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টচলতন বফচফৰুৱা 

 

চাতীয়তাফাদ সম্পওকীয় ভ ূসুুঁটতৰ আল াঘনালফাৰত নাৰী আৰু ট িংকৰ প্ৰশ্নলিাৰ উটিটত প্ৰায় নালয়ই ফুট ফ 

াটৰ। আনটও চাতীয়তাফাদ সম্পওকীয় আল াঘনাৰ বেত্ৰত টমলওইঔন টফশ্বটফঔযাত গ্ৰন্থও ক্লাটঙওৰ ভমকাদা টদয়া 

হয় বসইসভূহৰ বেত্ৰলতা ওথালিা প্ৰলমাচয। টিফল  বাৱা ভলত, টওঙুসিংঔযও নাৰী টিলতলহ (টঘটন্থয়া এন ', 

ওুভাৰী চয়াৱালদকনা, নীৰা য়ুবা -বেটবঙ আটদ) প্ৰসিংকলিা গুৰুত্বসহওালৰ আৰু ফহ  ৰূত আল াঘনা ওটৰলঙ 

টনচা টনচা গ্ৰন্থত। কটতলও চাতীয়তাফাদ আৰু নাৰীৰ আন্তঃসম্পওকৰ টফষলয় আ ঘ ওটৰফল  ক'ব  

বানপ্ৰথলভই ঘওুত ৰা সভসযালিা হ'  চাতীয়তাফাদ সম্পওকীয় ঘঘকাত ট িংক তথা নাৰীৰ প্ৰশ্নৰ প্ৰটত 

উদাসীনতা। চাটতৰ কঠন, চাতীয়তাফাদী আলদা ন আৰু ভতাদৰ্কৰ  প্ৰটত সভাচৰ টফটবন্ন বকািৰ অৱদান-

সহলমাটকতাৰ টবন্নতা তথা এই টফটবন্ন বকািসভূহৰ ভাচৰ আন্তঃসম্পওকৰ চটি তা; আনহালত, চাটত তথা 

চাতীয়তাফাদী ভতাদৰ্কৰ ভাচত এই টফটবন্ন বকািসভূহৰ টবন্ন িান আৰু ভমকাদাৰ টফষলয় আল াঘনা সু ব। 
টওন্তু এইসভূহত বেণী, ফণক, নৃলকাষ্ঠী আটদৰ টবটিত টফটবন্ন সাভাটচও বকািৰ টফষলয়লহ খাইলও বাৱা মায়; ট িংক 

তথা নাৰীৰ প্ৰশ্নলিা বমন স্বতঃটসদ্ধ টহঘাল ধটৰ ল  ফাদ টদয়া হয়। বাৰতৰ বপ্ৰোিলতা এলনধৰণৰ 
আল াঘনাসভূহ খাইলও‘অৱদানভূ ও', অথকাৎ স্বাধীনতা সিংগ্ৰাভৰ প্ৰটত নাৰীসভালচ আক ফলিাৱা অৱদানৰ 

ৰত আধাটৰত বহাৱালহ বদঔা মায়; স্বতন্ত্ৰবালৱ চাতীয়তাফাদ আৰু নাৰীৰ আন্তঃসম্পওকৰ প্ৰশ্নলিালৱ টসলফাৰত 

ঠাই নাায়। এয়া চালনা এওধৰলণ ুৰুষতন্ত্ৰলৰ সকূ্ষ্ম প্ৰওাৰ্ নহয়? অৱলৰ্য, অসভৰ ৰাচহুৱা টৰসৰৰ টমলিা 

অৱিা, অসভীয়া চাতীয়তাফাদী সিংস্কৃটতৰ টমলিা ঘটৰত্ৰ – তাৰ ভাচত থাটও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফা সফকবাৰতীয় স্তৰৰ 

টফদযায়তটনও আল াঘনাৰ এলন সীভাফদ্ধতাৰ ওথা উনুটওয়াফ বঔাচালিা হয়লতা এওপ্ৰওাৰ অটতৰ্য়তা ভালথান। 

 

চাতীয়তাফাদ হ'  ভ ূতঃ এও সািংস্কৃটতও প্ৰলচক্ট টম ৰাচলনটতও েভতাৰ বমালকটদ টনচলও সাফযস্ত ওৰাৰ বঘষ্টা 

ওলৰ। চাতীয়তাফালদ টনচৰ টফৰুদ্ধ এও টঘৰন্তন ‘অনয' সিাৰ টফৰীলত টনচৰ চাতীয়তাফাদী সিালিা টনভকাণ 
ওলৰ। উক্ত ‘অনয' সিালিা দৰাঘ লত চাতীয়তাফালদই টনভকাণ ওলৰ – মাৰ টফৰীলত আৰু মাৰ ফটহষ্কৰণৰ 
ভাধযলভলৰ টনচৰ ভাচত এও সভসত্ত্ব টৰটঘটত টনভকাণ ওৰাৰ ফাি ভওুট  হয়। কটতলও উক্ত তথাওটথত ‘অনয' 
সিালিাৰ টফৰুদ্ধাঘৰণ আৰু টনচৰ টৰসৰৰ টবতৰৰ সওল া টবন্নতা-লফষভযৰ সভসত্ত্বওৰণ  – এই দুলয়ািা 

প্ৰটিয়া চাতীয়তাফাদৰ ভাচত এলওৰালহ ঘট  থালও। এই সািংস্কৃটতও প্ৰলচক্টলিাত ট িংকৰ বূটভওা অটতলও 
গুৰুত্বূণক। ও'ফল  ক'ব , চাতীয়তাফাদ অন্তটনকটহতবালৱই এও ল িংটকও প্ৰটিয়া। চাতীয়তাফালদ নাৰী আৰু 
ুৰুষৰ টৰঘয়ও দুিা ৃথও ধৰলণ টনভকাণ ওলৰ আৰু তাও টৰ্ ীবূত ৰূ টদলয়। নাৰী আৰু ুৰুষৰ এই 
বফল ক বফল ক টৰঘয়, আৰু বতুঁল াও দুলয়াচনৰ চাটত আৰু চাতীয়তাফাদৰ প্ৰটত বফল ক বফল ক 

প্ৰটতটিয়া তথা দাটয়ত্ব; আনহালত,  চাতীয় সভাচঔনত নাৰী আৰু ুৰুষৰ বফল ক বফল ক িান আৰু ভমকাদা, 



আৰু বতুঁল াওৰ প্ৰটত চাটতৰ বফল ক বফল ক উহাৰ – এই টিটফবাচন হ'  চাতীয়তাফাদৰ এও প্ৰধান 

অৱ ম্বন। সহচ ওথাত, চাটতলয় নাৰীৰৰা টমলিা টফঘালৰ ুৰুষৰৰা বসইলিা টনটফঘালৰ, এলওদলৰ চাটতলয় 

ুৰুষও টমলিা টদলয় নাৰীও বসইলিা টনটদলয়। চাটতৰ ফালফ নাৰী ভালন হ'  ভাতৃ। ভাতৃত্ব হ'  চাতীয়তাফাদী 

ভতাদৰ্কৰ খাই টৰ্াস্বৰূ। ইয়াৰ বওইফািা টদৰ্ বদঔা মায়। প্ৰথভ, এিা চাটতৰ সওল া সদসযৰ 

লচটৱওবালৱ চন্ম টদলয় নাৰীলয়। ইয়াৰ চটৰয়লত নাৰীলয় চাটতলিাৰ ফযাটি টনধকাৰণ ওৰাৰ  কলত তাৰ 
টৰসীভা টনধকাৰণ ওলৰ। ৃটথৱীৰ আন আন চাটতৰৰা টনচৰ চাটতৰ াথকওয টঘটিত ওলৰ আৰু চাটতৰ 
টফৰুদ্ধ ‘অনয' সিালিাৰৰা দূৰত্ব টনণকয় ওলৰ নাৰীলয়। টিতীয়, নাৰীলয় বওৱ  চাটতৰ সদসযসও ৰ চন্মই 

টদলয়, বতলন নহয়। চাটতলিাৰ ভতাদৰ্ককত ুনৰুৎাদনৰ ওালভা নাৰীলয়ই ওলৰ। সন্তানৰ সাভাটচওীওৰণ 
প্ৰটিয়াৰ দাটয়ত্ব সভটকত থালও নাৰীৰ হাতত। ইয়াৰ চটৰয়লত নাৰীলয় এিা চাটতৰ সিংস্কৃটত-ৰম্পৰালৰ 

সন্তানও দীটেত ওটৰ বটৱষযৎ প্ৰচন্মল  চাটতলিাৰ ধাৰাফাটহওতা ফতকাই ৰালঔ। কটতলও ভাতৃত্বই বওৱ  লচটৱও 
সন্তান উৎাদনলও নুফুচায় –  ভাতৃত্ব ফুট ল  ফুচা মায় এিা চাটতৰ আৰু চাতীয়তাফাদী ভতাদৰ্কৰ 

ুনৰুৎাদন, আৰু ভাতৃত্বৰ চটৰয়লত নাৰীলয় চাটতৰ লফ অহা সুুঁটতলিা অনন্ত ওা ল লও বফাৱাই টনয়াৰ 

টনশ্চয়তা প্ৰদান ওলৰ। তৃতীয়লত, নাৰী হ'  চাটতৰ বওন্দ্ৰটফদু আৰু প্ৰতীও। চাটতৰ টৱত্ৰতা, উচ্চ আদৰ্ক আৰু 
স্বাটবভানও প্ৰটতটধটধত্ব ওলৰ নাৰী-প্ৰটতভাই । বসই চাটত আৰু চাটতৰ প্ৰতীও নাৰীও সুৰো প্ৰদান ওৰালিা 
প্ৰটতলিা চাটতলৰ প্ৰাথটভও ওতকফয ফুট  বফা হয়। এলওদলৰ ৰ্ত্ৰু চাটতৰ ভভকভূ ত আখাত ওটৰফৰ ফালফ  েয 
ওটৰ ব াৱা হয় নাৰীলওই। চাটতলওটন্দ্ৰও টহিংসাৰ ভ ূ বওন্দ্ৰটফদু হ'  নাৰী – আিভণওাৰীৰ ফালফ, 

প্ৰটতলৰাধওাৰীৰ ফালফ। চাটতলওটন্দ্ৰও সিংখাতৰ বপ্ৰোিত নাৰীৰ ৰত বমৌন টহিংসা লহ লৰ 
চাতীয়তাফাদৰ বভােভ অস্ত্ৰ। আনহালত, টমলহতু চাতীয়তাফাদৰ ফালফ নাৰী হ'  ভ ূতঃ ভাত,ৃ কটতলও বসই 

টৱত্ৰ বাফভূটতক ফতকাই ৰঔাৰ স্বাথকত নাৰীৰ বমৌনতাৰ ৰত সফকাত্মও টনয়ন্ত্ৰণ ফতকাই ৰঔালিা চাতীয়তাফাদৰ 

এিা খাই ঘটৰত্ৰ। টফষভল িংটকও এওও টফফাহৰ স্বীওৃত কিীৰ ফাটহৰত মটদ বওলনফালও নাৰীৰ বমৌনতাৰ প্ৰওাৰ্ 
খলি বতলন্ত বসয়া হ'ফ চাটতৰ ৰত এও ওুঠাৰাখাত। কটতলও চাতীয়তাফালদ নাৰীৰ ৰত দুইতৰীয়া 
বমৌন টনয়ন্ত্ৰণ চাট টদলয়। বদঔা ক'  বম চাতীয়তাফালদ নাৰীৰ ৰত টম চাতীয় দাটয়ত্ব অকণ ওলৰ বসয়া 

টনটিয়বালৱ া ন ওটৰ বমাৱালিালৱই নাৰীৰ ওতকফয ফুট  কণয ওৰা হয়। ইয়াত নাৰীৰ আত্মলঘতনা আৰু 
সলঘতন ৰাচলনটতও ওভকওািৰ ওথা নাই। প্ৰওৃতাথকত নাৰীৰ আত্মলঘতনাও চাতীয়তাফালদ সভীহ ওলৰ, টওয়লনা 

টস চাটতৰ প্ৰটত ফহুলতা বাফটুও ওটিয়াই আলন। এইটঔটনলত নাৰীৰ আন এিা বূটভওাৰ ওথা উলেঔ ওটৰফ 
াটৰ। বসইলিা হ'  চাতীয়তাফাদী আলদা নসভূহত নাৰীৰ সটিয় বূটভওা। বতলন বূটভওাও চাতীয়তাফালদ 
স্বীওাৰ ওলৰ, বওৱ  টস নাৰীৰ ফালফ অনুলভাটদত লনটতও প্ৰভূ যৰ েটতসাধন নওটৰল ই হ' । আৰু বদঔা মায় 
বম চাতীয় আলদা নত নাৰীৰ বতলন বূটভওা থাটওল  তাৰ ৰৱতকী ৰাচলনটতও-সাভাটচও ফযৱিাত 

নাৰীসভালচ বম তদনুৰূ অটধওাৰ  াব ওটৰফ তাৰ বওালনা টনশ্চয়তা নাথালও। ভঠুলত ও'ফ াটৰ বম ভাতৃৰ 

ৰূত নাৰীৰ এও টনটিয় আৰু টৰ্ ীবূত টৰটঘটত চাতীয়তাফালদ টনভকাণ ওলৰ। আনহালত, বসই টৱত্ৰ নাৰী-

প্ৰটতভা তথা চাটতৰ সুৰোৰ দাটয়ত্ব ওাৰ? টনঃসলদলহ ুৰুষৰ। চাটতৰ ফালফ ুৰুষৰ বভৌট ও টৰঘয় হ'  

বমাদ্ধা – টম চাটতও ৰো ওটৰফ। ুৰুষৰ ফালফ চাটতৰ উচ্চতভ আদৰ্ক হ'  বমাদ্ধাৰ আদৰ্ক। নাৰীৰ দলৰ 
ুৰুলষ এও ওূভিওূ লনটতও কিীৰ টবতৰত আফদ্ধ থাটও ওা াটতাত ওটৰফ না ালক। চাটতৰ ফাওী সভস্ত 



ওাভ-ওাচৰ দাটয়ত্ব ুৰুলষই ফহন ওটৰফ  াটকফ আৰু বসইসভূহৰ প্ৰলয়াচনত বমলনলও  ালক বতলনলওলয়ই 

ুৰুষৰ চীৱন-আঘৰণ টৰঘাট ত হ 'ফ – ুৰুষৰ চীৱন হ'  লফটঘত্ৰয আৰু প্ৰতযাহ্বালনলৰ বৰূৰ। টওন্তু 
তৎসলত্ত্ব, ুৰুষৰ ভজ্জাত বসাভাই থাটওফ  াটকফ বমাদ্ধাৰ টৰঘয়লিা। চাটতলয় বমটতয়াই আহ্বান ওলৰ 
বতটতয়াই নাটভ টৰফ  াটকফ বমাদ্ধাৰ ৰূত। আেটৰও অথকত নহ'ব  প্ৰতীওী ৰূত প্ৰলতযও ুৰুলষই 

অৱতীণক হ'ফ  াটকফ বমাদ্ধা টহঘাল। ুৰুষৰ প্ৰটত চাটতৰ এই আহ্বান অনস্বীওামক – টঠও বমন ভৃতুযৰ আহ্বানৰ 
দলৰ। বমাদ্ধাৰ ৰূত ুৰুলষ ৰো ওটৰফ  াটকফ চাটত আৰু তাৰ প্ৰটতভূটতক নাৰীও। বসইফালফই টহিংসা হ'  

ুৰুষৰ অন্তটনকটহত ঘটৰত্ৰ। টহিংসা প্ৰলয়াক ওৰালিা ুৰুষৰ ফালফ বওালনা ফযটতিভ ফা অৰাধ নহয়, ফৰিং টহিংসা 

প্ৰলয়াক নওৰালিালহ বতলন ফটু  টৰকটণত হ'ফ ালৰ। টহিংসা প্ৰলয়াক ওটৰফ বনাৱাটৰল  ুৰুলষ ুৰুষ লহ থাটওফ 
বনাৱালৰ – বতুঁ নুিংসওল  মকফটসত হ'ফ ফা নাৰীত টৰণত হ'ফ। ইভানল লও আটভ টম নাৰী (আৰু ুৰুষ)ৰ 

ওথা ও'ব া বসয়া হ'  খাইলও চাটতৰ আটধতযৰ্ী  বকাষ্ঠীৰ। টওন্তু চাটতলয় টনচৰ টৰটঘটত টনভকাণ ওৰাৰ 
প্ৰটিয়াত আটভ আৰু দুইধৰণৰ নাৰীৰ উটিটত বদটঔফল  াুঁ। প্ৰথভ হ'  টফৰুদ্ধ ‘অনয' বকাষ্ঠীলিাৰ নাৰী, 

আৰু টিতীয় হ'  চাটতৰ টবতৰৰ টনম্নফককীয়-টনম্নফণকীয় বকাষ্ঠীসভূহৰ নাৰী । এই দুইটফলধই হ'  ‘অনয' নাৰী মাৰ 

টফৰীলত চাটতৰ ভূ সুুঁটতৰ নাৰীসিালিা টনভকাণ ওৰা হয়। কটতলও ভূ সুুঁটতৰ নাৰী (ভাত,ৃ বগ্নী, ত্নী, চী) 

বমলনলও বমৌনতা-ৰটহত ভাতৃস্বৰূা , মাও সুৰো প্ৰদান ওৰালিা এিা চাতীয় দাটয়ত্ব টহঘাল টফলফঘনা ওৰা হয়; 

তাৰ টফৰীলত ‘অনয' নাৰীৰ ভ ূ টৰঘয় হ'  বমৌন ফস্তুৰূল – চাতীয়তাফাদী ুৰুলষ স্বয়িংটিয়বালৱই বসই 

নাৰীৰ ৰত বমৌন টফলৰ্ষাটধওাৰ  াব ওলৰ। চাটতলওটন্দ্ৰও সিংখাতৰ সভয়ত বমৌন টহিংসা টৰঘাট ত হয় 
টফৰুদ্ধ বকাষ্ঠীৰ ‘অনয' নাৰীৰ ৰত। টওন্তু সাধাৰণ অৱিাত চাতীয়তাফাদী ুৰুষৰ অহৰহ আৰু অফাধ বমৌন 
টহিংসাৰ ফট  হ'ফ কা হয় টনম্নফককীয়-টনম্নফণকীয় বকাষ্ঠীৰ ‘অনয' নাৰী – ৰ্াৰীটৰও আৰু সািংস্কৃটতও উবয় ৰূলত। 
টস টম নহও, ইভানল লও আল াঘনাৰৰা বদঔা ক'  বম নাৰীসিা আৰু ুৰুষসিাও চাতীয়তাফালদ সুওীয়া 

সুওীয়া ধৰলণ টনভকাণ ওলৰ, আৰু বসই টনভকাণ চাতীয়তাফাদ ফটতক থওাৰ এও প্ৰধান অৱ ম্বন। এও ওথাত 
বওালনা সলদহ বনালহাৱালও ও'ফ াটৰ বম চাতীয়তাফাদ হ'  অন্তটনকটহতবালৱই এও ুৰুষতাটন্ত্ৰও, ফণকফাদী 

আৰু টহিংসাপ্ৰৱণ সািংস্কৃটতও-ৰাচলনটতও প্ৰলচক্ট । বতলনহ'ব  নাৰীভুটক্তৰ আলদা লন চাতীয়তাফাদৰ প্ৰটত 

বওলন দৃটষ্টবিংকী আৰু ৰণলওৌৰ্  গ্ৰহণ ওটৰফ? বানিীয়া টফলৰাধৰ? উিৰলিা ইভান সহচ নহয়। 

 

উলৰাক্ত প্ৰশ্নলিাৰ উিৰলিা বাৱাৰ আকলত আটভ বাৰতীয় তথা অসভৰ বপ্ৰোিত নাৰীৰ প্ৰশ্নলিা 

চাতীয়তাফালদ বওলনলও বভাওাটফ া ওটৰ আটহলঙ তাৰ টওঙু কভ-কটত  ুঁ । এই বেত্ৰত আটভ াথক বঘিাচকীলয় 
বতুঁৰ The Nation and its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories  গ্ৰন্থত ('The Nation and 

its Women', 'Women and the Nation' নাভৰ দুঔন ৰঘনাত) দাটগ ধৰা বেভৱওকলিা গ্ৰহণলমাকয ফুট  

টফলফঘনা ওটৰলঙা। বঘিাচকীলয় বদঔুৱা ভলত, ঊনটফিংৰ্ ৰ্টতওাৰ আকবাক আৰু ভাচবাকৰ ফিংকত খিা 

সাভাটচও সিংস্কাৰ আলদা নসভূহত (মাও ফহুলত ফহ বালৱ বাৰতীয় নৱচাকৰণ ফুট  অটবটহত ওলৰ) ‘নাৰীৰ 

প্ৰশ্ন'বিাৰ এও বওন্দ্ৰীয় বূটভওা আটঙ । বসয়া সতীদাহ প্ৰথা, টফধৱাৰ ুনটফকফাহ, ফা য টফফাহ, ফহুটফফাহ, টফফাহৰ 

সন্মটতৰ ফয়স, স্ত্ৰীটৰ্ো আটদ টফটবন্ন ইঙুযৰ ভালচটদ পুটি উটঠটঙ । টওন্তু ইটতহাসটফদসও ৰ ফালফ আশ্চমকচনও 



ওথালিা হ'  এই বম ঊনটফিংৰ্ ৰ্টতওাৰ বৰ্ষবাকল  ৰাচহুৱা ফাদ-টফফাদৰৰা নাৰীৰ প্ৰশ্নলিাৰ এলওফালৰ 

নাভ-টনঘান বনালহাৱা লহ টৰ । নাৰীৰ সাভাটচও অৱিানৰ প্ৰশ্নলিালৱ ূলফক টমভানটঔটন সাভাটচও আল াড়নৰ 
সৃটষ্ট ওটৰ আটঙ , টস বমন হঠালত নাইটওয়া লহ ক' । তাৰ ওাৰণ টও? বওৱ  চাতীয়তাফাদৰ ৰাচলনটতও 

প্ৰশ্নসভূহৰ গুৰুত্ব ফাটি বমাৱালিালৱই তাৰ ওাৰণ বন? বঘিাচকীলয় লওলঙ বম বসয়া নহয়, ফৰিং চাতীয়তাফালদ 

ইটতভলধয নাৰীৰ প্ৰশ্নলিাৰ এও সপ  সভাধানসূত্ৰ উট য়াই ব াইটঙ । ই নাৰীৰ প্ৰশ্নলিাও চাতীয়তাফাদৰ 
আবযন্তৰীণ টৰসৰৰ টবতৰৰ টফষয় টহঘাল প্ৰটতষ্ঠা ওটৰটঙ , টমলিা টনলফটৰ্ও ৰাষ্ট্ৰৰ লসলত ৰাচলনটতও 

অটৰয়াঅটৰলৰ ূণক ফাটহৰা ৃটথৱীৰ হু িূ ৰৰা ফহু টন কত অৱটিত। মটদ চাতীয়তাফাদী আলদা নৰ 
ওা লঙাৱাত ভধযটফি নাৰীসভাচৰ সাভাটচও অৱিাৰ প্ৰবূত টৰফতকন সাটধত লহটঙ , তথাট চাতীয়তাফালদ 

সৃটষ্ট ওৰা ‘খৰ' আৰু ‘ফাটহৰ', ‘আবযন্তৰীণ' আৰু ‘ফাটহযও' – এই দুই টৰসৰৰ ধাৰণাই নাৰীসভাচও খৰুৱা 

টৰসৰৰ ভাচত আফদ্ধ ওটৰ ৰাটঔটঙ । কটতলও নাৰীৰ প্ৰশ্নলিা ভীভািংসা লহটঙ  খৰৰ টবতৰত, আৰু বসই 

বেত্ৰত টমভান টম টৰফতকন খটিটঙ  বসই সওল াটঔটন খটিটঙ  খৰৰ টবতৰলত। নাৰীৰ প্ৰশ্নলিাৰ ৰাচহুৱা 
টৰসৰৰৰা খৰুৱা টৰসৰল  টম কভন, তাও বঘিাচকীলয় আধুটনওীওৰণৰৰা ৰেণৰ্ী তাল  শ্চাদসৰণ 

নহয় ফুট  অটবটহত ওটৰলঙ। ফৰিং বসয়া আটঙ  নাৰীৰ প্ৰশ্নলিাৰ এও সপ  চাতীয়তাফাদী ভীভািংসা। (সুটভত 
সৰওালৰ বতুঁৰ Beyond Nationalist Frames: Relocating Postmodernism, Hindutva, History গ্ৰন্থৰ

'Nationalism and Stri-Swadhinata' ৰঘনাত ৰফীন্দ্ৰনাথৰ ‘খলৰ-ফাইলৰ ' উনযাস আৰু এলও সভয়ৰ 

অনযানয ৰঘনাৰ আল াঘনাৰ ভাধযলভলৰ চাতীয়তাফাদ আৰু নাৰীৰ আন্তঃসম্পওকৰ টফটবন্ন চটি  টদৰ্ উলন্মাঘন 

ওটৰলঙ আৰু াথক বঘিাচকীৰ বেভৱওকলিাৰ সভাল াঘনা ওটৰলঙ। বৰ্ষত বতুঁ উলেঔ ওটৰলঙ বম টঘধাটঘটধ 
অনুলপ্ৰৰণা, সম্পূণক উদাসীনতা ফা ‘খৰ' আৰু ‘ফাটহৰ'ৰ টফবাচনৰ ভালচটদ এও টনটদকষ্ট সভাধানসূত্ৰ – এইলফাৰৰ 

বওালনালিালৱই চাতীয়তাফাদ আৰু নাৰীৰ প্ৰশ্নলিাৰ ভাচৰ িভটৰফতকনৰ্ী , চটি  আৰু িন্দ্বাত্মও সম্পওকও 

ফুচাফৰ ফালফ মলথষ্ট নহয়। আভাৰ এই ঘভু আল াঘনাত এই সম্পওকীয় সকূ্ষ্ম আৰু টফসৃ্তত টফতওকৰ াতটন 

বভ াৰৰা টফৰত থাটওল া।) 

 

টস টম নহও, ‘আধুটনও' সভাচত নাৰীৰ অৱিানও বওন্দ্ৰ ওটৰ উত্থান বহাৱা সাভাটচও-সািংস্কৃটতও 

সভসযাসভূহৰ এও উিৰ চাতীয়তাফালদ দাটগ ধটৰটঙ  – টশ্চভীয়া সভাচৰ আধুটনওতাৰ টফৰীলত টথয় টদ। 
তাৰ স্বৰূলিা বওলনওৱুা আটঙ ? বাৰতত টিটিঙৰ টনলফটৰ্ও বৰ্াষণও নযাময প্ৰটতন্ন ওটৰফৰ ফালফ টিটিলঙ 

প্ৰাও-টিটিঙ বাৰতৰ লনৰাচয , বস্বচ্ছাঘাৰী ৰ্াসন, ৰাচলনটতও অটিৰতাৰ ঙটফ এঔন দাটগ ধটৰটঙ । ভতাদৰ্ককত 
নযামযতাৰ টিতীয়লিা খাই মুটক্ত আটঙ  বাৰতীয় সভাচৰ ‘অধঃটতত আৰু অসবয' সাভাটচও ৰম্পৰা, টম 

ৰম্পৰাও ৰ্াস্ত্ৰীয় স্বীওৃটত প্ৰদান ওটৰলঙ ধভকই। টিটিলঙ বাৰতত বমলনলও এও আইনসম্পন্ন, ৰৃ্িংঔট ত, 

মুটক্তসন্মত ৰ্াসনমন্ত্ৰ প্ৰটতষ্ঠা ওৰাৰ ইচ্ছা ওটৰটঙ , বতলনলও সাভাটচও বেত্ৰলতা ‘সবযতা প্ৰদানৰ অটবমান' ফা 

‘টঘটব াইটচিং টভঙন'ৰ ওথা লওটঙ । বৰ্াষণভূ ও সাভাটচও ৰম্পৰাৰিাৰা সফালতালও বফটঙ টনীটড়ত টহঘাল 

নাৰীসভাচ আটঙ  টিটিঙৰ সিংস্কাৰফাদী টভঙনৰ প্ৰধান বওন্দ্ৰটফদ।ু বৰ্াটষত আৰু ফটিত বাৰতীয় নাৰীসিাৰ 
প্ৰটত টিটিলঙ সহানুবূটত প্ৰদৰ্কন ওটৰটঙ  আৰু বসই নাৰীসিাৰ উদ্ধাৰওতকাৰ ৰূত টনচলও অৱতীণক ওটৰটঙ । 



স্বাবাটৱওলতই বতুঁল াওৰ আিভণৰ  েয আটঙ  বাৰতীয় ৰম্পৰা। টস টম নহও, বাৰতীয় 

সিংস্কাৰওসও ৰ সিংস্কাৰ প্ৰলঘষ্টা আটঙ  খাইলও এই টৰটিটতৰ প্ৰটত এও প্ৰটতটিয়া। বতুঁল াওৰ ফালফ নাৰীৰ 
সাভাটচও অৱিানৰ প্ৰশ্নলিা টনলচ টসভান োগৰ ওথা নাটঙ , আঘ  ওথালিা আটঙ  টনলফটৰ্ও ৰাষ্ট্ৰ আৰু 

ৰাধীন চাটতৰ তথাওটথত ‘ৰম্পৰা'ৰ ভাচত খিা ৰাচলনটতও ভুঔাভটুঔ। আৰু এই তথাওটথত ‘ৰম্পৰা' 

আটঙ  এও টনলফটৰ্ও টনভকাণ। টনলফটৰ্ও ফাকধাৰা ভলত, িাহ্মণযফাদী ধভকীয় ঐটতহযলিা আটঙ  

বাৰতচুটৰ আটধতযৰ্ী  আৰু সওল া টহদুলৱই এই ঐটতহয ভাটন ঘল , আৰু এয়াই হ'  বাৰতীয় ৰম্পৰা। 
এলনলওলয় টনলফটৰ্ও ফাকধাৰাই বাৰতীয় ৰম্পৰাও সিংজ্ঞাটয়ত ওটৰটঙ । বাৰতীয় চাতীয়তাফাদীসওল  
বসই সিংজ্ঞালওই গ্ৰহণ ওটৰটঙ । বতুঁল ালও নাৰীৰ প্ৰশ্নলিা টিটিঙসওল  কটি বথাৱা ৰূলতই গ্ৰহণ ওটৰটঙ । 
স্বাবাটৱওলতই নাৰীৰ প্ৰশ্নলিা লহ টৰটঙ  বাৰতীয় ৰম্পৰাৰ টবতৰৰ প্ৰশ্ন।  

 

চাতীয়তাফালদ সিংস্কৃটতৰ বেত্ৰঔনও উলৰাক্ত দুিা টৰসৰত বাক ওটৰটঙ  – ‘খৰ' আৰু ‘ফাটহৰ', অনয বাষাত 

‘াটথকৱ' আৰু ‘আধযাটত্মও'। াটথকৱ ফা ফাটহৰৰ ৃটথৱীঔনত টশ্চভীয়া সবযতা আক ফিা। টফজ্ঞান-প্ৰমুটক্ত , 

অথকনীটত, ৰাষ্ট্ৰ টৰঘা নাৰ আধুটনও প্ৰণা ী আটদ টফষয়ত টশ্চভীয়া বদৰ্টফ াও আকৰণৱুা আৰু বসইকটতলও 

বসইটফ ালও ৃটথৱীৰ অনুন্নত বদৰ্টফ াওৰ ৰত টনচৰ প্ৰবুত্ব টফস্তাৰ ওটৰফ াটৰলঙ। কটতলও াটথকৱ বেত্ৰত 
বসইটফ াও বদৰ্ৰ লসলত বপৰ ভাটৰফল  হ'ব  বাৰলত বসই বওৌৰ্  আৰু প্ৰমুটক্তসভূহ আয়ি ওটৰফ  াটকফ। 
কটতলও াটথকৱ বেত্ৰত টশ্চভীয়া বদৰ্টফ াওৰ লসলত বৰ্ষ অথকত বাৰতৰ বওালনা াথকওয থাটওফ বনাৱালৰ। 
টওন্তু বসইলিালৱ বাৰত ফা বাৰতীয় চাটতও টশ্চভীয়া বদৰ্ ফা সভাচৰ লসলত এওাওাৰ ওটৰ বনল ায়। 
টওয়লনা বাৰতীয় সভাচৰ সাৰভভক টনটহত লহ আলঙ ইয়াৰ আধযাটত্মও টৰসৰৰ ভাচত। বসই সাৰভভক আলঙ 
ইয়াৰ সিংস্কৃটতৰ ভাচত, আৰু সিংস্কৃটতৰ টদৰ্ৰৰা ই টশ্চভীয়া সভাচতলও উচ্চ ঔাৰ। কটতলও মটদ এই 
সিংস্কৃটতও সুৰটেত ৰাটঔফ ৰা মায় বতলন্ত াটথকৱ বেত্ৰত খিা হাচাৰ টৰফতকলন বাৰতৰ আঘ  টৰটঘটতও 

টফটিত ওটৰফ বনাৱালৰ। খৰ আৰু ফাটহৰৰ এই টফবাচনলিা ল িংটকও বেত্ৰলতা আলৰাটত হ' । ফাটহৰৰ 
ৃটথৱীঔন হ'  ফস্তুকত স্বাথকৰ এঔন ঙ নাভয় আৰু প্ৰতযাহ্বানূণক চকত। কটতলও বসয়া ুৰুষৰ চকত। 
আনহালত, খৰুৱা টৰসৰলিা হ'  ফাটহৰৰ ফতাহ-ধুভুহাৰৰা দূৰত অৱটিত , ম'ত ৰম্পৰাৰ টনফাস। এয়া হ'  

নাৰীৰ চকত। ৰম্পৰা অনুসৰণ ওৰাৰ চটৰয়লত নাৰীলয় চাটতৰ আধযাটত্মও সিালিা, প্ৰওৃত সাৰভভকলিাও ৰো 

ওটৰফ। টনলফটৰ্ও ৰ্াসলন বাৰতীয় চাটতও দানত ওটৰলঙ াটথকৱ ৃটথৱীঔনতলহ, আধযাটত্মও ৃটথৱীঔনত 
নহয়। কটতলও বাৰতীয় চাটতৰ মটদ টৰঘয় ৰো ওটৰফ  ালক বতলন্ত ইয়াৰ আধযাটত্মও ৃটথৱীঔনত মালত 
বওালনা ওাৰণলত টনলফটৰ্ও ৰ্টক্তলয় প্ৰলফৰ্ ওটৰফ বনাৱালৰ তাৰ ফযৱিা ওটৰফ  াটকফ। ৰাচলনটতও, 

আইনকত, সািংস্কৃটতও – বওালনা ৰূলতই টনলফটৰ্ও ৰ্টক্তও বাৰতীয় ৰম্পৰাৰ টবতৰত প্ৰলফৰ্ ওটৰফল  

টদয়া নহ'ফ। এলনলওলয় চাতীয়তাফালদ নাৰীৰ প্ৰশ্নলিাও টনচৰ আবযন্তৰীণ টফষয় টহঘাল প্ৰটতষ্ঠা ওটৰটঙ , 

আৰু বসইফালফই ঊনটফিংৰ্ ৰ্টতওাৰ বৰ্ষবাকল  ৰাচহুৱা টৰসৰৰৰা টফষয়লিা বনালহাৱা লহ টৰটঙ ।  

 



চাতীয়তাফাদৰ আবযন্তৰীণ টৰসৰৰ টবতৰত নাৰীৰ প্ৰশ্নলিালৱ বওলন ৰূ  াব ওটৰটঙ ? চাতীয়তাফালদ 

নাৰীও প্ৰাও-আধুটনও ুৰুষতন্ত্ৰৰ ওলঠাৰতাৰৰা টওঙু দূৰ ভওুট  ওটৰ আটন ুনৰ ফদী ওটৰটঙ  এও নতুন 

ুৰুষতন্ত্ৰৰ ওাৰাকাৰত। এই ুৰুষতন্ত্ৰও নতুন ফুট  এইফালফই ও'ফ াটৰ বম ই আটঙ  প্ৰওৃতাথকলতই এও 

চাতীয়তাফাদী ুৰুষতন্ত্ৰ, এও আধুটনও ুৰুষতন্ত্ৰ। ই বমলনদলৰ টশ্চভীয়া সভাচৰৰা ৃথও আটঙ , 

বতলনদলৰ প্ৰাও-আধুটনও ুৰুষতন্ত্ৰৰৰা ৃথও আটঙ । টশ্চভীয়া সভাচৰৰা াথকওয সূটঘত ওটৰফৰ ফালফ 
ই বাল ভান উাদান গ্ৰহণ ওটৰটঙ  টনচৰ প্ৰাঘীন ৰম্পৰাৰৰা, টওন্তু বসই ‘ৰম্পৰা' আটঙ  এও 

ুনটনকটভকত আৰু সিংস্কাৰসাটধত নফয ৰম্পৰা – মাও ইটতভলধয টনলফটৰ্ও সভাল াঘওসওল  বওাৱা 

‘অসবযতা' আৰু ‘অমুটক্ত'ৰৰা ভুক্ত ওটৰ বতা া লহটঙ । আনহালত, এই ুৰুষতন্ত্ৰ বদৰ্ীয় সভাচঔনৰ 

অটধওািংৰ্ চনসাধাৰণৰ ফাস্তটৱও চীৱন-টৰটিটতৰৰা ফহু দূৰ টন কত আটঙ । চাতীয়তাফালদ টনভকাণ 
ওৰা ‘নতুন নাৰী'কৰাওী এপাল  বমলনলও টিটিঙ বভভ ঘালহফৰৰা ৃথও আটঙ , আনপাল  বতলনলও ফহ  

সভাচৰ ‘সাধাৰণ' নাৰীকৰাওীৰ টফৰীত আটঙ । টনম্নফককীয়-টনম্নফণকীয় ‘সাধাৰণ' নাৰীকৰাওী আটঙ  চধ া, 

হু িূ ীয়া, ওাটচয়ালঔাৰ, অসবয, বমৌনবালৱ ঘি , লনটতওতাৰটহত। এই দুই নাৰীৰ টফৰীলত চাতীয়তাফাদৰ 
নতুন নাৰীকৰাওী আটঙ  টৱত্ৰ আৰু উচ্চ লনটতওতা আৰু আদৰ্কসম্পন্ন। এলনলও চাতীয়তাফালদ নতুন 
নাৰীকৰাওীও এও সািংস্কৃটতও বেষ্ঠতাৰ বফদীত প্ৰটতষ্ঠা ওটৰটঙ । ভধযটফি নাৰীলয় টনচৰ প্ৰলঘষ্টালৰ উচ্চতৰ 
চাতীয় সিংস্কৃটত আয়ি ওটৰ বসই িানল  উিীণক হ'ফ ৰালিালৱই আটঙ  নাৰী টহঘাল সলফকাচ্চ ওটৃতত্ব – আৰু 

বসয়াই আটঙ  চাতীয়তাফালদ প্ৰদান ওৰা নাৰীৰ স্বাধীনতা। এইলিা আটঙ  নাৰীৰ প্ৰশ্নলিাৰ চাতীয়তাফাদী 
সভাধানসূত্ৰৰ প্ৰধান গুণ, টওয়লনা তাৰ লসলত নাৰীলয় এওাত্মলফাধ ওটৰটঙ  আৰু তাৰ ভাচত টফঘাটৰ াইটঙ  

টনচৰ ওাভয স্বাধীনতাৰ থ। আত্মলঘতনা আৰু আত্মভুটক্তৰ থ টহঘাল টফলফঘনা ওটৰলয়ই প্ৰথভ প্ৰচন্মসভূহৰ 
টৰ্টেতা নাৰীসভালচ চাতীয়তাফাদী ‘নতুন নাৰী'কৰাওীৰ বচাৰদাৰ বাষওতা ওটৰটঙ । এই প্ৰটিয়াত প্ৰধান 
বূটভওা া ন ওটৰটঙ  আধুটনও টৰ্ো-দীোই । বঘিাচকীলয় বদঔুৱা ভলত, বাৰতৰ আিট ও বাষাসভূহত 

আধুটনও টৰ্োৰ টফওাৰ্ৰ বেত্ৰত এও প্ৰধান ওাৰও টহঘাল ওাভ ওটৰটঙ  নাৰীৰ প্ৰশ্নলিালৱ, টওয়লনা বসই 

টৰ্োও নাৰীৰ ফালফ সহচলফাধয ওটৰ বতা ালিা আটঙ  গুৰুত্বূণক প্ৰতযাহ্বান। টৰ্োৰ বমালকটদ উচ্চ সািংস্কৃটতও 
আদৰ্ক আয়ি ওৰালিা ফহুলতা নাৰীলয় টনচৰ ফযটক্তকত প্ৰতযাহ্বান টহঘাল গ্ৰহণ ওটৰটঙ । এই বেত্ৰলতা 
টশ্চভীয়া নাৰীৰ লসলত াথকওযলিা ভন ওটৰফ কীয়া : টশ্চভীয়া নাৰীলয় টৰ্োৰ বমালকটদ ফাটহৰৰ ৃটথৱীঔনৰ 

বওৌৰ্ -প্ৰমুটক্ত আয়ি ওলৰ , মাৰ উলেৰ্য হ'  ুৰুষৰ লসলত প্ৰটতলমাটকতাত অৱতীণক বহাৱা, আৰু এলনলওলয় 

বতুঁল ালও টনচৰ ‘নাৰীসু ব' গুণসভূহ বহৰুৱাই ব ায়। টওন্তু টৰ্টেত বাৰতীয় নাৰীলয় বভভ ঘালহফৰ থলিা 
গ্ৰহণ ওটৰফ বনাৱালৰ। টৰ্োৰ বমালকটদ বতুঁল ালও টনচৰ ভাচত ‘নাৰীসু ব' গুণসভূলহা আয়ি ওটৰফ  াটকফ 

– সতীত্ব, আত্মতযাক, টফনয়, বটক্ত, বওাভ তা, উদাৰতা, লধমক আটদ। তাৰ  কলত নাৰীলয় আয়ি ওটৰফ  াটকফ 
আধুটনও চীৱনৰ ফুলচকাৱা গুণসভূলহা – ৰৃ্িংঔ াফদ্ধতা, টৰষ্কাৰ- টৰচ্ছন্নতা, দাটয়ত্বলফাধ, িা-ট ঔা-কণনা , 

আৰু সফালতালও োগৰ ওথা হ'  ফাটহৰৰ ৃটথৱীৰ অথকলনটতও-ৰাচলনটতও টৰটিটতৰ  কত ঔা ঔুৱাই 

টনচৰ খৰঔন ঘম্ভ াৰ দাটয়ত্ব। ইয়াৰ ফালফ ফাটহৰৰ ৃটথৱীঔনৰ টফষলয় বতুঁ মকাি ধযান-ধাৰণা আয়ি ওটৰফ 

 াটকফ। বতুঁ ফাটহৰৰ ৃটথৱীঔনত টফঘৰণ ওটৰফ াটৰফ, মটদলহ টস বতুঁৰ নাৰীত্বৰ প্ৰটত বাফটুও ওটিয়াই 

নালন। এলনলও চাতীয়তাফালদ নাৰীও খৰঔনৰৰা ফাটহৰ  াই বমাৱাৰ থলিা ভুওট  ওটৰ টদটঙ  – নাৰীৰ 



ফালফ ফাটি টদয়া সিংওীণক টৰসীভালিা আুঁতৰাই টদটঙ । টওন্তু তাৰ স টন ফাটি টদয়া লহটঙ  এও সািংস্কৃটতও 
টৰসীভা – নাৰী আৰু ুৰুষৰ ৃথও ৃথও সাভাটচও আঘৰণৰ আধাৰত। বমটতয়া নাৰীৰ নাৰীত্ব টওঙুভান 
টনটদকষ্ট সািংস্কৃটতও প্ৰভূ যৰ ৰত টনবকৰ ওলৰ, বতটতয়া বসইসভূহ ৰো ওটৰ নাৰীলয় ফাটহৰৰ ৃটথৱীত ুৰুষৰ 

সভালনই ওভকফযস্ত লহ টফঘৰণ ওটৰফ ালৰ বওালনা অসুটফধা বনালহাৱালও। নাৰীৰ বাঙাও, সাভাটচও আঘৰণ, 

ওথা-ফাতকা , ধভকৰায়ণতা আটদৰ ভালচটদ নাৰীত্বৰ গুণসভূহ তথা তাৰ বমালকটদ চাতীয় সিংস্কৃটতৰ টৰঘয়লিা 

ফটতক থাটওল ই হ' । এলনলওলয় চাতীয়তাফালদ নাৰীৰ ৰত এও টফৰাি সাভাটচও দাটয়ত্ব অকণ ওটৰটঙ  
আৰু এও চাতীয় ুৰুষতন্ত্ৰৰ বৰ্াষণ-অৱদভন চাট টদটঙ । টওন্তু এই চাতীয়তাফাদী ুৰুষতন্ত্ৰই নগ্ন 
বৰ্াষণ-অৱদভনতলও বফটঙ টৰভালণ টনবকৰ ওটৰটঙ  সকূ্ষ্ম প্ৰলৰাঘনা আৰু নাৰীৰ সন্মটত অচকনৰ ৰত । এই 
বেত্ৰত প্ৰধান ভতাদৰ্ককত অস্ত্ৰালিই হ'  বদৱী ফা ভাতৃৰ ৰূত নাৰীৰ টৱত্ৰ বাফভূটতকৰ প্ৰটতষ্ঠা আৰু চাটতও 

নাৰীৰ ৰূত টঘত্ৰায়ণ। আত্মতযাক, উদাৰতা, বটক্ত আটদ টমসভূহ নাৰীত্বৰ অটফবচ্ছদয অিংক, বসইলফাৰ চাটতলৰা 

 েণ। আনহালত, টনম্নফককীয়-টনম্নফণকীয় নাৰীৰ ৰত চাতীয়তাফাদী ুৰুষতন্ত্ৰৰ প্ৰবাৱ আটঙ  অটধও 

বয়িংওৰ। বতুঁল াওও দুৰৱিাৰৰা ভুটক্ত টদয়ালিালতা দূৰৰ ওথা, ফৰিং বতুঁল াওও প্ৰান্তীয়ওৰণ খিাই 
সভাচৰ এঘুওল  বঠট  লঠাৱা লহটঙ । বতুঁল াওৰ ফালফ চাতীয়তাফাদ আটঙ  এও ূৰাূটৰ প্ৰতাৰণা।  

 

চাতীয়তাফালদ টনধকাৰণ ওৰা নাৰীৰ প্ৰশ্নলিাৰ সভাধানসূত্ৰই ঊনটফিংৰ্ ৰ্টতওাৰ বৰ্ষল  বাৰতীয় ৰম্পৰাৰ 

বেত্ৰত টনলফটৰ্ও ৰ্টক্তৰ হস্তলে বৰাধ ওৰাত সপ  লহটঙ । ফাটহৰত টনলফটৰ্ও ৰাষ্ট্ৰ আৰু 
চাতীয়তাফাদী আলদা নৰ ভাচত ঘট  থওা ৰাচলনটতও মুদ্ধৰ টফৰীলত খৰুৱা টৰসৰৰ টবতৰত নাৰীৰ 

স্বাধীনতাৰ প্ৰশ্নলিা ভীভািংসা ওৰা লহটঙ  আৰু বসইধৰলণই চাতীয়তাফাদী ুৰুষতন্ত্ৰৰ স্বাবাটৱওীওৰণ লহটঙ । 
টফিংৰ্ ৰ্টতওা আক ফিাৰ  লক  লক, টফলৰ্ষলও কািীৰ আকভনৰ াঙত স্বাধীনতা আলদা নত নাৰীলয় ফযাও 

ৰূত অিংৰ্গ্ৰহণ ওটৰটঙ । টনলফটৰ্ওতাফালদ প্ৰটতটনটধত্ব ওৰা উগ্ৰ ুৰুষফাদৰ টফৰীলত কািীলয় এও 
নাৰীসু ব ৰাচনীটতৰ বাষওতা ওটৰটঙ , টহিংসাৰ টফৰীলত অটহিংসাৰ বাষওতা ওটৰটঙ । ঔাদী, মুঁতৰ, ব াণ 

আটদলও ধটৰ টফটবন্নধৰলণ কািীলয় এও নাৰীসু ব প্ৰতীওীফাদৰ সভাহাৰ খিাইটঙ  স্বাধীনতা আলদা নৰ 

ভাচত। এই খিনাই ফহু টৰভালণ আলদা নলিাত নাৰীৰ অিংৰ্গ্ৰহণ ফৃটদ্ধ ওটৰটঙ । তথাট বসই বেত্ৰত নাৰীৰ 
সটিয়তা খাইলও এও সুৰটেত টৰসৰৰ টবতৰত আফদ্ধ ৰাটঔফল  বঘষ্টা ঘল াৱা লহটঙ , বনতৃত্বদায়ী আৰু 

নীটত-টনধকাৰণওাৰী বূটভওাত অৱতীণক হ 'ফল  নাৰীলয় সাধাৰণলত সুলমাক বাৱা নাটঙ । ইয়াৰ টফৰীলত 
আলদা নৰ আন আন বৰটেলও  ধাৰাসভূহৰ ভাচত নাৰীলয় অটধও সটিয়তালৰ আৰু অটধও আত্মলঘতনালৰ 

বমাক টদটঙ । টওন্তু এইসভূহ টফষয় াথক বঘিাচকীলয় আল াঘয গ্ৰন্থত আল াঘনা ওৰা নাই। হয়লতা বতুঁৰ ধাৰণা 
এলয় বম এই সওল ালফাৰ সলত্ত্ব চাতীয়তাফাদী ুৰুষতন্ত্ৰৰ আটধতযত বওালনাধৰণৰ হাটন-টফটখটন খিা 

নাটঙ , আৰু নাৰীৰ ৰাচলনটতও সটিয়তাই ফহ  অথকত চাতীয়তাফালদ ফাটি টদয়া সািংস্কৃটতও টৰসীভা বাটগফ 

ৰা নাটঙ । 

 



টস টম নহও, স্বাধীনতাৰ াঙত চাতীয়তাফাদী বনতৃত্বৰ উলদযাকত কঠন বহাৱা নতুন চাটত-ৰাষ্ট্ৰই নাৰীৰ 

প্ৰশ্নলিা ভীভািংসা ওটৰফৰ ফালফ স্বয়িংটিয়বালৱই লনটতও নযামযতা  াব ওটৰল । সিংস্কাৰৰ ধাৰণালিালৱ এটতয়া 
প্ৰওাৰ্  াব ওটৰল  আইন-ওানুনৰ ৰূত  – টফফাহ, সম্পটিৰ অটধওাৰ, নাৰীৰ সাভাটচও-অথকলনটতও অটধওাৰ 

আটদ টফটবন্ন টফষয়ত। নতুন চাটত-ৰাষ্ট্ৰত এলনলওলয় নাৰীৰ প্ৰশ্নলিা ুনৰ এও ৰাচহুৱা-ৰাচলনটতও ইঙুযত 

টৰণত হ' । টস টম নহও, স্বৰালচািৰ বাৰতীয় চাতীয়তাফাদৰ টৰলপ্ৰটেতত নাৰী প্ৰশ্নলিাৰ কভ-কটত 

ব াৱাৰ ূলফক আটভ প্ৰশ্নলিাৰ চাতীয়তাফাদী সভাধানসূত্ৰৰ টফষলয় াথক বঘিাচকীলয় আক ফলিাৱা আন এটি 

সভাল াঘনাত্মও টদৰ্ৰ উলেঔ ওটৰফ ঔুটচলঙা। টনলফটৰ্ও সভয়ত চাতীয়তাফাদৰ সিংজ্ঞাই টমসভূহ বকাষ্ঠীও 
সাভটৰ ব াৱা নাটঙ  বতুঁল ালও টনচলও প্ৰতাটৰত অনুবৱ ওটৰটঙ  আৰু ৃথও বকাষ্ঠী টহঘাল 

ৰাচলনটতওবালৱ সিংকটঠত লহটঙ । নতুন চাটত-ৰাষ্ট্ৰঔনলতা বতুঁল ালও এখৰীয়াৰ টনটঘনালও ফাস ওটৰফ কা 

লহটঙ , বসইফালফ ৰাষ্ট্ৰই নতুনলও হাতত ব াৱা সিংস্কাৰ ওামকসূঘীৰ বওালনা লনটতও নযামযতা বতুঁল াওৰ ঘৰত 

নাটঙ । এলন ওাৰণলত স্বৰালচািৰ বাৰতত ভঙু ভান চনসাধাৰণৰ ভাচত সিংস্কাৰ ওামকসূঘী টফলৰ্ষ প ৱতী 
বহাৱা নাটঙ । আটধতযৰ্ী  চাতীয়তাফাদী ভতাদৰ্কই টমলহতু ভুঙ ভান চনসাধাৰণও টনচৰ অটফবচ্ছদয অিংক 
ফুট  কণয নওটৰটঙ , কটতলও বতুঁল ালও টনচৰ ৰম্পৰাৰ ৰত চাতীয়তাফাদী হস্তলেৰ টফলৰাটধতা 

আৰু প্ৰটতলৰাধ ওটৰটঙ । এই বেত্ৰত এও নতুন ধৰণৰ টনলফটৰ্ও সম্পওকই টিয়া ওৰা বদঔা মায়। খৰ-
ফাটহৰ, াটথকৱ-আধযাটত্মও , ুৰুষসু ব-নাৰীসু ব আটদ টিটফবাচলন ইয়ালতা ওাভ ওটৰটঙ । টমধৰণৰ 
সাভাটচও সিংস্কালৰ বকাষ্ঠীলিাৰ প্ৰওৃত ভভকভূ ত, সািংস্কৃটতও টৰটঘটতও প্ৰবাটৱত ওটৰফ ালৰ বসইধৰণৰ 

সিংস্কাৰ সাধন ওৰাৰ লনটতও নযামযতা বকাষ্ঠীলিাৰ বওৱ  টনচৰলহ আলঙ – ৰাষ্ট্ৰৰ বসই অটধওাৰ নাই। ভঙু ভান 
নাৰীও বওন্দ্ৰ ওটৰ চাটত-ৰাষ্ট্ৰই হাতত ব াৱা ফা  'ফ বঔাচা টফটবন্ন সিংস্কাৰ প্ৰলঘষ্টাৰ বেত্ৰত এইলিা 

প্ৰটতটিয়াই লহ আটহলঙ। এলনলওলয় চাতীয়তাফালদ সিংঔযা খু নাৰীও বকাষ্ঠীকত সািংস্কৃটতও ওূভিূওতাৰ 
ভাচত আফদ্ধ ৰঔাৰ ফাি ভওুট  ওটৰটঙ । 

 

বাৰতীয় বপ্ৰোিত চাতীয়তাফালদ নাৰীৰ প্ৰশ্নলিা টওদলৰ ভীভািংসা ওটৰলঙ ফা চাতীয়তাফাদ আৰু নাৰীৰ 

আন্তঃসম্পওক বওলনওুৱা, বসই প্ৰসিংকলিা াথক বঘিাচকীৰ বেভৱওকলিালৱ সদুৰ ৰূত দাটগ ধটৰলঙ। ইয়াৰ 
আধাৰত আৰু ইয়াৰ সভাল াঘনাৰ ভাধযলভলৰ চাতীয়তাফাদ আৰু নাৰীৰ আন্তঃসম্পওকৰ প্ৰসিংকলিাৰ আন আন 

চটি  অনাল াটঘত টদৰ্সভূলহা টফলেষণ ওটৰফ ৰা মাফ ফুট  আভাৰ ধাৰণা। 

  

স্বৰালচািৰ বাৰতত চাটত-ৰাষ্ট্ৰই চাতীয়তাফাদী ুৰুষতন্ত্ৰলও নতুন ৰূত ফতকাই ৰাটঔলঙ। ৃটথৱীৰ তথা 
বাৰতৰ অথকলনটতও-ৰাচলনটতও-সাভাটচও টৰফতকনৰ  কত ঔা ঔুৱাই নাৰীসভালচ িভফধকভান ৰূত 

টনচৰ অটধওাৰ আৰু স্বাধীনতা সাফযস্ত ওটৰলঙ। টওন্তু টফটবন্ন সকূ্ষ্ম ৰূত সািংস্কৃটতও টনয়ন্ত্ৰণৰ ভাধযলভলৰ 
চাতীয়তাফাদী ুৰুষতন্ত্ৰৰ আটধতয অিুি ৰাটঔলঙ অটববাৱওৰ ৰূত অৱতীণক বহাৱা চাটত-ৰাষ্ট্ৰই। তালতালও 
োগৰ ওথা হ'  নাৰীসভাচৰ আলদা নৰ প ত চন্ম বাৱা নাৰীফাদী টৰবাষালিা, ‘নাৰী সফ ীওৰণ'ৰ ধাৰণা 



চাটত-ৰাষ্ট্ৰই আত্মসাৎ ওটৰলঙ । এটতয়া নাৰী সফ ীওৰণৰ নাভলতই নাৰীৰ ৰত টনয়ন্ত্ৰণ ওালয়ভ ৰঔা লহলঙ। 
ঘৰওাৰী টফটবন্ন আইন-ওানুন , নীটত-টনলদকৰ্না , টৰ্ো, স্বািযলসৱা, কণভাধযভ আটদ টফটবন্ন টদলৰ্লৰ এই 

সািংস্কৃটতও অটবমান ঘ াই অহা লহলঙ। উদাহৰণস্বৰূল, কবকাতৰ অটধওাৰ বাৰতীয় নাৰীলয় অটত সহলচই 

 াব ওটৰলঙ, ইউলৰা-আলভটৰওাৰ নাৰীৰ দলৰ মুদ্ধ ওটৰফ কা বহাৱা নাই । টওন্তু বসই কবকাত আটহলঙ নাৰীৰ 
টনচৰ ৰ্ৰীৰৰ ৰত অটধওাৰ টহঘাল নহয়, ফৰিং নাৰীৰ ৰ্ৰীৰৰ ৰত, কবকৰ ৰত ৰাষ্ট্ৰৰ এও টনয়ন্ত্ৰণ 

টহঘাললহ, মাৰ উলেৰ্য হ'  চনসিংঔযা টনয়ন্ত্ৰণ। টৰয়া  টৰওল্পনা, প্ৰসূটত-বওটন্দ্ৰও টফটবন্ন আুঁঘটন আটদৰ 

ভালচলৰ প্ৰওাৰ্ বাৱা ঘৰওাৰী ফাকধাৰাই নাৰীও এলওািা ৰ্ৰীৰ, এঔন চৰায়ুৰ কৰাওী টহঘাল প্ৰটতষ্ঠা 

ওটৰলঙ। আন বাষাত ও'ফল  ক'ব , নাৰীৰ ৰত চাটত-ৰাষ্ট্ৰৰ সািংস্কৃটতও টনয়ন্ত্ৰণৰ খাই ঘটৰত্ৰ হ '  বমৌনতাৰ 

ৰত ব ওাভ  লকাৱা, নাৰীও ভাতৃত্বৰ ভাচত ফাটি বথাৱা। বমৌনতাৰ ৰত স্বটনয়ন্ত্ৰণ  াব ওলৰ বওৱ  
‘অনয' নাৰীলয়লহ – বফৰ্যা য়, টফলনাদন উলদযাক আটদত মাৰ অৱিান। টফশ্বায়নৰ ৰৱতকী ওা লঙাৱাত বমৌনতা 
প্ৰশ্নলিাৰ মলথষ্ট টৰফতকন খটিলঙ, ূফকৰ লনটতও ফালিান িভাৎ টৰ্টথ  লহ ৰা বদঔা লকলঙ। টফলৰ্ষলও চনটপ্ৰয় 
সিংস্কৃটতত টনচৰ বমৌনতা প্ৰওাৰ্ ওটৰ ভমকাদাূণক নাৰীৰ িান অিুি ৰাটঔফ ৰা অৱিা বদঔা লকলঙ। টওন্তু 
এইটফ ালও ফহ  সভাচত ভ ূকত টৰফতকন সূঘনা ওটৰফ ৰা নাই। অৱলৰ্য বওৱ  বমৌনতা সম্পওকীয় ধাৰণাৰ 

টৰফতকলন বতলন টৰফতকন সূঘনা ওটৰফ বনাৱালৰ। টওয়লনা টমলিা আথক-সাভাটচও কাুঁথটনলয় চাতীয়তাফাদী 
ুৰুষতন্ত্ৰৰ ভতাদৰ্কও ধাৰণ ওটৰ আলঙ তাৰ আভূ  ৰূান্তৰ অটফহলন এলন টৰফতকন অসম্ভৱ। অতীতল  
উবটত ঘাই ও'ফ াটৰ বম ইভান টদলন বাৰতৰ নাৰীলয় টমভানটঔটন অটধওাৰ আৰু স্বাধীনতা  াব ওটৰল  বসয়া 

ভূ তঃ ৰাচলনটতও আৰু আইনকত – নাৰীৰ ূণকািংক সাভাটচও ভুটক্ত এটতয়া সুদূৰৰাহত। এই বেত্ৰত 
নাৰীৰ সনু্মঔত টথয় টদ আলঙ চাতীয়তাফাদী ুৰুষতন্ত্ৰ আৰু তাৰ হৰাদাৰ চাটত-ৰাষ্ট্ৰ। বৰ্হতীয়া 
সভয়লঙাৱাত টহদু চাতীয়তাফাদৰ উত্থান আৰু আটধতয  ালব টৰটিটতলিা আৰু অটধও চটি  ওটৰ তুট লঙ। 
চাতীয়তাফাদৰ টমভানলফাৰ প্ৰটতটিয়াৰ্ী  সম্ভাৱনা বসই সওল াটফ ালওই ঘূড়ান্ত আৰু নগ্ন ৰূত প্ৰটতটনটধত্ব 

ওটৰলঙ টহদু চাতীয়তাফালদ। ই হ'  উৎওি ধৰলণ ুৰুষতাটন্ত্ৰও, ফণকফাদী আৰু টহিংসাপ্ৰৱণ। ই সিংঔযাগুৰু, 

টনম্নফককীয়-টনম্নফণকীয় আৰু সিংঔযা খু , সওল া নাৰীৰ ফালফই অটধও টফদচনও। ই নাৰীভুটক্ত আলদা নৰ প্ৰটত 
অটধও প্ৰতযাহ্বান ওটিয়াই আটনলঙ।   

 

এটতয়া অসভৰ বপ্ৰোিত দুিাভান ওথা ও'ফ ঔুটচলঙা। চাতীয়তাফাদ আৰু নাৰীৰ আন্তঃসম্পওকৰ ওথালিা 

অসভলতা ওভ-বফটঙ টৰভালণ এলওই । খাই াথকওযলিা হ'  ইয়াত আটভ াুঁ এও অসভীয়া চাতীয়তাফাদী 

ুৰুষতন্ত্ৰ। এই ুৰুষতন্ত্ৰই অসভৰ সভাচচীৱনত সফকফযাী আটধতয ফতকাই ৰাটঔলঙ, অসভৰ ৰাচহুৱা 

টৰসৰত সদাসতওক হৰাদাৰৰ বূটভওা া ন ওটৰলঙ। এইটঔটনলত অসভৰ চাতীয়তাফাদী ৰাচনীটতৰ টফষলয় 
দুই-এিা প্ৰাথটভও ওথা লও ব াৱা দৰওাৰ । বাৰত চাটত-ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰান্তীয় অি ত ওৰা অৱিান , প্ৰিচন আৰু 

নৃলকাষ্ঠীকত সিংখালত সৃটষ্ট ওৰা টৰটঘটতৰ বাফটুও, ভূ সুুঁটতৰ বাৰতীয় সিংস্কৃটতৰ লসলত খিা সিংখাত-টফটনভয় 

তথা বওন্দ্ৰৰ লসলত খিা ৰাচলনটতও অটৰয়াঅটৰৰ ইটতহালস অসভীয়া চাতীয়তাফাদী ৰাচনীটতৰ ঘটৰত্ৰ টনধকাৰণ 

ওটৰলঙ। বাৰতীয় চাতীয়তাফাদৰ প্ৰটত অসভীয়া চাতীয়তাফাদৰ ভলনাবাফ সদালয়ই বপলটৰ াটত ধৰাটফধৰ। 



অসভীয়া চাতীয়তাফাদৰ এই স্বাটবভানী আৰু প্ৰফ  আত্মলখাষণাই ইয়াৰ অটস্তত্বৰ সাৰভভক, ইয়াৰ টৰঘয়। 
বসইফালফই অসভৰ টবতৰলতা ইয়াৰ বঘাও অটধও ভাত্ৰাত অনুবূত হয়। অসভীয়া ভানুহৰ ফালফ চাতীয়তাফাদৰ 
ফযাটি ফতাহৰ দলৰই সফকফযাী, চাতীয়তাফাদৰ আলৱক বপ্ৰভৰ দলৰই তীি আৰু বভৌট ও। এলন টৰটিটতত 
চাতীয়তাফাদী ুৰুষতন্ত্ৰৰ সািংস্কৃটতও টনয়ন্ত্ৰণ টনটিদ্ৰ বহাৱালিালৱই স্বাবাটৱও। আনহালত, এলন টনয়ন্ত্ৰণৰ ফালফ 

অসভীয়া ভধযটফি বনতৃত্বৰ হাতত টনচালও বওালনা ৰাচলনটতও ফা আইনকত উায় নাই। কটতলও এই 
বেণীলিালৱ নাৰীৰ সািংস্কৃটতও টনয়ন্ত্ৰণলতই সফকৰ্টক্ত প্ৰলয়াক ওটৰলঙ। কণভাধযভ, সিংকীত, টঘলনভা, সাটহতয আটদ 

টফটবন্ন উালয়লৰ লফষ্ণৱী আৰু টবলক্টাৰীয় লনটতওতাৰ ধাৰও-ফাহও অসভীয়া ভধযটফি বেণীলয় এই ভতাদৰ্ককত 

অটবমান অফযাহত ৰাটঔলঙ। চনটপ্ৰয় সিংস্কৃটতৰৰা এিা সাম্প্ৰটতও উদাহৰণ ল  ওথালিা ফযাঔযা ওটৰফ াটৰ। 
বৰ্হতীয়াবালৱ বদঔা লকলঙ বম বমৌন লনটতওতাৰ ৰত আখাত ওৰা বাল ভান ‘অেী ' কীতৰ টফৰুলদ্ধ ৰাইলচ 

কৰটচ উটঠলঙ আৰু বতলন অওভক বৰাধৰ ফালফ তৎৰ লহ উটঠলঙ। টওন্তু এলও সভয়লত ফা তালৰা ফহুত 
আকৰৰাই ঘট  অহা বাল ভান অতযন্ত নাৰীটফলিষী কীতৰ প্ৰটত বওালন প্ৰটতটিয়া বদঔুৱা নাই। ইয়াৰৰা 
ফুটচফ াটৰ বম নাৰীৰ ৰত ‘চাতীয় সিংস্কৃটত'ৰ ৰূত ুৰুষতাটন্ত্ৰও সািংস্কৃটতও টনয়ন্ত্ৰণ অেুণ্ণ ৰঔালিা 

সওল ালৰ ফালফ স্বাবাটৱও ওথা, ‘অেী তা'ৰ চটৰয়লত বসই ফযৱিালিাত বঔট লভট ৰ সৃটষ্ট ওটৰল লহ সওল ালৰ 

সভসযা হয়। ঘভুলও ও'ফল  ক'ব , অসভীয়া সভাচত টফৰাচভান লফষ্ণৱী আৰু টবলক্টাৰীয় প্ৰভূ যৰ বপ্ৰোিলতই 

উক্তধৰণৰ ‘অেী ' কীত আটদৰ চন্ম : বসই প্ৰভূ যও টৰটৰাই টদফল লওই এলন কীত সটৃষ্ট ওৰা লহলঙ আৰু 

এলন কীতৰ টফৰুলদ্ধ বহাৱা বিাধাটিত প্ৰটতটিয়া বসই প্ৰভূ যৰৰাই উৎসাটৰত লহলঙ। এই প্ৰভূ য হ'  

অসভীয়া চাতীয়তাফাদী ুৰুষতন্ত্ৰলৰ অিংক। আনহালত, এই ুৰুষতন্ত্ৰৰ আনলিা টদৰ্ বদটঔফল  বাৱা মায় 

টনম্নফককীয়-টনম্নফণকীয় নাৰীৰ টফৰুলদ্ধ বহাৱা বমৌন টহিংসাৰ ভাচত ।  ক্ষ্মী ৰািং এই ইটতহাসৰ আিাইতলও উজ্জ্ব  
সােী। কটতলও ও'ফ াটৰ বম আন আন চাতীয়তাফাদৰ দলৰই অসভীয়া চাতীয়তাফালদা অন্তটনকটহতবালৱই 

ুৰুষতাটন্ত্ৰও, ফণকফাদী, টহিংসাপ্ৰৱণ। ভ ূসুুঁটতৰ নাৰী আৰু সিংঔযা খু-চনলকাষ্ঠীয়-টনম্নফণকীয় নাৰী  – উবলয়ই 

চাতীয়তাফাদী ুৰুষতন্ত্ৰৰ বৰ্াষণ বফল ক বফল কধৰলণ ববাক ওটৰফ কা হয়।  

 

বতলনহ'ব  অসভীয়া নাৰীফাদীসওল  চাতীয়তাফাদৰ প্ৰটত বওলন দৃটষ্টবিংকী  'ফ? অসভৰ প্ৰকটতৰ্ী  ভহ ৰ 

ভাচত ‘প্ৰকটতৰ্ী  চাতীয়তাফাদ'ৰ ধাৰণালিা এওপ্ৰওাৰ বোকানৰ টনটঘনা। ‘প্ৰটতটিয়াৰ্ী  চাতীয়তাফাদ'ৰ 

টফৰীলত এই ধাৰণালিা দাটগ ধৰা হয় – ম'ত চাতীয়তাফালদ তাৰ প্ৰটতটিয়াৰ্ী  টদৰ্সভূহৰৰা ভুটক্ত  াব 

ওটৰফ আৰু বৰ্াটষত-টনীটড়ত টফটবন্ন চনলকািৰ স্বাথকও টনচৰ ভাচত প্ৰটতপট ত ওটৰফ । স্বাবাটৱওলতই তাত 
ুৰুষতাটন্ত্ৰও দভন-টনীড়লনা নাথাটওফ । টওন্তু প্ৰকটতৰ্ী  চাতীয়তাফাদৰ ওথা বওাৱাসওল  ফতকভানৰ 
চাতীয়তাফাদৰ ভাচত বদটঔফল  বাৱা ুৰুষতাটন্ত্ৰও, ফণকফাদী, টহিংসাপ্ৰৱণ উাদানসভূহৰ টফষলয় 

গুৰুত্বসহওালৰ টফলফঘনা ওৰা বদঔা নামায়। োগৰ খিনাৰ ৰূত চাতীয়তাফাদৰ বসই উাদানসভূহৰ প্ৰওাৰ্ 
খটিল  তাৰ টফৰুলদ্ধ টথয় টদয়ালিা বফল ক ওথা, টওন্তু তাটত্ত্বও স্তৰত বসইসভূহও বভাওাটফ া ওটৰফ বনাৱাটৰল  

প্ৰকটতৰ্ী  চাতীয়তাফাদৰ ধাৰণালিা টিওাই ৰঔা িান। আটভ বালফা বম প্ৰকটতৰ্ী  চাতীয়তাফাদ আৰু 
প্ৰটতটিয়াৰ্ী  চাতীয়তাফাদ – এই দুিাও অটত-ঐটতহাটসও বওলিকটৰ টহঘাল প্ৰটতষ্ঠা ওটৰফ বনাৱাটৰ । 



চাতীয়তাফালদ এিা সভয়ত প্ৰকটতৰ্ী  বূটভওা া ন ওটৰটঙ , টনলফটৰ্ও ৰ্াসনৰ টফৰুলদ্ধ টনীটড়ত 

চাটতৰ সিংগ্ৰাভৰ আদৰ্ক টহঘাল। বসই সভয়ত আন প্ৰকটতৰ্ী  টদৰ্সভূহৰ  কলত নাৰীৰ প্ৰশ্নলিালৱ বওন্দ্ৰীয় 
গুৰুত্ব  াব ওটৰটঙ । আভাৰ বচযাটতপ্ৰসাদৰ ওল্পনাত আধুটনও অসভীয়া নাৰীৰ এও ভকু্ত, আত্মলঘতনাসম্পন্ন, 

সটিয় প্ৰটতভূটতকৰ চন্ম  াব লহটঙ   টবতা আটদ ঘটৰত্ৰৰ ভালচটদ। টওন্তু ওা িভত বসইলফাৰ ফহ  
সভাচঔনত ফাস্তৱাটয়ত নহ' । অসভীয়া চাতীয়তাফাদৰ প্ৰটতটিয়াৰ্ী  উাদানসভূহ অটধও ভূৰ দাটগ উঠা 
বদঔা ক' , চনলকাষ্ঠীসভূহৰ ৰত ঘল াৱা আটধতযৰ প ত ইটতহালস বসানওাল ই টফৰীত বভাৰ  'ব  

আৰু নৃলকাষ্ঠীকত সিংখাতৰ চুই জ্বট  উটঠ । এইলিা অসভীয়া চাতীয়তাফাদৰ ঐটতহাটসও টফওাৰ্ৰ প্ৰটিয়া। 
টওন্তু আটভ নাবালফা বম ুনৰ এও প্ৰকটতৰ্ী  অসভীয়া চাতীয়তাফাদৰ ববটি কটিফ ৰা মাফ, টমলিালৱ সওল া 

বৰ্াটষত-টনীটড়ত চনলকািৰ (নাৰীলওা ধটৰ) স্বাথকও প্ৰটতটনটধত্ব ওটৰফ আৰু সাভাটচও ৰূান্তৰৰ সঘূনা 

ওটৰফ। কটতলও এইলিা আৰ্া নওৰাই বা  বম অসভীয়া চাতীয়তাফালদ বওটতয়াফা প্ৰকটতৰ্ী  ৰূ  াব ওটৰ 
তাৰ ুৰুষতাটন্ত্ৰও, ফণকফাদী, টহিংসাপ্ৰৱণ উাদানসভূহও টঘৰওা ল  টফদায় চনাফ। বতলনহ'ব  টও অসভৰ 

নাৰীফাদীসওল  অসভীয়া চাতীয়তাফাদৰ প্ৰটত বানিীয়া টফলৰাধৰ নীটত গ্ৰহণ ওটৰফ  াটকফ? আটভ বতলনলও 

নাবালফা। আটভ এিা বওলিকটৰ টহঘাল প্ৰকটতৰ্ী  অসভীয়া চাতীয়তাফাদৰ ধাৰণালিা অস্বীওাৰ ওটৰলঙা। টওন্তু 
তাৰ ভালন এইলিা নহয় বম চাতীয়তাফাদও নসযাৎ ওৰা মাফ, আৰু বসইলিা সম্ভলৱা নহয়। ফতকভানৰ টনটঘনালও 
অসভৰ বমটতয়াল লও অথকলনটতও আৰু সাভাটচও শ্চাদদতা থাটওফ, প্ৰিচন আৰু নৃলকাষ্ঠীয় সিংখাত-চটনত 

টৰটঘটতৰ সিংওি থাটওফ, বওন্দ্ৰ ঘৰওাৰৰ লসলত টনলফটৰ্ও ঘটৰত্ৰৰ সম্পওক ফটতক থাটওফ – বতটতয়াল লও 

অসভত চাতীয়তাফাদী ৰাচনীটতৰ আটধতযৰ হৰণ-বকন বহাৱাৰ হয়লতা বওালনা সম্ভাৱনা নাই। আৰু 
সফকবাৰতীয় চাতীয়তাফাদৰ আগ্ৰাসনৰ টফৰুলদ্ধ সলচালৰ টথয় টদ অসভীয়া চাতীয়তাফালদ থ ুৱা চনসাধাৰণৰ 

ফালফ এওপ্ৰওালৰ প্ৰকটতৰ্ী  বূটভওাই া ন ওটৰলঙ। অৱলৰ্য এইলিালৱ তাও সাভাটচওবালৱ প্ৰকটতৰ্ী  
চাতীয়তাফাদত টৰণত নওলৰ। টস টম নহও, এলন টৰটিটতত বওৱ  নাৰীফাদী আলদা লনই নহয়, বেণী-

ৰাচনীটতলও ধটৰ আন সওল া সাভাটচও ভুটক্তৰ আলদা লন চাতীয়তাফাদৰ প্ৰটত এও সতওক ৰণলওৌৰ্ কত, 

অথকাৎ বষ্ট্ৰলিটচও, ভলনাবাফ গ্ৰহণ ওৰালিা দৰওাৰী বমন বাফ হয়। বসয়া হ'ফ এলও সভয়লত সহলমাটকতা আৰু 

সভাল াঘনাৰ। এলন আলদা নসভূলহ বমলনলও দৰওাৰী বেত্ৰত চাতীয়তাফাদী দাফী-দাফাৰ প্ৰটত সহলমাটকতা 
আক ফিাফ  াটকফ, সভান্তৰা বালৱ চাতীয়তাফাদও ওলঠাৰ সভাল াঘনালৰ থওা-সৰওা ওটৰফ  াটকফ। অথকাৎ, 
চাতীয়তাফাদৰ প্ৰটত বওালনাধৰণৰ বভাহ থাটওফ না াটকফ, তাও ৰণলওৌৰ্ কতবালৱ বভাওাটফ া ওটৰ টনচৰ 

ভুটক্তওাভী ৰাচনীটত আক ফিাই টনফ াটৰফ  াটকফ। কটতলও অসভীয়া নাৰীফাদীলয় আথক-ৰাচলনটতও বেত্ৰত 
অসভীয়া চাতীয়তাফাদৰ দাফী-দাফাসভূহ ভাটন ল  সভান্তৰা বালৱ চাতীয়তাফাদী ুৰুষতন্ত্ৰও প্ৰশ্নৰ 

ওাঠকৰাত টথয় ওৰাফ াটৰফ  াটকফ। এয়া হ'  ফতকভানৰ ঐটতহাটসও সটিেণলিাত টথয় লহ ওৰা নাৰীফাদৰ 

এও ৰণলওৌৰ্ কত ৰাচনীটতৰ ধাৰণা।  

(০৯-০৩-২০১৭)  
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