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আিদ আি�কার প�িশকাির ও খাদ�সং�াহক অিধবাসীেদর �বিশ�� স�েক�

একিট �ব� �লেখা।

আিদ আি�কা িছল িবিভ� জািতর �াথিমক বা

আিদবাসভূিম। িক� আিদ আি�কার সং�ৃিত স�েক�

��তাি�ক তথ� খুবই ��। ��র যুেগর মানুেষরা অিধকাংশ

��ে�ই িছল প�িশকাির ও খাদ�সং�াহক। তারা এক জায়গা

�থেক অন�� খাবােরর (ফল-মূল, বাদাম ও শাক জাতীয়

পাতা) স�ােন যাযাবর জীবনযাপন করত।

আিদ আি�কার অিধবাসীেদর প�িশকার ও
খাদ�সং�াহক জীবেনর �বিশ�� 

নৃতাি�ক, ঐিতহািসক ও গেবষকেদর মেত, প�িশকাির ও

খাদ�সং�াহকেদর জীবন িছল এরকম-

প�িশকার 

এরা �ায় ৮০ রকেমর উি�দ �থেক খাবার সং�হ করত এবং

িবিভ� ধরেনর ফল, বাদাম, মূল �ভৃিতও সং�হ করত। দেলর

সকেলই সকেলর পদিচ� শনা� করেত পারত। এরা িবিভ�

রকেমর প� ও তার আগমন�ল স�েক� ও ওয়ািকবহাল

থাকত। প�িশকােরর জন� তারা িতর, জাল, ফাদ ব�বহার

করত।

�যৗথ মািলকানা 

খাদ�সং�াহক ও প�িশকািরেদর মেধ� সহেযািগতা ও

সহমিম�তা িছল। একসে�ই প�িশকার ও তা সমব�েনর

মাধ�েমই তােদর জীবন পিরচািলত হেতা। ব�ি�গত নয়, �যৗথ

মািলকানাই িছল জীবনচচ� ার মূল নীিত।

সমানািধকার

প�িশকার ও খাদ�সং�াহক সমােজ নারী-পু�ষ �ভদােভদ

িছল না। নৃত�িবদগেণর মেত খাদ� উৎপাদন, খাদ��হণ

�ভৃিত ��ে� িছল সমানািধকার। নারীরা মূলত �ছােটা প�

িশকার করত। তেব এর ব�িত�মও িছল। আবার

জ�িনয়�েণ মূল ভূিমকা পালন করত পু�ষ।

মাতৃতাি�ক সমাজ 

খাদ�সং�াহক ও প�িশকাির সমাজ িছল মাতৃতাি�ক।

মােয়র পিরচেয়ই িশ�র পিরিচিত গেড় উঠত। িশ� একটু

বেড়া হেল শারীিরক পির�ম (িশকার, আয়ুধ িনম�াণ-�কৗশল,

খাদ�সং�হ) �শখােনার পাশাপািশ �গা�ীেক �নতৃ� �দওয়া,

আ�র�ার �কৗশল �শখােনা হেতা।

��রায়ুধ িনম�াণ 

খাদ�সং�াহক ও প�িশকাির সমােজ িশ� বলেত িছল

��রায়ুধ িনম�াণ; িতর-ধনুক িনম�াণ। এই�িল িনম�ােণ সকেল

সমান দ� িছল না। �গা�ীর মেধ� দু’একজন এ�িল িনম�ােণ

দ� হেতা।

�হািচ� অ�ন 

সাহারােত আিদপেব�র প�িশকাির ও খাদ� সং�হকারীরা

যাযাবর িছল না। তেব তারা বছেরর অিধকাংশ সময় �েদর বা

নদীর বা জলাভূিমর কাছাকািছ বসবাস করত। তারা বেনর

অফুর� খাদ� বন� িমেলট, সরগম, মাছ, কুিমেরর মেতা জলজ

�াণীেক হত�া কের ভ�ণ করত। সাহারার এই মানেবরা

�হািচ� অ�নও কেরিছল।

উপসংহার

ি�ঃপূব� ি�তীয় সহ�াে�ও পূব� আি�কা িছল প�পালনকারী

ও খাদ�সং�াহকেদর অন�তম �ধান �ক��ল। তেব

ইিথওিপয়ান হাইল�া� কৃিষকােজর �ধান �ক��ল হেয়



উেঠিছল। �লক তুক� ানা অঞেলর মৎস�িশকািরগণ �নৗকা বা

িডিঙ ব�বহার করত। হািত, িজরাফ, গিজলা, জলহ�ী, গ�ার,

�জ�াও িশকার করা হেতা।


