
গড়েবতায় মজdর kািn পিরষদ (MKP) কমর্ীেদর ওপর তৃণমূল 
কংেgেসর হামলা-hমিক-ফেতায়া জািরর িবrেd েসাcার েহান

বnগুণ, 
 মজdর kািn পিরষদ (এম েক িপ ) মজীবী জনগেণর একিট রাজৈনিতক সংগঠন িহেসেব পি মবে  
গত ৫ বছর ধের কাজ কের চেলেছ। এরােজয্র িবিভn কলকারখানার িমক-কমর্চারী, অসংগিঠত িশেlর 

িমক, gামা েলর েkতমজুর, িদনমজুর, গরীব চাষী সহ অসংখয্ েমহনিত মানুেষর িমিলত উেদয্ােগ এই 
সংগঠন গেড় উেঠেছ। 

 ২০০৬ সােল এম েক িপ ৈতির হওয়ার পরপরই িস েুর কৃষকেদর কৃিষজিম রkার আেnালন r 
হয়। আমরা r েথেকই েসই আেnালেনর অনয্তম শিরক। এই আেnালনেক ভা ার জনয্ তৎকালীন বাম n 
সরকার আেnালনরত কৃষক ও তার সহেযাগীেদর ওপর িনমর্ম পুিলশী আkমণ নািমেয় আেন। িসিপআই(এম) 
পিরচািলত বাম n সরকােরর পুিলেশর হােত িনমর্মভােব অতয্াচািরত হন এম েক িপ কমর্ীরা। ২০০৬ সােলর 
িডেসmর মােস িস েুরর কৃষকেদর জিম িফিরেয় েদবার দািবেত ীমতী মমতা বয্ানাজর্ী েয অনশন আেnালন 

r কেরিছেলন, িহnেমাটর কারখানার িমক এম েক িপ েনতা আভাষ মুnী টানা কুিড় িদন ধের িছেলন েসই 
আেnালেনর অনয্তম অনশনকারী। ২০০৭ সােলর েফbrয়াির মােস টাটার কারখানার েবড়া ভা ার আেnালেন 
সামেনর সািরেত দাঁিড়েয় লড়াই করেত িগেয় িনমর্ম পুিলশী িনপীড়েনর িশকার হয় এমেকিপ েনতৃt। 

 িস রু আেnালেনর পরবতর্ী পযর্ােয় নnীgাম আেnালন, িহnেমাটর কারখানার ধমর্ঘট, লালগড় 
আেnালেন এম েক িপ লাগাতারভােব লড়াইেয়র ময়দােন উপিsত েথেকেছ। ২০০৯ সােল েলাকসভা িনবর্াচেন 
তৃণমূল কংেgস যখন সরাসির কংেgেসর সে  হাত েমলােলা (যােদর এতিদন তারা িসিপএেমর িব িটম বেল 
এেসেছ ), তখন এমেকিপ গণআেnালেনর sের তৃণমূেলর সে  চলার পিরসমািp ঘটােলা। িবগত d’বছের এম 
েক িপ sাধীনভােব িনজs কােজর ধারােক এিগেয় িনেয় চলেছ। বয্াপক মূলয্বৃিdর িবrেd, মজীবী জনগেণর 
ওপর েনেম আসা pিতিট আkমেণর িবrেd লড়াই গেড় তুলেত এম েক িপ িনরলসভােব কাজ কের চেলেছ। 
গত িবধানসভা িনবর্াচেন এম েক িপ এই লড়াইেক এিগেয় িনেয় যাবার সপেk জনমত গেড় তুলেত িবিভn েকেnd 
pাথর্ী েদয়। 

 পঁুিজপিতেদর কােছ আtসমপর্নকারী,  েমহনিত মানুেষর pিত িব াসঘাতক িসিপএেমর পরাজেয় 
এরােজয্ তৃণমূল েনtীর নতুন সরকার pিতি ত হেয়েছ। িবপুল িবজেয়র মেধয্ িদেয় েনtী পি মবে র বুক 
েথেক দলতেntর অবসান ও গণতেntর নতুন সূেযর্াদেয়র কথা েশানােলন। এরপেরই গড়েবতার ক ালকােn 
িসিপএম-এর pাkন েদাদর্ pতাপ মntী সুশাn েঘাষ েgpার হল। গড়েবতা েথেক খুনী ও হামর্াদবািহনীর েনতা 
তপন-সুকুররা পালাল। r হল নতুন রাজt। িকnt rেতই গড়েবতা থানার চাঁদািবলা-খড়কুসুমা pভৃিত gােম 
নতুন ‘সুশাn-তপন-সুকুর’রা ফেতায়া জাির করেলন েয তৃণমূল ছাড়া অনয্ েকােনা দল করা যােব না। অনয্ 
েকােনা দল করেল gােম থাকেত েদওয়া হেব না। মাওবাদী বেল পুিলেশর হােত তুেল েদওয়া হেব ইতয্ািদ hমিক 
চলেত থােক।  



 গত pায় d’বছর ধের চndেকানা েরাড-গড়েবতা এলাকায় আমােদর সংগঠন অথর্াৎ এম েক িপ গেড় 
উেঠেছ। এলাকার েমহনিত জনগেণর নানা সমসয্ায় এম েক িপ তােদর পােশ দাঁিড়েয়েছ। তােদর নয্াযয্ অিধকার 
িনেয় লড়াই গেড় তুলেছ। sাভািবকভােবই ফেতায়াদারেদর িবষ নজের পেড়েছ এম েক িপ। গত pায় dমাস 
ধের এম েক িপ কমর্ীেদর ওপর লাগাতার hমিক চলেছ। hমিক িদেয়ও যখন আমােদর কমর্ীেদর দমােনা যায় িন, 
তখন তারা িসিপএেমর পুেরােনা কায়দাই gহণ কেরেছ। একিদেক r হেয়েছ িনমর্ম হামলা আর অনয্িদেক চলেছ 
ভয় র ষড়যnt। গত ২ অেkাবর আমরা hমিকর িবrেd, হামলার আশ ায় গড়েবতা থানায় েডপুেটশন িদলাম। 
িস আই-এর pিতrিত েন আমরা gােম িনজ িনজ বািড়েত িফের েগলাম। পেরর িদন ৩ অেkাবর গড়েবতা থানা 
এলাকার চাঁদািবলা gােম তৃণমূল কংেgেসর d তৃীরা আমােদর পি ম েমিদনীপুর েজলা সmাদক rsম মিlকেক 
তার পাড়ার মেধয্ই আkমন কের। বীভৎস মার েমের তােক grতর আহত অবsায় েফেল েরেখ যায়। তােক 
বাঁচােত িগেয় rsেমর মা ও কাকাও d িৃতেদর হােত মার খায়। আমােদর পি ম েমিদনীপুেরর েজলা সভাপিত 
আইজুিdন মিlকেকও ওরা মারবার ফিn আঁেট। িকnt চাঁদািবলা gােমর েশািষত-িনপীিড়ত মানুষেদর pিতেরােধ 
তারা িপছু হঠেত বাধয্ হয়। এখনও তার বািড়র েলােকেদর বারংবার েমের েফলার hমিক েদওয়া হেc। িসিপএম 
েযমন জিরমানা করেতা েতমিন তৃণমূল েনতারা এম েক িপ-র কমর্ীেদর ওপর জিরমানা চাপােc। 

 চরম ষড়যnt চলেছ আমােদর কমর্ীেদর িমেথয্ মামলায় জিড়েয় েদবার! এই তৃণমূল েনতােদর হােত থাকা 
েবআইিন বnুক ‘এম েক িপ কমর্ীেদর বািড়েত পাওয়া েগেছ’ বেল pকাশয্ িদবােলােক পিরকিlতভােব থানােক 
েডেক এেন পুিলেশর হােত তুেল িদেc তারা। এেদর নােমই rsম মিlক, আইজুিdন মিlক, সপুরা িবিবরা এফ 
আই আর কেরেছ গড়েবতা থানায়! অথচ rsম মিlকেক খুেনর েচ া করার অিভেযােগ যােদর িবrেd গত ৪ 
অেkাবর গড়েবতা থানায় এফ আই আর করা হেয়েছ তারা gােম কলার তুেল ঘুের েবড়ােc,  rsম-আইজুিdনেদর 
পিরবারেক hমিক িদেc আর পুিলশ নীরব দশর্ক েসেজ তােদর মদত িদেয় চেলেছ ! এমনটাই েতা চলত িসিপএম 
জমানায়! তাহেল িকেসর পিরবতর্ন হেলা ?

 আমরা এই কথাটাই েভােটর আেগ েমহনিত মানুেষর সামেন তুেল ধেরিছলাম। আমরা এই কথাটাই 
বারবার েমহনিত জনগেণর সামেন তুেল ধরেত চাই। িসিপএম েমিক লালঝাnা কাঁেধ িনেয় গরীব েখেটখাওয়া 
মানুেষর সে  pতারণা কেরেছ, িমকে ণীর রেk সৃি  হওয়া লালপতাকার অবমাননা কেরেছ—তাই মজীবী 
মানুষ তােক ছঁুেড় েফেলেছ। তার বদেল েখেটখাওয়া মানুষ আপাতভােব েভােটর বােk যােদর েবেছ িনেয়েছ, তােদর 
চিরtও ইিতমেধয্ pকাশ পােc এইসব ঘটনায়। িকnt মজীবী বnরুা, দয়া কের হতাশ হেবন না। জীবেনর এখেনা 
বh পথ বািক আেছ। তাই বারবার মার খাওয়ার িবrেd rেখ দাঁড়ান। েখেটখাওয়া মানুেষর িনজs দল এম েক িপ 
–র পতাকাতেল নতুনভােব ঐকয্বd েহান। আসুন সাথী,  মজীবী জনতার েবঁেচ থাকার অিধকার আর তােদর sাথর্ 
pকৃতই রkা করেত পাের এমন গণতnt pিত ার লড়াইেয় সকল েমহনিত জনগণ সািমল হই। 

আইজুিdন মিlক                                                           rsম মিlক 
সভাপিত                                                                            সmাদক 

এম েক িপ, পি ম েমিদনীপুর                                                এম েক িপ, পি ম েমিদনীপুর 
এম েক িপ পি ম েমিদনীপুর েজলা কিমিটর পেk েজলা সmাদক কম. rsম মিlক কতৃর্ক pকািশত ও িনউ েরনেবা লয্ািমেনশন েথেক মুিdত      
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