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দজততন বফজফৰুৱা 

 

ভননশীল ফুদল দৰদচত বলখক ভয়ূৰ ফৰাৰ ‘ভাতসেআ ফজাতল বনদক কদভউদনজভৰ ভৃতুুঘণ্টা?’ 

নাভৰ দকতা এখন লতত প্ৰকাশ াআতছ। শ্ৰীভন্ত শংকৰতদৱ সংঘ অৰু ব্ৰাহ্মণুফাদৰ াছত 

(‘থভ্ৰষ্ট হহতছ বনদক শংকৰ সংঘ?’ অৰু ‘ব্ৰাহ্মণুফাদৰ ক‟লীয়া ডাৱৰ অৰু সভ’) ফৰাআ ভৃতুুঘণ্টা 

ফজাতল ভাসেফাদৰ। ঘণ্টাৰ শব্দত চাদৰওদতন হুলসূ্থল লগা বদদখ অভাতৰা দকতাখনক হল কণভান 

ঔৎসুকু জাদগদছল। দকন্তু দকতাখন দঢ বশষ কৰাৰ াছত বলখকজন সম্পতকে থকা অভাৰ নূুনতভ 

বাল ধাৰণাকণতৰা ভৃতুু ঘদিল। তথাদ দফষয়তিাৰ গবীৰলল বনাতমাৱা দকছু াঠকক দকতাখতন 

দফভ্ৰান্ত কদৰফ াতৰ ফুদল, অৰু ভাসেফাদত দফশ্বাসীসকল এআ দফষয়ত উদাসীন হহ থাদকতল তাতক 

ফহুততা ভাসেফাদ-দফতৰাধী ভূখেআ বতওঁতলাকৰ দফজয় ফুদল বাদফ মথা হুলসূ্থল লগাআ দৰতফশ দূদষত 

কদৰফ াতৰ ফুদল দচন্তা কদৰতয়আ দকফা এিা দলখাৰ দচন্তা কদৰদছতলা। দকন্তু প্ৰসংগতঃ বকআফাখতনা 

ফাতদৰকাকত অৰু অতলাচনীৰ সম্পাদতক অভাৰ দচন্তাৰ প্ৰদত দমধৰণৰ প্ৰদতদিয়া প্ৰদশেন কদৰতল 

বসয়াও দততক অতভাদজনক অৰু দচন্তনীয়। অিাআতকআজতনআ বলখক ফৰাৰ চাঞ্চলুভুদখতা তথা 

দকতাখনৰ সূ্থলতা সম্পকেত অভাৰ হসতত বকৱল একভত বহাৱাআ নহয়, ফৰং অভাতলক এতখা 

চৰালকতহ ভন্তফু প্ৰকাশ কদৰতল। দকন্তু বসআখনৰ দফষতয় বলখা প্ৰকাশ কদৰফলল বতওঁতলাতক 

প্ৰতুক্ষবাতৱআ দনচ্ছা প্ৰকাশ কদৰতল। কাৰণ বসআখন দমতহতু প্ৰচাৰভুখী দকতা অৰু দমতকাতনা 

প্ৰকাতৰ তাৰ প্ৰচাৰ বহাৱাতিাতৱআ বলখক-প্ৰকাশতক দফচাতৰ, গদততক বকাতনা কাৰণতত বসআখনৰ 

অতলাচনা প্ৰকাশ কদৰফ ৰা নামাফ। বশষত ফুজা গ’ল বম ন্ততঃ প্ৰায়দফলাক ফাতদৰকাকত-

অতলাচনীতত এআ দকতাখনৰ দফষতয় সভাতলাচনা দলখাতিা কামেতঃ ফন্ধ। (প্ৰসংগতত হক থওঁ বম 

উদল্লদখত ফাতদৰকাকত-অতলাচনীৰ অিাআতকআখনতত অভাৰ একাদধক বলখা ূতফে প্ৰকাশ াআতছ 

অৰু অভাৰ হসতত সম্পাদকসকলৰ জনাজদনও ৰুদণ।) বসতয় অভাৰ দলখাৰ দৰকল্পনাতিাও 

দসভানতত ফাদ দদতলা। দকন্তু এআ দফষয়ত দচন্তা কৰাৰ প্ৰতয়াজন অতছ।  

 

ভাসেফাদৰ দফৰুতে দমভানতফাৰ দলখা-বভলা হহ থাতক দসতফাৰৰ ভাজত দাশেদনক গবীৰতাসম্পন্ন 

ৰচনা দনশ্চয়লক কভ : সৰহবাগ ৰচনাআ গাদল-গালাজ, চদৰত্ৰ হনতনতৰ বৰূৰ তৰাংদফধৰ। ঁুদজফাদৰ 

নগ্ন স্তৱগান দসতফাৰত দমদতৰ প্ৰকাশ ায়, বসআদতৰ ভাসেফাদ-বীদতগ্ৰস্ততাৰৰা উদ্ভূত একপ্ৰকাৰ 

সদহষ্ণুতাও দসতফাৰত দফদুভান। এসভয়ত বভকাদথে-ফাদহনীতয় ৰঙা স্কাপে এখন বদদখতলও কদভউদনষ্ট 

ফুদল বখদদ হগদছল, অদজও বসআদতৰ দশ্চভফংগত ভভতা বফনাজেীতয় বঘাষণা কদৰতছ আদতহাসৰ 

াঠুুদথৰৰা ভাসে অৰু  বছাদবতয়ি ৰাদছয়াক ফদহষ্কাৰ কৰাৰ কথা। চাদলে বচদলনৰ ‘ভডানে িাআভছ’ 

চলদিত্ৰত এতন কদভউদনষ্ট-দফতেষৰ সুন্দৰ দচত্ৰণ বদদখফলল বাৱা মায়। দকন্তু কথা হ’ল, ভাসেফাদ-

দফতৰাধী সূ্থল গাদল-গালাজদফলাকৰ প্ৰদত ভাসেফাদীসকলৰ প্ৰদতদিয়া বকতন বহাৱা উদচত? থেূণে 

নীৰৱতা বন সৰৱ প্ৰদতফাদ? ভাসেফাদীসকলৰ সন্মুখত এয়াও এক গুৰুত্বূণে প্ৰশ্ন। উদল্লদখত কাকত-

অতলাচনীতকআখনৰ কথা মদদ ধৰা মায়, বতওঁতলাকৰ নীৰৱতাক এক সুদচদন্তত প্ৰদতদিয়া ফুদলফ াদৰ 



সূ্থল দচন্তাক বফৌদেকবাতৱ এঘৰীয়া কৰাৰ উতেতশু। এয়া দনঃসতন্দতহ এক মদুিূণে দতক্ষ। দকন্তু 

সুদফধাতিা এআদখদনতত বম আয়াতৰ একাদধক কাকতত অতলাচু গ্ৰন্থখন উতন্মাচনৰ ফাতদৰ প্ৰথভ 

ৃষ্ঠাত ফৰ ফৰ হৰতপতৰ প্ৰকাশ াআদছল। ফাতদৰতিাত দকতাখন বাল বন বফয়া ফুদল দলদখদছল 

বসআতিা ডাঙৰ প্ৰশ্ন নহয়, দকন্তু এতক সভয়তত প্ৰকাশ বাৱা ফহুতফাৰ গ্ৰন্থৰ ভাজৰৰা ভাত্ৰ বসআখনৰ 

দফষতয়তহ বম এককবাতৱ আভান গুৰুত্বসহকাতৰ ফাতদৰ প্ৰকাশ কৰা হহদছল বসআতিাতহ গুৰুত্বূণে কথা। 

বততন্ত দনতজআ দকতাখনৰ ফহুল প্ৰচাৰ কদৰ এদতয়া বসআখন পিুৱা দকতা ফুদল সভাতলাচনা প্ৰকাশ 

কদৰফ বনাতখাজাতিা বকতন মদুি? বন এয়া ভাসেফাদ সম্পকেীয় অতলাচনাৰৰা অঁতৰত থাদকফ 

বখাজাৰ বফৌদেক ভুখা ভাত্ৰ? তদুদৰ আয়াতৰ বকাতনা বকাতনা কাকত-অতলাচনীত ভয়ূৰ ফৰাৰ ূফেৰ 

দকতা দুখন সম্পকেত দফসৃ্তত অতলাচনা প্ৰকাশ াআদছল অৰু বতওঁৰ বলখা-বভলাও ভাতজ-সভতয় 

প্ৰকাদশত হয়। দকতাখনৰ সভাতনআ এআ প্ৰসংগতিাও দচন্তনীয় ফুদল অদভ বফাধ কদৰতছা।  

 

এতক অষাতৰ ক’ফলল গ’বল, ভয়ূৰ ফৰাৰ দকতাখন সস্তীয়া জনদপ্ৰয়তা দফচাদৰ দলখা এখন 

দনকৃষ্ট দকতা – একপ্ৰকাৰ বফৌদেক অৱজেনা। সভাতলাচনাতমাগু বহাৱাতলক দকতাখন 

গদৰহণাতমাগুতহ। ফৰাআ ভাসেফাদক এিা ন্তঃসাৰশূনু অৰু পিুৱা অদশে ফুদল বাতফ, অৰু অদভ 

ভাসেফাদত দফশ্বাসী। গদততক বতওঁৰ হসতত অভাৰ বফৌদেক াথেকু সম্পূণেৰূতআ ভীভাংসনীয়, অৰু 

বসআফাতফআ তাদিক স্তৰত বতওঁৰ হসতত দফদনভয় কদৰফলগা অভাৰ এতকা নাআ। তথাদ বতওঁ দমদতৰ 

ভাসেফাদক বহঁাহ লুৱাআ গাদল াদৰতছ, অদভও বসআদতৰ বতওঁৰ দচন্তাৰ দফষতয় দকছু কথা ভুকদললক 

ক‟ফ াতৰা। দকতাখন দঢ অভাৰ ভনত দৰতছ আস্কনৰ প্ৰদতষ্ঠাক শ্ৰীল প্ৰবুাদৰ দুখনভান 

দকতাৰ কথা। দকছু ফছৰ অতগতয় বতওঁৰ দকতা (নাভতফাৰ ভনত নাআ) অদভ ফৰ উৎসাতহতৰ 

দঢদছতলা, প্ৰাতয় ফনু্ধফগেৰ হসতত সভজুৱালক। কাৰণ হ‟ল - হাসুৰস। কতথাকথন ৰূত দলদখত 

উি দকতাতকআখনত দকফা আদিদনয়াৰ বফালা এজতন প্ৰবুাদক প্ৰশ্ন সুদধ মাফ অৰু বতওঁ দকছুভান 

সাংঘাদতক উত্তৰ িাি দদ মাফ। ধৰক, ডাৰউআতন হকদছল বম ফান্দৰৰৰা ভানুহৰ সৃদষ্ট হহতছ, 

অতানাৰ ভতাভত দক? উত্তৰ : ডাৰউআন এিা ভূখে, দস দনতজ ফান্দৰৰৰা জন্ম হ‟ফ াতৰ, দকন্তু অদভ 

বহাৱা নাআ। মদদ ফান্দৰৰৰা ভানুহৰ সৃদষ্ট হহতছ, বততন্ত দচদৰয়াখানাত থকা ফান্দৰতফাৰ ভানুহ হহ 

নতৰ দকয়? প্ৰশ্ন : ভাসেফাদ সম্পতকে অতানাৰ ধাৰণা দক? উত্তৰ : ভাতসে দক কদভউদনজভ প্ৰচাৰ 

কদৰদছল বহ? বতওঁতলাকৰ কদভউদনজভ অধৰুৱা, কাৰণ তাত অধুাদিকতাআ নাআ। অদভতহ অচল 

কদভউদনষ্ট!! গদততক নদঢ াদৰতন? ভয়ূৰ ফৰাৰ দকতাখতনা হাসুৰসৰ কাৰতণ দঢফলল বাল হ‟ফ, 

দকন্তু দছদৰয়াছ দকফা দফচাদৰ বসআখন নঢাআ বাল। ভাসে হ‟ল এজন ধুৰন্ধৰ, াদষ্ঠ অৰু কভেণু 

ফুদি। অনদক বতওঁৰ সৰু সৰু চকুহালৰৰাও দহংস্ৰতা প্ৰকাশ াআ থাতক! ভাতসে এংতগলছক 

দনভেভবাতৱ থেলনদতক বশাষণ কদৰদছল, অৰু বফতচৰা জলা এংতগলতছও এতকা নুফুদজ ভাসেফাদৰ 

দফকাশ অৰু প্ৰচাৰতত জীৱনতিা সভেণ কদৰতল! ভহাজনৰৰা িকা ধাতৰ হল বধাৱাখুলীয়া ভাতসে 

জতধ-ভতধ খৰচ কদৰ বলায় অৰু সভয়ত সুতদ-ভূতল ওবতাআ দদফ বনাৱাদৰ ভহাজনৰৰা গাদল-শদন 

শুদনফলগীয়া হয়। আয়াৰ পলস্বৰূত ভাসেৰ ভনত ভূলধন ফা বকদতিলৰ প্ৰদত এক বনদতফাচক ধাৰণাৰ 

সৃদষ্ট হ‟ল, অৰু তাতক হল বতওঁ ফাতেতক ‘বকদতিল’ নাভৰ এখন ডাঙৰ গ্ৰন্থতক দলদখ বলাতল !! 

বসআকাৰতণ ‘বকদতিল’ৰ ৰচনা অৰু ধুায়তফাৰ দঢতল ‘কৃদত্ৰভবাতৱ বজাৰা-িাদল ভৰা’ বমন 



নুবৱ হয়। বফয়া হাতৰ অখৰৰ ফাতফ বকৰাণী চাকদৰ াতয়া বহৰুওৱা „দনফনুৱা‟ ভাসেৰ জীৱনত 

দুদেশাৰ ন্ত নাদছল। বততন ভানুহৰ দচন্তা ভূলুৱান হ‟ফ বকতনলক? „ফুদিত্ব‟ৰ „দফকাশ‟ সাধন কদৰ বতওঁ 

দকফা „ডাঙৰ‟ দপচাৰ হ‟ফ ৰা হ‟বল (বলখক ফৰাৰ দতৰ!) হয়ততা বতওঁৰ দচন্তাৰ কদতৰা বসআভতত 

ফৃদে াতলতহঁততন। ধ্বংসািক দচন্তাৰ প্ৰদত দুফেলতা থকা ভাসেৰ কদফতা অৰু গদুত „এক 

ভহাপ্ৰালদয়ক বচতনাতফাধ‟ দৰলদক্ষত হয়। “এজন দনৰাশাফাদী কদফৰ দতৰ বতওঁ সদায় বাদফদছল বম 

সভাজ ফা ৃদথৱীখনৰ ধ্বংসৰ ভুহূতে প্ৰায় উদস্থত।” বসআফাতফআ বতওঁ সফেহাৰাআ এদদন ঁুদজদত 

বশ্ৰণীতিাক ওপৰাআ দদফ ফুদল বদৱষুোণী কদৰদছল। অৰু ুদঁজদত বশ্ৰণীতিাক ওপৰাআ দদয়া 

ভাতনআততা ৃদথৱীখনতৰ ভৰণ!! (গদততক অআ ফসুভতীক উোৰ কদৰফলল ঁুদজফাদত শৰণ লওঁ 

অহক।) বলদনন, বষ্টদলন, ভাও –এআসকলততা অৰু ূৰাূদৰ নৰদশাচ। ফুদিসত্তাৰ স্বীকৃদতৰ 

দদশৰৰা বছাদবতয়ি ৰাদছয়াতলক নাদজ জাভোদনও ফহুত বাল। ৱতশু নাদজ জাভোদনক বাল বফালা 

ভানুতহ ভাসেফাদক বাল ফুদলফতনা বকতনলক? ভাসেৰ গ্ৰন্থসভূহ বলাগানধভেী স্বদফতৰাধূণে ফাগাডম্বতৰতৰ 

বদৰ অতছ। দমতকআিা কণভান বাল জাতৰ বলাগান অতছ বসআতকআিাও ‟ৰ-ত‟ৰৰা চুদৰ কৰা। 

তদুদৰ বতওঁৰ বাষাতিাও ফৰ বফয়া : নথেকবাতৱ দীঘল, নীৰস অৰু অভদনদায়ক। বসআতফাৰৰ 

ভাতজ ভাতজ দকছুভান শুদনফলল বাল লগা ফাকু অতছ – বসআ ফাকুতকআিাতক দঢ তৰলভদত 

ভাসেফাদীদফলাতক হুলসূ্থল লগাআ থাতক। উদাহৰণ দদ বশষ কদৰফ বনাৱাদৰ, বগাতিআ দকতাখতনআ 

অচলতত এতনধৰণৰ হাসুৰতসতৰ চচীয়া হহ অতছ।  

 

বলখকৰ ল্লৱগ্ৰাদহতা তথা তৰাং দচন্তাৰ প্ৰভাণ দকতাখনৰ াতত াতত দসচঁৰদত হহ অতছ। 

দুআ-এিা উদাহৰণ দদফ াদৰ। „প্ৰাক্ ভাসেীয় সাভুফাদৰ আদতহাস‟ত বেতিা অৰু এদৰষ্টিলৰ কথাতহ 

সদফস্তাতৰ দলদখতছ, দশতৰানাভৰ দফষয়তিা প্ৰকৃতাথেত অতলাদচতআ বহাৱা নাআ। বহতগল, প্ৰুধঁ, পুদৰতয়ৰ 

অদদৰ নাতভাতল্লখ কদৰতছ মদদও দকতাখনৰ ক‟বতাতৱআ বতওঁতলাকৰ অতলাচনা চকুত নদৰল। 

বজাঁৱাতয়ক ল লাপাগেক ভানসূচকবাতৱ ‘বনদগ্ৰতলা’ ফা ‘গদৰলা’ ফুদল ভাদত ভাতসে দফদ্ৰূ কৰাৰ 

কথা দমদতৰ দলদখতছ, বসআদতৰ ট্ৰিদস্কক বষ্টদলতন নুায়বাতৱ দনফোসন দদয়া তথা হতুা কতৰাৱাৰ 

কথাও দলদখতছ। দকন্তু ক’বতাতৱ এআ বুিতবাগী দুজনৰ দচন্তাধাৰাৰ কথা উতল্লখ নাআ। ফাট্ৰোণ্ড ৰাতছলৰ 

সাভুফাদদফতৰাদধতাক এিা ধুায়ত গুৰুত্বসহকাতৰ অতলাচনা কৰা হহতছ। দকন্তু অআনষ্টাআনকতনা 

দকয় ফাদ দদয়া হ’ল? ৰাতছলৰ ‘Why I am not a Communist’ মদদ গুৰুত্বূণে হয়, অআনষ্টাআনৰ 

‘Why Socialism’ নাভৰ দফখুাত ৰচনাখন দকয় দফতফচনীয় নহ’ফ? আচল কথা হ’ ল, „নাও ফুদৰতলও 

দিঙৰৰা ননভা‟ ভাসেফাদী দণ্ডতসকলক কুকুতৰ কাঁআি বনাতখাৱালক গাদল াদৰফলল গবীৰ ধুয়নৰ 

বকাতনা প্ৰতয়াজন নাআ। „ভানৱ জীৱনৰ প্ৰগদত, সাভুফাদ অৰু স্বাথেৰতা‟ বফালা ধুায় এিাত দলখা 

হহতছ বম স্বাথেৰতাআ হ‟ল ভানৱ জীৱনৰ অচল ফস্তু। সভাজৰ ফা বদশৰ হতক কাভ কদৰফ বখাজাতিা 

একপ্ৰকাৰ বপাঁতালা স্বপ্নদফলাস, গদততক এতনতফাৰ কাভত দনষ্ঠাহীনতা অৰু মাদিকতাৰ প্ৰবাৱ 

দৰফআ। গদততক ৰদহলতষী সকতলাধৰণৰ দচন্তাক ভদষভূৰ কদৰ অদভ সকতলাতৱ স্বাথেদচন্তাত 

অিদনতয়াগ কদৰতলআ সভাজৰ ভংগল হ‟ফ!! ভন্তফু দনষ্প্ৰতয়াজন। দকন্তু অশ্চমেজনকবাতৱ „বাৰত 

সন্দবেত ভাসেৰ ধাৰণা‟ ধুায়ত বতওঁ ভাসেৰ বাৰত-সম্পকেীয় দচন্তা-চচোৰ প্ৰায়দখদনতকআ শুে ফুদল 

স্বীকৃদত দদতছ, অনদক বসআতফাৰত ভাসেৰ দচন্তাৰ এিা আদতফাচক দদশ প্ৰকাশ াআতছ ফুদলও উতল্লখ 



কদৰতছ। ভাসেৰ দতৰ আভান ধুৰন্ধৰ অৰু „তিৰ কাৰাগাৰত ফন্দী‟ ভূখে দণ্ডতত বাৰত সম্পকেীয় 

দচন্তাততনা বকতনলক ফস্তুদনষ্ঠতাৰ দৰচয় দদফ াদৰতল বসয়াতহ ৰভ দফস্ময়ৰ কথা! অনহাতত, ফৰাআ 

একাদধকফাৰ উতল্লখ কদৰতছ বম বতওঁ বহতনা ভাসেফাদী আদতহাসদফদসকলৰ হসতত প্ৰাতয় একািতফাধ 

কতৰ অৰু বসআসকলৰ আদতহাস ফুাখুা বফাতল অনতলক „বফদছ দফশ্বাসতমাগু অৰু গ্ৰহণতমাগু‟। 
ভাসেফাদ হ‟ল কাভ নাআদকয়া পিকা অৰু ভাসেফাদী আদতহাস-চচো হ‟ল এিভ বফাভা!! দনজৰ এআ হেত 

দস্থদতক বফাতল বতওঁ অগতত বুললক দনজৰ দচন্তাৰ স্বদফতৰাধ ফুদল বাদফদছল, দকন্তু এদতয়া ৰভ জ্ঞান 

লাব কৰাত ফুদজফ াদৰতল বম বসয়া বতওঁৰ স্বদফতৰাধততা নহতয়আ, ফৰং গবীৰ ন্তদৃেদষ্টতহ। ভাসেফাদী 

আদতহাসদফদসকলক বতওঁ অন এতকা ফুদল দবদহত নকদৰ দচধা „ভাসেফাদী‟ আদতহাসদফদ ফুদলতয়আ 

দবদহত কদৰতছ। তাৰ ভাতন বতওঁতলাকৰ ভাজৰ বমাগসূত্ৰতিা হ‟ল ভাসেফাদ, অৰু বতওঁতলাকৰ 

আদতহাসদফদ দহচাত দম ফস্তুদনষ্ঠতা তাৰ হসতত দনদশ্চতবাতৱ ভাসেফাদৰ ংগাংগী সম্পকে অতছ। 

আদতহাস-চচো তথা দফদুায়তদনক বক্ষত্ৰখনলল ভাসেফাদী দফশ্বফীক্ষাআ বকতনধৰণৰ দৰফতেন কদঢয়াআ 

অদনদছল বসআ দফষতয় বূতন হাজদৰকাআ দত সুন্দৰবাতৱ বতওঁৰ এিা গীতত প্ৰকাশ কদৰতছ  

এতনদতৰ : 

‚তীতৰ ফুৰিী দলখতক দলদখদছল/ৰজা-ভহাৰজাৰ কথা 

অদজৰ ফুৰিী দলখতক দলদখতছ/ভানুহৰ ভুকুদতৰ কথা‛। 

দকন্তু বলখক ফৰাৰ ফুাকৰণখন বফতলগ। (হয়ততা এয়া ‘দনাততন দসে’!) অচলতত বতওঁৰ 

আদতহাস-সম্পকেীয় প্ৰাথদভক ধাৰণাৰাদজতয়আ ভ্ৰান্ত। তথুআ আদতহাস নহয় – ফুাখুাতৰ সাঙুদৰ বলাৱা 

দনফোদচত তথুতহ আদতহাস। তথুৰ এআ দনফোচতনআ হ‟ল আদতহাসৰ ভূল কথা অৰু দক ধৰণৰ তথুৰ 

দনফোচন কৰা হ‟ফ বসয়া দনধোৰণ কতৰ সংদলষ্ট আদতহাসদফদজতন প্ৰদতদনদধত্ব কৰা সাভাদজক অদশেআ। 

(আ এআচ কাৰৰ ‘What is History’ গ্ৰন্থখন ঠনীয়, „আদতহাস কাক কয়‟ নাতভ সভীয়াললও নূদদত 

হহতছ।) গদততক আদতহাস ধুয়ন কৰাৰ অগতত আদতহাসদফদজনক ধুয়ন কদৰফ লাতগ, দকন্তু বতওঁৰ 

ধুান-ধাৰণাও গঢ দদতয় সভকালীন সভাজখতনতহ। ঁুদজফাদী শদিদফলাতক তাহাদনখনতৰৰা 

ভাসেফাদৰ প্ৰচাৰ চলাআ অদহতছ। জীৱন-জীদৱকাৰ দনৰৰা কে‟বৰি জগতৰ লগত মাৰ স্বাথে 

সাতঙাৰ খাআ অতছ অৰু দম দফশ্বায়নৰ হাৱা খাআ ভচগুল হহ অতছ বসআসকতল ভাসেফাদক সভাতলাচনা 

নকদৰ দক কদৰফ? ফ্ৰাদিছ পুকুয়াভা দঢ ভয়ূৰ ফৰা ধনু হহতছ, হ‟ফআ। দকন্তু বতওঁ বজাতছপ দষ্টগদলিজ 

নতঢ, কাৰণ দষ্টগদলিতজ দফশ্বায়নৰ দনয়িণকক্ষতত থাদকও দফশ্বায়নৰ কুপলসভূহৰ দনভেভ সভাতলাচনা 

অগ ফঢাআতছ। ফাকীতফাৰ বদশৰ কথা ফাৰু ফাদ দদতছা, কদভউদনজভ-ৰৱতেী ৰাদছয়া সম্পতকে 

প্ৰসংগতত উতল্লখ কতৰা : 

“Globalization and the introduction of a market economy has not produced the promised 

results in Russia and most of the other economies making the transition from communism to the 

market. These countries were told by the West that the new economic system would bring them 

unprecedented prosperity. Instead, it brought unprecedented poverty: in many respects, for most 

of the people, the market economy proved even worse than their Communist leaders had 

predicted.” (‘Globalization and Its Discontents’, p. 6)  

কদভউদনষ্ট শাসনৰ দুফেলতা তথা বুলসভূহৰ দফশদ অতলাচনা ভাসেীয় দৰসৰৰ দবতৰতত 

দফশাল দৰভাতণ হহতছ, বসআ সম্পতকে ফহলাআ বকাৱাৰ আয়াত সকাভ নাআ। দকন্তু কদভউদনষ্ট শাসতন 



বলাৱা সংহাৰী ৰূৰ দফষতয় বলখক ফৰাআ কৰা অতলাচনাৰ প্ৰকৃত উতেশু হহতছ ঁুদজফাদ তথা 

দফশ্বায়নৰ অদশেক নুামুতা প্ৰদান কৰা। পুকুয়াভাতৰা উতেশু বসআতিাতৱআ। অনহাতত, বকৱল 

ভাসেফাতদআ ভতাদশে নহয় : জাতীয়তাফাদ, সাম্প্ৰদাদয়কতা, বভৌলফাদ, নৃতগাষ্ঠীফাদ - এআ সকতলাতৰআ 

এতকািাহতঁ ভতাদশে। এআ সকতলাতলক ডাঙৰ অৰু ফতেভান দদাআ থকা ভতাদশে হ‟ল ঁুদজফাদ 

মাৰ কণ্ঠস্বৰ দহচাত ফৰাআ দকতাখন দলদখতছ। স্বাবাদৱকততআ বতওঁ অতভদৰকা তথা নুানু 

ঁুদজফাদী বদশৰ ভুি প্ৰশংসা দকতাখনৰ দফদবন্ন ঠাআত কদৰতছ। মদদ ভানুহৰ ভৰা-কিা, দুদেশা-

মিণাৰ ফাতফ ভতাদশেক জফাফদদদহ কদৰফ লাতগ, বততন্ত ভাসেফাদৰ লগতত অন ভতাদশেদফলাকতকা 

জফাফদদদহ কদৰফ লাদগফ, দকন্তু দনঃসতন্দতহ অিাআতলক বফদছলক কদৰফ লাদগফ ুদঁজফাদক। দকন্তু ফৰাআ 

ঁুদজফাদৰ ভাজত সভাতলাচনা কদৰফলগা বকাতনা বদাষ বদখা বাৱা নাআ।  

 

সভৰ সভাজ তথা ৰাজনীদতত ভাসেফাদক অিাআতলক শদিশালী ভতাদশে দহচাত ভুতঠআ 

ক‟ফ বনাৱাদৰ। দকন্তু ফৰাআ দলদখতছ : “সভততা তথাকদথত ফাভন্থী বলাকৰ বাৱ নাআ। দনজৰ স্বাথেৰ 

ফাতফ কদভউদনজভৰ বাছাকতমাৰ দদন্ধ ল‟বল ফহু কথা সহজ হহ তৰ ফুদল হয়ততা বতওঁতলাতক বাতফ। 

সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ দববাৱক হ‟ফলল গবীৰবাতৱ উদেগ্ন হহ থকা এআসকল বলাতক সুদফধা াতলআ 

কদভউদনজভৰ জয়গান গায়।” সভত কদভউদনজভৰ বাছাক দদন্ধতল কথাতফাৰ সহজ হহ তৰ বন 

জদিল হহ তৰ? „সভত ভাসেফাদ : ভুখা বন জখলা বন জীৱন দশেন?‟ ফুদল ধুায় এিাআ অতছ। 

সভত ভাসেফাদৰ জখলাত উদঠ বকাতনতনা বকতনলক ক‟ত উনীত হ‟ললগ জাদনফলল ফৰ ভন মায়। 

অগ্ৰাসী জাতীয়তাফাদৰ প্ৰতাত সভত কদভউদনষ্টৰ প্ৰাণতৰ বয় - সভ অতন্দালনৰ সভয়ত 

উগ্ৰজাতীয়তাফাদীতয় দকদতৰ কদভউদনষ্টৰ হতুামজ্ঞ াদতদছল বসয়া কাতৰা জানা নহয়। সভত 

ভাসেফাদ সম্পকেীয় ধুায়তিা হাসুৰসৰ দদশৰৰা উৎকৃষ্ট হ‟বলও আয়াত বলখকৰ সভৰ ৰাজনীদত 

সম্পতকে বকাতনা ফস্তুদনষ্ঠ ধাৰণা নথকাৰ প্ৰভাণ জলজল-িিলক প্ৰকাশ াআতছ। সভত দুদফধ 

ভাসেফাদী বাৱা মায় – এদফধ প্ৰকৃত অৰু অনদফধ বণ্ড। প্ৰকৃত ভাসেফাদীৰ তাদলকা এখতনা বতওঁ 

দদতছ (ৱতশু তাদলকাখন বফাতল দফস্তাদৰত নহয়, আংদগতসূচকতহ)। দকন্তু দশতৰানাভত বকাৱাৰ 

দনদচনালক বণ্ড ভাসেফাদীসকলৰ বণ্ডাদভ, বুল ফা দুফেলতাৰ বকাতনা তাদিক অতলাচনাআ বতওঁ দাদঙ 

ধদৰফ বনাৱাদৰতল।  

 

জজে ফানোজে শ্ব-আ হকদছল : “সাংফাদদতক সবুতাৰ তন অৰু চাআতকল এদসতডণ্টৰ ভাজত 

বকাতনা াথেকু বদখা নাায়।” প্ৰভাণ বাৱা গ‟ল বম দচন্তাদফদ ভয়ূৰ ফৰাতয়া বসআ াথেকু ফুদজ 

নাায়। নহ‟বল বতওঁ আভান দনকৃষ্ট দকতা এখন দলদখফলল ধৃষ্টতা বনতদখুৱাতলতহঁততন।  

 

(সভাদি : ২৫-০১-২০১৪, দছদনশা ১২:৩৪ ফজা)  
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