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সmাদকীয় 
 

িব -pিতেরাধ আেnালেনর eক নতুন pজn 
২০১০ সাল থেকi মধ pাচ  o utর আি কার দেশ দেশ eক নতুন 
আেnালেনর ধারা গেড় uেঠেছ। eক নতুন pজেnর সরাসির 
aংশgহেণ গেড় uেঠেছ আেnালেনর eক নতুন pজn। আেমিরকায় 
যিদন থেক ‘akপাi oয়াল িsTট’ নােম eক আেnালন তির হল 
আর ছিড়েয় পড়ল িদg িবিদেক, আমােদর বেড়া সংবাদপt, িটিভ 
চ ােনলgেলা pথেম িকছুটা ঘাপিট মের চুপ কের রiল। হয়েতা 
ভেবিছল, o d’িদেনর হiচi! িকnt যখন আেnালন ব াপক আকার 
ধারণ করল, তখন সmাদকীয়, utর সmাদকীয় বা তািলকাভুk 
বুিdজীবীেদর িদেয় িলিখেয় ম ােনজ করার চ া হল। আেnালেনর 
eকমাস কেট যাoয়ার পরo তা িনয়িমত খবেরর মযাদা পল না। ধn 
আমােদর ‘িনিভক’, ‘িনরেপk’ আর সেত র পূজারী সংবাদমাধ ম!  
 িকnt আরo আ য হেয় যেত হল, যখন জানেত পারলাম, 
আেমিরকার আেnালেনর aেনক আেগ আরo ব াপকতর গণ-
আেnালন হেয় গেছ iজরােয়ল, sন, পতুগাল eবং an িকছু 
দেশ। িতuিনিসয়া, িমশর, িgস iত ািদ দেশর খবর তা আেগi 
আবছাভােব নেত পাি লাম। eেদর কারo ভাষা আরিব, কারo 
িgক, কারo িহbr আর কারo s ািনশ। সরাসির oiসব ভাষার 
oেয়বসাiট বা bেগ য চচা হি ল, তা আমােদর aেনেকরi 
eতটুk বাধগম  িছল না। ল ডেনর িকেশার িবেdাহ বা আেমিরকার 
oয়াল িsTেটর oেয়ব-সংলাপ িছল iংেরিজেত, কােনাভােব খঁুেজ-
পেত পৗঁছােত পারেল বুেঝ নoয়া সmব িছল, anত iংেরিজ 
িশিkত ভdেলােকেদর পেk।  
 যিদo সমsাটা ধু ভাষার নয়। আমােদর মন eবং aভ ােসর 
িকছু সমsা বাধহয় ei আেnালন থেক আমােদর দূের সিরেয় 
রেখেছ। pথমত, আমরা iদানীংকােল is  o দািবিভিtক 
আেnালেন বিশ আgহ দিখেয় eেসিছ। ei নতুন আেnালেনর 
কােনা িবেশষ is  বা দািব নi। ফলত, আমােদর মনেক তা 
আপেস টেন নয়িন। িdতীয়ত, ei আেnালন িছল pথম থেকi 
আপাদমsক রাজৈনিতক। িকnt রাজনীিত বলেত দল, যুতসi নতা 

eবং মহান আদেশর য ছিব eতিদন আমােদর মেন আঁকা রেয়েছ, 
সখােন ei আেnালন বলেছ, আমােদর কােনা নতা নi; আমােদর 
কােনা pিতিনিধ নi; পূবাnমান বা আদশ যিদ তামার িকছু থােক, 
তেব তা বািড়েত রেখ আসাi ভােলা। e আবার কী কথা? আমােদর 
মেন e কমন হঁয়ািল ঠেক। গাnী, মাk- লিনন বা নতািজেক যিদ 
নাo পাoয়া যায়, িনেদন পেk আnা হাজাের বা uঠিত রাhেলর 
মেতা তা eকটা দরকার, নাহেল পথ দিখেয় িনেয় যােব ক? 
 তৃতীয়ত, আমরা তাo মুmাiেয়র দালাল িsTেট, িকংবা কলকাতার 
রাsায় সামাn িকছু িমিছল কেরিছ ‘oয়াল িsTট দখল’-eর সমথেন। 
e িনেয় ফসবুেক আর oেয়বসাiেট িকছু চচাo alসংখ ক িশিkত 
মাnষ করেছ। িকnt আ যজনকভােব আমরা iজরােয়ল, sন, 
িgস বা িমশর িনেয় নীরব। eকটা িমিছল বা পথসভাo বাধহয় ei 
আেnালনgেলা িনেয় আমােদর চারপােশ হয়িন। anত আমার তা 
চােখ পেড়িন। eব াপাের মেন হয় আমােদর ভdরেলাক বা eিলট 
মেনর সংsার o িশkা বাধা হেয় দাঁিড়েয়েছ। আমােদর ঔপিনেবিশক 
eিলট মেন iংল া ড-আেমিরকার বশ কদর রেয়েছ। আজo 
আেমিরকা মােন আমােদর কােছ sগ, আমােদর sেpর দশ। তাi 
সখানকার আেnালনo আমােদর sাভািবক আgহ আদায় কের নয়। 
iজরােয়ল, িমশর বা sন সটা পায় না। 
 তবু আশা জােগ। যখন আেমিরকান িকেশারী রাsার oপর 
p াকাড uঁিচেয় ঘাষণা কের, “‘আেমিরকান sp’ eমন eক াগান 
যা জনসাধারণেক িনেজেদর মৃতু র জn কাজ করেত সৃি  করা 
হেয়েছ”; aথবা যখন oয়াল িsTেটর তrণ-তrণীরা তােদর নতুন 
পিtকার pথম পাতায় (akপােয়ড oয়াল িsTট জানাল, pথম সংখ া) 
িশেরানােম লেখ, ‘লািনং ম দ  oয়াl’ aথাৎ dিনয়ার কাছ থেক 
িশখিছ, তখন আশা জােগ। ei নতুন pজেnর আেnালনকারীেদর 
কথাবাতায় anত ভNািম আর সভ তার বড়াi নi। 

eক নতুন iজরােয়িল সমাজ uেঠ দাঁিড়েয়েছ ... ৫ পৃ ার শষাংশ  
তাi আিম eiভােব r কেরিছ। আিম eটা r কেরিছ মােনi 

eটা আমার eকার নয়। eটা ধু আমার কািহনী নয়, eটা eমন 
aেনক মাnেষর কািহনী যারা uেঠ দাঁিড়েয়েছ, হাঁটেত r কেরেছ 
eবং িকছু করেত r কেরেছ। আমরা সবাi িঠক কেরিছ eখােন 
থাকব। ei তা আমরা eখােনi।  
 ei gীে  আমরা িশেখিছ য আমােদর সবার eকটা জায়গা 
আেছ। কালেকর িদনটােক আমরা যমন সােজ সাজাব, তমনভােবi 
স ফুেট uঠেব। আমরা কারা তার সংjা দoয়ার জn oেদরেক 
আমােদর দরকার নi। আমরা খুব ভােলা কেরi জািন, আমরা 
কারা। আর ei gীে  আমরা িশেখিছ য sp দখাটাi িঠক। তার 
চেয়o বেড়া কথা হল, আমরা বুেঝিছ য sp দখাটাi আমােদর 
aব  কতব । sp দখাটাi বাচঁার লkণ।  

 সাত সpাহ আেগ আিম িছলাম পঁিচশ বছেরর eক মাnষ, য 
তার িসেনমা বানােনার ব িkগত sp িনেয় লেড় যাি ল। িবগত 
সpাহgেলােত সব িদক িদেয় আমার oপর আkমণ চালােনা হেয়েছ 
eবং oরা আবার আমার িনঃস  বাধ করার মেতা eকটা aবsা 
তির করেত পেরিছল। আপনােদর আিম জািন না, আিম ধু 
আমার pিতবাদটুk r কেরিছ … 
 যতিদন লাগেব ততিদন আিম eখােন থাকব। আিম আেলkেক 
দখােত চাi, hাঁ তুিমo পৃিথবীেক পাlােত পােরা, pেত েক পাের। 
তামােক ধু তা িব াস করেত হেব, uেঠ দাঁড়ােত হেব আর িকছু 
করেত হেব। eর দািয়t আমােদর pেত েকর oপর বতায় --- uেঠ 
দাঁড়ােনা, নড়াচড়া করা, কথা বলা, কাজ করা আর হাল না ছাড়া। 
 রাsায় নেমi আমরা আমােদর ঘর খঁুেজ পলাম। 
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eক নতুন iজরােয়িল সমাজ uেঠ দাঁিড়েয়েছ 
ডাফিন লীফ-eর বkৃতা 

৩ সেpmর ২০১১ শিনবার রােত িককার হােমিদনা-র sট sায়াের িতন লk মাnেষর জমােয়েত ডাফিন লীফ বkৃতা কেরন। তল আিভেভর রথs চাil 
sায়ার eবং sট sায়ােরর মােঝ ei িমিছল সংগিঠত হয়। eছাড়া iজরােয়েলর িবিভn pােn জমােয়তgিলেত মাট eক লk মাnষ সমেবত হয়। ২৫ 
বছর বয়s িভিডo িফl eিডটর ডাফিন লীফ স Tাল তল আিভেভ eকটা a াপাটেমে ট ভাড়া থাকেতন। ম মােস িতিন a াপাটেম ট ম ােনজােরর কাছ 
থেক ‘eিভকশন aডার’ পেলন। কেয়ক সpাহ an eকটা আsানা খঁুজেত িগেয় িনরাশ হেলন, কারণ গত পাঁচ বছের ােটর ভাড়া িdgণ হেয় গেছ। 
িতিন eর pিতবাদsrপ তাঁবুেত থাকার িসdাn িনেলন। ফসবুেক eকটা pেটs পজ খুেল সমs ঘটনা জািনেয় তাঁর বnুেদর আhান জানােলন। ডাফিন লীফ 
বiেয় পেড়িছেলন, ১৯২৯ সােলর মহামnার সময় িনu iয়েকর স Tাল পােক hভারিভল তাঁবু-শহর গেড় uেঠিছল। ১৪ জুলাi বািsল দূগ পতেনর িদন িতিন 
রথs চাil বুেলভােড হািবমা sায়াের গােছর ছায়ায় তাঁবু তির কের বাস করেত r করেলন। সিদন আরo দশজন eেস তাঁবু কের তাঁর সে  রাত 
কাটােত r করল। eiভােব চারিদন পের ১৫০০, সpাহ- শেষ ৫০০০ লাক সi তাঁবু-শহের যাগ িদল। eক নতুন সমাজ-িবpেবর সূচনা হল। 
iজরােয়েলর িবিভn pােn গেড় uঠল তাঁবু-শহর, গেড় uঠল হাজার হাজার মাnেষর সমেবত pিতবাদ। 
 মূল িহbr বkৃতা িলিপবd কেরেছন Dর িফuয়ার eবং iংেরিজেত drত anবাদ কেরেছন রিব িgনgাস। eখােন বাংলায় anবাদ কেরেছন তমাল ভৗিমক।

ei gীে  pকাN, িবপলুাকার িকছু ঘেট চেলেছ। ২০০১-eর gী  হল 
iজরােয়িল নব আশার মহান eক gী । য হতাশা, eকািকt আর 
বষম  আমােদর সকেলর জীবেন aসmব হেয় uেঠিছল, য বষম  
থেক মুিk পাoয়ার কােনা আশাi িছল না, তার িভতর থেক 
a ুিরত হেয়েছ ei আশার anভূিত, আমােদর aেনক আশার মেতাi 
তার নবজn হেয়েছ।  
 য iজরােয়িল সমাজ ei সn ায় ঘেরর িভতর থাকেত চেয়িছল, 
সi সমাজটা আজ eখােন eেস দাঁিড়েয়েছ, ei সn ায়। তারা আজ 
eক লালবািতর সামেন eেস থমেক দাঁিড়েয়েছ। আর তারপরi তারা 
uেঠ দাঁিড়েয় বলল, ঢর হেয়েছ! আর নয়! তামরা িকছু লাকেক 
িকছুিদেনর জn ঠিকেয় যেত পােরা, িকnt তামরা বরাবেরর জn 
সbাiেক ঠকােত পােরা না। ei gীে  আমরা জেগ uেঠিছ আর 
নরেকর eক aতল গhেরর িদেক চাখ বুেজ হঁেট যেত asীকার 
কেরিছ। 
 আমরা বাঁচেত পছn কির। আমরা aদৃ  নi। যিদ oরা কবল 
সংখ াটুki বােঝ, তাহেল oেদর মেন কিরেয় িদi, eখােন ৭০ লেkর 
বিশ মাnষ আজ জেড়া হেয়েছ। আর ei জনতার pেত েকর eকটা 
কের hদয় আেছ। রথs চাil ফুটপােতর oপর eকটা সাiনেবাড 
ঝুিলেয় দoয়া হেয়েছ, ‘pেত ক hদয় হল eকটা িবpবী কাষ’। eটা 
সত । আমােদর pেত েকi pিতবােদর eক-eকটা সদর দpর।  
 ei gীে  চমৎকার সব বাধার মুেখ আমােদর পড়েত হেয়েছ। 
কান pিতবnকতাi না oরা সৃি  করেত বািক রেখেছ? আমােদর 
সmেn কী-i না oরা বেলেছ? pথেম oরা আমােদর সmেn বেলিছল 
: বেখ যাoয়া ছেলপুেলেদর দল। আমরা বুঝলাম, আমােদর 
a াকশনটা যােত আপেস জনসাধারেণর কােছ আমল না পায়, তাi 
oরা eসব বলেছ। oরা pথেম বলেত চেয়িছল, eরা িকছুi নয়, 
িজেরা, িকছু বা াকা া! সi সময় ধু রথs চাil বুেলভােড তাঁবু 
পেড়িছল। oরা আমােদর বলল চালচেুলাহীন পথ । eর ফল হল, 
সারা দশ জুেড় তাঁবু খাটােনা r হেয় গল। oরা িনrপায় হেয় 
বুঝল, ব াপারটা বেড়াসেড়া, আমােদর িনেজেদর িভতেরর তািগদ 
থেক িকছু ঘটেছ। 
 আমােদর pজn ei anভূিত িনেয় বেড় uেঠেছ য, ei 
পৃিথবীেত আমরা eকা। আমরা আর আমােদর িবপরীেত টিলিভশেনর 

পদা। aপর মােন হল আমােদর শtr, স আমােদর pিতেযাগী। 
আমরা eমন eক anভূিত িনেয় বেড় uেঠিছ য, আমরা eকটা 
দৗেড়র মেধ  বাস করিছ, য দৗেড় আমােদর জতার কােনা আশা 
নi, আমরা an িকছুর oপর ভরসা করেত পাির না। oরা 
আমােদর িশিখেয়েছ, হয় তুিম আর নয়েতা স। সটাi পঁুিজবাদ --- 
aিবরত pিতেযািগতা। ঘটনা হল, ei pজn --- সবেচেয় eকািক 
আর িশকড়হীন pজn --- uেঠ দাঁিড়েয়েছ আর eমন িকছু ঘিটেয়েছ 
যা মােটi aেলৗিকক িকছু নয়। ২০১১-র gীে র ei aবাক করা 
ঘটনা, সখােন তুিম সমs িকছুেক িমথ া pমাণ করেল, সমs িকছু যা 
আমরা pেত েক ভেবিছলাম, যা oরা িশিখেয়িছল। eখােন যা িকছু 
ঘেটেছ, িঠক সgেলাi ঘটার দরকার িছল।  
 আমরা িনেজর িনেজর চkের pেত েক আটেক িগেয়িছলাম, 
eকটা aসেnােষর চkর, eক aসmেবর anভূিতেত আমরা আটকা 
পেড়িছলাম। আর হঠাৎ আমরা কথা বলেত r করলাম। আর তার 
চেয়o যটা grtপূণ, আমরা aপেরর কথা নেত r করলাম। 
 তাi oরা আমােদর বলল aিতবাম। oরা আমােদর oপর eকটা 
ছাপ মারেত চ া করল। ei পৃিথবীেত আিম ক, সটা oরা কী 
কের জানল? তুিম ক, কী কের oরা জানেব? oেদর ঔৎsেক র 
সবেচেয় ভােলা utর আিম বা আমার কােনা বnু িদেত পারেব না। 
সটা পেত হেব তাঁবুর িশিবিরgেলা থেক, যgেলা গিজেয় uেঠেছ 
হািতকভা-র চারপােশ, জিস কােহন, িকিরয়াত ানা, মাদীন, 
রাহাত, কালানসাoয়া, জrজােলম, হাiফা, বট িশয়ান, iেয়rশাম 
আর anসব জায়গায়। আমরা সকেল, সারা দশ বুেঝ গিছ, ডান 
বা বাম বেল িকছু নi --- আমরা সকেলi নাকর, আমরা 
সকেলi নাকরিগির কির। 
 oরা আমােদর বেলিছল, তামরা বরং pািnক শহরgেলােত 
যাo। কী ভয় র আর সদয় oেদর কথা। কী বলেছ oরা --- pােn 
যাo? যন বা বলেত চাiেছ, যখােন কােনা মাnষ নi সখােন 
যাo। oখােন ভাগাড়। চুপ! তামরা িক জােনা সখােন কী আেছ? 
আমােদর pােn পাঠােনার জn আমরা কত ভাগ বান! কারণ 
সখােন আমরা আিব ার করলাম, যটা আমরা আেগi জেন 
eেসিছ, ei দশটা আহত hদেয়র মাnেষ ভরা। আিম সখােন যাi 
আর আমার বnেুদর খঁুেজ পাi।  
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 যাi হাক, ‘pােn যাo’ ব াপারটা কী? iজরােয়িল রাT জেnর 
মুহূত থেক তার pাn a লেক sিচিnতভােব gিছেয় বি ত কের 
eেসেছ eবং আজo কের চেলেছ। িশkা, sাs , পিরকাঠােমা, 
জনকল াণ, সংsৃিত --- সমs kেt ‘pােn যাo’ বলার aথ 
aভাবনীয় ভNািম। ‘pাn’-eর কথা বলা মােন পুেরােনা aভ াসটা 
চািলেয় যাoয়া। তামােদর eকপােশ,  বhদূের ঠেল রাখা হেয়েছ। 
তামার pেয়াজনgেলা তত grtপূণ নয়, তামােদর দািবgেলা 
মূল হীন। ei gীে  আমরা pমাণ করলাম, eখােন pািnক বেল 
িকছু নi --- আমরা সকেলi কndীয়। আমােদর pেত েকi! 
আমরা িনেজেদর বাsব দূরt কিমেয় ফেলিছ। আমরা বুঝেত 
পেরিছ, আমােদর ঘিন  হেয় থাকাi ভােলা। oরা আর আমােদর 
দূের দূের ভেঙ রাখেত পারেব না।  
  আর eরপরi eল িনরাপtার বাড়াবািড়। িকnt য 
kপণাstgেলা িনেkপ করা হল, তা আমােদর pিতবাদেক gঁিড়েয় 
িদেত পােরিন। বরং uেlাটাi ঘটল, oরা দিখেয় িদল আমােদর 
pিতবাদ কত দঢ়ৃ আর খাঁিট। ঘটনা হল, আমরা তাঁবুgেলা gিটেয় 
ফললাম না। আিম আেগi বেলিছ, ei pিতবােদর eটাi সবেচেয় 
নাড়া দoয়ার মেতা ব াপার। ‘িনরাপtা পিরিsিত’ নামক 
eতিদনকার ধারণােক মূল  দoয়ার iিত ঘটােনার সময় eেসেছ। 
সi ধারণায় িফের যাoয়া দরকার য eটা eকটা পিরিsিত। আর 
eকটা পিরিsিতর বদল ঘটা uিচত।  
 kপণাst িনিkp হল, আমরা কেয়ক িদন চুপ কের থাকলাম। 
আমরা মৗন িমিছল করলাম। oরা eবার কী বলল? oরা বলল, 
pিতবাদ িঝিমেয় পড়েছ। kপণােstর িবপেদর মেধ  য eক লk 
iজরােয়িল বাস কের তােদর জn বদনা বাধ করা; য 
জনসাধারেণর ঘরবািড় ংস হেয়েছ, যারা আহত হেয়েছ, মারা গেছ 
তােদর জn dঃখেবাধ করার বদেল oরা বলল, ‘pিতবাদ িঝিমেয় 
পড়েছ’। aথচ আমরা িকnt oেদর সে i িছলাম, oরা eকবার 
দখল না য আমােদর নীরবতা িছল ভােলাবাসা pসূত। oরা 
আমােদর সংহিত jাপনেক প াদপসরেণ পােl িদেত চ া করল।  
 ঘটনা হল, ব াপারটা িছল dঃখজনক। কীভােব ei পৃিথবীেত 
iজরােয়িল সরকার ei ধরেনর ভাগ কের শাসন করার চ া 
চালােনার সাহস পায়? সi সরকার, য তার বািসnােদর ঘরছাড়া 
কেরেছ, য তার pবীণ, ass আর দশত াগীেদর পিরত াগ 
কেরেছ। eখন কীভােব oরা কান সাহেস আমােদর কােছ eধরেনর 
দািব িনেয় আেস? বh বছর যাবৎ iজরােয়িল সরকার আমােদর 
িবভk কের রেখেছ। আর শষপযn যখন আমরা eকিtত হলাম, 
যখন আমরা দিখেয় িদলাম য, আর আমরা িটিভর সামেন বেস 
থাকেত রািজ নi, oরা বলেছ, আমরা oেদর সহেযািগতা করিছ 
না। দখুন, কী ঘটেছ eখােন। 
 যখন oরা িনরাপtার কথা বেল, oেদর কাজ মাnেষর জীবন রkা 
করা --- কীভােব তা সরকােরর হটকারী নীিতর সে  খাপ খায়? 
 আমার বয়স ২৫ বছর। eেদশ সmেn আমার সবেচেয় বেড়া 
sৃিত কী? িdতীয় লবানেনর যুd। সntাসবােদর সi পেব য 
বnুেদর হত া করা হেয়িছল, রািবন o িগলাড শািলত-eর হত া। 
আর সসেবর িভতের না িগেয়o বলা যায়, আিম িছলাম সi 

ব াপক হত াকােN বঁেচ যাoয়া তৃতীয় pজেnর eকজন। আমার 
চতনায় eটা রেয়েছ। মৃতু , sজন হারােনা, বদনা আর ভেয়র 
সে  eকাকার হেয় রেয়েছ সমs মুহূত আর sৃিত; আমার 
anভূিতেত সবিকছুi kণsায়ী।  
 আফুলা-র িবেkােভ আিম eকটা সাiনেবাড দেখিছ, ’৩১ িদন 
ধের আিম iজরােয়িল িহেসেব গিবত’। আিম তামােদর সামেন 
দাঁিড়েয় রেয়িছ আর সাত সpাহ ধের eখন আিম eকজন iজরােয়িল 
িহেসেব গিবত। আমার মেন হয়, eখােন আমরা eকসে  আমােদর 
আপন সামথ েক eকটা সমাজ িহেসেব গেড় তুলিছ। ‘আিম যাগ ’ 
--- eটা বলিছ মােনi সে  সে  eটাo বলা হেয় যাে , an য 
কu যাগ , আমরা সবাi যাগ । ei gী  সে  বেয় িনেয় eেসেছ 
আশা, পিরবতন, াতৃtেবাধ আর rষার aেনক snর মুহূত আর 
snর sৃিত।  
 জীবেনর eক সংলাপ eখােন গেড় uেঠেছ। ei জাগরেণর eটাi 
সবেচেয় grtপণূ িদক। আমরা ধু িটেক থাকার জn eখােন 
uপিsত হiিন, আমরা uপিsত হেয়িছ বঁেচ থাকার জn। an 
কাথাo থাকিছ না বেল আমরা eখােন হািজর হiিন। আমরা eখােন 
হািজর হেয়িছ, কারণ আমরা eখানটােতi থাকেত চাi। আমরা ei 
জায়গাটা পছn কের িনেয়িছ eকটা ভােলা জায়গা িহেসেব। eখােন 
আমরা eক সিঠক সমােজ আবd হেয়িছ। আমরা eমন eক সমােজ 
বাঁচেত চাi যটা সমাজ ei aেথ য সটা eকক িকছু ব িkর 
সমি  নয়, eমন িকছু ব িk যারা িটিভ নামক eকটা বােkর সামেন 
বেস থােক আর চার বছর anর আর eকটা বােk --- মােন 
ভােটর বােk --- eকটা কের কাগজ gঁেজ দয়। 
 আমরা eখােন, কারণটা eমন নয় য আমােদর আর কােনা 
জায়গা নi। আমরা eখােন কারণ আমরা ei জায়গাটাi চাi। 
আমরা eখােন আিছ িকনা সটা ভােলা কের খয়াল না কেরi বh 
মাnষ িবেদশ থেক eখােন চেল আসেছ --- হঠাৎ eমন eক 
মেনাভাব সৃি  হেয়েছ য eখােন eমন িকছু eকটা ঘেট চেলেছ যা 
হাতছাড়া করা uিচত নয়। 
 আমরা eখােন eক নতুন সংলাপ সৃি  কেরিছ, সটা হল : 
আমরা কrণা শbটার জায়গায় সহমিমতা শbটােক বিসেয়িছ। দয়ার 
বদেল nায়েক আর anদােনর বদেল ম লসাধন শbেক বিসেয়িছ। 
ভাkার বদেল বিসেয়িছ িব নাগিরক শbটােক। ‘aেপkা করা’ 
িkয়াপদটার বদেল ‘পিরবতন করা’ আর eকাকীর পিরবেত 
eকসে  শbটােক বিসেয়িছ। ei gীে  eটাi আমােদর সবেচেয় 
বেড়া কাজ। বndরা, আমরা আপনােদর কথা জািন না, িকnt ei যা 
আমরা কেরিছ তা আর পাlােনা যােব না। আমরা িকছুেতi আর 
িপছু হটেত রািজ নi। আমরা সামেনর িদেক, আরo ভােলা eক 
ভিব েতর িদেক লmা পােয় eিগেয় চেলিছ, eক nােয়র দেশ, 
সামািজক nােয়র িদেক। 
 য কােনাভােবi হাক না কন, আমরা সবাi আমােদর 
সামািজক pিত া, আমােদর pিতেবশ, আমােদর ধম, আমােদর 
িলে র িনগেড় বnী হেয় আিছ। হঠাৎ আিম anভব করলাম, 
আমরা বnী হেয় নi – আমরা িনেজরাi িনেজেদর বnী কের 
রাখিছ। আমরা সবাi pচুর ঋণভাের জজিরত; িকnt সসব ঋণi 
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ব া  আর রােTর গাটা পুিঁজব বsার sােথ। oরা সব সমেয় 
আমােদর eকটা পিরমাণ পীড়ার মেধ  রেখ িদেত চায়। কারণ 
যখােন পীড়ন আেছ সখােন আশা নi, যখােন আশা নi সখােন 
পিরবতেনর কােনা sেযাগ নi, যখােন পিরবতেনর কােনা sেযাগ 
নi সখােন বাঁচার জn আর িকছুi নi। িকnt ei gীে , িদেনর 
পর িদন, আমরা রাsায় বিরেয় পেড়িছ আর ধ ুসরকােরর কােছi 
নয়, আমােদর িনেজেদর কােছo আমরা পির ার কের িদেয়িছ য 
বাঁচার জn eখনo িকছু আেছ। য মুহূেত আমরা eটা uপলিb 
কেরিছ, সi মুহূেত আমরা সকেলর aংশgহেণর মধ  িদেয় eক 
ভিব েতর কথা ভাবেত r কেরিছ, r কেরিছ eক মুিkর পেথ 
আমােদর যাtা।  
 কালেকর জn কী aেপkা করেছ? আমরা সবাi ভাবিছ কাল 
কী হেব? তাঁবুgেলার কী হেব? pিতবােদর ফলাফল কী? eরপের 
কাথায় কী করব, eরকম aেনক ভাবনা। eসেবরi িভতের eকটা 
ফলpসূ িদন, eকটা জেয়র ছিব, eক িনধারক মুহূেতর দািব রেয়েছ 
--- িকnt বnুরা, eরকম িকছু নi। যখন সামািজক বষম  
aসহনীয় হেয় uেঠিছল, তখন িক কােনা eকটা িদনo ভাগ িনধারক 
িছল? পঁুিজবােদর মাটা েয়ার িক eকটাo জেয়র মুহূত িচিhত 
করেত পেরিছল? eত য বসরকাির ব বsা করা হেয়েছ, তার 
eকটােতo িক আমরা আঙুল ছাঁয়ােত পাির? oরকম কােনা মুহূত 
িছল না। eকটা pিkয়া চেলিছল। সরকমi eখনo কােনা িবেশষ 
মুহূত নi --- আেছ eকটা pিkয়া। আমােদর ei pিkয়াটা সেব 
r হেয়েছ। সরকার o তার সব মাথােদর কােছ আমােদর দািব 

আেছ, কারণ aবsাটা পাlােতi হেব। 
 তুিম যিদ iেয়rচােমর বািসnা হo, তাহেল aবsাটা পাlােতi 
হেব। 
 তুিম সিদ eমন eক িশ  হo, যােক বাবামােয়র sুেল পাঠােনার 
স িত নi, তাহেল aবsাটা পাlােতi হেব। 
 তুিম যিদ eকজন পনশনেহাlার হo বা ব াপক হত াকাN 
থেক রহাi পাoয়া eকজন হo, তাহেল aবsাটা পাlােতi হেব। 
 তুিম যিদ গাজার udাst হo, তাহেল aবsাটা পাlােতi হেব। 
 তুিম যিদ বdiন হo, তাহেল aবsাটা পাlােতi হেব। 
 আমােদর ৪০% ‘আিথকভােব dবল’ িহেসেব ঘািষত। তার 
মােন আমরা ৪০% মাnষ আর apত ািশত খরেচর ভার বহন 
করেত পারিছ না। আমরা খােদর িকনারায় eেস দাঁিড়েয়িছ, আমরা 
দাঁত কামেড় বাঁচার চ া করিছ, বাড়িত খরচ সামলােনার জn 
আবার ধার িনেত বাধ  হি , eককিড়o বাঁচােত পারিছ না 
জমােনার জn। আমােদর জীবন eক aথৈনিতক যুেd িটেক থাকার 
লড়াi হেয় uেঠেছ। আর oিদেক রাT আমােদর সমs ভাতা বn 
কের িদেয় সi টাকায় শয়ারবাজাের জয়ুার বািজ লড়াে  eবং 
সমs বুিনয়ািদ পিরেষবােক বসরকাির হােত তুেল িদে । 
 আপনারা সবেচেয় খারাপ কথাটা জােনন িক? কথাটা হল খুেদ 
নাগিরক। eকজন সরকাির চাkেরেক aপমান করার িবrেd আiন 
আেছ। িকnt নাগিরকেদর aপমান করার িবrেd কােনা আiন নi। 
আর গত কেয়ক বছর ধের oরা আমােদর যেথ  aপমান কেরেছ। 
oরা আমােদর দািরেd র মেধ  ঠেল িদেয়েছ, আমােদর িনেয় খলা 

কেরেছ, আমােদর সবাiেক আলাদা আলাদা কের িদেয়েছ। আিম 
oেদর না জানেত পাির। িকnt আমােক িনেয় oরা হাসাহািস করেল 
আমার সh হয় না। আমােক িনেয় খলা করাটা আমার পছn নয়।  
 নাগিরেকরা kdু নয়। নাগিরক শbটা িবশালতম। eকজন 
নাগিরক, বৃহৎ নাগিরক হoয়া eবং সটা বাঝা আমােদর কােছ 
সবেচেয় বেড়া চ ােল । ei pিতবাদ আেnালন য দািবর oপর 
িভিt কের চলেছ, তা হল eটােক বাঝা য আমরা আর eকটুo 
খুেদ নাগিরক হেয় থাকেত চাi না, ভাkা িহেসেব আমরা আর 
eকটুo aেnর িশকার হেত চাi না, যারা সমােজর সামাn eক 
aংশ, দশভােগর eকভাগ মাt। আমরা আমােদর kুd pেকাে  
বnী থেক eকা eকা িটেক থাকার লড়াi আর eকটুo চালােত চাi 
না। সসব িদন শষ হেয় গেছ। 
 eখন থেক নতুন ঘটনা, eখন থেক আমরা সবাi eকসে । 
আমরা পিরবতন চাi eবং সi পিরবতেনর aংশীদারo হেত চাi। 
 আমরা eক নতুন সংলাপ r কেরিছ। আশা, িনেজেদর মেধ  
ভাগ কের নoয়া, eকটা আর দািয়েtর সংলাপ। আিম চাi 
pধানমntী সমs রাজনীিতিবদেদর িজjাসা কrন : eখােন কী হে  
তা দখুন, দখুন eখােন কী ঘটেছ --- egেলােকi িক আপনারা 
ব থ করেত চান? egেলােক হারােত িক আপনারা পারেবন? 
আপনারা জনpিতিনিধ। জনসাধারেণর কথা nন। ei pিতবাদ 
aেনক লােকর বুেক আশার স ার কেরেছ --- আপনারা িক সi 
আশা ভেঙ িদেত চান? eটাi িক আপনােদর চাoয়া? আশােক 
পদদিলত করা? কােনািদন পারেবন না! 
 সমs বাধাgেলা পিরেয় যাoয়ার পের, সমs ঘূণীgেলােক 
aিতkম করার পেরo যিদ সফল না হi, oেদর কী করার আেছ? 
আমােক আkমণ করেব। ei ঘটনার r হেয়িছল eমন eকজনেক 
িদেয়, য িকছু কেরিছল। eক মরণ-বাঁচন anভূিত থেক 
রথs চাiেl আিম eকটা তাঁবু খািটেয়িছলাম। আমার hদেয়র খুব 
কাছাকািছ eকজন মাnষ,a ােলn িনেজর জীবন শষ কের িদল। স 
িছল eকজন কিব। স িলেখিছল, যিদ তামার hদয় সানা িদেয়o 
তির হয়, তুিম ei dিনয়ার কােনা পিরবতন করেত পারেব না। 
eখানকার eiসব ঘটনার d’মাস আেগ স আর eখােন থাকেত 
পারল না। স না-থাকার পথ gহণ করল। 
 তার মেতা eক spদশী আদশবাদী মাnষ কন eমন ভাবল য 
dিনয়ায় তার আর sান নi। তার যিদ ei dিনয়ায় sান না থােক, 
তাহেল আমার মেন হয়, আমারo eখােন কােনা sান নi। আমার 
hদয় pচN আঘাত পল, বুক ভেঙ গল। e কমন পৃিথবী, 
যখােন spদশী ভাবুক কিবর কােনা জায়গা নi? কান পৃিথবী 
তােক িছn করল? দািরেd র পৃিথবী। কারণ আমরা সবাi spদশী, 
আমােদর সকেলর sp দখার aিধকার আেছ। দািরd  মােন ধু ei 
নয় য স টাকার aভােব মাস চালােত পারেছ না বা স গৃহহীন 
হেয় পেড়েছ। দিরd মাnষ হoয়া মােন eমন সব সমsার মেধ  
eমন িনদাrণভােব পেড় যাoয়া, যখন তার আর sp দখা, 
িচnাভাবনা করা, িশkা gহণ করার সামথ  নi; যখন স তার 
িশ সnানেদর d’হােত বুেক টেন িনেত পারেছ না।  

 ... পরবতী aংশ ২ পৃ ায় 
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sেনর ১৫ ম আেnালন eবং িকছু নতুন ধারণা 
সংকলক : শমীক সরকার 

 
আিথক সংকেট জজিরত sেনর মাnষ বশ কেয়কবছর ধেরi নয়া 
uদারৈনিতক aথৈনিতক ব বsািটর িবrেd তােদর িবেkাভ সরেব 
বk করিছল। মজীবী মাnেষর চাকির, বতন, পনশন তথা 
সামিgক সরকাির সামািজক পিরেষবার কাটছাঁটgিলর িবrেd ২০১০ 
সােল দশ জুেড় বেড়া বেড়া িবেkাভ eবং ধমঘটo হেয়েছ। িকnt 
di পািটর রাজৈনিতক ব বsায় মাnেষর oপর লিgসংsা তথা পুঁিজর 
সািবক আkমেণর নড়চড় হয়িন। sেনর িবিভn শহরgিলর পাড়ায় 
পাড়ায় মজীবী মাnেষর িনেজেদর মেধ  সমsাgিল িনেয় কথাবাতা 
বেড়েছ। বেড়েছ চালু রাজৈনিতক ব বsািটেক ছািপেয় যাoয়ার 
মেতা আেnালন সংগিঠত করার uপায়gিলর খাঁজ। ei লেk i 
২০১১ মাচ মােস তির হেয়িছল িকছু সংগঠেনর সিmলেন 
' ডেমােkিস িরেয়ল iয়া' বা 'সা া গণতnt, eখনi'। বাড়েত 
বাড়েত pায় ২০০ ছােটা ছােটা সংগঠন ei মে  যাগ দয়। pথম 
থেকi ei মে র ঘািষত aবsান িছল, িহংসার িবেরািধতা, 
ফ ািসs মেনাভােবর িবেরািধতা, বণিবেdেষর িবেরািধতা, রাজৈনিতক 
দল বা iuিনয়নgিলর থেক পৃথক থাকা। eরা eবছর ১৫ ম 
দেশর িবিভn শহের িবেkােভর ডাক দয়। eরা বেল িদেয়িছল, 
ei িবেkােভ রাজৈনিতক দল eবং iuিনয়ন sাগত নয়।  

১৫ ম sেনর মািdেদ pথম জেড়া হেয়িছল হাজার প ােশক 
মাnষ। eছাড়া সেদেশরi নানা শহের আরo কেয়ক হাজার মাnষ। 
পূবপিরকিlত ei িবেkােভর লk  িছল, eকথা জানােনা য, 
Nআমরা ব া  eবং রাজনীিতিবদেদর হােতর মাল নi'। uেlখ  
২০১০ সােল sেন ব া gিলেক ভরতুিক দoয়া হেয়িছল সরকােরর 
পk থেক। কারণ ২০০৮-eর িব েজাড়া aথৈনিতক স েট 
ব া gিল দuিলয়া হেয় যেত বেসিছল। anিদেক সাধারণ মাnেষর 
sেযাগsিবধা কাটছাঁট করা হি ল, বাড়ােনা হি ল aবসরgহেণর 
বয়স, যােত নতুন িনেয়াগ না করেত হয়।  

pথম িদেন িবেkােভর পরi শ'খােনক িবেkাভকারী মািdেদর 
পুেয়তা দল সাল-e তাঁবু টািঙেয় রাত কাটােনার পিরকlনা কের। 
পরিদনi আরo িকছু লাক জেড়া হেয় যায় সখােন। পিরকlনা করা 
হয়, ২২ তািরখ sানীয় িনবাচেনর িদন aবিধ eখােনi তাঁবু টািঙেয় 
থাকা হেব সবাi িমেল। বািসেলানােতo eকi ধরেনর aবsান 
আেnালন r হয়। ১৭ ম পুিলশ মািdেদর aবsানকারীেদর জার 
কের তুেল িদেল সi খবর মাবাiল মেসেজ ছিড়েয় পড়ার সােথ 
সােথ সেn েবলা sতঃsূতভােব হাজার হাজার লাক জেড়া হেয় 
যায়। ১৫ ম যখােন যখােন িবেkাভ হেয়িছল, সi সমs শহের 
eটা ঘেট যায়। মািdেদ pায় ১২ হাজার লাক জেড়া হয়। সখােনi 
শ-dেয়ক িবেkাভকারী সাধারণ সভা কের িসdাn নয়, তারা 
পুেয়তা দল সােল রােত থাকা r করেব। sানীয় ছােটা 
ব বসায়ীরা তােদর খাবার িদেয় সাহায  কের। eকi সে  sেনর 
িতিরশিট শহের pিতবাদ eবং রােত িশিবর কের থাকা r হেয় 
যায়। দখা যায়, pিতিদন রােত িশিবের থাকেছ কেয়কেশা 
িবেkাভকারী। পরিদন সেn েবলা থেক জেড়া হেয় যাে  হাজার 

হাজার লাক। তারা pিতবােদ শািমল হে । aবsানকারীরা িঠক 
কের, pিতিদন dপুর eকটায় বসেব সাংগঠিনক িমিটং আর রাত 
আটটায় বসেব সাধারণ সভা --- খালা ম । dিনয়ার বামেঘঁষা 
কেপােরট িমিডয়া ei লাগাতার aবsান িবেkাভেক aভূতপূব আখ া 
দয়।  

eিদেক sানীয় িনবাচন eিগেয় আসিছল। তাi sেনর সরকার, 
িনবাচনী পিরষদ --- eরা ei aবsান িবেkাভ তুেল নoয়ার জn 
আেবদন o hমিক িদেত থােক। যিদo pথম পুিলিশ হsেkেপ 
িবেkােভর মাtা বেড় িগেয়িছল বেল পুিলশ aবsান তুেল িদেত 
eিগেয় আেসিন। ২১ ম িনবাচেনর আেগর িদন সভা সিমিত িনিষd 
থােক। সi িনেষধাjা uেপkা কের পুেয়তা দল সােল িছল pায় 
আঠাশ হাজার মাnষ, মালাগা- ত পেনেরা হাজার, ভ ােলিnয়ায় দশ 
হাজার, যারােগাজায় ছ' হাজার, সিভল-e চার হাজার pভৃিত। 
ei uপিsিতর িহেসব পশ কেরিছল পুিলশ। ২২ ম িনবাচন শষ 
হoয়ার কেয়ক ঘ টার মেধ i পুেয়েতা দল সােলর aবsানকারীরা 
(যারা িনেজেদর iনিদগনােদাস বা িবkbু বলিছল) সাধারণ সভা 
কের িসdাn নয়, আরo eক সpাহ চলেব ei aবsান। ভােট 
শাসক দল বামপnী সমাজগণতntীরা হের যায়, জেত দিkণপnী 
জনতা পািট। দখা যায়, রকড সংখ ক ভাট ন  কেরেছ 
ভাটাররা। ২৫ ম িছল sেনর সামিরক িদবস। সi িদেনর 
সরকাির an ােনর িকছু িকছু sিগত রাখা হয়, কারণ যসব 
জায়গায় তা হবার কথা িছল, সখােন aবsান িবেkাভ চলেছ।  

২৮ ম িছল sেনর জগিdখ াত ফুটবল িলগ চ ািmয়নস 
িলেগর ফাiনাল, তােত eফিস বািসেলানার খলার কথা। সi 
uপলেk  ২৭ ম বািসেলানার aবsান িবেkাভ হিটেয় িদেত পুিলশ 
নােম। পুিলেশর সে  িবেkাভকারীেদর মারাtক সংঘষ হয়, শতািধক 
িবেkাভকারী আহত হয়। িকnt dপুেরর মেধ  আবার িবেkাভকারীরা 
Npাসা দ কাটালুিনয়া' পাকিটর দখল িনেয় নয়। িবিভn শহেরর 
aবsান িবেkাভকারীরা জািনেয় দয়, তারা আেগর িসdাn 
মাতােবক ২৮ তািরখ সরেছ না। aিনিদ কাল aবsান চলেব।  

১২ জুন মািdেদর পুেয়তা দল সােলর aবsানকারীরা তােদর 
তাঁবু gিটেয় িনেয়, লাiেbির o দাকান তুেল িনেত থােক। ১৪ জুন 
বািসেলানায় ফর হাজার হাজার মাnষ রাত জােগ। ১৫ জুন মসস 
দ'eসকাdায় ক াটালুিনয়ান পালােমে টর দখল িনেত যায় জনতা। 
পুিলেশর সে  সংঘষ বােধ। পালােম ট r হেত সিদন পেনেরা 
িমিনট দির হয়। কেয়কজন মntী আহত হয়। ' ডেমােkিস িরেয়ল 
iয়া' আেnালেনর oপর িহংসার িনnা কের। আগs মাস r হয় 
পুিলেশর সােথ মািdেদর পুেয়তা দল সােলর Nতাঁবু শহর'-eর 
বািসnােদর খNযুd িদেয়। পুিলশ aবsানকারীেদর তাঁবু-শহর uে দ 
করেত চাiিছল। িবেkাভকারীরা pিতিদন সাধারণ সভা কের কমসূিচ 
িsর করেত থােক।  

sেনর সi ১৫ ম সমােবেশর পাঁচ মাস পূিতর িদন সারা 
িবে  ' ডেমােkিস িরেয়ল iয়া' ১৫ aেkাবর সমােবশ ডেকিছল। 
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sেনর মািdেদ সমােবেশ যাগ দয় পাঁচ লাখ, বািসেলানায় সােড় 
িতন লাখ, যারােগাজায় দড় লাখ লাক। রােম িতন লk লাক 
জেড়া হেয়িছল। মাট ৮২িট দেশর ৯৫০িট শহের ei িদন সমােবশ 
হয়। সমােবেশর মূল sাগান িছল, Nআিব  পিরবতেনর জn eক 
হo'। 

১৫ ম আেnালন sাভািবকভােবi কবল ডেমােkিস িরেয়ল 
iয়া-র মেধ i সীমাবd থােকিন। িকnt তােদর নতৃtদায়ক ভূিমকা 
িছল খুব s । ১৯৬৮ সােলর ম মােসর ােnর আেnালন, আরব 
dিনয়ার চলমান জনআেnালন, gীেসর চলমান জনআেnালন, 
আiসল াে ডর দuিলয়া হেয় যাoয়ার সময়কার জনআেnালন --- 
eসবi িছল ei আেnালেনর নতৃেtর pরণা।  

িনেচ ei আেnালেনর isাহার eবং িকছু ধারণা দoয়া হল।  
১৫ ম আেnালেনর isাহার 

আমরা পািত লাক, আর দশজেনর মেতা। আমরা তামারi মেতা : 
pিতিদন সকােল uেঠ পড়া না কির, কাজ কির বা কাজ খঁুজেত 
বেরাi। আমােদর পিরবার আেছ, পিরজন আেছ। আমরা ছােপাষা 
লাক, pিতিদন খুব খািট আমােদর চারপােশর মাnেষর eকটু ভােলা 
ভিব েতর জn।  
আমরা কu কu িনেজেদর pগিতশীল বেল ভািব, কu ভািব 
রkণশীল। কu ঈ রিব াসী, কu নয়। আমােদর কােরার 
সাজাসাপটা আদশ আেছ, আবার কu aরাজৈনিতক। িকnt 
আমােদর চারপােশর রাজৈনিতক, aথৈনিতক, eবং সামািজক 
দৃি ভ ীgেলা দেখ আমরা সবাi িচিnত eবং kুd : রাজনীিতিবদ, 
ব বসায়ী, ব া ারেদর মেধ  dনীিত আমােদর aসহায় o বাকrd 
কেরেছ।  
eটাi sাভািবক aবsা হেয় দাঁিড়েয়েছ, e eক িনত যntণা, িনরাশা। 
িকnt আমরা যিদ eকসােথ িমিল, আমরা ei aবsার পিরবতন 
করেত পাির। eটাi পিরবতেনর, আরo ভােলা eকটা সমাজ 
eকসােথ গেড় তালার সময়। তাi, আমরা দৃঢ়ভােব বলিছ : 
১) কানo agগামী সমােজর মূল জার থাকা uিচত সাম , unিত, 
সংহিত, সংsৃিতর sাধীনতা, সহনশীলতা eবং unয়ন, ম লিচnা 
eবং মাnেষর sেখ। 
২) িকছু নােছাড়বাnা সত  আমােদর সমােজ মেন চলা দরকার : 
ঘেরর aিধকার, কােজর aিধকার, সংsৃিতর aিধকার, sােs র 
aিধকার, িশkার aিধকার, রাজৈনিতক কাযকলােপর aিধকার, মুk 
ব িkগত unয়েনর aিধকার eবং ভাkার ssাs  o sখী জীবেনর 
aিধকার।  
৩) আমােদর সরকার eবং aথনীিতর বতমান য হাল, তােত ei 
aিধকারgেলার পেরায়া করা হয় না। ফেল মানিবক unিত বাধাpাp 
হয়।  
৪) গণতnt সবসাধারেণর, aথাৎ সরকার আমােদর সবাiেক িনেয় 
তির। িকnt sেন রাজৈনিতক ণীর বিশরভাগটাi আমােদর 
কথাটা শােনo না। রাজনীিতিবদেদর আমােদর sরটা pিত ােন 
িনেয় যাoয়ার কথা, নাগিরকেদর রাজৈনিতক aংশgহণেক সরাসির 
হািজর করার কথা যােত ব াপক সমােজর uপকার হয়। আমােদর 
খরচায় তােদর পটেমাটা হoয়ার কথা নয়, বৃহৎ aথৈনিতক kমতার 

eকনায়কতেntর আjাবহ হেয় িপিপ আর িপeসoi-র di-পািট 
ব বsার মাধ েম তােদর kমতায় রাখার কথা নয়।  
৫) kমতার লাভ eবং মুি েময়র হােত তা সি ত করা aসাম , 
ঝােমলা o anােয়র জn দয়। যা থেক জn নয় িহংসা, যা 
আমরা pত াখ ান কির। যতkণ না ভেঙ পেড়, বsাপচা o 
asাভািবক aথৈনিতক rপেরখা সামািজক a -pত gিলেক 
eমনভােব চািলত কের যােত মুি েময় লাক লাভবান হয় eবং 
বািকরা দািরেd  িনিkp হয়।  
৬) বতমান ব বsার লk  eবং আকাkা টাকার স য়, দkতা সৃি  
বা সমােজর ম ল নয় --- তা সmদ ন  কের, gহিটেক ংস 
কের, বকাির তির কের eবং asখী ভাkা তির কের।  
৭) আমরা নাগিরকরা আমােদর pেয়াজনেক পাtা না িদেয় 
সংখ ালঘুর ধনী হoয়ার মিশনিটর চালক। আমরা aপিরিচত, িকnt 
আমােদর ছাড়া কােরারi aিst নi, কারণ আমরাi dিনয়াটা 
চালাi।  
৮) যিদ আমরা সমাজ িহেসেব ei বায়বীয় aথনীিত, যা 
বিশরভােগর কােনা uপকাের লােগ না, তার হােত আমােদর 
ভিব ৎ ছেড় না দoয়া িশখেত পাির, তাহেলi আমরা িনেজেদর 
dদশােক uৎপািটত করেত পাির।  
৯) আমােদর দরকার eকটা মূল েবােধর িবpব। মাnেষর চেয় 
টাকােক আেগ রাখার বদেল, আমরা তােক আমােদর কােজ িফিরেয় 
আনেত পাির। আমরা মাnষ, পণ  নi। আিম যা িকিন, য জn 
িকিন, যার কাছ থেক িকিন, তার পণ  নi।  
eসব কারেণi আিম িবkুb। 
আিম মেন কির আিম পিরবতন করেত পাির।  
আিম মেন কির আমার uপায় আেছ।  
আিম জািন আমরা সকেল িমেল তা করেত পারব।  
 

১৫ ম আেnালেনর মেধ  িদেয় সামেন আসা িকছু ধারণা 
কােটশেনর মেধ  যা দoয়া আেছ, তা sাগান। বািকটা 
আেnালনকারীেদর িবিভn oেয়বসাiট থেক পাoয়া। 
 

ব বsা-িবেরািধতা 
Nআমরা ব বsা-িবেরাধী নi, ব বsাটা আমােদর িবrেd।' 
 

a-িহংসা 
pথম থেকi কতৃপk ১৫ ম আেnালনেক eকটা িহংসাtক 
আেnালন িহেসেব িচিtত করেত চাiেছ। eভােবi তারা আমােদর 
kমতােক খব করেত চায়, আমােদর বিচt  কিমেয় িদেত চায়, 
আমােদর nায তা আর সামািজক সমথনেক িছিনেয় িনেত চায়। a-
িহংসার মাধ েম আমরা আমােদর uৎক ঠা pকাে  িবিভn uপােয় 
বk করেত পাির : হঁেট হঁেট, eখােন oখােন থেম িগেয়, পুিলশ 
aিফসােরর সে  তক কের বা তােদর িদেক িচৎকার কের, Nেতামার 
লjা হoয়া uিচত!', রাগ দিখেয় o আনn pকাশ কের, 
িনেজেদর ঠুনেকা দশা থেকi শিk সংgহ কের, eরপর কী করেত 
পাির তার আঁচ না িদেয় aথাৎ আমােদর থেক যা pত ািশত তা না 
কের। আমােদর িনেজেদর মেধ  aেনক ফারাক থাকা সেtto a-
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িহংসা কথা বলেত িদেয়েছ aেনকেক : পুrষ o নারী, ছােটা o 
বেড়া, আiিন বািসnা o তািলকায় না থাকা িভনেদিশ, সাহসী o 
ভীতু সকলেক।  
 

a-শtr 
a-িহংসা থেকi িবpবী যুিkেত ei কথাটাo চেল আেস : কাuেকi 
শtr বেল ধের িনo না, স রাজনীিতিবদi হাক, ব া ারi হাক বা 
পুিলশ। ... ১৫ ম আেnালন কাuেকi Naপর' বেল কােনা কাজ 
করেব না, যােত তার সে  কথা বলার রাsা বn হেয় যায়। 
লাকিট য পশারi লাক হাক না কন, য পিরিsিতেতi থাkক 
না কন, তার সে  কথা বলা চেল। ১৫ ম আেnালন শtr চেন 
না, বnু চেন।  
 

কu বাদ নয় 
সভায় কu বাদ না থাকাটা সমsা, কারণ কu কu সভায় আসেছ 
িনশান িনেয়। পীড়ন বা pিতেরােধর িনশান সভা থেক িন য় বাদ 
দoয়া যায় না। িকnt স িনপীড়েনর হাক বা pিতেরােধর, িনশান 
মাti কােনা pিতিনিধtেক দখায়। িকnt un ুk সভার eকটা শতi 
হল eখােন কu কােরার হেয় কথা বলেব না। তাi সকেলi িনশান 
িনেয় আসােক সমথন করেলo িচh িনেয় aেনক সমsা থেকi 
যাে । eখন eটা ভাবাo িঠক নয়, সভাgিল সmিtমূলক িচh 
থেক পুেরাপুির িবযুk। তাi আমােদর িনয়ত বলেত হে  িনশান না 
িনেয় আসার কথা। ei িনেয় মািdেদর aবsােন নারীবাদ সংkাn 
কিমশনgিলেত িবতক হেয়েছ।  
 

সাধারণ সভা বা জনগেণর সভা (general assembly বা 
people's assembly) 
eিট aংশgহণমূলক িসdাngহণকারী eকিট সংsা যা সmিতর মাধ েম 
চলেত চায়। pিতিট মতেক pিতফিলত কের eমন সবেচেয় ভােলা 
বkব িটর সnান কের সভা; িবিভn মেতর সে  িবেরািধতায় দাঁিড়েয় 
যায়, aথাৎ ভােট যমন হয়, eমন কােনা aবsান তা gহণ কের 
না। সভা aব i সংঘষsল নয়, তা সমs মতামতেক dা কের : 
পূবাnমান বা আদশৈনিতক িসdাnেক বািড়েত রেখ িদেয় eখােন 
আসেত হেব। সভা কখনo আদশৈনিতক pতেকর oপর দাঁিড়েয় 
চলেব না, বরং eিট বাsব সমsাgিল িনেয় আেলাচনা করেব : 
আমােদর কী pেয়াজন? কীভােব আমরা তা পাব? সভা মুk 
সিmলনিভিtক : িসdােnর সে  যিদ তুিম eকমত না হo, তাহেল 
তা িনবাহ করেত তুিম বাধ  নo। pিতিট লাকi যা খুিশ করেত 
পাের। সভা চ া কের সিmিলত বুিd (collective intelligence) 
িনমাণ করেত, সকেলর gহণেযাগ  িচnা o কাজ িsর করেত। সভা 
সংলাপ eবং eেক aপরেক জানা- ক uৎসািহত কের।  
 

সিmিলত িচnা (collective thinking) 
আমরা বুিঝ, সিmিলত িচnা হল বতমান ব বsায় য ধরেনর 
িচnাপdিতেক uৎসািহত করা হয়, তার িঠক িবপরীত। ফেল eটা 
হজম করা বা pেয়াগ করা কিঠন। তােত সময় লােগ, eকটা লmা 
pিkয়া। যখন িসdাn িনেত হয়, তখন dিট িভn মেতর লাক 
সংঘেষর জায়গায় চেল যায়। তারা pেত েকi িনেজর মতিটর sপেk 

কথা বলেত থােক, যােত anেক িনেজর মেতর পেk িনেয় আসেত 
পাের। eটা ততkণ চেল, যতkণ না কu eকজন জেত বা 
কােনা eকটা সমেঝাতা হয়।  
anিদেক, সিmিলত িচnার লk  হল গঠন করা। aথাৎ dিট লাক 
dিট িভn িচnা িনেয় eকসােথ কাজ করেছ, নতুন িকছু গড়ার জn। 
তাi আমার বা তামার িচnার oপর জার নয়। বরং লk টা হল, 
dিট িচnা eকসােথ িমেল কােনা নতুন িচnার জn দেব, নতুন 
িকছু যা আমরা d'জেন আেগ কlনা কিরিন। তাi pেয়াজন aপেরর 
কথা ভােলাভােব শানা, aেnর কথার িপেঠ কী কথা বলা যায় তার 
pstিত নoয়া নয়।  
সিmিলত িচnার জn হল, যখন আমরা বুঝলাম, আমার বা তামার 
সবার মতামতi চচায় আনেত হেব যিদ সmিত তির করেত হয়। 
ei করেত িগেয় কানo eকটা িচnা যিদ তির হেয় যায়, তাহেল 
সটাi আমােদর বদেল িদেত পারেব।  
তাi uৎসাহ হািরেয় ফেলা না, আমরা িশখিছ, আমরা িশেখo 
ফলব, যা আমােদর দরকার তা হল সময়।  

 

সবসmিত (consensus) 
সবসmিত কী? eটা হল eকটা pিkয়া যার মাধ েম সভা pিতিট 
psােবর িবষেয় িসdাn নয়। সmিতেত পৗঁছেনা যায়, যখন 
psাবিটর সmণূ িবেরাধ সভায় না থােক। pিতিট psাবেক িতনিট 
pে র utর িহেসেব ভেঙ পশ করেত হয়। ক) কী psাব দoয়া 
হে । খ) কন psাবিট দoয়া হে । গ) psাবিট সmিত পেল 
কীভােব তা িনবাহ করা হেব। eরপর সভার স ালক সকলেক 
িজjাসা কের, eর সmণূ িবেরাধী মতামত আেছ িক? যিদ না 
থােক, তাহেল বলা হয় psাবিট সরাসির সmিত aজন করল। আর 
যিদ িবেরািধতা থােক, তাহেল সভায় uপিsতেদর eকিট িনিদ  সময় 
বলার জn লাiন িদেত বলা হয়। সভার সময় ম ােনজ করার 
দািয়tpাp িটম eরপর তক rর ডাক দয়। পেk বা িবপেk 
িতনিট কের যুিk দoয়ার sেযাগ থােক। eরপর আবার সভােক 
বলা হয় আকাের iি েত psাবিট সmেক মতামত জানােত। যিদ 
তখনo সmিতেত পৗঁছেনা না যায়, যিদ িবপেk মতামত থােক, 
তাহেল স ালক বেল, যখােন য বেস আেছ সখােনi বেস ছােটা 
ছােটা দেল ভাগ হেয় িতন থেক পাঁচ িমিনট আেলাচনা করেত। 
তারপর আবার নতুন কের psাব দoয়া eবং সmিত আেছ িক না 
জানার pিkয়ািট চেল। যিদ ei di রাuে ডo সmিত না মেল, 
তাহেল িনmিলিখেতর মেধ  য কােনা eকিট কাজ করা হয় : ১) 
যিদ কােনা কিমশন বা কােজর গা ী থেক psাবিট আেস, তাহেল 
সটােক বদেল নতুন কের পেরর সাধারণ সভায় পশ করার জn 
পাঠােনা হয়। ২) যিদ কােনা ব িkর কাছ থেক psাবিট আেস, 
সi psাবিটর pেয়াজনীয়তা সmেক সi কিমশন বা গা ীেত 
সmিতেত পৗঁছেনার জn eবং eটােক pেয়াজনীয় বদল কের 
পরবতী সাধারণ সভায় পশ করার জn সটােক যথােযাগ  কিমশন 
বা কােজর গা ীর কােছ পাঠােনা হয়। সখােন আবার পুেরা 
pিkয়ািটর পুনরাবৃিt হয়, যতkণ না সিত কােরর সmিতেত 
পৗঁছেনা যায়।  
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আnভূিমক সংগঠন (horizontal organisation) 
eিট eক ধরেনর সামািজক সংগঠন যা সখােন aংশgহণকারী সবার 
সমান aবsানেক বাঝায়। eখােন কােনা sরেভদ নi eবং eটা 
ulm সংগঠন, যখােন িকছু লাক িসdাn নয় eবং anরা তা 
পালন কের, তার িঠক িবপরীত। আnভূিমক সংগঠেন িসdাn নoয়া 
হয় সাধারণ সভার মাধ েম।  
 

pিতিনিধt 
Nনা, না, আিম আমােদর pিতিনিধt কির না।' 
  

a-pিতিনিধt 
১৫ ম আেnালন যখন r হয়, গাড়ােতi বেল দoয়া হয়, 
রাজনীিতিবেদরা আমােদর pিতিনিধ নয়। িকnt ei নীিতটা eকi 
সে  ১৫ ম আেnালেনর চিরt বিশ  হেয় uঠেত পাের। 
‘pিতিনিধt কের না’ হল eমন eক aবsান, যা ei 
আেnালনেক sেনর eতিদন ধের চেল আসা রাজৈনিতক জীবেনর 
ধরন থেক তার িবে দ, দূরt আর aিভনবt দান কেরেছ। ... 
আধুিনক pথায় যরকম হেয় eেসেছ, রাজৈনিতক pিতিনিধt বলেত 
রাজনীিতিবদ আর িবচারেকরা সাধারণ aথবা জনগেণর হেয় কাজ 
কের, িকছু িবেশষ sাথরkায় নয়। ‘আমােদর pিতিনিধ নয়’ মােন 
হল বতমান pিতিনিধরা সাধারেণর ম েলর জn কাজ করেছ না, 
যটা তােদর করা uিচত। তারা কাজ করেছ িকছু ব িkগত sােথর 
হেয়। সমsাটা aব  আরo ঘারােলা। ব াপারটা, ধু তারা করেছ 
না, eমন নয়। যিদ তাi হয়, তেব কন করেছ না? আর eখােনi 
aেনকgেলা সmাবনা রেয়েছ।  

eকিদেক, িকছু মাnষ মেন কের, পঁুিজবাদ িকংবা নয়া-uদার 
পঁুিজবাদ রাজৈনিতক পিরসরেক eমনভােব দূিষত কেরেছ, যখােন 
রাজনীিতিবদেদর পেk pিতিনিধেtর কাজ করা সmব নয়। রাTীয় 
নীিত iদানীংকােল লিg বাজােরর hkেমর কােছ আtসমপন কেরেছ, 
যা জনসাধারেণর সাধারণ sােথর বদেল oi বাজােরর আিথক 
sাথgেলােক রkা করেছ। eর ফেল জনসাধারণ ‘সামািজক 
aিধকার’ aথবা গণতেntর িনয়ntেণ পুঁিজবাদ কােয়ম করেব, aথাৎ 
রাজনীিতিবদ o িবচারক pিতিনিধরা কােনা হsেkপ ছাড়া uিচত 
কাযকলাপ করেব o পির ার িসdাn নেব।  

anিদেক, আমরা eমন িকছু লাক পাি , যারা মেন কের, 
সমs িবেশষ i ার oপের ভেস থাকা সাধারেণর i ার ধারণা হল 
eকটা aলীক বা কিlত ধারণা। তারা আরo িব াস কের, ei 
কিlত eবং pায় ধািমক aবsানিট ধমিনরেপkতার আধুিনক 
pিkয়ার aে দ  a  িহেসেব kয়pাp হেয়েছ। eবং তা সামািজক 
সংঘাত, িবেশষত ণী সংgাম মটােত ব থ হেয়েছ। তাছাড়া, 
জনগণ eবং িছnিভn পাশােকর হতদিরdরা কাঁধটােক সাজা কের 
রাজৈনিতক pিতিনিধtেক uেd তুেল ধের রাখেত পাের না। 
সাধারেণর i ার ei কিlত ধারণার আiেনর শাসেনর মাধ েম 
nায তাpািpর pেয়াজন নi। িকnt eখােন আিম eকটা ব াপাের 
দৃি  আকষণ করব, যখােন নতা eবং নতৃt মেন চলা মাnেষর 
সহাবsােনর ঐিতহািসক rপgেলা ei ধারণােক িটিকেয় রেখেছ। 

আর eখােনi ধারণার eকটা শাখা পুনরায় খুেল যায়, যটা আমােক 
uৎসািহত কেরেছ। সাধারেণর i ার ধারণার aধঃপতন রাজৈনিতক 
pিতিনিধেtর ধারণার eকটা বদল ঘটােব। eখন সামািজক 
বাsবতার pিতফলন িহেসেব জনসাধারেণর হেয় কাজ করার বদেল 
pিতিনিধt করা হে । তার ফেল রাজৈনিতক কাযকলাপেক 
কমেবিশ nায  মেন করা হেব, যিদ তা ক) সামািজক বিচেt র 
pিতফলন ঘটায় aথবা খ) মুk যুিkgাh চিুkেক pিতফিলত কের 
eমন eকটা রাTনীিতর dারা pভািবত হয় বা না হয়। শেষাত, ei 
dিট kেt ‘আমােদর pিতিনিধ নয়’ মােন হল, হয় পালােম ট 
মূলত aপযাp িনবাচনী আiেনর কারেণ সামািজক বিচt েক 
pিতফিলত করেত পারেছ না, আর নয়েতা কােনা pকৃত sাধীন 
জনমত নi, তাi pেয়াজন ১৫ ম আেnালেনর মেতা eক 
সামািজক আেnালন।  

pথম িচnার ঝাঁেকর মেধ  রাজৈনিতক pিতিনিধtেক eকটা মািনেয় 
নoয়ার uপায় িহেসেব ভাবা হেয়েছ। হয় তা রাজৈনিতক কাযকলাপ 
eবং pকৃত ঐক , যা িনেয় আমােদর চলা uিচত, তার মেধ  মািনেয় 
নoয়ার uপায় হয়; আর নয়েতা রাজৈনিতক বাsবতা eবং তার 
pিতফলন ঘেট য সামািজক বাsবতার মেধ , ei diেয়র মেধ  মািনেয় 
নoয়ার uপায় িহেসেব রাজৈনিতক pিতিনিধtেক ভাবা হয়। 

সাmpিতক কেয়ক দশেক িকছু কাজকম r হেয়েছ, যখােন 
মািনেয় নoয়া নয়, বরং eকটা pতীিক ঐক  গেড় তালা হেয়েছ --
- সটা খাঁিট বা িমেথ  কােনাটাi নয় --- িকnt সামািজকভােব 
কাযকর। ফলত, সমsার pিত ei নতুন মেনাভােবর মেধ  রেয়েছ 
সামািজক pিতেরােধর eক dত সmাবনা। pিতেরােধর রাজনীিত 
ei pতীিক ঐেক র মেধ  শtrতামূলক মেনাভাব গেড় তুলেত পাের। 
িকnt eছাড়াo যিদ pতীিক ঐক েক eকটা আিধপেত র rপ িহেসেব 
মেন করা হয়, pিতিনিধেtর িবrেd লড়াi গাটাটােকi বািতল কের 
দেব। aতeব, িdতীয় ধরেনর ঝাঁেকর মেধ  থেক বলা যায়, যিদ 
রাজনীিতিবেদরা ‘আমােদর pিতিনিধt না কের’, তার কারণ হল, 
তারা সমােজর pতীিক ঐক েক গেড় তালার যাগ তা হািরেয়েছ 
(aথবা হারােত চায়)। eর dিট সmাবনােক িবেবচনা করেত হেব। 

১৫ ম আেnালেন ‘আমরা জনসাধারণ’aথবা ‘ঐক বd 
জনসাধারেণর পরাজয় নi’ধরেনর াগানgেলােত য জনিpয় 
uপাদানgেলা pকািশত হেয়েছ, তার মেধ  রেয়েছ pথম সmাবনা। 
কাঠােমাগত িd-পািট ব বsা, রাজৈনিতক dনীিতর নানা ঘটনা, 
সরকাির বাজার, সংকট কাটােনার সi পিরচালন ব বsা যভােব 
িমকে ণীেক আঘাত করেছ, iত ািদেক ei pিkত থেক বাঝা 
যেত পাের। সাধারণ i ার pিতিনিধt করার kেt রাজৈনিতক 
ব বsার যাগ তা গভীরভােব ভেঙ পেড়েছ। সাধারেণর sাথ 
মটােনার uপায় িহেসেব eক িবশাল সংখ ক মাnেষর কােছ চালু 
পািট ব বsার িব াসেযাগ তা আর নi। ei sােথর pিত 
িব াসঘাতক িহেসেব, সাধারণ sাথ মটােনার ভিনতায় রাজনীিতিবদ 
আর ব া ারেদর eক িবেশষ sােথর oকালিত করেছ চালু পািট 
ব বsা।  

যাi হাক, pিতিনিধেtর ei সংকট পািট ব বsার nায তা 
হারােনার মেধ  সীমাবd নi। বরং eকi সে  তা eক িবেরাধী 
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সাধারণ i া িনমােণর সmাবনা খুেল িদেয়েছ। চালু পািট ব বsার 
বiমািনেক পিরত াগ কের eক ‘জনতা-র িনমাণ হে । য সাধারণ 
i ার pিত বiমািন হেয়েছ, তার রkক িহেসেব সi ‘জনতা’ 
আিবভুত হে । যারা সরকাির kমতার ei ‘ বiমািন’ থেক দূের 
থেকেছ, eকদা িবতািড়ত হেয়েছ, তারা ei kমতা-কাঠােমার 
িবrেd দাঁড়াে । ei pািnক হেয় যাoয়া kমতা-কাঠােমা িনেজেক 
িবেরািধতার uৎস িহেসেব pকাশ করেছ।  

‘আমােদর pিতিনিধ নয়’ কথাটার eখন মােন দাঁড়াে , ‘আমরা 
হলাম জনতা (আমরাi তার pিতিনিধ), আমরা জনসাধারেণর 
i ােক রkা কির, তারা কের না। তারা জনসাধারেণর বiমািনর 
pিতিনিধ (বাজােরর কােছ আtসমপন, রাজৈনিতক dনীিত eবং 
শষত িবেশষ sােথর pিতিনিধ)।’ 

িdতীয় সmাবনা হল, শষ পযn, ‘আমােদর pিতিনিধ নয়’- ক 
রাজৈনিতক pিতিনিধেtর সmণূ বজন িহেসেব িবেবচনা করা; 
মধ sতাহীন গণতেntর pিত দায়বdতা; সকেলর eবং সকেলর জn 
গণতnt। eটােক eভােব পেড় ফলা দরকার, pিতিনিধt সবসময়i 
বh eকেকর sাতnt েক সংkিচত কের। ei বh eকক িনেয়i 
আমােদর eখনকার সমাজ। eকটা pতীিক ঐক  তার মাথার oপর 
চেড় যেত পাের, aথাৎ সবদাi তা eক ধরেনর সাবেভৗমতা, eকটা 
kমতা-সmক তির কের। pতীিক pিতিনিধেtর মাধ েম গেড় oঠা 
ঐক  িনেজেক সমাজ-জীবেনর eকটা শত িহেসেব পশ কের। 
পািটgেলা িনেজেদর eর aিভেনতা িহেসেব ঘাষণা কের বেল য, 
তােদর নতৃt দoয়ার aিধকার রেয়েছ, তারা না থাকেল যন সবt 
কবল িবশৃ লা সৃি  হেব, aতeব তারাi শৃংখলা িনেয় আসার জn 
দািয়tpাp। পািট ব বsা সমােজর সংকটেক b াকেমল কের। িকংবা 
সামািজক ফাটল হেয় oেঠ জনতােক িকছু রাজনীিতিবদ আর 
পঁুিজপিতেদর hkেমর aধীেন িনেয় আসার uপায় --- যারা জাতীয়, 
আnজািতক eবং ব িkগত sের dিনয়ােক s াচারীভােব শাসন 
কের। 

বhজেনর মুিkর মাtা তখন িবিভn ধরেনর সাবেভৗম o s-
সংগিঠত কাযকলােপর বাধাgেলােক kমাগত সিরেয় ফলার মধ  িদেয় 
িনেজেদর eকেজাট করার শিk aজেনর সমাnপািতক হেয় দাঁড়ায়। 
বh eকেকর মুk সহেযািগতার মধ  িদেয় গেড় oেঠ ei s-সংগঠন। 
আজ eকi ধরেনর কােজর সামথ  হল aথৈনিতক uৎপাদন 
pিkয়াgেলার pাথিমক িভিt। eেদর মেধ  বৗিdক, আেবগময়, 
কlনাpবণ শিkgেলা গাড়ায় o ফলsrপ uভয়িদক থেকi eর 
pেয়াজনীয় ধারা। uপরnt, য িমেকরা ei pিkয়ায় যুk হয়, 
তােদর সহেযািগতার সkমতায় িকছু ‘ জবরাজৈনিতক uৎপাদন’ 
বাsবািয়ত হেয় oেঠ। eমতাবsায় সহেযািগতা যত বিশ মুk হয়, 
সmদ সৃি  ততi বিশ হেত থােক। eরপর জবরাজৈনিতক uৎপাদন 
১৫ ম আেnালেনর রাজৈনিতক pকাশ হেয় oেঠ, িবেশষত 
‘আমােদর pিতিনিধ নi’ াগােন। eটাi হল রাজৈনিতক 
pিতিনিধt বািতল করার সা ার দািব eবং জনতার udাবন, য 
pিতিনিধt uৎপািদকা শিkেক দূিষত কের, তােক পরগাছা কের 
তালার eক ব বsাsrপ।...  

anভােব বলেল, ১৫ ম আেnালেন a-pিতিনিধেtর ধারণা িঠকঠাক 
সংjািয়ত হয়িন। ... a-pিতিনিধt হল সেব r। 
( রেবিলয়ন পিtকায় সাi aেরিলo পেজানাগা-র pবn, জুন ২০১১ pথম সpােহ 
লখা। মূল রচনা sনীয় ভাষায়।) 
 

১৫ ম আেnালেন ব বhত িকছ ুনয়া শb 
 

সাধারণ (common) 
শbিট যা বাঝায় : s-রাজ সমাজ, সমতল পিরসর, পিরসর 
যা বািতল কের শbিট eেসেছ : সmিt, pাiেভট-পাবিলক যুগলবnী, 
kমতা হােত নoয়া, মাnষrপী পঁুিজেক কbায় আনা।  
 

সভা-সmত (assembly-consensus) 
শbিট যা বাঝায় : সভায় pদt মতামতgিলর তুলনায় যা gণগতভােব 
পৃথক (িকnt যা pদt মতামতgিলর পারsিরক সmক থেক uেঠ 
eেসেছ), আিব ার, সভা-sর (premise) ছািপেয়, আঁকাবাঁকা 
pিkয়ায়, ভাট না িদেয় সmিত। 
যা বািতল কের শbিট eেসেছ : সভায় pদt মতামতgিলর 
সরলৈরিখক গড়, সভা-sর থেক িনচুমােনর, সbসmত, মতাৈনক , 
িবেরািধতা। 
 

কu (any) 
শbিট যা বাঝায় : sাতnt  
যা বািতল কের শbিট eেসেছ :  সবাi (all) 
 

না-ভাবী (no-future) 
শbিট যা বাঝায় : eখন, eখনi 
যা বািতল কের শbিট eেসেছ : ‘pত ািশত’, ধার, হতাশা, pিkয়া 
eবং লেk র ফারাক করা। 
 

a-পিরিচিত (non-identification) 
শbিট যা বাঝায় : ছdেবশ, sাতnt , বhগািমতা, নাম মুেছ দাo 
( হঁয়ািল কের), a- গাপন, s তা 
যা বািতল কের শbিট eেসেছ : সংখ া, পিরিচিত, anগামী করা, 'দেল 
ভড়ােনা' 

 

a-মাথা (non-heads) 
শbিট যা বাঝায় : আt, ছড়ােনা জাল, সিkয় aংশgহণ, রাiেজাম, 
ajাত, ‘ েdয়’, ঘুিরেয় িফিরেয় কাজ 
যা বািতল কের শbিট eেসেছ : িনিদ  কােজ িনিদ  লাক, সামািজক 
ভূিমকা, কতােক িচিhত করা, িনিkয়তা (passivity) 
 

a-pিতিনিধt (non-representation) 
শbিট যা বাঝায় : aংশgহণ, eিগেয় আসা, pতk গণতnt 
যা বািতল কের শbিট eেসেছ : pিতিনিধt, aেnর হেয় কথা বলা 
 

a-িহংসা (non-violence) 
শbিট যা বাঝায় : nায তা, uদাহরণ হেয় oঠা, হঁয়ািল যা িনেজেক 
পির ার রােখ 
যা বািতল কের শbিট eেসেছ : িহংসার কাযকািরতা, পুrষালী তাNব 
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dা (respect) 
শbিট যা বাঝায় : eেক anেক, আিম=তুিম, সmান, আt-
সংবরণ, ‘নাগিরকt’ 
যা বািতল কের শbিট eেসেছ : কােজর িনেদশ, িনরাপtার শtr 
 

ভয়ডরহীন (without fear) 
শbিট যা বাঝায় :  তুিম eকা নo, সংকটেমাচন, সৃি শীলতা, 
বিরেয় আসা, আiসল া ড 
যা বািতল কের শbিট eেসেছ : মারাtক, প tু, ‘মৃতু পথযাtী 
দবদূত’ 
 

না-টাকা (no-money) 
শbিট যা বাঝায় : সmদ টাকার িহেসেব নয়, লিgেkt থেক 
িবযুk করা, sানীয় মুdা, a-পণ  
যা বািতল কের শbিট eেসেছ :  দািরেd র aথনীিত, লিg kমতার 
তাNব, হােত শূnর খলা, ‘aনেnাপায় মেন নoয়া’ 
 

ধীেরsেs (unhurried) 
শbিট যা বাঝায় : পিরণত, দীঘিদেনর চ ায় তির 
যা বািতল কের শbিট eেসেছ : ‘drত’, পুঁিজর স লেনর drততার 
anগামী হoয়া (যা বিশরভাগ সময়i aিsেtর পবূশত)

তথ সূt : www.democraciarealya.es, www.rebelion.org, www.takethesquare.net, http://johnpostill.com, www.madrilonia.org, 
Quick Guide To Dynamics Of Peoples Assemblies (www.takethesquare.net). 
 

িবpেবর r িনেজর ঘর থেকi 
arণ gpা 

oয়াল িsTট দখেলর বnুেদর কােছ ‘দ  iি ডেপে ড ট’ পিtকার সmাদক arণ gpা ২৭ সেpmর eকিট খালা িচিঠ দন। grেtর িবচাের সিট পের 
আেnালেনর মুখপt ‘akপােয়ড oয়াল িsTট জানাল’-eর pথম সংখ ায় pথম পাতায় oপেরi ছাপােনা হয়। eখােন anবাদ কেরেছন তমাল ভৗিমক।
    

oয়াল িsTেট eখন যা ঘেট চেলেছ তা সিত i aসাধারণ$দশিদেনর 
বিশ হেয় গল, িব পুিঁজর পিবt পীঠsানেক টাকার মািলক আর 
তােদর পিুলশ বািহনীর হাত থেক মুk কেরেছ িনঃs জনতা$ 

১৯৩০-eর দশেক aবsান ধমঘেট বেস-পড়া, ১৯৬০-eর দশেক 
ক াি টেন খাoয়ার জায়গায় বেস-পড়া থেক r কের বতমান আরব 
dিনয়া o iuেরােপর গণতািntক আেnালনgেলােত আমরা শািnপণূ 
uপােয় িবিভn sান দখল কের নoয়া দেখিছ$ সi ঐিতh anসরণ 
কেরi iিতহােসর sােতর মুখ ঘুিরেয় দoয়ার eক aনn sেযাগ 
তির কেরেছ ei oয়াল িsTট দখল$ 

যারা তািহিরর sায়ােরর িমশরীয়েদর aিভনnন জািনেয়িছল, যারা 
বেলিছল, ‘আমরা সবাi uiসকনিসন’, যারা gীক o sনীয়েদর 
আেnালনেক সমথন কেরিছল, তােদর pেত েকর সবেতাভােব ei 
oয়াল িsTট দখেলর kমশ বেড় চলা aিভযানেক সহায়তা করা 
uিচত$ ei আেnালন তােদর সবার জn, যােদর চাকির নi, বািড় 
নi, sােs র sরkা নi aথবা যােদর কােনা ভিব ৎ নi। 

আমােদর ব বsাটা সবsের ভেঙ পেড়েছ$আড়াi কািট 
আেমিরকান বকার, পাচঁ কািটর বিশ আেমিরকােনর sােs র কােনা 
sরkা নi আর pায় দশ কািট মাnষ দািরেd র পে  িনমিjত$ei 
হে  বাsেবািচত পদেkপ gহেণর ফল$ তব ু মাটা বড়ালgেলা 
করছাড় পেয়i চেলেছ আর সহs কািট টাকা লুেট িনে $ 
রাজনীিতিবদেদর মেধ  pিতেযািগতা চলেছ, ক জনসাধারণেক কতটা 
বিশ িনংেড় নoয়ার জn চাপ িদেত পাের$ 

oয়াল িsTট দখলকারীর সংখ া যাi হাক না কন, কখনo পাঁচ 
হাজার, কখনo দশ হাজার বা প াশ হাজার --- ei জনতার 
uপিsিতর চাপi kমতাসীনেদর কাছ থেক িকছু sিবধা আদায় কের 
ছাড়েব$ কu বলেত পারেব না য িঠক কতিদন ধের কত লাক 
জমােয়ত হেল aথবা িঠক কান পেথ পিরবতনটা আসেব$ িকnt ei 
য dনীিতপরায়ণ রাজৈনিতক পdিতেত ব বsাটা চলেছ, সটােক 

eিড়েয় যাoয়ার জn eবং লাকসান রkা কের মুনাফা বাড়ােনার 
বদেল মাnেষর pেয়াজেনর oপর িভিt কের eকটা সমাজব বsা 
চালােনা r করার জn সিত i eকটা সmাবনাময় শিk ei 
আেnালেনর মেধ  রেয়েছ$ সিত  বলেত িক, eক বছর আেগ কu 
কlনা কেরিছল য িতuিনিসয়া আর িমশেরর জনতা তােদর দেশর 
eকনায়কতntীেদর aপসারণ করেত পারেব?  

আঠােরা কািট আেমিরকানেক পােয়র িনেচ ফেল রেখ চারশ’ 
জন আেমিরকান তােদর সmদ আরo আরo বািড়েয় চেলেছ$ eর 
মধ  িদেয়i ei ব বsার চূড়াn ব থতা pমাণ হেয় গেছ$eখন ei 
ব বsাটােক িনেয় আমরা কী করব, সi িবষেয় pেত কিদন ‘িলবািট 
পাক’-e সহsািধক মাnষ জেড়া হেয় আেলাচনা করেছ$ 

eটা খুবi আ যজনক য ei dিনয়ার যারা মািলক, যােদর sের 
তাল িমিলেয় রাজৈনিতক দলgেলা গান গায় আর িমিডয়াgেলা নােচ, 
তােদর pা েনi ei s-সংগিঠত গণতেntর uৎসব ম িরত হেয়েছ$ 
িবেkাভকারীেদর িঘের ফেলেছ eবং hমিক িদে  িনu iয়ক পুিলশ 
িবভাগ িনেয়ািজত হাজার হাজার পুিলশ aিফসার$তারা iে  করেল 
সামাn কেয়ক িমিনেটর মেধ  িবেkাভকারীেদর সবাiেক gpার কের 
‘িলবািট pাজা’ ফাঁকা কের িদেত পাের$িকnt তারা তা কেরিন --- 
eটা খুবi আ যজনক। 

eর কারণ হল : যিদ ei pকৃত গণতেntর দািবেত ধু রাজৈনিতক 
নয়, aথৈনিতক aিধকােরর দািবেত গেড় oঠা শািnপণূ গণআেnালেনর 
oপর pকাে  হামলা চালােনা হয়, তাহেল dিনয়ার মাnেষর মেন পেড় 
যােব nােয়র দািবেত সংgামরত জনগণেক নৃশংসভােব দমনকারী সi 
eকনায়কতntীেদর কথা, যারা আরব বসেnর হাoয়ায় ফুৎকাের uেড় 
গেছ$ তাছাড়াo রাTীয় সntাস iিতমেধ i uেlা ফল িদেয়েছ$ eক 
শিনবােরর িমিছেল পুিলশ আkমণ চািলেয়িছল eবং তার ফেল 
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আেnালেন জনসমাগম বিৃd পেয়েছ eবং তা িমিডয়ার দিৃ  আকষণ 
কেরেছ$ 

aথৈনিতক শিk, রাজৈনিতক শিk, িমিডয়ার শিk আর আরkা 
বািহনীর শিk --- eiসব দাপুেট শিkর anঃসারশূnতা iিতমেধ i 
‘oয়াল িsTট দখল’ pকাশ কের িদেয়েছ$ eেদর মানবতােক সদথক 
িকছু দoয়ার নi eবং দিkণ গালাধেক eরকম িকছু তারা কখনo 
দয়oিন$ িকnt সীমাহীন মুনাফার সnােন তােদর তৃ ার aথi হল 
হাজার হাজার sেযাগsিবধা কেট িনেয় সাধারণ মাnষেক আরo 
dেভােগর মেধ  ঠেল দoয়া$ 

সiজni আরo বিশ বিশ কের মাnষ oয়াল িsTট দখেল যাগ 
িদে $ eiসব মাnেষরা আপনােক বলেত পাের, কীভােব তােদর 
গৃহহীন করা হেয়েছ, মােসর পর মাস বকািরর িনে ষণ বা িনmতম 
মজিুরেত জীবন চালােত না-পারার মেতা চাকিরর কথা, ছাt-ঋেণর 
বাঝার ভাের সাজা হেয় দাঁড়ােত না পারা আর িচিকৎসার কােনা 
sেযাগ না পাoয়ার কথা$e eক গাটা pজেnর আেমিরকান, যােদর 
কােনা ভিব ৎ নi$ িকnt তােদর eমন eক ব বsায় িব াস রাখেত 
বলা হে , য ব বsা তােদরেক dেটা মাt sিবধা িদেত চাiেছ --- 
মুেখ sগnী মাখা আর তারকােদর সে  নাচার sিবধা। 

eক আs pজnেক আtরিতপরায়ণ, বদনােবাধহীন, aকমণ -ব থ 
বেল নানাভােব uপহাস করা হে $ oরা জয়ুা খলেছ আমােদর 
ভিব ৎ িনেয়, আরo ভােলা eক ভিব েতর বািজ রেখ$ eiজni 
আমােদর সকেলর ei আেnালেন যাগ দoয়া pেয়াজন$ ধু 
ফসবেুক িলখেল হেব না য, আিম ei আেnালেনর পেk$ কােনা 
oেয়বসাiেটর মাধ েম বদেলর পেk দািবসনেদ ধু সi িদেলi হেব না 
বা টুiটার থেক টুiটাের pিতবােদর ছিব পািঠেয়o হেব না$সরাসির 
oয়াল িsTেট িগেয় দখেলর কমসূিচেত যাগ িদেত হেব। 

eখােন pচরু শিk িনিহত আেছ$ হয়েতা বা তািহিরর sায়ার বা 
uiসকনিসেনর মেতা aত বেড়া নয়$ eক িবpেবর বীজ eখােন 
a ুিরত হেয়েছ$ সi িবpব আেমিরকার kমতা-কাঠােমাটােক নািড়েয় 
িদেত পাের, যমনটা আরব dিনয়ার oেলাটপালেটo ঘেটেছ$ 

যখন আkিরক aেথi রাsায় পেড় সাধারণ আেমিরকানরা মারা 
গেছ, তখনকার সi aথৈনিতক সংকট o করছােড়র sেযাগ িনেয় 
ভঁুিড়েমাটা িবড়ালgেলা d’হােত টাকা কািমেয়েছ$ আর eখন সi 
লুেঠর টাকা িদেয় হাজার হাজার টাকা দােমর ােmেনর বাতল 
oড়াে  আর দািম দািম গািড় চেড় বড়াে $ eেদর িবrেd eক 
হাজার বা d’হাজার নয়, শত-সহs মাnেষর দখল aিভযােন নামা 
দরকার। 

pকৃতপেk ‘িলবািট pাজা’য় খািনকটা িবশৃ লা আেছ$ িকnt 
eটাo সmাবনার eক গেবষণাগার, আর eটাi গণতেntর 
sষমা$আমােদর eকমুখী সংsৃিতর মেধ  আেছ eমন eক রাজৈনিতক 
জীবন, যা pিত চার বছর anর ধু eকটা িনবাচেনর টুসিক, eক 
সামািজক জীবন যা ধু পণ েভাগী, আর eক ভীতু o pতারক 
aথৈনিতক জীবন$ oয়াল িsTট দখল িবিভn ধারণা, িবিভn মতামত o 
িবিভn িশেlর eক বhমুখী সংsৃিতর pকাশ ঘটাে । 

ei দখল করােক aেনেক সমথন করেলo তারা eেত পুেরাপিুর 
যাগ িদেত iতsত করেছ eবং drত িকছু সমােলাচনা হািজর করেছ$ 

eটা পির ার য eক শিkশালী আেnালন গেড় তালার pধান বাধা 
পুিলশ বা পঁুিজ নয়, pধান বাধা আমােদর িনেজেদর হতাশা আর 
aিব াসী মন। 

eiসব মাnেষর দৃি েক িনu iয়ক টাim েসর pবngেলা িকছটুা 
রি ত কেরেছ$ oেদর pবেn ei িবেkাভকারীেদর uপহাস কের বলা 
হেয়েছ, eরা ‘pগিতশীলতার মূকািভনয় করেছ’, ‘ভুল লেk  oয়াল 
িsTেটর িদেক বndক তুলেছ’ eবং eেদর আেnালেনর থেক ‘পির ার 
কােনা বাতা বিরেয় আসেছ না’$ 

িকnt eেত দােষর কী আেছ? eকটা পূণ িবকিশত আেnালন 
কােনা মািট থেকi গিজেয় oেঠ না$ oটা সৃি  করেত হয়$আর ক 
বলেত পারেব, িঠক কী করেত হেব? আমরা কােনা eকনায়কতntীেক 
হটােনার কথা বলিছ না$ যিদo কu কu বেল য আমরা পঁুিজর 
eকনায়কতnt হটােত চাiিছ$ eখােন নানারকম আধিুনক ভাবনার uদয় 
হেয়েছ : কেপােরট ব িkতেntর শষ হাক, sক কনা o নােটর 
ব বসার oপর ‘টিবন কর’ চাপােনার ব বsা হাক, ব া  জাতীয়করণ, 
oষুধ-িচিকৎসার সামািজকীকরণ, সরকাির চাকির বাড়ােনার জn বিশ 
িবিনেয়াগ o সিত কার কinীয় পdিতেক uৎসািহত করা হাক$ িমক 
সংগঠনgেলার oপর থেক িনেষধাjা তালা হাক, ঋণেশাধ করেত না 
পারার জn য বািড়gেলােত তালা ঝালােনা হেয়েছ সgেলােক 
জনসাধারেণর আবাস িহেসেব গেড় তালার জn শহরgেলােক 
anমিত দoয়া হাক, eকটা ‘িgন eনািজ’ বা ‘দূষণহীন শিk’ 
uৎপাদেনর পিরকাঠােমা গড়া হাক। 

িকnt eiসব িবষয়gেলার oপর আমরা কীভােব সাধারণ ঐকমেত  
পৗঁছাব? যিদ িবেkাভকারীরা আেগ থেকi িকছু দািব িঠক কের িনেয় 
িবেkাভsেল পৗঁছায়, তাহেল িবেkােভর শিk খিবত হেব$ িচিকৎসা 
ব বsার সামািজকীকরণ বা ব া  জাতীয়করেণর মেতা দািবgেলা 
আকাশksম বেল পিরতk হেব$ আর ‘বুেফ rল’-eর মেতা dবল 
দািবgেলােক ei ব থ রাজৈনিতক ব বsা সহেজi drত gহণ কের 
নেব$আর eiসব pেচ াgেলা িনঃেশিষত হেয় আেnালনেকi খােটা 
কের ফলেব। 

সiজni ei আেnালন গেড় তুলেত হেব সাধারণ সংgাম, িবতক 
o িবpবী গণতেntর সে  হােত হাত িমিলেয় eিগেয় চলার মধ  
িদেয়$eiভােবi আমরা nায়স তভােব সমsার সমাধান করেত 
পারব$ 

hাঁ, কu হয়েতা aসংখ  িবেরািধতা তুলেত পাের$ িকnt যিদ 
আমরা সmাবনাgেলার oপর দৃি  িনবd রািখ আর আমােদর হতাশা, 
aিব াস o aনাsার মেনাভাব ঝেড় ফলেত পাির eবং সবাi িমেল 
oয়াল িsTেট িগেয় uপিsত হi সমােলাচনামূলক িচnাভাবনা o eকতার 
মেনাভাব িনেয়, তাহেল ei dিনয়াটােক আমরা পাlােত পাির। 

জীবেন কত বার আপিন ei sেযাগ পােবন iিতহােসর পাতা 
olােনা pতk করার, eক য়তর সমাজ গড়ায় সিkয়ভােব 
aংশgহণ করার, হাজার হাজার মাnেষর সে  eক স েম িমেশ 
যাoয়ার, যখােন pকৃত গণতnt কােনা কlনা নয়, বাsব? 

বhিদন ধের আমােদর মন ভেয়, িবভাজেন আর িনিkয়ায় শৃ িলত 
হেয় আেছ$ যারা আেলাকpাp তারা জনজাগরণেক সবেচেয় ভয় 
পায়$ সi িদন eেসেছ$ আমরা সবাi িমেল eটা দখল করেত পাির$
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িনu iয়ক শহর দখল নoয়ার ঘাষণাপt 
 

কেয়ক দফায় িবশদ আেলাচনার পর ২৯ সেpmর িনu iয়েকর সাধারণ সভায় ( জনােরল a ােসmিলেত) eিট সবসmিতkেম গৃহীত হয়। জনােরল 
a ােসmিলর মাধ েম আেnালন পিরচালনার িবষয়gিল আেলাচনা করা eবং সবসmতভােব িসdাngহেণর pিkয়া r হেয়িছল ২ আগs। ‘akপাi oয়াল 
িsTট’-eর oেয়বসাiট থেক ১২ আগs জানা যায়, ei জনােরল a ােসmিলর ধারণা eরা িনেয়িছল sেনর মািdেদর পুেয়তা দল সােলর িপপl স 
a ােসmিল থেক। eখােন ei ঘাষণাপtিট বাংলায় anবাদ কেরেছন তমাল ভৗিমক। 
    

ব াপক মাnেষর pিত anােয়র eকটা anভব pকাশ করার জn 
আমরা সবাi যখন eকিtত হেয়িছ, তখন ভুেল গেল চলেব না য 
কী uেdে  আমরা সবাi eকসােথ eেস জুেটিছ$ কেপােরট 
শিkgেলা পৃিথবীর সবt যসব মাnষেক আঘাত কেরেছ, তারা 
যােত জানেত পাের আমরা তােদর বnু, সiজni আমরা ei 
কথাgেলা িলখিছ$ 

eকটা ঐক বd জনতার সদs িহেসেব আমরা ei সত েক 
sীকৃিত িদi : মn জািতর ভিব ৎ রkা করেত মাnেষর মেধ  
সহেযািগতা গেড় তালা দরকার, বতমান ব বsােক dনীিতমুk হেয় 
আমােদর aিধকার রkা করেত হেব, pেত ক ব িkেক তার িনেজর 
o pিতেবশীর aিধকার রkা করেত হেব$ eকটা সরকার জনগেণর 
িভতর থেকi তার nায  kমতা aজন কের নয়$িকnt ei পৃিথবী 
o তার বসবাসকারী মাnেষর কাছ থেক সmদ আহরেণর জn 
জনসাধারেণর কােনা সmিত gহণ কের না কেপােরশনgেলা$আর 
aথৈনিতক kমতার জাের কােনা পdিত gহণ করেল সিত কােরর 
গণতnt গেড় uঠেত পাের না$ আমরা আপনােদর কােছ uপিsত 
হেয়িছ যখন দখলাম মাnেষর oপের মুনাফা, nােয়র oপের আপন 
sাথ, সমতার oপের িনপীড়নেক agািধকার দয় য 
কেপােরশনgেলা, তারাi সরকারgেলােক পিরচালনা করেছ$ আমরা 
শািnপূণভােব eখােন জেড়া হেয়িছ eiসব সত gেলােক সামেন তুেল 
ধরার জn eবং eটা আমােদর aিধকার$ 

eকটা বআiিন ‘ ফারেkাজার’ পdিতেত আসল বnকী হােত 
না থাকা সেtto oরা আমােদর ঘরবািড় সব কেড় িনেয়েছ$ 

করদাতােদর শািs মkব কের িদেয় oরা oেদর পাNাgেলােক 
আরo বিশ হাের বানাস িদেয় যাে $ বয়স, বণ o িল  
ভদােভিদেত oরা aসাম  চািলেয় যাে $ oরা aবেহলা কের 
খাদ সামgীেক িবষাk কের তুেলেছ, eকেচিটয়াকরেণর মাধ েম 
কৃিষেক খব কেরেছ$ oরা aসংখ  প র oপর aত াচার চািলেয় 
তােদর আটেক রেখ o তােদর সে  িন ুর ব বহার কের িনেজেদর 
মুনাফা তুেল িনেয়েছ আর িনেজেদর eiসব কাN-কারখানা গাপন 
কেরেছ$ eকটু ভােলা মাiেন o eকটু ভােলা কােজর পিরেবেশর 
জn িমক-কমচারীেদর আেপাষ-মীমাংসার aিধকার oরা eেকবাের 
কেড় িনেয়েছ$িশkার মানিবক aিধকার কেড় িনেয় oরা ছাtেদর 
হাজার হাজার ডলােরর িশkা-ঋেণর ফাঁেদ আটেক ফেলেছ$oরা 
ধারাবািহকভােব বাiেরর িমকেদর িদেয় (আuটেসািসং) কাজ 
কিরেয় গেছ, িমকেদর আরo কম মাiেনেত আরo asাs কর 
পিরেবেশ খািটেয় যাoয়ার জn$ আদালেতর oপর pভাব খািটেয় 
oরা সাধারণ মাnেষর সমান aিধকার আদায় কের িনেয়েছ, aথচ 

তার জn pাপ  িনnা বা দায় gহণ কেরিন$ sাs িবমার চুিkেক 
খলাপ করার জn যতরকম uপােয় পারা যায় oরা আiনবাজেদর 
িপছেন কািট কািট টাকা ঢেলেছ$ oরা আমােদর eকাn 
গাপনতােক পণ  িহেসেব বেচ িদেয়েছ$ pেসর sাধীনতােক 
আটকােত oরা পুিলশ-িমিলটািরেক লিলেয় িদেয়েছ$ যসব 
ভাগ পণ  pাণঘাতী সgেলােক পযn oরা বাজার থেক তুেল িনেত 
চায়িন ধু oেদর মুনাফার লােভ$ oেদর aথৈনিতক পিরকlনা 
চরমভােব িবপযs হেয়েছ eবং হেয়i চেলেছ$ তবু oরা aথৈনিতক 
পিরকlনা চািলেয় যেত চায়$ oরা সiসব রাজনীিতকেদর িপছেন 
pচুর পয়সা ঢেলেছ যােদর দািয়t িছল oেদর িনয়ntণ করা$ oরা 
িবকl শিk ব বহােরর রাsায় বাধা সৃি  কের চেলেছ, যােত আমরা 
তল-িনভর হেয় থািক$ oরা সiসব বেগর oষুধ uৎপাদেন বাধা 
িদে , যgেলা সাধারণ মাnেষর জীবন রkা করেত পাের বা 
তােদর ক  দূর করেত পাের$ কারণ oষুধ িশেl oেদর িবশাল লিg 
রkা করেত হেব$যিদo সi লিg aেনক আেগi oেদর হােত pচুর 
লাভ তুেল িদেয়েছ$ oরা ধ ু মুনাফার তৃ ায় iে  কের তল 
ছলেক পড়া, dঘটনা, িহেসেবর গরিমল, কাজ কের না eমন 
মালপt সব িকছু িনেয় লুেকাছাপা কের গেছ$ সংবাদমাধ মgেলােক 
িনয়ntণ করার মধ  িদেয় oরা s াকৃতভােব সাধারণ মাnষেক ভুল 
তথ  িদেয়েছ, ভয় দিখেয়েছ$ যসব বnীেদর কােনা grতর দাষ 
নi বেল সেnহ pকাশ করা হেয়েছ, তােদর oরা pাiেভট খুিন 
লািগেয় মেরেছ$oরা ঘের-বাiের সবt ঔপিনেবিশকতা চািলেয়েছ$ 
oরা an দেশ িগেয় িন াপ নাগিরকেদর aত াচার o হত ার 
লীলায় মেতেছ$ oরা সরকােরর থেক বরাত পাoয়ার জn 
গণিব ংসী aেstর পাহাড় বািনেয়েছ$ 

dিনয়ার মাnষেক বিল, আমরা, িনu iয়কবাসীেদর সাধারণসভা 
থেক বলিছ, আমরা যারা িলবািট sায়াের জমােয়ত হেয় oয়াল 
িsTট দখল কেরিছ, আপনােদর আমরা anেরাধ করিছ, আপনারা 
িনেজেদর kমতা pকাশ কrন$ 

আপনােদর শািnপূণভােব জমােয়ত হoয়ার aিধকার pেয়াগ 
কrন; সাধারেণর eলাকাgেলা দখল কrন; য য সমsার আমরা 
সmুখীন হি , সgেলােক িনিদ  কের বাঝার eকটা পিরেবশ তির 
কrন eবং সকেলর gহণেযাগ ভােব সgেলার সমাধান কrন। 

pত k গণতেntর পিরেবেশ যসব জনসমাজ গা ীবd হেব eবং 
কমসূিচ gহণ করেব, তােদর আমরা সমথন jাপন করিছ$ আমরা 
আমােদর যা িকছু দিললপt o যা িকছু সামথ  সব িকছুi তােদর 
িদেত pstত$ 

আমােদর সে  যাগ িদন, আপনার ক ঠsর সকেল nক। 
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আেমিরকার পড়n আিথক aবsার িব েজাড়া ফলাফল 
iমাnেয়ল oয়ােলরsাiন 

iমাnেয়ল oয়ােলরsাiেনর ei কেম টাির ১৫ আগs তাঁর িনজs oেয়বসাiেট pকািশত হয়$ তাঁর anমিতkেম eখােন বাংলা তজমা কের ছাপােনা হল$ anবাদ 
কেরেছন সজল রায়েচৗধুির$  

eক দশক আেগ যখন আিম আরo কেয়কজন িব -ব বsায় 
আেমিরকার kমপতেনর কথা বলতাম, তখন যাঁরা সবেচেয় uদার 
তাঁরা বেড়ােজার আমােদর সরলতায় কrণার হািস হাসেতন$ কারণ 
আেমিরকা িক eকমাt বৃহৎ-শিk নয়, য পৃিথবীর দূর-দূরােnর 
ঘটনাpবােহ জিড়ত? বিশরভাগ সমেয় স িক তার aভী  পথ িঠক 
বর কের নয়িন? সব রাজৈনিতক রেঙর ভা কারেদর eমনটাi 
িছল মতামত। 
 আর আজ, আেমিরকার aবsা য পড়n, মারাtকভােব পড়n 
--- eটা sপিরিচত সত $ pেত েকi eকথা বলেছ$ ধ ু al 
কেয়কজন মািকন রাজনীিতিবদ ভেয় e িনেয় আেলাচনা করেত চায় 
না, পােছ পড়n aবsার dঃসংবােদর জn লােক তােদরi দায়ী 
কের! তাহেল আসল কথাটা হল, পড়িত aবsাটা আজ সবার 
কােছi কিঠন বাsব। 
 িকnt যটা খুব কম আেলািচত তা হল, ei পড়িত পিরিsিতর 
িব ব াপী ফলাফল কী হেব$aব i পড়িত aবsার পছেন 
aথৈনিতক কারণ আেছ$িকnt পৃিথবীর ভূ-রাজৈনিতক kমতার pায় 
eকেচিটয়া aিধকার যােদর হােত, তােদর ei aবনমেন সবt 
বেড়ামােপর রাজৈনিতক পিরণাম দখা দেব। 
 িনu iয়ক টাim স-e গত ৭ আগs সংখ ায় ‘ব াবসা-বািণজ ’ 
পাতায় eকটা ঘটনা বিরেয়িছল$আমরা সটা িদেয়i r করিছ --- 
আটলা টার eক শয়ােরর কারবাির তাঁর di ধনী মেkেলর কাছ 
থেক িবপদ সে েতর মেতা anেরাধ পেলন, তাঁেদর সমs শয়ার 
িবিk কের িদেয় সi টাকাটা যন িকছুটা িনরাপদ িমuচুয়াল ফাে ড 
রাখা হয়, শয়ার-কারবাির ভdেলাকিট জানােলন, বিtশ বছর ধের 
িতিন ei ব াবসায় আেছন, িকnt কখনo eরকম anেরাধ 
পানিন$“eটা aভূতপূব”$ oয়াল িsTেটর kেt খবেরর কাগজিট 
eেক তুলনা কেরেছ যুেdর পারমাণিবক ast ব বহােরর মিরয়া 
িসdােnর সে $ শয়ার বাজাের যখন দালাচল চলেত থােক, তখন 
সনাতন পিবt বাণী হে , “aনড়ভােব eিগেয় চেলা”$ িকnt ei 
di মেkেলর aিভpায় সi পিবtতােক ভেঙ িদেয়েছ$ 
 ‘s া ডাড a া ড পুেয়ার’ রিটং সংsা আেমিরকার kিডট 
রিটংেয়র পিরমাপ AAA থেক AA+ e নািমেয় eেনেছ$eটাo 
‘aভূতপূব’$ িকnt eটাo aেনকটা uদার িসdাn$ চীেনর সমতুল  
সংsা ‘দাগং’ গত নেভmেরi আেমিরকার kিডট রিটং- ক A+ e 
নািমেয় eেনিছল$বতমােন সটা আরo নেম A- e 
দাঁিড়েয়েছ$ পrর aথনীিতিবদ asার uগার টেশ মািকন যুkরাTেক 
‘কদলী pজাতnt’-eর সে  তুলনা কেরেছন$ িতিন বেলেছন, মািকন 
যুkরাT “uটপািখর কৗশল িনেয়েছ, আশা করেছ eভােবi তারা 
unিতর সmাবনােক িন ল মেন করেব না।” গত সpােহ িলমা- ত 
দিkণ আেমিরকার রাTgিলর aথমntীেদর eক বঠক 

বেসিছল$আেলাচ  িবষয় িছল, কীভােব drত িনেজর িনেজর দেশর 
aথনীিতেক মািকন শিনর দশার হাত থেক বাঁচােনা যায়। 
 িকnt সমsাটা হল, মািকন aথনীিতর পড়িত দশার pভাব থেক 
িনেজেদর রkা করা বেড়া কিঠন$ কারণ pচN aথৈনিতক o 
রাজৈনিতক dদশা সেtto আেমিরকা িব মে  eক িবরাট শিk eবং 
সখােন যা িকছু ঘটুক না কন, সবt তা বেড়া বেড়া ঢu তােল। 
 sিনি তভােবi বলা যায়, আেমিরকার পড়িত আিথক দশার 
সবেচেয় মারাtক ধাkা খাদ আেমিরকার oপরi পড়েত 
থাকেব$রাজনীিতিবদ আর সাংবািদেকরা মািকন রাজৈনিতক পিরিsিত 
‘aেকেজা’ হেয় পড়ার কথা খালাখুিল আেলাচনা করেছন$ িকnt 
‘aেকেজা’ হেয় পড়া ছাড়া আর কী-i বা হoয়ার আেছ? eেকবাের 
pাথিমক সত টা ei য মািকন নাগিরেকরা পড়িত aবsা দেখi 
eেকবাের হতভm হেয় গেছ$ তারা বstগতভােব িনেজরা ক  পাে  
eবং আগামীিদেন আরo ক  তােদর কপােল নাচেছ$ ধু eটাi 
নয়$ তাঁরা গভীরভােব িব াস কের eেসেছ, মািকন যুkরাT ঈ র 
বা iিতহােসর ‘িবেশষভােব বাছাi করা’ আদশ জািত$ eখনo 
রাTপিত oবামা তােদর aভয় িদে , আেমিরকা eক AAA দশ$ 
 oবামা আর বািক রাজনীিতিবদেদর সমsা হল, খুব কম লাকi 
eকথা িব াস কের$ জাতীয় গব o ভাবমূিতেত য আঘাত লেগেছ, 
তা aিত pবল o আকিsক$ei আঘােতর সে  খুব িবশৃংখলভােব 
মািনেয় চলার চ া চালাে  দশ$জনগণ হেn হেয় বিলর পাঁঠা 
খঁুজেছ, আর যােদর দাষী মেন হে  তােদর বুেনা আঘােত জজিরত 
করেছ$যিদo খুব eকটা বুিdর পিরচয় তােত নi$ শষ আশা, 
িন য়i কu না কu দাষী, তাi যারা কতৃেt আেছ তােদর 
aপসারণi pিতকােরর uপায়$ 
 সাধারণত যুkরাTীয় কতাব িk --- যমন দেশর রাTপিত, 
কংেgস o dিট pধান রাজৈনিতক দল --- eেদরi দায়ী করা 
হয়$ব িkগত sের আরo হািতয়ার চাoয়ার pবণতা বাড়েছ$ দেশর 
বাiের মািকন সরকােরর সামিরক কাজকারবার ছাঁটাi করার দািবo 
জারােলা হেয় uঠেছ$ oয়ািশংটেনর মাতbরেদর ‘যত দাষ নn 
ঘাষ’ বানােনায় রাজনীিতেত চনমেন udামতা eেসেছ, sানীয় 
kেt পারsিরক সংঘাত kমশ সিহংস হেয় uঠেছ$ আিম বলব, 
আজেকর মািকন যুkরাT িব  ব বsায় সবেচেয় কম িsিতশীল দশ। 
 eর ফেল মািকন যুkরাT হেয় পেড়েছ eমন eকটা দশ, যার 
রাজৈনিতক িkয়াকলাপ aেকেজা$ ধু তাi নয়, িব মে  pকৃত 
kমতা pেয়ােগর সামথ o তার নi$ ফেল, িবেদেশ িচরিব s 
মািকন- দাsেদর মেধ  আর sেদেশ রাTপিতর রাজৈনিতক সমথকেদর 
মেধ o মািকন যুkরাT আর তার রাTপিতর pিত আsার ব াপক 
ঘাটিত দখা গেছ$ বারাক oবামার রাজৈনিতক ভুল ািnর 
সমােলাচনায় খবেরর কাগেজর পাতাgেলা ভিত$ e িবষেয় ক আর 
তক তুলেব? oবামার কেয়ক ডজন িসdােnর কথা পরপর বলেত পাির, 
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যgিল আমার মেত াn, কাপুrেষািচত eবং কােনা কােনা সময়, 
মারাtক aৈনিতক$ তাঁর সমথেকরা মেন কের, আরo ভােলা িকছু 
িসdাn তাঁর নoয়া uিচত িছল$ আমার িবিsত p , যিদ িতিন তমন 
িকছু িসdাn িনেতনo, তাহেল িক aবsার িবেশষ কােনা হরেফর হত? 
রাTপিতর কেয়কটা dবল িসdােnর জni মািকন যুkরােTর aবনমন 
ঘেটিন$কারণটা আেছ ant --- িব  ব বsার কাঠােমাগত 
বাsবতায়$oবামা পৃিথবীর সবেচেয় kমতাবান ব িk হেত পােরন$ িকnt 
আজেকর কােনা মািকন রাTপিতর পেk গতকােলর কােনা রাTপিতর 
সমান kমতাসmn হেত পারা সmব নয়$ 
 আমরা eকটা নতুন যুেগ eেসিছ$ মুdািবিনমেয়র হার, কমসংsােনর 
হার, ভূ-রাজৈনিতক মtীবnন eবং পিরিsিতর তািttক সংjা িনমাণ --- 
pিতিট kেti eিট তীk, aিবরাম, drত utানপতেনর যুগ$ eiসব 
utানপতেনর িবsিৃত o তীbতা eতটাi বিশ য কােনারকম slেময়ািদ 

ভিব ৎবাণী করা aসmব$ আর, কােনা slেময়ািদ (িতন বছেরর মেতা) 
ভিব ৎবাণী ছাড়া িব  aথনীিত পkাঘাতgs হেয় যায়$ pেত কেকi হেত 
হেব আরo সংরkণপnী$ তােদর নজর িদেত হেব ভতেরর িদেক$ 
জীবনযাtার মান নেম যােব$ সটা মােটi snর দৃ  নয়$ আেমিরকার 
aধঃপতেনর ফেল, aেনক দেশর aেনক aেনক ভােলা সmাবনা দখা 
িদেত পাের$ তবoু িব তরণীর pবল dলুিনেত an দশgেলা পিরিsিত 
থেক ফায়দা তুলেত পারেব িকনা, স ব াপাের সেnহ আেছ। 
 সময় eেসেছ আরo সংযত দীঘেময়ািদ িবে ষেণর$ ei িবে ষণ থেক 
যা বিরেয় আেস স সmেn আরo s  নিতক িবচােরর$আগামী ২০-৩০ 
বছর ধের আরo কাযকর রাজৈনিতক কাযকলােপর$ আমরা সবাi eকটা 
িব  ব বsার পাঁেক আটেক গিছ$ eর চেয় ভােলা eকটা িব  ব বsা 
গেড় তালাi eসেবর লk $ 

 

eক মািকন সাiেকলচালেকর চােখ oয়াল িsTট দখল 
 

নৃতািttক o সমাজকমী িsেফন মাiকেসল ৩০ aেkাবর eকিট িচিঠ িলেখ তাঁর ei aিভjতার কথা মnন সmাদকেক জানান। anবাদক িজেতন নnী। 

আপনারা িন য় জােনন য akপাi oয়াল িsTট আেnালন শূn থেক 
পেড়িন$ বশ কেয়ক বছর আেগ থেকi ei আেnালেনর জিম eকটু 
eকটু কের তির হেয়েছ$ সারা দশ জুেড় aেনক গা ী রেয়েছ, যারা 
সবরকেমর sানীয় uেদ ােগর সে  যুk, সখােন তারা pতk গণতেnt 
আবd$ uদাহরণ িহেসেব আমার কথা বলা যায়$ আিম চার বছর ধের 
সাiেকল চালাি $ আিম eমন নানান গা ীর সে  যুk যারা সাiেকল 
চালায়$ িকnt eiসব লাকজন নানা রকম পশায় িনযুk$ তারা 
সাiেকেল চেপ তােদর িবিভn কাজকম কের বড়ায়$ আমরা মােঠ িগেয় 
কাজ কির, পুতুল নাচ দখাi, রাজৈনিতক িথেয়টার কির িবিভn শহের 
িগেয় --- আর eসবi করেত সাiেকল চেড় যাi$ pেত কিদন সকােল 
আমরা লmা লmা িমিটং কির$ সখােন সমs রকম িবষয় utাপন করা 
হয় eবং pেত েক eকমত হেয় তারপর িসdাn gহণ কির$ 

‘oয়াl সাশাল ফারাম’-eর anভুk ‘আেমিরকান সাশাল 
ফারাম’ যখন anি ত হেয়িছল, তখন সারা দেশর িবিভn 
সাiেকলচালক গা ী oখােন জেড়া হেয়িছলাম$ যতিদন ধের oখােন 
সাশাল ফারাম চেলিছল, তাঁবু খািটেয় খািটেয় eকটা তাঁবুর শহর 
বািনেয় সi শহেরর pশাসন o পিরচালন আমরা িনেজরাi কেরিছলাম। 

eরকমটা সব জায়গােতi ঘেট চেলেছ$ যমন, ডTেয়েট মাটরগািড় 
িশl ভেঙ পড়ার পের চিlশ শতাংশ মাnষ শহর ছেড় চেল যায়$ 
শহেরর পিরতk জিম o বািড়েত জনসাধারণ কৃিষখামার-সমাজ গেড় 
তুেলেছ$ দেশর সব জায়গায় সামািজক সহায়তায় কৃিষ আেnালন গেড় 
uেঠেছ$ সখােন শহেরর লাক o কৃষেকরা eকিtত হেয় ছােটা ছােটা 
খামারgেলােক সাহায  কের$ তারা সরাসির চাঁদা িদেয় খাদ  
কেন$ ছােটা কৃষকেদর থেক সরাসির খাদ  কনার ফেল eবং uৎপাদক 
o kতার মেধ  কােনা ফেড় না থাকার ফেল কৃষেকরা ভােলা uপাজন 
কের eবং কৃিষঋেণর সমsা িমেট যায়। 

িব  বািণজ  সংsা (WTO)-র িবrেd ধারাবািহকভােব িবেkাভ 
দখােনা হেয়েছ, যুেdর িবrেd রাজৈনিতক দলgেলার সেmলন হেয়েছ 
eবং আরo নানারকম আেnালন হেয়েছ$ সাধারণ লােক িশখেছ, 

কীভােব পুিলেশর মাকািবলা করেত হয়, পুিলশেক কীভােব সামলােত 
হয়$ তারা িশখেছ, কীভােব pচারমাধ েম িনেজেদর uপিsত করেত হয়, 
কীভােব বেড়া জমােয়েতর সামেন দাঁড়ােত হয়$ কৃষেকরা, যারা 
রkণশীল eবং যােদর কােছ মািকন সাmাজ বাদ eক বেড়া িবপদ হেয় 
দাঁিড়েয়েছ, তােদর সে  কীভােব িমশেত হয়, কী কের তােদর কােছ 
পৗঁছােত হয়, তাo সাধারণ মাnষ িশেখেছ$ 

aেনক pকl আেছ, যমন, ‘pিমিথuস রিডo pকl’$ eটা সারা 
দশ জুেড় বh গা ী o জনসমােজর সে  কাজ করেছ, যােত 
দশেজাড়া কিমuিনিট রিডo গেড় তুেল আমরা িনেজরাi িনেজেদর 
pচারমাধ মেক িনয়ntেণ রাখেত পাির$ আেমিরকার eকটা িবেশষ 
আেnালন আেছ, তার নাম ‘শsেগালা িনমাণ’$ eটা aেনক পুেরােনা 
eকটা আেnালন, যখােন নতুন কৃষেকর জn gামসমােজর an সবাi 
eেস গালা বািনেয় িদত$ িঠক তমনভােবi eখন oi রিডo pকেlo 
সবাi িমেল িগেয় নতুন জায়গায় নতুন রিডo sশন বািনেয় দoয়া 
হে  --- a াে টনা লািগেয় দoয়া হে , রিডo sশেনর জn যা যা 
দরকার, Tাnিমটার, রিডo বাড, কিmuটার নটoয়াক iত ািদ সবi 
লািগেয় দoয়া হে  সবাi িমেল$ eর ফেল সারা দশ থেক কেয়কেশা 
রিডo ভলাি টয়ার eক জায়গায় হেব$ 

eরকম aেনক aেনক ছােটা ছােটা নানা আেnালন, uেদ াগ o 
pকl আেছ, যার মেধ  িদেয় লিgপুিঁজর িবrেd সাধারণ মাnষ uেঠ 
দাঁড়াে $ সবাi সহমত হেয় কােনা কাজ বা আেnালন পিরচালনা 
করার aিভjতা aজন করেছ$ 

তাi যখন akপাi oয়াল িsTট বা oয়াল িsTট দখল করার আoয়াজ 
uঠল, তখন তা কােনা পিতত জিমেত িগেয় পড়ল না, পড়ল কিষত 
জিমেত$ eর িপছেন aেনক pstিত িছল আর মাnষo iিতমেধ i বh 
aিভjতায় ঋd হেয়েছ$তাi ‘oয়াল িsTট দখল কেরা’ আেnালেনর 
ভিব ৎ যাi হাক না কন, ei ধরেনর uেদ াগgেলা চলেতi থাকেব 
eবং egেলার আরo শিkশালী হেয় oঠার সmাবনাo থাকেব$ আর 
egেলার থেকi বিরেয় আসেব আরo নতুন বh িজিনস$ 
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‘আমরা spদশী নi’ 
sােভিনয়ান দাশিনক sােভাজ িজেজক ৬ aেkাবর ‘akপাi oয়াল িsTট’-eর সমােবেশ িলবািট pাজায় eেস বkৃতা কেরন। সi বkৃতার drত pিতিলিপ 
থেক eখােন বাংলায় anবাদ কেরেছন িজেতন নnী। 

    

aংশ eক 
… কে াপািজত ব িkগত সmিtর ংস eেনিছল ২০০৮ সােলর 
aথৈনিতক পতন$ ব িkগত সmিt তার চেয়o বিশ ংস করেত 
পাির আমরা, যিদ সকেল eখােন জেড়া হi, িদনরাত কেয়ক সpাহ 
ব াপী$oরা বেল, আমরা হলাম spদশী$ সিত কােরর spদশী তা 
তারাi, যারা ভােব, যভােব তারা aিনিদ কাল ধের চলেছ, 
সভােবi তা চলেত পাের$আমরা spদশী নi$ আমরা সi sp 
ভেঙ জেগ uেঠিছ, যা eকটা dঃsেp পিরণত হেয়িছল$ আমরা 
কােনা িকছুi ংস করিছ না$ আমরা কবল দেখ চেলিছ, কীভােব 
ব বsাটা িনেজi িনেজেক ংস করেছ$ আমরা কাটুেনর kািসক 
দৃ gেলা সকেলi জািন$ ঠলাগািড়টা eক uঁচু খাড়া পাহােড়র মাথায় 
িগেয় পৗঁেছেছ$ িকnt সটা eিগেয়i চেলেছ$ িনেচ য িক  ু নi, 
সিদেক তার rেkপ নi$ কবল যখন স িনেচর িদেক তাকােব 
আর ব াপারটা দখেব, তার পতন ঘটেব$ eখােন সটাi আমরা 
কের চেলিছ$আমরা oয়াল িsTেটর ভdরেলােকেদর বলিছ, oেহ, 
িনেচ তািকেয় দেখা eকবার! 
 ২০১১-র eিpেল চীনা সরকার িটিভ, িফl eবং uপnােস eমন 
সমs গl িনিষd কেরেছ, যখােন কােনা িবকl বাsবতা রেয়েছ 
aথবা কাল-aিতkমী কােনা যাtার কথা রেয়েছ$ eটা চীেনর পেk 
eক ভ িদকিচh$ eর মােন হল সাধারণ মাnষ eখনo নানান 
িবকl িনেয় sp দেখ, তাi তামােদর সi spটােকi িনিষd করেত 
হে $eখােন আমরা িনিষdকরেণর কথা ভািব না$ কারণ চালু 
ব বsাটা আমােদর sp দখার সামথ টুkেকo দমন কের 
ফেলেছ$আমরা রাজ য িসেনমাgেলা দিখ, সgেলার িদেক 
তাকােনা যাক$ পৃিথবীর সমািp িনেয় ভাবা কত সহজ$ eকটা ছাT 
তারকা সমs pাণেক িনঃেশষ কের ফলেছ, iত ািদ iত ািদ$ িকnt 
তুিম পুঁিজবােদর শষ িনেয় কlনা করেত akম$ তাহেল eখােন 
আমরা করিছটা কী? আিম কিমuিনs জমানার eকটা পুেরােনা 
দাrণ ঠাTার গl তামােদর বিল। 
 eকজন লাকেক পূব জামািন থেক সাiেবিরয়ায় কাজ করেত 
পাঠােনা হেয়েছ$ স জানত য তার মল সnর িবভাগ পড়েব$তাi 
স তার বnুেদর বেলিছল, eকটা কাড ব বহার করা যাক$ যিদ 
আমার কাছ থেক পাoয়া িচিঠ তামরা নীল কািলেত লখা দেখা, 
তাহেল ধের নেব আিম যা বেলিছ তা সত $ যিদ দেখা, লাল 
কািলেত লখা, তাহেল তা িমথ া$ মাসখােনক পর oর বnুরা pথম 
eকটা িচিঠ পল$ সবটাi নীল কািলেত লখা িছল$ oেত লখা  
িছল : eখােন সব িকছু চমৎকার$ দাকান ভিত ভােলা ভােলা 
খাবার$ িসেনমাহেল পি িম ভােলা ভােলা িফl দখা যায়$ 
াটgেলা পlায় আর িবলাসবhল$ কবল তুিম eখােন লাল কািল 

িকনেত পােরা না$ 

 ei হল আমােদর বাsব জীবন$ আমরা যা িকছু sাধীনতা চাi, 
আমােদর রেয়েছ$ িকnt যটা পাoয়া যায় না, তা হল লাল কািল, 
য কািলেত আমরা আমােদর sাধীনতাহীনতার কথা িলখেত পাির$ 
যভােব আমােদর sাধীনতা, যুd আর সntাসবাদ, iত ািদ িনেয় 
শখােনা হেয়েছ, তা sাধীনতােক িমথ ায় পিরণত কেরেছ$ আর 
eখােন তামরা যটা করছ : তামরা আমােদর সকলেক লাল কািল 
জাগা । 
 eকটা িবপদ eখােন রেয়েছ$ িনেজর pেম পেড় যo না$eখােন 
আমােদর eকটা snর সময় তির হেয়েছ$িকnt মেন কের দেখা : 
uৎসবgেলা কমন সsা হেয় যায়$ যিদনটা সামেন আসেছ সটাi 
আসল$ যখন আমরা সকেল আবার sাভািবক জীবেন িফের যাব, 
তখন িক কােনা বদল ঘটেব? আিম ei িদনgেলােক মেন রাখেত 
চাi না --- আহা! আমরা কত তরতাজা িছলাম, কত snর$মেন 
রেখা, আমােদর মূল বাতাটাi হল : আমরা িবকl িনেয় ভাবেত 
পেরিছ$পুেরােনা িনয়মটা ভেঙ গেছ$ আমরা সmাব  সরা dিনয়ায় 
বাস কির না বেট$ িকnt সামেন eকটা লmা পথ রেয়েছ$ সখােন 
সিত i কিঠন িকছু p  আমােদর সামেন রেয়েছ$ আমরা কী চাi 
না, তা আমরা জািন$ িকnt আমরা কী চাi? কী ধরেনর সমাজ-
সংগঠন পুঁিজবােদর বদেল আসেত পাের? কী ধরেনর নতুন নতৃt 
আমরা চাi?  
 মেন রেখা : dনীিত aথবা লাভ সমsা নয়$ সমsা হল ei 
ব বsাটা, যা তামােক আtসমপেন বাধ  কের$ ধু শtrেদর থেক 
সাবধান হেলi চলেব না$ সাবধান হেত হেব সi মিক বnুেদর 
থেকo, যারা ei pিkয়াটােক লঘু কের দoয়ার কাজ কের 
চেলেছ$ eiভােব তুিম যটা পােব, তা হল, কািফন ছাড়া কিফ, 
a ালেকাহল ছাড়া িবয়ার, sহপদাথ ছাড়া আiসিkম$ oরা চ া 
করেব যােত ei pিkয়াটা eকটা িবপদহীন নিতক pিতবােদ 
পযবিসত হয়$ oরা ভােব (??? )$ িকnt য কারেণ আমরা eখােন 
জেড়া হেয়িছ, তা হল ei, পৃিথবীর aেনকটাi আমােদর হােত 
রেয়েছ যখােন আমরা কাক ক ানgেলােক পুনব বহােরাপেযাগী কের 
তুলেত পাির … 

aংশ di 
sারবা  স কাপুিচেনা … যখােন ১% পৃিথবীর aভুk বা ােদর 
কােছ যায়$আমােদর িফল gড মেনাভােবর জn eটাi যেথ ! 
আমােদর কাজ eবং িনযাতনেক বাiের চালান কের দoয়ার পর 
আর ম ােরজ eেজিngেলা eখন আমােদর ভােলাবাসা, জীবন সব 
িকছুi pিতিদন বাiের চালান করেছ, তারপরo আমরা ভােলাi 
বাধ করিছ। 

আমরা দখেত পাi, দীঘকাল যাবৎ আমােদর রাজৈনিতক 
কাযকলাপেকo আমরা বাiের চালান হেয় যেত িদেয়িছ$ আমরা তা 
ফরৎ চাi$ আমরা কিমuিনs নi$ যিদ কিমিনজেমর aথ হয় সi 
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ব বsাটা, যা ১৯৯০-e ভেঙ পেড়েছ, মেন রেখা, আজ oi 
কিমuিনsরা হল সবচাiেত দk িনমম পঁুিজবাদী$ চীেন আজ আমরা 
য পঁুিজবাদেক দখিছ, তা আেমিরকান পঁুিজবােদর চেয়o বিশ 
সিkয়, িকnt গণতnt তার দরকার নi$ eর মােন হল, যখন তুিম 
পঁুিজবােদর সমােলাচনা করছ, তখন যন িনেজেক b াকেমল হেত 
িদo না য তুিম গণতেntর িবrেd$ গণতnt আর পুঁিজবােদর মেধ  
পিরণেয়র সমািp ঘেটেছ$ 
 বদল সmব$ তাহেল, আজ আমরা কানটা সmব বেল মেন 
কির? সংবাদমাধ মেক eকটু দেখা$ eকিদেক, pযুিk আর 
যৗনতায় সমs িকছুেকi যন সmব বেল মেন হয়$ তুিম চাঁেদ ঘুের 
আসেত পােরা$ বােয়ােজেনিটেkর ( জব-pজননশােstর) সহায়তায় 
তুিম aমর হেয় যেত পােরা$ তুিম প েদর সে  যৗনাচার করেত 
পােরা aথবা যা চাo তাi পােরা$িকnt সমাজ আর aথনীিতর 
পিরসের eেস দেখা$ সখােন pায় সব িকছুi aসmব বেল 
িবেবিচত$ তুিম ধনীেদর জn করgেলােক সামাn বাড়ােত চাo, oরা 
বলেব, সটা aসmব, আমরা pিতেযািগতার যাগ তা হািরেয় 
ফলব$ তুিম sাs রkার জn আরo aথ চাo, oরা বলেব, সটা 
aসmব, aথাৎ eক সবgাসী রাT$ ei পৃিথবীেত eমন eক 
গNেগাল রেয়েছ, যখােন তামােক aমর কের দoয়ার pিতrিত 
দoয়া হেব, িকnt sােs র জn সামাn eকটু বিশ খরচ করেত 
পােরা না$ হয়ত তা হেত পাের ... আমােদর agািধকার eখােন িsর 
কের নoয়া হাক$ আমরা জীবনযাtার u তর মান চাi না$আমরা 
আরo utম জীবনযাtার মান চাi$ eকমাt eক aেথi আমরা 

কিমuিনs, আমরা সকল সাবজনীেনর তায়াkা কির$ pকৃিতর যা 
সাবজনীন, বৗিdক সmেদর dারা য সাবজনীনেক বসরকািরকরণ 
কের নoয়া হেয়েছ, জব-pজননশােstর সাবজনীন$ eর জn eবং 
eকমাt eর জni আমােদর লেড় যাoয়া uিচত$ 
 সাম বাদ সmণূrেপ ব থ হেয়েছ$ িকnt সাবজনীনতার 
সমsাgেলা eখােন রেয়েছ$ oরা তামােক বলেছ, আমরা 
আেমিরকান নi$ িকnt য রkণশীল মৗলবাদীরা িনেজেদর সা া 
আেমিরকান বেল দািব কের, তােদর কেয়কটা কথা sরণ কিরেয় 
দoয়া দরকার$ িkি য়ািনিট কী$eটা eক পিবt ভাব$ পিবt ভাব 
কী? eটা eমন eক সমতাবাদী িব াসীেদর সমাজ, যারা 
ভােলাবাসার মাধ েম পরsেরর সে  যুk$ আর eকমাt তােদরi 
িনেজেদর sাধীনতা o দািয়t রেয়েছ anেদর যুk করার$ সi aেথ 
eখােন পিবt ভাব রেয়েছ$আর oয়াল িsTেট রেয়েছ eমন সব 
aিব াসী, যারা ঈ রিনnার pিতমা পূজা করেছ$ aতeব আমােদর 
সকেলর দরকার ধয$ eকটা ব াপােরi আিম ভয় পাi য, আমরা 
কােনা eকিদন য যার ঘের িফের যাব, তারপর বছের eকিদন 
দখা হেব সকেলর, eকট ু িবয়ার পান করা হেব, আর 
sৃিতকাতরতায় আ n হেয় sরণ করা হেব, কী দাrণ সময়টা 
eখােন কািটেয়িছলাম আমরা! আমরা িনেজেদর কােছ pিতjা কির, 
eটা কখনi হেব না$ 
 আমরা জািন, লােক pায়শi িকছু কামনা কের, িকnt সিত  
কের তা চায় না$তুিম যা কামনা কেরা, তা চাiেত ভয় পo না$ 
তামােদর aেনক ধnবাদ! 

akপাi oয়াল িsTেটর চমৎকার সাফল  
iমাnেয়ল oয়ােলরsাiন 

iমাnেয়ল oয়ােলরsাiেনর ei কেম টাির ১৫ aেkাবর তাঁর িনজs oেয়বসাiেট pকািশত হয়$ তাঁর anমিতkেম eখােন বাংলা তজমা কের ছাপােনা হল$anবাদ িজেতন নnী$
  

akপাi oয়াল িsTট মুভেম ট --- eখন যা eকটা আেnালন --- 
১৯৬৮ সােলর িবেdােহর পর মািকন যুkরােTর সবেচেয় grtপূণ 
রাজৈনিতক ঘটনা, বলা যেত পাের ১৯৬৮-র pত k utরসূরী 
aথবা তারi ধারাবািহকতা ei আেnালন। 
 eখন ei আেnালন কন আেমিরকােতi r হল --- eবং 
কন িতনিদন, িতনমাস, িতনবছর আেগ বা পের নয় --- আমরা 
কখনi তা িনি তভােব জানেত পারব না$আেnালেনর বাsব 
শতgেলা তির িছল : তীb বেড় oঠা আিথক aনটন, কবল 
pকৃত দািরd -পীিড়তেদরi নয়, বরং মজীবী িনmিবtেদর eক 
kমবধমান sর (anভােব যােদর ‘মধ িবt’ বলা হয়); মািকন 
জনসংখ ার সেবা  ধনী ১% (“oয়াল িsTট”) লােকর aিব াs 
রকেমর বাড়াবািড় ( শাষণ, লাভ); dিনয়া জুেড় kুd 
জনaভু tােনর নিজর (“আরব বসn”, sনীয় iনিডগনােডা, 
িচিলর ছাt, uiসকনিসেনর Tড iuিনয়ন eবং আরo anেদর 
লmা তািলকা)$ কান sুিল  থেক আgন jেল uেঠেছ, সটা 
আদেপi বেড়া কথা নয়$িকnt আেnালন r হেয় গেছ। 

 pথম পযােয় --- pথম কেয়ক িদেন --- আেnালন বলেত িছল 
মুি েময় sিধত, pধানত যুবকেদর uপিsিত, যারা িবেkাভ 
দখােনার চ া করিছল$সংবাদমাধ ম তােদর মােটi পাtা দয়িন$ 
eরপর িকছু মূখ পুিলশ-pধান ভাবল, সামাn নৃশংসতার জাের 
িবেkাভ-pদশন ঘুিচেয় দoয়া যােব$ তােদর কাNকারখানা ছিবেত 
ধরা পড়ল আর সi ছিব iuিটuেবর মাধ েম সংkামক ভাiরােসর 
মেতা ছিড়েয় পড়ল$ 
 eiভােব আমরা আেnালেনর িdতীয় পযােয় eেস পড়লাম --- 
pচােরর পযায়$সংবাদমাধ েমর পেk িবেkাভকারীেদর uেপkা করা 
আর সmব রiল না$ তারা eবার দািkণ  pদশেনর চ া 
করল$eiসব িনেবাধ, aj যুবক-যুবতী (আর িকছু বয়s মিহলা) 
aথনীিতর কী বােঝ? oেদর িক কােনা iিতবাচক কমসূিচ আেছ? 
oরা িক “sশৃংখল”? আমােদর বলা হল, িবেkাভ-pদশন শী i 
gিটেয় যােব$ যটা সংবাদমাধ ম আর kমতাধেররা িহেসব কেরিন 
(মেন হয় তারা কখনi িশখেত চায় না) তা হল, pিতবােদর 
িবষয়বstর ব াপক আকাের anরণন ঘেটেছ eবং তা drত ছিড়েয় 
গেছ$eকটার পর eকটা শহের eকi ধরেনর “দখল” r হেয় 
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গল$ বছর প ােশর কমহীন মাnেষরা eেত যাগ িদেত r 
করল$ সিলিbিটরাo যাগ িদল$ eিগেয় eল Tড iuিনয়নgেলা, 
AFL-CIO-র pিসেডে টর মেতা মাnষo eর বাiের থাকেলন না$ 
মািকন যুkরােTর বাiেরর সংবাদমাধ ম eবার ঘটনাবলীর িদেক 
নজর িদল$ যখন p  করা হল, তামরা কী চাo? িবেkাভকারীরা 
জবাব িদল, “nায়িবচার”$ kমাগত aেনক aেনক মাnেষর কােছ 
eটা eকটা aথবহ জবাব িহেসেব মেন হেত r করল। 
 eiভােব আমরা পৗঁেছ গলাম আেnালেনর তৃতীয় sের --- 
আেnালেনর nায তা$পিNত িহেসেব যােদর িকছুটা খ ািত রেয়েছ, 
তারা বলেত r করল, “oয়াল িsTট”-eর oপর আঘাত দoয়ার 
eকটা যুিk রেয়েছ$ aকsাৎ, মধ পnী গণ মাn িনu iয়ক টাim স, 
৮ aেkাবর eকটা সmাদকীয় িলখল$ তােত বলা হল, 
pিতবাদকারীেদর aব i “eকটা s  বাতা eবং িনিদ  নীিতগত 
দাoয়াi” রেয়েছ eবং আেnালনটা “eকটা যুব-িবেdােহর চেয় 
বিশ িকছু”$ eটাo বলা হল, “ভয়াবহ বষম  হল eক িবকারgs 
aথনীিতর িচh, য aথনীিত eমন eক আিথক kেtর aধীনs, যা 
িনেজ যত না uৎপাদনশীল িবিনেয়াগ dারা চািলত, তার চেয় বিশ 
pতারণা, ফাটকা আর সরকাির পৃ েপাষকতার dারা চািলত।” 
টাim েসর পেk e eক কিঠন ভাষাpেয়াগ$ আর eরপেরi 
ডেমােkিটক কংেgসনাল ক ােmন কিমিট ( ডেমাk াট দল) eকটা 
িপিটশন িনেয় আেস$ সখােন দেলর সমথকেদর ঘাষণা করেত বলা 
হয় য, “আিম akপাi oয়াল িsTট pিতবােদর পেk”। 
 আেnালন iিতমেধ  মযাদার আসন লাভ কেরেছ$আর মযাদার 
সে  সে  eেসেছ িবপদ --- eটা আেnালেনর চতুথ পযায়$ei 
আেnালন যত বিশ সমথন পাে , ততi বাড়েছ সিkয় 
pিতবাদকারীেদর মেধ  ভাবনািচnার বিচেt র pকাশ$eখােন সমsা 

হল, যটা সবসময়i দখা দয়, আেnালেনর eকটা uভয়সংকট --- 
eকিদেক eকটা আঁেটাসাঁেটা ধারা, যটা পরাs হেত পাের, কারণ 
তার িভিt সংকীণ; anিদেক আেnালেনর রাজৈনিতক sস িতর 
aভাব, কারণ তা খুবi ব াপক চিরেtর$ কােনা eকটা চরম 
aবsান না িনেয় ei সমsােক কীভােব সামলােনা হেব, তার 
কােনা সাজাসাপটা ফমুলা নi$ ব াপারটা কিঠন$ 
 ভিব েতর কথা বলেল বলেত হয়, আেnালন kমাগত 
শিkশালী হেয় uঠেত পাের$ eর জn dেটা ঘটনা ঘটেত পাের : 
সাধারণ মাnষ sাভািবকভােব য কে র মেধ  রেয়েছ তা কমােনার 
জn সরকার slেময়ািদ পুনগঠেনর িদেক যেত পাের; আর 
দীঘেময়ািদ পিরবতন ঘটেত পাের, যভােব আেমিরকানেদর eক 
িবরাট aংশ পঁুিজবােদর কাঠােমাগত সংকেটর বাsবতা িনেয় ভাবেছ 
eবং বেড়াসেড়া ভূ-রাজৈনিতক পিরবতন ঘটেত পাের, যটা ঘটেছo 
বেট, কারণ আমরা eখন eক বhেমr িবে  বাস করিছ$ 
 যিদ akপাi oয়াল িsTট আেnালন পির াn হেয় বা 
দমনপীড়েনর ফেল সmণূ িনঃেশিষত হয়, তবু iিতমেধ i তা সফল 
হেয় গেছ$ আর ei আেnালন সমােজর বুেক eক sায়ী ছাপ রেখ 
যােব, যমন ঘেটিছল ১৯৬৮-র আেnালেন$ আেমিরকা যুkরাT 
পাlােব eবং eক iিতবাচক িদেক পাlােব$ কথায় আেছ, “ রাম 
eকিদেন গেড় oেঠিন”$ eক নতুন eবং আরo eকটু ভােলা িব  
ব বsা, eক নতুন eবং আরo eকটু ভােলা মািকন যুkরাT গেড় 
তালা eমন eক কাজ, যার জn বh pজn ধের aনবরত 
uেদ ােগর pেয়াজন$ িকnt আর eক িব  aব i সmব (তথািপ 
aিনবায নয়)$আর আমরা eকটা তফাত ঘটােতi পাির$ akপাi 
oয়াল িsTট eকটা তফাত ঘটাে , eকটা বেড়া তফাত$ 

আেnালেনর নতুন ধারা 
                   সৗরীন ভTাচায

 

Nakপাi oয়াল িsTট' নােম য আেnালনটা চলেছ তার চহারা 
eখেনা খুব পির ার হয়িন$ eত তাড়াতািড় হবার কথাo না$ ১৭ 
সেpmর থেক িনu iয়ক শহেরর আিথক কnd a েল িকছু মাnষ 
aবsােন বেসেছন$ aিহংস শািnপূণ aবsান$ পাsার p াকাড নাচ 
গান iত ািদ আেছ$ িঠক দািব না, তেব বkব  আেছ ei 
আেnালেনর$ বতমান পৃিথবীর বষম  o ব নার িবrেd eেঁদর 
বkব $ িব ায়েনর যুেগ গত kিড় বাiশ বছর ধের aথৈনিতক o 
সামািজক বষম  য পযােয় পৗঁেছেছ তা aসh$ আর eটা িঠক 
কােনা eকটা dেটা দেশর ব াপার না$ e ঘটনা িব েজাড়া$e দেশ 
o দেশ কম বিশ িন য়i আেছ$ তেব ব াপারটা য সেhর বাiের 
চেল যাে  তােত সেnহ নi$ 

খাদ মািকন দেশ বh মাnষ আজ দিরd, কমহীন o গৃহহীন$ 
eিদেক দেশর সামাn িকছু লাক সmেদ o িবেt ভের uঠেছন$ 
eকটা িহেসেব দেশর eক শতাংশ লােকর দখেল আেছ দেশর 
মাট সmেদর চিlশ শতাংশ$ ei ধর নর দাrণ বষেম র িবrেdi 

বতমােনর ei আেnালন$ oয়াল িsTেটর বতমান পযােয়র ei 
aবsান আপাতত d-মাস চলার কথা$ iিতমেধ  িকnt ei আেnালন 
আিশ িবরািশটা দেশর pায় হাজার খােনক শহের ছিড়েয় 
পেড়েছ$ছিড়েয় পড়ার মাtায় aব i তারতম  আেছ$ আেnালন 
মূলত aিহংস থেকেছ$ রােমর িবেkােভ বশ খািনকটা িহংসা 
ছিড়েয়েছ aব $তেব aিহংস থাকাi ei আেnালেনর ঘািষত 
লk $ 

আেnালেনর ei ধারাটা নতুন$ খুব বিশ িকছু বলার সময় 
eখেনা আেসিন$ তাo dেটা eকটা কথা বাধহয় বলা যায়$আেnালন 
বলেত eতিদন আমরা যা বুঝতাম e আেnালন চিরেt তার থেক 
আলাদা$ কndীয় কােনা নতৃt তমন িকছু নi$আবার eেকবাের 
sতঃsূত বলেত যা বাঝায় তাo বাধহয় নয়$ কu কাথাo িকছু 
eকটা r কেরিছেলন সmবত$ sেতাটা ধের িনেত হেয়েছ anেদর$ 
ei sেতা ধের নoয়াটা ei ধর নর আেnালেনর পেk খুব জrির 
কথা$িনিদ  কােনা দলীয় সংগঠেনর তরেফ নতৃt দবার ব াপার 
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নi তমন িকছু$ aেনকটাi খালােমলা চহারা$যাঁেদর sিবেধ হেব 
তাঁরা আসেবন$ যতkণ সmব ততkণ থাকেবন$ িকnt eকটা pবাহ 
চলেত থাকেব$ eমিনভােব eকটা কথা জানান দবার চ া$ কথাটা 
ei, e ব বsা আমরা চাi না$ আমরা কারা? oi িনরানbi 
শতাংশ$ যারা oi eক শতাংেশর বাiের$ য eক শতাংেশর হােত 
আেছ সmেদর চিlশ শতাংশ$ 

aিনয়িntত ei আেnালন eেলােমেলা হেয় যাবার আশ া আেছ 
না? হয়েতা আেছ$ eেলােমেলা হেয় যাবার আশ া, িহংসাtক হেয় 
oঠার আশ া, নানারকম গালেমেল pবণতা দখা দবার আশ া, 
সবi আেছ$ ei আেnালেনর চিরtটাi খািনকটা পাঁচিমেশিল$ 
কােজi আেগ থেক খুব s  কের ধরাবাঁধা িবেশষ িকছু বলা যােব 
না$ চহারা কী দাঁড়ােব তার aেনকটাi সিত  আমােদর হােত$আমরা 
আমােদর িধkার িনেয় কী করব eবং কীভােব স িসdাn 
আমােদরi$ eক aেথ e আেnালেনর জারo eখােন$ কননা eর 
সব দািয়t আমােদরi, আমরা যারা শািমল আিছ বা হেত চাi 
তােদরi$e আেnালেন চালক আর চািলেতর সীমােরখা aত s  
কের টানা নi$ e িজিনসটা আবার e আেnালেনর dবলতাo হেত 
পাের$ খািনকটা খালােমলা চহারায় eসব সmাবনাi খালা থাকেব$ 
তা মেন িনেত হেব$ িকnt oi য িনেজেদর দািয়t িনেজেদর হােত, 
eটা খুব বেড়া িজিনস$ আমােদর আেnালেনর গDিলকা চহারায় 
আমরা eত aভ s য e িজিনেস pথম িদেক আমােদর asিs 
হেতi পাের$ কী দাঁড়ােব তা আেগ থেক ক বলেব$ 

আেnালেনর ei পdিতর িপছেন সাmpিতক আরব আেnালেনর 
pভাব মেন হয় আেছi$ ‘আরব বসn’ নােম পিরিচত ei 
আেnালেনর মাটামুিট সাধারণ লk  িছল sরতntী শাসনব বsার 
aবসান$ anত pরথম ধােপ তা-i$ সi আেnালন তাi সরাসির 
রাTkমতার সে  জিড়ত$ বতমােনর দখল আেnালন রাTkমতার 
বাiের$ রাTীয় kমতার সে  e আেnালন কােনা sের জিড়েয় 
যােব িকনা স কথাo আেগ থেক জার কের বলা যােব না$ 
আপাতত aবsান বাধহয় eiরকম য, পুঁিজতেntর বতমান পযােয় 
বষম , আেপিkক দািরd  iত ািদ য-জায়গায় পৗঁেছেছ সটা eতi 

a-sাভািবক o a-সম য তা pায় a-মানিবক আর সi কারেণ 
তা gহণ করা যাে  না$ ei সরল কথাটা সাজাভােব িব ময় 
জািনেয় দবার চ া$ আপাতত ei আেnালন eমিন$ 

গাটা িবশ শতক জুেড় eকটা বেড়া গl আমােদর হােত িছল$ 
পঁুিজতেntর aবসােনর পের সমাজতেntর pিত া$eবং আজ হাক 
কাল হাক পঁুিজতেntর aবসান aিনবায$ e িব ােস aেনকিদন 
পযn তমন খাদ মেশিন$ তারপর গত শতাbীর নbiেয়র দশক 
নাগাদ সব যখন ভেঙচুের গল তখন চািরিদেক সিত i বেড়া 
রকেমর ধাkা লাগল$ স ধাkা আজo খুব সামেল oঠা যায়িন$ 
ekশ শতেকর eবােরর গlটা মেন হয় িকছু anরকম$ e গl 
aণুগl$ aেনক টুকেরাটাকরার গl$eখিন খুব বেড়া কােনা 
িব ব বsার কমসূিচ হােত নi$ তা িনেয়o হয়েতা খুব লাভ হেব 
না$ ছােটাখােটা ছিড়েয় িছিটেয় eখােন oখােন$ দখা যাক না কী 
হয়$ পথ মসৃণ হেব না$ গnব  আেগ থেক ক আর বঁেধ 
দেব$চালক চািলেতর ছেক তা ঘা লেগেছ$ agপিথেকর pিত 
আsা আজ আর aটুট নi$ তাi হাতেড় দখার aবকাশ আজ 
জrির$ তা িনেয় aৈধয হেল চলেব কন$ পথ চলার ei eক 
pিkয়া$ 

ei pিkয়ায় eকটা নতুন সmাবনা আেছ$ eখােন িনেজেক 
রীিতমেতা হািজর কের বািজেয় নবার বশ খািনকটা জায়গা আেছ$ 
আমার uপের চাপ eখােন eক aেথ aেনক কম$ কােনা pভুর 
সজাগ দৃি র নজরদািরেত নi আিম ততটা$আমার যাবার দরজা 
খালা থাকেছ$ আর বতমােন আমার পিরেpিkত যেহতু পণ সmার 
আর করেপােরট dিনয়ার লাভ o লাভ o আিথক ব বsার o 
আiিন ব বsার s ত aৈনিতক িkয়াকম, তাi িনেজর িদেক 
তাকাবার sেযােগ আিম দেখ িনেত পাির e পণ সmাের আিম কতটা 
জিড়ত$ আমােদর জীবনযাপেনর বাsবতা আজ সরাসির pাসি ক$ 
তা হয়েতা িচরকালi খুব pাসি ক িছল$ তেব আজ সi সব p  
eেকবাের সামেন eেস পেড়েছ$ আমরা কীভােব বাঁচেত চাi e p  
আজ আর eড়াবার জা নi$ 

আেnালন িছনতাi হেয় যাoয়া eবং anাn িবপদ সmেক eক খালা িচিঠ 
৬ aেkাবর ২০১১ পূববতী িট-পািট আেnালেনর জৈনক সমথেকর পk থেক oয়াল িsTট দখল কেরা আেnালেনর uেdে  খালা িচিঠ o সাবধানবাণী। 
২০০৯ সাল থেক মািকন যুkরােT eক জনিpয় আেnালন গেড় oেঠ। সরকাির খরচ কমােনার পেk, িবিভn মাtায় কর চাপােনার িবrেd, জাতীয় ঋণ 
কমােনা o ফডােরল বােজট ঘাটিত কমােনার পেk ei আেnালন ‘রkণশীল’ eবং ‘মুিkকামী’ বেল পিরিচত হয়। eর নামটা eেসেছ ১৭৭৩ সােল চােয়র 
oপর িbিটশ কর চাপােনার িবrেd ঔপিনেবিশক জনসাধারেণর ‘ বাsন িট-পািট’ আেnালন থেক। ২০১১ সােল eেস বিশরভাগ িট-পািটর লাক 
িরপাবিলকান িহেসেব িনেজেদর িবেবচনা কেরন। anবাদ কেরেছন সজল রায়েচৗধুির$ 
     

আপনারা আমােক িব াস করেবন স আশা কির না। আিম চাi 
আপনারা eটা পড়ুন, খািনকটা ঝাড়াi বাছাi কের eটােক িনন, 
তারপর িনেজরাi গেবষণা কrন। আপনারা আমােক িব াস নাo 
করেত পােরন। িকnt আিম চাi আপনােদর আেnালন সফল হাক। 
nন আজেকর তrণ িবেdাহীরা, সােবক িট-পািটoয়ালার কাছ 
থেক eকটা পরামশ nন। আমােদর ভাঙা আেnালেন যা ঘেটিছল 
সটা যােত আপনােদর আেnালেন না ঘেট সজেni আমার 

পরামশ। আপনােদর আেnালেন যা চলেছ তার সবিকছুi আিম 
সমথন কির না। িকnt আপনােদর uেdে র সে  আিম সহমত, 
সাধারণ শtrর বলায়o তাi। আপনােদর বাধবুিdর oপের আমার 
ভরসা আেছ eবং আিম আশা কির, য মেনাভাব থেক eটা লখা 
হে  সভােবi আপনারা eটােক gহণ করেবন। 
 আিম চাi ei ‘oয়াল িsTট দখল কেরা’ আেnালন িব(pব)বতন 
হাক, িকnt eখনo পযn আিম দখিছ pাক-রাTপিত িনবাচন িট-
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পািট আেnালনেক বhজািতক কেপােরশেনর মদতপু  সরকার 
যভােব ভাঁড়ািমেত পিরণত কেরিছল, eখন সটারi কrণ পুনরাবৃিt 
হে । আমরা িছলাম নরাজ বাদী, চরম uদারপnী। িকnt আমরা 
শািnপূণ িছলাম। ফেল িমিডয়া আমােদর ug জািতবাদী িহসােব 
িচিhত করেত চ া কেরিছল। িকnt যখন সটা সফল হল না, তারা 
আমােদর িহংসার িদেক ঠলবার চ া করল। যখন সটাo ব থ হল, 
তখন িরপাবিলকান পািটর ধমীয় িমেথ  দয়া আর টাকার জাের 
আমােদর আেnালনটােক িটেপ মারল। eেত আমােদর জনসমথনo 
িবন  হল। 
 আমার ei পযেবkণgেলা আিম আপনােদর সে  ভাগ কের 
িনেত চাi যােত আপনারা কী ঘটেছ সটা বুঝেত পােরন। িমিডয়া 
যােত আপনােদর aিহংস aথহীন িবেdােহ রত সিহংস s াক-পরা 
িহিপ িহেসেব িচিhত করেত না পাের, সটা বাঝােনাi ei খালা 
িচিঠর uেd । যিদ মেন কের থােকন eরকমi ঘটেব না, তাহেল 
বিল iি ডেপে ডn পািট o িট-পািট আেnালেন eটাi ঘেটিছল। 
আপনােদর আেnালেন eটা যন ঘটেত দেবন না। 
 eভােবi তারা আমােদর আেnালনেক কেপােরটপnী 
িরপাবিলকান পািটর সংsার করা ময়দােন পিরণত কেরিছল। আিম 
বলেত পাির তারা আপনােদর আেnালনটােকo কেপােরটপnী 
ডেমােkিটক পািটর সংsার করা ময়দােন পিরণত করেছ। আমার 
মেন হয় iিতমেধ i eরকম aেনক িকছু ঘটেত চেলেছ, sতরাং 
সতক থাkন। 
1. pথেম িমিডয়া uেd মূলকভােব আপনােদর pিতবাদী 
আেnালেনর লk  িনেয় িব ািn ছড়ােব, যােত মূলধারার াতা-
দশকেদর কােছ আপনােদর আেnালনটা কী, সটা dেবাধ  হেয় যায়। 
eেত আপনারা রেগ যেত পােরন, তােত আপনােদর বরং 
যুিkবিজত বেল মেন হেব। eমনকী আপনােদর িনেজেদরেক aদৃ  
বেলo হয়েতা মেন হেব। 
2. যখন eরকম িব ািn চলেত থাকেব, তখন anpেবশ ঘটেব 
দালালেদর যারা oপর-oপর সমথন জানােব, িকছু pচার o 
aথৈনিতক সহায়তা দেব। িট-পািট আেnালেনর kেt ধমপnী 
িরপাবিলকান o কক-bাদাস ei ভূিমকা িনেয়িছল। ei kেt 
ভূিমকায় anেদর দখা যােব, যমন ডেমােkিটক পািটর ঘিন  
aেনকgেলা iuিনয়ন (iuিনয়েনর সদsরা নয়, aধ-মানব 
সংগঠনgেলা) eবং পlায় ধনী uদারপnীরা ভান করেব সমথেনর। 
aথচ s তi sাধীনতা o মুিkকামীেদর কােনা কােজ তারা লােগ 
না। বরং al কেয়কজন iuিনয়ন নতা আর ডেমােkিটক পািটর 
সবােতi তারা িনযুk। ডেমাk াট, িরপাবিলকান eiসব দলgেলা 
eকi কেপােরট শাসনব বsার aংশ।  
3. যখন anpেবশ সফল হেব, তখনi িমিডয়া ei আেnালেনর 
pচার করেত থাকেব। যখন anpেবশ সmণূ হেব, তখন 
eম.eস.eন. আেnালেনর pিত জনসাধারেণর িবrপতা pমাণ করার 
জn eর সবেচেয় খারাপ uপাদান o anpেবশকারীেদর oপর 
pচােরর আেলা ফলেব। eটা হেব রkণশীল কেপােরট িমিডয়ার 
কাজ। anিদেক uদারপnী কেপােরট িমিডয়া সহাnভূিতশীল Tািজক 

বীর ভাবমূিত রচনা করেত r করেব। eটা eক ধরেনর িমিডয়া 
কৗশল ছাড়া িকছু নয়। 
4. ডেমােkিটক পািটর কu কu আেnালেনর pিত সহাnভূিতর 
ভান করেব eবং তথাকিথত ‘দলহীন’ ব িk o aবাি ত সংগঠন 
মাটা টাকা সাহায  িনেয় হািজর হেব। িট-পািটর kেt eকাজটা 
কেরিছল িরপাবিলকানরা। যখনi লােক মেন করেত থাকেব য 
কেপােরটপnী সরকাির কতাব িkরা তােদর বnুবাnব, তখন ei 
আেnালন িছনতাi হেয় যােব eবং আেnালেনর ধার সmণূ ন  
হেব। 
ei নতুন ‘oয়াল িsTট দখল কেরা’ আেnালনেক যিদ িটেক থাকেত 
হয়, তাহেল কী কী করেত হেব :  
1. u কে ঠ িহংসার িনnা কrন eবং সিহংস unt জনতার সে  
সmক ছদ কrন। তারা কােনা কােজ লােগ না। 
2. ভাবমূিত সmেn সেচতন থাkন। আপনােদর সরা মুখgেলােক 
সামেন হািজর কrন, আেnালেনর মেধ  যারা বাকার মেতা আচরণ 
করেছ তােদর িফিরেয় আnন। যিদ আপনারা রিববােরর পাশােক 
ঘের তির খাবার িনেয় আেসন, তাহেলi আপনােদর িদেক লােক 
নজর দেব। িকnt যিদ দখা যায়, আপনারা বাতল বাতল 
sােmন খাে ন, aথবা ঢাuস ঢাuস ম াকেডানাl চবাে ন, 
তখন আপনােদর বেড়া ঘেরর চ াংড়া িহপsার বা নাংরা িহিপ-টাiপ 
বেল মেন হেব।  
3. মেন িনন য iিতমেধ i কেপােরট মদতপু  সরকাির দালালরা 
আপনােদর ভতের ঢুেক পেড়েছ। জার গলায় বলনু আপনােদর 
আেnালনটা কী eবং কী নয়। “না, eটা কােনা iuিনয়েনর ব াপার 
নয়, uদারপnী বা রkণশীলেদর কারবার নয়, বেখ-যাoয়া 
চ াংড়ােদর ব াপার নয়। জনগেণর শতকরা ৯৯ ভাগ মুনাফার sােথ 
শািষত o িব াn হে , eটাi আেnালেনর মমবst।” “না আমরা 
িহংসার আ য় নব না।” hাঁ, আমরা যা চাi সটা হল জনগেণর 
নােম aৈবধভােব সরকার o কেপােরট মািলকেদর a ভ আঁতােতর 
aবসান।” … iত ািদ iত ািদ। 
4. আপনােদর িদেক aেনক িব ম ছিড়েয় দoয়া হেব। িকnt 
ভুলেবন না আপনারা কারা। কেপােরটপnীরা িব ম ছড়ােত osাদ। 
eটাi তােদর সবেচেয় শিkশালী ast। eভােবi apেয়াজনীয় 
িজিনস তারা আপনােদর কােছ বেচ, পেণ র জn িহংsতা মেন 
িনেত শখায় আপনােদর। ei ফাঁেদ পা দেবন না। িদেল আপনােদর 
uেd  পN হেব। গাড়া থেকi ei আেnালেন িছল না eমন 
কােনা িবেশষ sাথেগা ী বা লাভবিজত কেপােরশন। তারা যিদ 
বেড়া মােপর চাঁদা িদেত আেস তেব সাবধান হান। িবেশষ 
sাথেগা ী আপনার িমt নয়। লাভবিজত কেপােরশনgেলাo 
কেপােরশন। dভাগ জনকভােব তারা anদােনর ব াপাের যতটা 
যtশীল, আসল কােজর ব াপাের ততটা নয়। কােনা আেnালনেক 
সদয়ভােব হত া করা সহজ।  
5. sাধীন থাkন, pচােরর আেলায় থাkন। যিদ পােরন eমন eকটা 
মুখ বেছ িনন, যা আপনােদর আেnালেনর pিতিনিধt করেত 
পাের। মেন রাখেবন, রাজা পাকস বােস আচমকা দখা মিহলা নন, 
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িহেসব কের বাছাi করা। আপনােদর িবেরাধীরা যভােব িব ম সৃি র 
kমতা pেয়াগ কের, আপনারাo তমন করেত পােরন।  
6. oেয়বসাiট থেক aেনক িছনতাi রাধ করা যায়, ধু যিদ ছাT 
akেরর লখাgেলা বা আশপােশর oেয়বেপজ খঁুিটেয় পরখ কেরন। 
ব িk বা গা ীর oেয়বেপজ, dেটাi। লাভবিজত o রাজৈনিতক 
গা ী িকছু তথ  আiনত pকাশ করেত বাধ । eটা খয়াল রাখেত 
হেব। কাথাo যিদ তথ  না পাoয়া যায়, তেব ‘ ক iিন’ পজ 
খঁুজুন। যিদ দেখন তেথ র eকটা তৃতীয়পk গাপনীয়তার কারবার 
আেছ, তেব সাবধান হান। eকটা দৃ াn দoয়া যাক। জৈনক ব িk 
িনেজেক দলিনরেপk বেল দািব কেরিছেলন। িকnt আিম যখনi তাঁর 
oেয়বসাiেট গলাম, দখলাম pকৃতপেk িতিন কােনা ব িki নন, 
বরং তাঁর সংগঠন আেমিরকার সবেচেয় বেড়া তহিবল সংgাহেকর 
দােন পু । কu যিদ সেnহজনক িকছু বেল, তেব ব াপারটা সিত i 
হয়েতা সেnহজনক। 
7. যিদ শােনন শাসনযেntর aংশ কােনা লাক বলেছ, 
“pগিতশীলেদর িট-পািটর মেতা হoয়া uিচত”, eকথায় িব াস 
করেবন না। সবসময় খয়াল রাখুন, টাকা কাথা থেক আসেছ। 
aতীেতর িববিৃতgেলা পড়ুন আর য গা ীgেলার anগত বেল 
তারা দািব করেছ, সgেলার সmেn জাnন। যিদ িকছু লাক eমন 
ধারা কাজ কের, যােত eকসমেয় যসব সংগঠনেক তারা 
ধারাবািহকভােব খারাপ o ug জািতবাদী বেল িনnা কেরেছ, হঠাৎ 
তােদর pশংসা করেত r কের, তেব বুঝেবন তারা িমেথ  কথা 
বলেছ।  

িট-পািটর আেnালন পরবতীকােল ধমবাদী o কেপােরটপnীেদর 
dারা িছনতাi হেয় যাoয়ার আেগ য aবsায় িছল, আমার আশা 
আপনােদর আেnালেনর ভাগ  তার চেয় ভােলা হেব। আমরাo 
দলিনরেপk িছলাম। আমরা আপনােদর বয়sতর rপ। িকnt আিম 
িব াস কির, যমনi িমিডয়া-কতা eবং anpেবশকারীরা আপনােদর 
uেd েক বাঁিকেয়-চুিরেয় িদেত চাiেব, তখনi িট-পািটর লােকরা 
য হতাশা anভব কেরিছল, সটা বুঝেত পারেবন। বুঝেবন আমরা 
আপনােদর শtr নi। িবজেয়াnখু eকটা ফ ািসবাদী মুি েময় তnt 
আমােদর সাধারণ শtr। ei িবষয়টার oপরi pচার কndীভুত 
কrন। িব েমর মাথায় যন চাখ ঝলেস না যায়। ভিব েতর জni 
জাnন আপনারা ক। 

ei লখাটা পড়বার জn আপনােদর ধnবাদ। e িবষেয় 
আপনােদর িচnাধারা জানেত চাi। ভুল হেল আমােক সংেশাধন কের 
িদন। ব াখ া কrন কানটা িঠক। শষপযn eটা আপনােদরi লড়াi।  
টীকা 
কমনভােব আেnালন িছনতাi করা হয়, তা জানার জn জm স 
কারিলেনর ei aসাধারণ িভিডoটা দখুন : 
http://vimeo.com/20355767 
িবষয়টার সংিkpসার :  
“ কu eকটা আেnালন r করল। pথেম ছােটা আকাের r 
হয়। তখন চারপােশর dিনয়ায় aসংখ  ব াপার চলেছ, তাi িমিডয়ার 
মূলেsােত নামমাt uেlখ দখা যায় না। আজেকর মূলেsােতর 
িমিডয়ায় কমচারীর সংখ া eত কম য তারা তদn কের দখার 
aবsায় থােক না, aেপkা কের কখন an কu ei আেnালেনর 
oপর eকটা লেবল মের দেব। ঘটনাkেম সব কালাহেলর oপের 
হঠাৎ ভেস oেঠ ‘aমুক’ (X) আেnালেনর কথা। দশকেদর ব s 
রাখেত আর আেnালনটােকo িচিhত করেত মূলেsােতর িমিডয়া 
eেক ব বহার করেত r কের। eভােব িচিhতকরেণর ফেল X 
eকটা aিভjােন পিরণত হয়। kমতাসীন লােকরা কী হে  তা 
লk  করেত r কের আর মেন মেন ভােব, “hm m , ei নতুন 
আেnালনটার নাম তাহেল X, eটা আমার লেk র সে  eকদম 
িমেল যাে । ফেল eটােক আিম ব বহার করেত পাির।” 
“িকnt kমতাসীন লােকরা হয় ডেমাk াট, নয় িরপাবিলকান। 
sতরাং মািকন রাজনীিতর di মrেত ভাগ করা চালাi যেntর 
সাহােয  X-আেnালনেক eর কােনা eকটা দেলর সে  যুk কের। 
মূল আেnালনটা eতkেণ X নােম িচিhত হেয়েছ আর কােনা না 
কােনা দেলর সে  eটা যুk। eর কােনাটাi িকnt ‘সরকাির 
চkাn’-eর ফেল ঘেটিন। eটা eভােবi গড়ায় যখন মািকন 
রাজৈনিতক ব বsায় নতুন িকছু আেস।” 
কৃতjতা : Whisky with My Coffee, Feed the Protest, The 
Free Patriot Press, Occupy Wall Street.org, Don’t Feed 
The Animals, Politics in Zeros eবং anাn যারা ei িচিঠেত 
aংশ িনেয়েছ। 
মnব  : কথা বলা eবং কমসূিচেত aংশgহণ করা আিম পছn কির। 
িকnt dার সে i eরকম pিতিট আhান আিম eখন pত াখ ান করব।
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খবেরর কাগজ সংবাদমnন  
সারা বছেরর জn চিlশ টাকা ডাকেযােগ পািঠেয় পািkক ei সংবাদপt সংgহ কrন। 

যাগােযাগ   
িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮, দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, i- মল : manthansamayiki@gmail.com  
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হাভােডর aেকেজা পাঠkম িনেয় ছাtেদর pিতবাদ 
িবে র pথম সািরর িশkােকnd বেল খ াত হাভাড iuিনভািসিটর ‘iকনিম  স ১০’ kােসর ৭০ জন ছাtছাtী ২ নেভmর kাস oয়াক আuট কের বিরেয় eেস 
‘akপাi বাsন’-eর pিতবাদ িমিছেল যাগ দয়। তারা সi মুহূেত ‘iকনিম  স ১০’ kােসর ভারpাp িশkক eন gগির ম ানিকu- ক eকিট খালা িচিঠ 
িলেখ জানায়, কন তারা ei oয়াক আuট করেছ। 
     

pেফসর ম ানিকu 
আজ আমরা আপনার ‘iকনিম  স ১০’ kাস বয়কট করিছ। 
aথনীিতর ei pাথিমক পাঠ সূিচর aভ nের য eকেপেশিম রেয়েছ, 
তার িবrেd আমােদর িবেkাভ pকাশ করেত আমরা ei িসdাn 
িনেয়িছ। আমরা গভীর uেdেগর সে  লk  করিছ, কীভােব ei 
eকেপেশিম ছাt, িব িবদ ালয় eবং আমােদর বৃহtর সমাজেক 
pভািবত করেছ।  
 হাভাড আ ডারgাজুেয়ট িহেসেব, আমরা ‘iকনিম  স ১০’ 
পাঠkেম আমােদর anভুk কেরিছলাম ei আশায় য, তা 
আমােদর aথৈনিতক তেttর িবsতৃ o pাথিমক িভিt aজন করেত 
সাহায  করেব; eর ফেল aথনীিত থেক r কের সরকার, 
পিরেবশ িবjান, রাTীয় নীিত eবং আরo aেনক িবষেয় আমােদর 
বৗিdক o বhমুখী jানলােভ সহায়তা হেব। তার বদেল আমরা 
eমন eক পাঠ সূিচ পলাম যা aথনীিত সmেক আমােদর eক 
িনিদ  eবং সীমাবd দৃি  দান করেছ। আমরা মেন কির, ei দৃি  
আমােদর আজেকর সমােজর সমsাস লু o aকাযকর aথৈনিতক 
aসােম র ব বsােক দীঘািয়ত করেব। 
 eক nায়স ত aথনীিতর aধ য়েনর মেধ  িবিভn সরলীকৃত 
aথৈনিতক মেডেলর sিবধা o trিট uভয় িদেকর িবচারমূলক 
আেলাচনা থাকা দরকার। যেহতু আপনার kােসর মেধ  eর 
pাথিমক uৎসgেলা eবং িবিভn a াকােডিমক জানােলর pবngেলা 
সচরাচর থােক না, aথনীিতর িবকl দৃি ভি gেলা সmেক আমরা 
সামাni জানেত পাির। a াডাম িsেথর aথৈনিতক তttgেলােক, 
দৃ াnsrপ কin েসর তেttর চেয় বিশ pাথিমক বা মৗিলক 
িহেসেব পশ করার কােনা যুিk নi।  
 ৭০০ ছােtর eক pাথিমক পাঠkেমর জn aথনীিতর eকটা 
পkপাতহীন pিkত uপিsত করার ব াপাের যtশীল হoয়া 
দরকার। সটা যােত anত aথনীিতর পরবতী িশkার kেt 
ছাtেদর eকটা শkেপাk িভিt তির কের িদেত পাের। হাভােডর 
বh ছােtর পেki ‘iকনিম  স ১০’ বাদ দoয়ার uপায় থােক না। 
aথনীিত, পিরেবশ িবjান o রাTীয় নীিতর পড়া নার িদেক যারা 

eেগায়, ei kাসটা তােদর করেত হয়। সমাজিবদ ার ছাtেদর eকটা 
pাথিমক aথনীিতর পাঠ িনেত হয়। আর eকটা kাস, aথনীিতর 
িবচারমূলক pিkত িনেয় aধ াপক িsেভন মােগািলেনর kাসটা eক 
বছর anর নoয়া হয় (eবছর সটা নi)। an বh ছাt সিঠক 
মােনর আটস পাঠkেমর aংশ িহেসেব aথনীিতর eকটা 
িবে ষণমূলক বাঝাপড়া তির করেত চায়। eছাড়া, ‘iকনিম  স 
১০’ kাসটা পরবতী aথনীিত পাঠkেমর কাযকর িশkার kেt 
asিবধাজনক হেয় দাঁড়ায়। কারণ eকটা দৃঢ় িভিt তির না কের 
কবল aিত িতযক eক pিkত হািজর কের ei kাসটা an 
পাঠkমেকo eেগােত asিবধা সৃি  কের। eকটা িবেkাভ pদশেনর 
uপায় িহেসেব ছাtেদর ei kাসটা aথবা aথনীিতর গাটা 
পাঠ িবষয়টােক পিরহার করা কািkত নয়।  
 সারা পৃিথবী জুেড় হাভাড gাজুেয়টরা আিথক pিত ানgেলােত 
eবং রাTীয় নীিত িনধারেণ grtপূণ ভূিমকা পালন কের থােক। যিদ 
হাভাড তার ছাtেদর মেধ  aথনীিতর eক িবsতৃ o িবচারমূলক 
বাঝাপড়া তির করেত ব থ হয়, তােদর কাযকলাপ িব  আিথক 
ব বsার পেk kিতকর হেব। গত পাঁচ বছেরর aথৈনিতক িবশৃ লা 
eর যেথ  pমাণ।  
 আমরা আজ kাস বয়কট কের বাsন জুেড় eক pিতবাদ 
িমিছেল যাগ িদি , u িশkার কেপােরটাiেজশেনর িবrেd 
িব েজাড়া দখল আেnালেনর a  িহেসেব আমােদর আজেকর ei 
কমসূিচ। যেহতু ‘iকনিম  স ১০’-eর eকেপেশ ধরনটা আেমিরকার 
kমবধমান aথৈনিতক aসাম েক পু  করেছ eবং তার pতীকsrপ, 
আমরা আজ আপনার kাস বয়কট করিছ, eকiসে  মৗিলক 
aথৈনিতক তেttর oপর আপনার apতুল আেলাচনার pিতবােদ 
eবং aথৈনিতক anােয়র oপর আেমিরকার চচােক বদেল িদে  য 
আেnালন, তার সমথেন। aধ াপক ম ানিকu, আপিন আমােদর 
uেdগ eবং ei kাস বয়কটেক grt সহকাের দখুন। 
আnিরকতা সহ 
‘iকনিম  স ১০’–eর সংি  ছাtরা 
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িহপsার : পা াত  সভ তার শষ দশা 
২৯ জুলাi ২০০৮-e ডগলাস hােডা-র ei লখািট কানাডার ‘a াডবাsাস’ পিtকায় pকািশত হয়। কানাডার aলাভজনক, ভাগবাদ-িবেরাধী o 
পিরেবশমুখী সংsা ‘a াডবাsাস িমিডয়া ফাuে ডশন’ ১৯৮৯ সাল থেক ei িdমািসক পিtকািট pকাশ করেত r কের। eেদর পk থেকi ১৩ জুলাi 
‘akপাi oয়াল িsTট’ আেnালেনর ডাক দoয়া হয়। সারা পৃিথবীেত ei পিtকার eক লেkর বিশ gাহক রেয়েছ। anবাদ কেরেছন rপা ভTাচায।
      

‘আমােদর সভ তার eমন eক িবndেত আমরা eেস পৗঁেছিছ, 
যখােন pিতসংsৃিত (counterculture) পযবিসত হেয়েছ 
নাnিনকতােবাধশূn eক আtসবsতার মাহ আেবেশ।’  
‘িহপsারবাদ যমন eকিদেক আেগকার সব pিতসংsৃিতgিলর 
ফসল, anিদেক আবার eেত pিত ান িবেরািধতা বা 
মৗিলকতার gণgিল eেকবােরi নi।’  

শহেরর হেরাiন ঘাঁিটর কেnd নাiটkােব rপাnিরত হাল ফ াশেনর 
eক ডাiভ-iন বােরর পছেন বেস গ াঁজলা-oঠা ঘালােট eক পাঁiট 
িবয়াের চুমুক িদি । আমার সামেন eকদল িহিপেগােছর চ াংড়া-
প াংড়ার জটলা। তারা দলবdভােব ধূমপান (িবেরাধী) আiেনর 
িবষেয় িবেষা গার করেছ। তােদর সমেবত gজুর gজুর থেক দমেক 
দমেক শানা যাে  "fuck you". যা ঘাষণা করেছ তােদর িবেdাহ 
িবষয়ক ধ ান ধারণার িনঃs আর নড়বেড় aবsা। আর eটাo বাঝা 
যাে  য তােত তােদর কাrরi িকছু যায় আেস না।  

িড য তার ম াকবুেক আঙুল চািলেয় চািলেয় eমিপি  সংকলন 
থেক eকটা িমk তির করেছ। েন মেন হে  যন গত বছেরর 
বাজার গােনর সংgহ থেক আঁকিশ িদেয় পেড় আনেছ িডeমek 
থেক ডিল পারটন, সে  ভয়াবহ বতালা যািntক ছেnর িখচুিড়।  

‘eটা তাহেল eকটা িহপsার পািট?’ পােশ বসা মেয়িটেক 
িজেjস করলাম। স বেড়া বেড়া ঝালা dল আেমিরকান 
a াপােরেলর িভ-গলা িট শাট, পাoয়ারহীন চশমা আর বখাpা 
রকেমর গরম পশমী কাট পেরিছল।  

‘hাঁ, তািকেয় দখব eখােন নাiনিট নাiন পারেস ট লাকi 
পুেরাপুির িহপsার।’ 

‘তুিম?’ 
‘আের ধুস!’ বেল হেস gােসর তলািনটুk গলায় ঢেল স 

নােচর াের নেম গল।  
িমtশিk akশিkর আtসমপেন বাধ  করােনার পর থেক 

pিত-সাংsৃিতক আেnালনgিল িsতাবsার িদেক eেকর পর eক 
কিঠন চ ােল  ছঁুেড় িদেয়েছ। যুেdাtর সমেয় দশেক দশেক ei 
pিত সাংsৃিতক আেnালন সামািজক মানদNেক চুরমার কের স ীত, 
িশl, রাTব বsা, নাগিরক সমাজ, যুd, দা া ---  সবিকছুেত 
বpিবক পিরবতন eেনেছ।  

পা রা যখন তাঁেব চেল eল আর িহপহপরা তােদর সমাজ 
পিরবতেনর ঝাঁকটােক হািরেয় ফলল তখন আেগকার জারােলা 
pিতসংsৃিতর ধারাgেলা সব িমেলিমেশ eক হেয় গল।  

eখন আটলাি টেকর d'পার জুেড় rিট, ধরনধারণ, আচার 
ব বহােরর eক সংিম ন তির হেয়েছ, যা িহপsােরর সংjাতীত 
ধারণােক যন সংjািয়ত করেছ।  

িবিভn যুেগর িবিভn ধরনধারেণর নকলনিবিশ করা িহপ যন 
পা াত  সভ তার সমািp। e eমন eক সংsৃিত যা aতীত 

সংsৃিতgিলর uপিরsেরi হািরেয় গেছ। তার কানo নতুন aথ 
সৃি  করেত পােরিন। িনেজর জীবনীশিk তা নi-i, বরং 
আtঘাতী।  

আেগকার যুব আেnালনgিল যমন পবূজেদর যত d ম আর 
kিয় তুােক চ ােল  করত, আজেকর িহপsার নামক যুব uপসংsিৃত 
যন মুমূষু সমােজর aগভীর মূল sােতরi eক pিতফলন।  

utর আেমিরকা বা iuেরােপর য কানo বেড়া শহেরর পেথ 
eকবার হাঁটেলi দখা যােব iতsত িবিkp ফ াশন dরs 
যুবকযুবতী। তােদর বয়স kিড়র ঘের। িকছু বাঁধাগেতর ফ াশন িচh 
ধারণ কের তারা ঘুের বড়াে । eiসব ফ াশনdরs িচhgেলার 
মেধ  আেছ চামড়ায় সঁেট থাকা িজনস sিতর sােnk লিjংস, 
িফkড গয়ার িবেকস, মাnাতা আমেলর ােনল, নকল চশমা আর 
কিফেয়। rেত ei কিফেয় পরত ধু প ােলsানীয়েদর সে  
eকাtতা pকােশ িকছু ihিদ ছাt আর পি মী pিতবাদীরা। eখন 
ei কিফেয় হেয় uেঠেছ িহপsারেদর aথহীন eকেঘেয় eক 
ফ াশন। আেমিরকান a াপােরেলর িভ-গলা শাট, পল bু িরবন 
িবয়ার আর পালােম ট িসগােরট হল িহপsারেদর আtসাৎ করা 
িমকে ণীর িবpবী pতীক িচh যা থেক মােনgেলা খেস পেড়েছ। 

বছর দেশক আেগ কu িভ-গলা শাট পের bু িবয়ার খেল তােক 
গতাnগিতক বলা যত না। িকnt ২০০৮ সােল egেলা sিবধােভাগী 
ণীর মাnেষর িনলj বsাপচা বালচােল পযবিসত।  
ei sিবধােভাগী ণী িনেজেদর িবt o sিবধার িচhgেলােক 

চাপা িদেয় িমক ণীর নাnিনকতায় ডুব িদেত চাiেছ।  
িহপsারেদর ei রাsার লাক হেয় oঠার মােহর চুড়াn িনদশন 

হল িফkড িগয়ার বাiক িনেয় তােদর পাগলািম। ei িফkড িগয়ার 
বাiক তােদর কােছ eকমাt gহণেযাগ  যানবাহন। ei বাহেন যা 
থাকার কথা নয়, সi bক জুেড় িনেয়i ei বাiক িহপsারেদর 
কােছ gহণেযাগ  হেয় uেঠেছ।  

ব -িবdrপ আর িবেdষিpয় িহপsাররা পৃিথবীব াপী bগ আর 
কিmuটার িবপনীর জােলর মাধ েমi eেক aেnর সে  যুk। ei 
সূেti তােদর কােছ eেস পৗঁেছেছ dিনয়ােজাড়া ফ াশনrিচ। তােদর 
eক িঢেলঢালা সৃি শীলতা িনেয় eরা আট-পািটেত যায়। a ানালগ 
ক ােমরায় িনmমােনর ছিব তােল, বাiক চািলেয় নাiট kােব িগেয় 
হাল ফ াশেনর িডসেকা কাক পািটেত মােত আর তােদর pজেnর 
িদকিচhsrপ পিtকা, যমন, ভাiস, a ানাদার ম াগািজন, 
oয়ালেপপার --- eiসেবর পাতা oলটােত oলটােত তােদর িদেনর 
ফসল i টারেনেট bেগর মাধ েম ছিড়েয় দয়। ei খেলা 
িশকড়হীনভােব ভেস চলা জীবনযাtার ধরন সারা িব েক তােদর 
pিত িবরk কের তুেলেছ। িkিsনা লাের টেজন টাiম আuট 
িনuiয়ক-e ‘ কন িহপsারেদর মরেতi হেব’ নামক pবেn 
িলেখিছেলন, eiসব aসাড় মৃতবৎ িহপsাররা সব হয় sাiল 
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পেজর নায়ক নািয়কা নাহেল কীটাnকীট বাজারoয়ালােদর িpয়জন 
aথবা আgাসী জিম বািড় দালােলর মাnষ। তার মেত, eেদর 
ভােলাভােব কবর দoয়া uিচত যােত eরা আবার নতুন ভােব 
জnােত না পাের।  

কােনা িকছু আগলােনা, তুেল ধরা বা বরণ করার িকছুi না 
থাকায় িহপsারেদর ধ ান-ধারণাgেলা যন আkাn হoয়ার 
aেপkােতi থােক। িকnt eকাgতার ei aভাবi িহপsার 
সংsৃিতেক িব জনীন কের তুেলেছ। ei ঘটনা পি মী pিতসংsৃিতর 
মূলেকi kের kের খাে । িহপsারেদর িনজsতার aভাব সব 
সমােলাচেকর আkমেণর লk । িকnt ei eকgেঁয় dেবাধ  হাবভাব 
যা পূবজেদর থেক িহপsারেদর আলাদা কেরেছ তাi আবার তােদর 
য কানo সমাজ আেnালন, uপসংsৃিত বা জীবনযাtায় িমেলিমেশ 
তার drত সািবক পিরবতন / rপাnর ঘটােত সkম কের তুেলেছ।  

তালামারা eকসাির িফkড িগয়ার বাiেকর পােশ eকটা আট 
পািটর বাiের দাঁিড়েয় d'িট মেয়র সে  আলাপ হল যারা িহপsার 
সমrপতার uদাহরণsrপ। তােদর eকজনেক আিম িজেjস 
করলাম, ei আটপািটেত আসা, নকল চশমা, লিগংস আর পশমী 
শাট িমিলেয় তােক িহপsার বলা যায় িক না। স utর িদল, ‘ei 
নামটায় আিম িবেশষ s nেবাধ কির না।’  

তার বnু যাগ করল, ‘hাঁ, আিম িঠক জািন না। oi কথাটার 
ব বহার না করাi ভােলা। কথাটা ...’ তার চােখ ভেয়র eকটা 
ঝলক দখলাম। 

‘আkমণাtক?’ 
‘না, ... িঠক তা নয় ... যাi হাক ... কন তা িঠক না 

জানেলo oi কথাটা ব বহার না করাi ভােলা।’ 
‘িঠক আেছ। তা তামরা আজ রােতর পািটর পের কী করছ?’ 
‘ম ম ... আমরা যাি  uদযাপনী পািটেত।’ 
গািভন ম ািকেনস হেলন ‘ভাiস’ পিtকার pিত াতােদর eকজন 

িযিন সmpিত oi পিtকািট ছেড় িদেয়েছন। িহপsারবােদর আিদ 
sপিতেদর eকজন। তার ‘কী করার, কী করার নয়’ টীকা eক 
দশেকর oপর িহপsার ফ াশেনর িনয়মনীিত বেঁধ িদেয় eেসেছ। 
বিশরভাগ আgহী সংবাদমাধ েমর চেয় িতিন সমােলাচকেদর িবষেয় 
aেনক বিশ খঁুতখঁুেত।  

‘আিম সব সমেয়i দেখিছ, িহপsার কথাটা খুবi a dার সে  
u ািরত হয়। sূল কমিপuটার bগার যারা আর কাথাo িনেজেদর 
জায়গা খুেজ না পেয় eকেঘেয়িমেত ভুগেছ, তারা যভােব ব বহার 
কের। eiসব alবয়সীেদর ‘ঘুের বড়ােনা' ‘বেখ যাoয়া’, ‘ফুিত 
করা’ আর ফ াশন করার oপর তারা eমনi খ াপা য তােদর ei 
সব তেttর pিত আিম িচর সিng। eরা সবসমেয়i কােনা 
কাযkেমর গn পায়।’ 

ছঁড়া ঝুিলর পাশাক আর ধাতুখিচত চামড়ার জ ােকট পের 
পা রা সগেব সদেm তােদর মিs  pসূত আtpকাশ আর 
িবেdােহর সsা পdিতgেলা জািহর কের চেল। bকড াn িpয় 
ছেলেমেয়রা তােদর ব াগী পাশাক আর জারােলা সাu ডবk িনেয় 
কণেগাচর হoয়া সmব eমন সবার কােছ িনেজেদর ঘাষণা কের 

চেল। িকnt কu িনেজেক eকজন িহপsার িহেসেব ঘাষণা করেছ 
e ব াপারটা eেকবাের aসmব না হেলo িবরল ব াপার বেট।  

নাচ আtপিরচেয়র eক আজব খাঁজ। ei নাচ eকবg গাভােব 
asীকার করেছ িনেজর aিst। aথচ বহন কের চেলেছ সi 
aিsেtর নানা িচh।  

আিম যখন চুিপ চুিপ eকটা দoয়ােলর সামেন eক কােণ নেচ 
চলা eকটা ছেলর ফেটা তুলেত যাি , তখন eকটা মেয় আমার 
কােন কােন িফশ িফশ কের বলল, ‘ ছেলটার বয়স সেতেরা’। o 
ei দৃ টার জni বাঁেচ। ছেলটার খাঁচা খাঁচা চুেল ‘িনেজ কেরা’ 
ছাঁট, পরেন চামড়ায় লেগ থাকা িজনস। চামড়ার জ ােকট, সাত 
পুরেনা পা  িট-শাট আর ফুেলাফুেলা টপ।  

মুেখর িসগােরট থেক ধাঁয়া বর করেত করেত, ক ােমরার জn 
পাজ িদেত িদেত, হাঁটেত হাঁটেত ছেলটা হঁেক uঠল, ‘ফেটা 
তােলা’। স নানা রকম ভি  করেত লাগল। ফেটা তালার 
ফলাফল তােক দখােত মেন হল যন মাথাটা ঘুের uঠল।  

‘থ া স ব াড’ বেল স আবার গান বাজনায় মন িদল। আবার 
িনেজেক ডুিবেয় িদল ঘমাk uেtিজত সi িভেড়র মেধ । আবার 
মেত uঠল ভয় র ঝাঁkিন দoয়া স ীত ঘুিণেত।  

িহপsার পািটর নােচর ারgেলা দেখ মেন হয় যন, ud ৃিত 
িচh পিরবৃত। পা , িডসেকা, িহপহপ সবারi িনেজেক ডুিবেয় 
দoয়া, anর  pাণpাচুেয  ভরা নৃত ৈশলী িছল যা তােদর মানিসক 
aবsা থেক মুিk িদত। তা স মাথা ঘারােনা bক ড াni হাক, 
aথবা চনমেন পা  শা-eর pবল চেপটাঘাতi হাক, িকnt 
িহপsারেদর যন নােচর নােম ঠাTা, ভুলভাল কাঁধ ঝাঁকািন আর পা 
ঘষটািন যা নােচর ধারণাটােকi িবdrপ কের aথবা খুব বিশ হেল 
আtpকােশর eক দায়েবাধহীন ভয়, asাভািবক বি ম ব াtক 
ভ ী যার লkণ। ei নািচেয়রা e িবষেয় eতi আtসেচতন য 
তারা মুিkর কানo sাদi পেত চায় না। তারা পা ঘেষ চেল শরীর 
ঝাঁিকেয় চেল। পৗেঁছ যায় eক ঘােরর মেধ ।  

ei i াকৃত uেদ াগহীন হাবভােবর পছেন আসল চািলকাশিk 
সmবত িনত িদন পািট ফেটাgাফারেদর আকষণ করার চ া। যখনi 
eমন কাuেক পায় যােক kিণেকর জn হেলo িচরকালীন বেল মেন 
হয়, তখনi ােশর ঝলকািনেত ঘার তির কের।  

kােবর বাথrম থেক ােশর ঝলকািন লk  কের uঁিক িদেয় 
oiরকমi eকজন ফেটাgাফােরর সnান পলাম। স হালকা 
পেণাgািফর ছিব তুলেছ। dিট মেয় আর eকিট ছেল িমেল পাশাক 
খুলেছ আর নানা রকম ভ ী করেছ। নীরস g ামার ছিব তালার 
জn। হাসাহািসর মেধ  িদেয় পুেরা ব াপারটা চলিছল যতkণ না 
আর eকিট মেয় eর মেধ  মাথা গিলেয় িচৎকার চঁচােমিচ জেুড় 
িদল। ‘ তামরা নbi দশেকর িনuiয়ক শহেরর kােবর ছাকরা না 
িক? eটা িহপsার!’ eবং আঁচড়া আঁচিড় কামড়া কামিড়র eক 
বড়াল লড়াi r হল, আিম চটপট িপঠটান িদলাম।  

িহপsারেদর জীবনযাtা নানাভােব আচারবd। eiসব 
পািটgেলােত যারা যায় তােদর মেধ  aেনেকi ফেটা bগ কিরেয়েদর 
ছিবর িবষয়বst। aেনেকi িনঘাৎ পেরর িদন িবছানা থেক বিরেয় 
eেসi আবার আেগর রােতর লাmেট র aিভjতায় ঢুেক পেড়। 
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লাল চােখা uসেকা খুশেকা eiসব মাnষgেলা তােদর ল াপটেপর 
oপর গাল হেয় বেস তােদরi মেতা eকiরকম পছnসi 
kিণকsেখর বৃtাn ঘাঁটেত থােক।  

eটা তােদর জানা থাকেতo পাের, আবার নাo থাকেত পাের য 
ei ‘িশকারী’ বাজােরর লাকজনo সi eকi oেয়বসাiটgেলা ঘঁেট 
চেলেছ। তােদর পাশাক আর ভাগ dেব র oপর নজর রাখেছ। ei 
বাজারoয়ালা আর পািটর uেদ াkারা ei যুবসংsৃিত আtসাৎ করার 
জni পয়সা পায়। তারপর আবার সigেলাi িগেয় বেচ মুনাফা 
কের। িহপsাররা যােক িনেজেদর udাবন বেল মেন কের, আসেল 
তা তােদর কােছ িবিk করা হয়। তােদর গলাধঃকরণ করােনা হয়, 
তােদরi ছেক বাঁধা সাংsিৃতক জীবনচযা। িহপsারবাদ হে  pথম 
pিতসংsৃিত যা জn িনেয়েছ িশlমহেল। িবjাপনী anবীkেণর 
তলায় িনেজেক মেল রেখেছ kমাগত পিরকিlত ভাঙাগড়ার 
সামেন। সiসে  anরােলর ei পিরকlনা িহপsারেদর বাধ  করেছ 
আgহ আর আnগেত র ktgেলা পােl পােl ফলেত।  

uপসংsিৃত না বেল িহপsারেদর বলা যায় eক ভাkােগা ী 
যারা িনেজেদর পঁুিজ খরচ কের বাজার থেক ‘ মৗিলকতা’ আর 
িবেdাহ খরচ করেছ। কােনা িবেশষ ধারা, pতীক, শb, ধরনধারণ 
বা anভূিত যi বিশ মাtায় ছিড়েয় পড়েছ aমিন তােক িনচু নজের 
দখা r করেছ। কােনারকম সাংsিৃতক আnগত  িহপsারেদর 
পাষায় না পােছ তােত তােদর pাসি কতা হািরেয় যায়। 

িনজ iিতহােসর জগািখচিুড় সংিম েণ তির পি িম ei যুব 
সmpদায় শািn ‘ ভাগ’ করেত পাের িকnt ‘সৃজন’ করেত পাের না।  

aতীেতর সাংsৃিতক ভাবাদশgিল সবসময়i pাn u া kাভ 
আর pিতিkয়াশীল আেnালেনর মুেখামুিখ হেয়েছ। িকnt 
িহপsারেদর ei িনেজেদর মেধ  আবd িবি n জীবনযাtা 
সাংsৃিতক িববতেন কােনারকম ছাপ ফলেত akম। পা াত  
সভ তার ধারাটা িকেয় গেছ। সামািজক ব থতার ei শেবর oপর 
আছাড় খেয় পড়ার য আশ া িদগেn দখা িদে  তার হাত থেক 

িনsার পাoয়ার eকমাt uপায় হল ei anঃসারশূn কৃিtম 
aিsেtর থেক বিরেয় eেস আবার নতুন কের r করা।  

তুিম ফুেটাকিড় না ফলেল আিমo কাণাকিড় ঠকাব না, ei 
বুিল আuেড় uসকািন িদি ল পািটর eক হতাকতা। eমন সমেয় 
িবd ৎ সংেযােগ আেলা jেল uঠল। ভার হে । পািট uদযাপেনর 
পািটgিলর মেধ  শষতমিট রাsায় uপেচ পড়েছ। িহপsাররা ছিড়েয় 
পড়েছ। চাখ রগরােত রগরােত চারিদেক য যখান থেক eেসিছল 
সখােন ফরার পথ খঁুেজ িনে । কu কu লািফেয় uঠল তােদর 
িফkড িগয়ার বাiেক, কu ট ািk ডাকেত ছুটল। আর আমােদর 
মেতা কেয়কজন বড়া টপেক কারখানার আবজনা ফলার জিমর 
মেধ  িদেয় পথ কের চলল।  

আধাpstত কনেডার sূপ যন কবরখানার মােনািলেথর মেতা 
uঁচু হেয় আমােদর ei uঠিত u াকাkী যুব সমােজর সবনাশা 
ভিব ৎ ঘাষণা করেছ। ujjল গালাপী রেঙর কিফেয় পরা 
পালারেয়ড ক ােমরা হােত eকটা মেয়র িদেক তািকেয় মেন হল 
‘eর বদেল হােত eকটা পাথর থাকেলi িবpবীেদর মেতা দখাত’। 
িকnt আসn পতন সmেক aেচতন হেয় আমরা পােয়র কােছ পেড় 
থাকা astgেলােক agাh করিছ।   

আমােদর pজn হল eক বেয় যাoয়া pজn। যা িকছু খাঁিট 
বেল মেন হে  তােকi মিরয়া হেয় আঁকেড় ধরিছ।  িকnt িনেজরা 
সi খাঁিট হেয় uঠেত ভীত। আমরা eক পরািজত pজn। আমােদর 
পূবজরা যারা আেগ িবেdােহর গান গেয়েছ আর eখন আমােদর 
কােছ সi গান িবিk কের চেলেছ, তােদর ভড়ংবািজর কােছ 
িনেজেদর সমপন কের বেস আিছ।  

আমরা হলাম শষ pজn যারা আেগকার সব িকছুর চূড়াn 
পযােয় পৗঁেছিছ। চারপােশর sূলতা আমােদর ংস কের ফেলেছ।  

িহপsাররা হল পা াত  সভ তার ‘ শষ’-eর pিতভূ --- eক 
সংsৃিত যা eমনi িনঃসmক আর িবযুk য তা নতুন িকছু সৃি  
করা sb কের িদেয়েছ। 
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সে  আজেকর oয়াল িsTট দখেলর নতুন িব -pিতেরাধ আেnালেনর পরীkা-িনরীkার eকটা যাগ anভব করা যায়। eতিদন য আধুিনক জীবনচযায় 
আমরা aেনেকi মশgল িছলাম, তার সে  িবে দ ঘিটেয় eক আপাদমsক র ািডকাল বদেলর iি ত রেয়েছ eiসব ভাবনা-িচnা-pেয়ােগ।

ধরা যাক ১৯৫০-eর দশেকর কথা। সটা িছল আেমিরকার 
িশlায়েনর agগিতর সময়। ডTেয়েট জনােরল মাটরস, ফাড, 
kাiসলার-eর মেতা বেড়া বেড়া গািড় তিরর কারখানাgেলা গেড় 
uেঠেছ। চািরিদেকর জীবনযাtায় s লতা, pাচুয । স a েলর 
গড় আয় তখন আেমিরকায় সেবা , গৃহমািলকানার সংখ া সেবা । 
pায় ৩৫িট গািড়র কারখানা। লােখর oপর িমক-কমচারী।  
 িকnt িশl-সংকেটর পর আজ মাt ১৫িট কারখানায় eেস 
ঠেকেছ। ডTেয়েট eখন মাt চিbশ হাজার িমক-কমচারী। দেল 
দেল মাnষ জীিবকার সnােন শহর ছেড় ant পািড় িদেয়েছ। 

শহরতলীেত eখন চিlশ হাজােররo বিশ খািল বািড়। আজ 
ডTেয়ট আেমিরকার anতম দিরd শহর। pশাসেনর িহেসব 
anযায়ী ২২% বকার, কমহীন। pিত িতনজেনর মেধ  eকজন 
দািরd সীমার িনেচ। oi দিরd গৃহহীন পিরবারgেলা পিরতk 
কারখানার বািড়gেলােত আ য় িনেয়েছ। ডTেয়ট, িkভল া ড, 
িপ  সবাগ থেক দেল দেল মানূষ eেস পৗঁছাে  ফািনk, 
আিরেজানার মেতা aেপkাকৃত কম খরেচর শহের। তির হে  
িঘি  শহরতলী। আর pশাসন পিরত k শহর o শহরতলীেত 
‘আরবান ফাম’ গেড় তালার পিরকlনা করেছ।  
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 আজ যখন ডTেয়ট, িমলoয়াoিক, িফলােডলিফয়ায় িশেlর 
পতন ঘটল, eতিদনকার সমাজ o িশkাব বsাo তার সােথ সােথ 
ভেঙ পড়ল। আেমিরকার ei সংকট-পেব স দেশ সমাজদাশিনক 
o িশkািবদ জন িডui-eর ভাবনা anসরণ কের eক িবকl 
িশkাব বsার কথা uেঠেছ। জন িডui িশkা সংsােরর সi 
ভাবনার uপsাপন কেরিছেলন িdতীয় মহাযুেdরo আেগ। সটা িছল 
‘গণতািntক িশkাব বsা’। িকnt আেমিরকার িশlসমােজর 
kেমাnিতর আড়ােল সi আদশ হািরেয় িগেয়িছল। 
 ভেঙ পড়া ডTেয়ট শহেরর থেক যাoয়া aিধবাসীরা িডuiেয়র 
দাশিনক তtt o িশkাভাবনােক gহণ কের। সখােন pচিলত 
িশkাব বsা ভেঙ পড়ায় ei sেযাগ পাoয়া গল। জুিলয়া পেয় টার 
পুটnাম eকজন sানীয় িশkািবদ। িতিন di সnােনর মা। ১৯৭০-eর 
দশেকর িশlায়েনর পতন ডTেয়টেক যমন সংকেট ফেলিছল, 
তমিন মানবতার eক নতুন সংjা তির করার sেযাগo eেস 
িগেয়িছল। সi সংকেটর সময় sুলছুট ছাtছাtীর সংখ া িছল মাট 
ছাtছাtীেদর ৫৫% eবং সটা kমশ বেড় চেলিছল। সiসময় 
aেনেকর মেনi p  uেঠিছল, ‘সিত i িক আমােদর pায় aেধক 
িশ  aকােজর eবং aপরাধpবণ? নািক তারা িবদ ালেয়র 
aিতশাসন o aপব বsার িবrেd তােদর পদযুগল ব বহার কের 
গণতািntক pিতবাদ জানাে ?’ ei পিরিsিতেত dিট ভাবনা uেঠ 
eল। কu কu পুেরােনা পdিতর শািsমূলক পরীkােকিndক ব বsার 
মেধ i সমাধান খঁুজল। বািকরা িশ েদর মেধ কার সামথ েক 
িবেকিndকরণ কের শহেরর unিতর পিরকlনায় তােদর শািমল করেত 
চাiল। জিুলয়া িছেলন ei িdতীয় ভাবনার দেল।  
 ১৯৯২ সােল ডTেয়েট ‘সামার pাgাম’ r হল। সখােন eক 
নতুন িশkাভাবনােক সামেন রাখার চ া হল। িডui aেনক আেগi 
বেলিছেলন, “আেমিরকার িশkাব বsায় uঁচু-িনচুর aবsান বD 
বিশ। eটা aগণতািntক। িশ েক তা kমতাহীন কের ফেল। তার 
sাভািবক udাবনী kমতা, সৃি শীলতা, পিরচালন kমতােক াসrd 
কের ei িশkাব বsা। uৎকষতার িভিtেত বাছাi পdিত তােদর 
মেধ  eক হীন তুলনামূলক pিতেযািগতার সৃি  কের। তার িভতের 
কবল ‘পাoয়ার i া’ বপন কের, যা ধনতেntর বিশ ।”  
 নতুন িশkাভাবনায় শহর হল সমাজ। সi সমাজ িশ েক 
শখােব। িবদ ালয় সমােজর eক বেড়া o pেয়াজনীয় a  িবেশষ। 
সখােন ছােটােদর শিk o সামথ েক sাগত জানােনা হেব, যা 
চািপেয় দoয়া িশkাব বsার িঠক uেlা। কারণ eতিদেনর aভ ােস 
বিশরভাগ নাগিরেকর কােছ sুল হল eকটা ‘ভবন’। তা sানীয় 
সবিকছুর থেক পৃথক, সখােন িশ রা হল িকছু-না- লখা eকটা 
ফাঁকা ‘ sট’। সi sটটা িবষয়িভিtক তথ  িদেয় ভিরেয় তালা 
হেব। আর িবষয় িনবাচন তারাi করেব, যারা িশ র বেড় oঠা, 
anভূিত o িচnাশিk সmেn যেথ  aিভj নয়, িকnt সরকার 
কতৃক মেনানীত।  
 িডui pভািবত ei িশkাkমেক আখ া দoয়া 
হল,’a লিভিtক িশkা’ aথবা ‘সমাজিভিtক িশkা’। ei িশkা 
eক িকেশার বা িকেশারীেক বাsবজীবেনর সমsা থেক পাঠ িনেত 

শখায়। তা ভাষা, a , সমাজিবদ া বা িবjান যাi হাক না কন। 
জুিলয়া বলেছন, “আমােদর ভাবেত ভােলা লাগিছল, কত িনরাপদ 
হেব আমােদর জীবন, যখন িবদ ালেয়র ছাtছাtীরাi sানীয় 
পথঘােটর দখা না করেব, sানীয় বাগানgিল তির করেব, বজ  
পদাথ বা আবজনােক পুনব বহারেযাগ  কের তুলেব, বািড়gিল 
বােসাপেযাগী রাখেত সাহায  করেব, বয়sেদর সে  দখা করেব 
eবং তােদর asিবধায় টুকটাক কাজgেলা কের দেব, sানীয় 
uৎসবgিল পিরচালনা করেব, দoয়ােলর snর ছিবgেলা রঙ করেব 
…eসবi িবদ ালেয়র িশkার anভুk থাকেব। eiভােব ছােটারা 
খুব তাড়াতািড় eকেযােগ শখা eবং সমাজেক দখভাল করার কােজ 
pভািবত হেব। তখন eখােন aপরাধpবণতা কমেব, বেড় uঠেব 
‘আশা’।”             
 ei িশkা আজেকর pচিলত িশkার ধারা থেক aেনকটাi 
আলাদা। আজেকর sুল আমােদর য বাতা পৗঁেছ দয়, তা হল, 
eকজন িশ  sুেল যােব িশkােn eকটা ভােলা চাকির বািগেয় 
নoয়ার জn। aথবা aথ uপাজন কের িনেজেক ভাগ বান কের 
তালার জn। ei সংকীণ সীমাবd িশkায় ছাt uপলিb কের, 
পৃিথবীটা eক িবশাল pিতdিndতা o pিতেযািগতার জায়গা। আর 
বছেরর পর বছর ডTেয়েটর মেতা আধুিনক িশlশহের pজেnর পর 
pজn, পবতpমাণ সামািজক সমsাgিলেক কu বুঝেত পােরিন; 
সিত কােরর সৃজনশীলতা িদেয়, নতুন ভাবনা িদেয় দলবdভােব তার 
সমাধান করেতo তারা শেখিন।  
 জুিলয়া পেয় টার পুটnাম তাঁর ‘ ডTেয়ট সামার sাির’- ত 
িলখেছন, “১৯৯২ সােল আমার বয়স যখন ষােলা, আিম রেনসাঁ 
হাi sুেল পিড়। আজo ei sুল শহেরর সবেচেয় নামকরা িশkা 
pিত ান। পড়া নায় আিম ভােলা িছলাম। িকnt ei শহের আিম 
eকটুo ভােলা িছলাম না। কারণ ডTেয়ট তখন টুকেরা টুকেরা হেয় 
যাoয়া ভgpায় জঘn eক শহর। আিম বুঝেত পারতাম না কন 
আমার শহেরর eমন দশা? eo বুঝেত পারতাম না, কী করা 
uিচত। eকটা utর মেনর মেধ  uেঠ আসত, পড়া না কেরা, 
ভােলা gড কেরা, কেলেজ যাo, তারপর pচুর মাiেনর eকটা 
চাকির পেয় শহেরর সমsাgিল aেnর জn রেখ িদেয় ছেড় চেল 
যাo। িকnt ei utরটা আমার কােছ সেnাষজনক িছল না। eকিদন 
dপুের খাoয়ার সময় আমার বnু মাির জানােলা িজিম eবং gস লী 
বg স নােম dজেনর কথা। oঁরা সকলেক ডTেয়ট সামার pাgােম 
আhান জানােলন। বলেলন, সমs সামািজক আেnালেন ছােটােদর 
িবেশষ ভূিমকা িনেত হেব। চাi নতুন pজn, যারা নব uদ েম 
ডTেয়টেক সজীব সিkয় কের তুলেব। শহরেক eক নতুন পিরচয় 
দান করেব। ei psাব আসার আেগ আিম জানতামi না য 
আিমo eমন eক grtপূণ কােজ শািমল হেত পাির।” 
 িতন সpাহ ধের চেলিছল ডTেয়ট সামার pাgাম। জুিলয়া 
a েলর সে  িমেলিমেশ িগেয়িছেলন। সকেল িমেল গাছ পুঁতল, 
দoয়ােল রঙ করল, eকজন বৃdার ঘর মরামত কের ফলল, 
‘আমােদর ছেলেমেয়েদর বাঁচাo’ ei নােম eকটা শািnরkা 
বািহনীo তির হল। য সমs ছেলেমেয়রা gিলিবd হেয় eর আেগ 
মারা িগেয়িছল, তােদর sরণ করা হল। ছােটারা pবীণেদর সে  
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আলাপ কের তাঁেদর জীবন থেক পাঠ িনল। তারা নল eবং p o 
করল। কাথাo kাসrেম বkৃতার aবকাশ িছল না। সমs সংলাপ 
িছল জীবনমুখী আর তথ সমৃd। eiভােব িবিভn pজেnর সে  
যাগােযােগর পথ খুেল গল। a েলর সমৃিd িনেয় িবিভn কমশালায় 
কাজ হল। eটাi িছল সমাজিভিtক িশkার pথম pেয়াগ 
 eেত ছাtছাtীরা সমৃd হল। সমােজর সে  বnনেক তারা 
িনেজেদর বােধ আনেত পারল। যমন, য বাগােন সকেল কাজ 
করত, তার uেlািদেকর বািড়েত থাকেতন ীমতী থমাস। িতিন 
িনেজ থেক রাজ oi ছাtছাtীেদর dপুেরর খাবার তির কের eেন 
িদেতন। eকিদনo বাদ যত না। eকসময় িতিন বা াgেলােক ভয় 
পেতন। িকnt আজ আবার তাঁর আsা িফের eেসেছ। িতিন eখন 
খুিশ। আর oi নতুন pজn? তােদর তখন eকটাi িচnা, কীভােব 
pমাণ হেব য তারা পৃিথবীর খয়াল রাখেত চায়। জিুলয়া বলেছন, 
আজ aবিধ কােনা sুলi বা ােদর িভতেরর ei িবেশষ হেয় oঠার 
i ােক নাড়া িদেত পােরিন।  
 eর দশবছর পেরর কথা। ডTেয়েট জুিলয়া তখন আর ছাtী 
নন, িতিন িশkকতা কেরন। ডTেয়ট সামােরর সi aনবদ  
aিভjতার জn িতিন সদা কৃতj। িকেশার-িকেশারীেদর ভােলােবেস 
িতিন তােদর সে i কাজ করেত চাiেলন। সামার pাgােমর 
aিভjতা মেন রেখ িতিন নতুন মেডেলর িশkাপdিত তির 
করেলন। িকnt ভােলা ফল িকছু পেলন না। kমশi ছাtছাtীেদর 
pিত িতিন িবরk হেয় পড়িছেলন। িশkেকর আnিরক চ া সেtto 
তারা কন িকছুেতi পড়া নায় uৎসাহ পায় না? কন তারা sুল 
ছেড় দয়? 
 gস লী বg েসর পরামেশ ি ডম sুল িমিটংেয় যাগদান করেলন 
িতিন। সখােন িতিন বুঝেত িশখেলন, আজo আমােদর sুলgিল 
িশl o কলকারখানার চািহদা মটােনার uপযুk মেডেলর ভূিমকা 
পালন কের। িকnt আজেকর বাsব জীবেনর সমsা যখন সi 
িশkার মাধ েম দূর হয় না, তখন হয়েতা ছাtছাtীেদর পেk sুল 
ছেড় দoয়া ছাড়া আর কােনা uপায় থােক না। তাi িশkােkেt 
eমন দৃ াnমূলক পিরবতন দরকার, আধুিনক সমsাস লু পিরবােরর 
চািহদা যার মাধ েম িমটেত পাের। ছাtছাtীরা যােত আtিব াস 
খঁুেজ পায়।  
 ২০০৮ সাল। িশkািবদেদর সামেন eক নতুন p  eল। 
ছেলেমেয়রা যখন sুেলর পাঠ শষ কের gাজেুয়ট sুেল যাে , 
তখন তােদর সামেন কান ব িkেtর ছিব থাকেব? িশkকরা 
চাiেলন সi ব িkt, য িবষয়িভিtক jানেক যমন আয়tt করেব, 
তমনi স হােতকলেম কােজর দkতাo aজন করেব। সi 
ছাtছাtী aনায়ােস তার খারাপ হেয় যাoয়া টাsার মরামত 
করেব, সটা ফেল িদেয় নতুন আর eকটা িকেন নoয়ার পেk 
থাকেব না; স বাড়িত পেড় থাকা িজিনেসর িবকl ব বহার িশখেব  
--- তা বাড়িত খাবার, পাশাক বা কােনা চাrিশেlর uপকরণo 
হেত পাের; স কবল ‘ভােলাবাসেত’ িশখেব না, ‘ভােলাবাসা 
পেত’-o িশখেব। জীবেনর মতিবেরাধgিলেক মটােত িশখেব, 
নাগিরক িহেসেব রাজনীিতেত aংশgহণ করেতo িশখেব, বাগােন 
চাষ করেত িশখেব, আর সবেচেয় বিশ জানেব কমন কের আনেn 

বঁেচ থাকেত হয়। িশkেকরা চাiেলন, সমােজর বািকরা eবং তাঁরা 
িনেজরাo আনেn িনরাপেদ থাকেবন। িশ রা যখন রাsা িদেয় sুেল 
যােব, pেত ক বািসnা িশ িটেক তার নােম িচনেব। িশ রা িনি েn 
রাsায় হঁেট বা সাiেকেল sুেল যােব। sুেল পািঠেয় বাবামােয়র 
কােনা dি nা থাকেব না।  
 িশkিয়tী জিুলয়া eক মােয়র গl িনেয়েছন। সi মা িনেজর 
িববাহিবে েদর পর িশ সnানেক িনেয় aসহায় o িনঃসmল হেয় 
eকা কাটাি েলন। আতি ত িশ সnানেক সে  কের তাঁেক িফের 
যেত হল তাঁর বােপর বািড়েত। িকnt িতিন আ য হেয় গেলন, 
al িকছুিদেনর মেধ i বা ািটর মেধ  তার আেগকার সজীবতা িফের 
eল। বািড়র pবীণ দাd-িদিদমার বkব , বা াটা ধু ভােলাবাসা 
পেয় িনেজেক িফের পেয়েছ।  
 ei ঘটনা জুিলয়ােক তাঁর িনেজর জীবেনর কথা মেন কিরেয় 
দয়। তাঁর মােয়র জীবনটাo িছল oiরকম। িতিন eকা িনেজর 
িশ সnানেদর মাnষ কেরিছেলন। িতিন যমন pবল ভােলাবাসেতন 
িনেজর সnানেদর, তমনi পির াn িনঃেশিষত আর aসহায় বাধ 
করেতন। eকা িনেজর সnানেদর যা িশিখেয় uঠেত পারেতন না, 
oi a েলর pবীেণরা িবিবধ িবষেয় তাঁেদর anরাগ o দkতা িদেয় 
িশ  জিুলয়ােক ঋd করেতন। জুিলয়ার মেন পেড় যায়, সi 
মাnষgিল তাঁেদর ভােলাবাসা িদেয় কমন কের তাঁেক িঘের 
রাখেতন। সi সমেয় oi a েলর মাnেষরা aত n আিথক চােপর 
মেধ  িছল। তারা িনেজেদর সnানেদর কােনা মেত গৃেহর আ য়, 
পাশাক o aেnর সংsানটুki করেত পারত। সnানেক sুেল 
লখাপড়া করােনা, বািড়েত পড়ােনা, গেlর বi পেড় শানােনার 
মেতা কাজgিল aেনক aিভভাবেকর কােছi িছল িবলািসতা eবং 
kমতার বাiের।  
 আজ di সnােনর মা হেয় জুিলয়া s  বঝুেত পারেছন, 
সিঠকভােব সnান পালেনর জn চাi aসীম ধয আর িনঃশত 
ভােলাবাসা। তা িতিন oেদর িদেয় uঠেত পােরন না। তাi sp 
দেখন eমন eক sুেলর, যখােন িশ রা ধু িশিkত o দki হেয় 
uঠেব না, sানীয় মাnেষর সকেলর মেনােযাগ o ভােলাবাসা পােব, 
তােদর কাছ থেক aেনক িকছু িশেখ নেব। যভােব িতিন িনেজ 
বেড়া হেয়িছেলন pবীণেদর pjার মােঝ, সi পিরেবশটা ei 
িশ রাo পােব। ei ভাবনা থেক জুিলয়া eবং তাঁর সহকমী বnুরা 
eক নতুন sুেলর সূচনা কেরেছন। তাঁেদর সামেন রেয়েছ িডuiেয়র 
সi দশন, “ যখােন িশ  o pাpবয়sরা eকi সে  পাঠ নয় 
eবং পাঠ দয়, সখােনi সমৃিd সবেচেয় বিশ। সখােন sুল, 
সমাজ, a ল সংপৃk, আলাদা নয়।” 
 বািতল িশlশহর ডTেয়েট আজ িশkার eক নতুন 
পরীkািনরীkা বাsবািয়ত হেয় চেলেছ। 
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‘oয়াল িsTট দখল’ িনেয় আেলাচনাসভা 
aিমতা সাnাল

 

আেমিরকায় গত ১৭ সেpmর থেক ‘akপাi oয়াল িsTট’ (oয়াল 
িsTট দখল কেরা) নােম য আেnালন r হেয়েছ, স িবষেয় মnন 
সামিয়কীর িকছু পাঠকেদর িনেয় eকিট আেলাচনাসভার আেয়াজন 
করা হেয়িছল ২৬ aেkাবর। সভার uেদ  িছল ei আেnালন 
সmেক o সi pসে  পারsিরক সংলােপর মধ  িদেয় িনেজেদর 
জানােবাঝােক eকটু ঝািলেয় নoয়া। সভািট r হয় oiিদন dপুর 
দড়টা নাগাদ, যাদবপুেরর িচtর ন কেলািনেত ‘শািমল --- 
ছােটােদর পাঠশালা’য়। uপিsত হেয়িছেলন মাট ২২ জন।  
 সভার সূচনায় মnন সmাদক বেলন, ei আেnালন যারা 
করেছ, তারা গাটা আেnালনটাi সাধারণ সভার মাধ েম পিরচালনা 
করেছ। oরা িঠক কেরেছ য সাধারণ সভা িতনিট sের হেব। pথম 
sর : iনফেমশন বা তথ  o খবরাখবর িবষেয় জানােবাঝা; িdতীয় 
sর : িরে কশন বা তথ ািদর oপর িভিt কের িচnা-ভাবনার 
আদান-pদান; eবং তৃতীয় sর : িডিসশন বা িসdাngহণ। সi 
িহসােব আমরা eখন pথম sের আিছ, aথাৎ আেnালনটােক 
বাঝার চ া করিছ। গাটা dিনয়া জুেড় eর ব ািp কতটা, তা 
আমরা ভােলা জািন না। যমন, sন, িgস, iজরােয়ল iত ািদ 
জায়গায় eকi ধাঁেচর আেnালন হেয়েছ, হে । সব জায়গােত 
আেnালেনর লk  বা uেd  eক না হেলo eকটা সাধারণ িমেলর 
জায়গা আেছ। তা হল --- জনকল াণ kেt (িশkা-sাs - পনশন-
ভাতা iত ািদ) কাটছাঁেটর িবেরািধতা। কারা ei আেnালন করেছ? 
তার utের oরা বলেছ, আমরা ৯৯%, আমরা sশািসত ব িk 
যােদর কােনা নতা নi। 
 eরপর আেnালনকারীেদর পিtকা ‘akপােয়ড oয়াল িsTট 
জানাল’ থেক oেদর লখা ‘ না িলs aফ িডমা ডস’ বা ‘ কােনা 
দািবসনদ নi’ পেড় শানােনা হল।  
 sপন গাsামী p  তুলেলন, ei ৯৯% মােন িক ৯৯% 
জনগেণর pিতিনিধ? 
 utর িদেলন তুষার চkবতী, ৯৯% মােন যারা কােনা sিবধা 
পাে  না। সরকািরভােব সবরকেমর করছােড়র sেযাগ পাে  বািক 
১% aথাৎ কেপােরটরা।  
 শমীক সরকার eকটু ব াখ া করেলন, আেমিরকায় বািড় বানােনা 
থেক r কের sাs -িশkা iত ািদ সব িবষেয়i সাধারণ মাnষ 
pচুর ঋণ িনেয় থােক। তারা খুব মুশিকেল পেড় গেছ। কারণ 
সরকার eiসব kেtর sেযাগsিবধােতi কাটছাঁট কেরেছ। ফেল 
খরচ খুব বেড় গেছ। eরাi ৯৯%। বািক ১% মােন কেপােরট 
হাuস, ব া  বা লিgপুঁিজর pিত ানgেলা, যােদর লাভ কেম গেল 
তােদর চা া রাখার জn সরকার তােদর িপছেন টাকা ঢালেছ। 
সরকার কখনo সাধারণ মাnেষর ঋণ মkব করার কথা বেল না। 
সরকার চায় ব া  iত ািদেদর ঋেণর বাঝা কমােত যােত তারা 
বাজারটােক চা া করেত পাের।। ei ব াপাের ডেমােkিটক o 
িরপাবিলকান dেটা দলi সমান। ২০০৮ সােল আেমিরকার 

পি মিদেকর eকিট pেদশ uiসকনিসন-e িমেকরা সরকাির 
কাটছাঁেটর িবrেd িবরাট আেnালন কেরিছল। তখন ডেমােkটরা 
পািলেয় িগেয়িছল যােত pেয়াজনীয় সংখ ক সদs uপিsত না থাকায় 
oi িবল পাশ না হয়। আসেল সরাসির কােনা সরকাির রাজৈনিতক 
দেলর পেk ‘Don’t bail bank, bail us’ eরকম eকটা াগােনর 
পেk ei বাজার aথনীিতেত দাঁড়ােনা সmব নয়।  
 িজেতন নnী বেলন, akপাi oয়াল িsTট আেnালনকারীেদর 
তরফ থেক জানােনা হেয়েছ য তারা তােদর আেnালেনর পdিত 
িতনেট জায়গা থেক gহণ কেরেছ। pথমত, িমশেরর তািহিরর 
sায়ার থেক আেnালন aিহংস পেথ চালােনা। িdতীয়ত, িgেসর 
িসনটাগমা sায়ার থেক সিহ তুা। তৃতীয়ত, sেনর মািdদ 
শহেরর পুেয়তা দল সাল থেক সাধারণ সভায় eকিtত হেয় 
িসdাn gহণ করা। oরা বলেছ, ঘর থেক িবpেবর r। aথাৎ 
িভতর থেক আেnালন, বাiের থেক নয়, কাuেক pিতিনিধ 
বানােনা নয়। 
 তুষার চkবতী জানােলন, oয়ািশংটন পােs িলেখেছ --- 
oখানকার লবার Tড iuিনয়নgেলা ei আেnালনকারীেদর সাহায  
করেছ। কখনo িনেজেদর iuিনয়নrম ব বহার করেত িদেয়, কখনo 
আরo নানাভােব। anিদেক ‘akপাi oয়াল িsTট’ 
আেnালনকারীরাo িমক-কমচারীেদর ছাঁটাiিবেরাধী লড়াiেয় 
নানাভােব  aংশgহণ করেছ eবং তােদর হsেkেপ িকছু kেt 
ছাঁটাi রাখাo গেছ।  
 akপাi oয়াল িsTট আেnালন সmেক eেহন কথাবাতার সূেt 
aেনেকরi মেন পেড় যায় িনেজেদর জানা- চনা িকছু সমsার কথা। 
যমন, aিমতা সাnাল বেলন aেটাoয়ালােদর কথা। ব া  থেক 
লান িনেয় তােদর গ ােসর গািড় িকনেত হেয়েছ, তােদর sেদর হার 
ািটং। aথাৎ যখন লান িনেয়েছ তখন sেদর য হার িছল সi 

anযায়ী মািসক িকিs িsর হয় লান শােধর জn। iিতমেধ  sেদর 
হার যত বাড়েছ, মািসক িকিsর পিরমাণo বাড়েছ। ফেল oরা খুবi 
asিবধায় পেড় যাে । সৗিভক দt বেলন, আমােদর দেশ গিরব 
মাnেষর মেধ  ঋণ িনেয় সবেচেয় বিশ ফঁেসেছ চািষরা। aেনেক 
তা আtহত া কেরেছ। বি ম বেলন, আমােদর eলাকায় eকটা 
adুত িজিনস দেখিছ। বা া বা া ছেলরা ঋণ িনেয় ট-ুhiলার 
িকনেছ। ব া o ঢালাo ঋণ িদে । ছেলgেলা জােন য ঋণেশাধ 
করেত পারেব না। িতন-চার মাস পের ঋেণর কােনা িকিs শাধ না 
করায় ব া  সi ট-ুhiলার ফরত িনেয় িগেয় আবার an কাuেক 
সটা ধােরi িদে । eকi নতুন গািড় বhজেনর হােত ঘুরেছ। আর 
ছেলgেলা ভাবেছ, যাi হাক িতনমাস তা নতুন গািড় চড়া হল।  
 িমtা চ াটািজ জানােলন য তাঁর চনা কেয়কজন 
আেমিরকাpবাসী ভারতীয় সmpিত eখােন eেসিছল, তারা ei 
আেnালন িনেয় খুবi িবরk। তােদর বkব  হল, ‘ei 
আেnালনকারীরা aযথা বিশ ঋণ িনেয় আজ ফঁেসেছ। oেদর 
জীবনযাপন pণালী পাlােনা uিচত। oখানকার কােলা লােকরা 
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খােদ র জn য সরকাির টাকা পেয়েছ তাi িদেয় মাদক খেয়েছ।’ 
আমরাo aব  িকছু kেt aমনটা কির। যমন pাiেভট 
হাসপাতােল যেথ  kিডট কাড ব বহার কির। 
 সৗরীন ভTাচায বলেলন, স তা সরকাির হাসপাতােল ভিত 
হoয়া যায় না বেল। আসেল আমােক aিবমৃ কারী কের তুেলেছ 
ei ব বsা। পঁুিজ আজ uৎপাদন ছাড়াi বhভােব লাভ করেত পাের। 
aবsাটা ভয়ানক aসােম র। oখােন য ৯৯%-১% ভাগ করা হেয়েছ 
তার মেধ  ১%-eর হােতi ৪০% সmদ।  
 sপন গাsামী p  করেলন, যারা পণ  uৎপাদন করেছ তারা 
তা লাভ দখােবi। িকনিত আমরা কন লােভ পড়ব? 
 সৗরীনবাবুর ঝিটিত utর : পড়বi। িনেজর লােভর জn 
কাবুিলoয়ালার খpের পড়া পুেরােনা ঘটনা। িকnt ব বsাটা eমন হেয় 
গেছ য আমরা তা করেত বাধ  হi। যমন গ াস িসিল ডার বকু 
করেত গেল eখন ফান থাকাটা বাধ তামূলক। 
 শমীেকর সংেযাজন : যমন িdতীয় hগিল সতু িদেয় পার হেত 
গেল গািড়েতi যেত হেব, হঁেট যাoয়া বারণ। 
 স য় ঘাষ : ব বsার িশকার আমরা সবাi। জয়নগের Tেন 
যাতায়াত করা eখন আত । নামখানা aবিধ লাiন বািড়েয় িদেয়েছ। 
aথচ মাnেষর তুলনায় গািড় বাড়ায়িন। আমরা খুব ঝােমলায় পেড় 
গিছ।  
 সৗরীনবাব ু : িবeসeনeল-eর সে  pাiেভট টিলেফান 
কাmািনgেলা আসােতo আমােদর ঝােমলা বেড় গেছ। তেব ei 
‘িgড’ বা লােভর p টা akপাi oয়াল িsTট আেnালেনo 
eেসেছ। আসেল, oেদর কােনা দািব না থাকেলo বতমান 
িব ব বsার িবrেd eকটা aবsান আেছ।  
 তুষারবাবু : আেমিরকানেদর kেt লাভ বা িgেডর p টা খুব 
grtপূণ। কারণ oরা সাধারণভােবi খুব ভাগ কের। oেদর চােখ 
আমরা ভারতীয়রা খুব স য়ী। oেদর সবসময় uৎসাহ দoয়া হয় 
ভাগ করেত। oরা কতটা আয় হে , কতটা জমােব, eসব ভেব 
খরচ কের না। eকজন আেমিরকান যুবক কােনা চাকির পেল 
বতমান আেয়র িনিরেখ ভােগর কথা ভােব না, ভিব েত আয়টা 
কাথায় িগেয় দাঁড়ােব সi ভেব খরচ করেত থােক। তােত ধার-টার 
করা িনেয় oরা তত মাথা ঘামায় না।  
 যাগীন িকছুটা anভােব ভাবেত চান। িতিন মেন কিরেয় দন -
-- ei আেমিরকােতi িকnt ষােটর দশক থেক কনিজuমািরজম বা 
ভাগবােদর িবrেd eকটা আেnালন r হেয়িছল। িহিপেদর 
আেnালনটা oরকম িছল। আজেকo সমাজটােক ধু পঁুিজবােদর 
িনিরেখ িবচার করাটা বাধহয় িঠক নয়। আরo an নানা িদকo 
তা সমােজর মেধ  আেছ। 
 তক r হয় সৗরীনবাবুর সে । িতিন বেলন, 
কনিজuমািরজমটােত eকেপেশভােব জার পেড় গেল পঁুিজ আড়ােল 
চেল যেত পাের। িব ায়েনর পেব পঁুিজর eকটা সmণূ নতুন মাtা 
দখা িদেয়েছ। eটােক আেগর মেতা ধ ু a াkমুেলশন বা স েয়র 
মাtায় দখেল চলেব না। ১৯৯০-eর পেরর য পঁুিজ তা খুবi আgাসী।  
 িজেতন নnী মেন কিরেয় দন, akপাi oয়াল িsTট আেnালেন 
‘akপাi’ বা দখল কথাটা খুব grtপূণ।  

 আেলাচনাসভা আেমিরকার ei আেnালন িনেয় r হেলo তা 
কথায় কথায় গিড়েয় চেল আজেকর িব ব বsার নানা িবচার-
িবে ষেণর িদেক। eরপর বলেত r কেরন aিনn  দt : 
আiেজনহাoয়ার বেলিছেলন, আেমিরকার িবপদ হল eটা eকটা 
িমিলটাির-i ডািsTয়াল কমেpk। আেমিরকানেদর eকটা জীবনদশন 
শখােনা হেয়েছ --- ঋণ িদেয় জীবন r কেরা, সারা জীবন খরচ 
কেরা, জীবেনর শেষ হােত িকছু স য় রােখা। eখনকার ei 
আেnালনgেলা যাi হাক, িবকl uৎপাদন কাঠােমার কথা ভাবেত 
হেব। sল sল pাডাকশন কের সব িবেকিndকরণ করেত হেব। 
যমন আমােদর সমবায় আেnালন। সটা খুব টেকিন। িকnt শষ 
লড়াi লেড় পঁুিজবাদেক হািরেয় সমাজতnt pিত ার পুেরােনা ভাবনা 
ছাড়েত হেব।  
 িজেতন নnী e pসে  ম লাহােটর uদাহরণ টেন বেলন, 
oখােন eকটা aংশ খুব বেড়া হে  eবং কেপােরটাiজড হে । 
পাশাপািশ ছােটা ব বসায়ীরাo আেছ। তারা িকnt সমবায় করেত 
পাের না। সরকার oi বেড়া ব বসায়ীেদর সাহায  করেছ eবং 
ছােটা ব বসায়ীরা asিবধায় পড়েছ। তােদর সমবায় গড়ার চ া 
দূের থাক, সামাn eকটা িমিটং করেত গেলo সরকার o 
kমতাশালীরা sাধীনভােব তা হেত দেব না। 
 সৗরীনবাবুর মেত, আজেকর রাT eটা করেবi। কারণ 
কেপােরট পঁুিজ রােTর দখল িনেয়েছ। aিনn বাবু বলেলন, সমবায় 
ধু uৎপাদেন নয়, ব টন eবং সবেkেt করা চাi। রাT বাধা িদেল 

তা aিতkম করেত হেব।  
 যাগীন িকছুটা িভn ভাবনার কথা বলেত চাiিছেলন। (সভায় 
তকিবতেকর মেধ  তাঁর পুেরা কথাটা বাঝা যায়িন বেল পের ফােন 
কথা বেল তাঁর কথাgেলা েন িনেয় ei aবসের সটা যাগ করা 
হল। --- pিতেবদক) িতিন মেন কেরন, ‘পঁুিজবাদ সব িকছু দখল 
কের িনেত পেরেছ eমনটা নয়। সারা পৃিথবীেত পঁুিজবাদ যমন 
আেছ, তমনi পঁুিজবাদ-িবেরাধী aজs ধারাo সবসমেয়i িছল eবং 
আেছ। আমােদর পুেরােনা বামপnী চােখ ধ ুpধান িদকটাi aথাৎ 
পঁুিজবাদi চােখ পড়ত। যখনi আমরা কােনাভােব পুঁিজর pবাহ --
- তার iঁdর দৗড়, pিতেযািগতা, স য়ন --- eর বাiের 
মুহূতgেলা কাটাi, যমন বnুেদর সে  আDা িদi, eেক anার 
পােশ দাঁড়াi, সমব থী হi, pিতেযািগতার বদেল সহেযািগতার 
সmেক আবd হi, তখন সi মুহূতgেলােত পঁুিজবাদ-িবেরাধী 
pবাহ তির কির। যখােন পঁুিজবাদ সবসমেয় চ া কের আমােদর 
সব িকছু দখল করেত। eটা aদৃ  িবেরািধতা।  
 দৃ rেপ পঁুিজবাদ-িবেরািধতা দখা গেছ ষােটর দশেক িহিপেদর 
মেধ , তােদর জীবনচযার মেধ । তারা যমন গান গাiত, য ধরেন 
uৎসবেক grt িদত তা পঁুিজবাদী বািণিজ ক িবেনাদন নয়। 
আমােদর দনিnন জীবনচযায় পুিঁজবাদী hkমেক grt না দoয়াটা 
চলেত থােক তখন থেক। চাকিরর জn, rিটrিজর জn যটুk 
সময় দব, তার বাiের জীবেনর পিরিধটােক বাড়ােনা --- ei 
িবেdাহ iuেরাপ-আেমিরকায় ষােটর দশেক হেয়িছল। 
 িব ায়ন য শতকরা eকেশা ভাগ সফল তা নয়। সটা য সব িকছু 
দখল কের িনেত পেরেছ তা িঠক নয়। eর uদাহরণ িকuবা, 
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ভিনজুেয়লা, বিলিভয়ার মেতা দশgেলায় িকছু িকছু ছােটা ছােটা 
িবকl িনমাণ করা হেয়েছ যা ষােটর দশক থেক আলাদা। তখন লািতন 
আেমিরকার oপর আেমিরকার য িনয়ntণ িছল, নbiেয়র দশক থেক 
তার গভীরতাটা আলগা হেত থােক। িকuবার কৃিষ কেপােরটেদর 
কিমকাল-িনভর কৃিষর থেক বিরেয় eেসেছ। বিলিভয়া- ভিনজুেয়লা 
iত ািদ চার-পাচঁটা দশ িমেল আieমeফ-eর বাiের বিরেয় 
aেটানমাস িফনাn inিটটু ট গেড় তুেলেছ। ভিনজুেয়লা সরকার 
তলাকার মাnেষর জn sাs  খােত pচুর টাকা ঢেলেছ।’  

ei pসে  সৗরীনবাবু বেলন, আেমিরকা যিদ দেখ য তারা 
যা করত দশীয় সরকারgেলা তা কের িদে , তেব লািতন 
আেমিরকার দশgেলার aেটানিমেত তারা বাধা দেব না। আর, 
sাs  খােত টাকা খরচ কীভােব হে  সটা খিতেয় দখেত হেব। 
আমােদর দেশ প ােশর দশেক পিরবার পিরকlনায় টাকা ঢালা 
হেয়েছ, িকnt জনসংখ া ২.৫%-eরo বিশ বেড় গেছ। কােজi 
লািতন আেমিরকার মসৃণ গlটােক যাচাi করা দরকার। hেগা 
সােভেজর আজীবন রাTপিত থাকার iে র মেধ  sরতািntক ঝাঁকo 
pকাশ পেয়েছ।  

শমীক বলেলন, আর eক িদক িদেয় দখেল, বতমােন যখােন 
জনসাধারেণর সংগঠন খুবi dবল, সখােন sরতnt আসেতi পাের।  
সৗরীনবাবু : আজেকর dনীিত pিতি ত o সমিথত হে  
খালাখুিল। uদাহরণ, িkেকেটর আiিপeল। ক ািপটােলর ei চিরt 

আেগ িছল না। ফাড মাটর a ােসmিল কের ২০০% লাভ কেরেছ। 
আর আজ তেরা রকম আলুভাজা িবিk কের ৪০০% লাভ করা 
হে । ei dেয়র gণগত তফাত আেছ।  

শমীক : eকটা িজিনস লk ণীয়, আেমিরকার ei আেnালেন 
aংশgহণকারীেদর aিধকাংশ তrণ eবং তােদর জেড়া হoয়াটা 
anরকমভােব হতo না। আমেদর eখােনo ছাtরা ei আেnালেনর 
ব াপারেট িকছুটা আgহী দখা যাে । aথচ iরাক-যুেdর সময় 
ছাtরা চুপচাপ িছল। eর কারণ মেন হয় eেদর মেধ  কােনা 
iিডoলিজর টান না থাকা।  

e pসে  িভেয়তনাম যুেdর সময়কার কথা aেনেকর মেন পেড় 
যায়। সসময় ছাtেদর মেধ  ‘ম াকনামারা গা ব াক’ াগান --- 
িভেয়তনাম যুdিবেরাধী িবেkাভ যেথ  দৃ মান িছল। যাগীন মেন 
কেরন, ষােটর দশেক বাম কতৃবাদী ঝাঁক বিশ িছল যা আমােদর 
মেনাজগতেক ভীষণভােব pভািবত কেরিছল। তখনo আেমিরকায় 
আেnালন িছল। িকnt আমরা সgেলােক পাtা িদতাম না। আজেক 
oখানকার আেnালন আমােদর দৃি  টানেছ। eটা ভােলা।  

সভার শেষ মnন সামিয়কীর দীঘকােলর ভাnধ ায়ী o পাঠক 
pd m ভTাচায, িযিন আগােগাড়া সবার কথা েনেছন নীরেব, তাঁর 
মতামত িজjাসা করা হেল মুচিক হেস বলেলন, সব িমিলেয় 
akপাi oয়াল িsTট আেnালন বশ ি িলং। 
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