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চন gােমর aিভjতায়
িবpব থেক িব ায়ন [ তৃতীয় aংশ] পৃ া ৩
িব ািয়ত চীেন রােTর ভূিমকা,
ম-নীিত eবং gাম থেক শহের আসা
aিভবাসী িমকেদর সংgাম
পৃ া ১৭
মাoবাদ-মাo িচnাধারা --- িকছু কথা পৃ া ২২

মাথা uঁচু কের বঁেচ থাকা
eক দিজর কথা

মnন সামিয়কী

১০ টাকা

eবছর জাnয়াির- ফbrয়াির সংখ া থেকi আমরা চীন িনেয় িকছু
আেলাচনার সূtপাত কেরিছলাম। িdতীয় দফায় ম-জুন সংখ ার পর
বতমান সংখ ায় ফর আমরা চীেনর আেলাচনায় ঢুকিছ। কন eখন আমরা
চীন িনেয় আেলাচনা করিছ, তা eর আেগ আমরা বলার চ া কেরিছ।
eবােরর সংখ ায় eেসেছ ১৯৮০-পরবতী চীেনর আেলাচনা।
eকসময় বামপnী রাজনীিতেত eকটা জারােলা তক িছল, ভারতীয়
সমাজ-aথনীিতর সে কার বিশ িমল, চীন না রািশয়ার? যার সে
িমল, সi দেশর িবpেবর পথ o পnা anসরণ করা যােব। সমাজ
পিরবতেনর কাজটা সহজ হেয় যােব। সi তকটা eকসময় পেড় থাকা
eক থালা মুিড়র মেতা িমiেয় গল। আজo তার জর রেয়েছ ‘মাkবাদী’
না ‘মাoবাদী’ ei টানােপােড়েনর মেধ ।
আসেল eকটা সময় পযn চীন সmেক জানেত বুঝেত হেল dেটা সূt
pবল হেয় দখা িদত : চীনা কিমuিনs পািট আর পি িম সািহত । e
dেটাi িছল pবল pাপাগাি ডs, pচারিpয়। মাo সতুেঙর লখায়
uঁিকঝুিঁ ক মারত eক ‘হান শিভিনজম’-eর িবপেদর কথা। িকnt সসব
লখাপেt তার দৗরাt টর পাoয়া যত না। পের যখন পুব আর পি ম
eকাকার হেয় যেত লাগল; যখন িতbত, পূব তুিকsান, িশনিজয়াং-e
িবেkােভর কথা জানা গল; যখন ২০০৮ সােল সারা পৃিথবী জুেড়
িতbতীরা পেথ নেম পড়ল, তখন আমরা জানবার বুঝবার আরo সূেtর
িদেক চাখ ফরােত r করলাম। মnন পিtকার পিরসের আমােদর চচার
সটাi সূচনা।
য পি িম বুিdজীবীরা eকসময় ‘চীেনর আকােশ লালতারা’ দেখ
udুd হেয়িছেলন, eখন িক ‘চীেনর আকােশ [eিশয়ান গমেসর]
ভলিক’-র আেলায় তাঁেদর চাখ ধাঁিধেয় গল? নািক সi pবল আেলার
িনেচ িনকষ anকােরo তাঁরা চাখ রাখেত চাiেছন? চীন িনেয় আমােদর
চচা সi p টাo তুলেত চাiেছ।

পৃ া ২৮
পৃ া ৩০

িচিঠপt :

১. িবষয় : িহংসা-aিহংসার তক
২. িবষয় : বািতল িমক
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চীেনর আকােশ …
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িনদলীয়তা থেক kমতা-মুিk pবােহ
পাঠকসভার িববরণ

eকাদশ বষ
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পৃ া ৩৪
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মাথা uঁচু কের বঁেচ থাকা eক দিজর কথা
rমানা মাখdিম
anবাদক : aিমতাভ সন
স িছল eক গিরব দিজ, বাঁচার জn তােক কিঠন পির ম করেত হত।
পাঁচ মেয়র বাবা, ei মাnষটার শাn sভাব আর িবনীত আচরণ
আপনােক মুg করেব। আমার বােপর বািড়র িপছেন eকটা ছাT ঘর
ভাড়া িনেয় সখােন স সলাiেয়র কাজ করত। িনেজর কাজটা স বশ
ভােলাভােবi করত। pায় শূn হােত স r কেরিছল। সi aবsা থেক
eক ভােলা দিজ িহেসেব তার দাঁিড়েয় যাoয়া দেখ আমরা ভীষণ খুিশ
হেয়িছলাম। eবছর রমজান মােস আিম তার কােছ িগেয়িছলাম। সিদনটা
িছল সাধারণ িদনgেলার থেক আলাদা, ‘সব sাভািবক’ িছল। স
দাকান খুেলিছল। আিম যখন eকব াগ কাপড় সলাi করার জn তার
হােত তুেল িদলাম, তােক দেখ eকটু dবল মেন হি ল। মেন হি ল স
eকটু uিdg হেয় আেছ। স আমােক কথা িদল, ঈেদর আেগi
পাশাকgেলা স সলাi কের দেব। আিমo তােক সলাiেয়র খরচ িদেয়
িদলাম। আিম জানতাম তার িচnার কারণ কী, সmবত চারিদেক যা
ঝােমলা চলিছল তা তােক সমsায় ফেলিছল --- স িঠকমেতা দাকান
খুলেত পারিছল না আর কােজর aভােব তার রাজগার তলািনেত
ঠেকিছল। তার বেড়া পিরবাের aেনকgেলা সদেsর খাবার জাটােত
হত। িকnt uপত কার aশাn পিরেবশ সাধারণ মাnষেক বাধ করিছল
কানরকেম িদন কাটােত। oi সমsাদীণ সমেয় জামাকাপড় সলাi করেত
দoয়া সাধারণ মাnেষর কােছ িবলাস হেয় দাঁিড়েয়িছল। স aব তার
কথা রেখিছল। ঈেদর আেগi স আমার পাশাকgেলা সলাi কের িদল।
িকnt আিম যখন সgেলা আনেত গলাম, তখন আেগর মেতাi তার
শি ত চাহিন o ফ াকােস মুখ দেখ আমার খুব ক লাগল। আিম তােক
সাহায করেত চাiতাম। িকnt স হাত পেত সাহায িনেত iতঃsত
করত। আিম aব তার ei মাথা uঁচু কের বঁেচ থাকাটােক পছn
করতাম। কান কান সময় স মাথাটােক eকটু বিশ uঁচু কের থাকত,
যােত আমােদর সাহােয র anেরােধ তা nেয় না পেড়। আিম মেন মেন
pাথনা করতাম, “আlা যন তামায় সবসময় মাথা uঁচু কের থাকেত
সাহায কের।”
ঈেদর পরবতী সময়টায় uপত কা utাল হেয় uঠল। সরকার কড়া
কাফুর িনেদশ জাির করল, জনসাধারেণর sাভািবক জীবনযাtা প ু হেয়
গল, তারা ঘেরর মেধ আটেক রiল। eমনকী ভবঘুের kkরgেলাo
রাsায় ঘুরেত ভয় পেত লাগল। ei কবেরর নীরবতার মেধ আিম হঠাৎ
eকটা ফান পলাম --- আমার মা ফুিঁ পেয় কাঁদেছ --- ‘oi দিজভাi
মারা গেছ’। আিম যা নলাম তা pথেম িব াস করেত পািরিন। িকছুিদন
আেগo তােক দেখিছলাম, ভােলাi তা মেন হেয়িছল। হঠাৎ কী হল,
আিম ভাবেত লাগলাম। িকছুিদন বােদ আিম oi দিজর বািড়েত গলাম।

দিজর তrণী বu আর পাঁচ মেয়েক দেখi আমার বুকটা ধ কের
uঠল। আিম oেদর সাntনা িদেত পারলাম না। oরা eখন কী কের
বাঁচেব, আিম ভেব পাি লাম না। oেদর পিরবাের আর কান পুrষ
সদs নi, মেয়gেলার কu চাকির কের না, কu কান হােতর কাজo
শেখিন, তারা ধু লখাপড়া িশখিছল --- তােদরেক িনেয় তােদর বাবার
aেনক বেড়া sp িছল।
িকnt eখন কন আিম ei দিজর কথা বলিছ? হাজার হাজার মাnষ
তা তােদর পিরবারgেলােক eর চেয়o খারাপ aবsায় রেখ নানা asেখ
ভুেগ মারা যায়। তবু কন ei দিজর কথা আিম বলিছ, তা আপনােদর
ভাবেতi হেব।
ei দিজর মৃতু র কারণ হল --- তােক খুন করা হেয়েছ। আপনারাi
িবচার কের দখুন কারা ei দিজেক হত া কেরেছ। আিম েনিছ তার
পেটর ডানিদেক ব থা হেয়িছল। স কাছাকািছ eক হাসপাতােল িগেয়িছল
িচিকৎসার জn। সখােন তােক pাথিমক িচিকৎসা িদেয় বািড় পািঠেয়
দoয়া হল। পেররিদন তার আবার পেট ব থা r হয়। িকnt সিদন
হাসপাতােল যাoয়ার জn স কান গািড় পল না। তার ব থা eত তীb
িছল, স হঁেট হাসপাতােল যেত পারল না, ব থার বিড় খেয় ঘের েয়
থাকেত বাধ হল। কারণ কাফুর কড়াকিড় িছল ভীষণ রকম। কান
a াmুেলn বা হাসপাতােল যাoয়ার জn কান গািড়েকo চলেত দoয়া
হি ল না। তার asখ বেড় গল, a ােপনিডk ফুেল uেঠ ফেট গল
eবং তার পৗি ক নালীেত iনেফকশন ছিড়েয় গল। iনেফকশেনর িবেষ
স aবসn হেয় পড়েল তােক pিতেবশীরা হাসপাতােল িনেয় যায়। সখােন
তার aপােরশন করা হয়, স মারা যায়। তার পাঁচ মেয় বাবার কিফন
কাঁেধ কের িনেয় িগেয় কবর দয়।
কান বুেলট ei দিজর শরীর ফুেঁ ড় দয়িন, কান িবেsারেকর টুকেরা
ছুেট eেস তােক আঘাত কেরিন, কান aত াচািরর চাবুক তার দেহ
আছেড় পেড়িন। তবু স মারা গেছ, aসহায়, eমন eক asেখ য asখ
সহেজ সারােনা যায়। তােক কu ‘শিহদ’ বলেব না, কান সরকাির সংsা
তােক kিতপূরণ দেব না। ei gীে uপত কায় য ১১১ জেনর মৃতু
হেয়েছ, তােদর তািলকায় তার নাম নi। ei িনরপরাধ মাnষটােক হত া
করার দায় ক নেব? ei দিজর uপযুk sান তাহেল কাথায়? কান
তািলকায়? দিজর বu আর পাঁচটা মেয়র ভােগ কী আেছ? কu িক ei
মৃতু র দায় ঘাড় পেত নেব? সi unতিশর দিজ eখনo মািটর িনেচ
েয় আেছ, আিম তার পk থেক kিতপূরণ চাiেত পাির না। আিম যা
করেত পাির, তা হল nায়িবচােরর কােছ আেবদন। আিম িক তা পাব --পৃিথবীর বৃহtম গণতেntর কােছ?

মnন সামিয়কীর gাহক হ’ন।
২০১১ সােলর ছ’িট সংখ ার gাহকচাঁদা প াশ টাকা।
যাগােযাগ
িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, ডাক : বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, i- মল : manthansamayiki@gmail.com
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িবpব থেক িব ায়ন [তৃতীয় aংশ]
aিনতা চ ান, িরচাড ম াডেসন eবং জানাথন আ ার-eর বi ‘ চন িভেলজ : রভিলuশন টু gাবালাiেজশন’ থেক চন gােমর বৃtােnর তৃতীয় aংশ eখােন পশ করা
হল। লখেকরা দিkণ চীেনর eকিট gােম কেয়কিট পযােয় ১৯৭৫ থেক ২০০৭ সাল পযn সমীkা চািলেয়েছন। gােমর pকৃত নামিট তাঁরা গাপন রেখেছন। pথম পযােয়
১৯৭৫ থেক ১৯৮২ পযn তাঁরা oi gাম থেক হঙকেঙ আসা ২৬ জন aিভবাসীেক সমীkা কেরন। পের ১৯৮৮ থেক ২০০৭-eর মেধ তাঁরা সরাসির oi gােম িগেয়
সেরজিমন সমীkা চালােত সkম হন। pথম aংেশ ১৯৪৯ সােলর িবpব থেক সাংsৃিতক িবpেবর সমািp পযn িববরণ pকাশ করা হেয়িছল। িdতীয় aংেশ সাংsৃিতক
িবpব o পরবতী সমেয়র িববরণ পশ করা হেয়েছ। িdতীয় aংশিট শষ হ য়িছল ১৯৭০-eর দশেকর গাড়ায়। eবাের তৃতীয় aংেশ থাকেছ চন gােমর aিভjতায় চীেনর
aথনীিতর নতুন যুেগর িববরণ, যখন তা হেয় uঠল eক gাবালাiজড oয়াকশপ। pস ত, ১৯৬০-eর দশেকর গাড়া থেক বতমান সময় পযn দিkণ চীেনর ei
gামসমােজ aসাধারণ aদলবদল ঘেট গেছ। সমg চীেনর রাজৈনিতক, aথৈনিতক eবং সামািজক aদলবদেলর সে তার যাগ রেয়েছ, চন gােমর বণনায় তা s তi
pিতফিলত হেয়েছ। িকnt ei সমীkালb বৃtাn eক কৗমসমােজর ভৗেগািলক পিরিধর মেধ আমােদর eমন eক ‘মানিবক মাপকািঠ’ জুিগেয় দয়, যা চীেনর
sদূরpসািরত পিরবতনেক জিরপ করেত সাহায কের। সেবাপির ei সেরজিমন বণনা pচিলত র ািডকাল বামপnী িবpবী তািttক কাঠােমািটেকo সািবকভােব িবচার করেত
িকছুটা সাহায কের। eিট iংেরিজ থেক সmাদনা o সংেkপ কের বাংলায় তজমা কেরেছন িজেতন নnী। পরবতী সংখ ায় শষ aংেশ থাকেব আজ পযn চন gােমর
aিভjতায় চীেনর বতমান পেবর খুঁিটনািট।

aথনীিতর নতুন যুগ

বাঝা ঘােড় টানার মাজাভাঙা ক eেত িকছুটা লাঘব হল$
gামীণ unয়েনর pিত পদেkেপi আরo নতুন udাবন o িবিনেয়ােগর
pেয়াজন তির হি ল$ Tাkর, জেলর পাm, কারখানার মিশনপt, শs
মাড়াiকল, টানাগািড় iত ািদ নতুন যntপািত সারােনার জn ১৯৭২ সােল
gােম eকটা িরেপয়ারশপ গড়া হল eবং সখােন ৮ জন কমীেক িনেয়াগ
করা হল$ gােম ঢাকার মুেখi িছল ei কলকারখানাgিল$ সgিল িছল
gােমর গব eবং তার িপছেন িকছু পিরবার পাকাবািড় বািনেয়িছল$
সtেরর দশেকর মাঝামািঝ gােমর pায় eক-চতুথাংশi িছল ei নতুন
ধরেনর বািড়$ মািটর বদেল iট-িসেমে টর ব বহার বেড় uঠল$ পািলত
মুরিগ- েয়ার আর ঘেরর সামেন ঘুের বড়াত না$ তােদর জno আলাদা
ঘর বানােনা হল$ gােমর কাদা আর প র িব া ভরা পথo পির n হেয়
uঠল$ iেলকিTক পােm িডপ িটuবaেয়ল িদেয় জল তুেল পান o sান
করার aভ াস গেড় uঠল চনেদর মেধ $
চােষর লাভ থেক eকটা দাতলা sাs েকnd গেড় uেঠিছল ১৯৭০
সােলi$ eখােন di নgপদ িচিকৎসেকর থাকার ব বsা িছল$ eছাড়া
সামেনর ছােটা খালা জিমেত চীনা oষিধ লতাgl চাষ করা হেয়িছল$
ei নতুন িচিকৎসা ব বsার পাশাপািশ unততর খাদ , িনকািশ o
পির nতার ফেল gােম assতা aেনকখািন কেম িগেয়িছল$ সtেরর
দশেকর pথমােধ চন gােম eকজন িশ o মারা যায়িন$ যিদo মেয়েদর
কেঠার পির েমর জn গভপাত pায়শi হত$
১৯৬৬ সােল gােমর িতন ঘেরর sুেল ৪০ জন ছাtছাtী িছল$ তৃতীয়
ণীর oপের পড়েত হেল eক মাiল হঁেট aবsাপn gােম যেত হত$
১৯৭০ সােলর মেধ gােম সpম ণী পযn পড়ার ব বsা হেয়িছল eবং
১০ জন িশkক ৩০০ ছাtছাtীেক সখােন পড়াত$ তখন gােমর ৮০-৯০%
বা া sুেল যত$
ei unয়েনর সাফেল র মাথায় পালক লাগােত লঙiয়ঙ জলার
anেদর চেয় বেড়া eকটা সভাকk বানােত চাiল$ iট আর ছােদর টািল
হােতর নাগােল থাকায় িতনতলার সমান uঁচু eক sদৃ হল তির করা
হল$ eখােন পুেরা gােমর লাক বসেত পারত$
eরপর gােম বেড় uঠল ভাগ পেণ র চািহদা$ ১৯৬৪ সােল চন gােম
eকটা আধা- বসরকাির আংিশক সমেয়র জনােরল sার িছল$ সসময়
সারা gােম eকটা মাt সাiেকল িছল$ ১৯৭০-eর দশেকর মাঝামািঝ
সখােন aেধক পিরবােরর হােত কমপেk eকটা কের সাiেকল eল$
১৯৬৪- ত gােম eকটা মাt রিডo িছল --- ১নং uৎপাদন িটেমর
সাধারণ সmিt$ সtেরর মাঝামািঝ চার থেক পাঁচ ডজন ব িkগত
রিডo সট gােম হল$ ১৯৬৪ সােল gােমর eকমাt ঘিড় িছল uপ-পািট

সাংsৃিতক িবpেবর সময় কৃিষ-uৎপাদনশীলতা বেড়িছল িdgণ$ িbেগডনতারা নতুন আয়টােক কােজ লািগেয় িকছু pিkয়াকরণ িশl গেড়
তালার পিরকlনা করল$ ১৯৬৮ সােলর আেগ চন gােম িকছু ছােটা
iটভাটা িছল$ pথম বেড়া pকl িছল eকটা iট কারখানা$ eর
পিরচালনার কােজ লৗsন- ক দািয়t দoয়া হেয়িছল$ নদীর পার বরাবর
মািট িছল বশ unত মােনর আর পাহােড়র চারপােশ ঘন ঘাস o লতা
থেক সsায় jালািন পাoয়া যত$ eতিদন িbেগেডর হােত কান পুিঁ জ
িছল না$ uৎপাদন িটেমরo পুিঁ জ িবিনেয়ােগর kমতা িছল না$ িকnt
১৯৬৮- ত লঙiয়ঙ যখন সব ক'টা িটেমর pধানেদর ডেক pকlটা িনেয়
আেলাচনা করল, সকেলi তােত রািজ হেয় গল$ pেত ক িটম সমান
পুিঁ জর aংশ িদল eবং p া ট তিরর জn পাির িমক ছাড়াi মদান
করল$ িbেগেডর মািলকানায় iট কারখানা, aতeব eর লভ াংশo pেত ক
িটম পােব$ pেত ক িটম থেকi সম সংখ ক সদsেক কারখানায় খাটেত
পাঠােনা হল$ বাঝাপড়া হল, িbেগড িনেজর হােত য aিতিরk লভ াংশ
রাখেব, তা ভিব েত িbেগেডর পিরেষবার জn তহিবেল িটমgিলর দয়
aেথর চাপ লাঘব করেব$
iট কারখানার pকlিট সফল হল$ কারখানািট বেড় uঠল eবং ছােদর
টািল বানােনাo r হল$ slকােলর মেধ i eেত ৩০ জেনর বিশ
পূণসমেয়র িমক িনেয়াগ করা হল$ eর মুনাফা থেক িবd ৎ চািলত
চালকেলর জn দাতলা বািড় বানােনা হল; িচনাবাদাম থেক তল pstত
করার p া টo তির হল$ সtেরর দশেকর গাড়ায় gাম থেক কিমuন
বাজার-শহের যাতায়ােতর রাsাo unত করা হল, যােত Tাক চলেত পাের$
eর ফেল চন gাম শhের িশেlর জn আধা-pিkয়াজাত কৃিষ uৎপn
যাগান দoয়ার kt হেয় uঠল$ ১৯৭১-e িbেগড িচিন শাধনাগারেক
pসার ঘিটেয় িচিনর বিজত aংশ থেক i ডািsTয়াল a ালেকাহল তিরর
ব বsা করল$ eকটা ছােটা কারখানায় uড-iয়াম িপেষ পাuডার তির কের
i ডািsTয়াল sাচ িহেসেব িবিkর ব বsা করা হল$
iিতমেধ বাড়িত আয় থেক চােষর মকানাiেজশনo r হেয়িছল$
১৯৬৭ সােল eকটা ১৭ হসপাoয়ােরর Tাkর কনা হেয়িছল$ eেত বলদ
িদেয় হাল দoয়ার চেয় aেনক ভােলা কাজ হত$ শীতকােল শk মািটেত
চালােত িগেয় eটা বারবার ভেঙ যাি ল$ তখন Tাkরটােক iট o শs
বেয় িনেয় যাoয়ার টানাগািড় িহেসেব ব বহার করা হল$ চার বছর
aেপkা কের ১৯৭৩ সােল িbেগড eকটা ৪০ হসপাoয়ােরর ‘is iজ
রড' b াে ডর Tাkর িকনেত পারল$ সটােতo তমন কাজ হল না eবং
তা শেষ পিরবহেণর কােজi লাগল$ চািষরা eেতi খুিশ িছল$ কারণ
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পেয়ে টর গড় মূেল র সমান$ ফেল চািষরা ei কােজ যুk হেত চাiত
eবং সখােন sজনেপাষণ o িববাদ আটকােত িনয়ম তির করা হেয়িছল$
তা সেtto aেপkাকৃত পুরেনা কারখানা িমেকরা য uৎপাদন িটেমর
সে দীঘিদন যুk িছল, তার সে eকাtতা anভব করত eবং িটেমর
সভায় eেস পরামশo িদত$ িকnt aিববািহত aেপkাকৃত যুবক িbেগড
কমীরা িনেজেদর eকটা নতুন sােথর আলাদা গা ীর বেল মেন করত$
িbেগেডর কমসূিচর সে uৎপাদন িটেমর কান সংঘাত হেল তারা কu
কu িbেগেডরi পk িনত$
eiভােব িbেগেডর eকটা আলাদা kমতা গেড় uঠল, যার িনজs
আিথক শিko তির হেয়িছল$ স আর িটমgিলর দয় aেথর oপর
িনভরশীল রiল না, তার আরo বিশ বিশ কতৃt গেড় uঠল$ ei
kমতা থেকi লঙiয়ঙ aেনকটা লাভবান হল$ ণী সাধারেণর শাধন
কমসূিচর সময়i তার রাজৈনিতক kমতা বেড় uেঠিছল$ িbেগেডর
আিথক sাধীনতা eবং gােমর সমৃিd তার সmান আরo বািড়েয় িদল$
যােদর সে সাkাৎকার নoয়া হেয়িছল, তােদর মেধ যারা oেক সবেচেয়
aপছn করত, তারাo িবরস মুেখ sীকার কের িনেয়িছল, লঙiয়ঙ িছল
eক পটু aথৈনিতক পিরচালক eবং gােমর িশlায়েনর pধান কাNারী$ স
an িbেগড o কিমuন সফর কের সখানকার আিথক uেদ াগgিল দেখ
eেস চন gােম সgেলার সmাবনা িহেসব করত; gােম িফের eেস িbেগড
কিমিটর কােছ নতুন পিরকlনা পশ করত$ eছাড়া মিশনপt, sয়ার
পাটস, িনমাণ সামgী eবং কাঁচামাল আলাদা ঘুরপেথ জাগাড় করার
kমতাo তার িছল$ িকছু নতুন pকেlর জn aেনক সময় রাTীয় বরােdর
aেপkায় থাকেত হত$ তাi স বসরকাির লনেদেনর ব বsা কেরিছল$
sিক oয়াঙ পের বেলিছল, "ক া টেনর যখন কােঠর দরকার,আমােদর
দরকার isাত, d'পk লনেদন কের িনত"$ eছাড়া স যখনi বাiের
থেক সফর কের িফরত, যসব ক াডারেদর সে oঠাবসা করেত হত,
তােদর জn িকছু uপহার িনেয় আসত$ চীেন ei aভ াস eতi চালু হেয়
িগেয়িছল য eটােক চনরা খারাপ চােখ দখত না ততিদন, যতিদন
লঙiয়ঙ সকেলর sিবধার জn gােমর বাiেরর জগেত eটা করেছ বেল
সকেল মেন িনেয়িছল$ gােম aব স eক ধরেনর িমত ব য়ী dনীিতহীন
জীবনযাপন করত$ িbেগেডর িমিটংেয়o স anেদর মেতা খাoয়াদাoয়ার
aভ াস থেক িনেজেক দূের রাখত$ ফেল gামবাসীরা তােক an
ক াডারেদর চেয় ভােলা মেন করত$

সmাদক ফiহােনর হােত, সtেরর মাঝামািঝ pেত ক িটেম কেয়ক ডজন
ঘিড় িছল$ আেগ gােম eকটাo সলাi মিশন িছল না; পের eক-eকটা
িটেম eক ডজন কের সলাi মিশন হল$ eiসব িজিনসgেলার দাম িছল
১০০ iuয়ােনর oপর$ সখােন eকজন সমথ চািষর যৗথচাষ থেক
রাজগার দিনক ১ iuয়ােনর থেক বিশ িছল না$ তাসেtto gােম যা
িজিনসপt পাoয়া যত, তার চেয় বিশ সংখ ক পিরবােরর হােত aেথর
জাগান িছল$ কারণ বh পিরবােরর ব িkগত uেদ াগ বেড় uঠিছল$ iট
কারখানায় য গাদাগাদা jালািন লাগত, তােত eক পাu ড ঘােসর দর
uেঠিছল ১ iuয়ান$ eকজন uদ মী মিহলা কেয়ক ঘ টায় সi ঘাস কেট
ফলত$ সাiেকেলর চািহদাo বেড়িছল$ কারণ eকজন চািষ পাহােড়র
জিম থেক ঘের ফরার সময় সাiেকেল কেয়ক'শ পাu ড ঘাস িনেয়
িফরেত পারত$ িকnt চন gােমর জn বছের d'ডজন সাiেকলi বরাd
িছল$ যিদ কান ক াডােরর পিরবাের সাiেকল না থাকত, তেব সi
পিরবার aিফিসয়াল কােজর pেয়াজেন agািধকার পত$ বািকেদর ভাগ
বাৎসিরক লটািরর oপর িনভর করত$
gােমর সমৃিd সেtto তখনo pায় eক-প মাংশ পিরবার খেট য
oয়াকপেয় ট আয় করত, তােত রশেনর শেsর পুেরা দাম মটােত পারত
না$ িটেমর কাছ থেক সsায় কিজ pিত ০.১৯৬ iuয়ান দের রশেনর
শs িকনেত হত$ ভােলা চােষর বছের pেত ক মজীবী পুrষ পত মােস
৩০ িকেলা, eকজন মিহলা ২৫ িকেলা, aবসরpাp pবীেণরা ১৭-২০
িকেলা eবং বয়স anযায়ী িশ রা ১০-১৫ িকেলা$ যারা দাম মটােত
পারত না --- পিরবাের বা া বিশ, বয়s চািষ ছেলপুেল নi,
শারীিরকভােব dবল, ass বা pিতবnী --- তােদর িটেমর কােছ ঋণ
থেক যত$ িটেমর কােছ দনাgs থাকায় তােদর হােত কান পয়সা
থাকত না$ aবsাপnরা মােঝমেধ ভাগ পণ কনাকাটা করেলo শহেরর
তুলনায় চন gােম তখনo িছল ক সিহ ু জীবন$ gােমর pায় সকেলi
খািলপােয় ঘুরত$ সtেরর মাঝামািঝ সাiেকেলর টায়ার কেট চpল বািনেয়
পড়ার রoয়াজ eল$ তেব eক দশক আেগo চনেদর য aপুি েত
ভাগা িনদাrণ দািরd িছল, সখান থেক তারা aেনকটা সের eেসিছল$
eখন শহেরর জীবনযাtার sা n দখেত পেয় তােদরo বstগত
আকাkা drত বাড়েত থাকল$

sদৃঢ় িbেগড kমতা eবং নতুন কেমােদ াগ
ষােটর দশেকর মাঝামািঝ পাহােড়র আশপােশ লঙiয়ঙ asায়ী কােজর দল
তির কের বশ িকছু ফেলর বাগান কেরিছল; ei কােজ যুবকেদর
লাগােনা হত eবং তােদর আলাদা পাির িমক দoয়া হত$ িকnt aিচেরi
ei asায়ী ব বsা আর চলল না$ ১৯৬৯-e িbেগেডর drত বেড় oঠা
ম াnফ াকচািরং, পিরেষবা o পা -uেদ াগgেলার জn আলাদা িbেগড
কেমােদ াগ িটম তির করা হল$ তার জn আলাদা িটম-pধান o eকদল
ফারম ান িনযুk করা হল$ কেয়ক বছেরর মেধ ei নতুন িটেমর
লাকবল দাঁড়াল pায় eকশ পূণসমেয়র কমী, gােমর মাট কমীবািহনীর
pায় eক-ষ াংশ$ চােষর বীজ বানা eবং ফসল কাটার সময় eেদর
asায়ীভােব পুরেনা uৎপাদন িটেমর কােজ পাঠােনা হত$ িকছু পাহােড়র
জিমেত যেত ঘ টা dেয়ক সময় লাগত; িকnt িক বষা িক রাদ, ঘেরর
কােছi aনায়ােস ei কারখানা o পিরেষবার কােজ যাoয়া যত$ চােষর
কােজর চেয় eiসব কােজ রাজগারo বিশ হত$ িbেগেডর আলাদা ei
িটেম কান পুrষ বা মিহলা চােষর কােজর সমান oয়াকপেয় ট aজন
করেত পারত$ eকজন সবল পুrষ যিদ eখােন দশ পেয় ট পত, তাহেল
তার pিত oয়াকপেয়ে টর মূল িছল সবেচেয় ধনী িতনিট uৎপাদন িটেমর

মnন সামিয়কী

‘ বাকা’-র চ ােল
লঙiয়ঙ তার মযাদা আর kমতার শীেষ পৗঁছােত চেলিছল$ িকnt িbেগড
রাজনীিতেত kমাগত স নতুন s বkেব র মুেখামুিখ হি ল$ eকg
ছােটা কারখানা চালােনার জn যাগ পিরচালেকর সংখ া বাড়ােনার
pেয়াজন দখা িদেয়িছল$ ম াnফ াকচািরংেয়র কাজ দখভাল করা eবং
নতুন কেমােদ াগ িটেমর pিতিনিধ িহেসেব িbেগেডর িবpবী কিমিটেত চন
sেমi- ক তুেল আনা হল$
চন sেমi িছল ১৯৫০-eর ভুিম সংsােরর বীর eবং স কাuি টর
কৃিষ-যntািদ কারখানায় পািট সেkটাির পেদ মেনানীত হেয়িছল$ িকnt তার
eকটা মs দাষ িছল$ চন gােম ভূিম সংsার পিরচালনার সময় স eক
জিমদােরর বuেক ধষণ কেরিছল$ ঘটনাটা িনেয় কানাকািন হেলo তােত
sেমiেয়র unিতেত ছদ পেড়িন$ িকnt স কাuি ট রাজধানীেত িগেয়o
ফুিত চািলেয় যেত লাগল$ সাংsৃিতক িবpেবর সময় তােক ধরা হল$ তার
রাজৈনিতক িবেরাধীরা pকাে সমs পুরেনা ক া পযn খুেঁ ড় বার
করল$ নিতক aধঃপতেনর দােয় sেমiেক পািট থেক বিহ ার করা হল
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আoেয়র মেতা মাo িচnাধারার pচারেকরা গিরব o িনm-মধ
চািষেদর সহজাত ‘িবpবী pকৃিত'-র কথা আoড়াত$ চনরাo ণী
রাজনীিতর pিkত o চালু শbgেলা িশেখ িনেয়িছল$ িকnt সটাi শhের
যুবকেদর gাম থেক uে দ হoয়ার যুিkেত পিরণত হল$ আo বেলিছল
: "যখন ১৯৬৮ সােল আমােক gাম কিমিটেত নoয়া হল না, আিম দেম
যাiিন$ আিম ভেবিছলাম আমােক আমার পািরবািরক pভােবর িবrেd
eকটা s রখা টানেত হেব eবং সi পরীkায় আিম িটেক থাকেত
পারব$ oরা ব াখ া কেরিছল, আমােদর মেতা লােকেদর পািরবািরক uৎস
ভােলা নয়, aতeব আমােদর লmা পরীkার মধ িদেয় যেত হেব$ ...
িকnt ধীের ধীের আমার মেধ পিরবতন eল ... eখন আিম সব িকছু s
বুঝেত পারিছ$ আমােদর মযাদা তা কবল কমেতi থাকেছ$”
য আo দৃঢ় ণী লাiন আর খারাপ ণীর লােকেদর pিত বষম েক
কTরভােব সমথন করত, স-i বেলিছল : "আমার মেন হল, ‘ দখুন,
আমার পািরবািরক িভিt তা আমার পছেn তির হয়িন$ যিদ আিম িকছু
anায় করতাম তাহেল আমােক দাষী সাব s করা যত$ িকnt anথায়
নয়$’ যিদ তামার ণী ভােলা না হয়, পািট সবদা তামার আnগত িনেয়
p করেব; সবসময় তারা মেন করেব, তুিম য ভােলা কাজ করছ, সটা
তামার ব িkগত unিতর sােথ$ তারা তামােক খিতেয় দখেব না$
eiভােব মাnষেক িবিভn sের ভাগ কের ফলা আমার ভােলা লাগল না
... সামাn ভােলা ণী থেক আসা মূখতম লাকo িবরাট ভান করত$”
gােমর লােক pিরত যুবকেদর আশাভ িনেয় কখনi মাথা ঘামায়িন$
তারা দেখিছল, সরকাির নীিত kেণ kেণ বদেল যত$ eকটা নীিত
anযায়ী যুবকেদর বাiের থেক আনা হল, আবার আর eকটা নীিতেত
তােদর শহের িফিরেয় নoয়া হেত পাের$ ei বিহরাগতেদর কাuেক
কাuেক চনরা পছn করত বেট, িকnt তারা সকেলi িছল দীঘsায়ী
বড়ােত আসা লাক$ িbেগড নতােদর বাsববুিdেত গাড়া থেকi eেদর
সmেক eরকম পিরকlনাi িছল$ সরকাির aেথ য ডিমটিরটা িbেগড
থেক eেদর থাকার জn বানােনা হ য়িছল, সটা িছল িচরাচিরত gয়াঙদঙ
শsেগালার মেতা দখেত$ আশা িছল, যুবেকরা চেল গেল oটা eকটা
ভােলা কােজ লাগেব$ aতeব eেদর চন gােম িবেয়-থা, সংসার পাতা
িনেয় কান িচnা কu করত না$
িকnt সtেরর গাড়ায় যখন ei যুবেকরা gােম রেয় গল, তােদর
বয়স িবশ পিরেয় গল$ eকজন যুবক বেলিছল : "আমরা বুঝেত
পারিছলাম বয়স আমােদর বাড়েছ; ভাবনা হি ল, কীভােব িবেয়-থা
করব? ... বা াকা া সংসার হেল আমােদরo বসরকািরভােব েয়ার
পালন, ঘাসকাটা eবং ব িkগত জিমেত কাজ করেত হেব$ সকাল থেক
রাত পযn আমােদরo পির ম করেত হেব$ আমরা তা সiেয় িনেত পারব
না$ আমােদর পড়া না আর িব ােমর সময় দরকার$ িকnt সিদেক গেল
আমরা পিরবােরর আিথক মান বজায় রাখেত পারব না$”
তাছাড়া সরকাির িনয়ম িছল, eকলা মাnষ শহের ফরার sেযাগ
পেতo পাের$ িবেয় করেল তা হেব না$ শহের ফরার sেযাগ িনেয়,
পািটর sজনেপাষণ িনেয় ei যুবকেদর kাভ িছল$ আo বেলিছল,
"যখন oপরতলার ক াডারেদর ছেলপুেলরা gােম eল, তারা আবার
eকধাkায় বিরেয়o গল ... হা! তাহেল gামা েলর জn s াকেমর
‘মহtt' কাথায় গল? হা! oরা যিদ ক া টেন িফের যায়, আমরা িক
তাহেল জ ােলর মেতা eখােন পেড় রiব?”
আoেয়র ei kাভেক pভািবত কেরিছল সাংsৃিতক িবpেবর শেষ
১৯৬৮-র শরেত আসা চিlশজন নতুন বালক-বািলকা$ শহের তখন

eবং তার পদচু িত ঘিটেয় সাধারণ চািষ িহেসেব তােক চন gােম ফরত
পাঠােনা হল$
শহর থেক pিরত যুবেকরা eবং আo sেমi সmেক গাড়ার িদেক
বেলিছল, "আমরা ভাবতাম o eকটা যৗনদানব”$ aথচ gােমর চািষরা
তােক ‘পুরেনা িবpবী' িহেসেব dা করত$ কারখানা পিরচালনায় তার
aিভjতা eবং কাuি টেত সmাব সরবরাহকারী o kতােদর সে তার
ব িkগত যাগােযােগর জn aিচেরi স িbেগেডর ম াnফ াকচািরংেয়র
pধান পেদ মেনানীত হল$ লঙiয়ঙ িছল তার চেয় জুিনয়র$ sেমi
পািটেত না থাকায় লঙiয়ঙ sিs পেয়িছল$ িকnt তার িবপদটা eল
anিদক থেক$
১৯৬০ সােলর di সদেsর oয়াকিটেমর তttাবধােন gােমর পািট
শাখায় জনাছেয়ক নতুন যুবক-চািষেক সদsপদ দoয়া হেয়িছল$
লঙiয়েঙর কতািগিরর ঝাঁকেক সামাল দoয়ার জn di িশিkত o
s বkা যুবকেক oi কিমিটর ডপুিট সেkটাির পেদ িনযুk করা হল$
eেদর মেধ সবেচেয় ujjল িছল বাiশ বছর বয়েসর eক গিরব চািষ,
লােক তােক ‘ বাকা' বেল ডাকত$ স মােটi বাকা িছল না$ লােক
বরাবর িব াস করত, কান d আtার কাপ eড়ােত হেল বা ার eকটা
যমন- তমন ডাকনাম দাo$ বাকার িবধবা মা িছেলন eক দৃঢ় মেনর
মাnষ, িতিন ছেলর oi ডাকনাম িদেয়িছেলন$ বাকা লখাপড়ায় বশ
ভােলা িছল$ ডপুিট সেkটািরর পদ থেক তােক কিমuন পািট কিমিটেত
চন gােমর pিতিনিধ কের পাঠােনা হল$ লঙiয়ঙ যখন পািট কিমিটর
িমিটংেয় িনেজর মত চািপেয় দoয়ার চ া করত, বাকা তার িবrেd
সাজা দাঁিড়েয় যত$ লঙiয়ঙ তােক িনেজর aিধকতর aিভjতার কথা
sরণ কিরেয় িদত বেট$ িকnt বাকা িনেজর িশkার জাের পািটর
oপরতলার িনেদেশর শbgেলা লঙiেঙর মুেখর oপর ছুেঁ ড় িদত$ আসেল
লড়াiটা িছল di pজেnর$
লঙiয়ঙেক খাঁচা মারা চািTখািন কথা নয়$ বাকা তার ei আচরেণর
জn যুবক-চািষেদর কাছ থেক তািরফ পল$ িকnt পির েম স য
anেদর চেয় eিগেয় সটা বাকা দখােত পােরিন$ তার চােষর jানo
তমন িছল না$ লােক eমনo বলত, সবসময় বাকা িমিটংেয় যাে ,
খাটেছ কখন? বাকা জবাব িদত, আমার খাটবার সময় কাথায়? িকnt স
বশ বুঝেত পারিছল, আরo uঁচুেত uঠেত গেল খাটুিনর রকড খারাপ
থাকেল চলেব না$ তাi স িনেজi eকিদন ক াডােরর কাজ ছেড় িদেয়
তার পুরেনা uৎপাদন িটেম পূণ সমেয়র চািষর কােজ িফের eল$ লঙiয়ঙ
টর পল, eেত বাকার sিবধা হেব$ স কিমuেনর পািটেনতােদর কােছ
aিভেযাগ করল, বাকা িনেজর দািয়t ছেড় িদেয়েছ$ কিমuেনর নতারা
‘পািট শৃ লার aভাব'-eর জn বাকােক সমােলাচনা করল$ শেষ
eকটা সমেঝাতা হল, বাকার pধান কাজ দoয়া হল gাম pশাসেনর
িমিলিশয়ার pধান িহেসেব$ িনয়ম anযায়ী ei পেদ থেক স বছের d'শ
িদন পযn ম করেত পাের$ স মেন করল, eেত তার পেk রাজৈনিতক
মযাদায় লঙiয়ঙেক টপেক যেত asিবধা হেব না$

আoেয়র রাজৈনিতক আnগেত িচড়
শহর থেক pিরত যুবেকরা gােম জুিনয়র ক াডার িহেসেব grtপূণ
ভূিমকা পালন করত$ ষােটর দশেকর মধ ভাগ থেক বাকার মেতা gােমর
িকছু চািষঘেরর ছেল তােদর ‘িবpবী utরসূরী' হেয় uঠল$ আo পের
িকছুটা aিভেযােগর sের মnব কেরিছল : "আমরা রশম gিটেপাকার
মেতা gিট বুেন যতাম আর যােক জn িদতাম তার জni িনেজেদর
ংস কের ফলতাম$”
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িবপjনক সেত র eক aেলৗিকক আভা ছিড়েয় পড়ল$ িবেশষত মাটা
মাটা দsােবজ যন aিশিkত gামবাসীর কােছ মাoেয়র aগাধ পািNত
eবং িলন িপয়াoেয়র লুkািয়ত শয়তািন চিরt সmেক eক জলজ াn
pমাণ িহেসেব পশ করা হি ল$ িকnt eত নাটক িদেয়o eক যntণাদায়ক
সংশয়েক eিড়েয় যাoয়া গল না$ িলন িপয়াoেক মাoেয়র ঘিন তম
কমেরড o তাঁর মেনানীত utরািধকারী িহেসেব তুেল ধের pায় দবt
আেরাপ করা হেয়িছল$ তারপর eত আচমকা তাঁেক d িহেসেব ঘাষণা
করা হল$ eক যুবক চািষ বেলিছল, "আিম মাoেক িব াস করতাম, িকnt
িলন িপয়াoেয়র ব াপারটােত আিম িচnায় পেড় গিছ$ সব িকছু যন oপর
থেকi পাlায়$ oরা যা বেল তার সবটা িব াস করা যায় না$” সিnহান
pিরত যুবকেদর মেধ িল নােম eকজন বেলিছল : "যখন িলu শাoিচেক
টেন নামােনা হল, আমরা সমথন কেরিছলাম$ সiসময় মাo সতুঙেক
aেনক uঁচুেত oঠােনা হেয়িছল : িতিন িছেলন লাল সূয, কী িছেলন না
িতিন$ আমরা দেখ eেসিছ, oপেরর নতারা আজ কান িকছুেক গাল
বলেছ, কাল তােক বলেছ চ াpা$ ব াপারটােতi আমরা িব াস
হািরেয়িছ$”
চারেচােখা ঊ গায়ালঘের কারাবাস করিছল$ তার সmেক
oপরতলার নািন ঝুেলিছল তখনo$ তার সmেক aিভেযাগ িছল
মারাtক$ স নািক ভাiস চয়ারম ান িলনেক ‘ধুত শয়াল' বেলিছল$
eখন িলেনর ব াপারটা uেl গল$ eবার ঊেক gােমর sাভািবক জীবেন
িফরেত দoয়া uিচত$ িকnt পািটর নীিতর সিঠকতােক রkা করেত হেব$
aতeব িজনঈ eকটা গণ-িববৃিত তির করল, ঊেয়র বhিবধ aপরাধ
সেtto পািট তােক kমা কের িদে eবং ঊেক eকটা anতp কৃতjতার
িববৃিত িদেত হল$ ব াপারটা আo eবং an যুবকেদর eকটা িবি ির
ঠাTা মেন হল$ pিরত যুবকেদর মেধ কার eক pাkন মাo pচারক
বেলিছল : "সবটাi eকটা ভNািম মেন হি ল$ মাo পােঠর মাতামািত
কেট িগেয়িছল$ eমনকী য িলন িপয়াo সবেচেয় বিশ মাo aধ য়ন
কেরিছেলন eবং মাo পূজােক u তম sের িনেয় িগেয়িছেলন --- তাঁর
iিতমেধ পতন হেয়েছ$ anেদর আর সi গান গেয় লাভ কী? eখন
সকেলর মেন সেnেহর ei লুেকােনা ছায়া$”

রডগােডর িবিভn গা ীর মেধ সংঘষ চলিছল, বকার সমsাo বাড়েত
চেলিছল শহের, ক া টেনর হাisুল ছাtেদর িতন-চতুথাংশেক sায়ীভােব
gােম পািঠেয় দoয়া হেয়িছল$ ১৯৬৪-র যুবকেদর মেতা eেদর gােম থাকা
বা s ায় ম করার i া িছল না$ িকnt eকধরেনর যৗবেনর
আদশেবাধ aেনেকর িছল$ আoেয়র ছােটা বানo eেদর মেধ িছল$
সাংsৃিতক িবpেবর সময়কার শhের িবতেক aংশ িনেয় sাধীন িচnার
eকটা ধরন ei ছাtেদর কােরা কােরা মেধ গেড় uেঠিছল$ eরা নতৃt
সmেক সংশয়ী িছল eবং িনেজ থেক eকটা রাজৈনিতক সমাধান খাঁজার
আgহo eেদর িছল$ আo বেলিছল : " সiসময় আিম পািটেক সmূণ
িব াস করতাম; মাoেয়র oপর আমার aসাধারণ dা িছল$ যখন আমার
বান oপরতলার নতৃtেক পেরাkভােব সমােলাচনা করত, আিম
বলতাম, ‘তুিম যিদ আর eকবার eসব বেলা, আিম িরেপাট করব$ আিম
গিরব আর িনm-মধ চািষেদর িদেয় তামায় শােয়sা করব!’ িকnt পের
ধীের ধীের আিম পাlােত থাকলাম$ আিম anভব করলাম, o যা বলেছ
তা বাsিবক$ ... আমার বান সাংsৃিতক িবpেবর মধ িদেয় গেছ,
যখােন ক াডারেদর dনীিত iত ািদ িনেয় uেtিজত কথাবাতা oেদর
হেয়েছ$ o বলত, আমােদর দশ যেথ গণতািntক নয়$ জনসাধারণেক
oপরতলার লােকেদর কথা, না ভেব পুেরাপুির পালন করেত হয়$”
ei নবীেনরা কu কu মাkবাদী মৗিলক বi পড়ত$ চার পুরেনােক
ংস করার সংgােম থেক আেগকার যসব বi বঁেচ িগেয়িছল, সgেলাo
eরা পড়ত$ চারপােশর সমsাgেলার সমাধােনর জn eকটা s তািttক
িভিt তারা aজন করেত চাiত$ eরা য পাঠচkgেলা তির কেরিছল,
তােত পুরেনা যুবেকরাo কu কu যাগ িদেয়িছল$ eেদর আেলাচনাgেলা
সরকার-িবেরাধী িছল না$ তখনo পযn eরা চীনা িবpেবর pিত িনেজেদর
দায়বd মেন করত eবং আেখের চয়ারম ান মাoেয়র নতৃেt িব াস করত$
আo বেলিছল, ‘আমার সমs ভাবনায় eখন eকটা p িচh পেড় গেছ'$
১৯৭১-eর শেষ িলন িপয়াoেয়র ঘটনায় eেদর চয়ারম ােনর pিত িব ােস
সেnেহর কােলা ছায়া eেস পড়ল$

িলন িপয়াoেয়র মৃতু
১৯৭১ সােলর িডেসmের eক শীেতর ঠা ডা রােত চন gােম পািট
সদsেদর ঘুম থেক uেঠ তিড়ঘিড় কিমuেনর সদর দpের জrির িমিটংেয়
যেত হল$ d'িদন কেট গল$ িফের eেস তারা eকটা টুঁ শbo করেত
পারল না, eমনকী িনেজর পিরবােরর লােকর কােছo মুখ খালা বারণ
িছল$ eরপর eেক eেক দেলর বাiেরর ক াডার, iuথ িলেগর সদs
eবং an নতৃদায়ী কমীেদর কিমuেন ডেক নoয়া হল$ gােমর লােক
বুঝেত পারল, eকটা রাজৈনিতক ঝড় ঘিনেয় uঠেছ$ ei u -নাটকীয়
পিরিsিতেত শষ পযn িbেগড হেল eকটা জনসভায় সকেল ঘাবেড়
যাoয়া aবsায় uপিsত হল$ eক pিরত যুবক পের বেলিছল : "gােমর
সামিরক বািহনীর সদsরা বndক রিড কের সভার চারপােশ টহল
িদি ল, যােত খারাপ ণীর লােকরা ঘঁষেত না পাের$ ণীশtrেদর
িন য় ei খবর নেত দoয়া যায় না$ বাকা পািটর কndীয় কিমিট
থেক পাঠােনা eকটা কাগজ পড়ল$ তােত বলা িছল, কীভােব িলন
িপয়াo মাoেয়র pিত িব াসঘাতকতা কেরেছন eবং eকটা িবমান dঘটনায়
মারা গেছন$ ... চািষরা [ eবং আমরা] মমাহত হল$ তারা ভয় পেয়
গল : ‘কীভােব মাoেয়র eত ঘিন eকজন eরকমটা করেত পাের?”
d'িদেনর সভার শেষ িলন িপয়াo সংkাn বশ িকছু তথ pেত ক
gামবাসীর হােত ‘aধ য়ন' করার জn দoয়া হল$ eiসব সভার কৃিtম
grt o গাপনীয়তা থেক িলন িপয়াoেয়র িব াসঘাতকতা সmেক
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aিন ুক s াকমী
িলন িপয়াoেয়র ঘটনা u ঘািটত হoয়ার কেয়ক মােসর মেধ i pিরত
যুবকরা eকটা িdতীয় ধাkা খল$ আশপােশর জলা থেক kমাগত বিশ
সংখ ায় pিরত যুবেকরা হঙকেঙ পািলেয় যাি ল$ ei aিভবাসন ঠকােত
u তর কতৃপk বিশরভাগ pিরত যুবকেক হাiনােনর ছ'টা সীমাnবতী
কাuি টেত রাTীয় ফােম পাঠােনার িসdাn িনল$ ক া টন থেক িতনশ
মাiল দিkণ-পি েম ei িবশাল জ ল ঘরা dীেপ গত কেয়ক বছের
সনাবািহনীর লৗহদৃঢ় শৃ লার aধীেন kখ াত রাTীয় ফাম গেড় তালা
হেয়িছল$ সরকার বুঝেত পেরিছল, িকছু pিরত যুবক ei িনেদশ eিড়েয়
যেত ক া টেন িনেজেদর বািড়েত পািলেয় যেত পাের$ কমসূিচ rর
আেগi সরকার ছ'িট কাuি টর নদীপথ, বাসsপ eবং pধান রাsাgিলর
সংেযাগsেল aিফসারেদর মাতােয়ন কের$
চন gাম থেক eকটা বেড়া ' s াকমী'-র তািলকা তিরর িনেদশ
পাঠােল pেত ক যুবকi তােত সi কের িনেজেক 'সমাজতািntক গঠনকােয
uৎসগ' করার pমাণ িদেত চায়$ নgপদ িচিকৎসক, তাঁর pিমকা, যারা
সবেচেয় কিঠন মিশন সারাiেয়র কাজ করত, জুিনয়র হাisুেলর িশkক,
eবং (কিমuেনর পরামেশ) ১৯৬৮ সােল আসা ক া টেনর eক pভাবশালী
aিফসােরর মেয়েক ei তািলকা থেক বাদ রাখা হল$ eেত আo খেপ
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"আমরা তা আমােদর বা ােক িশkার জn তামােদর কােছ
পািঠেয়িছলাম$ কন তামরা oেদর হাiনােন পাঠােনার চ া করছ?”
ক া টেন িকংফা চাপাচািপ করার সাহস দখাল না$
মােসর পর মাস যুবেকরা ঘের বেস রiল$ ক া টন জুেড়
aিভভাবকেদর িবেরািধতা eত জারােলা িছল, pােদিশক সরকার শষ
পযn তােদর িনেদশ তুেল িনেত বাধ হল$ sীকার করা হল, যুবকেদর
ভুলভােব হাiনােনর জn সi করােনা হি ল$ আo eবং an যুবেকরা
চন gােম িফের eল$ িbেগেডর ক াডাররা কাঁচুমাচু হেয় বলল, তােদর
বাধ হেয় িনেদশ পালন করেত হি ল$ িকnt শhের যুবকেদর সে
ক াডারেদর িখঁচটা sায়ী হেয় রiল$
চন gােমর শhের যুবেকরা kমাগত হঙকেঙ যাoয়ার জায়াের িভেড়
গল$ পাশাপািশ কিমuন o িbেগেড iিতমেধ i হঙকেঙ যাoয়ার জার
হাoয়া বiিছল$ আoেয়র কােছ পুিঁ জবাদী হঙকঙ িছল eক ‘aধঃপিতত
শহর' ( স eখনo তাi মেন কের)$ স আরo d'বছর চন gােম রেয়
গল$ িকnt যখন eেকর পর eক pিরত যুবক সi িbিটশ কেলািনেত
চেল যাে , স দখল : "gােমর জীবেনর eকটা মূল eবং aথ আমার
কােছ িছল$ eখন সটা পােl গেছ$ eখন আিম মেন কির, জনগণ আর
ক াডাররা ধু িনেজেদর জni কের যাে $ ... aতeব আিম gামা েল
থেক িনেজেক িবিলেয় িদেত চাi না$ যিদ সখােন জনগেণর eকটা
আtত াগী মেনাভাব থাকত, আিম থাকতাম$ eমনকী বstগত eকটা দিরd
জীবনযাপন কের পিরবার ছাড়াi আিম থাকতাম সখােন$ িকnt আিম
বুঝেত পারলাম, িকছুi হেব না$ আিম হঙকেঙ dধrিট খেয় বঁেচ থাকার
জn চেল eলাম$”
১৯৭৪ সােলর gীে আo তার eকসময়কার িবেরাধী িলেয়র সে দীঘ
িবপদস লু পথ হঁেট জেল নেম পড়ল$ চন gােম eক দশেকর কিঠন
কােজর মধ িদেয় aিজত দিহক শিkেত টানা পাঁচ ঘ টা সাঁতের স
িবেদেশর নতুন জীবেন pেবশ করল$

গল$ দkতা আর পািরবািরক pভাবেক পুর ত
ৃ করা হেব আর eক
দশেকর রাজৈনিতক আtত াগেক aসmান করা হেব? স তার বnুেদর
বলল, "eকটা kkরেকo যিদ দশ বছর পােষা, তুিম তােক eভােব লািথ
মারেত পােরা না$ আিম িক eকটা kkেরর চেয়o মূল হীন?” aথচ
সময়টা ষােটর দশক হেল স-i হয়েতা িনেজেক মেডল িহেসেব pমাণ
করার তািগেদ pথেম িগেয় সi করত$ eখন স-i সবেচেয় মুখর
সমােলাচক$
স eকটা সাiেকেল চেপ an িbেগেড তারi মেতা eকিন eক
বnুর কােছ িগেয় তার আপিtর কথা জানােলা$ িকnt সi মেয়িট
টিলেফােন কিমuেনর সদর দpের জািনেয় িদল, আo an িbেগেডর
সে যাগােযাগ করেছ eবং ‘ লােকেদর তাতাে '$ eকটা সেmলেন
কিমuেনর পািট সেkটাির চন gােমর ক াডারেদর আলাদা কের বলেলন,
" তামরা আoেক পাঠাo$ an িbেগেডর লােকরা বলেছ, যিদ আoেয়র
মেতা িবখ াত eকজন কমী না যায়, তারা কন যােব?”
pিরত যুবকেদর মেধ sিক oয়াঙ সmpিত eক যুবতীেক িবেয়
কেরিছল$ সাংsৃিতক িবpেবর সময় ei মেয়িটর সে তার পিরচয়
হেয়িছল$ (পের aব ei মেয়িটর সে স হঙকেঙ পািলেয় যােব$)
িবেদিশ দঙ eক sানীয় মেয়র সে জিড়েয় পেড়িছল$ যুবকেদর ব াপাের
িbেগেডর িবpবী কিমিট িকংফােক িনযুk কেরিছল$ িতন বছর আেগ ei
িতনজনেক গায়ালঘের পাঠােনার ব াপাের আoেয়র সহায়তা িছল$ eবার
হাiনােনর রাTীয় ফােম যাoয়ার ব াপাের আoেয়র oপর চাপ সৃি করার
কমসূিচেত eরা িতনজন িবেশষ ভূিমকা িনল$
য যুবেকরা gােম িবেশষ sিবধা করেত পারিছল না, তারা s ায়
হাiনােন যেত চাiল$ চারেচােখা ঊ কমী িহেসেব pমাণ করার জn
িনেজেক তািলকাভুk করল$ eিদেক আo, তার বান সহ মাট পাঁচজন
aিন ক
ু কমীর জn িবেশষ ‘পাঠচk' সংগিঠত করা হল$ সকাল ন'টা
থেক িবেকল পাঁচটা পযn eক ডজন ক াডার o কমীেক িদেয় তােদর
বাঝােনা হত$ িবরk eক গিরব চািষ pিতিনিধ িdতীয় িদন তার িদেক
ঝুেঁ ক িফিসিফস কের বলল, ‘আo তুিম দয়া কের সi িদেয় দাo$ নাহেল
আমােদর eখােন বেস বেস সময় ন করেত হেব'$ িbেগড নতারা হতাশ
হেয় শষ পযn ঘুিরেয় ভয় দখােত r করল$ আo পের বেলিছল,
“ যেহতু আিম an িbেগেডর লােকেদর যাগােযাগ কের যেত বাধা
িদেয়িছ, oরা বলল, আমােক ধরা হেব$ eমনকী আমার aতীত eবং
আমার পিরবার, যখােন আমার বাবা আর eকবার [ সাংsৃিতক িবpেব]
রাজৈনিতকভােব কলি ত হেয়েছ, সgেলাo দখা যেত পাের$ oরা
বলল, আমার কাযকলাপ eখন আমার pকৃত ণী চিরt u ঘািটত
কেরেছ$” আo পিরণামটা আnাজ কের pকাে সi কের িদল বেট$
িকnt সi দoয়ার সময় স জেড়া হoয়া সমs pিরত যুবকেদর সামেন
kুdভােব জানােলা, তােক তার i ার িবrেd যেত বা য করা হল$
তািলকাভুk যুবকেদর ‘ s াকমী' িহেসেব পািঠেয় দoয়ার আেগ
ক া টেন বািড়েত পিরবােরর কােছ িবদায় জানােত দoয়া হল$ সখােন
িগেয় তারা আিব ার করল, তারা িকnt ঘুের দাঁড়ােত পারত$ তােদর
বাবা-মােয়রাo dিবষহ হাiনােন না পািঠেয় তােদর বআiিনভােব শহের
রেখ িদেত pstত িছল$ িকংফােক oেদর ক া টন থেক িনেয় আসার জn
পাঠােনা হল$ শহেরর pিতেবিশ পািট কিমিট যুবকেদর পাঠােনার ব াপাের
বাড়িত দািয়t িনেত চাiল না$ িকংফা িনেজi ঘের ঘের হতাশ হেয় ঘুরেত
লাগল$ বারবার বািড়র লােকরা তােদর ছেলেদর লুিকেয় রাখিছল$
eকজন kুd aিভভাবক তা সামেনর দরজায় eেস বেলi ফলেলন,
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সবুজ িবpব বজন
pােদিশক কndীয় গেবষণাগাের নতুন ‘যাd' বীজ, সার eবং unতততর
জেলর ব বsা সবুজ িবpব eেনিছল চন gােম$ চােষর unিত হল$ সােথ
সােথ আরo unত হাiিbড বীজ, নতুন pযুিk eবং আরo সােরর
pেয়াজন দখা িদল$ ১৯৬৬-৬৮ িতনবছর সাংsৃিতক িবpেবর সময়
pােদিশক বীজ গেবষণা কমসূিচ pথম বাধা পল$ মাoবাদী নতৃt
বেলিছল, ভdরেলােকেদর গেবষণা pিত ান ‘জনগণ থেক িবি n'$ যত
কৃিষিবদ o uিdদিবদেদর তখন gামীণ জলাgিলেত পািঠেয় দoয়া
হেয়িছল$ মাo সতুঙ মারা যাoয়ার পর সবুজ িবpেবর নীিত আবার
িফের eেসিছল$ ১৯৭৮ সােলর ৭ ম িপpলস ডিলেত p তালা
হেয়িছল : " কন gামা েল কাজ করা েমর মযাদা পােব, aথচ
পরীkামূলক জিমেত কাজ করা েমর মযাদা পােব না?”
চন gােমর সবুজ িবpব জাপান থেক আমদািন করা নাiেTােজনa ােমািনয়া সােরর oপর িনভর কের গেড় uেঠিছল$ সtেরর দশেক
জলা o gামgিলেত ei সােরর সরবরাহ িঠক মেতা হি ল না$ sিনভর
sানীয় িশl গেড় তালার জাতীয় কমসূিচ anযায়ী কাuি ট সরকার eকটা
ছােটা সােরর কারখানা তির করল$ িকnt ei sানীয় সােরর মান eতi
খারাপ হল, gােমর uৎপাদন িটমgিল তার িপছেন aথব য় করেত চাiল
না$
দঙ িশয়াo িপেঙর িনজন গেবষণা pকেlর বদেল পািটর িবpবী
লাiন eল --- gােমর িভতরi ‘ খালােমলা পরীkািনরীkা' করা হাক$
7
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চন gােমর চািষেদর গােছর বৃিdর জn হরেমান তিরর eক pকেl যাগ
িদেত বলা হল$ হাisুেল িবjান পড়া pিরত যুবকেদর দশ িদন ধের
তািলম িদেয় িbেগেডর gদামঘেরর eক কােণ পরীkাগার গড়েত দoয়া
হল$ কেয়কমাস ধের তারা ‘Tায়াল a া ড eরর' পdিতেত হরেমান pstত
করার চ া করল$ শষপযn তারা িকছুটা সফলo হল$ d'বছর কাজ
কের তারা য িজিনসgেলা আিব ার করল, তা চািষেদর কান কােজ
লাগল না$ uৎপাদন িটেমর লােকরা দখল, ei যুবেকরা পরীkাগাের
হেস খেল য কাজ করেছ, তার বদেল িদনভর মােঠর কাজ হেত
পারত$ ১৯৭৩-৭৪ সােল uৎপাদন িটমgিল eবং িbেগড ‘জনগেণর সে
eকাt হেয় গেবষণা'র ei pকেl aথব য় বn করল$
১৯৭০-৭১ নাগাদ পািটর oপরতলার নতৃt িনেদশ পাঠাল, gয়াঙদঙ
pেদেশর সমs gােম তুেলা চাষ করেত হেব eবং শীেতর সময় গম o
জায়ার লাগােত হেব$ কারণ িহেসেব তারা জািনেয়িছল, utর চীেন
সািভেয়ত আkমণ হেল চােষর kিত হেব$ pায় gী মNলীয় আবহাoয়া
ei gয়াঙদেঙ, কখনi ei ফসল ভােলা হেত পাের না$ িকnt চন চািষরা
নেত পল, পাশাপািশ an gােম যারা ei কমসূিচ িনেয় আপিt
কেরেছ, তােদর তীb সমােলাচনার মুেখ পড়েত হেয়েছ$ aতeব কেয়ক
eকর জিমেত oiসব বীজ লাগােত হল$ িকnt তৃণমূল sেরর বাsবতােক
u তর নতৃt আমল িদল না$ ধু চন gামi নয়, gয়াঙদেঙর pায়
সমs gামgিলেত কেয়ক বছর ধের ei ‘পরীkা' চলল$

চন চািষেদর$ eেত uৎপাদন িটেমর পির ম আর পুিঁ জ di-i বরবাদ হত
eবং মােঠর uৎপাদনশীলতা মার খত$
চার সংেশাধন কমসূিচর সময় oয়াকিটম gােমর sােথ িকছু
সময়সােপk pকl হােত িনেয়িছল$ সi oয়াকিটম চেল যাoয়ার পর
চািষরা িনেজেদর বুিdেত িকছু মিনিবড় pকেlর মাধ েম চােষর
পিরকাঠােমার unিত ঘিটেয়িছল$ eখন তারাi ফর িশখল, সমs
oপরতলার িনেদশেক িব াস করা যাে না; বাiের থেক আসা নতুন
কমসূিচর pিত তােদর kাভ জnাি ল$ সtেরর দশেকর শেষ চনরা
ধু চাiিছল, রাT তােদর uৎপাদন িটমgেলােক eকলা ছেড় িদক$

শs আদায় eবং eক ছাT রাজৈনিতক সংকট
চন gােম চােষর মnা চলিছল$ aথচ রাT হঠাৎ হঠাৎ নতুন কমসূিচ
মারফত শs আদায় কের িনত$ eেত চনরা িবরk হত$ কখনo
‘আnগেত র শs', কখনo ‘িভেয়তনােমর জn শs', বা [ সািভেয়ত
iuিনয়েনর সে ] ‘যুd-pstিতর জn শs' iত ািদ াগান তুেল শs
আদায় করত রাT$ সsা দের gােমর udৃt শsভাNার থেক শs তুেল
িদেত হত রােTর হােত$
১৯৭১ সােল কাuি ট eক িনেদশ িনেয় eল : gােমর pেত ক
পিরবােরর পাoনা রশেনর দশভােগর eকভাগ শs চািষেদর হােত না
িদেয় uৎপাদন িটম স য় কের রাখেব$ সi স য় pাকৃিতক িবপযয় বা
সািভেয়ত আkমেণর kেt gােমর িনরাপtার জn ব বহার করা হেব$
ei কমসূিচেত uৎপাদন িটমেক ‘ s ামূলকভােব' aংশ িনেত বলা হল$
চািষরা যতi িবরk হাক না কন, আপিt করার পিরণাম জানত$
িকnt িটেমর eক সভায় সানoয়াঙ eকাi নীিতর pিতবাদ কের বসল$
স িছল সাংsৃিতক িবpেবর নতৃtদায়ী ছােটা গা ীর চয়ারম ান$ eক
pাkন সিনক eবং পািট সদs িহেসেব িটেমর সাথীেদর মেধ তার যেথ
সmান িছল$ স বলল : "আিম aব i চয়ারম ান মাoেয়র কান
কমসূিচর িবেরািধতা করিছ না$ eiসব নতুন দািব চয়ারম ােনর তির
করা মৗিলক নীিতর সে খাপ খায় না$ পিরবােরর মেধ ব টনেযাগ কান
শেsর oপর হাত ছাঁয়ােনা যায় না$ তামােক aব i জনগণেক যেথ
খাবার িদেত হেব$ udৃt শs িনেয় oরা বলেত পাের, িকnt ব টনেযাগ
শs িনেয় বলেত পাের না$”
kুd সানoয়ােঙর বkব েক িটম uিড়েয় িদেত পারল না$ িbেগেড
িরেপাট গল, িটম কান িসdাn িনেত পােরিন$ an িটমgেলাo aেপkা
কের দখেত চাiল, সানoয়ােঙর িটমেক কীভােব মানেত বাধ করা হয়$
পািটর চন gাম শাখা কিমিটর সভায় সানoয়ােঙর কাছ থেক ‘পািট
শৃ লা' দািব করা হল$ িbেগেডর দpেরর বাiের থেক সi সভার
চঁচােমিচ চািষেদর কােনo পৗঁছাল$ িbেগড থেক কিমuেন িরেপাট করা
হল$ কিমuেনর পািট কিমিট বুঝেত পারল, সানoয়ােঙর দৃ াn an gােম
ছিড়েয় পড়েত পাের$ ফেল তারা সানoয়ােঙর সমােলাচনার জn সাধারণ
সভা ডাকল$ সানoয়ােঙর রাজৈনিতক রকড eবং ণী িভিt ভােলাi
িছল$ ফেল স ভেঙ পড়ল না$ িকnt গালমাল বাধােলা তার stী$ স
ভয় পেয় িগেয় িটেমর eকটা সভায় সানoয়ােঙর সে ঝগড়া r কের
িদল$ রেগ িগেয় সানoয়াঙ মেয়েদর বসার জায়গায় ঝাঁিপেয় পেড় stীেক
িপটেত r করল$ মেয়েদর কেয়কজন িমেল sামী-stীেক ছািড়েয় িনল$
হাতাহািতর ফেল সানoয়ােঙর আত anেদর মেধ সংkািমত হল$
তার িটম শেsর জn পািটর ‘anেরাধ' মেন িনল$ িটম-িbেগড-কিমuন
সmেকর মােঝ ছাT সংকট কেট গল$ কিমuেনর নতারা ভাবল, তারা
িজেত গেছ$ eর পের an eক আচমকা পািট-নীিত বদল করার সময়

পািটর িনেদশ : তাচাi থেক শেখা!
দশজুেড় কমসূিচ eল, তাচাiেয়র সমকk হo$ aথাৎ পাহােড়র
ঢালgেলােক ভেঙ সমান কের নতুন জিম সৃি কেরা$ oপর থেক চাপ
eল, িbেগেডর নতারা uৎপাদন িটমgেলােক কেয়কটা বেড়া Tাkর o
বুলেডাজার ভাড়া কের িনেত বলল$ খাঁড়াখুঁিড়র ফেল oপেরর মািট সের
িনেচর eকটা anবর হলুদ মািটর sর বিরেয় পড়ল$ সi nাড়া
জায়গাটা বাজােত হেব, মািট িদেয় ভরাট করা pেয়াজন$ সবছর শীেত
চন চািষরা গাটা gাম খেট eকমাস ধের an জায়গা থেক মািট eেনo
pেয়াজেনর ভgাংশo পূরণ করেত পারল না$ সi সামাn ভরাট aংেশর
জn সােরর ব বsা হল না$ শষপযn বীজ না বুেন িকছু গাছ লাগােত
হল নতুন oi জিমেত$ নতুন ei nাড়া মালভূিমর oপর িদেয় যাoয়ার
সময় gােমর লােক মজা কের বলত : "হা! তাচাi থেক শখার utম
দৃ াni বেট! তাচাi আমােদর জিম সমান কের গাছ লাগােত িশিখেয়েছ!”
সাংsৃিতক িবpেবর সময় pােদিশক, কাuি ট eবং কিমuন পািট
সংগঠনgিল খুবi নাsানাবুদ হেয়িছল$ সi কারেণ oপর থেক কান কমসূিচ
eেল তার pিত aনমনীয়ভােব আnগত দখােনাi িছল িনরাপদ$ সi চাপটাi
পযায়kেম gামsর পযn নেম আসত$ পািটর eেকবাের oপরতলায় di
িববদমান গা ীর মেধ eক গা ী হয়েতা জারদার হেয় uঠল, তখন পরবতী
sেরর নতােদর হাoয়া বুেঝ drত নীিত পােl িনেত হত$
যখন মাoেয়র eকটা udৃিত জাতীয় pচারমাধ েম আসত --- "কৃিষ,
বন eবং েয়ার-মুরিগ পালেনর সে পা uৎপাদন িহেসেব মৎsচাষেক
eিগেয় নাo” --- চন গাঁেয়র লাক নতুন বhিবধ uৎপাদেনর আশায়
দাrণ uৎসািহত হেয় uঠত$ মাছচােষর পুkর বেড় যত$ আবার যi
মাoেয়র an udৃিত মারফত শs uৎপাদেন pধান grt দoয়ার
uপেদশ আসত, gােমর লাক নতুন পুkরgেলা বুিজেয় ফর ধানচােষ
িফের যত$ মধ বতী পািট-আমলারা হঠাৎ হঠাৎ ঘাষণা করত, গাপালন
eবং শাকসবিজ চাষ রাজৈনিতকভােব সেnহজনক --- ‘মুনাফার িপছেন
ছাটা’$ পািলত জntgেলা বেচ িদেয় সবিজর বদেল ধানচাষ করেত হত
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চালােনা জনােরটর আনেত হল$ কাগজ তিরর জn আেখর মN eবং
বাঁশপাতার দরকার হল$ তার সে লাগল দািম রাসায়িনক$ eত বেড়া
খরচ কের যা uৎপn হল, তার মান খুবi খারাপ$ শষপযn ei p া ট
িবিk কের িদেত হল$ িbেগেডর eেত ২০,০০০ iuয়ান kিত হল$ eছাড়া
বেড়া কের নতুন aিডেটািরয়াম তির করার জn পের gােমর sনাম
হেয়িছল বেট$ িকnt সসময় কাগজকেলর uেদ াগ মােঠ মারা যাoয়ায়
লঙiয়েঙর িকছু মnব নেত হি ল$ লােক বলিছল, gােম চােষর যখন
aবনিত হে , তখন eত খরচ কের ei িবশাল aিডেটািরয়াম কী কােজ
দেব?
লঙiয়ঙ িনেজর pিতপিt বজায় রাখেত বnা রাধ করার জn বাঁধ
তিরর পিরকlনা িনল$ ভািটর িদেকর gামgিল eেত আপিt করল$
লঙiয়ঙ তােদর কথায় আমল িদল না$ কেয়কিট gাম থেক oপরতলায়
aিভেযাগ করা হল$ বাঁেধর di-তৃতীয়াংশ তির হেয় যাoয়ার পর কাuি ট
pশাসন কাজ বn কের দoয়ার আেদশ িদল$ চন চািষেদর কেয়ক
হাজার মিদন eiভােব লঙiয়েঙর মুখািমর জn বরবাদ হল$

udৃt শs সংkাn কমসূিচ িকnt ধােপ িটকল না$ ei কমসূিচেক
কাযকর করার দায় চাপল পতেনাnুখ িলন িপয়াoেয়র ঘােড়$ সi শs
পের পিরবারgেলােক িফিরেয় িদেত হল$ শষপযn সানoয়ােঙরi জয়
হল$ পািটর pিত kমাগত িবkুb o হতাশ চািষেদর মেধ থেক ঝেড়র
মেতা eক বীেরর uদয় হল$
সtেরর দশেকর pথমােধ পািট-আমলারা ‘রাজনীিতর agািধকার'
(পিলিট স iন কমা ড) াগােনর মধ িদেয় িনেচরতলার িবkুbেদর জb
করার মেতা বাড়িত kমতা হােত পেয়িছল$ আo পের বেলিছল :
" ণীর সাধারণ sেরর শাধন কমসূিচর পর িবেশষত oপরতলার
লােকরা ‘sানীয় রাজt'- ক সামলােনার জn কাযকর চাপ সৃি করেত
পারত, যােত sানীয় iuিনটgেলা যা খুিশ তাi না করেত পাের$ আমােদর
oপেরর sর িনেজেদর সবহারার সদর দpর িহেসেব জািহর করত eবং
তােদর িনেচর sেরর লােকেদর চমেক দoয়ার জn মাoেয়র udৃিত
ব বহার করত, eসেবর ফেল চন gােমর oপর কাuি ট eবং কিমuেনর
শাসন শিkশালী হেয়িছল$”
uৎপাদন িটেমর নতারা যেহতু চািষেদর সnt কের সরাসির uৎপাদন
পিরচালনা করত, তারা িbেগড নতােদর তুলনায় কিমuন eবং oপরতলার
িবrেd মুখ খুলেত বিশ চাiত$ যিদ রাT বিশ ঝােমলা কের তাহেল
িটেমর দািয়t ছেড় সাধারণ চািষ হেয় যাব, eমন কথাo কu কu বলত$
ei diেয়র মােঝ িbেগেডর ক াডারেদর aবsাi িছল সবেচেয় চােপর$
ক াডাররা যিদ oপরতলার িনেদশ লাg না করেত পাের, তাহেল তােদর
পািট সদsপদ থেক সাসেপ ড করা হেব, ei ভয় িছল$ eিদেক চািষেদর
kাভ য বাড়িছল, সটাo ক াডাররা সরাসির টর পাি ল$

চািষর uপাজন িনেয় গালমাল
রােTর নানা aকাযকর পরীkামূলক কমসূিচর জn uৎপাদন িটমgেলার
মসmেদর oপর ভয়ানক চাপ পড়িছল$ তার oপর লঙiয়েঙর নতুন
িশেlােদ াগgেলােতo মাঠ থেক কােজর লাক টেন নoয়া হি ল$ eেত
িটমgেলার মেধ kাভ িছল$ eছাড়া ফ াকিTেত যারা িগেয়িছল, তােদর
uপাজন বিশ হত$ সটাo মােঠর কিঠনতর েম িনযুk চািষেদর
aসেnাষ বািড়েয় তুেলিছল$
চােষর বিধত কমসূিচর ব থতা, মশিkেত ঘাটিত, লঙiয়েঙর
িহেসেবর ভুল eবং চািষেদর udীপনার aভােব সমি গত চােষ আয়
১৯৬৮ থেক ১৯৭৩-e কেম গল eক-তৃতীয়াংশ$ চীনা সংবাদমাধ েম
( যমন িপপlস ডিল, ১৭ মাচ ১৯৭৮) থেক পাoয়া যায়, an gােমo
uপাজেনর ei aবনিত দখা গেছ$ ১৯৬৪ থেক ১৯৭৭ সাল পযn pিত
বছর eকিট gােমর aেপkাকৃত ধনী িটেমর সবেচেয় কমkম পুrষ
িমেকর িটেমর খেতর কাজ থেক দিনক uপাজন (iuয়ােন) :
১৯৬৪ ১৯৬৫ ১৯৬৬ ১৯৬৭ ১৯৬৮ ১৯৬৯ ১৯৭০
০.৫০
০.৮০ ০.৯০
১.০০
১.১৫
১.১০
১.০০
১৯৭১
১৯৭২ ১৯৭৩ ১৯৭৪ ১৯৭৫
১৯৭৬ ১৯৭৭
১.০০
০.৯০
০.৮০ ০.৮০ ০.৪৫
০.৮০
০.৭০
১৯৭৫ সাল িছল ভয়ানক খারাপ আবহাoয়ার বছর$ চন gাম থেক
১০০ মাiেলরo কম দূরেt হঙকেঙর ১৩০ বছেরর iিতহােস eটাi িছল
তৃতীয় আdতম বছর; শীতকােল রকড ঠা ডা পেড়িছল সখােন$ ১৯৭১
সােল চন gােমর সবেচেয় ধনী িটেমর সবেচেয় ভােলা িমেকর দিনক
মজুির িছল ১.১০ iuয়ান আর সবেচেয় দিরd িটেম িছল ০.৬০-০.৭০
iuয়ান$ আেয়র ei তফাতটা eকi িটেমর সেবা o সবিনm আেয়র
তফােতর চেয় বিশ িছল$
সব িটেমi িবেশষত সবেচেয় সমথ িমেকর aসেnাষ দখা িদি ল$
তাচাi মজুির ব বsায় তােদর সে িটেমর dবলতম o aলসতম সাথীর
মজুিরর তফাত কম িছল$ িনেচর িদেকর aংশটা u তর ব িkগত আেয়র
জn সবসময় চঁচােমিচ করত$ যেহতু pিত বছর uপাজন বাড়িছল, ফেল
সবেচেয় ভােলা িমেকরা আেয়র সামাn তফাত িনেয় ঘামাত না$ িকnt
eখন uপাজন কমেত থাকায় তারা কােজ িঢলা িদেত থাকল$ মশিkর
য ঘাটিতটা িছল, সটা আরo বেড় গল$
আেগর বছরgেলােত রাজৈনিতক pচার কের তাচাi মজুির ব বsা

লঙiয়েঙর মুখািম
লঙiয়ঙ িbেগেডর নতা হেলo চন gােমর sাথরkায় লড়াk িহেসেব
িনেজর pিতপিt কােয়ম করেত পেরিছল$ কিমuন কিমিট থেক কান
‘িনেদশ' eেল, সটা যিদ gােমর sােথর পেk kিতকর হত, স
জনসমেk জারােলা pিতেরাধ করত$ িকnt আরo oপরতলা থেক
‘anেরাধ' eেল, স তার সপেk তজন-গজন r কের িদত$ eর ফেল
ei ধরেনর ক াডারেদর আচরণ সকেলর কােছ ভNািম হেয় দাঁড়াি ল$
যিদo kমাগত পিরবিতত রাজৈনিতক আবহাoয়ার ডামােডােল eiসব
ক াডাররা নানারকম চালািকর আ য় িনেয় িনেজেদর কিরয়ার িটিকেয়
রাখার চ া করত$
oপর o িনেচ d’রকম কথা বেল লঙiয়ঙ চনেদর মেধ সmান
বজায় রেখিছল$ িকnt যতিদন তার িbেগড sেরর িশl-uেদ াগgেলা
সফল হি ল, ততিদনi তা বজায় িছল$ iট কারখানা, শsকল,
িচনাবাদাম থেক তল তিরর কল থেক ভােলা লাভ হত eবং gামবাসীo
সgেলা থেক sিবধা পত$ িচিন o a ালেকাহল শাধনাগার থেক লাভ
হত কম$ আশপােশর জলার চািষরা িছল গিরব$ তােদর ভাগ পণ
কনার সামথ িছল কম$ pথমিদেক চন gােমর িশlায়েনর সাফল
লঙiয়েঙর মেন আtিব াস জুিগেয়িছল$ ১৯৭৩ সােল an কেয়কিট gাম
সফর কের eেস স gােম eকটা কাগজকল তিরর পিরকlনা িনল$
কিমuন কতৃপk বলল : "যখন pেত ক কিমuন শহের eiরকম
কারখানা নi (pযুিkগত jােনর aভােব), eকটা ছােটা কৃিষ িbেগড
কীভােব তা চালােব?” িbেগেডর anরাo মৃd আপিt করল$ তারা
জারােলা িবেরািধতায় গল না, কারণ পিরকlনাটা ফলpসূ হেল তারা
রkণশীল pমাণ হেয় যােব$ নতুন pকl r হল$ ant ei ধরেনর
p া ট জলিবd ৎ ব বহার কের লাভজনকভােব চলত$ িকnt eখােন তেল
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লাg করা হেয়িছল$ সিkয় িমকেদর pশংসা করায় eবং যারা িপিছেয়
পড়া তােদর িনnা করায় আেগ য ফল পাoয়া িগেয়িছল, তা আর কাজ
করিছল না$ eখন মাo িচnাধারার pচারক মূলত sানীয় যুবক, তারা
বয়s eবং পড়িশেদর িপিছেয় পড়া আচরণ বা কােজর গািফলিত িনেয় মুখ
খুলেত চাiিছল না$ তাচাi ব বsার জn দরকার িছল চািষেদর eক u
নিতক বাধ$ মানিবক মূল েবাধ eবং সিঠক দৃি ভি র যাগফেল য
aথৈনিতক যাd তির করেত পাের, স ব াপাের মাo pচারক বা চািষ
কােরারi তমন িব াস aবিশ িছল না$ ১৯৭০ সাল নাগাদ uৎপাদেনর
aবনিত তােদর িব ােস িচড় ধিরেয়িছল$
ঁ িছল$
ei aবsায় চািষরা ব িkগত আিথক uেদ ােগর িদেক বিশ ঝুক
পাহােড়র আশপােশর পিতত জিম সাফ কের বাড়িত ব িkগত সবিজ
চােষর জিম, aবসর সমেয় েয়ার-মুরিগ পালেন সাফল তােদর সমি গত
চােষর আেয়র ঘাটিত পুিষেয় িদি ল$ সবিজ, েয়ার মুরিগ িবিk বা iট
কারখানার জn ঘাস কেট সরবরাহ কের য নগদ পয়সা হােত আসিছল,
তা িদেয় gােমর দাকান থেক pায়শi কনাকাটা সারেত পারিছল চািষরা$
িকnt eসেব uৎপাদন িটেমর pধানেদর সমsা িমটিছল না$ মােঠর
কােজ চািষেদর মেনােযাগ ফরােত তারা চাiিছল নতুন কান eকটা
ব বsা$ তাচাi ব বsা চািষেদর uৎসািহত করেছ না দখেত পেয় জাতীয়
pশাসন আকাের iি েত gামgেলােক বলিছল, যিদ চাo তা পুরেনা িপসরট ব বsায় িফের যেত পােরা$ তােত হয়েতা uৎসাহহীন চািষরা
িনেজেদর sােথ খাটুিনর িদেক মেনােযাগ দেব$ িকnt aতীেত pকাে
িপস- রট ব বsােক পুিঁ জবাদী-পথ বেল িতর ার করা হেয়িছল$ aেনক
িটম-ক াডারেদর মেধ ভয় িছল, িপস- রেট িফের গেল কতারা আদশগত
pে আবার ধরেত পাের$ সমsাটার সমাধােনর জn eকটা নতুন িনেদশ
eল$ নাকচ করা ‘িলu শাoিচ িপস- রট ব বsা'-র সে যেথ িমল
থাকা সেtto নতুন িপস- রট ব বsােক 'মাo সতুঙ িপস- রট ব বsা'
বলা হল$ যাi হাক, ১৯৭৩ সােলর gীে চন gােমর িটম-pধােনরা
আবার িপস- রেট িফের eল$
সtেরর দশেক তাচাi ব বsা লাg করেত যত ঝ াট হাক না কন,
লঙiয়ঙ িপস- রট ব বsা পছn করত না$ তার মেত, oi ব বsায়
চািষরা িনেজর কথাi ভােব, gাম বা িটেমর কথা ভােব না$ তার িনেজর
৪ নং িটম িছল gােমর আদশ িটম$ সখােন স তাচাi ব বsা ধের রাখেত
চাiল$ িকnt িটেমর anরা তার কথা নল না$ ১৯৭৩-eর িডেসmের
তারা িপস- রট িফিরেয় আনার পেk মত িদল$

িব াম করা আর গৃহsালীর কােজ সময় িদেত চাiত$ পাশাপািশ ব িkগত
uেদ াগ থেক uপাজেনর কােজo তােদর udৃt সমেয়র চািহদা বাড়িছল$
িপিকং থেক নতুন কান pচার-aিভযান eেলi চািষরা গাঁ গাঁ করত$
মাoেয়র stী িজয়াঙ িকেঙর সে যুk ডজনখােনক মেডল িফl কেয়ক
বছর যাবৎ বারংবার দখােনা হত$ চািষরা egেলা দখেত eত িবরk
হেয় uেঠিছল য, eকজন চািষ রেগ িগেয় মnব কেরিছল : "যিদ তুিম
ogেলা না দখেত যাo, পেররিদন িমিটংেয় তামােক সমােলাচনা করা
হেব$ oরা বলেব ei িফlgেলা দখা দরকার, egেলা চয়ারম ান
মাoেয়র লাiন aধ য়ন করার মেতাi uপকাির$ aতeব pিত রােত
ogেলা দখার জn তামােক ঘর থেক টেন বর করা হেব$”
uত k চনরা ১৯৭২-eর শষিদককার িলন-িবেরাধী জাতীয় pচারaিভযােনর pিত আকষণ বাধ করিছল না$ ei নতুন pচার-aিভযােন
িলন িপয়াo বঁেচ থাকাকালীন যসব aথৈনিতক নীিত gহণ করা হেয়িছল,
সgেলােক তাঁর pিতিবpবী kেতর দাষ িহেসেব িচিhত করা হল$ যমন,
িলেনর সময় ‘শs pধান aবলmন' নীিত িফিরেয় আনা হেয়িছল; চািষরা
pকাে i খাঁটা িদেয় বলত : "আমােদর uৎপাদন ভােলা হয়িন িলন
িপয়াoেয়র জn! িতিন আমােদর তরমুজ বা an সবিজ লাগােত বারণ
কেরিছেলন$ িতিন আমােদর মরণ চেয়িছেলন!”
১৯৭৩ সােল িলন-িবেরাধী pচার-aিভযান কান eক ajাত কারেণ
িলন o কনফুিসয়াস িবেরাধী pচার-aিভযােন rপাnিরত হল$ শহর থেক
gােম আসা যুবেকরাo eর মাথামুNু বুঝেত পারল না$ তারা বুঝেত পারল
না, কীভােব eক রহsজনক কায়দায় কনফুিসয়াস িবেরািধতার আড়ােল
চৗ eনলাi eবং an মধ পnীেদর িবrেd আkমণ শানাে নতৃেtর
জি িশিবর (চারচkী)$ কনফুিসয়াসেক কািলমািলp কের সi aখাদ
রচনাgেলা যখন gােমর সাধারণ সভায় পাঠ করা হল, ক াডার eবং
কমীরা ভােলা ছেলর মেতা মাথা নেড় সায় িদল$ aথচ সাধারণভােব
কui রাজকার জীবেন কনফুিসয়ােসর সামnতািntক ভাবনার pকাশ
কীভােব ঘটেছ বুঝেত পােরিন$ িকnt eক যুবক-চািষ যখন বয়sেদর কাছ
থেক সরাসির কনফুিসয়ােসর লখা সmেক জানেত পারল, স aবাক
হেয় গল$ ei pচার-aিভযান চন চািষেদর কােছ eকেঘেয় ‘ফাঁকা
রাজনীিত'-র eক চূড়াn pমাণ িহেসেব pিতপn হল$
eরপেরi ১৯৭৪-৭৫ সােল আসা পািটর ‘লাiন িশkা pচার-aিভযান'
আরo কম জনিpয় হল$ িপিকংেয় জি নতৃt পািটর মাথায় চেড়
বেসিছল$ সi নতারা দখেত পল, চািষরা িনেজেদর ব িkগত
uপাজেনর uেদ াগ থেক uৎপাদন িটেমর সমি গত চােষর িদেক মেনােযাগ
ফরাে না$ রােTর পk থেক কবল gয়াঙদঙ pেদেশi ১,২০,০০০
ক াডােরর oয়াকিটম পাঠােনা হল$ চন gােম িগেয় oয়াকিটেমর ক াডাররা
চািষেদর ব িkগত জিম মেপ pেত ক পিরবােরর গাড়ায় পাoয়া ব িkগত
জিমর বাড়িত aংশ কেড় িনল$ কান কান চািষ d'ডজন বা তারo
বিশ হাঁস পালন করত, দশটা হাঁস রেখ বািকটা বােজয়াp করা হল$
পািলত মুরিগর সংখ াo কাটছাঁট করা হল$ িদেনরেবলা যারা িটেমর
খেতর কাজ থেক ছুিট িনেয় ঘাস কাটেত যত, তােদর oপর পাঁচ
iuয়ান ফাiন করা হল$ eসেব চািষরা kুb হল বেট$ িকnt পািটর
নীিতgেলা যমন িকছুিদন anর পােl যত, সiরকম রদবদেলর আশায়
তারা কামর কেষ aেপkা করেত থাকল$

pচার-aিভযােনর uপdব
ক'বছর আেগo চন চািষরা মাo িচnাধারা pচার-aিভযােনর সময়
পরাথবাদ, সহেযািগতা o আtত ােগর িভিtেত eক নিতক ব বsার
মাoবাদী দশেনর pিত টান anভব করত$ kমাগত সi পরাথবাদী
সহেযািগতার pিত তােদর আsা কমিছল$ মাoেয়র যসব udৃিত আেগ
চািষেদর মেধ eক সদয় নিতক বাণীর মেতা কাজ করত, তা kেমi
ব িkগত শtrতা আর কাuেক নাকাল করার জn ব বhত হি ল$ িলন
িপয়াoেয়র ঘটনা, চািষেদর িনজs aথনীিতর িন ল aবsা eবং পািটর
কৃিষ সংkাn নীিতgেলার কাNjানহীন িডগবািজর ফেল মাoেয়র পিবtতা
eবং মাoবাদী নীিতর pিত চািষেদর চূড়াn িব াস বারবার pে র সmুখীন
হি ল$ তাi আদশ আর মাoবাদী নিতকতার নােম হািজর করা পািটর
আেবদনgেলা চন চািষরা আর নেত চাiিছল না$ তারা ‘রাজনীিত'-র
ব াপাের kাn হেয় পেড়িছল$ gােম সn ায় পািটর kািnকর বkৃতা নেত
আর তােদর ভােলা লাগত না$ সভায় না িগেয় তারা িবেকেলর পর ঘের

মnন সামিয়কী

নতুন pজn
সtেরর দশেকর মাঝামািঝ চািষ সমােজর নবীনতর pজেnর aসেnাষ
বাড়িছল$ eক pিরত যুবক বেলিছল : চািষেদর মেধ যারা pবীণতর
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িচেবাে দখেল স সh করেত পারত না$ স তােদর খুব বকত আর
পিরবারেক ফাiন কের িদত$ আমরা oেক আসেত দখেলi an রাsায়
হাঁটতাম ... oর মুেখামুিখ হেত চাiতাম না$” eকজন pিরত যুবক
বেলিছল : "আেগর pজেnর কােছ লঙiয়েঙর কেঠার েমর আেবদেনর
eকটা নিতক মূল িছল$ তারা িনেজরা eেগােত না চাiেলo লঙiয়েঙর
কথা সিঠক বেলi মেন করত$ িকnt নবীন pজn মেক eত u মূল
িদেত চাiত না আর সi কারেণi লঙiয়েঙর pিত তােদর dা িছল
না$”
ei নবীেনরা বাকােক পছn করত$ তারা মেন করত, বাকা তােদর
বােঝ$ চন gােমর ‘sানীয় রাজা'-র মেতা লঙiয়ঙ িনেজর মারমুেখা
ভি েত তােদর oপর চাপ সৃি করত; বাকা তােদর সে গl করত eবং
কখনo aলসভােব কাটােনা িনেয় মাথা ঘামাত না$ িকংফাo aেনক নরম
হেয় িগেয়িছল$ eক দশক আেগo স বােঘর মেতা ভয় র িছল$ স আর
কােরার সে ঝগড়া করত না, eমনকী লঙiয়েঙর সে o নয়$ স gােমর
যুব-িবষয়ক দpেরর ভারpাp িছল$ eকবছর স যুব িদবেস যুবকেদর
িনেজেদর পিরবােরর খেতo কােজ যেত বারণ কের eকটা ভাষণ
িদেয়িছল : " তামরা যুবেকরা বােsটবল খলেত যােব$ বিশ কিঠন ম
করেত যo না$ যিদ তামরা বিশ uপাজন কেরা, বিশ দািম b াে ডর
িসগােরট িকনেত পারেব$ aথ না থাকেল কম দািম িসগােরট পােব$ যিদ
তামরা ২০ স ট িদেয় eক প ােকট িসগােরট িকেন খাo, তামােদর
ফুসফুস কােলা হেয় যােব$ ৫০ সে টর িসগােরট খেলo ফুসফুস
eকiরকম কােলা হেব$ তাহেল কনiবা আজ কাজ করেত যােব?”

তারা ততটা aসnt নয়$ নবীনতররা বশ কেয়ক বছর sুেল পড়ােশানা
কেরেছ$ তারা আর মােঠ কাজ করেত চায় না$ কাজটা তােদর কােছ
পির মসাধ eবং ei ধরেনর জীবন তােদর কােছ aথহীন$ তারা মেন
কের, তােদর যাগ তার কান দাম নi, কারণ চােষর কােজ মধার
তমন দরকার পেড় না$ তারা ফ াকিT, দাকান aথবা সরকাির িবভােগ
কাজ করার sp দেখ$” তােদর মােয়রা কানিদন কাuি ট রাজধানী চােখ
দেখিন, িকnt তারা শহর থেক আসা যুবকেদর সে ক া টন পযn ঘুের
eেসেছ$ eক eকবার তারা শহর থেক ঘুের আেস আর তােদর
িচnাভাবনা আরo পািকেয় যায়; চােষর খত ছেড় বেরােনার আকাkা
আরo বেড় যায়$ চন gামটা তখন ei যুবকেদর কােছ eকটা বd
জলাশেয়র মেতা মেন হয়$
িবpেবর আেগর কিঠন জীবন তারা ভাগ কেরিন, তাi পুরেনােদর
মেতা ei জীবনটােক আিশবাদ মেন হয় না$ পািট িনয়মমািফক aিধেবশেন
‘aতীেতর িতkতােক sরণ কেরা eবং বতমােনর মধুরতােক anভব
কেরা' নামক কমসূিচর মাধ েম চািষেদর মেন eকটা uপলিb তির কের
িদেত চাiত$ িকnt eক pিরত যুবক িবষয়টা eiভােব বেলিছল : eiসব
গl যুবকেদর কােছ eক aবাsব িসেনমা দখার মেতা লাগত$ তারা
egেলা িনেয় হাসাহািস করত আর য pবীেণরা eiসব গl বলত, তােদর
িনেয় ঠাTা করত$ ... বিশরভাগ যুবকi egেলা িব াস করত না$ ei
aতীেতর aিভjতা তােদর কখনi হয়িন, সgেলা eতটা খারাপ িছল
বেল তােদর মেন হত না$ তারা মেন করত, oiভােব সবসময় িপছেন
তাকােনার দরকার নi, পুরেনার সে নতুন সমােজর সবসময় তুলনা
করারo দরকার পেড় না, বতমানেক জিরপ করার জn aতীতেক ব বহার
করা uিচত নয়$”
ষােটর দশেক যারা কেশাের িছল, সi দাদােদর সে o ei
নবীনেদর eকটা বােধর ব বধান তির হেয়িছল$ িতিরেশর কাছাকািছ
বয়েসর eক ডপুিট িটম-pধান aিভেযাগ কের বলিছল : "eiসব
ছােtরা! তুিম oেদর খেত িগেয় আগাছা সাফ করেত বেলা, oেদর
dঃসাহস তুিম ভাবেতo পারেব না, oরা পািলেয় িগেয় েয় পড়েব$ কী
সাহস oেদর! আমােদর সময়কার ছেলরা কখনi eত aলস িছল না!”
ei pাpবয়s যুবেকরা িনেজেদর কেশাের দেখেছ, ষােটর দশেকর
মধ ভােগ gােমর aথনীিত তিজ হেয় িছল, যন eক unততর রাজৈনিতক
ভিব েতর িদেক তা eেগাি ল$ eমনকী খারাপ ণী থেক আসা
লােকরাo বেলিছল আমােদর, তারা পািট o মাoেক িব াস করত eবং
pেত েকi সমি র জn কেঠার ম করেত চ া করত$ িকnt প ােশর
শেষর িদেক বা ষােটর গাড়ায় যারা জেnিছল, তারা কেশাের দেখেছ
সtেরর aথৈনিতক হতাশজনক aবsা আর িব ািnকর রাজনীিত$ ei
সদ যুবেকরা বাবামােয়র কােছ সবসময় পেকটমািন চাiত eবং সমি গত
খেতর কােজ বা ব িkগত uেদ ােগ eিগেয় আসেত না চাoয়ায়
বাবামােয়রাo িবরk হত$ ei নতুন pজেnর সিঠক o ভুল সmেক
ধারণা আেগর pজেnর লােকেদর uেtিজত কের তুলত$ gােম আেগ
িছঁচেক চুির aেপkাকৃত কম িছল, তা kমশ বাড়েত লাগল$ যৗথচাষ
থেক পাoয়া খাবারদাবাের নবীন চািষেদর rিচ িছল না$ তারা পড়িশর
হাঁস-মুরিগ চুির কের পাহােড় িগেয় ভাজ লাগাত, চুির করেত িগেয়
aেনেক ধরাo পড়ত$ লঙiয়ঙ ei নবীন pজnেক eেকবােরi দখেত
পারত না$ তার সmেক eক নবীন চািষ বেলিছল : "লঙiয়ঙ লাকটা
সবসময় খারাপ মজােজ থাকত$ স িনেজেক eকজন রkাকতা মেন
করত$ ভাবা যায়! আেখর খেত কান বা া eকটা আেখর টুকেরা

মnন সামিয়কী

ক াডারেদর িবেশষ sিবধােভাগ eবং নতােদর দলবািজ
িকংফা িনেজo ক াডার িহেসেব ধায eকশ িদেনর কািয়ক েম ফাঁিক
মারত$ তােক িকছু কাজ িদেয় িনয়িমত কাuি টেত eবং মােঝমেধ
ক া টেনo পাঠােনা হত$ সi sেযােগ স আলগাভােব চলার sেযাগ
পত$ হঙকঙ থেক তার বােনর পাঠােনা ২০০০ iuয়ান কােজ লািগেয়
স eকটা নতুন বািড় করল$ চন gােমর anতম uৎকৃ ei বািড়র
মালমশলার জn স তার pরক িহেসেব যাগােযাগgেলােক কােজ
লাগাল$ শহেরর gদামgেলার দািয়েt থাকা লােকেদর তু করার জn
চন gাম থেক িচিন o শাকসবিজ িকেন িনেয় গল$ aতীেত ‘sানীয়
রাজা' থাকাকালীন আtীয়-বnুেদর সে ভাজ খাoয়ার aভ াসটা স
ছােড়িন$ eব াপাের স eকটু বপেরায়া হেয় uেঠিছল$ খারাপ ণী থেক
আসা eক যুবক-চািষ বেলিছল : "আিম যখন হঙকেঙ পািলেয় যেত
িগেয় ধরা পেড় গলাম, বিশরভাগ সাধারণ মাnষ আমার কােছ ঘঁষত
না$ সামাn কেয়কজন ঘিন যারা সাহস কের আসত, তােদর জn eক
রােত আিম kkেরর মাংেসর ভাজ (gয়াঙদঙ pেদেশর gামা েলর
uপােদয় খাদ ) িদলাম eবং িকংফােকo আমntণ জানালাম$ যন িকছুi
হয়িন eমনভােব স uপিsত হল! খাবােরর গn পেল স য কােরার
ডােক সে বেস যত$”
িবেশষ sিবধা নoয়া, কবল িকংফাi নয়, য কান ক াডারi
সটােক তার পেদর aিবে দ a বেল মেন করত$ aতীেত কান িমিটং
থাকেল, সটা সের ক াডাররা drত খেতর কােজ িফের যত$ ‘িকnt
eখন তা চেল না' --- বেলিছল eক pাkন ক াডার$ " দিরেত িমিটং
r হত, আদেত িবেকেল মাt d'eক ঘ টার িমিটং, aথচ সকেল খুবi
হালকা মজােজ চলত, যন eকটা ছুিটর মজাজ$ িমিটং করেলi
oয়াকপেয় ট, খাoয়াদাoয়া, eকটা aবসেরর িদন$” িকছু ক াডার তা
িনেজেদর পুরেনা বািড় ভেঙ ফেল নতুন বািড় তির কের িনল$ পুরেনা
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নoয়ার িসdাn িনল$
লঙiয়ঙ aেnর িবেরািধতা সh করেত পারত না$ কu pকাে
িবেরািধতা করেল স য কানpকাের তােক তার পদ থেক সিরেয় িদত$
স িছল gােমর ঝাn রাজনীিতিবদ$ gােমর মিহলা সিমিতর pধান িছল
িলেলৗেয়র মেয় পুিম$ িতিরেশর কাছাকািছ বয়েসর ei মেয়িট তার
সময়কার eকমাt হাisুল gাজুেয়ট$ gােমর মেয়েদর মেধ তার চেয়
জনিpয় eবং pশংিসত মেয় বাধহয় আর িছল না$ মিহলা সিমিতর নtী
হoয়া সেtto িbেগেডর কান িবষেয় তার তমন pভাব িছল না$ eক
চন মিহলা ব লিছল : "মিহলা সিমিতেত নtী ছাড়া িdতীয় সদs িছল
না$ িbেগড sেরর মিহলােদর কিমিট কবল মেয়েদর পিরবার পিরকlনায়
aংশ নoয়ার পরামশ দoয়ার জni থাকত; তারা মিহলােদর মাo
aধ য়ন করা eবং বীজতলা িনেয় মাথা ঘামােনার ব াপােরo পরামশ িদত$
eছাড়া কিমিট eকটা ' গাপন' কাজo করত, যুবতীেদর যৗনতা িনেয়
বলত সমাজতািntক uপােয়, তােদর gােম থাকা eবং িবেয় কের ant না
চেল যাoয়ার জn বাঝাত ... মিহলা সিমিতর pধােনর িবেশষ দািয়t
িছল, gােম ক াডারেদর িমিটংেয়র জn রাnা কের দoয়া eবং টিবেল
পিরেবশন করা$” পুিম aব eকমাt মিহলা pিতিনিধ িহেসেব gােমর
িbেগড ম ােনজেম ট কিমিটেত ঢুকেত পের তার uপিsিতেক কােজ
লািগেয়িছল eবং লঙiয়েঙর সে িমিটংেয় টkর িনত$ লঙiয়ঙ কায়দা
কের িতন নং িটম-pধােনর eক aনিভj, aপিরিচত ১৯ বছেরর মেয়েক
পুিমর জায়গায় বসােত চাiল$ মেয়িটর িদিদর স লঙiয়েঙর ছেলর
িবেয়র কথা পাকা হেয়িছল eবং oেদর বাবােক িকংফার পুরেনা িটেমর
pধান করার কথা চলিছল$ আসেল লঙiয়ঙ পািটর মেধ িনেজর eকটা
গা ীগত িভিt গেড় তুলেত চাiিছল$ স কিমuেনর সে যাগসাজশ
কের বাকােক oপরতলায় পাঠােত চাiল$ ১৯৭৬-৭৭ সােল বাকােক
কিমuেনর pশাসেন পূণসমেয়র দািয়t দoয়া হল$ ফেল বাকােক খুিশ
করার মাধ েম স gােম তার নতৃেtর pিতndndীেক সিরেয় ফলল$
eকiরকমভােব িকংফােক পাঠােনা হল কিমuেনর gদামরkেকর পেদ$
িকংফা eেত িকছুi মেন করল না$ বরং কিমuন শহের রাজকার d'ঘ টার
হালকা কাজ পেয় স খুিশi হল$

বািড়র মািটর দoয়াল --- যটা সােরর মেধ ব বhত হত --- িদেয় তার
িবিনমেয় িটম o িbেগড থেক বািড় তিরর িকছু ম সরবরাহ করা হত$
eব াপাের চািষেদর pিতিkয়া িনেয় ক াডাররা মাথা ঘামাত না$ gােম
eসেব নজরদাির করার কান ব বsাo িছল না$ চার সংেশাধন কমসূিচর
সময় য গিরব o িনm-মধ চািষ সিমিত eকটা নজর রাখার সংগঠন
িহেসেব গেড় তালা হেয়িছল, তােত oয়াকিটমgেলা গিরব চািষেদর
pিতিনিধপদ িদেয়িছল$ িনেচরতলা থেক ei pিতিনিধেদর িনবািচত করার
কান ব বsা িছল না$ পেদর sবােদ সi pিতিনিধ pেত ক িটেমর
ম ােনজেম ট কিমিটর আেলাচনায় aংশ নoয়ার anমিত পত$
আn ািনকভােব িbেগড sের বছের d'বার ei সিমিতর িমিটং বসত eবং
তােত সভাপিতt করত পািট সেkটাির িজনঈ$ egেলা িছল নতুন চীেন
িবpেবর pিত িনয়মমািফক কৃতjতা pকােশর জni, আদেত তার কান
ভূিমকা aবিশ িছল না$ চার সংেশাধন কমসূিচর eক দশক পের তার
ভয়াবহ sৃিতটাo িফেক হেয় িগেয়িছল$ eক শhের যুবক বেলিছল :
"ক াডাররা জনগণেক ভয় পায় না আর জনগণo ক াডারেদর ভয় পায়
না$ ক াডাররা ভাবত, চািলেয় যাব, আমার পেদ িক আর িফের আসব
না? িবপরীেত জনগণ ভাবত, আমােদর ধাঁকা িদ , িঠক আেছ$ eকটা
pচার-aিভযান আsক, তখন টর পােব$ যখন আিম চার সংেশাধন
কমসূিচর সময় pথেম gােম িগেয়িছলাম, সকেল সকলেক ভয় পত$
ক াডাররা জনগণেক ভয় পত eবং জনগণo ভয় পত য ক াডাররা
pিতেশাধ িনেত পাের$ িকnt eখন সকেলর aিভjতা হেয়েছ, কu আর
ভয় পায় না$ সকেলরi চামড়া মাটা হেয় গেছ$”
য যুবক ক াডাররা চার সংেশাধন কমসূিচ দেখিন, তােদর কu কu
আরo বপেরায়া$ eেদর মেধ eকজন িছল পািটর ডপুিট সেkটাির
বাকা, স তার pথম সnান হoয়ার পর বািড়টা িপছেনর িদেক বািড়েয়
আরo কেয়কটা ঘর তির কের িনল$ eধরেনর দখলদািরর ব াপাের
িbেগেডর কেঠার িনেষধাjা িছল$ লঙiয়ঙ বাকার পাড়ায় eেস খুব
চঁচােমিচ করল$ িকnt তােত কান লাভ হল না$ িbেগেডর ক াডারেদর
মেধ সকেলর কােছ বরাবর dনীিতহীন বেল পিরিচত িছল aেযাগ পািট
সেkটাির িজনঈ$ লঙiয়ঙ িনেজ eত সততা দখােলo যুবক-চািষরা তার
ছেলেক িনেয় g ন তুেলিছল$ ছেলিট জুিনয়র হাisুল gাজুেয়ট িহেসেব
কিমuন হাi sুেল িশkকতা করত$ যুবেকরা সেnহ করত, d'বছেরর
pিশkণ িনেয় বাবার pভাব খািটেয় স চাকিরটা আদায় কেরিছল$ eটাo
লােক বলাবিল করত, িবেদিশ দেঙর কাছ থেক দািম oষুধ uপহার
িনেয় লঙiয়ঙ তােক িবেদেশ যাoয়ার িভসার বেnাবs কের িদেয়িছল$
আরo pচার িছল, তার বািড়টা বাড়ােনার জn লঙiয়ঙ সরকাির িনmমূেল কােঠর পাটাতন িকেনিছল$ eরকম বআiিন সsাদের কােঠর
পাটাতন কনার ব াপারটা gােম চালু িছল$ িকnt লঙiয়ঙ যভােব িনেজেক
dনীিতহীন ক াডার িহেসেব দখােত চাiত, তােত স িকছুটা রিসকতার
পাt হেয় uঠল$ ধু তাi নয়, ক াডারেদর িবrেd pিতিহংসামূলক
anঘােতর ঘটনাo gােম বেড় uেঠিছল$ eক oয়াকপেয় ট রকডার
কেয়কজন চািষর সে তুমলু ঝগড়া করল, পেররিদন সকােল দখা গল
রােত তার হাঁসgেলার গলা ক যন মুচেড় িদেয় চেল গেছ$ িজনঈ
পির nতার জn gােমর সমs করছানাgেলােক বাiের ছেড় না রেখ
খাঁয়ােড় আটেক রাখার িনেদশ দoয়ার পর তার েয়ারটােক িবষ খাiেয়
ক যন মের ফলল$ িকংফােক জনসমেk আবার হয় করার জn
লঙiয়ঙ তােক সবেচেয় কম জনিpয় জনিনরাপtা pধােনর পদ িনেত
বলল$ স eরপেরi দখল, তার ব িkগত জিমেত কাঁটা ছিড়েয় রাখা
হেয়েছ$ মমাহত িকংফা oi পেদর জn িবেবচনাধীন তার নামটা তুেল
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মাoেয়র পর
মাoেয়র মৃতু র আেগ gামবাসীরা ভাবত, চয়ারম ান মাoেয়র পেরর
ধােপর নতৃেtর মেধ utরািধকােরর জn eকটা বিরতা পািটেত রেয়েছ$
১৯৭৬-eর গাড়ায় দিkেণর িকছু িবkুb eয়ারেফাস aিফসার আকাশপেথ
eকটা pচারপt ছিড়েয় দয় কিমuেন; eেত জি (পের যােদর চারচkী
বলা হেয়িছল) গা ীর সমােলাচনা কের িবেরাধী মধ পnী চৗ eনলাi o
দঙ িশয়াoিপঙেক সমথন করা হেয়িছল$ সেpmের মাo মারা যাoয়ার
ঘাষণা হেতi চনরা আnাজ করল, eবার gােমর ব াপাের নতুন কান
পিরবতন হেত চেলেছ$ জি গা ীর gpাির ছাড়া slকােলর মেধ
তমন িকছু ঘটল না$ hয়া gেয়ােফঙ চয়ারম ান হoয়ায় কী ঘটেত পাের,
পািট-আমলারা িনি ত িছল না$ মাস চােরক পর ‘তাচাi থেক শেখা
জাতীয় সেmলন'-e জি ভাবটা বজায় থাকল$
চারচkীেদর পতেনর পরi পািট eকটা বাম মাড় িনল$ pােদিশক
কতৃপk কাটার aিতিরk আেখর uৎপাদেনর জn চালু ২৫% বানােসর
anেমাদন তুেল িনল$ িচিন uৎপাদনকারী জলাgেলােত আেখর চাষ
আপনাআপিন কেম গল$ pশাসিনক kমতার জাের কতারা pচাের নামল
যােত pােদিশক িচিনর সরবরাহ কেম না যায়$ ১৯৭৮-eর বসেn সi
কতারা ভাল পােl আবার কাটা-aিতিরk আেখ বানাস িফিরেয়
12
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আনল$ চন gােম eর আেগ াগান uেঠিছল : "সংেশাধনবাদী
[ িকuবান] আেখর িবেরািধতা কেরা; আমদািনকৃত িচিন চাi না$” eক
gামবাসী sৃিতচারণ কেরিছল : "pেত কেকi আখ লাগােত হল, eমনকী
বাজার-শহরেকo; কিমuন pশাসনেকo ছাড় দoয়া হল না! কিমuেনর
িনজs জিম না থাকায় চন gােমর ২০ eকর জিম ধার নoয়া হল$
eমনকী ধােনর খত বদেল আখচােষর জn নoয়া হল; বেড়া গাছgেলাo
কাটা পড়ল$ রাT সবসময় বলত, গাছ কাটেব না, দশটা সবুজ থাkক$
িকnt তারাi eখন গাছ কাটাে ! ... আমরা রােতo আখ লাগাতাম!”
িচিনর ei খুেদ ulmেনর মেধ i eেকবাের িভn িকছু নীিত আসার
সংেকত পাoয়া গল$ মাo সতুঙ মারা যাoয়ার পর gােমর দাকানটােত
বাiসাiেকল, ঘিড় iত ািদ dলভ িজিনসপt বাঝাi হেত লাগল$ রাT
চাiিছল, বstগত চািহদা পূরণ কের kুb চািষেদর মন জয় করেত$ দঙ
িশয়াoিপঙ eবং তাঁর আধুিনক-মনs স ীরা ১৯৭৮-e সেবা নতৃেt
আসার সে সে
াগান eল : "aথনীিতর agািধকার, রাজনীিতর
agািধকার আর নয়”$ িপিকং থেক য রাজৈনিতক pচার-aিভযান
আসত, তা িsিমত হল; gােম চািষেদর রােতর িমিটংেয় ডাকাডািক কেম
গল$ ণীসংgােমর বদেল uৎপাদেনর uেদ াগ ভরেকেnd চেল eল$
১৯৭৯-র গাড়ার িদেক চার খারাপ ণীর লেবলটা সিরেয় নoয়া হল$
১৯৭৮ সােলর শেষ চীেনর gামা েল পূবতন জিমদার o ধনী চািষ --যােদর oপর চার খারাপ ণীর লেবল সাঁটা িছল --- সংখ ায় িছল
চিlশ লkািধক$ eক বছেরর মেধ তােদর ৯৯ শতাংেশর oপর থেক
লেবলটা সিরেয় ফলা হল; পেড় রiল সংেশাধেনর aেযাগ মাt
৫০,০০০ খারাপ ণীর লাক ( বিজং িরিভu, ২১ জাnয়াির ১৯৮০, পৃ.
১৪)$ gােম uৎপাদন িটমেক তােদর পছnসi লাভজনক ফসল ফলােত
িনেদশ িদল িপিকং$ রাTীয় ভাঁড়ােরর জn শেsর সংgহ-মূল বাড়ােনা
হল$ শহেরর বাজাের খেতর uৎপn সামgী যােত বিশ আেস, তার জn
চািষেদর ব িkগত জিমেত চাষ o পািরবািরক প পালেন uৎসািহত করা
হল$ সেবাপির, িটমgেলােক আ s করা হল, gামীণ নীিতgেলা
দীঘেময়ািদভােব aপিরবিতত থাকেব$
লঙiয়ঙ eবং িbেগড কিমিট eবার চােষর বিচt বাড়ােনার জn
নতুন িবিনেয়ােগর িদেক ঝুক
ঁ ল$ নতুন ফেলর বাগান তির করা হল;
আিশটা মৗচাক সংরkণ করা হল$ eক হাজার iuয়ান কের দাম, eক
িবেশষ জােতর হিরণ, eকপাল িকেন eেন বািণিজ কভােব পালন করা
হল$ oi হিরেণর িশং থেক aত n দািম oষুধ তির হত$ ei তিড়ঘিড়
িবেnােগর জn লঙiয়ঙ ব া থেক ঋেণর ব বsা করল$ ফেল িটেমর
oপর তা মটােনার বাড়িত চাপ পড়ল$ নতুন শsgদাম o যntপািতর
জno িবিনেয়াগ করল িটমgেলা$ ফেল িটেমর হােত aেথর aভাব দখা
িদল, চািষেদর বািষক মজুির মটােনার kমতা কেম গল$ aসnt চািষরা
কােজ িঢলা িদল$
নতুন সংsার চািষেদর মেনাবল িফিরেয় আনেত পারল না$ ১৯৭৮
সাল নাগাদ চািষরা তখনo আেগর নিতক িপছু হটার ধাkা সামলােত
পােরিন; বতমান পিরিsিতo তােদর কােছ sখকর নয় আর ভিব ত
সmেকo তারা িনরাশ$
১৯৬০-eর দশেকর মাঝামািঝ য মাo িচnাধারার আেnালন যাdর
মেতা চািষেদর udুd কের সকেলর জn আtত াগ আর কেঠার পির েমর
মাধ েম তােদর জীবনযাtার unিত ঘিটেয়িছল, ১৯৭০-eর মাঝামািঝ সi
চািষরাi আর িবpেবর জn শs িদেত চাiল না$ য পািটর রাজৈনিতক
আর aথৈনিতক লাiন বদেল যাি ল, য পািটর unততর জীবেনর
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আ াস ফাঁকা বুিলর মেতা শানাি ল, য পািটর রাজৈনিতক চােপ gােমর
aথৈনিতক িবকােশর aবনিত ঘটিছল, তার চােপ চািষসমাজ kাn হেয়
পেড়িছল$
সtেরর শেষর apীিতকর utরািধকার eকটা হতাশজনক aিব ােসর
বাতাবরণ িটিকেয় রেখিছল, ষােটর দশেকর গাড়ােত গভীর মnার সময়o
তা িছল না$ প ােশর দশেক মাo সতুঙ eবং পািট য sেp চািষেদর
udুd কেরিছল; চার সংেশাধন কমসূিচর সময়o যা আবার িফের
eেসিছল, সটা uধাo হেয় গল$ 'নতুন চীন' eবং unততর সমাজ
গড়ার sেযাগটা ন হেয় িগেয়িছল$ eকটার পর eকটা aকাযকর
aথৈনিতক কমসূিচেক পািট ১৯৬০-eর দশেকর শষ থেক ১৯৭০-eর
শষভাগ পযnত চািষেদর oপর আেরাপ কেরিছল$ িনেচরতলার িবিভn
গা ীেক, কখনo বা ক াডার বা জনগণেক পািট লাiেন আsাশীল রাখার
জn িবিভn সংgামী pচার-aিভযানেক কােজ লাগােনা হেয়িছল$ তােত
সামিয়কভােব ক াডার বা সাধারণ চািষ িকছুটা সতক হেয়িছল বেট$ িকnt
তােদর মেধ পুরেনা o নতুন kাভ জমা হেয় থাকল, তারা রাজনীিতর
রণৈনিতক কায়দাটা িশেখ িনল$ তারা িশখল, কীভােব মাoবাদী বাগাড়mর
িদেয় eবং সিঠকতার পেk লড়াiেয়র নােম িবেরাধীেদর শােয়sা করা
যায়$ oiসব oপরতলা থেক আসা pচার-aিভযান gােম নতুন কান
eকতা তির না কের দলাদিল, পরsেরর মেধ লড়াi আর sীয়
uেd িসিdর eক চরম পিরেবশ রচনা করল$ য রাজৈনিতক বাগাড়mর
িদেয় gােমর alসংখ ক িচিhত লাকেক মুgরেপটা কের বিশরভাগেক
বােগ আনা হত, শষপযn চািষসমাজ সi রাজৈনিতক বাগাড়mেরi
eেকবাের পির াn হেয় পড়ল$

নতুন যুগ : দশত ােগর িহিড়ক
১৯৭৮ সােলর িডেসmর মােস কndীয় কিমিটর eক সভায় দঙ িশয়াoিপঙ
eবং তাঁর স ীরা রাজৈনিতক kমতার জাের hয়া gেয়ােফঙেক শষ ধাkা
িদেয় মাo যুেগর aবসান ঘটােলন$
১৯৬৬-৬৮ সাংsৃিতক িবpেবর সময় থেক eক দশেক শহর থেক
আসা যুবকেদর বাদ িদেয় আরo জনাদেশক চন যুবক gাম থেক িবপেদর
ঝুিঁ ক িনেয় হঙকঙ িগেয়িছল$ ১৯৭৯-eর বসেnর eকিদন কাuি ট জেল
গাদাগািদ aবsার িবrেd বnীরা িবেdাহ করল$ জেল বnীেদর aিতিরk
িভড় কমােত কতৃপk হঙকেঙ পালােত চাoয়া যুবকেদর মুk কের িদল$
eকটা gজব চন gাম eবং ant ছিড়েয় পড়ল, সরকার হঙকেঙ যেত
আর বাধা িদে না$ সi সn ায় দেল দেল ছেলরা চন gাম ছেড়
আেলা ঝলমল sদূেরর পােন নগদ uপাজেনর আশায় বিরেয় পড়ল$ দেল
দেল সব হঙকঙ দৗড়ে , যন eকটা দা া লেগেছ! কাuি টর সমs
gাম থেক সীমােn ধেয় আসা যুবকেদর িভেড় সীমাnরkীরা হািরেয়
গল$ alসংখ ক যােদর oরা gpার করল, তােদর ফর সীমাn
টপকােনার জn ছেড় দoয়া হি ল$ রােতর পর রাত পেনেরা- ষাল
বছেরর ছেলেমেয়রা বাবামােয়র আিশবাদ িনেয় বিরেয় পড়িছল$ ম
থেক aেkাবর ১৯৭৯, কেয়ক ডজন যুবতী eবং ডজন dেয়ক িববািহত
পুrষ সহ pায় d'শ চনবাসী gাম ছেড় সীমাn পার হেয় গল$ gােম
আর সমথ জায়ান তমন aবিশ রiল না$ ১৯৮০ সােল হঙকঙ সরকার
নতুন aিভবাসন থামােত পিরচয়পt দoয়া বn করল eবং পিরচয়পt
ছাড়া কাuেক কােজ িনেল মািলকেদর মাটা aে র ফাiন করেত r
করল$ চন gাম থেক aিভবাসেনর sাত থামল$
যুবকেদর gাম ছাড়ার িহিড়েক লঙiয়েঙর aথৈনিতক পিরকlনা ডুেব
গল$ িbেগড sেরর িশেlােদ াগgেলা পিরচালনার যাগ লােকর aভাব
13

সেpmর-aেkাবর ২০১০

দখা িদল$ সi gীে দনার দােয় aিডেটািরয়াম রােTর কােছ বnক
রাখেত হল$ লঙiয়ঙ pথেম পািলেয় যাoয়া যুবকেদর পিরবারgেলােক
শািসেয়িছল, কu কণপাত কেরিন$ aবেশেষ তার িনেজর di ছেল যখন
হঙকেঙ চেল গল, স eেকবাের দেম গল$
পািট সেkটাির aেযাগ িজনঈর পেk িbেগেডর ei শাচনীয়
aবsায় হাল ধরা সmব িছল না$ বাকা হয়ত পারত$ িকnt স কিমuেনর
কৃিষ যntপািত িবভােগ ডাiেরkর পেদ কাজ করিছল$ স কিমuেনর নতুন
চাকির ছেড় gােমর চািষজীবেন িফরেত চাiিছল না$ কিমuন নতৃt eবং
চন gােমর পািট-শাখা িকংফার কথা ভাবল, তােদর দরকার িছল eকটা
শkেপাk পািট সেkটাির$ িকnt পেনেরা বছর আেগ স লঙiয়েঙর
কােছ kমতার লড়াiেয় হের িগেয়িছল, বােরা বছর আেগ গায়ালঘের
কারাবাস, িপটুিন সবi তার জুেটিছল$ eখন চন gােমর বিশরভাগ
সদs সi িকংফােকi চাiল$ লঙiয়ঙ নতৃেtর জn আর eকবার
লড়েত চাiল বেট$ িকnt সময়টা পােl িগেয়িছল, িকংফা না চাiেতi তার
কােলর oপর kমতা eেস ধরা িদল$

ফেল চীন জুেড় সমs sেরর ক াডাররা রাজৈনিতক হাoয়া বুেঝ িনেয়
তিড়ঘিড় দখােত চাiল, বামপnী লেবলটা তার জn নয়$
১৯৮০- ত িকংফা পািট সেkটাির হoয়ার সে সে ei যৗথ
মািলকানা থেক pত াবতেনর কােজ নেম পড়েত হল$ pেত ক uৎপাদন
িটম লটাির কের পিরবারgেলােক চােষর জিম ভাগ কের িদল$ eক-eকটা
পিরবার eক eকেরর eক-চতুথাংশ জিম পল$ pেত ক িটেমর রাTীয়
শেsর দয় কাটা anযায়ী pেত ক পিরবারেক বাৎসিরক চাল িবিkর দায়
িsর কের দoয়া হল$ ei রাTীয় দায় পূরণ কের সi পিরবার িনেজর
i ামেতা সদ পাoয়া জিমেত চাষ করার sাধীনতা পল$ িটেমর হােত
জিমর মািলকানা থেক গল, চন চািষরা ফর খুেদ চািষ হেয় গল$
eরপর চােষর সর ামgেলাo িটম তার সদsেদর মেধ িবিk কের িদল$
হােলর বলদgেলা িনেয় সমsা হল$ eক-eকটার হাজার iuয়ান দাম$
sতরাং সgেলা িটেমর হােত রেখ কেয়কটা পিরবার িমেল eক-eকটা
বলদ ব বহার করার িসdাn িনল$ িকnt বেড়া বেড়া যntপািত --- শার,
T াkর, গািড় --- িনলােম সেবা দর দoয়া kতার কােছ িবিk করা
হল$ িbেগেডর সবেচেয় বেড়া T াkরটার জn ঋণ দoয়া হল$ নতুন
মািলেকরা সgেলা হােত পেয় পড়িশেদর কােছ সgেলা ভাড়া দoয়ার
ব বসা r করল$
আরo eক পা eিগেয় িগেয় িটম o িbেগড gােমর সমs ফেলর গাছ
o মােছর পুkেরর দািয়t ট ডার ডেক িবতরণ কের িদেত চাiল$ যারা
দািয়t িনল, তারা pিতবছর িনিদ aথ দoয়ার শেত গাছ o
পুkরgেলার সmূণ aিধকার পেয় গল$ eiভােব gােমর সmিt টুকেরা
টুকেরা কের িবিলব টন হল$ চন gাম ei নতুন pিkয়ায় গাড়ার িদেকi
পা বািড়েয়িছল$ ১৯৮১ সােলর শেষ চীেনর eক-তৃতীয়াংশ uৎপাদন িটম
মাটামুিট ei পdিতেতi gামীণ পিরবারgেলােক জিমর িঠকা িদেয় িদল$
যসব gাম থেক আপিt eল, সtেরর জি জমানার মেতাi sানীয়
i ােক পাtা না িদেয় চািষেদর ei পেথ যেত বাধ করা হল$ gয়াঙদঙ
pেদেশর িসনhi কাuি টর িকছু gােম চািষরা িটেমর ডাকা লটািরেত যেত
চায়িন$ তােদর মেন িনরাপtাহীনতার ভয় হি ল$ কu কu বলিছল,
‘ দঙ িশয়াoিপঙ িনপাত যাক’$ িজয়াঙs pেদেশর eক সমৃd gােম চািষরা
ভয় পাি ল, ei পেথ গেল নতুন মকানাiেজশেনর ফেল তােদর
িনেজেদর গেড় তালা যৗথ সচ ব বsা ভেঙ পড়েব$
চন চািষরা aব যৗথ চােষর জিম টুকেরা কের ফলেত আপিt
কেরিন$ মধ ১৯৬০-eর মাo িচnাধারা পেবর সহেযািগতা বাধ হািরেয়
িগেয়িছল$ eকলা চলেত চন চািষরা িনরাপtার aভাব বাধ করিছল না$
তার eকটা কারণ, বিশরভাগ পিরবােরর eকটা ছেল বা মেয় হঙকঙ থেক
টাকা পাঠাি ল$ তাছাড়া, ১৯৮০-র বসেn কাuি ট রাজধানীেক ‘িবেশষ
aথৈনিতক a ল’ ঘাষণা করা হল, সখােন জিমর aভাবgs হঙকঙ
িশlমািলকেদর িশেlর িবsার ঘটােনার anমিত দoয়া হল$ নাটকীয়ভােব,
ei কাuি টর চািষেদর হঙকেঙ সরাসির খাদ dেব র ব বসা করার oপর থেক
চালু িনেষধাjা তুেল নoয়া হল$ eক প াদপদ বd জলা --- চন gাম -- eবার িব মহানগরীর aথৈনিতক জগেত ঢুেক পড়ল$
যিদo কেয়কমােসর মেধ i কিমuেনর বাজার-শহের সরকাির কৃিষuৎপn সংgহ দpর বn কের দoয়া হল$ তার বদেল হঙকঙ থেক
পাiকারেদর kয়- কnd খুলেত দoয়া হল$ রােTর কােছ য দাম পাoয়া
যত, তার কেয়কgণ দােম চন চািষরা সখােন টাটকা uৎপndব িবিk
করেত লাগল$ হঙকেঙ যােত িঠকমেতা সরবরাহ করা যায়, সরকার চন
gােমর চােলর কাটা ৪০ শতাংশ কিমেয় িদল eবং িচিন o িচনাবাদােমর

যৗথ মািলকানা বািতল
১৯৫০-eর দশেকর মাঝামািঝ চীেনর পািটর সেবা নতৃেtর মেধ eকটা
তক হেয়িছল$ eকিদেক িছেলন িলu শাoিচর মেতা নতারা, তাঁরা
বেলিছেলন, যতkণ পযn আধুিনক কৃিষ যntপািত aেঢল পাoয়া যােব না
eবং কৃিষ ম-িনিবড় থেক যােব, ততkণ যৗথ মািলকানার পেথ ধীের
eেগােত হেব eবং চািষরা িনেজেদর aেপkাকৃত kুd জিমখেN চাষ
করেব$ িবপরীত মত িছল মাo সতুেঙর$ িতিন বেলিছেলন, কৃিষর
মকানাiেজশন পযn aেপkা কের থাকা যােব না; চািষেদর সমথন
আদায় কের drত যৗথ মািলকানার িদেক যেত হেব eবং জিম o েমর
দkতর বৃহদায়তন সংগঠেনর মাধ েম uৎপাদন eিগেয় যােব$ মাoেয়র পথ
anসরণ কের ১৯৫৫-৫৬ সাল নাগাদ যৗথ মািলকানার ভরা জায়ার
eেসিছল চীেনর gামা েল$
চন gােমর মেতাi চীেনর িবরাট gামা েল ১৯৭০-eর দশেক কৃিষেত
ধাkা eল, তার সে চলল রাজৈনিতক ডামােডাল$ বছর বােরা আেগ
সাংsৃিতক িবpেবর বাগাড়mর o aতু িkর সময়, িকংফােক ‘di নৗকায়
পা িদেয় [ পুিঁ জবাদ o সমাজতnt] চলা’র জn সমােলাচনা করা হেয়িছল$
স aৈবধভােব হঙকেঙ আtীয়েদর সে যাগােযাগ রাখত$ eখন রাT
তােক য পেথ চলার িনেদশ িদল, মাটামুিট সi পেথ হঁেটi aতীেত স
শািs পেয়িছল$ ১৯৭০-eর দশেকর শষিদেক িটম o িbেগড ক াডারেদর
uৎসাহদান সেtto gােমর uৎপাদন িঝিমেয় পেড়িছল, িটম সদsরা কােজ
িঢলা িদেয়িছল$ নতুন oপরতলার নতৃt eেস বলল, ধু কেঠার
জি পনা আর আমলাতািntক খবরদািরi নয়, প াদপদ gামা েলর oপর
সমাজতািntক ডাজটা বD কড়া হেয় িগেয়িছল$ aতeব আড়াi দশেকর
gামীণ সমাজতেntর পথ থেক সের আসার পদেkপ নoয়া r হল$
১৯৭৯- তi oপরতলা থেক িনেদশ eল, দেশর সবেচেয় দিরd eবং
dবলভােব সংগিঠত uৎপাদন িটমgেলােক eকটা ‘নতুন কমসূিচ’ --পািরবািরক দািয়েtর ব বsা --- gহেণর anমিত দoয়া হে $ ei িনেদেশর
আoতাধীন gােম চািষ পিরবারgেলা আলাদাভােব িনেজর শsেখেত চাষ
করেত পারেব eবং তা থেক লাভ করেতo পারেব$ eেত য কান িটেমর
aংশgহণ সmূণ s ামূলক$ িকnt aতীেত িপিকং থেক আসা য কান
pচার-aিভযােন যভােব ‘ s ামূলক’ কমসূিচ গৃহীত হত, eবারo সরকমi
হল$ িকছু পািট আমলারা কাuি ট বা িনেচর sের ei কমসূিচ লাg করেত
গা না ঘামােনায় তােদর pকাে বামপnী িচnার জn সমােলাচনা করা হল$
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কাটা তুেল িনল পুেরাটাi$ ফেল চনরা তােদর জিমেত লাভজনক ফসল
ফলােনার িদেক মেনােযাগ িদল$ কu কu িনচু ধানীজিমেত মাছ চাষ
r করল, যােত হঙকেঙ সi টাটকা মাছ চড়া দের বচা যায়$ নতুন
চােষর ধরন আর ব বসার sেযাগ চনেদর আয় aেনকgণ বািড়েয় িদল,
যা কানকােল তারা পায়িন$ িকnt gােমর সমথ পুrেষরা aেনেকi হঙকেঙ
চেল যাoয়ায় gােম কােজর লােকর দাrণ aভাব দখা িদল eবং তােত
uৎপাদন o লাভ di-i মার খেত বসল$
eবার পািট সমাজতেntর রাsা থেক আরo সের eেস চািষেদর মজুর
ভাড়া করার anমিত িদল$ সরকািরভােব ‘িবেশষ aথৈনিতক a ল’-eর
কাছাকািছ eলাকায় ei anেমাদন হল$ িকnt ১৯৮২-র গাড়ার িদেক
gয়াঙদেঙর দূরবতী a েলo তা চালু হেয় গল$ আরo দিরd pত n
কাuি ট থেক চােষর লাক আনেত লাগল চনরা, িবেশষত ফসল কাটার
সময়$ ei ভাড়া করা মজুরেদর থাকার জn হিরণেদর আsানা
গালাবািড়েত asায়ী ডরিমটির তির করা হল$ হিরণgেলা িকংফা
iিতমেধ i িbেগেডর ঋণ মটােত িবিk কের িদেয়িছল$ eছাড়া ei মজুররা
িটেমর gদামgেলােত আ য় িনল, কারণ চািষরা eখন শs িনেজর ঘেরi
রাখত$ ‘সমাজতািntক’ েয়ার pজনেনর য সরকাির িনেদশ সtেরর
দশেকর গাড়ায় eেসিছল, তার জn uঁচু িসিলংoয়ালা iেটর খাপ বানােনা
হেয়িছল, নবাগত মজুেররা সখােন পযn িভড় করল$
eছাড়া, কাuি ট রাজধানীর িশlায়েনর ফেল সখােন শহেরর মজুিরেত
চািষেদর িনেয়াগ করা হি ল$ সখানকার িনমাণ pকেl eবং চীনা সরকার
o হঙকেঙর পুিঁ জপিতেদর যৗথ uেদ ােগ গেড় oঠা pািsক
ফ াকিTgেলােত kমাগত বিশ সংখ ায় চন যুবতীরা কাজ করেত গল$
মেয়েদর জায়গায় খেতর কােজ আরo বাiেরর লাক লাগাল চন
পিরবােররা$ ১৯৮২ সােলর মেধ gােম িনয়িমত eকশ বাiেরর মজুর
খাটত$ তােদর কu কu পিরবার িনেয় eেস থাকেত r করল$
১৯৮০- ত িকংফা ‘িবেশষ িশেlােদ াগgেলা িঠকা দoয়া’র নতুন
নীিত anযায়ী িনলাম ডেক িbেগেডর ফ াকিTgেলা eকবছেরর ক Tােk
িদেয় িদল$ চারিট চন পিরবার eকেt িচিনকলটা িলজ িনল eবং সখােন
মজুর িনেয়াগ করল$ শত িছল eকটাi, eকবছেরর মিশন পির ার o
সারােনার দািয়t িঠকাদােরর$ iট কারখানাটা দoয়া হল সmূণ aজানা
eক চীনা পুঁিজপিতেক$ স eক ডজন িমক সে িনেয় eল$ যৗথ
মািলকানা নাকেচর eত বেড়াসেড়া ঘটনাgেলা চয়ারম ান মাoেয়র মৃতু র
মাত eকবছেরর মেধ i ঘেট যেত থাকল$ gােমর sার চারিট পিরবােরর
eক কাaপােরিটেভর হােত দoয়া হল; sাs েকndিট মাt প াশ
iuয়ােনর িবিনমেয় তুেল দoয়া হল gােমর নgপদ িচিকৎসেকর হােত$
সo ব বসার হাoয়ায় রাগীেদর কাছ থেক iনেজকশেনর িফ ১
iuয়ােনর oপর বািড়েয় িদল$ sুলটা সরকাির হফাজেত থাকল বেট,
িকnt িশkেকরা kােস লেজn িবিk কের বাড়িত পয়সা কামােনা r
কের িদল$ aিভভাবেকরা রেগ িগেয় তােদর িনরs করল$
eকজেনর সে কথা বেল জানা যায়, তার কাকা িনেজর ছেলেমেয়র
হঙকঙ থেক পাঠােনা aেথ কেয়ক হাজার iuয়ান দােমর eকটা ছােটা
T াkর িকেন ফেল$ eকটা লাকেক কােজ লািগেয় স oi T াkরটা
িনমাণসামgী বoয়ার কােজ ভাড়া খাটােত r কের$ তারপর স eকটা
ছােটা দাকান খােল$ লােক বলত, eসব কের oi ব বসায়ী বছ র
৬০০০ iuয়ান কামাত$ aথচ সi সময় চন চািষেদর পূণসময় চােষ গড়
আয় হত ২০০০ iuয়ান$ ei চন ব বসায়ী ব বসার কােজ eত ব s হেয়
পড়ল, ১৯৮২-র গাড়ায় িdতীয়বার জিম িবিলর সময় স জিম িনল না,
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চাষ থেক পুেরাপুির সের গল$ eiসময় টর পাoয়া গল, জিম আধাsায়ীভােব চািষেদর িদেয় দoয়া হে , যােত তারা জিমর unিত ঘটায়$
ফেল ১৯৮২-র মেধ জিম ব িkগত মািলকানার সমতুল হেয় গল$ িটেমর
ক াডারেদর কাটার চাল সংgহ eবং চােষর সর াম িবতরণ ছাড়া তমন
কান কাজ িছল না$ কui িটম-pধােনর দািয়t ঘােড় িনেত চাiিছল না,
কারণ সাধারণ চািষর মন িছল টাকা কামােনার িদেক$
পািটর কাuি ট নতৃt থেক িকংফা, পািট শাখার বািক সদs eবং
সমs sেরর ক াডাররা িনেজর িনেজর aবsানেক কােজ লািগেয়
aবsাপn হoয়ার দৗেড় খালাখুিল নেম িগেয়িছল$ সাধারণ চািষরাo
থেম থােকিন$ ১৯৭৯- ত যারা হঙকেঙ িগেয়িছল, তারা aেনেকi
িনমাণিশেl কাজ পেয়িছল$ তারা পিরবােরর জn টাকা জমাত eবং
নববেষর সময় বািড় িফরত িবেদিশ িজিনসপt িনেয়$ বিশরভাগ
পিরবােরর iেলকিTক ফ ান িছল, aেনেক iেলকিTক রাiস kকার ব বহার
করত আর হঙকেঙর ফ াশনদার জামাকাপড় পড়ত pায় সকেলi$ আেগ
ঘেরi জামাকাপড় সলাi কের নoয়া হত$ সলাiকেল eবার মরেচ ধের
গল$ ১৯৮২ সােলর মেধ চন gােমর pায় aেধক বািড়েত িহটািচ
কাmািনর রিঙন িটিভ eেস িগেয়িছল$ সi িটিভ খুলেলi চীনা o
হঙকেঙর pাgামgেলা দখা যত$ সn ােবলায় চনরা হঙকেঙর সাপ
aেপরা, kঙফু-র ছিব আর রকমাির pাgােম সঁেট যত$ eক aিভবাসী
িমক eক সpােহর জn বািড়েত eেসিছল$ স বেলিছল : “১৯৮০ থেক
চািষরা আর রাজৈনিতক সভায় যত না$ যখন gােমর সে সmিকত
কান িবষয় আসত, িকংফা রিডo মারফত তা ঘাষণা কের িদত$ নাহেল
রিডo বni পেড় থাকত$ রাজৈনিতক সভায় না যাoয়ার ফেল চািষরা
আর সরকাির নীিতgেলা জানেত পারত না$ কী ঘটেছ, তা জানত কবল
ক াডাররা$”

চার সংেশাধন বািতল, gামীণ নিতকতা uধাo
১৯৭৭ সাল থেক আর কান pচার-aিভযান বা gােম oয়াকিটম পাঠােনার
িচh দখা যায়িন$ সরকাির চীনা গেlর সi nায়পরায়ন, সংযমী,
আtত াগী পািট ক াডােরর ভূিমকায় aবতীণ হoয়ার বাসনা পািট
সেkটাির িহেসেব িকংফার eতটুko িছল না$ লঙiয়ঙ তার দাষtrিট
িনেয়i সi মেডলটােক পুিঁ জ করেত চেয়িছল বেট$ িকnt সi সময়টা
চনরা পার হেয় eেসিছল$ চার সংেশাধেনর pচার-aিভযান িকংফা eবং
তার মেতা aেনক চীনা ক াডারেকi ‘ ধ’ কের তুলেত পােরিন$
নদীর কােছ eকটা িবশাল বাঁশঝাড় িছল$ সটা িনলােম না তুেল
িকংফা কিমিটর সায় িনেয় মাt ১০ iuয়ােন িকেন ফলল$ aথচ সটার
দাম িছল তার eকশ gেণরo বিশ$ কেয়ক বছর আেগ sাs েকেndর জn
লাগােনা পাহািড় eক লতার বাগান --- যটা oষুধ তিরেত লাগত --স হsগত করল$ িbেগেডর ভাড়া করা বুলেডাজার িদেয় স জায়গাটা
সমান কের িনল$ তারপর সi জিমর বিশরভাগ িনেয় সখােন dজন
মজুর লািগেয় িদল$ eiভােব িbেগেডর সmিt যাগসাজশ কের হািতেয়
নoয়ার ঘটনা বh gােমi ঘটিছল (সাদান ডিল, ৩০ জাnয়াির ১৯৮২, পৃ.
২)$ eর oপর চন gােমর sাথরkার নােম িনেজর কােছর লাকেক
পাiেয় দoয়ার কাজgেলাo িকংফা চািলেয় যাি ল$
১৯৮১- ত হঙকেঙ di aিভবাসী চন-যুবেকর িবেয়র an ােন যাগ
িদেত িগেয় িকংফা বলল, “আমােদর আশপােশর an সব gােমর Tাক
আর নৗকা আেছ, আমােদরi কবল নi”$ eকথা েন aিভবাসী
চনরা drত ষাট হাজার হঙকঙ ডলার (দশ হাজার মািকন ডলােরর
সমান) চাঁদা তুেল ফলল; সi টাকায় জলপেথ হঙকেঙর সে ব বসা
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জমানার nায়পরায়ণতা আর আঁটসাঁট নিতকতা থেক মুk হেয় তারা
হাঁফ ছেড়েছ$ চার খারাপ ণীর oপর থেক িনেষধাjা তুেল নoয়ায়
তােদর pিত আলাদা ব বহার ঘুেচ গল রাতারািত$ eখন য কান
পিরবােরর কােছ বেড়া কথা হল aথ আর uপাজন$ প ােশর দশেকর
ভূিম সংsােরর পর ei pথম gােমর পুরেনা pবীণ জিমদাররা পযn an
gামবাসীেদর সে aবােধ মলােমশা r করল$
পিরবিতত aবsার sেযােগ িকংফার eকসমেয়র দাs পুরেনা গিরলা
eবং পের খারাপ ণীর তািলকাভুk ব িkিটo কাsmস aিফেসর কােজ
িফের eল$ তার ছেলেক uৎপাদন িটেমর pধান পদ দoয়া হল$ িকnt
eকবছেরর মেধ কাsmেস মাল চুির করেত িগেয় স ধরা পড়ল$ পুরেনা
গিরলািট নতুন আলগা সমেয়র বেDা বিশ sেযাগ িনেত িগেয়িছল$ তার
বnু িকংফাo aব বেDা বপেরায়া হেয় uেঠিছল$ ১৯৮৩- ত িপিকং
িবষাk পি িম ‘বুেজায়া uদার’ ভাবনািচnার আগাছা uৎপািটত করেত
‘আিtক দূষণ িবেরাধী pচার-aিভযান’ ঘাষণা করল$ সi কমসূিচেক
জনিpয় আবরণ দoয়ার জn dনীিত-িবেরাধী aিভযানেক সে জুেড়
িদল$ লঙiয়ঙ ei sেযাগ পেয় সাংsৃিতক িবpেবর খুেদ- গা ীর pাkন
pধান সানoয়াঙেক জুিট কের িকংফার নােম kমতার aপব বহােরর
aিভেযাগ দােয়র করল কিমuেন$ কিমuন পািট সেkটাির িনেজ চন
gােম eেলন তদn করেত$ সখােন সাধারণ সভায় বশ িকছু gামবাসী
eেস জানাল, িকংফা িবেশষ িবেশষ ঘটনায় তােদর ঘুষ িদেত বাধ
কেরেছ$ কিমuেনর কমচারী িহেসেব বাকা aিভেযাগgেলা িলেখ িনেয়
eকটা আiিন িরেপাট বািনেয় ফলল$ িকংফােক চার থেক পাঁচ হাজার
iuয়ান ফাiন করা হল eবং বাঁশঝাড় o তার হsগত করা িকছু
িbেগেডর সmিt তােক িফিরেয় িদেত বলা হল$ পািট সেkটািরর পদ
থেক স তখনi বরখাs হল eবং পের তার পািটর সদsপদo গল$
eত বেড়া ধাkা খেয়o িকংফা ভেঙ পড়ল না$ স পুেরাপুির পয়সা
রাজগােরর ধাnায় মেনািনেবশ করল$ পাহােড়র কােল বেড়া জিম ক Tাk
িনেয় দিরdতর জলা থেক মজুর আিনেয় স আনারস o িমি আলুর
চাষ করল eবং eকটা বাগান তির করল$ কেয়ক বছেরর মেধ i স
সরকাির kমতার বদেল eকটা ছােটাখােটা ব িkগত pিতপিt গেড় িনল$
িকnt ১৯৮৬ সােল তার eক মজুেরর িবেয়েত কাuি ট থেক কেয়ক ঘ টার
দূরেt ভাজ খেয় ফরার সময় পথ-dঘটনায় তার মৃতু হল$ gােমর
লাক তার মৃতু সংবাদ পেয় মেন করল, eটা ভগবােনর মার, eমনটাi
হoয়ার িছল$ িকnt য িবিন পয়সার ভাজ খাoয়ার লাভ eবং পটুকপনা
িকংফার মৃতু ডেক eেনিছল, আগামী বছরgেলােত সটাi সাধারণ
চনেদর বিশ হেয় uঠল$
িকংফার পর পািট সেkটাির করা হল সাংsৃিতক িবpেবর খুেদগা ীর pাkন pধান eবং িকছুটা সৎ প ােশাধ সানoয়াঙেক$ িকnt পািট
চাiিছল gােম বয়েস নবীন eবং িকছুটা িশিkত নতা$ ১৯৮৫- ত কিমuন
পািট তােক সিরেয় আনল ৩৫ বছর বয়s d-eক বছর জুিনয়র হাisুেল
পড়া বাoদাi- ক$ কেশার থেকi স ভােলা বkা িছল$ চার সংেশাধন
pচার-aিভযােন oয়াকিটম তােক মাo িচnাধারা pচারক মেনানীত
কেরিছল$ সাংsৃিতক িবpেবর সময় স pিরত যুবকেদর পাlায় পেড়
আরo চার ভােলা ণীর যুবেকর সে িবেdাহী রডগাড grেপ
িভেড়িছল$ িকnt drত ভুল বুঝেত পের িফের eেসিছল eবং সাংsৃিতক
িবpেবর খুেদ গা ীেত তােক ‘যুব’ pিতিনিধ িহেসেব sান দoয়া
হেয়িছল$ ণীর সাধারণ aংশেক শাধন করার aিভযােন বাoদাi
আoেয়র তদnকারী দেল pিতিবpবীেদর জবানবnী নoয়ার কােজ সিkয়

চালােনার জn eকটা সেক ড-hা ড আড়াi টেনর Tাক আর eকটা
প াশ ফুেটর নৗকা কনা হল$ পূবতন পািট সেkটাির িজনঈ eখন
ডপুিট সেkটািরর দািয়t পালন করিছল, Tাকটা pায় eকটা বসরকাির
ব বসার মেতা তার ছেলেক চালােত দoয়া হল$ gামীণ uেদ ােগর kেt
পিরবহণ িছল সবেচেয় আকষণীয়$ য সাতজনেক নৗকাটা চালােনার জn
িনযুk করা হল, তারাo িছল িকংফার আtীয় িকংবা ঘিন $
পািট সেkটাির িহেসেব কােজর দািয়t কেম গেলo চািষেদর oপর
িকছুটা kমতা িকংফার তখনo িছল$ gােম কান িকছুর anেমাদন পেত
গেল তার সmিত লাগত$ বাiের থেক যুবেকরা যখন gােম িফরত, তার
বািড়েত িগেয় দখা করত িকংবা প ােকট কেয়ক িবেদিশ িসগােরট uপহার
িদত$ an gােমর eকজন বেলিছল : “আজকাল ক াডাররা
আপনাআপিনi gােমর তাজা মাছ জাতীয় িজিনসপt পেয় থােক$ চািষরা
egেলা দয় eবং িবিনমেয় িকছু sেযাগsিবধা আশা কের$ আমার কাকা
eকজন ক াডার$ স eকটু মুখ খুলেলi gােমর লাক eেস তার জিমেত
বগার খেট িদত … কখনo কখনo চািষরা িপছেন ক াডারেদর ‘বস’
বেল সেmাধন করত$”
gােম pথম রি জােরটর িকেনিছল িকংফা$ তার আর পুরেনা বািড়েত
মন ভরিছল না$ হােত aেনক টাকা আসিছল, স gােমর কিমuিনিট হেলর
পােশ সবেচেয় মূল বান জায়গাটা নতুন বািড় করার জn বেছ িনল$
সখােন সাদা আর সানািল টাilস বসােনা িতনতলা বািড় তির করল$
িনমাণ িমকেদর চালু রট িছল দিনক ৫ iuয়ান; িকnt স মাt ৩ iuয়ান
িদেয়i কাজ সারল$ যেহতু চন চািষরা আিথকভােব unিত করিছল, ফেল
eসব িনেয় তারা মুখ খুলত না$ তারা মেন করত, “কিমuন sর যিদ মাথা
না ঘামায়, তাহেল eটা িbেগেডর িনেজেদর ব াপার”$
লঙiয়ঙo হাoয়া বুেঝ বেড়ােলাক হoয়ার িদেক মেনােযাগ িদল$ স
gােমর শs pিkয়াকরণ p া ট িলজ িনেয়িছল$ সখােন dজন মজুর লািগেয়
িনেজ gােমর বাiের ঘুের ঘুের দিরdতর জলাgেলা থেক গrছাগল িকেন
সমৃdতর জলায় িবিk করত$ eটা িছল সmূণ বআiিন$ িকnt সটা
সামলােনার মেতা সরকাির যাগােযাগ ক াডার িহেসেব তার িছল$ িজনঈo
আর আেগর মেতা সৎ িছল না$ সo লঙiয়েঙর মেতা ei বআiিন
কােজ বাড়িত টাকা কামােত বিরেয় পড়ত$
১৯৮০-র দশেকর গাড়ায় ‘জুয়া আর চুিরর হাoয়া জার বiিছল’$
সংগিঠত জুয়া বn করেত কাuি ট থেক যখন aিভযান চালােনা হল, চন
gােম রােতর জুয়ার ঠক বািসnােদর ঘর থেক সরকাির eক বািড়েত
তুেল িনেয় যাoয়া হল, যােত কান পিরবার asিবধায় না পেড়$ ei
রােতর ঠেক আশপােশর জলা থেকo লােক খলেত আসত$
চুিরডাকািত eত বেড় গল, চােররা গrর গািড় িনেয় চুির করেত
আসত$ পুিলশo eেত কণপাত করত না$ eকজন বেলিছল : “oরা
চােরর চেয় জুয়ািড় ধরেত পছn করত, কারণ pেত ক জুয়ার ঠেকর
জn কাuি ট থেক পুিলশেক eকটা বানাস দoয়া হত$”
আরo pত n eক gােমর eক বািসnা বেলিছল : “চািষেদর বেড়া
kাভ হল সামািজক শৃ লার aবনিত$ আজকাল িbেগেডর সামিরক বািহনী
an gােম িগেয় চুির করেছ বেল শানা যাে $ কতারা কui e িনেয়
আমল িদে না$ কারণ eখন আর কান pচার-aিভযান নi$ ক াডাররা
িনেজরাi dনীিতgs$ কui aবsাটা িনয়ntণ করেত পারেছ না$”
সtেরর শষিদেক চার সংেশাধন কমসূিচর সময় gােমর পাড়াgেলা
পির n রাখা হত$eখন সgেলা জ ােল ভের dগnময় হেয় uেঠেছ$
সবসাধারেণর নিতকতার drত aবkেয় gামবাসীরা িবbত, িকnt মাo
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ভূিমকা িনেয়িছল$ স pত ািশতভােবi কিমuিনs iuথ িলেগর সেkটাির
িহেসেব িbেগেডর আসন পেয়িছল$ কেয়ক বছর পের তােক gােমর
সামিরক বািহনীর pধােনর পদ eবং তারপর জন-িনরাপtা pধােনর পদ
দoয়া হল$ eরপর তার নতা হoয়ার যাগ তা anযায়ী তােক eকটা
uৎপাদন িটেমর pধান করা হয়$
চনরা মেন করত, িকংফার pচুর jািত-gি থাকােত স anায়ভােব
তােদর sিবধা িদেত িকছুটা বাধ হত$ বাoদাiেয়র বাবা eক udাst িশ
িহেসেব gােম eেসিছল$ তােক আ য় িদেয়িছল সnানহীন eকিট পিরবার$
বাoদাiেয়র মেতা ১৯৫০-eর দশেক pথম পািট সেkটাির চন sেমi
eবং সাংsৃিতক িবpেবর খুেদ গা ীর pধান চন সানoয়ােঙর রkসmেক কu িছল না$ eকসময় বংশগত gাম চেন সi aবsাটা দাrণ
asিবধাজনক মেন করা হত$ িকnt eখন gােমর লােক মেন করল,
eরকম নতা anত আtীয়তার িবচাের পkপািতt করেব না$ বাoদাi
eেসিছল ৪ নং িটম থেক, য িটেম লঙiয়ঙ িছল eবং য িটমেক জিম
anেমাদেনর kেt ১৯৬১-৬২ সােল িকংফা বি ত কেরিছল$
বাoদাi পরবতী বছরgেলােত gামবাসীর আশা পূরণ কেরিছল$ স

পািট সেkটাির িহেসেব বছের ১৫০০ iuয়ান পত, যা গড় পিরবােরর
আেয়র থেক কম$ aতeব তার কােজর eলাকা থেক ব িkগত uপহার
eবং aথ নoয়ােক চনরা dনীিত মেন করত না$ কারণ তারা জানত,
gােমর সবেচেয় সফল uেদ াগপিতর জীবনযাtা তার পাoয়া uিচত$ বh
gােম িকংফার মেতা aিতেলাভী ক াডাররা ei আেয়র সীমা ছািড়েয় ঘুষ
o পাoনা দািব করত$ বাoদাiেয়র ‘ নoয়া’টা িছল সmাটেদর যুেগ চীনা
pশাসেনর কতােদর িনয়িমত aভ ােসর মেতাi$ কাuি টর পুিলেশরাo ei
aভ াস চালাত$ eক চন পিরবার eকটা সেক ড-hা ড িমিনবাস িকেন
কাuি টর pধান সড়েক চালােত r কেরিছল$ oi রাsার oপর pিতিট
কিমuন শহের পুিলশ eiরকম বাস-সািভস থেক ফাiন o ঘুষ আদায়
করত$ ei ব াপক eবং আলাদা আলাদা তালা আদায় eমন জায়গায়
পৗঁছাল য সi পিরবার ব বসাটা বn কের িদল$ িভn িভn পুিলেশর
iuিনটgেলার মেধ সমnয় গেড় তালা আদায়েক eকটা সীমার মেধ
রাখেত আরo বশ কেয়ক বছর লেগ গল$

িব ািয়ত চীেন রােTর ভূিমকা, ম-নীিত
eবং gাম থেক শহের আসা aিভবাসী িমকেদর সংgাম
তমাল ভৗিমক
হঙকঙ-eর িসিট iuিনভািসিটর িkস িকং-িচ চ ান, হঙকঙ পিলেটকিনক iuিনভািসিটর পুন গাi eবং iuিনভািসিট aফ ল ডেনর জিন চ ান-eর eক যৗথ রচনা eবং
শেষাk dজেনর আরo eকিট রচনার িভিtেত ei pবnিট লখা হেয়েছ। ei pবেn আেলািচত ‘চািষ- িমক’ সtা --- য সtায় িমেকর gামসমােজর বnন িছn হয়িন
--- চীেনর eক বিশ । uিlিখত রচনা dিট থেক জানা যাে , ১৯৪৯ সােলর িবpেবর আেগo চীেন ei বিশে র রকমেফর দখা যত। ভারতবেষ, িবেশষত পি মবে
আমরা বরাবরi ei ‘চািষ- িমক’ সtার সে ব াপকভােব পিরিচত। aথচ আমােদর pচিলত aথনীিত-শােst ei বেগর আেলাচনা তমন grt সহকাের পাoয়া যায় না।
চীেনর শনেঝন িশlা েল eবং পি মবে র ফলতা িশlা েলর sশাল iকনিমক জান বা SEZ-e ei চািষ- িমকেদর ব াপক আকাের ব বহার করা হেয়েছ।

পাের। ২০০২ সােল, িবেদিশ িবিনেয়ােগর সরাসির kt িহেসেব (ফেরন
ডাiেরk iনেভsেম ট বা eফিডআi) চীন সকেলর সামেনর সািরেত চেল
eল মািকন যুkরাTেক টপিকেয়। ২০০৫ সােল চীেনর মাট রpািন dেব র
৫৭.৩ শতাংশ িছল িবেদিশ িবিনেয়াগ সংsার আর eেদর মাধ েম িবে র
u -কািরগির রpািনর ৮৭.৯% চীন থেক রpািন হল। ২০০৮ সােল চীেন
eফিডআi ২০০৭-eর চেয় ২৬.২% কেম গেলo oi বছরi aেkাবেরর
মেধ আরo ২২,৭৩৬িট িবেদিশ কাmািন চীেন ব বসা করার anমিত
পল (সূt : চীনা বািণজ মntক, ১৬ জাnয়াির ২০০৩, ১২ জুন ২০০৬ o
১৭ নেভmর ২০০৮)।
পািরবািরক মেkেt পুিঁ জর হsেkপ eবং ছােটা িশlসংsােক
aিনবার gাস কের ফলা --- eসবi বাজার-চািলত, িকnt রাTীয় নীিতর
aিভমুখo সiিদেক। চীেনর রাজৈনিতক নতারা ছােটাখােটা পেণ র
িপিছেয় পড়া বাজার-হাট চায় না, তারা চায় আধুিনক sপার মােকট,
aথৈনিতক pিতেযািগতায় যারা ‘িবজয়ী’, তােদরi sনাম কের তােদরi
সমথন কের ei রােTর হতাকতারা।
পি িম ভা কােররা --- রাজৈনিতকভােব তারা বাম বা দিkণ য
পnীi হাক না কন --- ধু চীেনর aথৈনিতক unিতেক বাহবা জািনেয়
যায়। স unিতর দব িবভা ছিড়েয় থােক বিজং আর সাংহাiেয়র
নাগিরক আকাশেরখায় আর থােক সংবাদমাধ েমর চমেক দoয়া সব
aথৈনিতক পিরসংখ ােন। যমন, ২০০২ সােল পাশাক িশl, রিঙন িটিভ,
oয়ািশং মিশন, িডিভিড pয়ার, ক ােমরা, রি জােরটর, eয়ার

২০০৮ সােলর aথৈনিতক সংকেট পি িম পুিঁ জবাদী দশgেলা বেড়া
ধরেনর ধাkা খেয়িছল। eরকম eকটা ধারণা চালু আেছ য, oi
aথৈনিতক dেযাগেক যসব দশ সামাল িদেত পেরিছল, তার মেধ
anতম হল চীন। সাধারেণর িব াস --- চীেনর শিkশালী রাTীয়
ব বsা, যা িকনা নতুন আnজািতক ম-িবভাজেনর সােথ মানানসi ভােব
চীেনর ভূিমকােক বদেল িনেত পেরিছল eবং দেশর িভতর aথৈনিতক
unয়নেক eিগেয় িনেয় যেত পেরিছল, তার জni oi সংকেটর
মাকািবলা করা সmব হেয়েছ। িকnt চীেনর মনীিত o সখানকার
িমকেদর লড়াiেয়র ঘটনাgেলার oপর সমীkা চািলেয় দখা যাে য,
ei িব াস ধােপ টেক না।
চীন eক আমূল পিরবতন ঘিটেয় িনেজেক ‘dিনয়ার কারখানা’য়
পিরণত কেরেছ। আমরা বলেত চাi, ei পিরবতন ঘিটেয়েছ রাT eবং
রাT তা ঘিটেয়েছ সiসব আnজািতক পুিঁ জর সে আঁতাত কের, যারা
িনেজেদর মুলুেকর বাiের িগেয় uৎপাদন করােনার জn জায়গা খুঁজিছল।
১৯৯০-eর গাড়ার িদেক পিরকlনা o বাজােরর dত-পেথর নীিত িপছেন
চেল িগেয় নতুন aথৈনিতক সংsােরর নীিত eল। ১৯৯২ সােল শনেঝন
িবেশষ aথৈনিতক a ল ( sশাল iকনিমক জান বা সংেkেপ
eসiেজড) o gয়াঙদঙ pেদেশ দঙ িশয়াoিপঙ-eর ‘দিkেণ মণ’-eর
পথ ধের িবেদিশ িবিনেয়ােগর নতুন ঢu uঠল। চীনা রাT িব বািণিজ ক
সংsা (ডbু িটo)-র সদs হoয়ার জn ২০০১-eর নেভmের pবল pেচ া
চালাল --- যােত ekশ শতেক aথৈনিতক িব ায়ন আরo eিগেয় যেত
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কি ডশনার, মাটর সাiেকল, মাiেkাoেয়ভ oেভন, িপিস মিনটর, T াkর
o সাiেকল সহ ৮০িট dেব র uৎপাদেন চীন পৃিথবীেত pথম; ২০০৫ সােল
পৃিথবীর মেধ সবেচেয় বিশ বািণজ কারী দশ িহেসেব চীেনর aবsান
মািকন যুkরাT, জামানীর পেরi তৃতীয় sােন; ২০০৭ সােল unত কািরগির
রpািন dেব র িহেসেব চীন মািকন যুkরাে র পেরi িdতীয় sােন eবং
গেবষণা o unয়ন খােত িবিনেয়ােগর kেto চীন জাপানেক হািরেয়
িdতীয় sান দখল কেরেছ।
বৃহৎ aথৈনিতক শিk িহেসেব চীেনর ei utান --- নয়া
uদারৈনিতক aথনীিতিবেদরা মেন কেরন --- িব ায়েনর যুেগ মুk
বাজােরর সাধারণ ফলাফল িহেসেব হয়িন, সংsার o খালা aথনীিতর
ei pিkয়ােক eিগেয় িনেয় যাoয়ার জn eখােন িtশ বছেরর সমাজতnt
eক pবল রাTীয় কতৃtেক দাrণভােব কােজ লািগেয়েছ।
২০০১-eর ১১ িডেসmর ডbু িটo-র সদsপদ পাoয়ার পর চীন রpািন
o িবিনেয়াগ আরo drত বািড়েয়েছ। ২০০৪-e পাশাক িশেl মাট িব বািণেজ র ২৬.৬% রpািন কের চীন dিনয়ার eক নmর রpািনকারী দশ।
oiবছর চীেন পাশাক িশেl িনেয়ািজত িমেকর সংখ া ১ কািট ৯০ লk,
পৃিথবীর ম াnফ াকচািরং িশেlর মাট িনেয়ািজত িমেকর ১৮.৯%। eখন
চীন iেলকTিনক dব uৎপাদেন পৃিথবীেত eক নmর। eর মেধ pধান হল
কিmuটার, সলেফান, eমিপি o খলার সর াম।
িকnt চীেনর eiসব িব ািয়ত কারখানার িদেক নজর ফরােল দখা
যােব, সখােন মহনত eত সsা য তা মিkেকার মজুিরর ছয় ভােগর
eক ভাগ। ১৯৯০-eর দশক থেক পরবতী ১২ বছেরর মেধ দিkণ চীেনর
পাল নদীর বdীপ a েল চীেনর পৗর pশাসন িমকেদর মাiেন
বািড়েয়েছ মাt ৬৮ iuয়ান (১০ মািকন ডলােরর সমান)। রাT eমন eক
নীিত িনেয় চলেছ, যার ফেল gামা েলর মশিkেক তুেল eেন সsায়
শাষণ করা যাে । আবার রাTi ei নতুন িমকেদর সামাnতম sিবধা
o aিধকার দoয়ার সমs দািয়t হাত-পা ঝেড় ফেল িদেয়েছ।
anাn unয়নশীল দেশ যমনভােব ‘ekেপাট pেসিসং জান o
টকনলিজ ekেপিরেম টাল জান’ গেড় uঠেছ, চীেনo ei ধরেনর পণ
রpািন o কািরগির-পরীkামূলক a ল বা ‘ জান’ drত গেড় uেঠেছ।
সখােন তrণ চািষ- িমকেদর, িবেশষত মিহলােদর কােজ লাগােনা
হেয়েছ। কারণ eরাi সবেচেয় সsার eবং সবেচেয় বাধ িমক। সরকাির
কতারা চালু ‘hেকাu’ --- হাuসেহাl রিজেsTশন িসেsম --- বা
পিরবারিভিtক তািলকাভুk করার ব বsার বাঁধেন খািনক িঢল িদেয়েছ।
gামীণ ‘udৃt ম’- ক যােত সমৃিdেত ফুেল ফঁেপ oঠা শহরgেলােত
চালান করা যায়, স ব াপাের সিkয় যাগােযাগ গেড় তুেলেছ। ১৯৯০-eর
দশেকর মাঝামািঝ eক gামীণ সমীkায় দখা যায়, gাম থেক শহের আসা
িমেকর সংখ া সারা দেশ তখন পাঁচ থেক সাত কািট। ২০০৬ সােলর
‘ sট কাuিnল’-eর িহেসব anযায়ী ei সংখ া িছল ১৩ কািটরo বিশ।
আজ আরo বেড়েছ।
gাম থেক শহের আসা ei িমকেদর oেদেশ বলা হয় ‘ড াগং’, eক
নতুন িমকে ণী। চািষঘর থেক আসা ei তrণ-তrণীর আtপিরচয় হল
ড াগং, মােন ‘বেসর চাকর’, য মজুিরর বদেল খেট দয়। পুিঁ জপিতর
কােছ ei ম-িবিk হে রােTর আnkেল । ‘গংেgন’ মােন শhের িমক,
যার aথ --- মাo জমানার সমাজতািntক পিরভাষায় ---- সেবা
সmািনত ণী। তার pিততুলনায় ei নতুন শb ‘ড াগং’ হল হীন
পিরচয়সূচক, যার মােন বাজােরর eক ভাড়াখাটা হাত ছাড়া আর িকছু নয়।
চীেন চািষ- িমক aব নতুন নয়। ১৯৪৯ সােলর আেগo চীেনর
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িতয়ানিজন o সাংহাiেয়র মেতা বেড়া শহরgেলােত eরকম gাম থেক
আসা মজুরেদর দখা যত। সমাজতািntক জমানােতo eেদর রাTীয়
মািলকানাধীন kেt eবং সমবায় সংsাgেলােত িঠকা িমক িহেসেব কােজ
লাগােনা হত। যাi হাক, নতুন pজেnর চািষ- িমেকরা িকnt পুরেনােদর
তুলনায় মৗিলকভােবi আলাদা। ১৯৯০-eর দশেকর শষ থেক ২০০০-eর
pথম দশেক যারা বেড়া হেয়েছ eবং কারখানায় খাটেত eেসেছ, তােদর
মেধ দখা যাে নতুন জীবেনর pত াশা, নতুন মজাজ আর আরo
জাটবd কমকাN। eেদর চিরেtর মেধ রেয়েছ aেনক বিশ ব িksাতnt , শhের ভাগ-িবলােসর সংsৃিতর pিত গভীর আকষণ, িনজs
unিতর তাড়না, sাধীনতার তািগদ, বিশ পিরমাণ কাজ করা eবং কােজর
pিত কম আnগত । িকnt eকiসে িনেজেদর কমsেল sতঃsূত দলবd
কমকােN বিশ বিশ জিড়েয় পড়া।
মাo-পরবতী চীেন ei নতুন সবহারাকরণ হেয়েছ িবেশষভােব রােTর
আেয়াজেন, gাম থেক িবপুল সংখ ক খাটেত চাoয়া মাnষেক শহের ঠেল
দoয়ার মধ িদেয়। যসব জায়গায় নতুন কারখানা-িশl গেড় uঠেছ --যমন, uপkলবতী a লgেলােত --- সখােন যােত েমর যাগােন টান
না পেড়, তার জn রাT pচুর ব বsা িনেয়েছ। যসব সরকাির দpর মব বsাপনার দািয়t আেছ, তারা শহেরর েমর বাজােরর দালােলর
ভূিমকা িনেয়েছ। pথেম আেবদনকারীেদর মধ থেক কম বয়সী মেয়েদর
বেছ িনেয় িনেয়াগ-তািলকা তির কেরেছ; তারপর তােদর গিজেয় oঠা
কারখানা-eলাকায় পািঠেয় িদেয়েছ। eমনকী oiসব সরকাির দpেরর মaিফসােররা কান Tেন কান কামরায় কীভােব gােমর মেয়রা আসেব,
তার খুিঁ টনািটরo ব বsা কের। তার িবিনমেয় তারা সংি
কাmািনর
কাছ থেক ei ব বsাপনার জn টাকা নয়।
২০০০ পরবতী সমেয় gােমর কম বয়সী ছেলেমেয়রা কৃিষ-পেণ র কম
দাম, gামা েল িশkা o চাকিরর sেযােগর slতা িনেয় kুb। িবেশষত
সংsােরর যুেগ বেড় oঠা তrণ-তrণীর কােছ gােমর ei aবsাটা
aসহনীয়। ষাল-সেতেরা বছর বয়স থেক কােজ লেগ যাoয়া ছাড়া আর
কান uপায় তােদর থােক না। মেয়রা কu কu aব িনেজর
পছnমেতা িবেয় করা আর পািরবািরক কলহ o িপতৃতািntক খবরদাির
eড়ােনার জno gাম ছাড়েত চায়। িকnt aিধকাংশi চায় ছােটা গিN
ভেঙ বেড়া জায়গায় আসেত, চায় আধুিনক জীবেনর sাদ িনেত আর
শহেরর রঙ-ঢঙ ভাগ করেত। রােTর নতৃেt শহরেকিndক unয়েনর নীিত
eiভােব ব িk-মাnেষর আপন গিN ভেঙ বেরােনার িসdাnেক eমন
eক আকার িদল, যা gাম থেক uপkলবতী িশlা েল িমক সরবরােহর
রাTীয় লk েকi পূরণ করল।
gামীণ পিরবােরর তািলকাভুk (oেয়জ লবারাস aফ rরাল
হাuসেহাl রিজেsTশন) চািষ- িমকেদর সরকাির eকটা বেগ ফেল
দoয়ার মেধ িদেয় তােদর সামািজক aবsান o ণী পিরচয় dেটাi
ঘালােট কের দoয়া হল। সমাজতnt পরবতী চীন তােদর gাম ছেড়
শহের eেস কাজ করার anমিত িদেয়েছ, িকnt শহের sায়ীভােব থাকার
aিধকার দয়িন। পিরবারিভিtক তািলকাভুিk (hেকৗ) ব বsার মাধ েম
শহেরর সবsের sায়ী o asায়ী বািসnােদর মেধ eমন eক পাথক েরখা
রাT sায়ীভােব টেন রেখ িদেয়েছ, তার জাের gাম থেক আসা চািষিমকেদর থাকার জায়গা দoয়া, চাকিরর িনরাপtা eবং রশন iত ািদ
anাn পিরেষবা দoয়ার দায় eিড়েয় চেলেছ রাT। eর ফেল ei
aিভবাসী িমেকরা aেনেকi য কারখানায় কাজ কের সi কারখানামািলেকর ডরিমটিরেত বা আবাসেন মাথা gঁজেছ aথবা শহেরর কাছাকািছ
gামা ল থেক আসা িমকেদর িনmমােনর বাসায় থাকেছ।
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সামািজক িবমা চালু আেছ, তা eখােন মেন চলা হয়। কারখানা চেল di
িশ েট --- সকাল ৭টা থেক সেn ৬.৩০, মেধ ১ ঘ টা িটিফন eবং
রাত ৭টা থেক পরিদন সকাল ৬.৪৫, মেধ ৪৫ িমিনট িব াম। সাধারণ
িমেকরা সpােহ ছ’িদন কাজ কের eবং মােস ১০০০-১৪০০ iuয়ান
(১৫০-২০০ মািকন ডলােরর সমান) মাiেন পায়।
ei কারখানায় সরাসির uৎপাদেন যুk িমকেদর বলা হয় ‘iuয়ান
গং’ aথাৎ ‘eমpিয়’ আর ম ােনজার, sপারভাiজার, iি িনয়ার,
টকিনিশয়ান, aিফস kাক iত ািদেদর বলা হয় ‘িঝ iuয়ান’ aথাৎ
‘sাফ’। বিশরভাগ eমpিয়রা কারখানার ডরিমটিরেত থােক। আবাসেনর
eক-eকটা ঘের ৮ থেক ১২ জন eমpিয় থােক, তােদর মজুির থেক
মাথা িপছু ৩০ iuয়ান মািসক ভাড়া িহেসেব কেট নoয়া হয়। sােফেদর
কারখানার বাiের থাকার জn মােস ২০০ থেক ৩০০ iuয়ান হাuসের ট
a ালাun দoয়া হয়।
শনেঝেন ২০০৫ সােলর জুলাi মােস নূ নতম মজুির বািড়েয় ৫৮০
iuয়ান করা হয় eবং ‘ক’ কারখানায় তা চালু হয়। ২০০৬-e আবার তা
বািড়েয় ৭০০ iuয়ান করা হেল সটাo eখােন লাg হয়। পরপর d’বছর
মজুির বৃিdর পের ‘ক’-eর কতৃপk ধারাবািহকভােব pাডাকশন কাটা
বািড়েয় কােজর বাঝা বািড়েয় িদল। pিতিদন ১১ ঘ টা কােজর সমেয়র
মেধ কাটা পূরণ না করেত পারেল িমকেদর পরিদন oi বািক কাজটা
তুেল িদেত ‘anেরাধ’ জানােনা হল। eর ফেল aিভj o দk িমকেদর
সে aনিভj িমকেদর eবং pাডাকশন কাটা ঘাষণাকারী
sপারভাiজারেদর সে pাডাকশন লাiেনর িমকেদর িবেরাধ দখা িদল।
aতeব কারখানায় aসেnােষর কারণ হেয় দাঁড়াল ‘কম মজুির’ নয়,
‘হাড় ভাঙা খাটুিন’। বh িমক কারখানা ছাড়ল। িকnt বিশরভাগ
িমকেকi কাজ ছাড়েত দoয়া হল না; ছুিটর দরখাsকারীেদর eকটা দীঘ
লাiন pায় সবসময় লেগ রiল। টকিনিশয়ানরাo কম সংখ ায় কােজ
আসেত থাকল। oিদেক শহর-pশাসনo আর মাiেন বাড়ােত চাiল না।
িমেকরা ভেব িনেয়িছল, ২০০৭-e আেগর di বছেরর মেতাi মাiেন
বাড়েব। িকnt ১৬ আগs বৃহsিতবার যখন তারা জুলাiেয়র মাiেন িনেত
গল, দখল eক পয়সাo বােড়িন। oভারটাiেমর ঘ টা বঁেধ দoয়ায়
sপারভাiজার o টকিনিশয়ানরাo দখল, তােদর হােত কম টাকা
আসেছ। ম ােনজাররা ধু িদেনর িশ েটi কাজ করত। kবার
সn ােবলায় তারা কারখানা ছেড় বিরেয় যাoয়ার পর pিতিট oয়াকশেপর
নািটশেবােড eকটা কের িচিঠ সঁেট দoয়া হল। তােত oপের লখা
িছল, ‘িঝ iuয়ান eবং iuয়ান গং-রা বলিছ’। eেত বলা হল, ২০০৬eর শষ থেকi কতৃপk মজুির কমােনার চ া চালাে eবং বতমােন
তা ৫০% কেম গেছ। aথচ কােজর বাঝা eবং বাজােরর খরচ বেড়
িdgণ হেয়েছ … আমােদর মজুির বাড়ােত হেব …।
আট দফা দািবদাoয়ার মেধ eকথাo িছল, ‘ টড iuিনয়নgেলা
সিঠকভােব চালােত হেব eবং িনেচরতলার iuয়ান গং- দর eর পিরচালক
সদsেদর মেধ sান িদেত হেব’। িচিঠর শেষ লখা িছল, ‘ কাmািন
যন ei িচিঠর িলিখত জবাব দয় eবং কাmািনর pধান aিফসার সহ
কান ব িkর কাছ থেক কান মৗিখক জবাব gহণ করা হেব না’।
পরিদন pচুর িমক, িবেশষত সংখ াগির মিহলা- িমেকরা জেড়া
হoয়ার পর টকিনিশয়ানরা ধমঘটী িমক-জনতােক নতৃt িদেয়
িশlশহেরর চৗমাথায় eেস হািজর হয়। সখােন বিশ গািড় চেল না,
রাsাটা তত ব s নয়। পুিলশ eেস uপিsত হল। আধঘ টা বােদ জনতা

ei হল সামািজক িব ায়েনর রাTীয় পdিত : চীনা রােTর কােছ
gােমর লােকর গতরটা pেয়াজনীয়, িকnt সi গতর বচেত eকবার gাম
থেক িশlশহের আসার পর তােদর আর শহের জীবনযাপন করেত
দoয়ার দরকার নi। ei নতুন িমকে ণীর শহের িশকড় গাড়ার বা
শহেরর বািসnা িহেসেব আtপিরচেয়র কান aিধকার নi।
শহেরর মেধ eক asাভািবক udাst aবsান gাম থেক আসা
িমকেদর eক kণsায়ী চিরt গেড় তােল। িবেশষত eকজন মিহলা
িমকেক দখা যায়, িবেয়র আেগ কেয়ক বছর স িশlশহের মজুিরিমেকর কাজ করেছ। তারপর িবেয়র বয়স হেল বিশরভাগ মিহলা িমক
gােম িফের যায়। কারণ শহের তােদর িবেয় করার মেতা ছেল পাoয়া
যায় না। gােমর িদেক িবেয়, বা া হoয়া o সংসার করার eকটা িবsৃত
পিরকlনা পিরবার-জীবেন আেছ eবং eখনo বশ িকছুিদন থাকেব।
aতeব পরবতী pজেnর িমক পুনrৎপাদেনর দািয়t পড়ল সi gােমর
oপর, যখােন সnান জn দoয়ার খরচ চালােনা বশ কিঠন। তাছাড়া
শহের কাজ করেত eেস যিদ কান শারীিরক বা মানিসক আঘাত-assতা
হয়, তা সারােনার দািয়to পেড় gামা েলর oপর।
২০০২ সােল h িজনতাo eবং oেয় িজয়াবাo-eর নয়া নতৃেt চীনা
রাT aেনক সামািজক কমসূিচ gহেণর কথা বেলিছল। িকnt চাকির, sাs
o িশkা সংkাn যসব সামািজক কমসূিচ নoয়া হল, তা সবi িছল
শহর বা gােমর বািসnােদর জn। ei eক পা gােম eক পা শহের রাখা
চািষ- িমকরা eর বাiের িছল। gাম থেক আসা ei িমকেদর জn
eকটা িবমা pকl চালু হেয়িছল। eর মেধ পনশন, কমেkেt dঘটনার
জn kিতপূরণ, িচিকৎসাভাতা, মাতৃtকালীন ছুিট o বকারভাতার মেতা
পাঁচিট িবষয় িছল। িকnt ei pকেlর sিবধা তারাi পােব, যােদর িলিখত
মচুিk আেছ। ২০০৬-eর sট কাuিnেলর তথ anযায়ী, ৪৬%
aিভবাসী িমেকর িলিখত মচুিk নi eবং ৫১.৪% িঠক সমেয় বতন
পায় না। িনমাণ- িমকেদর aবsা সবেচেয় খারাপ। বিজেঙ eক
সাmpিতক সমীkায় দখা গেছ, ৯০% িনমাণ- িমেকর িলিখত মচুিk
নi। কাজ করেত িগেয় তারা aেনেক আঘাত পেয়েছ, িকnt কানরকম
kিতপূরণ পায়িন। ফলrিতেত পাoয়া যাে , রােTর sচতুর o দk
পিরচালনায় চীনা িমকেদর নতুন pজেnর eক aসমাp সবহারাকরণ।
চীেনর জনিনরাপtা মntেকর িহেসেব, িমকেদর দলবd আtহত ার
চ া, রাsা aবেরাধ o anাn আiন aমােnর চ ার মধ িদেয় যসব
গণিবেkাভ o গণআেnালেনর ঘটনা ঘেট চেলেছ, তার সংখ া ১৯৯৩-e
িছল ৮৭০০িট, ২০০৫-e তা দশgণ বেড় হেয় দাঁিড়েয়েছ ৮৭০০০িট।
বসরকাির মেত, ছােটাখােটা sতঃsূত আচমকা ধমঘট বাদ িদেয়o
gয়াঙদঙ pেদেশ পাল নদীর বdীপ a েল যসব কারখানাgেলা আেছ,
২০০৭ সােল বছেরর pিতিদন সখােন eকটা anত ধমঘেটর ঘটনা
ঘেটেছ, যােত কমপেk eক হাজার িমক aংশ িনেয়েছ। ei pসে
শনেঝন িশlা েলর eক জামান iেলকTিনক কাmািনেত ২০০৭ সােলর
eক ধমঘটেক eকটু কাছ থেক দখা যেত পাের।

২০০৭-eর জামান কারখানার ধমঘট
‘ক’ কারখানা চেল জামান পুঁিজেত। eখােন মাবাiল ফােনর তার,
ব াটাির eবং anাn aংশ বানােনা হয়। ১৯৯৩ সােল pিত ার পর eর
dেটা কারখানা গেড় oেঠ শনেঝেনর di বেড়া শহের। ei কাmািনেত
৮০০০ িমক কাজ কের। eেদর ৮০ শতাংশi ১৮-৩০ বছর বয়সী
মিহলা। শহেরর an কারখানার তুলনায় ‘ক’ কারখানায় মজুির িকছু
বিশ। pিত ঘ টায় য িনmতম মজুির িsর করা আেছ eবং যসব
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pেদেশi ৮৫০০ pিত ােনর দরজা বn হেয় গল; িডেসmেরর মেধ রpািনিশlা েলর কেয়ক লk িমক কমচু ত হল। িকnt aিভবাসী বা চািষিমেকর শহের কাজ করেত আসার sােত ভাঁটা পড়ল না। চীেনর nাশনাল
বু েরা aফ s ািটিsকস ২০১০ সােলর মাচ মােসর সমীkায় জানায়, ২০০৯e aিভবাসী িমেকর সংখ া ২৩ কািট, আেগর বছেরর চেয় ১.৯% বিশ।
ei িমকেদর ৬১.৬%-eর বয়স ১৬ থেক ৩০-eর মেধ ।

nাশনাল হাioেয়েত িগেয় রাsার aেধক দখল কের িনল। শ’ য় শ’ য়
পুিলশ পিরেবি ত কারখানার ম ােনজাররা, মদpেরর aিফসাররা eবং
শহেরর পািট জনােরল সেkটাির সখােন হািজর হল। তারা মুেখ চাঙ
লািগেয় ধমঘটীেদর uেdে বলল, কারখানায় িফের eেস তামরা
আেপাষ-মীমাংসায় বেসা। eখােন দাঁিড়েয় থাকা বআiিন। িমেকরা
আেলাচনার জn pিতিনিধ িনবািচত কের িদক।
eকদল িমক চঁিচেয় জবাব িদল, ‘আমরা সকেলi pিতিনিধ’,
‘আমােদর কান pিতিনিধ নi’।
an শহের ‘ক’ কারখানারi আর eক শাখায় oi eকi সমেয়
ধমঘট হেয়িছল। ধমঘট drত oi িশlশহেরর anাn কারখানায় ছিড়েয়
পড়ল। sাফেদর সে
িমকেদর ei ঐক eবং eকi সে dেটা
কারখানায় ধমঘেটর ফেল কতৃপk sপারভাiজারেদর মাiেন ১০% eবং
িমকেদর মাiেন ৫% বািড়েয় িদল।
২০০৩-০৭ সময়কােল বারবার িমক-িবেkােভর ধাkােতi মািলেকরা
নূ নতম মজুির বৃিd o ম আiেনর unিত ঘটােত বাধ হেয়েছ। eেkেt
আেnালেনর কান সাংগঠিনক rপ বা শিkশালী নতৃt িছল না।
শপে ার বা uৎপাদেনর জায়গাi িছল িমক-জমােয়েতর মূল জায়গা।
চীেন ১৯৯৪ সােল মাট িবচারাধীন ম-িবেরােধর সংখ া িছল
১৯,০৯৮। ২০০৬ সােল তা রকড পিরমাণ বেড় দাঁড়ায় ৩,১৭,১৬২; eেত
জিড়ত িছল ৬,৭৯,৩১২ িমক। ei িবেরােধর বিশরভােগর িবষয় িছল :
মজুির না দoয়া, কম মজুির দoয়া, oভারটাiেমর পয়সা না দoয়া,
বআiিনভােব মিনেয়াগপt না দoয়া eবং সামািজক িবমা o anাn
পিরেষবা না িদেত চাoয়া। িব aথৈনিতক সংকেটর ফেল সমsা আরo
বেড়েছ। ২০০৮-eর pথম ছ’মােস ম-িবেরােধর সংখ া চঙিকেঙ ১৪৫%
eবং সাংহাiেত ৯২.৫% বেড়েছ; gয়াঙদঙ pেদেশ ২০০৭-eর তুলনায়
২০০৮-e ম-িবেরাধ বেড়েছ ১৫৭.৭%, বিজেঙ ১০৪%।

আtহত া কের pিতবাদ : ফkকন কারখানার ঘটনা
১৯৭৪ সােল তাiেপi- ত তির হেয়িছল ফkকন কাmািন। ei মুহেূ ত
িবে র সবেচেয় বেড়া ei iেলকTিনক ম াnফ াকচািরং কাmািন a ােপল,
ডল, িহuেলট প াকাড, আiিবeম, সামসাঙ, নািকয়া, িহতািচ সহ
িবশাল সব কাmািনর aডার িনেয় কিmuটার সহ বhরকম iেলকTিনক
যntপািত তির কের। eিশয়া, iuেরাপ, আেমিরকার ৪০িট দেশ eেদর
কারখানা o গেবষণাগার আেছ আর dিনয়া জুেড় ছিড়েয় আেছ eেদর
২৫,০০০ পেট ট। ২০১১ সােলর মেধ িব ব াপী iেলকTিনক uৎপাদন
ব বসার মাট আেয়র ৫০% ei ফkকেনর kিkগত হেব। ei দানবীয়
কাmািনর িমকসংখ া ন’লk, যােদর মেধ ৮৫% হল aিভবাসী কম
বয়সী িমক।
‘ফkকন b া ড মােন হল তার িমক-শিkর pিতভা’ --- ei
গেবাdত u ারণ যারা কের, সmpিত তােদর ১৩ জন িমক আtহত া
করার চ া কেরেছ। eেদর বয়স ১৬ থেক ২৫-eর মেধ । eকজন
বhতল কারখানার ছাদ থেক লাফােত িগেয় বাধা পাoয়ায় হােতর িশরা
কেট আtহত ার চ া কেরেছ। বািক ১২ জন oiভােবi লাফ মেরেছ।
৩ জনেক বাঁচােনা গেছ, মারা গেছ ১০ জন। ei ঘটনাgিল ঘেটেছ
২০১০ সােলর জাnয়াির থেক ম মােসর মেধ । eরা শনেঝন িশlা েলর
লঙhয়া সাiেট কাজ করত। ১৯৮০ o ১৯৯০-eর দশেকর পর gাম থেক
শহের আসা eiসব তrণ িমকেদর জীবন সmেক pত াশা তােদর বাপদাদােদর চেয় বিশ িছল। িকnt সi pত াশা যখন ব থ হল, তারা তা
সiেয় িনেত পােরিন।
uিনশ বছেরর িল হাi কাmািনর Tিনং স টােরর পাঁচতলার কািনস
টপেক ঝাঁপ িদেয় আtহত া কের ম মােস। তার আেগ আরo ১০ জন
eভােব ঝাঁপ িদেয়েছ। তার siসাiড নােট স িলেখেছ, “আিম আমার
কােজর জায়গায় যতটা unিত করব eবং যতটা ভােলাভােব িনেজর
পিরবারেক দখেত পারব ভেবিছলাম, তার চেয় আদেত aেনক কমi
পেরিছ”। ১৯৯১ সােল hনান pেদেশর eক দিরd gােম িল-eর জn।
তােদর চার সদেsর পিরবােরর সামাn আধ eকর জিমর ভাগ িছল। oর
খুড়তুেতা ভাi oেক বেলিছল, ফkকেন িগেয় কাজ করেল স aেনক টাকা
রাজগার করেত পারেব। সi কথা েন স ৩০০ iuয়ােন িনেজর বাiকটা
বেচ িদেয় Tেনর িটিকট কেট দিkেণ পািড় দয়। শনেঝন gয়ানলান
কারখানায় স ৪২ িদন কাজ কেরিছল। শানা গেছ, pাডাকশন লাiেন
pেত কিদনi স sপারভাiজােরর pচN বkিন খেয়েছ। আtহত ার নােট
স আরo িলেখিছল, “আিম আঁকেত ভােলাবািস, িসয়াo নােম মেয়টােক
আমার খুব পছn, আর সবেচেয় aপছn ‘ফুিশকাঙ’ [ফkকেনর চীনা
নাম]”। সদ sুল gাজুেয়ট িলেয়র কােছ ফkকেনর জীবনধারার রিঙন
ফাnস ফেট িগেয়িছল। gাম থেক eেস রাবেটর মেতা pাডাকশেনর
a ােসmিল লাiেন aত n drতগিতর সেক ড মাপা কােজ স িনেজেক
মািনেয় িনেত পােরিন। স ‘বেড়া’ হেত চেয়িছল। শনেঝেনর spপুরী
তােক ‘বেড়া’ হoয়ার sেযাগ িদেত পােরিন।
৬ ম ফkকেনর শনেঝন-লঙhয়া িবিlংেয়র ছ’তলা থেক সpম য

রােTর রাজৈনিতক ভূিমকা
ম-িবেরাধ o িবেkােভর ঘটনা বেড় যাoয়ায় কndীয় সরকার eকটা
নতুন আiিন পিরকাঠােমা গেড় তুলেত বাধ হেয়েছ। kমতাশালী কেপােরট
সংsাgিলর িবেরািধতা সেtto ২০০৮ সােলর ১ জাnয়াির থেক মচুিk
লাg করেত হেয়েছ। িকnt আiনত চুিk-ভুk হoয়া eবং সিত কােরর
sরkা পাoয়ার মেধ eত ফারাক য চীনা রােTর বধতাi আজ pে র
সmুখীন। সবেচেয় বেড়া কথা হল, ১৯৮২ সােল সংিবধােন ধমঘেটর
aিধকার িদেলo তা eখনo চালু হয়িন। িমকেদর anাn মৗিলক
aিধকার, যমন, সংগঠন গেড় তালা বা দলবdভােব আেপাষ-মীমাংসার
বঠক করার aিধকার নi। বাsেব সরকাির iuিনয়নgিলর (যারা aল
চায়না ফডােরশন aফ Tড iuিনয়েনর anগত) মািলকেদর মাকািবলা
করার রাজৈনিতক বাধা আেছ। ফেল িমকেদর eকা eকা লড়েত হয়।
দলবd আেপােষর aিধকার আেছ eকমাt iuিনয়েনর সদs aথাৎ পািটর
ক াডারেদর। আসেল সরকাির iuিনয়ন সরকােরর িবrেd তা কথা
বলেবi না, বসরকাির মািলকেদর িবrেd িমকেদর সংঘবd
আেnালেনo কখনi সংগঠেকর ভূিমকা নেব না। ফেল চীন eখন eক
িনমম িমক শাষেণর মৃগয়ােkt। ‘দ iকনিমs’ পিtকা ২০১০ সােলর
জুলাi মােস িলেখেছ, ‘aিভবাসী চীনা িমেকরা eখনo খুব সsা। তােদর
েমর দাম আেমিরকার িমকেদর েমর দােমর মাt ২.৭%; anিদেক
চীেন aবিsত কেপােরট সংsাgিলর মুনাফা ১৯৭৮ থেক ২০০৫ সােল
২০% বেড় গেছ (১৯৯৭-৯৮ বাদ িদেয়)।’
িব aথৈনিতক সংকেটর সমেয় ২০০৮-eর aেkাবের eকমাt gয়াঙদঙ
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তrণ িমক আtহত া কের, তার নাম লু িজন। ২৪ বছর বয়সী লু িজেনর
বািড় hনান pেদেশi। িল হাiেয়র মেতাi gােম তার পিরবারেক দখার
pেয়াজন িছল। iuিনভািসিট gাজুেয়ট হoয়ার জn তার মাiেন িছল
সাধারণ িমেকর িdgণ, ২০০০ iuয়ান। য আটমাস স কাজ কেরিছল,
তােত বািড়েত স মাট ১৩০০০ iuয়ান পাঠােত পেরিছল। eর বিশটাi
জেমিছল oভারটাiম কের। চায়না স Tাল টিলিভশেন িলেয়র ২৬
aেkাবর ২০০৯-eর bেগ দখা যাে , স িলেখেছ, “আিম টাকার জn
ei কাmািনেত eেসিছ। আসার পের বুঝলাম, eেত আমার জীবন আর
ভিব ত ন করা হে । আিম বেড়া হেয়i pথম পদেkেপ ভুল পেথ
eেগালাম। আিম হতাশ।” লুেক তার পছেnর গেবষণা িবভােগর বদেল
pাডাকশন িবভােগ কাজ দoয়া হেয়িছল। eিpল মােস স pিতিদন রাত
ন’টা পযn কাজ করত। যিদo চীনা আiেন িদেন আট ঘ টা, সpােহ চিlশ
ঘ টা কাজ eবং িদেন সেবা িতন ঘ টা oভারটাiেমর কথা লখা আেছ।
স ১৪ মাচ ২০১০ তার bেগ িলেখিছল, “যিদ আিম পারতাম, তাহেল
সিত i রাজ আিম গােনর sরিলিপ িলখতাম। আমার কােছ eমন টাকা
নi যা িদেয় ‘িমuিজক হাডoয়ার’ কনা যায়। আিম eমনকী eকটা
কিmuটার িকেনo পয়সা খরচ করেত চাi না। আিম কান রকড
কাmািনo খুেঁ জ পাi না। আমার যৗবন চেল যাে , আমার চিbশটা
বছর, আর িক আিম পারব?” লু গান ভােলাবাসত, স পশাদার গায়ক
হেত চেয়িছল। কাmািন আেয়ািজত গােনর pিতেযািগতায় স িdতীয়
পুরsার পেয়িছল। িকnt তােক কারখানার a ােসmিল লাiেন িগেয়
eকেঘেয় কাজ করেত হত। লুেয়র কাজ িছল কায়ািলিট কে Tাল aথাৎ
uৎপাদেনর gণমান বজায় রাখা। স যিদ তা না রাখেত পারত, তাহেল
pাডাকশন লাiেনর সমs িমকেক বkিন খেত হত। িকnt a ােসmিল
লাiেনর কাজ খুব drত চলত। তার ভয় হত, ei বুিঝ কাজ খারাপ হল,
ei বুিঝ শািs হেব, মাiেন কাটেব। ম মােসর pথমিদেক স খুবi ভেঙ
পেড়। তার মেন হত, কu যন তােক anসরণ করেছ eবং খুন করেব
বেল ভয় দখাে । আtহত ার আেগ তার িনdাহীন রােতর বণনা িদেয়িছল
তার eক সহকমী, “লু বেলিছল, যাi eকটু বাiেরর দৃ দেখ আিস।
eকথা বলেত বলেতi চট কের জানলা খুেল স ব ালকিনেত লািফেয়
পড়ল, তারপর সখান থেক িনেচ। o eতটুk iতsত কেরিন। আিম oেক
আটকােনার চ া কেরিছলাম। িকnt ধু বাঁ হােতর জামার আিsনটা ধরেত
পেরিছলাম, o ঝটকা মের আমার হাতটা সিরেয় িদেয়িছল।”
লু আtহত া করার পাঁচিদন পর ন’তলা থেক লাফ মের আtহত া
কের ঝু চনিমঙ। হনান থেক আসা ei মেয়টারo বয়স িছল ২৪ বছর।
oর বnু বেলিছল, “ei পাঁচ ফুট ৮ iি লmা মেয়টার sp িছল sপার
মেডল হoয়ার। ফkকেন ঢাকার আেগ স মেডিলং িশেখিছল। oর iে
িছল দূর দেশ িগেয় লখাপড়া করেব। িকnt ১১ ম ২০১০ সn ােবলা তার
মৃতেদহ কারখানার চtের পেড় রiল। তার নবীন জীবন থেক সমs
g ামার আর সৗnয তখন মুেছ গেছ।”
শনেঝন a েলর নূ নতম মজুির anসাের ৩১ ম ২০১০ পযn
ফkকেনর সাধারণ িমেকরা সpােহ ৪০ ঘ টা েমর জn মজুির পত
সেবা ৯০০ iuয়ান (১৩২ মািকন ডলােরর সমান)। িমকেদর পরপর
আtহত ার ঘটনার কেল াির pকাশ হেয় পড়ায় ফkকেনর কেপােরট
পিরচালেকরা ১ জুন থেক তােদর মাiেন বািড়েয় ১২০০ iuয়ান কের
িদল। যিদo ১২০০ iuয়ান মােন oi বছেরর আ িলক নূ নতম মজুিরর
মাt ৯% বিশ। anিদেক তারা দেশর িভতরিদেক, আরo সsায়

মnন সামিয়কী

যখােন িমক পাoয়া যায়, সখােন ব বসার বেড়া aংশ সিরেয় নoয়ার
পিরকlনা করেছ। তােদর পিরকlনা, আগামী পাঁচ বছেরর মেধ
শনেঝেনর ফ াকিTর িমক সংখ া ৩০% কিমেয় দoয়া। আর তােদর
ব বসার জn চীন সরকার পি েম চঙিকঙ শহের িবশাল খরচ কের
িশlা ল গেড় িদে , যখােন eক লk িমক শনেঝন বা সাংহাiেয়র
চেয়o aেনক কম মজুিরেত কাজ করার জn aেপkা করেছ।
১০ জন িমক আtহত া করার পর ফkকন সাধু-সn াসীেদর ডেক
eেন িমকেদর আtার শািn eবং কারখানােক a ভ শিkর হাত থেক
বাঁচােনার চ া কেরিছল। সাiেকালিজs ডেক eেন সকলেক বাঝােনার
চ া কেরিছল, ‘ব িkগত কারেণ’ oi িমেকরা আtহত া কেরেছ। িকnt
১১, ১২ o ১৩ নং ঝাঁপ িদেয় আtহত ার ঘটনা ফkকেনর হাত ধুেয়
ফলার সমs চ ােক বানচাল কের িদেয়েছ।
ফkকেন িমকেদর সামিরক কায়দায় িনয়ntণ করা হয়। শনেঝন
িশlা েলর লঙhয়া কারখানায় ১০০০ িসিকuিরিট গাড রেয়েছ। সখােন
বাiেরর লাক ঢাকা িনেষধ। িমকেদর ধীের ধীের aথবা হালকা চােল
হাঁটাo সখােন বারণ। বাথrম বা িটিফেন গেলo িমকেদর তlািশ করা
হয়। সবt চকেপাs আেছ, সবদা নজরদািরর ব বsা আেছ। িমকেদর
আটেক রাখা, গালাগািল দoয়া, মারেধার করার aসংখ aিভেযাগ আেছ
eখানকার িসিকuিরিট aিফসারেদর িবrেd। eiরকম পিরেবেশ ১৬ জুলাi
২০০৯ আtহত া কেরিছল সান ডানiয়ঙ নােম ২৫ বছেরর eক কমী।
হারিবন iনিsিটuট aফ টকেনালিজ থেক পাশ করা ei gাজুেয়ট
ছেলিটেক চুিরর aিভেযােগ aিভযুk করা হয়। a ােপল-eর ফাথ
জনােরশন আi- ফােনর ১৬িট pােটাটাiেপর eকিট পাoয়া যাি ল না।
সটা সানi সিরেয়েছ --- ei সেnেহ তােক িজjাসাবাদ করা হয়,
eকলা ঘের আটেক রাখা হয় eবং তার ঘর তlািশ করা হয়। তার
বnুেদর aিভেযাগ, সানেক গালাগািল eবং মারেধারo করা হেয়িছল।
aপমািনত সান তার ঘেরর বােরাতলার ছাদ থেক ঝাঁপ িদেয় আtহত া
কের। আtহত ার আেগ স বnুেদর aনলাiন চ ােট বেলিছল, “কাল
থেক আমােক কu আর gঁেতাgঁিত করেব না, আমােক আর বিলর পাঁঠা
করেত পারেব না, eকথা ভেব আমার বশ sিs হে ।”
১৩ জেনর আtহত ার ঘটনার আেগi ei ঘটনা ঘেটিছল। ২০১০-eর
জাnয়াির থেক ম মােসর মেধ ১৩ জেনর ঘটনার পরo gয়াঙদঙ
pেদেশর ফাসান p াে ট ২০ জুলাi eক ১৮ বছেরর িশkানিবশ িমক
আtহত া কের, eরপর ৪ আগs িজয়াঙs pেদেশর kনশান কারখানার
িনরাপtার বড়াজাল টপেক ঝাঁপ িদেয় আtহত া কের ২২ বছেরর তrণী
িল iu। ১৮ আগs শনেঝন লঙhয়া p াে টর uেদ ােগ তrণ িমকেদর
ভালােনার জn eকটা an ান করা হয় oখানকার eক sিডয়ােম।
সখােন িকছু িমকেক লাল রেঙ ‘আিম ফkকনেক ভােলাবািস’ লখা
গালাপী জামা পিরেয় রাখা হেয়িছল। হঠাৎ ei an ােন ২০,০০০ িমক
uেঠ দাঁিড়েয় নানা াগান িদেত থােক।
২৬ ম ২০১০ গাঙs pেদেশর বাiশ বছেরর িহ নামক িমক
সাততলা থেক লািফেয় পেড় আtহত া কেরিছল। ei ঘটনার পর আর
eক িমক তার bেগ িলেখিছল, “ফkকেনর কমচারীরা, িবেশষত
আমােদর মেতা যারা gাম থেক শহের িমেকর কাজ করেত eেসিছ,
যােদর চীেন ‘নঙিমন গং’ বলা হয়, তােদর কােছ তা মৃতু i eকমাt
uপায়, যা িদেয় pমাণ করা যায়, আমরা আেদৗ বঁেচিছলাম eবং যখন
বঁেচিছলাম তখন হতাশা ছাড়া আমােদর আর িকছুi িছল না।”
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মাoবাদ-মাo িচnাধারা --- িকছু কথা
তমাল ভৗিমক
ভূিমকা

১৯৪৫-eর eিpেল, চীনা পািটর iিতহাস সংkাn িকছু pে , পািটর
ষ কndীয় কিমিটর সpম বিধত pনাির aিধেবশেন, য psাব নoয়া
হেয়িছল, তােত দখা যায়, “১৯২১ সােলর জnলg থেকi চীনা কমু িনs
দল তােদর কােজর নীিত িহেসেব চীনা িবpেবর িবেশষ pেয়াগেক মাkবাদলিননবােদর সাবজনীন সেত র সে eকেt যুk করেছ eবং চীেনর
িবpেব কমেরড মাo স তুেঙর তtt o pেয়াগi হে oi eকtrপ$”
িকnt Nমাo সতুঙ িচnাধারা' --- ei ধারণা ei শbবn pথম
pকািশত হয় যখন ১৯৪৫-eর ম মােস চীনা কমু িনs পািটর সpম
জাতীয় কংেgেস িলu শাuিচ বেলন, “মাo সতুঙ িচnাধারার মােন হল,
আমােদর সমেয়, eকটা ঔপিনেবিশক, আধা-ঔপিনেবিশক o আধাসামnতািntক দেশর জাতীয় গণতািntক আেnালেন মাkবােদর
ধারাবািহকতা o তার িবকাশ; eটা হল eকটা িনিদ জাতীয় চিরেt
মাkবােদর হােত কলেম pেয়ােগর eকটা চমৎকার rপ$” ei সমেয়i
Nমাo সতুঙ িচnাধারা' কথাটা পািটর সংিবধােনo গৃহীত হয়$
১৯৪৭-eর ফbrয়ািরেত iেয়নােন মািকন সাংবািদক আনা লুi sTং- ক
দoয়া সাkাৎকাের িলu শাuিচ বেলন, “মাo সতুেঙর বেড়া aবদান
হল ei য িতিন মাkবাদেক তার iuেরাপীয়ান আকার থেক eিশয়ান
আকাের পিরণত কেরেছন$...” পের ১৯৪৯-eর ৭ ম pথম সারা চীন যুব
কংেgেস তাঁর িরেপােট চৗ-eন-লাi বলেলন, “িব জনীন সত েক চীেনর
িবেশষ aবsায় pেয়াগ করার য িবেশষ pকৃিত তাi িনিদ ভােব pকাশ
পেয়েছ মাo সতুঙ িচnাধারার মেধ $”
aথচ, ১৯৪২ সােল যখন iেয়নােন িdকরেণর আেnালন চলেছ,
তখনi পািটর স Tাল কিমিট পিরচািলত পািটর sুেল, ছাtেদর সে মাo
সতুঙ িচnাধারা pসে আেলাচনায় মাo সতুঙ s কেরi বেলেছন য
মাo সতুঙ িচnাধারা তাঁর িনেজর িচnাধারা নয় eবং “ei িচnাধারা
লk লk শহীেদর রেkর akের লখা, আর চীনা জনগণ o চীনা
কমু িনs পািটর য সিmিলত pjা, তারi pিতিনিধt করেছ ei
িচnাধারা$” িতিন আরo বেলন, “আমার িনজs িচnাধারা eখনo
িবকিশত হে eবং আিমo ভুল করেত পাির$” eকi রকেমর আেরকটা
ঘটনা লk করা যাক : ১৯৪৮ সােলর আগেs utর চীন িব িবদ ালয়
uেdাধন করেত িগেয়, ঊ iuঝাং, তাঁর বkৃতায় Nমাo সতুঙ িচnাধারা'র
পিরবেত Nমাo সতুঙবাদ' ব বহার করা যায় িক না জানেত চেয়
টিলgাম পাঠান$ eর utের মাo জানান, “ei কথাটা সবচাiেত
anপযুk$ মাo সতুঙবাদ বেল িকছু নi$ ব াপারটা eমন নয় য
Npধানতঃ মাo সতুঙবাদ পড়েত হেব$' বরং ছাtেদর ei কথাটা জানােনা
জrির য মাk, eে লস, লিনন o sািলেনর তtt eবং চীনা িবpেবর
aিভjতাgেলা িনেয় পড়া না করেত হেব$”
aথাৎ, আমরা দখলাম, Nমাo সতুঙ িচnাধারা' বেল eকটা আলাদা
িবিশ িচnাধারা মাkবাদ- লিননবাদ-eর সে যুk হেয় যাক --eরকমটা মাo সতুঙ ব িkগতভােব িনেজ না চাiেলo, চীনা কমু িনs
দেলর মেধ o চীনা কমু িনs আেnালেন মাo-িচnাধারা চিlেশর দশেকi
oরকম eকটা িবিশ আসন দখল কের িনেয়েছ$
তাহেল Nমাo-িচnাধারা' বলেত চীনা কমু িনs পািট o িবেশষত মাo
স তুং-eর িdধাটা কাথায়? eর eকটা utর পাoয়া যায় Nদেলর মেধ

১৯৭০ সােল কলকাতা শহেরর বেড়া রাsা থেক aিলগিল সবt
sনিসেল আঁকা মাo সতুেঙর টুিপ পরা মুেখর ছিবেত দoয়ালgেলা
ছয়লাপ$ সiসময় aেনক রকম sাগােনর সােথ সােথ ei dেটা াগানo
চােখ পেড়িছল --- Nেপ টাগনেক িদে নাড়া, মাo সতুেঙর িচnাধারা'
আর Nমাkবাদ- লিননবাদ আজেকর িদেনর মাoবাদ'$ ei sাগানgেলা
যারা িলেখিছল, তারা িছল নকশালপnী, সংেkেপ নকশাল$ d'বছর
লখাgেলা jলjল কেরিছল$ তারপর বছর িতেনেকর eক aেঘািষত
জrির aবsায় লখাgেলা িফেক হেত r কের eবং ১৯৭৫-eর জrির
aবsা জাির হoয়ার সে সে ogেলার জায়গা দখল কের কংেgিসেদর
sাগান -- Nকেঠার পির েমর িবকl নi' iত ািদ িবশদফা সরকাির
কমসূিচর দািবেত মহানগরীর দoয়াল ভের যায়$
নকশালেদর সশst িবpেবর পnা, রাTীয় দমন-পীড়ন, িহংসাpিতিহংসা-রkপাত --- সi iিতহােসর যারা সাkী তারা আজ সরাসির
দখেত পাে কানo পnােক গলা িটেপ শষ কের দoয়া যায় না$ স
ansের জেগ oেঠ$ কন? সমsা থেক যাoয়া বা পথ খুেঁ জ না
পাoয়ার তাড়না, িকেসর জn? --- স িবচাের যাব না$ ধু আমরা
যারা প ােশাধ তারা দখেত পাি , আমােদর িখড়িকর dেয়াের
gিলখাoয়া নকশালবাদ আজ চার দশক পের দূের বা কােছর জ েল
মাoবাদ হেয় পালটা gিল চালাে $ আর পুরেনা রাT পুরেনা কায়দায়
আবার তােদর িনেকশ কের দoয়ার ঘুিঁ ট সাজাে $
eরকম eকটা aবsায়, পুরেনা oi sাগান dেটা নতুন কের eকটা
ধাঁধায় ফেল িদেয়েছ --- Nমাoবাদ' বা Nমাo স তুং িচnাধারা'$ ei
শb eবং শbবndেটা eকi িজিনস বাঝাে না আলাদা িজিনস eবং
ei িজিনসgেলা কী তা িনেয় d-চার কথা ei মুহেূ ত খুব apাসি ক
হেব বেল মেন না হoয়ােতi বতমান pবেnর aবতারণা$
r করার আেগ আেরকটা কথা বেল নoয়া দরকার য Nমাoবাদ'
সmেক ei আেলাচনায় মাoপnী নতা o সংগঠেনর পাশাপািশ anাn
িচnাভাবনার ব িkেদর মতামতেকo eকiসে রাখা হেয়েছ$ eখােন
মাoপnী নতা o সংগঠন মােন সiসব কমু িনs নতা o সংগঠন যারা
মতাদশ িহেসেব মাkবাদ লিননবাদ o মাoবাদেক eকiসে gহণ
কেরেছন$

চীনা কমু িনs পািট o তার নতােদর চােখ মাo সতুঙ
িচnাধারা
১৯৪২ সােল যখন িdকরেণর আেnালন চলিছল, তখন মাkবােদর
িব জনীন সত েক চীনা িবpেবর িবেশষ pেয়ােগর সে সমিnত করার
জn মাo স তুং- ক মহান িবpবী িহেসেব sীকৃিত িদেয়িছেলন চৗeনলাi, িলu শাuিচ eবং চু- ত$
১৯৪৩ সােলর ৪ জুলাi, চীনা কমু িনs পািটর ২২ তম pিত ািদবস
uপলেk িলu শাuিচ তাঁর িরেপােট পািট সদsেদর uেdে বেলন --“চীনা িবpেবর oপর eবং anাn িবষেয় মাo স তুেঙর তtt তােদরেক
মেনােযাগ সহকাের aব i পড়েত হেব$ কমেরড মাo সতুেঙর িচnাধারা
eবং তার আদশৈনিতক তেnt িনেজেদর সশst কের তুলেত হেব, যােত
তারা পািটর মেধ মনেশিভক িচnাধারার সে মাকািবলা করেত পাের$”
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বুেজায়া ভাবধারার িবrেd সংgাম কেরা' নামক eকটা লখায়$ ১৯৫৩
সােলর ১২ আগs ei রচনািটেত মাo সতুঙ িলেখেছন, “সpম কndীয়
কিমিটর িdতীয় pনাির সশেন কতকgেলা িনয়ম গৃহীত হেয়িছল যgেলা
তখন psােব লখা হয় িন$ pথমতঃ জnিদন পালেন িনেষধ ... ষ
িনেষধ হল, মাk-eে লস- লিনন-sািলনেদর সে চীনা কমেরডেদর eকi
আসেন বসােনা যােব না$ তাঁেদর সে আমােদর সmক িশkেকর সােথ
ছােtর মেতা eবং সরকমটাi হoয়া uিচত$ ei সমs িনয়মgেলা পালন
করাi সিত কােরর িবনয়$”
eখােন বাঝা যাে য oi িdধার uৎস িবনয়$ আর ei িবনয় রkা
কেরi যা বলা যায়, তা পাoয়া যাে আেরা পাঁচ বছর পের, ১৯৫৭-র ৯
aেkাবের মাo সতুেঙর লখা Nিবpবেক unীত করার কমী হেয় oেঠা'ত, যখন সেদ াজাত মুk চীেনর টেলামেলা পা শk হেয় দাঁড়ােত িশেখ
িগেয়েছ$ eখােন মাo বলেছন, “সবহারােক সবসময় সাহায কের গেছ
eকদল বুিdজীবী$ তাঁেদর pথম জন হেলন মাk, তারপর িছেলন
eে লস, লিনন o sািলন eবং eখন আমােদর মেতা িকছু লাক eবং
আেরা anরা$ সবহারা হে সবেচেয় eিগেয় থাকা ণী eবং তার
নতৃেt সারা dিনয়ায় িবpব ছিড়েয় পড়েব$”
eর পেরo আমরা দখেত পাi য গাড়ার িদেক মাo িচnাধারােক
িলu শাoিচ o চৗ-eনলাi যমন চীেনর িবেশষ kেt ফিলত মাkবাদলিননবাদ িহেসেব দেখেছন পরবতী নতা বা চীনা কমু িনs পািটর
সংগঠন, তা মূলত eকi রেখ িদেয়েছন$ e ব াপাের পরবতীকােল Naিত
বামপnী' বেল সমােলািচত িলন িপয়াo বা Nদিkণপnী' বেল সমােলািচত
তং িশয়াoিপং মূলত eকi কথা বেলেছন$ ১৯৬৯ সােলর ১ eিpল চীেনর
কমু িনs পািটর নবম কংেgস anি ত হয়$ ei কংেgেস িলন িপয়াo
pদt িরেপােট যা লখা হেয়েছ তােত s i দখা যায় য মাo স তুংeর িচnাধারােক আেগর মেতাi চীেনর িবেশষ kেt মাkবাদ- লিননবাদeর িবেশষ pেয়াগ িহেসেব ব াখ া কেরেছন িলন িপয়াo সহ চীনা
কমু িনs পািটর নতৃt eবং তার সােথ যাগ কেরেছন মাo-eর aবদান
িহেসেব আরo dেটা িবষয়েক : pথম, সমাজতnt গেড় তালার জn
সাংsৃিতক িবpেবর তtt আর িdতীয়, সািভেয়ত কিমuিনs পািটর
সংেশাধনবাদী চিরt o সািভেয়ত রােTর পুিঁ জবাদী srপ u ঘাটন কের
তােক সামািজক সাmাজ বাদী িহেসেব িচিhত করা$
চীনা কমু িনs পািটর িজিলন দশােদিশক কিমিটর s ািNং কিমিটর
eক িমিটং-e ১৯৭৮-eর ১৬ সেpmর তং িশয়াoিপং মাo িচnাধারা
িবষেয় য বkব রােখন তা পের তাঁর সংগৃিহত রচনাবলীেত ei নােম
pকািশত হয়, --- Nমাo সতুেঙর পতাকােক ঊেd তুেল ধেরা eবং তথ
থেক সত anসnােনর নীিতেক আঁকেড় ধেরা$' ei লখায় তং বলেছন,
“মাo সতুঙ িচnাধারার pথম কথা হল, তথ থেক সত খুেঁ জ বার করা
eবং মাkবাদ- লিননবােদর সাবজনীন সত েক চীনা িবpেবর বাsব
pেয়ােগর সে মলােনা$...” eকi সমেয় Nচার মূল নীিতেক ঊেd তুেল
ধেরা' লখায় তং িশয়াoিপং বেলন, “আমরা আমােদর কােজর পথ
pদশক িহেসেব ধারাবািহকভােব মাk- লিনেনর মতবাদ eবং মাo
সতুেঙর িচnাধারােক gহণ কেরিছ, eটােক eভােবo বলা যায় য oঁেদর
মতবােদর মেধ িদেয় য বjািনক ব বsা গেড় uেঠেছ, আমরা তােকi
gহণ কেরিছ$ eটােক eভােবo বলা যায় য oঁেদর মতবােদর মেধ িদেয়
য বjািনক ব বsা গেড় uেঠেছ, আমরা তােকi gহণ কেরিছ$...”
পরবতীকােল ১৯৮০-র ২১-২৩ আগs iতািলয়ান সাংবািদক oিরয়ানা
ফ ালিসেক দoয়া eক সাkাৎকাের eবং '৮০-'৮১- ত Nচীনা গণpজাতnt
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pিত ার পের পািটর iিতহােসর কতকgেলা p সmেক psাব' শীষক
আেলাচনায় তং িশয়াo িপং মাo সতুেঙর Nসামেনর িদেক লmা লাফ'
( gট িলপ ফরoয়াড) o সাংsৃিতক িবpেবর কমসূিচর সমােলাচনার
পাশাপািশ eটাo বেলেছন, “eটা কমেরড মাo সতুেঙর eকার িবচু িত
নয়$ আেগর pজেnর pবীন িবpবীেদর, eমনকী আমােকo eর জn দায়ী
করা uিচত...” iত ািদ$ আমরা দখলাম, pকৃত psােব, িকছু সমােলাচনা
বাদ িদেল, তং িশয়াo িপং মাo সতুঙ িচnাধারার নতুন কানo িদক
হািজর কেরনিন$ বরং তােক চীেনর মূত পিরিsিতেত মাkবাদ- লিননবােদর
মূত pেয়াগ rেপi দেখেছন, যভােব আেগ চৗ-eন-লাi িলu শাuিচ
iত ািদরা দেখেছন$
চীনা কমু িনs পািট o তার নতারা যভােব মাo সতুঙ িচnাধারােক
দেখেছন, তার iিতহাস থেক দখা যাে য মতাদশর kেt তারা
মাkবাদ- লিননবােদর ধারাবািহকতায় মাo সতুঙ িচnাধারােক eকi
আসেন বসােলo মাoবাদ শbটােক ব বহার কেরনিন$ anাn লখা থেক
জানা যায় য সাংsৃিতক িবpেবর গাড়ার িদেক রডগাড বািহনীেত নাম
িলিখেয় sুল-কেলেজর ব াপক সংখ ক ছেলেমেয় যারা কারখানা o খিনেত
িমকেদর মেধ o gােম িগেয় চািষেদর মেধ ছিড়েয় িগেয়িছল তারা
রডবুক o িবগ পাsার সহ মাoবাদ শbটারo যেথ ব বহার কেরিছল$
ei pসে , ১৯৬৬ সােল বাকেল থেক pকািশত ানজ রম ােনর লখা
Niিডoলিজ a া ড aগানাiেজশন iন কমু িনs চায়না' বiটা থেক eকটা
মnব িদেয় শষ করব : “চীনা কমু িনsেদর শbেকােষ মাoবাদ বেল
কানo শb নi$”
Nমাoবাদ' eবং Nমাo সতুঙ িচnাধারা' ei dিট শb িনেয় কচকিচ
করার eমিনেত কানo দরকারi নi$ িকnt মাoবাদীেদর aেনেকi মেন
কেরন য ei িবষয় dেটা আলাদা$ নপােলর মাoবাদী কমু িনs পািটর
মুখপt Nিদ oয়াকার'-eর ম ২০০৬ সংখ ায় দখা যায় Npেলতািরয়ান
পািট aফ isেব ল' (িপিবeসিপ)র মহmদ শািহন বেলেছন, “eটা খুবi
পির ার য আমােদর আজেকর মতাদশগত লাiন হল মাkবাদলিননবাদ-মাoবাদ$ আেগ eটা িছল মাkবাদ- লিননবাদ-মাo সতুঙ
িচnাধারা$ ১৯৯২ সােল আমােদর পািটর তৃতীয় কংেgেস মাo সতুঙ
িচnাধারা পালেট মাoবাদ করা হয়$ ... মতাদশগত লাiেনর pে
আজেকর আমােদর পািটর বাঝাপড়াটা eরকম য মাkবাদ- লিননবাদমাoবাদেক gহণ করার aথ হল, িবেশষত মাoবাদেক gহণ করা ...
মাoবাদ হে সবহারার সিহংস িবpেবর নীিত তার মােন সবহারার সশst
িবpব$ মাoবাদেক eiভােব gহণ না করার aথ হল সংেশাধনবােদর রাsা
ধরা$” pায় eকi sের oi পিtকােতi িসিপআieমeল, নকশালবািড়র
aিজথ য pবn িলেখেছন তার নামi হে , Nমাkবাদ- লিননবাদ-মাoবাদ
eবং মাkবাদ- লিননবাদ-মাo সতুঙ িচnাধারা eকi িজিনস নয়'$ ei
pবেnর বkব হল, “... মাo সতুঙ িচnাধারার পিরবেত মাkবাদলিননবাদ-মাoবাদ ei শbাবলী ব বহার করার aথ হেলা আেরা িনিদ
o বjািনক ব াখ া দান কের মাoেয়র aবদানেক sিনি ত করা$
আধুিনক সংেশাধনবােদর সে s
পাথক েরখা টানার জno eটা
জrির$ ... রভিলuশনাির i টারnাশনাল মুভেম ট বা আরআieম eবং
তার সদsরা ei psাব gহণ করেছ য “মাo সতুঙ তাঁর জনযুেdর
তtt o pেয়ােগর মেধ িদেয় সবহারার সামিরক িবjানেক িবকিশত কের
eক sস ত rপ িদেয়েছন” eবং eটা ... “সাবজনীনভােব সব দেশর
kেti pেযাজ , যিদo pেত ক দেশর িবেশষ aবsা িবচার ক রi eর
pেয়াগ করা uিচত$” তাছাড়া সামিরক সংগঠন থাকাটাo মাoবাদী
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সংগঠনgেলার eকটা চািরিtক লkণ eরকম eকটা iশারা পাoয়া যাে $
যিদo eর কানo s uেlখ নi$
আরআieম নামক আnজািতক সংsার pিত া হয় ১৯৮৪ সােল$
পr, কলিmয়া, হাiিত, iরান, iতািল, তুিক, িbেটন, আেমিরকা,
িনuিজল া ড, ভারত, ীল া, বাংলােদশ, নপাল সহ বশ িকছু দেশর
মাkবাদী- লিননবাদী-মাoবাদী দল ei সংsার সদs$ আমােদর দেশর
মাoবাদীেদর য সবেচেয় বেড়া সংগঠন, যােদর মূল ঘাঁিট দােnoয়াড়ায়,
তারা oi সংsার সদs িক না জািন না, তেব তাঁেদর মুখপt গাপালজী
iকনিমক a া ড পিলিটক াল uiকিলর আলপা শাহেক য i টারিভu
িদেয়েছন (২০১০-eর ৮ ম সংখ ায়) তােত বেলেছন, Nআমােদর আদশ
মাkবাদ- লিননবাদ-মাoবাদ'$ aথাৎ eমন িসdাn আমরা টানেতi পাির
য চিlশ বছর আেগ য মাo িচnাধারা gহণ তখনকার সংেশাধনবাদীেদর
সে িবpবীেদর সীমােরখা টেন িদত আজ তা মাoবাদ rেপ oi eকi
কাজ কের চেলেছ$ eখােন aব i সংেশাধনবাদী o িবpবী বলেত
মাkবাদী- লিননবাদীেদরi di aংশ যােদরেক সাধারণভােব ডান aংশ o
বাম aংশ ভাবা হেয় থােক তােদর কথাi বলা হে $
সিত কথা বলেত িক মাoবাদ o মাo িচnাধারা --- ei diেয়র
মেধ eকটা তফাতo আেছ$ বাংলােদেশর য িপিবeসিপ দেলর মহmদ
শািহেনর লখার কথা খািনক আেগ বেলিছ, তােদরi দেলর আেনায়ার
কিবর oi eকi পিtকার (িদ oয়াকার) eকi সংখ ায় মাoবােদর
মতাদশগত িভিtর আেলাচনা িলখেছন, “সমsাটার মূল রেয়েছ মাkবাদলিননবাদ-মাoবােদর সৃি শীল pেয়ােগর িভতের$ ei ব াপাের লিনন
aেনক আেগi বেল গেছন য মাkবাদ কানo যািntক িবষয় নয়, eটা
কেমর িদক িনেদশক$ মাo, তার দাশিনক aবদােনর মেধ িদেয় ei
তttেক আেরা গভীের িনেয় গেছন$” ei য Nতttেক গভীের িনেয়
যাoয়া' বা Nদাশিনক aবদান' egেলাi eকটা িচnাধারােক সাবজনীন
মতবােদর জায়গায় িনেয় যাoয়ার যুিk যাগায়$ মাo স তুেঙর kেt
সিত i সরকমটা হেয়েছ িক না সi িবচাের eখনi না িগেয়o আমরা
বুঝেত পাির মাo িচnাধারার pবkা o মাoবােদর pবkােদর মেধ
তফাৎটা কাথায়$
যাi হাক eখন িdতীয় মেতর pবkােদর aথাৎ মাoবাদীেদর যুগ$
দেশ দেশ মাoবাদীেদর পnার ফারাক রেয়েছ$ যমন, দশ বছর ধের
গৃহযুd চািলেয় রাজতেntর পতন ঘিটেয় নপােলর মাoবাদী কমু িনs পািট
eকবার িনবাচেন aংশgহণ o জয়লােভর মেধ িদেয় সংসদীয় গণতেntর
আsাদ gহণ কেরেছ, আবার ভারেতর মাoবাদী কমু িনs পািট eখন
পযn জ েলর ঘাঁিট eলাকােতi তােদর কাযকলাপ সীমাবd রেখেছ$
eরকম নানা পাথক সেtto তােদর মতাদশগত িমল রেয়েছ --- যার
pধান কথা মাkবাদ- লিননবাদ-মাoবাদ$ আেরকটা uেlখেযাগ িমল হল,
ভারতীয় মাoবাদী কমু িনs পািটর জনােরল সেkটাির গণপিত o
নপােলর মাoবাদী কমু িনs পািটর চয়ারম ান pচN dজেনi তােদর
বkেব (িদ oয়াকার, ১০ ম ২০০৬ d ব ) পিরবিতত আnজািতক
পিরিsিতেত মাkবাদ- লিননবাদ-মাoবােদর আরo িবকােশর pেয়াজন
sীকার কের িনেয়েছন$ যিদo পিরবিতত আnজািতক পিরিsিতেক কতটা
তাঁরা তােদর কমসূিচেত ধরেত পারেছন তা িনেয়o p আেছ$ যমন,
ভারতীয় মাoবাদী কমু িনs পািটর kেt eরকম p তুেলেছন িতলক
দাশgp, তাঁর Nভারেত মাoবাদ' লখায় যা pকািশত হেয়েছ Niকনিমক
a াN পিলিটক াল uiকিল'র ২২ জুলাi ২০০৬ সংখ ায়$ সখােন িতিন
মাoবাদীেদর সmেক িলেখেছন,”eবং আরo তািttক sের পিরবিতত
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আnজািতক পিরিsিতেত জিটল ভারতীয় বাsবতার সে তাল িমিলেয়
চলেত পারার মেতা কমসূিচ eবং রণৈনিতক o কৗশলগত লাiন তােদর
যেথ পিরমােণ না থাকাটা তােদর কােছ ধীের ধীের পির ার হoয়া
দরকার …” iত ািদ$ eখান থেক dেটা আেলাচনার িবষয় uেঠ আসেত
পাের --- eক, মাoবাদীরা কতটা মাoবাদী; eবং di, আজেকর িদেনর
সমsা সমাধােন মাoবাদ কতখািন কাযকরী$ িকnt বতমান pবেn ei
সবটা আেলাচনার কানo aবকাশ নi$ আমরা ধু মাoবাদেকi খািনক
বাঝার চ া করব$

মাoবাদ --- কমন মতাদশ
১৯৭৬ সােল মাo সতুেঙর মৃতু র পের hয়া kেয়া ফং o পের ১৯৭৭-e
তং িশয়াoিপং kমতায় আেসন eবং সাংsৃিতক িবpেবর চার বেড়া নতা
যাঁেদর Nচার চkী' বলা হয়, তাঁেদর gpার কের তখনi িবচার r হয়$
ei ঘটনােক চালস বেটলেহম Nেgট িলপ ব াকoয়াড' বেল সমােলাচনা
কেরন$ সারা পৃিথবী জুেড় কমু িনsেদর মেধ তখন রব oেঠ য চীনা
কমু িনs পািট মাkবাদ- লিননবােদর পথ ছেড় সংেশাধনবােদর পথ
ধেরেছ eবং মাo সতুেঙর নতৃেt য সমs সিঠকপnা gহণ করা
হেয়িছল তা uলেট দoয়া হে $ হঠাৎ কের eতবেড়া পিরবতন হয় না$
কােজi eর থেক eটা বুেঝ িনেত asিবধা হয় না য, মাo স তুেঙর
মৃতু র আেগ থেকi Noi বিঠক পnা' gহেণর রাsা তির হি ল$
anাn সমs তথ খুিঁ টেয় দখেল বাঝা যায় য ১৯৬৬ সােলর সাংsৃিতক
িবpেবর কমকাN r করাটাi িছল মাoেয়র সরাসির নতৃt িদেয় করা
শষ বেড়া কাজ$ মাoেয়র pধান pধান লখা বা বkব gেলা সব ১৯৬৬
সােলর আেগi রিচত$ পরবতীকােল মাoেয়র ব িkগত ডাkার ডাঃ িল িঝ
si ছাড়াo aেনেকর লখা থেকi জানা যায় য মৃতু র বশ কেয়ক বছর
আেগ থেক মাo বশ জরাgs o ass হেয় পেড়ন$ সাংsৃিতক িবpেবর
সমােলাচনা করেত িগেয় তং িশয়াoিপং বেলেছন, “... oi বছরgেলােত
মাo সতুেঙর আসেল আেগর মেতা আর িচnার ধারাবািহকতা বজায়
রাখার kমতা িছল না eবং তাঁর িকছু বkব পরsরিবেরাধী ...”
iত ািদ$ ei সূt ধের আমরা ১৯২৫ থেক ১৯২৭ eর মেধ মাoেয়র pথম
uেlখেযাগ লখা Nচীনা সমােজর ণী িবে ষণ' o Nhনােন কৃষক
আেnালেনর সমীkার িরেপাট’ থেক r কের ১৯৬৬ সাল পযn মাo
সতুেঙর রচনাবলীেক মাoবােদর তািttক বুিনয়ােদর িলিখত rপ বলেত
পাির$
মাoবাদ কমন মতাদশ তা যমন oi রচনাবলী থেক পাoয়া যেত
পাের তমনi তৎকালীন চীনা কমু িনs পািটর িবিভn লখাপেto oi
মতাদেশর eকটা pকাশ দখেত পাoয়া যায়$ eiরকমভােব সবটা িমিলেয়
দখার চ া কেরেছন ানজ রম ান$ ei সমাজিবদ া িবশারেদর বi
Niিডoলিজ a া ড aগানাiেজশন iন কমু িনs চায়না'র uেlখ আেগi
কেরিছ$ বাংলায় ei বiটার নাম দাঁড়ায় Nকমু িনs চীেনর মতাদশ o
সংগঠন'$ ei বiেয়র pথম aধ ােয়র নাম Niিডoলিজ' বা Nমতাদশ'$
ei aধ ায় থেকi বেড়া eকটা aংশ তুেল ধের আেলাচনা করব$ কন,
তার eকটা কারণ ei anে েদর rেতi বেলিছ$ িdতীয় কারণ হল,
মাoবাদ সmেক বতমান মাoবাদীেদর দৃি ভ ীর িকছু আভাস Nমাoবাদ
বনাম মাo িচnাধারা' uপিশেরানােম eবং মাo িচnাধারার pবkােদর
িবচাের মাoবাদী মতাদেশর িকছু iি ত Nচীনা কমু িনs পািট o তার
নতােদর চােখ মাo িচnাধারা' uপিশেরানােম িদেয়িছ$ egেলা আভাসiি েত সারা ছাড়া ei kুd পিরসের আর িকছু সmবo নয়$ তৃতীয়
কারণ, বতমান িনবnকােরর মেন হেয়েছ, pথাগত মাkবাদী না হেলo
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ানজ রম ান িবষয়টােক dার সে i িবেবচনা কেরেছন eবং pধান
কমু িনs ধারার বাiের থেক দখার ফেল তাঁর দৃি ভ ীেক কানo
বাধ বাধকতা তমন খব কেরিন$ যিদo পি িম িশkার ছাপ তার
sাভািবক িচnােক কাথাo সংকীণ কেরিন eমনটা জার িদেয় বলা যােব
না$ eছাড়া রম ান সমাজিবদ ায় িবশারদ িহেসেব sপিরিচত eবং চীন
িবেশষj িহেসেব আেমিরকার ডান o বামপnী, uভয় মহলi তাঁেক
sীকার কের িনেয়েছ$

ধারণা যা oi ব িkেক বাsব কাজকম করার সেচতন হািতয়ার যাগায়$
ei তফাৎটা বাঝার জn আমরা মাkবাদী মতাদেশ পিরচািলত eকটা
সংগঠনেক uদাহরণ িহেসেব দখেত পাির$ ei সংগঠেনর সদsরা ei
দৃি ভ ী gহণ করেব য সমs রাজৈনিতক o সামািজক সংঘােতর মূল
হে
ণীসংgাম$ ei দৃি ভ ী তােদরেক ঐিতহািসক ঘটনাবলীর
জিটলতা o তার বাsবতােক eকটা িনিদ পিরেpিkেত বুঝেত সাহায
করেব$ যাi হাক, eটা তােদর pােয়ািগক পেথর কানo িদক িনেদশ
করেব না$ যিদ ei সংগঠনিট eখন eর মতাদেশর সােথ পািটর agবতী
বািহনীর লিননীয় নীিত সংযুk কের তাহেল সাংগঠিনক িkয়াকলােপর
eকটা uপায় পাoয়া যায়$
চীনা কমু িনsট মতাদশ িনেয় িবেশষ আেলাচনায় যাoয়ার আেগ,
আমরা িব d o ব বহািরক মতাদেশর তফােতর সাধারণ তাৎপয িনেয়
কেয়কটা কথা সের িনi$ িব d o ব বহািরক মতাদেশর মেধ তফাৎ
থাকেলo eেদর ঘিন সংেযাগ আেছ$ িব d মতাদশেক বাদ িদেল
ব বহািরক মতাদেশর ধারণাgেলার কানo বধতা থােক না$ িকnt
ব বহািরক মতাদশ ব ািতেরেক eকটা সংগঠন তার িব বীkােক ধারাবািহক
িkয়াকলােপ পিরণত করেত পাের না$ যিদo সকল িবpবী আেnালেনর
aব i eকিট মতাদশ থাকেত হয়, তবু তােদর সকেলi eমন ব বহািরক
মতাদেশর udাবন করেত পােরিন যার মাধ েম কাযকরী সংগঠন গেড়
তালা যায়$ uদাহরণ srপ, জািতয়তাবাদী আেnালনgেলা eকমাt
িব d মতাদেশর জn িদেত চায়, যিদo তারা তােদর সদsেদরেক ei
পৃিথবীেত পিরিচিতর eকটা বাধ িদেত চায়, তারা িকnt তােদর
সদsেদরেক কমসূচী gহেণর কানo যুিkস ত uপায় িদেত পাের না$
জাতীয়তাবাদী আেnালনgেলা তাi তােদর সাংগঠিনক পdিতর kেt
uদারতাবাদী বা pাচীনপnী হেয় পেড়$ যিদo ei সাংগঠিনক পdিতgেলা
pায়i সংগঠন গড়া o ব বহার করার পেk যেথ হেয় oেঠ, তবুo
সgেলা, কমু িনs আেnালেনর kেt যমন হয়, তমনভােব eকটা
ব বহািরক মতাদেশর চহারা gহণ করেত পাের না$ eর ফেল
জাতীয়তাবাদী আেnালনgেলার বhেkেt grতর সাংগঠিনক dবলতা
eবং রাজৈনিতক aিsিতশীলতা দখা যায়$
সমসামিয়ক বাsবতার সমsাgিলেত মাkীয় তেttর pেয়ােগ
সাংগঠিনক নীিতgলীর pণয়েনর মাধ েম লিনন পৃিথবীর কমু িনs পািটgিল
সৃি করার uেdে িবpবী আেnালনgেলা গেড় তালার জn eকটা
ব বহািরক মতাদশ pিত া কেরিছেলন$ চীনা কমু িনsরা আেরা eিগেয়
গেছন$ লিননবােদর oপর িভিt কের িকnt িনেজেদর দীঘ িবpবী
aিভjতায় সমৃd কের, eকটা ব বহািরক মতাদশ আরo িবকাশ ঘটােনার
মেধ িদেয়$
আমােদর ধারণায় যােক বলিছ িব d o ব বহািরক মতাদশ, চীনা
কমু িনsেদর ভাষায় তা হল Nতtt' o Nিচnাধারা'$ তtt হে িব d
মতাদশ আর িচnাধারা ব বহািরক মতাদশ$
আমােদর aব eকথাo মেন রাখেত হেব য eখনo পযn eমন
কানo সংকিলত নীিতমালা pকািশত হয়িন যােক মাo সতুেঙর িচnাধারা
বেল লেবল সাঁটা হেয়েছ$ যিদo চীনা কমু িনsরা তাঁর চারখN িনবািচত
রচনাবলী pকাশ কেরেছ, িকnt সgেলা নীিতর কানo িsরীকৃত কায়া
গেড় তােলিন$ কারণ মাoেয়র য লখাgেলা িনবািচত রচনাবলীেত sান
পায় িন তারo aেনকgেলােক আলাদা কের নানা সমেয় pধান মতাদেশর
grt দoয়া হেয়েছ$ কাuেক যিদ িজেjস করা হত, মাo সতুঙ
িচnাধারা কী, তাহেল তােক বলেত হত য eটা কানo নীিতg নয়;
বরং eটা eকটা িচnাpিkয়া যা aেনকgেলা ধারণার pণালীবdrেপ

রম ােনর বkব
চীনা কমু িনs পািটর মতাদশ হল আধুিনক পৃিথবীর সব মহান সাংগঠিনক
মতাদশgেলার anতম$ চীনা কমু িনs পািটর চার দশেকরo বিশ
সমেয়র iিতহােস দখা যায় য মাkবাদ, লিননবাদ o সািভেয়ত
iuিনয়নেন িবকিশত হoয়া ধারণাgেলােক মৗিলক িভিt কের পািট
eকg ধারণােক pণালীবd rপ িদেয় িনেজেদর মতাদশ গেড় তুেলেছ
eবং তােক ব বহার কেরেছ িনেজেদর সংগঠন গেড় তালার জn আর
িনেজেদর লk সাধন করার জn$
eখন আমরা দখব চীনা কমু িনsরা তােদর মতাদশেক কী আখ া
িদেয়েছ$ সpতম পািট কংেgেসর (eিpল-জুন ১৯৪৫) পািট িনয়মাবলীর
ভূিমকায় বলা হেয়েছ : “চীনা কমু িনs পািট তােদর সমs কেমর িদশা
িহেসেব মাkবাদী- লিননবাদী তtt o চীনা িবpেবর ব বহািরক pেয়ােগর য
ঐক বd িচnাধারা সi মাo সতুেঙর িচnাধারােক gহণ কেরেছ$” eর
pিততুলনায় a ম পািট কংেgেসর ( সেpmর ১৯৫৬) পািট িনয়মাবলীর
ভূিমকায় বলা হে : Nচীনা কমু িনs পািট তােদর সমs কেমর িদশা
িহেসেব মাkবাদ- লিননবাদী তtt o চীনা িবpেবর ব বহািরক pেয়ােগর য
ঐক বd িচnাধারা, মাo সতুঙ িচnাধারােক gহণ করেছ$ (মাkবাদ o
লিননবাদ) ei diেয়র মেধ সংেযাগ রেখo চীনা কমু িনsরা ১৯৫০ eর
দশেকর মাঝামািঝ oi diেয়র মেধ ফারাকo টেনেছ$ মাkবাদেক ধরা
হেয়েছ Nিব বীkা' (চীনা ভাষায় Nিস িচেহ-kয়ান' o জামান ভাষায়
‘ ভলটানজাং’) িহেসেব$ লিননবাদেক ধরা হেয়েছ িবpব o সংগঠেনর
নীিত িহেসেব$ ১৯৫০-eর দশেকর শষ িদক থেক, ১৯৪৫-eর পািট
িনয়মাবলীেত pথম যার uেlখ করা হয় সi Nমাkবাদ- লিননবাদ-মাo
সতুঙ িচnাধারােক' আরo জােরর সে পুনrjীিবত করা হয়$
আমােদর পরবতী আেলাচনায় আমরা দখব ১৯৫০-eর দশেকর মাঝামািঝ
লিননবােদর য মতাদশগত ভূিমকা ধায করা হল সi eকi ভূিমকা
িনিdধায় ধায করা হেয়েছ Nমাo সতুেঙর িচnাধারা' সmেক$ যাi হাক,
eখনকার আেলাচনায় eটা grtপূণ য চীনা কমু িনsরা তােদর ঘািষত
নীিতেত সবসমেয়i মতাদেশর গাটা aবয়বিটেক dিট pধান aংেশ ভাগ
কেরেছ$
িব বীkা কানo ব িkেক eকটা িনিদ দৃি ভ ী িদেত পাের, িকnt
তার কমকাN কান পেথ যাoয়া iিচত তার িদকিনেদশ নাo করেত পাের$
িকnt িবpব o তার সংগঠেনর নীিতর িকছু কমসূিচ থােক$ আমরা তাi
ধের নব য চীনা কমু িনs মতাদেশর pধান dেটা aংশ পূেব uিlিখত
িব d o ব বহািরক মতাদেশর ধারণার সমাথক; মতাদেশর eকটা aংশ
িব d o an aংশ ব বহািরক$ eেদরেক আমরা িব d মতাদশ o
ব বহািরক মতাদশ বলব$
চীনা কমু িনsেদর বাদ িদেয়o ei তফাৎ সংগঠেনর মতাদেশর
kেto pেযাজ , আমােদর eকটা সাধারণ সংjা দoয়া uিচত$ িব d
মতাদশ হে eমন eকg ধারণা যা কানo ব িkেক eকটা সিmিলত
সেচতন িব দৃি ভ ী দান কের, ব বহািরক মতাদশ হে eমন eকg
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pকািশত হেয়েছ$ eiসব kম পিরবতনশীল o kম pসারণশীল
ধারণাgেলা যgেলা মাkবাদ লিননবােদর eকটা িsরীকৃত তtt থেক
আহরণ করা হেয়েছ, সgেলা থেকi গেড় uেঠেছ মাo সতুেঙর
িচnাধারা$
তtt (িললুন) eবং িচnাধারা (জুিসয়াং) ei dেটা শেbর চীনা
কমু িনs মতাদেশ eকটা grtপূণ ভূিমকা রেয়েছ$ ... তtt শbিটর
মতাদশগত তাৎপেযর kমিবকাশ কীভােব হেয়েছ বাঝা যায়, ei
শbটােকi ব বহার কের মাo সতুেঙর eকটা মnেব র dেটা সমেয়র dেটা
pকাশভ ীমায়, মূল লখাটা ১৯৪২ সােল iেয়নান পািট sুেল eক বkৃতায়
মাo সতুঙ বেলন, “মাkবাদ- লিননবাদ হে
সi তtt যা মাk,
eে লস, লিনন o sািলন সৃি কেরেছন বাsব ঘটনার oপর িভিt
কের$ eবং eর সাধারণ িসdাngেলা আহরণ করা হেয়েছ ঐিতহািসক o
িবpবী aিভjতাgেলা থেক$ আমরা যিদ ei তttেক ধু পাঠ কির eবং
ঐিতহািসক o বpিবক বাsবতায় গেবষণার জn eেক বুিনয়াদী িহেসেব
ব বহার না কির, যিদ চীেনর বাsব pেয়াজনীয়তার িনিরেখ eকটা তttেক
গেড় না তুিল, eকটা তtt যটা আমােদর িনজs যটার eকটা িবেশষ ধম
থাকেব, তাহেল আমােদর িনেজেদরেক মাkবাদী তািttক বলাটা eকটা
দািয়tjানহীন কথা হ য় দাঁড়ায়$”
সংেশািধত মnেব তলায় দাগ দoয়া লাiনটুk বাদ দoয়া হেয়েছ,
যার pকাশ ঘেটেছ তার িনবািচত রচনাবলীর তৃতীয় খেN$ ১৯৪২-eর
pকাশনায় মাo eমন eকটা তেttর pেয়াজেনর কথা বেলিছেলন, ‘ যটা
আমােদর িনজs, যটার eকটা িবেশষ ধম থাকেব'$ ১৯৫৩ সােল িন য়i
ei বাক টােক Nেবিঠক' ভাবা হেয়িছল$ eiভােব দখেল, তtt শbিট
iিতমেধ eমন eকটা মতাদশগত তাৎপয aজন করল, য পরবতী
pকাশনায় তােক ছঁেট ফলেত হল$
১৯৬৪ সােলর ৩ আগs pকািশত Nেজনিমন িজফাo'-eর
সmাদকীয়েত pকািশত িনেmাk anে েদ মতবাদ িহেসেব মাkবাদলিননবাদ o মাo সতুঙ িচnাধারার eকটা সংjা পাoয়া যেত পাের :
“দাশিনক মতাদেশর িবচাের মাkবাদ- লিননবােদর মূল হল dndমূলক
বstবাদ, িবেশষত িবপরীেতর ঐেক র সূt$ রাজৈনিতক মতাদেশর িদক
থেক eটা ণীসংgােমর তtt, িবেশষত সবহারা িবpব o সবহারা
eকনায়কতেntর তtt$ pকৃত মাkবাদী লিননবাদী সমsা সমাধােনর জn
aব i িবপরীেতর ঐেক র সূt pেয়াগ করেব, aব i সবসময় সবহারা
িবpব o সবহারা eকনায়কtেক ঊেধ তুেল ধরেব ... মাo সতুেঙর
িচnাধারা হে eমন, যা, সাmাজ বােদর পতন o সমাজতেntর িবজেয়র
যুেগ, চীনা জনগেণর মহান িবpবী সংgােম মাkবাদ- লিননবােদর
সাবজনীন সত েক যুk কেরেছ চীেন িবpেবর pেয়ােগর eবং িনমােণর
মেধ িদেয় eবং সৃি শীলভােব মাkবাদ- লিননবােদর িবকাশ ঘিটেয়$
আমােদর সবহারা িবpবী utরািধকারীেদর aব i pকৃত মাkবাদী
লিননবাদী হেত হেব eবং সi rেপ aব i দৃঢ়ভােব o akাnভােব
মাo সতুেঙর রচনাবলী পড়েত হেব, মাo সতুেঙর িচnাধারােক
সিkয়ভােব িশখেত হেব o সিkয়ভােব pেয়াগ করেত হেব$”
eটা আমরা আেগi দিখেয়িছ য eখন চীনা কমু িনsরা তােদর গাটা
মতাদশেক dেটা pধান aংেশ ভাগ কের দেখ : মাkবাদ- লিননবাদ o
মাo সতুেঙর িচnাধারা$ oপেরর anে েদ িবপরীেতর ঐেক র সূt eবং
ণীসংgােমর তttেক মাkবাদ- লিননবােদর সার িহেসেব দখােনা হেয়েছ$
ধারণাgেলার ফলrিতেত কম বা a াকশন িনেয় আমরা য আেলাচনা
কেরিছ, তার সােথ সmক আেছ uপেরাk anে েদ Nসূt' o Nতtt'র
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ফারাক টানার মেধ $ anে েদ পির ারভােব বলা আেছ িবপরীেতর
ঐেক র সূtেক aব i সমsা সমাধােনর কােজ ব বহার করেত হেব$
আমরা aব i দখেত পাi, মাকসবাদ থেক গৃহীত dেndর তtt, িব d
o ব বহািরক মতাদেশর যাগসূেtর কিndয় ধারণার সহায়ক িহেসেব কাজ
করেছ$ ণীসংgােমর তtti হে চীনা কমু িনsেদর িব দৃি ভ ীর
মূলবst$
যেহতু মাkবাদ- লিননবাদ-মাo সতুেঙর িচnাধারার নিতক সংjা
িহেসেব Nেজনিমন িজফাo'-eর সmাদকীয়র udৃত anে দটােক ধরা
যেত পাের, তাi ei লখাটার িবষেয় মnব করাo যায়$ anে দটােত
মাo স তুং-eর িচnাধারােক বননা করা হেয়েছ eমন িহেসেব, Nযা
মাkবাদ- লিননবােদর সাবজনীন সত েক চীেন িবpেবর pেয়াগ o িনমােণর
সােথ যুk কেরেছ$ ei বাক টােক বলা যেত পাের য eটা মতাদশ
সৃি র মৗিলক pিkয়ার বণনা িদে $ eর মােন দাঁড়ায় য, pথেম
সাবজনীন সত িছল, িdতীয়ত মূত pেয়াগo িছল য pেয়ােগর সে
সাবজনীন সত র সmক নাo থাকেত পাের, eবং তৃতীয়তঃ িছল মাo
সতুেঙর সিkয় মন যা oi diেয়র সংেযাগ ঘিটেয় তtt সৃি কের$
eiভােব দখেল, মতাদশ জn নয় বাsব সমsায় সেত র pেয়ােগর
মেধ িদেয় নয়, বরং সাবজনীন তttেক (বাsব সমsা সমাধােনর জn
যার pাসি কতা থাকেত পাের বা নাo থাকেত পাের) মূত pেয়ােগর
(সেত র সাহােয যার িনণয় সmব হেত পাের বা নাo হেত পাের) সে
যুk কের$ তাi মাoেয়র jানtt anসাের মতাদশ (বা jান) হে কম
বা Na াকশন'-eর থেক uৎপn eবং uেlাটা নয়$
মাoেয়র কােছ তtt সৃি eকটা ধারাবািহক pিkয়া যার িসdাn আেগ
থেক দখা যায় না$ তেttর সে pেয়ােগর সংযুিk চলেত চলেত তা
িচnাধারার সে নতুন িকছুেক যুk কের$ নতুন িবpবী pজnেক, মাo
সতুেঙর িচnাধারা পাঠ করার চেয়o বিশ কের কাজ করার িনেদশ
দoয়া হয়$ বলা হয়, eটােক (মাo িচnা) তtt o pেয়ােগর িমলন
ঘটােনার eকটা আদশ uপায় িহেসেব ব বহার করেত eবং সi জn
eমন eকটা দৃি ভ ী গেড় তুলেত যােত pিতিদনকার জীবনযাপন o
িkয়াকেম মতাদশ eকটা কndীয় িবষয় হেয় uঠেত পাের$
ei সমs থেক আমরা ei িসdাn টানেত পাির য, যিদo মাo
কানo িব d মতাদশ সৃি কেরনিন, তাঁেক আবার ব বহািরক মতাদশ
সৃি র কৃিতt দoয়া হেয়েছ, eটাi dিনয়ােত তাঁর aবদান$

dnd তtt
আমরা eবার মাo সতুেঙর িচnাধারার কndীয় ধারণ dnd তttেক দখব$
মাo স তুং-eর লখা pধান dেটা দাশিনক রচনা হল Ndnd pসে ' eবং
Npেয়াগ pসে ' নামক eকেজাড়া pবn$ ei য eকেজাড়া pবেnর
uেlখ সাধারণত eকসােথi করা হয়, eেত বাঝা যায় য চীনা কমু িনs
মতাদেশ dnd pবণতা ধুমাt কndীয় িবষয় নয়$ dেnর য ব বহািরক
pেয়াগ আেছ, তাo িবেবচ $ ei pবণতা, যােক রীিতমািফক বলা হয়,
Nিবপরীেতর ঐেক র নীিত', eটাi হল সবেচেয় grtপূণ সi িবেশষ তtt
যােক ব বহািরক মতাদশ gহণ কেরেছ িব d মতাদশর সাধারণ তttাবলী
থেক$ eটাi মাo সতুেঙর িচnাধারার তথা চীনা কমু িনsেদর ব বহািরক
মতাদেশর সার$ eর ব বহািরক কাযকািরতা িনেদশ দoয়া আেছ
Nেজনিমন িজফাo'-eর eক মnেব : Npকৃত মাkবাদী- লিননবাদী aব i
সমsা সমাধােনর জn িবপরীেতর ঐেক র সূt pেয়াগ করেব$’
জনগেণর মেধ কার dnd সিঠক মীমাংসার সমsা pসে রচনায় মাo
সতুঙ d'রকম dndর কথা বেলেছন : Nআমােদর o শtrর মধ কার dnd,
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যা বির dnd' আর Nজনগেণর মধ কার' dnd যা হে Naৈবরী dnd'$
িবপরীেতর ঐেক র সূt pথমটার kেt খােট না --- আেগi হাক বা
পের হাক, শtrেদর ংস করেত হেব eবং Nআমােদর' মেধ ঐক গেড়
তুলেত হেব$ িকnt িdতীয়িটর kেt ঐ সূt pেযাজ --- শািnপূণ
পdিতেত বির dেndর মীমাংসা করা যায়$

“আমােদর দেশর বতমান aবsায়, জনগেণর মধ কার dndgেলার মেধ
রেয়েছ, িমকে ণীর মধ কার dnd, কৃষকেদর মধ কার dnd, বুিdজীবীেদর
মধ কার dnd, িমকে ণী o কৃষক ei diেয়র মধ কার dnd, eকিদেক
িমকে ণী o anাn মজীবী জনগণ eবং aপরিদেক জাতীয়
বুেজায়াে নীর মধ কার dnd, জাতীয় বুেজায়াে ণীর মধ কার dnd, iত ািদ
iত ািদ$ আমােদর সরকার হল eমন eকটা সরকার যা সিত কারভােব
জনগেণর sােথর pিতিনিধt কের o জনগেণর সবা কের$ তবুo সরকার
o জনসাধারেণর মেধ কানo না কানo dnd রেয়েছ$ ei ধরেণর dেndর
anভুk হে রাTsাথ o যৗথsােথর সে ব িkগত sােথর dnd,
গণতেntর সে কিndকতার dnd, নতার eবং তার anসরণকারীর
মেধ কার dnd, eবং রাTীয় সংsার িকছু কমচারীর আমলাতািntকতার সে
জনসাধারেণর dnd$ eটাo জনসাধারেণর মধ কার eকটা dnd$
সাধারণভােব বলেত গেল, জনগেণর মধ কার dndgেলার মূেল রেয়েছ
জনগেণর sােথর মৗিলক ঐক $”
gট িলপ ফরoয়ােডর সময়কার eকটা পিলিস বা কাযনীিত বাsেব
কীভােব pযুk হে তার মেধ িদেয় আমরা দখব dndgেলার সমাধান
কীভােব ঘটেছ$ eকটা eমন uদাহরণ হে , Nিতেনর সংযুিk
আেnালন’$ ei আেnালেনর uেd িছল ক াডার, pযুিkিবদ, eবং
িমকেদরেক eকটা oয়ক িটেম বা কমীদেল ঐক বd করাদ$ ক াডাররা
নতা, pযুিkিবদরা বুিdজীবী আর িমকরা জনগণ$ মাoেয়র বkৃতার
udৃিত িদেয় িবচার করেল pেত েকর সােথ pেত েকর dািndক সmক
আেছ$ িতেনর সংযুিk আেnালেনর কমসূচী gহণ কের পািট চাiেছ
dndgেলার সমাধান কের eকটা িবপরীেতর ঐক গেড় তুলত$ ei িতনেক
ধু eকসে রাখেলi সমাধান হেব না, বরং আশা করা হে pেত েক
aপর হেব : িমক pযুিkিবদ হল, pযুিkিবদ হল িমক eবং uভেয়i
ক াডারেদর সে নতৃেt aংশgহণ করল$ eiভােব িতেনর সংযুিk
আেnালন হল eমন eকটা uদাহরণ যার মেধ িদেয় uপেরাk udৃিতর
রাজৈনিতক o সামািজক dndর সমাধান করার চ া হে $
মাo সতুঙ য দৃি েত চীনা সমাজেক দেখেছন, তার ফেল য pধান
dndgেলা দখা িগেয়েছ, সgেলার সমাধােনর eকটাi বেড়া কমসূচী
হািজর হেয়িছল, gট িলপ ফরoয়াড$ eটা িছল aথৈনিতক o
রাজৈনিতক eবং সামািজক kেtর সবt eকiসােথ pেযাজ eকটা
সািবক কমসূিচ$ eর চািলকাশিk িছল মতাদশ$ ...
eiরকম িচnাpিkয়ার যটা aসাধারণt সটা হল eর সরলতা$
মাkবাদ লিননবােদর কতকgেলা মৗিলক দাশিনক pিতjােক gহণ কের,
ei িচnাধারা eিগেয় যায় কতgেলা aিনঃেশষ dততােক সংযুk করার
িদেক$ eকটা ধারণােক eকটা মতাদশগত িচnাধারায় িবষয়ীভূত করার
pধান বিশ হেলা য ব বহািরক বাsবতার সে তার পির ার সংেযাগ
আেছ; যিদ তাi হয় তাহেল মতাদশগত িচnাধারা ঘটনাkেম eর বাsব
dািndক pিতপkেক খুেঁ জ বর করেব$ যিদ ei dততা eকটা dেnd
পিরণত হয় তাহেল মতাদশগত িচnাধারা আরo eিগেয় িগেয় কান
ধরেণর সমাধান সmব তা িবেবচনা করেব$
eiভােব, যখােন চীনা কমু িনsেদর িব d মতাদশ হল কতgেলা
িsর সাবজনীন ধারণা, সখােন তােদর ব বহািরক মতাদশ হল কতgেলা
িচরপিরবতনশীল িচরpসারণkম িনিদ ধারণাg , যgেলার udব হেয়েছ
মূত সমsার সে মতাদশগত িচnাধারার dািndক সংযুিkর মেধ িদেয়$
eরকম কতকgেলা সংযুিk যিদ ভুল বা ব বহােরর aেযাগ হয়, তােত
খুব িকছু তফাৎ হয় না, যেহতু ei ধর নর িচnাভাবনা যা সৃি হে তা

চীনা সমাজ সmেক dািndক ধারণা
মাo সতুেঙর িচnাধারা, যমনটা আমরা আেগ বেলিছ, eকg
নীিতমালা নয়, বরং eকটা িচnা pিkয়া, যা ব বহািরক মতাদশ িহেসেব
কােজ লাগােনার জn$ মতাদশর কাঠােমােক খুেল ফলার পর আমরা
eখন ei িচnা pিkয়ােক সরাসির পরীkা করেত পাির$ যেহতু মাo
সতুেঙর িচnাধারা গেড় uেঠেছ Nতtt o pেয়ােগর সংেযাজন’-eর মেধ
িদেয় আমরা eটােক িবমূতভােব বণনা করেত পাির না, পাির বাsব
সমsার সােথ সংযুk কের$
১৯৫৮ সােল কমু িনs চীেনর নতারা aথৈনিতক, রাজৈনিতক, o
সামািজক unেয়েনর eক u াকা ী কমসূিচ gহণ কেরিছল$ eর নাম
Nেgট িলপ ফরoয়াড' বা Nসামেনর িদেক লmা লাফ'$ eর uেd চীনেক
al ক য়ক বছেরর মেধ , তার িপিছেয় থাকা aবsা থেক unীত কের
eকটা আধুিনক িশl সমৃd জািতেত পিরণত করা$ ei Nেgট িলপ
ফরoয়াড' যত না eকটা পিরকlনার ফল, তারo চেয় বিশ eকটা
দৃি ভ ী বা বীkেণর ফল$ পিরকlনা হে eকটা সতকভােব ছক কষা,
িকছু িkয়াকমর bু-িp ট যার িভিt হে িকছু সাম sপূণ uেd eবং
সামথ $ বীkণ হে eকটা পিরিsিতর আnঃসmেকর সার সmেক
eকটা সামিgক anদৃি $ ১৯৫৬-৫৭ সােল য িdতীয় প বািষকী
পিরকlনা চীেন করা হেয়িছল, স পিরকlনা anসাের ১৯৫৮-১৯৬২
চলার কথা িছল$ িকnt ১৯৫৭-র শষােশিষ সi পিরকlনা বািতল কের,
চীনা সমাজ সmেক মাo সতুেঙর দৃি ভ ীর oপর িভিt কের ei নতুন
কমসূিচ গৃহীত হয়$ ...
মাo সতুেঙর চীনা সমাজ সmেক ei বীkণ তাঁর িচnা-pিkয়া
থেকi udূত$ ei িচnা-pিkয়া pেয়ােগ তৎকালীন িব iিতহাস মাoেয়র
দৃি েত সাmাজ বােদর সে জাতীয় িবpবী আেnালেনর সংgাম যা আমরা
আেগi বেলিছ$ চীনা বাsবতায় oi িচnার pেয়াগi চীনা সমাজ সmেক
dািndক ধারণার জn িদেয়েছ$ যেহতু Nেgট িলপ ফরoয়াড' ei ধারণা
থেকi গেড় uেঠেছ, eটােক কমু িনs চীেনর সংিkp iিতহােস মতাদশর
pেয়ােগর সবচাiেত মােহndkেণর uদাহরণ িহেসেব ধরা uিচত$
... আমরা চ া করব মাoেয়র ei বীkেণর পুনিনমাণ করেত$ ...
আমােদর পুনিনমােণ থাকেব pথমত মাoেয়র dেটা বkব eবং িdতীয়ত
যারা Nেgট িলপ ফরoয়াড' কমসূিচেক pstত o লাg কেরিছল eমন
মাnষেদর লখা o কােজ মাoেয়র িচnার য pিতফলন পড়েছ সgেলা$
মাoেয়র বkব dেটা হল : ১৯৫৬-র eিpেল বলা, Nদশিট pধান সmক
pসে ’ eবং ১৯৫৭-র ফbrয়ািরেত বলা Nজনগেণর মধ কার dেndর সিঠক
মীমাংসার সmক pসে '... আমােদর িdতীয় িবষয়বst পাoয়া যেত পাের
Nেgট িলপ ফরoয়াড'-eর পিলিসgেলা থেক, আর ১৯৫০-eর দশেকর
মাঝামািঝ সমেয় িবিভn লখেকর লখা থেক, য লখায় চীনা সমােজর
aবsা o ভিব ৎ িনেয় িন া সহ আেলাচনা করা হেয়েছ$
মাoেয়র বীkেণর dেটা pধান চািবকািঠ হল, dেndর পিরচয় eবং
dndর সমাধান$ ১৯৫৭-র ফbrয়ািরেত রাখা বkব র rর aংশ থেক
আমরা eকটা udৃিত িদেয় dndর পিরচেয়র uদাহরণ দখাব ( যটােক
আমরা পের ভূিমকা বেল uেlখ করব) :
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খুবi িনিদ , সাবজনীন কানo ধারণা নয়$ িচnাধারার pিkয়াi সবসময়
সাবজনীন o সত , eবং eর িনিদ সৃি আবি কভােব সাবজনীন o
সত নয়$

তথ সূt :
১) Beijing Review No. 21, May 26, 1980.
২) Beijing Review No. 9, March 2, 1981.
৩) Beijing Review No. 16, April 19, 1982.
৪) Vol V, Selected works of Mao Tse Tung, Foreign

শষ করার আেগ
রম ােনর বkব যা দাঁড়াল তােত মাo কানo িব d মতাদশ সৃি
কেরনিন, সৃি কেরেছন eক ব বহািরক মতাদশ যা আবার িচর
পিরবতনশীল-িচর pসারণkম িনিদ ধারণার g $ eর সােথ যিদ an
dেটা বkব েক িমিলেয় িনi --- eক, বতমান মাoপnীেদর আnজািতক
সংগঠন আর আi eম eর বkব : Neটা সাবজনীনভােব সব দেশi
pেযাজ , যিদo pেত ক দেশর িবেশষ aবsা িবচার কেরi eর pেয়াগ
করা uিচত' eবং di pাkনেদর pিতিনিধ িহেসেব চৗ eনলাiেয়র ১৯৪৯
সােলর বkব Nিব জনীন সত েক চীেনর িবেশষ aবsায় pেয়াগ করার য
িবেশষ pকৃিত তাi িনিদ ভােব pকাশ পেয়েছ মাo স তুং িচnাধারার
মেধ ' --- তাহেল দখা যায় য গত প াশ ষাট বছর ধের মাoবাদ
িনিদ বা িবেশষ ধারণার g হেয়i আেছ$ কােরা মেত মাoেয়র ১৯৩৭
সােল লখা Nanশীলন pসে ' o Ndnd pসে ' aেনক পিরমােণ আi
িসিকর ১৯৩৪ সােল লখা দাঝং ঝকs aথাৎ Nজনগেণর জn দশন'
থেক নoয়া; কােরা কােরা মেত, তাঁর িবপরীেতর ঐেক র সূেtর িপছেন
eে লস o হেগল রেয়েছ --- eiসব িবতিকত p তুেল মাoেয়র
দাশিনক aবদােনর মৗিলকt খুেঁ জ বার করার কানo দরকার নi$
িবেশষ ধারণাg েক সাবজনীন মতাদেশ পিরণত না করেলo মাo
সতুেঙর িচnাধারা মাoবাদ হেত পাের$ িচnাধারা লখাপt-বi-দিলেল
থােক, আর সi িচnাধারা মাতােবক িকছু করার পnা বানােল তা Nবাদ'
হেয় যায়$ eকথা মেন হয়, মাkবাদ- লিননবাদ সবেkেti খােট$ আসল
p হেলা pেয়ােগর p $ ei p টা দাঁিড়েয় আেছ oi িচnাধারােক ক
কান চােখ দখেছ তার oপর, eবং eর আেগ oi িচnাধারার pেয়াগ
হেয় থাকেল তার ফলাফল িবচােরর oপর$ ei dেয়র মেধ pথমটােক
িনেয় eকটা আেলাচনা হল, যা শষ হল বলার কানo কারণ নi$

Language Press, Peking, First Edition 1977.

৫) Mao Zedong Biography -- Assesment -- Reminiscences
Compiled by Zhong Wenxian, Foreign Language Press,
Britain, First Edition 1986.
৬) Long Live Mao Tse Tung Thought by Dr. W. C. Deb,
June, 1986, Progressive Publishers, New Delhi

৭) চীেনর কমু িনs পািটর নবম জাতীয় কংেgস, pকাশক, াবনী বুক
স টার, কলকাতা ৯, আগs ১৯৮৯।
৮) চীনা গণpজাতnt pিত ার পর পািটর iিতহােসর কতকgেলা p সmেক
psাব, িবেদিশ ভাষা pকাশনালয়, বiিজং, pথম সংsরণ ১৯৮১।
৯) ছয়িট দাশিনক pবn, মাo সতুঙ, িনu বুক স টার, কলকাতা ৯,
আগs ১৯৮৫।
১০) Routledge Encyclopedia of Philosophy, Vol. 6, Published :
London & NewYork (1998).

১১) Ideology and Organisation in Communist China --- by Franz
Schurmann, Berkley, University of Califirnia Press, 1966.

১২) The Worker, Organ of the Communist Party of Nepal
(Maoist), May 2006, 19th Special Issue.

১৩) Economic and Political Weekly, July 22, 2006.
১৪) Economic and Political Weekly, May 8, 2010.
১৫) History of the Chinese Communist Party, A chronology of
Events (1919-1990), 1991, Foreign Language Press,
Beijing.

pিতেবদন

িনদলীয়তা থেক kমতা-মুিk pবােহ
িজেতন নnী
ছাtাবsায় eলাহাবাদ িব িবদ ালেয় eেস পড়েত পড়েত যুk হেয় যান
আেnালেন$ eখন িতিন ei ‘আজািদ বাঁচাo আেnালন’-eর সবkেণর
কমী$ সেpmর মােসর oi সময়টায় ক’িদন পেরi ‘aেযাধ া’ িনেয়
eলাহাবাদ হাiেকােটর রায় pকােশর কথা িছল$ তা িনেয় uেtজনাo িছল
oখােন$ মেনাজ ত াগী, বেনায়ািরজী ছাড়াo আমােদর আেলাচনায়
aংশgহণকারী আরo di sানীয় সাংsৃিতক কমী (oঁেদর পিtকা
‘iিতহাসেবাধ’) লাল বাহাdর বমা o aং মালবীয় সmpদায়গত
শািnরkার কােজ oiসময় ব s িছেলন$ eঁরা িছেলন আমােদর ei
বঠেকর sানীয় uেদ াkা$
আলাপচািরতায় aংশgহণকারী চিlশজন eেসিছেলন eলাহাবাদ
ছাড়াo রাঁচী, জামশদপুর, লেkৗ, জbলপুর, নাগপুর, থােন, পা াব,
িদিl, কলকাতা সহ দেশর িবিভn pাn থেক$ eঁরা সকেলi সামািজকরাজৈনিতক কমী eবং ei পারsিরক সংলােপ িবেশষভােব uৎসাহী$
রাঁচীেত যাঁরা aংশ িনেয়িছেলন, তাঁেদর বাiেরo বশ কেয়কজন eবার

আলাপচািরতার িবষয় িছল ‘িনদলীয়তা’$ গতবছর pথম বঠক িছল
রাঁচীেত$ eবছর সকেল িমিলত হেয়িছল eলাহাবােদর sরাজ িবদ াপীেঠ$
ব িkগতভােব আিম রাঁচীেত uপিsত হেত পািরিন, eবছর যাগ
িদেয়িছলাম ei আলাপচািরতায়$
দল, দলীয়তা eবং আমােদর চারপােশ ‘দলবািজ’বেল য ছিব তির
হেয়েছ, সটার eক পি মব ীয় রঙ-rপ আমােদর কােছ বিশ পিরিচত$
িকnt পি মবে র বাiের, an রােজ , eমনকী পৃিথবীর দেশ দেশ
‘দল’ আজ িবচার-িবমেষর eক সাবজনীন িবষয় হেয় uেঠেছ$
eলাহাবােদর িবষয়টা eল িবপরীত িদক থেক : িনদলীয়তা$
sরাজ িবদ াপীঠ, যখােন আমােদর ei আলাপ চলল d’িদন ধের,
সখােন রেয়েছ ‘আজািদ বাঁচাo আেnালন’-eর সদর দpর$ ei
আেnালেনর pধান uেদ াkা বষীয়ান বেনায়ারী লাল শমা$ তাঁর য
সহকমী আমােদর সে oi d’িদন সবসময় িছেলন, আমােদর
থাকাখাoয়ার তদারিক করেলন, িতিন মেনাজ ত াগী$ প ােশাধ ei কমী
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pথম aংশ িনেলন$ তাi pথেমi রাঁচীর আেলাচনার eকটা িববরণ
গাড়ােত িলিখতভােব িহিnেত পশ করা হল$ মৗিখকভােব জনমুিk
সংঘষ বািহনীর কমী মnন পেয় ট আকাের আেগর আেলাচনাটা মেন
কিরেয় িদেলন$ যতটুk বাঝা গল, রাঁচীর বঠেক দল বনাম িনদলীয়
সংগঠন, diেয়র pাসি কতা o সীমাবdতা, কীভােব দেলর সমািp ঘটেব,
জনগেণর আেnালন o তার pিতিনিধt, পািট o িনদলীয় সংগঠেন oপর
থেক িনচ ‘ভািটকািলজম’-eর aিst িনেয় কথা uেঠিছল$ সখােনi
যাগীন o আমিরন িকছু p হািজর কেরিছেলন : ‘দলীয়তা তা ধু
দেলi থােক না, সব জায়গােতi রেয়েছ$ anেক দািবেয় রাখার পরmরা
তা সকেলর মেধ i িবরাজমান, িমেকর মেধ o রেয়েছ$ রাT িক ধু
আমােদর বাiের? স িক তার ansের ভাiরােসর মেতা aদৃ rেপ
সকেলর িভতের, সব িকছুর িভতের বেস নi? তাঁরা ei pসে
সি দানn িসnহার ১৯৭৪ সােলর বi ‘সমাজতnt o kমতা’-র uেlখ
কেরন$
ei ধারােতi eবারকার িনদলীয়তা আলাপচািরতার পটভূিম তির
হেয়িছল$ তেব ei আলাপচািরতার uেদ াkা ‘ছাt-যুব সংঘষ বািহনী’
eবং ‘জনমুিk সংঘষ বািহনী’-র পিরসের কথাবাতা, তক আেগi r
হেয়িছল$ eেদর কমীবািহনীর মেধ ১৯৮০-র দশক থেকi p uেঠিছল :
‘দেলর pিত সমােজ য িবতৃ া তির হে , দেলর িবকl কী হেত
পাের?’ eকিদেক ভাবনা িছল, রাTীয় [সরকাির] kমতায় যাoয়া eবং
তার মধ িদেয় পিরবতন আনেত হেব$ anিদেক uঠিছল ‘জনগেণর
িনজs kমতা’-র কথা$ ১৯৮৮-৮৯ নাগাদ eকটা ম গেড় uেঠিছল --‘জনআেnালন সমnয় সিমিত’$ িতনবছর চেলিছল সi সংগঠন$ eর
মেধ aংশ িনেয়িছল সমতা সংগঠন, ছাt-যুব সংঘষ বািহনী, utরব
তফিশিল জািত o জনজািত সংগঠন, কনাটেকর দিলত সংঘষ সিমিত,
করালার eকিট সংগঠন eবং মহারােTর যুব kািn দল$ eেদর মেধ তক
চলেত চলেত aবেশেষ ‘দল’-eর pে মাচা ভেঙ গল$ িকnt জনমুিk
সংঘষ বািহনী o ছাt-যুব সংঘষ বািহনী ‘িনদলীয়তা িনেয় িবচার-িবমষ
চািলেয় যায়$ িনদলীয়তার পিরসের কমীsলভ সিkয়তা (activism)
জনসাধারেণর রায় নoয়ার pিkয়া o পdিত কী হেব, আেদৗ কান
সংগঠন দরকার আেছ িকনা --- eiসব pে র িবচারধারার সূেt ঘিনেয়
uেঠিছল eলাহাবােদর বঠক$
আলাপচািরতা eেগায় খN খNভােব, pেত েকর aিভjতার সে তাল
িমিলেয়$ িকnt pেত ক খN-মnব angেলার সে eকটা সংলাপ তির
কের নoয়ার চ া কের$ আিম পাঠেকর uপলিbর sিবধােথ pেত েকর
বkেব র eক-eকটা aংশ পশ করিছ eiভােব :
মেনাজ ত াগী বেলন, ‘uপিনেবশবােদর ঐিতh থেক eেসেছ দল$
আজ তা কেপােরট পুিঁ জর সবা করেছ$’
পা ােবর sেদব িসং বেলন, ‘দল-পিরচািলত-গণতnt থেক জনগণপিরচািলত-গণতেnt আসেত হেব’$ eকটা ছকo িতিন হািজর কেরন :
pকৃিত o মাnেষর সmেক pথেম আসেব দৃি েকাণ, তারপর a ােজ ডা
eবং সi িনিরেখ সংগঠন$
নাগপুেরর িবলাস সtেরর দশক থেক মাkবাদী ঘরানায় চেল
eকসময় িনেজর িভতেরi pে র মুেখ পেড়েছন$ িতিন ‘সভ তা’-র
পূবাবsার মানব সমােজর াতৃেtর সmেকর কথা মেন কিরেয় দন$
িতিন আরo বেলন, কাযকলাপ (activity) eবং ম (labour/work)
eক নয়, কাযকলাপ তা চলেবi$
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পরপর বkেব pথম ছদ পেড় মnেনর pে : ‘ ম থেক
কাযকলােপ যাoয়ার pথম কদমটা কী?’ িবলাস জবাব দন, ‘ ম হল
তা-i, যা লােক বাধ হেয় কের’$ জbলপুেরর ভাষািবদ ার গেবষণায়
যুk রবীnd বেলন, ‘ ম তা িনেজর i ায় হয় না, ব বsার i ায়
করেত হয়’$ eকiসে িতিন আরo কেয়কটা কথা eক িনঃ ােস যাগ
কের দন মূল আেলাচনার ধারায়, দল eকটা ব বsার a , সটা
আলাদাভােব uেব যােব না$ জীবন সামিgক, jান খিNত$ মাkবাদ
বাiেরর সমsার সমাধান করেত চেয়েছ$ িকnt সমsাটা িভতের$
বাiেরর সে িভতেরর সংেযাগ ভাষা$ ভাষার সে সmক jােনর$
যখােন আমরা আটেক যাi, ভাষার মেধ তার সীমাবdতা pকািশত হয়$
সমাজবাদ পুিঁ জবােদর িবকl (binary) িহেসেব ঘািষত হেলo তা
পুিঁ জবােদরi aংশ-uপাদান$
eরপর আেলাচনা ‘ভাষা’-র খােত িকছুটা বেয় যায়$ িকছুটা তকo
হয় : ভাষা আমােদর কাঠােমার (structure) িদেক িনেয় যায়$ য কান
ভাবনােক িক ভাষা ছাড়া িনেয় যাoয়া সmব? কu কu আেলাচনার ei
aংশটা বুঝেত না পের চ ল হেয় oেঠন$ তখন মধ pেদেশর pািnক
আিদবাসী gােম দীঘিদন ‘গণতািntক িশkােকnd’ চািলেয় যাে ন, eমন
eক কমী জয় ী আেলাচনােক আেগর জায়গায় িফিরেয় আেনন ei কথা
বেল : ‘ লাকসমাজ পুরেনা$ দল eেসেছ aেনক পের$ তেব eক-eকটা
কােজর জn মুিখয়া তা লােগi$’
‘eক ব াপক সাংsৃিতক আেnালন pেয়াজন, … আমােদর পিরবতন
করা দরকার’ --- eভােব দল-িনদল তকটােত eকটা মাtা সংেযাজন
করেত চান eলাহাবােদর লাল বাহাdর বমা$ িতিন কিমuিনs পািট থেক
লিননবাদী গা ী িসeলআi(eমeল) হেয় নানান a ানািকs িনদলীয়
সমnয় তথা আেnালন পযn গেছন$ eখন গাটা যাtাপথটােক
পযােলাচনা কের দখবার চ া করেছন$
eলাহাবােদরi আর eক গাnীবাদী বষীয়ান কমী িবমল বেলন,
‘জনআেnালন থেক য ফল পাoয়া যায়, তা দলেক শিkশালী কের
না$’ ei শহেররi আর eক কমী িবভূিত বেলন, ‘দেলর pিত মাহভ
হoয়া সেtto িনদলীয়তার ধারণা pথেম বুিdজীবীেদর মেধ s হেব,
তারপর জনমানেস’$ মধ pেদেশর কমী নীলা হািডকার বেলন, ‘দল
আরo খারাপ হেত থাকেব, তা আমােদর aথৈনিতক ব বsার সে i
যুk’$
eরপর আমিরন o যাগীন তাঁেদর পশ করা দিলেলর সপেk বkব
রােখন$ দিলেলর িশেরানাম িছল, ‘িনদলীয়তা/দলীয়তার সীমানা ছেড়
বিরেয় বnুt, সহমমীতা আর pিতেরাধ-িবেdােহর সাগের িমিলত হেয়
বঁেচ থাকেত হেব, চলেত হেব’$ যাগীন pথেমi kমতার pস েক
আেলাচনার মেধ যুk কেরন$ জনতার িভতর থেক kমতা গেড় oেঠ,
তার মেধ i থােক খারাপ হেয় যাoয়ার জীবাn (ভাiরাস)$ kমতার িভতর
o বাiের থেক সi ভাiরাসেক dবল করার কাজ করেত হয়$ আমােদর
সমs সিkয়তার মেধ i থােক kমতার aদৃ ভাiরাস$
আমিরন আরo eিগেয় বেলন : গাড়া থেকi রােTর মূিত আমােদর
িভতের রেয়েছ$ আজেকর পুিঁ জবাদী সমাজ িsর নয়, aঘনীভুত তরল$
aথৈনিতক শাষণi eকমাt p নয়$ আরo aেনক pে আমােদর লড়াi
চলেত থােক$ সংগিঠত আn ািনক সিkয়তার বাiেরo সমােজ সিkয়তা
রেয়েছ$ আিধপত আর pিতেরাধ সমােজ জিড়েয় রেয়েছ$ সখােন
কাঠােমা (structure) হল না র আঁকেড় ফলা$ মাkবাদ, নারীবাদ
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iত ািদর মেধ আমরা eকটা িন য়তা খুজ
ঁ েত চেয়িছ$ িকnt aিন য়তার
মেধ o আমরা বাস কির$
eখােন ei বkেব র মেধ eকটা বাsবতােক যাগীন o আমিরন
eকটা শb িদেয় pকাশ করেত চাiিছেলন$ শbটা হল ‘িসেজা’
(schizo)$ সn ােবলায় আলাপকারীরা যখন oঁেদর বkেব র pিতিkয়া
জানাি েলন, তখনo নানান পরsর-িবেরাধী ঘটনা o িবষেয়র ব াখ া
চাiেল oঁরা ‘িসেজা’ শbটা িদেয় সi বাsবতােক বাঝােত চাiিছেলন$
যটুk বাঝা যাি ল, িসেজা eকটা দৃি ভি , যা মানবমনেক eক
কndািয়ত ব িkt o চিরt িহেসেব না দেখ তােক aজs দৃ o aদৃ
ধারা, যা পরsর-িবেরাধীo হেত পাের, aেনক চলমান স ম- kt
িহেসেব দেখ$

eত aবিধ আেলাচনা চলার পর ‘িনদলীয়তা’ pস টা eমন eক
sের পৗঁেছ যায়, য aবsাটা pায় সকেলi িনেজর মেতা কের বুেঝ িনেত
চাiিছেলন$ কননা eটা িন য় য uপিsত pেত েকi তাঁর কkপেথ eক
িবেশষ aবsার বাsবতায় eেস দাঁিড়েয়েছন$ সi aবsােক িচিhত করেত
eবং পারsিরক সংলােপর মেধ িনেয় আসেত pায় সকেলi ব াkল$
িdতীয় িদন িsর িছল িকছুটা ব বহািরক আেলাচনার জn$ সখােন
িশেরানাম হেব ‘kমতা-মুিk pবাহ’$ ei pিkয়ার a িহেসেব িকছু
কাযkেমর কথা ভাবা হেব; িকছু লখাপt, য দিললgেলা পশ করা
হেয়েছ eবং যাগীন o আমিরেনর দিললিট পুনসmাদনার মধ িদেয়
pকাশ করা হেব eবং িবচার-িবমেষর ধারাবািহকতা রkার জn পরবতী
বঠক িsর হয় রাজsােন, d’বছেরর মাথায়$

পাঠকসভার িববরণ
aিমতা সাnাল
দীঘিদন পর মnন সামিয়কী পিtকার eক পাঠকসভা anি ত হল গত ২৫
সেpmর শিনবার িবেকেল, ঢাkিরয়ায় সিলমপুর a েল। iিতমেধ
িবেশষ িকছ িকছু িবষেয় মnন-eর uেদ ােগ আেলাচনাসভা iত ািদ হেলo
ধুমাt ei পিtকার িবষেয় পাঠকসভা হল aেনকিদন পর। যেথ খারাপ
আবহাoয়া-বৃি -বাদল সেtto মাট ১৭ জন হািজর হেয়িছেলন।
িনধািরত সমেয়র pায় ৪৫ িমিনট পের সভা r হয়। পিtকার িনয়িমত
পাঠক িকnt নানা কারেণ সভায় হািজর থাকেত পারেছন না, eমন ছ’জেনর
িলিখত মতামত পেড় শানান তমাল ভৗিমক। eঁেদর মেধ মিতলাল
দবনাথ জািনেয়েছন, ২০১০-eর চীন িবষয়ক সংখ া d’িট (জাnয়ািরফbrয়াির o ম-জুন) তাঁর ভােলা লেগেছ। তেব ‘িনkেনর চীন সফর
eবং সাংহাi ঘাষণাপt’ লখাটা খেটামেটা লেগেছ। ‘ঊ হােনর নাটক
িনেয় নাটক’ আরo বেড়া কের িলখেল ভােলা হত। জুলাi-আগs সংখ ার
‘বািতল িমক’ লখািট pায় uপnাস, তাঁর দাrণ লেগেছ।
দবািশস ভTাচায বেলেছন, বািতল িমক লখািটেত পুরেনা সংগঠেনর
নতার নাম িদেয় oi সংগঠনেক খােটা করা হেয়েছ। eটা তাঁর ভােলা
ঠেকিন। কা ীর িবষয়ক লখাgিল খুব grtপূণ। িকnt কা ীেরর িবষেয়
anেদর সে কথা বলেল খুব খারাপ aিভjতা হে । কu কu
বলেছন, পাথর ছাঁড়ার জn বাiের থেক পয়সা পাঠােনা হে । দেখ েন
মেন হয়, কা ীর সমsার আর সমাধান হেব না। ‘কী করেত হেব’ স
ব াপাের মnন কান s লাiন রাখেত পারেছ না, রাখাটা দরকার।
সজল রায়েচৗধুির মেন কেরন, মnন সামিয়কী িল ল ম াগািজনgেলার
মেধ সবেচেয় grtপূণ িকছু কাজ করেছ। মািটর কাছাকািছ মাnষেদর
ভাষার সমsাটাo আেলাচনায় আসা uিচত। sানীয় মাnেষর আপন
ভাষােক কােজ লাগােত না িদেয় লাকpjােক ংস কের eকটা eকমুখী
eকছাঁেচর সংsৃিত বানােনার aপেচ া চলেছ, তােদরেক iংেরিজ জানা
মাnষেদর aধীেন রাখার ব বsা হেয়েছ।
মিণদীপা ভৗিমেকর চীন িবষয়ক লখায় তমন আgহ নi। িকnt
কা ীর o ফলতা eসiেজড সংkাn সমs লখা িতিন আgহভের
পেড়েছন। eবছেরর জাnয়াির- ফbrয়াির সংখ ায় ভরত মনসাটার খালা
িচিঠ ‘িবষগভা’ খুব ভােলা লেগেছ। ভােলা লেগেছ মাচ-eিpল সংখ ার
‘যুেdর rপাnর’ eবং জুলাi-আগs সংখ ার সmাদকীয়। সাধারণ
পাঠকেদর িদেক তািকেয় মnেন সব ক’টা ভারী ভারী লখা না িদেয়
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d’eকটা সহজ লখাo দoয়া uিচত। যমন, eবােরর ‘বািতল িমক’
লখািট। তেব “আমরা যারা সাধারণ সংবাদপেtর বাiের িকছু পিড় না,
মnন পেড় তারা aেনক নতুন িজিনস জানেত পাির। নাoিম kiন-eর
‘পৃিথবীর গােয় ফাটল’ পেড় মেন হয়, oপরতলার লােকরা জেন েন য
কান সবনাশ করেত পাের, আমরা সখােন aসহায়।”
চূণী ভৗিমক জািনেয়েছন, নেভmর-িডেসmর ২০০৯ সংখ ার
‘িনmগাে য় snরবন সংsৃিতপt’ িনেয় আেলাচনা খুবi grtপূণ।
িনয়িমত eধরেনর আেলাচনা থাকেল ভােলা হয়। সmpিত খবেরর কাগেজ
eকটা খবর বিরেয়েছ, মাবাiেল pিমকার সে ঘিন তার ছিব তুেল
বেচ দoয়ার। মাবাiেল সহেজ ছিব তুলেত পারার সে বেচ দoয়ার
iে র eকটা সmক আেছ বেল মেন হয়। eর সে জুলাi-আগs
সংখ ায় pকািশত সৗরীন ভTাচাযর “unয়ন : d’eকিট p ” লখায়
uিlিখত ‘pেয়াজন’-eর p টা জিড়েয় আেছ। ei pসে
কu
আেলাকপাত করেল ভােলা হয়। নাoিম kiেনর লখািট খুব দরকাির,
eিটর আরo pচার হoয়া pেয়াজন।
সৗরীন ভTাচায মnন সmেক anেদর িকছু সমােলাচনার কথা
আমােদর জািনেয়েছন। িহংসা-aিহংসার pসে মnেন যভােব aিহংসার
পেk িকছু কথা uেঠ eেসেছ, তােত িল ল ম াগািজেনর eকটা aংশ eবং
িকছু বয়s মাnষ, যাঁরা িবpবী পnায় িব াসী, তাঁেদর সমােলাচনার মূল
কথা হল, ‘িহংসা আেছ eবং kমতায় যারা আেছ, তােদর িবrেd য
িহংসাtক পথi gহণ করেত হেব, তােত কানo সংশেয়র aবকাশ নi।
মnন যভােব aবsান পাlাে , তা িঠক নয়।’
uপেরাk ছ’জেনর বkব জানার পর সভায় uপিsত পাঠেকরা
eেক eেক িনেজেদর মতামত জানােত থােকন, আবার কখনo কখনo
eকজেনর কথার পৃে সi িবষেয় an কu বলেত থাকায় িকছু িবষেয়
িবতক হয়, আলাপ-আেলাচনা জেম oেঠ। য য িবষয় আেলাচনায় বিশ
uেঠ আেস সgিল হল : eক, িহংসা-aিহংসার pস । di, কা ীর
সমsা eবং আtিনয়ntেণর pস । িতন, মnন পিtকার িনিদ লাiন না
থাকা aথাৎ িদশাহীনতার সমsা।
িমtা চ াটািজ জানান, তাঁর কােছ কথাpসে eকজন eকটা
সমােলাচনা কেরেছন য মnেনর মত বা aবsান পাlাে , িহংসা থেক
aিহংসার িদেক। কন eরকম বলেছন? িবষয়টা আেলাচনার দরকার।
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বি মo eরকম মnব েনেছন য িবpব তাহেল কী কের হেব?
গাnীিজর নাম তেব নi কন? iত ািদ। শমীক সরকার বেলন, িহংসাaিহংসার p টা িনেয় বশ সাড়া পেড়েছ। eটা িনেয় িব ািno আেছ।
সtেরর দশেকর িবpবী িহংসা আমরা aেনেকi দিখিন। িকnt তািttকভােব
eর eকটা gাhতা আেছ। ei কথার মােঝ a রু রায়েচৗধুির eকটা তক
জুেড় দন, িবষয়টা িহংসা বনাম aিহংসা নািক রাজৈনিতক বনাম
aরাজৈনিতক? আেnালেনর কান পেব eকটা utরণ ঘটােনার জn
িহংসাtক কান পদেkপ রাজৈনিতকভােব সংগিঠত করা eক িজিনস, আর
আজেক চািরিদেক য িহংসাtক কাযকলাপ ঘটেছ তা সmূণ aরাজৈনিতক
জায়গা থেক, eকটা pিতেশাধমূলক জায়গা থেক িkয়া-pিতিkয়ায় ঘটেছ
বা ঘটােনা হে । ei িহংসােক বজন করাi য়। শমীক জানান,
ঝাড়gােমর eকজন বnু pথেম বেলিছেলন, িহংসা বজন করা যােব না।
eখন eকটা gােম ঢুকেত না পারায় তাঁর aবsান পােl গেছ। আমােদর
যসব বnুরা আজ লালগেড় িহংসা pত k করেছ, তােদর aবsানo eখন
eরকমi, তারাo িব াn। আবার সৗরীন ভTাচাযর লখায় কাযত eকটা
p uেঠেছ য (মাoবাদীেদর) িহংসােক সমথন করা হেব িক না। মnেন
ei িনেয় সরাসির বkব আসা uিচত। িমtা চ াটািজ বেলন, মnেনর
িহংসা বা aিহংসােক সংjািয়ত কের দoয়া uিচত নয়। utরটা মাnষেক
আলাদাভােব িঠক করেত হেব। epসে পের aিমতা সাnােলর বkব
িছল, িহংসা-aিহংসা িনেয় মnেনর য সংখ ায় চচা করা হেয়িছল, সখােন
ভগবতী পািণgাহীর ‘িশকার’ গlটাo িছল। মnেন নানারকম মতi uেঠ
আেস। কান eকটা কমসূিচ ঘাষণা কের িদেলi হয় না। আেnালেনর
kেt িহংসা বা aিহংসা dরকম পdিতi সময় o pেয়াজন িবেশেষ
ব বহার করা যেত পাের। e ব াপাের কানo ছুৎঁ মাগ থাকাটা uিচত নয়।
তমাল ভৗিমক জানান, কান কান sেল মnন-eর িবিk কেম
গেছ। তেব তাঁর মেত চীন, কা ীর iত ািদ িবষেয় সময়মেতা কভার
করার চ া হেয়েছ। িমtা চ াটািজ জানান য মnন পিtকা পেড় িতিন
খুবi সমৃd হন। চীেনর লখাgিলo তাঁর দাrণ লেগেছ। ‘পৃিথবীর
ফাটল’ লখািট পেড় িতিন eতটাi uৎসািহত হন য নট সাচ কের
আরo জানার চ া কেরেছন। a রু রায় চৗধুির বেলন, i টারেনট
iত ািদ সেtto মnেন eত pেয়াজনীয় তথ eবং আেলাচনা থােক য মnন
না থাকাটা aপূরণীয় kিত বেল মেন হয়। eক নকশাল দাদা যখন বেলন
য, ‘মnেন আিছস? িকnt oেদর তা কান লাiনi নi’, তখন তাঁর
মেন হয়, মnন বর করাটাi eকটা আেnালন। িমtাo তাঁর সে সহমত
pকাশ কেরন। pেসনিজৎ রায় বেলন, কা ীর সংখ াটা তাঁর ভীষণ ভােলা
লেগেছ। sল থেক সংgহ কের মােঝমােঝ মnন পেড়ন িতিন। sনীল
হাoলাদার ২০০৭ সােল মnেনর gাহক হেয়িছেলন। িনয়িমত পিtকা পেত
তাঁর eকটু asিবধা হি ল। িতিন বেলন, বাজার চলিত িমিডয়া থেক
anরকম ব িতkমী পিtকা পড়ার আgহ তির কেরেছ মnন। পাথ কয়াল
সমেয়র aভােব মnেনর সব সংখ ার সব লখা পেড় uঠেত পােরন না।
তেব চীেনর সংখ ায় pকািশত বতমান চীেনর aবsার বণনার সে তাঁর
কমsল ফলতার eসiেজড aংেশর aবsােক িমিলেয় দখার চ া কেরন।
aিভ দাস ২০০০ সাল থেক মnন পড়েছন। তাঁর মেত ঐিতহািসক
লখাgেলা িঠক আেছ। িকnt রাজৈনিতক িবে ষণgেলা িঠকঠাক মাkবাদী
পdিতেত হে িকনা জােনন না। মnন নানা িবষেয় তথ দয়, িকnt s
লাiন দয় না, eটাi তার সীমাবdতা। মnন থেক তথ িনেয়i িতিন
িনেজর রাজৈনিতক aবsান িনেজ িঠক করেছন। কা ীর িনেয় আেগর
(১৯৯৯ সােল pকািশত eবং জাnয়াির ২০০০-e পুনমুিdত) সংখ াটা তাঁর
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বশ ভােলা লেগিছল। ei সংখ ায় ‘আtিনয়ntেণর aিধকার’-eর কথাটা
থাকা uিচত িছল। কা ীির ভাষা কীভােব তির হল, ud তােদর মূল
ভাষা িকনা, নাচ iত ািদর পুরেনা সংsৃিত িনেয় তােদর বতমান
পিরবতনেক কu িহেসেব আনেছ না।
িজেতন নnী ei pসে জানান য, কা ীির eকটা আলাদা ভাষা,
ud থেক আলাদা। পািকsান থেক aেনক udভাষী কা ীের eেসেছ।
oখােন ud, কা ীির eবং iংেরিজেত (সবেচেয় বিশ) পিtকা আেছ।
কা ীির ভাষা আজ pায় aবলুp। oখানকার পিNতেদর মাধ েম কা ীির
ভাষার চচা হত। oেদরেক ভারত সরকার রাতারািত সিরেয় দoয়ার ফেল
সi চচাটা কেম গল। যমন, মিটয়াবুrেজ udর থেক iংেরিজ মাধ ম
sুেলর চল aেনক বিশ, কা ীেরo eখন তাi। কা ীের কথ ভাষা
িহেসেব eখনo কা ীির চালু আেছ।
শমীক সরকােরর কাছ থেক জানা গল, কাচিবহােরর gাহকেদর
মেধ aেনেকi কা ীর িনেয় লখাgেলা gহণ কেরেছ। চীন িনেয় লখায়
তােদর তমন আgহ িছল না। eকজন বেলেছন, সৗরীনবাবুর unয়ন
িনেয় লখা ফাকাস থেক সের গেছ। oখান থেক psাব eেসেছ, মnেন
কা ীেরর iিতহাস দoয়া হাক। ei pসে a রু psাব িদেলন, কা ীর
িনেয় আলাদা কের বi হাক।
শমীেকর আরo সংেযাজন, জলপাigিড় থেক জািনেয়েছ মnেনর
লখাgেলা খুব বেড়া হয়। নাগপুেরর eক বnু ‘যুেdর rপাnর’ লখািট
iংেরিজেত anবাদ করেত চেয়িছেলন। মূলত সমীkামূলক লখা সবাi
পছn কের।
সভায় uপিsত বষীয়ান পাঠক aিনn দt বেলন, সংবাদমnন আর
মnন সামিয়কীর oপর যিদ আলাদা কােজর ভার দoয়া যায়, যমন
সাmpিতক খবর সংgহ কের তার িবে ষণ করা হল সংবাদমnেন, আর
মnন সামিয়কী মূলত সমীkামূলক লখা ছাপাক। মnেনর কাজ রাজৈনিতক
লাiন দoয়া নয়, িকnt িকছু িকছু রাজৈনিতক িবষয় তা আেছ যার চচা
দরকার। যমন iueসe-র বেদিশক নীিত --- eকটা দশেক an
দেশর িবrেd ব বহার করা; কা ীেরর আজািদ মােন তা পািকsােনর
খpের পড়া, তাহেল আtিনয়ntেণর মােন কী? eখন তা দখা যাে ,
তার মােন sানীয় মািফয়ােদর হােত kমতা দoয়া; চীন িবpেবর পর
কাথায় গল? িভেয়তনাম কী করল? সবারi তা নীিত িছল গণতািntক
কিndকতা। e িবষেয় রাজা লুেkমবুগ লিননেক কী বেলিছেলন? kমতা
সmেn আমরা জািন, িহংসা িনর শু kমতার িদেক ঠেল দয়। আমােদর
দরকার পািটিসেপটির pেসস (aংশgহণমূলক pিkয়া)। gামিশ বেলেছন,
সাধারণ মাnষ anভব কের, িকnt জােন না; আর jানী জােন, িকnt
anভব কের না। তাi পািটিসেপটির pেসস গাড়া থেক করেত হেব।
আমােদর ভিব ত সমাজ গড়ার িদেক তািকেয় গাড়া থেক কাজ করা
দরকার। আজেক কা ীের eমন হল কন? কা ীির ভাষা aবলুp হেত
চেলেছ কন? বাংলােদেশ তা তা হয়িন। সখােন বাংলাভাষায় u িশkা,
গেবষণা পযn হয়। িবেদেশ দেখিছ, তাioয়ােনর ছেল চীনাভাষায়
s ািটিsকেসর বi দখেছ।
সকত সনgp eকটু দীঘ রাজৈনিতক বkব রােখন। মnন কম
পড়েত পারায় তাঁর কথাgেলা পাঠকবৃtেক ছুেঁ য় যায়িন। পািটিসেপটির
pেসস িবষেয় aিনn দt য আেলাচনাটা r কেরন, স সmেক সভায়
কেয়কজন িনেজর িনেজর মেতা কের বলার চ া কেরন। যমন, িমtা
চ াটািজ মাoবাদীেদর সmেক বেলন, oরা pথমিদেক যসব কাজ করত,
তােত oরা মাnেষর সে eক হেয় িগেয়িছল। িকnt পের আর তা থাকল
31

সেpmর-aেkাবর ২০১০

কথা আমােদর apেয়াজনীয় মেন হয়, কারণ মন চায় িনিদ কমসূিচ o
a াকশন। িকnt সমgটা বুঝেত হেল ছােটা ছােটা িজিনসgেলাo দৃি র
মেধ আনেত হয়।
সভার শেষ পিtকার সmাদক বেলন, aেনক িবষেয়র মােঝ িতনিট
িবষয় আজেকর সভায় grt পেয়েছ : িহংসা-aিহংসা, লাiেনর s তা
eবং কা ীর। কা ীেরর আtিনয়ntেণর দািব আমরা u ারণ কেরিছ
িকনা, e p uেঠেছ। ১৯৯৯ সােল যখন কা ীর িনেয় পিtকার সংখ া
হল, তখন e িনেয় িবিভn লখেকরা s আকােরi বেলিছেলন। eবার
যখন কা ীর িবষয় হে , তখন আমরা কা ীিরেদর লখাgেলােকi
pাধাn িদেয়িছ --- বদ ভািসেনর সাkাৎকার, আফসানা ভাট eবং
anেদর লখায় তাঁরা িনেজরাi িনেজেদর মুিkর িবষয় িনেয় বলেছন।
যার কথা স-i বলুক, eটাi তা আtিনয়ntেণর eকটা ধাপ। eটাi তা
তার িনেজর ব াপাের িনেজর aংশgহণ বা পািটিসেপশন। eটা িবিভn
is েতi আেস। যমন, আমােক বলেত হেব তুিম তৃণমূলেক ভাট দাo বা
িসিপeমেক ভাট দাo, লিনন বলেলন রািশয়ার িমেকর মুিkর কথা,
iত ািদ iত ািদ। eটা eকটা ভdেলাকী রাজনীিত বা eিলিটজেমর ঝাঁক।
আমরা বুিঝ, আমরা aিভভাবক, --- eটা কাটােনা দরকার।

না। … e িনেয় আরo কথা uঠেলo আেলাচনা an িবষেয়র িদেক
গিড়েয় গল। aিনn দেtর ভাবনাটা পের কানসমেয় িবশেদ আেলাচনা
দরকার। unয়ন সmেক oঁর ভাবনাটা ‘বােরামাস’ পিtকায় িতিন বলার
চ া কেরেছন বেল জানা গল।
রঘু জানা বেলন, কান িকছু িনিদ করা মােনi a াকশেনর লাiন
নoয়া, বামপnী রাজনীিতেত সটাi আমরা িশেখ eেসিছ। র ািডকাল
গা ীgেলা িtশ বছর ধের eকi কথা বেল চেলেছ, িকnt লাভ হে না।
নতুন কের ভাবা দরকার। িতিন মnেন আgহী, কারণ eকটা িচnার চচা
চালােত পারেছন eবং তােতi বঁেচ আেছন। সৗরীনবাবুর লখা ধরা যায়
না, তা খািনকটা িঠক। িকnt আমােদর িচnার কাঠােমার জno আমরা
oঁর ভাবনােক ধরেত পাির না। িহংসা-aিহংসা িনেয় আমরা িনছক গl
কিরিন। মnন পিtকার uেদ ােগ ‘যুd বn কেরা’ আেবদন িনেয় মাnেষর
কােছ গিছ, uেlাডাঙার বিsেত ঘুের ঘুের সi সংgহ কের সi
আেবদনপt রাTপিতর কােছ পািঠেয়িছ। ei দািবেত আমরা aনশনo
কেরিছ। লালগেড় যাoয়ার চ া কেরিছ। e ব াপাের sামী aিgেবেশর
কােছ i- মল পািঠেয়i আমােদর কাজটা ভNুল হেয় গল। বেড়া কের
কমসূিচ নoয়ার pবণতাi সব নে র মূল। aেনক সময় ছােটা ছােটা

িচিঠপt

১. িবষয় : িহংসা-aিহংসার তক
মহাশয়,
aিত সmpিত রাজৈনিতক দেলর কমী o রাজৈনিতক দল বিহভূত
রাজৈনিতক jান সmn ব িkেদর িনকেট রাজনীিতেত সমাজনীিতেত
Nিহংসার ব বহার' িনেয় িবতক r হেয়েছ$ তথাকিথত মূলেsােতর
রাজৈনিতক দেলর সদsেদর সিদ া িনেয় যেথ সেnহ আমার আেছ$
তেব গণ আেnালেন aংশgহণকারী রাজনীিতেত jানসmn ব িkেদর
Nিহংসা' সmেক মত আদান pদানেক aব i সmান জানাi$ aব
তােদর aেনক বkেব আিম খািনকটা িব াn, িদশাহীনo বেট$ তাi ei
pিkেত আমার িকছু িনজs ভাবনা তুেল ধরার চ া করিছ$
কানo ভিনতা না কেরi বলা যায়, সmpিত মাoবাদীেদর ব িkহত ার
রাজনীিত ei আেলাচনার সূtপাত ঘিটেয়েছ$ যিদ পি মবে মাoবাদী
সংগিঠত হত া eবং মূল sােতর রাজৈনিতক দল কতৃক হত ার তুলনা করা
যায়, তেব দখব িdতীয় পk কতৃক হত ার সংখ া aেনকgণ বিশ$
পাশাপািশ eটাo সত য মূল sােতর রাজৈনিতক দলgিলর হত ালীলােত
কানo িবরাম নi$ aব সটা aেনকটা গা সoয়া হেয় গেছ$ eর aথ
ei নয় য, মাoবাদীেদর dারা হত াo গা-সoয়া হoয়া দরকার$ সটা
মােটi কাম নয়$ তােদর ei হত া বিশরভাগ kেt ধু apেয়াজনীয় -- aথহীনi নয়, ভয় রo বেট$ ei ধর নর হত া থেক ণীশtr সmেক
ধাঁয়াশার সৃি হয়$ মেন হয় মাoবাদীেদর ণীশtr তাহেল না খেত পাoয়া
pািnক মাnষgেলা, aব তােদর লড়াi নািক oi pািnক মাnষgেলার
জn$ জািন না ei sিবেরােধর কী কারণ$ হয়ত eকটু pস চু ত হলাম$
আেলাচনার rেতi বলেত চাiিছ, মূলেsােতর রাজৈনিতক দল কতৃক
হত া ei আেলাচনার সূtপাত ঘটােত পােরিন$ aথচ eটাi pত ািশত িছল$
eখােনi আমােদর িনরেপkতা সামাn হেলo আঘাতpাp হয়$ pস ত আর
eকিট িবষয় uেlখ করেত চাi, নাহেল আেলাচনার িদক সmেক ািn
বাড়েত পাের$ আমার ধারণা মাoবাদীরা যিদ জ লমহেল নাo থাকত,
তবুo আিদবাসীরা ভারত সরকােরর িনপীড়েনর িবrেd aিহংস পেথ
গণতািntক uপােয় লড়াi করেত সkম হত না$ বাsব পিরিsিত তােদর
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বাধ করেছ ast ধরেত (anতপেk তীর ধnক)$ aিধকার রkার
আেnালেন eটাi বাsবতা, মাoবাদীরা সখােন থাkক বা না থাkক$
আেলাচনার ei aিভমুখটা যন মাoবাদী িহংসার সে gিলেয় না ফিল$
aেনক িবষেয় আমরা সবাi সহমত পাষণ না করেলo anত eকটা িবষয়
আজ s , সিট হল, জল, জ ল, জিম, পাহাড় eসমs pাকৃিতক সmদ
দিশ-িবেদিশ কেপােরট পুিঁ জর হােত তুেল দoয়ার জn মাoবাদ দমেনর
আড়ােল বা মাoবাদেক uপলk কের আিদবাসী-মূলবাসীেদরেক uে দ
করার চkােn ভারত রাT eত বিশ কন িহংs হেয় uেঠেছ$ ei sেযােগ
য কানo গণআেnালনেক দমন করার eক হীন pয়াসo রাT gহণ
কেরেছ$ eরকম গণতntহীনতার িবrেd eবং িনেজেদর aিst রkার জn
মাnষ pিতেরাধ গেড় তুেলেছ$ িঠক eiরকম eকটা মুহেূ ত আপনারা
(আপনােদর পিtকা সহ বh সংগঠন, পিtকা, ব িk) ঘাষণা করেছন,
Nআমরা িহংসার িবrেd'$ Nআমরা িহংসার িবrেd' --- ei বkব িট
রাTেক িহংসার পথ থেক সরােত পাের িক? aব i পাের না$ an িদেক
pিতেরােধ সািমল মাnেষর pিতেরাধ থেক সের আসার সmাবনা pবল হয়
pিতেরাধ িহংসার পযােয় unীত হoয়ার আশ ায়$ eেত pিতেরােধ শািমল
মাnেষর আtিব াস কেম যায়$ যার ফ ল pিতেরাধ হয় dবল$ aথাৎ
আপনােদর ei বাতা শষ পযn রাTশিkেকi শিk যাগায়$
আপনারা eকিট িলফেলেট ঘাষণা কেরেছন, Npিতেরাধ আেnালেনর
যুিkেত কানoরকম সংগিঠত িহংসাtক কাযকলােপর আমরা পkপািত
নi$' e pসে pথেমi জানা দরকার, মাnষ কখন pিতেরাধ গেড় তােল$
জীবেনর sাভািবক ছেn থাকা মাnষ pিতেরাধ গেড় তােল না$ যখন
জীবেনর sাভািবক ছn িবি ত হয় aথবা িবি ত হoয়ার আশ া থােক
তখনi pিতেরােধর p আেস$ যখন তার pত াশািভিtক মৗিলক aিধকার
লি ত হয় তখনi আেস pিতেরােধর p $ যখন pিতেরােধর oপর মাnেষর
বাঁচা মরা িনভর কের তখন pিতেরাধ তােক করেতi হয়$ pিতেরােধর dিট
পk থােক$ pিতিট পki ভােব তার কাজ nায aথবা nায তা আেছ eমন
ভান কের$ যখন eকজন মাnষ anজনেক হত ার চ া কের তখন িdতীয়
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মাnষিটর বাঁচার জn pত াঘাত করার aিধকার আেছ --- eটা আমরা
সবাi eকবােক sীকার কির$ আমােদর িব ািnর কndিবnd বাধহয় an
জায়গায়$ কান সংগিঠত শিk যখন aেnর বাঁচার aিধকার কেড় নয়
তখন িনপীিড়ত মাnেষর কতব সmেক িdধাgs মেনাভাব$ আপনারা
ঘাষণা কেরেছন, আপনারা িহংসাtক কাযকলােপর পkপাতী নন$ িকnt
আপনারা an কানo uপায় বেলনিন যভােব pিতেরাধ আেnালন গেড়
তালা যায়$ িনপীড়নকারী যখন িহংসাtক কাযকলাপ চালাে তখন
িনপীিড়তেদর কতব কী হেব? aেনেক রkেখেকা মশার কথা uেlখ
করেবন --- হয়ত বলেবন --- মশা আর কতটা রk খােব? eকসময়
িনেজi kাn হেয় রkেচাষা থেক িবরত হেব$ িকnt e pসে মেন রাখেত
হেব, eকিট মশা যতটুk রk খায় তােত আমােদর aিst কখনi িবপn
হয় না$ িকnt মশার সংখ াটা যিদ eেকর পিরবেত হাজার হাজার হয় --তখনo িক eকi কথা বলেবন? হাজার হাজার মশার dারা আkাn হেল
হয়ত পরামশ দেবন দৗড় িদেত aথবা পালােত$ িঠক আেছ, দৗড়লাম$
কতটা দৗড়ব? eবার যিদ মশারা তাড়া কের তাহেল কী করব? pথেম
হয়ত িনরাপদ জায়গা খুজ
ঁ ব, িকnt যখন পাব না তখন কী করব? eকসময়
আমােক ঘুের দাঁড়ােতi হেব$ aথাৎ pিতেরাধ (counter act) গেড় তুলেতi
হেব, দরকার হেল pিত আkমণ করেত হেব (counter attack). তখন
যিদ কu আমােক uপেদশ দয় --- Nমহাশয়, আপিন িকnt িহংসার আ য়
িনে ন!' তখন আিম aথাৎ আkাn ব িk pিতেরাধ o pিতআkমেণর
সীমােরখার তেtt িনেয়ািজত থাকব না িহংসা মাপার কানo eকক দN িনেয়
কাথায় কতটুk িহংসা হল তা পিরমাপ করব? e dেটার কানটাi আkাn
ব িk করেবন না$ দরকার মেতা িতিন pিতেরাধ, দরকার মেতা pিতআkমণ
করেবন$ কারণ তাঁেক বাঁচেতi হেব$
যখন eকপk আধুিনক aেst সিjত হেয় সমs aিধকার রkার
আেnালনেক মািটেত িমিশেয় দoয়ার জn pstত তখন িdতীয় পk
aিহংসার মnt জেপ aিধকার রkা করেত পারেব িক? পৃিথবীর iিতহােস িক
কখনo সmব হেয়েছ (যিদo নতুন দৃ াn sাপেনর িবষয়িটেক uিড়েয় িদি
না)? ধুমাt শািnপূণভােব pিতেরাধ কের মাnেষর aিধকার িক রkা করা
গেছ? eভােব িহটলারেদর কখনo আটকােনা গেছ কী? যতদূর জািন,
pিতআkমেণ তােদর শিk যতিদন না dবল হেয়েছ, ততিদন পযn কানo
শািn চুিkেত তাঁরা আবd হনিন বা aিধকার আেnালনকারীেদর দািব মেন
ননিন$ আর যিদ বেলন hদয় পিরবতেনর কথা তেব বিল, hদয় পিরবতন
কানo eকজন বা কেয়কজন ব িkর হেত পাের (যিদo গাnীজীর
দীঘজীবেনর aিহংসা anশীলন িbিটশেদর hদয় পিরবতন ঘটােত পােরিন)
িকnt কানo সবgাসী aথৈনিতক ব বsা ( যমন, পুিঁ জতnt) যা রাTেক
িনয়ntণ কের তার kেt হয় না$ কারণ রােTর তা hদয় নi$ আপনারা
আপনােদর বkেব সািবকভােব িহংসাtক কাযকলােপর িবেরািধতা কেরেছন$
সিত কােরর িহংসামুk সমাজ aব i কাম $ আিম িনেজo তা চাi$ তেব
আমার Nচাoয়া'র oপর সেবা grt দoয়ায় যিদ সমােজর বেড়া aংেশর
kিত হয় তেব সi Nচাoয়া' aব i পুনিবেবচনােযাগ $ pিতেরােধ aিহংসা
আেদৗ কানo uপায় নয় তা বলেত চাiিছ না$ তেব aব i সটা হেব
eকটা sর পযn$ সটা িনভর করেব aপর পেkর আচরেণর oপরo$
pিতেরাধ যেহতু সংগিঠত শিkর িবrেd, তাi িহংসাtক কাযকলাপo
সংগিঠত হেত বাধ $ সিদক থেক আপনােদর ব ি ত Nেকানরকম’; শbিট
যেথ তাৎপযপূণ$ ei শbিট pিতেরােধর kেt an কানo িবকl পnােক
নsাৎ কের যা pকৃতপেk sিবধােভাগী ণীর পk aবলmন কের$
যারা আজ িহংসাtক কাযকলােপর িনnা করেছ, তারা কui
Nিহংসাtক কাযকলাপ'-e যুk মাnেষর লড়াiেয়র pত k স ী নয়$ eটা
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িকnt জানা দরকার --- ei লড়াk মাnষgেলার সামেন হয়ত সিত আর
কানo িবকl নi, যমন িবকl িছল না Nিশকার' গেl িঘnয়ার কােছ$
তাi তােক গািবn সরদারেক হত া করেতi হেয়িছল$
িহংসা যমন কারo ঘািষত লk হoয়া uিচত নয়, তমিন aিহংসাo
কারo ঘািষত লk হoয়া uিচত নয়$ পিরিsিত anযায়ী সিহংস o aিহংস
পdিতর pেয়াজন হেত পাের$ যারা eকসময় সশst িবpব পnায় িব াস
কেরেছ, তােদর হঠাৎ eকশ’ আিশ িডিg ঘুের aিহংসায় িব াস --- ei
পdিত trিটযুk$ eর dারা বাঝায় তােদর আেবেগর আিতশয i িছল,
পাশাপািশ িছল যুিkেবােধর aভাব$ আিমষ o িনরািমষ d'রকম খােদ রi
pেয়াজন আেছ শরীর ss রাখার জn$ কানo কানo িমিলট া ট সংগঠেনর
কমীরা সত াgেহ সািমল হে ন$ সmpিত িমিলট া ট প ােলsানীয় নতারা
বৃkেরাপেণর মাধ েম রােজ র সীমানা ঘাষণা কেরেছন$ eটা যিদ আপনােদর
anেpরণার uৎস হয় তেব বলব, eেkেto আেবেগর pাবল বেড়া বিশ$
আমরা পূেবo দেখিছ, iজরােয়ল রাT কতটা িন রু হেত পাের, যারা
eকজন মিহলা সাংবািদকেক বুলেডাজাের িপেষ িদেত পাের, তােদর পেk
বৃkে দন বা uৎপাটন িক খুব শk কাজ হেব? মেন রাখা দরকার
কৗশলগত কারেণ আপাত িনরীহ িকছু pাgাম নoয়া যেতi পাের তেব
তttগতভােব িহংসার কাযকািরতােক সmূণrেপ asীকার করার মেধ িদেয়
গণ আেnালেনর আtহনেনর পথ pstেতর সmাবনা pবল$
pস ত বলব, pিতেরাধ o pিতেশাধেক eক কের দখা uিচত নয়$
pিতেরােধ দািয়tেবাধ থােক িনেজর pিত, eকiসে aেnর pিতo$
aব i িনেজর pিত দায়বdতা থােক aেনক বিশ$ pিতেশােধ য িহংসা
থােক তােত কানo দায়বdতা থােক না$ থােক ধুমাt anেক িনেকশ
করার বা ক দoয়ার আিধপত বাদী মেনাভাব$ aিধকার pিত ার লড়াiেয়
pিতেশাধsৃহা থাকা বা নীয় নয়$ রাজৈনিতক দলgেলার িহংসা মূলত
pিতেশাধsৃহা জাত, িনেজর আিধপত pিত ার লড়াi$
pিতেরােধর মেধ Npিতআkমণ' eকিট sাভািবক uপাদান িহেসেব
থাকেতi পাের$ pিতেরাধ মােন িকnt িপিছেয় যাoয়া নয় বা anেক িনেকশ
করাo নয়, বর aেnর আkমেণর হাত থেক িনেজেক বাঁচােনা$ তেব
eেkেt eকটা বাsব সমsা থােক$ িনেজেক বাঁচােনার সi pিkয়া যিদ
হয় ধুমাt aেnর আঘাতেক pিতহত করা তেব তা বিশkণ সmব নাo
হেত পাের, যিদ pিতপk আkমণ জাির রােখ$ িঠক eখােনi তির হয়
pিতআkমেণর বাsব পিরেবশ$
যারা তttগতভােবi িহংসার কাযকািরতােক asীকার করেছন, তােদর
uেdে বিল, Naিহংসার মাধ েম গণআেnালন বা aিধকার রkার
আেnালেন বেড়া কানo সাফেল র uদাহরণ আেছ? (সাফেল র aতীত
uদাহরণ থাকেতi হেব eমন মnব o করিছ না)$ শিমলা iরম দশবছেররo
aিধক সময় aনশেন থেক রােTর aবsান পাlােত পেরেছন িক? নমদা
বাঁচাo আেnালেনর নtী বাstচু ত মাnেষর দািব কতটা আদায় করেত
পেরেছন? ভূপােলর গ াসপীিড়ত মাnষ িদিlেত শািnপূণ ধনা িদেয়
iuিসআieল-eর কাছ থেক কতটা kিতপূরণ আদায় করেত পারল?
হাজার হাজার মাnেষর শািnপূণ aবsান o pিতবাদ kখ াত a া ডারসেনর
িবrেd পদেkপ িনেত ভারত সরকারেক বাধ করেত পারল না$ কারণ
a া ডারসন eখােন ধুমাt eকজন ব িk নন, িতিন িবেশষ aথৈনিতক
ব বsার eকজন ধারক o বাহক$
মেন রাখেত হেব, aিহংসার anতম
pচারক মহাtা গাnী
পিরচািলত আেnালন দিkণ আি কায় ভারতীয়েদর nায়স ত aিধকার
আদােয়র kেt ব থ হেয়িছল$ বারেদৗিল সত াgেহর মাধ েম বারেদৗিলর
কৃষকেদর নূ নতম দািবo িতিন আদায় করেত পােরনিন$ eমনকী
33

সেpmর-aেkাবর

Manthan Samayiki

Regn. No. WBBEN/2000/3047

সািবকভােব ভারতবেষর sাধীনতা আেnাল নo িবেশষ iিতবাচক ভূিমকা
পালন করেত পােরিন তাঁর aিহংস বাণী$ সজni হয়ত িbিটশরা গাnীজীেক
পরম বnু বেল মেন করেতন$ aথচ িbিটশেদর চােখ শtr িছেলন ঝাঁিসর
রানী লkীবাঈ, মাsারদা সূয সন, ভগৎ িসং, kুিদরাম, pফুl চাকীরা
যারা সিদন হােত ast তুেল িনেয় ভারতবেষর sাধীনতার আেnালেনর গিত
tরািnত কেরিছেলন$ শষ পযn sভাষচnd বso তাঁর পূেবর aবsান ত াগ
কের সশst সংgােম িনেজেক িনেয়ািজত কেরিছেলন$ ভারতবেষর iিতহােস
গৗরবময় বেল িচিhত িসপাহী িবেdাহ, hল িবেdাহ আেদৗ aিহংসার পেথ
সংগিঠত হয়িন$ গণআেnালেন নতুন আেলাকsm নnীgােমর সংgাম
pথমিদেক aিহংস হেলo শষ পযn সশst pিতেরাধ গেড় তুেলিছল
শাসকদেলর সশst িহংসার িবrেd$
aপরপেk সমs পৃিথবীেক আেলািড়ত কেরিছল য rশ িবpব, চীন
িবpব, ফরাসী িবpব, আেমিরকার sাধীনতার যুd কানটাi aিহংস
আেnালন িছল না$
মnন সামিয়কী (মাচ eিpল ২০১০) পিtকায় eক িচিঠর utের
আপনারা যেথ uেdগ pকাশ কেরেছন রাTযেntর aত n আধুিনক o

গণিব ংসী ast pেয়ােগর িসdাn িনেয়$ eরকম পিরিsিতেত আবারo
পরামশ িদেয়েছন পাlা িহংসাtক কাযকলাপ না চালােত$ eটা সত য
মূলবাসী আিদবাসীেদর pিতেরাধ aিত নগণ রােTর শিkর তুলনায়$
pিতেরােধর পিরণাম eরা জােন না, তা িকnt নয়$ আসেল লড়াiটা ধুমাt
বাstচু ত হoয়ার ভেয়i নয়, ধুমাt আিথক sিবধা পাoয়ার লড়াi নয়,
লড়াiটা আtমযাদা রkারo pয়াস$ যখন sেঘািষত মূলেsাতবাসীরা
জীবেনর aিধকার pিত া িনেয় রােTর সে দর কষাকিষ কের, তখন
মূলবাসী pািnক মাnেষর কােছ আয়ুিভিtক জীবেনর sp তু হয় oেঠ$
eকজন মাnষ যখন নূ নতম মযাদা পায় না, তখন িহংসা pেয়াগ হেত পাের
তার রkাকবচ$
বি ত মাnেষর কােছ লড়াiেয়র মাধ েম মৃতু য় মেন হেত পাের$
তার hত মযাদা udার করার জn বা দাসেtর বnন থেক িচরকােলর
মেতা মুিkর জn$
২ নেভmর ২০১০
েভ াসহ
aমেলnd সরকার
sভাষgাম, দিkণ ২৪ পরগনা

২. িবষয় : বািতল িমক
Nমnন'-e aিমতা সাnােলর Nবািতল িমক' লখাটা পড়লাম খুব ভােলা
লেগেছ$ eর আেগ আর eকটা লখা বিরেয়িছল, তমাল ভৗিমেকর$ নাম
সmবত, Nবুলরু বােরামাsা'$ eকিট gােমর মেয়র pিতিদেনর জীবনযাপেনর
খুিঁ টনািট; ছােটা sp, ছােটা আশার কথা তমাল িলেখিছেলন$ িবনা
u ােস, িনরাভরণ গেদ $ সেত র eকটা িনজs ী আেছ$ সত তা pমােণর
জn তােক বানােনা গয়না পরেত হয় না$ তমাল o aিমতার লখায় ei ী
আেছ$ ei সাংবািদকতােক যিদ কানo বিশে িচিhত করেত হয়, তেব
তার নাম হেব সত ী ঘরানার সাংবািদকতা$
eধর নর লখার আর eকটা তাৎপয আেছ$ খেটখাoয়া মাnষেক যখন
g বd আকাের দিখ তখন তাঁেদর ঐিতহািসক rপটা চােখ পেড়$ সটা
gে র ণীপিরচয়$ ei পিরচয় িবমূত$ aেনকটাi তািttক সংে ষণ$
জীবn ব িk মাnেষর মুখ িব সখােন পাoয়া যায় না$ পাoয়ার কথাo
নয়$ ণীচিরেtর aিবকল pিতিনিধ িহেসেব ব িkেক পাoয়া যায় না$ ব িk
aেনক িবিচt, জিটল$ তার sখ, dঃখ, আনn, বদনা, চারপােশর
ঘাতpিতঘােত pিতিkয়ার ধরন eকাni িনজs$ খেট খাoয়া মাnেষর ei
ব িksrপ, জীবনযাপন, কম o anভেবর খুিঁ টনািটর মেধ িদেয় pকাশ
পায়$ Nমnন'-eর লখকরা মােঝ মােঝ খেটখাoয়া eক eকজন মাnেষর
জীবনিচt তুেল ধের ব িk িমেকর সত পিরচয় বুঝেত সাহায করেছ$
বািতল িমক চ াটািজদারা pিতিদন আমােদর চােখর সামেনi ঘুের
বড়ান$ কখনo তােদর সে দখা হয় Tাiবুনােলর িন ল বারাnায়,
কখনo uদাসীন িমকেনতার দরজায়, কখনo িসিকuিরিট গােডর পাশােক,
কখনo ছেলর sুেলর দরজায়, কখনo kােচ ভর করা eক ভাঙােচারা
eেলেবেল মাnষ িহেসেব$ আমরা তাকাi িকnt দিখ না$ দখেলi িক বাঝা
সmব হত, ei Nতু ' লাকটা আসেল eক হার না মানা, aসাধারণ
িমক? যিদ না aিমতা চ াটািজদার জীবেনর টুকেরা টুকেরা ছিব জুেড়
আমােদর সামেন eক জীবn মাnষেক তুেল আনেতন$ চ াটািজদা Tােজিডর
নায়ক$ eক aসম যুেd য Nভূপিতত িকnt aপরািজত'$
িকnt লখািট সmেn eকটা কথা না বলেলi নয়$ eটা যিদ সত ঘটনা
না হেয় কানo uপnাস হত তাহেল বলতাম লখক চ াটািজ িগিnর pিত
sিবচার করেত পােরনিন; চ াটািজর মিহমা সিঠক ভােবi িচিtত হেয়েছ,

িকnt সজn চ াটািজ িগিnেক খলনািয়কা বানােনার কানo দরকার িছল না$
sামীর oপর তাঁর িন ুর আচরেণর pস gেলা বিশ grt পেয়েছ
aিমতার লখায়$ চ াটািজ িগিn সmেn যতটুk aিমতা িলেখেছন তা
চ াটািজদার কােছ থেক পেরােk শানা$ anত লখািটর মেধ oi মিহলার
সে pত k সংলােপর কথা aিমতা লেখনিন$
চ াটািজদার stীর িদক থেক িবষয়টা দখা যাক$ যতটুk তথ তাঁর
সmেn দoয়া হেয়েছ সi টুকেরাgেলা জুড়েল পুেরা ছিবটা আেস না$
সমাজবাsবতা o মনsেttর িদক থেক সmাব িকছু anমান ফাঁকটা ভরােত
পাের$
চ াটািজদার stী িপতৃহীন হেয় কাকার বািড়েত মাnষ হন$ জীবেনর
িবিভnপেব বােপর বািড়র angহ তাঁেক gহণ করেত হেয়েছ$ দাদােদর
দoয়া জিমেত eকটুকেরা ঘর বািনেয়েছন$ ছাঁটাi িমেকর stী িহেসেব
ছেলেমেয়েদর লখাপড়া শখােত তাঁর লড়াi তা কিঠন িছলi$ aেnর
angহ নoয়া মােন কী কী jালা তাঁেক সh করেত হেয়েছ, তার খবর
আমরা জািন না$ anমান করেত ক হয় না$ মাধ িমক পাশ মেয়িটর িবেয়
িঠক হল চার kাস পড়া oেয়লডােরর সে $ [ কথাটা মেয়িটর সmাব
িচnার িদক থেক বলা হল$] eেত কাকােদর গলgহ মেয়িটর আপিt
জানােনার sেযাগ িছল িক? স বীরজায়া হেত পােরিন$ হেয়েছ দিরd
পিরবােরর dিট িশ র মা$ খড়kেটা ধের বুিdমtার সে তােক aভােবর
নদী পেরােত হেয়েছ ছেলেমেয়েদর িনেয়$ পু ীভুত kাভ তােক িতk,
বীত d কেরেছ sামীর oপর$
চ াটািজদার সংgাম সত $ stীর সংgামটা িক সবটাi anমান? আসেল,
সত নানা sের কথা বেল$ িবপরীত sেরo$ aেনক সময় di িবপরীেত
সত তা sীকার করা কিঠন হেয় পেড়$ তবুo সত ী সাংবািদকেক বলেতi
হেব -সত য কিঠন
কিঠেনের ভােলাবািসলাম,
স কখনo কের না ব না$
১৪ নেভmর ২০১০
সজল রায় চৗধুরী
বাগমাির, কলকাতা
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