
 

২৬ িডেস র, ২০১৯ 

কুমার রাণা 

ঝাড়খে  জয় হল লাকবুি র 

 
 

আের ভাই, অসিল বাত থ য়লা, বািক সব ম য়লা।” ঝাড়খ  িবধানসভার ফল বেরাবার দু’িদন আেগও এতটাই 

আ িব াসী িছেলন দুমকা জলার এক সাধারণ িবেজিপ কাযকতা। ভােট িজতেত টাকা মুখ , বািক সব গৗণ— 

িবেজিপর বুিনয়ািদ েরর কমীরাও এমন একটা ধারণা িব াস করেত  কেরিছেলন। অল ঝাড়খ  ু েড স 

ইউিনয়ন পািটর (আজসু পািট) সে  জাট না হওয়ায় িবেজিপর িতর স াবনার কথা উিড়েয় িদেয়িছেলন িতিন: 

“গঠব ন উঠব ন, সব উড় যােয়গা, দা-চারেঠা জা কম পেড়গা, খিরদ লে ।” 

খির াির ভারতীয় রাজনীিতর অ  হেয় উেঠেছ, সবাই জােন। পািট েলার মেধ  ধায়া তুলসীপাতাও িবরল। তবু, 

য়- মতার সে  য়- কৗশেলর িমেশল ঘটােনার দ তায় িবেজিপ ফা  বয় বেল নাম িকেনেছ, অন রা তার 

ধােরকােছ নই। জন িতিনিধ িকেন নওয়ার অহ ারী ত েয়র িপছেন এই অিভ তাই বা ব রসদ। এবং, ক না 

জােন, িব াস ও আ েজ ফারাক নই— িব াসেক লােক স ােনর মেতা লালন করেত সুখ পান। অতএব, এ-

বছর মহারা  িবধানসভা িনবাচন িভ  কথা বলেলও িবেজিপ কাযকতারা সটােক  দওয়ার কথা ভাবেত 

পােরনিন। 



ভাবেত না পারেলই দেশর ম ল। দপীর অহ ার যত বলবান হয়, লাকবুি  ততই সি য় হয়, তা স ১৯৭৫-৭৭ 

কালপেবর জ ির অব ার ঘটনা হাক বা চলমান সমেয় ভারেতর অ রা ােক হত া করার এেকর পর এক 

উেদ াগই হাক। সমােজর সু তাকামী লােকেদর জন  আশার কথা— ঝাড়খে র িবধানসভা িনবাচন এই 

লাকবুি র সি য়তােক আরও এক বার মাণ করল। লােকরা এমন ভােব ভাট িদেলন যােত িবেজিপ টাকার 

থেল বার করার সুেযাগই না পায়। ভােটর হােট যাঁরা িনেজেদর চড়া দােম িবি র কথা ভেব পুলিকত হি েলন, 

িনবাচকরা তাঁেদর সামেন থেক সই সুেযাগটা আেগভােগই কেড় িনেয় তুলনামূলক ভােব জিটলতাহীন অ-িবেজিপ 

সরকার গড়ার রায় িদেলন। 

ওপেরর কথা েলােত উ াস । িক , য অব ায় এই িনবাচন হল, তােত উ িসত না হেত পারা কিঠন। 

িবেজিপর িত ী িহেসেব ঝাড়খ  মুি েমাচা ( জএমএম)-কংে স জাটটােক নড়বেড় বলেল কম বলা হেব। 

গাটা কংে স দেলর সংগঠন িঠক ভােটর আেগই ধা া খেয়েছ। গত পাঁচ বছেরর িবেজিপ শাসেন জএমএম 

নতৃ ও এমন কানও আে ালন সংগিঠত কেরনিন, যা িদেয় তাঁরা এক কৃত লাকিহৈতষী চির  তুেল ধরেত 

পােরন। আলাদা ঝাড়খ  রাজ  গঠেনর দািবর িপছেন িবিভ  যুি র মেধ  অন তম িদক িছল মূলবাসীেদর অিধকার 

সুরি ত করা। ঔপিনেবিশক শাসেনর সময় থেক এক িদেক বাইের থেক এেস বসত গড়া এবং অন  িদেক 

ভূিমপু  ও ভূিমকন ােদর উৎখাত হওয়ার ধারা াধীনতা-পরবতী কােলও অব াহত। ১৮৯১ থেক ১৯৫০ কালপেব 

এখােন বাইেরর লােকর আগমন বেড়েছ চাে া ণ। অন  িদেক, আিদবাসীেদর িনগমন ঘেটেছ িবপুল মা ায়, 

ল  ল  লাক িভেটমািট ছেড় অসম-উ রবে র চা-বাগােন মজুর িহেসেব বসত গড়েত বাধ  হেয়েছন, এমনিক 

তফিসলভু  হওয়ার সুেযাগও তাঁেদর জােটিন। অ-আিদবাসী বিহরাগমন ও আিদবাসী দশা েরর ভারসাম হীনতার 

কারেণ ১৯৫০ সােলও যখােন ঝাড়খে  লাকসংখ ায় আিদবাসীরা িছেলন ৩৬ শতাংশ, সটা আজ কেম দাঁিড়েয়েছ 

২৬ শতাংশ। ২০১৪ সােল মতায় এেস িবেজিপ এখােন থম অ-আিদবাসী মুখ ম ী বসায়। সাঁওতাল পরগনা 

টনাি  অ া  এবং ছাটনাগপুর টনাি  অ া  আিদবাসীেদর অিধকার র ার য সীিমত সুর ার ব ব া কেরিছল, 

িবেজিপ সরকার স েলােক খব করার উপ ম কের। আিদবাসীেদর যটুকু জিম অবিশ  আেছ, লু  কেপােরট 

নজর সটুকুও কেড় িনেত আ াসী হয়, সরকােরর ত  হ ে েপ। 

এর সে  নেম আেস মানুেষর ওপর নানা অত াচার। খাদ -সুর া, একেশা িদেনর কাজ, ইত ািদ সামািজক 

ক েক আধােরর সে  জুেড় িদেয় মানুেষর জীবনেক দুিবষহ কের তােল। লােক অনাহাের মারা যান। অথচ, 

এ েলা িনেয় আে ালেনর কারেণ জঁ জ়-এর মেতা সমাজশা ী ফতার হেলও িবেরাধী দল েলা, িবেশষত 

জএমএম, তমন বড় আকাের আে ালেন নােমিন। গত িডেস েরও দুমকার াম েলােত মুখর অিভেযাগ শানা 

িগেয়েছ িজ িশবু সােরন ও তাঁর পুে র সি য়তার অভাব িনেয়।                                                 

 



বাতা এল, ‘আমরাই ভ ানগাড’২৭ িডেস র, ২০১৯ 

 
 

ঝাড়খে র িবধানসভা িনবাচেন য ফল পাওয়া গল, তার কারণ িনেয় িকছুটা আেলাচনা আেগর পেব (‘ঝাড়খে  

জয় হল লাকবুি র’, ২৬-১২) করা হেয়েছ। তার সূ  ধের থেমই বলা দরকার রােজ র িশ ািচ িটর কথা। স 

িচ , এক কথায় বলেল, ভয়ানক। ২০১১-র িহেসেব সা রতার হার মা  ৬৬ শতাংশ। াে র অব া শাচনীয় 

বলেল কম বলা হয়— জ কালীন গড় আয়ু জাতীয় গেড়র চেয় দু’বছর িপিছেয়। আরও দুি ার কথা, যখােন 

িব  জুেড় পু ষ অেপ া নারীেদর দীঘজীবী হওয়াটাই জব-সামািজক িনয়ম, সখােন এ-রােজ  নারী-পু েষর গড় 

আয়ুেত পাথক  অিত সামান । এর কারণ, নারীরা া  পিরচযার সুেযাগ ায় পানই না। তার কারণ, াথিমক 

ের া ব ব া বেল ায় িকছু নই। এবং এ-সেবর কারণ হল, সরকার এ ব াপাের আেদৗ নজর দয়িন। 

এরই সে  আেছ চরম বষম । এক িদেক মানুষ অনাহাের মারা যাে ন, অন  িদেক িবপুল বভব, যার িকছু অংশ 

চুইেয় পড়েছ াম েলােত, এবং গিরবেদর চােখ আঙুল িদেয় তাঁেদর দাির েক দিখেয় িদেয় ধষকাম মজা 

পাে ।    

এই অসাম  রাজনীিতেতও িতফিলত। টাকার থেল িনেয় বৃহৎ িবেরাধী দল েলার খুব অনীহা আেছ এমন মেন 

করার িভি  নই। িবেজিপর মেতাই জএমএম দেলরও িবজয়ী িবধায়কেদর িতন-চতুথাংশই কািটপিত 

(আ যজনক ভােব কংে েস বশ কম, মা  এক-তৃতীয়াংশ)। মুখ ম ী হেত যাওয়া জএমএম নতার ঘািষত 

স ি মূল  আট কািট টাকার বিশ, তাঁর াতৃজায়া িবধায়েকর স ি  দু’ কািটর ওপের। দেশর অন  এই 

পিরমাণ টাকা িনেয় কউ মাথা ঘামায় না, িক  য রােজ  এখনও আিদবাসী িশ  ভা -আি েন ভােতর জন  কাঁেদ, 

কেট নওয়া ভু ার গাছ ু ধা িনবারেণ আেখর মেতা কের িচিবেয় খায়, ধু পেট ভােত ‘ভাতুয়া’ খােট, য রােজ  

৩৭ শতাংশ লাক দাির  সীমার নীেচ, ৩৫ শতাংশ লাক খতমজুির কের জীিবকা িনবাহ কেরন, এবং কািট 



টাকা মােন িঠক কত সটাই ব  লাক ক নায় আনেত পােরন না, সখােন এই টাকাই নতােদর সে  সাধারণ 

মানুেষর িব ৈবষম েক উৎকট, অ ীল কের তােল। এত িকছুর পরও লােক জএমএম-কংে স জােটর সরকার 

গড়ার পে  য এত  রায় িদেলন, তা কবল ঝাড়খে র িবেশষ পিরি িতর ব াপার নয়। িবদায়ী মুখ ম ী 

রঘুবর দাস পরাজেয়র দায় িনেজর কাঁেধ তুেল িনেয়েছন। তাঁর নতােদর আড়াল করা তাঁর কতব , িক  সাধারণ 

বুি র কতব  অন  ভােব িনধািরত হয়। কা ান থেক আমরা য ব াখ া পাই, তা িতন কািট লাকসংখ ার এই 

েদেশর দির , সুেযাগবি ত, অপমািনত লাকসাধারেণর মহ র উপলি র িদেকই তাকােত বেল। তাঁেদর 

অেনেকই জােনন না, কান নতার কত টাকা। নতুন সরকার তাঁেদর জন  গরাজ  গেড় দেব— এমন 

ত াকা া তাঁেদর নই। রাজনীিত িটক  হেয় উঠেব, দুনীিতর কলুষ তার ধার মাড়ােত পারেব না— 

িনেজেদর তাঁরা এমন কানও ক নারও হকদার বেল মেন কেরন না। উে া িদেক, তাঁেদর বিশর ভাগই 

এনআরিস, িসএএ, ৩৭০, বাবির মসিজদ, িতন তালাক ইত ািদ িনেয় ায় িকছুই শােননিন। িক  অিভ তাস াত 

মানিবক বােধ তাঁরা এটা জেনেছন য, কাথাও একটা সা ািতক গালমাল হেয় চেলেছ। তাঁরা জেনেছন এই 

দশটার অি ই স টাপ । বতমান শাসেকরা তােক এমন এক জায়গায় প েছ িদেয়েছ, যখােন মানুেষর কথা 

বলা অপরাধ, সরকােরর িবেরািধতা করা ঘারতর পাপ। এই দুভােগ র বাতা পড়বার জন  িনর রতা তাঁেদর 

সামেন বাধা হেয় দাঁড়ায়িন। 

মিকর ভাষা বাঝার জন  অ রপিরচয় লােগ না। যিদ লাগত, তা হেল এই দশটা গেড়ই উঠত না। াধীনতার 

লে  ি িটশ সাংবািদক বেলিছেলন, বড় জার দশ বছর, তার মেধ ই ভারতীয় গণত  নামক ব টাই থাকেব না। 

ভিবষ াণী মেলিন। মলার কথা নয়। ভারতবেষর িনমােণ যমন ব ই িভি , তার সুর ােতও সই িবিভ তাই 

শি । এনআরিস/িসএএ-র িব তার পথ ধের এ রাজ -সহ সারা দেশ িবিভ  পািট-ছা দল-নাগিরক সমােজর 

য আলাদা আলাদা সমােবশ, সটা যমন ভারতীয় সমােজর ব বাদী কাঠােমািট ভেঙ ফলার উপ মেক পযুদ  

করার লড়াই, ঝাড়খ  িনবাচনও সই ধারায় একিট যাগদান। এটা আসেল িবেরাধী দল েলার কােছ 

লাকসাধারেণর একটা বাতা: “আমরাই ভ ানগাড, তামরা আমােদর অনুসরণ কেরা।” 

 


