
ৰিফততনি অৰিদদোদভোজোত 

ৰজদতন বফজফৰুৱো 

 

১৯৫৫ চনি বোিতীয় নোগৰিকত্ব অআনি সংদশোধনী ঘটোআ ধভতি ৰবৰিত ৰফদদশী নোগৰিক বোিতলি অভদোৰন কিোি ৰম 

সোংৰফধোৰনক প্ৰভূিযি ৰফদিোধী অৰু গণৰফদিোধী অঁচৰন ৰফদজৰ চিকোদি হোতত লিদছ তোি অৰভ বোনটীয়োবোদৱ ৰফদিোৰধতো 

কৰিদছো। এআ অঁচৰনি অঁিত িুকোআ অদছ ৰফদজৰ তথো সংঘ ৰিফোিি ৰহনু্দত্বফোদী িোজনীৰতি দীঘতভযোদী ৰিকল্পনো। 

ধভতৰনিদক্ষতো ফো বছকুিোিফোদ হ’ি বোিতীয় সংৰফধোন তথো গণতন্ত্ৰি এক বভৌৰিক নীৰত – গৰতদক এআ নীৰতক বূিুৰিত 

কিোি থত হ’ি সংৰফধোনদি ভভতভূিত কুঠোিোঘোত কিো। নোগৰিকত্ব অআনি সংদশোধনী ৰফদধয়কখনি জৰিয়দত বসআদটোদক 

কৰিফ বখোজো লহদছ। অনহোদত, ৰফদধয়কখনি জৰিয়দত সভি ৰনৰচনো সভসযোফহুি প্ৰোন্তীয় ঞ্চিসভূহক ৰফদদশী 

প্ৰব্ৰজনকোিীি নোহক বফোজো জোৰ ৰদয়োি ভোধযদভদি অৰু আয়োি সভোজত সোম্প্ৰদোৰয়ক ৰফবোজন সৃৰি কিোি ভোধযদভদি 

থতলনৰতক, িোজলনৰতক তথো সোভোৰজক সংকটি জ্বিো জুআি ভোজলি বঠৰি ৰদফ ৰফচিো লহদছ। আয়োি পিস্বৰূদ এআ 

ঞ্চিসভূহি জনসোধোিণি স্বোথত সকদিো ৰদশিিোআ ৰফৰিত হ’ফ। ৰকন্তু জনসোধোিণি স্বোথতি ৰচতো-জুআি িত ৰহনু্দত্বফোদি 

ধ্বজো উৰুৱোদটোদৱআ আয়োি অঁিি উদেশয। ক’ফলি গ’বি, নোগৰিকত্ব অআনি সংদশোধন ৰহনু্দত্বফোদী িোজনীৰতি দীঘতভযোদী 

ৰিকল্পনোি এটো দদক্ষ ভোত্ৰ। গৰতদক অভোি ৰফদিোধ বকৱি এআ সংদশোধনী ৰফদধয়কখনদতআ সীভোফদ্ধ থোৰকফ বনোৱোদি। 

ৰহনু্দত্বফোদী িোজনীৰতি এদজণ্ডো নুসৰি শোসকীয় দিদটোদৱ এৰতয়োলিদক হোতত লি হো অৰু নোগত ৰদনসভূহত হোতত 

ি’ফিগো প্ৰৰতদটো গণৰফদিোধী দদক্ষ তথো ৰসদ্ধোন্তদি অৰভ স্পি ৰফদিোৰধতো কৰিদছো। 

 

ৰহনু্দত্বফোদ ফো ৰহনু্দ জোতীয়তোফোদ অৰু নফয উদোিতোফোদ – এআ দুটোআ হ’ি ৰফদজৰি িোজনীৰতি ঘোআ স্তম্ভ। অৰু সম্প্ৰৰত এআ 

দুদয়োটোআ হ’ি বদশি জনসোধোিণি স্বোথতি প্ৰৰত ফৃহিভ প্ৰতযোহ্বোন। অদভৰিকো তথো ৰিভীয়ো বদশসভূহি সোংগঠৰনক-

িোজলনৰতক বনতৃত্বত বমোৱো শৰতকোি অশীি দশকিিো সভগ্ৰ ৃৰথৱীজুৰি নফয উদোিতোফোদদ একোৰধতয ৰফস্তোি কৰিফলি 

অিম্ভ কদি। বোিদত নলৈি দশকত কংদগ্ৰছি শোসনকোিদত নফয উদোিতোফোদী থতলনৰতক-িোজলনৰতক নীৰত গ্ৰহণ কদি। 

আয়োি িদগ িদগ বোিতফৰ্ত ৰফশ্বদজোিো নফয উদোিতোফোদী থতলনৰতক-িোজলনৰতক ফযৱস্থোদটোি লসদত ৰফদেদযবোদৱ জৰ়িত লহ 

দি। এআ থতলনৰতক-িোজলনৰতক ফযৱস্থোদটোি সোিভভত হ’ি ফহুজোৰতক বকোম্পোৰনসভূহি বনতৃত্বত চিো ঁুৰজি ৰফশ্বদজোিো 

অৰধতয অৰু বশোৰ্ণ, অৰু এআ প্ৰৰিয়োক ফোধো ৰদফ িো সকদিোধিণি িোজলনৰতক-অআনগত-সোভোৰজক প্ৰৰতফন্ধক তথো 

শৰিক ভৰৰ্ভূি কৰি ঁুৰজি ফোদফ ফোট বভোকিোআ ৰদফলি বদশি শোসক শৰিসভূদহ বিোৱো ফযৱস্থোৱিী। নলৈি দশকিিোআ 

বোিতফৰ্তি শোসক ক্ষআ নফয উদোিতোফোদী উন্নয়নি ভদডি নুসৰি ঁুৰজি অগ্ৰোসনি ফোদফ বোিতি থতনীৰত, বূদগোি তথো 

সভোজি প্ৰৰতদটো বক্ষত্ৰ ভুকৰি কৰি অৰহদছ। এআ প্ৰৰিয়োআ অন্তজতোৰতক ঁুৰজৰত শৰিসভূহি ফোদফ সীভ ভুনোপোি দুৱোি 

ভুকৰি কৰি ৰদদছ, ৰকন্তু বগোদটআ বদশি শ্ৰভজীৱী জনসোধোিণি ফোদফ নভোআ অৰনদছ ধ্বংসি ৰফবীৰৰ্কো। এআ প্ৰৰিয়োদটো 

বোিতফৰ্তত কংদগ্ৰদছ সূচনো কৰিৰছি অৰু অগ ফঢোআ অৰনৰছি। ফততভোন বদশি প্ৰোয়দফোি িোজলনৰতক দদিআ নফয 



উদোিতোফোদী উন্নয়নি এআ ভদডিদটো ভোৰন লিদছ। ৰকন্তু ৰফদজৰ হ’ি এআ ভদডিদটোি উগ্ৰতভ ৃষ্ঠদোৰ্ক। বকন্দ্ৰত শোসনোৰধষ্ঠ 

বহোৱোি োছিিো ৰফদজৰদয় ৰধকতি উগ্ৰতোদি অৰু আয়োি প্ৰৰতদিোধী শৰিসভূহি ৰফৰুদদ্ধ জঘনয প্ৰৰতৰহংসোদি এআ 

উন্নয়নি ভদডিদটো কোমতকিী কৰি অৰহদছ। এআ প্ৰৰিয়ো এদন গৰতত অগ ফোৰঢ লগ থোৰকদি বদশি সভগ্ৰ শ্ৰভজীৱী 

জনসোধোিণি থতলনৰতক-িোজলনৰতক বৰৱৰ্যৎ ন্ধকোিোেন্ন লহ িোদটো ৰনৰিত। ৰিতীয়দত, নফয উদোিতোফোদী থতনীৰত-

িোজনীৰতদয়আ বকৱি নহয়, নফয উদোিতোফোদী সংসৃ্কৰত এআ বক্ষত্ৰত সভোদনআ গুৰুত্বূণত। ফততভোন ৰফশ্বদজোিো ফজোদি এক 

ৰফশ্বদজোিো কস্ম’ৰিটোন সংসৃ্কৰতি জন্ম ৰদদছ – মোক ৰবৰি কৰি গঢ লিদছ ৰফশ্বদজোিো এক নফয উদোিতোফোদী সভোজ। এআ 

সভোজখনি বকন্দ্ৰৰফনু্দ হ’ি অন্তজতোৰতক ঁুৰজৰত শৰিসভূহ অৰু তোক চোৰিপোিিিো অৱৰি থকো ফহুতিীয়ো নোগৰিক 

ভধযৰফি বশ্ৰণীসভূহ – এআদটো হ’ি নফয উদোিতোফোদী সভোজি ভদডি। নফয উদোিতোফোদী থতনীৰত-িোজনীৰতদয় নুন্নত 

বদশসভূহি ৰবতিলি ৰমভোদনআ প্ৰদফশ কৰি লগ থোদক, ৰসভোদনআ বসআসভূহ ঞ্চিত এআ ভদডিদটোি নতুন নতুন বিৰিকো ফো 

হুফহু প্ৰৰতৰূ সৃৰি লহ লগ থোদক। থতোৎ নফয উদোিতোফোদী উন্নয়নি গ্ৰগৰতি িদগ িদগ প্ৰৰতদটো ঞ্চদিআ সভোজি এআ 

ভদডিদটো নুকিণ কৰি ৰনজদক বসআভদত গঢ ৰদফলি বচিো কদি। আয়োি পিস্বৰূদ সভগ্ৰ বদশ তথো সভোজখদনআ নফয 

উদোিতোফোদী সভোজখনি ন্তবুতি লহ দি। বোিতফৰ্তত অৰভ এআ প্ৰৰিয়োদি িভফধতভোন গ্ৰগৰত বদৰখফলি োআদছো। এআ 

নফয উদোিতোফোদী সভোজি প্ৰভূিযগত অধোিদটো ৰকদহ বমোগোয়? – ফজোদি। ফজোদি ৰনধতোিণ কিো এআ প্ৰভূিযসভূহি প্ৰধোন হ’ি 

অত্মদকৰন্দ্ৰক ববোগফোদ অৰু ৰফদশৰ্লক উৎকট ফুৰদ্ধভিো-ৰফদিৰ্ (anti-intellectualism)। ফহুতিীয়ো নগিীয়ো ভধযৰফি 

বশ্ৰণীসভূহি জীৱন দশতন ঘোআলক এআ দুআ প্ৰভূিযদয়আ ৰনণতয় কদি – অৰু বচৌোদশ বদৰখফলি বোৱো বশোৰ্ণ অৰু নযোয়ি 

প্ৰৰত ৰৰঠ ৰদ ৰনৰিদন্ত থোৰকফদি ভোনৰসক শৰি বমোগোয়। বদশি-সভোজি সকদিো সভসযো ‘দিৌৰকক’বোদৱ সভোধোন কৰি ৰদফ 

িো ৱতোি ফো বভৰছয়োি ধোিণোদটো এদনকুৱো সোংসৃ্কৰতক টবূৰভত সহজবোদৱআ জন্ম হ’ফ োদি। বমোৱো বিোকসবো ৰনফতোচনত 

বভোদীি অিমতজনক উত্থোনি আ এটো প্ৰধোন সোংসৃ্কৰতক কোিণ। বকৱি বভোদীি উত্থোনত সহোয় কিোআ নহয়, বভোদীক তথো 

ৰফদজৰক সোম্প্ৰৰতক সভয়ত সোংসৃ্কৰতকবোদৱ অৰু বফৌৰদ্ধকবোদৱ ধৰি িোৰখদছ বোিতফৰ্তি নগিীয়ো ভধযৰফি বশ্ৰণীসভূহি উৎকট 

ফুৰদ্ধভিো-ৰফদিদৰ্ – ৰফদশৰ্লক বসআ বশ্ৰণীসভূহি তুযৎসোহী মুৱচোভদটোদৱ এআ বক্ষত্ৰত বনতৃত্ব ফহন কৰিদছ। অন বোৰ্োত, নফয 

উদোিতোফোদী সভোজফযৱস্থোি সফতফযোপ্ত অৰু গবীি ৰম ফুৰদ্ধভিো-ৰফদিৰ্, তোি ৰিদপ্ৰৰক্ষততদহ বভোদী তথো বতঁি ভুখোি অঁিত 

ৰফদজৰি উত্থোন সম্ভৱ লহদছ। অৰু বভোদী তথো ৰফদজৰদয় বসআ ফুৰদ্ধভিো-ৰফদিৰ্দকআ সোিৰথ কৰি লিদছ, বসআ ফুৰদ্ধভিো-

ৰফদিৰ্ি প্ৰৰতদয়আ অদফদন জনোআদছ – অৰু বতঁদিোকি িোজনীৰত একভোত্ৰ বসআদটোি ফোদফআদহ উমুি। অদভৰিকোত 

ড’নোল্ড ট্ৰোম্পি উত্থোনি কোৰহনী ফহু ৰিভোদণ এদক। গৰতদক এআদটো অচৰিত নহয় বম ৰহনু্দত্বফোদীসকি ট্ৰোম্পক লি ফি 

উচ্ছ্বৰসত। এআৰখৰনলিদক অদিোচনোিিো প্ৰতীয়ভোন হয় বম সোম্প্ৰৰতক বোিতফৰ্তি বপ্ৰক্ষোটত ৰফদজৰ নফয উদোিতোফোদি 

ূণতোংগ অৰু উগ্ৰতভ প্ৰৰতৰনৰধ। 

 

ৰফদজৰি িোজনীৰতি ৰিতীয়দটো ৰদশ হ’ি ৰহনু্দত্বফোদ ফো ৰহনু্দ জোতীয়তোফোদ। ৰফদজৰি সোম্প্ৰদোৰয়কতোি প্ৰশ্ন অৰহদি 

সোধোিণদত কংদগ্ৰছি সোম্প্ৰদোৰয়কতোি প্ৰশ্ন অৰহ দি, অৰু সভত এ অআ আউ ৰড এপি প্ৰশ্ন উত্থোৰত হয়। কংদগ্ৰছ 

দদি ফহু সভয়ত সোম্প্ৰদোৰয়কতোি অশ্ৰয় লি অৰহদছ তথো তোক ফহু সভয়ত উচটৰন বমোগোআদছ। সোম্প্ৰদোৰয়ক ভদনোফৃৰিি 

বনতো-কভতী কংদগ্ৰছত স্বোধীনতো অদন্দোিনি কোিদতো অৰছি অৰু িৱততী কোিদতো ৰফৰবন্ন ৰূত বদৰখফলি বোৱো লগদছ। 



তোক ফোদ ৰদদি কংদগ্ৰছ দিি ৰফৰবন্ন সভয়ি সোম্প্ৰদোৰয়কতোফোদী কোমতকিোি প্ৰধোন চোৰিকোশৰি হ’ি িোজলনৰতক সুৰফধোফোদ 

ফো ভুনোপো – এদন সুৰফধো ফো ভুনোপোি ফোদফ ৰস অন অন গণৰফদিোধী কোভি দদি সোম্প্ৰদোৰয়কতোদিো অশ্ৰয় িয়। ৰকন্তু 

ৰফদজৰি বক্ষত্ৰত কথোদটো বফদিগ। তোি প্ৰধোন অদশতআ হ’ি সোম্প্ৰদোৰয়কতো – ৰহনু্দত্বফোদ ফো ৰহনু্দ জোতীয়তোফোদ। অনহোদত, 

সভি ফদৰুৰেন অজভি বনতৃত্বোধীন এ অআ আউ ৰড এদপো এক থতত সোম্প্ৰদোৰয়ক দি, ৰকন্তু তোি চৰিত্ৰ অৰু শৰি 

ৰফদজৰতলক বফদিগ। এক থতত সোম্প্ৰদোৰয়ক ফুৰি এআফোদফআ বকোৱো লহদছ বম দিদটোদৱ ঘোআলক সভি ৰবফোসী 

ভুছিভোনসকিি দুিৱস্থো অৰু ৰনিোিোহীনতোি সুৰফধো অদোয় কৰি িোজলনৰতক অকোংক্ষো ূিণ কৰিফলি বচিো কৰিদছ, 

ন্ধৰফশ্বোস অৰু ধভতোন্ধতোি সুদমোগ লি দৰিদ্ৰ ভুছিভোন জনসোধোিণক িোজলনৰতকবোদৱ বশোৰ্ণ কৰিদছ। ৰকন্তু এআ দিি 

িোজনীৰত ভুছিভোন সভোজি বঠক গণ্ডীি ভোজদত সীভোফদ্ধ, অৰু বসদয় আ ন্তৰনতৰহতবোদৱআ সংকীণত – সভগ্ৰ সভোজখনি 

সোম্প্ৰদোৰয়ক ৰূোন্তি ঘদটোৱোি বকোদনো অঁচৰন আয়োি কোমতকিোি ভোজত বদৰখফলি বোৱো নোমোয়। অৰু বতদন অঁচৰন 

থোৰকদি ৰস ফহি সভোজত লনৰতক লফধতো িোব কিোদটো সম্ভৱ নহয়, ৰমধিণি লনৰতক লফধতো ৰফদজৰদয় নোয়োদস িোব 

কৰিফলি সক্ষভ লহদছ।  

 

ৰস ৰম নহক, প্ৰসংগিদভ অৰহ দি ফোদফদহ অৰভ ৰফদজৰ-ৰবন্ন দুআ দিি কথো উত্থোন কৰিদিো। প্ৰকৃতোথতত, ৰনফতোচনী 

িোজনীৰতত সোপিয জতন কৰি শোসনবোি লি িোআজক িুৰট-ুৰত বখোৱোআ ৰমসভূহ িোজলনৰতক দিি ঘোআ উদেশয (মথো – 

কংদগ্ৰছ, এ অআ আউ ৰড এপ), বসআসভূহ দিি সোম্প্ৰদোৰয়কতোি লসদত ৰফদজৰি সোম্প্ৰদোৰয়কতোক বকোদনোভদতআ একোকোি 

কৰিফ বনোৱোৰি। ৰকয়দনো বকৱি ৰনফতোচনত জয়িোব কৰি চিকোি গঠন কিোআ ৰফদজৰি উদেশয নহয় – আয়োি তথো সংঘ 

ৰিফোিি ভূি উদেশয হ’ি বোিতি সভগ্ৰ সভোজি সফতোত্মক ৰূোন্তি ঘটোআ ৰহনু্দ িোষ্ট্ৰ প্ৰৰতষ্ঠো কিো। সংঘ ৰিফোিি ভূি 

সংগঠন হ’ি িোষ্ট্ৰীয় স্বয়ংদসৱক সংঘ ফো অি এছ এছ, অৰু তোক বকন্দ্ৰ কৰি অদছ ধভতীয়, সোংসৃ্কৰতক, ৰশক্ষোভূিক, মুৱ, 

িোজলনৰতক অৰদ শতোৰধক সংগঠন (ৰফশ্ব ৰহনু্দ ৰিৰ্দ, িোষ্ট্ৰ বসৰৱকো সৰভৰত, দুগতো ফোৰহনী, ফজিং দি, ৰখি বোিতীয় 

ৰফদযোথতী ৰিৰ্দ, বোিতীয় ভজদুি সংঘ, বোিতীয় ৰকৰ্োণ সংঘ, ফনফোসী কিযোণ অশ্ৰভ, বসৱো বোিতী, সংসৃ্কত বোিতী, ৰফদযো 

বোিতী, একি ৰফদযোিয় নুষ্ঠোন, বোিতীয় ৰশক্ষো সৰভৰত, স্বদদশী জোগিণ ভঞ্চ আতযোৰদ আতযোৰদ) – এআ সকদিোদক এদকিদগ 

বকোৱো হয় সংঘ ৰিফোি ফো সংঘ ৰিয়োি। ূফতদত অৰছি জনসংঘ, অৰু এৰতয়ো ৰফদজৰ হ’ি আয়োি িোজলনৰতক উআং। অি 

এছ এছ অৰু ৰহনু্দ ভহোসবোআ ৰফংশ শৰতকোি প্ৰথভোধতিিোআ ৰহনু্দ িোষ্ট্ৰ গঠনি উদেশয অগত িোৰখ ৰশক্ষোভূিক, সোংসৃ্কৰতক 

তথো িোজলনৰতক প্ৰদচিো চিোআ অৰহদছ। িৱততী কোিত আয়োি ফোকী সহদমোগী সংগঠনৰফিোকি জন্ম হয় অৰু ৰধক ফযোক 

ৰূত ৰহনু্দত্বফোদি প্ৰসোি ঘৰটফলি ধদি। ৰকন্তু গণজোগিণি ৰূত ৰহনু্দত্বফোদদ ভূি দোৰঙ উদঠ বমোৱো শৰতকোি অশীি 

দশকিিো। বসআ সভয়লিদক বোিতত অৰধতযশীি বনহৰুফোদী বছকুিোি গণতন্ত্ৰ অৰু তোি প্ৰোৰতষ্ঠোৰনক কোঠোদভোদটোত ফৃহৎ 

খহনীয়ো হ’ফলি ধৰিৰছি অৰু তোি পিস্বৰূদ বোিতীয় িোজনীৰত তথো সভোজত এক অভূি ৰিফততন ঘৰটৰছি। বোিতি 

ৰফৰবন্ন ঞ্চিত অঞ্চৰিকতোফোদী-ৰফৰেন্নতোফোদী অদন্দোিন, দৰিত-ৰনম্নফণত অৰদি সোভোৰজক অদন্দোিন, কৃৰ্ক অদন্দোিন অৰদ 

ফহুদতো কু্ষদ্ৰ কু্ষদ্ৰ অদন্দোিদন ভূি দোৰঙ উৰঠ বোিতীয় জোৰত-িোষ্ট্ৰি ববঁৰট কঁোআ তুৰিৰছি। ৰসদফোিি সভসোভৰয়কবোদৱ 

ৰহনু্দত্বফোদদ ফযোকতো িোব কৰিৰছি। ৰকন্তু ফোকীদফোি কু্ষদ্ৰ তথো এক থতত সংকীণততোফোদী অদন্দোিনি ৰফিীদত ৰহনু্দত্বফোদদ 

দোৰঙ ধৰিৰছি এক ঐকযফদ্ধ অৰু সভসত্ব বোিতীয় জোৰতি ধোিণো। শোৰন্তফোদী, বছকুিোি গণতোৰন্ত্ৰক বোিতি ধোিণোি ৰফিীদত 



ৰহনু্দত্বফোদদ এক অগ্ৰোসী, উগ্ৰ, ৰহনু্দত্ব-ৰফদঢৌত বোিতি ধোিণোক প্ৰৰতৰনৰধত্ব কৰিৰছি। অন বোৰ্োত ক’ফলি গ’বি, এক নতুন 

ৰূত ৰহনু্দত্বফোদদ বোিতি ধোিণোদটোক ুনিোৰৱষ্কোি কৰিফলি সক্ষভ লহৰছি। অৰু এআদটো অৰছি নতুনলক প্ৰদফশ কিো নফয 

উদোিতোফোদী থতনীৰত-িোজনীৰতি সভদগোত্ৰীয় অৰু ৰিূিকস্বৰূ। বসআফোদফআ ৰহনু্দত্বফোদ অৰু নফয উদোিতোফোদি ভোজত 

এক সহজ বজোঁটফন্ধনি সৃৰি লহৰছি – মোি ূণতোংগ ৰূ পুৰট উৰঠি িৱততী কোিি ৰফদজৰি ভোজত। তোি োছদতো প্ৰোয় দুটো 

দশক বদশত ঘোআলক কংদগ্ৰদছ শোসন কৰিৰছি হয়, ৰকন্তু বদশখন তথো সভোজখন সোংসৃ্কৰতক অৰু িোজলনৰতকবোদৱ িভশঃ 

ধোৰৱত লহৰছি ৰফদজৰি ৰদদশ, ৰকয়দনো একৰফংশ শৰতকোি বোিতি ৰমদটো স্বপ্নআ অৰধতয ৰফস্তোি কৰিৰছি বসআ স্বপ্নি 

মোদুকিজন ৰফদজৰি ভোজতদহ বোৱোদটো সম্ভৱ। বোিতি বসআ স্বপ্নদটো হ’ি – ৰফশ্বশৰিি ৰূত অগ্ৰোসী, উগ্ৰ, ৰহনু্দত্ব-ৰফদঢৌত 

এক নফয উদোিতোফোদী বোিত। ফুৰদ্ধভিো-ৰফদিৰ্ী নগিীয়ো ভধযৰফিি বসআ স্বপ্নদটোদক ূিণ কৰিফলি এৰতয়ো ৰফদজৰদয় বচিো 

চিোআ অদছ।  

 

ৰস ৰম নহক, এৰতয়ো অৰভ ৰহনু্দত্বফোদি নীৰত সম্পদকত দুআ-এটো কথো উদেখ কদিো। সকদিো সোম্প্ৰদোৰয়কতোি দদিআ 

ৰহনু্দত্বফোদি ঘোআ ৰবৰি হ’ি এক অগ্ৰোসী অৰু ক্ষৰতকি ‘নয’ি ধোিণো, ফো অন বোৰ্োত, ‘অৰভ’ অৰু ‘ৰসহঁত’ি ৰিৰফবোৰজত 

এটো ধোিণো। আয়োত ‘অৰভ’ সিোদটো হ’ি ৰহনু্দ ুৰুৰ্, উচ্চফণত, ভধযৰফি। আয়োত ‘ৰসহঁত’ হ’ি ধভতীয় সংখযোিঘু বগোষ্ঠীসভূহ, 

ৰফদশৰ্লক ভুছিভোন অৰু ৰিিোন – এআ বগোষ্ঠীসভূদহআ হ’ি বসআ ‘নয’বটো। এআ ‘নয’বটোি ৰফৰুদদ্ধ উচটৰনি ভোধযদভদি 

ৰহনু্দসকিক সংগৰঠত কিো অৰু তোি জৰিয়দত বৰৱৰ্যতি ৰহনু্দ িোষ্ট্ৰ গঠনি ফোট ভুকৰি কিোদটোদৱআ ৰহনু্দত্বফোদি প্ৰধোন কোভ। 

তোি ফোদফ দ্ধৰত অৰু িণদকৌশি ৰফৰবন্ন ধিণি হ’ফ োদি, উদিোি নোগৰিকত্ব অআনি সংদশোধনী ৰফদধয়কখদনো বতদন 

িণদকৌশিদি ংশ ভোত্ৰ। ৰস ৰম নহক, চভুলক ক’ফলি গ’বি, ৰহনু্দত্বফোদ হ’ি ন্তৰনতৰহতবোদৱআ ুৰুৰ্তোৰন্ত্ৰক, ফণতফোদী, 

সংখযোিঘু-ৰফদিৰ্ী, গণতন্ত্ৰ-ৰফদিোধী। আ বমদনলক ভুছিভোন-ৰিিোনক ঘৃণো কদি, দৰিত-ৰনম্নফণতসকিদকো ৱজ্ঞো কদি, নোিীদকো 

বশোৰ্ণ কদি। থতোৎ, সভোজি প্ৰোয় সকদিোদফোি প্ৰৰতৰিয়োশীি, বশোৰ্ণ-ৱদভনভূিক বোফোদশতি সৰন্মৰিত প্ৰকোশ ঘৰটদছ 

ৰহনু্দত্বফোদি ভোজত। গৰতদক ৰস স্বোবোৰৱকদতআ গণৰফদিোধী, সোভোৰজক নযোয় তথো গণতন্ত্ৰি ৰিন্থী। (সোম্প্ৰদোৰয়কতো অৰু 

তৎসংিগ্ন ৰফৰ্য়সভূহ সম্পদকত অভোি অন বকআফোটো বিখোত ফহিোআ অদিোচনো কিো লহদছ – আয়োত বথোিদত উনুৰকৱোদহ 

হ’ি ভোত্ৰ।)  

 

সভত বমোৱো ৰফধোনসবো ৰনফতোচনি ূফতিিোআ ৰফদজৰ তথো সংঘ ৰিফোদি তোি ৰহনু্দত্বফোদী এদজণ্ডো নুসৰি ৰফৰবন্ন 

কোমতদ্ধৰত গ্ৰহণ কৰি অৰহদছ, মৰদ সকদিো বক্ষত্ৰদত সপি হ’ফ িো নোআ। প্ৰথভদত উিি বোিতীয় ভোকতো ৰকছু িণদকৌশি 

ৱিম্বন কিো বদখো লগৰছি। ৰনফতোচনি প্ৰোকভুহূততত সভি ৰফৰবন্ন ঠোআত ভৰন্দি, নোভঘি অৰদত গৰুি ভোংস দিোৱোি তথো 

তোক বকন্দ্ৰ কৰি বহোৱো সোম্প্ৰদোৰয়ক সংঘোতি ফোতৰি ৰঢফলি োআৰছদিো। ‘িোব বজহোদ’ক লি ৰকছু ফো-ফোতৰি িোআৰছি, 

এটো ৰনউজ বচদনদি এআদটো প্ৰচোিত ৰফদশৰ্ উৎসোহী বূৰভকো বিোৱো বদৰখফলি োআৰছদিো। ৰকন্তু এআধিণি িণদকৌশদি ৰফদশৰ্ 

কোভ ৰনৰদদি। সভত কংদগ্ৰছি দীঘতৰদনীয়ো শোসন, ৰফদজৰি নতুন অদফদন অৰদি কোিণত ৰফদজৰ সহদজআ সভত 

ৰফজয়ী হ’ি। ৰকন্তু বৰৱৰ্যতি ফোদফ ৰফদজৰদয় ৰনজি ৰবৰি গজগজীয়ো কৰিফ খুৰজদি ৰহনু্দত্বফোদী এদজণ্ডো ভদত কোমতসূচী অগ 



ফঢোআ ৰনফআ িোৰগফ, ৰকয়দনো বসআদটোদৱআ তোি প্ৰকৃত িোজনীৰত। বসআফোদফআ ৰস িৱততী সভয়দছোৱোত সভি সভোজজীৱনত 

ৰহনু্দত্বফোদি এটো গজগজীয়ো ৰবৰি প্ৰৰতষ্ঠো কৰিফি উদেদশয দীঘতভযোদী ৰচন্তোদি নতুন ৰকছু কোমতসূচী হোতত বিোৱো বদৰখফলি 

বোৱো লগদছ। কোৰজিঙোি ৰকছু ঞ্চিত ৰফদশৰ্বোদৱ ৰনফতোচন কৰি চদিোৱো উদেদ, ৰহনু্দ ফোংিোদদশীি আছুযদটোি চৰিত্ৰ 

ৰিফততন, বশহতীয়োলক বচোিোংদচোৱোি প্ৰৰতদফদনি ৰবৰিত সভি সকদিোৰফিোক চি ঞ্চিত ুৰিচি সফতোত্মক ৰনিীক্ষণি 

ফযৱস্থো কিো অৰদ তোি ঘোআ দদক্ষ। আয়োদি তৃতীয়দটো গুৰুত্বূণত মৰদ বসআদটো সম্পদকত ফি এটো প্ৰৰতফোদ-সভোদিোচনো 

বহোৱো বদখো নোআ, অৰু বহোৱোি সম্ভোৱনো নোআ। তোি ফোদফ সভীয়ো জোতীয়তোফোদি ভোজত িুকোআ থকো সোম্প্ৰদোৰয়ক-ফণতফোদী 

উোদোদনআ ঘোআলক দোয়ী। ৰস ৰম নহক, ফোংিোদদশী প্ৰব্ৰজনকোিীি আছুযদটো সভত এটো ন্তহীন আছুয অৰু তোক সমূ্পণতৰূদ 

গোআফ কৰি ি’ফ োৰিদি ৰহনু্দত্বফোদি থ বৰৱৰ্যতলি প্ৰশস্ত লহ ৰিফ। এআ আছুযদটোত সোম্প্ৰদোৰয়ক িহণ িগোদটো নতুন কথো 

নহয়। সভ অদন্দোিনদত অৰভ বনিীি হতযোকোণ্ড বদৰখদিো (তোত ৰকদদি অি এছ এছি দিোক্ষ হোত অৰছি জনোসকদি 

জোদন)। ৰকন্তু অৰজ অৰভ অদন্দোিনি ছৰহদসকিি লসদত এদকিদগ বনিীি হতযোকোণ্ডি স্মিণ কৰিফ বনোৱোদিো। আয়োি কোিদণো 

হ’ি সভীয়ো জোতীয়তোফোদি ন্তৰনতৰহত সোম্প্ৰদোৰয়ক-ফণতফোদী উোদোন। ৰস ৰম নহক, ফোংিোদদশী প্ৰব্ৰজনকোিীি আছুযদটো 

ৰহনু্দত্বফোদি ভদত ুনৰনতভতোণ কৰিফি ফোদফআ প্ৰব্ৰজনকোিীি ভোজত ধভতি ৰফবোজন ঘটোফ ৰফচিো লহদছ, ৰহনু্দ ফোংিোদদশীক 

ফিীিো োৰি অদৰি অৰনফলি সোজু লহদছ। বসআদটো কোিণদত ৰনফতোচনি অগিিোআ সভ চুৰি সম্পদকত ৰফৰবন্ন ফোন্তি 

প্ৰশ্নি ৱতোিণো কৰি তোক প্ৰদেদভটোআজ কৰি বদিোৱো লহদছ – এক কথোত, োনীৰখৰন বঘোিো কৰি বদিোৱো লহদছ।  

 

এআ অটোআদফোি ঘৰটদছ সভি সভোজখনক সোম্প্ৰদোৰয়কবোদৱ ৰফবোৰজত কিোি দীঘতভযোদী অঁচৰন নুসৰি। গৰতদক ১৯৭১ 

চনদটো শুদ্ধ বন ১৯৫১ চনদটো শুদ্ধ, ৰহনু্দ ফোংিোদদশী অৰহফ িোদগ বন নোিোদগ, ফো অৰহদি বোি হ’ফ বন নোৰহদি বোি হ’ফ – 

এআদফোি কথোত মুৰি-তকত কৰি ৰফদশৰ্ িোব নোআ। এটো ৰদশিিো মুৰি-তকত ৰমভোদন হয় তোিিো ৰহনু্দত্বফোদী ৰশৰফিি িোবদহ 

হয়। কোিণ মুৰি-তকত কিোি ভোধযদভদি অৰভ বতঁদিোকিিোিো লতয়োিী চততোৱিী অৰু ৰিবোৰ্োক স্বীকৃৰত তথো নযোমযতোদহ 

প্ৰদোন কিো হয়। এআ বক্ষত্ৰত অনদটো ৰদশ হ’ি সংঘ ৰিফোিি িোজলনৰতক প্ৰচোিি চৰিত্ৰ সম্পকতীয়। সংঘ ৰিয়োদি মুৰি, 

তথয, ৰফচোি-ৰফদেৰ্ণি লফজ্ঞোৰনক দ্ধৰত – এআদফোিত ভুদঠ ৰফশ্বোস নকদি। বতঁদিোদক কোভ চিোয় গুজফ, ৰভথযোচোি, ৰভথ 

ৰনভতোণ অৰদি জৰিয়দত। তথযৰবৰিক-ৰফজ্ঞোনসন্মত ৰফচোি-ৰফদেৰ্ণি ৰদশিিো বসআদফোি বতদনআ ভূিযহীন, ৰবৰিহীন। ৰকন্তু 

শুদ্ধ-শুদ্ধ ফো সতয-সতযি িত সংঘ ৰিফোিি িোজলনৰতক প্ৰচোদি ৰনবতি নকদি। ফিং, ৰভছো কথো এটো ফো গুজফ এটো 

সৃৰি কৰি সভোজত ফো ৰফদশৰ্ এটো গণভোধযভত এৰি ৰদদি ৰস বকোন বকোন বগোষ্ঠীি িত ৰকদদি প্ৰবোৱ বিোফ, তোি পিত 

ৰক ৰক প্ৰৰতৰিয়ো হ’ফ অৰু বসআ প্ৰৰতৰিয়োসভূহিিো বশৰ্ত ৰক ৰক িোব হ’ফ – এদনকুৱো নীৰতি িতদহ বতঁদিোকি 

িোজনীৰত ৰনবতি কদি। িগদত বতঁদিোদক এআ ৰহটিোিী নীৰতদতো ৰফশ্বোস কদি বম এটো ৰভছো কথো এশফোি ুনিোফৃৰি কৰি 

থোৰকদি ৰস এসভয়ত সঁচোত ৰিণত। গৰতদক সঁচো বন ৰভছো, শুদ্ধ বন শুদ্ধ বসআ লি বতঁদিোদক এদকো দিোৱোআ নকদি। 

সভদতো বশহতীয়ো সভয়দছোৱোত এদি ভতোন্ধ ৰফদজৰ-সভথতক বিোদক ফিলক উদ্ভণ্ডোৰি কৰিফলি বিোৱো বদৰখফলি বোৱো লগদছ। 

ৰসৰফিোকি চিত িৱোিো বনতোসকিি প্ৰৰতদটো ফোকযআ বফদফোকযসদৃশ – থচ মুৰি, তথয ফো ৰফচোি-ৰফদেৰ্ণি লফজ্ঞোৰনক 

দ্ধৰত অৰদি বকোদনো ভূিয নোআ। অন কথোত, ফুৰদ্ধভিো-ৰফদিদৰ্আ বতঁদিোকি প্ৰধোন স্ত্ৰ। ধূততোৰভ অৰু বণ্ডোৰভ কৰি বম 

োশৰৱক অত্মতৃৰপ্ত িোব কৰিফ োৰি, বসআদটো বতঁদিোকি অচিণিিোআ ফুৰজফ োৰি। ৱদশয কি এচোভ বিোকি কথো 



নহয়, সভি ফততভোন সোভোৰজক জীৱনি প্ৰোয়ৰফিোক নুষ্ঠোন তথো ফযৰিি ভোজদতআ বদৰখফলি বোৱো লগদছ ৰনিতজ্জ বণ্ডোৰভ, 

ধূততোৰভ অৰু সুৰফধোফোদ। আ ৰনিয়লক চূ়িোন্ত সোভোৰজক ৱক্ষয়ি িক্ষণ। সভোজ এদকোখন হঠোদত ধ্বংস নহয় ফো ছুনোৰভি 

ৰনৰচনোলক বদৰখফলি বোৱো নোমোয় তোি ধ্বংসকোমত – বসয়ো ঘদট ধীি গৰতদি, ে’ আজনি দদি ৰস ৰিয়ো কদি। সভি 

সভোজজীৱন িোজলনৰতক অৰু সোংসৃ্কৰতকবোদৱ ৰমদটো ৰদদশদি গৰত কৰিফলি ধৰিদছ তোিিো এআদটো প্ৰোয় ৰনৰিতলক ক’ফ 

োৰি বম ৰস এক ভৃতুযভুখী ফোদটদি ফোট ফুৰিদছ। ৰস ৰম নহক, লক হো লহদছ বম উদিোি কোিণদত ৰহনু্দত্বফোদী ৰশৰফদি 

দোৰঙ ধিো আছুয এদকোটোত মুৰি-তকত কৰি ৰফদশৰ্ িোব নোআ। অৰভ মুৰি-তকত কিোদটো ভুদঠআ ফোিণ কিো নোআ। ফিং ক’ফ 

খুৰজদছো বম ফহি বপ্ৰক্ষোটত ৰফদজৰ তথো সংঘ ৰিফোিি িোজনীৰতদটো উদন্মোচন কৰি দোৰঙ ধিোদটো বফৰছ পিপ্ৰসূ উোয়। 

 

নোগৰিকত্ব অআনি সংদশোধনী ৰফদধয়কি ৰফৰুদদ্ধ সভজুৰি ৰফৰবন্ন দি-সংগঠন তথো ফযৰিি বনতৃত্বত বহোৱো প্ৰৰতফোদিিো 

এআদটো প্ৰতীয়ভোন লহদছ বম সভি সভূহীয়ো স্বোথত িক্ষোি খোৰতিত সকদিো শৰি এদকিগ লহদছ। এআদটো এআ ভুহূততত 

প্ৰদয়োজনীয় অৰু তোি লসদত সকদিোৰটদয় ৰথয় ৰদয়ো উৰচত। ৰহনু্দ ফোংিোদদশীি ফোধ প্ৰব্ৰজনি ফোট ভুকৰি কৰি ৰদদি সভত 

বয়ংকি থতলনৰতক-িোজলনৰতক-সোভোৰজক সংকট বদখো ৰদয়োি অৰু তোি পিস্বৰূদ থিুৱো জনসোধোিণি ৰস্তত্ব ৰফদোন্ন 

বহোৱোি সম্ভোৱনো প্ৰফি। সভি বোৰ্ো-সংসৃ্কৰতি িদতো ৰস কুঠোিোঘোত কৰিফ। গৰতদক ৰমদকোদনো কোিণদত এআ প্ৰৰিয়োক 

প্ৰৰতহত কিো দিকোি। ৰকন্তু বগোদটআ আছুযদটো একভোত্ৰ সভীয়ো জোৰতি ধোিণোদটো অগত িোৰখ ফযোখযো কৰিফ ৰফচিোদটো সভীচীন 

নহয়, অৰু বসয়ো সম্ভদৱো নহয়। সম্প্ৰৰত চৰি থকো প্ৰৰতফোদ-সভোদিোচনোসভূহত সভীয়ো জোৰতি স্বোথত তথো অত্মসন্মোন, 

ৰফদজৰদয় সভীয়ো জোৰতক কিো প্ৰতোিণো অৰদ ধোিণোআ ৰধক প্ৰোধোনয বোৱো বদখো লগদছ। ৰকন্তু এদন জোতীয়তোফোদী 

দৃৰিবংগীদয় অভোক আছুযদটোি ফহি বপ্ৰক্ষোটদটো ফুজোত সহোয় নকদি, অৰু ৰফদজৰি চিদতো সভীয়ো জোৰত ফো বোৰ্োি 

ৰফদশৰ্ এদকো কদি নোআ। অনহোদত, উি সংদশোধনী ৰফদধয়কখনি জৰিয়দত এপোদি বমদনলক ৰহনু্দ অৰু ভুছিভোন ৰফদদশীি 

ভোজত ৰফবোজনি সৃৰি কৰিফ ৰফচিো লহদছ, বসআদদি ৰহনু্দ ফোংিোদদশীক অদিৰণ জদনোৱোি জৰিয়দত ৰফদজৰদয় ৰনজদক ৰহনু্দ 

ফোঙোিীি ত্ৰোণকততো ৰহচোদ প্ৰৰতষ্ঠো কৰিফ খুৰজদছ – মোি প্ৰকৃত উদেশয হ’ি ফোঙোিী জোতীয়তোফোদক ৰহনু্দত্বফোদি স্বোথতত 

ফযৱহোি কিো। আয়োি ৰিণোভসভূহ িোদহ িোদহ স্পি ৰূত বদৰখফলি বোৱো লগদছ, অৰু সোি-োনী োআ ফোঙোিী 

জোতীয়তোফোদি সোম্প্ৰদোৰয়ক অৰু ফণতফোদী প্ৰৱণতোসভূদহ ফহু ঠোআত ভূি দোৰঙ উৰঠদছ। সভীয়োসকিি ভোজদতো ফোঙোিী-ৰফদিদৰ্ 

ভূি দোৰঙ উঠো ফহু বক্ষত্ৰত বদৰখফলি বোৱো লগদছ। গৰতদক ৰফদজৰি সোম্প্ৰদোৰয়ক ৰফবোজনভুখী িোজনীৰতদয় বম সভক 

বসোনকোদিআ নৃদগোষ্ঠীগত সংঘোতি কিোি গ্ৰোসলি বঠৰি ঠোফ বসআ সম্ভোৱনো িভোৎ প্ৰকট লহ ৰিদছ। গৰতদক এদন বপ্ৰক্ষোটত 

থিুৱো জনসোধোিণ তথো কু্ষদ্ৰ জোৰত-বগোষ্ঠীি স্বোথতি হদক ভোত ভতোদটো বমদনলক গুৰুত্বূণত, তোি সভোন্তিোিবোদৱ ৰফদজৰ তথো 

সংঘ ৰিফোিি িোজনীৰতি ফহি বপ্ৰক্ষোটদটো উদন্মোচন কিোদটো দিকোিী। ৰকন্তু বসআদটো হ’ফলি হ’বি জোৰতি ধোিণোদটোক 

ৰতিভ কৰি বমোৱোদটো দিকোিী (অৰভ তোক ফোদ ৰদয়োি কথো বকোৱো নোআ) – বসয়ো সভীয়ো জোৰতদয়আ হক ফো ফোঙোিী 

জোৰতদয়আ হক৷ ৰহনু্দত্বফোদী এদজণ্ডো নুসৰি ৰফদজৰ তথো সংঘ ৰিফোদি সভগ্ৰ বোিতজুৰি ৰমদফোি কোমতকিো কৰিদছ তোি 

লসদত সভি কোমতকিোক এদকখন সভতিত িোৰখ ৰফচোি কৰিফ িোৰগফ। িগদত ৰফদদশী প্ৰব্ৰজন অৰদ সভসযোি সভি 

বক্ষত্ৰত ৰম ৰফদশৰ্ গুৰুত্ব অদছ তোদকো সোভৰি ি’ফ িোৰগফ। ৰনছক জোতীয়তোফোদি ধোিণোদি এদনৰফিোক প্ৰশ্নি সুভীভোংসো 

কৰিফ বনোৱোৰি। তদুৰি সভীয়ো অৰু ফোঙোিী উবয় জোতীয়তোফোদদি ন্তৰনতৰহত অৰধতযফোদী, সোম্প্ৰদোৰয়ক, ফণতফোদী, 



ুৰুৰ্তোৰন্ত্ৰক চৰিত্ৰক এদনলক ফুৰজফ বনোৱোৰি – অৰু বসআদটো নহ’বি ৰহনু্দত্বফোদদকো সোথতক অৰু সফতোত্মকবোদৱ সভোদিোচনো 

তথো ৰফদিোধ কৰিফ বনোৱোৰি৷ অৰভ ক’ফ ৰফচোৰিদছো বম ৰহনু্দত্বফোদ ফো ৰহনু্দ জোতীয়তোফোদি সভোধোন বকৱি জোতীয়তোফোদদ ৰদফ 

বনোৱোদি। তোি ফোদফ লফকৰল্পক গণভুখী িোজনীৰতি প্ৰদয়োজন, অৰু বসআ িোজনীৰত গঢ ৰদফলি হ’বি জোতীয়তোফোদি ৰিৰধ 

ৰতিভ কৰিফ োৰিফআ িোৰগফ। 

 

এআৰখৰনদত জোতীয়তোফোদী দি-সংগঠনৰফিোকি চৰিত্ৰ সম্পদকত দুআ-এটো কথো ক’ফ োৰি। বমোৱো সভয়দছোৱোত প্ৰোয় ৰনদস্তজ 

অৰু একদঘদয়ৰভূণত লহ িো এআ দি-সংগঠনসভূহি িোজনীৰতলি ৰফদজৰি বশহতীয়ো সভ-ৰফদিোধী বূৰভকোি ৰিণোভস্বৰূদ 

এৰতয়ো এক নতুন প্ৰোদণোেিতো তথো শৰি নোৰভ অৰহদছ, অৰু বসদয় বসআসভূদহ ৰধক উৎসোদহদি অদন্দোিনত জঁৰয়োআ 

ৰিদছ। ৰকন্তু ৰনদজ ফৰতত থকোি ফোদফ িোজলনৰতক-সোংসৃ্কৰতক অধোিদটো টনৰকয়োি কিোি ফোদদ বতঁদিোদক অন কথোত 

ভদনোদমোগ ৰদফ ফুৰি অশো কিোদটো ৰভছো। ৰহনু্দত্বফোদ অৰু নফয উদোিতোফোদ – এআ দুটো প্ৰশ্ন উত্থোন হ’বিআ ফততভোনি 

প্ৰৰতফোদকোিীসকিি ভোজিিো ৰধকোংশআ িোআ ত্ৰং ৰদফ। গৰতদক বশৰ্ থতত প্ৰগৰতশীি শৰিসভূদহআ গণভুখী সংগ্ৰোভখন 

চিোআ ৰনফ িোৰগফ। ৰকন্তু সভত এৰতয়ো বকোদনো ৰদশিিোআ লফকৰল্পক গণভুখী িোজনীৰতি ৰিদফশ নোআ, ৰিক্ব সোভোৰজক 

অদন্দোিন এটো গঢ লি উঠোদটো আয়োত সম্ভৱ। আয়োি ঘোআ কোিণ হ’ি জোতীয়তোফোদী ফোগধোিোি একোৰধতয তথো সোভোৰজক-

িোজলনৰতক িোদদতো। প্ৰগৰতশীি বগোটসভূহি ভোজদতো সভোজি দোনুিৰভক-ৱদভনভূিক ৰচন্তো-বচতনোি সফতগ্ৰোসী প্ৰবোৱ 

অৰু এক উৎকট ফুৰদ্ধভিো-ৰফদিৰ্ ৰফদযভোন। ফোঁন্থী িোজলনৰতক দিসভূহক সকদিোদৱআ সভোদিোচনো কদি – সংসদসফতস্বতোি 

কথো কয়, বভৌৰিক সভসযোসভূহক বকন্দ্ৰ কৰি জনসোধোিণক সৰঠক বনতৃত্ব ৰদয়োত ফোঁ দিি ফযথততোি কথো কয়। ৰকন্তু 

সোম্প্ৰৰতক সভোজ সম্পদকত, িোজনীৰত-থতনীৰতি বশহতীয়ো ৰিফততন সম্পদকত ফোঁন্থী ফযোখযোৰফিোক ফো অণ্ডোিদিৰণ্ডংদটো বম 

ভ্ৰোৰন্তূণত অৰু ৰিক্ব, বসআদটো বকোদন স্বীকোি নকদি। বতদনহ’বি নতুন িোজনীৰতি জন্ম হ’ফ বকদনলক? এটো কথো ৰঠক 

বম নতুন িোজনীৰতি জন্ম ৰদফলি হ’বি প্ৰগৰতশীি শৰিসভূদহ ৰনজদক সোম্প্ৰৰতক বপ্ৰক্ষোটত ুনিোৰৱষ্কোি কৰিফ োৰিফ 

িোৰগফ। ৰকয়দনো বসআ শৰিসভূহি ফযথততো ৰকফো এিোহ ফো সুৰফধোফোদ ফো িণনীৰতগত ত্ৰুৰটি ফোদফ ঘটো নোআ, ঘোআলক ঘৰটদছ 

সভোজ সম্পদকত বুি অণ্ডোিদিৰণ্ডঙি ফোদফ। অৰু তোিিো ভুৰিি ফোদফ বতঁদিোকি ৰচন্তোি ৰমদফোি প্ৰোথৰভক প্ৰভূিয 

বসআদফোিদকো প্ৰশ্ন কৰিফ িোৰগফ – কৰিফ িোৰগফ তত্ত্বগত অত্মসভোদিোচনো।  

 

ৰফদজৰ তথো সংঘ ৰিফোিি িোজনীৰত ৰমভোদন অগ ফোৰঢদছ ৰসভোদনআ তোি িোজলনৰতক অৰু লনৰতক খহনীয়ো অিম্ভ লহদছ। 

সংঘ ৰিফোদি সদোয় অদশতি িদত সমূ্পণত গুৰুত্ব ৰদ অৰহৰছি, বকোদনো এজন বনতোি সীভ ভৰহভোন্বয়ন তোি আৰতহোসত 

ৰফিি। ৰকন্তু বোিতীয় সভোজ অৰু িোজনীৰতি বশহতীয়ো ৰিৰস্থৰতত নদিন্দ্ৰ বভোদী বমৰতয়ো ৱতোিি দদি উজৰি উঠোি 

সম্ভোৱনো বদখো ৰদদি, বতৰতয়ো সংঘ ৰিফোদি বতঁি িদত সভস্ত শৰি অদিো কৰিদি। এআ প্ৰৰিয়োি জৰিয়দত সংঘ 

ৰিফোদি তোি আৰতহোসি এটো নতুন মুগত বৰি ৰদদি, ম’িিো তীতলি উবৰত বমোৱোদটো বকোদনোভদতআ সম্ভৱ নহয়। ৰস 

তৰদদন সোংসৃ্কৰতক ভুখোি অঁিত থোৰক বগোদন িোজনীৰত চিোআ অৰহৰছি, অৰু বসআ বগোনীয়তো অৰু সোংসৃ্কৰতক চৰিত্ৰআ 

অৰছি তোি ঘোআ লনৰতক শৰি। অৰজ ৰস িোজলনৰতক ভঞ্চি িলি উৰঠ অৰহফিগো লহদছ, অৰু এদনলকদয় ৰস উদন্মোৰচত 



লহ ৰিদছ। সভ তথো সফতবোিতীয় বপ্ৰক্ষোট, উবয়দত এৰতয়ো িোজনীৰতদটো িভোৎ স্পি লহ ৰিদছ, িন্দ্বদটো িভোৎ 

বোনটীয়ো লহ ৰিদছ – গণতন্ত্ৰত ৰফশ্বোসী শৰিদফোি এপোদি ৰথয় ৰদদছ, গণৰফদিোধী শৰিদফোি অনপোদি ৰথয় ৰদদছ। বকোন 

এৰতয়ো কোি ক্ষত ৰথয় ৰদদছ ফো কোি ক্ষত ৰকভোন ভোনুহ ৰথয় ৰদদছ, প্ৰশ্ন বসআদটো নহয়। গুৰুত্বূণত কথো হ’ি এআদটোদহ বম 

প্ৰদতযদকআ এটো ক্ষ লিদছ অৰু ক্ষ বিোৱোদটো প্ৰদয়োজনীয় ফুৰি বোৰফদছ, বদখ বদখলক ক্ষ বনোদিোৱোসকিি িোজনীৰতদটো 

জনো লগদছ। গৰতদক সংঘ ৰিফোিি সদক্ষ বঢি ভোনুহ ৰথয় ৰদদছ, তোতলক ডোঙি কথোদটো হ’ি এদনলকদয় সংঘ ৰিফোিি 

িোজনীৰতদটো নগ্ন ৰূত িোআ ৰিদছ। এৰতয়ো অৰু ৰস তীতি সোংসৃ্কৰতক ৰনিোিোি ভোজলি উবৰত মোফ বনোৱোদি, ফোৰচ 

থোৰকফলি হ’বি এৰতয়ো ৰস ৰচধোৰচৰধ িোজনীৰতদয়আ কৰিফ িোৰগফ – ভুি িোজনীৰত। ক’ফ োৰি বম এৰতয়ো িোজনীৰতি থোিদত 

ৰনণতয় হ’ফ সংঘ ৰিফোিি িোজনীৰতি বৰৱৰ্যৎ। ৰকন্তু বসআ বৰৱৰ্যৎদটো বকদনকুৱো হ’ফ, তোি িদগ িদগ জনসোধোিণি 

বৰৱৰ্যৎদটো বকদনকুৱো হ’ফ – বসয়ো ৰনবতি কৰিফ ঘোআলক সভোজত লফকৰল্পক গণভুখী িোজনীৰতি ৰফকোশি িত।  
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