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ল্

সেসংগ্রহল্সথেদকল্গ্রকালফিকল্সককালকাজ:ল্সসেললমল্সরজকাল্লনৈউটনৈ,ল্২০১৭

আমকাদদরল্সেময়ককারল্জজীবনৈযকাতকায়ল্ননৈরকাজজ্যবকাদল্হদচ্ছেল্সেনলনৈলদরষ্টল্একটকাল্বনলদ্ধিববলত্তিকল্ধকারকা।

এরল্সেমথেরদকরকাল্অথেরননৈলতিকল্একদচেলটয়কাল্এবসংল্সেমকাদজরল্মধজ্যককারল্যকাবতিজীয়ল্জবরদলস-

মমলকল্রকাজননৈলতিকল্ওল্সেকামকালজকল্প্রলতিষকাদনৈরল্অবলনলপ্তিরল্পদকল্কথেকাল্বদলনৈ।ল্বতির মকানৈ

পনপলজবকাদজী ল্ অথেরননৈলতিক ল্ লবলধ-বদনকাবদসর ল্ জকায়গকায় ল্ ননৈরকাজজ্যবকাদজীরকা ল্ চেকানৈ ল্ সেমস

উৎপকালদককাল্শলক্তিরল্সকাধজীনৈল্একটকাল্সেলমলতি,ল্যকারল্একমকাতল্উদদ্দেশজ্যল্হদবল্সেমকাদজরল্প্রদতিজ্যক

সেদদসেজ্যরল্অবশজ্য-প্রদয়কাজনৈজীয়ল্চেকালহদকাগুলকাল্পমরণল্করকা;ল্এবসংল্এরপরল্সথেদকল্এইল্সেলমলতি

সেমকাজ-সেভকারল্মধজ্যককারল্লবদশষ-সেনলবধকাপ্রকাপ্তিল্সেসংখজ্যকালঘনদদরল্লবদশষল্সকাদথেররল্কথেকাল্আর

ভকাবদবল্নৈকা।ল্

রকাজননৈলতিক ল্ ও ল্ আমলকাতিকালন্ত্রিক ল্ প্রলতিষকানৈসেমমদহর ল্ প্রকাণহজীনৈ ল্ যন্ত্রিপকালতিওয়কালকা

বতির মকানৈল্রকাষ-সেসংগঠদনৈরল্জকায়গকায়ল্ননৈরকাজজ্যবকাদজীরকাল্চেকানৈল্সকাধজীনৈল্মকানৈব-সেম্প্রদকায়সেমমদহর

একটকাল্সেঙ।ল্এইল্সকাধজীনৈল্মকানৈব-সেম্প্রদকায়গুলকাল্একটকাল্আদরকটকারল্সেকাদথেল্বকাপধকাল্থেকাকদব

তিকাদদর ল্ সেকাধকারণ ল্ অথেরননৈলতিক ল্ ও ল্ সেকামকালজক ল্ সকাদথেরর ল্ সেমদত। ল্ এবসং ল্ এরকা ল্ লনৈদজদদর

ককাজককারবকাদররল্বদনকাবসল্করদবল্পকারস্পলরকল্সেম্মলতিল্আরল্সকাধজীনৈল্চেনলক্তিরল্মকাধজ্যদম।ল্

সককাদনৈকা-নৈকা-সককাদনৈকাল্পদ্ধিলতিদতিল্বতির মকানৈল্সেমকাজবজ্যবসকারল্অথেরননৈলতিকল্ওল্সেকামকালজক

লবককাশল্যকাপরকা ল্গভজীরভকাদব ল্অনৈনসেনকানৈল্করদছেনৈল্তিকাপদদর ল্ সয-সকউল্সজীককার ল্করদবনৈল্সয,

এইসেবল্লকজ্য-উদদ্দেশজ্য ল্সগররকাদজজ্যর ল্ধজ্যকানৈধকারণকা ল্ সথেদকল্গজকায়ল্নৈকা; ল্আজদকরল্ লদদনৈর

সেকামকালজকল্অসেঙ্গলতিরল্পমণরকাঙ্গল্তিদদন্তেরল্সযযৌলক্তিকল্ফিলকাফিলল্লহদসেদবইল্আসেদলল্এগুলকার

জন।ল্লবদজ্যমকানৈল্সেকামকালজকল্অবসকারল্প্রদতিজ্যকটকাল্নৈবতিরল্পযরকাদয়ল্এইল্সেকামকালজকল্অসেঙ্গলতি

রুডলল্ফল্ল্রককারল্1ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য



লনৈদজদক ল্আরও ল্সেরলভকাদব ল্এবসং ল্আরও ল্অসকাসজ্যকরভকাদব ল্প্রককাশ ল্করদতি ল্থেকাদক।

অসেঙ্গলতিরল্এইল্গলতিধকারকারই ল্ সস্রেফিল্সেবরদশষ ল্নৈকাম ল্হদলকা ল্ লগদয় ল্আধনলনৈকল্একদচেলটয়কা,

পনপলজবকাদ ল্এবসং ল্সেবরকাত্মক-নসরতিন্ত্রিজী ল্ রকাষ; ল্এগুদলকা ল্ছেকাড়কা ল্অনৈজ্য ল্ সককাদনৈকা ল্পলরণলতিদতি

পযরবলসেতিল্হদতিল্পকারতিল্নৈকাল্এইল্গলতিধকারকা।ল্

আমকাদদরল্বতির মকানৈল্অথেরননৈলতিকল্বজ্যবসকারল্সেনদমর-তিকাৎপযরপ্রসেকারজীল্ লবককাশল্বতির মকাদনৈর

রকাজননৈলতিকল্ওল্সেকামকালজকল্প্রলতিলক্রিয়কারল্রকাসকাল্নতিলরল্কদরদছেল্এবসংল্সেকলল্উপকাদয়ল্তিকার

সেকাদথেল্সদকাসকাললল্কদরদছে।ল্আর,ল্এইল্লবককাশল্ঘদটল্চেদলদছেল্লবদশষ-সেনলবধকাপ্রকাপ্তিল্সেসংখজ্যকা-

লঘনদদরল্হকাদতিল্সেকামকালজকল্সেম্পদদরল্ লবশকালল্সেঞ্চয়নৈল্এবসংল্লবপনলল্গণমকানৈনষদকল্ধকারকা-

বকালহকভকাদব ল্আরও ল্গলরব ল্ বকানৈকাদনৈকার ল্অলভমনদখ। ল্ বজ্যলক্তির ল্এককান্তে ল্ বজ্যলক্তিগতি ল্সকাদথের
মকানৈবসেমকাদজর ল্সেকাধকারণ ল্সকাথেরদক ল্জলকাঞ্জলল ল্ লদদয়দছে ল্অথেরনৈজীলতির ল্এই ল্ লবককাশ; ল্আর

এইভকাদব, ল্এদকবকাদর ল্ লনৈয়ম ল্ক’সর, ল্সগকাড়কা ল্ সথেদকল্মকালট ল্সেলরদয়ল্দনবরল ল্কদরল্ সফিদলদছে

মকানৈনদষর ল্সেকাদথে ল্ মকানৈনদষর ল্সেম্পকর দক। ল্জনৈগণ ল্ভন দল ল্ সগদছে, ল্সস্রেফি ল্ লশল্পকলককারখকানৈকা

বকানৈকাদনৈকার ল্জদনৈজ্যই ল্ মকানৈনষ ল্ লশল্পকলককারখকানৈকা ল্ বকানৈকায় ল্ লনৈ; ল্লশল্পকলককারখকানৈকারই ল্ বরঞ্চ

মকানৈনষদকল্তিকারল্সবপদচেল্থেকাককারল্রসেদদরল্বজ্যকাপকাদরল্লনৈশ্চয়তিকাল্সজকাগকাদনৈকারল্কথেকাল্ লছেলল্এবসং

একটকাল্উন্নতিতিরল্বনলদ্ধিববলত্তিকল্সেসংসব লতিরল্সেনফিলগুদলকাল্মকানৈনদষরল্ককাদছেল্সেনলভল্কদরল্সতিকালকার

কথেকাল্লছেল।ল্সযখকাদনৈল্লশল্পকলককারখকানৈকাইল্সেবল্আরল্মকানৈনষল্লকছেনইল্নৈকা,ল্সসেখকানৈল্সথেদকইল্শুরু

হয় ল্ লনৈদরয় ল্ অথেরননৈলতিক ল্ নসরকাচেকাদরর ল্ রকাজত। ল্অথেরননৈলতিক ল্ নসরকাচেকাদরর ল্ ককায়ককারবকার

রকাজননৈলতিকল্নসরকাচেকাদররল্ককাণ্ডকলকাদপরল্সচেদয়ল্কমল্ধসংসেকাত্মকল্নৈয়।ল্এইল্মকালনৈকদজকাড়

একটকাল্আদরকটকারল্প্রসেকারল্ঘটকায়,ল্আরল্একইল্উৎসেল্সথেদকল্খকাদজ্য-পনলষ্টল্পকায়।

একদচেলটয়কাগুলকার ল্অথেরননৈলতিক ল্একনৈকায়কতিন্ত্রিল্আরল্সেবরকাত্মক-নসরতিন্ত্রিজী ল্ রকাদষর

রকাজননৈলতিক ল্ একনৈকায়কতিন্ত্রি ল্ একই ল্ রকাজননৈলতিক ল্ উদদ্দেদশজ্যর ল্ সকাভকালবক ল্ পলরণলতি।

উভদয়রল্পলরচেকালকববদনরইল্অন-লবশকাসেল্হদলকাল্লগদয়ল্সেকামকালজকল্জজীবদনৈরল্অসেসংখজ্যল্সেব

অলভবজ্যলক্তিদকল্ সমলশদনৈরল্যকালন্ত্রিকল্লদয়ল্পযরবলসেতিল্করকাল্এবসংল্যকা-লকছেন ল্প্রকাণবন্তেল্তিকাদক

রকাজননৈলতিক ল্নৈকাটবলন -হকালতিয়কাদরর ল্প্রকাণহজীনৈ ল্যদন্ত্রির ল্সেনদর ল্ বকাপধকা। ল্আমকাদদর ল্আধনলনৈক

সেমকাজবজ্যবসকাল্প্রদতিজ্যকল্সদদশরল্সেকামকালজকল্জজীবনৈসেত্তিকাদকল্এদকবকাদরল্সভতিদররল্লদকল্সথেদক

লছেন্নলভন্নল্কদরল্সফিদলদছে, ল্আরল্বকাইদররল্লদকল্সথেদকল্বলদতিল্সগদল, ল্সেকালবরকল্সেকাসংসব লতিক

পলরমণ্ডলদকল্ল্সভদঙ্গল্সভদঙ্গল্এককালধকল্শত্রুভকাবকাপন্নল্জকালতিদতিল্পলরণতিল্কদরদছে।ল্নৈকানৈকানৈ

সশ্রেণজীল্আরল্লবলভন্নল্জকালতি—এইল্দনইল্পদদরল্লজলনৈসেই—এদকল্অদনৈজ্যরল্মনদখকামনলখল্হদচ্ছে

সখকালকাখনললল্নবলরতিকাল্সেহককাদর,ল্আরল্তিকাদদরল্অন্তেহজীনৈল্যনদদ্ধিরল্মকাধজ্যদমল্সেমকাজ-সেম্প্রদকাদয়র

জজীবনৈদকল্অলসরল্কদরল্রকাখদছেল্উপযনরপলরল্ঝকাপকন লনৈ-লখপচেন লনৈদতি।ল্লবগতি ল্[প্রথেম ল্] লবশযনদ্ধি

এবসংল্তিকারল্মকারকাত্মকল্সেবল্পলরণকামল্এইল্অসেহনৈজীয়ল্অবসকারল্সযযৌলক্তিকল্পলরণলতিল্মকাত—

আর,ল্ঐল্যনদ্ধি-পরবতির জী-পলরণকামল্লনৈদজরকাল্আবকারল্বতির মকানৈল্অথেরননৈলতিকল্ওল্রকাজননৈলতিক

কমতিকাজলনৈতিল্দ্বন-সেসংঘকাদতিরল্ফিলকাফিলল্মকাত।ল্এইল্অসেহনৈজীয় ল্অবসকা ল্সেকারকা ল্ দনলনৈয়কা-

রুডলল্ফল্ল্রককারল্2ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য



সজকাড়কা ল্ ভয়ঙ্কর ল্ লবপযরদয়র ল্ লদদক ল্ আমকাদদরদক ল্ লনৈদয় ল্ যকাদব ল্ অলনৈবকাযরভকাদব, ল্যলদ

সেকামকালজকল্লবককাদশরল্ধকারকাল্যদথেষ্টল্শজীঘ্রইল্নৈতিন নৈল্গলতিপথেল্গ্রহণল্নৈকাল্কদর।ল্লনৈজরলকাল্ঘটনৈকা

হল, ল্সবলশরভকাগ ল্রকাষই ল্আজল্তিকাদদর ল্বকালষরক ল্আদয়র ল্পঞ্চকাশ ল্ সথেদক ল্সেত্তির ল্শতিকাসংশ

তিথেকাকলথেতি ল্জকাতিজীয় ল্ লনৈরকাপত্তিকা ল্এবসং ল্পমবরতিনৈ ল্যনদদ্ধির ল্ঋণ ল্পলরদশকাদধর ল্ সপছেদনৈ ল্খরচে

করদতিল্বকাধজ্যল্হদচ্ছে।ল্ ‘[ আজ’ল্মকাদনৈল্হদলকা,ল্উলনৈশল্শতিদকরল্লতিলরদশরল্দশদক। ল্] বতিরমকানৈ

পলরলসলতিল্সযল্আরল্বহনৈদযকাগজ্যল্নৈয়ল্এইল্ঘটনৈকাল্তিকারইল্প্রমকাণ।ল্আর, ল্এ-ঘটনৈকাল্সথেদক

সেকদলরল্ককাদছেল্এটকাইল্পলরষকারল্হদয়ল্যকাওয়কাল্উলচেতি,ল্কলথেতিল্সয-লনৈরকাপত্তিকাল্রকাষল্বজ্যলক্তিদক

লদদচ্ছেল্লনৈনিঃসেদনদহল্তিকাল্সকনৈকাল্হদচ্ছেল্অলতিলরক্তিল্চেড়কাল্দকাদম।

মকানৈনদষ-মকানৈনদষ ল্ পকারস্পলরক ল্ সেম্মলতি ল্ আর ল্ সেমথেরদনৈর ল্ লভলত্তিদতি ল্ সেসংহলতিপমণর
সেহদযকালগতিকার ল্পদথে ল্এ-যকাবৎককাদলর ল্ সেবদচেদয় ল্ বড় ল্ বকাধকাটকা ল্ সেবলষ্ট ল্ করদছে ল্আত্মকাহজীনৈ

রকাজননৈলতিকল্আমলকাতিদন্ত্রিরল্সেদকা-বধরমকানৈল্কমতিকা,ল্এবসংল্তিকাল্গুপলড়দয়ল্ধসংসেল্কদরল্লদদচ্ছে

নৈবতিরল্লবককাদশরল্সেমসল্সেমকাবনৈকা।ল্অথেচে,ল্এইল্রকাজননৈলতিকল্আমলকাতিন্ত্রিইল্সদকালনৈকাল্সথেদক

কবরল্পযরন্তেল্মকানৈনদষরল্জজীবনৈল্রকণকাদবকণল্ওল্সদখভকালল্কদরল্থেকাদক।ল্সয-লসেদস্টেমল্তিকার

জজীবদ্দেশকারল্প্রদতিজ্যকটকা ল্কমরককাদণ্ডরল্মধজ্য ল্ লদদয়ল্জনৈগদণরল্ববহৎ ল্অসংশগুলকার—আদজ

হজ্যকাপ, ল্পনরকাল্জকালতির—মঙ্গলল্ওল্কলজ্যকাণল্জবকাইল্কদরল্সদয়ল্কনদ্রল্সেসংখজ্যকাললঘষ্টদদরল্কমতিকা

আরল্অথেরননৈলতিকল্সকাদথেররল্ককামনৈকা-বকাসেনৈকাল্পমরণল্করকারল্জদনৈজ্য,ল্সসেইল্লসেদস্টেমদকল্সতিকাল্সেমস

সেকামকালজকল্বননৈল্লছেন্নলভন্নল্কদরল্সফিলদতিইল্হদব, ল্আরল্ললপ্তিল্হদতিইল্হদবল্এমনৈল্একটকা

সেকাবরকলণকল্যনদদ্ধিল্সয-যনদ্ধিল্সেবকারল্লবরুদদ্ধিল্সেবকার।ল্লসেদস্টেমটকাল্হদচ্ছেল্মহকানৈল্সসেইল্বনলদ্ধিববলত্তিক

ও ল্ সেকামকালজক ল্ প্রলতিলক্রিয়কাশজীলতিকার ল্ হৃৎ-স্পননৈ ল্ সকাভকালবক ল্ রকাখকার ল্ যন্ত্রি ল্ মকাত, ল্সয-

প্রলতিলক্রিয়কাশজীলতিকাল্লনৈদজদকল্আজল্প্রককাশল্কদরল্আধনলনৈকল্ফিজ্যকালসেবকাদল্লহদসেদব।ল্ ‘[ আজ’

মকাদনৈল্হদলকা,ল্উলনৈশল্শতিদকরল্লতিলরদশরল্দশদক। ল্] লবগতিল্শতিকসেমমদহল্কমতিকারল্প্রলতিল্সয-

সমকাহকাচ্ছেন্নতিকাল্লছেলল্চেরমল্কতিব রতমমলকল্রকাজতিদন্ত্রির,ল্বজ্যকাপকভকাদবল্তিকাদকল্ছেকালড়দয়ল্যকায়ল্এই

ফিজ্যকালসেবকাদ,ল্আরল্মকানৈবজীয়ল্কমরককাদণ্ডরল্প্রদতিজ্যকটকাল্সরদকল্তিকাল্লনৈদয়ল্আসেদতিল্চেকায়ল্রকাদষর

লনৈয়ন্ত্রিদণ।ল্ধমরজীয়ল্শকাস্ত্রতিদন্ত্রিরল্নৈকানৈকানৈল্লবলধ-বদনকাবদসরল্সবলকায়ল্সযমনৈল্ঈশরইল্সেবল্এবসং

মকানৈনষল্লকছেনইল্নৈকা,ল্আধনলনৈকল্এইল্রকাজননৈলতিকল্শকাস্ত্রতিদন্ত্রিরল্সবলকায়ওল্তিকাই:ল্রকাষইল্সেবল্এবসং

মকানৈনষল্লকছেনইল্নৈকা।ল্এবসংল্‘ঈশদররল্ইচ্ছেকা’রল্সপছেদনৈল্সেবসেময়ইল্সযমনৈল্লবদশষ-সেনলবধকাপ্রকাপ্তি

সেসংখজ্যকালঘনদদরল্সকাথেরল্লনককালয়তিল্থেকাদক,ল্‘রকাদষরল্ইচ্ছেকা’রল্সপছেদনৈওল্লঠকল্সতিমনৈইল্শুধনমকাত

সসেইসেবল্সলকাদকরল্আত্মদকলন্দ্রিকল্সকাথেরল্লনলকদয়ল্থেকাদকল্যকারকাল্তিকাদদরল্লনৈদজদদরল্ধজ্যকানৈধকারণকা

অনৈনসেকাদরল্ঐল্ইচ্ছেকারল্বজ্যকাখজ্যকা-লবদশ্লেষণল্সপশল্করকারল্ওল্সসেইল্বজ্যকাখজ্যকা-লবদশ্লেষণদকল্জনৈগদণর

উপর ল্ চেকালপদয় ল্ সদওয়কার ল্তিকালগদ ল্ সবকাধ ল্ কদর—সযনৈ ল্তিকাদদরদক ল্এই ল্ ককাদজর ল্জদনৈজ্য

দকাওয়কাতিল্লদদয়ল্আনৈকাল্হদয়দছে।

জকানৈকাদশকানৈকা ল্ ইলতিহকাদসের ল্প্রদতিজ্যক ল্ককালপদবরই ল্ ননৈরকাজজ্যবকাদজী ল্ ধজ্যকানৈধকারণকার ল্সেনকানৈ

পকাওয়কাল্যকায়—যলদওল্এদকদতল্ঐলতিহকালসেকল্অনৈনসেনকাদনৈরল্উদল্লেদযকাগজ্যল্পলরমকাণল্ককাজ

রুডলল্ফল্ল্রককারল্3ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য



এখনৈওল্বকালকল্রদয়ল্সগদছে।ল্আমরকাল্এসেবল্ধজ্যকানৈধকারণকারল্সেনকানৈল্পকাইল্চেজীনৈল্সদদশরল্জকানৈজী

লকাওৎদসেল্(ঘটনৈকারল্গলতিধকারকাল্এবসংল্সেলঠকল্পথে)ল্এবসংল্পদররল্লদকককারল্লগ্রকল্দকাশরলনৈক-

কন লল্যথেকাল্সহদডকালনৈস্টেল্ওল্লসেলনৈকদদরল্মদধজ্যল্আরল্তিথেকা-কলথেতিল্‘প্রকাকব লতিকল্অলধককার’-এর

সেমথেরকদদর ল্ মদধজ্য, ল্এবসং ল্ লনৈলদরষ্টভকাদব ল্ বলদতি ল্ সগদল ল্ সজদনৈকার ল্ মদধজ্য, ল্লযলনৈ ল্ সপ্লেদটকার

লবপরজীতিল্সমরুদতিল্দকাপলড়দয়ল্স্টেইকল্লচেন্তেকাধকারকাল্প্রলতিষকাল্কদরলছেদলনৈ।ল্এইসেবল্ধজ্যকানৈধকারণকার

প্রককাশল্ঘদটলছেলল্আদলকজকালন্দ্রিয়কার ল্নৈলস্টেক, ল্ককাদপরকাদক্রিট্স-এরল্ লশককার ল্মদধজ্য, ল্এবসং

সসেসেদবর ল্সেদনহকাতিজীতিল্প্রভকাব ল্পদড়লছেলল্মধজ্যযনদগর ল্ফকান, ল্জকামরকালনৈ ল্আরল্হলজ্যকাদন্ডের

কলতিপয় ল্ লখ্রিস্টেজীয় ল্ তিলরককার ল্ ওপর—এইসেব ল্ তিলরককার ল্ প্রকায় ল্ সেবকয়টকাই ল্ ববররতিম

অতিজ্যকাচেকার-লনৈযরকাতিদনৈরল্লশককারল্হদয়লছেল।ল্সবকাদহলময়কানৈল্সেসংসকাদররল্ইলতিহকাদসেল্ননৈরকাজজ্য-

বকাদজীল্এসেবল্ধজ্যকানৈধকারণকারল্একজনৈল্চেজ্যকালম্পয়দনৈরল্সদখকাল্লমদললছেল—লতিলনৈল্হদচ্ছেনৈল্লপটকার

সচেললচেলক।ল্ইলনৈ ল্ লবশকাদসেরল্জকালল্নৈকামকল্রচেনৈকায় ল্চেকাচের ল্এবসং ল্রকাষ ল্সেম্পদকর ল্ সসেইল্একই

মতিকামতিল্ সপশল্কদরনৈল্যকা ল্তিলসয়ল্ সপশল্কদরলছেদলনৈল্পরবতির জীককাদল।ল্মহকানৈল্মকানৈবতিকা-

বকাদজীদদর ল্ মদধজ্য ল্একজনৈ ল্ লছেদলনৈ ল্রল্জ্যকাদবললসে। ল্গকাগরজ্যকাঞ্চজ্যকা ল্ নৈকামক ল্গ্রদন্থে ল্সেনখ-শকালন্তেপমণর
সথেদললমরল্লবহকাদররল্বণরণকাল্লদদতিল্লগদয়ল্লতিলনৈল্যকাবতিজীয়ল্কতিব রতপরকায়নৈল্বকাধকালনৈদষধল্সথেদক

মনক্তি ল্ একটকা ল্ জজীবদনৈর ল্ ছেলব ল্ হকালজর ল্ কদরলছেদলনৈ। ল্ মনলক্তিমনলখনৈ ল্ লচেন্তেদনৈর ল্ অনৈজ্যকানৈজ্য

অগ্রদমতিদদর ল্মদধজ্য ল্আমরকা ল্এখকাদনৈ ল্শুধন ল্লকা ল্ সবকাদয়লট, ল্লসেলভজ্যকানৈ ল্ মজ্যকাদরশকাল, ল্এবসং

সেদবরকাপলর ল্ লডদডরদটর ল্কথেকা ল্উদল্লেখল্করব। ল্ লডদডরদটর ল্ লবপনল ল্রচেনৈকাবলজীদতি ল্একটকা

সেলতিজ্যককাদররল্মহৎল্মদনৈরল্উদকাসেল্ঘনৈল্সেলন্নদবলশতিল্অবসকায়ল্সদখকাল্যকায়, ল্সয-মনৈল্সেমস

কতিব রতপরকায়নৈল্কন সেসংসকারল্সথেদকল্মনক্তি।ল্

এলদদক, ল্জজীবনৈ ল্ সেসংক্রিকান্তে ল্ ননৈরকাজজ্যবকাদজী ল্ ধকারণকাদক ল্ সেনলনৈলদরষ্ট ল্ রূপ ল্ সদওয়কা ল্ এবসং

সেকামকালজকল্লববতির দনৈরল্অবজ্যবলহতিল্প্রলক্রিয়কা-প্রণকালজীরল্সেকাদথেল্সসেইল্ধকারণকাদকল্সেসংযনক্তিল্করকার

ককাজটকাল্অলধকতিরল্সেকাম্প্রলতিকল্ইলতিহকাদসেরল্জদনৈজ্যল্সেসংরলকতিল্লছেল।ল্প্রথেমবকাদররল্মদতিকা

ককাজটকাল্সেম্পন্নল্হদয়লছেলল্উইললয়কামল্গডউইদনৈরল্প্রশসংসেনৈজীয়ভকাদবল্পলরকলল্পতিল্রচেনৈকায়:

রকাজননৈলতিকল্নৈজ্যকায়লবচেকারল্প্রসেঙ্গল্এবসংল্সেকাধকারণল্গুণকাবলজীল্আরল্সেনদখরল্উপরল্তিকারল্প্রভকাব
(লন্ডেনৈ, ল্১৭৯৩)। ল্আমরকা ল্ বরসং ল্ এভকাদব ল্ বলদতি ল্ পকালর, ল্গডউইদনৈর ল্ রচেনৈকা ল্ লছেল

ইসংলজ্যকাদন্ডের ল্ রকাজননৈলতিক ল্ও ল্ সেকামকালজক ল্প্রগলতিপন্থেকার ল্ ধজ্যকানৈধজ্যকারণকাসেমমদহর ল্ লববতির দনৈর

পলরপক্বল্ফিলসরূপ—সয-লববতিরনৈল্ধকারকাবকালহকল্একটকাল্পথেদরখকাল্ধদরল্এলগদয়ল্লগদয়লছেল

জজরল্বনচেকানৈনৈল্ সথেদকল্শুরুল্কদরল্ লরচেকাডর ল্হুককার, ল্সজরকাডর ল্উইনৈস্টেজ্যকানৈলল, ল্অজ্যকালজকানৈরনৈ

লসেডলনৈ,ল্জনৈল্লক,ল্রবকাটর ল্ওয়কাদলসেল্এবসংল্জনৈল্সবলকাসেরল্হদয়ল্সজদরলমল্সবন্থেকাম,ল্সজকাদসেফি

লপ্রস্টেলল,ল্লরচেকাডর ল্প্রকাইসে,ল্এবসংল্টমকাসেল্সপইনৈল্পযরন্তে।ল্

গডউইনৈল্খনবল্স্পষ্টভকাদবল্বনদঝলছেদলনৈ, ল্সেকামকালজকল্শয়তিকালনৈল্আরল্পকাদপরল্সগকাড়কা

খনপজদতিল্হদবল্রকাদষরল্আককাদর-প্রককাদরল্নৈয়,ল্বরসংল্রকাদষরল্সখকাদল্অলসদতরল্মদধজ্যই।ল্লঠক

সযভকাদবল্আসেলল্সেমকাদজরল্সস্রেফিল্একটকাল্বজ্যঙ্গলচেতল্রূপকালয়তিল্কদরল্রকাষ,ল্মকানৈনদষরল্সবলকায়ও

রুডলল্ফল্ল্রককারল্4ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য



সসেল্লঠকল্তিকাই-ইল্কদর।ল্মকানৈনদষরল্সকাভকালবক-প্রকাকব লতিকল্প্রববলত্তিগুলকাদকল্লনৈরন্তেরভকাদবল্দমনৈ

করদতিল্বকাধজ্যল্করকারল্ফিদলল্এবসংল্তিকাদদরল্সভতিরককারল্সেহজকাতিল্তিকাড়নৈকাগুলকারল্ককাদছেল্সস্রেফি

অসেহনৈজীয়ল্যতিসেবল্লজলনৈসেপদতরল্মদধজ্যল্মকানৈনষদকল্ধদরদবপদধল্আটদকল্রকাখকারল্ফিদলল্রকাদষর

অনৈন্তেল্অলভভকাবকদতরল্অধজীদনৈল্মকানৈনষল্তিকারল্আসেলল্সেত্তিকারল্বজ্যঙ্গলচেদতল্পলরণতিল্হয়ল্মকাত।

শুধনল্এইভকাদবইল্মকানৈবসেন্তেকানৈদকল্সেনশজীলল্প্রজকারল্ছেকাপদচেল্ঢকালকাইল্করকাটকাল্সেমবল্হদয়ল্ওদঠ।

যকারল্সকাভকালবকল্লবককাদশল্হসদকপল্করকাল্হয়ল্লনৈল্এমনৈল্একজনৈল্সেনস-সকাভকালবকল্মকানৈনষল্হদল

এমনৈল্একটকাল্পলরদবশল্সসেল্লনৈদজল্সথেদকল্গদড়ল্লনৈতিল্যকাল্তিকারল্সেহজকাতিল্চেকালহদকাল্অথেরকাৎল্শকালন্তে

আরল্সকাধজীনৈতিকারল্সেকাদথেল্মকানৈকানৈসেই।ল্

লকন্তু ল্গডউইনৈ ল্এটকাও ল্ বনদঝলছেদলনৈ, ল্সেবকার ল্সেকাদথে ল্ লমদললমদশ ল্ সকাভকালবক ল্এবসং

সকাধজীনৈভকাদবল্মকানৈনষ ল্শুধন ল্তিখনৈইল্বকাপচেদতিল্পকাদর, ল্উপযনক্তিল্অথেরননৈলতিকল্শতিরগুলকাল্যখনৈ

আদগল্সথেদকইল্হকালজরল্থেকাদক, ল্এবসংল্যখনৈল্মকানৈনষল্আরল্অদনৈজ্যরল্সশকাষদণরল্বস্তুল্লহদসেদব

থেকাদক ল্নৈকা। ল্এটকা ল্এমনৈ ল্একটকা ল্ লবদবচেজ্য ল্ লবষয়, ল্সস্রেফি ল্রকাজনৈজীলতিওয়কালকা ল্প্রগলতিপন্থেকার

প্রলতিলনৈলধরকাল্সযটকাদকল্প্রকায়ল্পনদরকাপনলরভকাদবইল্উদপককাল্কদরলছেল।ল্এরল্ফিদল, ল্পরবতির জী-

ককাদলল্তিকারকাল্রকাদষরল্সসেইল্শলক্তিদকইল্সবলশল্সবলশল্ছেকাড়ল্লদদতিল্বকাধজ্যল্হদয়লছেলল্সয-শলক্তিদক

তিকারকাল্যথেকাসেমবল্কনদ্রল্গলণ্ডরল্মদধজ্যল্সেজীমকাবদ্ধিল্রকাখদতিল্সচেদয়লছেল।ল্গডউইদনৈরল্রকাষহজীনৈ

সেমকাদজর ল্ধকারণকায় ল্ধদর ল্ সনৈওয়কা ল্হদয়লছেল, ল্সেমস ল্প্রকাকব লতিক ল্ও ল্সেকামকালজক ল্সেম্পদদর

মকাললককানৈকা ল্ হদব ল্সেকামকালজক, ল্এবসং ল্অথেরননৈলতিক ল্জজীবনৈ ল্ চেলদব ল্উৎপকাদকদদর ল্ সকাধজীনৈ

সযযৌথেতিকারল্মকাধজ্যদম।ল্এইল্অদথেরল্সেলতিজ্যইল্লতিলনৈল্পরবতির জীককাদলরল্কলমউলনৈস্টেল্ননৈরকাজজ্যবকাদদর

প্রলতিষকাতিকাল্লছেদলনৈ।ল্

ইসংদরজল্শ্রেলমকদদরল্সেবদচেদয়ল্অগ্রসেরল্পলরমণ্ডলসেমমহল্এবসংল্উদকারপন্থেজীল্বনলদ্ধিজজীবজী-

সেম্প্রদকাদয়রল্ল্অলধকতিরল্আদলকাকপ্রকাপ্তিল্অসংশগুলকারল্ওপরল্গডউইদনৈরল্রচেনৈকাকদমররল্খনব

ককাযরকর ল্প্রভকাব ল্ লছেল। ল্সেবদচে ল্জরুলর ল্ঘটনৈকা ল্হল, ল্ইসংলজ্যকাদন্ডের ল্তিরুণল্সেমকাজতিকালন্ত্রিক

আদনকালনৈদক ল্ একটকা ল্ সেদনহকাতিজীতি ল্ মনলক্তিমনলখনৈ ল্ নবলশষ্টজ্য ল্ প্রদকানৈ ল্ করকার ল্ সকদত ল্ লতিলনৈ

অবদকানৈল্সরদখলছেদলনৈ।ল্মনলক্তিমনলখনৈতিকারল্এইল্নবলশদষ্টজ্যরল্সেবদচেল্প্রকাজল্প্রবক্তিকাদদরল্মদধজ্য

লছেদলনৈল্রবকাটর ল্ওদয়নৈ, ল্জনৈল্সগ্রল্এবসংল্উইললয়কামল্টমসেনৈ।ল্ইসংলজ্যকাদন্ডেরল্সেমকাজতিকালন্ত্রিক

আদনকালদনৈল্মনলক্তিমনলখনৈতিকারল্এইল্নবলশষ্টজ্যল্সথেদকল্লগদয়লছেলল্দজীঘরককাল—ল্জকামরকালনৈল্এবসং

আরওল্অদনৈকল্সদদশরল্সেমকাজতিকালন্ত্রিকল্আদনকালদনৈল্এইল্নবলশষ্টজ্যল্কখনৈইল্লছেলল্নৈকা।

লকন্তুল্ননৈরকাজজ্যবকাদজীল্তিদত্ত্বেরল্লবককাদশল্অদনৈকল্সবলশল্প্রভকাবল্লছেলল্লপদয়দর-সজকাদসেফি

প্রুদধকাপর। ল্প্রুদধকাপ ল্ লছেদলনৈ ল্ বনলদ্ধিববলত্তিক ল্ লদক ল্ সথেদক ল্ সেবদচে ল্ সমধকাবজীদদর ল্ একজনৈ ল্এবসং

সেদনহকাতিজীতিভকাদবইল্সেবদচেল্বহুদশরজীল্সলখক,ল্আধনলনৈকল্সেমকাজতিন্ত্রিল্যকাপদকল্লনৈদয়ল্গবরল্করদতি

পকাদর।ল্প্রুদধকাপরল্সশকড়ল্লছেলল্তিকাপরল্সেমদয়রল্বনলদ্ধিববলত্তিকল্ওল্সেকামকালজকল্জজীবদনৈরল্এদকবকাদর

গভজীদর; ল্আর, ল্এই ল্বজ্যকাপকারটকা ল্অনৈনপ্রকালণতিল্কদরদছে ল্ সযসেব ল্প্রসেঙ্গল্ লনৈদয় ল্ লতিলনৈ ল্ককাজ

কদরদছেনৈল্তিকারল্প্রদতিজ্যকটকাল্সেম্পদকর ল্তিকাপরল্দবলষ্টভলঙ্গদক।ল্সেনতিরকাসং,ল্তিকাপরল্সেনলনৈলদরষ্টল্বজ্যবহকালরক

রুডলল্ফল্ল্রককারল্5ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য



প্রসকাবসেমমহল্লদদয়ল্তিকাপদকল্লবচেকারল্করকাটকাল্লঠকল্নৈকা,ল্যকাল্তিকাপরল্পদররল্লদকককারল্বহুল্অনৈনগকামজী

পযরন্তেল্কদরদছেনৈ।ল্এসেবল্প্রসকাবল্জনলকাভল্কদরলছেলল্লনৈলদরষ্টল্মনহমদতির রল্প্রদয়কাজনৈল্সথেদক।

তিকাপরল্সেমদয়রল্অসেসংখজ্যল্সেমকাজতিকালন্ত্রিকল্লচেন্তেকদদরল্মদধজ্যল্লতিলনৈল্লছেদলনৈল্এমনৈল্একজনৈল্লযলনৈ

সেকামকালজক ল্অসেঙ্গলতির ল্ ককারণ ল্ গভজীরভকাদব ল্ উপললব্ধি ল্ কদরলছেদলনৈ; ল্পকাশকাপকালশ ল্ লতিলনৈ

অজরনৈল্কদরলছেদলনৈল্দমরদবলষ্টরল্বজ্যকাপকতিমল্উদকারতিকা।ল্লতিলনৈল্লছেদলনৈল্সেবরপ্রককারল্লসেদস্টেদমর

সেরবল্ওল্সেরকাসেলরল্লবদরকাধজী।ল্সেকামকালজকল্লববতির দনৈরল্মদধজ্যল্লতিলনৈল্সদদখলছেদলনৈল্বনলদ্ধিববলত্তিকল্ও

সেকামকালজকল্জজীবদনৈরল্নৈতিন নৈল্ওল্উচ্চতিরল্আদলল্অলভমনলখনৈল্অনৈন্তেল্তিকাড়নৈকা, ল্এবসংল্এটকা

লছেলল্তিকাপরল্সেনদবঢ়ল্লবশকাসেল্সয,ল্লবমমতির ল্সককাদনৈকাল্সেকাধকারণল্ফিমনরলকাল্সমদনৈল্চেলকারল্জনৈজ্যল্বকাধজ্যল্হদতি

পকাদরল্নৈকাল্লববতিরনৈ।ল্

জজ্যকাদককালবনৈ-ঐলতিদহজ্যরল্সয-প্রভকাব,ল্তিকারল্লবদরকালধতিকাল্কদরলছেদলনৈল্প্রুদধকাপ।ল্ফিরকালসে

গণতিন্ত্রিজীদদর ল্এবসং ল্ঐ ল্সেমদয়র ল্ সবলশরভকাগ ল্ সেমকাজতিন্ত্রিজীর ল্ লচেন্তেদনৈ ল্আলধপতিজ্য ল্ লবসকার

কদরলছেলল্জজ্যকাদককালবনৈ-ঐলতিহজ্য।ল্এইল্ঐলতিদহজ্যরল্দবঢ়-সেসংকল্পল্লছেলল্সেকামকালজকল্অগ্রগলতির

সকাভকালবকল্প্রলক্রিয়কা-প্রণকালজীরল্মদধজ্যল্সকন্দ্রিজীয়ল্রকাষল্ওল্অথেরননৈলতিকল্নৈজীলতিমকালকারল্হসদকপ

ঘটকাদনৈকা।ল্সেমকাজদকল্এইল্দনইল্কজ্যকানকার-জকাতিজীয়ল্মকাথেকাচেকাড়কা-সদওয়কাল্লজলনৈদসেরল্হকাতিল্সথেদক

মনক্তি ল্ রকাখকাটকাই ল্ হল, ল্প্রুদধকাপর ল্ মদতি, ল্ঊনৈলবসংশ-শতিদকর ল্ লবপ্লেদবর ল্ প্রধকানৈ ল্গুরুতপমণর
কতির বজ্য। ল্প্রুদধকাপ ল্ সককাদনৈকা ল্কলমউলনৈস্টেল্ লছেদলনৈল্নৈকা। ল্সেম্পলত্তিদকল্ সস্রেফিল্ সশকাষদণরল্সেনদযকাগ

ব’সল ল্ লনৈনকা ল্ কদরদছেনৈ ল্ লতিলনৈ। ল্ লকন্তু ল্ লতিলনৈ ল্আবকার ল্ এটকাও ল্ কবনল ল্ কদরদছেনৈ ল্ সয,

উৎপকাদদনৈরল্যন্ত্রিপকালতি-হকালতিয়কাদররল্মকাললককানৈকাল্হদবল্সেবকার,ল্যকাল্ল্বকাসবকালয়তিল্হদবল্সকাধজীনৈ

চেনলক্তিরল্দ্বকারকাল্দকায়বদ্ধিল্লশল্প-কল-ককারখকানৈকালভলত্তিকল্গ্রুপসেমমদহরল্মকাধজ্যদমল্এইল্এইল্শদতির
সয, ল্অদনৈজ্যর ল্ সশকাষদণর ল্সকাদথের ল্এই ল্অলধককার ল্ককাদজল্খকাটকাদনৈকা ল্ হদব ল্নৈকা ল্এবসং ল্প্রদতিজ্যক

বজ্যলক্তিদকল্তিকারল্লনৈদজরল্এককল্শ্রেদমল্উৎপকালদতিল্বস্তুরল্পনদরকাটকাল্পকাওয়কারল্লনৈশ্চয়তিকাল্লবধকানৈ

করকাল্হদব।ল্সেমপলরমকাণল্ককাদজরল্লবলনৈমদয়ল্প্রদতিজ্যকদকল্সেমপলরমকাণল্অলধককারল্সভকাগল্করকার

গজ্যকারকালন্টিল্সদয়ল্পকারস্পলরকল্(উভয়পকালকক)ল্সলনৈদদদনৈরল্উপরল্প্রলতিলষতিল্এইল্বদনকাবস।

সককাদনৈকাল্পদণজ্যরল্উৎপকাদনৈল্সেমকাধকাল্করকারল্জদনৈজ্যল্গদড়ল্সযটনকন ল্কমরসেময়ল্দরককারল্পদড়ল্সসেটকাই

তিকারল্মমলজ্যল্লনৈধরকারদণরল্মকাপককালঠল্হদয়ল্ওদঠল্এবসংল্এটকাইল্হদয়ল্ওদঠল্পকারস্পলরকল্লবলনৈমদয়র

লভলত্তি।ল্এভকাদবল্পনপলজল্বলঞ্চতিল্হয়ল্তিকারল্সেনদদখকালরল্কমতিকাল্সথেদকল্এবসংল্সেম্পমণরভকাদবল্বকাপধকা

পদড় ল্ কমরসেম্পকাদদনৈর ল্ সেকাদথে। ল্ সেকদলর ল্জদনৈজ্য ল্ সেনলভ ল্ হদয় ল্ওঠকার ল্ফিদল ল্এটকা ল্আর

সশকাষদণরল্হকালতিয়কারল্হদয়ল্উঠদতিল্পকাদরল্নৈকা।ল্

এরকম ল্একটকা ল্অথেরনৈজীলতি ল্ রকাজননৈলতিক ল্ লদক ল্ সথেদক ল্জবরদলসমমলক ল্ হকালতিয়কার-

পকালতিদকল্অনৈকাবশজ্যকল্কদরল্সতিকাদল।ল্সেমকাজল্হদয়ল্ওদঠল্সকাধজীনৈল্মকানৈব-সেম্প্রদকায়সেমমদহর

সেমসকাথের-অলভমনলখনৈ ল্ একটকা ল্ সগকাষজী, ল্যকা ল্ তিকাদদর ল্ ককাজককারবকাদরর ল্আদয়কাজনৈ ল্ সেকাদর

প্রদয়কাজনৈ ল্অনৈনসেকাদর—লনৈদজরকা-লনৈদজরকাই, ল্অথেবকা ল্অনৈজ্যদদর ল্সেকাদথে ল্ যনক্তিকাবদ্ধি ল্ হদয়।

আর, ল্এ-ধরদনৈরল্একটকাল্সেমকাদজল্অদনৈজ্যরল্সকাধজীনৈতিকায়ল্মকানৈনষল্তিকারল্লনৈদজরল্সকাধজীনৈতিকার

রুডলল্ফল্ল্রককারল্6ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য



সেজীমকা ল্অনৈনভব ল্কদর ল্নৈকা—অদনৈজ্যর ল্সকাধজীনৈতিকায় ল্মকানৈনষ ল্বরসং ল্তিকার ল্ লনৈদজর ল্সকাধজীনৈতিকার

লনৈরকাপত্তিকাল্ওল্লনৈশ্চয়তিকাল্অনৈনভবল্কদর।ল্“সেমকাদজল্বজ্যলক্তিল্যতিল্সবলশল্সকাধজীনৈ,ল্স-পলরচেকাললতি

এবসংল্কমর-উদদজ্যকাগজীল্হদব,ল্সেমকাদজরল্জদনৈজ্যল্তিতিইল্মঙ্গল।”ল্প্রুদধকাপল্অনৈনভবল্কদরলছেদলনৈ

সয, ল্সকাধজীনৈল্সেলমলতি-সেসংদঘরল্এইল্সেসংগঠনৈ-নৈজীলতিল্লনৈকটতিমল্ভলবষজ্যতিল্লবককাদশরল্আরও

আরওল্সেমকাবনৈকারল্লবরুদদ্ধিল্সেনলনৈলদরষ্টল্সককাদনৈকাল্বকাধকালনৈদষধল্আদরকাপল্সতিকাল্কদরইল্ল্নৈকা,ল্বরসং

প্রদতিজ্যকটকা ল্ বজ্যলক্তিগতি ল্ ও ল্ সেকামকালজক ল্ কমরককাদণ্ডর ল্ জদনৈজ্য ল্ ববহত্তিম ল্ সেনদযকাগ-পলরসেদরর

অবককাশল্রকাদখ।ল্সেলমলতি-সেসংদঘরল্এইল্দবলষ্টভলঙ্গল্সথেদকল্শুরুল্ক’সর,ল্প্রুদধকাপল্সসেইল্সেময়ককার

উদজীয়মকানৈল্জকাতিজীয়তিকাবকাদদরল্রকাজননৈলতিকল্তিৎপরতিকাল্অলভমনলখনৈল্উচ্চকালভলকাদষরল্লবরুদদ্ধি

লড়কাইল্কদরদছেনৈল্একইভকাদব—লবদশষতিল্সসেইল্জকাতিজীয়তিকাবকাদল্যকারল্দবঢ়ল্প্রবক্তিকাল্লছেদলনৈ

মজ্যকালজলনৈ,ল্গজ্যকালরবজ্যকালল,ল্সলদলওদয়লল্এবসংল্অনৈজ্যকানৈজ্যরকা।ল্এলদকল্সথেদকল্লবচেকারল্করদলও

বলদতি ল্ হয় ল্ সয, ল্তিকাপর ল্ সেমসেকামলয়কদদর ল্ সবলশরভকাদগর ল্ তিন লনৈকায় ল্[জগৎদক ল্] লতিলনৈ

সদদখদছেনৈল্অলধকতিরল্সেনস্পষ্টভকাদব।ল্সেমকাজতিদন্ত্রির ল্ লবককাশ-প্রবকাদহর ল্উপরল্প্রুদধকাপ ল্খনব

গভজীর ল্প্রভকাব ল্ লবসকার ল্কদরলছেদলনৈ। ল্এটকা ল্সেবদচে ল্ সবলশ ল্কদর ল্ সটর ল্পকাওয়কা ল্ লগদয়লছেল

লজ্যকালটনৈ ল্ সদশগুলকায়। ল্বজ্যলক্তিগতিল্ ননৈরকাজজ্যবকাদ ল্ব’সল ল্যকা ল্পলরলচেতি, ল্আদমলরককায় ল্তিকার

সেকমল্প্রবক্তিকাল্ লছেদলনৈল্ সজকালসেয়কা ল্ওয়কাদরনৈ, ল্লস্টেদফিনৈল্পকালর ল্অজ্যকাননজ, ল্উইললয়কামল্ লব.

লগ্রনৈ,ল্লকাইজজ্যকান্ডেকারল্স্পননৈকার,ল্ফকালনসেল্লড.ল্টজ্যকালন্ডেল্এবসংল্সেবদচেদয়ল্লযলনৈল্উদল্লেখদযকাগজ্যল্সসেই

সবঞ্জকালমনৈল্আর. ল্টকাককাদররল্মদতিকাল্মকানৈনদষরকা।ল্এপরকা ল্অগ্রসেরল্হদয়লছেদলনৈল্একইল্ধকারকায়

লকন্তু ল্ বজ্যলক্তিগতি ল্ ননৈরকাজজ্যবকাদদর ল্ সককাদনৈকা ল্ প্রলতিলনৈলধ ল্ প্রুদধকাপর ল্ দবলষ্টভলঙ্গর ল্ প্রশসতিকার

ধকাদরককাদছেওল্আসেদতিল্পকাদরনৈল্লনৈ।ল্

মজ্যকাক্সল্স্টেকানৈরকাদররল্অহমল্এবসংল্তিকারল্লনৈজসল্জগৎল্গ্রদন্থেল্ননৈরকাজজ্যবকাদল্খনপদজল্সপদয়লছেল

অনৈনৈজ্য ল্একটকা ল্প্রককাশভলঙ্গ। ল্সেতিজ্য ল্ বদট, ল্বইটকা ল্দ্রুতিই ল্ লবসবতি-দশকা ল্প্রকাপ্তি ল্ হয় ল্এবসং

ননৈরকাজজ্যবকাদজী ল্আদনকালদনৈরল্ওপরল্আদদযৌ ল্এরল্সককাদনৈকা ল্সেলতিজ্যককাদররল্প্রভকাবল্লছেলল্নৈকা।

লকন্তু ল্ পঞ্চকাশ ল্ বছের ল্ পর ল্ লবসয়কর ল্ পননৈরুজজীবদনৈর ল্অলভজতিকা ল্ ঘদট ল্ এই ল্গ্রন্থেটকার।

স্টেকানৈরকাদরর ল্এ-বই ল্অতিজ্যন্তে ল্অসেকাধকারণ ল্একটকা ল্ দকাশরলনৈক ল্ রচেনৈকা। ল্তিথেকাকলথেতি ল্ওপদরর

শলক্তিসেমমদহরল্উপরল্নৈকানৈকানৈল্শঠতিকাপমণরল্ওল্সেলপরলল্পন্থেকায়ল্মকানৈনদষরল্সয-লনৈভর রশজীলতিকা,ল্তিকার

ধকারকাপথেল্লচেলহ্নিতিল্করকাল্হদয়দছেল্এইল্রচেনৈকায়।ল্এবসংল্এইল্জলরপল্সথেদকল্প্রকাপ্তিল্জকাদনৈরল্ওপর

দকাপলড়দয়ল্লসেদ্ধিকান্তেল্টকানৈদতিল্রচেনৈকালটল্কন লণ্ঠিতিল্নৈয়।ল্এটকাল্সেদচেতিনৈল্এবসংল্সেনলচেলন্তেতিল্লবদদ্রকাদহর

একটকাল্বই।ল্যতিল্সেনউচ্চল্আরল্মহৎ-ইল্সহকাকল্নৈকাল্সকনৈ,ল্কতিব র তল্ওল্কতিব র পদকরল্প্রলতিল্শ্রেদ্ধিকার

সককাদনৈকাল্অবককাশল্রকাদখল্নৈকাল্এইল্বই;ল্ফিদল,ল্তিকাল্প্রবলভকাদবল্বকাধজ্যল্কদরল্সকাধজীনৈভকাদবল্লচেন্তেকা

করদতি।ল্

লমখকাইল ল্ বকাকন লনৈদনৈর ল্ মদধজ্য ল্ ননৈরকাজজ্যবকাদ ল্ সপদয়লছেল ল্ সতিজসজী ল্ লবপ্লেবজী ল্ কমরশলক্তির

বজীযরবন্তেল্একল্চেজ্যকালম্পয়নৈদক।ল্প্রুদধকাপরল্সদওয়কাল্লশককারল্উপরল্দকাপলড়দয়ল্ইলনৈল্লনৈদজরল্অবসকানৈ

লনৈদয়লছেদলনৈ,ল্এবসংল্অথেরননৈলতিকল্লদকল্লদদয়ল্ঐল্লশককাদকল্আরওল্প্রসেকালরতিল্কদরলছেদলনৈ।

রুডলল্ফল্ল্রককারল্7ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য



প্রথেমল্আন্তেজরকালতিদকরল্ সযযৌথে-মকাললককানৈকাপন্থেজী ল্শকাখকার ল্সেকাদথে ল্একদতল্ লতিলনৈল্জলম ল্এবসং

অনৈজ্যসেব ল্ উৎপকাদদনৈর ল্ হকালতিয়কারপকালতি-উপকায়-উপকরদণর ল্ সযযৌথে-মকাললককানৈকার ল্ পদক

দকাপলড়দয়লছেদলনৈ। ল্ বজ্যলক্তিগতি ল্ মকাললককানৈকার ল্ অলধককারদক ল্ লতিলনৈ ল্ সেজীমকাবদ্ধি ল্ রকাখদতি

সচেদয়লছেদলনৈল্শুধন ল্ সসেইটনকন ল্উৎপন্ন-দ্রদবজ্যরল্মদধজ্য, ল্বজ্যলক্তিগতিল্শ্রেদমরল্দ্বকারকা ল্ সযটনকন ল্দ্রবজ্য

উৎপকাদনৈ ল্ করকা ল্ যকায়। ল্ কলমউলনৈজদমর ল্ লবদরকাধজীও ল্ লছেদলনৈ ল্ বকাকন লনৈনৈ। ল্ তিকাপর ল্ সেমদয়

কলমউলনৈজদমরল্চেলরতল্লছেলল্পনদরকাপনলরল্কতিব রতপরকায়নৈ—বলদশলভকবকাদদরল্মকাধজ্যদমল্এখনৈ

আবকার ল্ সয-চেলরত ল্ সসে ল্অজরনৈ ল্কদরদছে। ল্বকানৈর-এ ল্১৮৬৮ ল্সেকাদল ল্অনৈনলষতি ল্ ‘শকালন্তে ল্ও

সকাধজীনৈতিকা ল্ লজীগ’-এর ল্ কসংদগ্রদসে ল্ সদওয়কা ল্ তিকাপর ল্ চেকারটকা ল্ বক্তিব তিকার ল্ একটকায় ল্ লতিলনৈ

বদললছেদলনৈ:ল্

আলমল্ সককাদনৈকা ল্কলমউলনৈস্টেল্নৈই ল্ সকনৈনৈকা ল্কলমউলনৈজ্ম্ল্সেমকাদজরল্সেকলল্শলক্তিদক
রকাদষর ল্ মদধজ্য ল্ একজীভমতি ল্ কদর ল্ এবসং ল্ রকাষ ল্ লনৈদয়ই ল্ লনৈমগ্ন ল্ থেকাদক, ল্সকনৈনৈকা
অলনৈবকাযরভকাদবল্তিকাল্সেমসল্সেম্পলত্তিল্ঘনৈজীভমতিল্কদরল্রকাদষরল্হকাদতি।ল্আরল্আলমল্চেকাই
রকাদষরল্লবলনলপ্তি—কতিব র তল্এবসংল্সেরককারজীল্অলভভকাবকত-নৈজীলতিরল্সেম্পমণরল্উদচ্ছেদ।
মকানৈনষজনৈদকল্নৈজীলতিবকানৈল্কদরল্সতিকালকারল্আরল্সেভজ্যল্বকানৈকাদনৈকারল্ছেদলল্এখনৈল্পযরন্তেল্এই
নৈজীলতিল্সেবরদকাই ল্তিকাদদরদকল্দকাদসেল্পলরণতিল্কদরদছে, ল্লনৈমরমভকাদব ল্দলমদয় ল্ সরদখদছে,
সশকাষণল্কদরদছেল্এবসংল্ধসংসেল্কদরল্লদদয়দছে।

বকাকন লনৈনৈল্লছেদলনৈল্দবঢ়দচেতিকাল্লবপ্লেবজী।ল্লবদজ্যমকানৈল্সশ্রেণজী-সেসংঘকাদতিরল্প্রদশ্নেল্সককাদনৈকারকম

সদকাসকালল-মকাকর কাল্মকালনৈদয়-চেলকায়ল্লতিলনৈল্লবশকাসেল্করদতিনৈল্নৈকা।ল্লতিলনৈল্বনঝদতিল্সপদরলছেদলনৈ,

শকাসেক ল্ সশ্রেণজীগুলকা ল্এমনৈলক ল্সেকামকানৈজ্যতিম ল্সেমকাজ-সেসংসকাদররও ল্ লবদরকালধতিকা ল্করদব ল্অন

আর ল্ সগকাপয়কাদরর ল্ মদতিকা। ল্ একইভকাদব ল্ লতিলনৈ ল্ বনদঝলছেদলনৈ, ল্মনলক্তি ল্ শুধন ল্আন্তেজরকালতিক

সেকামকালজক ল্ লবপ্লেদব। ল্ এই ল্ লবপ্লেদবর ল্ উলচেতি ল্ হদব ল্ লবদজ্যমকানৈ ল্ সেমকাজবজ্যবসকার ল্ সেমস

ধমরযকাজকজীয়, ল্রকাজননৈলতিক, ল্সেকামলরক, ল্আমলকাতিকালন্ত্রিকল্এবসংল্আইনৈজীল্প্রলতিষকানৈসেমমদহর

উদচ্ছেদল্সেকাধনৈল্করকাল্এবসংল্প্রলতিলদনৈককারল্জজীবদনৈরল্প্রদয়কাজনৈকালদল্ সমটকাদনৈকারল্জদনৈজ্যল্ঐ-

সেমদসরল্বদদলল্সকাধজীনৈল্শ্রেলমকদদরল্সেলমলতিসেমমদহরল্সেঙ-সজকাটল্চেকালনল্করকা।ল্সেমসেকামলয়ক

অদনৈদকরল্মদতিকাই,ল্লতিলনৈওল্সযদহতিন ল্লবপ্লেবল্এদকবকাদরল্আসেন্নল্ব’সলল্লবশকাসেল্করদতিনৈ,ল্তিকাই

লতিলনৈ ল্ তিকাপর ল্ লবপনল ল্ কমরশলক্তির ল্ সেমসটকাই ল্ লনৈদয়কালজতি ল্ কদরলছেদলনৈ ল্আন্তেজরকালতিদকর

সভতিদররল্আরল্বকাইদররল্সেকলল্ধরদনৈরল্খকাপলট ল্ লবপ্লেবজীল্ওল্মনলক্তিমনলখনৈল্উপকাদকানৈগুলকাদক

একলততি ল্ করকার ল্ উদদ্দেদশজ্য—সযনৈ ল্ সযদককাদনৈকা ল্ ধরদনৈর ল্ একনৈকায়কতিন্ত্রি ল্ লকসংবকা

পশ্চকাদকালমতিকায় ল্ প্রতিজ্যকাবতির দনৈর ল্ লবপদ ল্ সথেদক ল্আসেন্ন ল্ লবপ্লেবদক ল্ সেনরলকতি ল্ রকাখকা ল্ যকায়।

এভকাদব, ল্অতিজ্যন্তে ল্ লবলশষ্ট ল্অদথের ল্ লতিলনৈ ল্আধনলনৈক ল্ ননৈরকাজজ্যবকাদজী ল্আদনকালদনৈর ল্স্রেষ্টকায়

পলরণতিল্হদয়লছেদলনৈ।ল্

রুডলল্ফল্ল্রককারল্8ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য



ননৈরকাজজ্যবকাদল্একজনৈল্মমলজ্যবকানৈল্প্রবক্তিকাদকল্সপদয়লছেলল্লপটকারল্ক্রিদপকাৎলকদনৈরল্মদধজ্য।

ননৈরকাজজ্যবকাদল্লবষয়কল্সেমকাজতিকালত্ত্বেকল্ধজ্যকানৈধকারণকারল্লবককাদশরল্সকদতল্আধনলনৈকল্প্রকব লতি-

লবজকাদনৈরল্অজরনৈগুলকাদকল্সেনলভল্কদরল্সতিকালকারল্ককাজদকল্ইলনৈল্লনৈদজরল্ককাজল্লহদসেদবল্লঠক

কদরলছেদলনৈ।ল্তিকাপর ল্পকারস্পলরকল্সেকাহকাযজ্য: ল্লববতির দনৈরল্একটকাল্উপকাদকানৈল্ নৈকামকল্সেনযনলক্তি-

লনৈষ্পন্নল্গ্রন্থেলটদতিল্লতিলনৈল্সেকামকালজকল্ডকারউইনৈবকাদদরল্লবদরকাধজীদদরল্তিকাললককায়ল্অন্তেভনরক্তি

হনৈ।ল্সেকামকালজকল্ডকারউইনৈবকাদদরল্প্রবক্তিকারকা ল্প্রমকাণল্করকারল্ সচেষ্টকা ল্করলছেদলনৈ, ল্লবদজ্যমকানৈ

সেকামকালজক ল্অবসকা ল্অপলরহকাযর। ল্ এটকা ল্ তিকারকা ল্ করলছেদলনৈ ল্অলসদতর ল্ সেসংগ্রকাম ল্ সেসংক্রিকান্তে

ডকারউইনৈজীয় ল্ তিদত্ত্বের ল্ সেকাহকাদযজ্য। ল্ দনবরদলর ল্ লবরুদদ্ধি ল্ সেবদলর ল্ সেসংগ্রকামদক ল্ তিকারকা ল্ সেমস

প্রকাকব লতিকল্প্রলক্রিয়কালদরল্সলযৌহ-আইদনৈরল্মযরকাদকায়ল্তিন দলল্ধদরলছেদলনৈ—এমনৈলকল্মকানৈনষদকও

তিকারকা ল্এইল্ সলযৌহ-আইদনৈরল্অধজীনৈসল্কদরলছেদলনৈ।ল্ধকারণকাটকা ল্বকাসদব ল্এইল্মজ্যকালথেকাসেজীয়

মতিবকাদল্দ্বকারকা ল্শক্তিদপকাক্তিভকাদবল্প্রভকালবতিল্লছেলল্সয, ল্জজীবদনৈরল্সেকারণজী ল্সেকদলরল্জদনৈজ্য

লবনৈজ্যসল্নৈয়ল্এবসংল্যকারকাল্অপ্রদয়কাজনৈজীয়ল্তিকাদদরদকল্এইল্সেতিজ্যটকাল্ সস্রেফিল্সমদনৈল্লনৈদতিল্হদব

মকাত।ল্

ক্রিদপকাৎলকনৈল্সদখকাদলনৈ,ল্সেজীমকাহজীনৈল্যনদ্ধি-সেসংগ্রকাদমরল্একটকাল্সকতল্লহদসেদবল্প্রকব লতিদক

সদখকারল্ধকারণকাটকাল্সেলতিজ্যককাদররল্জজীবদনৈরল্একটকাল্বজ্যঙ্গলচেতল্মকাত।ল্লতিলনৈল্আরওল্সদখকাদলনৈ,

অলসদতরল্সকাদথেরল্দকাপতিল্আরল্থেকাবকারল্সেকাহকাদযজ্যল্পলরচেকাললতিল্লনৈদরয়-লনৈষন রল্সেসংগ্রকাদমরল্সেকাদথে

সেকাদথেল্প্রকব লতিদতিল্আরওল্একটকাল্মমলনৈজীলতিল্ লবদজ্যমকানৈল্আদছে।ল্দনবরলতিরল্প্রজকালতিগুলকার

সেকামকালজক ল্ নমতজী ল্ এবসং ল্ সেহজকাতি ল্ সেমকাজ-প্রববলত্তি ল্ ও ল্ পকারস্পলরক ল্ সেকাহকাদযজ্যর ল্ মকাধজ্যদম

জকালতি-সগকাষজী-সগকাতসেমমদহরল্রকণকাদবকদণরল্মধজ্যল্লদদয়ল্এইল্মমলনৈজীলতিটকারল্প্রককাশল্ঘদট।

এইল্অদথেরল্মকানৈনষল্সেমকাদজরল্স্রেষ্টকাল্নৈয়,ল্বরসংল্সেমকাজইল্মকানৈনদষরল্স্রেষ্টকা।ল্সকনৈনৈকাল্সসেল্তিকার

আদগল্সথেদকইল্লবদজ্যমকানৈল্প্রকব লতিরল্ককাছেল্সথেদকল্উত্তিরকালধককারল্লহদসেদবল্সপদয়দছেল্সেমকাজ-

প্রববলত্তি। ল্আর ল্এই ল্ সেমকাজ-প্রববলত্তিই ল্ তিকাদক ল্তিকার ল্আলদতিম ল্প্রথেম ল্ পলরদবদশর ল্ মদধজ্য

অনৈজ্যকানৈজ্যল্প্রজকালতিরল্শকারজীলরকল্সশ্রেষদতরল্লবরুদদ্ধিল্লনৈদজদকল্বকাপলচেদয়ল্রকাখদতিল্সেকমল্কদর

তিন দলদছে ল্এবসং ল্ তিকার ল্ লবককাদশর ল্ সপকাতিজীতি ল্এক ল্উচ্চতিকা ল্ লনৈলশ্চতি ল্কদরদছে। ল্অলসদতর

সেসংগ্রকাদমরল্লদ্বতিজীয়ল্এইল্প্রবণতিকাটকাল্প্রথেমটকারল্সচেদয়ল্বহুলকাসংদশল্সশ্রেষ।ল্সযসেবল্প্রজকালতির

সককাদনৈকা ল্ সেকামকালজক ল্জজীবনৈ ল্ নৈকাই ল্ এবসং ল্ যকারকা ল্ সস্রেফি ল্তিকাদদর ল্ শকারজীলরক ল্ শলক্তির ল্ উপর

লনৈভর রশজীল,ল্তিকাদদরল্ধজীর-ধকারকাবকালহকল্অধনিঃপতিদনৈরল্মধজ্যল্লদদয়ল্এইল্সশ্রেষতল্ফিন দটল্ওদঠ।

প্রকব লতিলবজকাদনৈ ল্ এবসং ল্ সেমকাজ-গদবষণকায় ল্ এখনৈ ল্ পমবরকাপর ল্ সেঙ্গলতিপমণরভকাদব ল্অলধকতির

সজীকব লতিল্অজরনৈরতিল্এইল্দবলষ্টভলঙ্গল্মকানৈবজীয়ল্লববতিরনৈল্সেসংক্রিকান্তেল্অনৈনমকাদনৈরল্সকদতল্সেম্পমণর
নৈতিন নৈল্নৈতিন নৈল্দবশজ্যপটল্উদনকাচেনৈল্কদরদছে।

সেতিজ্যল্হদচ্ছেল্এইল্সয,ল্এমনৈলকল্সেবদচেল্জঘনৈজ্যল্উৎপজীড়কল্নসরতিদন্ত্রিরল্অধজীদনৈওল্সেঙ্গজী-

সেকাথেজী-সেহকমরজীদদর ল্ সেকাদথে ল্ মকানৈনদষর ল্ সেম্পকর -আত্মজীয়তিকার ল্আদয়কাজনৈকালদ ল্ লনৈষ্পন্ন ল্ হয়

সকাধজীনৈল্বদনকাবসল্আরল্সেসংহলতিমমলকল্সযযৌথেতিকারল্মকাধজ্যদম।ল্এটকাল্ছেকাড়কাল্সেকামকালজকল্জজীবনৈ

রুডলল্ফল্ল্রককারল্9ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য



সমকাদটল্সেমবইল্হদতিকাল্নৈকা।ল্তিকাইল্যলদল্নৈকাল্হদতিকা,ল্তিকাহদলল্রকাদষরল্এমনৈলকল্সেবদচেল্শলক্তিশকালজী

জবরদলসমমলকল্হকালতিয়কারপকালতিল্লদদয়ওল্সেকামকালজকল্সেনবদনকাবসল্মকাতল্একল্লদদনৈরল্জদনৈজ্যও

লটলকদয় ল্রকাখকা ল্ সযতি ল্নৈকা। ল্মকানৈনদষর ল্এসেব ল্আচেকার-বজ্যবহকাদরর ল্আলঙ্গকগুদলকা ল্একদমই

সকাভকালবক ল্[প্রকাকব লতিক]। ল্আর, ল্এই ল্আলঙ্গকগুদলকা ল্উদঠ ল্আদসে ল্মকানৈনদষর ল্এদকবকাদর

অন্তেদরর ল্ সভকাব ল্ সথেদক। ল্ আজদকর ল্ যনদগ ল্ অথেরননৈলতিক ল্ সশকাষণ ল্ আর ল্ সেরককারজী

অলভভকাবকদতরল্পলরণকাদমল্অবশজ্যল্মকানৈনদষরল্সকাভকালবকল্আচেকার-বজ্যবহকাদররল্এসেবল্ধরদনৈর

ওপরল্লকাগকাতিকারভকাদব ল্হসদকপল্ঘটদছেল্আরল্সসেগুলকাল্কনপ কদড়ল্পঙ্গন ল্হদয়ল্যকাদচ্ছে।ল্এই

অথেরননৈলতিকল্ সশকাষণ ল্আরল্সেরককারজী ল্অলভভকাবকতল্মকানৈবসেমকাদজল্অলসদতরল্সেসংগ্রকাদমর

লনৈদরয়ল্রূপলবনৈজ্যকাসেটকারল্প্রলতিলনৈলধতল্কদর।ল্এইল্সেমসেজ্যকাদকল্জয়ল্করদতিল্হদবল্পকারস্পলরক

সেকাহকাযজ্যল্আরল্সকাধজীনৈল্সযযৌথেতিকারল্অপরল্সযল্রূপলবনৈজ্যকাসেটকাল্আদছে,ল্সসেটকাল্লদদয়।ল্মকাধজীনৈতিকার

মদধজ্যইল্সেবদচেদয়ল্ভকাদলকাভকাদবল্লবকলশতিল্হয়ল্বজ্যলক্তিগতিল্দকালয়তদবকাদধরল্সচেতিনৈকাল্এবসংল্অপর

সসেইল্মহকাঘর ল্সেদননৈ, ল্সককানৈ ল্সেনদমর ল্অতিজীদতিরল্দনলনৈয়কা ল্ সথেদকল্ সযটকা ল্মকানৈনদষর ল্ককাদছে ল্এদসে

সপযৌপদছেদছে; ল্সসেই ল্ সেদনণটকা ল্ হদলকা: ল্অদনৈজ্যর ল্ সেকাদথে ল্ সেহমলমরতিকা-সেমদবদনৈকা ল্ সবকাধ ল্ করকার

সেকমতিকা,ল্যকারল্মদধজ্যল্লনৈলহতিল্আদছেল্সেকলল্প্রককারল্সেকামকালজকল্ননৈলতিকতিকা,ল্আরল্সেকামকালজক

নৈজ্যকায়লবচেকাদররল্যকাবতিজীয়ল্ধজ্যকানৈধকারণকা।

বকাকন লনৈদনৈরল্মদতিকা, ল্ক্রিদপকাৎলকনৈওল্লছেদলনৈল্লবপ্লেবজী।ল্লকন্তেল্লতিলনৈল্এলললসেল্সরকলকাসে

আরল্অনৈজ্যকানৈজ্যদদরল্মদতিকা, ল্লবপ্লেদবরল্মদধজ্যল্লববতিরনৈ-প্রলক্রিয়কারল্লবদশষল্একটকাল্পযরকায়দকই

সদদখলছেদলনৈল্মকাত।ল্নৈতিন নৈল্সেকামকালজকল্আশকা-আককাঙকাদকল্তিকাদদরল্সকাভকালবকল্লবককাশ-

পদথেল্যখনৈল্কতিব রত-কতিব রপকল্দ্বকারকা ল্এমনৈভকাদব ল্ লনৈয়ন্ত্রিণল্করকা ল্হয় ল্ সয, ল্নৈতিন নৈ ল্উপকাদকানৈ

লহদসেদবল্মকানৈবজজীবদনৈল্ভম লমককা ল্পকালনৈল্করদতিল্সগদলল্তিকাদদরদকল্বলপ্রদয়কাদগরল্মকাধজ্যদম

পনরকাতিনৈ ল্ সখকাসেকা-সখকালসে-বমর-আবরণ ল্ সভদঙে ল্ চেনরমকার ল্ কদর ল্ লদদতি ল্ হয়—তিখনৈই

আলবভমরতিল্হয়ল্লবপ্লেব।ল্প্রুপ দধকাল্আরল্বকাকন লনৈদনৈরল্সেকাদথেল্তিন লনৈকাল্করদতিল্সগদলল্বলদতিল্হয়,

ক্রিদপকাৎলকনৈ ল্ কলমউলনৈলট-মকাললককানৈকার ল্ কথেকা ল্ বলদতিনৈ—শুধন ল্ উৎপকাদদনৈর ল্ হকালতিয়কার-

পকালতি-উপকরণকালদরই ল্নৈয়, ল্শ্রেদমরল্ফিদল ল্উৎপন্ন-দ্রদবজ্যরও। ল্ সকনৈনৈকা ল্তিকাপর ল্মতিল্ লছেল

এরকমল্সয, ল্ককালরগলরল্কব ৎ-সকযৌশল-দকতিকারল্বতির মকানৈল্সয-অবসকাল্তিকাদতিল্এক-একজনৈ

বজ্যলক্তিরল্শ্রেদমরল্মমলজ্যল্এদকবকাদরল্সেমক-সেলঠকভকাদবল্পলরমকাপল্করকাল্আরল্সেমবল্নৈয়;ল্অথেচে

অনৈজ্যলদদক,ল্শ্রেদমরল্সকদতল্আমকাদদরল্আধনলনৈকল্পদ্ধিলতি-প্রণকালজীরল্সযযৌলক্তিকল্পলরচেকালদনৈর

দ্বকারকা ল্প্রদতিজ্যকল্মকানৈনদষর ল্জদনৈজ্য ল্তিন লনৈকামমলকল্প্রকাচেনযর ল্ লনৈলশ্চতিল্করকা ল্সেমব।ল্তিকাপর ল্আদগ

আরওল্অদনৈদকইল্কলমউলনৈস্টেল্ননৈরকাজজ্যবকাদদরল্তিকাগকাদকাল্লদদয়ল্সরদখদছেনৈ,ল্সযমনৈল্সজকাদসেফি

লডজজ্যকাক,ল্এলললসেল্সরকলকাসে,ল্এলরদককাল্মজ্যকালকাদতিসকা,ল্ককাদলরকাল্কজ্যকালফিদয়দরকাল্এবসংল্অনৈজ্যরকা।

আবকার, ল্আজদকরল্লদদনৈরল্ননৈরকাজজ্যবকাদজীদদরল্ববহৎল্গলরষকাসংশওল্কলমউলনৈস্টেল্ননৈরকাজজ্য-

বকাদদর ল্প্রবক্তিকা; ল্লকন্তুল্ক্রিদপকাৎলকদনৈরল্মদধজ্য ল্কলমউলনৈস্টেল্ননৈরকাজজ্যবকাদ ল্ সপদয়লছেলল্তিকার

সেবদচেদয়ল্দজীলপ্তিময়ল্বজ্যকাখজ্যকাককারজীদদরল্একজনৈদক।

রুডলল্ফল্ল্রককারল্10ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য



এখকাদনৈল্ললওল্তিলসদয়রল্কথেকাল্উদল্লেখল্করদতিইল্হদব।ল্আলদল্লখ্রিস্টেকানৈল্ধমর ল্ সথেদক

লতিলনৈল্নৈকানৈকানৈল্লকছেনল্লনৈদয়লছেদলনৈ,ল্এবসংল্গদস্পলগুলকাদতিল্লবনৈজ্যসল্ননৈলতিকল্মমলতিত্ত্বেসেমমদহর

লভলত্তিদতিল্শকাসেকলগলরলবহজীনৈল্একটকাল্সেমকাদজরল্ধকারণকায়ল্সপযৌপদছেলছেদলনৈ।ল্

সেমস ল্ ননৈরকাজজ্যবকাদজীদদর ল্ মদধজ্য ল্ সয-লজলনৈসেটকা ল্ সেকাধকারণ, ল্সসেটকা ল্ হদলকা ল্ সেকল

জবরদলসমমলক ল্ রকাজননৈলতিক ল্ও ল্সেকামকালজক ল্প্রলতিষকানৈ ল্ সথেদক ল্ মনক্তি ল্একটকা ল্ সেমকাদজর

আককাঙকা।ল্এসেবল্প্রলতিষকানৈইল্লকন্তুল্সকাধজীনৈল্মকানৈবতিকারল্লবককাশপথেল্আগদলল্দকাপড়কায়।ল্এই

অদথের ল্পকারস্পলরকতিকাবকাদ, ল্সযযৌথে-মকাললককানৈকাবকাদ, ল্এবসংল্কলমউলনৈজমদকল্এমনৈল্ সককাদনৈকা

বদ্ধিল্বজ্যবসকাল্লহদসেদবল্ধদরল্সনৈওয়কাল্লঠকল্হদবল্নৈকাল্সযখকাদনৈল্আরও-আরওল্লবককাদশরল্সককাদনৈকা

অনৈনদমকাদনৈল্নৈকাই।ল্এগুদলকাদকল্বরঞ্চল্সস্রেফিল্অথেরননৈলতিকল্পমবরকানৈনমকানৈল্লহদসেদবল্সদখকাল্দরককার

—সকাধজীনৈ ল্ মকানৈব-সেম্প্রদকাদয়র ল্ সেনরককার ল্ বজ্যবসকা ল্ সেসংক্রিকান্তে ল্ অথেরননৈলতিক ল্ পমবরকানৈনমকানৈ।

ভলবষজ্যদতিরল্সেমকাদজল্সেমবতিল্অথেরননৈলতিকল্সেহদযকালগতিকারল্এমনৈলকল্পবথেকল্পবথেকল্নৈকানৈকানৈ

রূপলবনৈজ্যকাসেওল্পকাশকাপকালশ ল্অবসকানৈ ল্ক’সর ল্ককাজল্চেকালকাদতি ল্থেকাকদব। ল্ সকনৈনৈকা ল্ সযদককাদনৈকা

সেকামকালজকল্প্রগলতিরল্সেকাদথেল্এরকমল্সকাধজীনৈল্পরজীককালনৈরজীককাল্আরল্বজ্যবহকালরকভকাদবল্পরখ

কদরল্সদখকারল্বজ্যকাপকারসেজ্যকাপকারল্অবশজ্যইল্যনক্তিল্থেকাকদতিল্হদব।ল্মনক্তিল্মকানৈবদগকাষজীসেমমদহরল্দ্বকারকা

গলঠতিল্একটকাল্সেমকাদজল্এ-ধরদনৈরল্পরজীককালনৈরজীককারল্সেবরকমল্সেনদযকাগসেনলবধকারল্বদনকাবস

থেকাকদব।ল্

ননৈরকাজজ্যবকাদদর ল্ লবলভন্নল্পদ্ধিলতিরল্ সবলকায়ওল্ঘটনৈকাটকা ল্একইরকমল্সেতিজ্য। ল্আমকাদদর

সেমদয়রল্সবলশরভকাগল্ননৈরকাজজ্যবকাদজীইল্একমতি,ল্সেলহসংসেল্নবপ্লেলবকল্ঝকাপকন লনৈল্ছেকাড়কাল্সেমকাদজর

সককাদনৈকাল্সেকামকালজকল্রূপকান্তেরল্ঘটকাদনৈকাল্সেমবল্হদবল্নৈকা।ল্অবশজ্য, ল্নৈতিন নৈল্ধজ্যকানৈধকারণকাসেমমদহর

বকাসবকায়দনৈরল্লবদরকালধতিকাল্করকারল্সকদতল্শকাসেকল্সশ্রেণজীগুলকাল্যতিটকাল্সেকমল্হদব,ল্তিকাদদরল্সসেই

প্রলতিদরকাদধর ল্ তিজীব্রতিকার ল্ ওপরই ল্ লনৈভর র ল্ করদব ল্ নবপ্লেলবক ল্ ঝকাপকন লনৈসেমমদহর ল্ সেলহসংসেতিকা।

সকাধজীনৈতিকা ল্আরল্সেমকাজতিদন্ত্রির ল্ সচেতিনৈকায় ল্সেমকাজল্পননৈগরঠদনৈর ল্ধজ্যকানৈধকারণকায় ল্অনৈনপ্রকালণতি

সলকাকজদনৈরল্পলরমণ্ডলগুলকাল্যতিল্লবসব তিল্হদব,ল্আসেন্নল্সেমকাজলবপ্লেদবরল্জনযন্ত্রিণকাল্তিতিটকা

সেহজ-সচ্ছেন-অনৈকায়কাসেল্হদব।

আধনলনৈক ল্ ননৈরকাজজ্যবকাদদর ল্ মদধজ্য ল্ আমরকা ল্ সপদয়লছে ল্ দনইটকা ল্ মহকানৈ ল্ সস্রেকাদতিকাধকারকার

সবণজীবননৈ।ল্ফিরকালসেল্লবপ্লেদবরল্সেময়ককাদল,ল্এবসংল্সসেইল্সেময়ল্সথেদক,ল্এইল্দনইল্সস্রেকাদতিকাধকারকা

ইউদরকাদপরল্বনলদ্ধিববলত্তিকল্জজীবদনৈল্নবলশষ্টজ্যসেমচেকল্দনইল্অলভবজ্যলক্তিল্সপদয়দছে:ল্সেমকাজতিন্ত্রিল্এবসং

উদকারনৈজীলতিবকাদ।ল্সেকামকালজকল্জজীবদনৈরল্অতিজ্যন্তেল্মহৎল্পযরদবককরকাল্যখনৈল্সবলশল্সবলশল্স্পষ্ট

কদরল্সদখদতিল্শুরুল্করদলনৈল্সয, ল্রকাজননৈলতিকল্সেসংলবধকানৈল্আরল্সেরককাদররল্গঠনৈলবনৈজ্যকাদসে

নৈকানৈকানৈ ল্পলরবতিরনৈ ল্কখদনৈকাই ল্ সসেই ল্সেমসেজ্যকার ল্ সগকাড়কায় ল্ লগদয় ল্ সপযৌপছেদতি ল্পকারদব ল্নৈকা ল্যকাদক

আমরকা ল্ বলল ল্ “সেকামকালজক ল্ প্রশ্নে”, ল্তিখনৈই ল্ গদড় ল্ উঠল ল্ সেমকাজতিন্ত্রি। ল্ সেমকাজতিদন্ত্রির

সেমথেরদকরকাল্বনঝদতিল্সপদরলছেদলনৈ, ল্সেম্পলত্তিরল্মকাললককানৈকাল্থেকাককাল্বকাল্নৈকা-থেকাককারল্লভলত্তিদতি

মকানৈনষজনৈল্যতিলদনৈল্আলকাদকাল্আলকাদকাল্সশ্রেণজীদতিল্লবভক্তিল্হদয়ল্থেকাকদবল্তিতিলদনৈল্পযরন্তে—

রুডলল্ফল্ল্রককারল্11ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য



সেবদচেদয় ল্ মধনর-মদনৈকারম ল্ নৈকানৈকানৈ ল্ তিকালত্ত্বেক ল্অনৈনমকানৈ ল্ ইতিজ্যকালদ ল্ সেদত্ত্বেও—মকানৈনদষ ল্ মকানৈনদষ

সেকামকালজকল্সেমতিকাল্লবধকানৈল্করকাল্সেমবল্হদবল্নৈকা।ল্আর,ল্নৈকানৈকানৈল্সশ্রেণজীরল্অলসতল্সযল্আদছে,

সস্রেফি ল্ এই ল্ বজ্যকাপকারটকাই ল্ সেলতিজ্যককাদরর ল্ একটকা ল্[অখণ্ড ল্] মকানৈব-সেম্প্রদকাদয়র ল্ ধকারণকাদক

আগকামল্খকালরজল্কদরল্সদয়।ল্ফিদল,ল্এইল্উপললব্ধিল্গদড়ল্উঠলল্সয,ল্শুধনমকাতল্অথেরননৈলতিক

একদচেলটয়কার ল্উদচ্ছেদ ল্আর ল্উৎপকাদদনৈর ল্উপকায়-উপকরণ-হকালতিয়কারপকালতির ল্ সেকাধকারণ

মকাললককানৈকার ল্ দ্বকারকাই—তিকার ল্ মকাদনৈ ল্ এক ল্ কথেকায়, ল্এগুলকার ল্ সেকাদথে ল্ সেসংলশ্লেষ্ট ল্ যকাবতিজীয়

অথেরননৈলতিক ল্ বজ্যবসকা ল্ ও ল্ সেকামকালজক ল্ প্রলতিষকানৈসেমমদহর ল্ পমণরকাঙ্গ ল্ রূপকান্তেদরর ল্ দ্বকারকাই—

সেকামকালজকল্নৈজ্যকায়লবচেকাদররল্একটকাল্অবসকাল্আদদযৌল্উপললব্ধিদযকাগজ্যল্হদয়ল্ওদঠ।ল্এটকাল্এমনৈ

একটকাল্অবসকা,ল্সেমকাজল্সযখকাদনৈল্সেলতিজ্যককাদররল্একটকাল্মকানৈব-সেম্প্রদকায়ল্হদয়ল্উঠদব,ল্এবসং

সশকাষদণর ল্উদদ্দেশজ্য ল্পমরণ ল্করকার ল্ককাদজ ল্মকানৈবজীয় ল্শ্রেম ল্আর ল্বজ্যবহৃতি ল্ হদব ল্ নৈকা, ল্বরসং

প্রদতিজ্যদকরল্জদনৈজ্য ল্প্রকাচেনযর ল্ লনৈলশ্চতিল্করকারল্ককাদজল্তিকাল্লকাগকাদনৈকা ল্হদব।ল্ লকন্তুল্সেমকাজতিন্ত্রি

যখনৈইল্তিকারল্শলক্তিল্সেমকাদবশল্করদতিল্শুরুল্করলল্এবসংল্একটকাল্আদনকালদনৈল্পলরণতিল্হদলকা,

লঠকল্সসেইল্মনহমদতির ইল্মতিকামদতিরল্কলতিপয়ল্পকাথেরকজ্যল্স্পষ্টল্হদয়ল্উঠল—এমনৈটকাল্ঘটলল্লবলভন্ন

সদদশরল্সেকামকালজকল্পলরদবদশরল্প্রভকাদব।ল্এটকাইল্সেতিজ্যল্সয, ল্ঈশর-যকাজকজীয়ল্সেরককারতিন্ত্রি

সথেদক ল্আরমল্কদর ল্জকারতিন্ত্রিল্আরল্ নসরতিন্ত্রিল্পযরন্তে ল্প্রদতিজ্যকটকা ল্ রকাজননৈলতিকল্ধকারণকাই

সেমকাজতিকালন্ত্রিকল্আদনকালদনৈরল্নৈকানৈকানৈ ল্উপদল-সগকাষজীদক ল্প্রভকালবতিল্কদরলছেল।ল্এলদদক

ইদতিকামদধজ্য ল্ রকাজননৈলতিক ল্ লচেন্তেকাদচেতিনৈকায় ল্ দনইটকা ল্ মহকানৈ ল্ সস্রেকাদতিকাধকারকা ল্ গদড় ল্ উদঠদছে—

সেমকাজতিকালন্ত্রিক ল্আদশরসেমমদহর ল্ লবককাদশ ল্যকাদদর ল্ লনৈধরকারক ল্তিকাৎপযর ল্ লছেল। ল্একটকা ল্ হদলকা

উদকারনৈজীলতিবকাদ।ল্অজ্যকাসংদলকা-সেজ্যকাক্সনৈল্সদশসেমমহল্এবসংল্লবদশষতিল্সস্পদনৈরল্অগ্রসেরল্মকানৈসেদক

এটকা ল্প্রবলভকাদব ল্আদলকালড়তি ল্কদরলছেল। ল্অপরটকা ল্ হদলকা ল্ গণতিন্ত্রি—পদরর ল্ লদকককার

অদথেরল্যকারল্একটকাল্অলভবজ্যলক্তিল্দকাপড়ল্কলরদয়লছেদলনৈল্রুদশকাল্তিকাপরল্সেকামকালজকল্চেনলক্তিল্গ্রদন্থে।

গণতিন্ত্রিল্তিকারল্সেবদচেদয়ল্প্রভকাবশকালজীল্প্রলতিলনৈলধদদরল্খনপদজল্সপদয়লছেলল্ফিরকালসেল্জজ্যকাদককালবনৈ-

তিদন্ত্রিরল্মদধজ্য।ল্[উদকারনৈজীলতিবকাদদরল্জকায়গকাল্সথেদক ল্] ললবকাদরশনৈল্বকাল্মনলক্তিল্যখনৈল্নৈকালকল্তিকার

লনৈদজরল্একটকাল্সেকামকালজকল্তিত্ত্বেল্দকাপড়ল্করকাদনৈকারল্ককাজল্শুরুল্করল,ল্তিখনৈল্তিকাল্আরমল্করল

বজ্যলক্তিরল্অবসকানৈল্সথেদক,ল্ফিদলল্তিকাল্চেকাইলল্রকাদষরল্কমরককাণ্ডদকল্যতিটকাল্সেমবল্কদমরল্মদধজ্য

সেজীলমতিল্রকাখদতি; ল্অনৈজ্যলদদকল্গণতিন্ত্রিল্তিখনৈল্অবসকানৈল্লনৈলল্লবমমতির ল্সযযৌথেল্একটকাল্ধকারণকার

ওপর, ল্রুদশকাল্যকাদকল্বদলনৈল্“সেকাধকারণল্ইচ্ছেকা”, ল্যকাল্লনৈদজরল্আদয়কাজনৈল্সেম্পন্নল্করদতি

চেকাইলছেলল্জকাতিজীয়ল্রকাদষরল্সভতিদর।ল্

অনৈনৈজ্য-সেকাধকারণভকাদবই,ল্উদকারনৈজীলতিবকাদল্আরল্গণতিন্ত্রিল্হদচ্ছেল্রকাজননৈলতিকল্ধকারণকা।

আরল্এইল্সযদহতিন ল্উভদয়রইল্আলদল্অনৈনসেকারজী-সেমথেরকদদরল্বজ্যকাপকল্গলরষল্অসংশল্পনরকাতিনৈ

অদথের ল্ মকাললককানৈকার ল্অলধককারল্বজকায়ল্ সরদখদছে।ল্তিকাই ল্যখনৈল্অথেরননৈলতিকল্ লবককাশল্এমনৈ

একটকাল্গলতিপথেল্গ্রহণল্কদরদছেল্যকাল্গণতিদন্ত্রিরল্আলদল্সমযৌললকল্মমলনৈজীলতিগুলকারল্সেকাদথেল্সদকালস

বজকায়ল্রকাখদতিল্পকাদরল্নৈকা,ল্আরল্উদকারনৈজীলতিবকাদদরল্সেকাদথেল্সতিকাল্আরওল্কমল্পকাদর—তিখনৈ

রুডলল্ফল্ল্রককারল্12ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য



তিকাদদরদকল্তিকাদদরল্লনৈদজদদরল্লবশকাসেদকইল্প্রতিজ্যকাখজ্যকানৈল্করদতিল্হদয়দছে।ল্গণতিদন্ত্রিরল্মমলমন্ত্রি

লছেলল্“আইদনৈর ল্ককাদছে ল্সেব ল্নৈকাগলরকল্সেমকানৈ”, ল্আরল্উদকারনৈজীলতিবকাদদর ল্মমলমন্ত্রিল্ লছেল

“লনৈদজরল্সদদহরল্উপরল্লনৈদজরল্অলধককার”।ল্এইল্দনইল্মমলমন্ত্রিইল্পনপলজবকাদজীল্অথেরননৈলতিক

লবনৈজ্যকাদসের ল্ বকাসবতিকায় ল্প’সড় ল্পলরপমণরভকাদব ল্ লবনৈষ্ট ল্ হদয় ল্ লগদয়লছেল—সযভকাদব ল্সেমনদদ্র

জকাহকাজল্সভদঙেল্যকায়,ল্ডন দবল্যকায়।ল্লবলভন্নল্সদদশরল্অযনতি-লনৈযনতিল্মকানৈনষদকল্যতিকণল্তিকাদদর

শ্রেমশলক্তিল্লবলক্রিল্করদতিল্হয়ল্কনদ্রল্সেসংখজ্যকাললঘষ্টল্লকছেনল্মকাললদকরল্ককাদছে,ল্এবসংল্সককাদনৈকাল্সক্রিতিকা

খনপদজল্পকাওয়কাল্নৈকাল্সগদলল্ডন দবল্সযদতিল্হয়ল্সেবচেকাইদতিল্সশকাচেনৈজীয়ল্দকালরদদ্রজ্যরল্মদধজ্য—তিতিকণ

ঐল্তিথেকাকলথেতিল্“আইদনৈরল্ককাদছে ল্সেমতিকা”ল্ সস্রেফিল্একটকাল্সেকাধন ল্প্রতিকারণকা ল্হদয়ইল্থেকাদক,

সকনৈনৈকাল্আইনৈল্সতিকাল্নতিয়কারল্কদরল্তিকারকাইল্যকারকাল্জকাদনৈল্সয, ল্তিকারকাল্লনৈদজরকাইল্সেকামকালজক

সেম্পলত্তিরল্মকাললক।ল্আবকারল্ঐল্একইভকাদব,ল্“লনৈদজরল্সদদহরল্উপরল্লনৈদজরল্অলধককার”

লনৈদয়ল্সককাদনৈকাল্কথেকাইল্চেদলল্নৈকা,ল্সকনৈনৈকাল্অনৈকাহকাদরল্থেকাকদতিল্নৈকাল্চেকাইদলল্ককাউদকল্যখনৈল্অনৈজ্য

মকানৈনদষরল্অথেরননৈলতিকল্হুকন মদকালররল্ককাদছেল্আত্মসেমপরণল্করদতিল্বকাধজ্যল্হদতিল্হয়—তিখনৈই

ঐল্অলধককারল্ফিন লরদয়ল্যকায়।ল্

উদকারনৈজীলতিবকাদদর ল্ সেকাদথে ল্ ননৈরকাজজ্যবকাদদর ল্ লমল ল্ এই ল্ উপললব্ধির ল্ জকায়গকায় ল্ সয,

যকাবতিজীয়ল্সেকামকালজকল্লবষয়কালদরল্আবলশজ্যকল্মকাপককালঠল্হদতিল্হদবল্বজ্যলক্তিরল্সেনখল্আরল্সেমবলদ্ধি।

আর, ল্উদকারনৈজীলতিবকাদজী ল্ লচেন্তেকাধকারকার ল্ মহকানৈ ল্ প্রলতিলনৈলধদদর ল্ সেকাদথে ল্ লমল ল্ এখকাদনৈ ল্ সয,

সেরককাদরর ল্ কমরককাণ্ড ল্ লনৈম্নতিম ল্ পযরকাদয় ল্ সেজীমকাবদ্ধি ল্ রকাখকার ল্ ভকাবনৈকাটকা ল্ ননৈরকাজজ্যবকাদদরও।

ননৈরকাজজ্যবকাদদরল্সেমথেরকরকাল্বরসংল্এইল্লচেন্তেকাটকাদকল্অনৈনসেরণল্কদরল্এলগদয়ল্সগদছেনৈল্লচেন্তেকাটকার

চেমড়কান্তে ল্ সযযৌলক্তিকল্পলরণলতিল্পযরন্তে, ল্এবসং ল্তিকারকা ল্চেকানৈ ল্রকাজননৈলতিকল্কমতিকার ল্প্রদতিজ্যকটকা

প্রলতিষকানৈদক ল্ সেমকাজজজীবনৈ ল্ সথেদক ল্ এদকবকাদর ল্ উদচ্ছেদই ল্ করদতি। ল্ উদকারনৈজীলতিবকাদদর

সগকাড়কার ল্ ধকারণকাটকাদক ল্ সজফিকারসেনৈ ল্ যখনৈ ল্ এইসেব ল্ শদব্দের ল্জকামকাককাপড় ল্ পরকানৈ: ল্ “সসেই

সেরককারইল্সসেরকাল্সয-সেরককারল্শকাসেনৈল্কদরল্সেবদচেদয়ল্কম”,ল্ননৈরকাজজ্যবকাদজীরকাল্তিখনৈল্থেলরউ’র

সেকাদথেল্গলকাল্লমললদয়ল্বদলনৈ:ল্“সসেইল্সেরককারইল্সসেরকাল্সয-সেরককারল্সককাদনৈকাল্শকাসেনৈইল্কদর

নৈকা”।ল্

সেমকাজতিদন্ত্রির ল্প্রলতিষকাতিকাদদর ল্ সেকাদথে ল্ লমল ল্এইখকাদনৈ ল্ সয, ল্ননৈরকাজজ্যবকাদজীরকা ল্ সেকল

প্রককারল্অথেরননৈলতিকল্একদচেলটয়কারল্লবলনলপ্তিল্দকালবল্কদর,ল্দকালবল্কদরল্জলমল্এবসংল্উৎপকাদদনৈর

আর-সেবল্উপকায়-উপকরণ-হকালতিয়কারপকালতিরল্সেকাধকারণল্মকাললককানৈকা, ল্এবসংল্আরওল্দকালব

কদর, ল্উৎপকাদদনৈরল্হকালতিয়কাপকালতিদক ল্মজনদ ল্রকাখদতিল্হদব ল্এদকবকাদর ল্সেবকার ল্বজ্যবহকাদরর

জদনৈজ্য—এদকদতল্বজ্যলক্তিদতিল্বজ্যলক্তিদতিল্সককাদনৈকারকদমরল্ফিকারকাকল্করকাল্চেলদবল্নৈকা; ল্সকনৈনৈকা

প্রদতিজ্যদকর ল্ জদনৈজ্য ল্ সেমকানৈ ল্ অথেরননৈলতিক ল্ সেনদযকাগ-সেনলবধকা ল্ বজকায় ল্ রকাখকার ল্ লভলত্তিদতিই

সকবলমকাত ল্ বজ্যলক্তিগতি ল্আর ল্সেকামকালজক ল্সকাধজীনৈতিকার ল্কথেকা ল্ভকাবকা ল্ সযদতি ল্পকাদর। ল্ সখকাদ

সেমকাজতিকালন্ত্রিকল্আদনকালদনৈরল্ সভতিদরইল্ ননৈরকাজজ্যবকাদজীরকা ল্এইল্দবলষ্টভলঙ্গল্তিন দলল্ধদরল্ সয,

পনপলজবকাদদর ল্ লবরুদদ্ধি ল্ সয-যনদ্ধি, ল্সসেটকাদক—অবশজ্য-অবশজ্যই—রকাজননৈলতিক ল্ কমতিকার
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সেকলল্প্রলতিষকাদনৈরল্লবরুদদ্ধিল্যনদ্ধিল্লহদসেদবওল্লনৈদতিল্হদব; ল্সকনৈনৈকাল্ইলতিহকাদসেল্অথেরননৈলতিক

সশকাষণ ল্ সেবসেময়ই ল্ রকাজননৈলতিক ল্আর ল্ সেকামকালজক ল্ দমনৈ-পজীড়দনৈর ল্ হকাদতি ল্ হকাতি ল্ সরদখ

এলগদয়দছে।ল্মকানৈনষল্কতিব রকল্মকানৈনষদকল্সশকাষণল্আরল্মকানৈনদষরল্ওপরল্মকানৈনদষরল্শকাসেনৈ-লনৈয়ন্ত্রিণ

অলবদচ্ছেদজ্য,ল্এবসংল্এদদরল্একটকাল্আদরকটকারল্পমবরশতির ।ল্

সেমকাদজরল্মদধজ্য ল্যলদ ল্সতকালধককারজী ল্আরল্সতকালধককারহজীনৈ ল্দনই ল্দলল্মকানৈনষ ল্শত্রুতিকার

মদনৈকাভকাবল্লনৈদয়ল্এদকল্অপদররল্মনদখকামনলখল্থেকাদক, ল্তিকাহদলল্সতকালধককারজীল্সেসংখজ্যকালঘনদদর

ককাদছেল্রকাষল্অপলরহকাযরল্হদয়ল্ওদঠ—তিকাদদরল্লনৈদজদদরল্লবদশষকালধককারল্সেসংরকদণরল্জদনৈজ্য।

সেকামকালজকল্অলবচেকাদররল্এইল্লবলধবজ্যবসকাল্যখনৈল্বস্তুসেকামগ্রজী-লবষয়কালদরল্উচ্চতিরল্লবনৈজ্যকাসে-

বদনকাবদসরল্জদনৈজ্য ল্জকায়গকা ল্ সছেদড়ল্ সদদব—অথেরকাৎ ল্সেকামকালজকল্অলবচেকাদরর ল্এইল্ লবলধ-

বজ্যবসকা ল্যখনৈল্ সলকাপ ল্পকাদব—তিখনৈল্অবশজ্য-অবশজ্যই ল্মকানৈনষজদনৈর ল্উপরল্সেরককারলগলর

করকারল্সককাদনৈকাল্বজ্যকাপকারল্আরল্থেকাকদবল্নৈকা,ল্বজ্যকাপকারটকাল্তিখনৈল্হদয়ল্দকাপড়কাদবল্অথেরননৈলতিকল্আর

সেকামকালজক ল্ ককাজককারবকার-লবষয়আশয় ল্ সেকামলকাদনৈকার ল্[বকা ল্ বজ্যবসকাপনৈকার ল্] বজ্যকাপকার।

বস্তুসেকামগ্রজী-লবষয়কালদর ল্উচ্চতির ল্ঐ ল্ লবনৈজ্যকাসে-বদনকাবস ল্ সককাদনৈকারকম ল্ লবদশষকালধককারদক

কবনলল্করদবল্নৈকা, ল্এবসংল্এরল্প্রকাথেলমকতিমল্পমবরধকারণকাল্লহদসেদবল্থেকাকদবল্সেকামকালজকল্সকাথের-

মঙ্গল-আগ্রহ-উদদ্বগদকল্সকন্দ্রিল্কদরল্গদড়-ওঠকাল্একটকাল্মকানৈব-সেম্প্রদকায়।ল্মকানৈনষজদনৈর

উপর ল্ সেরককারলগলর ল্ করকার ল্ বদদল ল্ আথের-সেকামকালজক ল্ ককাজককারবকার-লবষয়আশয়

সেকামলকাদনৈকারল্বজ্যকাপকারটকাদকল্সসেইন্টিল্সেকাইমদনৈরল্সেকাদথেল্কণ্ঠিল্লমললদয়ল্এভকাদবওল্বলকাল্যকায়:ল্

এমনৈল্লদনৈল্আসেদবল্যখনৈল্মকানৈনষজনৈদকল্শকাসেনৈ-পলরচেকালদনৈরল্কলকাদকযৌশলল্সলকাপ
পকাদব।ল্তিকারল্জকায়গকাল্সনৈদবল্নৈতিন নৈল্একটকাল্কলকাদকযৌশল।ল্সসেটকাল্হদলকাল্বস্তুসেকামগ্রজী-
লবষয়কালদল্বজ্যবসকাপনৈকারল্কলকাদকযৌশল।

এবসংল্এটকাল্মকাকর সেল্ওল্তিকাপরল্অনৈনসেকারজীদদরল্লকালনৈ-পকালনৈল্করকাল্এইল্তিত্ত্বেল্ছেনপ দড়ল্সফিদল

সদয়ল্ সয, ল্সশ্রেণজীহজীনৈ ল্সেমকাদজল্যকাওয়কার ল্পদথেল্প্রদলতিকালরদয়দতিরল্একনৈকায়কতিন্ত্রিল্লহদসেদব

গলঠতিল্রকাষল্একটকাল্আবলশজ্যকল্উত্তিরণককালজীনৈল্সর;ল্আরল্এইল্সদরল্সেকলল্সশ্রেণজী-সেসংঘকাতি

এবসংল্তিকারপরল্সখকাদল্সশ্রেণজীগুলকাইল্দমরজীভম তিল্হওয়কারল্পদরল্রকাষল্লনৈদজইল্লনৈদজদকল্লবলনপ্তি

কদরল্ সদদবল্এবসংল্দবশজ্যপটল্ সথেদকল্উধকাওল্হদয়ল্যকাদব। ল্এইল্ধজ্যকানৈধকারণকা ল্রকাদষরল্আসেল

সভকাবচেলরতদক ল্ এবসং ল্ ইলতিহকাদসে ল্ রকাজননৈলতিক ল্ কমতিকা ল্ নৈকামক ল্ ঘটনৈকাটকার ল্ তিকাৎপযরদক

একদমইল্ভনলভকাদব ল্ সবকাদঝল্আরল্ভনলভকাদব ল্বজ্যকাখজ্যকা ল্কদর।ল্এই ল্ধজ্যকানৈধজ্যকারণকা ল্আসেদল

তিথেকাকলথেতি ল্অথেরননৈলতিক ল্ বস্তুবকাদদর ল্ সযযৌলক্তিক ল্ পলরণলতি ল্ মকাত। ল্অথেরননৈলতিক ল্ বস্তুবকাদ

ইলতিহকাদসের ল্ সেমস ল্ ঘটনৈকা-লকণ-প্রপদঞ্চর ল্ মদধজ্যই ল্ সককাদনৈকা ল্ একটকা ল্ সেময়পদবরর ল্ সস্রেফি

উৎপকাদনৈ-পদ্ধিলতিসেমমদহরল্অপলরহকাযরল্ফিলকাফিলইল্শুধনল্সদখদতিল্পকায়।ল্এইল্তিদত্ত্বেরল্প্রভকাদব

সলকাকজনৈল্ লবলভন্ন ল্আককার-প্রককাদরর ল্রকাষ ল্এবসং ল্অনৈজ্য ল্সেমস ল্সেকামকালজকল্প্রলতিষকানৈদক

রুডলল্ফল্ল্রককারল্14ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য



সেমকাদজরল্“অথেরননৈলতিকল্অটকাললককা-ককাঠকাদমকার”ল্ওপদরল্দকাপড়কাদনৈকা ল্“আইনৈ-লবষয়কল্ও

রকাজননৈলতিকল্উপলরককাঠকাদমকা”ল্লহদসেদবল্লবদবচেনৈকাল্করদতিল্শুরুল্কদরলছেল;ল্এবসংল্সলকাকজনৈ

সভদবলছেলল্এইল্তিদত্ত্বেরল্মদধজ্যল্তিকারকাল্প্রদতিজ্যকটকাল্ঐলতিহকালসেকল্ঘটনৈকামকালকারল্চেকালবককালঠল্খনপদজ

সপদয়দছে। ল্বকাসদব ল্ রকাজননৈলতিক ল্কমতিকার ল্জদনৈজ্য ল্পলরচেকাললতি ল্ লবদশষ ল্ লবদশষ ল্লড়কাই-

সেসংগ্রকামল্কজীভকাদবল্একটকাল্সদদশরল্অথেরননৈলতিকল্লবককাশধকারকাদকল্শতিল্শতিল্বছেদররল্জদনৈজ্যল্রুদ্ধি

কদরল্লদদয়দছেল্বকাল্বজ্যকাহতিল্কদরদছেল্ইলতিহকাদসেরল্প্রদতিজ্যকটকাল্পবরইল্আমকাদদরদকল্তিকারল্হকাজকার

হকাজকারল্দবষ্টকান্তেল্সেরবরকাহল্কদর।ল্

লখ্রিস্টে-যকাজকজীয়ল্রকাজতিদন্ত্রিরল্উতকাদনৈরল্আদগল্লশল্প-কল-ককারখকানৈকারল্লদকল্সথেদক

সস্পনৈল্লছেলল্ইউদরকাদপরল্সেবদচেদয়ল্অগ্রসেরল্সদশ।ল্অথেরননৈলতিকল্উৎপকাদদনৈরল্প্রদতিজ্যকটকা

খকাদতিল্প্রথেমল্সকাদনৈল্লছেলল্সস্পনৈ।ল্লকন্তুল্লখ্রিস্টেধমরজীয়ল্রকাজতিদন্ত্রিরল্লবজদয়রল্একল্শতিদকর

মদধজ্যল্সসে-সদদশরল্লশল্প-কল-ককারখকানৈকারল্সবলশরভকাগটকাইল্সলকাপকাটল্হদয়ল্যকায়।ল্যকাল্অবলশষ্ট

লছেল, ল্তিকাল্সককাদনৈকামদতিল্লটদকল্লছেলল্চেরমল্দনদরশকাপমণরল্অবসকায়।ল্এসেবল্লশল্পকলককারখকানৈকার

সবলশরভকাগই ল্অতিজ্যন্তে ল্আলদম ল্ধরদনৈর ল্উৎপকাদনৈ-পদ্ধিলতিদতি ল্ লফিদর ল্যকায়। ল্কব লষ ল্ সভদঙে

পদড়লছেল,ল্খকালল্এবসংল্জলপথেগুলকাল্লবনৈষ্টল্হদয়ল্পদড়লছেল,ল্লবপনল-লবসজীণর—আলদগন্তে

লবসব তি—পল্লেজী-গ্রকামকাঞ্চলল্মরুভম লমদতিল্রূপকান্তেলরতিল্হদয়লছেল।ল্আজদকরল্ লদনৈ ল্[অথেরকাৎ

১৯৩৮ ল্ সেকাল ল্] পযরন্তে ল্ সস্পনৈ ল্ঐ ল্ পশ্চকাদগকালমতিকার ল্ ধকাককা ল্ ককালটদয় ল্উঠদতি ল্ পকাদর ল্ লনৈ।

রকাজননৈলতিকল্কমতিকারল্জদনৈজ্যল্লবদশষল্একটকাল্ধমরবণরগতিল্সশ্রেণজীরল্উচ্চকাককাঙকাল্অথেরননৈলতিক

লবককাশধকারকাদক ল্চেকাষ-সদওয়কা-জলম ল্ সফিদল ল্রকাখকার ল্ মদতিকা ল্কদর ল্শতি ল্শতি ল্বছেদরর ল্ধদর

পলতিতিল্কদরল্সরদখলছেল।

ইউদরকাদপরল্রকাজকজীয়ল্নসরশকাসেনৈল্তিকারল্হতিবনলদ্ধিকরল্“অথেরননৈলতিকল্লবলধলবধকানৈ”ল্আর

“লশল্প-ককারখকানৈকাল্সেসংক্রিকান্তেল্আইনৈককানৈননৈ”-এরল্সেকাহকাদযজ্যল্ইউদরকাদপরল্সদশগুদলকাদতিল্লশল্প-

কলককারখকানৈকারল্লবককাশদকল্শতিল্শতিল্বছেরল্ধদরল্থেকালমদয়ল্সরদখলছেলল্এবসংল্এরল্সকাভকালবক

লবককাশদক ল্ বজ্যকাহতি ল্ কদরলছেল। ল্ উৎপকাদদনৈর ল্[রকাজতিন্ত্রি-]লনৈদদরলশতি ল্ কমরপন্থেকা ল্ সথেদক

সযদককাদনৈকা ল্প্রককারল্লবচেনজ্যলতিদকল্এসেবল্লবলধলবধকানৈল্আরল্আইনৈককানৈননৈল্ লদতিল্কদঠকারল্শকালস

এবসংল্সককাদনৈকারকমল্সককাদনৈকাল্নৈতিন নৈল্উদকাবদনৈরল্অনৈনদমকাদনৈল্লদতিল্নৈকা।ল্আর, ল্রকাজননৈলতিক

কমতিকারল্সযসেবল্লবচেকার-লবদবচেনৈকাল্লবশজনৈজীনৈল্অথেরননৈলতিকল্সেসংকদটরল্হকাতিল্সথেদকল্উদ্ধিকার-

প্রকালপ্তিদকল্সেকাবরকলণকভকাদবল্লবলঘœতিল্কদরল্এবসংল্যকাবতিজীয়ল্সেবল্সদদশরল্ভলবষজ্যৎদকল্তিন দল

সদয়ল্রকাজনৈজীলতি-সখলনদড়ল্সসেনৈকা-অলফিসেকারল্ওল্রকাজননৈলতিকল্সরকামকাঞ্চকরল্কমরককাদণ্ডরল্হকাদতি,

সসেইসেব ল্ লবচেকার-লবদবচেনৈকা ল্ যলদ ল্ নৈকা ল্ থেকাকতি? ল্আধনলনৈক ল্ ফিজ্যকালসেবকাদ ল্ লছেল ল্অথেরননৈলতিক

লবককাশধকারকারল্অলনৈবকাযরল্ফিল—একথেকাল্সজকারল্লদদয়ল্বলদবল্সক?ল্

সসেটকা ল্যকা-ইল্ সহকাক, ল্তিথেকাকলথেতিল্“প্রদলতিকারজীয়ল্একনৈকায়কতিন্ত্রি”ল্সযখকাদনৈ ল্পলরপক্ব

হদয়ল্বকাসবল্হদয়ল্উদঠদছে, ল্সসেইল্রকালশয়কাদতিল্লনৈলদরষ্টল্একটকাল্পকালটর রল্রকাজননৈলতিকল্কমতিকার

উচ্চকালভলকাষ ল্ বজ্যকাহতি ল্ কদরদছে ল্ অথেরনৈজীলতির ল্ প্রকব তি ল্ সেমকাজতিকালন্ত্রিক ল্ পননৈগরঠনৈদক ল্ এবসং

রুডলল্ফল্ল্রককারল্15ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য



সদশটকাদক ল্ একটকা ল্ লনৈদষ্পষণমমলক ল্ রকাষজীয় ল্ পনপলজবকাদদর ল্ দকাসেদতর ল্ অধজীনৈ ল্ হদতি ল্ বকাধজ্য

কদরদছে।ল্সয-“প্রদলতিকালরদয়দতিরল্একনৈকায়কতিদন্ত্রির”ল্মদধজ্যল্অবরকাচেজীনৈল্সেকাদকালসেধকাল্সলকাকজনৈ

আসেলল্সেমকাজতিদন্ত্রিরল্পদথেল্সস্রেফিল্একটকাল্কণসকায়জী, ল্অথেচেল্অপলরহকাযর, ল্উত্তিরণককালজীনৈ

সর ল্ সদখদতি ল্ চেকানৈ, ল্সসেই ল্ “প্রদলতিকালরদয়দতির ল্ একনৈকায়কতিন্ত্রি” ল্আজ ল্একটকা ল্ ভয়ঙ্কর

রকদমর ল্ নসরতিকালন্ত্রিক ল্ উৎপজীড়দনৈ ল্ পলরণতি ল্ হদয়দছে, ল্যকা ল্ ফিজ্যকালসেবকাদজী ল্ রকাষগুলকার

জনলনমশকালহরল্সচেদয়ল্সককাদনৈকাল্লদকল্লদদয়ইল্সপছেদনৈল্প’সড়ল্নৈকাই।ল্

যতিকণল্নৈকাল্সশ্রেণজীসেসংঘকাতি,ল্এবসংল্তিকাদদরল্সেকাদথেল্সেকাদথেল্সশ্রেণজী,ল্লবলনপ্তিল্নৈকাল্হয়ল্তিতিকণ

পযরন্তে ল্অবশজ্য-অবশজ্যই ল্ রকাষ ল্থেকাককা ল্ দরককার—সজকারকাদলকা ল্এই ল্ সঘকাষণকা, ল্যকাবতিজীয় ল্সেব

ঐলতিহকালসেক ল্অলভজতিকার ল্আদলকাদক, ল্বকাদজ ল্ সকযৌতিন দকর ল্ মদতিকা ল্ সশকানৈকায়। ল্আসেদল,

প্রদতিজ্যক ল্ প্রককার ল্ রকাজননৈলতিক ল্ কমতিকাই ল্ মকানৈনদষর ল্ দকাসেদতর ল্ লনৈলদরষ্ট ল্ সককাদনৈকা-একটকা

ককাঠকাদমকাদক ল্সকাভকালবকল্সেতিজ্য ল্বদলল্ধদর ল্ সনৈয়, ল্— ল্সয-ককাঠকাদমকার ল্সেবলষ্ট ল্ঐল্কমতিকারই

রকণকাদবকদণরল্সকাদথের।ল্লনৈদজরল্অলসতদকল্সেলঠকল্প্রলতিপন্নল্করকারল্জনৈজ্যল্রকাষদকল্বকাইদরর

লদকল্সথেদক,ল্অথেরকাৎল্অনৈজ্যল্রকাষসেমমদহরল্সেকাদথেল্সেম্পদকর রল্লদকল্সথেদক,ল্কব লতমল্কতিকগুলকা

নবলরতিকা ল্ সেবলষ্ট ল্ করদতি ল্ হয়। ল্ একইভকাদব, ল্সভতিদরর ল্ লদক ল্ সথেদকও ল্ সেমকাজদক ল্ বণর,

পদমযরকাদকা,ল্এবসংল্সশ্রেণজীল্আককাদরল্লবভক্তিল্কদরল্সফিলদতিল্হয়।ল্এইল্নবলরতিকাল্এবসংল্লবভলক্তি

হদচ্ছেল্রকাদষরল্ধকারকাবকালহকল্অলসদতরল্অতিজ্যকাবলশজ্যকল্একটকাল্শতির ।ল্রকাষল্শুধনমকাতল্পনরকাতিনৈ

লবদশষকালধককারগুলকাল্রককাল্করদতিল্এবসংল্নৈতিন নৈল্নৈতিন নৈল্লবদশষকালধককারল্সেবলষ্টল্করদতিইল্সেকম;

এইটনকন দতিইল্ফিন লরদয়ল্সগদছেল্রকাদষরল্যকাবতিজীয়ল্তিকাৎপযর।

সেকামকালজকল্লবপ্লেদবরল্মকাধজ্যদমল্নৈতিন নৈল্সয-রকাষল্সেবলষ্টল্করকাল্হদয়দছে,ল্সসেইল্রকাষল্পনরকাতিনৈ

শকাসেকদশ্রেণজীসেমমদহরল্লবদশষকালধককারগুলকারল্ইলতিল্টকানৈদতিল্পকাদরল্বদট,ল্লকন্তুল্এটকাল্সসেল্করদতি

পকাদর ল্ তিকাৎকলণকভকাদব ল্ নৈতিন নৈ ল্আদরকটকা ল্ লবদশষকালধককার-প্রকাপ্তি ল্ সশ্রেণজী ল্ খকাড়কা ল্ করকার

মকাধজ্যদমই, ল্সয-সশ্রেণজীটকাদক ল্তিকার ল্প্রদয়কাজনৈল্পড়দব ল্ লনৈদজরল্শকাসেকলগলর ল্বজকায় ল্রকাখকার

জনৈজ্য। ল্ কলথেতি ল্ প্রদলতিকালরদয়দতির ল্ একনৈকায়কদতর ল্ অধজীদনৈ ল্ রকালশয়কায় ল্ বলদশলভক

আমলকাতিদন্ত্রিরল্লবককাশল্পনদরকাদনৈকাল্ঐলতিহকালসেকল্অলভজতিকারইল্নৈতিন নৈল্একটকাল্নৈলজরল্মকাত,

সয-ঐলতিহকালসেক ল্ অলভজতিকা ল্ অসেসংখজ্যবকার ল্ লনৈদজর ল্ পননৈরকাববলত্তি ল্ ঘলটদয়দছে। ল্ আর,

প্রদলতিকালরদয়তিল্ওল্সেমগ্রল্রুশল্জনৈগদণরল্উপরল্সছেকাটল্একটকাল্চেদক্রিরল্একনৈকায়কতল্ছেকাড়কা

কলথেতি ল্ ঐ ল্ প্রদলতিকালরদয়দতির ল্ একনৈকায়কত ল্ কখদনৈকাই ল্ অনৈজ্যলকছেন ল্ লছেল ল্ নৈকা। ল্ নৈয়কা-

অলভজকাতিতিন্ত্রিল্লহদসেদবল্আজল্ধকাপইল্ধকাপইল্কদরল্সবদড়-ওঠকাল্নৈতিন নৈল্এইল্শকাসেকদশ্রেণজীদকল্রুশ

কব ষক-শ্রেলমকদদরল্ববহত্তিরল্জনৈদগকাষজীল্সথেদকল্পবথেকল্কদরল্রকাখকাল্হদয়দছেল্—ল্অনৈজ্যকানৈজ্যল্সদদশর

লবদশষকালধককার-প্রকাপ্তিল্সশ্রেণজী-বণরগুলকাল্তিকাদদরল্জনৈগণল্সথেদকল্সয-রকমল্পবথেকল্লঠকল্সসে-

রকমই।

এইল্আপলত্তিল্হয়তিল্করকাল্চেদলল্সয,ল্নৈয়কাল্রুশল্কলমশকারতিন্ত্রিদকল্পনপলজবকাদজীল্সদশগুলকার

আলথেরকল্ওল্লশল্পককারখকানৈকাগতিল্একদচেলটয়কা-সগকাষজীসেমমদহরল্সেকাদথেল্একল্ককাতিকাদরল্সফিলকাল্যকায়

রুডলল্ফল্ল্রককারল্16ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য



নৈকা।ল্লকন্তুল্এইল্আপলত্তিল্লটকদবল্নৈকা।ল্ সকনৈনৈকা, ল্আককারল্অথেবকাল্ লবদশষকালধককাদররল্মকাতকা

আসেলল্ঘটনৈকা ল্নৈয়—ঘটনৈকা ল্ হদচ্ছেল্গড়পড়তিকা ল্মকানৈনষজদনৈর ল্প্রলতিলদদনৈর ল্জজীবদনৈ ল্এর

তিকাৎকলণকল্ফিলকাফিল।ল্লযলনৈল্তিকাপরল্জরুলরল্প্রদয়কাজনৈগুলকাল্সমটকাদনৈকারল্মদতিকাল্পযরকাপ্তিল্আয়

কদরনৈল্লকনৈকাল্সেদনহ,ল্অথেচেল্কনদ্রল্একটকাল্আমলকাদগকাষজীরল্(যলদল্তিকারকাল্সককালটপলতিল্নৈকা-ও

হয়) ল্লবদশষকালধককারগুলকারল্কথেকাল্ সভদবল্যকাপর ল্কষ্টল্হয়, ল্এমনৈল্একজনৈ ল্[রুশ ল্] মকানৈনদষর

তিন লনৈকায় ল্ লযলনৈ ল্ সেননর ল্ কমরপলরদবদশর ল্অধজীদনৈ ল্ ককাজ ল্ কদরনৈ, ল্মকানৈলবকভকাদব ল্ থেকাককা-

খকাওয়কা-পরকারল্মদতিকাল্পযরকাপ্তিল্আয়ল্কদরনৈল্এবসংল্মকালজরতিল্লবদনৈকাদদনৈরল্মদতিকাল্লকছেন ল্টকাককা

যকারল্হকাদতিল্থেকাদকল্এমনৈল্একজনৈল্মকালকর নৈল্শ্রেমজজীবজীল্মকানৈনষল্এটকাল্সভদবল্কমল্কষ্টল্পকানৈল্সয,

ধনৈজীদদরল্হকাদতিল্কতিল্সককালটল্সককালটল্টকাককা। ল্[রকালশয়কার ল্] জনৈগণল্তিকাদদরল্কন ধকাল্সমটকাদনৈকার

মদতিকাল্একটন ল্শুকনৈকাল্রুলটওল্পকায়ল্নৈকা ল্বলদলইল্চেদল।ল্তিকারকা ল্বকাসেল্কদরল্বকাদজল্সনৈকাসংরকা

বকালড়ঘদর,ল্যকাল্আবকারল্প্রকায়শইল্লনৈরুপকায়ভকাদবল্সশয়কারল্করদতিল্হয়ল্অনৈকাহুতিল্অলতিলথেদদর

সেকাদথে।ল্অনৈজ্যলদদক,ল্এরল্উপদররল্সদররল্জনৈগণল্ককাজল্করদতিল্বকাধজ্যল্হয়ল্একটকাল্শ্রেমঘনৈ

অলতি-উৎপকাদনৈজী ল্ লসেদস্টেদমর ল্ অধজীদনৈ, ল্সয-লসেদস্টেম ল্ তিকাদদর ল্ উৎপকাদনৈ-সেকমতিকাদক

এদকবকাদরল্চেমড়কান্তেভকাদবল্লনৈসংদড়ল্সনৈয়।ল্এইসেবল্জনৈগদণরল্পদকল্পনপলজবকাদজীল্ সদশগুদলকায়

থেকাককাল্তিকাদদরল্লনৈজদশ্রেণজীরল্কমদরডদদরল্তিন লনৈকায়ল্অদনৈকল্সবলশল্তিজীব্রভকাদবল্অনৈনভবল্নৈকা-

কদরল্সস্রেফিল্উপকায়ল্থেকাদকল্নৈকাল্সয,ল্এমনৈল্একটকাল্উপচেন ল্সশ্রেণজীল্আদছেল্যকাদদরল্সককাদনৈকাইল্অভকাব

নৈকাই।ল্পলরলসলতিটকাল্আরওল্সবলশল্অসেহনৈজীয়ল্হদয়ল্ওদঠল্যখনৈল্একটকাল্নসরকাচেকারজীল্রকাষল্লনৈদচের

লদকককারল্সশ্রেণজীগুলকাদকল্লবদজ্যমকানৈল্অবসকাল্সেম্পদকর ল্নৈকাললশল্করকারল্অলধককারটনকন ওল্সদয়ল্নৈকা,

সয-অলধককারটনকন ল্ থেকাকদল ল্এমনৈলক ল্ লনৈদজদদর ল্জজীবদনৈর ল্ঝন পলক ল্ লনৈদয় ল্ হদলও ল্ সককাদনৈকা

প্রলতিবকাদল্করকাল্চেদল।ল্

লকন্তুল্রকালশয়কায়ল্সযমনৈটকাল্আদছেল্তিকারল্সচেদয়ল্সঢরল্সবলশল্অথেরননৈলতিকল্সেমতিকাল্থেকাকদলও

তিকাল্রকাজননৈলতিকল্ওল্সেকামকালজকল্উৎপজীড়দনৈরল্লবরুদদ্ধিল্গজ্যকারকালন্টিল্হদতিল্পকারতিল্নৈকা।ল্লঠক

এটকাইল্হদচ্ছেল্সসেইল্আসেলল্ঘটনৈকাল্যকাল্মকাকর সেবকাদল্এবসংল্কতিব র তককামজীল্সেমকাজতিদন্ত্রিরল্অনৈজ্যসেব

ঘরকানৈকাগুলকা ল্কখদনৈকাই ল্ সবকাদঝল্ লনৈ। ল্এমনৈলকল্সজলখকানৈকায়, ল্আশ্রেদমল্বকা ল্মদঠর ল্ লনৈনিঃসেঙ্গ

জজীবদনৈল্অথেবকা ল্বজ্যকারকাদকওল্লকন্তুল্যদথেষ্টল্উপচেন ল্মকাতকার ল্অথেরননৈলতিকল্সেমতিকা ল্ সদখকা ল্যকায়,

সকনৈনৈকাল্সসেখকানৈককারল্সেকলল্বকালসেনকাদকল্একইরকমল্আবকাসেনৈ,ল্একইল্খকাদজ্য,ল্একইল্উলদরল্বকা

সপকাশকাক ল্ এবসং ল্ একইরকম ল্ ককাজ ল্ সদওয়কা ল্ হয়। ল্ সপরুর ল্ প্রকাচেজীনৈ ল্ ইনৈককা ল্ রকাষ ল্ এবসং

পজ্যকারকাগুদয়রল্সজসেনইটল্রকাষল্প্রদতিজ্যকল্অলধবকাসেজীরল্জনৈজ্যল্সেনষমল্অথেরননৈলতিকল্বদনকাবসল্চেকালন

কদরলছেল ল্অনৈড় ল্একটকা ল্ লসেদস্টেদমর ল্অধজীদনৈ, ল্লকন্তুল্তিকা ল্সেদত্ত্বেওল্ সসেখকাদনৈ ল্বজীভৎসেতিম

নসরতিন্ত্রি ল্ প্রচেললতি ল্ লছেল ল্ এবসং ল্ মকানৈনষ ল্ লছেল ল্ একটকা ল্ ঊধরতিনৈ ল্ ইচ্ছেকার ল্ অনৈনভম লতিহজীনৈ

পলরপমরণ-যন্ত্রিল্মকাত,ল্সয-ঊধরতিনৈল্ইচ্ছেকারল্লসেদ্ধিকাদন্তেরল্ওপরল্মকানৈনদষরল্সেকামকানৈজ্যতিমল্প্রভকাবও

থেকাকতি ল্ নৈকা। ল্ প্রুপ দধকা ল্ সয ল্ সকাধজীনৈতিকালবহজীনৈ ল্ সেমকাজতিদন্ত্রির ল্ মদধজ্য ল্ লনৈকব ষ্টতিম ল্ দকাসেত

সদদখলছেদলনৈ,ল্তিকাল্অককারণল্লছেলল্নৈকা।ল্সেকামকালজকল্নৈজ্যকায়পরকায়নৈতিকাল্যথেকাযথেভকাদবল্লবকলশতি

রুডলল্ফল্ল্রককারল্17ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য



হদতিল্পকাদরল্এবসংল্ককাযরকরল্হদতিল্পকাদরল্শুধনমকাতল্তিখনৈই, ল্যখনৈল্তিকাল্মকানৈনদষরল্বজ্যলক্তিগতি

সকাধজীনৈতিকারল্অনৈনভবল্সথেদকল্জনলকাভল্কদরল্এবসংল্তিকারইল্উপরল্লভলত্তিল্কদরল্দকাপলড়দয়ল্থেকাদক।

অনৈজ্যল্কথেকায়,ল্সেমকাজতিন্ত্রিল্হদতিল্হদবল্সকাধজীনৈল্অথেবকাল্তিকাল্হদবইল্নৈকা।ল্এইল্সজীকব লতিরল্মদধজ্যই

লনৈলহতিল্আদছেল্ননৈরকাজজ্যবকাদদরল্অলসদতরল্প্রকব তিল্এবসংল্প্রগকাঢ়ল্সযযৌলক্তিকতিকা।ল্

গকাছেপকালকা ল্বকা ল্জজীবজন্তুরল্ সবলকায় ল্ নদলহকল্অঙ্গপ্রতিজ্যঙ্গল্ সয-উদদ্দেশজ্য ল্সেকাধনৈ ল্কদর,

সেমকাদজর ল্ জজীবদনৈ ল্ প্রলতিষকানৈসেমমহও ল্ সসেই ল্ একই ল্ ককাজ ল্ কদর। ল্ প্রলতিষকানৈসেমমহ ল্ হদচ্ছে

সেমকাজদদদহর ল্অঙ্গপ্রতিজ্যঙ্গ। ল্অঙ্গপ্রতিজ্যঙ্গ ল্ কখদনৈকা ল্ সখয়কালখনলশ-মদতিকা ল্ সবদড় ল্ওদঠ ল্ নৈকা।

অঙ্গপ্রতিজ্যঙ্গল্সবদড়ল্ওদঠল্বস্তুগতিল্ওল্সেকামকালজকল্পলরদবদশরল্সেনলনৈলদরষ্টল্চেকালহদকারল্ককারদণ।

সলভকাদগল্বসেবকাসে-করকাল্একটকাল্প্রকাণজীরল্তিন লনৈকায়ল্গভজীরল্সেমনদদ্ররল্একটকাল্মকাদছেরল্ সচেকাখ

পবথেকভকাদবল্গলঠতিল্হয়, ল্ককারণল্তিকাদকল্সেম্পমণরল্পবথেকল্প্রদয়কাজনৈল্সমটকাদতিল্হয়।ল্জজীবদনৈর

পলরবলতিরতিল্শতির কাবলজীল্সথেদকল্উৎপন্নল্হয়ল্পলরবলতিরতিল্অঙ্গপ্রতিজ্যঙ্গ,ল্লকন্তুল্একটকাল্অঙ্গল্সসেই

ককাজটকাইল্সেম্পকাদনৈল্কদর ল্(অথেবকাল্সেসংলশ্লেষ্টল্সককাদনৈকাল্একটকাল্ককাজ)ল্যকাল্করকারল্জনৈজ্যল্সসেই

অঙ্গটকাল্ক্রিমশল্লবকলশতিল্হদয়ল্উদঠদছে।ল্এবসংল্যখনৈইল্তিকারল্সসেইল্ককাজটকারল্সককাদনৈকাল্প্রদয়কাজনৈ

ঐল্প্রকাণজীটকারল্ককাদছেল্আরল্থেকাদকল্নৈকা,ল্তিখনৈল্সথেদকল্সসেটকাল্ক্রিমশল্লবলনপ্তিল্হদতিল্থেকাদকল্অথেবকা

অলবকলশতিল্দশকা-প্রকাপ্তিল্হদয়ল্পড়দতিল্থেকাদক।ল্লকন্তুল্একটকাল্অঙ্গল্কখদনৈকাইল্এমনৈল্সককাদনৈকা

ককাজল্করদতিল্শুরুল্কদরল্নৈকাল্যকাল্তিকারল্যথেকাযথেল্উদদ্দেদশজ্যরল্সেকাদথেল্সেঙ্গলতিপমণরল্নৈয়।ল্

একইল্ঘটনৈকাল্সেকামকালজকল্প্রলতিষকানৈসেমমদহরল্সবলকায়ওল্সেলতিজ্য।ল্এরকাওল্খকামদখয়কালল-

ভকাদব ল্ সবদড়ল্ওদঠ ল্নৈকা, ল্সেনলনৈলদরষ্ট ল্উদদ্দেশজ্য ল্পমরদণর ল্ লবদশষ ল্সেকামকালজকল্চেকালহদকা ল্ সথেদকই

এগুদলকারল্সেবলষ্টল্হয়।ল্এভকাদব, ল্বতির মকানৈল্আধনলনৈকল্রকাষল্ক্রিমশল্লবকলশতিল্হদয়ল্উদঠলছেল

একদচেলটয়কা-অথেরনৈজীলতিদক ল্অনৈনসেরণ ল্ ক’সর। ল্ এই ল্ অথেরনৈজীলতির ল্ সেকাদথে ল্ সেসংলশ্লেষ্ট ল্ সশ্রেণজী-

লবভলক্তিগুলকা ল্ লনৈদজদদরদক ল্আরও ল্ দবশজ্যমকানৈ ল্ কদর ল্ তিন লদতি ল্ শুরু ল্ কদরলছেল ল্ পনরকাদনৈকা

সেমকাজলবনৈজ্যকাদসেরল্কমরককাঠকাদমকারল্মদধজ্যই।ল্নৈব-উলততিল্মকাললকল্সশ্রেণজীগুলকারল্দরককারল্লছেল

কমতিকার ল্ এমনৈ ল্একটকা ল্ রকাজননৈলতিক ল্ হকালতিয়কার ল্ যকা ল্ লদদয় ল্ লনৈদজদদর ল্অথেরননৈলতিক ল্ও

সেকামকালজকল্ লবদশষকালধককারগুলকাদক ল্বজকায় ল্রকাখকা ল্ যকায় ল্ লনৈদজদদরই ল্ সদদশর ল্গণমকানৈনদষর

ঘকাদড়রল্ওপরল্ব’সসে,ল্এবসংল্অনৈজ্যসেবল্জনৈদগকাষজীরল্ককাপদধওল্লনৈদজদদরল্ঐসেবল্লবদশষকালধককার

আদরকাপল্করকাল্যকায়।ল্সতকালধককারলবহজীনৈল্সশ্রেণজীগুলকাদকল্গকাদয়রল্সজকাদরল্বশল্মকানৈকাদনৈকারল্ও

উৎপজীড়নৈল্করকারল্ককাদজল্লবদশষকালধককার-প্রকাপ্তিল্সশ্রেণজীদগকাষজীগুলকারল্রকাজননৈলতিকল্কমতিকার

অঙ্গল্লহদসেদবল্আধনলনৈকল্রকাদষরল্ক্রিমশল্লবকলশতিল্হদয়ল্ওঠকারল্উপযনক্তিল্সেকামকালজকল্শতির কাবলজী

গদড়ল্উঠদলকাল্এভকাদব।ল্এইল্কতিরবজ্যইল্হদচ্ছেল্রকাদষরল্রকাজননৈলতিকল্জজীবদনৈরল্ককাজ।ল্রকাষল্সয

আদদযৌল্অলসতময়ল্আদছে, ল্এইল্হদলকাল্ লগদয়ল্তিকারল্আবলশজ্যকল্ককারণ।ল্আর, ল্রকাষল্এই

কতির দবজ্যরল্প্রলতিল্সেবরদকাইল্লবশসল্সথেদকদছে,ল্লবশসল্থেকাকদতিল্বকাধজ্য,ল্সকনৈনৈকাল্এটকাল্তিকারল্সখকালসে

সছেদড়ল্পকালকাদতিল্পকাদরল্নৈকা।ল্

লনৈদজরল্ঐলতিহকালসেকল্লবককাদশরল্গলতিপদথেল্রকাদষরল্বকালহজ্যকল্রূপকাবয়বল্বদদলদছে,ল্লকন্তু

রুডলল্ফল্ল্রককারল্18ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য



এরল্ককাযরকাবলজী ল্সেবসেময় ল্একইল্ সথেদকদছে। ল্এমনৈলক ল্এসেবল্ককাযরকাবলজী ল্সেকাবরকলণকভকাদব

আরওল্সবলশ-সবলশল্লবসব তিল্হদয়দছেল্লঠকল্সসেইল্মকাদপ,ল্সয-মকাদপল্এরল্সেমথেরদকরকাল্সেকামকালজক

কমরককাদণ্ডরল্আরওল্আরওল্সেবল্সকতদকল্লনৈদজদদরল্চেকালহদকারল্দকাদসেল্পলরণতিল্করদতিল্সেকম

হদয় ল্ উদঠদছেনৈ। ল্ রকাষ—তিকা ল্ সসে ল্ রকাজতিন্ত্রিজী ল্ বকা ল্ প্রজকাতিন্ত্রিজী ল্ যকা-ই ল্ সহকাক ল্ নৈকা ল্ সকনৈ;

ঐলতিহকালসেকভকাদব ল্তিকা ল্ সককাদনৈকা ল্ নসরতিন্ত্রিদক ল্আপকদড়ল্ধদরইল্থেকাকন ক ল্বকা ল্একটকা ল্জকাতিজীয়

সেসংলবধকানৈদকল্আশ্রেয়ল্কদরইল্থেকাকন কল্নৈকাল্সকনৈ—এরল্ককাযরকাবলজীল্সেবরদকাল্একইল্সথেদকল্যকায়।

এবসং ল্ লঠক ল্ সযমনৈ ল্ গকাছেপকালকা ল্ বকা ল্ জজীবজন্তুর ল্ নদলহক ল্ অঙ্গ-প্রতিজ্যদঙ্গর ল্ ককাযরকাবলজী

সখয়কালখনলশ-মদতিকাল্বদলকাদনৈকাল্যকায়ল্নৈকা, ল্সযমনৈল্ধরকাল্যকাকল্ইচ্ছেকাল্করদলইল্সকউল্তিকারল্সচেকাখ

লদদয়ল্শুনৈদতিল্পকাদরল্নৈকাল্এবসংল্ককানৈল্লদদয়ল্সদখদতিল্পকাদরল্নৈকা,ল্সতিমনৈইল্সেকামকালজকল্পজীড়দনৈর

একটকাল্হকালতিয়কারদকল্ইচ্ছেকাল্করদলইল্সকউল্লনৈযরকালতিতিদদরল্মনলক্তিরল্হকালতিয়কাদরল্রূপকান্তেলরতি

করদতিল্পকাদরল্নৈকা।ল্রকাষল্যকা, ল্শুধন ল্তিকা-ইল্ সসেল্হদতিল্পকাদর: ল্রকাষল্হদচ্ছেল্গণদশকাষণল্এবসং

সেকামকালজকল্লবদশষকালধককাদরর ল্রকক; ল্রকাষল্হদচ্ছেল্ লবদশষকালধককার-প্রকাপ্তিল্ সশ্রেণজীদগকাষজীসেমমহ

এবসংল্নৈতিন নৈল্একদচেলটয়কাগুলকারল্স্রেষ্টকা।ল্রকাদষরল্এইল্ককাজল্লযলনৈল্শনৈকাক্তিল্করদতিল্পকাদরনৈল্নৈকা

লতিলনৈ ল্ বতির মকানৈ ল্ সেমকাজলবনৈজ্যকাদসের ল্ আসেল ল্ সভকাব-চেলরতই ল্ সবকাদঝনৈ ল্ নৈকা, ল্এবসং ল্ এই

লবনৈজ্যকাদসের ল্ সেকামকালজক ল্ লববতির দনৈর ল্ জনৈজ্য ল্ দরককালর ল্ সেমকাবজ্য ল্ নৈতিন নৈ ল্ নৈতিন নৈ ল্ দবলষ্টভলঙ্গ

মকানৈবজকালতিদকল্সদলখদয়ল্লদদতিল্লতিলনৈল্অকম।ল্

ননৈরকাজজ্যবকাদল্যকাবতিজীয়ল্মকানৈবজীয়ল্সেমসেজ্যকারল্একদচেলটয়কা-সেনৈদপ্রকাপ্তিল্সককাদনৈকা ল্সেমকাধকানৈ

নৈয়, ল্লবশুদ্ধিল্সেমকাজলবনৈজ্যকাদসের ল্ সককাদনৈকা ল্সগররকাজজ্যও ল্নৈয় ল্(সযমনৈটকা ল্প্রকায়শই ল্বলকা ল্হদয়

থেকাদক)—সকনৈনৈকাল্নৈজীলতিগতিভকাদবইল্এটকাল্সেকলল্প্রককারল্লনৈরঙ্কন শ-লনৈনিঃসেসংশয়ল্রূপদরখকাল্বকা

ধজ্যকানৈধকারণকাদকল্প্রতিজ্যকাখজ্যকানৈল্কদর।ল্এটকাল্সককাদনৈকাল্চেরমল্সেদতিজ্যল্বকাল্মকানৈনদষরল্লবককাদশরল্সককাদনৈকা

সেনলনৈলদরষ্টল্চেমড়কান্তেল্লকজ্য-উদদ্দেদশজ্যল্লবশকাসেল্কদরল্নৈকা।ল্এটকাল্লবশকাসেল্রকাদখল্সেকামকালজকল্লবলধ-

বদনকাবসল্ওল্মকানৈনদষরল্বসেবকাদসেরল্শতির কাবলজীরল্একটকাল্সেজীমকাহজীনৈল্উৎকষর-সেকাধনৈদযকাগজ্যতিকায়,

সেবসেময়ই ল্যকা ল্এলগদয় ল্ চেদলদছে ল্অলভবজ্যলক্তির ল্উচ্চতির ল্রূপককাঠকাদমকা ল্অজরদনৈর ল্কদঠকার

শ্রেমসেকাধজ্যল্পদথে, ল্এবসংল্এ-ককারদণইল্ননৈরকাজজ্যবকাদদরল্জনৈজ্যল্সককাদনৈকাল্সেনলনৈলদরষ্টল্সশষল্সস্টেশনৈ

বরকাদ্দেল্করকাল্যকায়ল্নৈকা, ল্বকাল্সককাদনৈকাল্অনৈড়ল্লকজ্যওল্লসরল্করকাল্যকায়ল্নৈকা।ল্সযদককাদনৈকাল্ধরদনৈর

রকাদষরল্লনৈকব ষ্টতিমল্অপরকাধল্হদলকাল্এইল্সয, ল্সেবসেময়ইল্এটকাল্সেকামকালজকল্জজীবদনৈরল্সেমবদ্ধি

নবলচেতজ্যদক ল্ লনৈলদরষ্ট ল্রূপকাবয়ব ল্পলরগ্রহ ল্করদতিল্এবসং ল্একটকা ল্সেনলনৈলদরষ্ট ল্আদদলর ল্সেকাদথে

খকাপ-খকাওয়কাদতিল্বকাধজ্যল্কদর।ল্এইল্বজ্যকাপকারটকাল্নৈতিন নৈল্সককাদনৈকাল্প্রশসতিরল্দবলষ্টভলঙ্গরল্জনৈজ্য

জকায়গকাল্রকাদখল্নৈকাল্এবসংল্পমবরতিনৈল্সককাদনৈকাল্আনৈন-উদত্তিজনৈকাপমণরল্অবসকাদকইল্পলরসেমকালপ্তি

ব’সলল্লবদবচেনৈকাল্কদর।ল্রকাদষরল্সেমথেরদকরকাল্লনৈদজরকাল্লনৈদজদদরদকল্যতিল্সবলশল্শলক্তিশকালজী

ব’সলল্মদনৈল্কদর,ল্তিতিল্সবলশল্সেম্পমণরভকাদবল্তিকারকাল্সেকামকালজকল্জজীবদনৈরল্প্রদতিজ্যকটকাল্সকতদক

লনৈদজদদর ল্ সসেবকায় ল্ লনৈদয়কাগ ল্ করদতি ল্ সেফিল ল্ হয়, ল্তিকাদদরই ল্ প্রভকাদব ল্ সেমস ল্সেবজনৈশজীল

সেকাসংসব লতিকল্শলক্তিসেমমদহরল্যকাবতিজীয়ল্কমরককাণ্ডল্সবলশল্সবলশল্পঙ্গনতপ্রবণল্হয়—আর, ল্তিতি

রুডলল্ফল্ল্রককারল্19ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য



সবলশ ল্অসকাসজ্যকরভকাদব ল্এটকা ল্ সককাদনৈকা-একটকা ল্ লনৈলদরষ্ট ল্যনদগর ল্বনলদ্ধিববলত্তিক ল্ও ল্সেকামকালজক

লবককাশদকল্আক্রিকান্তেল্কদর।ল্

তিথেকাকলথেতি ল্ সেবরকাত্মক-নসরতিন্ত্রিজী ল্ রকাষ ল্ এখনৈ ল্ সেমস ল্ জনৈসেকাধকারদণর ল্ উপর

পররতিপ্রমকাণ ল্ সবকাঝকা ল্ লনৈদয় ল্ দকাপলড়দয় ল্আদছে ল্ এবসং ল্ তিকাদদর ল্ বনলদ্ধিববলত্তিক ল্ ও ল্ সেকামকালজক

জজীবদনৈর ল্প্রদতিজ্যকটকা ল্অলভবজ্যলক্তিদক ল্ রকাজননৈলতিক ল্ লবচেকারবনলদ্ধি ল্ দ্বকারকা ল্ লনৈধরকালরতি ল্একটকা

প্রকাণহজীনৈল্রজীলতি-আদদশররল্ছেকাপদচেল্ঢকালকাইল্করদছে,ল্লনৈষন রল্ওল্ববররল্বলপ্রদয়কাগল্কদরল্দলমদয়

লদদচ্ছেল্লবদজ্যমকানৈল্অবসকাদকল্বদলকাদনৈকারল্প্রদতিজ্যকটকাল্প্রদচেষ্টকাদক।ল্সেবরকাত্মক-নসরতিন্ত্রিজীল্রকাষ

হদচ্ছেল্আমকাদদরল্সেমদয়রল্একটকাল্ভয়কাবহল্অশুভল্সেসংদকতি,ল্এবসংল্ভজীলতিকরল্রকমল্সচ্ছেতিকার

সেকাদথে ল্তিকা ল্ সদলখদয় ল্ লদদচ্ছে, ল্অতিজীতি ল্ শতিকাব্দেজীসেমমদহর ল্ ববররতিকায় ল্ সফিরতি ল্ সযদতি ল্ চেকাইদল

বকাধজ্যতিকামমলকভকাদবল্তিকাল্সককানৈখকাদনৈল্লগদয়ল্সঠদক।ল্এটকাল্হদলকাল্মদনৈরল্ওপরল্রকাজনৈজীলতি-

যদন্ত্রির ল্ লবজয়; ল্এটকা ল্ হদলকা ল্ পদস ল্ কতির কাবজ্যলক্তিদদর ল্ প্রলতিলষতি ল্আইনৈককানৈননৈ ল্ অনৈনযকায়জী

মকানৈনদষরল্লচেন্তেকা,ল্অনৈনভম লতিল্আরল্আচেকার-আচেরদণরল্যনলক্তিলসেদ্ধিল্সেঙ্গলতিলবধকানৈ।ল্পলরণকাদম,

এটকাল্হদলকাল্যকাবতিজীয়ল্বনলদ্ধিববলত্তিকল্সেসংসব লতিরল্পলরসেমকালপ্তি।

ভকাবধকারকা, ল্প্রলতিষকানৈ ল্ আর ল্ সেকামকালজক ল্ ককাঠকাদমকাগুলকার ল্ শুধনমকাত ল্ আদপলকক

তিকাৎপযরটনকন ল্ সজীককার ল্কদর ল্ ননৈরকাজজ্যবকাদ। ল্অতিএব ল্এটকা ল্ সককাদনৈকা ল্ লসর, ল্আত্ম-আবদ্ধি

সেকামকালজকল্বজ্যবসকাল্নৈয়;ল্এটকাল্বরসংল্মকানৈবজকালতিরল্ঐলতিহকালসেকল্লবককাদশরল্সেনলনৈলদরষ্টল্একটকা

গলতিধকারকা; ল্যকাবতিজীয়-সেব ল্ সকরকালনৈমকাকর কা ল্ ও ল্ সেরককারজী ল্ প্রলতিষকানৈসেমমদহর ল্ বনলদ্ধিববলত্তিক

অলভভকাবকদতরল্লবপরজীদতিল্এটকাল্জজীবদনৈরল্সেকলল্প্রককারল্বজ্যলক্তিকল্ওল্সেকামকালজকল্শলক্তি-

সেকামথেরজ্যদরল্অবকাধল্ওল্সকাধজীনৈল্প্রককাশল্ওল্লবককাদশরল্জনৈজ্যল্কদঠকারল্পলরশ্রেমল্কদর।ল্এমনৈলক

সকাধজীনৈতিকাওল্চেমড়কান্তে ল্নৈয়, ল্আদপলককল্একটকাল্ধকারণকা ল্মকাত, ল্সকনৈনৈকা ল্এটকা ল্সেদকা-সেবরদকাই

আরওল্সবলশল্প্রশসল্হদয়ল্উঠদতিল্চেকায়ল্এবসংল্বহু-লবলচেতল্পন্থেকায়ল্আরওল্আরওল্লবসব তিল্সেব

গলণ্ডদকল্স্পশর ল্কদর।ল্একজনৈল্ননৈরকাজজ্যবকাদজীরল্জনৈজ্যল্সকাধজীনৈতিকাল্লবমমতির ল্ সককাদনৈকাল্দকাশরলনৈক

ধকারণকা ল্নৈয়; ল্এটকা ল্বরসংল্ সযসেবল্সেকমতিকা, ল্সেকামথেরজ্য ল্আরল্সমধকা ল্প্রকব লতিল্তিকাদকল্ লদদয়দছে,

প্রদতিজ্যকল্মকানৈনদষর ল্পদকল্ সসেগুদলকার ল্পমণরকাঙ্গ ল্ লবককাশল্ঘটকাদতিল্পকারকার ল্এবসং ল্ সসেগুদলকাদক

সেকামকালজকল্লহসেকাবলনৈককাদশল্রূপকান্তেলরতিল্করকারল্সেপ্রকাণল্বকাসবল্সেমকাবনৈকা।ল্ধমরযকাজকজীয়ল্বকা

রকাজননৈলতিকল্অলভভকাবকতল্লদদয়ল্মকানৈনদষর ল্এইল্সকাভকালবক-প্রকাকব লতিকল্লবককাশল্যতিল্কম

প্রভকালবতিল্হয়, ল্মকানৈনদষরল্বজ্যলক্তিতল্তিতিল্সবলশল্কন শলজীল্ওল্সেবরকাঙ্গ-সেননরল্হদয়ল্ওদঠ, ল্তিতি

সবলশল্সসেইল্বজ্যলক্তিতল্সয-সেমকাদজল্তিকাল্গদড়ল্উদঠদছেল্সসেইল্সেমকাদজরল্মকানৈদদণ্ডল্পলরণতিল্হয়।

এইল্হদলকা ল্ সসেই ল্ককারণ ল্ সয-জনৈজ্য ল্ ইলতিহকাদসের ল্সেমসল্সেসংসব লতি-ককালল্রকাজননৈলতিক

দনবরলতিকারল্ককালল্হদয়ল্সথেদকদছে।ল্এবসংল্সসেটকাইল্অতিজ্যন্তেল্সকাভকালবক, ল্সকনৈনৈকাল্রকাজননৈলতিক

লবলধবজ্যবসকাসেমমহদক ল্ সেবসেময়ই ল্ যকালন্ত্রিকতিকার ল্ উপর ল্ খকাড়কা ল্ করকা ল্ হয়—সেকামকালজক

শলক্তিসেমমদহর ল্ নজলবক ল্ লবককাদশর ল্উপর ল্নৈয়। ল্ লনৈজ ল্ লনৈজ ল্সেত্তিকার ল্গভজীদর ল্ রকাষ ল্এবসং

সেসংসব লতি ল্অমজীমকাসংদসেয়-রকদমর ল্ লবপরজীতিধমরজী। ল্ লনৈটদশ ল্এটকা ল্কবনল ল্কদরলছেদলনৈ ল্ যখনৈ

রুডলল্ফল্ল্রককারল্20ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য
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চেমড়কান্তেল্লবচেকাদর, ল্ককাদরকাল্ককাদছেল্যকাল্আদছেল্তিকারল্সচেদয়ল্সবলশল্সসেল্খরচেল্করদতিল্পকাদর
নৈকা।ল্বজ্যলক্তিরল্জনৈজ্যল্তিকাল্মঙ্গলজনৈক, ল্জনৈসেকাধকারদণরল্জনৈজ্যওল্তিকাল্মঙ্গদলরইল্বদট।
লনৈদজদকল্যলদ ল্ সকউল্কমতিকার ল্ সপছেদনৈ, ল্মহকা-রকাজনৈজীলতিরল্ সপছেদনৈ, ল্কব লষককাদজর
সপছেদনৈ,ল্বকালণজজ্য,ল্পকালরকাদমন্টিলগলর,ল্সেকামলরকল্সকাদথেররল্সপছেদনৈল্খরচেল্কদরল্সদয়—
যকাল্তিকারল্প্রকব তিল্সেত্তিকাদকল্গদড়ল্ সতিকাদলল্ সসেইল্পলরমকাণল্যনলক্তি, ল্এককাগ্রতিকা, ল্ইচ্ছেকা,
আত্ম-সেসংযমল্যলদল্সকউল্একটকা-মকাতল্লজলনৈদসেরল্সপছেদনৈল্লবললদয়ল্সদয়, ল্তিকাহদল
অনৈজ্য-লকছেন ল্ করকার ল্জনৈজ্য ল্ সসেগুদলকা ল্ সসে ল্আর ল্ পকাদব ল্ নৈকা। ল্ এ-বজ্যকাপকাদর ল্ ককারও
প্রতিকালরতি ল্ হওয়কা ল্ লঠক ল্ হদব ল্ নৈকা ল্ সয, ল্সেসংসব লতি ল্ এবসং ল্ রকাষ ল্ পরস্পদরর ল্ প্রলতি
নবলরতিকাপমণর: ল্ ‘সেসংসব লতি ল্ রকাষ’ ল্ সস্রেফি ল্ একটকা ল্আধনলনৈক ল্ ধকারণকা। ল্ এদদর ল্ একটকা
আদরকটকাদক ল্ সখদয় ল্বকাপদচে, ল্একটকা ল্আদরকটকার ল্ লবলনৈমদয় ল্উন্নলতি ল্সেকাধনৈ ল্কদর।
সেসংসব লতির ল্ সেমস ল্ মহকানৈ ল্ যনগপবর ল্ হদচ্ছে ল্ রকাজননৈলতিক ল্ অদধকাগলতির ল্ যনগপবর।
সেসংসব লতিবকানৈল্অদথেরল্যকা-লকছেনল্মহকানৈ,ল্তিকাল্রকাজননৈলতিকল্নৈয়,ল্আসেদলল্তিকাল্রকাজনৈজীলতি-
লবদরকাধজীইল্বদট।

সযদককাদনৈকা ল্ সেকাসংসব লতিক ল্ লবককাদশর ল্ পদথে ল্ সেবদচেদয় ল্ বড় ল্ বকাধকা ল্ হদচ্ছে ল্ শলক্তিশকালজী ল্ রকাষজীয়

কলকবকা।ল্রকাষল্সযখকাদনৈল্অভজ্যন্তেরজীণল্কদয়ল্আক্রিকান্তে,ল্সেমকাদজরল্সেবজনৈশজীলল্শলক্তিগুলকার

ওপরল্রকাজননৈলতিকল্কমতিকারল্প্রভকাব-প্রলতিপলত্তিল্সযখকাদনৈল্সেবদচেদয়ল্লনৈচেনদতিল্সনৈদমল্এদসেদছে,

সসেখকাদনৈ ল্সেসংসব লতি ল্সেবদচেদয় ল্ভকাদলকাভকাদব ল্ লবকলশতি ল্হয়, ল্সকনৈনৈকা ল্ রকাজননৈলতিকল্কমতিকা

সেবসেময় ল্ কদঠকার ল্ সচেষ্টকা ল্ চেকালকায় ল্ একরূপতিকা ল্ ককাদয়দমর ল্জনৈজ্য ল্ এবসং ল্ সেমকাজ-জজীবদনৈর

প্রদতিজ্যকটকা ল্ লদকদকল্তিকার ল্অলভভকাবকদতরল্অধজীদনৈ ল্বশজীভম তিল্করদতিল্চেকায়।ল্এদতিল্কদর

রকাষদকল্সদখকাল্যকায়ল্সয,ল্সেকাসংসব লতিকল্লবককাশধকারকারল্আশকা-আককাঙকারল্সেকাদথেল্অনৈলতিক্রিমজ্য

লবদরকাদধ ল্ সসে ল্ ললপ্তি, ল্আর ল্ এই ল্ সেকাসংসব লতিক ল্ লবককাশধকারকা ল্ সেবসেময়ই ল্ খনপজদতি ল্ থেকাদক

সেকামকালজকল্কমরককাদণ্ডরল্নৈতিন নৈল্নৈতিন নৈল্আলঙ্গকল্ওল্এলকাককা।ল্এসেবল্সেকামকালজকল্কমরককাদণ্ডর

জনৈজ্য ল্ লচেন্তেকা, ল্মতিকামতিল্ওল্অলভবজ্যলক্তিরল্সকাধজীনৈতিকা ল্এবসং ল্বস্তুলনৈচেদয়র ল্বহুপকালশরকতিকা ল্ও

বহুবলণরল ল্রূপকান্তের ল্যতিটকা ল্আতিজ্যলন্তেকভকাদব ল্প্রদয়কাজনৈজীয় ল্তিতিটকাই ল্অসেঙ্গলতিপমণর ল্ হদলকা

অনৈড়ল্আলঙ্গক, ল্মবতিল্আইনৈককানৈননৈল্এবসংল্সেকামকালজকল্জজীবদনৈরল্প্রদতিজ্যকটকাল্অলভবজ্যলক্তির

জবরদলসমমলকল্অবদমনৈ।ল্

সেসংসব লতির ল্ সকাভকালবক ল্ লবককাশ ল্ যলদ ল্ রকাজননৈলতিক ল্ বকাধকালনৈদষধ ল্ দ্বকারকা ল্ অলতিলরক্তি

আক্রিকান্তেল্নৈকা-হয়, ল্তিকাহদলল্প্রদতিজ্যকটকাল্সেসংসব লতিদতিইল্নৈবতিরল্সেকাদজল্তিকারল্লশল্প-আলঙ্গক

গদড় ল্ সতিকালকার ল্ তিকাড়নৈকালটদক ল্ ল্ সেলক্রিয় ল্ সদখকা ল্ যকায়, ল্এবসং ল্ তিকা ল্ সথেদক ল্ সবলরদয় ল্আদসে

সেবজনৈশজীলল্কমরতিৎপরতিকারল্সেদকালবককাশমকানৈল্নবলচেতজ্য।ল্প্রদতিজ্যকটকাল্সেফিলল্রচেনৈকাকমরইল্মহত্তির

শুদ্ধিতিকাল্আরল্গভজীরতিরল্অনৈনদপ্ররণকারল্বকাসেনৈকাদকল্চেকাঙ্গকাল্কদরল্সতিকাদল; ল্প্রদতিজ্যকটকাল্নৈতিন নৈ

রুডলল্ফল্ল্রককারল্21ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য



নৈতিন নৈল্রূপলবনৈজ্যকাসেইল্লবককাদশরল্নৈতিন নৈল্নৈতিন নৈল্সেমকাবনৈকারল্আগমনৈজী-বকাতির কা ল্ সঘকাষণকাল্কদর।

লকন্তুল্রকাষল্সককাদনৈকাল্নৈতিন নৈল্সেসংসব লতিল্সেবলষ্টল্কদরল্নৈকা, ল্সযরকমটকাল্অলতি-প্রকায়শইল্লচেন্তেকাশমনৈজ্য-

ভকাদবল্সজকারল্লদদয়ল্বলকাল্হদয়ল্থেকাদক;ল্রকাষল্শুধনল্সচেষ্টকাল্কদরল্যকা-লকছেনল্সযমনৈল্আদছেল্সসেরকমই

থেকাক, ল্গৎবকাপধকা ল্ছেকাপদচেল্সেবল্লনৈরকাপদদল্সনৈকাঙ্গরল্করকাল্থেকাক।ল্ইলতিহকাদসেল্এটকাইল্হদলকাল্সেমস

লবপ্লেদবরল্ককারণ।

কমতিকা ল্ শুধন ল্ ধসংসেকাত্মকভকাদব ল্ কমর-পলরচেকালনৈকা ল্ কদর। ল্ জজীবদনৈর ল্ প্রদতিজ্যকটকা

উদকাসেদকল্সেবরদকাল্সজকারল্খকালটদয়ল্লনৈজসল্আইনৈককানৈনদনৈরল্রকণশজীলতিকারল্মকাদপল্বশল্মকানৈকায়

কমতিকা।ল্কমতিকারল্অলভবজ্যলক্তিরল্বনলদ্ধিববলত্তিকল্রূপল্হদলকাল্মবতিল্মতিকানতিকা; ল্এরল্নদলহকল্রূপ

হদলকা ল্ ববরর ল্ গকাদয়র ল্ সজকার। ল্আর, ল্তিকার ল্ লকজ্য-আদদশরর ল্ এই ল্ লনৈবনরলদ্ধিতিকা ল্ লনৈদজর

লসেলদমকাহর ল্ সসেপদট ল্ সদয় ল্ তিকার ল্ সেমথেরকদদর ল্ওপদরও ল্এবসং ল্ তিকাদদরদক ল্ লনৈপলতিতি ল্কদর

আহকাম্মকল্ওল্লনৈষন রল্দশকায়, ল্এমনৈলকল্যখনৈল্নৈকালকল্আদদতিল্তিকারকাল্সশ্রেষল্সমধকারল্অলধককারজী

লছেল।ল্সকউল্যখনৈল্সেকারকাকণইল্সজকারল্ক’সরল্সেমস-লকছেনদকল্একটকাল্যকালন্ত্রিকল্লবনৈজ্যকাদসেরল্মদধজ্য

লনৈদয়ল্আসেকারল্কদঠকারল্প্রদচেষ্টকাল্চেকালকাদচ্ছে,ল্সসেল্লনৈদজইল্অবদশদষল্একটকাল্যদন্ত্রিল্পলরণতিল্হয়

এবসংল্যকাবতিজীয়ল্মকানৈবজীয়ল্অনৈনভম লতিল্হকালরদয়ল্সফিদল।

এইল্উপললব্ধিল্সথেদকইল্আধনলনৈকল্ননৈরকাজজ্যবকাদল্জনগ্রহণল্কদরদছেল্এবসংল্তিকা ল্এখনৈ

তিকার ল্ ননৈলতিকল্শলক্তিওল্আহরণল্করদছেল্এইল্উপললব্ধিল্ সথেদকই।ল্শুধন ল্সকাধজীনৈতিকাই ল্পকাদর

মকানৈনষজনৈদক ল্ মহৎ ল্ ককাদজ ল্অনৈনদপ্ররণকা ল্ সজকাগকাদতি ল্ এবসং ল্ সেকামকালজক ল্ ও ল্ রকাজননৈলতিক

রূপকান্তেরল্ঘটকাদতি।ল্মকানৈনষজনৈদকল্শকাসেনৈল্করকারল্কলকাদকযৌশলল্তিকাদদরদকল্লশলকতিল্করকারল্ও

তিকাদদর ল্জজীবনৈদক ল্নৈতিন নৈ ল্রূপ ল্ লদদতি ল্অনৈনপ্রকালণতি ল্করকার ল্ কলকাদকযৌশল ল্ হদয় ল্ওদঠ ল্ লনৈ

কখদনৈকাই।ল্একদঘপদয়ল্ওল্লবষণ্ণল্বকাধজ্যবকাধকতিকারল্হুকন মদখদলল্থেকাদকল্শুধনল্প্রকাণহজীনৈল্রুলটনৈ-

বকাপধকা ল্অনৈনশজীলনৈ, ল্এ-বকাধজ্যবকাধকতিকা ল্ সযদককাদনৈকা ল্আতিজ্যলন্তেক ল্উদদজ্যকাগদক ল্তিকার ল্আপতিন ড়

ঘদরইল্শকাসেরুদ্ধিল্কদরল্সফিদলল্এবসংল্জনল্লদদতিল্পকাদরল্শুধনল্পরকাধজীনৈল্প্রজকাদদরদক,ল্সকাধজীনৈ

মকানৈনষদক ল্ নৈয়। ল্জজীবদনৈর ল্আসেল ল্ লনৈযরকাসেই ল্ হদচ্ছে ল্ সকাধজীনৈতিকা। ল্ সকাধজীনৈতিকা ল্ হদচ্ছে ল্সেমস

বনলদ্ধিববলত্তিক ল্ ও ল্ সেকামকালজক ল্ লবককাদশর ল্ চেকাললককাশলক্তি। ল্ সকাধজীনৈতিকা ল্ হদচ্ছে ল্ মকানৈবজকালতির

ভলবষজ্যদতির ল্জনৈজ্য ল্ দরককারজী ল্প্রদতিজ্যকটকা ল্নৈতিন নৈ ল্ দবলষ্টভলঙ্গর ল্স্রেষ্টকা। ল্উন্নতিতির ল্সেকামকালজক

সেসংসব লতিল্এবসংল্নৈতিন নৈল্মকানৈলবকতিকারল্ লববতির দনৈল্প্রথেমল্পমবরশতির ল্হদলকা ল্অথেরননৈলতিকল্ সশকাষণ

এবসংল্বনলদ্ধিববলত্তিকল্ওল্রকাজননৈলতিকল্আলধপতিজ্য ল্ সথেদকল্মকানৈনদষর ল্মনলক্তিল্যকা ল্তিকার ল্সেমকতিম

অলভবজ্যলক্তিদকল্খনপদজল্পকায়ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদরল্লবশ-দশরদনৈ।ল্

প্রকাসেলঙ্গকল্তিথেজ্য

এইল্রচেনৈকালট ল্জকামরকানৈ ল্ ননৈরকাজজ্যপলথেক ল্রুডলল্ফিল্ফ ল্ল্ রককার-এর ল্১৯৩৮ল্সেকাদল ল্প্রককালশতি ল্অজ্যকানৈকাদকর কালসেলন্ডেকজ্যকাললজম
বইদয়রল্প্রথেমল্অধজ্যকায়।ল্বকাসংলকাল্অনৈনবকাদ:ল্রকালব,ল্সমল্২০০৭।ল্প্রথেমল্প্রককাশ:ল্বকাউণ্ডন দল,ল্রকাদসেলল্মকাহমনদল্সেম্পকালদতি,

খনলনৈকা,ল্সফিব্রুয়কালরল্২০১১,ল্পবষকাল্৪৭-৬৩।ল্সগকাটকাল্বইটকাল্পকাওয়কাল্যকাদবল্এখকাদনৈ:ল্ : .https //archive org/details/

RudolfRockerAnarchosyndicalism।ল্ :ল্ ল্ ল্[PDF 22 APR 2017]

রুডলল্ফল্ল্রককারল্22ল্ননৈরকাজজ্যবকাদদেরল্লকজ্যল্ওল্উদদ্দেশজ্য


