আর হেব না। সময় eেসেছ pিতেরােধর, oয়ািশংটেনর সদর
দpরেক aচল কের িদেত হেব।
আমরা যারা ভারেত, পািকsােন, দিkণ eিশয়ার দেশ দেশ
iরাক-আফগািনsান-iরােনর তািলকাভুk হoয়ার িদন gণিছ,
তারা ei রাজৈনিতক uেদ ােগ িকভােব সারা দব? আমরাo
িক কবল মামুিল যুd-িবেরাধী িমিছল সভায় আটেক থাকব?
iরােক আমরা eকধরেনর ছলনাময় নােছারবাnা আgাসন
লk কেরিছ। আমােদর দেশ pিতিট রােজ ‘িশlায়ন’-eর
নােম, SEZ-eর নােম, সংগিঠত খুচেরা ব বসার নােম যা
আসেছ, তারo িক ঐ ছলনাময় নােছারবাnা আgাসী চহারা
নয়? ‘সntােসর িবrেd যুd’, ‘unয়ন’, iত ািদ আuেড়
যাoয়ার মেধ রেয়েছ eক ছলনাময় pচারমুখীনতা। কেপােরট
ব া gিলর মেতাi তা নােছাড়বাnা o মারমুখীo বেট।
iরাকেক সামিরক-রাজৈনিতকভােব দখল করা হেয়েছ।
SEZ-gিলo িক eকpকার রাজৈনিতক দখল নয়। িবেশষ
aথৈনিতক sিবধা আদােয়র জn pচিলত আiনগতpশাসিনক ব বsােক eিড়েয় যাoয়ার aিধকােরর মাধ েম ei
দখলদাির কােয়ম হেত চেলেছ।
হয় তা িনিবে কােয়ম হেব, আর না হয় তার pিতেরাধ
হেব। কানo িমিছল-সভা-pচারে tর pচিলত pিতবােদ eর
rেkপ নi; বরং বেড়া িমিডয়ার গণতািntক ভড়ংেয়র মেধ
aেনকখািনi eসবেক হজম কের ফলার ব বsা হেয়েছ।
যমনটা দখা গল জামানীর হিলেগNােম G8 শীষ
সেmলেন। আsাভাজন িহেসেব sীকৃত িমিডয়া-pিতিনিধেদর
জn িছল ঢালাo খাদ -পাণীয়-িবেনাদন সহ আরামদায়ক
আ েয়র বেnাবs। আর িছল Tেন চেপ িনরাপেদ
হিলেগNােমর সেmলন sেল পৗঁছেনার পেথর dপােশ
কাঁটাতােরর পাঁিচল, যােত তারা i ামেতা িবেkাভকারীেদর
কােছ যেত না পাের। তােদর দoয়া িনেদশ-পুিsকায় an
পেথ আসা-যাoয়া িনেষধ করা িছল। আsাভাজন িহেসেব
asীকৃত িমিডয়া-কমীরা িছল কাঁটাতােরর বাiের, যমন িছল
িবেkাভকারীরা। তেব সখােনo dিট ধারা – pিতেরাধকারী
o pচার- pাপাগাNাকারী। pিতেরাধকারীরা িবিভn দেল
িবভk হেয় আমিntতেদর pেবশপথgিলেত aবেরাধ কের।
জলকামান িনেয় ঘাড়ায় চেপ aবেরাধকারীেদর আkমণ
কের িনরাপtা কমীরা। িdতীয় িব যুেdর পর জামানীেত eত
ব াপক িনরাপtা ব বsা আর দখা যায়িন। ৬ জুন ১০০০০
eর বিশ মাnষ aবেরােধ aংশgহণ কের। aবেরােধর ফেল
আমিntতেদর জলপথ o হিলকpাের সেmলন-sেল পৗঁেছ
দoয়া হয়। হিলেগNােমর সেmলন-sলেক sরিkত করেত
১২ িকিম. লmা কাঁটাতােরর পাঁিচল দoয়া হেয়িছল।
ছলনাময় নােছাড়বাnা আgাসনেক িঘের বাড়েছ পাঁিচেলর
দঘ , বাড়েছ pিতেরাধ। আoয়াজ uঠেছ : আgাসনকারীরা
দূর হo! eখনi!

সmাদকীয় : আgাসনকারীরা দূর হo! eখনi!
গায়া : পবেতর oপর রk
সাmpিতক pিতেবদেন পৃিথবীর আবহাoয়া পিরবতন
পৃিথবীর u তা বৃিdর সমsায় পরমাণু িবd ৎ কান
সমাধানi নয়
aশিন সংেকত : রাঁচীেত ছােটা কারবািরেদর sতঃsূত
pিতবাদ
gjরেদর pিতবাদ eবং সংরkেণর রাজনীিত
গণহত ার aথ
oরা চাষ-i কের
সাচার িরেপােট নারী
পাঠকসভার িববরণ
‘টপ কায়াক’-eর rপকার আজ আর নi
িচিঠপt
১. নnীgাম- খজুরীেত সনা তলেবর আহবান
২. নnীgাম

সmাদকীয় : আgাসনকারীরা দূর হo!
eখনi!
১৬ জুন িনu iয়ক শহের আেমিরকার যুd-িবেরাধী সংগঠেকরা
eক জrরী িসdাn gহণ কেরেছ। oয়ািশংটেন মািকন কংেgেস যখন
২০০৮ সােলর জn যুেdর মািকনী বরাd িনেয় আলাপ চলেব,মিঠক
তখনi ২২ থেক ২৯ সেpmর কংেgেসর সামেন যুd-িবেরাধী
সমােবশ করা হেব। ২৯ সেpmর হায়াiট হাuস aিভমুেখ িমিছেল
হাঁটেব যুd িবেরাধীরা। কেপােরট যুdমনs মািকন কংেgসেক চ ােল
জািনেয় ঐ সময় oয়ািশংটেন জনসাধারেনর eকশািn কংেgেস
আেnালন সংkাn আেলাচনার িবষয় হেব:
• iরােনর িবrেd যুd নয়।
• iরাক থেক প ােলsাiন, িফিলপাin, হাiিত, পুেয়েতা
িরেকা, আফগািনsান – সমs দখলদাির খতম কেরা, eখনi।
• যুdাপরােধর জn বুশ o চনীেক aিভযুk কর।
• িকuবা, ভেনজুেয়লা, িজmাবুেয় eবং sদােনর uপর মািকনী
খবরদাির বn কর।
• aিভবাসী eবং নিথিবহীন িমকেদর uপর হামলা বn কর।
• ক াটািরনা dগতেদর pিত sবুচার কর – বণিবেdষী পুিলিশ
সntাস বn কর।
• মািময়া আবু জামাল সহ সমs রাজৈনিতক বnীেদর মুk
কর।
• িবরামহীন যুেd নয়, sাs -কাজ-িশkায় aথ চাi।
যুd-িবেরাধী সংগঠেকরা বশ বুঝেত পারেছন, মািকন কংেgস
কখেনাi যুেdর aবসান ঘটােব না। জনসাধারনেকi তা
ঘটােত হেব। তেব মামুিল িমিছল আর pিতবাদ কের তা
মnন সামিয়কী
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ম-জুন ২০০৭

গায়া : পবেতর oপর রk
Down to Earth,

১৫ eিpল ২০০৭ সংখ ায় pকািশত sনীতা নারায়ণ-eর সmাদকীয় বাংলায় anবাদ কেরেছন গৗরা

eক িবশাল খিন eবং sb eক জলাধােরর মেধ আমরা দাঁিড়েয়। sানীয়
কমীরা আমােক বুিঝেয় িদি েলন, ei লৗহখিন সালাuিলম জলাধােরর
নহের রেয়েছ। eটাi দিkণ গায়ার eকমাt জেলর uৎস। যi আিম
ক ােমরায় ছিব তুলেত গলাম, তখনi eক িজপভিত লাক eেস
আমােদর িঘের ফলল। তারা িনেজেদর পিরচয় িদল খিন-কতৃপk বেল।
আর আমােদর তখনi sানত াগ করার িনেদশ িদল ককশভােব। আমরা
যুিk িদেত গলাম, আমরা তা সবসাধারেণর রাsা ধের আসার পেথ
তমন কান নািটশ বাড দিখিন য আমরা aনিধকার pেবশ কেরিছ।
িকnt oরা আমােদর কান কথা নেতi চাiল না। বরং আমােদর গািড়র
চািব কেড় িনেয় পাথর kিড়েয় আমােদর িদেক ছুঁড়েত ছুড়
ঁ েত a াব
গািলগালাজ r করল। aবsা হােতর বাiের চেল যাবার আেগi আমরা
drত গািড় চািলেয় পািলেয় eলাম, ছিবটিব না তুেলi।
দেখ- েন সmূণ িব াn আমরা --- ei তা সi পিরিচত
বালুকাতট, সবুেজ মাড়া পবত আর শাn sb গায়া। ei সi গায়া,
যখােন ডেmা, সালগাoকার, িটmেলারা আেছ খিনর sােথ। িকnt তারা
তা আবার িশkা-সংsৃিত তথা utম কেপােরট পিরচালন-নীিতর
pিত ায় মুখ ভূিমকা পালন কের। তেব তারা জেলর eকমাt uৎসsেল
খিনর কাজ কীভােব মেন নয়? ei আপাত sেগ িহংসা আর uেtজনাi
বা কী জn? aিচেরi eর utর পাoয়া গল।
পরবতী gাম কলmবায় পৗঁেছ আবার আমরা ঘরাo হলাম --- না
dবৃt খিনর pিতিনিধরা নয়, আমােদর িঘের ধেরিছল gােমর মিহলারা।
আমরা তখন eকটা িটলার oপের --- oপর থেক নারেকল আর
কাজুবাদাম গাছ িদেয় ঘরা gাম দখা যাে । িকnt সখােন বুলেডাজার,
বেড়া যntপািত আর Tােক িনয়ত কমরত মাnেষরা --- oরা পাহাড় ভেঙ
মািট uিঠেয় খিনর গত করেছ। iিতমেধ sানীয় নদীgিল িকেয় যাে ।
সবুজ ফসল আর গােছ ভরা মাঠ লাল বেজ পূণ হেয় চেলেছ নদী পযn,
gাস করেছ নদীেকo। oরা আমােদর টেন িনেয় গল oেদর gােম। kুd
মিহলারা আমােদর দখাল, কীভােব টন টন লাল বেজ মাঠ থেক নদী
পযn ভরাট হেয় চেলেছ। খিন ফাটােনায় কীভােব দবকী কাটু ভিলপeর বািড়র দoয়াল ভেঙেছ, oরা তাo দখাল। oরা যখন pিতবাদ
করেত গল, oেদরেক জানােনা হল, pিতবাদ করেল বািড়টাo ধূিলসাৎ
করা হেব।
gামীণ মাnেষর eকিটi দািব িছল : খিন বn কেরা। oেদর মত না
িনেয় ei খিনর কাজ করার anমিত কী কের পল eiসব তথাকিথত
খিন-মািলেকরা? ei কাmািনgেলা কােদর? আর oরা কােদরi বা জিম
কােজ লাগাে ? জানেত পারলাম য ei িশিkত রােজ খিনর কাজ
aত n গাপনীয়তায় আবৃত। ei জিমgিল আেগ পতুগীজ সরকােরর
আoতায় িছল --- সi িবেদিশ সরকার নামমাt রাজেsর িবিনমেয়
gামবাসীেদর চােষর জn দীঘেময়াদী িলজ িদেয়িছল eবং ভারত সরকার
গায়া দখল করার পর সi িলজ ভারত সরকােরর নােম পিরবিতত হেয়
যায়। কােজi বতমান খিন কাmািনgিল হয়ত শতসােপেk পিরেবশ
মnন সামিয়কী

সনgp।

দpেরর ছাড় পেয়েছ, িকnt oi কৃিষজিমgিলর চিরt তা তােত
বদলায়িন।
eখন, জিমর মািলকানা (বা ব বহার) কার বা কােদর ei pে র
utর নািক খুব পির ার নয়, eমনটাi সেnহ করেছ gামবাসীরা। জৈনক
হীরালাল খািদদাস oরকম eকটা জিমর িলজgহীতা, িকnt eক দালাল
রিসক নােয়ক সিট িনেয়েছ সািসদােদ ফেমে টা নােম গায়ার anতম
বৃহৎ eক খিন কাmািনর নােম। রিসক আবার কাজিট িদেয়েছ oi
gােমরi pাkন pধান grদাস নােয়কেক। anমান করা যায় কন
কাmািনর নােমর কােনা সাiনেবাড দখা যায়িন কাথাo। মূল
কাmািনgিল হয়ত আtপিরচয় িদেত চায় না।
পরবতী kiনােমাল gােমর aবsাo কমেবিশ eকi রকম। খিন
কাmািনgিল মােটর oপর dধষ --- gামবাসীরাo চেট রেয়েছ। তফাৎটা
ei য oখানকার খিন বhিদন আেগর। pথেম সখােন ম া ািনজ আকর
তালা হেয়িছল, eখন আবার খনন চলেছ লৗহ আকিরেকর জn। eর
ফেল বেজ র পিরমাণ eখােন aেনক বিশ, যা মাঠ o জেলর uৎসেক
ধু ঢেকi দয়িন, ছােটাখােটা eক বজ -পাহাড় গেড় তুেলেছ।
gামবাসীরা য চরম uেtিজত তার কারণ আেছ। জৈনক রাজৈনিতক
ব িk চndকাn নােয়ক খিনর িলজ পেয়িছল। আর তার কােজর দািয়t
পেয়িছল জৈনক ভাNাির। eর চেয় বিশ িকছু আর জানা যায় িন।
gােমর মিহলারা বh sের pিতবাদ জানােলo কu কণপাত কেরিন।
oখান থেক িফের আসার পরিদন জানা গল য gামবাসীরা খিন
আকিরক ভিত eকিট Tাক আটেক তার চালকেক মারেধার কেরেছ।
gামবাসীেদর িবrেd মামলা rজু করা হেয়েছ। দাষটা িক gামবাসীেদর?
য কিট gাম ঘারা হল, eকi aবsা। কন eমন aবsা? ei
gামgিল দিরd নয়, জীিবকািনবােহর জn বা aেথাপাজেনর জn কােরার
oপর িনভরশীল নয়। e পযn gামgিল যেথ unত --- কৃিষর িনয়িমত
uৎপাদনi eেদর আিথক unিতর মূেল। আর ei gামgিলেক ধীের ধীের
ংস করার িদেক িনেয় যাে যেথ খিনজ সmদ আহরণকারীরা। চীেন
খিনজ সmেদর মূল আকাশেছাঁয়া, তাi য কানভােবi দখল কেরা
sানীয় ei সমৃd gামgিলেক, যেথ খিন সmদ আহরেণর নােম।
ভীচুেndম gােম িগেয় pিতবােদর ভাষা খুঁেজ পাoয়া গল। সখােন
গািড় আটেক গল eক িবশাল বাlােরর ব ািরেকেড। পাহােড় oঠার
পেথ gামবাসীেদর ei pিতেরাধ --- সাদািসেধ, িকnt যেথ কাযকর।
ঘািষত সরকাির বনা েল ঘরা ei gােমর চাষজিমেত খিন-মািলকেদর
pেবশ rখেতi ei পথ আটকােনা। eক পাহািড় নদী eেদর সেচর
pেয়াজন মটায়। সবুজ ফসেল ভরা নয়নািভরাম মাঠ।
মােটর oপর দৃ gিল আমার hদেয় আgন jািলেয় িদেয়িছল।
সেn য় শহের িফের দূরদশেন পি মব সরকােরর সিহংস পেথ নnীgাম
দখল নoয়ার দৃ দেখ িশuের uঠলাম। eরকম লk লk নnীgাম
গেড় uঠেবi আর eভােবi সংি gামবাসীরা হেব তার বিল। বেড়া
aবাক লােগ --- e কাথায় চেলিছ আমরা?
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সাmpিতক pিতেবদেন পৃিথবীর আবহাoয়া পিরবতন
sজয় বs
সmেক যাবতীয় তথ ািদ সংgহ, তার িবে ষণ o aবাি ত পিরবতেনর
মাকািবলার যাবতীয় ব বsািদ gহেণর pামাণ pিতেবদন pকােশর
দািয়t নয়। pথম শাখা বা Working Group I-eর anসnােনর
িবষয় আবহাoয়া পিরবতেনর িবjান, Working Group II বা িdতীয়
শাখার িবষয় eর ফলাফল, খাপ খাoয়ােনা বা aিভেযাজন eবং
aসমথতা, Working Group III বা তৃতীয় শাখার িবষয় আবহাoয়া
পিরবতেনর uপশম করা।
আবহাoয়ার িবিভn িদক িনেয় গেবষণারত য সব িবjানী
আnজািতক খ ািতর aিধকারী তাঁেদর সমেবত সাবধানবানী
aনিতিবলেmi ei ভৗত িবjােনর িবষয়িটেক আnজািতক রাজনীিতর
আিঙনায় িনেয় আেস। ১৯৯২-e িরo িড জ ািনেরার রাTস
আেয়ািজত পিরেবশ o unয়ন সংkাn ধিরtী সেmলেনর
আেয়াজনকােলi গিঠত হয় রাTসে র আবহাoয়া পিরবতন িনিমিত
সিমিত (UN Framework Convention on Climate Change,
সংেkেপ UNFCCC)। ধিরtী সেmলেন আগত রাTেনতারা ei
সিমিতেত anভুিkর সmিতjাপক সi িদেয় eেক eকিট িবিশ
রাজৈনিতক মযাদা দন। িঠক হয় pাথিমক pstিতর জn িতন বৎসর
সময় িদেয় ১৯৯৫ সাল থেক pিত বৎসর িবে র সব দেশর
pিতিনিধরা eকিট আেলাচনা সভায় িবষয়িটর পযােলাচনা কের uপযুk
করণীয় পদেkপgিল িsর করেবন। ei সভার নাম দoয়া হয়
কনফােরn aব পািটজ (Conference of Parties, সংেkেপ COP)।
pথম সভািট anি ত হয় বািলেন। ei সভােতi gহণীয় ব বsািদ
বলবৎ করার জn eক িনেদশনামা (Berlin Mandate) pণয়েনর
uেদ াগ নoয়া হয়। ১৯৯৬-e জিনভায় িdতীয় সভােত আেলাচনায়
িবrd মত pকাশ পেলo িনেদশনামা গৃহীত হবার ankেলi সmিতর
পিরেবশ তির হয়। ১৯৯৭-e জাপােনর িকেয়ােতা শহেরর আেলাচনা
সভাi eক iিতবাচক aধ ােয়র সূচনা কের। নানা তক-িবতেকর পর
ei সভােতi গৃহীত হয় 'িকেয়ােতা িনয়মিবিধ' বা Kyoto Protocol.
IPCC iিতমেধ ১৯৯২ o ১৯৯৬- ত pকািশত pথম o িdতীয়
pিতেবদেন u তাবৃিdর কারণ িহেসেব gীনহাuস গ ােসর aিধক
িনঃসরণেক িচিhত কেরেছ eবং ei aনিভেpত aবsার জn য
মn kেলর িkয়াকম (aিধক শিkর জn aিধক জীবা jালািন
ব বহার)-i aেনকাংেশ দায়ী তা-o uেlখ কেরেছ। িকেয়ােতা
িনয়মিবিধেত ei যেথ শিk o jালািন ব বহাের রাশ টানার িনেদশ
রেয়েছ। িশেlাnত ৩৯িট তািলকাভুk দেশর kেt gীনহাuস গ ােসর
িনঃসরণ িনিদ পিরমােণ কমােত হেব --- ১৯৯০ সােলর িনঃসরেণর
তুলনায় ২০০৮ থেক ২০১২ সােলর গড় িনঃসরণ কিমেয় আনেত
হেব কমপেk পাঁচ শতাংশ। ei িনয়মিবিধেত সi কের আেমিরকা সহ
পৃিথবীর ১৬০িটরo বিশ দশ। পদেkপিট িনি তi ঐিতহািসক।
শািnকালীন পৃিথবীেত কােনা বjািনক িবষয় iিতপূেব eত drত
িব রাজনীিতেত uেঠ আেস িন। িকেয়ােতা িনয়মিবিধর dিট ধারা
িবেশষভােব uেlখেযাগ । pথমিট হল sাkরকারী দশgিলর ৫৫

১
সূয থেক িবপুল পিরমাণ শিk pিতিনয়ত পৃিথবীেত আসেছ eবং
জীবজগেতর পেk সহায়ক aবsা eখােন বজায় রাখেছ। যতটা আসার
কথা তার ৩০ শতাংশ মহাকােশ িব ুিরত হেয় যায়, ৪৭ শতাংশ
ভূপৃ gহণ কের আবার মহাকােশ িবিকরণ কের দয়, ২৩ শতাংশ ei
gেহরi জলচkেক চলমান রােখ। বৎসের ৫ লk ঘন িকেলািমটার
জল বা o মঘ হেয় sলভােগর pায় সবt জেলর সরবরাহ
aব াহত রােখ। ei িবশাল পিরমাণ সৗরশিkর eক kুd ভgাংশi
আধুিনক জীবনযাtার দািব মটােত পাের।
পৃিথবীর বায়ুমNেলর pায় সবটাi মািটর ২০ িকেলািমটােরর মেধ ।
নাiেTােজন, aিkেজন, জলীয় বা , কাবন-ডাi-akাiড eবং aিত
সামাn পিরমাণ anাn গ াস --- িকছু pাকৃিতক িকছু মাnেষর তির
--- িনেয়i বায়ুমNল। ধুমাt জীবজগেতর িনঃ াস p ােসর জn য
বাতাস দরকার তা নয়। ei পৃিথবীেত সহনেযাগ u তা বজায় রাখার
জn বায়ুমNেলর eক aিত grtপূণ ভূিমকা রেয়েছ। বায়ুর
uপাদােনর মেধ কেয়কিট পৃিথবী থেক মহাকােশ তাপ িবিকরেণ বাধা
দয়। ফেল সবটা না বেরােনায় ei gেহ জীবজগেতর পেk
pেয়াজনীয় u তা বজায় থােক। ei িবেশষ গ াসgিল, যােদর নাম
দoয়া হেয়েছ gীনহাuস গ াস (সংেkেপ GHG), না থাকেল তাপমাtা
বতমােনর তুলনায় ৩০ িডিg সলিসয়াস কম হত। eেত জীবkেলর
pাণরkাi pায় aসmব হত। ei িবেশষ তাপ িনেরাধক গ াসgিলর
মেধ anতম pধান হল কাবন-ডাi-akাiড (CO2)। eছাড়া রেয়েছ
িমেথন (CH4), নাiTাস akাiড (N2O) o িশেlর ব বহােরর
pেয়াজেন মাnেষর তির কেয়কিট গ াস। বায়ুমNেল ei গ াসgিলর
পিরমাণ বাড়েল ei gেহর u তা বােড়, কমেল কেম। u তা বৃিdর
kমতাo eক eকিট গ ােসর eক eক রকম। পৃিথবী জুেড়i তাপমাtা
মাপবার ব বsা আবহাoয়াতttিবেদরা কেরেছন। ফেল িদন-মাসবৎসেরর গড় তাপমাtার িহেসবটা সিঠকভােব রাখবার ব বsা চালু
আেছ ঊনিবংশ শতাbীর মাঝামািঝ থেক। বািষক তাপমাtা eক
থােক না, al খািনকটা oঠানামা কের, িবিভn কারেণi ei রকম হয়।
িকnt iদানীংকােল ei তাপমাtার uধমুিখতা িব আবহাoয়া সংsার
(World Meteorological Organization, সংেkেপ WMO)
িবেশষjেদর dঃি nার কারণ হয় eবং ১৯৮০র দশেকi রাTসংঘ
পিরেবশ pকl (United Nations Environment Program, সংেkেপ
UNEP)-eর সহেযাগীেদর সে d'দফা বঠেকর পর রাTসংেঘর
সাধারণ সভায় যৗথভােব িবষয়িট utাপন কেরন ১৯৮৭ সােল।
u তাবৃিdর জn ব াপক আবহাoয়া পিরবতন o তার সmাব িবপদ
সদsেদর aিবলেm ei সmেক anসnান o ব বsািদ নবার জn
eকিট কndীয় িবশারদ সিমিত গঠেনর সবসmত িসdােn পৗঁেছ দয়।
পেরর বৎসর aথাৎ ১৯৮৮ সােল জn নয় আnঃরাTীয় আবহাoয়া
পিরবতন িবশারদ সংsা (Intergovernmental Panel on Climate
Change, সংেkেপ IPCC)। সংsািট িতনিট শাখায় িবভk হেয় ei
মnন সামিয়কী
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বিশ --- e িহেসব UNEP'র ভূতপূব কমাধ k ডঃ kাuস
টােয়ফােরর। িতিন বেলেছন দিরd দশgিলর কান কানিটেক তােদর
জাতীয় আেয়র ১০ শতাংশ aবিধ ব য় করেত হেত পাের ei সব
কারেণ। পিরিsিত যেথ uেdগজনক eেত সেnহ নi।
aিত সmpিত IPCC তার সবেশষ pিতেবদেনর সারাংশ নীিত
pণয়নকারীেদর pেয়াজেন pকাশ কেরেছ। সমg pিতেবদন, eিট
চতুথ, জনসাধারেণর কােছ পৗঁছেত আেরা কেয়কমাস সময় লাগেব।
সারাংশ যা আেছ সটাi িবjানী সmpদায়েক ছািপেয় সাধারণ মাnেষর
মেধ o eক গভীর uেdেগর সৃি কেরেছ। pচারমাধ মgিল যেথ
grt িদেয়i আবহাoয়া পিরবতন o পৃিথবীর u তাবৃিdর িবষয়িটেক
জনসমেk হািজর করেছন।
IPCC'র pথম িতনিট িনধারণ pিতেবদন বা Assessment
Report সংেkেপ AR pকািশত হয় ১৯৯২, ১৯৯৬ eবং ২০০১
সােল। pথম pিতেবদেন u তাবৃিdর কথা বলা হেলo আnমািনক
কতটা বাড়েব কতিদেন, তা uh রাখা হেয়িছল। িdতীয় pিতেবদেন
আরo তথ ািদ সংgহ কের eবং গািণিতক ন শার সাহােয িবে ষণ
কের ২১০০ সােল তাপমাtা কতটা বাড়েত পাের তার eকটা আnাজ
দoয়া হয় --- বৃিd ঘটেব ১ িডিg থেক ৩.৫ িডিg সলিসয়ােসর
িভতের। pাকৃিতক o anাn পিরবতেনরo uেlখ করা হয়। পাঁচ
বৎসেরর পর ২০০১ সােলর তৃতীয় pিতেবদেন আরo িবচার
িবে ষেণর পর oi ২১০০ সােলর তাপমাtা বৃিdর পিরমাণেক
সংেশাধন করা হয় --- আরo aিধক বৃিd ঘটেব তাপমাtার। িবংশ
শতাbীেত aথাৎ ১৯০১ সাল থেক ২০০০ সাল aবিধ গড় তাপমাtা
বেড়েছ মাt ০.৬ িডিg সলিসয়াস। pথম aেধ তাপমাtা eকটু
কেমিছল, িdতীয় aেধ ধারাবািহকভােবi pায় বেড়েছ। ১৯৭০-eর
দশেক পৃিথবীর গড় তাপমাtা িছল ১৪.০২ িডিg সলিসয়াস, ১৯৮০-র
দশেক সটা বেড় হয় ১৪.২৬ িডিg সলিসয়াস, eবং ১৯৯০-eর
দশেক আরo বেড় দাঁড়ায় ১৪.৪০ িডিg সলিসয়াস। ei দশেকর
১৯৯৮ ত গড় তাপমাtা ১৪.৭১ িডিg ছুঁেয় গত eকহাজার বৎসেরর
মেধ u তম বৎসেরর sীকৃিত পায়। তৃতীয় pিতেবদেন ei বৃিdর
হারেক গত দড় লk বছেরর মেধ সেবা eবং আগামী eক
শতাbীেত বৃিdর পিরমাণ ১.৪ িডিg থেক ৫.৮ িডিg সলিসয়াস
aবিধ হেত পাের ঘাষণা কের।
u তা বৃিdর িবষয়িট বjািনক িবচার িবে ষেণর তািttক sরেক
iিতমেধ aিতkম কের সাধারণ মাnেষর aিভjতার আoতায়
eেসেছ। শীত তমন পড়েছ না। কাথাo খরায় ফসল মার খাে ,
কাথাo aকােল বৃি eেস ভািসেয় িনেয় যাে । eর আেগ সমেয়র
িনয়িমত চেk ঋতুgিল যভােব আবিতত হত তা হে না। শীত
kমশঃ িপিছেয় যাে ।
িকnt ei aনাকাি ত পিরবতন জীবনযাtায় কান বেড়া রকেমর
ছাপ eখনi ফলেছ না। u তা বৃিdর কারণ যিদ gীনহাuস গ ােসর
পিরমাণ বেড় যাoয়া হয়, িবjানীরা তাi-i বলেছন, তাহেল িনঃসরণ
কমােনার জারােলা ব বsািদ আ নoয়া হে না কন? সরকাির
তরেফo ei িনেয় কান গভীর dি nার ছায়া কাথাo দখা যাে
না। aথচ তাপমাtা বাড়েছi। ২০০৫ সাল ১৯৯৮-eর রকড
ভেঙেছ। u তার িভিtেত বৎসরgিলর kম aবsান eখন :

শতাংশ, যার মেধ তািলকাভুk দশo থাকেব, িনজ িনজ দেশ
িনয়মিবিধর সরকাির anেমাদন িদেল (ratify করেল) eবং ei
দশgিলর সমি গত িনঃসরণ ১৯৯০ সােলর পৃিথবীর মাট িনঃসরেণর
৫৫ শতাংশ বা তার বিশ হেল িকেয়ােতা িনয়মািবিধ আnজািতক
আiন িহেসেব গণ হেব। aথাৎ কান দশ িনয়মিবিধ agাh করেল
বা ভ করেল তােক আnজািতক nায়িবচারালয় (International
Court of Justice)-e সাপদ করা যােব। eেক eেক িবিভn দেশর
সরকাির anেমাদন আেস। ২০০০ সােল জজ বুশ আেমিরকার নতুন
pিসেড ট হেয়i িকেয়ােতা uেদ াগ থেক সmক ত াগ কেরন।
aেsTিলয়া anগামী হয়। aবেশেষ রািশয়ার anেমাদেনর বেল ২০০৫
সােলর ১৬ ফbrয়াির িকেয়ােতা িনয়মিবিধ আiন িহেসেব বলবৎ হবার
মযাদা aজন কেরেছ। িdতীয় ধারািটেত বাজার চলিত eক আিথক
ব বsার uপাদান রেয়েছ যােত বাজােরর দর oঠানামার িবষয়িটo sান
পেয়েছ। কান িশেlাnত (তািলকাভুk) দশ যিদ তার িনঃসরণ
িনয়মিবিধর িনেদিশত মাtায় কমােত সkম না হয় eবং an কান
তািলকা বিহভুত দশ, সাধারণভােব তৃতীয় িবে র, uপযুk ব বsািদ
িনেয় িনঃসরণ কিমেয় আনেত পাের, তাহেল তািলকাভুk pথম
দশিটর ঘাটিত িdতীয় দশিটর িনঃসরণ hােসর পিরমাণ িদেয় মটােত
পাের। aব i aেথর িবিনমেয়। িনয়মিবিধেত ব বsািটর নাম ‘পির n
unয়ন pিkয়া’ বা Clean Development Mechanism, সংেkেপ
CDM। eবং িনঃসরণ hাস 'কাবন ঋণ' বা carbon credit যার eকক
eক টন কাবন-ডাi-akাiড বা তার সমতুল িব বাজাের kয়েযাগ
পণ িহেসেব িবেবিচত হেব --- চািহদা anযায়ী দাম oঠানামাo হেব।
gীনহাuস গ াস িহেসেব িমেথন কাবন ডাi akাiেডর তুলনায় ২১ gণ
শিkশালী হoয়ায় ১ টন িমেথনেক ২১ টন কাবন-ডাi-akাiেডর
সমতুল ধরেত হেব। িকেয়ােতা িনয়মিবিধেত য ৬িট গ াসেক
gীনহাuস গ াস িহেসেব িচিhত করা হেয়েছ সgিল হল : (১) কাবনডাi-akাiড CO2; (২) িমেথন CH4; (৩) নাiTাস akাiড N2O;
(৪) হাiেDা kােরা েু রা কাবন HCFC; (৫) পার ুেরা কাবন PFC o
(৬) সালফার হkাে ারাiড SF6। পৃিথবীর u তা বৃিdর মাকািবলায়
ei গ াসgিলর িনঃসরেণর পিরমাণ aব i কিমেয় আনেত হেব।
আবহাoয়া পিরবতেনর নিতবাচক ফলgিলi aিধক জারােলা।
u তা বৃিdর জn বৃি পােতর ধারার পিরবতন হেব, eতাবৎ বৃি িনভর
sাভািবক সেচ য পিরমাণ ফসল uৎপািদত হত তা হেব না। কম
সমেয় aিধক বৃি হেল বnা হেব। সi বnার জল নদীবািহত হেয়
সমুেdর নানা জেলর সে িমশেব --- sাd জেলর aভাব হেব। ঝড়
ঝ ার সংখ া o তীbতা বাড়েব। তাপমাtা বাড়েল সমুেdর জেলর
pসারণ ঘটেব eবং িহমবাহgিলর o মr a েলর বরফগলা জল
সমুেd eেস জলতলেক uপের তুলেব। ছােটা ছােটা dীপ o সমুd
তীরবতী িনmা লgিল pািবত হেয় বh জনপদেক ংস করেব। ব াপক
জন-aপসারণ o পুনবাসেনর ব বsা করেত হেব। u তা বাড়েল
পাকামাকেড়র হাত থেক সাধারণভােব utর akাংেশর শীত pধান
a লo রহাi পােব না। কীটপত যমন মশা-মািছ বািহত রােগর
সংkমণ বাড়েব। খাদ , পানীয়, বাসsান, sাs iত ািদ সমsায় দিরd
দশgিল জজিরত। তােদর সংকট আেরা গভীর হেব। আিথক
kয়kিতর মাকািবলায় খরচ হেব বছের ৩০ হাজার কািট ডলােররo
মnন সামিয়কী
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[কী কের হিদস পেলন িবjানীরা eত দীঘ সমেয়র বায়ুমNেলর
uপাদােনর? মr a েল গত বৎসেরর বরফ চাপা পড়েছ ei
বৎসেরর ঝরঝের বরেফর নীেচ। গত বৎসেরর sেরর নীেচ আেছ
আেগর আেগর বৎসেরর sরgিল। যত নীেচর বরফ তত বিশ তার
বয়স। িবjানীরা kেমrেত নীচ থেক বরফ তুেল eেন ei পরীkা
চািলেয়েছন গত আট বৎসর ধের। ৩৭২০ িমটার িDল করার পর
পাথের ঠেকেছ। শষ sেরর বয়স ৮,৯০,০০০ বৎসর। বরেফ
আটেক পড়া বাতােসর বুদবুদgিল িবে ষণ কের কাবন-ডাi-akাiড
o anাn গ ােসর পিরমাণ িনণয় করা গেছ, দখা গেছ িবিভn যুেগ
কাবন-ডাi-akাiেডর পিরমাণ ধীের ধীের বেড় আবার কেম eেসেছ।
গত সােড় ছ’লk বৎসের oঠানামা কেরেছ লেk ১৮ ভাগ থেক ৩০
ভাগ। িবjানীরা বরফগলা জেল হাiেDােজন an o সমsািনক
(isotope) ডয়েটিরয়াম anর anপাত থেক তাপমাtা মাপবার eকিট
িবেশষ পdিতর সাহােয িবিভn যুেগ তাপমাtার পিরবতনo বর
কেরেছন। দখা যাে কাবন ডাi akাiড বাড়ার সে eকেযােগ
তাপমাtা বেড়েছ eবং কেম গেল কেমেছ। পৃিথবীর u তা বাড়েছ
gীন হাuস গ ােসর বৃিdর কারেণ e িবষেয় আর সংশেয়র aবকাশ
থাকেছ না। বতমােন বাতােস কাবন-ডাi-akাiড বৃিdর হার বৎসের
লেk ০.১৯ ভাগ। ei হাের বাড়েল aদূর ভিব েত u তা বৃিdর
oপর কান িনয়ntণi রiেব না। সািবক ংস aিনবায হেয় uঠেব।]
তাপমাtা বৃিd হে , হেবo। তৃতীয় pিতেবদেন ২১০০ সােল
পৃিথবীর গড় তাপমাtা ২০০০ সােলর তুলনায় ১.৪ িডিg থেক ৫.৮
িডিg সলিসয়াস বিশ হেব eমনi anমান করা হেয়িছল। চতুথ
pিতেবদেন সংেশাধন কের বৃিd ১.১ িডিg থেক ৬.৪ িডিg
সলিসয়ােসর কথা বলা হেয়েছ। মাঝামািঝ ৩ িডিg ধরেলo aবsা
যেথ স ীন িনিdধায় বলা যায়।

২০০৫ -১৯৯৮-২০০২-২০০৩-২০০৪-২০০১। aথাৎ নতুন শতাbীর
pথম পাঁচিট বৎসরi u -তািলকায় রেয়েছ। কী হেব ei শতাbীর
শষpােn?

২
আnঃরাTীয় আবহাoয়া পিরবতন িবশারদ সংsা (IPCC) ei বৎসেরর
গাড়ােতi চতুথ িনধারণ pিতেবদন (Assessment Report 4,
সংেkেপ AR4) pকাশ r কেরেছ। pথম শাখা বা WG-I eর
pিতেবদেনর নীিতpণয়নকারীেদর জn সারাংশ pকািশত হয় প ািরস
থেক ফbrয়ািরর ২ তািরেখ। ১৮ পৃ ার ei pিতেবদেন আবহাoয়া
পিরবতেনর ( ভৗত) িবjান িভিti (Physical Science Basis)
আেলািচত হেয়েছ। িdতীয় শাখা বা WG-II anrপ সারাংশ pকাশ
কের bােসলস-e eিpেলর ৬ তািরেখ --- ২২ পৃ ার ei pিতেবদেন
রেয়েছ pভাব, aিভেযাজন o aসমথতা (Impacts, Adaptation and
Vulnerability) সংkাn তথ ািদ। তৃতীয় শাখা বা WG-III ব া েক
পাঁচিদন আেলাচনার পর ৪ঠা ম ৩৬ পৃ ার pিতেবদন সারাংশ pকাশ
কের। আবহাoয়া পিরবতন uপশম (Mitigation of Climate
Change) িনেয় ei pিতেবদেনর খসড়ার oপর কেয়কিদন ধেরi
utp আেলাচনা হয়, তার কারণ uপশম পdিতgিলর কাযকরী rপ
দবার দািয়t সরকােরর (pকৃতপেk রাজৈনিতক নতােদর)। িনঃসরণ
কমােনার জারােলা sপািরশ ei ব িkবগেক asিবধায় ফলেত
পাের। তৃতীয় শাখায় িবjানী ছাড়াo aথনীিতিবদ, সমাজতািttক,
রাজনীিতকরাo আেছন eবং রাজনীিতক িবেরাধীরা িবjানীেদর oপর
চাপ সৃি কের ei pিতেবদন সারাংেশ sপািরশgিলর kেt তাঁেদর
বkেব র দৃঢ়তােক কিমেয় আনেত বাধ কেরন। eতদসেtto যা
pকািশত হেয়েছ তা uদাসীন রাজনীিতক/রাTেনতােদর uপশম সংkাn
পদেkপgিলর pিত মেনােযাগী কের তুলেব আশা করা যায়।
চতুথ pিতেবদেনর িবsৃত িববরণািদ আর কেয়কমােসর মেধ i
pকািশত হেব। iিতমেধ i সারাংশ িতনিট িনেয় িব জুেড় আেলাচনা
r হেয়েছ। সরকােরর বাiের যাঁরা আেছন তাঁেদর aিধকাংেশর
aিভমত grতর িবপদ আসn জেনo unত কেয়কিট দশ ছাড়া
কাথাo তমন কানo জারােলা কমসূচী নoয়া eবং বাsেব তার
যথাথ anসরণ করা হে না। তাঁরা পৃিথবীর u তা বৃিdজিনত
সংকটgিলর মাকািবলায় eখনi ব বsািদ নoয়ার জn সরকারেক
চাপ িদেত জনমত গঠেনর pিত জার িদে ন। সমথেন তাঁরা
pিতেবদেন pকািশত তথ i পশ করেছন :
gীনহাuস গ াস িনঃসরণ কমেছ না, বেড় চেলেছ : ২০০০ সােল
বাতােস কাবন-ডাi-akাiেডর পিরমাণ িছল লেk ৩৬.৫ ভাগ,
২০০৫-e eটা দাঁিড়েয়েছ লেk ৩৭.৯ ভাগ। ১৯৯০-eর দশেক
বাতােস কাবন িনগত হত বৎসের ৬৪০ কািট টেনর মেতা। ২০০০
থেক ২০০৫-e eর পিরমাণ বেড় হেয়েছ বৎসের ৭২০ কািট টন।
ei বৃিd িমেথন o নাiTাস akাiেডর kেt eতটা নয়। িকnt যা
pিতিট গ ােসর kেt ঘটেছ তা গত ৬,৫০,০০০ বৎসেরর মেধ
ঘেটিন --- বাতােস e গ াসgিলর eতটা uপিsিত ei দীঘ সময় --সােড় ছ’লk বৎসর --- ধের িছল না। িশlযুেগ eেস মাnষ eক
aনn, aিব াs ঘটনা ঘিটেয়েছ যটা সবাংেশ তার িনরাপtা, তার
aিsেtর পিরপnী।
মnন সামিয়কী

আবহাoয়া পিরবতেনর pভাব eিশয়া মহােদেশ কী হেব সi
pসে চতুথ pিতেবদেন রেয়েছ :
িহমালেয়র িহমবাহgিল গেল িগেয় বnা eবং িশলাpপাত(rock
avalanches) ঘটােব, d’িতন দশক ধের জলসmেদ eর pভাব
পড়েব, তারপর থেক িহমবাহgিল িপছেন সের যাoয়ার জn নদীেত
জল কমেত থাকেব।
মধ , দিkণ, পূব o দিkণপূব eিশয়ায়, িবেশষ কের নদী
aববািহকাgিলেত জনসংখ াবৃিd o জীবনযাtার মােনর unিতর কারেণ
২০৫০ থেকi sাd জেলর aভােব ভুগেব ১০০ কািটরo বিশ
মাnষ।
uপkল a েল, িবেশষ কের aিত জনবhল নদী ব-dীপgিল, সব
থেক kিতpবণ হেব সমুd থেক বnায় eবং িকছু িকছু ব-dীেপ
নদী-বnায়।
drত জনসংখ া বৃিd o নগরায়েনর চােপ বশ কতকgিল দেশ
খাদ াভােবর pবল সmাবনা রেয়েছ।
d পানীয় জেলর aভাব, খরা o বnা uভয় কারেণi, পূব,
দিkণ o দিkণ-পূব eিশয়ায় আিntক রােগর িবsার ঘটােব। তাপমাtা
বাড়ায় সমুd uপkেলর জেল aিধক দূষণ মারাtক কেলরা রােগর
মহামারী আকার দেব দিkণ eিশয়ায়।
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আবহাoয়া পিরবতন eিশয়ার aিধকাংশ unয়নশীল দেশ
৫) কৃিষ, ৬) বনা ল, o ৭) বজ । pথম পাঁচিট kেti unত দkতা
পাষণেযাগ unয়নেক ব াহত করেব। কারণ drত নগরায়ন, িশlায়ন o
o aপচয় hােসর oপর grt দoয়া হেয়েছ। বনসৃজন o সংরkণ
আিথক unয়ন pাকৃিতক সmদ o পিরেবেশর oপর চাপ বািড়েয়
eবং বনজ dব থেক তরল jালািন uৎপাদেনর িবেশষ uেlখ
তুলেব।
রেয়েছ। বেজ র পুনব বহার, সংেkপন o শিkেত rপাnর িনেদিশত
মাট কথা চতুথ pিতেবদন য ভিব েতর iি ত িদে তা তৃতীয়
হেয়েছ। জীবা jালািন বতমােন পৃিথবীেত ব বhত বািণিজ ক শিkর
pিতেবদেনর ভয়াবহতােক mান করেছ। তাপমাtা ধীের ধীের বাড়েছ
৮০ শতাংেশর বিশ চািহদা মটায়। সৗরশিk pকৃতপেki পির n
কারণ বায়ুমNেল gীনহাuস গ াস (pধানত কাবন-ডাi-akাiড)-eর
eবং ei শিk ব বহােরর ব াপক pসােরর মাধ েমi জীবা jালািনর
পিরমাণ বৃিd। u তা বৃিdেত কাবন-ডাi-akাiেডর aবদান ৬৪
চািহদা কমােনা সmব। নব সৗরpযুিkর pসাের ভাল িবিনেয়ােগর
শতাংশ। বায়ুম ডেল ei গ ােসর aবিsিতকাল (residence time)-o
pেয়াজন। তৃতীয় িবে সটা সমsা হেলo িশেlাnত ধনী দেশ নয়।
দীঘ --- ৫০ থেক ২০০ বৎসর। তুলনায় িমেথেনর aবিsিতকাল মাt
রাজৈনিতক সিদ া o জনেচতনা বািড়েয়i aেনকটা eেগােনা যায়।
১২ বৎসর o নাiTাস akাiেডর ১২০ বৎসর। aথাৎ eখন তাপিবd ৎ
িকেয়ােতা িনয়মিবিধেত gীনহাuস গ াস িনঃসরেণর oপর
কndgিলেত কয়লা পুিড়েয় িবd ৎ uৎপাদেন য কাবন-ডাi-akাiড
বাধ বাধকতা চালু হবার পর থেকi আেমিরকা াn o জাপােন
িনঃসৃত হে আগামী শতাbীর শষ aবিধ তার pভাব থাকেব। িশl,
পরমাণু শিk িশেl eক জায়ার আনার চ া চেল আসেছ। sপেk
কৃিষেত আরo aিধক শিkর চািহদা মটােত, পিরবহেণ যানবাহেনর
জারােলা যুিk, পরমাণু শিk কnd থেক কাবন-ডাi-akাiড বা an
সংখ া বৃিdেত, গৃহsালীেত আরo বিশ কের
কান গ াস িনঃসৃত হয় না। আবহাoয়া
জীবা jালািন --- তল, কয়লা, গ াস --পিরবতন িবশারদ গা ী ei বkেব
কাবন-ডাi-akাiড িনঃসরেণর পিরমাণ
pভািবত হয়িন। তৃতীয় pিতেবদেনi পরমাণু
পাড়ােনা হে eবং শিk ব বহার pিত
দশ
জনসংখ া বাৎসিরক মাথািপছু
বৎসরi বাড়েছ। ফেল ১৯৯০-eর দশেক
( কািট) িনঃসরণ
বাৎসিরক শিk sপািরশ না করার কারণ িহেসেব বলা
যখােন বৎসের ei গ াস িনঃসৃত হত ২৩৫০
হেয়িছল : ১) গ াস টারবাiন যৗথ চেkর
( কািট
িনঃসরণ
কািট টন, ২০০০ থেক ২০০৫ ei সমেয়
তুলনায় aিধক ব য়; ২) কnd চলাকালীন
টন)
(টন)
সটা বেড় হেয়েছ ২৬৪০ কািট টন। ভারত
িনরাপtা o বজ সmেক জনসাধারেণর
১০৭.৯৭ ১১০.২৮ ১.০২
গাছপালা বাতাস থেক কাবন-ডাi-akাiড চীন
িবমুখতা; ৩) তজিkয় বজ ব বsাপনা o
১২৯.৬১ ৪৭৩.২৩ ৩.৬৫
িনেয় খাদ তির কের। বনা ল ংস করায় জাপান
পরমাণু jালািনর পুনঃpকরণ সংkাn
১২.৭৬৯ ১২১.৫
৯.৫২
কাবন-ডাi-akাiড নoয়ার িদকটা kেমi iটািল
িনরাপtা; ৪) পরমাণু jালািনর পিরবহেণর
৫.৮১৩ ৪৬.২৩
৭.৫৯
ঝুিঁ ক o ৫) পরমাণু aেstর pসার। চতুথ
কমেছ। সাগেরর জল কাবন-ডাi-akাiেডর
াn
৬.২১৮ ৩৮.৬৯
৬.২২
aেনকটাi শাষণ বা ধারণ কের, তাপমাtা জামািন
pিতেবদেন শিk
kেt
সৗর o
৮.২৫
৮৪.৮৬
১০.২৯
বাড়েল eর পিরমাণ কেম। আরo তাপমাtা নরoেয়
নবীকরণেযাগ শিkর সে পরমাণু শিkর
০.৪৫৯ ৩.৬৩
৭.৯১
বাড়েত থাকেল eমন eকটা aবsার সৃি
uেlখ আেছ। িকnt িনরাপtা, ast-সmpসারণ
iu ক
৫.৯৮৪ ৫৩.৭১
৮.৯৮
হেত পাের য মহাসাগরgিল শাষণ না কের কানাডা
o বজ য anরায় eo মnব করা হেয়েছ।
৩.১৯৫ ৫৫.০৯
১৭.২৪
কাবন-ডাi-akাiড বাতােস ছাড়েব aথাৎ iu eস e ২৩.৯৯ ৫৮০
শিkর kেt সবািধক grt পেয়েছ
১৯.৭৩
আধােরর পিরবেত uৎেসর ভূিমকা নেব।
শিk সংরkণ eবং ব বহাের দkতাবৃিd।
ফেল তাপমাtা আরo বাড়েব, বায়ুমNেল সারা
দkতা বাড়ােত পারেল শিkর িনরাপtা
৬৩৫.২ ২৬৫৮.৩ ৪.১৮
কাবন-ডাi-akাiেডর পিরমাণ আবার বাড়েব পৃিথবী
বাড়েব ei aিভমত pকাশ করা হেয়েছ।
তথ
সূ
t
ঃ
i
টারnাশনাল
eনািজ
eেজিn,
২০০৬
eবং ei পারsিরক সহেযািগতা eক গভীর
নবীকরণেযাগ শিk pসে বলা হেয়েছ
২০০৫ সােল নবীকরণেযাগ uৎস থেক
িবপেদর সৃি করেব যার মাকািবলা করবার
তির িবd ৎ মাট uৎপািদত িবd েতর ১৮ শতাংশ িছল, ২০৩০ সােল
সাধ মাnেষর নi। িবjানীরা বশ িকছুকাল ধেরi সতক কের
ei aংশিট বেড় ৩০ থেক ৩৫ শতাংশ হেত পাের। িবপরীেত
চলেছন u তাবৃিdর ei kািnিবnd সmেn, যখােন গেল মাnেষর
আর আবহাoয়ার oপর কােনা িনয়ntণi থাকেব না। সাধারণভােব ৩
পরমাণু শিkর বতমান ১৬ শতাংশ aবদান ২০৩০ সােল বেড় ১৮
িডিg সলিসয়াসi বৃিdর সi চূড়াn মাtা িহেসেব নoয়া হয়। চতুথ
শতাংশ হেত পাের বলা হেয়েছ। eটা sেখর কথা য িবশারদেগা ী
pিতেবদেন িকnt ei শতাbীেত সবেচেয় সmাব বৃিd ei ৩ িডিgi
পরমাণু শিkর pিত আsাবান হেত পােরনিন।
িচিhত করা হেয়েছ।
ভারত সরকােরর তরফ থেক চতুথ pিতেবদেনর oপর তমন
পিরিsিত িনি তi গmীর। uপশেমর ব বsািদ জrির িভিtেত চালু
কান মnব করা হয়িন। িবd ৎ uৎপাদেন কয়লার আিধপত িনেয়
কান p oেঠিন। সেnাষজনক কয়লার ভাNার o sলভতার কারেণi
করা pেয়াজন। gীনহাuস গ ােসর িনঃসরণ কমােত হেব o শাষণ
ভারেত মাট uৎপn িবd েতর ৮২ শতাংশ আেস কয়লা jালািন
ব বsা --- বনসৃজনi
uপায় --- বাড়ােত হেব। IPCC'র তৃতীয়
তাপিবd ৎ কnd থেক। জলিবd ৎ uৎপাদন মাt ১৫ শতাংশ। eখান
শাখা uপশেমর জn ৭িট kেt করণীয়gিলর িনেদশ িদেয়েছ।
থেক aেনকটা বাড়ােনা খুব সহজ ব াপার নয়। খুব সmpিত eকিট
ktgিল হল : ১) শিk সরবরাহ, ২) পিরবহণ, ৩) iমারত, ৪) িশl,
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গেবষণাপেt ভারেতর জলিবd ৎেকnd থেক pচুর পিরমাণ িমেথন --সারা িবে র ৪ শতাংশ --- িনঃসরেণর কথা বলা হেয়েছ। sতরাং বৃহৎ
জলিবd ৎ কnd তির করার সmাবনা eেদেশ কম। বায়ুিবd ৎ uৎপাদেন
ei দেশ aভাবনীয় unিত ঘেটেছ। িকnt বেড়া মােপর সরবরাহ
সংkাn িকছু জিটল সমsার eখনo সমাধান হয়িন।
ভারেতর pধানমntী ড. মনেমাহন িসং চতুথ pিতেবদন pকােশর
পর আবহাoয়া পিরবতন মাকািবলায় eক িবেশষ কিমিট গঠন
কেরেছন। pধানমntী o িবtমntী ছাড়া যাজনা পিরষেদর uপ-সভাপিত
মে টক িসং আলুoয়ািলয়া, সরকােরর িবjান uপেদ া ডঃ িচদাmরম,
িশlপিত রতন টাটা iত ািদ িবিশ aিভj ব িkেদর িনেয় গিঠত ei
কিমিট আশা করা যায় যথাযথ পথিনেদশ করেব। যেহতু আnজািতক
মহেল u তা বৃিdর মাকািবলায় পরমাণু শিk তমন কান grt
পায়িন, ভারত-আেমিরকা পরমাণু চুিkর gহণ aথবা বজন যাi হাক
তা uপশম ব বsািদেত eেদেশ খুব eকটা তারতম ঘটােব না বেলi
মেন হয়।
ei মােসi জামািনর হাiিলেগনডাম-e আেমিরকা-iংল ড-জামািনরািশয়া-সহ ৮িট ধনী দেশর য বািষক শীষ সেmলন জামািনর রাTপিত
ীমিত eে লা মােকেলর নতৃেt anি ত হল, তােত sাভািবকভােবi
আবহাoয়া পিরবতন eকিট আেলাচ িবষয় িছল। বলা বাhল িনিদ

কান মাtায় gীনহাuস গ াস কিমেয় আনার psােব pধান আপিt িছল
আেমিরকার, যখােন মাথািপছু বািষক িনঃসরেণর পিরমাণ ২০ টন
(িবে র গড় ৪ টেনর মেতা)। নানা যুিk-তক anেরাধ-uপেরােধর পর
সেmলন সভাপিত eক িববৃিতেত ২০৫০ সােল ei দশgিলেত
িনঃসরণ বতমােনর তুলনায় ৫০ শতাংেশ কিমেয় আনার eক সমেঝাতািসdাn ঘাষণা কেরেছন। pিতrিত কতটা রিkত হেব তা িনেয় eকটা
সংশয় থাকেছ। তৃতীয় িব থেক কান িসdােnর কথা শানা যায়িন।
aব eত শী ei দশgিল থেক pিতিkয়া আশাo করা যায় না।
aথচ aবধািরতভােবi ei দশgিলi kিতgs হেব সব থেক বিশ।
aেনেকi মেন কেরন সমsাgিলর সমাধান ধুমাt িবjান pযুিkর
oপর চাপােনা সমীচীন হেব না। সামািজকভােব, eমনিক ব িkগত
পযােয়o eর মাকািবলা না করেলo নয়। জীবনযাtার ধরন পালটােনা
দরকার। শিkর যেথ ব বহােরর য রীিতেত আধুিনক জীবন আসk
হেয়েছ তা থেক দূের সের আসেত হেব। pেয়াজন শিk সmেক
pচিলত ধারণার ব াপক পিরবতন। ভিব ৎ pজnেক সািবক িবপদ
থেক বাঁচােত শিkেক মহাঘ মেন িনেয়i ব বহার করেত হেব।
pাকৃিতক শিkেক grt মানবেগা ী িচরকাল িদেয়েছ। িশlযুেগর
িবচু িতর পর pকৃিতর সে ss সমnয়েক agািধকার িদেয়i বাঁচবার
িশkা িনেত হেব। মাnেষর kমমুিkর ei eকিট পথi আজ রেয়েছ।

পৃিথবীর u তা বৃিdর সমsায়

পরমাণু িবd ৎ কান সমাধানi নয়
হেলন ক ালিডকট
হেলন ক ালিডকট-eর বi Nuclear Power Is Not The Answer To Global Warming Or Anything Else-eর pথম পিরে দ থেক সmাদনা কের
anবাদ কেরেছন শমীক সরকার।

আর কতটা শিk স uৎপাদন কের, e িনেয় গেবষণা খুবi কম
হেয়েছ। e pসে anতম সরা গেবষণা ২০০৪ সােল pকািশত
জান uiিলয়াম sম ভ ান িলuেয়ন eবং িফিলপ িsথ-eর ‘পরমাণু
*
িবd ৎ --- শিk ভারসাম ।’ নীেচর িহেসবgিল বিশরভাগ ei
গেবষণাপt থেক নoয়া।
পরমাণু jালািন চেkর pথমিট হল পরমাণু িবd েতর খিনজ
iuেরিনয়ােমর খনন eবং িন াশন। iuেরিনয়াম থােক আকিরক
aবsায়। পাথুের আকিরক খনেন eবং পিরবহেণ িবপুল জীবা
jালািন খরচ হয়। সi পাথরেক িমিহ কের gঁেড়া করেত হয়, আবার,
জীবা jালািন খরচ কের। সi gঁেড়ােক সালিফuিরক a ািসড eবং
anাn রাসায়িনেক মশােত হয়। ei pিkয়ােতo তাপমাtা বৃিd
করেত হয় রাসায়িনকgিলর, ফেল আবার pেয়াজন হয় জীবা
jালািনর। iuেরিনয়ােমর আকিরক হেত পাের নরম বা শk। নরম
আকিরক হেত পাের sা ডেsান, ক ালেsTট pভৃিত, তােত
iuেরিনয়ােমর ঘনt থােক ১০ শতাংশ থেক ০.০১ শতাংশ। pিত টন
আকিরক িন াশেন ২৩৩ কািট জুল শিk লােগ। শk আকিরক

পিরহােসর ব াপার, বুশ pশাসন eকিদেক gাবাল oয়ািমং বা পৃিথবীর
u তা বৃিdেক িবপদ িহেসেব sীকার করেতi নারাজ। anিদেক সi
gাবাল oয়ািমংেকi aজুহাত িহেসেব দাঁড় কিরেয় পরমাণু িবd েতর
পেk সoয়াল করেতo তারা ছাড়েছ না। uপরাTপিত িডক চিন
বেলেছন, gাবাল oয়ািমং-eর ৫০% দায় বাতােস বিdত কাবন-ডাiakাiেডর পিরমােণর eবং পরমাণু িবd েত কান কাবন-ডাi-akাiড
িনঃসরণ হয় না। আেমিরকার িনuিkয়ার eনািজ inিটিটuট (NEI)
বেড়া বেড়া সংবাদপেt লk লk ডলার খরচ কের পাতােজাড়া
িবjাপন িদেয় বলেছ, ‘আমােদর ১০৩িট পরমাণু িবd ৎ কnd িকছুi
পাড়ায় না, তাi তারা কােনা gীনহাuস গ াস িনঃসরণ কের না।’
পরমাণু ব বসায়ীেদর কােছ gাবাল oয়ািমং আশীবাদ srপ।
eসবi ভুল কথা। যিদo পরমাণু িবd ৎ কnd সরাসির কাবন-ডাiakাiড িনঃসরণ কের না, িকnt পরমাণু ব বসার সে জিড়ত য
িবপুল eবং জিটল খনন, পিরকাঠােমা িনমাণ pভৃিত, যােক পিরভাষায়
বেল পরমাণু jালািন চk (nuclear fuel cycle), তােত কাবন-ডাiakাiড সহ anাn gাবাল oয়ািমং-eর জn দায়ী গ াস িনঃসৃত হয়
িবপুল পিরমােণ, কারণ তােত জীবা jালািনi ব বহার করা হয়।
eকিট পরমাণু িবd ৎ কেndর আয়ু ােল, তার কতটা শিk লােগ,

*

i টারেনেট সmূণ গেবষণাপtিট পাoয়া যায়। িঠকানা :

http://beheer.opvit.rug.nl/deenen/Nuclear_sustainability_rev3.doc
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যমন gানাiট বা কায়াটj, যখােন iuেরিনয়ােমর ঘনt ০.১ শতাংশ
থেক ০.০০১ শতাংশ aবিধ হেত পাের, তা িন াশেন টন pিত ৫৫০
কািট জুল শিk লােগ। যিদ আকিরেক iuেরিনয়ােমর ঘনt ০.০১
শতাংেশর কম হয়, তাহেল ঐ iuেরিনয়াম থেক য পিরমান শিk
uৎপািদত হেত পাের, তার তুলনায় খনন o িন াশেন শিk খরচ বিশ
হয়। আর e পৃিথবীেত eর চেয় ভােলা মােনর iuেরিনয়াম, বতমান
হাের পরমাণু িবd ৎ uৎপাদন হেত থাকেল, আর ৫০ বছর চলেত
পারার মেতা মজুত আেছ।
iuেরিনয়াম িন াশেনর পের য আকিরকিট পেড় থােক, তা
তজিkয়, তাi সটােক ভােলাভােব সমািহত করা pেয়াজন, তার জn
pেয়াজন, সi তজিkয় আকিরকেক লাiমেsান িদেয় িনuTালাiজ
করা। যােত ভূগভs জেল তা না মেশ তার জn pেয়াজন
বনেটানাiট িমিশেয় শk করা। তােক পিরবহণ কের িনেয় িগেয়
খিনেত ফলা। সi খিন ভােলাভােব বুঁিজেয় তার uপর গাছ লাগােনা।
ei কােজ pেয়াজন িবপুল শিk, খনেন য শিk খরচ হয় তার ৪
gণ। eবং তা aব i জীবা jালািন। যার থেক pচুর কাবন ডাi
akাiড িনগত হয়।
iuেরিনয়ামেক eরপর iuেরিনয়াম হkা ুoরাiড গ ােস পিরবতন
করেত হয়, pেয়াজনীয় iuেরিনয়াম ২৩৫- ক আলাদা করার জn।
ei পিরবতেনর জn pেয়াজন pিত কিজ iuেরিনয়ােম ১৪৭.৮ জুল
শিk।
iuেরিনয়াম ২৩৫-eর সমৃিdকরেণর জn (aথাৎ ০.৭% থেক
বািড়েয় ৩% করার জn) pচুর শিk লােগ। di ধরেনর পdিত আেছ
ei সমৃিdকরেণর। pথমটা হল গ াসীয় ব াপন, িdতীয়টা
আ Tােসি Tিফuজ। pথমটায় সরাসির শিk বিশ লােগ, িdতীয়িটর
রkণােবkণ o পিরকাঠােমাগত শিk খরচ বিশ। eছাড়া aিত
সmpিত আেমিরকার শিk মntক সূেt জানা যাে ক টািকর পাdকার
iuেরিনয়াম সমৃিdকরণ কেndর শীতলায়েনর জn pেয়াজনীয় জেলর
পাiপ িলক কের CFC 114 গ াস বেরাে , যা কাবন-ডাi-akাiেডর
থেক ১০০০ gণ বিশ kিতকারক gাবাল oয়ািমং eেজ ট eবং যা
sT ােটািsয়ােরর oেজান sরেক ংস কের। [সূt : চকিলক, ৮ জুন
২০০৪]
সমৃd iuেরিনয়াম হkাে ারাiড গ াসেক eরপর িসগােরেটর
িফlােরর আয়তেনর কিঠন iuেরিনয়াম akাiেডর রেড পিরণত
করেত হয়। ei pিkয়ায়o জীবা jালািন pেয়াজন হয়, pিত টন
iuেরিনয়ােম ৩৭৯০ কািট জুেলর মেতা শিk খরচ হয় eবং কাবনডাi-akাiড িনগত হয়।
পরমাণু চুিl তির করেতo pেয়াজন িবপুল জীবা jালািন। চুিl
িপছু শিk খরেচর পিরমাণ গেড় ৮০,০০০ লk কািট জুেলর মেতা।

eকিট পরমাণু চুিlর কাযকর জীবন শষ হেয় গেল r হয় তার
পরবতী জীবন। চুিlর িভতের তজিkয় কাবাl ৬০ eবং লাহা ৫৫
o কাবন eবং ক ালিসয়ােমর তজিkয় সমsািনক (isotope) থাকার
কারেণ ১০ থেক ১০০ বছর লেগ যায় চুিlিটেক ভাঙার কাজ r
করেত। ততিদন eবং তারপরo সটােক িনরাপtার সােথ রkণােবkণ
করেত হয়। তারপর আেছ সমািহত করা। ei গাটা pিkয়াটায় কত
শিk খরচ হেত পাের তার কান তথ নi। আnাজ করা যায়,
৮০,০০০-১,৬০,০০০ লk কািট জুেলর মেতা শিk pেয়াজন eেত।
eছাড়াo রেয়েছ, শীতলায়েনর জল পিরেশাধন, তজিkয় বজ
সমািহত করা (যার শিk খরচ pায় eকিট নতুন পরমাণু চুিl তিরর
মেতা) pভৃিত কাজ যgিল সবকিটi করেত হয় pচুর জীবা jালািন
খরচ কের, aথাৎ কাবন-ডাi-akাiড uৎপাদেনর িবিনমেয়।
িহেসব কের দখা যায়, eকi পিরমাণ িবd ৎ uৎপাদেন সkম
eকিট গ াসীয় তাপিবd ৎ কেnd যা শিk খরচ হয়, eকিট পরমাণু
িবd ৎ কেnd তজিkয় বজ সমািহতকরেণর খরচ বাদ িদেলo তার
দশgণ শিk লােগ।
কবল িনেm বিণত শতgিল পূরণ করেল পরমাণু িবd ৎ gীনহাuস
গ ােসর u গীরণ কমােনােত eকটা ভূিমকা িনেত পাের :
১) সমs বতমােনর পরমাণু িবd ৎ কnd পালেট ফেল নতুন ৪৪১িট
কnd গড়েত হেব।
২) িবd ৎ uৎপাদেনর বৃিdpাp পিরমােণর aেধক পরমাণু িবd তেক
মটােত হেব।
৩) কয়লা িবd ৎ কেndর aেdকেক পরমাণু কnd িদেয় pিতsািপত
করেত হেব।
eটা করেত গেল pিত সpােহ eকটা কের পরমাণু চুিl তির
করেত হেব আগামী ৫০ বছর ধের! eখন eকটা চুিl বানােত লােগ
৮ থেক ১০ বছর, eবং iuেরিনয়াম মজুত পৃিথবীেত খুব al। স
িবচাের ৫০ বছর ধের pিত সpােহ eকিট চুিl --- aসmব ব াপার!
কu কu বেলন iuেরিনয়াম নi তা কী হেয়েছ? pুেটািনয়াম
পুনঃpিkয়াকরেণর মাধ েম কাজ চালােনা হেব! পুনঃpিkয়াকরণ
িবপjনক, বামা তিরর pযুিk!
দীঘ আেলাচনার শেষ িলueন o িsথ িসdােn আেসন,
“সবিকছু ankল হেল পরমাণু িবd ৎ গ াসীয় তাপিবd েতর চেয় di
তৃতীয়াংশ কম কাবন-ডাi-akাiড িনঃসরণ ঘটায়। ei aবনমেনর
জn য gণমােনর iuেরিনয়াম লাগেব তা ন'বছের শষ হেয় যােব
যিদ গাটা পৃিথবীেক পরমাণু িবd েত চালােত হয়। আর eর থেক কম
gণমােনর iuেরিনয়াম ব বহাের কাবন-ডাi-akাiেডর িনঃসরণ
তাপিবd েতর তুলনায় বিশ হেব।”

মnন সামিয়কী’র gাহক হান
eক বছের ছ’িট সংখ ার gাহক চাঁদা, সরাসির িনেল ৪০ টাকা, ডাকেযােগ ৫০ টাকা।
যাগােযাগ: িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, ডাক: বড়তলা, কলকাতা ১৮, দূরভাষ: ২৪৯১৩৬৬৬, i- মল: jiten_nandi@vsnl.net
http://manthansamayiki.googles.com
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aশিন সংেকত
রাঁচীেত ছােটা কারবািরেদর sতঃsূত pিতবাদ
কল াণী ক মীনা
বরাবেরর মেতা eবারo ঝাড়খেNর সাধারণ মাnষ বুিঝেয় িদল তারা
সাmাজ বাদী ষড়যntেক সফল হেত দেব না। ঝাড়খেNর মজীবী মাnষ,
ছােটা ছােটা কারবাির পুrষ-মিহলা সকেলi বুেঝেছ, তােদর eকসমেয়র
‘আপন’রা রাজা-uিজর হoয়ার পর পুঁিজর হােত িবিk হেয় গেছ, প ু
হেয় গেছ তারা। মাnষ বুেঝেছ, গত সাত বছর ধের কমন কের
িব ায়েনর রাh নতুন ঝাড়খেNর sখspgেলােক ধীের ধীের িগেল ফলেছ।
বলেছ, বেড়া মিশন বেড়া কারবার বেড়া পুঁিজ, ছােটা িকছুরi aিst
aথহীন বকার। তাi pথেম r হল রাsা চoড়া করা, সৗnযসাধেনর
নােম বিs uে দ, হকার আর ছােটা ছােটা দাকানদারেদর uে দ।
তারপর আসেছ বেড়া বেড়া ‘মল’, িবগবাজার iত ািদ। eবার eেসেছ
‘িরলােয়n শ’, aথাৎ টাটকা (!) সবিজ ফল সেমত কৃিষজ সামgী
eয়ার কি ডশnড দাকােন ি েজ রাখা বাk থেকi পাoয়া যােব ২৪
ঘ টা। নাংরা ছঁড়া জামাকাপড় পরা গঁেয়াgেলার কাছ থেক eখন আর
জল-কাদা-ধুেলা ভরা রাsায় নেম িভেড়র মেধ ধাkা খেয় সবিজ িকনেত
হেব না, ফল িকনেত হেব না। sিনি ত রাজগােরর পয়সা aসংগিঠত
বাজাের কানভােবi যােব না সাজাsিজ। তার oপর িবjাপেনর রিঙন
আেলা সমােজর নীেচর তলার িকছু যুবক-যুবতীেদরo দেল টানেব।
anিদেক ছােটা ছােটা চাষীরা চােষর aিন য়তায় আর বেড় চলা
uৎপাদন খরেচর ভাের হাঁিফেয় uেঠেছ। ei aসহায়তােক পুঁিজ কের
িরলােয়n eখন চােষর জn চাষীেদর জিম চাiেছ। aথাৎ জিমর মািলক
eখন হেব মজুর আর িরলােয়n হেব মািলক। চাষীরা ভাবেছ, জিম থেক
তােদর eকটা sিনি ত আমদািন হেব, aিন য়তা আর বাজােরর
ফাটকাবািজ থেকo তারা রহাi পােব। তাi লড়াi r হেয় গেছ কৃষক
আর কৃিষজ ব াপারীর মেধ o। pথম দল িরলােয়েnর oকালিত ei জn
করেছ য তােদর uৎপn dব বিশ দাম পােব। ছােটা কারবািররা ei
জn হয়রান য তােদর ব বসা বn হেয় যােব।
হেয়েছo তাi। iিতমেধ i সবিজ o ফল-বাজােরর চমক aেধক িফেক
হেয় গেছ। িভড় eখন সেn েবলায় ‘িরলােয়n শ’-eর সামেনi। সi
িভড় সামাল িদেত মiন রাডgেলােত Tািফক পুিলশ িদেত হে ।
ঝাড়খেNর রাঁচী শহেরi eখন চারেট দাকান খুেল গেছ, আরo
কেয়কখানা খালার psাব রেয়েছ। িফরায়ালােলর মেতা pিতি ত পুরেনা
ঐিতhবাহী বেড়া দাকানo িবিk কের দoয়ার জn িরলােয়েnর সে
চুিk করেত চাiেছ। ঝাড়খN রাজ হoয়ার পর থেকi সাধারণ
দাকানদার, মজুর/ িমক, ডাম-ভািঙ-সাফাiকমীরা লাগাতার সরকাির
দমন-পীড়ন সh কের আসেছ। eবার তােদর সেhর বাঁধ ভাঙল। ৮ ম
সবpথম sানীয় সবিজ িবেkতারা রাsায় নেম বেড়া ব বসায়ীেদর িবrেd
তােদর িবেkাভ pদশন কের। eত বেড়া sতsূত aরাজৈনিতক
আেnালন† বhকাল রাঁচী শহের দখা যায়িন।
ডiিল মােকট, বিরয়াতু, কাঁেক রাড, লালপুর, বhবাজার থেক
হাজাের হাজাের সবিজ দাকানদার ‘িরলােয়n শ’- ক aিবলেm বn
†

করার দািব িনেয় রাsায় নােম। pাজা-িsত ‘িরলােয়n শ’-eর দাকােনর
সামেন িবেkাভ pদশন কের। eরপের a ালবাট ekা চক-eর সামেন
মiন রাড aবেরাধ করেল তখনi pশাসেনর টনক নেড়। পুিলশ eেস
বাঝােনার পের িবেkাভকারীরা িডিস aিফস ঘরাo কের। িডিস-র সে
দখা কের িবেkাভকারীেদর eক pিতিনিধদল দািব কের, ‘িরলােয়n
শ’-eর সমs দাকান aিবলেm বn করেত হেব। ছােটা ছােটা
ব াপারীেদর ভােত মারার ষড়যnt সরকারেক বn করেত হেব। িডিস রাজ
সরকােরর কােছ ei দািব পৗঁেছ দoয়ার pিতrিত িদেল তেবi ঘরাo
তুেল নoয়া হয়। ei pিতবাদ আেnালন িছল শািnপূণ।
eরপর an aেনক Tড iuিনয়ন eবং রাজৈনিতক দল ei
আেnালনেক pকাে sীকৃিত দয়। ঘাষণা করা হয়, ১১ ম রাঁচীর সমs
ফল o সবিজর দাকান বn থাকেব। ১২ ম ‘িবহার pগিতশীল মজdর
iuিনয়ন’-eর ঝা ডার নীেচ কেয়ক হাজার সবিজ o ফল িবেkতা পুনরায়
িবেkাভ pদশেনর জn eকিtত হয়। আলাদা আলাদা grেপ ভাগ হেয়
তারা সমs ‘িরলােয়n শ’ দাকােনর সামেন িবেkাভ pদশন কের eবং
াগান িদেত থােক। পুিলশ তখন িkেকট খলা দখেত ব s, যিদo আেগ
থেকi পুিলেশর কােছ ei কমসূচীর খবর িছল। রােদর তােপ আর
িখেদ- ত ায় লােক eকসময় aৈধয হেয় পেড়। সাkলার রােডর
‘িরলােয়n শ’-e pথম পাথর ছাঁড়া r হয়। িভেড়র মেধ
aসামািজক িকছু লাক ঢুেক পেড় তাড়েফাড় r কের দয়। সi খবর
হাoয়ার বেগ ছিড়েয় পেড়। an ‘িরলােয়n শ’-eo তাড়েফাড় r
হেয় যায়। ভুkেভাগী ফল o সবিজoয়ালােদর শািnপূণ আেnালন
রাজৈনিতক নতােদর সািnেধ িহংসাtক rপ নয়। পুিলশ লািঠচাজ r
করেল তােদর oপরo হামলা হয়। kােধ unt পুিলশ মিহলা-বা ােদরo
বাদ দয় না। kতারাo রহাi পায় না। মাটর সাiেকল, sুটার iত ািদ
ভাঙচুর হয়। সব িমিলেয় সmিtর kয়kিতর পিরমাণ কেয়ক লk টাকা
anমান করা হে । ঝাড়খN িবকাশ পািটর নতা uদয় শ র oঝা সহ
pায় ৩৫ জনেক gpার করা হয়। eেদর মেধ চারজন মিহলাo িছেলন।
বা ােদরo থানায় ধের িনেয় যাoয়া হয়। ঝাড়খN িবকাশ পািটর নতা
পূবতন মুখ মntী ী বাবুলাল মারািN ঘাষণা কেরন, পািট ী oঝার
আেnালনেক সমথন কের না। eরপর কেয়কজন জািমেন ছাড়া পেলo
oঝা সহ বশ কেয়কজন eখনo জেলর মেধ আেছন। গিরব দাকানদার
মিহলা-পুrষ যারা পুিলেশর ভয়ানক মাের মাথা ফািটেয়েছ, যােদর হাত-পাপাঁজর ভেঙেছ, তােদর কথা eখন আর কu জােন না। সংবাদমাধ েমরo
তােদর pিত আর কান আgহ নi।
ei আেnালেন sভাবতi di িবপরীত pিতিkয়া চািরিদক থেক
আসেছ। eকিদেক, যারা বতনেভাগী মধ িবt, তােদর বkব হল, আমরা
রাত ন’টার সময় কাজ থেক িফের আরােম বাজার করেত পাির। দাম
দরাদির oজেন ঠকবার ভয় নi, িভড় কাদা বা পািকং-eর টনসন নi।
বেড়া o মাঝাির কৃষক বলেছ, দালােলর oপর িনভর করেত হয় না,
ফসেলর দাম বিশ পাি , eেত তা লাভi হে ।

রাজৈনিতক পািটর বাiের আেnালন।

মnন সামিয়কী
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ছােটা কৃষকেদর মেন লাভ, eকটা িনি ত ভাড়া িনেয় জিমটােক
eকটা তৃতীয় পেkর কােছ িলজ দoয়া যােব। চাষ িনেয় আর
পাড়াপড়িশর সে o ঝগড়া-ঝ াট লেগ থাকেব না। িদিব িনি েn বাiের
িগেয় কাজo করেত পারব। জিম তা আর পািলেয় যােব না।
aপরিদেক, গিরব লােকেদর eকমাt আেkপ o aিভেযাগ হল :
বাবু, সবিজo বচেত পারব না, তা কী করব? কী কের পট ভরাব?
আমােদর তা চাকির-বাকিরo নi, কী কের খাব? ei ছােটা ছােটা
ব বসাi তা আমােদর eকমাt রাজগােরর uপায়। ঘর-পিরবার, বালবা া তা ei রাজগােরi িনভর কের আেছ। বেড়া বেড়া লােকেদর তা
aেনক বেড়া বেড়া কারখানা, কতরকেমর ব বসা আেছ। তেব আমােদর
ছােটা কারবার বn কের িদেত চাiেছ কন? তাহেল আমরা কী কের
বাঁচব?
আসল p টা eখােনi। ei ছােটা ছােটা লােকেদর বাঁচার জn িক
সিত কu মাথা ঘামায়? সরকার, বুিdজীবী কu? বেড়া বেড়া
পুঁিজপিতরাi eখন সবিকছু --- সরকার, নীিত, কাnন, সবিকছু --- িনয়ntণ
করেছ। সi কারেণi তা কথায় কথায় হাiেকাট, sিpম কাট আেদশ
কের হকার uে দ কর, বিs uে দ কর। eরা সব জ াল, িশরঃপীড়া,
aবাি ত, দৃি কটু। সi কারেণ sাs নীিত, িশkানীিত িবড়লা-আmািন
গা ীরাi তির কের। পাক, ময়দান, খলাঘেরর রkণােবkণo eেদরi
বদাnতা-িনভর।
ঝাড়খN কৃিষ িবপণন পষেদর বkব anসাের আগামী পাঁচ বছের
সমs খুচেরা কারবারo বেড়া বেড়া কাmািনর হােত যােব। তারা ২০
িবিলয়ন আেমিরকান ডলার eেত িবিনেয়াগ করেব। eর বেড়া aংশ
ঝাড়খেN আসেব। eর ফেল আগামীিদেন কমপেk ৪ কািট ছােটা
দাকানদােরর রাজগার বn হেব।
রাজৈনিতক হsেkপ eবং aদূরদশী নতৃেtর ফেল ১২ ম-র
আেnালন িহংসাtক চহারা নoয়ােত ছােটা ছােটা দাকানদারেদর
sতsূত আেnালন িনঃসেnেহ eক বেড়া রকম ধাkা খেয়েছ। সাধারণ
লাক ei aরাজকতা বা িহংসা চায়িন। তারা চেয়েছ শািnপূণ আেnালন
eবং নীিতগত সমাধান। লােক তাi eখনo িমিটং চািলেয় যাে ,
aরাজৈনিতক মজবুত নতৃেtর সnান করেছ। ঝাড়খেN তা তখনi সmব,
নnীgাম- খজুিরেত সনা তলেবর আhান … ১৪ পৃ ার শষাংশ
দেশর anাn িবিভn জায়গায় কৃষকেদর জিম aিধgহণ িবেরাধী
আেnালনেক দমন করার জn আধা সামিরক বািহনী aবিধ মাতােয়ন করা
হেয়েছ। সi সামিরক বািহনীেক তলেবর দরকার পড়ল ‘ সজ’-eর জn
জিম aিধgহণ িবেরাধী সফল গণ pিতেরােধর aksল নnীgাম o তার
সংি a ল খজুিরেত শািn ফরােনার জn? e দেশর কাথায়
সামিরক বািহনী শািn িফিরেয়েছ? কাথায় uপdrত a ল ঘাষণা কের
শািn ফরােনা গেছ? kণকােলর শােনর শািn কাথাo কাথাo eেলo
পরমুহেূ ত aশািnর বান ডেকেছ সবt। আর স aশািnর মূল হাতা
সামিরক বািহনী eবং uপdrত a ল আiেনর মাধ েম তার যেথ াচােরর
লাiেসn। মিণপুর, কা ীর, aসম ... eসব eকদম টাটকা uদাহরণ। কu
যুিk িদেয়েছ, দা ার সময় তা আিম নামােনা হয়। দা া rখেত আিম
নামােনা কতটা যুিkযুk, কতটা ফলpসূ, তার থেকo কান ভােলা পnা
আেছ িকনা, eসব pে র aবকাশ থাকেলo pাথিমক আর eকিট p তা
থেকi যায়, নnীgােম িক দা া হে ? বআiিন ast মজুেতর কথা pসে
মnন সামিয়কী

যখন anাn জনআেnালনgিল সহেযািগতার হাত বািড়েয় দেব। eকমাt
তখনi খুচেরা কারবািরেদর ‘িরলােয়n শ’-eর িবrেd আেnালন
ব াপক সাmাজ বাদ িবেরাধী আেnালেনর aংশ হেয় uঠেব। যমন, জলজ ল-জিম বাঁচাo আেnালন, uে দ িবেরাধী আেnালন, পিরেবশ-রkা
আেnালনo eক বৃহtর আেnালেনর aংশ।
‘ ছােটা’ দর ei pয়াস ‘বেড়া’ দর বশ ভািবেয় তুেলেছ। তথাকিথত
pগিতশীল িমকদরদী পািটেদর apstত কেরেছ। তাi তারা pিতিkয়া
ব k করেত বাধ হে । না কের আর uপায় কী?
তারা ক কী বলেছ? জিডiu নতা জজ ফানাে ডজ রাঁচীেত eেস
আেnালনকারীেদর সে কথা বেলেছন। হয়ত নতুন কের আবার পােয়র
তলায় শk মািট ধরার চ া করেছন। বেলেছন, ‘লিm লড়াi হা জােয়িগ,
পুঁিজবাদ নহী চেলগা’। আরেজিড-র pেদশ মহাসিচব বেলেছন, ‘িরলােয়n
শ’ গিরব িবেরাধী, গণতািntক পdিতেত eর িবেরাধ হoয়া
দরকার।ছাtযুব সংঘষ সিমিতর সহ সংেযাজক বেলেছন, ‘িরলােয়n শ’
eখন সsাদের িজিনস দoয়ার pেলাভন দখাে লাকেক। আগামীিদেন
যখন gিছেয় জাঁিকেয় বসেব তখন দাম বাড়ােব। kতােদর aবsা আরo
খারাপ হেব। বকাির বাড়েব। ei কারেণ গাড়ােতi িবেরািধতা জrির।
ঝাড়খN ফেরায়াড bেকর নতারা eকsের বলেছন, খুচেরা ব বসায়
বেড়া কাmািনেদর আসা uিচত নয়, গিরবেদর rিজ-rিটর oপর মার
পড়েল aসেnাষ আরo বাড়েব। িসিপআi নতা ী খেগnd ঠাkর বেলন,
বেড়া কাmািনেদর কৃিষেkেt িবিনেয়াগ করা anিচত। িসিপআieমeল
রাজ সিচব েভnd সন বেলন, ‘িরলােয়n শ’ নতুন িকছু নয়,
িব ায়েনর আর eক rপ। eকসময় যমন iংেরজরা তাঁতীেদর আঙুল
কেট িনেয় প ু কের িদেয়িছল, আজ বেড়া কাmািনরা খুচেরা
কারবািরেদর প ু কের িনেজরা ফুেল ফঁেপ uঠেছ। eর িবrেd লmা
লড়াi আব ক। nাশনাল হকাস ফডােরশন, খুচেরা eবং থাক সবিজ o
ফল িবেkতা স o বেল, ‘িরলােয়n শ’ গিরবেদর oপর পুঁিজবাদী
হামলার আর eক uদাহরণ। eর িবেরািধতা আব ক।
রাঁচীেত ছােটা দাকানদারেদর ei sতঃsূত pিতবাদ o সংঘষ
পুঁিজবাদ o তার ধারকবাহক মধ ে ণীর eক aিnম িশখের পৗঁছােনারi
aশিন সংেকত।
বলা যায়, সসব eল কাথা থেক? িকভােব? সাpায়ার কারা?
নnীgােমর গণpিতেরােধ ‘ সজ’ হয়ত থেমেছ সখােন, িকnt খজুিরর
কােছi রেয়েছ আর eকিট চলমান গণ-pিতেরােধর sান। হিরপুর। পরমাণু
িবd ৎ কnd sাপেনর িবrেd সখােনo িনেজেদর eলাকা pায় িনেজেদর
দখেল িনেয় pিতেরাধ চািলেয় যাে সখানকার কৃিষজীবী o মৎsজীবীরা।
সখানকার মাnষরাi বেলিছল, ei লড়াiেয়র মাকািবলায় আসেত পাের
কndীয় সামিরক বািহনী, যেহতু sান পিরদশেন eেসিছল কndীয় সরকাির
লােকরা। তেব িক uপdrত a ল ঘাষণার তাড়েজাড় হিরপুেরর িদেক
তািকেয়? ক জােন!
uে দিবেরাধী বাম মে র eকিট সভায় নিছলাম, দিkণপnা
কবল পািট িদেয় হsেkপ কের না, তার কায়দা িবিবধ। ‘িনরেপk’
আেgয়াstধারী ‘তৃতীয় পk’-র আবাহন-রহেsর তাi িকনারা হoয়া
জrির।
৩ জুন ২০০৭
শমীক সরকার, যাদবপুর
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gjরেদর pিতবাদ eবং সংরkেণর রাজনীিত
শল মায়ারাম
The Hindu পিtকার

২ জুন ২০০৭ সংখ ায় pকািশত শল মায়ারাম-eর Caste, tribe, and the politics of reservation pবnিট eখােন বাংলায় anবাদ কের
pকাশ করা হল। anবাদক িজেতন নnী। পিtকার পk থেক পাদটীকা সংেযািজত হল।

তপিসিল uপজািতর মযাদা আদােয়র জn রাজsােনর gjর সমােজর
আেnালন eখন য sের পৗঁেছেছ, ভারতীয় জনতা পািট eবং কংেgস
uভয় দেলর সে যুk oi সমাজ- গা ীর নতারা তােক সমথন কেরেছ।
gjর সমােজর িকছু aংশ িহংসার য পথ িনেয়েছ, তার রাশ টেন ধরেত
eখন eেদর দরকার আর eকটা চৗিরেচৗরা‡।
ঘটনা হল, pিতিনিধt o সংরkেণর দািব িনেয় u ািরত eক
nায়স ত গণতািntক pিতবাদেক রাজsােনর সরকার eক kুd জনতার
হা ামায় পিরণত করেত সkম হেয়েছ। aিতিরk বলpেয়ােগর ফেল রাজ
সরকােরর ব থতা pমািণত হেয়েছ। aিgম গােয়nা িরেপাট িক পাoয়া
যায়িন? নািক সসেবর পেরায়া করা হয়িন? gjরেদর তপিসিল
uপজািতভুk করার দািবেত আেnালন গত বছর জুেড়i s হেয়
uেঠিছল। কেnd বাজেপয়ী পিরচািলত সরকােরর আমেল জাঠেদর oিবিস
( anাn িপিছেয় পড়া ) ণীভুk ঘাষণা করার সময় থেকi aব
আেnালেনর সূtপাত হয়। রাজsান িবেজিপর িনবাচনী i েতহােরi ei
pিতrিত িছল য gjরেদর বতমান oিবিস aবsান থেক “unত” করা
হেব।
gjরেদর ei pিতবােদর নানান িশkা রেয়েছ। প াদপদতার p টা
হল pথম। সারা দেশ gjরেদর সংখ া আnমািনক ১.৬ কািট। িনেজেদর
মেধ eরা ধম, পশা o সামািজক-aথৈনিতক মযাদার িদক থেক িবভk।
ঐিতহািসকভােব eক িবপুল সংখ ক িভn িভn গা ী-uপাদান িনেয় গিঠত
gjর সমাজ। eকিদেক utর ভারেতর gজর-pিতহার শাসকবগ,
anিদেক জmু o কা ীর uপত কার gjর o বকরoয়াল যাযাবর গা ী,
যারা eখন মূলত sিn মুসলমান। শানা যায়, ষ -সpম শতেক gজরাত,
কািথয়াoয়াড় eবং রাজsান থেক eরা কা ীের িগেয়িছল। আরo আেগ
জিজয়া থেক মধ eিশয়া, iরাক, iরান o আফগািনsান হেয় eেদর
aিভpয়াণ ঘেট। utরাখেN eরা হল eক aরণ বাসী সমাজ, যােদর বন
gjর বলা হয়। রাজsােনর gjর gামgিল রেয়েছ আরাবিl aরেণ ।
eেদর “পুনবাসন” ( পড়ুন uে দ ) করেত চাoয়া হেয়িছল সিরsা o
রাnাmেরর nাশনাল পাক থেক।
gjরেদর pিতবাদ সামািজক িবভাগ িনেয় আরo বেড়া eক p
তুেলেছ। ঔপিনেবিশক o utর-ঔপিনেবিশক পেবর সরকাির মানিসকতায়
দখা গেছ eক ধরেনর িবভাগ। eধরেনর গা ীgিল িক uপজািত না

জাত িবভােগর anগত? কা ীর o রাজsান uভয় রােজ i gjররা
প পালক, িকnt সমেয়র সে সে তারা িথতু হেয় পেড়েছ। তােদর িক
oিবিস বা তপিসিল uপজািত িবভােগ anভুk করা uিচত? a াদশ
শতাbীেত পুব রাজsােনর রাজs pশাসেন gjরেদর শূd aবsানভুk
চাষী গা ী িহেসেব ধরা হেয়িছল। eকi রকম aবsান িছল মীনা, মo,
জাঠ eবং আিহরেদর। তৎসেtto, pাচীন লাককথায় আরo িবপরীতধমী
প পালক aবsােনর iি ত পাoয়া যায়। eক মoয়ািত লাক-মহাকােব
রেয়েছ, eক গিরব gjর মেয়র eকমাt গr বােঘ মের িদেয়েছ। স
পাহােড় বেস কাঁদেছ। শেষ মo ডাকােতরা eেস তােক সাহায করেছ।
আর eকিট িবষয় হল রাজ গত িবভাগgিলেত anভুিkর রাজনীিত।
রাজsান রাজ গঠেনর পের মীনােদর তপিসিল uপজািতভুk ঘাষণা করা
হল, gjরেদর করা হল না। মীনারা িছল amর রাজেtর আমেল পূবতন
শাসক গা ী, যােদর রাজপুেতরা kমতাচু ত কের, aেনকটা রাজsান o
gজরােতর ant িভল রাজােদর মেতা। মীনােদর িনেজেদর মেধ িবভাগ
িছল --- জিমদার o চৗিকদার মীনা --- যা থেক কৃষক সমােজর মধ বতী
sের তােদর uপিsিত বাঝা যায়। amর/জয়পুর রাজেt মীনােদর eক
িবেশষ মযাদা দoয়া হেয়িছল --- তােদর িসঁdর িদেয় রাজােক তলািদ
লপন করা হত eবং তারা রাজেকাষ পাহারা িদত। মুঘল আমেল
gjরেদর eক শূd গা ী িহেসেব ধরা হত। বh-pসািরত জয়পুর রাজেt
তােদর জn আলাদা রাজs িনধারণ করা হেয়িছল। পূব রাজsােন
bাhণেদর িদেত হত uৎপn ফসেলর ১২%, রাজপুতেদর ৩৩% eবং রায়ত
গা ীভুk মীনা, gjর, জাঠ o anেদর ৭৬% পযn।
ঔপিনেবিশক আমেল utর ভারেতর চাষী সমােজর eক সামাn
aংেশর মেধ --- জাঠ সেমত --- kেমাnিত লk করা যায়। eরা
পূব যমুনা ক ানালgিল থেক লাভবান হেয়িছল। িকnt বিশরভাগ
চাষী-জাত eবং পি মা েলর জাঠ গা ীgিল u রাজs িনধারেণর
চােপ, বারবার dিভk eবং kমবধমান ঋেণর বাঝায় ভয়াবহ
হতাশজনক পিরিsিতর িশকার হয়। a াদশ শতাbীর শষভােগ
gjর, মীনা, মoয়ািত হানাদার বািহনীর udব হয়। uনিবংশ
শতাbীর pথম ভােগ eরা সিkয় হেয় oেঠ। eর থেকi
aপরাধবৃিtর ঔপিনেবিশক ধারণার জn হয় eবং ১৮৭০-৭১ সােলর
kখ াত ‘িkিমনাল Tাi স a াk’ ei ধারণারi ফসল। gjর o
মoয়ািতেদর মেতা চাষী-প পালক গা ীgিলর িবেkােভর ফেল গেড়
oেঠ ১৮৫৭-র িবেdাহ। তবুo uiিলয়াম ডালিরm্ল-eর মেত তা
pথম ধমযুd§!
gjর সমােজর ei বhপা ীয় চলন aতঃপর nায গণতািntক

‡

utরpেদেশর গারখপুর শহর থেক ১৫িকিম দূরেt চৗিরেচৗরা gােম ১৯২২
সােলর ৫ ফbrয়ািরর ঘটনার uেlখ করা হেয়েছ। sানীয় বাজাের িবেদিশ কাপড়,
পানীয় iত ািদ না- কনার জn eক শািnপূণ গণ িপেকিটং পুিলেশর gিলচালনায়
aশাn hেয় oেঠ। kুd জনতা থানায় আgন ধিরেয় িদেয় ২২জন পুিলশেক পুিড়েয়
মাের। ei ঘটনায় বরেদািলেত uপিsত কংেgস oয়ািকং কিমিট গাnীিজর নতৃেt
িbিটশ িবেরাধী গণ সত াgহ আেnালন pত াহার কের নয়। [ সূt :The
Struggle for Freedom, সmাদনা : রেমশ চnd মজুমদার ]

মnন সামিয়কী

§

ঐিতহািসক uiিলয়াম ডালিরm্ল-eর লখা ২০০৭ সােল pকািশত বi
uেlখ করা হেয়েছ।
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eক মুহূতেক সামেন িনেয় আসেছ। লুi dেমাঁ‡‡ পি মী মাnেষর
ণী
(homo aequalis) িবপরীেত ভারতীয়েক যভােব kেমা
িবভাগ সmn (homo hierarchus) মাnষ িহেসেব বণনা কেরিছেলন,
s তi আজ তার িবচার-িবেবচনা pেয়াজন। eটা িঠক য
জাতব বsার মেধ aসম রীিত o সামািজক মযাদা eবং asৃ তাo
রেয়েছ। িকnt আজেকর জাত nায় o সমান aিধকার দািব করেছ।
aতeব, aতীেত নীচু জােতর লড়াiেয় uঁচু জাতেক হিটেয় দoয়ার
য মেনাভাব িছল, আজেক বিশরভাগ kেt জােতর িবষয় হল
সমােজর sিবধােভাগী sরেক মাকািবলা করা। জাঠরা oিবিসেদর
pাপ সমs sিবধা িনেয় িনে eবং anরা মার খাে , gjরেদর
ei আশ া আিহর, মািল eবং anাnরাo সমথন কের।
তৎসেtto gjরেদর eক আtসমীkার pেয়াজন য, কন eকটা
aিহংস ‘চাkা জাম’ কমsিচ িহংসার পেথ চেল গল। সংরkেণর
রাজনীিতর বৃহtর সমsা িনেয়o তােদর আtসমীkা করেত হেব। যিদ
sিবধােভাগী sরিট রাজsােনর ফুেল- ফঁেপ oঠা oিবিস িবভাগ দখল
কের বেস, তা তপিসিল uপজািত িবভাগিটর পেk আরo aিভশাপ
হেয় দাঁড়ােব। সখােন কল াণমূলক রােT pকৃত িপিছেয় পড়া িভল o
গারািসয়া uপজািতর pািnক aবsান আরo চরেম পৗঁেছেছ।
সামািজক nায়েক ভােলাভােব িনি ত করার মেতা িবকেlর জn
সবভারতীয় িবতেক যােগnd যাদব eবং সতীশ দশপােN য মেডল
হািজর কেরেছন, তােত sিবধাpাpেদর সnােনরা জাত-uপজািত কাটা
থেক sিবধা টেন িনেত পারেব না। eছাড়া, কবল তপিসিল
uপজািত তািলকাভুk হেলi িক uপযুk মােনর isুল-িশkা,
unতমােনর তািলম eবং কমসংsান sিনি ত হেব? শষত,
সংরkেণর ফেল য িল ৈবষম pায়শ sাভািবক ফল িহেসেব আেস,
িবেশষত িকছু unিত করা ব িkর kেt তা লk করা গেছ --যারা িনেজেদর জাত- বৗেক gােম রেখ দয় আর শহের িভn-জােত
আর eকটা িবেয় কের --- সটাi বা কীরকম?

আকাkা eবং নাগিরকেtর দািবদার। আেমিরকা যুkরােTর ‘হােলম
রেনসাঁ’-র আে া-আেমিরকান নতারা যখন দখেলন pথম িব যুেd
aংশgহেণর ফেল তাঁরা বিশমাtায় যথাযথ িবচার ছাড়াi মৃতু দেN
দিNত হেলন, তাঁরা মুষেড় পেড়িছেলন**। eকiভােব gjরেদর দািব
য ঔপিনেবিশকতা িবেরাধী সংgােম eবং ভারতীয় রােT তােদর
††
তাৎপযপূণ aবদান রেয়েছ । মীরাট, িবজেনার, আলoয়ার eবং
ভরতপুর জলায় তারা িফিরি েদর িবrেd যভােব জেড়া হেয়িছল
১৮৫৭- ত, তােদর দািব, সi ভূিমকা আজo sীকৃিত পায়িন।
eখনকার pিতবাদ হল চাকির eবং িশkা pিত ােন িনেজেদর
হকদাির িনেয়। gjরেদর anভব হল, গত ৫০ বছের মীনারা
তপিসিল uপজািতভুk ঘািষত হoয়ার ফেল তুলনামূলক সামািজকaথৈনিতক মযাদার িবচাের gjরেদর িপছেন ফেল eিগেয় গেছ।
যখােন রােজ eবং সবভারতীয় কমেkেt মীনারা u pিতিনিধt
aজন কের িনেয়েছ, সখােন gjররা খিন o িনমাণ িশেl eবং বেড়া
জার ছােটাখােটা করিণেকর কােজ িনযুk রেয়েছ। ei kােভর
িভতের রেয়েছ aথৈনিতক িবকােশর সi মেডলিটর সমােলাচনা যা
নীচুতলায় চুঁiেয় পেড়িন। ei kাভ বুিঝেয় িদে নয়া uদারৈনিতক
unয়েনর মেডলিটর ব থতা, যা ঝকমেক SEZ (িবেশষ aথৈনিতক
a ল), িফlিসিট আর পাnা সানা হীেরর বাজার pিত া করেত
চায়। aথচ pত n gােমর আব কীয় মািটর নীেচর জলsর কেম
আসা, ফসেলর uৎপেn ঘাটিত eবং জীিবকার স টেক oi unয়ন
aবেহলা কের।
gjরেদর pিতবাদ জাতপােতর রাজনীিতেত পিরবতেনর আর
**

িনu iয়ক শহেরর কাছাকািছ aবিsত হােলম a লিট কােলা মাnেষর
সাংsৃিতক o বািণিজ ক কnd িহেসেব পিরিচত। ১৯২০-র দশেক হােলেম কােলা
সংsৃিত o িশlসৃি র নবজাগরণ হয়। [ সূt : uiিকিপিডয়া ]
††
eর eকরকম sীকৃিত Imperial Gazetteer of India- ত রেয়েছ। তেব িbিটশ
আiেন eেদর aপরাধী uপজািতেদর তািলকাভুk করার kেt nায জীিবকার
uপায়হীন যাযাবরবৃিtর পাশাপািশ িbিটশ িবেরাধী ১৮৫৭-র মহািবেdােহ eেদর
সিkয় aংশgহণo কারণ িহেসেব eেসিছল।

‡‡

জাত ব বsা সmেক ফরািস নৃতttিবদ লুi dেমাঁর রচনা

Homo Hierarchicus:

Essai sur le système des castes (1966)।

গণহত ার aথ
কৃশাn িমt
বাধ তা কখনo মাnতা pদান কের আবার কখনo হারায়। যখন
মাnতা পায় তখন দীঘ হয় শাসনকাল, হারােল গণহত া। e ধাঁয়াশার
আবরণ uেnািচত হাক। NSSO-র সােভ anযায়ী বাম ট
শাসনকােলর pথমিদেক দািরd সীমার নীেচ লাকসংখ া যা িছল
রাজেtর মাঝবয়েস তা kিড় শতাংশ কেম আেস। যুk ট আমেল
হেরকৃ কাঙার মহাশয় জিম সংkাn eক uৎকৃ রিসিপ তির
কেরন। বৗ, ছেল, মেয়, দেবাtেরর নােম রাখা pচুর জিম
ম ািজেsTেটর uপিsিতেত kতমজুর, ভাগচাষী, গােড়ায়ান, ছােটা
ব বসায়ী, আড়িতয়া, কৃিষর সে যুk লােকেদর সাk িনেয় pমাণ
করেত চ া কেরন ক জিম চাষ কের। পুরেনা দিললেক agাh কের
আiেনর সাহােয eiভােব ভূিমহীন কৃষকেক জিমর দখলীstt
মnন সামিয়কী

পাoয়ােনার pেচ া r হয়। িকnt িসdাথ কংেgস িফের eেল দেখ
দেখ সiসব সাk দানকারীেদর িমশায় আটক করেত থােক eবং
তােদর pিত aকথ aত াচার চলেত থােক। ফেল ১৯৭৭ সােল খুব
সাধারণভােবi বাম জমানার pত াবতেন জল থেক মুিk পাoয়া
মাnষgেলা sিsেত িছেলন না। eমতাবsায় দল uপলিd কের িব াস
িফের পেত গেল চাi বগাকরণ যার ফসল ফলেব দীঘকালীন
শাসনব বsার মাধ েম। aত n িন ার সােথ িবনয় চৗধুির মহাশেয়র
uপিsিত o দেলর ভাবনায় চালু হল aপােরশন বগা। মােঠ ঘােট
নািন r হল, eকদল রিভিনu aিফসার pথমিদন বগাদার o
মািলেকর সামেন জিম বগা রকড করেব, িdতীয়িদন মািলেকর আপিt
থাকেল মােঠ নািন, তৃতীয় িদন সািটিফেকট িদেয় ক াm চেল যােব
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ant। ei পdিতেত নৃেপন বেn াপাধ ােয়র মুল ায়ন anযায়ী kিড়
থেক বাiশ লk বগাদার হoয়ার কথা িছল। িকnt দখা যায় ১৯৮২
সােলর গাড়ার িদক পযn ১৪-১৫ লk নিথভুk বগাদার হoয়ার পর
pিkয়া sাভািবকভােবi থেম যায়।§§ eiভােব সরকাের থাকার
বাধ তা জনগেণর কােছ মাnতা পেত r কের। শােপ বর হেয়
দাঁড়ায় নকশাল আেnালেনর সময় aত াচােরর কািহনী, যা নািক দল
o কংেgস পুিলেশর যৗথ সংগেতর ফল, তা ধুমাt িসdােথর
িবষফল বেল জনগণেক aতীেত eবং িনকট বতমােন গলােনা।
আieeস সংখ াতttিবদ ড. সত bত সন িকnt িনবাচেন িজেত eেস
বাম গণতািntক ট মসনেদ আসীন হoয়ার িকছুিদেনর মেধ i eকটা
বামা ফাটান। তাঁর গেবষণা দখায়, সাত শতাংশ লাক যারা
প ােয়েত িনবািচত হেয়েছ তারা বগাদার kতমজুর, বািক িতরানbi
শতাংশi জিমর সে সংি । eরপর সত bতবাবুর eখােন থাকার
asিবধা হেয় গল। uিন করালায় পািড় িদেত বাধ হন। gামসভা
থেক প ােয়েতর হােত kমতা হsাnর যটা করালায় বাম জমানায়
ঘেটেছ তা oনারi পিরকlনার রাজৈনিতক rপ। aথাৎ িকনা ণী
সমেঝাতাi িছল বাম ে টর দীঘ শাসেনর মূলমnt।
িকnt বাsেব বতমােনর কৃিষেkেtর িচtটা পি মবে
নরা জনক। ভূিমহীন কৃষক কৃিষমজুর িহেসেব সারা বছর কাজ o
nায মজুির পায় না। ফসেলর দাম, সংরkেণর sিবধা না পাoয়া,
চােষর খরচ বেড় চলা, কৃিষঋেণর aভাব --- eর ফেল pািnক
চাষীরা kমাগত লাকসােনর মুেখ পড়েত থােক। eর eকটা বেড়া
কারণ হল gামবাঙলায় kমতাশালী নয়া জাতদার মহাজনে ণীর
utান। দাদন pথায় e ব রমরম করেছ, কীটনাশক ধার িদেয় sদ
নoয়া হে । eমনিক িশkক আiনজীবী, eরাo আজ ভুঁiেফাড়
মহাজন। গেবষক aিজতনারায়ণ বs রাজ সরকােরর পিরসংখ ান
থেক দিখেয়েছন, ১৯৭১ সােলর ৩৩ লk্ থেক ১৯৯১ সােল বেড়
ভূিমহীন কৃষেকর সংখ া ৫১ লk হেয়েছ, যা আজ ৮০ লk ছািড়েয়
গেছ। পি মব সরকার কতৃক pকািশত মানব unয়ন িরেপােট (সন
২০০৪) দখােনা হেয়েছ, ভূিম সংsােরর পর থেক uে দ হoয়া
বগাদােরর সংখ া ১৪.৩৭ শতাংশ, যা পাTাদােরর kেt ১৩.২৩
শতাংশ। uে েদর কারণ aব ‘চাষ aলাভজনক’ বেল চেপ
যাoয়া হেয়েছ। kতমজুেরর সংখ া বৃিd ধনতেntর িবকােশর লkণ
নয়, ei pবণতা বh দশেকর, যা আজ তীb আকার িনেয়েছ। eরপর
আসা যাক খাদ uৎপাদেন, িনেজর sান িনেজ িনণেয় পি মব pথম।
িকnt পিরসংখ ান বেল দয়, ৩.৬৭ কািট টন শs uৎপাদন কের
utরpেদশ pথম sােন রেয়েছ। পি মবে র sান চতুথ। eখনo টন
টন খাদ শs মাছ an জায়গা থেক আেস। aেnর চালািন পানা
তা বাঙািলর রসনায় aতৃিpর aব mািবতা। নািতদূর ভিব েত
খাদ শেsর জn হা িপেত শ কের বেস থাকা ছাড়া কােনা uপায়
নi। কারণ ‘ সজ’gেলা যখন কndীয় সরকােরর anেমাদন পায়,
তখন ড. sামীনাথেনর সভাপিতেt চাষীেদর জn গিঠত জাতীয়
কিমশন তীb িবেরািধতা কেরিছল। রাখঢাক না রেখi কিমশন

বেলিছল, uৎকৃ চােষর জিম ‘ সজ’-eর জn দoয়া যােব না।
pকৃত ঘটনা হে , মাথািপছু খাদ শেsর pািpেযাগ তা সহ কৃিষ
uৎপাদেনর হার ১৯৪৭ সােল kমতা হsাnেরর সময় যা িছল, তার
চেয় eখন aেনক কম। সরকার পির ার বুেঝ গেছ, ব বsার সে
মািনেয় নoয়ার রাজনীিত eবং uেlখেযাগ কৃষক আেnালেনর
anপিsিতেত kমতায় থাকার sােথ ণী সমেঝাতার dারা রামsক
তoয়ারীর uদেরর মেতা ফালােনা ফাঁপােনা ভূিমসংsার আর
প ােয়ত ব বsায় নতুন কােনা িকছু করা সmব নয়। তাi ‘কৃিষ
আমােদর িভিt িশl আমােদর ভিব ৎ’ ei আিফম। লিনন তার
‘িপেজ ট oয়র iন জামািন’ রচনায় দিখেয়েছন, বেড়া িশেlর
হাতছািনর ফেল রােTর আgাসন কৃষক o তার জীবন-জীিবকার oপর
kঠার আঘাত হেনিছল, সংগিঠত হেয়িছল িনমম গণহত া। ei
ছিবটার eকটা uেlািপঠo িছল, যা ‘মডান টাimস’ ছিবেত চালস
চ াপিলন িচtািয়ত কেরিছেলন --- ভড়ার পােলর মেতা agিn িমক
পি ম iuেরােপর মিনিবড় কারখানাgেলা থেক িনঃসরেণর। ei
ঘটনা eনেkাজার মুভেম ট বেল iিতহাস খ াত। আজ ei মুhেত সi
িবsৃত িবগতিদেনর ছিব বতমােনর iেজেল আর আঁকা সmব নয়। oi
ছিবেতi িতিন ভিব ত কারখানার ভিবতব িনিদ কেরিছেলন। মnা
বাজােরর কারেণ iিতমেধ i ছাpাn হাজার কারখানা পি মবে মুখ
থুবেড় পেড়েছ। ক বলেত পাের নnীgােমর জিলংহােমর মেতা নতুন
িশেlর মৃতু জেnর আেগi বা পের আসn নয়। যখােন পুিঁ জর
anিনিহত dেnd বাজােরর চনমেন ভাব িব ব াপী মnা। aথাৎ
পুঁিজিনিবড় িশেl চাকিরর সmাবনা সামাni, তাi বাজার পাবার
আশাo dরাশা। eর িবপরীেত চিlশ শতাংশ gামীণ কমী িনেয় an
eকটা পি মব আেছ যা সরকাির মদেত লািলত নয়। ei
aসংগিঠত বাজােরর মূল বৎসের kিড় হাজার কািট টাকা।
সকালেবলায় বািড় বািড় কাগজ দoয়া থেক r কের dধ, শাকস িজ, ফল, ফুল, মাংস িবিk, রেলর হকার, মুিদখানার িজিনসপt
িবিk, মফsেল শহের ফুটপােত জামাকাপড়, asায়ী gাম হােট
হেরকরকম মিণহাির িজিনসপt কনােবচা সবi oi িশেlর anগত
eবং যা আমরা চােখ দখেত পাi। যটা দখেত পাi না সটা
সmবত আরo বেড়া pিkয়া, kতখামার বা ছাটিশেlর uৎপাদেকর
uৎপাদন --- সংgহ ঝাড়াi বাছাi প ােকিজং লেবিলং িকংবা খাদ
pিkয়াকরেণর পর তা িবেkতােদর কােছ আসা পযn pিতিট ধােপi
থােক pচুর খেট খাoয়া মাnষ। চলিত সংgহ-পিরবহণ-pিkয়াকরণসরবরাহ, ei শৃ লাটা বতমােন ভয়ানক িবপেদর মুেখামুিখ। িবপুল
ei বাজার ধরেত জলায় জলায় হািজর দিশ িরলােয়n, িবেদিশ
oয়ালমাট, sনসার, মেTা, ক াশ a া ড ক াির (জামািন)। aথাৎ
মিনিবড় kুd বািণেজ র সংহাের uদ ত নব uপিনেবিশক eেজ ট
সরকার, যার সহায়তা ছাড়াi uk kেt জীিবকা িনবাহ করত লk
লk মাnষ। তাহেল ei িবপুল সংখ ক িমক কৃষক uে দ কার
িহেত? মিsে িকলিবল করেত থাকা হাজােরা কন-র utর খাঁজা
যাক।
িব ব াে র পk থেক ‘কাি T sT ােটিজ ফর iি ডয়া ২০০২২০০৪’ নােম য দিলল pকাশ করা হয়, সখােন সরাসির পিলিসগত
ভােব যুk করা হেয়েছ কndীয় সরকােরর সে বােরািট রাজ েক।

মnন সামিয়কী, SEZ-িবষয়ক সংখ া, জাnয়াির ২০০৭, দবbত বেn াপাধ ােয়র
ভা d ব ।
§§
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aব i পি মবে র বাম ট সরকার তার anভুk। ei sT ােটিজর
িনেদশমেতা কndীয় সরকােরর সে aেনক a রাজ i eকটা মৗ সi
কের (Medium Term Fiscal Reform Programme, Govt. of
India)। পি মব সরকার ২৬ শ মাচ ২০০৩ তািরেখ ভারত
সরকােরর সােথ ei মৗ সi কেরেছ। ei মৗ সরাসিরভােব
িব ব াে র uপিরuk দিললিটর সােথ যুk, eকথা eিডিব
খালাখুিলভােব জািনেয়েছ। সাmpিতক িশlায়ন oi দিললিটর
aিবে দ a । িব ব াে র oi দিললিট জানাে , "... ১৯৯৭ সােল
কাি T sT ােটিজ grt িদেয়েছ রাজ সরকারgিলেক sসংহত সংsার
(পড়ুন কাঠােমাগত সংsার pাgাম) gহেণ, uেd হল পিরবতনপnী
নতােদর রােজ সামেনর সািরেত আনার sেযাগ দoয়া eবং
রাজ sের সংsার pিkয়ােত িব ব াে র পk থেক anঘটেকর
ভূিমকা নoয়া। ব া েগা ীর রণনীিত হেব রাজ gিলেক eকাnভােব
সংsারিভিtক কের তালা ...।” সে সে eo বলা হে , "সরকার
পk থেক dবারগিত সংsােরর pয়ােসর সােথ সােথ pেয়াজন হেব
ব িk মািলকানাধীন পুঁিজেক uৎসািহত করা, যা sায়ী িবকােশর জn
জrির। কাঠােমাগত সংsারেক eিগেয় িনেয় যাবার চািবকািঠgিলর মূল
kt হেব িবd ৎ, কৃিষ eবং ফ াkর মােকট --- িবেশষত ম eবং
জিম।” যারা sTাকচারাল a াডজাsেমে টর কােজ িঢেল িদেয়েছ বা তা
বn কেরেছ, তােদর তৎkণাৎ ঋণ বn কের দoয়া হেব। িশkা,
sাs , পিরেষবা, রাsাঘাট িনমাণ, িশl o কৃিষ কমসূচী তথা সবেkেtর
জn বাম ট সরকার িব ব া o তার সহেযাগী সংsাgিল থেক য

সাহায পেয় চেলেছ, তা িব ায়নী sTাকচারাল a াডজাsেমে টর
pাgাম eিগেয় িনেয় যাবার শতাধীন। eমনিক মntীসভায় নতুন মুখo
eকধরেনর a াডজাsেম ট। বতমােন পি মব সরকােরর pেদয়
sেদর পিরমাণ ৬২ শতাংশ, hাঁ সরকাির বাৎসিরক রিভিনu eর ৬২
শতাংশ। সরকাির চাkেরেদর মাiেন o anাn খরচ বাঁিচেয় মাnেষর
জn পেড় থােক আেয়র পাঁচ থেক দশ শতাংশ। eমতাবsায় ভয় র
সংsােরর নােম জিম থেক কৃষক uৎখাত, তথাকিথত িশlায়ন, িমক
আেnালন বn করা, সবt িমক কমচারীর সংখ া কমােনা,
বসরকািরকরণ iত ািদ iত ািদ, নাহেলi ঋণ বn। তাi aব mাবী
আকাশ, নদী, মািট, িস ুর, নnীgাম িবেকােনা। ‘মুিk oের মুিk
কাথায় পািব, মুিk কাথায় আেছ?’ মুিkপথ িনিদ আেছ কতােব,
eখন ধু pেয়ােগ কাগেজর পাতা থেক রkকরবীর রাজা সেজ
বিরেয় আসা।
নাহেল? গণহত া। শাক িদেয় ঝুিড় ঝুিড় মাছ ঢাকার চ া। ব থ
হেয় আবার গণহত া eবং জনগেণর মাnতা হারােনা।
খুব adুতভােবi ক াডার-পুিলশ-জিম আঁকেড় ধরা মাnষgেলার
গৃহযুেdর ফাঁক িদেয় পুিঁ জবাদ গেল বিড়েয় দূের িমিলেয় যায়। সbাi
দােষ িছঃ eম বা িছঃ িপeমেক।
তথ সূt :
ব বhত পিরসংখ ানgিল ‘সংবাদ pিতিদন’ পিtকায় িব ভারতী
িব িবদ ালেয়র aথনীিতর aধ াপক সৗম চkবতীর িডেসmর ২০০৬
থেক eিpল ২০০৭ aবিধ লখা pবn থেক নoয়া।

িচিঠপt

িবষয় : নnীgাম- খজুিরেত সনা তলেবর আhান
আড়াi মাস ধের িনেজেদর eলাকা িনেজেদর দখেল রেখ, pশাসন o
হামাদবািহনীর সােথ রীিতমেতা যুd কের ‘ সজ’-eর aিভশাপমুk হবার
পেরo নnীgােম শািn ফের িন। e খবর নতুন নয়। শািn িফরেব
কীভােব? eকিদেক আেছ tােণর রাজনীিতর মেধ িদেয় রাজনীিতর tােণর
uেদ াগ। e আড়াi মাস নnীgােম কােনা রাজৈনিতক পতাকা uড়েত
পােরিন য! আেছ ঘরছাড়ােদর ঘের ফরােনার তাড়েজাড়। আেছ সখােন
‘আiেনর শাসন’ লাg করার ব াkলতা। aপরিদেক pিতেরাধকারীেদর
তরেফ আেছ nায তার দািব, ১৪ মাচ হত াকােNর দাষীেদর শািs চাi।
আেছ eকিট সফল গণpিতেরাধ সংঘিটত করার ফেল তির হoয়া
সামািজক ঔdত , যা পুিলশ pশাসেনর uপিsিতেক সহেজ মেন িনেত চায়
না। আর তাi ‘পুিলশ pশাসন’-eর তরেফo আেছ ei ঔdত েক gঁিড়েয়
দবার িচরকালীন আকাঙkা। eক আকােশ dেটা চাঁদ থােক িক কের! তাi
চাi সমাধান।
তা সমাধান pিkয়া চলিছল। িবিভn পযােয়র সবদলীয় বঠেকর
চ া ... eর মেধ i ২ ম হািজর হল eক নতুন সমাধান। তার কেয়কিদন
আেগ থেকi বেড়া িমিডয়ায় চলিছল pথম পাতায় ছিব আর হডলাiেনর
eক িমিছল। নnীgােমর মািটেত বndক হােত মুেখ কােলা কাপড় ঢাকা
সntাসবাদীsলভ চহারার কেয়কিট ছিব। ভাঙােচারা দাকান। িবশাল বেড়া
বেড়া, pায় ছ’কলােমর সব ছিব। আড়াi মাস ধের চলা যুেdর িদনgিলেত
eসব ছিব সচরাচর আেসিন। জািননা, e ক’িদন িমিডয়ােক জামাi আদের
ডেক সািজেয় gিছেয় eiসব ছিব তালা হেয়িছল িকনা। তেব দখা গল,
মnন সামিয়কী

পয়লা ম তািরেখ রােজ র sরাTসিচেবর eক িরেপাট aভূতপূব িমিডয়া
ফাকাস পল। কন? তােত নািক শাসক পািটেকo সntােসর দােয় দায়ী
করা হেয়েছ। বাsেব aব িরেপাটিটেত আগাপাশতলা pিতেরাধ কিমিটেক
তুেলােধানা করা হেয়েছ। মােঝ কবল ২িট পেয়ে ট শাসকদেলর কথা
পেরােk eেসেছ। দখা গল ২ ম রােজ র িবেরাধী নtী রাজ পােলর
সােথ দখা কের নnীgাম- খজুিরেত সামিরক বািহনী নামােনার আর
খজুিরেক uপdrত a ল ঘাষণার দািব জািনেয় eেলন। হঠাৎi, সমাধান
pয়ােস। ৩ তািরখ, eতাবৎকাল িবেরাধী নtীেক খারাক বািনেয় তালা,
কেপােরট িশlায়েনর পেk সবেচেয় সৃি শীল জনমত গঠনকারী সবেচেয়
বেড়া বাংলা িমিডয়া আনnবাজার পিtকা সmাদকীয় িলেখ সi
দািবdিটেকi তুেল ধরল : “pেয়াজন তৃতীয় পk”। uপলk বআiিন ast
বােজয়াp করা।
e িক সমাপতন?
আবার, জুেনর তৃতীয় সpােহ, বেড়া িমিডয়ায় সi eকi ধরেনর ছিব,
আত gs বা ার aেধক পাতােজাড়া মুখ ... আর তারপেরi আবার
আনnবাজােরর সmাদকীয় আhান : eবার সরাসির, সনাবািহনী নামােনা
হাক।
সবাi জােন, কndীয় বািহনী মােন সামিরক বািহনী। আর স সামিরক
বািহনী ভারতীয় রােTর aিবে দ a । আর ভারতীয় রাT সামিgক
ভােবi ‘ সজ’ তথা কেপােরট িশlায়নেকi pেমাট করেছ। pেমাট করেছ
যেথ জিম aিধgহণেক, জিম aিধgহেণর িbিটশ আiনেক হািতয়ার কের।
... শষাংশ ১০ পৃ ায়
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oরা চাষ-i কের
িপ সাiনাথ
২৪ ম ২০০৭ ‘িদ িহnd ’ পিtকায় িপ সাiনােথর লখা Farming --- it’s what they do পেড় জানেত পারলাম িবদেভর কলাবতী বাnরকর কীভােব লড়াi কের
তাঁর eকটা বেড়া সংসার চালাে ন। তাঁর sামী চাষ করেতন, aথচ িনেজর নােম জিম না থাকার দrন িতিন ফসেলর (তুেলা) দাম না পেয় ঋণভাের জজিরত
হেয় আtহত া কেরন। ei ঘটনােক কৃিষসংকট জিনত আtহত া বলা হয়িন eবং eক পয়সাo সাহায দয়িন সরকার। সাiনােথর pিতেবদনিট hবh anবাদ
কের দoয়া হল।
আিম যখন pিতেবদনিট পেড়িছ তখন আমার ছােটােবলার কথা aথাৎ ৩৫-৩৬ বছর আেগকার কথা মেন পেড়েছ। আমার বািড় নদীয়া জলার তহT-e।
সটা তখন eেকবােরi gাম িছল। আমােদর পাড়ার পােশi িছল মােলাপাড়া। সখানকার dলািলিদ, আমড়াতলী মািস, ঈশািনিদ --- eরা সবাi টুki কের মাছ
িবিk করত বাজাের। জল ী নদীর মাছ। eরা সবাi িবধবা িছল। িনেজর সংসার চালােনার জn eরা মাছ িবিk করত, মাঠ থেক গাবর kিড়েয় eেন ঘুেঁ ট
িদেয় িবিk করত। আর indর মা তা মােঠ িগেয় িনড়ােনা,, বীজ লাগােনা eiসব কাজo করত। আমরা তখন পড়ােশানা করতাম,, ঐ মােলাপাড়ার মেয়রাi
ঢঁিকেত ধান ভানত,, িচঁেড় kটত। লােকর বািড় থেক ধান চেয় িনেয় িগেয় িনেজরা সd কের, তারপর কেনা কের ধান ভেন চাল কের িদেয় যত।, তার
থেক িনেজরা খািনকটা পত। আবার কu কu মুিড় ভেজ িদত। eiভােব তারা সংসার চালাত। যােদর sামী িছল, তারাo aভােবর সংসার চালােনার জn
ei সব কাজ করত। আসেল তােদর বিশর ভােগরi কান িনজs জিম িছল না, বা থাকেলo খুবi কম। তাi সংসাের সকেলর পট ভরােত সকলেকi ei
ধরেনর কাজ করেত হত। aব তখন সমােজর চহারাটা আলাদা িছল। তারপর আেs আেs কৃিষেত unত মােনর বীজ, সার ব বহার r হল, জলেসচ
ব বsার unিত হল,, eiভােব কৃিষেত িশlায়ন r হল। আর eখন তা কৃিষর জায়গায় িশl করা হে , কৃিষজিমেত কারখানা বানােনা হে ব াপক হাের।
বাজােরর ফাঁেস পেড় কৃিষo িনভরশীল হেয় পড়েছ ফসেলর দােমর oপর। আর যারা kেত কাজ কের জীিবকা িনবাহ করত, তারা জিম হািরেয় বা জিমর কাজ
হািরেয় বা ফসেলর দাম না পেয় িনঃs হেয় পড়েছ। ফেল তােদর aেনেকi আtহত া করেছ।
পুিঁ জর আgাসী আkমণ eবং সংকেটর মেধ i বাঁচারo eকটা জায়গা িনেজেদর জাের তির কের নoয়া যায়, তির কের িনেত হয়, িবদেভর কলাবতীর
লড়াiেয়র ei aদম মেনাবেলর uৎেসর কথা ভাবেত িগেয় মেন পেড় গল আমার ছাটেবলার gােমর কথা। --- anবাদ o ভূিমকা মিণদীপা ভৗিমক।

কলাবতী বাnরকেরর িনেজর হােত তাঁর পাঁচ নািত-নাতিন ভূিম
হেয়েছ --- িতিন তাঁর মেয়েদর pসব কিরেয়েছন িনেজর ঘের। তাঁর
িববািহত সব মেয়রাi তাঁরi মেতা গিরব --- হাসপাতােল িগেয় পয়সা
খরচ করা তােদর পেk সmব নয়। তাi ধাtীর ভূিমকা তাঁেকi িনেত
হেয়েছ। আমরা যখন oখােন যাi তখন তােদর ঘের দশ জন বািসnা।
eেদর সবাiেক দখভাল করার পাশাপািশ িতিন নয় eকেরর eক
‘িবফল’ কৃিষখামার পিরচালনা কেরন eবং aেnর জিমেত কাজ কের
িদেন ৩০ টাকা রাজগার কেরন। eখন চােষর মর ম নয়, তাi
jালািন কাঠ সংgহ কের তা িবিk কের িদেন আয় হয় kিড় টাকা।
তাঁর সবেশষ আেয়র uৎস িনেজেদর eকটা মাষ যার dধ িবিk কের
পয়সা আেস।
িতিন জানান, তাঁর চতুথ মেয়টার িনখরচায় eকটা িবেয়র ব বsা
িতিন কেরেছন। eবং eখন কমসম খরেচ তাঁর প ম মেয়টার িবেয়
দবার চ া করেছন। কলাবতীর সাত মেয় o di ছেল। িতিন
থােকন িবদেভর যাবাৎমল জলার জালকা gােম। গত ১৪ বছের
দশজুেড় কৃষক আtহত ার জn য লkািধক মিহলা চাষী তােদর
sামীেদর হািরেয়েছ, কলাবতী তােদরi eকজন।

স চাষী নয়।’ যিদo তাঁেদর পিরবার ‘িবদভ জন আেnালন সিমিত’র
কাছ থেক সামাn িকছু সাহায পেয়িছল।
৫০,০০০ টাকার oপের ঋণ মাথায় িনেয় পর রাম বাধ হেয়িছল
কলাবতীর ম লসূtটােকo বnক িদেত। "eছাড়া স আর কী করেত
পারত?” কৃিষ সংকট তােদর সমs খরচ খরচাo বািড়েয় িদেয়িছল।
ei মূল বৃিdেত তােদর aব তমন লাভ হয় িন --- তােদর নয়
eকর জিমেত ফলন হেয়িছল চার ki টাল eবং তােত ৭০০০ টাকা
eেসিছল। যিদন ei তুেলা িবিkর টাকা হােত eল, সিদনi
পর রাম তার বuেয়র ম লসূt ফরত িনেয় eল eবং মােঠ িগেয়
আtহত া করল। কলাবতী আেগo তাঁর পিরবােরর জn uপাজন
করেতন। তাi িঠক করেলন, eবার িতিন eকাi চািলেয় িনেয় যােবন।
মুেখ আt- বদনার কানo িচh না রেখ কলাবতী বেলন, “আমরা
চােষর কাজ কির, আমরা ei কাজi করব।” িতিন কাজ কেরেছন
eবং তাঁর sামীর ঋেণর pায় সবটাi শাধ কের িদেয়েছন। sানীয় eক
মহাজেনর সােথ মীমাংসায় sদ ছাড় পেয় িতিন ঋণ শাধ কেরেছন।
"eখন ধু আমােদর আtীয়েদর কােছ ১৫,০০০ টাকা ধার আেছ,
eর জn aব কান sেদর ব াপার নi” --- িতিন জানান।
িতিন বেলন, “না, আিম কান sিনভর গা ীর সদs নi। oরা
য মািসক ২০ টাকা চাঁদা নয় তা দoয়ার সামথ আমার নi।” তাঁর
মেয়েদর চারজন িববািহত। পর রােমর আtহত ার আেগi িতনজেনর
িবেয় হয়। eকজনেক sামীর বািড়েত নয় না, স ei বািড়েত িফের
eেসেছ। আর িতনজন বা া হoয়ার জn তাঁর কােছ eেস আেছ।
িতিন বেলন, “আমার বেড়া মেয় মালথা আর আিম --- ei dজন
ধু সংসােরর uপাজনকারী সদs।” কাঠ kিড়েয় ভয়ানক পির ম
কের dজেন eখন িদেন ৪০ টাকা রাজগার কের।

kিতপূরণ নi
ঘটনাkেম িদিদমা, সদাহাsময়ী কলাবতী জানান, “সরকােরর থেক
কখনo আিম eকটা পয়সাo kিতপূরণ পাiিন।” কারণ, য জিম তাঁরা
চাষ কেরন তা তাঁেদর িনেজেদর নয়, aেnর থেক িলজ নoয়া। তাi
তাঁর sামী পর রাম ঋেণর ভার o ফসল ন হoয়ার jালা সiেত না
পের যখন আtহত া কেরন, তখন তােক ‘কৃষেকর আtহত া’ বেল
sীকৃিত দoয়া হয় না। সরকাির বkব : ‘যার নােম কান জিম নi
মnন সামিয়কী
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মােষর dধ থেক বািক যা আয় --- "িদেন ৬০ থেক ৮০ টাকা,
কখনo eকটু বিশ।” ei আেয়র oপরi ১০ জন মাnষ বঁেচ আেছ।
মালথা সবেচেয় বেড়া, বয়স পঁিচশ। সবেচেয় ছােটা চতেnর বয়স
আট। eত কে র মেধ o মুেখ হািস, বা ারা হ হ করেছ, তােদর
সামাল িদে pােণা ল যুবতীরা। aব i কলাবতীর বা ারা
aেনকিদন আেগi sুল ছেড় িদেয়েছ।
কলাবতী িনেজ aব মােষর দখভাল কেরন না। "তাহেল যা
আয় কির তা কেম যােব।” তার বদেল eকজন রাখাল আেছ। তােক
মােস ৪০ টাকা, aথাৎ িদেন ২ টাকারo কম িদেত হয়। " স aেনক
গr মােষর সােথ আমারটােকo দেখ। আিম তার সােথ গাবর ভাগ
কের িনi।”

oেদর oখােনo খাoয়ােনা যায় --- তেব তােত খরচ বিশ। আমােদর
aব িকছু eকটা ব বsা করেত হেব।” সmবত ব বsা িতিন কের
ফলেবন। পর রাম বঁেচ থাকেতo, di মেয় sনীতা o সিবতার
eকিদেন eক প াে ডেলর তলায় িবেয়র ব বsা তা িতিনi
কেরিছেলন। কারণ, “মালথার িবেয়েত eক লk টাকা খরচ হেয়
যাoয়ায় আমােদর খরচ কমােনার জn িকছু eকটা করেতi হত।”
চাষী বেল sীকৃিত না পাoয়ায় eবং তার kিতপূরণ না পাoয়ায়
িতিন িবরk। "আমােদর aব চndপুর জলায় ৩.৫ eকর জিম
আেছ”, িতিন বেলন, “িকnt স জিম আমার বাবা-মা-র নােম।
আমােদর নাম eখনo স জিমেত নিথভুk হয়িন। eখােন আমরা ei
নয় eকর জিমর িলজ িনেয়িছ বছের মাt দশ হাজার টাকার িবিনমেয়,
টাকার পিরমােণi বুঝেত পারেছন জিমর হালত কত খারাপ।” --িতিন হেস ফলেলন। বুঝেত পাির, িহেসব মেতা eরা ‘চাষী’ নয়।
ei aবsায় চািলেয় যাoয়া খুব কিঠন কাজ। িকnt কলাবতী িনrdম
হেয় সময় ন কেরন না। তাঁর িচnার িবষয় --- "ei ‘ পালা’
uৎসেবর পর থেক কাজ পাoয়া কিঠন হেয় গেছ।” আর "চােষর
জn খরচ বেড় যাে , তুেলা আর আমােদর জn নয়। আমােদর
an িকছু করেত হেব।”
কলাবতী eমন eকজন মিহলা িযিন লড়াi কের বঁেচ আেছন
eবং িযিন জােরর সােথ বলেত পােরন, িতিন চান তাঁর ছেলপুেলরাo
চােষর কাজ কrক। gােম eটা খুবi ব িতkমী ঘটনা, কারণ
সখানকার মাnষ আজ pবলভােব চাiেছ য তার সnান চােষর কাজ
ছেড় an কান চাকির কrক। িকnt কলাবতী তা পেরর মর েম কী
করেবন তার পিরকlনা করেছন eখন। বলেছন, “আমরা তা চাষ-i
কির, আর চােষi থাকব।”

ভ রু ব বsা
ei মাষটা ei পিরবারi িকেন eেনিছল। eটা সরকােরর সi
িকmুত পিরকlনার a নয়, যােত বh ছােটা চাষীেক দামী গr িদেয়
িনঃs করা হেয়েছ --- oi গrgেলা ছােটা চাষীরা চায়oিন eবং
ogেলােক তারা খাoয়ােতo পােরিন। e পযn কলাবতীর ব বsাটা,
ভ রু হেলo কাজ কের যাে । মাষটার কান kিত হেল পিরবারটার
aথনীিত তছনছ হেয় যােব। ei মুhেত, “আমরা সবটা dধ িবিk
কির।” eমনিক বািড়র বা ারাo ei dেধর eকেফাঁটা পায় না। ঘেরর
dেটা মেয় eখনo কান কােজ লাগেত পারেছ না, কারণ তােদর
সেবমাt বা া হেয়েছ। কলাবতী বেলন, “আমােদর প ম মেয়,
লিলতার জn আমরা eকটা ভােলা সmn পেয়িছ। পােtর পিরবার
আমােদর aবsা দেখ কােনা টাকা-পয়সা চায়িন। িকnt আমরা যােত
লাক খাoয়ােনার eকটা ব বsা কির তারা সটা চায়। eখােন না হেল
িচিঠপt

িবষয় : নnীgাম
শশেব দেখিছ আমার জননীেক দিধ-মnন করেত। তােত ভেস uঠত
দিধসার বা ননী; পেড় থাকত ঘাল, oটাo ফলা যত না, ব বহার
হত জলিমি ত uপােদয় পানীয়rেপ।
পৗরািণক সমুd-মnেন নানা uপকরেণর সে uেঠ eেসিছল
eকাধাের হলাহল, anিদেক দবেভাগ aমৃত। মnনদN মনাকেক
ঘারােত রjুrেপ ব বহার করা হেয়িছল নাগরাজেক। ধূত দবতারা
ধেরিছল নাগরােজর পুে র িদক, আর িনেবাধ asরেদর ধরেত
দoয়া হেয়িছল মুেখর িদক, যােত তােদর aেনেকরi জীবনাn হয়
সপরােজর িবষ-kরেণ।
‘মnন’-eর eকজন gাহক-পাঠক িহসােব aত n বদনার সে
আমার মেন হে ‘মnন’ পিtকার জাnয়াির- ফbrয়াির ২০০৭, a ম
বষ, pথম সংখ ায় আপনার সmাদকীয় মnেন যন uেঠ eেসেছ
নবনীর পিরবেত পৗরািণক হলাহল o দবেভাগ aমৃত। asরkল
সাধারণ নnীgামবাসীর ভােগ পেড়েছ হলাহল, আর দবেদবীেদর ভােগ
পেড়েছ aমৃত।
আপনার ‘মnন’ eকিট িল ল ম াগািজন। ei ণীর ম াগািজন
eকিট হিরেণর মেতা, মাnষ- খেকা বােঘর মেতা বৃহৎ ব বসািয়ক

িpয় িজেতনবাবু,
গত ১লা বশাখ ১৪১৪ বড়তলা মাসেলম লাiেbিরেত ‘মািটর কlা’
আেয়ািজত িবদ ালয় ছাtছাtীেদর সািহত pিতেযািগতার পুরsার
িবতরণ an ােনর পর oখােন আপনার সে আমার য িকছু কথা
হয়, সi pসে i আমার ei িচিঠ।
সমাজ িন ল িনsn নয়। নানা aঘটন-ঘটেনর মধ িদেয়i সমাজ
o সভ তার agগিত।
িkয়াশীল ei pকরেণর মেধ আজেকর িদেন িবিভn সংবাদ
মাধ ম sাথবাহী eক eক ব বসািয়ক pিত ানrেপ তােদর uৎপাদন
(Product) িদেয় আমজনতার মাথা ঘুিরেয় িদে । িনরেপk
সাংবািদকতা শbিট খেলা Product-eর মায়াবী িবjাপেনর মেতা।
সংবাদ যন পেণ পিরণত। সত িন সাংবািদকতা eক বালাi।
বাজার-নীিতর গDািলকা pবােহ যন ভেস চেলেছ সংবাদ জগৎ।
নামকরণ anসাের ‘মnন’ বলেত বুিঝ ‘মuিন’ িদেয় ‘মoয়া’
aথাৎ মnন দN িদেয় মnন করা। আমার জnsান তৎকালীন পূজালী
gােমর pািnক annত a ল, যখােন আজ তাপিবd ৎ কnd। oখােন
মnন সামিয়কী
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সংবাদপt বা পিtকা নয়। আপনার আেবগতািড়ত u ােস u িসত
সmাদকীয় যন eকচkু হিরেণর মেতা ছুটেছ eকপােশ দৃি রেখ
িল ল ম াগািজেনর িদgদশেনর সে িবে দ ঘিটেয়।
খুন-জখম, রাsাকাটা, সতুভা া, ধারাবািহক ব াপক লুঠতরাজ,
জুলুমবািজ, তালাআদায়, গৃহদাহ iত ািদ নারকীয় দs বৃিtমুলক জঘn
aসামািজক িkয়াকলাপেক uেপkা কের বা পেরােk ছাড়পt িদেয়
aশাn eলাকােক মুkা েলর aিভধায় িচিtত করা হল আপনার
পিtকায়। eিট কােদর মুkা ল? আমার ei p িট িক aবাnর?
গণ-আেnালেনর নােম গণ-আেnালেনর ঐিতhেক পদদিলত কের
জাnয়াির ২০০৭ থেক ঘিটত ei মমািnক aঘটনাবলীরi eকিট ধাপ
১৪i মােচর মমntদ ঘটনা --- পুিলশ a াকশন, গণ-আেnালেনর
নতা- নtীেদর pত াশা পূরণ। না হেল বাকাবােkর মুেখামুিখেত
oiিদন সn ায় oi আেnালেনর grtপূণ সহ-সভাপিতর মুখ হািসহািস খুিশ-খুিশ কন? pত াশা পূরেণর আনেnা ােস তাiেত ভঁপু

বােজ, hiেসল বােজ, িসিট বােজ, ঝাঁiঘ টা বােজ, নাটেকর মজা
দখােনা হয় িবধানসভায়।
িবsয় লােগ িবেশষ শb চয়েনo আপনােক ঋণী হেত হল সi
aিতসাহসী কােয়িম ব বসািয়ক sাথবাদী পিtকার িনকট যিট ভগবান
ছাড়া কাuেকi নািক ভয় কের না। eকচkু হিরণ নরখাদক শাdেলর
uদের আtpসাদ লাভ কের িকনা তা আমার aজানা।
আমার ei uপলিbপtিট আপনার মাচ-eিpল ২০০৭ সংখ ার
জn িদলাম। ১৪i মােচর মমntদ ঘটনা যখন আপনার পিtকার
জাnয়াির- ফbrয়াির ২০০৭ সংখ ায় sান পেয়েছ, তখন আমার ei
পtিট হয়ত aিত িবলিmত নয়।
৩রা ম ২০০৭
িনিখলর ন জায়ারদার
বদরতলা, কা নতলা
গােডনরীচ, কলকাতা ৪৪

সmাদেকর জবাব
েdয় িনিখলবাবু,

pিতেরাধ চলেছ।
egিল কেয়কিট uদাহরণ। eরকম uদাহরণ আরo রেয়েছ।
eiসব pিতেরােধর সবেচেয় লk ণীয় িদক হল, egিল সবi sানীয়
সমােজর িনজs pিতেরাধ। কাথাo তারা কৃষক, কাথাo মৎsজীবী,
কাথাo আিদবাসী সমাজ। pিতেরােধর গণচিরti egিলেত
রাজৈনিতক দলgিলেক টেন eেনেছ, আরo িনিদ ভােব বলেল sানীয়
িভিtেত িবেরাধী দলgিলেক।
বেড়া আকাের জিম aিধgহণ করার িবষয়িট সামেন eেসিছল
২০০৬ সােল দশজুেড় SEZ–eর জn সরকাির anেমাদন r
হoয়ার পর থেক। তার আেগ ২০০৫ সােল যখন কndীয় সরকার
SEZ আiন তির করল, তখন পালােমে ট যৎসামাn িবতক ছাড়া
রাজৈনিতক মহেল কান িকছু শানা যায়িন। তারo আেগ আট বছর
ধের SEZ সংkাn নীিত pণয়েনর কাজ চেলেছ। মহারাT, gজরাত,
an, পি মবে রাজ িভিtক SEZ আiন তিরর কাজ চেলেছ।
রাজৈনিতক দলgিলর তরেফ কান pিতবাদ বা আেnালন লk করা
যায়িন। aথাৎ যটা বলেত চাiিছ, pিতেরাধ আেnালনgিল সমােজর
িভতর থেক গেড় uেঠেছ, SEZ-eর িবrেd নয়, বরং SEZ–eর
জিম aিধgহেণর িবrেd। নnীgাম িক দশেজাড়া ei pিতেরাধpিkয়ারi a নয়?
আমার uপলিbেত নnীgাম কবল ei pিতেরাধ-pিkয়ার a i
নয়, তার eমন eক মাtা, যখােন রাTেক SEZ–eর জিম
aিধgহেণর জn তার কমসূচীেক িবjিp জাির কের pত াহার করেত
হেয়েছ। ei িবjিp কীেসর সূচক? e িক sানীয় গণিবেkােভর
sীকৃিত, aথবা নরােজ র কােছ মাথা নায়ােনা, না গণ-আেnালেনর
sীকৃিত? আমার কােছ তৃতীয়টাi মেন হেয়েছ। জাnয়াির- ফbrয়াির
২০০৭ সংখ ায় সmাদকীয়েত ei মেনাভােবরi pিতফলন ঘেটেছ।
নnীgােম ২০০৫ সাল থেক eসiuিসআi আেnালেনর চ া
কেরেছ; ২০০৬ সােল নকশালপnী, জিময়েত uেলমা িহn o তৃণমূল
আলাদাভােব uেদ াগ িনেয়েছ। িকnt ততkণ pিতেরাধটা গেড় oেঠিন,
যতkণ না sানীয় সমাজ uেঠ দাঁিড়েয়েছ। pিতেরােধর মােহndkণ,

pথেমi আপনােক ধnবাদ জানাi আপনার aকপট লখেনর জn।
মাচ-eিpল ২০০৭ সংখ া বেরােনার পের ডােক আপনার িচিঠটা
আমােদর কােছ পৗঁছায়, তাi ei সংখ ায় eটা ছাপা হল। আপনার
িচিঠ সmেক আিম কেয়কটা কথা বলব, যিদ ভুল হয় িন য় ধিরেয়
দoয়ার চ া করেবন।
sীকার কের িনেত িdধা নi য নnীgােমর ঘটনােতo সবিকছু
আমােদর নজের আেসিন। যিদo সবিকছু কথাটারo হঁয়ািল আেছ।
আমার কােছ যা সবিকছু, বাsেব তা তা িকছুিকছুi বেট। নnীgােম
সi িকছুিকছুo যখন নজর করেত চেয়িছ, পের uিঠিন। ১৪ মােচর
ঘটনার িতনিদন পের, ১৭ মাচ নnীgােমর ১নং bেকর শষpােn
তালপািট খাল পযn যেত পেরিছলাম, িকnt তারপর খােলর oপাের
খজুিরেত তা আজ পযn যেত পািরিন। aথচ আমােদর সমীkার
িদক থেকi যাoয়ার খুব দরকার িছল।
িকnt আজ aবিধ নnীgােমর যতটুk যা নজের eেসেছ, তা থেক
eকটা বাধ গেড় uেঠেছ। নnীgাম আচমকা ঘেট যাoয়া কানo ঘটনা
নয়। ২০০৬ সাল থেকi কতgেলা ঘটনা আমােদর সকেলর নজের
eেসেছ। বেড়া আকাের জিম aিধgহণ করার িবrেd sানীয় সমােজর
িভতর থেক eকটা pিতেরাধ।
oিড়শার কিল নগেরর ঘটনার িববরণ তা ei পিtকায় িকছুটা
ছাপা হেয়েছ। ১৯৯০ সাল থেক r হেয়েছ সখােন জিম
aিধgহেণর চ া আর তার pিতেরাধo দীঘsায়ী নানান পযােয়র মেধ
িদেয় চেলেছ। anpেদেশর িবশাখাপtনেমর গ াভরেম বসরকাির
uেদ ােগ িবশাল বnর িনমাণ করেত গেল pিতেরাধ কের সখানকার
মৎsজীবী সমাজ। মহারােTর রায়গেড় িরলােয়েnর SEZ-িবেরাধী
pিতেরােধর কথাo মnন-e eেসেছ। িTেড ট grেপর জn জিম
aিধgহেণর িবrেd কৃষক সমােজর pিতেরাধ চলেছ পা ােবর
বানালায়। oিড়শােত জগৎিসংহপুর জলায় পেsা গা ীর isাত
pকেlর জn জিম aিধgহেণর িবrেd সখানকার আিদবাসী সমােজর
মnন সামিয়কী
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তার পnা কান রাজৈনিতক দেলর নতা িঠক কের দয়িন, sানীয়
মাnষi তার rপকার। eটুk তা খালােচােখi দখার চ া কেরিছ।
দেখিছ, নnীgােম তা eকরকম, কিল নগর গ াভরম রায়গড় বানালা
জগৎিসংহপুের িভn িভn রকম।
তেব eiসব গণিবেkােভ নতৃt িদেত চেয়েছ িবেরাধী দলgিল।
কাথাo িশবেসনা, কাথাo িসিপআi-িসিপআieম, কাথাo তৃণমুল
কংেgস বা an কান দল নতৃেtর আসন িনেয়েছ। যমন, গ াভরেম
মৎsজীবীেদর oপর gিল চালনার pিতবােদ ২৮ মাচ ২০০৬ িসিপeম
o তেলg দশম বnধ ডেকেছ; রায়গেড় খতকরী কামগর পািট o
িসিপeম SEZ-িবেরাধী মাচা গঠন কেরেছ; আবার পি মবে জিম
aিধgহেণর িবrেd মাচা গেড়েছ কংেgস, তৃণমূল কংেgস o anাn
সরকার িবেরাধী বামদল/ গা ী। য eনিডe জাট সরকার ২০০০
সােল SEZ–eর psাব িনেয় eেসিছল, তারi pধান শিরক িবেজিপ
গ াভরেম মৎsজীবীেদর সমথন কেরেছ; তারi aপর শিরক িশবেসনা

রায়গেড়র আেnালেন সিkয় ভূিমকা িনেয়েছ; আর eক শিরক তৃণমূল
কংেgস তা পি মবে আেnালেনর নতৃেt। য iuিপe সরকার
SEZ আiন িনেয় eেসেছ, তারi মধ মিণ কংেgস দল পি মবে
আেnালেনর শিরক। eখােন লk ণীয়, কানo সবভারতীয় eকক
নীিতর িভিtেত নয়, eক ধরেনর s-িবেরািধতা িনেয়i সমােজর
িবেkাভেক ভাষা িদেত চাiেছ রাজৈনিতক দলgিল।
আপনার িচিঠেত uেlিখত নতা- নtীেদর pত াশা পূরেণর টােগট
বা বেড়া সংবাদমাধ েমর sােথর p যথাথ। িকnt তা িদেয় িক
আেnালেনর বাsব aিstেক খািরজ কের দoয়া যায়? খািরজ হয়
িক আেnালেনর সারা দশেজাড়া পটভূিমর aিst? আমার, আমার
দখার eকেপেশিম িনেয় আপিন িন য় বারবার বলেবন। না হেল
কীেসর মnন? কীেসর সংলাপ? কনi বা পিtকা pকাশ?
িজেতন নnী

সাচার িরেপােট নারী
মনীষা বেn াপাধ ায়
সmpদােয়র িল - বষেম র মূল কারণ তােদর ধমমত। ফেল নাগিরক
সমাজ eবং রাT uভেয়i, ব নার মূেল য সামািজক বষম eবং
trিটপূণ unয়ন নীিত সিদেক নজর না িদেয়, কারণgিল ধমীয়
গা ীগত পিরসেরi খুঁেজ বড়াে । eখােনi রােTর দায় শষ --সmpদায়েক দায়ী কেরi স খালাস।
কিমিটর কথায়, য কান সmpদােয় মিহলারাi পিরচেয়র মশাল
বহন কের। ফেল সmpদায়গত পিরচয় িবপn হেল মেয়রাi সবেচেয়
পীিড়ত হেয় পেড়। eমিনেতi s ায় বা সামািজক চােপ মিহলারাi
সmpদায়সূচক রীিতনীিত বিশ মেন চেল। বিহজগেত তােদর জীবন,
নিতকতা চলােফরা eর dারা িনয়িntত হয়। পাশাপািশ সmpদায়
িহেসেব িনরাপtাহীনতার ভয়o তােদর বিশ। ফেল তােদর কােছ
িনরাপদ eবং a-িনরাপদ sােনর সীমাটাo sিনিদ হেয় যায়। আজেক
ভারেতর সাmpদািয়ক পিরিsিত eমন য বh মুসলমান মিহলার কােছ
িনরাপদ sান হল তার ঘর eবং গা ীর সীমানা। বাiেরর সবিকছুi
--- বাজার, রাsা, গিল বা সাধারণ যানবাহন, িবদ ালয়, হাসপাতাল,
থানা, সরকাির দpর সমsi িবপjনক। যিদo িবিভn আেলাচনায়
মেয়রা কিমিটেক জািনেয়েছ, িশkা o কােজর uপযুk sেযাগ পেল
তারা ei সমsাgিল িনেজরাi কািটেয় uঠেব।
সাচার কিমিট দেখেছ, পি মবে ১০০০িটরo বিশ মুসলমানpধান gােম কানo িশkা pিত ান নi। মুসলমান মিহলােদর
সামিgক িশkাগত aবsানিটo সমsাস ল
ু । দািরd , দূেরর sুেল
পাঠােনার kেt িনরাপtার aভাব, gামীণ প াদপদ aংেশ sুেলর
dদশা, মেয়েদর পৃথক sুল না থাকা, মিহলা িশিkকার aভাব,
িশkােn পশায় pেবেশর সmাবনা কম থাকা --- iত ািদ বh িকছু
eর জেn দায়ী। তবু কিমিট আ য হেয় দেখেছ, ei িববণ
দৃ পেট eকিট ujjল আশার িকরণ --- িশkাব বsা যখন
আপাতভােব মুসলমান মেয়েদর ব াপারটা ছেড়i িদেয়েছ, তখন

সাচার কিমিট িনেয় ei মুহেূ ত ভারত তালপাড়। ভারত সরকার
িনেয়ািজত ei কিমিট ভারেতর মুসলমান সমােজর সামািজক
aথৈনিতক o িশkাগত aবsােনর য িরেপাট পশ কেরেছ, তার
pিতিট ছেt রেয়েছ eক িবপুল ব নার iিতহাস। ei পৃ ভূিমেতi
চােখ eল eকিট pথম সািরর পিtকার p দ --- কােলা কাপেড়
ঢাকা নারী মুেখর ধু চাখdিট দৃ মান --- মুসলমান মিহলােদর য
ছিবিটi বার বার িনিমত o পুনিনিমত হে চালু গণমাধ েম। মুসলমান
সমােজর jলn দিলল সাচার িরেপাট িকnt আেলা ফেলেছ an eক
ছিবেত। তথ pমাণ সমৃd ei িবষয়িট আেলাচনায় আসা জrির --যা pচিলত ধারণােক aেনকটাi চ ােল জানায়।
u পযােয়র ei কিমিটেত কান মিহলা সদs িছেলন না। ei
বাদ পড়াটা রাTীয় িবেবচনার eকটা সাধারণ rপ, বিশর ভাগ
কিমিটেতi eটা ঘেট যায়। িকnt কিমিটর চয়ারপাসন রািজnর সাচার
িরেপােটর ভূিমকােতi ei বাদ পড়া সmেক সেচতন থেকেছন। িতিন
জািনেয়েছন িবিভn মিহলা সংগঠন তাঁেদর কােছ ei aিভেযাগ
কেরেছ। কিমিট ei ঘাটিত পূরেণ pয়াসী হেয় িবিভn রােজ তােদর
পির মেণর সময় িবিভn মিহলা সংগঠেনর সােথ কথা বেলেছ। সখােন
মিহলা সমাজকমীরা খালাখুিল তােদর বkব জািনেয়েছন। eছাড়া
২০০৬ সােলর জুলাiেত সারা দশ থেক আগত মিহলােদর সােথ
কিমিট eকিদেনর eকিট বঠক কেরেছ।
িরেপােটর িdতীয় পিরে েদর পিরচয় o িল (Identity and
Gender) শীষক anে েদ aত n মূল বান িকছু aবেলাকন আেছ।
সাধারণভােব য কােনা প াদপদ গা ীর মেয়েদর আরo বিশ
প াদপদতার জn সi গা ীেকi দায়ী করা হয়। মুসলমানেদর
kেt ei দাষােরাপিট ভয় র মাtায়। কিমিট লk কেরেছ,
মুসলমান মিহলা সংkাn িকছু িকছু ঘটনা বারবার সংবাদমাধ ম
eমনভােব আেলাচনায় আনেছ য ei ধারণা তির হে যন ei
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মেয়রা িকnt লখাপড়া ছােড়িন। রােজ রােজ মুসলমান মেয়েদর
িশkার আgেহর pমাণ পেয়েছ কিমিট।
িশkায় aনgসরতার kেt য কান প াদপদ গা ীরi মূল
সমsা দািরd । eিট নারী পুrষ িনিবেশেষ pেযাজ । সরকাির য
sুলgিলেত eরা পড়েত যায়, সgিলর gণগত মান ভােলা নয়।
িশkকেদর aবেহলাo দখা যায়। মুসলমান ছাtীেদর pিত বষমূ লক
আচরণo ঘেট। aেথর aভােব pাiেভট sুেল eরা পড়েত পায় না।
তার oপর িনরাপtার কারেণ sুল দূের থাকেল বাবা-মা পাঠায় না।
কিমিট e ব াপাের হােsল ব বsার unয়েনর কথা বেলেছ। আবার
দখা যাে মেয়েদর ud পড়ােনার িদেক আgহ বিশ, যেহতু য
কান গা ীেতi ঐিতh বহেনর দািয়t pাথিমকভােব মেয়েদর
oপেরi eেস পেড়। িকnt u িশkায় ud মাধ ম কম। eখােন িবjান
িশkা সীিমত। কিমিট মেন কের ud মাধ েম u িশkার আরo ব বsা
হেল আরo বিশ মেয় আসেব।
তাছাড়া ud িবদ ায়তেন যেথ সংখ ক মিহলা িশিkকা থাকেল
মেয়রা s n বাধ কের। মিহলারা aেনেকi মুসলমান মেয়েদর জn
iংরািজ মাধ ম sুেলর কথা বেলেছ। িশkা- শেষ কেম িনযুিkর
সmাবনা িশkায় আgহ বাড়ায়। প াদপদ হেলo মুসলমানেদর জn
সংরkেণর sিবধা নi। u িশkায় তাi aনীহা দখা যায়।
eত সেtto দখা যাে , মুসলমান মিহলােদর kেt সাkরতার
হার (৫০ শতাংশ) তফিসিল জািত-জনজািতর চেয় aেনক বিশ।
পি মবে আবার দখা গল মুসলমান পুrষ o নারীেদর মেধ
সাkরতার ফাঁকিট (১৫ শতাংশ িবnd) রােজ র সামিgক ফারাক (১৭
শতাংশ িবnd) থেক কম। aথাৎ িশkায় সামিgক প াদপদতা থাকা
সেtto e ব াপাের মেয়েদর pিত িবেশষ ব না ei সমােজ
তুলনামূলকভােব কম। e pসে uেlখ য পাঠkেমo মুসলমান
মেয়েদর জn pরণাদায়ী িকছু থােক না। সামিgকভােবi পি মবে র
সরকাির পাঠkেম কৃিত ব িkt িহেসেব বণিহnd পুrেষর িভড়।
sাধীনতা সংgামী, কিব, সািহিত ক, িবjানী aিধকাংেশi u বেণর
পুrষ। aথচ বগম রােকয়ার মেতা eকজন নারীর কথা sাতক sের
না রেখ pাথিমক বা মাধ িমেক রাখা যত। সিট মেয়েদর কােছ,
িবেশষত মুসলমান মেয়েদর কােছ eক ujjল pরণার uৎস হেত
পারত।
সাধারণভােব eটাi ধের নoয়া হয় য বাল িববােহর কারেণi
মুসলমান মেয়েদর পড়া বn হেয় যায়। িকnt তথ দিখেয়েছ য
সাধারণভােব িববােহর য গড় বয়স, মুসলমানেদর তার চেয় কম
বয়েস িববাহ হয় eমন নয়। ei pসে eেস যায় জনসংখ া বৃিdর
কথা। eকটা কথা বলা হয় য মুসলমান সমােজ িবধবােদর
পুনিববােহর pথা সমােজ থাকায় জনসংখ া বৃিdর হার বিশ। িকnt
২০০১-eর জনসংখ া তেথ দখা যাে ববািহক aবsান মুসলমান
মেয়েদর kেt anেদর চেয় খুব বিশ পৃথক নয়। an িবষয়gিল
দখা দরকার। ভারতীয় সমােজ stী পুrেষর anপাত (১০০০ পুrেষ
নারীর সংখ া) eমিনেতi খারাপ, ২০০১-e পাoয়া গেছ ৯৩৩। িকnt
মুসলমানেদর মেধ eিট তুলনামূলক ভােলা, ৯৩৬। আরo grtপূণ
ei য ৬ বছেরর কম বয়সী িশ েদর kেt সকেলর জn stী পুrষ

মnন সামিয়কী

anপাত যখােন ৯২৭, সখােন মুসলমানেদর kেt ৯৫০। aথাৎ
িশ কnা মের ফলার pবণতা eখােন aেনক কম।
িশkার পেরi আেস কেম িনেয়াজেনর কথা। ভারেত ১৫-৬৪ ei
বয়সসীমার মেধ ৪৫ শতাংশ মিহলা কেম িনযুk থােকন, পুrষ থােকন
৮৫ শতাংশ। কম aথাৎ য কাজ সরাসির aথ মূেল িবেবিচত হয়।
মিহলােদর সাংসািরক কেমর তা সাধারণত কান আিথক মূল ায়ন হয়
না। মুসলমান মিহলােদর kেt কেম িনেয়াজন মাt ২৫ শতাংশ।
gামা েল িহnd মিহলােদর kেt যখন eিট ৭০ শতাংশ, মুসলমানেদর
kেt সিট মাt ২৯ শতাংশ। কৃিষেkেt মুসলমান মিহলােদর
aংশgহণ কম, গৃহিভিtক িশেli তােদর যাগদান বিশ। চাকিরেত
সাধারণভােবi মুসলমানেদর aংশ কম নানান কারেণ, মিহলােদর
আরo কম। কিমিট আর eকিট িবষয় দেখেছ, ei জনসংখ া মাট
জনসংখ ার তুলনায় কম বয়সী aংশ। মাট জনসংখ ার ২৩ শতাংশ
যখন দশ বছেরর কম বয়সী, মুসলমানেদর kেt eিট ২৭ শতাংশ।
eেদর দখােশানার জn মিহলােদর eকটা বেড়া aংশেক ঘেরi
থাকেত হয়।
s-িনযুিk kেt িকnt eেদর uেlখ যাগান দখা যায়। কেম
িনযুk মুসলমান মিহলােদর kেt eিট ৭৩ শতাংশ, িহndেদর kেt
eিট ৬০ শতাংশ। মুসলমানেদর kেt কৃিষ aেপkা a-কৃিষ kেti
যাগদান বিশ। মিহলা-মািলকানাধীন uেদ ােগ মিহলােদর যাগদান
চােখ পড়ার মেতা। e থেক বাঝা যায় য মুসলমানেদর মেধ
মিহলা পিরচািলত uেদ াগ যেথ । aব egেলা মূলত গৃহিভিtক,
ফেল দালালেদর oপর িনভরশীল, রাজগার কম। য সমs aকৃিষ
uেদ ােগ মুসলমান মিহলােদর pাধাn, তার মেধ আেছ শহরা েল
দিজর কাজ, পাষাক তির eবং সমজাতীয় কাজ, িবিড় বাঁধা iত ািদ।
eখােন রাজগার কম, কােজর পিরেবশ asাs কর eবং কান
সামািজক sরkা নi। মুসলমান মিহলােদর kুd ঋণ িদেত ব া
iত ািদ pিত ােনর aনীহা আেছ। eেদর কাজ মূলত aসংগিঠত
kেt। সখােন eরা চূড়াn শাষেণর িশকার। কমেkেt uপযুk
বাথrম বা িশ েদর জn kেশর ব বsা নi। eর pভাব পেড়
sােs র uপর। যারা িবিপeল তািলকাভুk, তারাo সহেজ জoহর
রাজগার যাজনার ঋণ পায় না, সখােন সmpদায়গতভােব তারা
বষেম র িশকার।
পি মবে ৩০০০িটরo বিশ মুসলমান-pধান gােম কানo sাs
পিরেষবা
নi। সাধারণভােবi মুসলমান-pধান gামgিলেত
পিরকাঠােমাগত sেযােগর aভাব। দািরd aত n বিশ।
কৃিষজিম aিধgহণ, ‘ সজ’ িনমাণ iত ািদ ‘িশlায়ন’ aিভমুখী
কমসূচী মুসলমান মিহলােদর িবেশষভােব িবপn কের তুেলেছ। যেহতু
তারা kিটর িশেl িনেয়ািজত, বািণিজ ক আgাসন সিটেক িব s
করেল তােদর জীিবকার পথ বn। জিমর মািলকানােতo মুসলমান
মেয়েদর িকছু aংশ থােক। িকnt uে েদর পর য কারখানা তির
হেব, সখােন তােদর রাজগােরর কথা কu ভাবেছ? aিধকাংশ
মেয়রাi িশেlর পশাগত দkতা aজেনর sেযাগ পায়িন, বাiেরর
কাজ করেতo তারা aনভ s। তাছাড়া ‘ সজ’ নামক uপিনেবেশ
তােদর জn িমক-sরkা কতটা জুটেব? িঠক ei কারেণi িকnt
... শষাংশ ২৩ পৃ ায়
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পাঠকসভার িববরণ
aিমতা সাnাল
মাচ-eিpল ২০০৭ সংখ ার মnন-e eকিট পাঠকসভার ঘাষণা িছল।
সiমেতা গত ২৬ ম শিনবার িবেকেল eকবালপুের সভািট হয়। গত
সংখ ার িবষয়িটi িছল পাঠকসভার আেলাচ । pথেম ছয়-সাতজনেক
িনেয় সভা r হেলo eকটু দিরেত আরo ছয়জন eেক eেক eেস
যাগ দন। ফেল eকটু aেগাছােলা ভােব আেলাচনা eেগােত থােক।
আকাের ছােটা হেলo সভািটেত যসব p , সমােলাচনা eবং
মতামত pকাশ করা হয়, তার oপর িকছুটা কেথাপকথন চেল, িকছু
psাবo আেস। সংেkেপ ei সভার িববরণ pকাশ করা হল, বৃহtর
পাঠকসমােজর jাতােথ। তাঁরাo যােত িনেজেদর মতামতgিল pকাশ
কেরন সi আhান জানােনা হে ।
‘oসমানচক থেক মেয়রা বলিছ’ --- নnীgাম িবষয়ক ei
pিতেবদেন a‘ বালা’ শbিটর ব বহার িকছুটা িব ািnর সৃি কেরেছ।
‘aবলা’ শbিটর সােথi সবাi পিরিচত। pবাল দাশgp বেলন,
মেয়রা eখন aেনকটাi eিগেয় eেসেছ। তাi নতুন কের eকথা বলা
িন pেয়াজন। eেত লিখকার eকটা নারীবাদী ঝাঁক pকাশ পেয়েছ।
পkাnের লিখকার যুিk হল, মেয়রা aেনক ব াপাের aেনকটাi
eিগেয় আসা সেtto সমােজ মেয়েদর aবsান eখনo সমান-সমান
নয়। বতমান পযােয় ভূিম uে দ িবেরাধী লড়াiেয়, িবেশষত নnীgােম
মেয়েদর য ভূিমকা, য sতsূত aংশgহণ, তা oi আেnালেনর
pকৃত গণচিরtেক pমাণ কের। িকnt ১৪ মােচর পুিলিশ aত াচার,
gিলচালনা o গণহত ার ঘটনায় সরকারপk থেক বারবার বলা
হেয়েছ য oiিদন মিহলােদর আেnালনকারীরা সামেন eিগেয় িদেয়েছ,
ঢাল িহেসেব ব বহার কেরেছ। sাভািবকভােবi p oেঠ, তাহেল িক
আেnালনকারী মােti পুrষ? মিহলারাo য সিkয় আেnালনকারী,
তারাo য িসdাn gহেণর aংশীদার, সটা বাঝােত িগেয় মেয়েদর
কথার oপর িকছুটা জার পেড়েছ।
pবালবাবুর িdতীয় p : ‘ যখােন সমাজ uেঠ দাঁিড়েয়েছ
pিতেরােধ’ নামক pিতেবদেন ‘ কৗমsৃিত’ কথািট কন ব বহার করা
হেয়েছ? utের লখক বেলন, কৗমজীবেনর িকছু িকছু গৗরেবর
iিতহাস মাnেষর sৃিতেত রেয় যায়। যমন, নnীgােম --- িবপেদর
সময় শাঁখ বাজােনা, দােরাগা পাড়ােনা, তভাগা আেnালন, ভূপাল
পাNার ভূিমকা ... ei সবi মাnেষর sৃিতেত রেয় গেছ। eেকi
‘ কৗমsৃিত’ বলা হেয়েছ।
eছাড়া, pবালবাবুর মেত, মাচ-eিpল সংখ ার মnন-e
নnীgােমর মাnেষর পশাগত িবnাস eবং তার জীবন-জীিবকার
সামিgক িচেtর aভাব আেছ। মিদনীপুর িডিsTk গেজট থেক eকটা
pাথিমক ধারণা তির কের তারপর নnীgােম গেল, oখানকার
মাnষেক িজjাসাবাদ করেল হয়েতা eকটা ছিব পাoয়া যত।
মnন-eর পাঠকসভায় মােঝ মােঝ যাগ দন প ািd কমকার,
eখন কমসূেt থােকন utরpেদেশ। সখােন চmেলর তরাi a ল
পাতা-য় গ াস aথিরিট aব iি ডয়া িলিমেটড (GAIL) কাmািনেত
বছর খােনক হল যাগ িদেয়েছন। িস ুর নnীgােমর ঘটনা oখানকার
বাঙািলেদর মেধ কী pভাব ফেলেছ, স কথা িতিন বলেলন। oখােন
মnন সামিয়কী

eকটা ধারণা তির হেয়েছ নানারকম pচাের, মমতা িগেয় িস রু নnীgােম ঝােমলা করেছ, িশlায়েন বাধা িদে । oখােন যখন
GAIL-eর ei p া টটা তির হয়, তখন সখানকার মাnষেক সিরেয়
িদেয়i করা হয়। িকnt sানীয় মাnষ oi p াে ট িকছু িকছু কাজ
পেয়েছ, কানo pিতিkয়া হয়িন। ফেল oi pবাসী বাঙািলেদর p ,
কৃষেকর ছেল যখন u িশkায় িশিkত হে , স িক আর চাষবাস
করেব নািক চাকির করেত চাiেব? প ািdর মেত, eখানকার ei
আেnালন কানo আশাব ক জায়গায় পৗঁছাে না, eকটা িsতাবsা
তির হে ।
ei কথার সূt ধের গৗতম গা িু ল বলেলন, িশlায়ন িশlায়ন
কের িকnt িশl আর SEZ- ক gিলেয় দoয়া হে । SEZ মােন কী?
যমন, Dow Chemicals-eর লাকজন চীেনর শনেঝন pেদেশর
oপর িদেয় eেরােpেন কের যাoয়ার সময় eকটা gাম দেখ বলল,
eটা চাi। তােদর সটা িদেয় দoয়া হল। ভারেতo সবt ei kৎিসত
িজিনসটা r হেয়েছ। আবার ‘বাম’ মতাদশ িদেয় তার anেমাদন
করা হে । sতরাং যারা eর িবেরািধতা করেছ তারা আর ‘বামপnী’
নয়, িনঘাত ‘মাoবাদী’!
গৗতমবাবুর িdতীয় কথাটা হল িটিভ-র ভূিমকা িনেয়। দীঘিদেনর
আেnালনহীনতার পর িস ুর-নnীgােম জার কের কৃিষজিম
aিধgহণেক কnd কের যখন আেnালন r হল, তােক িঘের eকটা
সামািজক আেলাড়ন তির হেত সাহায করল িটিভ। িটিভ-র মেতা
aিডo-িভsয়াল মাধ েম oখানকার ঘটনাবলী pত k করার ফেল
জনমানেস eকটা ব াপক pিতিkয়া সৃি হেয়েছ। না-হেল িসিপeম সব
ম ােনজ কের িনত।
ei বkব েক িঘের িকছুটা তক চেল। p oেঠ, নকশালবািড়
আেnালেনর সময় তা িটিভ িছল না। িকnt সi আেnালেনর pভাব
তা গাটা সমাজ জুেড় যেথ পিরমােণ ছিড়েয় পেড়। আর eকজন
বেলন, িটিভ-র ভূিমকা িক সবটাi iিতবাচক বলা যায়? কী দিখেয়েছ
িটিভ- ত? পুিলেশর aত াচার --- লািঠ gিল ধষণ eবং তার িবrেd
শহেরর ছাt-বুিdজীবী-আiনজীবী-সাংsৃিতক কমী আর িল ল
ম াগািজন কমীেদর pিতবাদ, মহা সমােরােহ tাণ পৗঁছােনা iত ািদ।
আসেল য সখানকার কৃিষজীবী মাnেষর গণ-pিতেরাধ তােক িক
হাiলাiট করা হেয়েছ বা হে ? সাধারণ মাnেষর কথােক ছািপেয়
তির করা হে eকটা দলীয়তার বাতাবরণ। কাlিনকভােব ধরা যাক,
যিদ িটিভ না থাকত, তেব আেnালেনর যুিkেতi তার ঢu ছিড়েয়
পড়ত, মাnেষর মেধ ei লড়াiেয়র eকটা জারােলা ছাপ থাকত,
আtিব াস বাড়ত। িমিডয়া যখন pচার কের, মাnেষর সামেন
ঘটনাgেলার ছিব িনেজেদর মেতা কের সািজেয় হািজর কের। ফেল
পুেরা ব াপারটা িসিপeম বনাম তৃণমূেলর গNেগাল --- eভােবi তারা
দিখেয়েছ eবং তাi দাঁিড়েয়েছ।
গৗতমবাবু আরo বেলন, িস ুর-নnীgাম িনেয় িবিভn িল ল
ম াগািজেন বh ভােলা ভােলা লখা বিরেয়েছ। সgিলর eকিট
সংকলন করা দরকার। eকi িবষয় িনেয় যারা ভাবিছ িলখিছ
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আেnালন করিছ, তারা পরsর থেক িবি n হেয় আিছ। eটা খুব
বােজ ব াপার। সবাiেক eকটা জায়গায় আনা যায় িকনা ভাবা
দরকার। রাজৈনিতক আলাপ-আেলাচনা চালােনা দরকার যােত eকটা
সাধারণ রাজৈনিতক লাiন বর হয়। পি ম বাংলায় বাম আেnালেন
আেগ তথ িভিtক আলাপ-আেলাচনার ব াপারটা িছল না, eখন িকছু
িকছু আসেছ। মধ pেদেশর সালoয়া জুড়মু * িনেয় ‘iকনিমক a া ড
পিলিটকাল uiকিল’- ত pচুর লখাপt বিরেয়েছ। eখােন তমন
নi। সমnয় সাধন বা কা-aিডেনশন eকটা জrির কাজ। eখােন
যসব কা-aিডেনশন eখন হে , তােত িনেজেদর মেধ কানo
রাজৈনিতক িমল নi।
p oেঠ, কী করেল কা-aিডেনশন তির হেব? তার চিরt কী
হেব? মnন-eর eিkয়ারi বা কতটা?
মাচ-eিpল ২০০৭ সংখ ার মnন সmেক পিtকার পাঠক, যাঁরা
সভায় uপিsত হেত পেরেছন তাঁেদর িনেজেদর eবং সভায় anপিsত
িকছু পাঠেকর মতামত anেদর কােছ পাoয়া গল।
skমার িমেtর লখা ‘আড়াi মােসর যুd’ িনেয় বশ আেলাড়ন
হেয়েছ। হিরপুের পরমাণু িবd ৎ pকl িবেরাধী আেnালেনর kমপি
aেনেকর পছn হেয়েছ।
দখল আেnালন িনেয় শমীক সরকােরর লখািট aেনেকর বশ
ভােলা লেগেছ। তেব eকজন ছােtর মেত, লখাটায় আর eকটু
জার দoয়া, িবsািরত করার দরকার িছল। eকজন পাঠক
জািনেয়েছন, মnন-e anরকম pিতেবদন দখা যায়, িকnt তার মেধ
eক ধরেনর রাজনীিত থােক। শমীক সরকােরর লখািটেত দখেলর
চিরt িনেয় িকছু বলা নi। িব জুেড় সব ধরেনর আেnালেনর
সাধারণীেত চিরtটা দখা যাে । তাঁর মেত, eখনকার
আেnালনgিলর চিরt হল, পািট বা দলীয় রাজনীিতর গNীেক ছািপেয়
যেত চাoয়া।

eকজন p কেরেছন, নnীgাম আেnালেনর kেt মেয়েদর
ব াপারটােক eত grt দoয়া হে কন মnন-e? আেnালন তা
সবারi।
dগাপুেরর eকজন পাঠক জািনেয়েছন, মnন খুবi তথ সমৃd
পিtকা, িকnt তােত িবে ষণ কম থােক। আিলপুরdয়ার থেক eকজন
gাহক ফােন বেলেছন, পিtকা তাঁর খুবi ভােলা লাগেছ, তেব সব
লখা িঠক বাঝা যায় না, eকটু কিঠন লােগ। সi লখাgিলেক
িচিhত কের জানােনার জn oঁেক anেরাধ করা হয়।
সভায় uপিsত eক পাঠক জানােলন, িজেতন নnীর লখা
‘ যখােন সমাজ uেঠ দাঁিড়েয়েছ pিতেরােধ’ eবং রঘু জানার লখা
‘িশlনগরী হলিদয়া, eকটুকেরা aিভjতা’ তাঁর ভােলা লেগেছ। িকnt
‘ তভাগার নnীgাম’ iিতহােসর লখায় (পুনমুdণ) eত নােমর pাচুয
কন?
রঘু জানার লখািট ভাল লেগেছ eমন আর eকজেনর মত হল,
খুব আেবগধমী eকটু দাশিনক গােছর লখা, িকnt িকছু িকছু তথ
িদেল ভােলা হত। লখািটেত eকটা gামেকিndক sৃিতেমdরতা তির
হে , eখন আবার ei িবষেয় রঘু জানার লখা uিচত।
eক পািঠকা জানােলন, মnন-eর ei সংখ ার p দ ভােলা
লেগেছ, কিবতােক grt দoয়া হেয়েছ। তেব পিtকায় িবকl পথ
িনেয় খাঁজ থাকেল ভােলা হয়।
শেষ আর eকজন বলেলন, aেনক জায়গায় মnন যাে না।
িবেশষত utরব , আসানেসাল, মুিশদাবাদ --- eসব জায়গায় পিtকা
পৗঁছােনা uিচত। আর পাঠকসভাo িবিভn a েল ঘুিরেয় িফিরেয় করা
uিচত।
তাঁর psােবর যৗিkকতা িনেয় িকছুটা কথা হয়। আসানেসােল
পিtকা যায়, utরবে o পাঠােনা হেয়েছ, তেব eকটু aিনয়িমত।
চ া থােক। তেব eiসব কােজ আরo িকছু সাহােয র হাত না eিগেয়
eেল, িনেজেদর সােধ র বাiের pচার-pসার ঘটােত গেল পিtকা
িনয়িমত pকাশ করা eবং তার মান unত করা সmব হেব না। ei
আশংকা থেকi যায়। পাঠকসভা ঘুিরেয় িফিরেয় করার psাবিট
ভােলা, আেগo ভাবা হেয়েছ, তেব িবিভn a েল পিtকার য
লখক-পাঠক বnুরা আেছন তাঁেদর uেদ াগ নoয়ার pেয়াজন আেছ।
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‘সালoয়া জুড়মু ’ aথাৎ শািn pিত ার নােম eক িবেdাহ দমেনর কমসূচী হােত

নয়। মাoবাদী দমেনর নােম হাজার হাজার সাধারণ gামবাসীেক িভেটমািট ছাড়েত
বাধ করা হয়।

‘টপ কায়াক’-eর rপকার আজ আর নi
শমীক মুেখাপাধ ায়
সেচতনভােব খিNত করার চ া করা হেয়েছ, কখনo ‘পিরেবশবাবা’ ei
aিভধায় তার তাবৎ কমকাNেক sচতুরভােব grtহীন করার pেচ া জাির
থেকেছ। আর, স িনেজ aব ei সব কৗশলী িবেশষণ-ব াপাের
আদ n uদাসীন থেক িনেজর পিরচয় িদেয়েছ ‘a ািkিভs’ rেপi। িদক
িনিবেশেষ সমােজর pিতিট দূিষত kেti িনেজর uেদ াগেক ব াp কের
আপন িব ােসর িভিtেক sদৃঢ় কেরিছল স। ফলrিতেত সাধারণ মাnেষর
দৃি েত-িব ােস- বােধ স হেয় uেঠিছল আপসহীন pিতবাদী eক যুবক।
িবজন ষড় ী।
িনঃস পথচলােকi জীবেনর মnt কের eকিদন r কেরিছল সংgােমর
পথচলা। গত শতেকর শষ দশেকর rেত ‘ কায়াক’ নােম eকিট

‘লড়াi’ শbিট যার কােছ িছল i নােমর মেতা aিনবায eবং িবনা
লড়াiেত eক iি জিমo না-ছাড়ার মেনাভােব য িছল সংহত, সi
মাnষিট কান মানিসকতার বশবতী হেয় জীবেনর ময়দান থেক িচরতের
িনেজেক সিরেয় িনল, তা হয়েতা মেনািবদ বা সমাজতািttকেদর গেবষণার
িবষয়। িকnt যাঁরা তােক কাছ থেক দেখেছন, িবিভn pসে যাঁরা মত
িবিনময় কেরেছন, যাঁরা শিরক হেয়েছন তার কমকােNর, eমনিক যাঁেদর
সে িছল pবল মতাৈনক –- শতহাত দূরt রেখ চলােফরা কেরেছন
eবং an িবেরািধতা কেরেছন pেত ক pে , তার আtঘােতর ei চরম
িসdােn সiসব পিরিচত মাnষ িনিবেশেষ হতবাক বiিক।
কখনo ‘পিরেবশিবদ’-eর ত মা িদেয় তার সংgামী তৎপরতােক
মnন সামিয়কী
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গণিবjান পিtকার pকােশর মাধ েমi সূচনা হেয়িছল সi যাtার। মাnষ
িহেসেব িকছু করণীয় রেয়েছ ei পৃিথবীর জn, eমন anরতর uপলিbটা
িকnt eেস থমেক পেড়িন পৃিথবীর িবশালতা eবং মাnেষর aসংেখ র
ভাবনার মুেখ eেস। আবার, জনবল eবং aথবেল সমৃd কানo
সংগঠেনর শিরক হেয় িনেজর মহৎ সi iে টােক ankল eকটা
pিkেত মুিk িদেতo মন সেরিন তার। সীিমত সামথ েক পুঁিজ কের আর
d’িতনজন সহযাtীেক সে িনেয় গণিবjান পিtকািট সmাদনার মেধ
িদেয়, ঘর থেকi r হেয়িছল তার সামািজক কমকাN।
মাnেষর anিব াস আর kসংsারেক আkমণ কের ছাপা হেত থােক
মূল বান লখাপt, সে িবjান িবষয়ক আরo িকছু লখা। sুেল
িশkকতার সময়টুk বাদ িদেয় তখন স সবkেণর িবjানকমী। পিtকার
লখা জাগাড় করা থেক pুফ সংেশাধেনর কাজ eবং pকািশত পিtকা
uৎসাহী পাঠকবেগর দরবাের পৗঁেছ দoয়া। খুব sাভািবকভােবi হােত
গাণা সi সহযাtীেদর eেক eেক পিtকার জগেতর পিরমNল থেক
aপসরণ ঘেটিছল। আর, িবজনদার eকক uেদ ােগ িনয়িমত pকািশত হেত
থাকা পিtকািট ঝাড়gােমর গিN ছািড়েয় kেম মিদনীপুর-কলকাতাপি মবে র িবিভn জলায় পিরিচত হেত থােক। লখকেগা ী তির
হেয়েছ ততিদেন – িবিভn pাn থেক eেস পৗঁছাে লখাপt --–
মােনাnয়ন ঘেট চেলেছ পিtকািটর। জnাnরবাদ থেক জ ািতষশাst,
ধমাnতা থেক aপিচিকৎসা িবষয়ক মূল বান লখাgিল পযায়kেম
pকািশত হেয় পৗঁছায় পাঠেকর হােত।
িকnt কবল সmাদনার কােজi তা আবd থাকেত চায়িন স,
eকমাt eিটেকi তার কতব বেল মেন িনেত পােরিন। তার aভী য
an িকছু --– ei পিtকা বরং সi কমকােNর eকিট a i িছল।
তমন কােজ আtিনেয়ােগর sেযাগo eেস যায় ঝাড়gাম শহেরর
uপকেN িচঁচুড়েগিড়য়া gামs কায়াটজাiট পাথর gঁেড়া করার সংsা থেক
সৃ দূষণ সূেt। িসিলেকািসস রােগ আkাn িমকেদর মৃতু র িমিছল r
হয়, যিটেক মািলকপk aত িধক মদ পানজিনত ব ািধর যুিkেত বাঁধেত
চায়। rেখ দাঁড়ায় িবজনদা। স ীহীন, সহাnভূিতশীল মাnষহীন, িবtহীন
সi মাnষিট কবল ভােলাবাসা, aসম সাহস আর আtিব াসেক সmল
কের aসহায় িমকেদর পk িনেয় কািটপিত মািলকপেkর িবrdাচরণ
কের । তার পােশ eেস দাঁড়ায় কলকাতার নাগিরক ম –-- যৗথ
uেদ ােগ মামলা হয় সেবা আদালেত। ঐিতহািসক জয় পায় িমকরা।
মৃত িমকেদর পিরবােরর eবং ass িমকেদর kিতপূরণ pািp ঘেট
uপযুk হাের, সi aেথর aপচয় ঠকােতo uপযুk ব বsা কের দয়
িবজনদা।
আেnালনটা িবিkp pচােরর আেলা পেয়িছল, sিpম কােটর রায়
eবং kিতপূরণ pস িটo। িকnt pাp aথ রাTায়tt ব াে sরিkত রাখেত
তার গৃহীত uেদ াগিট িছল সmূণ িনভৃেতi। তাবৎ pচােরর আেলার
আড়ােলর িনভৃত ei uেদ াগিটi িকnt িচিনেয় দয় মাnষিটর জাত।
আসেল নkt হoয়ার বাসনায় মাnেষর জn লড়াi কেরিন স –-- তার
সমs কমকােNর eকমাt uেd i িছল মাnষেক nােয়র িঠকানা দoয়া।
eত কথা বলার uেd eকটাi –-- আমরা aিধকাংশi তা
িবজনদার সংgামেক তার আtpিত ার সংgাম িহেসেব দেখ দূের সের
থেকিছ। কu কu আবার সi সংgােমর pিত আnিরক dা পাষণ
কেরo আঁচ বাচােত িনরাপদ দূরt বজায় রেখ চেলিছ। িকnt মুহেূ তর
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জno িdধািnত হয়িন স --– সহসা থমেক দাঁিড়েয় পেড় d’িমিনট
ভােবিন –-- িপছন িফের তাকায়oিন কারo pতীkায়। ঠাঁেটর কােণর
িচরাচিরত তীb িবdrপাtক হািসর sতীk ফলা িদেয় সমs কাপুrষতা,
kীবtেক ফালাফালা কের sদীঘ বিল ujjল aিst িনেয় সববাধািবনাশী
পদেkপ ফেলেছ সmুেখ। pিতপk কখনo রাT, কখনo ব বসায়ী গা ী,
কখনo রাজৈনিতক দল; যi হাক, পৃথক কানo তাৎপয পায়িন তার
িবেবচনায়। টেলিন স, মুহেূ তর জno িশিথল হয়িন --– দিহক
আিথকভােব সবsাn হেয়েছ –-- সব সমেয় য জয় eেসেছ eমনo নয়
–-- তবু শষ দেখ তেব ছেড়েছ।
eiভােব drত পিtকািটর ীবৃিd ঘটেত থােক –-- যমন লখায়
তমিন a সjায় –-- ‘টপ কায়াক’ নােম তা িনবnীকৃত হয়। িবগত
ষাল বৎসের pকািশত aধশতািধক সংখ ার uেlখেযাগ ক’িট :
১) udালক আrিন o সমকালীন ভারতবষ, সেpmর-িডেসmর ১৯৯২
২) জnাnরবাদ, সেpmর-িডেসmর ১৯৯৩
৩) মরেণাtর দহদান, িডেসmর-মাচ ১৯৯৭-৯৮
৪) জ ািতষশাst াn :pতািরত হেবন না,
িডেসmর-জাnয়াির ১৯৯৮-৯৯
৫) িবকl শিkর সnােন, আগs- সেpmর ২০০০
৬) িব িবদ ালেয় জ ািতষ : bাhণ ধেমর পুনrdােরর iি ত
জুন- সেpmর ২০০১
৭) gজরাত ---- ফ ািসবােদর মুখ, আগs-নেভmর ২০০২
৮) িবদ ালয়sের যৗনিশkা, জুন-নেভmর ২০০৩
৯) শরীর িবিkর ব বসা িক পশা হেত পাের?
িডেসmর-আগs ২০০৪-০৫
১০) পি মবে সাmাজ বাদী anpেবশ, সেpmর-িডেসmর ২০০৫
িdমািসক পিtকািটেক িঠক সময় বঁেধ সভােব কােনািদনi pকাশ
করা সmব হয়িন নানা pিতkলতায়। তবু pকািশত pিতিট সংখ াi িছল
তুমল
ু ভােব তার ব িkেt িচিhত।
জীবেনর শষ সংgাম তার ঝাড়gাম মহkমািsত িবনপুর থানার
কািলয়াম gােম eকিট বৃহৎ িনমাণ কাmািনর পাথর খাদান বানােনার
a ভ uেদ ােগর িবrেd। eকিদেক aথবল eবং বাhবল সমৃd সi
ব বসায়ী গা ী eবং aপরিদেক িনঃস eবং আkিরক aেথi িনঃস
িবজনদা। e kেt শষ পযn জয় পায়িন স। kিতgs gামবাসীেদর মুেখ
স ফাটােত পােরিন হািস। িকnt লড়াi িদেয় িগেয়েছ pাণপণ। িবেশষত
ei pে কলকাতার পিরেবশ আদালেত ধমাবতার ীভগবতীpসাদ
বেn াপাধ ােয়র eজলােস pিতপেkর pখ াত ব ািরsােরর িবrেd
aনিভj হেয়o য লড়াi স িদেয়েছ, তার সাkী পিরেবশ দpেরর
তৎকালীন ল’ aিফসার িব িজৎ মুেখাপাধ ায় eবং pখ াত ব ািরsার
গীতানাথ গে াপাধ ায়। aিভভূত গীতানাথবাবু িবজনদার িপঠ চাপেড়
ভিব েত তাঁেদর পশাগত pিতবnকতার আশ াসূচক eক সরস মnব
সিদন কেরিছেলন।
aিনয়িমত হেত হেত গত pায় eকবছর ‘টপ কায়াক’-eর eকিট
সংখ াo pকািশত হয়িন। aথচ হােত লখা িছল aেনক, সmািদতo কের
রেখিছল সসেবর বশ িকছু। সi aেথ িবjাপেনরo aনটন িছল না
আর তাঁর uপািজত aেথর eকটা aংশo িছল ei কােজ বরাd। তা ছাড়
eকটা সংখ ার িডিটিপ-র কাজo সmূণ হেয় pেস ফাiলবnী হেয়
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পেড়িছল Tিসং। e সকল সেtto pাণিpয় পিtকািট, তার কথায় pথম
সnান, দীঘিদন রেয় িগেয়িছল apকািশত।
িবজনদা ass িছল, মানিসকভােব ass –-- গভীর িবষnতা আ n
কেরিছল তার চতনােক। কীভােব কান sচতুর কৗশেল কালাnক সi
asখ dেভদ বম িছn কের চতনার sসিjত বাসের pেবশ কেরিছল,
সi p আলাদা। তেব iদানীং aেনেকi লk কেরেছন, তার কথাবাতা
eবং আচরেণ pবল হতাশা। পিtকা pসে িজjাসা করেল দীঘ াস
ছেড় বেলেছ, ‘কার জn পিtকা করব? ... eতিদন বn থাকার কারণ
জানেত চেয় eকটা িচিঠo আেসিন।’ pস াnের বেলেছ কখনo, ‘কী
িনলj sাথপর, কী আtেকিndক আমােদর িশিkত যুবসমাজ! পেথঘােট
ঘের বাiের pিত মুhেত ঘেট চেলেছ কত aনাচার –-- তবু আ য রকম
িনিবকার। কবল িনেজর sােথ আঘাত লাগেলi স তখন সংgামী।’ eকদা
সােধর াট বািড়িটর pসে বেলেছ, ‘eক eক সমেয় মেন হয়,
দoয়ালgেলা যন চারপাশ থেক eেস িপেষ মারেত চায়।’ eiসব
sভাবিবrd কথাবাতা আর আচরণ থেক eটুki কবল s হেয়েছ য
িবজনদা হতাশায় আkাn। eকজন িবেবকবান-সহাnভূিতশীল-সমাজমনs
মাnেষর পেk বতমান বn া পৃিথবীর পিরেবেশ যা বাধহয় খুব eকটা
asাভািবক নয়। িকnt anের ঘনীভূত িবষnতা য তােক জীবেনর aমন
মমািnক পিরণিত ঘটােত বাধ করেব, তা িনকটজেনেদর কui ঘুণাkেরo
anমান করেত পাের িন। িবজনদার হঠকািরতার মেতা ei aপদাথতাo
kমার নয়।
পিরেশেষ eকটাi কথা বলার, ‘টp কায়াক’-eর মেতা aমন
uৎকৃ মােনর গণিবjান পিtকার pকাশ aথবা িবপn িমক বা
gামবাসীেদর nায় pদােন নতৃt দoয়ার মেধ i িকnt িবজনদার
সংgােমর তাৎপেযর সnান করেল মূল ায়নটা বেড়াi খিNত হেব। বরং
তােক aেনক বিশ আপনার কের-ঘিন ভােব-সহজ rেপ পাoয়া যােব
দনিnন জীবন চযার মেধ i। aথাৎ শkেনর মেতা লুb দৃি েত গা-

ভাগােড়র িদেক িন লক তািকেয় না থেক কাক হেয় শহেরর যtতt
আবজনার িন াশেন তৎপর থেকেছ স িনয়ত।
pায় দড়যুগ আেগ ঝাড়gােমর ‘কিফ হাuস’ কাট রাডs ‘পাnসখা’
হােটেল তখন চেলেছ কিব-সািহিত কেদর আDা। হঠাৎi পা বতী
sভাষচক eলাকা থেক চিকেত িছটেক আেস pবল আত িচৎকার, ঝাঁপ
বn হেয় যায় সমs দাকােনর। eলাকা থেক drত সের পেড় মাnষজন।
ছুেট যায় িবজনদা, দেখ রাsায় িচৎ হেয় েয় নািড়-ভুিঁ ড় বিরেয় আসা
রkাpুত পট চেপ ধের ছুিরিবd eক িকেশার pায় িনেsজ। সদ যুবক
িবজনদা সিদনo িছল িনঃস , সামেন-িপছেন-ডাiেন-বাঁেয় কu নi।
ধমেক পুিলেশর ভয় দিখেয় eক িরkাoয়ালােক ডেক আহত িকেশারিটেক
তােত চািপেয় হাসপাতােল ভিত করার ব বsা কের স।
ei pসে sরণীয় আর eকিট ঘটনাo বছর দেশেকর পুরেনা।
ঝা gাম শহেরর রঘুনাথপুরs eক pৗঢ়া eকিদন ছেলর সে িব s
aবsায় আেস িবজনদার কােছ। তার পােশর বািড়র eকিট িশ র asখ না
সারাটা ডাiিনেtর aিভেযাগ হেয় িবd কের তােক। সবশিk িদেয় oi
pৗঢ়ার পােশ দাঁড়ায় িবজনদা –-- তার পেk জনমত গঠন কের eলাকায়।
ধু তা-i নয়, মিহলার আহত anেরর uপশেমo pেয়াজনীয় uেদ াগ
িনেত ভােল না।
আসেল e সকল pস utাপেনর কারণ eকটাi --- গণিবjান
পিtকা িনি ত আরo pকািশত হেব ভিব েত। unততর রচনাo aেনক
মুিdত হেব তােত। পিtকা িগেয় পৗঁছেব ব াপকতর মাnেষর কােছ।
িবjােনর পেk িনি ত গিঠত হেব জনমত, নানাভােব uপকৃত হেব
মানবসমাজ। িকnt িনেজর সংgামী কমকাNেক দনিnন জীবনাচরেণর
aিবে দ aে পিরণত করা মুি েময় ক’জন মাnেষর eকজন পৃিথবী
থেক হািরেয় গল িচরতের।
e kিত কবল ঝাড়gাম, পি ম মিদনীপুর, পি মব বা ভারতবেষর
নয়। aপূরণীয় e kিত সভ তার।

সাচার িরেপােট নারী ... ১৯ পৃ ার শষাংশ

কলকাতা িল ল ম াগািজন লাiেbির o
টপ কায়াক-eর
গেবষণােকnd-e
gামা েল
মিহলারা sাs পিরেষবার
sেযাগ পায়সংখ
না। াgিল
তােদর পড়ু
জnন বরাd

শরৎচেndর ‘মেহশ’ গেlর গফুর gােমর বণিহndর শত িনযাতন সেtto
আিমনােক িনেয় চটকেল যেত চাiিছল না। পিরিsিত আজo eকiরকম।
বেড়া জার eেদর কােছ জুটেত পাের ‘িশlায়ন’-eর kীর-খাoয়া বাবুেদর
বািড়র িঝ-িগির। সখােন নাম ভাঁিড়েয় খাটেত হেব, যমন কলকাতা শহের
pিতিদন aজs মুসলমান মেয় িহnd নােম কাজ কের। পাশাপািশ, পযটন বা
sাs -িশেlর aব mাবী বাiেpাডাk ‘িবেনাদন-িশl’ aথাৎ িকনা দহ
িবিkর িবকl তা আেছi!
সাচার কিমিট িরেপােট eিট s য সাধারণভােবi ভারেতর মুসলমান
জনসমাজ বষম , ব না, aিব াস, aবেহলা, িহংসার িশকার। eেদর
সmেক সংবাদমাধ ম বা anাn গণমাধ েমo য ছিবিট তির করা হে
সিট পkপাতd । pকৃত তথ সামেন আসেছ না। সামিgক ব নার মেধ
মেয়েদর ব নার ভাগটা sভাবতi আরo aেনক বিশ। িকnt যভােব তার
দায়টা সmpদােয়র oপর, ধমমেতর oপর চাপােনা হে , সিট uেd মূলক।
রাT তার ভূিমকা asীকার করেত পাের না, দায় eড়ােত পাের না বৃহtর
সমাজ। মেয়েদর জn িকছু করার তািগেদ রাT যা কের সিট কল াণমূলক
কাজকেমi সীমাবd। বাsবতােক eিড়েয় িকি ৎ দান খয়রােতর চ া।
মnন সামিয়কী

িকছু বিড় আর iনেজকশন, যােত তারা ss সnােনর জn দয়। aথচ
হাসপাতালgিলর aবsা ভয় র। রাT ei বেল খালাস য eরা হাসপাতােল
যেত চায় না। সাkরতার sাগান হল --- সাkর মােয়র সnান কখনo
িনরkর হয় না। রাTo শষ পযn মেয়েদর সnান uৎপাদেনর যnt ছাড়া
আর বিশ িকছু ভেব uঠেত পাের না। aথচ আমরা দখিছ সাmpিতক কৃিষ
জিম aিধgহণ সংkাn আেnালেন হাজাের হাজাের মেয়রা পেথ নেমেছন।
নnীgােম হাজার হাজার মুসলমান মিহলার জমােয়ত হেয়েছ।
কতিদন আর ei দায় eড়ােনা হেব?
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