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FEATURES
লালগড় থেকে লঙতরাই, ভায়া বাংলাদেশ
চন্দন দাস
ইতিহাসে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। ভূগোলে অনেকটা। স্বাধীনতাপূর্বের ঘটনাবলিতে অমিল যথেষ্ট। মাটির চরিত্র, চাষের ধরন, জঙ্গলের চেহারা, কোনও কোনও জায়গার ভাষা, আদিবাসী-উপজাতিদের গড়নে তফাৎ অনেক জায়গায়। তবু হৃদয় অবিভাজ্য - ত্রিপুরা আর পশ্চিমবঙ্গের। কারণ - যেখানে কাঁটাতার আছে, তার ওপারে বিছিয়ে আছে সত্তার খণ্ডাংশ, ধানের শীষের গা বেয়ে গলে পড়া রোদ্দুরের মত। সেখানে
’৪৭-এর বেইমানির তীব্র অনুভব আছে বিঁধে - গোপন
বুলেটের মত। সেখানে তাই পশ্চিমবঙ্গ আর ত্রিপুরা পাশাপাশি দাঁড়ায়। অখণ্ড আকাশের কথা সেই আলাপচারিতায় বিদ্রোহের পটভূমি হয়ে ওঠে।
যেখানে আকাশে সস্নেহে আগুন মাখিয়ে দেওয়া পলাশ আড়াল করে রাখে পথের যন্ত্রণা, যেখানে জঙ্গলের বাঁকে আচমকা কাছে চলে আসে খাদ, যেখানে অনেকটা চড়াইয়ের পরে একান্নবর্তী উঠোনের মত একখণ্ড জমি
বিছিয়ে রাখে ঘাস-মাটির শিতলপাটি, যেখানে উপজাতি নারীরা উৎসবে আর সমাবেশে একই রকমের সাজসজ্জা করেন, যেখানে শেষ বিকালের আলোয় উপজাতি যুবকের বাঁশি রণধ্বনি হয়ে ওঠে পাহাড়ি কসবায়, সেখানে
যদি মান্দাই, গণ্ডাছড়া আর ভুলাভেদা, কাঁটাপাহাড়ি একসঙ্গে হাত
ধরাধরি সামনে এসে বসে - খুব কী অন্যায় তাদের ন্যূনতম পার্থক্য অগ্রাহ্য করা?
আমাদের লেনিন জন্ম নিয়েছেন এই পটভূমিতে। সেই রাগী মন আর শিমূলের মত ভালোবাসা লেনিনের জন্ম দেয় - কী সে জায়গার নাম? গড়বেতা? যাদবপুর? নাকি বিলোনিয়া? কিচ্ছু যায় আসে না। দু’জায়গাতেই
আত্মবিশ্বাস মাড়িয়ে তছনছ করতে পাথরের মূর্তি ভাঙা হয়। যতবার ভাঙা হয়, ততবার বীরচন্দ্রমনু আর বেহালার শহীদ ভোররাতে মাথার কাছে এসে দাঁড়ান। কপালে হাত রাখেন। ক্ষতবিক্ষত চেতনা যাবতীয়
বিমূঢ়তা নিয়ে চোখ মেলে। শহীদের কথা স্পষ্ট শোনা যায় - ‘সমাজতন্ত্র না হয় মৃত্যু’, মনে রেখো আমরাই লিখে গেছি আসারামবাড়ি
আর বরানগরে। নিষ্প্রাণ পাথরে নয়, মনে রেখো আমাদেরই লোহিত কণিকা আর অপূর্ণ আশার সবটুকু ঢেলে তোমাদের নির্মাণ - তাই, জেগে থাকো, স্তালিন হও।
‘পরিবর্তন’ থেকে ‘চলো পাল্টাই’
২০১৮-র ফেব্রুয়ারিতে দেখে এসেছি ‘চলো পাল্টাই’-এর কারিগরদের। কিন্তু যতবার মিজোরাম সীমান্তের দামছড়া থেকে লঙতরাই ফেলে পৌঁছানো আগরতলার কথা ভাবি, ততবার মনের জানলা হাট করে খুলে সামনে
এসে দাঁড়াচ্ছে ঢাকুরিয়া মোড়ে ২০১১-র এপ্রিলের সেই ঢাউস হোর্ডিং - ‘পরিবর্তন’।
কী দেখেছি আগরতলায়? নির্বাচনের আগে
চ্যানেলে চোখ রাখলে মনে হচ্ছিল - বামফ্রন্ট কখনও কিছুই করেনি। বিজেপি আসছেই - এবং তারা এসে উন্নয়নের স্রোতে ত্রিপুরাকে উদ্ধার করবে। প্রতিদিন ছোট আকারের খবরের কাগজ এবং বেশি প্রচারিত
পত্রিকাগুলির বেশির ভাগের মাথায়, ডানদিক থেকে বাঁদিক জুড়ে বিজেপি-র নির্বাচনী প্রতীক সহ প্রচার দেখেছি - ‘মুক্তি চাই চলো পাল্টাই।’ পাশে সি পি আই (এম) এবং বামপন্থী গণসংগঠনগুলির চারটি
চাঁদার রশিদের ছবি দিয়ে বড় বড় হরফে সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে ‘জুলুমের’ অভিযোগ। অথচ এই সব চাঁদার কোনটিই বেআইনি নয়, সর্বোচ্চ হাজার টাকার রশিদ। সর্বনিম্ন দশ টাকার রশিদ! তাতেই জুলুমের
দাবি।
অনেকগুলি পত্রিকা আর প্রায় প্রতিটি চ্যানেলে প্রচারের মোদ্দা কথা ছিল - দলে দলে সি পি আই (এম)-এর সমর্থকরা বিজেপি-তে চলে যাচ্ছেন। অথচ তা হয়নি। যথারীতি, আমরা এখানে যা দেখি, ওখানেও তাই - সি পি আই (এম)-এর বিরাট প্রচার সভার জন্য
ন্যূনতম ফুটেজও নেই। দেশের আদর্শ মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সম্পত্তি নিয়ে প্রায় প্রতিদিন প্রচার। মানিক সরকার সম্পর্কে জনমানসে বিভ্রান্তি তৈরির আপ্রাণ চেষ্টা জারি। পঁচিশ বছরের সরকার কী কোনও কাজ করেছে? না, খবরগুলিতে চোখ
বোলালে মনেই হচ্ছিল না। ভালো, ভালো এবং খুব ভালো - শুধু বিজেপি।

অথচ যে রাজ্যে গত পঁচিশ বছরে কিছুই হয়নি, সেই
ত্রিপুরায় এত টিভি কেনার লোক? মোড়ে মোড়ে কম্পিউটার বিক্রির দোকান। এতগুলি খবরের কাগজ। কেনে কারা? পড়ে কে? এত সমৃদ্ধি হলো কী করে? এই প্রশ্নের একটি বঙ্গীয় জবাব আছে। বামফ্রন্টের
ভূমিসংস্কারে যখন গ্রামের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে, তখনই রাজ্যের একজন জাহাজ ব্যবসায়ী এবং একজন সাংবাদিক নতুন কাগজ খোলার সাহস করেন। দু'জনেই বুদ্ধিমান। দু'জনেই বুঝেছিলেন বামফ্রন্টের নীতির
কারণে গ্রামে দু'-তিন-পাঁচ টাকা খরচ করে কাগজ কেনার অনেক মানুষ তৈরি হয়েছে। আর তাই বাজারে আসতে পারে ‘বর্তমান’ এবং ‘প্রতিদিন’। আমার এক বন্ধু বলেন - পশ্চিমবঙ্গের সিংহভাগ সংবাদপত্র আসলে
বামফ্রন্টের সাফল্যের
উদাহরণ।
ত্রিপুরাতেও তেমনই হয়েছে কিছুটা।
২০০৪ থেকে ২০১৪-র মধ্যে ত্রিপুরার মাথাপিছু আয় বেড়েছে ১০.৩ শতাংশ। জাতীয় হার সেখানে ৮ শতাংশের কাছাকাছি। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে ত্রিপুরায় ১৯৯৮-’৯৯-এ মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ছিল
১১,০১২ টাকা। তা ২০১৫-’১৬-তে হয়েছে ৮০,০২৭ টাকা।
আয় বাড়ল কি করে? ১৯৯৮-এ রাজ্যে সেচের আওতায় ছিল ৪০ হাজার হেক্টর জমি। ২০১৭-তে? ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৪৫ হেক্টর। ভূমিসংস্কার সি পি আই (এম)-এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ত্রিপুরায় ১৯৯৮-এ
ভূমিপ্রাপক পরিবার ছিল ৭৫,৭৬০টি। কুড়ি বছরে তা
দাঁড়ায় ২ লক্ষ ১২ হাজার ২২৯-এ। কৃষির নানা উন্নয়ন হয়েছে ত্রিপুরায়। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পরিকাঠামো বিকশিত হয়েছে। কুড়ি বছর যে রাজ্যে কাঠের সেতু ছিল ১২৪৩টি, ২০১৭-তে তাকে সরকার নামিয়ে
আনে ২৬টিতে। যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তা হলো রাবার চাষ। মানুষ জমি পেয়েছেন ভূমিসংস্কারে। অনেক মানুষ রাবার চাষে পা বাড়িয়েছেন। ২০১৬-১৭-তে ৮১,৭২০ হেক্টর জমিতে রাবার চাষ হয়েছে। দেশে
রাবার চাষে ত্রিপুরা দ্বিতীয়। উৎপাদন ৫৬ হাজার মেট্রিক টন। যুক্ত মানুষ ১ লক্ষ। আয় সবচেয়ে বেশি রাবার চাষ থেকে। ফলে কৃষকদের একাংশ নব্য ধনী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন ত্রিপুরায়।
‘চলো
পাল্টাই’ আর ‘পরিবর্তন’— এই দুয়ের মধ্যে তাই মিল আছে।
অমিলও আছে। ‘পরিবর্তন’-এ মুখ্য ভূমিকা ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ তার বিশ্বস্ত মিত্র ছিল। সেই মুহূর্তে ভারতে মোদী-সঙ্ঘের সরকার ছিল না। তাই বামপন্থীদের সবচেয়ে
বড় ঘাঁটিতে হামলার জন্য মমতা ব্যানার্জি ছিলেন সঙ্ঘ সহ কমিউনিস্ট বিরোধী সব শক্তির অতিক্রান্তিকালীন বাহন। আর ‘চলো পাল্টাই’ হলো সেই সময়কার নক্শা - যখন লড়াই সরাসরি সঙ্ঘের সঙ্গে।
তৃণমূল কংগ্রেসকে পাপোশের মত ব্যবহার করে বিজেপি-তে চলে গেছিল কমিউনিস্ট বিরোধী, লোভীরা। ত্রিপুরায় মমতা ব্যানার্জির
দলের কোনও দরকারই হয়নি দেশের শাসকদের।
পশ্চিমবঙ্গে আর এস এস-এর বিভাজনের রাজনীতি ক্রমশ স্পষ্ট, তীব্র হচ্ছে। সি পি আই (এম) সরকারে থাকাকালীন তা সম্ভবই হয়নি। ত্রিপুরায় সঙ্ঘ অনেক টাকা, লোকবল, অপপ্রচার নিয়ে নেমেছিল।
নির্বাচনে সি পি আই (এম) পরাজিত হয়েছে। বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে ভূমিকা পালনের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার দায়িত্ব প্রায় সমান।
ত্রিপুরার অভিজ্ঞতাই আমাদের এই সত্যির কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। তাই ত্রিপুরার বর্ণনা, শিক্ষা আমাদের পাথেয় হতে পারে।
বীরচন্দ্রমনুর
সোসাইটি - একটি আলোর স্তম্ভ
সেই পথের ধারে অন্যতম বাতিস্তম্ভের মত খুঁজে পাওয়া যাবে ‘বীরচন্দ্রমনু শহীদ মেমোরিয়াল সোসাইটি।’
সোসাইটির ভবনের নিচে একচালা বিধ্বস্ত ঘরটিকে টিকিয়ে রেখেছেন গ্রামবাসীরা। তার উপর দিয়েই তিনতলা বিরাট বাড়ি হয়েছে। সেই বাড়িতে গ্রামবাসীদের সোসাইটির অফিস হয়েছে। কেন? ‘বীরচন্দ্রমনু
শহীদ মেমোরিয়াল সোসাইটি’-র সদস্যদের উত্তর, ‘‘পার্টি অফিস ভেঙে, পুড়িয়ে, বন্ধ করে ওরা বারবার ভাবে অগ্রগতি, উন্নয়ন আটকে রাখা যাবে। একটা পার্টি অফিস খোলা আটকাতে ওরা ১৩ জনকে খুন করেছিল
কুপিয়ে কুপিয়ে। আজ
সেখানেই ত্রিপুরার অগ্রগতির অন্যতম পীঠস্থান গড়ে উঠেছে। এমনই হওয়ার কথা।’’
সেই ‘ওরা’ বদলে গেছে। কংগ্রেস উড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বিজেপি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আর সি পি আই (এম)-এর অবদান হিসাবে ঠায় দাঁড়িয়ে সেই সোসাইটি ভবন। আগামীদিনে তাও থাকবে কিনা, তার উপর
ত্রিপুরার সমাজজীবন অনেকটা নির্ভর করবে।
১৯৮৮-র ১২ই অক্টোবর বিকাল ছিল সেটা। সেদিন বীরচন্দ্র বাজারে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা পার্টি অফিস খুলতে গেছিলেন পার্টি কর্মীরা। তাঁদের ১৩ জনকে খুন করে ঘাতকরা। কারও দেহ আত্মীয়দের দেওয়া
হয়নি। পুলিশ পুড়িয়ে দিয়েছিল মুহুরির চকে।
প্রসঙ্গত, শ্রীদাম পাল তখন ছিলেন বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য - বিলোনিয়ায় দারুণ জনপ্রিয়। শাসকের অত্যাচারের এক বর্বরতম নজির বীরচন্দ্রমনু। শুধু বীরচন্দ্রমনুই বা
কেন? ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ - বিলোনিয়াতে শহীদ হয়েছিলেন ৪৭ জন। তবু সে'দিনের একচালা পার্টি অফিসটিকে তেমন ভাবে সংরক্ষণ করছেন গ্রামবাসীরা। ওই ঘরটির উপর দিয়ে এই ভবন বানানো হয়েছে। কাছেই শহীদ
মেমোরিয়াল হাসপাতাল হয়েছে, ১৩০০ ছাত্রছাত্রীর উচ্চমাধ্যমিক স্কুল হয়েছে। এলাকার যুবক যুবতীদের কাজের ব্যবস্থা এখন প্রধান লক্ষ্য। তাই সোসাইটি অটো মেরামতির প্রশিক্ষণ যেমন দিয়েছে,
তেমনই কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারও
রয়েছে। মৃতদের মনে রেখেই বীরচন্দ্রমনু এগোতে চায়। সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য নিচ্ছে। আবার নিজেরাও চেষ্টা করছে। অত্যাধুনিক হাসপাতাল, বিরাট স্কুল। মানুষের দাবি মেনে
সোসাইটির কাজ এগিয়েছে।
ত্রিপুরায় ৬ থেকে ১৪ বছরের সব শিশু স্কুলে যায়। ব্যতিক্রম ৬০১ জন। কারণ নানা ভাবে তারা অক্ষম স্কুলে যেতে। অথচ ২০০২-এ এই ত্রিপুরাতেই ৯৪ হাজার শিশু স্কুলছুট ছিল। পনেরো বছরে
শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের অনিবার্য ফল বীরচন্দ্রমনুর স্কুল, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অটো মেরামতির ক্লাশ। ৩৮ লক্ষ মানুষের রাজ্যে রয়েছে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯৮-র পরে
হয়েছে দু'টি। ছ'টি পলিটেকনিক, ২৪টি ডিগ্রি কলেজ, ২১টি বৃত্তিমূলক কলেজ। কেন এত আয়োজন? কারণ - ৯৭.২২ শতাংশ সাক্ষরতার হার ত্রিপুরায়।
আয় বেড়েছে। শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত হয়েছে। গ্রাম, মফঃস্বলের মানুষ কী করবেন? চাকরি, কাজের জন্য প্রশিক্ষণ নেবেন। তাই হয়েছে। তাই বীরচন্দ্রমনুর সোসাইটিতে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত। যে
ত্রিপুরার দামছড়ায় খাবারের জন্য গুলি চলেছিল, সেই ত্রিপুরায় খাবার কোনও সমস্যা নয়। দরকার কাজের। আরও আয়ের, লাভের। বিজেপি টোপ দিয়েছে তাদের ‘ভিশন ডকুমেন্টে’। আমরা ‘শিল্পে সবুজ
বিপ্লব’-এর প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম মমতা ব্যানার্জির কাছ
থেকে। তার অবস্থা শেষ পর্যন্ত চপের দোকানে পৌঁছেছে। দেশে বছরে ২ কোটি চাকরি দিতে পারেননি - দেখি নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরাকে কী দেন!
সামাজিক ক্ষেত্র কী অবহেলিত হয়েছিল ত্রিপুরায়? পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা হলো - সি পি আই (এম) হেরে যাওয়ার পরই এমন প্রচার শুরু হয় যেন, পার্টির নেতা, কর্মী, মন্ত্রী সবাই গরিব মানুষকে ভুলে
গেছিলেন। পার্টি সরকারে থেকে গরিব মানুষের জন্য কিছুই করেনি। পশ্চিমবঙ্গে স্কুলের ছাত্রীদের জন্য ভাতা, সাইকেল দেওয়া, আদিবাসী-সংখ্যালঘুদের জন্য ভাতা, ২ টাকা কেজি চাল, গরিব মানুষের
ঘর, শহরে একশো দিনের কাজের মত অনেক কাজ বামফ্রন্ট সরকারই শুরু
করেছে। ত্রিপুরাতে? প্রতিচ্ছবি। সেখানে ১৯৯৮-এ রেশনের আওতায় ছিলেন ২৭ লক্ষের বেশি মানুষ। এখন ৩৭ লক্ষ ৬০ হাজারের বেশি। ত্রিপুরায় ২ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়া হয় রেশনে। ভোজ্য তেল এবং
ডালের জন্য রেশন কার্ড পিছু ৬৫ টাকা দেওয়া হয়। ১৯৯৮-এ রাজ্যে পিছিয়ে থাকা, গরিবদের জন্য ৯টি ভাতা চালু ছিল। ২০১৭-তে দাঁড়িয়েছে ৩৩টি। এর মধ্যে ৩টি ভাতা রাজ্য-কেন্দ্র মিলে চালায়। ৩০টি
রাজ্য সরকার একা চালাতো।
এই সব উন্নয়নের সুফল উপজাতি, অনুপজাতি নির্বিশেষে সবার মিলেছে। ত্রিপুরায় ৩১ শতাংশ উপজাতি। পিঁপড়ের ডিমের দামের হিসাব না জেনে ‘আদিবাসীরা পিঁপড়ের ডিম খায়’ গোছের
প্রচার ত্রিপুরাতেও হয়েছে। কিন্তু কী করে ভুলে যাওয়া যায়, বনাঞ্চলের পাট্টা দেশে সর্বাধিক ত্রিপুরায় বণ্টন হয়েছে। উপজাতি প্রধান বিস্তীর্ণ এলাকাকে প্রথমে সপ্তম তফসিল অনুসারে, পরে
ষষ্ঠ তফসিল অনুযায়ী স্বশাসনের আওতায় আনা হয়েছে ত্রিপুরাতেই। ত্রিপুরায় উপজাতি পুরুষের সাক্ষরতার হার ৮৬.৪ শতাংশ। দেশে ৬৮.৫ শতাংশ। উপজাতি নারীদের সাক্ষরতার হার ৭১.৬ শতাংশ। দেশে ৪৯.৪
শতাংশ। পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ পায় ৫৫ হাজারের বেশি উপজাতি ছাত্রছাত্রী।
বিকশিত গণতন্ত্র - সম্ভাবনার ইঙ্গিত
ত্রিপুরায় গত পঁচিশ বছর
বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনা করেছে। তার মধ্যে কুড়ি বছর সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছেন পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার। একটি উপাদান তাৎপর্যপূর্ণ। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে
ত্রিপুরার কোনও গ্রামে, কোনও বুথে ‘কমিউনিস্টরা’ মানুষকে বাধা দিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে, ভোটের দিন গোলমাল করেছে - এমন একটি উদাহরণ নেই। বরং ত্রিপুরা ভাগপন্থী আই পি এফ টি এবং তাদের সহযোগী
‘অখণ্ড ভারতের’ প্রচারক বিজেপি কিছু জায়গায় যথেষ্ট হাঙ্গামা পাকিয়েছে। টাকাও ছড়িয়েছে দেদার - বামফ্রন্টের অভিযোগ শুধু নয়, তাবৎ দেশের প্রচারমাধ্যম সাক্ষী সেই অর্থ খরচের। মানুষ ভোট
দিয়েছেন। সরকার পরিবর্তন হয়েছে। এই
গণতান্ত্রিক পরিবেশ ত্রিপুরায় গত পঁচিশ বছরে গড়ে উঠেছে। অবদান সেই কমিউনিস্টদের। তারপরও মানুষ বিরুদ্ধে ভোট দিলেন, বিজেপি-আই পি এফ টি-র প্রচারে মোহিত হলেন? প্রশ্ন স্বাভাবিক। উত্তরও
জানা - ‘মানুষ কখনও কখনও ভুল করেন। মানুষই ভুল থেকে শিক্ষা নেন। শেষ পর্যন্ত মানুষই ইতিহাস রচনা করেন।’ বিকশিত গণতন্ত্রের এই ব্যাখ্যা কার? একজন কিংবদন্তির - কমরেড জ্যোতি বসুর।
ত্রিপুরার এই বিকশিত গণতন্ত্র গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ, তার আর্থিক, সামাজিক অগ্রগতি। সেটিই স্বাভাবিক। আর্থিক উন্নতি, সামাজিক অগ্রগতি গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটাবে। কার দর্শন? সেই লোকটির যাঁর
মূর্তি ভাঙা হয়েছে বড়জলার নতুন নগরে। কার্ল মার্কসের। তাঁর আদর্শে বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পতাকা যখন ধুলায় লুন্ঠিত, তখন কমিউনিস্টদের কাজ তাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা।
তারা পালটা মূর্তি ভাঙে না, কালি মাখায় না। ওটা নৈরাজ্যবাদীরা করে।
নৈরাজ্যবাদীরা বরাবর শাসকের এজেন্ট। ১৯৬৭-তেও তা ছিল। ২০০৭-এও তাই। ২০১৮-তেও সেটিই সত্যি।
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