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পৃ া ৩

dাদশ বষ

pথম সংখ া

৮ টাকা

িমশরীয় জনaভু tােনর সংিkp িদনিলিপ পৃ া ১১
চন gােমর aিভjতায়
পৃ া ১৩
িবpব থেক িব ায়ন [ শষাংশ]
anpেদেশর মাoবাদী আেnালন [ শষাংশ] পৃ া ২৩
নঈ তািলম
ekশ শতেকর pিkেত গাnীিজর িশkানীিত
িচিঠপt :

পৃ া ২

িবষয় : তৃতীয় পিরসর

পৃ া ৩২

আরব dিনয়া eবং তৃতীয় পিরসর
aতীেতর হফাজেত থাকা আরব রাজনীিতেত সভ তার সংঘাত নামক য
জািতিবেdষী ধারণা িছল, eiসব িবেdাহ aিচেরi eক ধরেনর
আদশৈনিতক পিরসর গেড় তুেলেছ, যখােন oi ধারণাgেলােক ঝঁিটেয়
সাফ কের দoয়া হেয়েছ। আরেবরা সkলার eকনায়কতnt আর unাদ
ধমীয় শাসেনর মেধ বেছ নoয়ার ঘরােটােপ বnী, িকংবা মুসলমােনরা
আর যা-i হাক sাধীনতা o গণতেntর পেk aেযাগ , রাজনীিতর ei
ধরাবাঁধা ছকটােক িতuিনস, কায়েরা আর বনগািজেত জনতা eেকবাের
ধূিলsাৎ কের িদল। eমনকী ei আেnালনgেলােক ‘িবpব’ বলাo মেন
হয় ধারাভা কারেদর িবপথগামী করেত পাের, যারা ধের নয় ঘটনাkম
১৭৮৯ aথবা ১৯১৭-র যুিkপেথ চলেব, িকংবা কােনা aতীত iuেরাপীয়
িবেdােহর পেথ হাঁটেব।
--- মাiেকল হাট o আেnািনo নগির
আরব dিনয়া বলেলi আমােদর চােখর সামেন ভেস oেঠ eকটা ছিব,
eকটা মুসিলম dিনয়া যখােন জি সntাসবােদর আখড়া, যখােন sরাচারী
uৎপীড়ক শাসেকরা রাজ কের, যখােন পেTাডলােরর oপর বেস মৗজ
কের আরব- শখরা ...। ei ছিবটা আমােদর মগেজ eঁেক িদেয়েছ পি িম
িশkা আর pচারমাধ ম। আসেল মুসিলম dিনয়ার মাt ২০ শতাংশ মাnষ
বাস কের আরব dিনয়ায়, aথাৎ utর আি কা থেক পি ম eিশয়ার
িবsীণ a েলর বাiশটা দেশ, যােদর পিরচয় আরব। আরব (জািত,
কৗম বা সমাজ) পিরচয় গেড় uেঠেছ মুসলমান (iসলািম ধমীয়) পিরচয়
গেড় oঠার aেনক আেগ। খুব eকটা aজানা নয় eসব তথ । তবু আমরা
মেনর কােণর সi ছিবটােক আঁকেড় থািক।

আরেবর uৎপীড়ক শাসকেদর আমরা aপছn কির। িকnt পেTািলয়ােমর জn য ‘সভ ’ পি িম শাসেকরা (মািকন রাT সহ) তােদরi সে হাত িমিলেয়
চেল, তােদর আমরা গণতািntক মেন কির। য sরাচারী শাসকেদর ধনসmদ পি িম দশgেলােত িনরাপেদ বেড় চেলিছল, যখন আরব dিনয়ায় িবেdাহ
ছিড়েয় পেড়, i -মািকন শাসেকরা িডগবািজ খায়। eখন তারা গণতেntর পেk, sরশাসেনর িবপেk! aথচ আমরা ভুেল যাi, ei i -মািকন শাসেকরাi
iরাক-আফগািনsান-পািকsােন eক লাগাতার নৃশংস তাNব চািলেয় যাে । আসেল আমরা kমতার চাখ িদেয় িবেdাহেক দখেত চাi। আরব dিনয়ার
িবেdােহ তাi আমরা p তুিল, কারা kমতায় যােব? ক িবেdােহর pধান নতা? কার inন? কান তািttক কাঠােমা মেন িবেdাহ হে ?
আমরা শাসক-kমতা আর িবেরাধী-kমতার পিরসেরর মেধ িবেdাহেক মেপ িনেত চাi। িকnt তার বাiের eক তৃতীয় পিরসর আরব dিনয়ার বুেক জেগ
oেঠ। আ সাফল -ব থতার বাiের aসীম সমুেdর মেতা eক জীবনpবােহর বুেক ছােটা-বেড়া-মাঝাির ঢuেয়র মেতা eখােন oখােন জেগ oেঠ িবেdাহ।
pিতিট িবেdাহ aব i ব থ হেত পাের, uৎপীড়েকরা রkাk দমনপীড়ন নািমেয় আনেত পাের, সামিরক-চk kমতা আঁকেড় থাকার চ া করেত পাের, পুরেনা
িবেরাধী গা ীgেলা আেnালনেক িছিনেয় নoয়ার চ া করেত পাের আর ধমীয় শাসেকরা ঠিকেয় তােত লাগাম পরােত পাের। িকnt য রাজৈনিতক দািব o
বাসনাgেলা unুk হেয়েছ সgেলার মৃতু নi; eক িভn জীবেনর জn বুিdমান যুবসমােজর িবিবধ pকােশর মৃতু নi --- সi জীবন, যখােন তারা তােদর
সামথ েক কােজ লাগােত পারেব।
--- মাiেকল হাট o আেnািনo নগির

মnন সামিয়কী

1

জাnয়াির- ফbrয়াির ২০১১

নঈ তািলম
ekশ শতেকর pিkেত গাnীিজর িশkানীিত
িমtা চেTাপাধ ায়
পুrিলয়ার মািঝিহরা gােম ১২-১৩ ফbrয়াির ২০১১ মািঝিহরা জাতীয় বুিনয়ািদ িশkালেয় ‘নঈ তািলম --- সমsা o আগামী কাযkম’ শীষক eক জাতীয় সিমনাের সারা
ভারত থেক আসা aিভj িশkািবদ o িশkাকমীরা য আেলাচনা কেরন, তার িভিtেতi ei pবnিট িলেখেছন িমtা চেTাপাধ ায়।

aেনেকরi জানা আেছ য ১৯৩৮ সােল ভারেতর রাজৈনিতক র মে
বেড়া আকাের কংেgেসর utান ঘেট। মহাtা গাnীর নতৃেt o জাতীয়
কংেgেসর anেমাদনkেম কংেgস শািসত িবিভn pােদিশক িশkা দpর নঈ
তািলম বা বুিনয়ািদ িশkােক তােদর িশkানীিত িহেসেব gহণ কেরিছল।
িকnt বতমােন eখােন oখােন কাথাo কাথাo নামমাt ei িশkাব বsা
িটেক আেছ। সgেলাo গাnীিজ psািবত o pবিতত ‘নঈ তািলম’-eর
সে কতটা সাম s রkা কের চলেত পারেছ, তা p াতীত নয়।
গাnীিজ দীঘসময় ধের নানা পরীkািনরীkার পর তাঁর িশkািচnা
ভারতবাসীর সামেন uপিsত কেরিছেলন। জািকর হােসনেক িনেয় কিমিট
তির কেরিছেলন। আযনায়কম দmিতর মেতা মাnষেদর শািnিনেকতন
থেক িনেয় গেছন। eকটা নতুন িশkানীিত eiভােবi গেড় uেঠিছল। eর
মেধ বh ব িkt জিড়েয় আেছন। িবজয় ভTাচায, সাধনা ভTাচায সi
িশkানীিতেক ফিলত rপ িদেত চেয়িছেলন। মানভূেম ‘মািঝিহরা’ gােম
িচtভূষণ দাশgেpর নতৃেt গাnীিজর নয়া িশkানীিতেক কnd কের
সংগঠন গেড় uেঠিছল ১৯৪০ সােল। নানা মেতর ম কংেgস সi ১৯৩৮
সােলi sভাষচnd বsর নতৃেt িsর কেরিছল, ভারতবাসীেক িশkায়
সেচতন o sয়mর করেত গাnীিজর িশkানীিতেকi pেয়াগ করেত হেব।

নানা ধম নানা সংsৃিতর মাnষেক ভারেত eকিtত রাখেত হেল চাi
জাতীয় সংহিতর চতনা, ধমিনরেপkতার মানিসকতা; চাi asৃ তার
বজন; চাi পরমত সিহ ত
ু া, চাi aিহংসােক জীবেন pেয়াগ। গাnীিজ
তাi তাঁর িশkানীিতর কেয়কিট মূলসূt রচনা কেরিছেলন :
1. pীিত (সকল সmpদােয়র মেধ সৗ াতৃt)
2. মুিk (aপেরর oপর, জীবনধারেণর জn, িনভরতাহীন sাবলmন)
3. aিভব িk (নানা সৃজনশীল কেমর মধ িদেয় িনেজেক িবকিশত করা)
4. aিহংসা (িরপুেক pম pীিত ভােলাবাসার পেথ pবািহত করা)
5. সত াgহ (সেত র pিত আgহ, aসেত র anােয়র pিতেরাধ)
6. সাফাi (পিরেবশ চতনা, সৗnেযর চচা, sাs sরkা)
eকিট িবষয় uেlখ করা যেত পাের। ভারতবাসী যিদ aিহংস না হয়,
তেব eত িবিভnতার মেধ eক জািত িহেসেব বাস করেত পারেব না। ei
aিহংসা পা াত িশkার ধারায় কাথাo নi। uপরnt গিরব দেশর জn
গিরব মাnেষরা জাগােত পাের eমন কম খরেচর িশkার কথা গাnী
ভেবিছেলন, eমন িশkা যা বকার তির করেব না।

নঈ তািলম pেয়ােগর pেয়াজনীয়তা o সেচতনতা
eখন দখা যেত পাের, আধুিনক িশkাধারার সে গাnীিজর িশkানীিতেক
িমিলেয় দoয়া যায় িকনা eবং তা di ধারার মেধ মৗিলক কান পিরবতন
না কের। বতমােন pচিলত িশkাব বsার সামািজক ব থতা লk কের
eখনo গাnীিজর আদেশ anpািণত িকছু িশkািবদ o সমাজেসবী eখনকার
পটভূিমেত বুিনয়ািদ িশkােক pেয়াগ করার কথা গভীরভােব িচnাভাবনা
করেছন। পিরবিতত পিরিsিতেত বুিনয়ািদ িশkার মূলধারােক কndিবndেত
sাপন কের জীবনমুখী eক সমg িশkাব বsা কীভােব pবতন করা যায়, তা
িনেয় ভাবনািচnা চলেছ। egিলi আদশগত লড়াiেয়র পদেkপ।

নঈ তািলম pেয়ােগ aবেহলা
sাধীনতা pািpর পর য িশkাব বsা আসমুd িহমাচেল pযুk হল, তােত
গাnীিজর নয়া িশkাপdিত ধীের ধীের aপসৃত। বরণ কের নoয়া হল
ভারী িশlনীিতর সে পা ােত র িশkানীিতেকi। sাধীনতা utর যুেগ
িকছুটা গাnীিজর ভাবাদেশ বুিনয়ািদ িশkা বুিনয়ািদ িশkক-িশkণ pচিলত
িছল। িকnt ‘ কাঠাির কিমশন’ বুিনয়ািদ িশkাkমেক সাধারণ pচিলত
িশkারi সে কম aিভjতা (work experience) নােম সংযুk কের
বুিনয়ািদ িশkার জীবনেভামরােক হত া কেরিছল। pকৃতপেk বুিনয়ািদ
িশkাদশন o তার বাsব pেয়াগ eেকবােরi পিরত k হয়। পি মবে
ei কাজিট aত n তিড়ৎগিতেত সmn হয়।
গাnীিজর কাম িছল eমন ভারত, য ভারেত pিতিট মাnষ sিনভর,
pিতিট gাম sয়mর। গাnীিজর ei কামনা রাTযেntর তথাকিথত unয়েনর
তািগেদ হািরেয় যেত বেসেছ। ফেল ভারেত আজ সমধমী সমােজর বদেল
ভাগধমী সমাজ কােয়ম হেত চেলেছ। বুিনয়ািদ িশkার কথা বাদ িদেলo
পি িম িব ায়েনর সমথক য িশkাব বsা ভারেত চালু হেয়েছ, তার
eকpােn িবনামূেল বা নামমাt মূেল pাথিমক-মাধ িমক িশkা --anpােn পাঁচলk টাকার িবিনমেয় িশkা pদােনর ব বsা কেরেছ পুেনর
কােছ pিতি ত eক কংেgস নতার নামাি ত িবদ ালয়। ei di ধরেনর
িবদ ালয় থেক বিরেয় য ছাtছাtী সমােজর দািয়t নেব, তােদর িক
কান িমলনিবnd আেছ? িবদ ালয় িশkাi ভারতেক নানা ণীেত ভাগ
কের দেব। aথচ কথা িছল, ভারেত থাকেব বh ধরেনর নয়, eক ধরেনর
‘কমন sুল িসেsম’। ei িসেsম থাকেল ভদ তির হেত পারত না।

গাnী িশkানীিতর uেd

আজেকর সংকট o তার মাকািবলা
ekশ শতেকর pিkেত আজেকর আথ-সামািজক সংকটময় পিরিsিতেত
গাnীর নয়া িশkাkম gহণ করার pসে িফের দখা pেয়াজন। আজেকর
পৃিথবীর ছিবটা মাথায় রেখ আেলাচনা pেয়াজন। িবরানbi বছেরর
মাiেkাবােয়ালিজs ডা া ফনার সmpিত তাঁর গেবষণায় মnব
কেরেছন, আগামী eকশ বছের মানব গা ী (Homosapiens) পৃিথবী থেক
হািরেয় যােব। চমেক দoয়ার মেতা মnব । িকnt কন eকথা uেঠ eল?
pকৃিতর িদেক তাকােল দখা যায়, জীবনধারেণর সমs uপকরণ aরণ ,
ভূিম, বাতাস, জল সংকটাপn। aরণ হািরেয় যাে drতগিতেত। pিত বছর
১৩০ লk হkর aরণ হািরেয় যাে । aরণ েক ংস কের, জিমেক ভুলভােব
ব বহার কের মrভূিমর বৃিd ঘেট চেলেছ। হাজার হাজার হkর জিম pিত
বছর মrভূিমেত rপাnিরত হে । পৃিথবীর u ায়ন আজেকর সবেচেয় বেড়া
সংকট। ংসাtক আবহাoয়ায় িবপn পৃিথবী o পৃিথবীর pাণ। তমনi drত
বেড়েছ জলসংকট। aেনেকi মেন কের, ei জলসংকট যুেdর হতু হেয়
uঠেত পাের। ২০২৫ সােলর মেধ পৃিথবীর eক-তৃতীয়াংশ মাnষ জলাভােব pাণ
হারােব। aজs ‘pাণ’ হািরেয় যােব, ঘ টায় eক-eকটা pজািত। গত িতন
শতেক ১১৫ রকেমর পািখ, ৫৮ রকেমর snপায়ী হািরেয় গেছ।
… পরবতী aংশ ৩১ পৃ ায়

o আদশ

ভারেতর pেয়াজন গাnীিজ anধাবন কেরিছেলন। নানা জািত নানা ভাষা
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িমশর িবpেবর uৎস সnােন
শমীক সরকার
দশেpেমর কাযকর আদেশ পিরণত করার uেদ াগ আেগo িছল, eখনo
আেছ। বামপnী মতাদশ eবং iসলািম মতাদশ িচরকালi বশ pভাবশালী
িমশর দশটায়। িমশেরর িবpেব ei di মতাদেশর aসংখ মাnষ
সিkয়ভােব রাsায় নেমেছ, িকnt d’পki তােদর মেনাভি খািনকটা
আিsেন gিটেয় রেখi িবpেব aংশ িনেয়েছ।
কীভােব িমশর িবpেবর িদেক eল? eর খাঁেজ িমশেরর িকছু
grtপূণ সংগিঠত uেদ ােগর িদেক নজর দoয়া হল। ei খাঁজ পুেরাটাi
i টারেনটিভিtক। সূেt আেছ uiিকিপিডয়া, ফসবুক, টুiটার pভৃিত
সামািজক পিরসেরর oেয়বসাiট, আেছ bগ বা i টারেনট ডােয়ির।
য কান জনিবpেব aসংগিঠত aগিণত মাnেষর ভূিমকাi হয় সবেচেয়
grtপূণ, িকnt তার খাঁজ সহেজ পাoয়া যায় না। hাঁ, eমনকী
i টারেনেটর তথ িবেsারেণর যুেগo নয়।

আমরা বলিছ জনআেnালন, জনaভু tান বা ei ধরেনর কথা, িকnt
িমশর দেশর আেnালেনর সংগঠক যুবকেদর কােছ গত ২৫ জাnয়াির
থেক ১১ ফbrয়াির িছল Nিমশরীয় িবpব ২০১১’। সংখ ার িদক থেক ei
সমেয়র ঘটনাবলীর ব ািp বাঝােনার জn eকিট পিরসংখ ানi যেথ --আট কািট মাnেষর ei দেশ ei ক’িদেন pায় প াশ লk লাক কান
না কানভােব রাsায় নেম eেসিছল। eর মেধ বশ কেয়ক হাজার লাক
রাsায় িছল বশ িকছু িদন o রাত, eকটানা। দশটার ছিড়েয় িছিটেয়
থাকা মাnষজেনর পেk ei ঘটনা eক ঐিতহািসক জন-uৎসবi বেট। ক
রাsায় নােমিন ei ক’িদেন? জায়ান-বুেড়া, পুrষ-নারী, মুসিলম-ি sান,
Tাiব-ভdরেলাক, বdiন-িমশরীয় ...। িমশরীয় জনবসিতর aেধক gােমর
মাnষ, চাষবাস কের খায়। ঐিতhগতভােবi utর আি কা eবং
মধ pােচ র চািষেদর বেল Nেফlা'। ফlারা aব ei জন-uৎসেব aংশ
নয়িন। তেব আমােদর দেশর মেতাi িমশের gােমর eকটা িশিkত ণী
তির হেয়েছ, যারা আর চােষ থাকেত চায় না, বিশরভাগ kেti তারা
যুবক। চােষo সংকট রেয়েছ। নীল নেদর aববািহকায় ছিড়েয় থাকা
gামgেলার মাnেষরা টুকেরাটাকরা জিমেত বছের d-িতনেট ফসল ফলায়।
gােমর িশিkত যুবেকরা কu কu িবpেবর িদনgিলেত চেল গেছ কােছর
শহের িবেkােভ যাগ িদেত।
২০১১ সােলর িমশেরর িবpব eকিট নাগিরক-িবpব, িনকট-iিতহােসর
anাn িবpেবর মেতাi। িমশের eবং মধ pােচ র anাn aেনক দেশi
জনসংখ ার eকটা বেড়া aংেশর বয়স িতিরশ বছেরর িনেচ। িমশের eরা
জনসংখ ার pায় ৬৫ শতাংেশর মেতা। eেদর aেধেকর মেতা শহরবাসী।
নেয়র দশেকর মধ ভাগ aবিধ চলা সরকার-িনভর aথনীিত eবং তারপর
থেক drত নয়া uদারৈনিতক সংsােরর মেধ িদেয় তথ pযুিk সহ
আধুিনক িশেlােদ াগ দশিটেত eক মধ িবt যুবেগা ীর জn িদেয়েছ,
aেনকটা আমােদর দেশর মেতাi। ei িশিkত মধ িবt যুবেকরাi ei
িবpেবর চািলকা শিk।
আমােদর দেশর লােগায়া যমন পািকsান, িমশেরর তমিন
iজরােয়ল। গােয় গােয় লাগা di দশ। শষ যুেdর sৃিত eখনo দগদেগ।
িমশেরর মাnেষর কTর iজরােয়ল িবেরািধতা আমােদর পািকsান িবেdেষর
মেতাi। তফাত eকটাi, আমােদর দেশর তুলনায় পািকsান সমs িদক
থেকi চুেনাপুঁিট আর িমশেরর তুলনায় iজরােয়ল সমs িদক থেকi
রাঘব বায়াল। iজরােয়ল ব াটা ভুঁiেফাঁড় আর ঐিতেhর দশ িমশর।
শষ যুেd (১৯৬৭) iজরােয়েলর কােছ হের িগেয়িছল িমশর, খুiেয়িছল
গাজা eবং িসনাi pেদশ। ১৯৭৯ সােলর শািnচুিk anসাের iজরােয়ল
িসনাi pেদেশর দখলদাির ছেড় দয়, aেনক ihিদ িসনাi থেক বাস
uিঠেয় চেল যায় iজরােয়েল। সi iজরােয়লেক পাiেপ কের দেশর pচুর
তল সাpাi কের িমশর। িমশরীয় িবpেব iজরােয়েলর pিত চারা
িবেdেষর sর িছলi। জাতীয়বাদ িনমােণo iজরােয়েলর pিত িবেdেষর
eখােন eকিট বেড়া ভূিমকা রেয়েছ।
িমশরীয় িবpেবর আদশ িনেয় যিদ িকছু বলেত হয়, তেব তা হল
জাতীয়তাবাদ; aথবা িমশরীয় জাতীয়তাবােদর পুনrtােনর চ া।
বারবারi যুবকেদর মেধ থেক শানা গেছ ‘িমশরেক মুk করার কথা’।
ei িমশর িছল মুবারকতেnt বাঁধা। তেব মাটাদােগর জাতীয়তাবাদেক

মnন সামিয়কী

sরতnt o রাজৈনিতক সংsােরর আেnালন
িমশেরর রাজৈনিতক সমাজ aব আমােদর দেশর মেতা নয়। আরব
dিনয়ার anাn আর পাঁচটা দেশর মেতা। য দল kমতায় থােক, মূলত
িকছু kমতাবােনর খpের সi দল চেল। দশo চেল oi kমতাধরেদর
হােত। িবেরাধী দলgিল মূলত oi kমতাধরেদর সে eকটা বাঝাপড়া
কের িটঁেক থােক। বছেরর পর বছর oi kমতাধররা kমতা ধের রােখ।
পুিঁ জর সে , িবেদিশ বেড়া শিkgিলর সে eকটা বাঝাপড়া কের নয়
ei kমতাধেররা। রাজৈনিতক an sরেক কড়া হােত দমন করা হয়।
আর সািভেয়ত পতেনর সে সে i মুসিলম জনবhল ei দশgিলেত
আেরকিট ভূত মাথা চাড়া িদেয়েছ, মুসিলম মৗলবােদর ভূত আর সi
ভূেতর ভয়। যত সময় eিগেয়েছ, ভূেতর চেয়o বিশ বেড়েছ ভূেতর
ভয়। ২০০১ সােলর মািকন যুkরােT সntাসী হানা eবং তারপর
আেমিরকার আফগািনsান হানার পর ei ভূেতর নতুন নামকরণ হেয়েছ
মুসিলম মৗলবাদী সntাসবাদ। eকনায়ক kমতাধেররা আরo জার
পেয়েছ, বেড়েছ তােদর পরাkম দখােনা। ei kমতাধেরেদর pেত েকর
pচুর টাকা, iuেরােপর িবিভn ব াে সi লুেঠর মাল জমা থােক। আর
pিতিট দেশi তল আেছ। দািম খিনজ তল। মািটর িনেচর তল, তেলর
চড়া বাজার ন কেরেছ aেনক িকছু, pিতিট দেশর sিনভরতা,
িশlসmাবনা, রাজৈনিতক সমােজর নিতকতা ... বেড়ােলােকর বখােট
ছেলর মেতা দখেত লােগ eiসব দেশর রাজৈনিতক সমাজেক।
িমশেরর রাজৈনিতক সমােজর eকিট পিরচয় পাoয়া যায় ‘িকফায়া
আেnালন’-eর eক ছাtসংগঠেকর সাজাসাপটা কথায় :
যখন িমশরীয় িবpব [ eখােন ২০০৪-২০০৫ সােলর িমশেরর রাজৈনিতক
আেnালেনর কথা বলা হে , যা গেড় uেঠিছল মূলত িকফায়া নামক eকিট
িঢেলঢালা মে র uেদ ােগ --- লখক] চলিছল রাsায়, তখন সব পািট,

আল ঘাদ পািট eবং আiমান নূর বাদ িদেয়, িবpব পূববতী মানিসকতায়
পেড় িছল --- জবুথবু o জেড়াসেড়া হেয় sরতntিটর [iংেরিজেত রিজম]
খাসােমািদ করা, নখদnহীন হেয় িটেক থাকা, িনরাপtা দািব করা।
জনতার মেনাভাব eবং দািব দাoয়া, তােদর sতঃsুততােক না বুেঝ ...।
aেনেকi আমােদর সাবধান কেরিছল, আেnালন আেs আেs
পািটgেলার হােত চেল যােব। িকnt পািটgেলা eiসব ঘটনাgিলেক ধারণ
করেত পারল না, তারা তােদর িবি nতার দoয়ালটােক ভাঙেত পারল না।
তােদর eবং জনতার মেধ ফারাকটা ঘুেচ যাoয়ার বদেল বাড়েত লাগল

3

জাnয়াির- ফbrয়াির ২০১১

eবং িকছুিদন পেরi eটা eমন eকটা জায়গায় চেল গল, যখান থেক
আর ফরা যায় না। জনতা ছাড়া পািট মূল হীন।
তেব পািটgিলর সমােলাচনা করার সময় ei dরবsা তিরেত রােTর
ভূিমকার সমােলাচনা না করেল চলেব না। রাTীয় eকনায়কেtর eকটা
বেড়াসেড়া ভূিমকা আেছ ei aবsা তিরেত। sিনপুণ বেnাবেs তারা
সmূণভােব িনয়ntণ কের সমs ধরেনর কাযকলাপ, জনসংগঠন, নাগিরক
সমাজ, Tড iuিনয়ন eবং রাজৈনিতক দল। আমরা কu কu eটা বুিঝ,
কu eটা বুিঝ না। লাল, নীল, হলুদ য রেঙরi পািট হাক না কন --ei রাTীয় খবদািরর সে যারা মািনেয় চলেত না পােরিন, আমরা তােদর
িকছু িকছু মুখেক আর দখেত পাiিন। জল বা aজানা কানo কারাগাের
িনিkp হেয়েছ তারা।
ei বাঁধন আরo জারােলা করেত রাT তির কেরেছ তথাকিথত
‘পািটgিলর কিমিট’। আসেল তা নতুন কানo পািট তির আটকােনার জn
বানােনা eবং চালু পািটgিলর কাযকলােপ লাগাম দoয়ার জno।
পািটgিলর aিধকার আেছ নরমসরম গলায় ‘িবেরািধতা’ করার। তারা
সংসেদর কানo সদsর িবrেd dনীিতর aিভেযাগ করেত পাের, িকnt
খাদ মুবারক বা তার ঘিন েদর িবrেd পাের না। তারা কানo মntীর
aপসারেণর দািব তুলেত পাের। িকnt হাসিন মুবারেকর aপসারেণর দািব
করেত পাের না। eমনকী তারা nাশনাল ডেমােkিটক পািট ভােট িরিগং
কেরেছ বলেত পাের, িকnt হাসিন মুবারকেক ei aিভেযােগ aিভযুk
করেত পাের না।
eভােবi পািটgেলা anাnেদর দাষী খাড়া কের মাnষেকo ভুল
বাঝায়। লাকেক বাঝােনা হয়, ei মntী িক সi মntী পিরবতন করেলi
হেব, মুবারেকর পিরবতেনর কানo দরকার নi। মntী পিরবতন হয়o,
িকnt aবsা ভােলা হয় না, কখনo খারাপ হয়। লােক িবরk হেয় যায়।
পািটgেলার sরতেntর সে সহেযািগতার কারেণ লােক আসল ািnটা
দখেত পায় না। eভােবi eকটা gহণেযাগ তা বা মাnতা গেড় oেঠ,
মুবারকo তার u াকাkা বাড়ােত থােক। তারপর তার পিরবার সi
kমতা ভাগ করেব, e ভাবনাo চেল আেস। শষেমশ, মুবারক eবং তার
পিরবােরর eকেচিটয়া হেয় যায় িমশেরর িসংহাসন। তারা আiন বদেল
নয়, ei লেk িনবাচন কিমশনেক পুনগঠন কের।
‘পািটgিলর কিমিট’ য যুিkেত নতুন কানo পািট গঠেনর িবেরািধতা
কের, তা হল, তােত চালু পািটgেলা ‘pিতেযািগতা’র সmুখীন হেব।
পািটgেলার পেk eটা খুব খারাপ, তার Neকেচিটয়া' aিsেtর কারেণ
তারা গা eিলেয় দয়। Nকাsমার' ক আকষণ করার জn তােদর কানo
uেদ াগ থােক না। তােদর চািহদা পূরেণর কানo চ া থােক না। তারা
িনি ত থােক, কাsমাররা, aথাৎ মাnষ তােদর রাজৈনিতক আকাkা
পূরেণর জn আর কানo Nমাধ ম' পােব না। তাi ei ব বsার pিত
আtসমপেণ দলgিলর কানo আপিt িছল না। ... তারা মেন নয়
গণতেnt uপকার হয় বেল মাnষ িব াস কের না; সংসদ িনবাচেন তােদর
চুির কের হািরেয় দoয়া মেন নয়; রাTpধান তােদর সংসেদ িসট িভkা
দয়, eটাo তারা মেন নয়, শাসক পািট তােদর eমনভােব ভয় দখায়
যন তারা isুেলর ছাt। eভােবi িবেরাধী রাজৈনিতক দলgিল তােদর
িনেজেদর asীকৃিত eবং pািnকীকরেণর সনেদ সi করেছ।
মাnষ eসব দেখ বুঝল, পািট আর তােদর আকাkা পূরেণ নতৃt িদেত
সkম নয়। তারা িনেজর ভাগ পিরবতেন িনেজর oপর ভরসা করেত
িশখল। eর থেকi r হল i টারেনট সিkয়তা। r হল aসংখ
লখােলিখ। সiসমেয়র িমশেরর Nতলাগাফাথা' রাজৈনিতক কিমuিনিট,
eরা খুব ছাT িকnt sরতnt-পিরবারতেntর সmূণ িবেরাধী eবং পিরবতেনর
পেk, i টারেনেট Nিকফায়া' r কের, বাsব কানo ব াপার নয়, eক
কlনার মেতা কের r কের। r হয় জন আেnালেনর িবেsারণ।
সাংবািদক, আiনজীবী, িশlী, ছাt, িশ eবং ডাkারেদর আেnালন।

মnন সামিয়কী

পিরবতেনর জn। িবচারকরাo িবেরািধতা কের, িনবাচেন পযেবkক হেত
asীকার কের। আল oয়াফদ পািটi িছল eকমাt িবেরাধী পািট যারা
িতেনক আেগ বংশাnkিমক শাসেনর িবেরািধতা কেরিছল। িকnt তারা eখন
িডগবািজ খায়, তারা আn ািনকভােব eবং জনসমেk সi মতামত
pত াহার কের eবং সiসমেয়র যত লখােলিখ সব মুেছ দoয়ার বেnাবs
কের। িকnt eসব pচার ততkেণ ছিড়েয় পেড়েছ আরo aেনক ফারােম।

( সেpmর ২০০৫, oমর রািদ, আরিব থেক i টারেনেটর anবােদ iংেরিজ,
তার থেক বাংলা)
২০০৩ সােলর জাnয়াির মােস িমশের দশ লােখর মেতা মাnেষর
i টারেনট কােনকশন িছল। তখন eকটা আরিব ভাষার aনলাiন
িপিটশেন মুবারেকর জায়গায় মুবারেকর ছেলেক pিসেড ট পেদ বসােনার
িবrেd সমs িমশরবাসীেক (‘সমs পািট, সমs রাজৈনিতক শিk,
নাগিরক সমাজেক’) আhান করা হেয়িছল। ei িপিটশেন ২১৫৫ জন সi
কের, বিশরভাগi ডাকনােম বা নাম না িলেখ, পুিলশেক eড়ােনার জn।

িকফায়া (Nেঢর হেয়েছ!')
২০০৪ সাল থেক oেয়বলগ বা i টারেনট ডােয়িরর মাধ েম eবং পের
ফসবুক pভৃিত i টারেনট সামািজক পিরসেরর মাধ েম িমশরীয় যুবেকরা
eiসব aত াচােরর কথা, pিতবােদর কথা িলেখ রাখেত r কের। ei
i টারেনট সিkয়তা r হয় িকফায়া (আরিব ভাষায় ei শেbর বাংলা
মােন, ‘ ঢর হেয়েছ!’) আেnালেনর মেধ িদেয়।
২০০০ সােল প ােলsাiিন জনগেণর িdতীয় iিnফাদা r হেল
িমশেরর শহের শহের iিnফাদা সমথক grপ গেড় oেঠ। iজরােয়েলর
কােছ গাজা ভূখN হািরেয়িছল িমশর। মাnষ বhিদন পের রাsায় নেম
িবেkাভ দখােত থােক। যুবেকরা রাsায় নােম। ২০ মাচ ২০০৩ িমশেরর
iিতহােস সবেচেয় বেড়া যুdিবেরাধী সমােবশ হয়, আেমিরকার iরাক
আgাসেনর িবrেd। eরi ধারাবািহকতায় ২০০৪ সােল িকফায়া আেnালন
r হয়। রাTপিত মুবারেকর eকটা ধাnা kেম pকাশ পাি ল, ছেল
গামালেক kমতায় বিসেয় যােবন। eরi pিতবােদ িছল ei আেnালন।
২০০৪ সােলর িডেসmর মাস, কেয়ক দশক পর ei pথম রাTনায়েকর
aপসারেণর দািবেত হাজার খােনক লাক কায়েরার আদালত চtের িমিছল
কের। ei আেnালেন যমন পুরেনা রাজৈনিতক সংগঠনgিল িছল, তমিন
নতুন eক দল যুবকo ei আেnালেন যাগ দয়। ei আেnালেন বেড়া
বেড়া িবেkাভ হেয়িছল, িকnt মুবারক pশাসন eটােক িন রু ভােব দমন
কের। eেদর নতােদর জেল পুের দoয়া হয়।
২০০৫ সােল oেয়বলগ বা bেগর সংখ া বেড় দাঁড়ায় কেয়কশ’ eবং
eখন তা কেয়ক হাজার। i টারেনেটর সামািজক পিরসর ফসবুক ব বহার
কের িমশেরর pায় ৩০ লk যুবক-যুবতী আর িমশেরর মাট জনসংখ া ৮
কািট। মাবাiল ফােনর ক ােমরায় পুিলেশর aত াচােরর ছিব তুেল
সখােন টািঙেয় রােখ তারা। বলার মেতা ব াপার হল, eiসব i টারেনট
পিরসেরর aেনকটা আরিব ভাষার।
২০১০ সােল pকািশত মািকন গেবষক চালস িহরসিকn-eর eক
গেবষণাপেtর (“New Media and Political Dissent in Egypt,”
2010) পযেবkণ থেক িমশেরর i টারেনট সিkয়তার িকছুটা আnাজ
পাoয়া যায়, --- i টারেনট পিরসের ব িk িনেজর পিরচয় িবsািরতভােব
িলেখ রাখেত পাের। দেলর মেধ িদেয় তােক দখা গেল যমন তােক মেন
হয়, স ei দেলর বা oi ধেমর, বা সi জােতর, i টারেনেটর পিরসরিট
e থেক আলাদা। ফেল eকজন bগার বা eকজন ফসবুক ব বহারকারী
আর iসলািম বা সkলার থােক না, iসলািম বনাম সkলার ei
4
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সবেচেয় বেড়া কারখানার pায় ২৭ হাজার িমক ২০০৬ সােলর মাচ মােস
জানেত পাের, তােদর দীঘিদেনর িsর হেয় থাকা বানাস --- ১০০
িমশরীয় পাu ড (ভারতীয় টাকায় ৮৫০ টাকা) --- বেড় d'মােসর
বতেনর সমান হেব বেল ঘাষণা কেরেছ সরকার। কারখানার লড়াk
িমক iuিনয়ন eবং সরকাির িমক iuিনয়ন d'দলi pচার করিছল,
eটা তােদর কৃিতt বেল। িকnt িডেসmেরর rেত যখন তােদর ঈেদর
বানাস পাoয়ার কথা, তারা দখেত পায়, বানাস বােড়িন, ট াk িনেয়
িহেসব করেল কেম হেয়েছ ৮৯ িমশরীয় পাu ড। িমকেদর মেধ িবেkাভ
r হয়, িকছু িকছু িমক বতন িনেত asীকার কের। ৭ িডেসmর
সকােলর িশ টর হাজার হাজার িমক কারখানার সামেন তালাত হাব
sায়াের জমােয়ত হয়। eরপর সলাi সকশেনর হাজার িতেনক মিহলা
বিরেয় আেস, তারা িsিনং o uiিভং সকশেনর পুrষ িমকেদর
আhান কের কাজ বn কের বাiের যেত। pায় দশ হাজার িমক
sায়াের জমােয়ত হেয় sাগান িদেত থােক Ndi মােসর, di মােসর'
বেল। pচুর কােলা পাশােকর পুিলশo মাতােয়ন হেয়িছল, িকnt তারা
িমকেদর oপর চড়াo হয়িন। eক িমক নতার কথায়, Nআমােদর সংখ া
দেখ তারা ভয় পেয়িছল। আশা করিছল, পরিদেনর মেধ i আমরা ভেগ
যাব।' ম ােনজেম ট ২১ িদেনর বতেনর সমান বানাস দেব বেল
দরকষাকিষ করেত আেস িমকেদর সে । মিহলা িমকরা ম ােনজেমে টর
pিতিনিধেদর oপর চড়াo হয়। রািt হয়, eক িমক নতার কথায়,
Nেমেয়েদর বুিঝেয় sিঝেয় বািড় পাঠােত খুব ক হি ল। aেনক
বাঝােনার পর তারা বািড় যায়, পরিদন সকােল আবার িফের আসেব
বেল। … আসেল মেয়রা ছেলেদর তুলনায় aেনক জি িছল।'
ভােরর আজােনর আেগ দা া-পুিলশ ধেয় আেস কারখানার গেট।
তােদর দখেত পেয় গেট aবsানরত িমকরা an সব িমকেদর --যারা কারখানার িভতের ঘুমাি ল --- জািগেয় দয়, মাবাiেল ফান কের
আেশপােশর বািড়র লােকেদর জানলা খুলেত বেল যােত পুিলশ জানেত
পাের লােক দখেছ। বািড় চেল গেছ য িমকরা, তােদর িফের আসেত
খবর দoয়া হয় মাবাiেল। পুিলশ তখন কারখানার জল eবং িবd েতর
লাiন কেট দয়। সরকাির লােকরা রলেsশেন eেস বাiের থেক
কােজ যাগ িদেত আসা িমকেদর বলেত থােক, কারখানা বn হেয়
গেছ, eকটা dঘটনা ঘেটেছ, সবাi বািড় যাo। িকnt িকছুkেণর মেধ i
িবশ হাজার িমক জমােয়ত হেয় যায়। ম ােনজেমে টর নকল কিফন
বানােনা হয়। িশ রা eবং ছাtরা িবেkাভ-ধমঘেটর সমথেন িমিছল িনেয়
আেস। িবেkােভর চারিদেনর মাথায় ম ােনজেম ট ঘাষণা কের ৪৫ িদেনর
বতন বানাস দেব eবং িন য়তা দয়, কারখানা বসরকািরকরণ হেব
না। িবেkােভর iিত হয়। িকnt বst িমকেদর ei sতঃsূত িবেkাভ
গাটা িমশর জুেড় িমকেদর মেধ িবেkাভ-ধমঘেটর আগল খুেল দয়।
২০০৭ সােলর pথম কেয়কমাস িবিভn িশেl িমকেদর িবেkাভ ধমঘট
লk করা যায়। তার িকছু নমুনা দoয়া হল :
• আবুল মুকােরম বstিশl কারখানার িমকরা দশ িদন ধরনায় বেস
তােদর বেকয়া বতন, বানাস pভৃিতর দািব আদায় কের। িকnt ধরনা
দoয়ার aপরােধ মািলক ২০ জন িমেকর িবrেd মামলা কের।
• আরিবয়া iট pstত কারখানার ২০০ িমক কারখানা বn কের
দoয়ার মািলিক চkােnর িবrেd ছ’িদন ধের ধনায় বেস।
• পাঁurিট িমশেরর মাnেষর রাজকার খাবার। পাঁurিট তিরেত
pেয়াজন ঈs। সi ঈs তিরর eকিট কারখানার (কায়েরার utের

dততােক aিতkম কের স িনেজর পিরচয় বা দৃি ভ ী s ভােব
জানােত পাের। িমশেরo i টারেনট পিরসের িঠক eরকমi ঘেটিছল। তেব
কবল i টারেনট পিরসরিটর pযুিkগত কৃৎেকৗশেলর জn নয়, sরতntী
রাT ১৯৯০ থেকi সkলার বামপnী eবং iসলািম ধমীয় মতাবলmীেদর
কাছাকািছ eেন িদেয়িছল। ১৯৯০ দশেকর শষিদক থেক r হoয়া
eকিট সামািজক pিkয়ােক নতুন পিরসর দয় i টারেনট। pিkয়ািট হল,
সkলার বামপnী সংগঠন o মাnষজেনর সে iসলািম (িবেশষত মুসিলম
bাদারhড) মতাবলmীেদর পারsিরক সহেযািগতা eবং সমথন, যা আেগর
কেয়ক দশেক eকদম িছল না। ১৯৯০-eর দশেকর শষ িদেক iসলািম
eবং বামপnী আiনজীবীরা রাTীয় িনপীড়েনর িবrেd eকসে কাজ
করার িসdাn নয়, যখােন আেগ eক মেতর আiনজীবীরা কখনi
pকাে an মেতর লােকর পেk দাঁড়াত না।
িকফায়া রাজৈনিতক আেnালেনর শিk কেম যাoয়ার সে সে তা
িsিমত হেত থােক। িকnt ততিদেন আর eক ধরেনর আেnালন আেs
আেs uেঠ eেসেছ িমশরীয় pkাপেট। সটা হল, িমক আেnালন।

dব মূল বৃিd o িমক আেnালন
১৯৬০-eর দশেকর pথম িদেক িমশেরর aেনক ছােটা বেড়া িশl
জাতীয়করণ হেয়িছল। eর মেধ িছল বst িশl। সরকাির কমচারীেদর
মাiেন খুব eকটা বােড়িন। সরকাির কমীেদর বিশরভােগরi মাiেন িছল
১৫০০ থেক ৩০০০ ভারতীয় টাকার মেতা (যিদo পনশন িছল মাiেনর
pায় আিশ শতাংশ)। eছাড়া িমকরা ব বসার লভ াংশ পত। িকnt সব
িমিলেয় যা মাiেন িছল, তােত িজিনসপেtর দাম বাড়ার ফেল oi টাকায়
খরচ চালােনা aসmব হেয় uঠিছল। eমন aবsা চলিছল ei শতাbীর
r থেকi। তাi িমক aসেnাষo ঘিনেয় uঠিছল িমশেরর িমক
মহlায়। ২০০৩ সােল মুবারক সরকার eকটা িমক আiন কের, সi
আiেন (iuিনফােয়ড লবার ল) কবলমাt শাসক পািট eনিডিপ-র িমক
সংগঠন ‘ জনােরল ফডােরশন aফ iিজপিশয়ান Tড iuিনয়ন'-eর
সmিত ছাড়া িমকেদর sTাiক করা বআiিন ঘাষণা করা হয়। ২০০৪ সাল
থেক িমশরীয় সরকার বst িশl বসরকারীকরণ r কের। নতুন মািলকরা
িবেদিশ, aেনেকi ভারতীয়। িমকেদর মেধ uেdগ বাড়েত থােক। কম
মাiেন, uেdগ, িজিনসপেtর দাম --- eসব িমেলিমেশ হঠাৎ হঠাৎ িবেkাভ
দানা পাকােত থােক বstিশl eবং eকiসে anাn িশেlo।
আieমeফ, oয়াl ব া eবং মািকন রােTর দাoয়াi মেন িমশেরর
িশlgিলর pাiেভটাiেজশন r হয় ১৯৯৩ সােল। িমকেদর iিতuিত
িবেkাভ eবং ধনী-দিরেdর ফারাক বেড় যাoয়ার iি ত সেtto ১৯৯৩
থেক ১৯৯৯-eর মেধ pায় ১০০িট সরকাির িশেlর বসরকািরকরণ কের
ফেল িমশর। আieমeফ ঘাষণা কের, তারা সnt । eরপর aথৈনিতক
sিবরতার কারেণ বসরকািরকরেণ ভাঁটা পেড়। ২০০৪ সােল বstিশl
কারখানাgেলার বসরকািরকরেণর মেধ িদেয় আবার তা r হয়। কািলয়ুব
িsিনং কাmািন িছল pথম টােগট। বstিশl িমশেরর anতম বেড়া eবং
সবেচেয় িবখ াত িশl। (িমশেরর আেরকিট বেড়া িশl পযটন।) ১৯৭০-eর
দশক থেকi পূব eবং দিkণ-পূব eিশয়ার বstিশl সমৃd দশgিলর সে
(বাংলােদশ pভৃিত) pিতেযািগতায় িমশেরর বstিশl স েটর মেধ িদেয়
চলিছল, pেয়াজন িছল িকছু ব বsা নoয়ার। (তথ সূt : জােয়ল

বiিনন, ১০ মাচ ২০০৫, িমডল is িরেপাট aনলাiন)।

মাহাlার ঐিতহািসক িমক িবেdাহ (২০০৬)
রাজধানী কায়েরার aদূেরর eক িশl শহর মাহাlা, সখানকার বstিশেlর
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২) আমরা তামােদর দািবর সে eকমত, তামরা যিদ কানo িশl
ধমঘেটর কথা ভােবা, আমরা সাথ দব।
৩) আমরা anাn িবিভn কারখানা, যমন আিটিফিসয়াল িসl, eল বiদা
ডাi eবং িমশর কিমকােলর িমকেদর তামােদর লড়াiেয়র খবর
জানাি । লড়াiেয়র সময় সমs িমক ভাi ভাi।
৪) সরকাির iuিনয়েনর সােথ লড়াi করার জn আমােদর িবsৃত ট
বানােত হেব। আমােদর oi iuিনয়নgেলােক আজi ছুেঁ ড় ফলেত হেব,
কাল নয়।
২০০৭ সােলর সেpmর মােস আবার sTাiক কের মাহাlার
বstিশl িমকরা। কারখানার ২৭ হাজার িমেকর মেধ ২০ হাজার
িমক ei sTাiেক যাগ দয়। eবাের দািবgিল িকছুটা সািজেয়
gিছেয় িনেয়িছল তারা :
১) কাmািনর বাড চয়ারম ানেক সরােনা হাক।
২) ফ াকিT iuিনয়ন কিমিটর কতাব িkেদর সরােনা হাক।
৩) মািসক iনেসনিটভ মাস মাiেনর eকটা িনিদ শতাংেশ বাঁধা হাক।
৪) খাদ ভাতার পিরমাণ বতমান মূল বৃিdর সে সাযুজ পূণ করা হাক।
৫) বতমান চড়া মূল বৃিdর সে সাযুজ পূণ কের বাড়ােনা হাক বতন।
৬) কাmািনর লভ াংেশর দয় পিরমাণ ১৩০ ম-িদবস করা হাক।
৭) যাতায়ােতর সংকেটর সমাধান করা হাক।
৮) িমকেদর বািড়ভাড়া ভাতা দoয়া হাক।
(সূt : iিজoয়াকাস, িমশরীয় িমক সংবােদর খবেরর bগ, মূল আরিব
থেক i টারেনট anবাদ)
uেlখ , ম মােস ei দািবেতi sTাiক করার চ া কেরিছল মাহাlার
িমকরা, পােরিন। যাi হাক, সারা িমশর জুেড় িমকেদর মেধ িবেkাভ
চলেত থােক। মূল দািব িছল, বাজাের িজিনসপেtর দাম খুব বেড় গেছ,
বতন বাড়ােত হেব বা বানাস বাড়ােত হেব।

সালাম শহের) ১৫০ জন িমক বািষক বানােসর দািবেত িতনিদন
ধের ধরনায় বেস।
• কায়েরার বরা eল-খাiমা বিs eলাকার di হাজার সাফাiকমী
ধমঘট কের।
• কায়েরার aদূের িগজা শহের pায় ১৪০০ সাফাiকমী ২৮ eিpল থেক
তােদর বেকয়া বতন মটােনার জn sTাiক কের। কাmািনর
হডaিফেসর সামেন জেড়া হেয় তারা িবেkাভ দখায়, হােত তােদর
িছল পাsার, কাটুন। পাsাের িছল --- Nসাফাi কাmািন
আমােদর oপর সntাসবাদী হামলা r কেরেছ, আমােদর কাmািনর
পীড়ন থেক মুিk চাi'। (সূt, হাসাম হামালািয়র bগ)
• মাnেফয়া গভনেমে টর আেnারামা বst কারখানায় ২৩০০ িমক ২৪
ফbrয়াির বািষক বানাস কমােনার িবrেd ধমঘেট নােম।
• ফায়ুম গভনেমে টর ৫০ জন নাস ২৪ ফbrয়াির কম বতেনর িবrেd
িবেkাভ দিখেয়েছ।
• পাট সiদ গভনেমে টর ক ানাল রাপ কাmািনর কেয়ক হাজার
িমক বতন o বানাস বৃিdর দািব না মানেল sTাiেকর hমিক
িদেয়েছ (সূt, মুসিলম bাদারhড oেয়বসাiট)
• ২০০৭ সােলর eিpল মােস Niিজপিশয়ান oয়াকাস a া ড Tড
iuিনয়ন oয়াচ' pকাশ কের eকিট িরেপাট। তােত দখা যায়, eক
সpােহ pায় ২০িট িমক aসেnাষ হেয়েছ কায়েরা eবং আরo িকছু
িকছু জায়গায়। eর মেধ রেয়েছ sTাiক, ধরনা, sTাiেকর hমিক,
পুিলেশর পটািন।
ei সমs ধমঘেটর িবrেd দাঁিড়েয়িছল িমশেরর সরকাির পািট,
pশাসন eবং সরকাির iuিনয়ন। তাi oiসব iuিনয়েনর বাiের বিরেয়
িগেয় িমক- াতৃtেবাধ িনমােণ িমকেদর আgহ লk করা যায়।
anিদেক রােTর তরেফ ei িমক িবেkাভgিলেক দমন করার আেয়াজন
r হয়। ২০০৭ সােলর eিpল মােস আর eকিট সরকাির বstিশl
কারখানা কােফর eল দাoয়ার-eর িমকরা eকিট সংহিতমূলক িববৃিত
দয় মাহাlার িমকেদর সংহিতেত। uেlখ , িডেসmের r হoয়া
মাহাlার িমকেদর লড়াi িকnt জাির িছল। (িববৃিতিট আরিবেত,
iংেরিজেত ভাষাnর কেরেছন হাসাম হামালািয়, পাoয়া গল তাঁর bেগ।)
আমরা কাফর eল দাoয়ােরর বst িমকরা তামােদর সে পূণা সংহিত
ঘাষণা করিছ। তামােদর দািব আর আমােদর দািব eকi। কায়েরার
জনােরল ফডােরশন aফ Tড iuিনয়েনর হড কায়াটােরর সামেন
তামােদর ধরনা ভেs িদেত তামােদর oপর য ব াপক aত াচার
চািলেয়েছ িনরাপtা বািহনী, আমরা তার তীb িনnা করিছ। আমরা সiদ
আল গাহািরর দoয়া িববৃিতেত তামােদর Naিবেবচক' আখ া দoয়ােক
িনnা করিছ। আমরা uেdেগর সে লk করিছ তামােদর eবং গত পর র
পাশাক িশl িমকেদর ধমঘট eবং িসl িমকেদর আংিশক ধমঘটেক
সংহিত জানাি ।
আমরা তামােদর জানােত চাi, আমরা eবং তামরা মাহাlা কারখানার
িমকরা eকi পেথ চলিছ eবং আমােদর শtr eকi। আমরা তামােদর
আেnালন সমথন কির, কারণ আমােদর দািব eকi। ফbrয়ািরর pথম
সpােহ আমােদর sTাiক শষ হবার পর আমােদর ফ াকিT iuিনয়ন কিমিট
আমােদর দািবgিলর sরাহার ব াপাের কানo চ া কেরিন। ei কিমিট
আমােদর sােথর পিরপnী। আমরা তামােদর মেতাi eিpেলর শেষর িদেক
তািকেয় আিছ, আমােদর দািবদাoয়াgেলা ম মntক থেক মেন নয় িকনা
তা জানার জn। ...
তাi আমরা জার িদেয় বলিছ :
১) আমরা eকi নৗকায় রেয়িছ, আমরা eকi জায়গায় পৗঁছব।
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িমক আেnালন o রাজৈনিতক সংsার আেnালেনর
ঐিতহািসক িমলন (৬ eিpল ২০০৮)
২০০৮ সােলর pথম িদক থেকi িমক আেnালন আরo বেড় যায় eবং
িকছু িকছু আেnালন দািব আদােয়o সkম হেত থােক। সে দখা দয়
মূল বৃিd িবেরাধী িবেkাভ। নমুনা :
• iসলািময়ার sেয়জ ক ােনল কাmািনর সাবিসিডয়াির kােকাডাiল
িশপিবিlং-eর িমকরা চারিদন ধরনা িদেয় তােদর দািব আদায়
কেরেছ। দািবgিলর মেধ আেছ মূল বতেনর ৫০ শতাংশ বৃিd,
sশাল iনেসনিটভ pভৃিত। িকnt কাmািন তার লভ াংশ দoয়ার
দািব মেন নয়িন। (১৯ মাচ ২০০৮)
• ৩১ মাচ কাফর আল-দাoয়ার-e eকিট িবেkাভ হয়, কাটার দািবেত।
কাটা হল sানীয় কাuিnেলর দoয়া ৪ পাuে ডর rিট। িকnt তা
dনীিতর কারেণ পাoয়া যাি ল না। তাছাড়া রশেন আটাo কম
দoয়া হি ল।
• ৩১ মাচ িশlমntী িমকেদর জn খাদ ভাতা ৪৩ িমশরীয় পাu ড থেক
বািড়েয় ৯০ িমশরীয় পাu ড করার িসdাn নয়, যােত ৬ eিpেলর
sTাiক বানচাল হয়। িমকরা জানায় তারা ৯০ নয় ১৫০ পাu ড
খাদ ভাতা চায় eবং বুেলিটন aফ a ােসািসেয়শন aফ টkটাiল
oয়াকাস-e দoয়া তােদর ১৪ দফা দািব না মটােল sTাiক হে i।
• দিkণ কায়েরার সানরাiজ িমল িমকরা (৩৩০ জন) iনেসনিটভ
বিসক বতেনর ৪৫ শতাংেশর বদেল ১০০ শতাংশ করার দািবেত ২৯
মাচ থেক ধরনায় বেস।
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• চুিkর িভিtেত িনযুk িশkেকরা, যােদর মািসক বতন িছল ১০৫

৩) কৃিষপেণ eবং খাদ পেণ র oপর দিশ-িবেদিশ কাmািনgিলর
eকেচিটয়া দখল খতম করেত হেব।
৪) সরাসির চািষর কাছ থেক কৃিষ uৎপাদন িকেন ভাkার কােছ সরাসির
িবিkর জn সরকাির কাmািন তির করেত হেব।
৫) sানীয় চািহদা পূরেণর জn কৃিষ সংগঠন তির করেত হেব।

পাu ড, তা বাড়ােনার দািবেত ১৮ মাচ িবেkাভ দখায়।
মাহাlা শহেরর হাসপাতােলর িচিকৎসেকরা মাiেন বাড়ােনার দািবেত
িবেkাভ দখায় মাচ মােস।
(সূt : iিজoয়াকাস, আরিব থেক)
মাহাlার িমকরা তােদর আেnালন চলাকালীন eরপর ২০০৮-eর
eিpেলর pথম সpােহ eকিট ধমঘেটর কথা ভাবিছল। হাoয়ায় eকটা কথা
ভাসিছল, eিpেলর ছয় তািরখ থেক নািক মাহাlায় িমকেদর কােজর
সময় বািড়েয় দেব সরকার। eবাের িমকেদর দািব িছল মূলত d'িট,
eবং তার eকটা সাধারণ চহারা িছল, তা কারখানা- কিndক িছল না :
১) n নতম মজুির ১২০০ িমশরীয় পাu ড করা হাক, কারণ ১৯৮৪ সােলর
পর আর বতন বােড়িন (eখন n নতম মজুির ৩৫ িমশরীয় পাu ড)।
২) খাদ ভাতা ১৫০ িমশরীয় পাu ড করা হাক।
মাহাlার িমকেদর সমথেন িমশেরর রাজৈনিতক সমােজর eকাংশ
িকছু করার কথা ভােব। িমশেরর িমকেদর সাংবািদক-pিতেবদক বামপnী
হাসাম হামলািয় ২৭ মাচ ২০০৮ তাঁর bেগ লেখন,
... eখনo পযn িsর আেছ, মধ pােচ র বৃহtম বstিশl কারখানা ঘাজল
eল-মাহাlার িমকরা ৬ eিpল sTাiক করেব। ei sTাiেকর সে সংহিত
জািনেয় eকg pিতবাদ সংগিঠত হেব িবিভn িশlতালুেক। কায়েরা eবং
anাn eলাকার রাজৈনিতক কমীরাo pিতবাদ জানােব িমকেদর
সংহিতেত।
িকnt oiিদন সাধারণ ধমঘেটর পিরকlনা eকিট an গl। িবেরাধী
গা ীgিল eকসােথ বেসিছল oiিদেনর মাহাlার িমকেদর সমথেন কী
করা যায় তা িনেয় আেলাচনা করেত। সখােন iসলােমর িদেক ঝুঁেক থাকা
লবার পািটর মাগিদ hেসন ei u াকাkী সাধারণ ধমঘেটর ডাক দন।
িকফায়া-র আবেদল হািলম কানিদল সমথন কেরন তাঁেক। hেসন eবং তাঁর
দেলর লােকরা যিদo ছাT শিk, তবু ২০০০ সােল িdতীয় প ােলsানীয়
iিnফাদা rর পর থেক তারা মােঝমােঝi ei ধরেনর সাধারণ ধমঘেটর
মেতা বেড়া বেড়া কমসূিচ নয়। কখনo eকটাo সফল হয়িন। eটা
a াডেভ ািরজম তা বেটi, রাজৈনিতক sিবধাবােদর মেতা eকটা ব াপার।
সাধারণ ধমঘট iেমল, ফসবুক আর bগ পািsং িদেয় করা যায় না …
সাধারণ ধমঘট হয় যখন তামার তৃণমূল sেরর কমীেদর eকটা জাতীয়
নটoয়াক থােক, যারা তলা থেক সাধারণ ধমঘট সংগিঠত কের। আকাশ
থেক iেমল কের eকটা ডাক িদেলi হয় না। আমােদর নi কানo
গণিবpবী পািট যােদর মাnেষর মেধ কাজ আেছ, নi কানo জাতীয়
িমক সংগঠন যা সরকাির জনােরল ফডােরশন aব Tড iuিনয়েনর সে
পাlা িদেয় কানo জাতীয় কমসূিচ ঘাষণা করেত পাের ( যমন হেয়েছ
দিkণ কািরয়া, পাল া ড eবং anাn জায়গায়)। ...
২৩ মাচ ফসবুেক মাহাlার িমকেদর সমথেন সাধারণ ধমঘেটর কথা
ঘাষণা হয়। eকিট সাধারণ দািবসনদo দoয়া হয়। িতনিদেনর মেধ ১৪
হাজার ৮০০ জন ei ফসবুক grেপ যাগ দয় সাধারণ ধমঘেটর সমথেন।
eিpেলর িdতীয় সpােহর মেধ eর সদs সংখ া দাঁড়ায় ৭০ হাজার। ei
সাধারণ ধমঘেট দেশর aথৈনিতক সংকট, মূল বৃিd eবং িমক
িবেkােভর eকিট সমাধান pকlেক দািবসনদ িহেসেব হািজর করা হয়।
সাধারণ ধমঘেটর দািবসনদ :
১) িমশরীয় পাuে ডর সে মািকন ডলােরর গাঁটছাড়া (aথনীিতর ভাষায়
dিট দেশর Nিsর িবিনময় হার', iংেরিজেত pegging) ভাঙেত হেব,
কারণ ডলােরর দাম পড়ার সে সে িমশরীয় পাuে ডরo kয়kমতা
কমেছ, ফেল িজিনেসর দাম বাড়েছ।
২) কৃিষপণ eবং খাদ পেণ র রpািন বn করেত হেব, কবল দেশ udৃt
হেল তেবi রpািন করা যােব।
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(মূল আরিব থেক i টারেনট anবাদ, সূt : তাদামন bগ, আরিব ভাষায়
তাদামন মােন সংহিত)।

মাহাlার িমকেদর sTাiেকর ঘাষণা হেতi dিট ঘটনা ঘেট। ei
sTাiক যােত না হেত পাের তার জn সরকাির তৎপরতা r হয়। আর
eকi সােথ anাn নানা িশl eবং কারখানার িমকরা তােদর সংহিত
জানােত r কের ei sTাiেক। সরকােরর তরেফ সরকাির iuিনয়েনর
মাধ েম gজব ছড়ােনা হয়, বতন বেড় গেছ িমকেদর, sTাiক করার
আর দরকার নi। মাহাlার কারখানায় eকিট িলফেলট ছড়ােনা হয়,
তােত িমকেদর sTাiক না করেত বলা হয়। বলা হয়, দেখা সাংবািদকরা
ধরনা দয় িকnt কাগজ বn কের না, ডাkাররা ধরনা দয় িকnt
হাসপাতাল বn কের না, আiনজীবীরা ধরনা দয় িকnt কাট বn কের
না। িলফেলটিট িমকেদর ei ধমঘেট uসকােনার জn িকফায়া eবং
anাn রাজৈনিতক শিkেক িনnা কের eবং বেল ২০০৬-eর িডেসmের
বা ২০০৭-eর িডেসmের যখন মাহাlার িমকরা sTাiক কেরিছল তখন
eরা কাথায় িছল? িলফেলেট বলা হয়, sTাiক কের কাmািনর লাকসান
আর না বাড়ােত। িমকরা বেল ei িলফেলট সরকার eবং পুিলেশর
দoয়া। সরকাির িনরাপtা বািহনী মাহাlায় ক াm কের িমক নতােদর
oপর নজরদাির r কের। িনরাপtা বািহনী eকজন bগার, সাংবািদক
eবং লবার পািটর িতনজনেক gpার কের। িনরাপtা বািহনী মাহাlা
শহর aবেরাধ কের eবং কানo সংবাদমাধ ম যােত ৬ eিpেলর sTাiেকর
ব াপাের কানo খবর pকাশ না কের তার জn ভয় দখােত থােক।
সরকােরর িনরাপtা িবভােগর পk থেক মাহাlার সমs সরকাির
িডপাটেম ট eবং sুেল সবাiেক িদেয় জার কের সi কিরেয় নoয়া হয়
ei মেম য তারা ৬ eিpল sTাiেকর িদন কােজ আসেব। সাদা কাগেজ
oiিদন কােজ যাগ দবার সmিত িলেখ তার তলায় গণ sাkর সংgহ
করা হয়। কানo কানo sুেল ম ােনজেম টেক িদেয় জার কের oiিদন
পরীkার বেnাবs করােনা হয়, যােত সেবা সংখ ক ছাt sুেল আেস।
৬ eিpল সকাল থেকi িমশেরর িবিভn জায়গায় মাহাlার sTাiেকর
সমথেন জমােয়েতর ডাক দoয়া হয় --- িগজা, মnিফয়া, আেলkািndয়া,
লক দামানhর, তাহিরর sায়ার, কনা মসিজদ, মানsরা মসিজদ, পাট
সiেদর শহীদ sায়ার। িমশরীয় আiনজীবীরা িবেkাভেক সমথন জানায়।
৬ eিpল সকােল কেয়ক হাজার পুিলশ িদেয় িঘের ফলা হয় মাহাlা।
aবsা eমনi দাঁড়ায়, আল মাহাlার িমকরা বাধ হয় ৬ তািরেখর
সকােল sTাiক pত াহার করেত, কারণ পুিলেশর দাপেট তারা জমােয়ত
করেতi পারিছল না।
(সূt : iিজoয়াকাস, আরিব থেক)
বstিশl িমক ধমঘট তুেল নoয়া হেলo মাহাlা জুেড় মজীবী
মাnেষর মেধ aভু tােনর মজাজ ছিড়েয় পেড়। ৬ eিpেলর সাধারণ
ধমঘেটর িদন সরকাির িনরাপtা বািহনী eবং িমকেদর মেধ সংঘেষ
ব াপক িহংসাtক ঘটনা ঘেট। anত িতনজন িমক িনহত হয়। পেরর
বশ কেয়কিদন ধের মাহাlায় রাsায় সরকাির িনরাপtা বািহনীর সে
িমকেদর সংঘষ চলেত থােক। িবেkাভরত িমকরা পুিলশ ভ ান, রল
লাiন jািলেয় দয়। ei sTাiেকর পর থেকi সরকাির িনরাপtা বািহনী
িমক আেnালন eবং aিধকােরর আেnালনেক দমন করার জn ব াপক
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জীবেনর pিতবােদ। আমরা sTাiক ডেকিছলাম সমs uপায় uজাড় কের,
eমনকী জনিpয় ফসবুক oেয়বসাiেটর মেধ িদেয়o। ei ধমঘেটর সাড়া
িমেলিছল ব াপক। বিশরভাগ ছাt সিদন sুেল বা িব িবদ ালেয় যায়িন।
সরকাির িবিভn kেtর বিশরভাগ িমক কােজ যায়িন। রাsাঘাটo ফাঁকা
িছল সারা দেশ। িকnt সিদন সবেচেয় বেড়া সাড়া িছল মাহাlায়।
মাহাlার বািসnারা িনরাপtা বািহনীর লািঠর সামেন মাথা uঁচু কের
দাঁিড়েয়িছল। মাnষ িবেkাভ িমিছল করেতi িনরাপtা বািহনী কাঁদােন গ াস
eবং বুেলট ছুড়ঁ েত থােক। বশ িকছু লাক আহত হয়। িতনজন মারা যায়।
শ’ য় শ’ য় মাহাlাবাসী gpার হয়। oi utp aবsােতo ৬ eিpল
যুবেকরা মাহাlাবাসীেদর সে কাঁেধ কাঁধ মলােত ছােড়িন eবং িনরাপtা
বািহনীর শিkর মুেখামুিখ দাঁিড়েয়েছ, দেখেছ মাহাlাবাসীর oপর দমন।
তারা আরo দেখেছ, কীভােব িনরাপtা বািহনীর ভাড়া করা Nঠগ'-রা
িমশরীয় িশেlর pাসাদ নগরী মাহাlা শহরেক পুিড়েয়েছ আর ভেঙেছ।
কায়েরােতo ৬ eিpল যুবেকরা রাsায় নেমিছল, aেনক বিশ সংখ ায়।
তােদর কu কu gpার হেয়িছল। কu ছাড়া পেয়েছ সিদনi, কu
আবার মাসািধক কাল জেল িছল।
তা সেtto ৬ eিpল যুব আেnালন হাত তুেল িদেয় িপিছেয় আসেত চায়
না। তারা চায়, িসিক শতেকরo বিশ সময় ei দশটার dনীিত eবং
জrির aবsার পিরবতন চেয় য যাtা r হেয়েছ, তা সmূণ করেত।
আমরা িব াস কির, িমশেরর পিরবতন o সংsার দািব জািনেয় আর
িপিটশন িলেখ হেব না। আমরা সিত কােরর িবকl eবং সমাধােনর
বেnাবs কের eটা আনব। আনব রাজৈনিতক, সামািজক eবং aথৈনিতক
নবজাগরণ ঘিটেয় যােত িমশেরর মাnষ িsিত eবং িনরাপtা পায়।
আমরা মেন কির ei পিরবতন কবলমাt যুবকেদর মাধ েমi ঘটােনা
সmব। কারণ, পিরবতন হেল তার ফল ভাগ করেব তারাi আর িমশেরর
জনতার ৬০ শতাংশi যুব। আমােদর যুবকরাi ভিব েতর নতা, আজেকর
শিk।
ei পিরবতন িনেয় আসার জn দরকার anাn রাজৈনিতক দেলর
সহেযািগতা eবং eকসে কাজ, যােত িসিক শতেকর dনীিত, সmেদর
ংস eবং aপচয় থেক িমশর বিরেয় আসেত পাের।
শষ কথা, আমরা িনেজেদর কানo নতুন গা ী বলিছ না, নতুন পািট
বলিছ না। আমরা সমs িমশরীয়েক আhান জানাি । তার মেধ সমs
kেtর ব িk, পািট, কিমuিনিট পেড়। eকটাi pকl, জনতােক জািগেয়
তালা, anায় িনপীড়েনর সমািp, dনীিতর গ াং eবং sজনেপাষণ দূর
করার জn। (আমরা আমােদর মহামূল িমশেরর িবেবক হেত চাi)
কেথাপকথন eবং আেলাচনার িনয়মনীিত
৬ eিpল যুব আেnালন সমs পিরবতেনর sp দখা যুবকেক, তা তােদর
রাজৈনিতক দৃ ীভ ী যাi থাkক না কন, sাগত জানায়।
>> ধেমর তুলনামূলক আেলাচনা িনিষd।
>> পািট pাপাগা ডা িনিষd।
>> আদশgিলর পেk বা িবপেk তক করা িনিষd।
>> পিরবতেনর pেয়াজনীয়তা pসে আমােদর সে eকমত eরকম কান
রাজৈনিতক দল, গা ীর kিতসাধনকারী সমােলাচনা িনিষd।
>> যখন কান eকিট কাজ বা pচার হােত নoয়া হেব, সi সময় সi
মূল লk থেক দূের সিরেয় দয় eমন আেলাচনা িনিষd।
>> ব িkগত িবষয় িনেয় আেলাচনা বা ব িkগত সমােলাচনা িনিষd।
>> যিদ eর anথা হয় তেব oi িবষয় থেক চু ত ব িkেক সিরেয় দoয়া
হেব বা তােক গা ী থেকi সাসেপ ড কের দoয়া হেত পাের।
>> iংেরিজ ei গা ীর aিফিসয়াল ভাষা।
>> ei গা ী সiসব িবেদিশেদর জn, যারা িমশর িনেয় জানেত চায়।
৬ eিpল যুব আেnালন-eর pথম সেmলন হয় ২০০৮ সােলর ২৮
জুন, দািব িছল :

সntাস নািমেয় আেন। pচুর িমক নতােক gpার কের কারাগাের বnী
কের রাখা হয়।
২০০৮-eর বািক মাসgিল, ২০০৯ eবং ২০১০ --- িমশেরর িমকরা
তােদর লড়াiেয়র পথ থেক কখনi সের আেসিন। িকnt eরi মেধ পুিলিশ
aত াচারo বেড় গেছ। ২০০৭-২০০৮ পেব িমশের িমক িবেkােভর য
pাবন দখা িদেয়িছল, তা বহাল থােক। িকnt ২০০৮-eর ৬ eিpেলর
মাহাlা িমকেদর ধমঘট eবং সাধারণ ধমঘট সমােজর anাn aংেশর
কােছo তার বাতা পৗঁেছ িদেত সkম হয়। ২০০৪ সােলর িডেসmর মােস
গণতেntর দািবেত, রাজৈনিতক সংsােরর দািবেত, বংশাnkিমক শাসেনর
িবrেd, জrির aবsা আiেনর িবrেd য রাsা জুেড় আেnালন r
হেয়িছল, ২০০৫ সােল মুসিলম bাদারhড pভৃিত কেয়কিট দলেক ভােট
দাঁড়ােত িদেয় স আেnালনেক থমেক িদেত সkম হেয়িছল িমশেরর
eকনায়কতািntক সরকার। িকnt ৬ eিpেলর ধমঘট আবার সমােজর an
aংশ, িবেশষত যুবকেদর আেnালেনর আগল খুেল দয়।
কu কu pথেমi মাহাlায় ধমঘেটর সমেয়র িহংসাtক কাযকলাপেক
িনnা কের। রাজৈনিতকভােব কৗশল িহেসেব তারা aিহংস আেnালনেক
তুেল ধের। aিহংস পdিত িহেসেব তারা ধমঘেটর সময় ঘের বেস থাকা,
কানo পণ খিরদ না করা, ব ালকিনেত িমশেরর জাতীয় পতাকা oড়ােনা,
কােলা জামাকাপড় পরা eiসব কােজর কথা বেলিছল। আেরকিট aংশ
তােদর pতীক িহেসেব বেছ নয় eকিট মুি বd হােতর ছিব। pস ত ei
মুি বd হােতর ছিবi ব বhত হেয়িছল ২০০০ সােল সািবয়ার নন পািট যুব
আেnালেনর সময়। সখানকার eকনায়ক sােবাদান িমেলােসিভেচর পতেন
eেদর aেনকটা ভূিমকা িছল বেল মেন করা হয়। ei ধরেনর aিহংস
aরাজৈনিতক যুব আেnালেনর মেধ িদেয় eকনায়কতnt থেক পি িম
টাiেপর গণতেnt যাoয়ার ধারণার তািttক জনক িজন শাপ নােম eক
আেমিরকান। uেlখেযাগ , পের ফাঁস হেয়িছল, সািবয়ার oi যুব
আেnালনেক িজন শােপর পdিতেত pিশkণ িদেয়িছেলন eক মািকন
সনানায়ক, িযিন িকছুিদন শােপর সহকমী িছেলন। eকনায়কতnt,
সামিরকতnt pভৃিতর সে লড়াi করার জn িহংসাtক পথ, গিরলা যুdi
eকমাt uপায় --- eরকম eকিট ধারণা রেয়েছ। িজন শােপর মত তার
িঠক uলেটা। eকনায়কেtর সে লড়াi করার জn কৗশল িহেসেব
aিহংস aসহেযাগ সoয়াল কেরন িতিন। aব মহাtা গাnীর মেতা তাঁর
কােছ Naিহংসা' কানo জীবনাদশ বা নীিতেবাধ নয়, িনছকi eক
রাজৈনিতক কৗশল মাt। কাযকর কৗশল, কারণ তা eকনায়কতেntর
aত াচারেক ডেক আেন না।
ei িdতীয় দলিটর নাম N৬ eিpল যুব আেnালন'। ৬ eিpল ধমঘেটর
পর eরা সবেচেয় সংগিঠত শিk আকাের আtpকাশ কের। eরা eকিট
ঘাষণাপেt িনেজেদর uেd ব k কের :
আমরা eক দল িমশরীয় যুবক। দশেক ভােলােবেস eবং সংsার সাধেনর
লেk আমরা eক জায়গায় হেয়িছ। যিদo আমােদর মেধ বিশর ভাগi
কানo রাজৈনিতক শিkর সদs নi, eমনকী রাজনীিতর সে যুko নi।
িকnt আমরা দৃঢ়সংকl, পেথর শেষ আমরা পৗঁছবi, যখােন anরা সবাi
থমেক যায়, সখােন আমরা চলেতi থাকব। আমরা আমােদর সkমতা
সmেক eবং ei dঃেখর িদনgিলেক পিরবতেনর aিধকার সmেক
িনি ত। আমরা দশেpিমক আর তাi আমরা জীবন uৎসগ করেত pstত।
আমরা ৬ eিpল ২০০৮ আমােদর যাtা r কেরিছ জািতর ei
সংsােরর। িমশরীয় সমাজ eবং িমশরীয় রাজৈনিতক দলgিলর কােছ
ঐিতহািসক ei িদনিটেত anাn িকছু দল o রাজৈনিতক শিkর সে
আমরাo সাধারণ ধমঘট ডেকিছলাম, আরo খারাপ হoয়া দনিnন
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পুিলিশ িনপীড়েনর িবrেd আেnালন

১) খােদ sিনভরতা।
২) সব kেt সমান নূ নতম মজুির, িজিনসপেtর দােমর সে মজুিরেক
বাঁধা।
৩) মূল বৃিd রােধ সিত কােরর বেnাবs, eকেচিটয়া খতম eবং বাজােরর
িবশৃ লা খতম করা।
৪) iজরােয়েল গ াস রpািন বn করা।
ei আেnালেনর সে যারা জিড়ত িছল, তারা রাজনীিতর kেt
নতুন লাক। িশিkত মধ িবt ণীর যুবক। তােদর িবিভn ধরেনর
কাযাবলী িছল, যমন, শহেরর বিsেত িগেয় সাধারণ মাnেষর dঃখক
সmেক পিরিচত হoয়া eবং তােদর সহাnভূিত জানােনা, িমশেরর
পিরবতন িনেয় আেলাচনা করা, eকসে aেনেক িমেল খাoয়া দাoয়া
করা, eকসে নামাজ পড়া, কান দািব িনেয় রাsায় বেস পড়া, বছর
বছর ৬ eিpল ধমঘট ডাকা। ১৯৫২ সােলর ২৫ জাnয়াির িbিটশ বািহনীর
সে লড়াi কেরিছল iসমাiিলয়া শহেরর িমশরীয় পুিলশ বািহনী। সi
লড়াiেয়র িদনিট পুিলশ িদবস িহেসেব পালেনর বেnাবs কের িমশর
রাT, ২০১০ সাল থেক। আপাতদৃি েত মেন হয়, aত াচারী িমশরীয়
পুিলশ সmেক মাnেষর মেন য ঘৃণা তির হেয়িছল, তােক মুেছ ফলার
eকিট চ া srপ মুবারকতnt ei পদেkপ িনেয়িছল। N৬ eিpল যুব
আেnালন' ei ২০১০ সােলর ২৫ জাnয়াির পুিলশ িদবস পালেনর ডাক
দয়, িকnt পুিলেশর গেবর িদন িহেসেব নয়, িমশরীয় পুিলেশর
aত াচােরর িদন িহেসেব। তেব eiসব an ােন য ব াপক িভড় হত, তা
নয়। যুব আেnালেনর ফসবুক pাফাiল থেক পাoয়া যাে , eেদর
eiসব an ােন ১০০-৫৫০ জন মেতা aংশgহণ করার ব াপাের সmিত
জািনেয়েছ। তেব ei আেnালেনর aংশgহণকারীেদর বিশরভােগরi
কিmuটার িছল না। তাi মূল an ােনর লাকসমাগম eর কেয়কgণ
হত। সব িমিলেয়, ei যুব আেnালন eকিট sতnt ধারা িহেসেব সমােজ
হািজর হি ল। িকnt তা য ব াপক জনসমথন পেয় িগেয়িছল, তা নয়।
ei pসে uiিকিলকেসর ফাঁস করা কায়েরার মািকন দূতাবােসর ৩০
িডেসmর ২০০৮ সােলর eকিট Nেগাপন' নামাি ত নিথর িদেক দৃি দoয়া
যেত পাের। ei নিথর Nসংিkpসার o মnব ' aংশিট eরকম :
িডেসmেরর ২৩ তািরখ N৬ eিpল যুব আেnালন'-eর eক কমী ৩-৫
িডেসmর Na ালােয়n aফ iuথ মুভেম ট সািমট'-e aংশgহণ কেরন eবং
তারপর ক ািপটল িহেল মািকন সরকােরর aিফিসয়ালেদর সে eবং িথ
ট াে র সে বঠেকর িবষেয় সেnাষ pকাশ কেরন। িতিন বণনা কেরন,
ফরার পেথ কীভােব কায়েরা eয়ারেপােট তাঁেক আটক কের রাTীয়
িনরাপtা পুিলশ (eসeসআieস) eবং তাঁর কাছ থেক িমশেরর গণতািntক
পিরবতেনর িবষয়ক নিথ, যা িতিন সেmলেন পাঠ কেরিছেলন eবং
িমিটংেয়র সময়সূিচটা িনেয় নয়। oi কমী বেলন, িমশর সরকার eiসব
সংsার কখনo করেব না, তাi িমশরীয়েদর ei sরতntেক হিটেয় সংসদীয়
গণতািntক ব বsা আনেতi হেব। িতিন দািব কেরন, aেনক িবেরাধী পািট
eবং আেnালন ২০১১ সােলর মেধ eকিট গণতািntক rপাnেরর aিলিখত
পিরকlনায় রািজ হেয়েছ। আমরা ei দািব সmেক সিnহান। কমীিট
জানান, যিদo রাTীয় িনরাপtা পুিলশ (eসeসআieস) সmpিত di জন
N৬ eিpল যুব আেnালন'-eর নতােক ছেড় িদেয়েছ, িকnt আরo
িতনজনেক gpার কেরেছ। আমরা িবেদশমntকেক চাপ িদেয়িছ, যােত oi
িতনজনেক ছেড় দoয়া হয়। N৬ eিpল'-eর ঘািষত লk , ২০১১-eর
রাTপিত িনবাচেনর আেগ sরতnt হিটেয় সংসদীয় গণতnt pিত া, eটা
eেকবাের aবাsব eকটা লk । মূলেsােতর anগত িবেরাধী শিk eটােক
সমথন কের না।
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িমক আেnালন eবং রাজৈনিতক সংsােরর আেnালন ছাড়াo আেরকিট
আেnালন িমশের জাঁিকেয় বসিছল --- সটা হল পুিলশতেntর িবrেd
আেnালন।
িমশের জাির রেয়েছ জrির aবsা আiন। ১৯৬৭ সােল iজরােয়েলর
সে N৬ িদেনর যুd' ত পরাজেয়র পর থেকi ei আiন চালু হয়।
১৯৮১ সােল রাTপিত সাদােতর হত ার পর থেকi ei আiন িনরnর
pেয়াগ হেয় চেলেছ। ei আiেনর বেল পুিলেশর kমতা বাড়ােনা হেয়েছ,
সাংিবধািনক aিধকারgিল খব করা হেয়েছ, সনসরিশেপর বেnাবs
রেয়েছ, সরকার কাuেক aিনিদ কাল জেল রাখেত সkম হেয়েছ। মূলত
মুসিলম bাদারhড eবং সালািফরা iসলািম সntাসবাদেক inন দেব, ei
aজুহােতi ei আiেনর সময়সীমা বারবার বাড়ােনা হেয়েছ।
িমশর eকিট পুিলশ-রাT। ২০০৬ সােলর িহেসেব দশটায় পুিলশ আেছ
১৫ লk, সামিরক বািহনীর চারgণ। eখন নািক pিত সাঁiিtশ জেন
eকজন পুিলশ। িমশেরর পুিলশতnt িনেজi eকিট pিত ান। মুবারক
জমানায় শাসক পািট আর পুিলেশর মেধ eক adুত স ম তির হয়।
িমশেরর পুিলশ sরাTমntেকর aধীন। হেরক িকিসেমর পুিলশ আেছ
িমশের। ২০০৬ সােল eক িbিটশ পযটেকর চােখ, Nআেছ িমuিনিসপাল
পুিলশ, T ািফক পুিলশ, iেলিkTিসিট পুিলশ, eয়ারেপাট পুিলশ, নদী
পুিলশ, িমিলটাির পুিলশ, টু িরs পুিলশ, eবং কndীয় িনরাপtা বািহনী।
তারা িভড় সামলােত কালাশিনকভ িনেয় ঘাের eবং রাTীয় িনরাপtা
পুিলশ যারা সাদা পাশােক বা িফিরoয়ালার ছdেবেশ সরকাির
ভবনgেলার পােশ ঘাের, সখান থেক সমs লােকর oপর নজর রােখ।
eেদর pায় সবাi পুrষ eবং eেদর ব াপক kমতা'।
২০০৭ সােল eকিট সংিবধান সংেশাধন হয় িমশের। তােত পুিলেশর
িনর শু kমতার সাংিবধািনক িশলেমাহর পেড়। পুিলশ oয়াের ট ছাড়া সাচ
করার, iেমল বা ফান ট াপ করার aিধকার পায়। Nেটরিরs' যারা
(eখন ei নােম aিভিহত করা হয় iসলােমর িদেক ঝাঁকা
সংগঠনgিলেক), তােদর িবচারেকর সামেন দাঁিড়েয় িবচার পাoয়ার
aিধকার কেড় নoয়া হয়। িকফায়া, রভিলuশনাির সাsািলs, মুসিলম
bাদারhড সহ সমs ধরেনর পািট ei আiেনর িবেরািধতা কের। pস ত,
িমশেরর ei িবশাল পুিলশ বািহনীর ভরণেপাষণ চলত মািকন anদােন।
২০০১ সােলর পর থেক িমশর িছল আেমিরকার সামিরক anদােনর
িdতীয় বৃহtম pাপক।
রাজৈনিতক সংsােরর দািব থেক r কের য কান িবেরািধতােক
িনেকশ করার জn সমাজকমীেদর জেল িনেয় যাoয়া, পটােনা, মের
ফলা সবi চলত। ৭ জুন ২০১০ eক িবেdাহী যুবকেক আেলkািndয়া
শহেরর িসিদগােবেরর eকিট i টারেনট- দাকান থেক বর কের eেন
pকা িদবােলােক সবার সামেন িপিটেয় হত া কের সাদা পাশােকর
িমশরীয় পুিলশবািহনী। যুবেকর নাম খােলদ মাহােমদ সiদ (২৮)। পুিলশ
সে সে aিভেযাগ কের, বিশ Dাগ খেয় মেরেছ oi যুবক। িকnt
পুিলিশ aত াচাের মৃত যুবেকর িবকৃত মুেখর ছিব i টারেনেটর মাধ েম
ছিড়েয় পেড় গাটা িমশের, তারপর গাটা আরব dিনয়ায়। pায় সারা জুন
মাস জুেড় চেল pিতবাদ িবেkাভ। িমশের পুিলিশ িনপীড়েনর eরকম ঘটনা
aেনক আেছ, িকnt eতটা খালাখুিল নয়। খােলদ সiদ িমশেরর pিতবাদী
যুব মানেসর pতীক হেয় oেঠ। গেড় oেঠ ফসবুক সংগঠন, Nআমরা
সবাi খােলদ সiদ'। হাজার হাজার যুবক-যুবতী eর সদs হেয় যায়।
মুসিলম bাদারhড সবেচেয় বেড়া িবেরাধী রাজৈনিতক দল হoয়া
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জানােনা হয়িন eবং িdতীয়ত ২৫ জাnয়াির িদনিট িনেয় তােদর আপিt। কারণ
ei িদনিট আসেল ১৯৫২ সােল িbিটশ শাসকেদর িবrেd iসমাiিলয়া পুিলশ
ফােসর লড়াiেয়র sারক িদবস। ei িবেkােভর আর eক আhায়ক গা ী
N৬ eিpল যুব আেnালন' aব সিদেনর পুিলেশর ভূিমকা eবং আজেকর
পুিলেশর ভূিমকার তফােতর pkাপেট ২৫ জাnয়াির িদনিটর পিরহাসেক
মাথায় রেখi ei িদনিটেক বাছা হেয়েছ বেল জানায়। ২০ জাnয়াির Nnাশনাল
a াকশন ফর চ ’ তােদর আমntণপt দoয়ার পর মুসিলম bাদারhড জানায়
তারা ভাবেছ oi সমােবেশ যাগ দেব eবং তারপর তারা oi সমােবেশ
যাগ দoয়ার কথা ঘাষণা কের। (সূt : Daily News Egypt, ২০ জাnয়াির
২০১১)। সালািফ মুভেম ট ফর িরফম ১৮ জাnয়াির pস িবjিp িদেয় ei
আেnালেন যাগ দoয়ার কথা জানায় (সূt : pস িবjিp)।
িমশর ২৯িট গভনেমে ট িবভk। pিতিট গভনেম ট িকছু eলাকায় িবভk।
eলাকার মেধ রেয়েছ শহর gাম pভৃিত। N৬ eিpল যুব আেnালন' কায়েরা
eবং anাn গভনেমে ট বলা ২ টার সময় জমােয়ত কের ৫টার সময়
sরাTমntেকর দpের শষ করার কথা বেলেছ। eেত যাগ দেব িমশেরর
িব িবদ ালেয়র ছাtরা, মাহাlার িমকরা, তথ pযুিk কমীরা। তাছাড়াo
আiনজীবী, ডাkার, iি িনয়ার, িশkেকরাo যাগ দেব। কায়েরার চার
জায়গায় জমােয়েতর পিরকlনা। আরo ১০িট গভনেমে ট জমােয়েতর
পিরকlনা, ডাকাহিলয়া, আেলkািndয়া, পি ম মাহালা, sেয়জ, কাফর eল
শiখ, iসমাiিল, আিসয়ুত, পাট সiদ, দািমেয়তা, সাহাগ। তাছাড়াo
কনা, িমনয়া, কািলuিবয়া, মnিফয়ার লােকরা কায়েরােত সমােবেশ eেস
যাগ দেব। যুব আেnালেনর তরেফ ২৫ জাnয়ািরর জমােয়েতর দািব,
১) ১২০০ পাu ড নূ নতম বতন
২) মজুির eবং িজিনেসর দােমর সাম s রkা
৩) জrির aবsা বািতল
৪) হািবব আল-আিদল (sরাT তথা পুিলশমntী) o িমশরীয় জনতার oপর
aপরাধমূলক আচরণ যারা কেরেছ, সi িমিলটাির aিফসারেদর িবচার।
যারা eiিদেনর িবেkাভ ডেকিছল, তারাo ভােবিন, ei িবেkাভ থেকi
১৮ িদেনর মাথায় মুবারকতেntর পতন ঘটেব। pত াশা ছািপেয় aেনক বিশ
লাক aংশ িনেয়িছল ei Nিবেkােভর িদন' সমােবেশ। ei িবেkাভেক কড়া
হােত দমন করেত িগেয় মুবারকতnt জনaভু tােনর dার খুেল দয়। pথম
aভু tান ঘেট বnর শহর sেয়জ-e। ২৭-২৮ জাnয়াির ঘেট সi
জনaভু tান, sেয়জ থেক আেলkািndয়া, কায়েরা থেক পাট সiদ --খNযুd চলেত থােক পুিলেশর সে জনতার। aেনক জায়গায় পাড়ােনা হয়
থানা। ংস করা হয় জল। শেষ পুিলশ uধাo হেয় যায় রাsা থেক।
মুবারক ২৮ তািরখ i টারেনট সংেযাগ সmূণ িবি n কের িদেয়িছল গাটা
িমশর জুেড়, আলজািজরা pভৃিত চ ােনেলর সাংবািদকরাo আkাn হেয়িছল।
ফেল িবpেবর oi িদনিট সরাসির সmpচািরত হয়িন। ২৯ জাnয়াির সারা
dিনয়া বুেঝ যায়, মুবারেকর িদন শষ। িমশরীয়রাo বুেঝ যায়। িমশেরর
শহেরর রাsায় আoয়াজ oেঠ, aেচনা আoয়াজ --iরহাল iরহাল iয়া মুবারক (Nমুবারক দূর হেটা')
জাnয়াির মােসর শষিদন থেক ১১ ফbrয়াির পযn কায়েরা শহেরর
তাহিরর sায়াের টানা জমােয়ত সi pিkয়ার eকটা aংশ, সব থেক
pচািরত aংশ। ফbrয়ািরর pথম সpােহর শষ থেক িমশেরর িমকরা
বতেনর বৃিdর দািবেত eবং uধতন কতৃপেkর aপসারেণর দািবেত ধমঘট
r কের, ১১ ফbrয়াির মুবারেকর পতেন eরo ভূিমকা রেয়েছ।
জনaভু tােনর সংিkp িদনিলিপেত জনaভু tােনর ১৮ িদেনর eকটা সংিkp
হিদশ রiল, পের ei িনেয় িবsািরত কথা হেত পাের।

সেtto িনিষd িছল। িকnt anাn নতুন গেড় oঠা সংগঠেনর নতারাo
িছল জেল। eমনকী N৬ eিpল যুব আেnালন'-eর aেনক নতা জেল
িছল, বািকরা লুিকেয় থাকত।
সব িমিলেয়, eকটা পিরবতেনর হাoয়া পািকেয় uঠিছল ২০১০-eর
মাঝামািঝ থেক। জনিpয়তম িমশরীয় bগার সাংবািদক, বামপnী হাসাম
হামলািয়র ৩১ aেkাবর ২০১০-eর bগেপাs-e তার iি ত আেছ --dিদন আেগ কায়েরা ফরার পর থেক আিম রাsায় aেচনা মাnষেদর মুেখ
aবাক করার মেতা কথা নিছ। আমােক গতকাল নােসর শহের িকছু কােজ
যেত হেয়িছল, তার মেধ িছল আমার পিরচয়পt eবং বািক সব নিথ
জরk করােনার কাজ। aিফস লােগায়া দাকানটায় বেস kতা সামলাি ল
diজন সদ িtশ পেরােনা মিহলা। eকসময় eক ষােটাধ লাক দাকােন
eেলন। তাঁর পরেন িছল গালািবয়া আর ঐিতhবাহী কৃষক-টুিপ। িতিন
দাকােনর di মিহলার সে কথা বলিছেলন। আিম pথেম কান িদiিন,
িকnt হঠাৎ নলাম oi বৃd কৃষক মজা কের মিহলা dজনেক বলেছন,
Nেতামরা যুেdর পেরর pজn, শািnর সমেয়র pজn, তামরা আর কী
জােনা'? Nhাঁ, আমরা কী আর জািন', বলল মিহলারা, Nযুd নi, হেস
খেল থািক'। গালািবয়া পরা বৃd eবার িচৎকার কের uঠেলন, Nআমার
মেন হয়, eখন যুেdর থেকo খারাপ সময় চলেছ। যুেdর সময় eক
িকেলা মাংেসর দাম িছল ৪৭ িপয়াসটার, eখন কত? আর ক বেলেছ যুd
শষ হেয়েছ? সিত কােরর যুd তা r হেয়েছ। দেখা কী গিরিব, dনীিত,
িখেদ। eটা দেশর ভতেরর যুd। ei যুd iজরােয়েলর সে যুেdর
চেয়o খারাপ। আlা তামােদর শিk িদক। তামােদর pজn eকটা যুেd
আেছ। ei যুd eকটা সবনাশ, আমােদর সমেয়র চেয়o বেড়া সবনাশা।'
রামেসস-eর eক ট ািk Dাiভার হঠাৎ আমােক সাংবািদক বুেঝ বলেত r
করল, Nআlা ei sরতntেক িনেকশ কrন। িশgিগর eকটা আgন jলেব
দেশ। আমরা আর সh করেত পারিছ না। সবাi কন নািজফ সরকারেক
দাষ িদে ? নািজফ কu না। আমােদর আজেকর ei aবsার জn দায়ী
হাসিন মুবারক। আপনারা সাংবািদকরা কন মুবারকেক িকছু বেলন না?
িটিভেত য সাংবািদক আর লােকরা আেস, তারা নািজফেক দাষ িদে ,
িকnt eকবারo মুবারেকর কথা বলেছ না। oরা কাপুrষ। oেদর বলা uিচত,
মুবারক বােজ। মুবারক দায়ী। eখােন আর eকটা Nrিট iিnফাদা' হেব,
১৯৭৭ সােলর মেতা। আর eবাের আমরা গাটা দশটােক jািলেয় দব।
আমরা সরকারেক jািলেয় দব। আমরা থানা jািলেয় দব।' ...
িমশেরর হাoয়ায় িকছু কথা ভাসেছ। … eকিদনo eমন যায় না, যিদন
কানo sTাiেকর খবর পিড়না বা িননা। কেব িবেsারণিট ঘটেব জািননা। িকnt
মেন হে , আিম যােদর দখিছ, তারা সবাi anভব করেছ, য তা হেবi।

Nিবেkােভর িদন' ২৫ জাnয়াির ২০১১
১৫ জাnয়াির ২০১১ রাত থেকi i টারেনেটর সামািজক পিরসর ফসবুেক
‘আমরা সবাi খােলদ সiদ’ গা ী eবং N৬ eিpল যুব আেnালন গা ী’ ২৫
জাnয়াির পুিলশ িদবেস িমশেরর শহরgিলেত aবিsত sরাTমntেকর
ভবনgিলর সামেন িবেkাভ সমােবেশর আhান জানায় --- sাগান িছল,
‘িতuিনিসয়া যা কেরেছ ১৫ জাnয়াির, আমরা তা করব িমশের ২৫ জাnয়াির’।
pস ত, িতuিনিশয়ায় eক িবপুলাকার গণিবেkােভর মেধ িদেয় সখানকার
রাTpধান পিরবতন হয় ১৫ জাnয়াির। i টারেনেট খােলদ সiদ গা ীর ৪৪
হাজার যুব সদsর মেধ ২৩ হাজার eক রােতর মেধ i জািনেয় দয়, তারা
যাগ দেব সমােবেশ। kেম anাn গা ীgিলo eেত যাগদােনর a ীকার
কের। িকফায়া eবং nাশনাল a াকশন ফর চ (eটােত আেছন মুহাmদ
eলবারেদi, নােবল শািn পুরsার িবেজতা িমশরীয়) ১৮ জাnয়াির eেত যাগ
দoয়ার কথা জানায়। (সূt : িকফায়ার oেয়বসাiট)। মুসিলম bাদারhড pথেম
জািনেয়িছল, তারা aংশ নেব না, কারণ pথমত তােদর eটােত আমntণ

মnন সামিয়কী
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িমশরীয় জনaভু tােনর সংিkp িদনিলিপ
২৫ জাnয়াির

২৬ জাnয়াির

২৭ জাnয়াির

২৮ জাnয়াির

২৯ জাnয়াির

৩০ জাnয়াির

মnন সামিয়কী

িবেkােভর িদন
কায়েরা, আেলকজািndয়া, মাহাlা, আসoয়ান,
iসমাiিলয়া, sেয়জ pভৃিত শহের eকািধক িমিছল।
কায়েরােত সবেচেয় বেড়া জমােয়ত, ৫০ হাজােরর বিশ
মাnষ। পুিলশ জলকামান o কাঁদােন গ ােসর ব বহার
কের। িবেkাভকারীরা িঢল ছাঁেড়। কায়েরােত eক পুিলশ
o sেয়েজ di িবেkাভকারীর মৃতু ।
sেয়জ শহের নাটকীয় aভু tান। পুিলশ eবং
িবেkাভকারীেদর খNযুd। পুিলেশর
gিল। থানা eবং সরকাির ভবন
jািলেয় িদল pিতবাদীরা।
sেয়জ eবং িসনাi-e aভু tান
চলেছ। চলেছ থানা eবং সরকাির
ভবন jালােনা। ei d’জায়গায়
জনতা বndক সহ anাn ast হােত
তুেল নয়।
kবােরর নামােজর পর সবেচেয়
বেড়া জমােয়ত, কারo মেত ei ১৮
িদেনর মেধ সবেচেয় বেড়া। sেয়েজ
জল ংস। বnী মুিk। কাফু জাির।
িমিলটাির তলব। মাnষ eবং পুিলেশর
মেধ িমিলটািরর দাঁিড়েয় পড়া। সমs
২৫ জাnয়ািরর
শহর িবেkাভকারীেদর দখেল।
পাsার,
লুঠতরাজ। aিধবাসীরা লািঠেসাঁটা
Nিতuিনিশয়া
িনেয় পাড়া পাহারার বেnাবs কের।
১৫ জাnয়াির
নরােজ র আশ া pকাশ।
যা কেরেছ,
পুিলশ uধাo কায়েরা থেক। dপুর
আমরা
২ টার মেধ তািহিরর sায়াের
২৫ জাnয়াির
৫০,০০০ মাnষ জেড়া হয়। কাফরতা করব'
aল- শখ-e ১০,০০০ মাnষ eবং
সারা িমশর জুেড়i জমােয়ত হেত থােক। আoয়াজ oেঠ,
‘মুবারক িনপাত যাক’, ‘জনগণ o সনাবািহনী eক’।
সনাবািহনী িবেকল ৪টা থেক ৬টা কায়েরা,
আেলকজািndয়া o sেয়েজ কাফু জাির কেরিছল। আেগর
িদন থেকi লােক কাফুেক পেরায়া করিছল না। িমিনিsT
aফ iি টিরয়র-e ঢুকেত গেল পুিলশ জনতার oপর
gিল চালায়, ৩ জন মারা যায়। কায়েরার দিkেণ বিন
sেয়ফ-e পুিলশ sশন আkমণ করেত গেল ১৭ জনেক
পুিলশ gিল কের মাের। সংবাদসংsা রয়টােরর তথ
anযায়ী eিদন মাট ১০০ জন মারা গেছ। sেয়েজর
রাsায় ট া দখা যায়। রাফা -eর িসনাi শহের unt
জনতার হােত ৩ জন পুিলশ aিফসার িনহত হয়।
আেগর িদন রােত হাজার হাজার pিতবাদী জনতা কাফু
aমাn কের রাsায় থেক যায়। সামিরক বািহনী সাঁেজায়া
গািড় িনেয় কায়েরার রল sশন, সরকাির দpর, ব া
iত ািদ মূল কndgিলেত পাহারা িদেত থােক। কায়েরার
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জনবসিত o পাড়াgিলেত বািসnারা িনেজরাi ঘরবািড় o
ব বসা পাহারা দয়। মধ কায়েরার eল দামাদাশ
হাসপাতােল pায় ৩০িট মৃতেদহ আনা হয়। তািহিরর
sায়াের pিতবাদীেদর সংখ া কেম eেলo ei pথম
কেয়কশ’ িবচারক pিতবােদ শািমল হয়। eরা যাগ িদেয়
নতুন সংিবধান o uৎkমণকালীন সরকােরর দািব
তােল। িনেদশ থাকা সেtto সnরা বেল য তারা
‘জনসাধারণেক রkা’ করার জn uপিsত রেয়েছ। সনা
aিফসােররাo pিতবাদীেদর জানায়, তারা gিল চালােব
না। sেয়েজ ভাির সংখ ায় সামিরক বািহনী uপিsত হয়
(পুিলেশর দখা মেল না)।
িমশেরর শহরgিলেত হাজার হাজার pিতবাদী িবেkাভ
দখােত থােক। কবল কায়েরােতi িছল আড়াi লk
মাnষ। আবু িসমেবল-e eকজনেক gিল কের মারা হয়।
sেয়জ ক ানাল পাহারা িদেত aিতিরk বািহনী মাতােয়ন
করা হয়। eিদন pথম anত eক হাজার মুবারক-পnী
pিতবাদী রাsায় নােম। মুবারেকর সে কথাবাতা
চালােনার জn নবগিঠত মাচা ‘nাশনাল a ােসািসেয়শন
ফর চ ’ নােবলজয়ী মহmদ eলবারােদi- ক দািয়t
দয়। সনাবািহনী িববৃিত িদেয় জানায়, তারা ‘িমশেরর
মহান জনগণ’-eর িবrেd শিkpেয়াগ করেব না। দেশর
বেড়া বেড়া কারাগারgিলেত হামলা হয়।
লােখা মাnেষর িমিছল
eিদন িবেkাভকারীেদর নতৃt ‘দশ লk মাnেষর
িমিছল’-eর ডাক দয়। িনরাপtা বািহনী জানায়, ধু
কায়েরােতi পাঁচ লk মাnষ জমােয়ত হয়। িমিছল
তািহিরর sায়ার থেক হিলoেপািলস-e রাTপিত ভবেন
যােব ঘাষণা করায় মুবারেকর pাসােদর চারপােশ
কাঁটাতার িদেয় িঘের দoয়া হয়। আেলকজািndয়া,
sেয়জ, িসনাi সহ িমশেরর শহরgিলেত আটিদেনর মেধ
সবািধক মাnষ রাsায় নােম। মািকন রাTপিত বারাক
oবামার িবেশষ দূত া িজ oয়াiজনার সাkাৎ করার
পর মুবারক িমশরীয়েদর uেdে ভাষণ দন।
uেটর িপেঠ eল হানাদার
রােতর কাফু িকছুটা িশিথল কের dপুর ৩ ট থেক সকাল
৮টার বদেল িবেকল পাঁচটা থেক সকাল ৭টা করা হল।
বh িবেkাভকারী তািহিরর sায়াের রােত থেক যায়।
ঘাড়া o uেটর িপেঠ চেপ হােত তেলায়ার, চাবুক,
পাথর, ছুির iত ািদ িনেয় মুবারক-পnী হানাদােররা
িবেkাভকারীেদর oপর আkমণ কের। eেদর মেধ ছুিটেত
থাকা eবং সাদা পাশােকর পুিলশo িছল। eরা মেলাটভ
ককেটলo ব বহার কের। আেলকজািndয়ােতo আkমণ
হয়। ei সংঘেষ জনা পাঁেচক মারা যায় eবং pায় eক
হাজার মাnষ আহত হয়। মুবারক আnজািতক আেবদন
agাh কেরন eবং গিদ ছাড়েত asীকার কেরন।

জাnয়াির- ফbrয়াির ২০১১

৩ ফbrয়াির

৪ ফbrয়াির

৫ ফbrয়াির

৬ ফbrয়াির

৭ ফbrয়াির

িমশরীয় sাs মntক জানায়, ২-৩ তািরেখ ১৩ জনেক
হত া করা হেয়েছ eবং ১২০০ মাnষ আহত হেয়েছ।
শািহরা আিমন নােম নাiল িটিভ-র ডপুিট িডেরkর
পদত াগ কের আল-জািজরা o িসeনeন- ক জানান,
‘আিম গতকাল পদত াগ কেরিছ। আিম pাপাগা ডা
মিশেনর aংশ হেত চাi না। জনসাধারণেক িমথ া
পিরেবশন করেত আিম যাি না।’
িবদায়ী kবার
মুবারকেক িবদায় নoয়ার দািবর aিnম সময় িছল
eিদন। আেগর রাত থেকi কায়েরার রাsায় ট া টহল
িদি ল। তািহিরর sায়াের kবােরর নামােজ kিড় লk
িমশরীয় যাগ দয়। ি sান o যারা নামাজ পড়েছ না,
তারা pাথনাকারীেদর িঘের মানব শৃ ল তির কের।
আেলকজািndয়ােত eপযn সববৃহৎ দশ লk মাnেষর
জমােয়ত হয়। তারা বেল, যিদ কায়েরােত হামলা হয়,
আমরা সখােন িগেয় িবেkাভকারীেদর সে যাগ দব।
pিতবাদ িমিছল বেরায় িগজা, eল-মাহাlা eল-kবরা,
sেয়জ, পাট সiদ, রাফা , iসমাiিলয়া, জাগািজগ,
aল-মাহাlা aল kবরা, আসoয়ান eবং আিসuত-e।
বৃি o ঠা ডােক agাh কের িবেkাভকারীরা তািহিরর
sায়াের দাঁিড়েয় থােক। সনাpধান eেস তােদর বেলন,
আপনারা ঘের িফের যান। িবেkাভকারীরা জবাব দয়,
‘o (মুবারক) িফের যাক’। sেয়জ থেক পাঁচশ’ pিতবাদী
তািহিরর sায়াের পৗঁছায়। দশ হাজােরর বিশ মাnষ
আেলকজািndয়ায় রাতেভার িবেkাভ দখােত থােক।
সংঘেষ eকজন মারা যায় তািহিরর sায়াের।
শিহদেদর রিববার
সরকাির িটিভেত আেগর িদন বলা হেয়িছল, মুবারকিবেরাধী িবেkাভকারীরা aিধকাংশ ‘মুসিলম bাদারhড’eর সদs। eর pিতবােদ সকােল ি sানরা তািহিরর
sায়াের জমা হয়। তারা সখােন রিববােরর pাথনা কের
আর মুসলমােনরা তােদর িঘের রােখ। িবেkাভকারীেদর
pিতিনিধেদর সে uপরাTপিত oমর sেলiমান-eর
আেলাচনা চলেত থােক।
তািহিরর sায়াের লk লk মাnেষর aবsান চলেত
থােক। খারগা - ত sানীয় বািসnারা পুিলশ sশেন িগেয়
eক dিবনীত পুিলশ aিফসােরর পদত াগ দািব করেল
তােদর oপর gিল করা হয়। eিদন সরকাির মেত সারা
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দেশ ১১ জন মাnষেক হত া করা হয়। aথমntী সািমর
রাদাoয়ান পনশেনর ১৫% বৃিd o সরকাির কমচারীেদর
বতনবৃিdর জn ৬.৫ িমশরীয় পাu ড anেমাদন কেরন।
িমশেরর ভােলাবাসার িদন
তািহিরর sায়াের দশ লেkর বিশ মাnষ জেড়া হয়।
pায় eক হাজার িবেkাভকারী পালােমে ট িগেয়
মুবারেকর পদত াগ দািব কের, an আরo িকছু মাnষ
রা কাuিnল eবং কাuিnল aফ িমিনsাস-e যায়।
eiসব মাnষ রােত
সখােনi
েয় পেড়।
আেলকজািndয়ায় pিতবাদ চলেত থােক eবং sেয়জ
ক ানােলর িমেকরা ধমঘেট নােম। সরকাির সংবাদপt
aল-আ রাম-eর সদর দpেরর সামেন সাংবািদেকরা
িবেkাভ দখায়। সরকাির িটিভেত oমর sেলiমান
রাজৈনিতক o সাংিবধািনক সংsােরর জn dিট িনরেপk
কিমিট গঠেনর ঘাষণা কেরন। iি টিরয়র িমিনsার
মাহমুদ oয়াগিদ ৩৪ জন রাজৈনিতক বnীর মুিk ঘাষণা
কেরন। eরা aিধকাংশ মুসিলম bাদারhেডর সদs।
আেলকজািndয়া, কায়েরা, sেয়জ সহ সারা দেশ aিধক
বতন o মািলকেদর সd বহােরর দািবেত িমকেদর
ধমঘট r হয়। সরকার eিদন ১০০০ বnীেক মুিk দয়।
৩০০০ আiনজীবী কায়েরার ডাuনটাuন থেক মুবারেকর
anতম pাসাদ আবদীন প ােলেস িমিছল কের যায়।
পযটন o পিরবহণ সহ সরকাির িশlgিলেত ধমঘট
চলেত থােক eবং তা আেলকজািndয়া, মাহাlা o পাট
সiেদ ছিড়েয় পেড়। মুবারক টিলিভশেন জানান, িতিন
তাঁর রাTপিত িহেসেব ময়াদ সেpmর পযn kমতায়
থাকেবন। তািহিরর sায়াের আoয়াজ oেঠ : ‘যাo!
যাo! যাo!’
িবদায়ী kবার
ব াপক আকাের িবেkাভ চলেত থােক। রাTপিত pাসাদ,
পালােম ট, সরকাির িটিভ িবিlং িঘের থােক হাজার
হাজার িবেkাভকারী। জনতা িটিভ o রিডoেত সত
সংবাদ pচার দািব কের। কায়েরার ঘিড়েত সn া ৬টায়
uপরাTপিত oমর sেলiমান ঘাষণা কেরন, রাTপিত
সের গেছন, আিম কাuিnল দশ চালােব। মুবারক তাঁর
পিরবার িনেয় কায়েরা থেক শাম eল- শখ-eর রড সী
িরসেট চেল যান; pাkন aথমntী iuেসফ বুেtাস ঘািল
বirেট পািলেয় যান।

eরপর সমs িবেkাভ, ধমঘট iত ািদ কমসূিচ তুেল নoয়া হয়। কাফুর সময় মধ রাত থেক সকাল ৬টা aবিধ সংেkপ করা হয়। ১২ ফbrয়াির সনাবািহনীর sিpম
কাuিnল ঘাষণা কের, ‘eকিট িনবািচত নাগিরক সরকােরর কােছ kমতা হsাnর করা হেব ... িমশর সমs আnজািতক চুিkর pিত দায়বd থাকেব’ (কিমuিনক নং ৪)।
তথ মntী আনাস eল- ফিk- ক গৃহবnী করা হয়, পের িতিন পদত াগ কেরন। ১৩ ফbrয়াির সনাবািহনী জানায়, পালােম ট মুলতুিব থকেব eবং ছ’মােসর মেধ রাTপিত o
পালােম ট িনবাচন হেব, ততিদন সনাবািহনী kমতায় থাকেব। মুবারক মেনানীত কয়ারেটকার ক ািবেনেট সামিরক বািহনীর pধান pিতিনিধ িহেসেব থাকেবন। সামিরক
বািহনীর মুখপাtেদর সে িবেkাভকারীেদর আটজন pিতিনিধ সাkাৎ কেরন eবং জানান, সংিবধান পিরবতন করার জn গণেভাট নoয়া হেব। ১৫ ফbrয়াির তােরক eলিবশির নােম eক জনিpয় aবসরpাp িবচারকেক ei কােজর কিমিট গঠেনর দািয়t দoয়া হয়। iি টিরয়র িমিনিsTেত পাবিলক িসিকuিরিটর িডেরkর আদিল ফােয়দ eবং
কায়েরার িসিকuিরিট িচফ iসমােয়ল eল শােয়র- ক িবেkাভকারীেদর oপর gিল চালনার জn বরখাs করা হয়। ২০ ফbrয়াির সংিবধান সংsার কিমিট জানায়, তােদর
কাজ aেনকটাi হেয় গেছ eবং কয়ারেটকার সরকারেক aদলবদল করা হেব। ২২ ফbrয়াির নতুন মntীেদর নাম ঘাষণা হয়। ২ মাচ জানা যায়, সাংিবধািনক গণেভাট ১৯
মাচ হেত পাের। িবেkােভর আঁচ পেয় pধানমntী আহেমদ শািফক পদত াগ কেরন eবং eসাম শারাফ- ক দািয়t দoয়া হয়। সূt : uiিকিপিডয়া; সংকলক শমীক সরকার
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চন gােমর aিভjতায়
িবpব থেক িব ায়ন [ শষাংশ]
aিনতা চ ান, িরচাড ম াডেসন eবং জানাথন আ ার-eর বi ‘ চন িভেলজ : রভিলuশন টু gাবালাiেজশন’ থেক চন gােমর বৃtােnর শষ aংশ eখােন পশ করা
হল। লখেকরা দিkণ চীেনর eকিট aখ াত 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। তৃতীয় aংেশ িছল চন gােমর aিভjতায় চীেনর
aথনীিতর নতুন যুেগর িববরণ, যখন তা হেয় uেঠিছল eক gাবালাiজড oয়াকশপ। eবারকার শষ aংেশ থাকেছ সi aজ পাড়াগাঁ চন gােমর হালিফল aভাবনীয়
পিরবতেনর খুঁিটনািট। 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। িবেশষত, ‘চীেনর কিমuন ব বsা’, যা
সারা dিনয়ার বাম তথা সাম বাদী ভাবনায় সাড়া ফেলিছল, সi কিমuন কীভােব oপরতলার নীিত পিরবতেনর সে সে সমােজর eেকবাের িনেচরতলা পযn ভেঙ
পড়ল, সi খুিঁ টনািটo রেয়েছ ei বণনায়। ি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।

যাdsেশ aথাগম

িশlািয়ত শহরgেলার িমল খুেঁ জ পােব তারা : সi মাটর-sুটােরর
িচলিচৎকার, সi িদনরাত খালা পিরবার-চািলত দাকানপাট যখােন সsা
আর দািম িজিনসপt eকসে িবেকাে , সi eকiরকম asাs কর
ছােটা ছােটা রেsারাঁ যােদর মাথায় িনoন আেলার পlায় সব
িবjাপন, সi aদk Dাiভারেদর হােত চালােনা রািশ রািশ গািড়র
িবপjনক দৗড়ােদৗিড় aথচ পথচারীেদর জn ফুটপাতটুk নi বলেলi
চেল, সi eকi aপিরকিlতভােব eেলােমেলা ছিড়েয় পড়া শহর। eখন
ei শহেরর aিধকাংশ বািসnা হল দিরdতর gামীণ জলাgেলা থেক
আসা মাnষজন। eরা গত কেয়ক বছের হঙকঙ মািলকেদর
কারখানাgেলােত কােজর aমূল sেযাগ পেয় eখােন eেসেছ। eরাi
eখন eখানকার জনসংখ ার pায় ৯০%।
মাt পেনেরা িমিনেট গািড়েত চেপ ei কমব s শহর থেক চন gােম
পৗঁছােনা যায়। ১৯৯০ সােলo সখােন ‘ছায়া sিনিবড় শািnর নীড়’। দূর
থেক তখনo চন gাম পাহাড়সািরর কােল ধােনর খত আর পুkের ঘরা
eক ছিবর মেতা gাম। ১৯৬৪ সােল eখােনi কিমuিনs পািট pিরত
আদশবান যুবক-যুবতীরা eেস gােমর মাnেষর u তা পেয়িছল। আজo
সরকম u তা aেনকটা রেয় গেছ। িকnt কােছ গেল বাঝা যায়, gােমর
pেবশপথটা পুেরা পােl গেছ। সখােন গবভের দাঁিড়েয় রেয়েছ eকসাির
বেড়া বেড়া আধুিনক িবলাসবhল িতনতলা বািড়, সামেন পাকা uেঠান,
sসিjত গট; আর eকপােশ সদ পিরবিতত ধািনজিমর oপর হঙকেঙর
আদেল িনিমত eক িবরাট pাথিমক িবদ ালয়। eকশ গজ হঁেট গেল দখা
যায় gােমর গিলgেলােত ঘঁষােঘিষ eকতলা-dতলা ছােটা ছােটা বািড়।
আিশর দশেকo ei গিলgেলােত কাদা আর আবজনা ভের থাকত। eখন
সখােন কংিkেটর রাsা। eক নতুন সমৃিdর ছাপ রেয়েছ ei পিlেত। ei
সংকীণ গিলঘুিঁ জর গালকধাঁধার মাঝখােন gােমর কndsেল eখন pিতিদন
সকােল কেয়ক ঘ টা বাজার বেস। gােম সকেলi ভােলা খাoয়াদাoয়া কের;
oখােন রেয়েছ চারেট কসাiেয়র দাকান, dেটা তাজা মােছর দাকান।
egেলার কেয়কটা চালায় gােমর লাক, বাiেরর কারবািরo আেস। eকটা
আসবাবপেtর দাকানo রাজi eখােন খালা হয়। eক দশক আেগo
gােম কান রাজকার বাজার িছল না, সামাn কেয়কটা পিরবােরর হােত
িকছু পয়সা িছল। eখন eখােন eকটা কনােবচার aথনীিত গেড় uেঠেছ।
বাজাের pথেম আেস চনরা, বলার িদেক সবিজ-আনাজ- েয়ােরর মাথা
যা পেড় থােক সgেলা সsায় কেন বাiের থেক আসা মজুেররা।

আিশর দশেকর শষভােগ হঙকেঙর pায় সমs িশl সীমাn পিরেয়
চীেনর pিতেবশী কাuি টgিলেত কারখানা গেড় তুলল। eকদা চীেনর ঘুমn
সীমানা-শহর শনেঝন আকাশচুmী শহেরর rপ িনল। সখােন সমs
gয়াঙদঙ eবং চীেনর আরo িভতর থেক aিভবাসী মাnষ iেলকTিনক o
পাশাকিশেlর কােজ যুk হল। সiসব uৎপn সামgীর গােয় তখনo
pায়শ ‘ মড iন হঙকঙ’ লেবল সাঁটা হত। সi লেবল সবটা aেযৗিkক
িছল না। কারণ aথৈনিতকভােব হঙকঙ o চীেনর সীমাn আেগi চীেনর
িভতের utরিদেক সের eেসিছল।
আরo সsা ভাড়ায় জায়গা পেত eবং আরo সsা েমর খাঁেজ
হঙকেঙর িশlপিতরা শনেঝন ছািড়েয় যেত থাকল। সড়কপেথ শনেঝন
থেক চন gােম পৗঁছেত লাগত d’ঘ টা। Tােকর যানজেট aিত ভারgs
সi রাsার d’পােশ ১৯৮৯-৯০ সােলর মেধ eক unt িনমাণকায দখা
গল। eেলােমেলা রাsা বরাবর pেত ক gাম o শহের হঙকেঙর
ব বসায়ীেদর জn ফ াকিT আর তার লােগায়া িমকেদর বসবােসর
ডরিমটির বািনেয় সহেজ পয়সা কামােনার ধূম লেগ গল। যতদূর চাখ
যায়, দখা গল, সাির সাির বুলেডাজার আর Tাক ব বহার কের মািট
আর পাথেরর রািবশ িদেয় ধােনর জলাজিমgেলা ভরাট হেয় যাে । লাল
আর মেট ধুেলায় ভের uঠেছ চারিদক। eখােনi িছল চীেনর সবেচেয়
সমৃd চােষর জিমর িকছুটা, যা আর চনা যাি ল না।
১৯৯০ সাল পযn ei সদ গেড় oঠা eকg শহেরর হTেগােলর
বাiের aথচ কােছi িছল চন gাম। aতীেত য শহরটা কিমuেনর সদর
দpর িহেসেব পিরিচত িছল, ১৯৮০-র দশেকর মাঝামািঝ সরকাির
পিরভাষা থেক ‘কিমuন’ শbটা সিরেয় eেসিছল ‘টাuনিশপ’ শbটা, চন
gােমর িনকটবতী সড়ক থেক তার দূরt িছল মাt কেয়ক মাiল। সi
ঘুমn বাজার-শহরটা হেয় uঠল আগাপাsালা eক aিতব s ম-িনিবড়
হালকা িশেlর কnd। িমিনেট িমিনেট শনেঝন o দূরবতী কাuি টgেলার
মােঝ চলাচল করা বাসgেলা থেক সi শহেরর pধান সড়েক গাদাগাদা
যাtী eেস নামেছ; আর eেকর পর eক ট ািk eেস তুেল িনে
হঙকেঙর ব বসার সে যুk ম ােনজারেদর, oঁরা oঁেদর ফ াকিTgেলােত
পিরদশন করেত বিরেয়েছন।
যারা পূব eিশয়ার an দশgেলােত যাতায়াত কের, ei শহেরর
নতুন চহারা আর sাপেত র সে di দশক আেগকার তাioয়ােনর drত
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গত eক দশেক চনেদর বstগত জীবনi ধু পাlায়িন, রাজৈনিতক
জীবেনo aব mাবী পিরবতন eেসেছ। ভেঙ পড়া সরকাির বািড়gেলার
গােয় যসব রাজৈনিতক াগান eখনo শাভা পাে , সgেলা বশ
আবছা হেয় গেছ। মাo যুেগর সমs িচhgেলা eেক eেক হািরেয় যাে ।

িদেক ঝুঁকিছল। হঙকেঙর aপরাধমূলক গাপন সংগঠন egেলা চালান
করত। ১৯৮০-র দশেক eরা সীমােnর eপাের sানীয় ছেলেদর ei কােজ
িনেয়াগ কেরিছল। ১৯৮০-র দশেকর শষিদেক ei িনেয় di গ ােঙর মেধ
সংঘেষর uপkম হেয়িছল।
সব পিরবােরi বাবা-মােয়রা তােদর ei হতাশাgs ছেলেমেয়েদর
িনেয় গভীরভােব িকংকতব িবমূঢ় হেয় পেড়িছল। kিড় বছেরর eক ছেলর
বাবার সে আমােদর কথা হয়। ১৯৭০-eর মাঝামািঝ সi যুেগর কেঠার
সমবায়ী জীবেন িবরk হেয় স হঙকেঙ পািলেয়িছল। িকnt আজ দড়
দশক পের তার চাখ পােl গেছ। eখন স মােস dবার চন gােম আেস
ছুিট কাটােত। স বেলিছল :
আেগ পরেবর সময় িbেগড থেক uৎপাদন িটমgেলার মেধ বােsটবল
pিতেযািগতার আেয়াজন করা হত আর িসংহ-নাচ o মাশাল আেটর
grপgেলার জn aথ বরাd করা হত। eখন সi সামািজক মলােমশার
বদেল লােক িনেজর িনেজর ঘের বেস ধু িটিভ আর িভিডo ক ােসট
দেখ। আেগ িটিভo সকেল িমেল দখত কিমuিনিট হেল gােমর eকমাt
িটিভ সেটর সামেন বেস। eখন সi হলটা হঙকেঙর eক ব বসায়ীেক
কারখানার জn ভাড়া দoয়া হেয়েছ।
আেগ isুল থেক পাশ কের িকেশার-িকেশারীরা gাম সামিরক বািহনী
বা কিমuিনs iuথ িলেগ শািমল হত। তােদর যত বয়স বাড়ত, তারা
eক ধরেনর সামািজক সংগঠন থেক anটােত যত। eখন iuথ িলেগর
না হয় সভা, না আেছ তমন কান সদs। gাম সামিরক বািহনীর আর
কান aিsti নi। eখন যুবকেদর কান িকছুর সে i কান ঘিন তা
নi, তােদর সময় কাটােনার মেতা িকছুi নi। আমার মেন হয় eর
জni aপরােধর হার eত বেড়েছ। লােক আর eকসে িমেল িকছু
কের না, জুয়া খলা ছাড়া। আেগ ছেলরা দল বঁেধ নদীেত sান করেত
যত : eখন সi নদী তা দূিষত, আর sান করাo নi। সামািজক
জীবেনর বাধটাi সmূণ uেব গেছ আর আমার eেত খুব ক হয়।
আমার িক িনেজর ছেলর জn কান সাধ হয়? স eকটু ছেলর মেতাi
হাক আর an পাঁচজেনর মেতা চুির কের না বড়াক। আজ আিম
eটুki আশা করেত পাির।

হািরেয় যাoয়া pজn
চন gােম eত sখ আেগ কখনo িছল না। pায় কui আর aতীত
জীবেন িফরেত চায় না। িকnt চািষর জীবেন যত ভােগর আেয়াজনi
হাক না কন, dঃখজনকভােব gামটা হঙকেঙর pাচুেযর িদেকi ঝুঁেকিছল।
যারা gাম ছেড় ১৯৭৯ সােল oi িbিটশ কেলািনেত চেল িগেয়িছল,
তারা eখন eত টাকা কামাে য তা চীেনর ei সমৃd a েলo কu
রাজগােরর কথা ভাবেত পাের না। eখন হঙকেঙর িবিlং ব বসার
বিশরভাগটাi চীেনর e’ধরেনর pাkন চািষেদর দখেল। চন gাম থেক
য শ’dেয়ক লাক পািলেয় oখােন িগেয়িছল, eখন তােদর aেনেকi
িনমাণিশেlর িমক। ১৯৮০-র শষােশিষ তােদর মািসক uপাজন দশ
হাজার হঙকঙ ডলার (= ১৩০০ মািকন ডলার)। আর যখন oভারটাiম
হয় তখন রাজগার িdgণ হেয় যায়। চন gােম তােদর ভাi eবং
আtীয়রা চাষ কের িকংবা sানীয় িশlশহরgেলায় কম বতেনর a ােসmিল
p াে ট মজুির খেট যা রাজগার করেত পারত তার দশ থেক kিড় gণ
আয় করত eরা। ei ঈষাদায়ক তুলনা চন যুবকেদর সবসময় eমন
যntণা িদত য তােদর খাটেত যাoয়ার iে i ন হেয় যত। সারািদন
খেটখুেট য রাজগার eখােন হত, তােত তােদর হঙকেঙর আtীয়েদর
িসগােরট বা রsুেরে টর খরচটুk হেত পারত। aতeব চনরা সi
আtীয়েদর পয়সায় জীবন কাটােতi পছn করত। কu কu খুিশমেন
কাজ করেত যত, নাহেল aিধকাংশi হঙকেঙর আtীেয়র পয়সায় eকটা
Tাক িকেন িনেয় gােম িনেজর দর বািড়েয় িনত।
বিশরভাগ যুবক gােম ঘুেরিফের বড়াত আর aেনেকi চড়া বািজ
ধের ‘মাজং’ খেল সময় কাটাত।1 eiভােব aলস জীবন কাটােনাটাi eখন
eকটা মযাদার pতীক। যােদর আtীয়রা হঙকেঙ থাকত তারাi ei মানটা
িsর কের িদল : sানীয় কারখানায় নামমাt মাiেনেত কাজ করা eকটা
কrণার ব াপার। যােদর হঙকেঙ কu নi, তােদরo কu কu
বnুবাnেবর জীবনযাপেনর মােনর সে পাlা িদেত খুচেরা aপরােধর
িদেক ঝুেঁ ক পেড়িছল। নাহেল জুয়া বা মালবেরার নশা িমটেব কী কের!
কেয়কজন চারাi মাল চালান করত দেশর িভতরিদেক। কu কu চুিরর
লাiেন গল। আিশর দশেকর শষােধ চুিরর ঘটনা মারাtক বেড় গল।
aতীেত বরাবরi চীেনর gামা েল চুির হত। িকnt চােররা সnপেণ
িনেজর সমাজ ছেড় সাধারণত an gােম িগেয় চুির করত। িকnt eখন
sানীয় সমােজর বাধটা eতটাi কেম গল, চন gােমর বািড়েত
সখানকার যুবেকরাi চুির করেত লাগল। ১৯৬০-৭০ দশেক gামবাসীরা
কােজ যাoয়ার সময় দরজায় িখল িদত না। eখন তারা তালা তা
লাগাে i, সতকতার জn বাiেরর দরজায় বেড়া বেড়া লাহার িgলo
লািগেয়েছ।
১৯৭০-eর দশেকর যুবেকরা িছল aসnt , সারা দশ জুেড়i ei
pজেnর যুবকেদর সmেক pবীণেদর ধারণা, oরা eেকবাের ‘u েn’
গেছ। িকছু নশার িজিনস চন gােম পাoয়া যত, িকnt কাছাকািছ
বাজার-শহরgেলােত বেড় oঠা যুবেকরা kমশ বিশ সংখ ায় হেরাiেনর

aধ বসায়ী মেয়রা
চন gােমর যুবতী মেয়রা aব যুবকেদর চেয় বাপ-মােয়র বিশ বাধ
eবং কম হতাশাgs িছল। তারা সংসাের ভাiেদর চেয় কম u াকাkী
িহেসেবi বেড় uঠত। ফেল চন যুবকেদর মেতা তারা কারখানায় কােজ
যাoয়ার ব াপাের eতখািন গররািজ িছল না, বরং তমন ভােলা না
লাগেলo তারা aেনকখািন মািনেয় িনেয়i চলত। pথমিদেক aেনেকi
যতিদন পাের isুেল পড়া চািলেয় িগেয়িছল। ei ব াপােরo তারা ভাiেদর
চেয় eেকবাের আলাদা িছল, য ছেলরা isুেলর িডেpামােক ‘aথহীন’
মেন করত। ছেলরা বাপ-মােয়র মেধ pায়শi আত তির করত,
মাঝপেথ পড়া ছেড় তারা বnুেদর সে মাটরবাiক, িপনবল আর জুয়ার
আDায় িভেড় যত।
১৯৮০-র দশেকর গাড়ায় চন মেয়রা aেনেকi ঘর ছেড়
শনেঝেনর কারখানাgেলােত কাজ করেত িগেয়িছল। পের যখন সাiেকেল
যাoয়ার মেতা দূরেt কারখানাgেলা গেড় uঠল, শনেঝেন যাoয়াটা আর
aত লাভজনক থাকল না। মাiেন িকছুটা কম হেলo eখােন ডরিমটিরর
ভাড়া আর খাoয়ার খরচটা বঁেচ যত। eখন pায় সমs aিববািহত মেয়
সকালেবলা সাiেকল চেড় সদর শহের বা তার পেরর কান শহের কাজ
করেত যায়। egেলােত মািসক মাiেন ২০০ থেক ৫০০ iuয়ান।2

1

মাজং হল eক ধরেনর চীনা জুয়া খলা, ei খলায় চারজন জুয়াির ১৪৪টা
ঘুিঁ ট িনেয় খেল।
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বসােনা বাংেলা, তােত আধুিনক বেnাবs, যমন টাilস লাগােনা
বাথrেম াশ টানা টয়েলট। ( শানা িগেয়িছল ei বাথrেমর বজ পাiেপ
কের ফলা হত কাছাকািছ পুkের আর সi পুkেরর তাজা মাছ হঙকেঙর
ডাiিনং টিবেল িনঃসে ােচ সমাদৃত হত।) eক aিভবাসী তার বাবামােয়র জn gােম সবেচেয় আকষণীয় বাংেলা বািনেয়িছল। স বেলিছল :
আমার মা নতুন বািড়েত আসেত চাiল না, পুরেনা বািড়েতi থাকেত
চাiল। আর আমার বাবা পাহারা দoয়ার জn রােত নতুন বািড়েত
কাটাত। িকnt আমরা ব বসায় aথ িবিনেয়াগ না কের বাংেলাটা
বািনেয়িছলাম, কারণ gােমর লােকর কােছ নতুন বািড় করার kমতা
দখােনাi pথম aিভpায় িছল। যখন কান পিরবার নতুন বািড় বানাত,
তারা পুরেনা বািড়টা বেচ িদেত চাiত না। কারণ পুরেনা িভেট িবিk
কের িদেল িনেn হত। ফেল সi িভেটgেলা খািল পেড় থাকত।
ei নতুন গেড় oঠা বাংেলা আর আধুিনক বািড়gেলা থেক সামাn দূেরi
গেড় uেঠিছল eক নতুন পিl। pািsেকর বsাgেলা জুেড় জুেড় তির
ei ঝুপিড়ঘের থাকত gয়াঙদঙ pেদেশর দিরd a ল থেক আসা িঠকা
িমেকরা। আিশর দশেকর গাড়া থেক চন gােম ei িমকেদর সংখ া
বেড় চেলিছল। কারণ চনরা kমশ িনেজেদর কাজ আর িনেজরা করেত
চাiিছল না। aথচ ১৯৬০ o ১৯৭০-eর দশেক চনরাi খেতর কােজর
িঢলা মরsেম দল বঁেধ বাiের িনমাণিশেlর কােজর খাঁেজ বিরেয় পড়ত।
eখন তারা িনেজেদর ঘরবািড় তিরর কােজo হাত লাগােত চাiেছ না,
দিরdতর জলাgেলা থেক আসা িমিstেদর oপর সmূণ িনভর করেত
চাiেছ। যােদর eখন eiসব কাজ করেত সmােন লাগেছ, তােদর
আtীয়রা মূলত oi িনমাণিশেlর কােজi হঙকেঙ িগেয়িছল। দেশর
anবতী পাহািড় জলা থেক আসা দশজেনর eকিট িনমাণ-কমীদেলর
সে aবসেরর সময় কথা হি ল। oরা মােস ২০০ iuয়ান আয় কের,
তার মেধ ৩০ iuয়ান খরচ হেয় যায় খালাবাজার থেক চাল িকনেত।
oেদর িনেজেদর জলায় িনয়িমত কাজ মেল না। তাi oেদর eত দূের
eেস খাটেত হয়। বছের eকবার নববেষর সময় oরা িনেজেদর gােম
যায়।
eেদর চেয়o sায়ী িকছু aিভবাসী রেয়েছ চন gােম। eরা পিরবার
িনেয় মািলকেদর gদামঘের বাস কের আর gােমর pায় ষােলাআনা চােষর
কাজ eখন eরাi সামলায়। eরা ভােগ চাষ কের, aথাৎ uৎপn ফসেলর
সরকাির pাপ aংশ দয় eবং জিমর মািলেকর সারাবছেরর খারািক
মটায়। ei কাজo সকেল পায় না। eমনi eক পিরবার, ভাগচাষ করেত
চেয়o পায়িন, ঝুপিড়ঘের চারেট বা া, sামী-stী গত পাঁচ বছর ধের নদী
থেক বািল বেয় eেন সংসার চালাে ।
লঙiয়ঙ পািটর নতা থাকাকালীন য aিতকায় কিমuিনিট হল তির
করা হেয়িছল, সটা eখন হঙকেঙর eক পুঁিজপিতেক ভাড়া দoয়া
হেয়েছ। সখােন স eকটা ছাT pািsেকর পুতলু তিরর কারখানা
কেরেছ। আমরা যখন oi কারখানা পিরদশেন গলাম, তখন gয়াঙদেঙর
eক হতদিরd কাuি ট থেক আসা বােরাজন যুবক- িমক কমহীন বেস
আেছ। কারণ gােম িবd ৎ নi। ei জলায় য হাের িবd েতর pেয়াজন
বেড় গেছ, সi হাের পিরকাঠােমা গেড় oেঠিন। চন gাম ei
b াকআuেটর সময় eকটা iেলকিTক জনােরটর কনার কথাবাতা
চালাি ল। oi যুবকেদর eখানকার কাuি টেত বাস করার জn asায়ী
পারিমট খিরদ করেত হেয়েছ। তােদর oi কিমuিনিট হেল রাত কাটােত
হি ল, gােমর বাiের যাoয়ার চ া করেলi তারা পুিলেশর হােত
পড়েব। তােদর oপর মাটা জিরমানা হেব, সi পয়সা মটােত না
পারেলi তােদর ভােলারকম পটােনা হেব। আবার বাiেরর লাক হoয়ার

কারখানায় কাজ করেত িগেয় মেয়েদর সামািজক পিরিধটা িবsৃত হেয়
oেঠ। কােজর জায়গায় তােদর an gাম o কাuি টর মেয়েদর সে
মলােমশা হয় আর শহের আশপােশর gােমর sানীয় যুবকেদর সে o
তােদর pেমর সmক গেড় oেঠ। ১৯৭০-eর দশেক চন gােম aিধকাংশ
মেয়র িবেয় হত gােমর মেধ i। ১৯৮০-র শষ পযায় aবিধ তা বদেল
হেত লাগল aিধকাংশ sানীয় an gামসমােজর ছেলর সে । aব
পুরেনাকােলর বাপ-মােয়র দখা aেচনা পাtপাtীর মেধ নয়, eখন
ছেলেমেয়রা িনেজেদর যাগােযােগi ‘ রামাি টক’ িবেয়েত aভ s হেয়
uঠল। eখন an gােম িবেয় হেলo মেয়রা মাটরবাiেকর দৗলেত
কেয়ক িমিনেটর মেধ i বােপর বািড়েত আসাযাoয়া করেত পাের।
তেব an gােমর িবেয়র রoয়াজ িফের eেলo কেন জাটােনার মূল
িকnt কমi রiল। তার eকটা কারণ, an gােম িবেয় হেলo মেয়েক
পুেরাপুির an পিরবােরর কােছ হারােত হে না; িdতীয় কারণটা িছল
িনেজেদর সmিtর pিত gােমর মাnেষর মেনাভােবর বদেলর মেধ । আেগ
লােক িছল গিরব, মেয়েক aেnর ঘের িদেল স মেন করত িকছু
হারাল। aতeব uপযুk কেনর মূল িনেয় স পুিষেয় িনত। eখন স
aবsাপn। মেয়েক িবেয় দoয়ার সময় চড়া পণ িদেল সটা ভােলা
দখায়। aতeব যিদ হঙকঙ থেক আমদািন থােক, তাহেল eকটা পিরবার
মেয়র িবেয়েত দািম হার, rেপার চুিড় আর কেয়ক ডজন আংিট iত ািদ
গয়না uপহার দয়, সে রিঙন টিলিভশন, মাটরবাiক আর নানান
আসবাব।
সরকার িবেয়র বয়স বািড়েয় ছেলেদর kেt ২২ আর মেয়েদর ২০
কেরিছল। িকnt aেনেকi তােদর বয়ঃসিnর শষ পযােয় িবেয় সের
ফলেছ। আেগ সমবায়ী ব বsায় আiনকাnন মানােনার জn রােTর য
uপায় িছল, eখন সi ব বsা ভেঙ গেছ। আেগ ছেলর পিরবার খেট
রাজগার কের িকছু স য় কের তেব নতুন দmিতর জn ঘর তির
করেত পারত। তােত সময় লেগ যত। eখন হঙকেঙর দৗলেত eiসব
পিরবাের s লতা eেসেছ। তাi aেনেকi ছেলর বােপর বািড়েত কম
বয়েস িবেয় সের িনে । চািষ সমােজ তা মাnতাo পাে । খালাখুিল
নতুন দmিত eকসে থাকেছ। আiন anযায়ী বয়েস পৗঁছেল তারা
িবেয়র রিজেsTশন কিরেয় িনে । িবেয়র পর ছেলপুেল হেলo যুবকযুবতীরা কারখানার কাজ চািলেয় যায়, মেয়র মা eেস বা া সামলায়।
১৯৮০-র দশেক চন gােম খতমজুেরর কাজেক ছােটা কাজ মেন করা
হত। যিদ িনেজর জিমেত চাষ করেল কারখানার সমান আয় হয়,
তাহেলo কারখানার কােজর কদর বিশ িছল। চােষর কাজ মােন ‘িপিছেয়
পড়া’ eবং শারীিরকভােব aমযাদার, কারখানার কাজ ‘আধুিনক’ eবং
তার মযাদা বিশ। চিlেশা িকছু gামবাসীেক মােঠ কাজ করেত দখা
যত। যােদর আtীয়-sজন হঙকেঙ থােক, তারা বাজাের eেস সমs
সবিজ িকনত। িকnt িনেজেদর ছাT সবিজ খেত আর ফসল ফলােতা না।

eক gাম, di জাত
চন gাম থেক যারা হঙকেঙ িগেয়িছল, তারা সখােন িদেন দশ ঘ টা বা
তারo বিশ সময় খাটত। িকnt চন gােম তােদর aথসাহােয পু
আtীয়রা খাটেত চাiত না। eiসব পিরবােরর যুবকরা িনেজেদর uদ ম
আর আtমযাদা খুiেয় ফেলিছল। হঙকেঙ আয় করা d’িতন রােজর
পয়সায় চীেন oi আtীয়েদর মাস চেল যত। িকnt দেশ aথ পাঠােনা
eবং সi পয়সায় gােম পlায় বাংেলা বানােনা eকটা ijত আর
pিতেযািগতার ব াপার হেয় দাঁিড়েয়িছল। di-িতন-চারতলা মােবল-টাilস
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দrণ তােদর eখােন মােস ৬ iuয়ান কের ট াk gনেত হত। তারা eর
জn ভয়ানক kুb, িকnt িকছু বলার uপায় নi। িনেজেদর gােমর জীবন
আরo dিবষহ, eখােন anত খাবারটুk জুটেছ।
d’শ aিভবাসী রেয়েছ চনgােম, তােদর eখােন sায়ীভােব বসবােসর
আiনগত aিধকার নi, য কান সময় তারা uৎখাত হেয় যেত পাের।
যারা eখােন দীঘিদন রেয়েছ, তােদর eখানকার চােষর জিমেত কান
aিধকার নi, eখােন তারা ঘরo তুলেত পাের না। eখানকার
ছেলেমেয়েদর মেতা isুেল পড়ার aিধকারo তােদর বা ােদর নi।
চনgােম চােষর জিমর মািলকানা uৎপাদন দেলর হােত, দেলর সদsরা
কবল সgেলা ব বহার করার aিধকার ভাগ কের। sানীয়রা aব
ঘরবািড়র জিমgেলা কনােবচা করেত পাের। িনেজর দেশi ei aিভবাসী
িমকেদর হাল iuেরােপর ‘ গs oয়াকার’ বা মিkেকার বআiিন
aিভবাসী িমকেদর মেতা, তারা িdতীয় ণীর নাগিরক aিধকার থেকo
বি ত। gয়াঙদঙ pেদেশ ব বসা sীিতর সময় আিশর দশেকর মেধ লk
লk aিভবাসী পাল নদীর aববািহকা a েল চেল আেস। ১৯৮৯ সােল
নববেষর সময় মাt eক সpােহ pিতিদন eক লk মাnষ eক pেদশ
থেক an pেদেশ eেস ঢুকিছল। (ঝঙgo িজনবাo, ৩ মাচ ১৯৮৯,
gয়াঙদেঙর eকিট সংবাদপt, পৃ া ১) দিরdতর a ল থেক সমৃd
a েলর িদেক ei aিভবাসন anাn pেদেশo দখা যাি ল।
ei ভাড়া করা িমকেদর চীেন দখা যাে ১৯৮০-র দশেকর
সংsােরর পব থেক। ১৯৫০-eর দশেকর মাঝামািঝ সমেয় eেদেশ
aিভবাসী িমক ভাড়ায় খাটােনা বn হেয় িগেয়িছল। তার আেগ ফসল
কাটার সময় বা an কােজ দিরdতর জলা থেক চািষরা বাiের খাটেত
আসত। পেরর আড়াi দশক তারা িনেজেদর সমােজi আবd থাকেত বাধ
হয়। তখন gাম িছল sিনভর। িকnt সমাজতnt বা সমবায়ী পেবi
আবহাoয়া, জিমর uবরতা iত ািদ কারেণ চীেনর gামা েল di জােতর
মজীবীর udব হেয়িছল।
আজেকর চীেন সমৃd gামgেলােত uপাজন o জীবনযাপেনর িদক
থেক di জােতর মাnেষর uপিsিত সবজনিবিদত। iিতমেধ কেয়ক কািট
গিরব aিভবাসী ei ধরেনর িবষম পিরেবেশ আধা-sায়ী বািসnা িহেসেব
রেয়েছ। চনরা ei নবাগতেদর বিশরভাগেকi িব াস কের না। কােছi
eক শহের dেটা সাmpিতক হত াকােNর ঘটনায় gােমর লাক বাiের থেক
আসা মজুরেদরi সেnহ কেরেছ। যিদo চন gােম kমবধমান aপরােধর
kেt য চােররা ধরা পড়েছ, তারা সাধারণত sানীয় যুবক। যখন
বাiেরর eক ajাত পিরচয় যুবক eকিট ফেলর বাগােন রােত চুির করেত
িগেয় ধরা পড়ল, kুd চন জনতা তােক িপিটেয় মের ফলল।
১৯৮৯ সােলর নেভmের চন gাম থেক পাঁচ িকিম দূেরর eক gােম
aপরাধ কমােনা o পির nতা রkার জn eকটা িবjিp দoয়া
হেয়িছল, সামাn িকছু ভাড়ােট আর কারখানা িমক বাদ িদেয় সমs
asানীয়েদর িতনিদেনর মেধ gাম ছেড় চেল যেত হেব, নেচৎ তােদর
২০০ iuয়ান জিরমানা করা হেব।
চনরা মেন করত িনকটবতী পাহািড় কাuি টgেলা থেক আসা
aিভবাসীরা দূরবতীেদর চেয় িব s। eকi জাত ব বsা ধরেনর ব াপার
সমs জলােতi চালু িছল। ১৯৯০-e িশlায়নমুখী বাজার শহরgেলােত
কারখানার বতন িsর হত নবাগতেদর কার কাথায় বাস সi মেতা। চন
gাম য কাuি টেত eবং আশপােশর কাuি ট থেক আসা aিভবাসীেদর
আয় িছল মােস ৪০০-৬০০ iuয়ান, যারা আরo দূর থেক আসত তােদর
আয় িছল মােস ১৫০-৩৫০ iuয়ান। aিভবাসীরা টর পেয়িছল,
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বিশরভাগ কারখানায় কাজgেলা aিলিখতভােব gয়াঙদঙ eবং gয়াঙিস
pেদেশর ক া টিনজ-ভাষীেদর জn সংরিkত িছল। িশlেkেtর বাiেরর
আরo নাংরা আর কম মজুিরর কাজgেলা পত বাদবািকরা। যসব
কারখানায় দেশর ant থেক আসা মেয়েদর লবার িরkুটেম ট
eেজিnর মাধ েম নoয়া হত, সখােন ei রীিত িছল না। চন gােমর
পােশর gােমর eক চািষ হঙকেঙ িগেয় কেয়ক দশেক কািটপিত হেয়িছল,
স gােম িফের eেস eক িবশাল পাশাক কারখানা কেরিছল। সi
কারখানায় কবল hনান pেদেশর যুবতী মেয়রাi কাজ পত। hনান থেক
ei মেয়েদর বান আর jািতরা eখানকার pাডাকশন লাiেন কাজ
খুজ
ঁ েত আসত। দিkেণর hনান, ফুিজয়ােনর মেতা pেদেশর মেয়রা
পাশাক কারখানাgেলােত agািধকার পত। iয়াংিসর uৎসমুেখর oপােরর
মাnািরন-ভাষী িসচুয়ান pেদশ থেক আসা ছেলেমেয়রা eেকবাের িনmতম
মযাদার কাজ পত। যমন, হঙকেঙর পুিঁ জপিতেদর মািলকানাধীন বেড়া
সবিজ খতgেলােত তারা খতমজুির করত। ei কাuি টেত টাটকা
সবিজর বেড়া ব বসা গেড় uঠল। ধু eখান থেকi কৃিষজ রpািন ১৯৭৯
সােল ৩০ লk মািকন ডলার থেক বেড় ১৯৮৮- ত হল ৭ কািট ডলার
(ঝঙgেয়া িজনবাo, ১৬ জুন ১৯৮৯)। ei িবিনেয়াগকারীেদর aেনেকi
আেগ িছল হঙকেঙর সবিজ চািষ। eরা হঙকেঙর নতুন ভূখেN আবাসন
িশেlর জn িনেজেদর জিম বেচ িদেয়িছল eবং তােদর হােত িবিনেয়াগ
করার মেতা পুিঁ জ জমা হেয়িছল। eরা আধুিনক চােষর টকিনক আর
হঙকেঙর সবিজর বাজার ভােলা বুঝত। চীনা pশাসন হঙকেঙ সবিজর
চড়া দর দেখ সবিজর oপর রpািন- কাটা িsর করার িসdাn নয়।
হঙকেঙর িবিনেয়াগকারীরা ei sেযােগর সd বহার কের। sানীয় চীনা
চািষরা হঙকেঙ সবিজ রpািনর sেযাগ থেক বি ত হেয় তােদর জিম
হঙকেঙর ব বসায়ীেদর ভাড়া িদেত r কের। চন gােমর চােষর জিম
aব তুলনামূলকভােব কম হsাnিরত হয়। আশপােশর gামgেলার pায়
eক-তৃতীয়াংশ সেচর জিম হঙকেঙর সবিজ uৎপাদকেদর হােত চেল
যায়।
১৯৮০-র দশেক পািরবািরক চাষ িফের আসায় খN খN ছােটা জাত
যভােব গেড় uেঠিছল, eবার যন পুরেনা মাo-জমানার মেতা সেচর
ক ানাল থেক জলেসচ হoয়া িবsীণ আয়তাকার চােষর খত িফের eল।
aব নতুন কৃিষ-বািণেজ র হাত ধেরi ei পিরবতন eল। যন সi
১৯৬০-৭০ দশেকর মেতাi eকজন দলপিতর তttাবধােন িবশাল সংখ ক
মজুর ei মােঠ eকসে কাজ করেত লাগল। তেব সiসব মােঠ মাoজমানার লাল ঝা ডার দখা পাoয়া গল না।
চন gাম থেক eক মাiল দূের হঙকঙ-িবিনেয়াগকারীর eকটা িবশাল
সবিজ খেতর মােঝ eক বেড়া তাঁবুেত িসচুয়ান থেক আসা ৩০০
খতমজুর লmা ডরিমটিরর anকার সr বারাnায় সাির সাির দাতলা
িবছানায় ঠাঁi পেয়িছল। আমরা যখন সখােন পৗঁছলাম, eকদল যুবকযুবতী যত রােজ র ফেল দoয়া সবিজ জেড়া কের eক পlাi কড়াiেয়
রাnা করিছল। eেদর মজুির মােস ১৫০-২৫০ iuয়ান। চােষর বাiের কান
কাজ eরা জাটােত পাের না। ২৬ বছর বয়s eেদর দলপিত গত িতন
বছর ei খেত কাজ করেছ। স বলল, বাজার শহর বা বেড়া রাsায়
যেত স ভয় পায়। কারণ sানীয় ১৬ বছেরর বা কাছাকািছ বয়েসর uঠিত
যুবেকরা তােদর মেরধের সব কেড় নেব। eiসব গ ােঙ sানীয় পািট
ক াডারেদর ছেলরাo থােক।
ei নতুন খেট খাoয়া মাnেষর জাত ব বsা কান সরকাির
আiনকাnেনর মাধ েম গেড় oেঠিন। ei জাত বষম রkা করার িপছেন
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চনেদর sাথ কী? eকিদেক, তারা কেঠার পির েমর কাজ কম পয়সায়
কিরেয় িনেয় িনেজরা আরােম থাকেত চায়। anিদেক, িনকটবতী
শহরgেলায় তারা aেপkাকৃত বিশ মজুিরেত িনেজেদর বu- মেয়েদর
কাজ পাকা করেত চায়। িবেদিশ মািলেকরাo দখেছ, sানীয়েদর eেত
হােত রাখা যােব আর চীেনর anাn pাn থেক আসা িবপুল সংখ ক
গিরব aিভবাসীেদর িদেয় নানান কাজ সsায় কিরেয় নoয়া যােব।
ei বষেম র কাঠােমার eকটা মনsািttক মাtাo রেয়েছ : sানীয়
gামীণ সমােজ u মযাদা লােভর বাসনা। মযাদায় হঙকেঙর
আtীয়sজেনর চেয় িনেচ থাকেলo gােমর লােক ant থেক আসা
বাiেরর লােকেদর চেয় uঁচু, িবেশষত কািলমািলp িসচুয়ািনজেদর চেয়
uঁচু ভেব তৃিp লাভ করত। িকnt তারা ব িkগতভােব uদ মী হেয় uেঠ
পরিনভরশীলতার asিs কািটেয় uঠেত চাiত না। বরং হঙকেঙর
যাdপরেশর সৗভােগ তারা, িবেশষত যুবেকরা, asাভািবক আলেs
িদন কাটাত। িনেজেদর uেদ ােগ u তর মযাদা পাoয়ার চেয় তারা দািম
সামgী িকেনi তা aজন করেত চাiত।

না। aথচ আিশর দশেকর pথমােধ িবিনেয়ােগর জn sিবধাজনক হাের
ব াে র ঋণ পাoয়া যাি ল। মাটা ঋণ িনেয় dজন মুনাফা করেত না
পের তা শাধ করেত পােরিন। িকnt তােদর eর জn কান জিরমানা বা
শািs হয়িন।
িকংফা ছাড়া আরo dজন সিত i ব বসা কের লাভবান হেয়িছল।
eেদর eকজন িছল পূবতন মধ চািষ চন চািঙন। তার eক আtীয়
জািনেয়িছল :
স িকংফােক িকছু sিবধা িদেয়িছল eবং pিতদােন sিবধা পেয়িছল।
যমন, আিশর দশেকর eকদম গাড়ার িদেক চািঙন gােমর gদামঘর
আর িbেগেডর eকটা পুkর ভাড়া িনেয়িছল aত n সsায়। িকংফা oর
দাকান থেক িবেন পয়সায় িসগােরট িনেয় খত। তারপর যখন আল
ভেঙ oর পুkর থেক সামাn িকছু মাছ ভেস বিরেয় গল, িকংফা
বেলিছল, ‘িঠক আেছ, oর িকছু মাছ খায়া গেছ, আিম oর ভাড়া বশ
কিমেয় দব।’ eেত লােক চেট যায়।
১৯৮০-র দশেকর গাড়ার িদেক যখন an gামবাসীরা সরকােরর
pিতrিতেত িব াস করেত পারিছল না, চািঙন সফলভােবi জুয়া খেল
িনেয়িছল। স কেয়ক ডজন িলচু গােছর eকটা বন পাঁচ বছেরর জn
িঠকা িনল বছের মাt কেয়ক শ’ iuয়ােনর িবিনমেয়; eকটা বাঁেশর ঝাড়
িনল; তারপর sেযাগ পেয় আরo িকছু বন আর বাগান িঠকায় িনেয়
িনল। ei জিমর oপর স eকটা kিড় eকেরর কমলা বাগান করল।
বাগান করার জn িbেগেডর eiসব aব বhত জিম িবেন পয়সায় পাoয়া
যত, pথম kিড় বছর কান ভাড়াo ধায হত না, পেরর kিড় বছর
িbেগেডর সে ফসেলর আধাআিধ ভাগ হত, চিlশ বছর পের তা
িbেগডেক িফিরেয় দoয়ার বাঝাপড়া থাকত। eরপর চািঙন eক িবশাল
মুরিগ খামােরর মািলক হেয় uঠল। eক ভgpায় পাকা দালােনর মেধ
৩০০০ মুরিগর ছানা রাখা হেয়িছল, তা থেক বছের ৪০,০০০ মুরিগ
পাoয়া যত। পড়িশেদর মেধ চািঙন আর তার stী িছল ব িতkম। তারা
সpােহর সাতিদন কাজ করত আর িনেজরাi পেড় থেক সব দখােশানা
করত। gােম eকটা বাংেলা তির করেত r কেরo চািঙেনর পিরবার
মাঝপেথ বn রাখল। তখন তােদর িবলািসতা আর ফালতু পয়সা খরেচর
সময় নi। gাম থেক কেয়ক মাiল দূেরর oi মুরিগ খামােরi মািট আর
iট িদেয় তির eকটা asায়ী িতনচালা বািড়েত তারা eেস বাস করেত
লাগল।
চািঙন কাuি ট-রাজধানীেত eকটা বািড় িকেন ছেলেমেয়েদর রেখ
oেদর রিসেডn পারিমট সখােন বদিল কের িনেয়িছল। কাuি ট সরকার
ei িsেমর মাধ েম িকছু aথ uপাজন করত। স দখল, ছেলেমেয়রা
রিসেডn কােডর দৗলেত কাuি ট শহের লখাপড়া করেত পারেব eবং
যিদ ভিব েত পুরেনা সরকাির নীিত িফেরo আেস, তাহেলo
ছেলেমেয়েদর আর চািষ হেত হেব না। বািড়টা িকেন স eকলােফ gাম
থেক শহেরর sেযাগsিবধায় পৗঁেছ গল। ১৯৮০-র দশেক আর eকজন
চািঙেনর চেয়o সফল হেয়িছল, স হল লঙiয়ঙ। eক পূবতন
pাডাকশন িটেমর ক াডার বেলিছল :
স সংগঠন বুঝত, জানত কীভােব ব বসা চালােত হয়। স aিফসারেদর
িচনত, ব া সmেn জানত আর জানত কীভােব সgেলা চেল। gােমর
an সকেলর তুলনায় স বেড়া মােপ িকছু পিরচালনা করেত জানত।
…eমন নয় য চন gােমর য কারo জn লঙiয়েঙর মেতা সাফেল র
রাsা খালা িছল। … eখােন eকটা adুত রদবদল ঘেটেছ, আপনারা
জােনন ১৯৭০-eর দশেকর শষ aধ ায় পযn সমবায়ী uেদ ােগ লঙiয়ঙ
তমন সাফল পায়িন। আজ সi চমকpদ সমি গত uেদ ােগর aবিশ

sানীয় সাফল
চন gােমর সকেলi য uেদ াগহীন িছল তা নয়, সামাn িকছু মাnষo
িছল যারা ei কাuি টর আকিsক সমৃিdর sেযাগ নoয়ার aবsায় িছল।
১৯৭০-eর দশেক িbেগেড যসব যুবক ক াডার eেসিছল, ১৯৮০-র দশেক
তারা aেনেকi িনেজেদর পিরচালন দkতার জাের ভােলা আয় কেরিছল।
১৯৬০-eর দশেক gােম য যুবক-যুবতীেদর oয়াকিটেম পাঠােনা হেয়িছল,
তােদর কােছ চারজন সদ যুবক িছল ‘িবpবী utরািধকারী’। eরাi পের
িbেগেড পদ পল। ১৯৯০-eর দশেক eেদর মেধ dজন হঙকেঙর
কেপােরট সংsায় কারখানার ম ােনজােরর পদ পল। যােক ‘ বাকা’ বেল
ডাকা হত, স কােছi eক শহের ধাতব দরজা তিরর কারখানা চালাত।
িdতীয় ‘িবpবী utরািধকারী’ চন gােমর পুরেনা কিমuিনিট হেল pািsক
কারখানা দখভাল করত। তৃতীয়জন, বাoদাi, পািট সেkটাির িহেসেব
gােমর সবসাধারেণর িবষয়gেলার তদারিক করত। eরা িতনজনi মাiেন
করা িনরাপদ কােজ যুk িছল।
চতুথজন ঝুিঁ ক িনেয় িশেlােদ ােগর রাsা বেছ িনেয়িছল। আিশর
3
দশেকর মাঝামািঝ স িbেগেডর pশাসিনক pধােনর পদ ছেড় (আেগ ei
পেদ িছল লঙiয়ঙ) িদেয় ব া থেক মাটা ঋণ িনল আর সi aেথ
পাহােড়র ধাের ফেলর বাগান করল। ১৯৯০-e eেসo স ei বাগান
থেক িবেশষ sিবধা করেত পারল না। স িবিনেয়াগ বাঁচােত বাগােন
eকটা oয়াচটাoয়ার বিসেয় সখােন পাহারাদার িনেয়াগ করল, eকটা
বndক িকনল আর বাগােনর চারপােশ িবjিp লািগেয় জািনেয় িদল, কu
সখােন pেবশ করেল িপটুিনর জn বাগােনর মািলক দায় নেব না। sানীয়
আiেন জিমর মািলক বা gামবাসী aনিধকার pেবশকারীেক িপিটেয় মের
ফলেলo কারo কান সাজা হত না।
আেগকার uৎপাদন িটেমর pধানেদর মেধ সামাn কেয়কজন
িশেlােদ ােগর ঝুিঁ ক িনেয়িছল। সাধারণ gামবাসীরাo eিদেক তমন
eেগােত পােরিন। কারণ পূবতন ক াডারেদর মেতা পিরচালনার aিভjতা,
যাগােযাগ বা মাটা টাকাপয়সা িনেয় নাড়াচাড়া করার aভ াস তােদর িছল
না। মামুিল চােষর কােজর চেয় জিটল কান কােজ তােদর সামথ িছল
3

সরকািরভােব gামীণ pশাসনেক আর িbেগড বলা হি ল না, িকnt gােমর
লােক িbেগড কথাটাi চালু রেখিছল।
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বলেত রেয় গেছ eকটা বেড়া জেলর পাm। পাহােড়র কােল সমি গত
বাগানgেলােত জল পৗঁেছ দoয়ার জn বশ খরচ কের সটা কনা
হেয়িছল। িকnt স ভুল কের কের ব বসা িশেখেছ। যিদo ei িশkার
জn gামেক aেনক মাsল িদেত হেয়েছ আর eখন তার ব িkগত
uেদ ােগ তার sিবধা পাoয়া যাে ।
gােমর মেধ pথম লঙiয়ঙi বুঝেত পেরিছল, বৃহদায়তন মুরিগ খামােরর
ব বসায় ভােলা ফল পাoয়া যােব। মুরিগ খামােরর বজ থেক দূষণ
কমােত হঙকঙ সmpিত oi ব বসা কেঠারভােব িনিষd কেরেছ। eর
sফল পেয়েছ চীেনর সীমাnবতী কাuি টgেলা। কাuি ট পিরকlনায় ei
আধুিনক খামার তিরর জn িতন বছেরর মেধ শাধ করার শেত
sদিবহীন মাটা aথ ঋণ িহেসেব ব া
থেক দoয়া হেয়িছল।
সমবািয়কভােব চািষ পিরবারgেলা eর জn দরখাs করেত পারত।
লঙiয়ঙ তার পড়িশেদর পাটনার হoয়ার জn বলেলo কান পিরবারi
রািজ হল না। oর সে ei uেদ ােগ হাত মলােলা oরi di ভাi,
তােদর eকজন িছল আেগ pাডাকশন িটেমর pধান। eরা eকেt eক
লk iuয়ান ঋণ পেয়িছল eবং তা যথা সমেয় শাধo কেরিছল। oi
িবিনেয়াগ থেক তারা pেত েক বছের ১০,০০০ iuয়ান লাভ পাি ল।
eরপর তারা oi মুরিগর িব া সার িহেসেব ব বহার কের বািগচায়
িবিনেয়াগ করল। eরপর পাটনারেদর মেধ ঝগড়া লাগল, চন gােম
তমনটাi হত। তখন ১৯৮৭ সােল oরা মুরিগর খামার কাuি টর ant
থেক আসা eকজনেক চার লk iuয়ােন বেচ িদল। সi লাকিট
িনরাপদ িনি েn িকছুটা িবেবক বাঁিচেয় ভাগ গড়েত চাiিছল। লঙiয়ঙ
সাফেল র আনেn তার হঙকঙ িনবাসী ছেলর িবেয়েত gােমর pেত ক
পিরবার থেক eকজনেক মহােভােজ আমntণ জানােলা।
eরপর স drত পি িম েয়ার পালেন িবিনেয়াগ করল। eক বছেরর
মেধ নদীর ধােরর ষাটটা খাঁয়ার িbেগডেক িবিk কের kিড়-িtশ হাজার
iuয়ান লাভ করল। eরপর িbেগড খাঁয়ারgেলা ভেঙ ফেল eকটা বেড়া
iটভাঁটা তির করবার িসdাn িনল। কারণ িনমাণ সামgীর দর বেড়i
চেলিছল। ei িসdােnর aংশ িহেসেব যৗথ uেদ ােগ লঙiয়ঙ iটভাঁটার
২০% aংশীদাির পল, বেড়া aংশ থাকল িbেগেডর হােত আর বািকটা
ফুিজয়ান pেদেশর eক পুিঁ জপিতেক দoয়া হল। utর চীেনর হনান
pেদশ থেক পুরেনা িঠকা pথায় জনা চিlেশর eকটা দলেক ভাঁিটর কােজ
িনেয় আসা হল।
eখন লঙiয়ঙ আর আেগর মেতা কিঠন মজােজর লাক নয়, তার
sভাব বশ নরম-সরম। স কারo সে ঝগড়াঝািটেত যায় না, িনেজর
ব বসা আর িবিনেয়াগ িনেয় ব s থােক। স aতীেত সমাজতntেক aত n
জােরর সে কােয়ম করেত িগেয়িছল, মাo পূজাo কেরিছল। eখন স
িনেজর জn পয়সার পাহাড় গেড় তুলেছ। gােমর লােক eেত কান
খারাপ দেখ না। তারা মেন কের eটা রাজৈনিতক আবহাoয়া বদেলরi
ফল। নতুন pজn তার আিথক pিতপিt দেখ িহংেস কের, িকnt িনেn
কের না। কারণ তার ঘুেষর পয়সা নয়। pবীেণরা জােন, ক াডার হoয়ার
aিভjতা থেকi স eত িবপুল sিবধা পেয়েছ। gােমর কম লখাপড়া
জানা aনিভj যুবেকরা বােঝ, লঙiয়েঙর মেতা সাফল তােদর সােধ র
বাiের। লঙiয়ঙ িকnt তার িবিনেয়াগ gাম িশl, যমন iটভাঁটা, বািগচা
আর মুরিগ খামােরর মেধ সীমাবd রােখ। eিদেক ১৯৯০-eর দশেক
কাuি টর ম াnফ াকচািরং p া টgেলার ৯০% িনয়ntণ করত হঙকেঙর
কাmািনgেলা। বািকটা eকেচিটয়া sানীয় সরকাির pশাসেনর হােতi
িছল। gয়াঙদঙ pেদেশর সীমাnবতী কাuি টgেলােত aেনকটা চন gােমর
মেতাi sানীয় মািলকানার কারখানা সামাni িছল। aথচ ক া টেনর aপর
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িদেক পাল িরভার ডlার কাuি টgেলােত aসাধারণ gামীণ িশেlােদ াগ
গেড় uেঠিছল।4 িকnt চন gােমর কাuি টেত সরাসির হঙকেঙর
িবিনেয়ােগর াসেরাধ করা আবহাoয়ায় sানীয় gামীণ uেদ াগ মাথা চাড়া
িদেত পােরিন।

gাম-সরকােরর নতুন মুখ
চন gােম বh বসরকাির uেদ াগপিতর মােঝ eকমাt সরকাির uেদ াkা
পািট সেkটাির বাoদাi। তার aধীেন রেয়েছ gামীণ বােজেটর বাৎসিরক
ছ’লk iuয়ান। সমি গত চােষর যুেগ িbেগড যভােব ei aথ নতুন
িবিনেয়ােগ কােজ লাগাত, aেনকটা সiভােবi স করিছল। িকnt
হঙকেঙর িবিনেয়াগকারীেদর pিতেযািগতার কথা মাথায় রেখ স dেটা
মুরিগর খামাের পয়সা ঢেলিছল eবং পের তা ক Tােk িদেয় দoয়া হয়।
১৯৮০-র দশেকর শেষর িদেক oi a েলর an gােমর মেতাi বাoদাi
ব া থেক pায় ২০ লk iuয়ান ঋণ িনেয় dেটা কারখানা-িবিlং িনমাণ
কের িবেদিশ কাmািনেদর ভাড়া িদেয়িছল। চীেনর gামা েলর ব াপক
aংেশ, িবেশষত সমৃdতর a লgেলােত gাম, শহর o কাuি টর
সরকারgেলা কবল কারখানা-িবিlংi তির করিছল না, তারা িনজs
পিরচালনায় ম াnফ াকচািরংo r কেরিছল। eটা eত ব াপক আকার
িনল য ১৯৮০ o ১৯৯০-eর দশেকর pথমােধ চীেনর জাতীয় aথনীিতর
an য কান kেtর চেয় gামীণ pশাসন পিরচািলত িশlgেলা drততর
হাের বৃিd পাি ল। সিদক থেক aব চন gােমর সরকাির uেদ াগ
িপিছেয়i িছল।
ei কারেণ বাoদাiেয়র হােত সময় িছল, স ব িkগত uেদ ােগ
eকটা বািগচা আর মুরিগ খামারo গেড় তুেলিছল। gােম য পাঁচ সদেsর
pশাসিনক কিমিট িছল, যটােক সরকািরভােব ‘gামবাসীেদর কিমিট’ বলা
হত, তােত িকছু করার বা বলার জn িছল eকমাt বাoদাi। নােম
gামবাসীেদর কিমিট বলা হেলo eর কান গণতািntক চিরt িছল না।
১৯৮০- ত eকটা লাক দখােনা িনবাচন হেয়িছল, তােত কui pাথী
হয়িন, আেগ থেক িঠক কের রাখা পাঁচজন মেনানীত হেয়িছল। পের
আেগকার রীিতেতi পদgেলা আn ািনকভােব ভাগ কের নoয়া হেয়িছল।
১৯৮০-র সরকাির সংsােরর সময় িসdাn হেয়িছল, sানীয় পািট নতৃt
eবং sানীয় সরকাির pশাসেনর কােজর পিরসর আলাদা হেব। িকnt চন
4

ক া টন থেক d’িকিম দূের eক gামীণ জলায় আমরা িগেয়িছলাম ১৯৮৬
সােল। ১৯৪০-eর দশেকর আেগ eটা িছল gামীণ রশম-বst uৎপাদেনর eক
বেড়া কnd। ১৯৮০-র দশেক pায় ংসাবেশষ থেক sানীয় চািষ-িশেlােদ াগীরা
eেক পুনrjীিবত করল। মাt gিটকেয়ক gামীণ বাজার-শহর থেক ei ছাT
জলািট চীেনর িতনিট বৃহtম রশম-uৎপাদন কেndর eকিট হেয় uঠল। পের
সটা িসনেথিটক কাপড়, যমন নাiলেনর eকটা grtপূণ uৎপাদন কnd হেয়
uঠল। gােম আমরা যার আিতেথ িছলাম, স িছল eকজন pাডাকশন িটেমর
pধান। স eকটা কারখানা করার জn তার ালক আর ছােটাখােটা কেয়কজন
পাটনার িনেয় ব া থেক দড় লk iuয়ান ঋণ িনেয়িছল। তার কারখানা eত
সফল হল য তােক বিজং পযn দেশর িবিভn pােn ব বসার কােজ যেত
হত। দিkণ কািরয়া থেক স আিটিফিসয়াল িসেlর sেতা আমদািন করত আর
তার তির কাপড় িবিk হত সারা চীেন, িবেশষত মা িু রয়ায়। ১৯৮৬ সােল স
তার জীণ asায়ী কারখানা চtেরর জn পুনিবিনেয়াগ কেরিন, ভয় িছল সরকাির
নীিত যিদ পােl যায়! তার stী সাiেকেল চেপ pিতিদন সকােল কাuি টমািলকানার eকিট পাশাক কারখানার pাডাকশন লাiেন কাজ করেত যত।
পয়সার aভাব oেদর িছল না। িকnt aতীেত চীেনর সরকাির নীিত যরকম
নাটকীয়ভােব aদলবদল হেয়েছ, সi ভয় িছল।
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সামািজক আnগেত র নতুন কাঠােমা

gাম বা পিরিচত an gামgেলােত eমনটা দখা যায়িন। gাম pশাসিনক
pধােনর পেদ বাoদাi তiশ বছেরর eক যুবকেক ঢুিকেয় িনেয়িছল। স
মূলত বাoদাiেয়র গািড়র চালেকর কাজ করত, য গািড়টা --- eকটা
জাপািন িমিনবাস --- বাoদাi আর তার স ীেদর an ােন যাoয়ার জn
ব বহার করা হত। পািট কিমিটর তৃতীয় সদs িছেলন চিlেশা eক
হািসখুিশ মিহলা। তাঁর কাজ িছল বািড় বািড় িগেয় নতুন বuেদর জn
িনয়ntণ o di-সnান নীিত িনেয় ভাষণ দoয়া। সকেলi aিত ভdভােব
তা মেন িনত বেট। িকnt oi মিহলা িনেজ পের বেলিছেলন :
তৃতীয় সnান হেল ১২০০ iuয়ান জিরমানা িদেত হত। কui
ব াপারটােত grt িদত না। anঃসttা মিহলারা an gােম আtীয়েদর
বািড়েত লুিকেয় পড়ত। তারা যখন নতুন বা াটােক িনেয় gােম িফরত,
জিরমানা িমিটেয় িদত eবং তারপর … an বা ােদর মেতাi সi
বা াটা মাnষ হত। যেহতু বা ার িনেজর eেত কান দাষ নi, তাi
isুল বা an ব াপাের তার oপর কান বষম চািপেয় দoয়া হত না
… যিদo সাধারণত চনরা dেটা ছেল বা eকটা ছেল eকটা মেয়
থাকেল তৃতীয় বা া পছn করত না। আজকাল লােক eকটা ছেল
eকটা মেয় সবেচেয় পছn কের, কারণ মেয়েদর মেন করা হয় পির মী
হেব আর বুেড়া বয়েস বাবা-মােক দখেব। িকnt যিদ তােদর di মেয়
হত, তারা আর eকটা বা ার জn চ া করত, কারণ মেয়রা তা িবেয়
হেল পেরর বািড় চেল যােব।
পািট সেkটাির িহেসেব বাoদাiেয়র eব াপাের দৃ াn sাপন করার দায়
িছল। িকnt dেটা মেয় হoয়ায় স থামেত পারল না। তৃতীয়জনo মেয়
হল, ১৯৮৭ সােল তার বu পািলেয় িগেয় চতুথ সnান জn িদল, eবার
eকটা ছেল পাoয়া গল।
aতীেত gােমর আiনকাnন আর পিরবারgেলার মেধ ঝগড়াঝাঁিট
মটাত িbেগড sেরর জন-িনরাপtা আিধকািরক। সi পদ uেঠ গল।
eখন বাoদাi সi কাজ সামলায়। িদন নi রাত নi, eমনকী তার
খাoয়ার সময়o লােক eেস হািজর হয় মীমাংসার জn। কu নতুন ঘর
তুলেব, তার anেমাদেনর জno তার ডাক পড়েব। স-i gােমর ময়র,
িবচারক, শািsদাতা eবং হাজােরা ঝােমলায় তারi eকেচিটয়া kমতা।
মাটা দােগ স eকটা িনরেপk ভূিমকা পালন কের। িকnt তার sনজের
থাকার জn সমs পিরবারgেলা তােক ছােটাখােটা uপহার দয়। িনেজর
মাiেনর বাiের স তমন dনীিতেত থােক না। eখন aব gােম সব
ব াপাের ক াডার আর পািটর সmিতর দরকার পেড় না। তাi বাoদাio
পড়িশরা না ডাকেল নাক গলায় না।
িbেগেডর মুরিগ খামার আর iটভাঁটা থেক য আয় হত, সi aেথ
স gাম থেক বাজার-শহের যাoয়ার রাsা িনমােণ সাহায কেরিছল।
eছাড়া, নদীর oপের eকটা আরo চoড়া সতু তির করা হল। তেব
সবেচেয় grtপূণ িছল gােম ঢাকার মুেখ নতুন sদৃ sুলবািড় িনমােণ
িbেগেডর আিথক সহায়তা। তেব নতুন িবিনেয়ােগর জের সmpিত
িbেগেডর ঘােড় মাটা ঋেণর বাঝা চেপেছ। isুল চালােনার িনয়িমত
খরচo তারা মটােত পারেছ না। বাoদাi আমােদর কােছ sীকার
কেরিছল, “তািttকভােব … isুেল পড়া বাধ তামূলক eবং aৈবতিনক।
িকnt বাsেব সটা সত নয়”। pেত ক ছাtেক বছের ১৫০ iuয়ান িটuশন
িফ িদেত হয়, তার oপর বiেয়র খরচ, isুল মরামিতর খরচ, িটিফন
খরচ eবং িশkকেদর মাiেন মটােনার জn িকছু সাহায । চন gােমর
pায় সকেলi egেলা িদেত পাের, িকnt e িনেয় kাভ রেয়েছ। ei
খরচgেলা aিভবাসীেদর ছেলেমেয়েদর সােধ র বাiের, িকnt তােত
gামবাসীরা িচিnত নয়।

মnন সামিয়কী

sাধীন পািরবািরক চাষ িফের আসার eক দশক পেরo pাডাকশন িটেমর
হােত িনজs সmিt রেয় িগেয়িছল। পুkর, বািগচার ভাড়া আর নতুন
ঘরবািড়র জn জিম িবিkর আয়o তােদর হােত আসিছল। িটেমর চােষর
জিম নামকাoয়ােs িটেমর সmিt িহেসেবi িছল বেট। িকnt ১৯৮২ সােল
তা চািষ পিরবারgেলার হােত পেনেরা বছেরর জn তুেল দoয়া হয়।
ঘরবািড়র জিমgেলা aব িটম পুেরা িবিk করেত পারত। eখন িটেমর
কাজ হল জিমদােরর মেতা। aতeব গাটা িটম কিমিটর আর দরকার
রiল না। কবল eকজন আংিশক সমেয়র িটম-pধান o িহেসবরkক আর
an িটেমর সে ভাগাভািগ কের eকজন িহেসব পরীkক। ei কােজর
জn কান kমতা বা মাiেনর ব াপার রiল না। িটেমর কাঠােমা বরাবরi
িbেগেডর কাঠােমার চেয় aেনক গণতািntক িছল। কান িসdাn নoয়ার
জn িটেমর anগত সমs পিরবােরর িtশ বছেরর বিশ বয়িস পুrষেদর
সভায় ডাকা হত। মেয়রা iিতমেধ i িপছেন চেল িগেয়িছল, কান
পিরবােরর pধান মিহলা হেলo ei সভায় ডাক পত না। আেলাচনা
বলেত কবল eটুki, িটেমর আয় কীভােব খরচ করা হেব। তার িকছুটা
িটেমর আিধকািরকেদর মাiেন eবং িটেমর পিরেষবায় ব য় করা হত,
যমন, কান dঃs বয়s মাnষেক সহায়তা করার জn aথবা িটেমর
পাড়ার রাsা বাঁধােনার জn। eছাড়া gােমর জno pেত ক িটমেক সমান
aথ িদেত হত, যমন নতুন isুল তির eবং gােমর গিলেত আেলার
ব বsার জn।
১৯৮৮ সােল ei গিলর আেলার িবd েতর খরচ মটােনার ব াপাের
িববাদ দখা িদল। িbেগড ei খরচ িদেত চাiল না, pেত ক িটম an
িটেমর বািড়gেলােত যাoয়ার রাsার আেলার জn পয়সা খরচ করেত
রািজ হল না। মাt দশটা ল াm jালােনার জn সামাn খরচ িনেয়
ঝগড়ার জের gােমর পথ কেয়ক মাস anকার হেয় রiল।
িটেমর সভাgেলােত বিশ খরচ anেমািদত হত সমি গত আেমাদpেমােদর জn। কান িটম তার বা ােদর িবনা খরেচ ক া টেন বড়ােত
িনেয় যত, ১৯৮০-র দশেকর মাঝামািঝ নাগাদ eকটা িটম থেক তার
সদsেদর িবনা খরচায় gয়াংিস pেদেশর িবখ াত পযটক-শহর giিলন-e
বড়ােত িনেয় যাoয়া হেয়িছল। ১৯৮৯- ত সমs িটম িনেজেদর খরচায়
সকলেক শনেঝেনর হােটল আর রেsারাঁgেলােত িনেয় িগেয়িছল।
আসেল সi সময় বিজংেয়র গNেগােলর ফেল শনেঝেনর পযটন-ব বসা
দাrণ মার খাি ল, oপরতলা থেকi চাপ িদেয় ei বড়ােনার কমসূিচ
নoয়ােনা হেয়িছল। তার ছ’সাত বছর আেগ যখন শনেঝন sশাল
iকনিমক জান তির হেয়িছল, িবেদিশ পযটকেদর যেথ টানা যাি ল
না, তখনo oপরতলার চাপ eেসিছল। যাi হাক, eসব an ােনর ফেল
িটম িহেসেব পিরচয় পু হত। gােমর pােn নতুন বাংেলা বানােনার
সময়o িটেমর সদsরা পুরেনা পাড়াগত ছিবটা ধের রাখেত চাiত। হয়েতা
তারা gােমর হাজার লােকর মােঝ হািরেয় না িগেয় eকটা কৗমগত
সদsতার বাধ ধের রাখেত চাiত। ঘিন আtীয়তার বnনo কান কান
পিরবােরর মেধ জারােলা থাকত। eকi িটেমর সদsেদর মেধ ধার
দoয়া- নoয়া বা eেক aপরেক সাহায করার রoয়াজ িছল। আসেল
pাডাকশন িটম gামবাসীেক eমন eকটা pিতেবশীগত যাগােযােগর
কাঠােমা িদেয়িছল যটা িবpেবর আেগ gােমর kলগত শাখাgেলার মেধ
বজায় িছল।
aতীেত kলগত শাখার মেধ eকটা সাধারণ সmিtগত sাথo
থাকত। ১৯৮০-র দশেক সi জায়গায় িছল িটমগত সmিt। kলগত
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eেদর মেধ pবীণা, যার pণামী eকশ iuয়ান পযn oেঠ, স দবতা
িকংবা মেkেলর মৃত আtীয়েদর sের কথা বলেত পারত। স সমsা
সমাধান eবং পিরবােরর সৗভাগ বৃিd হেত সাহায করত। assেদর িনেয়
aব লােক তােদর কােছ আর যত না। কারণ iিতমেধ i িচিকৎসক o
oষুধপেtর pিত gামবাসীেদর আnগত বেড়িছল। পুrেষরা ei ডাiিনেদর
কােছ যত না। তারা যত eক an পুrষ গণৎকােরর কােছ। মাটা টাকা
কামােত লােক বপেরায়াভােব ভােগ র oপর ভরসা করত eবং ভিব ৎ
জানেত চাiত। সাংsৃিতক িবpেবর সময় য মিnরটা ভেঙ ফলা হেয়িছল,
সটা আর পুনিনমাণ করা হয়িন। য gাম েদবতা gামেক রkা করত বেল
মেন করা হত, কui তার মূিত িকেন িদেত চায়িন। মৃেতর আtার শািnর
জn যসব আচার িছল, সgেলা িনেয় কu নতুন কের মাথা ঘামায়িন।
১৯৮০-র দশেক যুবেকরা িবেশষত eক ‘কােগা-কাl’-eর িদেক ঝুেঁ কিছল।
ei যুবেকরা হঙকেঙর ভাগ বstর pিত eত আকৃ িছল য তারা মেন
করত ei ধেমর aেলৗিককতায় ভাগ eেস eক লহমায় ধরা দেব কান
আtীয়- যাগােযাগ ছাড়াi। ei ধেমর sেpর মেতাi তােদর আকষণ িছল
জুয়ায়। জুয়ার আকষণ িছল aব মিহলা-পুrষ, মাঝবয়িস-বৃd সকেলর।
eমনকী তােদর anকরেণ বা ারাo eেত মেত িগেয়িছল। ক জুয়ােত
মেত uেঠেছ, কার ভােগ দাrণ লেগ গেছ, কার সবনাশ হল --- ei
িছল পড়িশেদর চচার িবষয়।

সদsরা pিত বছর তােদর কndীয় পিবt আচার-an ােন িনেবিদত
েয়ােরর মাংেসর eক aংশ সi শাখার pেত ক পুrষ সদsেক িবতরণ
করত। সমাজতেntর আমেল ১৯৬০ o ১৯৭০-eর দশেক চন gােম িটেমর
সকল পিরবার নববেষর uৎসেব an পিরবারgেলােক সi eকiভােব
েয়ােরর মাংস িবতরণ করত। eেত aব কান আচার পালন করা হত
না। পািরবািরক চােষ eেসo ১৯৮০-র দশেকর শেষ িকছু পিরবার
চাঙiয়াঙ uৎসেবর সময় eভােব পড়িশেদর মেধ মাংস িদত। চীনা
ঐিতhগত রoয়াজ হল, পিরবারgেলা রাnা করা েয়ােরর মাংস তােদর
পূবপুrেষর কবের িনেবদন কের eবং তারপর সi মাংস খেয় িনেজেদর
ভাগ েক pসািরত কের। সাধারণভােব আtীয়রাi aভী ফেলর আশায়
ei মাংস খেত পাের। aতীেতo কান কান সময় পড়িশেদর eবং
aনাtীয়েদরo ei মাংস দoয়া হত। পড়িশ o িটম সদsেদর দoয়ার
মধ িদেয় িনেজর ভাগ aেnর মেধ o pসািরত করার কথা ভাবা হয়
eবং eকটা িবেশষ সmক গেড় oেঠ।
পুরেনা kলগত ঐিতh কান কান kেt যন িফের আসিছল।
চাঙiয়াঙ uৎসেব eকi kেলর িকছু পিরবার দল বঁেধ আেগকার মেতাi
আচার পালন করেত r করল। eেত তােদর পারsিরক সাহায o ঋণ
দoয়া- নoয়ার সmক বজায় থাকল। পুরেনা kলগত পাঁচিট শাখার
হলgেলা eবং pধান চনসমাজগত হলিট ভgpায় হেয় িগেয়িছল। সgিল
gদাম, দাকান বা aিভবাসী িমকেদর রােত ঘুমােনার আsানা িহেসেব
ব বহার করা হত। eখন kলশাখার পিবt আচারািদ িনভর করিছল pবীণ
িকছু ধনী লােকর aেথর oপর, যারা িবpেবর আেগi হঙকেঙ চেল
িগেয়িছল। ১৯৮৯ সােল eকজন বেলিছল, eiসব আচার-an ান গাটা
দেশক ধনী পিরবারi পালন কের, gােমর সকেল eেত যায় না। তাছাড়া,
তার মেত, eসেব যােদর ঝাঁক, তােদর মরার বয়স হেয় গেছ। নতুন
ছেলেমেয়রা eসব রীিত জােন না। দশ বছর পের কui আর eসেব
মাথা ঘামােব না। চিlেশর কাঠায় বয়স eমন আর eকজন দৃঢ়ভােবi
বেলিছল :
pাডাকশন িটেমর ধারণাটা জিড়েয় িছল পািটর শাসেনর সে eবং
সমি গত uৎপাদেনর যুেগ িটেম আমার pিত দাrণ বষম হেয়েছ, an
সদsরা আমার oপর ভয় র চাপ সৃি কেরেছ। তাi আজ আিম পািটর
dারা িনয়িntত ei ধরেনর সংগঠেন সmূণ s n বাধ কির না।
ei লাকিটর পিরবােরর oপর ধনী চািষর তকমা আঁটা িছল। তার
পিরবার eখনo িটেমর কােজ সিkয়ভােবi aংশ নয়, তার কাকা িছল
িটেমর pধান আর বাবা িহেসব পরীkক। আেগরজন িছল গিরব চািষ
পিরবােরর লাক। যিদo স sীকার কেরিছল য তার kলশাখার িকছু
পিরবােরর সে স ঘিন তা anভব কের। aথাৎ চন gােমর সমােজ di
সামািজক পিরচেয়র কাঠােমা eকi সে রেয়েছ, eকটা সমি গত যুেগর
ঐিতh, anটা আরo পুরেনা যুেগর। সামািজক o aথৈনিতক ei drত
পিরবতেনর সমেয় সাহােয র নাঙর িহেসেব eকািধক কাঠােমার িদেকi
হাত বাড়ােনা চনেদর পেk িছল sিবধাজনক।

নbiেয়র শেষর টানােপােড়ন
১৯৮৯ সােলর বসেn বিজং হত াকােNর দৃ হঙকঙ টিলিভশেন দেখ
চন gােমর pবীেণরা বেলিছল, িবেkাভকারীরা যমন বাড়াবািড় কেরেছ,
তমন ফল পেয়েছ। aথচ gামবাসীেদর মেধ গত eক দশেক হঙকেঙর
জীবনযাtা eক িনঃশb িবpেবর ভূিমকা পালন কের চেলিছল। gােমর
eকজন ক াডার আমােদর কােছ সংিবধানতেntর gণ eবং আমলােদর
sরাচার িনয়ntণ করার জn িবচার ব বsার sাধীনতার কথা বেলিছল।
বh gামবাসী হঙকেঙ তােদর আtীয়েদর কােছ বড়ােত যেত r
কেরিছল। কেয়কজন তা ব বসার কােজo যত। ১৯৮০-র দশেকর
গাড়ােতi িকংফা d’বার সখােন িগেয়িছল আর বাoদাi eখন হােমশাi
যাে । ১৯৮৯-eর শরেত স eবং পািট কিমিটর মিহলা pিতিনিধ eক
হঙকঙ-ব বসায়ীর পয়সায় eক সpােহর জn সখােন িগেয়িছল। চন
gােমর বেড়া হেল oi ব বসায়ীর pািsক কারখানা িছল। হঙকেঙর
ব বসায়ীেদর কারখানা করার জn uৎসািহত করেত বাoদাi চ া
করিছল। বাজার শহের kিড় লk iuয়ান ঋণ িনেয় য dেটা নতুন
কারখানা-িবিlং তির করা হেয়িছল, তার জn মােস ৩০,০০০ iuয়ান
মটেগজ িহেসেব মটােত হত। ১৯৮৯-eর জুেনর বিজংেয়র ঘটনায়
হঙকেঙর ব বসায়ীরা ভয় পেয় চীেন নতুন িবিনেয়াগ বn কের িদল।
eিদেক িনমাণ িশেlর য ব বসা বেড় চেলিছল, তাo থমেক গল, iেটর
দাম aেধেক নেম গল। িbেগেডর iটভাঁটা থেক আর লাভ করা যাি ল
না।
১৯৮০-র দশেকর গাড়া থেক চন gাম eবং সবt য কমলা লবু
চাষ r হেয়িছল, pথম চােষ দাrণ লাভ পাoয়া িগেয়িছল। eেত
চািঙেনর মেতা aেনেকi ei চাষ আরo বািড়েয় িদেয়িছল। কান কান
জলায় ধােনর জিমo কমলা বািগচায় rপাnিরত করা হল। eত বিশ
uৎপাদন হল য দর নেম গল। aথচ কাuি টর বাiের বাজার পাoয়া
গল না। কারণ হঙকেঙর বাজাের eর চেয় ভােলা মােনর কমলার সে
pিতেযািগতায় পের oঠা গল না আর পিরবহেনর ব বsা না হoয়ায়
চীেনর ant পাঠােনা গল না। ১৯৮৯ সােলর ফসল oঠার পর চন

ধমীয় জুয়া
kলগত বাধ যমন dবল আকাের িফের eেসেছ, পুরেনা ধমিব াসo
আংিশকভােব িফের eেসেছ। রাT eবং তার আদশগত চািহদাgেলাo
gােমর দৃ পট থেক িপছু হেটেছ। pায় pিতিট ঘেরi িপতৃপুrেষর বিদ
িফিরেয় আনা হেয়েছ, যখােন মৃতেদর ছিবর সামেন ধূপ jািলেয় দoয়া
হয়। di দশক আেগ য di ডাiিন বুিড়েক তােদর ব বসা ছাড়েত বাধ
করা হেয়িছল, ঘেরর বuরা আবার তােদর কােছ যেত r কেরিছল।

মnন সামিয়কী

20

জাnয়াির- ফbrয়াির ২০১১

eক খুেদ কল াণকামী রাT

gােম ৫৫০ টন aিবিkত কমলা লবুর পাহাড় জেম গল। িনেজর eবং
gােমর সবনােশ বাoদাi মাথা চাপড়ােত লাগল। a ল জুেড় eক
aথৈনিতক মnা দখা িদল।

আজ eখােন eক হাজােরর সামাn বিশ চন প াশ থেক ষাট হাজার
‘বিহরাগত’-র সে পাশাপািশ বাস কের। ১৯৮০-র দশেকর তুলনায় আজ
চন eবং aিভবাসী িমেকরা aেনক বিশ sিবধােভাগী আর বি ত ‘di
জাত’। ei িবপুল সংখ াগির বিহরাগতেদর না আেছ eখানকার
pশাসিনক কােজ কান কথা বলার aিধকার, না আেছ gাম সরকােরর
কাছ থেক কান কল াণমূলক sেযাগsিবধা পাoয়ার aিধকার। aপরিদেক
জিম বা সmিtর ভাড়ার পয়সায় aেনক চনi িদিব মধ িবt জীবন
যাপন কের। ei খুেদ কল াণকামী রােTর sিবধার মেধ তারা পায় মাটা
ভতুিকর িচিকৎসা পিরেষবা। জাতীয় সরকােরর eক-সnান পিরবােরর
নীিত anযায়ী চন িশ রা বাবা-মােয়র eকমাt সnান হেল িবনা পয়সায়
বাৎসিরক sাs পরীkার sেযাগ পায়। সমs বয়s চনরাo রk পরীkা
থেক চােখর পরীkা, eমনকী sেনর ক াnােরর সমs পরীkা িবনা
পয়সায় কিরেয় িনেত পাের। eকজন gামবাসী বেলিছল, eটা সরকার
দয়, যােত দখােনা যায়, ‘eকমাt সnান’ ভােলা sাs িনেয় বেড় uঠেত
পাের। ass হেল চনেদর sানীয় sাs েকেnd যা পাoনা হয়, তার eকপ মাংশ মটােত হয়, gাম সরকার বািকটা মটায়। হাসপাতােল ভিত
হেল, খরেচর সামাn িকছু িদেত হয় চনেদর, eক লk iuয়ান পযn
খরচ পাoয়া যায়।
যিদ pেয়াজন হয় তাহেল চনরা, িবেশষত িনঃস মিহলা eবং বৃdরা
নামমাt ভাড়ায় gাম সরকােরর বানােনা a াপাটেম ট িবিlংেয় থাকেত
পাের। কােছi eকটা বয়sেদর হাম aসহায় বৃdেদর দখােশানা কের।
সমs বয়s চনরা বছের d’বার gাম সরকােরর পয়সায় বড়ােত
যায়, eটা আেগকার pাডাকশন িটেমর সময় থেকi রেয়েছ। বিজং,
সাংহাi, িসয়ান তা আেছi, সাmpিতক বছের িবমােন চেপ দিkণ
কািরয়ােতo গেছ চনরা।
aেনক বিশ grtপূণ aিধকার হল, কমkম সমs চন eকটা সহজ
কােজর গ ারাি ট ভাগ কের। gাম সরকােরর eলাকার মেধ পিরচািলত
pেত ক কারখানা eকজন চনেক ‘চীনা-পেkর কারখানা pধান’-eর পেদ
িনেয়াগ কের। eেদর কাজ হল gােমর সে কারখানার সংেযাগ রkা
করা। eছাড়া তারা পশাগত sাs o িনরাপtার eকটা pাথিমক িশkা
িনেয় sানীয় কারখানায় dঘটনা কমােনার চ া কের। ২০০৫ সােলর ২৪
ফbrয়ািরর ‘চায়না oয়াক সফিট িনuজ’ থেক জানা যাে , পাল িরভার
ডলটা a েলর হাসপাতালgেলােত ( চন gাম ei a েলর মেধ i
রেয়েছ) বছের ৪০,০০০ মিশেন আঙুল কাটার রাগী আেস। শনেঝেন
বছের ১৭,০০০ িমেকর আঙুল কাটা যায়। িকnt চনরা কাজটা aত
grt িদেয় নয় না। তারা সpােহ মাt কেয়ক ঘ টা oi কাজটা কের।
মােস ১৫০০ iuয়ান মাiেন কাmািনgেলা চনেদর জীবনযাtার মান
বজায় রাখার জn মটায়। িকnt য চনেদর কারখানায় কাজ হয় না,
তােদর aেনকেক খাদ gাম সরকার জেলর িমটার দখা, aিভবাসী
িমকেদর বা ােদর পািলo খাoয়ােনা iত ািদ পাট-টাiম কােজ িনেয়াগ
কের।
eর oপর gােমর জিমর িলজ o িবিনেয়াগ থেক ‘লভ াংশ’ বাবদ
pেত ক িশ o বয়s চন বছের ১০,০০০ iuয়ান পায়। ২০০৫-০৬
সময়কােল ei aথ চীেনর জনpিত gামীণ আেয়র (৩২৫৫ iuয়ান)
িতনgণ eবং গড় শhের চীনােদর মাট আেয়র (১০,৪৯৩ iuয়ান) সমান।
ei aথ ব টন কের ‘ চন gাম শয়ারেহািlং কাmািন’। ১৯৯০-eর

চন gােমর িশlায়ন
১৯৮৯-৯০ জুেড় িতেয়নআনেমন-পরবতী মnা কেট গল। িবেদশ থেক
িবিনেয়াগকারীরা আবার gয়াঙদেঙর সীমাnবতী জলাgেলােত নতুন িশl
গড়ার জn আসেত লাগল। ১৯৯২ সােল তাioয়ােনর eকদল ডভলপার
বাoদাiেয়র কােছ eকটানা ধােনর জিমেত িমকেদর ডরিমটির তির
করার জn িলজ চাiল। ei anমিত মলার পর drত eেকর পর eক
জিমর চুিk হেত লাগল। ১৯৯৪-৯৫ সােলর মেধ gােমর সমs চােষর
জিম আর পুkর কংিkট o িপেচর িনেচ হািরেয় গল। eরপর gােমর
নতৃt জিম িলজ দoয়ার জn কাছাকািছ পাহাড়gেলা কাটেত r
করল। কেয়ক বছেরর মেধ সাির সাির Tাক bািsং করা পাহাড়gেলার
মািট আর পাথর বেয় িনেয় চেল গল পাল নদীর aববািহকায়। সখােন
ogেলা িদেয় ভরাট কের নতুন িশlা েলর জিম তির করা হল। পাহাড়
আর জলাশেয় ঘরা চন gাম eখন eক িবsীণ সমতলভূিম ‘ চন gাম
িশlা ল নং ৩’।
i ডািsTয়াল জান থেক gােমর িদেক হঁেট গেল pথেমi চােখ পেড়
aধবৃtাকাের পাঁচ-ছ’তলা াট বািড়র সাির। egেলা চনেদর ভাড়াবািড়।
তােদর কu কu eখােন uেঠ eেলo মূলত ei াটgেলােত থােক
চীেনর ant থেক আসা িশlা েলর ফারম ান, টকিনিশয়ান eবং
aবsাপn aিভবাসীরা। eরা িশlা েলর কাছাকািছ বিশ পয়সা খরচ কের
থাকেত চায়। ei সাির পিরেয় গেলi টািল ঢাকা বাংেলা, যgেলা
১৯৮০-র দশক থেক বানােনা হেয়িছল, aেনেকরi গেটর িভতের নতুন
গািড়। ei সািরটা পেরােলi যন সi মাo যুেগর চন gাম। eকটা গিল
িদেয় eিগেয় গেল ভাঙােচারা কােঠর দরজা পিরেয় পুরেনা eক
kলশাখার হেলর সামেন ছাT uেঠান। পুরেনা ei গিলgেলার িকছু বািড়
িবpেবর আেগ থেকi রেয় গেছ। হলটােত পের মাo জমানায় eকটা
pাডাকশন িটেমর সদর দpর খালা হেয়িছল। eখন eকটা aিভবাসী
পিরবার oটােত থােক।
চনেদর পাড়া থেক িকছুটা দূের ডরিমটিরেত গাদাগািদ কের থােক
পিরবার ছেড় আসা i ডািsTয়াল জােনর িমেকরা। িকছু aিভবাসী
aব gােমর মােঝ ভাঙােচারা পুরেনা বািড়gেলােত ঠাঁi পেয়েছ।
বিশরভাগ খালা দরজা িদেয় হাoয়া চলাচল করেছ, বছেরর বিশরভাগ
সময় ei a েল বশ গরম। পাশ িদেয় গেল দখা যায়, িববািহত
দmিত বা াকা া িনেয়, কখনo বুেড়াবুিড় সেমত জীণ সংকীণ ঘেরর
িভতর বেস আেছ। িকছু বািড়র িভতর সাির সাির বা িবছানায় eকদল
যুবক বা যুবতী রেয়েছ। িকছুটা চoড়া গিলেত িকছু ঘের িবuিট পালার
আর iেলকTিনক গেমর দাকােন aবসর সমেয় aিভবাসী িমেকরা িভড়
কের রেয়েছ। গিলর oপর পুrেষরা জেড়া হেয় তাস আর দাবা খলেছ।
ei পুরেনা পাড়ায় িকছু pবীণা চন মিহলাo বাস কের।
আরo eিগেয় গেল gােমর মাড়। সখােন আেগ kলসমােজর pধান
হলটা িছল। তার সামেন িছল eক আয়তাকার বেড়া পুkর। eখন সটা
বুিজেয় দoয়া হেয়েছ। সখােন eখন পুিলশ sশন আর িকছু বািণিজ ক
o াট বািড় ছাড়া eকটা ছােটা পাকo রেয়েছ। পােকর d’ধাের থােমর
oপর িসিলংেয় দাo সnেদর eবং চীনা rপকথার ujjল রেঙর পiি টং
শাভা পাে ।
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দশেকর গাড়া aবিধ সমs মাঠ আেগকার pাডাকশন িটেমর মািলকানায়
িছল। িকnt িশেlর জn জিম িলজ িদেয় দoয়ায় সমsা সৃি হল। শী i
বাঝা গল, eকটা জিম-ব বহার পিরকlনা দরকার, িকছু জিম
লাভজনকভােব িশেlর জn িদেয় বািকটা রােTর aধীন পিরকাঠােমার
জn রাখেত হেব। িকnt eেত কেয়কটা িটম anেদর চেয় বিশ লাভবান
হেব eবং তা িনেয় gােমর মেধ ঝগড়া হেব। aতeব eখােন eবং an
সমs জলা, যখােন িশlায়ন হে , সখােন ১৯৯০-eর দশেকi
আ িলক সরকার hkম জাির করল, িটেমর জিমgেলা gাম িভিtেত
eকসে জুেড় দoয়া হল। আ িলক সরকার নতুন মািলকানার নামকরণ
করল শয়ারেহািlং কাmািন, যখােন আেগকার pাডাকশন িটমgেলােক
‘কেপােরটাiজ’ কের বসরকািরকরেণর eকটা rপ িদেয় gােমর pেত ক
ব িkেক sক- শয়ার দoয়া হল। আেগকার িটম-pধানেদর ei
কাmািনর বাড aফ ডাiেরkর করা হল।
pেত ক িশ পত aেধক শয়ার, ১৮ বছর বয়েস তা আপনাআপিন
পুেরা শয়ার হেয় যত। কu মারা গেল তার শয়ার ফুিরেয় যত, কান
মেয়র িবেয় হেয় গেল তার শয়ার খায়া যত, িকnt
রবািড়র
সমােজ তােক নতুন eকটা শয়ার দoয়া হত। কান পিরবার gাম ছেড়
চেল গেল তার শয়ার থাকত না, আবার িফের eেল স শয়ার ফর
দািব করেত পারত। eসবi মাo জমানার pাডাকশন িটেমর আয় o শs
ব টেনর ধাঁেচi করা হেয়িছল। কবল কনফুিসয়ান ঐিতh anযায়ী
pবীণেদর বাড়িত ২৫০ iuয়ান কের মােস দoয়া হত। eটােক চনরা
বলত ফল কনার টাকা। যিদo pিতেবিশ gামgেলােত ei anপাতgেলার
িকছু রকমেফর িছল।
২০০৪ সােল eেস gয়াঙদেঙর u তর সরকাির কতৃপk শয়ারেক
ব িkগত utরািধকােরর সmান িদল, aথাৎ কu মের গেল তার শয়ার
খায়া যােব না, নবজাতকরাo আর নতুন কের শয়ার পােব না। চনরা
শয়ােরর সmূণ মািলকানা পল, তা িবkয়েযাগ নয়। pবীণেদর জn
মািসক ফেলর টাকা বজায় থাকল।
pাত ািহক কােজকেম aব gাম সরকার আর শয়ারেহািlং
কাmািনর মেধ তফাত বাঝার uপায় িছল না। ei কাmািনর িচফ
eকিজিকuিটভ aিফসার (CEO) হল চন gােমর পািট সেkটাির।

মাiেনটা তমন না হেলo বছেরর শেষ স d’লk iuয়ান পযn বানাস
পেত লাগল। তার জায়গায় eল িtেশর কাঠায় বয়স eমন eক যুবক।
pথেম স িসিনয়র হাi sুল gাজুেয়ট হেয় gাম সরকােরর aিফেস eকটা
a াকাu টাে টর কাজ পেয়িছল। eরপর সমs পারিমট দoয়ার কাজটা
পায় eবং পািটর সদsপেদর জn আেবদন কের। যখন বাoদাi পািটর
আভ nরীণ কলেহ পদ খায়াল, ei যুবক পািটর আভ nরীণ িনবাচেন
িজেত সেkটাির হেয় গল।
চীনা সরকার eকটা আiন কেরিছল, pিত িতন বছর anর gাম
সরকােরর নতৃেtর িনবাচন করেত হেব। চন gােমর িনবাচেন
বসবাসকারী ৫০-৬০,০০০ aিভবাসী oখােন aংশ িনেত পারত না। gাম
সরকােরর kমতাসীন কিমিট জনা িtেশক পািট সদেsর কােছ িকছু
নােমর eকটা তািলকা িদত। সখান থেকi চূড়াn pাথী তািলকা তির
হেয় যত। gােমর লােক ei পdিতেকi গণতািntক eবং সিঠক মেন
করত। ২০০৬ সােল eরকম আটজেনর তািলকা থেক চনরা ছ’জনেক
ভাট িদেয় িনবািচত করল। ei ছ’জেনর মেধ ক সেkটাির হেব বা
কান পদ পােব, সটা মাo জমানার মেতাi লােক ভেব িনেয়i ভাট
িদত। িকnt বরাবেরর মেতাi সটা িঠক হল পািট সদsেদর িভতের।
কারo ei পdিতর গণতািntকতা িনেয় কান aসেnাষ িছল না। চীেনর
ant, যমন িকনঘাi pেদেশর eক gােম, িনবাচেনর পdিত িনেয়
িবেkােভর ফেল িকছুটা গণতািntক নতুন পdিত নoয়া হেয়িছল।
িশেlর জn জিম িবিkর kেt u তর আিধকািরকেদর সে sানীয়
gােমর আিধকািরকেদর যাগসাজশ o dনীিত িনেয় চীেনর িবিভn a েল
iদানীংকােল িবেkাভ দখা যাে । eরা বাজার দের জিম িবিk কের
িদেয় চািষেদর িনm হাের kিতপূরণ দয় আর বািক লাভটা িনেজরা
ভাগবােটায়ারা কের নয়। চন gােম eবং ei কাuি টর an বিশরভাগ
gােমi ei kাভ িছল না। বাoদাi বা তার utরসূরীরা aব সাধারণ
gামবাসীেদর চেয় aেনক ভােলা sিবধা পেয় eেসেছ। িকnt aিভবাসী
হাজার হাজার িমক eত সmদ সৃি করিছল, চনরা পুরেনা জমানার
চেয় বশ সেnাষজনক aথ আয় করেত পারিছল। gয়াঙদেঙর ei
gামgেলা িছল বংশাnkিমক gামসমাজ। eরা eকi u তর কতৃপেkর
aধীেন পিরচািলত হত।

চন gােমর পিরচালন ব বsা

gামীণ পিরচয়

সরকািরভােব চন gামেক ‘শhের পাড়া’ বলা হেলo চন gাম আেগকার
মেতাi িনেজর রাজs সংgহ কের, িনজs পুিলশেক িনয়ntণ কের,
পিরকlনা তির কের eবং sানীয় িনয়মকাnন রচনা কের। যেহতু eখন
িবরাট িশlা লgেলার পিরকlনা, unয়ন o দখভাল করেত হয়, তাi
eখানকার সরকার/ কাmািনেক শতখােনক বাবু কমচারী িনেয়াগ করেত
হেয়েছ। pেয়াজনীয় টকিনকাল o পিরচালন দkতার খািতের িকছু
বাiেরর লাকেকo িনেয়াগ করেত হেয়েছ। চনেদর কান কেলজ-sেরর
লখাপড়া না জানা থাকেলo তারাi সমs grtপূণ িসdাn gহণকারী
পেদ রেয়েছ। পূণ সমেয়র eকজন সাধারণ কমচারীর মাiেন মােস ২০০০
iuয়ান। জেলর িমটার দখা iত ািদ কােজর লােকর চেয় সামাn বিশ
eরা পায়। িকnt বছের eরা ২০ থেক ৩০ হাজার iuয়ান বানাস পায়,
uঁচু পেদ, যমন পািট সেkটািরর kেt বানােসর পিরমাণটা aেনক
বিশ। তাi লােক ক াডার হেত পছni কের।
ei aবsায় gাম সরকােরর িনয়ntেণর জn eকটা pিতেযািগতা গেড়
oেঠ। ২০০০ সােল বাoদাi তার পািট সেkটাির পদ খায়ায়। তােক
সরকাির oয়াটার-oয়া স কাmািনেত eকটা কাজ জুিটেয় দoয়া হয়,

মnন সামিয়কী

pাক-কিমuিনs যুগ থেকi চন gােম সমি গত পিরচয় o আnগেত র
eক দৃঢ় বাধ বজায় িছল, যা চনেদর বৃহtর পড়িশেদর থেক আগেল
রাখত। ei ঐিতh লঙiয়েঙর সময় সমি গত জীবনযাপেনর যুেগ
িbেগেডর কতৃt eবং কাযকলাপেক পু কেরিছল। eখনo eর pভাব যন
চন gােম রেয়েছ। aথচ পােশর di বৃহtর gােম ei আtপিরচেয়র বাধ
eকi মাtায় নi। যমন, oi di gােমর রাsায় জ াল পেড় থােক,
কাথাo সgেলা eেন sূপীকৃত কের রাখা হত। চন gাম eেদর চেয়
বিধ ু না হoয়া সেtto ষাটজন aিভবাসী ঝাড়ুদােরর eকিট দল রাsা o
গিলgেলা সবসময় পির ার রােখ।
২০০৪-০৫ সােল ংসpাp িপতৃপুrেষর pধান হলটা ভেঙ ফেল
সখােন তারi anকরেণ আরo unত eকটা হল করা হল। চীনারা
sাপেত র ঐিতh সংরkেণর kেt আিদ বstgেলােক রkা করেত চায়
না। eকটা নতুন বেড়া pাথনােবিদর oপর নতুনভােব খাদাi করা kলগত
িশলাgেলা রাখা হেয়েছ।
বছের eকবার শরৎকালীন চাঙiয়াঙ uৎসেবর সময় gাম কতৃপk
kলগত an ােনর বেnাবs কের oi হেল। সরকাির পয়সায় dেটা
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না। যিদo ব িkগত uেদ ােগ িকছু চন iিতমেধ i aেনক বিশ রাজগার
করেত r কেরিছল।

েয়ার রাs কের আn ািনকভােব তার মাংস সমs uপিsত চন
পুrষেদর মেধ ভাগ কের দoয়া হয়। বছেরর an সময় aব eটা
িকছু pবীণ চেনর গlgজেবর জায়গা। বুেড়ারা হেলর pধান ফটেকর
সামেন জেড়া হেয় ধুমপান কের, চা পান কের। বুিড়রা হেলর িভতের
ফািlং টিবলgেলা পেত মাজং খেল। পুrষাnkিমকভােব ei
জায়গাটায় মেয়েদর জেড়া হoয়া িনিষd িছল। ২০০৬ সােল কিমuিনিট
স টােরর sিবধা বাড়ােনার জn ei হেলর লােগায়া িকছু ঘর তালা
হে । gাম সরকার িdতীয় eকিট মূল kলগত হল তির করেত r
করল খািনকটা দূের। aেনকটা চীনা ধমীয় মিnেরর আদেল িনমীয়মান ei
হেলর সানার সােজi দশ লk iuয়ান খরচ কেরেছ gাম সরকার। যিদo
gােমi পুরেনা kল-শাখার হলgেলার ংসাবেশষ পেড় আেছ, সিদেক
চনেদর নজর িছল না। সমg kলগত মাহাt িনেয়i তােদর মাথা ব থা
িছল, কারণ বিহরাগতেদর সমুেd িনেজেদর সামািজক sাতnt রkাi িছল
তােদর uেd । eছাড়া, an gােমর সে সমৃিdর জাঁক দখােনার
pিতেযািগতাo িছল ei নতুন হল িনমােণর িপছেন।

ধনী হoয়ার uপায়
di দশক আেগ হঙকেঙ বসবাসকারী eক চন আমােদর কােছ anতাপ
কের তাঁর kিড় বছেরর ছেলর সmেক বেলিছেলন, “আমার িক িনেজর
ছেলেক িনেয় কান আশা-আকাkা আেছ? ধু স eকটা সnােনািচত
মাnষ হাক, an পাঁচজন ছেলর মেতা চুির কের না বড়াক, eটুki
আপিন eখন আশা করেত পােরন।”
সi ছেলর নাম চন িলিমঙ। আজ স মািকন ডলােরর িহেসেব
kাড়পিত। ১৯৯০-eর মাঝামািঝ যখন চন gােমর পাহাড়gেলা কেট জিম
সমতল করা হি ল, িলিমেঙর বাবা, হঙকেঙর eক িনমাণ- িমক, তাঁর
ছেলেক িদেয় ei পাহাড় কাটার কােজর বরাত িনেলন। িতিন তাঁর eখানকার
আtীয়েদর মাধ েম পয়সা িদেয় eকটা বুলেডাজার িকনেলন। eকবছেরর জn
হঙকঙ থেক িফের eেস রাতিদন ছেলর পােশ দাঁিড়েয় িতিন কােজর
তদারিক করেলন। eকটানা Tােকর পর Tােক চািপেয় মািট আর পাথর
সরােনার কাজটা িনেজর লাক ছাড়া তদারিক করা সmব িছল না।
পাহাড় কাটার কাজ থেক লাভ পেয় িলিমঙ pপািট ডভলপেমে টর
কােজ নামল। pিতিট নতুন সmিt তােক আরo বিশ পিরমাণ ঋণ িনেয়
gাম সরকােরর কাছ থেক নতুন িবিlং pট কনার sেযাগ কের িদল। সi
pেটর oপর স কারখানা-িবিlং, ডরিমটির, আবাসন আর বািণিজ ক কnd
তির করল। যিদo িবেদিশ কাmািন আর ল া ড ডেভলপেম ট
কেপােরশনgেলােক নতুন িনমাণ-কােজ sেযাগ দoয়া হেয়িছল, তবু anাn
pপািট ডভলপেমে টর sেযাগ চনেদর জn সংরিkত িছল। যমন, gদাম
িনমােণর মেতা মুনাফাদায়ী িবিনেয়াগ কবল চন o gাম
সরকার/ শয়ারেহািlং কাmািনর জn সংরিkত কের িডিk জাির করা
হল। রাsার oপর িলিমেঙর তির eকিট আবাসেনর সামেন িছল eক
কমব s রেsারাঁ আর িকছু gদামঘর। হালিফল gাম সরকার িলিমঙেক
আর নতুন জিম িবিk করেত চাiিছল না, তারা চাiিছল an gামবাসীরাo
ধনী হoয়ার sেযাগ পাক। যাi হাক, িলিমঙ eখনo পুরেনা িবিlংেয়র
সাiটgেলা িকনেত eবং িরেডভলপ করেত পাের। eকটা বেড়া জিমর oপর
বশ িকছু eকতলা কেরােগেটড আয়রন কারখানা িবিlং িছল, স oখােন
চারেট বেড়া বhতল কারখানা eবং aেনকgেলা বhতল ডরিমটির তির
করল। eটা িছল আরo dজন চন gাম-কমচারীর সে যৗথ uেদ াগ,
eেদর eকজন আবার gােমর পিরচালন কিমিটর সদs। eসব িছল gােম
খালােমলা ব াপার, e িনেয় কারo কান আপিt িছল না।
১৯৮০-র দশেক িলিমেঙর বাবা হঙকঙ থেক পয়সা eেন eকটা
চারতলা বাংেলা বািড় বািনেয়িছেলন। eখন িলিমঙ তার stী o চার
সnানেক িনেয় সi বািড়েত বাস কের। বািড়র দরজা খুেল দয় eকজন
চাকর, sামী-stী টেয়াটা আর হা ডা গািড়র চামড়ার আসেন বেস
িনেজরাi Dাiভ কের ঘুের বড়ায়। তেব তােদর aবsার চেয় যেথ
িনেচi তারা জীবনযাপন কের। ১৯৮০-র দশেক ei বাংেলায় uেঠ আসার
পর থেক তােদর ঘরবািড় eবং আসবাবপেtর তমন রদবদল হয়িন।
িলিমেঙর stী gাম থেক pিরত eকজন ‘কারখানা –pধান’। সi sl
সমেয়র কােজর বাiের স পািরবািরক ব বসার কােজi ব s থােক। বিশ
আরােম থাকার চেয় িলিমঙরা পির মী ব বসায়ী িহেসেবi জীবন
aিতবািহত করেত চায়। িলিমেঙর বাবাo হঙকঙ তাঁর stীেক িনেয় eকটা
সরকাির ােট বাস কেরন। িলিমঙরা anেদর মেতাi চারতলা বাংেলাটা

সরকাির িশেlােদ াগ
i ডািsTয়াল জান নং ৩-e eক মাiল লmা eকটা চoড়া রাsা রেয়েছ।
eর eক-তৃতীয়াংশ তির করেতi gাম সরকােরর aেথর aভাব দখা
িদেয়িছল। কাuি ট কতৃপেkর কােছ aেথর আেবদন করা হল। যেহতু
চন gাম pত n, তাi িশlায়েন তারা an gােমর চেয় বশ কেয়ক বছর
িপিছেয় রেয়েছ। কাuি ট চন gামেক ‘ লট ডেভলপার’ ঘাষণা কের
দািরd -দূরীকরণ তহিবল থেক রাsা িনমাণ সmূণ করার aেথর বেnাবs
করল। ei তহিবল থেক সাধারণত চীেনর aপুি েত ভাগা gামgেলােক
সাহায করা হত। িকnt চন gামেক সi তহিবল থেক বাড়িত sিবধা
দoয়া হল। সi রাsার যতটা চন gােমর সরকার বািনেয়িছল, iিতমেধ
তােত িচড় ধেরেছ, রাsার ধারgেলা ভাঙােচারা; যখান থেক কাuি টর
তttাবধােন রাsা বানােনা হল, সi রাsা দাrণ snর। রাTায়t িনমাণ
কাmািনgেলার তুলনায় চন gােমর সরকার eবং বসরকাির িনমাণ
সংsাgেলা িছল নিবশ।
aথ eবং দkতার aভােব ১৯৯০-eর দশেক gাম সরকার নতুন
i ডািsTয়াল সাiেটর সামাn aংশ মাt গেড় তুলেত পেরিছল। তাi
টাuনিশপ সরকার eেস িকছু কারখানা-িবিlং তির কের সখান থেক
ভাড়া আদায় করেত লাগল। an আরo িকছু পেড় থাকা জায়গা িকছু
িবেদিশ কাmািনেক প াশ বছের জn িলজ দoয়া হল, তারা িনেজেদর
কারখানা বািনেয় িনল। িকছু জায়গা কেয়কটা িবেদিশ ল া ড ডেভলপারেক
দoয়া হল, তারা দoয়ােল ঘরা i ডািsTয়াল পাক তির কের কারখানা
মািলকেদর ভাড়া িদল। an ছােটা ছােটা জায়গা চনেদর ব িkগতভােব
িলজ দoয়া হল। eiভােব gােমর ৮০% জিম িলেজ চেল গল। eরপর
বািক জিমেত পেরর কেয়ক বছের gাম সরকার/ শয়ারেহািlং কাmািন
িনেজরাi িকছু সাiট তির করল eবং eক বেড়া সmিtর মািলক হেয়
uঠল। ২০০৬-eর শেষর িদেক হঙকেঙর eক iেলকিTক-g স uৎপাদেকর
জn eক িবশাল ফ াকিT কমেpk বানােনা হল, লােগায়া দoয়ােল ঘরা
জায়গায় দশটা চার-পাঁচতলা বhতেল সাির সাির oয়াকাস ডরিমটির
বানােনা হল। eখান থেক চন কতৃপেkর মাটা রাজগার হেব।
চনরা pিত বছর য দশ হাজার iuয়ান লভ াংশ পত, িবেদিশ
aেথর anপােত তা িছল মাt ১৩০০ মািকন ডলার। চন gামেক িঘের য
িবশাল িশেlােদ াগ গেড় uেঠিছল, সi িবচাের ei লভ াংশ িছল
asাভািবকভােবi কম। িকnt e িনেয় চনেদর মেধ কান আেkপ িছল
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iuিনফম পিরিহত বািহনী --- যারা সকেলi aিভবাসী, িকnt তােদর
sপারভাiজর চন --- eবং িকছু পুিলশ-বk, ei বািহনীর পুিলেশর
মেতাi চালচলন। লঙiয়ঙ ২০০৫ সােল মারা িগেয়িছল। তার ছেল হল
ei বািহনীর ডপুিট কমা ডার। চুির লেগi িছল, রােত eমনকী kন
আর বেড়া Tাক ব বহার কের পlায় বুলেডাজার চুির কের িনেয়িছল
সংগিঠত গ াঙ। পােশর gাম িল, eেদর সে িবpেবর আেগ eকটা
পুrষাnkিমক বিরতা থাকেলo eখন ঘিন সmক গেড় uেঠেছ
চনেদর। যৗথভােব di gাম িমেল জলাধার eবং ‘িল o চন gাম পুিলশ
সাবেsশন’ গেড় তালা হেয়েছ। িল gােম aব নজরদািরর জn বসিত
eলাকায় kাজড-সািকট ক ােমরাo বসােনা হেয়েছ, চন gামo হয়ত
eেদর anসরণ করেব। eছাড়া বাiেরর সে িনেজেদর সমি গত
aিstেক পৃথক রাখেত sদৃ পাঁিচল তির করা হেয়েছ বসিত eলাকােক
িঘের। বসিত eলাকার pােn eকটা পাহাড়েক বাঁিচেয় রেখ, eর aেধকটা
জুেড় eকটা সমতল ভূিম তির করা হেয়েছ। ei জায়গায় বাগােন ঘরা
dেটা ১৬ তলা eবং ন’টা ১১ তলা আবাসন গেড় তালা হেব। িভতের
থাকেব টিনস কাট আর siিমং পুল। eছাড়া য চনরা eত দািম াট
িকনেত পারেব না, তােদর জn কােছi aতটা uঁচু নয় eমন eকটা
হাuিজং eেsট বানােনা হে । eর ছােটা ােটর দাম চড়া ভতুিক িদেয়
কম রাখা হেয়েছ।
কবল চনরাi ei আবাসনgেলােত াট িকনেত পারেব। ব িতkম
িহেসেব, হঙকঙ থেক িফের আসা চনরা eবং য চন মেয়রা বাiেরর
ছেলেদর িবেয় কেরেছ, তারাo ােটর মািলকানা পেত পাের।

ভেঙ ফেল eক িবশাল ছ’তলা াটবািড় তির করেত চেলেছ। িলিমেঙর
বাবা িতন দশক আেগ হঙকেঙর বািসnা হেয়িছেলন। সi কারেণ িতিন
আর চন সমােজর সদs নন eবং eখােন কান সmিtর লনেদেন
সরাসির aংশ িনেত পােরন না। eখানকার gামীণ সmিtর কান লভ াংশ
পাoয়ার aিধকারo তাঁর নi।
যিদo িলিমঙ িকছুটা asাভািবক সাফল পেয়েছ, িকnt বশ িকছু চন
কেঠার পির ম o িশেlােদ ােগর মাধ েম বেড়ােলাক হেয় uঠিছল। ১৯৮০-র
শষ পেব চন দাoেয়i eবং তার যুবতী stী মুরিগর খামার কেরিছল
পাহািড় eলাকায়। িtেশর িনেচ যখন তােদর বয়স, তারা থাকত সi
সমবায়ী খামােরর eকটা gদামঘের। kমশ তারা েয়ার পালেনর িদেক
eেগাল eবং তারপর িসচুয়ােনর িকছু লাকেক খািটেয় পাহােড়র কােছ িবশ
eকেরর oপর জিমেত ৩০০০ িলচু গাছ লািগেয় ফলল। ১৯৯০-eর
মাঝামািঝ ei প পালন o বািগচার চেয় pপািট ডভলপেম ট aেনক
বিশ লাভজনক হেয় uঠল। চন gােমর i ডািsয়াল জান pসািরত হেয়
যখন দাoেয়iেদর জিমর কােছ পৗঁছাল, gাম সরকার oর বািগচার ১৫
eকর কেট সমতল কের িনেত চাiল। দাoেয়i aব যেথ kিতপূরণ
পেয় খুিশi হল। eরপর সi পয়সায় স dেটা আবাসন তির কের
ফলল। eকটা আবাসেনর িতনতলা জুেড় তার পিরবােরর াট তির হল।
তােত পি িম ধাঁেচর আসবাব, িবশাল াট িskন িটিভ eল। দাoেয়i-eর
টেয়াটা ক ামির গািড়র জn আলাদা গ ােরজ বানােনা হল। পােশর
আবাসেন রাখা হল তার বাবা-মােক। gাম সরকােরর যখন আরo পাহািড়
জিমর দরকার পড়ল, তােক পিরবেত eকটা িবিlং সাiট eমিন িদেয়
দoয়া হল। সখােন তারা তৃতীয় আর eকটা বেড়া আবাসন তির করল।
eখন gােমর পুরেনা বসিত eলাকায় চনরা ভেঙচুের আবাসন
বানােত চাiিছল। িকnt িপতৃপুrেষর িভেটেত হাত দoয়া বা িবিk কের
দoয়ার eকটা সংেকাচ কাজ করিছল সকেলর মেধ i। gাম সরকার ei
asিs থেক তােদর udার করল eলাকার eকটা সমেবত পুনগঠেনর
pকেlর মধ িদেয়, যােত সমs চন পিরবারi যুk থাকেব।
দাoেয়i ৭ eকর িলচুর বাগান সামেল, ভাড়া আদায় কের আর eকিট
কারখানার pধােনর কাজ কেরo িদব aবসর পেয় যত। gােম ei
ধরেনর বািড়oয়ালা বা ভাড়ােট খাটােনা eকটা aবসের থাকা ণীর udব
হেয়িছল। সময় কাটােনার জn িকছু চন জুয়া খলার aভ াস বজায়
রেখিছল। al পয়সা ঢেল মাজং খলার পাশাপািশ সামাn কেয়কজন
মাটা পয়সা জুয়ায় ঢালেত r কেরিছল। ১৯৮০-র দশেকর মেতা জুয়ার
pাdভাব aব িছল না। আেগকার হতাশা eবং হঙকেঙ আtীয় থাকা
পিরবারgেলার pিত ঈষা s লতার মধ িদেয় কেট িগেয়িছল। চন gােম
aথলােভর sেযাগ eতটাi বেড় uেঠিছল, কu কu হঙকঙ থেক িফের
আসেত r কেরিছল।

আtপিরচেয়র বদল
চািঙয়াঙ uৎসেব বh চন pথমিদন dা জানােত যত তােদর আেগর
পুrেষর কবের, িdতীয়িদন যত তােদর kলশাখার িপতৃপুrষেদর কবের
আর তৃতীয়িদন যত তােদর গাটা kলসমােজর িপতৃপুrষেদর
কবরgেলায়। তেব aেনেকi eসব মানত না। ঐিতh রkার মাতামািতেত
সাধারণত মেয়েদর জুেড় দoয়া হয়, িকnt তারাo eসেব তমন আমল
িদত না।
i ডািsTয়াল জানgেলা গেড় oঠায় eবং পাহাড়gেলা কেট সমান
কের ফলায় পাহাড় জুেড় ছিড়েয় থাকা চন o an kলসমােজর
কবরgেলা সিরেয় ফলার pেয়াজন দখা িদল। টাuনিশপ সরকােরর
ব বsাপনায় eকটা বেড়া sদৃ কবরsান িনমাণ করা হল। চন gােমর
ভূখেNর মেধ ei কবরsান হoয়ায়, চনরা তােদর কবরgেলা পছnসi
জায়গায় sানাnিরত করেত পারল। চন kলসমােজর নিথভুk আট
পুrেষর কবর ণীবdভােব ধােপ ধােপ পাহািড় ঢােল সািজেয় রাখা হল।
kলশাখার পিরচয় চনেদর কােছ আর তমন grtপূণ িছল না। di দশক
আেগর pাডাকশন িটেমর সদsতা eক ধরেনর সামািজক পিরচয় িদেয়িছল,
যা তােদর পারsিরক সহায়তা বা ধারেদনা করার kেt কােজ লেগিছল।
১৯৯০-eর দশেক শয়ারেহািlং কাmািন তির হoয়ার পর oi িটমgেলার
aথৈনিতক িভিt রiল না। নতুন আবাসন eলাকার মেধ kমাগত তারা িটমিনরেপkভােবi ছিড়েয় পড়ল। িটম-pধানরা থেক িগেয়িছল। পের তােদর বলা
হত, ‘বািসnােদর ছােটা গা ীর pধান’। িকnt পুরেনা aভ াস বেশ িটম-pধান
বা িbেগড শbgেলা কথাবাতায় রেয় িগেয়িছল। পাঁচ পুরেনা িটম-pধান eখন
পূণসমেয়র মাiেন করা কমী eবং তােদর gাম সরকােরর সদর দpের মিনটিরং
aিফেস বসেত দoয়া হত। eখন তারা চন gােমর শয়ারেহািlং কাmািনর
বাড aফ িডেরkস eবং gােমর পিরচালন কাঠােমােত যুk।

িভতর o বািহর
di দশক আেগ সূkভােব eকটা বষেম র কাঠােমা গেড় uেঠিছল চন
gােম। যারা হঙকেঙ চেল িগেয়িছল, sানীয় চনরা তােদর থেক িনেজেদর
িনেচ মেন করত, আর aিভবাসী, িবেশষত িসচুয়ািনজেদর চেয় uঁচু বেল
আনn anভব করত। eখন সi মেনাভাবটা নi বেট। িকnt চীেনর
gামা ল থেক দিরd মাnষ দেল দেল eখােন কাজ করেত আসেছ। eকটা
৫০,০০০ বিহরাগেতর সমুেdর মেধ ১০০০-eর িকছু বিশ sানীয় মাnষ,
sভাবতi তারা িনেজেদর পিরচয়, sিবধা eবং িনয়ntণ বজায় রাখেত
সেচতন। আiনত পুিলশেক িনয়ntণ কের u তর সরকাির কতৃপk। চনরা
তির কেরেছ জন-শৃ লা বািহনী। িকছু পুিলেশর গািড়, শতখােনক
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তখনi স সিত কােরর িবপেদ পড়েব। আর সটা আেগ বা পের তােক
করেতi হেব। কারণ বা াটা নিথভুk না হেল স আiেডনিটিট কাড
পােব না aথবা isুেল ভিত হেত পারেব না।
তার িনেজর ছেল eখন নাসাির sুেল যােব। চন gােম eকটা দাrণ
রঙচেঙ িতনতলা নাসাির sুল তির হেয়েছ। eটা eকটা pাiেভট নাসাির
sুেলর চiেনর সে যুk, যারা pাiমাির sুেল যাoয়ার আেগi বা ােদর
iংেরিজেত পারদশী কের দয়। iংেরিজ ছাড়া বা ারা aিত-pিতেযািগতার
ei যুেগ িব িবদ ালয় aবিধ পৗঁছেত পাের না। ei sুেল খরচ aেনক,
তেব চন gােমর আেশপােশ য কারখানা-ম ােনজার বা টকিনিসয়ান বা
হায়াiট কলার কমচারীরা থােক, তােদর পেk সটা asিবধাজনক নয়।
সবেচেয় ধনী চনরা, যমন দাoেয়i, তােদর ছেলেক kিড় িমিনট গািড়েত
চািপেয় টাuনিশপ-রাজধানীর আরo দািম eকটা নাসাির sুেল িনেয় যায়।
iংেরিজ শখাটা তােদর মাথাব থা নয়, িব িবদ ালয়o তার লk নয়, স
চায় ছেলর জn সবেচেয় uৎকৃ ব বsা।
১৯৯০-eর দশেকর শেষ সরকাির িনেদশ anযায়ী aিধকতর sিবধার
জn চন gােমর pাiমাির sুল pিতেবশী an di gােমর sুেলর সে
িমেল নতুনভােব তির করা হয়। pচুর aথ ঢেল eক িবলাসবhল
হােটেলর ঢেঙ sুল তির হল। চন gােম sানীয় ছেলেমেয়েদর জn sুল
িছল aৈবতিনক। বাiের থেক আসা ম ােনজার iত ািদেদর বশ মাটা
aথ খরচ কের ছেলেমেয়েদর sুেল নাম লখােত হত। বিহরাগত aস ল
eবং লখাপড়া কম জানা পিরবােরর জn আলাদা sুেলর ব বsা িছল।
১৯৯০-eর দশেক চন gােমর ছেলেমেয়রা জুিনয়র হাisুল aবিধi
সাধারণত পড়ত। eখন ৯০% ছেলেমেয় িসিনয়র হাisুেল পড়েত যায়।
টাuনিশেপ eকটা বেড়া সরকাির হাisুেল িবিভn gাম o শহেরর
ছেলেমেয়রা পড়েত আেস। ei পিরেবেশ চন ছেলেমেয়েদর পুরেনা চন
পিরচয় িনেয় আেগর মেতা মাথাব থা নi। ei sুলটার আদল aেনকটা
আেমিরকান sুেলর মেতা। ৩২০০ ছাtছাtীর জn ছ’তলা বািড়েত kাসrম
eবং পাঁচতলা ডরিমটিরর ব বsা আেছ। eক-eকটা ঘের আটজন কের
থােক। sুেল kােসর বশ চাপ আর মান বলেত gড, aথাৎ যা িদেয়
িব িবদ ালেয় যাoয়ার ছাড়পt পাoয়া যায়। পরীkায় grtপূণ িবষয় হল
iংেরিজ eবং সi কারেণ iuনাiেটড s স থেক ei sুেল dজন
িশkকেক িনেয় আসা হেয়েছ। sুেলর pশাসন িনেজেদর সাফল িনেয় গিবত।
তেব চীেনর ant থেক চনেদর মেনাভাব আলাদা। তােদর িব িবদ ালেয়
যাoয়া িনেয় aতটা চাপ নi। ধনী পিরবােরর ছেলেমেয় aতদূর লখাপড়া
করেল আপিt নi। যমন, িলিমেঙর মেয় িব িবদ ালেয় জীবিবjান িনেয়
পড়ত eবং তা িনেয় oর বাবা-মােয়র গব িছল। ২০০৩ সােল eকটা
িশেlােদ াগী গা ী চন gােম eকটা বসরকাির ভােকশনাল sুল তির
কের। eখােন কিmuটার িsল, aেটা মকািনক, বিসক a াকাuি টং iত ািদ
পড়ােনা হয়। eখােন ant থেক ১৭০০ ছাtছাtী পড়েত আসত, িকnt
eকজনo চন আেসিন। eখান থেক gাজুেয়ট হেয় ছেলরা ei a েলর
তাioয়ািনজ কাmািন ফkকন বা জাপািন কাmািনেত কাজ পাি ল। িকnt
সmpিত ছাtরা eখােন িবেkাভ দখায়। তােদর নািক পেরর বছেরর মাiেন
aিgম eক সpােহর মেধ িদেত বলা হেয়িছল eবং না িদেত পারেল তােদর
aিভবাসী িমক িহেসেব sানীয় কারখানাgেলােত কােজ যেত হেব। আসেল
ei sুলটা aথস েট ভুগিছল eবং তারা aেপkাকৃত গিরব ছাtেদর
i ডািsTয়াল জােন পাঠােনার পিরকlনা করিছল।

হঙকেঙর pভাব
চনেদর মেতাi an য gাম হঙকঙ থেক যত কােছ ততi তােদর oপর
হঙকেঙর pভাব। চনরা সকােল বিরেয় হঙকঙ ঘুের রােত শায়ার আেগ
িফের আসেত পাের। হঙকেঙর িটিভ pাgাম, নাটক, কৗতুক সহ
সামািজক রীিতনীিত ছাপ ফেলেছ চীেনর ei aংেশর জীবনযাপেন।
eমিনেতi গানবাজনা, চুেলর বাহার, জামাকাপড় eবং জনিpয় সািহেত র
পছেn চীন হঙকঙ o তাioয়ােনর pভােব ভেস গেছ। িকnt হঙকেঙর
কাছাকািছ কাuি টgেলােত িবেদিশ ধ ানধারণা গভীরভােব anpেবশ
কেরেছ। গান বা ফ াশন িনেয় মাথাব থা না থাকেলo আমদািন হoয়া
রাজৈনিতক jান o ধারণার pভাব িনেয় চীনা সরকার িচিnত। আজকাল
যখনi হঙকঙ িটিভ চ ােনেল সংবাদ পিরেবশন হয়, সটা তৎkণাৎ বn
কের িদেয় টাuনিশপ থেক সmpচািরত eকটা সংবাদ r হেয় যায়।
di দশক আেগo sানীয় মেয়েদর বয়ঃসিnকােল িবেয় হেয় যত।
হঙকেঙর pভােব মেয়রা eখন ২২ থেক ২৫ বছেরর মেধ িবেয় কের
আর ছেলরা কের ২৫ থেক ৩০-eর মেধ । চন gােম বিহরাগতরা
আরo িতন-চার বছর আেগ িবেয় সের ফেল।
১৯৮০-র দশেক r হoয়া পণpথা আরo বেড়েছ। লােক মেয়র
িবেয়েত কত িদেত পাের, সটা তােদর কােছ পড়িশর সে pিতেযািগতার
িবষয়। ছেলর বািড় বেড়ােলাক হেল তারাo হাত খুেল খরচ কের। তেব
কেনর দর বেল িকছু নi। ছেলর বািড় থেক িনমntণ কের খাoয়ােনা
হয়। সরকম স লতা থাকেল kলগত হেল an ানটা করা হয়।

নতুন pজেnর বেড় oঠা
লােকর পুt সnােনর আকাkা di দশক আেগর মেতাi রেয়েছ। ১৯৯০eর দশেক কড়া পিরবার পিরকlনা িবিধ চালু করা হয়। কারo eকটা
ছেল হেল, স আর সnান বাড়ােত পারেব না; যিদ pথম সnান মেয়
হয়, তাহেল স পুt সnােনর জn আর eকটামাt sেযাগ পােব। ধনী
দাoেয়i eবং তার stীর পরপর dেটা মেয় জnায়। স জিরমানা িদেয়i
তৃতীয় সnােনর sেযাগ নয়। িকnt আবার মেয় হল, তখন স মরীয়া
হেয় চতুথ সnােনর জn চ া করল eবং eবার eকটা ছেল হল। ২০০০
সােল চন gােম চতুথ সnােনর জn জিরমানা িছল ১,৫০,০০০ iuয়ান।
u তর কতৃপেkর কাছ থেক চাপ আসায়, চন gােমর সরকার aিতিরk
সnােনর জn িদেল সi পিরবােরর সাত বছেরর পাoনা লভ াংশ
বােজয়াp করার িডিk ঘাষণা কের। িকnt দাoেয়i িনেজেক ভাগ বান
মেন করল। কারণ তার ছেল জেnিছল ২০০১-e, ২০০৬-e চতুথ
সnােনর জn জিরমানা বেড় দাঁড়াল ৩,০০,০০০ iuয়ান।
sানীয় জn িনয়ntণ নীিতo কড়া হি ল। চন gামেক ২০০৭-eর
জুলাi aবিধ সময় দoয়া হল, তার পের তােদর aবsান gাম থেক
শহের পােl গল। gােম dেটা সnান aবিধ anমিত থাকেলo শহের
ছেল বা মেয় যাi হাক, eকটার বিশ সnান নoয়া যােব না। ধনী
চনরা aব জিরমানা িদেয়i িdতীয় সnােনর জn িদি ল। চার
সnােনর জননী দাoেয়iেয়র stী িছল gাম সরকােরর পিরবার পিরকlনা
িবভােগর আংিশক সমেয়র কমী। তােক aিভবাসীেদর ঘের ঘের িগেয়
খাঁজ করেত হত eবং di সnােনর পর মােয়েদর জn িনয়ntেণর ব বsা
‘িটuবাল লাiেগশন’ িনেত রািজ করােত হত। স বেলিছল :
aিভবাসীরা আমােদর চেয় aেনক সহেজ বা া pসব কের পার পেয়
যেত পাের। যিদ কান aিভবাসী মেয় eখােন গভবতী হয়, কী কের
আমরা জানব য eটা তার pথম বা া, িকংবা িনেজর gােম তার আরo
িকছু বা া নi? স যখন gােম িগেয় বা াটােক নিথভুk করেত চাiেব,
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তাioয়ান থেক আসা কারখানা-মািলক o ম ােনজােররা। eরা aেনেকi
তােদর পিরবার দেশ রেখ eেসেছ, বছের কেয়কবার বu-বা ােদর সে
দেশ দখা করেত যায়। কu কu eখােন িdতীয় বu িনেয় আর eকটা
সংসার পেত নয়। আর কu কu ব াবািড়েত যায়। টাuনিশপরাজধানীর গিলেত বা আেমােদর জায়গায় দেল দেল ব ারা দাঁিড়েয়
থােক। ei গিরব মেয়রা aেনেকi gামা ল থেক কারখানায় কাজ
করেত eেসিছল, eখন িবেদিশ বাবুেদর dারা িভnভােব শািষত হে ।
চন gাম eবং পাশবতী জলায় যত পিরকাঠােমা o sেযাগsিবধা
বাড়েত লাগল, ei িবেদিশরা চীেন তােদর পিরবার িনেয় আসেত r
করল। আেগকার কিমuন-শহের eেদর ছেলপুেলর জn uপযুk ব বsা
হল। চন gােম ei িবেদিশরা (যারা সকেলi চীনা জািতর মাnষ) সবেচেয়
ভােলা ভাড়া বািড়gেলা দখল কের িনল। যারা িনেজর বািড়েত থাকেত
চায়, তােদর জn gাম সরকার eকটা জায়গা িsর কের িদেয়েছ।
চীেনর ant য চীনা ব বসায়ীরা কলকারখানা কেরিছল, তারা
রpািনর sিবধার জn uপkলভােগর ei a েল কারখানা সিরেয়
আনেত চাiেছ। গানs pেদশ থেক আসা eরকম eক ব বসায়ী হঙকেঙ
ব বসা কেরিছল, স ‘িবেদিশ aেথ পিরচািলত’ uেদ ােগর নাম কের চীনা
ব বসায়ীেদর চেয় কম ট াk িদেয় চন gােম কারখানা চালাে ।
eরপেরর ধােপ রেয়েছ চীেন জn eমন ম ােনজার o টকিনিসয়ান,
যারা িবেদিশ কারখানাgেলােত কাজ কের। eেদর eকটা কাজ চালােনার
মেতা িডিg আর iংেরিজ বা an িবেদিশ ভাষায় দখল রেয়েছ। ei
a েলর মধ িবt জীবনধারার eরাi হল আদশ। eেদর ছেলেমেয়রা
aেনক সময় sানীয় ভােলা সরকাির sুেল পড়েত আেস। সi sবােদ
sানীয় যুবসমােজর সে eকটা সmক গেড় uেঠেছ।
eর িনেচর ধােপ রেয়েছ দাকানদার, খাবােরর হােটেলর মািলক আর
ছােটাখােটা ব বসার মািলক। eরা সামাn পুিঁ জ িনেয় eেস আধাsায়ীভােব eখােন রেয়েছ। eকটা i ডািsTয়াল জােন ঢাকার মুেখi eক
পিরবার তােদর di বা ােক িনেয় মুিদখানা চালায়। eরা eেসেছ gয়াঙদঙ
pেদেশর সi a ল থেক যখােন িশlায়ন হয়িন। eখােনi ভার থেক
রাত পযn কনােবচা চেল আর eখােনi িসিলং থেক চারফুট িনেচ eকটা
িসেমে টর তােক তাষক পেত eরা রােত ঘুেমায়। পােশi আর eকটা
টিলিভশেনর দাকান। eখােন মাt ৩০ মািকন ডলােরর সমমূেল eকটা
রিঙন িটিভ পাoয়া যায়। যেহতু িডuিট ফরত িমেকরা eখােন
iেলকTিনক g স সারােত আেস, রাত eকটা aবিধ দাকান খালা
রাখেত হয়। কােনা কােনা সময় িদেন ১৭-১৮ ঘ টা দাকািন sামী-stী
িমেল eখােন কাজ কের।

দশেক মাt আঠােরা বছর বয়েস িল আর তার বnু eক aিভবাসী
িমেকর কাছ থেক খাঁজ পেয় চন gােমর সামাn দূের eকটা
কারখানায় কাজ করেত যায়। চামড়ার বেl আঠা লাগােনার ei কােজ
oভারটাiেমর রট িছল ঘ টায় ২.৮ iuয়ান। কারখানায় খাoয়ার খরচ
কেট তােক হােত দoয়া হত মােসর শেষ ৪০০-৫০০ iuয়ান। চার মাস
পের হেতাদ ম হেয় স gােম িফের যায়। eরপর স কাজ পায় eকটা
pািsক hাঙােরর কারখানায়। সখােন aসh গn, বােরা ঘ টা পযn
িশ ট িডuিট আর মাস গেল কেটkেট হােত ৬০০ iuয়ান। বছর
দেড়ক কাজ করার পের কারখানার aডােরর টালমাটাল aবsার িলেয়র
রাজগার আরo কেম গল। aগত া gােম িফের িগেয় কেয়ক মাস বেস
থাকার পর স eক বnুর সে শনেঝেন কােজর খাঁেজ গল। সখােন
oরা eকটা ঘিড়র sT ােপর কারখানায় কাজ পল। মটাল sT ােপর
পািলেশর ধুেলা থেক তার ফুসফুস আkাn হল। oiসময় কােছi eকটা
কারখানায় কাজ করেত করেত তার ভাi মারা গল। ফুসফুেসর asেখর
ভেয় স চন gােমর i ডািsTয়াল জােন eকটা iেলকTিনক কারখানায়
কাজ িনল। িদেন eগােরা ঘ টা drতগিতেত কাজ করেল মােস ৭০০
iuয়ােনর সামাn বিশ আয় হত। aবসর সমেয় স শিপং করেত
ভােলাবােস। স বেলেছ, স eবং তার বnুরা aেলৗিককভােব কান
স ল ছেলেক িবেয় কের কারখানার খাটুিন থেক পিরtাণ চায়।
২০০৪ সােলর আেগ পযn ekেপাট ফ াkিরgেলা pাডাকশন লাiেন
সাধারণত ছেলেদর কাজ িদত না, তারা কাজ পত লািডংআনেলািডংেয়র মেতা ভাির কােজ িকংবা সামাn িকছু টকিনকাল দk
কােজ। চন gােমর eলাকায় বিশরভাগ কারখানায় পুrেষরা pায় eকদশমাংশ anপােত কািয়ক েম িনযুk িছল। ম ােনজােররা যুবতী মেয়েদর
চাiত, কারণ তারা বাধ , চালােনা সহজ, হাত চটপট চেল eবং বিশ
সতকভােব কাজ কের। কারখানার গেটর বাiের পাsার লাগােনা
থাকত, ’১৮-২৩ বছেরর মিহলা িমক চাi’। গেট মেয়েদর িভড় লেগ
যত, সখান থেক পাঁচজেন eকজনেক বেছ নoয়া হত। সiসময় ২৩
বছেরর oপের মেয়েদর নoয়া হত না, কারণ ২৪ বছর হেয় গেল
মেয়রা িবেয়র জn বািড় িফের যত। গভবতী মেয়েদর ঝােমলা
কারখানাgেলা িনেত চাiত না। তাছাড়া ম ােনজােররা িহেসব কের
দেখিছল, িtেশর কাঠায় পৗঁছেল মেয়রা ঘ টার পর ঘ টা drত কাজ
চালােত পারত না।
১৯৯৬ সােল তাioয়ান o হঙকেঙর মািলকেদর পিরচািলত জুেতা
তিরর কারখানাgেলােত সমীkা কের দখা িগেয়িছল, ৮১% িমক
বেলিছল, বাথrেম যাoয়ার kেt কারখানায় আটকােনা হয়। eকতৃতীয়াংশ িমক বেলিছল, িমকেদর গােয়o হাত তালা হত। ei
a েলর িকছু কারখানায় িমকেদর যন সামিরক বািহনীর মেতা চালােনা
হয়। pাডাকশন লাiন, ডরিমটির আর খাoয়ার জায়গায় kচকাoয়াজ
কের আসেত যেত হয়। eছাড়া, চন gােমর eলাকায় pায় সমs
ekেপাট ফ াkিরgেলােত আিথক জিরমানা রেয়েছ। কেয়ক িমিনট দির
কের িডuিটেত eেল, ass aবsােতo কােজ না eেল, কােজর জায়গা
নাংরা করেল eবং pাডাকশন লাiেন ভুলচুক করেল পয়সা কেট নoয়া
হত।
িমেকরা ম ােনজারেদর ব বহাের kুb হেলo কারখানা ছাড়েত পারত
না। কারণ di থেক চার সpােহর মাiেনর সম পিরমাণ aথ কােজ যাগ
দoয়ার সময় নতুন িমকেদর কাছ থেক জমা রাখা হত। কান কান
কারখানায় কেয়ক সpাহ, eমনকী কেয়ক মাস পযn মাiেন বেকয়া রাখা

কারখানা িমক
মাo পরবতী যুেগ ১৯৮০-র দশেকর মাঝামািঝ থেক ২০০০ সাল পযn
ফসেলর pকৃত দাম পেড় যায়, চািষ পিরবােরর খরচ বেড় যায়।
পাশাপািশ gামা েল sানীয় ট াk iত ািদ eবং সরকাির পিরেষবা, যমন
sাs o িশkার খরচo বেড় যায়। দেশর aভ nরভােগ di সnান সহ
য কােনা পিরবার বাiেরর কান আয় ছাড়া চালােনা aসmব হেয় oেঠ।
gয়াংিস pেদেশর eকিট gােমর মেয় িল eবং তার ভাi দাd-িদিদমার
কােছ বেড়া হেয়িছল। oেদর বাবা-মা সারা বছর uপkলবতী শহের
িমেকর কাজ করত। িসিক eকর চােষর জিমেত তােদর বাiেরর আয়
ছাড়া চলার uপায় িছল না। িটuশন িফ না িদেত পারায় িলেক pাiমাির
sুল ছেড় িদেত হয়। তার বাবা-মা শহেরর পিরেষবা kেtর সামাn
মাiেনর কিঠন কাজ করেত aপারগ হেয় gােম িফের আেস। ১৯৯০-eর
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আমােদর িতনজন ছেল িপছু dজন মেয় কাজ করেছ। িকnt ১৮ থেক
৩৫ বছর পযn বয়েসর িমক আমরা িনi। আসেল eখন আমরা ৩০
বছেরর লাক বিশ পছn কির, কারণ তারা টঁেক। তারা পালায় না,
কারণ তােদর পেk an কাজ পাoয়া মুশিকল। … যসব িমক তােদর
কান বnুেক eখােন কােজ ঢাকায়, তােদর আমরা eখন পুরsার িদi।
পুrষ আনেল ৬০ iuয়ান, মিহলা আনেল ৮০ iuয়ান।
gামা েল যুবক-যুবতীরা আেগর মেতা কােজর জn হেn হেয় ঘুরিছল
না, তােদর পিরবােরর aবsা আেগর মেতা dঃসহ িছল না। দড়দশক
ফসেলর দর পড়েত থাকার পর ২০০৩-০৪ সােল দর বাড়েত r করল।
২০০১ সােল gামীণ কাuি ট সরকারgেলা চািষেদর oপর কর iত ািদর
বাঝা কমােনার পদেkপ িনেয়িছল। ২০০৬ সােল চােষর জিমর oপর ট াk
পুেরা তুেল নoয়া হল eবং শs-uৎপাদকেদর eকর pিত সামাn ভতুিক
দoয়া হল। ২০০৭ সােলর গাড়ায় gামা েল sুেলর িটuশন িফ মkব
কের দoয়া হল। তা সেtto oয়ােঙর মেতা ছেলেদর পিরবাের দািরেdর
চাপ কমল না। ২০০৬ সােলর শরেত oয়ােঙর বাবা ছেলর a ািসsা ট
িহেসেব কাজ করেত শহের চেল eল। তারা আর gােম িফরেত পারেব
িকনা তা aিনি তi থেক গল। oয়ােঙর stীর বা া হল যখন, স
চাiল বা ােক তার মােয়র কােছ gােম রেখ আসেব। িকnt oর stী
বা ােক eখােনi মাnষ করেত চাiল। ফেল oর মা শহের চেল eল।
eiভােব eক-eকটা গাটা পিরবার শহের uেঠ আসেত থাকায় চন
gােমর sায়ী বািসnােদর চহারাটা drত বদেল গল।
২০০৩ সাল পযn asায়ী আবািসক anেমাদন ( টেmারাির রিসেডn
পারিমট) না থাকেল gpার হেত হত। কারখানার বস যিদ ছািড়েয়
আনত, তাহেল ১০০ iuয়ান জিরমানা হত আর তা না হেল বnী রেখ
সাজা gােম ফরত পাঠােনা হত। ২০০৩ সােল eক iuিনভািসিট
gাজুেয়টেক পারিমট কাড না থাকায় ক া টেনর কােছ eক i ডািsTয়াল-gাম
থেক gpার কের িডেটনশন স টাের িনেয় িগেয় িপিটেয় মের ফলা
হল। eরকম ঘটনা aিভবাসীেদর pায়শi দখেত হত। িকnt iuিনভািসিট
gাজুেয়েটর িনমম মৃতু র ঘটনায় i টারেনেটর মাধ েম pিতিkয়া drত
ছিড়েয় পড়ল। জুন মােস জনমেতর চােপ বিজংেয়র sট কাuিnল
িডেটনশন স টারgেলা বn কের িদল eবং aিভবাসীেদর জার কের
ফরত পাঠােনা বn করল। চন gােমর মেতা a লgেলায় aিভবাসী
িমকেদর oপর পুিলিশ জুলুম কমল। eখন oয়ােঙর মেতা পিরবারgেলা
eখােন থাকেত পাের, aব i সমs সরকাির sিবধা থেক বি ত িdতীয়
ণীর ‘ গs oয়াকার’ িহেসেবi।
eখন নতুন sায়ী বািসnােদর সংখ া বেড় যাoয়ায় চনরা কেম
দাঁিড়েয়েছ ei ভূখেNর বািসnােদর মাট সংখ ার মাt ২ শতাংেশ।
iিতমেধ i চন gাম সরকািরভােব eকটা শhের eলাকা িহেসেব িচিhত
হেয়িছল। মাt কেয়ক বছেরর মেধ i ei eলাকািট eক aিত-িশlািয়ত
drতগিত সmn a েলর aংশ হেয় দাঁড়ােব। ২০০৯ সােলর মেধ ei
eলাকা eক র ািপড-Tািnট কিমuটার রলপথ eবং রলেsশন থেক মাt
দশ িমিনেটর মাটরপেথর দূরেt চেল আসেব। তখন আর চন gােমর
gামীণ pশাসন িটকেব না। সিদন চনেদর সমৃিd আর সmিtর
মািলকানা aটুট থাকেলo তারা an শhের বািসnােদর মেতা সমান
aিধকারটুki ভাগ করেত পারেব। eiভােব aতীেতর eক িবেশষ
kলসমােজর বাসsান, eক aজ পাড়াগাঁ চন gাম aভাবনীয় sানীয়
িশlায়েনর মধ িদেয় িব ায়েনর sােত িমেশ গল।

হত। কারখানা ছেড় গেল সi পয়সা মার যত। তা সেtto িমেকরা
dম কের কাজ ছেড় gােম িফের যত, আবার নতুন কাজ খুঁজত। ২০০২
সােল তাioয়ািনজ মািলেকর eক িবশাল জুেতা তিরর কারখানায় সমীkা
কের দখা িগেয়িছল, আেগর বছর ১৩,৪০০ িমেকর মেধ ৪৩%
নববেষর আেগi কাজ ছেড় পািলেয় িগেয়িছল।
পুrষ aিভবাসীরা িনমাণ িশl বা কম মাiেনর কােজ, কখনo বছর
পঁিচেশর মেয়েদর সে িনেয়i যুk হেয় যত। চন gােম বা চীেনর
ant িনমাণ- িমেকরা সাiেটi asায়ী চালার িনেচ থাকত।
১৯৯৮ সােল oয়াঙ নােম eক আঠােরা বছেরর ছেল utর চীেনর
হনান pেদেশর gাম থেক আর eক gামবাসীর সে শহের eকটা ছাT
কােঠর কােজর কারখানায় কাজ করেত আেস। oর বাবা-মা মাt eক
eকেরর সামাn বিশ জিমেত চাষ কের িতন ছেলেক িনেয় সংসার
চালােত পারিছল না। স খাবার ছাড়া মােস ২০০-৩০০ iuয়ান রাজগার
করত। িতনমাস পর কারখানা বn হেয় গল, oয়াঙ আেগর মােসর
মাiেনo পল না। oয়াঙ বিজেঙ িগেয় িতন চাকার ঠলাগািড়র sানীয়
eক oয়াকশেপ কাজ পল। সখােন ঝালাiেয়র কােজ িশkানিবশ িহেসেব
তােক দoয়া হত মােস ২৩০ iuয়ান। কারখানা থেক তােক খেত িদত
না, িকnt স শায়ার জায়গা পেয়িছল। িdতীয় বছের যখন তার মাiেন
৯০০ iuয়ান হল, কারখানা uেঠ গল, aতeব oয়াঙ নববেষর সময়
gােম িফের eল। eকবছর gােম থেক স ঘেরর চােষর কােজ সাহায
করত আর pিতেবশীেদর কােঠর আসবাব বািনেয় িদত। িকnt gােমর
লােক পয়সা মটােত পারত না। তাi স কাuি ট-শহের eকটা ছাT
কারখানায় যাগ িদল, ছ’মাস পর তার চাট লাগল। কারখানায় কান
iিnoেরেnর ব াপার িছল না, মািলক তার হােত ১০০০ iuয়ান িদেয় ঘের
পািঠেয় িদল। ss হoয়ার পর স ক া টেনর eকটা ছাT কারখানায় কাজ
পল। িকnt সখােন মাiেন eত কম য তার জমােনা পয়সা খরচ হেত
থাকল। eiভােব ছ’বছের ন’টা নানান ধরেনর কাজ কের তার হােত
১৫০০ iuয়ান জেমিছল। সi পয়সায় eকটা টকিনকাল sুেল িগেয়
d’মাস ফকিল ট চালােনার কাজ িশখল। সািটিফেকট িনেয়o স ফকিল ট
চালােনার কাজ পল না। aগত া স আবার কম পয়সার eকটা কাজ
িনল। সখােন ঘ টা pিত oভারটাiম িদত আড়াi iuয়ান। ২০০৬ সােল
eেস aবেশেষ স sাধীনভােব ঝালাiেয়র কাজ r করল।
কারখানাgেলা থেক মরামেতর ক Tাk িনেয় স মােস ২০০০ iuয়ান আয়
করেত r করল।
২০০৪ সাল থেক আnজািতক সংবাদমাধ ম বলেত r করল, চীেন,
িবেশষত দিkণ a েল, ekেপাট i ডািsTেত িমেকর ঘাটিত রেয়েছ,
তাi িমকেদর মাiেন h h কের বেড় যাে । pকৃত তথ হল, ২০০৬-০৭
সােল চন gাম বা আেশপােশ মজুির বৃিd দখা যায়িন। ২০০৭ সােল
তাioয়ািনজ মািলেকর eকিট কারখানায় ম ােনজার বেলিছল, eকিদেক
মাiেন বাড়েছ, anিদেক কাsমাররা uৎপািদত িজিনেসর দাম আরo কম
চাiেছ। িমকেদর কাছ থেক eেকবাের িভn তথ পাoয়া িগেয়িছল।
আসেল ১৯৯০-eর দশেক হ কঙ o তাioয়ােনর মািলকেদর
কারখানাgেলা চীেন িনেয় আসায় তারা িনেজেদর দেশর তুলনায় মাটা
মুনাফার হার পেয়িছল। পের যখন pচুর িবেদিশ কাmািন eেস গল,
তখন pিতেযািগতার ফেল মুনাফার সi হার বজায় থােকিন।
হঙকঙ-মািলেকর eক লাiিটং ফ াকিTর ম ােনজার বেলিছল :
আেগ আমরা কবল মেয়েদর চাiতাম, কারণ oেদর চালােনা সহজ।
eখন আর কান িবিধিনেষধ নi। ছেল- মেয় সবাiেকi চলেব। eখন
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pয়াত ক. বালােগাপােলর ei pবnিট ‘iকনিমক a া ড পিলিটকাল uiকিল’ পিtকায় ২২ জুলাi ২০০৬-e pকািশত হেয়িছল$ pাসি কতার িবচাের eিটর aংশিবেশষ
বাংলা anবাদ কের গত সংখ ায় pকাশ করা হেয়িছল$ বািক aংশ ei সংখ ায় pকাশ করা হল। anবাদক aিমতাভ সন$ আেগর সংখ ায় pকািশত aংেশ বলা হেয়েছ :
utর তেল ানায় ১৯৭০-eর দশেকর শষিদেক eবং ১৯৮০-র দশেকর গাড়ায় pধানত খতমজুরেদর সংগঠন eবং ছাt-যুব সংগঠন সহ িবিভn গণসংগঠেনর মাধ েম মাoবােদর
আদশ o রাজৈনিতক কমসূিচ গেড় তালা হেয়িছল। ... তখনকার নকশালেদর লড়াiটা িছল সাধারণভােব সামnেদর আিধপত o গিরবেদর oপর aথৈনিতক িনপীড়েনর িবrেd
eবং ei কােজ তারা uেlখেযাগ সাফল aজন কেরিছল। ‘ বগার pথা’-র aবসান eবং ‘pাপ িনmতম মজুির’-র কাছাকািছ মজুির পাiেয় দoয়ার য dেটা কাজ --িন াপ সাংিবধািনক কাজ --- সgেলা নকশালরাi কের িদেয়িছল। ... eরপর নামল রাTীয় িনপীড়ন। ...

ei ধরেনর aনাবাদী জিমর kেt আরo িকছু ঘটেব, যখন নকশালরা
eiসব জিমেত কৃিষকাজ জার কের বn কের দেব। জিমদারেদর হাত
থেক তােদর aেযৗিkকভােব aিধকার কের রাখা জিমর দখল নoয়ার
জn নয়, বরং নকশালেদর কােজর kিত করার শািs িহেসেব জিমর
মািলকেদর oপর ei পদেkপ নoয়া হেব। িকnt তা সেtto সমতল
a েল ‘জিমর সংgাম’ কােনা সময়i সফল হেয় oেঠিন। সংরিkত
বনা েল গাছ কেট জিম চাষ করার জn আিদবাসীেদর য uৎসািহত
করা হেয়িছল --- জিমদারেদর িবrেd কােনা সংgাম নয় --- সটাi
িছল সব িমিলেয় নকশালেদর সবেচেয় সফল জিমর লড়াi। সব ক’িট
নকশাল গা ীর মাট কাজকেমর ফেল আিদলাবাদ, oয়ারা াল, খাmাম,
পূব গাদাবরী o িবশাখাপtনেমর পাঁচিট জলা জুেড় oরকম pায় চার
লk eকেররo বিশ জিম হািসল করা হেয়িছল --- ei িহেসব আদালেত
সরকাির aিভেযাগপেt পশ করা হেয়িছল। যাi হাক, pথম দড় দশেকর
মাথায় নকশাল দলgেলার মেন হল য ei কাজ eকটা সীমার বাiের
চািলেয় গেল খাদ aরণ বাসীেদরi kিত হেব। নbiেয়র দশেকর
মাঝামািঝ থেক তারা জ ল কাটার oপর িনেষধাjা জাির করল eবং তা
সকেল মেন িনল।
eটা anমান করেত i া কের য নকশালেদর ei জিমর লড়াiেয়র
পবটােক যিদ সরকার pশংসা করত eবং দমনমূলক পnার বদেল an
কােনাভােব ei কােজ সাড়া িদত, তাহেল কী হত। কােনা সামািজক বা
রাজৈনিতক uেd সাধন করার জn িহংসাtক পnা gহণ করােক বধতা
দান করার য যুিk তােক যিদ ণীsাথ iত ািদ ভুেল িগেয়o সরাসির
aেথ নoয়া হয়, তাহেলo স কu eটােক eকেপেশ বলেত বাধ eবং
গণতেnt তা gহণেযাগ নয়। eকটা গা ী যারা িনেজেদর মেতা িনয়মকাnন তির কের িনেয় িনেজেদর মেতা কেরi তা চািপেয় দয় eবং
িহংসাtক পnা gহণ কের, eমনকী যিদ সi পnা িনপীিড়তেদর ভােলা
করার জn gহণ করা হেয়েছ বেল ঘাষণাo কের, তাহেলo সi গা ীর
িহংসার ব বহার কােনা সমােজi gহণেযাগ নয়। িকnt িবপরীত যুিkেত
eটা কখনo ভাবাi হয়িন য সরকােরর পk থেক eকটা iিতবাচক সাড়া
িদেল িবpবী িহংসার বধতার যুিk নsাৎ করেত পারত। িনঃসেnেহ eটা
কান িনেদাষ িবচু িত নয়, শাসকেদর িনেজেদর পেk aেনক যুিk আেছ।
eর ফলsrপ নকশাল আেnালেনর oপর, িবেশষত তােদর যারা
সামািজক িভিt, সi gামীণ গিরবেদর oপর pচN দমন নেম eল।
থানাগারেদ বআiিনভােব আটেক রেখ pচN শারীিরক িনযাতন চালােনা,
ঘরবািড় ংস কের দoয়া, পানীয় o সেচর জল বn কের দoয়া,
ভয়ানক সব aপরােধর aিভেযােগ ব াপক মাnেষর িবrেd মামলা করা
--- egেলাi রাজকার িনয়ম হেয় দাঁড়াল। anবতী জrির aবsা তুেল
নoয়ার িদন থেক ‘eনকাu টার’ হত া --- যা বn হেয়িছল --- আবার
r হল। eখােন আবার eরকম eকটা কথা ভাবেত iে কের, কী হত
যিদ মাoবাদীরা পাlা আঘাত করার িসdাn না িনেয় সরকােরর গিরব-
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িবেরাধী ঝাঁকেক uেnািচত করার কাজটায় জার িদত eবং
গণআেnালনেক eমনভােব িবsৃত করত যা তােদর রাTkমতা দখেলর
আকাkােক eকটা জারােলা গণিভিt জুিগেয় িদত। eটা aব i খুব
যntণাদায়ক হত, িকnt তার পিরবেত যা হেয়েছ তাo কম যntণাদায়ক নয়।

মাoবাদীেদর পাlা আঘাত
রাTীয় দমন হেতi মাoবাদীরা পাlা আঘাত করেত আরm করল। pথম
পুিলশ হত ার ঘটনা ঘটল ১৯৮৫-র জুন মােস কিরমনগর জলার
ধরমপুিরেত। তারপর oয়ারা াল জলার কািজেপেট ২ সেpmর পুিলেশর
eক সাব-inেপkর খুন হেলন। পেরর িদন ei সাব-inেপkেরর মৃতেদহ
িনেয় য িমিছল হয়, তার িপছনিদেক সাদা পাশােকর য পুিলেশরা
aংশgহণ কেরিছল, তারা খুন করল রামানাধম নােম eক বষীয়ান নাগিরক
aিধকার কমীেক, তাঁরi িনেজর ডাkারখানার িভতের। ‘eনকাu টার’
বাড়েত থাকল আর সােথ সােথ বাড়েত থাকল পুিলেশর চরেদর হাত-পা
কেট ফলা। পুিলেশরা unত ast জাগাড় করল, মাoবাদীরাo পাlা unত
ast জাগাড় করল। ১৯৯০-eর দশেকর মাঝামািঝ রাজ েক pচুর আধা
সামিরক বািহনী দoয়া হল। িকnt তারা eমন সntাস সৃি করল য তােদর
শী i িফিরেয় নoয়া হল। aব i নকশালরা যখন তখন iে মেতা
পুিলেশর গািড় uিড়েয় দoয়ার নতুন দkতা aজন করার পিরণাম টর
পাoয়ার পেরi তা হেয়িছল। ১৯৮০-র দশেকর pায় মাঝামািঝ থেক
নকশালেদর িনেকশ করার জn িবেশষ পুিলশ বািহনীর নৃশংস aিভযান r
হয় সmূণভােব আtপিরচয় গাপন কের। eেদর মেধ সবেচেয় কাযকর
বািহনীর নাম ‘ g হাu ডস’। eরা নকশালেদর সশst বািহনীর মাকািবলা
করার জn িবেশষভােব গিরলা যুd িবেরাধী pিশkণpাp। eরা
নকশালেদর সশst দলgেলার মেতাi জ ল-পাহােড় থাকেত aভ s।
eেদর কাজকম আমােদর চনাজানা সমs আiেনর বাiের, eমনকী
ভারতীয় সংিবধােনo eরা আবd নয়। শী i মাoবাদী কােজর ভরেকnd
হেয় দাঁড়াল সশst sায়াড। eকমাt dেটা slেময়ািদ পযােয় তােদর
sাধীনভােব রাজৈনিতক কাজকম চালােনার anমিত দoয়া হেয়িছল। খুবi
তাৎপযপূণভােব, ei di পযায় িছল তেলg দশেমর eক t আিধপত
শষ হেয় কংেgস জমানা r হoয়ার সময়, যখন িনবাচেনর আেগ
কংেgস o মাoবাদীেদর [যারা d’বছর আেগo ভারেতর কিমuিনs পািট
(মাkবাদী- লিননবাদী), জনযুd গা ী িহেসেব পিরিচত িছল] মেধ eকটা
চুিk হেয়িছল।
eর পরপরi মাoবাদীরা গাটা utর তেল ানা eবং পূবঘাট
পবতমালা থেক গাদাবরী নদীর utর পযn গিরলা eলাকা বেল ঘাষণা
কের। তারপের eকi ঘাষণা কের কৃ া নদীর uপত কার থেক দিkণ
পযn নাlামালা জ ল eলাকা সmেক। eর সে সে i ei
আেnালেনর পিরবিতত গড়ন eকটা িনিদ rপ িনেয় নয়। সাধারণ
মাnেষর আ aথৈনিতক o সামািজক সমsাgেলা িপছেনর সািরেত সের
যায় eবং রােTর সে kমতার যুdi সংgােমর কndীয় িবষয় হেয় দাঁড়ায়।
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পুিলশ eেস পেড় িবpবীেদর আগমন eবং আপনার দািবদাoয়া শানা o
পাsার সাঁটার kেt বাধা না হেয় দাঁড়ায়। তাহেল aব আপনােক
ততkণ aেপkা করেত হেব, যতkণ না িবpবীরা পুিলেশর কাজেক
ভNুল কের িদেত পাের।
িকnt যসব জায়গায় জনগেণর eiসব সমsা িনেয় মাথা ঘামােনা
হেয়েছ, মাoবাদীেদর বাsব কাজকেমর কndীয় sানিট িনেয়েছ রােTর
িবrেd গিরলা যুd। eর লk হল, কােনা eকটা জায়গায় রােTর কbা
dবল করা, যােত সi a লটােক মুkা ল বানােনা যায়। eর জn
ধারাবািহক িহংসাtক কাজ চালােত হয়, যার সে জনগেণর
aিধকারgেলার আ বাsবায়েনর সরাসির কান সmক নi। যিদo eর
ফেল য দমনপীড়ন নেম আেস, aব mাবীভােব তা জনগণেক আঘাত
কের। যিদo মাoবাদীরা সামিরক কােজ যেথ দkতা aজন কেরেছ, যটা
পুিলেশরাo বসরকািরভােব sীকার কের, মাoবাদীেদর রাজৈনিতক agগিত
িকnt eক জায়গায় িগেয় থমেক গেছ। রাT eেক আরo নৃশংসতা িদেয়
মাকািবলা কের, যা মাoবাদীেদর আরo িহংসার িদেক ঠেল িদেয়েছ।
pায় eক দশক ধের pিত বছর ৩৩০ থেক ৪০০ মাnেষর pাণ যাে
ei ভয় র খলায়। eক ব াপক আকাের তথ সংgহ করার য সামথ
রােTর রেয়েছ, তার জn pশংসা pাপ তােদর যাগােযাগgেলার।
eেকবাের িনেচরতলা সেমত সমােজর সবsের মূল েবােধর য aবkয়
চলেছ, aংশত তার ফলrিতেত eবং রােTর সে যুেdর pিkয়ায়
মাoবাদীরা য িবশাল সংখ ক শtr িনেজেদর চারপােশ গিজেয় তুেলেছ,
aংশত তার ফেল গেড় uেঠেছ রােTর ei যাগােযাগ। ei কারেণi রাT
মাoবাদীেদর তলার িদককার সদsেদর মেধ ছdেবশী gpচরেদর ঢুিকেয়
িদেত পেরেছ, তার সে গভীর aরেণ র g হাu ডেদর সফল aিভযান
যুk হেয় বতমােন ei মারামািরর খলায় s তi রাTেক পিরচালেকর
ভূিমকায় বিসেয় িদেয়েছ।

ei কাযনীিত িনেজেকi eমন কতgেলা anjায় জিড়েয় ফেল, যার
সে মাoবাদীেদর য গণিভিt, সi জনগেণর pেয়াজনgেলার কান আ
সাযুজ i আর রিkত হয় না। সটা eতdর গড়ায়, তােদর eলাকার
যুবেকরা তােদর জি বীর মেন করেলo তােদর কাজকম আর পছn কের
না। বয়sরা তােদর কথা dার সে বেল। বাবা-মােয়েদর পুরেনা
pজni মেন রেখেছ সiসব িদেনর কথা, যখন জিমদােররা তােদর
বগার খাটেত বাধ করত eবং মজুির িহেসেব িদত সামাn ক’টা টাকা।
বশ িকছু যুবক খালাখুিলi বেল, oরা সাহসী o লড়াk হেত পাের, িকnt
আমােদর জn কী কেরেছ, gােম পুিলশ ঢাকােনা ছাড়া?
গণআেnালনেক মাকািবলা করা রােTর পেk বশ সমsার। িকnt
সশst সংgামেক কীভােব মাকািবলা করা যায়, তার aেনক পরীkািনরীkা রাT কেরেছ। যােদর মধ থেক িবেdাহ গেড় uঠেছ বেল দািব
করা হে , তােদর মধ থেকi রাT তার gpচর তির কের নয়। রােTর
য kমতা o aথ রেয়েছ, তা িদেয় ei চর তির করাটা খুব কিঠন িকছু
নয়। eরi ফাঁেদ িবpবীরা আটেক যায়। তারা oi gpচরেদর হত া কের,
আহত কের। eর ফেল তােদর গণিভিt তােদর pিত আরo িবrপ হেয়
oেঠ। eর ফেল রাT oi জনগেণর মধ থেক আরo চর o সংবাদ
সরবরাহকারী সংgহ কের ফেল। কােনারকম ব িতkম না রেখi, ei
ধরেনর pিতটা জি আেnালন, যত না তােদর aিভেpত ণীশtrেক
হত া কেরেছ, তার চেয় aেনক বিশ সংখ ায় হত া কেরেছ সiসব
মাnষেক, যারা তােদর িনজs সামািজক িভিt। eটােক সশst িবেdােহর
সমাজিবদ ার aপিরবতনীয় সূtgিলর anতম eকিট িহেসেব হয়েতা gহণ
করা যেত পাের। নকশালরা, যারা সবরকম সশst িবেdাহীেদর মেধ
সবচাiেত বিশ রাজৈনিতক বাধসmn, তারা যিদ eটা ঘটােত পাের,
তাহেল তা uপেরাk সূেtর eকটা pমাণi বেট। য aৈধয পনা o
aিsরতা থেক হােত ast তুেল নoয়া হয়, তা যিদ না-o থােক,
তাহেলo eটা সত eবং তা তামােদর িনেজেদর লােকর মেধ যারা
kুb, তােদর িবrেd আরo িহংসার জn দয়।
eর মােন ei নয় য তারা িনেজরা গিরব মাnেষর সামািজক o
aথৈনিতক সমsা িনেয় ভাবেছ না। তারা আেগo ভেবেছ আর আজo
ভেব চেলেছ। িকnt তারা য দািব করেছ, তােদর তির gাম কিমিটgেলা
( কােনা কােনা সময় আধা- গাপন সংগঠন িহেসেব) oiসব সমsা িনেয়
কাজ করেছ, তমনটা নয়। আেগ যমন pায় সবti ei সংগঠনgেলা
pকাে কাজ কেরিছল, eখন তমন নয়। কেয়কিট িবি n gােম,
বsােরর aবুজমার পাবত a েলর মেতা কেয়কিট সmূণ িবি n
eলাকায় gাম কিমিটgেলা িটেক আেছ। সখােন সশst sায়াডgেলাi oi
ধরেনর সমsার সমাধান কের। pায়শi তা কের জাবদাভােব eবং আেগ
থেকi তির হেয় থাকা পnায় সহেজi। কারণ সমােজ তােদর িবেরািধতা
করার মেতা কu নi, anত যতkণ না পুিলশ eেস দািয়t িনে ।
জনগণ তােদর িদক থেক ei sায়াডেক দেখ তােদর িনেজেদর nােয়র
জn সংgােমর বদিল িহেসেব। eর ফেল eকিদেক, যমন খুিশ aিনিদ
িবpবীয়ানার িশকার িহেসেব যত শtr হেত পারত, তার চেয় বিশ শtr
সৃি হে । anিদেক, জনগণেক nােয়র জn সংgােমর সিনক িহেসেব
গেড় তালার বদেল nােয়র sিবধা gহণকারী eবং dনীিতপরায়ণ জনতা
িহেসেব তির করা হে । আপনােক ধুমাt িবpবীেদর খবর িদেত হেব
eবং তারা যােত eেস িঠক িঠক দািবদাoয়া o যথাযথ ভয় দখােনার কথা
লখা পাsারgেলা সঁেট িদেয় যেত পাের, সটা দখেত হেব। তাহেলi
আপনার pাপ আপিন পেয় যােবন। aব i ধের িনেত হেব, eর মেধ

মnন সামিয়কী

পরবতী pজেnর সমথন ধের রাখা
মাoবাদীরা যসব সমsার মুেখামুিখ হে , তা িকnt eখােনi শষ হে না।
বািক সমsাgেলার আেলাচনা করেত গেল সi িবেবচনাgেলার pিত
মেনােযাগ দoয়া pেয়াজন ,মাkবােদর সেবাtম pেয়াগ িদেয়o যgেলা
িবচার করা কিঠন। যমন, iিতহােসর মাnষ িবষেয় বাঝার জn, ‘ স
iিতহাস গড়েত িগেয় িনেজেক গেড় নয়’ eমন ধরেনর বাsব pেয়াজনিবহীন
গূঢ়তtt আoড়ােনা ছাড়া আর কান িকছুর িদেকi দৃি পাত না করা। ei
uেdে মাoবাদ কানভােবi সেবাtম মাkবাদ নয়। যসব a েল
ঐিতহািসকভােব চরম ব না o িনপীড়ন রেয়েছ eবং সরকাির aবেহলা
রেয়েছ, সখােন eকবার কাজ করেত i ক
ু কমী পেয় গেল, জনগেণর
আকাkা পূরেণর জn তােদর সশst সাহায জাগান দoয়ার রণনীিত pথম
দফায় কাযকর হেত পাের। িকnt ei কৃতকাযতার aথ eকটা নতুন pজn
সৃি হoয়া, যারা তােদর বাবা-মা য িনদাrণ aভােব ভুেগেছ তা থেক
মুk eবং pচিলত কাঠােমার sেযাগsিবধাgেলা তারা দখেত o ভাগ করেত
পাের। eর ফেল তারা তােদর বাবামােয়র মেতা সশst সংgামেক আিতথ দান
না-o করেত পাের। eর থেক রাTo িশkা নয় eবং সi িবেশষ
a লটােক aবেহলার বাiের তথাকিথত ‘মূলেsাত’-e টেন আনার জn
িকছুটা চ া কের eবং সংgাম দমেন িন রু শিk pেয়াগ করেত করেতi
তারা eটা কের। eর ফেল eকটা জীবন-মরণ সংgােম শািমল হoয়ার
i ায় িকছুটা জল ঢালা হয়। eমতাবsায় যিদ সশst সংgােমর িদকটা
খািনকটা িsিমত না কের িবpবীরা জনগেণর ঘাড় টপেক রােTর সে যুd
করেত eিগেয় যায়, তাহেল জনগণ িনেজেদর gিটেয় িনেত পাের, eমনকী
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নাlামালার বনা ল িঘের তারা ছিড়েয়েছ। ei িবsার ঘেটেছ মূলত
সশst sায়াডgেলার গিরলা কাযkেমর মাধ েম। utর তেল ানার
গাদাবরীর uপত কা a েলর গণআেnালন সখানকার মাnষেক সামািজক
o aথৈনিতক িনপীড়েনর হাত থেক মুিk িদেয়িছল eবং তােদর সেচতন
কেরিছল। সখানকার সে তুলনীয় কান ঘটনার মধ িদেয় oi িবsার
ঘেটিন। utর তেল ানার মেতা তত মসৃণভােব বা সাফেল র সে সi
িবsার হয়িন।
মাoবাদী তtt যা-i বলুক না কন, গিরলা সংgােমর পযােয় সমােজর
oপর সশst আিধপত pিতি ত হয়। eেক পুিলশ aেনকসময় বািড়েয়
সমাnরাল সরকার বেল থােক। ei ধরেনর আিধপত pিত া করা
সiরকম a েলi সmব, যখানকার সামািজক সংsৃিত eকটু শাn
ধরেনর, দলাদিলর জায়গায় সmব নয়। utর তেল ানা a ল ei
রােজ র eকটা শাn ধরেনর a ল। ei বিশ দিkেণর িদেক নi।
িবেশষত, নাlামালা বনা ল িঘের eলাকাgেলােত খুবi দলাদিলর
মেনাভাব রেয়েছ। সবািধক সিদ া সেtto য কান ধরেনর সশst
কাযkম সখােন সহেজi aবkেয়র মধ িদেয় দলাদিলর মারামািরেত
পিরণত হয়। রায়ালসীমার aনnপুের মাoবাদীেদর ভােগ যা ঘেটেছ, তা
eর eক আদশ uদাহরণ। আরo বেড়া কথা হল, দলাদিলর মেনাভাব
যখােন আেছ, সখােন সশst আিধপত drত ব িkগত pিতেশাধেক ডেক
আেন। রাTo তােক uৎসািহত করেত eকটুo iতsত কের না। eর
িন রু pমাণ হল, নাlামালা কাবরা গত িতনমােস িতনজন গণতািntক
কমীেক খুন কেরেছ eবং দিkেণর গণতািntক আেnালনgেলােক aেনকটা
sb কের িদেত পেরেছ। আমরা জািন, জীবনযাপেনর pিতিট পdিতর
pিত মাnেষর য আকষণ, তা সi মাnেষর িবেশষ কতgেলা চািরিtক
বিশে র জn দখা যায়। ei ধরেনর জীবনপdিতেত যা বা যারা aংশ
িনেত আেস, oi মাnষিট তােদরo oi eকi ধরেনর চািরিtক বিশ
aজন করার জn uৎসাহ িদেত থােক। eটা য রাজৈনিতক নীিতর
kেto pেযাজ , সটা দখেত না পাoয়াটা eকজাতীয় আtািভমান। যিদ
ধু নিতবাচক বিশে র কথা বলা যায়, তাহেল সেবাদেয়র দশন aেনক
কপটাচারেক আকষণ কের, িসিপআi o িসিপআieেমর সংসদীয় রাজনীিত
aেনক sিবধাবাদেক আকষণ কের, জি আেnালেনর রণনীিত eমন
aেনক aবাধ ধরেনর মাnষেক আকষণ কের যারা িবেdাহ আর g ডািমর
সীমােরখায় di পা ফাঁক কের ঘুের বড়ায়। ei ধরেনর লােকরা
মাoবাদীেদর যেথ kিত কেরেছ eবং eরাi মাoবাদী দেলর সাধারণ
সদs িহেসেব ছdেবেশ gpচেরর কাজ করার জn সহেজi রােTর হােত
kীড়নক হেয় uেঠেছ। যমনটা, কা ীেরর ‘দলত াগী’- দর সmেক বলা
হয়। মাoবাদীরা যােদর জনগেণর শtr িহেসেব িচিhত কের, তােদর
আtপk সমথেনর কান sেযাগi দয় না। ফেল তারা ঘুের িগেয়
pিতেশাধ নoয়ার জn দলত াগীেদর ক াডার হেয় oেঠ eবং ‘ কাবরা’,
‘টাiগার’ iত ািদ নাম gহণ কের eবং নকশালরা বাiের থেক যসব
মদত পেয় থােক সgেলােক ংস কের িদেত সkম হয়।

kুb হেয় uঠেত পাের। আিদলাবােদ গাnেদর মেধ ১৯৭০-eর দশেকর
শষিদেক eবং ১৯৮০-র দশেকর গাড়ায় য িবপুল জনিpয়তা পেয়িছল,
পরবতী pজেnর সমেয়, যারা ১৯৯০-eর দশেক বেড়া হেয় uেঠেছ, তােদর
মেধ pায়i ei সৎ p টা শানা যায় : ‘আিদবাসীরা িক িবpেবর িগিনিপগ?’
ei ধরেনর pে মাoবাদীরা খুব তাড়াতািড় কাত হেয় যায় eবং ei
ধরেনর সমs p েক eক দল eিলেটর ‘ পিট বুেজায়া ঝাঁক’ pসূত বেল
িচিhত কের িদেয় িবষয়টােক আরo খারাপ জায়গায় িনেয় যায়। eিদক
থেক দখেল মাoবাদীেদর pকৃত চ ােল eটা নয় য বতমােন s তi
তােদর চেয় শিkশালী g হাu ডেদর থেক বিশ শিkশালী হেয় oঠা;
বরং তােদর চ ােল হল, eকটা pজেnর পর আেরকটা pজেnর মেধ
তােদর সমথন ধের রাখা। সটা মাoবাদী নীিত ধের রেখ হেত পাের বা
pেয়াজন anযায়ী তার পিরবতেনর মধ িদেয়o হেত পাের, যােত নতুন
pজেnর আকাkার সে তা যুk হেত পাের। পিরবিতত সামািজক
পটভূিমকায়, নতুন pজেnর ei য নতুন আকাkা গেড় uেঠেছ, তা
িকnt মাoবাদীেদর কাযকলাপ o রােTর pিতিkয়ার dারাi সৃি হেয়েছ।
eখন পযn eরকম লাiেন ভাবনািচnার কান িচh দখা যায়িন।
aেনকসময় সাধারণ মাnেষর kেt eরকম ঘেট থােক য eকটা sp
aবsা থেক যখন তারা রাজৈনিতকভােব জেগ oেঠ, তখন তারা
িনেজেদর eকটা সামািজক পিরচয় খুজ
ঁ েত থােক। সi পিরচয় জােতর,
uপজািতর বা িল িভিtকo হেত পাের। eর ফেল aেনক pাkন
নকশালপnী আেmদকরপnী বা আেmদকরবােদর সমথক হেয় গেছ। কারণ
eেদর eকটা বেড়া aংশi িছল িহndসমােজর জাতচু ত বা িনচুজােতর।
িকnt কিমuিনsরা যরকম ভােব সরকম হয় না, aথাৎ eরা য িবpেবর
িবষেয় uৎসাহ হািরেয় ফেলেছ, সবসময় তমনটা নয়। ei ধরেনর
মাnষজনেক িকnt মাoবাদীরা কখনi সহাnভূিতর সে
দেখিন।
মাoবাদীেদর সেবা নতৃেtর মুি েময় কেয়কজনেক বাদ িদেল নতা o
সদsেদর বিশরভাগ eেসেছ দিলত, আিদবাসী o িপিছেয় থাকা
জনেগা ীর মধ থেক। eর সে সংসদীয় বামপnী দলgেলার মেধ uঁচু
জােতর রমরমার eকটা তফাত রেয়েছ। ei মাoবাদীরা গত কেয়ক বছের
eত সংখ ক মিহলােক তােদর সশst বািহনীেত anভুk কেরেছ য তা
সmবত আiনসভায় সংরিkত মেয়েদর জn pিতrিতবd eক-তৃতীয়াংশ
আসেনর aপূণ আসনgেলােক লjায় ফেল দেব। e হন মাoবাদীরাo
আtপিরচেয়র রাজনীিতর pকাশেক তািttক o pােয়ািগক সব kেti
িবrপ চােখ দেখ eবং egিলেক sিবধাবাদী িবচু িত মেন কের।
বরং pথম দফার পর কােজর agগিত থমেক যাoয়ায় মাoবাদীরা
নতুন a েলর িদেক নজর িদেয়েছ, যখােন তােদর মেতা কের
রাজৈনিতক কাজ r করা সmব। eরকম বh eলাকা রেয়েছ, গত
প াশ বছর ধের য িবsীণ eলাকা সরকাির aবেহলায় পেড় রেয়েছ।
বতমােন সরকার চালােনার য দৃি ভি , যা কাযত সরকার-না-চালােনার
দৃি ভি , তােত oi ধরেনর aবেহিলত eলাকার বৃিd ঘটেছ। anাn
মাkবাদী- লিননবাদী গা ীgেলা মাoবাদীেদর ei ধরেনর লািফেয় লািফেয়
eক জায়গা টপেক an জায়গায় িগেয় ঘুের আবার an জায়গায় লািফেয়
যাoয়ার িবpবী পnােক সমােলাচনা কেরেছ। িকnt মাoবাদীরা কখনi ei
সমােলাচনােক grেtর সে gহণ কেরিন। সmবত তারা িনেজেদর eেহন
আচরণেক গিরলা যুেdর রণনীিতর a িহেসেব ধের িনেয়েছ।
রাজৈনিতকভােব ei পnা িঠক বা ভুল, সi িবচার পােশ সিরেয় রেখ
বলা যায় য eর বাsব ফল হেয়েছ drত নতুনতর eলাকায় ছিড়েয় পড়া।
যমন, aেnর দিkণ uপkল, রায়ালসীমার িবিভn জ ল eবং

মnন সামিয়কী

ভূিমজ নতােদর িবেলাপ
ei হল anpেদেশর মাoবাদী িবpেবর কািহনী। যেহতু uভয়পেkর
কােরারi কােনারকম পুনিবেবচনার কান িচh নi, তাi ভিব ৎ সmেক
খুব আশার িকছু দখা যাে না। ei ঘটনায় সবেচেয় বেড়া Tােজিড হল,
কৗম তথা ণীর িবচাের যারা সমােজর সবেচেয় িনেচরতলায়, তােদর লk
লk pাণ eর মেধ জিড়েয় রেয়েছ। ei Tােজিডর নানান মাtা আমােদর
জানা রেয়েছ aথবা আমরা তা কlনাo কের িনেত পাির। িকnt eকটা
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িবষেয় সাধারণত কu িকছু মnব কের না। পুিলেশর হােত য pাণgেলা
গেছ, তােদর মেধ সব না হেলo aেনক eমন pাণ িছল, যা হারােনা
িনপীিড়তেদর জn eক aপূরণীয় kিত। eরা হল িনপীিড়ত ণীর ভূিমজ
(organic) নতা। তারা িনেজেদর পছn মেতা eক রাজৈনিতক পnা gহণ
কেরিছল। kমতাহীন ণীgেলার সকেল ব বsার িবrেd aমন চ ােল
ছুেঁ ড় িদেত পাের না, eবং তার জn মূল িদেত pstত থােক না।
িনপীিড়তরা pিতিদন সহেজ িনেজেদর মধ থেক eমন সব মাnষ গেড়

তুলেত পাের না। তােদর রাজৈনিতক পnার সিঠকতা বা ািn িদেয় ei
ভূিমজ নতােদর িবলুp হoয়ার Tােজিডর বদনােক পিরমাপ করা যায় না।
তারা মাoবাদী হেত চেয়িছল, তারা an িকছুo হেত চাiেত পারত। তােদর
পছn, তােদর চাoয়া যাi হাক না কন, তারা িনপীিড়তেদর শিkবৃিd
করেত পারত। ei ধরেনর মাnষেদর রাজ হািরেয় ফলা eমন eক kিত
যা aিনিদ কাল ধের সh কের যাoয়া যায় না।

নঈ তািলম, ekশ শতেক গাnীিজর িশkানীিত … ২ পৃ ার শষাংশ
সমােজর িদেক চাখ ফরােল দখা যায়, ভারেত pিত িতন িমিনেট
eকিট িশ aপুি েত মারা যায়, দািরd সীমার িনেচ ৭০% ভারতীয়, aপু
৫০% িশ , আিশ কািট লােকর কােছ িবd ৎ পৗঁছায়িন। ২০০১ থেক
২০০৫ সােলর মেধ ৮৬৯২২ জন চািষ আtহত ার পথ বেছ িনেয়েছ।
s তi িবjান o pযুিk আজ unিতর পদেkপ না হেয় সভ তােক
ংেসর মুেখ িনেয় যাে । িবjান o pযুিk মাnষেক ধম থেক, পিরবার
থেক, iিতহাস o িশkার থেক দূের সিরেয় রাখেছ। আেমিরকার
িচnািবদ ডঃ নীল পাsম ান িলখেছন, আেমিরকার সভ তা ংেসর মুেখ।
৮৫% িশ eক বাবা বা মােয়র (single parent home) আ েয়
থাকেছ। pিত বছর লkািধক লাক udাst হেয় রাsা বা সাবoেয়েত
আ য় িনে । ১৯৫০ থেক আজ aবিধ িহংসাtক aপরাধ বেড়েছ
১১০০০ শতাংশ। য কান দশজন আেমিরকাবাসীর মেধ dজন থােক
মানিসক িচিকৎসালেয়। শহর যানবাহেনর চােপ াসrd। জল দূিষত, বৃি
a ািসডপূণ। আেমিরকার মাnষ িবে র an য কান a েলর মাnেষর
চেয় বিশ a াসিপিরন খায়। পা াত dিনয়ার মেধ o eখােন িশ মৃতু র
হার বিশ। apাpবয়s ছেলেমেয়রা মাদকাসk।
গাnীিজ aেনক আেগi anমান কেরিছেলন, পি িম িশl o বািণজ
িভিtক সমাজ িহংসার uৎস। িতিন বুেঝিছেলন, আধুিনক সভ তা eক
যািntক সভ তা। ei সভ তা থেক uেঠ আেস কndীভুত শাসন,
সাmাজ বাদ, যুdিভিtক aথনীিত। ei সভ তা aেথর pাচুয আর ভাগ
eেন িদেত পাের ধু মুি েময়র জn। িকnt গাটা িবে র শািn বা sখ
িদেত পাের না। eকটা িশlসমাজ কবল পণ uৎপাদন বািড়েয় যােব
নতুন নতুন pযুিkর udাবেন। সটাi বারবার aথনীিতেত ধস আনেব।
২০০৭ থেক ধনতািntক দশgিল সরকম eক সংকেটর মধ িদেয় চেলেছ।
পি িম সভ তার an anকরেণর বদেল গাnীিজ তাi gাম িনভর
aথনীিত o কমেকিndক িশkাব বsার কথা ভেবিছেলন। িতিন বুেঝিছেলন,
আধুিনক সভ তা ভাগবাদী eবং সহজ সরল জীবেনর পিরপnী। eকজেনর
sিবধা যিদ anজনেক asিবধায় ফেল, সটা unিত নয়। eেkেt
রবীndনাথo eকiভােব িচnা কেরিছেলন। তাঁর কlনায় সমাজ হেব ‘বh
সmn িবিশ সমাজ’। eটাi আমােদর ঐিতh।
গাnীিজ ei সমাজ িনমাণ মাথায় রেখi eক নতুন িশkানীিতর কথা
বেলিছেলন --- নঈ তািলম বা বুিনয়ািদ িশkা। িশkা হেব কমেকিndক,
uৎপাদনমূলক, sিনভর। ei কািয়ক pিশkেণর aথ ei নয় য িবদ ালয়
ভবেনর সংgহশালায় িকছু খলনাপািত তির কের রেখ দoয়া হেব, যার
কান মূল নi। িবkয়েযাগ িজিনস তির হেব িবদ ালেয়।
জািকর হােসন ভয় পেলন, িশkেকরা ei নীিত বা িনয়েম গিরব
ছাtেদর মেক িনেজেদর sােথ কােজ লাগােব, aথবা তারা হেব
‘দােসেদর চালক’। ক িট শােহর মেত, কবল পাঠ পুsক সবs eবং
মুখs িবদ া সবs আজেকর পঠেনর kিতকারক িদেকর বদেল সi ব বsা

হেয় uঠেব ম সবs, aস ত ভােব ছাtেদর থেক ম আদােয়র পnা
মাt। তখন িশkার মূল আদশ পেড় থাকেব িপছেন। ei িবতেক ভারেতর
িশkানীিত থেক হািরেয় গল ‘নঈ তািলম’। ব িতkম িহেসেব রেয় গল
ছিড়েয় িছিটেয় থাকা gজরাত, মহারাT বা পি মবাংলার কেয়কিট গাnী
আ ম। তারা গাnীর spেক বাঁিচেয় রাখার চ া করল --- সরল িকnt
সৎ, uৎকৃ নিতক জীবন, কৃিষসমাজ --- ম যখােন জীবনধারেণর
জn, জীিবকার জn নয়।
sাধীনতার পর ভারেত িশkা িবsােরর ব াপক uেদ াগ নoয়া
হেয়েছ। ৪.৫ লেkরo বিশ sুল, ২০০িট িব িবদ ালয়, িশkক-িশkেণর
মহািবদ ালয়, বশ িকছু িশkা সংkাn গেবষণামূলক pিত ান। িকnt তবু
িশkার মান িনmমুখী। uৎকষতা লােভর জn সংgাম, নতুন িকছু
pবতেনর uৎসাহ, dঃসাহিসক কােজর ঝুিঁ ক নoয়া সীমাবd সামাn িকছু
মাnেষর মেধ । বািক মাnষ হয় hkম তািমল কের aথবা sিবধােভাগী।
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নঈ তািলম o pাথিমক িশkা
গাnীিজর িশkানীিত সমাজ সংsােরর পথ ধেরi হেয়িছল। তাi সi
নীিতেক িফের দখার pেয়াজন পেড়েছ। গাnীিজর বুিনয়ািদ িশkা িছল
সকেলর জn। সব িশ র জn। সব রাTেকi বুেঝ িনেত হেব কী ধরেনর
নাগিরক স তির করেব। সৃি শীল, মৗিলক িচnার aিধকারী, সাহসী
uদার, নািক স ীণ মেনর eবং anেদর ঘৃণার চােখ দেখ eমন।
তাi ৬ থেক ১১ বছর বয়েসর িশ েদর িশkার সi তািলম pেয়াজন,
যা uপেরাk uৎকৃ নাগিরক তিরেত সkম। িহndsািন তািলম সংঘ
গাnীিজর িশkানীিতেক িভিt কের য পাঠkম তির কেরিছল, তা হল :
1. ব িkগত পির nতা, eর থেকi আসেব পিরেবশেক পির ার রাখা।
2. gামীণ িশেlর িবjানসmত jান o সi jােনর সাহােয আরo
unিত।
3. িশkেকর ভূিমকা িশ েক ধুমাt তথ সংgহ কের দoয়া নয়, তার
সামথ o kমতােক আিব ার কের তােক uপযুk কােজ pরণা o
দািয়t দoয়া। eiভােব গণতািntক uেদ াগেক uৎসািহত করা।
4. ছেল o মেয়েক সমান sান দoয়া।
5. pিতবnী িশ েদর িবেশষ যt নoয়া।
6. দশ পিরচালনার দkতা o kমতাgিল বাড়ােনার জn িবেশষ তািলম
দoয়া। যমন ভািটং, িডেবট pভৃিতেত aংশ নoয়ােনা।

বুিনয়ািদ িশkার psািবত কাঠােমা
নতুন eকদল িশkেকর pেয়াজনীয়তা আজ সবেচেয় বিশ যারা বুিনয়ািদ
িশkাkমেক সিঠক আts করেত পারেব। িশkা দoয়া তার কােছ
eকেঘেয় নয় বা ধু জীিবকার জno নয়। ধুমাt টাকার a বাড়ােলi
তােদর মেনাভাব (attitude) বদলােব না।
আমােদর মেন রাখেত হেব, িমড- ড িমল গিরব ছেলেমেয়েদর লাভ
দিখেয় sুেল আনার জn ধু নয়, িশ র পুি i মূল কারণ।
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িবদ ালয় বা গৃেহ পির nতায় িশ র aংশgহণ িশ েমর আoতায়
পেড় না। িনেজর বািড়েত কাজ আর রাsার ধাের anেলােকর চােয়র
দাকােনর কাজ eক নয়।
aিভভাবকেদর kমাnেয় জীিবকার সnােন sান পিরবতন িশ েদর
িশkার িবরাট anরায়। তাi আবািসক sুেলর সংখ া বাড়ােত হেব।
sাs চচা, খলাধূলা sানাভােব শহেরর sুলgিলেত হয় না। aথচ eটা
আবি ক। আমােদর দশ তাi খলাধূলায় িপিছেয় থােক। িকnt kীড়াদশক
সবেচেয় বিশ। আমরা সমােলাচক o তািরফ করার মাnষ যত সৃি কির,
খলায় aংশgহণকারী তত তির করেত পারিছ না।
গাnীিজ িশkােক জীবনমুখী করার কথা বেলেছন। িশkা তথা jান
িনভর কের sান, কাল o পিরেবেশর oপর। িবjান --- যা িবেশষ
jান, তাi যিদ ‘সত ’ হয়, টকেনালিজ বা pযুিki তির কের সত াgহী।
সi সত াgহী pযুিkর ব বহাের তার সমsােক িচিhত করেত পাের eবং
সমsার সমাধানo কের ফেল। gােম gােম সi সত াgহী তির করেব
বুিনয়ািদ িশkা।
বুিনয়ািদ িশkার পাঠkম কমেকিndক। সi কেমর মধ িদেয় িশ র
িশkা সmn হেব। ei কম কখনo কখনo িশেlর rপ নেব। তাi
বুিনয়ািদ িশkা িশlেকিndক --- craft centred। পাঠkেমর কেnd থাকেত
পাের বয়ন বা কৃিষ; থাকেত পাের খাদ pিkয়াকরণ aথবা তথ যnt; থাকেত
পাের aিত আধুিনক কান িশl যা সংি বসিতেত সহজ o sলভ।
পাঠkম সi িশlেক িঘের িশ িশkায় নানা িবষয়েক আনেব। সi
িবষয়gিলর সে সম ক পিরচয় anঘটক িহেসেব কাজ করেব।
ধরা যাক, চরকা কিndক বয়নিশেlর কথা। ei বয়ন থেক aেনক
িবষয় আসেব। যমন --- বয়ন িশl
জিম/মািট বৃkেরাপণ/বৃেkর
বৃিdর পযায়
ফল
তুেলা
আহরণ পdিত
সংরkণ পdিত
নানা pকােরর তুেলা তুেলা থেক sেতা sেতা কাটার যnt kিটর
িশl/বৃহৎ িশl sেতা রঙ করা নানা ধরেনর তাঁত কাপড় তির
নkা রkণ িবkয় pভৃিত।

পাঠkেমর pেয়াজেন িশ র বয়স anযায়ী eকািধক িশlেক anভুk
করা যেত পাের। িশ র নানা ধরেনর কাজ করার ফল হেব --১. iিndয়gিলর সম কচচা; ২. নানা কৗশল আয়ttকরণ; ৩. ব বহািরক
কমদkতা aজন; ৪. েমর মযাদা সmেn pত য়; ৫. ণীর anাn
ছাtেদর সে বnুt o সmpীিতর সmক; ৬. শৃ লােবােধর স ার; ৭.
মূল েবাধ আয়tt করা; ৮. সকেলর সে কাজ করার aভ াস; ৯. নতৃt
দoয়ার কৃৎ কৗশল eবং ১০. নতৃt মেন কাজ করার মানিসকতা।
খলাধূলা হেব uেd মূলক o গঠনমূলক। লk হেব sােs র unিত,
শৃ লাjান o ব িkstার িবকাশ।
নৃত গীত, aিভনয়, িবতকসভা, পিtকা, সািহত সভা, িশkামূলক
মণ eসেবর মধ িদেয় িশ র নাnিনক সmাবনার িবকাশ।
বুিনয়ািদ িশkার ধারােক কীভােব সময়াnগ o সচল করা যায় স
সmেn িকছু আেলাচনা o িবতক আরm করার দায় আমােদর সকেলর।
বুিনয়ািদ িশkােক গাnীিজর সবেশষ o সবে দান বলা হয়।
বুিনয়ািদ িবদ ালেয় হােত কলেম কাজ হেব, uৎপাদন হেব। তবু eকথা
মেন রাখেত হেব য বুিনয়ািদ িবদ ালয়িট eকিট িশkােকnd, কারখানা নয়।
uৎপn dব থেক িবদ ালেয়র খরেচর িকয়দংশ আসেত পাের। িকnt
িশkক o িশkাকমীেদর মাiেনর দায় সমাজেক, সরকারেক িনেত হেব।
িশkা দoয়ার দায় সরকােরর।
শেষ eকটা িবষয় eেস পড়েছ, সরকার যিদ বুিনয়ািদ িশkা চালু
করেত না চায়, সখােন বkব হেব, CBSE, ICSE, Delhi Board,
আnজািতক নানা পষদ যিদ নানা পাঠkম চালু করেত পাের, পরীkা
িনেত পাের, পরীkা িনেত পাের, শংসাপt িদেত পাের eবং সরকার সi
শংসাপt gাh করেত পাের, তেব সবভারতীয় sের ‘iি ডয়ান বাড aন
বিসক eডুেকশন’ গিঠত হাক। বুিনয়ািদ িশkা িবষেয় aিভj o কৃিত
িশkািবদেদর িনেয় পাঠkম তির হাক। আপাতত বুিনয়ািদ িশkার eকটা
সমাnরাল ধারা চলুক, যিদ সরকার বুিনয়ািদ িশkােক িশkার মূলেsাত
করেত িdধাgs হয়।

িচিঠপt

িবষয় : তৃতীয় পিরসর
মাননীয় সmাদক,
মnেনর নেভmর-িডেসmর সংখ ার সmাদকীয় ‘তৃতীয় পিরসর’ িনেয় ei
িচিঠ।
যেহতু লখািট সmাদকীয়েত eেসেছ, কান ব িkর লখা নয়, eটােক
মnন সামিয়কীর oিরেয়ে টশনi ভাবব। আমার মেন হয় ei pথম মnন
কান পথ ( কাস aফ a াকশন) a াসাট না কrক, psাব িহসােব রেখেছ।
িকnt ei পুেরা ভাবনাটা আমার কােছ পির ার নয়, তাi বশ
িব ািnকর লাগেছ। সিত i িক আজেকর িদেন কান তৃতীয় পিরসেরর
aিst রেয়েছ? বা করেলo যভােব বলা হেয়েছ ‘aগিণত জনসাধারণ’,
eiভােব kমতার পিরসেরর বাiের থােক ... িঠকভােব বলেল, থাকেত পাের
িক আজেকর িদেন? হয়েতা eকদম pািnক gােমর িদেক ei ধরেনর
kমতা-িনরেপk সমাজ দখেত পাoয়া যােব (আমার eক সহকমীর মতামত
anযায়ী) ... যখােন ei kমতা-িনরেপkতা ব াপারটা sাভািবকভােব eেসেছ
... সেচতনভােব গেড় তালা হয়িন ... aথাৎ kমতার থাবা eখনo সখােন

s ভােব পেড়িন, তাi তা িনেয় ভাববার pেয়াজনীয়তা কu anভব
কেরিন। িকnt য pথম বা িdতীয় পিরসেরর চৗহিdেত (হেত পাের সটা
eকদম পিরিধেত, িনেজi বুঝেত পাের না আিম বৃেtর মেধ i আিছ)
ঘারােফরা কের, তার পেk সেচতনভােব তৃতীয় পিরসের আসা সmব িক?
kমতা-িনরেপk থাকা বা kমতা eিড়েয় যাoয়ার eতিদেনর জানােবাঝাi
তার মেধ eক নতুন kমতার জn দয়। ... আর সi kমতা সােথ িনেয়
তৃতীয় পিরসের স কীভােব আসেব?
আর eকটা কথা, ‘তৃতীয় পিরসেরর রেয়েছ pেয়াজন মেতা ধাkা মারা
আর পাশ কাটােনার সামথ ...’, তৃতীয় পিরসেরর eক সদেsর পাশ
কাটােনার সামেথ র কথাটা বুঝেত পারিছ ... িকnt pেয়াজন মেতা ধাkা মারা
ব াপারটা বাঝা গল না।
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