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> সম্লোদেীয়

িৃজেবীর জবজভন্ন গদকি, গণতলোজন্ত্রে িদ্ধজত ও প্রজতষ্লোনসমূহ নলোনলোজবধ 
বলোঁধলো ও চলোকির সম্ু�ীন হকছে। নতুন ও িুরলোতন উভয় গণতকন্ত্রর 
মকধ্ এেনলোয়েতকন্ত্রর গ�লোঁে িজরলজষিত হকছে: ঊর্্টতন েতৃ্টে 
জনম্নতিকরর জনয়ন্ত্রকণর গনতৃত্ব আবলোকরলো প্রলোধলোন্ িলোকছে, িলোতীয়তলো-

বলোকদর ঊর্্টমু�ী প্রসলোর ঘটকছ এবং রলোিননজতে অজধেলোর সীমলোবদ্ধেরকণর 
েলোরকণ সুিীল সমলোি দুব্টল হকয় িড়কছ। নলোরী ও সং�্লোলঘুকদর অজধেলোর 
প্রজতজনয়তই আরিমকণর স্ীেলোর। গ্লোবলোল ডলোয়লগ-এর এই সং�্লোর শুরুর 
জদকে  ন্লোজসি গরেিলোর, জিজন বত্টমলোন নলোরীবলোদী জচন্লোধলোরলোর উদ্ীজিত ও 
প্রজসদ্ধ নলোরীবলোদীকদর মকধ্ অন্তম, এ সেল উন্নয়কনর জেছু জদে জনকয় 
আকললোেিলোত েকরকছন। জতজন অন্ভু্টজতিমূলে নলোরীবলোদী আক্লোলকনর 
প্রকনে িুজতিতে্ট উত্লোিন েকরকছন এবং তলোঁর মতবলোদ ৯৯% িতলোংকির 
নলোরীবলোদ জনকয়ও আকললোেিলোত েকরকছন। 

   প্রেম অংকি "জবিন্ন গণতন্ত্র" িীষ্টে জনবন্ধগুকললো িৃজেবীর জবজভন্ন গদকির 
গণতন্ত্র জেভলোকব জবিন্নলোবস্লোয় িজতত হকছে তলো জনরীষিণ েকর। দজষিণ 
আজরেেলোর বণ্টবলোকদলোত্তর সময় গেকে �লোঁজট রলোিনীজত িি্টন্, িলো গ্ীকসর মত 
গদকিও গণতকন্ত্রর ভূিলোতন জনকদ্টি েকর এবং জেভলোকব জমিরীয় আক্লোল-
গন নলোরীকদর অবদলোকনর জচত্র মুকছ গফললো হকয়কছ তলো আকললোেিলোত েকর। 
গি�লোকন গল�কেরলো নতুন উন্নয়ন, গিমন িুঁজিবলোকদ স্স্রতকন্ত্রর গমলোড়-এর 
বণ্টনলো ও জবকলেষণ েকরন। এছলোড়লোও তলোরলো জবজভন্ন ধলোরণলো ও মতবলোদ মূল্লো-
য়ন েকরন, িলো গণতলোজন্ত্রে িদ্ধজতকে আরও গিলোরলোকললো েকর। 

   ২০১৮ সলোকলর গম মলোকস, গিরু তেলো ললোজতন আকমজরেলোর অন্তম 
সমলোজিবজ্লোনী অ্লোজনব্লোল কুইিলোকনলো ৮৭ বছর বয়কস মলোরলো িলোন। তলোঁর 
অবদলোন জবকিষ েকর সলো্লোি্বলোদ, উিজনকবিবলোদ ও "ষিমতলোর উিজনকব-
িলোয়ন" সব্টত্র সমলোিজবজ্লোনীকদর জবজভন্ন প্রিন্মকে প্রভলোজবত েকরকছ। তলোঁর 
দুিন সহেম্টী তলোঁর িীবকনর প্রজত দৃজটিিলোত ও আকললোেিলোত েকর তলোঁর 
অবদলোকনর িি জ্লোিন েকরকছন।

   "দলোজররেতলোর মুক�লোমুজ�" িীষ্টে জবিতীয় অংকি আমরলো গল�লো সংগ্হ 
েকরজছ, িলোকত জছল জবজভন্ন ধরকণর দলোজররেতলোর জবকলেষণ, জগ্কসর �লোঁজট রলো-
িনীজতর প্রভলোব হকত ললোজতন আকমজরেলোয় রলোিনীজতবলোন্ধব অে্টনীজত সক্বিও 
রিমবধ্টমলোন দজররে নলোরীর সং�্লো বৃজদ্ধ জনকয় আকললোেিলোত। জবকবের জবজভন্ন 
গদি গেকে ছয়িন গল�েকে আমন্ত্রণ েরলো হকয়জছল তলোকদর জনজদ্টটি অঞ্চ-
গলর দলোজররেতলোর জবেলোি ও নীজত উন্নয়কন বলোঁধলো জবিজত্ত জনকয় আকললোচনলোর 
িন্। 

    স্বজবেে আধুজনেতলোর উির জলজ�ত এেজট জনবকন্ধ সুিলোতলো ি্লোকটল, 
ইজনডয়লোর এেিন প্রজসদ্ধ সমলোিজবজ্লোনী, জববেলোয়ন তক্বির প্রেৃজত ও জবষয়-
বস্তু জনকয় আকললোচনলো েকরকছন। জতজন বহু আধুজনেতলো ধলোরণলোর এেজট 
ঐজতহলোজসে ও তলোজ্বিে ব্লো�্লো জনরূিণ েকরন। 

    শুরু গেকেই গিলোল্লোকনডর জচন্লোজবদরলো সমলোিজবজ্লোকনর উন্নয়কন গুরুত্ব-
িূণ্ট ভূজমেলো গরক�কছন। এই সং�্লোজট গিলোল্লোকনড সমলোিজবজ্লোকনর উদ্ভকবর 
ইজতহলোস জনকয় আকললোেিলোত েকর। আবলোর, এজট গি শুধু ইজতহলোস জনকয় 
আকললোচনলো েকর তলোই-ই নয়, িলো উতি গদি সম্কে্ট িলোনকত উদ্ীিনলো 
গিলোগলোয়। বরং সুস্পটি সমলোিনবজ্লোজনে ব্লো�্লো সম্কে্টও িলো বত্টমলোন 
সমকয়র জবজভন্ন জবষকয়র সলোকে সম্জে্টত। জনবন্ধগুকললো বত্টমলোন গকবষণলোর 
সলোকে িলোঠেকদর িজরচয় েজরকয় গদয়, গিমন অকন্র অধীকন েলোি্টরত  
শ্রজমেকদর উির গকবষণলো, গভলোকটর আচরণজবজধ, িনগকণর গষিত্রসমূকহর 
িজরবত্টন ও সমলোিজবজ্লোকন এর তলোৎিি্ট জনকয়। 

জরিজিত আকলনবলোে্টলোর ও ক্লোউস গদলোকর, 
গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এর সম্লোদেবিয় 

 > আইএসএ-এর ওকয়বসলোইকট ১৭ জট ভলোষলোয় অনূজদত গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ ম্লোগলোজিনজট িলোওয়লো িলোয়। 
> গল�লো িলোঠলোকত িলোকরন globaldialogue.isa@gmail.com-এই ইকমইকল। 
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জিজড ভজল. ৮ / # ৩ / জডকসম্বর ২০১৮

সম্লোদে: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

সহেলোরী সম্লোদে: Johanna Grubner, Christine Schickert.

সহকিলোগী সম্লোদে: Aparna Sundar. 

জনব্টলোহী সম্লোদে: Lola Busuttil, August Bagà. 

িরলোমি্টে: Michael Burawoy.

গনমলোধ্ম িরলোমি্টে: Gustavo Taniguti.

িরলোমি্টে সম্লোদে: 
Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa 
Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova 
Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, 
Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan 
McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana 
Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse 
Saktanber, Celi Scalon, Nazanin Shahrokni.

আঞ্চজলে সম্লোদনলো িজরষদ 

আরব জববে: Sari Hanafi, Mounir Saidani. 

আকি্টজনটনলো: Juan Ignacio Piovani, Alejandra Otamendi, 
Pilar Pi Puig, Martín Urtasun.

বলোংললোকদি: Habibul Haque Khondker, Hasan Mahmud, 
Juwel Rana, US Rokeya Akhter, Toufica Sultana, Asif 
Bin Ali, Khairun Nahar, Kazi Fadia Esha, Helal Uddin, 
Muhaimin Chowdhury, Md. Eunus Ali.

রিলোজিল: Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Lucas Amaral 
Oliveira, Benno Warken, Angelo Martins Junior, Dmitri 
Cerboncini Fernandes.

রেলোসি/গস্পন: Lola Busuttil.

ভলোরত: Rashmi Jain, Jyoti Sidana, Nidhi Bansal, Pragya 
Sharma. 

ইক্লোকনজিয়লো: Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih 
Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati 
Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad 
Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto 
Hardjana, Diana Teresa Pakasi, Nurul Aini, Geger 
Riyanto, Aditya Pradana Setiadi. 

ইরলোন: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Sina Bastani, 
Sayyed Muhamad Mutallebi, Vahid Lenjanzade.

িলোিলোন: Satomi Yamamoto, Sara Maehara, Masataka 
Eguchi, Riho Tanaka, Marie Yamamoto, Kaori Hachiya, 
Ayana Kaneyuki, Erika Kuga, Kaya Ozawa, Tsukasa 
Shibagaki, Michiaki Yuasa, Rikuho Baba.

েলোিলো�তিলোন: Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, 
Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel, 
Almagul Mussina, Aknur Imankul. 

গিলোল্লোনড: Jakub Barszczewski, Iwona Bojadżijewa, 
Katarzyna Dębska, Paulina Domagalska, Krzysztof 
Gubański, Sara Herczyńska, Justyna Kościńska, Łucja 
Lange, Adam 
Müller, Zofia Penza-Gabler, Anna Wandzel, Jacek Zych.

গরলোমলোজনয়লো: Cosima Rughinis, Raisa-Gabriela Zamfirescu, 
Luciana Anăstăsoaie, Adriana Lavinia Bulumac, Cristian 
Chira, Denisa Dan, Diana Alexandra Dumitrescu, Radu 
Dumitrescu, Iulian Gabor, Alecsandra Irimie-Ana, 
Bianca Mihăilă, Andreea Elena Moldoveanu, Rares-
-Mihai Musat, Oana-Elena Negrea, Mioara Paraschiv, 
Alina Cristina Păun, Codruţ Pînzaru, Susana Maria 
Popa, Adriana 
Sohodoleanu, Elena Tudor.

রলোজিয়লো: Elena Zdravomyslova, Anastasia Daur, Valentina 
Isaeva. 

তলোইওয়লোন: Jing-Mao Ho.

তুজে্ট: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

> সম্লোদনলো িজরষদ 

SAGE প্রেলোিনীর উদলোর অনুদলোকন-
গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ প্রেলোি েরলো সম্ভব 
হকয়কছ। 

জিজড

বত্টমলোন জবকবের অকনে িলোয়গলোয় গণতন্ত্র হুমজের সম্ুক�। চলজত সং�্লোয়, আটিন সমলোিজবজ্লোনী 
জবজভন্ন গদকি গণতকন্ত্রর প্রজতকূলতলো, জেভলোকব মলোনুষ অজধে গণতলোজন্ত্রে অজধেলোকরর িন্ সংগ্লোম 
েরকছ, এবং বত্টমলোন রলোিনীজতর চচ্টলোকে সমলোকললোচনলো েকর আকললোচনলো েকরন।

দলোজরকরে্র জবষয়গুকললো ও দজররে মলোনুকষর বলোতিবতলো সব্টদলো সমলোিজবজ্লোনীকদর েলোকছ �ুবই তলোৎিি্টিূণ্ট। 
চলজত সং�্লোয়, জবকবের িলোঁচিন তলোজ্বিে দলোজররেতলো দূরীেরণ নীজতসমূকহর জনজদ্টটি আঞ্চজলে  উন্নয়ন 
(অেবলো এর স্ল্পতলো) জনকয় আকললোচনলো েকরকছন এবং জবকিষ েকর মলোনুকষর গমৌজলে চলোজহদলো গিমন 
�লোদ্ জনশ্চয়তলোর সলোকে িজড়ত জবজভন্ন চরি ব্লো�্লো েকরকছন।

এই অংিজট গিলোল্লোকনডর সমলোিজবজ্লোকনর ঐজতহলোজসে উন্নয়ন সম্কে্ট এেজট ভূজমেলো প্রদলোন েকর। 
এেইসলোকে গদিজটকত চলমলোন সমলোিনবজ্লোজনে গকবষণলোর অন্দ্টি্টন জনকয়ও আকললোচনলো েকর। 



 

> দলোজরকরের মুক�লোমুজ� 
বণ্ট স্বষম্-িরবত্টী দলোজররেতলোর মূল স্বজিটি্  
গিলোশুয়লো বূডকলনডলোর, ইউএসএ   
গবইলআউট-িরবত্টী সমজৃদ্ধ: জগ্কসর দলোজররেতলোর নতনু ভজূচত্র
ভ্লোজসজলস আরলোি্ু, জগ্স 
ল্লোজটন আকমজরেলোকত গেন অজধে মজহললো দজররে?
িুজলয়লোনলো মলোজট্টকনি গরেনকিলোজন, গেলোস্টলোজরেলো
"দলোতব্ অে্টনীজত": েল্লোণ রলোক্রের িজরসকর   
ফলোজবয়লোন ে্লোসল, িলোম্টলোজন
�লোদ্ জনশ্চয়তলোর জ্লোনত্বি: ২১ িতকের চ্লোকলঞ্জ  
মুকতিলোফলো েে, েলোনলোডলো

> তলোজ্বিে দৃজটিভজগি   
স্বজবেে আধুজনেতলো
সুিলোতলো ি্লোকটল, ইজনডয়লো

> গিলোল্লোকনডর সমলোিজবজ্লোন 
(গি�লোকন) আমলোকদর গুরুত্ব রকয়কছ? গিলোল্লোকনডর সমলোিজবজ্লোকনর জদকে তলোেলোকনলো    
মলোে্টলো বুকচলোল্ক, িলোম্টলোজন/গিলোল্লোনড  
গিলোল্লোনড ও িলোম্টলোজনর তরুণ অজনজশ্চত শ্রজমে 
িলোন িলোরিলোজতি, িুজলয়লোস গলোরদজকি, 
অ্লোডলোম গ্লোকিলোজভজে, গিলোল্লোনড, ও গভরলো ট্লোিম্লোন, 
িুতিরলোি্  
গেন সবলোই ডলোন-িন্লো দলগুকললোকত গভলোট জদকয় েলোকে?  
েলোতলোজি্টনলো গদবকিলো, সলোরলো গহস্টজিংকিলো, িলোজস্টনলো
েসজসংকিলো,ও  েলোজমল গট্িেলো, গিলোল্লোনড  
সব্টিনীন িজরমনডকল সমলোিজবজ্লোকনর সম্ভলোবনলো
মলোকস্টি গিলোললো, গিলোল্লোনড
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> চলজত সং�্লোয় েলোেকছ 

সম্লোদেীয়    

> সমলোিজবজ্লোন জনকয় আকললোচনলো 
নলোরীবলোদ নব্উদলোরননজতে গপ্রষিলোিকট: 
ন্লোজসি গরেিলোকরর সলোকে সলোষিলোৎেলোর   
জরিজস্টন জসেলোট্ট, িলোম্টলোজন 

> জবিন্ন গণতন্ত্র 
গণতকন্ত্রর সংেটেলোল
হলোউকে ব্রুনখ্রস্ট, িলোম্টলোজন  
েতৃ্টত্ববলোদী িুঁজিবলোকদর উত্লোন
জরিজিয়লোন ফুস, িুতিরলোি্ 
অনবধ্ নলোগজরেত্ব জহকসকব িলোজতগত নলোগজরেত্ব  
আক্রেয়লো জসলভলো-তলোজিয়লো, িলোম্টলোজন
১৯৯৪ িরবত্টী দজষিণ আজরেেলোয় গণতকন্ত্রর ভুল ধলোরণলো  
গলনজিউই এনজডলভু, দজষিণ আজরেেলো
একেকসি গণতন্ত্র   
গগরলোজসকমলোস গেলোকিজলস, জগ্স
সলোমলোজিে গিলোগলোকিলোগ মলোধ্ম-এেজট জবিমু�ী ধলোরলোকললো হলোজতয়লোর?
হলোরয়লোজত আব্ুল েজরম, মলোলয়জিয়লো
আকি্টজনটনলোকত গণতলোজন্ত্রে িশ্চলোদসরণ 
এজতিবলোন টকরস ে্লোস্টলোকনলোস, আকি্টজনটনলো 
জমিকরর জবপ্লব গেকে নলোরীকদর উকছেদ   
এ্লোজম অজস্টন গহলোল্মস, জমির
স্বজবেে িলোসন: 
এেজট গণতলোজন্ত্রে জববে েলোঠলোকমলোর ধলোরণলো?    
জিটলোর ওয়লোল, িলোম্টলোজন

> স্মরকণ: এজনবলোল কুইলোিলোকনলো, 
১৯২৮-২০১৮  
বুজদ্ধিীবীর প্রজত গুণেীত্টন
জনকেলোললোস জলঞ্ঝ, গিরু 
গিলোদ্ধলোর আন্
রলোকেল গসলোসলো এজলিলোিলো, গমজসিকেলো 
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"বত্টমলোন সমকয় আমরলো সলোংকিজৃতে, িলোজত বলো নতৃলোজ্বিেভলোকব আর জনকিকদর এেই 
রেম িলোজত রলো্রে জহকসকব জচন্লো েরকত িলোজর নলো। জনরূত্তর জবষয় শুনকত চলোওয়লো এেজট 

ঐজতহলোজসে দলোয়বন্ধতলো িলো গণতন্ত্রকে আরও গভীর েরলোর িন্ জমটলোকনলো উজচত।"
আক্রে জসলভলো-তলোজিয়লো
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> নলোরীবলোদ
নব্উদলোরননজতে গপ্রষিলোিকট
নলোজসি গরেিলোকরর সলোকে সলোষিলোৎেলোর

ন্লোজসি গরেিলোর বত্টমলোন সমকয়র অন্তম �্লোজতমলোন জরিজটে্লোল 
নলোরীবলোদী তলোজ্বিে। জতজন জনউ ইয়কে্ট অবজস্ত জনউ কিলু অফ গসলোশ্লোল  
জরসলোচ্ট জববেজবদ্লোলকয় দি্টন ও রলোিনীজতর অধ্লোিে। Redistribution 
or recognition? A Political-Philosophical Exchange 
(২০০৩) সহ আরও জেছ ু প্রেলোিনলোয় জতজন ন্লোয়জবচলোর ও অজবচলোর 
জনকয় এেটলো ত্বিীয় ধলোরণলো প্রদলোন েকরকছন। জতজন দলোবী েকরকছন গি, 
ন্লোয়জবচলোরকে দুইভলোকব জবকবচনলো েরলো গিকত িলোকর- সেকলর িন্ 
আইকনর সমলোন প্রকয়লোগ এবং আইকনর দজৃটিকত স্ীেজৃত। তলোর মকত, 
বত্টমলোন সমকয় জবদ্মলোন অজবচলোরকে দরূ েরকত হকল এই দুই ধরকণর 
ন্লোয়জবচলোরই গুরুত্বিনূ্ট। জতজন নলোরীবলোদী গকবষে এবং এজটিজভটি 
জহকসকব নলোরীবলোদ এবং এ সম্জে্টত জবষয়লোজদ জনকয় অকনেগুকললো বই 
এবং প্রবন্ধ রচনলো েকরকছন। এগুকললোর মকধ্ উকলে�কিলোগ্ এেজট বই 
হল Fortunes of Feminism: From State-Managed 
Capitalism to Neoliberal Crisis (২০১৩)। তলোরঁ সলোকে এই 
সলোষিলোৎেলোরজট জনকয়কছন জরিজস্টন জসেলোট্ট, জিজন এ�ন িলোম্টলোনীর গিনলো 
জববেজবদ্লোলকয়র সমলোিজবজ্লোন জবভলোকগ উন্নজত িরবত্টী সমলোিসমকূহর 
উির গকবষে দকলর প্রিলোসজনে িজরচলোলকের িকদ েম্টরত। এেই 
সলোকে গ্লোবলোল ডলোয়লোলগ-এর সহেলোরী সম্লোদে।  

ন্লোজসি গরেিলোর। 

জরিজস্টনঃ আিনলোর "Feminism, Capitalism and the Cunning of 
History" প্রবন্ধ প্রেলোকির প্রলোয় ১০ বছর হয়কত চলল। এই�লোকন আিজন 
উকলে� েকরকছন গি, মলূধলোরলো বলো জনওজলকবরলোল নলোরীবলোদকে িুজঁিবলোদ 
জনকির লকষি্র মকধ্ আত্ীেরন েকর জনকয়কছ। আিনলোর বতিব্জট জে 
সংকষিকি বলকবন? 

ন্লোজসিঃ আজম এই প্রবন্ধজট জলক�জছললোম এেজট জবকিষ ঐজতহলোজসে সমকয় 
ি�ন জববেব্লোিী অে্টননজতে ম্লো শুরু হকয়জছল এবং বলোরলোে ওবলোমলো প্রত্লোিলো 
আর শুভ িজরবত্টকনর আবেলোস জদকয় গপ্রজসকডনট জহকসকব জনব্টলোজচত হকয়জছ-
গলন। গসটলো জছল এমন এেটলো সময় ি�ন আমরলো সেকলই এইটলো উিলজধি 
েকরজছললোম গি আমরলো এেটলো জবভতি সমলোকি িঙ্লোর মকধ্ বলোস েরজছ এবং 

এইটলোও িলোনতলোম গি ভলোকললো জেছইু ঘটলোর মকতলো আিলোবলোদ জছল। গসই সম-
য়টলোর মকধ্ এমন জেছ ুজছল িলো আমলোকে ইজতহলোস এবং নলোরীবলোকদর জনকয় 
ভলোবকত উবিদু্ধ েকরজছল। এেটলো দীঘ্ট সময় ধকর আজম জনওজলবলোকরল বলো মলূ-
ধলোরলোর নলোরীবলোদ গি ধলোরলোয় চলজছল। এই িন্ আজম জলক�জছ স্ীেজৃত জবষকয় 
নলোরীবলোকদর অজত-আগ্হ আর আইকনর অজধেলোকরর জবষকয় অনলোগ্হ জনকয়। 
জেন্তু এসময় আজম সমস্লোজটকে আরও িজরষ্লোর ভলোকব ব�ুকত িলোজর। 

আজম উিলজদ্ধ েজর গি, িুজঁিবলোদী সমলোি েলোঠলোকমলোর মকধ্ গি এেটলো গমৌজলে 
িজরবত্টন চলজছল, তলোর িলোিলোিলোজি নলোরীবলোকদরও জবেলোি ঘটজছকললো। ১৯৬০ 
ও ১৯৭০ এর দিকে নলোরীবলোকদর ২য় গেউকয়র জবক্লোরণেলোকল আমরলো 
আসকল এেটলো ট্লোনজিিকন জছললোম। মকন েকরজছললোম গি, আমরলো এেটলো 
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জনরলোিদ সলোমলোজিে-গণতলোজন্ত্রে, িুজঁিবলোদী িলোসন ব্বস্লোর মকধ্ আজছ। এও 
মকন েকরজছললোম গি, এই ব্বস্লোর মকধ্ অজি্টত ফললোফলগুকললো জনরলোিদ, 
এবং এই�লোন গেকে আমরলো আরও প্রগজতিীল সলোম্ব্বস্লো ও গণতকন্ত্রর 
জদকে িলোকবলো গি�লোকন নলোরীবলোদ অন্তম প্রধলোন জনয়লোমে জহকসকব আজবভূ্টত 
হকব। 

জেন্তু িলো ঘটল, তলো গেবলমলোত্র সলোমলোজিে-গণতলোজন্ত্রে ব্বস্লো এেটলো সংেকটর 
জদকে জনকয় গগল এবং জনও-জলকবরলোজলিকমর িন্ম জদল। এইটলো এেটলো সম্-ূ
ন্ট আললোদলো ধরকণর িুজঁিবলোদ প্রগজতিীলকদর মকতলো নলোরীবলোদীরলোও উিলজদ্ধ 
েরকত সময় জনল। সংকষিকি বলকল, আিও আমরলো স্ীেজৃত জভজত্তে ইসু্ 
জনকয়ই আক্লোলন চলোললোজছে অেচ ব�ুকত িলোরজছনলো গি, রলোিননজতে অে্টনীজত 
ব্বস্লো বদকল গগকছ। 

ব্লোিলোরটলো এই নয় গি, আমরলো আইকনর সমলোন প্রকয়লোকগর েেলো ভকুল গগজছ, 
জেন্তু এটলো গেকে মকনলোকিলোগ সজরকয় রলো�লোর মধ্ জদকয় প্রেলোরলোন্কর আমরলো 
জনওজলকবরলোজলিমকেই িজতিিলোলী েরজছ। আমরলো জলওজলকবরলোজলিমকে 
এে ধরকণর ে্লোজরিমলো ও গ্হণকিলোগ্তলো জদজছে। আমলোকদর মজুতিবলোত্টলোকে 
জনবত্টনমলূে িলোসকনর গ্হণকিলোগ্তলোর জভজত্ত জহকসকব ব্বহৃত হকত জদজছে। 

এইটলো জছল আমলোর বতিব্। েলোরণ, ২০০৮-০৯ এ আমরলো এেটলো সংেটময় 
সমকয় জছললোম। গভকবজছললোম এইটলো জছল বহৃৎ জেছ ুজনকয় ভলোবলোর িন্ উিি-ু
তি সময়, গৎবলোধঁলো বজুলর বলোইকর জগকয় নতনু েকর নলোরীবলোদী ধলোরণলো প্রতিলোব 
েরলোর মধ্ জদকয় জ্লোন ও েম্টসজূচর িজরবত্টকনর মলোধ্কম প্রেতৃ জনওজলকব-
রলোল জবকরলোধী ভজূমেলো গনওয়লোর সকিলোগ। এগুকললো আজম প্রবকন্ধর একেবলোকর 
গিকষর জদকে উকলে� েকরজছ। 

জরিজস্টনঃ আজম অনুমলোন েরকত িলোরজছ গি, জনকিকদরকে নলোরীবলোদী দলোবী 
েকরন এমন অকনে জচন্লোজবদ ও এজটিজভটি তলোকদর ভজূমেলোকে প্রনেজবদ্ধ হয়কত 
গদক� আিনলোর বতিকব্র প্রজত এে ধরকণর আত্রষিলোমলূে অবস্লোন 
জনকয়জছল।

ন্লোজসিঃ আজমও অনুমলোন েকরজছললোম গি, প্রবন্ধজট প্রেলোি হকল আমলোকে গবি 
সমলোকললোচনলোর মকু� িরকত হকব। জেন্তু বলোতিকব আজম �বু েমই এমনজট 
গদক�জছ। জবকিষ েকর এেলোকডজমে িজরমণ্ডকল। এমনজে তলোরলো িকুরলোিজুর 
ব�ুকত নলো-িলোরকলও মকন েকরজছল গি, আজম মলূ্বলোন জেছ ুএেটলো বলজছ 
এবং নলোরীবলোকদর মকধ্ সমস্লো আকছ। এই গবলো�লোবজু�টলো  গমলোটলোমজুট সেকলর 
মকধ্ই জছল গি, আমরলো গি িেৃবী গড়কত গচকয়জছ আর গি িজৃেবীকত বলোস 
েরজছ তলোরলো আললোদলো। আমলোর ধলোরণলোর গেকেও অকনে গবজি মলোনুষ এই 
জবষয় জনকয় ভলোবকত আগ্হী জছল।

আজম অনুভব েকরজছ গি, এইটলো নলো গদলোষলোকরলোি েরলো, আর নলো অেলোরকণ প্র-
নেজবদ্ধ েরলো। বরং এইটলো গবলো�লো িরুজর গি, জেভলোকব এেটলো প্রগজতিীল, ম-ু
জতিেলোমী জনওজলকবরলোল গহজিমজন স্তজর হকললো এবং মলোনুকষর সলোধলোরন জ্লোকনর 
স্লোন দ�ল েরকত সষিম হকললো। আজম মকন েজর আমলোকদরকে ব�ুকত হকব 
গি, আমরলো জে ভলু েকরজছ িলোকত ভজবষ্যকত আমরলো সজঠে েলোিজট েরকত 
িলোজর এবং নলোরীবলোদকে সজঠে জদকে জনকয় গিকত িলোজর। গেলোন সলোদলো নলোরীবলোদী 
েলোকললো নলোরীবলোদীর েলোছ গেকে এইটলো শুনকত রলোজি জছল নলো গি, অসকচতনতলো 
গহত ুআমরলো সলোদলো-আজধিত্বলোকদর অকনে অনুমলোনকে গ্হণ েকরজছ, এবং 
আমরলো েলোকললো নলোরীকদর জভন্ন ধরকণর অবস্লোকনর জবষকয় মকনলোকিলোগী জছললোম 
নলো। জেন্তু আমলোকদরকে এইসব শুনকতই হল, এবং গমকন জনকতই হকললো। আর 
আজম মকন েজর, আমলোর বতিকব্র ব্লোিলোরজটও এমনই। প্রেম প্রজতজরিয়লোজট 
জছল রষিনলোত্বে। জেন্তু এটলো সব সময় েলোেকত িলোকর নলো। 

জরিজস্টনঃ জেন্তু আমলোর মকন হয় জলবলোকরল নলোরীবলোদীরলো মকন েকর গি তলোরলো 
জনওজলকবরলোজলিকমর হকয়ই েলোি েরকছ নলো, বরং তলোরলো জলগি জভজত্তে সমতলোর  
িন্ সংগ্লোম েরকছ... 

ন্লোজসিঃ এ�লোকন প্রনে হকললো- সমতলো বলকত আমরলো জে বজু�? সমতলো হকললো 
অন্লোন্ জেছ ু গমৌজলে ধলোরণলোর মকতলো িলোর ব্লো�্লো জনকয় মতকভদ আকছ। 
জলবলোকরলকদর সমতলোর ধলোরণলোকে আজম বজল গমধলোজভজত্তে ব্লো�্লো। এই ব্লো-
�্লোয় অনুিলোয়ী, নলোরীরলো িরুুষকদর মতই গেবল ব্জতিমলোত্র এবং ব্জতি 
জহকসকব তলোকদর জনি জনি গমধলো অনুিলোয়ী তলোরলো িতদরূ গিকত িলোকর তলোর 
সুকিলোকগর অজধেলোর েলোেলোই হকললো সমতলো। সমতলো মলোকন হকললো গি বলোধঁলোগুকললো 
স্বষকম্র সজৃটি েকর গসগুকললোকে দরূ েরলো। অসলোকম্র মকূল হকললো স্বষম্, 
আর স্বষম্মলূে বলোধঁলোগুকললোকে অিসলোরণ েরকত িলোরকল নলোরীরলো ব্জতি 
জহকসকব তলোকদর জনি জনি গমধলো অনুিলোয়ী িতদরূ সম্ভব গিকত িলোরকব িরুু-
ষকদর মকতলো। 

আমলোর প্রেম মন্ব্ হকললো, এইটলো এেটলো গশ্রণীগত ব্লো�্লো। এইটলোর আসল 
দলোবী হল এরলো জনি জনি গশ্রণীর িরুুষকদর সলোকে সমতলো। আমলোর নলোরীবলোদী 
অবস্লোকন সমতলো মলোকন জলগি জভজত্তে েলোঠলোকমলোর অিসলোরণ নয়, বরং এজট 
আরও ব্লোিে এবং প্রগজতিীল। েলোকিই, সমতলোর গমধলো জভজত্তে ব্লো�্লোকে 
আজম সমতলোই মকন েজর নলো। 

জলকবরলোলকদর গমধলোজভজত্তে এই সমতলোর ধলোরণলো জেছ ুবলোতিব ফললোফল অি্টন 
েরকলও তলো মজুষ্কময় নলোরীকদর িন্। অজধেলোংি নলোরী এ�কনলো অদশৃ্ 
বলঁোধলোর প্রলোচীর (্লোস জসজলং) ভলোঙকত নলো গিকর জনচ ুতললোকতই রকয় গগকছ, 
গস�লোকন গেকে ভলোগিলো েলোকঁচর টেুরলো িজরষ্লোর েরকছ। এিন্ আজম জলকবরলোল 
গমধলো জভজত্তে নলোরীবলোকদর গেকে আললোদলো এে ধরকণর নলোরীবলোকদর ব্লো�্লো 
দলঁোড় েরলোকত গচটিলো েরজছ। 

জরিজস্টনঃ আকমজরেলো এবং ইউকরলোকি গবি জেছ ুডলোনিন্ী গনতলোর জনব্টলোজচত 
হওয়লোর গপ্রজষিকত এেটলো জবতে্ট শুরু হকয়কছ গি, অে্টননজতে অসমতলোর 
বদকল আত্িজরচয়-জভজত্তে এেকিকি রলোিনীজতই ডলোনিন্লোর সলোফকল্র 
েলোরণ জেনলো। নলোরীবলোকদর িন্ এই জবতে্ট জে অে্ট বহন েকর গি�লোকন 
নলোরীবলোদ সেল নলোরীর িকষি আত্িজরচকয়র জভজত্তকত সংগ্লোম েকর? 

ন্লোজসিঃ আজম মকন েজর, এই জবষয়জট জভন্ন জভন্ন িজরসকর গদ�কত হকব। 
ত্বিীয় গপ্রজষিকত আজম মকন েজর গি, জেছ ুআক্লোলন আত্িজরচয়-জভজত্তে 
আর জেছ ু গশ্রণীজভজত্তে এই ধলোরণলো সজঠে নয়। গশ্রণীজভজত্তে আক্লোলকন 
দুইটলো জদে েলোকে। এর এেটলো জদে হকললো েলোঠলোকমলোগত িলোকে আজম বণ্টকনর 
জদে গেকে ব্লো�্লো েজর, িজদও আরও অন্লোন্ ভলোকবও একে ব্লো�্লো েরলো 
িলোয়।  জেন্তু গশ্রণীজভজত্তে আক্লোলকনর িজরচয়গত এেজট জদেও আকছ। 

আত্িজরচয় জনকয় শুরু নলো হকলও প্রত্লোেজট গশ্রণী সংগ্লোকমই এইটলো স্পটি গি 
এই আক্লোলন েলোকদর, েলোরলো একত ললোভবলোন বলো ষিজতগ্তি হকব। আজম মকন 
েজর নলো গি, নলোরীবলোদ এর গেকে আললোদলো জেছ।ু িুজঁিবলোদী সমলোকি নলোরীর 
উির গচকি বসলো অধীনতলো সব্ট প্রেলোকরই এইটলো েলোঠলোকমলোগত সমস্লো, গশ্রনী-
জভজত্তে গিলোষকণর মকতলোই। েলোকিই, আজম জবরতি গবলোধ েজর ি�ন গেউ বকল 
গি, নলোরীবলোদ এেটলো িজরচয়জভজত্তে আক্লোলন আকর অন্ আকরেজট ইসু্ 
গশ্রণীজভজত্তে আক্লোলন। আজম মকন েজর, আমলোকদর দলোবীগুকললোও গমৌজলে 
বিলোজ্বিেতলোর মকধ্ই ওতকপ্রলোতভলোকব সম্জে্টত। এেই সলোকে, সেল প্রেলোর 
আক্লোলকনরই এেটলো িজরচয়গত জভজত্তে আকছ। 

িজরচকয়র জবষয়টলো জেন্তু আক্লোলনকে ব্ে্টতলোয় িি্টবজসত েরকত িলোকর। 
আিেলোল মলূতঃ এেটলো অে্টহীন িব্ িনজপ্রয়তলো গিকয়কছ- আন্ঃজবভলোিন। 
আজম এর সমলোকললোচনলো েরকলও এে অকে্ট এই জবতে্টটলো সজঠে। এর মলূ 
বতিব্জট হকললো, সেল নলোরীর অবস্লোন এে নয়, সেল শ্রমিীজব মলোনুকষর 
অবস্লোন এে নয়, সলোদলো নয় এমন সেল মলোনুকষর অবস্লোন এে নয়। এর 
সবগুকললোই জনকদ্টি েকর নলোনলো ধরকনর েলোঠলোকমলোগত অসমতলো। জেন্তু গি 
নলোরীবলোদী এই দলোবী েকর গি, "আমরলো গসই সব জবষকয় েেলো বলব নলো, 
আমরলো শুধ ুনলোরীকদর জনকয় েেলো বলব", তলোরলো মলূত এেটলো ষিরুে সুজবধলোকভলো-
গী নলোরীকদর হকয় েেলো বকল। 



 ৭

জিজড ভজল. ৮ / # ৩ / জডকসম্বর ২০১৮

আজম মকন েজর জলকবরলোল গমধলোজভজত্তে নলোরীবলোদ এই েলোিজটই েকরকছ। 
নলোরীবলোদকে হকত হকব গশ্রণী, বণ্ট জনজব্টকিকষ িুজঁিবলোদী সমলোকির িলোবতীয় 
জনকপেষকণর জবরুকদ্ধ। 

জরিজস্টনঃ অন্লোন্ জেছ ুপ্র�্লোত নলোরীবলোদীকদর সলোকে আিজন জনকিও সম্প্রজত 
সেকলর প্রজতজনজধত্বমলূে নলোরীবলোকদর ব্লোিলোকর গসলোচ্লোর এবং "৯৯%-এর 
িন্ নলোরীবলোদ" নলোকম এেটলো ধলোরণলোর সতূ্রিলোত েকরকছন। এই জবষকয় 
এেটইু আকললোেিলোত েরকবন জে? 

ন্লোজসিঃ এইটলো এেটলো িনজপ্রয় িব্ িলো আমরলো অকুিলোই আক্লোলন গেকে 
ধলোর েকরজছ। সমলোিতলোজ্বিে জদে গেকে মকন েরকত িলোকরলো গি এই িব্টলো 
িতুসই নয়। জেন্তু আক্লোলনেলোরীকদরকে উজ্ীজবত েরলোর িন্ এর এেটলো 
দলোরুণ ষিমতলো আকছ। এজট তলোৎষিজনে িলোজনকয় গদয় গি, এই নলোরীবলোদ জরি-
জস্টন ল্লোগলোদ্ট বলো জহললোজর জক্নটকনর নলোরীবলোদ নলো। এইটলো �বুই েলোি্টেজর 
এেটলো িব্ িলো গতলোমলোর জনকিকে িজরজচত েরলোকব এই বকল গি, তজুম 
জলবলোকরল নলোরীবলোদী নলো। এইটলো �বু েলোি্টেজর উিলোকয় নলোরীবলোকদর েলোি্টরিম 
সংকিলোধকনর িে। 

গিমনজট আজম গদজ�কয়জছ আমলোর গল�লোয়, সলোম্প্রজতে দিেগুকললোকত মলূধলোরলো 
নলোরীবলোদ জনওজলকবরলোল িজতিগুকললোর সলোকে এেটলো গলোটছরলো গবকঁধকছ এবং এর 
হকয় ওেলোলজত েরকছ। েলোকিই, জনওজলকবরলোজলিম িলো" প্রজতজনজধত্ব েকর 
মলোত্র ১% এর, তলোর জবিরীকত ৯৯% এর প্রজতজনজধত্ব েরলোর িন্ই আমরলো 
প্রতিলোব েজর ৯৯% এর িন্ নলোরীবলোদ। এইটলো �বু সরল এেটলো বলোেচলোতকুি্টর 
গেৌিল। মিলোর ব্লোিলোর হকললো, আমরলো মলোত্র েকয়েিন এইটলো জনকয় েেলো 
বললো শুরু েরকলও গবি দ্রুতই এইটলো িনজপ্রয় হকয় ওকঠ। এই গেকে আমলোর 
েলোকছ মকন হয় গি, এই িলোতীয় এেটলো জেছরু প্রকয়লোিন জছল এবং বলোতিজবেই 
এইটলো দরেলোর।

প্রেতৃিকষি, এই ৯৯% এর িন্ নলোরীবলোকদর মলূ জবষয় হকললো অজধেলোংি 
নলোরীর অবস্লো জনকয় িলোরলো সলোমলোজিে িনুরুৎিলোদকনর এবং মিজুর শ্রকম 
জনকয়লোজিত এবং িলোকদর িীবন এই জনওজলকবরলোল, আজে্টে িুজঁিবলোকদর 
অধীকন দজূব্টষহ হইকয় উকঠকছ। এ�নেলোর িুজঁিবলোদ অন্লোন্ ধরকণর িুজঁি-
বলোকদর গচকয় অজধে লম্বলো সমকয়র িন্ মিরুী শ্রম দলোবী েকর, সেল প্রেলো-
গরর সমলোিকসবলো এবং সলোমলোজিে জনরলোিত্তলোমলূে ব্বস্লোগুকললো র্ংস েকর 
এবং ঋণকে অস্ত্র জহকসকব িজতিিলোলী েকর।

এইসব আঘলোকতর প্রেম জিেলোর হকছে নলোরীরলো। ৯৯%-এর িন্ নলোরীবলোদ 
এই জবষয়টলোকে জবদ্মলোন িুজঁিবলোদী ব্বস্লোর ফসল জহকসকব জচজনিতেকর। 
আমরলো এই েলোঠলোকমলোজটর নলোম জদকত গচটিলো েরজছ। আর গি�লোকন জলকবরলোল 
নলোরীবলোদ এই েলোঠলোকমলোর মকধ্ িজরে হকত িলোকছে, আমরলো বলজছ জেভলোকব 
এই েলোঠলোকমলোই আমলোকদর িীবনকে অসহনীয় েকর তলুকছ। 

জরিজস্টনঃ জেন্তু ২০১৬ সলোকলর জনব্টলোচকল ৫৩% সলোদলো নলোরী গভলোটলোর গডলোনলোল্ড 
ট্লোম্কে গভলোট জদকয়কছ, গি জেনলো শুধমুলোত্র নলোজর জবকবিষীই নয়, বরং গেলোন 
প্রেলোকরর জলগিজভজত্তে সমতলোর ধলোকর েলোকছও গনই। ৯৯% এর িন্ নলোরীবলোদ 
জে গসইসব নলোরীকদর েলোকছ গিৌছঁলোকত িলোরকব?

ন্লোজসিঃ তলোকদর সেকলই নয়, জেন্তু অজধেলোংি। অবশ্ই তলোকদর গেউ গেউ 
জঠে গসইসব িরুুকষর মকতলো িলোরলো ট্লোম্কে গভলোট জদকয়কছ। তলোরলো জরিলোবজল-
েলোন, জহললোজরকে তলোড়লো গভলোট জদকব নলো, অেবলো ব্বসলোয়ী গশ্রণীর, িলোরলো অবলোধ 
বলোিলোর চলোয়। তলোকদর এেটলো উলেক�কিলোগ্ সং�্ে জরিলোবজলেলোন গভলোটলোর, 
তকব সবলোই নয়। তলোকদর গেউ গেউ এমন সব এললোেলোর শ্রমিীজব নলোরী 
গি�লোন গেকে জিল্প েলোর�লোনলো বন্ধ হকয় িলোওয়লোর আয় উিলোি্টন বন্ধ হকয় 
িীবন দজূব্টসহ হকয় িকড়কছ। 

তলোকদর গেউ গেউ দজষিণলোঞ্চকলর নলোরী, িলোরলো নতনু নতনু জেছ ুজিল্পলোয়কনর 
ফকল আয় উিলোি্টন েরকত িলোরকলও শ্রজমে ইউজনয়কনর অনুিজস্জতকত চর-
মভলোকব গিলোজষত হকছে। এরলোও ষিজতগ্তি হকয়কছ। আরও আকছ গ্লোমীণ নলোরী, 
আকছ ষিরুে িহকরর নলোরী, িলোরলো সেকলই চরম গবেলোরকত্বর, মলোদেলোসজতি, 
ইত্লোজদ সমস্লোয় িি্টজরত।

মলূ জবষয় হল- এইসব নলোরীরলো সীজমত-নলোরীবলোদ বলো জলকবরলোল নলোরীকদর আর 
গিকেলোন ধরকণর েলোকছ গেকেই গেলোন প্রেলোর ভলোকললোজেছ ুিলোকব নলো। 

এ�ন িি্টন্ গতমন গেলোন মলোনসম্ন্ন এেনগ্লোজফে গকবষণলো েরলো হয় জন 
এইটলো িলোনকত গি, গেন এইসব নলোরী ট্লোম্কে গভলোট জদকয়কছ, জেন্তু হকব। 
আজম জেছ ু জেছ ুসলোষিলোৎেলোর গদক� উিলজধি েকরজছ মলোনুষ জে গভকবকছ। 
ি�ন তলোরলো Hollywood Access tapes গেকে নলোরীকদরকে গিৌনলোগি ধরলো 
জনকয় ট্লোকম্র বতিব্ শুকনকছ, এইসব নলোরীরলো বকলকছ গি, তলোড়লো একত �বু 
�লোরলোি গবলোধ েকরকছ, তলোড়লো এমন বতিব্ িছ্ েকর জন। 

জেন্তু এরিকরও সলোজব্টে জবকবচনলোয় তলোকদর িেম িছ্ জছল ট্লোম্। এছলোড়লোও 
আরও গললোেিন জছল িলোরলো ট্লোকম্র গমজসিেলোন বলো মসুজলম জবষয়ে মন্ব্গু-
গললোকেও গমকন জনকত িলোকর জন। জেন্তু এরসব চরম অবমলোননলোের মন্কব্র 
িলোিলোিলোজি ট্লোম্ এইসব গললোকেকদর আজে্টে দরূলোবস্লোর উন্নজতর েেলোও 
বকলকছ। 

আজম অবশ্ই সেল ট্লোম্-সমে্টনেলোরীকদর বন্ট জবকবিষী বলকত চলোই নলো। 
ট্লোকম্র গভলোটলোরকদর মকধ্ অবশ্ই বণ্ট জবকবিষী আকছ। জেন্তু আজম তলোকদর 
েলোকছ গিৌছঁলোকত চলোই নলো এবং তলোকদর জনকয় গেলোন আগ্হও আমলোর গনই। জেন্তু 
তলোকদর মকধ্ এেটলো বড় অংি আকছ িলোকদর েলোকছ বলোমিজন্রলো গিৌছঁলোকত 
িলোরকব। আমরলো িলোজন গি, ৮.৫ জমজলয়ন আকমজরেলোন িলোরলো ২০১২ গত 
ওবলোমলোকে গভলোট জদকয়জছল তলোরলো ২০১৬ গত ট্লোম্কে গভলোট জদকয়কছ। 

সব গেকে গুরুত্বিনূ্ট জবষয় হল, ি�ন নকভম্বকর জনব্টলোচন একললো, গদ�লো গগল 
এেমলোত্র িে জহললোজর জক্নটন, অে্টলোৎ প্রগজতিীল জনওজলবলোকরজলিম। বলোজন্ট 
স্লোনডলোস্ট অন্ জেছরু প্রজতজনজধত্ব েরকতন, জেন্তু জতজন ততজদকন জনব্টলোচন 
গেকে জছটকে িকড়কছন। 

জরিজস্টনঃ তলোরমলোকন, আিজন বলকত চলোইকছন গি, এই ৮.৫ জমজলয়ন আকম-
জরেলোনকে বলোমিন্লোর মলোধ্কম দকল গভড়লোকনলো িলোকব?

ন্লোজসিঃ আজম গি রলোিনীজতকে সলোকিলোট্ট েজর, ৯৯% নলোরীর িন্ নলোরীবলোদ 
িলোর এেটলো অংি, তলোর লষি্ হকছে বলোজন্ট স্লোনডলোকস্টর মকতলো এেটলো জেছরু  
িনুরুজ্ীজবত েরলো। প্রকত্েজট প্রগজতিীল আক্লোলনকে জবকলেষণ েকর 
এসকবর মকধ্ েলোরলো ৯৯%-এর িকষি আর েলোরলো ১%-এর িকষি তলো আললোদলো 
েকর সবলোইকে এেীভতূ েরলো। বলোজন্ট স্লোনডলোকস্টর আক্লোলকনর মকধ্ এই 
ধলোরণলো জছল গি, শ্রমিীবী, মিরু, এবং "জদন আজন জদন �লোই" তিকরর িজরবলো-
রসমকূহর সমস্লোগুকললোকে এেকত্র গমলোেলোজবললো েরলো, গিমন সেকলর িন্ 
জবনলোমকূল্ স্লোস্্জবমলো, ব্লোংেগুকললোকে জনয়ন্ত্রণ, অনবতজনে জিষিলো, ইত্লোজদ। 

ি�ন আজম বজল শ্রমিীবী মলোনুষ, আজম শুধমুলোত্র সলোদলোকদরকে জনকদ্টি েজর 
নলো। আকমজরেলোর শ্রমিীবীকদর মকধ্ অসং�্ অ-সলোদলো এবং নলোরী অন্ভূ্টতি 
আকছ। েলোকিই, গিকত-ভলোকতর জবষয়কে জভজত্ত জহকসকব জবকবচনলো েকর, িলো 
৯৯%-এরই ইসু্, তলোর সলোকে অিরলোধদমন ব্বস্লোর সংকিলোকরর জবষয়জট িতুি 
েরলো িলোয়, গিজট অ-সলোদলো মলোনুকষর অন্তম প্রধলোন ইসু্, সন্লোন-িন্মদলোকনর 
ইসু্ িতুি েরলো িলোয়, িলো সেল নলোরীর অন্তম মলূ ইসু্। এেইভলোকব, আরও 
অন্লোন্ েলোঠলোকমলোগত এবং বস্তুগত ইসু্কে সংিতুি েরলো িলোয়, গিগুকললোকে 
অত্িজরচকয়র ইসু্ মকন েকর ভলু েরলো হয়। 

>>
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েলোকিই, আজম মকন েজর, ৯৯%-এর িন্ নলোরীবলোদ এমন এেজট দটৃিলোন্ িলো 
অন্লোন্ সলোমলোজিে আক্লোলনগুকললোকে অনুসরণ েরকত িলোকর। গিমন ধরলো 
িলোে, ৯৯%-এর িন্ িজরকবিবলোদ। আমরলো এইধলোরলোয় জেছ ুজেছ ুআক্লো-
লনকে ইকতলোমকধ্ই গদ�কত িলোজছে। জেন্তু গসসবকে এই নলোকমই ডলোেলো গহলোে 
এবং সুস্পটি ভলোকব গসই িকেই িজরচলোলনলো েরলো গহলোে।    

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্:
ন্লোজসি গরেিলোর <frasern@earthlink.net>
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জবিন্ন গণতন্ত্র 

> গণতকন্ত্রর সংেটেলোল 
হলোউকে ব্রুনখ্রস্ট, গলেনসবলোগ্ট জববেজবদ্লোলয়, িলোম্টলোজন 

>>

এে িতে মলোরলোত্ে, রতিলোতি এবং জনষ্ুর গশ্রণী স্বষম্, জব-
বেব্লোিী গৃহিুদ্ধ এবং জববে জবপ্লকবর ির, িুঁজিবলোদী রলো্রে 
সব্টিনীন হকয় উকঠজছল (উদলোঃ ২৩ ধলোরলো গেকে ২৬ ধলোরলো, 
িলোম্টলোন গমৌজলে আইন), গণতলোজন্ত্রে ও সলোমলোজিে রলো্রে (২০ 

ধলোরলো এবং ২৮ ধলোরলো, িলোম্টলোন গমৌজলে আইন)। জবকবের উত্তকর ন্লোয়জবচলোর 
এেজট "জবদ্মলোন ধলোরণলো" হকয় দলঁোড়লোয় (গহকগল)।

     সম্জত্ত ব্জতিগত ও িনসলোধলোরকণর মকধ্ অগজণত স্তন্ত্র ভলোকগ 
জবভতি হওয়লোর মলোধ্কম উৎিলোদকনর সম্ে্টগুজল আংজিেভলোকব সলোমলোজি-
েীেরণ েরলো হকয়জছকললো। িুঁজিবলোদী ও েম্টী এেই সমুরে উিকূলবত্টী 
জরকসলোকট্ট তলোকদর ছুজট েলোজটকয়কছন, প্রেম উকলেজ�তরলো সমুকরের দৃকশ্র, 
িরবত্টীরলো রলোতিলোর দৃকশ্র সলোকে। জেন্তু তলোকদর এেই িলোজনকত সলোঁতলোর 
েলোটকত হয়, এেই স্সেকত গ�লকত হয় এবং প্রধলোন সমস্লো হল - তলোকদর 
বলোচ্লোকদর এেই িলোবজলে কিুকল িলোঠলোকত হয়। শ্রজমকেরলো গছলোট গলোজড় 
চলোললোত, েম্ট প্রধলোন বড়গুকললো, জেন্তু গিষকমি তলোকদর প্রকত্কেরই এেই 
ট্্লোজফে ি্লোকম আটেলো েলোেকত হকতলো, গিকহতু ধনী ব্জতিকদর িন্ 
ত�নও গহজলি্লোডিুতি আেলোিচুম্বী অট্লোজলেলো জছল নলো; নলো জছল গরীবকদর 
িন্ িি্টলোপ্ত অজনি সুরষিলো ছলোড়লো সুউচ্ ভবন।

সংেকট গি গণতন্ত্র তলো বত্টমলোন সলোমলোজিে জবজ্লোকন ব্লোিেভলোকব আকললোজচত হকছে। 
Flickr/ItzaFineDay। স্ত্ব সংরজষিত। 

     তলোরিরও দজষিকণর জবিি্টকয়র চড়লো দলোকমর ফকল উত্তর জবকবের সমৃজদ্ধ 
একসজছল। রলোক্রের েল্লোণ িলোতীয়ভলোকব সীমলোবদ্ধ জছল সলোদলো, িুরুষ, এবং 
জবষমেলোমীকত। গেলোন জবদ্মলোন ন্লোয়জবচলোর গনই "জবদ্মলোন বি্বি" ব্তীত 
(গহকগল)। গণতকন্ত্রর সমলোজপ্ত হকয়কছ- এবং এজট সব িলোয়গলোকতই হকয়কছ- 
বকণ্টর গষিকত্র এবং জলকগির গষিকত্র। ১৯৬০-এর দিে হকত, নতুন 
সলোমলোজিে আক্লোলন বলোরবলোর প্রজতবলোদ েকরকছ এবং বণ্ট, নলোরী মুজতি, 
জবেললোগি অজধেলোর, গিৌন আত্জনভ্টরতলো, িজরকবি সুরষিলো এবং এেজট 
সব্টিনীন সংকিৃজতর মলোনুকষর নলোগজরে অজধেলোর, মলোনবলোজধেলোর অি্টকন 
রিমবধ্টমলোন সফল হকয় উঠকছ। ১৯৬৮ সলোকলর গম মলোকস ি�ন ি্লোজরকস 
ছলোত্র ও শ্রজমেরলো এেদল হকয়জছল, অবকিকষ ত�ন আধুজনে িুঁজিবলোদ 
(গবলোল্লোনজকি)-এর স্িজল্পে সমলোকললোচনলোর এবং সলোমলোজিে সমলোকললোচনলোর 
সমন্বয় সলোধকনর স্প্ন প্রতীয়মলোন হকয়জছল। অসম্ভকবর চলোজহদলো বলোতিবসম্ত 
হকয় উকঠজছল। িলোইকহলোে, অে্টননজতে ম্লো জছল- িলো রলোিননজতে অজধ-
েলোরকে েম্টকষিকত্র জনকয় আকস।

> রলো্রে-সংিুতি বলোিলোর গেকে বলোিলোর-সংিুতি রলো্রে

     জচজল (১৯৭৩) এবং আকি্টজনটনলোয় (১৯৭৬) রতিষিয়ী সলোমজরে অভু্-

ইংকরজি সংকিরণ: আইএসএসএন ২৫১৯-৮৬৮৮
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ত্লোনগুজল উদলোরভলোকব িজশ্চকমর বিলোরলো সমজে্টত জছল, এজট জছল িরীষিলোমূ-
লে সংেট, ি�ন গগ্ট জরিকটন (১৯৭৯) এবং মলোজে্টন িুতিরলো্রে (১৯৮১) 
এর নবজনিুতি জনব্টলোচনী জবিয়গুজল িেকে সুগম েকরজছল এবং আমললো-
তলোজন্ত্রে সমলোিতকন্ত্রর আত্লোহুতী অবকিকষ নব্-উদলোরিন্ী জববেলোয়কনর 
গিষ বলোধলোজট অজতরিম েজরকয়জছল। মলোত্র েকয়ে বছকরর মকধ্, রলো্রে- 
সংিুতি বলোিলোরগুজল বলোিলোর-সংিুতি রলো্রে হকয় ওকঠ। ব্জতিগত আইন 
অনুসলোকর জবতিৃত (এবং রিমবধ্টমলোন) সং�্লোে আন্ি্টলোজতে িলোসন বিলোরলো 
িলোবজলে আইকনর অগ্লোজধেলোর স্লোনলোন্জরত হকয়জছল, িলো িূব্টেলোলীন 
গরলোমলোন নলোগজরে আইকনর গষিকত্রও জছল, জবকিষত সলো্লোি্ িুকড় িলোসে 
গশ্রণীর স্লোে্টগুজল সমন্বয় েরলোর উকদ্কশ্ েলোি েকর। আইজন গলৌজেেতলো, 
িলো আমলোকদরকে অনলোনুষ্লোজনে িলোসন গেকে মুতি েকর গদয়, এেজট অত্-
ন্ গজতিীল অনলোনুষ্লোজনে আইন বিলোরলো সম্ূণ্ট হকয়জছল। আনুষ্লোজনে সং-
জবজধবদ্ধ আইন এবং অনলোনুষ্লোজনে জনপেজত্তকিলোগ্ আইকনর এেজট নতুন 
"স্বিত রলোি্" (গরেনকেল)-এর সীমলোসূচে গর�লো প্রেলোি েকর।

    ইউকরলো গ্রুি জছল এর এেজট দৃটিলোন্মূলে উদলোহরণ। ২০১৫ সলোকল 
সংেকটর রিলোজন্েলোকল এই দল গেকে তলোর বি্টকনর ির, জগ্ে অে্টমন্ত্রী 
এই জসদ্ধলোকন্র আইজন সমে্টকনর অনুসন্ধলোন েকরজছকলন। ইউকরলো গ্রুকির 
গচয়লোরম্লোন তলোর আইনিীবীকদর আহ্লোন েকর ব্লো�্লো েকরজছকলন গি এই 
গ্রুকির গেলোন িদ্ধজতগত আদি্ট জছল নলো গিকহতু এজট আইনত ভলোষলোয় 
মূলত অজতিত্বহীন জছল এবং এর সদস্রলো হত্লোেলোনড বলোকদ প্রলোয় সবজে-
ছুই েরকত িলোরত িলো তলোরলো চলোইত।

     রলোক্রের হতিকষিি েরলোর অে্টননজতে ষিমতলোকে প্রকয়লোগকিলোগ্ বলোিলোকরর 
সলোদৃশ্ বিলোরলো বলোধলোগ্তি হয়, ত�ন তলোর সলোংগঠজনে িজতি ও িুজলি বলোজহনী 
অষিত েলোকে িলোকত "েলোর�লোনলোর রষিণলোকবষিণ গকিলোয়লোড" জহসলোকব েলোি্টের 
ভূজমেলো িলোলন েরকত িলোকর, "সলোমজগ্ে বলোিলোকরর আকদি" এর ধলোরলোবলো-
জহেতলো জনজশ্চত েকর এবং এ�কনলো দৃঢ়ভলোকব তলোর ষিমতলো "স্লোজিত" েকর 
(হলোকয়ে)। জববে বলোিলোকরর সংস্লোিন জনজশ্চত েকর গি জবজনকয়লোগেলোরীরলো 
অবলোকধ তলোকদর িছ্ অনুসলোকর গদি জনব্টলোচন েরকত িলোরকব, অিরজদকে 
রলো্রেগুজল তলোকদর জবজনকয়লোগেলোরীকদর জনব্টলোচন েরকত িলোরত নলো এবং 
এভলোকবই তলোরলো গিলোরিূব্টে এেজট জনষ্ুর িলোজতকে আেষ্টণীয় উৎিলোদন 
অবস্লোর িন্ তলকদকি গিলোঁছলোয়। ফলস্রূি, গশ্রণী, িলোজত, িলোতীয়তলো ও 
প্রিকন্মর মকধ্ সলোমলোজিে িলোে্টে্গুজল অেল্পনীয় উচ্তলোয় ধলোজবত েকর।

    ফুটবল অকনে উিলোকয় জববেব্লোিী সমলোকির প্রজতফলন। গি�লোকন 
১৯৮৫ সলোকল ইংজলি জপ্রজময়লোর জলকগর গিিলোদলোর গ�কললোয়লোড়রলো সলোধলোরণ 
সমে্টেকদর গেকে প্রলোয় জবিগুণ উিলোি্টন েরত, গস�লোকন এ�ন তলোরলো ২০০ 
গুণ গবজি উিলোি্টন েকর। গ�কললোয়লোড়কদর আয় বৃজদ্ধর িলোিলোিলোজি 
জটকেকটর দলোম গবকড়কছ। দীঘ্টজদন ধকর ফুটবল সমে্টকেরলো, �লোি 
�লোওয়লোকত অষিম হকয় ইকতিফলো গদয় এবং দূকর  েলোকেন, এবং গবিী উিলো-
ি্টনষিম মলোনুকষর বিলোরলো গস স্লোনগুকললো িূণ্ট জছল। এেই দৃশ্ গস্টজডয়লোকমর 
বলোইকরও: অসছেল প্রজতকবিীকূকলর নতুন সমলোকি প্রকবি েরলোর আর 
সলোমে্ট নলো েলোেলোয় তলোরলো রলোিননজতে উদলোসীনতলো, মদ, ড্লোগ-সম্জে্টত 
িজততলো বৃজত্তকত ডুকব িলোয়। জনব্টলোচকনর ফললোফল ৩০% এর েম গি�লোকন 
িহকর ধনী অংিগুজলকত ৯০% এরও গবজি বৃজদ্ধ গিকয়কছ, সলোম্প্রজতে ভ্রম 
জহসলোকব উন্নজতর িীকষ্ট েলোেলোকে েলোকি ললোজগকয়কছ এবং িজদও প্রলোেজমে-
ভলোকব প্রদজি্টত অগ্গজতর গচকয় ফললোফল অকনে নগণ্ জছল, তকব অন্ত 
এেিকষির িকেট ভজত্ট েলোেত। স্লোভলোজবেভলোকবই, বলোম দলগুজল, িলোরলো 
ধলোরলোবলোজহেভলোকব গভলোটলোরকদর হলোরলোজছেল, প্রজতজট জনব্টলোচকন ডলোন দলগুজলর 
জদকে এজগকয় িলোন- গিমনজট গেউ জববত্টকনর অসীম প্রজতবিজ্বিতলোয় 
বলোিলোর অে্টনীজতকত প্রত্লোিলো েকর।

> সলোমলোজিে স্বষম্ রলোিননজতে স্বষম্ সৃজটি েকর

     প্রধলোন নলোরীবলোদী এবং বহুসলোংকিৃজতে অি্টন তলোকদর "ন্লোি্ মূল্" 
(রলোউলস) হলোজরকয়কছ িলো আজধিকত্র দিকের িুকরলোকনলো সম্ে্টকে র্ংস 
েকর। গবেলোর, ইহুদী, সমেলোমী এবং িূকব্ট গদলোষী সলোব্তি েলোকললো নলোরী 
তলোর স্লোনীয় মহলেলোর "রকতির সম্ে্ট" (মলোসি্ট) গছকড় চকল গিকত িলোরত নলো 
গি�লোকন গস সেল গসজমজটে জবকরলোধী, সমলোেলোমভীত এবং নলোরীজবকবিষী 
কুসংকিলোর সমলোকললোচনলোর িলোত্র জহসলোকব গসরেমই গমলোেলোজবললো েরত 
গিরেম গস জলগি স্বষম্তলো এবং িুজলকির  সজহংসতলো এবং দলবদ্ধ িুরু-
ষকদর জবরুকদ্ধ েরকতলো।

     জনব্টলোচনী প্রচলোরলোজভিলোন িজদ জববেবলোিলোকরর স্তন্ত্র ষিুরে-অে্টননজতে 
গেৌিলগুজলর সলোকে �লোি �লোওয়লোকত রলোিননজতে জবেকল্পর নব্-উদলোর-
িন্ী অে্টননজতে বলোিলোকরর িজরবকত্ট শুধু প্রিুজতিগত জবেল্পগুজল উিস্লো-
িন েকর তলোহকল গণতন্ত্র জবদ্মলোন েলোকে নলো।

      িজিং মলগুজলর "চমেপ্রদ িন্ত্রণলো" (েলোনট) তলোকদর জলজবয়লোর মরুভূ-
জমকত, সমুকরে এবং আমলোকদর দজষিণ সীমলোন্ বরলোবর ে্লোকম্ তলোর ভয়ঙ্র 
অ-চমেপ্রদ জদে প্রেলোি েকর। জগ্কসর গলসবস বিীকির প্রলোতিন মজরয়লো 
িরণলোে্টী ে্লোম্ এ�ন এেজট জনব্টলোসন গে্রে রূিলোন্জরত হকয়কছ, ইউকরলো-
িীয় ইউজনয়ন এেসময় িলোর িকন্ রুক� দলোঁজড়কয়জছল এ�ন গসটলোকে 
উৎসগ্ট েরল। "স্লোধীনতলো, জনরলোিত্তলো এবং ন্লোয়জবচলোকরর গষিত্র" (৪ ধলোরলো, 
ইউকরলোিীয় ইউজনয়ন িজরচলোলনলোর চুজতি, তদকিষিলো জটএফইইউ)" 
গমৌজলে অজধেলোরগুজলর প্রজত সম্লোকনর সলোকে" (৬৭ ধলোরলো,  জটএফইইউ), 
আন্ি্টলোজতে "আশ্রকয়র অজধেলোর" জনজশ্চত েকর (১৮ ধলোরলো, ইইউ এর 
গমৌজলে  অজধেলোরগুজলর দজলল) এবং "গিলোরিূব্টে আজশ্রতলোকদর জনি 
গদকি গফরত নলো িলোওয়লোর নীজতর সলোকে সম্জত" (৭৮ ধলোরলো, জটএফইইউ), 
গি�লোকন "বণ্টবলোদ এবং জবকদিলোতঙ্" গরলোধ েরলো হকয়কছ এবং সংহত েরলো 
হকয়কছ (৬৭ ধলোরলো, জটএফইউইউ), িলো জতনজট জভন্ন সীমলোনলো জদকয় ব্লো�্লো 
েকর- ভয়লোবহ অস্লোস্্ের, জচজেৎসলো স্ল্পতলো এবং গলসবকসর মজরয়লো 
ে্লোকম্র প্রচনড ঘনবসজতঃ প্রেমত, আটে জিজবকরর সীমলোনলো ইকটর 
প্রলোচীর বিলোরলো িজরকবজটিত, প্রত্লোজষিত আবলোসন আশ্রয় প্রলোে্টীকদর এবং 
নবীন অজভবলোসীকদর অনবধভলোকব অনুকমলোদন গদওয়লো হয়। জবিতীয় 
সীমলোনলোর েলোঁটলোিুতি তলোর, িি্টকবষিণ টলোওয়লোর এবং সিস্ত্র রষিী বলোজহনী 
গে্রেস্কল আটে ে্লোম্কে গরক� আকিিলোকি উবিলোস্তু আবলোসস্কলর 
আজঙনলোকে জঘকর রলো�ত। তৃতীয়জট হল সমুরে এবং বিীি িলো গছকড় িলোওয়লোর 
অনুমজত েলোকরলো গনই। সমুকরের েল্লোকণ, িলো আমলোকদর বলোিলোকরর প্রেৃজত-
গে রষিলো েকর। সীমলোনলো প্রলোেৃজতে আইকনর এেজট উিলোদলোন হকয় ওকঠ। 
গেউ আসকলই তলোকে আটে েরলো হত গিন িলোত্রলো এেজট অিরলোধ জছল। 
ে্লোকরলোজলন উইকডম্লোকনর ভলোষ্যমকত: "মজরয়লোর মকতলো িলোয়গলোগুজল ইইউ 
িুকড় িজরেজল্পত। তলোকদরকে 'জনয়জন্ত্রত গে্রে' বললো উজচৎ [িলোম্টলোন 
ভলোষলোয়: েকনট্লোজলকয়রকট গিকনকট্ন'] এই জিকরলোনলোমজটর [িলোম্টলোন] সংকষি-
িেজট েী হকত িলোকর তলো অনুমলোন েরকত িছ্ েরকব নলো গেউই"।

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্:
হলোউকে ব্রুনখ্রস্ট <brunkhorst@uni-flensburg.de>

জবিন্ন গণতন্ত্র
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জবিন্ন গণতন্ত্র

> েতৃ্টত্ববলোদী িুঁজিবলোকদর

জরিজিয়লোন ফসু, ওকয়স্ট জমজনস্টলোর জববেজবদ্লোলয়, িতুিরলোি্

>>

সলোম্প্রজতে বছরগুকললোকত অজত ডলোন রলোিনীজত তলোর ষিমতলোকে 
সম্প্রসলোজরত এবং সুসংহত েকরকছ। আমলোকদর মলোজে্টন িু-
তিরলোক্রে গডলোনলোল্ড ট্লোম্ (জরিলোবজলেলোন িলোজট্ট), হলোকগিজরকত 
জভটির ওরবলোন (ফলোইডস), অজ্রিয়লোকত জহনি জরিজশ্চয়লোন 

্রিলোইচ (জরেডম িলোজট্ট), গনদলোরল্লোনডকস জিয়লোট্ট উইল্ডলোরস (জরেডম িলোজট্ট), 
ভলোরকত নকর্রে গমলোজদ (ভলোরতীয় িনতলো িলোজট্ট), তুরককির গরকসি তলোইকয়ি 
এরকদলোগলোন (একেজি), িলোম্টলোজনর জবেল্প, গিলোল্লোকনড িলোকরলোস্লো েলোেিলো-
নজকি (আইন ও জবচলোর), রেলোকসির গমজরন গল গিন (িলোতীয় রেনট), ইতলোজলর 
গলগ নড্ট, ভ্লোজদজমর িুজতন (অল-রলোজিয়লো জিিলস রেনট) রলোজিয়লো, ইত্লোজদ 
রকয়কছ। জেভলোকব এই জবেলোি সকব্টলোত্তমভলোকব জচজনিত েরলো িলোকব? সমলোি-
তলোজ্বিে গেলোন জবভলোগ এই েলোকির িন্ সকব্টলোত্তম উিিুতি?

     জবজিটি িরলোমি্ট হল িনজপ্রয়তলো ধলোরণলোজট ব্বহলোর েরলো উজচত। িন-
-ওয়লোন্টলোর মুললোর (২০১৭) সম্প্রজত এই প্রতিলোবজট তলোর বই ওয়লোট ইি গিলো-
িুজলিম-এ িুনন্টবীেরণ েকরকছন? বইজটকত জতজন িনজপ্রয়তলোকে রলোি-
নীজতর এেজট জবকিষ স্নজতে েল্পনলো জহকসকব আ�্লোজয়ত েকরকছন, িলো 
রলোিননজতে জবকবেকে স্নজতেভলোকব জবশুদ্ধ এবং িুকরলোিুজর ঐে্বদ্ধ  
জহকসকব উিলজধি েরলোর এেটলো মলোধ্ম জহকসকব [...] িলোসে গশ্রণীর জবরূ-
দ্ধচলোরণেৃত মলোনুষকদরকে দুন্টীজতগ্তি বকল মকন েকর, অেবলো অন্ 
গেলোনভলোকব স্নজতেভলোকব দুব্টল বকল মকন েকর। [...] িনজপ্রয়তলোবলোদীরলো 
সব্টদলো এজনট-বহুবচনবলোদী: িনজপ্রয়তলোবলোদীরলো দলোজব েকর গি তলোরলো এবং 
শুধুমলোত্র তলোরলো িনগণকে প্রজতজনজধত্ব েকর। "জতজন আকরলোও লষি্ েকরন 
গি িনজপ্রয়তলো হকললো "িজরচয় রলোিনীজতর এেজট ব্জতরিমমূলে রূি" িলো 
"গণতকন্ত্রর িন্ এেটলো জবিদ" ধলোরণ েকর এবং "নলোগজরে সমলোিকে 
দমন েরকত" লষি্ েকর।

     এই িন্লোগুকললো জসরলোি, ইকভলো গমলোরলোকলস, িকডকমলোসকদর, বলো বলোজন্ট 
স্লোনডলোকস্টর বলোম এবং গডলোনলোল্ড ট্লোম্, গলোট্ট উইল্ডলোরস, অেবলো গমজরন গল 
গিকনর ডলোন,এেই গশ্রণীর িন্ ব্বহলোর েরলো হয়। ফললোফলজট হকললো, 
সব্টিনীনতলোবলোদ তক্বির মকতলোই, গমৌলবলোদী ডলোকনর সলোকে বলোকমর তুলনলো 
েরলো হয় এবং এর ফকল প্রেমগুকললোর জবিদগু্কললো তুছে হকয় িলোয়। 
মুললোকরর মকত, গডলোনলোল্ড ট্লোম্ এবং বলোজন্ট স্লোনডলোর উভয় িনজপ্রয়তলোবলো-
দী। বলোজন্ট স্লোনডলোর অবশ্ই এেিন রীজতজবরুদ্ধ রলোিনীজতজবদ, জেন্তু 
ট্লোকম্র জবিরীকত তলোর গণতলোজন্ত্রে অজভকিলোিন সম্কে্ট গেলোন সক্হ 
গনই।  

       এজট আমলোর ২০১৮ সলোকলর বই জডজিটলোল গডম্লোগগগ: অ্লোজটিজভ-
জটজর ে্লোজিটলোজলিম ইন জদ ট্লোম এনড টুইটলোরস-এর মত দৃজটিভজগি জভন্ন 
এবং সমলোকললোচনলোমূলে রলোিননজতে অে্টনীজত, মতলোদি্ট সমলোকললোচনলো এবং 
সমলোকললোচনলোমূলে মকনলোজবজ্লোনকে সংহত েকর। ডলোনিন্ী েতৃ্টত্ববলোদ 
(আরডলোজলিউএ) চলোরজট উিলোদলোনকে প্রেলোি েকর (জচত্র ১ গদ�ুন): িীষ্টস্লো-
নীয় গনতৃকত্বর প্রকয়লোিকন জববেলোস; িলোতীয়তলোবলোদ; বন্ধু /িত্রু প্রেল্প; এবং 

িজগি জিতৃতন্ত্র (আইন ও আকদি নীজত; িুদ্ধ ও স্সন্কদর আদি্টলোয়ন; 
জনজম্টত িত্রুকদর দমন; রষিণিীল জলগি সম্ে্ট)। আরডলোজলিউএ সলোমলোজিে 
সমস্লোর জভজত্ত এবং েলোরণ জহসলোকব গশ্রণী েলোঠলোকমলো এবং িুঁজিবলোকদর 
ভূজমেলো গেকে মকনলোকিলোগ জবভ্রলোজন্র মতলোদি্টগত উকদ্শ্ প্রদলোন েকর। 
উবিলোস্তু, অজভবলোসী, উন্নয়নিীল গদি ও মুসজলম ইত্লোজদর মকতলো গবকুব-
গদর, েম গবতন, অে্টননজতে স্জগতলোকদি, িনসলোধলোরকণর গসবলো হ্লোস, 
হলোউজিং সঙ্ট, এবং অিরলোকধর মকতলো সমস্লোগুজলর িন্ গদলোষলোকরলোি 
েরলো হয়। আকমজরেলো গি তলোকদর িুঁজিবলোিলোকর এবং আউটকসলোজস্টং মূলধ-
গনর গন্ব্স্লগুকললোকত চীকনর গসলোকয়ট িিগুকললোকত এবং গমজসিেলোন ম্লো-
কুইললোডরলোসকদর গিলোষণ েকরকছ। গসগুকললোকে ে�কনলো উকলে� নলো েকরই-
,ট্লোম্ গমজসিকেলো ও চীনকে অজিল্পলোয়ন এবং সলোমলোজিে িতকনর িন্ 
গদলোষলোকরলোি েকরকছ।
   

জচত্র ১: ডলোনিন্ী েতৃ্টত্ববলোদ মকডল

উত্লোন  

তে্সতূ্র: জস ফসু, ২০১৮। 
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     আরডলোজলিউএ নলো গচতনলো, নলো েলোঠলোকমলো জেংবলো সমলোকির গেলোকনলো এে-
জটরও ধরন নয়। এজট এেজট প্রজরিয়লো িলো সমলোকির জবজভন্ন তিকর হকত 
িলোকর: ব্জতি (েতৃ্টত্ববলোদী ব্জতিত্ব গঠন, গচতনলো, এবং ব্জতিগত রলোিনন-
জতে আচরণ), রলোিননজতে দল এবং আক্লোলন, মতলোদি্ট, প্রজতষ্লোন, 
অেবলো সমলোি সলোমজগ্েভলোকব হকত িলোকর। ডলোনিন্ী চরমিন্লো ও ফ্লোজস-
বলোদ আরডলোজলিউএ-এর তীরিতলো, িলো সজহংসতলো ও সজরিয়ভলোকব রলোিননজতে 
উিলোকয় িলোরীজরে সজহংসতলো ও সন্ত্রলোসকে অনুসরণ েকর।

     আরডলোজলিউএ উত্লোকনর সলোংকিৃজতে ব্লো�্লোগুজল দলোজব েকর গি "িরব-
ত্টী-বস্তুবলোদী" সমলোকির উত্লোকনর ফকল এেজট প্রিকন্মর গ্লোি সৃজটি 
হকয়কছ, িলোর মকধ্ িুকরলোকনলো প্রিন্ম রষিণিীল মূল্কবলোধ ধলোরণ েকর এবং 
অতীকতর ষিজত সম্কে্ট আত্টনলোদ েকর। জেন্তু উদলোহরণস্রূি, বস্তুবলোদ 
িরবত্টী অনুমলোনজট ব্লো�্লো েরকত িলোকর নলো, গেন ২০১৭ সলোকল অজ্রিয়লো-
য় গফডলোকরিন জনব্টলোচকন, ১৬-২৯ (৩০%) বছকরর দূর-ডলোনিন্ীরলো সব্টলো-
জধে িজতিিলোলী জছল। জেন্তু ৬০+ বছর বয়কসর মকধ্ গেবল তৃতীয় বৃহ-
ত্তম দল জছল।

     এেজট জবেল্প ব্লো�্লো রলোিননজতে অে্টনীজত  গুরুত্ব সহেলোকর গনয়। 
এই উকদ্কশ্, সমলোকললোচনলোমূলে রলোিননজতে তলোজ্বিে রেলোঞ্জ এল. জনউ-
ম্লোকনর ১৯৫৭-এর প্রবন্ধজট এয়্লোংিলোইজট এয়লোনড িজলজটসি  সহলোয়ে। 
এই ব্লো�্লো অনুসলোকর ডলোনিন্ী েতৃ্টত্ববলোকদর উত্লোকন শ্রম জবজছেন্নতলোর 
সলোকে েলোি েরকত হকয়কছ (িজরসং�্লোন ২ এবং ৩ গদ�ুন); র্ংসলোত্ে 
প্রজতকিলোজগতলো; সলোমলোজিে জবজছেন্নতলো িলো সলোমলোজিে িতনিীলতলোর ভয় সৃজটি 
েকর;  রলোিননজতে ব্বস্লো, রলোিনীজতজবদ এবং রলোিননজতে দলগুজল 
গেকে রলোিননজতে জবজছেন্নতলো এবং দূর-ডলোনিন্ী গগলোষ্ীগুজল জনকয় উকবি-
গগর প্রলোজতষ্লোজনেীেরণ, িলো ভয়ঙ্র রলোিনীজতর ভকয় ভীত হকয় অগ্সর 
হয়।

     েতৃ্টত্বিূণ্ট িুঁজিবলোদ নব্-উদলোরিন্ী িুঁজিবলোকদর গনজতবলোচে বিক্বির 
ফল। বলোিলোকরর স্লোধীনতলো ও সলোমলোজিে স্লোধীনতলোর বিক্বির ফকল রিমবধ্ট-
মলোন স্বষম্ ও সংেকটর সৃজটি হকয়জছল, িলো ২০০৮ সলোকলর জবিি্টকয়র ির 
এেজট নতুন মলোকনর রূকি িজরণত হকয়জছল। সলোমলোজিে গণতকন্ত্রর বুকি্টলো-
য়লোেরণ এবং জবেলোি ও বলোম দুব্টলতলো এবং িরবত্টী আধুজনে িজরচয় 
রলোিনীজতর বগ্টীেরণ এবং গশ্রণী রলোিনীজত এবং গশ্রণী জবকলেষকণর গুরু-
ত্বকে েজমকয় আনলো, িলো দূর-ডলোনিন্ী ও েতৃ্টত্ববলোদী িুঁজিবলোকদর উত্লোনকে 
বলোজড়কয় গতলোকল। নব্-উদলোরিন্ী িুঁজিবলোকদর ফকল জবজছেন্নেরকণর সলোজব্ট-
েীেরণ ঘকট। হলোকভ্ট, হলোরট্ট এবং গনজগ্ এবং িলোিলোিলোজি আজম জনকি 
অন্ত্র িুজতি জদকয়জছললোম গি, নব্ উদলোরতলো প্রলোয় সবজেছুই স্তজরর িন্ 
আনলো হকয়কছ িলো বিলোরলো আমরলো জবজছেন্নতলো এবং মূলধকনর অধীকন সমলোকির 
বলোতিব অবলম্বন বিলোরলো চলমলোন আজদম সংজমশ্রণ অনুভব েকরজছ। ইনকড-
জভড হলোজভ্টর এই িব্গুজল: "ব্লোিে জবজছেন্নতলোবলোকদ আেৃটি আক্লোলকনর 
িলোিলোিলোজি ডলোনিন্ী িনজপ্রয়তলো এবং িলোতীয়তলোবলোদী ও বণ্টবলোদী আক্লো-
লনকে প্রভলোজবত েকরকছ। গডলোনলোল্ড ট্লোম্ জবজছেন্নতলোর রলো্রেিজত"। 

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্:
 জরিজিয়লোন ফুস <christian.fuchs@triple-c.at>

জবিন্ন গণতন্ত্র 

তে্সতূ্র: এজমকেলো। 

জচত্র ২: ইউএসএ ও ইইউ-গত জবজভন্ন সমকয়র জিজডজিকত মিুজরর 
িজরমলোন

তে্সতূ্র: এজমকেলো। 

জচত্র ৩: ইউএসএ ও ইইউ-গত জবজভন্ন সমকয়র জিজডজিকত মূলধকনর 
িজরমলোন

https://www.triple-c.at/index.php/tripleC/issue/view/36
https://www.triple-c.at/index.php/tripleC/issue/view/38
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জবিন্ন গণতন্ত্র 

> অনবধ নলোগজরেত্ব 
জহকসকব 

আক্রেয়লো জসলভলো-তলোজিয়লো, হলোমকবলোল্ড ইউজনভলোজস্টজট, বলোজল্টন, িলোস্টলোস গলইবলোগ জববেজবদ্লোলয়, জগইকসন, িলোম্টলোজন

> বত্টমলোন ঔিজনকবজিে জবকবে নলোগজরেত্ব ও িলোজতরলোক্রের গঠন

     ধলোরণলো জহকসকব নলোগজরেত্ব অস্পটি এবং এর অে্ট জনকয় জবতে্ট ব্লোিে। 
েলোকরলো মকত এই প্রত্য়জট িলোতীয়তলো বলো গদকির অংি জহকসকব আইনগত 
স্ীেৃজতকে বু�লোয়, অন্ েলোকরলো মকত এজট এেজট িজরচকয়র বলোহে। জবজভন্ন 
সংজ্লোর গপ্রজষিকত এবং জট.এইচ. মলোি্টলোল, মলোগ্টলোকরট সমলোস্ট, জট.গে.ওকমন, 
এজঞ্জন এফ. ইজসন এবং অন্লোন্কদর মকধ্ ি্লোজট্জসয়লো গে.উডকদর মত 
জভন্নধম্টী গল�েকদর মত অনুিলোয়ী, নলোগজরেত্বকে এেজট রলোিননজতে ও 
গভৌকগলোজলে স্লোকনর সদস্ জহকসকব আধুজনে স্ীেৃজত জহকসকব ব্লো�্লো েরলো 
গিকত িলোকর। তেলোজি, নলোগজরেকত্বর ধলোরণলো িলোজতরলোক্রের সলোকে আইনগত 
এবং সলোংকেজতে সংজলেটিতলোকে প্রেলোি েকর। এজট এেজট সহি সংজ্লো 
মকন হয় জেন্তু এটলো আকরলো িজটল হয় িজদ আমরলো গি�লোকন নলোগজরেকত্বর 
ধলোরণলো উত্লোজিত হয়, গসই ঐজতহলোজসে গপ্রষিলোিট জবকবচনলো েজর।

     িলোজতরলোক্রের উৎিজত্তর হলোকত নলোগজরেকত্বর আধুজনে ধলোরণলো গকড় 
উকঠকছ। নলোগজরেত্ব আধুজনেতলো, িলোজতরলোক্রের গঠন এবং অজধভুজতির 
ধলোরণলোর সলোকে িুগিৎ ভলোকব সম্জে্টত এেজট ধলোরণলো। একে ফরলোসী জবপ্লব 
ও িুতিরলোক্রের জবপ্লব এবং ঔিজনকবজিে রলোক্রের অন্জনভ্টরতলোয় প্রেলোজিত 
১৮ িতকের িরবত্টী িলোজতরলোক্রের ধলোরণলোর সলোকে গমললোকনলো গিকত িলোকর, 
গিটলো িলোজতরলোক্রের গঠকনর এেই ধলোরলো অনুসরণ েকরজছল। আধুজনে িলো-
জতরলো্রেকে সংজ্লোজয়ত েরলো হকয়জছল এেজট স্লোধীন রলো্রে জহকসকব গি�লোকন 
এেজট জলজ�ত সংজবধলোন এবং সমতলো জভজত্তে নলোগজরেকত্বর িলোসন েলোকে। 
এভলোকব আইকনর নীজত রলোিতন্ত্র স্দব অজধেলোর গেকে িজরবজত্টত হকয় সলোম্ 
নলোগজরকের িলোজতর প্রজতজনজধকত্বর জদকে িজরবজত্টত হয়। িলোকহলোে, নলোগজর-
েত্ব ও িলোজতরলোক্রের এই ধলোরণলোগুকললো িলোজতরলো্রে গঠকনর এেকে্রে জভজত্তে, 
গি�লোকন িজতিিলোলী উিজনকবি জছল এবং এ�নও আকছ।

     অনবধ নলোগজরেত্ব আমলোকদর বত্টমলোন জিতৃতলোজন্ত্রে, ইউকরলোিীয় এবং 
জখ্রস্টলোন গে্রেীয় জববে ব্বস্লোয় প্রজবটি এেজট ঔিজনকবজিে নলোগজরেত্ব নলো-
মেরকণরর আকরেজট উিলোয়। এই ঔিজনকবজিে জববে িদ্ধজত জববে ব্লোিী 
িলোজতগত আজধিকত্র মলোধ্কম িজরচলোজলত হয় িলো গেলোন গগলোজষ্গুকললো প্রজত-
িজত্ত িলোওয়লোর গিলোগ্ এবং গেলোনজট নয় তলো জনধ্টলোরণ েকর। আনিলো ওকয়ইস 
িুজতি গদ�লোন গি, আমরলো বণ্টবলোদ জনকয় েেলো বলকত িলোজর "ি�ন এেজট 
দীঘ্টকময়লোদী এবং জস্জতিীল জনধ্টলোরে অকন্র অজভকিলোগ প্রেলোকির ভলোন 
েকর এবং সলোমলোজিে গশ্রণী জবন্লোস, প্রেলো, এবং প্রজতষ্লোনকে এমনভলোকব 
প্রভলোজবত েকর িলো স্িজবে জেংবলো অন্ গেলোকনলো জস্জতিীল প্রলোে্টকে্র জনজব্ট-

>>

গিকষ এই গশ্রনীর সমজটির স্তন্ত্র অজধেলোরকে প্রভলোজবত েকর। এই িলোজত-
গগলোজষ্র িলোজতগত নলোগজরেত্ব শুধু জববেব্লোিী আজদবলোসী ও সং�্লোলঘু 
গগলোজষ্র বিলোরলোই অজভজ্ নয়, আকরলো িুতিরলোক্রে ও ল্লোজটন আকমজরেলোনকদর 
অেবলো িলোম্টলোজনকত তুজে্টকদর সলোকে ঘজটত িলোজতগত প্রজরিয়লোর জিেলোর এমন 
অজভবলোসীকদর বিলোরলোও অজভজ্তলোপ্রলোপ্ত হয়। এই িলোজতগতেরণ িদ্ধজতর অে্ট 
হল গি, এেজট গগলোজষ্ তলোর িলোজতগত ও সলোংকিৃজতে স্বজিকটি্র েলোরকণ 
অবমূল্লোজয়ত হয় এবং এেজট স্িলোতীয় গগলোজষ্ জহকসকব গজঠত হয়।

     ইউকরলোি গেজ্রেে জববেব্বস্লোয় িলোজতরলোক্রের এই ধলোরণলোয় িলোজত হল 
এমন এেজট জবষয় িলোর ওির আধুজনে রলো্রেগুকললো জনজম্টত এবং তলোকদর 
স্বধতলোর জভজত্তকত। িলোজত এবং আধুজনে রলো্রেগুকললোর মকধ্ সম্ে্ট মকন হয় 
স্পটি এবং এটলো সলোধলোরণত আমলোকদর স্দনজ্ন িীবকন প্রনে েরলো হয় নলো। 
আমরলো প্রলোয়ই িজরবত্টন েকর "িলোজত", "রলো্রে", এবং "গদি" প্রত্য়গুকললো 
ব্বহলোর েকর েলোজে। এবং মলোক� মকধ্ আমরলো নলোগজরেত্বকে তলোকদর সব-
গুকললোর সমলোে্টে জহকসকবও মকন েজর।

> স্বধ ও অনবধ নলোগজরে

     িলোজতগত সলোংকিৃজতে গগলোষ্ী জহসলোকব িলোজতকে সংহত েরলো নলোগজরেকে 
স্বধ নলোগজরে বকল মকন েরলো হয়, অেচ িলোজতগত নলোগজরেরলো অনবধ ব্জতি 
জহসলোকব জবকবজচত হয়। উত্তরসূজর গদকির নলোগজরে জহকসকব জবকবজচত জেন্তু 
স্বধ বলো "বলোতিব" নয়। িলোজতগততলো ও িলোজত অবমূল্লোয়ন সম্জে্টত এই 
অনবধতলো এেজট জনজদ্টটি ধরকনর স্বষম্ িলো মলোনুকষর মি্টলোদলো এবং তলোকদর 
িন্ উিলধি সুকিলোগগুজল প্রভলোজবত েকর এবং স্বষম্ ও অিমলোকনর জদকে 
িজরচলোজলত েকর। এই স্বষম্ িলোজত রলোক্রের িকন্মর সলোকে নলোগজরেত্ব 
স্বষম্ জহকসকব শুরু হকয়জছল, জেন্তু এজট গশ্রণীজবভলোগ ও েলোঠলোকমলো অনুসরণ 
েকর িলো িূকব্ট গেকেই আকস (প্রলোে-িলোজত রলো্রে অেবলো ঔিজনকবজিে সময়-
গুকললো)। িলোজত রলো্রে গঠন বলো স্লোধীনতলো আক্লোলকনর গনতলোরলো এেজট সমজটি-
গত িলোতীয় িজরচয় প্রচলোর েকরজছল িলো অকনে জবকিষত্বকে এেিলোকি 
গরক�কছ, গিমন ঘকটকছ ম্লোিুকেস (জচজলর এেজট আজদবলোসী সম্প্রদলোয়) 
অেবলো উত্তর-িূব্ট ভলোরকতর (িলোরলো ভলোরকতর জবজভন্ন িলোজতগত গগলোজষ্কে প্র-
জতজনজধত্ব েকর, জেন্তু প্রকিলোি্ এবং অকনেলোংকি ছলোঁটলোইেৃত) এবং 
আিকের মত িলোজতগত অজভবলোসীকদর (িলোম্টলোজনকত তুজে্ট অজভবলোসী) সলোকে 
ঘকট। জচজলর ম্লোিুকেস আর ভলোরকতর উত্তর-িূব্ট বলোসীরলো স্ল্প জিকল্পলোন্নত 
এললোেলোয় বসবলোস েকর, গি�লোকন েম েম্টসংস্লোন আর জিষিলোর সুকিলোগ 
রকয়কছ। উভয় দল রলো্রে এবং িুজলকির (উত্তর-িূব্টলোঞ্চল বলোসীকদর সলোকে 

িলোজতগত নলোগজরেত্ব  
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জবিন্ন গণতন্ত্র 

এমনজে গসনলোবলোজহনীর সলোকেও) সলোকে সংঘকষ্টর ধলোরলোবলোজহে অজভজ্তলো 
অি্টন েকর এবং তলোকদর িজরচয় েতৃ্টত্ববলোদী িলোতীয় িজরচয় বিলোরলো মুক�লোমুজ� 
হয়। উত্তর-িূব্টলোঞ্চকলর গষিকত্র, তলোরলো অন্লোন্ িনমলোনব গেকে সজহংসতলো ও 
হয়রলোজন গভলোগ েকর, জবকিষত ি�ন তলোরলো উত্তর-িূব্ট গছকড় চকল িলোয় এবং 
জদলেী, মুম্বলোই বলো ব্লোগিলোকললোকরর মকতলো িহরগুজলকত স্লোনলোন্জরত হয়।

     আইজন স্ীেৃজত স্ক্বিও স্বধ ও অনবধ নলোগজরেরলো দুই ধরকনর নলোগজরে। 
িলোইকহলোে, জবিতীয় িরবত্টীগুকললোকে জনব্টলোজসত েকর অন্গ্টত মলোত্রলো শুধু প্রলো-
তিনকদর িন্ স্ীেৃত। অনবধ নলোগজরেকদর জেছু ঘলোটজত আকছ, তলোকদর 
সংকিৃজত এবং আচরণকে অসম্ূণ্ট জহকসকব গদ�লো হয়, এবং এজট স্বষম্ ও 
অিমলোনকে প্রকরলোচণলো গদয় িলো সমলোকির বলোজে অংকির েলোকছ অদৃশ্।

> গণতকন্ত্রর ফললোফলসমূহ

     নলোগজরেত্ব হল ব্জতিকে জনকদ্টি জনকদ্টি েরলো এেজট ধলোরণলো জেন্তু ি�ন 
একে িলোজতগতেরণ েরলো হয়, ত�ন জবষয়গুকললো গেকে ব্জতিেতলোকে দূকর 
সজরকয় গনওয়লো হয়। িলোজতগত নলোগজরে, অনবধ নলোগজরেকে সবসময় 
এেজট গগলোজষ্র অংি জহকসকব ব্লো�্লো েরলো হয়ঃ "অজভবলোসীগণ," "আরব," 
"মুসলমলোনগণ," "আজদবলোসী," উত্তরিূব্ট ভলোরতীয়," এবং ে�কনলো স্লোয়ত্বিলো-
জসত ব্জতিগত জবষয় নয়। এই ব্জতিত্ব সলোদলোকদর িন্ সংরজষিত। ফলস্-
রূি, এেজট সলোদলো ইউকরলোিীয় বলো ইউকরলোিীয় বংিধরকদর ব্ে্টতলো ব্জতি-
গত ত্রুজটর িন্ দলোয়ী েরলো হয়; তলোরলো স্তন্ত্র নলোগজরে হওয়লোর সুজবধলো তলোরলো 
গভলোগ েকর। এজট "সলোদলো জবকিষলোজধেলোর" জহসলোকব ধলোরণলো েরলো হকয়কছ। 

অন্জদকে, ঔিজনকবজিে জবষয়জটর ব্ে্টতলো, অনবধ নলোগজরকের ভুলগুজল 
তলোকদর সংকিৃজত, িলোজত, গগলোজষ্, িলোজতগততলোর ওির চলোিলোকয় গদওয়লো হয়, 
জেন্তু স্লোয়ত্বিলোজসত নলোগজরে জহসলোকব ে�কনলো নয়। অনবধ নলোগজরেরলো সব-
সময় তলোকদর িলোজতগত ও িলোজতগত নলোগজরেত্ব ব্ী হকয় েলোকে, িলোরলো 
সলোদলো অজধেলোর গভলোগ েকর তলোরলো নয়। সলোদলো জবকিষলোজধেলোর এেজট অদৃশ্ 
জনপেজত্ত জহকসকব িজরচলোজলত হয়; ে�কনলো সুকিলোগ প্রলোপ্তকদর িলোতীয়তলো 
উকলে� বলো স্ীেলোর েরলো হয় নলো। এর অজতিত্ব গনই এবং এটলো সত্ িলো ব্জতির 
স্লোধীনতলোকে তুকল ধকর। জবকিষলোজধেলোর প্রলোপ্তকদর অি্টন আর ব্ে্টতলোকে 
ব্জতিগত অি্টন জহকসকব গদ�লো হয় এবং িলোজতগত অন্ভু্টজতির অংি 
জহকসকব নয়।

     জেছু গগলোজষ্র অজভজ্তলোকে স্ীেৃজত নলো গদওয়লো বি্বি এমনজে সজহংসতলো-
গে ছড়লোকত িলোকর িজদ তলোকদর চলোজহদলোগুকললোকে গুরুত্ব সহেলোকর গদ�লো হয় 
নলো। বত্টমলোন জবকবে, আমরলো িলোজর নলো সলোংকিৃজতেভলোকব, িলোজতগতভলোকব, 
অেবলো িলোজতগতভলোকব এেে িলোজতরলোক্রের েেলো জচন্লো েরকত িলোজর নলো। 
গিসব েেলো জনরব জছল, গসসব মলোনুকষর েেলো শুনলো হল এেজট ঐজতহলোজসে 
ঋণ িলো গণতন্ত্রকে আকরলো গভীর েরলোর িকত্ট িূণ্ট েকর জদকত হকব।

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্:
আক্রেয়লো জসলভলো-তলোজিয়লো 
<andrea.silva-tapia@sowi.uni-giessen.de> 

"বণ্টত্ব নলোগজরে, অনবধ্ নলোগজরেকে সব্টদলো এেটলো দকলর অংি 
জহকসকব আ�্লো গদওয়লো হয় এবং ে�নই স্তন্ত্র ব্জতি মলোনুষ জহকসকব 

জবকবচনলো েরলো হয় নলো।"
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> গণতকন্ত্রর ভুল ধলোরণলো
১৯৯৪ িরবত্টী দজষিণ আজরেেলোয়

গলনজিউই এনজডলভু, উইটওয়লোটলোরস্লোনড জববেজবদ্লোলয়, দজষিণ আজরেেলো 

সলোম্প্রজতে বছরগুকললোকত, দজষিণ আজরেেলোয় ১৯৭৬ সলোকল 
গসলোকয়কতলো ছলোত্র জবকরেলোকহর ির গেকে, তলোর িজগিবলোকদ 
অভূতিূব্ট ছলোত্র আক্লোলন েতৃ্টে দজষিণ অলোজরেেলো েরলোয়-
গত্ত জছল। ২০১৫ সলোকল #জফসমলোস্টফল আক্লোলন উত্লো-

জিত হকয়জছল এবং ২০১৬ সলোল িি্টন্ অব্লোহত জছল। এই দলোজবগুজল 
জবনলোমূকল্ মলোনসম্ত জিষিলোর অজধেলোর এবং উচ্জিষিলোর প্রজতষ্লোনগুজলর 
রূিলোন্র এবং জবজছেন্নীেরকণর িন্ স্তজর হকয়জছল। এই আক্লোলন 
িলোবজলে জববেজবদ্লোলয় গুকললোকত ছজড়কয় িকড় এবং ছলোত্র ও বজহঃজববেজব-
দ্লোলয় েম্টীকদর মকধ্ এেজট অনন্ গিলোট বিলোরলো জচজনিত হকয়জছল। এই 
সংগ্লোকমর গে্রেজবন্দুকত জছল গণতকন্ত্রর ব্ে্টতলো এবং ১৯৯৪ সলোকলর িকর 
দজষিণ আজরেেলোনকদর েলোকছ তুকল ধরলো এেজট "গরৌকরেলোজ্জ্বল িলোজতর" ধলো-
রণলোজটর প্রতলোরণলোর সলোকে সরলোসজর সংঘষ্ট।

     িজদও গণতকন্ত্রর ধলোরণলোর জবজভন্ন ব্লো�্লো রকয়কছ িলো গণতলোজন্ত্রেভলোকব 
জনব্টলোজচত সরেলোর, স্লোধীন ও সুষ্ু জনব্টলোচন, এবং জবজভন্ন মলোনবলোজধেলোর ও 
স্তন্ত্র অজধেলোরগুজলর অনুিীলন অন্ভু্টতি েকর, তকব দজষিণ আজরেেলোন-
গদর েলোকছ গণতকন্ত্রর অে্টগুজল সং�্লোগজরষ্ িনসং�্লোর ঐজতহলোজসে বি্ট-
গনর সলোকে গভীরভলোকব িুতি। দলোসত্ব ও ঔিজনকবজিেতলোর েকয়েিত 
বছর ছলোড়লোও, ৪৬ বছর বণ্টবলোদী বণ্টজবকবিকষর জবরুকদ্ধ লড়লোই হকয়জছল িলো 
ইছেলোেৃতভলোকব সলোমলোজিে-সলোংকিৃজতে িলোয়গলো এবং অে্টননজতে সুকিলোগ 
গেকে েলোকললো মলোনুষকে িৃেে েকর বলোদ জদকয়জছল। দজষিণ আজরেেলোর 
েলোকললোরলো গণতকন্ত্রর স্পটি অে্ট দলোঁড় েরলোকত গচকয়জছল। সবকচকয় গুরুত্বিূ-
ণ্ট জবষয় হল, এেজট "গরৌকরেলোজ্জ্বল িলোজতর" ধলোরণলো িলো এেজট অন্তম 
সংগ্লোকমর প্রজতমূজত্ট বিলোরলো স্তজর হকয়জছল, জবিি গডসমনড টুটু প্রতিলোব 
েকরজছকলন গি িলোজতগত স্বষম্ দূর েকর, িলোজতগতভলোকব জবভতি দজষিণ 
আজরেেলোনরলো সলোমলোজিে-সলোংকিৃজতে ও অে্টননজতে সম্কদ সমলোন সুকিলোগ 
জদকয় এে িলোজত হকয় উঠকত িলোরকতলো।

     #জফসসমলোস্টফল আক্লোলনজট এমন এেজট উিলজধি গেজ্রেে গকড় 
উকঠজছল িলো মকন েরত গি গণতন্ত্র এেজট প্রহসন এবং গরৌকরেলোজ্জ্বল িলোজত 
এেজট গিৌরলোজণে ধলোরণলো। িজদও গবজিরভলোগ ঐজতহলোজসেভলোকব সলোদলো প্র-
জতষ্লোন গিমন অন্লোন্কদর মকধ্ উইটওয়লোটলোরসলোনড (উইটস) এবং গেি 
টলোউন (ইউজসজট) জববেজবদ্লোলয় েলোকললো ছলোত্রকদর সং�্লো বলোজড়কয় জিষিলোে্টী 
িনসং�্লো রূিলোন্জরত েকর জনকিকদর গব্ট েকর, এজট বলোতিবতলো গেকে 
অকনে দূকর। এই দুজট জববেজবদ্লোলয় এ�নও গভীরভলোকব গপ্রলোজত্ত সলোং-
কিৃজতে এবং মহলোমলোরী সজহংসতলোয় গদকির সবকচকয় ব্য়বহুল জববেজবদ্লো-
লয়গুজলর মকধ্ িকড়। তলোছলোড়লো, ি�নই েলোকললো জিষিলোে্টীকদর সং�্লো বৃজদ্ধ 
গিকয়কছ, উচ্জিষিলোর প্রজতষ্লোনগুজল সলোমলোজিেভলোকব, গভৌকগলোজলেভলোকব, 
সলোংকিৃজতেভলোকব এবং অে্টননজতেভলোকব দজররে ব্লোেগ্লোউকনডর জিষিলোে্টী-
গদর গেৌিকল বলোদ জদকয়কছ।

     দজষিণ আজরেেলোয়, ১৯৯৪ সলোকলর িকর িূকব্টর বজঞ্চত দলগুজল গণ-
তলোজন্ত্রে জবধলোন গেকে উিেৃত হকব বকল আিলো েরলো হকয়জছল; প্রধলোন মু-
জতিকিলোদ্ধলো িলোজট্ট, আজরেেলোন ন্লোিনলোল েংকগ্স (এএনজস), তলোকদর গস্লোগলোন 
জছল "সেকলর িন্ উন্নত িীবন"। িনগণ তলোকদর িীবনকে সব গষিকত্র 
উন্নত েরলোর প্রত্লোিলো েকরজছল - স্লোধীনতলো সনদ প্রতিলোব অনুিলোয়ী অনবত-
জনে মলোনসম্ত জিষিলোর সুকিলোগ সহ িুনজন্টম্টলোণ ও উন্নয়ন েম্টসূজচ 
(আরজডজি) নীজতমলোললো নজেকত বজণ্টত িেলোিে আবলোসন, িলোজন, জবদু্ৎ, 

জবিন্ন গণতন্ত্র 

বই জনকয় দলোগিলো ও গল�লোর প্রবণতলো একসকছ #জফসমলোস্টফল আক্লোলন গেকে এবং 
জিষিলোে্টী েম্টীকদর বিলোরলো প্রবন্ধগুকললো সংগ্হ েরলো। স্ত্ব: এসডজলিউওজি।
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েম্টসংস্লোকনর সুকিলোগ এবং সলোস্্সম্ত ব্বস্লো। ১৯৯৪ সলোকলর িকর 
েলোকললো িহরব্বস্লো র্ংস েকর গসবলো প্রদলোন সংরিলোন্ প্রজতবলোকদর তরগি, 
শ্রম �লোকত এই ধরকনর সজহংসতলো গিমন ২০১২ সলোকলর মলোজরেলোনলো গণ 
হত্লো, এবং #জফসমলোস্টফলোল জবকষিলোভ, অন্লোন্ গষিকত্র, গণতকন্ত্রর প্রত্লো-
জিত ফললোফল প্রদলোকন দজষিণ আজরেেলোর রলোক্রের ব্ে্টতলো প্রদি্টন েকর।

     দজষিণ আজরেেলোন জববেজবদ্লোলয়গুকললোকে বৃহৎ সলোমলোজিে িৃঙ্খল গেকে 
িৃেে েরলো িলোয় নলো। ১৯৯৪ িরবত্টী গণতলোজন্ত্রে সংেট জনরসকনর িন্, 
আজরেেলোর অন্লোন্ আকললোজচত স্লোধীনতলোগুজলর মকতলো দজষিণ আজরেেলোর 
গণতকন্ত্রর আকললোচনলোর িজরবত্টনজট িুনজব্টকবচনলো েরলো গুরুত্বিূণ্ট। 
আকললোচনলো শুধু "িলোজন্িূণ্ট রূিলোন্র" অি্টকনর চরম প্রকচটিলো জহসলোকব ছদ্মকব-
িী দলগুকললোর আকললোচনলোর গেৌিলগত িুনরলোবৃজত্তকে বু�লোকতলো। এর ফকল 
েলোকললো দজষিণ আজরেেলোনরলো গেবল গভলোটলোজধেলোর চচ্টলো েরকত এবং 
সংগজঠত েরকত রলোিননজতে ষিমতলো অি্টকনর অজধেলোর অি্টন েরকত 
সমে্ট হয়- এমন এেজট অজধেলোর িলো ১৯৯৪ িরবত্টী রলো্রে সজহংসতলোর 
মুক� অব্হত। অন্জদকে, ভূজম, ব্লোংে ও �জনর মত অে্টননজতে িজতি 
ও গেৌিলগত সম্দ এেজট সলোদলো সব্টহলোরলো ব্বস্লোর আজধিত্কে জচর-
স্লোয়ী েকর িূব্টবত্টী মলোজলেকদর হলোকত অব্লোহত জছল। এজট অে্টনীজত 
গেকে েলোকললো িনসং�্লোর প্রলোয় ৮০% বলোদ রলো�কত অব্লোহত জছল। 
অতএব ১৯৯৪-এর িরবত্টী দজষিণ আজরেেলোর গণতন্ত্র সম্কে্ট েেলো বললো 
েলোঠলোকমলোগত অে্টননজতে স্বষকম্র মুক�লোমুজ� হওয়লো ছলোড়লো অসম্ভব হকয় 
ওকঠ।

    #জফসমলোস্টফল আক্লোলন উদ্ভব হকয়জছল বঞ্চনলোর প্রনেগুজলর মুক�লোমুজ� 
হওয়লোর িন্ এবং জববেজবদ্লোলয় সংকিৃজতর অনবতজনে মলোনসম্ত জিষিলোর 
অজধেলোর, রূিলোন্র, এবং প্রলোজতষ্লোজনে প্রেকল্পর অকনৌিজনকবিলোয়ন এবং 
জববেজবদ্লোলয় সংকিৃজতর দলোজবকত। মিলোর ব্লোিলোর হল, ইতলোহলোস িতদূর 
স্মরণ েরকত িলোকর, অন্লোন্কদর মকধ্ গফলোট্ট গহর ইউজনভলোজস্টজটর মকতলো 
ঐজতহলোজসেভলোকব েলোকললোকদর জববেজবদ্লোলয় (গি�লোকন আজরেেলোন সংগ্লো-
গমর অকনে িুকরলোধলো িড়লোকিলোনলো েকরজছল), এই সংগ্লোম েকর আসজছল। 
িলোইকহলোে, এজট অন্ সমস্লোিুতি ঘটনলো- দজষিণ আজরেেলোর সলোদলো সব্টহলোরলো 
জমজডয়লো বিলোরলো ঐজতহলোজসেভলোকব সলোদলো জববেজবদ্লোলয়গুকললোর গরলোমলোজনটেীে-
রণ এজট আন্ি্টলোজতে অগিকন সংগ্লোম িলোজগকয় তুকলজছল গি�লোকন এজট 
উইট ইউজনভলোজস্টজটকত শুরু েরলোর মকতলো জচজত্রত হকয়জছল। সবকচকয় গুরু-
ত্বিূণ্ট হল, #ইউএসজস-র গরলোডসস্টলেলোল আক্লোলন ইজতমকধ্ িলোঠ্রিম 
এবং বৃহত্তর উচ্তর জিষিলো ব্বস্লোর রূিলোন্র ও জবজছেন্নেরকণর উত্লোিন 
েরলোর েকয়ে মলোস িকর জফসমলোস্টফল হকয়জছল। জবকিষত জডকেলোকললোজন-
গয়িন প্রেকল্পর সলোকে িুতি হওয়লোয় এই সংগ্লোমগুজল স্তলোজ্বিে ও জ্লোন-
তলোজ্বিে উন্নয়কনর জবজনমকয় জববেজবদ্লোলয়গুকললোর বলোজণজি্েীেরণ ও বলো-
িলোরিলোতেরকণর স্বজবেে প্রেকল্পর সমলোকললোচনলোর অংি হকয় উকঠজছল।

     িজদও ঐজতহলোজসেভলোকব সলোদলো প্রজতষ্লোন ছলোত্র িনতলোর িজরকপ্রজষিকত 
রূিলোন্জরত হওয়লোর দলোজব েকর, তকব েলোঠলোকমলোগত গেৌিজল বি্টন 
িলোজতগত সীমলো জভজত্তে স্বষম্ স্তজরকত অব্লোহত েলোকে। অপ্রত্লোজিত 
জফ মলোকন গি িলোরলো অে্ট প্রদলোন েরকত িলোকর- প্রধলোনত সলোদলো সুজবধলোপ্রলোপ্ত 
জিষিলোে্টী এবং জেছু মধ্জবত্ত েলোকললো- তলোকদর অজধেলোর েলোেকব িজদও 
এেজট গরৌকরেলোজ্জ্বল িলোজতর ধলোরণলোকে তুছে েকর েলোকললো বকণ্টর জিষিলোে্টীরলো 
গেৌিকল বলোদ িকড়। 

উিরন্তু, আন্ি্টলোজতে এবং দজষিণ আজরেেলোন উভয় প্রলোজতষ্লোজনে েম্টীরলো 
সলোদলো রকয় গগকছ, গি�লোকন এেলোকডজমে িলোঠ্রিমজট মূলত ইউকরলোিীয়। 
এজট বি্বি এবং সলোংকিৃজতে সংঘষ্ট সৃজটি েকর। গবজিরভলোগ এেলোকডজমে 
েম্টীরলো স্বিলো ত্বিীয় এবং জ্লোনতলোজ্বিে জ্লোন সৃজটির আজরেেলো গেজ্রেে 
িদ্ধজত গ্হকণ ব্ে্টতলোর েলোরকণ দজররে িহরগুকললো গেকে আগত গবজির-
ভলোগ েলোকললো ছলোত্রকদর িন্ এেজট চ্লোকলঞ্জ সৃজটি েকরকছ।

     মূত্ট গণতন্ত্র অি্টন এবং এেজট গরৌকরেলোজ্জ্বল িলোজতর স্প্ন বলোতিবলোয়ন 
েরলোর িন্ গণতলোজন্ত্রে জবধলোকনর ব্ে্টতলোর মুক�লোমুজ� হকত #জফউসমলোস্ট-
ফল আক্লোলন উত্লোজিত হকয়জছল। িজদও আক্লোলনগুজল জববেজবদ্লোলয় 
ও রলোক্রের িন্ এেজট বড় চ্লোকলঞ্জ জছল, তকব তলোর জনকিরও চ্লোকলঞ্জ 
জছল। তলোর প্রলোেজমে িি্টলোকয় আক্লোলন রলোিননজতে সম্ৃতিতলো, িলোজত, 
এবং গশ্রণীকভদ িুকড় ঐে্ বিলোরলো জচজনিত েরলো হকয়জছল। িলোইকহলোে, শুরু 
গেকে এজট আদজি্টে জবষকয় এবং জলকগির প্রকনে অভ্ন্রীণ গণতকন্ত্রর 
সংেকট জছল। িজদও নলোরীকদর বিলোরলো এই আক্লোলন শুরু হকয়জছল, ত�ন 
সংগ্লোকম আজধিত্ জবতিলোর েকর এবং নলোরী ও জলকগির অসলোমঞ্জস্ জবষকয়র 
িতন ঘজটকয় িুরুষ গনতলোকদর এেজট স্ত্ুত্ট অংিগ্হণ জছল। িলোইকহলোে 
#জফসমলোস্টফকলর নলোরীরলো দৃঢ়সংেল্পবদ্ধ জছল গি তলোরলো গি জিতৃতলোজন্ত্রে-
তলোর জবরুকদ্ধ িুদ্ধ েরকছ গসগুজল িুনরলোয় জফকর নলো আকস। এজট আক্লো-
লনকে জবভতি েকরজছল, গিকহতু অকনকেই জবভ্রলোজন্ের েেলোর অজভকিলোকগ 
অজভিুতি হকয়জছকলন। উিরন্তু, রলো্রে এবং জববেজবদ্লোলয় �ুব দমনমূলে 
এবং সজহংস হকয় ওকঠজছল। ে্লোম্লোস িুকড় দলোগিলো িুজলি গমলোতলোকয়ন েরলো 
হয় এবং অজতজরতি বলোজহনী প্রকয়লোগ েরলোর ষিমতলো গদওয়লো হয়। ছলোত্র েম্টী-
গদরকে লষি্, গগ্প্তলোর েরলো হকয়জছল এবং েকয়েিনকে জববেজবদ্লোলয় 
গেকে বজহষ্লোর েরলো হকয়জছল। অগণতলোজন্ত্রে রলোক্রের দমনমূলে প্রেৃজতর 
েলোরকণ আক্লোলনকে এজগকয় জনকয় িলোওয়লোর এবং সংগ্লোকমর অগ্গজতর 
জবেল্প উিলোয়গুজল আজবষ্লোর েরকত হকয়জছল।

     #জফউসমলোস্টফল আক্লোলন বত্টমলোকন জন�ুঁত। জেছু ছলোত্র আক্লোলন-
েলোরী এ�নও গিকল এবং জেছু আদলোলকতর মলোমললোয় হলোজির হকছে। 
িজদও দজষিণ আজরেেলোর গদি দজররেকদর িন্ জবনলোমূকল্ জিষিলোর জদকে 
অগ্সর হকছে। তবুও জবনলোমূকল্ মলোনসম্ত এবং ঔকিলোজনকবজিে জিষিলোর 
সংগ্লোম চলকছ। গণতন্ত্র ১৯৯০-এর দিকে দজষিণ আজরেেলোর রলোতিলোয় অনু-
জষ্ত এেজট ঘটনলো জহকসকব রকয়কছ। গরলোকবন বিীি গেকে সলোকবে সংগ্লোজম 
িুকরলোধলো গনলসন ম্লোকনডললো এবং অন্লোন্ রলোিননজতে ব্ীকদর মুজতির 
মলোধ্কম এজট সমলোপ্ত হকয়জছল। দজষিণ আজরেেলোর গবজিরভলোগ গললোকের 
িন্ গণতন্ত্র এেজট জবভ্রলোজন্ এবং গরৌকরেলোজ্জ্বল িলোজত এেজট গিৌরলোজণে 
ঘটনলো। #জফউসমলোস্টফল েম্টীকদর িন্, সংগ্লোম চলকত েলোকে, এবং 
নলোরী ও অন্লোন্ প্রলোজন্ে গগলোষ্ীর িন্, গণতন্ত্র িতলোব্ী ধকর সংগ্লোকমর 
মকধ্ অব্লোহত েলোকে।

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্: 
গলনজিউই এনজডলভু <hlengiepn@gmail.com>

জবিন্ন গণতন্ত্র 
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> একেকসি গণতন্ত্র
গগরলোজসকমলোস গেলোকিজলস, একেসি ইউজনভলোজস্টজট, জগ্স

বত্টমলোন িুকগ সরলোসজর গণতন্ত্র জনকয় বলকত গগকল এেটু অদ্ভুত 
গিলোনলোকত িলোকর গিকহতু এর বলোতিজবে প্রকয়লোগ-এর সম্ভলোবনলো 
�ুবই সীজমত। সলোম্প্রজতে েলোকলর গল�লোয় সংসকদর বলোইকরও 
উকলে�কিলোগ্ গণতলোজন্ত্রে জনয়ন্ত্রকণর গি ধলোরণলো গসগুকললোকে 

আিগুজব উিলোদলোন সমৃদ্ধ আজদম মকন হয়। জেভলোকব "গডকমলোস" মলোকন 
িনগন গিকেলোন স্লোকন ষিমতলোর চচ্টলো েরকত িলোকর গি�লোকন তলোকদর সবজেছু 
অন্ েলোকরলো বিলোরলো জনধ্টলোজরত- এমন আন্ি্টলোজতে সংস্লো গিগুকললো গণতলোজন্ত্র-
েভলোকব েলোঠলোকমলোগত নয়? গ্ীকসর অবস্লো গিমন গনতন্ত্রকে জচজনিত েরলোর 
িন্ গিভলোকব েলোেলো প্রকয়লোিন গসভলোকব গনই। সংসকদ িন প্রজতজনজধ- 
স্লোধীন ভলোকব েলোি েরকত িলোকর নলো। েলোরন তলোকদর গনয়লো জসদ্ধলোন্গুকললো 
গবজিরভলোগই িূব্টজনধ্টলোজরত। 

     িলোতীয় সলোব্টকভৌমত্ব আংজিেভলোকব আকিলোস েরলো হকয়কছ, গিমনজট 
েরলো হকয়কছ সংসকদর জসদ্ধলোন্ গনয়লোর গষিকত্রও, গিজট জবকবজচত হকত িলোকর 
গদকির আজে্টে সংেকটর প্রভলোকব এেজট িণ্ জহকসকব (অকনকের েলোকছই 
সমে্টনকিলোগ্) আর গসজট হল জগ্কসর ঋণ গবলো�লো। এই সংেট িলোতীয় 
সলোব্টকভৌম ষিমতলোকে হ্লোস েরলোর িলোিলোিলোজি একে েকঠলোর হকত বলোধ্ 
েকরকছ- প্রচজলত অে্টনীজতবলোদ এই দৃজটিভজগিকত সজঠে- জেন্তু এজট মূলত 
জফসেলোল সলোমলোজিে-অে্টননজতে এবং রলোিননজতে েলোরকণ। এটলোর সম্ভলো-
ব্তলো ও প্রকয়লোিনীয়তলো এই েলোরন হল সলোমলোজিে রলোক্রের জনয়ন্ত্রন হলোরলোকনলো; 
প্রজতিকষির অনুিজস্জতকত এেজট জবর্ংসী উদলোর মতলোদকি্টর প্রলোদুভ্টলোব; 
অে্টনীজতকত জবজভন্ন জনয়লোমকের মকধ্ রলোিননজতে ও সলোমলোজিেভলোকব 

জগ্কসর সংসকদর সলোমকন েকঠলোর জনয়কমর জবরুকদ্ধ প্রজতকরলোধ। 
Flickr/konterz। স্ত্ব সংরজষিত। 

অজনয়জন্ত্রত সম্কে্টর িুনঃগঠন; এবং জবকিষভলোকব িুঁজির সমন্বয়সলোধন 
অে্টননজতে ষিমতলো সমৃদ্ধ লিে সংগঠন। এভলোকব ষিমতলোর এেজট জনজদ্টটি 
সম্কে্টর েলোরকন সঙ্টকে ললোলন ও গিলোষণ েরলো িলোয়। 

     িজদও নব্-উদলোরতলোবলোকদর আজধিত্ �ুবই সহি এেজট ধলোরণলো 
তবুও জেভলোকব এই জ্লোন তক্বির েলোরকণ গণতন্ত্র ষিজতগ্তি হকছে িলোিলোিলোজি 
এই আজধিকত্র জেভলোকব জবতিলোর হকছে তলো গবলো�লো সম্ভব। গ্ীে সংেকটর 
দৃজটিকেলোণ গেকে গণতন্ত্রকে গভীরভলোকব বু�কত গগকল নব্ উদলোরতলোবলো-
গদর েজঠন সত্কে অনুধলোবন েরলো িলোয়। এই জ্লোন তক্বির সলোকে সম্-
জে্টত উন্নয়কনর ধলোরনলো, এর ব্বহলোর এবং ফললোফল, িুঁজিবলোদী সম্কে্টর 
ধরন এবং স্ল্পকময়লোদী প্রবণতলো, এসবই সলোমলোজিে েতৃ্টত্ববলোদকে িজতি-
িলোলী েকর। 

     আজম জনকচ ২০১০-২০১৫ সলোকলর জেছু উকলে�কিলোগ্ জবষকয়র 
তলোজলেলো েকরজছ, রলোিননজতে িজরবত্টকনর আকগঃ
. উৎিলোদকনর বলোইকর সলোমলোজিে সংগঠনগুকললোর বলকয়র মলোক� উন্নত 
অে্টননজতে িজতি এবং তলোর হতিকষিি, িলোর স্বজিটি্ হল জেছু গেকলঙ্লোজরর 
ঘটনলো গিটলো "অজভিলোত গশ্রজণকে" প্রকবি েরলোর এবং রলোিননজতে স্লোকে্টর 
সকগি অে্টননজতে স্লোকে্টকে িজড়ত েরলোর প্রয়লোি জদকয়কছ। 
. গণমলোধ্ম এবং সলোংকিৃজতে অনুিীলকনর সম্ূণ্ট বলোজণজি্েীেরণ 
(জবকিষ েকর এেকচজটয়লো গণমলোধ্ম এবং দল জভজত্তকত সংগজঠত সংবলোদ 
মলোধ্ম)।

>>
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. রলোিননজতে প্রজতজনজধত্ব প্রজরিয়লোর িতন, এর বলোজনজি্জেেরণ। 
(দলগুজল রলোিনীজত গেকে গবজরকয়  বলোজণজি্ে িণ্ জহসলোকব উিস্লোজিত 
হকয়কছ এবং গটজলজভিকন তলোকদর গদয়লো হকয়কছ "তলোরেলো" তেমলো)।
. এেজট নতুন নীজতর জবতিলোর গিটলো িকন্র সরবরলোহকে (বলোিলোর আসল 
ভুজমেলো িলোলন েকর) তলোর মূলমন্ত্র জহকসকব জনকয়কছ। 
. "গণতন্ত্র ব্বস্লোিনলো" নলোকম আইন িজরষকদ এেজট প্রজরিয়লো দীঘ্ট সময়-
ব্লোিী প্রচলোজরত হকয়জছল (সংসকদর অনুকমলোদন এবং জবচলোর জবভলোগীয় 
হতিকষিি ব্তীত মন্ত্রীসভলোর জসদ্ধলোকন্র মলোধ্কম িজরচলোজলত িলো স্ভলোবত 
রলোিননজতে জছল)। 
. িলোতীয় সলোমলোজিে গঠন এবং আন্ি্টলোজতে সম্কে্টর মকধ্ রলোক্রেীয় সলো-
ব্টকভৌমকত্বর সকঙ্লোচন (স্দনজ্ন প্রকয়লোিনীয়তলোর উির জভজত্ত েকর)।
. গণতলোজন্ত্রে জনয়ন্ত্রকণর বলোইকর, গেলোনরূি প্রচলোর ব্জতকরকে এবং 
সংসকদর আড়লোকল এমন গষিত্র স্তজর হকয়কছ গিমন রলোিস্ এবং আজে্টে 
নীজতর গষিত্র, জেন্তু এটলোর এেজট বড় অংি রিলোকসলকসর জসদ্ধলোকন্র উির 
স্তজর। 

     ি�ন ২০১৫ সলোকল রলোিননজতে িজরবত্টন হয় এসব জবষয়গুকললোকত 
িজরবত্টন আসকত েলোকে। সুতরলোং, গণতলোজন্ত্রে প্রজরিয়লো িজতিিলোলীেরকণর 
স্পটি উকদ্শ্ গিটলো জসজরিলো-এর িন্ এেজট গে্রেীয় নীজতস্রূি- গিটলো 
প্রচজলত নীজতর গবজিরভলোগই িজরবত্টন সলোধন েকরকছ তকব সম্ুন্টভলোকব 
নয়, সংসদীয় জনয়ন্ত্রণ িুকরলোিুজর িুনরুদ্ধলোর েরলো িলোয় জন েলোরন এ�কনলো 
গবজিরভলোগ জসদ্ধলোন্গুজল বজহরলোগত গে্রেগুজল বলো "প্রজতষ্লোনগুজল" (এ�ন 
তেলোেজেত) বিলোরলো জনধ্টলোজরত হয়। 

     প্রধলোনত, এই নতুন রলোিননজতে িত্টজট এ�ন িি্টন্ নলোৎজস গগলোষ্ীগু-
জলর সলোকে গ�লোললো�ুজলভলোকব সহকিলোজগতলোয় জনরলোিত্তলো বলোজহনী বিলোরলো জবিজ্-
নেভলোকব িজতিিলোলী সুরষিলো ব্বস্লো, নিরদলোজর এবং েতৃ্টত্ববলোদী দমকনর 
প্রতলোরণলোমূলে গজতজবজধকে সীমলোবদ্ধ েকরকছ এবং সমলোিকে গণতলোজন্ত্রে 
প্রজরিয়লোয় জবেজিত হবলোর গপ্ররণলো জদকয়কছ। স্দনজ্ন সলোমলোজিে ও রলোি-
স্নজতে িীবকন গণতন্ত্র আবলোর "স্লোভলোজবে" হকয় ওকঠ।

     তবুও এ�লোকন দুজট জবষয় রকয়কছ গি�লোকন নব্-উদলোরতলোবলোদ জ্লোন 
তক্বি জেছু িত্টলোকরলোি েরলো অব্লোহত গরক�কছ, িলোর ফকল এই নতুন নীজত 
েলোি্টের হওয়লো আরও েজঠন হকয় উঠকব। এর প্রেমজট হল বলোতিবতলোর 
েজঠন সংজ্লোয় জফসেলোল (রলোিস্ সম্বন্ধীয়) তে্, এমন অকনে জেছুর 
অন্ভু্টজতি িলো িনগণ ধরকত বলো জবচলোর েরকত িলোকর নলো এমন এবং এে-
েেলোয় গিটলো অজনয়ন্ত্রনকিলোগ্, এবং গেলোন গণতলোজন্ত্রে িজরেল্পনলো বলো সম-
জটিগত জসদ্ধলোন্ ছলোড়লোই গজঠত। 

     জবিতীয় জবষয়জট হল িনসলোধলোরকণর দলোজবর িুনঃগঠন এবং গসই 
েলোরকণ, িব্ জবচলোকরর (ব্জতিগত মতলোমত) জভজত্তকত িনমত গঠকনর 
অসম্ভলোব্তলো। আর জমজডয়লো জডসকেলোস্ট-এর গষিকত্র এেজট জনজদ্টটি ব্জতিব-
গ্ট বিলোরলো জনয়জন্ত্রত হওয়লোর েলোরকন এর িদ্ধজতগত "বলোতিবতলো জবজনম্টলোণ" 
এেে দকলর হলোকত চকল একসকছ। রলোিননজতে দৃশ্িকটর িজরবত্টন 
সক্বিও, িরলোমি্ট এবং মতলোমত জবজনময় অস্লোভলোজবে হকয় গগকছ।

     এই দুজট জবষয়কে িজরবত্টন েরলোর অষিমতলো আমলোকদর মকন েজরকয় 
গদয় গি গণতলোজন্ত্রে প্রজরিয়লোগুজলর িুনজন্টম্টলোণ িতটলো নলো িজড়ত নব্-উদলো-
রতলোবলোদী সংেট ব্বস্লোিনলোর তলোর গচকয় গবজি সম্জে্টত সলোমলোজিে প্র-
জতষ্লোকনর জদেগুকললো িলো "িদ্ধজতগত" ভলোকব স্ীেৃত হকত হকব এবং িলোকে 
বত্টমলোন িুকগ গণতন্ত্র সংেকটর উিলোদলোন জহসলোকব জচজনিত েরলো হকয়কছ।  

     অন্ জদকে, অ�্লোত জ্লোন ত্বি গি সীমলো িি্টন্ গণতকন্ত্রর সংকেলোচনকে 
সমে্টন েকর তলো্র িজরবত্টন হকয়কছ। গিমন এেজট "প্রকয়লোিনীয়" অজধ-
েলোকরর সীমলোবদ্ধতলো। এজট গেবল সলোমলোজিে অজধেলোর নয় বরং উবিলোস্তু 
সংেট, সন্ত্রলোসী হলোমললো উভয়ই এবং িনসলোধলোরকণর অজভব্জতি (জনব্টলোচন 
ও গণকভলোট) -এর দলোজবগুজল রলোিননজতে অজধেলোকরর িলোিলোিলোজি গদ�লোকনলো 
হকয়কছ। সংেকটর প্রেম িলোঁচ বছকরর মকধ্, সরেলোর মূলত সলোমলোজিে 
অজধেলোরগুজল (েলোি, সলোমলোজিে েল্লোণ, স্লোস্্) ত্লোগ েকর এবং রলোিনন-
জতে অজধেলোর (জনয়ন্ত্রণ ও িনমত)-গে অস্ীেলোর েকর, এই ধলোরণলোর 
প্রচলোর েকর গি এগুজল সবই অভলোকবর মকধ্ "জবললোসবহুল" সম্দ। নতুন 
সরেলোর হলোরলোকনলো গণতলোজন্ত্রে নীজতগুকললোকে অগ্লোজধেলোর গদয়লোর মলোধ্কম 
গদজ�কয়কছ গি সঙ্ট শুধু এেজট অিুহলোত জছল। গি�লোকন দৃশ্িকটর িকেটি 
িজরবত্টন হয় জন এবং মতলোদি্টগতভলোকব সংেট চলকছ, গিটলো সেল নলোগ-
জরকের িীবকনর সলোকে সম্জে্টত। তলোকদর দৃজটিভজগি, মকনলোভলোব এবং 
তলোকদর িজরবলোর, সম্প্রদলোকয়র ভজবষ্যকতর িলোিলোিলোজি তলোকদর জনকির 
িন্ও আিলোস্রূি। এটলো অত্ন্ গুরুত্বিুণ্ট েলোরণ এই দৃজটিভজগির অভলোব 
সব্টগ্লোসী এবং অগণতলোজন্ত্রে মকনলোভলোকবর লষিণ।
 
     নব্-নলোৎজসর িজতি এেজট হুমজে স্রূি বললো িলোয়।  এজট প্রেৃতিকষি 
জবিজ্নেভলোকব বৃজদ্ধ িলোকছে এবং এজট রলোিননজতে সংগঠকনর অজভব্-
জতির সলোকে িজড়ত, গিটলো জগ্কসর িন্ এেজট অজভনব ঘটনলোর িত্তন 
েকর।  গণতন্ত্র বত্টমলোকন দুব্টল অবস্লোয় রকয়কছ, এিন্ সতে্টতলো প্রকয়লো-
িন।

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্ঃ 
গগরলোজসকমলোস গেলোকিজলস < gkouzelis@pspa.uoa.gr> 
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জবিন্ন গণতন্ত্র 

> সলোমলোজিে গিলোগলোকিলোগ মলোধ্ম 
ও গণতন্ত্র 

হলোরয়লোজত আব্ুল েজরম, মলোলয়জিয়লো সলোবলোহ জববেজবদ্লোলয় (ইউএমএস), মলোলয়জিয়লো 

>>

সমলোকির উির সলোমলোজিে প্রচলোর মলোধ্কমর সবকচকয় গভীর প্র-
ভলোবগুজলর মকধ্ এেজট জনঃসক্কহ সলোধলোরণ নলোগজরেকদর 
ভজবষ্যত িীবন জনধ্টলোরকণর ষিমতলোয়ন েরলোর এেজট হলোজতয়লো-
গরর িজরমলোণ। সলোমলোজিে িীবন আি ইনটলোরকনট অ্লোজটিজভ-

িম বিলোরলো জচজনিত েরলো হয়, িলোর মলোধ্কম িীবকনর সমতি প্রলোন্ গেকে মলোনুষ 
সহকিই তলোকদর হলোকতর তলোলুকত স্মলোট্টকফলোকনর মলোধ্কম িজড়ত হকত 
িলোকর। এজট অবশ্ই নলোগজরেকদর অংিগ্হকণর িন্ এবং তলোকদর 
অকিষিলোেৃত গবনলোমী েলোেলো অবস্লোয় বলোইকর গদি এবং জবকবের সম্কে্ট 
িনসলোধলোরকণর আকললোচনলোর গষিকত্র আকরলো অবলোকধ গিলোগ গদওয়লোর িেকে 
বলঁোচলোয়। এজট জবকিষত মূল্বলোন গি�লোকন মত প্রেলোকির স্লোধীনতলো সংকিৃজত 

মুকঠলোকফলোন ও সলোমলোজিে গিলোগলোকিলোগ মলোধ্ম আমলোকদর রলোিননজতে েলোি্টরিকমর 
অজবকছেদ্ অংি হকয় গগকছ। Flickr/Sakuto। স্ত্ব সংরজষিত।

বলো আদি্ট নয়। 

     মলোলয়জিয়লো এই নতুন উন্নয়কনর ব্জতরিম নয়। আি, মলোলয়জিয়লোর 
সব ধরকনর সমস্লোর জবষকয় জনকিকদরকে প্রেলোি েরলোর িন্ ধম্টীয়ভলো-
গব গসলোশ্লোল জমজডয়লো ব্বহলোর েকর, গিমনজট আকগ ে�নও হয়জন। 
তলোকদর সলোমলোজিে জমজডয়লো অ্লোেলোউনটগুজলকত জভজডও এবং ওকয়বসলোইট-
গুজল মন্ব্ েরলোর, ভলোগ েরলো বলো আিকললোড েরলো তলোকদর িকষি দৃঢ় হকয় 
উকঠকছ এবং তলোরলো বন্ধুকদর মকধ্ অনললোইন আকললোচনলো শুরু েকর। 
গফসবুে, ইনস্টগ্লোম এবং ইউজটউব জহসলোকব সলোমলোজিে জমজডয়লো সব মলো-
লয়জিয়লোর মকধ্ �ুব িনজপ্রয়। গফসবুে ব্বহলোর েকর প্রলোয় ৮১%       

এেজট জবিমু�ী ধলোরলোকললো হলোজতয়লোর?
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জবিন্ন গণতন্ত্র 

মলোলয়জিয়লোর গফসবুে ব্বহলোর েকর গফসবুে এজটর িীকষ্ট রকয়কছ, িলোর 
মকধ্ প্রলোয় ৯০% স্মলোট্টকফলোকনর মলোধ্কম এজট অ্লোকসিস েকর।

     এজট এমন এেজট মলোত্রলো গি�লোকন মলোলয়জিয়লোনরলো সলোমলোজিে গিলোগলোকিলোগ 
মলোধ্কম স্লোধীন েলোকেন এবং তলোকদরকে এমন এেজট েণ্ঠস্র জহকসকব 
গদ�লো হকয় েলোকে গি�লোকন তলোরলো সরেলোরী জবজভন্ন সংকবদিীল জবষকয় গ�লো-
ললোকমললোভলোকব তলোকদর মত প্রেলোি েকর গিমন বললো িলোয় ধম্ট এবং িলোজত-
সত্তলো এবং শুধুমলোত্র গিসব আকললোচনলো জবদ্মলোন আইকনর িজরিন্ী নয় তলো 
ছলোড়লো। একত েকর তলোরলো িনগকনর িন্ এেজট স্লোস্্ের এবং স্প্ন-
িীল িজরকবি স্তরী েকর িলোকত েকর তলোরলো এমন সব িলোতীয় জবষকয় 
অন্ভু্টতি হয় িলো তলোকদর প্রভলোজবত েকর। রলোিনীজতর বলোইকর বলকত গগকল, 
সলোমলোজিে মলোধ্ম মলোলয়জিয়লোনকদর এমন এেজট িজরচয় গবর েকর আকন 
িলো হলোইজরিড।  

      গদকি গি�লোকন রলোক্রের দৃঢ় জনয়ন্ত্রণ রকয়কছ, সরলোসজর জমজডয়লো মলোজলেলোনলো 
বলো আইকনর মলোধ্কম, জবেল্প মতলোমকতর িন্ গিলোগলোকিলোকগর চ্লোকনল 
সীজমত হকয় গগকছ। অতএব, নতুন জমজডয়লো মলোধ্কম মলোনুষকে গগলোিন 
িগকত গিকত বলোধ্ েরলো হয়। সলোমলোজিে মলোধ্কম িনতলোর  মতলোমত 
আেলোকর জবেল্প সংবলোদ গিলোট্টলোল তুলনলোয় অকনে গবজি েলোি্টের িলোওয়লো 
িলোয়। এর এেজট উদলোহরণ আরব বসকন্ জছল গি�লোকন গিলোগলোকিলোকগর চ্লো-
গনলগুজল ব্লোিেভলোকব সীজমত জছল এবং িনগণ সরেলোর ও মূলধলোরলোর 
জমজডয়লোকত জববেলোস হলোজরকয় গফকলজছল। গসলোশ্লোল জমজডয়লো িনগকণর 
তকে্র এেমলোত্র উৎস হকয় ওকঠ এবং এমন এেজট স্লোন গি�লোকন তলোরলো 
তলোকদর মতলোমত প্রেলোি েরকত িলোকর। 

     মলোলকয়জিয়লোয়, ২০০৮ সলোকলর সলোধলোরণ জনব্টলোচকনর সময় গসলোশ্লোল 
জমজডয়লো রলোিননজতে সুনলোজম রূকি অবদলোন গরক�জছল, িলোকত েকর িলোতীয় 
সজমজতর (বলোজরিলোন সমেলোলীন বলো জবএন) সরেলোকরর আজধিত্ ধীকর 
ধীকর গভকগি িকড়জছল। জবএন-এর রলোিননজতে প্রজতিষি, িলো ত�ন অ্লো-
ললোকয়সি অফ গহলোি (িলোেলোতলোন হলোরলোিলোন বলো জিএইচ) নলোকম িজরজচত জছল, 
তলো মূলধলোরলোর জমজডয়লো গেকে বলোদ গদয়লোর ির গগলোিকন েম্টেলোনড চলোললোয়। 
গসলোশ্লোল জমজডয়লো জিএইচ-এর সলোইবলোর স্সন্কদর এবং িজতিিলোলী সম-
ে্টেকদর মলোনুকষর েলোকছ তলোকদর মতলোমত প্রচলোকরর িন্ এেজট হলোজতয়লোর 
হকয় ওকঠ। তলোকদর গফসবুে  ফ্লোন িৃষ্লোগুজল ব্বহলোর েকর, গুডস অ্লোনড 
সলোজভ্টকসস ট্লোসি (জিএসজট), িীবনিলোত্রলোর উচ্ মূল্, এবং জবএন সরেলো-
গরর প্রতলোরণলোিূণ্ট অনুিীলনগুজল িদ্ধজতগতভলোকব হলোইললোইট েরলো 
হকয়জছল। এজট নলোগজরেকদর মকধ্ আকললোচনলোর সৃজটি েকর এবং এেজট 
সলোব্টিনীন গষিত্র স্তজর েকর। লিগলোর িলোরলো অ্লোললোকয়কসির িজতিিলোলী সম-
ে্টে জছকলন তলোকদর লিকগ তলোকদর িকষি িনমত গকড় তুলকত ব্বহলোর 
েকরজছকলন। সম্প্রজত গিষ হওয়লো চতুদ্টি সলোধলোরণ জনব্টলোচকন, গহলোয়লোট-
সঅ্লোি টুইটলোর এবং গফসবুকের িলোিলোিলোজি প্রচলোরলোজভিলোকনর সরঞ্জলোম 
জহকসকব ব্বহলোর েরলো শুরু েকরজছল। গফসবুকের মতলোমত, গহলোয়লোট-
সঅ্লোি ব্জতিগতভলোকব সবলোর েলোকছ গিৌঁকছ িলোয়। জিএইচ এর প্রচলোরলোজভ-
িলোকনর বলোত্টলোগুজল জনকয় আকললোচনলো েরলোর িন্ তলোকদর গহলোয়লোটসঅ্লোি 
চ্লোট গ্রুকির মকধ্ ব্জতিকদর মকধ্ এেজট সলোব্টিজনে গগলোলে স্তজর েরলো 
হকয়জছল।

সম্ভবত এজট �ুব ভলোলভলোকব িজরচলোজলত প্রচলোরলোজভিলোকনর গেৌিল জছল 
গি�লোকন জিএইচ জনজদ্টটি জবষয়গুজলকত মকনলোকিলোগ জদকয়জছল  এবং বলোর 
বলোর এজট িলোজনকয়জছল গি এজট ৬১-বছর-বয়সী জবএন সরেলোরকে 
উৎ�লোত েকরজছল। সলোমলোজিে গিলোগলোকিলোগ মলোধ্কমর জদকে তলোেলোকত ধীর 
গজতকত জবএকনর  গজতকবগ জছল, েলোরণ এজট মূলধলোরলোর জমজডয়লো জনয়ন্ত্রণ 
েকরজছল। জিএইচ এর গিলোগলোকিলোগ গেৌিল ফললোফলজট জছল ২২২ জটকত 
১১৩ জট আসন জিকতকছ, আর জবএন গেবলমলোত্র ২০১৮ সলোকলর ৯ গম 
জনব্টলোচকন ৭৯ জট আসকন িয়ললোভ েকরজছল।

    ি�ন গসলোশ্লোল জমজডয়লোর প্রনে আকস, স্লোধীনতলো, এবং গণতন্ত্র, 
সলোমলোজিে মলোধ্ম জবিমুজ� তকরলোয়লোল। িজদও এজট প্রেলোকির স্লোধীনতলো 
এবং স্-ষিমতলোয়কনর িন্ আরও গবজি দরিলো গ�লোকল, এজট িলোল জনউি 
স্তজরর িন্ এবং ভলোইরলোল হওয়লোর িেকেও বলোঁচলোয়। মলোলয়জিয়লোর মকধ্ 
িলোল সংবলোদ এেজট বড় জবষয় হকয় উকঠকছ। সলোম্প্রজতে সলোধলোরণ জনব্টলোচ-
গন গসলোশ্লোল জমজডয়লোর সজত্েলোকরর সংবলোদ জরকিলোকট্টর িজরবকত্ট গভলোটলোররলো 
িলোল জনউি জদকয় িকম গগকছ। িলোল সংবলোদ জবেৃজতর তে্ িজরিূণ্টতলোর 
সলোকে, এজট গিষ িি্টন্ নলোগজরেকদর সত্ িলোনকত অজধেলোর অস্ীেলোর 
েকর। তকে্র এেমলোত্র উৎস জহসলোকব গসলোশ্লোল জমজডয়লোয় অজতজরতি 
িলোজলয়লোজত আরও িলোল �বর সমৃদ্ধ েরলোর িন্ অবদলোন রলোক� েলোরণ 
নলোগজরেরলো েদলোজচৎ ঘটনলোগুজল রিস-গচে েকর। ২০১৮ সলোকল এজনট-
-ফ্লোে জনউি িলোস েকর এই সমস্লোজটর সমলোধলোন েরলোর সরেলোকরর প্র-
গচটিলোজট ি�ন সংবলোদ গিৌঁকছকছ ত�ন এজট "িলোল" গঠকনর জবষয়জট স্পটি-
ভলোকব সংজ্লোজয়ত েরকত ব্ে্ট হকয়কছ। গি গেলোন গষিকত্র, আইনজট 
স্ল্পেলোলীন বকল মকন হয়, েলোরণ নতুন সরেলোর এজট প্রত্লোহলোকরর উকদ্-
গশ্ গঘলোষণলো েকরকছ।

    গসলোশ্লোল জমজডয়লো এ�ন আকরেজট হুমজে, ি�ন প্রভলোবিলোলী গশ্রণীর 
সমে্টেকদর রলোিননজতে েট্রতলো সলোইবলোর গস্পকস অন্লোন্ মতলোমকতর 
উির িলোসন েকর। জবেল্প অবস্লোনগুজলর সলোকে িলোরলো সলোইবলোর গুনডজলর 
আওতলোয় িকড়, তলোরলো এতটলো গণতলোজন্ত্রে আকললোচনলোর অংিগ্হন গেকে 
জবরত েলোকে, অন্রলো রলোিননজতে ভীজত প্রদি্টকনর প্রজতকূল প্রজতজরিয়লো 
বিলোরলো আরিলোন্ হয়। রলোিননজতে উৎসলোহীরলো এেসলোকে সমলোকবি েকর এবং 
এ ধরকনর ব্বহলোরেলোরীকদর অলেীলতলো, তলোকদর অজধেলোর ও স্লোধীনতলো 
অস্ীেলোর েকর তলোকদর মতলোমত প্রেলোকির িন্ জন্লো েকর। সলোধলোরণ 
মলোনুকষর তিকর জনরলসতলো এবং িুজতিসগিততলোর অভলোব িনসলোধলোরকণর জব-
ষয়গুজলর সুস্ আকললোচনলোর িন্ তলোকদর আত্লোকে দলোয়ী েকর।

     সলোমলোজিে মলোধ্ম সজত্েলোর গণতকন্ত্রর েলোি্টের হলোজতয়লোর হকত, নলোগ-
জরেত্ব এবং গণমলোধ্কমর সলোষিরতলো অবশ্ই নলোগজরেকদর মকধ্ এেজট 
আদি্ট এবং সংকিৃজত হকত হকব। নলোগজরেকদর িুজতিিুতি গিলোগলোকিলোকগর 
অে্ট বু�কত হকব। শুধুমলোত্র ত�নই িলোজতজটর প্রেৃত সংকিলোর ধলোরণলোগুজলর 
জবজনমকয় স্লোন জনকত িলোকর। 

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্: 
হলোরয়লোজত আবু্ল েজরম <haryati@ums.edu.my>
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> আকি্টজনটনলোকত
   গণতলোজন্ত্রে 

িশ্চলোদিসরণ 
এজতিবলোন টকরস ে্লোস্টলোকনলোস, েরকডলোবলো িলোতীয় জববেজবদ্লোলয় ও গেলোজনকসট (িলোতীয় স্বজ্লোজনে ও েলোজরগজর গকবষণলো িজরষদ) 
আকি্টজনটনলো

আগি্টজনটনলো প্রিলোতন্ত্র গণতকন্ত্রর এেজট অসলোধলোরণ িশ্চলোদি-
সরকণর সম্ু�ীন হকছে। গণতকন্ত্রর ত্বিগুজল ব্বহলোর েকর 
এই িশ্চলোদিসরকণর জবতিলোর এবং িজটলতলো সম্কে্ট 
বু�কত অসুজবধলো হয় গি, সলোমজরে এেনলোয়েতন্ত্র িতকনর 

সলোকে সলোকে গদিজটকত এবং ল্লোজটন আকমজরেলোর বলোম ও প্রগজতিীল 
িজতির িন্ প্রভলোবিলোলী জবকলেষণমূলে েলোঠলোকমলো হকয় উকঠকছ। সমসলোম-
জয়ে গণতলোজন্ত্রেীেরণ িনসংকিলোকগর বলোজহনী সম্প্রসলোরকণর এেজট 
সলোমলোজিে প্রজরিয়লো জহসলোকব জবকবজচত িলো জতনজট িজটল মলোত্রলো বিলোরলো গজঠত: 
এেজট প্রিুজতি-রলোিননজতে মলোত্রলো, এেজট প্রিুজতি-অে্টননজতে মলোত্রলো, এবং 
এেজট প্রিুজতি-গিলোগলোকিলোগমূলে মলোত্রলো। একদর প্রজতজটই এেজট মুজটিকময় 
মলোত্রলো বিলোরলো গজঠত। এ�লোকন আজম গেবল ২০১৮ সলোকলর আকি্টজনটনলোয় 
গণতকন্ত্রর েলোঠলোকমলোগত িুনরলোবৃজত্ত ঘটলোকনলোর মূল ঘটনলোগুজল বণ্টনলো েরকত 
চলোই। এই ঘটনলোগুজল উিকর বজণ্টত রলোিননজতে মলোত্রলোর রলোিননজতে দম-
নমূলে মলোত্রলো এবং সীমলোন্বত্টী গদকির িন্ গটেকনলো-অে্টননজতে মলোত্রলোর 
সব্টলোজধে মলোত্রলোগুজলর সলোকে িুতি: রলোক্রের স্লোয়ত্তিলোসন তলোর বৃহত অে্টনন-
জতে নীজত জনধ্টলোরকণর মলোত্রলো।

     রলোিননজতে দমনমূলে মলোত্রলো সম্কে্ট, একে অিরকে িজতিিলোলী 
>>

েরলোর দুজট প্রধলোন ঘটনলো হল ১) িলোতীয় জনব্টলোহী ষিমতলো প্রজতষ্লোর জসদ্ধলোন্, 
আকদি বিলোরলো, সিস্ত্র বলোজহনীর এেজট মতবলোদ এবং েলোি্টেরী রূিলোন্র 
এবং ২) িলোতীয় অঞ্চকলর জবজভন্ন অংকি মলোজে্টন সলোমজরে ঘলোঁজট স্লোিন 
েরকত সরেলোর জনকিই সমে্টন।

     প্রেম ঘটনলো সম্কে্ট, জনব্টলোহী ষিমতলো রলোয় এন° ৬৮৩/২০১৮ জদকয় 
প্রবত্টনেলোরী রূিলোন্করর তিম্ভজট হল সিস্ত্র বলোজহনী স্কদি জনরলোিত্তলো েম্ট 
সঞ্চলোলন েরকত সষিম হওয়লোর অনুকমলোদন। এর সলোকে, স্কদি জনরলোিত্তলো 
এবং িলোতীয় প্রজতরষিলোর মকধ্ বলোধলোজট েলোি্টত রেবীভূত হকয় িলোয়, িলো 
জডকসম্বর ২০১৫-এ ে্লোকম্বইমস (ষিমতলোসীন গিলোট)-এর জবিয় গেকে 
গদি িুকড় জবতিৃত সলোমলোজিে প্রজতবলোদকে অিরলোধী েরলোর সরেলোরী অজভ-
প্রলোয়কে িজতিিলোলী েকর। এই িজরমলোকির মলোধ্কম, মজরজসয়লো ম্লোেজরর 
সরেলোর "মলোদে িলোচলোর জবকরলোধী ও সন্ত্রলোসজবকরলোধী েম্টসূজচর" িজরকসবলো-
জদকত সিস্ত্র বলোজহনীকে রলো�লোর গচটিলো েরকছ, িলোর মলোধ্কম এজট মলোজে্টন 
িররলো্রে নীজত জবষয়সূজচর সলোকে সম্ূণ্টভলোকব সলোমঞ্জস্িূণ্ট। এই নতুন 
রলোয় বলোতিবলোয়কনর সলোকে জডজরি এন° ১৯৯১/২০০৬ রলোয়জট বলোজতল েরলো 
হকয়কছ, এবং িলোতীয় প্রজতরষিলো আইন (১৯৯৮), স্কদি সুরষিলো আইন 
(১৯৯২) এবং িলোতীয় গগলোকয়্লো আইন (২০০১) এর সলোকে সম্জে্টত 

আকি্টজনটনলোকত নব্ অে্টননজতে সংেট গণতকন্ত্রর িন্ 
নতুন নতুন প্রজতকূলতলো জনকয় একসকছ। Flickr/Alex 
Proimos. স্ত্ব সংরজষিত।
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আইজন েলোঠলোকমলো ভলোগিকনর মুক�। এই প্রজবধলোনগুজল, জতন দিকের       
গণতলোজন্ত্রে সম্প্রসলোরকণর ফললোফল, িলোতীয় ইজতহলোকস তলোকদর িজরমলোকি 
অভূতিূব্ট বহুমু�ী প্রভলোব গেকে জনজম্টত হকয়জছল।

     জবিতীয় ঘটনলো সম্কে্ট, সরেলোর আকি্টজনটনীয় ভূজম মলোজে্টন সলোমজরে 
ঘলোঁজট প্রজতষ্লোর প্রচলোর েরকছ, িলোর প্রিুজতিগত জনকদ্টজিেলো দজষিণ মলোজে্টকনর 
আজধিকত্ত রকয়কছ। জতনজট স্লোন জচজনিত েরলো হকয়কছ: জট্িল বড্টলোর 
(আকি্টজনটনলো, রিলোজিল এবং ি্লোরলোগুকয়), জটকয়রলো গডল ফুকয়কগলো (উশুয়লোয়লো) 
এবং জনউকুকয়ন প্রকদি। উভয় ঘটনলো এে তৃতীয়লোংি বিলোরলো িজতিিলোলী 
হয়: স্লোনীয় বলোজহনীর সলোকে গিৌে িলোসন েরকত এই বছর িলোতীয় অঞ্চকল 
মলোজে্টন গসনলোকদর আগমন। উভয় গদকির েতৃ্টিষি গঘলোষণলো েকরকছ গি, 
এই অনুিীলনগুজল "ব্লোিে র্ংসিকজ্র অকস্ত্রর জবরুকদ্ধ" তে্ সরবরলো-
গহর লকষি্ সম্লোজদত হকছে। জবকদজি গসনলোকদর আগমকনর িন্ িলোতীয় 
েংকগ্কসর অনুকমলোদন প্রকয়লোিন, জেন্তু ষিমতলোসীন দল েতৃ্টে এ ধরকনর 
অনুকমলোদন চলোওয়লো হয় জন।

    এই ঘটনলোগুজলর িলোিলোিলোজি, জবিতীয় জসজরকির ঘটনলোগুজলর জদকে 
মকনলোকিলোগ জদকত হকব, িলো ইজতহলোকস িলোতীয় রলোকি্র বৃহত্তর অে্টননজতে 
নীজতমলোললো প্রণয়কনর স্লোয়ত্তিলোসকনর সম্ূণ্ট ষিজতর েলোরণ। আজম বজহরলো-
গত হলোইিলোর-ঋকণর নীজতর েেলো উকলে� েজর িলো ম্লোজরি সরেলোর 
গদজ�কয়কছ। এ�লোকন দুজট মূল সূচেগুজল হল আকি্টজনটনলোর জিএনজি-এর 
সলোকে বজহভূ্টত ঋকণর জববত্টন এবং গলনকদনেলোরীকদর েরলো 
প্রজতশ্রুজতগুজলর স্বজিটি্। প্রলোতিনকদর গষিকত্র, এজট িি্টকবষিণ েরলো সম্ভব 
গি ে্লোকম্বলোকমলোকসর আজে্টে ইজতহলোকসর নতুন িলোসকনর েলোঠলোকমলোর মকধ্ 
িলোতীয় ইজতহলোকস বজহরলোগত ঋকণর দ্রুততম বৃজদ্ধ ঘকটকছ। েলোচ্টনলোর সর-
েলোরগুজলর অধীকন (২০০৩-২০১৫), রলো্রেীয় অে্টননজতে নীজতগুজল ঋণ-
দলোতলোকদর সলোকে আকললোচনলোয়েকঠলোর িদ্ধজত গ্হকণর মলোধ্কম বজহরলোগত 
ঋণ হ্লোকসর লষি্ রলোক�। উৎিলোদন অে্টনীজতর প্রচলোকরর িন্ এই ধরকনর 
আকললোচনলোর আকিজষিে সলোফল্ অনুকমলোজদত। এেজট জবিলোল িজরমলোকণ, 
এজট ১৯৭৬-২০০১ আজে্টে মূকল্র িজরত্লোকগরও অনুমজত গদয়। জডকস-
ম্বর ২০১৫ গেকে, ম্লোজরি সরেলোর আজে্টে মূল্ ব্বস্লোর িুনঃসূচনলো 
েরলোর এেজট মূল উিলোয় জহসলোকব বলোধ্তলোমূলে বজহরলোগত ঋকণর েলোকছ 
জফকর একসকছ। ২০১১ সলোল গেকে জিএনজি গেকে বজহরলোগত িনসলোধলো-
রকণর ঋণ বৃজদ্ধ গিকয়কছ, ি�ন এজট ১৪.২% প্রজতজনজধত্ব েকরজছল, 
১৯৮৩ সলোকল গণতন্ত্র িুনরুদ্ধলোকরর িকর এজট সব্টজনম্ন তির। গসই মুহুত্ট 
গেকে ঋণজট গবকড় উঠকত শুরু েকরকছ এবং িুন ২০১৮ সলোকল জিএনজি 
৬৫.৫% গিৌঁছকনলো িি্টন্ মলোজরির ত্বজরত অজধ-দলোয় নীজত অনুসলোকর বৃজদ্ধ 
গিকয়কছ। সুতরলোং, আকি্টজনটনলোর ঋণলোত্ে গুণজট গরেড্ট সমকয়র মকধ্ 

েম গেকে িজরচলোলনলো তিকরর মকধ্ চকল গগকছ। স্লোনীয় ও জবকদজি মুরেলোয় 
ঋকণর গমলোট িজরমলোণ ১৩৩ জবজলয়ন মলোজে্টন ডললোকরর সমতুল্ গিৌঁকছকছ, 
িলো ২০১৬-১৮ এর সমকয়র িন্ জবকবের উদীয়মলোন অে্টনীজতর মকধ্ 
গদিকে বৃহত্তম সলোব্টকভৌম ঋণ প্রদলোনেলোরীর েলোকছ িজরণত েকরকছ।

     ঋণদলোতলোকদর সলোকে সম্কে্টর জবষকয়, ইনটলোরন্লোিনলোল মজনটলোজর ফলোনড 
(আইএমএফ) সংস্লোর সলোকে ঋকণর জনপেজত্ত েরলোর গচৌদ্ বছর ির গসই 
সংস্লোর সলোকে িুনরলোয় অধীনতলো সংকিলোগ স্লোিন েরলোর জসদ্ধলোন্ ঋকণর এই 
নতুন চকরির প্রধলোন ঘটনলো । আইএমএকফর েলোকছ গফরত আসলো অকিষি-
মলোন ঋকণর অনুকরলোকধর সলোকে সম্ৃতি। আকি্টজনটনলো এবং আইএমএফ 
বিলোরলো স্লোষিজরত সলোকবে অকিষিমলোন ঋকণর সলোকে তুলনলোয় এই বড় ঋকণর 
(৫০ জবজলয়ন মলোজে্টন ডললোর) নতুনত্বজট গেবলমলোত্র ের এবং আজে্টে 
লষি্মলোত্রলো নয় মুরেলো্ীজতরও ত্বিলোবধলোন েরলো হকব। এইভলোকব, ম্লোজরি 
এর রলো্রেিজত েলোি্টত িলোতীয় অে্টনীজতর ব্বস্লোিনলোয় আইএমএফ-গত 
প্রজতজনজধত্ব েকরন। এভলোকবই, এজট আইএমএফ েতৃ্টে অনুকরলোধ েরলো 
নগদীেরণ নব্উদলোরনীজতবলোদী সমন্বয় েম্টসূজচর েলোি্টেরী অগি।

     স্কদিভূজম সলোমজরেীেরণ ও প্রেলোজিত উচ্-ঋকণর নীজতগুজল িলোতীয় 
সলোব্টকভৌমত্বকে নটি েরকছ এবং িলোতীয় অঞ্চকল ব্লোিে প্রজতকরলোধ ও 
জবকষিলোভ সৃজটি েরকছ। জবকরলোধী বলোজহনী সলোমলোজিে প্রজতজরিয়লোগুজলর এেজট 
জবতিৃত বণ্টলোলী িজড়ত েকর িলো এই ষিজতেলোরে সলোমলোজিে রূিলোন্র বিলোরলো 
সমলোি গেকে ষিজতগ্তি বলো বলোদ গদওয়লো হয়। িজদও গণতলোজন্ত্রেীেরকণর 
সমে্টে এবং জববেব্লোিী ব্জতিগত দীঘ্ট-রুিলোয়কনর নতুন িলোসকনর সমে্ট-
েকদর মকধ্ ষিমতলোর সম্ে্টজট িরবত্টীেলোকল িকষি অসম্লোনিনে, 
মলো�লোজর গময়লোকদর িলোতীয় রলোিননজতে ভজবষ্যত অজনজশ্চত। মকন রলো�লো 
দরেলোর গি গণতলোজন্ত্রে ষিয়ষিজতর বত্টমলোন প্রজরিয়লোজট গেবল বণ্টনলো েরলোই 
িকেটি নয়। গনতকন্ত্রর  বহুমলোজত্রে দৃজটিকেলোণ গেকে ঘটনলোজট নতুন 
সলোমলোজিে প্রকয়লোগত্বি এবং সলোমলোজিে ঐজতহলোজসে িজরবত্টকনর  অন্ভু্টতি 
এজট ব্লো�্লো েরলোর জবষয়। এই ধরকনর এেজট ব্লো�্লোমূলে িজরেল্পনলো 
আমলোকদরকে সলোমলোজিে িজরবত্টকনর এেজট নতুন বলোম েম্টসূজচ িুনজব্টকব-
চনলো েরলোর অনুমজত গদকব িলো সলোমলোজিেভলোকব জবনীতেরকণর গ�ললোকে 
িজরচয় েরলোয় িলোর গভতর আমরলো জনমজজ্ত হই।  গদরী হওয়লোর আকগই 
গণতকন্ত্রর িন্ এজট  আমলোকদর অি্টন েরকত হকব।

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্: 
এজতিবলোন টকরস ে্লোস্টলোকনলোস <esteban.tc@conicet.gov.ar>
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> জমিকরর জবপ্লব গেকে 

এ্লোজম অজস্টন গহলোল্মস, আকমজরেলোন ইউজনভলোজস্টজট ইন েলোইকরলো, জমির

>>

তলোহজরর কিয়লোকরর ব্লোিে সংঘকষ্টর চূড়লোন্ রুি আরব বসন্ 
জবপ্লব অধ্য়কন নতুন েকর আগ্হ সৃজটি েকরকছ। প্রচজলত 
গল�লোকলজ�কত ব্লোিে উদ্ীিনলোর সক্বিও, মজহললোরলো 
প্রলোয়ই েম্টকষিকত্র অনুিজস্ত। এইচ,এ গহক্ভর A 

Revolution Undone বইজট জমিকরর জবপ্লকব অবদলোন রলো�লোন ২৭ 
িকনর টীেলো জদকয় শুরু হকয়কছ। মলোত্র এেিন মজহললোর নলোম উকলে� েরলো 
হকয়কছ গস�লোকন ২৬ িন িুরুকষর সলোকে। জফজলি মলোরজলেট এর Egypt: 
Contested Revolution িজদও এেিন নলোরীকে-এর েভলোর গিকি 
স্লোন জদকয়কছন জেন্তু তলোর আকললোচনলোয় �ুব গবজি নলোরীকদর েেলো আকস জন। 
অন্লোন্ গল�েরলো িজদও নলোরীকদর জবপ্লকব ষিয়ষিজতর বণ্টনলো জদকয়কছন, 
জেন্তু তলোকদর ভূজমেলোর েেলো এজড়কয় গগকছন। আরব বসন্ জনকয় গল�লো 
জলকটকরচলোর এর সমুকরে িজদ নলোরীকদর অবদলোন �ুঁিকত হয় তকব আিনলোকে 
অবশ্ই নলোরীকদর িন্ জবকিষলোজয়ত জলগি অধ্য়ন সলোব জফকল্ড �ুিকত 
হকব। েলোরণ সলোধলোরণ িুতিকে তলোকদর অবদলোকনর েেলো অনুিজস্ত। ২০০৮ 
সলোল গেকে েলোয়করলোর এেিন বলোজস্লো জহকসকব আজম নলোরীকদর সেল 
আক্লোলকন উিজস্ত েলোেকত গদক�জছ। জেন্তু জমিকরর সেল আক্লোলন 
এর ইজতহলোস গেকে নলোরীকদর অবদলোন মুকছ গফললো হকয়কছ। ভজবষ্যত প্র-
িন্ম হয়ত ভলোবকব এসব আক্লোলকন নলোরীকদর ভুজমেলো �ুব গবজি গুরুত্ব-
িূণ্ট জছল নলো। জেন্তু এটলো সত্ নলোও হকত িলোকর। 

    নলোরীরলো শুধুমলোত্র নলোরীর অজধেলোকরর িকষি সমে্টন গদয় জন। তলোরলো 
জমিকরর প্রলোয় সেল জবপ্লবী েলোি্টরিকম সজরিয় জছল। গহলোসজন মুবলোরে এর 
এেনলোয়েতকন্ত্রর সময় গেকে বত্টমলোন িি্টন্,  ি�ন রলো্রেিজত জসজসর 

Flickr/lokha। স্ত্ব সংরজষিত।

অধীকন সরেলোর িুনগ্টজঠত হয়। ২০০৫ সলোকল, িলোজলয়লোজত প্রজতকরলোকধ 
এবং জমিকরর েতৃ্টত্ববলোদী ব্বস্লোয় িবলোবজদজহতলোর প্রবত্টকনর প্রকচটিলোয়, 
জতনিন নলোরী এেজট গ্রুি প্রজতষ্লো েকরজছকলন িলোরলো রলো্রেিজত ও সংসদীয় 
জনব্টলোচন িি্টকবষিণ েরকব। তলোরলো তলোকদর নলোম জদকয়জছল "িলোয়কফনেম" 
িলোর অে্ট দলোড়লোয় "আমলোরলো গতলোমলোকদর গদ�জছ"। এই জতনিকনর এেিন 
জছকলন গবলোেলোইনলো েলোকমল জিজন িরবত্টীকত আধুজনে জমিকরর ইজতহলোকস 
প্রেম নলোরী জহকসকব গপ্রজসকডনট িদপ্রলোে্টী হকয়জছকলন। জবপ্লকবর িূকব্ট, 
নলোজদম গসনটলোর জছল জনি্টলোতকনর জিেলোরকদর জচজেৎসলোর িন্ জমিকরর 
এেমলোত্র গে্রে এবং এজট এেজট মজহললো বিলোরলো প্রজতজষ্ত হকয়জছল তলোর নলোম 
জছল ডঃ আইদলো গসফ এল-গদলোললো এবং ২৫ িলোনুয়লোরী, ২০১১ এর এে 
সপ্তলোহ আকগ ভলোইরলোল জগকয়জছল এমন জভজডওজট জতজন গে েকরজছকলন, 
িলো লষি লষি গললোেকে রলোতিলোয় আসলোর এবং প্রজতবলোকদর িন্ অনুকপ্ররনলো  
িুজগকয়জছল? জতজনও এেিন মজহললো: ৬ এজপ্রল িুব আক্লোলকনর আসমলো 
মলোহফুি। 

     মুবলোরেকে উৎ�লোত েরলোর ির গদিজট সলোমজরে বলোজহনীকে সলোকড় ১০ 
বছর ধকর িলোসন েকরজছল, িলো  আম্টড গফলোকস্টর সুজপ্রম েলোউজসিল নলোকম 
িজরজচত জছল। গিকহতু আজম বকলজছললোম, জবপ্লকবর সব্টলোজধে গমৌজলে দলো-
জবগুজলর মকধ্ জছল সলোমজরে িলোসন এর অবসলোন। এজট সংকিলোর বলো রিম-
বধ্টমলোন িজরবত্টন বলো িলোসনেষি গেকে জনছে স্স্র িলোসেকে অিসলোর-
গণর জবষকয় নয়, তকব গমৌজলেভলোকব রলো্রে গঠকনর িজরবত্টকনর আহ্লোন 
জছল: ১৯৫২ সলোকল প্রজতজষ্ত হওয়লোর ির সলোমজরে িলোজসত এেজট গদকি 
গবসলোমজরে িলোসন চলোলু েরলো আহবলোন। জমিরীয় সলোমজরে বলোজহনী সলোব্টি-

নলোরীকদর উকছেদ
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নীন িুরুষ সনদ উির জভজত্ত েকর গজঠত। এভলোকব নলোরীকে গদকি 
সবকচকয় িজতিিলোলী প্রজতষ্লোন গেকে বলোদ গদওয়লো হয়। এজট গেলোন জনছে 
জবষয় হকত িলোকর নলো গি এই সলোমজরে-জবকরলোধী দলগুজলর গনতৃস্লোনীয় 
অকনে েম্টী নলোরী জছল। গনলো জমজলটলোজর ট্লোইএলস গগলোষ্ী সলোমজরে সন্ত্রলো-
সীকদর গবসলোমজরে নলোগজরেকদর আচলোর-আচরকণর অবসলোন দলোজব েকর 
এই দকলর অন্তম গনতৃবৃ্ িলোহীরলো আবু গলইল ও গমলোনলো গসকফর অন্-
ভু্টতি। আকরেজট দল িলোবজলে গস্পকস জভজডও স্কীজনংকয়র মলোধ্কম 
সলোমজরে েতৃ্টে সংঘজটত মলোনবলোজধেলোর লংঘকনর অকনেগুজল প্রেলোি 
েকরকছ। এই গগলোষ্ীকে আকিলোর গেকিলোবুন বললো হত। িলোর অে্ট স্সন্রলো 
জমে্লোবলোদী, এবং েিজটে জখ্রস্টলোন নলোরীর স্লোজল গটলোমলোর সহ-প্রজতজষ্ত 
হকয়জছল।

     নলোরীরলোই সব্টপ্রেম অপ্রেলোজিত সত্ সলোমলোজিে জনজষদ্ধ জবষয়সমুহকে 
প্রেম সলোমকন জনকয় আকস। সলোজমরলো ইরিলোজহম আটে নলোরীকদর উির কুমলো-
রীত্ব িরীষিলো েরলোর সলোমজরে বলোজহনীর অনুিীলন সম্কে্ট নীরবতলো 
ভলোকগিন। িুরুষকদর অজধেলোকরর িকষি সমে্টন েরলোর গষিকত্র নলোরীকদর 
এেজট প্রধলোন ভূজমেলো রকয়কছ। জমসরীয় ইজনজিকয়জটভ ফর িলোকস্টলোনলোল 
রলোইটস (ইআইজিআর)-এর এেিন গকবষে ডলোজলয়লো আবকদল হলোজমদ 
জমিকরর অভ্ন্কর েকয়েিন গললোকের মকধ্ এেিন জছকলন জিজন 
২০১৭ সলোকলর িতকনর এলজিজবজটজেউ সম্প্রদলোকয়র উির রি্লোেডলোউনকে 
অস্ীেলোর েকরজছকলন। িলোর মকধ্ জছল সক্হভলোিন সমেলোমী িুরুষকদর 
উির গিলোরিূব্টে িলোরীজরে িরীষিলো। 

     জলনলো আটলেলোহ মলোদলো-মলোসলোর প্রজতষ্লোতলো ও সম্লোদে-ইন-চীফ জছকলন, 
এজট এেজট সংবলোদ ওকয়বসলোইট িলো ২০১৫ সলোকল দ্ গলোজড্টয়লোন বকল গি, 
এজট জমিকর সংবলোদিকত্রর স্লোধীনতলো বিলোয় রলো�কত ভুজমেলো িলোলন েকর। 
তলোকদর জবিজ্নে সত্ েেলোর িন্, ২০১৭ সলোকল লিে হওয়লো প্রেম 
ওকয়বসলোইটগুজলর মকধ্ মলোদলো মলোসর এে বছর িকরও গসসির েরলো 
হকয়জছল। 
  
     নতুন প্রিকন্মর নবীন েম্টীকদর মকধ্ গবি েকয়েিন জবজিটি নলোরী 
রকয়কছ। ফতমলো ইমলোম সংজবধলোন প্রণয়ন েজমজটকত েলোি েকরজছকলন 
এবং জমিরীয় সংজবধলোকন প্রেমবলোর নুজবয়লোর উকলে� েকরজছকলন। এেিন 
লিগলোর এবং গকবষে জহসলোকব, জতজন সুদলোকনর সলোকে সীমলোন্ বরলোবর 
সলোমজরে নৃিংস িজম অজধগ্হণ সহ সংকবদনিীল জবষয়গুজল জনকয় সকচ-
তনতলো চলোজলকয় িলোকছেন। ২০১৭ সলোকলর বসকন্, আসওয়লোকনর এেিন 
িুবতী গসহলোম ওসমলোন প্রেম মজহললো জহকসকব গিনলোকরল নুজবয়লোন ইউজন-
য়কনর সভলোিজত িকদ আসীন হওয়লোর ইছেলো প্রেলোি েকরন, জেন্তু চলোকির 
মুক� তলো প্রত্লোহলোর েকর গনন।

     অবকিকষ জমিকরর সবকচকয় সুিজরজচত মলোনবলোজধেলোর আইনিীবী 
মলোজহনওর এল ম্লোজস্। জতজন মুসজলম রিলোদলোরহুকডর ২১ মজহললো সমে্টেকদ-
রসহ সেল জমিরীয়কদর অজধেলোর রষিলোর িন্ িজরজচত, িজদও জতজন 
জনকি রিলোদলোরহুকডর জবষকয় স্পটি বতিব্ী জছকলন। জতজন জসজরয়লোর উবিলোস্তু-
গদরও প্রজতরষিলো েকরকছন এবং িুজলি গস্টিকনর িলোকি ঘুমলোকত গিলোর 
জদকয়কছন িলোকত তলোরলো জনি্টলোতন নলো েকর বলো জনি্টলোতন েরলো নলো হয়। ২০১৪ 
সলোকল, জতজন লুডজভচ ট্্লোজরয়লোসি মলোনবলোজধেলোর িুরকিলোর িলোন; ১৯৮৫ 
সলোকল গনলসন ম্লোকনডললো এেই িুরকিলোর ললোভ েকরজছকলন। 

     এত গছলোট িলোয়গলোয় আসকল সবলোর অবদলোন তুকল ধরলো সম্ভব নয়। 
নলোরজমন আলম-এর Women and the Egyptian Revolution 
বইকত এই জবষকয় আকরলো জবিদভলোকব বণ্টনলো িলোওয়লো িলোকব। আজম আিলো 
েজর গদ�লোকত গিকরজছ গি নলোরীরলো শুধু নলোরীকদর অজধেলোর জনকয় বকলনলো। 
তলোরলো বড় আক্লোলনগুকললোকতও ভুজমেলো গরক�জছল। জবপ্লকবর ইজতহলোস 
গেকে নলোরীকদর জনজশ্চনি েরলো, বলো জলগি অধ্য়কন  গষিকত্র তলোকদর দমন 
েরলো, তলোকদর জবরুকদ্ধ প্রকরলোজচত জিতৃগত েলোঠলোকমলোগতগুজলকে জচরস্লোয়ী 
েরলোর নলোমলোন্র। 

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্:
এ্লোজম অজস্টন গহলোল্মস <holmes@aucegypt.edu>

গবৌেলোইনলো েলোজমল (ছজবকত), আজ্লো গসলোললোইমলোন, গমলোন হলোসলোন, ইয়লোরলো সলোললোম, ও ফলোতমলো 
রলোমলোদলোন অকনকের মকধ্ েকয়েিন িলোরলো িলোহলোড়সম চলোকির মকু�ও প্রলোণবন্ জছকলন; 
গিকহত ুজসজস তলোর ষিমতলোকে িজতিিলোলী েকর তকুলকছ।  স্ত্ব: এজম অজস্টন গহলোল্মস। 
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> স্বজবেে িলোসন:

জিটলোর ওয়লোল, গবলোকড্টর জনব্টলোহী সদস্, ওয়লোল্ড্ট ইকেলোনজম, ইকেলোলজি ও গডকভলিকমনট অ্লোকসলোজসকয়িন (ডজলিউইইজড), বলোজল্টন, এবং 
সহকিলোগী-প্রজতষ্লোতলো, আতলোে িলোম্টলোজন, িলোম্টলোজন    

>>

১৯৯০ সলোকল স্বজবেে িলোসন ধলোরণলোজট প্রচজলত হকত শুরু েকর। 
এটলো এেজট নতুন ও অকনে গবজি গণতলোজন্ত্রে ধরকনর আন্ি্টলো-
জতে ব্বস্লোসহ মলোনবরূি সদৃি জববেলোয়কনর প্রজতশ্রুজত বহন 
েকর। নতুন এই দৃজটিভজগি মিলোর জেছু ধলোরণলোর সকগি িজরচয় 

েজরকয় গদয়।

     প্রেমত, িলোসন মলোকন সরেলোর নয়। এটলো ফরলোজস gouverner গেকে 
উদ্ভূত, িলোর অে্ট গজত গফরলোকনলো, িজরচলোলনলো েরলো, জনয়ন্ত্রণ েরলো। বস্তুত, 
এই মূল জবষয়গুকললোই সুিলোসন ধলোরণলোর সকগি সমৃ্তি। 
. জববেলোয়কনর অে্টননজতে প্রজরিয়লো রলোিননজতে জনয়ন্ত্রকণর বলোইকর চকল 
গগকছ। এটলো মূলত নব্উদলোরতলোবলোকদর েলোরকণ সম্ভব হকয়কছ। িলো 
বলোিলোকরর ওির স্জনয়ন্ত্রণ প্রজতষ্লো, স্লোধীন েলোঠলোকমলো প্রণয়ন, গবসরেলোজর-
েরণ ও অজনয়ন্ত্রণকে িলোজর রলো�লোর ওির জনভ্টরিীল।    
. নতুন স্বজবেে সমস্লো উদ্ভূত হকয়কছ, গিমন- স্বজবেে উষ্ণতলো বৃজদ্ধ, িলোর 
সমলোধলোন এেলোন্ই প্রকত্ে িলোজত রলোক্রের নলোগলোকলর বলোইকর।   
. প্রেলোগত আন্ি্টলোজতে সমস্লোগুকললোর গষিকত্র, গিমন- সলোমজটিে জনরলোিত্তলো, 
সলোমজরে িলোজত, িলোরমলোণজবে িজতি বৃজদ্ধ নলো েরলো প্রভৃজতর গষিকত্র গরেি/
নতুন দৃজটিভজগি প্রকয়লোিন।
. আনুষ্লোজনে ও ধরলোবলোঁধলো চুজতিগুকললোর জমকিল ঘটলোকনলো, বলোধলোহীন মলোনদণ্ড 
স্তজর, ঐজছেে চুজতি ও বহুমু�ী জবতিলোর ঘটলোকনলোর মলোধ্কম রলোিননজতে 
জনয়ন্ত্রণ েরকত এেকত্র এেজট িলোসন-গে প্রজতষ্লো েকর নতুনত্ব স্তজর প্র-
গয়লোিন।
. এসেল গষিকত্রই আন্ি্টলোজতে ব্বস্লোর েত্টলো গিমন- সরেলোর ব্বস্লো, 
বহুমু�ী প্রজতষ্লোন, ব্বসলো প্রজতষ্লোন ও সুিীল সমলোিগুকললোর মকধ্ নতুন 
ধরকনর জমেজ্রিয়লো দরেলোর। একষিকত্র অন্ভু্টজতি, সহকিলোজগতলো, সংললোি, 
জবতিলোর, সমক�লোতলো এবং স্লোে্টরষিলোর গষিকত্র ভলোরসলোম্ রষিলো হল মূ�্ 
চলোজবেলোজঠ।    

     স্লোয়ু িুদ্ধ গিষ হওয়লোর সকগি সকগিই এই ধলোরণলোজটর বলোতিব প্রকয়লোকগর 
সুকিলোগ সলোমকন আকস। স্বজবেে িলোসন ধলোরণলোজট িুগবলোদীকদর মকধ্ 
িজরজচত হয় এবং িনজপ্রয় হকয় ওকঠ। ১৯৯২ সলোকল অনুজষ্ত িলোজতসং-
গঘর দ্ জরও সকম্লন ইজতহলোকসর সব গেকে বড় সকম্লন, গি সকম্লকন 
১০০ এর অজধে সং�্ে রলো্রেপ্রধলোন এবং বৃহৎ সুিীল সমলোকির অংিগ্-
হণ েকরকছ। এজটকে এেজট প্রতীে জহকসকব জবকবচনলো েরলো িলোয়। জরও 
হল "এেে জববে"-এর প্রত্লোিী এেজট ন্লোকরজটভ, িলো সমলোনভলোকব উদলোর 
জববেিনীনতলোবলোদ ও বলোমিন্ী আন্ি্টলোজতেতলোবলোদকে সমূকল উিস্লোিন 
েকর। 

এেজট গণতলোজন্ত্রে জববে
েলোঠলোকমলোর ধলোরণলো? 

জচত্রলোয়কন আরবু।  
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জবিন্ন গণতন্ত্র 

     িলোই গহলোে, রিকমই হতলোিলোর জদেগুকললো সলোমকন আকস। িলোঁচ বছর ির 
প্রেম মুল্লোয়নিকব্টর সকম্লকনর ির উদলোরননজতে িুঁজিবলোকদর জববেলোয়ন 
তলোর প্রজতশ্রুজত ভগি েকর। এ�লোকন সমৃজদ্ধ গনই, গছলোট গনৌেলোগুকললো গটকন 
তুলকছ ও বড় জস্টমলোরকদরও এেই অবস্লো হকয়কছ। িজরবকত্ট অকনে ষি-
জতগ্স্ স্তজর হকয়কছ। মিলোর জবষয় হল, অকনকেই সমৃদ্ধ অে্টনীজতর 
জছল। এর ফললোফল হল,  গি ডলোইকমনিনগুকললো আমরলো আি গদজ�, ি�ন 
অকনে ষিজতগ্স্ মলোত্রলোহীন অজধেলোকরর িকে হলোঁটকত শুরু েকর। ১৯৯৯ 
সলোকলর জসয়লোটকল জববে বলোজণি্ সংস্লোয় অনুজষ্ত সভলোয় আকললোজচত প্রজত-
বলোদ তুকল ধকর গি, প্রচুর মলোনুষ এ�ন জববেলোয়কনর �ুঁজের জদেগুকললো অনু-
ধলোবন েরকছ। এগুকললোর মকধ্ সলোমলোজিে সমতলো, িজরকবি ও গণতন্ত্র 
রকয়কছ।   

     অিরজদে গেকে, িুঁজিবলোদী বলোিলোকরর সূচেগুকললো জটকে জগকয়কছ। 
২০০৮ সলোকল আস্লোর এেটলো িলোয়গলো জছল গি, আজে্টে বলোিলোরগুকললো চলোগিলো 
হকয় উঠকব এবং তলোরলো জনজশ্চতভলোকব রূিেেলো হকয় ওঠলোর বলোইকর জগকয় 
জনকিকদর জনয়ন্ত্রণ েরকব। আজে্টে িুঁজিবলোদ জনয়ন্ত্রকণর বলোইকর জগকয়কছ। 
গগ্ট জডকপ্রিকনর ির এটলো সব গেকে বড় আজে্টে সংেকট িজরণত 
হকয়কছ। স্বজবেে িলোসন এই প্রজরিয়লোকে প্রভলোজবত েরকত িলোকরজন, তলোর 
গিলোয়লোকর ভলোসলোকতও িলোকরজন।    

     তকব গেবল অে্টননজতে গষিত্রই নয় গি, গি�লোকন স্বজবেে িলোসন ছলোি 
গফলকত িলোকর জন। স্বজবেে িলোসন-এর গচতন আন্ি্টলোজতে সম্কে্টর গষি-
গত্রও গেলোন েলোি েরকত িলোকরজন। তেলোজি, রলোজিয়লোর ইকয়ল্জসকনর 
জবিরীকত ন্লোকটলোর িূব্টজদকে জবতিলোর ১৯৯৭ সলোকল শুরু হয়। ১৯৯৯ সলোকল 
ি�ন ন্লোকটলো িলোজতসংকঘর ম্লোকনডট ছলোড়লো িূকব্টর িুকগলোস্লোজভয়লোয় িুদ্ধ শুরু 
েকর। ত�নই এেছত্র ষিমতলোর রলোিনীজতর সলোজব্টে ধলোরলোবলোজহেতলো ও 
আন্ি্টলোজতে আইকনর লঙ্ঘন শুরু হয়। এটলোই িরবত্টী সময় ৯/১১ এর 
ির স্বজবেে "ইছেলোর স্মকত্রয়তলো"-র মলোধ্কম ইরলোে আরিমণ, ২০০৮ 
সলোকলর ন্লোকটলোর অধীকন েসকভলোর এেিলোজষিে স্লোধীনতলো, ২০১১ সলোকল 
জলজবয়লোয় িলোসন িজরবত্টকনর মলোধ্কম "িুদ্ধ ও সন্ত্রলোস" সূচনলো েকর। এর 
সবগুকললোই স্বজবেে সুিলোসন-এর জবিরীত জবষয়।            

     এই িজরজস্জতর জবরুকদ্ধ, এমন নয় গি, গেলোন  িলোল্লো প্রজতজরিয়লো স্তজর 
হয় জন। জবকিষ েকর রলোজিয়লো ও বজধ্টতভলোকব চীন স্লোয়ু িুদ্ধ উত্তর িৃঙ্খল 
স্তজরকত গেৌিলী হকয় উকঠকছ। এটলো সলোমজয়ে সমকয়র িন্ নয়। এটলো 
আন্ি্টলোজতে ব্বস্লোর গটকটিলোজনে রূিলোন্করর গভীকর গপ্রলোজেত। আমরলো 
বত্টমলোকন বহুমু�ী স্বজবেে িৃঙ্খকলর জদকে িে চললো প্রত্ষি েরজছ। এর 
স্বজিকটি্র মকধ্ রকয়কছ, বত্টমলোকন চীকনর সুিলোরিলোওয়লোর জহকসকব আজব-
ভ্টলোব। িুঁজিবলোদী রলো্রে জহকসকব রলোজিয়লোর বড় িজতি হকয় ওঠলো, জবকবের অে্ট-
স্নজতে িজতির প্রলোণকে্রে এজিয়লোর জদকে �ুঁকে িড়লো, আকিজষিেভলোকব 
মলোজে্টন িুতিরলো্রে ও িলোশ্চলোকত্র আজধিকত্র ষিজয়ষ্ণুতলো।             

     নবলোগতরলো জবজভন্নভলোকব সজন্নকবি েরকছ এবং তলোকদর মকধ্ ইসু্জভ-
জত্তে জবজভন্ন স্মকত্রয় সম্ে্ট গকড় উঠকছ। গিমন- সলোংহলোই গেলো-অিলোকর-
িন অগ্টলোনলোইকিিন জেংবলো দ্ জরিসি একদর মকধ্ অন্তম। তলোরলো বহুধলো-
জবজিটি অে্টননজতে প্রজতষ্লোন গিমন- দ্ এজিয়লোন ইনরেলো্রিলোেচলোর 
ইনকভস্টকমনট ব্লোংে (এআইআইজব) ইনটলোরন্লোিনলোল মকনকটলোজর ফলোনড 
ও ওয়লোল্ড্ট ব্লোংকের জবেল্প জহকসকব প্রজতষ্লো েকর। এরলোই জসল্ক রুট-এর 
মত নতুন অে্টননজতে ও অবেলোঠলোকমলোর প্রকিটিকে সপ্রজতম েকর। এটলো 
জবকবের অে্টননজতে ব্বস্লোর সমলোন্রলোল ব্বস্লোকে সলোমকন জনকয় আকস। 
গিমন- সুইফট নলোকম এেজট জবেল্প ব্বস্লো- এটলো চীন ও রলোজিয়লো প্রণীত 
স্বজবেে অে্টলোয়কনর এেটলো ইকলক্ট্রজনে জনউরলোল ব্বস্লো এবং তলোকদর 
জনকিকদর গরিজডট েলোড্ট ব্বস্লো, িলো মলোস্টলোরেলোড্ট, জভসলো েলোড্ট ও আকমজর-
েলোন এসিকপ্রকসর স্বজবেে এেকচজটয়লোবলোিলোরকে গরলোধ েকর। বলোজণি্ চু-
জতিগুকললো মলোজে্টন আজধিত্কে সজরকয় জবিিলোজষিেভলোকব সম্ত জক্য়লোজরং 
ইউজনকটর মলোধ্কম  রিমবধ্টমলোনহলোকর মলোজে্টন ডললোরকে প্রজতস্লোজিত েকর। 
অন্ েেলোয়, এটলো জববেলোয়কনর জবরুকদ্ধ িলোল্লোধরকনর এেটলো প্রজতজরিয়লো। 
এটলো িলোল্লো প্রজতজরিয়লো স্তজর েরকত সষিম, এমন ষিমতলোর ওির জনভ্টর-
িীল। এর এেজট উিলোদলোন হল "বলোছলোই েকর জববেলোয়ন"।    
              
    অবশ্ই, আসন্ন স্বজবেে িৃঙ্খল নতুন �ুঁজের মকধ্ রকয়কছ। এই 
অবস্লোয় নবলোগত ও দীঘ্ট সময় ধকর িলোরলো প্রজতজষ্ত গ�লুকড়, তলোরলো সংঘলোত 
ও অজস্জতিীলতলো িন্ম জদকছে। ট্লোম্ প্রিলোসকনর আগমকনর ির "আকম-
জরেলোকে মহলোন েকর গতলোললোর এে চরম এেিলোজষিেবলোকদ এই �ুঁজে নতুন 
মলোত্রলো ললোভ েকরকছ।  

     স্বজবেে িলোসন েলোি েরকছ নলো গেন, এর প্রধলোন েলোরণগুকললো হল:
. জববেলোজয়ত িুঁজিবলোকদর রলোিননজতে অে্টনীজতর ষিমতলোর সম্কে্টর গষিকত্র 
অন্ধত্ব, জেংবলো মলোসি্ট গিভলোকব গদক�কছন, অে্টননজতে সম্কে্টর জনরব 
সজহংসতলো;
. আন্ি্টলোজতে ব্বস্লোর ষিমতলোর সম্কে্টর অন্ধত্ব;
. িুঁজিবলোদী সমলোকির িন্ এ�নও প্রভলোবিলোলী েলোঠলোকমলো জহকসকব িলোজত-
রলোক্রের জনজ্রিয়তলো উকিষিলো। 

     স্বজবেে সুিলোসন শুরু গেকেই আদজি্টে ধলোরণলোয় ন্তি। তেলোজি, আন্-
ি্টলোজতে সহকিলোজগতলো এ�নও প্রলোসজগিে এবং েকঠলোর সলোমলোজিে ত্বি ও 
তলোর প্রকয়লোকগর ওির জভজত্ত েকর এগুকললো বি্টন েরলো জঠে হকব নলো। তকব 
এগুকললোর জদকে এেজট জনজবড় দৃজটি জদকল িলোরলো সহকিলোজগতলো েরকছ এবং 
িলোকদরকে েরকছ, ষিমতলোর ভলোরসলোম্ রষিলোয় গুরুত্বিূণ্ট জবেল্প স্তজরর 
িন্ এেজট বলোতিবসম্ত মূল্লোয়ন দরেলোর।     

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্: 
জিটলোর ওয়লোল <peter.wahl@weed-online.org>
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স্মরকণ: এজনবলোল কুইিলোকনলো, ১৯২৮-২০১৮

> বুজদ্ধিীবীর প্রজত গুণেীত্টন
জনকেলোললোস জলঞ্চ, সলোন মলোে্টস িলোতীয় জববেজবদ্লোলয়, গিরু 

>>

এজনবলোল কুইিলোকনলো (১৯২৮-
২০১৮) গিরু এবং ল্লোজটন 
আকমজরেলো  গশ্রষ্ সমলোকললোচনলোমূ-
লে বুজদ্ধিীবী,  জিজন তলোর 

নীজতকত অটল জছকলন। ি�ন ১৯৬০ এবং 
১৯৭০ এর দিকে জতজন সমলোিজবজ্লোনী 
জহসলোকব আজবভূ্টত হকলন, তলোর অবস্লোন জছল 
সমলোকললোচনলোর িীকষ্ট। কুইিলোকনলো মলোে্টসবলোদ-
-গলজননবলোকদর সলোইকরন েকল ে�কনলোই গুরুত্ব 

প্রদলোন েকরন জন। িলো িরবত্টীকত িলোইজনং 
িলোকের সবকচকয় বব্টর অজভব্জতিকত 
গিৌঁকছজছল। জববেব্লোংে ও আন্ি্টলোজতে মুরেলো 
তহজবকলর প্রভলোকবর ঊকর্্ট ১৯৯০ এর দিকে 
জেছু সলোমলোজিে জবভলোকগর সলোবলোলকটরনলোইকি-
িন-এর জবরুকদ্ধ তলোর সমলোকললোচনলো  অবকিকষ 
সমসলোমজয়ে গিরু এবং ল্লোজটন আকমজরেলোকত 
েম্টকষিকত্র েলোি েরলোর প্রজরিয়লো ব্লো�্লো েরলোর 
গষিকত্র অবদলোন গরক�জছল।

২০১৫ সলোকল এজনবলোল কুইিলোকনলো। জরিকয়জটভ েমসি। 
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স্মরকণ: এজনবলোল কুইিলোকনলো, ১৯২৮-২০১৮

     কুইিলোকনলো প্রধলোনত গিরুর জলমলোকত অবজস্ত 
সলোন মলোে্টস জববেজবদ্লোলকয়র অধ্লোিে এবং 
গকবষে জহসলোকব েম্টরত জছকলন, িলোিলোিলোজি 
ল্লোজটন আকমজরেলো ও মলোজে্টন িুতিরলোক্রের 
অন্লোন্ েকয়েজট জববেজবদ্লোলকয়ও েম্টরত 
জছকলন। ১৯৭০-এর দিকে জসেলোইড্লোড গিলো 
গিলোজলজটেলো িজত্রেলো জনকয় সরলোসজর রলোিনীজত-
গত তলোর সংজষিপ্ত আগমকনর ফকল, তলোকে 
িুয়লোন ভ্লোললোককিলো আলভলোরলোকদলোর সলোমজরে 
সরেলোর  গমজসিকেলোকত িলোজঠকয় জদকয়জছল। 
ফকল গিরু এবং ল্লোজটন আকমজরেলোর িনগ-
গণর সংগ্লোকম গভীরভলোকব আত্জনকয়লোগেৃত বু-
জদ্ধিীবী জহসলোকব আজবভূ্টত হন জতজন। গি সেল 
সলোমলোজিে ও রলোিননজতে ব্বস্লো আমলোকদর 
সমলোিকে আেৃজত প্রদলোন েকরকছ গসগুকললো 
জেভলোকব েলোি েকর গসই গকবষণলোয় জতজন তলোর 
িীবন ব্লোিী অবদলোন গরক�কছন।

     তলোর অবদলোন প্রেমত জ্লোনতলোজ্বিে। জতজন 
এই অঞ্চকলর সলোমলোজিে প্রজরিয়লো ব্লো�্লোর িন্ 
"দজষিণ গেকে" এেজট ব্লো�্লো প্রদলোন েকর। 
এভলোকব, জতজন ঐজতহ্যগত সমলোিজবজ্লোন গেকে 
প্রলোপ্ত ঐজতহ্য/আধুজনেতলো জবিত্বি গেকে গবর 
হকয় আকসন এবং মূল জববরণ জহসলোকব ঐজতহলো-
জসে-েলোঠলোকমলোগত স্বজচকত্র্র ব্বহলোর েকরন। 
জতজন ল্লোজটন আকমজরেলোর সমলোিগুজলকত 
এেজট অজবজছন্ন েলোঠলোকমলো গদক�কছন, িলোর 
চলোরিলোকি সংগজঠত ঘটনলো গেবল িলোতীয় নয় 
বরং আন্ি্টলোজতে এবং সকব্টলোিজর জববেব্লোিী।

   কুইিলোকনলো এভলোকব ল্লোজটন আকমজরেলোর  িত্ট 
জনভ্টর সমস্লোর গমলোেলোকবললো েকরন। িজদও 
জতজন এই তেলোেজেত "জনভ্টরতলো ত্বি" উকলে� 
েরকত অস্ীেলোর েকরজছকলন, তকব এজট স্পটি 
গি ১৯৫০ এর দিকে জতজন রলোউল জপ্রজবি 
এবং জসইজিএএল (ইংকরজিকত ইজসএলএজস)  
এবং তলোরিকর েলোকড্টলোকসলো এবং গফকলকটলো এবং 
অবকিকষ  ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দিকে  
রুকয় গমৌকরলো গমজরনী বিলোরলো উকবিলোজধত আ�্লোকনর 
অংি। িহুকর িজরেল্পনলো ও েম্টিলোললোর জবজভন্ন 
অবদলোন জনকয় গসই জবতকে্টর সলোকে তলোর সম্ৃ-
তিতলো, জতজন গি স্বজবেে স্বজিটি্প্রদলোন েকরজছ-
গলন ললোজতন আকমজরেলোর ষিমতলো এেজত্রতের-
গনর গপ্রজষিকত তলোর সলোকে জমকল িলোয় দীঘ্ট জতন 
িুগ িকরও।

     জেন্তু কুইিলোকনলো ল্লোজটন আকমজরেলোর িজর-
চকয়র প্রকনেও উকলে�কিলোগ্ অবদলোন গরক�জছ-
গলন: গিরুকত ১৯৭০ এর দিকের প্রেম 
জদকে েজলজফেলোজরওকনর প্রজরিয়লোর উির তলোঁর 
অবদলোন, গিলোকস েলোকল্টলোস মলোজরআতগুইকয়র 
গল�লোর িুনরুজ্ীবকনর িন্- জিজন জছকলন 
১৯৩০-এর দিকে ল্লোজটন আকমজরেলোর সমলো-
গললোচনলোমূলে মলোে্টসবলোদী জচন্লোজবদ  এবং 
আজদবলোসী িনগকণর সংগ্লোকমর িন্ তলোর 
জবকিষ সহলোনুভূজত এবং বুকয়ন জভজভর ধলোরণলো 
িলো বত্টমলোকন জবজভন্ন িলোজতগত আক্লোলকনর 
বিলোরলো অনুপ্রলোজণত।

   

   িজরচয় জবষয়ে তলোর অবদলোন িলোজতগত 
ধলোরণলো জভজত্তে। কুইিলোকনলোর দৃজটিভজগিকত এই 
ধলোরণলোজট ইউকরলোিীয় ঔিজনকবজিেীেরকণর 
ফকল উদ্ভব ঘকট িলো িরবত্টীকত আকমজরেলো 
বকল অজভজহত হকয়জছল এবং এই অঞ্চকল জব-
দ্মলোন সলোমলোজিে অনুরিকমর গশ্রণী জবভলোকগর 
গে্রেীয় উিলোদলোন হকয় উকঠজছল। িজরচয়  
জনজম্টত হয় িলোজতগতভলোকব এবং তলোই আজধি-
ত্ও তলোই। জনভ্টরিীলতলোর সলোকে সলোকে, ষিম-
তলোর উিজনকবজিেতলোর জনম্টলোকণ িলোজতজটর 
ধলোরণলোই জছল মূল চলোজবেলোজঠ। কুইিলোকনলো িুজতি 
গদন গি ষিমতলোর ঔিজনকবজিেতলো বজহরলোগত 
আজধিত্কে, উিজনকবি বলো নতুন উিজনকব-
গির উির এেজট সলো্লোকি্র আজধিত্কে 
জবতিলোর েকর, জেন্তু সমলোকির বলোজে অংকির 
উির িলোসে অজভিলোতকদর অভ্ন্রীণ আজধ-
িত্কেও জবতিলোর েকর -িলো প্রধলোনত এেজট স্ব-
ষম্মূলে িলোজতগত েলোঠলোকমলো জনম্টলোকণর েলোরকণ 
সংঘজটত হয়। সুতরলোং ল্লোজটন আকমজরেলোকত 
প্রেৃতিকষি িলোতীয় ও বহুিলোজতে রলো্রে গঠকনর 
িন্ ষিমতলোর ঔিজনকবজিেতলোই প্রধলোন চ্লোকল-
ঞ্জ হকয় দলঁোজড়কয়কছ। 

   আমরলো এ�লোকন গদ�কত িলোজর, অজনবল 
কুইিলোকনলো এর তলোজ্বিে সৃিনিীলতলো এবং এই 
অঞ্চকলর স্লোয়ত্তিলোজসত সলোমলোজিে জচন্লোধলোরলোর 
ঐজতকহ্যর মকধ্ তলোর অবস্লোন তলোকে গিরু 
সমলোিজবজ্লোন এবং বৃহত্তর মহলোকদকি এেজট 
উকলে�কিলোগ্ অবস্লোন প্রদলোন েকর।

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্: 
জনকেলোললোস জলঞ্ঝ 
<nicolaslynch54@gmail.com>



> গিলোদ্ধলোর আন্
রলোকেল গসলোসলো এজলিলোিলো, গমজসিকেলো িলোতীয় স্লোয়ত্বিলোজসত জববেজবদ্লোলয়
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হলোিলোর হলোিলোর িুকদ্ধর নলোয়ে, 
এজনবলোল কুইিলোকনলো অবলোে হকয়-
জছকলন ি�ন  গেলোস্টলোজরেলো জববেজব-
দ্লোলয় তলোঁকে সম্লোনসূচে ডটিকরট 

জডজগ্ প্রদলোন েকরজছল। জমলনলোয়তন ভজত্ট 
মলোনুষ ি�ন দলোজড়কয় তলোকে সম্লোন প্রদি্টন েকর 
ত�ন জতজন আরও অবলোে হকয়জছকলন। জতজন 
েতৃ্টিষি এবং জিষিলোজবদকদর "আন্জরেভলোকব 
জনকির েলোকির সলোকে িজরজচত" েরলোর িন্  
ধন্বলোদ িলোনলোন এবং তলোঁর ধন্বলোদজটর েলোরন 
জহসলোকব গিলোর জদকয় বকলজছকলন গি স্ীেৃজতজট 
িীবকনর  "এেজট গল�লোর অে্ট েী এবং গেলোনজট 
মকন েকর তলো জল�লো হকয়কছ গসজট গবলো�লোর 
অে্ট"। ন্তলো এবং সরলতলোর সলোকে জতজন তলোর 
িীবকনর উকদ্শ্ বকলজছকলন িনসলোধলোরণকে: 
"জভতকর ও বলোজহকর গবঁকচ েলোকুন" এবং জতজন 
গিলোগ েকরকছন: "জবকবের এমন গেলোনও উিলোয় 
গনই িলো ষিমতলো, গিলোষণ এবং সজহংসতলোকে 
এেজত্রত েকর।"

     আজম অকনে বছর আকগ এজনবলোল কুইিলো-
গনলোকে গদক�জছললোম, আমলোর বলোজড়র গদকি, 
গি�লোকন জতজন ১৯৭০ এর দিকের মলো�লোমলোজ� 
জনব্টলোসকন একসজছকলন। তলোঁর সলো্লোি্বলোদী 
জবকরলোধী জচন্লো ও সংগ্লোম; আকমজরেলো, এজিয়লো 
ও আজরেেলোর িনগকণর চলোজহদলো ও সংগ্লোকমর 
সলোমলোজিে জ্লোন অি্টকনর প্রকয়লোিনীয়তলো সম্-
গে্ট তলোঁর দৃঢ় জববেলোস; নলোরী, িুবে, আজদবলোসী, 
অজভবলোসী, জবজছেন্ন মলোনুষ এবং উবিলোস্তুকদর সলোকে 
সংগ্লোকমর সহলোনুভূজতর েলোরকণ তলোঁর সমকবদনলো 
তলোকে অগজণত ভ্রমকণর জদকে িজরচলোজলত েকর 
এবং জতজন স্ীেৃজত অি্টন েকরন এমন অকনে 
িলোয়গলো গেকে গি�লোকন তলোজ্বিে মলোনুকষর িলোকয়র 
ছলোি �ুব েমই িকড়কছ।

    তলোর দীঘ্ট ইজতহলোস তলোকে বলোধ্ েকর সলোন 
মলোরেস জববেজবদ্লোলকয়র গচয়লোরম্লোন হকত 
ি�ন জতজন ১৯৯০-এর দিকের শুরুকত 
গিরুকত জফকর আকসন স্স্রলোচলোরী ফুজিমজর 
গসনলো বলোজহনীকে জববেজবদ্লোলকয়র জনয়ন্ত্রন জনকত 
আকদি গদয়লোর ির।  তলোই এেবলোর জতজন     

জবগিলোমটন ইউজনভলোজস্টজট, ি্লোজরকস আশ্রয় িলোন 
এবং এই িতলোব্ীর জবিতীয় দিকের শুরু িি্টন্ 
গিরুর জরেলোকড্টলো িলোলমলো ইউজনভলোজস্টজট উদলোর-
ভলোকব তলোঁকে তলোর গিষ সময়েলোর িুকদ্ধর িন্ 
এেজট স্লোন উিহলোর গদয়। তলোঁর সমগ্ িীবন 
জছল অটলভলোকব সংগজঠত এবং এেলোকডজমে, 
রলোিননজতে, এবং জিষিলোমূলে, এবং সব্টদলো 
মলোনুকষর েলোকছ গিৌঁছলোকনলো ঘটনলোগুজলকত অংি-
গ্হন েরলো; সব্টদলো গঠনমূলে এবং সব্টদলো 
মহলোন সংহজত প্রদি্টন। জতজন অকনে বুজদ্ধিীবী 
এবং জিষিলোজবদ গিমন এমলোনুকয়ল ওয়লোললোর-
গস্টইন এবং িলোবকললো গনিলোকলি েলোসলোনভলো 
িলোরলো তলোর ঘজনষ্ বন্ধুকদর সহেলোকর স্বজবেে 
সলোমলোজিে গফলোরলোকম অংি জনকয়জছকলন, তলোকদর 
সহকিলোজগতলোয় অকনে উজ্জ্বল অধ্লোয় রচনলো 
েকরকছন।

     ষিমতলো ঔিজনকবজিেতলো জবষয়ে তলোর দৃজটি-
ভজগি, িলোর িন্ জতজন িৃজেবীর সেল স্লোকন 
স্ীেৃত হকয়কছন, রলোিননজতে এবং এেলোকড-
জমে উভয় গষিকত্রর সংগ্লোম গেকে উদ্ভূত। প্র-
েৃতিকষি, আজম বলব গি এজট এেজট স্নজতে 
মূল্কবলোধ গঠন েকর এবং প্রেৃতিকষি মি্টলোদলো-
গে এেজট চলোজহদলো জহসলোকব স্লোিন েকর িলোকত 
জবকদিী বলো অভ্ন্রীণ ষিমতলোর জিেলোর হকত নলো 
হয়। এজট  হল িজরবত্টকনর জ্লোন, এেজট 
হলোজতয়লোর এবং অপ্রকয়লোিনীয় অকস্ত্রর বিলোরলো িজর-
বত্টকনর বদকল রূিলোন্করর সত্ িে �ুঁকি গবর 
েরলোর আহ্লোন, েলজঙ্ত, বজঞ্চত, বলোদ িরলো 
এবং িজরত্তি িনকগলোষ্ীর সুজবধলোর িন্।

   তলোর িূব্টসূজর আইম জসএসলোয়লোর, রেলোনটি 
ফ্লোনন এবং জবকিষ েকর গিলোকস েলোকল্টলোস মলো-
জরআতগুইকয়র মকতলো, এজনবলোল কুইিলোকনলো তলোঁর 
েলোকির প্রজত প্রেৃত ঐজতহলোজসে অে্ট জনকয় 

আকসন, িলো ১৬ িতকের ির গেকে জববেকে 
রূিলোন্জরত েকরকছ তলোর উিলোকয়র উির জভজত্ত 
েকর, বণ্টবলোদ ও দলোসকত্বর মকতলো িুঁজিবলোদী 
জবেলোিকে অে্টননজতে বলোজহনীকত রূিলোন্জরত 
েরলো হকয়কছ। জনিীড়ন ও জবজছেন্নেরকণর এই 
চকরির গবলো�লো এবং অস্ীেলোর, িলো আি িি্টন্ 
বন্ধ হয় জন, তলোর িীবকনর ধ্রুবে ত্বি হকয় 
উকঠকছ। প্রেলো ও উদিলোিন গেকে আললোদলো, জব-
জছেন্নতলো বলো অজ্তলোর ব্েলো অনুভব নলো েকর, 
ব্জতিগত গষিলোভ বলো রলোিননজতে জনিীড়ন, 
জতজন জছকলন গিলোদ্ধলোর আন্। জতজন এমন 
এেিন জছকলন জিজন �ুজি জছকলন েলোরণ জতজন 
িলোনকতন গি জতজন তলোর গচকয় বড় েলোরকণর 
িন্ িুদ্ধ েরকছন। এবং জতজন িীবন, গসৌ্-
ি্ট, তলোর িজরবলোর এবং তলোর বন্ধুকদর উিকভলোগ 
েকরজছকলন। আসুন আমরলো তলোঁর অসলোধলোরণ 
উদলোহরণ, তলোর দৃঢ়সংেল্প এবং তলোর সততলোকে 
আত্স্ েজর।

স্মরকণ: এজনবলোল কুইিলোকনলো, ১৯২৮-২০১৮

"তলোর িীবকনর মলূমন্ত্র জছলঃ সীমলোর মকধ্ েলোকেলো ও 
প্রজতকরলোধ েকরলো"
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দলোজরকরের মুক�লোমুজ� 

> বণ্ট স্বষম্ িরবত্টী 

গিলোশুয়লো বুডকলনডলোর, ম্লোসলোসুকয়টস আমহলোট্ট জববেজবদ্লোলয়, ইউএসএ 

দলোজররে গমলোেলোকবললো  উত্তর বণ্ট স্বষম্বলোদ দলোজররেতলোর মূল  
স্বজিটি্ এজট এেজট  স্তঃজসদ্ধ উজতি গি ১৯৯৪ সলোকল 
ি�ন দজষিণ অলোজরেেলোর সং�্লোগজরষ্ েৃষ্ণলোগিরলো তলোকদর 
প্রজত বণ্ট স্বষম্নীজত অবসলোকনর মধ্জদকয় রলোিননজতে 

স্লোধীনতলো অি্টন েরল ত�ন প্রেৃত অে্টননজতে মুজতি অনুরূজিতই গেকে 
গগকছ। এই ধ্রুব সত্জট তলোই প্রলোয়ই সলোধলোরণভলোকব প্রেলোজিত হয় অেবলো 
গেলোকনলো জনজদ্টটি ঘটনলোকে জবকিষভলোকব সগিলোজয়ত েরলোর গপ্রজষিকত।  এ�লোকন 
আজম ি�ন ব্লোিেভলোকব জবতিলোরেৃত প্রমলোণগুকললোকে এেজত্রত েকর জে 
িরবত্টীত হকয়কছ বলো হয় জন এটলো প্রজতষ্লো  েরলোর িন্ ত�ন দজষিণ 
আজরেেলোর ব্লোিে অে্টনীজতে দলোজররেতলোর প্রনে ওকঠ।

> দজষিণ আজরেেলোর দলোজররেতলো ব্লোজপ্তর গষিকত্র বণ্ট স্বষম্ নীজত

     প্রেম এবং সবকচকয় মূল জবষয় হকছে দজষিণ আজরেেলোর িনসং�্লোর 
গি অনুিলোত গসটলো �ুব জবভতি। গিমন দলোজররে্ সীমলোর জনকচ িলোরলো তলোরলো 
সলোধলোরণত উত্তর বণ্ট স্বষম্ নীজতর গেলোকনলো িজরবত্টন েরকত িলোকর নলো। 
জবকিষ এেটলো সং�্লোর িনকগলোষ্ী দলোজররে্ সীমলোকে ব্বহলোর েকর জনভ্টর-
িীল জেন্তু সলোধলোরণত গমলোট িনসং�্লোর ৫০-৬৫ িতলোংি মলোনুষ দজররে 
জহকসকব জবকবজচত হয়, একদর মকধ্ ১৯৯৪ সলোল গেকে �ুব েম সং�্ে 

>>

দলোজররেতলোর মূল স্বজিটি 

১৯৯২ সলোকল জডকভলোকস ওয়লোল্ড্ট ইকেলোকনলোজমে গফলোরলোকম 
গরেজড্ে উইকলম জড ক্লোে্ট ও গনলসন ম্লোকনডললো।
স্ত্ব:  ওয়লোল্ড্ট ইকেলোকনলোজমে গফলোরলোম

মলোনুষ উন্নজত েরকত গিকরকছ। দলোজরকরে্র ব্লোিেতলো �ুব সূক্ষ্মভলোকব 
এ�নও িলোজতগত গশ্রজণ জবভলোিকনর িজরকি গদ�লো িলোয়, িলোকদর মকধ্ ৯৩ 
ভলোগ েৃষ্ণলোগি আজরেেলোন, ১২ ভলোগ ইজনডয়লোন এজিয়লোন এবং ২ ভলোগ সলোদলো 
িলোরলো সম্প্রজত দলোজররে্ সীমলোর জনকচ বকল জবকবজচত হকছে। দলোজররেতলো 
জেছুটলো েমলোকনলোর উকদ্কশ্ সরেলোকরর অকনে গবজি বণ্ট স্বষম্নীজতর 
জবতিকরর ফকল সলোমলোজিে ভলোতলো গিটলো জনঃিত্টভলোকব নগদ টলোেলো জেছু 
গশ্রণীর গজরব গললোকেকদর উকদ্কশ্ জবতরণ েরলো হয়। 

     দজষিণ আজরেেলোয় সব গচকয় গজরব গি ৪০%িজরবলোর আকছ, সলোমলোজিে 
ভলোতলো এ�ন সলোধলোরণত এই িজরবলোকরর গমলোট অলোকয়র অকধ্টকের গবজি। 
উত্তর বণ্টনবষম্বলোকদর অে্টননজতে অবস্লোর আকরেজট উন্নয়ন হকছে, এজট 
অে্টননজতে জবষকয়র জেছু অনবতজনে জবষয় জনকয় সংজলেটিতলো গদ�লোয়। 
িলোজন, জবদু্ৎ এবং জিষিলোয় সবলোর অজধেলোকরর গষিকত্র ব্লোিে প্রসলোর প্র-
চলোরণলো চলোললোকত হকয়কছ।  অিুজটি এবং মৃতু্হলোকরর জবষয়জট উকলে�কিলোগ্-
ভলোকব হ্লোস গিকয়কছ। এসব জবষকয়র উন্নজতগুকললো বণ্ট স্বষম্ িুকগর 
বঞ্চনলো গঞ্জনলোকে জেছুটলো প্রজতফজলত েকর। জেন্তু বলোতিজবে অকে্ট জবকিষ 
েকর গ্লোমীণ এললোেলোয় জেছু উন্নজত অনস্ীেলোি্ট। 
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     আে্টসলোমলোজিে গষিকত্র একতলো উন্নজত সকত্বও প্রত্ন্ অঞ্চকল চরম দলো-
জররেতলো গেকেই িলোয় জবকিষ েকর স্বষকম্র িুকগ গিটলোকে মলোতৃভূজম 
জহকসকব ব্বহলোর েরলো হকতলো গস�লোকন। ি�ন ষিজতর সুকিলোগ দজষিণ আজরে-
েলোর দলোজররেতলো িজরমলোি েরলোর িন্ ব্বহলোর েরলো হয় ত�ন গদ�লো িলোয় 
গি িূকব্টর মলোতৃভূজমই সবকচকয় গবজি বজঞ্চত গিটলো জেনলো দুই দিকেরও 
গবজি সময় ধকর উত্তরলোজধেলোর িলোওয়লো এেজট জবষয়কে জনকদ্টি েকর এবং  
ত�ন গেকেই এজট দজষিণ আজরেেলোর সলোকে িুনরলোয় িুতি হকয়জছল।

     দলোজররেতলো শুধুমলোত্র এেজট গ্লোমীণ সমস্লো নয়, এছলোড়লোও রীজত হীন 
এললোকের িজরবলোরগুকললোর �লোজনেটলো সুকিলোগ আকছ দলোজরকরে্র  েষলোঘলোত 
গেকে মুতি হবলোর জেন্তু এছলোড়লোও তলোরলো উকলে�কিলোগ্ গবিজেছু েলোঠলোকমলো-
গত বলোঁধলোর সম্ু�ীন হয়। বণ্টনবষকম্র সমকয় িহকর েৃষ্ণলোগি শ্রজমেকদর 
গিলোরিূব্টে দূকরর গেলোকনলো প্রলোজন্ে িহকর িলোজঠকয় গদয় হকতলো গি িলোয়গলো-
গুকললো উন্নত িহর এললোেলোর চলোেজর সুজবধলো ও অন্লোন্ সুজবধলো গেকে 
অকনে দূকর জছল। উত্তর বণ্টনবষম্বলোদ ব্জতিগত সম্জত্তর অজধেলোর 
রষিলো এবং সরেলোজর নীজতর সলোকে িুতি গিটলো সতিলো প্রলোজন্ে িলোয়গলোয় রলো্রেীয় 
সহলোয়তলোয় বলোসস্লোন জনম্টলোণকে তরলোজন্বত েকর।

> অল্প েলোকির সুকিলোগ ও জনম্ন গবতন 

     িনগকনর িন্ উন্মুতি িলোতলোয়লোত ব্বস্লোয় দজষিণ আজরেেলোর শ্রজমে-
গদর অকনে গবজি সময় এবং অে্ট জদকয় হয় গিগুকললো আবলোর উিিুতি 
িজরবহন ের আদলোকয় ভূজমেলো রলোক� িলো শ্রজমেকদর মুিুজরর ৪০ িতলোংকির 
েলোছলোেলোজছ। িলোজত স্বষম্ নীজতর িহরগুকললো প্রলোজন্ে নলোগজরেকদর েলোকছ 
প্রেকমই এেটলো েলোি �ুকি িলোবলোর �ুব েজঠন িলোয়গলো। দজষিণ আজরেেলোর 
ত্রুজটিূণ্ট শ্রম বলোিলোর �ুব অল্প িজরমলোণ েলোি এবং �ুবই সীজমত িলোজরশ্র-
জমে িলো জেনলো উত্তর বণ্ট স্বষম্ নীজতর দলোজররেতলোর মূকল জবরলোিমলোন। 
গবেলোরত্ব জমজডয়লো এবং নীজত জনধ্টলোরেকদর আেৃটি বলো গিটলো এটলোকে আশ্চ-
ি্টলোজন্বতভলোকব আরও তরলোজন্বত েকর গবেলোরকত্বর িেলোিে সগিলো অনুিলোয়ী 
দজষিণ আজরেেলোর গবেলোরকত্বর িজরমলোণ িতেরলো ২৫% গেকে ৩০% 
মকধ্ জবরলোিমলোন েলোকে। জবতিলোজরত সগিলো অনুিলোয়ী দজষিণ আজরেেলোর গব-
েলোরত্ব ৪০% িি্টন্ উঠলোনলোমলো েকর গিটলো গবজি গুরুত্ব বহন েকর।

      িনগকনর গবেলোরত্বকে এই সমকয় ভলোকললোভলোকব উকলে� নলো েকর েলোেলো 
উজচৎ নয়। এটলো এমজনকতই েম মিুজরর জদকে দৃজটিিলোত েকরকছ গিটলো 
দজষিণ আজরেেলোয় জবদ্মলোন। দজষিণ আজরেেলোর িজরবলোরগুকললোর মকধ্ 
িলোকদর িজরবলোকর এেিন আয় েরলোর মকতলো সদস্ আকছ তলোর মকধ্ 
অকধ্টেই দজষিণ আজরেেলোর দলোজররে্ সীমলোর জনকচ চকল গগকছ। ৮৮% 
িজরবলোর িলোকদর আয় েরলোর মকতলো গেউ গনই এেই দলোজররে সীমলোর জনকচ 
বসবলোস েরকছ। 

    ি�ন বনটকনর গষিকত্র মিুজর বৃজদ্ধ গিকললো মধলোজস্ত মিুরী আসকল 
অিজরবজত্টত জছল ১৯৯৪ সলোল িি্টন্।  এেকনলোগ্লোজফে গকবষণলো গদ�লোয় 
গি দজষিণ আজরেেলোর শ্রজমকেরলো চলোেজর গছকড় গদয় েলোরণ মিুরী এতই 
েম  গি গসটলো বলোতিজবে ও মলোনজবে মূকল্র মকধ্ গেলোকনলো সলোমঞ্জস্ জবধলোন 
েরকত িলোকর নলো (গিমন জবজনময় মূল্ এবং সমলোনহীনতলোর অজভজ্তলো) 
তলোই তলোরলো মকন েকর এই চলোেজর ছলোড়লো উজচৎ িজদও এটলো মলোকন গবেলোরত্ব 
গমকন গনওয়লো।

     উচ্ গবেলোরত্ব এবং জনম্ন মিুরীর েলোরণগুকললো জে জে? এেটলো িুজতি-
সংগত ব্লো�্লো হকললো অনুন্নত জিল্প ব্বস্লো। এই ত্বি অনুিলোয়ী দজষিণ 
আজরেেলো দষিতলোর অসলোমঞ্জস্তলোর মুক�লোমুজ� হকছে গি�লোকন মলোজলেকদর 
�ুব গবজি মলোত্রলোর দষি শ্রজমে দরেলোর জেন্তু জিষিলোব্বস্লো এতটলোই অসলোম-
ঞ্জস্ গি এটলো গসরেম শ্রজমে স্তরী েরকত িলোরকছ নলো। এটলো অবশ্ সত্ 
গি জনকয়লোকগর িজরমলোণ বৃজদ্ধ নলো েরলো সকত্বও দজষিণ আজরেেলোর জিষিলোব্ব-
স্লো রলোক্রের মকধ্ এেটলো সংেট স্তরী েরকছ গিমন দিম গশ্রজণর ৮ িন 
ছলোকত্রর মকধ্ ৪ িনই ভলোকললোমকতলো িড়কত িলোকর নলো। জেন্তু জিষিলো িুকরলো-
েলোজহনীটলো ব্লো�্লো েরকত িলোকর নলো। এেটলো জবষয় গিটলো অবশ্ই স্ীেৃত 
গি গবসরেলোজর গষিকত্র প্রচুর শ্রজমে চলোজহদলো আকছ।

> অজনজশ্চত ও গজতিীল দলোজররেতলো 

     ১৯৯৪ সলোল গেকে দজষিণ আজরেেলো স্বজবেে আউটকসলোজস্টং ধলোরলো ও 
"শ্রজমে ভলোড়লো েরলো" অনুসরণ েকর চলকছ, িলো বলোজড়কয় জদকছে চলোেজরর 
অজনশ্চয়তলো। দজষিণ আজরেেলোর দলোজররেতলো জবষয়ে গকবষণলো মকত িতেরলো 
৪০ ভলোগ স্ছেল িজরবলোকর রকয়কছ অস্ছেলতলোর হুমজে এবং ৮০ ভলোগ 
অস্ছেল িজরবলোরকে বললো চকল 'চরম দজররে', িলোকদর দলোজররেতলো জবকমলোচ-
গনর আিলো �ুবই  ষিীণ।

   সত্ েেলো হকললো দজষিণ আজরেেলোয় এই জবেল্প অকে্টলোননজতে স্লোধীনতলো 
অবলোতিব হকয় রকয়কছ। তলোর িন্ সুস্পটি েলোরণ রকয়কছ। আমলোকদর এই 
জবষয়জটকতও  িকেটি গুরুত্ব গদওয়লো উজচৎ গি দজষিণ আজরেেলোর বণ্টনবষম্ 
নীজত, িলো জেনলো এ�নও গদিজটকত জবদ্মলোন, অে্টনীজতকত তলোর গমৌজলে 
িজরবত্টনই িলোকর এই সমস্লোর েলোরণ জচজনিত েরকত এবং সমলোধলোন 
জদকত। জনঃসক্কহ অনুদলোন এবং  গমৌজলে সুজবধলোর বৃজদ্ধ এেজট উন্নয়ন 
মূলে িদকষিি। জেন্তু দজষিণ আজরেেলোর অে্টনীজত; অেলোি্টের এর গেক্রে 
রকয়কছ গদিজটর 'শ্রমবলোিলোর অেবলো শ্রমিজতি' িলো রকয়কছ বণ্টবলোকদর 
বলকয়র মকধ্। এেমলোত্র  এই বলয় গভকদর মলোধ্কমই সম্ভব দজষিণ 
আজরেেলোর অে্টননজতে অবেলোঠলোকমলোকে সজঠে িে প্রদি্টন েরলোকনলো। 
দজষিণ আজরেেলোয় প্রেৃত অে্টননজতে স্লোধীনতলো এ�নও অবলোতিব জহকসকব 
রকয়কছ এই সত্ েেলোজটর এেটলো বলোতিব বলো সত্ েলোরণ আকছ। বলোতিবতলো 
জনকিই েেলো বকল।

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্: 
গিলোশুয়লো বুডকলনডলোর <jbudlender@umass.edu>
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> গবইলআউট-িরবত্টী 
সমৃজদ্ধঃ 

ভ্লোজসজলস আরলোি্ু, গরিট জববেজবদ্লোলয়, জগ্স। 

আট বছর েকঠলোর জনষ্ুরতলোর ির, জগ্ে সরেলোর গিলোস্ট-ব্লো-
ললোউট িুকগর িূব্টলোভলোস জদকয়জছল এবং এর "ভজবষ্যৎ 
উন্নয়ন গেৌিল" তুকল ধকরজছল,  এজট এেজট িজরেল্পনলো 
িলোর ব্লোিলোকর আকগই ইউকরলো গ্রুি, ইউকরলোিীয় েজমিন 

এবং  আন্ি্টলোজতে মুরেলো তহজবকলর সলোকে সমক�লোতলো হকয়জছল,এবং তলোরলো  
আজে্টে সহলোয়তলোর গপ্রলোগ্লোমগুজল গেকে প্রস্লোন েরলোর ির আজে্টে নিরদলো-
জর  বলোড়লোকনলোর জবষকয় আকললোচনলো েকর। এই িজরেল্পনলোজট জগ্ে মলোজলেলো-
নলোর সংকিলোর এবং "ন্লোি্ ও অন্জন্টজহত অগ্গজত" এই প্রতিলোবকে গুরুত্ব 
জদকয় তলোকদর জবষয় সূজচকত আনকত গচটিলো েকর। 

    এই সংজষিপ্ত গনলোটজট জগ্ে িহরগুজলকত দলোজরকরে্র উির সলোম্প্রজতে 
গকবষণলোর ফললোফলগুজলকত তলোকদর জবতিৃত সময়-স্লোন গরেমওয়লোকে্টর 
মলোধ্কম, এবং তলোকদর সলোকে সলোমঞ্জস্ গরক� নীজত সলোফকল্র িজরেল্প-
নলোগুজলর দলোজবগুজল মূল্লোয়ন েকর। গিলোস্ট-গবইলআউট" েেলোটলো সম্ভবত 
"েল্লোকনর িকর" এই েেলোজটর জদকে এেজট জবজছেন্ন মুহুত্ট জহকসকব ধরলো 
হয়, গিজট এেজট গেৌিল, িলো সলোমলোজিে জবধলোনগুজলর জবকে্রেীেরণ,    

জববেব্লোিী জবজভন্ন গদকি জভন্ন গজতকত অগ্গজত এবং িলো ইউকরলোজিয় 
েজমিন েতৃে শ্রম বলোিলোকরর অজনয়মকে আরও উন্নত েরলোর িন্ এবং 
সলোমলোজিে অজধেলোরগুকললোকে আরও সংকেলোচন েরকত গনয়লো হকয়কছ।  
"গিলোস্ট ওকয়লকফয়লোর" েেলোটলো সলোমলোজিে জনরলোিত্তলো গনট এবং সলোমলোজিে 
অন্ভু্টজতি গপ্রলোগ্লোমগুজলর নেিলোকত স্লোনীয় রলো্রে, বলোিলোর এবং নলোগজরে 
সমলোকির সম্ে্টকে অন্ভু্টতি েকর। সলোমলোজিে নীজত দলোয়বদ্ধতলোর প্রজত-
গিলোজগতলো প্রজতবি্বিী গেৌিলগুজলর িন্ এেজট রলোিননজতে গষিত্র স্তজর 
েকর। এেজদকে এেজট নব্উদলোরতলোবলোদ গেৌিল লষি্ জনকয়কছ তলোরলো 
স্লোনীয় ও গস্ছেলোকসবী সংগঠনগুকললোকে িজরবত্টন েরকব এবং তলোকদর 
ক্লোকয়নটকদরকে িুঁজি জবজনকয়লোগেলোরী এবং সলোমলোজিে গসবলোর দলোজয়ত্বিীল 
এেিন গভলোতিলো বলোনলোকব। অন্জদকে, প্রগজতিীল গেৌিলগুজল হকললো 
বলোিলোকরর জনয়মগুজলকত জনম্নমলোকনর েল্লোণ ও নলোগজরে সমলোকির এই 
িীষ্টস্লোনীয় প্রেল্পজটকে প্রজতহত বলো বলোধলোগ্স্ েরলো। এডকভলোকেজস গিলোট-
গুকললোর লষি্ হকছে, তৃণমূকলর উকদ্লোগগুকললোর ্জ্লোন ও অজভকিলোগগুকললো-
গে এেীভূত েরলো এবং একদরকে স্লোনীয় সম্কদ অগ্লোজধেলোর গিকত 
সষিম েরলো এবং নলোগজরে িজরকবি, উন্নত অে্টজনজত, আবলোসন, সলোমলোজিে 

>>

ফলোঁেলো বলোজড়র গদওয়লোকল জচজত্রত দলোজররেতলো; গি�লোকন রলোতিলোয় ঘুমলোকনলো অকনকের েলোকছ 
স্দনজ্ন বলোতিবতলোয় িজরণত হকয়কছ।  
েৃজতত্ব: ভ্লোজসজলস আরলোি্ু। 

জগ্কসর দলোজরকরে্র নতুন ভূজচত্র
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দলোজরকরের মুক�লোমুজ�

গদ�ভলোল ও স্লোকস্্র মত নতুন গষিত্রগুকললোকত তলোকদর েম্টেলোনডগুকললোর 
উন্নয়কন অে্টলোয়ন েরলো। 
 
    জগ্কস, প্রেম দুইজট গবলআউট চুজতির ফকল শ্রমিজতি ও শ্রজমকের 
সম্দগুজল হ্লোস েরলোর ইছেলোেৃত প্রকচটিলো গঠন েরলো হয়। ২০১০ সলোকল 
শুরু হওয়লো বলোতিব সম্ত অবস্লোর নলোটেীয় অবনজত গত দুই বছকর স্জগত 
েরলো হকয়কছ। তকব ইউকরলোিীয় িুঁজিবলোদ বত্টমলোকন সংগজঠত হওয়লোর িকে 
এই িজরজস্জত সম্ূণ্টভলোকব গমরলোমত েরলো িলোকব নলো। ২০১৬ সলোকল দলোজর-
গরে্র হলোর, ি�ন ২০০৮-এর মলোন অনুসলোকর গণনলো েরলো হয়, তলো প্রলোয় 
৫০%। এর মলোকন এই গি গ্ীে িনকগলোষ্ীর অকধ্টে গদকির দলোজরকরে্র 
মকধ্ বসবলোস েকর, িজদ আমরলো গদকির ২০০৮ সলোকলর মলোনগুজল ব্ব-
হলোর েজর। জেন্তু িজদ গেউ বত্টমলোন আয় মলোন ব্বহলোর েকর তকব ২৫ 
বছকররও েম বয়সী িনসং�্লোর প্রলোয় অকধ্টে হয় দজররে, গুরুতরভলোকব 
বজঞ্চত, বলো গবেলোর। বলোচ্লোকদর মলোক� িলোট্ট টলোইম েলোি জবক্লোজরত 
হকয়কছ: ২৫ বছকরর েম বয়সী চলোরজট েম্টচলোরীর মকধ্ এেজট অংি 
অংিীদলোজর েকর। সময় এবং িলোঁচিকনর মকধ্ এেিকনর েলোি দজররে-
গদর মকধ্ িকড়। গ্ীস এেজট অসহলোয় বলো অজনজশ্চত িীবনিলোিকনর অব-
স্লোর মকধ্ বজধ্টত স্বষম্  এবং তলোর অকধ্টে িনকগলোষ্ীর অকধ্টকের সলোকে 
গবলআউট চুজতির বলোইকর চকল গগকছ। নতুন দলোজরকরে্র েলোরকণ অকনকেই 
তরুণ প্রিন্ম, অজভবলোসীকদর এবং িহকরর অজধবলোসীকদর প্রভলোজবত 
েরকছ। 

     সলোম্প্রজতে গকবষণলোর ফললোফলগুকললো (আমলোর সলোম্প্রজতে বইকয়র প্র-
জতকবদকন দজষিণ ইউকরলোকির দজররে্তলো ও গৃহহীনতলো সম্জে্টত েনকট-
গস্টড ল্লোনডকসিিসঃ একেকসির প্রজতফলন িলো আজম গেলোতিলোস গলোউজনকসর 
সলোকে সহ গলজ�ত) স্লোনীয় দলোজররে্ জবকরলোধী নীজতগুকললোকে েীভলোকব প্রভলো-
জবত েকরকছ তলো জস্র েকর। "সলোমলোজিে সংহজত আয়" এর িজরেল্পনলো 
প্রবত্টন সলোমলোজিে িজরকষবলোজদর জবজছন্নতলোর মকধ্ এেজট গে্রেীয় ভূজমেলো 
গরক�কছ তকব আয় সহলোয়তলো েমকছ এবং তলো েকঠলোর িজরশ্রমী িদ্ধজতকত 
অকনেগুজল িত্ট সলোকিকষি। স্ত্ন্ত্র তহজবলকে আেৃ্টটি েরলোর িন্ সম্দ 
বনঠন েরলো হকয়কছ এবং নলোগজরে সংস্লোর সলোমলোজিে অন্ভূ্টজতির িুনজব্টকব-
চনলো বলোধ্ েরলো হকয়কছ। এজট গিলোর গদওয়লো উজচত গি গবলআউট গপ্রগলো-
মগুজল গেবল দুব্টল এবং অিি্টলোপ্ত ফম্টগুজলর সমে্টকনই নয় বরং  িনসলো-
ধলোরকণর জবধলোনগুজলর গবসরেলোরীেরণ এবং দলোতব্ ব্বস্লো সষিম েরলোর 
িন্ এেজট জনজদ্টটি অজভিলোকনর আেলোর গদয়।

    মধ্বত্টী গশ্রজণর নলোগজরেকদর জচজনিত েরকত িলোকর (গিকহতু তলোরলো 
জনরস্ত্রীেরকণর এেজট সলোধলোরণ ভলোকগ্র �ু্ঁজে প্রজতজনজধত্ব  েকর) এবং 
অন্জদকে প্রলোজন্ে িনকগলোজটি "মলোদেলোসতি, মলোনজসেভলোকব অসুস্, অনবধ 
অজভবলোসী, এবং সরেলোরী িদকষিি এর সলোকে "নতুন দজররে" মলো�লোমজ� 
এেজট েৃজত্রম জবভলোগ স্তজর েরলো হকয়জছল তলো আজবষ্লোর েরলো সবকচকয় 
জবরজতিের  জছল।  এই গষিকত্র, স্লোনীয় নীজতর প্রজতজরিয়লোগুজলর ঘলোটজত 
গেবল বস্তুগত ষিয়ষিজতর সমলোধলোন েরলোর ব্ে্টতলো নয়, বরং অিরলোধী ও 
ভয় এড়লোকনলোর িন্ জনরে্টেকদর মকধ্ প্রতীেী জবভলোগগুজলর জিললোজলজিও 
নয়।

     জবিরীকত, সুিীল সমলোকির মকধ্ বহুবচন বলোিলোকরর িুজতি এবং দলো-
জররে্ ত্রলোকণর িুকরলোকনলো প্রজতজটিত অনুিীলকনর প্রনেগুজল সষিম েকরকছ। 
প্রিলোসজনে গশ্রজণকত িলোরলো িকর জন তলোকদর মকধ্  চলোহদলো িূরকণর অকনে 
গবিী বলো েম সংঘজঠত প্রকচটিলো িুকড় আিলোর এেজট জবছেুরণ ছজড়কয় 
িকড়কছ। আনুষ্লোজনে সমে্টন প্রলোজন্েতলোর জবরুকদ্ধ এেজট েলোল হকয়কছ 
এবং স্লোনীয় সংহজত উকদ্লোগগুজল এেজট প্রজতকবজি ইউকরলোিীয় অজভবলো-
সন নীজতর জবরুকদ্ধ জগ্ে িহকর উবিলোস্তুকদর স্লোগত িলোজনকয়কছ।

     তবুও "স্ত্বঃফূত্টতলো বলো সুনলোম" িজরবত্টকনর িন্ িি্টলোপ্ত নয়, জবকিষত 
ি�ন তৃণমূল উকদ্লোগগুজল ইউকরলোিীয় ইউজনয়কনর সক্কহর সলোকে 
সংঘজটত হয় বলো ভলোরী আমললোতলোজন্ত্রে আকিিলোকি েলোি েরকত হয়। 
ব্লোিে জববেলোকসর জবিরীকত, গি�লোকন নলোগজরে সমলোি ঐজতহলোজসেভলোকব 
সজরিয় জছল গস�লোকন জ্লোন সংগ্কহর িন্ েকয়ে বছর সময় গলকগজছল, 
গি�লোকন গস্ছেলোকসবে গসটির, গিিদলোর সজমজত গকিলোয়লোটলোর এবং তৃণমূল 
উকদ্লোগগুজলর সহকিলোজগতলো েকর এবং গি�লোকন আন্ি্টলোজতে সমে্টন প্রজত-
ষ্লোন বলো আক্লোলকনর জলঙ্ স্লোিন েরলো হকয়কছ। তবুও, এই ষিমতলো 
গবজির ভলোগ গষিকত্রই  অনলোজবকিৃত রকয় িলোয়। সরেলোরী দলগুকললোর সদস্-
গদর মকধ্ েতৃ্টত্ববলোদী এবং ক্লোকয়নটজলস্ট মলোনজসেতলো এ�নও জবদ্মলোন, 
সমজটিগত সংগঠনগুজল সলোমলোজিে দষিতলো হ্লোস এবং ভকয়স ভগিকে রলোক্রের 
এসিকটনিন জহসলোকব ব্বহলোর েকর। গ্ীে "নলোি্ ও সমতুল্ বৃজদ্ধর 
গেৌিল" নীজতগত জবজছন্নতলো বৃজদ্ধর প্রকচটিলো এবং গিলোস্ট-েল্লোকণর ভজব-
ষ্যকত ইউকরলোিীয় প্রজতষ্লোগিুজলর সলোকে আকিলোকস গিৌছলোকনলোর এেজট ির-
গচটিলো জহসলোকব গদ�লো গিকত িলোকর। স্ছেতলোর অভলোকবর িন্ েজমিকনর 
সলোকে িজরেল্পনলো প্রণয়ন ও অকললোচনলোর িন্ নলোগজরে সমলোি সংগঠনগু-
জলর সলোকে আকললোচনলো-সমলোকললোচনলো েকরকছ। এই িজরেল্পনলোয় দলোজরদ্ 
জনরসকনর ব্লোিলোকর েংজরিট লষি্মলোত্রলো জনধ্টলোরণ েরলো হয় নলো এবং লষি্-
মলোত্রলোর বত্টমলোন জনম্ন তিকরর সলোমলোজিে প্রভলোবগুজল মূল্লোয়ন নলো েকর লষি্-
িুতি সহলোয়তলোর মূল্ প্রিংসলো েকর।

     এেইভলোকব, "িুবকের অে্টননজতে ও সলোমলোজিে এেত্রীেরণ" এবং 
"সলোমলোি জভজত্তে অে্টনীজতর" অগ্লোজধেলোরগুজল েংজরিট ব্বস্লো বিলোরলো সম-
জে্টত নয়। িরনলোে্টী এবং অজভবলোসী এেত্রীেরকণর চলোিলো সমস্লোজট গেবল 
উকলে�কিলোগ্ হকয় হলোনলো জদকছে। এই িজরেল্পনলোজট েজমিকনর সলোকে 
অকললোচনলোর মূল গষিত্রগুজলকে জচজনিত েকর, প্রলোেজমেভলোকব গিৌে দরেষলো-
েজষর িুনরুদ্ধলোর এবং নূন্তম মিুজর, িলো শ্রজমেকদর িন্ উকবিকগর 
জবজষয় জছল।  তলো সক্বিও, প্রধলোন জবকরলোধী শ্রম আইন জবিরীত েরলো, েম 
আয় এবং তরুণ স্-েম্টসস্লোন ের এবং গিনিন েলোট স্জগত েরলো, িলো 
ইজতমকধ্ ঋণদলোতলোকদর সলোকে এেমত হকয়কছ, তলো অত্ন্ েজঠন হকব। 
এ ধরকনর প্রজতকূল িজরজস্জতকত গদওয়লো নলোগজরে সমলোকির রলোিননজতে 
ও অে্টননজতে স্লোে্টিরতলোর িন্ স্লোনীয় সংগ্লোমই আিলোবলোকদর এেমলোত্র 
জভজত্ত।  

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্: 
ভ্লোজসজলস আরলোিল্ু <<arapov@uoc.gr>
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দলোজরকরের মুক�লোমুজ�

> ল্লোজটন আকমজরেলোকত

িুজলয়লোনলো মলোজট্টকনি গরেনকিলোজন, গেলোস্টলোজরেলো জববেজবদ্লোলয়, ও আইএসএ-এর দলোজররেতলো, সমলোিেল্লোণ ও সলোমলোজিে নীজত 
(আরজস১৯)- িীষ্টে গকবষণলো িষ্টকদর সদস্

অে্টননজতে প্রবৃজদ্ধ, জনব্টলোচনী প্রজতকিলোজগতলো ও বলোম রলোিনীজতর 
আজবভ্টলোব সক্বিও, ললোজতন আকমজরেলোয় নলোরী দজররেতলোর হলোর, 
প্রজত ১০০ িন িুরুকষ, ১১৪ িন হকত গবকড় ১২৭ িকন 
দলোঁজড়কয়কছ (জচত্র ১)। এই অঞ্চকলর লষি লষি নলোরীর েী 

সমস্লো জছল? 

> প্রসগি 

    ললোজতন আকমজরেলো "বলোম রলোিনীজত" বলো "গগলোললোিী গিলোয়লোর" গেকে 
গবজরকয় একসকছ, িলো ১৯৯৮ সলোকল িলোত্রলো শুরু েকর ২০১০ সলোল িি্টন্ স্লোয়ী 
জছল। জনব্টলোচনী প্রজতকিলোজগতলো প্রগজতিীল েম্টিন্লোয় ব্লোিে প্রভলোব 
গফকলজছল এবং উন্নত শ্রম ও সলোমলোজিে রীজতনীজতর চলোজহদলোর উির গুরু-
ত্বলোকরলোি েকরজছল। 

     বলোম রলোিনীজতর এ িলোললোবদল জছল িূকব্টর রষিণিীল সরেলোকরর প্রজত-
শ্রুজতর অিূণ্টতলোর েলোরকণ নলোগজরকের মলোক� সৃটি গমলোহমুজতির ফসল। এ 
গমলোহমুজতি অে্টননজতে সমৃজদ্ধ বকয় আকন। প্রজতকূলতলো সক্বিও, জবজভন্ন বলো-
মিন্ী দল ও এর গনতলোবগ্ট িজরবত্টকনর আওয়লোি জদকয়জছল, জবকিষ েকর 
িীবনিলোত্রলোর মলোকনলোন্নয়কনর উির। ২০০০ সলোকলর জদকে এ অঞ্চল িুকড় 
সলোমলোজিে অবস্লোর ও সরেলোরী নীজতর ব্লোিে উন্নয়ন ঘকট। 

> রলো্রেীয় উকদ্লোগ

    গগলোললোিী গিলোয়লোকরর ফকল বলোতিবলোজয়ত অে্টননজতে নীজত মূলত শ্রম 
বলোিলোকরর নীজত সংকিলোর েকরজছল, িলো প্রেৃত নূ্নতম মিুরী ও এর রিমব-
ধ্টমলোন জবজধবদ্ধেরণ ঘজটকয়জছল। গমলোট সরেলোরী ব্কয়র এেজট জবিলোল 

তে্সতূ্র: ইজসএলএজস-এর তে্ জনকয় জনিস্ ব্লো�্লো, জসিলোলস্ট্লোট, ২০১৮। 

অংি জছল সলোমলোজিে ব্য়, িলো ২০০০ সলোকল ৪৯% গেকে গবকড় ২০১৪ 
সলোকল ৫৮% এ উন্নীত হয়। ইকেলোনজমে েজমিন ফর ল্লোজটন আকমজরেলো 
এনড দ্ ে্লোজরজবয়লোন (ইজসএলএজস)-এর প্রজতকবদন অনুিলোয়ী, মলোেলোজিছু 
আয় ২০০০ সলোকল ৬৮৭ ইউএস ডললোর গেকে গবকড় ২০১৪ সলোকল ১,৬১৯ 
ইউএস ডললোর হকয়জছল। এ প্রবৃজদ্ধর মলোত্রলো গদি গভকদ জভন্ন হকলও, এ 
িজরবত্টকনর হলোওয়লো িুকরলো অঞ্চল িুকড়ই বকয় চকল এবং নতুন ও সংকিলোর-
িূণ্ট উভয় ধরকণর েলোি্টরিকমই তলো িজরলজষিত হয়। 

     সলোমলোজিে ব্য় নলোরীর গজতিীলতলো ও েলোকির সুকিলোগ সৃজটির মলোধ্কম 
তলোকদর রলো্রেীয় সম্কদর সুকিলোগ হতিলধি েরকত সলোহলোি্ েকর। ললোজতন 
আকমজরেলোর সরেলোরী উকদ্লোকগর এেজট উকলে�কিলোগ্ অংি জছল নলোরী ও 
মলোকয়কদর লষি্ েকর। নীজত-উন্নয়ন েজনডিনলোল ে্লোি ট্লোসিফলোর (জসজসজট) 
ও গিনিন বৃজদ্ধর মলোধ্কম আয়কিলোগ্ নলোরীর অনুিলোত বৃজদ্ধ েকরজছল। এ 
ধরকণর উকদ্লোগ নলোরীর বলোধ্টে্েলোলীন সুকিলোগ-সুজবধলো বলোজড়কয় গদয়, স্লোমীর 
েতৃ্টকত্বর অধীকন গেকে প্রলোপ্ত সুকিলোগ-সুজবধলোর তুলনলোয়। উিরন্তু, মলোতৃত্বেলো-
লীন ছুজটর সময় ও সুজবধলোজদ বলোজড়কয় গদওয়লো হয় এবং ধীকর ধীকর িজরবলো-
গরর বলোইকরও নলোরীর মলোতৃকত্বর গদ�ভলোকলর জবষয়জট িুনস্লোজিত হয়। শ্রম-
-বলোিলোকর ব্লোিে অংিগ্হকণর মলোধ্কম নলোরীর িীবকন িজরবত্টন সূজচত 
হয়। 

> শ্রম বলোিলোর ও রলো্রে এেত্রীেরণ 

     ২০০০ সলোকলর জদকে, নলোরীর েকম্ট অংিগ্হণ তৃতীয় তিকরর জিষিলোর 
েলোরকণ েকম জগকয়জছল: ি�ন ২৪ হকত ৫৯ বছর বয়কসর উচ্ জিজষিত 
নলোরীর েকম্ট অংিগ্হকণর হলোর জছল ৯০ িতলোংি। শ্রম িজতিকত অংিগ্হণ 
বৃজদ্ধর লকষি্ েম জিজষিত নলোরীর অংিগ্হণকেও তলোজগদ গদয়লো হকয়জছল। 
তলো সকত্বও, এসব নলোরীকদর শ্রম বলোিলোকর প্রকবকির গষিকত্র েলোঠলোকমলোগত 
বলোঁধলোর মুক�লোমুজ� হকত হয়। িজরবত্টকনর সলোমজগ্ে ধরণ জছল অিূণ্টলোগি। 
অবশ্, নলোরীর আয় স্বষম্ও জছল �ণ্ডলোজয়ত। 

     জবজভন্ন েলোরকণ, ২০০০ সলোকলর প্রেম জদকে শ্রম বলোিলোকর উঁচু ও জনচু 
উভয় আকয়র নলোরীকদর অন্ভু্টজতি েকম জগকয়জছল। অজধেতর ম্ অবস্লোর 
মকধ্ জছল- নলোরীর জলগিজভজত্তে শ্রম জবভলোিন, আগলোম ও গবজি িন্মলোহলোর, ও 
রলো্রেীয় িজরকষবলো গ্হকণর বলো ব্জতিগত বলোিলোর গসবলো রিকয়র সীজমত সম্দ। 
এই অিজরবজত্টত জলগিজভজত্তে শ্রম জবভলোিন বকল গদয়, উচ্ জিজষিত 
নলোরীরলো প্রিনন হ্লোস ও স্জগত এবং ব্জতিগত বলোিলোর গসবলো রিকয়র মলোধ্কম 
িুরুকষর সমহলোকর শ্রম িজতিকত অংিগ্হণ েরকছ। 

> িজরবজত্টত িজরবলোর ব্বস্লো 

    ললোজতন আকমজরেলোর িজরবলোরগুকললোকত জবিতীয় িনতলোজ্বিে জবপ্লকবর ফল-

>>

গেন অজধে মজহললো দজররে?
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শ্রুজতকত অজতিয় িজরবত্টন একসকছ। একষিকত্র, জবজভন্ন স্ববলোজহে সম্ে্ট 
বলকত বু�লোকনলো হকয়জছল বৃহত্তর িজরবলোকরর জবজভন্ন জবেল্প ধলোরলোয় প্রকবি 
ও প্রস্লোন এবং গসই সলোকে অজধেলোর ও েত্টকব্র উত্তম বণ্টন। িজদও এ 
অঞ্চকলর �ুব েম সং�্ে িজরবলোরই অজস্জতিীল ও ভলোগিন প্রবণ জছল।

     এই অঞ্চল িুকড় এেে িজরবলোর হ্লোস িলোকছে, গিকহতু িজরবলোর ব্বস্লোর 
িতন হকছে এবং এেে গনতৃকত্বর িজরবলোর, এে সকগি বসবলোস, সমেলোমী 
িুগল ও অন্লোন্ আেলোকরর িজরবলোর বৃজদ্ধ িলোকছে। জববলোহ জবকছেকদর হলোর 
বৃজদ্ধ এ ধরকণর িজরবত্টকনর ইজগিত বহন েকর। জচত্র ২ প্রদি্টন েকর স্বিত 
জিতলোমলোতলোর ও িুরুষ প্রধলোন িজরবলোকরর িতন বনলোম নলোরী প্রধলোন িজরবলো-
গরর বৃজদ্ধ। সংজ্লোগতভলোকব, িজরবলোকরর এেেসমূহ সংঘলোতিূণ্টতলোর 
িলোিলোিলোজি সহকিলোজগতলোমূলেও। জনরন্র এই িলোজরবলোজরে িজরবত্টন িজর-
বলোকরর সহকিলোজগতলোমূলে জদেকে অস্ীেলোর েকর, িলো প্রলোপ্ত বয়কিকদর জনকয় 
সুগজঠত এবং িলোরলো িুরকনলো ও নতুন সংঘলোত তুকল ধরলোর মলোধ্কম জনকিকদর 
ও তলোকদর সন্লোনকদর জিষিলোদলোন েকর, অতঃির সলোমলোজিে �ুঁজে গেকে 
রষিলো েকর। এই রূিলোন্করর এেজট অন্তম ফললোফল হল, গসসব সন্লোকনর 
সং�্লো বৃজদ্ধ িলোরলো তলোকদর জিতলোমলোতলোর সলোকে এেই ছলোকদর জনকচ বলোস েকর 
নলো।

    িজরবলোকরর এই রূিলোন্র সবলোর িন্ই তলোৎিি্টিূণ্ট। িলোতীয় জহসলোব 
জববরণী গদ�লোয় গি, ললোজতন আকমজরেলোর জিশু ও িুবেকদর েমিকষি 
৬০% ব্য়ভলোর আকস ব্জতিগত স্লোনলোন্করর মলোধ্কম। জিশুকদর অে্টননজতে 
ভরণকিলোষণ ও প্রজতিলোলকনর ভলোর সলোধলোরণত তলোকদর অজভভলোবে জহকসকব 
মলোকয়কদর সলোকে িজড়ত। মলোকয়রলো তলোকদর �লোওয়লোয়, গদ�লোকিলোনলো েকর, স্লোস্্ 
িরীষিলো েরলোয় এবং সন্লোন িলোলকনর এরেম অকনে দীঘ্ট সূজচর েলোি  
সম্ন্ন েকর েলোকে। এই গগলোিন প্রিকন্মর প্রকয়লোিনীয়তলো, অে্টমূল্ ও ব্য় 
িজরবলোকরর মকধ্ই সংগজঠত হয় এবং এগুকললো নলোরীর অনবতজনে অজভভলো-
বেত্ব ও গৃহস্ েলোি্টেললোি বিলোরলো সলোব্তি েরলো হয়। আঞ্চজলে িজরি প্রজত-
গবদন অনুিলোয়ী, এসব মূলত আয়, বয়স ও িলোজরবলোজরে ব্বস্লো জনজব্টকিকষ 
ঘকট েলোকে।
 

     
নলোরীর শ্রম বলোিলোকর অংিগ্হকণর গষিকত্র ব্লোিে িজরবত্টন িজরলজষিত 
হকলও, িুরুকষর গৃহস্লোজল েলোকি অংিগ্হকণ গতমন িজরবত্টন লষি্ েরলো 
িলোয় নলো। নলোরীরলো িুরুকষর তুলনলোয় ২ বলো ৩ গুণ গবজি অনবতজনে অজভভলো-
বেত্ব ও গৃহস্লোজলর েলোি েকর েলোকে। অজধেন্তু, িজরবলোকর জবজছেন্নতলো গদ�লো 
জদকল, �ুব েম সন্লোনই তলোকদর জিতলোর সলোকে অবস্লোন েকর। গৃহস্লোজলর 
েলোকির এরেম স্লোয়ী ও অসম জবভলোিন নলোরীর সম্দ অি্টকনর সুকিলোগ 
সৃজটিকত গনজতবলোচে প্রভলোব গফকল। গৃহস্লোজলর েলোকির চলোি নলোরীর শ্রম 
বলোিলোকর অংিগ্হকণর সুকিলোগকে (গিমন-িজরকিলোজধত েলোি্ট ঘণ্টলো) সীজমত 
েকর এবং িজরবলোকরর প্রকয়লোিন গমটলোকত গিিলোগত জবজছেন্নতলো বিলোয় রলোক�। 
আয় স্বষম্ নলোরীর গৃহস্লোজলর অিজরকিলোজধত েলোিকে িজরকিলোজধত েলোকি 
রূিলোন্করর গিলোগ্তলোকে আংজিে সীজমত েকর গদয়, িলো ললোজতন আকমজর-
েলোর অসমতলোর এেজট অন্তম জদে।

> তলোৎিি্ট

িজরবজত্টত িজরবলোর ব্বস্লো, গি�লোকন জিতলো স্ববলোজহে সম্কে্টর বজহভূ্টত 
ভূজমেলো এজড়কয় চকল, ও জিশু েল্লোণমূলে প্রত্ষি রলো্রেীয় উকদ্লোগ মূলত 
উিকিলোগী রলো্রেীয় আইন ও নীজতর উন্নয়ন ঘটলোয়। রলো্রে এসব রিমবধ্টমলোন 
তলোললোেপ্রলোপ্ত িজরবলোর গিমন- এেে জিতলোমলোতলো (জবকিষত এে মলোতৃ 
িজরবলোর), স্বিত আকয়র িজরবলোর, সমেলোমী দম্জত ও দজররেতলোর জিেলোর 
জিশু ও মজহললো, একদর প্রকয়লোিন িূরণ েরলোর িন্ নীজত জনধ্টলোরণ েরকত 
বলোঁধলোর সম্ু�ীন হয়। উিরন্তু, এই বৃহৎ িজরসকরর িলোজরবলোজরে ব্বস্লোর 
স্বধ স্ীেৃজত ও সম-অজধেলোর প্রজতষ্লোর িন্ এবং িজরবলোর ব্বস্লোর মধ্-
েলোর সহকিলোজগতলোকে গিলোরদলোর েকর তুলকত রলো্রেীয় হতিকষিকির দলোজব েরলো 
হয়। সব জমজলকয়, এজট সেল রলোিননজতে দল এমনজে বলোম দলগুকললোর 
িন্ও নতুন হুমজে স্রূি। 

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্: 
িুজলয়লোনলো মলোজট্টকনি গরেনকিলোজন <juliana.martinez@ucr.ac.cr>

তে্সতূ্র: ইজসএলএজস-এর তে্ জনকয় স্তজর। 

Figure 2. Latin America: Evolution of households headed by men and women, 1997-2014
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> "দলোতব্ অে্টনীজত" 

ফলোজবয়লোন ে্লোসল, ডুইসবলোগ্ট-একসন জববেজবদ্লোলয়, িলোম্টলোজন 

২০১৭ সলোকলর জডকসম্বর মলোকস একসকনর (িলোম্টলোজন) স্লোনীয় �লোদ্ 
ব্লোংে (তলোকফল)-এর গবলোড্ট জসদ্ধলোন্ গনয় গি অজভবলোসীকদর 
সুকিলোগ সীজমত েরলো হকব। এেিন তরুণ অজভবলোসীর অসদলো-
চরনকে গে্রে েকর, �লোদ্ ব্লোংে িলোম্টলোন িলোসকিলোট্ট ব্জতত 

সেকলর িন্ �লোদ্ ব্লোংকের সুকিলোগ প্রত্লোহলোর েকর। িলোজতগত িনকগলো-
ষ্ীগুকললোর উির এেজট স্লোনীয় �লোদ্ ব্লোংকের সুকিলোগ সীমলোবদ্ধ েরলোর 
জসদ্ধলোন্ আন্ি্টলোজতে মহকল আকললোড়ন স্তজর েকর এবং এই জসদ্ধলোকন্র 
মকধ্ অন্জন্টজহত বণ্টবলোদ ইসু্জট ব্লোিেভলোকব সমলোকললোজচত হয়। এ্লোকস-
গনর মলোমললোজট এেজট জভন্ন ধলোরলোর সলোমলোজিে প্রকনের অবতলোড়নলো েকর। 
এ্লোকসকনর মকতলো এেজট িহকর গি�লোকন ধনী ও দজররেকদর মকধ্ ব্লোিে-
ভলোকব গমরুেরণ জবরলোিমলোন গস�লোকন, "উচু ও জনচু" অবস্লোনগত সম্কে্টর 
িলোে্টে্গুজলর উির দৃজটি জনবদ্ধ েরলোর িজরবকত্ট "অভ্ন্রীণ এবং বজহরলো-
গত িনকগলোষ্ী" এর মকধ্েলোর স্বষম্িূণ্ট সম্কে্টর এেজট নতুন ইসু্ 
একিনডলোজটকত স্লোণ িলোয়। জবকরলোধী দলজটকে এ�ন "সুজবধলোবজঞ্চত এবং 
�ুঁজেিূণ্ট অবসরভলোতলোকভলোতিলো িলোম্টলোন "এবং" তরুণ উদ্মী নন-িলোম্টলোন" 
িনগকণর বকল মকন েরলো হয়। এমনজে গণতলোজন্ত্রে সমলোকির িটভূজম 
গেকেও এই ধরকনর স্লোনলোন্রকে িুজতি প্রমলোকণর জভজত্তকত আকললোচনলো েরলো 
উজচত। িলোিলোিলোজি গসই তে্গুকললো িনসমকষি তুকল ধরলো প্রকয়লোিন। তকব 
ইউকরলোিীয় বড় িহরগুকললোকত স্লোনীয় �লোদ্ ব্লোংকের অজতিত্ব জটজেকয় 
রলো�লো গিন এই নতুন একিনডলোকত  এেজট অত্লোবশ্েীয়  ইসু্। উকলে�-
গিলোগ্ভলোকব, এই জবতে্টজট গেবলমলোত্র সলোমলোন্ই প্রনে েকরকছ গি গেন ২১ 
িতকের িনগণ িলোম্টলোজনর মকতলো গদকি বলো অন্ ইউকরলোিীয় এবং উত্তর 
আকমজরেলোর গদিগুজলকত স্দনজ্ন জভজত্তকত �লোদ্ ব্লোঙ্ ব্বহলোর েরকছ।

     িলোম্টলোজনকত, �লোদ্ সলোহলোকি্র সরেলোরী সং�্লো তে্ শুধুমলোত্র িলোম্টলোন 
ফুড ব্লোংে (টলোকফল ডুকয়চল্লোনড ই.জভ.)-এর মকতলো অভ্ন্রীণ িলোতীয় 
অ্লোকসলোজসকয়িনগুকললোর তে্ উিলোকত্তর জভজত্তকত িলোওয়লো িলোয়। অ্লোকসলোজস-
গয়িন িলোনলোয় গি ২০১৬ সলোকল শুধুমলোত্র তলোকদর সদস্ সংগঠন গণনলো 
েকর ৯৩৪জট স্লোনীয় �লোদ্ ব্লোংে জছল। আমরলো িজদ গমৌজলে িণ্গুজল  
"সুজবধলো বজঞ্চতকদর" মলোক� ত্রলোণ জবতরণ েকর এমন অন্লোন্ সমস্ 
সংস্লোকে জবকবচনলো েজর তকব আমরলো সলোরলো ইউকরলোি িুকড় এবং এর 
বলোইকরও দলোজররে্ সংেট গমলোচকনর অকনে বৃহত্তর জসকস্টম �ুঁকি িলোই। 
শুধুমলোত্র িলোম্টলোজনকত লষি লষি মলোনুষ, সু্ি জেকচন (লগির�লোনলো), জবনলোমূ-
গল্ বস্ত্র জবতরন গে্রে, �লোদ্ জবতরণ গে্রে এবং অন্লোন্ �লোদ্ ব্লোংে 

>>

শুধু িলোম্টলোজনকত জমজলয়ন জমজলয়ন গললোে রলোন্নলো েরলো সু্ি, �য়রলোজত েলোিকরর গদলোেলোন, 
�লোদ্ জবতরকণর গে্রে, ও অন্ �লোদ্ গদলোেলোকনর গরিতলো। জরিকয়জটভ েমনস। 

েল্লোণ রলোক্রের িজরসকর
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দলোজরকরের মুক�লোমুজ�

ব্বহলোর েকর। আমলোকদর জনিস্ গকবষণলোয় গদ�লোকনলো হকয়কছ গি প্রলোয় 
৫০০০-৬০০০ জট প্রজতষ্লোকনর মকধ্ মলোত্র ১৬ িকনর মকধ্ ১৬ জট বুক্-
সল্লোনডলোর (িলোম্টলোন রলোি্) �ুঁকি িলোওয়লো গিকত িলোকর। ১৯৮০ এর 
দিকের (অেবলো আকগ মলোজে্টন িুতিরলোক্রে) দলোজররে্ ত্রলোকণর এেজট নতুন 
ব্বস্লো প্রজতজষ্ত হকয়কছ। গি জসকস্টম এেজট "নতুন দলোতব্ অে্টনীজত" 
বললো গিকত িলোকর।

     "নব্ দলোতব্ অে্টনীজত" বলকত এেজট জবতরণ িদ্ধজতকে গবলো�লোয় িলোর 
মকধ্ মূল সলোমগ্ীগুকললো গস্ছেলোকসবকের মলোধ্কম এবং জনম্ন িলোজরশ্রজমকে 
েম্টী জনকয়লোগ েকর দজররে এবং অভলোবীকদর েলোকছ জবনলোমূকল্ বলো হ্লোসেৃত 
মূকল্ জবতরন েরলো হয় । জনত্ প্রকয়লোিনীয় রেকব্র সরবরলোকহর উির এই 
জবতরণ িদ্ধজতজট জনভ্টর েকর। জতন ধরকণর উৎস গেকে রেব্ সলোমগ্ীগু-
গললো সরবরলোহ হকয় েলোকে "ি�ন জিল্প েলোর�লোনলোয় অজতজরতি িণ্ উৎিলো-
দন হয়, জবিতীয়ত এমন সলোমগ্ী িলো আর জবজরি েরলো িলোকব নলো েলোরণ গসই 
িণ্ সলোমগ্ীগুকললোর গষিকত্র  জবিণকনর উকদ্কশ্ প্রণীত সংজবজধবদ্ধ মলোন 
রষিলো েরলো িলোয় জন; এবং ব্জতিগত িজরবলোকরর বিলোরলো গি িণ্ আর প্রকয়লো-
িন গনই।

   "নব্ দলোতব্ অে্টনীজত" এমন গগলোষ্ীকদর টলোকগ্টট েকর, িলোকদর 
িুঁজিবলোদী ব্বস্লোয় িণ্ জবতরকন অংিগ্হকণর িন্ সম্দ গনই বলো গেলোন 
ব্বস্লো গনই । িলোইকহলোে, এই নতুন অে্টনীজতকত প্রলোেজমেভলোকব স্দনজ্ন 
িীবকনর জনত্প্রকয়লোিনীয় িণ্সলোমগ্ী জবতরণ েরলো হয়। গিমন, এজট  
জবজভন্ন ধরকনর সহকিলোগীতলোকে প্রভলোজবত েকর, িলো এেসময় েল্লোণ রলো্রে 
এবং তলোর সংস্লোর এেকচজটয়লো দলোজয়ত্ব জছল (গিমনজট আমরলো জবংি িতলো-
ব্ীর মলো�লোমলোজ� সমকয় ইউকরলোি বলো উত্তর আকমজরেলোকত চলমলোন জছল 
বকল িলোনতলোম)। েল্লোণ রলোক্রের সলোমলোজিে জনরলোিত্তলো ব্বস্লোয় নীজত 
অনুসলোকর রেব্সলোমগ্ী সরবরলোকহর গষিকত্র প্রলোেজমেভলোকব আজে্টে সুজবধলো 
জবতরকণ গি ব্বধলোন স্তজর হয় িরবত্টীকত গসজট সলোমলোজিে িজরকষবলোগু-
জলর মলোধ্কম েজমকয় আনলো হয়।

    তবুও "নব্ দলোতব্ অে্টনীজতকত" বস্তুগত সুজবধলোজদর িলোিলোিলোজি অভলো-
বীকদর ভতু্টজে প্রদলোকনর িন্ সংজবজধবদ্ধ সলোমলোজিে বীমলো, সরবরলোহ, বলো 
েল্লোণ েলোঠলোকমলোর ব্বস্লো েলোকে। এমনজে ে�নও ে�নও এটলো তলোকদর 
প্রজতস্লোিন েকর। প্রজতস্লোিন েরলোর গষিকত্র, ব্বহলোরেলোরীকদরকে উকলে� 
েরলো হয় গি ত্রলোকণর উির জভজত্ত েকর এই নতুন িীবনিীজবেলো সংরিলোন্  
সহলোয়তলো ও িজরকষবলো প্রদলোন েরলো হয়। এজট িলোওয়লো িলোকব জেনলো তলো গে 
প্রলোি্ তলোর উির জনভ্টর েকর নলো, বরং দলোন েরলো িলোকব এমন উিহলোর 
সলোমগ্ী িলোওয়লোর উির (েৃতজ্তলো অনস্ীেলোি্ট)। "নব্ দলোতব্ অে্টনীজত-
গত" সহকিলোগীতলো প্রদলোকনর প্রজরিয়লোয় িজরবত্টন একসকছ গিজট দলোজররে্ 
জনরসনকে রুিলোন্র েকরকছ দলোজররে উিিকম। দলোতলো এবং সহলোয়ে উভয় 
িষিই "অিজরজচতকদর মকধ্ গসৌহলোদ্টতলোর"  (হউে বুঙ্হস্ট্ট) িজরবকত্ট 
সমকবদনলোর মকনলোভলোব জনকয় েলোি েরকছ। "নব্ দলোতব্ অে্টনীজতকত" 
এই গি স্বজিস্ট ধলোরণ েকর তলো হয়ত দুভ্টলোগ্গ্স্ মলোনুকষর প্রজত সলোমজয়ে 
দৃজটিিলোত েকর তকব এজট প্রজতজষ্ত অজধেলোর বকল সমে্টন েরলো িলোয় নলো। 
জেন্তু ঐজতহলোজসেভলোকব জিল্পিুকগর প্রেম জদে গেকে আমলোকদর িলোনলো  
গেবলমলোত্র আনুগত্ ও সমকবদনলোর জভজত্তকত দলোজররে্ দূরীেরণ ব্বস্লো 
এজট নয়। "নব্ দলোতব্ অে্টনীজতকে" এেজট জবিতীয় অে্টননজতে ব্বস্লো 
জহসলোকবও গণ্ েরলো িলোয়। প্রলোেজমে বলোিলোকরর সলোকে ঘজনষ্ভলোকব সংিুতি, 

দলোতব্ অে্টনীজতকত প্রলোেজমে িি্টলোয় গেকে উবিৃত্ত রেব্লোজদ মলোধ্জমে 
িি্টলোকয় স্লোনলোন্র েরকত সহলোয়তলো েকর। এছলোড়লোও এই স্লোনলোন্র িলোরলো প্রলো-
েজমে িণ্ দলোন েকর তলোকদর িন্ এেজট অে্টননজতে সুজবধলো গিমন সম 
িজরমলোন ললোভ  েরলোর সুকিলোগ েলোকে। উদলোহরণস্রূি �লোদ্ ছলোড়েলোরীগণ 
এ�নও ত্রলোণসলোমগ্ী গেকে মুনলোফলো অি্টন েরকত সষিম, েলোরণ (ে) এর 
মলোধ্কম তলোকদর  �রচগুজল হ্লোস েকর এবং সম্ভবত জেছু ের সঞ্চয় েকর; 
এবং (�) সরেলোরী অবদলোনেলোরী বলো স্পনসর সংস্লোগুজল তলোকদর েকি্টলোকরট 
সলোমলোজিে দলোয়বদ্ধতলোর (জসএসআর) অংি গেকে দলোন েকর অভলোবীকদর 
উিেলোর েকর আর এভলোকবই িনসলোধলোরকণর ভলোবমূজত্ট উন্নত হয়।

     অতএব "নব্ দলোতব্ অে্টনীজত" এেজট বৃহদলোয়তন এবং রিমবধ্টমলোন 
েল্লোণ রলোক্রের ছলোয়লোর অজতিত্বকে ব্লো�্লো েকর। সরেলোজর জচকত্রর জবিরীকত, 
�লোদ্ ব্লোংে, সু্ি রলোন্নলোঘর, জবনলোমূকল্ গিলোিলোে জবতরণ গে্রে, এবং 
এগুজল নলোগজরে সমলোকির এেমলোত্র গস্ছেলোকসবলো জভজত্তে উকদ্লোগ নয়। 
আমলোকদর গকবষণলোয় গদ�লো িলোয় গি িলোম্টলোজনকত "নব্ দলোতব্ অে্টনীজতকত 
৯০% সংস্লো" উিলোদলোন সরবরলোহ এবং সলোমলোজিে িজরকষবলোজদর জবতিৃত 
বণ্টলোলী সরবরলোহ েকর। সুতরলোং, আনুষ্লোজনে েল্লোণ রলোক্রের সলোকে দৃঢ় 
সংকিলোগ রকয়কছ, িলো দলোতব্ অে্টনীজতর অে্টলোয়ন গেকেও স্পটি: িলো িলোওয়লো 
িলোয় তলো প্রলোয়িই দলোন, স্পনসরজিি, িলোবজলে ফলোনড, সদস্িদ জফ, উৎ-
িলোজদত আয় এবং/অেবলো এেজট জমশ্রকণর জমল িলোওয়লো িলোয়। তলোছলোড়লো, 
ত্রলোণ সহলোয়তলো প্রদলোনেলোরীরলো প্রলোয়িই মলোধ্ম-িরীষিলো চলোললোয়, গি�লোকন 
েল্লোণ রলোক্রের জবদ্মলোন জনয়মলোবলী প্রলোয়ই প্রকয়লোগ েরলো হয়।  অন্ 
েেলোয়, েল্লোণ রলোক্রের িজরকষবলো ব্বস্লোয় "নতুন দলোতব্ অে্টনীজত" েী 
সংকিলোগ েকর তলো িনপ্রিলোসন েতৃ্টে ব্জতির অবস্লোর মূল্লোয়নও েকর। 
এজট িনসলোধলোরকণর সলোমলোজিে ও েল্লোণ েতৃ্টিকষির মকধ্ িকরলোষি সহ-
গিলোজগতলো এবং "নতুন দলোতব্ অে্টনীজত"-এর িজরকষবলোগুজলর মকধ্ িি্ট-
গবষিণকিলোগ্।

     উদলোহরণস্রূি, চলোেজরর গষিত্র এবং েম্টসংস্লোন সংস্লোর েম্টীরলো রলো্রেীয় 
সুকিলোগ সুজবধলো প্রলোজপ্তর িন্ আকবদনেলোরী দজররে ব্জতিকদর �লোদ্ জবতরণ 
গে্রে গিমন িজরকষবলোগুজল গদ�লোকব। সুতরলোং এেজট নতুন সলোবজসজডয়লোজর 
সম্ে্ট স্তরী হকয়কছ- িলোর ফকল গছলোট ইউজনট িরবত্টী বৃহৎ ইউজনকটর 
আকগ সহলোয়তলো সরবরলোহ েরকত িলোকর বকল প্রজতজষ্ত হয়। িনপ্রিলোসন 
েম্টচলোরীরলো "নতুন দলোতব্ অে্টনীজত" গসবলো বলকত এেজট িজরিূরে 
জহসলোকব অেবলো এমনজে  এেজট প্রেৃত েল্লোণ রলোক্রের সুজবধলোর িন্ সলো-
বজস্টজটউট মকন েকর িজদও সলোমলোজিে আইকন িলোর গেলোকনলো জভজত্ত গনই।

     গি�লোকন রলোক্রের জনি সীমলোনলো এবং েকম্টর িুজতিগুজল অস্পটি হকয় িলোয় 
গস�লোকন "নব্ দলোতব্ অে্টনীজতকত" নতুন শ্রম জবভলোিন প্রধলোন উদলোহরণ 
জহসলোকব গসবলো জদকত িলোকর। সুিীল সমলোি, অে্টনীজত এবং রলো্রে, এই  
জতনজট গসটিকরর মকধ্ এই শ্রম জবভলোিন হকত িলোকর। সুতরলোং আমরলো  
দজররে মলোনুকষর িন্ সহকিলোগীতলোয় ঐজতহ্যগত েলোঠলোকমলোকত গমৌজলে 
িজরবত্টকনর িকে।

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্: 
ফলোজবয়লোন ে্লোসল <fabian.kessl@uni-due.de>
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দলোজরকরের মুক�লোমুজ�

> �লোদ্ জনশ্চয়তলোর জ্লোনত্বি: 
২১ িতকের চ্লোকলঞ্জ 
মুকতিলোফলো েে, ইয়লোরসন জববেজবদ্লোলয়, েলোনলোডলো এবং আইএসএ-এর অজভবলোসকনর সমলোিজবজ্লোন (আরজস৩১) ও েৃজষ ও �লোদ্ 
(আরজস৪০) িীষ্টে গকবষণলো িষ্টকদর সদস্

১৯৭০ দিকের মলো�লোমলোজ� সমকয় আন্ি্টলোজতে িি্টলোকয় �লোদ্ 
জনরলোিত্তলো ইসু্জট এেজট জডসকেলোস্ট জহকসকব আজবভূ্টত হয়। 
স্বজবেে আজে্টে সংেকটর সলোকিকষি  সেকলর িন্ �লোদ্ প্রলো-
ি্তলো এবং সুকিলোগ জনজশ্চত েরলোর উকদ্কশ্ �লোদ্ জনরলোিত্তলোর 

প্রকয়লোিনীয়তলো গুরুত্ব িলোয়। ১৯৯৬ সলোকল অনুজষ্ত িলোজতসংকঘর �লোদ্ ও 
েৃজষ সংস্লোর আকয়লোজিত ওয়লোল্ড্ট ফুড সলোজমকট প্রদত্ত �লোদ্ জনরলোিত্তলো সম্-
জে্টত সংজ্লোজট সব্টলোজধে িজরজচজত িলোয়। এই সংজ্লো অনুসলোকর, "�লোদ্ 
জনরলোিত্তলো জবদ্মলোন েলোকে ি�ন সব মলোনুষ সব্টদলো িি্টলোপ্ত, জনরলোিদ এবং 
িুজটিের �লোবলোকরর িন্ িলোরীজরে, সলোমলোজিে ও অে্টননজতে সুকিলোগ িলোয় 
িলো তলোকদর �লোকদ্র চলোজহদলোগুজল এবং সজরিয় ও সুস্ িীবকনর িন্ �লোদ্ 
িছ্গুজল িূরণ েকর"। 

     এফএওর মকতলো আন্ি্টলোজতে সংস্লোর ব্লোিে স্ীেৃজত সক্বিও, �লোদ্ 
জনরলোিত্তলো গবলো�লোকত এেলোজধে সংজ্লো ব্বহলোর েরলো হয়, এছলোড়লো ইসু্জট-
গে অগ্গণ্ েরলোর জবষকয় জবগত বছরগুকললোকত রিমলোগত মতলোমত িজর-
বত্টন হকয় একসকছ, িলোর ফকল এজট এেজট জবভ্রলোজন্ের ধলোরণলোর িি্টলোকয় 
রকয়কছ। বলোিলোর অে্টনীজতকত �লোদ্ জনরলোিত্তলোর ধলোরণলোগত জবভ্রলোজন্ 
�লোকদ্র প্রলোি্তলো েীভলোকব িজরচলোলনলো েরলো উজচত গসই সলোকে �লোদ্ ব্ব-
স্লোর সুজনজদ্টটি িদ্ধজতকত িজরবত্টন  আনলোর প্রজতকিলোগীতলোমূলে ভলোবনলোকে 

প্রজতফজলত েকর। অে্টলোৎ িরবত্টী সমকয় জবংি িতলোব্ীর গিষ অধ্টিত-
গে নীজতমলোললো এবং অনুিীলনগুজল গিভলোকব �লোদ্ সরবরলোকহর িত্টলোজদ 
সম্কে্ট  সংজ্লোজয়ত েকরকছ।

     ১৯৮০ সলোল গেকে জবরলোিমলোন মুতি বলোিলোর নীজতর িজরকবকি ি�ন 
স্বজবেে অে্টননজতে সম্ে্ট গবগমলোন হকয় উকঠজছল, এবং অে্টনীজত ও 
রলোক্রের িুনগ্টঠন চলজছল তলোর গভতর জদকয় �লোদ্ জনরলোিত্তলোর ধলোরণলোজটর 
িুনঃ সংকিরন হকয়কছ। ১৯৭০ এর দিকের আজে্টে সংেট সমলোধলোকন  
নীজতমলোললোগুজল এমনভলোকব গৃহীত হয় গিন সলোমলোজিে েম্টসূজচকত ব্য় 
েত্টন এবং েম্ট িজরকবকি িজরবত্টন, অে্টনীজতকত রলোক্রের ভূজমেলোর 
সংকেলোচন, জনয়মতলোজন্ত্রেতলো হ্লোসেরণ, ব্জতিগতেরণ এবং উদলোরীেরণ 
বলোজণকি্র িে সুগম হয়। এই িজরবত্টকনর ফকল উৎিলোদন �লোকত, এবং 
আনুষ্লোজনে ও �নডেলোলীন েম্টসংস্লোকনর গবজির ভলোগই অনলোনুষ্লোজনে ও 
িজরকষবলো �লোকত গিিলো জভজত্তে এেতলোর িতন ঘকট। সলোমলোজিে েম্টসূজচ 
েকম গগকল িজরজস্জত আরও �লোরলোি হকত েলোকে, িলোর ফকল দলোজররে্ ও 
�লোদ্ জনরলোিত্তলোহীনতলোর হলোর বৃজদ্ধ িলোয়। নব্উদলোরিন্ী �লোদ্  জনরলোিত্তলো 
জডসকেলোরকস এেজট িজরবত্টন ঘকট, িূব্টবত্টী অজধেলোর-জভজত্তে ভলোষলো 
স্কল  বলোিলোর-জভজত্তে বতিব্ অন্ভু্টতি হয় িলোর মলোধ্কম �লোদ্কে এেজট 
িণ্ জহসলোকব  জচজনিত েকর। �লোদ্-জনরলোিত্তলোহীনতলোকে েৃজষ-�লোদ্ ব্ব-
স্লোর ব্ে্টতলোর  িজরবকত্ট ব্জতিগত ব্ে্টতলো জহসলোকব জচজনিত েকর। ১৯৯৩ 
সলোকলর জববেব্লোংকের এেজট দজলকল এই জিফটজটকে স্পটিভলোকব প্রজতফ-
জলত েকরকছ গি: "িলোইকহলোে, ব্বহলোজরে গষিকত্র �লোদ্ এেজট িণ্ 
জহকসকব েলোকে"। েল্লোণরলোক্রির সলোমলোজিে েম্টেলোণ্ড সঙ্কুজচত হকয় 
িড়কল,  প্রলোজতষ্লোজনে ও স্লোনীয় সরেলোকরর �লোকত িলোতীয় সলোমলোজিে 
েলোিগুজল অন্ভু্টতি েরলো হয়; এবং সলোমলোজিে সহলোয়তলো ও িকত্র েলোিগুজল 
রিমি নলোগজরে সমলোি জভজত্তে সংগঠন (জসএসও) এর েলোি্টলোবলীকত ও 
িজরবলোকরর উির বত্টলোয়। �লোদ্ ব্লোংকের মকতলো জববেব্লোিী প্রজতষ্লোনগুজল 
সরেলোরী িজরচলোজলত সলোমলোজিে েম্টসূজচর মকধ্ েলোেলো ফলোঁেগুকললো িূরণ 
েরকত শুরু েকর।প্রেমবলোকরর মকতলো ১৯৬৭ সলোকল মলোজে্টন িুতিরলোক্রে 
উদ্ভূত �লোদ্ ত্রলোণ প্রজতষ্লোনগুকললোকত স্ছেতলো ও দলোয়বদ্ধতলোর অভলোব জছল। 
তলোরিকরও সলোমলোজিে েল্লোণ সংস্লোগুজলর জবিরীকত, এ�নও জববেিুকড় 
ছজড়কয় িকড়কছ সলোমলোজিে সুরষিলো প্রদলোকনর িন্" অজতজরতি িনসং-
�্লোর" েলোকছ "অজতজরতি �লোদ্" গিৌঁছলোকনলোর জবকিষ ব্বস্লো।

     বলোিলোর অে্টনীজতকত, িনগকণর গভলোকগর িন্ উৎিলোজদত িণ্গুজল 
ি�ন তলোকদর গসরলো মলোন রষিলো েকর  জনজদ্টটি তলোজরক�র আকগ বলোিলোকর 
জবজরি েরলো িলোয় নলো ত�ন গসগুকললো উবিৃত্ত হয়। উবিৃত্ত �লোদ্ রেব্ িুনঃজব-
তরকনর মলোধ্কম �লোদ্ অিচয় হওয়লো এবং �লোদ্ ঘলোটজত  গমলোেলোকবললোর 
সমলোধলোকনর ব্বস্লো জহকসকব উন্নীত েরলো হকয়কছ। এজট আিলোতদৃজটিকত  
�ুবই মহৎ উকদ্লোগ মকন হকলও রিম বধ্টমলোন �লোদ্ জনরলোিত্তলোহীনতলোর 

>>
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দলোজরকরের মুক�লোমুজ�

ইসু্কত সলোমলোজিে সহলোয়তলো এবং েৃজষ-�লোদ্ সংস্লোর জবিণকনর প্রকয়লোি-
নীয়তলোগুজলকত সরেলোকরর সংেীণ্ট ভূজমেলোকে উকিষিলো েকর। িজদ এজট 
সত্ হয় গি মলোনব ব্বহলোকরর িন্ উৎিলোজদত ৪০% �লোদ্ ফসকলর 
িজম গেকে গপ্লট িি্টন্ আসলোর ধলোিগুকললোকত নটি হকয় িলোয় এবং এই 
অিচয় হ্লোস েরলোর মলোধ্কম জবকবের সমতি �লোদ্ জনরলোিত্তলোহীনকদর মলোক�  
�লোদ্ সরবরলোহ েরলো িলোয় তলোহকল �লোদ্ জনরলোিত্তলোহীনতলো �লোদ্ ঘলোটজতর 
েলোরকণ নয় বরং সুকিলোকগর স্বষম্তলোর েলোরকণ।  বত্টমলোকন জবকবের গবজি-
রভলোগ িস্ ও স্তলবীি মলোনব �লোকদ্র িজরবকত্ট িশু-�লোদ্, স্িব 
জ্লোললোজন, এবং জিল্পিলোত িণ্ গিমন উচ্-রেুকেলোি িকস্র জসরলোি 
জহসলোকব ব্বহলোর েরলো হয়। �লোবলোকরর অিচয় হ্লোকসর ফকল এভলোকব েৃজষ-
-�লোদ্ ব্বস্লোর ললোকভর প্রকয়লোিনীয়তলো এবং জেছু �লোকত ভতু্টজেগুজল 
এেকিলোকগ �লোদ্ ও ষিুধলো উভকয়র প্রচুর উবিৃত্ততলো স্তজর েকর।

> অগ্গজত সলোব্টিনীন জছল নলো

     ১৯৯৬ সলোকল ওয়লোল্ড্ট ফুড সলোজমকট, ২০১৫ সলোকলর মকধ্ িুজটিহীন 
গললোকের সং�্লো অকধ্টে েজমকয় আনলোর অগিীেলোর েরলো হকয়জছল। গসই 
সমকয়, �লোদ্ জনরলোিত্তলোর আনুমলোজনে সং�্লো ৭৯৯ জমজলয়ন জছল। ২০০৯ 
সলোকল, �লোদ্ জনরলোিত্তলোর আনুমলোজনে সং�্লো ১,০২৩ জবজলয়ন গিৌঁকছকছ। 
এফএও ২০১২ সলোকল তলোকদর িদ্ধজত িজরবত্টন েকর এর  প্রজতজরিয়লো 
িলোনলোয়। এমনজে এই নতুন িদ্ধজতকত, ২০১৫ সলোকলর মকধ্ অিুজটি 
মলোনুকষর সং�্লো ৮১৫ জমজলয়ন হ্লোস েরলো গিকত িলোকর। তলোছলোড়লো, িুদ্ধ 
এবং সিস্ত্র সংঘলোকতর েলোরকণ আজরেেলোয় এবং মধ্প্রলোকচ্ গদ�লোয় গি 
অিুজটি মলোনুষকদর সং�্লো বৃজদ্ধ িলোকছে । সলোম্প্রজতে দিকে, জবকবের জবজভন্ন 
অংকি সিস্ত্র সংঘকষ্ট লষি লষি গললোেকে �লোদ্-জনরলোিত্তলোহীন উবিৃত্ত িন-
সং�্লোর মকধ্ অন্রভুতি েকরকছ। এফএও ২০১৭ অনুমলোন অনুিলোয়ী, 
জবকবের প্রলোয় ৮১৫ জমজলয়ন বলোজষ্টে �লোদ্-অজনরলোিদ ও িুজটিহীন ব্জতিরলো 
সংঘলোতিূণ্ট গদিগুজলকত বসবলোস েকর। িুদ্ধজবদ্ধস্  গদিগুজলকত অিুজটির 
ফকল প্রলোয় ৭৫% জিশু �ব্টেলোয় বৃজদ্ধর জিেলোর হয়। িুকদ্ধর েলোরকণ গলোহ্টস্্ 
অে্টনীজত, অবেলোঠলোকমলো এবং প্রধলোন রলো্রেীয় প্রজতষ্লোনগুজল র্ংস হয়। 
ফকল লষি লষি গললোে উবিলোস্তুকত িজরণত হয়, ি�ন এই গললোকেরলো জনি 
জনি অঞ্চকল আশ্রকয়র িন্ স্লোনলোন্জরত হকত গচটিলো েকর  প্রজতকবিী 
গদিগুজল ত�ন উবিলোস্তু জিজবকর িজরণত হকয়কছ। িলোজেতিলোন ও ইরলোকন ৬ 
জমজলয়ন আফগলোন িরণলোে্টী, এবং তুরকি, িদ্টলোন, গলবলোনন, ইরলোে এবং 
জমিকর ৫.৬ জমজলয়ন জসজরয়লোন, সলোম্প্রজতে উদলোহরণগুজলর মকধ্ মলোত্র 
দুজট গণ আঞ্চজলে স্লোনলোন্র জহকসকব বললো গিকত িলোকর। উবিলোস্তুরলো দীঘ্টকম-
য়লোদী এবং দীঘ্টস্লোয়ী �লোদ্ জনরলোিত্তলোহীনতলো এবং অিুজটিকত গভলোকগ, তকব 
তলোরলো গহলোস্ট গদিগুজলকত �লোদ্ জনরলোিত্তলোহীনতলো এবং রলোিননজতে অজস্-
জতিীলতলোর উৎস হকয় ওকঠ।

> �লোদ্ জনরলোিত্তলো ইসু্কত ভজবষ্যত হুমজে

     ২০৫০ সলোকলর মকধ্ জববে িনসং�্লো ৯ জবজলয়ন গিৌঁছলোকনলোর আিলো 
েরলো হকছে। উন্নয়নিীল অে্টনীজতগুজল ধনী গদিগুজলর বি্ট্ অিচয় 
িদ্ধজত এবং জববে িুকড় সিস্ত্র সংঘলোতগুজল উবিলোস্তুকদর নতুন মলোত্রলো স্তজর 
েকর, �লোদ্ জনরলোিত্তলোহীনতলোর তির আরও �লোরলোি হকত িলোকর। এ িি্টন্, 
আমরলো আমলোকদর উৎিলোদনিীলতলো বলোড়লোকনলোর উিলোয় এবং দুব্টল িন-
গগলোষ্ীর িন্ �লোদ্ গ্হকণর সুকিলোগ উন্নত েরলোর উিলোয় গ�লোঁিলোর উির 
জনভ্টর েকরজছ। চলোষলোবলোকদ জিল্পিদ্ধজত প্রকয়লোকগর মলোধ্কম উতিলোদন 
ষিমতলো বৃজদ্ধ েরলোর প্রকচটিলোগুজল গবিী দষি েৃষেকদর হলোকত মলোজলেলোনলোর 
রিমবধ্টমলোনভলোকব বৃজদ্ধ িলোয় এবং লষি লষি েৃষে ও গছলোট েৃষেকদর 
িহরমু�ী হকত বলোধ্ েকর। েৃজষ প্রিুজতির বজধ্টত ব্বহলোর এছলোড়লোও িজর-
গবিগত সমস্লো সৃজটি েকরকছ, গিমন মলোজট হ্লোস, বলোয়ু এবং িল দূষণ, 
এবং িীব স্বজচকত্র্র ষিজত হকছে। গ্ীন হলোউস গ্লোস জনগ্টমকন, েৃজষ 
আনুমলোজনে ১৩% অবদলোন রলোক�। িলবলোয়ু িজরবত্টকনর রিমবধ্টমলোন 
প্রভলোব জববেিুকড় উৎিলোদন ষিমতলোর আকরেজট হুমজে সৃজটি েকর। �লোকদ্র 
প্রলোি্তলো এবং হ্লোসকিলোগ্তলো এবং হ্লোস ও বি্ট্ হ্লোকসর নতুন নীজতগুজল 
অনুসন্ধলোন েরলোর সময়, আমলোকদর �লোদ্, �রচ জনদি্টন এবং েৃজষ-ব্ব-
স্লোর সংগঠন িলো গত িতলোব্ীকত প্রবলভলোকব চলকছ তলো সম্কে্ট  আমলোকদর 
প্রনে েরকত হকব।

     উদীয়মলোন �লোদ্ সলোব্টকভৌমত্ব আক্লোলন েৃষে, শ্রজমে এবং 
গভলোতিলোকে  জবেল্প �লোদ্ ব্বস্লোর জদকে এজগকয় িলোওয়লোর প্রকচটিলোয় িুতি 
েকরকছ। �লোদ্ সলোব্টকভৌমত্ব �লোদ্ জনরলোিত্তলো সম্জে্টত িূব্টবত্টী বতিকব্র 
সলোকে জেছু অন্দৃ্টজটি প্রেলোি েকর, িলোতীয়/স্লোনীয় সীমলোনলোগুজলর মকধ্ 
�লোদ্ সরবরলোকহর িত্টগুজল সংজ্লোজয়ত েরলোর িন্ রলোি্গুজলর ভূজমেলো 
সম্কে্ট গিলোর জদকয় এজট জববেলোয়কনর প্রজত প্রজতকরলোকধর নতুন ধলোরনলো 
অন্ভু্টতি েকর। �লোদ্ জনরলোিত্তলোর নব্উদলোরিন্ী ব্লো�্লো গেকে িৃেেভলো-
গব, �লোদ্ সলোব্টকভৌমকত্বর জডসকেলোরস �লোদ্কে মলোনুকষর অজধেলোর জহসলোকব 
স্ীেৃজত গদয়। স্লোনীয়/আজদবলোসীকদর বিলোরলো িজম, িলোজন এবং গিকনজটে 
সম্দ মলোজলেলোনলো ও জনয়ন্ত্রকণর গুরুত্বকে জচজনিত েকর; উতিলোদন প্রজরি-
য়লোর দষিতলোর িজরবকত্ট স্লোজয়ত্ব এবং জস্জতস্লোিেতলোর উির গিলোর গদয়; 
এবং �লোদ্কে এেজট অস্ত্র জহসলোকব ব্বহলোরকে প্রত্লো�্লোন েকর। �লোদ্ 
জনরলোিত্তলোর মকতলো, �লোদ্ সলোব্টকভৌমকত্বর জডসকেলোরসও গজতিীল এবং 
তরল, রলোিননজতে ও অে্টননজতে ইজতহলোস িজরবত্টন েকর এেজট 
আেৃজত ধলোরণ েকরকছ। �লোদ্ ব্বস্লোর অগ্লোজধেলোরগুজল িনসলোধলোরকণর 
মকনলোভলোব িুনজন্টম্টলোকণর গষিকত্র �লোদ্ সলোব্টকভৌমত্ব েী ভূজমেলো িলোলন েকর 
এবং �লোদ্ জনরলোিত্তলোর িুনসংকিরন েরলোর প্রজরিয়লোজট িি্টকবষিণ েরলো   
জনজশ্চতভলোকব আেষ্টণীয় হকব।

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্: 
মুকতিলোফলো েে <mkoc@ryerson.ca>
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তলোজ্বিে দৃজটিভজগি

> স্বজবেে 
   আধুজনেতলো   

সুিলোতলো ি্লোকটল, ইজনডয়লোন ইসিজটজটউট অফ এডভলোসিড স্টলোজড, ইজনডয়লো ও আইএসএ-এর সমলোিজবজ্লোকনর ইজতহলোস (আরজস 
০৮), নগর ও আঞ্চজলে উন্নয়ন (আরজস ২১), সমলোিজবজ্লোকনর ধলোরণলো ও িজরভলোষলো (আরজস ৩৫), ঐজতহলোজসে সমলোিজবজ্লোন 
(আরজস ৫৬) িীষ্টে গকবষণলো িষ্টকদর সদস্ এবং আরজস ০৮-এর জনব্টলোহী সদস্

১৯৯০  এর দিকের গিকষর জদকে, "জববে আধুজনেতলো" িব্জট 
স্বজবেেীেরকণর ত্বিগুজলর প্রেৃজত এবং জবষয় জনকয় তে্ট, 
জবতে্ট ও আকললোচনলোকত রিমবধ্টমলোনভলোকব ব্বহলোর েরলো 
হকয়কছ। এই িব্জটকত এেই  সলোকে দুজট ধলোরণলো, জববেলোয়ন 

এবং আধুজনেতলোকে সংিুতি েকর এ দুজট ত্বিকেই আবলোর  িুনজব্টকবচনলো 
েরলোর সুকিলোগ স্তজর  েকরকছ। 

     জববে আধুজনেতলোর ত্বি প্রলোেজমেভলোকব মূলধলোরলোর সমলোিজবজ্লোকনর 
আকললোচনলোয় উদ্ভূত হকয়জছল িলো গ্লোবলোল উত্তর-এর অভ্ন্কর সমসলোম-
জয়ে িজরবত্টনগুজলর মূল্লোয়কন িলোস্ত্রীয় বলো ক্লোজসেলোল ত্বিগুজলর প্রলোসজগি-
েতলো সম্কে্ট প্রনে তুকলজছল। এই প্রনেজট অন্লোন্ প্রকনের গঠকন সহলোয়তলো 
গদয়, িলোর মকধ্ এেজট জছল ১৯৫০ এবং ১৯৬০ দিকের আধুজনেলোয়ন 
ত্বি িলো জেনলো ক্লোজসে্লোল সমলোিজবজ্লোকনর ত্বি গেকে উৎসলোজরত এবং 
িলোর  জভজত্ত ইউকরলোিীয় সলোমলোজিে অবস্লোকনর উির।  ইউকরলোিীয় অজভ-
জ্তলোর আকললোকে এই ত্বি জববেব্লোিী আধুজনেতলোর গবলো�লোর িন্ 
উিকিলোগী বকল ধলোরণলো েরলো হত। অল্প সমকয়র মকধ্ এজট  স্ীেৃত 
হকয়জছল গি বলোতিবতলোগতভলোকব আধুজনেীেরকণর মকডলজট   ইউকরলোিীয় 
অজভজ্তলোর জভজত্তকত  সমপ্রেৃত  বলো গহলোকমলোকিনলোইি েরলো হকয়কছ এবং  
গহজিমজনে ইউকরলোকির আধুজনেীেরণ প্রজরিয়লোর আদকল প্রলোজতষ্লোজনে 
এবং সলোংকিৃজতে স্বজিটি্গুজল জববেব্লোিী প্রজতফজলত েরকব। এমন  
এেজট জবতে্ট বলো  দৃজটিকেলোকণর  প্রকয়লোিন জছল, িলো আধুজনেতলোর এেছে-
ত্র তক্বির জবিরীকত, জববেব্লোিী জবজভন্ন অঞ্চকল স্েীয় আধুজনেতলোর  
অজভজ্তলোগুকললোকে সংগজঠত েরলোর মলোধ্কম িলোে্টে্গুজলকে স্ীেৃজত 
জদকব।

    মূলধলোরলোর সমলোিজবজ্লোকনর মকধ্ এই তলোজ্বিে অবস্লোকনর গ্হণ এেজট  
আিলোর সম্ভলোবনলো �ুজলয়লো গদয়। জবজভন্ন তলোজ্বিে সূত্র গিমন, ওকয়বলোজরয়লোন, 
মলোে্টসবলোদী, েলোঠলোকমলোগত, এবং গিলোস্ট-্রিলোেচলোরলোজলয়লোল জদে গেকে 
এই তলোজ্বিে অবস্লোকনর এবং গ্লোবলোল উত্তকরর বলোইকর জবেজিত অন্লোন্ 
ধলোরণলোর সলোকে এজট সংিুতি েকর স্কদিীয় এবং/অেবলো দজষিণ ত্বি নলোকম 
এই নতুন এবং অজভনব দৃজটিকেলোকণর উদ্ভব হয়। এজট গকবষণলো এবং 
প্রজতফলকনর িৃেে এললোেলো জহসলোকব গজঠত। বত্টমলোকন জববে আধুজনেতলো 
জহসলোকব সংজ্লোজয়ত ধলোরনলোর এললোেলোজটকত আধুজনেতলোর গমৌজলে ত্বি 
সম্জে্টত অনটলজিেলোল বলো তলোজ্বিে, জ্লোনত্বি, এবং িদ্ধজতগত জবষয়গু-
জল জনকয়  ব্লোিে আকললোচনলো শুরু হয়। আবলোর এেই সলোকে সমলোিজবজ্লোন 
সম্জে্টত গমৌজলে নীজতগুজল আবলোরও জবতকে্টর িন্ উন্মুতি হয়। এই 
সংজষিপ্ত আকললোচনলোকত আজম ১৯৮০ দিকের গিকষর জদকে এবং ১৯৯০ 
দিকের প্রেম জদে গেকে আজবভূ্টত জবজভন্ন তলোজ্বিে রূিকর�লো গিমন, 

>>

এেলোজধে আধুজনেতলো, গদিি ত্বি  ও দজষিণ ত্বিগুজলর দৃজটিকেলোণ এবং 
ঔিজনকবজিকেলোত্তর  ত্বি গুলী জচজনিত েকরজছ। 

> এেলোজধে আধুজনেতলো

     এেলোজধে আধুজনেতলোর তক্বির বহু রূি রকয়কছ এবং একত অকনকের 
অবদলোন িজড়ত। শ্ুকয়ল আইকসনসলোটড  এই ধলোরণলো ও িব্জটর রূিেলোর 
জছকলন, জিজন সভ্তলোর গকবষণলোয় আধুজনেতলোর সলোকে সভ্তলোকে িুতি 
েকর জছকলন। তকব এই দৃজটিকেলোণজটকত আরও অকনকে অন্ভু্টতি রকয়কছন  
িলোরলো সভ্তলোর সলোকে আধুজনেতলোকে চজরত্রলোজয়ত েকরন নলো। এই দৃজটি-
গেলোকণর সলোকে িজড়ত িজণ্ডতরলো জনম্নজলজ�ত ধলোরনলোগুল অনুসরণ েকরন: 
ে) আধুজনেতলো এেলোজধে, অে্টলোৎ আধুজনেতলো এেবচন নয়, এটলো বহুব-
চন; �) িজদও আধুজনেতলোর প্রলোজতষ্লোজনে অজভব্জতি অনুরূি হকত 
িলোকর, তকব এর িলোে্টে্ প্রজতজট সমলোকির স্তন্ত্র সলোংকিৃজতে িটভূজমর 
সলোকে সম্জে্টত; এবং গ) এই িলোে্টে্গুজল গবলো�লোর িন্ িলোস্ত্রীয় সমলোি-
জবজ্লোন ত্বিগুজল িুনজব্টন্লোস েরলোর প্রকয়লোিন রকয়কছ।

     সুতরলোং এেলোজধে আধুজনেতলোর ত্বি প্রেমত  ইউকরলোিীয় ধলোরনলো এবং 
ঐজতহলোজসে িটভূজম গেকে উদ্ভূত। ইউকরলোিীয় অজভজ্তলোর আকললোকে 
জবজভন্ন ঐজতহলোজসে ও দলোি্টজনে প্রনে জিজ্লোসলো েরলোর মলোধ্কম এেজট স্-
তন্ত্র আধুজনেতলোর ধলোরলো িলো জবজভন্ন গদকির িলোে্টে্কে সংগজঠত েকর  
এেজট ধলোরণলোর সৃজটি েকর। তলোরির এই িলোে্টে্-জভজত্তে আধুজনেতলো 
জববেব্লোিী িলোে্টে্ জনধ্টলোরকণর িন্ এেজট েলোঠলোকমলো সংগজঠত েরলোর 
িন্ এেজট সূত্র উিস্লোিন েকর জেনলো তলো অনুসন্ধলোন েকর। জবিতীয়ত, 
িজণ্ডতগণ আধুজনেতলোর গে্রেগুজলর উিলোদলোনগুজল তলোর প্রলোন্স্ এললোেলোকত 
উিজস্ত জেনলো গস জবষকয় প্রনে েরলোর গচটিলো েকরন। আইকসনতিলোদ িুজতি 
জদকয়কছন গি আধুজনেতলোর মূকল রকয়কছ মলোনব েতৃ্টত্ব জতজন এই েতৃ্টত্ব-
গে স্লোয়ত্বিলোজসত, িুজতিসগিত, সৃিনিীল, এবং মুতি জহসলোকব জচজনিত 
েকরকছন। তৃতীয়ত, মলোনব েতৃ্টত্বর মূল জভজত্ত িজদ িুজতিিুতি হয়, তকব 
েীভলোকব এই মূলধলোরলো জববেিুকড় জভন্নভলোকব প্রেলোজিত হকয়জছল? আইকস-
নতিলোকদর িুজতি হকছে এই গি, মূল িুজতিবলোদী মলোনব েতৃ্টত্ব-  জবজবধ অষিীয় 
সভ্তলোর স্তন্ত্র ধম্টজববেলোস গেকে উদ্ভূত হকয়কছ। তকব আধুজনেতলোর স্ব-
জিটি্গুজল প্রেকম  জখ্রস্টলোন-ইউকরলোিীয় অষিীয় বলো অ্লোজসিয়লোল সভ্তলোর 
মধ্ গেকে আজবভূ্টত হকয়জছল এবং িরবত্টীকত প্রসলোজরত হকয়জছল। এই 
িজশ্চমলো মকডলজট তলোর আসল ছলোঁচ এবং ি্লোটলোকন্ট অন্লোন্ সমলোকি গৃহীত 
হয় জন, বরং  এর প্রজতজট সলোংকিৃজতে স্বজিটি্গুজল অন্লোন্ অষিীয় সভ্-
তলোর প্রলোপ্ত স্বজিটি্গুজলর সলোকে িজড়ত হয়। জনব্টলোচন, িুনরলোবৃজত্ত এবং 
িুনগ্টঠন েরলোর ফলস্রূি, নতুন মূল স্বজিটি্ উদ্ভূত হয়; এই আধুজনে-
তলোর িরবত্টী সংকিরণ ি�ন অন্ত্র প্রলোজতষ্লোজনে রূি িলোকব ত�ন আধু-
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তলোজ্বিে দৃজটিভজগি

জনেতলোর গে্রেীয় জদেগুজল গিমন গিিলোগত ও জিল্প েলোঠলোকমলো বলো জিষিলো 
ও নগর গঠকনর গষিকত্র সব্টদলো জববেিুকড়  সমকেজ্রেেতলো জনকয় আসকব, 
ত�ন প্রলোজতষ্লোজনে গজতিীলতলো এবং সম্জে্টত সমস্লোগুজল গিমন ভলোকব 
জবেজিত হকব গতমন িলোে্টে্ েলোেকব েতৃ্টত্ব এবং েলোঠলোকমলো জবভলোিকনর,  
একে অিকরর সলোকে জমেজস্কয়লো েলোেকব জচরন্ন। উিকরর আকললোচনলো  
গেকে  এটলো স্পটি গি, এেলোজধে আধুজনেতলোর জেজসস বলো ত্বি সমসলোম-
জয়ে সলোমলোজিে তক্বি গি  সলোংকিৃজতে গচতনলোর গি ধলোরলো তলোর সলোকে িজর-
িূরে। এটলো স্পটি েকর বললো িলোয় গি, আধুজনেতলোর এই আকললোচনলোর 
মকধ্ আে্টসলোমলোজিে বলো বস্তুবলোদী জবষয় গুকললোকে িলোস েলোটলোকনলো হকয়কছ। 
উিরন্তু, িজদও এই জেজসস ঐজতহলোজসেতলোর িকষি িুজতি গদয়, জেন্তু ঔি-
জনকবজিেতলো, আধুজনেতলোর সংগঠন, এর গিলোষণমূলে প্রজরিয়লো এবং 
জ্লোন সম্জে্টত জসকস্টকমর সম্ে্ট এবং জবকিষত সলোমলোজিে জবজ্লোনগু-
জলর সলোকে গিলোষণমূলে প্রজরিয়লোর  সম্কে্টর গেলোকনলো উকলে� গনই। জনম্ন-
বজণ্টত আকললোচনলো এই জবষয় গুকললোর উির আকললোেিলোত েরকব। 

> গদিি এবং দজষিকণর ত্বিসমূহ 

     গদিি ত্বিগুজল  উদ্ভলোবকনর িূব্টিত্ট এই গি, সলোমলোজিে জবজ্লোনগু-
জলকত তলোকদর অঞ্চকল জনিস্ জ্লোনতলোজ্বিে জবষয়গুজল গঠন েরলোর িন্ 
স্লোয়ত্তিলোসকনর প্রকয়লোিন। তলোরলো রয়লোইন েকনকলর িুজতিকে স্ীেলোর েকর 
গি অসম িজতির ফকল গমকট্লোকিলোল সমলোি প্রলোন্স্ সমলোকি  সলোমলোজিে 
জবজ্লোনগুজলর মকধ্ উত্তর জবকবের ত্বিগুজল এবং তলোকদর দৃজটিভজগি, দৃজটি-
গেলোণ ও সমস্লোগুজলর সলোব্টিনীনীেরণ ঘজটকয়কছ। দজষিণ জবকবে দুজট 
ধলোরণলোর মলোধ্কম এই প্রজরিয়লোর মূল্লোয়ন হয়। প্রেম হল "বজহমু্ট�ী" িলো 
িজলন হলোউনটনডকির মকত, এজট বজহরলোগতভলোকব জভজত্তে সলোমলোজিে 
জবজ্লোন জহসলোকব সংজ্লোজয়ত েরলো িলোয়। অন্জট "এেলোকডজমে জনভ্টরতলো", 
গিমনটলো  স্সয়দ ফজরদ আলতলোকসর ধলোরণলো। জবিতীয় িুজতির মকত, িজশ্চমলো  
জবকবের জ্লোন সলোরলো জবকবে আকরলোি েরলো হয়, িলো এেই সলোকে  সমলোি গেকে 
জবজছন্ন এবং অপ্রলোসজগিে। এই িজণ্ডতরলো এইভলোকব "গদিি"  সমলোি ও  
সংকিৃজত জনভ্টর এেজট  জবেল্প সমলোিজবজ্লোন জনম্টলোণ  েরলোর প্রকয়লোিকনর 
িকষি িুজতি গদন।

     গদিি ত্বি িুজতি গদয় গি, িজদ িজশ্চম দলোি্টজনেরলো তলোর দলোি্টজনে 
িদ্ধজতগুজলর সলোকে িুতি হওয়লোর মলোধ্কম িজশ্চকম বৃজদ্ধ িলোয় তকব অন্লোন্ 
সংকিৃজত ও দলোি্টজনে িদ্ধজত গেকেও এজট েরলো সম্ভব। িজশ্চকমর মহলোেলো-
গব্র েণ্ঠস্র গে ষিমতলোচু্ত েরলোর িন্ এজট জনকিই এেজট মজহমলোজন্বত 
েণ্ঠস্র জদকত চলোয়। এজট জববেলোস েকর গি এজট এমন নীজত/জবমূত্টীেরণ 
স্তজর েরকত িলোকর িলো স্তন্ত্র ইজতহলোস এবং সলোমলোজিে িীবনকে সংকব-
দনিীল েকর এবং িজশ্চমলো/উত্তর সমলোিজবজ্লোন বিলোরলো প্রণয়ন েরলো "সব্ট-
িনীন সমলোিজবজ্লোন" ভলোষলোর বলোইকর সমলোিজবজ্লোকনর "জবেল্প" উিলোয় 
স্তজর েরকত সহলোয়তলো েকর।

     এই দৃজটিকেলোকণর মকধ্ জতনজট িনলোতিকিলোগ্ জদে রকয়কছ। প্রেমজট 
নলোইকিজরয়লোর সমলোিজবজ্লোনী আজেকভলোকভলো আজেনকসলোললোর ত্বি। জতজন 
দৃঢ়প্রত্য়ী গি িনগকণর েলোজহনী, গিৌরলোজণে েলোজহনী, প্রবলোদগুজল এবং 
"সত্ আজরেেলোর জ্লোকনর ধলোরলো" গেকে গদিি সমলোিত্বি গজঠত হকত 
িলোকর। জতজন এবং তলোর সহেম্টীরলো নলোইকিজরয়লোর ইওরুবলো গগলোকত্রর 
েজবতলো গেকে সংগৃহীত সমলোিজবজ্লোন ত্বিকে এেজত্রত েকরন। তলোঁরলো 
িুজতি জদকয়জছকলন গি এই েজবতলোর মূলনীজতগুজল ইজগিত বহন েকর গি, 

"িজশ্চমলো জবজ্লোকনর স্বজ্লোজনে চচ্টলোকে িজরবত্টন েরলো দরেলোর; 
েলোরণ এজট প্রজতজট জবষয়কে বস্তু জহকসকব জবকবচনলো েকর"

সমস্ সলোমলোজিে িীবনকে এেে ব্জতি জহসলোকব জবকবজচত হকত িলোকর, 
েলোরণ ব্জতি "স্তঃ্ূত্ট ভলোকব জনি স্লোকে্টর প্রকয়লোিকন অন্ ব্জতিকদর 
সহকিলোজগতলো েলোমনলো েকর", েলোরণ সলোধলোরণ সম্প্রদলোকয়র  িীবকনর উির 
ব্জতিজটর অজতিকত্বর িন্ গুরুত্বিূণ্ট, এমন জে এর জভজত্ত। এই অবস্লোন-
জট জবজভন্ন িদ্ধজতগত ও জ্লোন তক্বির আকললোকে সমলোকললোজচত এবং প্রনে-
জবদ্ধ হকয়কছ গিমন, স্লোনীয় সংকিৃজতর জভজত্ত েকর সমলোিত্বি গঠন েরলো 
িলোয় জেনলো, তলোছলোড়লো অনুবলোদ-এর সমস্লোত রকয়কছ এবং ব্লো�্লোগত  
"সত্" তলো জনণ্টকয়র সমস্লোও গেকে িলোয়। তলো ছলোড়লো, এসব ত্বি স্বজ্লো-
জনে িদ্ধজতর বিলোরলো িি্টলোকললোচনলো েরলো গিকত িলোকর জেনলো তলো জনকয়ও প্রনে 
েরলো হকয়কছ।

    গদিি গকবষণলোর জবিতীয় প্রবণতলোজট গিষ প্রনেজটর- স্বজ্লোজনে িদ্ধজত-
গত জিজ্লোসলোবলোকদ দলঁোড়লোকত সষিম হওয়লোর উত্তর গদওয়লোর গচটিলো েকরকছ। 
িজশ্চমলো জবজ্লোনকে িৃজেবীর এেমলোত্র প্রমলোণ জহসলোকব গদ�লোর গেলোন েলোরণ 
নলোই। এেজট স্লোয়ত্তিলোজসত সলোমলোজিে জবজ্লোকনর মলোধ্কম এেই সলোকে  
প্রলোসজগিে এবং সমলোকললোচনলোমূলে আকললোচনলো সম্ভব এবং িুজতিিুতি।  
স্সয়দ ফজরদ আলতলোস িজশ্চমলো স্বজ্লোজনে িদ্ধজতর বলোইকর অন্কেলোন 
স্তন্ত্র সংকিৃজত গিমন, ইসললোকমর মকতলো স্েীয় জ্লোন ব্বস্লোগুজলর মকধ্ 
তলোকদর গি এেজট স্বজ্লোজনে সমলোকললোচনলো ও জ্লোনত্বি রকয়কছ তলোর 
মলোধ্কম সমলোকললোচনলোমূলে স্বজ্লোজনে জিজ্লোসলো এবং িরীষিলোমূলে 
গকবষণলো গে সহলোয়তলো েরকত িলোকর বকল মকন েকরন।  জতজন িুজতি গদন 
গি, এই নীজতগুজল সমলোিজবজ্লোন-এর িদ্ধজত গঠন েরলোর িন্ও ব্ব-
হলোর েরলো গিকত িলোকর। জতজন গি প্রনেজট উত্লোিন েকরকছন তলো ইসললোমী 
সমলোিজবজ্লোন বলো ইসললোমী িদলোে্টজবজ্লোন গকড় গতলোললোর িকষি নলো। এই 
ধরকনর হতিকষিকির অে্ট এই নলো গি জবজ্লোনকে িজরত্লোগ েরকত হকব, 
জবকিষ েকর সমলোকললোচনলোমূলে ও তদন্মূলে জবজ্লোনকে বরং এই 
সংকিলোিন জচন্লো ভলোবনলোর ে্লোনভলোসকে বলোড়লোকব  এবং অ-িলোশ্চলোত্ সংকিৃ-
জতর সমলোকললোচনলোমূলে ধলোরণলোকে গকবষণলোয় অন্ভু্টতি েরলো।

     জলনডলো তুহলোইওয়লোই জস্মকের েলোি গেকে গদিি জ্লোন চচ্টলোর এেজট  
তৃতীয় দৃজটিভজগি িলোওয়লো িলোয়। তলোঁর দৃজটিও িজশ্চমলো জবজ্লোকনর জদকে। 
জতজন িুজতি গদন গি  প্রেলোগত স্বজ্লোজনে অনুিীলনগুজলর  িজরবত্টন েরলো 
প্রকয়লোিন েলোরণ এজট গকবষণলোর জবষয়জটকে গকবষণলোর এেজট বস্তুকত 
িজরণত েকর। িজশ্চমলো জবজ্লোন অভ্ন্রীণ  বলো গদিি জ্লোকনর সম্ৃতি নলো 
হকয় জবকবের জবজভন্ন  অঞ্চকল তলোঁকদর "সত্" চলোজিকয় গদন। জতজন জবজ্লো-
গনর িদ্ধজত িুনজব্টকবচনলো েরলোর প্রকয়লোিনীয়তলো প্রতিলোব েকরন এবং ব্জতি, 
সম্প্রদলোয় এবং তদন্েলোরী ব্জতিকদর জবজভন্ন  আঞ্চজলে সলোংকিৃজতে মূল্-
গবলোকধর প্রজত  সংকবদনিীল হওয়লোর িকষি  িুজতি গদন। জতজন গকবষেকে 
উকদ্শ্মূলে গকবষণলো প্রজরিয়লোগুজলর ষিমতলোকে অজস্জতিীল েরলোর এবং 
গকবষণলো প্রজরিয়লোয় অধস্ন/আজদবলোসীর বতিব্কে প্রজতফজলত েরলোর 
িরলোমি্ট গদন। 

     এই জতনজট প্রবণতলো দজষিকণর এেলোকডজমে িগকতর অনুিীলনকে 
প্রনেজবদ্ধ েকরকছ। জেন্তু আরও স্বপ্লজবে জচন্লোর উকন্মষ ঘকটকছ জব-উিজন-
গবজিে বলো জডেলজনয়লোল দৃজটিকেলোণ গেকে িলো মলোে্টস এর ধলোরণলো গেকে 
উৎসলোজরত।  মলোকসি্টর জনকদ্টজিেলো অনুসলোকর সলোমলোজিে জবজ্লোকনর মূল েলোি 
হকছে জববেকে িজরবজত্টত েরলো, শুধু মলোত্র িি্টলোকললোচনলো েরলো নলো। 

>>
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> জব-উিজনকবজিে বলো জডেকললোজনয়লোল দৃজটিকেলোণ 

     জব-উিজনকবজিে দৃজটিকেলোণ/ত্বিকে উিজনকবিবলোদ/আধুজনেতলো 
গকবষণলো গপ্রলোগ্লোম নলোকমও িজরজচত। এজট এেজট বুজদ্ধিীবী আক্লোলন িলো 
ল্লোজটন আকমজরেলো অঞ্চল গেকে  উদ্ভূত। এটলো জনভ্টরিীল ত্বি, মুজতির 
ধম্টত্বি, এবং ল্লোজটন আকমজরেলোর অজভজ্তলোর প্রজতজনজধত্বমূলে 
সলোমলোজিে আক্লোলন ত্বিগুজলসহ দৃজটিকেলোণগুজলর সমন্বয় গেকে আজব-
ভূ্টত হয়। এর ে্লোনভলোসজট জবতিৃত: এজট িুজতি গদয় গি, আধুজনেতলোর 
ইউকরলোিীয় ত্বিগুজলর িদ্ধজতগত সমলোকললোচনলো েরলো এবং এেজট নতুন 
অবস্লোন তুকল ধরলো। এেজট নতুন ধলোরনলো স্তজরর মলোধ্কম সলোমলোজিে 
জবজ্লোন সংকিলোকরর িন্ িুজতি গদয়লো হয় িলো আধুজনেতলোর গকবষণলোয় 
"জচন্লোর সীমলোনলো"-গে প্রসলোজরত েরকত িলোকর।

     এজট সমসলোমজয়ে আধুজনেতলো ত্বি এবং সমলোিজবজ্লোকনর প্রধলোন ফল্ 
ললোইন বলো জবভলোিকনর  তলোজ্বিে ভলোষলো গেকে ঔিজনকবজিে অজভজ্তলো মুকছ 
গফললোর িরলোমি্ট জদকয় শুরু হয়। এজট িুজতি গদয় গি, এই অদৃশ্তলো 
সমসলোমজয়ে আধুজনেতলোর ত্বিকে এেকিকি, িুেকেজ্রেে বলো এেনকস-
জন্ত্রে েকর তুকলকছ। এই িুেকেজ্রেেতলোর এেজট  নতুন নলোম গদওয়লো হয় 
তলো হকছে  ইউকরলোকসনজট্িম বলো ইউকরলোকেজ্রেেতলো। জব-উিজনকবজিেজব-
দকদর িন্ ইউকরলোকেজ্রেেতলো এেজট জ্লোকনর ভুবন িলোর মকধ্ সলোমলোজিে 
জবজ্লোকনর  সব িলো�লো জবকিষ েকর  ইজতহলোস এবং সমলোিজবজ্লোন জবকি-
ষভলোকব গ্জেত। জতনজট জবভলোগ এই অবস্লোনজট এেজত্রত েকর: এজনবলোল 
কুইিলোকনলোর "ষিমতলোর ঔিজনকবজিেতলো" ত্বি; এজনরিে ডুকসকলর "অভ্ন্-
রীণতলো/বজহগ্টমনতলো"; এবং ওয়লোল্লোর জমগনকললোর "ঔিজনকবজিে িলোে্ট-
ে্"। এই জতনজট ত্বি একে অিকরর সম্ূরে।

     কুইিলোকনলোর মকত, ষিমতলোর ঔিজনকবজিেতলো দুজট ইউকরলোকেজ্রেে 
জমে: জববত্টনবলোদ এবং স্বিতবলোকদর উির জনজম্টত। এেজদকে, জববত্টন-
বলোদ আজদম গেকে আধুজনে িি্টন্ এেজট স্রজ�ে জববরণ জহসলোকব ইজত-
হলোসকে  সংগজঠত েকর। ইউকরলোিীয় আধুজনেতলোর প্রলোেজমে িুকগ ধলোরণলো 
েরলো এই স্রজ�েতলো জবকবের অ-ইউকরলোিীয় ইজতহলোসগুজল ব্লো�্লো েরলোর 
িন্ প্রকয়লোগ েরলো হকয়কছ। স্বিতবলোদ ইউকরলোকির ইজতহলোস ও সমলোিকে 
অ-ইউকরলোিীয়কদর গেকে আললোদলো েরলোর িন্ ইউকরলোিীয়লোনবলোদ বিলোরলো 
ব্বহৃত আকরেজট হলোজতয়লোর এবং জমে। স্বিতবলোকদর মলোধ্কম, ইউকরলো-
গেজ্রেেতলো অন্ সমলোকির জ্লোনকে শুধু আললোদলো েকর গদক�নলো বরং  
জবিরীত এবং বলোইনলোজর  জহসলোকব গকড় গতলোকল। এই বলোইনলোজর বলো  স্বিত-
বলোকদর মলোধ্কম, অন্ সমলোিগুকললোকে গশ্রজণবদ্ধ েকর, ইউকরলোিীয় 
ইজতহলোস এবং সমলোিকে উচ্তর বকল মকন েকর (গিকহতু এজট আধুজন-
েতলো স্তজরর ব্লোিলোকর প্রেমজট জছল) এবং বলোজে সমলোি গুকললোকে জনেৃটি 
বকল জবকবচনলো েকর।

    ষিমতলোর ঔিজনকবজিেতলো িুজতি গদয় গি ইউকরলোকসজনট্িম জবজভন্ন 
ত্বিগুজলর জনয়ন্ত্রকণর মলোধ্কম ে) ভূজম দ�ল, শ্রম গিলোষণ, প্রলোেৃজতে 
সম্দ জনয়ন্ত্রকণর অে্টনীজত; �) গসনলোবলোজহনী, িুজলি, এবং রলোিননজতে 
ষিমতলো প্রজতষ্লোন েতৃ্টিষি; গ) িজরবলোর ও জিষিলো ব্বস্লোর মলোধ্কম জলগি 
এবং গিৌনতলো; এবং ঘ)  জ্লোনত্বি / জ্লোন জসকস্টকমর সম্প্রসলোরণ মলোধ্কম 
মকনলোিগৎ এবং জ্লোকনর িজরজধকে জনয়ন্ত্রণ েরকত সমে্টন েকর। 

     ওয়লোল্লোর জমগনকলর মকত ঔিজনকবজিে িলোে্টে্ (ঔিজনকবজিেতলো 
গেকে আধুজনেতলোর জবভলোিন এবং তলোর ব্বহলোকর আরও জবভলোগ এবং 
িলোে্টে্ স্তজর হয়) "ষিমতলোর ঔিজনকবজিেতলো" এ�কনলো জবরলোিমলোন িলো 
ইউকরলোিীয় বুজদ্ধিীবী এবং রলোিননজতে অবস্লোনকে জবকিষলোজধেলোর 
গদয়। জমগকনকললো মকন েকরন গি এই ধলোরণলো ঔিজনকবজিে জবকবের ও 
তলোর িনগকণর েল্পেলোজহনীগুজল এবং তলোকদর জ্লোকনর অন্ভূ্টজতিেরন 
গবলো�লোকত সলোহলোি্ েকর।

     কুইিলোকনলোর জববত্টনবলোকদর জমেকে এনজরে ডুকসল জেছুটলো িজরমলো-
জি্টত  েকর বকলজছকলন গি সমসলোমজয়ে ইজতহলোসজট আঞ্চজলে ইউকরলোিী-
য় ইজতহলোস গেকে উৎসলোজরত িলোকে অভ্ন্রীণ তক্বির রূি গদওয়লো  
হকয়কছ িলোকত এজট সব্টিনীন এবং স্রজ�ে উভয় জমকের প্রজতফলন 
ঘটলোকত িলোকর। জতজন সুিলোজরি েকরন গি ইউকরলোকির বলোইকরর জববেকে 
উিলজধি েরলোর উিলোয় জহসলোকব ইউকরলোি জববজি্টত, বলোজহ্যেতলোর ত্বির 
গুরুত্ব। উিজনকবজিে দৃজটিভজগির জবিরীকত, আধুজনেতলো এবং আধুজন-
েলোয়কনর এেজট গকবষণলো গপ্রলোগ্লোম প্রকয়লোিন। জবদ্মলোন সমসলোমজয়ে 
দলোি্টজনে, সলোমলোজিে, এবং ঐজতহলোজসে অনুমলোন িুনজন্টম্টলোণ এবং 
অ-উিজনকবজিে েণ্ঠস্করর  উির জভজত্ত েকর জবেল্প গকবষণলো উিস্লো-
িন েরলো প্রকয়লোিন। এ লষি্ অত্ন্ উচ্লোজভললোষী: আঠলোকরলো িতকের 
গিকষর জদকে গজঠত সলোমলোজিে জবজ্লোনগুজলকে িুনরলোয় সংগজঠত েরলো 
এবং জেম, জবকিষীেরণ এবং মূল প্রনেগুজলর িুনঃজনম্টলোকণর িন্ নতুন 
গকবষণলো একিনডলো স্তজর েরলোর মলোধ্কম এে নতুন সলোমলোজিে জবজ্লোন 
গকড় গতলোললোর উির জতজন গুরুত্ব গদন। 

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্: 
সুিলোতলো ি্লোকটল <patel.sujata09@gmail.com>

তলোজ্বিে দৃজটিভজগি
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>>

গিলোল্লোকনডর সমলোিজবজ্লোন 

> (গি�লোকন) আমলোকদর 
গুরুত্ব রকয়কছ?
মলোে্টলো বুকচলোল্ক, বন জববেজবদ্লোলয়, িলোম্টলোজন ও ওয়লোকি্টলো জববেজবদ্লোলয়, গিলোল্লোনড 

শু রু গেকেই গিলোল্লোকনড সমলোিজব-
জ্লোকনর ইজতহলোসজট আন্ি্টলোজতে 
িজরণজত এবং স্লোনীয় সংিুজতির 
মকধ্ দুজশ্চন্লোর বিলোরলো জচনজহত 

হকয়জছল। দুজশ্চন্লোজট সমক�লোতলো েরলো েজঠন 
জছল, েলোরণ এজট তলোর িৃঙ্খললো িজরচকয়র গভীর 
জভজত্তকে আঘলোত েকর এবং গকবষণলো, তলোজ্বিে-
তলো, প্রলোজতষ্লোজনে এবং িীবনী সংরিলোন্ গেৌি-
লগুজলকত অনুজদত হয়। 

     দুজশ্চন্লোর ধলোরলোবলোজহেতলো আংজিেভলোকব এই 
েলোরকণ গি, গিলোল্লোকনডর এেলোকডজমে সমলোি-
জবজ্লোন মূলত এেজট জবকদিী আমদলোজন জছল।  
িজদও আঠলোকরলো ও ঊনজবংি িতলোব্ীর গিকষর 
জদকে গিলোজলি অঞ্চকল অকনেগুজল মূল 
সলোমলোজিে জচন্লো ভলোবনলো জছল (এই সমকয়র 
গসরলো অংকির িন্ গদিজট জনকিই জবদ্মলোন 
জছল নলো), এজট সলোধলোরণত ব্জতিগত জবজ্লোন 
জছল। ি�ন সমলোিজবজ্লোন প্রলোজতষ্লোজনেীেরণ 

প্রজরিয়লো প্রলোয়িই এেই সময় জবজভন্ন গদকি শুরু 
হয়, ত�ন েকয়েজট স্তন্ত্র ললোইকনর সলোকে 
নতুন জবজ্লোন দ্রুত জবেলোি শুরু হয়। এইগুজল 
জ্লোকনর প্রচলন এবং িলোরস্পজরে সংঘলোকতর 
বিলোরলো জচজনিত েরলো হয় িলো প্রলোয়ই িলোতীয় সমলো-
িতলোজন্ত্রে ঐজতহ্য জহসলোকব উকলে� েরলো হয়। 
সলোমলোজিে জবজ্লোকনর িশ্চলোদিসরণ িলোতীয়ে-
রণ েরলো জলও গিট্রলোজিজে বলো লুডওজয়ে গুম্-
লজভকসির মকতলো গল�েকদর অবদলোনকে মূল্লো-
য়ন েরলো েজঠন েকর গতলোকল। তলোকদর মূল 
ধলোরণলোগুকললো তলোকদর আকিিলোকির স্লোনীয় 
জ্লোকনর এবং রলোিননজতে স্লোকে্টর সলোকে সলোম-
ঞ্জস্িুন্ট, জেন্তু তলোরলো আন্ি্টলোজতে স্বজ্লোজনে 
সম্প্রদলোকয়র মকধ্ তলোকদর অংিগ্হণকে প্রজত-
ফজলত েকর। অন্জদকে, সলোমজগ্েভলোকব 
সমলোি জবজ্লোকনর জবেলোকি গে্রেীয় ও িূব্ট ইউ-
গরলোকির িজণ্ডতকদর প্রভলোব অসম্ূণ্টভলোকব বড় 
জছল। েলোরণ ১৯১৮ সলোকলর আকগ সমগ্ ইউ-
গরলোকির স্বজ্লোজনে সংকিলোকগর প্রকবিলোজধেলোকর 

জলওন গিত্রলোজিজকি ও গলেলোজরয়লোন নলোজনকয়জকি গিলোল্লোনড  
সমলোিজবজ্লোকনর দুইিন জবজিটি ব্জতিত্ব। 

গিলোল্লোকনডর সমলোিজবজ্লোকনর জদকে জফকর 
তলোেলোকনলো১

বলোধলো তুলনলোমূলেভলোকব েম জছল। 
     িজশ্চমলো জিজষিত এেলোকডজমে সমলোিজবজ্লো-
নীকদর স্লোনীয় ও বহুিলোজতে স্বজ্লোজনে গনটও-
য়লোকে্টর মকধ্ জনকিকদর স্লোে্ট েলোকয়কমর স্বিত 
অজভজ্তলো জছল। জবকিষত গলেলোজরয়লোন ি্লোনজন-
ইজে এবং গস্টফলোন েলোকন্টলোজকি, িলোর েলোি্টেললোকি 
িুনঃজনজম্টত গিলোজলিরলো িলোজত-রলোক্রে উন্নত 
হকয়জছল। তলোরিকর, িজশ্চমলো সমলোিজবজ্লোন সলো-
ব্টিনীন হকয় উকঠজছল: এেজট নতুন জবজ্লোন, 
নতুন জচন্লোভলোবনলো, নতুন গিিলো, নতুন বুজদ্ধজভ-
জত্তে নেিলো এবং নীজত জনধ্টলোরকণ প্রিংজসত 
বন্ধন। এই নতুনকত্বর এে টুেরলো েলোমনলো 
েরলোর িন্ এেজট সুস্পটি অজতজরতি উৎসলোহ 
জছল গি এজট গিলোষণ েকর িজশ্চকমর সলোকে 
এেজট গিলোগলোকিলোগ চ্লোকনল রষিণলোকবষিণ েকর। 
গিলোজলি সংকিৃজতকত িুকরলো উজনি িতেকে 
এেজট গল্প জহকসকব বললো গিকত িলোকর িলো 
স্লোনীয় সীমলোনলো অজতরিম েরকব। এেজট সমলো-
িজবজ্লোনী হকয় এই লষি্ অি্টন েরলোর এে 
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গিলোল্লোকনডর সমলোিজবজ্লোন 

উিলোয় জছল।
    ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দিকে প্রেম গিলোজলি 
এেলোকডজমে সমলোিজবজ্লোনীগণ িলোশ্চলোত্ সমলো-
িজবজ্লোকনর সলোব্টিনীনতলোকে স্টে-ইন-গট্ড 
জহসলোকব গ্হণ েকরজছকলন, তলোকদর উত্তরলোজধ-
েলোরীকদর িন্ এজট আর এত সহি জছল নলো।  
জবিতীয় জববেিুদ্ধ এবং স্ট্লোজলজনিকমর অন্ধেলোর 
সমকয়, আন্ি্টলোজতে সম্প্রদলোকয়র সংকিলোগজট 
গেকট গফললো হকয়জছল এবং এেলোত্তলো ও ধলোরলো-
বলোজহেতলোর জবিজরকত সংজেন্টতলো ও এেঘকর 
েরলোর সমস্লো তীরিভলোকব জনকিকে উিস্লোিন 
েকর।  ১৯৫০-এর দিকে ি�ন গিলোজলি সমলো-
িজবজ্লোন জববেকে িুনরলোয় চলোলু েকর, ত�ন 
এেলোত্তলোর গেৌিল িজরমলোজি্টত েরকত 
হকয়জছল। গসৌভলোগ্রিকম, এজট প্রমলোজণত হয় গি 
সমলোিতকন্ত্রর অধীকন গিলোজলি সমলোিজট িজশ্চ-
গমর িন্ আেষ্টণীয় জছল, এবং দুকটলো জববেকে 
স্তুিীেৃত সমলোিজবজ্লোনীকদর এেজট জমিন 
জহসলোকব িজরণত েকরজছল- সমলোিজবজ্লোনীকদর 
মকধ্ সব্টলোজধে মহলোিলোগজতে ও িজশ্চম জভজত্তে 
- িলোরলো  িূব্ট লিকের অন্ন্ গদকির  তুলনলোয় 
গবজিরভলোগ স্লোধীনতলো উিকভলোগ েকরজছল। 
জতন দিকেরও গবজি সময় ধকর, এেলোত্তলোর 
এবং স্লোজনয়ভলোকব গকবষণলোর গসরলো উিলোয় জছল 
উদলোরিন্ী ত্বি (গৃহিলোত গিলোজলি মলোে্টজসি-
গমর গিলোরলোকললো প্রভলোকবর সলোকে গসলোজভকয়ত 
মলোকনর গেকে অকনে দূকর)। 

   িজশ্চমলো গদিগুজল অদ্ভুতভলোকব ইংকরিী, 
অদ্ভুত এেলোকডজমে গল�লো, তলোজ্বিে গঠকনর 
ফলোঁে, এবং প্রলোয়িই অকিলোজধত িদ্ধজতর িন্ 
ষিমলো েকর গদকব, েলোরন এজট গস সমকয়র বন্ 
িজশ্চমলোকদর েলোছ গেকে এমন অিজরজচত 
অবলোে েরলোর মত সভ্ েম্টেলোনড �ুজব আশ্চ-
গি্টর জছল। জবংি িতলোব্ীকত িজদ গেলোনও 
িকয়নট েলোকে গি, গিলোজলি সমলোিজবজ্লোনজট 
এডওয়লোড্ট সলোইকদর অকে্ট প্রলোচ্লোজয়ত হকয়কছ, 
সম্ভবত এজট ত�নই জছল। অন্জদকে, জেছু 
সমলোিজবজ্লোনী, শুধুমলোত্র স্টলোজনকস্লো ওকসলোওজকির 
নলোম উকলে� েরকত হয়, জিজন এেই সমকয় দুজট 
দুজনয়লোর এেলোত্তলোর দষিতলো অনুিীলন েরকত 
সষিম হকয়জছকলন।

    
     এই প্রবণতলো- গি�লোকন গিলোজলি সমলোিজব-
জ্লোনী হওয়লোর েলোরকণ জনকিকে সব্টিনীন 
স্বধতলো এবং আন্ি্টলোজতে িজরণজত দলোজব েরকত 
িলোকর- ১৯৮০ এর দিকে এজটর চরম অবস্লো 
গদক�জছল। এই েলোরকণই গিলোজলি এললোেলো 
"সজলডলোকন্টলোকি" এর হ্যলোলমলোকে্টর সলোকে স্পটি-
ভলোকব সব্টিনীনভলোকব গুরুত্বিূণ্ট জছল। এজট 
তলোজ্বিেভলোকব অনুকপ্ররণলোমূলে এবং িরীষিলোমূ-
লেভলোকব চ্লোকলজঞ্জং জছল। জেন্তু নতুনকত্বর 
প্রভলোব দ্রুত ষিয়প্রলোপ্ত হয়। গসৌভলোগ্রিকম, দি 
বছকররও েম সমকয়, আন্ি্টলোজতে িজরণজত 
দলোজব েরলোর এেজট নতুন সুকিলোগজট িদ্ধজতগত 
রূিলোন্করর সলোকে আকস: ১৯৮৯ এর িকর, প্র-
গত্কেই একত আগ্হী জছল, এমনজে গিলোল্লো-
নড গেবল অন্ সমলোিতলোজন্ত্রে গদিগুজলর সহ-
েম্টী জছকলন, জনকিকদর অজধেলোকর সমলোকির 
এেজট অংি হকয় নয়। 

     বললোর িদ্ধজতকত, গিলোজলি সমলোিজবজ্লোনজট 
গদকি সলোম্প্রজতে গণতলোজন্ত্রে ব্লোেস্লোইকডর 
িন্ েৃতজ্ হওয়লো উজচত। ২০১৫ সলোল 
গিলোজলি রূিলোন্করর হলোস্ের জচন্লোকে আবলোর 
িুনরুজ্ীজবত েকরকছ। জবকদকি, ১৯৮৯ এর 
িকর আমলোকদর জে ভুল হকয়কছ তলো জিজ্লোসলো 
েরলো হয় এবং এই মূলত স্লোনীয় প্রনেজটর উত্তর 
জদকয় আমরলো আবলোর গণতকন্ত্রর সংেট এবং 
আইন, সলোংকিৃজতে িুদ্ধ এবং িনবহুল জবপ্লব 
সম্জে্টত সলোধলোরণ জবতকে্ট অবদলোন রলো�কত 
সষিম হজছে। আমলোকদর এললোেলো সেকলর িন্ই 
অজধে মুল্বলোন।  

    জেন্তু আমলোকদর ধলোরণলো েরকত জদন গি, অ্লো-
জনটকডকমলোকরিজটে ব্লোেল্লোি রলোিননজতে জস্-
জতিীলতলোর সলোকে গমলোেলোজবললো েরকত িলোকর 
এবং তলোকে িুনরুদ্ধলোর ্েরকত িলোকর এবং 
গিলোজলি সমলোিজট গসই িি্টলোয়জটকে িুনঃস্লোিন 
েকর িলো ২০০৭ এর িকর গিৌঁকছকছ বকল মকন 
হয়: ঘটনলোহীন জস্জতিীলতলো। তলোহকল আমরলো 
জে েলোকি ললোগব? গিলোজলি সমলোিজবজ্লোনজট 
এ�ন িি্টন্, স্তঃ্ূত্ট অস্লোভলোজবে সমলোকির 
এেজট জবজ্লোন, বলোতিব এবং েলোল্পজনে জবচু্-

জতর স্-উদ্ভূত গকবষে।
আমরলো গিলোজলি ব্জতরিমবলোকদর উির �লোওয়লো-
জছে। জেন্তু আমলোকদর সমলোকির িন্ আমলোকদর 
িলো ইছেলো েরলো উজচত তলো হকললো অবকিকষ এজট 
ব্জতরিম হকত হকব। তকব, এর অে্ট এই গি, 
এেি বছর বয়সী সলোব্টিনীনভলোকব গুরুত্বিূণ্ট 
হওয়লোর সলোকে আমলোকদর গমলোেলোজবললো েরলোর 
অন্লোন্ উিলোয় �ুঁকি গবর েরকত হকব।  

    চ্লোকলঞ্জজট তুছে নয়। ঊনজবংি িতলোব্ীর 
বুজদ্ধিীজবকদর স্নজতে বিক্বির মূলতম আন্ি্টলো-
জতে ফলপ্রসূতলোর উির িুরলোকনলো চলোি জবজ্লোন 
ও উচ্জিষিলোর নবলোয়নকিলোগ্ ব্বস্লোিনলো গেকে 
জেছু অপ্রত্লোজিত সহলোয়তলো ললোভ েকরকছ, িলো 
বত্টমলোন িলোতীয় রষিণিীল সরেলোর সহকিই 
উদলোর িূব্টসূজরকদর েলোছ গেকে গ্হণ েকরকছ। 
গিলোল্লোকনড আমলোর বই সমলোিজবজ্লোন: অজবরত 
েরলো? (২০১৬)-এ  আজম এই িুজতি জদকয়জছ গি 
আন্ি্টলোজতে ফলপ্রসূতলো এবং স্লোনীয় গিলোগসূ-
গত্রর মকধ্ উকত্তিনলোকর সলোকে গমলোেলোজবললো েরলো 
গিলোজলি সমলোিজবজ্লোনকে গবঁকচ েলোেলোর এবং 
জবষয়বস্তুর িন্ এেমলোত্র উিলোয় জছল। সলোব্টি-
নীন িজরণজতর মলোক� েলোল্পজনে িুরকিলোকরর 
গচতনলো প্রজতকরলোধ েরলো এইরেম এেজট মলোধ্ম 
জহসলোকব জবকবচ্ জবষয় িলো আমলোকদর জনিস্ 
সমলোকি গুরুত্বিূণ্ট নয় েলোরণ এজট অন্কদর 
িন্ অনন্। 
 

১ গকবষে গিলোজলি ন্লোিনলোল গসনটলোকরর সহকিলোজগতলোয় েৃতজ্তলো 
প্রেলোি েকরকছন। 

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্:
মলোে্টলো বুকচলোল্ক <mbucholc@uni-bonn.de>
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গিলোল্লোকনডর সমলোিজবজ্লোন 

>>

> গিলোল্লোনড ও িলোম্টলোজনর

িলোন িলোরিলোজতি, ও িুজলয়লোস গলোরদজকি, ওয়লোকি্টলো কিুল অফ ইকেলোকনলোজমসি, গিলোল্লোনড, অ্লোডলোম গ্লোকিলোজভজে, ইউজনভলোজস্টজট অফ গরলোক্, গিলো-
ল্লোনড ও  শ্রজমে আক্লোলন জবষয়ে আইএসএ-এর গকবষণলো েজমজটর সদস্, এবং গভরলো ট্লোিম্লোন, জলডস ইউজনভলোজস্টজট জবিকনস কিুল, 
িুতিরলোি্    

ই
উকরলোকির তরুণ প্রিকন্মর িীবকন 
অজনশ্চয়তলো গবকড় িলোওয়লো  সংরিলোন্ 
অসং�্ গকবষণলো রকয়কছ। গিগুকললো ষি-
ণস্লোয়ী ও অননজছেেভলোকব িলোট্ট-টলোইম  

চলোেজরর সুবলোকদ উদ্ভূত হকয়কছ, শ্রজমে সংকঘর 
�প্পকর িড়কছ এবং প্রজিষিণ গেকে েলোকি 
িলোওয়লো েজঠন েকর তুলকছ। এই প্রেকল্পর প্রলো-
রম্ভেলোলীন েলোি ইউকরলোকির দুইজট গদি- গিলো-
ল্লোনড ও িলোম্টলোজনকে১ আকললোেিলোত েকর। 
িলোম্টলোজন সমজন্বত বলোিলোর অে্টনীজতর গষিকত্র প্র-
জতজনজধ (জসএমই, হল ও সজকিস গিমন 
বকলকছন), সলোধলোরণভলোকব শ্রজমেকদর িন্ প্রলো-
জতষ্লোজনেভলোকব গ্লোরলোজনটেৃ্ত জনরলোিত্তলো বললো 
হয়। এ�ন, শ্রম বলোিলোর ২০০০-এর এ�লোকনও 

গদওয়লো হকয়কছ, একিজসির েলোি বৃজদ্ধ, স্ল্পেলো-
লীন চলোেজর বৃজদ্ধ, শ্রম বলোিলোকরর গদলোদুল্মলোন-
তলো, মিুজরর স্জবরতলো ও শ্রজমে সংকঘর মূল্ 
হলোেলোঁহলোজেঁর ির ছলোকড়র জবষয়গুকললোকত 
সংকিলোধন েকর। গিলোল্লোকনড উদলোর বলোিলোর 
অে্টনীজতর (উবলোঅ) েলোছলোেলোজছ একস, চলোেজরর 
বলোিলোকরর অজনশ্চয়তলো আইজন িজরবত্টন গেকে 
উদ্ভূত হকয়কছ। এটলো উদলোর বলোিলোকরর জিজেল 
ব্বস্লোকে উিিীব্ েরকছ।

     উভয় গদকিই তরুণরলো শ্রম বলোিলোকর অসুজব-
ধলোর সম্ু�ীন হকছে। এটলো (গিলোল্লোকনড) বড় 
ধরকনর স্্্পেলোলীন চলোেজরর গষিকত্র িজরলজষিত 
হকছে। দলোজরকরে্র িজরমলোণ বলোজড়কয় তুলকছ, 

তরুণ অজনজশ্চত শ্রজমে  

(িলোম্টলোজনকতও) এেই অবস্লো জবরলোি েরকছ, 
বড় ধরকনর অে্টননজতে চলোকির �ুঁজে বলোজড়কয় 
তুলকছ। আমরলো অনুমলোন েকর জনকত িলোজর গি, 
এই তলোরুকণ্র অজনশ্চয়তলো  ফল জহকসকব অজন-
জশ্চত চলোেজরর গষিত্র, েলোকির মিুজর, সলোমলোজিে 
দৃঢ়তলো ও িুকরলো সলোমলোজিে অজধেলোর আর এই 
ব্জতি জবকিকষ এই অজনশ্চয়তলো গবলোধ আত্ি-
জরচয় ও সলোমলোজিে এেলোত্তলোর ষিজয়ষ্ণুতলোর  
িলোয়গলো গেকে সৃজটি বকল গদ�লো িলোয়। িলোই গহলোে, 
এসেল গনজতবলোচে জবষয়গুকললো েলোেলোর িরও 
এত অজনশ্চয়তলোয় সলোমজটিেভলোকব তলোরুকণ্র ব্-
বহলোর সীজমত হকলও তলোকদর িীবকনর সলোজব্টে 
িজরতৃজপ্ত অকনে উিকর। এটলো এই প্রকনের অব-
তলোরণলো েকর গি, রিমবজধ্টত অজনজশ্চত েম্টিী-
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বন ও সলোমলোজিে সকচতনতলো এবং তরুণকদর 
িীবকনর গেৌিলগুকললোর  সকগি  এর  সম্ে্ট 
েী?  গিলোল্লোনড ও িলোম্টলোজনর তরুণকদর মকধ্ 
অজনশ্চয়তলোকে এেটলো সমস্লো জহকসকব জচজ্হত 
েরলো িলোয়? জেংবলো, এটলোকে এেিন ব্জতিকে 
অজভকিলোজিত েরকত হয়, েম্ট িজরকবকির 
গষিকত্র প্রত্লোজিত এমন আদি্ট জহকসকব তলোরলো 
গদ�কছ জেনলো?

     েলোকির িূব্ট গষিকত্রর জবষয়গুকললোকত দুইজট 
িি্টলোয় লষি্ েরলো িলোয়। ১) গিলোল্লোনড ও িলোম্টলো-
জনকত অজস্জতিীল েম্ট তৎিরতলো ও জবজভন্ন 
অজনজশ্চত েম্টীকদর িীবন মলোকনর প্রভলোকবর 
নলোনলো জদে  সলোমলোজিে-অে্টননজতে সকচতনতলোর 
সকগি সংজলেটি জসএজটআই-এর িজরকির ওির 
বড় (সং�্লো=১০০০ প্রকত্ে গদকির গষিকত্র), 
গরনডম নমুনলো জনকয় বয়স ১৮-৩০, এবং ২) 
রিমবজধ্টত গবেলোরকত্বর অজনশ্চয়তলো ও িীবকন 
চললোর গেৌিল/ে্লোজরয়লোকরর গবকড় ওঠলো এবং 
তলোকদর সলোমজটিেভলোকব ব্বহলোর (ও অব্বহলোর) 
অনুসন্ধলোকন সলোরলো জবকবের ১২০জট গদকির, 
একদর মকধ্ গিলোল্লোনড (৬০), ও িলোম্টলোজন 
(৬০), বয়স ১৮-৩৫, অজনজশ্চত তরুণকদর 
আত্িীবনীমূলে ন্লোকরজটকভর সলোষিলোৎেলোর 
গনওয়লো হকয়কছ। জবকিষ েকর িলোরলো জনকয়লোকগর 
গষিকত্র আদজি্টে মলোকন উন্নীত হয়জন, গবেলোর, 
অেবলো েলোজিপ্র (েলোজরগজর জিষিলোর প্রজিষিকণ) 
নলোনলো অজনশ্চয়তলোর মকধ্ রকয়কছ।

    এই গকবষণলোজট এ�নও চলমলোন রকয়কছ, 
তকব জেছু িি্টকবষিণ গেকে দৃজটি তুকল ধরলো 
হকয়কছ। এই গকবষণলোর গুণগত জদেজট অজন-
শ্চয়তলোর ব্জতিে অনুধলোবনকে উিিীব্ েকর। 
েলোকির গষিকত্র িতেরলো ৪৮.৮ ভলোগ গিলোল 
তরুণ এবং িতেরলো ৩১ ভলোগ িলোম্টলোন তরুণ 
নলোনলো অজনশ্চয়তলোয় েলোকির জবষয়জট উিস্লোিন 
েকরকছ। তলোরলো স্ল্প মিুজর িলোকছে জেংবলো স্ল্প-
েলোলীন চলোেজরকত জনকয়লোগ ললোভ েরকছ। 
এ�কনলো, দুইজট গদকির অে্টননজতে সকচতন-
তলোয় তলোরতম্ জবদ্মলোন।

    আমলোকদর প্রত্লোিলোর জবিরীকত, তরুণ গিলোল 
ও িলোম্টলোনকদর অজনজশ্চত অবস্লো তলোকদর দুইজট 
গদকির অে্টনীজতর সচরলোচর লষি্মলোত্রলোয় গতমন 
গেলোন প্রভলোব গফলকত িলোকর জন। আমরলো অনুমলোন 
েকর জনকয়জছ গি, অস্লোয়ীভলোকব এেজট জনকয়লোগ 
রলোক্রের গি গেলোন  েম্টতৎিরতলোয় অে্টনীজত ও 
সমলোনলোজধেলোরবলোকদ বড় সমে্টন গিলোগলোকত 
িলোকর। এই গকবষণলোয় ১৫জট চলে ব্বহৃত 
হকয়কছ। গিলোল্লোকনড স্লোয়ী ও স্ল্পস্লোয়ী জনকয়লো-
গেৃত ব্জতির গেবল ৫জট চলকের িজরসলোং-
জ�্ে িলোে্টে্ গদ�লো গগকছ। 

    এছলোড়লো, স্লোয়ীভলোকব জনকয়লোগেৃ্তকদর গেকে  
অস্লোয়ীভলোকব জনকয়লোগেৃ্তকদর জেছু জেছু জদে 
গেকে উদলোর দৃজটিভজগি িজরলজষিত হয়। িলোম্টলো-
জনকত, এই িলোে্টে্জট সুস্পটি। সলোমলোজিে সমলো-
িতকন্ত্রর জদে গেকে (িতেরলো ৩৩.৮ ভলোগ 
বনলোম িতেরলো ২৪.৮ ভলোগ) অস্লোয়ীভলোকব জন-
গয়লোগেৃতরলো েম সহকিলোজগতলোিূণ্ট, িলো সলোমলোজিে 
সমলোনলোজধেলোরবলোকদর (িতেরলো ৬৯.১ ভলোগ 
বনলোম িতেরলো ৬৫ ভলোগ প্রকত্কে) গচকয় �ুবই 
েম। তরুণ গিলোলকদর অে্টননজতে  দৃজটিভজগিগু-
গললো "গলোহ্টস্্ িুঁজিবলোদ"-এর সকগি আকিজষিে-
ভলোকব িতি  গিলোরলোকললো সমে্টন িজরগ্হ েকর 
(গিলোজলি গেলোম্লোজনগুকললোর মকনলোনয়ন ও অে্ট-
নীজতকত রলো্রেীয় জনয়ন্ত্রণ): িতেরলো ৫৩.৪ ভলোগ 
গিলোজলকির তুলনলোয় িতেরলো ১২.৩ ভলোগ 
িলোম্টলোন ইনটলোরজভউদলোতলো  বয়সেলোকল বলোধ্তলোমূ-
লে গিনিন গ্হকণর গেকে গস্ছেলোয় গিনিন 
গ্হণ িছ্ েকর । তরুণ িলোম্টলোনকদর অে্টনন-
জতে সকচতনতলো সমজন্বত বলোিলোর অে্টনীজতর 
(সবলোঅ) জদকে, তলোকদর সমে্টন েলোকি শ্রজমে-
গদর ব্বস্লোিনলোয় সমে্টন, ের নীজতর ওির 
জভজত্ত েকর আকয়র িলোে্টকে্র ঘলোটজত িুরণ, 
এবং ইউকরলোকি শ্রজমেকদর অবলোধ চললোচল 
(িলোম্টলোনকদর এটলো  িতেরলো  ৮৮.৭ ভলোগ,  গিলো-
ল্লোকনড িতেরলো ৬৬.৬ ভলোগ)। আর জেছু দৃশ্-
মলোন অসলোমঞ্জস্ েলোেলো সক্বিও তরুণ গিলোলকদর 
দৃজটি উদলোর বলোিলোর অে্টনীজতর (উবলোঅ) জদকে।                     

     এই গুণগত গকবষণলোজট েলোকির অজভজ্তলোর 
গষিকত্র আত্-িীবনীমূলে জদে উিিীব্ েকর 
গতলোকল। আমরলো িীবন সম্জে্টত ছয় ধরকনর 
গেৌিল, নলোনলোজদে গেকে অজনশ্চয়তলোর গিলোগসূ-
গত্র আবদ্ধ, এরেম েলোকির  িীবকনর ধরনগু-
গললো িুনজন্টম্টলোণ েকরজছ। "শ্রজমেরলো" িলোরলো নীল-
রং জবজিটি েললোরওয়লোললো, তলোরলো জস্জতিীল ও 
সম্ভলোব্ভলোকব জনকয়লোকগর মকধ্ রকয়কছ বকল 
মকন েকরকছ। গিিলোগত স্লোধীনতলো সলোধলোরণত 
গ্হণকিলোগ্ জবষয় নয়, জেন্তু অভ্তি এবং অন্ 
গেলোেলোও জস্জতিীলতলো �ুঁি়কত ব্তি, িীবকন 
েলোিহীনতলোর নলোনলো িি্টলোকয় লকষি্র গষিকত্র 
আত্-সীমলোবদ্ধতলো জবদ্মলোন। "গিিলোিীবীরলো" 
িলোরলো সলোদলো-েললোরজবজিটি শ্রজমে তলোরলো আিলো 
েকর জস্জতিীল, অজধে মিুজরকত সলোরলোজদনব্লো-
িী েলোি ও ভলোল ে্লোজরয়লোকরর প্রত্লোিলো, হয় 
শ্রম বলোিলোকর েলোকির রদবদকল এেজট গপ্র্য়লোি-
নীয় অজনশ্চয়তলোর অজভজ্তলো, নলো হয়, বয়কি 
শ্রজমেকদর দকল ব্জতিে িীবনকে উকিষিলো 
েকর সমলোকললোচনলো েকর। জবকিষ এনজিওগু-
গললোর প্রকিটিগুকললোকত "সৃিনিীলকদর" জদকয় 
এেজট জভন্ন ধলোরলো সূজচত হয়, সৃিনিীল গিিলো 
ও সলোংকিৃজতে গষিত্র জহকসকব, িলোরলো েকি্টলোকরট 
বলো েলোর�লোনলোজভজত্তে প্রজতষ্লোনগুকললোকত স্লোধীন-

তলোকে এেজট প্রকয়লোিনীয় মূল্ জহকসকব 
জবকবচনলো েকর। "জভন্নমলোজত্রেভলোকব সৃিনিীল-
রলো" নলোনলো ধরকনর উকদ্লোগ জনকয় প্রেকল্পর 
সূচনলো েকর। অজনশ্চয়তলো জনকয়লোগেত্টলো, িজরবলোর 
অেবলো রলোক্রের সমে্টন িলোওয়লোর গষিকত্র এেজট 
অিজরহলোি্ট মূল্ জহকসকব জবকবজচত হয়। 
িজরকিকষ, মনতিলোজ্বিে সমস্লোর িন্ এবং/
জেংবলো  জনরলোিত্তলোর স্লোকে্ট িীবন অজভজ্তলোর 
মূকল্র বি্টন, এবং এ জবষকয় তে্দলোতলোরলো" 
প্রত্লোহলোর"-এর ধরনজটকেই তুকল ধকরকছন, 
এ�লোকন এেধরকনর "প্রজতবন্ধেতলো" জবদ্মলোন, 
িলো েজঠন অজনশ্চয়তলো, তকব সজরিয়ভলোকব একে 
অিকরর সকগি জরিয়লোিীল নয়,  জনয়জমতভলোকব 
জনকয়লোকগর গষিকত্র জববে গেকে জবজছেন্ন হকয় 
িকড়, িলো হলোজরকয় িলোয়-বলো একত জনকির 
িীবকনর তলোৎিি্ট ে�কনলো অজি্টত হয় নলো।

     িজরমলোণগত ও গুণগত অনুসন্ধলোন এেই 
সকগি তুকল ধকর গি, উভয় গদকির তরুণরলো 
অজনজশ্চত গবলোধ েরকছ। তকব তলোরলো সমলোকললোচনলো 
েকর নলো অেবলো, তলোকদর অজনশ্চয়তলোকে চ্লোকলঞ্জ 
েকর নলো। অজধেলোংি তরুণরলো এই অজনশ্চয়তলোয় 
অভ্তি হকয় উঠকছ, এটলোকে হয় িীবকনর 
জবজভন্ন িি্টলোকয় স্ল্পস্লোয়ী বলো, তলোরলো গি �ুঁজে 
জনকছে, এই �ুঁজে গনওয়লোর সুবলোকদ তলোকদর মূল্ 
জদকত হকব এমনটলোই গভকব জনকছে। সমলোকললোচ-
নলো একেবলোকরই হলোলেলো এবং এটলো রলোিননজতে 
েকর গতলোকল ও ইউজনয়ন সংগজঠত েকর। অন্ 
েেলোয়, আমরলো অজনশ্চয়তলোর এেজট চলমলোন 
"স্লোভলোজবেীেরণ" িলোকে অকনে তরুণ দৃশ্-
মলোন-স্লোভলোজবে িজরজস্জত জহকসকব মকন েকর 
েলোকে, এরেম এেজট জবষকয়র সলোষিী হজছে।

১ এই প্রবন্ধজট গল�লো হকয়কছ "গিলোল্লোকনড ও িলোম্টলোজনকত তরুণ অজন-
জশ্চত শ্রজমে: েম্ট িজরকবি ও বসবলোকসর অবস্লো, সলোমলোজিে সকচত-
নতলো, ও রলোিননজতে অংিগ্হণ-এর উির এেজট তুলনলোমূলে সমলো-
িতলোজ্বিে গকবষণলো"-িীষ্টে প্রেকল্পর আকগই। গি�লোকন অে্ট 
সহলোয়তলো জদকয়কছ গিলোল্লোকনডর ন্লোিনলোল সলোইসি গসনটলোর ও িলোম্টলোন 
জরসলোচ্ট ফলোউকনডিন (জডএফজি)। গকবষে দকলর মকধ্ িলোম্টলোজন 
গেকে জছকলকন ভ্লোরলো ট্লোিম্লোন, িুজল-মলোজরয়লো গললোকরনকিন, আকল-
েিলো্রেলো জসহলোউস, গডজনস জনউম্লোন. গকবষে দকলর মকধ্ গিলোল্লোনড 
গেকে জছকলন িুজলয়লোস গলোরদজকি, এড্লোম গ্লোকিলোজভজে, ি্লোন িলোর-
িলোজতি, ম্লোগদলোজলনলো আক্রেিুে, আকলেিলো্রেলো রেলোজবনলো-গরলোজিজভজে, 
গিকসে বুরজকি, মলোজতউি ে্লোকরলোললোে, আগলোতলো রিলোকসলোকিলো। 

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্: 
অ্লোডলোম গ্লোকিলোজভজে (মূল গকবষে)
<adam.mrozowicki@uwr.edu.pl>, 
িলোন িলোরিলোজতি
<jczarz@sgh.waw.pl> 
িুজলয়লোস গলোরদজকি
<jgarda@sgh.waw.pl>
গভরলো ট্লোিম্লোন
<V.Trappmann@leeds.ac.uk>

গিলোল্লোকনডর সমলোিজবজ্লোন 
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গিলোল্লোকনডর সমলোিজবজ্লোন 

> গেন সবলোই ডলোন-িন্লো দলগুকললোকত

েলোতলোজি্টনলো গদবকিলো, সলোরলো গহস্টজিংকিলো, িলোজস্টনলো েসজসংকিলো, ও েলোজমল গট্িেলো, ইউজনভলোজস্টজট অফ ওয়লোকি্টলো, গিলোল্লোনড 

২০১৬ সলোকল প্রেলোজিত গ্লোবলোল 
ডলোয়লোলকগ আজল্ট গহলোসচলোইল্ড গদ�লোন 
গি, সমলোিজবজ্লোনীকদর প্রবকন্ধর 
জিকরলোনলোকম বজণ্টত জবষকয় গেবল 

অে্টননজতে প্রজরিয়লো ও আজবভূ্টত সলোমলোজিে 
সংকবদনিীলতলোর মধ্ জদকয় নয়, আকরলো 
এসেল দকলর সমে্টনেলোরীকদর িীবনীকেও 
প্রনে েকর উত্তর অনুসন্ধলোন েরলো প্রকয়লোিন। 
এেই জবষকয় অজভন্ন দৃজটি আমলোকদর গকবষে 
দলও মকন েকর (সংজলেটি আমলোকদর রচজয়তলোর 
িলোিলোিলোজি প্রধলোন অনুসন্ধলোনেলোরী জহকসকব 
অধ্লোিে ম্লোজসকয়ি গগলোডুললো ও স্টলোজনকস্লো 
চলোংকেলোজকি, মলোিলো গ্লোওয়লোেলো, গিলোজফয়লো জসকেলো-
রকিলো এবং জমকেলোললোি জসকিলো) িলোরলো ২০১৫ 
সলোকল গিলোল্লোকনডর ষিমতলোসীন দকলর ল অ্লোনড 
িলোজস্টি (জিস) িলোজট্টর সমে্টন বলোড়লোর েলোরণ 
�ুঁকি গবর েকরকছন। ল অ্লোনড িলোজস্টি এেজট 
সলোমলোজিে রষিণিীল দল: মূল্কবলোকধর জদে 
গেকে রষিণিীল ও অে্টননজতে জদে গেকে 
সলোমলোজিে সমলোিতন্ত্রবলোদী। এমনজে ইউকরলো-
জিয় ইউজনয়কনর জবকরলোধী ও িলোতীয়তলোবলোদী 
সরেলোর ইউকরলোজিয় ইউজনয়ন ও গিলোজলি 
সমলোকির অন্লোন্ উদলোর অংকির েলোকছ 
বহুভলোকব সমলোকললোজচত হকয়কছ। এর সমে্টন 
ধীকর ধীকর গবকড়ই চকলকছ: ২০১৭ সলোকল এটলো 
িতেরলো ৫০ ভলোগ গভলোট গিকয় জনব্টলোচকন িয় 
েকরকছ।

> আমলোকদর গকবষণলো িজরজচজত

     আমলোকদর গকবষণলোজট গিলোল্কনডর গে্রেীয় 
অংকির এেজট িহকর েরলো হকয়কছ, িলোকে 
"জময়লোককিলো" (গিলোল্লোকনডর এেজট "গছলোট িহর") 
নলোম জদকয়জছ। ২০১৫ সলোকল জময়লোককিলোকত ষিম-
তলোসীন দল িতেরলো ৫০ ভলোগ গভলোট ললোভ 
েকরজছল। তুলনলোমূলেভলোকব িলোতীয়ভলোকব 
তলোকদর গভলোট জছল িতেরলো ৩৭.৬ ভলোগ। 
আমলোকদর প্রজতকবদকন "জময়লোককিলোর ভলোল িজরব-
ত্টন: গিলোজলি রলোিনীজতকত নতুন েতৃ্টত্ববলোদ 
এেজট গছলোট িহকরর গেকে"  তুকল ধরলো হয়। 

জিস রলোিনীজতজবদরলো ২০১৫ সলোকলর রলো্রেিজত 
জনব্টলোচকনর ে্লোকম্ইকনর শুরু গেকেই "ভলোল 
িজরবত্টন"-এর লষি্জট ব্বহলোর েকরকছ।      

     জিস সমে্টেকদর রলোিননজতে দৃঢ়তলো অনু-
সন্ধলোন েরকত জগকয় আমরলো ৩০ িকনর প্রকত্-
গের িন্ দুইজট সলোষিলোৎেলোর গ্হণ েকরজছ। 
এেজট জময়লোককিলোর অজধবলোসীকদর। এটলো 
অকনেটলো িীবনীমূলে। আর জবিতীয়জট, গভ্ট-
িলোত বলো েল্লোণ রলোক্রের জবজভন্ন নীজত সংজলেটি 
দৃজটিভজগি জনকয়। আমলোকদর িদ্ধজত জিকয়কর 
বদু্টর গশ্রজণ জবভলোিন  ত্বি অনুসলোকর  ও এর 
গিলোজলি আত্তীেরণ, জলক�কছন ম্লোজসকয়ি 
গগলোডুললো ও গিজমকস্লো সলোদুরলো। আমরলো আমলোকদর 
তে্ দলোতলোকদর শ্রজমে গশ্রজণ ও মধ্জবত্ত গশ্রজণ 
এই দুইজট ভলোকগ জবভতি েকরজছ। এটলো উকলে� 
েরলো প্রকয়লোিন গি, আমরলো সলোষিলোৎেলোরগুকললো 
তেলোেজেতভলোকব "রূিলোন্কর গহকর িলোওয়লো"-গদর 
গেকে গ্হণ েজর জন। িলোরলো ১৯৮৯ সলোকলর ির 
িুঁজিবলোদী িজরবত্টকনর মকধ্ও িলোরলো দলোজররেই 
গেকেকছ; তলোকদর গবলো�লোকত এই িজরভলোষলোজট 
ব্বহৃত হকয়কছ।             
 
> তুমুল প্রজতকিলোজগতলোর দুইজট জবষয়: গভ্টিলোত 
ও িরণলোে্টী
   
     শ্রজমে গশ্রজণ সলোষিলোৎেলোরদলোতলোরলো সলোধলোরণত 
গভ্টিলোকতর জবষয়জটর গষিকত্র একেবলোকর জনকষ-
ধলোজ্লোর জবকরলোজধতলো েকরকছ। বয়কি শ্রজমে 
গশ্রজণর নলোরীরলো প্রচজলত গভ্টিলোত জবকরলোধী  
আইকনর ব্লোিেতলোকে গ্হণ েরকত গচকয়কছ। 
মধ্জবত্ত নলোরীরলো তলোকদর জনকিকদর িন্ িছ-
গ্র স্লোধীনতলোর প্রকয়লোিনীয়তলো জনকয় ব্লোিে 

>>

গভলোট জদকয় েলোকে?

আকললোচনলো েকরকছ এবং অসুস্ সন্লোন ললোলন-
িলোলকনর গবলো�লো সম্কে্ট আকললোেিলোত েকরকছ।  
আমলোকদর সলোষিলোৎেলোরদলোতলোকদর গভ্টিলোত 
জবকরলোধী  আইকনর সম্ভলোব্ ব্লোিেতলোর তলোৎি-
ি্টিূণ্ট গ�লোললোকমললো আকললোচনলো সক্বিও গিলোরলো-
গললোভলোকব গভ্টিলোকতর  জবরুকদ্ধ তীরি জবকরলোজধতলো 
একসকছ।          

     আমলোকদর সলোষিলোৎেলোরদলোতলোকদর অজধেলোং-
িই জছল গিলোল্লোকনড িরণলোে্টী গ্হকণর জবিকষি। 
শ্রজমে গশ্রজণর সলোষিলোৎেলোরদলোতলোরলো তুকল ধকরন 
গি, িরণলোে্টীরলো েলোি েরকত চলোয় নলো। আর 
তলোরলো সলোমলোজিে সুজবধলোও আিলো েকর নলো। তলোরলো 
সলোমলোজিে গদ�লোকিলোনলোর গিলোজলি জসকস্টম ও 
তলোকদর গদওয়লো সুজবধলোগুকললো গেকে উদ্ভূত 
অন্লোি্তলোর জবিকদর জদেজট তুকল ধকরকছন। 
তলোরলো িরণলোে্টীকদর সকগি িুকদ্ধর ব্লোিলোকর এেজট 
ব্লোিলোর উকলে� েকরকছন এবং তলোরলো এটলোও 
বকলকছন গি, তলোকদর আশ্রয় গদওয়লো উজচৎ, 
জেন্তু এটলো গিলোজলি রলোক্রে নয়। গেবল দুইিন 
সলোষিলোৎেলোরদলোতলো বকলকছন গি, গিলোজলি 
সমলোকি িরণলোে্টীরলো গেলোন ষিজত েকর জন, 
গেননলো জবগত সরেলোর  স্ল্প  সং�্ে িরণলোে্টী 
গ্হণ েরকত গচকয়জছল।        

     মধ্জবত্ত সলোষিলোৎেলোরদলোতলোরলো প্রলোয়ই দলোজব 
েকরকছন গি, আগতরলো এেজট জভন্ন সংকিৃজতর 
ছলোি বহন েকরকছ এবং তলোরলো গিলোজলি ও ইউ-
গরলোজিয় সংকিৃজতর জনয়মগুকললো রপ্ত েরকত 
অনলোগ্হী জছল। িলোরলো িুদ্ধ গেকে িলোজলকয় 
একসকছ, তলোকদর িুদ্ধ সংজলেটি অজভজ্তলোর 
সলোধলোরণ জদেগুকললো ও গিলোজলি সমলোকির রলোি-
স্নজতে অজস্জতিীলতলোর সকগি সংহজতর নজির-

ব্লোিে িনসমে্টন েলোেলোর িকরও জিআইএস সরেলোর 
সুদরূপ্রসলোরী আক্লোলনকে ইন্ধন জদকয়কছ। 
Flickr/Platforma Obywatelska RP। 
স্ত্ব সংরজষিত।

http://globaldialogue.isa-sociology.org/
http://globaldialogue.isa-sociology.org/
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গুকললো জবরল জহকসকব প্রজতভলোত হকয়কছ। মধ্-
জবত্ত সলোষিলোৎেলোরদলোতলোকদর অনুিলোয়ী, িরণলোে্টীরলো 
গি�লোনেলোর, তলোকদর গস�লোনেলোর িলোয়গলোয় েলোেলো  
উজচৎ"। েলোকরলো েলোকরলো িকন্, এেিন বকলকছন 
গি, ইউকরলোকির ধলোরণলো হল বি্টকনর, ইউকরলো-
গির "শুদ্ধতলো" রষিলো েরলোর িন্ িরণলোে্টীকদর 
ধম্ট ও নৃতলোজ্বিে িজরচকয় জচজনহত েকর তলোকদর 
বলোইকরই রলো�লো প্রকয়লোিন। িৃঙ্খললো ও স্পটি 
সীমলোকর�লো জঠে রলো�লোর সমলোধলোকনর জদেজট 
সম্কে্ট এেিন মধ্জবত্ত গশ্রজণর নলোরী সলোষিলো-
ৎেলোরী বকলকছন গি, িজদ িরণলোে্টীকদর গিলো-
ল্লোকনড েলোেকত হয়, তলোকদর গিলোজলি সমলোি 
গেকে বলোইকর েলোেকত হকব।        

> গণতলোজন্ত্রে িলোসন েলোঠলোকমলোকত 
প্রজতষ্লোনগুকললোর র্ংসসলোধন  

     ২০১৫ সলোকলর জডকসম্বকর, সরেলোর সলোংজব-
ধলোজনে জবচলোকরর েলোকি বলোধলো জদকত শুরু 
েকরজছল। এেজট আইন গিলোজলি সংজবধলোকনর 
িন্ েতটলো প্রলোসজগিে, এটলো জনধ্টলোরণ েরকত 
ম্লোকনডট গদওয়লো  হকয়জছল। িূকব্টর সরেলোর 
িলোঁচিন জবচলোরেকে ২০১৫ সলোকলর গসকটেম্বকর 
আইন িজরষকদর জনব্টলোচকনর গেবল িূকব্টই 
জনকয়লোগ জদকয়জছল। ত�নেলোর সংসদীয় গজরষ্-
তলোয় রষিণিীল-উদলোর সুিীলকদর সকগি 
েৃজষিীবী শ্রজমকের স্মকত্রকয় জতনিন জবচলোরে-
গে জনব্টলোজচত েরলোর অজধেলোর জছল। জেন্তু তলোরলো 
জনব্টলোজচত েকরজছল িলোঁচিনকে। এ েলোরণ 
সক্বিও জবচলোর ব্বস্লোয় জতনিন জবচলোরকের ব্-
বস্লোকেই (স্বধভলোকব) এবং অনব্ধভলোকব দুইিন 
জবচলোরেকে (অনবধভলোকব জনব্টলোজচত েকর) 
গরক�জছল।  জিস অধু্জষত নতুন সংসদ 
িলোঁচিন জবচলোরেকে মকনলোনয়ন জদকয়জছল। আর 
জবচলোর ব্বস্লো সংরিলোন্ জসদ্ধলোন্গুকললোর প্রেলোিনলো 
বন্ধ েকর জদকয়জছল। একত রলো্রেিজত আক্রেি 
দুদলোর জনেট নতুন জবচলোরেকদর িিে গ্হণ-
েলোকল এেজট সলোংজবধলোজনে সংেটই স্তজর 
হয়জন, সরলোসজর ওয়লোর'ি-এর রলোিিেসহ 
অন্লোন্ বড় বড় গিলোজলি িহকর-এর প্রজতবলোদ 
হকয়জছল।  এই প্রকনের উত্তকর সরেলোকরর মলোি-
েলোজঠকত সলোংজবধলোজনে জবচলোর ব্বস্লো আইনসং-
গত, এটলো ভগি  হকছে  নলো জেংবলো তলো িষিলোিলো-
গতর  িি্টলোকয় িড়কছ জেনলো:  এ েলোকির ধলোরলোয় 
জিস সমে্টেকদর সমে্টন আকছ জেনলো, দলোজব 
হকছে এটলো  সুিীল সমলোি অধু্জষত জবচলোর ব্-
বস্লোয় "বহুত্ব"-গে হলোজির েরকছ। এর 
প্রজতবি্বিীকদর িন্ এই মলোিেলোজঠগুকললো গণত-
গন্ত্রর এেজট আঘলোত জহকসকব একসজছল এবং 
সরেলোকরর ওির গি গেলোন সলোংজবধলোজনে জনয়-
ন্ত্রণ জবলজম্বত েরলোর এেজট সফল প্রয়লোস জছল।                  

> জিস সলোমলোজিে নীজত: "৫০০+ িজরবলোর"-
-গপ্রলোগ্লোম

  ২০১৬ সলোকলর এজপ্রকল জিস সরেলোকরর 
সলোমলোজিে নীজতর প্রতীে জহকসকব "৫০০+ 
িজরবলোর" গপ্রলোগ্লোমজট  শুরু  হয়। এটলো জনজশ্চত-
ভলোকবই সবকচকয় গুরুত্বিূণ্ট এেজট রলোিননজতে 
িদকষিি। এই গপ্রলোগ্লোমজট সলোব্টিনীনভলোকব 
জিশুকদর সহকিলোজগতলোর িন্ এেজট গপ্রলোগ্লোম:-
প্রকত্ে িজরবলোর জবিতীয় ও তৃতীয় সন্লোকনর 
িন্ (দজররে িজরবলোরগুকললো তলোকদর প্রেম সন্লো-
গনর িন্ অে্ট ললোভ েকর) ৫০০ স্জতস (প্রলোয় 
১২০ ইউকরলো) ললোভ েকর। এই বলোতিবলোয়ন গিলো-
ল্লোকনডর িরবত্টী ধলোরলোর েজমউজনস্টকদর িন্ 
তলোৎিি্টিূণ্ট িজরবত্টন জনকয় আকস: গিলোজলি 
রলো্রে  ১৯৮৯ সলোল গেকে  মধ্জবত্ত ও শ্রজমে 
গশ্রজণকে সুজবধলো গদওয়লোর িন্ বড় িজরসকর 
বণ্টন প্রজরিয়লো িলোজর গরক�কছ।          

    অজধেলোংি অংিগ্হণেলোরীরলোই জিশুকদর 
সুজবধলোর বলোতিবলোয়ন েলোি্টরিমকে সমে্টন েকর-
জছকলন। ব্জতরিম হল গেউ গেউ মধ্জবত্ত 
গশ্রজণ উদলোর স্বিরীকত্র হকয়ও এটলোকে "গভলোট 
গেনলো"-র এেজট ধরন জহকসকব মকন েকরজছ-
গলন। সুজবধলোগুকললো মধ্জবত্ত গশ্রজণর সলোষিলোৎেলো-
রদলোতলোকদর আওতলোয় জছল, িলোরলো তলোকদর িজর-
জচজতকে গদকির নতুন িজতি জহকসকব মকন 
েকরজছকলন। একত জিশুকদর সুজবধলোর িন্ 
ব্য়, অিচয় জহকসকব গদ�লো হয় জন, বরং, 
এটলোকে িজশ্চকমর উন্নত গদিগুকললোর "স্লোভলো-
জবে" এেটলো মলোিেলোজঠ জহকসকব গদ�লো হকয়জছল, 
এর প্রতীে জহকসকব গিলোল্লোকনডও এটলো  িুতি 
হকয়কছ। শ্রজমে গশ্রজণর অংিগ্হণেলোরীরলো জিশু 
সুজবধলোর িকষি জছল। তলোকদর মকধ্ এেটলো বড় 
অংি এই প্রতিলোবনলোয় সমে্টন েকরজছকলন গি, 
স্লোনীয় েতৃ্টকত্বর জেছু গ্হীতলোকদর জবজভন্ন 
সু্কিলোগ-সুজবধলো গদওয়লোর গষিকত্র ব্য়গুকললো জনয়-
ন্ত্রণ েরলো উজচৎ।            

> জিকসর সমে্টকনর গষিকত্র জবজভন্ন তিকর সমে্টন 
েলোেলোর েলোরণ

     ল অ্লোনড িলোজস্টস িীবকন তলোকদর িুনব্টণ্ট-
নমূলে গপ্রলোগ্লোম গ্হকণর গষিকত্র এেজট নতুন 
িলোসকনর রূকির প্রজতজনজধত্ব েকর। আমলোকদর 
গকবষণলোজটকত গদ�লোকনলো হয় গি,  জিকসর সমে্ট-
গেরলো িনমতলোমকতর গষিকত্র িতটুকু ধকর 
গনওয়লো হকয়কছ, তলোর গেকেও অজধে জবভতি। 
এই গকবষণলোজটকত আমরলো এই সলোমলোজিে িলোে্ট-
ে্গুকললো েী েী এবং ডলোনিন্ী দকলর উত্লোকন 
গেলোন জদেগুকললো েলোি েকর, এই জদেগুকললো 
অনুসন্ধলোকনর গচটিলো েরজছ।  

     আমলোকদর গকবষণলো গদ�লোয় গি, জিকসর িন্ 
দজররেকদর গেকে গি সমে্টন, তলো গেবল আজে্টে  
সহকিলোজগতলোর িকন্ ললোভ হয় জন। বরং, এটলো 
অত্ন্ সফল হকয়কছ এ েলোরকণ গি, সমলোকির 
সব্টতিকরর নলোনলো প্রকয়লোিন ও মূল্কবলোধকে  জঘকর 
এর েলোি্টরিম জনধ্টলোজরত হকয়কছ। জিস রলোিনী-
জতজবকদরলো সরেলোজর ব্কয়র গষিকত্র জবগত 
"এজলটকদর" অিজরজমত গভলোকগর সমলোকললোচনলো 
েকর শ্রজমে গশ্রজণর মি্টলোদলো ও িজরচকয়র 
িলোয়গলো জনম্টলোণকে উিিীব্ েকরন। তলোরলো  
মধ্জবত্তকদর আেলোঙ্কলোর মলোনজসেতলোয় সলোব্ট-
গভৌমত্ব ও িৃঙ্খললো তুকল ধকরন। আমলোকদর 
গকবষণলোজট �ুব মিলোর এেজট জদে প্রজতভলোত 
েকর: রলোিননজতে মতলোমত ও গঘলোষণলো সবসময় 
সলোষিলোৎেলোরদলোতলোকদর ব্জতিগত অজভজ্তলোকে 
ছলোজিকয় িলোয় নলো।

 এেই সমকয়, জিস গণতলোজন্ত্রে 
প্রজতষ্লোনগুকললোকে (গিমন- সলোংজবধলোজনে 
জবচলোর), গণতন্ত্র ও "ভলোল িজরবত্টন"- এর নলোকম  
র্ংসসলোধন শুরু েকরকছ। এই গকবষণলোজট 
আকরলো গদ�লোয় গি, জিকসর সকগি  িলোরলো েলোকেন, 
তলোরলো জনকিকদর "গডকমলোরি্লোট" দলোজব েকরন। 
তকব তলোরলো এর উদলোর ধরনজটকে বলোদ জদকছে, 
িলোর  জভজত্ত অিজরহলোি্টভলোকব জনকির গভতকরই  
সীজমত। ম্লোজসকয়ি গগলোডুললো এই প্রিঞ্চজটকে 
"নতুন েতৃ্টত্ববলোদ" জহকসকব অজভজহত েকরন।  
গগলোডুললোর মকত, আমরলো িন িজরসকরর 
(অতীকতর সংবলোদিত্রগুকললোর গচকয়, ইনটলোরকন-
গটর মলোধ্কম) এই গমৌজলে িজরবত্টন এবং 
গভলোটলোর ও ষিমতলোসীন দকলর গনতলোকদর সুজন-
জদ্টটি সম্কে্টর সলোকিকষি এটলোকে "নতুন েতৃ্টত্ব-
বলোদ" জহকসকব িি্টকবষিণ েরজছ।        

     আমলোকদর গকবষণলোর ফললোফল জনকদ্টি েকর 
গি, ডলোনিন্ী দলগুকললো সম্জে্টত প্রচজলত ব্লো-
�্লোগুকললোর সলোফল্ েকম গগকছ। প্রলোপ্ত ফললোফ-
লগুকললো িন সলোধলোরকণর গবি দৃজটি আেষ্টণ 
েকরকছ এবং বলোম ও ডলোনিন্ী ইকনটকলেচুয়লোল-
গদর িলোরলো গিলোজলি সমলোকির নলোনলো জবষয় জনকয় 
আকললোচনলোয় সজরিয়, তলোকদর মকধ্ নলোনলো জবত-
গে্টর িন্ম জদকয়কছ।    

সরলোসজর গিলোগলোকিলোকগর িন্:
েলোতলোজি্টনলো গদবকিলো 
<k.debska@is.uw.edu.pl>
সলোরলো গহস্টজিংকিলো
<sara.herczynska@gmail.com> 
িলোজস্টনলো েসজসংকিলো
<j.koscinska@is.uw.edu.pl>
েলোজমল গট্িেলো
<k.trepka@is.uw.edu.pl>

গিলোল্লোকনডর সমলোিজবজ্লোন 
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গিলোল্লোকনডর সমলোিজবজ্লোন

> সব্টিনীন িজরমনডকল 

মলোকস্টি গিলোললো, ইউজনভলোজস্টজট অব ওয়লোকি্টলো, গিলোল্লোনড

>>

সমলোিজবজ্লোকনর সম্ভলোবনলো

২০১৭ সলোকলর নকভম্বর ল এনড 
িলোজস্টস িলোজট্টর (জিআইএস) 
সরেলোর গঠকনর জনব্টলোচকনর ির দুই 
বছর হকয় গগকছ। ি�ন এই দুই 

বছকর উদলোরননজতে গণতকন্ত্রর অকনে জনয়ম 
লঙ্ঘন েরলো হকয়কছ, ৪০ িতলোংকিরর গবজি 
গভলোটলোর এ�কনলো এই সরেলোর সমে্টন েকর। 
এটলো এই িি্টলোকয় জছল গি, গসনলোবলোজহনীর প্রজত-
গবদন "জময়লোতকেলোয় সকন্লোষিনে িজরবত্টনঃ 
গছলোট িহকরর গপ্রষিলোিট গেকে গিলোল্লোজনডয় 
রলোিনীজতকত নব্-েতৃ্টত্ববলোদ" প্রেলোজিত 
হকয়কছ।

     গে্রেীয় গিলোল্লোনড জময়লোতকেলোয় অবজস্ত 
এেজট গছলোট িহকর িজরচলোজলত গকবষণলো 
জভজত্তে এই প্রজতকবদন এেজট ঘৃণ্ আকললোচ-
নলোকে প্রকরলোজচত েকরকছ, গি�লোকন সলোংবলোজদে, 
রলোিনীজতজবদ এবং জবজ্লোনীররলো েকয়ে সপ্তলোহ-
ব্লোিী অংিগ্হণ েকরজছল। এর েকয়েজট 
ধলোরণলো ও ব্লো�্লো রলোিনীজত ও সমলোকির চলমলোন 
জবতকে্ট জনত্ প্রসগি জহকসকব স্লোন গিকয়কছ। 
িলোইকহলোে, এই প্রজতকবদকনর সলোে্টেতলো 
িলোলকনর িজরবকত্ট আজম এর সম্ভলোবনলোর 
সলোমলোজিে অবস্লো সম্কে্ট ভলোবকত চলোই। িনস-
মলোকবকি সমলোিজবজ্লোকনর উিজস্জতর িন্ 
েললোকেৌিল িুনজচ্টন্লো েরলোর িন্ এবং শুধু 
ব্লো�্লোই নয়, সমলোি িদ্ধজতর প্রভলোকব এর 
ভূজমেলো গিলোরদলোরেরকণ এটলো গুরুত্বিূণ্ট হকত 
িলোকর। িজদও প্রলোেজমেভলোকব আজম গিলোল্লো-
গনডর গষিত্রকে বু�লোকত চলোই, এটলো গিলোল্লোকনড 
ঘকট িলোওয়লো িদ্ধজতকত গমৌজলে জেছু নয়।

গিলোললোর নতনু েতৃ্টত্ববলোদ হকললো সব্টিনীন সমলোিজবজ্লোন 
িলো�লোর এেজট ভলোল উদলোহরণ। 
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গিলোল্লোকনডর সমলোিজবজ্লোন 

> এেজট নতুন সব্টিনীন িজরমনডল

     এেজট নতুন িনসমলোকবি িনজবতকে্ট এর 
প্রভলোব বলোড়লোকনলোর িন্ সমলোিজবজ্লোকনর জবষয়-
বস্তুর প্রজতফলন ঘটলোকত হকল অবশ্ই িনমকন 
ঘকট িলোওয়লো সলোম্প্রজতে িজরবত্টন গুকললো 
জবকবচনলো েরকত হকব। সংকষিকি বলকত, 
সংবলোকদর প্রভলোব গেকে ইনটলোরকনকটর েতৃ্টকত্বর 
জদকে িজরবত্টকনর মকধ্ই এগুকললো জনজহত 
আকছ। আকগর িনসমলোকবকি অন্ত রলোিনী-
জতর সলোকে িজড়ত জবষয়গুকললো সংবলোকদর 
মলোধ্কম সংঘজটত হত, এবং "সলোংকিৃজতে মধ্-
স্তলোেলোরী"- সলোংবলোজদে, জবকিষজ্, এবং রলোি-
নীজতজবদগণ িনজবতকে্ট এেজট গুরুত্বিূণ্ট 
ভূজমেলো িলোলন েরকতন। ইনটলোরকনকটর প্রসলোর 
অে্টননজতে ও সলোংকিৃজতে উভয় গষিকত্রই মুরেণ 
সংবলোদকে আঘলোত েকরকছ। গিলোল্লোকনড এই 
িদ্ধজত জছল �ুবই দ্রুত এবং নলোটেীয়। উদলোহ-
রণস্রূি, ২০০৫ এবং ২০১৭ সলোকলর মকধ্ 
সবকচকয় বড় িজত্রেলো "Gazeta Wyborcza" 
তলোর ৭৫ িতলোংি িলোঠে হলোজরকয়কছ।

     ইনটলোরকনট িলোজসত িনসমলোকবকি সংবলোকদর 
জবষয়বস্তু জনম্টলোকণর এেজট বড় জবছেুরণ রকয়কছ। 
এজট িজরচলোজলত হয় বৃহৎ ওকয়বেলোস্ট, গছলোট 
জবকিষলোজয়ত ওকয়বেলোস্ট তেলো ইউজটউকবর মত 
এেিন প্রকিলোিে গি প্রলোয়ই বহু দি্টে 
সমলোকবি ঘটলোকত িলোকর, তলোকদর বিলোরলো। এই প্র-
গিলোিেকদর মকধ্ প্রজতজরিয়লোর গজত, বৃহৎ বি-
্বি, গেকলঙ্লোজর এবং স্নজতেতলোর ওির গিলোর 
জদকয় সলোমলোজিে দৃজটি িলোওয়লোর প্রজতকিলোজগতলো 
তীরি হকছে।

> মধ্স্তলোেলোরীকদর দুব্টলতলো ও সমলোিজবজ্লোন

     িনসমলোকবকি প্রকবকির ষিীয়মলোণ প্রজতবন্ধ-
েতলো গুকললো ভুল তকে্র প্রসলোর ও চলমলোন 
ইসু্র জবতিলোর িজরবত্টন েকর িলো ইছেলোেৃতভলোকব 
"উত্তর-সত্" ধলোরণলোর জবেলোি েকর সকত্র 
উকলেক� িবলোবজদজহতলোকে নটি েকর। সলোমলোজিে 
দৃজটির িন্ বব্টর প্রজতকিলোজগতলো উিলোদলোনগুকললো 
সংগ্কহর দীঘ্টসূত্রতলো ও িজটল িুতিে গল�লোর 
উির জভজত্ত েকর সলোংবলোজদেতলোকে প্রভলোজবত 
েরকছ। বহু গণমলোধ্ম জনরলোিকদ রলো�লোর উিলোয় 
হল সভ্তলোর সংগ্লোম জহকসকব গণইসু্ জনকয় 
গবজি আকললোচনলো নলো েকর স্নজতে গশ্রকয়লোকবলোধ 
ও অংিগ্হণ বিলোরলো গণমলোধ্কমর সলোকে সংজলেটি 
এেজট িজরজচজত সম্জে্টত গশ্রলোতলো সমলোি গকড় 
গতলোললো। প্রেলোশ্ ব্লোিলোরগুকললো জনকয় রলোিনীজত 
ও আকলচনলো এই অবস্লোগুকললোর সলোকে �লোি �লোয় 
এবং রলোিনীজতজবদগকণর স্বপ্লজবে জচন্লো উি-
স্লোিন েকর এবং উিকিলোগী জববৃজতর মলোধ্কম 
"গণমলোধ্ম ও সন্ত্রলোস"-এ িজরণত হয়।

     দি্টেরলো ষিীপ্র, আরিমণলোত্ে ও স্নজতে 
আকললোচনলোয় অংি গনয়, জেন্তু আরও িলোনলোর 
িলোয়গলো রকয়কছ গিগুকললো গুরুত্বিূণ্ট সলোব্টিনীন 

জবষকয়র সলোকে সম্জে্টত এবং এেই সমকয় 
গকবষণলোর ফললোফকলর সলোমকন তলোকদরকে 
মুক�লোমুজ� েকর। প্রকিলোিেকদর মকধ্ তীরি প্র-
জতকিলোজগতলোর অে্ট হল গি, িনজবতে্ট ব্ে্টপ্রবণ 
এবং দ্রুত মন্কব্র মকধ্ই সীমলোবদ্ধ েলোকে। 
জচরলোচজরত সলোংবলোজদেতলো সময় ও অকে্টর 
বলোইকর চকল িলোকছে। এই অবস্লোয় গি সমলোিতলো-
জ্বিে জ্লোন িলো বলোতিবতলোর নতুন ব্লো�্লো গদয়, তলো 
িনজবতকে্টর গজতকে প্রভলোজবত েকর বৃহৎ স্লোে্ট 
ও প্রজতজরিয়লোর সম্ু�ীন হয়।

> সমলোিজবজ্লোকনর গিেলোরকণ গুরুত্বিূণ্ট

     তলোহকল এরেম জ্লোন সৃজটি েরলোর জনয়ম 
জে? এই প্রজতকবদকনর জভজত্তকত জময়লোতকেলো 
এবং তলোর অভ্ে্টনলো সম্কে্ট আজম জেছু জনবন্ধ 
স্তজরর �ুঁজে জনব।

     প্রেমত, ি�ন গল�লো িলোওয়লো িলোয় ঐ মুহূত্ট-
টলো গুরুত্বিূণ্ট। গিলোল্কনড জিআইএস-এর সম-
ে্টকনর সূত্রগুকললোর ওির প্রজতকবদন এেই 
সমকয় উিজস্ত হয় ি�ন িূব্ট ব্বহৃত জেছু 
ব্লো�্লো েম প্রত্য়িনে হয়। উদলোহরণস্রূি, 
এেজট সলোধলোরণ জববেলোস এমন জছল গি, ি�নই 
জিআইএস অজভিলোতকদর জবকবচনলো েরলোর প্র-
জতশ্রুজত জদকয়জছল, তবুও এজট দুন্টীজতিরলোয়ণ 
অজভিলোতকশ্রণী সৃজটি েরকছ। িলো তলোর আদি্টকে 
লঙ্ঘন েকর িতকনর জদকে গিকত িলোরত। এর 
মকধ্ এরেম জেছুই ঘকটজন এবং জিআইএস 
এ�কনলো ৪০ িতলোংি িনগকণর সমে্টন ললোভ 
েরকছ। প্রজতকবদনজট এেজট নব্-েতৃ্টত্ববলোকদর 
দমজটিভজগি জদকয় ঘটনলোজট ব্লো�্লো েকরকছ িলো 
অন্লোন্ জবষকয়র িলোিলোিলোজি জনকিকদর অজভ-
িলোতকে জনয়ন্ত্রণ ও রলোিননজতে িজরবত্টকনর 
গজতকে জনকদ্টিনলো জদকত এেিন গনতলোর 
ভূজমেলো ব্লো�্লো েরকছ।

     প্রভলোব জবতিলোকরর জচন্লো েরলোর িন্ চলমলোন 
সলোমলোজিে িদ্ধজতর সলোকে সলোমঞ্জস্ জবধলোন েরলো 
গুরুত্বিূণ্ট। অবশ্ এজট সম্ূণ্ট সমলোিজবজ্লোনী-
গদর ওির বত্টলোয় নলো। জেন্তু আমরলো উৎিলোদকনর 
গজতর প্রনেকে উকিষিলো েরকত িলোজর নলো। জচরলো-
চজরত জিষিলোগত উৎিলোদন গেকে এটলো অবশ্ই 
দ্রুতগলোমী হকত হকব িলোকত বত্টমলোকন জবিুল 
িনকগলোষ্ীর সলোকে প্রলোসজগিে জবষয়গুকললোর সম্-
ে্ট েরলো িলোয়। জিআইএস সমে্টেকদর ওির 
গকবষণলোকে গভীর েরকত েকয়েজট স্লোকন 
আরও গকবষণলো েরলো, সলোষিলোকতর সং�্লো আরও 
বলোড়লোকনলো এবং তলোকদরকে আরও জবতিৃত েরলোটলো 
গবজি উত্তম হকত িলোরকতলো। সমস্লো হল গি, 
উদলোহরণস্রূি ি�ন এগুকললো শুধু ঐজতহলোজসে 
হয়, এই প্রকচটিলোর ফললোফল ঘটকত িলোকর।

    জবিতীয় গুরুত্বিূণ্ট সম্ে্ট হল সলোধলোরণ 
জ্লোকনর সলোকে সম্ে্ট। প্রলোজতষ্লোজনে িড়লোকিলো-
নলোগুকললো িজটল হকয় িলোকছে এবং গকবষণলো 
সমস্লো ও তলোকদর উিসংহলোরগুকললো এমনভলোকব 

>>

গজঠত হকছে আর উিস্লোজিত হকছে গি, জিজষিত 
িলোঠকের েলোকছও িড়লো েজঠন হকয় দলোঁড়লোকছে। 
ি�নই এমন গেলোকনলো জ্লোন উৎিলোদন েরলো হয় 
িলোর এেজট সলোমলোজিে প্রভলোব আকছ বকল মকন 
েরলো হয়, আমলোকদর অবশ্ই ব্লোিে জবচলোর 
জবকলেষকণর জদকে িলোওয়লো উজচত এমনজে 
জবকিষ েকর ি�ন আমরলো জবিমত হই ত�নও। 
এটলো অকিলোগ্তলো, অজ্লোনতলো, স্বষজয়ে সীমলোব-
দ্ধতলো ইত্লোজদর প্রমলোণ জহকসকব এগুকললোকে প্র-
ত্লো�লোন েরলোর িন্ গুরুত্বিূণ্ট মকন হয়নলো, 
বরং এগুকললোকে প্রত্য়ন েরলোর িন্ জবচলোি্ট 
জবষয়বস্তু জহকসকব ধরলো হয়।

     জময়লোতকেলোকত আমলোকদর গকবষণলোর গষিকত্র, 
জিআইএস সমে্টেকদর ব্লোিলোকর বহু িনজপ্রয় 
মতলোমত জছল। তলোর মকধ্ এেজট জছল এই জব-
বেলোসকি, জিআইএস সমে্টেরলো হল প্রলোেজমে-
ভলোকব গসসব মলোনুষ িলোরলো আললোদলো অেবলো অন্ত 
এেজট গভীর আঘলোত রকয়কছ এমন মলোনুষ। 
এটলো িীবনবৃত্তলোজন্ে সলোষিলোতেলোকর জনজশ্চত 
হওয়লো িলোয়জন। েলোরণ বহুসং�্ে উত্তরদলোতলো 
তলোকদর লষি্ অি্টকনর জবষকয় অেবলো তলোকদর 
সফলতলোর জবষকয় েেলো বকলকছ। আকরেজট 
অজভকিলোগ িলো আমরলো জবকবচনলো েজর তলো হল 
এেজট অনুমলোন গি, জিআইএস-এর সমে্টন 
হল েম্টসূজচ চরি গেকে ৫০০+ তহজবল 
জহকসকব েৃতজ্তলো স্রূি উিহলোরজভজত্তে (প্রেম 
সন্লোকনর ির প্রকত্কের িন্ প্রলোয় ১২০০ 
টলোেলোর ভলোতলো)।

    জিআইএস-এর িকষি গভলোটদলোনেলোরীরলো ব্-
জতিগত চলোজহদলো িূরকণর িন্ এই গপ্রলোগ্লোমজট 
জনধ্টলোরণ েকর জন, জেন্তু রলোক্রের এেলোত্তলোর 
প্রমলোণ জহকসকব এবং এেজট ব্লোিে নীজত িজর-
বলোরকে সমে্টন েকর গিলোল্লোনড অবকিকষ গি 
উন্নত গদিগুকললোকত গিলোগদলোন েকরকছ তলোর 
জচনি জহকসকব এজট ব্লো�্লো েকরকছ।

    তৃতীয়ত, িনগকণর আললোি-আকললোচনলোর 
জনরলোসতিতলোর িজটলতলোয় সমলোিতলোজ্বিে জ্লোন 
প্রবত্টন েরলো দরেলোর।মলোনুষ সরলতলো িছ্ 
েকর জেন্তু সবসময় নয় ! িজদ তলোকদর জ্লোন 
েলোকে িলো অজভজ্তলো ও মতলোমতগুকললোকে সমৃদ্ধ 
েকর, তলোকদর গভীরভলোকব আবদ্ধ েকর তলোহকল 
অব্িই তলোকত গেৌতূহল েলোেকত হকব। জময়লো-
তকেলোর ওিকর জরকিলোট্ট িড়কত িলোরলো আগ্হী 
জছল উদলোহরণস্রূি অজভিলোত গশ্রজণকদর উির 
নলোনলোজবধ সমলোকললোচনলো প্রণয়ন েকর জিআইএস-
-এর জনম্নকশ্রজণর প্রজতজনজধ ও মধ্কশ্রজণর সম-
ে্টেরলো। অজভিলোত গশ্রজণর জবজছেন্নতলো ও তলোকদর 
সলোধলোরণ মলোনুষ গেকে দূরত্ব-এর উির জভজত্ত 
েকর জছল িূব্টবত্টীকদর সমলোকললোচনলোজবদ্লো। 
িরবত্টীকত এজলট গশ্রজণরলো তলোকদর স্নজতে 
অনুিলোসন গেকে দূকর চকল আকস দুন্টীজতর 
সলোকে আকিলোকষর বিলোরলো মধ্জবত্তকদর িলোসন 
েরলোর িন্। দীঘ্টেলোল িকর এটলোই জছল প্রেম 
উিলষি গি�লোকন িজলি িনজবতকে্ট গশ্রজণ    
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স্বজচত্র্তলোর জবষয়জট দৃজটিকগলোচর হকয়জছল।
িজটল ও মূল জবষকয়র দলোজবকত ছকের জবরুকদ্ধ 
মলোনুষ গেৌতূহলী হয়। িলোইকহলোে,এজট স্বজ্লো-
জনে িজটলতলোর এেজট প্রদি্টকনর গচকয় গবজি 
হওয়লো উজচত। সংবলোদকে সহহজিেরণ েরলো, 
িলো সলোমলোজিে দৃজটি আেষ্টকণর িন্ বি্বি ও প্র-
জতকিলোজগতলো সৃজটির লকষি্ জ্লোনকে িনজপ্রয় 
েকর, তলো সমলোিজবজ্লোনীকদর িন্ এেজট 
উিলোয় নয়। তলোর িজরবকত্ট, িনেেকনর মকধ্ 
জ্লোললো ধরলো ও জবকরলোকধর সৃজটি েরলোর উকদ্কশ্ 
িজটলতলো প্রবজত্টত হওয়লো উজচত।

> সমলোিজবজ্লোকনর ভূজমেলো

     সমলোিজবজ্লোন গেকে আমরলো এমন জে 
গিকত িলোজর িলো সলোমলোজিেভলোকব গিৌজতিে জ্লোন 
প্রদলোন েকর? এমন গেলোকনলো উত্তর গনই িলো 
সমলোিজবজ্লোনীকদর সন্তুটি েরকব এটলো বুক�ই 
আজম জেছু তলোজলেলো েরব িলো জবকিষ েকর 
আমলোর িন্ গুরুত্বিূণ্ট।

     এই ধরকনর সমলোিজবজ্লোকনর গিলোগলোকিলোকগর 
চলমলোন িদ্ধজতকে জনজ্রিয় েরলোর সুকিলোগ আকছ 
িলোর আনুষ্লোজনে বি্বি জনরসকনর এেজট প্রবণতলো 
রকয়কছ গি�লোকন সংবলোকদর সহজিেরণ ও বব্ট-
রেরণ সকব্টলোচ্ ষিমতলো বহন েকর। এই 
জবষকয়র অবস্লোর িন্ আমরলো সলোংবলোজদে ও 
রলোিনীজতজবদগণকে গদলোষলোকরলোি েরকত 
িলোজরনলো। তলোরলো এমন জেছু জনজদ্টটি অবস্লোয় 
জবরলোি েকর িলো তলোরলো সহকি আললোি আকললোচ-
নলোয় েরকত িলোকরনলো।
িলোইকহলোে, আমলোকদর গণকিলোগলোকিলোগকে হুমজে 
জদকয় জবিরীত প্রবণতলোকে সমভলোর েকর এমন 
জ্লোন জদকয় সমলোিজবজ্লোনীকদর বিলোরলো গেন এই 
জনয়মগুজল সংকিৃত হকব নলো তলোর গেলোকনলো েলোরণ 
গনই।

     সমলোিজবজ্লোকনর এেজট গুরুত্বিূণ্ট েলোি হল 
গসসব মলোনুকষর জনেট সত্ বলোণী গিৌঁকছ গদয়লো 
িলোকদর িনসমলোকবকি সলোমলোন্ িজরমলোণ িলোয়গলো 
েলোকে। আমলোর িকষি িনজপ্রয় গশ্রণীর িন্ 

িলোয়গলো স্তজর েরলো এবং তলোকদর গপ্রষিলোিট ও 
অজভজ্তলোগুকললো গদ�লোকনলো জবকিষভলোকব গুরুত্ব-
িূণ্ট।

   তৃতীয় প্রনে হল িনসমলোকবকি অন্লোন্ 
জবষকয়র জবিরীকত সমলোিজবজ্লোন জেভলোকব 
জনকির িলোয়গলো েকর জনকব। আমলোর মকত, 
সবকচকয় েলোছলোেলোজছ জবষয় হল একে সলোংবলোজদে 
ও রলোিনীজতজবকদর জবিরীত জহকসকব জচন্লো 
েরলো। সমলোিজবজ্লোন তলোর গবলোধগম্তলো এবং গি 
জ্লোন গস প্রদলোন েকর তলোর এবং সলোমলোজিে 
দৃজটির আেষ্টকণর িন্ বি্বি গেকে এর এেে 
েতৃ্টত্ব এবং চলোি ও রলোিননজতে বি্বি গেকে 
দূরকত্বরর িন্ ব্লোজতরিম। এই ধরকনর সমলো-
িজবজ্লোন সলোমলোজিে বলোতিবতলো সংজ্লোজয়ত 
েরকত তলোকদর ষিমতলোর ওির জনকষধলোজ্লো 
আকরলোি েরলোর মলোধ্কম িনসমলোকবকি অন্লোন্ 
অংিগ্হণেলোরীর প্রজত এেজট সমভলোর হকত 
িলোকর।
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