
এক ‘অ�ৃশ�’ গণহত�া - রস মি�ক

অনুবাদক: সায়�ন ব�ানা�জ�, �সৗরভ চ�বত�

�াধীন ভারতবেষ�র ইিতহােস সরকার পিরচািলত বৃহ�ম গণহত�া িছল মিরচঝঁািপ, িক� �ায় ি�শ বছর ধের এর

ইিতহাস ভুিলেয় রাখা হেয়েছ। তৎকালীন ভারেতর দ� ’জন �র��পূণ� রাজনীিতিবদ, �ধানম�ী �দশাই এবং পি�মবে�র

তদানী�ন মুখ�ম�ী �জ�ািত বসুর নাম এ�র সে� জিড়েয় আেছ । আজ চার দশক পের, এই গণহত�ার ব�াপাের অেনক

িকছুই জানা �গেছ িক� হত�াকাে�র ব�াি� এবং এর উে�শ� রেয় �গেছ পদ� ার আড়ােল, যা বুিঝেয় �দয়, সম� শাসক

দলই এর সে� জিড়েয় িছল অথবা আসল ঘটনার তদ� করেত তারা ব�থ� হেয়েছ ।

িবপুল পিরমাণ �েচ�া ও পিরক�নার দরকার হেয়েছ এই ঘটনা উ�াটেনর জন�। ভারেত মানবািধকার সুর�া করার

পথ �য কতটা ক�ন, এ� �থেক তার খািনকটা আভাস পাওয়া যায়। �কােনা সরকাির বা �বসরকাির সং�া মিরচঝঁািপ

হত�াকাে�র তদ� কেরিন এবং এর সরকাির বা �বসরকাির তথ��মাণ �কােনা িকছুই �নই। আমরা আজ পয�� এই

ব�াপাের যা জানেত �পেরিছ তা আসেল নামমা� কেয়কজন ব�ি�িবেশেষর �েচ�ার ফল। ১৯৭৯ এর গণহত�ার পর

�থেক খুব কম িকছুই পিরবত� ন হেয়েছ, আনুমািনক মৃেতর সংখ�া রেয় �গেছ চার �থেক পঁাচ অংেকর মেধ�, �বিশদ�র

এেগায়িন মৃত মানুষেদর শনা�করেণর কাজ, এই িবশাল সংখ�ােক িন�দ��ও করা যায়িন। আজও রহেস� রেয় �গেছ এর

কারণ; যিদও এর িপছেন তুেল ধরা হেয়েছ নানা রকম মতামত, িক� িকছু সাধারণ ঘটনার স�ে� �কান ি�মত �নই।

ভারেত মুঘল আ�াসেনর অন�তম ফলাফল িছল ব� অ�ৃশ� ও িন�বেগ�র মানুেষর ইসলােম ধম�া�রকরণ। অন�িদেক

ভারেতর �াধীনতা যতই এিগেয় আসেত থােক রাজৈনিতক পিরবত� েনর অন�তম চািলকাশি� হেয় ওেঠ ধম�, যা

পিরণিত পায় ভারেতর �দশভাগ এবং পািক�ান রাে�র জে�র মাধ�েম। পূব�বে�র িহ��রা পািলেয় আেসন পি�েম

অন�িদেক পি�মবে�র মুসলমানরা চেল যান পূেব�। মুসিলমরা এবং িন�বেণ�রর মানুেষরা �যেহতু এক� রাজৈনিতক

�জােট িছেলন, ভারেত দিলতরা আেসন পের সা�দািয়ক িবভাজেনর মুেখামুিখ হওয়ার পর। তােদর কােছ মধ�িব�

বাঙািল বা জিমদারেদর মেতা, যারা আেগই পািলেয় এেসিছেলন তােদর মেতা জিম স�ি� িকছুই িছল না, ফেল তারা

�বঁেচ থাকার জন� সরকাির সাহােয�র উপর পুেরাপুির িনভ� রশীল হেয় পেড়ন।

মধ� ভারেতর শরণাথ� িশিবর�িলর অব�া িছল অতীব �শাচনীয়, সংবাদমাধ�ম ও সরকােরর িনেজেদর িববরেণ

দ��েতই তা �মেন �নওয়া হেয়েছ। পি�মবে�র তখনকার িবেরাধী প� কিমউিন�রা শরণাথ�েদর এই দ�গ�িতর সুেযাগ

িনেয় শাসক দল কংে�েসর তী� সমােলাচনা করেত থােক এবং িশিবের থাকা মানুষেদর পি�মবে� িফিরেয় িনেয়



আসার দািব জানায়, পুনব�াসন �ান িহেসেব তুেল ধরা হয় সু�রবেনর অনু�ত গাে�য় ব�ীপ�েলােক।1 কিমউিন�রা

�মতায় আসা অবিধ এ িবষেয় �কােনা সমস�াই িছেলানা এবং ব� শরণাথ� মানুষ তােদর আ�াস �মেন িনেয়, িফরেত

থােকন বাংলােত, �যখােন তারা বসিত গেড় �তােলন মিরচঝঁািপ ব�ীেপর এক� পিরত�� সরকাির আবািদ জিমেত।

পি�মবে�র তৎকালীন বাম�� সরকােরর ম�ীরা যারা মধ� ভারেতর দ�কারণ� শরণাথ� িশিবর�িল �দেখিছেলন,

তারাও উৎসাহ �দন এই ব�াপাের। শরনাথ�রা �সখােন সশ� �ানীয় উপজািতেদর �িতকূল আচরেণর িশকার হি�েলন,

যারা তােদর জিমর উপর অনিধকার �েবেশর আশ�া করিছেলন এবং িশিবেরর কম�কত� ারাও তােদর উপর নানান

জ�লুম করেতন, সরকাির �াণ িনেয়ও দ�ন�িত হেতা । এই পিরি�িতেত মিরচঝঁািপেত চেল আসার সুেযাগ তােদর কােছ

�াভািবক ভােবই িছল আকষ�ণীয়।

�সই শরণাথ�রা িক� জানেতন না, �থম িদেক, বাম�� সরকােরর �ছাট শিরক দল�েলা পি�মবে� পুনব�াসন করার

কথা �চার কের এেলও, সংখ�াগির� মাক� সবাদী কিমউিন� পা� তােদর �থম িদেকর অব�ান �থেক সের এেস এই

পিরক�নার িবেরািধতা করেত থােক। ম�ীসভার এই িবভাজন �বর কের আেন, বাম দল �িলর এেক অপেরর �িত

দীঘ�িদেনর �ে�র, এখন তারা �বিশরভাগ সময় ব�� হেয় পেড় সরকাির �মতার সাহােয� িনেজেদর �িতপি� বাড়ােত

এবং এেক অপরেক দ�ব�ল করেত। শরণাথ�রা যারা পি�মব� �থেক অেনকটা দ�ের দ�কারেণ� িছেলন, তারা বুঝেত

পােরনিন এর কী গভীর �ভাব তােদর ভােগ� পড়েত চেলেছ।

িবত�ক�ত ব�াখ�া�িল2:

এই 'ঘটনার' খুব কম অংশই আেছ যা িনেয় দল�িল এেক অপেরর িবেরািধতা কের না। এমনিক রাজ� সরকার সরাসির

এই গণহত�ার কথা অ�ীকার কের দািব জািনেয়িছল মা� দ�জন িনরপরাধী �ত��দশ� পুিলেশর �িলেত মারা

িগেয়িছেলন। সমােলাচকেদর মতামত িছল, এই দ�ই মৃতু�েক এড়ােনা যায়িন কারণ িভনরােজ�র শরণাথ� নয়, তারা িছেলন

�ানীয় বািস�া এবং পুিলেশর ল�� এতটা খারাপ হওয়ার স�াবনা খুবই কম �যখােন খািল �ানীয় বািস�ারা মারা

যােবন তাও একজন যােক ঘেরর মেধ� মারা হেয়িছল। �ত��দশ�েদর মতামত পরবত�কােল সরকােরর এই দািব

�েলােক �া� �মাণ করেব।

2 এই গণহত�া িনেয় আমার �কাশনা�িল হেলা �ডেভলপেম� পিলিস অফ এ কিমউিন� গভন�েম�:ওেয়� �ব�ল িস� ১৯৭৭,

�কমি�জ উিনভা�স�� ��স, ১৯৯৩,, ইি�য়ান কিমউিনজম: অেপািজশন, �কালােবােরশন এ� ইন���উনালইেজশন, অ�েফাড�

ইউিনভা�স�� ��স, ১৯৯৪, �ডেভলপেম�, এথিনিস� এ� িহউমান রাইটস ইন সাউথ এিশয়া, �সজ, ১৯৯৮ এবং  “ িরিফউিজ

িরেসেটলেম� ইন ফের� িরসাভ� �: ওেয়� �ব�ল পিলিস িরভাস�াল এ� দ� মিরচঝঁািপ ম�াসাকার”, জান�াল অফ এিশয়ান �ািডজ,

১৯৯৯। A

1 অে�ষা �সন��, “��িকং আপ �ব�ল: িপপল, িথংস, এ� ল�া� ইন টাইমস অফ পা�শন”, িপএইচিড িথিসস, জওহরলাল �নেহর�

উিনভা�স��, ২০১৫, পৃ. ২২৮।



উ�য়েনর িদক িদেয় এই পুনব�াসন �য খুবই সফল হেয়িছল, �ুল, �া��েক�, স�াবনাময় মৎস� িশ�র সে� এবং সবেচেয়

�র��পূণ� ভােব অেনকটাই �িনভ� রতার সুেযাগ হেয়িছল সরকাির সাহােয�র �থেক, এ� িনেয় �কােনা িভ�মত �নই।3 এক

পয�েব�েকর মেত, “আমরা �দেখ অবাক হেয় �গিছলাম িকভােব এরা একটা পিরত�� বনভূিম �ক �ধুমা� হাত িদেয়

ছিবর মেতা এক� বাসভূিমেত পিরণত কেরিছল। এেদর �কােনা ইি�িনয়ার িছল না, �কােনা �পিত িছল না এবং ব�ত

এক� ইমারত বানােত যা লােগ তার িকছুই িছল না, িক� এই সু�র �াম�েক �দেখ সবাই অবাক হেয় �যত, �য কীভােব

�ধুমা� ইে�শি� আর সহজাত �নপুণ� িদেয় এক� �গাটা বসিতেক �তরী করা যায়! এত অ� সমেয়র মেধ� তারা

এক� �ুল ও এক� লাইে�িরও �িত�া করেত �পেরিছেলা। মা� িদেয় �তরী হেয়িছল �ােমর রা�া �েলা, িক� �সখােন

�কােনা ধুেলা বা �নাংরা পাওয়া �যত না। �েত�ক �ামবাসীর িনেজেদর থাকার জায়গা িছল, এক� বা দ�� কের মা� িদেয়

বানােনা ঘর।”4 এক� পডকা� �থেক জানা যায়, “�ানীয় বািস�ােদর মেধ� অেনক ঘিন�তা িছল কারণ এই �গা��িল

একই অ�ল �থেক এেসিছেলা এবং এেদর জািতগত ও অথ�ৈনিতক অব�ানও িছল সমতুল�, �কউ �কউ িছেলা দ�র

স�েক� র আ�ীয়ও। সু�রবেনর অেনক �ানীয়ই মিরচঝঁািপেত এেদর সােথ থাকেত �র� কেরিছেলন এবং তারা

অবাক হেয় �গিছেলন এখানকার উ�য়েনর গিতেত। তঁারা হেয় উেঠিছেলন এই অ�েলর সবেচেয় উ�ত �ীপ�িলর

এক�।”5 সরকােরর কােছ এই সব িকছুই িছল �র��হীন এবং মাক� সবাদী কিমউিন� পা�, �কােনা এক কারেণ (যা

কখেনাই �কািশত  হয়িন) এই জনবসিত উে�েদর িস�া� �নয় ।

�কােনা �কােনা তে�র সমথ�েন িকছু �মাণ পাওয়া যায়। ই�ারেনেট এক� ম�েব� দািব করা হেয়েছ, এই গণহত�ার উৎস

িছল বাম�� সরকােরর শিরিক িববাদ। শরণাথ�েদর সাহায� করিছল িব�বী সমাজত�ী দল (আরএসিপ), যা �ধান

শিরক দল মাক� সবাদী কিমউিন� পা� (িসিপএম) �ক অ�ি�েত �ফেল �দয়। আরএসিপ �ক মেন করা হেতা �টি�র

অনুগামী; অন�িদেক িস িপ এম িছল �ািলনপ�ী। এই পুেরােনা আদশ�গত ��ও �বিরেয় আসেত থােক সরকােরর

5 গানা, পডকা�, খুনী: মিরচঝঁািপ ম�াসাকার, দ� �াইমস অফ ইি�য়া, িসজন ওয়ান, অে�াবর ১৫, ২০২০, ২৫ িমিনট।

4 কমলা বসু, “মিরচঝঁািপ ইন আইেসােলশন”, পাল(স�াদক), মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া পৃ. ১১।

3 সাংসদ �স�ভাই �মহতা, সাংসদ ল�ী নারায়ণন পাে�, সাংসদ ম�লেদব িবশারট, “ িরেপাট� অন মিরচঝঁািপ এেফয়াস� ”, ১৮ই

এি�ল, ১৯৭৯, �িতিলিপ। িসিপএম সাংসদরা বাধা �দন সংসেদ এই িরেপাট� �পশ করােত, যিদও তা িছল িনতা� অ�েয়াজনীয়

কারণ এটা হেয়িছল গণহত�ার আেগ। এই সময় �ধানম�ী �দশাইর জনতা পা� জাতীয় �ের িসিপএেমর সােথ �জােট িছল িক�

জনতা পা�র রাজ� শাখা বাম�ে�র িবেরািধতা করেতা এবং তারাই �ধানম�ীেক রািজ কিরেয়িছেলা এক� সংসদীয় �িতিনিধ

দল পাঠােত। এর ফেল হয়েতা িসিপএম উি�� হেয় পের �য মিরচঝঁািপর ব�াপাের তারা হয়েতা �ক�ীয় সরকােরর সমথ�ন হারােব

এবং তারা িরিফউিজেদর না খাইেয় আটেক উে�দ করার ‘ধীের চেলা ’ নীিত �নয়। এটা �বাঝা যায়, �জ�ািত বসুর সংবাদমাধ�েম

খবর ফঁাস হওয়া িনেয় ��াভ�কাশ �দেখ, যা বাধ� কেরিছল উে�দ পিরক�না িপিছেয় িদেত।



মেধ�।6 যিদও আরএসিপর সু�রবেন সংগঠন িছল এবং তা িরিফউিজেদর পােশ দঁািড়েয়িছল, িসিপএেমর আেরা বড়

পা� সংগঠন ও সরকােরর �শাসিনক �মতা িছল এবং এরা শরণাথ�েদরেক হত�া না কের খুব সহেজই আরএসিপেক

হারােত পারেতা। শরণাথ�রা বরাবরই িসিপএম-�ক সমথ�ন কের এেসেছ, িক� তােদর পুনব�াসন �ক� িনেয় মতবদেল এই

সমথ�েন ভাটা পেড়, যা আরএসিপেক সুিবেধ কের �দয়। আর এই পুেরা ব�াপারটাই িসিপএেমর কােছ িছল অত��

িবরি�কর।

এই যুি� অেনকটাই তু� কারণ সুেযাগ থাকেল িসিপএমেক িনেজেদরই িরিফউিজেদর সমথ�ন করেত হেতা এবং তার

জন� �র��হীন হেয় পড়েতা �ছাট শিরকরা। তেব আর এক� ব�াখ�ায় বাম�ে�র মেধ� �মতার লড়াইেক �বিশ �াধান�

�দওয়া হেয়েছ। এই িবে�ষণ অনুযায়ী আরএসিপর শরণাথ�েদর ব�বহার কের �জােট কম �র��পূণ� শিরক �থেক �মশ

�ধান দল হওয়ার স�াবনা �দখা িদেয়িছেলা, যা িছল িসিপএেমর আিধপত�র জন� িবপ�নক।7 যিদও ��সােপ� �ধু

শরণাথ�েদর সমথ�ন িনেয় আরএসিপর পে� এেতা টা এিগেয় আশা স�ব হেতা িকনা।

7 দীপ হালদার, স�ম টক�, �াড আইল�া�, এি�ল ১৭, ২০২০, ইউ�উব। দীপ হালদােরর এক� ব�েব� মিরচঝঁািপ গণহত�ার কারণ

িহেসেব িতিন িনেজর এক� মতামত �দন, “�কন মিহলােদর ধষ�ণ করা হেয়িছল এবং িশ�েদর নদীেত �ফেল �দওয়া হেয়িছল ?

�য�েলা হেয়িছল তা বামপ�ীরা �কন কেরিছল ? িক কারণ িছল এই গণহত�ার? এই বই �লখার িপছেন পঁাচ বছর সময় �দওয়ার

পরও আমার কােছ �কােনা উ�র �নই। মজার ব�াপার হে� যখন মিরচঝঁািপর এই ঘটনা সব�সমে� আেসিন তখনও অ�েফাড� ও

�কমি�েজ এই িনেয় িব�িবদ�ালেয়র গেবষণাপে� আেলাচনা হে�, �লখােলিখ হে�। অণু �ােলর এক� খুবই �র��পূণ�

গেবষণাপে�, ওনার ও রস মি�েকর �লখা, বলা হেয়েছ এর কারণ হে� বাম�� সরকােরর �ভতরকার জািতৈবষম�, বামপ�ীরা

সবসময় এক� ��ণীৈবষম�হীন ও জািতৈবষম�হীন সমােজর কথা বেল এেসেছ। দ�ইজেনর যুি� িছল যখন বামপ�ীরা এই সব কথা

বলিছল, তখন তােদর সম� রাজৈনিতক �নতারা িছল উ�বেণ�র এবং তারা �দখেত থােক িন�বেণ�র িহ��রা তােদর অ�াহ� কের

এক� �ীেপ জনবসিত গেড় তুলেছ। তাই গেবষকেদর ব�ব� িছল জািত �বষম� িছল এর মূল কারণ। বই �লখার পর আিম এ

পুেরাপুির �মেন িনেত রািজ নই। আমার মেত আেরা িকছু কারণ আেছ। আপনারা �দখুন বাম�� সরকার �য� �মতায় এেসিছেলা

তা �ধুমা� িসিপএম সরকার িছল না, িছল বাম�� সরকার, আেরা অন� বামপ�ী সংগঠন ও যু� িছল এর সােথ। এই দল �িলর

মেধ� িছল আরএসিপ, �রেভািলউশনাির �সাশািল� পা�। এবার সু�রবেনর এলাকা �িল িছল আরএসিপর দখেল, �তা এ� িছল

�কবল মা� বাম দল �িলেক িনেয় �তরী এক� শিরিক সরকার। মিরচঝঁািপ �ত �য সম� শরণ�াথ�রা থাকেত �র� কেরিছেলন তারা

�জ�ািত বসু ও িসিপএম �ক অপছ� করেত �র� কেরন কারণ এরা িনেজেদর কথার �খলাপ কের, অন�িদেক তারা ওই অ�েল কাজ

করেত থাকা আরএসিপর �কােনা এক �নতার ঘিন� িছেলন এবং �শানা যায় িতিনও ওই িরিফউিজেদর �মাটামু� কােছর মানুষ

িছেলন। িসিপএম ভাবেত �র� কের �য এখােন মা� �দড় ল� মেতা িরিফউিজ আেছ। এবং আেরা অেনক অেনক শরণাথ� বাইের

আেছ তারা যিদ দেল দেল এেস সু�রবন ও বাংলার অন�ান� অ�েল বসিত গেড় থাকেত �র� কের, পেরর বার যখন িনব�াচন

আসেব এরা িসিপএম �ক �ছেড় আরএসিপেক �ভাট �দেব। ফল হেব বাম�ে�র মেধ� �মতার নতুন সমীকরণ িনেয় সমস�া।

আরএসিপ যা আেগ এক� �ছাট শিরক িছল হেয় উঠেব এক� শি�শালী সদস�”।

6 অভীক বম�ন, “হাউ ওেয়� �ব�ল� �লফট �� গভন�েম� কিমেটড �জেনাসাইড অন দিলত�”, দ� ইেকােনািমক টাইমস, জ�লাই

২৯, ২০১৬।



িসিপএম �মতায় এেস এই নীিত বািতল কেরিছল কারণ তারা বুেঝিছেলা শরণাথ�েদর সমথ�েনর মাধ�েম দ�াকারেণ�র

মেতা মধ�ভারেতর �র��পূণ� এক� অ�েল �মতা স�সারেণর সুেযাগ তােদর সামেন আেছ। দ�কারণ� �থেক

আেশপােশর এলাকার মানুষজেনর মেধ� তারা ছিড়েয় পড়েত পাের। তেব �য ব�াপক সাং�ৃিতক ও ভাষাগত ফারাক

িছল, তার ফেল এই �� �য িকছুটা অলীক িছল তা অ�ীকার করা যায়না, িক� অতীেত এরকম ঘটনার নিজর রেয়েছ।

বাম�� �মতায় আসার আেগ পয��, যখন সম� ক�াডারেদর �ডেক �নওয়া হয়, জর�ির অব�ার মেধ� ও আেগ এরা

অন� রােজ� পা�র স�সারণ করেত �র� কেরিছল। মাওবাদী িবে�াহীরা দ�কারেণ� �যভােব বাঙািল শরণাথ�েদর

সমথ�ন িনেয় আিদবাসীেদর মেধ� িনেজেদর �ধান ঘঁা� বািনেয়িছেলা তােত �মাণ হয় যুি�টা খুব একটা অলীক িছেলা

না।8 �থমিদেক শরণাথ�েদর জন� সাং�ৃিতক ও পিরেবশগত ভােব উপযু� পি�মবে� বসিত �াপেনর জন� উৎসাহ

িদেয় িসিপএেমর পে� দ�কারেণ� িনেজেদর রাজৈনিতক ভিবষ�ৎ ধূিলসাৎ না কের মিরচঝঁািপেত থাকা শরণাথ�েদর

উৎখাত করা স�ব িছল না। এমনিক পের যখন জানাজািন হেয় যােব, পি�মবে�ও তােদর সমস�া হেতা, �যটা পেড়

হেয়ওিছল। মিরচঝঁািপ হত�াকাে�র পড় �বঁেচ থাকা মানুষেদর �ফরত আসা মােন িসিপএেমর দ�কারেণ�র বাঙািলেদর

সমথ�ন পাওয়ার আশার ��ভ� অবধািরত। পি�মবে� িকছু শরণাথ� জনবসিত গেড় তুেল, দ�কারেণ� িনেজেদর

স�সারণ করেলই দেলর অেনক সুিবেধ হেতা। শরণাথ�েদর হত�া কের তারা দ�ই জায়গােতই িনেজেদর স�াবনােক

অ�ুেরই িবনাশ কেরিছল।

অেনক িসিপএম ক�াডারই �চেয়িছেলন শরণাথ�েদর সমথ�েনর মাধ�েম িন�বেগ�র মানুষেদর মেধ� িনেজেদর অব�ান

শি�শালী করেত এবং একই সােথ মধ� ভারেতর শরণাথ� মানুষেদর সােথ �যাগসূ� �তরী কের িবিভ� রােজ�র অন�ান�

জািতর মেধ� কিমউিন� ভাবধারা ছিড়েয় িদেত। িক� িসিপএম �নতৃ� এই ভাবনা �ত�াখ�ান কের এবং শরণাথ�েদর

উে�েদর িস�া� িনেয় এেদর মেধ� দেলর ভিবষ�েতর স�াবনােক স�ূণ� িনমূ�ল কের �দয়। এই ঘটনা বুিঝেয় �দয় দির�

ও �মতাহীন মানুষেদর স�ে� দেলর আসল র�প কী িছল। িফের তাকােল �বাঝা যায়, বাম�ে�র ১৯৭৭ এর িনব�াচন

িছল ভারেত কিমউিনজেমর সেব�া� িব�� কারণ এরপের তারা রাজৈনিতক �তা দ�েরর কথা �কােনািদন আর

�কােনারকম সামািজক আে�ালেনও পেথ নােমিন, এবং ধীের ধীের পা বািড়েয়েছ িনব�াচন জািলয়ািত, দ�ন�িত এবং

স�ােসর পেথ। িবভ� িবেরাধী পে�র ও সরকাির সুিবেধর সাহােয� �জনেপাষেণর সুেযাগ িনেয় দশেকর পর দশক ধের

�মতায় �েক �থেকেছ। অেনকসময়ই এই গণহত�ােক �বিশ �র�� �দওয়া কিমউিন�েদর পতেনর কারণ িহেসেব। িক�

এই হত�াকা� িন�বেণ�র জািতর একটা বড় অংশেক আলাদা কের িদেয়িছেলা, যােদর সমস�ার কথােক অ�াহ� করা

হেল  তারা পেড় দেলর িবর�ে� ঘুের দঁািড়েয়িছেলন।

8 তুষার ভ�াচায�, অ�কািশত মিরচঝঁািপ, “আনপাবিলশড মিরচঝঁািপ”, খসড়া ইংেরিজ অনুবাদ, পৃ. ২৪।



সরকািরভােব উে�েদর কারণ িহেসেব বারবার �য ব�াখ�া� উেঠ আেস তা হেলা পিরেবশগত সমস�া। জনবসিত� িছল

এক� সংরি�ত অরেণ�র মেধ�, ব�া� অভয়ারণ� থাকা বা�তে�র জন� যা হেয় উেঠিছল িবপ�নক। জনবসিত�

আেদৗ সংরি�ত এলাকার মেধ� িছল িকনা তা িনেয় িবতক� রেয় �গেছ; তােদর এলাকা� ব�া� অভয়ারণ�র মেধ� না

হওয়া সে�ও সরকােরর তরফ �থেক দািব করা হেয়িছল এ� পােশর সংরি�ত অরেণ�র মেধ� �যখােন �কােনা �কার

বসিত �াপন �বআইিন।9

�ীপ�েত সরকােরর িনেজেদর আবািদই এই সংরি�ত অরেণ�র দািবেক অ�াহ� কেরিছল । যিদও তা িছল পিরত��,

জায়গা� এেত এমন �কােনা �গ�য় �ান হেয় ওেঠিন। জায়গা�েক �ছেড় িদেয় সরকার অিন�াসহকাের হেলও যা করেত

চাইিছল তােক আজেকর পিরভাষায় বলা হেব িরওয়াইি�ং, �যখােন �কােনারকম হ�ে�প ছাড়াই সংরি�ত এলাকােক

�ছেড় �দয়া হয়। এই পিরবত� ন িক� ততটা সহজসাধ� না যতটা মেন হে�। “যিদ শরণাথ�েদর বাধ� করা হয় ওখান �থেক

সের �যেত, তাহেলও সু�রবেন গাছ কাটা থামেব না। এই গরীব মানুষ�েলার মেতা �বঁেচ থাকার জন� �েয়াজনীয় গাছ

না �কেট, দ�বৃ�� ও দ�ন�িত�� ব�বসায়ীরা িব��মা� িচ�া না কের এই সংরি�ত অরণ� �ংস কের �ফলেব।”10 সুনীল

গে�াপাধ�ােয়র পে� �জ�ািত বসুেক ইি�ত করা স�ব িছলনা কীভােব ব�বসায়ীরা িসিপএমেক কােঠর জন� পয়সা

িদে� যিদও এই �গাটা ব�ব�া �যভােব কাজ কের তা �জেন এর স�াবনাও উিড়েয় �দয়া যায় না। এমনিক সরকােরর

িনেজেদর পিরসংখ�ান অনুযায়ী শরণাথ�েদর থাকার জন� যেথ� ফঁাকা জায়গা িছল। এই জায়গা� খুব উ�ত মােনর

িছল না, কারণ উব�র জায়গা�িলেত এর মেধ�ই ঘন জনবসিত হেয় �গিছেলা। একটু সহায়তা করেল ,যিদ সরকােরর

তরফ �থেক জায়গা�িলেক শনা�করেণর �কােনারকম �েচ�া হেতা তাহেল জায়গা�েক পুনর��ার করা �যত।

মিরচঝঁািপ �জায়ােরর �নানা জেলর সমতেল অবি�ত হওয়ায়, লবনা� ভাব দ�র করার জন� �েয়াজন িছল ৫ ফুট উ�চু

বঁােধর, জিমেক কৃিষেযাগ� করার জন� সেব�া� পির�মও লােগ। সরকাির সাহােয� অন�ান� এলাকােক অেনক কম

পির�েম �তরী কের এই গণহত�া ও রাজৈনিতক ি�ধা�� সহেজই এড়ােনা �যত। িরওয়াইি�ং িছল উে�েদর জন�

সরকােরর সব �থেক সহজ যুি�। পরবত�কােল সরকার যখন এক� পারমাণিবক �ক� �তরী করেত এবং এর

কাছাকািছ জায়গা�িলেক পয�টেনর জন� �বসরকাির সং�ার হােত তুেল িদেত �চেয়িছেলা পিরেবশিবদেদর �বল

সমােলাচনায় এই পিরক�নােক ত�াগ করেত হয়।11

11 অমৃেতশ মুেখাপাধ�ায়, “�নেগািশেয়�ং �ডেভলপেম�: দ� িনউি�য়ার এিপেসাড ইন দ� সু�রবন� অফ ওেয়� �ব�ল”,

এনে�ােপালিজ ম�াটাস�, খ� ৭, সংখ�া ১, ২০০৫।

অণু  �ােল, “দ� সু�রবনস: �স ওয়া��  �হিরেটজ সাইট?.” কনসারেভশন এ� �সাসাই�, খ� ৫, সংখ�া ৩, ২০০৭।

10 সুনীল গে�াপাধ�ায়,”এন আিপল টু দ� িচফ িমিন�ার”, ইন পাল (এিডটর) মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া, পৃ�া, ২।

9 কিমউিন�-উ�র সরকােরর ম�ী ইউ এন িব�াস, (মিরচঝঁািপ: টচ� ারড িহউম�ািন�, ইউ�উব) এবং হাইেকােট� শরণাথ�েদর

আইনজীবী, শাক� �সন দ�জেনই দািব কেরেছন মিরচঝঁািপ িছল সংরি�ত অরেণ�র বাইের যিদও িকছু িকছু মানিচে� ও পয�েব�করা

এ�েক �দিখেয়েছন সংরি�ত অরেণ�র মেধ�।



এর ফেল �বাঝা যায় সরকার �যরকম �দিখেয়িছেলা পিরেবশ বঁাচােনাটা তােদর কােছ �র��পূণ� িছল না। এমন িক �সই

সমেয় িসিপএম িনেজই তােদর দ�হাজার ক�াডারেক ঝড়খািলর সংরি�ত অরেণ� পা�েয়িছল, কােজই তােদর কােছ

রাজনীিত িছল পিরেবেশর �থেক �বিশ �েয়াজনীয়।12 উে�েদর পের বলা হয় িসিপএম শরণাথ�েদর িফের আসা

আটকােত, সামিয়কভােব িনেজেদর সমথ�কেদর মিরচঝঁািপেত �রেখিছেলা, যিদও এখন তারা �কউই �নই।13 আেরক�

�চিলত যুি� �দওয়া হয়, �য অেনক �বিশ মানুষ এরম কের পি�মবে� এেস উপি�ত হেল তােদর িনয়�ণ করা

সরকােরর পে� এেকবােরই স�ব িছল না। িহ�� ও মুসলমান দ�ই স�দােয়র মানুষই রােজ� অনু�েবশ করিছল,

সরকােরর মত িছল এটা ব� করা না �গেলও িনয়�ণ করেত হেব। মিরচঝঁািপর শরণাথ�রা সরকাির সাহােয�র উপর

িনভ� রশীল িছেলন না এবং িনেজরাই এক� স�দায় গেড় তুেলিছেলন, ফেল সরকােরর কােছ অিহংস �কান উপায়ই িছল

না এেদরেক সরাবার। দ��ভ�ে� ও �রােগ ব� মানুষ মারা যাওয়া, এবং অথ�ৈনিতক অবেরাধ �ে�ও যখন এেদরেক এখান

�থেক �তালা যায়িন,, পুিলশ ি�শ� �মাটর লে� কের এেস ‘���ােসবকেদর’ সাহায� িনেয় শরণাথ�েদর জনবসিত�

দখল কের, এই ���ােসবকেদর অেনেকই িছল পা�র কম� ও ��া �নতা। িনহত মানুষেদর �ফেল �দয়া হয় গ�ােয় বা

জ�েলর মেধ�। �ানীয় বািস�ােদর মেত জ�েল �ফেল �দওয়া মৃতেদহ �খেয়ই এখানকার বােঘরা নরখাদক হেয় ওেঠ।14

সরকাির পিরসংখ�ান অনুযায়ী ছয় �থেক আট হাজার মানুষ থাকেতন এই জনবসিতেত, যিদও অন�ান� মতামেত এই

সংখ�া িছল ি�শহাজােরর কাছাকািছ এবং এক� জায়গায় সেব�া� ধরা হেযেছ এক ল� অবিধ। এসব ধেরও ৯ �কা�

মানুেষর রােজ� এই সংখ�া িনতা�ই নগণ�, সরকােরর তরফ �থেক �কান �কার হ�ে�পই থাকার কথা নয়। ভারতীয়

নাগিরক িহেসেব তােদর পি�মবে� থাকার সবরকম অিধকার িছল, �যমন সংখ�ালঘুরা �থেক এেসেছ ব�যুগ ধের। িক�

আইন নয়, এে�ে� বড় হেয় উেঠিছল িসিপএেমর ঔ�ত�।

বাংলাভােগর পর নমঃশূ� �াধান� আেছ এমন �জলা�িলেক যিদ পািক�ােন পা�েয় �দওয়া যায় কংে�েসর পে�

�মতা দখল করা �সাজা হেতা। �দশভাগ িনেয় িবেশষ� পা�াত� িব�িবদ�ালেয়র একজন অধ�াপেকর মেত, িযিন

উ�ৃত হওয়ার অনুেরােধ সাড়া �দনিন, “বাংলা ভােগর জন� কংে�েসর মিরয়া ভাব �দেখ �থম �থেকই তােদর নমঃশূ�

আে�ালনেক �ভে� �দয়ার অিভসি� ফুেট ওেঠ। পূব� বাংলায় নমঃশূ�েদর �ফেল �রেখ, উ�বেণ�র আিধপত� অটুট

রাখার জন�ই এই পিরক�না করা হেয়িছল।” উ�বেণ�র িহ��রা চেল যাওয়ার পর তােদর একসমেয়র �জাটস�ীেদর

উপর সা�দািয়ক মুসলমানরা �য চড়াও হেব তা দিলতেদর কােছ এেকবােরই অ�ত�ািশত িছল। এবং এর সামি�ক ফল

িহেসেব, কংে�েসর বাংলাভােগর মূল নকশােক এেলােমেলা কের িদেয়িছল পি�মবে� �মশ পািলেয় আসেত থাকা

দিলত শরণাথ�রা ।

14 অণু �ােল, “ ডুেয়িলং অন মিরচঝঁািপ: �হােয়ন টাইগাস� িবকাম ‘ িস�েজনস’, িরিফউিজস ‘টাইগার ফুড’, ইেকােনািমক এ�

পিল�কাল উইকিল, ২৩�শ এি�ল, ২০০৫।

13 ই�ারিভউ, এস.িপ. মি�ক আইএএস, প�ােয়ত �সে�টাির, পি�মব�।

12 “দ� িডম�া� টু িডে�য়ার মিরচঝঁািপ এজ এ িরিফউিজ কেলািন”, পাল (স�াদক) মিরচঝঁািপ: িছ� �দশ, িছ� ইিতহাস, গাংিচল,

“মিরচঝঁািপ: টন� �নশন, টন� িহে�াির”, ইংেরিজ খসড়া, পৃ. ৮০।



ভারেতর সবেচেয় শি�শালী দিলত আে�ালেনর ধারাবািহকতােক আটেক �দওয়া যাওয়ার জন� বলা যায় কংে�স

সরকার শরণাথ�েদর অন�ান� রােজ� পা�েয় িদেয়িছেলা। “এই সম� কম�সূিচর এক� বড় উে�শ� িছল নমঃশূ�

আে�ালনেক দ�ব�ল কের �দওয়া….শরণাথ�েদর িবিভ� জায়গায় পা�েয় িদেল �ধু �য নমঃশূ� সমাজ িছ�িভ� হেয় যােব

তা নয়, পি�মবাংলার িতনবণ� িভি�ক িনব�াচনী রাজনীিতেত নমঃশূ�েদর উ�ানও আটকােনা যােব।15 িতনবেণ�র

আিধপত� থাকা কংে�েসর বাংলা ভােগর রাজৈনিতক ল��পূরণ হেব না যিদ শরণাথ�েদর অনু�েবেশর ফেল দিলত

আর মুসলমানরা িনেজেদরেক আবার �মতায় িফের আেন।16 এেদর �মতায় আসা সব �থেক সহজ ভােব আটকােনা

�যত জািতিভি�ক গণহত�া কের। এই শ�ব�� সরাসির ব�বহার করা হয়িন, িক� উ�বেণ�র কােছ রাজৈনিতক ও

জািত পিরিচিতর মাধ�েম পি�মবে� �থেক যাওয়ার সুেযাগ িছল, দিলতেদর তা িছল না, িক� তােদর পিরণিত হেয়িছল

জািতগত গণহত�ার মতনই। ব� �িতবােদর পরও সরকােরর তােদর অন� রােজ� �ানা�র থামােনার উপায় উ�া�

শরণাথ�েদর কােছ িছল না। এমনিক সুদ�র আ�ামান �ীপপু� �য�েক ি��শরা রাজৈনিতক বি�েদর কারািশিবর

িহেসেব ব�বহার কেরিছল �সখােনও বসিত �তরী করা হেয়িছল। সাধারণত রাজৈনিতকরা তােদর িবেরাধীেদর শােয়�া

করার জন� তােদর �নতােদরেক ল�� কের, িক� �কােনা এক আজব কারেম, এখােন তােদর সমথ�কেদর ল�� কের

গণহাের আিদবাসী অধু�িষত অপিরিচত জায়গায় িনব�ািসত করা হেয়িছল। িনব�ািসত জনবসিত �িলর ৪২০০০

পিরবােরর মেধ� গেড় �ায় ২৭০০০ পিরবার মারা �গিছেলা।17 ১৯৬৬ সােলর এক� �মিডক�াল িরেপােট� পাওয়া যায়

দ�কারেণ� এক� পুর�েষর গড় ওজন িছল ৮৩ পাউ� �যখােন �াভািবক ওজন হে� ১৩১ পাউ� এবং মিহলােদর ৭৪

পাউ�, �যখােন তােদর ১২৩ পাউ� হওয়ার কথা।18

এই ল�� সফল করার জন� কংে�িস মুখ�ম�ী ডাঃ িব িস রােয়র �ধানম�ী জওহরলাল �নেহর�র সমথ�ন �েয়াজন িছল,

যােক িতিন িলেখিছেলন, “আমােদর মেধ� ...শরণাথ�রা এমন মানিসক উে�জনার মেধ� চেল আসেছন, এেত �াথ�স�ানী

রাজৈনিতকেদর পে� সরকার ও কংে�সিবেরাধী নানারকম উ�ািন িদেয় এেদরেক ক�া করা সহজ হে�।”19

19 এস চ�বত�, উইথ ডাঃ িব িস রায়, পৃ  ১৮২, �কােটডইন জয়া চ�াটা�জ�,  দ� �েয়লস অফ পা�শন, �কমি�জ ইউিনভা�স�� ��স,

পৃ. ১৩০-১৩১.  ডাঃ রায় িছেলন আমার দাদামশােয়র িচিকৎসক, �যটা ওনার কােছ অপিব� এক� কাজ হেত পারেতা। বাঙািল

অিভজাত সমােজর একজন ডা�ার হেয় িতিন এ� নাও করেত পারেতন, যা বুিঝেয় �দয় জািতিভি�ক নয় ওনার িস�া� িছল

18 �শবাল কুমার �� আইিসএস, �চয়ারম�ান দ�কারণ� �ডেভলপেম� অথির�, “দ� মিরচঝঁািপ িরিফউিজস” ইন পাল (এিডটর),

মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া, পৃ.৪৬।

17 অথব�িক িব�াস, “�হায়াই দ�কারণ� এ �ফিলওর, �হায়াই মাস এে�াডাস, �হােয়র সলু�শন?”, দ� অে�সড ইি�য়ান, খ�. ৪, নং.৫,

১৯৮২, পৃ. ১৮।

16 ই�িজৎ রায়, “�া�ফেম��ভ পিল��” ইন দ� পিল�� অফ কা� ইন ওেয়� �ব�ল”, এিডেটড বাই উদয় চ�, �গইর

�হইেয়র��াড এ� �কেনথ �বা িনেয়লেসন, র�টেলজ, ২০১৭, পৃ. ১৮৮।

15 �দবদ�া �চৗধুরী, মা�জ�নাল লাইভ�, �পিরেফরাল �াক�স: এ �ািড অফ বড� ার ন�াের�ভস এলং দ� ওেয়� �ব�ল-বাংলােদশ

বড� ার”, িপএইচিড িথিসস, ইউিনভা�স�� অফ ওেয়�িমিন�ার। �ম, ২০১৪, পৃ. ১৭৪।



�ধানম�ী �নেহর�েক �েরাচণা িদেয় তার �ভাব ব�বহার কের িতিন বাধ� কেরন অন�ান� অিন�ুক রাজ�েক শরণাথ�

�হণ করেত। �নেহর� িব িস রায়-�ক �লেখন, “আমােদর অেনক �েচ�া সে�ও, �বিশরভাগ �েদশেক শরণাথ� �হণ করেত

রািজ করােনা মুশিকল। আমরা অেনক চাপ িদি� িকছুসময় ধের, তা করার জন�।”20 সবেচেয় �াি�ক ও দির�তম

মানুষেদর �জার কের অন� জায়গায় পা�েয় দিলত আে�ালনেক �শষ কের �দয়ার �য রাজৈনিতক অিভসি� িছল তা

কখেনাই সামেন আনা হয়িন, িক� বাংলাভােগর রাজনীিত স�ে� সামান� �ান থাকা �য �কউই বুেঝ যােব তারা িক

করেত চাইিছল এবং �ত�ািশত ভােবই িতিন দিলত �নতৃ�েক সবেচেয় �বিশ ভয় পাি�েলন। িনচুতলার রাজৈনিতক

িবিভ� িহসােব �বাঝা যায় কংে�স ও িব িস রােয়র অনুগত উ�বেণ�র শরণাথ� িশিবেরর কাউেকই িনব�ািসত হেত

হয়িন।21 কংে�স আমেল হাজার হাজার মানুেষর বব�রভােব রহস�মৃত�র কারণ হওয়া সে�ও, দিলত আে�ালন �ংস

করেত এই নীিত িছল সফল। তফিশলী স�দােয়র কােছ িনেজেদর সমথ�ন বাড়ােনার জন� িবেরাধী কিমউিন�েদর

কােছ এ� িছল এক� বড় সুেযাগ। এরপর মুসিলম �মৗলবাদীেদর আ�মেণর িশকার হেয় বাংলােদেশ ও কেয়কহাজার

বছর ধের অত�াচািরত হেয় ভারেত নমশূ�রা হেয় পেড় িনয�ািতত সংখ�ালঘু।

আিম শরণাথ�েদর অন� রােজ� পা�েয় �দওয়ার রাজৈনিতক অিভসি��র ব�াপাের িনি�ত হেত �চেয়িছলাম িক�

গেবষণা �কাশনা �িল �থেক তা বাদ �দওয়া হেয়িছল এবং সুিনি�ত করার দায়ভার কেয়কজন গেবষক ছা�ছা�ীর

অ�কািশত িথিসেসর উপর পেড়িছল। “উ�বেণ�র এই সরকােরর অৈনিতক ও িবেভদজনক রাজনীিত এেকবােরই

কাকতালীয় িছল না বরং এ� িছল নমঃশূ� রাজৈনিতক শি�েক �ভেঙ �দওয়ার জন� খুবই সেচতন ও পূব�িনধ�ািরত

পিরক�না এবং বাংলােত এক� সমজাতীয় উ�বেণ�র �নতৃ� �তরী করা।22 এই িবষেয়র িবিশ� অধ�াপেকরা আমার

এই �ে�র �মেলর জবাব �দনিন, যিদও তারা আমার ব�াপাের জােনন এবং আমার �লখােক উ�ৃত কেরেছন। ইিতহােসর

অধ�াপকেদর এই িবষেয় অনা�হ, িতন জািতর �াধান� থাকা একােডিময়ার মানবািধকার ল�েনর উপর নীরবতােকই

22 �দব�ী �সন��, “দ� মিরচঝঁািপ ম�াসাকার এ� দ� িমথ অফ কা� ইন দ� পিল�� অফ ওেয়� �ব�ল”, পৃ ৭, ই�ান�াল

এেসসেম� �সেম�ার ৪, এি�ল ১৯, ২০১৬, ইউিনভা�স�� অফ িদি�, িডপাট�েম� অফ ইংিলশ ইন academia.edu/31518498।

21 উিদিত �সন, “দ� িম�স িরিফউিজস িলভ বাই:�মেমাির এ� িহ�� ইন দ� �মিকং অফ �ব�িল িরিফউিজ আইেড���” মডান�

এিশয়ান �ািডজ, ৪৮, ২০১৪, পৃ ৪৮।

20 এস. চ�বত�, উইথ ডাঃ িব.িস. রায়, পৃ ১০৭ �কােটড ইন জয়া চ�াটা�জ�, দ� �েয়লস অফ পা�শন, �কমি�জ ইউিনভা�স�� ��স, পৃ

১৩৩

রাজৈনিতক উে�শ��েণািদত। পরবত� মুখ�ম�ী �জ�ািত বসু �ক িনেয়ও একই কথা বলা যায় মিরচঝঁািপ ঘটনা িনেয়। িক� ধীের

ধীের সমােজ দিলত মানুষেদর িনেয় কম ভাবনািচ�া হেত থাকায় এমন এক� পিরি�িতর সৃ�� হয় যােত  মুখম�ীেদর পে�

�কােনারকম তাৎ�িনক িবর�প �িতি�য়া ছাড়াই িনেজেদর নীিত বা�বায়না করা স�ব হেলা।



ইি�ত কের।23 বাঙািল বুি�জীবীেদর কােছ মিরচঝঁািপ হত�াকাে�র জন� কাউেক আড়াল করার �কান কারণই িছল না,

এই গণহত�ার জন� দায়ী রাজৈনিতকরা ব� দশক আেগই মারা �গেছন। এক� পডকাে� অবশ� �খালাখুিল এর আসল

উে�শ� িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। “�দশভােগর আেগ নমশূ�রা িছল রাজৈনিতক ভােব অত�� সি�য় এক� জািত,

তারা যিদ একসােথ থাকেতা তাহেল বাংলায় ভ�েলাক একািধপত�র দ�েক তারা খব� করেত পারেতা, ভ�েলাক

বাঙািলর �ারা িনয়ি�ত বাম�ে�র জাতপাত িবেরািধতার শত বুিল সে�ও তারা িনেজেদর িবেশষ সুেযাগ সুিবধা

হারােত চায়িন, তাই তারা তােদর (শরণাথ�েদর) �ভেঙ িদেয় সারা ভারেত পা�েয় িদেয়িছেলা।”24

�কােনা একজন ঐিতহািসেকর নাম আলাদা কের বলা ভুল হেব কারণ সব জায়গােতই একই রকম দ���ভ�ীর সমস�া।

িকছু �মতাশালী �লােকর অসুিবধা হেব এমন ইিতহাসেক যখন বাদ িদেয় �দওয়া হয় �কােনা ঘটনােক িনরেপ� ভােব

�দখার দািব তখনই চেল যায়। দিলত পিরে�ি�ত �থেক, তােদরেক িনেয় চচ� ার জন� সব �চেয় �র��পূণ� হেলা

মানবািধকার, িক� গেবষণাচচ� ায় এই িবষেয় নীরবতা উ�বেণ�র সু�� �ভাবেক বুিঝেয় �দয়। উ�বণ� �থেকই

উ�িশি�ত বুি�জীবীরা এেসিছেলা, দিলতরা তােদর �থেক সংখ�ায় �বিশ হেলও বুি�জীবী সমােজর মেধ� দিলতেদর

অনুপি�িতর কারেণ ভারেতর উপর িনরেপ� দ���ভি� �ায় �নই বলেলই চেল। গিরবেদর �জার কের িনয�াতন করার

সুেযাগ নয়, কংে�স দেলর জাত িনমূ�েলর পিরক�না এই িতন জািত িনভ� র ইিতহােসর �দৗলেত একরকম হেয় ওেঠ

অত�� িনরীহ ভােলা উে�শ� থাকা নীিত �য� �ধুমা� অেযাগ� �শাসেনর জন� ব�থ� হেয়েছ। যিদ অন�ভােব

িবষয়�েক �দখােনা হেতা তাহেল এই �দেশর সব �থেক �মতাশালী ও িবখ�াত রাজৈনিতকেদর মানবিধকার ল�েনর

কাজ কারবার �দখােনা �যত, �য� এ� আসেল িছল। �কান মুখ� �শাসকই এই িবষেয় �কাথাও কাগেজ �লেখনিন, িক�

কাজ �দেখই তােদর অিভসি� �বাঝা যায়। দিলতেদর িবেশষত শরণাথ�েদর িচরাচিরত �াি�কীকরণর ফল হয়

জািতগত গণহত�া এবং তােদর রাজৈনিতক �াি�কীকরেণর সমা�রােল চলেত থােক িতন উ�বেণ�র অিভজাতেদর

�দশভাগ হওয়া রােজ� একািধপত� �িত�া করা।

এই ভােব �াি�কীকরণ �য িনতা�ই িকছু ফল�সূ নীিতর অিন�াকৃত �ভাব তা এেকবােরই অসমথ�নেযাগ�।

�মতাশালীরা সবসময় তােদর িনেজেদর �াথ�র িদেকই �ধেয় এেসেছ এবং তারা �য �দশভােগর পর আবার

�মতালী�ােয় �মেত উঠেব তা িছল অবধািরত। হাজার বছর ধের কতৃ� �দিখেয় এেস �দশভাগ ও �াধীনতার সমেয়

�সই সুেযাগ িফের পাওয়ার �চ�া তারা �াভািবক ভােব করেতাই িবেশষ কের যখন মুসিলম আর দিলতরা আর �মতায়

�নই। �ভাবতই, উ�বেগ�র রাজৈনিতকরা কখেনাই �ীকার করেব না, িকভােব এই �ভাবেক তারা তােদর পিরবার ও

24 গানা, পডকা� ২৮. মিরচঝঁািপ ম�াসাকার, খুিন: দ� �াইমস অফ ইি�য়া, িসজন ১, অে�াবর ১৫,২০২০,৪৫.০৯ িমিনট।

23 ঐিতহািসকরা িকভােব এই উৎপাটন ও পুনব�াসন �ক �দেখেছন তার জন� �দখুন, অে�ষা �সন��, “ মুেভবল মাইে��স, �লবািরং

লাইভস, �মিকং িরিফউিজস “ইউসফুল ইন �পা�-কেলািনয়াল ইি�য়া”, ইন ম�য়া সরকার (এিডটর), ওয়াক�  আউট অফ ��স, �ড

��ুটার, ওে�নবগ�, বা�ল�ন, ২০১৭ পৃ ১২২ এবং অে�ষা �সন��, ��িকং আপ �ব�ল: িপপল, িথংস এ� ল�া� ইন টাইমস অফ

পা�শন, ড�রাল িথিসস, জওহরলাল �নেহর� উিনভা�স��, িনউ িদ�ী, ২০১৫।



জােতর �ােথ� কােজ লািগেয়েছ, িক� এ�েক অন� িকছু ভােব ভাবা একদমই �বাকােমা হেব। হেতই পাের মিরচঝঁািপ

গণহত�া িছল িতনজািতর অধীেন থাকা কিমউিন� পা�র �মতা আগেল থাকার �েচ�ার অি�ম পিরণিত, িক� �সই

একই ব�াপার, অন� �কউ �তা নয়ই, িসিপএম আেরাই এই ব�াপাের িকছু �ীকার করেব না। িবিভ� রকম ব�াখ�া �দিখেয়,

িবিভ� মানবিধকার ল�েনর ঘটনােক যুি��াহ� কের �তালার জন� কিমউিন�েদর পিরিচিত সব�জনিবিদত। িক�

িদেনর �শেষ িব�ব�াপী তােদর কুকী�ত� ধরা পেড়িছল, �কােনা �কার পি�িত ধূত� তাই �স� আড়াল করেত পােরিন।

তােদর এই রকম ছ�ভ� কের �দওয়ার রাজৈনিতক �ভাব িনেয় অবশ� খুব এক� িবতক� �নই। “ঔপিনেবিশক বাংলায়

নমশূ� আে�ালেনর �নতৃ� �দওয়া ও সমথ�কেদর �ক�িব�� এই �ভৗেগািলক ভােব একসে� থাকা কৃষকসমাজ� পূব� ও

মধ� ভারেতর নানা �াে� ছিড়েয় পেড়িছল। খুব অ�ুত ভােব বাংলার তফিশিল জািতর এক� বড় অংশই �কােনা

শি�শালী দিলত আে�ালনেক সমথ�ন করার জন� আর থাকেলা না।”25 তুষার ভ�াচায�� এই ঘটনােক উে�খ কের

বেলন বাংলার মেতা দ�কারেণ�র শরণাথ�েদর মেধ� জাত �ভদােভেদর �কােনা ধারণা িছল না, �যটা তােদরেক

অেনকটাই এেক অপরেক সমান ভাবার সুেযাগ কের িদেয়িছেলা, �যটার সুেযাগ তােদর আেগ ঘের িছল না। “আিম

দ�কারেণ� �গিছলাম। আিম �দেখিছলাম জাত িনেয়ই �কউই খুব একটা ভাবেতা না। �যটা পি�মবে� একটা িবরাট

সমস�া।”26

কংে�স বা িসিপএম �কউই 'জািত িনমূ�ল'-�ক তােদর ল�� িহেসেব �ীকার করেব না, িক� আদেত তা হয়িন।

মতাদশ�গত বা বা�ব কারেণ তারা তা �ীকার না করেলও, নীচুতলার িবিভ� তথ� �থেক অন�রকম সিত�� উেঠ এেসেছ।

“অন�ান� রােজ� িকছু িবেশষ জােতর �তাষেণর নীিত রাজৈনিতক দল�িলেক বরাবরই সুিবেধ িদেয়েছ। িক�

পি�মবে� এই নীিত� �কােনাকােলই কােজ �দয়িন। তার �ধান কারণ হে�, �কােনা জাতই সংখ�াগত বা অথ�ৈনিতক

িদক িদেয় এক� িবশাল �ভৗেগািলক এলাকা জ�েড় �ভাবশালী িছল না। এইরকম জনজািত িবন�াস বরাবরই জািতগত

আে�ালন বা দািবদাওয়া �মটােনার ��ে� �ধান বাধা িহেসেব কাজ কেরেছ। বাম�ে�র দীঘ� শাসেন �যমন িছল আজও

এই সমস�া� রেয় �গেছ।...এই ধরেনর ঘটনা বুিঝেয় �দয় জািত িভি�ক রাজৈনিতক কম�সূিচর ভিবষ�ত এখােন খুবই

�ীণ।”27

এরমটা হয়েতা হেতা না যিদ পি�মবে� নমঃশূ� শরণাথ�েদর থাকেত �দওয়া হেতা। আজেকর এই রাজৈনিতক

পিরি�িত �কানভােবই অবশ��াবী িছেলা না, �ধুমা� কংে�েসর ও িসিপএেমর িবিভ� রােজ� ও মিরচঝঁািপেত

27 অয়ন �হ, “কা� এ� পিল�� ইন ওেয়� �ব�ল: ��ািডশনাল িলিমেটশনস এ� কনেটে�ারাির �ডেভলপেম�”, কনেটে�ারাির

ভেয়েসস অফ দিলতস, ২০১৭, ৯(১), পৃ. ৩০-৩১।

26 তুষার ভ�াচায��, অ�কািশত মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া, পৃ. ১৬।

25 �শখর বে��াপাধ�ায়, অনুসূয়া বসু রায় �চৗধুরী, ইন সাচ�  অফ ��স: দ� িসিডউলড কা� মুভেম� ইন ওেয়� �ব�ল আফটার

পা�শন। কলকাতা িরসাচ�  ��প, ২০১৪, পৃ. ১২।



শরণাথ�েদর ছ�ভ� করার ফেল এই পিরি�িত �তরী হেয়েছ। তােদর একসােথ পি�মবে� চেল আসা উিচত িছল িকনা

এই িনেয় নমশূ� স�দােয়র মেধ� িবতক� ও আেছ। সমােলাচকরা যিদও �দিখেয়েছন সব িকছু �ছেড় িদেয় �ধুমা�

কংে�স সরকােরর উপর িনভ� রশীল হেয় পড়েল আেরাই তারা এেক অপর �থেক দ�ের সের �যত কারণ তােদরেক অভু�

�রেখ কংে�স সরকার তােদর বশ�তা আদায় কের িনেতা। পূব� বাংলায় কংে�িস জিমদারেদর আত� িছল একই

জায়গায় এক� থাকা দিলতরা, তার পুনরাবৃি� আটকােনার জন� তােদরেক িবিভ� জায়গায় ছিড়েয় �দওয়া হেয়িছল।

এই যুি��ই সবেচেয় �হণেযাগ� এবং কংে�স ও িসিপএম দ� ’দলই এটা �মেন িনেয়িছল। পি�মবে� থাকেল িতনজািতর

আিধপেত�র বাধা হেয় দঁাড়ােতা দিলতরা। এখনকার পিরি�িত অনুযায়ী �কবলমা� দিলত, মুসিলম ও আিদবাসীেদর

সংঘব� �জাটই উ�বণ�েদর �মতা �থেক সরােত পারেব িক� এই �মতােলালুপ �গা��িল িক� িনেজেদর আিধপত�

ধের রাখেত সব িকছুই করেত ��ত �যমন� তারা �দিখেয়িছেলা মিরচঝঁািপর সময়।

কিমউিন�েদর ��ে�ও শরণাথ�েদর সিরেয় �দওয়ার জন� একই রকম রাজৈনিতক যুি� খােট। িনব�াচকম�লীর মেধ�

সংখ�াগির� থাকা দিলত ও অন�ান� সংখ�ালঘুেদর �ারা �গাটা রােজ�র কতৃ���হেণর স�াবনােক এক�কার সমা�রাল

সরকারই বলা হেতা। এই যুি�েক হয়েতা গণহত�ার জন� দায়ী করা �যত, িক� �সে�ে� মিরচঝঁািপেত বসতকারীর

সংখ�া �মােটই আশ�াজনক িছল না। যিদ তােদরেক থাকেত �দওয়া হেতা পি�মবে�র অন�ান� দিলত উ�া�

মানুষেদর মেতা সহেজই তারা কিমউিন�েদর দেল চেল আসেতা। িসিপএেমর মেধ� একটা অংশ �চেয়িছেলা,

মিরচঝঁািপর বসিতেক �ীকৃিত িদেত, িক� তােদর কােছ দেলর নীিত িনধ�ারণ করার �মতা িছল না।28 �যটা

কিমউিন�েদর কােছ সমথ�ন বাড়ােনার এক� সুেযাগ িছল, �স� �থেক তারা �কােনা�কাের �রহাই পাওয়ার জন� মিরয়া

হেয় উেঠিছল। িবেরাধী থাকার সময় তারা এ�েক িহেসেবই �দেখ িছল িক� �মতায় আসার পর �কােনাভােব এ�েক

তারা ঝােমলা িহেসেব �দখেত �র� কের। তােদর �নতৃে�র মেধ� হয়েতা �কােনা দিলত না থাকার ফেল তারা িনেজেদর

�থাগত উ�বণ� ভাবনা িচ�ার বাইের কিমউিনজেমর সাহােয� দিলতেদর উ�িতর কথা ভাবেত পােরিন।

শরণাথ�রা এক �দাটানার মুেখামুিখ পেড় �গিছেলা। িসিপএম �চেয়িছেলা তারা তােদর পা�র সংগঠেন �যাগ িদক িক�

শরণাথ�রা িনেজেদর সংগঠেনই থাকেত �চেয়িছেলা কারণ কংে�স সরকার �মতায় িফের এেল িসিপএেমর সং�ব

তােদরেক আবার ঘরছাড়া করেত পারেতা। সরাসির অিধবাসী না হওয়ার কারেণ তারা বাম�� সরকােরর দল�িলর

মেধ� িববাদ �বাঝার সুেযাগ পায়িন, তারা �ভেব িনেয়িছল তােদরেক পি�মবে� থাকেত �দওয়ার ব�াপাের সবারই অিভ�

মতামত। ঔপিনেবিশক নমঃশূ� আে�ালন �য� উ�াকা�ী মধ�িব� �পশাজীবীরা পিরচালনা কেরিছেলন, তােদর

সােথ এই শরণাথ� সংগঠেনর �নতৃে�র অেনকটাই তফাৎ িছল। শরণাথ�েদর �নতা সতীশ ম�ল িনেজর নাম সই করেত

পারেলও, িছেলন িনর�র। িতিন অবশ� একজন ভােলা সংগঠক িছেলন এবং দ�কারেণ�র একজন সফল ব�বসায়ীও

হেয় উেঠিছেলন। অন�ান� �নতারাও িছেলন অ�র�ানহীন িক� �মাটামু� সবাই ভারতীয় সমােজর সবেচেয় নীচুতলা

�থেক উেঠ এেসিছেলন, �সটাই হয়েতা ধষ�ণ, খুন ও না �খেত পাওয়ার ক�র মুেখ তােদরেক রাে�র র�চ�ু উেপ�া করার

28 অিময় �ক. সাম�, মিরচঝঁািপ ইন পাল(এিডটর) মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া পৃ. ১০৫।



সাহস জ�িগেয়িছল। আপাতদ���েত তােদর সরাসির �কােনা মতাদেশ�র �িত আনুগত� িছল না, িক� তােদর ল�� িছল

তােদর থাকা ও চাষবােসর জন� জিম �জাগাড় করা।

সতীশ ম�েলর একমা� �য বণ�না আিম মিরচঝঁািপেত �পেয়িছ �সখােন পাওয়া যায়, “একজন বৃ� মানুষ, �যন ব� �াচীন

যুগ �থেক এেসেছন, তার ধবধেব সাদা দািড় উেড় যাে� আর িতিন বঁােধর উপর বেস চড়কােয় সুেতা বুনেছন। শা� ও

িনর��াপ। িতিন সতীশ ম�ল। বয়স প�া�, মাছ ধরার জাল বুনেত ও�াদ। তার দ�ব�ল হাত িদেয় একরকম ই�াশি�র

সাহােয� িতিন তার থাকার জায়গা � বািনেয়েছন, একটা কঁুেড় ঘর এবং চারপােশর মানুষজেনর সুিবেধর জন� মা�ও

খঁুেড়েছন। িতিন �শষ িতনিদন ধের �কােনারকম রা�া করা খাবার খানিন। ‘এেতা য�ণায় আেছন! তাও আপনারা সবাই

এই জায়গায় থাকেত চাও �কন?’ ঋিষর মেতা মানুষ� সংে�েপ যা উ�র িদেলন তা অেনকটা এরকম:’ দ�কারেণ� �য

ি�শ বছর কা�েয়িছ �সখােন �নরাশ� আর হতাশা ছাড়া িকছুই িছল না। যিদ বা বৃ��র �দবতা �দখা িদেতন তােতও

দ�মােসর �বিশ পিরবারেক খাওয়ােনার রসদ হেতা না। পুনব�াসেনর দািয়ে� থাকা সরকাির কম�রা �কউই আমােদর

�দনি�ন জীবেনর সমস�ার কথা �নেত রািজ িছেলন না। আমরা হেয় �গিছলাম ফুটবেলর মেতা। িনেজেদর ম�জ� মেতা

�যখােন খুিশ আমােদরেক পাঠােতা। আমরা যিদ এই সু�রবেন িতন চার মাস িখেদ �ক জয় কের �বঁেচ থাকেত পাির

তাহেল আমরা এই জায়গােত খুব সু�র এক� জনবসিত �তরী করেত পারেবা। সম� রকম ঝ�া সহ� করিছ এক�

��েক সিত� বানােবা বেল। ওখােন কুিড় বছর ধের �েক িছলাম। �তামার িক মেন হয় িতন চার মােসর য�ণা আর

সমস�ােক সামলােত পারেবা না? আর তারপর, �কউ আমায় িরিফউিজ বলেত পারেব না। আমার িনেজর একটা ঘর

হেব।29

মিরচঝঁািপ ছাড়ার পর সতীশ ম�ল তার �ী ও িতন �ছেলেক িনেয় দ�কারেণ� এক� বািড় �পেয়িছেলন। ২০০৬ সােলর

২৭�শ �ম একজন তথ�িচ� পিরচালক তুষার ভ�াচায� তার সােথ �দখা কেরন। তার বািড়� িছল �দাতলা; এবং খুব

সহেজই �কউ বুঝেত পারেব �য িতিন এখন ��ল অব�ােতই আেছন … তার বেড়া �ছেল আেগই �� কের বেল

িদেয়িছেলন, �য িতিন তার বাবােক মিরচঝঁািপ বা এই সব িবষয় িনেয় িকছু বলেত �দেবন না। আমােদর �কােনা আেবদন

আবদারই উিন �নেলন না। তার ছিব �তালার কথা বলেত �গেলও িতিন আপি� জানান .. বড়েছেল� মৎসিশে�র সে�

যু� িছেলন। তার কােজর জন� তােক সকালেবলা �বেরােত হেত হেতা এবং সে�েবলা উিন �ফরত আসেত পারেতন।

বলাই বা�ল� আমােদরেক সে��র আেগ বড় �ছেল �ফরার আেগ সতীশবাবুর সা�াৎকার �শষ করেত হেতা।

সতীশবাবু উেঠােন বেস থাকেতন, তােক �দেখ �বাঝাই �যত তার শরীর �বশ খারাপ এবং িতিন কথাও �ক কের বলেত

পারেতন না। তার �ী তােক এক কাপ চা হােত িদেতন। আমরা আধঘ�া িছলাম িক� পেনেরা িমিনেটর এক�

29�জ�ািতম�য় দ�, “�টন থাউেজ� রিবনসন �েশা”, যুগা�ের �কািশত, জ�লাই ২৭ এবং ৩০, ১৯৭৮। পুনমু�ি�ত হেয়েছ

পাল(স�াদক) মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া পৃ, ৩০।



সা�াৎকারই �রকড� করেত �পেরিছলাম।”30 পি�মব� পুিলেশর কােছ খবর িছল িতিন �কাথায় থাকেতন, যিদও

দ�কারেণ� তােক ��ফতার করা হয়িন, হয়েতা �য সমেয় গণহত�া �ক তারা ভুিলেয় িদেত �চেয়িছেলা তােক বি� কের

জনমানেস �কানরকম িবর�প �িতি�য়া তারা সৃ�� করেত চায়িন।31 ম�লবাবুর �ছেলও হয়েতা এই ��ফতািরর ভেয়ই

�কােনারকম �চার চানিন। ডঃ সাম� আই িপ এস, শরণাথ� �নতােদর িনেয় িলেখিছেলন, “সতীশ ম�ল, িকছুিদন

চুপচাপ থাকার পর িনেজর িব�ৃত ব�বসািয়ক �াথ� �দখেত মধ��েদেশ িফের যান। রাইহরণ বার�ই িকছু �লাকজনেক

সে� িনেয় বাংলােদেশর খুলনায় চেল যান এবং �বশ কেয়কবছর �সখােন থাকার পর ভারেত িফের আেসন। র�লাল

�গালদার িকছুিদন বােদ ক�ািনং অ�েল উদয় হন এবং িসিপএেমর িনরাপ�ার মেধ�ই িছেলন। জন��িত অনুযায়ী

িতনজনই মারা �গেছন।”32 দীপ হালদােরর পিরবােরর সােথ �গালদােরর �মেয় লুিকেয় িছেলন এবং তঁার ‘�াড আইল�া�’

বই�েত তার কথা �লখাও হেয়েছ।33

এটা জানা িগেয়িছেলা, শরণাথ�রা দ�ই ভােগ িবভ� হেয় �গিছেলন, এক� রাইহরণ বার�ইর সােথ যারা সরকােরর সােথ

�কােনারকম সহেযািগতার িবেরািধতা কেরিছল অন�িদেক র�লাল �গালদােরর �নতৃে� িযিন সরকােরর সােথ এক�

সমেঝাতায় আসেত �চেয়িছেলন। পি�মবে� তােক �কন থাকেত �দওয়া হেয়িছল, তা �বাঝা যায়। �গালদার মেন

করেতন, “রাইহরণ িবেরাধী রাজনীিতেত ঢুেক সংবাদমাধ�েম উ�ািন মূলক কথাবাত� া বেল সরকারেক �ু� কেরিছেলন।

যখন আমরা শহর �থেক �লাকজনেদর আসেত বেলিছলাম, উিন বাম�ে�র কাউেক �ীেপর মেধ� পা রাখেত �দনিন।

এটা একটা ভুল পদে�প িছল। জেল �থেক কুিমেরর সােথ শ��তা করা যায় না।”34

যিদও িসিপএম িনেজেদর কােজর মেধ� িদেয় �দিখেয় িদেয়িছেলা �য তারা কার�র কথা �নেত রািজ িছেলা না এবং

শরণাথ�েদর অ� আনুগত� ও তােদর দ�কারেণ� �ফরত চেল যাওয়া �চেয়িছেলা। হয়েতা িসিপএেমর সং�েব থাকাও

যেথ� িছেলা না তােদর থাকার জন� কারণ আনুগত�র জন� তােদরেক ওই জিম ছাড়েতই হেতা। তােদরেক ওখােন

িসিপএম সমথ�ক িহেসেব থাকেত �দওয়া হেলও, িবেরাধীরা �মতায় এেল তােদরেক আবার উে�েদর মুেখামুিখ হেত

হেতা।

তখন �থেকই গণহত�ার �কৃত কারণ �লােকেদর ভািবেয়েছ। নৃত�িবদ পাথ� চ�াটা�জ� িলেখেছন, “১৯৫০ সােলর সরকাির

শরণাথ� পুনব�াসন নীিত সুিবধা কের িদেয়িছেলা মূলত উ�বেণ�র শরণাথ�েদর। তফিসিল দিলত স�দােয়র

34 নীলা�না চ�াটা�জ�, “ িমডনাইটস আনওয়াে�ড িচলে�ন: ই� �ব�িল িরিফউিজস এ� দ� পিল�� অফ িরহ�ািবিলেটশন”,

িপএইচিড িথিসস, �াউন উিনভা�স��, ১৯৯২, পৃ. ৩৭৮।

33 দীপ হালদার, �াড আইল�া�, হাপ�ার কিল�, ২০১৯, পৃ. ১১৭-১৩২।

32 অিময় �ক সাম�, “মিরচঝঁািপ”, পাল (�কাশক) মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া পৃ. ১১০।

31 অিময় �ক সাম�, “মিরচঝঁািপ”, পাল (�কাশক) মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া পৃ. ১১০।

30 তুষার ভ�াচায�, অ�কািশত মিরচঝঁািপ, খসড়া ইংেরিজ অনুবাদ, পৃ. ১৫-১৬।



শরণাথ�েদর জন� বরা� িছল দ�কারণ� ও আ�ামােন �জার কের �ানা�করণ। যখন ১৯৭৭ এর বাম�� সরকার

�তরীর পর অেনেক পি�মবে� িফরেত �চেয়িছেলা, তােদরেক উ�ভােব মিরচঝঁািপেত দমন করা হয়। এই িস�া� �েলা

বুিঝেয় িদেয়িছেলা উ�বেণ�রা তােদর �াথ� �কই বজায় রাখেত �পেরিছেলা।35

এ� নীিতর ফলাফেলর কথা বলেলও, উে�েদর িস�াে�র কারণ িহেসেব িস�া� �হণকারীরা দিলতেদর িবর�ে� কতটা

প�পাতদ�� িছেলন তা �বাঝা শ�। কার�রই দিলতিবেরাধী বেল �কােনা পিরিচিত িছল না। তারা িক� ভােলা কেরই

জানেতন, �কানধরেনর মানবািধকার ল�ন করেল তারা পার �পেয় যােবন এবং অন�ান� �ভাবশালী সংখ�ালঘুেদর

মেতা দিলতেদর গণহত�ার জন� �কােনারকম শাি�র স�ুখীন �য তারা হেবন না, এটাও তােদর জানার কথা।

শরণাথ�েদরেক িসিপএম িবপদ বেল �মেন িনেলও এটা তােদর ��ণী বা জািতর জন� না দ�েয়র জন�ই তা অজানাই রেয়

�গেছ। একইরকম উ�বেণ�র �নতৃ�াধীন বাম�ে�র �ছাট শিরক দল�িলর অেনেক এবং িসিপএেমর িনেজেদর অেনক

ক�াডার শরণাথ�েদর সমথ�ন কেরিছল। সরকােরর মেধ� দল�িলর এই িভ�মত আদশ�গত বা িসিপএমেক দ�ব�ল

�দখােনার জন� সুেযাগস�ানী উপায় হেত পাের। িক� �মতাশীল দল�িলর মেধ� �কউই আর গণহত�ার পর মামলা

এিগেয় িনেয় �যেত চায়িন।

সাব�ান� িসিরেজর বাঙািল বুি�জীবীরা স�বত অিভযু�েদর সােথ পািরবািরক ও দলীয় স�ক� থাকার কারেণ

আেগর উি�� বাদ িদেয় তােদর �কাশনা �থেক এই ঘটনার কথা স�ূণ� বাদ িদেয় িদেয়িছেলন। যিদবা িসিপএম এ�েক

তােদর একািধপেত�র জন� িবপ�নক িহসােব �ভেব থােক, শ�াজনক হওয়ার জন� এই জনবসিত� খুবই �ছাট এক�

এলাকা িছল। তােদরেক উেপ�া না কের, হত�া করা িছল তােদর জন� এেকবােরই ভুল এক� পদে�প। ভারেতর

�ভাটদাতােদর মেধ� �ায় ১৬% মানুষ হে�ন দিলত স�দােয়র অ�ভু��, কিমউিন�েদর তােদরেক দ�ের সরােনা

একদমই উিচত িছল না। কিমউিন� হওয়ার পিরবেত� একরকম �ািলনপ�ী ���াচারী দল িহেসেব উ�বেণ�র

�িতিনিধ� কের তারা বুিঝেয় িদেয়িছেলা তােদর আসল �িতকৃিত। �মতাশালী উ�বণ� অিভজাতরা �ীকার না

35 পাথ� চ�াটা�জ�,” পা�শন এ� দ� িড�এিপয়াের� অফ কা�’, দ� পিল�� অফ কা� ইন ওেয়� �ব�ল, স�াদক উদয় চ�,

�গইর �হইএর�াড, এ� �কেনথ �বা িনেয়লেসন, র�টেলজ, ২০১৭, পৃ. ৯৭। অধ�াপক চ�াটা�জ� বইেয়র পা�ুিলিপ পাওয়ার কথা

জািনেয়িছেলন এবং িলেখিছেলন পেড় আমােক জানােবন, �যমনটা সাধারণত পা�ুিলিপ পাওয়ার পর উ�র আেস। এই িবষেয় তার

মতামত যাই থাকুক মিরচঝঁািপর সমেয়র মানুষ হওয়া সে�ও �ছাট কেরও ঘটনা�েক উে�খ করেত তার �ায় চার দশক �লেগিছেলা

বাম�� সরকােরর পতেনর পর। অ�েফােড�  থাকার সময় আিম সাব�ান� �ািডেজর �িত�াতা রণিজৎ �হর সে� সােসে� �দখা

কেরিছলাম। িতিন যুবা বয়েস আ�জ� ািতক কিমউিন� �ে�র �নতৃ� িদেয়িছেলন এবং আমার কিমউিন� আে�ালন িনেয়

পড়ােশানা করার জন� �েয়াজনীয় পিরিচত তার কােছ িছল। িতিন িবষয়�েক তাি�ল� কের বেলন আমার িনেজর পিরদশ�ক তপন

রায়েচৗধুরীর কােছও একইরকম পিরিচিত িছল, িক� িতিন িকছুই কেরনিন তাই আিম একরকম সময় ন� করিছ এর িপছেন পেড়

�থেক। আমার িনেজর পিরদশ�কও এই সম� পিরিচত মানুষেদর স�ান িদেত রািজ হনিন তাই আমােক িনেজেকই খঁুেজ খঁুেজ বার

করেত হেয়িছল যােত অেনক সময়ও �লেগিছেলা �যটা হয়েতা ওনারা অ�ণী হেল হত না।



করেলও পি�মবে�র রাজনীিতেত এ� িছল অত�� তাৎপয�পূণ� মুহূত� , দিলতেদর কােছ বুিঝেয় �দওয়া হেয়িছল �য

অিভজাত উ�বণ�রা তােদর �মতার সামান�তম িবচু�িতেতও খুন করেত ��ত।36

গণহত�ার ব� দশক পার হেয় যাওয়ার পেড়ও বাম�ে�র �নতারা ঘটনা� স�ে� বুঝেত চানিন এবং অ�তপে�

জনসমে� িকছু কবুল করেত চানিন। ইি�য়া টুেড ম�াগািজেনর এক স�াদক এক�মা� �নতােক খঁুেজ �পেয়িছেলন এই

36 “দ� পিল�� অফ কা� ইন ওেয়� �ব�ল” �যখােনর সংেশাধনবাদী ইিতহােস জািতগত িবেভেদর কথা আেছ, গণহত�ার কথা

উে�খ করা হেয়েছ মা�। দিলতেদর কােছ এর �র��েক অ�াহ� করা অিভজাত উ�বণ� ও িবেদশী িবেশষ�েদর িবে�ষেণর সােথ

দিলতেদর অনুভূিতর অসাম�স�েকই �কট কেরেছ। আেরা �শাচনীয় ভােব  এই ঘটনা আড়াল করার �চ�া হেয়েছ ২০১৬ সােল

বাম�� সরকােরর পতেনর পর �কািশত হওয়া ��পায়ন ভ�াচােয�র বইেত। এখােন �ধুমা� বলা হয় সরকার দ�কারণ� �থেক চেল

আসা  শরণাথ�েদর আটকােনার জন� এক� িবত�ক�ত িস�া� িনেয়িছল, মিরচঝঁািপর বা গণহত�ার কথা স�ূণ� এিড়েয় যাওয়া হয়।

অথচ �লখক পােলর বই�েক তথ�সূ� িহেসেব ব�বহার কেরেছন, পু�নাপু� �যখােন মিরচঝঁািপর র�া� বণ�না আেছ। �লখক

িক� এই বই� ও আমার �কমি�জ উিনভা�স�� ��েসর বই�র খসড়া পেড় ভােলাভােবই গণহত�ার কথা জানেলও, �কাথাও এই

হত�াকাে�র কথা �লেখনিন বরং তুলনামূলক ভােব কম উ� ও �বিশ �চািরত িস��র ও ন�ী�ােম ভূিমউে�দ িনেয় এক� �গাটা

পিরে�দ িলেখ �ফেলেছন। বারবার িবষয়�েক এিড়েয় �গেল হয়েতা বাম��েক পুনেরা�ীিবত করার রা�া অেনক সহজ হেয়

যায়। িক� সিত�টা �যেহতু সবারই জানা বাম��েক িফিরেয় আনেত িবেশষ কের পি�মবে�র দিলতেদর মেধ� জনি�য় করেত

হেল এই গণহত�ােক অবশ�ই ধত� েব�র মেধ� আনেত হেব। �সািভেয়ত রািশয়ােয়  ‘ িড�ািলনাইেজশন’, �ািলনেক ছাড়া এিগেয়

যাওয়ার �য �েচ�া হেয়িছল িসিপএম �সটাই �কােনািদনও করেত চাইিন,  তারা এতটাই �ািলেনর �িত অনুগত িছল। তার ছিব

তােদর জাতীয় কংে�স �েলােতও থাকেতা। মিরচঝঁািপ স�ে� �যসব বাঙািল বুি�জীবীরা জানেতন, তারা বাম�� সের যাওয়ার

পেরও এই ঘটনা িনেয় আেলাচনা করেত ব�থ� হেয়িছেলন; �যটা একরকম বুিঝেয় �দয় তােদর অতীত �ক �মেন �নওয়ার অনীহা এবং

তােদর এই ঘটনা আড়াল করার িপছেন িনেজেদর ভূিমকা। এখনও বাঙািলরা ও বােমরা মিরচঝঁািপর এই ঘটনােত �দখেত পাওয়া

িনেজেদর �িত�িব িনেয় অ�ি� �ত �ভােগ। এই ঘটনা িনেয় �কােনারকম লুেকাছুিপ কাজ করেব না �জেনও তারা িনেজেদর করা এই

গণহত�া� িনেয় তদ� করার বদেল ধামাচাপা �দওয়ার সবরকম �েচ�া কেরিছল, িনেজেদর আেরা গভীের �ফেল। ভুেল যাওয়ার

জন� খুব �বিশ মানুষই িবষয়� িনেয় জানেতন এবং িবেরাধীরা খুবই সি�য় িছল এই ঘটনােক মেন কিরেয় �দওয়ার জন�। এই

ঘটনার বত� মান রাজৈনিতক তাৎপয��  �বাঝা যায় যখন ২০২১ সােলর িনব�াচেনর জন�  িবেজিপর িদক �থেক ইউ�উেব এক�

িভিডও �কাশ করা হয়। িবেজিপর জন� এটা খুবই যুি�স�ত িছল এই ঘটনা িনেয় �চার করা �যেহতু কিমউিন� উ�র সরকার�িল

এ� িনেয় �তমন �কােনা পদে�পই �নয়িন খুব সহেজই তা বাম ও রােজ�র ধম�িনরেপ� সরকারেক দ�ন�াম কেরিছল (িভএসেক

দি�ণব�, মিরচঝঁািপ ম�াসাকার ২৪শ �থেক ৩১ �শজানুয়াির ১৯৭৯: �লফ�� ইনিহউম�ান এে�ািস�, মাচ�  ৩, ২০২১ ইউ�উব)।

অপরাধীেদর সরাসির সামেন এেস �দাষ না �ীকার করা বামদল�িলেক আেরা আঘাত কেরিছল। এই ঘটনা সরাসির �মেন না �নওয়া

বাম�ে�র পুনজ�বন আেরা ক�ন কের তুেলেছ। ��পায়ন ভ�াচায�, গভন�েম� এস ��া��স: �ডেমাে��ক �ল� ইন এ �া�ফরিমং

ইি�য়া, �কমি�জ ইউিনভা�স�� ��স, ২০১৬, পৃ. ১২। তুলনামূলক ভােব বাম�� �মতায় থাকাকালীন �শখর বে��াপাধ�ায়

িলেখিছেলন, “১৯৭৯ সােল মিরচঝঁািপর ঘটনার সময় যখন বাম�� সরকােরর পুিলশ সু�রবেনর জ�েল জনবসিত গেড় �তালা

দিলত শরণাথ�েদর হত�া কেরিছল (মি�ক, ১৯৯৯ আেরা িব�ৃত জানার জন�) , �সই  ধা�ার আেগ পয�� শরণাথ�রা

কিমউিন�েদর িব�� সমথ�ক িছল।” �শখর বে��াপাধ�ায়, “পা�শন এ� রাপচারস ইন দিলত আইেড��� পিল�� ইন �ব�ল”,

এিশয়ান �ািডজ িরিভউ, িডেস�র ২০০৯, খ� ৩৩, পৃ. ৪৬৪। িবেদেশ কাজ করার সুিবেধর কারেণ বা আদশ�গত িভ�মেতর জন�

এই �লখা স�ব হেয়িছল িকনা তা িনেয় চচ� া করাই যায়, িক�  অন� �লখা� এক� �গাপন করার �েচ�া িছল, �য� এই �লখা� িছল

না।



িবষেয় সা�াৎকার �দওয়ার জন�। বাম�ে�র সু�রবন িবষয়ক দফতেরর ম�ী কাি� গা��িল �সখােন বেলন ওই

গণহত�ার সমেয় দেশরও কম মানুেষর মৃতু� হেয়িছল যখন ওই স�াদক িনেজ বারবার বলেছন �য ওই ঘটনার সা�ী ও

অংশ�হণকারীেদর সােথ উিন কথা বেল �জেনেছন হাজােররও �বিশ মানুেষর মৃত� হেয়িছল ওই হত�াকাে�। যিদও ম�ী

�মেন �নন �য শরণাথ�েদর পি�মবে� িফের আসেত বলা িছল খুবই িন�মােনর রাজনীিত এবং ভুল িছল তােদর

কি�উটার আসা আটকােনার আে�ালনও। িক� উিন ততটা ভুল �ীকার করেতই রািজ িছেলন। �া�ন ম�ী িবেশষ

সাহায��া� মানুষেদর থাকার অ�াপাট�েম� দখল কের িনেজও খুব একটা ভােলা ছাপ �ফলেত পােরনিন।37 গা��িল

সরকােরর এই িস�াে�র িপছেন জাতপােতর �কােনা ভূিমকা আেছ বেল �মেন �ননিন। “আমােদর ওই �ীপ খািল করার

িপছেন নমশূ� িবষয়� �র��পূণ� িছল না। নমশূ�েদর উ�বেণ�র �লােকেদর উপর �া�ণ�বােদর উপর যেথ� রাগ আর

ঘৃণা িছল, িক� আমােদর সরকােরর িন�বেণ�র শরণাথ�েদর �িত �কােনা �বষম� িছল না...ওই নমশূ�েদর �া�ণেদর

িবর�ে� তী� ��াভ িছল। একজন �া�ণ িহেসেব আিম এ� িনেজ �দেখিছ।”38 �সই সমেয় রােজ�র �েত�ক রাজৈনিতক

ভােব সেচতন মানুষ দিলতেদর কাছ �থেক এই ব�াপক গণহত�া স�ে� �েন �ফেলিছেলন, যা �ভাবতই িব�াসেযাগ�

িছল, তাই �ধুমা� িবষয়�েক অ�ীকার কের দিলতেদর সােথ বাম�ে�র �য দ�র� �তরী হেয়েছ তা �মটােনা যােব না।

জািত�িলেক কাছাকািছ আনার জন� �থম পদে�প িহসােব এক� তদ� জর�ির িছল, িক� �যেহতু সবাই �মাটামু�

জানেতা সরকােরর ব�ব� িমথ�াচার িছল, �যেকােনা িব�াসেযাগ� অনুস�ান কিমউিন�েদর জন� আেরা বড় িবপদ

�ডেক আনেত পারেতা, তাই তারা সম� অিভেযাগেক অ�ীকার কের।

আিম একজন অধ�াপেকর কােছ জানেত �চেয়িছলাম গণহত�ার মূল কারণ, তার �তু��র িছল; “ িসিপএম �কন এরম

কেরিছল তা িনেয় অেনক মতামত আেছ, �েত�কটাই িছল এক অপেরর মেতা হাস�কর।” একজন িসিপএম ক�াডার

জািনেয়িছেলন তার দল “অনমনীয়” ভােব শরণাথ�েদর সােথ ব�বহার কেরিছল এবং তােদর উিচত িছল শরণাথ�েদর

সাহায� কের এক� “অনুগত সমথ�কেগা�” �তরী করা, িক� িসিপএম রাজ� কিম�েত এই িবষেয় �কউই পা�র রাজ�

স�াদক �েমাদ দাশ��েক বাধা �দনিন। কলকাতা হাইেকােট� মিরচঝঁািপর শরণাথ�েদর আইনজীবী শাক� �সেনর

মেত, “�কন সরকার হঠাৎ কের শরণাথ�েদর দ�কারেণ� সরােত মিরয়া হেয় উঠেলা, তা রহস�ই রেয় �গেছ। �জ�ািত বসু

িছেলন একজন ��রাচারী। িতিন হয়েতা �মেন িনেত পােরনিন �কউ তার িনেদ� শ অ�াহ� করেছ। আর িকছুই নয় কারণ

হয়েতা িছল তার অপমািনত হওয়া অহংেবাধ।”39 দেলর মেধ� িক কথাবাত� া হেয়িছল তা অজানা িক� অন� রাজ�

39 দীপ হালদার, �াড আইল�া�, হাপ�ার কিল�, ২০১৯, িকে�ল �লােকশন: 1047।

38 দীপ হালদার, �াড আইল�া�, হাপ�ার কিল�, ২০১৯, িকে�ল �লােকশন: ১৪০০।

37 আমার িনেজর িসিপএম ত�াবধায়ক খুব সহেজই অেনক অ�াপাট�েম� হািতেয় িছেলন, �যটা বাম�ে�র আমেল খুব পিরিচত

দ�ন�িত িছল। বাম�� সরকােরর পতেনর বড় কারণ িছল শাসকদেলর সুিবেধর জন� স�ি� দখল অন�িদেক তােদর হােত

মিরচঝঁািপর মেতা জায়গায় বসতকারী মানুষেদর হত�া, যা তােদর িনেজেদর মেধ� �বপরীত� ও ভ�ািমেক সব�সমে� এেন

িদেয়িছেলা।



কিম�র �নতারা হয়েতা জানেত পােরন িকভােব এই িস�া� �নওয়া হেয়িছল। এটা জানাও স�বত যােব না কারণ যারা

�বঁেচ আেছন দেলর িবিভ� উ�পেদ তারা �কউই এিগেয় আেসনিন। তখন এটা �বাঝা না �গেলও যিদ তারা শরণাথ�েদর

পুনব�াসেন সাহায� করেতা এটা তােদর একমা� সফল পিরক�না হেতা। তােদর অন�ান� ব�ব�া �িল িবিভ� সরকােরর

�থেক আলাদা ভােব গিরবেদর �কােনা উ�য়ন করেত পােরিন। �ধুমা� িবে�র ইিতহােস গণতাি�কভােব িজেত আসা

দীঘ�তম কিমউিন� সরকার িহেসেব নয় বরং এই স�ােনর ময�াদা না িদেয় কত অ� কাজ তারা করেত �পেরিছেলা এই

দীঘ� সময় তার জেন�ও এ� তাৎপয�পূণ� িছল।

গণহত�ার এক� কারণ জানা যায় �ত��দশ� মেনার�ন ম�েলর বয়ান �থক। “আিম �কােনা সভা সিমিতেত িছলাম না.

আমার এক� �দাকান িছল। �েত�কিদন �রশন িবি� করতাম। আিম মালপে�র �যাগান �পতাম মিরচঝঁািপর পােশর

�ীপ কুিমরমাির �থেক, আমার ভােলাই িদন যাি�েলা... িক� পুিলশ �িল চালােনার পর আিম আমার মােক আর

�দখেত �পলাম না। চেল আসার পর আিম আর তােক আর খঁুেজ পাইিন.. আিম জািন �কন আমােদর উপর হামলা

হেয়িছল। আমরা, (পূব� ) পািক�ান �থেক আসা িন�বেণ�র ভূিমহীন িকছু মানুষ �য �াবল�ী ভােব বঁাচেত পারিছ, �সটা

অেনেকরই সহ� হয়িন।”40 যিদও মুখ�ম�ীর িবে�ষ থাকার কথা নয়, িক� �জ�ািত বসু িকছুটা হেলও শি�ত হেয়িছেলন।

িক� স�ক তথ��মােণর অভােব আসল ভেয়র কারণ িক িছল তা অনুমানই রেয় �গেছ।

গণহত�ার িবেরািধতা বামপ�ীরা �কন কেরিছল, �সটা িস�া�দাতােদর কােছ �বাঝা খুব সহজ িছল। দিলতরা িছল

পি�মবে�র জনসংখ�ার �ায় এক-চতুথ�াংশ এবং ভারেতর জনসংখ�ার �ায় ১৬%। কুিড়েকা� �ভাট আেছ এমন

�কােনা িনব�াচকম�লীেক �কােনা রাজৈনিতক দলই আলাদা করেত চাইেব না। এমনিক িহ�� �মৗলবাদীরা যােদর শা�

িনেদ� িশত বণ�েভদ �থােক সমথ�ন করার কথা তারাও �ভাবশালী সমথ�ক িহেসেব দিলতেদর পােশ দঁাড়ােত রািজ িছল।

মুসিলমেদর সােথ দ�র� �তরী হেয় যাওয়ার পর দিলতেদর সােথও একই পিরণিত হেল িনব�াচেনর মাধ�েম তােদর �মতা

দখল করা অত�� ক�ন হেতা। এছাড়া এই রকম স�ক� বজায় থাকেল দিলতরা খৃ� ও ইসলাম ধম� �হণ করেত

সহেজই উৎসািহত হেতা, �যটা আটকােনা দরকার িছল িহ�� শাসন বজায় রাখেত �গেল। যিদও �গাহত�া িনেয় তােদর

খবরদাির এই �েচ�ােক অেনকটাই দ�ব�ল কের িদেয়িছেলা। িদেনর �শেষ যিদ �কউ কিমউিনজম এ আক�ষ�ত হয়,

দিলতরাই �সই িদক িদেয় সবেচেয় আেগ থাকেব, তাই তােদরেক খুন করা িছল একদম িনবু�ি�তার পিরচয়।

কিমউিন�রা �ভেবিছেলা অসংগ�ত এবং রাজৈনিতক ভােব ি�ধািবভ� হওয়ার কারেণ �কােনারকম রাজৈনিতক মূল�

না িদেয়ই তারা দিলতেদরেক উে�দ করেত পারেব। পরবত� িতনদশেক তারা �কই �মাণ হেয়িছল। তারা �যটা বুঝেত

পােরিন তা হেলা আজীবন দিলতরা অস�ব� হেয় বা এই হত�াকা� ভুেল থাকেব না।

40 সুমাল� মুেখাপাধ�ায়, “ িথংিকং অফ মাইে�শন �� কা�: িরিডং ওরাল ন�াের�ভস অফ িডসে�সড পাস�ন(স) �ম ই� পািক�ান

(১৯৫০-১৯৭০)”, জান�াল অফ মাইে�শন এেফয়াস�, �সে��র ২০১৯, পৃ ১২৪।



�সই সময় �য কিমউিন�েদর িপছেন �য �ক�ীয় সরকােরর মদত িছল তা সবারই জানা িছল কারণ শাসক জনতা দেলর

�লাকসভায় িসিপএম সাংসদেদর সমথ�ন �েয়াজন িছল। �ধানম�ী �দশাই তাই পি�মব� সরকার �যটা �চেয়িছল �সটা

করেতই উৎসািহত িছেলন। “�ফু� চ� �সন (পি�মবে�র �া�ন মুখ�ম�ী) �ঘাষণা কেরিছেলন িতিন মিরচঝঁািপেত

যােবন। মুখ�ম�ী (�জ�ািত বসু) এক� সভা ডােকন ও বেল �দন �সনেক �যন �ীেপ ঢুকেত না �দওয়া হয়। িতিন সরাসির

বেলিছেলন, “ওেক একদম �বর কের �দেবন।” কাউেক দ�র কের �দওয়ার �থেক থামােনা অেনক �সাজা কাজ। িক� তােক

িকভােব আটকােনা �যত? কলকাতা �থেক যাওয়ার পেথ তােক ��ফতার করা যায়। অন�ভােব অেনক�িল ল� দঁাড়

কিরেয় িদেয় তােক মাঝরা�ায় থামােনা যায়। িক� জনসমে� দ�েটা উপােয়ই খুব একটা ফল�সূ হেতা না। আমরা এই

ব�াপাের আমােদর অ�ি�র কথা সরাসির বেল িদেয়িছলাম। মুখ�ম�ী আর �জার কেরনিন। িতিন �ধানম�ীর সােথ কথা

বেলন িযিন �ফু� �সনেক মিরচঝঁািপ না �যেত অনুেরাধ কেরন। �সন কলকাতায় তার বদেল উৎখাত হওয়া মানুষেদর

সমথ�েন সত�া�হ (গা�ীবাদী) আে�ালন আর� কেরন।41

“অিভ� এক গঁাধীবাদী �ফু� চ� �সন, িযিন মিরচঝঁািপেত িগেয় �ীপবাসীর উপর অত�াচােরর �িতবােদ অনশন

করেত �চেয়িছেলন, রাজৈনিতক বাধ�বাধকতার কারেণ �ধানম�ী �মারারিজ �দশাই তােক �যেত �দনিন। সম�

রাজৈনিতক দেলর এইটাই সমস�া, দেলর বৃহ�র �ােথ�র কারেণ �িত পদে�েপ িনেজেদর িবেবেকর িবর�ে� কাজ করেত

হয়। সময়ানু�িমক ভােব মেন �নই িক� �ৃিতেত আেছ ল�ন �থেক �মারারিজ �দশাই �জ�ািত বসুর সােথ �ফােন কথা

বেলিছেলন শরণাথ� অচলাব�া িনেয়। �জ�ািত বসু সরাসির পি�মবে� শরণাথ�েদর থাকেত �দওয়ার ��াব নাকচ

কের �দন। তখন িসিপএেমর সংসেদর িন�ক� �লাকসভায় ২২ জন সাংসদ িছল। �মারারিজ তার সরকার বঁাচােত এেদর

�র��পূণ� সমথ�ন হারােনার ঝঁুিক িনেত চানিন। �সই �াথ� র�া করেত কেয়ক হাজার বাঙািলেক তােদর �াণ বিল িদেত

হেতা। বৃহওর কল�ােণর জন� এটাও �মেন �নওয়া হেয়িছল।”42

�জ�ািত বসু স�বত মিরচঝঁািপর দায়ভার �ধানম�ী �দশাইর উপর চাপােনার জন� পি�মব� িবধানসভায় �ধানম�ী

ও মুখ�ম�ীর ব�ি�গত িচ� আদান�দান �পশ কেরিছেলন। �ধানম�ী হয়েতা কিমউিন� সমথ�কেদর মেতা সাদািসধা

নয় বেলই �কািশত হওয়ার পর ইংেরিজ এই বাত� ালােপ �জ�ািত বসুর জনসমে� িসআইএ জিড়ত থাকার অিভেযাগ

বাদ যায়,, �ধুমা� এক�ই িবেদশী সং�া অ�ফ�ােমর উে�খ পাওয়া যায়। আ�িরক এই প� �তু��ের আেরা �বাঝা

যায় মুখ�ম�ী বুেঝ িগেয়িছেলন �কােনারকম �ক�ীয় সরকাির পদে�প আসার স�বনা খুবই �ীণ। ১৯৭৯ এর ২৪�শ

জানুয়ািরর �জ�ািত বসুর �ধানম�ীেক �লখা িচ�েত িতিন বেলন, “আমরা মিরচঝঁািপর এই পিরি�িত আটকােবা �ক

কেরিছ এবং উ�া�েদর �ফরৎ পাঠােনার জন� সবরকম ব�ব�া �নেবা। আমার আপনার কােছ কৃত� থাকা উিচত

সু�রবেন গেড় ওঠা এই জ�ল সমস�া সমাধােন রাজৈনিতক �ের সহায়তার জন�।” �ধানম�ী �দশাইর ১৯৭৯ এর

42 কমলা বসু, “মিরচঝঁািপ ইন আইেসােলশন”, ইন পাল (এিডটর) মিরচঝঁািপ। ইংেরিজ খসড়া, ২০১১, পৃ. ১২।

41 অিময় �ক সাম�, “মিরচঝঁািপ”, পাল (�কাশক) মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া পৃ. ১০৬। .



৩০�শ জানুয়ািরর �জ�ািত বসুেক �লখা িচ�েত িতিন বেলন, “আপিন এই িবষেয় যা যা পদে�প িনেয়েছন বা িনেত

চাইেছন তার িবষেয় আিম আপনার সােথ সহমত।”43

�যেহতু �ধানম�ী এই িবষেয় �কােনারকম সতক�করণ কেরনিন, �জ�ািত বসু বুেঝ িগেয়িছেলন �ক�ীয় সরকােরর

হ�ে�প ছাড়া িতিন যা খুিশ তাই করেত পােরবন। এই িচ��িলর �র�� িবচার কের িকছু ব�াখ�া অত�� উপেযাগী।

যখন সবাই তােদরেক শরণাথ� (িরিফউিজ) বেল অিভিহত করিছেলা যা বুিঝেয় �দয় এেদর সাহায� দরকার, �জ�ািত বসু

এেদরেক উে�খ করিছেলন ‘পলাতক’ (�ডসাট�র) বেল, �যটা সাধারণত �সন�দেলর পলাতকেদর বলা হেয় থােক এবং িকছু

যুে� এেদরেক হত�াও করা যায়। তােদরেক এই রকম খারাপভােব �দখােনার �চ�া, যখন মুখ�ম�ী িনেজ জানেতন তারা

�য িশিবর�িল �থেক পািলেয় এেসেছ �সই�িলর অব�া িকরকম িছল �য কারেণ িতিন িনেজ িবেরাধী থাকাকালীন

তােদর হেয় দািব তুেলিছেলন, বেল িদি�েলা িতিন �কান ধরেনর নীিত িনেত চেলেছন। মা� চার বছর আেগ ১৯৭৫

সােলর ২৫�শ জানুয়ািরেত, �জ�ািত বসু িভলাইেত দ�কারেণ�র শরণাথ� �নতােদর আম�ণ জািনেয়িছেলন, �যখােন

িতিন �মতায় এেল তােদর পুনব�াসেনর জন� সবরকম সরকাির সাহােয�র �িত��িত িদেয়িছেলন।44 কংে�েসর নীিতর

�িত তার িবেরািধতা ব�িদেনর ও ব��চািরত িছল। ১৯৫১ সােল িতিন বেলিছেলন, “অন� জায়গা দখল কের থাকা

শরণাথ�েদর �কােনাভােবই বলপূব�কভােব উে�দ করা উিচত নয় এবং তােদর জন� অন�� বসিতর ব�ব�া করা উিচৎ।”45

যখন িবশেদ আেরা তথ� সামেন আেস, �ধানম�ী �দশাইর এই উে�দ ও গণহত�ার জন� অনুকূল পিরি�িত �তরী

করার িন�নীয় ভূিমকা �বাঝা যায়। তার জনতা দলেক জাতীয় ও রাজ��ের এই ব�াপাের মুখ খুলেত না �দওয়ার ফেল

�জ�ািত বসু স�ূণ� িনেজর ইে�েত কাজ করেত থােকন কারণ িতিন জানেতন �কে�র বা রাজ� জনতা দল, �য�েক

�ধানম�ী স�ূণ� অেকেজা কের িদেয়িছেলন তােদর তরফ �থেক তােক �কােনা রকম বাধা �দওয়া হেব না। �ধানম�ী �য

একজন রাজৈনিতক িহেসেব কাজ কেরেছন তা আ�েয��র িছল না িক� এখােন িতিন এই গণহত�া হওয়ার িপছেন ই�ন

যুিগেয় িছেলন এবং হত�াকা� আটকােনার জন� বা �দাষীেদর আইেনর সামেন আনার জন� িকছুই কেরনিন।

উে�েদর িস�া� িনেয় �নওয়ার পর, �জ�ািত বসু এই নীিতর িপছেন �ানীয় বাম�ে�র �নতােদর সমথ�ন �চেয়িছেলন

এবং তােদরেক িনেজেদর কলকাতার অিফেস �ডেক পাঠান। কুমারমাির �ীেপর প�ােয়ত �ধান �ফু� ম�েলর মেত

মুখ�ম�ী বেলন:

আিম �তামােদর �ডেক পা�েয়িছ কারণ �তামরা শরণাথ�েদর সাহায� করেছা। “আমরা বললাম, “না আমরা তা

করিছ না।”

45 �জ�ািত বসু, ওেয়� �ব�ল �লিজসেল�ভ এেস�িল �িসিডংস, �ফ��য়াির ২২, ১৯৫১, পৃ. ২৯০।

44 এ �ক িব�াস, “�মেমািরজ অফ চ�াল জীবন: অ�ান আ�ারডগ ��াির”, �মন��ম, এি�ল ১৩, ২০১৩।

43 মধুময় পাল (স�াদক) মিরচঝঁািপ; িছ� �দশ, িছ� ইিতহাস, ২০১১, পৃ. ৮৭-৮৮।



�জ�ািত বসু: “তাহেল �তামরা িক করেছা?”  উ�র “আমরা সমথ�নও করিছ না বাধাও িদি� না।”

�জ�ািত বসু: “এখন �ক�ীয় সরকার �থেক িনেদ� শ এেসেছ এেদরেক সরােতই হেব। আিম �তামােদর �ডেক

পা�েয়িছ কারণ �তামরা �ানীয় বাম�� �নতা। যিদ �তামরা অতীেত ওেদরেক সাহায� কের থােকা, ভিবষ�েত

আর �কােরা না। যিদ �তামরা আমার িনেদ� শ অমান� কেরা তাহেল �তামােদরেক আিম �দেখ �নেবা।

আিম বললাম, “আপনার িক মেন হয় বাঙািল শরণাথ�রা কুকুর না ছাগল?” �জ�ািত বসু “আপিন এমন �কন

বলেছন?”

“উিন খুব �রেগ িছেলন।” আিম বললাম, “�দখুন ওেদরেক বাংলােদশ (পূব� পািক�ান) �থেক তািড়েয় �দওয়ার

পর আ�ামান �ীপপুে�র মানা িশিবর এবং অন�� গর� ছাগেলর মেতা পা�েয় �দওয়া হেয়েছ। আমােদর

িনেজেদর ইে�মেতা আমরা ওেদরেক এক জায়গা �থেক অন� জায়গায় পাঠাই। ওেদরেক পি�মবে� আনার

জন� উৎসাহ �দওয়া হেয়েছ এবং কারা িদেয়েছ �সটা? আমরা, বাম�ে�র �নতারা। যিদ পি�মব� সরকােরর

ওেদরেক এই পােড় আনার �কােনা ইে� না থােক তাহেল তােদরেক বাঙলার সীমাে�ই ওেদরেক আটকােনা

হেলা না �কন?”

�জ�ািত বসু: আপনােদর কাছ �থেক আিম এরকম কথা �নেত অভ�� �নই। িক� আমার একটাই কথা বলার

ওেদরেক ওখান �থেক সিরেয় িদেত হেব। এবং আপিন �যটা বলেলন, আিম অ�ীকার করেবা না সরকােররও

িকছু ভুল হেয়েছ।” আিম �তু��ের বললাম, “ িক� স�ার সরকােরর ভুেলর জন� কাউেক জীবন িদেয় মূল�

�চাকােত হেব।” �জ�ািত বসুর উ�র িছল, “রাজনীিতেত আেবেগর �কােনা জায়গা �নই। এরপর �থেক

শরণাথ�েদর সােথ সহায়তা করেবন না।”46

�ামবাসীেদর সােথ মুখ�ম�ীর কেথাপকথেন উে�েদর মূল দায় চািপেয় �দওয়া হয় �ক�ীয় সরকােরর উপর। �কে�র

িনেদ� েশর �কােনা �মাণ িছল না উে�ািদেক ��তই এ� িছল রাজ� সরকােরর উেদ�াগ। �ামবাসীেদর জানার কথা নয়,

িক� �জ�ািত বসু িনেজর ভূিমকা এিড়েয় তােদর সমথ�ন পাওয়ার জন� এই কথা বেলিছেলন। �মতায় আসার পর ১৮

জন শরণাথ� �নতার সে� �বঠেক �জ�ািত বসু বেলিছেলন সরকাির সাহায� ছাড়া তারা মিরচঝঁািপেত থাকেত পাের,

হয়েতা এই ঘটনােকই িতিন সরকােরর তরফ �থেক ভুল বেলিছেলন।47

47 ঝুমা �সন, “ িরক��াক�ং মিরচঝঁািপ”, ইন পা�শন: দ� লং শ�ােডা, উব�শী বুটািলয়া �ারা �কািশত, �প��ইন ভাইিকং, ২০১৫, পৃ

১১২।

46 তুষার ভ�াচায�, তথ�িচ� িনম�াতা ও �েযাজক, “মিরচঝঁািপ: টচ� াড�  িহউম�ািন�”, ইউ�উব।



“বাম�ে�র �নতা ম�ীরা শরণাথ�েদর মিরচঝঁািপেত থাকার জন� আ�ান জািনেয় িছেলন। �জ�ািত বসুও িছেলন

তােদর মেধ� একজন। শরণাথ�েদর �নতা সতীশ ম�ল কেয়কজন �িতিনিধর সােথ ১৯৭৭ সােল মহাকরেণ (পি�মব�

সরকােরর মূল �শাসিনক দ�র) �জ�ািত বসুর সােথ �দখা কেরন। দ�িদন ধের চলা এই সভায় মুখ�ম�ী �িতিনিধেদর

আ�� কেরিছেলন, যার পের তারা দ�কারেণ� িফের যান।”48

িসিপএেমর ও �জ�ািত বসুর সু�রবেন তােদর বসিত গড়ার জন� সাহােয�র �িত��িতর একজন �ত��দশ� বরাবর

বেলেছন সরকাির অনুেমাদেনর কথা, �য� সুনীল ম�লও বেলেছন।

“ িসিপএেমর শরণাথ� সংগঠন ইউিসআরিস, আেলাচনার জন� শরণাথ�েদর পি�মবে� �ডেক পা�েয়িছল।

আিম িনেজও ওই দেলর এক সদস� িছলাম। আমরা আমােদর অব�ার কথা বেলিছলাম। আমরা পি�মবে�

আমােদর থাকার ইে�র কথা জািনেয়িছলাম কারণ দ�কারেণ� আমােদর জন� বসবাসেযাগ� িছেলা না।

তারপর ইউিসআরিসর �ধান �নতারা �াণকৃ� চ�বত� এবং সু�দ মি�ক শরণাথ�েদর �নতা সতীশ ম�ল,

রাইহরণ বা�ুই, রা�ালাল �গালদারেদরেক �নৗকা কের সু�রবেনর চার� �ীপ ঘুিরেয় �দখান। �স�িলর মেধ�

শরণাথ� �নতারা মিরচঝঁািপেক িবেশষভােব পছ� কেরন। এই খবর� কলকাতার ‘সত�যুগ’ পি�কােত

�কািশত হয়। �সই বছর ১৯৭৫ সােল �জ�ািত বসু ব�ৃতা �দওয়ার জন� িভলাইেত যান। ওখােন আমােদর

�নতােদর সােথ িতিন আেলাচনা কেরন। আিমও �সখােন িছলাম। িতিন �িত��িত �দন, “আমরা যিদ �মতায়

আিস, আপনােদর সবাইেক পি�মবে� পুনব�াসেনর ব�ব�া করেবা।” রায়পুেরর �দিনক�িলেত ‘নয়া বুিনয়া ’

এবং ‘নবভারত টাইমস’ এ খবর� ছাপা হেয়িছল। ১৯৭৭ সােল �জ�ািত বসু �মতায় আসার পর আমরা এই

িবষেয় তার সে� কথা বলেত আিস। রাম চ�াটা�জ� আমােদর সবাইেক মহাকরেণ �জ�ািত বসুর কে� িনেয় যান।

আমার সােথ িছেলন সতীশ ম�ল, রাইহরণ বা�ুই, রা�ালাল �গালদার, রিবন চ�বত�, সমীর হালদার, আশা

সাহা, ময়নামািস এবং আেরা িতনজন ভ�মিহলা। অেনক আেলাচনার পর �জ�ািত বসু বেলন, “আমরা

পি�মবে�র ভূিমহীন চাষীেদরই জিম িদেত পারিছ না, আপনােদরেক িক কের �দব?” আমরা তখন তােক নয়া

দ�িনয়া এবং নবভারত টাইমস এর �লখা�িল �দখালাম, �যখােন িভলাইেত করা তার ব�ৃতার �মাণ িছল।

আমরা �ায় কুিড় িমিনট কথাবাত� া বেলিছলাম। “আপনারা যিদ িনেজ সু�রবেন থাকার ব�ব�া কের িনেত

পােরন, কংে�স সরকােরর মেতা আমােদর পুিলশ বাধা �দেব না”, িতিন এই বেল �বঠক �শষ কেরন। অন�

আরএকিদন এেসও আমরা তার সােথ �দখা কেরিছলাম। তার ব�ব� একই িছল। কলকাতা �থেক আমরা রাম

চ�াটা�জ�র বািড়েত �গলাম। িতিন অেনক কথা আেলাচনা করার পর বেলন, “আপনারা চেল আসুন।”49

49 তুষার ভ�াচায�, আনপাবিলশড মিরচঝঁািপ, ই�ারিভউ উইথ সুনীল হালদার, জ�ন ১০, ২০১০, পৃ ১০৯-১১১।

48 তুষার ভ�াচায�, আনপাবিলশড মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া, পৃ ৯।



তার �ত�াবসােনর �িত��িতর ব�াপাের �জ�ািত বসু শরণাথ�েদর কােছ ধরা পেড় �গিছেলন, এবং িনেজেদর কথার

�খলাপ করার পিরবেত� িতিন এই ব�াপাের গররািজ হেয় সীিমত অনুমিত �দন। তার �মতা আেরা দ�ঢ় হেল ঔ�ত�র

কারেণ িতিন িনেজর আ�াসবাক� �ত�াহার কের �নন। িতিন বুঝেত পােরনিন যিদ সদ� বসিত গড়া শরণাথ�রা �িতবাদ

গেড় �তােল, তার দীঘ�েময়ািদ ফলাফল িক হেব। তার িনেজর নীিত বািতল করার সময় িতিন স�বত বুঝেতও পােরনিন

িতিন িকভােব �াধীনতা উ�র ভারেতর বৃহ�ম গণহত�ার জন� দায়ী থাকেবন।

মিরচঝঁািপেক তারা �বেছ িনেয়িছল কারণ ঐিতহািসক ভােব পূব�বে� ম�ানে�ােভর �ঝাপ জ�ল পির�ােরর অিভ�তা

থাকার জন� তারা �দেখিছেলা এখােন এক�কার �ানীয় গাছ আেছ �যটা �থেক �বাঝা যায় এখােন চাষআবাদ করা

যােব।50 �থেম �ক এই �ীেপর কথা ��াব কেরিছল তা অজানা, িক� পিরত�� আবাদভূিম িহেসেব সরকার এ�েকই

উপযু� মেন কেরিছল। সরকাির অনুমিত িছল বেল তারা জনবসিত� গেড় তুলেত �পেরিছেলা। এই িস�া� �নওয়ার

িকছুিদন পের �কােনা এক অজানা কারেণ তােদরেক তািড়েয় �দওয়া হয়। দ�কারেণ� িগেয় শরণাথ�েদর পি�মবে�

আসার উৎসাহ �দওয়ার জন� ফরওয়াড� �ক �নতা ও বাম�� সরকােরর ম�ী রাম চ�াটা�জ�েক অেনক সময় �দাষ

�দওয়া হয়, িক� িতিন �ধুমা� আেগর িবেরাধী প� ও পরবত�কােলর সরকােরর নীিত �মেন এেগাি�েলন। িসিপএম

�য নীিত স�ূণ� ভােব বদেল �ফলেব �সটা তার জানার কথা নয়। মেনার�ন ব�াপারীর মেত, যার বাবা মিরচঝঁািপেত

পঁাজের পুিলেশর রাইেফল বঁােটর আঘােতর পরবত� সমস�ােয় মারা যান, “দ�ঃেখর িবষয় িছল এই সম� �লাক�িল

বসুেক ভগবান ভাবত। এরা িছল িসিপএেমর অ� ভ�। ওই রাম চ�াটা�জ�র আ�ােস তারা দ�কারণ� �থেক ছুেট

এেসিছল। যখন চ�াটা�জ� দ�কারেণ� িগেয় ওেদরেক আসেত বেলিছেলন, তারা মেন কেরিছল বসুর সমথ�ন আেছ এই

িবষেয়। যিদ তারা জানত বসু চানিন তারা আসুক, এরা চ�াটা�জ�র ডােক �কােনািদন সাড়া িদত না।51 সাংবািদক সুকুমার

�দবনাথ এই নীিত �ত�াহার করার �ভাব �দেখিছেলন �জ�ািত বসুর ব�ি�গত চিরে�। “বসু �ািলেনর কথা অ�ের

অ�ের �মেন চলেতন। �কােনা রকম মতেভদেক িতিন একদম সহ� করেত পারেতন না। মিরচঝঁািপেত ধষ�ণ িছল

িনত�ৈনিমি�ক, �যমন� যুে� িবপ�েক শােয়�া করার জন� হেয় থােক। … তারা সরাসির বসুর িনেদ� শ অমান� কেরিছল।

এবং তার মূল�ও তােদরেক �চাকােত হেয়িছল।52

মুখ�ম�ী থাকাকালীন অন� নানারকম িবষয় িনেয় ব�� থাকায় �জ�ািত বসু শরণাথ� পুনব�াসন িনেয় খুব কম ভাবনা

িচ�া করেত �পেরিছেলন, িক� অত�িধক �দির হেয় যাওয়ােয় তারা িনেজরাই িনেজেদর বসবােসর ব�ব�া কের

52 দীপ হালদার, �াড আইল�া�, পৃ ১৬৭

51 দীপ হালদার, �াড আইল�া�, পৃ ১৬২।

50 তুষার ভ�াচায�,  “মিরচঝঁািপ: টচ� াড�  িহউম�ািন�”, ইউ�উব।



িনেয়িছেলন। বসুেক তাই তােদরেক খুন করেত বা সাহায� করেত হেতা অথবা িবষয়�েক �ছেড় িদেত হেতা, িক� তার

অহংকার ও রাজৈনিতক িব�ােসর কারেণ তার পে� িপিছেয় আসা স�ব িছল না।53

�ােমর �নতােদর সােথ আেলাচনা�েতই স�বত মিরচঝঁািপ িনেয় �শষবােরর মেতা সরকােরর মুেখর উপর সিত�কথা

�শানােনা হেয়িছল। �সই সময় মি�সভার ৯০% সদস� িছল ৬% উ�বণ� অিভজােতর �িতিনিধ এবং মি�সভায় বা

িসিপএেমর রাজ� �নতৃে� �কান দিলত �িতিনিধ িছল না, দিলতেদর তরফ �থেক এই িবষেয় আপি�র �কান সুেযাগই

�দওয়া হয়িন। মি�সভার মেধ�র িবভাজন িসিপএম এবং বাম�ে�র অন�ান� সদেস�র মেধ� মতাৈনক�েকই বুিঝেয় িদত।

�সই সুেযােগ �জ�ািত বসু তােদর িবেরািধতােক হয়েতা রাজৈনিতক উে�শ��েণািদত বেল উিড়েয় িদেয়িছেলন। িক� না

�খেত �পেয়, �রাগা�া� হেয় বা পুিলেশর �িলেত িতন� আলাদা জায়গায় ২৩৬ জন মারা যাওয়ার খবর মৃতেদর নাম

বয়সসহ �ক�ীয় সরকােরর কােছ পাঠােনা হেয়িছল, হত�াকাে�র আেগও খবেরর কাগেজ একই রকম খবর

�বিড়েয়িছল। িনতা�ই খবেরর কাগজ না পড়েল বা কার�র কাছ �থেক না �নেল, তার কারেণ হওয়া মৃতু�র স�ে� তার

পে� অজানা থাকার কথা নয়। ডঃ সাম�র মেত িতিন মুখ�ম�ী ও অন�েদর সােথ ১৯৭৯ সােলর ১১ই �ম �ত এক�

�বঠক কেরিছেলন �সখােন �জ�ািত বসু “�রেগ িগেয় বেলন তার �শাসেন অেনক ��চর আেছ যারা সংবাদমাধ�েম

�গাপন খবর পাচার কের িদে�। কাউেক সরাসির না �দখােলও িতিন এইরকম ভােব পরবত� িকছু িমিনট বলেতই

থােকন। আমােদর অ�ি� হেত থােক। িতিন তখন জানেত চান আমােদর পরবত� কম�সূিচ িক হেব। আমরা বিল

িনধ�ািরত নীিত অনুযায়ী ১৪ই �ম কাজ �র� হেব। আমরা িবশেদ বেল িদেয়িছলাম নামার সে� সে� �নতােদর ��ফতার

করা হেব। িতিন রািজ হন। আেলাচনা �শষ হওয়ার আেগ িতিন আেগর মেতা বারবার বেলন এই খবর �গাপন রাখেত।”54

সংবাদমাধ�েম খবর ফঁাস হওয়ার জন� উে�েদর পিরক�না আেগ িপিছেয় �গিছেলা, �তা তার ��াভ �াভািবক িছল।

িক� এই রকম কায�কলাপ �ানীয় �ামবাসীেদর কাছ �থেক আড়াল করা যায় না এবং মিরচঝঁািপর �নতারা বুঝেত

পােরন িক হেত চেলেছ, �সই অনুযায়ী তারা পালােনার পিরক�না করেত থােকন। �জ�ািত বসু ও তার কােছর �লােকরা

স�বত বুঝেত পােরনিন গিরব মানুষেদর হত�া কের, মৃত ও আহতেদরেক বাঘ ও কুিমেরর মুেখ �ফেল তার কিমউিন�

পা� �বিশিদন এেগােত পারেব না। সরাসির �ীকৃত গণতাি�ক �ক�ীয় এক� দেলর ��ে�ও �যখােন �ক�ীয় �নতৃ�ই

সেব�সব�া, িকছু তথ� িস�া�দাতােদর কােছ যাওয়ার কথা। জৈনক ইংেরিজ অধ�াপেকর �লখা তার অনুেমািদত জীবনী

“�জ�ািত বসু”, �ত এই গণহত�ার কথা �কাথাও বলা হয়িন। এই অধ�াপক অবশ� অন�ান� অেনক নামকরা িসিপএম

সমথ�কেদর মেতা বাজার মূেল�র আংিশক মূেল� �বআইিন জিম �পেয়িছেলন।55

55 অনন�া রায়, িস� িরকুেয়ম, ক�ালকাটা: �জ�ার এ� দ� পিল�� অফ পভা�, ইউিনভা�স��  অফ িমেনেসাটা ��স, ২০০৩, পৃ. ১০।

54 অিময় �ক সাম�, “মিরচঝঁািপ”, পাল (�কাশক) মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া পৃ. ১০৮।

53 িসিপএেমর অব�ান জানার জন� �দখুন পি�মব� িবধানসভায় �জ�ািত বসুর ব�ৃতা�িল, ‘�হায়�ার দ� বাড� স �নভার িসংগ’,

�সৗম�শংকর �বাস, �রড টাট�ল, ২০২০, িনউ িদি�।



তার আ�জীবনী “উইথ দ� িপপল”, এ দািব করা হেয়েছ, “রাজ� সরকােরর সংযত ও দীঘ� �েচ�ার” ফেল শরণাথ�রা

তােদর পুেরােনা িশিবের িফরেত �পেরিছেলন।56 এখান �থেক হয়েতা মেন হয় িতিন জানেতন না গণহত�ার িবষেয়। িক�

িতিন শরণাথ�েদর �য �চারপ� পাঠান তােত িতিন িলেখিছেলন, “ ি�য় ভাই ও �বােনরা, আপনার বত� মান ক�ন

পিরি�িত �দেখ আিম অত�� দ�ঃিখত। আপনােদর জন� আমার গভীরতম সমেবদনা। এই সমেয় আপনােদর অেনক

শরণাথ� স�ী মারা �গেছন। তােদর মেধ� অেনেকরই নানা �রাগ িছল এবং �কউ �কউ খুব �র�তর অসু� িছল। আপনারা

সবাই এক দ�ঃসহ পিরি�িতর মেধ� িদেয় যাে�ন …. পি�মবে�র বাম�� সরকার সবসময় আপনােদর পােশ আেছ

এবং �সখােন (দ�কারেণ�) আপনােদর বাস�ান গেড় �তালার জন� সম� সহায়তা আপনারা পােবন।“57 যখন এই

উপােয় কাজ করেলা না িতিন কলকাতা হাইেকােট�র িনেদ� শ অমান� কের খাবার, জল, ওষুধ �ীেপ �পৗ�ছেনা ব� কের �দন

যার ফেল আেরা অেনক মানুষ মারা যান। সে� সে� সাংবািদকেদর মিরচঝঁািপেত যাওয়া ব� করার জন� িনেষধা�া

জাির কেরন। বুি�মােনর মেতা কাজ হেতা যিদ িতিন চুপচাপ হাইেকােট�র আেদশ �মেন িবষয়�েক �ছেড় িদেতন।

িসিপএম িবধানসভার িবেরাধী �নতা কাশীকা� �ম� সহ আেরা ৬ িবধায়কেক, ১২ জনতা পা� কম�েক ও কলকাতা

�থেক �ফরার পেথ আসা সাংবািদকেদর ��ফতারও কের �ফেলিছল। কাশীকা� �ম� বেলিছেলন, “কত মানুষ

মিরচঝঁািপেত না �খেত �পেয় মৃতু�র মুেখামুিখ দঁািড়েয়। আমরা িকছু খাবার ও অন�ান� �াণ সাম�ী িনেয় �সখােন

�গিছলাম। সাংবািদকরাও আমােদর সােথ �গিছেলন। �ফরার সময় আমােদর ও সাংবািদকেদর ��ফতার করা হয়।

হাইেকােট�র আেদশও অমান� করা হেয়েছ।”58

পি�মব� িবধানসভােয় এই িনেয় তুমুল হ�েগাল হয়, এমনিক ি�কােরর আওয়াজও �শানা যায়িন। এবং িবেরাধীপ�

সভা �ছেড় �বিরেয় আেস। “�কালাহেলর মেধ� ফরওয়াড� �েকর ছায়া �ঘাষ মাইক িনেয় কথা বলেত আর� কেরন।

�থমিদেক িকছুই �শানা যায়িন িক� সভা শা� হওয়ার পর তােক বলেত �শানা যায় মিরচঝঁািপর মিহলােদর উপর

�কােনা অত�াচার হেয়েছ িকনা তা জানার জন� তদ� হওয়া উিচত। যিদ �দাষী সাব�� হয় সরকােরর উিচত অিভযু�

পুিলশ কম�চারীেদর শাি� �দওয়া। রােজ�র সম� �মেয়েদর হেয় এটা আমার দািব।” কংে�েসর সত�র�ন বাপুিল বেল

ওেঠন, “মিরচঝঁািপর ঘটনা �ুরতা ও বব�রতার িদক িদেয় ি��শ সা�াজ� �কও হার মানায়।”59

59 িনজ� সংবাদদাতা, আন�বাজার পি�কা, �ফ��য়াির ১৪, ১৯৭৯, ইংেরিজ খসড়া, পৃ ৭৬-৭৭, পাল (স�াদক),

২০১১।

58 আন�বাজার পি�কা, �ফ��য়াির ১৪, ১৯৭৯, পাল(স�াদক), মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া, পৃ. ৭৭।

57 �জ�ািত বসু, “ টু দ� দ�কারণ� িরিফউিজস”, পি�মব� সরকার, এি�ল ১১, ১৯৭৮।

56 িব�িজৎ রায়, “কে�াভা�স�স দ�াট ডগড দ� �ে�েম�ক িচফ িমিন�ার”, দ� �টিল�াফ, জানুয়াির ১৮,  ২০১০।



বাম�ে�র কােছ মিরচঝঁািপ অত�� সমস�ার কারণ হেয় উেঠিছল, �য কারেণ তার মিরয়া হেয় উেঠিছল। তােদর

অব�ান আেগ বারবার বেল �দওয়ার পর, তােদর পে� িপছেন িফের আসা মুশিকল িছল। তুলনামূলক ভােব উদারপ�ী

িহেসেব িবধানসভার সদস�েদর বা সাংবািদকেদর ��ফতার করা িছল সরকােরর জন� বাড়াবািড় এবং উ�িশি�ত

অিভজাতেদর সরকােরর উপর �থেক আ�া হারােনার মেতা পিরি�িত এেন িদেয়িছল। সে� সে� বাম�ে�র মেধ� থাকা

িবভাজেনর সুেযাগও এেন িদেয়িছল। পি�মবে�র সম� রাজৈনিতক ভােব সেচতন মানুষ জানেতন শরণাথ�েদর

অসহায় অব�ার কথা সুতরাং ঢাকাচাপা �দওয়ার সুেযাগ আর িছল না। অবেরাধ কের বা না খাইেয় মারার পিরক�না

অত�� সময়সােপ� িছল তাই তারা �জার কের গণহত�ার ঝঁুিক িনেয়ই উে�েদর পিরক�না কের। শরণাথ�েদর িদক

�থেক �দখেল তারা আশা কেরিছেলন জন�চার ও তােদর আে�ালেন অিভজাতেদর সমথ�েনর ফেল বাম�ে�র মেধ�

নতুন কের িবভাজন হেব না যা িসিপএমেক অপদ� করেব এবং সরকারেক বাধ� করেব িপছু হটেত। িক� এই রকম

সমােলাচনামূলক �চার িসিপএমেক সমস�া সমাধােনর বদেল উে�দ ও গণহত�ার িদেক �ঠেল যায়। এখােনই �জ�ািত বসু

ও �েমাদ দাশ��র ব�ি�� �র��পূণ� হেয় ওেঠ কারণ তারা চির�গত ভােব �কােনা িবষেয় আপস করা ও িপিছেয়

আসার িবেরাধী িছেলন। অতুল �কাহিলর মেতা অেনেকর ধারণা অনুযায়ী িসিপএম সামািজক গণতাি�ক মেত সং�ার

করেলও তােদর িভি� রেয় �গিছেলা �ািলিনজেম, �যটা এই সম� �নতারা �যাগদান করার সময় দেলর নীিত িছল এবং

অন� িবিভ�ভােব এখনও �মেন �নওয়া হয়। ‘ িনওিলবােরল ক�ািপটািল�’ প�িত �মেন িনেলও �য �কানরকম িবে�ােভর

স�ুখীন হেল তারা �ািলনপ�ী হেয় ওেঠ। চীেন �যখােন দেলর বড় �নতারা ব�বসায়ীেদর কাছ �থেক ঘুষ িনেয় ধনত�েক

(ক�ািপটািলজম) উৎসাহ �দয়, তােদর সােথ এেদর অেনক সাদ�শ� আেছ। �যমন চীেনর কিমউিন� পা� িনেজর

ইে�মেতা ��রাচারী ভােব িভ�মতাল�ীেদর িবর�ে� ব�ব�া �নয়।

�যভােব �জ�ািত বসু িনেজেক মিরচঝঁািপর সােথ জিড়েয় �ফেলিছেলন তা �বশ আ�য�জনক িছল। িতিন একজন

মানবািধকার িবেশষ� আইনজীবী, “ িস�েজনস ফর �ডেমাে�িস” এর স�াদক জা��স িভ তারাকুে� ও

পরবত�কােলর িবেজিপ ম�ী ও ইি�য়ান এ�ে�েসর সােথ যু� অর�ণ �শৗরীর সােথ �দখা করেত ৯ই �ম িদি�েত যান

এবং তােদরেক মিরচঝঁািপেত না আসার জন� অনুেরাধ কেরন।60 জর�ির অব�ার িবর�ে� আে�ালেন �নতৃ� �দওয়া

জনি�য় �নতা জয়�কাশ নারায়ণ িছেলন “িস�েজনস ফর �ডেমাে�িস”এর সভাপিত এবং এই আে�ালেন সবাই

জিড়ত িছেলন। অ�ামেন�� ই�ারন�াশনােলর তরফ �থেক সাংবািদক িনর�ন হালদার মিরচঝঁািপ যাওয়ার জন�

জা��স তারাকুে�েক রািজ কিরেয়িছেলন। একজন মুখ�ম�ী �য এত ক� করেত রািজ হেয়িছেলন, তা বুিঝেয় �দয়

িবষয়� কত �শ�কাতর িছল এবং িতিন িক যুি� িদেয়িছেলন তা জানা যায়িন, তারাকুে�র উে�েশ পাওয়া এক�

িচ�েত িতিন িলেখেছন শরণাথ�রা �কােনারকম আইন শৃ�লা �মেন চলেছ না এবং জ�ল �কেট �ফলেছ। “আপনােক

এখােন আসার ক� করেত হেব না, আমরা শরণাথ�েদর সােথ ব�ু�পূণ� আচরণই করিছ।”61 রাজৈনিতকভােব সূ�বুি�র

61 তুষার ভ�াচায�, “অ�কািশত মিরচঝঁািপ”, “আনপাি�শড মিরচঝঁািপ”, খসড়া ইংেরিজ অনুবাদ, পৃ ২০।

60 তুষার ভ�াচায�, “অ�কািশত মিরচঝঁািপ”, “আনপাি�শড মিরচঝঁািপ”, খসড়া ইংেরিজ অনুবাদ, পৃ ২০।



পিরচয় িদেয় তার উিচৎ িছল শরণাথ�েদর সাহায� করা িক� তা না কের িতিন �য তােদরেক মৃতু�র মুেখ �ঠেল

িদেয়িছেলন বুিঝেয় �দয় তার দাি�কতার সমস�া িছল, �য� তােক িপছেন িফের আসেত �দয়িন। জর�ির অব�া উ�র

রাজ� িনব�াচেন িবপুল �ভােট িজেত এেস, িতিন যা ইে� তাই করেত পারেতন। িতিন ও তার সহেযাগীরা ক�নাও করেত

পারেবন না �য শাসকেগা� �থেক িকভােব এক� দল ২০২১ এর িনব�াচেন স�ূণ� িবধায়কশূন� হেয় যােব।

যিদ �জ�ািত বসুর সংবাদ মাধ�েম পিরচয় অনুস�ান করা যায়, তাহেল শ�ের অিভজাতেদর সােথ ��� িবেলত

�ফরত একজন মা�জ�তর�িচর ব�াির�ােরর ছিব �ভেস ওেঠ িযিন গণতাি�ক রাজনীিত ও িবধানসভায় িনেজর দ�তার

পিরচয় রাখেত �পেরিছেলন। িতিন হয়েতা �ধানম�ীও হেতন িক� তার িনেজর িসিপএেমর �ক�ীয়সভা �সই ��ােবর

িবর�ে� �ভাট �দয় �য�েক উিন “ঐিতহািসক ভুল” বেল আখ�ািয়ত কেরিছেলন। িক� এই পিরমা�জ�ত ভ� পিরিচিতর

বাইের যারা তােক জানেতন বুেঝিছেলন তার এক� িনম�ম র�প িছল �য� প�পি�কায় উেঠ আেসিন। িতিন �থম যখন

পুিলশম�ী িহেসেব যু��� সরকাের �মতায় আেসন, একজন পুিলশ অিফসার রণিজৎ কুমার �� পেদা�িতর �লােভ

কিমউিন� পা�র মেধ� থাকা পুিলশ ��চরেদর নাম তােক পাঠায়, তােদর মেধ� �ায় ১০০ জন মানুষেক খুন করা হয়।

হত�ার তদ� করা হেয়িছল, এবং অিভযু�েদরেক খঁুেজও পাওয়া �গিছেলা িক� কার�র িবর�ে� �কােনা রকম

কায�কলাপ �নওয়া হয়িন এবং অিফসার� পের কলকাতা পুিলশ কিমশনার ও পুিলশ ই�েপ�র �জনােরল হেয় যান।62

দেলর মেধ� সমােলাচনা সে�ও চীেনর উ�পদ� কিমউিন� �নতােদর �ছেল �মেয়েদর মেতা �জ�ািত বসুর �ছেল সরকাির

সুেযাগ সুিবেধর অপব�বহার কের বড়েলাক হেয় ওেঠন। কার�র কােছ জবাবিদিহ না করার �াধীনতা মুখ�ম�ীেক

এক�কার অ�িতেরাধ� কের �তােল �যটা তােক আ�াস িদেয়িছল এই গণহত�ার �কােনা ফলই তােক ভুগেত হেব না এবং

তার অবসর �হণ অবিধ এ� সিত�ই �মাণ হেয়িছল। তার এতটাই খ�ািত িছল �য তার মৃতু�শয�ার সময় �ধানম�ী িসং

তার সে� �দখা করেত আেসন এবং তার �শাকবাত� ায় মিরচঝঁািপর �কান কথাই �কউ উে�খ �কউ কেরিন।

ডঃ সাম� �ক �দওয়া �জ�ািত বসুর ব�ি�গত িনেদ� শ অনুযায়ী ২৪ পরগণার পুিলশ সুপািরে�ে�� শরণাথ�েদর উে�দ

করার ব�ব�া কেরন। ই�ারেনেট পের ডঃ সাম�েক িনেয় বলা হেব, “পি�মব� পুিলেশর �া�ন িডের�র �জনােরল এেক

সাম� এক� মহৎ কাজ করেবন যিদ িতিন রােতর �শেষ কনে�বল ভ�ত� ৩০ � �মাটর �বাট িনেয় িগেয় সু�রবেনর

মিরচঝঁািপর বািস�ােদর উপর �পশািচক আ�মেণর কথা িব�ািরত বেলন। িসিপএম সমােজর িপিছেয় পড়া মানুষেদর

িবর�ে� এই হামলার পিরক�না কেরিছল তােদর আিলমুি�ন ��েটর সদর দ�ের। সাম�র িবর�ে� �ফৗজদাির মামলা

62 ই�ারিভউস, সুকুমার মি�ক, আইিসএস, িচফ �সে�টাির অফ ওেয়� �ব�ল, �ফু� রায় �চৗধুরী, ওেয়� �ব�ল- এ িডেকড

১৯৬৫-১৯৭৫, ক�ালকাটা, ১৯৭৭, পৃ. ২২৫।



হওয়ার কথা িক� শাসক দেলর সােথ ভােলা স�েক� র কারেণ িতিন পার �পেয় যান। িক� তােক এর জন� জবাবিদিহ

করেতই হেব। এেতা অসংখ� মানুেষর মৃতু� িমেথ� হেত পাের না।”63

এটা এক�কার কা�িনক ভাবনা কারণ যারা �বঁেচ আেছন সবাই অবসর িনেয়েছন এবং িবচার �তা দ�েরর কথা

�কােনারকম তদ�ও এই িবষেয় হয়িন। দ�ঃেখর িবষয় পুিলশ অিফসার�েক ি��শ আমেল চাকির করেত হয়িন।

অমৃতসর গণহত�ার পেরও ইংেরজরা হা�ার কিমশন �তির কের ভার�া� অিফসারেক �সন�বািহনী �থেক বার কের

িদেয়িছল। ডঃ সাম� �কবল পেদা�িত �পেয়িছেলন। িতিন মা� দ�জেনর মৃতু� �দিখেয়িছেলন, আেরা ভােলা হেতা যিদ

িতিন িলখেতন অ�কার থাকার কারেণ িতিন দ�ের িকছু �দখেত পানিন বা অতবড় এলাকার সব জায়গােয় �যেত

পােরনিন64 এবং �যেহতু িসিপএেমর কম�রাও তােক উ�েদ সাহায� কেরিছল, তার িনেজর বািহনীর স�ূণ� দািয়� তার

িছল না।65

65 আিম আইএএস এসিপ মি�কেক িজ�াসা কেরিছলাম কারা আসেলহত�া� কেরিছল িক� তদ� না হওয়ায় �সই তথ� একি�ত

করা যায়িন। আইএএস এেক িব�াস ��িসেডি� িডিভশনাল কিমশনার এেক মজ�মদারেক �বসামিরক �শাসেনর ভূিমকা িনেয় ��

কেরন িক� িতিন বেলন, “সম� িকছুই পুিলশ আর দেলর ক�াডাররা কেরিছল। �জলার �শাসন �কােনাভােব যু� িছল না।” এেক

িব�াস, “�মেমায়াস� অফ চ�াল জীবন: অ�ান আ�ারডগস ��াির।”  �মন��ম, এি�ল ১৪, ২০১৩। একজন ডা�ার আমায়

বেলিছেলন ২৪ পরগণার �জলাশাসক ওই কাে�র জন� হাসপাতাল �থেক ��চােরর ব�ব�া কেরিছেলন এবং আিম একজন সরকাির

আমলার সা�াৎকার িনেয়িছলাম িযিন এই কােজ অংশ �নওয়ার বদেল ছু� িনেয় িনেয়িছেলন। কােজই আেগর কথা� স�ক নয়।

64 আেগর এক� �কাশনায় আিম িলেখিছলাম িকভােব মুসিলম ম�ানেদরভাড়া করা হেয়িছল গণহত�া আর উে�েদ সাহায�

করার জন� িক� সা�দািয়ক উ�ােপর কারেণ এইবার �স� উে�খ করেত ি�ধা�� িছলাম। ২০২১ সােলর িনব�াচনী �চাের এক�

িহ�� �মৗলবাদী �কাশনা মুসিলম ম�ানেদর িনেয় আমার �লখা উ�ৃিত কের সা�দািয়ক পিরি�িত �তরী করেত �চেয়িছল যােত

আমার �লখা� খুবই সমস�াজনক িহেসেব উেঠ আেস। (অভীক সরকার, “ িরিভিজটং দ� ��� ��রড �জেনাসাইড অফ ১৭০০০

�ব�িল িহ�� িরিফউিজস ইন মিরচঝঁািপ”, �ত�, জানুয়াির ২৬, ২০২১)। দ�দশেকর পুরেনা এক� �লখার অেনক পিরণাম হেত পাের

�য� হয়েতা �লখার সময় ভাবা যায়িন। দীপ হালদার এই িবষেয় এক� ব�েব� বেলন, “�কােনা �কােনা সময় এমন পিরি�িতর সৃ��

হয় �যখােন পুিলশ তােদরেক বেল আমরা পারেবা না। এইভােব হয় না। আপনারা আমােদরেক �য� বলেছন �স� করেত পারেবা না।

তখন তারা মুসিলম ��াবািহনীেক িদেয় ধষ�ণ করেত বা িশ�েদর মারেত পা�েয় �দয়। দীপ হালদার, “দ� ন�াের�ভ অফ

ইিলউশনস এ� কনি��”, জানুয়াির ১০, ২০২০, ইউ�উব। “এ� এক� �ামাণ� ইিতহাস এবং আিম এখেনা বিলিন �ীপ� শরণাথ�

রা �ছেড় যাে� না বেল তারা িক পিরমাণ অৈধয� হেয় পের। তােদর মাথায় এেসিছেলা ‘ মুসিলম ��াবািহনীেক’ এেদর উপর চড়াও

কের িদেল পুিলেশর �থেকও �বিশ অত�াচার এরা করেব কারণ এরা এেদরেক ঘৃণা করেতা। তাই �ধুমা� পুিলশ না মুসিলম বািহনীও

গণহত�ায় সাহায� কেরিছল। আিম �বঁেচ যাওয়া একজন শরণাথ�র কােছ এই ব�াপাের �েনিছলাম, আিম এ� বইেত রাখেত চাইিন।

িক� িলিখত �কােনা িনেদ� শ িছল না, এ� িছল স�ূণ� অনুেমাদনহীন আেদশ। �কউ বেলিছেলা পুিলশেদর ঢুিকও না মুসিলম

��ােদর �ছেড় িদন, ওরা যা ইে� কর�ক, কারণ পুিলশ একসময় �থেম যােব, িক� এরা নৃশংসতা ব� করেব না। তাই দাগী

আসািমেদর এই �ীেপ �যেত হয় য�ণা িদেয় এই শরণাথ�েদর �বর কের িদেত।” হালদার বেলিছেলন �কােনা �কােনা ম�ানেক

বাংলােদশ �থেক আনা হেয়িছল তাই তারা আেগও একবার দিলতেদর �বর কের িদেয়িছল এবাের মিরচঝঁািপেত আবার তারা �স

সুেযাগ পায়। দীপ হালদার স�ম টকস, �াড আইল�া�, ইউ�উব। মিরচঝঁািপেত িসিপএম ও অন�ান� দ��ৃতী দল�িলর মেধ�

�যাগসাজশ িনেয় তদ� হওয়া উিচত।

63 িঝমিল মুখা�জ� পাে�, “এ� কপ ��েসস ল� রাসিবহরী �বাস �রকড� স”, টাইমস অফ ইি�য়া, ১৭ ই অগ�, ২০১৫।



িনঃসে�েহ ডঃ সাম�র জন� এ� খুবই ক�ন পিরি�িত িছল। অন�ান� পুিলশ অিফসাররা ও �হামগাড� রা সকেল িমেল

ছু� িনেয় িনেয়িছল এই হত�াকাে� অংশ�হণ করেব না বেল,66 এই িবষেয় তার িনেজর মতামত যাই থাকুক িক�

একজন আইিপএস অিফসার িহেসেব মুখ�ম�ীর �দওয়া সরাসির িনেদ� শ তার পে� অমান� করা স�ব িছল না ।

িক� িতিন িনেজ এই পিরি�িতেত �ফঁেস �গিছেলন না এ�েক পেদা�িতর রা�া িহেসেব �দেখিছেলন �স� উিনই ভােলা

বলেত পারেবন। তার িনেজর মানিসক ি�ধা বা অনুেশাচনার কথা তার এক� ব�ৃতা �থেক �বাঝা যায়। “আমলা

ব�ব�ায় িভ� ধরেণর রাজৈনিতক �াথ� জ�েড় থােক।.... আপনােক দ�ঢ় ভােব িনরেপ� থাকেত হেব। আমরা যখন কােজ

�যাগ িদেয়িছলাম এ� িছল কম দ�ন�িত�� বা অসৎ। ল�� হওয়া উিচত সস�ােন �কােনারকম পাপেবাধ ছাড়া অবসর

�নওয়া।”67 অিভযু� �ায় সব রাজনীিতেকর মৃতু�র পর �ধুমা� �বঁেচ আেছন বেল ডঃ সাম� �ক �দাষ �দওয়া এক�কার

অনুিচৎ। যত�ণ না আমরা িনেজরা ওই পিরি�িতেত পড়িছ আমােদর পে� বলা স�ব নয় আমরা িক করতাম

(িডনায়াল, িফ�)।

যখন িসিপএম শরণাথ�েদর উে�েদর িস�া� �নয় ডঃ সাম� ২৪ পরগণার পুিলশ সুপািরে�ে�� িহেসেব ভুল সমেয়

ভুল জায়গায় িছেলন। একজন িব�জন ও �কািশত �লখক হেয় মেন হয়না িতিন �কােনািদনও এই রকম পিরি�িতর

মেধ� পড়েত �চেয়িছেলন। িক� একজন আইিপএস পুিলশ অিফসার িহেসেব তার কােছ আর উপরমহেলর িনেদ� শ �মেন

�নওয়া ছাড়া �কােনা উপায় িছল না। িক� নতুন গেবষণা �থেক জানা যায় তার এই অব�ান এেকবাের আকি�ক িছল

না। তার িনেজর জবািনেত, “আিম ২৪ পরগনার পুিলশ সুপািরে�ে�� িহেসেব �যাগদান কির ১৯৭৮ এর ১৮ই আগ�

এবং িবেকলেবলা যখন আিম আইিজিপ (ই�েপ�র �জনােরল অফ পুিলশ), �রা�সিচব এবং মুখ�সিচেবর সে� �দখা

করেত �গলাম, আমােক মিরচঝঁািপ �ীেপর পলাতকেদর স�ে� জানােনা হয়। খবর অনুযায়ী �ীপ�েত �ায় ৩২০০০

জন বাস করিছল।68 িকভােব িতিন এই কাজ� �পেলন �স� িতিন �লেখনিন। “�ধুমা� অত�াচারী একজন পুিলশ

অিফসার হওয়ার জন� িস�াথ�শ�র রােয়র (�জ�ািত বসুর পূব�বত� কংে�স মুখ�ম�ী, দ�জেন ব�ু িছেলন), সে� তার

সুস�ক� �তরী হয়। একজন িবখ�াত সাংবািদক আমােক বেলিছেলন, যখন �জ�ািত বসু িচি�ত িছেলন মিরচঝঁািপ িনেয়,

িস�াথ�শ�র রায়ই তােক বেলন শরণাথ�েদর �শষ করার জন� অিময় সাম�েক আনেত।”69 ১৪-১৯ বছেরর মেধ�র

“ব� (মাওবাদী) যুবকেক কুিড়িদেনর মেধ�” িনেকশ করার সে� িতিন জিড়ত িছেলন। শাি�িনেকতেনর (িব�িবদ�ালয়)

উপাচায� ব�বার ইি�রা গা�ীেক এই িবষেয় জািনেয়ও আটকােত পােরনিন। তার অত�াচােরর িশকার এমন ব�ি�র

কাছ �থেক জানা যায় িতিন িনেজ পুিলিশ লা� িদেয় �পটােতন �য� তার অধ�ন কম�চারীেদর করার কথা।70 “রস

70 তুষার ভ�াচায��, অ�কািশত মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া, পৃ. ২৫।

69 তুষার ভ�াচায��, অ�কািশত মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া, পৃ. ২৭।

68 অিময় �ক সাম�, “মিরচঝঁািপ”, পাল (�কাশক) মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া পৃ. ৯৯।

67 সুেদ�া ব�ানা�জ�, “ওয়াড�  অফ এডভাইস ফর িসিভল সা�ভ�স র �া�ারস” দ� �টিল�াফ, জ�ন ১৭, ২০১৬।

66 িকরণ তালুকদার, মুকু� িবহারী মি�ক: লাইফ এ� িমশন,ক�ালকাটা, ২০১০, পৃ ১৯।



মি�েকর িপতৃপিরচয় �ক উে�খ কের অিময় সাম� অত�� িন�র�িচকর ভােব তার কাজেক আ�মণ কেরিছেলন”,

যিদও তার িনেজর অপরােধর কােছ এ� িকছুই নয়।71

�থমিদেক সরকার এক� অবেরাধ কের শরণাথ�েদর না খাইেয় মারেত �চেয়িছেলা বসিত� �ীেপর উপর হওয়ার

কারেণ �স� খুব সহজ িছল। ভারত �সবা�ম সংঘ ও রামকৃ� িমশন যারা ওই এলাকােত �াণ পাঠাি�ল তােদরেকও

�ফরৎ পা�েয় �দওয়া হয়। “মাদার �টেরসাও শরণাথ�েদর জন� �াণ সাম�ী পাঠাি�েলন। এই ঘটনার �ভাব তার

উপেরও পেড়। এক� বাত� ায় িতিন জানান শরণাথ�েদর আর সাহায� করেত না পাড়ার জন� উিন দ�ঃিখত। এবং এর

কারণ� িতিন বলেত পারেবন না।”72 শরণাথ�েদর আইনজীবীরা কলকাতা হাইেকােট� িবষয়� িনেয় যান, �যখান বলা

হয় অবেরাধ তুেল িদেত, িক� সরকার তােদর �পেটায়া একজন িবচারক জা��স িব িস বসাকেক ধের আেগর রােয়র

িবর�ে� আিপল কের এবং অবেরাধ চািলেয় যায় যার ফেল অসংখ� মানুষ �সখােন �রােগ ভুেগ না �খেত �পেয় মারা

যান।73

“এক রাে� �কউ এেস নলকূেপর জেল িবষ িমিশেয় চেল যায়। �তরজন �লােকর মৃতু� হয় পেরর িদন। ই�দ�েরর মেতা

বা�ারা িবিভ� �রাগ �থেক মারা �যত এবং মিহলারা পুিলেশর কােছ ধষ�েণর ভেয় বাইের �বেরােত পয�� আশি�ত

থাকেতন। ব�বার হেয়েছ পুিলেশর ল� ধা�া িদেয় আমােদর �নৗকা মাঝ নদীেত ডুিবেয় িদেয়েছ।”74

শরণাথ�রা আশা কেরিছেলন মিহলারা মূল ভূখ� �থেক িজিনসপ� িনেয় এেল পুিলশ অ�ত িকছু বলেব না এবং �কান

�কান মিহলা রািজও হেয়িছেলন, িক� ধা�া িদেয় �মাটেরর পুিলশ ল� িদেয় তােদর �নৗকা ডুিবেয় �দওয়া হেয়িছল।

�কােনা �কােনা মিহলােদর পুিলশ তুেল িনেতা এবং তােদর �ছেড় �দওয়ার আেগ �জেল �রেখ িদেনর পর িদন গণধষ�ণ

74 দীপ হালদার, �াড আইল�া�, হাপ�ার কিল�, ২০১৯,পৃ. ৬৫।

73 দীপ হালদার, �াড আইল�া�, হাপ�ার কিল�, ২০১৯, পৃ. ১১৩। শরণাথ�েদর আইনজীবী শাক� �সন মিরচঝঁািপ মামলায়

সরকােরর হেয় লড়া পি�মবে�র অ�াডেভােকট �জনােরল ��হাং� আচায��র ভূিমকার কথা উে�খ কেরিছেলন। �ায় চার দশক

বােদ আিম খািনকটা আ�াজ করেত �পেরিছ িমঃ আচায�� �কন আমােক সা�াৎকার িদেত চানিন। আচায�� িছেলন ময়মনিসংেহর

মহারাজার �ছেল এবং কিমউিন� পা�র পৃ�েপাষক। আমার কাকা আইিসএস সুকুমার মি�ক �থেম তােক �ফান কেরন আমােক

সা�াৎকার� পাইেয় �দওয়ার জন� এবং পের আিম অেনকবার �ফান কেরিছলাম সময় �নওয়ার জন� �েত�কবার উিন সরাসির না

কের িদেয়িছেলন। আমার কাকা তার এরম �ত�াখ�ােন অবাক হেয় �গিছেলন। আমার কাকা যখন �কমি�েজ আইেনর ছা� িছেলন,

িতিন তার ল�েন ডা�াির করা বড়দােক িদেয় আচায��র ��িমকার গভ� পােতর ব�ব�া কের িদেয়িছেলন। এই আনুকূল� িতিন িক�

িফিরেয় �দনিন। আমােদর পিরবােরর ইিতহাস �দেখ িতিন হয়েতা বুেঝিছেলন তার িক ভূিমকা িছল মিরচঝঁািপ অবেরােধর ফেল

�রাগেভাগ ও অনাহার �থেক হওয়া িবপুল সংখ�ক িশ�র মৃত�েত এবং �সই �স� সা�াৎকের আসতই। পের �জ�ািত বসু তার নােম

হওয়া এক� আইন কেলেজর উে�াধনও কেরিছেলন।

72 তুষার ভ�াচায�, “দ� িরিফউিজ �সেটলেম� দ�াট ভ�ািনশড ইনটু �নােহায়�ার”, মধুময় পাল, স�াদক, মিরচঝঁািপ: িছ� �দশ, িছ�

ইিতহাস, ২০০৯ এছাড়াও “মিরচঝঁািপ: টচ� াড�  িহউম�ািন�”, ইউ�উব, এবং অনন�া দ�, “বসু এবং মাদার �টেরসা: এ ��শাল

এেসািসেয়শন”, দ� িহ��, জানুয়াির ১৭, ২০১০।

71 তুষার ভ�াচায��, অ�কািশত মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া, পৃ. ৩০।



করেতা, বািকরা ডুেব �যত এবং �কউ সঁাতের িনকটবত� �ীপ�িলেত �গেল পুিলশ ও পা�র ক�াডাররা তােদর ধষ�ণ

করেতা।75

সাংবািদকেদর �যেহতু মিরচঝঁািপেত যাওয়ার উপর িনেষধা�া িছল কলকাতার খ�াতনামা ইংেরিজ সংবাদপ� দ�

���সম�ােনর িচ�সাংবািদক লুিকেয় ওই �ীেপ যান, এবং তার ছিব�িল �দখা যােব https://marichjhapi.com এ।

“তখন এবং এখেনা আিম বুঝেত পািরিন �কন সরকার মিরচঝঁািপ �থেক ওেদরেক তািড়েয় িদেত �চেয়িছল। সূয�াে�র

পের �দয়িবদারক কা�া �শানা �যত কাছাকিছ ঘর�িল �থেক। এবং িকছু�ণ বােদই �বাঝা �যত �গাটা এলাকার সবাই

কঁাদেছ। িদশাহীন কাকুিতর আওয়াজ আসেতা এই িবষ� বসিত �থেক। িজে�স করেল জানা �যত ব� িশ� দ�িষত জল

ও খাবার �খেয় মারা যাে�। �যেহতু �ীেপর মেধ� �কােনারকম িচিকৎসা পিরেষবা িছল না, িশ�রাই িছল সবেচেয় �বিশ

মৃতু�র িশকার। �েত�কটা পিরবারই এক� বা দ�� িশ� হািরেয়িছল। আজ ব� বছর অিত�া� িক� ওই িবলােপর

�িত�িন আজ আমােক য�না �দয়।”76

সরকার �শষেমশ ১৯৭৯ এর ১৪এ �ম মাঝরােত পুিলেশর �মাটর লে� কের এেস উে�েদর কাজ �র� কের। “�থেম

মিরচঝঁািপর বাজাের আ�ন ধিরেয় �দওয়া হয়। তারপর ধীের ধীের �ুল, �ামীণ হাসপাতাল, র��ঘর এবং �নৗকা

বানােনার জায়গা �ালােনা হয় … এক ঘ�ার মেধ� একেশা বা �ায় হাজােররও �বিশ শরণাথ�েক আ�েন �পাড়ােনা ও

�িল করা হয়, এবং যারা �বঁেচ িছল পুিলেশর লে� কের তােদর �দহ ব�া� �কে� �ফেল �দওয়া হয়, সংরি�ত জ�েলর

বােঘেদর খাওয়ােনার জন�। বািক সম� লাশ �পৗরািণক ঋিষ কিপলেদেবর তীথ��ােনর কােছ বে�াপসাগেরর জেল

পাচার করা হেয়িছল। এ� �কান গ�কথা না। এই সম� ঘটনা িনেজর �চােখ �দেখেছন কুিমরমাির �ােমর বািস�ারা

�য� গণহত�ার জায়গার কােছই িছল। দ�িদন ধের বাধাহীন ভােব এই কাজ চলেত থােক। এই ঝ�ার আওয়াজ, িচৎকার,

আকুিত এবং কা�ার শ� …. কুিমরমািরর �য সম� মানুেষরা এই ঘটনা সামেন �থেক �দেখিছেলন তারা আজও মানিসক

শ�ায় থােকন।”77

77 তুষার ভ�াচায�, “দ� িরিফউিজ �সেটলেম� দ�াট ভ�ািনশড ইনটু �নােহায়�ার”, মধুময় পাল, স�াদক, মিরচঝঁািপ: িছ� �দশ, িছ�

পাল, ইংেরিজ খসড়া অনুবাদ, পৃ. ৩৭।

76 সু�ত প�নবীশ, “দ� লা� িভউ”,  ই�ারিভউ বাই মধুময় পাল, �ম ২৩, ২০১৬ মধুময় পাল, স�াদক, মিরচঝঁািপ: িছ� �দশ, িছ�

পাল, ইংেরিজ খসড়া অনুবাদ, পৃ. ৫।

75 দীপ হালদার, �াড আইল�া�, হাপ�ার কিল�, ২০১৯, পৃ. ১৩৫-১৩৬। দীপ হালদােরর বণ�না কেরিছেলন অবেরােধর সমেয় “মধ�

রাে� মিহলােদর তুেল িনেয় যাওয়া হেতা পুিলশ ��শেন, তােদরেক গণধষ�ণ কের জ�েল �ছেড় �দওয়া হেতা বােঘ খাওয়ার জন� বা

স�ম হািরেয় �ােম িফের আসেত হেতা। এ� িছল এক�কার চাপ সৃ�� করার প�িত। িক� �ীপবাসীর সরাসির জািনেয় িদেয়িছেলন

তারা �ছেড় যােবন না।” দীপ হালদার, দ� ন�াের�ভস অফ ইিলউশনস এ� কনি��, জানুয়াির ১০, ২০২০, ইউ�উব।

https://marichjhapi.com


ল�চালেকর মেত অেনক আহতরা আত� িচৎকার করিছেলন, “আমরা এখেনা �বঁেচ আিছ, আমােদরেক বােঘর হাত

�থেক বঁাচান।”78

�ত��দশ� িহসােব তােক খুন করা হেব এই ভেয় িতিন পািলেয় আেসন। “হাসনাবােদর �জেলরা মাছ ধরার জাল �ফেলিন

কারণ তারা জানেত মােছর সােথ মৃতেদহ উেঠ আসেব। আমােদর মেধ� কতজন �য মারা �গেছন তার ইয়�া �নই। আিম

জািন না �কানিদন �সই সংখ�া �গানার �চ�া হেয়েছ িকনা। সংবাদমাধ�মেক ঢুকেত �দওয়া হয়িন। আমােদর কথা �কাথাও

পােবন না।”79

পুিলশ �ভেবিছল মুখ�ম�ীর িনেদ� েশ সমােজর �নতােদর ��ফতার করেব।80 িক� �নৗকাচালকেদর সংগঠেনর সােথ

�যাগসাজশ কের বলা হয় তােদর সিমিতর সব টাকা পয়সা তছর�প কের তারা আেগই পািলেয় যান।81 তােদর মেধ�

কেয়কজন খাদ� সংর�ণ ও পিরবহেণর ব�বসায় ঢুেকিছেলন। একজন বেলিছেলন ১৭০০ �লাক �ায় মারা যায় ওই

ঘটনায় এবং দািব কেরন �ুেল পড়া বা�ােদর মু�ে�দ করা হেয়িছল।82 �ানীয়রা মেন কেরন শরণাথ�েদর

িতন-চতুথ�াংশ মারা যায়83, আসল সংখ�া� অজানাই রেয় �গেছ। তােদর মেত বােঘরা এই মৃতেদহ�িল �খেয়িছল এবং

�সই �থেকই মানুষেখেকা হেয় উেঠ তােদর উপর িশকার করেত �র� কের। বািকেদরেক কুিমের �খেয় িনেয়িছল যার ফেল

দাহ করাও যায়িন। মুখ�ম�ীর �তরী করা পিরক�না অনুযায়ী িবেশষ ��েন কের শরণাথ�েদর �ফরৎ পাঠােনা হেয়।84

“যখন শরণাথ�েদর �জার কের িবেশষ ��েন দ�কারেণ� �পৗ�েছ �দওয়া হয়, তােদরেক কামরার মেধ� গাদাগািদ কের রাখা

হেয়িছল। ��েনর মেধ� খাবার, পানীয় জল বা ওষুধপ� িকছুর ব�ব�া িছল না, জ�র �থেকও জঘন� ভােব তােদর সােথ

ব�বহার করা হেয়িছল। গরেম ছটফট কের ব� িশ� মারা যায়।”85 “ব� মানুষ তােদর পিরবার �থেক আলাদা হেয়

�গিছেলন, অেনেকর শরীর এত খারাপ িছল ও অসু� িছেলন �য তারা চলেতই পারিছেলন না, �য সম� বা�ারা মারা

�গিছেলন এই ভয়াবহ রা�ায় তােদরেক চল� ��ন �থেক ছঁুেড় �ফলা হেয়িছল।86

86 মেনার�ন ব�াপারী, ই�ারেগ�ং মাই চ�াল লাইফ: অ�ান অেটাবােয়া�ািফ অফ এ দিলত, �সজ ২০১৪, িনউ িদি�, পৃ. ২৪১।

85 ইিতবৃে� চ�াল জীবন, খ� ১, মেনার�ন ব�াপারী, ি�য় িশপলা �কাশন, পৃ. ২৭২ উে�িখত হেয়েছ এেক িব�াস,  “�মেমায়াস� অফ

চ�াল জীবন”, �মইন��ম, এি�ল ১৩, ২০১৩।

84 অিময় �ক সাম�, “মিরচঝঁািপ”, পাল (�কাশক) মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া পৃ. ৯৮।

83 অণু �ােল, “ ডুেয়িলং অন মিরচঝঁািপ”, ইেকােনািমক এ� পিল�কাল উইকিল, এি�ল ২৩, ২০০৫, পৃ ১৭৬১।

82 জয়�ীপ মজ�মদার, “দ� ফরগেটন ��াির অফ দ� মিরচঝঁািপ ম�াসাকার বাই মা����স”, �রাজ�, জানুয়াির ৩০, ২০১৭।

81 অিচ��র�প রায়, িম�� অফ মিরচঝঁািপ, �গ, �ম ২৪, ২০১০।

80 অিময় �ক সাম�, “মিরচঝঁািপ”, পাল (�কাশক) ইংেরিজ খসড়া পৃ ১০৮।

79 �সৗম�শ�র �বাস, “�হায়�ার দ� বাড� স �নভার িস�”, িফ�, িভেমও, https://vimeo.com/517033560

78 তুষার ভ�াচায�, ইংেরিজ খসড়া পৃ. ৩৩।

https://vimeo.com/517033560


িসিপএম তােদর ক�াডারেদর অিভন�ন জািনেয়িছল এই উে�দকাে� অংশ�হণ করার জন� এবং তথ� ম�ী বু�েদব

ভ�াচায� িযিন �জ�ািত বসুর পের মুখ�ম�ী হেবন, িবধানসভায় �ঘাষণা কেরন মিরচঝঁািপ আজ শরণাথ� মু�।87

১৫০ খানা �াক এেস পুিলশ ল� �থেক �ফেল �দওয়া শরণাথ�েদর তুেল �নয়, িক� আহত কাউেকই ���ষা করা হয়িন

এবং তােদর শারীিরক অব�া না �দেখই �ােকর মেধ� তােদরেক তুেল �দওয়া হয়। “উৎখাত করা মানুষ�িলর কার�র

জন� �শাসন �থেক খাবার বা জেলর বে�াব� করা হয়িন। সদ�জাত বা�া বা তার মা �কউই ওষুধ িকছু পায়িন। �াক

�থেক পেড় পঁাজর �ভেঙ যাওয়া �ছেল�রও কতৃ�প� �কােনা দািয়� �নয়িন। ওেদর একটাই কাজ িছল �য কেরই �হাক

শরণাথ�েদর �ােক �তালা এবং দ�ের সিরেয় �দওয়া।”88 বিসরহােটর সাবিডিভশনাল অিফসার বেলিছেলন, “�সন�বািহনীর

�য কাজ করার কথা �স� আমরা কেরিছ। �য গিতেবেগ আমরা হাসনাবাদ �থেক শরণাথ�েদর হ�েয় িদেয়িছলাম তা

িছল অভূতপূব�।”89

১৯৭৯ সােলর জ�েন দ�কারণ� উ�য়ন পিরষেদর মুখ� অিধকত� া পাির আইএএস মহাপা� �জ�ািত বসুর সােথ �দখা

কেরন, িযিন বেলিছেলন, “আমরা অেনক ক� কের এই মানুষেদর রািজ কিরেয় আপনােদর কােছ পা�েয়িছ।” খুবই

িবরি� �কাশ কের পাির মহাপা� উ�র �দন, “স�ার, আপিন আমায় বলেছন এেদর আপিন ‘রািজ কিরেয়েছন।’ িক�

স�ার, �ায় আপনার পাঠােনা শরণাথ�েদর মেধ� �ায় পঁাচহাজার মানুষ নানারকম আঘাত িনেয় রায়পুর, �কা�াগঁাও ও

�কারাপুেরর িবিভ� হাসপাতােল ভ�ত� আেছ!” পাির মহাপা� এই িবষয়� তার বাঙািল আইএএস ব�ুেদর জািনেয়িছেলন

এবং ম�ব� কেরিছেলন, “�তামােদর মুখ�ম�ী আমার �চােখর িদেক সােপর ফণা �তালার মেতা কের �দখেলন এবং

বলেলন, “আপিন কতিদন ধের এই কাজ করেছন।”90

�য়াত সাংবািদক সুখর�ন �সন�� তদ� কেরিছেলন, “কারা এেকর পর এক বসিত�িল উপর আ�ন �ািলেয়িছেলা?

শরণাথ�রা �কােনা পুিলশেক এই কাজ করেত �দেখনিন। যিদও �সই ভয়�র মুহূেত� হামলাকারীেদর শনা� করা স�ব

90 সুখর�ন �সন��, “কারবালা অফ দ� মডান� টাইমস”, পাল (স�াদক) মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া, পৃ. ৮৬।

89 ইংেরিজ খসড়া, পৃ. ৮৩।

88 “ ি� স� এ� হাজব�া� আনে��ড, হাউ টু �গা?বাট �দ �ফাস�ড িম!”, আন�বাজার পি�কা, �ম ১৮, ১৯৭৯। পাল(স�াদক)

মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া, পৃ. ৮২।

87 কিমউিন� পা� অফ ইি�য়া-মাক� সবাদী (িসিপএম), ১৯৮২, রাজৈনিতক সাংগঠিনক িরেপাট�, (“পিল�ক�াল-অগ�ানাইেজশনাল

িরেপাট� ”) ওেয়� �ব�ল ��� কিম�। বু�েদব ভ�াচায� তথ�ম�ী থাকাকালীন আিম তার সােথ �দখা কেরিছলাম এবং খুব অবাক

হেয় �গিছলাম যখন উিন বেলিছেলন উিন �য সা�াৎকার �ভেবিছেলন তােত আেগ �থেক িলেখ �� পাঠােনার কথা। আিম অবাক

হেয় �গিছলাম এই �ভেব �য উিন সাংবািদকেদর সােথও একই রকম দািব কেরন িকনা এবং আমার মেতা একজন ছাে�র সে� কথা

বলা িনেয় ওনার িকেসর এত হীনমন�তা �য উিন সরাসির কথা বলেত সাহসী হে�ন না। িতিন িক ভেয় িছেলন �য দেলর অনুেমািদত

ব�েব�র বাইের উিন িকছু বেল �ফলেবন? আিম সা�াৎকার� করেত রািজ হইিন। উিন পের মুখ�ম�ী হেবন জানেল হয়েতা রািজ

হেয় �যতাম। এমনিক দেলরও সমাজতাি�ক পেথ এেগােনার িবষেয় খুবই দ�ব�ল ধারণা িছল আর �য আইএএস অিফসাররা

জানেতন িক করেত হেব তারা িসিপএেমর সুিবেধবাদী �ােথ�র কারেণ কাজ করেত পােরনিন।



িছল না। মিরচঝঁািপর �াম�িলেত আ�ন লাগার আেগ শরণাথ�েদর তী� আত� নাদ �েন কুিমরমাির ও বাগনার

বািস�ােদর ঘুম �ভেঙ যায়। আমার িনেজরও িব�াস িছল পুিলশ আ�ন লাগায়িন। কারণ স�ূণ� ভােব তখেনা পুিলশ

িসিপএেমর ক�ায় আেসিন। তাছাড়াও তখেনা অবিধ এমন অেনক পুিলশ অিফসার �মতায় িছেলন যারা সরাসির

�জ�ািত বসুর মুেখর উপর না বলেত পারেতন। দ�জন আইএএস অিফসার ও িতনজন আইিপএস অিফসার জানেতন ২৪

পরগণার এক �নতা আ�ন লাগােনার জন� ক�াডারেদর জেড়া কেরেছ। তােদর কােছ এই খবরও িছল ক�াডারেদরেক

�শখােনা হেয়েছ িকভােব সহেজ কাজ� করা যায়। �সই আইএএস অিফসাররা িছেলন তৎকালীন �রা�সিচব

রথী�নাথ �সন�� এবং ২৪ পরগণার �জলাশাসক ই�িজৎ �চৗধুরী (দ�জেনই এখন মারা �গেছন)। আর বািক িতন

আইিপএস অিফসাররা এখেনা বহাল তিবয়েত �বঁেচ আেছন, অিময় কুমার সাম�, সি� মুখাজ� এবং সুিজত সরকার।

এই িতনজন িছেলন মিরচঝঁািপেত হামলা চালােনার মুখ�েনতা। কুিমরমাির ও বাগনােত থাকা �ক�ীয় সরকােরর

ইে�িলেজ� বু�েরার ‘চেররা ’ �দেখিছেলন পুিলশ তােদর িনেজেদর লে� কের আ�ন ধরােনার �লাকেদর িনেয় আসেছ।

িক� �যই �নতা এই �গাটা আ�ন লাগােনার পিরক�না কেরিছেলন িতিন �েমাদবাবু (িসিপএেমর রাজ� স�াদক) ও

�জ�ািত বসু দ�জেনরই কােছর �লাক িছেলন। িক� িতিন ম�ী িছেলন না �সই সমেয়। ১৯৮২ সােল তােক ম�ী বানােনা

হয়।”91

“হাসনাবােদ িকছু শরণাথ� আমােদর বেলিছেলন �য আ�ন �লেগ তােদর গােয় �ছঁকা খাওয়ার �ত �তরী হেয়িছল।

মিরচঝঁািপর �ফিরঘােট পুিলশ তােদরেক মারধর কের ও ল� ভ�ত� করার জন� িনেয় যায়। ব� মানুষ এই সময় আহত

হন। পুেড় যাওয়ার বা কাটার জায়গার উপর �কােনা ওষুধ �দওয়া হয়িন। এইভােব দ�ধকুি�েত শরণাথ�েদর ি�তীয়

িব�যুে�র এক� পিরত�� �সনা ছাউিনেত িনেয় যাওয়া হয়.. �সই দ�ধকুি� �থেক িবেশষ ��েন কের িবিভ� ভােগ তােদেক

দ�কারেণ� পাঠােনা হেয়িছল।” “৬৫ বছর বয়েসর বৃ�া ফণীবালা ম�ল যার কঁুেড় ঘের পুিলশ ১৪ ই �ম আ�ন লািগেয়

িদেয়িছল, িতিন �কােনারকম িচিকৎসা ছাড়াই �পাড়ার �ত িনেয় দ�ধকুি� িশিবের অস�ব য�নায় ছটফট করিছেলন ....

আিম তার �য কাপেড়র অংশ বুকেক �ঢেক �রেখিছল �স� খুেল িনেয়িছলাম। তার বুেকর অেধ�ক অংশ পুেড় িগেয়িছল।

তপন এেকর পর এক ছিব তুলিছল। ও বারবার িনেজর �চােখর জল মুি�ল ছিব �তালার সময়। ২১�শ �ম (১৯৭৯) �ত

বৃ�ার ছিবর সােথ আন�বাজাের আমার �লখা �বর হেয়িছল।”92

92 সুখর�ন �সন��, “কারবালা অফ দ� মডান� টাইমস”, পাল (স�াদক) মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া, পৃ. ৮৩-৮৪।

91 সুখর�ন �সন��, “কারবালা অফ দ� মডান� টাইমস”, পাল (স�াদক) মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ খসড়া, পৃ. ৮৮। �লখা� পেড় �বাঝা

যায় �লখক ম�ীর নাম জানেতন, িক� িতিন জীিবত িছেলন এবং অত�� িবপ�নক হেত পারেতন তাই িতিন তার নাম উে�খ

কেরনিন। যিদ তার নাম কার�র জানা থােক আমােক জানােত পােরন, আিম �স� �যাগ কের �দব। ই�ারেনেট আিম সুখর�ন

�সন��র মিরচঝঁািপর উপর �লখা এক� ইংেরিজ বইেয়র �খঁাজ পাই �যখােন বই�র ওজন, পৃ�া সংখ�া ও আইএসিবএন ন�র

�দওয়া িছল। িক� �কাশক জানান তারা কখনই বই� �কাশ কেরিন, স�বত রাজৈনিতক কারেণ। িক� �কাশনার জন� �তরী

এক� খসড়া থাকার কথা, �স� যিদ �কউ পান। তাহেল marichjhapi.com �পা� করা হেব ও হয়েতা �কাশও করা হেব। �কউ

�কােনা কিপ খঁুেজ �পেল তােক আ�থ�ক মূল� �দয়ারও ব�ব�া আেছ।



আন�বাজার পি�কার যু� স�াদক সে�াষ কুমার �ঘাষ ১৯ �ম এক� স�াদকীয় �লেখন এইরকম – “মিরচঝঁািপ

‘উ�া�মু�’ হেয়েছ। িক� তার আেগই রাজ� সরকার এ�েক এক� িনিষ� এলাকা বািনেয়িছল! (আমরা জািননা এক�

গণতাি�ক �দেশ �কা� সাংিবধািনক আইন এমনটা করার অনুমিত �দয়!) তারপেরও িতন হাজােরর �বিশ সশ� পুিলশ

পিরি�িত সামাল িদেত পােরিন। উে�দ অিভযানেক সফল করেত িসিপএেমর �ায় দ�-হাজােরর �বিশ ক�াডারেক

িনেয়াগ করেত হয়। ক�াডারেদর উপি�িত জনগণেক িবচিলত ও ভীতস�� ক’�র �তােল। �শানা যায়, শরণাথ�েদর

উৎখাত করেত এরা তােদর ঘরবািড় লুঠপাঠ ক’�র তােত আ�ন লািগেয় �দয়।... দেলর ক�াডারেদর �কন অসহায়

মানুষেদর ওপর িনয�াতন করেত �দওয়া হল? পিরি�িত সামাল �দওয়ার জন� িক পুিলশবািহনী ��ত িছলনা? নািক

তােদর সামেথ��র ওপর সরকােরর আ�া িছলনা? ক�াডাররা িক িনেজেদর পুরাণকিথত �সই ষঁােড়র দল মেন কেরিছল

যারা িনেজেদর চারপােশর সবিকছুেক হত�া করার �মতা রােখ? তারা িক িহটলাির বািহনীর সদস�? ��াবািহনীেক

িরজাভ� িহসােব রাখা এক� রাজৈনিতক দেলর জন� �মােটও গণতে�র ল�ণ নয়।”93 িসিপআইএেমর তরফ �থেক

অবশ� তােদর ক�াডারেদর ভূিমকােক �গাপন করার �কােনা �েচ�া �দখা যায়িন; বরং তারা উে�েদ অংশ�হেণর জন�

তােদর অিভন�ন জানায়।94

িনেখঁাজ হওয়ার �াথিমক সংখ�াটা সামেন আেস যখন সরকার শরণাথ�েদর দ�কারেণ�র শরণাথ� িশিবের �ফরত

পা�েয় �দয়। �সখানকার কতৃ�পে�র িহসাব অনুযায়ী ৪,১২৮ � পিরবার িফের আেসিন, যিদও তারা কীভােব মারা �গেছ

তার কারণ অজানা।95 এমন িকছু পিরবার িফের এেসিছল যারা িনেজেদর পিরবােরর সদস�েদর হািরেয়েছ। িক� গণনায়

তারা �ান পায়িন। ফেল আশ�া করা যায়, আসল �িতর পিরমাণ এর তুলনায় �বিশ হেত পাের। তােদর অনুমান �ায়

িতনহাজার �লাক পালােত স�ম হেয়িছল, যা �মাট মৃতু�র পিরমাণ কম হওয়ার পে� সওয়াল কের। অবশ� িফের আসা

পিরবার�িলর ব�ি�গত �িতর জন� এ� করা হেয়েছ িকনা তা জানা যায়িন। �িত পিরবারিপছু সদস�সংখ�া চার ধের

িনেল এেত �মাট মৃতু�র সংখ�া ১৭,০০০। সরকােরর সা�িতকতম ও সবেথেক িনভ� রেযাগ� িরেপাট��েত বলা হেয়েছ,

দ�কারণ� �থেক যাওয়া ১৫,২৪২ � পিরবার মিরচঝঁািপ �থেক আর িফের আেসিন। এর মেধ� �কউ �কউ পািলেয় িগেয়

থাকেব। ফেল কতজন মানুষ িনি�তভােব মারা িগেয়েছ তা পির�ার নয়।96 মিরচঝগঁািপর ১,০৪০ � পিরবার

পি�মবে� ও অ�িকছু পিরবার উিড়ষ�ায় বসবাস করেছ বেল �রকড� করা হেয়েছ। ফেল হতাহেতর সংখ�া িকছু কম হেয়

থাকেব। তেব িনেখঁাজেদর মেধ� অিধকাংশই �য �কােনা-না-�কােনাভােব মারা �গেছন, �তমনটা বলা �বাধহয় অস�ত

96 সািলচ আহেমেদর সে� �সৗম� শ�র বসুর কেথাপথন, এ�েপিরেম�র গ�ালাির, িভেমও, এি�ল, ২০২১।

95 অথব�িক িব�াস, ‘�হায়াই দ�কারণ� এ �ফিলওর, �হায়াই মাস এে�াডাস, �হায়�ার সিলউশন?’ িদ অে�সড ইি�য়ান, ১৯৮২, ৪(৪):

১৮-২০। গণনায় বলা হেয়েছ ১৯৭৮ সােলর জানুয়াির �থেক জ�লাইেয়র মেধ� ১৪,৩৮৮ পিরবার চেল যায়, যার মেধ� ১০,২৬০ � ৩১

অে�াবর, ১৯৭৮-এর মেধ� িফের এেসেছ। অতএব, এই সংখ�া� গণহত�ার আেগর পিরযােনর কথা িনেদ� শ কের। িক� গণহত�ার

পর কত মানুষ মিরচঝঁািপেত এেস দখলদাির চািলেয়েছ, তা জানার উপায় �নই।

94 কিমউিন� পা� অফ ইি�য়া মাক� সবাদী (িসিপএম), কলকাতায় ওেয়� �ব�ল ��ট কনফােরে�র �চা�তম ��নাির �সশেন

গৃহীত ‘রাজৈনিতক-সাংগঠিনক িরেপাট� ’, পি�মব� রাজ� কিম�, ১৯৮২।

93 সে�াষ কুমার �ঘাষ, ‘ওহ ল! ওহ এিথ�্ ’ পাল (স�াদক)



নয়। সা�িতকতম িমিসং ইন অ�াকশেনর পিরসংখ�ান গণহত�ার মা�া স�ে� এক� �� ধারণা �দয় এবং বাম��

সমথ�েকরা হতাহেতর �য নগণ� সংখ�া�েক তুেল ধরত তােক �� কের। �বঁেচ �ফরা িকছু মানুষ িনেজেদর পিরচয় সং��

�রেখ এটা �তির কেরেছ। একজন তথ�িচ� িনম�াতা তােদর সা�াৎকার �নওয়ার �চ�া কেরিছেলন, িক� তারা ক�ােমরার

সামেন আসেত ভয় পান। চার দশেকর �বিশ সময় অিতবািহত হেয়েছ, িক� হতাহেতর �কােনা যথাযথ িহসাব এখেনা

পুেরাপুিরভােব ক’�র ওঠা যায়িন। �ধুমা� সরকার বা বড় ���ােসবী সং�া�িলর কােছই ভু�েভাগীেদর শনা� করার

মেতা তথ� আেছ। এই ধরেণর তদ� ব�তীত হতাহেতর সংখ�ার �কােনা স�ক অনুমান করা স�ব নয়। ৬০,০০০ জন

বািস�ার অনুমােনর িভি�েত সেব�া� মৃেতর সংখ�া িহসাব করা �যেত পাের ৪০,০০০, �ানীয় বািস�ােদর মেত যােদর

িতন চতুথ�াংশই মারা �গেছ। এই দ�� সরকাির গণনােক আর �র�� �দওয়া হয়না। িক� মৃতু� সংখ�া গণনার

িহসাবপ�িতর একটা বড়সড় গরিমলেক এ� িনেদ� শ কের। পূব� �েমাের জনসংখ�া স�াব� কতটা বাড়েত পারত তার

�থেক �থেক বা�ব �মাট জনসংখ�ার িহসাব�েক িবেয়াগ ক’�র �মাট মৃতু� সংখ�ােক গণনা করা হেয়িছল। িক�

মিরচঝঁািপর ��ে� দ�কারেণ�র মৃতু��েলা এে�ে� গণনা করা মৃতু�র িহসাবেক বা�বস�ত কেরনা। �িতপূরণ

পাওয়ার আশায় অেনেক িনেজেদর �বঁেচ �ফরা মানুষ িহসােব পিরচয় �দয়, যা �কৃত িহসাবেক আরও জ�ল ক’�র

�তােল। সংবাদমাধ�ম�িলেত অবশ� মৃতু�র সংখ�ােক কেয়ক হাজাের �রেখ িকছু িহসাব করা হেয়েছ, িক� এই

িহসাব�েলা তারা �কাে�েক �পেয়েছন তা পির�ার নয়। যিদও �ত��দশ�রা অদ�র ভিবষ�েতই মারা যােবন, তবু

রাজনীিতর �ঘালা জল িথিতেয় এেল পরবত�কােলও তােদর বংশধরেদর সাহায� িনেয় মৃতু�র �কৃত িহসাব করা হয়েতা

স�ব হেব।

যিদও গণহত�ার ঘটনা�িল �মাটামু� যথাযথভােবই নিথভু� করা হেয়েছ এবং এেত �িলিব� বা অবেরাধ চলাকালীন

অনাহার ও �রাগেভােগ মারা যাওয়া ব�ি�েদর এক� আংিশক তািলকা অ�ভু�� হেয়েছ, গণহত�ার সে� সে�ই এই

নিথপ��িল �শষ হয়। সাগের �ভেস যাওয়া লাশ�িলর পরী�া করা আর স�ব নয়। ফেল এর �মাণ িহসােব একমা�

রেয় �গল �ত��দশ�েদর িববরণ, �য�িল িতন দশেকর বামশাসেনর অবসােনর পর ধীের ধীের পাওয়া যাে�। এই

িববরণ�েলা যিদও অমূল�, তবু ঘটনার স�ূণ� ছিব িনম�ােণর ধােরকােছও এ�েলা এখনও �নই। সরকার বা

িসিপএম-পে�র �কউ না থাকায় আ�াে�র সা��ই এে�ে� রেয়েছ। িক� হাজার হাজার মানুষ এই িবপয�েয়র �ত

তােদর �ৃিতেত বেয় িনেয় চলেলও আজও এর সামান� িকছু অংেশরই �কবল সা�াৎকার �নওয়া স�ব হেয়েছ।97 অন�

�কােনা ব�াপক �ামাণ� তদে�র যুেযাগ না-থাকায় এ�েকই সেব�াৎকৃ� তথ�ভা�ার িহসােব িবেবচনা করা �যেত পাের।

97 িবষয়� স�েক�  সবেথেক �বিশ সংখ�ক অ�াকােডিমক িনব� হল অিমতাভ �ঘােষর উপন�াস� �থেক উ�ূত সািহত� সমােলাচনা।

এ�েলা যিদও  �কােনা ঐিতহািসক দিলল িহসােব কাজ কেরনা, িক� �যেকােনা অ�াকােডিমক কােজর তুলনায় হত�াকাে�র

ঘটনা�েক ব��েণ �বিশ �চার কের। এ� এমন এক িব�াসেযাগ�তা অজ� ন কেরিছল, যা দিলতরা তােদর িনেজেদর �থেক কখেনা

অজ� ন করেত পােরিন। �দবযানী �সন��, “দ� পা�শন অফ �ব�ল: ��াজাইল বড� ার�  অ�া� িনউ আইেড���জ”, �কমি�জ

ইউিনভা�স�� ��স, ২০১৬।



িসিপএেমর এমনটা করার িপছেন কী কারণ িছল তা আজও অজানা। “আমার �কােনা ধারণা �নই সরকার �কন এমন

কেঠার অব�ান িনল – এটা গভীর রহস�। �স-সময় আিম কমলািদেক (িসিপআইেয়র [িসিপএেমর �িত��ী] কমলা

মুখা�জ�) িজে�স কেরিছলাম, �কন বামপ�ী সরকার এমন নৃশংস পদে�প িনল। তারা যিদ এেদরেক থাকেত িদত,

তাহেল �গাটা �গা�টাই িচরকােলর জন� তােদর অনুগত থাকত। িতিন আমার মেতাই �ু� ও হতবাক িছেলন। িতিন

বেলন, ‘কমলা, �য রাজনীিত তােদর এমনটা করেত �েরািচত কের, আিম �সই রাজনীিত িকছুমা� বুিঝনা।’”98

সেচতেকর সতক� বাত� া

িতন দশেকর জন� সকেল এই হত�াকা�েক ভুেল িগেয়িছল। ইতমেধ� এরজন� সব�ািধক দায়ী ব�ি� যারা, অথ�াৎ

�ধানম�ী �দশাই, মুখ�ম�ী �জ�ািত বসু, কিমউিন� পা� (মা��বাদী)-র রাজ� স�াদক �েমাদ দাশ�� সকেলরই

�াভািবক মৃতু� হেয়েছ। ��েসর সামিয়ক উৎসাহ িথিতেয় এেল হােতেগানা কেয়ক� দিলত �কাশনা ছাড়া বািকরা

ঘটনা�েক অবেহলার আ�াকঁুেড় িনে�প কেরন। অবশ� সু�রবেনর সাধারণ মানুেষর িনত�িদেনর কেথাপকথেন এ�

িক� আজও ‘�ায়শই’ িফের িফের আেস।99 ঘটনা� ঘটার �ায় বছর কুিড় বােদ �বশ কেয়কবার �কাশ করার �চ�া

করার পর আমার অ�াকােডিমক আ�েকল� �বর হয়। �কােনা এ�টান�াল িরিভউ ছাড়াই আেগকার স�াদেকরা

এ�েক বািতল ক’�র �দওয়ার পর �য অ�ােমিরকান জান�ােলর স�াদক এ�েক �কাশ কেরন, তঁার মেত, “এতিদন

পেরও... আমরা এখেনা আপনার পা�ুিলিপ�র জন� এক� ভােলা এ�টান�াল �রফাির িরেপাট� পাইিন। আমরা �বশ

কেয়কজন পয�ােলাচেকর কােছ অনুেরাধ কেরিছ এবং �কউ �কউ কাজ� �হণও কেরেছন। িক� কেয়ক স�ােহর মেধ�ই

পা�ুিলিপ� আমােদর কােছ এক� তু� িববৃিত-সেমত িফের এেসেছ �য তারা তােদর �িত��ত �িতেবদন� সরবরাহ

করেত অ�ম।” স�াদক �শষেমশ কেয়কজন পয�ােলাচক খঁুেজ �পেয়েছন যােত �লখা�েক �কাশ করা যায়। যিদও

�লখক কদািপ �কােনা অ�াকােডিমক চাকির কেরনিন, তথািপ, অ�াকােডিমকরা কী-পিরমাণ িনপীড়কেদর পােশ থােক,

তা বুঝেত তঁার �বশ কেয়কবছর �লেগেছ। এক �জ� বােদ, যখন এ-িবষয়ক তথ� আরও সুলভ হেয়েছ, কিমউিন�রা

�মতাচু�ত হেয়েছন এবং হত�াকাে�র �পছেন দায়ী �ধান �ধান মাথােদর অিধকাংশই মারা �গেছন, তখন �দখা যাে�

এই �লখা �কাশ করা আরও ক�ন হেয় পেড়েছ। অথচ, এর উে�াটাই হওয়ার কথা িছল। িক� বা�েব এ�েক ছাপােনার

জন� একজন �কাশক �মলাই দ��র হেয় উেঠেছ। িশ�ািবেদরা মানবািধকােরর বিহঃ�কাশেক বাধা �দন, যিদনা তা

তােদর িব�ােসর সে� স�িতপূণ� হয়।

99 অিমেতশ মুেখাপাধ�ায়, িলিভং উইথ িডজা�াস�ঃ কিমউিন�স অ�া� �ডেভলপেম� ইন দ� ইি�য়ান সু�রবনস, �কমি�জ

ইউিনভা�স�� ��স, ২০১৬, পৃ - ৪০।

98 কমলা বসু, “মিরচঝঁািপ ইন আইেসােলশন”, পাল, স�াদক, মিরচঝঁািপ, ইংেরিজ অনুবােদর খসড়া, পৃ - ৯।



অ�েফােড� আমার ড�রাল িথিসেস যখন এই হত�াকাে�র ঘটনা অ�ভু�� হয়, পরী�েকরা অথ�াৎ �গাপাল কৃ� ও �

�জ নিসটার �কােনা পয�ােলাচনা বা পুনরায় জমা �দওয়ার অনুমিত না িদেয় �ধুমা� এক� এমিলট �দওয়ার জন�

সুপািরশ কেরন। কৃ� �মৗিখক পরী�ায় �কােশ� িবেরািধতা কেরিছেলন, যিদও নিসটার �শষ অবিধ িনেজর িব�াসেক

চািপেয় �দনিন। আমার ত�াবধায়ক তপন রায়েচৗধুির আমার পুনরায় জমা �দওয়ার এই �েচ�ােক সমথ�ন কেরনিন

এবং িবষয়�র সে� জিড়ত মানুষেদরও িবষয়� �থেক িনবৃ� করার �চ�া কের আমার লিবেক দ�ব�ল কেরন। আিম �য

কেলেজর সে� যু� িছলাম, �সই �স� অ�া�িন’জ কেলজও আমােক সমথ�ন কেরিন। �নিভল ম�া�ওেয়ল যিদও এই

িবষয়�র ভার �নন। �সাশ�াল সােয়� ফ�াকা�� �বােড� র �চয়ারম�ান িপটার ওেপনহাইমার িবষয়�েক তুেল ধেরন এবং

�বােড� র আেরকজন সদস� অমত� � �সন আমার পুনরায় জমা �দওয়ার অিধকারেক সমথ�ন কেরন। তপন রায়েচৗধুিরও

এসময় সুপািরশ স�েক� িনেজর অব�ান পিরবত� ন কেরন। আিম এসময় আমার কােজর আিপল�েক হারাই।

রায়েচৗধুির আমােক সমাজ িব�ােনর বদেল ইিতহাস অনুষেদর এক� িথিসেস তদারিক করার ��াব �দন, �কননা

�সখােন িনেজর পরী�কেক িনব�াচন করার সুেযাগ িছল। িক� িব�িবদ�ালয় আমােক অন� আেরক� িথিসস �লখার

অনুমিত �দয়না। ফেল িপএইচিড-র জন� আমােক �কমি�েজ আেরক� িথিসস িলখেত হেয়িছল। িথিসস�েলা

পরবত�কােল অ�েফাড� ও �কমি�জ ��স �থেক �কািশত হয়। বিহরাগত পরী�ক � �জ নিসটার (এলএসই) িলেখেছন

�য �ধানম�ী রাজীব গা�ীর �জ�ািত বসুেক িনেয় �সই িবখ�াত িববৃিত �য িতিন “[�ধানম�ীর] ভূিমকার জন� আরও

উপযু� িছেলন, ম�ব�� এক� কর�ণাময় �সাউজন� নয়, বসুর অব�ােনর �িত যথাযথ ��া িছল।”100 নিসটার �জ�ািত

বসুর ল�ন সফর ও ল�ন �ুল অফ ইকনিমে� জনসভার আেয়াজন কেরিছেলন �যখােন মিরচঝঁািপর ���

উ�ািপত হয়িন; যিদও িতিন ড�রাল িথিসসটা, �য�েক তারা ছাড়প� �দনিন, �থেক এই িবষয়� স�েক� জানেতন।

নিসটার হয়েতা উি�� িছেলন �য মিরচঝঁািপ গণহত�ার িবষয়� �কািশত হেয় পড়েল তা �জ�ািত বসুর �ধানম�ী

হওয়ার স�াবনােক �িত�� করেব।101 তেব, আিম যতদ�র জািন, �কানও �ধান ভারতীয় রাজনীিতিবদেক �ধুমা� বা

101 আমােক িসিপআইএম-িবেরাধী িহসােব অিভযু� করা হেয়েছ। িক� �র�েত িবষয়টা এমন িছলনা। আিম িসিপআইএম �নতা

িব�ব দাশ��র ত�াবধােন সােস� িব�িবদ�ালেয় কাজ করেত �চেয়িছলাম। িক� িতিন পাকাপািকভােব ভারেত িফের �গেলন।

ফেল আিম অ�েফােড�  পািড় জমালাম। যিদও আমােদর মেধ� �সইঅেথ� �কােনা স�ক�  িছলনা, তবু িতিন আমার গেবষণায় সাহায�

কেরিছেলন। ব�কাল বােদ আিম জানেত �পেরিছলাম িতিন মার িথিসেসর জমা �দওয়া ও পুনমূ�ল�ায়েনর িবষেয় সহানুভূিতশীল

িছেলন। ঘটনা� আমায় অবাক কেরিছল �কননা, আিম িথিসেস বা�ে�র কাজকেম�র তুমুল সমােলাচনা কেরিছলাম। �য অধ�াপক

আমােক এই ঘটনা� বেলিছেলন, তঁার মেত, িব�বেক �জ�ািত বসুর সে� ল�ন সফেরর তািলকা �থেক �ছঁেট �ফলা হয়, �কননা,

নিসটার তঁার ভূিমকা িনেয়িছেলন। এভােব িব�বেক তঁার পিরবার ও ব�ুবা�বেদর সে� সা�ােতর সুেযাগ �থেক বি�ত করা হয়। এই

তেথ�র ওপর িভি� ক’�র সুশাসন স��ক�ত �কােনা অিভ�তাবাদী গেবষণা করা স�ব নয়। যিদও তথ��িল অিনবায�ভােবই

পুেরােনা হেয় �গিছল, তবু �কউ হােতকলেম �মাণসহ এ�েলােক খ�ন করেত সাহস পায়িন। এবং রাজ��ের সবক� ��ে� এরপর

�থেক �কােনা িবে�ষণও করা হয়িন। আিম এরজন� তােদর �দাষ িদেত পািরনা, �কননা, পি�মবে� আমলাতে�র কাজ চালােনা

খুবই ক�ন, িবেশষতঃ �ফােনর ব�াপক ব�বহােরর আেগ অেনক সরকাির অিফেসও �ফান িছলনা। এবং সাধারণ নাগিরকেদর জন�

এক দশেকরও �বিশ সময় কখেনা কখেনা অেপ�া করেত হত। আিম ভাগ�বান, �কননা, আমার বাবার খুড়তুেতা ভাই এস িপ মি�ক,

100 � �জ নিসটার, মা���� ��ট গভন�েম�স ইন ইি�য়া, িপ�ার, ১৯৮৮, পৃ - ১৩৯।



�াথিমকভােব মানবািধকার ল�েনর জন� �কােনা পেদ অিধ��ত হওয়া �থেক আটকােনা বা পদ �থেক অপসারণ করা

হয়িন, এবং আ�জ� ািতক অপরাধ আদালেত পাঠােনাও তােদর কােছ উে�েগর িবষয় নয়। আ�জ� ািতক অপরাধ

আদালেতর �িসিকউটেরর কােছ করা এক� আেবদেনর উ�ের বলা হেয়িছল �য, িবষয়� িনেয় িকছু করা তােদর

এি�য়ার-বিহভূ�ত। এবং িহউম�ান রাইট� ওয়া� ও অ�ামেন�� ই�ারন�াশনালও আমার আিপল�েক িবেশষ �র��

�দয়িন। যিদও অ�ামেন��র ল�ন অিফেস ভ�াচােয�র ডকুেম�াির� �দখােনা হেয়িছল। অবশ� তােতও খুব-একটা িকছু

যায় আেসিন।

১৯৭০-এর দশেক ইিতহােসর এমন এক সি��েণ মিরচঝঁািপর ঘটনা ঘেট যখন বামপ�ীরা তােদর �মতার তুে�

অব�ান করেছ। এতিদনকার পতু�িগজ উপিনেবশ�িল �স-সময় ফ�ািসবােদর হাত �থেক মুি� �পেয়েছ, কিমউিন�েদর

হােত দি�ন-পূব� এিশয়ার ‘পতন’ ঘেটেছ এবং বামপ�ীরা পি�মবে� তােদর সব�ে�� সাফল� অজ� ন কেরেছ। তৃতীয়

িব�জ�েড় এটাই িছল তখনকার ঐিতহািসক �বণতা। যিদও �শষপয�� এই সম� শাসেকরাই িনেজেদর �মতা �িকেয়

আই এ এস, ল�া� িরফম� কিমশনার এবং প�ােয়ত �সে�টাির, তঁার গািড়র চালকেক িদেয় আমার ঘের যাবতীয় সা�িতক তথ�

পা�েয় িদেয়িছেলন, যােত তথ� সং�েহর জন� আমায় বািড় �থেক �বেরােত না হয়, �যটা ড�রাল িরসােচ� র ��ে� দ�র। আই এ এস

অিফসােররা পূেব� পিরদশ�ন কেরিন, এমন অিফস�েলা এস িপ মি�ক যখন পিরদশ�ন কেরন, িতিন আমার তথ� সং�েহর তুলনায়

�ঢর �বিশ সহায়তা পান। এমনিক িতিন তথ� সং�েহর জন� িনেজর কম�চারীেক িশমলােতও পাঠান, �যটা করার �চ�া অন�থায়

আিম করতাম না। সরকাির অিফসারেদর কােছ আিম �কা�  পিরবােরর সদস� �সটা �বাঝােনার জন� আমার বািড়র �কানাটাই

যেথ� িছল; এটা আমায় �বশ িবি�ত কের, �কননা বািড় �ফরা ই�ক �কােনা শীষ��রীয় আমলা� ব�ি�গত বাসভবেনর �কানা

আমার জানা িছলনা। িক� িবে�ষণ আর তথ� সং�হ এক িজিনস নয়। এটা একটা আদেশ�র িবষয়, এবং তথ� যিদ �সই আদশ�েক

�মােণ সহায়ক না হয়, তাহেল �সই তথ�েক উেপ�া করা হেয় থােক।  আমার বইটা সংি�� হেয়েছ, এবং �কাহিলর কাজ�র �থেক

কম �চািরত হেয়েছ। কাজ�েত �কাহিল িসিপআইএেমর কাজেক দ��া��াপনকারী িহসােব মত িদেয়িছেলন, যিদও �সই মতেক

সমথ�ন জকরার মেতা পয�া� তথ� �সখােন িছলনা, আর তঁার ব�ব� যেথ� িব�াি�কর ও িভি�হীন িছল। িক� িশ�ািবেদরা

এভােবই এই শাসনকালেক �দখেত �চেয়িছেলন, তাই �াভািবকভােবই এই কাজ� �চার �পেয়িছল। আিম �চেয়িছলাম, এডগার ��া-র

�ড়ড �ার ওভার চায়নার �কােনা সমতুল� �কােনা ভারতীয় কাজ হেব, িকংবা িহ�েনর ফ�ানেশেনর পথ �মাতােবক স�ক �াম�েক

পাওয়া যােব। িক� আদেত �কােনািকছুই হি�ল না। যিদও এসময় �বশিকছু স�াবনাময় �েচ�া �নওয়া হয়। িক� �যটা দরকার িছল

তা হল, এমন একটা ভাষা যা �গালািপ চশমা পের স�প�েন �চির বাছাই করার মেতা পিরসংখ�াে� ব�বহার করেব। পি�মবে�র

উদাহরণ কখেনাই �িতেবশী রােজ� ছিড়েয় পেড়িন এবং অথ�ৈনিতক বৃি� ছাড়া এ-িবষেয় অ�াকােডিমক ও সাংবািদকেদর আ�হও

িছল সীিমত। আিম এর আেগ গৃহযুে� যুযুধান মা��বাদী �মাজাি�েক ব�াপকভােব �মণ কেরিছ। �সখােন আিম �দেখিছলাম,

সমাজতে� র�পা�েরর ত� কাজ করেছনা, িক� আিম চুপ িছলাম �কননা আিম �মাহভ� করেত বা সিত�কােরর িব�াসীেদর সে�

তক�  করেত চাইিন। পি�মব� তার �থেক �ঢর �বিশ অনুকূল পিরি�িতেত সমাজতে� উ�রেণর স�াবনা �তির কেরিছল, িক� পা�

িনেজেদর সমথ�েনর িভি� অ�ু� রাখেত �চেয় সুিবধা�া� ��িণর �াধান�েক চ�ােল� না করায় �শষ অবিধ �সই স�াবনাও ব�থ�তায়

পয�বিসত হল। মিরচঝঁািপেক িফের �দখেল মেন হয়, দিলতেদর দ���েকাণ �থেক এই ঘটনা বা�� শাসনেক সামি�কভােব সংগািয়ত

করার মেতাই �র��পূণ� িছল। যিদও আিধপত�কামী জােতরা স�বতঃ িবষয়�েক এভােব �দখেব না। চীন কিমউিন� শাসেনর

কথা বলেত িগেয় িতেয়নানেমন ��ায়�ােরর বদেল িশ� িব�েবর কথা বলেত পাের। িক� বাম�ে�র কােছ বড়াই করার মেতা

এইরকম �কানিকছুই �নই। এমনিক িশ�াে��, যা তােদর হােত িছল, �সখােনও তারা �কানরকম র�পা�র বা সং�ারসাধেন ব�থ�

হেয়েছ।



রাখেত এবং িনেজেদর আেখর �গাছােত পঁুিজবােদর মধু পান কের। �তল রাজ�েক �ক� ক’�র অ�াে�ালায় এর ন� র�প

এক নতুন মা�া �পেয়িছল; অবশ� বািক গরীব �দশ�েলােতও �মােটর ওপর এই একই পিরি�িত কােয়ম হেয়িছল।

�স-সময় সমাজতে� উ�রণ মা��বােদর িবদ�াতিনক চচ� ার পিরসের এক অিত �র��পূণ� �� িহেসেব �দখা �দয়; আর

পি�মবে�র দ��া�� �সই চচ� ার আকষ�েণর �ক�িব�� হেয় ওেঠ। �সািভেয়ত ইউিনয়েনর পতেনর সে� সে� অবশ�

একেশা আিশ িডি� ঘুের চচ� ার �ক� হেয় উেঠেছ সমাজত� �থেক পঁুিজবােদ উ�রেণর ���। পূেব�র ��� এখন

অথ�হীন হেয় পেড়েছ। সিত�ই যিদ র�পা�েরর �কােনা �বণতা অবিশ� �থেক থােক, তেব উদারনীিতবাদ আর

সমাজতে�র ভাঙেনর পথ ধের �সই �বণতা আজ �মৗলবােদর িদেক ধািবত। �ভেব �দখেল মেন হয়, মিরচঝঁািপর ঘটনা

�য সময় ঘেটিছল, �স-সময় িবেশষতঃ িবদ�ায়তিনক চচ� ার �ঝঁাকটা �সিদেক িছলনা। আজ বরং ছিবটা ঘুের �গেছ।

িবেশষতঃ ভারেত সমাজতে�র ��ভে�র সে� সে� িবদ�ায়তিনক চচ� ার পিরসের জাতপােতর ���র �র�� � � ক’�র

�বেড়েছ। যিদও এই পিরসের বামপ�ী ভাবনািচ�ার অিভঘাত এখেনা যেথ� রেয় �গেছ, িক� ভালই �হাক িকংবা ম�ই

�হাক, জনেচতনায় বামপ�া আজ �ায় িবলু�।

আেমিরকায় আমার িনব��র �কােশর �বশ িকছু বছর পর ভারেত সমাজিব�ােনর শীষ��ানীয় জান�াল ইকনিমক

অ�া� পিল�কাল উইকিল-�ত আ�ু জালাইেসর এক� িনব� �কািশত হয়।102 �স-সময় কিমউিন�রা �মতায় িছল;

ফেল তােদরেক এমন এক� �লখা পড়েত বাধ� করা সিত�ই সাহসী পদে�প। তৃণমূল �ের নৃতাি�ক গেবষণার িভি�েত

হওয়া এই কাজ� আমার রাজ��েরর গেবষণার পিরপূরক িহেসেব কাজ কেরেছ তার �থেকও �র��পূণ� হল এই �য,

গণহত�া �য হেয়িছল, যােত (�ানীয় িহসাবানুযায়ী) িতন-চতুথ�ানশ মানুষ মারা যান, �সই সিত�টােক কাজ� �মাণ

কেরেছ। বাম�ে�র �া�ন অথ�ম�ী, িযিন গণহত�ার সময় ওই পেদ িছেলন, িতিন যিদও মেন কেরন, এটা ‘অিতকথন’,

�কননা, তঁার মেত, ওই ঘটনায় মা� দ� ’জন মারা �গিছেলন। “এই ঘটনােক গণহত�া বেল উে�খ করা বাড়াবািড়।

এ-জাতীয় অিতকথন আসেল সিত� �তা বেলইনা, বরং তার �থেক দ�ের �ঠেল �দয়।”103 িতিন যিদও মিরচঝঁািপর িবষেয়

িনেজর ভূিমকা িকংবা অব�ানেক পির�ার কেরনিন। এই িনব�� �যেহতু সংি�� িবষয়�েত �থম �কােনা দিলেতর

করা অ�াকােডিমক কাজ, তাই আমার �লখা�র মেতা এ�েত িবষয়�ােথ�র গ� খঁুেজ �বর ক’�র এ�েক বািতল ক’�র

�দওয়া স�ব হয়িন। খুবই তাতপয�পূণ�ভােব এই দ�� কাজই (বত� মােন) ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর নাগিরকেদর করা, ফেল

তঁারা সরকাির িবিধিনেষেধর কবলমু�। িক� বাঙালী বুি�জীবীরা, যারা িবেদেশ কম�রত (ফেল �পশাগতভােব িনরাপদ)

এবং ঘটনা� স�েক� জানেতন, তঁারাও এ-স�েক� �কউই �ায় �লেখনিন। িবেদশী ড�রাল ছা�েদর গেবষণার জন�

�থেম এ� �ছেড় �দওয়া হেয়িছল, যার ফল �মােটও সুখকর হয়িন।

103 অেশাক িম�, ‘হাইপারেবাল অ�াবাউট ম�াসাকার’, ইকনিমক অ�া� পিল�কাল উইকিল, ভিলউম - ৪০, সংখ�া - ২০, �ম ১৪,

২০০৫।

102 অণু �ােল, ‘ ডু�েয়িলং অন মিরচঝঁািপঃ �হােয়ন টাইগার�  িবেকম ‘ িস�েজন� ’, অ�া� িরিফউিজস ‘টাইগার ফুড’’, ইকনিমক

অ�া� পিল�কাল উইকিল, এি�ল ২৩, ২০০৫।



এই িবষেয় �থম বই� কলকাতায় �ধুমা� বাংলায় �কািশত হেয়িছল এবং এেত �িত��েদর নােমর ৩৭ পৃ�ার

এক� তািলকা �যাগ করা হেয়িছল।104 �লখক িছেলন ঔপিনেবিশক বাংলার একজন ম�ীর �ছেল এবং পের পািক�ােনর

আইনম�ী। স�বত �লখেকর আরও বড় পিরচয় �য িতিন কিমউিন� পা�েত িছেলন এবং িবেরাধী দেল থাকাকালীন

�জ�ািত বসুর সে� �জল �খেটেছন। তঁােক তার িবিশ�তার জন� অথবা পুরােনা �সই িদেনর কথা �ভেব �রহাই �দওয়া

হেয়িছল িকনা তা বলা অস�ব, তেব এক� সংবাদপে�র বই পয�ােলাচনাকারীেক বই� পয�ােলাচনা করার জন� তার

কাগজ �থেক বরখা� করা হেয়িছল। পয�ােলাচক মামলা� আদালেত িনেয় যান, �যখােন িবচারক রায় �দন �য তঁােক

�বআইিনভােব বরখা� করা হেয়েছ, �কননা, �সই পয�ােলাচক স�াদেকর আ�াপালন কেরিছেলন মা�। আেরকজন

�লখক উে�খ কেরেছন, “জগদীশচ� ম�েলর �লখা ‘মিরচঝঁািপ, �নঃশে�র আড়ােল’ বই� আিম পেড়িছ। বই� পেড়

আিম বাকর�� হেয় যাই এবং বই� স�েক� মানুষেক জানােনার �েয়াজনীয়তা অনুভব কির। সমােজর �চােখ ‘পির��

ভাবমূ�ত �’ বহনকারী তথাকিথত ‘�গিতশীল’, ‘আসািম’�দর অেনেকর কােছ আিম �যাগােযাগ কেরিছ, িক� তারা �কউই

বই� �কাশ বা ছাপেত রািজ হয়িন। তাই �কােনা িবক� না থাকায়, আিম এই বই� পু�কেমলায় ছ�নােম �কাশ

কেরিছ (কলকাতা বইেমলার মুখপ�)...পু�কেমলার সম� কিপ বােজয়া� করা হেয়িছল। �সৗভাগ�বশত আিম আেগই

পঁাচকিপ সিরেয় রাখেত �পেরিছলাম। �মাগত �মিকর ফেল আমার উপর চাপ আরও তী� হেত থােক। আমার িকছু

�ভানুধ�ায়ী আমােক আমার ভিবষ�ৎ িবেবচনা কের আেপাষ করার পরামশ� িদেয়েছন। তারা আমােক বেলিছেলন �য

আিম আেপাষ না কের মূখ�ািমর পিরচয় িদি�। আিম জানতাম �য আিম অত�� �বাকা। আিম এ-সময় িগ� �থেক

পদত�াগ কির।”105 আপি�কর বই�েক বাদ িদেয়ই পু�কেমলা আবার চলেত থােক। যিদও সিরেয় রাখা �সই পঁাচ�

কিপর “�িতিদন ফেটাকিপ করা চলেত থােক। এ� কেয়ক� িলটল ম�াগািজেনও পুনমু�ি�ত হেয়িছল। �লখা� ইংেরিজ ও

িহি�েত অনূিদত হয় এবং বাংলার বাইের �কািশত হয়। অবেশেষ, আিম ল�� করলাম মিরচঝঁািপ �জেগ উঠেছ।

মিরচঝঁািপর �রামহষ�ক ইিতহাস িনেয় অেনেকই আ�হ �দখােত �র� কেরেছন। তােদর �কউ �কউ গেবষণায় িনম� হেয়

পেড়ন। আিম গণহত�ার �িত��েদর সে� সরাসির পিরিচত হেত থািক। �স এক ভয়াবহ অিভ�তা!”106 107

আেরকজন কলািম� িছেলন পা�ালাল দাশ��। “মিরচঝঁািপ িনেয় পা�ালাল দাশ�ে�র �িতেবদন �কাশ অব�াহত

রাখেল “যুগা�র” পি�কার সম� িব�াপন বািতল করার �মিক �দন �েমাদ দাশ��। �েমাদ দাশ�� িছেলন

িসিপআইএম-এর �িত�াতা পিলটবু�েরার সদস�, রাজ� স�াদক এবং �সই সমেয় বাম�� সরকােরর অন�তম �ধান

107 আিম যখন � ম�েলর সে� কথা বলার �চ�া কির, তখন আমায় আ�য� হেত হয় �য তঁার মেতা একজন মানুষ আমায় তঁার

বািড়েত ডাকার বদেল িনেজ আমার বািড়েত এেস আমার সে� কথা বলেবন বলছেহন।

106 �শেলন চ�বত�, ‘আইেটম মিরচঝঁািপ’, তুষার ভ�াচােয�র আনপাি�শড মিরচঝঁািপেত সংকিলত, পৃ - ৫৬-৫৭,

marichjhapi.com

105 �শেলন চ�বত�, ‘আইেটম মিরচঝঁািপ’, তুষার ভ�াচােয�র আনপাি�শড মিরচঝঁািপেত সংকিলত, পৃ - ৫৬, marichjhapi.com.

104 জগদীশ চ� ম�ল, ‘মিরচঝঁািপঃ �নঃশে�র অ�রােল’, সুজন পাবিলেকশ�, ২০০২।



�নতা এবং পা�ালাল দাশ�� িছেলন তঁার িনেজর ভাই!”108 যুগা�েরর মেতাই অন�ান� �নতৃ�ানীয় বাংলা

�দিনক�িলেকও একইভােব িব�াপেনর ব� করার �মিক এবং ইউিনয়েনর ভয় �দিখেয় মিরচঝঁািপ সং�া� িনব�

�কাশ ব� ক’�র �দওয়া হয়। “�যখােন মিরচঝঁািপর ঘটনা� জাতীয় িমিডয়ার িশেরানােম আসার কথা িছল, �সখােন

�ানীয় িমিডয়ােতও এ� তার �াপ� �র�� পায়িন। �কন? �দবনাথ আমােক আবার �সই সমেয়র িদেক দ���িনে�প

করান। পি�মবে�র সবেচেয় শি�শালী সংবাদপ� �গা�, আন�বাজার পি�কা, িসিপআইএম-এর িবর��াচরণ

করার িস�া� িনেয়িছল। ফলাফল? দল�র কম�চারীেদর তােদর অিফেসর বাইের পুিলিশ িনি�য়তার সুেযােগ মারধর

করা হয়। ‘এই� (মারধর) আর সরকাির িব�াপন �ত�াহােরর �মিক সবসময় কাজ কের।109

এই কালপব� িনেয় কথা বলেত িগেয় তুষার ভ�াচায� বেলন, “ িসিপআই(এম)-এর রাজ� সদর দফতর আিলমুি�ন

��েটর �কুম বা �স�রিশেপর ফেল �কােনা �নতৃ�ানীয় বাংলা �দিনেক মিরচঝঁািপর �কােনা সংবাদ �কািশত হেত

পােরিন। পা�ালাল দাশ�ে�র মিরচঝঁািপ-িবষয়ক �ব�ও �ানীয় যুগা�র পি�কায় �কািশত হয়িন। িসিপআই তখন

বাম�ে�র অংশ িছল না; এবং তারা তােদর মুখপ� কালা�ের মিরচঝঁািপ িনেয় কেয়ক� িনব� �কাশ কেরিছল।

গণতাি�ক ব�ব�ায় সংবাদপে�র উপর নীিত-বিহভূ�তভােব অবেরাধ করা িছল িসিপআই(এম)-এর আেরক�

দমন-�কৗশল। সরকার �য ভিবষ�েত �চ� দমন-পীড়ন চালােব তার সূচনা হেয়িছল মিরচঝঁািপ গণহত�ার মধ� িদেয়।”110

দলীয় ক�াডার ও ��ােদর শৃ�লার�াকারী বািহনী িহেসেব ব�বহার করা যিদও নতুন িকছু িছল না, িক� মিরচঝঁািপ

এই শাসনতে�র এমন এক� সুর �বঁেধ িদেয়িছল যােক আর কখনই িনয়�েণ আনা যায়িন।

িবেদশী িশ�ািবেদরা এই শাসনপব�েক নানাভােব ব�াখ�া কেরেছন। িক� তার মেধ� সবেথেক �চিলত দ���ভি��

ি��টন িব�িবদ�ালেয়র একজন �চয়ার �েফসেরর, িযিন বেলিছেলন পি�মবে� "সুশাসন"111 িছল এবং �কৃতপে�

"িসিপএেমর অধীেন [এ� িছল] স�বত ভারেতর �সরা শািসত রাজ�"।112 ল�ন �ুল অফ ইকনিমে�র অধ�াপক, � �জ

নিসটার দািব কেরেছন �য তারা "সিত�ই অসাধারণ সাফল�"113 অজ� ন কেরেছন, যার মেধ� "িনঃসে�েহ [সবেথেক]

িচ�াকষ�ক" হল ভূিম সং�ার। অবশ� সরকাের থাকা আমার আ�ীয়েদর মেধ� �কউই এই ধরেনর দািব কেরনিন এবং

এই শাসনকােল আিম দািবর সমথ�েন �কােনা �মাণ পাইিন। িসিপএেমর সাফেল�র অ�গণ� �ব�া অতুল �কাহিল

113 � �জ নিসটার, ‘মা���� ��ট গভন�েম��  ইন ইি�য়া’, িপ�ার পাবিলশাস�, ১৯৮৮, পৃ- ১৮৪, ১৪০।

112 অতুল �কাহিল, ‘�ডেমাে�িস অ�া� িডসকে��ঃ ইি�য়া’জ ��ািয়ং �াইিসস অফ গভন�ািবিল�’, �কমি�জ ইউিনভা�স�� ��স,

১৯৯০, পৃ - ২৬৮।

111 অতুল �কাহিল, ‘ক�ান দ� �পিরেফির কে�াল দ� �স�ার? ইি�য়ান পিল�� অ�াট দ� �সেরাড� ’, ওয়ািশংটন �কায়াটারিল,

১৯৯৬, ১৯(৪), পৃ -  ১২১।

110 তুষার ভ�াচায�, ‘দ� িরিফউিজ �সেটলেম� দ�াট ভ�ািনশড ইনটু �নােহায়�ার’, পাল(স�াদক), ইংেরিজ খসড়া, পৃ - ৩৫।

109 দীপ হালদার কতৃ�ক সাংবািদক সুকুমার �দবনােথর সা�াৎকার, �াড আইল�া�, িকে�ল সং�রণ, অব�ান - ১৪৯৮, ি��

সং�রণ, পৃ - ১৬৭।

108 িব�িজৎ বে��াপাধ�ায়, ‘দ� �টল অফ মিরচঝঁািপ’, র �ািডকাল �সাশািল�, �ফ��য়াির ১৯, ২০১২।



বেলেছন, "পি�মবে�র ভূিম আমলাতে�র সদস�রা �ায়ই িসিপএেমর �ামীণ সমথ�কেদর ‘মাঝাির কৃষক’ �কৃিতেক

‘অপােরশন বগ�া ’-এর সমস�া িহেসেব দায়ী কের... এই যুি� অনুসাের �যমন, দেলর িনজ� সমথ�করা তােদর �াথ� �ু�

করেব এমন �কােনা কম�সূিচেক সমথ�ন করেছ না। আিম এই যুি�র সমথ�েন �মাণ খঁুেজ পাইিন" "এ� "অপােরশন বগ�া"

স�েক� আমলাতাি�ক লাইন বেল মেন হেয়িছল। পি�মবে�র ল�া� সােভ� িডের�েরর মেতা িসিনয়র অসামিরক

অিফসার, িড. বে�াপাধ�ায় এবং এস. সরকার, উভেয়ই সা�াৎকােরর সময় এ�র ওপর �জার িদেয়িছেলন৷114

আমলাতে�র িন� �েরও এর পুনরাবৃি� হেয়েছ”। কম�রা, যারা পা� লাইেনর পে� মােঠ কেয়ক দশক ধের কাজ কেরেছ

িবেশষতঃ এমন সব �ামা�েল সংি�� পিরদশ�েনর কেরেছ, �যখােন পা� আপনােক �তারণা করেত ��ত, তােদর

দািব খািরজ করার জন� �বৗি�ক ঔ�েত�র �েয়াজন িছল। এর জন� �ধুমা� ন�ায�তা নয়, রাজনীিতিবদেদর িব�াস

করার জন� এক� আদেশ�র �েয়াজন, যা তােদর আরও ভাল �ানী এবং আরও �� �শাসেকর পিরবেত� পা� লাইন

অনুসরণ করার পরামশ� �দয়। আিম িনেজ সফের িছলাম তাই আিম জানতাম �য এ� কীভােব করা হেয়িছল, কারণ

এ� পা� লাইন �থেক িবচু�ত হেল ব�ােদর �ছঁেট �ফলা হেব। এ� �ামীণ ভারত স�েক� এক� ধারণার অভােবর

পিরচয় �দয়, �কননা, একজন দিলেতর কােছ এর �থেক িবেনাদন পাওয়ার স�াবনা খুবই কম। িজম ��া আেমিরকা বা

বণ�িবে�ষী দি�ণ আি�কায় িবি�� কৃ�া�রা �যমন তােদর ��তা� �ভুেদর �চেয় সমাজেক স�ূণ� আলাদাভােব

�দেখ, �তমিন জাতপােতর পিরচয়ও এেদেশ উপলি�র পাথ�ক� িনম�াণ কের। মজার ব�াপার হল নিসটার বা �কাহিল

�কউই বুঝেত পােরনিন �য, তারা যা পিরদশ�ন করেতন �স�িলেক পৃথক করা হত এবং �সই সমেয় আর এক�মা�

জায়গােতই এমনটা হত, তা হল দি�ণ আি�কা। যিদও আিম এ� জানতাম, তবু আিম এ� স�েক� িজ�াসা কেরিছ

�ধুমা� এক� ধারণা �পেত �য তঁারা সত� বলার জন� ��ত িকনা। যিদওবা তঁােদর �লখায় এমন �কােনা ইি�ত থােক,

তবু মেন হয়, তঁারা �তমনটা সেচতেন কেরনিন। আমার জন� পিরি�িত� বরং িভ� িছল, কারণ আিম যিদও জীবনচয�ার

মােনর িভি�েত উ� বেণ�র সমেগা�ীয় িছলাম, তবু আমায় উি�� হেত হেয়িছল �যেহতু আমার এক� দিলত

পািরবািরক পিরচয় রেয়েছ, তাই যিদ আিম "ভুল" উ�র িদেয় থািক তেব আিম বিহ�ৃত হেত পাির। �সে�ে� হয়েতা

‘ িসিপএম�’ কােজ আসত। এই পিরি�িতেত ব�ি�গত �� িজ�াসা করা হেল থাকার সময় যত কম হেব ততই ভাল।

দি�ণ আি�কায় আমার উ�ারণভি� আমােক উ�ী� �গা�েদর �থেক দ�ের সিরেয় �রেখিছল এবং �েয়াজনীয়

অনুমিত না থাকার কারেণ িভিজট করা সমস�াযু� হেয়িছল। অবশ� �বধভােব �সখােন থাকা অন�ান� পয�েব�কেদর

অিভ�তা খুবই িভ�। ভারেতর ��ে�ও, �যখােন আিধপত�কামী জািত "ন�ায়িবচার"-এর বা�বায়েন �নতািগির

কেরেছ, �সখােন বা�েব �য কী দ�দ� শা হেয়েছ, তা বাইেরর পয�েব�করা হয়েতা উপলি�ও করেত পােরনিন।

আপিন যা খঁুজেছন স�বত আপিন খঁুেজ পােবন। আপিন যিদ মিরচঝঁািপ িনেয় গেবষণা কেরন তেব আপিন অেন�র

িনয�াতন এবং হত�ার ঘটনা �যমন খঁুেজ পােবন �তমনই আপিন যিদ সতক� না হন তেব স�বত িনেজর নাম�েকও

হতভাগ�েদর �সই তািলকায় খঁুেজ পােবন। আিম, �থম িবেদশী িহসােব এই িবষয়� িনেয় গেবষণা কেরিছলাম, ফেল

114 অতুল �কাহিল, ‘দ� ��ট অ�া� পভা� ইন ইি�য়া, �কমি�জ ইউিনভা�স�� ��স, ১৯৮৭, পৃ- ১২৭।



একজন স�দয় িসিপএম ক�াডার আমায় সতক� কেরিছেলন �য, গেবষকই হই আর আর যাই হই, �বফঁাস িকছু করেল

�কউই আমােক তােদর শাসেনর িনয�াতন �থেক বঁাচােত পারেব না। আমার িনেজর আ�ীয়রাও আমােক সতক�

কেরিছেলন �য �েয়াজেনর সময় আমােক র�া করার মেতা উপরমহেল তােদর হাত �নই এবং একজন সাংবািদেকর গ�

আমায় বলা হেয়িছল িযিন একজন িসিপএম িবধায়েকর িবর�ে� এক� হত�ার তদ� করিছেলন বেল তােকও হত�া করা

হয়। িসিপএম কতৃ�ক �বশ িকছু �কাশ� হত�াকা� ঘেটেছ, �বশ কেয়ক দশক অবিধ �য�িলর এক�রও িবচার হয়িন।

আমার এক ভাই আমােক বািড়র পােশর বি�েত থাকা একজন �া�ন মাওবাদীর সে� পিরচয় কিরেয় িদেয়িছেলন

িযিন পুিলিশ িনয�াতেন �ায় মরেত বেসিছেলন, যার �মাণ িহেসেব �সই অত�াচােরর �ত�েলা তখনও তঁার শরীের

দ� দ� করিছল। আমােক বলা হেয়িছল �য, আমার ওপর এরকম পুিলিশ অত�াচার হেল আিম তা সহ� করেত পারব না।

অথ�াৎ, িনয�াতন চলেল আিম �যেহতু আমার উৎস �কাশ করেত বাধ�, তাই ‘ ভুেল থাকা’ এই গণহত�া িনেয় আমার

গেবষণা করা উিচত নয়। একজন ‘ িনরপরাধ িবেদশী’-র কােছ সরকারী প�িত স�েক� এ� এক� মম��শ� িক�

িনরথ�ক সতক� বাত� া িছল। যাইেহাক, ব�ব�ার মেধ� থাকা আমার সূ��িল ফলাফল স�েক� আমার �চেয় আরও ভাল

অবিহত িছেলন এবং যিদ তারা সাহায� করেত ই�ুক হন, তেব গণহত�ার ঘটনােক তুেল ধরার কাজ�েক অ�ীকার

করা আমার পে� �মােটও সহজসাধ� হতনা। পুিলিশ প�িত�িল তঁারা জানেতন, ফেল তঁােদর কােছ �গাপনীয়তার

�যেকান �িত��িতই িছল সে�েহর অধীন। আদেশ�র িদক �থেক �দখেত �গেল িনয�াতনকারীরা তােদর হােত িছল বেলই

সরকারেক সব খবর িনয়�ণ করেত হেব, এমনটা �মােটও কাম� নয়। িক� বা�েব অিভ�তা না হওয়া পয�� �কউই

জানেতন না কী সহ� করেত হেত পাের। যারা সরকােরর িবর��াচারণ কেরিছেলন, বা ‘ ভুল পেথ’ চেল �গিছেলন, তােদর

সে� কী ঘেটিছল �স স�েক� আমার ভাই �য ভয়�র গ��িল বলত, তার মেধ�, আমার ি�য় গ�� হল �সই িবেদশী

পয�টেকর যার িভসা �শষ হেয়েছ এবং িবশ বছেররও �বিশ সময় িতিন �জেল কা�েয়েছন। যিদও সরকাির চাকিরেত

কম�রত পিরবােরর বয়ঃেজ�� সদস�রা আমােক তথ� সরবরাহ করিছেলন, িক� আমার ভাইেবােনরা িনয�াতন এবং

মৃতু�র আশ�া থাকায় এ-কােজ আমায় িনর�ৎসািহত করিছল, কারণ তােদর মেন হেয়িছল �য আমােদর পিরবােরর

কােছ আমােক র�া করার মেতা উপরমহেলর সে� যেথ� সংেযাগ �নই। যিদও তথ� পাওয়ার জন� তখন এতই ব��

িছলাম �য এই সতক� বাণী�েলা �শানার মেতা অবকাশ �স-সময় আমার িছলনা। মিরচঝঁািপ িনেয় যারা পা� লাইনেক

সমথ�ন করেতন, �তমন �লােকেদর সা�াৎকার �নওয়ার সময় আমার িকছু ভুল হেয়িছল, িক� দ�শ�ত �কউই আমার

িবর�ে� খুব বড় িকছু অিভেযাগ কেরনিন। যিদও আমায় �যেকােনা মুহূেত� তুেল িনেয় যাওয়া হেত পাের, এরকম একটা

আশ�া দীঘ� সমেয়র জন� আমােক তাড়া ক’�র �বিরেয়েছ। দি�ণ আি�কা এবং �রােডিশয়ার থাকাকািলন �যখােন ধরা

পড়া এড়ােত �ায়শই আমায় িবিভ� জায়গায় পালােত হত, �সখােন কলকাতায় আিম আমার ঠাকুরদার বািড়েত

আমার কাকার সে� থাকতাম এই আশায় �য এ� পুিলিশ অিভযানেক িনর� করেব। আমার কাকা �যসময় মুখ� সিচব

িছেলন তখন �থেক আমার ঘের পুিলশ �হডেকায়াট�ােস�র সে� এক� সরাসির �ফান লাইন (যিদও অেকেজা) িছল।

আমার িনিষ� মাওবাদী িবে�াহী বইপ��েলােক লুকােনার �কান জায়গা না থাকায় আিম এ�েক পুিলশ �ফান লাইেনর

পােশর ক�ািবেনেট তালাব� ক’�র �রেখিছলাম কারণ আিম আমার আ�ীয়েদর িজ�াসা করেত পািরিন �য এ�



�কাথায় লুিকেয় রাখা �যেত পাের। এে�ে� আমার একটাই আশা িছল �য, আমােদর পিরবােরর ময�াদা পুিলিশ

অনুস�ােন বাধা �দেব। আমার �গাটা �শশব ভেয়র সে� সং�াম করেত �কেটেছ, ফেল একজন �া�বয়� িহসােব আিম

তােকই আবার আমার মগেজর দখল িনেত িদেত পািরনা। তাই আিম আমার যাবতীয় ভয়েক িপছেন �ফেল গেবষণায়

মন িদই, িক� ��তই আমার এই �বােধাদয় হয় �য িনরাপেদ তদ� করার জন� আমার �ানীয় সাং�ৃিতক �ােনর যেথ�

অভাব রেয়েছ, যা-িকনা আমার "�বধ" গেবষণার সময় িছল না।

আিম যখন একজন িবিশ� সাংবািদক ও স�াদক সুখর�ন �সন�ে�র সা�াৎকার িনি�লাম, িযিন মিরচঝঁািপেত

সাংবািদকেদর ওপর সরকাির িনেষধা�া অমান� কেরিছেলন, তখন একজন ব�ি� িবনা আম�েণ তঁার বািড়েত ঢুেক

বসার ঘের এেস বেসন এবং আমােদর কেথাপকথন �নেত থােকন। �সৗভাগ��েম আমােদর কেথাপকথন� ইংেরিজেত

হি�ল। ইংেরজীেতই িমঃ �সন�� আমােক বেলন �য, ওই ব�ি� একজন পুিলশ ইনফম�ার িযিন তঁার উপর নজর

রাখেছন। আমার সে� আসা আ�ীেয়রও এমনটাই সে�হ হি�ল। িক� বাংলার সে� আমার পািরবািরক �যাগ

থাকেলও িবেদশী লালন-পালেনর কারেণ এই িবষয়�েলােক �বাঝার মেতা যথাযথ সূ�তা আমার িছলনা। আমার

কাকা অবশ� আমায় বেলিছেলন �য পুিলশ চাইেল নজরদািরর জন� এরকম �খঁাচর িনেয়াগ ক’�র থােক। আিম ��তই

এই িনিষ� গেবষণা করার জন� ��� ব�ি� িছলাম না। �ামীণ গেবষণা কায�ত বাদ িদেত হেয়িছল কারণ একজন

অধ�াপক আমােক সতক� কেরিছেলন �য "�িত� �ােমই কিমউিন�রা আেছ" এবং �সখােন আমােদর কথাবাত� ায়

মিরচঝঁািপর �কােনা উে�খ থাকেলই �স� িরেপাট� হেয় যােব।

�যেহতু তদে�র সূ��িল আমার িনেজর পিরবােরর সদস�রা, যারা আইএএস অিফসার িছেলন, তােদর কাছ �থেক

পাওয়া, তাই আমার সবসময় মাথায় রাখেত হেয়েছ �কান পিরি�িতেতই �যন তােদর নাম �কাশ না হেয় পেড়।

উে�ািদেক আিম পুিলেশর হােত ধরা পড়েল তােদর নাম �কাশ হেয় �যেত পাের, এই আশ�া �থেক আিম যােত

�কানভােবই পুিলেশর হােত ধরা না পিড়, তার ব�ব�া করেত তঁারা িবেশষভােব সেচ� িছেলন। তথ�পাচারকারীেদর �িত

�জ�ািত বসুর পাহাড়�মাণ ঘৃণা এবং পুিলশ ইনফম�ারেদর হত�ার ��ি�েত, এই তদ� আিব�ৃত হেল তার ফলাফল

মারা�ক হেত পারত। �যেহতু �কউই আমােক এই ধরেণর কাজ করার পরামশ� �দয়িন তাই এমন িকছু যােত না হয়, �সটা

�দখা একা�ই আমার দািয়� িছল। স�াব� পিরণিতর কথা মাথায় না �রেখ �কউ এই ধরেণর গেবষণা করেবন না। আিম

এ� অ�ি�জ �থেক �দেখিছ �য সুপারভাইজাররা এইজাতীয় গেবষণােক খুব ঝঁুিকপূণ� বেল সাধারণত আপি� ক’�র

থােকন। আিম যিদ ধরা পিড় বা যিদ আমােক হত�া করা হয় তারা আমার ি�য়াকলােপর সে� তােদর যাবতীয় স�ক�

অ�ীকার করেত পােরন (িমশন ই�িসবল, �িভ িসিরজ)। ভারেত আমার তথ�দাতারা �কমি�জ ইউিনভা�স�� ��স

�থেক �কািশত আমার বই�েত উৎস িহসােব তােদর নাম িদেত অ�ীকার কেরেছন, �ধু তাই নয়, আমার বইেয়র

��াবনার �কাথাও তােদর নােমাে�খ ক’�র তােদর সামান� �ীকৃিতটুকু �দওয়া �হাক, এমনটাও চানিন। �কবলমা�

আমার ড�রাল সুপারভাইজার িজওে� হথেন�র কথা উে�খ করা �গেছ, �যেহতু িতিন �কমি�েজ িনরাপদ িছেলন।

তখনও পয�� এটা �� িছল না �য, আমলােদর �মতা িছল িকনা রাজনীিতিবদরা আমােক িনেয় যা করেত চান তা



করেত বাধা �দওয়ার।115 রাজৈনিতক দেলর সে� স�ৃ� গ�াং�াররা স�ূণ�র�েপ রা��য় িনয়�েণর বাইের িছল এবং

এে�ে� তারা হত�া করার পথই অবল�ন করেব এমন স�াবনাই �বিশ িছল। িসিপএম পা�র কেয়কজন �নতা, যারা

�ক�ীয় কিম�র সদস�, একজন রােজ�র ম�ী এবং একজন এমিপ হেয়িছেলন, তােদর িবর�ে� এমন �মাণও িছল �য

তারা দ�ই ভাইেক হত�া কের তােদর মােক �সই র� িগেল �ফলেত বাধ� কেরিছেলন, িক� এ-ঘটনা �চার হওয়া সে�ও

তােদর কখনও িবচােরর মুেখামুিখ করা হয়িন।116 িমিডয়া কভােরজ এে�ে� �কােনা ব�ব�া �নওয়ার ��ে� কােজ

আেসিন। এর বাইের আরও অেনক �ামীণ মামলার জন� এই �চারটুকুও িছলনা। িনঃসে�েহ আইেনর ঊে�� থাকার

িকছু ��েময়াদী রাজৈনিতক সুিবধা িছল, িক� দীঘ�েময়ােদ �মাগত খুন ও চঁাদাবািজ জনগেণর মেধ� িনব�াচনী সমথ�ন

�য় কের। মািরচঝািপর �িত দেলর �নতৃ� অিব�াস�ভােব অদ�রদশ� িছল, িক� এ� এক� বৃহ�র অ�মতার অংশ

িছল যা তােদরেক �কােনা সমাজতাি�ক উ�রেণ �নতৃ� িদেত অ�ম ক’�র তুেলিছল। সিত� বলেত, তােদর অেনক

অনুসরণকারীই সং�ােরর নােম িনেজেদর আেখর �গাছােত �বিশ আ�হী িছল। এতিকছু সে�ও, িবদ�ায়তিনক মহল

িদিব� গজদ� িমনাের বেস "সুশাসন" স�েক�  তােদর তামািদ ব�ব� �কাশ ক’�র �যেত থােক।

অবসর�া� ভারতীয় পুিলশ সা�ভ�স (আইিপএস) অিফসার ও মানবািধকার কম�, ইউএন িব�াস, িযিন পরবত�কােল

কিমউিন�-পরবত� সরকাের ম�ী হেয়িছেলন, আিম যখন তঁােক মিরচঝঁািপ স�েক� �ফান কির, আমার এক ভাই

(আইএএস অিফসার) আমােক সতক� কেরিছেলন। তঁার মেন হেয়িছল �ফান ট�াপ করা হেত পাের। আইএএস অিফসার

িহেসেব িতিন �স-সময় �র��পূণ� িশ�াগত সং�ার করেত চেলেছন যা ল� ল� দির� িশ�েদর এক� ভ�� িশ�ার

বে�াব� করেব, এবং যিদ ভারেতর বািক অংেশ ও িব�জ�েড় এর �িতিলিপ করা �গেল িবে�র �কা� �কা� িশ� এর

�থেক উপকৃত হেব। এই সং�ার �মাতােবক িশ�করা তােদর ছা�ছা�ীেদর পরী�ার ফলাফেলর িভি�েত �বতন �পেতন।

যিদ আমােক বঁাচােত তঁার রাজৈনিতক পঁুিজ ব�বহার করেত হয় তেব এই সং�ার�িল িবপ� হেত পাের। �শষপয��

অবশ� িশ�ক ইউিনয়ন এবং দ�ন�িতবাজ রাজনীিতিবদেদর �ারা সং�ার�িল ব� হেয় যায়। এরসে� মিরচঝঁািপর

িব��মা� সংেযাগ িছলনা। িক� �গাটা তদ� �ি�য়ায় �ধুমা� তখনই আমার মেন �� উেঠিছল, আিম যা করিছ, তা

�ক হে� িকনা। আিম পরবত�েত এই িশ�া-সং�ার� ব�থ� হওয়া িনেয় িলেখিছলাম, িক� একজন অ�াকােডিমক

�কাশকও �স� �কাশ করেত এিগেয় না আসায় আিম �স�েক ই�ারেনেট সংর�ণ ক’�র �রেখিছ।

আমােক যখন একজন পুিলশ অিফসােরর, িযিন মদ�প অব�ায় বামপ�ী মিহলােদর িনয�াতন করার জন� কুখ�াত

িছেলন, সা�াৎকার �নওয়ার ��াব �দওয়া হয়, তখন আিম আিব�ার কির �য �লাক� মুখ�ম�ীর সিবেশষ ঘিন�। তঁার

অতীত এবং তার বত� মান সংেযােগর কথা মাথায় �রেখ সা�াৎকার ভােলা না হেল আিম িনয�াতেনর িশকার হেত পাির,

116 িড বে��াপাধ�ায়, �স�াস অফ পিল�কাল মাড� ার� ইন ওেয়� �ব�ল িডউিরং িসিপআই-এম র�ল, ১৯৭৭-২০০৯, �মই���ম,

আগ� ১৪, ২০১০, সঁাইবািড় ইি�েড�, উইিকিপিডয়া।

115 দীপ হালদার আইএএস আমলােদর ি�ধা�ে�র কথা উে�খকেরেছন। দীপ হালদার, দ� ন�াের�ভ অফ ইিলউশন অ�া�

কনি��, জানুয়াির ১০, ২০২০।



এই কথা �ভেব আিম তার সা�াৎকার না �নওয়ার িস�া� িনই। �কউ �কউ হয়েতা �ভেবিছেলন �জ�ািত বসু িনেজেক

পুিলশ �পাট�েফািলও �থেক সিরেয় করেত �চেয়িছেলন, �কননা এ� অিনবায�ভােব মানবািধকার ল�েনর সােথ

ব�ি�গত সংেযােগর অ�ি�কর ��� তুেল আনেত পারত। িক� এসবই িছল আকাশকুসুম ক�না। কিমউিন�রা

কেয়ক বছর আেগ হাওড়ায় পুিলশ িবে�ােহ ই�ন জ�িগেয় এমন কা� ক’�র �য তােক িনয়�েণ আনা �ধুমা�

�সনাবািহনীই পে�ই স�ব। িবে�াহীেদর বরখা� করা হেয়িছল িক� কিমউিন�রা �মতায় আসেতই তােদর পুনব�হাল

করা হয়।117 পুিলশ ইউিনয়ন কিমউিন� িনয়ি�ত িছল, এবং �েয়াজেন মিরচঝঁািপর মেতাই তা আদালেতর িনেদ� শ

অমান� করেত পারত। �জ�ািত বসুর হােত "রাে�র জবরদি�মূলক য�" িনেজর কােছ রাখার উপযু� কারণ িছল।

�যেহতু আিম একজন িবেদশী �লখক িবেদেশ বসবাস করিছ, আমার িবর�ে� �িতেশাধ �নওয়ার জন� এে�ে�

সািহেত�র আ�য় িনেত হেয়েছ। অ�ুতভােব এই �িতেশাধ এেসেছ একজন পুিলশ-পি�েতর কাছ �থেক িযিন ভারতীয়

কিমউিনজেমর উপর এক� বইও িলেখেছন।118 ২৪ পরগনা �জলা পুিলশ সুপার িযিন মুখ�ম�ীর কাছ �থেক উে�েদর

িনেদ� শ িনেত মুেখামুিখ হেয়িছেলন, িনেজর �ীকােরাি�েত, গণহত�ার িবষয়� অ�ীকাের অন�তম ভূিমকা �নন। তেব

একজন �া�ন উপাচায� �লখেকর িবর�ে� হওয়া এই "অত�া�য� �েরাচনা"-র িন�া কেরেছন, যার মাধ�েম পুিলশ

অিফসার, অিময় কুমার সাম� �লখকেক একজন ‘অ�ৃশ� িবেদশী’ িহসােব বাদ িদেয়িছেলন।119 দিলতেদর িবর�ে�

সাধারণ চলিত ধারণা�িল, �যমন তােদর অসভ� এবং অ�িচ িহসােব �দখা, এবং িবেদশীিবে�ষ অবশ� অিধকাংশ

ভারতীয়রই এক� সাধারণ �দাষ।120 এমন এক� সমােলাচনায় যা িবেদশী এমনিক অেনক ভারতীেয়র কােছও �� হেব

না, ডঃ সাম� �লখকেক "ভারতীয় বংেশা�ূত একজন কানািডয়ান, এবং এখন বাংলােদেশ অবি�ত বােগরহাট, খুলনার

এক� বড় জিমর মািলক পিরবােরর স�ান" িহসােব বণ�না কেরেছন, যার উে�শ� �লখেক সাধারণ দিলতেদর �িতিনিধ

িহসােব খ�ন করা এবং জিমদার িহসােব তােদর িব�তীপ অব�ােন রাখা। িক� �য ইিতহাসেক উে�খ করা হয়িন, তা হল

জিমদােরর নােয়ব জিমদখেলর জন� �লখেকর �িপতামহেক হত�া কেরিছল এবং বড়েছেল, তার মা ও চার �ছাট ভাইেক

(একজন মরেণা�র)িনেয় কলকাতার আেপি�ক িনরাপ�ায় পািলেয় িগেয়িছল।121 আমার িপতামহ দিলত িহেসেব

ভারেতর �থম িব�িবদ�ালেয়র �াতক এবং �ব�ল িসিভল সা�ভ�েস �থম িহসােব খ�ািত অজ� ন কেরিছেলন।122 িতিন

কলকাতার ��শচাচ� কেলেজর িমশনাির অধ�াপকেদর �ারা মেনানীত হেয়িছেলন এবং ই�ারিভউ কিম�র একজন

122�শখর বে��াপাধ�ায়, কা�, ��ােট� অ�া� আইেড��� ইন কেলািনয়াল ইি�য়াঃ দ� নমশূ��  অফ �ব�ল, ১৮৭২-১৯৪৭,

অ�েফাড�  ইউিনভা�স�� ��স, ২০১১, পৃ - ৭১।

121 বর�ণ মি�ক, “এ িসে�ট িহ�� অফ দ� মি�ক ফ�ািমিল”, িমউিজয়াম অফ �মেটিরয়াল িহ��, জ�লাই ১৯, ২০২০। রস মি�ক,

“অ�াফােম��ভ অ�াকশন অ�া� এিলট ফেম�শনঃ অ�ান আ�ােচব�  ফ�ািমিল িহ��”, এথণিহ��, ি�ং, ১৯৯৭।

120 ��ািলন �ক, “ইি�য়া আ�াচ� ”, তথ�িচ�, ইউ�উব।

119 এ �ক িব�াস, �মই���ম, এি�ল ১৩, ২০১৩।

118 অিময় কুমার সাম�, �লফট এ���িম� মুভেম� ইন ওেয়� �ব�লঃ অ�ান এ�েপিরেম� ইন আম�ড অ�া�ািরয়ান �াগল, ফাম�া

�ক এল এম, ১৯৮৪।

117 তৎকালীন হাওড়া �জলা ম�ািজে�ট সুকুমার মি�ক, আইিসএস, -এর সা�াৎকার।



�া�ণ তােক চাষবাস করেত যাওয়ার ‘পরামশ� ’ িদেয় অপমান করার পেরও এই পদ �পেয়িছেলন। িতিন িনেজর �বতেন

পঁাচ ভাইেক ল �ুেল পড়ান। উিনশ শতেক �য স�ি� তােদর হাতছাড়া হেয়েছ, তার আকার এমনিক তঁার িনেজর

পিরবােরর কােছও অজানা, যিদও তােদর আসল পদিব �থেক জানা যায় �য তারা কৃিষ �িমক িছেলন এবং সামািজক

কাঠােমার এেকবাের িনেচর সািরেত িছল তােদর অব�ান। পিরবার� ১৯১২ সােল নমশূ� অ�ােসািসেয়শন �িত�া

কের123 এবং বড় �জঠুরা, যারা ঔপিনেবিশক বাংলায় ম�ী িছেলন, তােদর হাত ধের আধুিনক িনব�াচনী রাজনীিতেত

�েবশ কের। "এমনিক আে�দকর তঁার িনজ রাজ� মহারা� �থেক [গণপিরষেদর জন�] িনব�াচেন �িত�ি�তা করা ক�ন

বেল মেন কেরিছেলন এবং তার পিরবেত� বাংলায় তার নমশূ� ব�ুেদর, �ধানত ম�ল এবং মি�েকর উপর িনভ� র

কেরিছেলন।"124 সদ� ার প�ােটল মি�কেক গণপিরষেদ কংে�েসর আসন �দওয়ার ��াব িদেল িতিন �ত�াখ�ান কেরন

কারণ এ� জিমদারেদর দল িছল। িতিন পািক�ােন িগেয়িছেলন িক� মুসিলম সা�দািয়ক দা�ার স�ুখীন হেল

ভারেত িফের আেসন।125 এরপের নমশূ�রা উভয় �দেশই িনয�ািতত সংখ�ালঘুেত পিরণত হয়, ফেল, শাসকবেগ�র কােছ

সুইং �ভাটার িহেসেবও তােদর �েয়াজন ফুেরায়। আমার দ�ই কাকা িছেলন ভারতীয় িসিভল সা�ভ�েস (ICS) একমা�

দিলত,126 যােদর মেধ� একজন পি�মবে�র মুখ� সিচব (শীষ� রাজ� আমলা) িছেলন, �য �স�� ড�র সাম� যেথ�

িনভু�লভােবই পুনব��� কেরেছন, এই ম�েব�র সে� �য “রস মি�েকর বাবা অিভবাসী হেয় অবেশেষ কানাডায় বসিত

�াপন কেরন।" এইজাতীয় ম�ব��িল নব�-মধ�িব� দিলতেদর তােদর জােতর এক� "ি�িম �লয়ার" িহসােব �িতপ�

কের এবং এই নেবাি�ত ��িণেক তােদর িনেজেদর জােতর �িতিনিধ হওয়ার �যাগ�তােক নস�াৎ করেত চায়; এবং

একইসে� উ�বেণ�র শাসেকরাই দিলতেদর �েয়াজন আরও ভালভােব �বােঝ, এইজাতীয় একটা ধারণােক িবিছেয় িদেয়

উ�বেণ�র এযাবৎ আিধপত�েক কােয়ম রাখেত চায়। এইজাতীয় ন�াের�ভ জাতপাত স�েক� বাংলা উদারমন�, এই

সাধারণ িমথ�ার হাত�েকই আরও �পা� কের। ভারেতর �থম অ�ৃশ� মুখ� সিচব থাকার মাধ�েম দিলতরা কতই না

মুি� �পেয়েছ বেল দািব কেরিছল �য ��স, সংখ�ালঘু কিমশেনর �চয়ারম�ান যখন তােদর জািতগত কুসং�ােরর

সমােলাচনা কেরিছেলন, �সই একই ��স তঁার িনেয়ােগর িবর�ে� �চারণা �র� কের এবং এর িবর�ে� এক� িবে�াভ

হেয়িছল।127 যিদও িতিন রােজ�র িসিনয়র আইিসএস অিফসার িহেসেব জগজীবন রােমর মাধ�েম িনযু� হেয়িছেলন,

িযিন ঔপিনেবিশক সময় �থেক তার পিরবারেক িচনেতন, এবং রা�পিত শাসেনর সময় �ধানম�ী ইি�রা গা�ীর সােথ

মধ��তা কেরিছেলন। বাম�ে�র অধীেন �ভাবশালী জােতর �চার অব�াহত িছল। �মাণ�র�প �াথিমক িশ�ার মেতা

আপাতিনরীহ দ�ের ম�ী িহসােব একজন দিলতেক িনেয়ােগর জন�ও িবেরািধতার মুেখামুিখ হেত হয়। জনসংখ�ার

127 এ �ক িব�াস, �মইন��ম, এ� অফ িম��ল বাই কে�িরঃওেয়� �ব�ল ইন পিল�কাল �স-�রাড? জ�ন ২৮, ২০১৪।

126 উইিকিপিডয়া, ইি�য়ান িসিভল সা�ভ�স (ি��শ ইি�য়া)।

125 এস �ক মি�েকর সা�াৎকার।

124 �শখর বে��াপাধ�ায়, কা�, ��ােট� অ�া� আইেড��� ইন কেলািনয়াল ইি�য়াঃ দ� নমশূ��  অফ �ব�ল, ১৮৭২-১৯৪৭,

অ�েফাড�  ইউিনভা�স�� ��স, ২০১১, পৃ - ২০৪।

123 অিময় কুমার সাম�, মধুময় পাল (স�ািদত), মিরচঝঁািপঃ িছ� �দশ, িছ� ইিতহাস, ২০০৯, �জ এইচ ��ি��, এিলট পিল��

ইন এ ��রাল �সাসাই�ঃ টুেয়��� -�স�ুির �ব�ল, ইউিনভা�স�� অফ ক�ািলেফা�ন�য়া ��স, ১৯৬৮, পৃ - ১৫৮।



২৩% হওয়া সে�ও মি�সভায় �কানও অ�ৃশ� না থাকার জন� তােদর সমােলািচত হেত হেয়িছল। ড�র সাম�, িযিন

পুিলশ মহাপিরদশ�ক (�গােয়�া) িহসােব অবসর �নওয়ার পের আইেনর অধ�াপক হেয়িছেলন, িতিন যুি� িদেয়িছেলন

�য �কমি�জ ইউিনভা�স�� ��স �থেক �কািশত বই�েত �লখক তেথ�র জন� �কানও জীিবত উৎস �দনিন।128 িক� তঁার

পুিলশ বািহনী কতৃ�ক িবচারবিহভূ�ত �য-সকল হত�াকা� ও জনগেণর ওপর িনয�াতন হেয়িছল, �স�েক িবচার করেল

এইজাতীয় ম�েব�র �কান �যৗি�কতা থােকনা।129 �যেহতু িতিন িনেজ এসব অপরােধ অংশ িনেয়িছেলন, তাই িতিন

আমার সূ��িলেক �কাশ করার িবপদ স�েক� অবগত িছেলন। িতিন জােনেত পােরনিন �য �লখেকর দ�কারণ�

শরণাথ� িশিবের আ�ীয় রেয়েছ। তঁারা িনেজরা কখেনা মিরচঝঁািপেত যানিন, তেব যারা �গিছেলন, তােদর তঁারা

িচনেতন। উ�র কানািডয়ান ভারতীয় িরজােভ� শেন �বেড় ওঠার ফেল দাির�� কী িজিনস, আিম �দেখিছ; কােজই

দািরে��র মেধ� বসবাসরত আ�ীয়েদর �দেখ আমার িবচিলত হওয়ার কথা িছলনা, িক� ঘটনাচে� আিম িবচিলত

হেয়িছ। ড�র সাম� যিদও উ�বেণ�র �লখকেদর সমােলাচনা কেরেছন, িক� �ধুমা� দিলত �লখেকর ��ে�ই তঁার

পািরবািরক বেণ�র পটভূিম উে�ািচত কেরিছেলন। অিমতাভ �ঘােষর সমােলাচনায় িতিন িলেখেছন "মিরচঝঁািপেত �য

�কানও পুিলিশ অ�াকশন হয়িন, তা িনেয় অিমতাভ খুব-একটা িকছু বুেঝ উঠেত পােরিন", এবং তারপর �বশ কেয়ক

পৃ�া পের ২৪ পরগনার পুিলশ সুপার িহেসেব উে�েদ তঁার �নতৃ�াধীন পুিলশ বািহনীর ভূিমকার িববরণ িদেয়েছন। এই

পিরমাণ ��েক কীভােব লালন করা যায়, তা �বাঝা ক�ন। অ�াকােডিমক ও িমিডয়ার বৃ�� উ�বণ� ও ভারেতর �িত

সহানুভূিতশীল িবেদশীেদর এক� বৃ� �ারা িনয়ি�ত, �যখােন একজন দিলত �লখেকর পে� িব�াসেযাগ�তার ���

এক� বড় সমস�া িহেসেব �দখা �দয়।130 পা� যিদ �লখকেক দিলত �শন� িনেয় অস�ান করেত চায়, ডাঃ সাম�

মিরচঝঁািপেত তার ভূিমকার কারেণ এ� করার জন� �সরা ব�ি� িছেলন না। ঘটনা হল এ� কায�করভােব করার জন�

িসিপএেমর মেধ� �কান দিলত িছেলননা। যিদও �েমাদ দাশ�� দিলতেদর এক� �গা�েক স�দােয়র �নতৃ� �দওয়ার

জন� উ�ীত কেরিছেলন, মিরচঝঁািপেত দলীয় লাইন �মেন চলা তােদর িব�াসেযাগ�তােক �ু� কেরিছল। একবার রা��য়

�মতা এবং এর পৃ�েপাষকতা হািরেয় �গেল এেদর সদস�পদও িবপয�� হয়। �সই �গা�র �নতা যিদও বলেছন �য

আমােদর পিরবার দিলতেদর কােছ "�দবতার মেতা" িছল, তবু মিরচঝঁািপর িবষেয় পা� লাইন স�েক� এমনিক

ব�ি�গত কেথাপকথেনর সময় তারা িছেলন অনড়। �লখক পূব�বত� �লখায় কখেনা ডঃ সামে�র কথা উে�খ কেরনিন;

130 অিনল চামািদয়া, “ িমিনং অফ িবিয়ং এ দিলত ইন িমিডয়া”, ফেরায়াড�  ��স, জানুয়াির ৭, ২০১৭।

129 ভারেতর ‘এনকাউ�ার ��শািল�’ পুিলশ ��ায়াড স�ে� িব�ািরত জানেত আমার �বান ড মিনকা শম�া, মুখ� উপেদ�া,

ইউিনেসফ, -এর র �ািডকাল �া�ফেম�শন িলডারিশপঃ ��ােটিজক অ�াকশন ফর �চ� এেজ�স, ২০১৭, নথ� আটলা��ক বুক� ,

বাক� েল, পৃ - ১৩০ ��ব�, আর ‘ িফকশনাল’ অ�াকাউে�র জন� স�ািয় কালাম (সুিমত মি�ক, আইএএস, িচফ �সে�টাির, মহারা�-র

ছ�নাম)-এর উপন�াস “দ� আনকাইে�� কাট” �ষতব�। দির�েদর ওপর কিমউিন� সরকােরর অত�াচােরর িববরণ িহেসেব

দয়াবতী রােয়র র�রাল পিল�� ইন ইি�য়াঃ পিল�কাল ��া�িফেকশন অ�া� গভেন�� ইন ওেয়� �ব�ল, �কমি�জ ইউিনভা�স��

��স, ২০১৪, পৃ - ২২৪, ২২৯ ��ব�। এক� জাতীয় �েরর পয�ােলাচনা �পেত �জি� �জেটেলম�ান ও �ামীর ইয়ািসেনর “হাে�ডস অফ

পুিলশ িকিলংস ইন ইি�য়া, বাট �না মাস ��ােট�স”, িনউ ইয়ক�  টাইমস, আগ� ২০, ২০২০ ��ব�।

128 অিময় কুমার সাম�, মধুময় পাল (স�ািদত), মিরচঝঁািপঃ িছ� �দশ, িছ� ইিতহাস, ২০০৯, �জ এইচ ��ি��, এিলট পিল��

ইন এ ��রাল �সাসাই�ঃ টুেয়��� -�স�ুির �ব�ল, ইউিনভা�স�� অফ ক�ািলেফা�ন�য়া ��স, ১৯৬৮, পৃ - ২৪৩।



িক� পুিলেশর �গােয়�া িবভাগীয় তথ� সং�হ করেত িগেয় ডঃ সাম� তঁার দিলত পিরচয় খঁুেজ পান এবং িস�া� �নন

�য এই পিরচেয়র িভি�েত – যা িতিন অন� কার�র ��ে� কেরনিন – �লখকেক সমােলাচনায় িব� করেবন। বাংলার

রাজ�পােলর মেত, তঁারা এক� "অনুগত এবং স�ািনত পিরবার"131 িছল, তাই ডঃ সামে�র পুিলশ �গােয়�ারা �কােনা

অপরাধ বা দ�ন�িতর �মাণ আনেত ব�থ� হয়, যা তােক আমােদর দিলত পিরচেয়র – �য পিরচয় িনেয় আমরা জ��হণ

কেরিছ এবং পিরবত� ন করেত পাির না – উে�খ করেত বাধ� কের।

পি�মা অ�াকােডিময়ায় �সই অেথ� �কান দিলত না থাকায় মানবািধকার ল�েনর িবষেয় �কাশনার ��ে�

অ�াকােডিময়ার ভাবনািচ�া ভারতীয় অিভজাতেদর অনুর�প হেয় যায়। ভারেত পি�মা বুি�জীবীেদর "�ন�ভ" হওয়ার

সমস�া হল �য তােদর দ���ভি� ভারতীয় অিভজাতেদর �িতফিলত কের, �যমন� ঔপিনেবিশক আমেল �ায়শই ঘটত।

অল-�ব�ল নমশূ� অ�ােসািসেয়শেনর সভাপিত ১৯২৯ সােল সাইমন কিমশেনর কােছ এ� তুেল ধেরন, “এ� একািধক

��ে� �দখা �গেছ �য ভারতীয় িসিভল সা�ভ�েসর ি��শ সদস�রা দীঘ�িদন ধের এই �দেশ বসবােসর কারেণ, এবং জনগেণর

�ধুমা� এক� অংেশর সং�েশ� এেস মানিসকভােব �সই অ� সংখ�ক �লাক, যারা সামািজক অিভজাতেদর অব�ােন

রেয়েছ, তােদর ধারণার বশবত� হয়।”132 এই �ভাব আজ ভারতীয় গেবষণায় অব�াহত রেয়েছ, ভারতীয় �বাসীরা

এ�েক সমথ�ন করেছ। ি�েটেন উ�বেণ�র �বাসীরা এক� ধম�য় ছােড়র জন� লড়াই কের যােত আইেনর বাইের

বণ�ৈবষম� চলেত পাের।133 এটা এমন নয় �য ভারেত এর সমােলাচনা �নই, তেব এ� িকছু িন�দ�� দ���েকােণর মেধ�

সীমাব� যা আরও িবরি�কর, �কননা তা বা�বতােক আড়াল কের। এমনিক আেমিরকােতও ভারতীয় িচ�ািবদেদর

মেধ� এই িবকৃিত�িল উপি�ত িছল যখন একজন অধ�াপক, িযিন পের ি��টেন এক� �চয়ার �েফসর হন, দািব

কেরিছেলন �য বাংলায় এমনিক �াদশ ও �েয়াদশ শতেকও "দিলতরা উ�বেণ�র সদস�েদর সােথ �খেত পারত”, যা

আেমিরকান দি�েণ কখনও বণ�ৈবষম� িছলনা বলার সমতুল�।134 ি��টেন আেমিরকা স�েক� এমন এক� িববৃিত

কখেনাই অ�িত��ী হেব না, িক� দিলতেদর িবি��তা স�েক� অ�তা এমনই পয�ােয়র �য এই ব�ব�েক �কউ

চ�ােল� কেরিন। সাইমন কিমশেনর কােছ তঁার সা��দােন, মুকু�িবহারী মি�ক, িযিন পের অিবভ� বাংলার ফজলুল

হক সরকােরর ঋণ, সহেযািগতা এবং �ামীণ ঋেণর ম�ী হেয়িছেলন, বেলেছন �য "হতাশা�� ��িণর িশ�েদর �ুল

�থেক িফিরেয় �দওয়া হেয়িছল এবং আলাদা আসন �দওয়া হেয়িছল, এবং বােজভােব মারধর করা হেয়িছল... এই

িশ�েদর জন� জল খাওয়ার �কােনা ব�ব�া �নই। আিম িনেজও আমার �ছেলেবলায় এমন অিভ�তা �পেয়িছ। আমােদর

134 অতুল �কাহিল, “�ম এিলট অ�া��িভজম টু �ডেমাে��ক কনেসািলেডশনঃ দ� রাইস অফ িরফম� কিমউিনজম ইন ওেয়�

�ব�ল”, �াি�ন আর ��াে�ল ও এম এস এ রাও স�ািদত ডিমন�া� অ�া� ��ট পাওয়ার ইন মডান� ইি�য়া, ভিলউম টু, অ�েফাড�

ইউিনভা�স�� ��স, পৃ - ৩৯৫।

133 “কা� ইন ��ট ি�েটন অ�া� ইকু�য়ািল� লঃ এপাবিলক ক�াে�শান”, গভন�েম� ইকু�য়ািল�জ অিফস, মাচ�  ২০১৭।

132 মুকু� িবহারী মি�ক, ইি�য়ান ��াচুটাির কিমশন[সাইমন কিমশন] : িসেলকশ� �ম �মেমারা�া অ�া� ওরাল এিভেড� বাই

নন-অিফিশয়াল�  (পাট� টু), ভিলউম ১৭, ১৯২৯, পুনঃ�কািশত ১৯৮৮। িদি�ঃ �াতী পাবিলেকশনস। পৃ - ৯৩-৯৪।

131 স�ার টমাস রাদারেফাড� , ভাইসরয় লড�  িলনিলথেগােক গভন�েরর ম�ীেদর ওপের ষা�ািসক িরেপাট�, ১৬ �সে��র ১৯৪৩, ইি�য়া

অিফস লাইে�ির (ল�ন), ১১।



�সই ঘেরর বাইের অেপ�া করেত হেব �যখােন জল রাখা হয় যত�ণ না �কানও বণ�-িহ�� ব�ু এেস আমােদর হােত জল

�দয়।”135 িবি��তা স�েক� এই ধরেনর তথ� না পাওয়ার জন� �কা� ধরেণর সামািজক গ�ী�েলার মেধ� ঘুরেত হেব, তা

সহেজই অনুেময়। অ�েফােড� র একজন �াতক ছা� সমসামিয়ক পি�মব�েক ঐক�ব� করার িবষেয় অধ�াপক

�কাহিলর কােছ একই রকম দািব কেরিছেলন। তােক অন� একজন ছা� সংেশাধন কের। িক� এ� �দিখেয়িছল �য

কীভােব কলকাতার জীবনযাপেন অভ�� একজেনর পে� শহেরর বাইেরর �মৗিলক জীবনযাপেনর অব�া স�েক�

অ� থাকা স�ব। এ� মানবািধকার স�েক� অিভজাতেদর অ�তা এবং উে�েগর অভাবেক �িতফিলত কের যা

িমিডয়া ও সমােজ �িতফিলত হয়। যখন আিম �ামীণ ভারেত উ�বেণ�র সুেযাগ-সুিবধা�িল ব�বহার করার জন� পাস

কির, তখন আমােক সব�দা সতক� থাকেত হত, ধরা পেড় �গেল আমােক মারধর করা হেব বা আরও খারাপ িকছু হেব।

বণ�বােদর অধীেন দি�ণ আি�কার তুলনায় �ামীণ ভারেত পিরি�িত আরও খারাপ, কারণ আিম �সখােন

বণ�বাদিবেরাধী সং�ােমর সময় �মণ কের �দেখিছ, যিদও বণ�বাদ অেনক �বিশ �িতকূল �চার �পেয়িছল। বণ�ৈবষেম�র

যুেগ দি�ণ আি�কার শাসন িছল অন�ায় আইেনর উপর িভি� ক’�র, িক� ভারেত �ভাবশালী জািতরা দিলতেদর

জন� আরও িবপ�নক। ফারাক হল এই �য বণ�বাদী আইন রাতারািত িবলু� করা হেয়েছ, অন�িদেক ভারতীয় মেনাভাব

পিরবত� ন হেত কেয়ক �জ� লাগেব যিদ তারা আেদৗ পিরবত� ন হয়।

ভারেত এবং িবেদেশ উভয় ��ে�ই সবেচেয় কায�কর সমােলাচনা এেসেছ ভারত-িবেশষ� অন� একজন িবেদশী

পি�েতর কাছ �থেক, িযিন িসিপএেমর ঘিন� িছেলন। ইেকানিমক অ�া� পিল�ক�াল উইকিলেত িতিন িলেখেছন আিম

একজন মাওবাদী। িবেদেশ এ� তঁার চাকিরর স�াবনােক িবপ� কের, অবশ� হেত পাের এটাই তঁার উে�শ� িছল। �যেহতু

মাওবাদীরা সরকােরর সে� �গিরলাযুে� িল� িছল এবং উভয় প�ই এেক অপরেক িনয�াতন ও মৃতু�দ� িদেয়িছল, এই

ধরেনর অিভেযাগ আমার কােছ আসেত পাের। এমন এক� ব�ব�ায় �যখােন সে�হভাজনেদর জন� একমা� সুর�া

তােদর সংেযাগ, যিদ তােদর কােছ থােক, এই ধরেনর িমথ�া িবপ�নক অিভেযাগ করা উিচত নয়। এ� �হাক বা আমার

মানবািধকার �লখার জন�, আিম অিভবাসনকােল ভারত সরকােরর কি�উটাের �পেয়িছলাম, এবং তখনই মুি�

�পেয়িছ যখন আমার �দখা সবেচেয় বড় বই�েত দ�শ�ত িকছুই পাওয়া যায়িন, �য� স�বত আরও িনরাপদ এবং

িনি�ত িছল, আমােক থাড� িডি�র হাত �থেক �রহাই িদেয়িছল। পূব�বত� আগমেন আমার সােথ িবমান �থেক �ক S.K.

এর সােথ �দখা হেয়িছল। মি�ক আইিসএস, এবং এ� স�েক� উি�� িছেলন না। �যেহতু আিম এখন একা িছলাম এবং

�মাণ ছাড়াই অদ�শ� হেয় �যেত পারতাম, যা আমার সংেযাগ�িলেক িন�ি� করার সেব�া�ম উপায় িছল, আিম ভািবত

িছলাম �য আিম পেরর বার ভাগ�বান হব িকনা। আমার �চেয় অেনক কম ‘অপরাধওপর জন� অেনকেক িনয�াতন করা

হেয়েছ এবং হত�া করা হেয়েছ। এক� িবিশ� দিলত পিরবার �থেক আগত যার জাত পি�মবে�র �ভাটারেদর ২৩%

গঠন কের এবং একজন িবেদশী �লার িহসােব �য �কানও আটক আমােক �ািলনবাদীেদর জন� এক� "আঠােলা পণ�"

(ড. িঝভােগা, িফ�) িহেসেব তুেল আনেত পাের, তাই হত�া তােদর �সরা িবক� বেল মেন হেত পাের। তােদর জায়গায়

135 সাইমন কিমশন, ১৯২৯, ভিলউম ১৭, পৃ - ৯৮।



আিম এ�েক সমথ�ন করতাম কারণ �াভািবক সহেযািগতা এবং ভয় �দখােনা আমার পে� কাজ করেব না, তাই এক�

হত�া যা দলীয় রাে�র জন� অনুপি�ত িছল সবেচেয় ভাল। তাই পরবত� ও �শষ সফের আিম আমার �ী ও স�ানেদর

সে� িনেয় এেসিছ। আিম আমার ি��শ পাসেপাট�েক এক� আংিশক িভ� নােম ব�বহার করেত পছ� করতাম যা

আমােক সনা�করণ এড়ােত স�ম করত, িক� এ� আমার �ীেক সে�হ করত �য আিম ভাল িছলাম না এবং আমােক

স� িদেত অ�ীকার কেরিছল তাই আিম আমার কানািডয়ান পাসেপাট� ব�বহার কেরিছ৷ যিদ আমােক �হফাজেত �নওয়া

হয় তেব আিম আমার �ীেক বলব কার সে� �যাগােযাগ করেত হেব, যা আশা কির কম�কত� ােদর ভয় �দখােব এবং

তােদর আমার সে� িকছু ‘করেত’ িনর� করেব। যাইেহাক, বা�ারা এতটাই িবি�ত িছল �য আমােদরেক সািরর সামেন

রাখা হেয়িছল এবং ইিমে�শন অিফসার আমােদর পেথ িনেয় �যেত এতই আ�হী িছেলন �য িতিন তার কি�উটার�

পেড়নিন। এ� এক� �াথিমক ইি�ত িছল �য আমােদর িশ�রা অ���ক িছল, আমার �মণ এবং কম�জীবেনর

স�াবনার অবসান ঘ�েয়েছ কারণ িশ�রা আরও িহংসা�ক এবং ক�ন হেয় উঠিছল, ফেল ভারেত িফের আসা বা

অন� �কাথাও যাওয়া অস�ব। আমােদর �মেয় আমােদর সােথ থাকত। আমার মােয়র সে� আলাদা হেয় যাওয়ার পের,

আমার �ী আমােদর �মেয়র সে� একা থাকেত খুব ভয় �পেয়িছেলন তাই আিম তার সােথ আটেক িছলাম, যিদও এ�

�ধুমা� অিনবায� �ািত�ািনককরণ �িগত কেরিছল যখন আিম তার �দখােশানা করার জন� খুব অসু� হেয় পড়ব।

সবেচেয় ইিতবাচক দ���ভি� িছল এ�েক এক� ব�ি�গত শাহাদাত িমশেনর অনুর�প িহসােব �দখা �য "এখােন �কান

সুখী �শষ �নই" (দ� আেমিরকান, �িভ িসিরজ, "স�াি�ফাইস ফর দ� মাদারল�া�" 01x06)। আমার দািয়� এবং �াে��র

কারেণ গণহত�ার স�ূণ� িন�দ�� িববরণ �লখা আমার পে� আর স�ব িছল না তাই আমােক এক� �ছাট বই িলেখ

কাজ� সারেত হেয়িছল, এবং আশা কির তর�ণ �জ� ভিবষ�েত এই দািয়� �নেব। স�বত হত�াকাে�র সময়

�া�বয়� �বঁেচ যাওয়া �শষ ব�ি�ও আমার একই সমেয় মারা যােব, ফেল আরও সরাসির িববরণ আর স�ব নয়।

ঘটনা�েলা পুনগ�ঠন করা তখন ভিবষ�ৎ �জে�র ওপর িনভ� র করেব। যাইেহাক, এই�িল স�বত িব�ৃত হেব যিদ

এ�িলেক �র�� �দওয়ার জন� �কান সমসামিয়ক আে�ালন না থােক এবং এ� অনুকূল রাজৈনিতক এবং সামািজক

পিরি�িতর উপর িনভ� র করেব যা বত� মােন দঁািড়েয় হয়েতা স�কভােব অনুমান করা স�ব নয়। �ুেলর পাঠ�সূিচেত

গণহত�ার অ�ভু�ি�র জন� চাপ �দওয়া �যেত পাের তেব এ� �বল �িতেরাধ গেড় তুলেত পাের কারণ এ� �ভাবশালী

অিভজাতেদর অ�ি�েত �ফলেব।

�য �লখকেদর কাউেকই িনয�াতন বা হত�া করা হয়িন তােদর �দেখ �বাঝা যায় �য তােদর হয়েতা সরকােরর কাছ �থেক

ভয় পাওয়ার কারণ খুব-একটা িছলনা। এমনটা হেল অবশ� বাঙািল বুি�জীবী ��িণর নীরবতা �নহাত কম অজ�হাত

হয়। িক� তারা উভয়তই এটা পােরিন এবং িব�াসেযাগ�তা খুইেয়িছল। ভয়, মতাদশ� বা �াথ�, যাই �হাক না �কন,

বুি�জীবীেদর িতনদশক ব�াপী নীরবতা িছল পাথেরর মেতা শীতল। এই িশ�ািবদেদর মেধ� কেয়কজেনর আ�জ� ািতক

খ�ািত িছল, অন�রা িবেদশী চাকিরেত িছেলন, িক� সবাই চুপচাপ থাকার ��ে� সকেল িছেলন িস�হ�। �শষপয��



িবেদশীরা একােডিময়ায় এই গণহত�ার কথা �কাশ কেরিছল, এটা �মােটও ‘কাবাব’ বুি�জীবীেদর "�গিতশীলতা"

স�েক�  ভাল বাত� া �দয়না।

জাতীয় এবং এমনিক আ�জ� ািতক খ�ািতস�� িবিশ� ভারতীয় বুি�জীবীেদর কােছ এই িনব��র সং�রণ পাঠােনার

সময় �িতি�য়া পাওয়ার ��ে� তােদর �ায় পূণ� নীরবতা হয় ভ�ািম নয়েতা তােদর গভীর ভেয়র কথা মেন কিরেয়

�দয়। তােদর �কউ �কউ ‘ওকালিত’ ক’�র িনেজেদর খ�ািত আংিশকভােব �তির কেরিছেলন, িক� তােদর সংেযাগ�িল, যা

�কাশনােক সহজতর করেত পাের তা �দওয়া হয়িন। অ�তপে� এ� দিলত মানবািধকােরর �িত আ�েহর অভাবেক

িনেদ� শ কের যা জনমত িনম�াতােদর নীরবতার মেধ� িদেয় চলমান নৃশংসতা ও অ�তােক �বাধগম� ক’�র �তােল।

�যখােন �িত� �গা� �কবল তােদর িনেজেদর মেধ�ই িহংসায় ম�, �সখােন �ভাব এবং অথ�ই িবচার কের ন�ায় িমলেব

িকনা।

�ভাবশালী বুি�জীবী অিভজাতেদর মেধ� সামান� কেয়কটা ব�িত�ম ছাড়া, সকেলই তারা �য বণ�-��িণ �থেক এেসেছন

তার জন� �মা�াথ�। িক� তা �মেন িনেলও এরা এমন তথ� এবং দ���ভি��েলােক বাদ �দয় যা তােদর মতামতেক

চ�ােল� করেত পাের, ফেল তােদর অব�ান �শষেমশ �তারণার িদেক িনেয় যায়। জাত হল সবেচেয় �শাষণমূলক,

িনপীড়নমূলক ব�ব�া যা আজ পয�� এত বড় পিরসের িবদ�মান মানুেষর �ারা �তির করা হেয়েছ, িক� বুি�জীবীেদর

সািহত� পাঠ �থেক আপিন কখনই তা বুঝেত পারেবন না। সংখ�াগির� ভারতীয় �য এইভােব বাস কের, তা িমিডয়া বা

জািতর অ�াকােডিমক উপ�াপনা �থেক �� িছল না। ঘটনার ব�াপকতা আর রাজৈনিতক সংেযােগর কথা বাদ িদেল

ঘটনা িহেসেব মিরচঝঁািপ খুব-একটা ব�ািত�মী িকছু নয়। তেব এে�ে� ব�ব�ত প�িত�িল ভারতীয় সং�ৃিত, সমাজ,

রাজৈনিতক ব�ব�া এবং ভারেত ও িবেদেশর কপট বুি�জীবীেদর এক� �মাটামু� আদশ� উদাহরণ। দিলতেদর িবর�ে�

মানবািধকার ল�েনর বড়েজার মা� এক-দশমাংশ নিথভু� করা হেয়েছ, অস�ূণ� তথ� থাকা সে�ও মিরচঝঁািপ

স�বত সবেচেয় নিথভু� এবং �চািরত নৃশংসতা িছল। কেয়ক� অ�াকােডিমক জান�াল ডকুেমে�শেনর অভােবর জন�

এই িনব��েক �ত�াখ�ান কেরেছ, িক� �তমনটা ধরেল দিলতেদর িবর�ে� সম� মানবািধকার �লখাই অ�াকােডিময়ায়

�কােশর অেযাগ� বেল িবেবিচত হেব।



কিমউিন�েদর পতন

�শষ অবিধ হত�া-স�েক� িরেপাট��েলা �কািশত হেলও �কােনাটাই খুব-একটা �ভাব �ফলেত পােরিন। িরেপাট��েলা

তখনই �র��পূণ� হেয় ওেঠ যখন িবেরাধীরা �স�িলেক সরকােরর িবর�ে� জনসমােবশ সংগ�ত করেত এবং

মিরচঝঁািপেত দিলতেদর ওপের ঘটা সরকাির অত�াচােরর �মাণ িহসােব ব�বহার করেত থােক। মিরচঝঁািপ কাে�র

ওপর িন�ম�ত এক� তথ�িচ� িনব�াচনী �চার ও �টিলিভশেন �দখােনা হয়, ই�ারেনেট এই সং�া� �ব��েলা ছিড়েয়

পেড়, এবং এর ফল�র�প মিরচঝঁািপর �ৃিত পুনরায় জনমানেস িফের আেস। বামপ�া এ-সময় পঁােক পড়েল হত�াকা�

সং�া� �লখাপ� আবার মূলধারার িমিডয়ায় িফের আসেত থােক। এইসব �লখার অিধকাংশই পূেব�র িবিভ� কােজর

িভি�েত িন�ম�ত হেলও এ�েলােত �বশিকছু ঘটনার পু�ানুপু� বণ�না নতুন ক’�র যু� হয়। পূেব� িবষয়� িনেয়

অনুস�ানী সাংবািদকতার সুেযাগ খুব �বিশ িছলনা; তেব কিমউিনজেমর পতেনর সে� সে� এ-িবষয়ক বাধার

অিধকাংশই অপসািরত হেয়েছ। তেব, এখন যঁারা হত�ার অনুপু� বণ�না�েলােক সামেন িনেয় আসেছন, তঁারা আেগ,

যখন এরজন� দায়ী রাজনীিতিবদেদর িবর�ে� ন�ায়িবচার চাওয়া স�ব িছল, �স-সময় �কন চুপ ক’�র িছেলন, �সটা

অবশ� খুব-একটা পির�ার নয়। “বাম �নতােদর �িত িব�াস, যারা একদা এেদর বাংলায় পুনব�াসেনর �িত��িত

িদেয়িছেলন, তােদর �সই সাহসী �েচ�া অিচেরই মিরচঝঁািপর কদ� মা� �া�ের হতাশা আর মৃতু�েত পয�বিসত হল। এক

দীঘ� পিরকি�ত নীরবতার পর �সই ইিতহাস তার িবষাদময় বণ�না সেমত সেবমা� আেলায় আসেত �র� কেরেছ।”136

ব�ল �চািরত কেয়ক� সংবাদপ� এ-সময় �বঁেচ �ফরা মানুষেদর �ৃিতেরাম�েনর িভি�েত �বশিকছু িরেপাট� �তির কের।

অবশ� এই িরেপাট��িলর অিধকাংশই িছল কািহনীিনভ� র। দ� িহ���ান টাইম� এমন একজন মিহলার সা�াৎকার �নয়

িযিন তঁার িনেজর �থম িতন স�ানেক দ�কারেণ� এবং �শষ িতন স�ানেক মিরচঝঁািপেত হািরেয়েছন।137 একজন

িরেপাট�ার-সহ �যেকােনা মানুেষর পে�ই এইজাতীয় �িতর পিরমাপ করা সােধ�র অতীত। এই িরেপাট��িল �থেক একটা

িবষয় পির�ার �য, মিরচঝঁািপেত িবপুল পিরমাণ িশ� �ুধা ও �রাগেভােগ মারা িগেয়িছল; অন�িদেক �িলেত �াণ

�দওয়া মানুেষর অিধকাংশই িছেলন সাবালক।

এই কািহনী�েলােক িফিরেয় আনা আদেত এিলটে�িণর িনেজেদর �াথ�িসি�র উেদেশ� সাধারণ জনতােক সংঘব�

করার িচরায়ত ছেকর এক�। গণতাি�ক �ি�য়ার মাধ�েম কিমউিন�েদর �মতাচু�ত করার ��ে� ২৩% দিলত �ভাট

িছল অত�� �র��পূণ�। এই দিলত �ভাটেক করায়� করা এিলট পা��েলার কােছ একটা চ�ােল� হেয় দঁাড়ায়।

ইেলকশন কিমশেনর িকছু সি�য় পদে�েপর আেগ অবিধ �দেশর অন�ান� �ধান পা��েলার মেতাই কিমউিন�রা

137 ি�ে��� ভ�াচায�, “�ঘা� অফ মিরচঝঁািপ িরটান�স টু হা�”, িহ���ান টাইম� , এি�ল ২৫, ২০১১।

136 �শখর বে��াপাধ�ায়, “কা�, ��ােট�, অ�� আইেড��� ইন কেলািনয়াল ইি�য়াঃ দ� নমশূ�স অফ �ব�ল ১৮৭২-১৯৪৭”,

অ�েফাড�  ইউিনভা�স�� ��স, ২০১১, পৃ - ২৭৪।



কখেনা রা��য় পৃ�েপাষকতা, কখেনা ভীিত �দশ�ন, কখেনা বা িরিগংেয়র মাধ�েম এই �ভাটেক সংঘব� করেত স�ম

হেয়িছল।138

কিমউিন�রা তােদর �ামীণ �ভাটব�াে�র ওপর িভি� ক’�রই �চৗি�শ বছর �মতা ধের রাখেত স�ম হেয়িছল। �থেমই

তারা �ামসভা�িল, �য�িল ঘটনাচে� উ�য়ন, কম�সং�ান-সহ আরও নানান �কে� পৃ�েপাষকতা কের থােক,

�স�িলর ওপর িনেজেদর িনয়�ণ কােয়ম কের। এরজন� উপেভা�ােদর অিধকাংেশরই �মতাসীন পা�র সি�য়

অনুগামী হওয়ার �েয়াজন িছল। �যেহতু এই �ামসভা�িল �মােটর ওপর িচরাচিরত এিলট �গা��িলরই দখেল িছল,

তাই এিলটরা রা��য় উেদ�ােগর সে� িনেজেদর িকছু ব�ি�গত পৃ�েপাষকতােক িমিলেয় �াম�র �থেক এেকবাের

ক�ািবেনট অবিধ িনরিবি�� এিলট-আিধপত� �তির কের।139 “১৯৮০ নাগাদ যখন তােদর রাজৈনিতক জয় হািসল হয়,

উ� ও মধ�বেণ�র আিধপত� তখনও অটুট থােক। ব�ত, �শেষা� অংশটাই বাম সরকােরর �ধান সামািজক িভি�েত

পিরণত হয়। ১৯৯০-এর �র� �থেক সংর�ণ নীিত িবষয়�েত িকছুটা পিরবত� ন আনেলও আদেত �গাটা দশকজ�েড়ই

এই পিরবত� ন িছল মূলতঃ আনু�ািনক।”140 কিমউিন� শাসেনর যখন অব�য় হেত থােক, �স-সময় দয়াবতী রােয়র

�ামিভি�ক গেবষণা�িল উপির উপির দিলত অংশ�হেণর তলায় বা�েব সমােজ উ�বেণ�র িচরাচিরত আিধপেত�র

আসল িচ��েক তুেল ধের।141142 �মতাসীন দেলর আিধপেত�র িবশালতােক �ধুমা� ঘাটিত অথ�ায়েনর মাধ�েমই

142 সা�াৎকার সমূহ, এস িপ মি�ক, ভূিমসং�ার আিধকািরক,প�ােয়ত সিচব, পি�মব� সরকার। বাম�� সরকােরর �থমিদেক

যখন ভূিমসং�ারেক িনেয় অেনক �ত�াশা িছল, �ামসং�ােরর মুখ� দািয়ে� িছেলন এস িপ মি�ক।  িতিন অেনক কাজ এিগেয়

�রেখিছেলন িক� রাজৈনিতক দল�িল �তমন সাহায� করেত রািজ হয়িন। যখন অ�ত�ািশত ভােব বাম�� �মতায়  আেস তােদর

কােছ �াম� অ�েল �কােনা সংগঠন িছেলা না, �সই ব�থ�তা ঢাকার জন� তারা  িব�শালী ��ণীর শরণাপ� হয়।  তাি�ক ভােব ব�

��ণীর একসে� আসার কথা বলেলও আদেত সুিবেধ হয় ধনী �ামবাসীেদর যারা সরকােরর �মতা ব�বহার কের িনেজেদর আেখর

�িছেয় �নয়। �লখকেক এস িপ মি�ক ২৪ পরগনা �জলার সু�রবেন একবার িনেয় �গিছেলন �যখােন �জলাশাসেকর অপরা�

141 দয়াবতী রায়, র�রাল পিল�� ইন ইি�য়াঃ পিল�কাল ��া�িফেকশন অ�া� গভেন�� ইন ওেয়� �ব�ল, �কমি�জ

ইউিনভা�স�� ��স, ২০১৪।

140মািরও ��য়ার, “ দ� �সাশাল কে��ট অফ পিল�� ইন র�রাল ওেয়� �ব�ল (১৯৪৭-৯২)” এিলজােব�া বািসল ও ঈিশতা

মুেখাপাধ�ায় স�ািদত �চি�ং আইেড��� অফ র�রাল ইি�য়াঃ এ �সািশও িহে�ািরক আনািলিসস �ে�, অ�াে�ম ��স, নতুন

িদ�ী, ২০০৯, পৃ- ২৮।

139 দয়াবতী রায়, র�রাল পিল�� ইন ইি�য়াঃ পিল�কাল ��া�িফেকশন অ�া� গভেন�� ইন ওেয়� �ব�ল, �কমি�জ

ইউিনভা�স�� ��স, ২০১৪।

138 আিম যতদ�র জািন, ভারেত �ভােটর িরিগং িনেয় �সই অেথ� �কান বইেত িসে�িমক আেলাচনা হয়িন, তেব এই িনেয় ব� কথা

ছিড়েয়িছ�েয় আেছ এিদকওিদক। কলকাতার এক �যৗনকম� একবার তার আ��লটা আমায় �দিখেয়িছেলন। �ভােটর কািল মুছেত

�সখােন অ�ািসড �দওয়া হেয়িছল। কংে�েসর হেয় �ভাট �দওয়ার জন� তােদর নানান বুেথ িনেয় যাওয়া হেয়িছল। িবিনময় তারা

�পেয়িছেলন এক বা� চেকােলট, আর তা করেত অ�ীকার করেল জ�েটিছল পিততালেয়র মািলেকর লা�। যিদও এই �ভােটও

�শষর�া হয়না এবং ইমােজ� ি�র পর �লফট �� �মতায় আেস। ফেল �াভািবকভােবই কংে�স তােদর িদেক �ভাট িরিগং-এর

আঙুল �তােল।



পূরণ করা স�ব িছল। তথািপ �ক�ীয় সরকার �দউিলয়া হেত চলা এই রােজ� অেথ�র �জাগান অব�াহত রােখ, �কননা,

তােদর িনেজেদর �মতা � �িকেয় রাখার জন� কিমউিন�েদর সমথ�ন লাভ করা জর�ির িছল। কিমউিন�রা জানত �য

তারা িনেজরা এতটাই বড় �য �কােনা রকেমর আ� পতেনর স�াবনা তােদর �নই। ফেল �য-সকল �ভাটাররা অন�

�কােনা রাজৈনিতক দলেক সমথ�ন করেতন বা শাসক দলেক চঁাদা িদেতননা, িবিভ� রা��য় �ক� �থেক তঁারা বি�ত

হেতন, মার �খেতন এবং সময়-সময় আরও ভয়�র িকছু তােদর জন� অেপ�া করত। কিমউিন� শাসনকােল ৫৫,৪০৮

� রাজৈনিতক হত�া ও ৭২,৬০০ � রাজৈনিতক ধষ�েণর ঘটনা ঘেটেছ, শাসকদেলর কৃপায় �য�িলর িবর�ে� �শষ

অবিধ �কােনা অিভেযাগ দােয়র হয়িন।143 এত পিরমাণ খুন করা �গেল অিতির� আেরকটা খুন করেত িবেশষ িকছু

যায় আেসনা (ওয়ান� আপন আ টাইম ইন দ� ওেয়�, িফ�)। সমস�া হল, যারা মার �খেতন িকংবা খুন হেতন আর

সামািজক কাঠােমায় যারা দিলত, তঁারা আলাদা �কউ িছেলননা। ব�ত এই কূটাভাষটাই অত�াচার স�েক� সমােজর

মধ�িব� ��িণর নীরবতােক বুঝেত সাহায� কের। ফরাসী িব�েব যত �লাক িগেলা�েন �াণ িদেয়িছেলন, তার �থেকও

�বিশ মানুষেক এ-সময় হত�া করা হয়; অথচ এই ঘটনা�েলা খুব অ�ই িমিডয়ার নজের এেসেছ। �যেহতু মূলতঃ

সমােজর দির� মানুেষরাই এই অত�াচােরর িশকার হেয়িছেলন, তাই িমিডয়া বা অ�াকােডিমক মহল অবিধ এেদর

কা�ার �র এেস �পৗ�ছত না। এটা �কােনা ��িণসং�াম িছলনা, বরং িছল �িত��ী রাজৈনিতক দল�িলর িবর�ে�

শাসকদেলর �হেজমিনেক অ�ু� রাখার জন� জিমদখেলর লড়াই। পঁুিজপিত বা সমােজর �কােনা বড় মাথােক হত�া না

কের কিমউিন�রা অবশ� অত�� িবচ�ণতার পিরচয় িদেয়িছেলন, �কননা তারা জানেতন এরফেল িমিডয়ায় তােদর

িনেজেদরই �বকায়দায় পড়েত হেব। খারাপভােব বলেত �গেল এ িছল ‘হত�ার যুি�েত পিরচািলত’ (গডফাদার পাট� ি�,

িফ�) এমন এক ��ািলনত� যা একাধাের অথ�গৃ�ু এবং ব�ি�পিরসের বারংবার হ�ে�েপর মাধ�েম িনেজর শাসন

কােয়ম রােখ।144 আর ভােলা বলেত, এই ব�ব�া রা�-এিলট পৃ�েপাষকতার মাধ�েম উ�চু �থেক এেকবাের �াম�র অবিধ

িকছু �ক� �নওয়া হয়; অবশ� তা �কৃতপে� কত শতাংশ দিরে�র কােছ �পৗ�ছয়, �সই সংখ�াটা �� নয়। �িত বছরই

�যেহতু দিলত ও আিদবাসীেদর জন� ধায� অেথ�র একটা �বশ বড় পিরমাণ ব�য় হতনা, কিমউিন� পা� তাই �সই

অব�ব�ত টাকােক িনেজর দলীয় �াথ� অনুযায়ী �কা� খােত ব�বহার করাটা অিধক �র��পূণ� �সই অনুযায়ী কােজ

লাগাত। কিমউিন�-পরবত� যুেগও দিলত ও আিদবাসীেদর জন� ধায� টাকা অন�� ব�ব�ত হে�।

কিমউিন�েদর �ভাট পাওয়া-না-পাওয়া িনভ� র করত রা��য় পৃ�েপাষকতার বদেল কত পিরমাণ �ামীণ এিলটেক তারা

িনযু� করেত পারেছ তার ওপর। এই ব�ব�া ফলতঃ িন�বেগ�র �তঃ�েণািদত অংশ�হেণর িভি�েত সংগ�ত

আে�ালেনর পিরবেত� তােদর ওপর এিলট ��িণর িনয়�ণেকই আরও মজবুত কের। ‘ভ�ানগাড� ’ (অ�গামী) পা�

মু��েময় একদল �নতা, যারা পা�র মেধ�ই ‘ িভ�ভােব ভােব’ এইরকম কেয়কজন �নতার িবেরািধতার সামেন যাবতীয়

144 িবদ��ৎ চ�বত�, কিমউিনজম ইন ইি�য়া, অ�েফাড�  ইউিনভা�স�� ��স, ২০১৪, পৃ - ১০৩।

143 িড বে��াপাধ�ায়, �মই���ম, আগ� ১৪, ২০১০।

�বঠেক সরকাির আিধকািরকরা �লখেক গণহত�ার কথা� জানান। আজ পয�� আিম জািন না, আিম হঠাৎ কের এই দ�ঘ�টনা স�ে�

জানেত �পেরিছলাম না এ� আমার কপােল িছেলা।



নীিত �হণ কের, তােদর �িত পূণ� আনুগত�েক �ত�াশা কের। সময় পিরবত� েনর সে� সে� এই নীিত�েলা আরও

খু�মখু�া ব�াবসায়ী-�ােথ�র অনুকূল হেয় উঠেত �র� কের। বা�েব অবশ� িবষয়টা �র� �থেকই �তমনই িছল, �কননা,

পঁুিজ অন�� চেল �যেত পাের এমন এক� আশ�া তােদর �কােনারকেমর সংঘাতময় িশ�নীিত �হেণ বাধা �দয়। আর

এিদক �থেক দলীয় িনয়�ণ বিহভূ�ত মিরচঝঁািপর মেতা জন আে�ালন�িল িছল সরকােরর িবেশষ মাথাব�থার কারণ।

তােদর শাসনকােল মিরচঝঁািপর মেতা এত বড়মােপর হত�াকা� আর ঘেটিন �কই, িক� এমন ঘটনায় কিমউিন�রা

কী করেত পাের, মিরচঝঁািপ তার দ��া� হেয় রেয়েছ। পঁুিজপিতেদর জন� জিম অিধ�হণকে� কৃিষমজ�রেদর জিম �থেক

উৎখাত করেত িগেয় ১৮ � মৃতু�র ঘটনা ঘেট �কই, িক� মিরচঝঁািপর তুলনায় এটা ‘�ছাটমােপর’ ঘটনা িছল।

সুি�মেকাট� অবশ� পরবত�কােল এই জিম অিধ�হণেক �বআইিন বেল �ঘাষণা কের, িক� ততিদেন বাম সরকােরর

পতন হেয়েছ। মিরচঝঁািপর ঘটনা �স-সময় জনমানেস তার �াপ� �র�� পায়িন, তার কারণ �থমতঃ, �ীপ�েত যাওয়ার

ব�াপাের সাংবািদকেদর ওপর িনেষধা�া িছল, ি�তীয়তঃ – আরও �র��পূণ�ও বেট – �স-সময়কার িমিডয়ার অব�াও

এর জন� দায়ী িছল। �স-সময় �রিডও ও �টিলিভশন িছল সরকােরর িনয়�ণাধীন। �া� -ই�ারেনট িদন�িলেত

সংবাদপে�র যিদওবা িকছুটা �াধীনতা িছল, িক� তােদর �মােটর ওপর একটা িনর�র সমােজ কাজ করেত হত।

পরবত�কােল িস��র ও ন�ী�ােম উৎখাত ও মৃতু�র ঘটনা�েলা যখন ঘেট, তখন ব�াপকভােব ব�ব�ত �বদ��িতন মাধ�ম,

�যমন �বসরকাির সংবাদ চ�ােনল, ই�ারেনট ও �সাশ�াল িমিডয়ায় �সই তথ��িল ছিড়েয় পেড়। স�াস ও দ�ন�িতর �ে�

বামপ�ীরা পূেব�ই তােদর ময�াদা খুইেয় িকছুটা িপছেনর সািরেত িছল। এমনকী �সািভেয়ত �েকর পতন বুি�জীবীেদর

ধা�া িদেলও বােমেদর �ভােট �কান ফাটল ধরােত পােরিন, িক� �শষেমশ ঘেরর সমস�াই বােমেদর পতন �ডেক আেন।

িতেয়নানেমং ��ায়ােরর ঘটনায় ও উ�র �কািরয়ায় বােমেদর সমথ�ন ��ািলন-পরবত� যুেগ �বেড় ওঠা তর�ণ �জ�েক

বামপ�ীেদর �িত িকছুটা িন�ৃহ ক’�র তুেলিছল। তাসে�ও বামপ�ীরা কীভােব �ভেবিছল �য তােদর অনুসৃত প�িত

তােদর িনব�াচনী িভি�েক আরও সুদ�র�সারী করেব, তা সিত�ই একটা রহস�। এটা স�বতঃ �সই িবেছ আর ব�ােঙর

উপকথার মেতা ঘটনা। �িত ��ে�ই পি�মবে� কিমউিন�েদর হার তােদর আরও অি�ে�র সংকেট �ঠেল িদেয়েছ

এবং জাতীয় রাজনীিতেত �ধান িবেরাধী দেলর ময�াদা �থেক তােদর ব�দ�ের এেন �ফেলেছ।



পরবত� ঘটনা�ম

২০১১ সােলর িনব�াচনী �চাের িবেরাধীরা "মিরচঝঁািপেক মেন �রেখা" �লখা �পা�ার লািগেয়িছল। িক� �সই বছর

�মতায় এেস নতুন সরকার গণহত�ার তদে�র �িত��িত �থেক সের আেস। এমনিক পি�মবে� বসবাসকারী িহসােব

�রকড� কৃত মিরচঝঁািপ �থেক �বঁেচ আসা ১০৪০� পিরবারেকও সহায়তা �দওয়া হয়িন।145 একজন দিলত ম�ী িযিন

তদে�র পে� িছেলন তােক মি�সভার সহকম�রা অবর�� কেরিছেলন। “ িতন দশক ধের উ�বেণ�র �ৃিতর ল�া�ে�েপ

এই ঘটনা স�েক� স�ূণ� নীরবতা নাগিরক সমােজর গঠন এবং অন�েদর উপর সুিবধা�া� ভ�েলাক ��িণর

[ি�জািত/কাবাব] �ৃিতর স�ূণ� সি�িলত আিধপত� িনেয় �র�তর �� তুেলেছ। পা�শান-পরবত� �ৃিত-িনম�াণ

�কে� জাত িনেয় িজ�াসাবাদ �সই িতন দশেক অ-দিলত [অ�ৃশ�] �লখায় �ান পায়িন – বাম শাসেনর �র�র িদেক

মিরচঝঁািপ গণহত�া অেনকাংেশ নজের পেড়িন, িক� ওই আমেলরই �শেষর িদেক মিরচঝঁািপর ঘটনা জনসাধারেণর

মেধ�, িবেশষতঃ সুিবধা�া� ��িণর কােছ �চািরত হয়। তখন িক ভ�েলাক ��িণ িনেজেদর অপছে�র সরকারেক

�মতাচু�ত করার জন� ঘটনা�েক আ�সাৎ কেরিছল?”146 সরকার �মতাচু�ত হেল নতুন শাসন ব�ব�ায় িবষয়�

�র�ে�র তািলকা �থেক বাদ পেড়। যিদও আনু�ািনকভােব কখনও ব�াখ�া করা হয়িন, তেব নতুন সরকােরর এেহন

আচরেণর কারণ�িল অনুমান করা �যেত পাের। পুরােনা সরকার পতেনর সে� সে� এই ঘটনার চ�ীেদর অেনেকই

কিমউিন� পা� (মাক� সবাদী)-�দর �থেক িবি�� হেয় পেড়। �য পুিলশ পুেরােনা সরকােরর অংশ হেয় গণহত�া

চািলেয়িছল তারাই এখন নতুন সরকারেক সমথ�ন কেরেছ, �সইসে� ক�াডাররাও দল পিরবত� ন কের থাকেত পাের।

�াথিমকভােব হয়েতা এই সমস�া�লেক এড়ােনা �যত, ২০১৬ সােল সরকােরর পুনঃিনব�ািচত হেয় িফের আসা তদে�র

স�াবনায় জল �ঢেল �দয়। ২০১৭-য় এক� আিপলেক উেপ�া করা হেয়েছ। পরবত�কােল মুখ�ম�ী ভু�েভাগী বা

তােদর খুিনেদর িচি�ত করার িচ�া না ক’�র এক� �ৃিতেসৗধ িনম�ােণর �িত��িত িদেয়িছেলন। অবশ� এইজাতীয়

�রেণ ন�ায়িবচার পাওয়ার পিরবেত� কিমউিন� িবেরাধীেদর িব�ত করার উে�শ�টাই �বিশ �কাশ পায়।147 মুখ�ম�ীর

এেহন �ারক সমেবদনার অথ� এই �য, কাউেক িবচােরর আওতায় আনা হে� না। সরকাির িনি�য়তার কারণ সমােজর

�কৃিত �থেক অনুমান করা যায়। �ু� ি�জািতক রাজৈনিতক অিভজাতরা মতাদশ� এবং দলীয় অনুষ� িন�ব�েশেষ এেক

অপেরর সে� স��ক�ত িছল, তাই �যেকােনা ধরেণর ন�ায়িবচারই তােদর এই স�েক� র জন� �িতকর হেব।

147 “মমতা গভন�েম� টু িব� �মেমািরয়াল অ�াট মিরচঝঁািপ �হায়�ার �ব�িল িরিফউিজস ওয়�ার িকল�  ইন �লফট র�ল”

িনউজম�ান, জ�লাই ২৬, ২০১৮।

146 ঝুমা �সন, “ িরক��া��ং মিরচঝঁািপ”, উব�শী বুটািলয়া স�ািদত পা�শান দ� লং শ�ােডা �ে�, �প��ইং ভাইিকং, ২০১৫, পৃ -

১২৩-৪।

145 �ডপু� �সে�টাির, (উ�া�, �াণ এবং পুনব�াসন িবভাগ, পি��� সরকার)-�ক উ�র চি�শ পরগণা �জলার অিতির� �জলা

শাসেকর িচ�। িবষয় - ‘ইনফেম�শন অন িরিফউিজস ওয়া� িলভ�  অ�াট মিরচঝঁািপ’, �রফাের� নং - িস/৩৯০/এল অ�া� এল

আর ও �রফাের� নং - ১০৮৬, তাং - ২৯-০৫-২০১১ ও ১৫/০৭/২০১১।



যিদও মনুর আইেন অ�ৃশ� জািতেক "মানবজািতর সব�িন�" িহসােব বণ�না করা হেয়েছ এবং উপিনষদ�িল �বাঝায় �য

তারা প�েদর �চেয় িনচু,148 তবুও তারা অন�ান� অ�ৃশ� বেণ�র তুলনায় এক� বড় স�েদর িভি� অজ� ন কেরিছল।149

"ভারেতর অন�ান� অ�েলর মেতা বাংলার চ�ালেদর [নমঃশূ�েদর] কাজ মৃতেদহ �ফলার মেধ�ই সীমাব� িছল না"150

এবং অন�ান� পুর�েষর �পশাও �বিচ��পূণ� হেয় ওেঠ। ঔপিনেবিশক আমেল তারা জ�ল পির�ার কেরিছল এবং জিম

অিধ�হণ কেরিছল যা তােদর সাধারণভােব অন�ান� অ�ৃশ�েদর তুলনায় �াভািবেকর �চেয় �বিশ �ায়�শাসন

িদেয়িছল।151 তােদর িবশাল জনসংখ�ার আকার তােদর ঔপিনেবিশক যুেগর �শেষর িদেক রাজৈনিতক �মতা �থেক

এতিদনকার ি�জািতক অিভজাতেদর আিধপত�েক বাদ িদেয় মুসিলমেদর সে� �জাটব�ভােব রা��মতা �হণ করেত

স�ম কের। “ মুসিলম ও তফিশলী জািতর এই ঐক�ই উ�বণ� অধু�িষত কংে�স পা�র ১৯২৭ অবিধ একািধপেত� িচড়

ধিরেয় তােক কায�করভােব রাজৈনিতক �মতা হ�েয় িদেত স�ম হয়।”152 এই ইিতহাস মিরচঝঁািপ উ�া�েদর

সরকারেক অ�ীকার করার দ�তা এবং মেনাভাব িদেয়েছ এবং সরকাির সাহায� ছাড়াই এক� সফল উ�য়নশীল

স�দায় িহেসেব গেড় তুেলেছ। তেব এই ইিতহাস যা এখনও জীব� �ৃিতেত রেয় �গেছ, এ� ি�জািতর অিভজাতেদর

অব�াহত শাসেনর জন� এক� স�াব� �মিক িছল যারা �াধীনতার পর �থেক সরকার এবং িবেরাধী উভয় ��ে�ই

আিধপত� িব�ার কেরিছল। অ�ৃশ� এবং মুসলমানেদর এক� �জাট যিদ বারবার তােদর খািল সংখ�াগির�তা �দয়

এবং যিদ ৮% জনজািতর সমথ�ন এ�েত �যাগ হয়, তাহেল সংখ�াটা আরও বাড়েব।153 �যেহতু বণ�িহ��রা িবিভ� পা�

153 �ডিনস ওয়াকার, “মতুয়া আ�ােচব�  রাইটাস� ইন ওেয়� �ব�লঃ িবটুইন ইসলাম অ�া� ইি�য়াজ’ �চি�ং আপার কা�-�লড

িসে�ম”, ইসলািমক �ািডজ ২৮ঃ৪, পৃ - ৫৮৬।

152 অিভিজৎ দাশ��, “ইন দ� িসটােডল অফ ভ�েলাক পিল�িশয়া�ঃ দ� িশিডউল�  কা��  অফ ওেয়� �ব�ল”, জান�াল অফ

ইি�য়ান �ুল অফ পিল�কাল ইকনিম, জ�লাই-িডেস�র, ২০০০, পৃ - ২৪৫।

151 �শখর বে��াপাধ�ায়, “কা�, ��ােট�, অ�� আইেড��� ইন কেলািনয়াল ইি�য়াঃ দ� নমশূ�স অফ �ব�ল ১৮৭২-১৯৪৭”,

অ�েফাড�  ইউিনভা�স�� ��স, ২০১১, পৃ - ২১-২২।

150 িশ�া মুখা�জ�, “ইন অেপািজশন অ�া� অ�ািলেগ� টু িহ��ইজমঃ এ�ে�ািরং দ� �ব�িল মতুয়া �হিজও�ািফ অফ হিরচঁাদ

ঠাকুর”, সাউথ এিশয়াঃ জান�াল অফ সাউথ এিশয়ান �ািডজ, ২৫ এি�ল, ২০১৮।  DOI: 10.1080/00856401.2018.1445400.

149 নীলা�না চ�াটা�জ�, িমডনাইট�  আনওয়াে�ড িচে�ন, িপএইচিড িডসােট�শান, �াউন ইউিনভা�স��, ১৯৯২, পৃ - ৬৫।

148 আিম �থেম দিলতরাও �য মানুষ ও এটার ব�াপাের িলখেত চাইিন কারণ এ� সবারই জানার কথা। িক� িব�ান সভায়

�ধানম�ী �মাদীর ভারতীয়েদর মানুেষর মাথায় হািতর মাথা বসােনার গ� �েন মতামত পিরবত� ন করলাম। তােক �য হাসেত

হাসেত তার  পদ �থেক সিরেয় �দওয়া হয়িন এবং �য সাংবািদক এই ঘটনার কথা িলেখিছেলন তার �বেদিশক পাসেপাট� �কেড় �নওয়া

হয়, �স� �দেখ বুেঝিছলাম এ� িনেয় িকছু বলবার দরকার আেছ। কুসং�ােরর ফেল অেনক ভারতীয় এই ধরেনর কথা �ভেব

থােকন। আমার �যেহতু ভারেত �ফরার �কােনা পিরক�না িছেলা না, পাসেপাট� �কেড় �নওয়ার �কােনা ভয় আিম পাইিন। শা� িনেয়

িবতেক�  যাওয়ার মেতা আমার পড়ােশানা �নই, িক� িব�ান িদেয় িবষয়�েক �বাঝা যায়। িডএনএ িবে�ষণ করেল �দখা যায়,

সমজােতর মেধ� অ��ব�বাহ �ী�ানযুেগর পূব� �থেক ১০০ �ী:পূ: নাগাদ মনু�ৃিত �লখার সময় �থেক �র� হয়, তার আেগও িবিভ�

জাত ও �গা�র মেধ� িববাহ হেতা। ( ি�য়া মুরজািন ও অন�ান�, �জেন�ক এিভেড� ফর িরেস� পপুেলশন িম�চার ইন ইি�য়া,

আেমিরকান জান�াল অফ িহউম�ান �জেন��, �সে��র ৫, ২০১৩, খ� ৯৩, সংখ�া ৩, পৃ: ৪২২-৪৩৮)। মানবজািতর �বিশ�

অনুযায়ী দিলতেদর সে� অন�ান� জােতর সে� �ববািহক স�ক�  িছেলা। এবং অিত উ�ত জ�র পে�ও �বাধহয় মনু�ৃিত �লখা

স�ব িছেলা না।



লাইেন িবভ� িছল, সরকার গঠেনর জন� �য সংখ�াগির�তার �েয়াজন িছল তা িছল এই সংখ�ার �থেক যেথ� কম। এই

িতন� দল একসে� কাজ করেত পারেল ইিতহােসর পুনরাবৃি� ঘটেত পারত। যিদও দিলত স�দােয়র মেধ� একািধক

�গা��� এ� ঘটেত বাধা �দয়, তবু এ� অ�াকােডিমক আেলাচনার �র��পূণ� িবষয় হেয় ওেঠ।154

সরকােরর এক� শি�শালী �েণাদনা িছল এমন িকছু তদ� না করার জন� যা অ�ৃশ� জািতগত আেবগেক জািগেয়

তুলেব যা মুসিলম ও উপজািতেদর সােথ স�ক আসন সম�য় তােদর �মতা �থেক সিরেয় িদেত পাের এবং এর ফেল

সংখ�ালঘুরা িনেজেদর জন� রা��য় �মতা ব�বহার করেত পাের। �াধীনতার পর �থেক ৭০ বছের িনেজেদর সুিবধার

জন� একেচ�য়া �মতা দখলকারী ৬% ি�জািতেদর স�েক� সরকারেক খুব সতক� থাকেত হেয়িছল। অন�ান� রােজ�র

িনব�াচনী রাজনীিত ইিতমেধ�ই এই অিভজাতেদর �মতা �থেক সিরেয় িদেয়েছ কারণ তােদর �মতা বণ�-��িণর

িপরািমেডর িনেচর সািরেত চেল �গেছ। পি�মবে�ও এ�েক �িতেরাধ করা যেথ� ক�ন িছল।

িনব�াচনী রাজনীিত �কান �ছাট পিরণিত িছল না। ঔপিনেবিশক যুেগর �শেষর িদেক ি�জািতরা তােদর �মতা হারােনার

কারেণ এতটাই �ু� হেয়িছল �য তারা ভারত ভাগ করার িস�া� িনেয়িছল যিদও এরফেল পূব�বাংলায় তােদর

উে�খেযাগ� স�ি�র �িত হয়।155 পা�শােনর মাধ�েম �মতা িফের �পেল তা সহেজ �ছেড় �দওয়া যােব না। এমনিক

পা�শােনর পেরও তারা পি�মবে�র জনসংখ�ার মা� ৬% িছল। িনেজেদর জােতর �মতােক ব�বহার কের

রাজৈনিতক িভি� িনমােণ�র ��ে� এই সংখ�া, বলাবা�ল�, অিত নগণ�। ধম�িনরেপ� মতাদশ� �যমন গা�ীবাদ এবং

িবেশষ কের কিমউিনজম ধম�িনরেপ�তা এবং িন� ��ণীর দাির�� িবেমাচেনর আড়ােল তােদর শাসেনর জাতপােতর

সমীকরণ�েক লুিকেয় রােখ। শাসন   করেত �গেল নানান �াথিমক পিরচয়েক উেপ�া করেত হেতা। তারা দ�ন�িত ও

�জন�ীিতর মাধ�েম �য ��িণগত সুেযাগ-সুিবধা আদায় কেরিছল, �সটােক লুিকেয় রাখেত হেয়িছল সব�হারা ও কৃষেকর

�মতায়েনর বাগাড়�েরর মেধ�। তােদর লুকােনা ��িণ�ােথ�র এই দ���ভি� পি�মব� সরকােরর একজন �সে�টািরর

�কাথায় উেঠ এেসিছল, িযিন কিমউিন� কম�সূিচ বা�বায়েন �বিশ উেদ�াগী িছেলন িক� তােদর ব�থ�তার জন� দায়ী

কেরিছেলন “শ�ের মধ�িব� অিভজাতেদর �নতৃে� কিমউিন� পা�র মধ�িব� �ফ�িসজম। তােদর ‘��িণিবহীন’

হওয়ার সম� অিতকথেনর আড়ােল তােদর ��িণ�ােথ� অ�ু� রেয় �গেছ।”156 সামািজক বা�বতা যাচাই করার

পিরবেত� বাগাড়�রেক িব�াস করেতন এমন বুি�জীবী এবং িশ�ািবদেদর �কান �শষ িছল না। যিদও এইজাতীয় ত�

কপচােনা আসল সিত�েক খঁুেজ �বর করার �থেক �ঢর সহজ িছল। �সািভেয়ত যুেগর এেকক� বাক�াংশ ব�বহার করেত

িগেয় এই "উপেযাগী মূখ�রা" �সািভেয়ত ইউিনয়ন এবং অন�ান� সব��াসী বাম শাসেনর সে� পি�েমর �বৗি�ক অিভ�তা

156 দয়াবতী রােয়র র�রাল পিল�� ইন ইি�য়ােত উ�ৃত িড বে��াপাধ�ায়, �কমি�জ ইউিনভা�স�� ��স, ২০১৪, পৃ - ১৯১।

155 জয়া চ�াটা�জ�, �ব�ল িডভাইেডড, �কমি�জ ইউিনভা�স�� ��স, ১৯৯৪।

154��নভ িসংহরায়, “দিলত �কাে�ন ইন দ� আপকািমং ওেয়� �ব�ল অ�ােস�্িল ইেলকশনস” একনিমক অ�া� পিল�কাল

উইকিল, �ফ��য়াির ২৭, ২০১৬; �াবণী বে��াপাধ�ায়, “কা� অ�া� পিল�� ইন �ব�ল”, ইকনিমক অ�া� পিল�কাল উইকিল,

নেভ�র ৩, ২০১২। ��পায়ন �সন, “আন আবেস�-মাইে�ড কা��জম?”, উদয় চ�, �গইয়ার �হয়ার�াড ও �কেনথ �বা িনেয়লেসন

স�ািদত দ� পিল�� অফ কা� ইন ওেয়� �ব�ল �ে�, রাটেলজ, ২০১৭, পৃ - ১১৮-১২০।



�থেক �কান িশ�া �নয়িন এবং �কৃতপে� কী ঘটেছ তা খঁুেজ �বর করার জন� �েয়াজনীয় সমােলাচনামূলক িচ�াভাবনা

গেড় তুলেতও ব�থ� হেয়িছল। সবেচেয় খারাপ হল, তারা তােদর মতাদশ�েক িবেবেকর সামেন এমনভােব �রেখিছল �যন

এ� িছল িব�াসেযাগ�তা এবং অ�তার ��ও। মানবািধকার ল�ন ধামাচাপা িদেয়, দীঘ�েময়ােদ তারা বামপ�ীেদর

আেদৗ �কান সুিবেধ কেরিন, এবং অবেশেষ এ� উে�ািচত হেয় বামেদর �ত�াবত� নেক আরও ক�ন কের �তােল।

পি�মবে�র কিমউিনজেমর পতেনর পর তারা �কান �ীকােরাি� বা পুনঃমূল�ায়ন কেরিন �য কীভােব তারা এই ভু�েলা

কেরিছল; আর এখন �তা সকেল অন�ান� িবষয় িনেয় ব�� হেয় পেড়েছ।

রােজ�র শাসকেদর গণহত�ার তদে� অিন�ার ��ি�েত এ� করার একমা� কতৃ�� বত� ায় �ক�ীয় সরকােরর হােত,

�য�েক রাজ� সরকার উেদ�াগ �নওয়া �থেক বাধা িদেত পােরিন। গণহত�ার আেগ �ধানম�ী �দশাই রাজ� সরকােরর

আপি� সে�ও মিরচঝঁািপর পিরি�িত খিতেয় �দখেত িতন সংসদ সদেস�র এক� সংসদীয় �িতিনিধ দল

পা�েয়িছেলন।157 এ� �মাণ করার জন� িছল একমা� সরকারী �িতেবদন যিদও গণহত�ার আেগ এ� কী ঘটেব �স

স�েক� িরেপাট� করেত পােরিন। গণহত�ার পর �ক�ীয় সরকােরর জাতীয় তফিসিল জািত ও উপজািত কিমশন তার

বা�ষ�ক �িতেবদেন বেলেছ �য পি�মবে� দিলতেদর িবর�ে� �কােনা অত�াচার হয়িন। তেব তােদর অভ��রীণ ফাইল

পেড় �মািণত হয় �য কিমশন গণহত�া স�েক� ভােলাভােবই অবগত িছল। এমনিক এ�েত ২৩৬ জেনর নাম এবং

বয়সসহ এক� আংিশক তািলকা রেয়েছ যারা গণহত�ার আেগ অনাহার, �রাগ এবং পুিলেশর �িলেত মারা িগেয়িছল,

�সইসে� এই িবষেয় সরকারী িচ�প� এবং ��স ি�িপংসও রেয়েছ।158

158 সা�াৎকার, এস �ক মি�ক, আই িস এস, সদস�, জাতীয়তফিসিল জািত ও উপজািত সং�া। যখন আিম আমার চাচার

অিফেসর কিফ �টিবেল বেস মিরচঝঁািপর িবিভ� ফাইল �থেক �নাট িনতাম, আমার চারপােশ অিফেসর কাজ চলেতা। একিদন

একজন অিভেযাগ কেরন �য িতিন অেনকিদন অিফেস অেপ�া করেছন, তখন আমার চাচা আমােক �দিখেয় বলেতন িতিন

একজন িবেদিশেকও অেপ�া করাে�ন তােত ওই ভ�েলাক একটু সা�না �পেতন। যতিদন আমার চাচার �মতা িছেলা, িতিন �দশ

�থেক আসার ও �ফরত যাওয়ার সময় আমার সুর�ার ব�ব�া কের িদেয়িছেলন। আিম তােক বলেত পািরিন আমার স�ানরা

অ���ক িক� িতিন তার উইেল তােদর পড়ােশানার জন� অথ�ও �রেখ �গিছেলন। আমােক �কবলমা� িদি�র গৃহম�ক �থেক

িজ�াসা করা হেয়িছেলা আমার অনুমিত আেছ িকনা এই গেবষণা করার জন�। আিম সরাসির অন� কথা বেলিছলাম এবং এক�

আইিপএস অিফসােরর সে� থাকার কারেণ বাড়িত �� �কউ কেরিন। আমােক অেনক কসরত করেত হেতা অনুমিত আদায় করার

জন� বা অন� �কােনা িবষেয়র অজ�হাত িদেত হেতা। আমােক একটা ঝঁুিক িনেত হেতা। আিম যখন �াথিমক িবদ�ালেয় পড়তাম

তখন হয়েতা মানবজািতর �িত আমার সব�ে�� অবদান িছল একজন িশ�েকর অিতির� পড়া �দওয়ার �িতবাদ করা �য�

আিম আবার ভুল কের �ীকার ও কের িনেয়িছলাম। আিম জানতাম এর জন� �য পিরমাণ মা� আমায় �খেত হেব, তাও আিম

কেরিছলাম।  ঘটনা� িছেলা আমার কােছ খুব �র��পূণ� আমার খসড়া �ৃিতকথা �তও এর উে�খ আিম কেরিছ। আসল ঘটনা

িছেলা আমার এই �িতবাদ প�েক িবদ�ালেয়র অধ�� সবার সামেন ভৎ�সনা কেরন �যেকােনা ��রাচারীর মেতা তার দািব িছল িতিন

যা বলেবন �সটাই �ক। ওই �ছাট বয়েস আিম বুেঝিছলাম এই দািব কতটা হাস�কর।  সবাই �য আমার জন� জমােয়ত হেয়িছেলা

এেত আমার  আেরা শ�া �বেড়িছেলা। ভারতীয় িবচার ব�ব�ায় �ীকােরাি�র অত�� �র��পূণ� ভূিমকা আেছ। এস �ক মি�ক যখন

আসােম  সরকাির সং�া�িলর দ�ন�িতর তদ� কের �দওয়ার জন� �গিছেলন আিম তার সে� িছলাম। একজন পুিলশ অিফসার রাে�

157 সাংসদ �স�ভাই �মহতা, সাংসদ ল�ীনারায়ন পাে�, সাংসদ ম�লেদব িবশারায়, “ িরেপাট� অন মিরচঝঁািপ অ�ােফয়াস� ”, এি�ল

১৮, ১৯৭৯।



জাতীয় রাজনীিতর কত শতাংশ গণহত�া স�েক� সেচতন িছল তা জানা �নই, তেব �কউ �কউ অবশ�ই িছেলন।

অ�েফােড� এক� �াতক �সিমনাের, সালমান খুরিশদ, যার িপতা �ক�ীয় সরকােরর ম�ী িছেলন, গণহত�া স�েক�

আমার উপ�াপনায় ম�ব� কেরিছেলন। পের িতিন কিমউিন�েদর �জাটব� কংে�স সরকাের আইনম�ী ও পররা�ম�ী

হন। গা�ীবাদী কংে�স পা� এবং ��ািলনবাদী কিমউিন� পা� ২০১৬ সােলর িনব�াচেন �মতায় িফের আসার ব�থ�

�েচ�ায় এক� িনব�াচনী �জাট গঠন কের। �ধানম�ী ইি�রা গা�ীর নািত এবং �মতাসীন িবেজিপর সাংসদ, �ধানম�ী

�দশাইেয়র জনতা পা� �জাট সরকােরর উ�রসূির, বর�ণ গা�ী িলেখেছন, “দশেকর পর দশেকর অসহায়ে�র পর,

উ�া�রা সু�রবেনর মিরচঝঁািপ �ীেপ চেল যায়। রাজ� সরকার এেদর �জারপূব�ক উে�দ কেরেছ, অথ�ৈনিতকভােব

তােদর অবর�� কেরেছ এবং এেলােমেলা িভি�েত পুিলশ �িল চািলেয়েছ।”159 এই দ�ই �ভাবশালী শাসক দল, যিদও

সরাসির গণহত�ার সােথ জিড়ত িছল না, তবু ঘটনা�র তদ� করার জন�ও িকছুই কেরিন। কংে�স শরণাথ�েদর �তির

কেরিছল এবং িবেজিপর অ�দ�ত জনসংঘ জনতা সরকার উে�েদর জন� সবুজ আেলা িদেয়িছল। এ� িছল সাধারণ

কারণ ভারেতর �কােনা শাসক দল কখেনাই �ামীণ দিলতেদর ঐক�ব� করার �চ�া কেরিন; বণ�ৈবষেম�র অবসােনর পর,

িবে�র �শষ িবি�� জনসংখ�া িহেসেব তারাই পেড় �থেকেছ। িবি��করেণর এই �চ�া রাজৈনিতক আ�হত�া হেত পাের

যা ভারতীয় রাজনীিতর �কৃত �কৃিতেক িনেদ� শ কের। সািহেত� এই ভারতীয় ব�িত�মীতার বিহঃ�কাশ খঁুেজ পাওয়া

চ�ােলি�ং হেব কারণ আিম এ�েক খুব কমই �দেখিছ। যিদও এেক বাদ িদেয় �দেশর এক� ভারসাম�পূণ� ও বা�বস�ত

িচ�ায়ন করা স�ব নয়।

এই মেনাভাব সরকার এবং �মতাসীন দল�িলর �ারা িনয়�েণর বাইের চেল �গেছ। ইি�য়ান এ�ে�েসর ইংেরিজভাষী

মধ�িব� ও উ�িব� পাঠকেদর মেধ� জনমত িনণ�য় করার জন�, আিম ই�ারেনেট পছ�-অপছ� পিরমাপ করেত

গণহত�া স�েক� এক� ম�ব� �রেখিছ। “�ধু মাওবাদীরা এটা কের বেল মানবািধকার ল�ন করা সরকারেক অব�াহিত

159 িফেরাজ বর�ণ গা�ী, “দ� ��ট অফ দ� ��টেলস”, দ� িহ��, নেভ�র ২৫, ২০১৬।

ওনার কােছ এেস বেলন তার কােছ ধরা পড়া �চােররা তােদর অপরােধর কথা �ীকার কের িনেয়েছ, �য� আমার চাচা স�ূণ� অ�াহ�

কের িজে�স কেরন িজিনস�িল পাওয়া �গেছ িকনা। পের তার এই ম�েব�র ব�াপাের জানেত চাইেল উিন বেলন এই �ীকােরাি��িল

�জার কের মারধর কের আদায় করা হেয়েছ। একজন উ��েরর সরকাির অিফসােরর এেতা সহজ ভােব পুিলিশ অত�াচােরর কথা

বলেলন �দেখ আিম �� হেয় �গিছলাম। আমার চাচা অবশ� আমােক আ�াস �দওয়ার জন� বলেলন িবেদিশরা তােদর িভসার

সময়সীমার  অিতির� থাকেলও তােদর উপর এরম করা হয় না। এই রকম মারেধার করার সমস�া িছেলা এ�েলা �থেক �য বয়ান

পাওয়া �যত তা �মােটই িব�াসেযাগ� হেত পাের না �যকারেণ অন� পি�েমর �দশ�িলেত এ� তুেল �দওয়া হেয়েছ। আিম এ�েক

বরাবর মধ�যুগীয় বব�রতা িহেসেব �দেখ এেসিছ �য� কেয়ক� জায়গা বাদ িদেয় সভ� �দেশ তুেল �দওয়া হেয়েছ। �থমবােরর

আগ�ক িহেসেব আমার ভারতেক অত�� উ� �লেগিছেলা। আমার চাচােক বাঙািল হওয়ার জন� মার �খেত ও �াণনােশর মুেখামুিখ

হেত �চেয়িছেলা। আিম আমার দিলত বংশপিরচয় িনেয় জানেত পাির আমার তুেতাভােয়র কােছ, �য �ভেবিছেলা আিম আেগ �থেক

জানতাম এ ব�াপাের। আমার বাবা আমার মা �ক বেলিছেলন িতিন একজন �যা�া জােতর িছেলন। পের বাবা আমােক বেলিছেলন

িতিন ডঃ আে�দকরেক একবার �রলে�শন �থেক বািড়েত িনেয় এেসিছেলন। ডঃ আে�দকর তােক মু� কেরিছেলা িক� িতিন

আবিশ�ক কারেণ িনেজর পিরবােরর �থেক িবষয়� লুিকেয় �গিছেলন। আিমও আমার পিরবারেক জানাইিন িক� �ামা�েলর

মানুষেদর �সই �াধীনতা থােক না।



�দয় না। �যমন ধর�ন মিরচঝঁািপর গণহত�া। সিহংস �িতেরােধর সে� এর �কান �যাগােযাগ �নই, �কননা, এ� িনর�

উ�া�েদর ওপর হেয়িছল। এ� সম� �ধান �মতাসীন দল�িলেক এই আইেন বা এর পরবত� নানান িবষেয় জিড়ত

কেরেছ। িশখ িবেরাধী গণহত�ার ৯� সরকারী তদ� হেয়েছ িক� দিলত উ�া�রা এখনও এই িবষেয় িফ�, িনব� এবং

বইপ� থাকাসে�ও এক�ও সরকাির তদ� পায়িন।”160 এই ম�েব�র অপছে�র সংখ�া 3 �থেক 1 �ারা লাইেকর �চেয়

�বিশ। এক� উ�ত গণতে� তদ� করা হেব তা িবেবচনা কের, এই দ���ভি� এই ��ণীর মেনাভাব �কাশ কের এবং

জািতগত পুন�ম�লন অজ� ন করেত হেল �য খাদ অিত�ম করেত হেব তা �কাশ কের।161 এই �ভাবশালী ��ণী� �য

161 উ�ত গণতে� অন�িদেক এইরকম অন�ায় অত�াচােরর তদ� হয় ও �দাষীেদর শাি� �পেত হয়। উদাহরণ �র�প কানাডােত

সরকােরর অেথ� চলা ি��ান �ুল�িলেত �যখােন আিমও পেড়িছলাম, শারীিরক ও �যৗন অত�াচােরর মাধ�েম আিদবাসীেদর

সং�ৃিত িনমূ�ল কের �দওয়া হেয়িছেলা। �স�র জন� এক� কিমশন বসােনা হেয়িছেলা, �ধানম�ীেক জাতীয় সংসেদর সামেন �মা

�াথ�না করেত হেয়িছেলা ও �িতপূরণ িদেত হেয়িছেলা। আমার �ুেলর একজন ব�ু এই অত�াচােরর ঘটনা সবার সামেন আনার

জন� অড� ার অফ কানাডা �পেয়িছেলন। আিম আিদবাসী সং�া�িলর সে� কাজ করেলও এই িবষেয় িলেখ উঠেত পােরিন। িবিভ�

পিরসংখ�ান �দেখ �বাঝা যায় �বিশরভাগ ছাে�র ভিবষ�ৎ খুবই িবপ�নক, আ�হত�া, মাদক অপব�বহার নানারকম িবপদ তােদর

সামেন। এই সম� খরচ অেনকটা আবার আেস সরকােরর সংর�ণ পিরক�না �থেক। আিম এই িবষেয় এক� বই িলখেত

�চেয়িছলাম “প�ারাডাইস �ড�েয়ড” নাম িদেয় িক� িবিভ� দায় দািয়ে�র কারেণ আর �পের উ�িন। সরকােরর পে� সবিদেক নজর

রাখা স�ব িছেলা না তারা যতটুকু �পেরিছেলা কেরিছেলা। তারা আিদবাসীেদর উপর হওয়া অন�ােয়র �ৃিতর�ােথ� ছু�র িদনও

�ঘাষণা কেরিছেলা। মিরচঝঁািপেত এরম িকছুই হয়িন িক� সরকার এ� করেত পারেতা। আিম যখন আবািসক �ুেল থাকতাম

�সখােন �ুল �থেক পালােনার শাি� িছেলা “�চয়াের বিসেয় প�াৎেদেশ চাবুক মারা। অন� �ছেলেদর এই মার খাওয়া �দখােনা হেতা।

এই সম� অত�াচার করার সময়, �ছেলেদর িযিন পিরদশ�ক িছেলন, িতিন আমােদর বণ�ৈবষম� মূলক গািলগালাজ করেতন।  তার

এই অ�াব� অপমান সবসময় থাকেতা আমােদর বাবা মােয়র স�ে�।“ (��াের� ক�ােফর এবং এডওয়াড�  গ�া�িলন, ব�াক টু দ� �রড

�রাড, ক�াটিলন ��স, ২০১৪ পৃ: ৫৮)। অধ�ে�র অিফেসর সামেন বাবা মার �থেক আলাদা হওয়া ৬ বছেরর বা�ােদর কা�া িছেলা

আমার আবািসক �ুেলর �থম �ৃিত। �ুেল শাসেনর য�না হয়েতা অেনক কেম এেসেছ, িক� এক� সমী�া �থেক �দখা �গিছেলা

৬০% কানাডাবাসী এই িবষয়� মেন রাখেত চায়িন। আিম িকছুিদন আেগ িশ�েদর মানিসক �া��েকে� একজন অিভভাবেকর

সে� আলাপ কির। ওনার মতামত িছেলা আিদবাসীেদর একদম �শষ কের �দওয়া উিচত। আিম চুপ কের যাই , আমার কােছ �কােনা

উ�র িছেলা না িকভােব একজন গণহত�া সমথ�েকর সে� কথা বলেবা। শহের এক� �জব �শানা যাি�েলা �য �ানীয় ব�বসায়ীেদর

ভাড়া করা খুেনর দল ভূিমহীন আিদবাসীেদর খুন কের �বড়াে�। আিম এ� িব�াস করেত চাইিন িক� এ� �য চতু�দ�েক �শানা

যাি�েলা �স� এক� জািত িবে�েষর পিরি�িত গেড় তুেলিছল। �ভেব �দখেত �গেল �মতাহীন মানুেষর ব�ি�গত �ের কাজ খুব

একটা িকছু বদলােত পাের না। �ুেলর �যৗন িনয�াতেনর ঘটনার ��ে� এ� িক� বদল আনেত �পেরিছেলা। িনয�ািতত ছা�� িযিন

160 আর �ক িভজ, “মাওই�স ইউস অফ আইইিডস িরিভলস দ� �ু �নচার অফ �দয়ার �েজ�স”, ইি�য়ান এ�ে�স, �ম ১৮, ২০১৬।

িশখরা দিলত জনসংখ�ার ১/৯ ভাগ িক� তােদর �িতপি� ব��ণ �বিশ। তারাও িক� �ধানম�ী ইি�রা গা�ী মারা যাওয়ার পর

িনেজেদর বঁাচােত পােরিন। িদি�েত বািড়র �কানা িমিলেয় তােদরেক মারা হেয়িছেলা। এস �ক মি�ক ও তার �ছেল তােদর বািড়েত

এক� িশখ পিরবারেক আ�য় িদেয়িছেলন এবং �সই উ�� দা�াবাজেদর মুেখামুিখ হেয়িছেলন। �িতেবশীেদর চােপ এস �ক মি�ক

পের বাধ� হন তােদরেক সামিরক িবমানব�ের �ছেড় আসেত। আ�য�জনক ভােব দা�ার জন� অিভযু� একজন কংে�স সাংসদ

আমার আ�ীয়েদর পিরিচত িছেলন। সাংবািদকরা তােক িশখেদর হত�াকারী জমােয়েতর মেধ� �দখেলও নানাবতী কিমশেনর কােছ

িতিন দািব কেরিছেলন িহংসা থামােত িতিন ওখােন িছেলন। �মােণর অভােব এই �নতা ছাড়া �পেয় যান। তার রাজৈনিতক ভিবষ�ৎ

িক� িব��মা� ভােব বাধা পায়িন, পের িতিন �ক�ীয় ম�ী ও রােজ�র মুখ�ম�ী পয�� হেয়িছেলন। আর একজন আ�ীয় িযিন

আ�া�েদর বঁাচােত �গিছেলন তােক মেনািবেদর কােছ �যেত হেয়িছেলা।



�বরীমেনাভাবাপ� িছল তা িহ��ধেম�র �ািত�ািনকতায় অ��ন�িহত ঈ�র-িনধ�ািরত �বষম�েক �িতফিলত কের যা

ভারেতর সম� �ধান ধেম� িব�ৃত। এ� এইভােব �লখা হয়িন কারণ এ� ভারেতর িনজ� ইেমজেক অপমান কের, তেব

এই সং�ৃিত এতটাই ব�াপক �য এ� মানব উ�য়েনর সম� িদকেক �ভািবত কের। যেথ� অথ�ৈনিতক বৃি� সে�ও �য

ভারত দাির�� িবেমাচেনর িবিভ� পদে�েপ চীন এবং এমনিক বাংলােদেশর �থেকও িপিছেয় রেয়েছ এ� তার এক�

কারণ।162

কিমউিন�েদর পতেনর সে� সে� গণহত�া িনেয় এক� উে�খেযাগ� সািহত� আিবভূ�ত হেয়েছ। তুষার ভ�াচােয�র এক�

ডকুেম�াির িফ� �তির হেয়িছল163 এবং �খ�াত �লখক অিমতাভ �ঘাষ মিরচঝঁািপেক িনেয় এক� উপন�াস

িলেখেছন164। তেব �বিশরভাগই �কবল বাংলায় পাওয়া যায়। িতন� অিত �র��পূণ�, �ায় ঐিতহািসক বই বাংলা �থেক

অন� �কান ভাষায় অদ�বিধ অনুিদত হয়িন। একভাষী বাঙািল অ�া��িভ�েদর �লখা এই বই�িল অিধকাংশ �পশাদার

গেবষকেদর ‘অেকেজা’ গেবষণােক ল�ায় �ফেল িদেত পাের। �সসময় এক অিমতাভ �ঘাষ ছাড়া, ইংেরিজভাষী বাঙালী

িশ�ািবদ ও বুি�জীবীরা, যারা জাতীয় ও আ�জ� ািতক দশ�কেদর সামেন এই ঘটনােক �কাশ করেত পারেতন,

অ�া��িভ�েদর তুলনায় িনয�াতন বা হত�ার মেতা িবষয় �থেক �ঢর �বিশ সুর�া থাকা সে�ও তারা চুপ ক’�র িছেলন।

গণহত�া জাতীয় জনসাধারেণর ক�নােকই �শ� করেত পােরিন, তায় আ�জ� ািতক পাঠেকর কথা এহ বাহ�। মােঝ

মােঝ �কািশত হওয়া অ�াকােডিমক এবং সংবাদপে�র িনব��িলর �কানও বা�ব �র�� িছলনা। যাইেহাক,

কিমউিন�েদর পরািজত করার �চাের এর পুনর��ান রাজৈনিতকভােব �িত��িতব� অ�ীকারকারীেদর একঘের

164 অিমতাভ �ঘাষ, দ� হাংির টাইড, রিব দয়াল পাবিলশার, ২০০৪।

163 তুষার ভ�াচায�, “মিরচঝঁািপ ১৯৭৮-৭৯ঃ টরচাড�  িহউম�ািন�”, িভিমও, ইউ�উব।

162 অমত� � �সন, “�হায়াই ইজ দ� �পনা�� অফ ইকনিম �সা হাই ইন ইি�য়া?”, ব�ৃতা, �াউন ইউিনভা�স��, ২০ �সে��র, ২০১৩ য়

�কািশত, ইউ�উব।

�া�বয়� হেয় তার অত�াচারীেক সবার সামেন আনেত �পেরিছেলন ও অড� ার অফ কানাডা �পেয়িছেলন, আমার বাবা ও আমােক

মেন �রেখিছেলন। আিম যিদও তােক িচনতাম না িক� আমরা িছলাম ব�িত�মী �িতবার �তা আিম খুব একটা আ�য� হইিন।

আমার বাবা িছেলন �ােদিশক �া�� সং�ার �ধান অে�া�চার ছাড়া বা�ােদর তার সে� �দখা হওয়ার সুেযাগ কম। আমার বাবােক

�ায় ৫ জন ডা�ােরর কাজ করেত হেতা কারণ অন�রা টাকার জন� িনেজেদর �চ�ার খুলেত �র� কের িদেয়িছেলন। আিম তখন

বুঝতাম না িক� মারণ �রাগ িনেয় আমার মােয়র বছেরর পর বছর ধের হাসপাতােল থাকা ও আমােদরেক �দখােশানা করার দািয়�

তার উপর পড়ায় িতিন অত�� উি�� হেয় থাকেতন। একজন আিদবাসী আমােক িজে�স কেরিছেলন বাবা এই রকম অত�াচােরর

িবষেয় �েনিছেলন িকনা �য� উিন জানেতন না। অত�াচািরত হওয়া ছা�রা যিদ আমােক আেগ জানােতা আিম হয়েতা ওনার

সাহায� িনেয় এরম অন�ায়েক থামােত পারতাম। যখন িবষয়� জানাজািন হেয় যায়, আবািসক �ুল�িলেক ব� কের �দওয়া হয়।

তার বদেল �ছােটা �ছােটা �ানীয় �ুল চালু করা হয়। আমােদর �ছাটেবলায় �কউ িছেলা না যার সে� কথা বেল আমরা সমাধান িকছু

পােবা সবিকছু িনেজেকই করেত হেতা। আর একবার আমার সামেন সুেযাগ এেসিছেলা বেড়া িকছু করার মিরচঝঁািপ গণহত�া স�ে�,

�য িবষেয় আিম �লখােলিখ কের �চার কেরিছলাম। িক� আিম বুঝেত পািরিন ভারতীয় সমােজ ও সরকাের দিলতেদর িনেয় এত

অব�া থাকেব এবং আমার �লখােলিখ খুব একটা কােজ �দয়িন। আিম যিদ না করতাম অন� �কউ হয়েতা পের করেতা। যখন এ�

�শষপয�� �বেড়ায়, সরকােরর পতেন এ� সাহায� কেরিছল। এ� সরাসির আমার অবদান িছেলা না। ধীের ধীের অেনেক এই িবষেয়

কাজ করেলও কিমউিন�েদর পতেনর জন� এ� মূল কারণ িছেলা না।



করেত যেথ� তথ� সরবরাহ কেরিছল। যিদও এক� সরকারী তদ� ছাড়াই, িবশদ িববরণ িনেয় িবতক� চলেত বাধ�, তেব

�কউই এর িব�াসেযাগ�তােক অ�ীকার করেত পারেব না।

এই গণহত�া �শষ পয�� রােজ�র রাজৈনিতক িনয়�ণ বজায় রাখার জন� িতন� জােতর সি�িলত �েচ�ার ফল।

সমস�া� তৎকালীন �মতাসীন কংে�স পা� দিলত উ�া�েদর অবাঙািল রােজ� িনব�াসন িদেয় �তির কেরিছল, �যখােন

তারা রাজৈনিতক �মিক হেব না। কিমউিন�রা �শষ পয�� একই কাজ কেরিছল মু�ার উে�ািপেঠ দঁািড়েয়, িক� তার

ফল হেয়িছল আরও মারা�ক। এ� দির�েদর �মতায়েনর িবষেয় কিমউিন� �চােরর শূন�তা �মাণ কের। "সেত�র"

অিধকারী িহসােব তারা তােদর �মতার বা�ব বা কি�ত সম� �মিক দ�র করেত এবং এক� �ু� ি�-বণ�

অিভজাতেদর িনেজেদর জন� �মতা বজায় রাখেত হাজার বছর আেগ বণ��থার মাধ�েম �র� হওয়া তােদর

পূব�পুর�ষেদর মেতা ধম�য় অনুশাসন, �শাষণ ও িনপীড়েনর মাধ�েম শাসন করার অিধকারী বেল মেন কেরিছল।

"ভারেতর ঐিতহ�বাহী বণ��থা িছল সবেচেয় ব� সমাজ িহেসেব পিরিচত"165 এবং এর মাধ�েম অিভজাত বেণ�র

বংশধররা তােদর উ�রািধকােরর সুিবেধ �ভাগ করেত থােক।

সময়টা অবশ� ি�-বণ� অিভজাতেদর পে� িছল না। িনব�াচনী রাজনীিতেত যিদ "জনসংখ�া িনয়িত হয়" তেব ৬%

অিন�দ��কােলর জন� শাসন করেত পাের না। পি�মবে�র দিলত জনসংখ�া আজ জনসংখ�ার �ায় এক চতুথ�াংেশ

উ�ীত হেয়েছ। মুসলমানেদর অনুর�প বৃি� হেয়েছ এবং এখন তফিশিল জািতর তুলনায় তােদর সংখ�া সামান� �বিশ।

এরা দ�ইেয় িমলেল রােজ� সামান� সংখ�াগির�তা লাভ কের। িক� তফিশিল উপজািতরা এেদর সে� �যাগ িদেল এবং

তােদর মেধ� আসন সমেঝাতা হেল এই �জাট িনর�ুশ সংখ�াগির�তা লাভ করেব, যা �য �কানও সরকােরর পতন

ঘটােত পাের। ২০২১ সােলর িনব�াচেন �মতাসীন তৃণমূল কংে�েসর �া�ন রাজৈনিতক �কৗশলিবদ �ীকার কেরেছন,

“বাম এবং তৃণমূল উভয়ই িব�ৃতভােব উ�-বেণ�র �নতৃ�াধীন দল িছল এবং অন�ান� �গা��িলর �িত িন�দ��, বা

যেথ�, মেনােযাগ �দয়িন �য�িল উে�খেযাগ� �ভাট ব�াংক। নমঃশূ�, রাজবংশী, বাগিদ, বাউির, এরকম অেনক দল

আেছ।”166 একারেণ সরকার মিরচঝঁািপর তদ� কের জাতপােতর অনুভূিত আর বাড়ােত চাইেব না। ভারেতর অন�ান�

রােজ� �ভাবশালী এবং অধ�ন উভয় জনেগা�েক রাজৈনিতক সুিবধার জন� বেণ�র িভি�েত সংগ�ত করা হেয়েছ,

িক� পি�মবে�র �ভাবশালী জািত�িল িনব�াচনী িভি� িহসােব রাজৈনিতকভােব �াসি�ক হওয়ার জন� খুব �ছাট।

গা�ীবাদ এবং কিমউিনজম �ভাটারেদর কােছ �াত� হেয় �গেছ, তােদর শাসেনর �পছেন �কান সব�জনীন ন�ােয়র আদেশ�র

তুলনায় নানান কূট ��েটিজই �য �বল িছল, তা আজ জেলর মেতাই পির�ার। নানান সামািজক িবভাজেনর িভি�েতই

তারা �মতায় থাকেত স�ম হেয়েছন। ি�-বেণ�র বুি�জীবীরা কিতপয় ব�িত�ম সহ, তােদর এই �মতার

অপব�বহারেক �ঢেক রােখ এবং মানবািধকােরর �চােরর পিরবেত� তােদর জাতপােতর আিধপেত�েক �মেন চলেত

166 �শা� িকেশার, “দ� �ব�ল ইেলকশন ইজ ি��কাল টু �হােয়দার ইি�য়া উইল িবকাম এ ওয়ান-�নশন ওয়ান-পা� ��ট”, দ�

�টিল�াফ, কলকাতা, �ম ৭, ২০২১।

165 �মটা ���ার, “ফাউে�শ� অফ মডান� �সািশওলিজ”, ���াইস-হল, ১৯৮১, পৃ - ২৬৯।



পছ� কের। দিলত ও মানবািধকার কম�রা যারা গণহত�া িনেয় গেবষণা ও �চার কেরিছেলন, কিমউিন� িবেরাধী

অিভজাতরা কিমউিন�েদর �মতা �থেক সিরেয় �দওয়ার জন� ও তােদর িনজ� রাজৈনিতক উে�েশ� এেদর ব�বহার

কেরন। এবং উে�শ�সাধেনর পর তােদরপেক �ছঁেট �ফেল �দন। কিমউিন�রা দিলত উ�া�েদর উে�দ করার ��ে�

তােদর কংে�েসর পূব�সূিরেদর মেতা একই নীিত অনুসরণ কেরিছল, যিদও কিমউিন�রা, স�বত তােদর �-�ীকৃত

��ািলনবােদর কারেণ এ� স�েক� আরও �বিশ িনম�ম িছল। তাই মিরচঝঁািপ িছল দিলতেদর �মতায়েনর িবর�ে� িছল

কিমউিন�েদর কংে�স নীিতর এক� ধারাবািহকতা।

কংে�স এবং িসিপএম-এর নীিতর মেধ� িকছু সূ� পাথ�ক� িছল না। “১৯৬১ সােল ডঃ রায় [পি�মবে�র কংে�েসর

মুখ�ম�ী] যখন িশিবেরর উ�া�েদর দ�কারেণ� ��রেণর িনেদ� শ �দন এবং যখন তােদর মেধ� ১০,০০০ জন �যেত

অ�ীকার কেরন তখন িতিন নগদ ও �কেনা খাবার �দওয়া ব� করেলও এবং ক�াে�র উ�া�েদর সুেযাগ-সুিবধা

�ত�াহার কের িনেলও তােদর �সখােন িনেয় যাওয়ার জন� শি� �েয়াগ কেরনিন। িতিন তােদর ক�া� �থেক �বর কের

�দনিন। উ�া�রা �সই িশিবেরর িবিভ� জায়গায় বসবাস করেত থােক এবং �কােনা সরকাির সাহায� ছাড়াই িনেজেদর

র�া করেত স�ম হয় এবং অবেশেষ িনেজেদরেক এই অ�েলর অথ�নীিতেত একি�ত কের। িক� মাক� সবাদী

সরকােরর স�কভােব �সই সম� উ�া�েদর তাড়ােনার ব�াপাের �কােনা বাধ�বাধকতা িছল না, তারা িনেজেদর করা

পিরসংখ�ানগত মূল�ায়ন অনুসাের �দেখ পি�মবে� �মাট উ�ৃ� জিমর পিরমােণর মেধ� এই জনতােক �রেখ �দওয়া

যায়।"167

যিদও কংে�স �ায় িনি�তভােবই মিরচঝািপেত িসিপএেমর �চেয় �বিশ অবেহলা ও অনাহাের শরণাথ�েদর হত�া

কেরিছল, কংে�স তােদর বড় আকােরর গণহত�ার মাধ�েম উে�দ করেত ��ত িছল না। স�বত এ� এক� গা�ীবাদী

এবং ��ািলনবাদী প�িতর মেধ� পাথ�ক� িছল। এখােনই �নতােদর ব�ি�� িস�া��হেণর ��ে� ফারাক গেড় �দয়।

বাম�� িবষয়�েত তী�ভােব িবভ� থাকেলও িসিপএম �নতােদর িস�া� �মেন িনেত রািজ িছল। ডঃ রায় এেদর �যমন

আেছ �সভােবই �রেখ িদেত ��ত িছেলন, িক� �জ�ািত বসু তার িনেজর দেলর মেধ� িবেরািধতা সে�ও �তমনটা করেত

রািজ িছেলন না। “আিম �তামােক �ধু তােদর ভয় �দখােনার জন� বেলিছলাম। 'মানুষ মারা �গেল আরও �বিশ ভয়

পায়।' তাহেল আপিন িক আমােক বলেত পারেবন আপনার িনেব�াধ হত�াকাে�র কী ভাল িছল? (ওয়া� আপন এ টাইম

ইন ওেয়�, িফ�)। যখন তােদর ভয় �দিখেয়ও কাজ হয়িন, তখন তােদর গণহত�া করা হয়। দািয়��া� িসিপএম

�নতােদর মেধ� �কউই �কােনা অনুেশাচনা �কাশ কেরনিন। িক� এর পিরণিত�িল স�বত তােদর কাজেক ছািপেয়

�গেছ।

167 �ফু� কুমার চ�বত�, দ� মা�জ�নাল ম�ানঃ দ� িরিফউিজস অ�া� দ� �লফট পিল�কাল িসে�াম ইন ওেয়� �ব�ল, কল�াণী,

পি���, লু�িমেয়র বুকস, ১৯৯০, পৃ - ৪৩৪।



�াথিমকভােব িসিপএম উ�া�েদর উে�েদ তােদর সাফল� িনেয় গব� কেরিছল, িক� �বঁেচ থাকা �লাকেদর কাছ �থেক

গণহত�ার িরেপাট� পাওয়ায়, ঘটনা�েক উেপ�া করার প�িত� পিরব�ত�ত হয়। িতন চতুথ�াংশ শরণাথ� মারা �গেছ বেল

ধের �নওয়া হে�, �য এখনও অেনক �বঁেচ আেছ। এক� ভাল �কৗশল হেত পাের �িত� �শষ শরণাথ�েক হত�া করা

যখন তারা তােদর �ীেপ িঘের �রেখিছল তাই গ� বলার জন� �কউ অবিশ� িছল না। যাইেহাক, পা��বত� �াম িচৎকার

�েনিছল, �সখােন অপরাধীরা কথা বলেত পাের, এবং �ীেপ থাকা সংখ�ার িভি�েত �মাট িনেখঁাজ হওয়ার ব�াখ�া �দওয়া

ক�ন িছল। যখন �বঁেচ থাকারা িবিভ� রােজ� ছিড়েয় পেড়িছল তখন তােদর স�ান করা এবং তােদর হত�া করা

িসিপএেমর এখিতয়ােরর বাইেরর অ�েল ক�ন হেয় �যত। এক� �াভািবক গণতে� �িত� �শষ �ত��দশ�েক হত�া

করা তদ� এবং ন�ায়িবচার এড়ােনার জন� অপিরহায� িছল, িক� ভারেত সবাই জানত �য এ� অ�েয়াজনীয় এবং

িবপরীতমুখী িছল, কারণ �র��পূণ� �কউই �বঁেচ থাকা ব�ি�েদর কথা �নেব না, তাই অপরাধীেদর শাি�র ভয় �নই।

িসিপএম হয়েতা �ভেব িনেয়িছল �যেহতু এ� তােদর একমা� স�ূণ� সফল ��া�াম িছল তাই পিরেবশবাদীেদর জন�

তােদর পুন�ন�ম�াণ কম�সূিচর সাফল� �মাণ করার জন� �ীেপ সফর কেরিছল। �য �কউ পিরদশ�ন কেরেছ তার জন� এক

দশেকর �জেলর সাজা বজায় রাখার পিরবেত� , ইেকাটু�ির�েদর �ীপ� �দখােনা �যেত পাের। মািরচঝািপর উপর এক�

ই�ারেনট অনুস�ান �ধুমা� গণহত�ার তথ� �কাশ কের �যখােন এক� পুনঃউইি�ং ��া�ােমর উে�খ �নই। বাম��

পুন�ন�ম�ােণ তােদর সাফেল�র িহসাব রাখেত িবর� কেরিন যার জন� �ধুমা� �কৃিতেক তার গিতপথ �হণ করেত হেব,

তাই এ� খুব কমই ব�থ� হেত পাের। সাইট� �াকৃিতকভােব �ছাট গােছর সােথ �ঝাপঝাড় জিম িছল এবং ম�ানে�াভ বা

ল�া বন নয় তাই পয�টকেদর কােছ দ�শ�ত অ�ীিতকর হেব। এক� গণহত�ার �ান িহসােব মািরচঝািপর সং�ান �দওয়া,

এমনিক ই�ারেনেট পুনব�াসেনর এক� �েচ�া গণহত�ার ইিতহাস �ারা অিভভূত হেব এবং এর �িত দ��� আকষ�ণ

করেব। কিমউিন�রা �কবল চুপচাপ থাকেত �বেছ িনেয়িছল এবং সাধারণত এই িবষেয় সা�া�কারও �দয়িন।

বাম�ে�র কম�সূচী কমেবিশ অন�ান� রােজ�র সােথ সমান িছল, তাই এমন িকছু ব�িত�ম িছল না যা তারা গব� করেত

পাের �য� বা�েব যাচাইেযাগ� িছল। একমা� ব�িত�মী কম�সূিচ িছল মিরচঝঁািপ, কারণ তারা অন� �যেকােনা রাজ�

সরকােরর �চেয় �বিশ �লাকেক হত�া কেরিছল, িক� এ� এমন িকছু িছল না যা তারা �চার করেত পাের। তবুও এ�

অন�ান� ��ে� তােদর মাঝাির পারফরম�া� ভুেল যাওয়ার পের এ�েক স�বত মেন রাখার মেতা এক� ��া�াম �তির

কেরেছ। মানবািধকােরর অভাব িছল কিমউিন� শাসেনর �বিশ��, তাই �ািলনবাদী দল গণহত�া চালােব তােত অবাক

হওয়ার িকছু �নই। আরও আ�েয�র িবষয় িছল এ� িনেয় �হৈচ না হওয়া; �কননা দিলতেদর সাবঅ�ান� অব�ার সে�

তা স�িতপূণ� িছল।



গণহত�ার অপরাধীেদর িবচার করেত বাম�� এবং �মতাসীন তৃণমূল কংে�েসর ব�থ�তা, িবেজিপেক দিলতেদর মেধ�

িনেজেদর জনি�য় ক’�র �তালার সুেযাগ ক’�র িদেয়েছ, �যখােন তােদর এখন সংখ�াগির� সমথ�ন রেয়েছ।168 উ�া�েদর

নাগিরকে�র অিধকােরর মেতা অন�ান� িবষয়�িলও এক� ভূিমকা পালন করেত পাের। সংখ�ালঘুরা িনেজেদর এক�

�গা� িহসােব সংগ�ত করেত অ�ম, এবং তােদর �াথ� িনেয় ভািবত নয় এমন দল�িলর উপর িনভ� রশীল, যা তােদর

িনজ� সাংগঠিনক �মতার দ�ব�লতা িনেদ� শ কের। িবেজিপ বৃহ�র িহ�� ধম�সভার অংশ িহসােব দিলত এবং উপজাতীয়

�লাকমূ�ত� এবং ঐিতহ��িলেক �হণ করার এক� ইন�� িসভ �কৗশল অনুসরণ ক’�র, িনেজেক তার বণ�/��িণর �ােথ�র

�চেয় বৃহ�র িনব�াচনী িভি�র কােছ আেবদন জানােত স�ম কেরেছ। যাইেহাক, িবেজিপর �ারা �ায়ী সা�দািয়ক িবে�ষ

এখন মুসিলম এবং দিলতেদর মেধ� এক� িনব�াচনী �জাট যিদ গেড় �তােল, তােদর সংখ�াগির�তার সুবােদ তারা

িনেজরাই রা� �মতা িনেত পাের।

168 �স�ার ফর �ািডজ ইন �ডেভলিপং �সাসাই�জ, ২০২১, “ওিবিসজ, আিদবাসীজ অ�া� রাজবংশী দিলতস মুভড

িসগিনিফেক�িল অ�াওেয় �ম দ� িবেজিপ কে�য়াড�  টু ২০১৯”। অবশ� িশেরানাম� সে�ও �দখা যাে� দিলতেদর মেধ� িবেজিপর

�িত সমথ�ন ২০১৬-র তুলনায় ব�াপকভােব বৃি� �পেয়েছ। িনব�াচনী ফলাফল �মাতােবক নমশূ�েদর মেধ� িবেজিপর �িত সমথ�ন

২০১৬-র ১০% �থেক ২০২১-এ �বেড় দঁািড়েয়েছ ৫৮%। অ-উ�া� রাজবংশীেদর ��ে� তা ৯% �থেক �বেড় দঁািড়েয়েছ ৫৯%।

দিলতরা ধম�িনরেপ� দল �থেক মুখ িফিরেয় িনেয় সমথ�ন জািনেয়েছ এক� িহ�� �মৗলবাদী দলেক। এই পিরবত� নটা আমায় এ�

িলখেত �েণাদনা �জাগায়।



�দােষর ভাগীদােররা

এই িবষেয় আ�হী পা�ােত�র একােডিমক পি�কা�িলেত এবং অন�ান� আেরা প�-পি�কােত �ব�� ও বই�র

সংি�� খসড়া পাঠােনা হেয়িছেলা। িক� �কাথাও ইিতবাচক ম�ব� পাওয়া যায়িন। ‘পা� ও ��েজ�’-এর একজন

সমােলাচক বেলিছেলন, গণহত�া �দখােনার অেনকরকম উপায় আেছ িক� ব�ি�গত অিভ�তার বণ�না না থাকায়

বত� মান �লখা� তার মেধ� পড়েব না, যিদও �ক কীভােব বণ�না করেল �কভােব �দখােনা যােব, তার �কােনা সদ��র িতিন

�দনিন।169 িন�য়ই ভােলাভােব উপ�াপন করার আেরা অজ� উপায় িছল, িক� এর মূল উে�শ� িছেলা গণহত�ােক

সকেলর দ���েগাচর করা। �ত�াখ�ান কের �দওয়ার কারণ যাই �হাক, ফল হেয়েছ এই হত�াকাে�র কথা আড়ােলই রেয়

�গেছ, আর অন�িদেক সমােলাচেকরা হেয় উেঠেছন ধষ�ণ ও খুেনর ��� সমথ�নদাতা। �কােনা �কােনা পি�কা দািব

করেত পাের তারা মানবািধকার িনেয় কাজ কের না িক� ভারতীয় প�-পি�কা �িলর ��ে� এই যুি� খােট না, তােদর

এি�য়ােরর মেধ�ই এই িবষয়� িছেলা। সবেচেয় উে�খেযাগ� িছেলা ইেকােনািমক এ� পিল�কাল উইকিল, �যখােন

মিরচঝঁািপ গণহত�ার উপর অণু �ােলর এক� �লখা �বিরেয়িছেলা। অধ�াপক �গাপাল �র� যখন ভারেতর �কােনা

অ�ণী �কাশনা�িলর মেধ� �থম দিলত স�াদকর�েপ এই পি�কার দািয়� �হণ কেরন, আিম �ভেবিছলাম এইবার

আমার সুেযাগ আসেব িক� আমার িতন� �লখারই �কােনা �তু��র আিম পাইিন। আেগ �থেক সাবধান কের �দওয়ার

পর, আিম খ�াতনামা দিলত বুি�জীিব এবং তােদর অনুগামীেদর কােছ অনুেরাধ কেরিছলাম ওনােক বুিঝেয় �লখা�

�কাশ করােনার জন� িক� �কােনা ফল হয়িন। আিম ওনােক �দিখেয়িছলাম দিলতেদর মানবািধকার িনেয় তঁােক এক�

অব�ান িনেতই হেব আমার �লখােক �ীকৃিত না িদেয় িতিন িক� তার মতামতই িদে�ন এই ব�াপাের। িকছুটা দিলতেদর

�িত হওয়া অন�ােয়র উপর কাজ কেরই িতিন িনেজর �কিরয়াের উ�িত কেরেছন, এবার ওনার উিচত িকছু িফিরেয়

�দওয়া।170 তােক �বেছ িনেত হেতা িতিন �ধুমা� সংবাদমাধ�েম �বিচ�� আনা একজন �তীকী দিলত রেয় যােবন না

170 �গাপাল �র�, স�াদক, িহউিমিলেয়শন, অ�েফাড�  ইউিনভা�স��, ২০১১।

169 িকভােব নৃশংস ঘটনা�িলেক �দখােনা উিচত �স�ই এক� বেড়া সমস�া। িন�বেগ�র মানুষেদর কােছ এই িনম�মতার ঘটনা সকেলর

সামেন তুেল ধরেত �গেল সংবাদমাধ�েম জায়গা পাওয়া �থেক �র� কের মুেখামুিখ হেত হয় নানারকম িব�াসেযাগ�তার �ে�র এবং

ঘটনা�িলেক �দখােনা হয় অিভজাত উ�বেণ�র পছ� অপছ� অনুযায়ী। িকভােব ��াভ �কাশ করা হেব, �কাথায় �কাশ করা হেব

এই িনেয় নানা মতামত �দখা যায়। বাংলার দিলত তথ�ম�ী পুিলনিবহারী মি�ক িবধানসভায় ব�ব� �রেখিছেলন, “আমরা জািন

আমােদর �দনি�ন জীবেন িকরম ব�বহার আমােদর সােথ করা হয়। আমরা জািন উ�জােতর িহ��রা িকভােব আমােদরেক �দেখ।

আমরা �স� জািন এবং বছেরর পর বছর ধের বংশানু�িমক ভােব �স�ই হেয় এেসেছ আমােদর অিভ�তা। এইসব িনেয় কথা বেল

আর লাভ �নই কার�র মাথার �ক থাকার কথা নয় যিদ আমােদর - তফিসিল জািতর উপর হওয়া অত�াচার ও অন�ােয়র কথা

আমরা ভািব। তাই আিম এই িবষেয় আর িকছু বলিছ না পােছ আিম িনেজর �মজাজ হািরেয় �ফিল।” বাংলা িবধানসভার

কায�িববরণী, ১৬ ই অগ�, ১৯৩৮। এই �সে� িবশেদ জানেত �দখুন: ��পায়ন �সন “ িরে�েসে�শন, এডুেকশন এ� এে�িরয়ান

িরফম�: �যােগ�নাথ ম�ল এ� দ� �নচার অফ িসিডউলড কা� পিল��”, মডান� এিশয়ান �ািডজ, জানুয়াির ২০১৪, পৃ: ১৯।



সরাসির দিলতেদর মানবািধকােরর �ে� উেঠ দঁাড়ােবন। তার পূব�সূিরর মেতা, িযিন মিরচঝঁািপর উপর আেগ �লখা�

�কাশ কেরিছেলন তােকও সাহস �দখােত হেব এটা মেন কিরেয় �দওয়ার পরও িতিন �কােনা উ�বাচ� কেরনিন। িতিন

�ক কের িনেয়িছেলন িতিন �কান পে� থাকেবন। অিভজাত বুি�জীিবরা যারা ওনােক দিলত িহেসেব �বেছ িনেয়িছেলন

ভােলা কেরই জানেতন তারা িক করেছন যখন দিলতেদর সামেন তােদর ��ােরনস থমাস এর মেতা একজন ব�ি�� �ক

দঁাড় কিরেয়িছেলন।

আ�হী িছেলা না অন�ান� নামকরা দিলত �কাশনা�িলও । ফরওয়াড� ��েসর �েমাদ র�ন এই �লখা বার করার ��াব

নাকচ কের �দন। দিলতেদর সমথ�ন চাওয়া অন�ান� বাম ডান সবার মেতা তারাও ডঃ আে�দকরেক অবল�ন কেরিছেলা,

িক� আমার পিরবােরর একজন ব�ু িহেসেব এবং আে�দকেরর আদশ� ও �লখাপ� �দেখ এ� ক�না করা শ� িতিন

িনেজ এই �লখা �কাশনার িবষেয় আপি� করেতন।171 ফরওয়াড� ��েসর অিফেস পুিলেশর �হন�া ও িহ�� �মৗলবাদীেদর

�থেক এেদর িহি� �কাশকেক �দওয়া খুেনর শাসািন হয়েতা এেদরেক �ভািবত কেরিছেলা না ছাপােত।172 কলকাতার

দিলত িমরেরর স�াদক মেনাহর িব�াস যার সে� আিম কথা বেলিছলাম আমার �লখা বা িতন� �মেলর �কােনা উ�র

�দনিন, অথচ িতিন আমার পিরবােরর মতনই এক জােতর ও একই �জলা �থেক আসা শরণাথ� িছেলন। �যমন

মিরচঝঁািপ তথ�িচে�র িনম�াতা তুষার ভ�াচায� বেলেছন, “পি�মবে�র দিলত �নতােন�ীরা �ধানত বুি�জীিব! তােদর

মেধ� �বিশরভাগই সরকাির সুিবেধ িনেয় সা�েল� থােকন। অবসর �নওয়ার পর তারা দিলতেদর িনেয় িচ�া করেত �র�

কেরন। মিরচঝঁািপর উপর িবিভ� সভা সিমিত �সিমনার ডাকা হয় যখন মিরচঝঁািপর িবিভ� শরণাথ�রা এই �নতােদর

বািড়র কােছর �রললাইেনর ধােরর �শাচনীয় ঘর�িলেত থােকন। আসল কথা হে�, �কউই তােদর �াহ� কের না। এ�

বুেঝ ওঠা �মােটই ক�ন না িকভােব এইসব দ�ঃ� মানুষেদর িনেজেদর সুিবেধর জন� ব�বহার কের তারা তােদরেক স�ূণ�

ভুেল �গেছ।173 জাতীয় �েরও এই সংহিতর অভাব পুেরা মা�ায় �দখা যায়। দিলতেদর এক� সব�ভারতীয় ওেয়বসাইেট

173 তুষার ভ�াচায�, অ�কািশত মিরচঝঁািপ, কলকাতা, ইংেরিজখসড়ার অনুবাদ, পৃ - ১৬।

172 �েমাদ মহাজন, “ িহি� এিডটর অফ ফরওয়াড�  ��স িরিসভ �ডথ ��টস”, countercurrents.org, ৩১�শ �ম, ২০১৮।

171 এখনকার িদেন সবাই ডঃ আে�দকরেক সংিবধােনর র�পকার বেল �রণ কের িক� তার জীব�শায় এই ভূিমকা যেথ�

িবত�ক�ত িছেলা। যখন গা�ী দিলতেদর মুি�র জন� ইংেরজেদর �মেন �নওয়া িকছু সুেযাগ সুিবেধর �িতবােদ অনশেন বেসন,

আে�দকর বাধ� হেয়িছেলন তার দািব �মেন পুনা চুি�েত �া�র করেত, যা আজও দিলতেদর উ�বেণ�র উপর িনভ� রশীল কের

�রেখেছ। আমার পিরবােরর ও নমশূ� �নতােদর অেনেক এই �ত�াহােরর ফল িক হেত পাের বুেঝ এর িবেরািধতা কেরিছেলন, িক�

গণহত�ার আশংকা কের আে�দকর এই দািব �মেন িনেয়িছেলন। (সব�াণী বে��াপাধ�ায়, দিলত ক�ােমরা, আে�দকর, ইউ�উব পাট�

১ ও ২)। িবিভ� দল�িলর দিলত রাজনীিতকেদর �দখেলই �স� �বাঝা যায়। িক� �িত� কােজর ��ে�ই এমনিক সংবামাধ�ম ও

উ�িশ�ার ��ে�ও এইরকম অত�াচািরত সংখ�ালঘু �দখা যায়। দিলতেদর সবেচেয় বড় শ�� িছেলন গা�ী িক� অেনকেকই এর

উে�া� �বাঝােনা হেয়েছ। এই ঘটনা� অেনেকই জােনন িক� খুব কম মানুষই বেলেছন গা�ী িকভােব আে�দকরেক গণহত�ার

�মিক িদি�েলন। �মঘনাদ �দশাই, “�মাদীজ সােপাট� ওয়াস আে�াস িহ��জ এ� দিলতস, বাট নট মুসিলমস”, ইি�য়ান এ�ে�স,

১৪ই জ�লাই, ২০১৯। �জােসফ �লিলেভ�, ��ট �সা�: মহা�া গা�ী এ� িহজ �াগল উইথ ইি�য়া, অ�ালে�ড এ �নাপ, িনউইয়ক� ,

২০১১ পৃ: ২৩০। আ�য�জনক ভােব সরকাির অিফেস দ�জেনর ছিবই �ঝালােনা থােক িক� বা�েব কার�র আদশ�ই

অনুসরণ �কউ কের না।



তুেল ধরা হেয়েছ যখন সদ� ার প�ােটেলর �েরাচনায় আে�দকর �বাে� ��িসেডি� �থেক গণপিরষদ িনব�াচেনর �ভােট

�হের যান, নমশূ�রা তােক বাংলা �থেক িজেত পা�েয়িছেলা। “ভারেতর অন�ান� �াে� থাকা দিলতেদর কােছ ও দিলত

আে�ালেনর জন� নমশূ� সমস�া এক� বড় ��, যােদর বাবাসােহব আে�দকরেক গণপিরষেদ পাঠােনার জন� সবেচেয়

�বিশ মূল� �চাকােত হেয়িছেলা �সই নমশূ� স�দােয়র মানুেষর পােশ তারা িক দঁাড়ােব।”174 িবষেয়র সারব� হেলা

সংগ�ত কায�কলােপর অভােব দিলতরা িনব�াচনী �ি�য়ােত তােদর �ভাব গেড় তুলেত পােরিন এবং তােদর

রাজৈনিতক �মতা �য রাজৈনিতক দল�িল িব��মা� তােদর উ�িতর কথা ভােব না তােদর �ছেড় িদেত হেয়িছেলা।

�কােনারকম গণআে�ালন ছাড়াই িকছু সমাজকম� মিরচঝঁািপর গণহত�ােক সামেন আনার �চ�া করিছেলন। এক�

তািমল দিলত সামিয়কীেত অণু �ােলর �লখার সােথ আমার আসল �ব�� �কািশত হয়, পের দ�� �লখাই

মিরচঝঁািপর উপর এক� বাংলা বইেত পুনমু�ি�ত হেয়েছ। যখন মানবািধকার কম�েদর ‘শ�ের নকশাল’ বেল দািগেয়

িমেথ� মামলায় ফঁাসােনা হেয়িছল, সংবাদমাধ�েম তার অেনক সমােলাচনা হেয়েছ, িক� �কােনা �কােট�ই এই মামলা�িল

�ধােপ �কেতা না, এ�িল িছেলা িভ�মত�কাশ আটেক �দওয়ার জন� সরকােরর পছে�র উপায়।175 এক� �ব� �কাশ

করেত িগেয় বারবার �ত�াখ�ান বুিঝেয় �দয় এখােন বাক�াধীনতার উপর হ�ে�প িক পিরণাম মারা�ক। একজন

অধ�াপক যার সােথ আিম প�ালাপ কেরিছলাম তার বািড়েত পুিলশ হানা িদেয় এক� �লখার খসড়া বােজয়া�

কেরিছেলা।176 �সই “এই �জে�র অন�তম �র��পূণ� �লখক ও বুি�জীবী”,177 আইআই�র অধ�াপক, �া�ন কেপ�ােরট

িসইও এবং ডঃ আে�দকেরর নাতনীর �ামীেক যিদ ফঁাসােনা যায় তাহেল �বাঝা যায় ��ণী বা বংশগত পিরচয় িকছুই

পিরবত� ন করেত পাের না, যিদ সরকার িবেরাধীেদরেক িমেথ� মামলায় জড়ােত চায়।178 ভারতীয় রাজনীিতেত এইভােব

িভি�হীন মামলায় জিড়েয় িবেরাধীেদরেক �হন�া করার অেনক �চলন আেছ। রাজৈনিতক �িত��ীেদর �থেক

বুি�জীবীেদর মেধ� এখন এইভােব অন�েদর হয়রান করার উপায় ছিড়েয় পেড়েছ, িবচারব�ব�ার বাইের কার�র �মতা

�নই এই ব�ব�া ব� করার িক� সা�িতক িকছু ঘটনা বুিঝেয় িদেয়েছ সুি�ম �কাট� সরকােরর িবর�ে� �যেত রািজ নয়।

ল�াজনক �কাট� আেদশ�িলর িবর�ে� “ভারেতর �বা�া আইন�েদর ও উ�বেগ�র কাপুর�িষক আচরণ”179 বুিঝেয়

179 �তাপ ভানু �মহতা, “�কািভড লকডাউন ইজ িস� এজ কভার ফর জ�ু এ� কা�ীর”, ইি�য়ান এ�ে�স, ১৬ই �ম, ২০২০।

178 ি�য়ংবদা �গাপাল এবং সিলল ি�পা�, “�হায়াই ইস ইি�য়া টােগ��ং রাইটাস� িডউিরং দ� �কােরানাভাইরাস প�াে�িমক?” দ�

গা�ড�য়ান, ১৬ই এি�ল, ২০২০।

177 পবন ডাহাট, “পুেন �কাট� িরেজ�স আন� �তলটু�েদজ �বল এি�েকশন”, huffingtonpost.in, ১ �ফ��য়াির, ২০১৯।

176 আন� �তলটু�েদ, “আই িনড ইওর সােপাট� ”, জানুয়াির ১৫, ২০১৯। academia.edu অপূব�ান�, “পুিলশ একশন এেগন�

আন� �তলটু�েদ ইজ ফারদার ��ফ অফ �মাদী গভন�েম�স এেরােগ�”, দ� ওয়�ার, ২২�শ জানুয়াির, ২০১৯।

175 মাইেকল সিফ, “��ােট�স ইন ইি�য়া অ�াজ রাই�স এ��িভ�স ��সড আ�ার হাউস এের�”, দ� গা�ড�য়ান, অগ� ২৯, ২০১৮।

িনহা মিস এ� �জায়ানা ��টার, “�দ ওয়ার এিকউসড অফ ��ং টু ওভারে�া দ� �মাদী গভন�েম�। দ� এিভেড� ওয়াস ��াে�ড এ িনউ

িরেপাট� �সস”, দ� ওয়ািশংটন �পা�, �ফ��য়াির ১১, ২০২১।

174 অনুপ কুমার, অজয় �হলা এ� নীেলশ কুমার, মিরচঝঁািপ এ� দ� িরেভ� অফ �ব�িল ভ�েলাক, রাউ� �টিবল ইি�য়া, ২০�শ

জ�লাই, ২০১২।



িদেয়েছ রা�া এবং ব�ালট বা� ছাড়া �িতবােদর �কােনা উপায় আর �খালা �নই। সুি�ম �কাট� িবিভ�জেনর �বেলর

আেবদন নাকচ কের িদেয়েছ অন�িদেক �জেল িবচােরর জন� অেপ�া করেত িগেয় সব�ািধক সাজার �চেয়ও অেনকেক

�বিশ সময় কাটােত হয়। �য সম� গেবষকেদর সােথ আিম কথা বলিছলাম তারা উ�র �দওয়া ব� কের িদেয়িছেলন।

আমােয় িনেজেক ভারেতর িবিভ� মানুেষর সােথ �যাগােযাগ করেত িগেয় সংযত হেত হেয়িছেলা কারণ তােদরেকও

‘ িবেদশী হ�ে�েপর’ অজ�হােত নানা সমস�ার মেধ� �ফলা হেত পারেতা। “এই িবষেয় গভীের আেলাচনা করা অত��

ক�ন যখন এেতা দিলত ও অন�ান� �গিতশীল গেবষকেদর �ক নানাভােব উপ�ব করা হে� বা �জেল �পাড়া হে� এবং

িবেদশী গেবষকেদর িনেজেদর ভিবষ�েতর কথা �ভেব ভারেত িভসা পাওয়ার িচ�াও মাথায় রাখেত হয়।”180

দিলত �কাশকেদর কােছও এই �লখা� ‘অ�ৃশ�’ হেয় �গিছেলা, তারা িনেজ �থেকই তােদর স�দােয়র কথা �কাশ

করেত চায়িন। �লিখকা অর��তী রায়, িযিন অতীেত অ�ৃশ�তা িনেয় ব� িবত�ক�ত িবষেয় ম�ব� কেরিছেলন, আমার

ই-�মেলর �কােনা উ�র �দনিন। একই ঘটনা ঘেট রামচ� �হর সােথ। আেগ আমার এক ভাই তার িনেজর উপন�ােসর

ভূিমকা �লখার জন� �হেক অনুেরাধ করায় উ�র �পেয়িছেলন িতিন উপন�াস পেড়ন না। এইবাের তার এই অজ�হাত�

িছেলা না বেল হয়েতা িতিন আমােয় �কােনা উ�রই �দনিন। ব�ি�গত অেনক সমীকরণ কাজ কের �কান সামািজক

িবষয়� তুেল ধরা হেব �সই িনেয় িক� এ� খুব �র��পূণ� মিরচঝঁািপ �যভােব �কােনা ‘খ�াতনামা ’ সমথ�ন পায়িন এবং

সম� কাজ িকছু সীিমত মানুেষর মেধ� �থেক উেঠ এেসেছ। অ�ৃশ�তা িনেয় অন�ান� কম �র��পূণ� িবষেয় আেলাচনা

হেলও বৃহ�ম সরকাির গণহত�া িনেয় �কােনা আেলাচনা করা যােব না। িনেজেদর �ােথ�র সুিবেধমেতা িবিভ� ডাকসাইেট

পি�তরা িবষয় িনব�াচন কেরন। রায় এবং �হ দ�জেনই জাতপাত িবভাজন িনেয় কথা বেলেছন িক� তােদর সমথ�ন

িছেলা �সই সম� িবষেয়র উপর �য�র সােথ তােদর ব�ি�গত �াথ� জিড়ত িছেলা। বুি�জীবী অিভজাতেদর িমথ�াচার

সবার সামেন এেন িদেয়িছেলা মিরচঝঁািপ যার জন� এ�েক তােদর উেপ�া করেত হেতা। ভিবষ�েত যােত তােদর আবার

একই িব�ম না হয় তাই দিলতেদর মিরচঝঁািপ স�েক� জানােনা উিচত। সম� রাজনীিতকরা ও তােদর বুি�জীবী

সমথ�করা দিলতেদর বারবার িনেজেদর অিভসি� অনুযায়ী ব�বহার কেরেছ িক� দিলতেদর এেদর �থেক অেনক �িত

হেত পাের তাই তােদরেক এই �নতােদর ব�াপাের সতক� করা দরকার। নীিতর কথা �ছেড় িদেয় মানবািধকােরর ব�াপােরও

বুি�জীবী বা সাধারণ মানুেষর �কােনা �েচ�াই সফল হয়িন। পিরক�না�িল র�পািয়ত হেয়েছ ি�িমনাল মামলা থাকা

বা থাকার কথা এমন রাজৈনিতকেদর �ারা।

কতটা �কাশ করা যােব আর কতটা যােব না �স� পা�ােত� ও ভারেত দ�ই জায়গােতই �মশ স�ুিচত হেয়েছ। যখন

গা�ড�য়ােন িবেজিপ শািসত উ�র �েদেশ রাজ� সরকােরর মদেত মসিজদ �ভেঙ �দওয়ার িববরণ আেস ভারেতর �কােনা

180 অমরিজৎ িসং, িডসকাশন কেম�স অন আওেয়ন এম িল� িরিভউ আ�কল “আনটােচবলস ইন ইি�য়াজ

িসিভল/আনিসিভল �ডেমাে�িস” ইে�নাস, খ� . ৬৬:২, ২০০১, ৯ই জ�ন, ২০২১।



সংবাদমাধ�েম �স� িনেয় আিম �কােনা খবর পিড়িন।181 আিম এই িবষেয় খবর রােখন এমন এক ভারতীয়েক যখন

িজে�শ করলাম এই ব�াপাের, িতিন বেলিছেলন, “আমার মেন হয় না, গা�ড�য়ান �থেকই আিম ভারেতর ব�াপাের খবর

পাই।” আিম জানেত �পেরিছলাম আমার আ�ীয়রা �দেশ িক হে� �সই িবষেয় সংবাদমাধ�েমর �থেক �বিশ খবর

রােখন, এ� তােদর �ভতেরর পিরচেয়র জন� না সাংবািদকেদর অনুৎসােহর জন� �স� আিম জািন না। িবেদেশ

সংখ�ালঘু ছা�ছা�ীেদর, সহকম�েদর ও িবিভ� �দেশর মানুষেদর ভাবােবেগ আঘাত না করার জন� এই িবষেয়

আেলাচনা হয় উে�ািদেক ভারেত আইনবেল বা �বআইিনভােব সমােলাচকেদর ভয় �দখােনাচলেত থােক। এর ফল

হে� ভারেতর বা�ব এতটাই িবকৃত হেয় যায় �য আর �স� �কািশত হয় না। দি�ণপ�ী িহ�� �মৗলবাদী সরকার

দিলতেদর িবষেয় কিমউিন�েদর মেতা একই ভুল কেরিছেলা। দেলর এক��ািধপত� �তরী করার জন� তারা িনব�াচেনর

মােঝ দিলতেদর আ�মণ কের এ� �ভেব �য িনব�াচেনর সময় এই ঘটনা ভুেল যাওয়া হেব। সব অিভেযাগ জমা হেয়

তােদর পুন�ন�ব�াচন ক�ন হেয় যায়। সংখ�ালঘুেদর এইভােব ভারতেক এক� ‘িহ�� পািক�ান’ বাড়ােনার �বণতা স�ে�

সতক�  থাকা উিচত।182

খসড়া �ব��র �তু��র না িদেয় বা �কােনারকম ম�ব� না কের বুি�জীবীরা ও গেবষকরা সাহিসকতার �থেক

সতক�করণ �ক �বেছ িনেয়িছেলন। সবাই সাবধান হেয় এই �লখা না ছাপােনার ব�াপােরই উৎসাহী িছেলন। কাউেক িবপেদ

না �ফেল িকভােব এই িবষেয় কথাবাত� া চালু করেবা �সই িবষেয়ও আিম ভাবিছলাম। “ িবে�র বৃহ�ম গণত�” এর

পিরণাম �বাঝাই যাি�েলা। দিলতরা �কন এই �লখা� �কাশ করেত চাইিছেলা না �স� বুঝেত পারেলও, তথাকিথত

ভারতীয় বা িবেদশী সংবাদমাধ�েমর িক� �কােনা িচ�া থাকার কথা িছেলা না। গণতে�র যা মূল �বিশ�� �য �াধীন

সাংবািদকতা, তারা �য কা�িনক পিরণিতর ভেয় িনেজেদর ��েয় িনেয়েছ তা অেনকিকছু বুিঝেয় �দয় এখনকার �াধীন

মত�কােশর স�েটর ব�াপাের। সাহসী হেয় এই িবষেয় এিগেয় যাওয়ার বদেল তারা আর চার পঁাচটা চাকিরর মতন

তােদর কাজেক �ভেব িনেয়িছেলন।183

183 আমার পে� �িত� স�াদক বা �বােড� র মানবািধকাের হ�ে�প আটকােত তােদর ব�থ�তার কথা সামেন আনা স�ব না, িক�

আেমিরকার এক� নামকরা এিশয়ান �ািডজ ��প, এেসািসেয়শন ফর এিশয়ান �ািডজ িছেলা ব�িত�মী। জান�াল অফ এিশয়ান

�ািডেজর স�াদক িবনায়ক চতুেব�দী সাব�ান� �ািডজ ��েপর �িত তার ভােলালাগার কথা জািনেয়িছেলন, এই ��েপর

অেনেকরই মিরচঝঁািপ গণহত�ার সে� যু� মদতদাতােদর সােথ পািরবািরক বা দলগত স�ক�  িছেলা। আিম তােক অনুেরাধ

কেরিছলাম এই �ব�� না �হণ করেত। িক� িতিন পের �কােনারকম বাইেরর পয�েব�কেক না পা�েয় িনেজই �ব�� নাকচ কের

�দন যােত মান বঁাচােত উিন পােরন। সং�ার সভাপিত থমাস রাওয়াি� এই িবষেয় �কােনা অিভেযাগ �হণ কেরনিন এবং অন�ান�

�বাড�  সদস�রাও �কােনা উ�র �দনিন। আেগর সভাপিতেদরেকও জানােনা হেয়িছেলা িক� �কউই এিগেয় আেসনিন। এই ঘটনার কথা

182 তভিলন িসং, “দ� আইিডয়া �দয়ার ইস এ মুসিলম ক�িপেরিস টু �� অন িহ�� গাল�স এ� কনভাট� �দম টু ইসলাম ইজ

িরিডকুলাস”, ইি�য়ান এ�ে�স, ২০ িডেস�র, ২০২০।

181 হানাহ এিলস-িপটারসন, “অিফিসয়ালস �টক পুিলশ একশন এেগন� িলডাস� অফ বুলেডাজড ম� ইন ইি�য়া”, দ� গা�ড�য়ান,

২১�শ �ম, ২০২১।



�ধুমা� এই স�াদকরাই গণহত�ার কথা লুিকেয় যাি�েলন না কায�ত সম� বুি�জীবীরাই তাই করিছেলন। িবেদশী

যারা িছেলন তােদর ভারত স�ে� �কােনা ধারণা িছল না এই জন� হয়েতা অত�াচািরত মানুষেদর �িত তােদর �কােনা

সরাসির অনুভূিত িছেলা না। এই স�াদকরা �যভােব তােদর িনেজেদর িব�িবদ�ালয় বা এেসািসেয়শেন একেচ�য়া

�মতা �পেয় এেসেছন তা �থেক �বাঝা যায় এেদর উপরতলার মানুষেদরও এই ব�াপাের একই রকম মতামত িছেলা।

এইভােব ঘটনা�িলর কথা লুিকেয় যাওয়া �ধুমা� তােদর উপর নয় তারা �য সম� জায়গার পদািধকারী িছেলন তার

উপেরও খারাপ �ভাব �ফেলিছেলা। পা�ােত�র বুি�জীবীরা তােদর সমথ�ন �নই এই িবষেয়র মানবািধকার হ��েপর

ব�াপাের কথা বলেত না �নেত রািজ িছেলন না। িবেদেশ ভারত চচ� ার দ�রব�া �বাঝা যায় ভারেতর গেবষকেদর

মানবািধকােরর ব�াপাের ি�মত �দেখ। পা�ােত�র িব�িবদ�ালয়�িলর ‘ডাইভা�স��’ নীিতর ফেল এমন এক ভারতীয়

সমােজর সৃ�� হেয়েছ যারা ভারত স�েক� �কােনা রকম সমােলাচনা �নেত রািজ নয়, �য� বরং এেদর মেতা অথ�বল না

থাকা অেনক ভারেত থাকা মানুেষর মেধ� �দখা যায়। ভারতেক িনেয় একরকম ভাবালু অিতকথা �তরী হেয়েছ িকছু

উ�বেণ�র ভারতীয় অিভজাতেদর �ারা �ধুমা� িনেজেদর �াথ� পূরেণর জন�। ইউেরােপ �সখানকার যুি�বাদী

আে�ালন�িলর মেধ� �থেকও এই িবষেয় আ�সমােলাচনা �তমন হয়িন। জান�াল�িল �যভােব দিলতেদর �িত হওয়া

হত�াকাে�র �িতবােদ িপছু হেট এেসেছ, তােত �িত�� হেয়েছ এেদর িব�াসেযাগ�তা। তারাও এই গণহত�া �লাকােনার

অংশীদার হেয় উেঠেছ। এই অধ�াপকরা ছা� ছা�ীেদর এই িবষয়�িল এিড়েয় িক উে�াপা�া পড়ান ভারত স�ে�

�স�ও ��েযাগ�। ভারেতর সংবাদমাধ�েমর মেতা পা�েত�র গেবষকেদর মেধ� ��তই এক অিলিখত �স�রিশপ চালু

রেয়েছ। এই �দশ�িলেত দিলতেদর স�ে� �য ধরেণর গেবষণা হয় �স�িল একরকম উ�জােতর দ���ভি�েক সমথ�ন

কের।184 উ�বণ�েদর অ�ি�েত �ফলেব এমন �কােনা �লখাই �কািশত হয় না। যখন দিলতেদর এইভােব উ�বণ� বা

184 এক� স�ূণ� গেবষণা করা যায় এর স�ে� িক� এক�িবেশষ ধরণ �দখা যায় ‘দিলত �ািডজ’এ রামনারায়ণ এস রাওয়াত

এবং �ক সত�নারায়ণ, স�াদক, িডউক ইউিনভা�স�� ��স, ২০১৬, �যখােন িকভােব িলখেল উ�বেণ�র সুিবেধ হেব এমন বণ�না করা

হেয়েছ। ৩০০� �লখার মেধ� ১০� �কািশত হেয়েছ িক� �য িবপুল পিরমাণ �লখা অ�কািশত রেয় �গেছ �স�িলর মেধ�

অেনকিকছুই হয়েতা দিলত মানবািধকার িবষেয় �লখা হেয়িছেলা। স�াদকরা হয়েতা আমার সমােলাচনা কের িলেখিছেলন দিলত

�লখকেদর “অ�েফাড�  বা �কমি�জ �থেক িপএইচিড থােক না �য� ভারতীয় গেবষনাম�েল �চিলত। এই �লাকজনেদর অেনেকরই

ইংেরিজ �াথিমক ভাষা নয়, এ� তারা কেলেজ িশেখিছেলন।“ পৃ: ৩। সমস�া� হে� পরিনভ� রতা �লখায় অকৃি�মতা আেন না বরং

উে�াটাই সত�। আমার মত�কােশর �াধীনতা আেছ �য� অেনেকর নাও থাকেত পাের ভারেত উ�বেণ�র �িত চাকির বা অন�ান�

ব�াপাের িনভ� রতার কারেণ। মানবািধকােরর ব�াপাের বই�েত িবশেদ গেবষণার কথা �লখা আেছ িক� এ� সাধারণ �কােনা দিলত

িবষয়ক বইেত �কউ আশা করেব না। সা�াইয়া �ি�েমদা �ছাট দিলত জািতেদর সােথ আেরা �মতাশালী বড় দিলত জািতর মেধ�

িবভাজন িনেয় আেলাচনা কেরেছন �য� দিলত আে�ালনেক অেনক �ভািবত কেরেছ। িবেজিপ �ছাট ও �াি�ক জািতেদরেক িনেয়

তুলনামূলকভােব রাজৈনিতকভােব সেচতন আে�দকরপ�ীেদর িবর�ে� �িতেযািগতা গেড় তুেলেছ। আে�দকরেক �ধুমা� �তীক

িহেসেব িনেয় িবেজিপ তার সম� আদশ�েক �ত�াখ�ান কেরেছ। বই�ও একরকম দিলতেদর �িত হওয়া অত�াচােরর কথা বাদ িদেয়

�ধু অ��ন�িহত কলহ �দিখেয় িবেজিপর িহ�� �মৗলবাদী ভাবধারােক সুেযাগ কের িদেয়েছ। আলাদা কের হয়েতা �লখা�িল িনরীহ

িক� এক� বইেয়র আকাের যখন �স�েক �বর করা হেয়েছ, তখন �ধুমা� উ�বেণ�র �চােখ দিলতেদর কথা তুেল ধরা হেয়েছ।

অন�ান� দিলত বুি�জীবীেদর ও তােদর অনুগামীেদর জানােনা হেয়িছেলা যিদ তােদর ভিবষ�েত এই �লাকজনেদর সােথ কাজ করেত

হয়।



জােতর �িত মতামত �কাশ করেত না �দওয়া হয় গেবষকরা তােদর �নিতক �যাগ�তা হািরেয় �ফেলন। ধের �নওয়া যায়

তারা সরাসির যুি�বাদী আে�ালেনর ধারা ভুেল দিলতেদর অত�াচারীেদর সােথ হাত িমিলেয়েছ।

উ�বেণ�র �চার করা ইিতহােস তারা এতটাই �মাহা� আমার মেন হয় তারা জােনও না দিলতেদর মতামত িক আেছ

এবং তােদর িনেজেদর �লখােলিখ, স�াদনা ও পড়ােনার মাধ�েম িকভােব তারা এক� হত�াকা� লুকােনার কাজ কের

যাে�। িবেদশী স�াদকরা যােদর সােথ �যাগােযাগ রােখন তারা �বিশরভাগই উ�বেণ�র এবং কখেনাই ভারত স�ে�

িনরেপ� হেবন না। িবেদিশেদর জানার কথা না িক ধরেণর অতীত িনেয় এরা ভারত �থেক আেসন। এখােন ভারতেক

ভুল ভােব �দখােলই সাফল� �বিশ। সিত�কােরর বণ�না সহকম�েদর, ভারত সরকার ও জনমানেসর মেধ� িবর�প �িতি�য়া

�তরী করেব, “অ�ি�কর সিত�’ যারা �লখা �মশই সংকুিচত হেব তােদর �ান। দিলতরা িক করেব এই িবষেয় তােদরেক

িস�া� িনেত হেব। দিলতেদর িবেরািধতার ফেল গেবষণার জগেৎ ধীের ধীের পিরবত� ন আসেছ। এমন সময় আসেতই

পাের �যখােন উ�র আেমিরকার আিদবাসীেদর মেতা তােদরেকও স�ূণ� অসহেযািগতার পথ িনেত হেব।

অধ�াপকেদর সােথ �দখা করা হেল তােদর �কৃত দ���ভি� অেনকসময় জানা স�ব হয় না। িবিভ� ধরেনর �লখােলিখ

�থেক তােদর গণহত�ােক আড়াল করার ��� সমথ�ন জানা যায়। এবং উ�জােতর অিভজাতেদর সােথ তােদর �যর�প

স� এ� আশা করা ভুল হেব �য তারা তােদর �কিরয়ােরর এই পয�ােয় এেস �কােনা দিলত দ���ভি�েক �মেন �নেবন। এস

�ক মি�ক আই িস এস অধ�াপক � িভ সত�মূ�ত�েক সা�াৎকার �দনিন িক� অন� �কােনা দিলেতর পে� এই ভােব

�ভাবশালীেদর �ক �ত�াখ�ান করার স�াবনা খুবই কম।185 �ােম থাকা দিলতেদর জন� �যখােন অন�ােয়র �িতবাদ

185 ইেয়ল ইউিনভা�স��র উইেমনস �ািডেজর একজন ইেমিরটাস অধ�াপক ই�রপাল ��ওয়ােলর এক� �ব� যখন আিম �পলাম,

তখন আিম এই িনব�� পা�েয়িছলাম এই �ভেব �য, আমার পূব�পুর�েষরা �যেহতু আইিসএেস একমা� দিলত িছেলন, তাই িতিন

আমার িনব�� �কাশ করেত আ�হী হেত পােরন। উ�ের জানেত চাওয়া হয় �য তারা �কানও �ৃিতকথা িলেখিছল িকনা যা িতিন ও

সং�হ করিছেলন। অনুেরােধ �িতদােনর �কােনা ��াব অ�ভু�� িছল না, যা দ�শ�ত দিলত অি�তােক আঘাত কের। আমার চাচা

�েফসর সত�মূ�ত�েক �ত�াখ�ান কেরিছেলন কারণ িতিন �য সিত�ই দির�েদর �িত আ�হী �স-িবষেয় তঁার সে�হ হেয়িছল, এবং যিদ

না অধ�াপক ��ওয়াল তঁার �লখায় অন�থা �মাণ করেত না পােরন তেব এক� �গাপন �ৃিতকথা �শয়ার করার  �কান কারণ িছল

না। ভূিমকার িবপরীেত আিম তঁােক মানবািধকােরর উপর তার এক� িনব� পাঠােনার পরামশ� িদেয়িছলাম, যা পিরবারেক তার

সােথ �শয়ার করেত রািজ করেত পাের। �কান �ফরত িচ�প� আস� িছল. তার গেবষণােক সিত�ই দরকারী িকছুেত পুনঃিনেদ� িশত

করা আমােক �ৃিতকথা �শয়ার করেত রািজ হেত পাের। অিভজাত ও অেপ�াকৃত সুিবধােভাগী নারীেদর হয়রািন ও চাকিরেত

পেদা�িত িনেয় কম�জীবেনর অিভেযাগ �কাশ না কের �কন মািরচঝািপেত দিলত নারীেদর গণধষ�ণ ও গণহত�া িনেয় িলখেবন না?

পি�মব� �থেক �াতক হওয়ার সােথ সােথ িতিন রােজ�র সােথ পিরিচত হেবন এবং এখন �যেহতু বাম�� দীঘ�িদন �মতার বাইের

িছল তা ভারেতর বািক অংেশর মেতাই িনরাপদ হেব। এমন অেনক �লাক িছল যারা এ� করেত পারত, িক� সম� দশক পেরও

বাম�� শাসেনর অধীেন মািরচঝািপ বা রােজ�র বািক অংেশ �য রাজৈনিতক ধষ�েণর ঘটনা ঘেটিছল �স স�েক�  এখনও �কানও

গেবষণা হয়িন। এ� এখনও বয়� জীিবত ব�ি�েদর সা�া�কােরর মাধ�েম করা �যেত পাের তেব বা�ল�েনর এক� মিহলার মেতা

িকছুই �কাশ করা হয়িন: এইট উইকস ইন দ� ক�াড�  িস�। িদি�েত একজন অিববািহত মিহলােক ধষ�ণ ও হত�ার ঘটনায় ��ােভর

বিহঃ�কাশ ঘেটেছ, যার ফেল দিলত পুর�ষেদর ফঁািস �দওয়া হেয়িছল। পুিলশ, িসিপএম ক�াডার এবং ��ােদর �ারা মািরচঝািপেত



মােন অত�াচার এবং মৃতু�, �শািষত হওয়া সখ�ালঘুেদর আে�ালন করার সুেযাগ �নই বলেলই চেল। দিলতেদর

মানবািধকােরর �িত অ�ীকার না কের এই সম� গেবষকেদর কখেনাই সাহায� করা উিচত না। দিলতেদর অিধকােরর

কথা উে�খ না করেল দিলতেদর কােছ ওই গেবষণার �কােনা তাৎপয�ই �নই। ৩০০ � জমা হওয়া �লখার মেধ� দিলত

�ািডজ ১০জন িন�ব�বাদী �লখকেক আেমিরকা �ঘারার ও �ব� �কাশনার সুেযাগ িদেয়িছেলা। �য বই� �কািশত হেতা

�সখােন অত�াচােরর কথা বাদ �দওয়ার জন� তােদরেক িনি�তর�েপ অেনক খাটাখাটিন করেত হেয়িছেলা। একােডিমক

জগেতর এটাই রীিত। দিলতেদর এই ধরেণর জগেত অনুপি�িতর মােন অবশ� এই নয় �য তােদর মতামেতর অি��

�নই। সব জায়গা �থেক এই �লখা� বাদ িদেয় বুি�জীবীরা বুিঝেয় িদেয়েছন গণহত�ার কথা লুকােনার বা দিলতেদর ক�

�রাধ করার জন� তারা কতদ�র অবিধ এেগােত ��ত। �ধুমা� স�াদকেদর উপর নয় িব�িবদ�ালয় ও সংগঠন�িলর

উপেরও এর খারাপ �ভাব পেড়েছ। �শষ পয�� এই �লখা� �দিখেয় িদেয়েছ তারা �কানিদেক আেছ। সাব�ান� স�েক�

আেলাচনা করার সমেয় িনেজর আেখর �িছেয় দিলতেদর শূন� হােত �ফরােনা �চিলত প�িত হেয় উেঠেছ িক� িবক�

�কাশনার অভােব িকছু সুিবেধবাদীর �ােথ� আসল সিত� আর সামেন আসার সুেযাগ পায়িন।

মিহলােদর গণধষ�ণ ও হত�ার তদ� পয�� হয়িন, ফঁািস �দওয়া দ�ের থাক। িতহার কারাগােরর এক মেনািব�ানীর মেত ধষ�করা

িনেজেদর �পে� অজ�হাত �দিখেয়িছল কারণ ধনীরা অথ� িদেয় তােদর ই�া পূরণ করেত পাের, যখন তােদর সাহেসর সে� এমনটা

করেত হেয়িছল। এই দ���ভি� পুর�ষেদর মানিসকতা িনেদ� শ কের, িক� এক� গভীর সামািজক সমস�াও। নারী আে�ালন

দিলতেদর কােছ না �পৗ�ছােল, তােদর �চারািভযান�েক দিলতেদর উপর তােদর আিধপত� �েয়াগ করার জন� �ভাবশালী

জািতেদর আেরক� �েচ�া িহসােব �দখা হেব, এবং তােদর র�া করার পিরবেত�  িনপীড়েনর জন� কাজ কের এমন আইন মানার

�কান কারণ �দখেত পােব না। ��তা� দি�ণ আেমিরকানেদর কােলা পুর�ষেদর হাত �থেক ��তা� নারীেদর র�া করার �য়ােসর

সােথ এবং বণ� িব��তার িবষয়�র সােথ উে�খেযাগ� সমা�রাল রেয়েছ যা এই ��ে� অ��ন�িহত। িডএনএ পরী�া �দখায় �য

ঐিতহািসকভােব উ�বেণ�র পুর�ষেদর দিলত মিহলােদর �েবশািধকার িছল িক� দিলত পুর�ষেদর উ� বেণ�র মিহলােদর কােছ

�েবশািধকার িছল না, যা উ� বেণ�র জন� িবেশষভােব ঘৃণ� কের �তােল। (অনলভা বসু, নীতা সরকার-রায়, পাথ� িপ. মজ�মদার,

"ভারেতর িবদ�মান জনসংখ�ার ইিতহােসর িজেনািমক পুনগ�ঠন পঁাচ� �ত� পূব�পুর�েষর উপাদান এবং এক� জ�ল কাঠােমা

�কাশ কের", মা�ক�ন যু�রাে�র ন�াশনাল একােডিম অফ সােয়ে�েসর কায�ধারা, �ফ��য়ারী ৯, ২০১৬, ১১৩ (৬) ১৫৯৪-১৫৯৯)

যিদও িমিডয়া আমার জানামেত এই জাতপােতর ��� উ�াপন কের না, তেব �ধান বণ� এবং দিলত িশকারেদর িচিক�সার ��ে�

সমতার অভাব� খুব ��। দিলত নারীরা হাজার হাজার বছর ধের ধষ�েণর িশকার হেয়েছ �জেন�ক পরী�ার �ারা িনেদ� িশত,

িক� কায�ত �কউ এ� স�েক�  িকছু কেরিন। তুলনামূলকভােব িবেশষ সুিবধা�া� নারীরা �য মুহূেত�  ধ�ষ�ত হয়, দিলতরা ছাড়া সবাই

�হৈচ পেড় যায়। নারী আে�ালন মিরচঝঁািপ স�েক�  িকছুই কেরিন, যিদও এ� গেবষণা করা ন�ায়িবচােরর জন� এক� সহায়ক

�েচ�া হেত পাের যা সাধারণত �ধুমা� �সই ব�ি�েদর ��ে�ই �েযাজ�। দিলত মিহলােদর ��ে� নারী আে�ালেনর উ�র �দওয়ার

অেনক িকছু িছল, এবং এ� ধষ�ণ ও গণহত�ার তদে�র দািবর মাধ�েম এ� সংেশাধন করার �চ�া কের িনেজেক মু� করেত সাহায�

করেত পাের। তেব তােদর ব�ি�গত অিভ�তা দিলত মিহলােদর মেতা িছল না, এবং যিদও তারা একই �দেশ বাস করত, এ� িছল

তােদর সাধারণতার পিরমাণ। এটা �াভািবক �য তারা �য �কাস�� কেরিছল তা তারা �হণ কেরিছল কারণ ব�ি�গত তােদর জন� খুব

আলাদা িছল, তাই রাজৈনিতক এক� �মাড় িনেয়িছল যা কায�করভােব দিলত মিহলােদর বাদ িদেয়িছল। আিম এ� �লখার পের

িবিশ� মিহলা সাংবািদক, তাভিলন িসং, একই িজিনস �কাশ কেরিছেলন। (তাভিলন িসং, "ধষ�ণ রাজৈনিতক হেয় উঠেল বণ�না�

পিরবত� ন করা এমন এক� িবষয় যা "নতুন ভারেত" আদশ� হেয় উেঠেছ, ইি�য়ান এ�ে�স, আগ� ৮, ২০২১)।



দিলত �ািডজ বই�র িপছেন যতটা জানা িগেয়েছ ততটাই বণ�না করা হেয়েছ। িক� জান�াল অফ �জেনাসাইড িরসােচ�

জমা �দওয়ার ঘটনা সব �থেক ভািবেয়েছ। �লখা �কাশনা করার শত� াবলী দিলতেদর দ���ভি� ও িবেদিশ ও ভারতীয়

�কাশকেদর মতামেতর �থেক িছেলা স�ূণ� আলাদা। দিলতেদর মুি� আটকােত গা�ী অনশন কেরিছেলন িক�

তােদর ব�ব� িছেলা “আমরা এেতা িবশদ িবে�ষণ িলখেত পারেবা না” এর ফেল আেদৗ দিলতেদর নািক গণহত�ার

�মিক �দওয়া হয়িন।186 ১৯৩০ এর দশেক গা�ীর �মতা ও পিরিচিত িছেলা অপিরসীম িতিন মারা �গেল বা মৃতু�র

সামান� স�াবনা হেল দিলতেদর গণহত�া িছল অবধািরত হয়েতা তারা িনেজরাই িনেজেদরেক হত�া করেতা। এ�

হয়েতা িবে�র বৃহ�ম গণহত�া হেয় উঠেত পারেতা। এরপেরও গা�ীর �ধ�া িছেলা আে�দকরেক এ� বেল সমােলাচনা

করার, “এেদর মেতা মানুেষর জন� �শষ উপায় �যভােবই আসুক তাই �ক”187 �যখােন িতিন িনেজ িমথ�াচার কের

গণহত�ার ভয় �দিখেয় িনেজর �াথ�িসি� কেরিছেলন।

মা� ১৬% এর সংখ�ালঘু হওয়ায় উ�বেণ�র ইে�র সামেন তারা িছল অসহায়। িহং�তার চল এতটাই িছেলা �য গা�ীেক

িনেজর অিহংস অসহেযাগ �ত�াহার করেত হেয়িছেলা। কেয়কবছর পর �দশভােগর সময় গণহত�ার স�াবনা আেরা

�বল হেয় উেঠিছেলা। এই ��ে� দ�ই প�ই লড়াই কেরিছেলা এেক অপেরর সােথ িক� দিলতেদর কােছ �সই সুেযাগ িছেলা

না। দিলতেদর জগেতর সােথ বািকেদর ফারাক �বাঝা যায় গা�ীর অনশন �থেক এ� িছেলা একজন �গিতশীল

বুি�জীবীর কােছ িবত�ক�ত িক� একজন দিলেতর কােছ স�বত মৃত�র কারণ। এইভােব �য এক� গণহত�ার উপর

গেবষণার জন� �িত��ত হওয়া জান�াল এই িবষয়� এিড়েয় �গেছ তােত ��তই �ধুমা� িকছু উ�বেণ�র চােপ ও

গা�ীিজর অিতরি�ত খ�ািত বঁাচােত তােদর ল�� �থেক তারা সের এেসেছ। এ� দিলেতর �ারা িবে�িষত ভারতীয়

ইিতহােসর এক� �র��পূণ� ঘটনা লুকােনার �চ�া।188 গা�ী স�ে� অনুকূল ধারণা দিলতেদর মেধ� ভারেতর

ইিতহাসচচ� া �ক বারবার �ভািবত কেরেছ। দিলতেদর অেনকেকই ভুল �বাঝােনা হেয়েছ বৃ� বয়েস অনুেশািচত গা�ী

আে�দকরেক আইনম�ী কের ভারেতর সংিবধান রচনার দািয়� িদেয়িছেলন। কলি�য়া িব�িবদ�ালেয়র দিলত িবষয়ক

ইিতহােসর অধ�াপক এিলয়নর �জিলওট ও একই কথা বেলেছন আে�দকর �ৃিত ব�ৃতায়। বত� মােনর িবিভ� গেবষণা

�দিখেয় িদেয়েছ এ� এক� অিতকথা মা�, গা�ীর অনুগামীরা তার অনশেনর স�ে� িবর�প ধারণা আটকােত এই কথা

�চার কেরিছেলন।189 গা�ীর অনশেনর ঘটনা �ছেড় িদেয় িবতক� হয় �স� �টেরসােক িনেয়। জান�াল� তার স�ে�

সমােলাচনামূলক ম�ব� �কাশ করেত রািজ িছেলা না। ইউ�উেব আমার এক সহকম�র �থেক পাওয়া তার সরাসির

189 �জসাস এফ চাইেরজ, “ িব আর আে�দকার, পা�শান অ�া� দ� ই�ারন�াশনালাইেজশন অফ আ�ােচিবিল�, ১৯৩৯-১৯৪৭”,

সাউথ এিশয়া: জান�াল অফ সাউথ এিশয়ান �ািডজ ২০১৯, ৪২:১, ৮০-৯৬, অ�াকােডিময়া.এডু, পৃ - ২৫।

188 অনু�াটত িবিভ� ঐিতহািসক স�াবনা স�েক�  অ�াকােডিমক কােজর জন� িজওে� হথেন�র �িসেবল ওয়া�� �  : পিসিবিল�

অ�া� আ�ার��াি�ং ইন িহ�� অ�া� দ� �সাশাল সােয়ে�স, �কমি�জ ইউিনভা�স�� ��স, ১৯৯১, ��ব�।

187 গা�ী �কােটড ইন �জসাস এফ ছাইেরজ-গাজ� া, “ িব আর আে�দকর, পা�শন এ� দ� ই�ারেনশনালাইেজশন অফ

আনটােচিবিল�, ১৯৩৯-১৯৪৭”, ২০১৯ সাউথ এিশয়া: জান�াল অফ সাউথ এিশয়ান �ািডজ, পৃ: ২৪ ইন academia.edu খসড়া।

186 িডক�  �মােজস এ� �ভাশীষ �র, এিডটরস, জান�াল অফ �জেনাসাইড িরসাচ� , ইেমল ৯ই �সে��র ২০২০।



সা�াৎকার� �মান িহেসেব যেথ� িছেলা না।190 �কউই এ� িনেয় সে�হ করেব না �য �স� �টেরসা িবষয়� জানেতন

রাজৈনিতকভােব সেচতন কলকাতার আর চার পঁাচজেনর মতন। বাম�� সরকােরর িনেষধা�ার আেগ পয�� অন�ান�

���ােসবী সং�ার মেতা িতিন শরণাথ�েদর �ােণর ব�ব�া কেরিছেলন। িবনা �িতবােদ িতিন সাহায� পাঠােনা ব� কের

�দন। তার সামেন সুেযাগ িছেলা সরকােরর কােছ বা জাতীয় এবং আ�জ� ািতক সংবাদমাধ�েম �িতবাদ জানােনার। িক�

এইসব �ছেড় তার কােছ �বিশ �র��পূণ� িছেলা সরকােরর সােথ সখ�তা বজায় রাখা। আিম এই গণহত�ার িপছেন তার

এই ভূিমকার কথা উে�খ কেরিছলাম িক� �কােনা লাভ হয়িন।

জান�াল� গণধষ�ণ ও গণহত�ার ব�াপাের �লখা ছাপােত রািজ িছেলা িক� ভারেতর দ�ই খ�াতনামা আ�জ� ািতক

ব�ি��েক সমােলাচনা করেত তােদর বারণ বুিঝেয় িদেয়িছেলা এই ধরেনর গেবষকেদর মানিসকতা �কমন হয়। এই

সম� �নতােদর �কােনা মতামেতর �র�� িছেলা না।

এ� ছাড়াও �কােনাভােব দি�ণ আি�কায় বণ�ৈবষম�র সােথও এর তুলনা করা না পস� িছেলা। আিম দ�� �দেশই

�থেকিছ দি�ণ আি�কােত অকৃ�া� িহেসেব ও ভারেত �ােমর বািস�া িহেসেব িক� দি�ণ আি�কােত আিম অেনক

সুরি�ত িছলাম। দি�ণ আি�কােত আইনকানুন িছেলা বণ�িবে�ষী, পুিলশ িনেজই িছেলা িহং�। �ামীণ ভারেত একজন

দিলত �যেকােনা সময় স�ুখীন হেত পাের গণেরােষর, উ�বেণ�র মদেত �সখান �থেক হেত পাের মৃতু�ও এবং পুিলশ িক�

ঘটনা ঘেট যাওয়ার পর আসেব ধীের সুে�।

স�াদকরা আবার বেলিছেলন ভারতীয় সরকাির ব�ব�ােক ‘ নৃশংস’ বলা যােব না, এই িবষেয় মিরচঝঁািপর �বঁেচ থাকা

মানুষরা হয়েতা অন� মতামত �দেবন। আইএএস/আইিসএস �থেক সমােজর িনচুতলা অবিধ আমার অেনক আ�ীয়

আেছন িক� কাউেকই মেন পেড় না সরকাির ব�ব�া স�ে� ভােলা িকছু বেলেছন বেল।191 স�াদকেদর এই ম�ব� �দিখেয়

�দয় গিরব ও অসহায় মানুষেদর দ�িনয়া �থেক তারা কতটা আলাদা। যখন �লখকেদর স�াদেকর কথা �মেন

�স�রিশেপর আ�য় িনেত হয় তখন অন� জায়গায় �কাশনার আেবদন করাই ভােলা। স�াদকরা আমার িকছু

�সােস�র রাজৈনিতক আদশ� স�ে� আমােক জানান �য� আমার অ�াত িছেলা। তারা মিরচঝঁািপেক যথাথ� ভােবই

জনমানেস তুেল ধেরেছন এবং আমার পে� স�াদকেদর কথা যাচাই করারও সুেযাগ িছেলা না। আমায় অেনেক

মাওবাদী ও দিলত বেল অেনেক �লখােলিখ কেরেছন এবং �গাপেনও অেনক কথা বলা হেয়েছ তাই আিম তােদর কথায়

�লখকেদর রাজৈনিতক পিরচয় �মেন িনেত রািজ িছলাম না। �যেহতু গণহত�ার অেনক �মাণ িছেলা এই িবষেয় িবচােরর

দািব ব� করার সবেচেয় �চিলত উপায় িছেলা �লখকেদর দ�ন�াম করা, ব� দশক ধের আিম এই প�িত �দেখ আসিছ।

191 ভারতীয় �শাসন স�ে� পািরবািরক মতামত �দখার জন� �দখুন সুিমত মি�ক আইএএস, মুখ�সিচব মহারা�, িসিডউিসং �পন,

২০০৭, ৪২৯ পৃ�া

190 মিরচঝঁািপ টরচাড�  িহউম�ািন�, ইউ�উব।



যারা যারাই এই িবষেয় �লখােলিখ কেরেছন বা গণহত�ার কথা উে�খ কেরেছন িনছক তক� -িবতেক� না জিড়েয় তােদর

সাহিসকতার জন� উৎসাহ �দওয়া উিচত।

বাম�� সরকােরর ভােলা কাজ�িল সমথ�েনর জন� তারা আমােক বেলন’ �সানার বাংলা’ এর কথা উে�খ করেত।192

ব� বছর আেগ �কািশত এই বই�র �লখকেদর বা সমমানিসকতার �লােকেদর সােথ আিম ব�ি�গত ভােব কথা

বেলিছলাম। তারা আমায় বেলিছেলন তখনকার শাসকদল িসিপএেমর সমথ�েন তােদর �বেছ �দওয়া �ােম তারা

�গিছেলন এ� �কাথাও �কািশত হয়িন। আিম তােদর িলিখত সমােলাচনার অেপ�া কেরিছলাম িক� তারা পাঠানিন।

একই �াম�িলেত বারবার িবেদশী গেবষকেদর পাঠােনা হেতা। বাম�� সরকােরর পতেনর পর অেনক সমােলাচনা

এেসেছ িক� �স� পয�েব�েণর কারেণ না আদশ�গত পিরবত� েনর ফেল �স� বলা মুশিকল। তার মােন এই নয় সাধারণ

�াম�িলেক িনব�াচন করা হেতা না। একজন ম�াকিগল অধ�াপক িযিন সি�য় সামািজক আে�ালন আেছ এমন এক�

�ােম �যেত �চেয়িছেলন িগেয় �দেখন �াম�েত �কােনা আে�ালন হয়িন।193 �ানীয় �নতারা বেড়া বেড়া দািব কের

িনেজেদর জনি�য়তা বাড়ােত িগেয় এই �ােমর কথা উে�খ করেল দেলর সেব�া� �নতারা অধ�াপকেক পাঠােনার আেগ

যাচাই করার �েয়াজন অনুভব কেরনিন। অশাি�র আশ�া এবং অন�ান� আেরা কারেণ আসল িক ঘটনা ঘেটিছেলা তা

বাদ চেল যায়। “ িকছু িকছু �জলায় িনয়িমত িহংসার ঘটনা গেবষকেদর কােছ বাধা হেয় দঁািড়েয়েছ িফ� ওয়ােক� র জন�,

আেগ �থেক সরকােরর অনুমিত ও সমথ�ন পাওয়া �েয়াজনীয় হেয় উেঠেছ এই কারেণ।194

সবেচেয় �র�তর দািব িছেলা িহ�� ধেম�র সমােলাচনােক বাদ �দওয়া। জাতপাত ব�ব�া িছেলা িহ�� ধেম�র অপিরহায�

অ�, িহ�� ও অেনক দি�ণ ভারতীয় ি��ান ও মুসিলম �দর মেধ�ও এই ব�ব�া �চিলত আেছ িক� এই িবষেয়

সরাসির �কােনা ম�ব� করা যােব না। এই স�াদকরা �যই জগেতই বাস কর�ন না �কন তা কখেনাই �কােনা দিলেতর হেত

পাের না এবং দিলতেদর িনেজেদর ধম�েক �� করার সুেযাগ না �দওয়া ��রতাি�ক। গেবষকরেদর দিলতেদর ধম�

স�েক� দ���ভি� �হণীয় নাই হেত পাের িক� �স� িনেয় আেলাচনার সুেযাগ অবশ�ই থাকা উিচত। গেবষণা

�কাশনা�িলেত এ�িল বাদ �দওয়া মােন দিলতেদর মতামত �কাশ করার সুেযাগ ব� কের �দওয়া। িকছু ভ�র

অসুিবেধ হেব বেল দিলতেদর ব�ব� সামেন আসেব না এ� মম�াি�ক। যখন স�াদকরা িব�ােস আঘাত না �দওয়ার

অজ�হােত �য� পাঠকরা চাইেছন �স�ই �কাশ কেরন িবে�ষণমূলক �লখার জ� �নয় না। িহ��ধম� �য তার �চিলত

আচােরর উে�� ব� �জ� ধের সং�ারকরা এ� �চার কের সীিমত মা�ায় কােজ লাগােত �পেরেছন। ভারেতর

�াম�িলেত দিলত হেয় িগেয় তােদর জন� িনিষ� জায়গা�িলেত যাওয়ার দািব করেল িকরম �িতি�য়া আেস �স�

194 মািরও ��য়ার, “দ� �সাশ�াল কনেট�ট অফ পিল�� ইন র�রাল ওেয়� �ব�ল (১৯৪৭-৯২)

193 সুরজ বে��াপাধ�ায় এ� �ডানা� ভন এেসেচন, “দ� ই��া� অফ পিল�� ও র�রাল ��াডাকশন এ� িড��িবউশন: এ

�কা��ারা�ভ �ািড অফ র�রাল পিলিসস এ� �দয়ার ইমি�েমে�শন আ�ার কংে�স এ� �লফট �� গভণ�েম�স ইন ওেয়�

�ব�ল”, স�ান ��ি�সেকা, ২৬ই মাচ�  ১৯৮৮, ই�ারিভউ উইথ �ডানা� ভন এসেচন।

192 �বন রগািল, বারবারা হ�ািরস-�হায়াইট, সুগত �বাস, এিডটরস, ‘�সানার বাংলা’, �সজ পাবিলেকশনস, ১৯৯৯।



�দখেলই �বাঝা যায় িহ��ধম�র রীিতনীিত িকর�প। এ� অবশ�ই অত�� িবপ�নক এক� অনুশীলন িক� শহেরও

িবেয়র িব�াপন�িল �থেক বুি�জীবীেদর ��ণীর মেধ� িকভােব জাতপাত �বষম� আেছ তা ফুেট ওেঠ। �বিশরভাগ উ�

ও মধ�িব�েদর মেধ� �জােতর মেধ� িবেয়র �চলন �যর�প দ�ঢ় তােত মেন হয় না এই িবেভদ খুব শী�ই কাটেব।195

বুি�জীবীরা �যভােব এক� বু�ুেদর মেধ� বাস কেরন দিলতেদর জীবেনর সং�ােমর কথা না বুেঝ তারা িনেজেদর

অন�িকছু �বাঝােতই পােরন।196 একজন দিলত িযিন এই খসড়া� পেড়িছেলন বেলিছেলন এই বুি�জীবীেদর সবিকছু

হে� ‘উপর উপর’ িক� তারা �য কতটা অ�ঃসারশূন� �স� তােদরেক ব�ি�গতভােব না �জেন িব�াস করা স�ব নয়।

তারা ব�ি�গত ভােব �যরকমই �হান, তারা িছেলন ভীতু।

উ�বেণ�র গেবষকেদর ও দিলতেদর মেধ� �য আকাশ জিমন তফাৎ দ���ভি�েত তা �কােনা �লখায় �দখা যায় না কারণ

এই কথা তুেল ধরেল �কউ ছাপােত রািজ হেব না, �য�িল �বেরায় �স�িল িনয়ি�ত হয় এই অিভজাত বুি�জীবীেদর

�ারা। িকছু অংশ বাদ িদেয় আিম হয়েতা �লখা� �কাশ করেত িদেত পারতাম গণহত�ার কথা যােত �র� পায় �স�

�ভেব। িক� �বিশরভাগ গেবষণাপ��িলর �াহক সংখ�া খুব সীিমত এবং যারা িকনেবন তারা িকছু করেবন না এবং

�িত� সং�রেণর দাম �যখােন ২৬৫ ডলার আিম িনেজ হয়েতা িনেজর �লখা পড়েত পারতাম না। এই খসড়া �লখা�

ই�ারেনেট �কাশ করার পর অন� �কােনা মাধ�েমর �থেক আিম অেনক �বিশ পাঠক �পেয়িছ। আিম এখেনা ভাবিছ

�কাশ না কের সময় িদেয় এক� বই �লখার কথা, �য� খুব এক� সহজ কাজ হেব না। �থেমর িদেক যখন �কবলমা�

আিম এই গণহত�া িনেয় কাজ করিছলাম, করা করা জিড়ত িছেলা এর �থেকও �র��পূণ� িছেলা তথ� �জাগাড় করা। চার

দশক পর যখন িকছুই করা হয়িন এবং আেরা মানুষ �মশ জিড়ত হেয়েছ, এখন উিচত এই িবষেয়র সমাধান করা। যারা

�িত�� হেয়েছন তােদর জন� �ধু এই �লখা নয়, এই দিলতরা তােদর অত�াচারীেদর স�ে� িক ভাবেতন িক� বলেত

পােরনিন �স� বাইের আসাও �র��পূণ�। দিলতরা যােদর চাকির, পদে�ািত বা আেরা না না িবষেয় িবিভ� জায়গায়

িনভ� রশীল তােদর আমার মেতা সুেযাগ �নই এই কথা�িল বলার। দিলতেদর িনেজেদর মতামত সামেন আসেল এই

উ�বেণ�র অিভজাতেদর আদশ� ও জাতীয়তাবাদ ধা�া খােব �স� এেদর িনেজেদর িনয়ি�ত সংবাদমাধ�েম কখেনাই

এরা �দখােব না। উ�বণ�েদর অভ�ােস পিরণত হেয়েছ খুব সহজভােব তােদর অপছ� হওয়া দিলতেদর ব�ব� বাদ িদেয়

196 আঁে� �বেটইেলর �কমি�েজ দিলতেদর িনেয় এক� আপি�কর ব�ৃতামালার পর তার ব�ু িজওে� হথন� আমােক আলাদা কের

িলেখিছেলন �য �বেটইেল দিলতেদর দ�রব�া স�ে� সংেবদনশীল নন। ব�ৃতা�িল �থেক এ� �বাঝা যায়িন এবং আিম অবাক

হেয়িছলাম িকভােব হথন� িযিন আমার জাত ���াপট স�ে� িকছু জানেতন না িকভােব এইটা ভাবেলন। িক� যারা পি�ত মানুষ

তারা িনেজেদর জীবেনর অিভ�তার বাইেরও মানুেষর সােথ সংেবদনশীল হেবন। �বেটইেলর স�ে� পয�ােলাচনার জন� �দখুন

সংকরণ কৃ�, “এ পিল�ক�াল �রিসয়াল/��িসয়াল অড� ার: গা�ী, আে�দকর এ� দ� কন�াকশন অফ দ� ই�ারন�াশন�াল”, ইন

�র� এ� �রিসজম ইন ই�ারন�াশন�াল িরেলশ�, এিডেটড বাই আেলকজা�ার এিনেয়ভস, িনিভ মনছ�া এ� রিব িসিলয়ান,

র�টেলজ, ২০১৫, পৃ: ১৫১।

195 ডায়ান কেফ, পােয়ল হািথ, িনিধ খুরানা, অিমত �থাৱাট, “এ�ি�িসট ি�জ�িডস”, ইেকােনািমক এ� পিল�কাল উইকিল, ৬ ই

জানুয়াির, ২০১৮, পৃ: ৫০।



�দওয়া। পাঠকেদর কােছ অজানা রেয় �গেছ িকভােব নানা রকেমর রাজনীিত �থেক দিলতেদর �লখা�িল �থেক আসল

ব�ব� বাদ �দওয়া হেয়েছ।

গণহত�ার উপের ইংেরিজেত যেথ� �লখােলিখ আেছ িক� �কান ধরেনর পিরি�িত �থেক গণহত�া� হেয়িছেলা তার খুব

সামান�ই বণ�না আেছ কারণ এই ঘটনা� ভারত বা মানুেষর �কৃিত স�ে� নানা �� তুেল িদেয়িছেলা। গণহত�া ও

গণধষ�ণ স�ে� বলা যায় িক� িহ��ধম� ও অন�ান� ভারতীয় ব�ি�� স�ে� �কাশনা�িল �কােনা সমােলাচনা ছাপােত

রািজ িছেলা না। হয়েতা উে�াটাই হওয়া উিচত িছেলা। আসেল এই গণহত�া এখনকার �কােনা �মতাশীলেক উি��

করেব না িক� িহ�� ধম� বা ভারতীয় তারকােদর ��ে� �স� হেব না। দিলতেদর অি�� ভারেতর কােছ ও আ�জ� ািতক

��ে� ল�ার ব�াপার। অিভজাত বুি�জীবীরা যারা এই সম� ব�াপাের িব�ত হন ব�াপার� লুিকেয় যান। �লখা জমা

�দওয়ার পর অেনক ��ে�ই পয�েব�করা তােদর মতন কের �লখকেদর �লখা চান, �লখেকর ইে� অিনে�েক �াধান�

না িদেয়। দিলতরা সংখ�ায় �বিশ হওয়া সে�ও ভারতীয় উ�বেণ�র বুি�জীবীেদর তােদর জীিবকােয় একেচ�য়া

আিধপত� বত� মান ফেল তারা তােদর কােছ �বসুেরা �যেকােনা দিলত মতামতেক চুপ কিরেয় িদেত পােরন। এই িবষেয়

�কােনা মাপদ� না থাকার ফেল দিলতরা এই উ�বেণ�র কােছ �হণেযাগ� এমন �লখাই �কাশ করােত পােরন। িবত�ক�ত

িবষয়�িল িনেয় কাজ করার সুেযাগ খুব কম। �বাঝা যায় িহ�� ধম�, �নতৃে�র বা �দেশর সমােলাচনা নৃশংস ঘটনার

�থেকও �বিশ িন�নীয়।

গা�ী বা �স� �টেরজার মেধ� আপাতদ���েত িভ� ধম� �থেক এেলও দ�জেনই দিলতেদর স�ে� �বষম�মূলক ধারণা

�পাষণ করেতন। একজন কংে�েসর �ন�ী অনুেযাগ কেরিছেলন গা�ীেক দািরে� রাখেত কত খরচ হয়। এ�ও বলা হয়

যখন �স� �টেরজােক কলকাতার �সরা �বসরকাির হাসপাতােল ভ�ত� করােনা হেয়িছেলা তার অনুগামীরা িমশনািরেদর

�থেকও খারাপ িচিকৎসা �পেতন। এই�িল বুিঝেয় �দয় দাির� িনেয় তােদর অ�ুত মতামত। গা�ীর কােছ �গাটা দ�িনয়া

পিরবত� ন হেয় �গেলও দিলতেদর �ক তােদর অব�ােতই থাকেত হেব এমনিক তার জন� যিদ তােদরেক গণহত�ার �মিক

িদেত হয়, �স�েতও উিন ��ত। অন� ধম� �থেক আসা �স� �টেরসা য�ণার মাহাে��র কথা বলেতন এবং িকভােব তা

ভগবােনর কাছাকািছ মানুষেক এেন �দয় �স� িলখেতন। দ�জেনর দাির�� িনেয় অ�ুতুেড় মতামত িছেলা িক� এেত তারা

িমথ�াচার কের িনেজেদর মতামত অন�েদর উপর �জার কের চািপেয় িদেত ছােড়নিন। গিরব ও দিলতরা তােদর পিরণিত

�মেন �নেব অন�িদেক উ�বণ�রা তােদর আিধপত� চািলেয় যােব খািনকটা িবেজিপর মেতাই িছল তােদর িচ�াধারা।

দ�জেনই দিলতেদরেক মৃত�র িদেক �ঠেল িদেয়িছেলন। �স� �টেরসা িসজার এ�ে� �জ�ািত বসুেক িবনা �িতবােদ �মেন

িনেয় অন�িদেক গা�ী অনশন কের দিলতেদর মুি� আটেক দিলতেদর জীবেন শ�া এেন িদেয়িছেলন। তােদর িচ�াধারা

অিভজাতেদর সে� সহেজই িমেল �গিছেলা এবং �য কারেণ হয়েতা তারা এেদেশ এেতা বেড়া তারকা হেয়িছেলন।



আেমিরকার �খ�াত ভারত িবেশষ� মাইরন উইনার জাতপাত ব�ব�ােক অন�ান� �দেশর �থেক ভারেতর �শাচনীয়

িশ�িশ�ার জন� দায়ী কেরিছেলন।197 একই কথা বলা যায় মিরচঝঁািপ ও দিলতেদর উপর হওয়া অত�াচার স�ে�।

িক� গেবষকমহেল এইরকম �খালাখুিল �ীকৃিত কমই আেছ। দির�েদর �িত ব�না কায�ত সব �দেশই আেছ িক�

ভারেত �র�তর অব�ার মেধ� আেছ সংখ�ালঘুরা এবং তােদরেক এই অব�া �থেক মু� করার �েচ�া নয় িবেদশী

সাহায� �থেক বা িনব�াচনী গণত�র দায়ব�তা �থেক আেস। �া��, িশ�া এবং দািরে�র িনণ�ায়ক িবিভ� পিরসংখ�ান

ভারেতর জন� খুবই আশ�াজনক এবং ভাবােবেগ আঘাত করার ভেয় এর সাং�ৃিতক ও ধম�য় পটভূিমেক এিড়েয়

যাওয়া হয়। মিরচঝঁািপ হে� এর চরম �িতফলন।

যুগা�েরর একজন সাংবািদক �যভােব বণ�না িদেয়েছন �স� হেলা, “দ�কারেণ�র শরণাথ�রা িছেলন মূলত কৃষক, �জেল,

িদনমজ�র, িশ�ী সমােজর িনপীিড়ত জনতা। যিদ �কােনা জিমদার, ডা�ার বা উিকেলর পিরবােরর িকছু হয় কলকাতা

�থেক িদি� অবিধ খবর চেল যায়, িক� এই ��ণীিবভ� সমােজ ভূিমহীন গিরব কৃষক ও মৎসজীবীেদর জন� আমােদর

�কােনা দয়ামায়া �নই। যতিদন রাে�র �মতা উ�ে�ণীর কােছ গিরব অসহায় মানুষরা অত�াচািরত হেতই থাকেবন।”198

যিদও অিভজাত এক� পিরবার িছেলা তােদর মেধ� আিম �কােনা িকছু গঠনমূলক করেত পািরিন এবং অন�রাও

পােরিন। এই ব�ব�ােয় মানবািধকােরর পথ অত�� ক�ন ন�ায় পাওয়ার জন�। �কবলমা� আমরা ইিতহাস িলেখ �যেত

পাির ভিবষ�েতর ন�ােয়র সাফেল�র জন�।

যখন ভারতীয় গণত� িবপেদর স�ুখীন মেন রাখা দরকার এ� আজেকর সমস�া নয়। ধম�িনরেপ� দল�িল যখন

সরকার চািলেয়েছ তখনও দির�রা িবচার পায়িন, মিরচঝঁািপ তার �ল� উদাহরণ। এ�িলর ফেল ঔপিনেবিশক আমল

�থেক অেপ�া করা িহ�� �মৗলবাদীরা সুশাসেনর আ�াস িদেয় �মতা দখল কেরেছ।

গণহত�া সবার সামেন আনার ব�াপাের িকছুটা দায় মতাদশ� ও জাতীয়তাবােদর উপর বত� ােলও কাপুর�ষতার ভূিমকাও

অেনক আেছ। স�াদকরা ও �বাড� সদস�েদর নাম �নওয়া যায় যারা যথা সমেয় তােদর পদ �ছেড় �দেবন িক� তােদর

জান�াল�িলেক ব� বছর অেপ�া করেত হেব দিলতেদর �কােনা পদে�প �নওয়ার জন�। জান�াল�িলেক গণহত�ার

িপছেন তােদর ��� মদেতর জন� জবাবিদিহ করেত হেব। আেমিরকােত এ� অেনক জায়গায় হে� �যখােন

�িত�ান�িলেক গণহত�া বা দাসে�র িপছেন তােদর ভূিমকা িনেয় পয�ােলাচনা করেত হে�। স�াদক এবং �বাড�

সদস�রা িবেশষ সুিবেধজনক পেদ আেছন। আেমিরকােত এ�েক কখনও কখনও "��তা� িবেশষািধকার" িহসােব

উে�খ করা হয় তেব ভারেত এ�েক শাসক জািতর িবেশষািধকার িহসােব বণ�না করা �যেত পাের। িন�বেণ�র মানুেষর

সােথ তােদর িমল এ� �য তারা একই ভাষায় কথা বেলন

198 রি�ত কুমার িশকদার, “মিরচঝঁািপ ম�াসাকার”, দ� অে�সড ইি�য়ান ৪(৪), ১৯৮২, পৃ: ২৩।

197 মাইরন উইনার, ‘দ� চাই� এ� দ� ��� অফ ইি�য়া’, ি��টন ইউিনভা�স�� ��স, ১৯৯১।



তারা িন�বেগ�র সােথ ভাগ কের �নওয়ার একমা� তাৎপয�পূণ� িবষয় হল এক� সাধারণ ভাষা িক� তাও দ�ই �াে�র। এই

দেলর খুব কমজন �বষেম�র িশকার হেয়েছন। তারা যখন তােদর �পশায় ভােলা অব�ােন �পৗ�েছ যান তারা আংিশক

সমেয়র অধ�াপকেদর ব�িতব�� করেত �র� কেরন যা তােদর �বতেনর তারতম� �থেক ��। �কাশনার িদক �থেক

��তা� ও উ�বেণ�র িমিলত �ভাব দিলতেদর উপর হওয়া �যেকােনা অত�াচােরর ঘটনােক সামেন আনা অস�ব কের

�দেব।

খুব কম দিলতেদর সুেযাগ আেছ গেবষকেদর স�েক� িনেজেদর মতামত �দওয়ার িবেশষ কের তােদর িনেজেদর

িব�িবদ�ালয়�িলেত। এই �ব�� �দিখেয় �দয় গেবষকেদর পে� দিলতেদর মানবািধকাের হ�ে�েপর ঘটনা তুেল

আনার স�াবনা কতটা �ীণ। গেবষকেদর দায় িহেসেব এ� বত� ায় �য তারা তােদর সিদ�া �দখান এবং দিলতেদর �যন

�দখার অিধকার থােক তােদর উপর িক �লখা হে�। িকছু ব�িত�ম বাদ িদেয় সম� গেবষকরাই এই িবষেয় িনরাশ

কেরেছন। �মর�দ�হীন এই জান�াল�িলর পিরবত� েনর স�াবনা খুবই কম।

আমার অিভ�তায় “এ� হে� অবেহিলত ও আলাদা কের �দওয়ার ঘটনা”,199 িক� আিম একা িছলাম না। �লখক

সজীব সান�ােলর মতামত অনুযায়ী, “আিম অেনকবার এই ঘটনার (মিরচঝঁািপ গণহত�ার) কথা িবিভ� সািহত�

সে�লেন �তালার �চ�া কেরিছ িক� আ�য�জনক ভােব সভায় �কউ না �কউ খুব তাড়াতািড় আমােক চুপ কিরেয় িদেতা,

�তা এই নয় �য �লােকরা জানেতা না যার জানার দরকার �স �কই �জেন িনেতা িক� আমােদর �ৃিত �থেক মুেছ

�দওয়ার বারবার �চ�া হেয়েছ।”200 িবেবক �দবরায় বেলেছন, “সম� বাঙািলরা �ধু বামপ�ীরা নয় �কােনা না �কােনা

ভােব �দােষর ভািগদার।”201 আরও িবশেদ �য সম� গেবষকরা এই িবষেয় �লখােলিখ করেত পারেতন িক� জানাজািন

হওয়া আটেক িদেয়েছন তারাও গণধষ�ণ ও গণহত�ার জন� দায়ী। অন�ান� ভারতীয় গণহত�া �যমন িবেজিপ শািসত

�জরাট বা কংে�েসর িশখিবেরাধী দা�া �থেক মিরচঝঁািপ আলাদা কারণ িসিপএেমর রাজৈনিতকেদর �কােনা

অজ�হাত িছেলা না আইিন িবপদ �থেক বঁাচার। তারা মৃেতর সংখ�া কমােনার �কােনা �চ�া পয�� কেরিন। িক� তারা

কেরিন কারণ এর �কােনা পিরণিত তােদরেক ভুগেত হেতা না এবং তারা জানেতা ভারত �দশ�ই এমন এই ঘটনার কথা

ভুিলেয় �দওয়া হেব, ও িকছু ব�িত�মী মানুষ বাদ িদেয় উ�বণ�েদর সমথ�েন িবচারব�ব�ার ফঁাক িদেয় তারা িন�ৃিতর

�পেয় যােব।

201 িবেবক �দবরয়, বইেয়র আেলাচনা/ �াড আইল�া�: অ�ান ওরাল িহ�� অফ দ� মিরচঝঁািপ ম�াসাকার, ইউ�উব।

200 স�ীব সান�াল, �ধান অথ�ৈনিতক উপেদ�া, অথ� ম�ক,ভারত সরকার, বইেয়র আেলাচনা/�াড আইল�া�: অ�ান ওরাল িহ��

অফ দ� মিরচঝঁািপ ম�াসাকার, ইউ �উব।

199 িবেবক �দবরয়, �ধানম�ীর অথ�ৈনিতক উপেদ�া কাউি�েলর �চয়ারম�ান, বইেয়র আেলাচনা/ �াড আইল�া�: অ�ান ওরাল

িহ�� অফ দ� মিরচঝঁািপ ম�াসাকার, ইউ�উব।



মাওবাদী �থেক ফ�ািসবাদী �যেকােনা রাজৈনিতক অব�ানেক সমথ�েনর জন� গণহত�া�েক ব�বহার করা যায়। আমার

�লখােক িনেজেদর পছ�মেতা কাটছঁাট কের নানা রকম ব�ি�গত মতামত �চাের ব�বহার করা হেয়েছ। একবার এক�

�গ �বিরেয়িছেলা �যখােন এই খসড়া�েকই এক�মা� সূ� িহেসেব ব�বহার করা হেয়েছ।202 আমার িহ��ধম� স�ে�

সমােলাচনা�িল বাদ িদেয় �ধু মাদার �টেরসার ভূিমকা উে�খ করা হেয়িছেলা। িতিন মিরচঝঁািপর সে� সরাসির জিড়ত

না থাকেলও রাজৈনিতকভােব তােক �বেছ �নওয়া হেয়িছেলা। এই অবেরাধ স�েক� চুপ �থেক “কলকাতার �স� �টেরসা”

সরকােরর �াণ সাম�ী ব� করার নীিত �মেন িনেয়িছেলন এবং দায়ী িছেলন হাজার হাজার িশ�মৃত�র জন�। তার

আ�জ� ািতক পিরিচিতেক ব�বহার না কের ঘটনা� আড়াল করার জন� তার নাম উে�খ করা �যেত পাের িক� এই

গণহত�ার িপছেন িহ��ধেম�র ভূিমকা উে�খ না কের এ� বলা যায় না। �জ�ািত বসুর সােথ তার ভােলা স�ক� িছেলা

তােক চাপ িদেয় িতিন �স� হয়েতা ন� করেত চানিন। হাইিতর মেতা �দশ�িলেত িতিন �যভােব ��রাচারীেদর পরামশ�

িদেয়েছন তােত তার এই ব�বহার অ�ত�ািশত নয়।203

গণহত�ার সে� যু� মানুষেদর সা��াৎকার �নওয়ার সুেযাগ �মশ কেম আসেছ কারণ �বিশরভাগই অবসর �হণ

কেরেছন বা মারা �গেছন। শরণাথ�েদর �নতারা মারা �গেছন এবং যারা �বঁেচ আেছন তােদর দািরে�র কারেণ বঁাচার

স�াবনা কম (দিলতেদর গড় আয়ু ৪৮ �যখােন ভারতীয়েদর ৬০ ও আেমিরকানেদর ৮০)।204 এই কথা মাথায় �রেখ

�লখক গণহত�ায় �বঁেচ থাকা মানুষেদর সা��াৎকার �রকড� করেত ও বাংলা বই�িলেক ইংেরিজেত অনুবাদ করার জন�

অথ�সাহায� কেরন যােত ভিবষ�েত উপযু� সমেয় এর উপর তদ� করা যায়। ডঃ সাম�র জন� আমােক অথ�সাহায�

করেত হেয়িছেলা কারণ বই� খুবই �র��পূণ� িছেলা �কাশনার জন�।205 আিম �ভেবিছলাম �লখেকর পিরিচিতর জন�

205 এই বই�েলা �কাশ করেল আমার নািক ড�র সামে�র বয়ান�বিশ িব�� তা িনেয় িবতেক� র অবসান হেব না। একজন

�ত��দশ� এবং অপােরশনাল িলডার িহসােব ডাঃ সামে�র কােছ এমন তথ� আেছ যা আমার পে� �দওয়া অস�ব। . আশা কির

�কােনা একিদন ড. সাম� �সসেবর এক� পূণ� �ীকােরাি� �দেবন। এ� এখন আকাশকুসুম বেল মেন হে� কারণ িতিন দীপ

হালদােরর বইেয়র জন� সা�া�কার িদেত অ�ীকার কেরিছেলন, দািব কেরিছেলন �য দ�ঘ�টনাজিনত িমস ফায়াের �ধুমা�

একজেনর মৃতু� হেয়িছল। “[বাম�ে�র ম�ী] গা��লী, পঁচা�র, একমা� িসিপএম �নতা বা পুিলশ কম�কত� া িযিন এই িবষেয় আমার

সােথ কথা বলেত রািজ হেয়েছন। অিময় কুমার সাম�, পুিলেশর সুপািরনেটনেড� িযিন অপােরশন মিরচঝঁািপর �নতৃ�

িদেয়িছেলন যা হাজার হাজার �লাকেক হত�া কেরেছ বেল অিভেযাগ, িতিন আমার সে� �দখা করেতও অ�ীকার কেরিছেলন,

বেলিছেলন �য িতিন জােনন 'আপনার মেতা �লােকরা আমােক িনেয় এবং ঘটনা স�েক�  কী িলখেব। আিম ঘটনার অেনক

প�পাতদ��, িনল��ভােব িবকৃত বণ�না পেড়িছ।’ বারবার আ�াস �দওয়ার পেরও আিম আদেত যা �চেয়িছলাম তা হল ১৯৭৯

সােলর জানুয়াির �থেক �ম মােসর মেধ� মিরচঝঁািপেত ঘেট যাওয়া ঘটনা-িবষেয় তঁার বয়ান। (�াড আইল�া�, িক�ল ১৩২৩) এক�

�ফসবুক িবতেক�  তঁার বয়ান� অ�ত একজন পাঠেকর �ারা আরও িব�াসেযাগ� পাওয়া �গেছ। "#মিরচঝঁািপেত আসেল কী

ঘেটিছল? �ক আমােক বলেত পাের? আিম রস মি�েকর ব�ব� বা এর উইিকিপিডয়া সং�রণ চাই না, যার �বিশরভাগই, আিম

204 রেমশ �ভ�টরমন, “আনডুইং ইনজা��স এেগ�ট দিলত� িরেকায়ার�  আপার কা� সােপাট� ”, ইি�য়ান এ�ে�স, জানুয়াির ৯,

২০১৯।

203 ি�ে�াফার িহেচ�্ , দ� িমশনাির পিজশন: মাদার �টেরসা ইন িথওির অ�া� ��া��স, ভােস�া ১৯৯৫।

202 ওয়া�ািরং রািন, মিরচঝঁািপ – এ �ডসিপেকবল সাগা অফ দ� �লফ�� �াডবাথ ইন সু�রবন� , অ�াত।



.[অনুবাদক পাওয়া খুব ক�ন হেব না। �য সম� গেবষকেদর সােথ �লখেকর মিরচঝঁািপর িবষেয় কথা হেয়েছ তারা �কউ

অনুবােদর অনুেরােধ উ�র �দনিন। অধ�াপকরা যারা গণহত�ার উপর আমার �লখা ব�বহার কেরেছন তারাও

অনুবাদক খঁুেজ �দওয়ার ব�াপাের িপিছেয় এেসেছন। গেবষকরা যারা আমার �লখা উে�খ কেরেছন তারা �কােনা

সহেযািগতা কেরনিন অন�িদেক গেবষণার সে� যু� নয় এমন মানুেষরা টাকা িনেয় চেল �গেছন িক� কাজ কেরিন। দ�র

�থেক এই কাজ করার ফেল �মশ ক�ন হেয় উেঠিছেলা �েজ�� এিগেয় িনেয় যাওয়া। িক� এই পিরি�িতেত দঁািড়েয়

যতটা করা স�ব হেয়িছেলা আিম কেরিছলাম। অিমতাভ �ঘাষ যােক আিম অ�েফােড� ড�েরট করার সময় �থেক

িচনতাম বেলিছেলন, মিরচঝঁািপ “ িনেয় কলকাতার গণমাধ�েম ইংেরিজ ও বাংলােত অেনক আেলাচনা হেয়েছ। িক�

আজেকর িদেন দঁািড়েয় এ� িনেয় এক�মা� �ামাণ� ঐিতহািসক কাজ আেছ �স� রস মি�েকর।”206 “যতিদন না রস

মি�ক এ�েক পুনরািব�ার কের ঘটনা�েক ইিতহাস �থেক মুেছ �দওয়া হেয়িছেলা।”207 এ�েক ইিতহােসর মেধ� রাখার

জন� পরবত� �জ�েকও সািমল হেত হেব। পুনর��ােরর কাজ করেত িগেয় আিম হয়েতা �কিরয়ার খুইেয়িছ এবং

অত�াচািরত হওয়া মানুষরাও িকছুই পায়িন। �চার করার জন� �ধুমা� ই�ারেনেট থাকা যেথ� নয়। ঘটনা�েক

ভারেতর �ুল�িলর পাঠ��েম অ�ভু�� করেত হেব।

এখােনই �শষ হেয় যাওয়া উিচত নয় িক� রা�ার উ�িতর সােথ মিরচঝঁািপ কলকাতা �থেক হয়েতা মা� এক ঘ�া দ�র

হেয় যােব। �ীপ�েত এক� সং�হশালা বানােনা উিচত এবং �বঁেচ থাকা মানুষেদর বা তােদর বংশধরেদর এখােন এেন

থাকেত �দওয়ার সুেযাগ কের �দওয়া �হাক যােত দশ�করা তােদর সােথ সরাসির এই িবষেয় কথা বলেত পােরন। যিদ

কুিমরমাির �ীেপ �যখােন �থম হত�াকা�� চালােনা হয়, না করা যায় কলকাতার িদেক এই ব�ব�া করা �যেত পাের।

আলা�ার এক� সং�হশালায় আিম একজন বৃ�ােক �দেখিছলাম িযিন ��াতােদর সােথ তার যুবা বয়েসর অিভ�তা

ভাগ কের িনেতন। সং�হশালা�েত সম� মদতদাতাকারীর নাম ও ছিব থাকা উিচত, এছাড়া ��� সমথ�ন �দওয়া

সম� বুি�জীবী, জান�াল ও �িত�ান�িলর নামও �যাগ করা �হাক এর সােথ। অজানা মৃতেদর মেতা নয়, এেদর নাম

ই�ারেনেট সব জায়গায় পাওয়া যায়। সরকােরর িবিভ� �নতােদর িপছেন বাহাির টাকা খরচ না কের দিলতেদর দ�দ� শা

িনেয় এক� সং�হশালা করেল �স� অেনক কােজ �দেব। অন�ান� �দেশ এমনিক আেমিরকােতও �য সম� আিদবাসীরা

207 ওেম� কুমার িসং, “”�নশন উইিদন দ� �নশন িরিভিস�ং দ� �ফইল�  �রভিলউশন অফ মিরচঝঁািপ ইন অিমতাভ �ঘাষ’স দ�

হাংির টাইড”, সাউথ এিশয়ান িরিভউ, ভিলউম – ৩২, সংখ�া – ২, ২০১১, পৃ – ২৪১।

206 অিমতাভ �ঘাষ, দ� হাংির টাইড, রিব দয়াল পাবিলশার, িদ�ী,২০০৪, পৃ- ৪০২।

িব�াস কির, �বিশরভাগই �শানার উপর িভি� কের এবং ই�াকৃতভােব �তির করা হেয়েছ। …[ডাঃ. সাম�] বরং িব�াসেযাগ� বেল মেন

হে�।" �সৗেমন িম�, অে�াবর ১০, ২০১৩। অন�িদেক জয় কর িবপরীত দ���ভি� �নয়। “আিম এইমা� রস মি�েকর এই �লখা� পড়া

�শষ কেরিছ – “বন সংর�েণ উ�া� পুনব�াসন: পি�মব� নীিত পিরবত� ন এবং মিরচঝঁািপ গণহত�া” – এত বছর পের এ� স�েক�

পড়েত িগেয় আমার গা ির ির করেছ। আিম লি�ত �য এ� এমন এক� রােজ� ঘটেত পাের �যখােন আমার বািড়। ইিতহাসেক এই

সত�� উে�াচন করেত হেব এবং মৃতেদর �িত এইটা আমােদর দায়।” দীপ হালদার তঁার বইেত আমার িনব��েক "গণহত�ার

সবেচেয় সুিন�দ�� কাগজ�িলর মেধ� এক�" িহসােব বণ�না কেরেছন তাই িতিন ঘটনা-স�েক�  সাম� বা িসিপআইএম-এর সং�রণ

�হণ কেরনিন। (দীপ হালদার, �াড আইল�া�: অ�ান ওরাল িহ�� অফ দ� মািরচঝািপ ম�াসাকার, হাপ�ারকিল�, ২০১৯, পৃ.৭।)



দাস� ও গণহত�ার িশকার হেয়েছন তােদর জন� সং�হশালা আেছ। কানাডােত আ�জ� ািতক এ�েপা ৬৭

�দশ�নীশালায় সরকার �াধীনতা িদবেসর শতবা�ষ�কী উদযাপন করার সময় আিদবাসীেদর জন� এক� সরিণ

বািনেয়িছেলা �য�েক তারা সম� আ�জ� ািতক দশ�েকর মােঝ সরকারেক তােদর অত�াচােরর জন� অ�ি�েত

�ফেলিছেলা। যিদও আিম িনেজ এ� �দেখিছলাম, �দওয়ােল টাঙােনা ছিব ও �লখা একজন িশ� িহেসেব আমার মেধ�

অ�ুত ছাপ �রেখ �গিছেলা। আমার বাবা িযিন �সই সমেয় কানািডয়ান সরকােরর নদ� ান ও ইি�য়ান এেফয়াস� িবভােগর

সে� যু� িছেলন িতিনও খুব পছ� কেরিছেলন। িতিন আক� �েক দ�র�হ �া��ব�ব�া িনেয় এক� ব�য়সাধ� অিভযােন

�নতৃ� িদি�েলন িতিন আমােক বলিছেলন এ� খুব ফল�সূ হয়িন।208 তার মতন আমার এক অিভ�তা হয় যখন

কানাডা সরকােরর িডপাট�েম� অফ এ�টান�াল এেফয়াস� এর এক� আিদবাসী সং�া� ��ােজে� আিম �নতৃ� িদ,

কাজ� িবিভ� রকম অ�ক� লহ ও িবিভ� �র��পূণ� জায়গায় সরকাির উদাসীনতার কারেণ এেগায়িন। আিম এই

ব�খে�র িরেপােট�র �কােনা �কাশক পাইিন এবং বাধ� হেয় ই�ারেনেট িবিভ� ভাগ কের �লখা�িল পা�েয় িদ। পূব�

জাম�ািনর �ুল�িলেত ছা�ছা�ীেদর কনেসে�শন ক�াে� যাওয়া বাধ�তামূলক িছেলা �যখােন “�মেয়রা �কঁেদ �ফলেতা

ও �ছেলরা �ি�ত হেয় �যত।”209 মিরচঝঁািপর জন�ও এ� দরকার। ভারেতর সংিবধান জাতপােতর �বষম�েক িনিষ�

কেরেছ িক� কায�ে�ে� তার র�পায়ণ হয়িন, �স�িল জনসমে� এেন চাপ িদেয় রাজৈনিতকেদর ও দল�িলেক

সংিবধােনর ল�� পূরেণর িদেক �ঠেল �দওয়া এখন ল�� হওয়া উিচত।

এ� �লখার পর গণহত�ার ৪০ বছর পূ�ত�েত সাংবািদক ও ইি�য়া টুেড পি�কার কায�িনবাহী স�াদক দীপ হালদার এই

িবষেয় �থম ইংেরিজেত এক� বই �লেখন, এখন এ� �দখার িবে�র বৃহ�ম �কাশনা সং�া �থেক �বেরােনার ফেল

�কােনা কাজ �র� হেব িকনা না �লাকজেনর কােছ িব�ৃতই থাকেব এই গণহত�া।210 আ�জ� ািতক বই সং�ার �থেক

আেরা ৫০ � বইেয়র সােথ অন�তম �সরা পরাধীনতা িনেয় �লখা বইেয়র �ীকৃিত পায় এ� এবং ভারেত সব�� ভােলা

�শংসা কুেড়ায় িক� এই িবষেয় তদ� বা িবচােরর দািব �কউ �তােলনিন হয়েতা সমােলাচকরা জানেতন এ� বৃথাই

এক� �েচ�া হেব। অিভযু�রা মারা যাওয়ার আেগ তােদরেক িবচারব�ব�ার সামেন আনার সুেযাগ একমা� করেত

পাের এই বই�। জনমানেস িক� �তমন �কােনা �িতি�য়া হয়িন যা �দেখ মেন হয় �ধুমা� এক� িনম�ম �শাসন নয়

ভারেত �যেকােনা অত�াচােরর �িত আমরা অত�� উদাসীন। আেগ অবাঙািলরা দািব করেত পারেতা এই িবষেয় বাংলা

�লখােলিখর কারেণ তারা িকছু জােন না। �সই অজ�হাত�ও এখন �নই।

210 দীপ হালদার, �াড আইল�া�: অ�ান ওরাল িহ��অফ দ� মিরচঝঁািপ ম�াসাকার, হাপ�ার কিল�, িনউ িদ�ী, �ম ২০১৯।

209 এিভিভিবএ-�দ�শ�ত জ�াক বা��� – (�কিজিব �াই), জ�লাই ১০, ২০১৮, ইউ �উব।

208 সুশীল মি�ক, �মমরা�াম টু দ� িরিজওনাল সুপািরে�ে��(�মিডকাল িডপাট�েম� অফ ন�াশনাল অ�া� ওেয়লেফয়ার) এি�ল

১৬, ১৯৬৩, �া� �জমস �ট�ার ও অন�ান�েদর “�াকচারাল ভােয়ােল� অ�া� দ� ১৯৬২-১৯৬৩ �উবারকুেলািসস এিপেডিম�্ 

ইন এি�েমা পেয়�, এন ডি�উ �”-�ত উে�িখত। ইনুইট �ািডজ, ২০১২, ভিলউম – ৩৬, সংখ�া – ২, পৃ – ১৭৭।



দীপ হালদােরর বাবা িছেলন একজন সমাজকম�, িতিন মিরচঝঁািপর শরণাথ�েদর সাহায� কেরিছেলন এবং গণহত�ার

পের এক� মিরচঝঁািপর িশ�েক লুিকেয় �রেখিছেলন, �লখেকর তখন ৫ বছর বয়স। “খুবই নৃশংস বণ�না িতিন

�েনিছেলন যখন িতিন �ছাট িছেলন। বেড়া হেয় ওঠার পেরও �সই কািহনী�িল তােক শি�ত করেতা। িতিন সত�

অনুস�ােন �বিড়েয় পেড়ন �য� আসেল িছেলা �পশািচক।”211 ঝুমা �সেনর বাবা শাক� �সন িযিন সরকােরর িবর�ে� হাই

�কােট� মিরচঝঁািপ অবেরােধর িবর�ে� ইনজাংকশন এেনিছেলন ম�ব� কেরিছেলন, “যখন িবষয়� সামেন আেস

জনগেণর কাছ �থেক উে�খেযাগ� সমথ�ন িকছু পাওয়া যায়িন। শরণাথ�েদর হেয় �কউ �কউ লড়াই করিছেলন িক�

তােদর সংখ�া িছল নগন�। সম� �েচ�া ব�থ� হেয়িছেলা �ধুমা� িবচারব�ব�ার না, আমােদর �জে�রও বেড়া পরাজয়

হেয় িছেলা। আমরাই মিরচঝঁািপেক �ংস হেত িদেয়িছলাম।”212 কিমউিন�েদর আসন সংখ�া শূন� হেয় যাওয়া �যেহতু

তারা আর কার�র সরাসির রাজৈনিতক �িত��ী নয়, �কউই এই ঘটনা তুেল আনেত চায়িন। এক� িহ���বাদী �ক�ীয়

সরকার �য� সরাসির মানবািধকােরর িবেরািধতা কের �সখােন িবচার পাওয়ার সুেযাগ খুবই ��। আেগর

212 দীপ হালদােরর �াড আইল�াে� উ�ৃত শাক� �সেনরবাক�াংশ, িকে�ল সং�রণ, অব�ান ১০৩৮।

211 কিমউিন�েদর �মতা হারােনার পের গেবষণা করা সে�ও, হালদার �দখেত পান "মিরচঝঁািপ �থেক �বঁেচ �ফরা মানুষেদর িনেয়

গেবষণা করা ক�ন িছল। ৪০ বছর আেগর তােদর এক� িব�ংসী ��ােজিডর পুন�ব�েবচনা করার জন� তােদর আমােক

পুেরাপুিরভােব িব�াস করাও যেথ� ক�ন িছল। তারা তােদর গ� বলার সময় �ভেঙ পেড়, কখনও কখনও শ��তা কের বা এমনিক

তােদর সা�াৎকার �নওয়ার িপছেন আমার উে�শ� িনেয় �� �তােল। বই� িলখেত আমার পঁাচ বছর �লেগেছ। তােদর স�ান করা,

তােদর আমার সােথ কথা বলেত এবং বারবার িফের �যেত রািজ করা মানিসকভােব িন�ভ িছল।” নয়না অেরারা, “�লখক দীপ

হালদার: ��ােজিড�িলেক পুনর��ার করা �র��পূণ� ” িহ���ান টাইমস, জ�ন ২১, ২০১৯৷ যিদ এক� িন�াপ িশ�েক লুিকেয় রাখা

গণহত�ার শীষ� �িতি�য়া বেল মেন হয় তেব এ� মেন রাখা উিচত �য িমিন মু�া, এক� মিরচঝঁািপ �থেক নদীর ওপাের কুিমরমারীর

বািস�া, িযিন এক� মিরচঝঁািপেত �বঁেচ থাকা পিরবারেক লুিকেয় �রেখিছেলন, তার বািড়েত পুিলশ �ভেঙ িদেয়িছল যারা তার

মাথায় �িল কের এবং পিরবারেক িনেয় যায়। একজন অ-মিরচঝঁািপ বািস�ার মৃতু�দ� কায�কর করা সে�ও তােক শহীদেদর

একজন িহসােব িবেবচনা করা হয়। (�াড আইল�া�, পৃ. ১৭২) তুষার ভ�াচােয�র িববরণ তার মৃতু�র ���াপট �দান কের।

“মিরচঝঁািপেত বসবাসকারী িশ� এবং বৃ�রা সংকেটর কারেণ মারা �যেত �র� কেরেছ। অসহায়েদর সাহায� করার জন� মিরয়া

হেয়, মািরছঝািপর মু��েময় অি�র যুবক খাবােরর স�ােন কুিমরমারীেত যাওয়ার �চ�া কেরিছল। সে� সে� তােদর �িল কের হত�া

করা হয়। �মিন মু�া, একজন আিদবাসী [উপজািত] মিহলা, �িলেত িনহত হন; অন�েদর সােথ তার লাশও বড় �নৗকায় �ূপ করা

হেয়িছল। �স এলাকার �ানীয় হওয়ায় পুিলশ তার লাশ উ�ার করেত পােরিন। জনতা িবে�ােভর মাধ�েম পুিলেশর িবর�ে� তােদর

তী� অসে�াষ �কাশ কের। সম� ধরেণর �িতবাদ এবং িভ�মেতর ক�েক শা� করার �য়ােস, �ক �ডেভলপেম� অিফসােরর

মাধ�েম কুিমরমাির প�ােয়তেক পঁাচ হাজার টাকা �দওয়া হেয়িছল যােত তা �মিন মু�ার পিরবােরর কােছ হ�া�র করা যায়। �সই

টাকা িদেয় প�ােয়ত �মিন মু�ার পিরবারেক এক টুকেরা জিম িকেনিছল” তুষার ভ�াচায�, অ�কািশত মািরচঝািপ, ইংেরিজ খসড়া

অনুবাদ, পৃ. ২৮। সুখর�ন �সন�� আরও তথ� �দান কেরন “এ� অিভেযাগ করা হেয়িছল �য ৩১ জানুয়ারী [১৯৭৯] পুিলেশর

�িলেত ৩০ জন উ�া� মারা িগেয়িছল। এর মেধ� নয়� লাশ কলাগািছয়ার পািনেত উেঠ এেসেছ। বািক ২০� লাশ সে�শখালীেত

িনেয় যাওয়া হেয়েছ। পুিলেশর �িলেত িনহত �ানীয় মিহলা �মিন মু�া তঁার িশ� স�ানেক সে� িনেয়িছেলন। পুিলেশর �িলেত

িশ��ও িনহত হয়। �মিন মু�ার �ছেল, নয় বছর বয়সী, মিহলার মৃতেদহ বহনকারী পুিলশ লে�র কােছ �টেন িনেয় িগেয়িছল।

একজন পুিলশ সদস� তােক �িল করার পেথ এেল আেরক পুিলশ সদস� তােক বাধা �দন। তাই �স তার জীবন র�া �পেয়েছ। িক�

তােক জেল �ফেল �দওয়া হয়।



�কাশনা�িলর �থেক হালদােরর বই� আলাদা কের িবেশষ �কােনা �িতি�য়া পায়িন যা �িতপ� কের ভারেত

মানবািধকার র�ার �েচ�া কতটা দ�ব�ল।

এক� �জাট ছাড়া দিলতেদর পে� অ�ৃশ�তার িবর�ে� িব�ব�াপী জনমত কের �তালা স�ব িছেলা না। ব� বছর ধের

মানুেষর উদাসীনতা এই গণহত�ার �িত বুিঝেয় িদেয়েছ খুব তাড়াতািড় এর পিরবত� ন হেব না। বাম�� সরকােরর

পতেনর পর ঋি�ক বেল এক� নাটক সং�া পি�মবে� গণহত�ার উপর এক� অনু�ান কেরিছেলা। িসিপএেমর �জলা

সভাপিত মৃগা� ভ�াচায� এর সমােলাচনা কেরিছেলন এই বেল, “ িনব�াচেনর কথা মাথায় �রেখ মিরচঝঁািপর হারােনা

�ৃিত িফিরেয় আনেবন না। এ� অেনক পুেরােনা ঘটনা। বরং পাক� ��ট বা কােটায়া বা কামদ�িনেত ধষ�ণ িনেয় িবচােরর

দািব তুলুন।”213 �থমিদেক শরণাথ� �ফরত পাঠােনার কৃিত� দািব কের িসিপএম এখন এই িবষয়েক িপছেন �ফেল

এেগােত চায়। একজন পয�টক ল�� কেরিছেলন, “আমােদর লে�র অপােরটর দ�র �থেক আমােদর এক� িনজ� ন �ীপ

�দখায় িক� আিম অবাক হেয় �গিছলাম সু�রবন টাইগার িরজাভ� িফ� িডের�েরর ম�ােপ এই �ীেপর �কােনা উে�খ

�নই �দেখ। আিম সরকাির পথ�দশ�কেক এই িবষেয় িজে�স করায় িতিন িবর� হন ও বেলন যখন রাজৈনিতক নানা

কারেণ �লােক এখােন আেস ও �বআইিন ভােব জায়গা দখল কের তাহেল এটাই ভােলা সরকার এই অ�ল�েক �ীপ

�থেক বাদ িদেয় িদক। �লাকজনেদর এই �ীপ স�ে� জানােনার �কােনা দরকার �নই।”214 �মতা হািরেয় তােদর

সমােলাচকেদর চুপ করােনার উপােয়ও হািরেয় �গেছ এবং এেকর পর এক িনব�াচেন �হের তােদর দ�রব�া আরও �কট

হেয়েছ।

এই িবষয় িনেয় জনমত পা�ােনার �চ�া এবাের আসেব এক� পূণ�ৈদেঘ��র ��েমর গে�র িসেনমা �থেক। পিরচালক

�বৗ�ায়ন মুখা�জ� বেলিছেলন, “১৯৯০ এর মােঝ কেলেজ পড়ার সমেয় আিম মিরচঝঁািপ স�ে� জানেত �পেরিছলাম।

যখন আিম এ� িনেয় পড়ােশানা করলাম �দখলাম খুব �বিশ �লাক জােন না ঘটনা� িনেয়। �সই মুহূেত� ই �ক কির আিম

এক� িসেনমা বানােবা।”215

“আিম চি�শ বছেরর পুেরােনা মিরচঝঁািপর ভূতেক জাগােত চাই, িবে�র সবাই জানুক এই স�ে�।”216 “পিরচালক

জানেত �চেয়িছেলন আিম মিরচঝঁািপর কঁুেড় ঘর �িলর মেধ� কত দ�র� �সই িবষেয় িকছু জািন িকনা। �স� আমার

জানা িছেলা না। একজন ড�েরেটর ছাে�র আর িসেনমািনম�াতার তথ�নুস�ান আলাদা হয়। মিরচঝঁািপ গণহত�ার

216 সুমন �ঘাষ এ� �বৗ�ায়ন মুখা�জ�স িনউ িফ�স অ�াট বুসানস এিশয়ান �েজ� মােক� ট”, র�েটািজ নাখওয়া, অন ��াবাল ি�নস

ম�াগািজন, ১৬ অগ�, ২০১৯। নমন রামচ�ণ, “ বুসান: ইি�য়াস আিদল �েসন �বাড� স এিপএম �েজ� ‘মিরচঝঁািপ’(এ��� িসভ)”,

ভ�ারাই�, অ�বর ৭, ২০১৯।

215 “�বৗ�ায়নস ‘মিরচঝঁািপ’ টু এ�ে�ার লাভ এিমড� �পন”, টাইমস অফ ইি�য়া, এ�ারেটনেম� টাইমস, ১ জ�লাই, ২০১৯।

214 �গািব� িব�াস ইন এ�ায়ারস লা� ক�াজাল�: মিরচঝঁািপ,ওেয়� �ব�ল, ইি�য়া, কিমউিন� িকিলংস অফ পুওর অে�সড

কা� িহ�� �পেজ�স, বাই এস িজ দি�দার, ৩ অগ�, ২০০৯।

213 অসীম �ামািনক, “১৯৭৯ মিরচঝঁািপ িকিলংস িরিভিসেটড”, দ� ��টসম�ান, ২৩�শ মাচ� , ২০১৪।



�লিলহান আ�েন এই তথ��িল হািরেয় �গেছ। যিদও পিরচালক ‘লাইফ অফ পাই’ এর অিভেনতােক িনেয়িছেলন এবং

অন�ান� িসেনমা বািনেয়েছন আমার সে�হ িছেলা িতিন ৮০০০০০ ডলার �জাগাড় করেত পারেবন িকনা। িক� কান

চলি�� উৎসেব একজন সহ-�েযাজক পাওয়া �গিছেলা এবং সু�রবেন ��ং হেব ২০২২ �থেক।

ফেটা�াফার �সৗম�শ�র �বাস গণহত�ােক তুেল ধের এক� িচ�কলা বই মিরচঝঁািপর উপর �কাশ কেরেছন।217 এখােন

আসল ও পুনমু�ি�ত নানা ছিব ও অন�ান� নানা আক� াইভাল নিথপ� আেছ। এখােন আ�ীয়েদর �থেক িনহতেদর িবিভ�

ঝাপসা ছিব িদেয় �তরী এক� সং�হ �থেক �বাঝা যায় সরকােরর দ�� মৃত�র দািব স�ূণ� অস�ত।218 িতিন �কবল দ�র

�থেকই �ীপ�র ছিব তুলেত �পেরিছেলন কারণ �ীেপ পা রাখেল �য কার�র ১০ বছর অবিধ কারাদ� হেত পাের। পঁাচ

বছর ধের অত�� �ত�� এলাকােয় িতিন �বঁেচ যাওয়া মানুষেদর �খঁাজ কেরেছন িতিন �দেখন অেনেকই মারা �গেছন।219

বাম�� ও অন�ান� সরকাররা অেপ�া করেছ সময় পার হেয় যাওয়ার। এই ধরেনর ব�াি�গত উেদ�াগ িক �ভাব �ফেল

�স� �দখার।

বুি�জীবীেদর �ক কাজ� �ছেড় িদেয় সরকার আপাতদ���েত ঘটনা� লুকােনার �চ�া �ছেড় িদেয়েছ। অন�ান� গণতে�

সরকার িনেজেদর কৃতকেম�র জন� িনেজরাই উেদ�াগী হয় �কােনা ব�াপার �গাপন করার220, ভারত সরকার মিরচঝঁািপর

ঘটনােক স�ূণ� এিড়েয় �গিছেলা। বুি�জীবীেদর দািয়� িছেলা িবষয়�র িন�ি� করার �য� তারা কেরিছেলা।

এইভােব �য এক� পূণ�ৈদেঘ��র িফ� বানােনা যাে� তােত �বাঝা যায় বাম�ে�র জমানা �থেক অেনক পিরবত� ন এেসেছ,

যিদও অেনেকর সে�হ রেয় �গেছ মিরচঝঁািপেত কাজ করার িনরাপ�া িনেয়। একজন আেমিরকান ড�েরট িডি�ধাির

�পশাদার অনুবাদকেক অনুবাদ করেত বলায় িতিন বেলন,“ আপিন �য বই�িল িলেখেছন, আপিন সুরি�ত আেছন

�কউ আপনােক িকছু করেব না। আিম িক� এতটা সুরি�ত নাও থাকেত পাির। এ� এক� �র��পূণ� �লখা এবং এ�র

�কাশ হওয়া দরকার। পি�মবে� যারা �মতায় আেছ তারা িবিভ� িহংসা�ক কাজ করেছ, এই রকম �লখাপ�

এেদরেক আেরা উ�ািন �দেব।”

�লখােলিখর �ভাব িনেয় অেনক অিতর�ন করা হেয়েছ না হেল গণহত�ার উপর �কােনা কাজ করা হেয় �যেত পারেতা।

রাজৈনিতকভােব সুিবেধ হেব এই সমেয় মানবািধকাের হ�ে�েপর ব�াপাের কথা বলা �কােনা বেড়া ব�াপার না।221

221 দীপ হালদার �লখেকর ি�ধা স�েক�  এক� ব�ি�গত মতামত িদেয়েছন। �থম �কাশক, যার কােছ িতিন পা�ুিলিপ িনেয় যান,

িতিন বাম�ে�র ভূিমকােক বাদ িদেত �চেয়িছেলন যা করা বা�েব অস�ব িছল। “আমার অেনক ব�ু, �ছাটেবলার ব�ু, �যসব

220 অ�ানােবল হান�াে�জ, এ ম�াসাকার ইন �মি�েকা, ভােস�া, িনউ ইয়ক� , ২০১৮।

219 আইিজ�িভ �সৗম�শ�র �বাস ই�ারেনট িভিডও।

218 �সৗম�শ�র �বাস, �হায়�ার দ� বাড� স �নভার িসং, �রড টাট�ল, ক�ালকাটা, ২০২০, “ফেটাজ: িরিভিস�ং ওেয়� �ব�লস মিরচঝঁািপ

ম�াসাকার ইন এ িনউ ফেটাবুক”, দ� িহ���ান টাইমস, ১৭ই �সে��র ২০২০।

217 অ�াশেল ওকুয়াসা, “ িরে�েজ��ং মাইে�শন: টু �ফােটা�াফাস� ি�েয়�ং িনউ ওেয়জ টু িস িহ�� এ� স�াংচুয়াির”, দ� িরিভলার,

অগ� ৯, ২০১৯।



যিদ �কােনা �িত�ানগত বাধা থাকেতা গণহত�া ও অন�ান� মানবািধকার সুরি�ত করার, পি�মবে� বা অন��

বাম�ে�র এেতা কর�ণ অব�া হেতা না এবং ভারেত ধম�িনরেপ�তাও সংকেটর মুেখ পড়েতা না। সীিমত �ানীয়

�মতার জন� অেনক সময় বলা হয় সমাজত� �ােদিশক �ের উপেযাগী হয় না িক� পি�মবে�র ��ে� �ফডােরল

ভারতীয় ব�ব�ায় কিমউিন�রা অেনক �মতা �পেয়িছেলা, �য�েক তারা যেথ� ভােব ব�বহার কেরিছেলা।

�লখক অেনক বছর অেপ�া কেরিছেলন এক� সরকার বা ���ােসবী সং�ার তরেফ িকছু কায�করী উপায় �হণ করার

জন� িক� এ� �� হেয় যাি�েলা ভু�েভাগীেদর জীিবতকােল �স� �দখার সুেযাগ হয়েতা তারা পােব না। এইভােব �য

একজন চাকুরী না থাকা গেবষকেক িবে�র অন� �া� �থেক এেস এই গণহত�ার কথা তুেল ধরেত হেলা �যখােন অেনক

�বিশ সামথ�� থাকা বুি�জীবীরা আেছন, এ� ভারেত মানবািধকার এবং ইি�য়ান �ািডজ স�ে� অেনক িকছু বেল �দয়।

তােদর ব�থ�তা ভারতেক যথাযথ ভােব ফু�েয় �তালার পে� বেড়া বাধা এবং এর ফেল তারা সহেযািগতা করেছ

উ�বন�েদরই। িহ��ধেম�র �য মানবািধকার িবেরাধী �িতকারক �ভাব উপমহােদেশ আেছ তার ফেল িনেজর জািতর

বাইের অন� কার�র মানিবক আেবদেন মানুষ সাড়া িদেত ভুেল �গেছ। এই অিভজাত সং�ৃিতর বাইের বাঙািল দিলতেদর

�য �লাক সং�ৃিত আেছ �সখােন মিরচঝঁািপর কথা উে�খ হয় �য� মতামত ও িনব�াচনী ফলাফলেক আজও �ভািবত

কেরেছ।222

222 ক�ােরাল এিরকা �লািরয়া, “ িরিলিজয়ন, কা�, অ�া� িডসে�সেম�: দ� মতুয়া কিমউিন�”, অ�েফাড�  িরসাচ�  এনসাইে�ািপিডয়া,

এিশয়ান িহ��, অ�েফাড�  ইউিনভা�স�� ��স, ২০২০, পৃ.১৩। �সৗম� শ�র �বাস �ানীয় িথেয়টার �দেখ মিরচঝঁািপর স�ে�

�জেনিছেলন। আিম �জেনিছলাম ২৪ পরগনা �জলা ম�ািজে�েটর সরকারী কম�কত� ােদর সে� কেথাপকথেনর মাধ�েম। আ�ু

জালাইস তার ড�রাল িথিসেসর জন� �ামবাসীেদর সােথ কথা বেলিছেলন আর দীপ হালদার জানেত �পেরিছেলন তঁার বাবা এবং

লুিকেয় থাকা উ�া�েদর কাছ �থেক। গণহত�া স�ে� জানার এত অজ� সূ� ছিড়েয়িছ�েয় িছল �য গণহত�ােক স�ূণ� মুেছ �ফলা

স�ব নয়। গণহত�া সংগ�ত করার আেগ িসিপএেমর এটা ভাবা উিচত িছল।

ব�ুেদর সে� আিম �ুল-কেলেজ িগেয়িছলাম, তারা আমােক �ফসবুেক আনে�� কেরেছ, তারা আমােক টুইটাের আনে�� কেরেছ,

বলেছ তুিম এটা কীভােব করেত পােরা। আিম তখন বললাম, িক� �তামরা জােনা আিম দীঘ� ৫ বছর ধের বই� িনেয় গেবষণা করিছ,

আমরা এই িবষেয় আেলাচনা কেরিছ। �তামরা জােনা বাংলায় এই ঘটনাটা ঘেটেছ। তারা বলল, হঁ�া, িক� তা’বেল ঘটনাটােক এভােব

উ� ঘাটন করেত হেব, তারপর এমন সমেয়। �মািদ সরকার �মতায় আেছ, তারা এ�েলা আমােদর িবর�ে� ব�বহার করেব। এর �থেক

�ঢর বড় বড় ঘটনা ঘটেছ। আিম বললাম িন�য়ই বড় িকছু ঘটেছ। িক� এই গ��েলাও বলেত হেব। তারা বলল, হঁ�া এই এক� গে�

তুিম অেনক সময় িবিনেয়াগ কেরছ। এটা িনঃসে�েহ একটা মহান গ�; �কউ ি�মত �পাষণ করেছ না। িক� তাবেল �তামার বই �লখা

উিচত হয়িন।" দীপ হালদার, ইি�য়া’জ িহেডন িহ��, হাউ ��ািরেটলার�  হ�াভ �ক� ইি�য়া িহেডন �ম ইি�য়া�্ , ইউ�উব।



বাম�ে�র পতন িনেয় �য �লখােলিখ হেয়েছ �সখােন মিরচঝঁািপেক এক� কারণ িহেসেব ধরা হেয়েছ িকনা আিম মেন

করেত পারিছ না। িবেশষ�রা এ� এিড়েয় �গেছন এেত তারা ভুল নন িক� তােদর দ���ভি�র সে� অন�েদর তফাৎ

সু��। নামমা� িবচার চালােনারও ইে� �নই যার ফেল �িতিহংসার রাজনীিত হেয় ওেঠ �বল।

ভারত স�েক� মিরচঝঁািপ হত�াকা� অেনকিকছু বেল �দয়। ঐিতহািসকভােব �থম িদেকর ঔপিনেবিশকযুেগ ভারতীয়

�য সম� পি�তরা িবেদশ �যেতন তারা বুঝেতন তােদর সমাজ কেতা িপিছেয় আেছ ও এই জন� �স�েক আধুিনক

করার �চ�া করেতন। আজেক �দেশর �সই হীনমন�তা �নই িক� এেস �গেছ এক রকেমর অেহতুক গব�, যা সভ�তার সােথ

কখেনা খাপ খায় না। মিরচঝঁািপর িনহতরা িছেলন বত� মান ভারেতর অব�ার িনণ�ায়ক একই সােথ �িতবােদরও। যারা

এ�েক িনেয় িনব�াচনী �িত��িত িদেয়িছেলা �মতা দখল কের তারা দায়ভার �ঝেড় �ফেল। কংে�স এবং এর

আনুষি�ক দল� রাজ� ও জাতীয় �ের �মতা দখল কের িকছুই কেরিন। িবেজিপ যারা �ক�ীয় সং�া িদেয় িবেরাধী

রাজ��িলেত তদ� করিছেলা তারাও িবষয়� উেপ�া কের। বুি�জীবীরা িকছু ব�িত�মী বাদ িদেয় চুপচাপ �থেক যায়।

এই �য �লখা�েক ছাপােত �দওয়া হয়িন এেত �ধুমা� িবেজিপর ক�েরােধর পিরেবশ ধরা পেড় এমন না সে� সে�

বুি�জীবীেদর নানা সমস�ার কথাও উেঠ আেস।

ধম�িনরেপ� দল�িলর সমথ�কেদর যখন িমেথ� মামলায় জড়ােনা হে� এবং তােদর �াধীনতা খব� হে� তােদর �খয়াল

হয় �য িনব�াচন �জতার জন� ও িহ���বাদীেদর হারােনার জন� �েয়াজনীয় িবপুল জনসমথ�ন তারা হািরেয় �ফেলেছ।

�াধীনতার পর �থেক গিরব ও িন�বেণ�র মানুষেদর উেপ�া কের এেস তােদর এই পিরণিত। যােদর সমথ�ন তােদর

�াভািবকভােবই পাওয়ার কথা িছেলা তারা সবাই িবেজিপর িদেক মুখ ঘুিরেয়েছ। হয়েতা এই সমথ�ন িচর�ায়ী হেব না

িক� ধম�িনরেপ�প�ীরা তােদর পুেরােনা রা�া �থেক সের এেসেছ এর�প আশা করা ভুল। �কাশকরা �মাহা� হেয় এই

সমােলাচনা এিড়েয় উ� �দশে�ম ও গব�েক ধের ভারতেক সামািজকভােব এক� �কৃত অেথ� িপিছেয় পড়া �দশ িহেসেব

�দখেত চাইেছন না।

গণহত�া �দিখেয় িদেয়িছেলা �ায় ২০ �কা� দিলতরা সরকাির বা অন�ান� সং�া �থেক ন�ায় �পেত বি�ত, এ� �ধু

তােদর নয়, ভারেতর গণতে�র সমস�া। এখনকার িদেন দঁািড়েয় সরকাির তদ�র স�াবনা �ীণ,সম� �র��পূণ� যখন

রাজৈনিতক দল গণহত�ার সােথ জিড়ত িছেলা।

বাম�� িবেশষ কের িসিপএেমর জন� গণহত�া� অসুিবেধর কারণ হেয় দঁািড়েয়িছেলা �মতায় থাকার সমেয় তারা খুব

সু�রকের িবষয়�েক আড়ােল রাখেত �পেরিছেলা িক� এেতা বেড়া এক� হত�াকাে�র �ৃিত জনমানেস রেয়ই

�গিছেলা। বারংবার িনব�াচেন হারার পরও এই হত�াকাে�র িবষয় �কােনা �ীকৃিত তারা �দয়িন। তারা হয়েতা �দেখিছেলা

স�ূণ� �ীকৃিত িদেয়ও তােদর হার যখন আটকােনা যােব না এই িবষেয় চুপ থাকাই ভােলা। িক� কিমউিনজেমর ব�াপাের

নানা কথা উেঠ আসেত লাগেলা, “এটাই হে� কিমউিনজম সবার সামেন গিরব ও �ুধাত� �দর িনেয় কথা বেলা যােত

ব�ি�গত ভােব িনেজ িবলােস থাকেত পাের। এবং বামপ�ী ঐিতহািসকেদর উপর ভরসা কেরা �তামার হেয় ইিতহাস



িলেখ �দওয়ার জন�।”223 �যখান �থেক এই উি�� �তালা হেয়েছ �স� হেলা, “�জ�ািত বসু হে�ন ভারেতর িব�ৃত একজন

গণহত�াকারী।” এ�েক বদেল সবেচেয় পিরিচত গণহত�াকারী করেত িকছু সময় লাগেব। দিলত শরণাথ�েদর জন�

িকভােব িতিন ভগবান �থেক একজন খুিন হেয় উঠেলন �স� �ভালার নয়। আগামী �জে�র জন� এই িবষেয় অেনক

গেবষণা ও �রকড� করা সা�াৎকার ই�ারেনেটর দ�িনয়ায় থাকেব। িবিভ� উে�েশ� ব�বহার হেলও এক� িবপুল তেথ�র

স�ার থাকেব ঘটনা� মেন কিরেয় �দওয়ার জন�। �কােনাভােব এই িজিনস�েক ভােলা কের �দখােনার উপায় �নই,

িসিপএেমর জন� �তা নয়ই। নাম, �নতৃ�, নীিত অেনক িকছু পিরবত� েনর �চ�া তারা করেত পাের, িক� এই �ৃিত িফের

আসেব, তােদর �ংস করেত এবং এখন নতুন িকছু তারা করেত পারেব না। তারা ভারেতর আিদ কিমউিন� পা�েত

িমেশ �যেত পাের যারা জর�ির অব�া সমথ�ন করেলও মিরচঝঁািপর সে� যু� িছেলা না, িক� তােদর অহংেবাধ

তােদরেক এ� করেত �দেব না �যমন� মিরচঝঁািপর সমেয় তােদরেক িপছু হটেত �দয়িন।

�মতায় আসার পর কিমউিনজেমর সে� �মাহভ� িব�ব�াপী। তােদর রীিতনীিতর মেধ� �কােনা মেডল কাজ কেরিন,

িকছু অনুকূল ঘটনা ছাড়া পি�মব� এই িবষেয় ব�িত�মী িছেলা না। বােমরা ব�িদন ধের এক ধরেণর িব�ম �তরী

করেত �পেরিছেলা যার মূল� তােদরেক এখন িদেত হে�। সাব�ান� বা িন�বেগ�র মানুষেদর িনেয় �কােনা ত� এই সত�

এড়ােত পারেব না। ��ণী পিরচয়েক �ভেঙ �ফলেত চাইেলও বারবার তােদর গণহত�া�র কথা চাপা �দওয়ার �েচ�া

�দিখেয় �দয় তােদর িনেজেদর �শাষক জােতর �িত আনুগত�। িনেজেদর ত�চচ� ায় এই ভুল� �ীকার না করেত পারেল

তারা িন�বেগ�র মানুষেদর কােছ িনেজেদর সিদ�া �বাঝােত পারেব না।224 সাংবািদক নীলা�ন �ঘাষ �দিখেয়েছন,

“মিরচঝঁািপ গণহত�া� ইিতহােস রহস�াবৃত রেয় �গেছ। ১৯৭৯ সােল পি�মবে� বাম�� সরকােরর িনেদ� েশ হওয়া এই

গণহত�া� �দেশর আক� াইেভ সামান�ই উে�খ �পেয়েছ। িনেজেদর রাজৈনিতক �নতােদর খুিনর তকমা �থেক বঁাচােনার

জন� তদনী�ন বামপ�ী ‘সাব�ান� ‘ গেবষকরা �লেখনওিন এই ব�াপাের। সংবাদমাধ�েম ভাসা ভাসা খবর এেলও এেতা

হাজার হাজার মানুষেদর গণহত�ার খবর যতটা �চার পাওয়ার কথা ততটা আেদৗ পায়িন। পরবত�কােল রস মি�েকর

মেতা অেনক নৃত�িবদ মিরচঝঁািপর কথা তুেল ধেরন এবং অিমতাভ �ঘােষর ‘দ� হাংির টাইড’ এর বণ�না �থেক জনি�য়

হয়।”225

এ� ভাবা অনুিচত হেব না �য ভিবষ�েত সারােদেশর সামেন ঘটনা� উেঠ আসেব। তুলসা গণহত�ার শতবা�ষ�কী ও

কৃ�া� আেমিরকানেদরেদর ‘��াক লাইভস ম�াটার’ আে�ালন একসােথ হওয়ায়, তুলসার ব�াপার� �চািরত হয় ব�

মানুেষর মেধ� �য� আেগ হয়েতা হেতা না। র�ণশীল ওয়ািশংটন �পা� �াবি�ক জজ� উইল বেলেছন, ‘অতীতেক মুেছ

�দওয়া কখেনা উিচত না’। “আমার ৮০ বছেরর জীবেন আিম উ�িশ�ার �িত�ান �িল �থেক নানান সুিবেধ িনেয়িছ

225 নীলা�ন �ঘাষ, “��ােটে�ড এিরয়াজ এ� দ� ��টেলস”, ইি�য়া টুেড, জ�ন ২৫, ২০১৯।

224 িসেমান �সডল, “�ম িকউবা টু প�ােলি�ন, �হােয়ন �রেভালুশনািরজ এ� আপ অ�াস িডে�টরস, দ� িপপল �প দ� �াইস।” দ�

গা�ড�য়ান, জ�লাই ১৮, ২০২১।

223 অিভেষক ব�ানা�জ�, “�জ�ািত বসু ইজ দ� মাস মাড� ারার ইি�য়া ফরগট”, ওিপইি�য়া, জ�লাই ৮, ২০২০।



এবং ৮০ বছের এেস তুলসা হত�াকাে�র ব�াপার জানলাম এটা অত�� অ�ি�কর। �যেকােনা িকছু এিড়েয় যাওয়া নয়,

এ� এক� পিরকি�ত হত�াকা�।”226 মিরচঝঁািপ স�ে�ও একই কথা বলা যায়, উ�িশি�ত ব� মানুেষর কােছ িবষয়�

অজানা রেয় �গেছ। আেমিরকা ও ভারেতর মেতা �য �দশ�িলেত সভ�তার আকা�া আেছ অতীতেক িনেজেদর সুিবেধ

মেতা ছঁােচ �ফলার �বণতা মারা�ক। িনেজেদর সমােজর অ�কার িদক�িলেক আড়াল করার সবেচেয় �� উদাহরণ

হে� মিরচঝঁািপ।

ন�ী�াম এবং িস��েরর আে�ালনেক বাম�ে�র পতেনর এক� �র��পূণ� অধ�ায় িহেসেব �দখা হয় িক� ব� বছর

ধের �� �িয়�ু হি�েলা এবং ন�ী�াম িস��েরর আে�ালন এেত �শষ �পেরক পঁুেত �দয়। মিরচঝঁািপর ভয়াবহতার

মা�া অেনক �বিশ িছেলা িক� সদ� সরকার গড়ার ফেল ব� বছর তারা �মতায় রেয় যায় এবং সুশাসেনর �কারােস

মিরচঝঁািপ হািরেয় যায়। সমেয়র সে� সে� মিরচঝঁািপেকই বলা যায় বাম�ে�র �রণীয় িচ� �যখােন তারা �মতার

�লােভ সম� আদেশ�র মানদ� খুইেয়িছেলা। িফের তাকােল মিরচঝঁািপর ঘটনা �ভাটদাতােদর এক� �র��পূণ� অংেশর

কাছ অবশ� �রণীয় হেয় থাকেব। হয়েতা বাম�� তােদর পদিচ� ভারেতর অন�ান� �াে� বাড়ােল বা �শাসিনক

দ�তার পিরচয় িদেল হত�াকা��র কথা ভুিলেয় �দওয়া �যত িক� সারা �দশ অথ�ৈনিতক উ�য়ন করেলও এরা �কােনা

সফল নীিত আনেত পােরিন। মিরচঝঁািপ। �সই সমেয় �বাঝা না �গেলও গণহত�ার ফেল ভারেত বামপ�ীেদর িনেয় সম�

আশা ভরসা �শষ হেয় যায়। গণহত�া মেন রাখার জন� জনসংখ�ার এক� অংেশর সমথ�ন দরকার, �য� মিরচঝঁািপ

দিলতেদর মেধ� �থেক পােব, �কােনাভােব বাম�� িফের আসেত চাইেল তােদর িবেরাধীরা এ� মেন কিরেয় �দেব।

অেনেক ভুেল �যেত পাের, িক� িকছু �গা�র কােছ ঘটনা� অত�� �র��পূণ� হেয় থাকেব। �যভােব বাম�� সরকােরর

অন�ান� িদক�িল �ৃিতর অতেল হািরেয় যাে�, মিরচঝঁািপর কথা �জে�র পর �জ� ধের থাকেব। তখন বােমরা

হয়েতা �কবল দািব করেব গণহত�ার সে� যু� সবাই মারা �গেছন।

অত�াচারীরা �যভােব �কােনা ফলাফল ছাড়া এই গণহত�া� কেরিছেলা, তার ঐিতহািসক নানা কারণ আেছ। �ায়

দ�হাজার বছর আেগ, জািত�িল িনেজেদর মেধ� িববাহ করিছেলা এই ��ণীিবভাগ �থেক দিলতেদর বত� মান পিরি�িতর

সৃ�� হয়। ঔপিনেবিশক পা�াত� �ভােব অন�ান� ধম� সং�ার আে�ালেনর সে� পা�া িদেয় িহ�� ধেম� নানা পিরবত� েনর

দািব উেঠ আেস, গা�ী িছেলন এর �ধান উপযাজক, তার রাজৈনিতক �মতাও িছল যেথ�। তার �মতা �দিখেয় িতিন

দিলতেদর গণহত�ার �মিক িদেয় িনেজর কাজ উ�ার করেতন। পুনা চুি�র ফেল দিলত আইন�েণতারা শাসক জােতর

�িত িনভ� রশীল হেয় পেড়ন কারণ তােদর িনব�াচনী �কে� �বিশরভাগ �ভাটদাতা িছেলন তােদর অত�াচারী উ�বেণ�র

�িতিনিধ। এর ফেল একদল অনুগত দিলত �িতিনিধ উেঠ আেস যারা তােদর �ভুর িনেদ� েশ চলত এবং তােদর অনুমিত

িনেয় িনেজেদর দিলতেদর খুব সামান� উ�িত করেত �পেরিছেলা।

226 জ�াক ��া�ন, “ডাজ কনজারেভ�জম অ�াকচুয়ািল িমন এিনিথং এিনেমার?”, পিল�েকা ম�াগািজন, �সে��র ১৮, ২০২১।



এই সত��িল �মেন �নওয়া যায় না �য এেতা হত�ার পরও দায়ী দল�িল �থেক �কােনা দিলত রাজৈনিতক পদত�াগ

কেরনিন। চুি�� না হেল এই রকম মানুেষর হােত কখেনাই �মতা �যত না যারা ��ত শাসক জােতর �তীকী দিলত

�িতিনিধ িছেলা। অবশ� িনব�ািচত দিলত রাজৈনিতকরা মানবািধকার �কেড় �নওয়ার জন� দায়ী িছেলন না, এর দায়

মুখ�ম�ী এবং �ধানম�ীর উপর বত� ায়। চার রাজৈনিতকরা পরপর �মতায় এেস উে�দ ও হত�ার িস�া� িনেয়িছেলন,

�ধানম�ীরাও তােদরেক এই সুেযাগ কের িদেয়িছেলন।

িব িস রায় তােদরেক অন� জায়গায় পাঠােনা �র� কেরিছেলন িক� �নেহর� অন� রাজ��িলেক বাধ� কেরিছেলন এই

কােজ সাহায� করেত। একই ভােব যিদ �মারারিজ �দশাই িবেরাধীেদর বাধা �দওয়ার পিরবেত� িনেজ �িতবাদ করেতন

�জ�ািত বসুর সাহস হেতা না তােদরেক উে�দ করার। এেতা মৃতু� ও অত�াচােরর কথা ভুেল, হত�াকারীরা ও তােদর

মদতদাতারা একে� মিরচঝঁািপ �থেক দিলতেদর সিরেয় িদেত �চেয়িছেলা। আজেকর িদেন মানবতার িবর�ে� অন�ােয়র

জন� এেদরেক িবচােরর সামেন আনা যায় িক� তখনকার িদেন এই িবষেয় িকছু �শানা যায়িন। �ধানম�ীরা যারা

এতভােব ��� সমথ�ন িদেয়িছেলা তােদর অেনক সমথ�ক িছেলা িক� তা সে�ও এনারা িকছুই কেরনিন। অন� অেনেকও

সাধ� থাকেলও িকছু কেরনিন এবং তারাও দায়ী িছেলন এর জন�। ব� গেবষক ও বুি�জীবীেক এই তািলকায় �ফলা যায়।

যখন শতবষ� আেগ বাংলার পিরষদীয় সভায় �থম দিলত �েবশ কেরিছেলন, বাংলার নেমা�� সং�ার সহ সভাপিত

নীেরাদিবহারী মি�ক বেলিছেলন, “ িন�বেগ�র মানুষেদর �াথ� এই উ�জােতর অিফসারেদর কােছ �মােটও সুরি�ত নয়”

কারণ তারা “দিলতেদর উ�িতর িবর�ে�।”227

বাংলাভােগর পর �থেক ইিতহােস এই কথা বারবার সত� বেল �মািণত হেয়েছ, মিরচঝঁািপ তার সবেচেয় ভয়াবহ

উদাহরণ। জনসংখ�ার িবচাের িপিছেয় থাকেলও িতনজােতর উ�বণ�রা �দশভােগর পেরও িনেজেদর আিধপত� বজায়

�রেখিছেলা। �কােনারকম অি�ম পিরণিত ছাড়া আমােদর পিরবার �ায় একেশা বছর ধের দিলতেদর মানবািধকােরর

দািব তুেল যাে�ন। এই সমেয়র ব�বধােন একে�ণীর দিলত মধ�িব�র জ� হেয়েছ িক� মূল সমস�ার জায়গা�িলেত

�কােনা পিরবত� ন আেসিন। আেমিরকােত গৃহ যুে�র শতবষ� ব�িদন �পিরেয় �গেছ, তা সে�ও সবাই আইেনর সামেন

সােম�র কথা �মেন িনেত রািজ নয়। আেমিরকার মেতা উ�ত গণতে� যিদ এই অব�া হয়, ভারেতর মেতা �দেশ �যখােন

ব�িদন ধের নানা অসম �বষম�মূলক ব�ব�া আেছ �সখােন সমতা আনেত ব�িদেনর অেপ�া করেত হেব।

কিমউিন�েদর �থেক �কে� �মতাশালী িবেজিপর শাসন বরং অেনক ভারতীয় ধম� ও সং�ৃিতর সে� সাযুজ�পূণ� এবং

তারা ভারতীয় গণতে�র জন� আেরা �িতকারক। যখন ইংেরজরা তােদর সভ�তা �শখােনার দািয়� সা� কের �দেশ

�ফরত �গিছেলা, িকছু পা�াত�িশি�ত অিভজাতরা �দেশর শাসন �র� কের ও তারা নানা সং�ার আনেত �চেয়িছেলন

227 ��পায়ন �সন, “দ� িড�াইন অফ দ� কা� �কােয়ে�ন: �যােগ�নাথ ম�ল এ� দ� িডিফট অফ দিলত পিল�� ইন �ব�ল,

�কমি�জ ইউিনভা�স�� ��স, ২০১৮, পৃ: ৪৫।



িক� তৃণমূল �ের তারা যেথ� পিরবত� ন আনেত পােরনিন। িবেজিপর যিদ পতন হয় তা ভারেতর সং�ৃিত ও ধেম�র

পিরবত� েনর �চেয় ব�থ� �শাসন ও ব� সংখ�ালঘুেক আলাদা কের �দওয়ার জন�ই হেব।

সরকার ও সমােজর অবেহলার জন� গণহত�ার কারণ�িল �কবল অনুমানধম� ও হতাহেতর সংখ�া অজানা রেয় আেছ।

িসিপএেমর িকছু সদস� ও রাজ� কিম�র অেনেক যারা এই িবষেয় জােনন এখেনা �বঁেচ আেছন িক� তারা কখেনা

আসল ঘটনার কথা �ীকার করেবন না। মৃেতর সংখ�া বাদ িদেয় আেরা িবশেদ ঘটনার কথা জানার জন� আসল

হত�াকারীেদরেক মুখ খুলেত হেব িক� সরকাির তদে�র সামেন না পড়েল তােদর বয়ান পাওয়ার স�াবনা �ীণ।

ঘটনা� ইিতহাস �থেক মুেছ যােব না �রণীয় হেয় থাকেব তা িনভ� র করেব ভারেতর ভিবষ�েতর রাজনীিত ও দিলত

আে�ালেনর উপর। মেন রাখা হেল এ� হেয় থাকেব অত�াচারী �দেশর িবর�ে� দিলতেদর এক অিতমানবীয় িবে�াহ।

খুব শী�ই সম� অংশ�হণকারীরা মারা যােবন এবং হয়েতা এমন সময় আসেব যখন গণহত�া� �কােনা সামািজক ও

রাজৈনিতক কারেণ �র��পূণ� হেয় উেঠব যা জানার এখন �কােনা উপােয় �নই। দিলত িনব�াচকম�লীর মেধ� যারা এই

ঘটনা লুিকেয় �ফলার সবরকম �চ�া কেরিছেলা তােদর নাম কুখ�াত হেয় থাকেব। মিরচঝঁািপ �যভােব �দিখেয়িছেলা ন�ায়

পাওয়ার অিধকার িকভােব অথ�, পিরিচিত ও জােতর উপর িনভ� রশীল এবং বুি�জীিবরা িকভােব তােত মদত যুিগেয়

িছেলন, এ� �ভালার নয়। এই গণহত�া� দিলতেদর িবর�ে� অন�ান� নানা অত�াচােরর মেতা ভারেত ��ণী ও জািতর

মানুষেদর মেধ� স�ক�  উ�ত করেত �দয়িন।

পুন�: মিরচঝঁািপর উপর �থম তথ�িচ� িনম�াতা তুষার ভ�াচায�� মারা যাওয়ার পর তার ব�ুরা তার বই� অনুবাদ

কেরন ও মিরচঝঁািপর জন� �তরী হওয়া এক� ওেয়বসাইেট �কাশ কেরন। অন�ান� অনুবাদ ও গণহত�ার সে� জিড়ত

নানান তথ� এই ওেয়বসাইেট �কাশ করা হে� নতুন �জে�র সামেন তুেল ধরার জন�, যারা এ�েক সামেনর িদেক

এিগেয় িনেয় যােব (https://marichjhapi.com)। �যেহতু ইংেরিজেত এই খসড়ার �কােনা �কাশক পাওয়া যাি�েলা না,

এ� বাংলােত অনুবাদ করা হেব এবং হয়েতা �কাশ করা হেব, যা বুিঝেয় �দয় ইংেরিজ বলা বুি�জীবীেদর আসল র�প ও

এই ঘটনার িপছেন তােদর ��� সমথ�ন। সু�রবেনর �য এলাকা �িলেত এই গণহত�া হেয়িছেলা �সখােন এই পা�ুিলিপ

িবিল করা হেব। অংশ�হণকারীেদর মৃতু�র সে� সে� �যভােব তদে�র স�াবনা �মশঃ �ীণ হে�, এই �লখা� এক�

ঐিতহািসক �ামাণ� দিলল িহেসেব �থেক যােব যার ফেল সম� �মতাশালী দল�িল, বুি�জীবীরা ও �কাশনা�িল

বাধ� হেব অত�াচািরতেদর ন�ায় িবচােরর দািব জানােত। এক� ঐিতহািসক ঘটনা িহেসেব এই জািত ও ��ণী ��েক

সবসময় সামেন রাখেব।

https://marichjhapi.com



