
ম�ব�: অে�াবর ৩, ১৯১৭; �যােসফ �ািলন

�ামা�েল অনাহার : 

সবাই এই মুহ� েত�  শহরা�েল খাদ� সমস�া িনেয় আেলাচনা করেছ। দিুভ� ে�র িপশাচ হ� �গাপেন শহের থাবা
বসাে�। িক� �কউ মানেত চাইেছন না, �য দিুভ�� �ামা�েল ইতমেধ�ই িব�ৃত হেয় পেড়েছ। �কউ মানেত চাইেছন
না �য �ামা�েল ঘেট চলা কৃিষিভি�ক িবশৃ�লা এবং ' দা�ার ' িপছেন অনাহার �কৃত চািলকাশি�।

এই কৃিষজ িবশৃ�লার �সে� জৈনক কৃষেকর একিট িচিঠ ত� েল �দওয়া �গল।

" আমােদর মত 'অনােলািকত �ামবাসী, চাষা'�দর কােছ আিম একটা কথা ব�াখ�া করেত চাই। দা�ার িপছেন
কারণ িক? আপনারা ভাবেছন, এটা �ধু িকছ�  ��া, মাতাল আর ভবঘুেরর কীিত�  । না, আপনারা পুেরাটা
�বােঝনিন। এটা �ধু িকছ�  ভবঘুের ��া মাতােলর কাজ নয়, বরং �সই মানুষেদর কাজ যারা অনাহাের মাতাল।
উদাহরণ িহেসেব আিম মুেরাম উেয়জদ ্আর আেরিফেনা ভলে�র কথা বলেত চাই। এরা আমােদর অনাহাের
�রেখ �রেখ মরেণর মুেখ �ঠেল িদেত চায়। আমরা মা� ৫ পাউ� গম পাই এক মােস জন�িত। �ধু ভাবুন এর
আসল মােন আর দয়া কের �বাঝার �চ�া ক�ন আমােদর অব�া। আমরা বাঁচেবা িক কের? তাই �ধু মেদর
�নশায় মাতালরা দা�া করেছ না। করেছ আমােদর মত �লােকরা যারা �ুধার �নশায় মাতাল।

বুেজ� ায়া �খঁিক কুকুর ' দীেয়ন ' এবং ' �শকায়া �ভািলয়া ' অিবরাম �ঘউ �ঘউ কের যাে� �য �ামা�েলর নািক
স�েদর বন�া বেয় যাে�। কৃষকরা অত�� ভােলা আেছ, ইত�ািদ। িক� বা�ব পিরি�িত িনঃসে�েহ িভ�। �াম
অনাহার, অবসাদ এবং অনাহার জিনত িবিভ� �রাগ �যমন �ািভ�  ইত�ািদেত জজ�িরত। এবং এই অব�া সমেয়র
সে� সে� আেরা খারােপর িদেক যােব, কারণ, �কেরনি� - �কােনা - ভালভ সরকােরর পিরক�না হেলা খােদ�র
সরবরােহর পিরবেত�  �ামা�েল আরও কেঠার দমনমূলক নীিত �পায়ণ। এর উপর শীত বাড়েব, �ােমর কৃষক
নত�ন এবং আরও দিুব�ষহ অব�ার স�ুখীন হেব। �সই জৈনক কৃষক আরও িলেখেছন, 

" শীত �ায় �দারেগাড়ায় এেস পড়ল। নদী�েলাও িশগিগরই জেম যােব, এবং মৃত� � ছাড়া আমােদর আর িকছ�ই
করার থাকেব না। �রলে�শন দেূর। আমরা বাইের �বেরােবা এবং খাদ� সং�হ করেবা। আপনারা আমােদর যা
খুিশ বেল ডাকেত পােরন, িক� জানেবন অনাহার আমােদর বাধ� কেরেছ।" ( বীরেঝাভকা)

এই হল একজন কৃষেকর �� উি�। 

�সাশািল� িব�বীর দল এবং �মনেশিভক আেপাষবাদীগণ �চ�র ঢাক িপিটেয়িছল �জাট এবং �জাট সরকােরর
পির�াতা ভাবমূিত� র হেয়। এখন আমরা �সই রকমই একটা সরকার 
�পেয়িছ। িক� আমরা �� করিছ - সরকােরর �সই পির�াতা ভাবমূিত�  �কাথায় �গল?
দমন পীড়ন ছাড়া তারা �ামেক িক িদেত পাের? 
আেপাষবাদী ভে�ামেহাদয়গণ িক বুিঝেত পািরেতেছন �য সািহত�ৈশলী িববিজ�ত ওই কৃষেকর িচিঠ তােদর
সােধর সাজােনা �জাট সরকােরর মৃত� � পেরায়ানা �ঘাষণা করেছ?

কারখানায় অনাহার : 

কল কারখানাসংল� এলাকা�িলেত অব�া �শাচনীয়। এর পূেব� অ�েল অনাহার আেসিন তা নয়, িক� এবােরর
মত এত �চ�তা িনেয় নয়।



�য রািশয়া যুে�র আেগ ৪০০-৫০০ পুদ খাদ�শস� র�ািন করত �িতবছর, এখন এই যুে�র সময় �স তার িনেজর
�িমেকর মুেখ অ� ত� েল িদেত পারেছ না। কলকারখানা�েলা �� হেয় দাঁিড়েয় আেছ, আর তার �িমেকরা
এলাকা �ছেড় পালাে� কারণ �সখােন �কােনা �িট �নই, �নই �কােনা খাবার। �বশ িকছ�  অ�েলর অব�ার
�িতেবদন উে�খ করা যাক। 

সুইয়া অ�েলর �িতেবদন বলেছ �গাটা উেয়জদ ্জুেড় কাঠ �চরাইেয়র িশ� ব� কারণ খােদ�র অভাব।
কিরউেকাভকা িচিন পিরেশাধন কারখানা �বাধহয় উেঠ যােব কারণ �িমকরা খাবার পাে� না। আঁখ গাছ
এরমেধ�ই পচেত �� কেরেছ। ইয়াত� েসেভা সুতাকেলর এবং ��ােলন� �েবরিনয়া অ�েলর ১২০০০ বািস�া
ভয়�র পিরি�িতর মুেখামুিখ। গম ও অন�ান� শস� স�ূণ� �শষ। �েবরিনয়া খাদ�পিরষদ �মতাহীন। খাবার না
�পেয় �িমকরা �মশই অি�র হেয় উঠেছ। িবশৃ�লা অিনবায�। ত্ভার �েবরিনয়ার কুভ-িশনভ্ কাগজকেলর
খাদ�সরবরাহ দফতর এক তারবাত� ায় িলখেছ, '�িমকরা কায�ত অনাহােরর মুেখ। �কাথাও খাবার �চেয় পাওয়া
যাে� না, অিবলে� �ােণর অনুেরাধ জানােনা হে�'। িভচ�গার �মােরািকন কারখানার পিরচালকম�লী তার
কেরেছ,' খাদ� পিরি�িত ভয়�র, �িমকরা উেপাষী, এবং অি�র; জ�ির ব�ব�া�হণ �েয়াজন সরবরােহর জন�'।
এই �কা�ািনর কারখানা পিরষদ সরকােরর কােছ িন�িলিখত তারবাত� ািট পািঠেয়েছ, ' জ�ির িভি�েত অনুনয়
�িমকেদর জন� গম সরবরােহর, যারা এর মেধ�ই অনাহাের।

এই হে� পিরি�িত। কৃিষ অ�ল অিভেযাগ করেছ �য তারা কারখানা �থেক অত�ািধক কম িশ�জাত
(manufactured) �ব� পাে�। ফলত তারাও সমানুপািতক কম হাের কৃিষজাত শস� িশ�া�েল পাঠাে�। �িটর
( প�ন খােদ�র : অনুবাদক) এই ঘাটিত িশ�া�ল�িল �থেক �িমকেদর চেল �যেত বাধ� করেছ। যারফেল
িশ�জাত �েব�র আরও কম উৎপাদন এবং রফতািন, এবং পুনরায় আরও কম খাদ�শস� রফতািন - আরও
খাদ�াভাব -আরও �িমক সংেকাচন......

আমরা �� কির : �লৗহদঢ়ৃ এই �পষন যে�র �য পি�ল চ� �িমক কৃষকেক িপষেছ তার �থেক মুি�র রা�া
�কাথায়? �জাট সরকার এই দিুভ�� পীিড়ত অ�ল�েলােত �গাপেন িকছ�  অত�াচারী ��রনায়ক পাঠােনা ছাড়া
আর িক িদেয়েছ?

আেপাষবাদী ভ�মেহাদয়গণ অনুভব করেব পারেছন িক �য সা�াজ�বাদ যােক তারা সমথ�ন কের যাে�ন
এখেনা তা রািশয়ােক �কান ভয়�র কানাগিলর মেধ� �ঠেল িনেয় চেলেছ? এখান �থেক �ফরার একমা� পথ এই
সা�াজ�বাদী যুে�র অবসান।
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