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কারা gাম ভাঙেত চাiেছ?

কারা gাম ভাঙেত চাiেছ? --- eকটা নাটক। ei নাটক nয়াগাঁo, গড়kজ
o িধনিকয়ার gােম gােম পাড়ায় পাড়ায় aিভনয় কেরেছ ‘রাTীয় যুব সংগঠন’
eবং ‘নব িনমাণ সিমিত’র যুবক-যুবতীরা। e নাটক আমরা দিখিন। িকnt
িশl আমােদর ভিব ৎ? পৃ া ২৬
নাটক aেনক সময় হেয় oেঠ জীবেনর আিশ। য জীবন আমরা pিতিদন
যাপন
কির, তােকi aেনক সময় কান আিশেত eকটু নজর কের নoয়ার
pিতেবদন :
দরকার হয়।
িল ল ম াগািজন সমােবশ পৃ া ২৮
কারা gাম ভাঙেত চাiেছ? --- e সমেয়র eক p , eক আtিজjাসা,
eক তকo বেট। e p uেঠেছ জগৎিসংহপুেরর িতন প ােয়ত nয়াগাঁo,
গড়kজ o িধনিকয়ার gােম gােম; uেঠেছ পাটনা, nিলয়াশাহী ছািড়েয় জটাধারী মাহানা পযn শত শত gােম। িকnt সখােনi িজjাসা আর তক থেম থােকিন।
কারণ কটেকর সরকাির বতার মাধ েম আর eক বাতা ছিড়েয় দoয়ার চ া হেয়েছ আর eক বতার-নাটেকর মাধ েম : ‘sp সত হল’। e sp হল unয়েনর
sp, নগরায়ন-িশlায়ন-িব ায়েনর sp। নাটেক বলা হেয়েছ ‘ পাহাং িsল কাmািন’, সংেkেপ পেsা (POSCO) সi sp-পূরেণর দূত, যারা তার িশlসাmাজ িবsাের বাধা িদেত চায়, eমনিক p তুলেত চায়, তারা ষড়যntকারী, an কাmািনর দালাল, unয়েনর িবেরাধী, িনেদনপেk মাoবাদী!
gােমর ভাঙন না িশlশহেরর পtন? sখsp না dঃsp? িজjাসা আর তক ছিড়েয় পেড়েছ জগৎিসংহপুর থেক কটক, ভুবেন র ছািড়েয় সারা uিড় ায়।
সমুেdর িনকটবতী শত শত gাম গেড় uেঠেছ কেয়কশ’ বছর ধের। aিবভk কটক জলার aংশ িছল eখনকার জগৎিসংহপুর জলা। বষায় কটক থেক
সমs জল নদী-নালা-খাল বেয় নেম আেস পারাদীপ বnেরর পােশ জটাধারী মাহানায়। ei জলিসি ত জ েলর জিমেত বািলর মেধ i বছরভর চেল aিত
uৎকৃ মােনর পানচাষ, কাজুচাষ; মািটেত হয় ধান আর নদী-নালা-খােল হয় মাছচাষ। eক-eকটা পlীেত পুrষাnkিমকভােব গেড় uেঠেছ ei কমিনভর
কৗমজীবন। পেsা সiসব gােমর kত আর বসতজিমi ধু দখল করেত চায় না, মািটর তলা থেক আকিরক- লৗহ আর খিনজ িন াশন কের গেড় oঠা
pাকৃিতক ভারসাম েক তছনছ করেত চায়। eমনিক, জটাধারী মাহানার দখল িনেয় সখােন pাiেভট পাট বসােত চায়। কবল aিধgহেণর জn psািবত িতন
প ােয়েত eর পিরণাম সীমাবd থাকেব না। আশপােশর শত শত gাম হেব জলমg। ফসেলর জিম, জ ল আর মািটর নীেচর জল হেব ংস। eককথায়,
gামসমাজ ভেঙ পড়েব।
sাভািবকভােবi সi gামসমােজর আপামর মাnষ সবনােশর ভেয় আতি ত। তােদর ভয়াত চােখর সামেন সরকার, কিতপয় sিবধােভাগী নতা, ধনী ব িk
আর িবেদিশ কাmািন মেল ধরেত চাiেছ sেখর sp, ভিব েতর জn unয়ন আর eখন হােত kিতপূরেণর নােম িকছু টাকা।
২০০৫ সােলর জুন মােস সরকার পেsার সে চুিk কেরেছ। gামসমাজ তােত সায় দয়িন। দখল হেয় যাoয়ার আশ ায় তারা িনেজরাi gােমর দখল
িনেয়েছ িতন প ােয়েত। টানা িতন বছর পেsা আর সরকাির কমকতারা aিধgহেণর জn জিম জিরপ পযn করেত পােরিন। সরকাির দল িবেজিড, িবেরাধী
কংেgস pথেম িপছু হটেলo eখন পেsার সে আঁতাত কের gাম ভাঙেত মিরয়া। ২৯ নেভmর তারা পেsার sপেkর সমs শিk eকt কের বাiের থেক
gNা eেন ei eলাকায় ঢাকার মুেখ বািলটুথ gােম বামা িবেsারণ ঘিটেয়েছ; gামবাসী, িবেশষত ei pিতেরাধ আেnালেনর সামেনর সািরেত থাকা মিহলােদর
oপর হামলা চািলেয়েছ eবং gােম gােম পুিলশ ছিড়েয় িদেয়েছ।
কােয়মী sাথ িনেজেদর spেক সত কের তালার জn মিরয়া, িহংs হেয় uেঠেছ। gাম oেদর ভাঙেতi হেব! ঢালাo মদ, মাটা টাকা আর সরকািরবসরকাির সntােসর kমতায় oরা আপন spেক gামসমােজর oপর চািপেয় িদেত চায়।
আপিনi বলুন, কারা gাম ভাঙেত uদ ত? কারা sp-িনমােণর ছেল সমাজ-সভ তা-ঐিতেhর বিনয়াদটােক uেl ফলেত চায়? কারা িনেজেদর যেথ
ভােগর spেক dঃsেpর আতে র মেতা, িনয়িতর মেতা গঁেথ িদেত চায় মজীবীেদর মিsে ? কারা gাম-ভারতবেষর মািট, জল আর আকাশটারo দখল িনেত
আজ eত বপেরায়া?
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সমs সদsেদর pিত,

১৪i িডেসmর, ২০০৭

সভাপিত মহাশয়, িpয় pিতিনিধবৃn,
eখােন aথাৎ বািলেত গত d’সpােহরo বিশ সময় ধের যসব মিহলারা সিmিলত হেয়েছন তােদর পk থেক eবং িল o পিরেবশ পিরতেনর
নটoয়াক ( জ ডার a া ড kাiেমট চ নটoয়াক)-eর পk থেক আিম বলিছ। আমরা আপনােদর কােছ eবং আমােদর িবিভn দেশর
সরকারেদর কােছ আেবদন রাখিছ য দূষেণর uৎসেতi দূষণ িনগমন কেঠারভােব কিমেয় আনা sিনি ত করা হাক। eখােন eবং eখনi eটা করার
kমতা আপনােদর আেছ। আবহাoয়া পিরবতেন শি ত জনসাধারেণর পেk আর aেপkা করা সmব নয়।
ei সেmলেন মিহলােদর িচnাভাবনা, মতামত o aিধকারেক যভােব দূের সিরেয় রাখা হেয়েছ সi িবষেয় eবং ভিব ত আবহাoয়া
পিরবতেনর য রাজt কােয়ম হেত চেলেছ সi িবষেয়o আমরা আমােদর গভীর শ া pকাশ করিছ। পিরেবশ সংকট বেড় যাoয়ােক ঠকােনার
জn িবিভn সরকার য সমs কাযনীিত o কমসূচী িনেত চেলেছন, সখােন িল সাম বজায় রাখার grtেক sীকৃিত দoয়ার ব াপাের ei
সরকারgিলেক সাহায করেত আমরা eখােন eেসিছ।
dিনয়ার সবt মিহলারা পারমাণিবক শিkর ব বহারেক সেজাের pত াখ ান করেছ। পারমাণিবক শিkেক দূষণমুk unয়েনর যাগ পnা (িkন
ডেভলপেম ট মকািনজম) বেল িবেবচনা করার য psাব জাপান িদেয়েছ তা িনেয় আমরা গভীরভােব িচnািnত। গাটা dিনয়ার কােছ eটা eকটা
খারাপ iি ত। পারমাণিবক শিk anিনিহতভােব eক aিবচার বহন কের চেল eবং ei aিবচার হয় সiসব দশীয় মাnষ o sানীয় aিধবাসীেদর
pিত যােদর eলাকায় খিন থেক iuেরিনয়াম তালা হয়। আবহাoয়ার পিরবতনেক রাখার জn সবেচেয় বিশ দূষণকারী কািরগিরর eকিটর সাহায
নoয়া, না পারেব ei gহটােক বাঁচােত না পারেব আমােদরেক।
আমরা বলেত চাi য আপনারা ei ব াপারটা িনি ত কrন যােত aিভেযাজন o pশমেনর য সমs কৗশল gহণ করা হেব তােত মাnেষর
মৗিলক িনরাপtা o sায়ী unয়েনর aিধকার িবি ত না হয় eবং পুrষ o মিহলােদর মেধ কানরকম aিবচার, aসাম o aসম িবভাজন না রাখা
হয়।
মিহলােদর আেছ লাকিবদ ার eক শিkশালী jােনর ভাঁড়ার যােক আবহাoয়ার পিরবতেনর uপশেমর জn, dেযাগ কমােনা o aিভেযাজেনর
জn ব বহার করা যায়। ei jানেক বাঁিচেয় রাখার জn eর সিঠক sীকৃিত, sরkা o aথৈনিতক সহায়তার pেয়াজন। মিহলােদর pেয়াজনgেলার
িদেক নজর রেখi কািরগির pেকৗশলgিলেক সিঠকভােব gহণ করা uিচৎ। আমােদর দৃঢ় িব াস য পিরেবশ পিরবতেনর pিkয়ােক থামােনার জn
বাজার-িভিtক পdিতর বাiেরo anাn পnা আেছ।
aরণ -সংরkেণর জn মিহলােদর য aবদান আমরা তার sীকৃিত দািব করিছ। aরণ সংরkেণর জn য সমs কায়দা-কাnন eবং kিতপূরেণর
pকl gহণ করা হে তার মেধ মিহলােদর anভুk করা uিচত। কাবন Tিডং, বেড়া বেড়া জলিবd ৎ pকl eবং কৃিষ-jালািন তিরর pসার --egেলা আবহাoয়া পিরবতেনর সমsার সমাধান নয়, বরং egেলা বনা ল ংস করােক বািড়েয় তুলেব।
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খজুিরর ঘরছাড়া : aিতকথা o বাsবতা
িজেতন নnী
খজুিরর কথা pস uেঠিছল, তখন নnীgােমর পাশাপািশ খজুিরর ২নং
a েলর সাতখN, সােহবনগর কািদরাবাদ চক o বটতলা মৗজার কথাo
eেসিছল। তেব নnীgাম pসে i আমরা নিছ ২০০৭ সােলর জাnয়াির
মাস থেক। যিদo ২০০৬ সােলর শষিদেক যখন জিম aিধgহেণর খজুিরর
pস পি মব ছািড়েয় বhদূর, eমনিক িবেদেশo পৗঁেছেছ নnীgােমর
ঘরছাড়ােদর আ য়sল িহেসেব। iদানীং dিট িববৃিত o eকিট sারকিলিপ
আমার নজের eেসেছ, যখােন ei ঘরছাড়ােদর pসে uৎক ঠা pকাশ
পেয়েছ। pথম িববৃিতেত iরফান হািবব, pভাত পTনােয়ক সহ কেয়কজন
বুিdজীবী িলেখেছন, হাজার হাজার গিরব কিমuিনs সমথক ২০০৭ সােলর
জাnয়াির মাস থােক udাst হেয় tাণিশিবের রেয়েছ [d ব :
সংেযাজনী ১]। িdতীয় িববৃিতেত নায়াম চমিs, মাiেকল a ালবাট,
তািরক আিল সহ আরo কেয়কজন িলেখেছন, ... িহংসাtক ঘটনার
ফেল যারা বািড়ছাড়া হেয়িছল ... তােদর কথা [d ব : সংেযাজনী
২]। eছাড়া, জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর সভাপিতর কােছ
sারকিলিপেত িস.িপ.আi.(eম) o িস.িপ.আi.–eর লাকসভা o
রাজ সভার সদsরা জািনেয়েছন, নnীgােম দিলত, মুসলমান, কৃিষিমক o হsিশlীসহ ৩৫০০ মাnষেক জার কের ঘরছাড়া করা
•
হেয়েছ [d ব : সংেযাজনী ৬] ।
egিল থেক আnাজ করা যায়, নnীgাম থেক বh gামবাসী
ঘরছাড়া হেয়িছল। pিতিট খবেরর
কাগেজi ছাপা হেয়েছ, eরা আ য়
িনেয়িছল খজুিরর িবিভn tাণিশিবের।
আমরা মnন সামিয়কীর পk থেক ১৮
জাnয়াির, ১৭ মাচ eবং ২৮ মাচ
২০০৭
িতন
দফায়
নnীgােম
িগেয়িছলাম। ১৪ মােচর হত াকােNর
পর ১৭ মাচ নnীgােম িগেয় আমরা
তালপািট খােলর oপর ভাঙােবড়া সতু
পযn যাi। িকnt খজুিরেত আমরা
যেত পািরিন। তাi
খজুিরর
tাণিশিবের ঘরছাড়ােদর সেরজিমন
বাsব িচt সিদন আমরা পাiিন। িকnt
তার আেগ eবং পের বারবার uেঠেছ
ei pস । বh মত-aমত eবং িkয়াpিতিkয়ােক তা pভািবত কেরেছ।
কান কান তািরেখ কতজন
নnীgােমর কান a ল থেক কীভােব
ঘরছাড়া হেয়েছ, খজুিরেত (eবং
ant) কাথায় কী aবsার মেধ তারা

থেকেছ, কান কান তািরেখ তারা কীভােব িনেজেদর gােম িফেরেছ
(িকংবা ফেরিন), eসব তথ eকটা দলা পাকােনা aবsায় আমােদর
নজের eেসেছ। তাi eর aিতকথা িনেয়o আশ া থেক গেছ।
pকৃত বাsবতার কাছাকািছ পৗঁছােনার eক pিkয়া িহেসেব কেয়কিট
খN খN খজুিরর কথায় নজর দoয়া যাক।

খজুিরর কথা : ১
দিনক ‘গণশিk’র পাতায় পাoয়া কেয়কিট তথ udৃত কির।
৩০ িডেসmর ২০০৬ : ‘নnীgােম িশl o unয়েনর দািবেত িবশাল সমােবশ’
[২৯ িডেসmর]।
৪ জাnয়াির ২০০৭ : ‘নnীgােম psািবত মগা কিমকাল হাব, জাহাজ
িনমাণ কারখানা o বnেরর unয়েনর জn Dিজং কের নদী থেক পিল
তুলেত ১৪০০০.৯১ eকর জিম aিধgহণ করা হেব। eজn মূলত
কালীচরণপুর, সানাচূড়া eবং কেnমাির জালপাi ei িতনিট gাম
প ােয়েতর ২৭িট মৗজা eবং খজুির-২ bেকর ২িট মৗজা মাট ২৯িট
মৗজা aিধgহণ করা হেব বেল িচিhত হেয়েছ। লkণ শঠ জানান, oi
eলাকার জনগেণর aবগিতর জn eবং তােদর কােছ িবষয়িটর s তার
জn িশlায়েনর জn psািবত িচিhত eলাকার নাম ঘাষণা করা হেয়েছ
ম লবার।’

৬ জাnয়াির ২০০৭ : ‘ei ৪িট প ােয়ত [ কেnমাির, কািলচরণপুর,
সানাচূড়া o মহmদপুর] eলাকার িশেlর দািবেত aনড় থাকায় ঘরছাড়া
হেয়েছন iেতামেধ i pায় ৩০০ জন িসিপআi(eম) নতা, কমী।’

১

সমs তৃতীয় বnনীেত uিlিখত aংশgিল আমােদর সংেযাজন।
--- সmাদক, মnন সামিয়কী

মnন সামিয়কী

•
১৫

নেভmর-িডেসmর ২০০৭

হাজার বা তারo বিশ। তখন dপুেরর খাoয়া চলেছ। ... সব িমিলেয়
শ’ দেড়ক হেব।’
১৪ নেভmর ২০০৭ : ‘মুখ মntী বেলন, ... dগাপূজার িঠক আেগ পিরিsিত
ফর বদেল যায়। নnীgাম-২ bেক নতুন কের আবার চারশ-পাঁচশ মাnষেক
ঘরছাড়া করা হেলা।’
কালাnkিমক eiসব তথ থেক eকটা aিতকথন বা aস িতর আভাস
পাoয়া যায়। নnীgােমর মাnষ ঘরছাড়া হেয় খজুিরেত িগেয়িছল, eটা s
বাঝা যায়। িকnt তােদর সংখ া যিদ হাজােরর aে না হেয় শেয়র aে
হয়, তাহেল eকটা মাtাগত তফাতo হয় না িক? যমন, দশজন মাnষ জিম
aিধgহেণর িবrেd pিতবাদ করেছ না eকশজন করেছ, নািক গাটা gাম
করেছ, eর মেধ মাtাগত তফাতo হেয় যায়।
eরপর আমরা খজুিরর কথা খজুিরর মাnেষর মুখ থেক শানার চ া
কির। ১০ িডেসmর ২০০৭ মেহশতলা সেnাষপুর sশেনর কােছ আমার
eক পুিলশকমীর সে আলাপ হয়। তাঁর বািড় মিদনীপুেরর পটাশপুের। গত
সাত মাস যাবৎ িতিন খজুিরেত িডuিটেত িছেলন। নাম pকােশ aিন ক
ু
সi পুিলশকমী জানান, খজুিরেত ক াm িছল মাট সাতিট। তােত
সবসাkেল ১৫০ জেনর বিশ লাক িছল না। eর বিশ িকছু বলেত িতিন
asিs বাধ করিছেলন। ১৭ িডেসmর ২০০৭ আমরা মিটয়াbrজ বটতলা
a েল খজুিরর eকজেনর সে , িযিন eখােন দিজিশেl emয়ডািরর কাজ
কেরন, আলাপ কির। িতিন দড়-d’বছর হল মিটয়াbrেজর দ িলেজ কাজ
করেছন। আমরা যেচ আলাপ করেত যাoয়ায় িতিন pথেম খুবi ঘাবেড়
িগেয়িছেলন। খজুির িনেয় বলেত r করার সময় বলেলন, ‘আমার জান
কাঁপেছ’। িতিন নাম pকাশ করেত রািজ হনিন। আমরা oঁেক আ s
করলাম। ধীের ধীের িতিন বলেত r করেলন।

৮ জাnয়াির ২০০৭ : ‘eিদন [৭ জাnয়াির] dপুর থেকi sেযাগ বুেঝ
aেনক মাnষ gাম ছেড় চেল আেসন। গভবতী মিহলা, নাবালক কােল মা,
বৃdা, িশ -িকেশার সহ বh মাnষেক দখা যায় মাঠ পিরেয়, আল ধের চেল
যাে ন তখািল বাজার, গাkলনগেরর িদেক। ... পুিলশ জানেত পেরেছ
iেতামেধ i pায় সহsািধক মাnষ gামছাড়া।’
১২ জাnয়াির ২০০৭ : ‘ সানাচূড়া-গড়চkেবিড়য়ার য সমs মাnষ
তৃণমূলীেদর সntােস, তাNেব গৃহহারা, রেয়েছন িবিভn আ য় িশিবের, eমন
pায় শ’পাঁেচক মাnষ pায় kিড় িকেলািমটার রাsা ভেঙ শাকসভায়
পৗঁেছিছেলন sতঃsূতভােবi [ খজুিরর কামারদা বাজাের িনহত শ র
সামেnর শাকসভায়]।’
১৪ জাnয়াির ২০০৭ : ‘[ শরখানচক gােম] পাকা সড়েকর ধাের
ঘরছাড়ােদর আ য় িশিবর হেয়িছল গত ৪ঠা জাnয়াির। িtপেলর ছােদর
িনেচ আ য় পেয়িছেলন pায় ৩৫০ জন। তাঁেদর মেধ pায় ১০০ জন
মিহলা, িশ anত ২৫।’
১২ মাচ ২০০৭ : ‘মুখ মntী eকথাo বেলন, িকছু বদমাiশ নnীgােমর
মাnষেক ভুল বুিঝেয়েছ, সরকার সব জিম, মিnর মসিজদ, কবরsান িনেয়
নেব। eসব বেল রােজ রাসায়িনক িশlেকnd গেড় তালা ঠকােত পারেব
না। নnীgােমর মাnষ ভুল বুঝেল ভােলা [িbেগেডর সভায় ১২ মাচ] ।’
১৭ মাচ ২০০৭ : ‘[১৬ মাচ] নnীgােম ফর লুঠ, আgন। ঘরছাড়া ৩০০।’
১৮ মাচ ২০০৭ : ‘আড়াi মাস ধের কেয়ক শত পিরবার gামছাড়া। তােদর
বািড় পুেড়েছ, জিমর ফসল লুঠ হেয়েছ, বািড়র িজিনসপt লুঠ হেয়েছ,
থেক যাoয়া মিহলারা আkাn হেয়েছন, খুন হেয়েছন। ... ফর gামছাড়া
করা হেয়েছ িসিপআi (eম) সমথকেদর।’
১৯ মাচ ২০০৭ : ‘eিদন [১৮ মাচ] সানাচূড়ার আরo pায় ১০০ জন
ঘরছাড়া।’
২১ মাচ ২০০৭ : ‘নnীgােমর ঘরছাড়া সােড় িতন হাজার মাnেষর pিতিনিধ
িহসােবi eিদন [২০ মাচ] সােড় িতনশ মাnষ eেসেছন কলকাতায়।’
৫ নেভmর ২০০৭ : ‘ দড় হাজােরর মেতা মাnষ ঘরছাড়া’ --- aতn সাহা।
৭ নেভmর ২০০৭ : ‘তৃণমূেলর সntােস pিতিদনi eখন ঘর ছাড়েছন
নnীgােমর মাnষ। eর r সi ৩রা জাnয়াির থেক। সানাচূড়া,
কালীচরণপুর থেক সিদন ঘরছাড়া হেয়িছেলন কেয়কশ মাnষ। তাঁরা আ য়
িনেয়িছেলন তখািল িbেজর কােছ গাkলনগের। ... ৭i ফbrয়াির হামলা
চালােলা গাkলনগেরর aিধকারীপাড়া, গাrপাড়ায়। ... সিদন ঘর ছােড়ন
কেয়কশ মাnষ। তার আেগi গত দড়মােস aিধকৃত নnীgাম ছেড়েছন
হাজােরর বিশ মাnষ। তাঁেদর জn d’িট আ য় িশিবর হয় িসিপআi (eম)eর uেদ ােগ, eকিট তখািলেত, anিট ভাঙােবিড়য়ায়। তীb শীেতর কামড়
সh কের কেয়কশ িশ -নারী-মাnষরা তখন িভেটমািট ছেড় আ য়হীন।
eরপর eকটু eকটু কের আ য় িশিবরgিলেত ঘরছাড়া মাnেষর সংখ া
বেড়েছ। ১৪i মােচর পর তা পৗঁেছ যায় আড়াi হাজাের।’
৮ নেভmর ২০০৭ : ‘uিচত িশkা দেবন মাnষ’ --- সmাদকীয়।
১০ নেভmর ২০০৭ : ‘গত ১১ মােস ... pায় সােড় িতন হাজার মাnষ
ঘরছাড়া হেয়েছন।’
১৩ নেভmর ২০০৭ : ‘bজেমাহন িতয়াির sুেলর মােঠ [নnীgােম ১২
নেভmর] সারািদন iিতuিত ঘুের বড়াে ন কেয়কজন। eখােনi নািক
‘আ য়’ িনেয়েছন তামাম নnীgােমর মাnষ। তৃণমূেলর দািব kিড়-পঁিচশ
মnন সামিয়কী

খজুিরর কথা : ২
‘আমার যখন ন’বছর বয়স, তখন আিম gাম থেক িদিlেত কাজ করেত
যাi। আমার চাচােতা ভাiেয়র তুঘলকাবােদ কারখানা িছল। oর সে িগেয়
আিম ১২ বছর টানা oখােন কাম কেরিছ। iিnরা গাnীর মৃতু র d’বছর
আেগ থেক িদিlেত যেত r কের খজুিরর লাক। তুঘলকাবাদ,
গাnীনগর, oখলােত িগেয় কাম কেরেছ লােক। তারপর eখন oখােন unিত
হে , রাsাঘাট সাফ হে , ঝুgিগ-বিs uিঠেয় িদল। d’বছর হল সব
eিদেক চেল আসেছ। oখােন বেড়া বেড়া বডিশট, বািলেশর কভােরর
oপর emয়ডািরর কাজ হত। oখান থেক থান িনেয় eেস খজুিরেতo
osাগেরর দ িলেজ কাম হে । আমার চাচার ঘেরo ১৫টা মিশন চলেছ।
eখন লােক মিটয়াbrেজ আসেছ কাম করেত।
১৪ মােচর পর নnীgাম থেক মাnষ খজুিরেত গেছ। খজুিরেত
িতনটা পুেরা মুসলমান gাম --- ঘালাবার, কাটাির আর মালদা। an
gােমo মুসলমান িকছু িকছু আেছ। ১ নং কামারদা o ২ নং খাজির
a ল-প ােয়ত িনেয় মাট pায় ১০০টা gাম খজুিরেত। বিশরভাগ gাম
িহnd-pধান, খজুিরর ৯০ শতাংশ মাnষ িহnd আর খজুির bেক গিরব
লাকi বিশ। হােত গানা ১০-১৫টা পিরবার বেড়ােলাক, তােদর Tলার,
টািলভাটা বা িকছু ব বসা আেছ।
তখন বষার সময়, টািলভাটার কাম বn থােক। ঘালাবাের ১৫-১৬টা
পিরবার বালবা া িনেয় আেস নnীgােমর সােত াবািড়র িদক থেক। আর
সানাচূড়ার িদক থেক িহnd িকছু পিরবার আ য় নয় k পুের। ঘালাবার
•
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eক িলিখত বkব পাi। eটাo খজুিরর কথা।

থেক k পুর িতন িকিম মেতা, খােলর eপাড় আর oপাড়, আলাদাভােব
িহnd আর মুসলমানেদর রাখা হয়। ১ নং প ােয়েতর pধান আলফাজুিdেনর
ভাi মিহuিdেনর টািলভাটার যসব ঘের টািল রাখা হয়, সখােনi পািটশান
কের জায়গা কের দoয়া হয়। ঘালাবােরর ei ক ােm সব িমিলেয় ৫০
থেক ৭০জন লাক িছল। k পুের কত লাক িছল আমার জানা নi।
আিম দিখিন, eমিনেত আিম eখােনi থািক, বািড় কম যাi। তেব দেখিছ
সাত-আটমাস eসব লাক িছল। রােত পাড়া থেক ১০-১২জন কের পাহারা
িদত। পািটর লােকরা পাড়া থেক চাঁদা তুলত, হর হpা আমরা ১০ টাকা
কের চাঁদা িদেয়িছ। oেদর eকসে খাoয়ার ব বsা িছল, দাকােন চা-নাsা
ি িছল।
রমজােনর সময় পািটর নতা রিবuল oেদর জn টাকা িদেয়িছল বেল
েনিছ। oরা নামাজ পড়ত আহমদ হািজ মাdাসার পােশ মসিজেদ। রাজ
oেদর িনেয় পািটর িমিছল বেরাত। নেভmর মােসর গNেগােলর আেগ
পযn oরা িছল। eখন আর কu নi। eর মােঝ k পুের eকটা বেড়া
িমিটং কেরেছ লkণ শঠ। আর রাজার iেদর ক’িদন পর খুব বেড়া িমিটং
হেয়েছ ঘালাবাের, ২০-২৫ হাজার লাক হেব। িমিটংেয় লkণ শঠ
eেসিছল, শািnর কথা বলা হয়।
খজুিরেত aব সবাi িসিপeম, িবেরাধী দল নi। ৫-৬ বছর আেগ
তৃণমূেলর সে ঝােমলা হেয়িছল বারাতলায়। তারপর িসিপeেমর
eকেচিটয়া, কারo eতটুk িবেরািধতা করার সাহস নi।’

খজুিরর কথা : ৪
মনst িবভােগর eকজন সদs হoয়ার দrণ (C.U.-eর Applied
Psychology Department) আমার sেযাগ হেয়িছল খজুির আর
তখািলর ঘরছাড়া মাnেষরা কমন আেছ, তােদর মানিসক sাs
কতদূর িবি ত হেয়েছ, তার eকটা assessment–eর দািয়t লােভর।
আমার সে আমার dজন sার, eকজন ম াডাম আর eকজন আমার
মেতাi pাkন ছাtী িছেলন। আমােদর oi িরিলফ ক াm aবিধ িনেয়
যাoয়া, খাoয়ার ব বsা করা, গািড় কের eলাকায় িনেয় যাoয়া,
সবটার দািয়t িনেয়িছেলন িসিপeম সমথক pাiমাির sুেলর eক
pধানিশkক (যাঁর সরলমিত aত n সচল বাক াবলীর aিধকাংশi হল
দেল িনেজর জায়গা কাথায় তা ব াখ া করা eবং তৎসহ --- যিদ
eব াপাের আমরা oঁেক refer কির --- oপরoয়ালার কােছ আ াস
চাoয়া eবং aব i তা iিনেয় িবিনেয়)। যাoয়ার সময়i খয়াল
করিছলাম রাsা pায় জনশূn eবং pায় সব জায়গােতi লাল পতাকা
uড়েছ। আমরা িগেয়িছলাম ২৩ eিpল ২০০৭। eক রাত িছলাম।
pথম িদন গলাম খজুির, eকটা সr গিল িদেয় চারিদক বািড় ঘরা
eকটা কনsTাকশন, যখােন সব িমিলেয় জনা ৩০ পুrষ, জনা ২৫
মিহলা, ২-৩ িকেশার eবং ২০-২২ জন দশ বছেরর কম বয়সী বা া
িছল। তার বিশ িছল িকনা জািন না, anত দখেত পাiিন। আমােদর
কাজ িছল general health questionnaire anযায়ী তােদর খবর
নoয়া, িনলাম। জানােলা, তারা ভােলা নi। বারবার দখলাম,
eখােন তােদর ভােলাভােব রাখা হয়িন কন, তা িনেয় aিভেযাগ।
বা াgেলার মেধ eকজনেক ডেক নাম িজেjস করেতi গরগর
কের বেল গল, ‘িশl আমােদর দরকার, না হেল unিত হেব কী
কের?’ বয়স দশ। oর পােশi িছল oর িদিদ। বেল uঠল, : ‘eমিন
কের আর কতিদন থাকেত হেব জািন না। eেদর বলেল বলেছ, আর
কিদেনর মেধ i সব িঠক হেয় যােব। কi আর হে ? জােনা িদিদ,
নnীgােমর বnুরা বলেছ পড়া না r হেয় গেছ। আমরা য কী
করব?’ আিম aবাক হেয় িজেjস কেরi ফিল, ‘oেদর খবর পেল
কী কের?’ আমার চেয়o aবাক হেয় স আমায় জানায়, ‘ কন?
ফােন!’ আরo িকছু স বলেত যাি ল, eকজন দাদা মেতা eেস
নীরেব পােশ দাঁড়ােতi স বলেত লাগল, ‘আমােদর জিম চাi না,
িশl চাi। জিম িদেয় িক খাব নািক? িশl হেব, কাজ পােব কত মাnষ
--- তাi না, বল িদিদ?’ আিম কী বলব ভাবিছলাম। আেরকজন di
ছেলর মা পাশ থেক p করেলন, aব আশপাশ দেখ িনেয়,
‘আমােদর জিম ফরত পাব িদিদ? না পেল খাব কী কের িদিদ? ei
eিdন হেয় গল ছেলgেলা আমার ভােলা কের হােস না। oেদর
বাবােক বিল, কী দরকার িছল eখােন আসার? তখন তার কান কথা
নi মুেখ। বেল িকনা, eখন পািটi যা করার করেব। eখন পড়া নi
খাoয়া নi, রাজ িবেকল হেলi িমিছেল যেত হেব। না গেল পািট
বেল, তােদর যখন মারেত আসেব তখন বাঁিচস কী কের দখব!
বেলন তা িদিদ, আমরা eসেবর িকছু িক বুিঝ? dিট খেত পারেল
পরেত পারেলi হয়। আর ভােলা লােগ না eখােন থাকেত।’

১৯ িডেসmর ২০০৭ মিটয়াbrেজর কােছ আকড়া ফটক a েল আমরা
খজুিরর আর eকজন কািরগেরর সে কথা বিল। িতিন দীঘকাল যাবৎ
eখােন aডার িনেয় eমbয়ডািরর কাজ কেরন। িতিনo নাম pকাশ করেত
রািজ হনিন।

খজুিরর কথা : ৩
‘আমার বািড় ২নং a ল-প ােয়েতর মানিসংহেবড় gােম। আমােদর খাজির
a েলর মেধ k পুেরর গালস sুেল পািটর eকটা ক াm িছল। তােত
pায় শ’খােনক নnীgােমর লাক িছল। eেদর eকরকম জার কেরi eখােন
রেখ দoয়া হেয়িছল। পাহারা িদেয় রাখত পািটর লােকরা। কu কu
হয়ত টাকা বা জিমর লােভo eখােন eেসিছল। আবার মােঝ কu কu
িফেরo গেছ নnীgােম। eরা eেসিছল সানাচূড়ার িদক থেক মাচ মােসর
গNেগােলর পর। eছাড়া ক াm িছল ঘালাবাের। সাতখেNর িশবানী
iটভাটায় আর শরখানচেকo ক াm িছল। তেব সgেলা পািটর
লােকেদর, িকছু sানীয় আর িকছু বাiেরর লাক। আর কান ক াm
খজুিরেত িছল িকনা সটা আমার জানা নi। যারা নnীgাম থেক
eেসিছল, তােদর ১০% s ায় eেসিছল, বািক সবাiেক জার কের রাখা
হেয়িছল।
খজুিরেত সব িসিপeম। an দেলর লাক আেছ, িকnt কারo সাহস
নi িসিপeেমর িবrেd কথা বলেব। বা া বা া ছেলেদর হােত মিশন।
মাটরবাiেক কের তারা সব ঘুের বড়াে । pিতিদন k পুেরর ক ােmর
লােকেদর িনেয় িমিছল হেয়েছ।
নেভmর মােসর ঘটনার আেগ kিড় িদন সব sুল বn রাখা হেয়িছল।’
eরপর আমরা ৪ িডেসmর ২০০৭ kেবর িসনহার sanhati.com–e
পাঠােনা ‘pমাণহীন pমাণ : িবষয় নnীgাম’ িশেরানােম সাহানা রােয়র
মnন সামিয়কী
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ছিড়েয় িছিটেয় বেস আেছ আরo কu কu। খুব eকটা eিগেয় eেস
pায় কui িবেশষ বলিছল না। সবার কমন যন সতক দৃি । ei বুিঝ
oরা িবপেদ পড়ল! আরo eকটু সময় লাগল ভাব জমােত। যিদo মেন হল
য, আমােদর িনেয় যাoয়া নতারা (gােমর লােকেদর কােছ oঁরা য িঠক
কী, আিম সিঠকভােব বলেত পারব না) আেগভােগi gােমর লােকেদর বেল
রেখিছেলন। কারণ আমরা ক, কী বৃtাn, দখলাম eরা সবi জােন।
ঘুিরেয় িফিরেয় িজেjস করিছলাম, eেদর থাকা খাoয়ার sিবধা asিবধার
কথা। সবাi খুব হতাশ ... যন eরকমটা খুব আশা কেরিন। বলিছল, ‘...
eখােন eত কম জায়গায় থাকা। eকi জায়গায় ছেলরা মেয়রা pায়
পাশাপািশ, বলুন তা কত asিবেধ? ... আর খাoয়া? রাজ িক আর মাছ
ভাত হয়? ei ঘুিরেয় িফিরেয় হে ।’ তা আজ তামােদর কী খাoয়া হল?
‘আজ? ei তা ভাত, kমেড়ার তরকাির আর মাছ। ব স আর িকছুi
হয়িন।’
eiসব কথা বলেত বলেতi চারপােশ eকটা মৃd আেলাড়ন দখা িদল।
সিদেক তাকােতi দিখ eকজন বছর িতিরেশর মিহলােক আরo eকজন
ধের িনেয় আসেছন। ক iিন? জানেত চাiেল কাল ঘঁেষ বেস থাকা
eকটা ছােটা ছেল বেল uঠল, ‘o তা ধিষতা হেয়েছ। ... তৃণমূল কমী
oেক ধিষতা কেরেছ।’ আিম aবাক হেয় গিছলাম, eকটা eেtা ছােটা
ছেল কী সাবলীলভােব শbgেলা u ারণ করল। oঁেক সামেন আনা হেল
আমােদর ম াডাম oঁর সে কথা বলেত আরm করেলন। পােশ আরo যারা
বেসিছল, তােদরেক eকটু সের যেত বলা হল। তারা কৗতূহলী চােখ দূের
িগেয় দাঁিড়েয় রiল। ম াডাম আর oi মিহলার কেথাপকথন aেনকটা
eiরকম ... ‘আপিন eখন কমন আেছন?’ নীরবতা। ‘আপনার বািড়র
লাকজন কাথায়? eখােন?’ নীরবতা। ‘ দখুন, আমরা েনিছ আপনার
oপর aেনক aত াচার করা হেয়েছ ... আপিন স ব াপাের িকছু বলেত
চাiেবন?’ ‘hাঁ, আমার oপর aেনক aত াচার কেরেছ oরা ... আিম
বািড়েত েয়িছলাম ... oরা আমার ঘের ঢােক, আমার বরo িছল ঘের ...
oরা আমার oপর aত াচার কের ... আিম aত াচািরতা ... আমার কী
হেব?’ ‘আপিন পুিলশেক বেলেছন? ei কিদন আেগ মিহলা কিমশন থেক
লাক eেসিছল, সiসব িদিদেদর আপিন বেলেছন সব কথা?’ ‘বেলিছ।
িকnt আিম িক আর আমার বািড় ফরত পাব? আিম আর আমার ijত
ফরত পাব?’
eরপর ম াডাম তাঁেক eকিট ভতর ঘের িনেয় যান, যখােন
s া ডাডাijড সাiেকালিজকাল টিsং করা হয় eবং oখান থেক পের
ফরার পেথ জানেত পাির য uিন আেদৗ রpড হনিন ... কারণ রpড
িভিkমেদর কানo িসmটমi oঁর মেধ নi। তেব যটা oঁর মেধ আেছ,
তা হল, ঘের a া েসেpড হেত না পারার dি nা। কারণ বাঝা গল,
oঁেক eiভােব সািজেয় রপ কেসর খবর ছড়ােনার ফেল oঁর সামািজক
1
gহণেযাগ তা িনেয় uিন িনেজi িচnায় পেড় গেছন।

আরo eকটা adুত কথা নলাম। eেদর মেধ aেনেকi নnীgােমর
সে যাগােযাগ রােখ। তেব eখােন যারা বাiের থেক আসা পাহারাদার,
তােদর চাখ eিড়েয়। eটা আরo পির ার কের জানেত পারলাম, যখন
eকিট মেয়েক সরাসির িজেjস করলাম য oখানকার সােথ তামার
যাগােযাগ আেছ? স aত n ক াজুয়ািল আমায় বলল, hাঁ। pায়i oরা
di বnু eখান থেক নnীgাম িগেয় বািড়েত খেয়েদেয় আেস। তেব সেn র
আেগi িফের আেস। কারণ রাজ িমিছেল বার হেত হয়। তার আেগ
eখানকার ( খজুিরর) পাহারাদাররা oেদর মাথার সংখ া gেণ িনেয় িমিছেল
বার কের। eখােন থাকেত ভােলা লাগিছল না বেল eকিদন oরা িঠকi
কেরিছল gােমi চেল যােব। আর eমন রাsা িদেয় যােব য রাsা oi
পাহারাদােররা চেনi না। আিম জানেত চেয়িছলাম, ei পাহারাদােররা িক
eখানকার নয়? স জানায়, কানমেতi না। eেদর eকজনেকo আেগ
কখনo oরা দেখিন। পাহারাদােররা কমন ব বহার করেছ জানেত চাiেল
স জানায়, eমিনেত খারাপ না। তেব oরা িমিছেল যেত না চাiেল oেদর
ভয় দখায়। আর ধুi বেল, oেদর তৃণমূলরা মারেত eেল বাঁচােনা হেব
না। আর িমিছেল না গেল eখােনi যাতনার শষ নয়। িমিছেল anপিsিতর
মাsল িহেসেব eকহাজার টাকা িদেত হেব। (ei কথাgেলা আমার sার
ম াডামরাo জােনন না।) খজুির ছাড়ার সময় য ক’টা pে র আিম কানo
utর পলাম না, সgেলা িলখিছ :
• যারা pােণর ভেয় ঘরবািড় ছেড় আসা মাnষজন, তােদর আপাত pাp
tাণিশিবর িনেয়i তা সnt থাকার কথা। তাহেল eখানকার
tাণিশিবেরর ব বsা িনেয় eেদর বারবার eত kাভ কন? eেদর িক
তেব an কানরকম pত াশা িছল? pাণ বাঁচােনার তািগেদ ঘরছাড়া
মাnষেদর pােণর pত াশা আর eকটু খাবার পাoয়া ছাড়া আর
কানo pত াশা যাগােনা সmব িক? anত সরকাির তথা িসিপeেমর
ভা যখােন দািব করেছ য রাজ নািক oখােন gিল চেল?
• যারা বলেছ ফােন বnুেদর সে যাগােযাগ আেছ (নnীgােমর
মাnষেদর সােথ), যারা িফের যেত চায় ... যােদর ফরা িনেয়
নnীgােমর বnুেদরo আপিt নi (মানিছ ছােটােদর কথা, তবু বািড়র
সmিত না থাকেল তা ei জrির aবsায় eiভােব ফােন
যাগােযাগটাo সmব না), সখােন কািজ ক? িমঞা িবিব রািজ হoয়া
সেtto কন বািড় ফরা হে না? িমিছেলর মাথা কম পড়েব বেল?
• tাণিশিবেরর মাথার সংখ ার মেধ ei পাহারাদােররাo আেছ? তাi
যিদ হেব aথাৎ পাহারাদােররাo যিদ আ য়pাথীেদর মেধ কার
লাকজনi হয়, তাহেল তােদর ei gােমর লােকরা চেন না কন?
• িমিছেল বার হoয়া িনেয়i বা eত জারাজুির কন?
• oi ধিষতা মিহলার জবানবিn সেtto কন eকটাo মিডকাল টs
করােনা হয়িন?

1

সিত i ধু সাiেকালিজকাল টs কের বলা যায় না কu রpড িকনা।
িকnt eঁেক িনেয় p টা তির হি ল an জায়গায়। যেহতু uিন aিভেযাগ কেরেছন
uিন রpড বেল eবং an সকেলi তাi বলেছন, তাi sাভািবকভােবi p oেঠ
uিন মিডকাল টs কিরেয় মিডকাল িরেপাট ননিন কন? ei p aেনকবার
করােতo কারo কাছ থেক কান জবাব পাoয়া যায়িন। আমােদর পাঠােনা হেয়িছল
eেদর ম টাল s াটাস পরীkা করার জn। য কান িফিজকাল িকংবা ম টাল
a াসাl কান না কান মাtায় মাnষেক Tমাটাijড কের। সাiেকালিজকাল টs

মnন সামিয়কী

িদেয় ei Tমা a ােসস করা যায়। সi কাজi করার চ া হেয়িছল। তার ফলাফল
িছল য uিন কানভােবi Tমাটাijড নন। বরং uিন খুবi dি nাgs য oঁেক
বািড়েত ফরত নেব িকনা। Tমা sেল uিন নরমাল sারার (যা সাধারণত কান
রpড িভিkম হয় না)। আমােক িজেjস কেরেছন, আিম ei িরেপােটর দািয়t িনেত
রািজ িকনা। আমার ei লখা ei aবিধ। বািকটুk pমাণ করেত আিম aপারগ।
কারণ ei সমs িরেপাট মুখবn খােম জমা পেড় গেছ। স ত কারেণi আমার
কােছ eর িলিখত িকছু পােবন না। তা আমার কােছ নi।

•
১৫
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•

•

eখােন eেসo eকটা আ য শb নলাম। বলিছ ... আমরা যখন
ঘেরর ভতর বেস কথা বলিছ, oেদর খাoয়াদাoয়া িনেয় aিভেযাগ েন
আিম জানেত চেয়িছলাম খজুিরর মেতা eখােনo eকiরকম খাoয়ার
ব বsা িকনা। তার utের জানেত পাির, ‘আসেল িদিদ oরা তা বিশ
িসিপeম, তাi oেদর an ব বsা, আমােদর আলাদা।’ ‘ বিশ িসিপeম’
মােন কী জানেত চাiেল s রাগত utর পাi, ‘ স আপনারা বুঝেবন না।
আর আপনারা aেনক বুেঝেছন। আর না বুঝেলo আমােদর চলেব।’ তার
ভাষার ষ কান দেলর ‘আপনারা’ হেয় য gহণ করেত হেব বুঝেত
পািরিন। তখািলেত িগেয় বারবার দলীয় কমীরা আমােদর সানাচূড়ার বndক
বািহনীর িদেক দৃি পাত করােনার চ া করিছেলন। সিত i খুব ভয় র
ব াপার। eত িকছু দেখ তবু eকটা কথা িকছুেতi পির ার হয়িন তখনo
আর eখনo (?), সরকার tাণিশিবর কন oi gিলবাrেদর মুেখi করেলন?
সরকার যিদ বলেত চায় য o কাজ িসিপeমেদর, পািটর --- তাহেলo p
থেক যায়, পািট িক চাiিছল না gামছাড়া মাnষgেলা anত িনরাপেদ
eপাের আরo িভতর িদেক থাkক, যখানটা সানাচূড়ার gিলর রে র
বাiের? নািক oরা চাiিছল d’eকজন যাক, যােদর দিখেয় oপােরর
মাnষেদর aত াচােরর বণনা আরo সরস হেব? তখািল আর খজুির
d’জায়গােতi মাnষ আkাn। িকnt কােদর dারা আর আসেল কীভােব, তা
জানেত গেল নnীgােমর ঘরছাড়া মাnষেদর মুেখামুিখ হেয়i জানেত হেব।
না হেল aেনক ধাঁয়াশা eকi sের থেক যােব। আপিন চান আর না-চান
( কান রাজনীিতর রং না মাখেত) মানবতার রং আপনােক মাখেতi হেব।

খজুিরেত নািক হাজার হাজার মাnষ ঘরছাড়া ... আিম যিদ eেকবাের
িনভুল িহেসব নাo িদেত পাির, তাo eটুk িনি ত য oখােন মাnেষর
সংখ া ১৫০ থেক ২০০, eর বিশ নয় ... কানমেতi নয়। তাহেল
ei িমথ াচার কন?
তাহেল িক SSKM-e দখা হoয়া চাdi মােচর gিল খাoয়া sণময়ী
দবীর কথাi িঠক? ‘িদিদ কu oেদর gাম থেক তাড়ায়িন। oরা
িসিপeেমর টাকা খেয়েছ আর আমােদর সােথ িব াসঘাতকতা কেরেছ
... oরা িনেজরাi gাম ছেড় চেল গেছ ... নতােদর কথায় ...
(SSKM-e শানা, দখা aিভjতা পের বলিছ)। খজুির থেক
িবেকল িবেকল নাগাদ রoনা হেয় যখােন eবার গলাম ... তার নাম
তখািল ক াm। সানাচূড়া gােমর িঠক uেlািদেক। eকটা খাল
মাঝখােন। eপাের তখািল, oপাের সানাচূড়া ... eখােনo িকছু p
রেয় গেছ।

ক টাiেয় রাত কািটেয় পরিদন সকাল সকাল পৗঁছালাম তখািলেত।
নnীgাম থেক িবতািড়ত মাnষেদর আরo িকছুজেনর সােথ দখা হল।
তখািলেত যখােন িরিলফ ক াm, সটার নাম সবােথ ব থ। কারণ? ১)
eকটা aত n sl জায়গায় সব মাnেষর থাকার ব বsা (?) হেয়েছ। ২)
আেলা, বাতাস, রােদর তাপ (সময়টা িছল eিpল মাস), কান িকছুরi
কান sাভািবক ব বsা নi। ৩) বা ােদর গরম লেগ শরীর খারাপ হেলo
তার uপযুk কান িচিকৎসা নi। sুেল না গেলo anত পড়ােশানা
করােনার কান চ া তখািলর মাsারমশাiেদর নi। ৪) খাoয়াদাoয়া িনেয়
িবsর aিভেযাগ। ৫) সবেচেয় সমsা, তখািলর oপােরi সানাচূড়া gাম,
মােঝ eকটা ছােটা খাল। oপাের দখা যাে বািলর বsা সার িদেয় রাখা।
eপােরo eকi দৃ । মাnষgেলার চহারায় আতে র ছাপ। কারণ সেn
হেত না হেতi নািক গালাgিল r হেয় যােব। eকটা মাt বড়া সmল
িনরাপtায় রাত িদন কাটােত হে । আরo কতিদন হেব কu জােন না। ৬)
সব িমিলেয় ৬০-৭০ জন মাnেষর eকজন মিহলার িহেsিরক a াটাক,
dজেনর মজর িডেpশন, আরo eকজেনর িসেজাে িনক িসmটmস
ডেভলপেম ট ঘেটেছ। eেহন িরিলফ ক ােmo বািক িনয়ম eকiভােব
বহাল, aথাৎ শরীর খারাপ থাক, িকংবা aিন াi থাক, িবেকেল িমিছল
মাs, না হেল নানারকেমর পেরাk চাপ। খুব খারাপ লাগিছল oখােন
বা াgেলার মুখgেলা দেখ, যন তারা হাসেত ভুেল গেছ।

***
eরপর আিম আর িবেশষ িকছু মnব করেত চাi না। ধু eটুki
বলব, egিল কানটাi খজুিরর পূণা বাsবতা নয়, খN খN খজুিরর
কথাi মাt। eেত aিতকথা o বাsবতা িমেশ রেয়েছ বেলi মেন হেয়েছ।
সব িমিলেয় িকছু বিরেয় আেস িকনা তা িবচােরর দায় পাঠকেদর oপরi
চািপেয় িদলাম।
eরপেরর aংেশ রiল কেয়কিট সংেযাজনী, যgিলেত খজুিরর
ঘরছাড়ােদর pস নানান মাtায় ছায়া ফেলেছ। সংেযাজনীgিল iংেরিজ
থেক বাংলায় anবাদ কেরেছন aিমতাভ সন।
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নnীgােমর কানo মাnেষর uে দi uিচত নয়
সiদ িমরজা, iরফান হািবব, pভাত পটনােয়ক সহ িবিশ বুিdজীবী, িশkািবদ, চলি t জগেতর ব িkt, লখক o িশlীরা নnীgােম শািn o sাভািবক aবsা
িফিরেয় আনার দািব জািনেয়েছন। তাঁরা eটাo জার িদেয়েছন, eমন aবsার uদয় না হয় যােত মাnষেক ঘর ছেড় udাst হেত হয়।
ei মেম ১৪ নেভmর তাঁরা য িববৃিত িদেয়েছন তােত sাkর কেরেছন eম. ক.রায়না, ঊষা পTনােয়ক, িমিহর ভTাচায, iিnরা চndেশখর, রােজন pসাদ,
শশী kমার, িস.িপ.চndেশখর, ভ েটশ আথেরয়া, পািথব শাহ, জয়তী ঘাষ, িশিরণ মুসিভ o মািলনী ভTাচায। পুেরা িববৃিতিট eখােন তুেল দoয়া হল।

আমরা িনm-sাkরকারীরা কৃষকেদর য কান aংেশর pিত সmূণ
সহাnভূিতশীল, যারা য কান sােন বhজািতক-sােথর dারা aথবা
তােদর পেk an কারo dারা বলপূবক uে েদর িবrেd লড়াiেয়
মnন সামিয়কী

যুk রেয়েছ। িকnt নnীgােমর kেt, আমােদর দৃঢ় aিভমত ei য,
সখােন কানo কিমক াল হাব হেব না, ei ঘাষণা বাম ট সরকার
বারবার করার পেরo য িবেkাভ aেnালন চািলেয় যাoয়া হেয়েছ তা
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সmূণ anায । আসেল eটা করা হেয়েছ যােত িসিপআi(eম)
সমথকরা oi eলাকায় না থাকেত পাের, জাnয়াির মাস থেক udাst
হেয় tাণিশিবের যারা আেছ তারা যােত িনেজেদর ঘের না িফরেত
পাের, রােজ র pশাসিনক ব িkরা সখােন না পৗঁছােত পাের eবং
গাটা eলাকা জুেড় িবেশষ রাজৈনিতক গা ীর eক t পরoয়ানা
কােয়ম করা যায়। আর eসবi করা হেয়েছ মৗিলক মানিবক
aিধকারেক খব কের eবং s ত গণতntিবেরাধী eক কায়দায়, যা
আমােদর মেন কিরেয় দয় কেয়ক বছর আেগর পি ম মিদনীপুর
জলায় কশপুেরর ঘটনার কথা।
হাজার হাজার মাnষ, যােদর eকমাt দাষ তারা বাম ে টর
সমথক িছল, তােদর pাথিমক aিধকার eমন িনদাrণভােব হরণ করার
িবrেd বাম ট ছাড়া আর কui কান pিতবাদ কেরিন। পুিলশ
পাঠােনায় মাচ মােস য dঃখজনক ঘটনা ঘেটিছল, তারপের যখন রাজ
সরকার sিবেবচনার সােথ পুিলশ না পাঠােনার িসdাn িনেয়েছ, তখন
তৃণমূল কংেgস সাধারণভােব শািn বঠকgিল বয়কট কেরেছ আর

কndীয় সরকার রােজ িসআরিপeফ পাঠােত দানামনা কেরেছ।
রাTযnt eবং পুরসমােজর সংগঠনgিলর হsেkেপর anপিsিতেত eবং
িবেরাধী তৃণমূল কংেgস যখন কানরকম রাজৈনিতক আেলাচনার
সিদ া দখাে না, তখন যিদ গৃহচূ ত িসিপআi(eম) সমথকরা
িনেজেদর ঘের ফরার জn িনেজেদর মেতা কের কান পথ aবলmন
কের, তাহেল তা িক আ য িকছু হেব?
eখন ei সমেয়র আসল pেয়াজন হল eটা sিনি ত করা যােত
ei ঘের ফরার ঘটনার পের আবার যন কান দীঘsায়ী uে েদর
ঘটনা --- eবার aব বাম ট-িবেরাধীেদর kেt --- না ঘেট eবং
যত drত সmব নnীgােম শািn o sাভািবকতা িফের আেস।
িসিপআi(eম) সমথকেদর eলাকায় িফের আসার িবrেd সmpিত য
সমs pিতবাদ সংগিঠত হে তা যরকম anায়, সরকমi তা
sাভািবকতা িফিরেয় আনার িবrেd কাজ করেছ। আমরা িব াস কির
যসব গিরবরা কমু িনs সমথক, eেদর dদশা an যারা তা নয়
তােদর dদশার থেক কম ক কর নয়।
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ব বাসী বnুেদর pিত
আমােদর মেধ কেয়কজন, যারা পি মব ঘুের eেসিছ, তােদর
aিভjতায় পি মবে র eকটা আশাব ক িচt ধরা আেছ।
আমােদর কােছ খবর eেসেছ য oi রােজ eমন িকছু ঘটনা ঘটেছ
যা িঠক তার সে স িতপূণ নয়। আমরা uিdg হেয় দখিছ য
িবেdেষর ফেল সাধারণ মাnেষর মেধ িবভাজন সৃি হেয়েছ eবং যা
দেখ মেন হে , হয়েতা বা eকi মূল েবােধর aংশীদার মাnষেদর
মেধ eমন eক দূরt তির হেয়েছ, যা কখনo মাছা যােব না। eটাi
আমােদর পীড়ার কারণ। আমরা d’পেkর মাnেষর কাছ থেকi খবর
নিছ eবং ঘটনাgেলা o তােদর গিত বাঝবার চ া করিছ।
aব i, আমরা eত দূের আিছ য sিনিদ কের িকছু বলেত পারিছ
না।
আমােদর ei ব াপাের aটুট িব াস আেছ য, িকছু িবষেয়
িনেজেদর মতdেndর কারেণ বাংলার জনসাধারণ রােজ যসব
grtপূণ পরীkািনরীkা চলেছ (ভূিম সংsার, আ িলক sায়tশাসন
িনেয়) সgেলােক নsাৎ করেত দেব না।
যসব কৃষকেদর জার কের uৎখাত করা হেয়েছ তােদর pিত
আমােদর সmূণ সমথন জানাি । আমরা জেনিছ য সরকার কথা

িদেয়েছ নnীgাম a েল কােনা কিমকাল হাব গড়া হেব না। আমরা
জেনিছ য িহংসাtক ঘটনার ফেল যারা বািড়ছাড়া হেয়িছল, তােদর
িবrেd আর কান aিভেযাগ না eেনi তােদরেক ঘের িফরেত দoয়া
হেয়েছ। আমরা eটাo জেনিছ য িমটমােটর জn কথাবাতা চলেছ।
আমােদর eটাi পছn।
dিনয়ার শিkর ভারসাম eমন aবsায় আেছ তােত বামেদর
িবভk করা হঠকািরতা হেয় দাঁড়ােব। আমরা পৃিথবীর eমন eক
শিkর মুেখামুিখ দাঁিড়েয় আিছ যা eকটা দশেক (iরাক) ংস
কেরেছ eবং আেরকটা দশেক (iরান) ংস করার ভয় দখাে ।
ei সমেয় িবভাজন কাম নয়, িবেশষত যখন িবভাজেনর িভিt আর
িটঁেক আেছ বেলi মেন হে না।
sাkরকারী
নায়াম চামিs, তািরক আিল, হাoয়াড িজন, sসান জজ, িভেkািরয়া
িbটাiন, oয়ালেডন বেলা, মাহমুদ মামদািন, আিকল িবলgািম, িরচাড
ফাক, জ াঁ িbকম ট, মাiেকল a ালবাট, িsেফন শােলাম, চালস
ডারবার, িবজয় pসাদ।
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নnীgাম pসে

নায়াম চামিs, হাoয়াড িজন iত ািদেদর pিতিkয়ার utের

পি মবে যারা িসিপআi(eম)-eর পুঁিজবােদর পk aবলmনকারী
নীিতসমূেহর িবেরািধতা করেছ, নায়াম চামিs, হাoয়াড িজন
iত ািদেদর sাkিরত eক িববৃিতেত তােদর uপেদশ দoয়া হেয়েছ,
আেমিরকান সাmাজ বােদর মুেখামুিখ দাঁিড়েয় “বােমর িবভাজন” করা
িঠক হেব না। আমরা িনm-sাkরকারীরা ei িববৃিত পেড় kমাগত
মnন সামিয়কী

শি ত হেয় uঠিছ। আমােদর মেন হয় য oi িববৃিতেত যাঁরা sাkর
কেরেছন তাঁেদর কu কu, ভারতবেষর ঘটনাবলী থেক তাঁেদর
দূরেtর কারেণ িসিপআi(eম)-eর জনসংেযাগ aভু tােনর িশকার
হেয়েছন eবং eর aথ --- ধু বাংলায় নয় সারা ভারেতi --- কী
হেত পাের, তা সmূণ না বুেঝi হয়ত তাঁরা eমন eকটা িববৃিতেত
•
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sাkর কেরেছন।
আমরা oi িববৃিতর sাkরকারীেদর aেনকেকi ব িkগতভােব
িচিন eবং তাঁেদর কাজgেলােক dাo কির, আমরা িব াস করেত
পারিছ না য eঁরা িসিপআi(eম)-eর মূল েবােধর aংশীদার, আজ য
‘মূল েবােধর aংশীদার’ হoয়ার aথ হল লাগামছাড়া পুঁিজবাদী
unয়েনর পেk দাঁড়ােনা, য পারমাণিবক শিk পিরেবশেক ংস কের
o সাধারণ মাnষেক বাstচূ ত কের (পি মবে র হিরপুের যমন
পারমাণিবক শিk pকেlর পিরকlনা করা হে ) তার পেk দাঁড়ােনা
eবং “জনগণ” যা চায়, পািট তার থেকo তা ভােলা বােঝ ei
sািলনীয় ঔdেত র পেk দাঁড়ােনা। তাছাড়া, ধষেণর মেতা পুরেনা ast
pেয়াগ সহ িবিভn রকম িহংসাtক ঘটনার মেধ িদেয় িসিপআi(eম)–
eর ক াডাররা যভােব কৃষকেদর িপিটেয় আtসমপণ করাে তা
দিখেয় িদে য ei ‘বাম’রা সi বাম আদেশর িকছুi বহন কের
না, য বাম আদশ আমরা লালন কির।
গত eক দশক ধের পি মবে র বাম ট সরকার য সমs নীিত
gহণ কের চেলেছ তার সােথ, anাn রাজৈনিতক দল যারা নয়া
uদারনীিতর কমসূচীর pিত a ীকারবd, তােদর কাযত কানo তফাত
নi। িববৃিতেত, “রােজ যসব grtপূণ পরীkািনরীkা চলেছ” বেল
য ভূিমসংsােরর কমsচীর uেlখ করা হেয়েছ, তা িঠক, িকnt drত
তা uেlাপেথ eিগেয় চেলেছ। পি মবে র ভূিমসংsার রাজ সিচেবর
দoয়া তথ anসাের, গত পাঁচ বছের রােজ ভূিমহীন কৃষেকর সংখ া
িবপুল পিরমােণ বৃিd পেয়েছ; কারণ রাজ সরকার খুব কম পয়সা
িদেয় জিমgেলা aিধgহণ কের িবিভn সংsােক হsাnর কেরেছ eবং
সi জিমেত িবtেদর জn িবলাসবhল বাসsান গেড় uেঠেছ।
আমরা আমােদর বnুেদর anেরাধ করব, তাঁরা যন ei সত েক
খুব grt িদেয় anধাবন কেরন য, নnীgােমর আেnালেনর সমথেন
সারা দেশর সবt যসব গণতািntক aিধকার রkা গা ী, সমাজকমী
eবং aসংখ বুিdজীবী পেথ নেমেছন, তাঁেদর গণতািntক মূল েবাধ
p াতীত।
নnীgােম ‘ কান কিমক াল হাব না’, ei কথা বরাবর বেল
eেসেছ বেল িসিপআi(eম)-eর য দািব, তার uেlখ িববৃিতিটেত
আেছ। িকnt ei কথাটা s াকৃতভােবi িব ািnমূলক। নnীgােম
pথম দফার pিতেরােধর সময় িসিপআi(eম) বরাবর ei eকi কথা
বেলেছ য জিম aিধgহেণর eক িভিtহীন gজেবর pিতিkয়ায় নািক
নnীgােমর মাnষ oরকম ঘিটেয়েছ। আসল কথাটা হল মুখ মntী
িবধানসভায় sীকার কের ফেলেছন, না কান gজব নয়, ২০০৭-eর
২রা জাnয়াির ‘হলিদয়া ডেভলপেম ট aথিরিট’ য নািটশ is কের
তােত pকিlত SEZ-িটর মাটামুিট মাপ eবং aবsান িনিদ করা
িছল eবং ei নািটশিট থেকi গNেগােলর সূtপাত। ei নািটেশর
ফেল সাধারণ মাnেষর ব াপক pিতিkয়ার কারণ িছল িস ুর। িস ুেরর
aবsা দেখi নnীgাম বুেঝ িগেয়িছল য তােদর কপােল কী ভিব ত
রেয়েছ। িস ুের য সব জিমর মািলকরা িছল কৃষক, তােদর
মতামেতর তায়াkা না কের বা বndেকর সামেন দাঁড় কিরেয় (সাধারণ
মাnষেক সnts করাo তােদর মত আদায় করার eকটা পnা) তােদর
বিশরভােগর জিম কেড় নoয়া হেয়েছ, eবং ei গাটাটাi করা
হেয়েছ ঔপিনেবিশক ‘জিম aিধgহণ আiন’ (১৮৯৪) anসাের। oi
মnন সামিয়কী

জিম eখন টাটা িশl- গা ীর িনয়ntেণ eবং পি মবে র রাজ
সরকােরর পুিলশ eখন তার পাহারাদার। udাst কৃষকরা iিতহােসর
পাতায় হািরেয় িগেয়েছ। eেদর মেধ সৗভাগ বান কেয়কজন টাটার
মজুির দাস হেয় কাজ করেব, কাজ করেব সi জিমেত দাঁিড়েয় য
জিমর তারা eকিদন মািলক িছল।
িসিপআi(eম) পিরচািলত পি মব সরকার যমন eকিদেক
ঘাষণা কেরেছ য নnীgােমর মাnেষর anমিত না িনেয় সখােন কান
কিমক াল হাব গেড় তালার চ া তারা করেব না, তমনi anিদেক
তারা eমন কান ঘাষণা কেরিন য নয়া-uদারৈনিতক unয়েনর
মেডেলর pিত তােদর য pিতrিত তা pত াখ ােনর কান পিরকlনা
তারা gহণ করেছ। তারা ঘাষণা কেরিন য িবেশষ aথৈনিতক a ল
(SEZ) গড়ার pকl তারা কানভােব মুলতুিব রাখেছ। পি মবে
িবিনেয়াগ করার জn ডাo কিমকাlসেক (যারা আেগ iuিনয়ন
কাবাiড নােম পিরিচত িছল eবং ভূপােল হাজার হাজার মাnেষর
মৃতু র জn যারা দায়ী) তারা য psাব িদেয়িছল, তা তারা িফিরেয়
নয়িন। anভােব বলা যায়, নnীgােমর মেতা আরo aেনকgেলা
ঘটনা ঘটার aেপkায় রেয়েছ।
যাi হাক না কন, কিমক াল হাব বা তার gজব, egেলার
কানটার সােথi সmpিত নnীgােম য িহংসাtক ঘটনা পুনরায় r
হেয়েছ তার য কানo সmক নi, তা spিতি ত। খবেরর কাগজ,
িটিভ, sাধীন pিতেবদন, পি মবে র রাজ পাল ( গাপাল কৃ গাnী)
eবং রাজ sরাT সিচেবর পুিলশ o গােয়nা বািহনী সকেলর
মাধ েমi eটা pিতি ত সত য ei দফার িহংসাtক ঘটনা
িসিপআi(eম) eলাকার িনয়ntণ পুনদখেলর জn ঘিটেয়েছ। আমরা
সবাi িটিভেত দেখিছ িনরst gামবাসী পাথেরর sূেপর িপছেন
ব ািরেকড তির কেরেছ আর পুিলশবািহনী তােদর িদেক eেলাপাথািড়
gিল ছুঁড়েছ।
ভিব েতর কমসূচীর িদেক তািকেয়, নnীgােমর িনয়ntণ িনেজেদর
কbায় িফিরেয় আনা িসিপআi(eম)-eর কােছ খুবi জrির, কারণ
বhজািতক বnুেদর মেন তােদর ei আsা জাগােত হেব য,
পিরিsিতর সmূণ িনয়ntণ তােদর হােতর মুেঠায় eবং য কানরকম
বাধােক সmূণ ভে gঁিড়েয় দoয়া হেব। িমি কথায় বলেল, মুk
বাজার aথনীিতেত eর aথ হল, ‘eকটা ভােলা িবিনেয়ােগর
পিরেবশ তির করা’।
জিম aিধgহেণর িবrেd নnীgােমর য লড়াi তার সােথ সmpিত
তসিলমা নাসিরন িবেরাধী দৃি ভ ীেক যভােব িমিশেয় দoয়া হেয়েছ,
তা আমােদর সবাiেক খুব নািড়েয় িদেয়েছ। যাi হাক, আমােদর eটা
মেন রাখা দরকার, সারা রােজ য জিম aিধgহণ চলেছ তার ফেল
মুসলমান কৃষেকরা ব াপকভােব uে দ হেয়েছ। মুসলমান সমাজ বনাম
বাম ট সরকােরর পারsিরক আsা বশ স টজনক aবsায় রেয়েছ
eবং eর r হেয়িছল বতমান মুখ মntী মাdাসাgেলা ‘ শাধন করা’-র
য আkমণাtক pচার কেরিছেলন সখান থেক। eখন তার সােথ
যুk হেয়েছ সাচার কিমিট pকািশত সমীkা, যখােন দখা গেছ,
সরকাির চাকিরেত মুসলমানেদর িনেয়াগ, সারা দেশর মেধ সবেচেয়
কম পি মবে । ei aসেnাষেক সংকীণ sােথ ব বহার করার সমs
pেচ ােক আমরা িনnা করিছ eবং পাশাপািশ আমরা দৃঢ়ভােব মেন
•
১৫

নেভmর-িডেসmর ২০০৭

কির য eটা খুবi dভাগ জনক হত, যিদ ei সমােজর সমs kাভ
eর িভতরকার সাmpদািয়ক o সংকীণতাবাদী ঝাঁক dারা পিরচািলত
হত। যিদ সমs বাম শিki িসিপআi(eম)- ক সমথন করত, তাহেল
eরকম eক পিরিsিত aিনবায হেয় uঠেত পারত। ei কারেণi ei
জিটল সিnkেণ eমন eকটা বাম aবsান নoয়া জrির, যা eকi
সােথ নnীgােম জার কের জিম aিধgহেণর িবেরাধী eবং ভারতবেষ
তসিলমা নাসিরেনর sাধীনভােব থাকার, লখার o বলার aিধকােরর
পেk।
iিতহাস আমােদর দিখেয়েছ য, আরo বেড়া শtr eেস uপিsত
হেয়েছ ei aজুহােত আিধপত কারী শিk আভ nরীণ িবেkাভেক চুপ
কিরেয় িদেয়েছ। বেড়া শtrর লk ধু iরাক o iরান নয়। বhজািতক
সংsার িব ায়ন o SEZ-eর িবrেd লড়াi করা আেমিরকান
সাmাজ বােদর িবrেd লড়াiেয়র eক aপিরহায aংশ।

oi িববৃিতেত sাkরকারীেদর মেধ যাঁরা আমােদর সহযাtী,
তাঁেদর কােছ আমােদর আেবদন ‘বাম’ শbিটেক কান aিবিম শb
িহেসেব না দখা, কারণ নানারকম দৃি ভ ীর মাnষi ‘বাম’ বেল
িনেজেদর দািব কের, আপনারা aব িনেজরাi িচনেত পারেবন যিদ
আপনারা আপনােদর িববৃিতেত sাkরকারীেদর নােমর তািলকার িদেক
তাকান।
মহাে তা দবী, arnতী রায়, sিমত সরকার, uমা চkবতী, তিনকা
সরকার, মনাক িব াস, কৗিশক ঘাষ, সেরাজ িগির, সৗরীন
ভTাচায, িনমলাং মুখািজ, িশবািজ বেn াপাধ ায়, sপন চkবতী,
রাজিষ দাসgp, আনn চkবতী।
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নায়াম চামিs, হাoয়াড িজন iত ািদেদর িববৃিত থেক সমথন pত াহার
জািনেয়েছন o d থহীন ভাষায় তার জn িসিপআi(eম)– ক দায়ী
কেরেছন। আমার সে যাঁরা যাগােযাগ কেরেছন, তাঁরা সকেল
সরকারেক দাষােরাপ করেলo, anাn sাkরকারীেদর সােথ
আেলাচনা কের জেনিছ য তাঁরা aেনেক ভারতবষ থেক
ধnবাদjাপক o সমথনসূচক িচিঠপt পেয়েছন।
খুব sাভািবকভােবi, যাঁরা আমােক ব িkগতভােব িলেখেছন eবং
িবেশষত আমার িট.eন.আi.-eর সাথীেদর পেki আমার aিভমত
ব k হে । eকটা পিরিsিত, যখােন আিম আেদৗ uপিsত িছলাম না,
স সmেক িকছু িবচার করার aবsােন আিম নi eবং স সmেক
যত মৃdভােবi আমার মত ব k কের থািক না কন, তা aেনকটাi
oপর oপর দেখ করা eবং তার জn আিম dঃখpকাশ করিছ। আশা
কির আমার ভারতীয় বnুরা আমার ei পlবgাহীতােক kমা করেবন
eবং eমন eক িচিঠেত sাkর করার জn আমার dঃখpকাশেক মেন
নেবন, য িচিঠেক ভারতবেষ রাজৈনিতকভােব ব বহার করা হে
eমন সব পnায় যা আিম না পারিছ kমা করেত না পারিছ সমথন
করেত।
সংহিত জািনেয়,
sসান জজ

আমার ভারেতর বnুেদর pিত
আমার িনেজর বদেল an কারo ঘােড় দািয়t না চািপেয়i, নnীgাম
িবষেয় য যুk িববৃিত ছাপা হেয়েছ তােত sাkর করার জn আিম
kমা চাiিছ eবং eখােন আমার sাkর pত াহার করিছ। আিম সi
কেরিছলাম কারণ িববৃিতিট আমার কােছ যুিkযুk মেন হেয়িছল;
িববৃিতেত sাkরকারীেদর ei sীকৃিত িছল ‘sিনিদ ভােব িকছু বলা
যাে না’, বাম-ঐক o aিহংসার মেতা নীিতgিলেক ঊেd তুেল
ধরার চ া আিম বhিদন ধের কের আসিছ, তার সে eটা
সাম sপূণ মেন হেয়িছল eবং সেবাপির আমার আেগ eমন িকছু
মাnষ sাkর কেরিছেলন যাঁেদরেক আিম খুবi ভােলাবািস o dা
কির। তাড়াhেড়ার মেধ আমার ভারতীয় বnুেদর সে , িবেশষত
‘Tাnnাশনাল inিটিটuট (িট.eন.আi)-eর di ভারতীয় সদs pফুl
িবদoয়াi o aিচন ভানােয়েকর সােথ আেলাচনা না কেরi আিম
আমার নাম িদেয়িছলাম, যা সাধারণভােব আিম কির না।
eখন আিম ভারতীয় বnুেদর কাছ থেক আরo খবর পেয়িছ,
তাঁরা আমার sাkর দেখ মমাহত হেয়েছন, যিদo আমার সােথ
ব িkগত বnুেtর খািতেরi তাঁরা আমােক তমন িকছু ভৎসনা কেরনিন
eবং তাঁরা সকেলi নnীgােমর সাmpিতক dঃখজনক ঘটনার কথা
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আবার চামিs o anাnরা
আমরা আবার িলখিছ eক িবsৃত pিতিkয়ার utের, যার জn
হেয়েছ আমােদর দoয়া eক িববৃিত থেক, িববৃিতেত ভারতবেষর বাম
শিkgেলার মেধ য ঐক ভে যেত বেসেছ তার পুনrdােরর
সিদ া pকাশ করেত চেয়িছলাম। ei pিতিkয়া দেখ

মnন সামিয়কী

মেন হেয়েছ, বােমেদর মেধ িবভাজন eড়াবার য আেবদন আমরা
কেরিছলাম তার মােন হেয় দাঁিড়েয়েছ পি মবে র িসিপআi(eম)
নামক িবেশষ িনিদ aংশেক সমথন করা। আমােদর িববৃিত নnীgােম
িসিপআi(eম)–eর কাযকলাপেক বা পি মবে তােদর সাmpিতক
aথৈনিতক নীিতgেলােক সমথন কের িন, আমােদর স uেd o িছল
••
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না। eর িবপরীেত, আমরা --- পািটর িভতেরর o বাiেরর বামপnী
সমােলাচকেদর সােথ aিভnভােবi --- জার িদেয় বেলিছলাম, য
dঃখজনকভােব তােদরেক আমরা ভুল করেত দখিছ। আমােদর আশা
িছল য গাটা দলেক eকটা সংেশাধেনর aেযাগ দল িহেসেব বািতল
কের দoয়ার পিরবেত, বামপnী সমােলাচকরা পি মবে র
িসিপআi(eম)-eর oপর চাপ তির কের তােদর কমনীিত o
pশাসিনক নীিতর সংেশাধন o unিত সাধনেক eকটা কাজ িহেসেব
gহণ করেব। আমােদর মেন হেয়িছল আমরা eরকমটা আশা করেত
পাির, য দল পি মবে রাজ sের িবsৃত আকাের ভুিম সংsার
কেরিছল eবং কেয়ক দশক ধের রাজ েক সাmpদািয়ক uেtজনার
বাiের রাখেত পেরিছল, তােক আবার সi pশংসনীয় ঐিতhবাহী
পেথ িফিরেয় নoয়া যােব। oেদর বতমান নানারকম কাযনীিত o
কমকােNর জn যসব aিভেযাগ uেঠেছ তার থেক কানরকেম মুিk
দoয়ার জn নয়, বরং ধু eটাi িছল বামশিkgেলার ঐেক র জn
আমােদর মেনর আশা।
eখন আমরা বুঝেত পারিছ, eমন আশা করাটা হয়ত িঠক
হেব না য িসিপআi(eম)-eর বাম সমােলাচকরা তাঁেদর গভীর

হতাশার anভূিত --- eবং aব i সংঘাত --- কািটেয় uঠেত
পারেবন, যতkণ না িসিপআi(eম) িনেজ ei হতাশজনক মেনাভােবর
িবrেd িকছু uেদ াগ নেব। আমরা আশা কির পি মবে
িসিপআi(eম) মানিসক ঔদােযর পিরচয় দিখেয় eমন িকছু পদেkপ
gহণ করেব যােত নিতক শিk িফের পাoয়া পােব eবং সােথ সােথ
নnীgাম a েল মানিবক পিরচালন পdিতেত সখানকার ঘরছাড়া
মাnষেদর কল াণ সাধন করা যােব, যােত বাম শিkgেলা,
সামিgকভােব বামশিkর মুেখামুিখ দাঁিড়েয় থাকা আরo বুিনয়ািদ িবষেয়
eকেজাট হেয় মনসংেযাগ করেত পারেব। িবেশষভােব, nায o
নতুনতর সiসব পnার udাবন িবষেয় তারা মনসংেযাগ করেত পাের,
যা ei নয়া uদারৈনিতক পুঁিজবােদর িবকl। ei নয়া uদারৈনিতক
পুঁিজবাদi তা ভারতবেষর সমs গিরব আর খেট যাoয়া মাnেষর
eত কে র কারণ।
sাkর
মাiেকল a ালবাট, তািরক আিল, আিকল িবলgািম, িভেkািরয়া
িbটাiন, নায়াম চামিs, চালস ডারবার, িsেফন শােলাম।
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eন.eiচ.আর.িস.-র কােছ লাকসভার সদsেদর sারকিলিপ
চয়ারম ান,
জাতীয় মানবািধকার কিমশন,
নয়ািদিl – ১১০০০১

সরকার কী বলেছ তা eকবার শানা। eরকম না করায় আমরা
dঃেখর সে জানাি
য আপনার িববৃিত eকেপেশ o pিতkল
ধারণাgs eবং আমরা আশ া pকাশ করিছ য আপিন য
pিত ােনর pধান তার য কান িরেপাটi eর dারা pভািবত হেব।
আমরা ei িবষেয় --- আপিন যার uেlখ কেরেছন, সi ২০০২
সােল gজরােত সাmpদািয়ক িহংsতার পের --- তৎকালীন
eন.eiচ.আর.িস.–র চয়ারপাসন কমন ভােব কাজ কেরিছেলন তা
লk করেত বলিছ। তখনকার মাননীয় চয়ারপাসন gজরােত রাT
anেমািদত oi কােNর সmেক তাঁর িনরীkা pকাশ কেরিছেলন, oi
সংkাn তথ খুঁিটেয় িবচার করার পেরi। িতিন gজরােত
ব িkগতভােব িগেয়িছেলন, gজরােতর মুখ মntী o তাঁর
আিধকািরকেদর সােথ দীঘ আেলাচনা কেরিছেলন, সংি
সকেলর
কথা েনিছেলন eবং তারপরi তাঁর িববৃিত pকাশ কেরিছেলন।
dভাগ বশত আপিন তা কেরনিন, eন.eiচ.আর.িস.–র মেতা eকটা
pিত ান পিরচালনার জn যটুk নূ নতম িনয়ম মানেত হয় তা ভ
কেরেছন; রাজ সরকারেক িকছু বলার sেযাগ না িদেয়i তােদর
িবrেd aিভেযাগ eেনেছন।
নnীgাম eবং gজরােতর মেধ য তুলনা আপিন টানেত চেয়েছন
তার িবrেd আমােদর pিতবাদ আমরা িলিপবd করেত বলব।
sাধীনতার পর থেক দেশ যত সাmpদািয়ক দা া হেয়েছ তার মেধ
জঘnতম দা ার সাkী হেয়েছ gজরাত। রাজ সরকােরর anেমাদেন
মুসলমান িবেরাধী কমসূচীেত ২০০০-eর বিশ িনরীহ মাnষ gজরােত
খুন হেয়েছ; aসংখ নারী ধিষত হেয়েছ; লুNন, aিgসংেযাগ o কািট
টাকা মূেল র সmিt ংেসর সাkী হেয়েছ গাটা রাজ , মুসলমানেদর

নেভmর ২০, ২০০৭

মহাশয়,
িবষয় : নnীgাম িবষেয় মাননীয় চয়ারম ােনর িববৃিত সmেক
আমরা eখােন আপনারাi নামাি ত সi িববৃিত সmেক আপনার দৃি
আকষণ করিছ, জাতীয় sেরর pায় সব দিনক সংবাদপেt pকািশত
ei িববৃিতেত রেয়েছ, “নnীgাম eবং গাধরা গণতেntর oপর dঃসহ
আঘাত। egেলা জািতর মুেখর uপর জঘণ তম kত। মানবািধকার
eমনভােব লি ত হেয়েছ য তা দখা লjাহীনতার (udৃিত িচhসহ)
পিরচায়ক”। িপিটআi (১৯ নেভmর) আরo জািনেয়েছ, “িতিন আরo
বেলেছন, di রােজ i ‘sিবধাবাদী’ রাজনীিতর যারা িশকার হেয়েছন
সiসব মাnেষর aিধকার রkা করেত eনeiচআরিস pিতrিতবd
... িবচারপিত বাবু বেলন য িতিন নnীgােমর aবsার মূল ায়ণ করার
জn বাংলার িচফ সেkটািরর সােথ কথা বলেবন”।
আমরা ei িববৃিতর িবrেd তীb pিতবাদ jাপন করিছ। ei
িববৃিতটা যখন দoয়া হেয়েছ তার আেগ eমনিক পি মবে র িচফ
সেkটািরর সে o কথা বলা হয়িন, রােজ র eন.eiচ.আর.িস.-র
িরেপােটর জn aেপkা করা হয়িন। দেশর য কান নাগিরেকর য
কান িবষেয় িনেজর মতামত pকােশর aিধকার আেছ। িকnt
eনeiচআরিস–র মেতা eক pিত ােনর pধান িহেসেব, eটা
pত ািশত য eকটা রাজ সরকার সmেক eরকম aিভেযাগ আনার
আেগ সমs তথ যাচাi করা হেব। নূnতম pেয়াজন হে রাজ
মnন সামিয়কী
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eতদসেtto িবiuিপিস aবেরাধ চািলেয় িগেয়িছল। রাজ সরকার o
জলা-pশাসন সবরকম ভােব চ া কেরিছল, যােত িবেরাধী দলgেলা
o িব.iu.িপ.িস-র সােথ কথাবাতা o আেলাচনার মাধ েমi সমsার
সমাধান করা যায়। বার বার আেবদন করা হেয়িছল sাভািবক aবsা
িফিরেয় আনার জn, pশাসনেক eলাকায় কাজ করেত দoয়ার জn
eবং ৩৫০০ গৃহচু ত মাnষেক তােদর ঘের িফরেত দoয়ার জn,
িকnt কu কণপাত কেরিন। িনrপায় হেয় udাst মাnেষরা িনেজরাi
তােদর ঘের িফের যাoয়ার িসdাn িনেয়িছল। পরবতী সংঘােত,
পুিলেশর সূেt জানা যায়, য ক’জেনর মৃতেদহ পাoয়া গেছ, সi
িহেসেব িনহতেদর সংখ া ৪ eবং ৪ জন মাiন ফেট মারা গেছ।
গণধষেণর eকিট aিভেযাগ পাoয়া গেছ, পুিলশ সে সে তা
নিথভুk কেরেছ eবং তদn r কেরেছ। সরকার পির ার জািনেয়
িদেয়েছ য eরকম সমs ঘটনায় কেঠারতম পদেkপ নoয়া হেব।
১২ নেভmর থেক, aথাৎ িসআরিপeফ মাতােয়েনর পর যখন
পুিলশ o pশাসন নnীgােম ঢুকেত পেরেছ --- তখন থেক িহংসাtক
ঘটনা থামােনা গেছ eবং sাভািবক aবsা িফিরেয় আনার পদেkপ
gহণ করা গেছ। িবiuিপিস-র eক বেড়া সংখ ক মাnষ, যারা pথেম
gামgেলা থেক পািলেয় িগেয়িছল, তারা iিতমেধ ঘের িফের গেছ।
মানিবক aিধকার খব করার ঘটনায় পkপাতহীন তদn চািলেয়
eবং তার জn দািয়t pদান কের eনeiচআরিস আমােদর গণতেnt
eক grtপূণ ভূিমকা gহণ কের চেলেছ, তার pিত আমােদর গভীর
dা রেয়েছ। আমরা আশা করব, নnীgােমর ঘটনায়, eনeiচআরিস,
জাnয়াির ২০০৭ থেক r কের যা যা ঘটনা ঘেটেছ সi সমs
ঘটনাবলীেক দখুক eবং মানিবক aিধকার ল ন করার সমs রকম
ঘটনার জn কারা দায়ী তা িনধারণ কrক। আমরা আশা রািখ য
আপিন নnীgাম িবষেয় য িববৃিত িদেয়েছন তার পুনিবেবচনা করেবন
eবং ei িবষেয় আরo ভারসাম পূণ o িনরেপk দৃি ভ ী gহণ
করেবন।

১০০-র বিশ কবরsান o ধমsান ংস করা হেয়েছ, পুিলেশর
িরেপাট রাখা হয়িন, লk মাnষ ঘর ছাড়া হেয়েছ। আজ পযn
gজরােতর দা ায় kিতgs হাজার হাজার মাnষ udাst হেয় nায়
িবচােরর pতীkা করেছ, য nায় িবচার তােদর পাশ কািটেয় যাে
গত পাঁচ বছর ধের। নnীgােমর সে eর কাlিনক তুলনা gজরােটর
মুসলমান সংখালঘুেদর আঘাত o যntণােক খােটা করার o grt
কিমেয় দoয়ার ঝাঁকi pকাশ কের।
eমন িকছু রাজৈনিতক জাট, যােদরেক জনগণ িনবাচেন pত াখ ান
কেরেছ, যারা িনেজেদর পিরকlনায় গিরব মাnষেক কােজ লািগেয়েছ,
তােদর eলাকা দখেলর রাজৈনিতক চkােnর ফলrিতেতi s ত
নnীgােমর ঘটনাgিলর udব। আপিন িন য়i জােনন য গত ১১ মাস
ধের নnীgােমর িভতের pশাসন o পুিলশেক ঢুকেত দoয়া হয়িন।
ei গাটা পযায় জুেড় জঘnতম সব aপরাধ করা হেয়েছ, িকnt
aপরাধীেদর িবrেd কানরকম পদেkপ নoয়া যায়িন। দিলত,
মুসলমান, কৃিষ- িমক o হsিশlী সহ ৩৫০০ মাnষেক জার কের
ঘরছাড়া করা হেয়েছ। প ােয়েতর aধীেন য সব unয়েনর কাজ
চলিছল তা থািমেয় দoয়া হেয়েছ eবং সমs িশkা pিত ানgেলা
বn কের দoয়া হেয়েছ। িবiuিপিস(ভুিম uে দ pিতেরাধ কিমিট)-র
সহায়তায় eলাকায় সশst মাoবাদীরা ঢুেক পেড়েছ eবং তারা
স বdভােব বাম সমথকেদর oপর eেকর পর eক আkমণ নািমেয়
eেনেছ। জাnয়াির ২০০৭ থেক আজ পযn নnীgােম ২৭ জন বাম
কমী o সমথক িনহত হেয়েছ। ১২ নেভmর থেক িসআরিপeফ–eর
পাহারা r হেয়েছ eবং আজ পযn তারা আiiিড, িডেটােনটর o
বndক সহ astশst বােজয়াp কেরেছ। মহাশয়, আপিন িক জােনন য
গত সpােহ মাoবাদীরা িতনজন িসিপআi(eম) কমীেক নৃশংসভােব খুন
কেরেছ? ei িহংsতা মানিবক aিধকােরর চরম aবমাননা eবং
আমরা িনি ত য eনeiচআরিস eরকম ঘটনােক grt িদেয়
দখেব।
আপিন িন য়i জােনন য, যতদূর দখা যাে , জিম aিধgহেণর
িবষয়িটেত, রাজ সরকার ২০০৭ সােলর ফbrয়ািরেত ei ঘাষণা
কেরিছল য psািবত কিমক াল হাবিট নnীgােম তির করা হেব না
eবং সেহতুi জিম aিধgহেণর কান p o সখােন থােক না।

সীতারাম iেয়চুির, িড. রাজা, বাsেদব আচায, grদাস দাসgp, বৃnা
কারাট, মহmদ সিলম
[িসিপআi(eম) o িসিপআi-eর লাকসভা o রাজ সভার সদsরা]
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ভাNারদহ িবল eবং eকিট আেnালেনর r
ভpিতম রায়েচৗধুরী
aথচ ভাNারদহ যন an জগৎ। iজারাদার sধাং বাবু জিমদাির আমেলর
খাজনা pথাi ধু বজায় রাখেলন না, তা বািড়েয়o িদেলন। মাছ ধরার
সর ােমর খরচ o বিধত খাজনা মটােত মৎsজীবীেদর আয় কমেত থাকল।
তারা eর pিতবাদ করল। বিধত খাজনা িদেত aপারগ মাnেষর oপর
aত াচার r হল। তােদর জাল কেড় নoয়া হল, বাঁশজােলর কাঠােমা
ভেঙ দoয়া হল, কচাল জাল ফলেত বাধা দoয়া হল, সgিল পুিড়েয়
দoয়া হল। প ােশর দশেক সবt বৃহৎ ব বসায়ী, জাতদার, জিমদারেদর
সে sানীয় কংেgস নতৃেtর যাগসাজেশ পুিলশ-pশাসেনর জাট গেড়
uেঠিছল। ভাNারদেহ সi জাট মৎsজীবীেদর কােছ পরাs হল, eক
গণআেnালন জিমদার-কংেgস-পুিলশ জাটেক পরাs করল। ১৯৫৬ সােলর
সi আেnালন eখানকার মাnষেক তােদর aিধকার িদল, aিধকার
মৎsজীিবকার, aিধকার িবেলর দািয়t নoয়ার। eক সমবায় আেnালেনরo
জn হল, eখনo ei a েলর মাnষ যা গেবর সে sরণ কের।

মুিশদাবাদ জলার চারিট bক জুেড় ভাNারদহ িবল। পঁচািশ িকিম দীঘ ei
জলাশয়িট সmবত পি মবে দীঘতম। জেলর uৎস পdার িদক থেক
আখিরগে
r হেয়েছ। পের ভগবানেগালা-লালবাগ হেয় বািলখাল,
ভাNারদহ খাল িদেয় শালমারা কাদালকািট দাঁড়া হেয় জল ীেত পেড়েছ।
য চারিট bক জুেড় ei িবল, তা হল, বলডাঙা-১, বহরমপুর, হিরহরপাড়া
eবং নoদা। িবেলর পূবpােn হিরহরপাড়া eবং নoদা bক; পি মpােn
বহরমপুর o বলডাঙা-১। িবলিট utর থেক দিkেণ pসািরত। িবেলর di
পােরর gামgিলর pায় ৬০,০০০ মৎsজীবী o কৃিষজীবী মাnেষর জীবন o
জীিবকা pত kভােব ei িবেলর সে যুk। িবল-eলাকার কৃিষজ পেণ র
বাজার, হাট, মােছর আড়ত eবং তােক কnd কের গেড় oঠা anাn
ব বসা ei িবেলর সে pত k o পেরাkভােব যুk। চারিট bেকর pায়
িtশিট gােমর aথনীিত বhলাংেশ ভাNারদহ িবল- কিndক। gামgিল হল :
বলডাঙা bক-১
১. কািলতলা, ২. ফেতনগর, ৩. আনnনগর, ৪. মািণকনগর, ৫. পেহাপার,
৬. দয়ানগর, ৭. িপলখানা, ৮. জাফরাবাদ, ৯. রাধানগর, ১০. খয়ািল, ১১.
জারগাছা, ১২. বতেবিড়য়া, ১৩. রতনপুর, ১৪. সাহাপুর।
বহরমপুর
১. িসমুিলয়া, ২. পাঁচেবিড়য়া, ৩. ীরামপুর, ৪. সn াসীতলা, ৫. কাটাবাগান।
হিরহরপাড়া
১. টকপাড়া, ২. দৗলতপুর, ৩. ভাNারদহ, ৪. মিহশমারা।
নoদা
১. ঘাড়ামারা, ২. কদারচাঁদপুর, ৩. চাঁদপুর, ৪. বাগাতাপাড়া।
িবেলর di পাের ভৗেগািলক কারেণi গভীর খােদর সৃি হয়, যােক
eখােন খািড় বেল। খািড় থেক ছােটা ছােটা জলধারা pত n gামgিলেত
িবsৃত, যােক দাঁড়া বেল। ভাNারদহ িবেলর uৎসমুখ থেক সমািp পযn
আটিট খািড় আেছ, যথা, লালবাগ তাপখানা, খাগড়া বেড়ামুির, ভাkির,
বাuসখািল, পচাiডালা, পেহািবল, dমিন, গ ার খািড়। দাঁড়া আেছ
aসংখ । খািড়েত aিধকাংশ সময় জল থাকেলo দাঁড়ােত তা থােক না।
যমন, শালমারা দাঁড়া। eখােন মাঘ মাস থেক আষাঢ় মাস পযn ছ’মাস
জল থােক না। খািড় eবং দাঁড়াgিলেত সেচর জn িরভার পাm বসােনা
হেয়েছ।
ভাNারদহ হে মােছর ভাNার। eক সময় ei িবলেক রtাকর বলা
হত। pিতিদন ধু খয়রা মাছi uঠত ৫০-৬০ মণ। িঝnক পাoয়া যত, তা
থেক বাতাম তির হত। eছাড়া শাল, বায়াল, পুঁিট, ট াংরা iত ািদ
pাকৃিতক মােছর eক িবশাল ভাNার িছল ei িবল। মাছ ধরার সর াম o
পdিতgিল িছল িবিবধ pকােরর। জেলর গভীরতা, মােছর আয়তন, মােছর
পিরমাণ anযায়ী সর ােমর pকারেভদ ঘেট। বাঁশজাল, কচাল (বেড়া জাল,
anতপেk চাdজন লােগ জাল ফলেত), খয়াজাল, তািগ (eকসে
aেনকgেলা বঁড়িশ লািগেয় দিড় িদেয় জেল ছেড় দoয়া হয়, সব
বঁড়িশেতi ফা না থােক), ঘুিন (ফাঁদ), বঁড়িশ, ডাল iত ািদ। জিমদাির
আমেল সর াম anযায়ী খাজনার তারতম িছল।
ভগীরথপুেরর রায় পিরবার ei িবেলর জিমদার িছল। তােদর িনযুk
iজারাদার িছল sধাং মুখািজ। ১৯৫৬ সােল জিমদাির pথা িবলুp হেয়েছ।
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১৯৫৬ সােলর গণআেnালন eবং তারপর
eকটা সময় িছল যখন কলকাতা থেক িকছু িশিkত বামপnী যুবক gােম
যত সমাজবদেলর sp িনেয়। sেরশ ভd িছেলন সরকমi eক যুবক।
সিদন uেd িছল, ১৯৪৮-e বn হেয় যাoয়া বলডাঙা sগারিমল
িমকেদর পােশ দাঁড়ােনা, রামনগর-পলািশ sগার িমেলর িমকেদর
সংগিঠত করা, কতৃপেkর শাষেণর িবrেd rেখ দাঁড়ােত eকসে কাজ
করা। িতিন বলডাঙায় থাকেত r কেরন eবং kেম eতদ েলর মাnেষর
সে িমেশ যান।
iিতমেধ ভাNারদহ িবেলর মৎsজীবীেদর oপর জিমদাির aত াচার
নেম eেসেছ। হতদিরd o সবsাn মাnেষর সে gােম gােম িগেয় িতিন
কথা বলেত থােকন। জিমদাির pথা আর নi। আiনত জিমদােরর আর
খাজনা নoয়ার aিধকার নi। িবেলর মাছ ধরা eবং িবেলর জল থেক
সেচর কাজ চালােনার aিধকার eখানকার মাnেষর। তারা সংগিঠত হেত
থােক। eর মেধ বাuসখািলেত iজারাদার- জাতদােরর ষড়যেntর িশকার হয়
sানীয় মাnষ। সখােন ট া িফশািরর পিরকlনা নoয়া হয়। ট া িফশাির
হল খািড়েক eকািধক পুkের rপাnিরত কের সরকাির ‘জিম িসিলং আiন’ক পাশ কািটেয় মাছ চাষ করার ব বsা। খািড়র আশপােশর রাsােক
সiজn aবrd করা হয়। মৎsজীবী o কৃিষজীবীরা যােত খািড়র ধাের
কােছ না আসেত পাের, লেঠল বািহনীর পাহারা বসােনা হয়। gােম gােম
সi খবর পৗঁছােতi মাnষ eকেজাট হেয় যায়। তােদর জমােয়েতর কােছ
লেঠলরা হার মেন পািলেয় যায়। sেরশ ভd, িনতাi gেpর uপিsিতেত
চাষীরা aবrd রাsার দখল নয়, কাদাল িদেয় মািট কেট রাsা তির
কের। সাধারণ মাnেষর ei জেয়র খবর সারা মুিশদাবাদ জলােতi grt
পায়।
gােম gােম সভা হেত থােক, gাম কিমিট গিঠত হয়। sানীয় বh মাnষ
eেত agণী ভূিমকা নয়। দািব oেঠ, জিমদািরর সােড় চাd আনা সরকার
ভs কেরেছ, বািক aংেশর oপর টাকায় ৬ পয়সা হাের খাজনা দব।
সরকাির খাসজিমেত জিমদারেক কান খাজনা দব না। সরকাির aংেশ মাছ
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ধরার দািবেক জারােলা eবং আiনাnগ করেত মৎsজীবীরা ১৯৫৬ সােলi
‘ভাNারদহ িবল মৎsজীবী সমবায় সিমিত’ গঠন কের।
eিদেক খাজনা না দoয়ার দািবর কথা জানেত পের জিমদারiজারাদারেদর aত াচার বৃিd পায়। জিমদােরর আjাবাহী পুিলেশর hমিক
িছল, ‘খাজনা দাo, না হেল মাছ ধরেত পারেব না’। সমg ভাNারদহ
eলাকায় পুিলশ মাতােয়ন করা হয়। gােম gােম িগেয় hমিক চলেত থােক।
চাঁদপুর- ঘাড়ামারা সংেযাগsেল পুিলশ বাঁশজাল ভেঙ িদেল মাnেষর
ধেযর বাঁধ ভেঙ যায়। আেnালন আরo ব াপক আকার ধারণ কের। শষ
পযn সরকার নরম হেত বাধ হয় eবং আেলাচনায় বেস। iজারাদারজিমদারেদর হেয় কংেgস নতৃt pিতিনিধt কের eবং তৎকালীন
জলাশাসক শmুনাথ ব ানািজ সব িকছু িবেবচনা কের সিমিতর হােত িবল
তুেল দন।
সিদেনর িবজয়i ei গেlর সমািp নয়। দীঘ পাঁচ দশক পিরেয় সিমিত
eখন kমতার কnd হেয় uেঠেছ। pায় চারশ জন সদs ei সিমিতর।
সদs হেত গেল তােক ধু জািতগত পিরচেয় নয়, পশাগতভােব মৎসজীবী
হেত হেব। aথচ কাযেkেt anরকম হে । সদsতা বংশাnkিমক নয়,
aথচ সদsকরেণ sজনেপাষণ eবং কারচুিপ চলেছ। aবsাপn kমতাসীন
মৎsজীবী, রাজৈনিতক নতৃt, আমলা --- eেদর eক আঁতাত তির
হেয়েছ। সমবায় সিমিতর আiন anযায়ী বছের eকবার সাধারণ সভায়
সিচব, সভাপিত eবং কাষাধ k িনবািচত হয়। eখােন pত n a েলর
মৎsজীবী সদsেদর সময় মেতা খবর না িদেয় al anগত সদsেদর
uপিsিতেত সভা ডাকা হয়। sাভািবকভােবi kমতাসীন গা ী বছেরর পর
বছর kমতা িনেজেদর হােত ধের রােখ। যাঁরা eকসময় আেnালেনর নতৃt
িদেয়িছেলন, তাঁেদর aেনেকi বাধেক র কারেণ আজ মৃত, কu কu
kমতালােভর রাজনীিত দেখ দূের সের গেছন।

দািব করা হয় চার লk টাকা কের মাট আট লk টাকা। বলা হয়, anথায়
an কান সিমিতেক িবল িলজ দoয়া হেব। eমিনেত িবল িলজ দoয়া হয়
eক বছেরর জn। য সময় ei িবেল pচুর মাছ পাoয়া যত, তখন
বাৎসিরক দয় খাজনা িছল kিড় হাজার টাকা। আজ সখােন মাছ eত কেম
যাoয়ার পর খাজনা চার লk টাকা। aথচ িবেলর জলেক বহতা করার
িবষেয় মৎs দpেরর কান uেদ াগ নi।
মাছ কেম যাoয়ােত kিত সাধারণ মৎsজীবীেদর। kমতাসীন গা ীর
হলেদাল নi। সিমিত িনেজ িলজ- হাlার হoয়া সেtto সmূণ
বআiনীভােব তারা িবলেক সাবিলজ দয় eক বসরকাির কাmািনর
কােছ। তারা পাঁচ বছেরর জn oখােন মােছর ব বসা করার aিধকার পায়।
মৎsজীবীেদর সে kমতাসীন গা ীর eবং তােদর মেনানীত কাmািনর
সংঘাত r হয়। আবার ১৯৫৬ সােলর মেতা পিরিsিত দখা দয়।
মৎসজীবীেদর জাল কেড় নoয়া, পুিলিশ hমিক r হয়। sানীয়
িসিপআieম kমতার সে i থােক। gােম gােম মৎsজীবীেদর সভা, gাম
কিমিট গঠন, িমিছল, বেড়া জমােয়ত, বহরমপুের ডপুেটশন r হয়।
সtেরাধ sেরশ ভd ei পেব আবার ভূিমকা নন। আেnালেনর ei পেব
আমরা dজন, anপম দাস aিধকাির eবং আিম, গত ৮ o ৯ িডেসmর
ভাNারদহ িবল eলাকায় যাi।
pথেম যাi বলডাঙা-১ নং bেকর কািলতলা gােম। ভাNারদহ িবল
eখােনi শালমারা- কাদালকািঠ দাঁড়া হেয় জল ীেত পেড়েছ। gােমর মুেখi
ঘাড়ার গাছতলা বাজার। ১৯৮৭ সাল থেক eখােন মােছর আড়ত চলেছ।
খুব ভাের মােছর িনলাম r হয়। pধানত িবেলর মাছ, eছাড়া sানীয়
পুkেরর মাছo থােক। শীতকােল িতন-চার মাস দিনক pায় ১০০ ki টাল
মাছ আেস ei বাজাের। িবেলর মােছর মেধ শাল, িজয়ল, কi, পুঁিট
iত ািদ pাকৃিতক মাছ --- চাষ না কের যা পাoয়া যায় --- আেস।
anসময় মােছর পিরমাণ কেম যায়, তখন দাiিনক ৩০-৪০ ki টাল মােছর
লনেদন হয়। দূরদূরাn থেক মৎসজীবীরা ei বাজাের আেস। ei
eলাকার eিট eকমাt বেড়া আড়ত। নoদা bেকর আমতলােত --- pধানত
পুkেরর মােছর --- eকিট ছােটা আড়ত আেছ। সখােন দিনক ১০-১২
ki টাল মাছ আেস। কািলতলার ei বাজাের আমরা ei a েলর
নবীনেডাবা রমনাচাঁদপুর মৎsজীবী সমবায় সিমিতর pাkন ম ােনজার
কািতক চnd হালদার, sানীয় কৃিষজীবী আকসার আিল মNল, মৎসজীবী মদন
হালদার eবং বাজােরর ব বসায়ী aজয় মNেলর সে কথা বিল। িবেলর
eকটা aংশ বাঁেশ বেড়া জাল িদেয় বঁেধ রাখা হেয়েছ, যােক ঘাটান দoয়া
বেল। সিমিতর ei পদেkেপ সাধারণ মৎসজীবীরা মাছ ধরা থেক বি ত
হে ।
আকসার আিল বেলন, eখনi ব াপক আেnালেনর pেয়াজন। য
uেদ াগ r হেয়েছ তােক আমরা সবাi সমথন কির। তেব eেত
মুসলমানেদর শািমল করেত হেব। ১৯৮৮ সােল eখােন সাmpদািয়ক
গNেগাল হয়। তখন থেকi ei বাজাের মুসলমানেদর ভূিমকা pায় নi।
eখন ঝােমলা নi, মলােমশা আেছ। ...
বলডাঙা-১ নং bেক মাট ১ লk ২২ হাজার মাnেষর বসিত। eর
মেধ ৮৭ হাজার মুসলমান, বািক িহndেদর মেধ তফিশিল জািতর মাnষ
বিশ। কািতকবাবু বেলন, pাkন িবধায়ক িতিমর বরণ ভাdিড়র আমেল িবল
সংsার িsেমর কথা শানা যায়, যার বাsবায়ন আজ পযn হয়িন।

eখন ভাNারদহ
িবল kমশ িকেয় যাে । eকসময় যখােন aত খয়রা মাছ uঠত, সখােন
eখন খয়রা মাছi নi। িঝnক নi। আখিরগে পdায় চরা পেড় গেছ।
সgিল eত বেড়া য সখােন বসিতo হেয়েছ। ভগবানেগালায় বাঁধ দoয়া
হেয়েছ। িবল সংsার না হoয়ােত িবেল পিল, আবজনা জেম িবল মেজ
গেছ। জল কেম যাoয়ােত সচব বsা kিতgs, যার pভাব পেড়েছ
কৃিষেত। িরভার পাmgিল aচল হেয় পেড় রেয়েছ। শীেতর চাষo
kিতgs।
িবলেক বহতা করার জn িকছু psাব পাঠােনা হেয়িছল স Tাল
িফসািরেজ। যমন, খাগড়া বেড়ামুির থেক িবকl জেলর uৎস িনেয় আসা,
গ ার জল ভাNারদেহ pবািহত করা। কান pকli বাsবািয়ত হয়িন।
ভাNারদহ সিমিতর মেতা সমg িবল eলাকায় বতমােন আরo আটিট
সমবায় সিমিত আেছ : pসাদপুর (লালবাগ থানা), পাহাড়পুর, kমেড়াদহ,
নবীনেডাবা, শbনগর, সবা পুর, গাঘাটা-রতনপুর eবং ীরামপুের সমবায়
সিমিত গিঠত হেয়েছ। eর মেধ গাঘাটা-রতনপুেরর সিমিত ভাNারদেহর
সমসামিয়ক। ১৯৬৪ সােলর পের anাn সিমিত িনবিnকৃত হয়। eেkেt
মৎsিবভােগর চালািক হে িবিভn সিমিতেক pিতেযািগতার নাম কের
লিড়েয় দoয়া। ক িঠক সমেয় খাজনা িদে , ক বিশ িদেত রািজ আেছ,
eসব িনেয় সিমিতgিল ব s থাকেল সরকােরর sিবধা। যমন, ভাNারদহ
সমবায় সিমিত, িফশাির থেক ১৪১২ o ১৪১৩ ব ােbর বেকয়া খাজনা
মnন সামিয়কী
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শালমারা দাঁড়ােত বছের ছ’মাস জল থােক না। ফেল শীেতর চাষ pায় বn,
al যা হয় তা গভীর নলkেপর সাহােয । eখােন eকমাt িরভার পাmিট
বhিদন ধের বn। মােঠ al িকছু সরেষর চাষ দখেত পাi।
কািলতলায় ভাNারদহ িবল বাঁচাo আেnালেনর জলা কিমিটর সদs
হষ মNল, বাsেদব মNল eবং ujjল kমার গােয়েনর সে কথা হয়।
িবিভn gাম কিমিটর uেদ ােগ সভা কের িবল বাঁচােনার জn দািবসনদ পশ
করা হয় ভূিমরাজs িবভােগর সহ জলাশাসেকর কােছ। দািবসমূহ :
• ভাNারদহ িবলেক বহতা করেত হেব। খািড় o দাঁড়াgিলেক সংsার
করেত হেব যােত সংলg eলাকার সচব বsার unিত হয়। িবেলর
সংsার pেয়াজন। ভগবানেগালায় য বাঁধ দoয়া হেয়েছ, তার
aপসারণ করেত হেব। পdার চরােক কেট িফডার ক ানাল কের জল
আনেত হেব aথবা ভাগীরিথর জেলর সে সংেযাগ sাপন করেত
হেব।
• মাছ ধরা যােদর জীিবকা তােদর সকলেক সদs করেত হেব।
রাজৈনিতক দলাদিল eবং sজনেপাষণ চলেব না। eেkেt সমবায়
আেnালেনর মুখ uেd েক মাথায় রাখেত হেব।
• ১৯৫৬ সােল িবল বহতা িছল, মাছ িছল pচুর। eখন মাছ খুবi কেম
গেছ। aতeব খাজনা কমােত হেব।
• ভাNারদহ িবল িছল eকিট জলাশয়। তােক eতgিল সমবায় সিমিত
িদেয় ভাগ করা হল কন? জেলর সীমানা িনধারণ eবং সi anযায়ী
মাছ ভাগ সখােন pায় aসmব। pিতেযািগতার নােম িবেলর সtt
দoয়ার uেdে িনলাম হে । রাজৈনিতক নতৃt, দালাল বা
ফেড়েদর ভূিমকা িদনিদন বাড়েছ। সাধারণ মৎsজীবীরা সিমিতর সদs
হoয়া সেtto eসেবর কান ভূিমকা নi, থাকার কথাo নয়। eসব
বn করেত হেব।
• সমবায় সিমিতর সে সরকাির িবভাগgিলর (ভূিম eবং রাজs,
সমবায়, মৎs) সরাসির যাগােযাগ থাকেব। কান মধ সttেভাগী
থাকেব না।

বাধ হেয়i তারা ‘Tােয়া িফশািরজ a া ড টুিরিজম কাmািন’র সে
চুিkবd হেয়েছ। কাmািনিটর aিফস নদীয়া জলার চাকদেহ। তারা
সিমিতেক aিgম ৩ লk ৩০ হাজার টাকা দয়। িবিনমেয় পাঁচ বছর মাছ
চােষর eবং pাকৃিতক মাছ ধরার aিধকার পায়। ১০ টাকার নন-জুিডিসয়াল
পপাের চুিk হয়। সিমিতর খরচ, যমন বতন, iেলকিTক iত ািদ eবং
সরকারেক দয় বাৎসিরক খাজনা দেব কাmািন। কাmািনর ফলা মাছ
(মাছ চাষ) eবং pাকৃিতক মােছর িহসােবর anপাত িনmrপ :
সিমিতর pাপ
মাছ চাষ
১০%
pাকৃিতক মাছ
১০%

মৎsজীবীর pাপ
২০%
৫০%

কাmািনর pাপ
৭০%
৪০%

মৎsজীবীেদর কাছ থেক খয়াজাল, ফাঁসজাল iত ািদ বাবদ য খাজনা
আদায় হয়, তার দrণ সিমিত পােব ২০%, কাmািন পােব ৮০%। ei
চুিk য আiনত gাh নয় প াননবাবু তা sীকার কেরন। িতিন বেলন,
সiজn aিgম পাoয়া টাকা সিমিতর ব ালাnিশেট মৎsজীবীেদর কাছ
থেক pাp ঋণ িহসােব দখােনা হেয়েছ।
কাmািনর aিডটর sশাn দ’র সে দখা কের eিবষেয় সdtর
পাiিন। সিমিতর ম ােনজার কা ন হালদার, ১৯৯৯ সাল থেক কমরত,
বতমােন বতন পান কাmািন থেক। কাmািনর শাসন r হয় মৎs
দpেরর আিধকািরকেদর uেদ ােগ। বহরমপুেরর মীন ভবেন বেস তদানীnন
a ািসsা ট িডেরkর িফশািরজ িসরাজুল iসলাম মিlক ei কাmািনর নাম
sপািরশ কেরন eবং চুিk হয়।
oiিদন িবেকেল আমরা িপলখানা ঘাট থেক নৗকা চেড় রতনপুর gােম
যাi। মৎsজীবীরা বেল, ei নতুন pােপ র ভাগ তােদর রাজগার কিমেয়
িদেয়েছ। ri কাতলা iত ািদ িকছু মােছর kেt pাকৃিতক o চােষর মােছর
পাথক করা মুশিকল। সেবাপির, তােদর anকাের রেখ ei চুিk করা
হেয়েছ, eটা তারা মােন না।
সংঘাত r হেয়েছ। ei gােমi আনn হালদার aিভেযাগ কেরন, তাঁর
জাল কেড় িনেয় তােত আgন লািগেয় দoয়া হেয়েছ।
সবt কাmািনর িসিকuিরিট গাড, পািটর ক াডার eবং পুিলশ
মৎsজীবীেদর oপর হামলা r কেরেছ। ei পটভূিমেতi আেnালেনর
r।

৯ িডেসmর dপুের আমরা সমবায় সিমিতর kমতাসীন গা ীর সে
িপলখানায় সিমিতর কাযালেয় দখা কির। সখােন বতমান সmাদক প ানন
হালদার eবং পূবতন সmাদক িব নাথ হালদােরর সে কথা হয়। গত
বছের eক বসরকাির কাmািনর কােছ ভাNারদহ িবল িলজ দoয়া হয়।
eটা বআiনী। িব নাথবাবু বেলন, ৮ লk টাকার বেকয়া খাজনা মটােত

মnন সামিয়কী’র জাnয়াির- ফbrয়াির ২০০৮ সংখ ায় থাকেছ
• ভিনজুেয়লায় িবকেlর সnান : iিতহােসর পটভূিমেত নয়া uদারৈনিতক পুিঁ জর জমানায় লািতন আেমিরকা o
ভেনজুেয়লার pিতেরাধ eবং uেগা সােভেজর রাTপিতেtর dিট পযােয়র বাsব পরীkা-িনরীkা
• িবকl জব চাষ : ভরত মনসাটার aিভjতায়
• িহংসা-aিহংসা : aতীত o সাmpিতক গণআেnালেনর aিভjতায় eকিট তক
িচিঠপt, লখা o মতামত পাঠােনার িঠকানা
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মnন সামিয়কী

••
১৫

নেভmর-িডেসmর ২০০৭

তসিলমা pসে eকিট সংলাপ
বাংলােদেশর িবতিকত লিখকা তসিলমা নাসিরনেক িনেয় সmpিত ২১ নেভmর ২০০৭ কলকাতার পাক সাকাস a েল য গNেগাল হল, যার পিরেpিkেত
তসিলমােক e’রাজ ছেড় pথেম রাজsান তারপর িদিl চেল যেত হল --- সi িবষেয় সমােজর নানান sের, সরকাির o বসরকাির, eকটা সময় পযn বশ
বাদাnবাদ চলল।
ei িবষেয় eক anর খালাখুিল আলাপচািরতার আেয়াজন করা হেয়িছল মnন পিtকার তরফ থেক গত ১১ িডেসmর ২০০৭ কেলজ sTীট a েল।
বাঙািল মুসলমান সমােজর মেনাভােবর িকছুটা pিতফলন ঘেট যসব সামিয়ক পেt, সiসব পিtকার সmাদক- লখকেদর িবেশষভােব আমntণ জানােনা হেয়িছল
ei আেলাচনাচেk। যমন, iমদাdল হক নূর (নতুন গিত), আহমদ হাসান (সাpািহক কলম), আবু িরদা (তালীম), সামsল আলম (aিভভব), সামsিdন পুরকাiত
(anভব), মিতয়ার রহমান (জনতার আদালত), মহঃ কামrjমান (সংখ ালঘু যুব ফডােরশেনর tমািসক মুখপt ‘সংখ ালঘু বাতা’), বুলবুল আহেমদ o eন
জুলিফকার (দীপন), জাidল হক (আপনজন), শাnn ভTাচায (বিণক), শতদল িমt (কথক)। pথেম uিlিখত পাঁচিট পিtকার তরেফ কu হািজর হেত পােরনিন।
eছাড়া মnন পিtকার সে যুk ছয়-সাতজন আেলাচনায় aংশ নন। আেলাচনার সূtপােত মnন পিtকার সmাদক মুmাi থেক pকািশত িব.e. দশাi, ড. রাম
পুিনয়ািন eবং iরফান iি িনয়ােরর eকিট িববৃিত পাঠ কেরন। eেত িছল, “... মুসলমানেদর eক ছােটা aংশ kুb হেয়েছন য তসিলমা নাসিরন বাংলােদেশ
থাকাকালীন iসলােমর pিত kৎসামূলক বkব সmিলত বi িলেখেছন। আমরা eকটা গl sরণ কির, eক ihিদ মিহলা, পয়গmর মহmদ যখন তাঁর বািড়র পাশ
িদেয় যেতন, তাঁর oপর রািবশ ফেল িদেতন। eকিদন যখন িতিন তা করেলন না, পয়গmর মহmদ খাঁজ িনেলন, কন িতিন তা করেলন না eবং জানেত
পারেলন য মিহলা ss নi। পয়গmর তাঁর sােs র খাঁজ িনেলন eবং তাঁর আেরাগ কামনা করেলন। ...”। আর eক সাmpিতক িববৃিতেত মহাে তা দবী সহ
বশ িকছু বুিdজীবী বেলেছন, “... জিম aিধgহেণর িবrেd নnীgােমর য লড়াi তার সােথ সmpিত তসিলমা নাসিরন িবেরাধী দৃি ভ ীেক যভােব িমিশেয়
দoয়া হেয়েছ, তা আমােদর সবাiেক খুব নািড়েয় িদেয়েছ। ... ei জিটল সিnkেণ eমন eকটা বাম aবsান নoয়া জrির, যা eকi সােথ নnীgােম জার
কের জিম aিধgহেণর িবেরাধী eবং ভারতবেষ তসিলমা নাসিরেনর sাধীনভােব থাকার, লখার o বলার aিধকােরর পেk ...।” ei সূt ধেরi বুলবুল
আহেমদ আরo eকিট িববৃিতর pিত আমােদর দৃি আকষণ কেরন। ‘মুসলমান সmpদােয়র লjা’ িশেরানােম ২৮ নেভmর ‘ দিনক sটসম ান’ পিtকায়
pকািশত হয় বুলবুল আহেমদ, সামsল আলম, eন জুলিফকার, সাহানা আহেমদ, আেনায়ার হােসন eবং সাহানা জুলিফকােরর িববৃিত : “গত ২১ নেভmর
২০০৭ কিলকাতার রাsায় নnীgাম o তসিলমা is েত কেয়কিট ভুঁiেফাড় সংsা য ববর কাN ঘটাল, তােত ei বাংলার মুসলমান সmpদােয়র লjার শষ
থাকেছ না। সিদেনর oi কাজেক আমরা ঘৃণা করিছ। oi কাজ যারা কেরেছ তােদর িধkার জানাি । দাষীেদর শনাk কের দৃ াnমূলক শািs চাiিছ আমরা।
মুসলমান সmpদােয়র সমsাgেলা থেক eবং সাmpিতক জনজাগরেণর থেক মাnেষর দৃি ঘুিরেয় দoয়ার রাজৈনিতক চাল থাকেত পাের eসেবর পছেন। সািবক
ব না o aবেহলার anকাের থাকা মুসলমানরা বারবার pেরািচত o ব বhত হেয় য িনবুিdতার পিরচয় িদেয়েছ তা সেhর সীমা ছািড়েয় গেছ। কেব তারা
বাsবেবাধ o যুিkশীলতার পিরচয় দেব, ei দেশ ক থাকেব না-থাকেব তা কান মসিজেদর iমাম বা সংsা িঠক কের িদেত পাের না। তার জn রেয়েছ
দেশর আiন, দেশর সংিবধান। আর eকটা সmpদায় মযাদাবান হয় তখনi, যখন তা িশkা সংsৃিত o আিথক িদক িদেয় eিগেয় যেত সkম হয়। আমরা যারা
সংsৃিত o pগিতেক ধেমর oপের মযাদা িদেয় থািক, তারা সিদেনর aেপাগNেদর জািনেয় িদেত চাi, oরা সমg মুসলমান সmpদােয়র pিতিনিধt কের না।”
‘pিতিদন’ eবং ‘আজকাল’ পিtকােতo ei িববৃিত ছাপা হেয়েছ। eরপর কথাবাতা r হয়। ei সংলাপিট সmাদনা কের স িলত কেরেছন aিমতা সাnাল।

জার কের eখান থেক পািঠেয় দব eটা uিচত নয়। তার নাগিরকt
কন পাoয়া uিচত নয় তা িনেয় হাiেকাট বা sিpমেকােট মামলা
করেত পাির। aেনক a-মুসলমােনরo তসিলমােক পছn না করার
aেনক যুিk আেছ। তার সে eর কান সmক থাকা uিচত নয়। ...
িজেতন নnী : eখােন আমরা িকছুটা anর ভােব কথা বলেত চাiিছ।
মহঃ কামrjামান : িবষয়টা যেথ grtপূণ। ei grtপূণ িবষেয়
খালােমলা আেলাচনার আেয়াজন করার জn pথেমi মnনেক
ধnবাদ। আজেক তসিলমা নাসিরেনর িবষেয় য িবিশ ব িkেদর
িববৃিত পড়া হেয়েছ eবং ভদাo বেলেছন, ei িবষয়gেলার সে
আিম eকমত নi, বরং আিম িবপরীত মত পাষণ কির। pথেমi
বিল, তসিলমা নাসিরেনর লখা eকািধক বi, বiেয়র সমg aংশ না
পড়েলo বiেয়র িবতিকত aংশgেলা আিম পেড়িছ। পেড় আমার মেন
হেয়েছ, তসিলমা নাসিরন ধম না-i মানেত পােরন, পৃিথবীর সােড়
িতনশ কািট মাnষ সবাi তা আর iসলাম মােন না। সবাi iসলামেক
য iিতবাচক দৃি ভ ীেত ব াখ া-িবে ষণ কের, তা-o নয়। িকnt
তসিলমা নাসিরন ধু aপব াখ া কেরনিন, িতিন iিতহাস o ঘটনােক
িবকৃত কেরেছন। eমনভােব িবকৃত কেরেছন য পুেরা মুসলমান জািত
সmেক, কারানশরীফ সmেক eবং পয়গmর সmেক an ধেমর
মাnেষর কােছ eকটা ভুল বাতা যেত পাের। যমন, িতিন eকটা

ভpিতম রায়েচৗধুির : “ সিদেনর ঘটনা িনেয় aেনেকর aেনকরকম
িহেসব আেছ। কu বেল oটা িসিপeম তির কেরেছ। িসিপeেমর
লােকরা বেল, আমােদর পািট-aিফস ভাঙচুর হেয়েছ,তার মােন
তৃণমূলi eটা কেরেছ। বাঙািল িহnd মানিসকতায় সবিকছুর িপছেন
িসিম, আieসআi বা an গn পায়। মুসিলম সাধারণ মানিসকতায়,
তারা বলেছ, eটা eকটা িবেkাভ, পয়গmেরর pিত aপমান করা
হেয়েছ। আসেল তদn করা সmব বেল মেন হয় না। ... আমার eকটা
কথা মেন হয় সামিgক িবষেয়র kেt, য কান িবষয় িনেয় বাদাnবাদ
থেক কান মতবাদ তির হয়। সটা মৗলবাদ হাক, aধ াtবাদ
হাক, সাম বাদ হাক। ... ধম যিদ aধ াtবােদর eকটা aংশ হয়, তা
িনেয় বাদাnবাদ থাকেব। কu তার িবrেd িলখেব। বাদাnবাদ তা
হেয় eেসেছ, pিতটা ধম িনেয় হেয়েছ, iসলাম তার ব িতkম নয়।
যিদ জার কের সi জায়গাটা নেত না চাi, [ য িবেরািধতা করেছ]
তােক uৎখাত করেত চাi, সেkেt ei জারজবরদিsেক সমথন
করা যায় না। যারা iসলােমর uদার ব াখ াকারী, তারা জােন,
জারজবরদিsর sান কারােন নi। আর ভারতবষ যেহতু eকটা
ধমিনরেপk দশ, সখােন িন য় িকছু আiনকাnন আেছ। তার লখা
আিম না পড়েত পাির, তােক বয়কট করেত পাির, তার িবrেd আিম
aেনক পাsািরং করেত পাির, যা খুিশ করেত পাির। িকnt তােক
মnন সামিয়কী
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বাংলােদেশর আর পাঁচজেনর লখােলিখ সmেক আপনার ধারণা
আেছ?
কামrjামান : না।
শাnn ভTাচায : আিম eখান থেকi r কির। আপিন বলেলন য
িবতিকত aংশgেলা আপিন পেড়েছন। আপিন কী কের বুঝেলন য
পাতার ei aংশটুki িবতিকত? eটা আমার খুব ধাঁয়াশা লাগেছ।
আিম তা জািন না oi বiেয়র পাঁচ নmর পাতায় কী আেছ, িকংবা
সাত পাতায়। িdতীয় কথা হে , তসিলমা নাসিরন খুব বেড়া লিখকা
বা খুব সাধারণ লিখকা, সi মূল ায়নটা পের। সটা িনেয় তাড়াতািড়
কথা বলার বাধহয় দরকার নi। তৃতীয় কথা হল, oi য িভসা
দoয়া, সটা eকটা রািTক ব াপার। আমার p হে , তসিলমা
নাসিরন য লখা িলেখেছন, আিম ধের িনি সটা ভুল, তার পাlা
িকছু লখা যায় বা আপনারা িকছু িলখেছন? আিম eটা ভাবিছ। যটা
আপনারা বলেছন িমথ া, সটা pিত া করার জn আপনারা িকছু
িলখেছন?
িজেতন : আমােদর আেলাচনাটা িকnt আমরা eবং oরা-র মেধ নয়।
pেত েক যিদ িনেজর sাধীন মত যটা গেড় uেঠেছ সটা বেলন, eটা
হেতi পাের পাঁচজেনর কথা েন সটা িকছুটা পাlাল। ei আমরা
eবং oরা, eটা সারা পৃিথবীেতi আজ বেড় uেঠেছ, eটা eকটা
ািn। আরo গভীরতর কান কারেণ আমরা িকnt oi জায়গাটায়
পৗঁেছ যাi। eেত মাnেষর sতnt sাধীন মতটা হািরেয় যায় আমরাoরার দেল।
ভpিতম : তসিলমার নামটা আরিব ভাষার, িতিন মুসিলম পিরবাের
জেnেছন, িকnt আরিব নাম মােনi মুসলমান নয়। আরিব নামধারী
ীsান বা ihিদo আেছ …।
শতদল িমt : ধম ব াপারটা আিম বুিঝ না, তমন মানেতo পাির না।
eকটা uদাহরণ িদi। পাড়ার মিnর থেক আমার বািড়েত চাঁদা িনেত
eেসেছ, হিরনাম সংকীতন হেব। ভােলা কথা। আিম দশ টাকা িদলাম।
িডমা ড বিশ করল। আিম বললাম, কন? না, ধেমর ব াপার। আিম
বললাম, আপনােদর মিnের গিছলাম, সখােন pথম শত যটা দoয়া
আেছ, সৎ আচরণ করেত হেব আর সদা সিত কথা বলেত হেব।
আিম যমন আধুিনক জীবনযাপন কের uঠেত পাির না, সi aেথ
আিম ধািমকo হেয় uঠেত পারিছ না। হয়ত আপনারা সরকম সৎ
আচরণ কেরন, িকnt আিম পাির না। যেহতু eটা ধমিনরেপk দশ,
কান ধমীয় রাT নয় আর ক দড় হাজার d’হাজার বছর আেগ কী
বেল গেছন, সটা আেদৗ িবjানসmত িকনা, িতিন িয বা মহmদ বা
আমােদর মni হান, সi সমেয়র pkাপেট যা বেল গেছন, তা
তখন হয়ত িঠক িছল। িকnt eখন আমরা ei আধুিনক সমেয় ei
িবjােনর যুেগ বাস কের aেনক kেt সটােক না-o মানেত পাির,
স sাধীনতা আমার আেছ বেল আিম মেন কির। আমার ei
aিধকারo আেছ য আিম ধম মানব না। ধমটােক না-মানেত গেল
আমার িবেরাধী যারা তােদর িবেরািধতা করার িকছু aিধকার আমারo
আেছ। তােত যিদ মেন হয় আিম ভুল বলিছ, তারা আমার িবেরািধতা
কrক লখােলিখেত। কান লখাটা ীল বা কান সংsৃিত ীল, সটা
িবচার করারo কান যুিk নi। uিন যটা বলেলন য ঘের বেস
দখা যায় না, সরকম aেনক িহিn িসেনমা আেছ, aেনক ‘e’ মাকা

জায়গায় যা বেলেছন, তার মােনটা eরকম, ধমটা তা িকছুi নয়,
eকটা রাজৈনিতক কৗশল যােত িতিন [পয়গmর] aবােধ --- সখােন
আসমান থেক আlােক নািমেয় eেন --- িনেজেক সমs পােপর
থেক িনেজেক আড়াল কেরেছন। an জায়গায় বেলেছন, ihিদ o
a-মুসলমানেদর িনিববােদ হত া করা হেয়েছ। কারােন ihিদ o aমুসলমানেদর aবােধ হত া করার আেদশ দoয়া হেয়েছ। eসমsgেলা
কারানেক aপব াখ া কেরেছন মাt। ... কারােনর ei aপব াখ া
সmেক িকnt মুসলমানেদর pিতবাদ। আমরা anত মেন কির, তাঁর
[পয়গmেরর] জীবেন eমন িকছু কাজ নi যটা িতিন ভুল কেরেছন।
ীsান ধেমর ধমgr িয ীs, তাঁর সmেক, তাঁর যৗনজীবন িনেয়
যিদ আজেক আমরা সমােলাচনা কির িকংবা িমথ া eকটা কাlিনক
িবষয় তির কির, সটাo তারা মেন নেব না। যমন, মকবুল িফদা
hেসন িহnd দবেদবীর uল ছিব eঁেকেছন। সiজn িহnd সmpদােয়র
মধ থেকi িবেরািধতা করা হেয়েছ। আিম মুসলমান সmpদােয়র
eকজন সাধারণ মাnষ িহসােব মকবুল িফদা hেসেনর ei কাজটােক
সমথন কির না। তসিলমা নাসিরন ধেমর aপব াখ া কেরেছন,
আমােদর পয়গmেরর ব িkগত জীবন িনেয় িমথ া, kৎসা eবং
গািলগালাজ কেরেছন, সটা eেকবােরi kমার aেযাগ । eেত
সাmpদািয়ক uেtজনা সৃি হoয়া eবং eক ধেমর মাnেষর সে an
ধেমর মাnেষর দূরt তির হoয়াটা sাভািবক। তসিলমা নাসিরেনর ei
ধরেনর কাজকাম eেকবােরi করেত দoয়া যায় না। িতিন যিদ kমা
চান, সটা আলাদা ব াপার। তসিলমা নাসিরন য সািহত রচনা
কেরেছন, rিচশীল eমন িকছু তার মেধ আেছ বেল আিম তা আমার
slবুিd বা jােন মেন কির না। আিম eর আেগo d-eকটা সভাসিমিতেত বেলিছ, য সমs বুিdজীবীরা তসিলমা নাসিরেনর পেk
দাঁিড়েয়েছন, দাঁড়ােনার কারণ eকটাi য িতিন eকজন সািহিত ক,
eকজন লিখকা। তা না হেল তা তাঁর পেk দাঁড়ােনা হত না। য
সমs মাnষgেলা সীমাn পিরেয় কখনo চুির কের, কখনo
িবeসeফ- ক পয়সা িদেয় eেদেশ পািড় দয় eকটু কােজর সnােন,
তােদর কামের দিড় বঁেধ বারাসাত থানায় িনেয় যাoয়ার ঘটনা
pিতিনয়ত ঘটেছ, আমরা দখেত পাি । eরাo মুসলমান, তসিলমা
নাসিরনo মুসলমান। eেদর কামের দিড় দoয়া হে
আর
তসিলমােক সmান দoয়া হে , তার eকটাi কারণ িতিন eকজন
সািহিত ক। িকnt তসিলমা নাসিরন িক তমন কান সািহিত ক? তাঁর
সািহত িক আপামর সমােজর মাnেষর কােছ eকটা িদশা বা iি ত
িদেত পাের? আিম বুিdজীবীেদর কােছ eকটাi আেবদন জানােত চাi,
যাঁরা তাঁর লখা সািহত েক eতটা grt িদে ন, তাঁরা িক eiরকম
eকটা কাজ করেত পারেবন --- তসিলমা নাসিরেনর বi থেক
pেত কিদন eক জায়গায় সপিরবাের বেস দশটা কের পৃ া পড়েবন
eবং নেবন? eটা িক সmব য কান পিরবার খালােমলা তসিলমা
নাসিরেনর লখা আেলাচনা করেত পারেবন? তা eতটাi লjাজনক
eবং krিচেত পিরপূণ, পড়া eবং শানাo সmব নয়। তাঁর সািহত েক
eতখািন grt দoয়ার পেko িকnt আমার eেকবাের মত নi।
বুলবুল আহেমদ : eমিনেত আপিন তসিলমা নাসিরন পেড়নিন।
িবতিকত aংশgেলাi পেড়েছন। তা থেকi ei মত। eছাড়া

মnন সামিয়কী

••
১৫

নেভmর-িডেসmর ২০০৭

kিতকর। আিম eকটা মুসলমান-pধান eলাকায় থািক, মুসলমান
সমােজর মেধ o যgেলা ধেম িনিষd সরকম বh কাজ যুব
সmpদােয়র মেধ হে । মুসলমান ধেম ছিব টাঙােনা িনেষধ, iেদর
uৎসেবর সময় sেজ যসব ছিব টাঙােনা হয়, pায় uল মেয়েদর
িনেয় eেস নাচ-টাচ করােনা হয়, সgেলা তা তসিলমার লখার জn
হয়িন, গাটা সমােজর মেধ িকnt eকটা aবkয় চলেছ। সi aবkয়
আটকােনার িদেক িকnt বিশ মেনােযাগ দoয়া uিচত। আ া,
তসিলমার লখা আপনারা যাঁরা িশিkত লাক, আপনারাo সবটা
পেড়নিন, িকছু িকছু aংশ পেড়েছন। eরকম তা pচুর লখা হয়, ক
সব লখা পড়েত যাে ? লখা িনেয় বিশ িবেরাধ-িটেরাধ করার
মেধ i বিশ পািbিসিট পেয় যাে । িনিষd িজিনেসর pিত মাnেষর
য আকষণ, সi কারেণi লােক বিশ পড়ার িদেক যাে । eiসময়
তসিলমােক িনেয় য গNেগাল হল, তখন িটিভেত দখিছলাম, iমাম
বলেছন, ভুল িশkা হেব, iত ািদ। বেড়ারাi পেড়িন, আর বা ারা
পড়েছ কাথায়? পড়ার চচাটাi তা ভীষণ কম। সখােন তসিলমার
লখা মুসলমান পিরবােরর বা ারা পড়েব কােtেক? বরং িকছু
বুিdজীবীরা পড়েছ, িকছু মধ িবt a-মুসলমান হয়ত পড়েছ। িকnt ei
পড়ার কান আgহ তির হয়িন। কান eকটা িজিনসেক িবেরাধ করেত
গেল তা সটা ভােলা কেরi পড়েত হেব। যাঁরা iসলাম ধমেক
ভােলাভােব পালন করেত চান, সটােক যাঁরা মযাদা দন, তার মযাদা
রkা করােক যাঁরা িনেজেদর দািয়t মেন কেরন, তাঁেদর িকnt মুসলমান
সমােজর মেধ কার ei aবkয়েক --- যার জn আবার aমুসলমানেদর iসলাম ধম সmেক eকটা ঘৃণা --- মােন eটা
তসিলমার লখার জn মােটi হয়িন।তসিলমা যিদ না-o িলখত,
তসিলমার লখা যিদ eেদেশ কu না-o পড়ত, ১৯৯২-পরবতী সমেয়
– iংেরজ আমল থেকi িছল --- আিম যখােন কাজ কির সখােনo
aেনক মুসলমান মাnষ আেসন, eমনকী যাঁরা বামপnী মেনাভাবাপn
লাক, তাঁরা মুসলমানেদর সmেক যরকম ঘৃণার মেনাভাব pকাশ
কেরন, আলাদাভােব দখেল িকnt asীকার করা যায় না কী কারেণ
ঘৃণাটা হে , তার মােন নয় য egেলা িহndেদর মেধ নi। িকnt ei
য eকটা পারsিরক ঘৃণা, aিব াস ei িজিনসটা তসিলমার লখার
জn হয়িন। বরং তসিলমার লখা িনেয় eত sশকাতরতা, eর জn
িকnt ... usািনটা পাে । uেপkা করেল বরং ভােলা হত। eটােক
uেপkা কের মুসলমান সমােজর unিতর িদেক যিদ সবাi মেনােযাগ
িদেতন ভােলা হত। ei য িহndেদর মেধ মুসলমান সমাজ সmেক
eকটা pচার, eকটা ধারণা, oরা ug --- গrর মাংস খায় সজn
eত ug --- oরা aসিহ ু, ei য eকটা ভুল ধারণা, eটাi আরo
বেড় যাে । pেত ক ধেমর মেধ , eক-eকটা সমেয় eক-eকটা
যুেগ যখন তা eেসিছল, যমন ীৈচতেnর ব াপারটা, সi সমেয়র
সমােজর িকছু জrির কাজ, িকছু জrির সংsার তাঁরা কেরেছন। সটা
আজেকর িদেনo সমান pাসি ক িকনা স p কu তুলেতo
পােরন। মহmদ বেল eকজন মাnষ িছেলন, রােমর মেতা িতিন
কাlিনক চিরt নন, aব i িকছু নিতকতা িতিন সমােজর কােছ তুেল
ধেরিছেলন। তাঁর য সবিকছুi িঠকিঠক হেব, সটা আিম না-o মানেত
পাির। আবার aেনেক মানেতo পাের। িকnt তসিলমার মুসলমান
পিরবাের জn, সiজni িক বিশ বিশ হে ? মকবুল িফদা hেসন

িসেনমা আেছ, যা আমরা সকেল eকসে বেস দখেত পাির না।
খাজুরােহার মিnর বা কানারেক িগেয়o আিম হয়ত আমার মেয়েক
িনেয় সরকম uপেভাগ করেত পারব না। িকnt তার মােন ei নয় য
oটা িশl নয়, সi িবচার তা anভােব হেব। কারo লখা যিদ
আমার মেন হয় সািহত হয়িন, আিম িলেখ সকথা বলব। িকnt আিম
বলব না, তুিম আমার দশ থেক বার হেয় যাo।
গৗরা সনgp : িবতক eকটা uেঠেছ িঠকi, িকnt ধুমাt িবতক
eটা নয়। eর eকটা িবরাট প াদপট আেছ, eটা বাঝা যায়। য
কান ধম িনেয়i যুেগ যুেগ দখা যায়, eকটা দল uেlািদেক চেল।
সটা ীsান, িহnd বা iসলাম য ধমi হাক, eটা দেখিছ। কােজi
ei িবতক চলেতi থাকেব। আমােদর utরপুrষরাi জানেব, eটা
িঠক িছল বা ভুল িছল। আজেক আমরা যত কথাi বিল, আমরা সটা
িলেখ রেখ যাব আমােদর utরপুrষেদর জানার জn মাt। sতরাং
e িনেয় তক aব i আমরা করেত পাির। তকটা সমাধােন পৗঁছােনার
মেতা িকছু নয়।
মিতয়ার রহমান : ধমিনরেপk রাT ভারত, তার মােন ei নয় য
aপর ধমেক আঘাত করেব, সহনশীলতা থাকেব, িকnt ধেমর oপর
আঘাত হানেব না। সেkেt দখা যাে , তসিলমা ধেমর oপর
আঘাত হেনেছ। িdতীয়ত, sাধীনতা মােন s াচািরতা নয়। যা iে
তাi িলখেব, anেক গালাগািল করেব, কারo বাপ তুেল কথা বলেব,
eটা s াচািরতা। s াচািরতা িকnt তসিলমা কেরেছ। uিন য
বলেলন, দড় হাজার বছর আেগ, িঠক হেত পাের, বিঠক হেত
পাের, তখন িবjান unত িছল না। িঠক- বিঠক স িহসাব আমরা
করেত পারব না। িবjান unত িছল না eটা িঠক। িবjান বতমােন
যিদ unত হেয় থােক, তাহেল তসিলমা িক eকজন িবjানী? আধুিনক
িবjানসmতভােব বেলেছ তসিলমা, eটা uিন বুঝেলন কী কের?
আbার রহমান : আিম eকটা িবষেয় বলেত চাi, eর আেগ আমােদর
য ধমgn, কারানশরীফ, ব াnবাদ কেরেছন aেনক an ধেমর
মাnষ, িবেনাবা ভােব, িগিরশচnd সন। আরo aেনেকi কেরেছন
eবং পেড়েছন। কানo লখেকর কথা আিম িনিন, তাঁরা কারােনর
িবrdাচরণ কেরেছন। শরৎচnd, রবীndনােথর মেতা সািহিত ক, যাঁেদর
আমরা dা কির, তাঁরাo eমন কান কটাk কেরনিন যােত ... eকi
সে বসবাস কির আমরা িমেলিমেশ পি মবে তথা ভারতবেষ।
an ধেমর মাnষেক আঘাত করার জn aেনক কথাi বলা যেত
পাের, িকnt তমন আঘাত আেসিন। তসিলমা an দশ থেক
eেসেছন বেল কথা নয়, িতিন বাঙািল, িকnt আঘাত আসেব eমন
কথা তাঁর লখায় কন আসেব? আমরা কন তাঁর কথায় dঃখ পাব?
িতিন eমন িকছু jানী মাnষ নন, য িবষেয় িতিন মnব কেরেছন, স
িবষেয় তাঁর সািবকভােব কান jান নi। oঁর থেক aেনক বিশ
জেনেছন eমন মাnেষর কাছ থেক আমরা কান মnব পাiিন। িকnt
তসিলমা য কথাgেলা িলখেছন, তা িকছু লাকজন তুেল ধরেছন
eকটা িদক থেক য িতিন মুসলমানেদর িবrেd বলেছন। eiজni
যারা রাজৈনিতক দেলর লাক, সাmpদািয়ক ভাবধারা িনেয় চেল, তারা
আsারা পাে । তারাi oঁেক বিশ সমথন করেছ।
aিমতা সাnাল : আমােদর দেশ বh িকছু আপিtকর িজিনস সমােজ
চলেছ যgেলা সমােজর পেk kিতকর, বা ােদর িশkার পেk
মnন সামিয়কী

••
১৫

নেভmর-িডেসmর ২০০৭

eকজন মুসলমান সmpদােয়র মাnষ, িতিন কন িহnd ধমেক ... আের
িহnd ধেমর লােকরা যিদ তার ijত ন কের তার kিত হয় না?
সiজেni লােকর বিশ লেগেছ, না আমােদর ধেমর ব াপাের
তামরা িকছু বলেত পারেব না। তমনi তসিলমার ব াপারটা, eেক
স মেয়, মেয়েদর ব াপাের তা eমিন বিশ sশকাতরতা আেছ,
aেনক a-মুসলমানেদর মেধ o িকnt তসিলমা িনেয় eকটা িবেরািধতা
আেছ। eরকম eত খালাখুিল লখা, iত ািদ, আেছ। খাজুরােহার
কথা eল। আজ aবিধ কানারেকর সূযমিnের আমার বাবা আমােক
িনেয় যায়িন। কারণ সখােন eমন সব আেছ যা আমােক িনেয় দখা
যায় না। aথচ তােত তা কu বলেছ না মিnরটা aপিবt হেয়
গেছ। আমােদর pাচীন ভাsেয eমন সব আেছ, মকবুল িফদা hেসন
কী তার থেক খারাপ কেরেছ? সটা তা তার িশlকম, eকটা খারাপ
িকছু দখাবার জn তা স সটা কেরিন। aথচ eiসব িজিনসgেলা
িনেয় eত িবেরাধ, eত চাপানuেতার, ফেল oi য িনিষd িজিনেসর
pিত মাnেষর আকষণ, সi জায়গা থেক িকছু মাnষ পড়েত পাের।
নiেল তার লখার যিদ সািহত gণ িকছু না থােক, কন পড়েত যােব
লােক? বরং তােক যখন আনn পুর ার দoয়া হেয়িছল, তখনi
িবেরাধ করা uিচত িছল। যমন মহmদ iunসেক নােবল পুর ার
দoয়ার পের আমরা জানেত পারলাম তাঁর কথা। যিদ তসিলমার
লখায় কান সারবtা না থােক, যিদ িশিkত মহেল িকছু লাক সটা
পেড় pভািবত হয় বা হoয়ার ভয় থােক, তাহেল িশিkত মুসলমান
সমাজেক eটাi বলব, তার লখােক লখা িদেয় কাটা uিচত। তােক
গলা কেট িদেলo িকছু হেব না। বরং তােতi স শিহদ হেয় যােব।
দশ থেক তােক বার করা দoয়া িঠক নয়। ধম িনেয় যটুk dা বা
a dা আমার আেগ িছল, তসিলমার বi পড়ার পের তার iতরিবেশষ
হয়িন।
হলালuিdন : আমােদর দেশর eকটা ধমিনরেপk মূল েবাধ তা
আেছ, সটা আমােদর সামেন রাখেত হেব। তার মােনi আমরা গিN
বঁেধ িদেত পাির না। িকnt মােঝমােঝ আমরা গিN বঁেধ িদেয়oিছ।
যমন ১৯৩৫ সােল মহাtা গাnীর oপের eকটা বi বেরায়।
আেমিরকা থেক pকািশত ei বiেয় দখােনা হেয়েছ, মহাtা গাnী
eক মেয়েক িনেয় আিল ন চুmন iত ািদ করেছন, বiটার নাম আমার
মেন নi। ... তখন ভারতবাসীরা eর তীb pিতবাদ কেরিছল।
সiসময় ম মােস ‘ দশ’ পিtকায় eকটা লখা বিরেয়িছল, তােত
বলা হেয়িছল, আমরা dবল দশ তাi আমােদর িবrেd eiসব pচার
চালাে , যিদ আমরা রািশয়ার মেতা সবল হতাম, তাহেল ... ।
আমােদর দেশর মেধ ঐক eবং aৈনক di-i আেছ। ঐক িকnt
িদনিদন বাড়েছ। আমােদর ঐিতh eবং ei ঐক েক ভাঙার জni িক
সাmাজ বাদী শিk eসব করেছ না? হজরত মহmদ eকজন
ঐিতহািসক ব িkt। তাঁর oপর িমথ া কল লপন করা িক িঠক?
িdতীয় কথা, তসিলমা খািনকটা মােকট করার জno ফাজলািম
কেরেছন। eব াপাের oঁর খািনকটা িdচািরতাo আেছ। oপাের যটা
‘ক’, eপাের সটা ‘িdখিNত’। য পাতাgেলা িনেয় পি মবাংলায়
আপিt হে , সi পাতাgেলা িকnt ‘ক’- ত নi। oপােরর pকাশক
িকnt oi পাতাgেলা ছাপেত চেয়িছেলন, uিন ছাপেত চানিন। তার
মােন িক uিন eপাের গালমাল করেত চাiেছন? eiভােব কান
মnন সামিয়কী

জািতর oপর কল লপন যােত না করা যায় eবং িবশৃ লা সৃি না
করা যায়, সব াপাের eকটা আiনo রেয়েছ। ভারতীয় দNিবিধর
১৫১e eবং ১৯৫e ধারায় বলা হেয়েছ, কান িবেশষ ধেমর oপের
বা কান িবেশষ ভাষাভাষীেদর oপের কu কান গালাগািল করেল
িতনমােসর জল eবং জিরমানা হেব। আমােদর ei ঐিতhেক সামেন
রেখi িন য় ei আiনgেলা তির হেয়িছল? eিদকটায় আমােদর
eকটু নজর রাখেত হেব। তসিলমা যখন ‘লjা’ িলখেলন, ১৯৯৫
সােল বাংলােদেশ তা িনিষd করা হল। সiসময় আমরা েনিছলাম
uিন ভারতবেষর কান সাmpদািয়ক দেলর কাছ থেক ৪৫ লk টাকা
িনেয়েছন। সিত i টাকা িনেয়িছেলন িকনা বলা যােব না। তেব
সiসময় তাঁর াট, কিmuটার iত ািদ িনেয় সmিtর য পিরমাণ,
বাঝা যায় য িকছু লনেদন হে । ‘sাটািনক ভােসস’ িনেয়o
eধরেনর কথা রেয়েছ। ei য সাmাজ বাদ ... anিদেক মুসলমানরা
বাংলায়, ভারেত তথা িবে eকধরেনর হীনমnতায় ভুগেছ।
তসিলমাo আমােদর সরকম কানিকছুেত জড়ােত চাiেছন িক? তাঁর
সািহত dবল না সবল তা িনেয় আিম িকছু বলব না। dবল সািহেত র
িক sাধীনতা থাকেব না? সবল সািহত i ধু লখা হেব? যখন eখােন
‘িdখিNত’ িনিষd করা হেয়িছল, sনীল গে াপাধ ায় eবং আরo
aেনেক তার িবপেk িছেলন, eখােনo aেনক মারপ াঁচ িছল। যাঁেদর
বুdেদববাবু ডেকিছেলন, ভােটর রাজনীিত িছল। আমার কথা হল,
eiসব িবশৃ লার বা sিsিত ন করার িবষয় থেক আমােদর eকটু
দূের থাকাi ভােলা। ধু তসিলমাi নয়, মহাtা গাnী বা হজরত
মহmদ য কান eiধরেনর pে ‘আমরা’-‘oরা’ eেস যাে ।
তসিলমা ভারেত থাক বা ভারেতর বাiের থাক, যখােন স sা n
বাধ করেব সখােনi থাকেব। ... ধম eক িজিনস আর ধম যারা
পালন কের তা িকnt eক নয়। sাধীনতার গিN থাকেব না, তেব
আমােদর িনেজেদর eকটা গিN তির কের নoয়া uিচত যােত
সমােজ িবশৃ লা সৃি না হয়। যমন ধrন, বি মচnd eকসময়
‘কৃষেকর কথা’ িলখেলন, তারপর ‘সাম ’ িলখেলন, তারপর থেক
যতgেলা বi িলেখেছন সব গালেমেল। িশবনাথ শাstী তাঁর বiেত ei
িবষেয় বেলেছন। িঠক আমােদর দেশর কিমuিনsরা, ধrন িসিপeম,
eকসময় সাম বাদী িছল, eখন তারা বলেছ আমরা পুঁিজবাদী,
বাsববাদী।
িজেতন : সমs সমােজi সমােজর িভতর থেক eকটা সংsােরর
pিkয়া থােক, যার মধ িদেয় সমাজ eেগায়। মুসলমান সমােজo
িন য় ei pিkয়া রেয়েছ eবং মিহলারাo িন য় তােত যাগ
িদেয়েছন, যমন রােকয়ােক আমরা পেয়িছ। তসিলমার কাজেক
সিদক থেক দখা যায় িক?
হলালuিdন : pায়i বলা হয় মুসলমান সমােজ ঈ রচnd িবদ াসাগর
বা রাজা রামেমাহেনর মেতা মাnেষর জn হয়িন। কান নতুেনর udব
হয় সমােজর pেয়াজনীয়তা থেক। যমন, সতীদাহ pথা, বাল িববাহ,
ei য সমsাgেলা িহnd সমােজ িছল, egেলা মুসলমান সমােজ িছল
না। আজেকo িকnt িক িহnd সমােজ িক মুসলমান সমােজ বাল িববাহ
কান কান জায়গায় হয়। ... বাংলােদেশ aেনক মাnষ পাoয়া যােব
যারা iসলােমর pিত িবrপ মnব কেরেছ। িকnt সখােন তার পেk
sশীল সমােজ তা eকটা grপ থাকেব? তা আমরা তমন দিখিন।
••
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য বiটা িনেয় গNেগাল হে oটা আেছ? আিম না- শানার ভান
কের বললাম, কান লখক, কান বi? স বলল, oi যটা িনেয়
চারিদেক খুব গNেগাল হে , iট-িটট পড়ল। আিম বললাম, ক
তসিলমা নাসরীন? o বলল, hাঁ hাঁ। eখন ei ছেলটা তা
সমােজর eক pিতিনিধ। তার সmেক আমরা কী ভাবিছ? তােক িক
আমরা বiটা পড়ার sেযাগ কের দব, না বলব, বiটা িনিষd, তুিম
oটা পেড়া না।
িজেতন : ধরা যাক, eকজন মাnষেক তার কৃতকেমর জn kমা করা
যাে না। তার pিত আমােদর মেনাভাব কী হেব?
কামrjামান : তসিলমার থাকা বা না-থাকার িবষেয় আমরা aেনেকi
বেলিছ য oটা রাT িবচার করেব। রাT তা আমােদর বাiের নয়।
রােTর কােজ মতামত দoয়ার আমােদর eকটা aিধকার আেছ।
িdতীয়ত, aেনেকi বেলেছন, যিদ লখার dারা আমরা তসিলমা
নাসরীেনর বkব টা খNন করেত পাির। িকnt কতgেলা মৗিলক িবষয়
থােক, য িবষয় িনেয় িবতক করার বা বkব পশ করার কান
aিধকার থােক না। বা sাধীনতাo সখােন কান কাজ কের না।
আজেক আিম ভীষণভােব সাmাজ বাদ িবেরাধী, আেমিরকা িবেরাধী।
যিদন প টাগেনর oপর আkমণ হেয়িছল, সিদন আমার মাnেষর
মৃতু েত ক হেলo, যেহতু আেমিরকার kিত হেয়িছল, আমার আনn
হেয়িছল। eটা যারা কেরেছ তােদর aিভনnন জানােনার জn দশটা
ছেলেক িনেয়, oসামা িবন লােদেনর ছিব িনেয়, তােক ফুেলর মালা
পিরেয় যিদ আিম আেমিরকান স টােরর সামেন িগেয় ‘oসামা িবন
লােদন িজnাবাদ’ িন িদi, আমার সi বা sাধীনতােক িক সরকার
aপরাধেযাগ িহেসেব ধরেবন না? িন য় সটা aপরাধ হেব।
sাধীনতারo িকnt eকটা সীমা থােক। সi সীমা ল ন করেল
aবধািরতভােব তার সাজা পাoয়া uিচত। হলালভাi বেলেছন, ধমীয়
বা ভাষাগত কান জনেগা ীেক যিদ কu আঘাত কের তেব তার িতন
মােসর জল হেব। তসিলমা নাসরীন তা eেদেশর বৃহtর eক
জনেগা ীর ভাবােবগ o আদেশর oপর আঘাত িদেয়েছ ... ভারতীয়
দNিবিধ anযায়ী তার সাজা পাoয়া দরকার। য কান aপরাধীর
িবrেd যভােব পুিলশ মামলা কের, সiভােব পুিলশ মামলা দােয়র
কrক, সংিবধােনর oi ধারা d’িট anযায়ী তার িবচার হাক।
আদালত যিদ তােক বকsর মুিk দয় বা সাজা দয়, সটা তারা
করেব, আমরা সটা মেন নব।
হলালuিdন : e p eেসেছ, রােকয়ার কথায় মুসলমানরা খেপিন,
তসিলমার কথায় খপেছ কন? dেটা িজিনস হেত পাের, খপােনা
হে , সাmাজ বাদী শিk গালমাল পাকােত চাiেছ। আর িdতীয় হল,
তসিলমার িনেজর সমােজর pিত দরদ িছল না, রােকয়ার যটা িছল।
ঈ রচnd িবদ াসাগেররo িছল।
বুলবুল : যারা যখনi কাজ করেত গেছ বাধা eেসেছ। িবদ াসাগরেক
িকnt কলকাতার রাsায় লেঠল িনেয় ঘুরেত হত। বীরিসংহ থেক oঁর
বাবা পািঠেয়িছেলন।
হলালuিdন : সংখ ালঘুেদর মেধ eকটা হীনমnতা থােক। ...
ভpিতম : সব দেশi ধমীয় o ভাষাগত সংখ ালঘু থােক। িকnt
ভারতবেষ যারা মকবুল িফদা hেসেনর ছিব আঁকা িনেয় বা দীপা
মহতার ‘oয়াটার’ িফl িনেয় রাsায় নেমিছল, তারা সংখ ালঘু

বগম রােকয়া বা oয়ােজদ আিলর aেনক কথা আেছ যা পড়েল
মুসলমান সমােজর গােয় লাগেব। মুসলমানরা হয়ত তা পেড়িন বা
জােন না। সটা aব আলাদা কথা।
বুলবুল : রােকয়া ‘সoগত’-e যমন িলখেতন, ‘মহmদী’- ত
িলখেতন, িতিন বাধহয় বাংলাভাষায় pথম বলেলন য, ধমgngেলা
সবi হে পুrেষর সৃি , যিদ কান নারী তা িলখত তাহেল anরকম
হত। রােকয়া যটা কের গেছন, তসিলমা আজ পযn তা করেত
পােরনিন। তারপরo িকnt আkম খাঁ মােসর পর মাস oi
গালাগালgেলা িনেয় আবার ছাপেতন। আমার মেন হয়, সটা য দরদ
থেক লখা হত, তসিলমার সটা নi। রােকয়া সমােজর য মূল
সমsােক িচিhত কেরিছেলন তা িছল aিশkা। আজ িকnt দখা হে
ক’জন নামাজ পেড়, রাজা রােখ। মূল সমsা হল aিশkা eবং
দািরd, সখান থেক যিদ বিরেয় আসা না যায়। সবসময়i সব দেশ
সংখ ালঘু মানিসকতা হে , তারা ধমেক eকটু আঁকেড় ধের,
sশকাতর হেয় যায়। আজেক পৃিথবীর সব জায়গােতi দখা যাে ,
ধেমর pে মাnষ খুব unt হেয় যায়। eখােন মুসলমানেদর pকাশটা
ug হেয় যাে । ei ugতা কানভােব সমথন করা যায় না। ১৯২৬
সাল থেক ১৯৩১ পযn ঢাকােত eকটা ‘বুিdর মুিk’ আেnালন
হেয়িছল। বুিdর গাড়ােত যিদ আঘাতটা না দoয়া যায়, রােকয়া
যটা কেরিছেলন, িতিন pথম sুল তির কেরিছেলন। ‘uতল
হাoয়া’ ত আেছ, তসিলমা িলখেছন, থলথেল মিহলার জn eত snর
বনারিস শািড়টা িকেন িনেয় যাে । eটা eকজন পুrষ বলেল যত না
লােগ, eকজন মিহলা আর eকজন মিহলা সmেক বলেল বিশ
লােগ। যিদo কান সািহত থাকেব না-থাকেব সটা তা সময় বেল
দেব। …
আিম লালেগালা Tেন ঝুিড়েত কের ‘লjা’ বiটা িবিk হেত
দেখিছ। তসিলমাo িকnt সেnেহর uেধ নয়। আিম oঁর দৃি আকষণ
করব, ঐিতহািসক ব িkেtর যমন কাlিনক দবেদবীর থেক eকটা
an মাtা থােক, তমনi আবার ঐিতহািসক ব িkেtর কারেণi িকnt
িতিন trিটর uেধ হেত পােরন না। কারানশরীেফo বারবার িকnt বলা
হে , তুিম sসংবাদ বাহক মাt।
eখান থেক যখন তসিলমােক রাজsােন পািঠেয় দoয়া হল, তখন
সবেচেয় u আhান জানােলন নেরnd মাদী, পেরর িদন কাগেজ
পdফুল হােত ধরা মাদীর eকটা ছিব বেরাল।eiখােন
রাজৈনিতকভােব ব বhত হoয়ার eকটা গl থাকেত পাের।
ei ধrন মাdাসা বাড, eকধরেনর তাষণ করা, eকটা hজভবন
কের দoয়া, hেজ eকটা ভতুিক দoয়া, চাকিরর পিরমাণ িকnt ৬০
বছের কমেত কমেত ১.২- ত eেস পৗঁেছেছ। hজভবন তা বছের
dিদন ব বহার হয়। আিম hেজ ভতুিক চাiব, না আমার ভাiেয়র
চাকির চাiব? eটা িঠক কের নoয়াo মুসলমান সমােজর পেk
aেনক দির হেয় গেছ। তামার সামথ না থাকেল hেজ যােব না, ei
কথাটাo iসলােম বলা আেছ।
হলালuিdন : hেজর ভতুিকটা সরকােরর চালািক।
শাnn : সmpিত আমােদর oখােন য িল ল ম াগািজন মলা হল,
সখােন eকটা adুত aিভjতা আমার হল। eকিট ছেল, ২২-২৩
বছর বয়স, আমােক dপুরেবলায় eেস িজjাসা করল, আ া দাদা,
মnন সামিয়কী
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বুলবুল : িকnt িমিডয়ােত সাkাৎকারgেলা তা oiসব iমামেদরi
নoয়া হে , যারা মৃতু দN iত ািদ বলেছ। ...
িজেতন : িমিডয়ার কথা যখন eল, তাহেল বাজােরর টান, দািব eবং
ফরমােয়েসর ব াপারটাo তা রেয়েছ।
জাidল হক : আমার iে রেয়েছ, ‘আপনজন’ পিtকায় ei িবষেয়
eকটা সমীkা করা। আিম দেখিছ, আমরা যখন সkলার মাnেষর
সে থািক তখন eকরকম বিল আর যখন ধমীয় বাতাবরেণ থািক
তখন আর eক ধরেনর। eটা কাম নয়, eকটা s তা থাকা uিচত।
pথম কথা হে , মৃতু দেNর ব াপাের আমার eেকবাের সমথন নi,
iসলােমo eর anেমাদন নi। বাংলােদশ iসলািমক রাT, সখােন
‘মুতাদ’ pেযাজ । eখােন oটা pেযাজ হেব না। aথচ সারা পৃিথবী
জুেড় eটা ধের থােক মুসলমানরা। সখােন আসেল oi মূলতেttর
িবষয়টা রেয়েছ। িহndেদর kেt, ধrন আপিন পুেজা করেলi হেব,
আপিন মntটা জানেলন,আপনার ছেলর না জানেল বা না পুেজা
করেলo চেল। মুসলমানেদর িকnt সকলেকi জানেত হেব। ফেল হয়
আিম iসলােমর মেধ আিছ, িকংবা নi। eছাড়া, aেনক সময় হািদস
আর কারানটােক eক কের ফলা হয়। আমরা যেহতু জািননা,
হািদেসর কথাgেলা কারােন চাপােনা হয়, আর কারােনর য ব াখ া
বা ‘তফিসর’ তােক আড়াল করা হয়। কারােনর pথম আয়াতটাi
িকnt ‘iকরা’, মােন পেড়া। পেড়া মােন িশkা নাo eবং সখােন
সকলেকi বলা হেয়েছ, ‘মানবসকল’ শbটা রেয়েছ। যমন বলা
হেয়েছ, ‘কলেমর কািল শিহেদর রেkর থেক মূল বান’। sতরাং
িশিkত মাnেষর সmান আমােদর কারানশরীেফ সবেচেয় বিশ দoয়া
হেয়েছ। তসিলমার িকছু লখা আিম পেড়িছ। িকছু লখার বাঁধন
ভােলা। ‘লjা’ পেড় সরকম মেন হয়িন, িকnt ‘িনবািচত কলাম’
পেড় দেখিছ, লখার sাiল ভােলা। ‘িdখিNত’ পেড়িছ।...

হীনমnতা িনেয় নােমিন। বাংলােদেশ য মুসলমানরা তসিলমােক
িবতািড়ত কেরেছ, তারা সংখ ালঘু হীনমnতা থেক কেরিন।
মিতয়ার : য iমাম বলেলন, তসিলমার মুNু নoয়া হেব, মুেখ
চুনকািল মাখােনা হেব, সi iমামেক ডেক মুখ মntী ১১ aেkাবর
রাiটােস কথা বলেলন। তসিলমা চেল যাoয়ার পর আবার ঐ iমাম
আর কেয়কজনেক ডেক মুখ মntী বলেলন, আপনারা বেল িদন,
পি মবে যন শািn থােক।
িজেতন : কামrjমান যটা বলেলন, সi pসে বিল, রাT কী
করেব বা করেত পাের সটা রােTর ব াপার, আমরা আমােদর
কাNjান থেক কী মেন কির? ধন েয়র ফাঁিস িনেয়o তা আমরা
aেনক তক কেরিছ।
মিতয়ার : য চkটা চলেছ, ২১ নেভmর যটা হেয়েছ, সটা খুবi
dঃখজনক ব াপার। িকnt তারপের দখিছ eকটা রাজনীিত হে eবং
uেs দoয়া হে ।
হলালuিdন : আমােদর য কান িবশৃ লা সৃি র চ া থেক দূের
থাকেত হেব। ‘লjা’ যখন মুিড়-মুড়িকর মেতা িবিk হেত লাগল,
তখন িকnt eকটাo িববৃিত দয়িন তসিলমা। আমার মেন আেছ,
‘লjা’- ত eকটা জায়গায় লখা হেয়িছল, ধুtির ei ktার দশ
বাংলােদশ, eেদেশ থাকব না। ei মাnষটা িক আমােদর দেশ
িবশৃঙখলা সৃি করার জni eেসেছ? eটা ভাবেত হেব। আবার বিল,
য কান সংsার আেnালেনর পছেন ভােলাবাসা থাকা চাi।
শাnn : আমার p , pথমত, সাধারণ মুসলমান িক তসিলমার বi
পড়ার sেযাগ পােব না? িdতীয়ত, ‘লjা’- ত যটা আেছ, আমার
যতদূর সmব মেন হয়, ‘ktার দেশ থাকব না’, eটা কান চিরেtর
ডায়ালগ। eটা িঠক লখেকর কথা নয়। যমন, তসিলমার সবেশষ
বiেত িলেখেছন, ‘ব াটা’ কথাটা। oটা oঁর aপরাধ, কারণ সটা
uিনi বলেছন। ...
ভpিতম : য কান দেশ ধেমর িবেরাধী য লেখ তােক ‘মুতাদ’
বলা হয় eবং ‘মুতাদ’-eর শািsi হে মৃতু দN। ei দৃি েকাণ
থেক যিদ কান মসিজদ থেক pচার করা হয় তাহেল সখানকার
মাnষ তা সটাi ভাবেব। ...
িজেতন : eটা iসলািম রােTর kেt pেযাজ । আমােদর দেশ তােক
তুিম তামার সমাজ থেক বা তামার পাড়া থেক বাiের রাখেত
পার। দশ থেক বিহ ার করেত পার না।

জাidল হক eবং আরo dজন বশ দিরেত eেস পৗঁেছিছেলন। ফেল পুেরা
আেলাচনায় তাঁরা aংশ িনেত পােরনিন। তেব eকদম ঘেরায়া পিরেবেশ
সবাi যভােব খালাখুিল িনেজর মত pকাশ কেরেছন, eরকম আেলাচনা
আরo চালােত পারেল ভােলাi হয়, eমনটা সকেলরi মেন হেয়েছ।

তসিলমা o সkলািরজm
মনীষা বেn াপাধ ায়
িবতিকত িবষেয় লখার জn য কৗলীn pেয়াজন, তা আমার নi -- সিবনেয় সটুk sীকার কির rেতi। তসিলমা নাসরীন --- ব িk
ছািপেয় eমন eক pস হেয় uেঠেছন যােত আিম-পk, তুিম-পk বা
oরা-পk ছাড়া an কান পkপািতেtর জায়গা খুঁেজ পাoয়া মুশিকল।
কান eককােল মহাtা গাnীেক িজেগ স করা হয়, পি িম সভ তা
সmেক িতিন কী মেন কেরন। আপাত “pাচ -পnী” ei ব িk মৃd
হেস বেলন, eটা eকটা ভােলা আiিডয়া। তাঁর ei বাক িটর
রহsময়তা ভাবায়। বতমান ভারেত সkলািরজm সiরকমi eকিট
মnন সামিয়কী

ভােলা আiিডয়া বেল মেন হয়। তার মােন ei নয় য আিম “ মিক
ধমিনরেপkতা” শbবnিট বলিছ। আিম বলেত চাiিছ ধমিনরেপkতা
( সkলািরজেমর eটাi িক aথ?) বলেত যা বাঝা হয় সটা সানার
পাথরবািট বা হাঁসজাr জাতীয় িকছু। আমরা য ধেমর নাম-i ব বহার
কির না কন --- aেনেকi ধেমo আিছ, িজরােফo আিছ পnায় চিল।
িনরেপkতা িঠক কানখােন বাঝা যায় না। যাi হাক, eখন pস
তসিলমা। আিম িকছু ঘটনা o p াবলী দখেত চাiিছ। িতিন তা বশ
িছেলন, আসা-যাoয়া চলিছল তাঁর --- ফাঁেক ফাঁেক জানেত পারিছলাম
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দেশর জn তাঁর মন- কমন করা আর দখিছলাম তাঁর লখা --aব i সgিলর কৗলীn “নারীবাদী” িহসােব িচিhত। আিমo
নারীবাদী। eক িন ােস বেল ফলিছ না, মেয়েদর কথা, মেয়েদর
সমsা o pিতকার eবং তাঁেদর aবsান িনেয় ভািব --- িকছু কাজ
কির, eকটু আধটু িলিখ। eটা বলা eiজn জrির হল য সমীকরণটা
eমন দাঁড়াে য তসিলমার সমােলাচনা aথাৎ নারীবােদর সমােলাচনা।
ei সরলীকরণ বh মেয়র জn িবপjনক।
সাmpিতক ঘটনাবলী --- ২১ নেভmর থেক --- দেখ আমার
পিরিচত মুসিলম ধমাবলmী বশ িকছু মিহলার সােথ আিম কথা বেলিছ।
eঁরা কu গৃহবধু, কu কমরতা, কu শহেরর, কu gােমর, কu বা
eখনo পড়ুয়া। eঁরা সকেলi eকবােক হজরত মহmদ (সােlলােহ
আলায়ােহ oয়া সাlাm)-eর pিত তসিলমার গালমেnর তীb িনnা
কেরন। িসমা আহেমদ, গৃহবধু, কলকাতায় থােকন --- খুব বi পড়েত
ভােলাবােসন। িতিন বলেলন, বাঙািল িহnd মিহলােদর লখা থেক বঁেচ
থাকার aেনক রসদ পেয়েছন িতিন। তসিলমার লখা থেক িকছু
পানিন। পাlা p কেরন িতিন --- আ া, মা dগােক aসৎ চিরেtর
বলেল আপিন সh করেবন? আর তখনi মেন পেড় গল বছর বছর
দশভুজা জননীর আগমেনর জn আমােদর aেপkা। পুt কnা শািভত
মা, বাঙািল িহndর ঘেরর মেয় --- aেনক দত দানেবর সােথ
লেড়েছন িতিন, তারা কu কu তাঁেক pলুb করেতo চেয়িছল --িকnt তাঁর চিরt িনেয় কথা --- না, eটা ভাবা হয়িন। ীমতী আসবা
হক, পুরেনা ঐিতhবাহী পিরবােরর মেয়, যারা eককােল gােমর
জিমদার িছল। বলেলন, তসিলমা ধম বােঝনিন, ধািমক ব িkেদর সােথ
বেস oঁর বাঝা uিচত িছল। oঁর ধারণা ভুল। িনশা সরকাির aিফসার।
বলেলন, লখেকর sাধীনতারo তা সীমা থােক। ধমীয় sশকাতর
িবষেয় আঘাত করা িঠক নয়। িনশা মেন কেরন, তসিলমার নারীবাদী
লখা নারীেক পুrেষর িবrেd দাঁড় করাে । িবষয়টা িক িঠক
সiরকম? নারী-পুrেষর মেধ িক snর সmক নi? ভােলােবেসo
তা মেয়রা aেনক িকছু কের --- সমsi িক দাসী িহসােব কের? না,
তসিলমা eেদেশ থাকেল তাঁর anায়েকi p য় দoয়া হেব, iিন মেন
কেরন। মেন কিরেয় িদেলন, িশখ ধমgrর aবমাননা কের জৈনক ধমীয়
ব িk কীরকম সমsায় পেড়েছন। hাঁ, সতুসমুdেমর কথাo আমরা
জািন। যখন শষ পযn সরকারেক মেন িনেত হয় ীরামচেndর
“aিst”! সীমািদ যমন মেন কেরন, তসিলমার লখা o তাঁর বhচিচত
জীবন u ৃ লতােক p য় দয়। তা ei সমােজর পেk কল াণকর
নয়।
eকজন ছাtী বেলন, তসিলমার rর িদেকর লখা --- pবn o
কিবতা --- তাঁর খুব পছেnর িছল। পেররgেলা ভােলা নয়। না, কu
মেন িনেত পারেছন না তসিলমার িkয়াকলাপ। “সহনশীল” িহnd
বলেছন, আের, আমােদর দবেদবীেদর িনেয় তা কত ক া লখা হয়,
আমরা িক রাগ কির? কির না তা! কারণ আমােদর িহnd বুিdজীবীরা
নািsকতার আ েয়i থাকেত ভােলাবােসন। মূেল হয়ত বা আেছ
মাkবাদী তtt। িকnt an pেদেশ নয়। eম. eফ. hেসন eখনo
িবতািড়ত। িফরেলi বh মামলায় পড়েবন। আমােদর কিব সরsতীর
কামজ rপ বণনা করেত পােরন সহেজi, যারা পেড় তারা িশuের oেঠ
না। aথাৎ “ মৗলবাদী” স-i য িনজ ধেমর িবকৃিতেত r হয়। aথাৎ
মnন সামিয়কী

২১ নেভmর যারা তাNব চালােলা, সবাi মৗলবাদী, তােদর নতৃt
মৗলবাদী, eবং তসিলমার লখার যাবতীয় সমােলাচক মৗলবাদী।
anত সংবাদমাধ ম সরকমটাi বলেছ। আর eকিট সমীকরণ সােথ
সােথ তির, aথাৎ মুসলমান --- মৗলবাদী --- মৗলানা সাmpদািয়ক।
সmpিত পি মবে বি ত, িনপীিড়ত মুসিলম জনেগা ীর মেধ
জাগরেণর য আভাস দখা িদেয়েছ, তার নতৃেt আেছন মাoলানারা -- সমীকরণটা aব i রাজৈনিতক। eিদেক ভারত সরকার িনেয়ািজত
সাচার কিমিট s ভাষায় তথ pমাণ দািখল কেরেছ, গাটা ভারেত
পি মবে i মুসলমানেদর aবsা সবেচেয় খারাপ। িশkা, sাs , চাকির,
pশাসেন aংশgহণ সবখােনi জনসংখ ার anপােত তােদর uপিsিত
aিত নগণ । eটা বাsব --- তসিলমা িকnt e’িনেয় লেখনিন। িতিন
সরকােরর িবrেd িকছু বেলনিন। eমনকী নnীgাম িনেয়o িতিন সযেt
য কানরকম িবতক eিড়েয় গেছন। িনেজর িনরাপtা sিনি ত
করেতi হয়ত eটা করা। িকnt “িdখিNত”র য পাতা dেটা বাংলােদেশ
নi সটা eখােন থেক যায়। সরকার িনিষd কের, আদালত িনেষধাjা
তুেল দয়। বiেয়র কাটিত বােড়। আমােদর p জােগ, সরকারেক
িতিন ঘাঁটান না --- বh দমনমূলক িkয়াকলাপ যার িশকার মেয়রাo
হে ন, তা িনেয় িকছু বেলন না --- িকnt য ধমীয় গা ীর পিরচয়
িতিন eখনo বহন কেরন, তার িবrেd তাঁর ei জহাদ কন? eগােরা
মাস পের শােনর শািn আনেত য সরকার নnীgােম সনা পাঠায়,
তারা eকেবলায় কীভােব রাজধানীেত সনা নািমেয় ফেল? পাশাপািশ,
সিদেনর তাNেব সরকাির দেলর ক াডারেদরo দখা যায় কন? iিdস
আিল --- যাঁর গণিভিt pায় শূn --- gpার হেয় “নায়ক” বা
“খলনায়ক” হেয় oেঠন কন? তাঁর oপর যাবতীয় সংবাদমাধ ম
তারsের মৗলবােদর ভয়াবহ utান িনেয় চঁচায় কন? িহnd u বণীয়
বুিdজীবীরা eমন ব াkল হেয়, তসিলমার িবrেd বলা মােনi গণতেntর
িবrেd যাoয়ার কথা pচার কের কন? ei য সাচার কিমিটর
িরেপাট, যা বেরােনার পর eকবছর কেট গল --- জনসংখ ার
চারভােগর eকভাগেক যভােব eতকাল পিরকিlতভােব anকাের
ফেল রাখা হেয়েছ --- কi, eটা দেখ তা তারা গণতnt লুি ঠত হল
বেল চঁচায়িন? eত বেড়া সংগিঠত aপরােধর িবrেd কান মহািমিছল
তা দখলাম না আমরা? বরং সাচার কিমিটর িরেপােটর s রায় --মুসলমানেদর প াদপদতার কারণ ধমীয় বা গা ীগত নয়, রাTীয়
aবেহলা --- বণিহndেক সমsায় ফলিছল। তসিলমা-কােNর পর তারা
হাঁফ ছেড় বাঁচল --- eরা য গাঁড়া, তা pমািণত হল!
বh মাnষi জীবেন িকছু মৗিলক িব াস িনেয় চেল। রাTদূত রেণন
সন মাkবাদীেদর মুNহীন মুরিগ বলেল, তখন িকnt বা sাধীনতার
oজর খােট না, তাঁেক kমা চাiেত হয়। িবনয়বাবুর ঝুিড় ঝুিড় নাংরা
গালমn, কu িকnt sীকার করেছ না, pিতবাদ হে । egিল িক
“ সkলার” pিতবাদ বেল ততটা স েটর নয়?মুসলমান pিতবাদ
করেলi “সাmpদািয়ক”? দীঘকাল ধের শািষত, লাি ত, বি ত
জনেগা ী যােদর সবসময় িহndসমাজ aপমান কের চেল, ছাঁয়াছুঁিয়
খাoয়া পরা সবখােন --- তােদর জn িকছু করেলi হেয় যায় তাষণ!
কানরকম পিরসংখ ান না জেন িচৎকার কের বলা হয় --- eরা সব
মাdাসায় যায় (মাt ৪ শতাংশ গাটা দেশ), eেদর aেনক ছেলপুেল,
eরা গাঁড়া, iত ািদ। িকnt eেদর কােছ সবেচেয় বেড়া জায়গা,
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িবষয়িট eমন is হে কন? আর সিটেক সামেন রেখ তির করা
হে di যুযুধান পk।
oিদেক তসিলমােক আ য় দoয়ার সমsা আেছ। িবিশ ব িkt
দলাi লামাo eেদেশ আি ত। িকnt আি েতর শত anযায়ী িতিন
কানরকম িবতিকত মnেব যান না। যিদo িতিন রাTনায়ক eবং
ধমgr। তসিলমা eকিদেক িনরাপtা pাথনা কেরন, আবার eর পেরi
িতিন গৃহবnী হেয় পেড়েছন বেল িবলাপ কেরন। rশিদo রাTীয়
িনরাপtায় িছেলন, িকnt তাঁর জn খরেচর eকাংশ িতিন িনেজi বহন
করেতন।
তসিলমােক যারা eেদেশ নাগিরকt িদেত চায়, তােদর ভাবেত বিল,
eেদেশর বধ নাগিরক eমন বh মুসলমানেক কথায় কথায় িবেদিশ বেল
গািল দoয়া হয়, পািকsােন যেত বলা হয়। িকnt তসিলমােক
নাগিরকt দoয়ার জn পেথ নামা হল কন? িতিন iসলাম-িবেরাধী
কথা বেল মুসলমানেদর িবরাগভাজন হেয়েছন বেল?
ধমিনরেপk আমােদর eকটা যুিk আেছ, ধমেক রাজনীিত থেক
িবি n করেত হেব। ভাটব াে র রাজনীিত চলেব না, সাmpদািয়ক তাস
খলা যােব না। গাnী বেলিছেলন, যারা মেন কের ধম o রাজনীিত
পৃথক, তারা dেটার কানটাi বােঝ না। eটাi ভারেতর বিশ ।
ভাটব া aথাৎ eকিট িবেশষ সmpদােয়র ভাট পাoয়ার বেnাবs
কথাটা কবল নিতবাচকভােব দখা ভুল। eকিট িবেশষ সmpদায়, যারা
সmpদায়গত কারেণi শািষত, তােদর জাটবাঁধা সবসময় খারাপ হেব
কন? িবিভn দেল িবভk হেয় তারা তা কখনi তােদর aিধকােরর
মযাদা পাে না? যুিk হল, সাmpদািয়ক তাস মৗিলক সমsার থেক
নজর ঘুিরেয় দয়। আবারo ভাবেত হেব, মৗিলক সমsাgিল eেদেশ
eবং eরােজ o বণগত সmpদায়গতভােবi pকািশত। আমােদর িহnd
u বণীয় kমতাসীন কিমuিনs পািট িনেজর sােথi িবিভn শািষত
গা ীর িকছু মাnষেক দেল িনেয়েছ --- তােদর িকছু kমতা িদেয়েছ --স kমতা তারা ব বহার করেছ তােদর গা ীর oপেরi। eিদেক
তসিলমােক কnd কের বাংলাভাষী, udভাষী, িশয়া-sিn সকল মুসলমান
eকেজাট হেলi ভয় ধের গল। বh আেগi ei সমsাটা চয়ারটিবেল বেস িমেট যত। পেথ নামেত হত না। “মুসিলম তাষণ”-eর
কারেণi নািক িহnd ধািমক মহাtা গাnীেক gিলিবd হেয় pাণ হারােত
হেয়িছল। “হায় রাম” বেল শষ িনঃশাস ত াগ করা ei মহামরণi
সkলািরজেমর পরাকা া বেল আমার মেন হয়।

ভােলাবাসার পিরচেয়র sান eেদর িব াস। সi dা, িব াস,
ভােলাবাসার sােন আঘাত হেল, তারা যিদ pিতবাদী হেয় oেঠ, তখনi
আমরা িচেন ফিল “ মৗলবাদী” দর --- কেয়কটা গািড় ভাঙচুর, িকছু
iট পাটেকল বাতল --- না, কান িহndর pিত আkমণ নয় --সরকােরর pিত kােভ ফেট পড়া সiসব ছেলরা --- যারা মাsান
বেলi aিধক পিরিচত, যােদর আেশপােশ uঁচু uঁচু pাসাদ, টাi- কাট
পরা আi-িট ব বসায়ীরা --- eক িনরেপk শহর, য কখনo তােদর
পk নয় না, তােদর ভাষা-ধম, খাoয়া-পরা, চহারা সব িনেয় কটাk
কের। আমােদর ei সহনাগিরকেদর মৗলবাদী, িবেভদকামী শিk বলার
আেগ আমরা কতটুk ভািব? আমরাi তা oেদর িবি n কের রেখিছ,
ei আমরাi, ধমিনরেপk আমরা, আমােদর বুিdজীবীরাo মাথায় িসঁদূর
দয়, শাঁখা পের সানায় মাড়া! িকnt oরা মাথা ঢাকেলi গাঁড়া!
আমােদর শিন-ম লবার রাsার মােড় মােড় শিন মিnের রমরমা পূজা,
িকnt জুmােত নামাজ পড়েত গেলi গাঁড়া, কখনo oেদর বুঝেত
চেয়িছ িক? আর eটাi বা ভাবব কন য সব ধমi eকi আদেলর
হেব, িব ােসর ধরনটাo eকiরকম হেব, সবটাi আমার মেনর মতন
হেব কন?
মুসলমান সmpদায়েক গাঁড়া aথাৎ সংকীণ aথাৎ প াদপদ aথাৎ
সntাসবাদী মেন করার িব ব াপী চkাnেক pসািরত করেলন তসিলমা,
সংখ ালঘুর ব নার িবrেd pিতবাদ িচিhত হল মৗলবাদ,
সাmpদািয়কতা --- িবেভেদর বাঁধ মজবুত হল। আমােদর লুকােনা
িবষাk নখgিল বিরেয় eল --- লাভ হল কার? আমরা মুসলমানেদর
িশkা, sাs , চাকির িনেয় কান কথা বিল না, িকnt তােদর ধম িনেয়
আমােদর সকেলরi pায় িকছু না িকছু বkব আেছ --- eটা
ভােলাবাসার লkণ নয়। রবীndনাথ বেলিছেলন, মাnষেক সবেচেয় বেড়া
aপমান তখনi করা হয়, যখন তার িহতাকা ায় pীিত থােক না। আর
িবতাড়ন? তসিলমার যাoয়ার জায়গা নi, eমন নয়। তাঁর পাসেপাট
iuেরােপর eকিট দেশর, তারা তাঁেক তািড়েয় দয়িন। িকnt িতিন তাঁর
পছnসi দেশ থাকার জদ ধেরেছন কন? য দেশ pিত মুহূেত
িবকােশর নােম শত শত মাnষেক জল-জ ল-জিম থেক িবতািড়ত
হেত হে , pিত মুহেূ ত মুসিলম সmpদােয়র মাnষেক নাগিরকt pমাণ
করেত হে , ২০০৩ সােলর নাগিরকt আiন বেল ১৯৭২ সােল যার
বাবা-মা ভারেত eেসেছ eবং যার জn eেদেশ সo ভারেতর নাগিরক
হেত পাের না --- সi লk লk মাnেষর আ য় কাথায়? তসিলমার

িচিঠপt

১. িবষয় : িবকl িনেয় কথাবাতা
সmাদক, মnন,
‘িবকl িনেয় কথাবাতা’র সূেt আমার ভাবনা আেলাচনা-সমােলাচনার জn
uপিsত করলাম। িবকেlর কথা বলেত গেল বা ভাবেত গেল যটা বলেত
হয় সটা হল, আজেকর পুিঁ জবাদী শাসকেদর য পিরকlনা বা pকl, তার
িবকl aথাৎ পুিঁ জবাদী আর eকটা pকl, নতুবা পুিঁ জবাদী সীমানা aিতkম
কের নতুন িকছু। সািভেয়ত iuিনয়ন হoয়ার আেগ eiভােব িবকেlর
ভাবনা িছল বেল মেন হয় না। তখন সাধারণভােব শাষণহীন সমােজর sp,
সাম বাদী সমােজর sp মাnেষর মেধ িছল। ei spেক জারােলা কেরিছল
নেভmর িবpব। যতিদন সািভেয়ত কাঠােমা িছল ততিদন ei sp জাgত
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িছল। সািভেয়ত কাঠােমা ভেঙ যাoয়ার সে সে ei spটাo ভেঙ
গেছ। আবার সািভেয়ত iuিনয়ন আশাnrপ ফল িদেত না পারােত ei
sp aেনক dবল হেয়িছল। িকnt পুিঁ জবােদর আgাসী rপ যত ভয় র হেত
থাকল, িবকেlর চািহদা তত বাড়েত থাকল। আnজািতক sর থেক r
কের জাতীয় eবং আ িলক sেরo।
WSF ‘an িব সmব’ বেল যা pচার কেরেছ বা করেছ, তা য
পুঁিজবাদী an িবকl, তা পির ার হেয় যায় Asia Social Forum-e তােদর
বkব থেক। লািতন আেমিরকার নতুন সরকাির পিরকlনা, pকlgিল
eিশয়ােত pেয়ােগর sপািরশ থেক।
••
১৫
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আবার পি মবে িশlায়ন িনেয় য িবতক তির হেয়েছ, তােত
সরকাির pকেlর িবrেd যটা জারােলা হেয়েছ, তা হল aকৃিষ জিমেত
িশl করেত হেব। সmpিত রাজ পাল নnীgাম ঘুের eেস বলেলন, সখােন
কৃিষর ভােলা সmাবনা আেছ, িবেশষjেদর িদেয় কৃিষর unিত করা দরকার।
aথাৎ কিমকাল হােবর বদেল eিgকালচারাল হাব। আবার unত চাষ
মােনi কম লাক িদেয় চাষ। কারণ মুনাফা তা করেতi হেব, বতমান
সমাজব বsায় মুনাফা বাদ িদেয় তা কান পিরকlনা হেত পাের না। ফেল
সi uে দ, সi udাstর সমsা িকnt থেকi যাে । আবার টাটা গা ী
মাটরগািড়র বদেল সাiেকল কারখানা করেতi পাের, যিদ দেখ মুনাফা
হেব, বিশ মুনাফা হেব। সবটাi িনভর করেছ মুনাফার oপর। কৃিষেত য
কমসংsান আেছ তার থেক বিশ হেব িশেl, সরকাির ei যুিkেক নsাৎ
কের য িবেরািধতা হে , সখােন বলা হে , মিনিবড় িশl হেল
কমসংsান বিশ হেব। ‘কমসংsান’ নামক যুিkিটর মাকািবলা করেত িগেয়
aেনেক aতীেত িফের যাে ন।
আসেল মুনাফা আমােদর মেন eত বিশ মাnতা পেয় গেছ য eটা
ছাড়া আমরা িকছু ভাবেতi পারিছ না। বাজার aথনীিতর ছাঁেচi আমােদর
িবকl ঘারােফরা করেছ। পণ aথনীিতর মেধ i আমরা আটেক আিছ।
আর eখােনi
t বতমান শাসকেদর।
য লেk কিমকাল হাব হে , সi লেk i eিgকালচারাল হাব হেব।
য লেk পারমাণিবক িবd ৎ কnd হে , সi লেk i জল িবd ৎ কnd
হে । য লেk ছােটা দাকানদার ব বসা চালায়, সi লেk i িরলােয়n
ব বসা চালােব। য লেk ফুচকাoয়ালা ফুচকা িবিk কের, সi লেk i
ঝুনঝুনoয়ালা কচুির িবিk কের। aথনীিতর ei লk িট aটুট রেখ কান
িবকl করা যােব িক?
a াদশ-uনিবংশ শতাbীেত যাঁরা iuেটাপীয় সমাজতntী িহসােব
পিরিচত, তাঁরা সামািজক dঃখ, dদশা, দািরd , শাষণ, বষম দূর করার
কথা ভেবিছেলন, পিরকlনা কেরিছেলন। আজ আমরা কন তা ভাবেত
পারব না? যিদo eখন তার সে পিরেবশ-দূষণ মুk সমােজর কথা ভাবেত
হেব, পৃিথবী নামক gহিটেক রkা করার কথা ভাবেত হেব। সেবাপির
মানবসভ তােক রkা করার কথা ভাবেত হেব। মানবজািতর pিতিট সদেsর
িবকােশর কথা িক আমরা ভাবেত পাির না? pিতিট ব িkর unিত হেলi
তা সমােজর unিত হেব। আজেক যারা unয়েনর ঢাল বাজাে , তারা
রােজ র unিতর কথা বলেছ, দেশর unিতর কথা বলেছ। িকnt ব িkর
unিতর কথা তারা বলেছ না। eখােন eকটা ফাঁিক আেছ। আেমিরকার
unিত হেয়েছ, িকnt pিতিট আেমিরকাবাসীর unিত হয়িন। unিতটা কান
মাপকািঠ িদেয় িবচার করব, সটাo তা ভেব দখা দরকার। e pসে
মাk কিথত সাম বাদী সমােজর কথা যিদ ভািব, সখােন ব িkর grt
সবািধক। ‘pেত েক দেব সাধ মেতা, নেব তার pেয়াজনমেতা।’ সখােন
কান রাTীয় শাসন থাকেব না, কান পািটর শাসন থাকেব না। সামািজক
পিরকlনায় pিতিট সদেsর aংশgহণ সখােন aবাধ, নi কান পাশিবক
pিতেযািগতা। গাটা িব bhােNর রহs uেnাচেন pিতিট মাnেষর বুিd
eবং ম eকেজাট হেত কান asিবধা নi। eমন সমােজর কথা িক
আমরা ভাবেত পারিছ না?
‘নnীgাম’ তা পািটর শাসেনর িবrেd িবেdাহ কেরেছ, রাTীয় শাসেনর
িবrেd িবেdাহ কেরেছ, eকেচিটয়া পুিঁ জর িবrেd, কিমকাল হােবর
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িবrেd, SEZ-eর িবrেd িবেdাহ কেরেছ। আমরা যারা ভাবনািচnা করিছ,
কন িবেdাহ করেত পারব না?
িকnt ধু িবেdাহ করেলi তা হেব না, গেড়o তা তুলেত হেব। ধু
ভাঙেলi হেব না, গড়েতo হেব। িকnt কী গড়ব, কী তার rপেরখা? ােnর
িবেdাহী ছাtরা iuিনভািসিট দখল কের বেসিছল, িকnt তারপর কী করেব
জানা নi। নnীgােমর িবেdাহী মজীবীরা SEZ হেত দয়িন, িকnt তারপর
কী করেব জানা নi। সi uে েদর খাঁড়া, জীবেন aিন য়তা থেকi
যাে । p আেছ, utর কi? আমােদরi p করেত হেব, আমােদরi
utর বর করেত হেব। িকnt utর বর করব কীভােব?
মুনাফা িভিtক aথনীিতর বাiের আমােদর বেরােত হেব। সামািজক
pেয়াজন ( শশব থেক বাধক পযn pিতিট সদেsর pেয়াজেনর সমি
িহসােব সামািজক pেয়াজন) িভিtক aথনীিত গেড় তুলেত হেব। মুনাফা
িভিtক aথনীিতর মেধ মানবজািতর ভিব ৎ খুবi anকার। ei anকার
ঘাচাব কী কের, ujjলতর ভিব েতর sp দখব কী কের, তা গড়বi বা
কী কের?
য কারেণ সািভেয়ত কাঠােমা গেড় uেঠিছল, দেশ রাTীয়করণ
হেয়িছল, সi eকi কারেণ সািভেয়ত কাঠােমা ভেঙ গেছ, রাTীয়
মািলকানা ভেঙ গেছ। uৎপাদেনর ধরেনর সে মািলকানার ধরেনর dnd
aস িত আজেক আমােদর কেপােরট পুিঁ জবােদর পযােয় িনেয় eেসেছ।
uৎপাদেনর ধরন যত বিশ সামািজক হেয়েছ, মািলকানার ধরেন তত বিশ
সামািজক হoয়ার pিkয়া লk করা গেছ। uৎপাদেনর ধরন যখন িছল
pধানত জাতীয়, মািলকানারo তত বিশ জাতীয় হoয়ার pিkয়া িছল,
রাTীয়করণ হেয়িছল। uৎপাদেনর ধরন যত বিশ আnজািতক হেয়েছ,
মািলকানার aস িত তত দখা িদেয়েছ। dnd pকট হেয়েছ। সািভেয়ত
সমাজতnt ভেঙ গেছ, রাTীয় মািলকানা ভেঙ গেছ। আnজািতক
কেপােরট মািলকানার udব হেয়েছ। কেপােরট হাuসgিল িব জনীন হেয়
uঠেছ। uৎপাদন যত িব জনীন হে , কেপােরট হাuেসর সংখ া তত কেম
যাে । ei য িব ায়তেন eকেচিটয়াকরণ তার সােথi রেয়েছ ছাঁটাi,
uে দ, িনঃsকরন, ংস। যা দখা যাে , তােত কের হয় পুেরাটাi ংস
হেব, নয়েতা নতুন িকছু সৃি হেব। uৎপাদেনর ধরেনর সে মািলকানার
ধরেনর স িত িবধানi জn দেব নতুন সমাজ। নেভmর িবpব ei স িত
িবধান করেত পােরিন। uৎপাদন যখন িব সামািজক ধরেন পৗঁেছ গেছ,
মািলকানােকo িব সামািজক মািলকানােতi পৗঁছােত হেব, তেবi তা নতুন
সমােজর সৃি হেব। নতুন সমােজর সৃি ক করেব? আজ যারা kিতgs
হে , aিনি ত জীবন যাপন করেছ, তারাi নতুন সমাজ সৃি করেব।
িনেজেদর বাঁচার তািগেদi করেব, মানিবক aিst রkার তািগেদi করেব।
আমরা যারা ভাবনািচnা কির, ei kিতgsেদর আoতায় পিড় না??
২২ িডেসmর ২০০৭

শ র সরকার
পানাগড়বাজার, বধমান

[ নnীgােম eকটা িবেdাহ ঘেটেছ, eর sীকৃিত সমােজর বh sেরi রেয়েছ।

িকnt তা জিম aিধgহেণর িবrেd, ei কথাটা যত িনি তভােব বলা যায়,
SEZ-eর িবrেd, eটা eত িনি তভােব বলা যায় িক? ei pস িট
কলকাতার eক সভায় আিম তুেলিছলাম, সখােন নnীgােমর আেnালেনর
eক কমী তাঁর ভাষেণ aকপেট sীকার কেরন, ‘SEZ কী আমরা িকnt তা
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জািন না। আমরা লেড়িছ আমােদর জিম চেল যাoয়ার িবrেd ...’। eমনিক
নnীgােমর যারা মিটয়াবুrেজ দিজর কাজ করেত আেস, তােদর

চতনােতo SEZ eখনo িবপদ িহেসেব ধরা পেড়িন বেলi মেন হেয়েছ।
--- সmাদক, মnন সামিয়কী]

২. িবষয় : িবকl িনেয় কথাবাতা
িজেতন,
‘িবকl িনেয় কথাবাতা’য় eকটা গালমাল বেড়া কের চােখ পড়ল। কথার
িপেঠ কথায় ১৬ পৃ ায় [মnন সামিয়কী, সেpmর-aেkাবর সংখ ায়] ei
বাক টা যা দাঁিড়েয়েছ তােত সালতািরখ ভুল হেয় যাে । ‘িব সােথ যােগ
যথায় িবহােরা’ গােনর সাল হেব ১৩১৭, aথাৎ ১৯১০। আর পরেমশবাবু
য িচিঠর uেlখ কেরেছন সটার সালo যিদ uিন দেখ দন তা ভােলা
হয়। িচিঠটা eকটু িনিদ কের বলেল দেখo বার করার চ া করা যায়।

পেরর সংখ ায় ei কথাgেলা িদেয় িদেল ভােলা হয়, নiেল ভুল থেক
যাে ।
২৫ নেভmর ২০০৭
সৗরীন ভTাচায
[ সৗরীন ভTাচােযর ei িচিঠর কিপ পরেমশ গাsামীর কােছ পাঠােনা হল।

কারণ িতিন ‘িবকl িনেয় কথাবাতা’য় ‘রবীndনাথo িব ায়েনর পেk িছেলন’
eবং তা aমত সন বেলেছন, eরকম eকটা pস তুেল রবীndনােথর
eকটা িচিঠর কথা বেলিছেলন। --- সmাদক, মnন সামিয়কী]

৩. িবষয় : িবকl িনেয় কথাবাতা
ভাi িজেতন,
আপিন য িবষেয় জানেত চেয়েছন তার যতটুk আিম জাগাড় করেত
পেরিছ পশ করলাম।
রবীndনাথ ঠাkর iuেরাপ eবং আেমিরকা যুkরােT সফরকােল ১৯২০
সােলর ম মাস থেক ১৯২১-eর জুলাi পযn ধারাবািহক বশ ক’িট িচিঠ
িবিনময় কেরিছেলন িস.eফ.a া Dুেজর সে eবং সiসময় িতিন
িব ভারতীর জn aথসংgেহর চ াo করিছেলন। ei িচিঠgিল eকসে
eকিট বi আকাের, “ লটাস ম a াbড” নােম, pকাশ কেরন ১৯২৪
সােল eস. গেনশন। eর eক সংেশািধত o বিধত সংsরণ, a া Dুেজর
টীকা সহ আর eকিট বi আকাের, “ লটাস টু e ড” নােম, pকাশ
কের ১৯২৮-e ল ডেনর a ােলন a া ড আনuiন। ২০০২-e rপা
পাবিলশাস eিট পুনঃpকাশ কের। ei বiেয়র িবষয়বst ১৯৯৬ সােল
সািহত eকােডিম pকািশত িশিশর kমার দাস সmািদত “iংিলশ রাiিটংস
aব রবীndনাথ ঠাkর” স লনিটেত রেয়েছ।
ei সমs বiেতi ১৯২১-eর মােচ িনu iয়ক থেক লখা রবীndনাথ
ঠাkেরর eকিট িচিঠ রেয়েছ, যােত ei বাক িট রেয়েছ :

“মাnেষর uৎপািদত যা িকছু আমরা ধারণ eবং uপেভাগ কির সে সে i
তা আমােদর হেয় যায়, স যখােনi তার uৎস থাkক না কন।” [iংেরিজ
থেক ব াnবাদ আমােদর --- সmাদক]
ei কথািটেক যিদ রবীndনােথর জীবন eবং তাঁর রচনার সামিgকতা
থেক িবি n কের নoয়া হয়, তাহেল eেক মুk বাজােরর oকালিত
িহেসেবo ব াখ া করা যায়।
ei বাক িটেক aমত সন ১০ িডেসmর ১৯৯৮ তাঁর নােবল বkৃতায়
udৃত কেরিছেলন। ei বাক িট িতিন ১৯৯৮ সােলর িডেসmের
শািnিনেকতেন নােবল পুরsার pািpর জn তাঁেক দoয়া সংবধনা সভায়
তাঁর বkৃতায় eবং anto udৃত কেরেছন। aমত সন ei বাক িট
akেফাড iuিনভািসিট pস থেক ১৯৯৯ সােল pকািশত তাঁর বi
“ ডেভলপেম ট a াজ ি ডম”-eর ২৪২ পৃ ায় udৃত কেরন।
আমার মেন হয় eটুki আপনার িজjােsর পেk যেথ ।
১১ িডেসmর ২০০৭
পরেমশ গাsামী

৪. িবষয় : রশেন dনীিত o িবেkাভ
মাননীয় সmাদক,
মহাশয়,
িবনীত িনেবদন ei য আপনার পিtকািট eবার যভােব ‘ রশেনর dনীিত’
িবষয়ক লখা িদেয় সমৃd কেরেছন, তার জn আপনােক aসংখ ধnবাদ।
eকটা িচt পাoয়া যায় পিtকািট পড়েল। িবিভn ব িkর বkব i আসল
ঘটনাটা pকাশ করেছ, কী হেয়িছল রশন িনেয় সারা জলায়। মুিশদাবােদর
বািগড়াপাড়ার কািহনীর সে বীরভূেমর aিবনাশপুেরর িমল aেনকখািন।
মnন ( সেpmর-aেkাবর সংখ া) o আমার কথা ( পৗষ, ১৪১৪ সংখ া) --dিট পিtকােত দখা যাে ei dিট জায়গােতi িসিপeম রশন িডলােরর
কাছ হেত টাকা আদােয়র চ া কেরেছ eবং p nভােব pােণ মারার hমিক
িদেয়েছ িডলারেক। যিদo বািগড়াপাড়ায় শষ পযn কী হল জানা গল না,

মnন সামিয়কী

aিবনাশপুের তা জানা যােব।
বীরভূেম dিদকi িছল --- eকিদক utাল, anিদক নীরব িনঃশb।
আমরা dিদক থেকi তথ তালার চ া কেরিছ যতটা পেরিছ। তেব
মnেনর মেতা aতখািন িসিরয়াসভােব করা হেয়েছ িকনা জািন না।
পাথ কয়ােলর লখািটo বশ grtপূণ। তেব রশন িনেয় আরo
আমােদর িকছু করার আেছ। যমন রশেনর মােলর খসড়া, দাম, পিরমাণ
eবং কােদর জn iত ািদ িবষেয় সিঠক তথ তুেল ধরার pেয়াজন আেছ।
যাi হাক, পিtকা dিট মাnেষর হােত পৗঁছােল রশন-আেnালন িনেয়
aেনক িকছু জানেত পারা যােব।
১৪ িডেসmর ২০০৭
বিসrিdন
শািnিনেকতন
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৫. িবষয় : মেঠা কিবর pাথনা
িজেতন,
মnন সামিয়কীর সেpmর-aেkাবর ২০০৭ সংখ ায় pকািশত লখািট
iিতহাস আি ত জীবনীমূলক রচনা। পাবেলা নrদার “ মেমায়াস” বiিট
পেড়i eিট িলখেত anpািণত হi। স সে কেয়কিট eনসাiেkােপিডয়ার
সাহায িনেত হেয়েছ আমােক। মুখ ত নrদার “ মেমায়াস”-i pধান সূt।

পাঠক-পািঠকােদর পেk ei বiিট আনেnর o িবsয়কর হেব বেলi আমার
ধারণা। ei লখািটর খসড়া pয়াতা ঋত চেTাপাধ ায়েক পেড় িনেয়িছলাম।
স u িসত হেয় আমােক udীp কেরিছল। oর anেpরণাo ei লখািটর
নপেথ ।
৩০ িডেসmর ২০০৭
শািn র ন বs

িশl আমােদর ভিব ৎ?
শমীক সরকার
pথেমi বুেঝ নoয়া ভাল, িশl কী, বা িশl বলেত oপেরর
কথািটেত কী বাঝােত চাoয়া হে ? আিভধািনক aেথ তা সংসার
সবদা চেল না, তাi চলিত aথটাi gহণ করা যাক। িশl বলেত
বুঝিছ কারখানায় uৎপাদন। কারখানায় uৎপািদত dব যা পেণ র
আকাের সমােজর চািহদা মটায়। যিদo ‘িশl’ শbটােক গাদাভােব
ব বহার করার eকটা pবণতা আমােদর রেয়েছ। সi গাদা
সংjায়েন কারখানার uৎপািদত পণ , পিরেষবা, aিফস oয়াক --সব িকছুেকi িশেlর আoতায় ফলা হয়।
িশেlাnত সমাজ বেল পিরিচত পি ম iuেরাপ-আেমিরকাকানাডায় িকnt িশেlর ei িভn ধরনেক আলাদা কের চচা করার
ধারা anত আকােদিমক জগেত িবরাজ করেছ। আর তা বশ aেনক
যুগ হেয় গল। আমােদর eখােন eকটা িবতক িশেরানাম পেয়েছ
‘কৃিষ বনাম িশl’ --- যিদo ei dেয়র কানিটi s ভােব
সংjািয়ত হয়িন। িশেরানােমর বিশরভাগ শbi aসংjািয়তভােব
ব বহার হয়। িশেlাnত সমােজ িবতকটা আজেকর নয়, eর বয়স
pায় বছর চিlেশক হেত চলল। eবং সখােন িবতেকর িশেরানাম
কৃিষ বনাম িশlo নয়। বরং di ধরেনর িশেlর মেধ । িঠক িবতক
িক? তাo নয় বাধহয়।

৩

ম ােনজেম ট পরামশদাতা
eবং ব বসা িবে ষক
কিmuটার িসেsম eবং
ডাটা pেসিসং ম ােনজার
কিmuটার িবে ষক
eবং pাgামাস
িশkা সহায়ক

বেড়েছ
৩.৩৫ gণ
৪
বেড়েছ
৩.১৩ gণ
৫
বেড়েছ
২.৯৮ gণ
৬
বেড়েছ
২.৮৬ gণ
৭ হাসপাতােলর সহায়ক
বেড়েছ
২.৬২ gণ
৮ aিভেনতা, মেনার ক,
বেড়েছ
sজ ম ােনজার, pেযাজক
২.২৪ gণ
৯ িহেসবরkক eবং কাmািন বেড়েছ
ফাiনািnয়াল ম ােনজার
২.১৭ gণ
১০ ফাiনািnয়াল pিত ান
বেড়েছ
eবং aিফেসর ম ােনজার
২.০১ gণ

৮২ হাজার
১ লাখ
৭৯ হাজার
৩ লাখ
৩ হাজার
১ লাখ
৭৪ হাজার
২৭ হাজার
৭৩ হাজার
১ লাখ ২০
হাজার
৩ লাখ ২৩
হাজার

আর সবেচেয় চাকির কেমেছ eরকম দশিট পশা হল :

•

২০০৩ সােল pকািশত eকিট গেবষণাপt iংলেNর ৩৭০
ধরেনর চাকিরর ১৯৭৯-১৯৯৯ সময়কােল hাস-বৃিdর oপর eকিট
িহেসব কের। ei ৩৭০িট পশায় মাট কমরত মাnেষর সংখ া
১৯৭৯ সােল িছল ২ কািট ৪৩ লk ৩২ হাজার ৬১৩। ১৯৯৯
সােল তা বেড় দাঁড়ায় ২ কািট ৭৩ লk ৪৩ হাজার ৪৬৭ জন।
দখা যায়, সবেচেয় বিশ চাকির বেড়েছ eরকম দশিট পশা হল :
পশা
১

সবক- সিবকা বা
পিরচারক-পিরচািরকা
স টoয়ার iি িনয়ার

২

১৯৭৯-১৯৯৯
বৃিd/hাস
বেড়েছ
৪.১৯ gণ
বেড়েছ
৪.০৫ gণ

পশা

১
২

১৯৯৯
কমরত
৫ লাখ
৩৯ হাজার
১ লাখ
৭২ হাজার

৩
৪
৫
৬

•
Goose and Manning : Lousy & Lovely Job : The Rising

১৯৭৯১৯৯৯
বৃিd/hাস

বািরং eবং িDিলং মিশন সটার কেমেছ
o aপােরটর
৯৪ শতাংশ
কয়লা খিনর িমক
কেমেছ
৯৪ শতাংশ
ফস pিশিkত কাল মাiিনং কেমেছ
িমক, শট ফায়ারার
৯৩ শতাংশ
gাiি ডং মিশন সটার
কেমেছ
o aপােরটর
৮৬ শতাংশ
ফাuিND িমক
কেমেছ
৮৩ শতাংশ
iি িনয়ািরং িমক
কেমেছ
৭৮শতাংশ

১৯৯৯
কমরত
১ হাজার
৭ শত
১ হাজার
৮ শত
৫ হাজার
৮ হাজার
২.৫ হাজার
১২ হাজার
৮ শত

Polarisation of Work in Britain, December 2003.
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৭

পাoয়ার p া ট
িমক (iেলিkTক াল, বয়লার)
৮
টkটাiল o ট ানাির
িমক
(িsনার, ডাবলার, টুisার)
৯ িpি টং
িমক (aিরিজেনটর,
কেmািজটর, িp ট pstতকাির)
১০ রেলর িসগnাল aপােরটর
eবং kিসং ম ান

কেমেছ
৭৮ শতাংশ
কেমেছ
৭৫ শতাংশ
কেমেছ
৭৫ শতাংশ
কেমেছ
৭৪ শতাংশ

২) পিরেষবা িশেlর ব াপক বাড়বৃিd --- pত k সহায়ক,
পিরচারক/পিরচািরকা, sাs - সবক/ সিবকা, িশkক-িশিkকা, পিরবহণ
কমী, eনটারেটনেম ট, ফাiনাn, িবjাপন pভৃিত। আেমিরকা,
iংলN, কানাডা e ব াপাের পিথকৃৎ। e যন যnt-সভ তার
িদনgিলেত হািরেয় যাoয়া aবstগত চািহদা পুরেণর আেয়াজন। ধু
বst বা dেব বাঁচা যায় না, e কথাটােক আর eকবার বাঝা গল।
পিরেষবার gাহক বা kতা eবং পিরেষবাকারীর মেধ সরাসির
সংেযাগ eবং সi সংেযােগর মাধ েমi পিরেষবার uৎপাদন --- তাi
kতা eবং পিরেষবাকারী বেড়া বিশ সংি ।
৩) ei di pিkয়ােতi kতার সােথ uৎপাদন pিkয়ার যাগ
aেনক সরাসির, pত k, মুhমুh। kতার পছn জানায় ভীষণ জার,
eবং তার oপর িভিt কের dেব র নতুন নতুন িডজাiন eবং িনত
নতুন পিরেষবার সৃি । aেনক kেt তা বাড়েত বাড়েত dব বা
পিরেষবার বিচেt র কlনায় kতার কlনােক anভুk কের নoয়া,
kতা বা ব বহারকারীর মেক ব বহার করা। (e pসে eকটা
grtপূণ uদাহরণ : কারীয় ভাষার সবেচেয় জনিpয় সাচ iি নিট
তার কারীয় ভাষার ডাটােবস বািনেয়িছল পুেরাপুির ব বহারকারীেদর
সংকিলত (uৎপািদত) তথ েক কবলমাt সিjত কের বা সংগিঠত
কের)। eভােবi uৎপাদেন kতারo pায় pত kভােব জিড়েয়
যাoয়া। eছাড়াo আেছ িবjাপন eবং মােকিটং-eর বাড়বৃিd।
kতােক ছাঁয়ার জn কতi না ফিn-িফিকর। নব িkক থাকেত
চাoয়া kতার জn শিপং মল, আবার বাজার কের aভ s kতার
জn সলসম ান/ সলসoম ান বা ডাiেরk মােকিটং ...।
৪) মাnেষর যাবতীয় aিজত jানেক তেথ rপাnরকরণ। eবং
ei তথ ায়েনর pিkয়ািটেক চলমান রাখা। pস ত, তথ মােন হল
sিনিদ ভােব সিjত িলিপবd rপ। ei তথ ায়েনর dিট grtপূণ
িদক হল সjা বা সংগঠন eবং িলিপবdকরণ।
ei T ানিজশন-eর গিত --- eর কারণ কী তা িনেয় aেনক কথা
আেছ। ei পিরবতেনর চািলকা শিk ম না পুঁিজ তা িনেয়o িবতক
আেছ। তেব মাট কথা, পুঁিজ সমােজর মেধ i ei পিরবতন। eবং
ei পিরবতেনর কারেণ পুঁিজর স ট gণগতভােব বেড়েছ। পুিঁ জর
pিতsধী েমর pত k দkতার pেয়াজনীয়তা কেম যাoয়ার eবং
পুঁিজর সে তার sােথর pত k িবেরােধর জায়গািটেত ধাঁয়াশা তির
হoয়ার ফেল েমর সামিgক দরকষাকিষর kমতা কেম যাoয়ায়
পুঁিজর রাজৈনিতক কাঠােমা গণতেntর স ট। kতা uৎপাদেনর সােথ
kম-সmৃk হেয় চলায় পুঁিজর aথৈনিতক কাঠােমা বাজােররo স ট।
মাdায় বলেত গেল, পুঁিজ সমােজ পুঁিজপিত, িমক, kতা চিরেtর
পূবিনিদ সীমােরখাgিল আবছা হেয় যাoয়ায় সামিgকভােব
পুঁিজসমােজর স ট। সমs পুঁিজ সমােজ আভ nরীণ সmদ- বষম
aিত drত বেড়i চেলেছ। গণতািntকতা বা বাজার, কui তার রাশ
টানেত পারেছ না। বাড়েছ পুঁিজ সমাজ থেক ekkুেডড-eর সংখ া।
বাড়েছ যুd, ংস। গণতnt eবং বাজারেক নতুনভােব, তার
জীবনীশিk eবং সামািজকতা থেক িবযুk কের পুনসংjািয়ত করার
pয়াস চলেছ।
শিlক ভিব ৎ বচেন aেনক সময়i বাক িটেক খিতেয় দখার,
পযােলাচনার aবকাশটুk থােক না!

৮ হাজার
৪ হাজার
১২ হাজার
৩ হাজার
৫ শত

ei িহেসবিট eকিট pবণতােক দখাে , যা দখা গেছ pায়
সব িশেlাnত সমােজ গত pায় ৪০ বছর ধের। ei pবণতার মাdা
চহারািট হল, কারখানা uৎপাদেন কমীসংখ া কমেছ। কারখানা
uৎপাদন কেম যাoয়া pসে aেনেক বলেব, িশেlাnত দেশ তা
কমেছ িঠকi, িকnt আমােদর মেতা unয়নশীল দেশ সgিল চেল
আসেছ। aথাৎ আuটেসািসং। তা কতটা? তথাকিথত unয়নশীল
দশgিলেতo ম াnফ াকচািরং pভৃিত িশেl কমসংsান খুব eকটা
বাড়েছ না। বলা ভাল, আভ nরীণ kেt তা যেথ কমেছ।
িশেlর ei টানােপােড়ন, তা িকnt আমােদর দেশo ei সময়
পযােয় দখা গেছ। বh পুরেনা িশl, iি িনয়ািরং, aেটােমাবাiলs,
বst িশl --- eসবi গত কেয়ক দশক ধের পড়িতর িদেক। আমােদর
রাজ সহ সারা দেশi পুরেনা িশlা লgিল uেঠ যাে । ঊষা
কারখানার জিমেত সাuথ িসিট কবল ei শহেরর ব াপার নয়, বা m
সহ pায় সব বেড়া শহেরi eরকম ভুির ভুির uদাহরণ পাoয়া যায়।
িশেlর ei di িদেকর চিরtgিল আলাদা। পা ােত র গেবষক বা
তািttকরা ei আলাদা চিরেtর ব াপাের িকছু বিশে র কথা বেলছ :
১) পুরেনা ধরেনর িশেl মূল জার িছল dব uৎপাদেন, নতুন
িশেl মূল জার dব uৎপাদেনর সংগঠেন। তাi গত িদেন িশlিমক, িফটার বা oেয়lার pভৃিতর pেয়াজন বা দkতার eকটা
বেড়া জায়গা িছল। eখন uৎপাদেনর সংগঠক বা ম ােনজারেদর
রমরমা। আেগ মিশেনর সােথ লেগ থেক তােক িদেয় কাজ করােতা
মাnষ, eখন মিশেনর থেক দূের থেকi তােক িনিদ ভােব কী কাজ
করেত হেব তার িনেদশ আেগ থেক িদেয় িদেল মিশন িনেজ িনেজi
তা কের দয়। আেগ কান eকিট কাজ করার kেt pিতবার মিশন
চালােনার pত k jান eবং aিভjতা pেয়াজন হত, eখন সi
pত k jান বা aিভjতালb jানেক kমাnসাের িলিপবd কের
িনেল তা িদেয়i oi িনিদ কাজিট যতবার খুিশ করা যায়। তাi,
pত k jান বা aিভjতার থেকo কlনাশিk িদেয় কাজিট করার
ফেল uৎপn dেব বিচেt র সিnেবেশর দাম বিশ। গণহাের eকi
dেব র uৎপাদেনর বদেল dব িটেত বিচেt র সিnেবশ ঘিটেয় pিতিট
বিচেt র িকছু িকছু uৎপাদেন জার বিশ eবং তার sেযাগo বিশ।
aথাৎ কারখানা uৎপাদন aবেশষ rেপ থাকেলo তার িনেজরi
eকিট পিরবতন ঘেটেছ। জাপান, জামানীর মেতা দশ e ব াপাের
পিথকৃত। আেমিরকা, iংলN বা কানাডার মেতা ম াnফাকচািরং িশl
eসব দেশ drত হাের uেঠ যায়িন, বদেল গেছ। িশেlাnত দশgিল
থেক লািতন আেমিরকা বা eিশয়ার দশgিলেত চেল আসা কারখানা
uৎপাদেনর kেto eকi কথা pেযাজ ।
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pিতেবদন

িল ল ম াগািজন সমােবশ
িজেতন নnী
pায় eকশিট পিtকােক আমntণ জানােনা হেয়িছল ei সমােবেশ, ei
সমােবেশ। হািজর হেয়িছল সািহত aিভjান, কথক, iসkা, পিরকথা,

‘ছাt-ছাtীরা কী ভাবেছ’। ei আেলাচনািট স ালন কেরন sানীয়
ছাt সায়ক নnী eবং জিয়তা। আেলাচনােত িবষয় থেক িবষয়াnের
যাoয়ার kেt িকছুটা সমsা হেয়িছল। িকnt মােঝ ছাT িশlী aমত
কর বহালা বািজেয় পিরেবশেক সহজ কের দয়। সবেচেয় আnিরক
o sিচিnত gnনা িছল ‘টাটাi টা’র ছােটােদর an ােন। মে র
সামেন d’ধাের পিtকা সকেলi দখেত r কের। তেব পিtকা িকেন
পড়ার aভ াস eখােন কম থাকায় িবিk কমi িছল। eছাড়া মে র
পােশর ঘের সাজােনা হেয়িছল dিট pদশনী : eকিট দিkণ ২৪
পরগণার pt-সংgহ িবষয়ক, anিট দিkণ ২৪ পরগণার িল ল
ম াগািজেনর iিতহাস িবষয়ক। edিট দখেত দশক িছল িকছুটা কম।
‘আরািtক’ পিtকা মে কিবতা গান o গlপােঠর eকিট an ােনর
আেয়াজন কেরিছল। eিদন সািদক হােসেনর ‘ দবতা o প পািখ’
eবং aতn চেTাপাধ ােয়র ‘আেলার iিsশন’ কিবতার বidিট
pকািশত হয়। ‘শৃNিn’, ‘দূরবীেনর চাখ’, ‘ডাক ২০০০’ eবং
‘কথক’ পিtকার সাmpিতক সংখ াgিলo pকািশত হয়।
পেরর িদন রিববার সকাল সােড় eগােরাটা থেকi ‘ptতেttর
আেলােক দিkণ ২৪ পরগণা’ শীষক আেলাচনায় aংশ নন pায়
চিlশজন। সাগর চেTাপাধ ায় sাiড সহেযােগ মূল বkব রােখন।
eছাড়া কল াণ বেn াপাধ ায়, সেnাষ বমণ eবং স য় ঘাষo িল ল
ম াগািজেনর পিরসের e িনেয় য চচা চলেছ, তা ব k কেরন।
‘আ িলক দপণ’-eর an ােন মেহশতলা o বজবেজর বশ
কেয়কজন কিব sরিচত কিবতা পাঠ কেরন। ‘দূবার কলম’ o ‘মnন
সামিয়কী’র uেদ ােগ ‘িল ল ম াগািজেনর পিরসর’ আেলাচনায় aংশ
নন বh পিtকার সmাদক, লখক eবং িনয়িমত পাঠেকরা।
সািহত কার রামkমার মুেখাপাধ ায় ei আেলাচনার সূtপাত কেরন
eবং শেষ বেলন িল ল ম াগািজেনর মধ িদেয় uেঠ আসা চার
ধরেনর িবকেlর কথা, যথা দৃি ভি গত, িবষয় িনবাচনগত, ভাবনাগত
eবং ভাষাগত িবকেlর পিরসর ei িল ল ম াগািজন। eছাড়া িবকl
pকাশনা গেড় তালার জno িতিন পিtকা-সmাদকেদর ভাবেত
বেলন। ‘বিণক’ পিtকা আেয়ািজত ‘গl বনাম sাির, ভাবনায়
ভাষায়’ an ােন sানীয় গlকার কামাল হােসন মিlক, তnয়
মজুমদার eবং sেখন সাঁতরা গlপাঠ কেরন।
eছাড়া sানীয় িশlীেদর গান, কিবতা আবৃিt তা িছলi। সবিকছুর
মেধ trিট-িবচু িতo িছল িন য়। তেব সবেচেয় বেড়া পাoনা dিট ;
eক, sানীয় মাnষ, যারা িল ল ম াগািজেনর সে তমন পিরিচত িছল
না, তারা িকছুটা জেড়া হেয়িছল; আর di, িল ল ম াগািজেনর eরকম
আসর ant বসােনার anেpরণাo সামাn সৃি হল। eর পেরi
আমরা পলাম দিkণ বারাসােত eবং সেnাষপুেরর ‘িবjান aেnষা’র
an ােন িল ল ম াগািজেনর pদশনীর pথম আেয়াজন। eটাi চািরেয়
যাoয়া, যােক ভাির শেb বলা হয় িল ল ম াগািজন আেnালন।

aনীক, িগিনিপগ, চযাপদ, াসমূল, eকক মাtা, কিবতা পািkক, গl
কলকাতা, indানী, dবার কলম, eখন আবাদ, eবং বাuল, দূরবীেনর
চাখ, anভব, মnন সামিয়কী, আ িলক দপণ, আরািtক, বিণক,
িচnন, ভাsর, কাNারী, সpপণী, শৃnিn, pগিত, সহজ, ডাক ২০০০,
আরo িকছু, জলাবাতা, কিবতা কিবতা, সািgক, আমােদর বজবজ,
anগিত, সাংsৃিতক িচnাভাবনা, eখন পয াবরণ, দৃি পথ। eছাড়া
বজবেজর ‘ যৗথ সাংsৃিতক ম ’, সেnাষপুেরর ‘pেফসর সেত ন
বাস সােয়n সােকল’, ‘িবjান o যুিkবাদী সিমিত’ eবং ‘িল ল
ম াগািজন সমnয় ম ’ বশ িকছু পিtকা o পুsেকর ভাNার সািজেয়
বেসিছল ei সমােবেশ।
যাঁরা আসেত পােরনিন, তাঁেদর কu কu আমntণ পেয়
বেলিছেলন, ‘eত দূ---র! কী কের যাব?’ utর eকটা হয়ত দoয়াi
যত। িকnt eসব kেt কখনo কখনo eকটা সমsা আমােদর
িচnার aভ ােস, ভাবনার আদেলর মেধ o থেক যায়। যিদ মেন মেন
কলকাতােক ‘ কnd’ ধরা হয়, তাহেল হাoড়া মােন দূর। যিদ
ধমতলােক কnd ধরা হয়, তাহেল িখিদরপুর দূর, আর মিটয়াবুrজ বা
আকড়া ফটক তা দূরs! আমরা তা তথাকিথত ‘pািnক’ মাnেষরা
বেলo থািক, ‘ei eকটু কlাতার িদেক যাি ’! তেব কnd-pােnর
বহs বাদ িদেয় আমরা সাহস কের eক িল ল ম াগািজন সমােবেশর
ডাক িদেয় িদলাম। ১-২ িডেসmর ২০০৭ শিন o রিববার সi
সমােবেশ হািজর হেয় গেলন মেহশতলা- মিটয়াবুrজ ছাড়াo বজবজ,
বহালা, সানারপুর, নেরndপুর, বাriপুর থেক, eমনিক জয়নগর,
বলঘিরয়া, রায়দীিঘ, আ রািল থেকo বশ িকছু বnু। সমােবশ
সাথক হল।
e িছল eক ছাT uেদ াগ। eর জn কানo আঁেটাসােটা
সাংগঠিনক pstিত িছল না। িছল পেথঘােট গl করেত করেত, ঘের
বেস আDা মারেত মারেত eকটা আেয়াজেনর psাবনা, s-uেদ াগsিনভরতা- s া েম eক ছাT স l gহণ। ব স eটুki, আর পাড়াpিতেবশীর সহেযািগতায় uতের গল ei সমােবশ। [eখােন ‘সফল
হল’ বলেতo eকটু িকnt বাধ করিছ। কারণ ‘ কnd-pাn’-eর মেতা
‘সফল-িবফল’ আর eক চkর! তার মেধ না পড়াi ভােলা!] aব
মিটয়াবুrজ-মেহশতলায় ei সমােবেশর পিরেবশ িল ল ম াগািজেনর
সমেবত ম ‘মািটর কlা’-র মেধ িদেয় আেগ থেকi িকছুটা তির
িছল।
pথমিদন uেdাধনী an ােন eেসিছেলন uৎপল kমার বs, sনীল
দাস, আবুল বাশার, aিসত র ন জায়ারদার pমুখ কিব o
সািহিত েকরা। মািটর কlার uেদ ােগ rেতi জেড়া হেয়িছল sুল o
কেলেজর িকছু ছাt-ছাtী। eেদর মুেখামুিখ আেলাচনার িবষয় িছল :

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