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েুি েুি প্রখয়াজন না থাকখি নিখরাখিন না �্ামিদা । িিরাম 

আমরা। 

জালন ঘখরর নভরখর আটখক নথখক  লদখনর পর লদন িইখরের 

পারারে মুে ডুলিখরে রাো আপনার পখষে কার্যর িন্ীত্ব। 

লকন্তু আপনার কাখেই শুখনলে অলথির সত্তখর অজ্ারিাখস,  

�াসখকর সরক্য নচাে এলিখয় অন্তরীণ নথখকখেন । 

আিাখি নথখক প্রলরখরাখধর  ি্্হ রচনা কখরখেন। এক দীঘ্য  

গণসংগ্াখমর পলরপ্ণ্য লিজখরের প্ি্যপ্রস্তুলর লনখয় িই লিেখিন 

এমনটাই ভািনা লেি। নসই সি লদনগুখিার কথা মখন নরখে এেন 

না হয় ক’টা লদন িালিখরই ..। 

জাখননই নরা আপনার ফুসফুস  িারাস গ্হণ করখর পারখে না 

সহজ স্াভালিকভাখি। জীিখনর িি একটা সময় নানা ঝি ঝাপটা  

নগখে �রীখরর ওপখর। োয়ামাো লথির �ালন্তর ফুি-লিোখনা পথ 

লদখয় নয় ষাট সত্তখরর িাম োত্র আখন্ািখনর দািানখির রীব্ররাখক 

�রীখর জলিখয় পথ নহঁখটখেন। �রীর নভখেখে লকন্তু পথ চিা 

থাখমলন।  এেন ক’টা লদন না হয় সািধাখন ...।

হাসখরন।  রারপখরই কথা নঘারাখরন। �রীর লনখয় দীঘ্যষেণ 

আখিাচনা রাঁর িরাির না-পসন্! রার নচখয় নের নিল� ঔৎসুক্ 

আগামীলদখনর িিাইখয়র পলরকল্পনায়।  ঘরিন্ী নথখকও সকাি 

লিখকি নেসিুখক নপাস্ট করখরন সাম্প্রলরক লিষখয়।  িামপন্ীখদর,  

মার্্যিাদীখদর লিরুখধে কুৎসাখক েণ্ডন করখরন রীক্ষ্ণ পলর�ীলির 

ভাষায়। সারাখ� জুিাই পর্যন্ত।  

আমাখদর কথা
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আর করখিন না।  লিেখিন না, িিখিন না, ভািখিন না।  লকন্তু 

ভািাখিন।  িষে অরুর মানুখষর হৃদখরের রন্তীখর অর্ন্ত গভীরভাখি 

লমখ� থাকখিন। 

শুধু ন�াখক-দুঃখে নয়, সংগ্াখম �পখথ।  

অমলিন  থাকখি রাঁর স্মৃলর নসই সি মানুখষর কাখে রাঁরা   

মানুষখক ভািখিখস, পমৃলথিীখক ভািখিখস শুভ-সুন্র ন্ায়সঙ্গর ও 

কি্াণময় এক নতুন পমৃলথিী গিার  সংগ্াখম রাঁর সহরাত্রী লেখিন।  

নকউ অরীখর, নকউ আজীিন, নকউ িা অলর সম্প্রলর।

এঁখদর িিা লকেু টুকখরা কথা লনখয়ই আমাখদর এই সংকিন।
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কমখরড �্ামখির চখি রাওয়া ি্লতিগরভাখি শুধু আমার কাখে 

নয়, আমাখদর পালট্যরও ষেলর। একজন দষে, জনলপ্রয় সংগঠক লেি। 

িিাই সংগঠখনর প্রলর স্তখর নরমন নরাগ্রার প্রমাণ লদখয়খে, 

নরমনই আিার পলরিহণ দপ্তখরর মন্তী লহসাখি পলরষদীয় 

রাজনীলরখরও স্াষের নরখে নগখে কমখরড �্ামি চক্রির্যী।

কমখরড �্ামি চক্রির্যীর সখঙ্গ আমার ঘলনষ্ঠ সম্পক্য লেি। 

দীখন� মজুমদার, সুভাষ চক্রির্যী, �্ামি ও আলম, নসই সময় 

আমরা একটা ঘলনষ্ঠ িমৃখত্তর মখধ্ লেিাম। রা একলদখক নরমন 

লেি প্রিি রাজননলরক, একইসখঙ্গ ি্লতিগর অনুভূলর, ঘটনাও 

আমরা এখক অপরখক িিরাম। �্ামি-সুভাষ একসখঙ্গ অখনক 

রাজননলরক কম্যকাখণ্ড রুতি লেি। ওখদর ওই সম্পক্য শুরু হখয়লেি 

দমদম মলরলঝি কখিজ নথখক। অখনক ঘার-প্রলরঘাখরর মধ্ 

লদখয়ই কলমউলনস্টখদর এগখর হয়। 

কমখরড �্ামখির ি্িহার, ওঁর কথা িিার ধরখনর কারখণই 

হয়খরা নকন জালন আমার মা েুিই পেন্ করখরন ওঁখক। মা রাখদর 

েুি ভাখিািাসখরন, একটু লভন্ন দমৃলটিখর নদেখরন রাঁখদর মখধ্ 

অন্রম লেি কমখরড �্ামি চক্রির্যী। 

আজখক একটা ঘটনা মখন পিখে। একিার আমাখদর িালিখর 

অখনখক নগখিন আমার সখঙ্গই। িালিখর নকানও একটা অনুষ্ঠান 

লেি, এেন মখন পিখে না। োিাখরর ি্িথিা হখয়লেি। মা পাখয়স 

কখরলেখিন। অন্ান্ োওয়া হখয় নগখি মা সিাইখক পাখয়স নেখর 

িিাই, আখন্ািখনর মখধ্ই নিখঁচ থাকখি
 

লিমান িসু
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লদখয়খেন। কাউখক নোট িালটখর, কাউখক মাঝালর িালটখর। নরা 

�্ামি োওয়া ন�ষ কখরই মা’নক িিি, ‘মালসমা পাখয়স লক ন�ষ 

হখয় নগখে, নালক একটু আখে নিঁখচ?’ মা িুঝখিন ও কী িিখর 

চাইখে। আিার লদখিন পাখয়স। েুিই তৃলপ্ত কখর নের �্ামি। 

পালট্য, গণসংগঠখনর লিলভন্ন কম্যস্লচখর আমরা লিলভন্ন সমখয় 

একসখঙ্গ লগখয়লে। �্ামখির একটা িি গুণ লেি— নরমন দষে 

সংগঠক লেি, নরমন িক্তৃরা করখর পারখরা। নরমলন লেি ওঁর 

নিোর হার। আলম মখন কলর, �্ামি রলদ শুধুমাত্র সালহর্ 

চচ্যাই করর, রাহখি িি মাখপর একজন সালহলর্ক হখর পারর। 

একালধক রাজননলরক লিষখয় ও নরমন প্রিন্ধ লিের লিলভন্ন পালট্য 

পত্র-পলত্রকায়, পখর নসই প্রিন্ধখক আখরকটু িালিখয়, গুলেখয় নসটা 

িই আকাখরও লিের। ওঁর �ব্দ চয়খন অদ্ভুর পারদল�্যরা লেি। 

কাশ্ীর লিষয় নথখক ভারখরর জালর, িণ্য এিং ধম্যীয় লিভাজখনর 

সামালজক অিথিান ি্াে্া করখর একালধক প্রিন্ধ লিখেখে। পখর 

নসগুলি আিার িই আকাখরও প্রকা� কখরখে। গভীর রাজননলরক 

লিখলেষণাত্মক নিোয় পারদল�্যরা লেি। আরও একটা লিষয় লেি, রা 

হখিা ওঁর নিোয় আখিগ থাকখরা। নর নকানও নিোর সখঙ্গ রুৎসই 

কলিরার িাইন রুতি কখর রাখক রথারথভাখি উপলথির করার দষেরা 

লেি কমখরড �্ামখির। 

োত্র আখন্ািখনর এক উখলেেখরাগ্ লিল�টি ননরা লেখিন কমখরড 

�্ামি চক্রির্যী। পলচিমিখঙ্গ ষাট ও সত্তর দ�খকর উত্তাি োত্র 

আখন্ািখনর প্রথম সালরর ননতৃখত্ব লেখিন কমখরড �্ামি চক্রির্যী। 

রাত্রা শুরু হখয়লেি দমদম মলরলঝি কখিজ নথখক। রারপর 

কিকারায় লিদ্াসাগর কখিজ। নসোখন রেন োত্র সংসখদর 

লনি্যাচখন সকি োখত্রর নভাখট সরাসলর সাধারণ সম্পাদক লনি্যাচন 

হখরা। �্ামি সাধারণ সম্পাদক লনি্যালচর হখয়লেি কখিখজ। দমদম 

এিাকায় পালট্যর কাখজও রুতি লেি। �্ামি চক্রির্যীর আলদিালি 

লেি অধুনা িাংিাখদখ�র েুিনা নজিায়। পখর একালধক জায়গায় 

িদি হয়, চাকদহ-কৃষ্ণনগখরও লেি এক সময়। �্ামখির দমদখমর 

নিরার িালিখর একিার রাখর লেিাম। রেনই নদখেলেিাম েুি 
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কটি কখর িি হখয়খে �্ামি। �্ামখির মাখয়র সখঙ্গ কথািার্যায় 

িুখঝলেিাম একসময় দালরখরের সখঙ্গ িিাই কখরই �্ামি স্কুি-

কখিখজ পিাখ�ানা কখরখে।

�্ামি রেনকার ২৪ পরগনার দমদম এিাকায় পালট্যর কাজকম্য 

কখরই পালট্য সদস্পদ অজ্যন কখরলেি লকন্তু পখর লিদ্াসাগর 

কখিখজ ভলর্য হওয়ার পখর সদস্পদ কিকারা নজিায় থিানান্তলরর 

হখয়লেি। ধীখর ধীখর �্ামি কিকারায় পালট্যর নজিা কলমলটর ও 

নজিা সম্পাদকমণ্ডিীর সদস্ হখয়লেি। 

পখর ১৯৮১ সাখি মালনকরিা নকন্দ্র নথখক লনি্যালচর হয়। সুহৃদ 

মললেক নচৌধুরীর মমৃতু্র পখর উপলনি্যাচন হয়। ও জয়িাভ কখর। 

শুরু হয় পলরষদীয় রাজনীলরর জীিন। ১৯৮২সাখি নের নভাখট 

নজখর, রারপর ৮৭ সাখিও জয়ী হয়। ২০০৮ সাখি কমখরড 

�্ামি রাজ্সভার সদস্ হখয়লেি। ওঁর রাজননলরক জীিন িণ্যময় 

লেি। গণআখন্ািখনর অগ্ণী ননরাই শুধু নয়, লেি ভাখিা নিেকও। 

কলিরাও পাঠ করর এিং সাংস্কৃলরক নানা কম্যকাখণ্ড লনখজখক রুতি 

নরখেলেি। 

ওঁর রাজননলরক কম্যকাণ্ড িহুধালিস্তৃর লেি। োত্র-রুি আখন্ািন, 

শ্রলমক আখন্ািখন নগৌরিময় ভূলমকা লেি। পলরিহণ নষেখত্র, লিদ্ৎ 

ল�খল্পর আখন্ািখন কমখরড �্ামখির নগৌরিজনক ভূলমকা লেি। 

োত্র আখন্ািখনর পর কমখরড �্ামি চক্রির্যী শ্রলমক আখন্ািখন 

অং� ননন। লিলভন্ন ইউলনয়ন গঠন, রাখর ননতৃত্ব লদখয়লেখিন। 

লসআইলটইউ পলচিমিঙ্গ কলমলটর সহসভাপলর ও সভাপলর লহসাখিও 

দষেরার সখঙ্গ গুরুত্বপ্ণ্য ভূলমকা পািন কখরখেন শ্রলমক আখন্ািখন।

১৯৭৩ সাখি �্ামি চক্রির্যী এসএেআই’র পলচিমিঙ্গ রাজ্ 

সভাপলর লনি্যালচর হন। এসএেআই’র সি্যভাররীয় স্তখরও লরলন 

ননতৃত্ব লদখয়খেন। অলিভতি কলমউলনস্ট পালট্যর সদস্ হখয়লেি 

১৯৫৯ সাখি। ১৯৭৮ সাখি রাজ্ সখমেিন নথখক �্ামি চক্রির্যী 

পালট্যর রাজ্ কলমলটর সদস্ লনি্যালচর হখয়লেি। ২০০২ সাখি 

হায়দরািাদ পালট্য কংখগ্খস �্ামি চক্রির্যী পালট্যর নকন্দ্রীয় কলমলটর 

সদস্ হন। জীিখনর ন�ষলদন পর্যন্ত লরলন পালট্যর নকন্দ্রীয় কলমলটর 
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সদস্ লেখিন।

ওঁর কন্ার প্রলর সমখিদনা জানাই। িুয়ার কাখে এটা িি ষেলর। 

িুয়ার ভাখিা নাম উষসী। েুি কম িয়খস ও মাখক হারায়। ১৯৮২ 

সাখি কমখরড ল�প্রা নভৌলমখকর মমৃতু্ হয়। আজখক িািাখক হারাখিা। 

এই লিখ�ষ রাজননলরক পলরলথিলরখর ওঁর মমৃতু্ আমাখদর সকখির 

কাখে একটা ষেলর। কমখরড �্ামি চক্রির্যী িিাই আখন্ািখনর 

মখধ্ই নিঁখচ থাকখিন।

কমখরড �্ামি চক্রির্যী িাি নসিাম।

কমখরড �্ামি চক্রির্যী অমর রখহ।
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োত্র আখন্ািন নথখক শ্রলমক আখন্ািন, 

অনন্ ননতৃত্ব �্ামিদা

অখ�াক ভট্াচার্য

কমখরড �্ামি চক্রির্যী চখি নগখিন। আমরা হারািাম 

আমাখদর অন্রম এক অলভভািকখক। রাঁর মমৃতু্ মাখন একটা 

রুখগর অিসান। লরলন লেখিন োত্র আখন্ািন ও শ্রলমক আখন্ািখনর 

এক অলিসংিালদর ননরা। িিাই কখরও মমৃতু্র কাখে লরলন নহখর 

নগখিন। অথচ এই �্ামিদা  একসময় আরও অখনক জলটি 

নরাগখক হালরখয় লরলন আিার স্াভালিক কাজ, সংগঠন, আখন্ািন, 

মন্তী িা সংসখদর কাজ সামলিখয়খেন। 

আমরা নদেরাম রাঁর চিাখেরাখর কর অসুলিখধ লেখিা লকন্তু 

রাঁর এমন নজদ লেখিা এখরা অসুলিখধর মখধ্ও লরলন উত্তরিখঙ্গ 

আসখরন, আর আসখরন ল�লিগুলিখর। নসই রেন লিলপএসএে’র 

ননরা লেখিন, রেন নরভাখি নদখেলে, পলরিহন মন্তী িা লসআইলটইউ 

ননরা লহখসখি একই ভাখি নদখেলে। আিার নকাখনা পখদ না নথখকও 

�্ামিদা লেখিন �্ামিদাই।

 আমার সাখথ �্ামিদার পলরচয় হয় ১৯৬৯সাখি োত্র নেডাখর�ন 

করখর লগখয়। নসই সময় আমাখদর নরমন মরাদ�্য গর িিাই করখর 

হখরা, নসই িিাই কেখনা কেন �ারীলরক িিাইখর পলরণর হখরা। 

আমাখদর সি চাইখর িি হালরয়ার লেখিন দজন সুভাষদা আর 

�্ামিদা। আর নদখেলে একজনখক লরলন লেখিন আমাখদর সকখির 

অলভভািক লরলন দীখন� মজুমদার। োত্র সংগঠন এর কাখজর 
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পলরকল্পনা করখরন লিমানদা। নসই সময় োত্র নেডাখর�খনর 

দালজ্যলিং নজিা সংগঠন এখক িাখরই নভখে লগখয়লেখিা। সুভাষদা 

এখস আমাখদর কখয়ক জনখক লনখয় নতুন কখর লিলপএসএে গখি 

তুিিার উখদ্াগ লনখয়লেখিন। েুি অল্প সমখয়র মখধ্ দালজ্যলিং 

নজিাখর নতুন কখর োত্র নেডাখর�ন গখি ওখঠ। ১৯৬৯ সাখি 

লিলপএসএে এর উলন� রম রাজ্ সখমেিন অনুলষ্ঠর করার দালয়ত্ব 

নদওয়া হখয় লেখিা আমাখদর। আমরা অখনক িাধার মখধ্ ঐ রাজ্ 

সখমেিন সেি কখরলেিাম। ররদ্র মখন পখর ঐ সখমেিন নথখক 

সুভাষদা আিার সম্পাদক ও সভাপলর হখয়লেখিন �্ামিদা। োত্র 

আখন্ািন করখর লগখয় �্ামিদার ভাষখণ আর সুভাষদার িিাকু ও 

সাহলসক ভূলমকায় আমরা ভীষণ উজ্ীলির হরাম। নসই সময় আর 

রাঁরা লেখিন রাঁখদর মখধ্ লেখিন, অলনি লিশ্াস, লনরুপম নসন, 

উত্তর িঙ্গ নথখক নজ্ালরষ নভৌলমক আর জীিন মমত্র। এঁরা আজ 

আর নকউ জীলির ননই। এেন রাঁরা আখেন রাঁখদর মখধ্ অন্রম 

সুদ�্যন রায়খচৌধুরী। �্ামিদা রাঁর একলট িইখর এসি ইলরহাস 

লিখে নগখেন।

 �্ামিদার জীিখনর নর মিল�টি্টা আমাখদর অখনখকর কাখে সি 

চাইখর নি�ী আকলষ্যর করখরা রা হখিা নসই োত্র সংগঠন করখর 

লগখয় নদখেলে, �্ামিদার িন্ধু নোট িি সিাই। কী হাল্া েখি, 

সহজ ভাখি, গল্প কখর  সিার  সাখথ কথা িিখরন আর, হাসাখরন 

আমরা নকাখনালদন রা ভুিখিা না। �্ামিদা নরমন মন নোিা মানুষ 

লেখিন, নরমলন লেখিন ল�প্রালদ, রাঁর স্তী, কী ভাখি হটাৎ কখর 

লরলনও চখি নগখিন, নসই লদনলটর কথাও ভুিখর পারখিা না। জলটি 

নরাগ নথখক �্ামিদার কাঁধ ঝুখক নগলেখিা লঠকই, লকন্তু রাজননলরক 

িা নীলর ও আদখ�্যর লদক লদখয় রাঁর মাথা নকউ নঝাঁকাখর পাখরলন 

মমৃতু্র আখগর লদন পর্যন্ত। শ্রলমক ননরা লহখসখি একটু অন্ ধরখণর 

ননরা লেখিন লরলন। লরলন সি চাইখর গুরুত্ব লদখয়লেখিন অসংগলঠর 

ও গ্ামীণ শ্রমজীিী মানুষখদর সমস্া ও দালি লনখয়। পলচিমিখঙ্গর 

গ্ামীণ ও নগর জীিখনর দ্রুর পলরির্যন সম্পখক্য লরলন প্রচুর গখিষণা 

ধম্যী িই পিখরন িা ভািনা লচন্তা করখরন। উত্তর িখঙ্গর জালর,জন 



11

জালর , ভাষা, উপভাষা লনখয় জানখর লরলন লেখিন েুিই আগ্হী। 

একই ভাখি লরলন ভািখরন চা শ্রলমকখদর আখন্ািন লনখয়, লিখ�ষ 

ভাখি এঁখদর সামালজক সমস্া লনখয়ও লরলন ভািখরন। লরলন লেখিন 

একজন সুখিেক, প্রািলন্ধক। রাঁর ভাষা চয়ন ও নসৌন্র্য নিাধ 

লেখিা ল�ষেণীয়। উত্তর িখঙ্গর মানুখষর প্রলর রাঁর লেখিা অকৃলত্তম 

ভাখিািাসা। আর ভািখরন ররুণ প্রজন্ম নক লনখয়। মমৃর্র কখয়ক 

লদন আখগ নি� কখয়কিার আমাখক নটলিখোখন এসি লিষখয় রাঁর 

লকেু মরামর লদখয় লেখিন। আলম কখরানাখক হালরখয় সুথি হখয় 

আসার জখন্ আমাখক �্ামিদা অলভনন্ন জালনখয় লেখিন, লরলন 

রেন অসুথি হখিন আমাখদরও আ�া লেখিা এক িিাকু ননরা 

িিাই কখরই লেখর আসখিন। �্ামিদা চখি নগখিন, নহখর নগিাম 

আমরা। কমখরড �্ামিদা িাি নসিাম।
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পালট্যর নকন্দ্রীয় কলমলটর প্রিীণ সদস্, রাজ্ সম্পাদকমণ্ডিীর 

প্রাতিন সদস্ লসআইলটইউ’র সি্যভাররীয় ননরা এিং ক’লদন 

আখগও নিঙ্গি প্্াটেম্য অে মাস অগ্যানাইখজ�নস (লিলপএমও িখি 

সমলধক পলরলচর)-এর আহ্ায়ক এই সি পলরলচলর অখনক লদখনর 

নপাি-োওয়া ধাখপ ধাখপ দালয়ত্ব িািা একজন রাজননলরক ননরার 

স্ারক। সদ্ প্রয়ার কমখরড �্ামি চক্রির্যীর এই পলরণর িয়খসর 

অলভধা ও রৎপ্রস্র ক্রমিধ্যমান দালয়ত্ব ও কম্যকাখণ্ডর পলরলধর 

রথারথ ম্ি্ায়ন করার নকাখনা সঙ্গর অলধকার আমার ননই। রিু 

এই পলরণর কমখরড �্ামখির সালন্নধ্ লকেুটা নপখয়লে দলট সীলমর 

নষেখত্র — এক লিলপএমও-র ননরা লহসাখি দলট লি�াি পদরাত্রার মুে্ 

আহ্ায়ক লেি কমখরড �্ামি। লিলভন্ন গণসংগঠখনর সলমেলির মঞ্চ 

লিলপএমও-র ননতৃখত্ব এই দলট পদরাত্রাই আমাখদর হুগিী নজিার 

প্রায় ৫০-৬০ লকখিালমটার পথ অলরক্রম কখরখে শ্রমজীিী মানুখষর 

নানান জরুলর দালি তুখি। পদরাত্রার রাৎপর্য কী, পলরকল্পনা কী 

রা কমখরড �্ামি আমাখদর কম্যীখদর িুলঝখয়খে। লকন্তু কেনই 

এমন নকাখনা দালি কখরলন রা আমাখদর সাখধ্র িাইখর। �ারীলরক 

কারখণই এই লি�াি পদরাত্রার সি্যত্র নস নরাগ লদখর পাখরলন। লকন্তু 

মাখঝ মাখঝই এিং অি�্ই লদনাখন্ত নোঁজ  লনখয়খে সকখির সুলিধা 

অসুলিধার কথা, উৎসাহ রুলগখয়খে এিং আমাখদর কম্যীখদর উচ্ছ্বলসর 

প্র�ংসা কখরখে।

�্ামি-লকনাখর

সুদ�্যন রায়খচৌধুরী
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(প্রসঙ্গর িলি কমখরড �্ামি চক্রির্যী আমার নচখয় দ’িেখরর 

িি। লকন্তু রাখক আলম কেনই ‘দাদা’ িখি ডালকলন। ‘আপলন 

আখজ্ও’ কলরলন। এই মকলেয়রটা মাঝপখথ লদিাম এই জখন্ নর 

রার সম্পখক্য নর সখ্াধনিাচক সি্যনাম ও লক্রয়াপদ আলম ি্িহার 

করলে রাখর নকউ নরন ভুি না নিাখঝন।)

নর পলরণর �্ামি শ্রলমক আখন্ািখনর অগ্ণী ননরা রারও 

লকেুটা নোঁয়া নদখেলে আগামীলদখনর শ্রলমক আখন্ািখনর নকন্দ্রীয় 

একলট লিষখয় আমাখদর শ্রলমক ফ্রখটের সাংগঠলনক লকেু দি্যিরা 

লনখয় রার উৎকণ্ায়। নদখ�র শ্রমজীিী মানুখষর প্রায় ৯৪ �রাং�ই 

অসংগলঠর নষেখত্র কাজ কখরন। এখদর মখধ্ সিাই নর �হখর কম্যরর 

রা নয়। গ্ামাঞ্চখি কৃলষর সুখরাগ ও সম্ািনার সীমািধেরা, জলমর 

মালিকানা নথখক িঞ্চনা এিং নেরমজুর লহসাখিও কাখজর লদন ক্রম� 

কখম আসার লত্রমুেী কারখণ অখনখকই নানান নোখটাোখটা কাখজ 

িাগখর হয়। মনখরগার কাজও নরা নমখি না, টাকা িখকয়া থাখক। 

রাই অগর্া ভ্ান চািাখনা িা �হর নথখক আনা নানান প�রা 

লিলক্রিাট্া কখর নেখট নেখর হয়। এরা অসংগলঠর শ্রমজীিীর গ্ামীণ 

অং�। কমখরড �্ামি অসীম উৎসাহ ও উদ্ীপনা লনখয় নরািপাি 

কখর নিলরখয়খে সি্যত্র। এই নদখেও না নদো নমহনরীখদর সংগলঠর 

করার জখন্ রার সখচরন নচটিা সি্যাংখ� নর েিপ্রস্ হখয়খে রা 

সিটা িিখর পারখিা না। লকন্তু এই প্রয়াস নর শ্রলমক আখন্ািখনর 

কম্যীখদর নজর টানখর নপখরখে রা সর্।

কমখরড �্ামিখক আলম এই লদক নথখক জানিাম লক কখর? 

এর কারণ লেি রাজ্ পালট্যর অন্রম প্রলরলনলধ লহসাখি আমাখদর 

নজিার পালট্য সংগঠন পলরচািনায় সাহার্ ও পরাম�্য নদওয়ার 

জন্ নি� লকেুলদন রাখক নপখয়লেিাম। লিখ�ষর নজিার শ্রলমক 

ফ্রটে পলরচািনায় নস িরাির গুরুত্বপ্ণ্য পরাম�্য লদখয়খে। ঘটনাচখক্র 

নজিার সভায় রার আসখনর লঠক পাখ�ই আমার আসন লেি। 

জনালন্তখক লনচু গিায় নস সভার গলরপ্রকৃলর িুঝখর চাইর। দরকার 

পিখি নসাচ্াখরই রা মন্তি্ করখরা রাখক মান্রা লদখর নকউ 

লবিরুলতি কখরনলন।
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প্রসঙ্গর কমখরড �্ামখির আহারলিিালসরা আলম নেখিখিিা 

নথখক জানরাম। সভাও শুরু হয় সকািখিিায়। রাই নস রাখর তৃপ্ত 

হখয় লেরখর পাখর নস জন্ প্রস্তুলর রাো হর। আহার   ন�খষর তৃলপ্তর 

আখিায় �্ামখির মুে নদখে উপলথির সি কমখরডই েুল� হখরন।

এই �্ামি পলরণর মন ও িয়খসর অগ্ণী পালট্যখনরা। নসই সখঙ্গ 

শ্রলমক আখন্ািখনর এক ডাকসাইখট ননরা। রার কাখজর এই িমৃহত্তর 

িমৃখত্তর নাগাখি আলম কেনও নরমন লেিাম না। রাজ্ কলমলটর 

সভায় একটুআধটু নদো, চলকর মন্তখি্র আদান-প্রদান, সামান্ 

আিাপ এটুকুই রা। কেখনা সেখনা নোখন এটা-ওটা লনখয় ম্ির 

লিশ্রম্ািাপ — ি্াস।

আলম �্ামিখক লচলন নসই গর �রাব্দীর ষাখটর দ�খকর নমাটামুলট 

মাঝামালঝ সামখন নথখক। ১৯৬১-নর স্কুখির গলণ্ড োলিখয় নমৌিানা 

আজাদ কখিখজ আলম পিখর রাই। লপ্র-ইউলনভালস্যলট সাখয়ন্স ক্াখ�। 

োত্র সংসদ লনি্যাচখন কমখরড লিমান িসু আমাখক নশ্রলণপ্রলরলনলধ 

লহসাখি োত্র নেডাখর�খনর প্রাথ্যী কখরন। নকউ রাগ করখিন না রলদ 

িলি, রেন সাধারণ মধ্লিত্ত-লনম্নলিত্ত ঘখরর নেখিখদর িামপন্ী না 

হখয় গর্ন্তর লেি না। আলম নসই নেখিখমখয়খদর কথা িিলে রারা 

সমাজ লনখয় একটু ভাির, নদখ�র কথা ভাির, পাঠ্ক্রখমর িাইখরও 

গল্প, কলিরা, উপন্াস পিখর নরর পািার নভরর িা অনলরদ্খর 

িাইখব্রলরখর আর নরমন হালরখঘািা উচ্া�াও রাখদর লেি না। 

িামপন্াখকই আ�ািরা কখর রারা জীিখন নিখি উঠখর চাইর। অলর 

িি দুঃস্খনেও দলষেণপন্াখক নিখে লনর না। নদ� লেি এমন, সময় 

লেি এমন রাখক সুধীন দত্ত িখিলেখিন ‘অখলেষার রাষেসীখিিা’ 

একলদখক ক্ষুধা-দালররে্-নদ�ভাখগর লনম্যম উত্তরালধকার অন্লদখক 

িামপন্ী ননরাখদর কৃচ্ছ লদনরাপন, নসিুিার নজখির িলন্রালিকায় 

কলমউলনস্টখদর সংে্ালধক্ — অল্প িয়সী োত্ররা অখমাঘ আকষ্যখণ 

েুঁখর চাইর িামপন্ীখদর। আলমও নর লিমানদার কাখে নগলেিাম রা 

লনখজ নথখক, উলন ডাখকনলন। ডাক আসখি নসই সমখয়র ডাক। 

রা নসই আমার অনুষ্ঠালনক দীষো োত্র নেডাখর�খন। পখর চখি 

রাই লিএসলস পিখর নপ্রলসখডলন্সখর। লকন্তু নসোখন িামপন্ীখদর 
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লমিখিও োত্র নেডাখর�খনর লকেু নদলেলন। উত্তর কিকারার 

�হররিীখর আমাখদর িালির পািায় নরাগাখরাগ হখিা কলমউলনস্ট 

পালট্যর সখঙ্গ। লসলপআই(এম)। পখর কাঠেি পুলিখয় সদস্পদও 

জুটি। এরই মখধ্ লদনষেণ অর মখন ননই, কিকারায় ট্াম ভািা 

িমৃলধের প্রলরখরাখধ  হখিা আখন্ািন। লকেু আখগ পখর োদ্, িই-

কাগজ ও নরখির দালিখরও রাজ্ জুখি আখন্ািন। সমখয়র লদক 

নথখক নকানটা আখগ নকানটা পখর নেয়াি ননই। নপ্রলসখডলন্সখর 

আমরা অখনখক লেিাম িামপন্ী — লনখজখদর সংজ্ামর এসএেও। 

কখিখজর কংখগ্সভুতি ও উন্নালসক ভুঁইখোঁি লকেু নেখিরা (রলদও 

ি্লতিগরভাখি রাখদর অখনখকর সখঙ্গ সে্রা লেি) চীন-ভারর 

সীমান্ত সংঘাখরর সমখয় পারখি আমাখদর লেঁখি নের। এর প্রলরিাদ 

আমরা কখরলে।

রখি এসএে নরা লেি অসংগলঠর। সুররাং সি সমখয় ম্ি 

েটখকর সামখন না হখিও নহয়ার স্কুখির সামখন, অখনক সমখয় 

লিশ্লিদ্ািখয়র সহচরখদর সখঙ্গ লমখি ট্াম িা োদ্ আখন্ািখন 

অখনখকই   লভখি নররাম। এভাখিই লিলপএসএে-এর সখঙ্গ ভাি 

হখয় নগি। লিমানদাখক নরা আখগ নথখকই লচনরাম। দীখন�দা, 

সুলিনয়দা, সুভাষদা, লিমিদা, �্ামিী, ল�প্রা, রমিা, সুখরন্দ্রনাথ 

নথখক আসা িাসি-অলচন্ত্-অজয়। স্কলট�, িঙ্গিাসী, মণীন্দ্র, 

জয়পুলরয়ার কমখরডরা এিং আরও এোন-ওোন নথখক এখকর পর 

এক ঝাঁক এসএে কম্যী, ননরাখদর সখঙ্গ আমাখদর ক্রম� আিাপ 

হখয় নগি। ম�িাি লমত্র, আলজজুি হক, পলেি নগাস্ামী এিং লনম্যি 

ব্রহ্মচারীর সখঙ্গও আমরা লভখি নগিাম ক্রম�। লনম্যখির সখঙ্গ আলম 

ক্া� লসর্ নথখক নমখট্াপলিটখন (লক্রক নরা) পখিলে। েুি ভাখিা 

নেখি। প্রাণোিা ভাখিািাসা আমাখদর। পলেিও একান্ত নেখিখিিার 

িন্ধু। নপ্রলসখডলন্সর আপনজনখদর মখধ্ লেি অসীম, িামা (অধ্াপক 

হীখরন মুোলজ্যর নেখি), েটু (কৃষ্ণলিখনাদ রাখয়র নেখি)। মমৃণালিনী 

দা�গুখপ্তর নাম েুি শুখনলে। রার দই নেখি েটু-নিটু, অসীম ও 

অরী�, সুভাষ চক্রির্যী, িুধেখদি এিং আরও অখনখক। িুধেখদি 

রেনই সম্ির ‘পদ্ানদীর মালঝ’র নাট্রূপ লদখয় নেখিখে। আমার 
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লনখজর লিএ ক্াখ�র সুদীপ্ত (কলিরাজ) ও ন�াভনিাি (দত্তগুপ্ত) 

এরা সিাই। এরা আখন্ািখন নকউ উৎসুক, নকউ আগ্হী, নকউ 

দরদী, নকউ িামপন্ীমনষ্ক হখিও সলক্রয় নয় নরমন। কর নাম িাদ 

পখি নগি। রালিকা োলি।

লকন্তু এরজখনর মখধ্ একজন ঝাঁলপখয় পিা — সদাহালসমুে, 

সি্যদা টগিখগ, মুখে েইখোটা আর ভালর সুন্র নদেখর ননরা েুি 

নজর টানি। সলর্ কথা িলি? নজর নয় মন টানি। নস প্রচণ্ড মহ 

মহ কখর, হুখলোি ভাখিািাখস, রাজননলরক রখক্য জু  লি ননই, লনখমখষ 

িন্ধুত্ব পারায়, লিদ্াসাগর কখিখজ পখি ও োত্র নেডাখর�খনর 

রীলরমর ননরা, রার সালহর্খিাধ আখে, আমাখদরই দ’চারজখনর 

মখরা লসখনমার নাইট ন�াখয়র নপাকা এিং সুলচত্রা নসখনর অসীম 

অনুরতি — নস কলদন আখগই আমাখদর নেখি চখি নগখে, মমৃতু্র 

লকেুলদন আখগ ১০ জুিাই প্রখমাদ দা�গুপ্ত ভিখন রাজ্ কলমলটর 

সভায় আমার সামখনর সালরখর িসা, অলিন্স্ত চুখি মুখে হালস ও 

দষ্টুলম লনখয় অখনক কথা িিলেি — আমার উখদ্খ� নর সি সময় রা 

নয়, আরও অখনখক রাখক লঘখর রাখে — কমখরড �্ামি চক্রির্যী।

িামপন্ী োত্র আখন্ািখন ষাখটর দ�খক নর কখয়কজন ননরার 

নাম সিাইখয়র মুখে মুখে থাকর রাঁখদর সালরখর লেি কমখরড 

দীখন� মজুমদার, সুলিনয় নঘাষ, লিমান িসু, সুভাষ চক্রির্যী, �্ামি 

চক্রির্যী, িুধেখদি ভট্াচার্য, নদীয়া নথখক আসা অলনি লিশ্াস এরাই 

লেি নষেত্র। দীখন�দা, সুলিনয়দা ১৯৬৭-র পর অন্ দালয়খত্ব চখি 

রাওয়ায় লিমানদা-সুভাষদা-�্ামিই নরন আমাখদর লিলপএসএে-

এর স্াধীনরা, �ালন্ত, প্রগলর নিো ঝাণ্ডা উলিখয় নদওয়ার আগুয়ান 

সালরখর। লিমানদার নরা তুিনা ননই, আমাখদর সিাইখয়র কথা 

শুনখরন, আমাখদর মর লসগাখরটখোর লেখিন না, িঘু পলরহাখস   

নঠাঁখটর নকাখণ শুধু হালসটা ঝুিখরা, সুভাষদার লসংহহৃদয় ও প্রিি 

সাহস। আর �্ামি? অর�র িুলঝ না — এমন িন্ধু আর নক আখে!

আসখি �্ামখিরা এক লিখ�ষ সমখয়র সন্তান। এখকর পর এক 

আখন্ািন নসলদন আেখি পখিলেি পলচিমিাংিায়। নপ্রলস  নডলন্সর 

োত্র িলহষ্কার লনখয় চার মাস জুখি আখন্ািন। নসোখন সমথ্যন 
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জানাখর এখিন ট্াম শ্রলমখকরা। এখসলেখিন উৎপি দত্ত। আসখিন 

না নকন? লমনাভ্যায় ‘কখলোি’ হখর নদখি না সরকার। িি কাগজ 

লিজ্াপন ননখি না। আমরাই ঘুখর ঘুখর নদওয়াখি নসঁখটলে নপাস্টার 

— ‘কখলোি চিখে চিখি’। �্ামখির সখঙ্গ লমনাভ্যায় নগলে করলদন। 

পাখে গুণ্ডারা হামিা কখর নাটখকর ওপর।

লিশ্ি্াখকের ম্াকনামারা আসখি কিকারায়। রাখক নামখরই 

নদি না আমরা। নস নরন নজায়ার। �্ামি আর সুভাষদা দমদখমর 

অলিগলি নচখন। ওরাই নদলেখয় নদয় কাঁদাখন গ্াখসর হামিায় 

নকাথায় একটু   লসঁলধখয় রাখিা, নের নিখরাখিা। নসলদন ম্াকনামারা 

কিকারায় ঢুকখরই পাখরলন।

প্রথম নক তুখিলেি নসই ন্াগান — ‘নরামার নাম আমার নাম 

লভখয়রনাম লভখয়রনাম’? জালনও না। রিু মখন আখে লদখনর পর 

লদন ধম্যরিায় ইউলসখসর দপ্তখরর সামখন লমলেখির নেউ উঠখে। 

�্ামখির নকাখথেখক পাওয়া একটা মধুর ন্াগাখন গিা লমলিখয়লে — 

‘িাি লকলো পর িাি লন�ান মাে রহা হ্ায় লহন্ুস্তান’। নস ন্াগান 

েলিখয় পিি লমলেখির ন�ষ প্রাখন্তও।

১৯৬৭। প্রথম রুতিফ্রটে সরকার হখিা। নকউ ভালিওলন। শুরু 

হখিা ষিরন্তও। রাজ্পাি আর নকখন্দ্রর ষিরখন্ত নস সরকার নভখেও 

পিি নস িেরই নখভ্খর। শুরু হখিা আইন অমান্। দখি দখি 

োত্ররা এসপ্্াখনড ইখস্টর লদখক। পুলি� মার নদয়। নজখি রায় 

অখনখক। নের লমলেি। নের পুলিখ�র মার। (প্রসঙ্গর লিমানদাখক 

নদেরাম সি্যত্রই প্রায় সি্যদাই নরন পুলিখ�র নরম িষে্। ওখক 

মারখিই। লিমানদাও অকুখরাভয়)। �্ামি একলদখন হঠাৎ মরিি 

লদি চখিা �্ামিাজার নমাি’। পুলি� ঘািখি রাখি। নগিাম। এিং 

সংঘষ্য। নকান োঁখক পুলি� হালজর।

১৯৬৭-র নম লদিস। লব্রখগড সমাখি�। িতিা সম্ির লিলট রণলদখভ। 

আমরা রাখিা। আমরা রাখিা। আর নসলদনই নক�ািপন্ীরা নতুন 

পালট্য গিখি — লসলপআই(এম-এি)। শুরু হখিা আমাখদর লমলেখি 

হামিা। করজন নর আহর হখিা। রিু আমরা নগিাম লব্রখগখড। 

ইলরমখধ্ শুরু হখয় নগখে নতুন িিাই — সংখ�াধনিাখদর লিরুখধে 
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আমরা নরা িিাইখয় অভ্স্ত, এিার সংকীণ্যরািাখদর লিরুখধে। এ 

িিাই মরাদ�্যগর। �্ামি রাজননলরক িতিখি্ তুখোি। এিার 

রাহখি সিাই পখিা, রক্য কখরা, আর আক্রমখণর লিরুখধে প্রাণ লদখয় 

িখিা। নস িিাই েলিখয় পখি সিোখন। সিোখন।

ইলরমখধ্ োত্র নেডাখর�খনর কিকারা নজিা সখমেিন। লগরী� 

পাখক্যর পাখ� হলরয়ানা ভিখন। নক�ািরা লমলেি লনখয় হামিা 

করখিা। আমরা রালিখয় লদিাম। নিৌিাজাখর লিলপএসএে অলেখসর 

দেি লনখর ওখদর লমলেি কখর হামিা। রা-ও রুখেলে। সি্যত্র 

�্ামি সামখনই। এিং নিামার নধাঁয়ার নভরখর একটু োঁক নপখিই 

মুখে নোঁয়াখচ হালস।

এি শ্রীরামপুখর রাজ্ সখমেিন। সখমেিন শুরু লঠক আখগর 

রাখর আমরা �্ামিসহ কখয়কজন কমখরড কিকারা নজিা পালট্য 

অলেখস হিঘখর �ররলজিখর শুখয় গল্প করলে। এমন নর কর রারই 

নগখে! হঠাৎ নোন এখিা। হুগিীর ননরা লদিীপ লিশ্াস নোখন 

িিি, সি্যনা�। নক�ািপন্ী কখয়কজন ননরা এমন সি নগািমাি 

পালকখয়খে নর সখমেিখনর অভ্থে্যনা সলমলর রীলরমর লিপন্ন। কী করা 

রায়? ষিরন্ত এরদ্র নর কিকারা নথখকও নক�ািপন্ী োত্রখনরা 

নসোখন হালজর। �্ামি দ’লমলনটও অখপষো করি না, নোখন 

িিি, ওরা আমাখদর সংগঠখনর নকউ আর রইি না, এেলন লিকল্প 

ি্িথিা করখর হখি, সখমেিন হখিই। নোন নালমখয় িিি, আর 

লিকল্প লেি না। এিার প্রশ্ন করি — লঠক িখিলে নরা? িিা িাহুি্ 

এ প্রখশ্ন আনুষ্ঠালনক। এই নর চটজিলদ লসধোন্ত ননওয়া, লরখিক 

লিি্ না করা — এই গুণটা �্ামখির লেি। রাই নস অর িি ননরা 

হখয় উখঠলেি।

কর লক-ই নর মখন পখি! জয় ইলজিলনয়ালরংখয়র ধম্যঘখটর নগখট 

লদখনর পর লদন আমরা সালমি। ইিাখকায় অখটাখম�খনর লিরুখধে 

রার নজখগ অিথিান। নস্টটসম্াখনর সাংিালদক ও কম্যচারীখদর 

সমথ্যখন দপ্তখর অিথিান। সি্যত্র োত্ররা। সি্যত্র �্ামি। হালসমুে। 

মখন হয় রেন এমন লদন নরন লেি না আমরা �্ামখির সখঙ্গ 

লমলেখি হাঁলটলন, ন্াগান তুলিলন, স্নে নদলেলন, মখনর কথা উজাি 
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কলরলন। মখন পখি কর রাখর ল�য়ািদা নথখক নট্খন একসাখথ 

লেররাম। আলম দমদম জং�খন নামখিা। রাখিা লচলিয়া নমাখি। ও 

ক্াটেনখমখটে এলগখয় রাখি। গখল্পর ন�ষ ননই নরন।

নসই আমাখদর কমখরড �্ামি চক্রির্যী চখি নগি। আজখকর 

সময়ও অলথির। নসলদনও লেি অলথির। দই অলথিররার োরাক আখে 

অখনক। রিু নরা এখগাখর হখি। �্ামখির সালহখর্ অনুরাগ লেি 

ভালর। রার লক আজ মখন পির না সুভাষ মুখোপাধ্াখয়র কলিরা? 

...‘সি আরখম্রই একটা ন�ষ আখে, সি ন�খষরই একটা আরম্/

একটু পা চালিখয়, ভাই, একটু পা চালিখয়’।
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আমার সখঙ্গ �্ামি চক্রির্যীর প্রথম সাষোৎ ১৯৬৭সাখি। 

১৯৬৬োদ্ আখন্ািখন অল্প রুতি হখরেলেিাম রেন ক্াস নটখনর 

োত্র। ১৯৬৭সাখি কিকারারে এখস ৯৩/১এ লিলপন লিহারী গাঙ্গুিী 

ল্রিট নরোখন লিলপএসএখের অলেস লেি, লরন জন ননরা লেখিন—

�্ামি চক্রির্যী, সুদ�্যন রারেখচৌধুরী, আ�ীষ নদ। নসোখনই পলরচরে 

হরে �্ামিদারসাখথ। লক নাম, নকাথায় পলি, োত্র নেডাখর�ন কলর 

লক না রাই নজখনলেখিন। নসটা ন�ষ লদন পর্যন্ত নদখেলে অখন্র কথা 

ন�ানার অভ্াস রেন অখনখকর থাখকনা �্ামিদা লকন্তু িরাির নস 

অভ্াস লেি। 

োত্র আখন্ািখনর ননরা লেখিন সুভাষদা, �্ামিদা। রাঁরা নর 

পখথ নহঁখটলেখিন রাঁখদর নপেখন আমরাও নহঁখটলে হাজাখর হাজাখর। 

োদ্ আখন্ািখন রুতি হখয় রারা নসলদন পথ হাঁটা শুরু কখরলেি, 

আজ রাখদর িি অং�ই রাখজ্র গণ আখন্ািখনর প্রলরলষ্ঠর ননরা। 

পরির্যীখর অলিভতি নজিারসম্পাদক, রাখজ্র রুগ্ম সম্পাদক এিং 

সি্যভাররীরে সম্পাদক হওরোর কারখণও ওনার পরাম�্য নপখরেলে। 

একটা ঘটনা িলি, ১৯৭৮সাখির লচলকৎসার জন্ উলন মখস্কা রান 

ফুসফুখসর সমস্ার জন্, লচলকৎসা করখর রাওরোর সমরে লরলন 

লদললেখর আমার কাখে লেখিন, আলম রেন পাি্যাখমখটের সদস্। 

লচলন্তর লেিাম িডে অপখর�ন লকন্তু পখর কেনও রা লনখরে �্ামিদাখক 

রত্ত্বখক পলরণর কখরা সখর্,

ল�লেখয়খেন �্ামিদা

ননপািখদি ভট্াচার্য
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কথা িিখর নদলেলন। �রীখর অসুলিধা থাকখিও নিখরাখনার পর 

সারালদন রা লনখরে উলন কেখনা ভাখিনলন।

 সুিতিা লেখিন �্ামিদা, �ব্দচরেন লেি অসাধারণ—নরখহতু 

কলিরা পডেখরন  আিমৃলত্ত করখরন রাই ি্লরক্রমী ভাখিই ওই 

সমস্ত �খব্দর ি্িহার লেি রাঁর অনারোস দষেরা। শুধু রাই নরে, 

উপথিাপনায় কেন উচ্গ্াখম,  কেন গিা লনখচ নালমখরে নশ্রারাখদর 

মন জরে করখর হখি রা লরলন জানখরন। নস রুখগর আগুন ঝরাখনা 

িতিা লেখিন সুভাষদা,�্ামিদা।অনুকরণন নরে, রখি ওঁখদরও রকম 

িক্তৃরা শুনখর নপখরলে িখিই পখর আমরাও োলনকটা ল�খেলেিাম, 

ওঁখদর অনুখপ্ররণা োিা এটা হখরা না। নি� োলনকটা পখর ওনার 

নট্ড ইউলনরেখনর রুতি হওরোর কথা, নসই কাজ েুি সহজ নরে! 

োত্র আখন্ািন, মন্তী, নট্ড ইউলনরেন লরনখট লরন ধরখনর কাখজর 

অলভজ্রা আিাদা। শ্রলমখকর অখনক েুঁলটনালট লিষরে জানা না 

থাকখি শ্রলমখকর সাহার্ করা রারে না,রা উলন আরেত্ত কখরলেখিন। 

নজ্ালরিািু িিখিন লিদ্খরর সংকখটর মখধ্ কম্যীরা রাখর লিদ্খরর 

উৎপাদন িাডোখনার জন্ উদ্ভুধে হরে, রাখর ইউলনরেখনর ভূলমকা থাখক 

নসটা নদো দরকার—রা লরলন করখিন। লিদ্ৎকম্যীখদর সংগলঠর 

করখিন। পলরিহনমন্তী লহখসখি এখষেখত্র রুতি লেখিন। রাজ্ লসটুর 

সভাপলর লহখসখি সমস্ত রকম সংঘলটর ল�ল্পখক সাহার্ কখরখেন।

দখটা ঘটনা �্ামিদা স্খন্ধ না িিখি ইলরহাস ষেমা করখিনা! 

নসটাই প্রথম হখিা গ্াম আর গ্ামীণ শ্রমজীিী জনগণ স্খন্ধ ওনার 

রত্ব রা পরির্যীখর লসলপএখমর পালট্য কংখগ্খসর গমৃহীর হরে।  আজ 

নথখক ১৬িের আখগর পলরলথিলর রা লেি রাখর আজ নিাঝা রাখি না 

নকন প্রথখম রত্বখক সর্খর পলরণর করখর এরটা পলরশ্রম করখর 

হখরেলেি। ২০০৫সাখি উলন নকরািারে লচলকৎসার জন্ লগখরেলেখিন 

আমাখক নরখর হখিা সখঙ্গ। আলম রাই, নসই োঁখক আমারও 

লচলকৎসা হরে, লকন্তু সারা লদন অফুরন্ত সমরে! উলন লিেখিন আর 

পখডে চিখিন। নসই সময় শ্রমজীিী জনগখণর ৯৩ �রাং� লেখিন 

অসংগলঠর নষেখত্র  এঁখদর মখধ্ একটা লিপুি অং� কৃলষকাজ নেখডে 

এখসখেন, চলরত্র লেি কৃষখকর পখর হখরেখেন শ্রলমক। এটা অি�্ 
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�রৎচন্দ্র িখিলেখিন মখহ� গখল্প। গফুর আলমনার হার ধখর রেন 

উিুখিলডেরোর চটকখির উখদ্খ�্    রওনা লদখিন রেনখরা শ্রলমক 

হখিন লকন্তু নর গ্ামীণ কৃলষজীিী মানুষ আংল�ক কাজ করখিও রার 

লকেুটা শ্রলমখকর ভূলমকা পািন কখরন, রাখক লকভাখি লচলনির করা  

হখি লকভাখি সংঘলটর করখি নানান লিরখক্যর পর লঠক হখিা গ্াখমও 

নট্ড ইউলনরেন করা োডো লিকল্প ননই। ২০১১’র পখর রেন তৃণম্ি 

সি্যগ্াসী সন্তাস সমৃলটি কখরলেি, েুিই অসুলিধা হলচ্ছি  আন্খিাখন, 

লিখ�ষর লদললেখর একলট ঘটনার পর লসলপআইএম কম্যীখদর মারধর, 

প্রায় সাখি সখরর� অলেস ভােচুর দেি করা হখিা, নসই সমরে 

লদখ�হারা ভাি আখন্ািন গখডে নরািা রাখচ্ছ না রেন �্ামিদার 

ভািনালিলপএমও – নিঙ্গি প্াটেম্য অে মাস অরগানাইখজ�ন, 

রাখর সি গণসংগঠন োত্র- রুি- মলহিা -শ্রলমক-কৃষক অধ্াপক 

–কম্যচারী সমস্ত স্তখরর মানুষ সালমিহখিা, লমলির হখিা পদরাত্রারে। 

এই রুতি  মঞ্চ দম িন্ধ করা পলরখি� কালটখরে নতুন ভাখি নহঁখটখে 

রা এক রুগান্তকারী লসধোন্ত। সকখি লমখি এটা সেি কখরলেি িখি 

আরখকের পলরখি� কালটখরে নতুন কখর আখন্ািন গখডে  নরািা সম্ি 

হখরেলেি। আজখকর োত্র ননতৃত্ব কম্যীখদর ধন্িাদ রারা এর মখধ্ 

লদখরে একটা সমরেখক ধরখর নচটিাকখরখেন।�্ামিদাখক স্রণ মাখন 

শুধু একটা োত্রসংগ্াখমর মখধ্লদখরে হখিনা ষাট সত্তখরর দ�খকর নর 

আখন্ািন লেি, ঘন অন্ধকাখরর মখধ্ আজখকর আখন্ািন আ�ার 

আখিা নদোখচ্ছ। রাখক সলঠক ভাখি লিকল�র করখর হখি অরীখরর 

োত্র আখন্ািনখক িুঝখর হখি, আজখকর োত্র আখন্ািন কেনই 

অরীখরর অনুরূপ হখি না, একই ধারারে হখিনা রখি অরীরখক 

িুঝখি রখিই আজখকর আখন্ািখন এখগাখর সুলিধা হখি আর নসটা 

�্ামিদা, সুভাষদা রাখদর িাদ লদখরে  হখিনা।রাহখি আগামীর 

রূপ নরো মরলর করা রাখি না। একইভাখি আগামীলদখন গ্ামীণ 

শ্রমজীিীখদর সংগলঠর করার নষেখত্র �্ামিদার ন�োখনা পখথই 

এখগাখর হখি, শ্রলমক কৃষক মমত্রীর মাধ্খম রীব্র আখন্ািন গখি 

তুিখর হখি। 
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িন্ধু কাজি ভ্রমরা নর

নসামনাথ ভট্াচার্য

�্ামি চক্রির্যী লেখিন িি মাখপর ননরা। রাখজ্র এক সমখয়র 

অলর গুরুত্বপ্ণ্য মন্তী। নদখ�র সাংসদ। লসটুর সি্যভাররীয় সহ-

সভাপলর। পালট্যর নকন্দ্রীয় কলমলটর সদস্। এিং আরও আরও 

অখনক লকেু। আমার নথখক প্রায় লসলক �রাব্দী িখয়াখজ্ষ্ঠ। 

এ নহন কাউখক লক িন্ধু িখি সখ্াধন করা উলচর? �্ামিদাই 

ল�লেখয়লেখিন। পালট্যর িাইখরর কারুর সখঙ্গ পলরচয় করাখনার সময় 

িিখরন, ‘‘আমার িন্ধু’’। একলদন লজখজ্স করায় িুলঝখয় লেখিন 

‘িন্ধু’ �ব্দলটর নদ্ারনা কী। রাই �্ামিদার মমৃতু্র পর িারিার এই 

ভাওয়াইয়া গাখনর কলিগুখিা মখনর মখধ্ লেখর লেখর আসখে।

রলদও এই কাজি ভ্রমরাখক আর নকানলদনই িিখর পারি না, 

‘‘নকান লদন আলসখিন িন্ধু ক’য়া রান, ক’য়া রান নগা’’!

�্ামিদা লেখিন এক সহজার লচন্তা�ীি মানুষ। ভািখর 

পারখরন, ভািাখর পারখরন। কেখনা কেখনা সমখয়র নথখক 

এলগখয় নভখিখেন। সিসময় নচটিা করখরন আগামী কািটাখক 

অনুধািন করার। রার লচন্তার নদীলট লেি ন্ারলস্নী, িহমান। েখি 

�্াওিা জমখর পারর না, নকিিই এলগখয় নরর। সি্সাচীর দ’হার 

সমানভাখি চখি। �্ামিদার মুে এিং হার সমান দষেরায় চির। 

নরমন অসাধারণ িক্তৃরা করখরন, নরমনই অসামান্ সািিীিভাখি 

লিেখরন। কলঠন লিষয়খক সহজভাখি িিার ও নিোর দি্যভ 

মুন্সীয়ানা লেি রার নেদপ্যখণ।
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এই নরা নসলদন ‘নদ�’ পলত্রকায় নিলনন লনখয় লিেখর লগখয় 

গখল্পর েখি িুলঝখয় লদখিন েরালস লিপ্ি ও রু� লিপ্খির চলরত্রগর 

পাথ্যক্ কী। পিার সময় মখনই হখি না কর িি রালত্ত্বক প্রখশ্নর 

লরলন অিরারণা করখিন।

লিষয় লনি্যাচখনও রার রচনা লেি মিলচত্র্প্ণ্য। কেখনা কাশ্ীর নরা 

কেখনা প্াখিস্তাইন। কেখনা জারপার নরা কেখনা ষাট সত্তখরর 

োত্র আখন্ািন। আর লনরিস কিম ধখরখেন সাম্প্রদালয়করার 

লিরুখধে। রেন নরোখন প্রখয়াজন হখয়খে। রার নিোর পরখর 

পরখর অনায়াখস িাস করখরন রিীন্দ্রনাথ, নজরুি, জীিনানন্, 

রাম িসুরা। কলঠন লিষখয়র ওপর প্রিন্ধ লিেখেন অথচ সালহর্ রখস 

টইটুম্বুর।

নতুন নকান লিষখয় ভািখর শুরু করখি গখিষখকর মন লনখয় 

আরসকাখচর লনখচ নরখে রাচাই করখরন এখকর পর এক রথ্। 

তুখি আনখরন নতুন নতুন সর্। এভাখিই গ্ামীণ শ্রমজীিী মানুষ 

সম্পলক্যর এক অসামান্ দলিি লরলন রচনা কখরন। নরোখন রার 

আখগ নকউ নকান পদলচনি রােখর পাখরলন। ভলিষ্খরও নকউ নস 

কাজ করখর নগখি �্ামি চক্রির্যীর রচনালটখক এলিখয় রাওয়া 

সম্ি নয়।

রথ্প্ররুলতি ল�খল্প সংগঠন গখি তুিখর হখি। সিাই রেন 

এলিষখয় আখিাচনা করখেন রেন �্ামিদা রা কখর নদোখিন। 

রারই উখদ্াখগ আত্মপ্রকা� করি এ নদখ�র প্রথম রথ্প্ররুলতি 

কম্যীখদর সংগঠন WBITSA   লরলন গখি লদখিন লকন্তু কলমলটখর 

নকাথাও থাকখিন না। অথচ ইটসা আপাদমস্তক লেি �্ামিময়। 

এটাই কমখরড �্ামি চক্রির্যী।

ররুণ কমখরডখদর প্রলর লেি রার অপলরসীম ভািিাসা। ন্রন 

কাখির নি রাত্রী নেখিখমখয়খদর প্রলর ননেহ-মায়া-মমরা; প্রশ্রয়, 

আশ্রয় ও �াসখন �্ামি হৃদয় সিসমখয়ই উপখে পখিখে। প্র�ংসা 

করখরন সি্যসমখষে, নসাচ্াখর, নসালোখস আর ভুিগুখিা শুধখর 

লদখরন একান্ত লনভৃখর। নকউ নরন জানখর না পাখর। ননেহ�ীি 

লপরার মর।
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লসআইলটইউ’নর স্চখষে নদখেলে কী নজিা, কী রাজ্ নকউ 

নকাথাও নঠখক নগখিই ন�ষ আশ্রয় �্ামি চক্রির্যী। এই �ব্দ ক’টা 

লিেখর লিেখরই আিার ভাওয়াইয়াটা িুখক নমাচি তুখি নগখয় রায়, 

‘‘িট িমৃখষের োয়া নরমন নর/নমার িন্ধুর মায়া নরমন নর।...’’ সলর্ই 

লরলন িট গাখের মরনই োয়া লদখয় নগখেন। লরলন লেখিন আমার 

এিং আমার মর অখনখকর রথাথ্য ল�ষেক। Friend, Philosopher 
and Guide.

িি অসমখয় তুলম চখি নগখি �্ামিদা। এেন নরামার রাওয়ার 

কথা লেি না। আখরা কখয়কটা িের নরামার থাকাটা জরুলর লেি।

আমরা রারা নরামার কাে নথখক নপখয়লে অখনক অখনক অখনক 

রারা লকচ্ছু করখর পালরলন নরামার জখন্। নরামার তৃলষর মুখে একটু 

জি লদখর পালরলন। উত্তপ্ত কপাখি একটু হার রােখর পালরলন। 

হাখরর মুখঠায় হারটা ধখর িিখর পালরলন, ‘সি লঠক হখয় রাখি, 

রািারালি নসখর উঠখি।’’

প্রাখণর মানুষটার জন্ লকচ্ছুলট করখর না পারার নিদনা নর কর 

িি রা িিিার নয়, শুধু অনুভখির।

�্ামিদার মরখদহ িাি পরাকায় নেখক লদখিন স্র্য লমশ্র, 

�মীক িালহিীরা। ন�ষ শ্রধো জানাখিা িুয়াসহ সমখির কমখরডরা। 

�্ামিদা জানখরও পারখিন না রার মমৃরখদহখক সামখন নরখে এই 

ক’মাখস সমাখজর িুখক নগঁখি িসা কর িি STIGMA নক োনোন 

কখর নভখে লদি রার Comrade in Arms রা।

ন্াগান উঠি : কমখরড �্ামি চক্রির্যী অমর রখহ।

কলমউলনস্টরা নকান অমরখত্বর আওয়াজ নরাখি? এলক 

উপলনষখদর মমৃখর্ার্যা অমমৃরং গময়? মমৃতু্র নথখক অমরখত্ব লনখয় 

রাওয়ার প্রাথ্যনা।

�ালব্দক অথ্য এক হখিও উপিলধিটা লভন্ন। এ অমরখত্বর জন্ নকান 

স্খগ্যর প্রখয়াজন ননই। এই মখর্য্র মালটখরই �্ামি চক্রির্যী নিঁখচ 

থাকখিন অসংে্ মানুখষর হৃদখয়। কমখরডখদর মখনর মলণখকাঠায়। 

প্রলরিাখদর লমলেখি, প্রলরখরাখধর লমলটংখয় জনরার মুেলরর সখে্।

আর আমরা নরামাখক েুঁখজ পাি,
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পখদ পখদ পথ চিার মাখঝ,

কমখরডখদর কখথাপকথখন সংগঠখনর কাখজ।

নরামাখক পাি লপলস লমলটংখয় দরজার পাখ� নদয়াি নঘঁষা 

নচয়ারটায়। লসটু অলেখসর নদারিায় মাঝোখনর ঘখর। পাখিা লিদ্ৎ 

ইউলনয়খনর সখমেিখন নরামার না থাকার নিদনায়। পাখিা পয়িা 

নম �হীদ লমনাখর অনুপলথিলরর রালিকায়। পাখিা সখমেিখনর োঁখক 

নরামার ননতৃখত্ব না হওয়া লনখভ্যজাি আড্ায়। পাখিা এনলিএ-র 

প্রকা�নায়।

নরামাখক েুঁখজ পাি �্ামখির কথা উঠখিই লিমানদার লিষণ্ণ 

মুে আর েিেি নচাখের নিদনায়। নতুন নাটক নদেখর রািার 

উখত্তজনায়। ব্্াক লসখনমার লরলডউখয় গণ�লতির নপপার কালটংখয়।

‘‘পরাণ মালঝ হাঁক লদখয়খে’’ নরামার কখণ্ আর শুনখর না পািার 

কখটি েুঁখজ পাি আমাখদর লপ্রয় �্ামিদাখক।

এোখন-ওোখন-নসোখন, অন্তখর-িালহখর সি্যত্র তুলম লেখি আজও 

আখো, ভলিষ্খরও থাকখি। আর আমরা মখন মখন িিি, ‘‘আমার 

লভরর ও িালহখর অন্তখর অন্তখর আখো তুলম হৃদয় জুখি।’’
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�্ামি চক্রির্যীর সাখথ আমার আিাপ অলভখনরা চন্ন 

নসখনর মাধ্খম ২০০৮ সাখির মাঝামালঝ। রার আখগ ২০০৭ 

সাখি নন্ীগ্াম পরির্যী প্রিি আক্রমখনর প্রলরখরাখধ প্রয়ার কলি 

জয়খদি িসু, চন্ন নসন, আলম এিং আখরকজন (নপ�াগর কারখণ 

রার নামটা উখলেে করিাম না), �ালন্ত সংহলর নাখম একলট মঞ্চ 

গখিলেিাম। আিাপটা নসই স্ত্র ধখরই।

 প্রথম পাঁচ লমলনখটর মখধ্ই উলন ধরখিন আলম মানুষটা শুলন 

কম এিং িলি নিল�। উলন আিার লঠক উখ্াটা। আিাপচালররার 

ন�ষ মাথায় উলন িিখিন আমাখদর িহু সমথ্যক ল�ল্পী সালহলর্ক 

আখেন েলিখয় লেলটখয়। রাঁরা েুি লদখ�হারা নিাধ করখেন। সিাইখক 

একখজাট করার জন্ তূণীর িখি একটা সংগঠন মরলর কখরলে, 

নরামাখকও থাকখর হখি। নসই নথখক রাত্রা শুরু। 

প্রিি ঝি, প্রলরকূি ন্ার আর রার সাখথ পালো লদখয় �ত্রুপখষের 

নগািািষ্যখণর সমেুেীন একটা টািমাটাি জাহাজ। িামপন্ী ল�ল্পী 

সালহলর্ক নালিখকরা লহমল�ম োখচ্ছন আর জাহাজ নডািার আ�কোয় 

একপাি ইঁদর অনুকূি ন্াখর ঝাঁপ লদখচ্ছ। এমন একটা সমসয় 

নপাি োওয়া কাপ্তাখনর মর হাি ধরখিন �্ামিদা। প্রলরলট ল�ল্পী 

নর আদখপ একজন ি্লতি মানুষ নসটা িুঝখরন উলন। মন মলজ্য 

মালেক সমৃলটি করাটা রাঁখদর নপ�া রাঁখদর রাই নকান সংগলঠর 

�মৃঙ্খিায় আিধে করার নচটিাও কখরনলন নকানলদন। জাহাজটা নর 

কাপ্তান সাখহি, আপনাখক

সারণ দত্ত
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নডাখিলন এরদস্খত্তও, নসটা রার অন্রম প্রধান কারণ। আখস্ত ধীখর 

আরও অখনক মানুষ এখস লভখিখেন, রাঁরা এলদক নসলদক নভখস 

রালচ্ছখিন। ইনক্লুলসভ পলিলটর্ িখি একটা কথা আজকাি েুি 

ন�ানা রায়, �্ামিদা নসটা হাখর কিখম ল�লেখয়লেখিন আমাখদর। 

িামপন্ী নাগলরক সমাজ িখি আজ নরটা পলচিমিঙ্গ রাখন নসটা 

গিার ম্ি কালরগর �্ামি চক্রির্যী। শুধু তূণীর নয়, সমকালিন 

সমখয় গখি ওঠা সম মখনাভািাপন্ন িালক সংগঠনগুলিখরও রুতি 

কখর লনখরন িার িার। এমনলক রাজধানীর ‘সহমর’র সাখথও 

আমরা নরৌথভাখি কাজ কখরলে। লসআইলটইউ’র অলেখস আগামী 

নপ্রাগ্াখমর লমলটংগুলিখর সিার কথা সমান গুরুত্ব লদখয় শুনখরন। 

সিটা নর গ্হণ করখরন রা নয় লকন্তু িজ্যখনর ভলঙ্গলট এর নমািাখয়ম 

হর নর কাখরার গাখয় িাগর না। প্রলরলট নপ্রাগ্াখমর আখগ ওনার 

উখত্তজনার নর� েুঁখয় নরর আমাখদর সিাইখক। 

নকানলদন শুলনলন নকান পািলিক লমলটং’এ পাঁচখ�ার কম নচয়ার 

িা নকান লমলেখি পাঁচ হাজাখরর কম মানুষ আনখর হখি। এলিষখয় 

ওনার একটা নেখিমানুলষ নজদ লেি। নেখিমানুলষ লেি �্ামিদার 

আখরকলট লিষখয়ও। নসটা োওয়াদাওয়া লনয়। তূণীখরর িালষ্যক 

সভার আখিাচ্ লিষয়িস্তু লকংিা গমৃহীর লসধোখন্তর মরই োিাখরর 

প্াখকটটাখকও সমান গুরুত্ব লদখরন। 

�্ামিদার ঘখর ওনার প্রাণখোিা নহা নহা হালসর আড্ায় 

স্মৃলরচারণ করখরন মাখঝ মখধ্ই। নসই স্মৃলরচারণায় কলচ্ৎ কদালচৎ 

থাকখরা ওনার অরীখরর ল�হরণ জাগাখনা লিপ্িী কম্যকাডি। িরং 

নরৌিখনর নেখিমানুলষ সুিভ ভুি ভ্রালন্তগুলি লনখয় রলসকরা থাকখরা 

অখনক নিল�। নজ্ালর িসুর কথা িিখরন িার িার আর আমাখদর 

কাডিজ্ান ন�োখরন, প্রখয়াজখন নমনীয় হখর িিখরন। আজ এই 

িার িার করখরন, িিখরন, শুনখরন লিেখর লিেখর কিম রেন 

ঈষৎ ভারাক্রান্ত হঠাৎ মখন হি শুধু �্ামিদার মমৃতু্খর ন�াকজ্াপন 

করাটাই রখথটি নয়। ওনার রাজননলরক রাপনটাখক নসলিখব্রট করাটা 

অখনক নিল� জরুলর। ওইটুকুই মখন রােিাম কমখরড। রীখর 

লভিখর ররীর এেনও অখনকটা পথ িালক। 
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িািার ন�ষ ইখচ্ছ লেি একটাই। রাঁর নদহ রাখর দাহ করা না 

হয়। লমলেি কখর নরন লনখয় রাওয়া হাসপারাি। লপ্রয় কমখরড 

অলনি লিশ্াখসর মর নরন লচলকরসকা লিজ্াখনর স্াখথ্য দান করা হয় 

মরখদহ। �ররূপ আর লিপুিদাখক িারিার কখর িখি নরখেলেখিন 

‘আমার নমখয় রলদ অন্ লকেু িখি নরামরা শুনখি না। দাহ করখি 

না। নসাজা নমলডখকি কখিজ লনখয় রাখি’।

আমার ‘অন্ লকেু’ িিার প্রশ্ন লেি না। আলম জানরাম নগাটা 

কিকারায় লমলেি কখর, ইটোরন্া�ানাি গাইখর গাইখর নকানও 

একলদন আমরা িািাখক মহা সমাখরাখহ নমলডখকি কখিজ লনখয় রাি 

অলন্তম রাত্রায়। লকন্তু নকালভড রা হখর লদি না।

 লদি না লঠকই লকন্তু করগুখিা প্রশ্ন তুখি লদখয় নগি। মমৃরখদখহ 

একলট ভাইরাস সলর্ই করষেণ িাঁচখর পাখর এই লনখয় লনলদ্যটি 

নকানও রথ্ লক আখে? লচলকরসালিজ্াখন লক এই লনখয় নকানও 

গখিষণা হখয়খে? রলদ না হখয় থাখক করা নহাক। এমন রলদ প্রমাণ 

হয় মমৃরখদখহ কখয়ক ঘটো িা কখয়ক মুহুখর্যর পখর ভাইরাস আর 

নিঁখচ থাকখর পাখর না, রাহখি নসই সময়টুকু মমৃরখদহ হাসপারাখি 

সংরলষের নরখে, দরকার হয় প্ালকং কখরই রা তুখি নদওয়া নহাক 

পলরিাখরর হাখর।

সখচরনরা থাকুক । মাস্ক থাকুক। স্ালনটাইজারও থাক। লকন্তু 

অরথা প্ালনক িন্ধ নহাক । 

লিদায় িিখিা না

উষসী চক্রির্যী
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অখনখকই জানখর চাইখেন িািাখক লক ভাখি মখন রােি! 

আলম মখন রােি একজন িিাকু মানুষ লহখসখি। কখলোি নাটক 

নদেখর নদেখর লরলন আমায় লেসলেস কখর িখিলেখিন ‘িিাইটাই 

আসি। প্রলরখরাধ টাই জরুরী। নজরা-হারাটা নয়’। আর মখন 

রােি নরখকানও প্রলরকুিরার মখধ্ও ওঁর মখনর নজার না হারাখনার 

‘ম্ালজকাি’ ষেমরার কথা। 

আর মখন রােি ‘পালট্য নহা্াইমার’ লহখসখি ওঁর লনজস্ গখি্যর কথা।

কেনও লিধায়ক, কেনও মন্তী কেনও িা সাংসদ- ওঁর অখনক 

পলরচয় লেি। লকন্তু নিাখকর কাখে আমাখদর নস সি িিার নরা লেি 

না। ‘িািা লক কখরন’ জানখর চাইখি িিখর হর একটাই কথা। 

‘িািা পালট্যর সি্যষেখণর কম্যী। পালট্য নহা্াইমার। আমরা নহা্াইমার 

পলরিার’। ি্াস আর লকচ্ছু না। 

আমার মা সলক্রয় রাজনীলর করার সখঙ্গ সখঙ্গ চাকলর করখরন। মা 

মারা রাওয়ার পর রাই আমাখদর নি� অনটখনই পিখর হখয়লেি। 

নসই সমখয় সাখি আট টাকা মাইখন (প্াস ৫ টাকা লটলেখনর) লদখয় 

লক ভাখি নিোপিা ল�খে ন�ষ অিলধ লি এ এম এ পা� লদিাম নস 

কালহনী আজকাি অখনখকরই রূপকথার মর ন�ানাখি। লকন্তু আমরা 

িািা-নমখয় েুি সহখজই এই জীিন নমখন লনখয়লেিাম। 

অনমনীয় মখনর নজার। মানুখষর জন্ লকেু করার আকাঙ্ষো আর 

ষেমরার �ীখষ্য নথখকও সৎ নথখক রাওয়ার জাদমন্ত। আ�াকলর এই 

সখির জন্ই উলন পখরর প্রজখন্মর সর্্যষেখণর কম্যীখদর কাখে উলন 

উদাহরণ লহখসখি নথখক রাখিন। 

নর লমলেি িািা এর ভািিাসখরন নসই লমলেি কখর িািাখক 

লিদায় আমরা লদখর পালরলন লঠকই লকন্তু সান্তনা একটাই - লকন্তু এই 

প্রলরকূি পলরলথিলরখরও িািার লপ্রয়রম িাি পরাকায় রাঁখক মুখি 

লদখয়খেন িািার কমখরডরা। আর আমরা সিাই গাইখর নপখরলে 

িািার লপ্রয়রম গান ‘ন�ষ রুধে শুরু আজ কমখরড, এস নমারা লমলি 

এক সাথ..গাও ইটোরন্া�ানাি.. লমিাও মানিজার...।’

িাি নসিাম কমখরড �্ামি চক্রির্যী । মাখঠ, ময়দাখন, কখি, 

কারোনায়, লমলেখি ন্াগাখন িিাই জালর থাকখি।
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�্ামিদা ন�াকলিহ্ি হওরোর পষেপারী লেখিন না। আনেল�র 

িস্তুিাদী মানুষ। রাোডোও জীিখনর ভাোগডোর মুহ্র্যগুখিাখর 

নজ্ালরিািুর মরন লস্টে-আপারলিপ দমৃলটিভলঙ্গখর লিশ্াসী। একমাত্র 

ি্লরক্রম ঘখটলেখিা সুভাষ চক্রির্যী মারা রাওরোর পর। িখিলেখিন, 

‘সারলদন ধখর নচাে লদখরে জি পডেখে। সুভাখষর কথা ভািখিই জি 

পডেখে। সাইলকরোলট্স্ট নদোি?’ লরনখট অলিচুরোলর নিখেন। রার 

মখধ্ অন্রম, সুভাষ িন্ধু আমার, পখডে একালধক রািডে লস্টে-

আপারলিপখক কাঁদখর নদখেলে। 

লসখনমা লথখরেটাখরর মানুষখদর প্রলর অদ্ভুর মুগ্ধরা লেি। প্রারে 

ে্ানিরে এর মরন কথা িিখরন। প্রারে সমিরেস্ক এক অলভখনরাখক 

িখিলেখিন, ‘আলম নোটখিিা নথখক আপনার ে্ান’। আর লেি 

একটা পলরষ্কার নিাধ। সংকীণ্যরামুতি। গণসংগীর নমিার ন�খষ এক 

লমলটখে কলির সুমখনর রাজননলরক সমাখিাচনা শুখন িখিলেখিন, 

‘আমাখদর রাজনীলরর প্রলর ওনার নরা নকানও দারে থাকার কথা নরে 

।ওঁর সমৃলটির মখধ্ রলদ কেখনা নকানও প্রগলর�ীি কখটেটে থাখক 

নসটাই আমাখদর প্রালপ্ত, হালররোর’। 

আর নেখর ভািিাসখরন। ইলি�। নরি কই। ইলিখ�র 

অ্াখনকখডাট লদখর লগখরে িলর�াি এর্খপ্রখসর কথা িখিলেখিন। 

রেন থাখকন দমদম ক্াটেনখমখটে। ওপাখরর ইলি� ভলর্য িলর�াি 

এর্খপ্রস োরাপ হখরে নগি দমদখম। পখচ রাওরোর ভখরে জখির দখর 

জীিনরলসক

�মলয়রা চক্রির্যী
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নস মাে লিলক্র হি। উলনও লকখন আনখিন। ‘নসইিার এর ইলি� 

নেখরেলেিাম নর আগামী সারলদন ঘখরর, জানিা, দরজা, নদওরোি 

লদখরে ইলিখ�র গন্ধ নিরলচ্ছি’, িখিলেখিন। 

ভলর্য হখিন নরলদন, অক্যখক নোখন িখিলেখিন লেখর এখস নরি 

কই োখিন। নরি কই , ইলি� ভাখপ , িা ন্ে মুলডে মাো — 

োওরোর নষেখত্র লেখিন উদারপন্ী। 

ইংখরলজ একটা কথা আখে — নজস্ট ইন িাইে। জীিনরলসক। 

�্ামিদা কানারে কানারে নসইরকম। লেখিন লিেিাম না। কারণ এই 

মানুখষর পাস্ট নটন্স হরে না।
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িের লরখনক আখগ দ�মীর দপুর। �্ামিদার িালিখর িখস 

আলম আর লিপুিদা। �্ামিদা আমাখদর মাটন োওয়াখিন। আড্া 

চিখে, নিিা গিায়।

োওয়ার ডাক পিখে না নকন? �্ামিদা একিার ঘর নথখক 

উখঠ রাখচ্ছন আিার লেখর আসখেন। োলনক পখর লনখজই িিখিন, 

‘আসখি িুঝলি লিলরয়ালনটা এই আিাসখনর কলমলট রাখর নদখি, 

আলম নভখিলেিাম সকাখি। রাহখি ডাি আর নিগুন ভাজা লদখয়ই 

শুরু নহাক’।

এই হখিন �্ামিদা। লনম্যি হৃদয়, ল�শুর সারি্, লনষ্াপ 

আকাখ�র মর মন। আমাখদর মর আমাখদর প্রজখন্মর কম িয়সীখদর 

সখঙ্গও লমখ� নরখরন অনায়াখস।

রাঁর রাজননলরক জীিন লনখয় নিোর ষেমরা, স্পধ্যা আমার ননই। 

আলম নর আমার ‘�্ামিদা’নক লচলন, নর �্ামিদা আমার িা আমার 

মর অখনক কমখরডখক আষেলরক অখথ্য পুত্রিৎ ননেহ করখরন, রাঁর 

কথাই সিখচখয় নিল� মখন পিখে রেন নচাে শুষ্ক রাো কলঠন।

�্ামিদাখক আলম নকানলদন দ:ে নপখর নদলেলন অন্তর প্রকা� 

করখর নদখেলন। �্ামিদাখক আলম কেখনা লিমষ্য নদলেলন, ররিারই 

নদো মখন হয় আমার নথখকও মখনর িয়স ওঁর কম। সি সময় 

একগাি হালস।

আমাখদর গণ�লতি অলেস নথখক লঠক এক দই লরন কখর দ� 

অিলধ গুনখিই লসআইলটইউ অলেস। সপ্তাখহ অন্তর একলদন লিখকি 

�্ামিদা এক আচির্য নিঁখচ থাকা

অক্য রাজপলডির
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হখিই �্ামিদার নোন আসখরা, ‘নকাথায় নর তুই? সুদীপ্তখক লনখয় 

চখি আয়, আড্া হখচ্ছ না অখনকলদন’।

আলম আর সুদীপ্ত হাঁটখর শুরু কররাম। ন�ষ নরিার লসআইলটইউ 

অলেখস কখয়ক ঘটো আলম আর সুদীপ্ত ওঁর সখঙ্গ আড্া লদখয়লে 

লচখকন নরাি না োইখয় োখিনলন। �্ামিদা নররকম ভাখিািাসখরন 

নেখর নসরকম ভাখিািাসখরন োওয়াখর।

সুদীপ্ত আর আলম �্ামিদার ঘখরর দরজা নঠখি ঢুকখরই 

�্ামিদার িই িা েিখরর কাগজ িা নকান পলত্রকা নালমখয় নরখে 

নসই হালস। �্ামিদাখক নরোখনই নদখেলে কেখনা চুপচাপ অিস 

িখস থাকখর নদলেলন, লকেু না লকেু পিখেন সি সময়। একলদনও 

ি্লরক্রম নদলেলন।

আমার মর একজন সাধারণ পালট্যকম্যীর নকানলদন মখন হয়লন 

উলন পালট্যর নকন্দ্রীয় কলমলটর ননরা, প্রাতিন সাংসদ, প্রাতিন মন্তী। 

মখন হখয়খে িাখর িাখরই উলন লঠক আমার িািার মরই, রাঁখক 

সলর্ই প্রাণ েুখি সি িিা রায়, রাঁর সাখথ নরখকান লিষখয় প্রাণ 

েুখি আড্া মারা রায়, রাঁর পরাম�্য পাওয়া রায় সি সময়। এমনই 

�্ামিদা আপন কখর লনখরন এক িহমায়।

২০১৬ সাখির লিধানসভা লনি্যাচখনর সময় প্রচাখর �্ামিদা 

এখসখেন মািদখহ, আলমও রেন লিধানসভা নকন্দ্র ধখর কভার করার 

জন্ মািদখহ। �্ামিদা জানখরন, মািদহ নস্ট�খন নভার নিিায় 

ননখমই নোন, ‘তুই চখি আয় আমার এোখন, তুই নরা নিলরখয় রালি 

আয় সকাখি চা টা একসাখথ োই’।

�্ামিদার নোন নরখে নগিাম ওোখন। �্ামিদা িিখিন 

নব্রকোস্ট লদখর, নহাখটি কম্যী আমাখক িুলচ সিলজ লদখয় নগখিন 

আর �্ামিদাখক নটাস্ট আর লডম নসধে। �্ামিদার হাসখর হাসখর 

েদ্ অলভমান, ‘নদেলি অক্য ইনজালস্টসটা, ও আমাখক নদখেই 

ভািখে িুলচ সিলজ আমার সহ্ হখি না’! �্ামিদা, নহাখটখির কম্যী 

আর আলম এিার লরনজন লমখিই হালস।

পালট্যর পুরুলিয়া নজিা সখমেিন। লিমানদা আর �্ামিদা রাখিন 

সখমেিখন, অলেস নথখক নজখনলেিাম আমারও রাওয়ার কথা 
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ওোখন সখমেিন কভার করখর। রাওয়ার সময় একসখঙ্গ রাওয়া 

হয়লন, আলম আর আমাখদর নোখটাগ্াোর কমখরড লদিীপ নসন 

লগখয়লেিাম নট্খন, লিমানদার গালিখর লিমানদা আর �্ামিদা।

সকাখি পুরুলিয়ার পুঞ্চা কখিজ, সখমেিখনর নভনু ওোখন 

নপৌঁখেই নদলে লিমানদা �্ামিদাও নপৌঁখেখেন। চিন্ত গালি নথখক 

�্ামিদার লচৎকার ‘এই নরা অক্য আর লদিীপ, উখঠ পি উখঠ 

পি’। পুঞ্চা �হখরর কাখেই লেি থাকার ি্িথিা, আলম আর �্ামিদা 

এক ঘখর থাকখিা এই লঠক হি।

সখমেিন ন�খষর পর সন্ধ্াগুলিখর আমার কলপ নিো ন�ষ হখিই 

চিখরা অনন্ত আড্া। মুহুখর্য �্ামিদা চখি নরখরন রাঁর সমখয়র 

পুরুলিয়াখর, রাঁর সমখয়র োত্র আখন্িখন, রাঁর সমখয়র িামফ্রটে 

সরকাখরর সমখয়র কাখজ। গখল্পর মর রূপকথার মর �্ামিদাখদর 

সমখয়র লদনলিলপ ন�ানার নসই সি দি্যভ অলভজ্রা।

সখমেিখনর পখরর লদন সকাখি উখঠই �্ামিদা িিখিন, ‘আজ 

নরা রাখর সখমেিন ন�ষ, নরাখদর নট্খন লেরখর হখি না। লিমানদাখরা 

রাখরই কিকারা লেরখিন, আমরা চি নরাখদর গণ�লতির দগ্যাপুর 

অলেখস আজ থালক, কাি দপুখর ওোখন লিলপএমও’র একটা লমলটং 

আখে, কাি সখন্ধ্ নিিা ওোন নথখক লেরখিা’। ররপখরই নহখস, 

‘লক নর হাঁখসর মাংস োলি না লক? কমখরডরা োওয়াখি িিখিা 

দপুখর’!

�্ামিদা লেখিন জীিনখক আখটিপমৃখষ্ঠ জলিখয় লনখয় থাকা 

একজন মানুষ। �্ামিদা লেখিন ভয় ডরখক তুলি নমখর উলিখয় 

নদওয়া একটা লি�াি মখনর মানুষ।

�্ামিদা লেখিন নসই মানুষ লরলন হাসপারাখির নিড নথখক 

িিখর পারখরন েুলট নপখিই নিল� কখর িকো লদখয় নরি কই 

োওয়ার কথা।

�্ামিদা লেখিন নসই মানুষ লনি্যাচখনর েিপ্রকাখ�র পখরর 

মুহুখর্যই িিখর পারখরন, এর সহজ নয়। এটা পলচিমিাংিা, ন�ষ 

অিলধ ওখদর হারখর হখি। লিখজলপ তৃণম্ি নকউই িাংিাখক নিাখঝ 

না। আিার ভািখর হখি নর, নগাটা রাখজ্ িুখথ িুখথ মানুষখক আিার 
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নামখর হখি।

�্ামিদা এক আচির্য নিঁখচ থাকা। �্ামিদা এক আচির্য জীিন 

লরলন ন�ষ মুহুর্য পর্যন্ত নকানলদন নভখে পিা মানুষ লেখিন না, হালস 

লমলিখয় রাওয়া মানুষ লেখিন না, লিমষ্য মানুষ লেখিন না।

�্ামিদা মাখনই এক অখথ্য ভীষন টাটকা িারাস।

নসই �্ামিদা আমাখদর নেখি নকাথাও রানলন। আখেন, লেখিন, 

থাকখিন।

কমখরড �্ামি চক্রির্যী িাি নসিাম।
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�্ামি চক্রির্যী নরভাখি হঠাৎ চখি নগখিন, রা আমাখদর 

অখনকখকই িাকরুধে কখর লদখয়খে। অিল�টি জীিখনর প্রলরলদন 

আপনাখক লমস করি, �্ামিদা। 

নদ�ভাখগর রন্তণা সখঙ্গ কখর দেজাগালনয়া হখয় িাঁচখর চানলন 

�্ামিদা, দেরাডোলনয়া হখর নচখয়লেখিন। মাক্যসিাদ রাঁখক নসই 

মন্ত লদখয়লেি। 

�্ামি চক্রির্যী এককথায় অসাধারণ। নকন? মাক্যসিাখদর 

একটা অসুে আখে। েুিই িডেসডে অসুে নসটা। অসুেটার নাম, 

মাক্যসিাদখক আপ্তিাখক্ পলরণর কখর নেিা। নসই অসুখের নেখরই 

নদখ� নদখ� এখককটা আস্ত সংগঠন, দখির লিষম লিপদ হখয়খে। 

নভাট কম নপখিই নর দি হালরখয় নগি, এমনটা মখন করার নকাখনা 

কারণ ননই। লেখর আসার অখনক উদাহরণ আখে, এ রাখজ্ও 

আিার প্রিি হখয় লেখর আসার উপাদান ক্রখমই �লতি�ািী হখচ্ছ। 

লকন্তু নসই লেখর আসার পথটাখক চওডো করখর চাই পলরলথিলরখক 

ররটা সম্ি নিাঝা, লনখজর ম্ি িখষে্ অলিচি নথখক প্রখয়াজখন 

নকৌ�ি িদিাখনা। 

সময় থিলির নয়, জঙ্গম। িহরা নদীর মখরা। এই স্ক্ষ্ম নিাখধর 

োমলর হখি মাক্যসিাদ �লতিমান থাখক না, ক্রখমই নরজ হালরখয় মমৃর 

স্মৃলরখর পলরণর হয়। জঙ্গম জীিখনর প্রিহমান রখস এ রাখজ্ নরসি 

নদহমমৃতু্ অলনিার্য,

নিঁখচ থাখক কারও কারও ভািনাধারা

আল�স চখট্াপাধ্ায়
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মাক্যসিাদীরা লনখজখদর জালরর করখরন প্রলর মুহ্খর্য, রাঁখদরই 

অগ্গণ্ নসনাপলর �্ামিদা। 

�্ামি চক্রির্যী লসলপআইএম-এর সদস্পদ নপখয়লেখিন 

অলিভতি কলমউলনস্ট দখি। নস এক নঝাখডো সময়। চীন-ভারর 

সীমানা সংঘষ্য, দখি মর ও পথ লনখয় নানা মরনির, নভরখর 

নভরখর প্রস্তুলর শুরু হখয় লগখয়খে সলঠক দি গডোর। নসই প্রথম 

নরৌিখনও ভুি কখরনলন �্ামিদা, নিখে লনখয়লেখিন লঠক দিখকই 

— লসলপআইএম-ই রাঁর িালক জীিখনর একমাত্র সম্পদ হখয় 

নথখকখে। অন্ধকারময় সত্তখরর দ�খকর প্রথম সার িের, প্রলরলদন, 

প্রলর মুহ্খর্য জীিখনর ঝুঁলক। �্ামিদালেখিন অলিচলির। ওইরকম 

সমখয়ই, ররদ্র মখন পখডে, রাঁর সখঙ্গ নদো হখয়লেি। নচাে েুখি 

জগরখক নদেখর ল�লেখয়লেখিন রাঁরা, �্ামিদা রাঁখদরই অন্রম 

প্রধান নসনাপলর।  

দি রাখজ্ ষেমরায় এি ১৯৭৭ সাখি। অজানা পথ। 

ভািাহখয়লেি একরকম, হলচ্ছি নানারকম। নক নভখিলেি, নকখন্দ্রর 

জনরা সরকার পখডে রাখি অর রাডোরালডে? লেলরখয় ননওয়া হখি 

নমারারলজ সরকারখক নদওয়া লসলপআইএম-এর সমথ্যন? নক ১৯৭৭ 

সাখি নভখিলেি, ১৯৮০ সাখি আিার ওই সংে্াগলরষ্ঠরা লনখয় 

লেরখিন ইলন্রা?  লেরখিনই রেন, নক নভখিলেি, লটখক রাখি 

িামফ্রটে সরকার, নেখি নদওয়া হখি না? লকন্তু লটখক নগি। ১৯৮৪, 

১৯৮৯ নানা পলরলথিলর। রেন নদখ� চািু িাইখসন্স-পারলমট রাজ, 

মাশুি সমীকরখণর নীলর। এসখির েখি, আর নকখন্দ্রর রাজননলরক 

লিখরালধরায় রাজ্ লপলেখয় পডেলেি ল�ল্পথিাপখন। ১৯৯১ নথখক 

নকন্দ্রীয় নীলরর লকেু পলরির্যখনর েখি নজ্ালর িসু ও অন্রা 

১৯৯৪-এ নভখিলেখিন নতুন ল�ল্পনীলরর কথা। রা লনখয় দখি 

নানা মর। এখস নগি ১৯৯৬, ভাররীয় রাজনীলরর এক অদ্ভুর 

সলন্ধষেখণ িহু অ-লিখজলপ দি নজ্ালর িসুখক প্রধানমন্তী করখর 

নচখয়লেখিন। লসলপআইএম রা মাখনলন। রা লনখয়ও দখি নানা 

মর। ভারখর সংসদীয় রাজনীলরর গুরুত্ব করটা, এ লিষখয় নানা 

নদািাচি এখসখে িাম আখন্ািখন। এসি নানা িাঁক ও নমাখডে প্রায় 
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সি সমখয়ই নজ্ালর িসু নর কথাটা িখিখেন, নসটাই লটখক লগখয়খে 

সমখয়র কলটিপাথখর। নসটা একটা লিচারধারা, মাক্যসিাদী লিচারধারা। 

নজ্ালর িসুর প্রয়াখণর পখর নসই লচন্তাপখথর  অন্রম ন�ষ জীলির 

নসনাপলর লেখিন �্ামি চক্রির্যী, লরলনও চখি নগখিন। 

প্রধানমন্তী হওয়া িা না-হওয়া লনখয় িাস্তি রাজনীলরর মুহ্র্য রেন 

অরীখর পর্যিলসর, রেনই নজ্ালর িসু িখিলেখিন, ঐলরহালসক 

ভুি। নকন? নসটা ভলিষ্ৎ প্রজখন্মর কাখে নপ� কখর রািার 

জন্। একই মখরর নসনাপলর �্ামি চক্রির্যী নরমনই অখনক 

কথা িখিখেন, লিখেখেন, গণ�লতিখর, িইপখত্র, ম্াগালজখন। নস 

ভািনাগুখিা নরন হালরখয় না রায়। নানা জায়গায় েলডেখয় থাকা 

প্রসঙ্গ, মরামর, লিিরণী রলদ রষো করখর পারা রায়, নসটাই হখি 

�্ামি চক্রির্যীর প্রলর নরাগ্ শ্রধোঘ্য। একটু নেয়াি রােখর হখি, 

ফুিমািায় নরন মুেটাই চাপা পখডে না রায়।  
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“মখন নজখনা, জীিনটা মরখণরই রজ্--

থিায়ী রাহা, আর রাহা থাকার অখরাগ্,

সকলি আহুলররূখপ পখি রালর ল�োখর,

লটঁখক না রা কথা লদখয় নক পালরখি লটঁকাখর।

োই হখয় লগখয় রিু িালক রাহা রলহখি

আপনার কথা নস নরা আপলনই কলহখি।”

�্ামখির লচরাভস্ নর কথা িিখর চায় নসটা নিাঝার মখধ্ লদখয় শুরু 

হখয়খে এই রথাকলথর “লনও-নরমাি” অিথিা ও অিথিান। রার ম্ি দ�্যন হখিা 

রোৎ থাখকা। চার গজ নথখক ে ‘গজ রোৎ থাখকা। �্ামি এিং আমরা রেন 

রাজনীলর শুরু কখরলেিাম রেন লেি কাঁখধ কাঁধ লমলিখয় িখিা, অন্তখর অন্তর 

লদখয় পরস্পখরর পলরচয় জাখনা, সুে না হখিও অখন্র দুঃে ভাগ কখর নাও। 

আজ �্ামি রেন রার ষাট িেখরর দীঘ্য রাজননলরক জীিন ন�ষ করি, রেন 

লিজ্ান চচ্যা এিং চর্যার নাখম ন্াগান হখয় উখঠখে রোৎ রাও! একটা অিান্তর, 

অলেীি �ব্দ। নম্যাি মাখন রলদ িাস্তিরা হয় রাহখি আমাখদর ইচ্ছা-অলনচ্ছা রা 

লকেু আখে রার সিই নরমাি। “লনও-নরমাি” আিার কী! রাহখি লক �্ামি 

শুরু কখরলেি নকাখনা অ্ািনরমাি রুখগ ? ন�ষ করখিা লনও-নরমাখি? ৮টার 

সময় ৮টা িাখজ ৯টার সময় ৯টা। নটার সময় িলিনা ৮টা লনও -নরমাি !

গর �রাব্দীখর নয় নয় কখর আঠাখরাটা অলরমারী হখয়খে। রার মখধ্ও 

মানুষ সমৃলটি কখর নগখে অলিরর। নসগুখিাখক পরালজর কখরই মানুষ এলগখয় 

নগখে। অদমৃ�্ �ত্রুখদর পরালজর কখরই ঘখট নগখে েরালস লিপ্ি নথখক শুরু 

কখর রু� লিপ্ি হখয় লভখয়রনাম লিপ্খির মখরা মহান সি পলরির্যন। পমৃলথিীর 

রেটাই লগখয়লেখিা পাখ্। নকাখনা মারী-অলরমারীই নরাধ করখর পাখরলন 

ল�ল্প-সংস্কৃলরর মহান লিজয়খক। কামুর ‘নপ্গ’, আজও অলরমারীর লিরুখধে 

মানুখষর আখিগ-ভাখিািাসা এমনকী ঘখর নেরার ইখচ্ছটাও তুখি ধখর, নকানও 

নধায়াঁ�ার মখধ্ নর �্ামি উজ্জ্বি

আলজজুি হক
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মহামারীই পাখরলন কামুর কিমখক থামাখর।

মন্বন্তরজয়ী, মারীলিজয়ী মানিজালর! িারিার পাখ্ লদখয়খে মানুখষর 

‘ভাগ্’। রুধে নডখক এখনখে মন্বন্তর... মন্বন্তর এখনখে ‘মারী’... প্রলরলট মহামারীর 

আিাখিই নদো নগখে এই মন্বন্তর এিং নেখট োওয়া মানুখষর জীিনরন্তণার 

সংগ্ামখক ন�ষ কখর নদওয়ার কৃলত্রম নচটিার এক অদ্ভুর সম্পক্য। রার েখি 

ধ্ংস হখর থাখক প্রকৃলর এিং প্রাকৃলরক ভারসাম্--অণুজীি, অলরকায় জীি 

প্রখর্খকই আশ্রয় নেখি নিলরখয় পখি নিঁখচ থাকার রালগখদ, হালর নিলরখয় আখস 

জঙ্গি নথখক...ধ্ংস হয় জনপদ, অণুজীিরা ‘নহাস্ট’ নেখি নিলরখয় পখি, 

পলরিলর্যর হখয় লটঁখক থাকার জখন্। মানুখষর নিাভই প্রাথলমক ভাখি এই সমস্ত 

লকেুর জখন্ দায়ী।রাই, রা লকেুই নহাক না নকন, �্ামি এিং আমরা নর রুখগ 

রাজনীলর শুরু কখরলেিাম, নস রুখগ এই প্রশ্নটাই তুখি ধররাম, নর নকাখনা নিো 

-কথা-কাজখক সিসময় প্রশ্ন করখি, “Who stands to gain?” ... কার িাভ 

হখচ্ছ, নক িাভিান হখর পাখর --এর উত্তখরর ওপখরই লনভ্যর কখর একটা 

মরাদ�্য। অথ্যাৎ, আমরা নরোখন শুরু কখরলেিাম, আজ নসটাই নমৌলিক প্রশ্ন। 

এই প্রখশ্নর সমাধান করার দালি লনখয়ই �্ামখির লচরাভস্ ন�ষ কথা িিখে...

‘িাস্তি’, ‘পলরিলর্যর পলরলথিলর’ ইর্ালদ নানা কথার মখধ্ লদখয় রাই ঘটুক 

না নকন, িাংিার িামপন্ী আখন্ািখনর সুিণ্যময় রুগ িিখর ‘৫৯ নথখক পরির্যী 

এক দ�কখক নিাঝায় রেন িাংিা িামপন্ী আখন্ািন একটা অন্লদখক নমাি 

ননয়। গর �রাব্দীর ৬০-র দ�কখক অখনখকই লচলনির কখরখেন রুি লিখরোখহর 

রুগ লহখসখি। লকন্তু ভুখি নগখি চিখি না এই রুগটা লেি মরাদ�্যগরভাখি 

লনখজখদর গখি ননওয়ার রুগও। ‘৫৯ সাখির মহান োদ্ আখন্ািন িাংিার 

োত্র সমাখজর কাখে চ্াখিজি েুঁখি নদয় — োত্র আখন্ািন নকান পখথ চিখি! 

োত্র আখন্ািন লক নকিিমাত্র োত্রখদর স্াখথ্যই পলরচালির হখি ? লিলভন্ন 

নমৌসুমী দালি, নরমন লে িমৃলধে, ভলর্যর সমস্া, নহাখস্টি ি্িথিা, চাকলর ইর্ালদর 

মখধ্ই ঘুরপাক োখি ? নালক োত্র -রুিখদর সামখন অন্ পথও আখে? ‘৫৯ 

সাখির োদ্ আখন্ািখনর �হীদখদর সমথ্যখন োত্রখদর লমলেি, ধম্যঘট এিং 

লিভূলরদা সহ োত্রখদর �হীদ হওয়া এই প্রশ্নগুখিাখকই আখরা প্রকট কখর 

নরাখি, উখবিলির কখর োত্রসমাজখক। েুি স্াভালিকভাখিই এই একই সমখয় 

এর লিপরীর রত্ত্বগুখিাও চখি এখসখে অনুষঙ্গী লহখসখি। অথ্যাৎ, নর মরাদ�্য 

িাস্তিখক শুধু ি্াে্া করাই নয়, পা্াখনার জখন্ও লনখয়ালজর, নসই মরাদ�্য 

রেন োত্রসমাজখক নািা নদয়, রেন রার লিপরীর রত্ত্ব লহখসখি একটা কথাই 

জন্ম ননয় --’ভুি’...ভুি’...ভুি’, অথ্যাৎ একটা ‘ভুি’-এর মদর্খক োত্র-রুি 

আখন্ািখনর ঘাখি চালপখয় নদওয়ার নচটিা চিখর থাখক। রত্ত্ব এখস হালজর হয় 

োত্রখদর লনজস্ নকাখনা সংগঠন থাকখি না, এিং রা আখস কলমউলনস্ট পালট্যর 

রারা ম্িধারার শুধু নয় একমাত্র অং� রারা োত্রখদর লচন্তাজগৎখক লনয়ন্তণ 
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করখরন নসটারই মাথা নথখক। োত্রখদর লনজস্ নকাখনা সংগঠন থাকখি না, 

সিাইখকই �াসক নশ্রণীর ম্ি সংগঠন NUS-র মখধ্ নথখক নোট নোট গ্রুপ 

গখি তুিখর হখি। এ সিই এখিা োত্রখদর ি্াপক ঐখক্র নাম কখর, — চূিান্ত 

লিিুপ্তিাদী িাইন লহখসখি। এর লিরুখধে ভারখরর লিলভন্ন প্রখদখ�র োত্র-রুিরা 

নরা িখটই, িাংিার োত্র নেডাখর�নও এই ধরখণর লচন্তার নসাচ্ার লিখরালধরায় 

নাখম। েখি নর দলট ধারা মরলর হি রারা 

১) িামপন্ী োত্র আখন্ািখনর মখধ্ই একাং� নদ� এিং জালরর জন্ োত্র 

আখন্ািখনর ি�্যােিকখক রাখ্রের লিরুখধে লনলদ্যটি কখর স্রন্ত সংগঠখনর মাধ্খম 

শ্রলমক এিং নমহনরী জনরার পালট্য কলমউলনটি পালট্যর সখঙ্গ ঐক্িধে হওয়া।

 ২) আখরকাং� কলমউলনটি পালট্যর সখঙ্গ রুতি হয় অথচ লনজস্ সংগঠন না 

গখি শুধুমাত্র �াসক নশ্রণীর সংগঠখনর নভরখরই নোট নোট কলমউলনটি গ্রুপ 

গখি নরািা। 

অথ্যাৎ, ফ্রটোি অগ্যানাইখজ�ন লহখসখি োত্র নেডাখর�ন থাকখি নালক 

রা লিখিাপ কখর এনইউএস-র মাধ্খমই কাজ করখর হখি। এই দই ধারার 

সংগ্াম োত্র আখন্ািখনর লিন্াখসর মরাদখ�্যর সামখন এখস হালজর হখয় 

রায়। েুি স্াভালিকভাখিই লিস্তালরখরর মখধ্ না লগখয়ও িিা রায় মরাদখ�্যর 

জগখর োত্র আখন্ািখনর লিন্াখসর এই িিাইখয় িাংিার োত্র নেডাখর�ন 

এই লিিুপ্তিাদীখদর কার্যর পরু্যদস্ত কখর। এই সময় আমরা নদলে আন্তজ্যালরক 

স্তখর কলমউলনটি আখন্ািনখক লঘখর নর লিরক্য রার নেউ এখস পখি এ নদখ�র 

োত্র আখন্ািখনর ওপর। কলমউলনটি পালট্যগুলির মখধ্ রেন চিলেি লবিরীয় 

লিশ্রুখধোত্তর পমৃলথিীখক পা্াখনার মর ও পথ লনখয় মহালিরক্য। চীনা কলমউলনটি 

পালট্য ও নসালভখয়র কলমউলনটি পালট্যর ননতৃখত্ব এই মরাদ�্যগর সংগ্াখম লিশ্ 

কলমউলনটি পালট্যগুলি জলিখয় পখি। লিলভন্ন কলমউলনটি পালট্যগুলি লচলনির হখর 

থাখক দরকম ভাখি- একদি রারা মখন কখরন শ্রলমকখশ্রণীর ননতৃখত্ব স�স্ত 

সংগ্াখমর মখধ্ লদখয় শ্রলমক-কৃষক-মধ্লিখত্তর ফ্রটে গখিই নদখ� নদখ� 

�াসকখদর পরালজর করা সম্ি। আখরক দি মখন কখর রথাকলথর গণরখন্তর 

সুখরাগখক কাখজ িালগখয় আইনসভা এিং সংসদখক দেি কখর একটা নদখ�র 

িাস্তি অিথিা পা্াখনা রায়। এই দই দখির সংগ্াম রেন রীব্র রেন আখরা 

একলট দি সমৃলটি হয়, রাঁরা মখন করখরন সংসদ এিং সংসদ িলহ্যভুর এই 

দইখয়রই প্রখয়াজন আখে। 

এক কথায় িিা রায় নস লেি এক অদ্ভুর সময়, এক অদ্ভুর উখত্তজনা- 

রেন �্ামি চক্রির্যীরা প্রথম লিখরোহ নঘাষণা কখরন োত্রফ্রখটের লিিুপ্তিাখদর 

লিরুখধে। রলদও উত্তর কিকারায় োত্র পালট্য গ্খপর ননতৃখত্ব রারাই আিার 

প্রতুি িালহিীখদর অনুগামী লেখিন! 

৬২ সাখি ভারখর চীন আক্রমখনর েখি এখদখ�র কলমউলনস্টখদর ওপখর নর 
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ি্পক ধিপাকি ও লনর্যারন ননখম আখস রার লিরুখধে িন্ীমুলতি সহ একালধক 

আখন্ািন গখি নরািার নচটিা হখর থাখক ঐক্িধে ভাখি। লডখেন্স অে ইলডিয়া 

রুখি নসই সময় নগ্প্তার হন োত্র আখন্ািখনর নি� লকেু কম্যী ও ননরা। 

আন্তজ্যালরক কলমউলনস্ট আখন্ািখনর এই মহা লিরখক্যর নেউ োত্র 

আখন্ািখনও এখস পখি। িন্ীমুলতির পর ১৯৬৩ সাখি োত্র সংগঠন 

লিলপএসএে কার্যর দভাগ হখয় রায়। লিলপএসে’র সম্পাদক সদ্ মুতি 

নন্খগাপাি ভট্াচার্য এিং নপ্রলসখডটে গুরুদাস দা�গুপ্ত সহ ননতৃখত্বর প্রায় 

নগাটা অং�টাই একলদখক চখি রায়। অন্ লদখক মধ্স্তরীয় সংগঠক এিং 

কখিজগুখিার ওপর সলক্রয় প্রভাি�ািী ননরা এিং কম্যীরা রায়। ন�খষাতি 

দি োত্র নেডাখর�ন (নিেট) নাখম লনখজখদর অলস্তত্ব নঘাষণা কখর এিং 

লিলপএসএে’র থিায়ী লঠকানা ১৮৬ ন্র িউিাজার ল্রিখটর পলরিখর্য উবিাস্তু 

আখন্ািখনর কার্যকলর অলেস ৯৩/১এ িউিাজার ল্রিখট লনখজখদর অখঘালষর 

থিায়ী নকন্দ্র লহসাখি প্রলরষ্ঠা কখর। 

িষে্ণীয় ি্াপার, মরাদ�্যগর ভাখি এিং রাজননলরক ভাখি পালট্য লিভতি 

হওয়ার অখনক আখগই গণসংগঠন ভাগ হখয় রায়। অথ্যাৎ, নসই লদন িাংিার 

োত্ররা মরাদ�্যগরভাখি লকন্তু িামপন্া মাখন ন্াখরর লিরুখধে চিাখক লনজখদর 

কম্যপধেলর লহসাখি গ্হণ কখর। 

�্ামি চক্রির্যীর ‘লচরাখ�খষর োই’ এই সর্টাই িার িার হালজর করার 

নচটিা কখর চখিখে – প্র�াসলনক কর্যা �্ামি চক্রির্যী নয়, মন্তী �্ামি চক্রির্যী 

নয়..োত্ররুিখদর একটাই িষে্, উজাখন সাঁরার কাটা..রারই নাম িামপন্া: ‘It 
is an infinite joy to swim against current” এই সাঁরার মধ্ লদখয়ই প্রচুর 

জি নেখয় �্ামি চক্রির্যীখদর জন্ম হয়। এোখন নকান �ট্য কাট রাস্তা ননই। এই 

পখথই ল�প্রাখক লনখজর সহধলম্যনী লহসাখি নস পায় এিং এোখনই আমাখদর এক 

অদ্ভুর একাত্মরা গখিা ওখঠ, আর নসটাই লেি মানলিক ‘নম্যাি’। কাঁখধ কাঁধ 

লমলিখয় িখিা..অন্তরখক অন্তর লদখয় জাখনা..প্রখর্খকর জীিনটাই লেি নোিা 

োরার মর। ৭৯/১এ িউিাজার ল্রিট কার্যর সকাি ১১টা নথখকই নরৌিখনর 

লভখি গমগম করর। গানিাজনা, রাজননলরক রক্য লিরক্য প্রলরকূি পলরলথিলরখর 

কাখজর নীলরখকৌ�ি লনধ্যারণ, রঙ্গ রলসকরা..ি্স্ত থাকখরন প্রখর্খকই। এর 

মখধ্ রেনই নকান েির আসর- োত্ররা পথ অিখরাধ কখরখে, লপ্রলন্সপাি 

নঘরাও হখয়খেন িা রাস্তায় িাস চািাখনা হখয়খে, দীখন�দা (মজুমদার) রাঁর 

স্ভািলসধে হালস নহখস িিখরন, ‘নোঁজ নাও নরা, চার চক্রির্যী নকাথায়!’ 

এোখন ি্াপারটা একটু ি্াে্া কখর নদওয়া দরকার। িউিাজার ল্রিখটর অলেখস 

�্ামি চক্রির্যী, সুভাষ চক্রির্যী, প্র�ান্ত চক্রির্যী এিং আলজজুি হখকর লনজস্ 

অলস্তত্ব গখি উখঠলেি। রা এমনই প্রকট হখয় উখঠলেি নর দীখন�দা িিখরন 

আলজজুিখকও এিার নথখক চক্রির্যী িখি ডাকখিা। েির: এটা সুে্ালর িাভ 
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কখর চার চক্রির্যী-র নজাট লহসাখি। দীখন�দার কি্াখন আলজজুি হকও হি 

চক্রির্যী..A Gang of Four chakraborty(s)! এর মখধ্ লরন চক্রির্যী চখি 

নগি হয়খরা ন�ষ হখয় লগখয় রাখদর লচরাভস্ নর কথা িিখে, নরার ওপখরই 

দালয়ত্ব রইখিা োত্রখদর এিং িাংিার নরৌিখনর, অলভমাখনর রারা োিখিও তুই 

রাখদর োলিস না। দীখন�দার ‘চার চক্রির্যী’ এর ন�ষ জন লহসাখি আমাখক 

লিেখর হখচ্ছ �্ামখির কথা...। ইলরহাখসর নমৌলিক সর্ হি All will die 
and new will forget…
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শযোমল েক্রেত্যী 
জন্ম ২২ বেব্রুয়াবর  ১৯৪৩               মৃত্যে ৬ আগস্ট ২০২০


