথ। িনেজেদর gােম তির gেড়র eত দাম কন? িবেkতা জানােলা
eখােন আর gড় তির হয় না। গাছ তা বিশ নi। য কটা আেছ
কারখানার িবষাk ধঁায়ায় গােছর রস িকেয় গেছ। হলিদয়ার
িহndsান িলভােরর কারখানায় সাবান তিরেত সালিফuিরক a ািসড
লােগ। eর কঁাচা মাল িহসােব সালেফেটর আকিরক বাঝাi লির
pিতিদন আেস। ei আকিরেকর শতকরা িহসােব সালেফেটর ঘনt
মাপার জn রাসায়িনক িবকারক লােগ। আঙুল-আয়তন িশিশ
পিরমােণর িবকারেকর দাম কেয়ক হাজার টাকা। হলিদয়ায় aবিsত
িমৎsিবিশ কাmািন নানা ধরেনর রাসায়িনক িবকারক তির কের। ei
রাসায়িনক পদাথ uৎপাদেনর ফেল ভয় র সব িবষাk পদােথ
rপনারায়ণ o হলিদ নদীর জল eতটাi িবিষেয়েছ য নদীেত মােছর
আকাল। িমৎsিবিশ কাmািনেত গিছ eক বnুর সােথ দখা করেত।
কারখানার িভতের eক সnts ভাব। চারপােশ কমন eক সতক দৃি ।
মেন হল িসেনমায় দখা সi মাদক পাচােরর gদােম ঢুেক পেড়িছ।
uঁচু পঁািচেল ঘরার আড়ােল আধুিনক pকরেণ পাপ uৎপn হে ।
বnুিট জানােলা কারখানার িভতের বিশ কথা বলা যােব না। জাপািন
কাmািনিট য আমােদর জল মািট িবিষেয় িদে eসmেক তারা
িন য় oয়ািকবহাল। বেড়া বেড়া িবিনেয়ােগর রেস আমােদর চাখ-মন
eতটাi রাঙােনা য পুঁিজ কতৃক pাকৃিতক o সামািজক সmেদর eত
ভয় র ংসসাধন সরকার আর িশিkত মাnষেদর কষা ব ােলnশীেট
ধরা পেড় না। eক পা াত মনীষী আেkপ কেরিছেলন ei বেল,
‘িবdান মাnষেদর আtিব াসi (আমােদর) সভ তার eক কিমক
Tােজিড’।
হলিদ নদীর eপাের হলিদয়া, oপাের নnীgাম। নদী পিরেয় dgােমর মাnেষর আনােগানা বhযুগ ধের। আtীয়তায়, pেয়াজেনর সূেt
eবnন বেড়া িনিবড়। gাম হলিদয়া থেক িশlনগরী হলিদয়ার পিরবতন
খুব কাছ থেক দেখেছ নnীgােমর মাnষ। ei পিরবতেনর ভােলামn
তারা িনেজেদর মেতা কের বুেঝ িনেয়িছল। পািট o সরকােরর pচাের
হলিদয়া শbিট আমােদর মেন সৃি কেরিছল আধুিনক িশl সভ তার
কlজাল। sুল-কেলজ-িব িবদ ালেয়র মধ িদেয় eকিট িনিদ
িবদ াচচায় িশিkত আমােদর মেন হেয়িছল eটাi তা সভ তার
eকমাt রাsা, পি মবাঙলায় আধুিনক িশেl িবজয়েকতন হলিদয়া
মেডল। দoয়ােল দoয়ােল তুিলর টােন িচমিন আর ধঁায়ার রখােক
মেন হত পি মবাংলার গব আকােশর সীমানা ছাড়াে । মােঝর
বছরgিলেত পুঁিজর আভ nরীণ dnd o pশাসিনক kটকাচািলেত
হলিদয়া পেTােকিমকােলর রঙীন ছিব িববণ হেলo পি মবাঙলায়
িশl-পুঁিজর বৃহtম আবাসsল হলিদয়া।
নnীgােমর মাnষ ঘিন ভােবi হলিদয়ার ei পিরবতনেক pত k
কেরেছ। লাককথায়, লাক-আেলাচনায়, লাক-মেন হলিদয়ার anrপ,

হলিদয়া gাম o তার আশপােশর uৎখাত হoয়া মাnষেদর
পুনবাসন দoয়ার জn aেনকgেলা কেলািন তির হেয়িছল। িবরাট
বগাকাের পুkর কেট সi মািটেত তার চািরধার uঁচু কের বানােনা
জিমেত িভেট তিরর জn কu eক-কাঠা, কuবা দড়-কাঠা জিম
পেয়িছল। আমােক যখােন থাকেত দoয়া হেয়িছল, স বািড়টা িছল
িতনতলা। সটা িছল eক বেড়া িঠকাদােরর বািড়। চারপােশর
বািড়gেলা মূলত eকতলা। কেলািনর কu কu জনমজুেরর কাজ
করত। d-eকজেনর gমিটর দাকান িছল। বিশরভাগi ভ ানিরkা
চালাত। কu কu হােটলgেলােত ফাiফরমােশর কাজ করত।
বকার যুবক d-eকজন চাকিরর জn আমােদর কােছ ঘুরঘুর করত।
eেদর সকেলরi চােষর জিম চেল িগেয়িছল। সবi eেদর িকেন খেত
হত। সবেচেয় খারাপ aবsা িছল মেয়েদর। দনিnন জীবেন চাষীবu
মেয়েদর িনেজর জিমেত বা বািড়েত aেনক ধরেনর কাজ থােক।
ঘরেদার পির ার রাখা, uঠান ঝঁাট দoয়া, দাoয়া িনকােনা, গr
থাকেল তার দখভাল করা, চাল তির করা, িচঁেড় ছঁাটা বা মুিড়
ভাজা, বাগান থেক শাক-সবিজ তুেল আনা, কেনা ডালপালা জেড়া
করা, চুিl jালােনা, রাnাবাnা করা তা আেছi, তার oপর বািড়র
আর সব সদsেদর খয়ােল রাখা তা মেয়েদর সাধারণ কাজ। eক
সmৃk জীবনযাপেন তােদর িদন গিড়েয় চেল। যখন জার কের,
পয়সা ফেল তােদর থেক জিম কেড় নoয়া হয় তখন ধু জিম নয়,
কেড় নoয়া হয় গাটা eক জীবন। পিরিচত, aভ s িনজs
জীবনযাপন থেক িনবািসত হেয় তারা িনজভুেম পরবাসী হেয় থােক।
eক মানিবক aিsেtর সংকট হয়। যাতায়ােতর পেথ দখতাম
বu- মেয়রা aলসভােব dয়াের বেস আেছ। কu কu বাবুেদর
বািড়েত িঠেক-িঝেয়র কাজ জুিটেয় নয়। aথ-aনটেন aথবা লােভ
পেড় বাবুেদর শরীর দেল-মেল দয় কu কu। eরকমi aেনক
ধরেনর কােজর সmাবনার কথা বামপnী কৃষক নতা িবনয় কাঙার
iি ত িদেয়িছেলন । eক কিব বnুর anেরােধ বছর কেয়ক আেগ
জীবনানn সভাগৃেহ eকিট কিবতা পােঠর আসের হািজর িছলাম।
হলিদয়ার rপকার লkণ শেঠর stী তমািলকা দবী কিবতা লেখন,
িতিন তখন হলিদয়া unয়ন পষেদর pশাসিনক pধান। িতিনo সi
আসের uপিsত। তমািলকা দবী eকিট দীঘ কিবতা পাঠ করেলন।
িবষয়বst িছল eক gাম বািলকার চােখর সামেন unয়েনর
সামিgকতায় তার ছাT চনা gামিট বদেল যাে । হািরেয় যাে তার
ভােলাবাসার eকাn জগতিট। কিবতা নেত নেত ভাবিছলাম য
মাnষিট unয়ন পষেদর pধান, ei আgাসী unয়ন তঁােকo কেরেছ
asখী। বেড়া বেড়া িশlsাপেনর মেধ িদেয় unয়ন — eযুিk যিদ
eতi শিkশালী হয়, ei ধারণা যিদ eকমাt সত হয়, ei পথi
আমােদর সভ তার eকমাt aিভমুখ বেল গণ হয়, তেব নnীgােমর
মাnেষর তা uিচত িছল শ িন বািজেয় তােক আবাহন করা। e
যাtােক rেখ িদেত নnীgােমর ঘের ঘের শ িন তেব কন শৃ নােদ
বেজ oেঠ? ei pচািরত িশlায়ন যিদ আমােদর ঘািষত, দৃp,
aব mাবী ভিব ত হয়, তেব হলিদয়া সংলg নnীgােমর তােক তা
লাল কােপট িবিছেয় sাগত জানােনার কথা। িকnt eিক ঘটল? সi
ujjল ভিব ত থেক নnীgােমর মাnষ রাsােক গভীরভােব কেট
িনেজেদরেক িবি n করল কন? মাiক ফুেঁ ক নতােদর, pবn ভিরেয়
মnন সামিয়কী
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anভাব হয়েতা গেড় uেঠিছল নnীgাম মানেস। তার aবেচতনায়
পুিঁ জতািntক িশl সভ তার ei িন রু তা ধরা পেড়িছল। eকিদন
হলিদয়া সংলg gামgিলেত দামাল বাতাস আর িবল-পুkর o নদীর
শীতল জল gাম মাnষgেলােক তৃp করত। eর unুk uবরা pাnের
মজীবী মাnেষরা uৎপাদেন হাত মলাত। ei সরস মািটেত ধু
ফসলi ফলত না, নানা ধরেনর জলজ pাণী o মােছর aিst িছল,
পািখেদর আনােগানা িছল িবsর। জল কাদা বৃি রােদ মাখা আর
হািস কাnায় ভরা eক সামিgক জীবনচচা eেলােমেলা হেয় গল
আধুিনক িশl দানেবর মtতায়। জিমচু ত, িনজs জীবনচু ত,
aনাকাি ত পশায় িনিkp ei মাnষgেলার দীঘ াস হয়েতা বা
নnীgামেক sশ কেরিছল। স তাi মেন মেন pত াখান কেরিছল
আধুিনক িশেlর ei মেডলেক। unয়েনর পি িম ধারণাজাত িকছু শb
আর সংsৃিতেত নnীgাম আ n হয়িন। তােদর জীবন o aিsেtর
কেnd আেছ জিম-িভেটমািট। জিম o মািটর pিত ei anেরর টানi
িক তােদর eত বেড়া কিঠন সংgােম টেন িনেয় eল? সংগিঠত
িব পুিঁ জর পরাkমশালী kমতাতেnt আিব পািট o সরকার কেড়
িনেত পারল িনরst কতgিল pাণ, কেড় িনেত পারল কৃষক রমণীর

সmম, িকnt িকছুেতi কাড়েত পারল না নnীgােমর eকহাত জিম।
sাধীনতা আেnালন, তভাগার সংgামী ঐিতh িদেয় আজেকর
নnীgামেক ধুমাt বিহরে বাঝা যায়। শহেরর jালাময়ী বkৃতায়,
শhের বুিdজীবীর সিমনার কিndক চতনায়, rশ বা চীন িবpেবর
আেরািপত সttায় নnীgাম aিভনিnত হয় তার সাহিসকতার জn।
নnীgামেক সামেন রেখ িবেরাধী দলgেলা পরsেরর কাপড় টেন
খুেল nাঙেটা করার খলায় মেতেছ। য মাnষ পািট-pশাসন
কিndক শিkশালী kমতা কেndর কােছ pিতমুহেূ ত আtসমপন
কেরেছ, sািনকভােব কান pিতেরাধ গেড় তুলেত পােরিন, নnীgাম
তােদর কােছ pিতেরােধর pতীক। নnীgােমর সংgােম িক
gামভারেতর ভূিম-সভ তার শিkর pকাশ পল? নnীgাম নতুন কের
িনেজেক জানান দoয়ার সােথ সােথ হলিদয়ােক িঘের oঠা আমােদর
িশlসভ তার গবেকo চ ােল জানােলা। p তুলল হলিদয়া নামক
িমথেক। ব িk মাnষ িহসােব নnীgাম আমার aিsেt, আমার চতনায়
জার টান িদেয়েছ। eকজন মাnষ িহসােব আিম তা ধু নতুন কের
কঁাদেতi পারলাম।
নnীgাম তামায় সলাম।

দখল আেnালন
শমীক সরকার
সিjত, তার নাম-i তা পুিঁ জ। পুঁিজ ব বsা। তেব তার ei
বপেরায়া, রাজাsলভ eকমাt মুখিটর মােন কী? তাৎপয কী? pে র
utর খুজ
ঁ েত িগেয় য কথাটার িদেক আেরকবার িফের তাকােত হে ,
সটা হল, ‘পুিঁ জ ব বsা মােন তা আমােদর জীবনধারণ’। মৗিলক
চািহদার uৎপাদন, বা খাদ , বst, বাসsােনর তির --- ei pিkয়ািট
pায় পুেরাটাi বাজাির। ‘pায়’ কথাটা eল dিট aেথ। pথমটা হল,
আমােদর মেতা দেশ eসেবর uৎপাদন eখনo পুেরাটা বাজারাধীন
নয়। িকছুটা ঘেরায়া ব াপারo আেছ eখনo। িdতীয় aথ, আমরা
সবাi মেন pােণ চাi, পুেরাটাi বাজারাধীন হাক, কবল মাnেষর
kয়kমতা থাকেলi হল। eবং pায় পুেরাটাi বাজাির, eকথাটা
কবল uৎপাদেন নয়, মৗিলক চািহদার সরবরাহ o ভােগo খােট।
ভাগ ব াপারটা খুব grtপূণ, কারণ oটাi আলিটেমট। oটােক লk
কেরi যাবতীয় uৎপাদন o সরবরােহর আেয়াজন। ভােগর ব বsা না
হেল যাবতীয় uৎপাদন o সরবরাহ aৈথ জেল। uেlািদেক, ভােগi
আমােদর বঁেচ থাকা। কােনা uৎপাদন, সরবরােহর আেয়াজন না
কেরo কবল ভােগi মnে তর সব জীব বঁেচ থােক। eবং ভাগ
মােন ধু খাoয়া নয়। aথবা সবিকছু-i খাoয়া। eকটা িসেনমা দেখ
তৃিpর ঢঁkর তালাo ভাগ। eকটা বi পেড় পিরতৃp হoয়াo ভাগ।
িহমালেয় আেয়স কের সূেযাদয় দখাo ভাগ। িতrপিতর ধমাচরণo
ভাগ। আেরা কত কী! eiভােব মাnেষর a-বstগত মানিবক যাপনেক
ভােগর িলেs anভুk কের ফলা --- eটাi বাধ হয় গত ৫০
বছের মাnেষর সবেচেয় বেড়া কৃিতt। আর ei নবীন ভাগ
aভ ােসর বদাnতায় eক an ধরেনর uৎপাদন, সরবরাহ। হািস,

বছর দড় dেয়ক আেগ যখন মাটামুিট পির ার হেয় গল iরােকর
কােছ কােনা গণিব ংসী ast িছল না, জজ বুশ টিন bয়াররা িমেথ
কথা বেল iরাক আkমণ কেরিছেলন, তখন থেকi ‘ বপেরায়া’
কথাটার মােন নতুনভােব বাঝা যাি ল। গেবষকেদর িহসাব মেতা
i -মািকন আgাসেন গত ৪ বছের pায় ৯ লাখ iরািক মারা গেছ।
৯ লাখ! আপিন যিদ eক-di-িতন কের gণেত r কেরন, তেব টানা
িদনরাত কােনা িবরিত না িদেয় gনেল আপনার িদন দেশক লাগেব
সংখ াটা gণেত। দশ-dিনয়ার কানo রাTpধান eর িবrেd জহাদ
ঘাষণা কেরিন আজo, কবল কu কu িবেরািধতা কের ভাষণ
ঝেড়েছ মাt। আর রাTpধানেদর থেকo যারা বেড়া বেড়া সi
কেপােরট সংsাgিল, eমনকী ‘সামািজকভােব দায়বd’ কেপােরট
সাsাল রসপিnিবিলিটর pবkা কােনা সংsা কখনo সটুko
কেরেছ বেল িনিন। বরং আগােগাড়া যুdকােN পয়সা ঢেল eেসেছ
বেড়া বেড়া কেপােরটরা। যুdিব s iরােকর ‘পুনিনমাৡেণর’ ক Tাk
পাoয়ার জn pিতেযািগতায় নেমেছ। eমনকী সn সাpাi দoয়ার
kেto কেপােরটেদর ভূিমকা। বা া ছেলেমেয়েদর পয়সা িনেয়
astচালনার pিশkণ িদেয় তােদর ‘কমসংsান’ কেরেছ iরােক যুd
করেত পািঠেয়। iংেরিজেত eকটা কথা বশ িকছু বছর ধেরi pচিলত
--- ‘িমিলটাির-i ডািsTয়াল কমেpk’। িশl-সামিরক ব বsাপনা। তার
বপেরায়া iরাক আgাসন। iরাক দখল। আজেকর পুঁিজ ব বsার মুখ।
eকমাt মুখ।
িকnt পুঁিজ-ব বsা মােন তা আমােদর জীবনধারণ, তাi না?
আমােদর uৎপাদন-সরবরাহ- ভােগর pিkয়ািট আজ মূলত য সjায়
মnন সামিয়কী
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( কন drত? e pসে িবdjেনরা পুঁিজ ব বsার গভীরতম সংকেটর
কথা বেলন।) uেl পােl িনেত হেব সমাজ, সmক, শৃ লা,
রাজনীিত --- মূল েবাধেক। e eক sিবশাল, gাবাল কমযj। পেরায়া
করেল চলেব কন?
তাi বেল ei নয়, পুঁিজ ব বsা আেগ মানিবক িছল। স িচরকালi
aমানিবক। aমানিবকতা তার চিরtলkণ। িকnt তার কােনা eকটা
aংেশর, ধরা যাক aথনীিতর, মাtাছাড়া িন রু তােক িকছুটা হেলo
লাগাম িদত তার আেরকিট aংশ, ধরা যাক রাজনীিত। তার ei
ভারসােম র সৗnেয র কারেণi তা e মানব সমােজর কেয়কিট

আদর, কাnা --- eসব িকছু সরবরােহর ব বsা, িশkা সরবরাহ, sাs
সরবরাহ ...। আর কী তার িবjাপন : ‘পড়েত হয় নiেল িপিছেয়
পড়েত হয়’, ‘জীবেন aেনক বাঝা, খােমাখা পেট পাথেরর বাঝা
বiেবন কন, aপােরশন কিরেয় িনন, চেল আsন oখােড’। eবং
pিতবাদ। তারo সাpাi আেছ। শানা যায়, ভােগর ei নয়া িলেsর
oপেরi দঁািড়েয় রেয়েছ আজ িব পুিঁ জ ব বsা, তার sিতকাগৃেহর
দশgিলেত, আেমিরকা, পি ম iuেরােপ। আেরা শানা যায় eর
utান যিদ না হত, তেব কী হত, িকছু বলা যায় না। মাট কথা, e
eল বেলi আমরা eভােব আিছ আজ।

২০০৬ জুেন িgেসর ছাtেদর দখল আেnালন
...িgেসর u িশkাব বsা পুনসিjত হে ‘ বােলাnা ঘাষণাপt’ (১৯৯৯) anসাের eবং sেদশী (Indigenous) পুঁিজ সmেকর নয়া
uদারৈনিতক পুনিবnােসর aংশ িহসােব। eর লk , সারা iuেরােপর মেতা eখােনo eকটা নমনীয় িমক বািহনী তির করা, যারা সারা জীবন
ধের নতুনতর pযুিk িশেখ চলেব। ei নীিতর ফেল তির হেয়েছ কমবয়সী pায় সবহারা eক জনেগাি , যােদর নমনীয় কােজর পিরেবশ aথবা
বকারt মানেত হে । u িশkার ei পুনসjার িবrেd pথম pিতেরাধ িছল ২০০১ সােলর ছাt আেnালন। িকnt ei লড়াiেয়র শেষ
sুল-কেলেজ কােজর চাপ বেড়i চেল eবং সরকােরর পk থেক িকছু আiিন সংsােরর পদেkপ নoয়া হয় ... বতমান সরকার চাiেছ
সংিবধান পিরবতন কের গাটা u িশkাব বsার সরকাির চিরtেক, তার িব িবদ ালয়gিলেক মুল ায়নিভিtক, pিতেযািগতাপূণ, নমনীয় eবং
বািণিজ কৃত কের তুলেত। আর সটাi pিতবােদর আgন jািলেয়েছ। িgেস ১৯৮৬-র ছাtআেnালেনর পর সবেচেয় বেড়া ছাt িবেkাভ িছল
ei ‘জুেনর িদনgিল’। ৪৩০টা িব িবদ ালয় o pযুিk িব িবদ ালেয়র িবিভn িবভাগ দখল ( মাট ৪৫১ টা), pচুর িমিছল, eেথn স টাের
পুিলেশর সােথ sা িs eবং sিবশাল সাধারণ সভা anি ত হয়। আমােদর মেত, িকছুi বাঝা যােব না যিদ আমরা কবল eকটা সরকাির
িবলেকi ei কমবয়সী সবহারােদর িব িবদ ালয় ভবন দখল, পড়ােশানা ছেড় দoয়া, িমিছল করা eবং িদনgিলেক িনেজেদর uৎসব বািনেয়
ফলার কারণ িহেসেব ধের িনi। eটা eকটা পুি ভূত kােভর িবেsারণ, ক াmাস জীবেনর kমবধমান চােপর িবrেd িবেdাহ, aত n সীিমত
sেযােগর ভিব েতর pিতবাদ। য ভিব ত মােন কবল আেরা বিশ কাজ, আেরা বিশ aিন য়তা, আেরা বিশ আশ া। ... যিদo ei
asীকার ঐক বd িছল না, িছল না gিথত। বামপnীরা বারবার জারােলা করেত চেয়েছ সংsােরর আiেনর িবেরািধতায় চলিত u
িশkাব বsােক রkা করার দািব, aথাৎ পূবতন ণীিবnাসেক িফিরেয় দoয়ার দািব। তােদর sাগােন ফুেট uেঠেছ eসব, “সরকাির aৈবতিনক
িশkা”, “আমরা কাজ চাi, বকারt নয়”...
... eকটা adুত কথা শানা যাে আেnালেন, কবল কােজর সময়টুk দখল কের রাখার কথা। ei দখল িকnt মুk পিরসর তির করেত
পাের না। য দখেল দমকল, pশাসন o কতৃপk eবং তােদর িনরাপtা ব বsা চালু থােক দখলেক পাtা না িদেয়, সখােন িব িবদ ালয় িকnt
িব িবদ ালয়i রেয় যায়। ...
... িব িবদ ালয় দখল কের, লড়াi কের আমরা সময়-aবেরাধ (time-barricade) তির করিছ, আমরা যােক চলিত dিনয়ার িবrেd
সামিgক আkমণ িহেসেব দখেত চাi। আমরা রাজ রাজ আেরা বিশ বিশ কাজ কের আর বতন না পেয় kাn। আমরা 'ছাt জীবন',
'jান', 'িশkা' pভৃিত আেজবােজ কথা নেত নেত kাn। আমরা রেগ যাি eকথা ভেব য আমােদর ভাবেত হেব িকভােব পুিঁ জ
আমােদর আেরা ভােলাভােব শাষণ করেত পাের। রাজৈনিতক খলা, রাজৈনিতক কৗশল আর pিতমুহূেতর রাজৈনিতক মূল িচnায় আমরা
aবসn। কবল যারা রাজনীিত করেত চায়, তােদরi eকটা রাজৈনিতক মূল থাকেত পাের। আমরা ধু eকটা রাজনীিতর কথাi জািন, সটা
হল রাজনীিতেক খতম করার রাজনীিত। ...

গণতnt নয়, দখল।
লুথার িbেসট, AUTH মিডক াল sুেলর দখল থেক।
কবল খাদ -বst-বাসsান নয়, বািক আর যা িকছু িনেয় মানব সtা,
আজ স সেবেতi ei uৎপাদন-সরবরাহ- ভােগর pিkয়ার aেমাঘ
pেবশ। সi pিkয়ার চালু নাম বাজার। a-চালু নাম পুঁিজ। ei
পুঁিজেক যিদ eকটা সtা ধরা যায়, তাহেল বলাi যায়, স আজ pায়
সবgাসী। আবার pায় কথাটা আসেছ, আমােদর মেতা জনপদgেলার
কথা ভেব। আর ei সবgাসী চহারায় তােক গাটা সমাজেক িগলেত
হেব drত। ভৗেগািলকভােব, সূিতকাগৃহ থেক দূরতম িবnd গাটাটা।
মnন সামিয়কী

জনপেদ িকছুটা িথতু হেত পেরিছল। যিদo সi িsিতর আেগ িপেছ
জিড়েয় িছল বািক জনপদgিলেত তার তীb শাষণ o লুNন। তাi ei
ভারসােম র সৗnয িছল sািনক বিশ , আিব নয়। কখনi নয়।
িকnt আজ তার ei snর ভারসাম টাi তার বঁেচ থাকার anরায়
হেয় যেত পাের। তার oপর রেয়েছ ‘ gাবাল’ হবার দায়। aতঃপর?
কনেসনসাস পিলিটk --- There is no alternative. aথনীিতর
িন ুরতােক রাজনীিতর সমs kশীলবেদর মেন িনেত হেব --- ‘sয
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পূব িদেক oেঠ’ --- eধরেনর rব সত rেপ। না হেল তফাৎ যাo।
না eটা কােনা জার কের মেন নoয়ােনার ব াপার িঠক নয়। eটা
eকটা িনয়েমর মেতা। বাsবতার মেতা। ভাির িশেlর িমকরা
uৎপাদন sb কের দেব? uৎপাদন pিkয়ায় তার িনধারক িনয়ntক
ভূিমকা aটুট রাখেল তেব তা! aতeব ভারসােম র গাটা
ব বsাপনােক pথেমi িগেল ফেল পুঁিজর সবgাসী যাtা। িবdjেনরা
eেক বেলন, িনেজর পােয় kড়ুল মারা, আবার কu বেলন দাপট।
যাi হাক দাপটi হাক বা sপেদ kঠারাঘাত, আপিন কী করেবন?
আমােদর সমg aিstটাi তা eক সবgাসী aমানিবকতার gােস
যেত uদ ত, eমনকী আমার pিতবাদটাo! ২০০১-২০০২ সােল
আেজি টনার রাsাঘাট সব দখল িনেয় িনেয়িছল সখানকার aগিণত
মাnষ, মূলত মজীবীরা। eখনo সখােন শ’dেয়ক কারখানা িমকরা
দখল কের িনেজরা চালােনার চ া করেছ। গত বছেরর pথম িদেক
ােn ‘pথম িনেয়াগ চুিk’র িবrেd আেnালেন ছাtরা বিশর ভাগ
িব িবদ ালয় কেলজ দখল কের িনেয় রেখিছল মাসািধককাল। gীেসo

u িশkা সংsার িবেলর িবrেd ৪৫১টা কেলজ ছাtরা িদেনর বলাটা
দখল কের রেখিছল। ei আেnালেনর মাt eকিট Leaflet
iংেরিজেত anিদত aবsায়, i টারেনেট পাoয়া গেছ, যার িশেরানাম,
‘গণতnt নয়, দখল’। ei dিট kেti িবল dিট pত াhত হয়।
আমােদর দেশ SEZ িবেরাধী আেnালেনর চহারাটা কী দঁাড়াে ?
আড়াi মাস িনেজেদর eলাকা িনেজেদর দখেল রেখ pশাসন-শূn
রেখ SEZ-eর aিভশাপমুk হেয়েছ নnীgাম। oিড়শায় িবিভn
জায়গায় eকi pিkয়া চলেছ।
iরাকযুd তা আমরা দেখিছ- দখিছ। িবশালতম িব েজাড়া
রামধn pিতবােদর পরo তা eখনo চলেছ। তাi আেরা মেন হে ,
পুিঁ জর জগৎেজাড়া দখল aিভযােনর ফলpসূ pিতবাদ, pিতেরােধর
জno হয়েতা পাlা দখল িদেয়i r করেত হেব। িকnt দখল কের
কী হেব? মাkৡ তা বেলিছেলন গাটা মানবসমােজর (Whole manner
of being) পূণাৡ aিsেtর পিরবতেনর কথা। তার মহড়া নoয়া
যেত পাের।

িসয়া l ব থতা
সৗরীন ভTাচায
‘িদশা সািহত ’ ফbrয়াির ২০০০ সংখ া থেক পুনমুিৡ dত হল।

চেয় খুব বিশ an মােপর কােনা আেলাড়ন তুলেত পাের িন।
ষােটর দশেকর ক াmাস sৃিত যঁােদর মেন জাগrক, তঁারা হয়েতা
িনেজর িনেজর মেন eকটু আধটু দীঘ াস ফেলেছন। কী করা যােব,
স িছল an সময়। eবােরর পিরিsিতo aব জিটল। কীেসর
pিতবাদ, কারা জানাে ন স pিতবাদ, আর কােদরi বা িবrেd,
eসব িবষেয় পির ার িহেসব পাoয়া eখন আর aত সহজ নয়।
কােজi pিতবাদ, pিতেরাধ য িবশ শতেকর aিnম লেg আর
সরলেরখায় সাজােনা নi, e িনেয় ধু আেkপ করেল িবেশষ িকছু
eেগােব না।
িসয়া l-eর pিতবাদ-pিতেরােধর চিরt িঠক কী িছল তা eত
দূের বেস যথাথ আnাজ করা সিত i শk। সামেন uপিsত থাকেলo
য eসব ঘটনার চিরt সম ক anধাবন করেত খুব sিবধা হয়
স-কথাo সবসময় সিত নয়। তাi জাড়াতািল িদেয় জুেড় জুেড়
িনেজেদর গl িনেজেদরi বািনেয় িনেত হয়। সদা সতক থেক তাi
িদেয় কাজ চালােত হেব। নাn পnাঃ। বিশ জারজার কের খুব
িছমছাম জায়গায় পঁৗছেত গেল an িবপিtর আশ া থােক।
pিতবাদকারীেদর মেধ মানবািধকার, পিরেবশ o নারীবাদী
আেnালনকারীেদর িবিভn বসরকাির সংsা যমন িছল, তমিন িছল
িবিভn িমক সংগঠন। eেদর মেধ aেনক কাটাkিট িছল, িছল aেনক
িমল-aিমল। eেদর pিতবােদর ধরন o লk মুখ সবসময় eক িছল
না, eমনকী পরsর dnd o aসংগিতo হয়েতা িছল। ei pিতবাদ
আেয়াজেনর মেধ eকটা বেড়া ধরন িন য়i িছল যটা ভারেতর
মেতা তৃতীয় dিনয়ার aেনক দেশর পেk সরাসির sাথিবেরাধী।
আবার kীণ eকটা ধারাo হয়েতা িছল যার সাধারণ aবsান িব

"আেলাচনা বn কের িদেত আমরা বাধ কেরিছ। Dাkলােক টেন
রাdুের বার করা গেছ”। ীমতী জুিলেয়ট বন-eর বkব ,
চারিদেনর িসয়া l-সেmলেনর শেষ pিতবাদকারীেদর তরেফ তঁার
ei ঘাষণা। বািয়ং o মাiেkাসফট খ াত আেমিরকার িসয়া l শহের
িব বািণজ সংsার ১৩৫িট দেশর pিতিনিধেদর মntী পযােয়র
সেmলন বেসিছল ১৯৯৯-eর িডেসmেরর rেত। eবােরর সেmলন
pসে সংবাদমাধ েম সবেচেয় জারােলাভােব য কথাটা uেঠ eেসেছ,
তা হল, ei সেmলন িনেয় pিতবাদ pিতেরাধ o সংঘষ। রীিতমেতা
দা া পিরিsিত, ভাঙচুর, আgন লাগােনা, পুিলেশর দমন-পীড়ন, eমনকী
জrির aবsা পযn ঘাষণা করেত হেয়িছল। ধু িসয়া l নয়, e
আgন ছিড়েয়িছল ল ডেনo। সখােনo গািড়েত আgন লাগােনা,
পুিলেশর গািড় আkমণ করা iত ািদ সব ব াপার ঘেটিছল। মধ
ল ডেনর ব s iusন রল sশন মারামািরর জn বno রাখেত
হেয়িছল। anিদেক, িবেশষত িসয়া l-eর পুিলশ pধান ন m
s াmার বেলেছন পুিলিশ pিতিkয়া তদn কের দখা হেব। anত
শ-পঁােচক pিতবাদকারীেক আটক কের শহেরর িকং কাuি ট জেল
রাখা হেয়িছল। তােদর ছাড়াবার জn আেnালনকারীরা জেলর সামেন
মানব-শৃ ল সূচী পালন কেরিছল। ‘িসয়া l-৫০০-র মুিk চাi’
িনর সে সে তারা আoয়াজ তুেলিছল ‘বাsী dগ ংস কেরা।’
হঁ া eতটাi, িসয়া l-eর চারিদেন pিতবাদকারীরা যন আসল ফরািস
িবpেবর sাদ পেত চেয়িছেলন।
e সব বাদ pিতবাদ িনেয় eখােন aব তমন কােনা সাড়াশb
পেড়িন। সংবাদমাধ েম সংবাদ থেকেছ ei পযn। eখানকার pিতবাদী
চতেn িব বািণজ সংsার ei তৃতীয় মntী পযােয়র সেmলন তার
মnন সামিয়কী
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িনেয় হল তার eকটা ম মান, anটা পিরেবশ। ei dিট ব াপােরi
ভারেতর মেতা তৃতীয় dিনয়ার anাn aেনক দেশর sােথৡর সে
িশেlাnত দেশর sােথর সংঘাত চলেছ বশ িকছু িদন ধের। eবং ei
িবতেক িশেlাnত দেশর তরেফ eক ধরেনর সংরkণ-মানিসকতার
িবরাট বেড়া ভূিমকা রেয়েছ। আজ িব ায়েনর যুেগ সংরkণ শb
eমিনেত মুেখ আনা চেল না। তা যেথ আধুিনক নয়, ঐ শেbর গােয়
যন মােক টাiিলজম যুেগর মধ যুগীয় গn জিড়েয় আেছ। আজ মুk
বািণেজ র িদন। কৃিtমভােব কu কাথাo বািণেজ র ব াপাের কানo
বাধা সৃি করেব না। বািণজ পেথ িবিভn িবিধিনেষধ যা আেরািপত
আেছ তা আেs আেs সিরেয় িনেত হেব। আর তা করেত হেব
পারsিরক আলাপ আেলাচনা o মত িবিনমেয়র মেধ িদেয়। গলা
কাটা pিতেযািগতার ধারণা আধুিনক সভ সমােজর আদশিবেরাধী।
মুk বািণজ জমানা sাপন করাi তা িব বািণজ সংsার লk । e
পযn নেত বশ ভােলা। িকnt e সেবর তলায় তলায় an sাত
an খােত বেয় যায়। মুk বািণেজ র আদেশ সবাi তাহেল সবার
পণ বাজােরর িনয়ম মাতােবক আমদািন-রpািন করেব, eটাi
pত ািশত। বািণেজ র lবাধা o a lবাধা যতদূর সmব aপসািরত
করেত হেব। কতদূর কী করা যােব, করা হেব eবং কীভােব, কান
সময়সূচী anসাের, eসব িsর করার জni তা সেmলন o বhপািkক
আেলাচনা o দরকষাকিষ। eর মেধ িকnt মািকন যুkরাT সেমত
aেনক িশেlাnত দেশর eকটা খুব জারদার মানবতাবাদী দািব uেঠ
পড়েছ, aেনক িদন ধেরi স দািব তালা হে । বািণজ মুk কের
িদেত িগেয় দখেত হেব যন আধুিনক িবে র মানবতাবাদী কােনা
আদেশর হািন না হয়। িশেlাnত দশ জানেত চায় তৃতীয় dিনয়ার য
সব পণ তারা আমদািন করেব তা কান ধরেনর ম o পিরেবশগত
aবsায় uৎপািদত হেয়েছ। িশ
েমর ব বহার মানবতার আদেশর
িবেরাধী, তা চলেব না। পিরেবেশর kয়kিত মানবসভ তার ভিব েতর
পেk িবপjনক, তা চলেব না। ei জায়গােতi িবেরাধ।
ভারেতর মেতা দেশ িশেlাৎপাদেন িশ
েমর ব বহার হয় না,
তা িন য় কu বলেব না। িন য় কu eকথাo বলেব না য িশ
েমর ব বহার হoয়াi ভাল, বা আজেকর িদেন eমন কথাo কu
িন য় বলেব না য, আমার িশেl আিম যা খুিশ কির না কন তােত
কার কী। িশ
েমর সমsা িকংবা পিরেবশ িবনি র সমsা জrির
সমsা তােত কােনা সেnহ নi। িকnt িশেlাnত দেশর তরেফ ei
সব সমsােক যভােব aজুহাত িহেসেব ব বহার করার চ া হয়
আপিt সখােন। eবং eরকম চ া aেনকিদন থেকi আেছ। নানা
aজুহােত কাযত সংরkেণর আ য় নবার pবণতা মািকন
aথনীিতেতi aেনকিদন ধের pকট। আমােদর eখানকার কােপট
রpািনর বলায় p তালা হেয়িছল। বলা হেয়িছল কােপট uৎপাদেন
িশ ম জিড়ত থাকেল স-রpািন gাh হেব না। আমােদর pstত
পাশােকর রpািনর ব াপাের আরo adুত eকটা aিভেযাগ তালা
হেয়িছল। বলা হেয়িছল য ভারতীয় pstত পাশাক বেড়া বিশ দাh
তnt িদেয় বানােনা। oi পাশােক আgন লেগ যাবার িবপদ রেয়েছ,
তাi চলেব না। িনেষধ আেরািপত হেয়িছল। aথচ পাশাক থেক
আgন লাগার জানা তথ িকছু িছল না।
ei সংরkণ মানিসকতা খয়াল করেল বাঝা যােব কন মািকন

বািণজ সংsার eকািধপেত র িবrেd। স িবেরািধতার কতটুk কী
আমােদর কােজ লাগেত পাের স an p ।
িসয়া l ভাবেত গেল তার আেগ urgয়ায়-eর কথা eকটু
ভাবেত হেব। তখন িছল গ াট-eর যুগ। জনােরল eিgেম ট an
ট ািরফ a া ড Tড (GATT) নােম ১৯৪৭-e pিতি ত ei
আnজািতক pিত ােনর লk িছল িনয়িntত sশৃ ল বhপািkক
আnজািতক বািণজ জমানার িদেক eেগােনা। তদানীnন পূবiuেরােপর বাiেরর দশgিলর জn eটাi িছল তােদর আnজািতক
বািণেজ র pধান pিত ান। দফায় দফায় আnজািতক আেলাচনা
চেkর মাধ েম uপনীত িসdােnর িভিtেত িব বািণজ িনয়িntত হত।
sভাবত নানা কারেণ ei সব আnজািতক pিত ােন গাড়া থেকi
পি িম িশেlাnত দেশর pাধাn লk করা যত। গ াট-যুেগর শষ
দীঘায়ত আেলাচনা urgয়ায় রাu ড বেল পিরিচত। ১৯৮৬- ত r
হেয় ১৯৯৫-e ei পযােয়র আেলাচনা সমাp হয়। eখান থেক
pিতি ত হল িব বািণজ সংsা। ১৯৯৫-eর ১ জাnয়াির ei সংsার
যাtা r। গ াট eখন থেক িব বািণজ সংsার anভুk হেয় গল।
ei সংsার কমেkেtর পিরিধo িবsৃততর। সবা ktেক গ াট-eর
anভুk করার জn urgয়ায় রাuে ড িবsর টানােপােড়ন চেল।
পি িম দশgেলা সবােktেক গ াট-eর আoতায় আনার জn pচুর
চাপাচািপ কেরিছল ঐ সমেয়। তৃতীয় dিনয়ার তরেফ িছল আpাণ বাধা
দবার চ া। পি িম aথনীিত তার pযুিkর জাের ততিদেন
সবােkেt aেনক বলীয়ান। কােজi তার sাভািবক sাথ সবা kt
anভুk করায়। আর anেদর বলায় তুলনামূলকভােব কৃিষ, িশl,
কঁাচামাল iত ািদ aেনক বিশ জrির। sােথর ei সংঘােত সবা
kt গ ােটর আoতাভুk করায় পি িম দশgিল সরাসির সফল হেত
পােরিন বেট, তেব গ াটেকi anভুk কের িনেয় িব বািণজ সংsা
নােম নতুন pিত ান গেড় তালা সmব হেয়েছ। pস ত খয়াল রাখা
ভােলা য পুরেনা আnজািতক pিত ােনর aেনকgিলi eমিনভােব
grtহীন কের তালা হে । iuেনসেকা থেক তা eকসময় মািকন
যুkরাT সেরi eেসিছল। বতমান রাTসংঘo aেনকটা হীনবল।
আসেল আnজািতক pিত ানgিলেত বৃহৎ শিkর আিধপত যখনi
তমন pিতেরােধর মুেখামুিখ হয়, তখনi নতুন িনয়মকাnেনর নতুন
pিত ােনর িদেক সের যাবার pবণতা দখা যাে । গ াট থেক িব
বািণজ সংsায় সের যাoয়া ব াপারটােকo আমরা anrপ eকটা
আদেল দেখ িনেত পাির।
িব বািণজ সংsার যুেগ eখন পণ বািণজ , সবা বািণজ ,
মধাst লg বািণজ সবi বhপািkক আেলাচনা o চুিkর আoতায়
eেস গেছ। oi য পেট ট আiন িনেয় eত কথাবাতা শানা যায়,
eত লখােলিখ হয় কাগেজ সটাo uঠেছ ei pসে । িব বািণজ
সংsার সদsেদর eখন বাধ হেয় িনেজেদর পেট ট আiন যার যা
িছল তা নতুন চালু-করা িনয়েমর সে aস িতপূণ হেল বদেল িনেত
হে । কu কu eখেনা িকছুটা পিরমােণ pিতেরাধ জািগেয় রেখেছ
তা িঠক, িকnt কানo দশi খুব বিশ িদন তা পারেব বেল মেন হয়
না। eiভােব আnজািতকতার টান kেম কিndকতার চােপ পিরণত
হে ।
িব বািণজ সংsার িসয়া l সেmলেন eত হiচi য dেটা িবষয়
মnন সামিয়কী
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রাTপিত িকংবা বািণজ আেলাচনায় aংশgহণকারী সমs মািকন
pিতিনিধ জার গলায় e দািব তুলেছন য ম o পিরেবশ মান
িনধারণ করার pস িসয়া l আেলাচনায় ফয়সালা করেতi হেব।
ভারেতর মেতা দেশর বkব িব বািণজ সংsার ম e আেলাচনার
uপযুk জায়গা নয়। মমান আnজািতক ম সংsায় (ILO)
আেলাচনা করা সমীচীন। বািণজ সংsা বািণজ সংkাn আেলাচনার
ম , ম o পিরেবেশর মেতা a-বািণিজ ক pস eখােন আেলাচনা
করেত চাiেল তা pিতেরাধ করা হেব। পিরেবশ সমsার জn বsnরা
সেmলন o oেজান চুিk আেলাচনা o anাn আেরা মে র কথা
ভাবা যায়, িকnt িব বািণজ সংsা কন? িশেlাnত দেশর eখােনi
চাপ। িব বািণজ সংsায় তােদর আিধপেত র জাের তারা মমান o
পিরেবশ মান চািপেয় দবার চ া কের যােব।
িসয়া l pিতবােদর anত eকটা aংেশর aবsান আেরা সংকীণ
sাথমg। তারা তমন কের মানবতার p o তােল না। ভারেতর
মেতা দশ িশ ম ব বহার কের িশেlাৎপাদেনর ব য় কম রাখেত
পাের, তাi তুলনায় কম দােম পণ রpািন করেত পাের। e বািণজ
aবােধ চলেত থাকেল মািকন uৎপাদেন asিবধা দখা দেব, স
দেশর aথনীিতেত বকাির আেরা বাড়েব। eমিনেতi িশেlাnত
দেশর aেনক জায়গােতi কমসংsােনর aবsা মােটi আশাব ক
নয়। তার সে কম খরেচ uৎপািদত পণ রpািন aবােধ চলেত িদেল
বকািরর aবsা dঃসহ হেব। তাi িমক সংগঠনgিলর sােথ িব
বািণজ সেmেলেন বাধা দান o pিতবাদ pিতেরাধ। সেmলন কেkর
িভতের মািকৡন রাTপিতর ভাষণ o বাiেরর রাsার pিতবােদর sর o
anভেব আ য ঐকতান।
িসয়া l সেmলেন টানােপােড়েনর মেধ anাn িবষয়o িছল। তার
মেধ eকটা pধান িবষয় িছল কৃিষ o িশlেkেtর l সমsা। কৃিষ
িনেয় মািকন যুkরােTর সে iuেরাপীয় সংেঘর িবেরাধ aেনক িদন
ধেরi চলেছ। e িনেয় ফরািস দেশর িশlেkেt তালপাড় হেয়
গেছ। iuেরাপ যিদ ভতুিক িদেয় তার কৃিষ uৎপাদন চালােত থােক,
তাহেল তা মািকন কৃিষর sাথিবেরাধী হেয় oেঠ। কারণ, স kেt
iuেরাপীয় রpািনেত মািকন কৃিষ uৎপাদন মার খােব। তাi মািকন
চাপ রেয়েছ ভতুিক তুেল দবার জn, anত কিমেয় আনার জn। e
িনেয় কােনা ফয়সালা হয়িন। সমsাটা eকiভােব ভারেতর জেno
রেয়েছ। বতমান িব ায়ন পেব সব kt থেক ভতুিক তুেল দবার
চাপ আেছ। বাজােরর sাভািবক িনয়েম uৎপাদন o বািণজ চলুক, ei
দাশিনক pত েয়র িভিtেত ei ধরেনর চাপাচািপ চলেত থােক। িকnt
‘sাভািবক বাজােরর িনয়ম’ ei িনেমােকর আড়ােল eমনকী
জািতরােTর সাবেভৗমেtর ধারণােতo টান িদেত বােধ না। তা না হেল
আভ nরীন uৎপাদেনর পnা পdিত সmেn আnজািতক মান িনধারেণর
o িনেদেশর p oেঠ কন? িশ ম aবাি ত, e কথা ক না জােন।

দেশর sাভািবক aথৈনিতক unয়েনর pিkয়ােক িঠক তাের বঁাধেত
পারেল ei সামািজক ব ািধ eকিদন হয়েতা দূর করা সmব হেব। িকnt
সi unয়ন pিkয়া নানাভােব ব াহত কের আnজািতক চাপ সৃি কের
িশ েমর kpথা রাধ করেত গেল sাধীন রােTর সাবেভৗমt akুn
রাখা শk।
কৃিষ o িশlেkেtর টানােপােড়েন মািকন aবsান িছল ei di
kেtর l p eকi সে িবেবচনা করা। তৃতীয় dিনয়ায় ভারেতর
মেতা বেড়া বাজােরর eকটা দেশ যিদ িশlপেণ র জn l দয়াল
নািমেয় আনা যায় তাহেল মািকন পুঁিজর পেk পায়াবােরা। eিদেক
কৃিষ থেকo সব বাধািনেষধ সের গেল ভারেতর মেতা দেশর পেk
তার ফল হেব মারাtক। তাi eবােরর মেতা সবাi িমেল মািকন
কমসূিচেক যতদূর সmব pিতহত করার চ া কেরেছ। ৩০ নেভmর
থেক r হoয়া চারিদেনর িসয়া l সেmলন কােনা যৗথ িসdাn
ছাড়াi শষ হেয়েছ। eটাi িসয়া l ব থতা।
িসয়া l সেmলন ব থ হল। তাi বেল িসয়া l-pেচ া ব থ হেব
মেন করার কােনা কারণ নi। বলা হেয়েছ eর পের আবার
জিনভােত eসব pে র পুনিবেবচনা হেব। anমান করেত বাধা নi
eর মেধ aেনক kটনীিতর kশলতা দখা যােব, pেয়াজেন anরাল
যাগােযােগ শাসািন, তড়পািন, চাখরাঙািন iত ািদ aেনক িকছুi হয়েতা
থাকেব। iিতমেধ আমােদর eখােন কনেফডােরশন aব iি ডয়ান
i ডািsTজ (CII)-eর মেতা pধান বিণক সংঘ িসয়া l ব থতায় kাভ
pকাশ কেরেছ। িব বািণজ সংsার pধান ীযুk মাiেকল মুর
বতমােন ভারেত eেসেছন eবং বািণজ সংsার কমসূিচর সাফল
সmেn আশা pকাশ কেরেছন। eo বেলেছন য, ভারেতর ‘ভয়,
uেdগ আর িনরাপtাহীনতার’ কথা সবারi ভেব দখা uিচত। নতুন
আেরক ps বািণজ আেলাচনার রীিতমেতা iি ত রেয়েছ তঁার কথায়।
িদেন িদেন তারi pstিতর লkণ টর পাoয়া যায়। eমনকী িবমান
িছনতাi সমsার সূেt ভারেতর সে মািকন kটৈনিতক মtী আেরক
ধাপ eিগেয় িনেয় যাবার sেযাগo হাতছাড়া করা হয়িন। iিতমেধ
১৯৯৯ eর আগs মােসর িব বািণজ সংsার eক িনেদশ anযায়ী
ভারত-মািকন চুিk সmািদত হেয়েছ। ভারত ১৪০০িট পেণ র kেt
আমদািন anরায় pত াহার কের নবার িসdাn ঘাষণা কেরেছ।
কৃিষdব , বst o anাn ভাগ পণ aেনক িকছুi আেছ ei
তািলকায়। ২০০১-eর ১ eিpেলর মেধ ei pত াহার সmূণ হেব,
aেধৡক kেt বাধািনেষধ যা আেছ তা িতনমােসর মেধ তুেল দoয়া
হেব। iuেরাপীয় সংঘ, জাপান o anাn দেশর সে o ভারেতর
anrপ চুিk সmািদত হেয়েছ। ২০০৩-eর eিpেলর মেধ স-সব
বাধা দূর হেব। urgয়ায় থেক িসয়া l থেক জিনভা। িসয়া l
ব থতা িক বিশিদন িটকেব?
তথ িচt

oসমানচক থেক বলিছ ...
eক সফল জনpিতেরােধর ধারািববরণী
িভিসিড o িডিভিড পাoয়া যােব বুকমাক, বi-িচt eবং anাn পt-পিtকার sেল। িবিনময় মূল ৫০ টাকা।
মnন সামিয়কী
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িশেlর জn কৃিষজিম aিধgহণ িবষেয়
aেশাক সন
কলকাতায় ‘iি ডয়ান ব ািডকাল িহuম ািনs a ােসািসেয়শন’-eর সভাঘের ২৬ মাচৡ ২০০৭ বােরামাস পিtকার সmাদক aেশাক সন য বkৃতা দন, pে াtর
o আেলাচনা পবৡ সহ সামাn সmাদনা কের eখােন ছাপা হল। মnন সামিয়কীর পk থেক ei িবষেয় eিট িছল তৃতীয় আেলাচনা। eর আেগ ২৮ aেkাবর
২০০৬ নৃেপন বেn াপাধ ায় eবং ২৭ নেভmর ২০০৬ দবbত বেn াপাধ ায় য আেলাচনা কেরিছেলন, সgিলo পিtকায় ছাপােনা হেয়িছল। ei ধারাবািহক
আেলাচনা pকােশর মধ িদেয় আমরা পাঠকেদর সে o eক সংলাপ গেড় তুলেত চাiিছ, যা আমােদর িবষয়িট িনেয় eকেপেশ ভাবনা কাটােত সাহায করেব।

নnীgােমর সবৡেশষ পিরিsিত িনেয় pত kদশীৡর িববরণ িদেলন িজেতন
নnী। সখােন কৃিষজিম aিধgহেণ রাTীয় সntাস ঠকােত িবপুল
kয়kিতর বাsব বেড়া মমাৡিnক। তারপের আমার আজেকর বkব
িনেজর কােছi খুব তামািদ লােগ। হয়েতা আেগ বলবার sেযাগ পেল
িকছু মােন থাকত। রাজনীিতেত রাজা থাকা আর রাজা হoয়ার
লড়াiটাi কত জrির তা দখেত দখেত আিম নহাত দূরবতীৡ eক
বৃd। pায় নপথ থেক বলিছ িকছু কথা, যিদ আপনােদর িকছু কােজ
লােগ।
eকটা কথা নেত নেত আমরা বশ kাn হেয় গিছ য িশl না
হেল পি মবে র কী হাল হেব? কৃিষ আর িশlেক eiভােব বুঝবার
চ া করাটাi আমার মেন হয় ভুল। কৃিষ o িশেlর মেধ eরকম
কান হয় eটা নয় oটা সmকৡ থাকার কথা নয়। anত আমােদর
পিরিsিতেত তা িনতাn aবাnর।
িশl-িশlায়ন ei কথাgেলােত eত িকছু p n আেছ য
আেরকটু concrete কের বলেল আমােদর বুঝেত sিবধা হয়। ধrন,
িশl aেনকরকম হেত পাের। কৃিষিভিtক িশেlর কথা িকnt আমরা
কেয়ক বছর আেগi খুব বেড়া কেরi েনিছলাম --- য কৃিষিভিtক
িশেli পি মবে র সাথৡক ভিব ত। তা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ, তা
িনেয় পুিsকা বিরেয়েছ। হঠাৎ আমরা ei গত িনবাৡচেনর পর
eকরকম িশlায়েনর কথা বিশ নিছ। তার জni কৃিষজিম দখল
নািক aিনবাযৡ।
eকটা কথা বলেত চাi য পি মবে িশl খুবi দরকার। কৃিষর
জno িশl দরকার। কারণ কৃিষেত যা িকছু করণীয় আেছ, aথাৡৎ
কৃিষেক আরo unত করার জn eটা দরকার। তার oপর িনভৡরশীল
লাকসংখ া কমােনা বাি ত। িকnt িশেlর ব াপাের ei eকিবংশ
শতাbীেত দঁািড়েয়, eকিবংশ শতাbী কন, গত শতাbীর িdতীয়াধৡ
থেকi িশেlর ব াপাের িকnt আমােদর eরকম মেন কের নoয়ার
কানo কারণ থাকেত পাের না য িশl হেলi বেড়া বেড়া কারখানা
করেত হেব।
িশl করা যখন আমােদর psােবর মেধ পিরকlনার মেধ
থাকেব, তখন কী িশl হেব সটা আমােদর পিরকlনার মেধ থাকা
uিচত। পুঁিজর কথা যিদ বেলন, তাহেল আিম বলেত বাধ য
আজেকর পৃিথবীেত ধু টাটাi পুিঁ জ িনেয় aেপkা করেছন না, আরo
aেনেকi পুঁিজ িনেয়ােগর kt খুঁজেছন। eটা িবচারসােপk য
সমsটা িমিলেয় কানটা বিশ চাiব বা কানটা চাiব না। সিদক
থেক মাটরগািড়েক agািধকার দoয়ার িবrেd pচুর যুিk আেছ।
সবেচেয় জrির কমৡসংsােনর কথা। কৃিষ o তার আnষি ক kেt
যত লাক কাজ হারােবন, মাটরগািড় কারখানায় তার শাখাpশাখা,
agাnবnন (forward linkage) o প াতমুখী (backward linkage)
মnন সামিয়কী

সংেযােগ কমৡসংsান তার তুলনায় কী পিরমাণ হেব? eব াপাের কান
গাছােনা িহেসব আমরা পাiিন। egেলা বkৃতার নাটেক বুঝবার
ব াপার নয়। িভn িভn sর anসাের িশkা o দkতার খিতয়ান সহ
কমৡসংsােনর eকটা িনভৡরেযাগ projection তির করা িক aসmব?
তাহেল আবার সেnহ বােড়। মাটরগািড়েক agািধকার কন দব তা
পির ার যুিkেত জানােনা হয়িন। বলা যায় টাটার মেতা জঁাদেরল
িশlসংsা মাটরগািড় বানােত চাiেল িক আর না বলা যায়!
আেদখলাপনা িন য়। eখােন তকৡ বাড়াি না আপাতত। িকnt িস রু
কন?
আবার মাটরগািড় বানাবার জn eমন eকটা জিম িনেত চাi
যটা কৃিষর িদক থেক আেদৗ বা নীয় নয়। eমন যাগােযাগ কী কের
হেত পাের ভাবেত খুব আ যৡ লােগ। পি মবে যিদ কৃিষর sােথৡ
কান জিমর aিধgহণ িনিষd হয় িস ুর তার মেধ পড়েব। সচ,
uবৡরতা, ফসলৈবিচt , কমৡসংsান, সাmpিতক unিত সব িদক থেকi
কথাটা সিত । iিতহাস-ভূেগাল সব িমিলেয় তা সিত । তাহেল িস ুর
কন? ei কথাটার কানo utর eখনo পযৡn আমরা পাiিন। িস ুের
টাটার eকটা মাটরগািড়র কারখানা হেব। তা িনেয় pথম থেকi,
eতটা ব াpভােব না হেলo, pিতবােদর eকটা ব াপার িছল। ‘eটা
িঠক হেব না’ বা ‘eটা ভােলা নয়’ eরকম িকছু কথা িছল।
তারপর আেnালন r হল। মােন যখন িস ুের মাoবাদীরা eেস
গেছন, SUCI eেস গেছন, বিহরাগতরা eেস গেছন, মােন
aেনেকi eেস গেছন, তখনi িকnt টাটার ম ােনিজং িডেরkর
রিবকাn eকটা িববৃিত দন, যখােন সরকারেক বশ খািনকটা িপঠচাপড়ােনা িছল, মােন oi sেরর eকটা public face-eর ব াপার
িছল। িকnt eকিট বাক oখােন আেছ যটােক আিম দািগেয় রেখিছ।
সi বাক হল, We did not identify the site, aথাৡৎ ei জিমটা
আমরা শনাk কিরিন। টাটার pিতিনিধ িকnt ei কথা বলেছন!
তাহেল ei জিমটা ক শনাk করল?
‘িশlায়ন’ bতী হেয় সরকার তার জn কৃিষজিম aিধgহণ করেত
চান। জিম শনাk করা তা বণৡ পিরচেয়র ব াপার। ei pসে আমরা
িন য আরo চারেট জায়গায় জিম দখােনা হেয়িছল, িকnt টাটার
eiটাi পছn হেয়েছ। িকnt চারেট জায়গার সে ei প ম
জায়গাটাo দখােনা হল কন? আিম যখন কাuেক eকটা িজিনস বিচ
তখন কান িজিনসটা আিম িবিk করেত পারব বা পারব না eটা তা
আমার িবেkতা িহেসেব eকটা িবেবচনা থাকেব? তা ei িবেবচনাটা
eখােন কাথায় গল? uবৡরতা o ফসেলর িদক থেক িস রু eতটাi
unত, িনঃসেnেহ বলা যায় য eটােক মাটরগািড়র জn পছn করা
িঠক নয়। আর eকটা ব াপার আেছ। আপনােদর সকেলরi খয়াল
আেছ --- ei পি মবে র রাজ মntীসভায় pত kভােব য মntীর
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পি মব সরকার িsর করেব কান জিমটা িবিk করেব বা লীj
দেব। শনাkীকরণ তা তার কাজ। তার তা eকটা pাথিমক িবেবচনা
থাকা uিচত। ক জােন িস রু না দখােল খড়গপুর ডানkিনেতi
spectacle জেম uঠত িকনা। locational advantage-eর কথা বলা
হয়। সটা তা a কেষ বাঝাবার কথা। তমন s কান িহেসব
পাiিন। আর গাড়ায় গলদ তা থাকেছi। িস রু দিখিন তখন
খড়গপুর, ডানkিন িনেয় য locational advantage, িস ুরেক িহেসেব
ঢুকেত িদেল তা আলাদা হেব। ধrন, নানা সমsািk িহnেমাটেরর
সংলg ফঁাকা জিম দখােল আরo আলাদা হত। তাi িস রু কন?
eরপর আমার যটা বkব সটা িস রু -নnীgাম dেটা িনেয়i।
িস ুেরর ব াপাের য কথাটা সরকার থেক কখনo oেঠিন, নnীgােম
তা sীকৃত। নnীgােম য oi pথম pকা িবেরােধর কথা িজেতনরা
বলল --- pথম য oi িbজকাটা, রাsাকাটা ব াপারটা হল, তারপর
তা থমথেম নীরবতা িকছুিদন িছল। eর মেধ িকnt eরকম কতgেলা
কথা হেয়েছ। তা খবেরর কাগেজ বিরেয়েছ। সটা রােজ র মুখ মntী
বলেছন য, খুব ভুল হেয় গেছ নnীgােম। িকছুi তঁােদর িঠক জানা
িছল না। আিম oঁেক টিলিভশেন বলেত েনিছ য --- ম াপ দেখ
পযৡn জিম িঠক হয়িন, বেড়া ভুল হেয়েছ। eরকম ভুলটা হয় কী
কের? িস ুের িক oঁরা ম াপ দেখ জিম িঠক কেরেছন? কেরনিন িকnt।
িহেসব কখনo নেশা eকর, কখনo ছেশা, আবার তারo কম।
িস ুেরর আেnালনটা oi জায়গায় যায়িন, তাi oটা বলেত হয়িন।
িস ুেরo ম াপ দেখ জিম িঠক করা হয়িন, করা uিচত িছল। আমার
িবেশষ বkব eটাi রাখেত চাi। eকটা গণতেnt আমরা আিছ তা?
তা তমন সরকার চলেত গেল আবার সরকােরর pশাসিনক
কাযৡিনবাৡেহর জn eকটা আমলাতnt আেছ। eঁরা তা যঁার যঁার কাজ
করার জni আেছন। মntীরাo কানটা হেব কানটা হেব না, কী হেব
না হেব, কী করা যায়, কানটা সmব, স ত o nায --- তার পিরচয়
পািটৡ o আমলাতেntর কাছ থেকi বুঝেত চাiেবন। য কান
কমৡনীিতর পথ o পােথয় িনধাৡরেণর পেk তা aপিরহাযৡ। িকnt
পি মবে র ei সাmpিতক aিভjতায় সাংঘািতক eক ব াপার
দখিছ। eত বেড়া পািটৡ বা িবশাল কেলবর pশাসনব বsার পেk
eরকম grতর eক কাযৡkেমর kেto সংি জনজীবেনর সে ,
তার i aিন i া aিন ার সে বাঝাপড়া, সহায় সাntনা, বা
পরsেরর সmেকৡ আsার পিরচয় নi। জার-জুলুেমর ব াপার
আেছ, কল-কারসািজর ব াপার আেছ, pেরাচনার ব াপার আেছ,
pেলাভেনর ব াপার আেছ। নi কানo আsা, নi dগৡত মাnেষর
pিত িবndমাt ভরসার আnিরকতা।
দখুন, পি মবে আমােদর eকটা Land Reforms pশাসন
আেছ, Land Records Directorate আেছ। bক aিফস আ িলক
pশাসেনর জুতসi iuিনট হoয়ার কথা। kমাগত eকটা কথা েন
গলাম --- eটা ভীষণ গৗরেবর সে বলেছন সরকাির pবkাবৃn।
বলেছন িস েু র ৬০০ eকর জিমেত চক পেম ট হেয় গেছ। আ া,
eখােন খুব িবনীত p কির য আপিন যঁােদর চক পেম ট কেরেছন,
তঁােদর নাম-িঠকানা দেবন? ei right to information আমােদর
আেছ। ৬০০ eকরটা কখনo ৯০০ ত uেঠেছ, আবার কখনo ৩০০র
নীেচ নামেছ। সবi তঁােদর কথা।

eিবষেয় দািয়t আেছ িতিন গাড়ােত আপিt কেরিছেলন। তঁার মত
নাকচ হেয় যায়। সংবাদ িছল য মntীসভায় িশlিবেশষjেদর চােপ
পেড় িতিন চুপ কের যান।
তাহেল কন মাটরগািড়, ei pে র সরকাির utর as ।
আবার কন িস ুেরi হেব মাটরগািড় কারখানা, স pে র utরo
as । নিছ Land Bank তির হেব। িকnt Land Bank তির
হoয়ার আেগ কন আমার যেথ uবৡর ১০০০ eকর কৃিষজিমর kিত
করব? কন সরকার তা িবিk করেব? ei aিধকারটা সরকারেক ক
িদেয়েছ? eবং িস রু িনেয় যখন pাথিমক তকৡ হি ল, তখন e তথ
িকnt িছল য oখান থেক ৪-৫ মাiেলর মেধ i ১০০০ eকেরর বিশ
জিম আেছ, য জিম কারখানার জn ব বহারেযাগ , য জিম চাষ হয়
না eবং মািলক রািজ আেছন। eটা িজেতনরাo বলেত পারেবন eবং
e খবর aেনকgেলা সূt থেকi eেসেছ। eiখােন িকnt কৃিষজিম
বঁাচাবার আেnালন আরo s , আরo দৃঢ় হেত পারত। িস রু েক
বঁাচাবার পেk তা eকিট গঠনমূলক িবকl হেত পারত। যেথ চoড়া
রাsা বািনেয় স জিমেক দূগাৡপুর ekেpসoেয়র সে যুk করা কান
aসাধ সমsা নয় বেলi েনিছ।
আবার বলিছ িশl-িবেরািধতার কান p নi। ব েদেশর কথায়
eবং পের পি মবে র কৃিষ িনেয় িচnাভাবনায় আিম বhবার eকটা
কথা বলার চ া কেরিছ য কান ভূিমসংsার সফল হেব না পিরপূরক
িশl িবকাশ বাদ িদেয়। িকnt সi আিমi আজ বলেত বাধ হি য
িস রু কন eবং িস ুেরর কাছাকািছ oi জিমটা নয় কন? an
জিমটা কন বািতল তা িনেয় আমার িনেজর ধারণা eকটু বিল।
eককােল ভাবা হত য পুঁিজর সে eকটা দশ িদেনর বিkং িরংe মারামাির হেব আর পুঁিজ হের ভূত হেয় যােব। eখন আবার বিkং
িরং বরবাদ। আলাপ-আেলাচনায় পুঁিজেক আমntণ করব, uৎসাহ
জানাব। তখন যিদ কান জিম দখাি , আর কী দখাি না, তা
বেখয়াল হেয় যায়, তাহেল খুব মুশিকল। oi বিkং িরং-e পুিঁ জেক
নক-আuট করব aথবা পুিঁ জর সে চা খেয় িস ুর কিম করব --dেটাi খুব মুশিকল। টাটা বলেছন oখােন সাiট শনাk কেরনিন। তেব
জিম পছn হoয়ার পর জঁাকজমক আড়mর তথা spectacle-eর কথা
ভাবা sাভািবক। দূগাৡপুর ekেpসoেয়র oপর যিদ আিম কাuেক জিম
ছেড় িদi, তাহেল স আর কখনo ভতের যােব না। কারণ, িশl
িকnt আজ য জায়গায় পঁৗেছ গেছ, স ধু কারখানা কের খুিশ হয়
না eবং কারখানার জঁােকর িদকটােতo নজর দয়। দূগাৡপরু
ekেpসoেয়র oপর তার sরৎ যমন খুলেব, আড়ােল গেল তা নয়।
যমন bিজেলর সাo পাoেলা। িবশাল বভব আর চরম দািরেd র
ঘারতর বষেম আকীণৡ সi শহর। িকnt সাo পাoেলােত eমন ম ল
আেছ যখােন আপিন ট ািk বা Tােম-বােস কের যেত পারেবন না।
িনেজর মাটরগািড় থাকা চাi। eরকম ম লo তির হে , যখােন
হিলপ াড আেছ, aথাৡৎ িনেজর হিলকpার থাকেল আপনার sিবধা।
িঠক pেয়াজন, eমনকী সাজা িহেসেব লাভkিত নয়, জঁাকজমক,
spectacle-eর ব াপার। ekেpসoেয়র oপর না হেল টাটা কারখানার
জঁাকজমক কমেব। টাটার িদক থেক িঠকi, spectacle নয় কন? সদ
aকশন-e ‘ কারাস’ িকেন তাক লািগেয়েছন। জাতীয় নায়ক বেল
িমিডয়ায় বিnত। spectacle-eর সখ তার হেতi পাের। িকnt
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হল, সখােন িঠক হল রিজsাডৡ ভাগচাষী হেল জিমর চাষ থেক
eকটা পাoনা হেব, ভাগচাষীর কােছ eকটা িsপ থাকেব, eখন থেক
তুিম ৭৫% ফসল পােব, আর মািলক ২৫% ফসল পােব। আ া, ei
য eখন kিতপূরণ দoয়া হে --- eর িহেসবটা কী? আশপােশর
জিমর বাজার দর ধের eকটা িহেসব হে সmবত। খুব s কথা
আিম িকছু
িনিন। আমরা যােক মূলধনীকরণ, iংেরিজেত
capitalization বিল, তার গানাgনিতেত ফঁাক আেছ। নিথভুk
ভাগচাষী বতৡমান uৎপাদেনর ৭৫ শতাংশ পেত aিধকারী। মিনেয়ািজত জিম থেক ei আয়। ধু জিম ধরেল িঠক হেব না।
আবার aিধgহেণর ফেল ভাগচাষী জিম eবং ম di থেকi িবচু ত
হে । বাজাের চলিত sেদ কান আয় করেত গেল যত মূেল র
মূলধন pেয়াজন তােক তা বিল সi আেয়র মূলধনীকৃত মূল ।
pচিলত আiেন জিমেত ফলন থেক বতৡমান aজৡেনর ৭৫ শতাংশ
ভাগচাষীর pাপ । বািকটা পাTাদােরর। kিতপূরেণর বলায় মািলক
তথা পাTাদােরর ৭৫ শতাংশ। কন? ভাগচাষীেক পাTা দoয়া হয়িন
স তা ‘aপােরশন বগাৡ’র aসmূণত
ৡ া!
না বেল পারিছ না তাহেল ‘aপােরশন বগাৡ’ িক িছল kিণেকর
কান uেtজনা? aনিথভুk ভাগচাষী eত বাড়েছ কন? ভূিম সংsার
দpর, sানীয় প ােয়ত কােরারi িকছু করণীয় িছল না? আবার
নিথভুkেদর kিতপূরেণ ২৫ শতাংশ aিধকার য কমন aস িত
আেগi বললাম। ভাগচাষীেক পাTা না িদেয় আiনটাi aসmূণৡ
রেয়েছ। eখন িশlায়ন-ঘিটত aিধgহণ বাবদ kিতপূরণ দoয়ার সময়
পাoনাগNা িদেত হে । নিছ, য ৬০০ eকেরর চক মটােনা
হেয়েছ তার বেড়া aংেশর মািলকরা পুেরা জিমটাi বগাৡেতi িদেতন।
তার আবার aেনকটাi aনিথভুk aথাৡৎ আনেরিজsাডৡ বগাৡেতi
িছল। eখন নিথভুk বা aনিথভুk য ধরেনর বগাৡদারেকi দoয়া
হাক, জিমর মািলকেদর আপিন uবৡরতা, ফলন, বাজার দর iত ািদ
িহেসব কের বলেলন, তঁারা eকর pিত ৭-৮ লাখ টাকা পােবন।
তাহেল eখন যঁার জিম বগাৡয় আেছ, তঁার কােছ তা eটা eকটা
apত ািশত লাভ। kিতপূরণ ঘািষত হoয়ার আেগi নািক তঁােদর
aেনেক সmিত জানান। সকথা সরকার পk থেকi বলা হেয়েছ।
স ত কারেণi মধা পাটকার p তুেলেছন য eটাi তা বেড়া
সেnেহর কথা। তেব তা যঁারা জিম ছাড়েত পারেল বঁােচন সi
মািলকরা kিতপূরণ পেয় টাটার পুেজায় িনিব হেলন। আর যঁারা জিম
চাষ কের জীিবকা aজৡন করেতন, তঁােদর মধ থেকi চাড়া িদল
আপিt, aসেnাষ, pিতেরাধ। aেsTিলয়াবাসী eকজন বাঙািল িস রু
থেক kিতপূরেণ সnt
েনিছ। যরকম সরকাির গাছগাছ, eেত
িবsেয়র িকছু নi। আর eমন kেt কলকাতা, মুmi, বা ােলার,
িসডিন, িনuiয়েকৡ তফাত খুব pাসি ক নয়।
িস রু বলেত আর কতজন মািলকi বা uপকৃত হেলন ei p
uঠেত পাের। িশেlর sাথৡ, unয়েনর িচnা aেনক বিশ জrির। eমন
oজর pায়i িন। তেব িশlায়েনর িদেক পা ফলেত িগেয় political
economy of the working peasantry পযুৡদs দখেত আমােদর
পিরিsিতেত বেড়া a ভ সূচনা মেন হয়। পুরেনা eকটা কথা মেন
পড়েছ। ১৯৮০-র দশেকর শষ িদেক কান eকটা সময়। যতদূর মেন
পড়েছ। িবনয় চৗধুির মশাi, িতিন তখন ভূিম রাজs eবং প ােয়েতর

ei য ৬০০ eকর জিম, eেতা কৃিষজিম। eটা ক চাষ করত?
যঁােদর আপিন চক পেম ট করেলন আর যঁারা চাষ করত, তঁারা কত
kেt eক লাক? আর কত kেt আলাদা? e িনেয় সমীkা হেয়েছ
eবং ‘িদ টিলgাফ’ পিtকা, ১০ িডেসmর ২০০৬-e eকটা লখা
িকnt বিরেয়িছল; যটা িছল পুেরা পৃ া জুেড়। eমন িকছু পিরবােরর
কথা আেছ যঁােদর oখােন বিশ জিম বগাৡ হেয় িছল, তঁারা খুিশ হেয়
চক িনেয়েছন। বািড়র ঠাkর ঘের টাটার ছিব টািঙেয় মেয়েদর িনত
পূজা করেত বলেছন। তা eটা হে কী? কৃিষজিম নব, কৃিষজিমর
kিতপূরণ িদি , আর লােক টাটার পুেজা করেছ, আবার িকছু লাক
বলেছন, আমরা িকছু পলাম না। eকজেনর কথায়, ছ’-সাত িবেঘ
চাষ কির। আেগ ভাগচাষী িছলাম। aপােরশন বগাৡর পর aবsার
unিত হেয়েছ। eখন ছ’ িবেঘ মেতা িনজ জিম করেত পেরিছ।
eখােন িতন-চার ফসেলর জাের aবsা িফেরেছ। eকটা ছেল
হাisুেল পেড়। ঘরবািড় পাকা হেয়েছ। িতন িবেঘ মেতা টাটার
eলাকায় পেড় গেছ। kিতপূরেণর টাকায় তা সব িদক সামাল িদেত
পারব না। anকার দখিছ।
আমার ধারণা, আিম যখন কৃিষজিমেত িশl করেত যাি তখন
eকটা aজানা বন কাটিছ, তা িকnt নয়। সখােন যখন কৃিষ হে ,
আিম চনা যায় eমন গাছ কাটিছ। তা গাছgেলা না িচেন িহেসব িঠক
করা ঘার anায়। সi িহেসবটা গণতেntর দায়। ei িহেসব না কের
পৃিথবীেত aেনক জায়গায় িশl হেয়েছ, সখােন গণতnt িছল না।
গণতnt রাখব, ei িহেসবটা করব না, কৃিষজিমেত িশl করব। হয় না।
হoয়া uিচত নয়।
গণতnt জার-জুলেু ম ম ােনjড হেত পাের, ফঁািকবাজীেত হেত
পাের, ধাnাবাজীেত হেত পাের। আিম বলিছ eটা হoয়া aস ত,
anায়। িবেশষত, য সরকার kমতাদখেলর পের আমােদর িনেয়েছ
য তার সবেচেয় গৗরেবর ব াপার aপােরশন বগাৡ খ াত কমৡনীিত --যােত বলা িছল, য ভাগচাষী নিথভুk হেবন, তঁােদর pাপ হেব
ফসেলর ৭৫ শতাংশ, কখনo uে দ হেবন না। ১৯৮১ ত আiন
পাকা হল। আজেক eকটা কথা নেত পাি , eটা যন eকটা
kমােঘnার কথা য ভারতবেষৡ আর কাথায় বগাৡদারেদর
compensation দoয়া হেয়েছ? আ া, ভারতবেষৡ আর কান রাজ
তা aপােরশন বগাৡ িনেয় দামামা বাজায়িন। তাহেল aপােরশন বগাৡ
১৯৮১ সাল থেক আজ aবিধ কী হেয়েছ? তাহেল আজেকo য oi
৬০০ eকেরর িহেসব িনেত শানা যাে য oi জিমর বেড়া aংশ
চাষ করত আন- রিজsাডৡ বগাৡদার, তা িক হoয়ার কথা? oখােনo
তা bক aিফস আেছ, ভূিম সংsার তttাবধায়ক আেছন, Land
Records-eরo ব াপারটা দখার কথা। iংেরজ আমেলo তা
বগাৡদােরর রকডৡ, (যখন কানo আiন িছল না, আiেনর aিতিরk
eকটা খসড়া, যােক বলা হত িমলন খসড়া) --- eটা তা তখনকার
aিফসােররাi িলেখ রাখেতন। আর eেতা বেড়া aপােরশন বগাৡর
পের, ei বছর kিড় পের যখন জিম িনেয় িশlায়েনর পবাৡnের যেত
চাiিছ, তখন সরকােরর স জায়গাটা eত আবছা কন? ধু eক কথা
আনেরিজsাডৡ বগাৡদার আেছ, রিজsাডৡ বগাৡদার আেছ, আর
রিজsাডৡেদর দoয়া হেব ২৫ শতাংশ kিতপূরণ।
রিজsাডৡেদর ২৫ শতাংশ kিতপূরণo বেড়া তাjব কথা! আiন
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বৃহtর রাজনীিত o aথৡনীিতর ছড়ােনা পিরেpিkেতর চেয়
বতৡমােন aেনক বিশ চাপ িদে কৃিষজিম aিধgহেণর সমsা।
পি মবে মাট কৃিষ o aকৃিষ জিমর যা aবsা তােত িশেlর জn
কৃিষজিম aিধgহণ pেয়াজন হেত পাের। aকৃিষ (non-agricultural)
জিমর য িহেসবটা থােক তার মেধ বসতবািট ঘরবািড় সেমত
নানারকম ব বhত জিম আেছ। তার থেক িশেlর pেয়াজন মটােনা
সmব মেন হয় না। তেব কৃিষজিম aিধgহেণর য পিরমাণ সরকার
ঘাষণা করেছন তাo আেদৗ সিঠক িবেবচনাpসূত মেন হয় না। কৃিষর
পিরিsিত eবং ভিব ত ভাবেল চােষর জিম িনেয় নয়ছয় করবার
aবsায় আমরা নi। eখােনi আবার কী ধরেনর িশl করা িঠক তা
িনেয় সতকৡতা িবেশষ pেয়াজন। আেরক সমsা ei য ছােটা
ছােটা, খিNত িবিkp জাতজিমর বাhেল র দrণ eেkেt িশlপিত
o কৃষেকর মেধ সাজাsিজ kয়িবkেয় িশেlর লk eবং কৃিষর
রkণ d-িদক থেকi কাজ িঠকমেতা হািসল করায় pচুর বাধা
আসেব।
eসব কারেণ সরকাির মধ sতা o aিধgহণ দরকার হেত পাের।
তার জn ১৮৯৪-eর আiন pেয়ােগ aব সরকােরর apstত
aবsাi pকট। দশিবেদেশর িশlপিতেদর eখােন oখােন কৃিষজিম
সমপৡেনর িহিড়ক পেড় গল। aথচ আেগ থেক uপযুk তেথ র সংgহ
নi, বলাকoয়া দূেরর কথা! িশlপিতেদর সে আলাপ-আেলাচনায়,
তঁােদর ফারােম িগেয় r হল uদাt আhান ‘আিম তামােদরi
লাক, ei রাজ তামােদরi িবিনেয়ােগ কৃতাথৡ হেত িদন gনেছ।’
eকােলর গণতnt িন pশাসিনক কৃিতেt গরীয়ান। িকnt আমােদর
বরােত uিজর নািজর oমরাহ িমেল eকী aপrপ হবু-গবু সিmলন!
নnীgাম িনেয় ভুল মেনিছেলন আমােদর মুখ মntী। তারপের
আবার ‘িডেরk a াকশন’ --- সnসামnেদর পরাkাn কীিতৡকলাপ!
aিধgহণ pেয়াজন হেল eকিট বেnাবs বাধ তামূলক করা চাi
বেল আমার মত। য জিম aিধgহণ করা িঠক হেব, তার আেগ স
সব pেটর পুেরা সােভৡ- স লেম ট eবং তার তথ সংবিলত িরেপাটৡ
চাi। তার িভিtেত িsর হেব জিমর aিধgহণ সmব িকনা, িবিভn
sেরর kিতপূরণ, kিতgsেদর সmেকৡ িবিধব বsা। pিতিট pেটর
ক ােডsTাল ম াপ anযায়ী সােভৡ হেব। জিমর মািলকানা, তা ক চাষ
করেছ, ফলেনর খবর, kতমজুর িনেয়ােগর পিরমাণ, eমন সব তথ
সংগৃহীত হেব। iংেরজ আমেল স লেম ট িরেপােটৡ eসব তথ
মাটামুিট থাকত। ‘aপােরশন বগাৡ’র হালহিককত বুঝেত স লেম ট
চালু রাখা uিচত িছল। তাহেল eকবার নিথকরেণর পর আবার
aনিথভুk ভাগচােষর pচলন সmেকৡ uপযুk ব বsা সmব হত।
আiেনর লk িন য় eমন িছল না য ভিব েত aনিথভুk ভাগচাষ
আবার িবsৃত হেব। ল া ড রকডৡস aিধকরণ, ভূিম সংsার pশাসন,
bক aিফস, প ােয়ত সব সংsান বহাল তিবয়েত আেছ। সােভৡস লেম ট বn কন?
ঔপিনেবিশক পেবৡo স লেম ট জনমত pকােশর জায়গা িছল।
ঢালেশাহরত হত। ফঁািকজুিখ, dনীৡিত িছল িন য়। বতৡমােন সব পািটৡ,
প ােয়ত, bক aিফস, মানব aিধকার pিতিনিধ, eমন সকেলর
uপিsিত বা নীয় হেত পাের। িস েু রর eক হাজার eকের eরকম
সােভৡ- স লেম ট eবং িরেপাটৡ তির হেত d-িতন মােসর বিশ সময়

মntীo িছেলন, বধৡমােনর eকটা সভােত বেলন, ei সরকারটা eখন
ক Tাkরেদর রাজ হেয় গেছ। চিbশ ঘ টার আেগi িকnt তখনকার
মুখ মntী িবনয়বাবুেক pকাে জািনেয় দন য িতিন তাহেল সরকার
ছেড় িদেত পােরন। তা মntীসভা িবনয়বাবু ছেড় দনিন। তারপর
aব আর খুব বিশিদন পৃিথবীেতi িছেলন না। ‘aপােরশন বগাৡ’র
টােগৡটটাi সmবত ভেঙ পড়িছল। গত শতাbীর শষ d-দশেক
কৃিষজিম থেক realtor আিধপেত কত জিম হsাnর হেয়েছ তার
িহেসবটা নoয়ার চ া করা uিচত। সi সে শাসক পািটৡর gামীন,
আ িলক, eমনকী নাগিরক মহানাগিরক sের, নতা o ক াডার সব
sের কতরকম ভালবদল সmব হেয়েছ তাo বুঝবার ব াপার মেন হয়।
না, আিম িনছক তথ াnসnােনর কথা বলিছ না। প ােয়ত sর থেক
আগাপাশতলা বাম রাজনীিতর aিভমুেখi বেড়াসেড়া oলটপালট ঘেট
যাে
aেনকিদন ধের। পুঁিজ eবং পুঁিজপূবৡ শাষণpিkয়ার
যুগলবnীেত জনমাnেষর িটেক থাকার eকমাt uপায় হেয় uঠেছ sের
sের কান-না- কান মুrিbর oপর িনঃসহায় িনভৡরতা। rিজ িশkা
sাs সব kেti সটা িনদাrণ সত । জনশিkর সমবািয়ক uেদ ােগর
বদেল মুrিbেদর মাতbির apিতেরাধ হেয় দঁাড়াে । eমন
রাজনীিতর িশখর চূড়ায় িবরাট িবরাট a ল জুেড় d-eকজন smsrপ
sরাচারীর িনর ুশ আিধপত । তমন যদৃ aত াচােরর জােরi তা
নnীgােমর মেতা সােবিক বামpধান a েল ঘটেত পারল eত বীভৎস
নারকীয় হত াকাN o aকথ aত াচার। মেন হয় না রাজনীিতর ei
নরকkN থেক পিরtাণ ছাড়া কৃিষ িশl কানo কতৡেব রi sরাহা
সmব। খঁাজ িনেল দখেবন দিkণ চিbশ পরগণায় SEZ-eর pকl
ঘািষত হoয়ার পের মধ িবt জিমমািলকরাo কী আgেহ তঁােদর
বhকালজীণৡ পাTাপরচার দখভাল করেছন। kিতপূরেণর pত াশায়।
যমন িস ুের কারo কারo বরােত জুটল। বলিছ না eঁরা সকেল
সjােন রাজনীিতর oi নরকkNেক সমথৡন কেরন। সটাi িকnt
eরকম kমতায়েনর চরম ছলনা।
রাজনীিতর িবপথগিত eবং ভূিমসংsােরর aসmূণত
ৡ া থেক য
সংকেটর আিবভাৡব তা আরo জিটল হেয়েছ গত শতাbীর aিnম
দশক বা তার িকছু আেগ থেক তথাকিথত িব ায়ন o সংsােরর
সবৡভারতীয় কাযৡkেম। aেনকটাi ছােটা মাঝাির জাত িনভৡর
পি মবে র কৃিষেত বhমুখী সমবািয়ক uেদ াগ ছাড়া pিতেযািগতার
তীbতর চ ােল মাকািবলা করা aসmব। িশkা বলুন, pচার বলুন,
রাজৈনিতক uেদ াগ বলুন, ei লেk পঁৗছবার কানo pেচ াi দখা
যায়িন। aথচ কৃিষর পিরপূরক িশেlােদ াগo িকnt কৃিষেত সমবািয়ক
সংগঠন গেড় না uঠেল aসাধ থেক যােব। যথােযাগ সাংগঠিনক
pstিত ছাড়া gাবাল ক ািপটালেক ডাকা হয় িন ল, নয় িবপjনক।
gাবাল ক ািপটালেক ডাকেত আপিt নi। আমার যমন ক ািপটাল
চাi, ক ািপটােলরo তমনi আমােক চাi। বিkং তা eখন বরবাদ।
তার বদেল হাতেজাড় করেলi হেব না। মােন পুঁিজরo দরকার আেছ,
পুঁিজ িনেজর মেন বেস থাকেব না। হঁ া তার জn কিmিটশনo আেছ।
সব িমেল বশ জিটল eকটা strategic game. সহজ খলা নয়। টাটার
সে িস রু কারখানা সংkাn পি মব সরকােরর চুিk সmেকৡ যা
আমরা জেনিছ তােত খুবi eকেপেশ খলা মেন হয়। কমন যন
টাটার মন পেত আমােদর সরকাির ভট িদেয় যাoয়ার শষ নi।
মnন সামিয়কী

45

মাচ-eিpল ২০০৭

লাগার কথা নয়। eসব তেথ র দািব গণতািntক aিধকার। তার
িভিtেতi aিধgহণ সংkাn সমsার মাকািবলা করা uিচত। ল া ড
ব া িনেয় যসব কথা সরকার থেক নিছ তার তেথ র ধরন o
পিরসর eখনo আমরা জািন না। আর সােভৡ- স লেমে ট সকল দল o
জনমেতর যাগদান aপিরহাযৡ। তেথ র aিধকার o সংকলন গিরেবর
kমতা বাড়ােব। কmিপuটার pযুিkর ব বহার eমন তথ ভাNার তিরর
সহায়ক হেব িন য়।
ei সােভৡ- স লেমে টর psাবটা uেপkা করবার নয়। pশাসিনক
িকছু দািয়t o বাধ বাধকতা িনেয় জনমত গঠন খুবi জrির।
জনমাnেষর যাগদান anেমাদনেক তার a াি কের তালা দরকার।
জিমর ব াপাের ei িহেসবটা চাi pিতপেদ। িহেসব ছাড়াo কাজ
হেয়েছ, কারণ িহেসব নoয়ার কu িছল না। আপিন যিদ লাকেক
uৎখাত কের দন বা আপনার eমন eকটা পালাৡেম ট আেছ, যমন
a াদশ শতাbীর iংল াে ড, যখােন পালাৡেম ট বলেছ --- কৃষকেক
জিম থেক uৎখাত কের দাo --- সi পালাৡেমে ট সব সদsi

uৎখাতপnী। তঁােদর sাথৡ আেছ, eটােক Parliamentary Enclosure
বেল, কারণ পালাৡেম ট তা তঁােদরi পালাৡেম ট। আমরা তা বলব না
য সরকম eকটা গণতেnt আিছ। তােত SEZ বল বা িস ুেরর মেতা
হাজার eকর বল settlement-টা করেত হেব পুেরাপুির জনসমেk,
মােন রােমর নাম ােমর জায়গায় যােব তা হয় না। যমন, আজেক
ধrন eকথা হেয়েছ য ধু রিজsাডৡ কন আনেরিজsাডৡ
ভাগচাষীেক compensation দoয়া হেব িস েু র। িকnt ক সi
লাক? আনেরিজsাডৡ ভাগচাষীেক compensation দoয়ার নােম
আপিন য টাকাটা দেবন, সটা য কান মুrিbয়ানায় খরচ করেছন
না, কী কের জানব? আপনার পছেnর লাকi আনেরিজsাডৡ ভাগচাষী
আর aপছেnর লাক নয় --- তেব তা ঘার িবপদ! তথ ভাNার
থাকেল জিমটা ক চাষ করেছ তার পিরচয় থাকত। তার খঁাজ িমলত।
eভােব তথ dগৡতজেনর কােজ আসা সmব। সজাগ o তৎপর জনমত
তার জn pেয়াজন িন য়।

pে াtর o আেলাচনা
দoয়ায় eকটা unিত হয়। eকটা দেশর unিত করেত গেল
aিধকাংশ মাnষেক unয়ন pিkয়ায় যিদ involve করা যায় তাহেলi
হয় eকটা সাথৡক unয়ন। তাহেল য জিম aিধgহণ করা হে িশেlর
জn, তাহেল কত লাক eর dারা বৃিtচু ত হে eবং কত লােকর
কাজ হে , eটা িন য় eকটা িবতেকৡর িবষয় হoয়া uিচত। আর
আমার di নmর কথা --- ei য বতৡমান িশlায়েনর ei ব বsাটা,
ei ব বsায় যিদ ভারতবেষৡর ১০৫ কািট মাnষেক কেমৡ িনযুk করেত
হয়, তাহেল বাধহয় ei পৃিথবী িদেয় হেব না, কারণ িশlায়েনর আেগ
iংল াে ড aিধকাংশ লাকi কৃিষেত িনভৡরশীল িছল। তারপর
িশlায়েনর পর মাt ১.৫% লাক কৃিষেত িনভৡরশীল, বািক লােকরা
িশেlর dারা provided হেয়েছ। provide করার জn আধখানা
পৃিথবীেক কেলািন করেত হেয়েছ। eবং আজেক আমরা যসব pিkয়া
দখিছ, eটা হে oi পি েমর দশ, মােন যারা so called unত,
তােদর unয়েনর খসারত দoয়ার জn ei সমs দেশর জল-জিমজ লেক লুঠ করেত হয়। ei লুঠটা করেল তােদর ei ব বsাটা
িটকেব। oেদর ব বsাটা আজেক ভেঙ পড়ার মেতা aবsায়
পঁৗেছেছ। oেদর দেশর য মূলধন, মােন আপিন যিদ বেলন
ক ািপটাল, স ক ািপটাল তা oেদর idle capital. সi ক ািপটাল তা
oেদর রাখার জায়গা নi। ০.৫% হে ব া i টােরs। তার
মােনটা কী? মােন সi ক ািপটালটা খাটাবার জায়গা নi। তাi eiসব
দেশ বিশ লােভর আশায় ক ািপটাল খাটােব। কােজi eখােন তারা
য ক ািপটাল িবিনেয়াগ করেছ, eটা আমােদর uপকার করেছ না,
তােদরi uপকার করেছ।
আমার p টা হে , ei জিমটা ফরত দেব না কন? িতনশ
eকেরর িকছু বিশ তারা পাTা পেয়েছ। বািক জিম ফরত দoয়ার
দািব আমােদর করা uিচত।

aিময় ধর িস েু রর য চাষীেদর জিম, aেশাকবাবুর কথায় জা ুির
কের হাক, নানা কায়দাকাnন কের হাক, আiনী জিটলতার ফঁাক
িদেয়i হাক, যভােবi হাক কেড় নoয়া হেয়েছ, আমরা িক তা
িফিরেয় দoয়ার দািব করেত পাির? আমার কােছ p টা eখােনi।
aেশাক সন eখােন যতদূর আমার ধারণা oi ১৮৯৪-eর আiেন
aিধগৃহীত জিম ফরত হেব না। পিরিsিত anরকম হত, যিদ িস ুর
িনেয় aিধgহণ িবেরাধী আেnালন pথেমi সােভৡ- স লেম ট দািব
করত। তখন বলা যত, aিধgহেণর আেগ পুেরা eক হাজার eকর
সmেকৡ eiসব তথ জনসমেk আনা হাক। তারপর িঠক হাক
collateral damage–eর হরেফর eবং সi anসাের aিধgহণ
সmেকৡ মীমাংসা। aিধgহেণর nায তা িনেয়i grতর p আরo
জার িদেয় uঠেত পারত। িহেসব s থাকেল kিতপূরণ িনেয়o
aেনক দািবদাoয়ার sেযাগ িমলত।
aিনবাৡণ িব াস কত জিমর জn চক পেম ট হেয় গেছ, মােন
voluntarily িনেয় গেছ, eসব িনেয় বাম ে টর িবিভn মntী,
শাসকদেলর িবিভn নতা িবিভn জায়গায় িবিভn রকেমর কথা বেল
যাে ন --- কu বলেছন ৯৮০ eকর, কu বলেছন ৬০০ eকর।
তা, actual figure-টা কী? মােন আপনােদর কােছ কান convincing
evidence আেছ?
aেশাক সন িঠক কথা। ei পুেরা তথ eবং তা যতটা সmব পাকা
করেতi আিম সােভৡ- স লেমে টর কথা বলিছ।
সnথ নাথ ঘাষ তাহেল সমাধানটা কী? unিতটা কী? কৃিষi বিল,
িশli বিল, সবi তা হে unিতর জn। তা স unিতটা কী?
unিতর মাপকািঠi বা কী? সটা oঁর বkব থেক খুব eকটা পির ার
হলাম না। যিদ ধের নoয়া যায় য aিধকাংশ মাnষেক কাজ যাগান
মnন সামিয়কী

aেশাক সন আপনার বkেব র aেনক কথাi আিম মািন। সmিত না
থাকেল জিম ফরত দoয়া িন য় নিতক কতৡব । তেব ১৮৯৪-eর
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আiেন বাধার কথা আেগi বেলিছ।

eখন বশ মামুিল। আলাদা ‘মানব িবকাশ সূচক’o িনয়িমত pকািশত
হে । সসব kেt পি মব কত বিশ িপিছেয় তাo সংবাদপেt
pায় িনয়িমত খবর।

সnীপ ব ানািজৡ সরকাির য সমs বiপt বা নিথপt বর হেয়েছ,
সgেলা আমরা aেনেকi দেখিছ eবং যিদ সgেলা আমরা খয়াল
কের থািক, তাহেল কী পিরমাণ িমথ ার ব বসা ei সরকার আসেছ,
সgেলা আমােদর জানার কথা। আজেক আমরা eমন িকছু নতুন কথা
িনিন যা আমরা জানতাম না। eর আেগ রাজারহাট হেয় গেছ,
হলিদয়া পেTােকম হেয় গেছ eবং তার পিরণিত কী হেয়েছ, সবi
আমােদর জানার কথা। আিম eখােন eমন aেনক মুখ দখেত পাি ,
যঁারা হয়েতা eখনo মেন মেন িব াস কেরন য, না, e সেtto ei
সরকার তবু তা বাম, aতeব eটা থাকা uিচত। তা সংsৃিতর মদ
খেয় যিদ আমােদর eতটাi নশা ধের থােক, তাহেল aেশাক সন
মহাশেয়র eকিট বkৃতা িদেয় আমােদর সi নশা ঘুচেব বেল মেন
হয় না। আমার ei বkৃতা pসে aেশাকবাবুেক eকটাi p , সটা
হে , aেনেকর মেতা আপিনo বেলেছন য anবৡর জিম বা পিতত
জিমেত িশl করেল মn কী হয়। আমার িকরকম মেন হয়, eটা িঠক
কের দoয়ার aিধকার আমােদর নi। বঁাkড়া, পুrিলয়া যgেলােক
টাড়ঁ জিম বেল, সi টাড়ঁ জিমেত মাnষ িশl চান িকনা, কারণ সi
টাড়ঁ জিমেত জ ল আেছ, সi জ েলর oপর িনভৡর কের িকছু মাnষ
বঁেচ থােকন। িশl করেল, সi জ ল ংস হেল, তােদর জীিবকা
লুp হেত পাের। সটা িঠক কের দoয়ার aিধকার আমােদর নi।
আমােদর পােপর বাঝা আমরা নাi বা বাড়ালাম। মাnষ যখােন
চাiেব সখােন িশl হেব। আমরা মাnেষর sেঘািষত aিভভাবকেtর
দািয়t িনেত যাি কন?
আমার মেন হয়, নnীgাম, িস রু েক কnd কের য সামিgকভােব
eকটা আেnালন দানা বঁাধেছ, স আেnালেনর মূল কndিবndেত য
p টা থাকা uিচত, সটা হে basic question --- unয়ন বলেত কী
বাঝােনা হে ? unয়েনর aেনকরকম সংjা আেছ। কান সংjাটা
আমরা বেছ নব? সরকার কান সংjাটা বেছ িনে ন? যিদ eটা
হয় য unয়ন মােন হে সমs মাnেষর সামিgক জীবনযাtার
মােনাnয়ন, তাহেল পের য p টা aিনবাযৡভােব আেস, সটা হে ,
বৃহৎ পুঁিজিভিtক য িশl তা িক সটা করেত সkম, বা কেরেছ বেল
eমন কানo নিথ-pমাণ আমােদর কােছ আেছ িক? ei p টােক
িভিt কের আমার মেন হয় পুেরা ব াপারটােক দঁাড় করােনা uিচত
eবং সখােনi সi p টােক যিদ জার দoয়া হয়, তাহেল
সরকােরর যত িমথ াচার সব িকছু বিরেয় আসেব।

পাথৡ ভTাচাযৡ ei আেলাচনা সভায় eেস আমার eকটা কথা মেন
হে য, িশlটা হে , যারা করেছ, আমরা যারা িশেlর িবেরািধতা
করিছ, আেলাচনা করিছ, eবং কমন কের িশlটা হেব ভাবিছ --eসবi শহেরর কথা, সমsটাi। কাথায় হেব না হেব সমsটাi যন
শহর থেক িঠক কের দoয়া হে । িশl-িবেরািধতার য নতৃt সo
শহের, আর িশl করার য নতৃt সটাo শহের। আমার gােমo
বািড় আেছ। য কথা সnীপবাবু বলেলন য anবৡর iত ািদ জিম,
আমার মেন হয় anবৡরতা uবৡরতা িনভৡর কের জিমটা কতটা
সচেসিবত তার oপর। eকটা বেড়া p , আজেক য লালমািট
সখােনo aেনক রকম শs রেয়েছ। আমরা শহের eেস যসব খাদ
খাi বিশরভাগটাi kলীন য সমs crop রেয়েছ, ফুলকিপ বঁাধাকিপ
iত ািদ। pিতিদনকার কত লতাপাতা, কত রকেমর মাছ, শহেরর মাnষ
আিম সটা কতটুk জািন? eবং কৃিষ --- সবসময় মেন হে
farming-টা আমােদর মাথায় থােক। কৃিষর সে গৃহsালীর eকটা
সmকৡ আেছ। eকটা লাকেক যখন uে দ কের কান eকটা
জায়গায় তােক, মােন gােমর লাকটােক নাগিরক কের দoয়া হে ,
aথাৡৎ শহরমুখী কের দoয়া হে , তােক সকালেবলার িন াস-p াস
থেক r কের জল, সমs িকছুর জni তােক ব াগ িনেয় যেত
হে বাজাের, eবং pেত কটা িজিনস --- নেটশাক থেক r কের
pেত কটা িজিনস তােক িকনেত হে --- ei pিতিদনকার য খরচ,
তােক সi eকটা kিতপূরণ বা িকছু, তার oপর িনভৡর কের থাকেত
হে । িকnt eকটা লাক, য gােম বাস কের, স সকালেবলায় uঠেল
তার ঘর ঝঁাট দoয়ার য ঝঁাটা, সটা নারেকল গাছ থেক আনা r
কের, দঁাতন থেক r কের, স য eকটু dধ খােব ঘের গr
রেয়েছ, িডম খােব ঘের মুরিগ রেয়েছ, সব িকছু িমেল য dwelling
কথাটা বলা হয়, সটা িকnt eকটা gাম জীবেনর aেনকটা সmিt।
আিম বলেত ভােলা পাির না, তাi হয়েতা িঠক কের বলেত পারিছ
না। িকnt eiভােব যিদ তার জীবনযাtা বদেল দoয়া হয়, eকটা মs
বেড়া pভাব পেড় বেল আমার মেন হয়। eিবষয়টা িনেয় আপনারা
যঁারা কৃিষ o aথৡনীিত িনেয় কাজ কেরন, তঁারা eকটু আেলাকপাত
করেল ভােলা হয়।
aেশাক সন p িটেত যিদকটায় জার পড়েছ, তার সে আমার
িdমত নi। িশেlর pকৃিত কী হেব, তার সmেকৡ hঁিশয়ার থাকার
কথা আিম বেলিছ। আর কৃিষজিম aিধgহেণo নানারকম িবেবচনার
p আেছ। সিদকgেলােক যতটা সmব s o বাধগম করেতi
আমার সােভৡ- স লেম ট psাব। আর gামীন জনশিk, জনমেতর
িঠকমেতা সরব o সkম হoয়াo খুব দরকার। সিদক থেক বাম
রাজনীিতর aবkেয়র সমsা য কী grতর তা আেগi বেলিছ।

aেশাক সন সরকাির িমথ াচােরর কথা বেলিছ। সরকাির kমতায়েনর
চহারাo যতটা বুিঝ বেলিছ। িনিবৡচাের জ ল কেট িশl করার কথা
আিম বিলিন। পি মবে িশেlর জn কৃিষজিম aিধgহণ কখনo
aপিরহাযৡ হেত পাের। তখন কী কী সতকৡতা aব পালনীয় তা আিম
বলার চ া কেরিছ। aেপkাকৃত anবৡর a ল থেক জিম স
তুলনায় বিশ gহণেযাগ হেত পাের। মাnেষর চাoয়া, না-চাoয়ােক
কাযৡকর করবার জn িকছু psাব িদেয়িছ।
নতুন কথা বলেতi হেব তা আিম িঠক ভাবেত aভ s নi। তেব
unয়ন মােন য ধু GDP বৃিd নয়, সামিgক মানব িবকাশ, eকথাটা
মnন সামিয়কী

দবািশস ভTাচাযৡ আ া, আপিন তা বn কারখানার য জিম তার
কথা বেলনিন।
47

মাচ-eিpল ২০০৭

aেশাক সন হঁ া, সটা আমার cover করা হয়িন। আিম সটা বলিছ
--- eটা আিম বাদ িদেয় ফেলিছ। eটা আমার বলা uিচত। বn
কারখানা --- কাশীপুর থেক কঁাচরাপাড়া --- কী হে ? মােন eখােন
তা eটা আমােদর আিদ িশেlর জায়গা; বা আসানেসােল জিম আেছ,
দূগাৡপুের জিম আেছ বা an নানা জায়গায় জিম আেছ। আমােদর
চােখর সামেন anত eকটা --- খুব বেড়া না হেলo --- pাসাদ হেয়
গল, যটা আমােদর দিkণ কলকাতায় জয় iি িনয়ািরং oয়াকৡস্ িছল।
eখন দখেবন eটা eকটা ব াপার আেছ, কndীয় সরকােরর eকটা
আiেন ei জিমgেলা BIFR-eর eিkয়াের পেড় যাে । eটা িকnt
eকটা বেড়া গNেগােলর জায়গা। eবং আিম eটা জািন না য গত
ক’বছের যখন থেক মােন কেndর য সরকার, মােন খলা তা
সকেলi খলেব, খলেছ, িকnt কতgেলা খলা যgেলা খলা uিচত
সgেলা খলা হে না। কন হে না, সটা ভাববার িবষয়। eiসব
জিম যখােন আেগ িশl িছল, eখন বn বা pায় বn পেড় রেয়েছ,
িশlsাপেনর জn তা মুk করেত িন য় জনমেতর চাপ তীb করা
চাi। eটা eকটা আেnালেনর ব াপার। আসানেসােল সন ব ােল-র
কত বছর ধের oখােন পেড় আেছ। আর কাশীপুর থেক
কঁাচরাপাড়া-হািলশহর? eসব িক eক বা eকািধক মাতbর মািফয়ার
আয়েt আেছ? সi sেmর kমতা। aবsা দেখ সেnহ হয়। িঠক
জািন না। আমােদর িকnt ভাবা uিচত আমােদর চটকল কীভােব
চলেছ। িশlায়েনর কথা যখন eত বলিছ, তখন আিদ িশl চট গল
কাথায়? পৃিথবীেত eিদেক পিরেবশিবদরা pািsেকর িবপদ িনেয় p
তুলেছন। চট য খুব ভােলা িবকl তা aজানা নয়। aথচ িশেlর জn
eরকম জিম, মােন পাশ িদেয় kলkল কের নদী বেয় যাে , kলkল
হয়েতা বিশিদন করেব না, যাi হাক আপাতত নদী আেছ। আপিন
যিদ oখান িদেয় যান তাহেল রািtেবলা আপনার ভুতেু ড় ভুতেু ড়
লাগেব, মােন মােঝ মােঝ হয়েতা eকটা আেলা jলেছ, মােঝ jলেছ
না। eমন হােল পেড় রiল eত জিম। eটা সmেকৡ আমরা eত নীরব
কন?

জৈনক কালৡ মাkৡ িক সব ভুল হেয় গেছ?
aেশাক সন pায়i বলা হয় য কালৡ মাkৡ পুেরা ভুল pমাণ হেয়
গেছন, iিতহাস শষ হেয় গেছ। িকnt কালৡ মাkৡ eকটা জায়গায়
লk gেণ সত pমাণ হেয়েছ। সটা হে , আজ ei aসামাn
pযুিkর unিতর kেণ দঁািড়েয়, আমরা িকnt ei কথা মানিছ --পিরেবশিবদেদর ১৮ পৃ ার িরেপাটৡ আমার eখনo সবটা পড়া হয়িন,
িকnt খবেরর কাগেজ আপনারা সবাi পেড়েছন য পৃিথবীর আয়ু ১৫০
বছর o snরবেনর আয়ু ৫০ বছর --- ei সমsটা যুk eমন
ধরেনর unয়েনর সে , য unয়নেক পালেট িনেত আর কui পের
uঠেছ না। িকেয়ােটা pােটাকল বেল eকটা বাঝাপড়া হেয়েছ।
সখােন সমsা িনেয় িdমত নi। িকnt pিতকােরর পেথ তঁারা কu
পা বাড়ােত রািজ নন। eখন রািজ হেত গেল eকটা সমsা আেছ।
বছের eক লk কািট ডলার আপিন আর eকটা িবপেদর খলার জn
খরচ করেছন। eটা ৫-৬ বছর আেগর িহসাব। eতিদেন আরo
বেড়েছ। সটা হে পৃিথবী জুেড় সামিরক ব য়। আবার আপিন
eটাo জােনন, যুd যিদ হয় তাহেল সবাi গিছ, কui টকা কিঠন।
তার জn আপিন বছের eক লk কািট ডলার খরচ করেছন।
আমােদর দশo করেছ। আমােদর মেতা unয়নশীল দশo করেছ।
ei িনেয় আমােদর িচnার an নi য িনuিkয়ার পাoয়ার আমার
বিশ হল িক oর বিশ হল। তা eiটােক ঘারােত গেল তা,
সিত i পুঁিজেক ঘারােত গেল তা eiটােক না ঘারােল নয়। মােন
কিমuিনs ম ািনেফেsা িকnt aেনক aেথৡ খুবi সরলীকৃত
ম ািনেফেsা। িকnt eক aেথৡ eেকবাের দববাণীর মেতা, All solid
things will melt in thin air --- সটা ei আমােদর য latest
Environmental Report , সবৡজািতসmত, UN sীকৃত, সi িরেপােটৡ
বলা হেয়েছ। কােজi পুঁিজর ei িনয়মেক পাlােত তা হেবi। তেব
আিম তা aেনক ছােটা পিরসের কথা বলিছলাম। পুঁিজর eকটা িদক
তা, আজেক যা বানাি , কালেক তার িকছুটা রাখাi তা পুঁিজ; eটা
তা লাগেবi; eটা য সমােজi বলুন লাগেব। আবার মািলকানা o
আিথৡক uদবৃেtর দখলিতেত পুঁিজ তা eকটা সামািজক সmকৡ,
বেnাবs, kমতা। পুিঁ জর সে চুিkর strategic pেয়াজন হেত পাের।
আমার p টা িছল িস রু কন? eটা িকnt পুঁিজর সে চুিk হল না,
হেয় গল পুঁিজর কােছ তঁােবদাির। আিম বলিছ, পুিঁ জর সে চুিk
দরকার হেত পাের। িকnt আtদান নয়।

দয়াবতী রায় আমার p হে --- pথেম uিন বেলেছন য কৃিষ
তা আেছi, িশlo চাi। ভূিম সংsােরর সফলতার জn িশlেক
pেয়াজন। পের িতিন শেষ eকটু anরকম বেলেছন, সi সূt
থেকi আমার eকটা p । যটা uিন আেগ বেলেছন য পুঁিজর যুিk
িদেয়i আমােদর খলেত হেব পুঁিজর সে । তা আমার p টা হে
য পুঁিজর যুিk িদেয় খলেল আজেক ei য িশlায়ন --- eকটা
ভীষণ unত pযুিkর oপর িনভৡরশীল িশlায়ন --- সi পুঁিজর
যুিkেত খলেল বিশরভাগ মাnেষর কী aবsা হেব সটা uিন
বেলেছন। তা সi খলাটা িক পুিঁ জর যুিk িদেয় খলেল আমরা
বিশরভাগ মাnষেক save করেত পারব? তােদর sখ-শািn eেন িদেত
পারব? নািক an কান লাiেন আমােদর খলেত হেব?

দবািশস ভTাচাযৡ ১৮৯৪ সােলর Land Acquisition Act anসাের
গিরব মাnেষর জিম নoয়া যােব --- ei আiনটা uিঠেয় দoয়া
uিচত। আর BIFR-eর ঢপ িদেয় ei বn কারখানার জিমgেলা
নoয়া যাে না। eটা িক িঠক হে ? আমার তা মেন হয় না।
aেশাক সন তাi তা। আিম আপনার সে সmূণৡ eকমত। eটা
আেnালেনর িবষয়। BIFR-eর জিম িনেত eত আiেনর বাধা কন
লাগেব? কৃিষজিম িনেত আবার ১৮৯৪-eর আiন pেয়াগ করা যােব
--- তাjব ব াপার! আিম ১০০% eকমত। িকnt eটা িনেয় জনমত
গঠন o তীb pিতবাদ আেnালন দরকার। আিম সi কথাটাi বলিছ।

aেশাক সন খলাটােতা eকরকম লড়াi। আেগi বেলিছ strategic
game. আিম eটাi বলেত চেয়িছ য খলাটাo িঠকমেতা করা
ভােলা। walk over না হয় যন। হয় দশিদেনর বিkং নয় পােয় ধরা -- eটােত আিম আপিt কেরিছ।
মnন সামিয়কী
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জৈনক আ া, আপিন oi unয়েনর সংjার কথাটা বলেলন না?

সে মাটরগািড়েক যুk কিরিন। আিম eটা মািন। দখুন, eখােন
aেনক eিড়েয় যাoয়ার problem আেছ। আপিন যঁােদর সে খলেছন
তঁারা ভয়ানক ধূত।ৡ আপিন মাটরগািড়র কথা বলেল বলেব, oi য
ধrন ভারত টু, তা eখন তা ভারত টু চলেছ। eখনo িকnt দখেবন
কলকাতার pollution certificate-e ভারত টু িকnt cleared, eবার
ভারত ি cleared হেব। মােঝর থেক নতুন মেডেলর চািহদায় গািড়র
িবিk বাড়েব। আমােক ভুল বুঝেবন না, আিম eকবারo িকnt
asীকার করিছ না য আরo মাটরগািড় তির করা মােন আরo
greenhouse effect বাড়া। িকnt আদেত সমsাটা হেয় যাে আমােক
িবকl fuel–eর কথা আনেত হয়। পৃিথবীেত সটা আজেক সবেচেয়
বেড়া technological challenge, eবার আপিন ভেব দখুন, িডেজল
নােম য তলটা আমরা আজেক ব বহার কির সটা আিদেত িকnt
uিdদিভিtক িছল। আবার ei চ ােল মাকািবলা করেত য eক
লk কািট ডলার আপিন যুেdর িপছেন ব য় করেছন, সi খরচটােক
eিদেক ঘারােনা দরকার। আপনার কানo িবকl নi। পৃিথবীর
ংস, যুেdর খরচ eবং িবকl jালািনর ব বsা --- ei িতনেট
eেকবাের connected eবং eর সে capital আর globalization
connected. eiটা যখন আমরা আলাদা কের িরেপাটৡ কির, তখন ১৮
পাতার পিরেবশ-pিতেবদন হয়।

aেশাক সন unয়েনর সংjা বলেত eকটা ব াপাের জার পেড়।
যটােক আমরা GDP বিল। খবেরর কাগজ পড়েল eটা না মেন
uপায় নi। GDP, GDP, GDP, ৯%, ৯.৫%, ১০%। eখন aব
‘মানব িবকাশ সূচক’-e মাnেষর সবাৡ ীণ কল াণ, যথা িশkা, sাs ,
iত ািদ িনেয়o unয়েনর িবচার হে । eকটা বেড়া কথা, GDP-র
ব টন কী হে ? মােন ক পাে সi GDP? eখন ei ব টেনর nায়
eবং GDP বাড়া --- ei dেটােক সমীকরণ করা যায় কী কের সটাi
তা p । মােন eiটা তা রাতারািত eকটা সমাধান হoয়ার নয়।
সটা আমরা মািন। িকnt সi সমীকরণটার িদেক anত যেত হেব।
সটাi আেnালন, সটাi pিতবাদ। আমার eকটাi কথা য সটা
আরo বাsিবক হoয়া দরকার। আিম eখােন িশেlর জn কৃিষজিম
aিধgহেণর pে
d-eকটা করণীেয়র psাব িদেয়িছ তা ei
pিতবাদgেলােক আরo বাsব চহারা দoয়ার জn। খুবi িঠক p
য BIFR-eর আiেনর জn eত পঁ ােচ আমরা পেড় থাকব আর
কৃিষজিম ১৮৯৪-eর আiেন দখল হেব। কন?
sজয় বs িস রু gহেণর কারণ সmেকৡ টাটার কতাৡরা connectivity
বেল eকটা কথা বেলেছন। ei connectivity কথাটা িদেয় তঁারা কী
বাঝাে ন তা আিম জািন না। আপনার কােছ আমার eকটা p
হে
য, আপিন য pস টা তুলেলন সবৡেশষ, ১৮ পাতার য
pিতেবদন, সখােন eটা িবেশষ কের সবাiেক সতকৡ করা হে য,
আমােদর য greenhouse gas emission সটা কিমেয় আনা ভীষণ
দরকার। তা ei পিরেpিkেত িস ুের eকটা মাটরগািড়র কারখানা,
আিম জিম aিধgহেণর সে সে তার িবেরািধতাi বা করব না কন?
মাটরগািড়র কানo কারখানা িস েু র আমরা চাi না। আমােদর
৭০% তল বতৡমােন আমদািন করিছ। ২০১২ সােল িগেয় সটা
দঁাড়ােব ৯০%। সi aবsায় আমােদর মাটরগািড়র িবলািসতায়
যাoয়া uিচত িকনা আিম িজjাসা করিছ।
aেশাক সন ei িবলািসতায় আেদৗ যাoয়া uিচত নয়। আিম
আপনার সে পুেরাপুির eকমত। আিম বেলিছ য িশেlর জn
aেনকgেলা িবেবচনা আেছ। আিম eেকবাের greenhouse gas–eর
oসমানচক থেক মেয়রা বলিছ ... ৬ পৃ ার শষাংশ
সরবাn িবিব : আমােদর ei নnীgােম যমন মােয়রা, ভােয়রা,
বােনরা আেnালন চািলেয় যাে , সারা ভারেত যন eiভােব
আমােদর মেতা আেnালন চািলেয় যায়। eটাi আমােদর anেরাধ।
সখ সােজমন : আজ গাটা নnীgামটাi dঃেখ। আমােদর িবেশষ
anেরাধ আiনজীবী সমােজর কােছ eবং িশkক সমােজর কােছ,
তারা যিদ মেন কের আমােদর eকটা ভাi চেল গেছ, মা- বােনর
kিত কেরেছ, তারা যিদ সাহােয র হাত বািড়েয় দয়, আমােদর জn
আেnালন কের, িঠক আেছ। d িৃ তেদর পk থেক কu যিদ সাহায
িদেত চায়, আমােদর িবেশষ anেরাধ, নব না।

িনর ন হালদার
আপিন যটা বেলেছন কৃিষজিমর ব াপাের,
industry, আিম দখলাম আপিন সােলেমর pেজkgেলােক আড়াল
কের গেছন।
aেশাক সন সােলেমর pেজk আিম িবndমাt আড়াল কিরিন।
সখােন আপাতত জিম aিধgহণ বািতল হেয়েছ। নাহেল নীিত o
কাযৡkেমর িবচাের িস ুেরর সে খুব তফাত নi। জিমর পিরমাণ,
pকৃিত, কিমকাল হাব-eর ধরনধারণ eরকম িকছু p িনেয় আলাদা
িবেবচনার জায়গা aব আেছ। pেজkটাi eখন sিগত বেল আিম
আপাতত তার মেধ যাiিন। নnীgােমর পিরিsিতেত eখন
জারজুলেু মর বাsব, রাজৈনিতক kমতায়েনর বীভৎস, ভয়ানক
িদকটাi pকট।
eকটা গান আমােদর শানান। pথেম জােয়দা িবিব eকটু সলjভােব
আমার কােন কােন gনgন কের শানােলন। যi সবার সামেন করেত
বললাম, সামেন রমশাi থাকা সেtto সpিতভভােব গেয় uঠেলন
কিব মinিdেনর লখা সi গান। কu কu গলা মলােলন,
বিশরভাগi লjা পেলন। বয়s পুrেষরা বলেলন, e গান তা
আমােদর যntণার গান, আমােদর সবার মেনর কথা। eেত লjার কী
আেছ? গানিটর কথাgেলা হল :
আমরা জায়গা দব না
আমরা জিম দব না
আমােদর ভােত মেরা না।
যখােনেত ফঁাকা জায়গা
কেরা কারখানা
আমরা মানা করব না
আমরা বাধা দব না।।

pায় d’ঘ টা ধের আমােদর কােছ িনেজেদর pিতেরাধআেnালেনর কািহনী, মেনর কথা uজার কের িদেত িদেত শেষ oঁরা
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pিতেবদন

হিরপুর eবং পরমাণু িবd ৎ কnd
আিশষ মুখাজী
সখােন iংিলশ িমিডয়াম পাবিলক sুল আেছ। তারপর ডাoিক।
ডাoিক পিরেয় ফিরদপুর, আলাদরপুট, িবচুিলয়া হেয় জুনপুট মাড়
eবং বাজার। ei aবিধ বাস আেস। িপচ রাsা। তাছাড়া aেটা িরkা,
Tকার iত ািদ আেছ। জুনপুট থেক পি েম য লাল মারােমর
রাsাটা সীডাiেকর uপর িদেয় চেল গেছ সটাi হিরপুের যাবার
রাsা। মাধ ম হল সাiেকল ভ ান। aেনেকi সাiেকেল, িকছু লাক
মাটর সাiেকেল যাতায়াত কেরন। হিরপুর আসার পেথ পড়েব
িবরামপুট, কামারপুট, ামরাi বার জালপাi, মানকারা রায়পুট eসব
gাম। হিরপুর ছািড়েয় গেল শারদপুর, রsলপুর, বgড়ান, বgড়ান
জালপাi, মহরমপুর iত ািদ gাম। হিরপুেরর utের ামরাiবাড়,
দশদtাবাড়, ভুিনয়াপাদা, বাি পুর gামgেলা। দিkেণ সমুd।
eiসব gােমর মািট সানার মািট। খুব uবর। সারা বছর ধের
চাষ। eকিদেক ধান হে তা anিদেক সিb। টমােটা, বgন, ল া,
kমেড়া, িঝঁেঙ, আলু, শশা, খসারী, ঢঁড়স, লাu নানান সবিজ। চীনা
বাদাম, সরেষ, পঁয়াজo। যােদর খািনকটা পুঁিজ আেছ তারা পান চাষ
করেছন। eখানকার পােনর খুব sনাম। আলাদরপুেট হাট বেস ম ল
o শিনবাের। আর জুনপুেটর বাজার রাজ। িনেজেদর pেয়াজন
িমিটেয় aেনক পিরমাণ সবিজ িবিk হেয় চেল যায় কঁািথ, দীঘা শহের।
চােষর নানান ধরন আেছ। বাজার দেখ, মর েমর সে তাল িমিলেয়
eকi জিমেত নানান চাষ। কখেনা আলাদা সমেয়, কখেনা eকসােথ।
pচুর পুkর আেছ, জেলর aভাব নi। সােথ মাছ চাষo চেল।
িবেশষত িচংিড় চাষ। আেছ aজs নািরেকল, sপাির গাছ, কাজু বাদাম
গাছ। আম, জাম, জামrল, পয়ারা, সেবদা গাছ। বেড়া জিমর মািলক
কম, মধ - ছাট চাষী বিশ। kতমজুের সংখ াo aেনক। চাষী
পিরবােরর সবাi য চােষর সে যুk সবসময় eমন নয়। eক-dজন
ব বসাপািতo কেরন, িবেশষত েকা মােছর ব বসা। Tাnেপােটর
ব বসা, দাকানপাট। দীঘায়, মাহনায়, শ রপুের বা কঁািথেত।
চাষবােসর বাiের বেড়া জীিবকা হল সমুেd মাছ িশকার। মাছ
িশকােরর সে আেছ মাছ কনােবচা, মাছ বoয়া, মাছ বাছাi, মাছ
কােনা আর িবিkবাটা। যােদর aেনক পুঁিজ তােদর আেছ Tলার --বেড়া, মাঝাির o ছােটা। Tলাের কের গভীর সমুেd মাছ ধরেত
যাoয়া। সাধারণ জেলেদর সামাn পুঁিজ, সামাn তােদর রসদ। তাi
তঁারা তীেরর কাছাকািছ সমুেd মাছ ধেরন। eঁরা পরmরাগত
মৎsজীবী, pাচীন পশািভিtক সmpদায়। জালo আেছ নানান রকম।
যমন ভাসািন জােল ধরা পেড় iিলশ, বেহদী জােল gঁেড়া মাছ। টিনং
জােল িচংিড়। আবার সমুেd না িগেয় িকনারায় থেকi kiজাল িদেয়
ধরা যায় ছােটা ছােটা মাছ। জনা চােরেক িমেল কািঠ-জাল িদেয়
িকনারা থেকi ধরা যায় কাnয়া মাছ। খুব sাd মাছ। লাকাল বাজাের
৪০-৫০ টাকায় িবিk হেয় যায়। জাল বুনেত o সারাi করেত লাক
আেস। জাল বুনন কndo আেছ। আবার aবসের িনেজরাo জাল
বােনন, সারাi কের নন।
নৗকায় কের aগভীর সমুেd মাছ িশকাের মেল নহারী (eেক

হিরপুর। পি মবে র পূব মিদনীপুর জলার কঁািথ মহkমার কঁািথ-১
bেকর মািজলাপুর a েলর eকিট gাম। সমুেdর গােয় eকিট gাম।
কঁািথ শহর থেক সাত-আট িকেলািমটার দূের কঁািথ বাস রাsায়
জুনপুট বাজার, সখান থেক বৃিটশ আমেল তির হoয়া সমুd-বঁাধ
সী-ডাiক-eর লাল মারােমর রাsায় িকছুটা গেল হিরপুর gাম।
চাষী আর মৎsজীবীেদর gাম। eকিদেক সমুd, snর চoড়া বীচ,
আর anিদেক uবর জিম। কােরার পশা মাছ-ধরা, কােরার চাষবাস,
কuবা dেটাi িমিলেয় িমিশেয় কের।
ei হিরপুেরi পি মবে র pথম পরমাণু িবd ৎ কnd গেড়
uঠেব। সi রকমi psাব। মুখ মntীর eটাi iে । তােত সায় আেছ
তঁার পািটৡর। pধানমntীo রাজী। আেগর মুখ মntী eর আেগ চ া
কেরিছেলন snরবন a েল পরমাণু িবd ৎ কnd করার। িকnt পািটর
eকাংেশর চােপ o জনগেণর িবেরািধতায় শষেমশ সটা সmব হয়
িন। বতৡমান মুখ মntী বলেছন, eবার aেনক দৗড়ঝঁাপ কের চ া কের
িতিন কndীয় সরকার o পরমাণু িবd ৎ কেপােরশনেক রািজ
কিরেয়েছন। eর মােঝ আেমিরকার সে ভারেতর পরমাণু চুিkটাo
হেয় গেছ। আেমিরকার সরকার o কাmািনgিল চাiেছ
শািnপূণভােব িবd ৎ তির হেল eখােন তারা pেয়াজনীয় যntপািত
বচেত পারেব। তােদর িনেজেদর দেশ বা iuেরােপ নতুন কnd বেড়া
eকটা হে না। ফেল িবিkবাটাo বn। ভারতেক সাহায করেত তাi
তােদর আপিt নi।
হিরপুর জায়গাটা ভােলা। হলিদয়া বnর আেছ কােছ। সমুেdর
aফুরn জল পাoয়া যােব। কলকাতা থেকo বিশ দূের নয়, ১৭০১৭৫ িকেলািমটার, ঘNা িতেনেকi পঁৗেছ যাoয়া যায়। তাi eখােন
পরমাণু িবd ৎ কnd হাক --- pচুর িবিনেয়াগ হেব, ‘৩০ হাজার
কািট’, ‘৬০ হাজার কািট’ --- িতিরশ-চিlশ বছর ধের িবd ৎ
পাoয়া যােব। eক ফঁােক (জুলাi-আগs ২০০৬) মািট পরীkা হল,
ভূগভs গঠন জানার জn। হিরপুেরর লাক p কেরo জানেত পারল
না কন মািট পরীkা হল। দখল, িসতাং জানার বািড়েক িজেরা
পেয় ট কেরেছ। তঁার বািড়র কােছর য কালভাটটা, সখােন িচh eঁেক
দoয়া হল। দখল, আেরা কেয়কটা জায়গায় সাত-আট িদন ধের িDল
কের মািট খুঁেড় নমুনা বা sােmল নoয়া হল।
হিরপুেরর দিkণ aংশ ধের সী-ডাiক। মািটর uঁচু বঁাধ। টানা
চেলেছ, যােত সমুেd বান eেল জল বাড়েল gামgেলােত জল না ঢুেক
পেড়। সী-ডাiেকর oপর লাল মারাম দoয়া রাsা। সী-ডাiেকর
utের য িদকটা সমুd থেক দূের সিদকটায় লাকালয় বিশ।
চাষবাস, কৃিষকাজ বিশ। aপর িদকটা যটা সমুেdর িদেক সখােনo
চাষবাস আেছ, তােত মাছ ধরা, মাছ কােনা, মাছ বাছাi eসবi
বিশ। কােনা বািড়র ছােটা ভাi মাছ িশকাের সমুেd গেল তা বেড়া
ভাi জিমেত যায়। আবার যােদর জিম িজেরত তমন নi তােদর
বািড়র মেয়রা যায় মাছ বাছাiেয় বা কােনার কােজ।
কঁািথ থেক জুনপুট যাoয়ার রাsায় pথেম পড়েব বণীপুর।
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তাড়াতািড়। কিমকােলর দাম ৬০ টাকা িলটার। আবার সমুেdর নানা
মািটেত aেনক সময় nনi লােগ না। nন লাগেল sানীয়ভােব তির
nনi পাoয়া যায়। ৫০ কিজর দাম ১৩০ টাকা।
কেনা মাছ যায় বািলঘাi-eর মৎs আড়েত। িনয়িntত বাজার।
লিরেত কেরo যায়। িপক আপ ভ ােন আেস। শিনবার রিববার
বচােকনা হয়। kবােরর মেধ i মাল পঁৗেছ যায়। বািলঘাi থেক
েকা মাছ চেল যায় িশিলgিড়, িtপুরা, আসাম, বাংলােদশ।
নৗকা িনেয় সমুেd িগেয় ক কাথায় জাল ফলেব সিমিত থেক
নৗকা মািলকেদর সে কথা বেল িঠক করা থােক। জেল িবশ-িtশ
ফুেটর ‘হাড়া’ ( লাহা আর কাঠ িদেয় তির) পুেঁ ত নৗকা দঁাড়ায় eবং
জাল ফলা হয়। মরsেম বাiের থেক হাজাের হাজাের মাnষ আেসন
মাছ ধরার কােজ। নদীয়া থেক আেসন নৗকা বানােনা o সারাiেয়র
িমিst o জাগােড়রা। নৗকায় আলকাতরা লাগােত হয়। বশ িকছু
মাnষ মীন ধরার কােজ যুk আেছন। িডম পাড়ার মরsেম মীন ধরা
বn থােক িতন মাস। ৫০-৬০ ঘর জাল বানার লাক আেছন। eঁরা
eখােনi sায়ীভােব থেক গেছন।
মাছ ধরা aেনকটাi মরsম িনভর। ei পরmরাগত মৎsজীবীরা
কmাস ব বহার কের না। তােদর কােছ oয়ারেলস থােক না। বেড়া
জার গান শানার জn নৗকােত eকটা রিডo থােক। তারা-নkt
দেখ, হাoয়ার িদক-গিত বুেঝ মাছ ধের। ভাd থেক মাঘ হল ভরা
মরsম। মােঘ দিখনা বাতাস ছেড় িদেল আর মাছ ধরা যায় না।
‘ ঠলােঠিল’ বাতােস ছােটা নৗকা চালােনা যায় না। মাছo তখন িডম
পােড়। মাছ ধরা pকৃিতর সে তাল িমিলেয়i। Tলাের aব eসব
ব াপার নi। সব সময়i মাছ ধরা যায়। যখন মাছ ধরার কাজ থােক
না তখন জিম-িজেরত দখা। kতমজুরী, খািনকটা aলসভােব টুকটাক
কাজ কের সময় কােট।
সেতেরা আঠােরা বছর বয়স হেলi ছেলরা সমুেd যাoয়া r
কের। ৫৫-৬০ বছর aবিধ কাজ কের। eমনo হয়, নৗকা-মািলক
বুেড়া হেয় গেছ, কাজ করেত পাের না, জেলরা তােক িনেয় সমুেd
যায়। বিসেয় রােখ। যt কের। ভাগo দয় িঠকমেতা।
মৎsখিট unয়ন সিমিত থেক eকজন ‘তাuিল’ (হাতুেড়)
ডাkারেক িনয়িমত মািসক টাকা দoয়া হয়। কােরা asখ হেল স
দেখ দয়, িভিজট লােগ না, oষুেধর দাম িদেত হয়।
পড়া েনার চল পুেরাপুির কৃষক পিরবারgেলার তুলনায় জেল
পিরবাের খািনকটা কম। ei িবsীণৡ a েল aেনক ঘেরi িবd ৎ নi।
aেনক জায়গায় সেবমাt গত বছের িবd ৎ eেসেছ। িহnd-মুসলমান
uভয় সmpদায়i আেছ পাশাপািশ --- জীবন o জীিবকায়। মিnর,
মসিজদ, iদগা আেছ aেনকgিল। গ ােমলা, মকরেমলা, শীতলাপূজা,
ঈদ --- aংশ নয় সবাi িমেলেমেশi।

বাবলাo বেল), ছুির, সাদাপাতা, লালপাতা, giচাকা, rিল, িচংিড়
eiসব মাছ। িচংিড় মেল dরকম, লাল িচংিড় আর সাদা ছােটা
িচংিড়। সাদা িচংিড়েক eখােন জেলরা বেল লkী িচংিড়। আদর কের
ডােক ঘঘুয়া। আেরা aেনক দামী মাছ িমলত। ভালা, iিলশ, কi
ভালা (সামুিdক ভটিক)। তপেশ, ট াংরা, খঁাড়া, চnনী, গলদা িচংিড়
আরo কত িক। মােঝ মােঝ কঁাকড়া মেল। ক পo পাoয়া যায়।
িকnt তা ধরা eখন িনিষd।
যারা মাছ ধরেত যান তােদর সবার িনেজর নৗকা নi। কােরা
নৗকা আেছ, ভুটভুিট ( মিশন) লাগােনা নৗকা। সােথ হাত জাল
আেছ। কােরা ধু জাল আেছ। কােরা িকছুi নi। ধু সমুেd যাবার
জn স আেছ। তাহেল মাছ ধরার ভাগ কী হেব? িনয়মটা হল
নৗকােক ধরা হেব eকজন, মিশনেক eকজন, pিত জালেক eকজন,
pিত মাnষেক eকজন। eiবার তল খরচা, জলপািনর খরচা iত ািদ
বাদ িদেয় মাছ বেচ য টাকাটা থাকল সটা oi anপােত ভাগ হেব।
aথাৎ যার নৗকা, জাল o স িনেজ আেছ, স সবসময় বিশ পােব
আর য ধু িনেজ গেছ স সবেচেয় কম পােব। সাধারণত eকটা
নৗকায় দশ-বােরাজন যায় মাছ ধরেত। চার-পঁাচটা জাল িনেয়।
কখেনা ভরা মরsেম eকটা নৗকা সমুেd থেক যায়। an eকটা
নৗকা তীেরর সে যাগােযাগ রােখ। তখন oi নৗকাo পােব eকটা
ভাগ। eকজন ‘লায়া’ aথাৎ নতার সে জেলরা যারা মাছ ধরেত
সমুেd যান তঁারা কখেনা eকটা মরsেমর জn কখেনা চার-পঁাচ
বছরo eকসে কাজ কেরন। মাছ ধরা পড়ার কান িঠক নi। যিদন
কম ধরা পড়ল। খরচা বাদ িদেয় তমন আয় থাকল না। eখন লায়া
জেলেক d-দশ টাকা দন খারািকর জn। তাছাড়া িবপেদ-আপেদ
ঋণ দবার ঘটনা ঘেট। sদ নi তােত। মহাজনী sদ ব বসায়ীরাo
আেছন। িকnt সহেজ তােদর খpের পড়েত চান না কu।
মাছ ধের eেন জাল dু মাছ বাছাi না কের চােখর আnােজ
িবিk কের দয় জেলরা। ব াপারীরা িকেন নন। বিশটাi কেন
কেনা মােছর সoদগররা। সমুেdর তীরভূিমেত আেছ মৎsখিট।
eখােন বঁােশর খুঁিট পুেঁ ত, মাজা কের মাছ কেনার কারবার চেল।
মািটেত iেয়o মাছ শাকােনা হয়। ei জিম দখলী জিম। pিতিট
a েলi মৎsখিট unয়ন সিমিত আেছ। সিমিতi সব সমsা মটায়।
ei সিমিতgেলা nাশনাল িফস oয়াকাসৡ
ফডােরশন
(eন.eফ.eফ.)-eর সে যুk। দীঘা থেক খজুরীর তালপািট পযn
রেয়েছ, eরকম aেনকgেলা খিট।
খিটেত মেয়রা কাজ কের। বা ারাo কের। মাছ বাছাi, মাছ
ঝঁাটােনা, মাছ নাড়া বা কািঠ নাড়া, বঁিট িদেয় মােছর গলিস (ফুলকা)
বাদ দoয়া। বাছাiেয়র কাজ বা ারাi বিশ কের। মেয়রা কখেনা
জেল aথাৎ সমুেd যায় না, চল নi। oেদর কাজ ডা ায়। eক
eকজন েকা কারবারীর কােছ ছ’জন, আটজন, বােরাজন মেয় কাজ
কের। মজুির d’রকম ভােব। ‘হাজরা’- ত হেল দিনক ৪০-৫০ টাকা।
কাজ সকাল থেক সn া, না হেল eক-eকটা kাপা aথাৎ জাল pিত
িহসােব ৫ টাকা থেক ২০ টাকা, মাছ anযায়ী।
মাছ েকােত লােগ িদন িতেনক, িবনা কিমকােল, আর কিমকাল
িদেল দড়িদেন িকেয় যায়। মাছটাo শk হয়। eেত সব মরsেমi
কাজ করা যায়। তাড়াতািড় হাট ধরা যায়। টাকাটা ফরত আেস
মnন সামিয়কী

ei সাবলীল জীবন pবােহ eকটা ছদ eেসেছ, eকটা আত ,
eকটা ফাটল ধেরেছ, ei a েল হিরপুের পরমাণু িবd ৎ কnd
sাপেনর psােব।
pকl হেল কতটা জিম লাগেব, কত মাnষেক uে দ হেত হেব
জীবনজীিবকা থেক, কতটা জিমর দখল নেব সরকার, তার কান
s ধারণা নi eখানকার মাnেষর। িভেয়না থেক i টারnাশনাল
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জীিবকা হারােব aসংখ মাnষ।
কঁািথ-১ bেকর ৮নmর মািজলাপুর gাম প ােয়েতর বাম ে টর
শিরক সাsািলs পািটর pধান তাপস জানার দoয়া তথ anযায়ী,
‘sানীয় ৪০হাজার বািসnার সে মাছ িশকার o মাছ িনভর িশেl
বছের চার-পঁাচ মাস আরo হাজার িতিরেশক মাnষ asায়ী িশিবর
গেড় uপkেলর কাল ঘঁেষ। a েল ১৫হাজার পুkর থাকায় সেচর
জেলর কানo aভাব নi। চাষ ভাল তাi eলাকায় রাসায়িনক সার
o কীটনাশেকর ভােলা বাজার রেয়েছ। বশ কেয়কিট সােরর দাকানo
রেয়েছ। eছাড়া রেয়েছ ৭০িট ােলা িটuবoেয়ল। uপkেলর কাল
ঘঁেষ pায় আড়াi হাজার eকর বনভূিম রেয়েছ। ঝাu, আকাশমিণ,
iuক ািলপটােসর ডাল-পাতা kিড়েয় গাটা eলাকার লাখ মাnেষর
রাnার jালািনর কাজ মেট িবেন পয়সায়।’
৬নnর বামুিনয়ার pাkন a ল pধান িসরাজুল iসলােমর কথায়,
‘oi a েল ৩০ হাজার িবঘা িতন ফসিল কৃিষজিম রেয়েছ। ছােটা
বেড়া Tলােরর সংখ া হাজার পঁােচক। রেয়েছ ৭ হাজার পুkর, পুkেরর
জেল মাছ চােষর পাশাপািশ চেল সেচর কাজo। িনত বাজার ১০িট,
হাট রেয়েছ ৮িট। সরকাির pাথিমক িবদ ালয় ১৮িট, বসরকাির sুল
৬িট। eছাড়া a নoয়ািড় কnd রেয়েছ ১৭িট। dিট pাথিমক sাs
কnd o eকিট bক pাথিমক sাs েকnd রেয়েছ eলাকােতi।’
eছাড়াo রেয়েছ dিট হাisুল, ৮িট কৃিষ unয়ন bক সমবায়
সিমিত, ১৭িট মৎsজীবী সমবায় সিমিত, সরকাির uেদ ােগ গিঠত ৮িট
sণজয়nী sেরাজগাির গা ী। জুনপুেট রাজ মৎs দpেরর মাছ মজুত
রাখার জn ২২িট শড আেছ। আেছ মাছ ধরার aসংখ নৗকা, মাছ
িশকার, বাছাi, িবিkবাটার কnd। মৎs বnর জুনপুট o হিরপুের
গভীর সমুেd o কােছর সমুেd মাছ ধরার শেষ ছােটা-বেড়া Tলার o
নৗকা ভেড়। গেড় uেঠেছ শতািধক মৎsখিট। বেড়া, মাঝাির o
ছােটা Tলােরর িমিলত সংখ া ৭হাজােরর মত। eক-eকটা Tলারেক
িঘের ১০-১৫ জন িমক িনযুk থােকন। eলাকার gামgিল ছাড়াo
বাiেরর বশ কেয়ক হাজার মাnষ Tলাের কাজ করেত আেস। সারা
রােজ র বৃহtম ঁটিক মাছ uৎপাদন o pিkয়াকরণ িশl ei eলাকায়
গেড় uেঠেছ। ৮নnর মািজলাপুর o ৬নnর বামুিনয়ায় শতািধক টঁ িক
মােছর gঁেড়া তিরর কারখানায় সােড় িতন হাজার িমক কাজ কের।
কঁািথ uপkেলর ei a েল দিশ বা বhজািতক কাmানীর লবেণর
কান বাজার নi। gােমর মাnষ িনেজেদর সারা বছেরর pেয়াজনীয়
লবণ সমুেdর জল থেক তির কেরন। পাশাপািশ বাড়িত লবণ
uৎপাদন কের িবিko কের। eলাকায় িতনিট রাTায়t ব াে র
পাশাপািশ রেয়েছ বশ কেয়কিট সমবায় সিমিত পিরচািলত ব া । ৯িট
ডাকঘর রেয়েছ। জুনপুেট ৩০িট সরকাির বাংেলা আেছ। িসেনমা হল
আেছ। লেগ থােক গ া মলা, পৗষ সংkাn মলা। হিরনাম
সংকীতন পালা, ঈদ uৎসব, যাtাপালা iত ািদ। (সূt : দিনক
s সম ান ২৫.১১.২০০৬ o ২৬.১১.২০০৬)
হিরপুেরর কৗমজীবেনর aেনকিদেনর শিরক aেনক বাম
আেnালেনর সাথী সtর পিরেয় যাoয়া eক বৃেdর সে আলাপ
হেয়িছল আমােদর। নাম লিলত kমার ামল। িতিন বলিছেলন --‘… পরমাণু হেব েন আধমরা হেয় গিছ। াস আসেছ না। িভতের
িকছু নাi আমােদর। সরকার নািটশ করেল আমার sTাক হেব। ei

a াটিমক eনািজ কিমশন pকািশত (১৯৬৩) eকিট দিলল থেক দখা
যাে পরমাণু চুিlর জn বলয়াকাের চার sেরর eলাকা থােক।
pথমিট ‘ekkুশন eিরয়া’ aথাৎ িজেরা পেয় টেক কnd কের ১.৬
িকিম ব াস জুেড় eলাকাটা eেকবাের জনমানবশূn করেত হেব। ei
িহসাব eকটা ২৫০ মগাoয়ােটর চুিlর জn। d'িট চুিl হেল ২.৪
িকিম আর pিতিট aিতিরk চুিlর জn aিতিরk ১ িকিম ব াস যুk
হেব। pস ত, হিরপুের ৬িট ১০০০-১৫০০ মগাoয়াট পরমাণু চুিlর
psাব আেছ। eরপেরর eলাকা হল ‘ sিরলাiেজশন eিরয়া’।
ekkুশন eিরয়া যখােন শষ হে তার থেক ৫ িকিম ব াস জুেড়।
eখােন জনসংখ া বাড়ােনা চলেব না। পরমাণু কnd যখন বািণিজ ক
uৎপাদন r করেব। তখন ei aংশিটo সmূণ জনশূn করেত
হেব। তৃতীয় eলাকািটেক বলা হয় ‘আuটলাiং eিরয়া’--- যার r
িdতীয় eলাকার পর থেক ১৬িকিম দূরt পযn। eখােন ১০,০০০-eর
বিশ জনবসিত থাকেব না। চতুথ eলাকা হল ‘টাuনিশপ eিরয়া’।
আuটলািয়ং eিরয়া ৫িকিম দূরেt টাuনিশপ থাকেব। টাuনিশেপর পের
dিট বলয় থাকেব যােত ৫০হাজার o eকলেkর বিশ জনবসিত
থাকেব না। নতুন iuিনট চালু হেল টাuনিশপ ei বলেয় সের
আসেব। eছাড়া গাছ লাগােনার জn বলয়াকাের িনিদ a ল থাকেব
(সূt : aনীক, িডেসmর, ২০০৬)।
হিরপুের পরমাণু িবd ৎ কnd গড়ার কাজ r হেলi হিরপুর কnd
কের সাজাsিজ িতন িকিমর বিশ eলাকার সব gাম জনশূn করেত
হেব। সাজা িহসােব জুনপুট মৎs কnd, আলাদরপুট, ডাuিক থেক
শৗলা মাহনা পযn য বৃtিট হেব ঐ eলাকার সব gাম pথেমi
তুেল দoয়া হেব। মািজলাপুর a ল কাযত িবলুp হেব। বামুিনয়া
uেঠ যােব। হিরপুর থেক সােড় সাত িকিমর মেধ কঁািথ শহর, য
শহর pিতি ত হেয়িছল ১৮৫২ সােল। হিরপুর থেক দশ িকিম
ব াসােধর মেধ পড়েছ কঁািথ শহর, কঁািথ-১ bেকর মািজলাপুর, নয়াপুট,
রাiপুর, পি মবাড় eবং মিহশেগাট a ল, কঁািথ-২ bেকর বামুিনয়া,
দািরয়াপুর, বসিnয়া o চালিত a ল eবং সরদা a েলর eকাংশ,
রামনগর-২ bেকর সিটলাপুর o কািলnী a েলর eক বেড়া aংশ।
হিরপুেরর দশ িকিমর মেধ aথাৎ pায় ২৭৫ বগ িকিম eলাকায় pায়
িতন লk লােকর বাস। pকl rপািয়ত হেল ei ৩ লk লাকেক
uে দ কের eলাকার দখল নoয়া হেব। (সূt : দিনক চতনা,
১৮.১১.২০০৬ o ৪.১২.২০০৬) কঁািথ থেক pকািশত দিনক চতনা
পিtকার ৭.১২.২০০৬ তািরেখর সংখ ায় আেরা লখা হেয়েছ, ‘pথম
পযােয় কঁািথ-১ bেকর মািজলাপুর eবং কঁািথ-২ bেকর বামুিনয়া
a েলর ১৯িট মৗজা দখল কের মাnষজনেক uে দ করা হেব। ঐ
১৯িট মৗজার নাম কঁািথ মহkমা শাসেকর aিফেস eেস গেছ eবং
oi সব মৗজার জিম কনা বচা o কনভারশান বn করার আেদশ
eেসেছ। িdতীয় পযােয় আরo ৪২িট মৗজা দখল করা হেব।
মািজলাপুর, বামুিনয়া ছাড়াo আেছ নয়াপুট eবং কািলnী a েলর
মৗজা। জলা কােলkর তথা ভূিম aিধgহণ আিধকািরেকর কােছ oi
৪২িট মৗজার তািলকা eেস গেছ। তৃতীয় পযােয়র সংবাদ eখনo
পাoয়া যায় িন।’
ei রাTীয় জিম দখেল ঘর-বািড়, িভেট-মািট, দীঘিদেনর
কৗমজীবন, কৃিষকােজ o মৎsিশকাের পরmরাগত লাকjান, জীবনমnন সামিয়কী
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থাকেলo সমুেd মাছ ধের চেল যায়। ভাত বিসেয় িদেয় তরকাির িনেয়
আসা যায়। eকটা গাছ পুেঁ ত িদেল জল িদেত হয় না। আলু, রাঙা
আলু পুত
ঁ েলi হেয় যায়।
পািটর নতােদর বেলিছ eখন তামরা িক বলেব? তামরাi তা
বেলছ, িসিপeম কর, জিম পােব। eখন যিদ জিম কেড় নাo কৃষেকর
কাছ থেক, পািট থাকেব? কৃষেকর জিম িন , জীবন-জীিবকা কেড়
িন । oরা চুপ কের থােক।
বাiেরর যারা মৎsজীবী তারা তা utরা হাoয়া, আেস ব বসা
কের, চেল যায়। oরা িক সংgাম করেব? সংgাম করব তা আমরা
আর sানীয় মৎsজীবীরা। ei য িমিছল হল মেয়রাi বিশ িছল।
পুেরা আট নnর হঁেট হঁেট িমিছল কেরিছ। eকটাi রাsা সংgাম।
সংgাম যিদ না কর, oরা তামােদর ছুেঁ ড় ফেল দেব। eকটাi রাsা
সংgাম। আমরা বঁাচব। আমােদর pজn বঁাচেব। an কাথাo হেলo
িবেরািধতা করেত হেব। বাsৡ হেয় গেল সব ংস হেয় যােব। িকছু
থাকেব না।’
লিলত kমার ামেলর মতi আত , dঃখ, হতাশােক kােধ
পিরণত কেরেছ হিরপুর o সংলg a েলর মাnষজন। তারা
গণpিতেরােধ িফের যেত বাধ কেরেছ psািবত পরমাণু িবd ৎ কnd
পযেবkেণ আসা পরমাণু শিk িনগেমর পযেবkক দলেক। চলেছ
ধারাবািহক গণআেnালন। পরবতী পযােয় তারi খািনকটা িদনিলিপ
রiল।

মািট, বাপ-ঠাkরদার িভেট, e ছেড় যাব কাথায়? আমার চােখ জল
আেস।
আমার eকটা িবরাট জামrল গাছ আেছ। যিদ কu গাছটা িবিk
করত বছের d’হাজার টাকা পত। আিম কির না। সব বা ারা
ছেলিপেলরা খায়। পয়ারা গাছ আেছ। eত বেড়া বেড়া পয়ারা হয়।
য আেস সi খায়।
২১বছর বয়স থেক কমু িনs পািট করিছ। তভাগা কেরিছ।
কারাবরণ কেরিছ। বগা আেnালন কেরিছ। পাTা eেন িদেয়িছ। আজ
সব পােl গেছ।
ei জnিভটা িপতৃপুrেষর। eেক ছেড় যেত চােখর জল আেস।
আর িকছু না। ছেলেদর বলিছ তামরা যখােন i া যাo। আিম যাব
না। eখােনi মরব। বাবুেদর িজেjস কrন, পুিলশ গািড় eেসেছ,
আিম মািটেত েয় পেড়িছ। িতনিদন ধের থেকিছ। বািড় থেক
সাiেকেল খাবার িদেয় eেসেছ।
জnমািটর য মূল , তার য ঋণ, তার য মমতা। মা পঁাচ বছর
পালন কের। মািট যুগ-যুগাn ধের পালন কের আসেছ। নািতপুিত সব
পালন করেছ। কাথায় যােব? eত িকছু পােব কাথায়? িকছুi পােব
না। টাকা দেব। যেত যেত টাকা ফুিরেয় যােব। খেত পযn পােব
না। আমরা তা চাকির-বাকির কির না।
eলাকা জুেড় আমােদর য াতৃভাব তার িক হেব? কাথায় আবার
eমন হেব? eরকম sেখর জায়গা আর কাথায় আেছ! িকছু না

হিরপুের পরমাণু িবd ৎ কnd pকl িবেরাধী আেnালেনর kমপ ী
পি মবে পরমাণু িবd ৎ কnd sাপেনর pয়াস
গত শতাbীর সােতর দশেক iিnরা গাnী যখন pধানমntী তখন pথেম
দঁাতন, তারপর খজুরীর কািদরাবাদ চের পরমাণু িবd ৎ কnd গড়ার
কথা হয়। aেনক পের oi কnd সিরেয় snরবন a েলর ভা েড়
করার জারদার pয়াস নoয়া হয়। িকnt রািশয়ার চরেনািবল eবং
আেমিরকার ি মাiলs আiল ােNর পরমাণু িবd ৎ কেnd ভয়াবহ
dঘটনায় কেয়ক হাজার মাnষ মারা যাoয়ায় ভা েড় eলাকার
িসিপeম-eর eকটা বেড়া aংশ eবং সমাজ পিরেবশকমীরা বাধা দয়।
তারপর বশ িকছু িদন চুপচাপ থাকার পর আবার পূব মিদনীপুর
জলার কঁািথ ১নং bেকর মািজলাপুর a েলর হিরপুর gােম পরমাণু
িবd ৎ কnd sাপেনর psাব eেসেছ। গত ১৮i আগs আনnবাজার
পিtকায় পূব মিদনীপুর জলায় পরমাণু িবd ৎ কnd sাপেনর সংবাদ
বেরায়। pথমিদেক ধারণা হয় eগরােত psািবত কnd হেব।
সেpmর o aেkাবর মােস হিরপুর o eগরায় আেলাচনা সভা,
oয়াকশপ, মহkমা শাসেকর কােছ ডপুেটশন, কঁািথ-দীঘা সড়ক
aবেরাধ, পথসভা iত ািদ চেল। হিরপুর, ভুiঞাপাদা, শরৎপুর, বgড়ান
জালপাi, মানকড়াiপুট, ামরাiবাড় iত ািদ gােমর মাnষজেনর sাkর
সmিলত pিতবাদপt মুখ মntী o মৎsমntীেক পাঠােনা হয়।
eরi মেধ জুলাi-আগs মােস হিরপুের সীডাiক থেক সমুেdর
িদেকর aংেশ মািট পরীkা করা হয়। িকnt িঠক কান সরকাির দpর
িক কারেণ মািট পরীkা করেলন তা gামবাসীেদর কােছ পির ার নয়।
মnন সামিয়কী

gামবাসীেদর pে র utের পরীkাকারী দেলর সদsরা কখনo পযটন
কnd, কখনo তল সmদ খঁাজা iত ািদ কথা বেলেছন। আজ aবিধ
সরকািরভােব জানােনা হয় িন কন মািট পরীkা করা হল।
eরপর ১৫.১১.২০০৬ তািরেখ পি মব
kতমজুর সিমিত,
কলকাতা থেক pকািশত iংেরিজ দিনেক হিরপুের িনuিkয়ার
পাoয়ার কেপােরশন aফ iিNয়া িলিমেটেডর (eন.িপ.িস.আi.eল.)
িবেশষj দেলর সেরজিমেন দখেত আসার খবর দেখ, তঁােদর
eকজন সদsেক gামবাসীেদর সতক o সংগিঠত করেত পাঠায়। তঁার
মারফতi gামবাসীরা pথম সংবাদ পান। ১৬ তািরেখ eলাকা জুেড়
মাiেক কের pচার aিভযান চেল, িঠক হয় িবেশষjরা eেল pিতবাদ
করা o বাধা দoয়া হেব। eর পেরর ঘটনা তািরখ anযায়ী সাজােনা
হল (মূলত আেnালেন যুk gামবাসীেদর সে কথা বেল, কঁািথ থেক
pকািশত ' দিনক চতনা' নামক সংবাদপt o কলকাতা থেক
pকািশত নানান সংবাদপেtর িরেপােটর িভিtেত তির করা হেয়েছ)।
১৭.১১.২০০৬ শেয় শেয় gামবাসীরা, নারী-পুrষ-িশ রা, জুনপুট
থেক হিরপুের ঢাকার সীডাiেকর মুেখ রাsা aবেরাধ কেরন। সারা
িদন ধের চাপা uেtজনা o uৎকNা। dপুর ৩ ট ৪০িমিনট নাগাদ
পুিলশ িনেয় সাত-আটিট গািড় আেস। গািড়েত পারমাণিবক শিk
িনগেমর চয়ারম ান ী eস. ক. জেনর নতৃেt ১২সদেsর পযেবkক
দল িছেলন। তঁারা হিরপুর ঢুকেত চান। gামবাসীরা pবল বাধা দন।
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শঁােখর আoয়াজ, থালা বাজােনার আoয়ােজ আেরা বিশ কের gােমর
মাnষ, িবেশষত মিহলারা ছুেট আেসন। পুিলশ তােদর বাঝােনার চ া
কের। পযেবkক সদsেদর d-eকজন বেলন, ‘সমুd দখেত যাব’।
gামবাসীরা বেলন ‘সমুd দখেত পুিলশ কন? আর সমুd তা
জুনপুেটi আেছ। হিরপুর aবিধ যেত হেব কন?’ pবল বাধায়
পযেবkকরা তখনকার মেতা িফের যান। gােমর লােকরা নজরদাির
চািলেয় যায়। আবার পৗেন পঁাচটা-পঁাচটা নাগাদ পযেবkকরা sানীয়
িব.িড.o o d’গািড় পুিলশ িনেয় আেসন। িকnt gামবাসীেদর বাধা
আেরা pবল হয়। sানীয় তৃণমূল কংেgেসর িবধায়ক েভnd aিধকারী
খবর পেয় চেল আেসন। প ােয়ত সদs সাসািলs পািটর বn
পয়ড় া িছেলন। গণpিতেরাধ ভে পুিলশ পযেবkক দলেক হিরপুের
িনেয় যেত ব থ হল। aবেশেষ দলিট জুনপুট-হিরপুর মাড় থেক
িফের যায়। িকnt আতি ত gামবাসীরা pিতেরাধ-নজরদাির চািলেয়
যায় aেনক রাত পযn।

aেকেজা কের eলাকায় গািড় ঢাকা বn কের দoয়া হেব। পাড়ামািট
নীিত নoয়া হেব।
২০.১১.২০০৬ জুনপুেটর সী-ডাiেকর uপর হিরপুের পরমাণু িবd ৎ
কnd িবেরাধী কনেভনশেন িবরাট জমােয়ত। সভায় বkব রােখন
পিরেবশিবদ pদীপ দt, পি মব kতমজুর সিমিতর sপন গা ুলী,
nাশনাল িফs oয়াকাস ফারােমর হেরকৃ দবনাথ, িবধায়ক েভnd
aিধকারী, িস েু রর কৃিষ জিম রkা কিমিটর বচারাম মাnা,
eসiuিসআi-eর sানীয় নতৃবৃn। বতমান প ােয়ত pধান anপিsত
থাকেলo pাkন pধান সভায় িছেলন। সভায় বামুিনয়া o মািজলাপুর
a েলর ২০িট gােমর ২০০জনেক িনেয় ‘জীবনজীিবকা বঁাচাo
কিমিট’ তির হয়। পরবতীেত ei কিমিটর নাম পিরবতন কের রাখা
হয় ‘পরমাণু চুিl িবেরাধী o িভেট-মািট জীবনজীিবকা বঁাচাo কিমিট’
(মূলত মৎsজীবীেদর দািবেত িভেট-মািট শb যাগ করা হয়)। সভায়
িসdাn নoয়া হয় gােম gােম pিতেরাধ বািহনী (gাম কিমিট) গড়া
হেব eবং সরকাির গািড় দখেলi শ িন িদেয় সবাiেক সতক করা
হেব।

১৮.১১.২০০৬ eিদন সকাল থেকi আেরা বিশ সংখ ায় মাnষ
pিতেরােধ শািমল হয়। রাnা ফেল, ধান কাটা ফেল, বা া কােল
মিহলা, পুrষ, িশ রা জেড়া হেত r কের। eিদনi ফিরদপুর লাক
িশkা িনেকতেন জলা pশাসেনর আিধকািরকেদর িনেয় সবদলীয় সভা
হয়। sানীয় মািজলাপুর gাম প ােয়ত pধান তাপস জানা, কঁািথ-১
প ােয়ত সিমিতর সভাপিত রতন জানা, িবধায়ক েভnd aিধকারী,
তৃণমূল কংেgেসর aতn িগির, িসিপeেমর pভুরাম দাস, প ােয়ত
সদs বণু পয়ড় া pমুখ uপিsত িছেলন। eসiuিসআi eবং
পি মব kতমজুর সিমিতর সদsেদর বঠেক ডাকা হয় িন। বঠেক
িসdাn হয়, িনগেমর সদsেদর eকবার eলাকািট দখেত যেত দoয়া
হেব, যেহতু তার সােথ রােজ র সmােনর p িট জিড়ত।
বলা ১০টা নাগাদ জলা পুিলশ sপােরর নতৃেt pচুর পুিলশ
িনেয় পরমাণু িবd ৎ িনগেমর আিধকািরকরা হিরপুের ঢুকেত আেসন।
gামবাসীরা aেনক বিশ সংখ ায় জেড়া হেয় তােদর ঢুকেত বাধা দন।
মাnেষর মজাজ দেখ েভnd aিধকারী মত বদল কের িনগেমর
সদsেদর gােম না ঢুকেত দoয়ার িদেক চেল যান। গতকােলর মেতা
আজo আিধকািরকরা িফের যেত বাধ হন।
িবেকল ৪ ট নাগাদ sানীয় পুিলেশর আiিস গািড় িনেয় eেল
লাকজন তােদর তাড়া কের। য কান গািড়র আoয়াজ নেলi,
eলাকার মাnষ সজাগ হেয় যায়। সে সে তারা শ িন কের
িবপদ-সংেকত জািনেয় দয়। জুনপুট-হিরপুর মােড় pিতেরাধ চলেত
থােক। িঠক হয়, কান বাiেরর লাকেকi ঢুকেত দoয়া হেব না।
ঢুকেত হেল িবধায়ক aথবা প ােয়ত pধানেক জািনেয় ঢুকেত হেব।
আেরা িসdাn নoয়া হয় আগামী ২০.১১.২০০৭ তািরেখ জুনপুট
মােড় নাগিরক কনেভনশন হেব।

২১.১১.২০০৬ হিরপুের psািবত পরমাণু িবd ৎ কেndর িবেরািধতায়
কঁািথ শহেরর ক ােনল পােড় eসiuিসআi aেয়ািজত পথসভা। পরমাণু
কnd sাপেনর িবrেd তােদর লাগাতার pচার আেnালেনর aংশ
িহসােব ei সভায় বkারা জানান, িবd ৎ uৎপাদন মূল লk নয়,
পরমাণু বামার মালমশলা uৎপাদন করার sােথ eবং iuেরাপ
আেমিরকার পরমাণু িবd ৎ চুিl ব বসায়ীেদর sাথ রkা করাi ei
pকেlর uেd ।
eকi িদেন িব মৎsজীবী িদবস uপলেk কঁািথ টাuন হেল কঁািথ
মহkমা খিট মৎsজীিব unয়ন সিমিতর সমােবেশ হিরপুের psািবত
পরমাণু িবd ৎ কেndর তীb িবেরািধতা করা হয়। a াি ট িনuিkয়ার
ফারাম o িদশা সংsার pিতিনিধরাo বkব রােখন। সমােবেশর
আেগ eকিট বেড়া িমিছল শহর পিরkমা কের।
anিদেক, aksেল gােমর রাsায় কানo aপিরিচত লাক
দখেলi শঁাখ বাজাে গৃহবধূরা। মসিজেদ শানা যাে আজােনর
ডাক। গািড়েত জুনপুট থেক হিরপুর ঢাকার পথ পাকাপািক ভােব
বn। প ােয়েতর লাল মারােমর রাsার d'পােশ খুিঁ ট পুেঁ ত দoয়া
হেয়েছ জায়গায় জায়গায়। aেচনা মাnষ দখেলi চলেছ জরা।
২২.১১.২০০৬ িবধানসভায় কঁািথর িবধায়ক েভnd aিধকারী হিরপুের
পরমাণু িবd ৎ কnd িনেয় মুলতুিব psাব পশ কেরন। িতিন হিরপুের
পরমাণু িবd ৎ pকl বািতেলর দািব জািনেয় বেলন, সখােন পরমাণু
িবd ৎ কnd হেল কেয়ক হাজার মাnষ বাstচু ত, জিমচু ত, জীিবকাচু ত
হেবন। িতিন িবধানসভার সবদলীয় pিতিনিধ দল গঠন কের পরমাণু
িবd ৎ কেndর uপযুk sান িনবাচেনর psাব দন।

১৯.১১.২০০৬ জুনপুট সী-ডাiেক আজo sতঃsুত aবsান িবেkাভ
চেল। িবিভn সংগঠেনর নতৃবৃn বkব রােখন। জুনপুট থেক হিরপুর
aিভমুখী সী-ডাiেকর rেত বঁােশর বড়া দoয়া হয় যােত কান
গািড় না ঢুকেত পাের। eলাকাবাসীরা িঠক কের, আবার যিদ
পারমাণিবক িবd ৎ কেndর লােকরা আেসন, তাহেল আলাদরপুট পুল
মnন সামিয়কী

২৫.১১.২০০৬ িবচুিনয়া হাisুেল তৃণমূল কংেgেসর সভা থেক
িবধায়ক েভnd aিধকারী ঘাষণা কেরন, পরমাণু িবd ৎ কnd িবেরাধী
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৮.১২.২০০৬ পরমাণু িবd ৎ কnd তিরর pিতবােদ জুনপুট থেক
কঁািথ পযn বেয় গল জনেsাত। pায় পেনর হাজার কৃষক,
kতমজুর, মৎsজীবী মাnষ pিতবােদ শািমল হেলন। সমুdেক সাkী
রেখ ei পদযাtার r। হিরপুর সংলg ১৯িট মৗজায় gামসভা কের
গণpিতেরাধ গড়া r হেয়েছ। বা া, বুেড়া, সnান কােল মা, লািঠ
হােত বৃdা সকেলi শািমল হল িমিছেল। ছােটাখােটা eকটা িমিছল
মুহেূ তi জনেজায়ােরর আকার ধারণ করল। বলা ১২টায় কঁািথ শহের
যখন িমিছল পঁৗছােলা তখন তার anpাn রেয়েছ ডাuিক a েল।

য কান সমােবেশ তৃণমূল কংেgস কমীরা দলীয় পতাকা ছাড়া যাগ
দেব ।
২৬.১১.২০০৬ হিরপুর পরমাণু চুিl িবেরাধী o িভেট-মািট জীবন
জীিবকা বঁাচাo কিমিটর ডােক হিরপুর gাম থেক পদযাtা। জুনপুট,
আলাদরপুট o বgড়ান জালপাi gাম পিরkমা।
হিরপুের পরমাণু িবd ৎ কnd pকেlর pিতবােদ কঁািথ মহkমা
কংেgস দলীয় aিফেস eগরা o কঁািথ মহkমা যুব কংেgেসর িবেশষ
সভা।
মুখ মntীর চােপ পেড় হিরপুের পরমাণু িবd ৎ কnd তিরর ankেল
মৎsজীবীেদর বাঝােনার চ া কের ব থ মৎsমntী িকরণময় নn।
তঁার anগত sানীয় সাসািলs পািটর সদsরা পরমাণু িবd ৎ কnd
িবেরাধী আেnালেনর সে pথম িদেক যুk িছেলন। তঁার চােপ oঁরা
আেnালন থেক িনেজেদর িবি n কেরেছন। িকnt তঁারা eকিট নতুন
পরমাণু িবd ৎ কnd িবেরাধী কিমিট গঠন কেরেছন। নাম, ‘পিরেবশ
sরkা পিরষদ’।

২২.১২.২০০৬ কংেgস জলা সভাপিত শলজা দাস বেলন, ১৯৪০
সােলর ম াপ দিখেয় রাজ সরকার কndীয় সরকারেক িব াn করেছ।
সi সময় eখানকার বh eলাকা ফঁাকা পেড়িছল।
২৩.১২.২০০৬ মািজলাপুর a েলর দশদtাবােড় পরমাণু িবd ৎ
কnd িবেরাধী aরাজৈনিতক গণ কনেভনশন।
২৪.১২.২০০৬ পরমাণু চুিl o িভেট-মািট জীবনজীিবকা বঁাচাo
কিমিটর সংগঠেন জুনপুট সী-ডাiেক d’শতািধক মাnষ জেড়া হেয়
বামুিনয়া gাম প ােয়ত eলাকার িবিভn gাম পিরkমা কের। িমিছেল
মিহলােদর uপিsিত িছল লk ণীয়।

২৭.১১.২০০৬ eলাকার pিতিট gােম শাখা কিমিট গেড় পরমাণু
িবd ৎ কnd pিতেরােধ আেnালন চািলেয় যাoয়ার িসdাn anসাের
হিরপুর পরমাণু চুিl িবেরাধী o িভেট-মািট জীবনজীিবকা বঁাচাo
কিমিটর পk থেক রঙমালাপুেট গণকিমিট গঠন।

২৬.১২.২০০৬ পরমাণু চুিl o িভেট-মািট জীবন-জীিবকা বঁাচাo
কিমিটর কঁািথ মহkমা শাসেকর কােছ ডপুেটশন o িমিছল।

৩০.১১.২০০৬
nাশনাল িফs oয়াকাস ফারােমর uেদ ােগ
আেয়ািজত কলকাতায় সাংবািদক সেmলেন হিরপুের পরমাণু িবd ৎ
কnd pকেlর িবrেd িনেজেদর জিম-জীিবকা বঁাচােনার কথা বলেলন
হিরপুেরর বািসnা রtা মািঝ, লkী পাNা, pভুরাম দালাল o eমাnল
হােসন।

২৮.১২.২০০৬ হিরপুর, নnীgাম িকংবা িস ুর কu কারo থেক
িভn নয়। সব জায়গােতi মািট-মাnষ- পিরেবশ িবপn। eর pিতেরাধ
করেত আগs িবpেবর মেতা গণসংgাম গেড় তুলেত হেব। আজ
হিরপুের পরমাণু চুিl িবেরাধী o িভেট-মািট জীবনজীিবকা বঁাচাo
কিমিটর সভায় eকথা বেলন মহাে তা দবী।

১.১২.২০০৬ কািদয়া o বgড়ান জালপাi gােম সভা।
২.১২.২০০৬ মািজলাপুর a েলর রামচndপুর, ভূঞাপাদা o শৗলায়
সভা। রামচndপুর সভায় িসিপeম প ােয়ত সদs pফুl সাuেয়র
aংশgহণ o পরমাণু িবd ৎ কnd sাপন িবেরাধী আেnালনেক সমথন।

১.১.২০০৭ জুনপুেট কেয়ক হাজার মাnেষর সমােবশ। eর আেগ
হিরপুর থেক জুনপুট পযn কেয়ক হাজার মাnেষর মশাল পদযাtা।
মিহলা o িশ েদর sতঃsূত aংশgহণ। জুনপুেট সমেবত মাnষেদর
পরমাণু িবd ৎ কnd গড়ার eকনায়কী িসdােnর িবrেd চরম
আেnালন গেড় তালার শপথ বাক পাঠ করান pয়াত sাধীনতা
সংgামী বলাiলাল দাস মহাপােtর stী মলয়ারাণী দাস মহাপাt।

৩.১২.২০০৬ পরমাণু িবd ৎ কেndর িবrেd তৃণমূল কংেgেসর
সাiেকল জাঠা। ডাuিক থেক eক হাজার সাiেকেলর ei িমিছল
বামুিনয়া eবং মািজলাপুর a েলর িবিভn gাম ঘুের মািজলাপুর sুেলর
কােছ eেস শষ হয়।

২.১.২০০৭ কঁািথ বiেমলায় আজ ‘পারমাণিবক িবd ৎ uৎপাদন
কেndর pাসি কতা’ শীষক aেলাচনাচেk পারমাণিবক িবd ৎ কেndর
িবrেd বেলন কঁািথ কেলেজর aধ াপক pদীp প াধ ায়ী, aধ াপক
aিনল দাস, গৗতম সন, শাnn চkবতী, utর কঁািথর pাkন িবধায়ক
aিনল মাnা, হেরকৃ দবনাথ pমুখ। ডঃ pণেবশ িমt sপেk বলার
জn তির হেলi তৃণমূল কংেgেসর কমীরা হ- হ কের uেঠ দঁািড়েয়
pবল িবেkাভ দখান। শষ পযn আেলাচনাচkিট ভNুল হেয় যায়।

৪.১২.২০০৬ আজ মািজলাপুর a েলর হিরপুর মৎs খিট সংগঠেনর
সভায় হেরকৃ দবনাথ, শাnn চkবতী, বীেরন শাসমল, লkী পাNা,
ীকৃ দাস, pফুl সাu, সিবতা পাল, রtা মািঝ pমুখরা বkব
রােখন। ei সভায় মা o মািটর রkায় eবং রাজ সরকােরর
কমকােNর pিতবােদ আগামী ১৭i িডেসmর কঁািথ টাuন হেল গণ
কনেভনশেনর ডাক দoয়া হয়।
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৬.১.২০০৭ বুিdজীবীেদর আhােন o ক টাi সােয়n স টােরর
ব বsাপনায় বীেরnd sৃিত সৗেধ নাগিরক কনেভনশন।

টমাস কচাির, িবধায়ক েভnd aিধকারী pমুখরা বkব রােখন।
২৮.১.২০০৭ হিরপুের psািবত পরমাণু চুিl sাপেনর pিতবােদ
িবরামপুট কেলািনেত তৃণমূল কংেgেসর সভা।

২১.১.২০০৭ aল ব ল iেলিkTিসিট কনিজuমাসৡ a ােসািসেয়শেনর
aেয়াজেন সরsতী তলা ঘােট সভা। ডঃ মাখনলাল নnেগাsামী মূল
বkব রােখন। িতিন বায়ু িবd ৎ ব বহােরর কথা বেলন।

১৫.২.২০০৭ কঁািথর স Tাল বাসs ােN জনকল াণ সিমিতর সংহিত
হেল পরমাণু pকl িবেরাধী কনেভনশন। ডঃ সংঘিমtা গােদকর,
ামলী খাsগীর, ডঃ িভ.িট. পdনাভন, ডঃ িজ. রামচndন, টমাস
কাচাির, eন.িপ. sামী, হেরকৃ দবনাথ, িশিশর aিধকারী, pদীপ দt
pমুখরা বkব রােখন।

২৪.১.২০০৭ হিরপুের ‘পরমাণু কnd pিতেরাধ কিমিট’র আেয়াজেন
জুনপুট সী-ডাiেকর uপর সভা। eন.eফ.eফ.-eর হেরকৃ দবনাথ,

িচিঠপt

িবষয় : নnীgাম
হেলন জ ািত বs। িসিপeম eল kমতায়। ১৯৭৮ সােল যখন
পি মবে র ১৬িট জলা pািবত, জ ািত বs তখন চীন সফের যান।
িচন থেক িতিন সবরকম সাহায িনেয় আেসন। সi জ ািতবাবু
kিড়টা বছর খুব ভােলাভােব চািলেয় যান। তখন িসিপeম করা আর
eখন করা aেনক পাথৡক । ১৯৯২ সােল যখন বাবির মসিজদ ভাঙা
হল, সারা দেশ িবশাল গNেগাল হল, জ ািতবাবু সারা বাংলােক খুব
ভােলাভােব ট া ল কেরিছেলন। িকnt e যুেগ কী হল? নnীgােমর
িবষেয় eখনকার মুখ মntী বুdেদব ভTাচাযৡ ভুল sীকার কেরেছন। e
ভুেলর তা কান মাপ নi। oঁর তা খুব ভেবিচেn ঠাNা মাথায়
কাজ করা দরকার িছল। আমার সে
মিটয়াbrেজ বতৡমান
িমuিনিসপািলিটর চয়ারম ান বদrেdাজা সােহেবর কথা হেয়িছল
নnীgােমর কিমকাল হাব িনেয়। আিম ৩রা জাnয়ািরর পর
গড়চkেবিড়য়ায় িগেয় যা েনিছলাম oঁেক বিল। oখােন ৬০ থেক
৭০ ভাগ িসিপeেমর লাক। লkণ শঠ oেদর হলিদয়ায় কাজ দেবন
বেলিছেলন। eক বছর িকছু লােকর কাজ হেয়িছল, পের সব ছঁাটাi
হেয় যায়। oেদর চাষ ছাড়া িকছু নi। iদানীং মিটয়াbrেজ িকছু ছেল
কাজ কের। লkণবাবু oেদর বেলিছেলন, বঁােধর oপাশ থেক িকছু
জায়গা িশেlর জn নoয়া হেব। িকnt পের শানা গল ২৭িট মৗজা
নেব। তখন oরা বলল, জায়গা দব না। সi কথা আিম িনেজ
oেদর মুখ থেক েনিছ।
আমরা সাধারণ ভাটার ভাট িদেয় নতা বানাi। িকnt আমরা
যখন শািn রkার জn পুিলেশর কােছ যাi, তখন যিদ আমােদর
মেয়েদর বা ােদর হত া কের, িনযাৡতন কের, তাহেল আমরা কান
sাধীন দেশ বাস করিছ? কাথায় গল আমােদর sাধীনতা, কাথায়
গল গাnী sভােষর দশ? নnীgােমর জিম রkার জn যারা pাণ
িদল, বুdবাবু িক তােদর জীবন িফিরেয় িদেত পারেবন? e যা ভুল, e
তা মাফ করার নয়।
iিত

pথেম নnীgােম জিম aিধgহণ pিতেরােধর জn যঁারা শিহদ হেয়েছন
তােদর uেdে জানাi --- তঁারা sগীয় হাক বা জাnািত হাক। যঁারা
আহত হেয়েছন তারা ss হাক, িচরsায়ী হাক। ভারতবেষর মূল িতন
রাজৈনিতক দেলর সমােলাচনা করা হাক। দশ sাধীন হবার পর
নেহr বা iিnরার নতৃেt কংেgস দল রাজt কেরিছল। ১৯৬৪
সােল পি মবাংলায় িসdাথ রােয়র শাসেনর pাkােল ভয়াবহ
সাmpদািয়ক দা ায় বশ িকছু pাণহািন হয়। eরপর ১৯৮৪ সােল
iিnরার মৃতু হয়। তারপরi রাজীব গাnীর রাজtকােল বাবির
মসিজেদর তালা খুেল দoয়া হয়। oi সময় ei মসিজদেক কnd
কের িহnd-মুসমােনর বশ গNেগাল হয়। eবং িকছু লােকর
pাণহািনo হয়। তারপর রাজনীিতর কান কৗশেল তািমলনাড়ুেত
রাজীব গাnী হত া হয়। ১৯৯২ সােল নরিসmহা রাoেয়র রাজtকােল
বাবির মসিজদ ভাঙা হয়। সi সময় িবিবিস রিডoেত মসিজদ
ধুিলসাৎ হেয় যাবার খবর ভারতবেষর সব জায়গায় ছিড়েয় পেড়।
সে সে গNেগােল বশ িকছু জীবনহািন হয়। eরপর সার
কেল ািরেত নরিসmহা রাo eবং oঁর ছেল ধরা পেরন।
কংেgেসর পতন হল। িনবাচনী রাজনীিতর কৗশেল িবেজিপ o
eনিডe জাট কের aটলিবহারী বাজেপিয় সরকাের আেসন।
aটলিবহারীর রাজtকােল ভারত পরমাণু বামা পরীkা কের। তাi
দেখ পািকsানo পরমাণু বামা পরীkা কের। ei িনেয় di দেশ
িববাদ হয় eবং শষ পযn কািগল যুd হয়। িকnt যুd হেল দেশর
kিত, eক eকিদেন কািট কািট টাকা যুেdর খরচ। লােভর মেধ di
দেশর মেধ aথৈনিতক স ট হল, িকছু সনাবািহনীর pাণ গল।
ভারত-পািকsান যুd িছল d দেশর গট আপ। aটল িবহারীিজ
pধানমntীেt ভতুিক বn কের কেরািসন তেলর দাম হল িতনটাকা
থেক ন’টাকা িলটার। আর িচিন হল িতনটাকা থেক ন’টাকা িকেলা।
an িজিনসপেtর দামo হল আকাশেছঁায়া।
eরপর gজরােত গাধরার িববাদেক কnd কের সাmpদািয়ক দা া
হয়। তখন সখােন িবেজিপর নেরnd মাদী িছেলন মুখ মntী। বশ িকছু
pাণহািন হয়।
eবাের আমােদর পি মবে র কথায় আিস। ১৯৭৭ সােল মুখ মntী
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সক সাiফুল
আমড়াতলা, চৗমুখী, নnীgাম

stািধকারী িজেতন নnী কতৃক িস-৫৬৪, ফেতপুর pথম সরণী, গােডনরীচ, কিল-২৪ হiেত pকািশত eবং তৎকতৃক িpি টং আট, কিল-৯ হiেত মুিdত। সmাদক িজেতন নnী।
E-mail : jiten_nandi@vsnl.net, Telephone No. 2491-3666

মnন সামিয়কী

56

মাচ-eিpল ২০০৭

