িতbত : কালাnkিমক ঘটনাপি
িতbত আেnালন : িদনপি ২০০৮
পােয় হঁেট িতbেতর uেdে ---

পৃ া ৩

পদযাtী তনিজন sনd-র সে সাkাৎকার

পৃ া ১১

িতbতী মাnেষর সংgাম nায়স ত
রাজৈনিতক িতbত বনাম সামািজক িতbত
লাসা িবেdাহ ১৯৫৯ : আনা লুi sTং
লাসা িবেdাহ ১৯৫৯ ---

পৃ া ১৩

ডিল মল পিtকার সে দলাi লামার সাkাৎকার

মাচর্-eিpল ২০০৮

নবম বষর্

িdতীয় সংখ া

৮ টাকা

পৃ া ১০

পৃ া ১৫
পৃ া ২১
পৃ া ২৫

িতbতী pিতিনিধেদর সে আেলাচনা : মাo সতুঙ
সংখ ালঘু জািতসtার p : মাo সতুঙ
িতbত িনেয় িকছু কথা : eডগার sা

পৃ া ২৭

িচিঠপt :
১. িবষয় : নnীgাম o পুিঁ জর সাmাজ
২. িবষয় : বাডর্ ু
৩. িবষয় : eক টুকেরা মুmাi

পৃ া ৩১-৩২

পৃ া ২৭
পৃ া ২৮

aিলিmক বয়কট eবং ‘আিম’
aিলিmেকর iিতহােস ৮০ বছেররo বিশ সময় জুেড়, কবল dিট
দশ --- িহটলােরর জামর্ািন eবং bজেনেভর সািভেয়ত iuিনয়ন --তােদর aিলিmক গmস আেয়াজনকােল আgাসী যুেd জিড়েয়
থেকেছ। iিতহাস pমাণ করেব আজ মেsা aিলিmক বয়কট করা
সিঠক হেয়েছ িঠক ততটাi, ১৯৩৬-e িহটলার আেয়ািজত aিলিmক
বয়কট না-করা যতটা ভুল হেয়িছল।

িল িজয়ান, বিজঙ িরিভu, ৫ ম ১৯৮০
১৯৮০ সােলর মেsা aিলিmক বয়কেট সবেচেয় বেড়া inন িছল
আেমিরকা যুkরােTর। ৫৮িট দশ বয়কট কেরিছল সিদন। আজেকর
মেতাi প ািরেসর রাsায় িবেkাভ দখােনা হেয়িছল। া ফুেটর্র
রাsায় িবেkােভর p াকােডর্ লখা হেয়িছল : ‘মেsােত ১৯৩৬-eর
নাৎিস aিলিmেকর পুনরাবৃিt হেত চেলেছ।’ তখনo সািভেয়ত
রািশয়া আেমিরকার িবrেd ‘সােবাতাজ’-eর aিভেযাগ তুেলিছল।
তােত aব সিদন চীেনর িকছু আেস যায়িন। তারা বেলিছল, ‘২৪
ম’র আেগ সািভেয়ত কতৃপর্ k আফগািনsান থেক সমs সn
সিরেয় িনেল আমরা aিলিmেক aংশ নব।’
আফগািনsােনর সে িতbত-pে র তুলনা করার জn ১৯৮০-র
পিরিsিত sরণ করােনা হে না। ধু eটুki বলার, ‘aিলিmেকর
আদশর্’, ‘সােবাতাজ’, ‘সাmাজ বাদী চkাn’ শbgেলা আজ আবার
বিজঙ aিলিmেকর pাkােল িফের eেসেছ। dভর্ােগ র কথা,
সািভেয়েতর বদেল আজ তা চীনা কতৃপর্ েkর মুেখ!
িতbতী সমােজর িদক থেক তােদর আt-িনয়ntেণর দািবেত
বিজঙ aিলিmক বয়কেটর ডাক eেসেছ। কন সi পুরেনা কায়দায়
তােদর দািব থেক পাশ কাটােনা হেব? কন ‘িবকাশ’ আর ‘unয়ন’eর িফিরিs িদেয় সামিরক শিkর দাপেট িতbতী সমাজেক চুপ
কিরেয় রাখা হেব?
িকnt ‘আিম’ কী করব? আিম তা a াথেলট নi। aিলিmেকর
uেdাধনী an ােন বিজেঙ আমিntত কu নi। আমার চােখর oপর
রঙীন বণর্ টায় আছেড় পড়েব aিলিmক, িমিডয়ার সi আgাসনেক
আিম কীভােব uেপkা করব? আমার সমথর্ন-aসমথর্ন, বয়কটaংশgহণেক তা স তায়াkা করেব না। কীভােব বাsবািয়ত হেব
আমার আt-িনয়ntণ?
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২

সামািজক িতbত

১

iu eস eস আর
মে ািলয়া

তাসখn
িসনিকয়াং

কাবুল

বিজঙ
লাদাখ

আমেদা

িতbত
নপাল

লাসা

িসয়ান

শামেদা

খাম

চীন

কািলmঙ

ভারত

বামর্া
.

uলানবােটার

হঙকঙ

১৮৫০ aবিধ জািতগত, ভাষাগত, সংsৃিতগত eবং রাজৈনিতক িতbত।
১৯১৪-র বৃহtর িতbত।
দলাi লামার িতbত, ১৯৫০।

৩

চীন
িতbত

চীেনর জাতীয় sশািসত a ল পাঁচিট : iনার মে ািলয়া, িসংিকয়াং
uigর, কায়াঙিস, িন িসয়া o িতbত। eছাড়া রেয়েছ বেড়া
pেদশgিলর মেধ সংখ ালঘু sশািসত জলা। মানিচেt সংখ ালঘু
aধু িষত pধান eলাকাgিল িচিhত করা আেছ।

৪
িতbেতর চারণ o কৃিষ a ল

চীন

ভারত
যাযাবর-প চারণ

ভারেতর ধমর্সালায় বসবাসরত িনবর্ািসত িতbতী
সরকােরর পেk ১৯৮৮ সােল দলাi লামা
sTাসেবাগর্-e চীন গণpজাতেntর পিরিধর মেধ i
eক বৃহtর িতbেতর psাব কেরন। পূণর্ sাধীন
িতbেতর দািবদাররা ei বৃহtর িতbেতর pে
eকমত। চীন aব রাজৈনিতক িতbেতর চেয়
বৃহtর ei িতbত িনেয় আেলাচনা করেত
নারাজ।

কৃিষ-প চারণ

কৃিষ

কৃিষ-প চারণ

কৃিষ-বন
বন

পাঠেকর pিত
eবােরর সংখ ায় িতbত-p pায় সবটা জায়গা িনেয় নoয়ায় আেগ থেক িনধর্ািরত িকছু িবষেয়র আেলাচনা বাদ থেক গল। যমন, ১ মাচর্
২০০৮ ‘িবকেlর ভেনজুেয়লা’ শীষর্ক য আেলাচনাসভা হেয়েছ, তার িরেপাটর্ পেরর সংখ ায় থাকেব। ভেনজুেয়লার পরীkা-িনরীkার pিতিট
িবষয় িনেয় আলাদা আলাদা আেলাচনা বা লখার পিরকlনাo করা হে । নপােলর আেnালেনর িবিভn পযর্ায় িনেয় মnেন eর আেগ িতনিট
সংখ ায় eবং eকিট পুিsকায় আেলাচনা করা হেয়েছ। আমরা িবষয়িট িনেয় aধ য়ন করেত চাiিছ, পাঠকেদর কােছo eিবষেয় সাহােয র আেবদন
রiল। পরবতর্ী ম-জুন ২০০৮ সংখ ায় মূল বৃিd o খাদ সংকট, প ােয়ত o gােমর মাnেষর শাসনkমতা, কািলয়াির a েল আgন িনেয়
anসnান eবং ২০০৭ সােলর পিtকার আয়-ব েয়র িহসাব থাকেব। পাঠেকর কােছ আেবদন, আপনারাo আপনােদর মতামত o uপলিbর কথা
িলেখ পািঠেয় মnেনর চলমান pিkয়ােক সমৃd কrন। - সmাদক, মnন সামিয়কী। যাগােযাগ : িব ২৩/২ রবীndনগর, ডাক : বড়তলা, কলকাতা
৭০০০১৮। দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬। i- মল : jiten_nandi@vsnl.net. oেয়বসাiট : http://manthansamayiki.googlepages.com/
[Type text]
[Type text]
[Type text]

িতbত : কালাnkিমক ঘটনাপি
িতbেতর iিতহােসর বেড়া d’িট ভা রেয়েছ : eকিট কিমuিনs বা গণpজাতntী চীেনর ভা eবং aপরিট sাধীনতাকামী িতbতীেদর ভা । আমরা িবিভn
ভা gিলেক নজেরর মেধ রাখেত চাiিছ। মধ eিশয়ায় িতbত eকিট মালভূিম a ল। দিkেণ িহমালয় পবর্তমালা eবং utের তাকলামাকান মrভূিম a েলর
মােঝ সমুdপৃ থেক গড় ১৬০০০ ফুট u তায় aবিsত পৃিথবীর u তম a ল িতbত মালভূিম। আয়তেন pায় ২৫ লk বগর্ িকিম ei ভৗেগািলক a েলর
মেধ রেয়েছ িতbত sশািসত a ল (১২ লk বগর্ িকিম জুেড়), িকঙহাi pেদশ o কা ীেরর লাদােখর বিশরভাগ aংশ eবং িসচুয়ান pেদেশর িকয়দাংশ।
ি sপূবর্ ৪০০০ বছেররo আেগ সmবত চীনা ভাষা থেক িতbতী-বমর্ীয় ভাষা আলাদা হেয় যায়। সiসময় থেক পীত নদীর uপত কায় চীনারা জায়ার ফলােত
r কের, িতbতী-বমর্ীয়রা যাযাবর-রাখাল রেয় যায়। িতbতী সমাজ থেক বমর্ীয়েদর িবে দ ঘেট ৫০০ ি sােb। ভৗেগািলকভােব িতbত dিট a েল
িবভk : hদ-a ল o নদী-a ল। hদ a েল মূলত যাযাবর-রাখাল জীবন; নদী-a েলর uবর্র পাবর্ত uপত কায় গেড় uেঠেছ কৃিষজীবন। চীেনর িতbত
sশািসত a েল pায় িtশ লk মাnেষর বাস, যােদর ৯২.৮% িতbতী; eছাড়া রেয়েছ হান, hi (মুসলমান) o মানপা uপজািতর মাnষ। চীেনর িকঙহাi,
িসচুয়ান, গানs o iuনান pেদেশ আরo pায় সােড় িতন লk িতbতী বাস কের। িতbেতর বাiের পৃিথবীর anাn দেশ বতর্মােন pায় দড় লk িতbতী
রেয়েছ; eেদর মেধ eক লk ভারেত, ২০,০০০ নপােল, ৯০০০ আেমিরকা যুkরােT eবং ৩০০০ িমেনেসাটায়।

৬০২ ি sাb

৬২০-৬৪৯

৬৫০-৬৭৬

৭০৪-৭৫৪
৭১০-৭৩০
৭৫৬-৭৯৭

৭৮৭
৭৯৯-৮১৫

মnন সামিয়কী

িতbতেক pথম ঐক বd করার চ া কেরন iয়ারলুঙ-eর
pধান নামির সাঙেসন। ৬১৮- ত িতিন িবষিkয়ায় মারা
যান।
নামির সাঙেসেনর পুt সাঙসান গােmা (৬০৮-৬৫০)
রাজা হেয় iয়ারলুঙ নদী uপত কার িকছু aংশেক ঐক বd
কেরন। িতbতেক িতিন eকিট সাmাজ িহেসেব গেড়
তােলন। ৬৪০-e িতিন চীেনর তাঙ রাজবংশ (৬১৮৯০৭)-eর সmাট তাঙ তাiেজাঙ-eর াতু ুtী
রাজkমারী oেয়নেশঙ- ক িববাহ কেরন। চীন o িতbেতর
মেধ য সংঘষর্ চলিছল, গােmার বািক রাজtকােল শািn
কােয়ম হয়। গােmা dজন বৗd মিহলােক িববাহ করেলo
িনেজ বন ধেমর্র anগামী িছেলন।
মাঙেসাঙ মাঙেসন-eর রাজtকাল। গােmার পৗt
নাবালক িtমাঙ লান আn ািনক kমতা পেলo pকৃত
শাসনভার িছল মntী গার সাঙসান-eর হােত। ৬৬৭- ত
তাঁর মৃতু র পর তাঁর পুt মাঙেসাঙ মাঙেসন সmাট হন।
৬৭৬-৭৭ সােলর শীতকােল তাঁর মৃতু হেল আn ািনক
kমতা পায় সদ জাত িtd সাঙসান। রাজমাতা ি মােলা
eবং pভাবশালী গার গা ী রাজ পিরচালনা কের।
tাiদ sকসান-eর রাজtকাল।
আরবীয় o পূবর্ তুকীর্ েদর আগমন ঘেট। চীেনর সে o
মােঝ মােঝi যুd হেত থােক।
িtেসাঙ দতসান-eর রাজtকাল। ৭৭৯- ত িতিন তািntক
বৗdধেমর্র pবkা ভারতীয় সn াসী পdসmবা- ক িতbেত
আমntণ কের িনেয় আেসন। ei a েল gr িরনেপােশ
নােম খ াত পdসmবাi pাচীনতর বন ধেমর্র সে তািntক
বৗdধেমর্র িমলন ঘিটেয় িতbতী বৗdধেমর্র pিত া
কেরন, যার anতম বিশ িছল সn াস-জীবন।
িতbত o চীেনর মেধ শািn-চুিk ব থর্ হয়।
tাiদ সাঙসান-eর রাজtকাল। ei সময় পি েম
আরবীয় শিkর সে দীঘর্sায়ী যুd চেল। পি েম সমরখn
o কাবুল পযর্n িতbতীরা সিkয় হেয় oেঠ। ৮১২-৮১৫
সােলর মেধ কাবুেল eক িতbতী রাজ পাল আরবীয়েদর

৮১৫-৮৩৮

৮২১
৮২৩

৮৩৮-৮৪২

১০৪০
১০৭৩

১২০৬

১২৩০
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কােছ আtসমপর্ন কের মুসলমান ধমর্ gহণ কেরন। utরপূেবর্ uigর সাmােজ র সে িবেরাধ চলেত থােক।
রালপাচান-eর রাজtকাল। িতbতী বৗdেদর মেত,
বৗdধমর্েক িতbেত eেনিছেলন য িতনজন ‘ধমর্রাজ’
তাঁেদর eকজন িছেলন রালপাচান। ei সময় িতbতী
সাmাজ utের মে ািলয়া থেক দিkেণ ব েদশ পযর্n
িবsৃত হয়।
িতbত o চীেনর বৗdেদর মধ sতায় di দেশর মেধ
শািnচুিk সmািদত হয়।
লাসার জাখাঙ মিnেরর বাiের eকিট পাথেরর sেmর
গােয় ei চুিkর িdভাষী বয়ান সহ di দেশর সীমানা
সংkাn িবশদ তথ খাদাi করা হয়।
লাঙদামর্া-র রাজtকাল। ৮৪২-e লাঙদামর্া eক বৗd
সn াসীর হােত িনহত হন। তাঁর মৃতু র পর গৃহযুেd
িতbেতর সাmাজ িবভk হেয় পেড়। ৮৪২ থেক ১২৪৭
সাল পযর্n িতbেত কান কndীয় kমতার aিst িছল
না। খাম a েল gpভােব বৗdধমর্ িটেক থােক।
লাঙদামর্ার শাসনকােলi িতনজন সn াসী লাসার aিsর
a ল থেক আমেদা-র দািnগ পবর্তা েল পািলেয়
আেসন। তাঁেদর িশ েদর মাধ েমi utর-পূবর্ িতbেত
বৗdধমর্ পুনrjীিবত হয়। pাচীন িতbতী রাজpাসােদর
eক pিতিনিধ িনiমা- গান লাদােখ pথম রাজt pিত া
কেরন। তাঁর di পৗt পি ম িতbেত রাজt কেরন।
পরবতর্ী পযর্ােয় eঁেদরi eক সnান বৗd-সn াসী হন।
বৗd সn াসী aতীশ দীপ র ei সূেt আমিntত হেয়
িতbেত আেসন।
শাক মেঠর pিত া হয়। পরবতর্ী di শতেক শাক
মঠ িতbতী জীবন o সংsৃিতেত grtপূণর্ ভূিমকা
নয়।
চি স খান ঐক বd মে ালীয় গা ীর pধান
মেনানীত হন। চি স খােনর সে িতbতীেদর
pথম সাkাৎ ঘেট সmবত ১২১৫ সােল।
মে ালীয় সনা রািশয়া o iuেkন থেক যাtা কের
মধ eিশয়ার বhলাংশ eবং utর চীন দখল কের।
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১৬২৪

আভ nরীণ কলেহ জরবার িতbতী aিভজাত
সমাজ মে ালীয় সনােদর কােছ আtসমপর্ন কের।
শাক সmpদােয়র নতা বাঙািল পিNত শাক
িতbতেক আn ািনকভােব মে ালেদর কােছ
আtসমপর্ন করান।
শাক পিNত িতbেত মে ালীয়েদর pিতিনিধ
মেনানীত হন। তাঁর di াতু ুেtর মেধ eকজন,
শানা দারিজ kবলাi খান (১২১৫-১২৯৪)-eর eক
কnােক িববাহ কেরন; আর eকজন, ফাগপা
kবলাiেয়র আধ ািtক িশkক িনযুk হন।
শাক পিNেতর মৃতু র পর ফাগপা kবলাiেয়র পেk
িতbেতর শাসক মেনানীত হন।
kবলাi খান মে ালীয় সাmাজ েক iuয়ান রাজt
নােম pিতি ত কেরন।
দিkণ সঙ দখল কের iuয়ান-eর eক কndীয়
শাসন pিতি ত হয়। চীনা ঐিতহািসকরা eেক
মে ালীয় সাmােজ র aধীেন িতbত সহ eক
ঐক বd চীন িহেসেব বণর্না কেরন।
িমঙ রাজেtর pথম সmাট তাi জু মে ালীয়েদর
হাত থেক চীনেক মুk কেরন।
নানান আভ nরীণ লড়াiেয়র পর ফাগমdr
পিরবােরর জাঙsব িগয়ালসান aিবসংবাদী িবজয়ী
হেয় মধ িতbত শাসন কেরন।
িতbতী সn াসী সংখাপা গলুগপা (iেয়েলা hাট)
ধারার pিত া কেরন।
পাে ন গdন drপ তািশলhনেপা মেঠর pিত া
কেরন। eঁেকi পের pথম দলাi লামা িহেসেব ধরা
হয়। ei মেঠর পরবতর্ী মঠাধ kেদর পরmরাগত
পািNেত র জn ‘পাে ন’ uপািধ দান করা হয়।
মে াল সmাট আলতান খান গলুগপা ধারার pধান
সানাম িগয়াতেসা- ক মে ািলয়ায় আমntণ জানান।
সানাম তাঁর eক িশ েক পািঠেয় আমntণ রkা
কেরন।
আলতান খান কেয়কজন বৗd সn াসীেক বnী
কেরন।
আলতান খােনর আমntেণ eবার সানাম িগয়াতেসা
মে ািলয়া যান eবং তাঁর কাছ থেক ‘দলাi লামা’
uপািধ লাভ কেরন। pকৃতপেk িতbতী ভাষায়
িগয়াতেসা শেbর aথর্ সাগর, মে ালীয় শেb তা হল
দলাi। লামা শেbর aথর্ gr বা আধ ািtক িশkক।
িকnt uপািধ gহেণর kেt সানােমর আেগর di
pধানেক pথম o িdতীয় দলাi লামা ধের িনেয়
সানাম হন তৃতীয় দলাi লামা। যেহতু মে াল
aিভজাতরা বৗdধমর্ gহণ কের নয়, সi সূেt
চতুথর্ দলাi লামা হন আলতান খােনর পৗt
iেয়ানেতন িগয়াতেসা।
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iuেরাপ থেক pথম পতুর্িগজ িমশনারীরা িতbেত
আেস eবং eকিট চাচর্ িনমর্াণ কের।
ei দশেকর মেধ মে ািলয়ায় ব াপক সংখ ক মাnষ
বৗd ধেমর্ ধমর্াnিরত হয়। eেকর পর eক বৗd
মঠ গেড় oেঠ eবং হাজার হাজার লামােদর স
দেশ দখা যায়। ei সময় থেকi uদীয়মান
মা ুেদর সে িবিভn মে াল o oiরাদ গা ীর
kমতা দখেলর লড়াiেয়র মােঝ িতbত জিড়েয়
পেড়।
প ম দলাi লামা লাবসাঙ িগয়াতেসা (১৬১৭১৬৮২) দীঘর্ গৃহযুেd জয়ী হেয় মধ িতbেত
রাজৈনিতক kমতা pিত া কেরন। িতিন লাসায়
পাতালা pাসাদ িনমর্ােণর কাজ r কেরন eবং
সখানকার dপুঙ মঠ থেক শাসন পিরচালনা
কেরন। িতিন তাঁর িশkক পাে ন লাবসাঙ চািক
িগয়ালেসন (১৫৭০-১৬৬২)- ক তািশলhনেপা মঠ o
িকছু ভূসmিtর aিধকার দান কেরন।
িমঙ রাজবংশেক সিরেয় িকঙ রাজেtর pিত ার
সে সে i িতbেতর oপর চীেনর শাসনkমতার
িবsার ঘটেত r কের।
প ম দলাi লামা বিজেঙর কােছ িকঙ (মা ু)
সmাট নিঝ-র সে সাkাৎ কেরন।
প ম দলাi লামার মৃতু সংবাদ ১৫ বছর গাপন
রাখা হয়, সmবত পাতালা pাসাদ িনমর্াণকাজ
সmূণর্ হoয়ার জn aেপkা করা হয়, যােত
িতbেতর pিতেবশী শিkgিল দলাi লামার
utরািধকারী িনধর্ারেণ কান িব না ঘটােত পাের।
১৬৯৭- ত anবর্তর্ীকালীন শাসক সাঙায় িগয়াতেসা
পুনরবতার িহেসেব ষ দলাi লামা মেনানীত হন।
চীনা সmাট কাঙিজ-র anেমাদন িনেয় মে াল নতা
লাবজাঙ খান িতbত আkমণ কেরন। ষ দলাi
লামার মৃতু র পর লাবজাঙ খান িনেজর পছn মেতা
দলাi লামােক িনেয় eেল িতbতীরা তা pত াখ ান
কের জু ার মে াল গা ীর সাহায pাথর্না কের।
জু ার মে ালীয়রা িতbত আkমণ কের, লাসার
পিবtsান o প ম দলাi লামার সমািধেkেt
লুঠতরাজ চালায়। eর মাকািবলায় িকঙ সmাট
কাঙিজ সামিরক aিভযান r কেরন।
সmাট কাঙিজর িdতীয় সামিরক aিভযােন িতbতেক
জু ারেদর হাত থেক মুk করা হয়।
মুিkেসনারা তােদর সে কলজাঙ িগয়াতেসােক
kমবুম থেক লাসায় িনেয় আেস eবং তাঁেক সpম
দলাi লামা িহেসেব aিধি ত করা হয়।
িকঙ সmাট আমেদা eবং খাম a লেক িকঙহাi
pেদেশ পিরণত কেরন।
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িতbত িকঙ সাmােজ র aিধরাজ িহেসেব ঘািষত
হয় eবং চীন থেক বসবাসকারী-pিতিনিধেদর
(Ambans) মেনানীত কের লাসায় পাঠােনা হয়।
লাসায় মজুত ২০০০ সnেক pধান pিতিনিধর
পিরচালনাধীেন িনেয় আসা হয়।
পূবর্ খাম pিতেবশী চীনা pেদশgিলর anভুর্k হয়।
গৃহযুেdর ফেল দলাi লামার পািথর্ব িবষেয় কতৃt
র্
hাস পায় eবং ফােলন-eর নতৃেt aিভজাতেদর
শাসন pিতি ত হয়।
মা ু সmাট ফােলনেক ‘রাজা’ uপািধ দন।
iuেরাপীয়েদর িতbতী লামারা িতbত থেক
িবতািড়ত কের।
িতbতী গা ীরা িবেdাহ কের eবং সাmাজ pিতিনিধেদর হত া কের। মা ু সনারা িবেdাহ দমন
কের eবং ফােলেনর পুtেক হত া কের। িকnt
িতbেতর pশাসিনক কাঠােমার সংsার করা হয়।
দলাi লামার আধ ািtক o রাজৈনিতক নতৃেtর
aধীেন চারজন ‘কােলান’ (মntী)- ক িনেয় eকিট
‘কাসাগ’ (সরকার) গঠন করা হয়। চীনা
ঐিতহািসকেদর মেত, িকয়ানেলাঙ সmাট (১৭১১১৭৯৯)-eর রাজtকােল(১৭৩৭-১৭৯৬) ১৭৫১- ত
১৩ দফা িডিk জাির কের ‘ দিশ’ বা চীনা
pিতিনিধ-শাসেকর kমতার aবসান ঘিটেয় িতbতী
সরকােরর হােত kমতা দoয়া হয়, আn ািনক
kমতা থােক বসবাসকারী-pিতিনিধেদর হােত।
eক sিটশ aিভজাত জজর্ বাগেল িশগাৎেসেত
আেসন িbিটশ is iি ডয়া কাmািনর জn
বািণেজ র anসnােন। িতিন িতbেত pথম আলু
িনেয় আেসন।
নপােলর গাখর্া সনারা িতbত আkমণ কের
কেয়কিট সীমাnবতর্ী জলা দখল কের নয়। নবীন
পাে ন লামা লাসায় পািলেয় আেসন। মা ু সmাট
সn পাঠান লাসায়, গাখর্ারা বাৎসিরক aথর্
pদােনর িবিনমেয় দখল pত াহার কের।
আবার নপািল গাখর্ারা িতbত আkমণ কের eবং
িশগাৎেস দখল কের লুঠপাট চালায়, তািশলhনেপা
মঠ ংস কের। পাে ন লামা ফর লাসায় পািলেয়
আেসন। eবার ১৭০০০ মা ু সনা পাঠােনা হয়।
চীনা ঐিতহািসকেদর মেত, িকয়ানেলাঙ সmাট আর
eকিট ২৯ দফা িডিk জাির কের িতbেতর oপর
চীনা িনয়ntণ বৃিd কেরন। দলাi লামা o পাে ন
লামার মেনানয়েনর জn লাসায় বসবাসকারীpিতিনিধরা pাথর্ীেদর নাম কাগেজর আলাদা আলাদা
টুকেরায় িলেখ eকিট sণর্কলেস রেখ লটাির কের
িসdাn নয়। দশম, eকাদশ o dাদশ দলাi লামা
ei পdিতেত মেনানীত হয়।

১৭৯৩
১৮৫০

১৮৫৫-৫৬
১৮৬৫

১৮৭৭
১৮৮৬-১৮৯৩

১৯০৩-০৪

১৯০৬

১৯০৭
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িতbতী সনােদর সাহায িনেয় নপািলেদর িবতাড়ন
করা হয়।
িbিটশ o রািশয়ার জার সাmােজ র নজর পেড়
িতbেতর িদেক। ১৮৫০-eর মেধ িতbতীরা সমs
িবেদিশেদর িতbত সীমােnর মেধ pেবশ িনিষd
কের।
চীনা aংশgহণ ছাড়াi িতbত- নপাল যুd হয়।
gট িbেটন গাপনভােব িতbেতর মানিচt pstেতর
কাজ r কের। ১৮৫৬- ত িতbত- নপাল শািn
চুিk হয়। চীনা ঐিতহািসকেদর মেত, oi চুিkেত
নপাল o িতbত চীেনর আnগত sীকার কেরিছল।
sণর্কলেসর লটাির ছাড়াi গাoয়াঙ লাসাঙ থুেsন
িগয়াতেসা tেয়াদশ দলাi লামা মেনানীত হন।
১৮৮৬, ১৮৯০ o ১৮৯৩ সােল িতbত িনেয়
িbেটন o চীেনর মেধ চুিk হয়। িকnt িতbতী
সরকার সgিলর বধতা sীকার কেরিন।
িbিটশ সাmােজ র pিতিনিধ িহেসেব কেনর্ল ািnস
iয়ংহাজেব ড ৩০০০-eর বিশ সn eবং ৭০০০
শরপা িনেয় ১৯০৩ সােলর িডেসmেরর গাড়ায়
িতবতী ভূখেN pেবশ কেরন। িতbতীরা রkkয়ী
সংঘেষর্ না যাoয়ার আেবদন করেল dপেkর মেধ
চুিk হয়। iয়ংহাজেব ড চুিkভ কের apstত
১৩০০ িতbতীেক (iয়ংহাজেবে ডর মেত ৫০০)
হত া কেরন। সবেচেয় বেড়া ঘটনািট ঘেট িগয়াnেস
যাoয়ার মাঝামািঝ gr নামক gােমর কােছ
িগিরপেথ ৩১ মাচর্ ১৯০৪। ৩ আগs িbিটশ বািহনী
লাসা দখল কের নয়। দলাi লামা মে ািলয়ার
uরগা- ত পািলেয় যান। ei pথম চীনারা িতbেতর
oপর তােদর সাবর্েভৗমt দািব কের িববৃিত দয়।
iয়ংহাজেবে ডর তির করা চুিkপেt িতbতী
সরকােরর শাসক-pিতিনিধ গানেদন িt িরনেপােচ
eবং সরা, dপুং o গানেদন মেঠর pিতিনিধরা
সাkর কেরন। ২৩ সেpmর িbিটশ বািহনী লাসা
ছেড় চেল যায়।
১৯০৪-eর চুিkেক anেমাদন কের চীন o িbিটশ
সরকােরর মেধ আর eকিট চুিk হয়। িকঙ
রাজদরবার থেক ২৫ লk টাকা পাoনার িবিনমেয়
িbেটন oi চুিkেত a ীকার কের, “ gট িbেটন
সরকার িতbতী ভূখN aিধকার aথবা িতbেতর
pশাসেন হsেkপ করেব না। চীন সরকারo কথা
িদে য তারা an কান িবেদিশ রাTেক িতbেতর
ভূখN বা তার আভ nরীণ pশাসেন হsেkপ করার
anেমাদন দেব না।”
িbেটন o রািশয়ার মেধ চুিk a ীকার কের
“িতbেতর oপর চীেনর সেবর্া কতৃের্ tর নীিত
(Suzerainty) anসরণ কের” ei di রাT “চীনা
মাচর্-eিpল ২০০৮

১৯০৮-১০

১৯১১

১৯১২

১৯১৩

১৯১৪

১৯১৮

১৯২৩

মnন সামিয়কী

১৯৩৩
১৯৩৭

সরকােরর মধ sতা ছাড়া িতbেতর সে
কান
আপস-মীমাংসায় যােব না।”
১৯০৮-eর নেভmের দলাi লামা তাঁর uপািধ
পুনrdার করার পর ১৯০৯ সােল িতিন আমেদা
থেক লাসায় িফের আসার uেদ াগ নন। চীন তাঁর
oপর িনয়ntণ রাখার জn সn পাঠায়। ১৯১০-eর
ফbrয়ািরেত চীনা বািহনী লাসায় পৗঁছােল দলাi
লামা eবার ভারেত পািলেয় যান, চীনারা তাঁেক
পদচু ত কের। িতbেতর oপর চীেনর িনয়ntণ বেড়
যায়। িতbেত চীনা ডাক ব বsা pিতি ত হয়।
aেkাবের িকঙ সাmােজ র পতন হয় eবং িতbেতর
oপর চীেনর িনয়ntেণর pিkয়ার আচমকা িনবৃিt
ঘেট।
১ জাnয়াির চীনা pজাতেntর pিত া হয়। eিpেল
লাসার মজুত চীনা সnরা িতbতী কতৃপর্ েkর কােছ
আtসমপর্ন কের। জুলাi মােস দলাi লামা ভারত
থেক িতbেত িফের আেসন। চীনা সnরা ভারত
হেয় চীেনর মূল ভূখেN িফের আেস।
চীেনর কতৃt
র্ asীকার কের মে ািলয়ার uরগা- ত
eকিট িতbত-মে ািলয়া চুিk হয়। tেয়াদশ দলাi
লামা eেক sীকৃিত দনিন। লাসায় িফের eেস িতিন
িনেজেক িতbেতর শাসক িহেসেব ঘাষণা কেরন।
ভারেতর িসমলায় সদ গিঠত চীনা pজাতnt, িbেটন
o িতbেতর pিতিনিধেদর মেধ eকিট আেলাচনা
হয়। িতbতী aধু িষত সমg eলাকােক ‘আuটার’
o ‘iনার’ িতbত িহেসেব ভাগ করার psাব দয়
িbেটন, আuটার িতbত (বতর্মান িতbত sশািসত
a েলর pায় সমান eলাকা) চীনা সেবর্া কতৃর্েtর
aধীেন (Suzerainty) sশািসত থাকেব eবং iনার
িতbেতর anগর্ত পূবর্ খাম o আমেদা- ত কবল
ধমর্ীয় িবষয়সমূেহ লাসার কতৃর্t থাকেব। pধান
িbিটশ pিতিনিধ হনির ম াকেমাহন মানিচেt ভারত
o িতbেতর সীমানা eঁেক দন। eর ফেল পুরেনা
িতbতী ভূখেNর ৯০০০ বগর্ িকিম eলাকা --দিkণ িতbেতর তাoয়াঙ a ল aথর্াৎ বতর্মান
ভারেতর utর-পি মাংেশর arণাচল pেদশ --িbিটশ ভারেতর anভুর্k হল। চীনা pিতিনিধরা ei
‘ম াকেমাহন লাiন’ মানেত asীকার কের, িতbতী
pিতিনিধরা চুিk মেন নয়।
ei সমেয়র মেধ লাসা শামেদা o পি ম খাম-eর
িনয়ntণ পুনrdার কের। iu-সাঙ eবং iয়াংিস নদীর
পি ম aংেশ --- কমেবিশ eখনকার িতbত
sশািসত a েলর eলাকা --- িতbতী সরকােরর
িনয়ntেণ থােক।
২৬ িডেসmর তািশ (পাে ন) লামা মে ািলয়া eবং
পের চীেন পািলেয় যান।

১৯৩৮

১৯৪০

১৯৪২
১৯৪৭-৪৯

১৯৪৯

১৯৫০

১৯৫১

১৭ িডেসmর tেয়াদশ দলাi লামার মৃতু হয়।
ধমর্ীয় মযর্াদাkেম িdতীয় (দলাi লামা pথম) তািশ
লামা পূবর্ িতbেত িনবর্ািসত aবsায় মারা যান ৩০
নেভmর।
িbিটশ সরকার িসমলা চুিk pকাশ কের eবং
ম াকেমাহন লাiন কাযর্কর করার uেদ াগ নয়। তারা
ei লাiেনর দিkেণ তাoয়াঙ মঠ থেক লাসায়
খাজনা পাঠােনা বn করার দািব কের। ১৯২০ o
১৯৩০-eর দশেক চীন গৃহযুেd জিড়েয় পেড়।
চীেনর জাপান-িবেরাধী যুd r হয়।
পূবর্ িতbেতর আমেদােত জngহণ কেরিছেলন
তনিজন িগয়াতেসা, িতিন ২২ ফbrয়াির চতুদর্শ
দলাi লামা মেনানীত হন।
িতbত সরকার eকিট িবেদশ দpর pিত া কের।
লাসা বািণজ pিতিনিধদল পাঠায় ভারত, হঙকঙ,
নানিজঙ (তৎকালীন চীেনর রাজধানী), আেমিরকা
যুkরাT eবং িbেটেন।
১ aেkাবর িচয়াঙ কাiেশক-eর oপর চীনা
কিমuিনs পািটর্র িবজেয়র মধ িদেয় গণ-pজাতntী
চীেনর জn হয়। ei বছরi তারা ঘাষণা কের
হাiনান dীপপু o তাioয়ােনর মেতা িতbতo
চীেনর aংশ। eর pিতিkয়ায় ২২ িডেসmর িতbতী
িবেদশ দpর দূত সেপান শাকাপা মারফত
oয়ািশংটেন িচিঠ পািঠেয় আেমিরকান রাTপিত Tুমানeর সাহায pাথর্না কের।
১ জাnয়াির চীনা সরকার িতbতেক ‘মুk’ করার
কথা ঘাষণা কের। ৭ aেkাবর চীনা ‘িপpলস
িলবােরশন আিমর্’ dবর্ল িতbতী সনােদর pিতেরাধ
চূণর্ কের শামেদােত pেবশ কের। ৮ নেভmর
িতbতী সরকার চীেনর আgাসেনর িবেরািধতা কের
eবং পূণর্ রাজৈনিতক sাধীনতা দািব কের রাTসংেঘর
হsেkপ pাথর্না কের। ২১ িডেসmর ভারেবলা
পেনেরা বছর বয়s দলাi লামা ৬০০ সn o িকছু
anগামী িনেয় গাপেন লাসা ছেড় যান।
২ জাnয়াির দলাi লামা িসিকম সীমােnর কােছ
iয়াতুঙ gােম নতুন সরকার গেড় তােলন। ২৩ ম
বিজেঙ িতbতেক শািnপূণভ
র্ ােব মুk করার িবষেয়
১৭ দফা চুিk (The Agreement of the Central
People's Government and the Local
Government of Tibet on Measures for the
Peaceful Liberation of Tibet) sাkিরত হয়।

১৯৫৩
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দলাi লামা আগs মােস লাসায় িফের আেসন।
সেpmের চীনা সnবািহনী লাসায় pেবশ কের।
২৪ নেভmর ১৯৫০ eবং ১৯ aেkাবর ১৯৫৩-র
মেধ খাম pেদেশর বেড়া eকিট aংশ িসচুয়ান
pেদেশর anভুর্k করা হয়। খামেক dিট িতbতী
মাচর্-eিpল ২০০৮

১৯৫৪

১৯৫৫

sশািসত pশাসন-eলাকা (Prefecture) o eকিট
sশািসত জলায় ভাগ কের ফলা হয়। আমেদা-র
aিধকাংশ eবং খােমর ছােটা eকিট aংশ িনেয়
গিঠত হয় চীেনর িকঙহাi pেদশ। আমেদার eকাংশ
গাপা িতbতী sশািসত pশাসন-eলাকা িহেসেব
িসচুয়ান pেদেশ anভুর্k হয়। আমেদার বািক
eলাকা িতয়ানঝু িতbতী sশািসত pশাসন-eলাকা
নােম eবং গানেহা িতbতী sশািসত pশাসন-eলাকা
নােম চীেনর গানs pেদেশর anভুর্k হয়।
iয়াংিস uপত কায় ভয়াবহ বnার ফেল িতbেতর
বh মাnষ গৃহহীন হেয় পেড়। দলাi লামা চীন
সরকােরর আমntেণ বিজেঙ যান। ১৫ ম ভারেতর
pধানমntী জহরলাল নহr সংসেদ বেলন, “িবগত
কেয়ক শ’বছেরর [িতbেতর oপর] চীেনর
সাবর্েভৗমt, বা যিদ আপনারা তােক সেবর্া কতৃt
র্
বেলন, আিম জািন না কী বলেবন, an দেশর
dারা pে র সmুখীন হেয়েছ।”
১২ মাচর্ বিজেঙ nাশনাল িপpলস কংেgেসর pথম
aিধেবশেন দলাi লামােক সভাপিত eবং পাে ন
লামা o জনােরল চাং kেয়া-hয়া (িতbেত সামিরক
ভারpাp চীনা কমা ডার)- ক সহ-সভাপিত কের
আরo ৫১ সদেsর ‘pstিত কিমিট’ (Preparatory

১৯৫৯

Committee for the Tibetan Autonomous
Region) গঠেনর ঘাষণা করা হয়। িতbেতর
আভ nরীণ kেt ধমর্ীয় সn াস-শাসন (Monastic
rule)-eর aিধকার akুN রাখা হয়।

১৯৫৬-৫৯

১৯৫৬

১৯৫৭

১৯৫৮
মnন সামিয়কী

১৯৬০

eিpেল oi pstিত কিমিট গিঠত হয় লাসায়। চীন
ভূিম সংsার কাযর্কর করার পর ১৯৫৬-র জুন মাস
থেক পূবর্ খাম o আমেদােত িবেkাভ দখা দয়।
আেমিরকান গােয়nা দpর CIA-র সমথর্ন িনেয়
িতbতী aিভজাত o মঠgিলর নতৃেt ei িবেdাহ
পি ম খাম, iu-সাঙ eবং শষপযর্n লাসা aবিধ
ছিড়েয় পেড়।
২০ সেpmর কাঠমাNুেত চীন o নপােলর মেধ
বnুt o বািণজ িবষেয় চুিk হয়। eেত নপাল
িতbেতর oপর চীেনর সাবর্েভৗমt (Sovereignty)
sীকার কের নয়। দলাi লামা ভারতীয় pধানমntী
জহরলাল নহrর আমntেণ ভারেত eেস বুd জয়nী
uদযাপেন যাগ দন। চীেনর সরকাির uেদ ােগ
‘িসজাঙ িরবাo’ (Tibet Daily) পিtকা pকািশত
হেত r কের। eর হান o িতbতী d’িট সংsরণ
রেয়েছ।
১৩ সেpmর দিkণ খােমর আর eকিট aংশ
দেচন িতbতী sশািসত pশাসন-eলাকা নােম
চীেনর iuনান pেদেশর anভুর্k হয়।
িতbতী িবেdাহীেদর সংগঠন গেড় oেঠ।

১৯৬১

১৯৬২
১৯৬৫
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১০ মাচর্ দলাi লামার gী কালীন pাসাদ নবুির্ ল া
ঘরাo কের লাসার িবেdােহর সূচনা হয়। ১৭ মাচর্
দলাi লামা সদলবেল রােত লাসা ত াগ কেরন।
দিkেণ ভারেতর সীমাnমুখী যাtা কের নানচাঙ
নামক sােন পৗঁেছ কেয়কিদন িব াম নন। লাসার
িবেdাহ পরািজত হoয়ার খবর পাoয়ার পর drত
ভারেতর িদেক যাtা কেরন eবং ৩১ মাচর্ সীমাn
পিরেয় ভারেত pেবশ কেরন। ২৪ মাচর্ আেমিরকার
sট িডপাটর্েম ট ঘাষণা কের, “আেমিরকা যুkরাT
িতbতেক কখনo sাধীন রাT মেন কেরিন।” ৩১
মাচর্ িbিটশ িবেদশ দpর িতbেতর oপর চীেনর
সাবর্েভৗমt sীকার কের নয়। ২৮ মাচর্ চৗ eন
লাi eক সরকাির আেদশ মারফত eতিদনকার
িতbত সরকার ভেঙ দন। লাসায় সামিরক আiন
জাির হয়। eিpেল পাে ন লামা ei িবেdাহ দমেন
তাঁর সহায়তার iে pকাশ কেরন বিজেঙর কােছ।
২০ জুন মুেসৗিরেত িব -সংবাদমাধ েমর কােছ চীনা
কিমuিনsেদর হােত িতbতীেদর aমানিবক
িনযর্াতেনর কথা pকাশ কেরন দলাi লামা। utরপূবর্ সীমাn a ল (North-East Frontier Agency)
eবং utর-পূবর্ কা ীেরর লাদােখ ভারত-চীন
সীমাn সংঘষর্ ঘেট। ভারত ম াকেমাহন লাiেনর
pিত আsা pকাশ কের।
১৯-২৬ eিpল িদিlেত নহr o চৗ eন লাiেয়র
মেধ ভারত-চীন সীমাn িনেয় আেলাচনা ভেঙ
যায়। ‘i টারnাশনাল কিমশন aফ জুিরsস’
িতbেতর oপর তােদর pিতেবদেন চীেনর dারা
িতbেত মানবািধকার ল ন o গণহত ার কথা
uেlখ কের।
কেয়ক দফা আেলাচনার পর ১৯৬১-র ম মােস
d’ দেশর সীমাn-িবতকর্ আেলাচনার িন িt হয়।
“িতbতী জনসাধারণেক তাঁেদর আtিনয়ntেণর
aিধকার সহ মৗিলক মানবািধকার, sাধীনতা থেক
বি ত করার কাযর্কলাপ” বn করার জn
গণpজাতntী চীেনর কােছ আেবদন কের রাTসংেঘর
সাধারণ পিরষেদ িসdাn (Resolution 1723, XVI)
গৃহীত হয়। ১৯৫৯ o ১৯৬৫ সােলo রাTসংঘ
িতbত িনেয় িসdাn নয়। ভারেতর ধমর্সালায়
িতbতী িনবর্ািসত সরকােরর ‘কাসাগ’ বা সংসদ
গিঠত হয়। িতbেত সাধারণ িনবর্াচন হয়।
িতbত-ভারত সীমােn িনয়ntণ- রখার pে
aেkাবেরর গাড়ায় চীন-ভারত যুd হয়।
৯ সেpmর িতbত sশািসত a ল গিঠত হয়।
গােবা গাoয়াঙ িজগেম eর ‘িপপlস কাuিnল’-eর
সভাপিত িনবর্ািচত হন।

মাচর্-eিpল ২০০৮

১৯৬৭

১৯৬৬-৬৯
১৯৭২

১৯৭৪

১৯৭৭

১৯৭৮

১৯৭৯

১৯৮০

মnন সামিয়কী

চীেনর সীমাnবতর্ী iনার মে ািলয়া, িসনিকয়াঙ o
িতbেত সাংsৃিতক িবpেবর সমথর্কেদর কাযর্কলাপ
চীনা সামিরক বািহনীর হােত বাধা পায়।
িতbতী সূেt জানা যায়, eiসময় চীনা ‘ রড গাডর্’
বািহনী বh িতbতী মঠ o ধমর্sান ন কের দয়।
আেমিরকার রাTপিত িনkেনর সে চীনা কিমuিনs
নতােদর বিজেঙ বঠেকর পর আেমিরকা চীনিবেরাধী িতbতী pিতেরাধেক গিরলা pিশkণ o
anাn সাহায সরকািরভােব বn কের দয়। ১৯৫৬
থেক গাপেন ei কমর্সূিচ r হয়। কেলারােডা-র
িলডিভল-eর কােছ ক াm হল-e িতbতীেদর
গাপেন সামিরক pিশkণ দoয়া হয়। ১৯৬৬ পযর্n
তা চেলিছল।
১৯৬০-eর দশেকর মাঝামািঝ থেক নপােলর
মুsাঙ-e CIA পিরচািলত িতbতী গিরলােদর
pিশkণ- কnd নপাল সরকােরর িনেদর্েশ বn হেয়
যায়।
২২ জুলাi দলাi লামা ভারেতর নতুন pধানমntী
মারারিজ দশাiেয়র সে সাkাৎ কেরন। চীনা
সংবাদমাধ ম eেক ‘িবেdাহী দেলর pধান’-eর pিত
ভারত সরকােরর সমথর্ন িহেসেব সমােলাচনা কের।
চীন সরকার িকছু িতbতী বnীেদর মুিk দয় eবং
ঘাষণা কের, িতbত থেক o িতbেতর বাiের
থেক িতbতীরা যাতায়াত করেত পাের। িতbত
pে চীন সরকার o দলাi লামার দাদা িগয়ােলা
থুনdrপ-eর মেধ হঙকেঙ aেঘািষতভােব কথা হয়।
২৮ িডেসmর চীনা নতা দং িশয়াo িপঙ
আেমিরকান সাংবািদকেদর বেলন, “দলাi লামা
িফের আসেত পােরন, িকnt কবল চীনা নাগিরক
িহেসেব।”
দং িশয়াo িপঙ eবং িগয়ােলা থুনdrেপর মেধ
বিজেঙ আেলাচনা হয়। দং বেলন, পূণর্ sাধীনতা
ছাড়া য কান িবষয় িনেয় আেলাচনা হেত পাের
eবং সমs সমsার সমাধান হেত পাের।
চীন সরকােরর সmিতেত দলাi লামা িতনিট তথ anসnানকারী দলেক চীেন পাঠান। ১৯৮০-র
গাড়ায় বিজেঙ িতbত িনেয় সেmলেনর আেয়াজন
কের কিমuিনs পািটর্, সখােন হান o িতbতীেদর
মেধ সmকর্ unত করার িবষেয় িববৃিত pকািশত
হয়। ম মােস পািটর্ সmাদক h iয়াoবাঙ eবং
uপpধানমntী oয়ান িল সেরজিমন তদn করেত
িতbেত যান। িফের eেস h ৬ দফা সংsার কমর্সূিচ
ঘাষণা কেরন। h পািটর্েত বেলন, িতbতেক unত
করার গত ২০ বছেরর চীনা uেদ াগ লাসা নদীেত
টাকা ঢালার সমান দাঁিড়েয়েছ।

১৯৮১

১৯৮২

১৯৮৪

১৯৮৪-৮৫
১৯৮৭

১৯৮৮
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২৩ মাচর্ দলাi লামা দং- ক িচিঠ িলেখ তথ
anসnানকারী দেলর aিভjতার কথা জানান,
“বাsেব ৯০%-eর বিশ িতbতী মানিসক o
দিহকভােব ভুগেছ eবং গভীর যntণার মেধ
রেয়েছ।”২৮ জুলাi িগয়ােলা বিজেঙ h iয়াoবােঙর
সে আেলাচনায় বেসন। দলাi লামার সে
আেপাসরফার য পাঁচিট পেয় ট h সূtবd কেরন,
তার মেধ িছল, দলাi লামা িতbেত িফের eেল
১৯৫৯-eর রাজৈনিতক মযর্াদা eবং জীবনযাtার
মান uপেভাগ করেত পারেবন।
aেkাবের চীেনর আমntণ পেয় দলাi লামা
িনবর্ািসত সরকােরর িতনজন pিতিনিধেক বিজেঙ
পাঠান। pথম দফা আেলাচনা aমীমাংিসত থােক।
িdতীয় দফায় আেলাচনা হয় বিজেঙ। দলাi লামা
h-eর পাঁচ পেয় ট psাব pত াখ ান কেরন। বিজঙ
ঘাষণা কের, িতbেত ১৯৮৪-৯৪ নতুন ৩৪িট
pকেlর িনমর্ােণর জn ৪৮০ িমিলয়ন iuয়ান
(২৭০০ লk ডলার) বরাd করা হেব।
চীন তার ‘মুk dার’ (Open door) নীিত িতbত
পযর্n pসািরত কের।
২১ সেpmর আেমিরকায় US Congressional
Human Rights Caucus-e িতbত pে দলাi
লামা মতামত ব k কেরন। eেত িতিন ‘বৃহtর
িতbত’-eর কথা বেলন। ২৭ সেpmর dপুঙ
মেঠর সn াসীরা িতbেতর sাধীনতা িনেয় লাসায়
িবেkাভ দখান। ১ aেkাবর িতbতী-চীনা দা া হয়
লাসায়। পুিলেশর gিলেত কেয়কজন িতbতী মারা
যায়। ২২ িডেসmর আেমিরকার রাTপিত রানাl
রগান eকিট আiন (Foreign Relations
Authorization Act, 1988-89)–e sাkর দন,
যােত বলা হয়, “িতbেতর ভিব ত িনেয় eক
গঠনমূলক সংলাপ তিরর জn দলাi লামার
uেদ ােগ সিkয়ভােব সাড়া দoয়ার জn আেমিরকা
যুkরাT গণpজাতntী চীেনর সরকারেক সিনবর্n
anেরাধ করেব ...”
২৬ জাnয়াির বnী ৫৯ জন সn াসীেক িতbত
সরকার মুিk দয়। ২৭ তািরখ পাে ন লামা dপুঙ
মেঠ সn াসীেদর eক বেড়া সভায় জানান, চীন
সরকার dপুঙ, সরা o গানেদন মেঠর kিতপূরণ
বাবদ ২০ লk iuয়ান (৫ লk ডলার) িদেত চায়।
সাংsৃিতক িবpেবর সময় ei মঠgিল ংস করা
হেয়িছল। ১৯-২৯ সেpmর দলাi লামা আেমিরকায়
যান। আেমিরকান কংেgেস ২৭ জুন o ৬ aেkাবর
িতbত িনেয় psাব গৃহীত হয়। ১৫ জুন দলাi
লামা ােnর sTাসেবাগর্-e iuেরািপয়ান পালর্ােমে টর
ভাষেণ বৃহtর িতbেত চীেনর থেক eক িভn
মাচর্-eিpল ২০০৮

১৯৮৯

১৯৯০
১৯৯৪

১৯৯৫

মnন সামিয়কী

ধরেনর শাসন ব বsার psাব রােখন। ৫ মাচর্
pাথর্না uৎসেব eকজন সn াসী-বnীর মুিkর দািব
oেঠ। ২৭ সেpmর লাসায় জাখাঙ মিnেরর
সামেন eবং sানীয় সরকাির দpের চীন-িবেরাধী
িবেkাভ pদিশর্ত হয়। aেkাবর মােসo তা চলেত
থােক। িডেসmের আnজর্ািতক মানবািধকার িদবেসর
an ানেক কnd কের লাসায় পিরিsিত রkkয়ী
দা ার আকার ধারণ কের।
৫ মাচর্ ১৯৮৮ লাসায় eকজন পুিলশেক হত া করার
aিভেযােগ ১৯ জাnয়াির চীনা আদালত লাসাঙ
দানিজম-eর ফাঁিসর আেদশ ঘাষণা কের; সায়নাম
oয়াঙdi-eর যাবjীবন কারাদN হয়; আরo ২৫
জেনর ৩ থেক ১৫ বছর পযর্n জল হয়। বিজঙ
থেক িতbেতর িশগাৎেস- ত eকিট নতুন বৗd
sূপ uেdাধন করেত িগেয় পাে ন লামা ২৮
জাnয়াির hদেরােগ আkাn হেয় মারা যান। ৫ মাচর্
লাসায় লামা o বৗd নােনেদর eকিট ছােটা িমিছল
ঘটনাkেম চীন-িবেরাধী সংঘেষর্র আকার নয়। চীনা
সরকাির সংবাদমাধ ম ‘িসনhয়া’ জানায়, pায় ৬০০
িতbতী রাsায় নেম দা া o লুঠতরাজ কের,
eকজন পুিলশেক হত া কের। ‘ বিজঙ িরিভu’ মাচর্
১৩-১৯ সংখ ায় জানায়, ৫ মাচর্ মাট ১১ জন মারা
যায় eবং ১০০ জেনর বিশ আহত হয়। ৭ মাচর্
মধ রােত লাসায় সামিরক আiন জাির হয়। ৫
aেkাবর দলাi লামােক নােবল শািn পুর ার
pদান করা হেব ঘািষত হয়।
সামিরক আiন তুেল নoয়া হয়।
১৪ জাnয়াির চীনা কতৃপর্ k dজন িতbতী ( ম
১৯৯৩ থেক বnী) গনdন িরনেচন o লাবসাঙ
iেয়ানেতন- ক মুিk
দয়। মািকর্ন
sট
িডপাটর্েমে টর িতbত সmিকর্ত pিতেবদেন বলা
হয়, “ঐিতহািসকভােব আেমিরকা যুkরাT িতbেতর
oপর চীেনর সাবর্েভৗমt sীকার কেরেছ। ... যেহতু
আমরা িতbতেক sাধীন রাT িহেসেব sীকার কির
না, আেমিরকা যুkরাT sআখ ািয়ত ‘িনবর্ািসত
িতbতী সরকার’-eর সে kটৈনিতক সmকর্ রােখ
না।” ১৪ সেpmর দলাi লামা িbেটেন িববৃিত
দন, িতbেতর aিধকতর sশাসন িনেয় ১৪ বছর
ধের চলা চীেনর সে তাঁর আেলাচনা িবফল
হেয়েছ।
১৪ ম দলাi লামা ছয় বছর বয়s গhন চািক
িনমা- ক পাে ন লামা িহেসেব ঘাষণা কেরন। চীন
সরকার drত িগয়ানেচiন নাবুর্ নােম আর eক
িশ র নাম পাে ন লামা িহেসেব ঘাষণা কের eবং
গhন চািক িনমা- ক সিরেয় িনেয় তােদর
হফাজেত রেখ দয়। বিজঙ ঘাষণা কের,

১৯৯৬

১৯৯৭

১৯৯৮

২০০০

২০০১

২০০৩

২০০৬

২০০৭

িতbেত ১৯৯৪-২০০১ নতুন ৬২িট pকেlর
িনমর্ােণর জn ২.৩৮ িবিলয়ন iuয়ান (২৭০০ লk
ডলার) বরাd করা হেব। আnমািনক ২০ িবিলয়ন
iuয়ান (২.৩৬ িবিলয়ন আেমিরকান ডলার) ব য়
কের িতbত পযর্n রলপথ িনমর্াণ করার ঘাষণাo
করা হয়।
৫ eিpল চীন িডিk জাির কের : মঠ, মিnর,
হােটল, দাকান, রেsাঁরায় দলাi লামার ছিব রাখা
চলেব না, sুেল িতbতী পাশাক পরা চলেব না।
ম মােস চীনা কতৃর্পেkর সে pিতবাদকারীেদর
সংঘষর্ হয়। ১৬ জুলাi দলাi লামা িbিটশ সংসেদর
uভয় কেkর সদsেদর যুkসভায় বেলন, িতিন
িতbেতর পূণর্ sাধীনতা চাiেছন না।
ম মােস িতbতী নাগিরক ছtাল িরনেপােচ- ক চীনা
আদালত দশেক ভাঙেত চাoয়ার aপরােধ ৬
বছেরর জn জল দয়।
২ aেkাবর িনu iয়কর্ টাimস পিtকা লেখ, দলাi
লামার িনবর্ািসত pশাসন sীকার কেরেছ য ১৯৬০eর দশেক তারা pিতবছর ১.৭ িমিলয়ন ডলার
CIA–র কাছ থেক পেয়েছ।
৬ জাnয়াির সpদশ কমর্াপা লামা uিগেয়ন িtনেল
দিজর্ ভারেতর ধমর্সালায় পৗঁছান। িতিন ১৯৯৯-eর
িডেসmের িতbত থেক পািলেয় আেসন। চীেন
িগয়ােলা থুনdrেপর সে d’দফা গাপন আেলাচনার
মধ িদেয় দলাi লামার সে চীেনর পুনরায়
যাগােযাগ তির হয়।
িতbত িনেয় সেmলেন বিজঙ ঘাষণা কের,
িতbেত ২০০১-০৫ নতুন ১১৭িট pকেlর িনমর্ােণর
জn ৩১.২ িবিলয়ন iuয়ান বরাd করা হেব।
িকঙহাi-িতbত রলপথ িনমর্াণ r হয়।
২২-২৭ জুন ভারেতর pধানমntী aটলিবহাির
বাজেপয়ী চীেন িগেয় চীনা নতােদর সে
আেলাচনার পর ৯ দফা ঘাষণাপেt sাkর কেরন।
eেত পুনরায় িতbতেক চীেনর aংশ িহেসেব sীকার
করা হয়।
১ জুলাi চীনা রাTপিত h িজনতাo িকঙহাi
pেদেশর গালমুদ থেক লাসা পযর্n ১৯৫৬ িকিম
দীঘর্ eবং সমুd-পৃ থেক ৫০৭২ িমটার u তায়
পৃিথবীর u তম রলপেথর uেdাধন কেরন।
জাnয়ািরেত চীনা সরকার eকিট pিতেবদেন জানায়,
িতbত মালভূিমর নীেচ eক িবশাল খিনজ ভাNার
আিব ত
ৃ হেয়েছ যার আnমািনক মূল ১২৮ িবিলয়ন
ডলার eবং তা চীেনর িজ , কপার o তামার মজুত
িdgণ বািড়েয় িদেত পাের।

সূt :
১. Wikipedia; ২. Keesing’s Record of World Events.
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১০ মাচর্ ১৯৫৯ লাসায় িতbতী িবেdােহর ৪৯তম বষর্পিূ তর্র িদন থেক িতbত sশািসত a েলর রাজধানী লাসা সহ চীেনর pায় সমs িতbতী বসবাসকারী
a েল ‘মুk িতbত’-eর দািবেত গণিবেkাভ সংগিঠত হয়। িবেkােভর anতম আেবদন হল, ২০০৮-eর বিজঙ aিলিmক বয়কট কেরা। sাধীনতাকামী
িতbতীেদর িবেkাভ eর আেগo দখা গেছ। ১৯৮৭-৮৯ সময়কােল লাসায় গণিবেkাভ দখা িগেয়িছল। িকnt eবাের তা চীেনর anাn pেদেশর িতbতী
জনসমি র মেধ ছিড়েয় পেড়েছ। িসচুয়ান o গানs pেদেশর িতbতী-eলাকায় আহত হেয়েছ ৭০০-র বিশ মাnষ। সাmpিতক কেয়ক বছের লাসায় চীেনর anাn
pেদশ থেক a-িতbতী মাnেষর যাতায়াত বেড়েছ, বh ছােটা ব বসা a-িতbতীেদর মািলকানায় গেড় uেঠেছ। iদানীং িজিনসপেtর মূল বৃিdর ফেল বh
মাnষেক রাsায় নামেত দখা গেছ, গৃহহীেনর সংখ াo চােখ পড়ার মেতা আকার িনে । চীেনর িকংহাi pেদেশর গালমুদ থেক লাসা পযর্n রলপথ িনমর্াণo
িতbতীেদর কােছ পিরেবশ o a-িতbতীেদর aিভবাসেনর pে সমােলািচত হেয়েছ। eiসব িবেkােভর সে sাধীনতার sায়ী p যুk হেয় ১০ মাচর্ ২০০৮eর গণpিতবাদ গণসংঘেষর্ rপাnিরত হয়। eিশয়া, iuেরাপ o utর আেমিরকার িবিভn দেশ িতbতীরা eবং তােদর সংহিতকামী anাn সমােজর মাnষ ei
pিতবােদ শািমল হয়। ভারেতর িহমাচল pেদেশর ধমর্সালা, িশমলা, ল, লাদাখ, িকnর, লাhল-িsিত eবং িদিl, কলকাতা, লেkৗ, মঘালয় সহ anাn a েল
ei আেnালেনর সমথর্েন িতbতী eবং anাnরা পেথ নােম। aিলিmক মশাল িনেয় যাoয়ার an ানেক কnd কেরo িবিভn দেশ িবেkাভ দখােনা হয়।

১০ মাচর্
১২ মাচর্

১৪ মাচর্

১৫ মাচর্

১৬ মাচর্

িতbেতর রাজধানী লাসায় কেয়ক’শ সn াসী শািnপূণভ
র্ ােব
িমিছল কের। িমিছেল sাধীনতার দািবেত আoয়াজ oেঠ।
ছয় শতািধক সn াসীর pিতবাদ িবেkােভর মাকািবলায় কেয়ক
হাজার চীনা পুিলশ নামােনা হয়। িবেkাভ দমন করেত িটয়ার
গ াস ছাঁড়া হয়।
pায় চারশ লাসার aিধবাসী o সn াসী a-িতbতী (হান,
মুসিলম hi o an) ব বসায়ী eবং নাগিরকেদর oপর আkমণ
চালায়। শহেরর pধান dিট রাsার oপর বশ িকছু দাকােন,
জাখাঙ মিnর o রােমািগয়া মঠ eবং চামিসগকাঙ বাজােরর
চারপােশ aিgসংেযাগ করা হয়। িতbতীেদর িনবর্ািসত সরকার
জানায়, িনরাপtা রkীেদর সে সংঘেষর্ ৮০ জন মারা গেছ।
চীনা সরকাির সংবাদমাধ ম ‘িসনhয়া’ জানায়, দা াবাজেদর
হােত ১৮ জন মারা গেছ, ২৪১ জন পুিলশ সহ ৬২৩ জন
আহত হেয়েছ। িবেkাভকারীরা ৯০০০-eর বিশ জায়গায়
aিgসংেযাগ o ভাঙচুর কের। িতbত sশািসত a েলর
িসয়ািহ o কারিজ- তo িবেkাভ o সংঘষর্ হয়, কারিজ- ত
পুিলশ িতনজনেক হত া কের। ভারেতর ধমর্সালায় দলাi লামা
চীনা নতৃেtর কােছ আেবদন কেরন, “বলpেয়াগ বn কrন
eবং দীঘর্কাল ধের িতbতী সমােজর ফুটেত থাকা kাভেক
আেলাচনার মধ িদেয় মাকািবলা কrন।” িতিন িতbতীেদর
আেবদন কেরন, “িহংসার পেথ না যেত”।
িতbত sশািসত a েলর বাiের utর-পি েমর গানs
pেদেশর লাবরাঙ মঠেক িঘের িবেkাভ দখায় িতbতীরা।
aংশgহণকারীেদর সংখ া িছল pায় ৫০০০। ‘িসনhয়া’ জানায়,
গানs-র িবেkােভর ফেল ২৩০০ লk iuয়ান (৩২৭ লk
iueস ডলার) মূেল র kিত হেয়েছ।
িকংহাi pেদেশর hয়াঙনান িতbতী aেটানমাস িpেফকচার-eর
ঐিতহািসক রবকঙ-e িতbতী সn াসীরা িবেkাভ দখায়।
eিদন লাসায় uপিsত eক পযর্টক বে ট oয়ােল জানান, লাসা
সmূণর্ বn eবং চীনা সনারা সবর্t রেয়েছ। pিতবাদsrপ বh
িতbতী বািড়র দরজায় সাদা pাথর্না rমাল বঁেধ দoয়া
হেয়েছ।
িসচুয়ান pেদেশর গাoয়া- ত িবেkাভরত সn াসীেদর সে
পুিলেশর সংঘেষর্ anত eকজন পুিলশ মারা যায়, িতন-চারিট
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পুিলশ ভ ােন আgন লািগেয় দoয়া হয়। িসচুয়ােনর রাজধানী
শঙd শহের িতbতী eলাকােক িনরাপtা রkীরা িঘের রােখ।
বিজেঙ ‘ স Tাল iuিনভািসর্িট ফর nাশনািলিটজ’-e pায়
১০০ জন িতbতী ছাt িতbত আেnালেনর সমথর্েন aবsানিবেkাভ কের।
১৮ মাচর্ িতbতী িনবর্ািসত সরকােরর মেত, গানs- ত ১৯ জন
িবেkাভকারীেক gিল কের মারা হয়।
১৯ মাচর্ চীনা সরকাির সংবাদমাধ ম জানায়, লাসা eবং তার আশপাশ
থেক ১০০ জেনর বিশ িতbতী পুিলেশর কােছ আtসমপর্ন
কেরেছ।
২১ মাচর্ িসচুয়ােনর আবা- ত কীিতর্ মেঠর ২৭ জন সn ািসনীেক চীনা
সামিরক বািহনী gpার কের। ল ডেনর ‘ি িটেবট ক ােmন’
জানায়, gd gােমর কােছ sানীয় aিধবাসীরা eকিট সতু বামা
মের uিড়েয় দয়।
২২ মাচর্ ‘িসনhয়া’ জানায়, ei দা ায় মাট ৩৮২ জন আহত হেয়েছ,
১৯ জন মারা গেছ eবং ৩৪৫.৯ লk ডলার মূেল র আিথর্ক
kিত হেয়েছ।
২৪ মাচর্ মধ রািtর আেগ আtসমপর্ন করার আেদশ দoয়ায়
মাট ১৮৩ জন িতbতী পুিলেশর কােছ আtসমপর্ন কের।
২৫ মাচর্ চীনা সরকাির মাধ েম জানা যায়, িসচুয়ােনর দিkণ-পি ম
a েলর গারেজ- ত নতুন কের িবেkাভ দখা দoয়ায় ১ জন
পুিলশ aিফসার মারা যান।
২৯ মাচর্ লাসার utর-পি েম রােমােচ মিnের নতুন কের িবেkাভ
দখা দয়। oiিদন আেমিরকা, জাপান eবং iuেরােপর
kটনীিতকেদর eক ১৫ সদেsর pিতিনিধদল dিদন লাসা সফর
কের বিজেঙ িফের যায়।
৯ eিpল চীনা সরকার িবেদিশ সাংবািদকেদর গানs pেদেশ পিরদশর্েন
িনেয় eেল ২০ জন সn াসী িবেkাভ দখায়।
সূt :
১. Wikipedia
২. The Globe and Mail, 21 March 2008
৩. The Economist, 13 & 14 March 2008
৪. Xinhua, 27 March 2008
৫. The Hindu, March-April 2008
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পােয় হঁেট িতbেতর uেdে
পদযাtী তনিজন sনd-র সে সাkাৎকার
মnন সামিয়কীর পk থেক sাধীনতার জn আেnালনরত িতbতীেদর সে যাগােযাগ করার সূেt আমরা জানেত পাির eকদল যুবেকর কথা যারা ১০ মাচর্
২০০৮ িহমাচল pেদেশর ধমর্সালা থেক িতbেতর uেdে পােয় হঁেট যাtা r কেরেছ। িদিl হেয় ছ’মাস হঁেট তারা বিজঙ aিলিmেকর সময় িতbত
সীমােn পৗঁছেত চায়। তােদর কারাrd করা হেয়েছ, মুk হoয়ার পর আবার তারা হাঁটেত r কেরেছ। ei পদযাtা তােদর আেnালেনর কমর্সিূ চরi aংশ।
তােদরi eকজন তনিজন sনd। তাঁেক আমরা i টারেনেটর মাধ েম ei আেnালন-সmিকর্ত িকছু p পাঠাi ১ eিpল ২০০৮। তাঁর ei যাtাপেথi ১২ eিpল
িতিন জবাব িলেখ পাঠান।

p : আপিন ব িkগতভােব কখন থেক কীভােব ei আেnালেন যুk
হেলন? আপিন িক িতbেত জেnেছন, নািক িতbতী-aধু িষত an কান
a েল জেnেছন?
utর : সবেচেয় pভাবশালী িতbতী eনিজogিলর িকছু নতােদর মেধ
বশ িকছু আেলাচনার পর িতbতী জনআেnালেনর ভাবনাটা rপ পেয়েছ।
আেnালন গেড় তালার kেt আমার ব িkগত kমতা anযায়ী গাড়া
থেকi আিম ei আেলাচনার মেধ রেয়িছ। eখন আমরা িতbেতর
uেdে যাtা r কেরিছ, তাi eকজন পদযাtী িহেসেব আিম eেত aংশ
িনেয়িছ। ধমর্সালা থেক আমরা যাtা r কেরিছ, ধমর্সালা হল িনবর্ািসত
িতbতীেদর রাজধানী। oটা পিবt দলাi লামার বাসsান, oখােন আমােদর
িনবর্ািসত সরকারo রেয়েছ। eকমাস হাঁটার পর আজ আমরা িদিl
পৗঁেছিছ। আমরা দখলাম আমােদর pথম দেলর ১০০ জন পদযাtীেক
gpার কের ১৪ িদন কাঙরা জলার দহরা- ত জেল বnী কের রাখা হল।
সখান থেক আমরা পেরর দল পদযাtােত যুk হলাম। আমরা eখন
িতbেতর িদেক যাtা করব। আিম জnসূেt িতbতী, বেড়া হেয়িছ ভারেত।
বংশপিরচেয় িতbতী হেলo আিম an য কান ভারতীয় যুবেকর মেতা
িশkা পেয়িছ। sুেলর গNী পিরেয় আিম মাdােজর লেয়ালা কেলেজ
পড়া না কির। sাতেকাtর িশkার জn আিম বেm iuিনভািসর্িটেত যাi
eবং সখােন পাঁচবছর থািক।
p : sাধীনতার জn আপনার eবং আপনােদর য পীড়ন সh করেত
হেয়েছ eবং জলখানার য aিভjতা হেয়েছ, তা িবsািরত বলেবন।
utর : ১৯৯৩ সােল আমার sুেলর পাঠ শষ করার সময় থেক আিম
eকজন কমর্ী িহেসেব িতbেতর sাধীনতার লড়াiেয় pত kভােব যুk হi।
ei কােজ বhসময় --- িতbেতর জn nায়িবচার চাiেত িতbেত eবং
ভারেত --- আিম আiন ভাঙেত বাধ হেয়িছ, aথবা আমােক আiেনর
পেরায়া না কের eেগােত হেয়েছ। িবিভn pিতবাদ কমর্সিূ চেত aংশ িনেয়
eখন পযর্n সাতিট জেল আিম কািটেয়িছ। দেশর মুিkpাথর্ী eকজন মাnষ
িহেসেব আমােক তা িনেজর sাথর্ o ভােলালাগাgিল থেক মুk হেতi
হেব, ব িkগত িনরাপtা eবং পািরবািরক বnেনর পেরায়া করেল চলেব না।
eটা আমার কােছ বশ কিঠন eক লড়াi, আিম িনেজ সi চলমান
pিkয়ার মেধ i রেয়িছ। ছেলেবলা থেক মেনর িভতর পিরবতর্েনর ei
pিkয়া চলেত থাকায় eবং পের জেলর aিভjতা লাভ কের আমার মেন
হয় যারা সমােজর জn কাজ করেত চায় তােদর pেত েকর জেলর
aিভjতা নoয়া দরকার, eমনকী তা ব িkগত িবকােশর জno বেট।
p : গত সpােহ (মােচর্র শেষ) আমরা কলকাতায় িতbতীেদর eক
aবsান-িবেkােভ িগেয়িছলাম। মূলত ছাtরাi িছল সখােন, কেয়কজন
মাt বয়sা মিহলা িছেলন। aবsােনর তাঁবরু eকটু তফােত আমােদর
সে eকজন িতbতী, বয়স তাঁর প ােশর মেতা, আলাপ হয়। িতিন
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oখােন eেসo িবেkােভ যাগ দনিন। কন ছাtরা বাদ িদেয়
ব াপকতর িতbতী সমাজ eেত যাগ দনিন?
utর : আপনারা বাiের থেক িবষয়টা দখার ফেল আপনােদর
ধারণার িকছু সীমাবdতা রেয়েছ। ei মুহেূ তর্ সারা পৃিথবী জুেড়
িতbতীরা জেগ uেঠেছ eবং তারা সকেল pত kভােব ei সংgােম
শািমল হেয়েছ। তােদর শািমল হoয়ার ভি eবং াগান iত ািদর
মেধ িকছু তফাত আপিন হয়ত পেত পােরন। িতbতীেদর রাজৈনিতক
কাযর্কলােপর বয়স মাt ৬০ বছর। বাsেব বিশরভাগ াগান,
ধনর্াgিল ভারেতর মেতাi, যা আমরা pিতিদন eখানকার শহরgিলেত
দখেত পাi। িকnt আপিন িন য় লk কেরেছন, াগান দoয়া আর
বেড়া বেড়া বkৃতা দoয়ার থেক ধমর্ীয় pাথর্নার মেতা শিkশালী
বৗd aিভব িk আমােদর মেধ রেয়েছ।
p : কলকাতার িবেkােভ যারা aংশ িনেয়িছল তারা কui pায়
কখনo িতbেত যায়িন। oেদর বসবাস কািলmঙ, িসিকম eবং
ভারেতর ant। কেয়ক pজn ধের eরা ভারেত রেয়েছ। তাহেল
িতbেতর sাধীনতার জn eেদর (eবং সারা পৃিথবীেজাড়া
িবেkাভকারীেদর) আকাkার uৎসটা কাথায়?
utর : hাঁ eটা সিত িতbতীরা পুrষাnkেম ভারেতর িহমালয়
a েলর লাদাখ, লাhল o িsিত, গ াংটক, দািজর্িলঙ, কািলmঙ eবং
তাoয়াঙ-e বাস করেছ। কারণ িতbত o ভারেতর সীমানা তােদর
কােছ বেড়া হেয় oেঠিন। চীনারা িতbত দখল করার ফেল আজ সব
িকছু রাজৈনিতক হেয় uেঠেছ। বাsেব ভারতীয় মেন িতbত ‘an’
দশ নয়। কলাশ পবর্ত eবং মানস সেরাবর ভারতীয় মানসপেট
সবসময়i ভারতীয় ভূpকৃিতর aংশ িছল। িতbতীরাo তীথর্ করেত
বুdগয়া, নালnা o বনারেস চেল eেসেছ।েসরকমi সmকর্ িছল
আমােদর। আিম ভািব, eমন eকিদন আসেব যখন িতbত মুk হেব
eবং আমরা সi াতৃtমূলক জীবনযাtায় িফের যেত পারব।
িতbতীরা য যখােনi থাkক না কন, তারা মেন কের eকসূেt
বাঁধা রেয়েছ তােদর জীবন। তােদর সাংsৃিতক পিরচয় eবং aব i
ধমর্gr দলাi লামার pিত তােদর িব াস হল ei বnনসূt। যখন
িতbেত eমন eক সংকট সৃি হয় --- চীনা পুিলশ o সামিরক বািহনী
িতbতীেদর হত া কের, শত শত িতbতীেক জেল পারা হয় --sভাবতi সমs িতbতীরা uেঠ দাঁড়ায়, হেত পাের তােদর aেনেকi
ভারতীয় নাগিরক। চীন িতbত দখল করার পর য িতbতী udাstরা
আ য় চেয় ভারেত eেসিছল, eখনo তারা আiেনর চােখ
‘িবেদিশ’। আমার মেতা যারা ভারেত জেnেছ eবং বেড়া হেয়েছ,
আমােদরo eকi aবsা।
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p : আপিন িক িতbেতর p েক জািতগত p মেন কেরন eবং
চীেনর থেক িবি n হoয়ার aিধকার চান? িতbতীরা িক সকেলi বৗd
eবং ধমর্ীয়ভােব aিহংস, নািক িবিভn মেতর মাnষ রেয়েছ?
utর : ১৯৪৭ সােল sাধীনতা পাoয়ার পর ভারত িতbতেক ( সi সময়
sাধীন) anেরাধ কের --- িতbেতর রাজধানী লাসায় uপিsত ভারতীয়
হাiকিমশনার মারফত --- ভারেতর sাধীনতােক sীকৃিত িদেত।
ম াকেমাহন লাiন, arণাচল pেদেশর oপর ভারেতর দািব যার িভিt,
িতbত o িbিটশ ভারেতর মেধ চুিkর মাধ েম িsর হেয়িছল। oটাi
ভারেতর dnd। ১৯৪৯-e চীনা দখল-aিভযােনর আেগ িতbত িছল sাধীন
দশ। িতbতী আেnালন সবটাi িতbেতর sাধীনতা িফের পাoয়ার জn,
কখনi তা িবি nতাবাদী আেnালন নয়। য কান ভারতীয়, প ােলsাiনী
বা আেমিরকােনর মেতাi িতbতীেদর নানান িব াস o িবেরাধ রেয়েছ।
িতbতী সমােজর মেধ িবপুল সংখ ক বুd anসারী রেয়েছ, িকnt তার
মেধ িkি য়ান o মুসিলম িতbতীেদর ছােটা aংশ রেয়েছ। সকেলi
চীনা ঔপিনেবিশক শাসেন সমান যntণা পেয় eেসেছ। সাmpিতক কেয়ক
বছের িতbতী আেnালন িছল aিহংস। আমার মেন হয়, যিদ আমরা
আnজর্ািতক সমথর্ন পেত থািক, িবেশষত ভারেতর সমথর্ন, আমরা
aবsাটা কািটেয় uঠব।
p : চীনা কিমuিনsরা তােদর দিললপেt লেখ, তারা িতbতেক
ভূিমদাসt থেক মুk কেরেছ। আপিন কী মেন কেরন? ১৯৫৯-eর আেগ
িতbেতর িবিভn aংেশ িতbতী সমােজ eবং িবিভn কৗেমর মেধ কী
ধরেনর ণী সmকর্ িছল? eখন কী ধরেনর সmকর্ রেয়েছ?
utর : আপিন আমােক eকটা দশ দখান যখােন সামািজক eবং
রাজৈনিতক সমsা নi। আিম হলফ কের বলেত পাির, কান
ঔপিনেবিশক শিk --- স আেমিরকা িbেটন বা চীন য-i হাক --পরেদেশ আgাসেনর কান যুিk িদেত পারেব না। aব i চীন দখল
করার আেগ আমােদর িনজs সামািজক সমsা িছল eবং িতbত মুk
হoয়ার পেরo সরকম িকছু থাকেব।
চীনারা তােদর pচাের যা বেল, যিদ িতbতীেদর ভূিমদাসt থেক
মুk করার জn চীন িতbত আkমণ কের থােক, তাহেল ষাট বছর
দখেল রাখার পের তােদর সi কাজ িন য় আজ সmn হেয় গেছ,
eখন তােদর িফের যাoয়া uিচত। দয়া কের িসিপআi o িসিপআieেমর
পিলটবু েরা সদsেদর বলুন, তাঁেদর বিজেঙর কমেরডেদর সটা তাঁরা
মেন কিরেয় িদন। কন oরা আরo বিশ সামিরক বািহনী পাঠাে ? কন
আরo বিশ িবjানীরা খিন আিব ার করেত যাে ? কমর্হীন হাজার
হাজার চীনা কন হাioেয়র ধাের খাবােরর দাকান খুলেছ? কন শত শত
চীনা ব বসায়ী িতbেতর তৃণভূিমেত সsার pািsক িশl sাপন করেছ?
কন চীনা সামিরক কতৃপর্ k ভারতীয় সীমাn বরাবর eক িবশাল
পিরকাঠােমা eবং সামিরক ঘাঁিট বানােত ব s?
িতbেতর sাধীনতার জni আমােদর সংgাম। আমরা চীেনর িবrেd
নi, চীনা জনসাধারেণর িবrেd আমােদর িকছু নi। বাsেব, ভারতীয়েদর
সে আমােদর য সmকর্, সরকম চীনােদর সে o আমরা হাজার
হাজার বছর ধের pিতেবশী িহেসেব পারsিরক সাংsৃিতক pভাব বজায়
রেখ বাস কের eেসিছ। চীন িছল eক মহান সভ তা। আমােদর সমsা
ei dনর্ীিতgs aবkয়ী কিমuিনs সরকার িনেয়, যারা িতbেত eক ববর্র
দখলদারী চািলেয় যাে ।
মnন সামিয়কী

p : ভেনজুেয়লার রাTপিত uেগা চােভজ বেলেছন, “(মািকর্ন)
সাmাজ বাদীরা চীনেক িবভk করেত চাiেছ। তারাi িতbেত গালমাল
পাকাে । তারাi বিজেঙর aিলিmেক সােবাতাজ করেত চাiেছ।
eসেবর িপছেন সাmাজ বােদর হাত রেয়েছ। আমরা dিনয়ােক বলব, ei
পিরকlনােক বানচাল করেত চীনেক মদত কrন।” আমরা বiেয় পেড়িছ,
১৯৫৯-eর িতbতী িবেdাহ eবং দলাi লামা ভারেত আসার িপছেন
CIA eবং আেমিরকার ভূিমকা িছল। আপিন eেক কীভােব দেখন?
যমন, সািভেয়েতর হাত থেক আফগািনsােনর sাধীনতার আেnালেনর
kেto CIA–র হাত িছল, িকnt তা কখনi সখােন সািভেয়ত সামিরক
হsেkপেক সমথর্নেযাগ কেরিন। িতbেতর sাধীনতা আেnালেন যিদ
CIA বা an কান eেজিnর যাগােযাগ থােক, আপিন সi
যাগােযাগেক কীভােব দখেছন?
utর : আমার কােছ চীন o আেমিরকা uভেয়i সাmাজ বাদী দশ।
১৯৫০-eর দশেকর শষভােগ, চীন িতbত দখল করার পের যখন চীনা
কিমuিনs bেকর সে সািভেয়ত কিমuিনs bেকর হাত মলােনার
িবপদ িছল, CIA হsেkপ কেরিছল। চীনা সামিরক আgাসন pিতেরােধ
তারা eকদল িতbতীেক গিরলা pিশkণ িদেয়িছল eবং astশst
সরবরাহ কেরিছল। আেমিরকার sাথর্টা না বুেঝi িতbতীরা সাgেহ লড়াi
করল। আর তারপর যখন ১৯৭৪-e আেমিরকা চীেনর সে বnুt
পাতােলা, হঠাৎ সমs সরবরাহ বn হেয় িতbতীরা পাহােড়-পবর্েত
িনেজেদর রসদ জাটােত িবি n হেয় পড়ল। eটাi iিতহাস। CIA
eখনo হয়ত িকছু চ া চালােত পাের, eবার কবল চীেনর িবেরািধতার
জn, লড়াiেয়র জn নয়।
চােভজ, iেয়চুির, pকাশ কারাত, বধর্ন eবং আমােদর বুdবাবু সেমত
যাবতীয় মািকর্ন িবেরাধীরা তােদর মািকর্ন-িবেরাধী unাদনায় িতbতী
জনসাধারেণর sাধীনতা আেnালনেক দখেত পায় না। িতbতীরা চীনা
দখলদারীর িবrেd খািল হােত তােদর জীবন িদেয় লড়েছ, তােদর সmল
কবল িনেজেদর পতাকা, pাথর্না eবং পাথর। eকi লড়াi চলেছ চীনা
ঔপিনেবিশক দখিলকৃত মে ািলয়ায়, পূবর্ তুিকর্sােনর iসলািম রাT
(িসনিজয়াঙ)-e। eiসব জনআেnালেনর pিত ‘কিমuিনs নতা’- দর
সহাnভূিতর িনতাn aভাবi eiসব বkেব র মেধ uেঠ আসেছ। দলাi
লামােক যখন সংবাদমাধ ম বলল, িতbেত pিতবাদ বn করার জn
আেবদন করেত, িতিন বলেলন, আিম aসহায়, “ কবল eকটা aেলৗিকক
িকছুর মাধ েমi তা হেত পাের।” িতbতীরা লড়াiেয় নেমেছ, eটাi তা
সময় যখন কিমuিনsরা --- জনসাধারেণর ম লi যােদর pথম িবষয়
--- eিগেয় eেস িতbতী সাধারেণর sাধীনতা আেnালেনর পােশ দাঁড়ােত
পারত।
p : আেnালেনর ভিব ত সmেকর্ আপনার ভাবনা কী? মুk িতbেতর
ভাবনােক আপিন কীভােব িব েজাড়া িতbতীেদর সে যুk করেছন?
utর : মূল sাধীনতা সংgাম চলেছ িতbেতর িভতের। আগামীিদেন দলাi
লামার নতৃেt মুk sাধীন িতbেতর eক সাধারণ আকাkা সকেলর
মেধ রেয়েছ। ১৯৫৯ সােলর পর থেক িনবর্ািসত িতbতী সরকার গঠন
কের আমরা গণতেntর পরীkা-িনরীkা চািলেয়িছ। আজ আমােদর কমর্রত
eক গণতািntক িনবর্ািসত সরকার রেয়েছ। দড় লk িতbতীর িনবর্ািসত
সমােজ eকটা গণতািntক সংsৃিতo রেয়েছ। আগামীিদেনর মুk িতbেত
গণতnti আমােদর সংেযাজন হেব।
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িতbতী মাnেষর সংgাম nায়স ত
দীপা ন রায় চৗধুরী
িতbেত চীনা শাসেনর িবপেk pিতবাদ হেয়েছ। চীনা শাসকেদর aিভেযাগ
িবেkাভকারীরা লাসায় ভাঙচুর কেরেছ o আgন লািগেয়েছ, ২০ জনেক
মের ফেলেছ। িনবর্ািসত িতbতী মহেলর খবর (eeফিপ, ৯.০৪.০৮) চীনা
সn ব াপক aত াচার চালাে । ১৫০ জন িবেkাভকারী িনহত। য টুk
খবর পাoয়া যাে তার থেক রাTীয় সntােসর সাধারণ লkণgিলেক চনা
যাে । পিরতােপর িবষয় কােনা কােনা বামপnী মহলo িবেkাভ িনয়ntেণ
বিজেঙর দমন নীিতেক সমথর্ন কেরেছন। িনরst মাnষ কন সিহংস হেয়
uঠেলন সi p তারা পাশ কািটেয় যাে ন। pথম থেক মত িবিনময় o
আেলাচনার দরজা খালা রাখেল e রকম পিরিsিতর udবi হত না। udব না
হেত দoয়াটাi কাম । আর হেলo সহাnভূিত আর আেলাচনার বাতাবরেণi
আেছ সমাধান। ei নীিত তা লি ত হেয়iেছ, আর িবেkাভ কন, সi
মৗিলক pে র মুেখামুিখ না হেয় বিজং সরাসির রাTীয় সntােসর পথ
ধেরেছ। কােনা বলpেয়ােগর দরকারi হত না যিদ বিজং আেলাচনার
গণতািntক পdিত gহণ করত।
ভারেত আড়াi লেkর চেয় বিশ িতbতী শরণাথর্ী বসবাস কেরন।
eঁেদর িবপুল aিধকাংশ দলাi লামার নতৃেt িব াসী।
যিদo বতর্মােন দলাi লামার কথাবাতর্া o আচরণ সভ তা, গণতntেবাধ o
নমনীয়তায় শািভত, চীেন কিমuিনs শাসন যখন pবিতর্ত হয় তখন িতbত
িছল সামnতািntক শাষেণ জজর্িরত eকিট জনপদ। ei পুরােনা িতbতেক না
জানেল িতbত pে র কবল eকিট িদক জানা হেয় থাকেব।

পুরেনা িতbত
১৯৫৯ সাল পযর্n চােষর যাগ জিমর বিশটাi িবরাট খামাের ভাগ করা
িছল। খামারgিলর মািলক িছল uঁচু পদািধকারী লামারা eবং ধনী জিমদাররা।
uদাহরণ, dপুং মেঠর ১৮৫িট খামার িছল, ৩০০িট িবরাট মাঠ। কাজ করেতন
২৩ হাজার ভূিমদাস o ১৬ হাজার প পালক।
ভূিমদাস কন বলা হে ? eঁেদর কাজ করেত হত মজুির ছাড়া, pভুর
ঘরdয়ার সারাi করেত হত, pভুর ফসল o দরকার মেতা মাট eবং প
বহন করেত হত। pভুর িনেদর্শ মেতা তাঁেদর ফসল ফলােত হত, প পালেত
হত। তাঁেদর e িবষেয় তা িনজs মতামত থাকেতi পারত না, িবেয়i তাঁরা
করেত পারেতন না জিমদার বা লামা pভুর সmিত ছাড়া। িবেয়র জn কর
িদেত হত eবং তার পর তাঁেদর দূের পািঠেয় িবে দ ঘটােনাo হত। rপ
থাকেল ভূিমদােসর মেয়েক ঘের তুেল আনা হত পিরচািরকা বেল, করা হত
যা খুিশ। সব চেয় বেড়া কথা পলাতক ভূিমদাসেক pভু আiন বেল ধের
আনেত পারত।
ei ধন o pিতপিt িছল সmাn লামােদর। সাধারণ লামারা ধনী িছেলন
না। কৃষক বালকেদর লামা বানােনার জn মেঠ িনেয় আসা হত। তািশ সিরং
eকজন লামা। তাঁেক eiভােব মেঠ িনেয় যাoয়া হয়। িতিন বলেছন, ৯ বছর
বয়স থেক তাঁেক kমাগত ধিষর্ত হেত হয়। চাকর, aিভেনতা, সn
বানােনার জno বালকেদর জার কের ধের িনেয় যাoয়া হত।
লামা নয় eমন জিমদারেদর মেধ িতbতী সনাবািহনীর সবর্ািধনায়ক
anতম। দলাi লামার মntী পিরষেদর সদs ei জাঁদেরল জিমদােরর িছল ৪
হাজার বগর্ িকেলািমটার জিম আর সােড় ৩ হাজার ভূিমদাস। সনাবািহনী
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আসেল জিমদারেদর ভাড়ােট বািহনী িহসােব কাজ করত, তােদর সmিt
রkা করত eবং পলাতক ভূিমদাসেদর খুঁেজ ধের আনত।
ভূিমদাস ছাড়াo al িকছু sাধীন চািষ িছেলন। িছেলন ছােটা ব বসায়ী,
দাকানদার, সoদাগর িমিলেয় ১০ হাজােরর মেতা মধ িবt মাnষ। আর
িছেলন kীতদাস।

গণpজাতntী চীন o িতbেতর সmকর্
১৯৫১ সােল িতbেতর সামn শাসকেদর সে গণpজাতntী চীেনর শাসকেদর
চুিk হয়, িবষয় "িতbেতর শািnপূণর্ মুিkসাধেনর পদেkপ”। িকnt িতbতী
সামnpভুরা চুিk anসাের সংsােরর য কাজ তার িকছুi আরm করল না।
মাo জ দং ১৯৫২ সােল বলেলন, "তারা যখন চুিk কাযর্কর করেত
aিন ুক, বশ, আমরা আপাতত ব াপারটা ছেড় িদেয় aেপkা করব। যত
বিশ দির হেব আমােদর aবsা তত জারদার হেব আর তােদর aবsা dবর্ল
হেব। দির আমােদর িবেশষ kিত করেব না ; বরং আমােদর sিবধাo হেত
পাের। তারা জনগেণর oপের jানশূn aত াচার চািলেয় যাক, আর আমরা
uৎপাদন, বািণজ , রাsা বানােনা, িচিকৎসার ব বsা, যুk ে টর কতর্ব
( বিশর ভাগ মাnেষর সে ঐক eবং ধযর্ ধের িশkা দান), ei সব ভােলা
কােজ নজর িদেত থািক যােত জনগেণর মন জয় করেত পাির; eবং aেপkা
কির চুিk পিরপূণর্ ভােব কাযর্কর করার p তালার িঠক িঠক সময় আসা
পযর্n ।”
১৯৫৬ সােল িতbত s-শািসত a ল সংkাn pstিত কিমিট তির হল।
দলাi লামা পদেkপিট সমথর্ন কের কিমিটর সভাপিত হেলন। বিজং সংsার
r করার সময়সীমা ১৯৬২ পযর্n িপিছেয় িদল, সংsার পিরচালনার কমর্ীেদর
িফিরেয় িনল, পািটর্কমর্ীেদর sানীয় anশীলন বn কের িদল। িকnt িতbতী
সামnেদর চুিk মানার আসেল i াi িছল না। মািকর্ন gpচর সংsা িসয়া'র
সাহােয দলাi লামা ১৯৫৯ সােল ভারেত পািলেয় আেসন। ১৯৯৮ সােল
মািকর্ন িবেদশ দpর য কাগজ পt pকাশ কের িদেয়েছ তার থেক জানা
যায় পুেরা ষােটর দশক ধের িসয়া ভারেত পািলেয় আসা িতbতী কতর্ােদর
বছের ১৭ লk ডলার কের িদেয় গেছ। দলাi লামা বছের পেতন ১ লk
৮৬ হাজার ডলার। দলাi লামার সংগঠন sীকার কেরেছ তারা িতbেত সশst
দল পাঠােনার জn ষােটর দশেক লk লk ডলার িনেয়েছ িসয়ার কাছ
থেক।
দলাi লামার বkব িতিন িছেলন পুতল
ু সভাপিত। আসল kমতা িছল
পািটর্ কিমিটর হােত। তারা চুিk না মেন জার খািটেয় য সংsার চািপেয়
িদেত থােক তােত িতbতী মাnষ িবেdাহ কেরন। দািব করা হেয়েছ িতbেত
চীনােদর নতুন কের pেবেশর পর থেকi pিতেরাধ চেলেছ। পূেবর্ খাম o
আমেডা pেদেশ ভূিম সংsার চালু করার চ া r হেতi সটােক ঠকােত
গিরলা যুd r হয়। ei pিতেরাধ মধ িতbেত ছড়ায়। িনবর্ািসত মহেলর
দািব ৮০ হাজােরর eকিট সনাবািহনী তির হয় eবং ১৯৫৮ সােল না িক
দিkণ িতbেতর বেড়া aংেশ eবং পূবর্ িতbেতর িকছু aংেশ িবেdাহীেদরi
pিতপিt কােয়ম িছল। দলাi লামার pাসাদ িঘের লাসায় হাজার হাজার
লােকর িবেkাভ সভা হয়, eবং দলাi লামার psান পযর্n রাজi সভা হেত
থােক। psােনর পের সশst লড়াi r হয়। সামিরক শাসনo জাির হয়।
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সmােনর সে পিরচালনা করেত পারেছন িকনা। চীনা আiনi pিতিট
সংখ ালঘু জািতসtােক িনেজর িনেজর ভাষা শখা o ব বহােরর aিধকার
িদেয়েছ। ১৯৮৪ সােলর sানীয় sায়tশাসন আiন “pেত ক জািতসtােক
িনেজর িনেজর কথ o লখ ভাষা ব বহার o িবকাশ সাধেনর, িনেজর
িনেজর রীিত নীিত pথা sরিkত করার sাধীনতা িদেয়েছ।” sানীয় সরকারেক
বলা হেয়েছ " য সব sুেল বিশরভাগ পড়ুয়াi সংখ ালঘু জািতসtার সখােন
যত দূর সmব পাঠ বi হoয়া uিচত সংখ ালঘুেদর ভাষােত eবং ei
ভাষােকi করা uিচত িশkার মাধ ম।”
িতbেতর িদেক তাকােল িকnt দখা যায় al িকছু pাথিমক sুেলi মাt
িশkার ভাষা িতbতী। aেনক pাথিমক sুেল eবং pায় সব মাধ িমক sুেল
িশkার ভাষা চীনা। কবল িতbতীেদর জn আলাদা কের িতbতী শখার
kাস আেছ। eখন মাধ িমক aথবা u িশkার মাধ ম চীনা। sতরাং িতbতী
ছেলেমেয়েদর pাথিমক sের চীনা ভাষা িশখেতi হেব। য সংsা (িটেবট
জািsস স টার) ei সমীkা কেরেছ তারা aব pথেমi বেলেছ পুরােনা
িতbেত al ছেলi লখাপড়ার sেযাগ পত --- লামােদর পিরচািলত sুল
ছাড়া আর িকছুi তা pায় িছল না। সi িহসােব পড়া নার চল বেড়েছ।
িকnt eেসেছ বষম ।
যারা িতbতী শেখ তােদর নীচুsেরর মাnষ িহসােব ধের িশkক eবং
চীনাভাষী সতীথর্রা হাসাহািস কের। িতbতী পড়ুয়ােদর চেয় চীনা পড়ুয়ােদর
sেযাগ sিবধা বিশ, খরচo কানo কানo ব াপাের কম।
িতbেতর iিতহাস বা সংsৃিত িনকৃ মাnেষর uপাখ ান, eমন দৃি ভ ী
থেক ei িবষয়gিল kােশ পড়ােনা হেয় থােক।
১৯৯৬ সােল eকজন িতbতী স ীতিবশারদ যখন সােবিক িতbতী নাচ
গােনর িভিডo তুলিছেলন তখন তাঁেক gpার কের ১৮ বছেরর সাজা দoয়া
হয়।
িতbতী িশ েদর sােs র খবরo uেdগজনক।
চীেনর নবজাত িশ মৃতু র হােরর ৩ gণ িতbেত নবজাত িশ মৃতু র হার
(আiিসেজ)। িতbতী িশ েদর aেধর্েকর বাড় আটেক আেছ aপুি র জn।
eকi কারেণ তােদর নানা রাগ হে , বুিdবৃিtর িবকাশo আkাn হেয়
থাকেত পাের (িনu iংল া ড জানর্াল aফ মিডিসন)। িতbতীেদর pত ািশত
আয়ু ৬০ বছেরর কম --- eিট চীেনর ১৮িট pধান জািতসtার মেধ সবেচেয়
কম। সরকাির িহসাব anসাের চীেন gাম pিত ২ জন ডাkার o sাs কমর্ী
আেছন, িতbেত ২িট gােম eকজন। e িবষেয়o িতbত সব pেদেশর নীেচ।
চীেন ১ হাজার মানূষ pিত ৮৫-৯৫িট হাসপাতােলর বড আেছ। িতbেত
ei সংখ া ৬-২২।
সmpিত দলাi লামার ছিব বা পাsার রাখেলi পুিলস gpার করেছ।
িতbতী বৗdেদর gr দলাi লামা। sতরাং ei চাপাচািপ শষ পযর্n ধমর্ীয়
আচরেণর sাধীনতােক kুN করেছ।
িতbতীরা যিদ আtিনয়ntেণর বা দলাi লামার পেk কথা বেল, পাsার
বা pচারপt ছাপায় বা িবিল কের, শািnপূণভ
র্ ােব িবেkাভ দখায় বা
িবেদিশেদর সে কথা বেল তেব তােদর "pিতিবpবী” কােজর aপরােধ
gpার করা হয়। ১৯৯৪ সােল িতbেত ৬২৮ জন রাজৈনিতক বnী িছেলন,
তােদর মেধ ১৮২ জন মিহলা, ৪৫ জন বালক বািলকা (a ামেনিs
i টারnাশনাল)। pিত বছরi মতামত বা বkেব র জn নতুন gpার হেত
থােক। তােদর মেধ লামারাo যমন থােকন, থােক বালক বািলকা। ১৯৯৪

১৯৫৭ থেক ১৯৬১ সােলর মেধ িসয়া ৮ বার প ারা েট িতbেতর িভতের
গিরলা নামায় o al িকছু ast পাঠায়। িসয়া-র anশীলন pাp ei িতbতী
গিরলারা aব কui িকছু করেত পাের না, িকnt িতbেত মািকর্ন
হsেkেপর ব াপাের বিজং িনি ত হেয় যায়।
দলাi লামার সংগঠেনর দািব ১৯৫৯ সােল িতbেত সামিgক aভু tান
হয়। আর বিজেঙর দািব pিতেরাধ d িদেনi িনয়ntেণ আেস, ৭০০০ িবেdাহী
pাণ হারান। aব চীনা গণ মুিk ফৗেজর eকিট পিtকা বেলেছ ১৯৫৯
সােলর মাচর্ থেক aেkাবেরর মেধ ৮৭ হাজার িবেdাহীেক মারা হয় ।
দলাi লামা চেল যাoয়ার পর ভূিম সংsার r হয়। সামnেদর জিম o
সmিt ভূিমদাসেদর মেধ ভাগ কের দoয়া হয়। kীতদাস pথা তুেল দoয়া
হয়। pেত ক লখক, িতিন চীেনর সমথর্কi হান বা দলাi লামার, sীকার
করেত বাধ হেয়েছন য ei কাজকমর্ িতbতী মাnেষর সমথর্ন পেয়িছল।
পরবতর্ীকােল িbেগড o কিমuেনর আমেল ei সমথর্ন কমেত থােক।
সাংsৃিতক িবpেবর সময় মঠgিলর oপর আkমণ বােড় eবং সmাn
িতbতীেদর রড গাডর্েদর সমােলাচনার ঝেড়র মুেখ পড়েত হয়। য
সমsাজনক পিরিsিতর িভতের সাংsৃিতক িবpেব দাঁিড় টানা হয় তােত eকিট
সংখ ালঘু জািতসtার সে ব বহাের য নমনীয়তা o সাবধানতার pেয়াজন তা
রিkত হেয়িছল িক না সেnহ। দলাi লামার সংগঠেনর দািব "সংেশাধেনর
জn সংgাম”-eর pিkয়ায় ৯২ হাজার িতbতী মারা যান, জেল o
মিশিবের মৃতু হয় আরo ১ লk ৭৩ হাজােরর। eত সব সিত না হেলo
১৯৮০' ত চীেনর পািটর্র সাধারণ সmাদক h iয়াo বাং লk কেরন
িতbতীরা eত বছর পেরo িনতাni গিরব, কানo কানo kেt ১৯৫০-eর
চেয়o গিরব। িতিন িতbেত হান চীনােদর সংখ া কমােত বেলন eবং যাঁরা
থাকেছন তাঁেদর িতbতী শখার পরামশর্ দন। সকেলi জােনন িকছু িদেনর
মেধ i বিজেঙর kমতার লড়াiেত h হের যান।
সাংsৃিতক িবpবেক পরািজত কের সাধারণ ভােবi দং িসয়াo িপং িকhটা
নরম পnা িদেয় r কেরন। িতbেত kিতgs িকছু িকছু মঠ সারােনা হয়।
দলাi লামােদর পk থেক eকািধক তথ াnসnানী দল পাঠােনার anমিত
দoয়া হয়। ei দল িতbেত eেল িতbতী মাnেষর বাঁধ ভাঙা uৎসাহ চীনা
শাসেনর oপর তাঁেদর িবরাগেক পির ার কের দয়। ১৯৮৬ থেক ১৯৮৮
িবেkাভ লেগi থােক।
বিজং gpার, gিল, দমন-পীড়েনর রাsায় িফের আেস। িতbেতর
sাধীনতার sাগান uঠেত থােক িবেkাভ সমােবেশ। aবেশেষ h িজন তাo
িতbেত পািটর্র সmাদক হেয় eেস কড়া হােত দমন r করেলন। ২ িদেন
সnরা ৭০ জনেক খুন করার পর ১৯৮৯ সােলর মাচর্ মােস িতbেত িdতীয়
বার সামিরক শাসন জাির হয়। সi h িজন তাo eখন চীেনর রাTপিত।
১৯৮৭-৯২ সােলর মেধ দড়শ' ছােটা বেড়া িবেkাভ হয়।

িতbতী জনজািতর মুিkর সংgাম
িতbতীরা eকিট সংখ ালঘু জািত সtার মাnষ। ১৯৫১ সােলর চুিk সi
uপলেk মাo জ দং বেলিছেলন, "eকশ বছেরর oপর হল চীেনর িবিভn
জািতgিল ঐক বd নয়। িনিদর্ ভােব, হান o িতbতী জনজািতর মেধ িছল
aৈনক । eর কারণ pিতিkয়াশীল মা ু o koিমনতাং শাসন eবং
সাmাজ বাদীেদর usািন o িবেভদ রাপণ।”
জািতসtা িহসােব সংখ ালঘুরা িনপীিড়ত িকনা তার সব চেয় ভােলা
পরীkা তাঁরা তাঁেদর ভাষা o সংsৃিতর চচর্া খুিশমেতা, sাধীনভােব o
মnন সামিয়কী
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সাল থেক দলাi লামার ছিব pদশর্নi aপরাধ। "পাড়া কিমিট” o
"কমর্েkেtর iuিনট” মারফতo pিতিবpবী খাঁজার গােয়nািগির চেল।
সরাসির gpার ছাড়াo িনরাপtা বািহনী তুেল িনেয় গল, তারপর আর
মাnষটােক খুঁেজ পাoয়া গল না, eরকম হােমশাi হয়, িবেশষত রাজৈনিতক
িভnমেতর লােকর kেt।
আেছ দিহক িনপীড়ন। িবd তবাহী লািঠর শক, লাহার ডাNা, বndেকর
বাঁট, পেরক লাগােনা লািঠর মার, আgেনর গরেম লাল বলচা িদেয়
দাগােনা, ফুটn জল ঢেল দoয়া, uলেটা কের aথবা বুেড়া আ ল
ু িদেয়
ছাত থেক ঝুিলেয় রাখা, িশকল িদেয় বঁেধ রাখা, বুেটর লািথ, িহংs kkর
লিলেয় দoয়া, aত িধক গরম ঠাNায় ফেল রাখা, ঘুম-খাবার-জল থেক
বি ত করা, লmা সময় ধের মসােপk "ব ায়াম”, দীঘর্ সময় ধের eকলা
আটক, যৗন িনপীড়ন, দিহক িনযর্াতন o হত ার ভয় দখােনা, কী নi
তািলকায়!
হাজত বা জলখানা ছাড়া মাnষেক আটেক রাখা হয় েমর মাধ েম
সংsার বা নতুন কের িশkার ম িশিবের। ei িশিবরgিলর খাবার, থাকার
জায়গা, sাs -পিরেষবা শাচনীয়।
eক কথায় িতbতীরা eকিট িনপীিড়ত জািতসtা।
য হাের eবার pিতবাদ ছিড়েয়েছ তা pমাণ কের তেল তেল িতbতী
মাnেষর মেন গভীর aসেnাষ কাজ করেছ। ৬ eিpেলর (ল ডন) টাiমেসর
খবর, চীনা সনাবািহনীর ৫২ o ৫৫ নং িডিভশন িতbত দমেন পাঠােনা
হেয়েছ। লাসা শহর ছাড়াo বশ িকছু gামেক তােদর দািবেয় রাখেত হে ।
শ’ য় শ’ য় চক পাs বসােত হে , ১০০-র বিশ মঠ o মিnরেক দখেল
রাখেত হেব।
িতbত চীেনর aংশ িছল িক না ei iিতহােস আমরা i া কের ঢুিক
িন। কারণ, চীন, িতbত, ভারত যখন সাmাজ বাদ o সামn শাসেনর িশকার
তখনকার kটনীিত o যুেdর ফলাফলi ei a েলর রাজনীিত o ভূেগালেক
িচরিদেনর জn িনধর্ািরত কের িদেয়েছ, eমনিট ei a েলর মাnষ মানেত
পােরন না।
pথম কথা, যমন মাo বেলিছেলন -- িতbতীরা eকিট সংখ ালঘু
জািতসtা। জািতসtার sাধীনতা চাoয়ার aিধকার সব সময়i আেছ।

আমরা দখলাম িতbতীরা জািতসtা িহসােব বষেম র িশকারo বেট।
ফেল তাঁরা sাধীনতা, anতঃপেk আtিনয়ntেণর আরo বিশ aিধকার
চাiেবন eটাi sাভািবক। তাঁেদর ei nায়স ত দািবেক চীনেক ভাঙার
চkাn বেল eিড়েয় যাoয়া যেত পাের না। িকছু বামপnী সহ যাঁরা চীনেক
aটুট রাখার p েক িতbেতর মাnেষর i া আকাঙkার oপের sান িদে ন
তাঁরা আসেল জািতর sাধীনতা চাoয়ার aিধকারেক sীকার কেরন না।
যিদ বিজং ei pে aনমনীয় হেয় দমন পীড়েনর রাsায় aিবচল থােক
বলাi বাhল িতbতী মাnেষর aসেnাষ তা হেল মুিk সংgােমর rপ িনেত
থাকেব। eবং জনবাদী নতুন নতৃto বিরেয় আসেব। পুরেনা সামn o
লামােদর anগামী, মািকর্ন সাmাজ বােদর ঘিন বতর্মােনর ভারতবাসী নতৃt
দীঘর্িদন িটঁেক থাকেত পারেব না।
সমsািট থেক পালােনার eকিট লাiন "জাতীয়” দলgিলর pচাের তা
বেটi বামপnী মহেলo pচিলত হেয়েছ : eিট চীেনর িভতরকার সমsা,
আমােদর নাক গলােনার aিধকার নi। পির ার বলেত হয় মাnেষর মৗিলক
aিধকােরর কানo ভৗেগািলক সীমানা নi। মাnেষর মৗিলক aিধকার
যখােনi লি ত হাক না কন সটা সারা পৃিথবীর মাnষেক খবর্ কের, ফেল
স িবষেয় সারা পৃিথবীর মাnেষর pিতবাদ o সমােলাচনার aিধকার আেছ।
িতেয়ন আন মন sায়াের gিলচালনা থেক r কের িতbেত pিতবাদেক
দমন করার কায়দা, বার বারi দখা গেছ চীনা সরকার মানবািধকােরর
তায়াkা কের না। ফেল পৃিথবীর মাnেষর িধkােরর সmুখীন তােক হেতi
হেব। হে o।
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রাজৈনিতক িতbত বনাম সামািজক িতbত
িজেতন নnী
কািলmঙ, দািজর্িলং বা িসিকেম বাস কেরন, ছাtছাtীরা পড়া নার জn
কলকাতায় eেসেছন। তাহেল কীেসর টােন eঁরা ‘sাধীন িতbত’-eর জn
পেথ নেমেছন?
সারা পৃিথবী জুেড় িবিভn a েল য িতbতী সমাজ আজ ‘sাধীন
িতbত’ চাiেছ, যােদর পূবর্পুrষ eকসময় িতbত ছেড় চেল eেসিছল,
কাথায় িছল তােদর সi দশ? সটা িক িশগাতেস, আমেদা, খাম না
লাসায়? চীেনর ‘িতbত sশািসত a ল’-e? নািক তার বাiের? কান
িতbত িনেয় আজ চীনা রাTশিkর সে িতbতীেদর ei টানােপােড়ন?
ঐিতহািসকভােব আজ িতbত pে র oপর গাঢ় ছায়া ফেলেছ
রাজৈনিতক িতbত বনাম সামািজক িতbেতর টানােপােড়ন। ei
টানােপােড়েন পেড় দলাi লামার সে চীেনর pায় িতনদশক ধের চলা
আেলাচনা ভেঙ গেছ। িতbতীেদর মতেভদ সেtto পূণর্ sাধীনতার দািব

ei সিদন কলকাতায় ধমর্তলার মােড় িতbতীেদর eক aবsান-িবেkােভ
িগেয়িছলাম। uপিsত িবেkাভকারীেদর pায় সকেলi িছল ছাtছাtী, বয়স
তােদর kিড়র আশপােশ, aেনেকরi পরেন িজnস। িকছু পের জনািতেনক
বয়sা মিহলা aবsােন eেলন, পরেন িতbতী পাশাক। তাঁেদর সসmােন
মাঝখােন বসােনা হল। aবsােনর জটলা থেক িকছুটা দূের aেনকkণ ধের
eকজন মাঝবয়সী িতbতী পুrষ দাঁিড়েয়িছেলন। কৗতুহলবশত তাঁেক
িজjাসা করলাম, কন আপিন াগােন গলা মলাে ন না? িতিন জবাব
িদেলন, িতিন তাঁর eক আtীেয়র সে দখা করেত eখােন eেসেছন।
বাঝা গল, িতিন ei িবেkােভ aংশ ননিন। আর eকটা p o তাঁেক
eবং aেনক িবেkাভকারীেক কেরিছলাম, তাঁরা কu িতbেত গেছন
িকনা; তাঁেদর মেধ কu বা তাঁেদর বাবা-মা িতbেত বাস কেরেছন িকনা।
না, eঁরা কui িতbেত কখনo যানিন, কেয়ক পুrষ ধেরi তাঁরা
মnন সামিয়কী
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থেক দলাi লামা সের eেসেছন, চীনা সংিবধােনর গিNর মেধ সমাধােন রািজ
হেয়েছন, িকnt মীমাংসা হয়িন। কারণ ‘িতbত’ বলেত চীন o িতbতী সমােজর
ভৗেগািলক সংjা আলাদা। চীন কবল ‘রাজৈনিতক িতbত’ aথর্াৎ িতbত
sশািসত a ল িনেয় কথা বলেত চাiেছ। sTাসেবাগর্ psােব িনবর্ািসত িতbতী
সরকার eক বৃহtর িতbেতর জn িভn ধরেনর sশাসন চাiেছ, যার মেধ
রেয়েছ িতbত sশািসত a ল ছাড়াo চীেনর িকঙহাi, িসচুয়ান, গানs o
iuনান pেদেশর ‘সামািজক িতbত’। ei pথম ২০০৮-e ‘মুk িতbত’
আেnালন লাসা eবং িতbত sশািসত a ল পিরেয় সামািজক িতbেতর
পিরিধেত ছিড়েয় পেড়েছ। মীমাংসা হেব কীভােব?

জীিবকা। ধুমাt চীেনর িতbত sশািসত a েলর মাট জনসংখ ার
(২০০০ সােলর িহেসেব) ২৪% ei যাযাবর-রাখাল সমাজ, eরা কখনo
চােষর কােজ যায় না। জিমর আয়তেন ৬৯% eলাকা চারণ বা তৃণভূিম।
কৃিষজিম আয়তেন বশ কম, eখনo পযর্n তার ফলন বাড়েলo eলাকা
বাড়ার sেযাগ নi। pাকৃিতক o পিরেবশগত কারেণ চারণভূিমেক চােষর
uপেযাগী কের তালার কান চ া আজ পযর্n হয়িন। চােষর জিমেত
বািলর্, গম, রাi, আলু eবং িকছু িবেশষ ধরেনর ফল o সবিজ ফলােনা
হয়।৩
ঐিতhগত িতbতী সমােজ সমs মানিবক সmকর্ pাথিমকভােব
জিমর সে যুk। সমাজ eখােন oপর থেক নীচ পযর্n গাtবd dিট
sের িবভk : aিভজাতpভু ( গর পা) eবং ভূিমদাস (িম সর)।
গাtবd বলেত য কান sের গােtর বাiের িববােহর রীিত নi।
যাযাবর-রাখাল হাক, চাষী হাক, বা িম কান aবsান হাক ভূিমদাসt
eখােন পিরব াp। ভূিমদাস aিভজাতpভুর কােছ বাঁধা নয়,
বংশাnkিমকভােব স oi pভুর তালুক বা eেsেটর সে বাঁধা। pভু
বা তার পিরবােরর খবদর্াির oi তালুক মারফত, তালুেকর হাত বদল হেল
ভূিমদােসরo pভু বদেল যায়। ভূিমদাসo aেনক রকম। ভূিমদােসর
িনেজর বশ িকছুটা জিম থাকেত পাের, িছঁেটেফাটা জিমo থাকেত পাের
বা মূলত স aিভজাতpভুর জিমেত খাটেত পাের। aিভজাতpভুর বদেল
স মেঠর জিম বা তালুেকর সে o যুk থাকেত পাের; লাসার কndীয়
সরকােরর বা লাসা িনযুk জলাশাসেকর ভূিমদাস িহেসেব খাটেত পাের।
িকnt pেত ক আলাদা আলাদা aবsানi বংশাnkিমক o গাtবd। ছেল
হেল বাবার pভুর তালুেক eবং মেয় হেল মােয়র pভুর তালুেক স
যুk হেয় যােব। pেত ক aবsােনi আলাদা আলাদা িহেসব মেতা খাজনা
o বগার খাটার আiনগত ব বsা রেয়েছ। aিভজাতpভুেকo ei
aবsানেক বংশাnkিমকভােবi মেন চলেত হয়। ভূিমদাস eবং
aিভজাতpভু, য কu যিদ ei আiনগত ব বsােক ল ন কের, তার
িবচােরর eবং শািsর ব বsা রেয়েছ sানীয় থেক লাসার কndীয় sর
পযর্n। aতeব তালুক, মঠ বা পিরবাের eকধরেনর ‘কেপর্ােরট’ ব বsা
aথর্াৎ আiেনর dারা eক সংsাভুk aবsান রেয়েছ। আর oপর থেক
নীচ পযর্n সমs সামািজক দােয়র কেnd রেয়েছ জিম, তা তৃণভূিম বা
চােষর যা-i হাক।
জিমর ei কদর তার uৎপেn, প পালন বা চাষ যভােবi তা সmn
হাক। আnাজ করা যায়, sদূর aতীেত প পালক তার প , প র মাংস,
চামড়া, পশম, dধ, মাখন সরাসির িবিনময় করত চাষীর বািলর্, চা, খড়
iত ািদর সে । তারপর uৎপাদনকারী প পালক o চাষী aিভজাতেদর
aধীনs হল, জিমর ব বহারেক কnd কের স হল ভূিমদাস। r হল
বগার খাটা eবং খাজনা ব বsা। যিদo pত k িবিনময় pথা eেকবাের
লাপ পায়িন িতbতী সমােজ।
খাজনা ব বsার িভিt হল uৎপেnর মাপ। জিমর কান বড়া না
থাকেলo তালুক o ভূিমদােসর জিমর eকধরেনর সীমািনেদর্শ রেয়েছ।
সীমািনিদর্ eলাকার মেধ কান িবেশষ ফসেলর কতটা বীজ বানা যেত
পাের, তা হল জিমর মােপর pাথিমক eকক ‘গ াঙ’। ১৮৪৭ সােলর
ল া ড সেটlেমে ট ei গ াঙ পিরসংখ ানgিল pিতি ত হয়। eকiভােব
চারণভূিমর kেt pাথিমক eকক হল ‘মােকর্’। eক মােকর্ হল ততটা
চারণভূিম, যা aিভজাতেদর কােছ ১৩িট iয়ােকর সমতুল । আবার ৭িট

২

সামািজক িতbত১ বলেত আমরা দখেত পাi eমন eক সমাজেক যা গেড়
uেঠিছল আজ থেক pায় ছ’হাজার বছর আেগ, যখন পীত নদীর uপত কায়
চীনারা জায়ার ফলােত r কের। আর eকদল রেয় যায় যাযাবর-রাখাল
জীবনযাপেনর মেধ । তােদরi মধ থেক িতbতী o বমর্ীয় সমােজর সূচনা হয়।
চীেনর হান o anাn সমােজর থেক ei িতbতীেদর সমাজিবকােশর ধারা
িছল আলাদা। iয়ারলুঙ নদী uপত কায় যখন ei সমােজর pথম শাসক
সাঙসান গােmা সাmাজ গড়েত r করেলন, তাঁর সnরা কািলmঙ, ল,
uলান বােটার, িসয়ান, kমবুম eবং তাশখn পযর্n kমতােক িবsৃত করল।
আজ সi সাmাজ নi, িকnt সামািজক িতbেতর aিst eসব জায়গার
সমাজজীবেন আজo টর পাoয়া যায়।
িতbতী ভাষার িদক থেক যিদ ei সমাজেক দিখ, সরকাির ভাষা তা
কবল তা চীেনর িতbত sশািসত a েল। িকnt চীেনর আরo ক’িট pেদেশ
eবং ভারত, পািকsান, নপাল o ভূটান রােT িতbতী ভাষাভাষী মাnষ রেয়েছ।
ভাষার আলাদা আলাদা ধরন রেয়েছ। জনজািত িহেসেব জাঙখা (ভূটানী),
িসিকমী, শরপা eবং লাদািখরা য ভাষায় কথা বেল, তার সে িতbতী ভাষার
যেথ িমল রেয়েছ। িতbতী ভাষার িনজs িলিপ eবং িলখন পdিত রেয়েছ।
সবর্t হয়ত সi িলিপর ব বহার নi; যমন লাদােখ o বালিতsােন িতbতী
ভাষা udর্ িলিপেত লখা হয়। িবিভn িহমালয় a েলর --- যমন লাhল o
িsিত uপত কার --- ভাষার সে o িতbতী ভাষার তফাত তমন s নয়।
মে ািলয়ার আলাদা ভাষা রেয়েছ, িকnt সামািজক িতbতেক anভব করা যায়
ভাষা, ধমর্াচরণ, িশl-সংsৃিত, খাদ াভ ােসর eক িবsীণর্ পিরিধর মেধ । বৗdধমর্
eখােন eেস আরo pাচীন pকৃিত-পূজা (যা ‘বন’ ধেমর্র মেধ রেয়েছ)
iত ািদর সে সংে েষর ফেল eক িভn িতbতী চিরt ধারণ কেরেছ।
আজেকর িতbত আেnালেনর সমােবেশ সবর্ti হয়ত ei িতbতী
বৗdধেমর্র িকছু আচরণ --- যমন, মশাল বা pদীপ jালােনা, pাথর্না --দখেত পাoয়া যাে । িকnt কবল ধেমর্র বnন িদেয় ei সমাজ বা তার
রাজনীিতেক বাঝা মুশিকল হয়।

৩
সমাজ যতটা pাচীন, ‘রাজনীিত’, ‘kমতা’ িঠক ততটা না হেলo বশ
pাচীন। িকnt য রাজৈনিতক িতbত আজ সামািজক িতbেতর সে টkর
লড়েছ, তা তুলনায় আধুিনক। anত ১৬০০০ ফুট uঁচু uপত কাgিলেত
পবর্ত o মrভূিম িনেয় eক pাকৃিতক আড়াল িছল। তথাকিথত সভ
dিনয়ার কােছ িতbত িছল eক িনিষd দশ।
ঐিতhগত িতbতী সমােজর eক grtপূণর্ a যাযাবর-রাখাল
জীবনযাপন।২ ভড়া, ছাগল, iয়াক o ঘাড়া পালন সখানকার মাnেষর
মnন সামিয়কী
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িতbতী সমােজ মেঠর সে সরকােরর, মেঠর সে দলাi লামার eবং মেঠর
সে মেঠর dnd o সংঘাত pায়শi দখা গেছ।

ছাগল বা ৬িট ভড়ােক eকিট iয়ােকর সমান ধরা হয়। eiভােব গাটা
সমােজর uৎপnেক িহেসেবর মেধ িনেয় আসা হেয়েছ।
লাসার কndীয় সরকার থেক r কের gাম sর পযর্n খাজনার
পিরমাপ িsর করা রেয়েছ। gােমর মেধ যমন তালুক eবং sানীয় মেঠর
পাoনা িsর করা আেছ, gােমর বাiেরo কndীয় সরকার, জলা aিফস,
কndীয় মেঠর পাoনা িsর করা আেছ জলা eবং তার anগর্ত gাম ধের
ধের। gােমর িভতের আবার aিভজাত o ভূিমদাসেদর িবিভn sেরর জn
আলাদা আলাদা খাজনা িsর করা হয়। eছাড়া রেয়েছ সামিরক o
পিরবহন খাজনা eবং সবেkেti বগার খাটুিনর মাপo িঠক করা আেছ।
ভূিমদাসেক তার পিরবার থেক সামিরক বািহনীেত লাক পাঠােত হেব।
পিরবহেনর kেt বগার খেট মাল o মাnষ বেয় িদেত হেব, তার জn
িনিদর্ দূরt পযর্n sশন করা আেছ।
ei িছল খুব সংেkেপ eবং বশ িকছুটা সরলীকত
ৃ ভােব িতbতী সমােজর
ঐিতhগত কাঠােমা।

৫
ঐিতhগত িতbতী সমােজ eক িবেশষ ধরেনর রাজৈনিতক ব বsা দখা গেছ।
১৭৫১ সােল িতbেতর pশাসিনক কাঠােমার সংsােরর সময় থেক
বংশাnkিমকভােব ধমর্gr দলাi লামা বুেdর জীিবত aবতার িহেসেব eক ধমর্ীয়aিভজাত আমলাতেntর মাধ েম িতbতেক শাসন কের eেসেছন। িকnt
তারo eকটা aতীত রেয়েছ, িতbতী রাজনীিতর srপ বুঝেত যা
সাহায কের।
িতbতী বৗdধমর্ হল ‘মহাযান’ বৗd aভ ােসর eকিট ধারা।
চারিট পৃথক ঐিতhগত uপধারা eখােন দখা গেছ : ১. িনয়াঙমা, যা
সবেচেয় পুরেনা, eর pিত াতা পdসmবা ভারত থেক ৭৭৯ সােল
িতbেত eেসিছেলন। ২. কািগয়ু। ৩. সাক , ei uপধারার সে যুk
বাঙািল সাক পিNেতর নাম। eিট eক পািNত পূণর্ ঐিতেhর ধারা।
িশগাতেস- ত তািশলhনেপা মঠ eবং পাে ন লামারা eর সে যুk। ৪.
গলুগপা, চতুদশ
র্ শতেক eর pিত া। দলাi লামারা ei uপধারার সে
যুk। লাসায় eেদর িতনিট সবেচেয় grtপূণর্ মঠ সরা, dপুঙ o গােদন
eবং তােদর কেলজgিল রেয়েছ। িতbেত ছােটা বেড়া িমিলেয় য হাজার
হাজার মঠ রেয়েছ, সgিল মেতর িদক থেক মূলত ei চারিটর কান-নাকানিটর সে যুk। তেব বন ধমর্ বা an মত eবং তার pিত ানo
িতbতী সমােজ িবলীন হেয় যায়িন।
বৗd uপধারার ei বিশ কবল কতািব িবষয় নয়। iদানীংকােল বন
ধারার সে যুk িকছু মাnষ যখন ভারেতর ধমর্সালায় eেস দলাi লামার
সে দখা কের, দলাi লামা চারিট uপধারার পাশাপািশ ei ধারােকo
প ম uপধারা িহেসেব sীকৃিত দন। eটা িনছক ধমর্াচরেণর p নয়। eেক
িঘের রেয়েছ সমােজর pিতিট গা ীর সাংsৃিতক কৗম-aিsেtর p , সমg
িহেসেব যােক আমরা সামািজক িতbত বলিছ।
ঐিতhগতভােব িতbেতর রাজনীিতেত িবিভn শিk o sেরর
eকধরেনর সহাবsান রেয়েছ। ei সহাবsান aব সবসময় শািnপূণর্
থােকিন। ei শিkপুে র সবেচেয় pাথিমক eকক হল শত শত
তালুক বা eেsট, আয়তেন ছােটা বা বেড়া, যার সীমা-িনিদর্
eলাকার সে বাঁধা বংশাnkিমক ভূিমদােসরা। pিতিট তালুেকর
িনয়ntণ রেয়েছ কান ধমর্ীয় সংsা বা aিভজাত পািরবািরক সংsার
সে । মঠ, মেঠর কেলজ িকংবা aিভজাত পিরবােরর হােত eক বা
eকািধক তালুক থাকেত পাের। ঐিতhগতভােব ধমর্ীয় o
aিভজাতpভুরা িতbেতর ভােলা চাষেযাগ জিমর ৫০% িনয়ntণ কের
eেসেছ। aিভজাতেদর পিরবার থেক িবিভn sেরর সরকাির কােজ
anত eকজন যাগ পুrষেক পাঠােত হয়। সরকােররo িনজs তালুক
eবং ভূিমদাস রেয়েছ। eক কndীয় ধমর্ীয়-aিভজাত রাজৈনিতক
কাঠােমার মেধ ei ধমর্ীয় (মঠ), aিভজাত (পিরবার) eবং সরকাির
তালুক (eক বা eকg ) pেত েকর িনজ িনজ kেt sশািসত।
সিদক থেক pেত কিট যন সাধারণ eক আiেনর গNীর মেধ eকeকিট ‘কেপর্ােরট’ সংsা।
ঐিতhগত িতbতী সমােজ তাi রাজৈনিতক o সামিরক kমতার
কndীকরেণর pিkয়া eিগেয়েছ িঢেমতােল। িকnt দলাi লামা, পাে ন
লামার পুনরবতার িনধর্ারণ থেক r কের িবিভn মেঠর কতৃt
র্ িনবর্াচেন,

৪
ei পৃিথবীেত বh মহান রাT রেয়েছ যারা aভূতপূবর্ সmদ o শিk aজর্ন
কেরেছ, িকnt eকটাi জািত য মানবতার ম েলর জn িনেজেক uৎসগর্ কেরেছ
স হল ধেমর্র দশ িতbত, স eক যুk আধ ািtক o পািথর্ব ব বsােক লালন
কের ...

১৯৪৬ সােল িতbেতর িবেদশ দpর িচয়াং কাiেশক-eর কােছ য িচিঠ
পািঠেয়িছল, eিট তারi aংশ।৪ িতbতী সমােজ ধেমর্র pে eক জায়গায় সহমত
রেয়েছ, তা হল ধমর্ ‘আধ ািtক o পািথর্ব ব বsা’- ক লালন করেব। ei
সহমেতর সীমার মেধ রেয়েছ বh খNতা o িবেরােধর aিst। ei ঐক o
িবেরােধর গNীর মেধ i রেয়েছ িতbতী সমােজর িভতরকার রাজনীিত।
আজ যখন সমs িতbতী আেnালন --- িতbেত o িবেদেশ --- দলাi
লামােক তার pতীক িহেসেব gহণ কেরেছ, eমনটা নয় য দলাi লামার সমs
বkব eকবােক সকেল সমথর্ন করেছ। সখােন নানা মত নানা পথ রেয়েছ। িকnt
িতbতী রাT ‘আধ ািtক o পািথর্ব ব বsা’- ক লালন কrক, eখােন eকটা ধমর্ীয়
সহমত রেয়েছ।
িতbতী সn াস ব বsার eক গণ-দাশর্িনক চিরt রেয়েছ। িতbতীরা মেন
কের তারা বুেdর জীিবত aবতার দলাi লামার dারা শািসত। pায় pেত ক
পিরবােরর aিভভাবেকরা তােদর ছেলেদর মেধ anত eকজনেক সাত থেক
দশ বছর বয়েস মেঠ িনেয় িগেয় সn ােস দীিkত কের দয়। তােদর গভীর িব াস
সn াস gহণ করা সmানজনক eবং sিবধাজনক। ফেল িতbতী পুrষেদর pায়
১০-২০% সn াসী। সn ািসনীেদরo আলাদা মঠ রেয়েছ, তেব পুrষেদর চেয় তা
িবরল। মেঠ d’ধরেনর সn াসী দখেত পাoয়া যায় : eকদল পড়ুয়া, যারা u তর
িশkায় আgহী; আর eকদল কবল িনেজেদর pাথর্নার বiটুk পড়েত বা আবৃিt
করেত পাের। eছাড়া রেয়েছ ‘লড়াk সn াসী’। লাসার িতনিট বেড়া মেঠi ১০১৫% eধরেনর সn াসী রেয়েছ, যােদর চুল o পাশাক বাঁধার ধরন আলাদা।
eরা kীড়া pিতেযািগতায় aংশ নয়, রীিতমািফক সশst লড়াiেয় নামা eকটা
সাহিসকতার ব াপার। eরা মেঠ দহরkীর কাজo কের।
মঠ o মেঠর সn াসীরা সরকােরর কােজ সরাসির aংশ নয় না। কndীয়,
জলা বা gাম sের pাত িহক aথর্ৈনিতক বা রাজৈনিতক pশাসেন তােদর কান
ভূিমকা নi। িকnt pেত ক সn াসী িব াস কের, aথর্ৈনিতক o রাজৈনিতক
ব বsা তােদর ধমর্ীয় aভী েক পূরণ করার জni বতর্মান। aতeব রাTীয় o
মূলধারার রাজনীিতেত হsেkপ করা তােদর ধমর্ীয় কতর্ব । তাi ঐিতhগত
মnন সামিয়কী
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সরকাির kমতা দখেল --- যমন গলুগপা uপধারার মধ থেক দলাi
লামার শাসক-pিতিনিধ (Regent) িনধর্ারেণ --- রাজৈনিতক kমতার
টানােপােড়ন চেল eেসেছ। সরা, dপুঙ, গােদন মেঠর সে o দলাi লামার
kমতার সংঘাত চেলেছ; চেলেছ কখনo বা িশগাতেসর পাে ন লামা eবং
তািশলhনেপা মেঠর সে । আর ei pিতিট সংঘােতর সে জুেড় থেকেছ
তালুেকর দখল িনেয় িবেরাধ eবং eেক aপরেক uৎখাত করার সংঘষর্।
তালুেকর মাট জিম তা িনিদর্ । eমনিক চারণভূিমেক চাষেযাগ কের জিম
বািড়েয় নoয়ার uপায় কখনi িছল না। aতeব তালুেকর kমতার
হাতবদেলর মধ িদেয় িতbেতর আভ nরীণ রাজনীিত ভাষা পেয়েছ।

agািধকার (Politics in command)-eর মধ িদেয় সমােজর
aভ nের কৗম o uপজািতgিলর sাতnt o sাধীনতার p
aবেহিলত হল। িতbতেক চীেনর aংশ িহেসেব দািব করা হল। aথচ
কিমuিনs পািটর্র দিলেল চীনা সমােজর ণী িবে ষেণ কখনi
িতbতী সমােজর বিশ িনেয় আেলাচনা sান পায়িন।৫
যিদo ১৯৩১-e kণsায়ী চীনা সািভেয়ত িরপািbক গঠেনর সময়
কিমuিনs পািটর্ তার সংিবধােন িলেখিছল, “চীনা ভূখেNর মেধ
বসবাসকারী সমs মে াল, িতbতী, িময়াo, iয়াo, কািরয়ান, eবং
anরা আt-িনয়ntেণর পূণর্ aিধকার ভাগ করেব, aথর্াৎ তারা চীনা
সািভেয়ত রােT যুk হেতo পাের িকংবা িবি no হেত পাের eবং
চাiেল িনেজেদর রাT গঠন করেত পাের।”৬ তখনo পযর্n চীনা
কিমuিনsেদর ভাবনায় জািতর আt-িনয়ntেণ লিনেনর ঘাষণা
pাধাn িবsার কেরিছল। লিনন শািষত জািতর িবি n হoয়ার পেk
লড়াi না করার aথর্ ‘আnজর্ািতকতা’র আদশর্ থেক সের যাoয়া
eবং eমন কিমuিনsেদর ‘iতর o সাmাজ বাদী’ বেল আখ া িদেত
চেয়িছেলন।৭
rশ পািটর্ aব সািভেয়ত িবpেবর পর ei aবsােন দাঁিড়েয়
থাকেত পােরিন। ১৯২০- তi sািলন ‘ সািভেয়ত sশাসন’- ক
সংjািয়ত করেত িগেয় বেলন, “... আমরা সীমাn a লসমূেহর
রািশয়া থেক িবি n হoয়ার িবপেk, কারণ সেkেt িবে েদর aথর্
হল রািশয়ার িবpবী kমতােক dবর্ল করা।”৮ ১৯৩৬-e সািভেয়ত
pজাতেntর খসড়া সংিবধান িনেয় বলেত িগেয় sািলন জািতর
িবে েদর aিধকােরর িবপেk আরo কতকgিল যুিk হািজর কেরন
eবং সেkেt সাmাজ বােদর খpের পড়ার িবপদেক বেড়া কের
দখােনা হয়।৯ চীনা কিমuিনsরাo িনেজেদর পুরেনা aবsান পালেট
ফেল। ১৯৩৮-e মাo সতুঙ লেখন, “মে ালীয়, মহােমডান,
িতbতী, িময়াo, iয়াo, ঈ eবং ফাঙ- দর চীনা জনগেণর সে সমতা
থাকা uিচত। জাপােনর িবrেd সংgােমর পিরিsিতেত তােদর আtিনয়ntেণর aিধকার থাকা uিচত eবং eকi সে তােদর চীনা
জনগেণর সে িমেল eক জািত গঠেনর কাজ চািলেয় যাoয়া
uিচত।”১০ ১৯৫৪-র সংিবধােন ‘eকক বhজািতক রাT’ গঠন করার
কথা eল, যখােন ‘জাতীয় sশািসত eলাকাgিল aিবে দ aংশ’
িহেসেব sীকৃত হল।১১ ১৯৫৭- ত চৗ eন লাi জািতgিলর pিত
পািটর্র নীিতেক ব াখ া কের লেখন, িবিভn জািতর িবি n হoয়ার
aিধকারেক sীকৃিত িদেয় লিনেনর সi সমেয়র ঘাষণা আজ আর
চীেনর জn pাসি ক নয়। “চীন eকিট eকক, বhজািতক রাT,
রাTgিলর ফডােরশন নয়, সi ব বsা gহণ করা আমােদর পেk
aসmব।”১২
১৯৪৯-e চীন িবpেবর d’বছর পর ১৯৫১- ত eক চুিkর
মাধ েম িতbতেক ‘শািnপূণভ
র্ ােব মুk’ করার কমর্সূিচ আn ািনকভােব
হােত নoয়া হয়। িপপlস িলবােরশন আিমর্ pstত হল সi কােজ।
িকnt জবরদিs kমতা দখল করায় মাo সতুেঙর িdধা িছল। ১৯৫২
সােল eেসo িতিন দলেক সতকর্ কেরিছেলন, “... সমাজ ব বsার
সংsার aব i করা হেব িকnt তা কখন থেক হেব সটা িঠক করেব
িতbেতর সংখ াগির জনগণ আর তােদর নতৃtদায়ী ব িkরা eবং
ei ব াপাের কারo ধযর্ হারােনা uিচৎ নয়। eটা িঠক করা হেয়েছ

৬
লাসা, িশগাতেস, িগয়ানেস-র মেতা নদী uপত কাgিল িছল িচরিহমািয়ত a েলর বাiের গাছপালা আ ািদত uৎকৃ সচযুk a ল।
egিল হেয় oেঠ িতbতী রাজনীিত o বািণেজ র কnd। কndীয় বেড়া
বেড়া মঠ o রাজকীয় pাসাদgিলo eiসব a েল গেড় oেঠ।
ঐিতhগত িতbতী সমােজ eেকর পর eক বাiের থেক eেসেছ
মে াল, চীনা o িbিটশ রাজশিk। ১৬৪২-e প ম দলাi লামার সময়
থেক ধীের ধীের রাজৈনিতক kমতার pধান কnd হেয় oেঠ লাসা।
১৭২৭ সােল িতbত চীেনর িকঙ সাmােজ র aিধরাজ িহেসেব
ঘািষত হয় eবং চীন থেক বসবাসকারী-pিতিনিধেদর (Ambans)
মেনানীত কের লাসায় পাঠােনা হয়। লাসায় মজুত ২০০০ সnেক
pধান pিতিনিধর (Amban) পিরচালনাধীেন িনেয় আসা হয়।
পরবতর্ীেত মা ু রাজার সে দলাi লামার পািথর্ব িবষেয়র কতৃt
র্ িনেয়
িবেরাধ দখা দয়। ১৯০৩-০৪ সােল ভারতীয় সাmােজ র
সmpসারেণর লk িনেয় িbিটশ সনা িতbেত ঢােক। িতbতীেদর
হত া কের লাসা দখল কের তারা। িকঙ রাজেtর aবসােনর sেযােগ
tেয়াদশ দলাi লামা লাসায় িফের িতbেতর sাধীনতা ঘাষণা কেরন।
d’শ বছেরর ei রাজৈনিতক kমতা দখল o পুনদর্খেলর পিরণিতেত
eক রাজৈনিতক িতbত আকার নয়। লাসােক রাজধানী কের iu,
সাঙ o পি ম খাম িনেয় eবং পূবর্ খাম o আমেদােক বাদ িদেয়
বতর্মান (চতুদশ
র্ ) দলাi লামার রাজৈনিতক কতৃt
র্ গেড় oেঠ।
dগর্ম eবং িনিষd দশ বেল পিরিচত হেলo ঐিতহািসক িতbেত
কখনo কখনo িবিভn সাmাজ সmূণর্ রাজৈনিতক kমতা কােয়ম
করেলo বhসময় তারা তা করেত চায়িন। িকnt eকিদেক মে াল
সাmাজ o চীন সাmাজ , anিদেক ভারতীয় িbিটশ সাmাজ o rশ
জার সাmাজ িনেজেদর সীমানার দখল রাখেত িতbেতর রাজৈনিতক
pে জিড়েয় পেড়েছ। আজo arণাচল pেদশ িনেয় চীন-ভারত
সীমাn িবেরােধ তা টর পাoয়া যায়। িতbেত kমতার শীষর্িবndেত
পৗঁেছo চীেনর িকঙ সmােটরা িতbতেক চীেনর pেদশ কের ফলেত
চানিন। বরং িতbেতর ভাষা, pশাসন, আiন eবং সামিরক ব বsােক
তারা aটুট রেখিছেলন। িbিটশ রাজশিk িতbতেক দখল কেরo
িসিকম বা ভূটােনর মেতা তােক ভারতীয় aিধরাজ (Indian
Protectorate)-e পিরণত করেত চায়িন। ফেল সামািজক িতbত
apাসি ক হেয় পেড়িন।

৭
১৯৪৯ সােল সমাজ ব বsা বদেলর pিতrিত িনেয় চীন িবpব সmn
হল। িকnt নতৃtদায়ী কিমuিনs পািটর্র কমর্সূিচেত রাজনীিতর
মnন সামিয়কী
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য িdতীয় প বািষর্কী পিরকlনার সমেয় িতbেত গণতািntক সংsােরর
কান কমর্সূচী gহণ করা হেব না। তৃতীয় প বািষর্কী পিরকlনার
সমেয়o oi কমর্সূচী gহণ করা হেব িকনা তা তখনকার সমেয়র
পিরেpিkেত িবচার কের দখেত হেব।”১৩ পরবতর্ী ঘটনাবলী aব
সতকর্বাণী মেন eেগােত পােরিন।

৯

আিশর দশেকর গাড়ােতi সাংsৃিতক িবpেবর বাড়াবািড় চীেন িনিnত
হল। মাo সতুেঙর মৃতু র পর eল িব পুঁিজর সে ঘর করার নীিত।
১৯৭৮-e pথম হঙকঙ o তাioয়ােনর aবsান িsর করার pে আেস
দঙ িশয়াo িপঙ-eর ‘eক দশ, di ব বsা’-র তtt। kমশ তা চীেনর
দরজা িবেদিশ পুঁিজর জn খুেল দoয়ার িদেক eিগেয় যায়। িবশাল
িবশাল ‘ sশাল iকনিমক জান’ গঠেনর মধ িদেয় িবেদিশ পুিঁ জেক
সংিবধান-বিহভুত
র্ sিবধা দoয়া হল। ১৯৯০-eর দশেকর মেধ চীন হেয়
uঠল pথম সািরর আেমিরকান কেপর্ােরট পুঁিজর grtপূণর্ oয়াকর্শপ।
১৯৮১- ত িতbেত কিমuন ব বsা ঘুেচ গল। কিমuেনর সদsরা
আবার পুরেনা পািরবািরক ব বsায় িফের গল, িকnt eবার খাজনা থেক
তােদর রহাi িমলল। ফেল সবর্sের pাথিমকভােব জীবনযাপেনর মান
িকছুটা বেড় গল। sানীয় o জলা sেরর সরকাির কমর্চারীরা aব
যাযাবর-রাখাল o চাষীেদর খালা বাজাের যেত দয়িন, uৎপেnর oপর
eকধরেনর কাটা ব বsা চেলিছল। িকnt চারণভূিমর িনকটবতর্ী gােমর
চাষীেদর সে ব িkগত বািণজ ফর r হল --- eটাi িছল ঐিতhগত
িবিনময় ব বsা; দূরবতর্ী a েলর সে , িবেশষত লাসা, িশগাতেসর মেতা
বেড়া বািণিজ ক শহেরর সে o Tাকেযােগ বািণজ নতুনভােব দখা িদল।
কিমuন ভেঙ দoয়ার সময় সকল সদs যৗথ সmেদর সমান ভাগ
পেয়িছল, িকnt ei pিkয়ায় নতুন কের ণী িবভাজন দখা িদল। নতুন
ধনীেদর মেধ পুরেনা aিভজাত পিরবারেদরo eক বেড়া aংশ জায়গা
কের িনেয়িছল। নতুন গিরবেদরo eকাংশ আেগকার মেতা ধনীেদর
পিরবাের লmা সমেয়র জn খাটেত গল, aব i মজুিরর িবিনমেয়।
পুরেনা aথর্ৈনিতক o সামািজক িবভাজেনরo যন পুনrjীবন হল।
চীেনর নতুন নীিতর ফেল সবেচেয় লk ণীয় পিরবতর্ন দখা গল
িতbতীেদর ধমর্াচরেণ। সমg চীেনi ১৯৮০-পরবতর্ী সমেয় ধমর্ীয় aভ াস
o ঐিতhগত রীিত পালন সরকাির anেমাদন পল। িতbেতর kিতgs
pাথর্না-pাচীর eবং grtপূণর্ মঠgিল মরামেতর জn সরকার aথর্
বরাd করল। আবার িতbতী gােম gােম ধমর্চk ঘারােনা, ঘের দলাi
লামার ছিব, যাযাবর-রাখালেদর তাঁবরু মাথায় pাথর্না-িনশান লk ণীয় হেয়
uঠল।

লাসার িবেdাহ দমন করার পর pাnীয় িতbেতর য aংশgিল চীেনর
িকঙহাi, িসচুয়ান, গানs o iuনান pেদেশর anভুর্k হেয়িছল, সখােন
আমূল ভূিম সংsার কাযর্কর কের কিমuন ব বsা কােয়ম করা হল। িতbত
sশািসত a ল aথর্াৎ রাজৈনিতক িতbেত চীনা নতৃt ধীের eেগােত
চাiল। িকnt ১৯৬৯-eর সাংsৃিতক িবpেবর সময় থেক িতbতীেদর
pাত িহক জীবন o সংsৃিতেত drত pভাব িবsার করেত চাiল রড গাডর্
o নতুন নতৃt। আবার িকছুটা িবেdাহ দখা িদল, িবেশষত a-কৃিষ
a েল। aিচেরi তােক দমন করা হল। িকছু pাণদN, gpাির o
শািsদােনর পর সবর্t কিমuন ব বsা কােয়ম হল। aিভজাতেদর প o
সmিt কেড় নoয়া হল। সাধারণ িতbতীরা কিমuেনর মািলকানার
aংশীদার হল। সারা বছের কিমuেনর কােজ মদােনর ‘oয়াকর্ পেয় ট’eর িভিtেত uৎপn dব , aিজর্ত aেথর্র ভাগ পল কিমuন-সদেsরা।
ঐিতhগত সংsৃিতর িবনােশর লেk eল ‘চার পুরেনােক ংস’ করার
নীিত। পুরেনা ধারণা, পুরেনা সংsৃিত, পুরেনা রীিত o পুরেনা aভ াস
ংস করার নীিতর a িহেসেব pাথর্না-pাচীর, মঠ, িবেশষত বেড়া মঠ o
তার কেলজgিল আkাn হল।

িতbতী সমাজ জুেড় যন eক aবrd আেবেগর আগল খুেল গল; যন
িতন দশেকর সামািজক o সাংsৃিতক চাপমুিk ঘটল eক ‘সাংsৃিতক
পুনrjীবন’-eর মধ িদেয়। eিদেক ১৯৯০-eর দশক থেক লাসা বা
িশগাতেসর মেতা বেড়া শহের হান জািত o hi মুসলমান সমােজর
ব বসায়ীেদর আনােগানা বেড় গেছ। বেড়া বেড়া দpর, দাকানপাট,
ফ াকিT চলেছ eেদরi মািলকানায়। বেড়া বেড়া হাioেয়, নতুন রলপথ
তির হoয়ায় িবিভn িনমর্াণকােজ, নতুন pকেl দk িমক িহেসেব aিতbতীেদর িনেয়ািজত হoয়ার sেযাগ বেড় গেছ। িবেদিশ িবিনেয়ােগর
চীনা নীিতo িতbত পযর্n সmpসািরত হেয়েছ। িতbতী ভূখেNর নীেচ
িবশাল খিনজ সmদ আহরণ চীেনর কােছ aিত মূল বান হেয় uঠেছ।
িতbতী a েলর মেধ িতনিট kপণাst uৎেkপনেকnd sাপন করা
হেয়েছ। ei পিরিsিত িতbতী সমাজেক তােদর পিরচেয়র ঐিতhগত
িশকড়েক আঁকেড় ধরেত anpািণত কেরেছ। িতbতী সমােজর eক
grtপূণর্ aংশ, যাযাবর-রাখাল প পালক জনসমি । পশেমর মেতা িকছু
uৎপেnর বািণজ ঐিতhগতভােবi দেশর সীমানা aিতkম কেরিছল।

৮
‘আধ ািtক o পািথর্ব’ নতৃt িহেসেব দলাi লামা eiসময় িছেলন
দাdল মান। eকিদেক িতিন রাজৈনিতক িতbেতর kমতা uপেভাগ
করিছেলন eবং সটা বজায় রাখেত চীনা নতােদর সে আপস
করেত চাiিছেলন। anিদেক সামািজক িতbত তখন িবেdাহ করেছ।
িনেজ গলুগপা uপধারার anভুর্k হেলo ধমর্াবতার িহেসেব
রাজৈনিতক িতbেতর সীমানা ছািপেয় সi িবেdােহর িতিন pতীক।
িতbতী সরকার, মঠ eবং aিভজাতরাo সi টানােপােড়েন িdধািবভk।
oিদেক পাে ন লামা চাiেছন চীনারা িবেdাহ দমন কrক।
১৯৫০-e বিজেঙর িনেদর্েশ পূবর্ খাম a েলর শামেদা- ত িপপlস
িলবােরশন আিমর্ pেবশ কের। খাmা uপজািতর সnরা সসময় গােবা
গাoয়াঙ িজগেম-র পিরচালনাধীন িছল। দলাi লামার িনেদর্েশ গােবা eবং
আরo চারজন pিতিনিধ গেলন বিজেঙ। সখােন তাঁরা চীেনর তির
িতbতেক ‘শািnপূণর্ভােব মুk’ করার ১৭ দফা খসড়ােত সাkর করেলন।
কাগেজ-কলেম িতbত চীেনর anভুর্k হল। দিkণ খােম িবেdাহ r হল
১৯৫৪-র ২০ আগs। খাmা uপজািতর যাযাবর-রাখাল , দs রা ছাড়াo
সn াসীরা িবেdােহ aংশ িনল। পরািজত হেয় িপছু হটেত হটেত খাmা
গিরলারা ১৯৫৮- ত পৗঁছােলা লাসায়। সখােন তারা চীনা মুিk ফৗজেক
আkমণ করল।১৪ দলাi লামার তখনকার aবsাটা িতিন িনেজi পের
িলেখেছন, “আিম খাmােদর সাহিসকতার pশংসা করেতo পাির। িকnt
oেদর কাযর্কলাপ আমােদর পেk --- যারা চীনােদর সে বাস করার
১৫
eকটা uপায় খাঁজার চ া করিছ --- খুবi kিতকর।” aথচ ১৯৫৯eর ১৭ মাচর্ রােত খাmা গিরলােদর সাহায িনেয় eবং তােদর যাdাপাশােকর ছdেবশ িনেয়i দলাi লামােক লাসা ছেড় পালােত হল।
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প েক আট মাস খাoয়ােনা যায়। তুষারপাত, িশলাবৃি লেগi থােক, a লিট
তুষারাবৃত থােক বhসময়। ফেল eধরেনর ঘাসজিমেক চাষজিমেত পিরণত করার
কান uেদ াগ দখা যায় না। িকnt ১৯৫৯ সােল চীন িতbেত সরাসির pশাসিনক
িনয়ntণ কােয়ম করার পের ১৯৮০-র দশেকর শেষ eেস ফালায় জীবনযাtা
ঐিতhগত যুেগর aেনক কাছাকািছ, যাযাবর-রাখাল জীবনধারা আজo সখােন
মূল বান। সূt : The Impact of China’s Reform Policy on the Nomads of

ব বসা-বািণেজ র নতুন পিরিsিত ei সমােজর কােছ নতুন মাtা িনেয়
uপিsত হল।
আিশর দশক থেকi িবে , িবেশষত pােচ র দশgিলেত, জািত-p
eক নাটকীয় চহারায় িফের eেসেছ। িফের eেসেছ সামািজক-সাংsৃিতক
পুনrjীবেনর eক নতুন আি েক। আমােদর চােখর সামেন িশখ, কা ীির
eবং হালিফল মিণপুির সমােজর আেnালন আমরা দেখিছ। হালিফল মিণপুির
সমােজর আেnালনo আমরা দখলাম। কীভােব কেয়ক দশেকর টানা গিরলা
আেnালন, রাTীয় সntাসেক ছািপেয় মিণপুির সমােজর মেয়রা তােদর
ঐিতhগত কiেথল (বাজার) থেক রাজপেথ uেঠ eেসিছল, গাটা সমাজেক
গণআেnালেন udুd কেরিছল, আমরা দেখিছ।
িতbেতর kেt সাংsৃিতক িবpেবর পবর্ (১৯৬৪-৮১) পিরেয় h
iয়াoবােঙর সময় eকটা মীমাংসার চ া হল। দলাi লামার পk থেক তাঁর
দাদা িগয়ােলা থুনdrপ যখন লাসায় পিরদশর্েন eেলন, হাজার হাজার িতbতী
তাঁর সামেন eেস দাঁড়াল। তােদর কারo চােখ জল, কারo কে ঠ ‘মুk
িতbত’-eর িন। িকnt চীনা নতৃt বুঝেত পােরিন, িতbত p কবল
জািতর রাজৈনিতক আt-িনয়ntেণর বা ‘মানবািধকার’-eর p নয়। ফেল
মীমাংসা তা দূরs, লাসার বুেক ei পিরিsিত য িবেdােহর জn িদে , তা
বারবার দা ায় পযর্বিসত হে । রাজৈনিতক িতbেতর pে --- পূণর্
sাধীনতা না চীনা সাংিবধািনক গNীর মেধ sশাসন --- দলাi লামার সে
আেপাসরফা কেরo িক বৃহtর সামািজক িতbেতর আেলাড়নেক sb কের
দoয়া যােব?১৬
িতbেতর kেt সাmাজ বাদ বরাবরi িবপদ িহেসেব িছল। িতbেতর
সাবর্েভৗমtেক িbেটন, আেমিরকা, eমনিক ভারত, নপাল কখনi sীকৃিত
দয়িন। িকnt দলাi লামার দাdল মানতার (যা বাsবত িdচািরতা) sেযােগ
ei সবক’িট রাT kটনীিতর নােম িতbতী সমােজর সে িdচািরতা কের
eেসেছ। িতbতী সমােজর সাংsৃিতক sিভমান কখনi তােদর pকৃত
সহাnভূিত পায়িন।
তাহেল dিনয়ােজাড়া িতbতীেদর িবেkােভ য সামািজক িতbেতর
বৃহtর p আজ সশরীের uপিsত হেয়েছ, তার কী হেব? তােদর sেpর
দশ, sখশািnর দশ ‘সাঙিgলা’ িক aধরাi থেক যােব? আমার মেন
হেয়েছ সামািজক িতbত আজ িনেজi তার sীকৃিতর p িনেয় রাজৈনিতক
িতbেতর মুেখামুিখ দাঁিড়েয়েছ। আমরা তােক কীভােব কতটূk sীকৃিত দব,
eটাi আজেকর রাজৈনিতক a ােজ ডা।
সূt o টীকা :
1.

Western Tibet, Melvyn C. Goldstein and Cynthia M. Beall.

3. দৃ াn িহেসেব সামাদা gােমর uেlখ করা যেত পাের। ভারত-িসিকম-ভুটান eবং
লাসা-িশগাতেসর ঐিতhগত grtপূণর্ বািণিজ ক যাগােযাগ পেথর মেধ sপিরিচত
শহর িগয়াতেস থেক pায় ৪০ মাiল দিkণ-পি েম সমুdপৃ থেক ১২,৫০০ ফুট
u তায় ei gাম। কৃিষ-যাযাবর a েলর মেধ ei gােম চাষi pধান।
aেপkাকৃত aবsাপn িকছু পিরবােরর হােত বেড়া প দল রেয়েছ। eত uঁচেু ত
থাকা সেtto সামাদায় ৫-৬ ধরেনর বািলর্, কেয়ক ধরেনর মুsর, সেষর্, মুলা, শালগম
eবং আলু ফলােনা হয়। বছের ৫-৬বার সচ দoয়ার মেতা জল পাoয়া যায়,
জিমেত জবসার ব বহার করা হয়। ২৫০ gামবাসীর মেধ ৮িট পিরবােরর gামpশাসেন aংশ নoয়ার aিধকার রেয়েছ। ভূিমদাসেদর মেধ সবেচেয় সmান পায়
তারা, যােদর বশ িকছুটা জিম বংশাnkিমকভােব রেয়েছ eবং তারা খাজনা দয়।
anেদর জিম কম। যােদর pায় নi তারা pায় সবসময় মঠ বা aিভজাতেদর
তালুেক বগার খােট। তৃতীয় eক ধরেনর ভূিমদাস আেছ, যারা aিভজাতpভুেক
বাৎসিরক িকছু aথর্ িদেয় তারi anেমাদন সােপেk য কান জায়গায় যেত পাের,
জিমর সে বাঁধা থােক না। সামাদােত uৎপn ফসল eবং প o প র থেক
পাoয়া মাখন, চামড়া, পশম iত ািদ eবং তার থেক aিজর্ত aেথর্র aংশ কndীয়
সরকােরর কােছ খাজনা বাবদ িদেত হয়। eছাড়া, পিরবহন o সামিরক দায়o
মটােত হয়। egিলর pেত কিটর পিরমাণ gাম ধের িsর করা আেছ। gােমর িভতর
তালুক eবং চািষর জিম anযায়ী বরাd ভাগ করা আেছ। সটা মটােত হয়, নেচৎ
শািs ভাগ করেত হয়। eটাi িছল ঐিতhগত সামাদার মেতা gােমর সামািজক
দায়। সূt : Taxation and the structure of a Tibetan village, a study (1965-67),
Melvyn C. Goldstein.

4. সূt : Religious conflict in the traditional Tibetan State, Melvyn C. Goldstein.
5. ei pসে মাo সতুেঙর ‘চীন সমােজর ণী িবে ষণ’ (মাচর্ ১৯২৬), ‘নয়া
গণতnt pসে ’(জাnয়াির ১৯৪০) aথবা an লখাgিল দখা যেত পাের।
6. সূt : Fundamental Law of the Chinese Soviet Republic, London, 1934,
Edited by Bela Kun.

7. সূt : V. I. Lenin, Collected Works, Vol.22, Moscow.
8. সূt : Quoted in Socialism Hoy Dia, Istvan Meszaros, 1990.
9. সূt : On the Draft Constitution of the U.S.S.R., J. V. Stalin, 25 November
1936.
10. সূt : The new stage, Chungking, Mao Tse-Tung, 1938.
11. সূt : Constitution of the Peoples Republic of China, 1954.
12. সূt : Some Questions on Policy towards Nationalism, Chou
Enlai, 4 August 1957.

কতািব আলােপ রাজৈনিতক িতbত (Political Tibet)-eর িবপরীেত eেসেছ
জািতিবষয়ক িতbত (Ethnographic/Ethnic Tibet) pস ; কখনo বা ঐিতহািসক
িতbত (Historic Tibet) কথাটাo ব বহার হেয়েছ। আিম egিলর সে সমােজর
pিতিট গা ীর সাংsৃিতক- কৗম aিstেক ধের সামািজক িতbেতর কথা ব বহার
কেরিছ। সূt : Tibet, China and the United States : Reflections on the Tibet

13. মাo সতুেঙর িdধা pকাশ পেয়িছল িবিভn কথাবাতর্ায়। ৬ eিpল ১৯৫২ পািটর্র
কndীয় কিমিটর িনেদর্শ িদেত িগেয়o িতিন বেলিছেলন, ‘িতbেতর kেt খাজনা
কমােনা বা gামীণ সংsার di বা িতন বছর হেত পারেব না’। িবেশষত িতbেতর
ব বsা সmেকর্ তাঁর সতকর্তা িছল। সূt : Talk with Tibetan Delegates, Mao

Question, Melvyn C. Goldstein.

2. দৃ াn িহেসেব ঐিতhগত যাযাবর eলাকা ‘ফালা’-র eকটা পিরচয় পাoয়া যায়।
সমুdপৃ থেক ১৬০০০-১৭৮০০ ফুট u তায় ‘চাঙতাঙ’ বা utরাংেশর মালভূিম
a েলর anগর্ত ফালা লাসার ৩০০ মাiল utর-পি েম eবং িতbত sশািসত
a েলর পূব-র্ পি ম সড়কপেথর ১১৫ মাiল utের aবিsত। eকমাt দিkণ-পূেবর্
২০-৩০ িদন হাঁটার পর চািষসমােজর দখা মেল। শীতকােল eখানকার তাপমাtা
– ২০0 থেক – ৫০০0F পযর্n নেম যায়। বেড়া জার জুন, জুলাi, আগেs
িকছুটা বৃি হয়। eিpেলর শষ থেক সেpmর পযর্n ঘাস জnায়। তােত পািলত

মnন সামিয়কী

Tse-Tung, 8 October 1952.

14. চীেনর িবrেd িতbতী খাmা uপজািতর সশst লড়াi চেলিছল সtেরর দশক পযর্n।
সূt : Cavaliers of Kham, the secret war in Tibet, Michel Peissel, 1972.
15. সূt : My Land and My People, Dalai Lama, Edited by David Howarth,
1959.

16. িতbতী সূেt pকাশ, চীেনর সমs িতbতী a ল জুেড় ৬৫ লk িতbতীর জn
৩ লk সনা মাতােয়ন করা আেছ।
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লাসা িবেdাহ ১৯৫৯
আনা লুi sTং
আনা লুi sTং (১৮৮৩-১৯৭০) িছেলন eকজন মািকর্ন সাংবািদক। িতিন rশ o চীন িবpেবর oপর তাঁর pত k aিভjতার িভিtেত িলেখেছন। ১৯৫৯ সােলর
pথমােধর্ িতিন িপিকং-e uপিsত িছেলন eবং লাসার মাচর্ িবেdাহ িনেয় বh pত kদশর্ীর সে কথা বেলন। ১৯৫৯ সােলর ৬ ম চীেনর ‘িপপlস ডiিল’
পিtকার সmাদকীয় লখা হেয়িছল : “ei মুহেূ তর্ পৃিথবীর বh দেশ জনমত িতbেতর pে সা ার। eটা চমৎকার eকটা িবষয়। পৃিথবীর uপিরভােগ
বসবাসকারী ১২ লk মাnষ eর আেগ কােনা uপযুk মেনােযাগi পায়িন। সমg পৃিথবীর দৃি আকষর্ণ করার সmান uপেভাগ করার সmূণর্ aিধকার তােদর
র্ i রেয়েছ।”
রেয়েছ। িব ব াপী আলাপ-আেলাচনার মেধ িদেয় আেলাকpাp o শkসমথর্ হেয় oঠার aিধকারo তােদর সmূণত
ei িববৃিতেকo আনা লুi sTং সমথর্ন কেরন। ১৯৫৯ সােলi তাঁর িতbত িবষয়ক সাkাৎকারgিল ‘িটেবটান i টারিভuজ’ নােম পুিsকাকাের িপিকং থেক
pকািশত হয়। ei পুsেকর eকিট aধ ায় ‘দ লাসা রেবিলয়ন’-eর িকছু aংশ ব াnবাদ কের pকাশ করা হল। anবাদ o সmাদনা : িজেতন নnী।

লাসােত মাচর্ মােসর িবেdাহ কান িনমর্ল আকাশ ভেঙ নেম আেসিন। দীঘর্
চাপা আgন ঝ া হেয় নেম eেসিছল। ei িবেdাহ িছল আেরা বh
বjপােতর পূবর্াভাস। আমার কােছ eর বশ িকছু pত kদশর্ী o
aংশgহণকারীর িববরণ রেয়েছ। eর মেধ গণমুিk ফৗেজর ক ােpন iয়াং
িকং-hেয়iন-eর িববরণটা সবেচেয় পূণার্ । িতিন ১৯৫০ সােল সচুয়ান
pেদশ থেক লmা ধীরগিত সফের লাসায় পৗঁছন ১৯৫১ সােলর aেkাবর
মােস। oখােন িতিন ৮ বছর িছেলন eবং ১৯৫৯ সােলর মাচর্ মােস লাসার
লড়াiেয় aংশ নন। তারপর িতিন ম িদবেসর uৎসেব িপিকং-e আেসন
eবং আমার সে কথা বলার পেk দীঘর্ সময় সখােন িছেলন। আিম oঁর
aিভjতাটা গাড়া থেকi তুেল ধরব, মােঝ মােঝ an pত kদশর্ীেদর
িকছু মnব পিরপূরক িহেসেব রাখব।
বিজেঙ বসবাসকারী আরo dজন aিফসােরর সে ক াপেটন যখন
আমার ঘের eেলন, আিম তাঁর গােয়র চামড়ার ঘন রিkম বণর্ দেখ চমেক
গলাম। an dজনার গােয়র রং eকদম িবপরীত। হান জািতর মাnষ হoয়া
সেtto তাঁর চামড়া u pেদেশর সূযর্ােলােক পুেড় গেছ। রেk বাড়িত
লািহত কিণকা pবািহত হে । aত u তায় ফুরফুের হাoয়ায় যারা
িনঃ াস নয়, তােদর রেk aিতিরk লািহত কিণকা তির হয়। ক ােpেনর
গােয় িছল খািক পাষাক, তােত লাল রং-eর ট ােব চারেট কের rপািল
তারা লাগােনা িছল।
ক ােpন বলেলন, “১৯৫০ সােল যখন আমরা শংতু থেক যাtা r
করলাম, আমােদর বশ িবsািরত িনেদর্শ দoয়া হেয়িছল িতbেত আমরা
কমন আচরণ করব। সংখ ালঘু জািতসttার pিত বnুt o সােম র সাধারণ
নীিত eবং িতbিতেদর রীিতনীিতর pিত সmান জানােনার জn তােদর pিত
আচরেণর িবেশষ আদব-কায়দা --- ei di িদক থেকi আমরা oi িনেদর্শ
পেয়িছলাম। oেদর uপাসনাsেল আমােদর pেবশ করা uিচত নয়। মেঠo
নয়, আবার ব িkগত বাসsােনর য িবেশষ ঘের বা গৃহেকােণ pেত ক
পিরবার তােদর uপাসনার পিবt বstgিল রােখ, সখােনo আমােদর ঢাকা
uিচত নয়। pিতিদেনর rিটন যাগােযােগর জn আমরা aেনকটাi িতbিত
ভাষা িশেখ িনেয়িছলাম। আমরা িশেখিছলাম, কী ধরেনর েভ া জানােনা
িবিভn ণীর লােকর পেk ভােলা। জল তালা কাথায় anেমাদনীয় আর
কাথায় তা িনিষd, সটাo আমরা িশেখিছলাম। আমােদর িনেদর্শ দoয়া
হেয়িছল, যাtাপেথ যিদ আমরা কােরা বাড়ীেত িব াম িনi, আমরা যন
তােদর জn pেয়াজনীয় িকছু কাজ না কের --- যমন, জল তালা বা কাঠ
কাটা --- সi sান পিরত াগ না কির।”
ক ােpন আরo বলেলন, “কেঠারতম শৃ লা িছল eটাi য
আমরা িতbেতর সীমােnর মেধ কাথাo িশকার করা বা মাছ ধরার
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কােজ যাব না। eটা িছল খুবi কেঠার eক আেদশ। কারণ, আমরা
খােদ র জn খুবi চােপ থাকতাম। িবেশষত মাংস পাoয়া িছল drহ।
দীঘর্ যাtায় ঘাড়ার িপেঠ িনেজেদর খাবার চািপেয় িনেয় যেত হত।
িতbেত eকটানা আটিদন বা দীঘর্সময় আমােদর যাtাপেথ কানo
জীিবত মাnষেক আমরা দখেত পাiিন। পাহােড় eবং জল
pবাহgিলেত িশকােরর পেk uপযুk pাণী eবং মাছ aফুরn পাoয়া
যত। িকnt িতbতী ধেমর্র কারেণ আমােদর uপর কড়া িনেদর্শ িছল।
িতbতীরা সমs pাণীহত ার িবrেd, oেদর ধেমর্ eটা পাপ।
িতbতীরা িনেজরা eটা ল ন কের, eমনকী তােদর জীিবত বুেdরা
মাংস খাoয়ার জn িনেজেদর uপায় বার কের িনেয়েছ। যিদo িনেজরা
pাণীহত া কের না। eটা িবেশষ eক ণীর লাক কের, যােদর খুব
নীচু বেল িবেবচনা করা হয়। আমরা িকnt িনেজরা eভােব রহাi
পেত পািরিন, কারণ আমােদর িনেদর্শ িছল িশকার করা বা মাছ ধরা
চলেব না।
“কেঠার হেলo ei শৃ লা িছল খুবi কােজর। আমােদর আেগ
আেগi কথাটা রেট গল, eক নতুন ধরেনর হানরা আসেছ। oরা
আমােদর বলত সাজািম। aথর্াৎ নতুন হান। কu কu আমােদর বলত
বুd সn। কারণ আমরা প িশকার কির না। আমরা oেদর কােছ
যাoয়ার আেগi ei বাতর্া িতbতীেদর জয় কের ফলল। শামেদার
যুেd eর pভাব পড়েলা। বh িতbতী সনা আমােদর পেk চেল
eল। পের লাসায় পৗঁেছ আমরা জানলাম, আমরা পৗঁছেনার কেয়ক
মাস আেগi আমােদর খ ািতর কথা লাসায় পৗঁেছ গেছ।”
বh মাnেষর জীবেন ১৯৫০-eর aেkাবের শামেদার যুd িছল
eকটা সিnkণ। আেপi-eর কািহনীেত আমরা iিতমেধ i eটা
েনিছ। আেপi িতbতী সনাবািহনীেক oখােন পিরচালনা কেরিছেলন
eবং পরািজত হেয়িছেলন। পের িতিন বিজেঙর নীিত মেন নন।
লািস o গাদা নােম পূবত
র্ ন di ভূিমদােসর oপরo আমরা eর pভাব
দেখিছলাম। ei যুেd oঁরাo যুk হেয়িছেলন। ক ােpন iয়াং িনেজ
শামেদার যুd দেখনিন। িতিন শামেদার চারপােশ eকটা ঘারােনা পেথ
eক সpাহব াপী প াদভােগর যুেd নতৃt িদেয়িছেলন। িতিন আমােক
বলেলন, “আিম যসব জায়গায় িগেয়িছলাম, আেদৗ সখােন কােনা
লড়াi হয় িন। ঐসব জায়গায় িতbতীরা সরাসির আসিছল eবং বnুt
পাতােত r কের িদি ল। শামেদােত কবল যুd হেয়িছল। আিম
oখােন পৗঁছেনার আেগi তা শষ হেয় গল। আিম তখন জানেত
পারলাম, oখােন dিদন মেতা যুd হেয়িছল। আর তার পেরi বh
িতbতী eিদেক যাগ িদল।”
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শামেদার যুd িছল িতbেতর আধুিনক iিতহােসরo eক সিnkণ।
সখােন দলাi লামার সnেদর পরাজেয়র ফেল eবং আেপi-eর
বিজেঙর নতুন নীিতর িরেপােটর্র ফেল বিজঙ eবং দলাi লামার
মেধ চুিk হল। ২৩ ম ১৯৫১, ei চুিk sাkিরত হল। সnবািহনী
িবজয়লােভর পর শামেদােত eেস থামল। আরo agসর হoয়ার
আেগ চুিk sাkর হoয়ার জn তােদর aেপkা করেত হল eখােন,
eটাi িছল তখন িচকাঙ o িতbেতর সীমানা।
ক াপেটন iয়াং বলেলন, “আমার কাmািন িছল শামেদা eলাকার
মেধ শহেরর pায় ষাট মাiল পি েম। আমরা oখােন মাটামুিট আট
মাস িছলাম। স সময় দলাi লামা িপিকং-eর সে কথাবাতর্া
চালাি েলন। ১৯৫১-র আগs মােসর আেগ আমােদর সnরা oখান
থেক সেরিন। যতিদেন চুিkটাi কবল sাkর হল না, uপরnt তা
দলাi লামার কােছ পৗঁছল, যখন দলাi লামা িনেজ eবং কndীয়
সরকােরর pিতিনিধ uভেয় লাসায় গেলন eবং আমােদর uপিsিত
দখেত চাiেলন, ততিদন আমরা আর eেগাiিন।”
আিম an যােদর e ব াপাের aিভjতা রেয়েছ তােদর p
কেরিছ, সরকম সরাসির ক ােpন iয়াং কo p করলাম :
“গণমুিk ফৗজ িপeলe-র কানo সn িক চুিk sাkর হoয়ার
আেগ সীমানা aিতkম কেরিছল? কারণ ঐ চুিkর মাধ েম তা িপ
eল e ক জাতীয় pিতরkা বািহনী িহেসেব pেবশ করার আমntণ
জানােনা হেয়িছল।”
ক াপেটন iয়াং an সকেলর মেতাi জবাব িদেলন, “না, eকজন
সno শামেদা eলাকা পিরেয় যায়িন, ঐ জায়গাটা তখন িসকাঙ
pেদেশর মেধ িছল।”
“িসকাঙ পিরেয় িতbেত ঢাকার পর আমরা ধীের eেগােত
থাকলাম।” ক ােpন iয়াং বেল চলেলন, “ কান চoড়া রাsা eখােন
নi, কবল eকটা কিঠন eবং িবপjনক ঘাড়ায় চলার পথ। পের
আমরা রাsা বানাi। আটিদন কােনা মাnেষর সে আমােদর দখা
হয়িন। ei uঁচু uষর pাnের কােনা মাnেষর বাস নi। তারপর
আমরা gােম গলাম। যখােনi মাnষ পলাম, আমরা থেম তােদর
বাঝালাম, িতbতীেদর pিত আমােদর নীিত কী। আমরা বললাম,
আমরাi হলাম নতুন জাতীয় সনাবািহনী। eটা হল, সীমাn a েলর
মাnেষর pিতরkাবািহনী। আমরা জনসাধারেণর রীিত রoয়াজ eবং
ধমর্েক সmান কির। আমরা তােদর কােছ আমােদর িতন শৃ লা eবং
আট িবিধ ব াখ া করলাম। আমরা বললাম, জনসাধারেণর কাছ থেক
িবিন পয়সায় eকটা সূচঁ o আমরা িনেত পাির না। pেত ক জনবhল
eলাকায় িবেশষত eসব বুিঝেয় বলার জn আমােদর সে দাভাষী
িছল।”
আিম p করলাম, “ লােকরা তামােদর সে কমন ব বহার
করল?” ক ােpন বলেলন, “সব জায়গােতi তারা িছল বnুtপূণ।র্
মেন হয় eর জn লাসা থেক কানo িনেদর্শ িছল না। লাসা িছল
oখান থেক বh দূের। কানo িনেদর্শo মেন হয় পাঠােনা হয় িন।
িকnt sানীয় দলপিতরা আমােদর নীিতgেলা নিছল। তারা জানত
আমরা আমােদর মালপt পিরবহেনর জn পাoনা িমিটেয় িদi। eটা
িছল asাভািবক। িতbতী সরকার eবং aিভজাতরা তােদর মালপt
পিরবহেনর জn িকছুi িদত না। eটা িছল sানীয়েদর oপর ভয়ানক
মnন সামিয়কী

চাপ। িবেশষত ভূিমদাসেদর মজুির ছাড়াi কাজ করেত হত। আমরা
aব জানতাম না, মালপt যারা বেয় িনেয় যত তােদর কােছo
পয়সাটা থাকত না, দলপিতরা oেদর কাছ থেক তা িনেয় িনত।
আমরা ধু দখতাম, আমােদর মালপt িনিবর্ে পৗঁেছ যত, বnুtপূণর্
kশল িবিনময় হত, কানo িবেরািধতা আমরা যাtাপেথ পাi িন। পেথ
বারবার থেম আমােদর বkব ব াখ া করেত িগেয় আমরা aেkাবেরর
মাঝামািঝর আেগ লাসায় পৗছেত পারলাম না।”
আিম িজেjস করলাম, “লাসায় িক আপনােদর কানo সরকাির
aভ থর্না জানােনা হেয়িছল?”
ক ােpন বলেলন, “আমরা পৗঁছেনার পের আমােদর িসd ভােতর
eকটা খাবার খাoয়ােনা হল, সi uপলেk sানীয় সরকােরর
pিতিনিধরা oখােন eেস বkৃতা কের আমােদর aভ থর্না জানােলন।
(িতbেত ধান হয়না eবং ei খাবারটা oখােন u ে ণীর খাদ –
আনা লুi sTং) িকnt িপছেন oরা eতখািন নরম িছল না। কান
jালািন আমরা রাnার জn oেদর কাছ থেক পাi িন। anাn
ছাটখােটা jালাতনo িছল।”
আিম জানেত চাiলাম, “িতbেত সnেদর pথম কাজ কী িছল?”
ক ােpন iয়ং জানােলন, “িকছু aংশ চেল গল সীমাn পাহারা
িদেত।” িকnt িতিন িনেজ লাসায় িছেলন। oখােন pথম কাজ িছল
জিম চাষ কের সনাবািহনীর খাদ uৎপাদন করা। ক ােpন বলেলন,
“িতbেত বh পিতত জিম আেছ, িকnt সgিল সব aিভজাতেদর
সmিt। oরা আমােদর জিম িবিk করেত িকংবা ভাড়া িদেত আপিt
করল।”
“আমরা যখন ‘কাশা’-র [কাশা হেলন রাজা, িতিন সmিtর
রkণােবkণ কেরন – মnন সামিয়কী] কাছ থেক চড়া দের কেয়কিট
বািড় িকনলাম, oরা আমােদর dিট জিমখN িবিk করেত রািজ হল।
পের কেয়কজন বnুtপূণর্ aিভজাত তাঁেদর জিম আমােদর ব বহার
করেত িদেলন, িবিনমেয় আমরা তাঁেদর শs িদতাম। eরপর আমরা
টাকা িদেয় িকছু জিম িলেজ িনেত পেরিছলাম। তৃতীয় বছের আমরা
আমােদর সবিজ ফিলেয় িনেত পারলাম। িকnt সমs খাদ শs
ফলােনার মেতা যেথ জিম আমােদর িছল না। eর িকছুটা আমােদর
১৫০০ মাiল দূের চীেনর ভতর থেক আনেত হত। pথমিদেক eটা
িছল বশ কিঠন কাজ, কননা ঘাড়ার িপেঠ চািপেয় সবিকছু আনেত
হত। িকnt ১৯৫৪ সােল নতুন রাsা বানােনার ব াপারটা সহজ হেয়
গল। যিদo িতbেত শs ফলােনাi িছল সবেচেয় সহজ পnা।”
আিম িজেjস করলাম, “িতbত িক িনেজর খাদ সবটা uৎপাদন
কের িনেত পাের?” ক াপেটন জবাব িদেলন, িতbত িনেজর যেথ
খাদ তা uৎপাদন কের িনেত পাের, eমনকী রpািনo করেত পাের,
“যিদ সখানকার uৎপািদকা শিkর যথাযথ িবকাশ ঘটােনা যায়”, িকnt
ভূিমদাস ব বsায় uৎপাদনশীলতা িছল খুবi নীচু sের।
িতিন আরo বলেলন, “aিভজাতরা eখন ভারত থেক চাল
আমদািন কের িনেয় আেস। aথচ সাধারণ মাnষ aধর্ভুk aবsায়
থােক। খুবi খারাপ মােনর কােঠর সর াম oরা চােষ ব বহার কের।
সচ বা সার ব বহােরর pচলন নi। oরা pধানত বািলর্ uৎপাদন
কের, আর সামাn গম হয়। ফসল খুবi সামাn হয়, মৗ pিত ৭০
aথবা ৮০ কািট (eকর pিত ৮ থেক ৯ বু l)। ei ফসেলর
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তািড়েয় দাo। িকnt দলাi লামা তাঁেক পদচু ত করেলন eবং
লােকাে ায়া িতbত ছেড় চেল গেলন।১ ei ক’বছর জনসাধারেণর
মেনাভােব বাঝা িগেয়িছল, তারা eকটা পিরবতর্ন চায়। িকnt
u ে ণীর aেনেক সংsারেক আটকােত চায়। তারা ভূিমদাসtেক
িজiেয় রাখেত চায়। ১৯৫৮-র গাড়ার িদেক আমরা নেত r
করলাম য িবেdােহর পিরকlনার জn eকটা গাপন ষড়যnt চলেছ।
eখন তা লােক আমােদর িবশদ তথ জানাে ।”
সমs সূt থেক ঐকমেত জানা গেছ, িবেdােহর পিরকlনায় িছল
সবর্বৃহৎ ভূিমদাস-মািলকেদর eকটা গা ী। eরা িবেদশ থেক সাহায
পেয়িছল, ভারত eবং িচয়াঙ কাi- শক uভেয়র কাছ থেকi সাহায
eেসিছল। িচয়ােঙর কমর্চারীরা গবর্ কের সটা বলত eবং আকাশ
থেক ast ফলা িনেয় হয়ত খািনকটা aিতরি ত তথ o তারা িদত।
ভারেতর সে যাগােযাগটা r হেয়িছল শতাbীর pথমােধর্ িbিটশ
আগমেনর সময়। oi সময় eকটা ছােটা িকnt grtপূণর্ ‘মুৎsিd’
ধরেনর বািণিজ ক গা ী িকছু ভূিমদাস-মািলক পিরবাের গেড় oেঠ।
eরা িbিটশেদর সে যাগােযাগ কের, িনেজেদর ছেলেদর ভারেত
িbিটশ sুলgিলেত পড়েত পাঠায়। eরা বেদিশক বািণজ kিkগত
কের eবং pায়শ তা aিব াs দের। িbিটশ kমতা িsিমত হেয়
আসার পরo ei গা ীর কu কu িbিটশ যাগােযাগ ি n কেরিন।
anরা uদীয়মান ভারতীয় পুঁিজপিতেদর কােছ হsাnিরত হয়। ei
ভারতীয় পুঁিজপিতেদর বিজঙ বলত ‘ভারতীয় সmpসারণবাদী’। আরo
যারা িছল, তারা আেমিরকার সে যাগােযাগ করেত চাiত। ei
aংশিট ১৯৪৭ সােল আেমিরকা যুkরােT বািণজ দূত পািঠেয়িছল।
eরা লােয়ল টমােসর২ আি ত িহেসেব কাজ করত। eরা eক
‘sাধীন িতbত’-eর কথা তুেলিছল, যােত eরা oয়ািশংটেনর আ েয়
শাসন করেত পাের, দিkণ কািরয়া aথবা দিkণ িভেয়তনােম য
কায়দায় শাসন চেল।
iিতমেধ ভারেতর কািলmেঙ eরা eকটা ঘাঁিট গেড় তুলল।
দূেরর আেমিরকার তুলনায় ভারতীয়েদর সে যাগােযাগ িছল aেনক
কাছাকািছ eবং pত k। ভারেত িবেdােহর খবর eতটাi িছল য,
১৯৫৯ সােলর ২ মাচর্ ‘দ sটসম ান’ পিtকায় আসn িবেdাহ
সmেকর্ eকটা িবsািরত পূবর্াnমান pকািশত হেয়িছল। ei সংবােদ
eটাo িছল য দলাi লামােক ১৭ মাচর্ লাসা থেক বর কের িনেয়
আসা হেব। যটা আসেল ঘটল d’সpাহ পের।
কাছাকািছ pেদশgিল থেক পরািজত জিমদারেদর সাহায o নগn
িছল না। িবেদিশ কাগেজর িশেরানােম ‘শািnপূণর্ িনরst িতbতীেদর
দমন’ সmেকর্ সিত কাের যারা িতbতেক জানত তােদর ভয়ানক হািস
পত। কানo সামnতািntক দশi শািnপূণর্ নয়, িকnt িতbেতর মেতা
eতখািন ast ক টিকত কানo দশi িছল না। a ালান uiিনংটন
১৯৫৫ সােল জািনেয়িছেলন, “pেত েকর সে রেয়েছ ছারা,
বিশরভাগ লাকi তরবাির সে রােখ eবং তােদর সে যারা রেয়েছ
তােদর রাiেফল রেয়েছ।” আেগর aধ ােয় আমরা দেখিছ শামেদা o
শচুয়ান eলাকােত গা ীগত o যুdবাজেদর স েষর্ ৫০,০০০
রাiেফল জেড়া হেয়িছল। যিদo egিল পুরােনা কথা, িকnt িচয়ােঙর
আকাশ থেক আেমিরকার astবষর্েণ মারাtক সব ast জেড়া

বিশরভাগটাi জিমদােরর কােছ চেল যায়। পেচ যাoয়ার আেগ পযর্n
সটা স স য় কের রােখ। কৃষক ভূিমদােসরা kুধাতর্ হেয় aপুি েত
ভােগ। আমােদর সনাবািহনীর জিম an জিমর থেক ভােলা নয়।
িকnt সখােন আমরা ৪৮০ কািট গম (eকর pিত ৫৩ বু l) eবং
৬৪০ কািট বািলর্ (eকর pিত ৭০ বু l) পেয়িছ। যথাযথ সর াম
ব বহার কের eবং uৎসাহদান বাবদ িকছু পাoনা িমিটেয় িনিবর্ে eটা
হেত পাের। ভূিমদাসেদর ম aব খুব সsা।”
“ei ক’বছের লাসায় কী ধরেনর agগিত হেয়েছ?”
ক ােpন বলেলন, “আমরা যখন চাষ করিছলাম, িপeলe-র an
aংশgিল তখন িতনিট িবশাল হাioেয় িনমর্াণ কের, সব িমিলেয়
৭০০০ িকিম রাsা িসকাঙ, িশঙহাi eবং িসংিকয়াং–eর সে
িতbতেক যুk কেরেছ। িতbেতর pধান শহরgিলেকo ei রাsা
সংযুk কেরেছ। লাসায় আমরা সনাবািহনী eবং কিমuিনs পািটর্র
oয়ািকর্ং কিমিটর জn বাসsান তির কেরিছ। আমরা জনসাধারেণর
জn dিট হাসপাতাল তির কেরিছ লাসায়। eকটা ছােটা eবং aপরটা
বেড়া। তােত ১০০িট শয া রেয়েছ। লাসার বাiের িপeলe-র ছাuিন
যখােনi রেয়েছ, সখােনi িচিকৎসা পিরেষবা রেয়েছ। sানীয়
মাnষেকo ei পিরেষবা দoয়া হয়। লাসায় আমরা pাথিমক
িবদ ালয়, sট ব া , ডাকঘর, রাTীয় বািণজ সংsা eবং eসব
জায়গায় কমর্রত মাnেষর জn ঘরবািড় বািনেয়িছ।
“ei পেবর্ বh িতbতী eেস কাজ চেয়েছ। লাসায় ভােলারকম
বকারt রেয়েছ। িকছু িকছু মািলেকর aধীেন িকছু িমক রেয়েছ।
িকnt pায়শi মািলকরা তােদর কাজ িদেত পাের না। ফেল তােদর
খারাক জাটােত পাের না। eiসব িমকরা তােদর মািলকেদর কাছ
থেক পারিমট সংgহ কের ant কাজ খুঁজেত যায়। ei পারিমেটর
জn মািলকেদর ট াk িদেত হয়। লাসায় eরকম বh মাnষ রেয়েছ।
িভিখিরo রেয়েছ বh। eেদর জn sায়ী কাজ জাটােনা মুশিকল।
মািলেকরা sায়ী ভােব কাজ িদেত চায় না, কারণ ভূিমদাসেদর তারা
পেয় যায়। আমরা eকটা ছােটা পশম o কmেলর কারখানা তির
কের িকছু মাnষেক কািরগির িশkা িদi। লাসার কােছ আমােদর
আরo dিট পরীkামূলক খামার রেয়েছ। eকটা চালায় সনাবািহনী,
anটা aসামিরক oয়ািকর্ং কিমিট। িতbতীরা কােজর খাঁেজ eখােন
আেস। aেনেক ei খামার dিটেত eেস কাজ শেখ। খামারgিল ধীের
ধীের eেগাি ল, কননা জিম পাoয়া িছল কিঠন। eকটা খামােরর
জn আমােদর eকটা মেজ যাoয়া নদীর জায়গা িনেত হেয়িছল। সটা
িঠকঠাক হেত সময় লাগল। িকnt শষ পযর্n ফসল হেত r করল।
লাসার কাছাকািছ চািষরা চােষর কােজ নতুন পdিত pেয়াগ করেত
r করল। সার pেয়াগ, সবিজেত সেচর pেয়াগ eবং কীটনাশেকর
ব বহার r হল। তােত oেদর ফসেলর িকছুটা unিত হল।”
আিম িজjাসা করললাম, “িবেdােহর pথম আঁচ আপিন কখন
পেলন?”
ক ােpন iয়াং জবাব িদেলন, “লাসায় আমােদর সনাবািহনী
পৗঁছেনার সময় থেকi s বাঝা যাি ল য, u ে ণীর িকছু aংশ
আমােদর pিত িবrপ। ১৯৫৩ সােল sানীয় সরকােরর eকজন
u sেরর সদs, যাঁর নাম িছল লােকাে ায়া, eকটা দািব তুেল
লাকজনেক সংগিঠত করিছেলন --- সনাবািহনী eবং হানেদর
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হেয়িছল। aতeব িতbেত aেstর জাগান eতখািনi িছল য, eকটা
যুd r করেত পাের য কui।
আিম p করলাম, “ স যাi হাক না কন, ভূিমদাস-মািলকরা
eখন eকটা যুd r করেত চাiল কন?” আট বছর ধের তারা
সংsার আটেক রাখেত পেরেছ। তাছাড়া বিজেঙর কাছ থেক তারা
pিতrিতo পেয়েছ য ১৯৬২ পযর্n সংsার sিগত রাখা হেব eবং
তারপর আরo sিগত রাখার কথা ‘িবেবচনা’ করা হেব। তাহেল কন
ভূিমদাস-মািলেকরা pথম আkমণ করেব?
ক াpন iয়াং বলেলন, ভূিমদাস-মািলেকরা জানত য ভূিমদাসেtর
aবসােনর কথা লখা আেছ ১৯৫১ সােলর চুিkেত, যতi তা িপেছাক
না কন, সটা ঘটেবi। কবল চীন থেক িবি n হেত পারেলi তারা
ভূিমদাস pথা বজায় রাখেত পাের। আর pিত বছর তারা দখিছল,
সাধারণ মাnষ kেমi বিশ সেচতন হেয় uঠেছ। সiসব বিণক
তােদর িকছু মুনাফা, যারা eতিদন বািণজ eকেচিটয়া kিkগত কের
রেখিছল, নতুন রাsা eবং নতুন রাTীয় বািণজ গেড় oঠায় যিদ
বাধাpাp হয়। িতিন বলেলন, “aব eটা মূল কারণ িহেসেব আিম
মেন কির না। কননা বিণেকরা খুব বিশ শিkশালী িছল না। আসল
কারণ হল eটাi, বেড়া ভূিমদাস-মািলেকরা তােদর eতিদনকার
ভূিমদাসেদর oপর যা খুিশ করার aিধকার বজায় রাখেত চাiিছল।
তারা eটাo বুঝেত পারিছল য তােদর আিধপত িদন িদন খবর্
হে ।”
আিম p করলাম, “মাচর্ মােসর আেগ িক খালাখুিল িবেdােহর
আভাস পাoয়া যাি ল?”
ক ােpন জবাব িদেলন, ‘hাঁ aব i। লাসার দিkেণ লাকা
a েল ১৯৫৮ সােল আকাশ থেক ast বষর্ণ r হল। সmবত eটা
আসিছল থাiল াে ডর আেমিরকান ঘাঁিট থেক aথবা বমর্ার পাহােড়
থেক যাoয়া িচয়াং-eর বািহনীর কাছ থেক, তাioয়ান থেক uেড়
আসা িছল আরo দূরপেথর। anাn pেদেশ পরািজত িবেdাহীেদর
মেধ গালমাল বাড়িছল। eরা sানীয় িতbতীেদর oপর লুটপাট
চালাি ল। আমরা aিভেযাগ নেত পাি লাম। আমরা aিভেযাগgিল
কাশা-র কােছ পাঠালাম। কারণ িতbেতর sানীয় সরকােরর আiন
শৃ লা রkার দািয়t তাঁর।
১৯৫৮ ত eরা আমােদর পিরবহেণর oপরo চড়াo হেত r
করল। আমরা লাসার জn eকটা বেড়া িবd ৎ uৎপাদন কnd তির
করিছলাম। ডাকােতরা আমােদর তkা বাঝাi Tােকর oপর আkমণ
করল। eকটা sানীয় শৃ লা রkার িবষয় িহেসেব আমরা eটা কাশা-র
কােছ জানালাম, িনেজরা কান পদেkপ িনলাম না।’
আিম জানেত চাiলাম, কাশা কী করেলন?
ক াপেটন হেস বলেলন, “oরা সবসময়i দখেব বলত। আসেল
oরা িবশৃ লায় pেরাচনা িদি ল।”
“ ফbrয়াির মােসর শষ নাগাদ কাশা-র aধীনs িকছু সদs
খালাখুিল pেরাচনা িদেত r করল। নuশা নােম eকজন কালুন
(মntী) কndীয় সরকােরর রাTীয় বািণজ দpর দখল করার দািব করল।
তােদর বাধা দoয়া হল। িতbতী সনাবািহনী তখন কিমuিনs পািটর্র
সদর দpেরর িদেক কামান তাক করল। আমরা যখন eটােত আমল িদলাম
না, মােচর্র গাড়ায় কndীয় সরকােরর pিত কাশার কাযর্কলাপ আরo
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আkমণাtক হেয় uঠল। ১০ মাচর্ pকাে িতbেতর sাধীনতা ঘাষণা
করা হল। সিদন থেক ১৯ মাচর্ পযর্n তারা িনেজেদর চারপােশ লাক
জেড়া করার চ া করল। ১৯ মাচর্ মধ রােtর পর তারা িপ eল e
গ ািরসন eবং কndীয় সরকােরর সমs aসামিরক দpেরর oপর
সবর্াtক আkমণ নািমেয় িদল। িপ eল e ২০ তািরখ সকাল দশটা
পযর্n aেপkা কের পাlা আkমণ r করল।”
ক ােpন eকটা ছিব eঁেক লাসার aবsানটা দখােলন। কndীয়
সরকােরর লােকরা আট-নটা জায়গায় ছিড়েয় িছল। লাসা শহর থেক
য মূল সড়ক পাটালা pাসাদ পযর্n গেছ, তার িকছুটা িপছেন িছল
িপeলe গ ািরসন। ক ােpন যতটা মেন করেত পারেলন, পুেরা dিট
কাmানী eবং তৃতীয়িটর eকটা aংশ ঐিদন সখােন িছল। ( কান
সরকাির তথ না পেলo যটুk আিম জাগাড় করেত পেরিছ, ১০ মাচর্
গ ািরসেন eক হাজােরর কম সn িছল। oiিদন িতbেত িপeলe-র
সবর্েমাট সnসংখ া সরকাির মেত িছল ১৪০০০, eরা িবিভn জায়গায়
দূের দূের ছিড়েয় িছল। ei সামাn সংখ া থেকi িবষয়টা বাঝা যায়)
রাsা eবং eর মাঝখােন িছল pstিত কিমিটর সদর দpর eবং
aিডেটািরয়াম। ঐ aিডেটািরয়ােম দলাi লামা ১০ মাচর্ িথেয়টার
পিরদশর্েন িগেয়িছেলন। রাsার িবপরীেত িছল কিমuিনs পািটর্র oয়ািকর্ং
কিমিটর িবশাল eলাকা। eর পােশ ব া , ডাকঘর, রাTীয় বািণজ দpর
eবং রাTীয় পিরবহন পিরেষবা। িবিভn জায়গায় ছিড়েয় থাকা ei
বািড়gিলর pেত কিটেত gিটকয় কের মাnষ িছল। লাসার িবিভn
pিত ােনর মেতাi eরা িছল দoয়াল ঘরা eলাকার মেধ । aসামিরক
মাnষ হেলo eরা িছল সামিরক pিশkণpাp eবং eেদর কােছ asto
িছল।
ক ােpন iয়াং-eর মেত, যা anরা সমথর্নo কেরিছল, ১০ থেক
২০ মােচর্র মেধ eবং ২০ মােচর্র সকাল দশটার আেগ পযর্n কndীয়
সরকােরর কােনা সামিরক বা aসামিরক সদs িবেdাহীেদর
pেরাচনামূলক কাযর্কলােপর কােনা জবাব দয়িন। কানo aসামিরক
ব িk সনাবািহনীর কােছ কানo আ য়o চায়িন। কবল িতbতী
কমর্চারীেদর পিরবারgিল যখন শহর থেক eেস দpরgিলেত আ য়
চাiল, তােদর আ য় দoয়া হেয়িছল। সমs কmাuে ড, তারা মািটর
নীেচ আ য় তির করেত r করল। কারণ তারা জানত, আকাশপেথ
বামাবষর্ণ হেব।
...
ক ােpন iয়াং তারপর oi যুেdর সামিরক িদকিটর সারসংকলন
করেলন : “আমােদর পাlা-আkমেণর িনেদর্শ িছল ২০ মাচর্ সকাল
১০টা থেক। oiসময় ৬ থেক ৭ ঘ টা গালnাজবািহনীর গালাবষর্ণ
চলল। আমােদর মূল লk িছল সাজা iেয়া oয়াং পাহােড়র িদেক।
িবেdাহীরা লাসার সবকিট uঁচু জায়গা দখল কের িনেয়িছল আর eটাi
িছল সেবর্া sান। dঘ টার িকছু বিশ সমেয় আমরা eটার দখল িনলাম।
oi সমেয়র মেধ আমরা নবুর্ িলংকার কােছ dিট িবেdাহী ঘাঁিটo দখল
কের িনলাম। eর জn িবিভn pাn থেক সn eেসিছল। িবকাল ৩
থেক ৪ টর মেধ মূল লড়াi সমাp হল। iেয়া oয়াং পাহাড় o নবুর্
িল া আমােদর দখেল eল। ৩০০০ জনেক বnী করা হল।”
১৭ মাচর্ ১৯৫৯ রােত দলাi লামা সদলবেল লাসা ত াগ কেরন।
দিkেণ ভারেতর সীমাnমুখী যাtা কের নানচাঙ নামক sােন পৗঁেছ
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ei লাকিটেক “ বিজেঙর আেদেশ pধানমntী িহেসেব খািরজ কের িদেত
বাধ হi।”
২ লােয়ল টমাস eবং anরা ‘কিমিট ফর িটেবটান িরিফuিজস’ গঠন
কেরন। লােয়ল টমাস সারা পৃিথবী জুেড় চীেনর হাত থেক িতbেতর
sাধীনতার পেk pচার কেরন।

কেয়কিদন িব াম নন। লাসার িবেdাহ পরািজত হoয়ার খবর পাoয়ার
পর drত ভারেতর িদেক যাtা কেরন eবং ৩১ মাচর্ সীমাn পিরেয়
ভারেত pেবশ কেরন।
টীকা :
১ ei লাকিট কািলmেঙ িগেয় িবেdােহর িবেদিশ যাগােযাগgিলেক
সংগিঠত কেরিছেলন। ১৯৫৯-eর জুেন দলাi লামা eঁর সmেকর্ বেলন,

লাসা িবেdাহ ১৯৫৯
‘ ডিল মল’ পিtকার সে দলাi লামার সাkাৎকার
১

িতbত থেক ভারেত আসার পর মুেসৗির শলশহেরর বাiের পাহােড়র oপর ২০ জুন ১৯৫৯ দলাi লামার ei সাkাৎকার নন হনিরখ হারার eবং ‘ ডিল
মল’ পিtকার পেk রানা চািচর্ল। ১৯৬০ সােল pকািশত নােয়ল বারবার-eর বi The Flight of Dalai Lama থেক সংগৃহীত ei সাkাৎকারিট বাংলায়
anবাদ কের pকািশত হল। anবাদক িজেতন নnী।

p : iেয়ার হািলেনস, িতbত থেক আপিন যসব খবর পাে ন
তােত চীনা কিমuিনsেদর গিতিবিধ কী বাঝা যাে ?
utর : িতbেতর kেt চীনােদর চূড়াn uেd আিম যতটা যা
বুঝেত পারিছ, মেন হয় ধমর্ o সংsৃিতেক oরা সmূণর্ ংস করেত
চায়। িতbতী জািতটােকo (Race) eমনকী oরা িগেল ফলেত চায়।
p : কীভােব?
utর : aসামিরক o সামিরক কমর্চারী যারা iিতমেধ িতbেত
রেয়েছ, তার oপর আরo প াশ লk চীনা aিধবাসী পূবর্ o utরপূবর্ সা- ত eেস পৗঁেছেছ। eছাড়া আরo চিlশ লk চীনা
aিধবাসীেক মধ িতbেতর iu o সাঙ pেদেশ পাঠােনার পিরকlনা
করা হে । বh িতbতীেক চীেন িনবর্ািসত করা হেয়েছ। তাহেল দখা
যাে , জািত িহেসেব িতbতীেদর সmূণর্ িগেল ফলার ব বsাটা
চীনারা করেছ।
সাmpিতক যসব ঘটনা আমার লােকেদর কাছ থেক আিম
জানেত পেরিছ, তার eক সংিkp িববরণ আিম আপনােদর কােছ
পশ করব।
(রাজধানী) লাসার জনসাধারণেক, মিহলা o পুrষ িমেল, িতনভােগ
ভাগ করা হেয়েছ। pথম ভােগর লােকেদর চীেন িনবর্ািসত করা
হেয়েছ, তােদর ভােগ কী আেছ জানা নi। িdতীয় ভাগিটেক জেল
ভরা হে , িজjাসাবাদ করা হে eবং লাসার িবিভn সামিরক
দpের িনেয় িগেয় সীমাহীনভােব শািs দoয়া হে । তৃতীয় ভােগর
মাnষেক যৎসামাn খাদ িদেয় মদােন বাধ করা হে । eেদর
pেত কেক ১০০ বsা কের মািট বiেত হয় pিতিদন, না পারেল
খাবার জুটেব না।
লাসার রাsায় রাsায় সশst সনারা মাতােয়ন রেয়েছ, সখােন
dজেনর বিশ িতbতী eকসে কথা বলেত পাের না, কবল বৃdবৃdােদর সখােন দখা যায়। কndীয় uপাসনাsল সহ anাn ধমর্sান
বn। eছাড়া, িতbতী সরকােরর যাবতীয় সmদ eবং বসরকাির
ব িkগত সmিtর তািলকা তির করেছ চীনারা। জনগেণর কিমuন
তির করার ব াপাের সািবর্ক pচার চালাে oরা।
p : i টারnাশনাল কিমশন aফ জুিরsস-eর কােছ পশ করা eক
ভারতীয় pিতেবদেন বলা হেয়েছ য, ১৯৫৬ সাল থেক ৬৫০০০
মnন সামিয়কী

িতbতী চীনা দখলদার বািহনীর সে লড়াiেয় মারা গেছ। eটা িক
সিত ?
utর : ১৯৫৬ থেক চীেনর দখলদার বািহনীর সে লড়াiেয় যতজন
িতbতী মারা গেছ তােদর pকৃত সংখ া ভারতীয় pিতেবদেনর থেক
বিশ।
p : ei pিতেবদেন বলা হেয়েছ য, “ বৗd ধেমর্র িবrেd eক
sিচিnত o িনিদর্ pচার চীনােদর পk থেক িতbেত চালােনা
হেয়েছ।” eকথা িক সিত ?
utর : pিতেবদেনর ei বkব সিঠক য ১৯৫৮ পযর্n ১০০০-eর
বিশ মঠ ংস করা হেয়েছ, aসংখ লামা o িভkুেক হত া করা eবং
বnী করা হেয়েছ, ধমর্ীয় কাযর্কলাপ সmূণর্ বn কের দoয়ার চ া
হেয়েছ। ১৯৫৫ সাল থেক iu o সাঙ pেদেশ ধমর্েক িনি h কের
দoয়ার জn eক সািবর্ক pচার চালােনার চ া করা হেয়েছ। eiসব
পদেkেপর তথ pমাণ আমােদর কােছ রেয়েছ। বুেdর িবrেd পদেkপ
নoয়ার pমাণo আমােদর কােছ রেয়েছ। তাঁেক বলা হেয়েছ
pিতিkয়াশীল।
p : যুবকেদর িক কিমuিনজেম দীিkত করা হেয়েছ?
utর : hাঁ, িতbতীেদর যুব-pজnেক সিত i দীিkত করা হেয়েছ eবং
uপিনেবশ তিরর নীিতেক কাযর্কর করা হেয়েছ।
p : শষপযর্n কী কারেণ আপিন লাসা ছাড়ার িসdাn িনেলন?
utর : ১৭ মাচর্ ১৯৫৯, িবেকল ৪ টয় dেটা মটর্ার শল আমার বািড়র
িদেক িনেkপ করা হল, বাঝা গল চীনারা সামিরক শিk pেয়াগ করেত
চাiেছ। যিদo গত ৯ বছর ধের আিম oেদর সে বnুtপূণর্ সmকর্
বজায় রাখার চ া চািলেয় গিছ, িকnt আমার িতbেত থেক সবা
করার সমs আশা শষপযর্n চূরমার হেয় গল। ফলত, আমােক eবং
আমার সরকারেক আমার জনগেণর আরo িহতােথর্ লাসা ছেড় গাপেন
ভারতবেষর্র uেdে যাtা করেত হল ১৭ মাচর্ রািt দশটার সময়।
p : চীনারা িক আপনােক পািলেয় আসার সময় বাধা িদেয়েছ?
utর : আিম পািলেয় আসব eটা oেদর ধারণােতi িছল না , থকেল
oরা িন য় বাধা িদত। আমার জনগেণর uেdে র eকতা eবং
িতbেতর ‘nাশনাল ভলা টাির িডেফn আিমর্’র জn oরা আমােক
ধরেত পােরিন।
25

মাচর্-eিpল ২০০৮

p : িতbেত িক eখনo িবেdাহ চলেছ? দেশর কান aংশ িক
খাmােদর িনয়ntেণ রেয়েছ?
utর : িতbত eকটা িবরাট দশ, eখনo িকছু aংেশ লড়াi চলেছ।
লাসার পূবর্ o utরাংেশর বh জায়গা খাmােদর িনয়ntেণ রেয়েছ।
p : আপনার জনগেণর িনিkয় pিতেরাধ িক সশst িবেdােহর থেক
বিশ ভােলা ফল িদেয়েছ?
utর : শষিদন পযর্n আিম eকটা শািnপূণর্ সমেঝাতার চ া
চািলেয়িছ। সটা িবফল হoয়ায় আমার জনগণ সশst pিতেরােধর পেথ
গেছ, তারা sাধীনতার জn লড়াi করেত বাধ হেয়েছ।
p : িতbেত িক রািশয়া থেক আসা pযুিkিবদ --- যােদর কথা
আেগi জানা িছল --- সেমত সনাবািহনীo eখন মাতােয়ন রেয়েছ?
utর : আিম eরকম eকটা খবর েনিছ, িকnt তা কতটা সত আমার
পির ার জানা নi।
p : সmpিত আপিন িতbেতর চীনা কতৃপর্ েkর কােছ িতনিট িচিঠ
িলেখিছেলন, তােত কী uেd িসd হেব বেল আপিন আশা
কেরিছেলন?
utর : আিম চীনােদর িতনিট িচিঠ eমন eক সংকটকােল িলেখিছলাম,
যখন aসংখ জনগেণর জীবন eবং aিst চীনােদর হােত রেয়েছ।
শািnপূণর্ পেথ eেগােনার জni ei পদেkপ নoয়া হেয়িছল। য
পিরিsিতেত ei িচিঠgেলা লখা হেয়িছল, তা যখন িবে র কােছ
তুেল ধরা হল, তােদর ধারণায় চীনা দমনপীড়ন ছাড়া আর িকছুi
u ঘািটত হল না।
p : পাে ন লামােক কাযর্িনবর্াহী সভাপিত কের য ‘িpেপয়ােরটির
কিমিট ফর িটেবটান aেটানিম’ চীনারা গঠন কেরেছ, সটা সmেকর্
আপিন কী ভাবেছন?
utর : oটা eকটা সামাn ব াপার, সমs kমতাটা চীনােদর হােতi
কndীভূত রেয়েছ। চীনােদর আেদশ পালন করা ছাড়া পাে ন লামার
আর কান গত nর নi। আসল kমতা oঁর নi।
p : িতbেতর পেk কানটা সবেচেয় ভােলা, সi ব াপাের আপনার
eবং পাে ন লামার িক কান ঐকমত রেয়েছ?
utর : বাল কাল থেকi পাে ন লামা চীনােদর pভােব রেয়েছন eবং
কখনi কান sাধীনতা ভাগ কেরনিন।
p : িতbত o চীনা সরকােরর মেধ ১৯৫১ সােলর চুিk িক eখনo
বহাল রেয়েছ বেল আপিন মেন কেরন?
utর : িনেজেদর i া মাতােবক য চীন-িতbত চুিk চািপেয় দoয়া
হেয়েছ, তা চীনারা িনেজরাi ল ন কেরেছ, ফেল eকটা dnd দখা
িদেয়েছ। sতরাং আমরা সi চুিk মেন চলেত পাির না।
p : আপিন িক “িতbেতর sশাসন”, যা oi চুিkেত িনি ত করা
হেয়িছল, সটা সংjািয়ত করেত পােরন?

utর : িতbেতর sশাসেনর aথর্ হল তার আভ nরীণ িবষয়সমূেহ sপিরচালেনর aিধকার। িকnt িতbেতর বতর্মান পিরিsিতেত সরকম
কান aিধকারi আমার সরকার পায়িন।
p : লাসার eখনকার সরকােরর িপছেন কতটা সমথর্ন রেয়েছ?
utর : লাসার বতর্মান সরকার হল eকটা pতারণাময় সরকার, সমs
kমতাটাi চীনােদর হােত রেয়েছ। িতbেতর জনগণ কখনi eটােক
মানেব না।
p : িতbেতর সরকার িহেসেব আপিন eবং আপনার eখানকার
মntীেদর িক eখনo িতbতীরা sীকার কের?
utর : আিম eবং আমার সরকার যখােনi থািক, িতbেতর জনগণ
আমােদর িতbেতর সরকার িহেসেব মেন চেল।
p : লাসা ছেড় পািলেয় আসার পর কান চীনা কিমuিনs
kটনীিতক িক আপনার সে িতbেতর িবষেয় কথা বেলেছন?
utর : না।
p : আপনার সমsার সমাধােন আপিন িক ভারতবেষর্র সাহায
আশা কেরন?
utর : আমার আশা, ভারত সরকার য মদত আলিজিরয়া, মরেkা বা
িটuিনিসয়ার মেতা ছােটা দশgিলেক কেরেছ, যিদ তার বিশ নাo
হয়, সটুk আমােদরo করেব।
p : কিমuিনsরা যরকম বলেছ, ভারত সরকার িক আপনার
গিতিবিধেক িনয়ntণ করেত চাiেছ?
utর : ভারত সরকার আমার গিতিবিধ মােটi িনয়ntণ করেছ না।
যিদ সরকম sেযাগ আেস আিম ভারত eবং িবেদেশ মণ করেত
চাi।
p : আপিন িক কান আnজর্ািতক আেবদেনর কথা ভাবেছন, যমন,
রাTসে র কােছ?
utর : যিদ আিম চীেনর দoয়া শািnপূণর্ সমেঝাতার শতর্াবলীেত
সnt না হi, তখন আমার ভিব ত পিরকlনা িবেবচনা করব।
p : আপিন িক িবেdাহীেদর জn aেstর আেবদন করেবন?
utর : যিদo আিম ‘nাশনাল ভলা টাির িডেফn আিমর্’- ক মােটi
মদতহীন রাখেত চাi না, তবু আিম সামিরক শিkর বদেল শািnপূণর্
সমাধােনর uপােয় তােদর সাহায করেত চাi।
p : কান aবsায় আপিন লাসায় িফের যেত চাiেবন?
utর : িতbত ১৯৫০-eর আেগ য সমs aিধকার o kমতা ভাগ
করত, তা যখন আিম পাব তখন আিম লাসায় িফের যাব।
১ asTীয় পবর্তােরাহী হনিরখ হারার eবং aফsাiটার িdতীয় িব যুেdর
সময় লাসায় আেসন। হারার পের যুবক দলাi লামার বnু o িশkক
হেয় oেঠন। তাঁর কাছ থেকi দলাi লামা পি িম সংsৃিত o আধুিনক
সমােজর jান লাভ কেরন। ১৯৫৯ সােল তাঁেকo লাসা ছাড়েত হয়।
হারার িtেশর দশেক নাৎিস দেলর সদs িছেলন।

িসিভল সাসাiিট
iuেরােপ ভারেত
লখক : কিণ
পাoয়া যাে
মnন সামিয়কী

চৗধুরী

pকাশক : আ িলক দপর্ণ

দাম : পঁিচশ টাকা

বi-িচt, ekেশ, বুকমাকর্, িপিবeস, ঊষা, ulাডাঙা sশেন সািনর শা rেমর সামেন।
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িতbতী pিতিনিধেদর সে আেলাচনা
(িকছু aংশ)
মাo স-তুঙ
৮ aেkাবর ১৯৫২ বিজেঙ গণতািntক চীনা pজাতেntর pিত া বািষর্কীেত িতbেতর শাঙd (শামেদা) a েলর য pিতিনিধরা uপিsত হেয়িছেলন তাঁেদর
aভ থর্না জানােনার সময় মাo স-তুঙ ei বkব রােখন। ২২ নেভmর ‘িপপlস ডিল’ পিtকায় pকািশত ei aংশিট Selected Works of Mao Tse-Tung,
Volume VII থেক নoয়া হেয়েছ। anবাদক aিমতাভ সন।

১। কমু িনs পািটর্ ধমর্gেলােক রkা করার eকটা কাযর্নীিত gহণ
কেরেছ। িব াসী o aিব াসীেদর, eক ধেমর্র বা anধেমর্র িব াসীেদর,
eকiভােব রkা করা হেব eবং তােদর িব ােসর pিত dা রাখা হেব।
আজ আমরা ধমর্রkা করার ei কাযর্নীিত gহণ কেরিছ eবং ভিব েতo
আমরা eটা চািলেয় যাব।
২। ধেমর্র থেক ভূিম পুনবর্Nেনর সমsাটা আলাদা। য সব a েল
হান-জনগণ বাস কের সখােন ভুিম পুনবর্ টন করা হেয় গেছ eবং
সসব a েল ধমর্o sরিkত। যসব eলাকায় সংখ ালঘু
জািতসtাgেলার বসবাস স সব জায়গায় ভূিম ব টন করা হেব িক হেব
না তা তারাi িঠক করেব। ei মুহেূ তর্ িতbেত ভূিম পুনবর্Nন করার
কােনা p i আেস না। ভিব েত সখােন ভূিমপুনবর্Nন হেব িকনা তা
আপনারাi িঠক করেবন, তাছাড়া আপনােদর িনেজেদরi oi পুনবর্Nেনর
কাজটা করা uিচত। আমরা আপনােদর হেয় ভূিম পুনবর্Nন কের দব
না।
৩। চুিk১ anসাের eকটা সামিরক o pশাসিনক কিমিট গেড় তালার
eবং িতbিত সনাবািহনীেক পুনগর্িঠত করার কথা হেয়িছল। য কারেণi
হাক না কন আপনারা ভয় পাে ন বেল আিম িতbেত কমর্রত
কমেরডেদর বেলিছ oi চুিk লাg করা থেক িবরত থাকেত। চুিk
aব i কাযর্কারী করেত হেব। িকnt যেহতু আপনারা ভয় পাে ন,
eটােক িপিছেয় িদেতi হেব। আপনারা যিদ eবছর ভয় পান আমরা
পেরর বছর পযর্n aেপkা করব। যিদ আপনারা পেরর বছরo সnts
থােকন তাহেল আমােদর ei চুিk লাg করার জn তার পেরর বছর
পযর্n aেপkা করেত হেব।
৪। িতbত eকটা কম জনসংখ ার বশ বেড়া eকটা eলাকা। eখানকার
বতর্মান জনসংখ া ২০-৩০ লk থেক বেড় ৫০-৬০ লk হoয়া
দরকার। পের ei জনসংখ া বেড় eকেকািটর বিশ হেল ভােলা হয়।

সােথ সােথ eখানকার aথর্নীিত o সংsৃিতরo িবকাশ হoয়া pেয়াজন।
সংsৃিতর মেধ পেড় sুল, সংবাদপt, িসেনমা, iত ািদ। eর মেধ ধমর্o
পেড়। aতীেতর pিতিkয়াশীল শাসকরা, স oিয়ং বংেশর রাজারাi
হাক বা িচয়াং কাiেশক হাক, সবাi আপনােদর oপর aত াচার o
শাষণ চািলেয়েছ। তারা আপনােদর জনসংখ ােক বাড়েত দয়িন,
আপনােদর aথর্নীিতেক dবর্ল কেরেছ, আপনােদর সংsৃিতর িবকােশ বাধা
িদেয়েছ। কমু িনs পািটর্ জািতসtাgিলর সমতার নীিতেক কাযর্কর করার
চ া চালাে : পািটর্ আপানােদর oপর aত াচার বা শাষণ চালােত
চায় না, আপনােদর সাহায করেত চায় --- আপনােদর জনসংখ া,
aথর্নীিত o সংsৃিতর িবকাশ ঘটােত চায়। যখন গণমুিk ফৗজ িতbেত
ঢুেকিছল তখনo আপনােদর সাহায করার নীিতেক কাযর্কর করার জn
ঢুেকিছল। pথমিদেক eর uপিsিত হয়েতা তমন সাহায িদেত পােরিন
eবং পরবতর্ী িতন চার বছেরo তমন কান বেড়া সাহায হয়েতা িদেত
পােরিন। যাi হাক না কন, পরবতর্ীকােল তারা সহায়তা করেত পারেব
--- eটা িনি ত। যিদ কমু িনs পািটর্ আপনােদর জনসংখ া, aথর্নীিত o
সংsৃিতর িবকােশ কান সহায়তা না িদেত পাের তাহেল কমু িনs পািটর্র
আেদৗ কানo দরকার নi ... আিম খুিশ য আপনারা eেসেছন।
আগামী কয়িদন আপনারা নানিজং, সাংহাi, িতয়ানিজন, gয়াংদং o
utর-পূবর্া ল ঘুের দখেত পােরন। eখন থেক যিদ িতbেতর িবিভn
জায়গা থেক িবিভn রকেমর মাnষ, স ধমর্যাজক বা সাধারণ য কান
মাnষ হাক না কন, আরo বিশ বিশ কের eখােন eেস eকদম
িভতেরর a লgেলা ঘুের দেখ, তাহেল চীেনর িবিভn জািতসtাgেলার
মেধ ঐক o বnুেtর সmকর্ আরo দৃঢ় ভােব গেড় uঠেত পাের।
১ িতbেতর শািnপূণর্ মুিkর জn যা যা পদেkপ নoয়া হেব সi িবষেয়
কndীয় গণ-সরকার eবং িতbেতর sানীয় সরকােরর মেধ ২৩ ম, ১৯৫১
সােল eক চুিk হয়। eখােন সi চুিkর কথা বলা হেয়েছ।

সংখ ালঘু জািতসtার p
মাo স-তুঙ
২৭ ফbrয়াির ১৯৫৭ িলিখত On the correct handling of contradictions among the people pবেnর The question of the minority nationalitities
aংশিট Selected Readings from the Works of Mao Tse-Tung, 1971 থেক নoয়া হেয়েছ। anবাদক aিমতাভ সন।

আমােদর দেশ সংখ ালঘু জািতসtাgেলার জনসংখ া িতন কািটরo বিশ।
মাট জনসংখ ার মাt ছয় শতাংশ হেলo, িকnt যতটা a ল জুেড় eরা
বসবাস কের তার আয়তন সমs চীেনর pায় প াশ থেক ষাট শতাংশ।
eেদর সে হান জনগেণর ভােলা সmকর্ রাখা aব পালনীয় কতর্ব ।
হানেদর বেড়া জািতsলভ জাত ািভমান দূর করার মেধ i ei সমsার
চািবকািঠ লুিকেয় রেয়েছ। eকi সােথ, যখােন যখােন kুd
জািতসtাgেলার মেধ আ িলক জাতীয়তাবাদ রেয় গেছ সgেলােকo দূর
মnন সামিয়কী

করেত হেব। হান জাত ািভমান o আ িলক জাতীয়তাবাদ --- ei dii
জািতসtাgেলার ঐেক র পেk kিতকর, জনগেণর মেধ কার dেndর ei
িবেশষ di rপেক aব i পিরহার করা দরকার। ei ব াপাের আমরা
iিতমেধ i িকছু িকছু কাজ কেরিছ। সংখ ালঘু জািতসtাgিল যসব eলাকায়
বাস কের তার বিশরভাগ জায়গােতi আমরা eেদর মেধ কার
সmকর্gেলােক unত করেত পেরিছ, যিদo aেনক সমsাi aসমািধত
থেক গেছ। িকছু িকছু a েল হান জাত ািভমান o আ িলক
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গণতািntক সংsােরর কােনা কমর্সচূ ী gহণ করা হেব না। তৃতীয় প বািষর্কী
পিরকlনার সমেয়o ঐ কমর্সূচী gহণ করা হেব িকনা তা তখনকার aবsার
পিরেpিkেত িবচার কের দখেত হেব।১

জাতীয়তাবাদ --- dii বশ ভােলা পিরমােণ রেয় গেছ যা আমােদর খয়াল
রাখা uিচত। গত কেয়ক বছর ধের, সব জািতসtাgেলার সাধারণ মাnেষর
চ ার ফেল সংখ ালঘু জািতেদর eলাকাgেলার বিশরভাগ জায়গায়
গণতািntক সংsার o সমাজতািntক rপাnেরর কাজ সmূণর্ করা গেছ।
িতbেত eখনo গণতািntক সংsােরর কাজ করা হয়িন, কারণ সখানকার
aবsা eখনo তার জn পিরপk হেয় oেঠিন। কndীয় গণসরকােরর সােথ
িতbেতর sানীয় সরকােরর য ১৭ দফা চুিk হেয়েছ সi anযায়ী সমাজ
ব বsার সংsার aব i করা হেব। িকnt কখন করা হেব তার uপযুk সময়
িঠক করেব িতbেতর ব াপক সংখ াগির জনগণ eবং তােদর নতৃtদায়ী
সবর্জনিবিদত ব িkরা eবং ei ব াপাের কারo ধযর্ হারােনা uিচত নয়।
eটা িঠক করা হেয়েছ য িdতীয় প বািষর্কী পিরকlনা চলাকালীন িতbেত

১ য সমেয়র কথা uেlখ করা হেয়েছ তার আেগi িতbেত গণতািntক সংsােরর
কমর্সচূ ী r করা হেয়িছল। ১৯৫৯-eর ১৯ শ মাচর্ sানীয় সরকােরর
pিতিkয়াশীল aংশ o িতbতী সমােজর oপেরর aংশ, সাmাজ বাদী o িবেদশী
হsেkপকারীেদর সংেযােগ দীঘর্ পিরকlনা o pstিতর িভিtেত, eক সামিgক সশst
িবেdাহ r কের। লামা থেক r কের সাধারণ খেট খাoয়া মাnষ সহ দশেpমী
িতbিতেদর সিkয় সহায়তায় গণমুিk ফৗজ drত ei িবেdাহেক দমন কের। তখন
িতbেতর িবsৃত a ল জুেড় গণতািntক সংsার r হয়, যার ফেল সখানকার
জনগণ anকারতম o ববর্রতম ভূিমদাসpথা থেক িনেজেদর মুk করেত পাের।

িতbত িনেয় িকছু কথা
eডগার sা
১৯৬২ সােল pকািশত eডগার sা-eর বi
anবাদক aিমতাভ সন।
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aংশিট নoয়া হেয়েছ।

চীেনর সােথ ব বসা বািণেজ র kেt আেমিরকার য িনেষধাjা, তার
pিত বৃেটেনর শীতল uদাসীনতা।
বিজেঙ eকজন মাnষ aব িতbতীেদর সmেকর্ aেনক িকছু
আমায় বলেত পারেতন --- িতিন হেলন পাে ন লামা বা eেদর্িন। eক
রাTীয় ভাজসভায় আিম তাঁেক eকবার দেখিছলাম, চকমেক হলুদ রেঙর
eক যাজকীয় পাশােক, িকnt আমার anেরাধ সেtto িতিন আমােক
কােনা সাkাৎকার না িদেয়i িতbেত িফের যান। জীবn বুd বেল
aিভিহত য dজন তার মেধ eকজন দলাi লামা, আেরকজন ei
পাে ন লামা। দলাi লামা ভারেত পািলেয় যাoয়ার পের, পাে ন লামা,
িযিন তাঁর পিরবতর্ pিতিনিধ (ei dজন ধমর্যাজেকর কতৃর্েti আেগ সব
চলিছল) তাঁেকi pধান িহেসেব রাখা হয় চীনােদর সংগিঠত pstিত
কিমিটেত। িতbেত sশািসত সরকার গেড় তালার জni ei কিমিট
তির হয়।
১৭৫১ সােল মা ুরা িতbেতর মহািবেdাহেক দমন করার সময়
থেক দলাi লামার তুলনায় পাে ন লামার সােথ চীেনর ঘিন তা বৃিd
পায়। সi বছর দলাi লামার নতৃেt লামা বািহনী dজন চীনা u পদs
aিফসার (যােদর আmান বলা হত) সহ সমs চীনােদর ংস কের।
তারপেরi চীনা সmাট িচেয়ন লুঙ লাসােত eক বািহনী পাঠায়। e িছল
িচেয়ন লুঙ-eর sাভািবক পাlা pিতিkয়া। তার বািহনী িহমালয় টপিকেয়
নপােল ঢুেক পেড়, সখােন তারা গাখর্ােদর যুেd হারায়, কারণ গাখর্ারা
িতbেত ঢুেক আkমণ চালাি ল। (ঊনিবংশ শতাbীেত বৃিটশরা aিধgহণ
করার আেগ পযর্n নপাল িছল বিজেঙর করদ রাজ )। পাে ন লামা
(পাে ন িরমেপােচ) িছেলন িতbেত ধমর্ীয় kেমা
ণীিবভােগর pথম
pধান ব িk eবং pচিলত মতাnসাের সরাসির বুেdর pিতভূ। সখােন
দলাi লামােক কবল বািধসেttর pিতভূ িহেসেব ধরা হয়। িচেয়ন লুঙ
িতbেতর রাজৈনিতক eবং ধমর্ীয় di ধরেনর kেমা
ণীিবভােগi
পাে ন লামােক pধান eবং দলাi লামােক apধান িহেসেব মেন
করেতন। সi সমেয় ভারতবেষর্র িদেক িতbেতর সীমাn (তখন

আমার মােঝ মােঝi িতbেত যাoয়ার i া হত। িকnt আিম যখন চীেন
িছলাম তখন িকছুেতi সময় o sেযাগ হেয় oেঠিন। আিম গাড়ােতi
বেলিছলাম য আিম পুরেনা পথgেলাi ঘুের িফের দখেত চাi eবং
চীনারা জানত য আিম আেগ কখনo িতbেত যাiিন। ফেল সখােন
যাoয়ার কান জারােলা যুিk আিম হািজর করেত পারিছলাম না।
তারপর বৃিটশ কাগেজ লখার uেdে sুয়াটর্ গlার বিজেঙ eেলন।
িতিন িতbত পিরদশর্েনর জn খুবi ব g িছেলন eবং তখন আমরা dজেন
িমেল যৗথ আেবদন জানালাম যােত আমােদরেক pেন কের সখােন
যাoয়ার anমিত দoয়া হয়।
তখন িছল aেkাবর মাস। িতbেত pচN তুষারপাত হি ল eবং
িনয়িমত pন চলাচল হি ল না। িচেন খুবi কম সংখ ক সনা-িবমান িছল
যারা ২০,০০০ ফুট পাহাড় িডিঙেয় যাtীেদর সখােন িনরাপেদ পৗঁেছ
িদেত পাের। চৗ eন-লাi গlারেক বলেলন য যিদ আমরা খুব
জারাজুির কির তাহেল িতিন eকটা সনা-িবমােনর ব বsা কের িদেত
পােরন, িকnt খারাপ আবহাoয়ার জn হয়েতা আমরা িসকাং-e কেয়ক
সpাহ আটেক যেত পাির। িতিন আরo বলেলন য চীন যখন aেনক
uঁচুেত oড়ার pন িকনেত চাiিছল তখন যিদ বৃেটেনর আমর্sTং িভকাসর্
কাmািন তােদরেক pন িবিk করেত রািজ হত তাহেল ei সমsার
খুব সহেজi সমাধান হেয় যত। ফেল গlার o আমােক তখনকার মেতা
যাtা বািতল করেত হল।১ আিম ei ঘটনাটার eখােন uেlখ করলাম
eকমাt ei কারেণ য আিম ভেব aবাক হেয় িগেয়িছলাম, চীন কন
রািশয়া থেক oরকম pন কেনিন। eর কেয়ক মাস পের আিম
জেনিছলাম য kুে ভ ভারতেক uঁচুেত oড়ার হিলকpার িবিk
কেরেছ যােত ভারত িতbত সীমােn তার নজরদাির চালােত পাের।
শেষ ১৯৬১-র িডেসmের আমর্sTং-িভকাসর্ জানায় য তারা চীনেক পাঁচটা
oরকম শিkশালী জটেpন িবিk কেরেছ।ei জাতীয় আরo aেনক
ঘটনার মেধ eটা eকটা যােত বাঝা যায় িতbত সীমাn িনেয় ভারতচীন িবেরােধর kেt চীেনর pিত রািশয়ার িবsয়কর ঔদাসীn eবং
মnন সামিয়কী
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ভারতবষর্েক িহndsান বলা হত eবং তা িছল dবর্ল মাঘল সmাট o
তােদর সামnরােজর aধীেন) িচেয়ন লুঙ িsর কের দন। ei সীমােরখা
বতর্মােন চীন যা দািব কের তার থেক কাথাo বশ কাছাকািছ আবার
কাথাo বশ দূের িছল।
িতbেতর oপর চীেনর সাবর্েভৗম কতৃt
র্ িনেয় কান িবেদিশ শিk
কানিদনi তমন grt িদেয় p তােলিন, যিদo িচঙ-সাmােজ র পতেনর
সমেয় িbিটশেদর কােছ uৎসাহ পেয় িতbিত শাসকরা eকটা aভু tােনর
চ া কেরিছল eবং শেষ চীেনর pিত আnগত sীকার কের িনেয়িছল।
চীনা বািহনী oi িবেdাহ দমন কেরিছল eবং িbিটশরা কখনi িতbতেক
eকটা sাধীন রাT িহেসেব sীকার কেরিন। যাi হাক না কন, ১৯১৩-১৪
সােল িbিটশরা ভারতবেষর্র িসমলায় চীনা o িতbিত pিতিনিধেদর িনেয়
eকটা িtপািkক সেmলন পিরচালনা কেরিছল। সখােন গাটা িতbেতর
uপর চীেনর aিধকার sীকার কের নoয়া হেয়িছল, কবল বিহিতর্bেত
(পি েম) eকটা ‘sায়tশাসন’ pিত ার কথা uেঠিছল। বিজঙ িসমলায়
uপিsত চীনা pিতিনিধেদর sীকৃিত দয়িন eবং সেmলেনর psাব মেন
নয়িন ei যুিkেত য িতbতেক ‘চীেনর aংশ িহেসেব’ দখার kেt
বাধা দoয়া হে । oখােন চুিk হেয়িছল য ভারত-িতbত সীমাnেক
তথাকিথত ম াকেমাহন লাiেনর িভিtেত gহণ করা হেব, িকnt চীেনর ei
pত াখ ান সীমাnর িবsীণর্ a লেক aিনিদর্ রেখ িদল।
বংশাnkেম চীনােদর aিভবাস পূবর্ িতbেতর u ভূিম o তৃণা ািদত
a লgেলােক gাস কের ফেলিছল। ei a লgেলা ছােটাখােটা িতbতী
সামnেদর dবর্ল শাসেনর মেধ িছল। ei সামnরা diভােগ িবভk িছল -- যােদর eকাংশ মেন িনেয়িছল বিজেঙর কতৃর্t আর eক aংশ লাসার
কতৃর্t। িতbেতর aভ nেরর বেড়া eকটা aংেশর eiভােব চীনাকরন হেয়
িগেয়িছল। kেয়ািমনটাঙ-eর সমেয় ei a লgেলা িচঙঘাi o িসকাঙ
নােম নতুন dেটা pেদশ িহেসেব সরকািরভােব ‘মূল চীন’-eর সােথ যুk
হেয় গল। িকnt eকটা সিত কােরর চীনা জাতীয় সরকােরর aিst িনেয়
িবতকর্ থেক যাoয়ায় লাসার oপর pজাতািntক সরকােরর কতৃt
র্ িছল
নামমাt। িdতীয় িব যুেdর সমেয় িতbেতর oপর চীেনর সাবর্েভৗমt িনেয়
িbেটন, চীন o আেমিরকার মেধ আেলাচনা হেয়িছল। ১৯৪৩ সােল
oয়ািশংটেন িbিটশ দূতাবাস eক িববৃিতেত ‘চীেনর আn ািনক সাবর্েভৗম
কতৃর্t’ sীকার কের নয়, িকnt পাশাপািশ লাসা সরকােরর ‘sানীয়
sায়tশাসন ভাগ করা’র o ‘anাn শিkর সােথ তােদর kটৈনিতক
pিতিনিধ আদান-pদান’-eর aিধকার িনি ত করার i া pকাশ কের।২
pতু tের sট িডপাটর্েম ট ei i ার িবrেd দৃঢ়ভােব মত pকাশ কের
eবং জানায় : “আেমিরকার সরকার ei কথা মেন কের য িতbেতর
oপর সাবর্েভৗম কতৃর্েtর aিধকার চীনা সরকার দীঘর্িদন ধের দািব কের
আসেছ eবং চীনা সংিবধােন চীনা pজাতেntর য a ল িচিhত করা
আেছ তার মেধ িতbতo রেয়েছ। ei দািবgিল িনেয় বতর্মান সরকার
কখনi কান p তােলিন।”৩
পেনর লk িতbতী কৃষেকর চরম dদর্শার aবsা িনেয় কী করা যত?৪
খুবi সামাn িকছু। িতbতীরা িনেজেদর মেতা কের sাধীনতা পেত
চেয়েছ, চেয়েছ ধু uঁচু মালভূিমর হাoয়ায় বেস িনেজেদর েমর ফল
ভাগ করেত। ‘লs হরাiজন’ বা ‘হারােনা িদগn’-eর আড়ােল যখন
রানাl কােলম ান aদৃ হেয় যান, সi সমেয়র eকটা সংিkp
রাম াি টক আেবগ বাদ িদেল, আেগ কখনo পি েমর খুব বিশ মাnষ
মnন সামিয়কী

িতbেতর মুিk বা সখানকার লামােদর ব াপাের তমন আgহ দখায়িন। দলাi
লামা যখন kেয়ািমনটাঙ-চীেনর aধীেন িছল তখন আেমিরকা তােক
কানরকেমর িবেদিশ সাহায , কািরগির eমনিক নিতক সমথর্ন পাঠােত
চেয়িছল eটা বলা যােব না। দলাi লামার ঐ িরক মিহমার pিত িব াস,
সংsার, তnt-মnt o আকষর্ক শিkর সােথ anাn ম ািজেকর ব বsািদ িদেয়
যভােব লামাতnt d আtােক দূর কের, পরমt, কrণা o pাথর্না িবkয় কের
িনেজেদর kমতা ধের রেখেছ, সখােন দলাi লামা কানভােব সরকম কান
কােজর সে pিতেযািগতায় নামেতন িকনা তােতo যেথ সেnহ আেছ।
িতbতী পুেরািহততnt িছল eকমাt ব িতkম যা ১৯৫০ সাল aবিধ
িনেজেদরেক aনিধগম কের রেখিছল। oখােন সmূণর্ সামnতnt িবরাজ
করিছল eবং বিশরভাগ জনগণ ভূিমদাসpথায় আবd িছল। pায় সমs জিম,
পািলত প o anাn সmেদর মািলক িছল লামা o aিভজাতরা। anাn
সামnতািntক সমােজর মেতা eখােনo aপিবtেদরেক শয়তান o নরেকর
আgেনর ভয় দিখেয় eবং তােদর oপর ভয়ানক aত াচার চািলেয় আর ei
ব বsা থেক যারা মুিk চেয়েছ তােদরেক মৃতু দN িদেয় সমs সাধারণ
মাnষেক দািবেয় রাখা হেয়িছল।
eর মােন eটা নয় য aেনক িতbতীi চীন িবেরাধী eবং sাধীনতাকামী
িছল না। িনেজেদর িনবর্ািচত eকটা সরকােরর জn, ভারেতর কােছ sাধীনতার
জn কা ীেরর গণেভােটর য দািব িছল তার তুলনায় িতbতীেদর দািব তমন
বিশ িছল না। aব i, িতbতীেদর আপন নতৃেt eকটা সংsার eকটা
আেলাকpািpর pেয়াজন aেনকিদন ধেরi বেকয়া িছল eবং তা হয়ত
লামােদর dনর্ীিতর থেক িতbতী বৗdধমর্েক মুk করেত পারত। রাজpাসােদ
eকটা িবেdােহর জn তারা বhিদন aেপkা কেরিছল। সiখােন pথেমi eেস
পৗঁছল চীনা কিমuিনs পািটর্। আর eেসi লামাতেntর িবrেd গিরব
িতbতীেদর সংগিঠত করেত লাগল eবং তা aব i শাসকে ণীেক uৎখাত
করার লেk । িনেজেদর পতন aিনবাযর্ দেখi, ‘uৎkমেণর পেবর্’ লামা o
সামn aিভজাতেদর য ভূিমকা িনেত বলা হেয়িছল তা তারা asীকার করল।
তারা িবেdাহ করল। eবং দশ ছেড় পািলেয় িগেয় তােদর পতন আেরা
tরািnত করল। িকnt তার মােন িতbত o তার aিধবাসীেদর শষ হেয় যাoয়া
নয়। রেয় গল সখানকার মািট, পাহাড়, নদী আর জনগণ --- সখানকার
বরেফ ঢাকা পাহাড় শৃে র মেতাi aদম eক গিবর্ত জনগণ।
িতbত তখন eকটা বেড়া সনাবািহনীর দখেল িছল eবং আগামী
কেয়কবছর হয়ত eরকমi থাকেব। িতbতী ভূিমদাসেদর Tিনং িদেয় সশst
কের তালা হল, তারা য বাধ তামূলক ম িদত তা eখন িদেত লাগল
সাধারণ মাnেষর িনমর্াণকােজ। লামােদর মিnর আর বািড়gেলােত sুল,
হসিপটাল o ব ারাক গেড় তালা হল। িতbেতর eক আধুিনক সnবািহনী
গড়া r হল, বেড়া বেড়া রাsা তির কের চীন o লাসার মেধ সংেযাগ
বাড়ােনা হল, রাজধানীেত তির হল pথম িবd ৎpকl o isাত কারখানা।
যসব িতbতীেদর জিম o সmিt িছল সgিলর সামািজকীকরেণর জn
তােদরেক pstত করা হল। যাi হাক, eমনিক মাkর্বাদ ছাড়াi, ধুমাt
গণসাkরতা eবং িবjান o আধুিনক পৃিথবীর jােনর sেযাগ ei বsাপচা
িতbতী যাজকতntেক তার ধমর্চk o যাdিবদ াসহ ংস কের িদেত পারত।
চীেন কািরগির িবদ ালেয় o u িশkায় িশিkত হে eমন িতbতী
পািটর্ সদেsর সংখ া কেয়ক হাজার। eেদর aেনেকi eকদম
akরjানহীন aবsা থেক r কেরেছ। িতbেত eক গণ িশkার
কমর্সূচীর মাধ েম খুব বেড়া eকটা aংশেক িশkকতার Tিনং দoয়া হে ।
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১৯৬২ সােল বিজেঙর কndীয় সংখ ালঘু িবদ ালেয়র িবেশষ pstিত ণী
থেক িতbতী ছাtেদর pথম দল sাতক হয় eবং ‘নতুন িতbত গেড়
তালার জn িবিভn পেদ’ aিধি ত হয়।৫ (eেদর বিশরভাগi ভূতািttক)।
বলা হয়, eেদর ‘pায় সমs aংশi’ িছল ভূিমদাসেদর সnান। iিতমেধ
‘চীনা’ ভূতািttকরা, কান সময় ন না কেরi মািট খুঁড়েত r কের দয়
eতাবৎকাল aগম িতbতী পাহাড়gেলােত eবং তারা বhরকম মূল বান
সmদ খুঁেজ পাে বেল জানায়।
আেগ িbিটশ সরকার যরকম কেরিছল সরকমভােবi, ১৯৫৪ সােল
ভারত চীেনর গণpজাতnt eবং িতbেতর oপর তার সাবর্েভৗম কতৃt
র্ sীকার
কের নয়। বিজঙ সকলেক কথা দয় য িতbেতর ‘sায়tশাসন’ ক মেন
নoয়া হেব, িকnt কীভােব সটা হেব তা চীেনর আভ nরীণ িবষয় িহেসেব
sীকার কের নoয়া হয়। ১৯১৪ সােলর ব থর্ িtপািkক চুিkর সমেয় eবং
তার আেগo িbিটশরাজ য সীমানার দািব কেরিছল সটা বােদ িতbত-ভারত
সীমাn aিনিদর্ i থেক গল। সীমাn সমsা aমীমাংিসত থাকাi aিনবাযর্
হেয় uঠল। কারণ, য িহমালয় a ল আেগ dগর্ম িছল সখােন ei pথম di
সরকােরর সংঘষর্ হেত থাকল। যিদo, চীন eকটা মীমাংসা করল --- ছাT
রাজ নপালেক সnt রেখi eবং বামর্ার সােথ িকছু লনেদন মারফত রফা
কের eকটা সীমাn খাড়া করল। কা ীর িনেয় পািকsােনর সােথ ভারেতর য
ধারাবািহক aচলাবsা সরকম চীেনর সােথo ভারেতর eক aসমাধানেযাগ
aচলাবsা কন সৃি হল?
যখন দিkণ িতbত থেক চীনা-তুিকর্sান পযর্n eকটা হাioেয় িনমর্াণ
করার চীেনর aিধকারেক ভারত মানল না, তখন চীন-ভারত িবেরাধ r হয়।
সীমােnর oi জায়গাটা eতi dগর্ম আর কম grtপুণর্ য চীন dবছর ধের
রাsাটা তির কের যখন pায় শষ কের eেনেছ, তখন তা ভারেতর নজের
eেসেছ। ১৯৫৯ সােল চীন o ভারেতর সীমাn রkীেদর মেধ সংঘেষর্
কেয়কজেনর মৃতু হয়। তখনi ভারত pথম pিতবাদ কের, তার আেগ নয়।
পিরিsিত আরo জিটল হয় দলাi লামার পলায়ন eবং oখােন eক িবেdােহ
িকছু িবেদিশ শিkর মদত o তােক ভারেতর িবপুল সমথর্েনর মেধ িদেয়।
eরপর ভারতেক আেমিরকা নতুন কের আরo ঋণ দয়। aব i তখনo
যুkরাT তাioয়ােন িচয়াং কাiেশেকর রাজtেকi সমg চীেনর জাতীয় সরকার
িহেসেব sীকৃিত িদেয় যাে । যেহতু িতbত চীেনর aংশ, িচয়াং কাiেশেকর
িতbতেক মুk করার u াকাkােক হয়েতা যুkরাT সমথর্নo করত যিদ তা
সmব বেল মেন করত। িতbত সীমােn CIA–র কাযর্কলাপ (আকাশপেথ
টাকা o astশst সরবরাহ) সিত হাক বা না হাক, বিজঙ িকnt তা কড়া
মেনাভােবর সােথi দেখেছ। সmবত, oi eকi সমেয় মেsা কতৃক
র্ নেহr
সরকারেক নতুন সাহায pদানo চীনা নতৃtেক যেথ uেtিজত কেরেছ।
চীেনর সে শািnপুণর্ নীিত gহেণর জn ভারেত নেহrর িবrেd
সমােলাচনার ঝড় oেঠ; কংেgেসর তৎকালীন kমhাসমান সmান রkার জn
আভ nরীণ রাজনীিতর kেt িতbত সmেকর্ ‘দৃঢ় aবsান’ নoয়াটা জrির
হেয় oেঠ। ei সমs eকিtত কের বিজঙ জার িদেয় বেল য ভারত যা
করেছ তা শািnপূণর্ সহাবsােনর প শীল নীিতর সে সাম sপূণর্ নয় eবং
sেকৗশেল আেমিরকা o রািশয়া uভেয়র থেকi সাহায পাoয়ার জn চীনা
গণ pজাতেntর ঐক বd হoয়ার িবেরািধতা করেছ।
১৯৫৯-eর িডেসmের নয়ািদিlেত pধানমntী নেহrর সােথ সীমাn
সমsা িনেয় আমার বশ দীঘর্ eক আেলাচনা হয়। নেহrেক মেন হল সীমাn
িনেয় য িবতকর্ uেঠেছ স ব াপাের eকটা দাশর্িনক ভ ী িনেয় বেস আেছন
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eবং তার চেয়o িতিন বিশ িবচিলত বিজঙ pেস তাঁেক য তীb ভাষায়
আkমণ করা হেয়েছ তাi িনেয়। তারপর aেkাবর ১৯৬০-e চৗ eনলাiেয়র সােথ সরকািরভােব eক সাkাৎকাের আিম বিল : “গতবছর
pধানমntী নেহr আমােক বেলিছেলন য সmবত চীন-ভারত িবেরােধর মূল
কারণ eটাi য dেটাi ‘নতুন রাT’ --- সদ sাধীন হেয়েছ eবং dেটাi
udমী জাতীয়তাবাদী নতৃেtর dারা পিরচািলত হে । eক িহেসেব iিতহােস
ei pথম তারা সীমােn মুেখামুিখ হেয়েছ ... eর আেগ ভারত িছল eকটা
uপিনেবশ eবং চীন আধা-uপিনেবশ। সীমাn ততটা s িছল না eবং সi
সমেয় eমন pশাসিনক pেয়াজনo পেড়িন যার জn সীমােরখা s করার
দরকার িছল।
pধানমntী চৗ pতু tের বেলন য ব াপারটা িঠক পুেরাপুির oরকম নয়।
িতিন আমায় মেন কিরেয় দন য চীন আর বামর্াo dেটা নতুন sাধীন দশ।
তাহেল কন ‘বামর্া চীেনর সােথ সীমাn সমsা িমিটেয় িনেত পারল, িকnt
ভারত পারল না?’ িতিন িনেজi তাঁর ei pে র utর িদেলন, ‘বামর্ার
eকটা সদথর্ক দৃি ভ ী িছল ... ভারত সীমাn সমsােক মটােত চায় না।
oেদর মেনর আসল কথাটা হল oরা িতbত a লেক pিতেরােধর eকটা
আড়াল িহেসেব রাখেত চায় ... oরা চায় না িতbত সমাজতntী হাক। ei
কারেণ িতbেত িবেdাহ দমন করায় oরা খুিশ হয়িন eবং িঠক তার পরপরi
চীন-ভারত সীমাn p সামেন uেঠ আেস।
“আমােদর বkব খুব পির ার” – eবং সটা হে িsতাবsা বজায়
রাখা eবং eকটা বnুtপূণর্ মীমাংসা করা। eমন িক তথাকিথত য
ম াকেমাহন লাiন ( যা বৃিটশেদর সৃি eবং যা ভারতীয়রা সিঠক বেল দািব
কের) আমরা সটাo পার হেয় তার দিkণ িদেকo যাiিন। যিদo oi
লাiনটােক আমরা সীমাn বেল sীকার কির না। মীমাংসার পূবর্শতর্ িহেসেব
আমরা কান a েলর oপর আমােদর aিধকােরর দািবo রািখিন। িকnt
ভারতীয় পk চীন-ভারত সীমাn p েক eকটা তাস িহসােব ব বহার করেছ
... ব বহার করেছ আভ nরীণ pগিতশীল শিkর (ভারতীয় কমু িনs পািটর্)
িবrেd eবং ‘িবেদিশ সাহায ’ পাoয়ার জn eকটা পুঁিজ িহেসেব। চীন o
ভারতীয় জনগেণর মৗিলক sােথর্র মেধ কান িবেরাধi নi। আমােদর মেধ
আবার বnুt গেড় uঠেব। বতর্মান পিরিsিতটা eকটা সামিয়ক ঘটনা।’
িতbত-ভারত সীমােnর বরফ জমা o জনশূn u ভূিমেত চীন grt
িদেয় কান যুেdর পিরকlনা কেরিন। kুে ভ পির ারভােব জািনেয়িছেলন
য ei িবেরােধ চীেনর পk নoয়ার জn ভারেতর সে sসmকর্েক িতিন
ত াগ করেত পারেবন না। eটা জেনi সmবত ভারত uৎসািহত হেয়,
১৯৬১-র িডেসmের দিkণ িদেক নজর ফরায় o সশst আkমণ কের
গায়ােক িজেত নয় --- বাধ হয় eর মেধ িদেয় চীনেক ভারেতর সামিরক
শিk সmেকর্ aবিহত করা eবং ‘aপিরহাযর্’ পিরিsিতেত, যমনটা নেহr
বেলিছেলন, ভারত য শিk pেয়াগ করার জn pstত আেছ সটাo বুিঝেয়
দoয়া eকটা uেd িছল।
চীন-ভারেতর সmকর্ খারাপ হoয়ার আর eকটা কারণ িছল, (যা
aব সরকািরভােব সীমাn-িবেরােধ আেসিন) নপােলর সােথ চীেনর
সহেযািগতা kমশ বৃিd পাoয়া। বামর্ার সােথ শািn o মtীর eকটা চুিk
sাkিরত হoয়ার eকমাস পের ১৯৬০ সােলর মােচর্ চৗ eন-লাi
নপােলর রাজধানী পিরদশর্ন কেরন eবং সখােনo eকiরকম eকটা চুিk
কেরন। eর সােথ সােথ ঘািষত হয়, যমন ঠাNা যুেdর kেt তমনi
চীন–ভারত িবেরােধo নপাল িনরেপk থাকেব। িbিটশ রাজেtর সমেয়
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নপাল িছল কাযর্ত িbেটেনর আি ত রাজ eবং eক িহnd রাজপুত
পিরবােরর িনয়ntেণ, যারা sানীয় রাজােদর ( নতৃেtর িহেসেব িতbতী–
মে াল জািতর সােথ সmিকর্ত) pকৃতপেk eক শতাbী ধের বnী কের
রেখিছল। ১৯৫১ সােল রাজিসংহাসেনর utরািধকারী kমতা দখল কের
eবং eক সাংিবধািনক রাজতেntর pিত া কের। ১৯৬০ সােল তথাকিথত
রাজা লাকসভা ভেঙ িদেয় pধানমntীেক gpার কের eবং কেঠার
িনরেপkতার িভিtেত সmূণর্ sাধীনতার নীিত নপােল pবতর্ন কের। চীন
নপালেক য ঋণদান কের তার eক aংশ কাঠমাNু থেক লাসা পযর্n eক
নতুন হাioেয় তিরর কােজ লাগােনা হয় eবং সi কােজ চীনা
iি িনয়াররা সহায়তা কের। ei ঘটনায় নয়ািদিl িবরk হয়। ১৯৬১-র eক
রাTীয় সফের রাজা মেহnd বিজেঙর সােথ বnন আরo দৃঢ় কেরন। aেনক
ভারতীয় জাতীয়তাবাদী িব াস কেরিছল য ভারতেক ঠিকেয় চীন ষড়যnt
কের নপালেক বশীভূত কেরেছ eবং ভয় পেয়িছল য িতbেতর সীমাn
সংলg সমs রাজ gেলার মে াল জািতর জনগণেক চীেনর সােথ ঐক বd
কের চীন eমন eক পnা িনে যা an জািতর শিkেক dবর্লতর করেব।
iিতমেধ চীন আফগািনsােনর সােথ সmকর্ ভােলা করেত তােদর
সােথ kটৈনিতক চুিk কেরেছ eবং বািণেজ aেনক ঋণদান কেরেছ।
নপাল eবং আফগািনsােনর মেধ i িবতিকর্ত কা ীর সীমাn aবিsত।
নপােলর গােয়i ভুটান রাজ , নপােলর পােশ pাkন িতbত রােজ র
oধাের িসিকম রাজ যখােন ১৯৩০ সােল বৃিটশ eক আি ত রাজ
pিত া কের। ei di জায়গােতo aিধবাসীরা জািত িহেসেব
নৃতািtকভােব িতbতীেদর সােথ সmিকর্ত। আরo পূবর্িদেক বামর্ার utের
uপজািত aধু িষত সীমাn িনণর্য় হয়িন --- ei জায়গাটার নাম িbিটশরা

িদেয়িছল ‘utর পূবর্ সীমাn সংsা’ (The North-east Frontier
Agency)। বৃিটশরা চেল যাoয়ার পর থেকi ei a েল ভারতীয়
সনারা ব s িছল নাগা uপজািতেদর sাধীনতা সংgামেক দমন করেত।
মােটর oপর eটা পির ার য মধ eিশয়ােত িহমালয় a েলর pধান
শিk িহেসেব চীন dশ’ বছেরর মেধ ei pথম িফের eল। নয়ািদিl
aব i eখন য সীমাn a ল পেত চেলেছ তার থেক sিsকর িকছু
পেত চেয়িছল। eটা sিনি ত, য a েল কান মাnষজন থােক না eবং
যার সরকম কান মূল i ভারত বা চীেনর কােছ নi, সi a েল ধু
‘মানিচt জয়’ করার জn eেদর কui কান বেড়া ধরেনর সামিরক শিk
িনেয়াগ করার grতর পিরকlনা করত না।
টীকা :
১ sুয়াটর্ গlার পের িতbেত িগেয়িছেলন। d ব : sুয়াটর্ o রামা গlার,
‘িদ টাiমিল রন’, ল ডন, ১৯৬৩; িনuiয়কর্, ১৯৬৫।
২ ‘ফেরন িরেলশnস a iuনাiেটড s স, ১৯৪৩, চায়না’, oয়ািশংটন
১৯৫৭, পৃঃ ৭২৮।
৩ ঐ, পৃ: ৬৩০।
৪ ১৯৫৩ সােলর জনগণনায় িতbেতর জনসংখ া িছল ১২,৭৩,০০০। িকnt
িতbতী ভাষায় কথা বলত ২৭,৫৫,০০০ মাnষ, যার মেধ িসকােঙ (বতর্মােন
িসচুয়ান-eর aংশ) ৮,০০,০০০, িকঙহাi-e ৪,৫০,০০০ eবং ২,০০,০০০
কানs- ত। সpম শতক থেক িতbতীেদর eকটা িলিখত ভাষা eবং ‘চীেনর
সংখ ালঘু জািতসtাgিলর মেধ anতম unত সংsৃিত’ িছল।
৫ kয়াঙ িমঙ িজফাo, ৩ মাচর্ ১৯৬২।

িচিঠপt

১. িবষয় : নnীgাম
সmাদক সমীেপষু,
নেভmর-িডেসmর ২০০৭-e pকািশত আমার িচিঠর eকিট বkেব র oপর
আপিন বেলেছন, ‘নnীgােম eকিট িবেdাহ ঘেটেছ, eর sীকৃিত সমােজর বh
sেরi রেয়েছ। িকnt তা জিম aিধgহেণর িবrেd, eকথাটা যত িনি তভােব
বলা যায়, SEZ-eর িবrেd, eটা eত িনি তভােব বলা যায় িক?’
SEZ কী, eটা নnীgােমর aেনেক না-o জানেত পাের, িকnt কu জােন
না eটা বলা যােব না। ভূিম uে দ pিতেরাধ কিমিটর িলফেলেট SEZ-eর
িবrেd বkব থােক কী কের? নnীgােম কিমকাল হােবর িবrেd যমন
pচার হেয়েছ, SEZ-eর িবrেdo pচার হেয়েছ। তাছাড়া আর eকিট ব াপার
হল, কান ঘটনােক আমরা কীভােব দখব। আিম িচিঠেত বেলিছলাম,
‘নnীgাম তা পািটর্র শাসেনর িবrেd িবেdাহ কেরেছ, রাTীয় শাসেনর
িবrেd িবেdাহ কেরেছ, eকেচিটয়া পুিঁ জর িবrেd, কিমকাল হােবর িবrেd,
SEZ-eর িবrেd িবেdাহ কেরেছ’। কতটা সেচতনভােব কেরেছ সটা িবচার
হেতi পাের, তেব sতঃsূতত
র্ াi য বিশ িছল, সটা ‘িবেdাহ’ কথাটার মধ
িদেয় বাঝােনা হেয়েছ। জিম aিধgহেণর িবrেd দাঁড়ােত িগেয়i aেনক িকছুর
িবেরািধতা করেত হেয়েছ, কারণ সবgেলাi eকটার সােথ যুk। নnীgােম
আপাতত ধুমাt কিমকাল হাব হেত পারল না, তাi ধু নয়, SEZ-o হেত
পারল না। ভারতবেষর্ ei pথম কান জায়গায় সরকার SEZ করা থেক িপছু
হটল।
oi eকi সংখ ায় শমীক সরকােরর লখািট (িশl আমােদর ভিব ৎ?)
পেড় যটা বাঝা যাে , তা হল কািয়ক েমর kt কমেছ, মানিসক েমর
মnন সামিয়কী
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o পুিঁ জর সাmাজ
kt বাড়েছ। ei pবণতািট আমরা কীভােব িবচার করব, সটাo িবচাযর্
িবষয়। লখক যভােব বেলেছন, ‘পুিঁ জর pিতsধর্ী েমর pত k দkতার
pেয়াজনীয়তা কেম যাoয়ার ...’, তােত মেন হেয়েছ uিন কািয়ক মেক ম
িহেসেব িচিhত কেরেছন, মানিসক মেক pিতsধর্ী ম িহেসেব দখেছন না।
শািষত, শািসতেদর কািয়ক েমর জায়গায় চেল আসেছ মিশন, ফেল
মানিসক েমর pেয়াজনীয়তা বেড় যাে , যার ফলrিতেত পশার পিরবতর্ন
হে । মানিসক িমেকর সংখ া বাড়েছ। মানিসক িমকেদর শাষণ কেরi
আজ পুিঁ জর বৃিd ঘটেছ --- eটাo আমােদর বুঝেত হেব। ফেল uনিবংশ
শতাbীর িমক আেnালন আজ না-o দখেত পাির, তার rেপর পিরবতর্ন
ঘটেছ eবং eটােক িমক আেnালন বেল িচিhত করেত আমরা aভ s নi।
ফেল pিতsধর্ী চহারা আমরা দখেত পাি না।
পুিঁ জবাদী সমােজ anসnান চািলেয় লখক য pবণতাgিল তুেল ধেরেছন,
তার জn তাঁেক ধnবাদ eবং সংgামী aিভনnন। pবণতা থেক িসdাn
টেনেছন, তার জn আরo ধnবাদ। িসdাn থেক বাঝা যায় লখক কীভােব
দখেছন।
পুিঁ জর িবশাল সাmােজ র মাকািবলা করেত িগেয় িচnার সাmােজ র পতন
ঘটােনা জrির হেয় পেড়েছ। ‘সাmােজ র পতন’ ei িশেরানােম লখািট তির
করেত আজ eখােনi শষ করলাম।
২১.১.২০০৮
শ র সরকার
পানাগড়, বধর্মান
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২. িবষয় : বাডর্ ু
মিহলােদর কাছ থেক পািলত পািখ িনেয় হত া, হাজার হাজার জীবn মুরিগ ছানােক
জ াn কবর দoয়া, ছােটা ছােটা ছেলেমেয়েদর িদেয় খািল হােত মুরিগ ধরােনা,
যখন িকনা খুিন কমর্ীরা মহাকাশযাtীর মেতা পাশােক িনেজেদর ঢেক িনবর্াক
দাঁিড়েয় আেছ, তারপর তা আেছi ছয়িট মুরিগ মের খাতায় লখা ছষিT ...।
জােসফ কনরাড তাঁর “হাটর্ aফ ডাকর্েনস” uপnােস সভ তার লkণ িহেসেব
িচিhত কেরিছেলন পুিলশ o কসাiেক। পুিলেশর গl তা আর বলার িকছু নi।
িকnt ei য eতgেলা মাnষেক রাতারািত কসাiেয় পিরণত করা হল, তার ফলাফল
কতদূর কu ভাবেছন? gামবাংলার মূলত মিহলারা, িবেশষত মুসিলম সmpদােয়র
মিহলারা মুরিগ পালন কের, ঘেরর লাক সsা pািটন o িকছু রাজগার পায়।
তােদর আিথর্ক িবপযর্য় িনেয় িক কান সমীkা হল? আর ‘ধািড় মুরিগ’ কারবািররা
eবার চকচেক মাড়েক ভাiরাস-মুk মুরিগ দেব, তারo ব বsা হল তা?
কnটািক ােয়ড িচেকেনর মেতা কাmািন, যােদর মুরিগ পালেনর বীভৎসতা িনেয়
গাটা dিনয়া সরব, িশgিগির দখব তারাi বাজার দখল করেছ। asাs কর পালিT
বেড়i চলেব, কারণ সটােক কu কারণ মেন করেছ না। eেদর পাlায় পেড় মরেব
দিশ গৃহপািলত পািখ, মাnষ হারােব সsা pািটন-uৎস। লাভ কার?
২০.২.২০০৮
মনীষা বেn াপাধ ায়
রতনপlী, শািnিনেকতন

িpয় সmাদক,
বাডর্ ু িবষয়িট িনেয় তথ িন pবnিটর জn ধnবাদi যেথ নয়। িবেশষত যখন
পি মবে র gামা েলর ei aথর্ৈনিতক িবপযর্য়িট সmেকর্ তথাকিথত pচারমাধ ম
কবলমাt পযর্েবkেকর aবsােনi রেয় গল, িবষয়িটর গভীের যাoয়ার তমন কান
চ া দখা গল না। রশন কেল ািরর মেতাi ei িবষয়িট সmেকর্ ei পাশ
কািটেয় যাoয়া মেনাভাব আমােদর gাম-শহেরর িবভাজনিটেক আরo ss কের
তুেলেছ। বাডর্ ু যন খািনকটা বে াপসাগের িনmচােপর মেতা, আমােদর িকছু
করার নi বেল রাজ pশাসন সিটেক ছিড়েয় পড়েত িদল, রিডoেত নানান
পরsর িবেরাধী বkব eল (িডম খােবন না/ সd কের খােবন)। মুরিগ িনধন িনেয়
পশািচক কাN ঘটেত লাগল, আর মুখ মntী মহারােTর uদাহরণ িনেয় িদিlেত টাকা
আনেত গেলন। িনndেক বলল, সামেন প ােয়ত িনবর্াচন, দশ কিজ চাল, eকটা
কmেলর সােথ eবার যুk হেব মুরিগ ছানা। আমরা যারা নানা কারেণ িনয়ত gামীণ
সমsার মুেখামুিখ হi, আমােদর িজjাs, কলকাতায় গত ২১ নেভmর ২০০৭
‘দা া’ থামােনার জn di ঘ টায় সনা নেম যায়, মাড়gােম বাডর্ ু রাখার kেt
সi তৎপরতা দখা গল না কন? e সmেকর্ পূবার্ ভাস িছল না িক? তারপর
মুরিগ িনধন --- কািলং, মিপং জাতীয় িবজাতীয় শেbর মাড়েক eক ধরেনর সntাস
নয় িক? মাnষ ভােলা কের িবষয়টা বাঝার আেগi তােদর কাছ থেক, িবেশষত

৩. িবষয় : eক টুকেরা মুmাi
িpয় সmাদক িজেতনদা,
আিম মnন সামিয়কীর িনয়িমত পাঠক o gাহক। ei পিtকার আেলাচনার চিরt আমার
জানা। তাi ei মুহেূ তর্ মুmাi কমন আেছ, সটা আপনােদর জানাi। আিম o আমার
sামী কমর্সেূ t নবী মুmাiেয় থািক। eখানকার স Tাল িবজেনস িডিsTk বলাপুর থেক
১ িকিম দূের খারঘর বেল eকটা জায়গায় আমরা eকটা হাuিজং সাসাiিটেত থািক।
ei াটবািড়gেলা তির করা হেয়িছল SEZ-eর আoতায় দখল করা জিমেত। ei
SEZ-eর দখলী জিমgেলােত মুmাiেয়র িদকপাল সব pােমাটােররা, যমন িহরানnানী
grপ, হাoয়াের grপ, সাi grপ িবশাল িবশাল আয়তেনর াটবািড় গেড় তুেলেছ, যা না
দখেল কlনা করাi মুশিকল। eছাড়া NRI কেলািন, মুmাi নতুন eয়ারেপাটর্, িরলােয়n
grপ, eমনিক isেনর মিnেরর কতৃপর্ k সবাi ভােগ- যােগ জিমর দখল িনেয়েছ।
তাহেল ei a েলর pকৃত aিধবাসীরা কাথায় গল? ei খারঘর a েলর পােশ
পােশ সhািd পবর্তমালার য aংশটা পুনার িদেক চেলেছ, তার নাম খারঘর িহlস,
পাNব, কড়াi eiসব। ei পাহােড়র পােয়র কােছ eiসব গিরব মাnেষর gাম, যারা
দািরd o assতায় ভুেগ ভুেগ সবসময় uত k। িকnt কন তােদর ei aবsা তা
বাঝার মেতা িশkা তােদর নi। ei sেযাগটােক কােজ লাগাে রাজ থ াকাের o
তার মহারাT নবিনমর্াণ সনা। ei গিরব gামgেলােত িগেয় তারা gামবাসীেদর
বাঝাে , তােদর কমর্সংsান যা িছল তা িবহার iuিপ থেক আসা ‘ভাiয়া’রা দখল
কের িনে । aথর্াৎ সরকার বা an কারo eব াপাের দাষ নi। ei ভাiয়ােদর মের
হঠােত পারেল তামরা কাজ পােব। eকবারo রাজ থ াকােরর দল (MNNS) SEZ
গঠেনর জn তােদর য dদর্শা স pসে যাে না। আিম য ােট থািক সটা
রাsার ধাের। ei রাsাটুkর মেধ eকজন িবহাির লাক সবিজ িবিk কের। eকজন
িবহাির eকটা ঝুপিড় মেতা বািনেয় তার মেধ iিst কের, মারািঠ eকজন জুেতা সলাi
কের, dেটা বেড়া মুিদর দাকান, dেটাi iuিপoয়ালােদর। পুনা, নািসেক যখন utর
ভারতীয় খদাo আেnালন ভয় র আকার িনে , রাজ থ াকােরেক a ােরs কেরi
ছেড় দoয়ার মেতা nাকািম চলেছ, লালু iত ািদ নতারা িটিভেত রাজৈনিতক aজর্া
চাiেছ --- eরকম eকিদন রােত খবেরর িশেরানােম না থাকা ei খারঘের কী হেয়িছল
nন। আমরা খাoয়ার পের বাiেরর বারাnায় আেলা িনিভেয় বেস আিছ, ঘেরo
আেলা নভােনা। আমােদর রাsায় gােমর িদক থেক পাঁচ-ছ’টা বাiক eেস দাঁড়ােলা,

বাiেকর িপছেন বেস থাকা আেরাহীেদর হােত লাহার রড। তারা দাঁিড়েয়িছল।
uেlািদক থেক aথর্াৎ uৎসব চেকর িদক থেক dেটা গািড় eল। আমােদর sTীটল াm
িনেভ গল। আমরা জানলা বn কের ঘের ঢুেক eলাম। পরিদন সকােল দিখ সবিজ
আর iিstর দাকান ভেঙ gঁিড়েয় িদেয়েছ। iuিপoয়ালােদর দাকানgেলা সmূণর্ বn,
তালা মারা। আর MNNS-eর াগ আটকােনা।
gােমর লােকেদর uেs িদেয় ভাঙচুর করােনা হল। gামবাসীেদর ভাবনােত
আসেতi িদল না য মারািঠ গিরবেদর িদেয় িবহাির গিরবেদর মার খাoয়ােনা হল।
iuিপoয়ালােদর পয়সা িছল, oরা রাতারািত পিরবার িনেয় পািলেয় গেছ। আসেব বেল
মেন হয় না। কারণ দাকানgেলােত ফািনর্চােরর দাকান হেয়েছ। আর মারািঠ
ছেলিটেক কারা যন কােঠর eকটা gমিট uপহার িদেয়েছ দাকান করার জn। স
রাsায় বসত, eখন দাকােন বসেছ। বচারা জােন না য ঘুেঁ ট পােড় আর গাবর
হােস। আর oi di গিরব সিboয়ালা pাণ হােত িনেয় সকােলর িদেক রাsার oপর
বেস। ব বসা িকnt মার খায়িন, কারণ oi a েল oেদর দাকানgেলার pেয়াজন
আেছ। আর যতkণ ব বসা চেল, oেদর িতনেট চার-পাঁচ বছেরর ছেলেমেয় আেছ,
তােদরেক, আমােদর হাuিজংেয়র নীেচ aেনক জায়গা, সখােন িসিকuিরিট গাডর্েদর
কােছ রেখ যায়। ei গাডর্রাo িবহাির। eখােন আমরা য গািড়িট ব বহার কির, সিট
aিফস থেক দoয়া। গািড়িটর নmর pেট DL হল িগেয় আদ kর, কারণ তা িদিl
থেক কনা। aিফস থেক সাতিদেনর জn আমােদর an গািড়র ব বsা করল, যার
pথম akর dিট MH, aথর্াৎ মহারােTর। MNNS-eর সনা DL, BR লখা গািড়
দখেলi পুিড়েয় িদে ।
eরকম আরo aেনক ঘটনা কােন আসেত থাকল পেনেরা িদন ধের। আমােদর
aবাঙািল বnুরা খুবi ভয় পেয় গেছ। ধু ভয় পায়িন আমার সাহায কািরনী রিশদা।
আিম জািন রিশদা মারািঠ। পােশর gাম থেক আেস কাজ করেত। o বলল, ‘আিম
মুসলমান’। যাক, eবােরর মেতা রিশদারা বঁেচ গল।
আমার anেরাধ মnন eিবষেয় আরo িকছু খাঁজখবর চালাক, আেলাচনা কrক।
আশায় রiলাম।
২১.৩.২০০৮
রtা মজুমদার
নবী মুmাi, খারঘর

stািধকারী িজেতন নnী কতৃক
র্ িস-৫৬৪, ফেতপুর pথম সরণী, গােডর্নরীচ, কিল-২৪ হiেত pকািশত eবং তৎকতৃক
র্ িpি টং আটর্, কিল-৯ হiেত মুিdত। সmাদক িজেতন নnী।
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