িdতীয় সবুজ ‘িবpবী’ শাসক- কেপর্ােরটেদর িচnন !
ঠান্ডা ঘের ছয় রােজয্র pিতিনিধেদর িনেয় d’িদনবয্ািপ কমর্শালার মধয্ িদেয় ‘িdতীয় সবুজ িবpব’ eর মিহমা pচার কের েগেলন di
েকndীয় মntী pণব মুখাজর্ী eবং শরদ পাoয়ার। পােশ বেসi তােত সায় িদেলন রােজয্র মুখয্মntী বুdেদব ভTাচাযর্ eবং কৃিষমntী নেরন
েদ। িকnt eকটা কথা eকবারo uচ্চািরত হল না েয, ei ‘িবpব’ আসেল eকটা কেপর্ােরট ‘সবুজ লুন্ঠন’ পিরকlনা, যার মূল িভিt ২০০৫
সােল ভারত- আেমিরকার মধয্ sাkিরত েদশিবেরাধী কৃিষচুিk ‘eেকআi’। eর বয্ািp কৃিষ uৎপাদন, বন্টন েথেক গৃহsালীর েহঁেসল –
িশkা, pিশkণ, গেবষণা, পিরেষবা বািণজয্ সবর্t pসািরত। eক কথায় েগাটা aথর্নীিতটােকi িগেল খােব ei eেকআi চুিk।

আমরা যঁারা িসঙ্গুর- নnীgাম পেবর্ eকসােথ রাsায় েহঁেটিছলাম, েকিমকয্াল হাব sাপেনর িবেরািধতা কেরিছলাম, েসেজর
িবrেd, হিরপুের পরমাণু িবdয্ৎেকnd sাপেনর িবrেd সরব হেয়িছলাম, তঁােদর সবাiেক জানােনা দরকার, ei ভয়ঙ্কর
কমর্সূচী rপায়েনর aথর্ eকটা িসঙ্গুর, eকটা নnীgাম, eকটা নয়াচর িকmা eকটা হিরপুর নয়। হাজারটা িসঙ্গুর, হাজারটা
নnীgাম, হাজারটা হিরপুর, হাজারটা েভাপাল িকmা হাজারটা িবদভর্। কৃিষ,িশkা,গেবষণা,sাsয্,পিরেবশ,aথর্নীিত,সংsৃিত
eমন িকছুi েনi, যা ‘eেকআi’ চুিkর আoতায় পড়েছ না। িdতীয় সবুজ িবpেবর তুলনায় eকটা িসঙ্গুর েতা নিs !
সিতয্টা জাnন !
সnপর্েন eকটা কথা েচেপ যাoয়া হেচ্ছ। বলা হেচ্ছ না, ei ‘িdতীয় সবুজ িবpেব’র িভিt ২০০৫ সােল sাkিরত ভারতমািকর্ন eেকআi চুিk। যার সmূণর্ নাম - নেলজ iিনিসেয়িটভ aন aয্ািgকালচার, eডুেকশন, েTিনং, সািভর্েসস aয্ান্ড
কমর্ারিশয়াল িলেঙ্কেজস। ২০০৫ সােল pধানমntী আেমিরকায় বেস ei চুিkেত সi িদেয় বেলিছেলন - eেকআi চুিk
‘িdতীয় সবুজ িবpেবর agদূত’ (harbinger of second green revolution)। ei চুিkর আসল কািরগর আেমিরকার
কৃিষ বািণিজয্ক সংsাgিল। eরা ভারেতর uবর্র জিমর দখল িনেয় চুিkেত িনেজেদর pেয়াজন মত ফসল ফিলেয় িবেদেশ
রpািন করেত চায়, যার সােথ ভারতীয় নাগিরকেদর খাদয্ িনরাপtার েকান সmকর্i েনi।‘খাদয্ িনরাপtা’র pচার আসেল
eক ভঁাoতা।
কৃষক নয়- ei িবpেবর (?) মূেল কেপর্ােরট
eটা ভাবেত লjা হয়- আেমিরকার মনসােন্টা, আচর্ার ডয্ািনেয়ল িমডলয্ান্ড (eিডeম) eবং oয়ালমাটর্, আিত মুনাফাবাজ
ei িতনেট েকাmািনর িবশব্ বািণজয্নীিত –ভারেতর মত eকটা sাধীন েদেশর কৃিষনীিত হেয় দঁািড়েয়েছ। ei িতন তারকাi
ভারেত ‘িdতীয় সবুজ িবpেব’র েনপথয্ নায়ক- যারা pেতয্েক ei ‘eেকআi’ েবাডর্ সদs। লkয্ণীয় ei মনসােন্টা
েকাmািন িবেশব্র eক নmর কৃিষ রসায়ন eবং বীজ েকাmািন। eিডeম সবর্বৃহত খাদয্পণয্ িবেkতা। আর oয়ালমাটর্ েতা
িবেশব্র খুচেরা বাজার (িরেটল) িগেল খাবার eকেচিটয়া েবায়াল মাছ - েয েকাmািনর বািষর্ক আয় িনm আি কার সমs েদেশর
জাতীয় আেয়র চাiেতo েবশী। ei চুিk কাযর্ত কৃিষ uপকরণ, খাদয্ pিkয়াকরণ eবং খুচেরা o পাiকাির বয্বসার
eকেচিটয়া কারবািরেদর eক aশুভ আঁতােতর ফলrিত, যার সােথ েদশজ েদাসর িহেসেব জুেটেছ টাটা, িমtাল, আmািন
েগােয়ঙ্কারা। েদশবাসীর কােছ oরাi েকাmািনgিলর sেদশী মািলক !
ei চুিkর ফেল কী কী হেচ্ছ eবং হেব
ei eেকআi চুিk েমেনi েদেশর কৃিষ eবং খুচেরা বয্বসায় বৃহৎপুঁিজর pেবশ ঘটেছ। রােজয্ রােজয্ বদেল েনoয়া হেচ্ছ
eিপeমিস আiন- যার ফেল eখন সমs রাঘব েবায়ােলরা সরাসির চুিkচােষ ঢুেক পেড়েছ। িনেজেদর পছnমত চাষ
করােচ্ছ- পাঞ্জাব, anpেদশ কণর্াটক সহ ant। েদেশর িবjান গেবষণােকndgিলেত িবেদশী েকাmানীgিল ঢুেক পড়েছেসখােন িবjানীেদর pভািবত কের িনেজেদর পেk শংসাপt িলিখেয় িনেচ্ছ। িবিট েবgেনর েkেt যা pমািণত। ei চুিkর
সােথ তাল িমিলেয় মনসােন্টার মত বীজ eবং রসায়ন েকাmািনgিল যােত বীেজর বাজাের eকেচিটয়া আিধপতয্ sাপন করেত
পাের েস জেn আসেছ বীজ আiন। কৃষেকর হাত েথেক বীজ সংরkণ eবং িবিনমেয়র aিধকার েকেড় েনoয়া হেচ্ছ।
েকাmািন বীজ ছাড়া an েকানo বীজ েযন চাষ করা না যায় তার বয্বsা পাকা হেচ্ছ। আগাম বািণজয্ সংkাn আiন বদেল
েনoয়া হেয়েছ- তাi িবশব্বাজােরর সােথ তাল িমিলেয় খাদয্পেণয্র দাম বাড়েছ h h কের। আগামী দশেক খাদয্ পেণয্র দাম
েয আরo বাড়েব iিতমেধয্i রাTসংেঘর নানা িরেপােটর্ তা জািনেয়েছ। কৃিষ dবয্ মােনi eখন খিনজ েসানা - ফাটকাবাজরা
তাi খাবােরর বাজাের িবিনেয়াগ কের মূলয্ আরo চিড়েয় িদেচ্ছ। যার িছঁেটেফাটাo কৃষক পােব না, িসংহভাগটাi যােব
aিতদানব ei সমs uঠিত মধয্stেভািগেদর েপেট। নতুন পিরকlনা anযায়ী ধান,গম iতয্ািদ চােষর eলাকা কমােনা
হেব। বাড়ােনা হেব সবিজ eবং ফেলর চাষ- যা pিkয়াকরেণর পের পািড় েদেব িবেদেশ।

eেকআi চুিkর আদেল েদেশর জাতীয় কৃিষনীিত ৈতরী হেয়েছ। িকnt েসখােন কৃষকেদর েকান সমsা িনেয়i আেলাচনা
হয়িন। েগাটাটাi কেপর্ােরটেদর চািহদা anযায়ী সাজােনা। eমন ছক কষা হেচ্ছ েয তার ফেল কৃিষর খরচ eত বাড়েব েয
সাধারণ কৃষক আর চাষ করেত পারেব না - জিম েছেড় িদেত বাধয্ হেব। e হল uেচ্ছেদর নতুন েকৗশল।
আজেক েযখােন িবশব্জুেড় খাদয্ সংকট বাড়েছ, তখন পৃিথবীজুেড় uবর্র কৃিষজিম িনেজেদর দখেল রাখেত চাiেছ আnজর্ািতক
খাদয্ eবং কৃিষপেণয্র কারবািররা। পাঞ্জােব iিতমেধয্i gােমর পর gাম দখল হেয় েগেছ। েসখােন পশুখাদয্ ৈতরী হেয় পািড়
িদেচ্ছ িবেদেশ- আর sানীয় মাnষ eবং পিরেবশ িবেষ নীল হেয় যােচ্ছ। iিতমেধয্i eর ফল হেয়েছ ভয়াবহ। েদনার দােয়
সারা েদেশ আtহতয্া করেছ হাজার হাজার কৃষক। nাশানাল kাiম বুয্েরার িহেসব anযায়ী ১৯৯৭ সাল েথেক ২০০৭ পযর্n
েদেশ ১,৮২,৯৩৬ জন কৃষক আtহতয্া কেরেছন – aথর্াৎ গেড় pিত িতিরশ িমিনেট eকজন।
রাজৈনিতক দলgিলর aবsান
ভারত- আেমিরকার চুিk েমেন, কৃষক তথা আমজনতার sাথর্ জলাঞ্জিল িদেয়, ভূিমসংsােরর িবপরীত পেথ েহঁেট আজ যখন
েদেশর কৃিষ eবং বািণজয্ নীিতর আমূল রদবদল করা হেচ্ছ, কেপর্ােরেটর aঙ্গুিলেহলেন পালেট েনoয়া হেচ্ছ eেকর পর eক
আiন, তখন ডান- বাম িনিবর্েশেষ রাজৈনিতক দলgিল ‘eেকআi’ িনেয় মুেখ kলুপ eঁেটেছ। ১২৩ পরমাণু চুিk যখন
sাkিরত হয়, তখন বাম দলgিল বেলিছল eর ফেল েদেশর সাবর্েভৗমt রসাতেল যােব। aথচ তার চাiেতo হাজার gণ
ভয়ঙ্কর েয কৃিষ jান চুিk তা িনেয় তারা টুঁ শbিট করেলন না। েদশবাসীর anদাতােদর িবrেd eতবড় eকটা চkাn
সংগিঠত হেচ্ছ, যার ফেল েদেশর খাদয্ িনরাপtা ভয়ঙ্কর রকেমর িবপযর্s হেব, তখন সরকাির জিমেত সরকাির খরেচ eেকর
পর eক িহমঘর sাপন কের তা তুেল েদoয়া হেচ্ছ eকেচিটয়া কারবািরেদর ফসল সংরkেণর জn, যােত তােদর বাড়িত
মুনাফা িনি ত হয়। anিদেক সমs কৃিষ সmদ লুট কের িনেয় যাবার জেn বসেছ েরেলর পণয্ কিরেডার। ঋণ িদেচ্ছ
িবশব্বয্াঙ্ক। e eক আ যর্ চk – িপিপিপ। aথর্াৎ, মুনাফা oেদর- জল, জিম, েমহনত o খরচ আমােদর !
pথম সবুজ িবpব
iিতমেধয্i সরকার, eমন কী ভারেত pথম সবুজ িবpেবর মূল pবkা sামীনাথনo আজ sীকার করেছন - pথম সবুজ
িবpব বয্থর্ হেয়েছ। িকnt ei বয্থর্তার মূলয্ িদেচ্ছ কারা ? pথম সবুজ িবpেবর আঁতুরঘর পাঞ্জাব। যােক গবর্ কের বলা হত
েbড বােsট aফ iিন্ডয়া বা ভারেতর খাদয্ভান্ডার। আজ েসi পাঞ্জাব- ভারেতর কয্াnার েবl। চালু হেয়েছ কয্াnার
ekেpস - ভািতন্ডা েথেক িবকািনর। েTন নmর ৩৩৯। েকানo পিরবােরর দশজন, দশজনi আkাn। জেল, মািটেত িবষ।
িবষাk বাতাস। েয সমs aঞ্চেল মনসােন্টা, কািগর্েলর মত কেপর্ােরটরা ঢুেকেছ েসi aঞ্চলgেলাi পিরণত হেয়েছ
মৃতুয্পুরীেত। কােজi বয্থর্তা মােন শুধুমাt ফসেলর uৎপাদন hাস নয় - বয্থর্তার মূলয্ aেনক sদূরpসারী। েযমন ei
পি মবঙ্গ। ৩৪১ টা bেকর মেধয্ ei রােজয্ ৮১টা bক আেসর্িনক আর ৪৯ টা bক আkাn েফ্লারাiেডর িবেষ। বাংলায় আেগ
চাষ হত pায় ৫০০০ pজািতর ধান। eক িবpেবর ধাkায় েযখােন pায় ৪৫০০ pজািত িচরতের হািরেয় েগেছ। তখন
িবjানীেদর িদেয় বলােনা হেয়িছল ‘সবুজ িবpব’ কৃষেকর ঘের eেন েদেব aভুতপূবর্ সমৃিd, যা পের তঁােদর ঘের ঘের আgন
jািলেয় চেল েগেছ। েছাট কৃষক বড় কৃষেকর হােত জিম তুেল িদেত বাধয্ হেয়েছ। কেম েগেছ েমৗমািছ, হািরেয়েছ জীব
ৈবিচt- যার aথর্ গিরব মাnেষর খাবাের টান পড়া। িdতীয় িবpেব ei সংকট আরo তীb আকার েনেব। হয়ত েগাটা
পূবর্াঞ্চলটাi যুk হেব কয্াnার েবেl। ei পথ pশs করেতi আজ ভুল- sীকােরর েকৗশল eবং িdতীয় ‘িবpব’- eর pচাের
sামীনাথেনর শশবয্sতা।
িবjানী িশkক িচিকৎসকেদর িবেরািধতা
িdতীয় সবুজ িবpব eর িবেরািধতা আর eেকআi চুিk বািতেলর দািবেত uk কমর্শালার pাক- মুহূেতর্ ৯i জুলাi ২০১০
রােজয্র কৃিষমntী নেরন েদ’র সােথ েদখা কের ফামার তরেফ িলিখত আপিt জািনেয় eেসেছন নদী িবেশষj কলয্াণ rd,
িবjানী পাথর্ সারথী রায়, arণ কািn িবশব্াস, aভী দt মজুমদার, িচিকৎসক ডঃ িসdাথর্ gp pমুখ। তঁােদর মত eর মধয্
িদেয় েসi নীলচাষ, বাংলার dিভর্েkর কােলা িদনgেলা িফিরেয় আনা হেচ্ছ। েগাটা পূবার্ ঞ্চল aিচের মrভূিমেত পিরণত হেব।
িdতীয় সবুজ িবpব কৃষক o kুd বয্বসায়ীেদর ভােত মারার পিরকlনা
‘িdতীয় সবুজ িবpব’ কৃষক eবং েছাট বয্বসায়ী সহ কেয়ক েকািট মাnষেক ভােত মারার পিরকlনা। কৃিষ, পিরবহন, বন্টন
খুচেরা o পাiকাির বয্বসা তথা বাজার বয্বsা - সবটাi িগেল খাবার eক ভয়ঙ্কর ei পিরকlনার পেk যারা oকালিত
করেছন, তারা িনেজেদর kুd sাথর্ চিরতাথর্ করার জn পরবতর্ী pজnেক eকটা dিভর্েkর িদেক েঠেল িদেচ্ছন। আsন তাi
েদশিবেরাধী িdতীয় সবুজ িবpেবর িবrেd সরব হi। e দায় েদশেpিমক ভারতবাসীর – an েকu কাজটা কের েদেব না।
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