
গুজববের গণতন: ২

সসেললিম সরজজা লনিউটনি

জজললিয়জানি অঅজাসেজাঞ্জ এবেবং লক্রিবপজা অঅজানিজালরর র 

সযজাগজাবযজাগ

গণবযজাগজাবযজাগ মজাবনি জনিসেজাধজারবণর সযজাগজাবযজাগ নিয়। জনিসেজাধজারবণর লনিজস
সযজাগজাবযজাগ-প্রণজালিলী  নিয়।  প্রচজর  সেবংখঅর  বেজা  লবেপজলি  সেবংখঅর  বেঅলক্তিমজানিজবষের
সেজাবথে  বেঅলক্তিগত  ববেলশিষঅমলণ্ডিত  মজানিবেলীয়  সযজাগজাবযজাগ  নিয়।  মজানিজবষে-মজানিজবষে
সযজাগজাবযজাগ নিয়। অমজানিবেলীয় সযজাগজাবযজাগ। অজজবে সযজাগজাবযজাগ। ইনি-অগরজালনির
সযজাগজাবযজাগ।  সরজালট  টজারজার  যবনর  পক্ষ  সথেবর  আপজামর  মজানিজবষের  সেজাবথে
সযজাগজাবযজাগ। যজালনর সযজাগজাবযজাগ। সমলশিবনির সযজাগজাবযজাগ।সমলশিনি ছজাড়জা ‘মঅজাসে
রলমউলনিবরইশিনি’ নিজাই।

আলম লরন্তু যন মজাবত্রেরই লনিনজামন ররলছ নিজা। সমলশিনি বেলিবত এখজাবনি
সগজাটজা  ইনজালস্ট্রিয়জালি  গণবযজাগজাবযজাবগর  বেজা  লমলডিয়জা-প্রলতষজাবনির  সেজালবেরর
আমলিজাতনবর  সবেজাঝজালচ।  আমলিজাতন  লজলনিসেটজাই  সতজা  আসেবলি  এরটজা
সমলশিনি।  অবনির  রজালি  আবগ  জজামরজালনির  এর  তজালত্ত্বির  হুডিল্ফ  হরজার
বেবলিলছবলিনি  সয,  আমলিজাতন  এরটজা  প্রজাণহলীনি,  যজালনর  এরটজা  সমলশিনি।
আমজাবদের  মহজাতজা  গজানলী  খজবে  পলরষজার  রবর  বেজলঝবয়  বেবলিলছবলিনি  —  এ
ধরবনির আমলিজাতবনর আরও বেবহৎ এরটজা রূপ রজাষ্ট্র — সগজাটজা  রজাষ্ট্রযনই
এরটজা  ‘আতজাহলীনি  সমলশিনি’—  ‘দেঅ  সস্টেট  ইজ  এ  সসেজালিবলিসে  সমলশিনি’।
‘বেঅলক্তির  আতজা  থেজাবর,  রজাবষ্ট্রর  আতজা  থেজাবর  নিজা’।  রজারণ  রজাষ্ট্র  সমলশিনি।
আমলিজাতন মজাবত্রেই তজাই।

‘গণবযজাগজাবযজাবগর গঅজাঞ্জজাম’, আবলিজালরত বেজাবংলিজাবদেশি, ১১ই সম ২০১৫

উপবরজাক্তি সলিখজালটবত  গণবযজাগজাবযজাবগর  সভজাবে  সেম্পবরর  বেলিবত  লগবয়  মজানিবেলীয়তজার

লবেপরলীবত সমলশিবনির সেজাবথে গণবযজাগজাবযজাবগর যজক্তিতজা লনিবয় বেলিবত হবয়লছলি। সমলশিনি

বেলিবত  সসেখজাবনি  আলম  প্রজাণহলীনি,  যজালনর,  বেবহৎ  পজপলজর  রতব রত্বতনওয়জালিজা  এরটজা
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সেজামলগ্রির  সমলশিনিজালর  ওরবফে  সমরজালনিজবমর  রথেজা  বেজলঝবয়লছলিজাম।  উদব লতটজরজ  সখয়জালি

ররবলি সদেখজা যজাববে, যন বেজা সমলশিনি মজাবত্রেরই লবেবরজালধতজা আলম রলর লনি। মজানিজবষে-মজানিজবষে

সযজাগজাবযজাবগর সক্ষবত্রে সমলশিবনির বেঅবেহজার খজারজাপ বেজা আপলত্তিরর লরছজ  সসেররম ইলঙ্গিতও

আলম  রলর  লনি।  আলম  বেলিবত  সচবয়লছ,  যন  যখনি  এররম  এরটজা  রতব র পক্ষলীয়

আমলিজাতবনর চজারজ লরজলীবেলী  চজারর বেজা  সগজালিজামবদের  হজাবত পবড় লনিবজও গণলবেবরজাধলী

এললিট-রতব র পবক্ষর সগজালিজাম লহবসেববে রজাজ রবর তখনি তজা আর মজানিবেলীয় সযজাগজাবযজাগ

থেজাবর  নিজা,  তথেজারলথেত  গণবযজাগজাবযজাবগ  পলরণত  হয়।  পলরণত  হয়  লহজ  মজাস্টেজাসের
ভবয়বসে।  সসেলট  তখনি  রজাবষ্ট্রর  অথেরজনিলতর-রজাজজনিলতর-লমলডিয়জাজনিলতর  রতব র পবক্ষর

ইবলিরট্রলনির সচজাঙজা লহবসেববে বেঅবেহৃত হয়। এর এরবপবশি সবেজামজাবেষেরবণর মবতজা এরবপবশি

ও সেবেরগ্রিজাসেলী  ‘তথেঅ-লবেবনিজাদেনি’-বেষেরবণর প্রলত আমরজা মজখস্থ অভঅজাবসে রজানি সপবত রজালখ

এবেবং ঐ সচজাঙজার রথেজায় জলীবেনিসেমপরণ রবর ঠজললিপরজাবনিজা বেদদেবলষ মজানিজবষের মবতজা ঘজরপজার

খজাই যজাপবনি-মনিবনি-আচরবণ। 

আসেবলি, মজানিবেলীয় সযজাগজাবযজাবগর সক্ষবত্রে সমলশিবনির ভভ লমরজা এবরবেজাবর অনিঅররমও

হবত পজাবর। সসেটজা লনিভর র রবর বেঅলক্তি ও সেমজাজ রতটজা সজাধলীনিতজাশিলীলি, আতমযরজাদেজাবেজানি

এবেবং আতলনিয়নণপ্রবেণ তজার ওপবর। এই ধরবনির মজানিজবষেরজা লবেদেঅমজানি রতব রত্বতজালনর

ভজাগজাবড়র মবধঅ বেসেবেজাসে রবরই,  এরই সভতবর,  নিতজ নি সেমজাজ বেজানিজাবনিজা শুরু রবরনি।

‘সেজাইফেজারপজাঙ্কসে’  তথেজা  ‘লক্রিবপজা  অঅজানিজালরর ’র  (‘সেজাইফেজারপজাঙ্কসে’  তথেজা  ‘লক্রিবপজা

অঅজানিজালরর ’র) সযজাগজাবযজাগ এইররবমর প্ররব ত মজানিবেলীয় ধজারজার সযজাগজাবযজাগ সযখজাবনি সমলশিনি

পজালিনি রবর ইলতবেজাচর ভভ লমরজা  (‘সেজাইফেজারপজাঙ্কসে’ তথেজা ‘লক্রিবপজা অঅজানিজালরর ’ সেম্পবরর
দ্রষবেঅ:  লটম সম, ‘দেঅ লক্রিবপজা অঅজানিজালরর স্টে মঅজালনিবফেবস্টেজা’,  ১৯৮৮; জনি সপলর বেজাবলিরজা,

‘এ লডিকজাবরশিনি অফে ইনিলডিবপবনন্স অফে সেজাইবেজারবস্পেসে’,  ১৯৯৬;  লপটজার লিজাডিবলিজা,

‘লক্রিবপজা অঅজানিজালরর , সেজাইবেজারবস্টেটসে, অঅজান পজাইবরট ইউবটজালপয়জা’, ২০০১; জজললিয়জানি

অঅজাসেজাঞ্জ,  ২০১২;  সসেললিম  সরজজা  লনিউটনি,  ‘সেজামজাজঅ  সজাধলীনিতজা  ইনজারবনিট’,

২০১৪।)।

নিতজ নি  সেমজাজ আমভলি  পলরবেলতরত  নিতজ নি  ধরবনির  রজাষ্ট্র  আপলনি  বেজানিজাববেনি  সরমনি

রবর?  রজাষ্ট্র লর সচয়জারবটলবেলি সয সসেগুবলিজা সভবঙ সফেবলি আপলনি নিতজ নি সচয়জারবটলবেলি

বেজানিজাববেনি? রজাষ্ট্র আসেবলি এটজা সেম্পরর । এর লবেবশিষে ধরবনির রজাষ্ট্রলীয় সেম্পরর প্রণজালিলী। রজাষ্ট্র

আসেবলি এর লবেবশিষে ধরবনির রলনশিনি বেজা শিতর -পলরলস্থলত। সসেই অবথের রজাষ্ট্র সতজা আসেবলি

আমরজাই। আমরজাই রজাষ্ট্র। আমরজাই সতজা রজাষ্ট্রলীয় সেম্পরর প্রণজালিলীবত, রজাষ্ট্রলীয় লবেলধলনিবষেধ

সেজাবপবক্ষ জলীবেনিযজাপনি রলর, সযজাগজাবযজাগ রলর, আলথেরর সলিনিবদেনি রলর। রজাবজই রজাষ্ট্রবর

যলদে  বেদেলিজাবত  তজাহবলি  আমজাবদেরবর  নিতজ নি  ধরবনির  সেমজাজ-সেম্প্রদেজায়-সেম্পবরর র

অনিজশিলীলিনি শুরু ররবত হববে। এবেবং সসেটজা এখনিই। এই সেমজাবজর সভতবর সথেবরই। এই
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হবচ  জজামরজানি  অরজাজপথেজ  গুসজাভ  লিঅজানজাওয়জা’র  লচনজাধজারজা  (গুসজাভ  লিঅজানজাওয়জা,

১৯১০: ২১৪; সসেললিম সরজজা লনিউটনি, ২০১৩: ১৫৯)। এই সলিজাবরর এই আলিজাপটজরজ

হুবেহু তজ বলি লদেবয় সরবখলছবলিনি ২০০০-২০০৭ সেজাবলি সলিখজা লনিবজর ব্লবগ আজবরর

জজললিয়জানি অঅজাসেজাঞ্জ  (জজললিয়জানি অঅজাসেজাবঞ্জর ব্লগ:  আইলরউ ডিট ওআরলজ)। এরটজা

মজজার লদের সখয়জালি ররজার আবছ। লদেরটজা অঅজানিজালরর র প্রলত আগ্রিহলী মজানিজষেজবনির রজাবছ

অতলীবে গুরুত্বপভণর  লহবসেববে লবেববেলচত হববে বেবলি আমজার ধজারণজা। ‘দেঅ ফেজাস্টের  সেজাবরর লি’

এবেবং  ‘গুলিজাগ  আলরর লপলিজাবগজা’র  মবতজা  সেজালহবতঅর  রচলয়তজা,  বেলিবশিলভর  রুশি

সেজামজাবজঅর  সেবংগুপ্ত  শ্রমরজারজাগজাবর  অবনির  বেছর  বেলন  শ্রমদেজাবসের  জলীবেনিযজাপনি

রবরবছনি,  আবলিরজজানজার  সেলিঝলনিৎলসেনি  এবেবং  আরও অবনির লবেজজানিলী,  দেজাশিরলনির,

সেমজাজলচনবরর  পজাশিজাপজালশি  এই  গুসজাভ  লিঅজানজাওয়জা  লছবলিনি  অঅজাসেজাবঞ্জর  অনিঅতম

অগ্রিসেভরলী। 

এখনি গুসজাভ লিঅজানজাওয়জা হবচনি পপ বধজা, বেজারজ লনিনি, ক্রিবপজাৎলরনি, মঅজালিজাবতসজাবদের

মবতজাই বেজাম-সেমজাজতজালনর বনিরজাজঅ-ধজারজার মজানিজষে। অনিঅলদেবর জজললিয়জানি অঅজাসেজাবঞ্জর

সগজাটজা লচনজাধজারজার লবেরজাশি ঘবটবছ পজপলজবেজাদেলী বেজাজজার-বনিরজাবজঅর ধজারজায়। এই ধজারজা চজায়:

সেররজারলী-সেজামলরর-রবপরজাবরট  পজপলজ  ও  রতব র ত্বতনলবেহলীনি  বেঅলক্তিমজাললিরজানিজাধলীনি  পজপলজর

এবেবং সেলতঅরজার অবেজাধ ও সসচজালভলত্তির লবেলনিময়-সলিবনিবদেবনির সেনিজাতনি মজানিবেলীয় সেবংস্থজা

লহবসেববে সজাধলীনি বেজাজজারবরলন্দ্রির সজাধলীনি বেঅলক্তি-সগজাষলীর সেমজাজ। অঅজানিজাবরর জা-রঅজালপটজা-

ললিজম নিজাবম  পলরলচত এই ধজারজার  ‘লক্রিবপজা  অঅজানিজালরর ’র  নিজাবমর  লবেবশিষে উপধজারজালট

যজাবেতলীয় মজানিবেলীয় সযজাগজাবযজাবগ ও আলথেরর ইতঅজালদে যজাবেতলীয় সলিনিবদেবনি লক্রিবপজাগ্রিজালফের

সেফেটওয়জাবর পলরচজাললিত রলম্পউটজার প্রযজলক্তি বেঅবেহজাবরর ওপর সজজার সদেয়। সেফেটওয়জার

বেজা  সরজাডি-সর  ইনজারবনিট-রলম্পউটজারলভলত্তির  হজাইবটর  সেমজাবজর  ‘আইনি’  লহবসেববে

লবেববেচনিজা রবরনি। তজাপরজা বেবলিনি, ‘সরজাডি ইজ লি’। সেজতরজাবং এররম এরটজা বেলিপ্রবয়জাগহলীনি

সজাধলীনি মজানিজবষের সেমজাবজ আইনিলী-রতব রপক্ষ বেজা আইনিপ্রবয়জাগরজারলী সেবংস্থজা বেজা বেনজরধজারলী

সরন্দ্রিলীয় সরজাবনিজা শিজাসেনিতজালনর বেজালহনিলীর প্রবয়জাজনি পড়ববে নিজা। সরজাডি বেলিবত এখজাবনি

হবরদেবর সযবরজাবনিজা সেফেটওয়জারবর সবেজাঝজাবচ নিজা। লক্রিবপজাগ্রিজালফের সরজাডি-সর সবেজাঝজাবনি

হবচ।  এই  ধজারজার  সরজাডিগুবলিজা  যত  লনিলশ্ছিদ্রভজাববে  বেঅলক্তির  অঅজাবনিজালনিলমলটলভলত্তির

(পজাবেললির  পলরসেবর  লনিবজর  পলরচয়  প্ররজাবশির  বেজা  অপ্ররজাবশির  এবেবং  ইচজামজালফের

লনিধরজারবণর রলম্পউটজার-বেঅবেস্থজা)  এবেবং প্রজাইবভলসেলভলত্তির সেবেরজনিলীনি সযজাগজাবযজাগবেঅস্থজার

বেবনজাবেস ররবত পজারববে এবেবং যত সবেলশি সলিজার সসেগুবলিজা বেঅবেহজার ররবত শুরু ররববে

তত সবেলশি রবর মজানিজবষে-মজানিজবষে সযজাগজাবযজাবগর মজাঝখজাবনি অনিঅ সরজাবনিজা গুরু-সগজাপসেজাই-

হুজজর-রতব রপক্ষ সরজাবনিজা ভভ লমরজা পজালিবনির (এমনিলর লনিবজবদের অলসত্ব বেজজায় রজাখজার)

মবতজা পলরলস্থলত পজাববে নিজা। সরউ তজাবদের দজারস্থ হববে নিজা। বেঅলক্তি,  সগজাষলী  ও সেমজাজ
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লনিবজবদের প্রবয়জাজনি লনিবজরজাই  সমটজাবত শুরু ররববে। রজাউবর আইনি ভজাঙজার  দেজাবয়

অলভযজক্তি  ররজার  সেজবযজাগই  থেজারববে  নিজা।  সরনিনিজা  সসেলিবফেজানি-ইনজারবনিটলভলত্তির  এই

বেঅবেস্থজায় সর রজার সেজাবথে রলী লনিবয় সযজাগজাবযজাগ ররবছনি তজার সেজামজানিঅতম ইশিজারজাও অনিঅ

সরজাবনিজা  বেঅলক্তি বেজা  রতব রপক্ষ  জজানিবত পজারববে  নিজা।  সরজাবনিজাভজাববেই  নিজা।  মজানিজবষে-মজানিজবষে

অথেরজনিলতর  সলিনিবদেনিও  হববে  অপ্ররজাবশি,  প্রজাইবভট  বেজা  বেঅলক্তি-বেঅলক্তি  পযরজাবয়  এবেবং

অঅজাবনিজালনিলমলট বেজা অপলরচবয়র আড়জাবলি।  ফেবলি সরজাবনিজা সরন্দ্রিলীয় বেঅজাবংর আর থেজারববে

নিজা। সরউ তজার দজারস্থ হববে নিজা। সরউ আর খজাজনিজা সদেওয়জার দেররজার মবনি ররববে নিজা।

সেররজারলী  আমলিজাতবনর  সলিজাবররজাও  এইসেবে  যনপজালত  সেফেটওয়জার  বেঅবেহজার  ররববে

লনিবজবদের প্রজাইবভলসে ও সযজাগজাবযজাগ-লনিরজাপত্তিজার সজাবথের। ফেবলি সরন্দ্রিলীয় রতব র পক্ষ তজার

ওপর সযজাগজাবযজাগগত লনিয়নণ বেজজার রজাখবত পজারববে নিজা।  এই ধরবনি যন-প্রযজলক্তি-

অঅজাপ ইবতজামবধঅ বেজাজজার সেয়লিজাবে রবর ছলড়বয় পড়বছ। এ লজলনিসে সঠরজাবনিজার সরজাবনিজা

উপজায় আর সরন্দ্রিলীয় সরজাবনিজা রতব র পবক্ষর থেজারববে নিজা। এই অবথের ‘সরজাডি ইজ লি’। 

সবেজাঝজাই যজাবচ এররম এরটজা সেমজাজ বেতর মজানি সসেনিজারবপরজাবরট রজাষ্ট্রপ্রণজালিলী রতব রর

পলরচজাললিত সেমজাবজর — অথেরজাৎ পজরবনিজা সেমজাবজর সভতবরই — গবড় উঠবত শুরু

ররবত পজারববে এবেবং শুরু রবরবছ ২০-২৫ বেছর ধবর। ইবতজামবধঅই বেজাজজাবর রলীলতমবতজা

বেজাধজালবেপলত্তিহলীনিভজাববে,  সেম্পভণর  লনিরজাপবদে,  পলরপভণর  প্রজাইবভলসে  ও  অঅজাবনিজালনিলমলট

সেহরজাবর,  সেফেলিভজাববে,  অপ্রলতবরজাধঅভজাববে চলিবছ ‘লবেটরবয়নি’ নিজাবমর লক্রিবপজা-মজদ্রজা।

এটজা এরটজা সপলরচজাললিত সেফেটওয়জার মজাত্রে। এর সরজাবডির বেজাইবর আপলনি চজাইবলিও

লভন্নভজাববে  সলিনিবদেনি  ররবত  পজারববেনি  নিজা।  সরন্দ্রিলীয়  সরজাবনিজা  রতব র পবক্ষর  বেজানিজাবনিজা  ও

বেনজরহজাবত  তত্ত্বিজাবেধজানি  ররজা  আলথেরর  আইনিরজানিজবনির  প্রবয়জাজনি  এখজাবনি  পড়বছ  নিজা।

সরজাডিই এখজাবনি সেজামজালজর-আলথেরর আইনি। এই অবথের ‘সরজাডি ইজ লি’।  হু হু রবর

বেজাড়বছ এর বেঅবেহজার। আপনিজার টজারজার এত সবেলশি লনিরজাপত্তিজা আর সরউ সরজাবনিজালদেনি

লদেবত পজাবর লনি। সেজতরজাবং আপলনিও অলচবরই এই মজদ্রজা বেঅবেহজার ররবত শুরু ররববেনি

সেবনহ নিজাই। অঅজাবনিজালনিলমলট ও প্রজাইবভলসের মজাত্রেজা এখজাবনি এমনিই উপচজ  মজাত্রেজার সয এই

ধরবনির সেফেটওয়জার বেঅবেহজার ররজাটজাবর লিজাভজনির মবনি ররবত শুরু ররববে সবেলশিরভজাগ

মজানিজষে।

এই ধরবনির যন-প্রযজলক্তি-অঅজাপ অলিবরলডি বেজাজজার সেয়লিজাবে রবর ছলড়বয় পড়বছ।

বেজাজজাবর চলিবছ ‘সেজাইবলিন সফেজানি’, ‘সেজাইবলিন সটক্সট’, ‘সরডি সফেজানি :: প্রজাইবভট রলি’,

‘সটক্সট লসেলরউর  ::  প্রজাইবভট সমবসেঞ্জজার’ এবেবং সেববেরজাপলর ‘উইলরললিরসে’ এর মবতজা

অজস্র সেফেটওয়জার। লনিতঅ নিতজ নি এসেববের আলবেষজার চলিবছ, উন্নয়নি চলিবছ। মজানিজবষে-

মজানিজবষে,  বেঅলক্তিবত-বেঅলক্তিবত  সযজাগজাবযজাবগর  মজাঝখজাবনিও  আর  সরজাবনিজা  রতব র পক্ষ-

এনিএসেএ-নিজরদেজালর  চলিবত পজারববে  নিজা।  অলিবরলডি সেলীলমত হবয়  আসেবছ। সেজতরজাবং

সসেললিম সরেজজা লনিউটনি: অঅজাসেজাঞ, লক্রিপপজা-অঅজানিজালরর , সযজাগজাপযজাগ
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মজানিজষে রজার সেজাবথে রলী লনিবয় সযজাগজাবযজাগ ররববে তজা লনিধরজারবণর, নিজরদেজালরর ও লনিয়নবণর

সরজাবনিজা  সেররজালর  আইনি বেজা  রতব রপক্ষ এখজাবনি নিজার  গলিজাবত পজারববে  নিজা।  পজারবছ  নিজা

ইবতজামবধঅ। লবেপজলি মজাত্রেজায়। লবেবশিষে রবর পলশ্চিম মহজাবদেশি। 

লক্রিবপজা  অঅজানিজালরর র  সেম্পভণর  লবেবরন্দ্রিভভ ত ‘সরজাডি  ইজ লি’ এর  সেমজাবজ তজাহবলি

মজানিজবষে-মজানিজবষে সেম্পবরর র ওপর, তজাবদের মধঅরজার সযবরজাবনিজা প্ররজার সলিবনিবদেবনির ওপর

সরজাবনিজা  প্ররজাবরর লবেলধলনিবষেধ আবরজাবপর সেজবযজাগ থেজারববে নিজা  রজাবরজা। মজানিজষে আচরণ

ররববে,  সযজাগজাবযজাগ  ররববে,  সলিনিবদেনি  ররববে  সসচজায়,  সজাধলীনিভজাববে।  মজানিজবষে-মজানিজবষে

সেম্পরর  হববে নিতজ নি ধরবনির। সজাধলীনিতজালভলত্তির। মজলক্তিপরজায়ণ। সেমজাজ হববে সলনিভর র।

সপলরচজাললিত। 

এতক্ষবণ গুসজাভ লিঅজানজাওয়জার রজাষ্ট্র-রূপজানবরর ধজারণজার সেজাবথে — বেজা বেজারজ লনিবনির

পজরজাবনিজা সেমজাবজর সখজালিবসের সভতর নিতজ নি সেমজাবজর বেলীবজর বেপনি-অঙ্কজ বরজাদ্গম-লবেরজাশি

ঘটজাবনিজার  ধজারণজার  সেজাবথে  —  জজললিয়জানি  অঅজাসেজাঞ্জবদের  লক্রিবপজা  অঅজানিজালরর র  ধজারণজার

সযজাগজাবযজাগ-সেভত্রেটজাবর শিনিজাক্তি ররবত পজারজা যজাবচ আশিজা রলর। 

গুসজাভ লিঅজানজাওয়জা বেলিলছবলিনি: রজাষ্ট্রলীয় আইনিরজানিজবনির বেজাইবর সেমজাবজর মজানিজবষেরজা

যতক্ষণ পযরন ‘লডিফেজাবরনললি লবেবহভ’ ররবত নিজা-পজারবছ,  রজাষ্ট্রবেলহভভরত সজাধলীনি পনজায়

লনিবজবদের মবতজা ররবত পজারবছ,  সজাধলীনি ও উন্নত মজানিজবষের উপযজক্তি বেলিপ্রবয়জাগহলীনি

সেমজাজ-সেম্প্রদেজায়-রলমউলনিলটর  নিতজ নি  নিতজ নি  লনিউলকয়জাসে,  সরজাষে  ও  সদেহ  (বেতর মজানি

সেমজাবজর সখজালিবসের মবধঅই)  গবড় তজ লিবত শুরু ররবত এবেবং তজার লবেরজাশি ঘটজাবত নিজা

পজারবছ — ততক্ষণ আমরজাই আসেবলি রজাষ্ট্রবর লটলরবয় রজাখলছ। ততক্ষণ লবেদেঅমজানি এই

রজাষ্ট্রপ্রথেজাবর  লনিনজা  রবর  লিজাভ  নিজাই।  সরনিনিজা,  ততক্ষণ  আমরজাই  এই  রজাষ্ট্র।  রজাষ্ট্রবর

বেদেলিজাবত সগবলি তজাহবলি মজানিজবষে-মজানিজবষে সেম্পরর -সলিনিবদেনি-সযজাগজাবযজাবগর ঘটনিজাগুবলিজা-

সর রজাষ্ট্রলনিরবপক্ষভজাববে সলনিভর র রবর গবড় তজ লিবত হববে। নিতজ নি সেমজাবজর চচর জা এখজাবনিই

ররবত  হববে।  এখনিই  ররবত  হববে।  তজার  জনিঅ  চজাই  নিতজ নি  সেম্পরর মজালিজা,  নিতজ নি

সযজাগজাবযজাগপ্রণজালিলী,  নিতজ নি আলথেরর বেবনজাবেস। বেজাসববে এগুবলিজা রলীভজাববে গবড় তজ লিবত

হববে সসেটজা  লিঅজানজাওয়জা জজানিবতনি নিজা। লতলনি শুধজ  নিতজ নি সেম্পরর লভলত্তির নিতজ নি ধজারজার

রলমউলনিলট গবড় সতজালিজার ওপর সজজার লদেলচবলিনি। তজাপর প্রজায় ৭০-৭৫ বেছর পর এবসে

জজললিয়জানি অঅজাসেজাঞ্জবদের,  তজাপবদের পভবেরসেভরলীবদের,  এবেবং তজাপবদের উত্তিরসেভরলীবদের ‘সেজাইফেজার-

পজাঙ্কসে’ ঘরজানিজার লক্রিবপজা অঅজানিজালরর  আমজাবদের সেজামবনি গুসজাভ লিঅজানজাওয়জা রলথেত নিতজ নি

সেম্পরর , নিতজ নি সলিনিবদেনি, নিতজ নি সযজাগজাবযজাগ, নিতজ নি মজদ্রজাবেঅবেস্থজার বেজাসবেজায়নি ঘটজাবত শুরু

ররজার মজাধঅবম আমভলি রূপজানরপ্রবেণ নিতজ নি সেমজাজ-সেম্প্রদেজায়-সেম্পরর  গবড় তজ লিবত শুরু

রবরবছনি। এখজাবনিই। এই পজরজাবনিজা সেমজাবজর মবধঅই। এখনিই।  
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এখনি বেজালরটজরজ  লনিভর র ররবছ আমজাবদের ওপর। আমরজা যত সবেলশি রবর বেঅলক্তির ও

সেমজাবজর সজাধলীনিতজার  গুরুত্ব বেজঝবে,  সেজাধজারণ  বেঅবেহজাররজারলী  লহবসেববে  যত সবেলশি  রবর

আমরজা আমজাবদের সসেলিবফেজাবনি, রলম্পউটজাবর এবেবং ইনজারবনিবট (আমজাবদের সযজাগজাবযজাবগ

ও  আলথেরর  সলিনিবদেবনি)  লক্রিবপজাগ্রিজালফের  সেফেটওয়জার  এবেবং  তজার  উপযজক্তি  সমলশিনি  ও

অপজাবরলটবং  লসেবস্টেম  বেঅবেহজার  ররবে,  সরজাডি  সডিবভলিজাপজার  লহবসেববে  আমজাবদের  তরুণ

সপ্রজাগ্রিজামজাররজা  যত সবেলশি রবর আমজাবদের সদেবশির ও লবেবশ্বের উপবযজাগলী  লক্রিবপজাগ্রিজালফের

অনিজশিলীলিনি ররবত পজারববে  — তজার  ওপর লনিভর র  ররববে বেলিপ্রবয়জাগহলীনি  ও সজাধলীনি,

মনিজষেঅসেনজাবনির উপবযজাগলী সেজনর এরটজা লবেশ্বেসেমজাবজর লদেবর রত তজাড়জাতজালড় আমরজা

এলগবয় সযবত পজারবে। সেমজাজ রূপজানবরর প্রশ্নটজা এখনি আর মজখস শিজাস, তত্ত্বি, মতবেজাদে,

লরবংবেজা  লজনজাবেজাদে-জয়বেজাবংলিজার  মজামলিজা  নিয়।  এটজা  সস্রফে  আপনিজার  আমজার  উপযজক্তি

লসেদজান গ্রিহবণর প্রশ্ন। নিতজ নি পবলথেবেলীর উপযজক্তি নিজাগলরর লহবসেববে লনিবজবর-লনিবজবদের-

সর উপযজক্তিভজাববে গবড় সতজালিজার প্রশ্ন। যজাপরজা এই প্রশ্নটজাবর লবেববেচনিজায় সনিনি নিজা,  নিতজ নি

সেমজাজ লবেলনিমরজাবণর  প্রশ্নটজা  তজার  আসেবলি  প্রজাবয়জালরলটর  মবধঅ  পবড়  নিজা।  লতলনি  বেঅস

আবছনি অনিঅ রজাবজ। তজাই বেবলি তজাবর আমরজা সদেজাষে লদেবত পজালর নিজা। সদেজাষে লদেবত পজালর

শুধজ লনিবজবরই। রলী ররলছ আলম? রতটজা ররলছ?  

রচনিজা: রজাজশিজাহলী ১৬ই সম ২০১৫ 

প্ররজাশি: বদেলনির আবলিজালরত বেজাবংলিজাবদেশি ঢজারজা ১৭ই সম ২০১৫
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