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চাল-ডাল-nন-তল, িশkা-দীkা, শরীর-sােsর মেতা pিতবাদo 
সমাজবd মানবজীবেন aতাবকীয়, তা আমরা সবাi জািন$ বলা 
হয়, anায় সh করা anায় করার মেতাi aপরাধ$ eটা িঠক 
িকনা ভাবা যেত পাের$ তেব anােয়র pিতবাদ করা বা তার চা 
করা, তা স বিkগত sের হাক বা সামািজক sের, িনঃসেnেহ 
ssতার লkণ$  

eকসময় oi চাল-ডাল-nন-িশkা-sাs pভিৃতo বাজার থেক 
কনার চল িছল না$ িকnt গত কেয়ক দশেক সমাজ জুেড় aিত drত 
চাল-ডাল থেক সকাল-সেnর িটিফন, জল থেক r কের pম-
ভােলাবাসা-যৗনতা, িশkা-দীkা থেক r কের ssভােব বঁেচ 
থাকা --- সব িকছুরi পণায়ণ aথাৎ বাজার-যাtা ঘেটেছ গণহাের$ 
বিkগতভােব দখেল তােত ভােলা-মn di-i হেয়েছ, আর সমাজ 
আরo ছাড়াছাড়া, ছানাকাটা হেয় গেছ$ কেমেছ পারsিরক িবাস, 
সামািজক িনরাপtা, uতা$ eমনকী ei বাজাের পিুলশ পািsং 
কের ধষণ-ীলতাহািন ঠকােনার দািবo আর সকেলর কােছ aবাsব 
বেল মেন হে না$  

সমs aতাবকীয় িকছুরi যিদ পণায়ণ হেত পাের, তাহেল 
pিতবাদi বা পেড় থাকেব কন? pিতবাদীর পণায়ন তা আমরা 
দেখi আসিছ$ সিদেনর চরম pিতবাদী মমতা তাঁর মােকট ভাল ু
বািড়েয়েছন, শষেমষ kমতায় eেসেছন oi pিতবােদর জােরi$ 
তারo aেনক আেগ থেক aেনক pিতবাদীরi সr চােলর বেnাবs 
হেয়েছ তারা pিতবাদী িছল বেলi$ িবিভn ধরেনর সরকাির 
আধাসরকাির বসরকাির aসরকাির মােসাহারা িমেলেছ তােদর$ 
pিতবােদরo পণায়ন হেয়েছ$ r যিদ হয় পািটর হাত ধের, 
kমতায় যাoয়ার হািতয়ার িহেসেব pিতবাদেক ববহার করার মেধ 
িদেয়, তাহেল আজ বেড়া o কেপােরট iেলকTিনক িমিডয়ায় 
pিতবােদর ডাক, pিতবােদর সংগঠন, pিতবােদর pচার আর 
pিতবােদর ধারািববরণীর হাত ধের তার ষােলাকলা পূণ হেয়েছ$ 
িটিভ কােমরার িদেক তাক কের িঠক করা হে pিতবােদর কাnন, 
কায়দা, আদব$ িনেজরi pিতবাদ িটিভর পদায় বা বেড়া কাগেজ 
দেখ/দিখেয় তাjব বনেছন/বানােন সৎ pিতবাদী$ ধার কমেছ 
pিতবােদর$ 
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শীণ ei নাগিরক সমাজ 
 

সৗরীন ভTাচায

রাT িনেয় তা p aেনকিদন ধেরi িছল$ eখন িকnt eকটা p uেঠ 
পড়েছ রাজনীিত িনেয়i$ আরo িনিদ কের বলেত গেল রাজৈনিতক 
দল িনেয়$ আমােদর রাজৈনিতক দলgেলার যা কাNকারখানা তােত 
মাnষ তােদর uপর যারপরনাi িবরk$ dনীিত দলবািজ gডািম 
খুেনাখুিন, aকারণ রষােরিষ iতািদ যত ভােলা ভােলা কাজ সেবেতi 
আমােদর বতমােনর রাজৈনিতক দলgেলার কােনা জিুড় নi$ তােদর 
মেধ uিনশ িবশ তফাত িনেয় গেবষণা যাঁরা করেবন তাঁরা কrন$ 
আমােদর মেতা সাধারণ মাnেষর তােত খুব uৎসােহর বিশ কারণ 
নi$ আমরা মাটা দােগ যা দিখ তােত আমােদর িবরিk o 
anৎসােহর পেk যেথ$ সটাi ঘটেছ$ মাnষ ei চনা রাজনীিতর 
ছক সmেn eত তেতা হেয় আেছ য সসব িনেয় স িনতাn িনsহৃ$ 
সংসারী মাnষ তার an নানা কােজ বs$ an নানািদেক তার 
uৎসাহ চািরেয় যাে$ কu d-বলা d-মুেঠা জাটােত কালঘাম 
ছাটাে, কu uপেচ-পড়া আhাদ সামলােত বs$ রাজনীিতর pকিৃত 
o pকরণ িনেয় তার aত মাথাবথা কন হেব$ 

eiরকম sেযােগ eকটা িচnা মাথা চাড়া িদে$ ধ ুআমােদর 
eখােনi তা বাধহয় নয়$ হয়েতা সারা িবেi$ যােক রাজনীিত 
িবমুখতা বলিছ তা হয়েতা খুবi বাপক eকটা বাপার$ রাT 
পিরচালনার বাপারটােকi রাজৈনিতক pিkয়ার বাiের িনেয় আসা 
যায় না িক$ মাnেষর pেয়াজন o pতাশা তা sশাসন$ sশাসেনর 
জn লােগ ভােলা দk pশাসক$ মােনজেমট িশkাদীkার sবােদ 
যেথ gণী pশাসক পেত আমােদর asিবধা হেব কন$ e বাপাের 

করেপােরট কতারা িনয়i মেনােযাগী হেবন$ iিতমেধ eক pধান 
সংবাদপেtর সmাদকীয় িনবেn eরকম p তালাo হেয়েছ, 
আমােদর সংিবধােন রাজৈনিতক দল িক আেদৗ sীকৃত? তাহেল 
সাংিবধািনক কাঠােমায় থেক রাজৈনিতক দেলর uপর িনভরতা 
কমাবার বাধা কাথায়? 

রাTেক কিমেয় আনার, ছােটা কের আনার দাশিনক pকl 
aেনকিদন ধের aেনকটা িবsার লাভ কেরেছ$ eখনকার p সi 
রাT পিরচালনার কাজটােকi রাজনীিতর বাiের িনেয় আসা$ sঠাম 
আমলাতেntর সে pিশিkত pশাসকেক িমিলেয় sশাসেনর পেথ 
eিগেয় যাoয়া যােব$ আর রাজৈনিতক নজরদািরর জn যিদ গেড় 
তালা যায় সমথ eক নাগিরক সমাজ$ তাi eত আেয়াজন$ 
eকিদেক eন িজ o-র িবsাের রােTর eকটা িবকেlর চহারা 
খািনকটা ধরা িদেয়েছ iিতমেধ$ তার সে নাগিরক সমাজেক যাগ 
করেত পারেল বাপারটা িদিব মানানসio হেব$ 
িকnt চািরিদেকর নানা চােপ আমােদর নাগিরক সমাজ eখেনা য 
বেড়া শীণ$ রােTর চাপ, রাজৈনিতক দেলর চাপ, আiিডoলিজর 
চাপ, িমিডয়ার চাপ, aিশkার চাপ, সেবাপির িবমেতর হাoয়ার 
চাপ$ eত চােপর মাকািবলা কের আমােদর নাগিরক সমােজর 
শীণতা কেব কাটেব? িকnt iিতমেধ রাজৈনিতক pিkয়ােক যিদ 
pায় aবাnর কের তালা যায়$ তাহেল হােত কী থাকেব? পনিসল 
আর করেপােরট চাখ রাঙািন?

িবষয় : িহসাবপt pকাশ 
িহেসেবর খাতা িনেয়িছ যখন হােত 
দেখিছ aেনক রk খরচ তােত।। 

কিব sকাn aব anরকম িহেসেবর কথা বেলিছেলন --- শাষেণর 
িবrেd তাঁর aমর লখনী গেজ uেঠিছল। eখােন আমরা aব 
anরকম িহেসেবর আেলাচনা করব। ছেলেবলা থেকi aেনক 
pবােদর মেধ েন আসিছ ‘িহেসেবর কিড় বােঘ খায় না’ asাথ  
--- িহেসেবর টাকা কখেনা মােঠ মারা যায় না। িহসাব িহসাবi। তার 
কােনা িবকl িবকl নi বা তার কােনা anথা হেত পাের না। 
আধুিনক জীবনযাtায় জীবেনর pিত পদেkেপ িহেসব কের চলেত 
হয়। না হেল কােনা না কােনা ভােব িহসাব পরীkেকর কবেল পেড় 
িবাn o বিতবs হেত হয়। পািরবািরক িবিভn kেt নােজহাল o 
পযds হেত হয় eবং ঋণভাের জজিরত হেত হয়। ঋণ কের িঘ 
খাoয়ার ফল হােত হােত নােকর জেল চােখর জেল পেত হয়। 

pেতক মাnষেকi eকটা বােজট কের চলেত হয় --- আয়বেয়র 
িববরণ o ভিবেতর জn পিরকlনা --- সাংসািরক খরেচর 
বাধঁাবািঁধ পিরকlনা। িবিভn বিৃt বা িবিভn আেয়র মাnষেক, িবিভn 
বয়স, িশkা o পিরেবেশর মাnষেক বােজট কের চলেত হয়। eমনকী 
দীনািতদীন িভখািরেকo িহেসব কের চলেত হয়। 

আজকাল সবti pিতানগত কাজ বাড়েছ। সবd কাজ করার 
pবণতাo বাড়েছ। কাথা থেক টাকা আসেছ, তা কীভােব খরচ হল, 

য কােজর জn টাকার মুির িঠক সi কােজ খরচ হল িকনা, তার 
িনভরেযাগ pমাণ aতাবক।  

দান বা anদােনর িহসাব ধ ুaিডট কিরেয় দািখল করেলi 
চলেব না বা দাতার সntি িবধান করেলi চলেব না। জনসাধারেণর 
পরীkা o িবচােরর pেয়াজেন তার anপু িহসাব দখাবার ববsা 
রাখেত হেব। িহসােবর ei sতা না থাকেল সi pিতােনর oপর 
লােকর আsা থােক না, কতৃপেkর আtসাৎ বা কারচুিপর সেnহ 
থােক। িকছ ুpিতান aিডটেক pলbু কের, pভািবত কের দাতােক 
কােনা মেত সnt কের কাজ হািসল কের িনে। দাতা o gহীতা 
uভেয়র পারsিরক িপঠ চুলকািনেত নানা কায়দায় ববহােরর pমাণ 
pতািয়ত হল।  

e যাবৎ িহেসব রাখা বা িহেসব করার বাপাের কােনা 
আেnালন হেয়েছ বেল আমার জানা নi। rিজ-rিট বা anাn 
দািবদাoয়ার আেnালন দখেত পাi। িহেসেবর বাপাের সৎ 
লােকেদর কারo কারo aহংজিনত সমsা আেছ। িহেসব চাiেল 
িবrপতা দখা যায়। ‘আিম eত সৎ লাক, সারা জীবন সততার 
সে দশেসবা কের আসিছ, আমার কােছ িহেসব চাoয়া! eরকমi 
eকজন সৎ pবীণ দশেসবী টাকা ধার িনেয় রিসদ চাiেল িলেখ 
দন, ‘...-র কাছ থেক গাঁজা খাoয়ার জn d-হাজার টাকা িনলাম। 

  িচিঠপt     

... পরবতী aংশ ৯ পৃায় 
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জাফর পানািহ eবং iরােনর িনিষd িফl 
পােভল

 
‘Yol’-eর িskp িলখেছন iয়ালমাj  gেণ (১৯৮০-৮১)$ জেল 
বেস$ জল মােন িকnt গৃহবিn নয়$ খাদ লাহার গর◌াদoয়ালা 
জল$ আর রাজ িনয়ম কের eেস তাঁর িচফ aািসsাট িডেরkর 
শিরফ গােরন িskেpর টুকেরা টুকেরা aংশ বুেঝ িনেন$ কারণ 
পিরচালক িনেজ sেট থাকেত পারেবন না$  

eভােবi তির হেয়িছল িবখাত পিরচালক iয়ালমাj  gেণর 
anতম সরা িসেনমা ‘Yol’$ তাঁর িনেদশ মেতাi শিরফ ছিব 
তিরর কাজ eিগেয় িনেয় যািেলন$ জল থেক পািলেয়i gেণ 
িফেlর নেগিটভ িনেয় চেল যান siজারলােড eবং পের সi ‘র 
sক’ পািরেস িনেয় eিডট কেরন$  

১৯৮২ সােল ‘কাn  িফl ফিsভাল’-e ei টািকশ িফl ‘পাম 
দ aর’ পুরsার পায়$ তুরেsর জেল বেস iয়ালমাj  যখন তাঁর 
ei িফl বুনেছন, জাফর তখন কাথায়? 

জাফর তখন যুেd$ ১৯৮০-ত iরান-iরাক যুেd iরােনর হেয় 
িসেনমােটাgাফার িহসােব কাজ করেছন$ িদেনর পর িদন ei 
যdুেkt তাঁর মিsের খাপgিলর (brain quotient) ভাNার ভিত 
করিছল$ ১৯৮১ সােল iরােকর kিদশ সmpদােয়র আেnালনকারীরা 
iরােনর eকিট Tুেপর oপর আkমণ কের eবং জাফরেক ৭৬ িদেনর 
জn বিn কের রােখ$ eiসব aিভjতা সmল কেরi জাফর যdু-
িবষয়ক eকিট ডkেমটাির িফl বানান$  

১৯৬০ সােলর ১১ জলুাi জাফর পানািহর জn$ ছােটােবলা 
থেকi জাফেরর িসেনমার pিত ভােলাবাসা$ তাঁর বাবাo িসেনমা 
ভােলাবাসেতন$ িকnt তা িছল িনেজর জn$ ছেল বাiের িগেয় িফl 
দেখ বড়াক তা মােটi পছn করেতন না িতিন$ জাফেরর িফl 
দখার আgহ যতটা িছল, তার চেয়o বিশ তািগদ িছল তাঁর 
িদিদেদর$ মুসিলম মেয়েদর iরােন িসেনমা হেল যাoয়া কখেনাi 
ভােলা চােখ দখা হয় না$ সiসময় তা aেনক মেয়েদর িসেনমা 
দখার দােষ মরেতo হেয়েছ$ জাফর িদিদেদর হেয় িসেনমা দেখ eেস 
পুেরা িসেনমার গl aিভনয় কের দখাত$ দমদার ডায়ালেগর ফুলঝুিড় 
ছাটােত হত বারবার িদিদেদর anেরােধ$ eবং সi ঘটনা মােঝমেধ 
বাবার নজের পড়ত$ iরােন ছুঁেচাল, snর কািটং করা eক ধরেনর 
কাঠ পাoয়া যায়$ জাফেরর বাবার কােছo eiরকম কােঠর sক িকছ ু
িছল$ জাফেরর িপেঠ ববহার করার জn সi কাঠ aথবা জাফেরর 
বাবার iসলািম মূলেবাধ কােনাটাi জাফরেক িফl থেক দূের রাখেত 
পােরিন$  

িকেশার o যুবকেদর জn ‘কাnন’ নােম eকটা সংsৃিত-চk 
িছল iরােন$ আbাস িফরসতািমর মেতা পিরচালক িছেলন ei 
সংsার anতম pিতাতা$ আেs আেs জাফেরর ‘কাnন’-eর 
সােথ জিড়েয় পড়া r হয় eবং সখােনi িবের িবিভn ফম-eর 
আট o িবিভn দেশর চলিেtর সােথ জাফেরর ঘিনতা বােড়$ 
‘বাiসাiেকল িথফ’, িভিসকা, িকেরাsািমর িফেlর সােথ eখােনi 
তাঁর আলাপ$ 

দশ বছর বয়েস sুেল pথম গl লখার pিতেযািগতায় জাফেরর 

sাির টিলং শলীর pকাশ$ গlটা িছল eiরকম : eকিট kাস 
ফাiেভর ছেল পরীkায় টুকিল কের পাশ করার পর তার মেধ 
aপরাধেবাধ জােগ eবং স sুেল িগেয় সব সিত কথা বেল দয়$ 

সiসময় থেক আজ পযn জাফেরর গেl ধiু মাnষ – eকটা 
টকুিল করা বাা, eকটা গাlিফশ িকনেত চেয় না-পাoয়া মেয়, 
আফগান বলুন িবেkতা, ছেলেদর টয়েলেট eকিট মেয়েক পাহারা 
দoয়া আিম aিফসার, ফুটবল sিডয়ােম ছেল সেজ খলা দখেত 
যাoয়া মেয় --- eরাi জাফেরর কলম থেক, কােমরা থেক 
বিরেয় eেসেছ eবং eরাi আসেব$ কােনা ভাসা-ভাসা চিরt িকংবা 
সামািজক জয়জা oড়ােনা িহেরা জাফেরর লেn আসেব না$ 

iরাক-iরান যুেdর পর িনেজর আিমর চাকির ছেড় তহরােন 
‘কেলজ aব িসেনমা aাড িটিভ’-ত জাফর ভিত হয়$ ফাজাদ 
জাদাত-eর সােথ বnুt সiসময় থেকi$ ফাজাদ পের পানািহর 
pথম dেটা িফচার িফেl িসেনমােটাgাফােরর কাজ কেরেছন$ 
aধাপকেদর কােজ aািসs করেত করেত িনেজ শট িফl আর 
ডkেমটািরর কাজ r কেরন$ pথম ডkেমটাির ‘দ uেডড 
হ স’ (Yarali Bashar) তির করার সময় থেকi জাফেরর 
িবষয় িনবাচেন তাঁর dঃসাহেসর আঁচ পাoয়া যায়$ iরােনর 
utরােল, আজারবাiজােন eক ধরেনর ধমীয় আচার পালন করা 
হয়, আlা -eর নাম িনেয় ছুির িদেয় বা পাথের মের মের 
রkপাত ঘিটেয় জnেতর রাsা পিরার করার খলা চেল$ oখােন 
কােমরা লুিকেয় pায় ‘িsঙ aপােরশন’-eর কায়দায় ট করা ei 
িফlিট বhিদন িনিষd িছল iরােন$  

eরপর আরo aেনকgিল শট িফl আর ডkেমটাির যমন, 
‘ড’, ‘দ bড aাড আেল’, ‘দ ফাiনাল e জাম’ (আখির 
im েতহান)-র মেতা কাজ করেত করেতi িতিন িনেজেক আসল 
পরীkার জn pstত করিছেলন$  

তrণ বয়েস লiু বnুেয়ল য কায়দায় িজন iফেসেনটর সােথ 
কাজ করার কথা পেরিছেলন, িঠক সi কায়দায় পানািহ িকেরাsািমর 
‘আn সািরং মিশন’-e বাতা রেখ দন, সরাসির কােনা আলাপ না 
থাকা সেtto$ পানািহ বরাবরi িকেরাsািমেক gr মেন eেসেছন$ 
তাঁর pিতটা ছিব জাফেরর কােছ কন িpয় তা uগের দন eবং 
শেষ িছল সারেল ভরা anেরাধ : ‘আিম আপনার সােথ কাজ 
করেত চাi, তা য কাজi হাক’$ িকেরাsািম আেগi পানািহর িকছ ু
শট িফl দেখিছেলন$ ‘r দ aিলভ Tীজ’ িফেl িকেরাsািমর নতুন 
aািসsাট হন জাফর$ সiসময় থেকi িকেরাsািমর আnkেল সব 
খুঁিটনািট িশেখেছন, িকেরাsািমo anেpরণা িদেয় গেছন ছাt 
জাফরেক তাঁর িনেজর িফl বানােনার জn$  

িকেরাsািম িটং াের eকটা গl শানান, যা জাফেরর পছn 
হেয় যায়$ ধু anেpরণায় তা আর িফl হয় না, তার জn pথম 
লােগ িskp$ িকেরাsািম মুেখ িskp বলেতন, জাফর তা রকড 
কের টাiপ কের eেন আbাসেক দখােতন$ eiভােবi তির হয় 
পানািহর pথম পূণৈদঘ চলিt ‘দ হায়াiট বলুন’-eর িচtনাট$  
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pথম ছিবেতi ‘কাn  িফl ফিsভাল’-e Camera De Or 
পুরsার পায় ছিবিট$ eছাড়াo িবিভn ফিsভােল তা পুরsৃত o 
সমাদৃত হয়$ িফlিটেত eকিট বাা মেয় তার ভাiেয়র কােছ 
আবদার কের eকিট গাlিফশ কনার জn$ ei গাlিফশ 
পাoয়ােক কnd কেরi তার o তার ভাiেয়র সমsা$ সi সমsা 
সমাধােনর জn aেনক পথচলিত লাকo eিগেয় আেসন$ aবেশেষ 
eক আফগান বলনু িবেkতার ei di ভাi-বানেক সাহায করা 
eবং সi যুবকিটেক িদেয়i িফlিটেক শষ করােনায়, িফেlর 
সাধারণ থেক aসাধারণ হেয় oঠা$ পানািহ িনেজর বিশরভাগ 
িফেl পশাদার aিভেনতা নন না$ দেশর িবিভn pাn থেক ঘেুর 
ঘুের aিভেনতা জাগাড় কেরন$ যমন eকিট িফেl িতিন eক 
সবিজoয়ালােক িদেয়i সবিজoয়ালার ভূিমকায় aিভনয় করান$ ‘দ 
সােকল’-eর মূল aিভেনtী নােগস মািম জােদেক eক পােক দেখi 
িতিন ‘রাল aফার’ কেরিছেলন$ ভিনস ফিsভােল িতিন তাঁর 
aিভনেয়র জn  aিভেনtীর পুরsার পান$ তাঁর িdতীয় িফেlর 
জn িকেরাsািমর লখা িskp ‘uiেলা aব uiড’ িনেয় করেবন 
ভেবিছেলন$ িকnt পের িনেজর লখা িskেp ‘দ িমরর’ তির 
কেরন$ eকিট বাা মেয় রাsায় তার হািরেয় যাoয়া িজিনস 
খুঁজেছ$ কােনা কােনা পথচলিত মাnষ তােক সাহায করেছ, কu 
হয়েতা করেত পারেছ না$ eভােব চলেত চলেতi আচমকা মেয়িট 
কােমরার িদেক তািকেয় বেল ‘আিম বািড় যাব’$ সে সে ফাথ 
oয়াল bক কের িফেlর ফেমশন পােl  হেয় যায় ডkেমটাির$  
কােমরার িপছন থেক কােমরামান o িডেরkেরর িনেদশ শানা 
যায়, ‘কােমরার িদেক তািকo না, কােমরার িদেক তািকo না’, 
আর মেয়িট বলেছ, তার িটং ভােলা লাগেছ না, স বািড় যােব$ 
eতkণ য কােমরা িসেনমািটক মােড চিরtিটেক anসরণ করিছল, 
তার বািড় যাoয়ার জn eখন সi িফেlর িভতর িফl --- 
মেয়িট বািড় যেত থােক eবং ডkেমটাির মােড কােমরা তােক 
পথ দখােত থােক$ 

পানািহর pথম dেটা িফli মূলত বাােদর িনেয় বানােনা eবং 
বh uৎসেব পুরsৃত হেয়েছ$ তখনo পযn পানািহেক কােনা বেড়া 
মােপর সn সরিশেপর sিজং-e পড়েত হয়িন$ িকnt তৃতীয় ছিব ‘দ 
সােকল’-e iরােন iসলািমক রােজর মিহলােদর aবদান তুেল ধরার 
জn তার ছিবর oপর সn সরিশেপর কাপ পেড়$ ei ছিবেত 
পানািহ চারজন মিহলার জীবন চাররকম কােমরার ফম-e তুেল 
ধেরেছন$ pথম গেl ‘hাড হl শট’-eর oপর ভরসা করেল, 
পেররটায় ‘কনsাটিল মুিভং Tিল’-ত কাজ কেরেছন$ শষ 
আখানিটর kেt কােমরা aেনকটাi ঝাপসা o িsর, eবং সাuড 
আেs আেs eকদমi kীণ হেয় যায়$ eটা িতিন পিরকিlতভােব 
কেরেছন, কারণ মুসিলম সমােজ মিহলােদর কNsর রাধ করেত 
করেত সi কNsর eখন eকদমi kীণ$ ‘দ সােকল’-eর জn 
পানািহ ভিনস িফl ফিsভােল  ‘গােlন লায়ন’ পুরsার পান$ 
২০০০ সােল iরােন ei ছিবিট িনিষd কের দoয়া হয়$ ২০০১-eর 
২৫ eিpল িনuiয়েকর িবমানবnের পানািহেক আটেক দoয়া হয়$ 
পানািহ হঙকঙ থেক িফের আেজিটনায় eকিট িফl ফিsভােল 
যািেলন$ তাঁেক হাতকড়া পিরেয় eকটা গাটা িদন আটক কের 

রাখা হয়$ শেষ িনuiয়েক তাঁর বn ুpেফসর জামেশদ আkািম 
তাঁেক ছাড়ােনার ববsা কেরন$ যিদo পানািহেক আর আেজিটনায় 
যেত দoয়া হয় না, হঙকেঙ িফের যেত বাধ করা হয়$ ২০০৩ 
সােল তাঁর ছিব ‘িkমসন গাl’-o iরােন িনিষd কের দoয়া হয়$ 
ei িফেlর পেরi পানািহেক iনফেমশন িমিনিsT gpার কের বh 
ঘNা ধের িজjাসাবাদ কের$ তারা পানািহেক iরান ছেড় চেল 
যাoয়ার িনেদশ দয় বারবার$ সiবােরর মেতা পানািহেক ছেড় 
িদেলo তারা বেল দয়, পানািহ যন ভেবিচেn িফl বানান$  

পানািহ আরo বিশ ভাবনািচnা r কের দন eবং ei ভাবনার 
ফলsrপ বিরেয় আেস তাঁর anতম যুগাnকারী ছিব ‘aফসাiড’$ 
‘দ সােকল’ o ‘িkমসন গাl’-eর িটংেয় বাধা পাoয়ার 
aিভjতা তারঁ মাথায় িছল$ তাi িটংেয়র anমিতর জn যােত বh 
জায়গায় ঘুরেত না হয়, সiজn an চাল ুo নকল িskp দিখেয় 
eবং পানািহর aািসsাট িডেরkরেক িডেরkর সািজেয় িটংেয়র 
anেমাদন আদায় কেরিছেলন পানািহ$ iরােন মিহলােদর ফুটবল খলা 
দখেত যাoয়ার কােনা aিধকার নi$ পানািহর িনেজর মেয় 
সালমাs  eকিদন লুিকেয় sিডয়ােম িগেয় খলা দেখ eেসিছল$ 
সখান থেকi ‘a সাiড’-eর আiিডয়া পানািহর মাথায় আেস$  

‘a সাiড’-eর গlিট হল, িকছ ুমেয় ছেল সেজ sিডয়ােম 
খলা দখেত যায় --- িকnt খলা দখেত পায় না, ধরা পেড় যায়$ 
২০০৬-eর oয়াl কােপর সময় সারা iরান জুেড় ছিবিটর 
bকবাsার হoয়ার সmাবনাo দখা যায়$ সািন িপ চার, kািসক 
কাmািনর পk থেক iরােনর ‘িমিনিsT aব গাiেডn’-ক anেরাধ 
করা হয় যােত anত ছিবিটেক eক সpাহ িসেনমাহেল দখােনা 
যায়, তাহেল তারা ‘বs ফেরন িফl’ িবভােগ িফlিটেক asাের 
পাঠােত পাের$ uেl িমিনিsT থেক পানািহেক বলা হয় যিদ িতিন 
তাঁর আেগর ছিবgিল ির-eিডট করােত রািজ থােকন eবং ei 
ছিবিটেক eিডট কেরন, তেব তারা রািজ হেলo হেত পাের$ িকnt 
িনেজর িশরদাঁড়া o আদশ নড়ােনার লাক পানািহ নন$ iরােনর 
iসলািম সরকার ‘a সাiড’-ক িসেনমাহেল আটকােত পারেলo 
মাnেষর কােছ পৗছঁােনা থেক আটকােত পােরিন$ ‘a সাiড’-eর 
ডুিpেকট কিপ বাজােরর সবt ছিড়েয় পেড় eবং িতন-চারিদেন সমs 
কিপ িবিk হেয় যায়$ iরােনর ৯০% মাnষ ঘের বেস ei ছিবিট 
দেখ$ বাজাের চাপা খবর --- ei ছিবর pথম o pধান uেদাkা, 
pেযাজক o পিরচালক আসেল জাফর পানািহ --- আiিন 
জিটলতার কারেণ যা িতিন sীকার করেছন না$ ‘a সাiড’ বািলন 
িফl ফিsভােল ‘িসলভার িবয়ার’ পুরsার পায়$ িকnt ei 
পরুsারিট ‘a সাiড’-eর সবেচেয় বেড়া পুরsার িছল না$ 
iরােনর eকদল মিহলা যােদর ‘sাফ গাল’ বলা হয় --- যারা 
iরান-কাsািরকা মােচর িদন হােত pাকাড িনেয় রাsায় নেম 
pিতবাদ করেত থােক --- সi pাকােড লখা িছল, We don’t 
want to be on the offside$ pচুর মিহলা o পrুষ িফফােক িচিঠ 
লেখ মিহলােদর মােঠ eেস খলা দখার anমিত চেয় --- eটাi 
িছল ‘a সাiড’-eর সবেচেয় বেড়া পুরsার$  

১ মাচ ২০১০, পানািহেক তারঁ stী তহের সাiিদ, মেয় 
সালমাs , ছেল গামা পানািহ o আরo ১৫ জন বnুর সে গহৃবিn 
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কের রাখা হয়$ ৮৭ ঘNা পর থেক আেs আেs aেনকেক ছেড় 
দoয়া হয়$ মহmদ রেসালঙ o মেহিদ গৗরমাসা-ক ছাড়া হয় ১৭ 
মাচ$ পানািহেক eকা রাখা হয় জেল$ গভনেমট aােরs করেলo 
পানািহেক তারা িঠক কী aিভেযােগ আটক কেরিছল, তার কােনা 
বাখা িছল না$ ১৭ ম পানািহ iরািনয়ান িফl ‘কালচারাল 
aগানাiেজশন iন পািরস’-eর িডেরkর আbাস বেkiয়াির-ক 
জানান য জেল তাঁর সে খুব খারাপ ববহার করা হে eবং 
তাঁর পিরবােরর লােকেদর kমাগত শাসােনা হে$ eর pিতবােদ 
িতিন জেলর মেধ pিতবাদ r কেরন$ ২৫ ম d-লk ডলােরর 
পিরবেত তাঁেক জািমন দoয়া হয়$ িকnt ২০১০-eর ১০ িডেসmর 
তাঁেক nাশনাল িসিকuিরিট eক iসলািমক িরপািbেকর িবrেd 
pাপাগাডা করার aিভেযােগ ছ-বছর গৃহবিn করার িনেদশ দয় 
eবং ২০ বছর িতিন যােত কােনা রকেমর িফl, িskp বা িফl-
সmিকত কােজর সে যkু না হেত পােরন, সiজn তাঁর কােজর 
oপর িনেষধাjা জাির করা হয়$ তাঁেক আরo বেল দoয়া হয় য 
িতিন দিশ িবেদিশ কােনা িমিডয়ার সােথ যাগােযাগ রাখেত 
পারেবন না$ িবজুেড় pিতবােদর ঝড় oেঠ$ িফl-মকার কন 
লারচ, আbাস িকেরাsািম, িsেফন িsলবাগ, aাঙ িল, ািnস 
ফাড কােপালা, aিভেনতা রবাট-িড-িনেরা, সn  পn  pমুখ বিk 
eর িবrেd সাার হন eবং রাTসংেঘ iরােনর গভনেমেটর কােছ 
িচিঠ পাঠান$ ২০১০ সােল জাফর পানািহেক কাn  িফl ফিsভােল 
জিুড় মmার করা হয়$ িকnt বিn থাকার জn িতিন যেত পােরনিন$ 
তাঁেক সmান জানােনার জn oi চয়ারটা ফাঁকা রেখ দoয়া হয়$ 
২০১১ সােল গােনর বাড ‘িসেsম aব ডাuন’ তােদর নতুন কাজ 
‘pিমিথuস বাuড’ পানািহ সহ আরo সাতজন aািkিভsেক 
uৎসগ কের$  

iরােনর সরকার o মৗলবাদীরা পানািহেক বিn কেরi খিুশ 
িছল$ িকnt য ঘটনা পানািহ ঘটােত চেলিছেলন, তার anমান 
তােদর িছল না$ oi বিn aবsােতi ঘের বেস eকটা ছােটা 
hািডকাম o আi-ফােন ট কের ফেলন তাঁর িফl ‘িদস iজ 
নট e িফl’$ ei ডkিফচারিটর িবষয় হল, পানািহ তাঁর িলগাল 
aাডভাiজরেক ফান কের জানার চা করেছন য তাঁর oপর 
থেক িনেষধাjা uঠেব িক uঠেব না$ সােথ তারঁ ঘেরর বিn aবsা 
eবং পুেরােনা সব িফেlর ফুেটজ$ eতিকছুর মেধo ২০ বছেরর 
িনেষধাjা থাকা সেtto িতিন য িফl বানােবনi --- e িছল তারi 
জারােলা ঘাষণা$ সmূণ দশিদেনর সময়কােল ২০১১-র মােচ মাt 
সােড় চারিদন িটং কের পানািহ ei ছিবিট বানান$ বানােত সাহায 
কেরিছল ধুমাt মাজতাবা িমরতামাস$ ei ছিবিট বানােনার পর 
eকিট iueসিব Dাiভ-e ছিবিট তুেল কেকর মেধ ঢুিকেয় পাচার 
কের দন পানািহ$  

২০১১ সােল কাn  িফl ফিsভােল ছিবিট সারpাiজ en িT 
িহেসেব দখােনা হয়$ পানািহর জায়গায় তাঁর stী o মেয় 
ফিsভােল িগেয়িছেলন$ ২০১৩-ত পানািহ oi aবsােতi ‘kাজ  
কােটন’ বানান --- যার িskেpর জn িতিন বািলন ফিsভােল 
‘িসলভার িবয়ার’ aাoয়াড পান$ িকছ ুিশlী তাঁর িশlকেমর জn 
িবখাত হন, িকছ ুিশlী িবখাত হন তাঁর জীবনযাtার জn$ আর 
জাফেরর কােছ তাঁর িশli জীবন, জীবনi িশl$ িশl যতটা 

জীবেনর কাছাকািছ গেল তার বােধ পিরণত হয়, জাফর তাঁর 
pেতকটা ছিবেক সi বােধ utীণ কেরেছন$  

iরােন চলিt সংkাn সংগঠন ‘হাuজ aব িসেনমা’ দেশর 
সবেচেয় বিশ সংখক চলিেtর জn কাজ করত$ িবিবিস-ক িফl 
িবিk করার aিভেযােগ iরােনর কালচারাল িমিনিsT সi সংগঠনেক 
িনিষd কের দয়$ iসলািমক িরপাবিলক aব iরােন িtশ বছর 
রাজৈনিতক বিnেদর aবsার oপর দাrশ শাকফ ‘iরান জনদান’ 
নােম তাঁর ছিবেত ei পুেরা িবষয়টা তুেল ধেরেছন$ ei িবষেয় 
iসলািমক iরান o িরপাবিলক iরান eতটাi kdু হয় য ২০১০-e 
জামািনর কেলােন চারজন সntাসবাদীেক িদেয় দাrশেক aপহরণ 
করােনা হয়$  

তাঁেক ei বেল ছেড় দoয়া হয় য, িতিন যন ভুেলo eরকম 
ছিব আর বানােনার চা না কেরন$ আর িতিন যন ভুেলo কােনা 
িফl দখার চা না কেরন$ দাrশ ঘাড় নেড় সখান থেক বঁেচ 
গেলo শীi সাংবািদক সেmলন কের জািনেয় দন য িতিন য 
কেরi হাক ছিবিট দখােবন, দরকার পড়েল iটারেনেট ছেড় দেবন$  

eকটা কথা আেছ, সময়i িশেlর সttােক তির কের ---Crisis 
makes an artist$ iরােনর ‘িনu oেয়ভ িফl’-eর ধারায় aেনক 
পিরচালকেকi সn সরিশেপর কােপ পড়েত হেয়িছল$ মাহািসন 
মকমলবােফর মেতা পিরচালেকর ‘টাiম aব লাভ’, ‘দ নাiট aব 
জাiেnহ-rড’, তািমেন িমলািন-র ‘দ িহেডন হাফ’-eর মেতা 
িফlo িনিষd কের দoয়া হেয়িছল$ মাহািসন মকমলবােফর মেয় 
সমীরা মকমলবােফর ‘aাট িদ ফাiভ iন দ আফটারnন’ িনিষd 
করার কারণ িছল, oi ছিবেত সাত বছেরর eক iরািন বাা মেয় 
কন মাথায় িহজাব বা sাফ পেরিন$ আbাস িকেরাsািমর িকছ ু
ছিবo iরােন িনিষd করা হেয়েছ$ হয়েতা eেদর aবsা জাফেরর 
মেতা হয়িন$ িকnt কােনা িফlেমকােরর কােছ তাঁর ছিব আটেক 
দoয়ার চেয় খারাপ আর কী হেত পাের! 

ভােলাভােব দখেল বাঝা যােব, iরােনর ‘িনu oেয়ভ িফl’-eর 
pথমিদেক িফl তিরর িপছেন গভনেমেটর ভূিমকা িছল$ যমন 
আমােদর ভারতবেষo eনeফিডিস eবং গভনেমট ১৯৯০-eর দশেকর 
শষিদক থেক তথাকিথত আট িফlেক pােমাট করার চা কেরিছল, 
যা নbi দশেকর মাঝামািঝেত eেস শষ হেয় যায়$ গািভn িনহালিনর 
মেতা বেড়ামােপর পিরচালক, িযিন ‘তামাশা’, ‘আেkাশ’-eর মেতা 
িফl বািনেয়েছন, িতিনi আবার রােTর gণকীতেনর জn ‘dাহকাল’-
eর মেতা িফlo বািনেয়েছন$ িকnt iরােনর িকছ ুপিরচালক anত 
িনহালিনর মেতা niেয় যেত চানিন$ দািরuন মেহর-si-eর ‘গাভ’ 
(দ কাu) iরােনর গভনেমট pেযাজনা করেলo iরােনর gােমর আসল 
িচt ফুেট oঠার জn ছিবিটেক িনিষd কের দoয়া হয়$ eছাড়া 
বা রাm  বজাi-eর ‘শিরেক-iেয়-জারা’ eবং ‘মাগ-i-iয়াj দ-i গদ’ 
(ডথ aব iিয়য়াj দ-i-গদ, ১৯৮২) eবং আিমর নােদরী-র 
‘জাs েতাজ’ু --- eiসব িফli িনিষd করা হেয়িছল$ iরানীয় 
সরকােরর ei চাপ মাথায় রেখ iরািন পিরচালেকরা তােদর ছিবেত 
eক নতুন ধরেনর ভাষা তির কেরিছল$ সi িসেনমািটক লাুেয়জ 
হয়েতা ডাiেরk aাটাক না কেরo আসল িচtটা তুেল ধরেছ$ iরােনর 
চলিt বতমান িবে সমs িকলিবল করা মাথার ভাবনার রসদ eবং 
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ei রসদ সবেচেয় সরাসির o জারােলাভােব জুিগেয় গেছন জাফর 
পানািহ$ যখন সারা িব হিলuিড টকিনেক কািট কািট টাকার ছিব 
তিরেত মt, তখন পানািহ eকটা বাার aাকিডয়ান িকংবা গাlিফশ 
িনেয় ছিব বানােন --- য ছিবর চিরtgেলােক ছায়ঁা যায়$ ভারতীয় 
মুdায় দখেল জাফর পানািহ ‘a সাiড’ ছিবিট বািনেয়িছেলন মাt d-
লাখ টাকার মেধ$ ei আiিপeল-eর যুেগ যখােন িহিn িফেlর 
বছেরর সরা হয় ‘en টারেটনেমট, en টারেটনেমট aাড 
en টারেটনেমট’, সখােন আমােদর ভাবনার আগলােনা িসndেক কখেনা 
মৗলবাদ, কখেনা রাT, কখেনা কেপােরট থাবা মারেছ$ সi aবsায় 
আsা আর সাহস জাগান জাফর পানািহরা$ 

eকজন কিব কতটা ভােলা ছn জােনন, eকজন পিরচালক কতটা 
ভােলা ম বােঝন, সব ফm স aব আট িমেথ হেয় যায় যিদ 
কনেটেট সত না থােক$ জাফর পানািহর ছিবেত সত থােক$ স 
ছিব দখেত বেস মেন হয় না য িডেরkেরর an িকছ ুিরেpেজট 
করার মতলব নi তা? জাফর পানািহ পিরকlনা কের তারঁ ছিবেত 
মেলাDামার জায়গা থাকেলo তা চেপ দন, যােত দশক না কঁেদ, 
ভােব$ eiভােব িতিন হেয় oেঠন আiেজনsাiেনর আদশ ছাt, 

pকৃত aেথ eকজন sাধীন িসেনমা িনমাতা, সকল aেথi sাধীন$  
kমতা pেয়ােগর মূল জায়গা হে বািণজ, aথ$ িবjানেক 

ববহার কের সi kমতা pেয়াগ করা হয়$ ei িবjান আর 
বািণেজর যুগলবিnেত kমতার বাহেকরা iিতহাস ভুেল যায়$ সমক 
iিতহাসেচতনা থাকেল িতিন বুঝেতন, চােখ বাiেনাkলার িনেয় 
গৃহবিn গািলিলo, জেল কাগজ-কলম িনেয় iয়ালমাj  gেণ আর 
গৃহবিn হেয় কােমরা হােত িফl বানােনার লাক জাফর পানািহরা 
আসেল eকi লাক আর iিতহাস ঘুের িফের সi eকi কােজর 
পুনরাবৃিt ঘটায়$  

 
পাদিটকা  
দাrশ শাকফ ‘iরান জনদান’ িফlিট iটারেনেট ছেড় 
িদেয়িছেলন --- www.stoptheban.net --- eখান থেক 
ডাuনেলাড কের িনেত পােরন$ eছাড়া, কারo যিদ জাফর পানািহ 
বা iরােনর কােনা িফl দখার আgহ থােক, তাহেল 
৮৯৮১৭৫২৫৬৮ নmের যাগােযাগ করেত পােরন$

জাফর পানািহর সে সাkাৎকার 
 

পােভল সmািদত ‘পােরিজয়া’ পিtকার ‘িশlীর কNেরাধ’ িবষয়ক ২০১৩ সংখায় pকািশত সাkাৎকারিট eখােন সmাদেকর anমিতkেম পুনঃpকািশত হল$ সাkাৎকারিট 
anবাদ কেরেছন sিৃত মেুখাপাধায় o পােভল$
   
পােরিজয়া : আপনার তির িফl ‘aফসাiড’$ য ছিবo আপনার 
an aেনক ছিবর মেতা িনিষd হেয়েছ$ ei ছিব তিরর আiিডয়া 
আপনার কীভােব eল?    
জাফর : আমার মেন আেছ, আজ থেক কেয়ক বছর আেগ, আিম 
যখন eকটা ফুটবল মাচ দখেত sিডয়ােম যািলাম, আমার মেয়o 
আমার সে যেত চেয়িছল$ আিম তােক বাঝােনার চা কেরিছলাম 
য iরােন মিহলারা sিডয়ােম যেত anমিত পায় না$ িকnt স 
aেনক জদ করার পের আিম তােক িনেয় িগেয়িছলাম$ sিডয়ােমর 
কােছ যেতi স আমােক িভতের যেত বলল, কারণ তােক anমিত 
দoয়া হল না$ দশ িমিনট পের আিম দখলাম, স sিডয়ােম pেবশ 
করেছ$ সিদন আিম uপলিb করলাম য, ‘সবসময় eকটা রাsা 
রেয়েছ’$ যিদ িকছ ুপিরবতন করেত চাi, তেব ei ভাবনা থেকi 

r করেত হেব$  
পােরিজয়া : আপিন ফুটবলেকi আপনার িফেlর িবষয় িহসােব বেছ 
িনেলন কন? 
জাফর : ফুটবল হে ‘িনেষধ’ িনেয় কথা বলার eকটা ‘aিছলা’ 
মাt$ য সমােজ মিহলারা তােদর দেশর নায়কেদর খলা মােঠ বেস 
দখার anমিত পায় না, সমােজ তােদর aিধকার o sান িনেয় কথা 
বলাi আমার eকমাt লk$ iরােন ফুটবলi হে eকমাt ঘটনা, যা 
িনেয় আপিন সব iরািনয়ানেক eক ছাতার তলায় জেড়া করেত 
পারেবন$ আর কােনা িবষেয় তােদর মেধ ei unাদনা দখা যায় 
না$ দশ িজতেল যমন সবাi eক sের সিলেbট করেব, হের গেল 
তমনi তারা তার কারণ খুঁেজ বর করেব$ তাi আপিন যিদ সব 
iরািনয়ানেদর দৃি আকষণ করেত চান, তেব ফুটবেলর চেয় ভােলা 

িকছ ুহেতi পাের না$ আেnালেনর সময় যমন সব লাক িমিছেল 
নােম, আিম ফুটবেলর মাস kাuডেক সভােব দিখ$  
পােরিজয়া : ‘aফসাiড’ হoয়ার ঘটনােক আপিন সামািজক pkাপেট 
কীভােব sাপন কেরেছন? 
জাফর : ফুটবল খলার sTাiক করার সময় eকজন ফেরায়াড 
pয়ারেক িবপেkর িডেফেnর আেগ যেত anমিত দoয়া হয় না$ 
eটা আiেনর িবেরাধী$ িকnt aেনক সময় ফেরায়াড pয়ার ei কাজিট 
eটা জানােনার জn কের য তারা ‘eকিজs’ কের$ আমােদর 
সমােজ মিহলােদর aবsানটাo আiনত ei ফেরায়াড pয়ারেদর 
মেতা$ ফুটবল িবকােপর আেগ pিতবছরi ei িবষয় িনেয় aেনক 
আেলাচনা হয়, িকnt তােত কােনা কাজ হয়িন$ আিম ei িফlটােক 
িবকােপর িঠক eকমাস আেগ পদায় আনার সমs ববsাi 
কেরিছলাম$$ িকnt শষপযn পারিমশন পাoয়া যায়িন$ aথচ 
‘aফসাiড’-eর িসিডেত বাজার ছেয় গল$ eেত eকটা লাভ হল$ 
বআiিনভােব হেলo মাnষ ছিবটা দেখিছল$ িকছু মিহলা FIFA-ক 
িচিঠo লেখ$ eমনকী iরান o কাsািরকার মােচর িদন তারা 
pাকাড হােত sিডয়ােমর বাiের জেড়া হয়$ pাকােড লখা িছল, 
We don’t want to be on the offside. (আমরা aফসাiেড থাকেত 
চাi না)$ 
পােরিজয়া : আপনার চলিt িনমােণর দীঘ কমজীবেন সnরিশপ 
বাধহয় eকিট ‘কনsাট ফাkর’ িহেসেব r থেকi আেছ$ আপনার 
িক মেন হয় য সমেয়র সে সে eটা আরo তীb হেয়েছ আেগর 
চেয়? 
জাফর : আিম আমার কমজীবন r কির িশেদর চলিt িনমােণর 



মnন সামিয়কী                7                             ম-জুন ২০১৩ 
 

মেধ িদেয় eবং তখন িকnt আমােক সnরিশপ িনেয় কােনা সমsায় 
পড়েত হয়িন$ িকnt যখনi আিম পূণৈদেঘর চলিt িনমাণ r কির, 
ei সnরিশেপর বাধাটা pিতমুহূেত পেত থািক$ সিত বলেত িকnt, 
িশেদর জn চলিt িনমাণ িছল আমার কােছ pাpবয়s ছায়াছিব 
বানােনার eকটা uপায় বা পথ-pstিত বলেত পােরন$ িকnt eখনকার 
পিরিsিতেত eেস আিম uপলিb করলাম য, আেগর পdিতেত 
সnরিশেপর pবণতা aেনক কম িছল$ eটা িকছুিদন যাবৎ খারাপ 
থেক খারাপতর হেয় চেলেছ সমেয়র হাত ধের$ আর মাt ei eক 
বছর বা দড় বছের চলিt িনমােণর iিতহােস iরােন anকারতম 
সময় চেলেছ যা চলিt িনমােণর জn uপযkু নয়$  
 যেহত ুআিম pিত িতন বছের eকিট কেরi িফl কির, আিম 
দৃঢ়তার সে কােনা তৎকালীন বতমান pশাসনেক uপsাপন করার 
sেযাগ পাi না$ িকnt তার পেরo সmিকত pায় সবাi, আমার বn,ু 
আtীয় সকেলর aিভjতা খুবi ভয়াবহ$  
পােরিজয়া : যেহত ুei সnরিশেপর জn, আপনার কােনা ছিবi 
iরােন দখােনা হয় না, আপনার িনেজর দেশর দশক বিত হয়$ 
aথচ আপিন ছায়াছিব তির কেরন iরানীয়ানেদর জni$ আপিন 
কীভােব ei uভয়সংকেটর সে বসবাস কেরন?  
জাফর : eর ফেল মূলত আমােক dিট গভীর সমsায় পড়েত হয়$ 
pথমিট হল, আিম মেন কির আমার কােজর সিঠক মূলায়ন হয় না -
-- কারণ আমার চলিেtর ভাষা পারিসয়ান eবং egিল আিম iরােন 
তির করিছ, eবং সiজn iরানী দশকi eকমাt সিঠক িবচারক, 
eবং তারাi পাের uপযkু pিতিkয়া দখােত$ আিম বিত য আিম 
সi sেযাগ পাi না যােত সিঠকভােব আমার কােজর িবচার হয়$ 
 ei কারেণ আিম কখেনা কােনা সmাব sেযােগ যিদ 
iরািনয়ানেদর আমার িফl দখােত পাির, eমনকী আমntণ eকিট 
ছােটা pেদেশর মেধ কােনা দূরবতী িবিবদালেয়র ছাtেদর ছােটা 
grেপর থেকo আেস, যখােন আিম আমার িফl uপsাপন করেত 
পাির, আিম ei sেযাগ ছািড় না$  
 আিম আর eকটা িদক থেকo বিত য আমার কাজ iরােনর 
মাnষেক pভািবত করার sেযাগ পায় না$ কারণ আিম eক সামািজক 
চলিt-িনমাতা$ আিম সামািজক িবষয়gেলার oপর িফl কের থািক, 
িকnt ei িবষয় িনেয় িবতক r হেয় গেলi আমার িচt দশকেদর 
কাছ থেক বিত হয়$ আমার সাntনা ধ ুeটাi য আিম iরােনর 
বতমান সময় o জীবনেক eকিট ডkেমট িহসােব ভিবত pজেnর 
সামেন uপsাপন করিছ$ িকছ ুিজিনস য পিরবিতত হয়িন eবং 
সgেলা কীভােব eক দীঘািয়ত সmেক ভিবেতর সে যkু, ei 
সতকবাতা আিম তুেল ধরেত চাiিছ$ eর dিট ফল হেত পাের$ eক, 
যিদ ei সময় eকিদন বদলায়, তেব আমার িফl eকিট ডkেমট 
িহসােব ei সতকবাতা দেব যােত সi anকার সময় আর িফের না 
আেস$ aথবা, যিদ সময় নাo বদলায়, eটা বলেব কত দীঘিদন 
আমরা ei anকাের িনমিjত আিছ$ 
পােরিজয়া : iরানী চলিt-িনমাতােদর an uভয়সংকট আেছ$ হয় 
আপিন সিতi eকিট িনয়মাবd িফl তির করেত পােরন, যটা 
সnরড হেব eবং কখেনা মুিk পােব না, aথবা আপিন সnরিশপ 
eড়ােনার uপায় খাজঁার চা করেত পােরন িকছটুা আপনার নীিতর 
সে আপস কেরi$ িকnt যাi কrন, সnরিশেপর কথা আপনােক 

মাথায় রাখেতi হেব$ আপিন কীভােব কাজ কেরন?  
জাফর : ei dিট পযােয় রেয়েছ --- eকিট হল, যখন আিম িফlিট 
তির করিছ আর eকিট, যখন সটা িরিলজ করােনা হেব$ pথম 
পযােয়, আিম ভািব না য eটা সnর করা হেত পাের িকনা, আিম 

ধু আমার কােছ যটা সিঠক মেন হয় তাi কির, ei uভয়সংকেটর 
ভাবনািট রেখ িদi pাডাকশেনর সমেয়র জn$ সিতটা হল আপিন 
যিদ সnরিশপ িনেয় িফl তিরর সময়i ভাবেত r কেরন আপিন, 
আপনার িpিnp ল-eর সে আেপাশ করেত r করেবন, eবং eত 
িজিনস ছাড়েত হেব আমার ভয় িকছiু আর বািক থাকেব না$ িফl-
মিকং-e ‘pথম পদেkপi শষ পদেkপ’ (first step is the last 
step) eবং আমার কােছ আমার আদশ aেনক বেড়া$ তাi আিম 
pথম পদেkপ সnরিশেপর কথা ভেব িনেত পারব না$ 
 আর য uভয়সংকেটর কথা আপিন বলেছন তা pকৃতপেk r 
হয় িফl তির হoয়ার পের pাডাকশেনর সময়$ aেনক সময়i 
লাভ হয় িকছু দৃে কাঁিচ চালােল হয়েতা িফlটা িskনড হoয়ার 
sেযাগ পেত পাের$ িকnt e পযn আিম ei কাজ pতাখান কেরi 
eেসিছ, কারণ আিম আেপাশ করার পkপাতী নi$ 
পােরিজয়া : আপিন িক মেন কেরন য আপনার িফেlর মান িনভর 
কের তােদর সnরিশেপর িবrেd খুব শkভােব মাকািবলা করার 
oপর? িকছ ুমাnষ aিভেযাগ কের য আপিন িফl তির কেরন 
সnর না করার uেdে, eেত আপনার িফlেমকার িহেসেব 
পাবিলিসিট হয়$  
জাফর : আিম মেন কির না িফেlর মােনর কােনা পিরবতন হয়$ 
িকnt eটা িনয় আমার eকটা মূলেবাধ তির কের য আিম আেপাশ 
করেত রািজ হi না, আিম হি সi বিk য সnরিশেপর িবrেd 
িবেdাহ কেরo িনেজর আiেডনিটিট তির কেরেছ$ আিম যিদ 
সামাnতম আেপাশo কির, তেব আিম আর সi িফl তির করেত 
পারব না, যা তির করা uিচত$                              
পােরিজয়া : আপনার ছিব ‘aফসাiড’ বাপকভােব আnজািতক 
pশংসা পেয়েছ, যিদo iরােন খুব কম লাকi eটা দেখেছ$ আপনার 
সমs pািডuসার িক িবেদিশ? 
জাফর : eকটা সময় িছল যখন আমার সকল pািডuসার eবং দশক 
িছল িবেদিশ$ আমার িবrেd pধান aিভেযাগ িছল য আিম 
িবেদিশেদর dারা সমিথত হi, যন eর dারা আিম দেশর িবrেd 
কােনা িবাসঘাতকতা করিছ$ ২০০৩ সােল আমােক তথ মntণালয় 
gpার কেরিছল; চার ঘNা ধের iটােরােগশেনর শষ p িছল : 
‘আপিন iরােনর বাiের চেল যােন না কন? আপনার সমথেকরা 
তা সখােনi বসবাস কের?’ ‘aফসাiড’-eর জn সমs খরচ 
eেসেছ িকnt সmূণভােব ডােমিsক সাস থেক ... আমার 
ছায়াছিবর জn iরানী pেযাজক পেত কােনািদনi সমsা িছল না$ 
‘aফসাiড’-eর পের িবিভn িডিsTিবuটর eেসেছন eবং িফlিট 
pদশন করেতo চেয়েছন$ ছায়াছিবর জn ফাড পাoয়াটা কােনা 
সমsা িছল না; কােজর জn pেয়াজনীয় ss পিরেবশ পাoয়াটাi 
আসল সমsা$ যেহত ুআমার সব সাmpিতক িফli সমােলাচকেদর 
মেত পিরণত eবং সফল, সেহত ুpািডuসাররা আমার সে কাজ 
করেত iুক$ িকnt তাঁেদর কui সi uপযkু পিরেবশ িদেত সkম 
নন, যখােন কাজ করা যােব ssভােব$
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নরােজর eনকাuটার : জিুলয়ান মাiেকল aাসা 
রাজ সরকার

 
Others talk, hope and are repeatedly disappointed, 
because they don’t understand the true nature of 
political power. Well I am going to act, I’ve acted. 
May be I have prevented another world war. 
[oরা কথা বেল, আশা রােখ আর বাের বাের িনরাশ হয়, কারণ oরা 
জােন না রাজৈনিতক kমতার pকৃত srপ। িকnt আিম যা করবার িনেজi 
করিছ, কেরিছ। হয়েতা আজেক আিমi আর eকটা িবযুেdর পথrd 
কের িদলাম।] 

ডঃ eিমল জুিলয়াস kাuস ফুকস-eর ডােয়ির থেক, ৮ eিpল ১৯৪৫ 
 

পাঠক িনয় বুঝেত পারেবন ডােয়িরর oi তািরখিট িহেরািশমােত 
পারমাণিবক বামা পড়ার িদন। iিতহাস সেচতন পাঠক মাti বঝুেত 
পারেবন, িবjােন পারমাণিবক বামার িkিটকাল সাiজ আিবােরর 
জn যমন kাuস ফুকস aমর হেয় থাকেবন, তমনভােবi aমর হেয় 
থাকেবন পারমাণিবক বামার সূt রািশয়ােক পাচার কের পৃিথবীর 
ভিবেতর oপর আেমিরকার আিধপত আটেক দoয়ার জn।  

সtূ পাচার মানব সভতার iিতহােস sিবধাজনক হেয়েছ িকনা তা 
তেকর িবষয়। যা তকাতীত তা হল, uপযkু তথ কােনা বিk, 
সংগঠন বা রােTর কােছ থাকেল সi বিk, সংগঠন বা রাTেক 
ঘােয়ল করা বেড়াi কিঠন। eর pমাণ আমরা িবগত সtর বছের 
রািশয়া-আেমিরকার ঠাডা লড়াiেয় pতk কেরিছ। 

ধান ভানেত িশেবর গীত গেয় ফললাম। িকnt পাঠক আিম 
aপারগ। ei শতাbীর সবেচেয় বেড়া তথ ‘পাচার’ করা মাnষিট 
হয়েতা িশkা িনেয়িছেলন িবগত শতেকর আেমিরকার নজের সবেচেয় 
বেড়া ‘িবাসঘাতক’-eর কােছi। ডঃ kাuস ফুকস যমন আেমিরকা, 
মূলত সাmাজবােদর িবrdাচারণ কের বামার তথ দন রািশয়ােক, 
তমনi আমােদর ei লখার নায়ক রােTর gNািমর িবrেd, রােTর 
gNািমর তথ তুেল দন সারা পৃিথবীর aগিণত মাnেষর হােত। িবে 
pথমবার iটারেনেটর মাধেম ঘেট যায় eক িবpব। সi িবpেবর 
নায়ক জিুলয়ান মাiেকল aাসা। 

১৯৭১ সােলর ৩ জলুাi aেsTিলয়ার kinলােড aাসাের জn। 
গাড়ার িদেক hাক-aাকিটিভs (hack-activist বা ethical hacker) 
িহেসেব কাজ r কেরন o পের কিmuটার pাgামার eবং ২০০৬ 
সাল থেক uiিকিল স (Wikileaks)-eর sা িহেসেব আtpকাশ 
কেরন। তখন থেকi িতিন সারা পৃিথবীেত িবখাত হেয় oেঠন।  

eখােন ‘hাক’ শেbর aথ কিmuটাের gিথত কােনা তথিবnােস 
তথািধকারীর anমিত বিতেরেক তাহার aজােn anpেবশ কের 
তথাপহরণ করা। ei কাজেক রাT বা kমতাশালী pিতান বdিতন 
যাগােযাগ ববsার সntাস (cyber-terrorism) বেল িচিhত কের। 
িবপরীেত hাক-aািkিভs eকজন eিথকাল-hাকার (ethical hacker), 
aথাৎ স eকজন নিতক-কমী, যার িনিদ রাজৈনিতক uেd রেয়েছ। 
কিmuটার নটoয়ােক স ei uেd িনেয় pেবশ কের। ১৯৯০-eর 
দশেক ei ধরেনর কাযকলাপ (hা িটিভজম) o hািkিভs কমীেদর 
দখা যেত r কের। যমন, নাগিরকেদর কাছ থেক রােTর তথ 
গাপন কের রাখার pবণতােক যারা aৈনিতক মেন কের, তােদর কােছ 
সi তথ জানার aিধকার aজন eকিট নিতক কাজ।     

sাভািবকভােবi aজানা পাঠেকর পেরর p আসেব, uiিকিল স 
কী? uiিকিল স pধানত eকিট iটারেনট িমিডয়া পিরেষবা। িকnt 
eখােন pথম থেকi রাজৈনিতক খবর pাধাn পেয় eেসেছ। িবেশষত 
য সমs খবর রাT জনগেণর থেক লিুকেয় রেখেছ, তা pকাশ করাi 
uiিকিল েসর pথম পছn। aাসাের ভাষায়, ‘যিদ আমরা িকছ ু
জেন থািক, তাহেল শাসনববsার আচরেণ আমূল বদল ঘটােনার জn 
আমােদর s o দৃঢ়ভােব ভাবা দরকার। ei শাসনববsাgিল 
িনেজেদর বদলােত চায় না। আমােদর agজেদর িচnাভাবনােক 
aিতkম কের আমােদর ভাবেত হেব eবং eমন pযুিkগত udাবন 
ঘটােত হেব যা আমােদর নতুন নতুন পnা জুিগেয় uৎসািহত করেব, 
যা আমােদর পবূপrুেষরা কখেনাi ভাবেত পােরিন।’ [To radically 
shift regime behaviour we must think clearly and boldly 
for if we have learned anything. It is that regimes which do 
not want to be changed. We must think beyond those who 
have gone before us and discover technological changes 
that embolden us with ways to act in which our forebear 
could not.] 

uiিকিল েসর পেk aাসাের দশন থাকেলo aাসা িনেজেক 
ei সাiেটর pিতাতা িহেসেব দেখন না। তাঁর ভাষায় I do not 
call myself the founder eবং তাঁর মেত eটা eকটা সিmিলত 
pেচা। গত পাঁচবছের uiিকিল সেক বn করবার জn বh চা, 
kমতার pেয়াগ, বjমুি o চাখরাঙািন হেয়েছ। তবুo শtrর বাড়া 
ভােত ছাi িদেয় রােTর হাঁিড়র খবর pকােশ eকনmের eখনo 
uiিকিল স। ‘টাiম’ মাগািজেনর ভাষায় uiিকিল েসর মুখ হল 
aাসা --- the face of Wikileaks। 

িফের আিস ১৯৭০-eর দশেকর kinলােড। সখােন তখন বেড়া 
হে ei শতাbীেত মািকন যkুরােTর িdতীয় বহৃtম pিতপk। pথম 
িনঃসেnেহ pয়াত hেগা চােভজ। কেশাের পা দoয়ার সময় aাসা 
বেড়া হেত থােকন bট eবং িkিয়ান aাসাের grপ িথেয়টােরর 
আবহাoয়ােত। ১৯৭৬ সােল aাসা o তাঁর পিরবার িলসেমাের চেল 
যান। ছােটােবলা থেকi aাসা কিmuটার o iটারেনেটর pিত 
pবল আgহী িছেলন। 

সi আgহ তাঁেক মাt ১৬ বছর বয়েস িসডিনর সংেশাধনাগাের 
িনেয় যায়। পাঠক যিদ aবাক হেত থােকন, তাহেল বলা দরকার, 
আরo aবাক হoয়ার বািক আেছ। মাt ১৬ বছর বয়েসi aাসা 
সmূণ টিলেফান ববsা hাক কের িনেজর হােত িনেয় নন। 
sাভািবকভােবi পেররিদন িতিন ধরা পেড়ন। আদালেত তাঁেক hাক 
করার কারণ িজjাসা করা হেল িতিন যা বেলন, তার aথ হল, আিম 
আমার hাক করার kমতার সীমা জািন না। আমার তা জানা 
দরকার। আিম সটা জানেতi oটা hাক কেরিছ। [I was not sure 
about my hacking limits. I have to know my limits. So I 
hacked this to know my limits.] তাঁর বয়স িবেবচনা কের o 
কােরা kিতসাধন না করায় আদালত তাঁেক সতক কের িদেয় জিরমানা 
কের। স যাtায় িতিন হাজতবাস থেক aবাহিত পান।  

eরপর aাসা তাঁর জীবন r কেরন eিথকাল hাকার িহেসেব। 
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সমসামিয়ক পtপিtকায় তাঁর লখা বেরােত থােক। সmূণ গাপনীয়তার 
সে িতিন uiিকিl কস চাল ুকরার চা চালােত থােকন।  

মািকন যkুরােTর সামিরক বািহনী তথা পটাগেন grtপূণ কােজ 
িনযkু িছেলন ডািনেয়ল el সবাগ। ১৯৭১ সােল িতিন িভেয়তনাম যুেd 
মািকন সরকােরর aিত গাপনীয় িসdাn সংkাn নিথপt (পটাগন 
পপাস) pকাশ কের দন। ei ডািনেয়ল el সবাগেক aাসা 
uiিকিল েসর সদs হoয়ার জn আমntণ জানান। িতিন িচিঠ িলেখ 
el সবাগেক জানান, আিম হায়াiট হাuেসর গাপন নিথ pকাে 
আনেত চাiিছ। ডািনেয়ল িবাসi করেত পােরন না য ei পযােয় 
কu hাক করেত পাের। সে সে তাঁর মিsে জাক শbটা আেস 
eবং oi িচিঠর sান হয় ডাsিবেন।  

িকnt মাt d-বছর পেরi el সবাগ aবাক হেয় দখেলন য aসmবেক 
সmব কের দিখেয়েছ uiিকিল স iরাক যুেdর গাপন নিথ ফাঁস কের। 
eেত আেমিরকার সরকার গেজ oেঠ। সi গজনেক তায়াkা না কের 
ডািনেয়ল pমাণ করেলন য িতিন িলেনর দেশর লাক, Tুমােনর দেশর 
নয়। uiিকিল েসর সমথেন pস িবjিpেত িতিন বেলন, ‘যিদ আিম 
আজ পটাগন পপাস pকাশ করতাম, আমার সmেকo eকi বাগাড়mর 
আর শbpেয়াগ হত ... আমােক কবল িবাসঘাতকi বলা হত না --- 
সটা তা বলা হেয়িছল তখন, যা িছল িমথা eবং kৎসাপূণ --- বলা হত 
eকজন সntাসবাদী ... aাসা eবং bাডিল মািনং আমার চেয় বেড়া 
সntাসবাদী নয়!’ [If I released the Pentagon Papers today, the same 
rhetoric and the same calls would be made about me … I would 
be called not only a traitor, which I was (called) then, which was 
false and slanderous --- but I would be called a terrorist … 
Assange and Bradly Manning are no more terrorist than I am!]  

সারা পৃিথবীেক নািড়েয় দoয়া iরাক যুেdর ei নিথ মািকন 
সনাবািহনীর সদs bাডিল মািনংেয়র কাছ থেক পেয় uiিকিল েসর 
মাধেম pকাশ কেরন aাসা। iরাক যুেdর িবপলু aথৈনিতক kিত 
সmেক জজ বশু মnব কেরিছেলন, ‘সমs ভােলা কােজরi িকছ ুপা 
kয়kিত থােক।’[Every good thing contains collateral 
damages.] eর িকছিুদন পেরi uiিকিল স pকাশ করল iরাক যেুdর 
eকিট িভিডেয়া, যখােন s দখা যাে, সাধারণ iরাকবাসী 
আtসমপন করার পেরo আেমিরকান হিলকpার থেক gিলবষেণ মারা 
যাে pচুর মাnষ। aাসা ei িভিডoিটর নাম দন, ‘িকছ ুপা 
হতা!’ [Some Collateral Murders!] ei নােমর মেধi ফুেট 
uেঠেছ বুেশর মnব সmেক তীb ষ o মারাtক ঘৃণা।  

eরপর eেকর পর eক দেশর গাপন নিথ pকাশ হেত থােক 
uiিকিল েস eবং aাসাের মাধেম। কিনয়া, িজmােবােয়, চীন, 

eমনকী পিমবের বাম শাসেনর িবrেdo pকাশ হেত থােক ei 
‘his ল bায়ার’ (Whistle Blower) সাiটিটেত।  

তেব his ল বা বািঁশ েনo যারা সতক হয় না, তারা িপছ ুনয়, 
আkমেণ uদত হয়। eেkেto aাসাের জনিpয়তা o শtr 
pবলভােব বাড়েত থােক। মািকন রাT সহ িবিভn রাT eবং বেড়া 
িমিডয়া তাঁর কNেরাধ করার জn uেঠপেড় লােগ। ২০১০ সােল বাধ হেয় 
aাসা siজারলােড রাজৈনিতক আয় gহণ কেরন eবং সখান 
থেকi uiিকিল েসর কাজকম চালােত থােকন।  

eরপরi aাসা িতuিনিসয়ান িবেdােহর পেk দাঁড়ান eবং 
সেদেশর সরকােরর dনীিতর pমাণ pকাশ কেরন uiিকিল েস। e 
সmেক ২০১১ সােলর ১৩ জাnয়াির  ‘ফেরন পিলিস মাগািজন’-e 
eিলজােবথ িডিকনসন লেখন, ‘গত কেয়ক সpােহ যখন খাবােরর দাম 
বাড়িছল, dনীিত লাগামছাড়া হেয় uঠল eবং বকাির eকটানা বাড়েত 
থাকল --- িতuিনিসয়ানরা রাsায় নামল, pিতবাদ ছাড়া আর কােনা 
uপায়i তােদর িছল না। িকnt িতuিনিসয়াi হয়েতা pথম দশ যখােন 
জনসাধারণেক তােদর ধেযর শষ সীমায় ঠেল িদেয়িছল uiিকিল স। 
ei pিতবাদ eকi সে িছল দেশর মাnেষর মতpকােশর সmূণ 
aিধকারহীনতা িনেয়o --- uiিকিল স ei িবষয়টােক যাগ কের 
িদেয়িছল।’ [Tunisians didn’t need any more reasons to protest 
when they took to the streets these past weeks — food 
prices were rising, corruption was rampant, and 
unemployment was staggering. But we might also count 
Tunisia as the first time that WikiLeaks pushed people over 
the brink. These protests are also about the country’s utter 
lack of freedom of expression — including when it comes 
to WikiLeaks.] 
 eটা িবাস করা সিতi কিঠন য eকটা মাt সাiেটর ভূিমকা 
কােনা দেশর গণআেnালেনর জn aপিরহায হেয় uেঠেছ। তাi বাধহয় 
aাসা জার গলায় বলেত পেরেছন, ‘uiিকিল স eকাi eত 
kািসফােয়ড ডkেমট pকাশ কেরেছ, বািক dিনয়ার pস eকেto ততটা 
পােরিন।’ তাঁর সmেক আরo জানেত পাঠক aবi তাঁর আtজীবনী 
‘জিুলয়ান aাসা --- দ আনaথারাiজড aেটাবােয়াgািফ’ পড়েত 
পােরন। লখািট ei সমেয়র eক grtপূণ রাজৈনিতক দিলল। িবের বh 
সরা পুরsার িতিন পেয়েছন, বh িতরsার o লানাo তাঁেক সh 
করেত হে আজ পযn। তেব তাঁর কথা িদেয়i eসেবর eকটা utর 
দoয়া যেত পাের, ‘িশkা o তেথর pসার ঘটান, পৃিথবীটােক আর 
কu ঠকােত পারেব না।’

িহসাবপt pকাশ  ... ২ পৃার শষাংশ  

anজন মিহলাকমী সৎ, িকnt িহসাব চাiেল রেগ যান, িহসােবর 
খাতা দখেত চাiেল চেপ যান বা গmীর হেয় যান। িহসাব চাiেল 
বেলন, ‘মদ খেয়িছ, গাঁজা খেয়িছ’। 

সmpিত মnন পিtকার মাচ-eিpল ২০১৩ সংখায় পছেনর মলােট 
aিত snরভােব পিtকার eক বছেরর আয়বেয়র িহসাব ছাপা রেয়েছ 
দখলাম। eকিট ছােটা িdমািসক পিtকা (যার কােনা বতনভুক 
িহেসেবর লাক নi) বাৎসিরক আয়বেয়র িহসাব জনসমেk তুেল 
ধের সকেলর সামেন eকটা s আদশ eবং তার বাsবসmত rপ 

খাড়া কের িদেয়েছ। eেদর সাধুবাদ না জািনেয় পারিছ না। মnন-
সmাদকেক aিভনnন জানাi। 

আজ যখন আমােদর জীবেন, কথাবাতায়, চালচলেন, eমনকী 
মনেনo sতার aভাব পেদ পেদ anভূত হে, তখন eকিট ছােটা 
পিtকার পেk পছেনর পাতায় িহসােবর eকিট sচাrিবnাস eবং 
ঘাষণা সামুদািয়ক কাজকেম সততা eবং sতার িদg দশন বেল মেন 
হেয়েছ। ei দৃাn anসরণ করা িক খুবi ককর? 
২৪ জনু ২০১৩         কাজল সন, কলকাতা 
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িনয়িntত সমাজ eবং iটারেনট 
শমীক সরকার

 
বছর িতিরেশর eডoয়াড sােডন নােম eক মািকন যুবক সmpিত 
আnজািতক িমিডয়ার িশেরানােম$ িকnt তার িশেরানােম আসার কথা 
িছল না$ স মািকন gpচর সংsা িসআie-র eক চুিkিভিtক কমচারী 
হoয়ার sবােদ মািকন রােTর িকছ ুগাপন নিথর হিদশ জেনিছল$ 
মািকন রােTর gpচর বৃিtর কােজ িশkানিবশী যারা কের, তােদর 
pিশkণ দoয়ার জn বানােনা িকছ ুsাiড (iেলকTিনক পাsার) সi 
গাপন নিথ$ sােডন সgিল ফাঁস কের দয় আেমিরকার িনuiয়ক 
টাiমস eবং িbেটেনর গািডয়ান নােম dিট িবরাট পিtকােগাীর di 
সাংবািদেকর কােছ$ সi পিtকাdিট oi sাiেডর কেয়কিট মাt তােদর 
oেয়বসাiট o িpট সংবাদপেt pকাশ কের$ তােত দখা যায়, 
মাiেkাসফট থেক gগল, iয়াh থেক ফসবুক --- iটারেনেটর 
dিনয়ার রাঘব বায়াল কেপােরটেদর pেতকিটর কndীয় মহােফজখানা 
বা সাভাের মািকন রাT যnt বিসেয় রেখেছ$ ফেল সারা পৃিথবীর 
iটারেনট ববহারকারীেদর মেধ যারা oi কেপােরট কাmািনgিলর 
oেয়বসাiট ববহার কের তােদর সমs বিkগত তথািদ, তারা কান 
কান oেয়বসাiট দেখেছ, কী কী টাiপ কেরেছ iটারেনেট, কােদর কী 
কী iেমল কেরেছ, ফসবুেক কী কী sাটাস িদেয়েছ বা কেমট কেরেছ 
বা কার কার pাফাiল দেখেছ --- aথাৎ pকৃত aেথi iটারেনেট 
থাকাকালীন pিতিট মাuস িkক eবং pিতিট িক-বাড eিT, যা জমা 
হয় oi কাmািনgিলর মহােফজখানায়, সব চেল গেছ মািকন রােTর 
হােত$ sাiেড নাম আেছ যােদর, সi সমs কাmািনi আেমিরকান 
eবং সমs কাmািনi তােদর সমs দেশর ববহারকারীর তথ মািকন 
দেশ মহােফজখানায় (কতgিল ভারী কিmuটার) রােখ, কারণ মািকন 
দেশ মহােফজখানা বা সাভার বসােনা সsা$ ফেল মািকন গােয়nা 
সংsার sিবধাi হেয়েছ$ যাi হাক, eসব ফাঁস হেয় যেত dিনয়া জুেড় 
iটারেনট ববহারকারীেদর মেধ িঢ িঢ পেড় যায়$ মািকন রাTপিত 
sীকার কের নন, eসব করা হে eবং ভিবেতo করা হেব$  
 ei তথ pকাে আসার িদনকেয়েকর মেধ sােডন িনেজ pকাে 
আেস$ স িমিডয়া সাkাৎকাের বেল, স হংকংেয় আেছ, স-i ei 
ফাঁস ঘিটেয়েছ$ হংকংেয়র য হােটেল স আেছ, সখােন স pায় 
পাগেলর মেতা িনরাপtার ববsা কেরেছ িনেজর জn --- eমনকী স 
হােটেলর দরজায় সার সার বািলশ িদেয় রেখেছ, যােত স ঘের কী 
করেছ বা কী বলেছ, বাiের থেক কu তা আিড় পেত দখেত বা 

নেত না পাের$ বাঝাi যায়, মািকন gpচর সংsার হাত থেক িনেজর 
pাণ বাঁচােনার তািগেদ তার pকাে চেল আসা, যিদo eর ফেল 
আেখের য kিত হেব িবষয়িটর, স জানত$ oi সাkাৎকাের sােডন 
বেলিছল, eবার বেড়া িমিডয়া তােক টিপক বানােব আর তার ফাঁস করা 
িজিনস সের যােব িমিডয়া থেক$ sােডেনর আশা সিত pমািণত 
হেয়েছ$ আnজািতক বেড়া িমিডয়া যন oঁৎ পেতi িছল$ সারা পৃিথবীর 
সমs iটারেনট ববহারকারী মাnেষর oপর মািকন রােTর gpচরবৃিtর 
বাsবিট িনেয় আেলাচনা সের গেছ িমিডয়া থেক$ বদেল sােডন 
সংবােদর িশেরানােম$ স কাথায় যাে? তার pিমকা ক? স কী 
বলেছ? তার বাবা কী বলেছন? স কান দেশ পািলেয়েছ? কান কান 
দেশর কােছ স রাজৈনিতক আয় চেয়েছ? সসব দেশর রাTপিতরা 

িক বলেছ?   --- eiসব চলেছ$ eমনকী আমােদর বাংলা িমিডয়ােতo 
চেল eেসেছ sােডন িকsা$ ভারত sােডনেক রাজৈনিতক আয় না 
দoয়ার িসdাn িনেয়েছ, ei িসdােnর িনnা কেরেছন িদিlর uঠিত 
রাজৈনিতক নতা aরিবn কজিরoয়াল$ বামপnী eবং মানবািধকার 
কমীরাo sােডন িনেয় িচিnত$ স িচnাo sাভািবক$  
 িকnt sােডেনর ফাঁস করা িজিনস িনেয় কািটgণ বিশ িচnা, চচা 
o aাকশন হoয়া uিচত িছল, কারণ তােত মানবজািতর ভিবৎ 
কমন হেব, তা জিড়ত$ তা হয়িন$ eকটা বেড়া কারণ, সgিলর 
টকিনকাল dেবাধতা, আর তাi তার িবপদ বা আপদ বাঝা dর$ 
িdতীয় কারণ, আমরা সাiবারেsস বা iটারেনট পিরসর সmেক 
পিরিচতi নi$ আমরা মাiেkাসফট uiেডােজর হাত ধের কিmuটার 
িশিখ, আর gগেলর হাত ধের iটারেনট িচিন$ ফেল মkু iটারেনট 
কী eবং তা হাতছাড়া হoয়া য কী িবপেদর তা আর িক কের বুঝব? 
তৃতীয় কারণ, আমরা বাsেবর চেয় নাটক ভােলাবািস বিশ$ সখােন 
eক মািকন নাগিরকেক মািকন রাT খুঁজেছ রাTিবেরাধী কাজ করার 
দােয় আর স দেশ দেশ ছdেবেশ পািলেয় বড়াে --- eটা aেনক 
নাটকীয়$ চতুথ কারণ, মািকন সাmাজবাদ িবেরািধতার গড় ধারণা$ সi 
গড় ধারণা anযায়ী iটারেনটেক aপববহার কের eবং প ুকের িদেয় 
মািকন রােTর সারা পৃিথবীর oপর gpচরবৃিt আর মািকন রােTর 
sােডন িশকার, ei dিটর grব eকi$ dিটর য কােনা eকিটর 
িবেরািধতােতi মািকন রােTর বাপাn করা যায়$  
 যাi হাক, আমরা eবার চাখ ফরাi sােডেনর ফাঁস করা 
িবষেয়র oপর$ বstত sােডন য তথ ফাঁস কেরেছ, তার কথা বশ 
কেয়ক বছর ধের বেল যাে iটারেনেটর dিনয়ার aািটিভsরা$ 
আবার uiিকিলস-খাত জুিলয়ান আসা, য আদেত eকজন 
iটারেনট aািটিভs, সo eসব কথা বলেছ$ ২০১২ সােল 
কেয়কজন iটারেনট aাকিটিভs eবং জুিলয়ান আসাের কেথাপকথন 
িনেয় eকিট বi বর হয়, নাম Nসাiফারপাস : িদ িডম aাড 
িফuচার aফ iটারেনট'$ eেত snরভােব সসব কথা বলা আেছ, 
তাছাড়াo বলা আেছ eর থেক রহাi পাoয়ার uপােয়র কথাo$  
 বiিটর ভূিমকােত জুিলয়ান আসা নাটকীয়ভােব বেলেছন, 
iটারেনট, যা িকনা মানবমুিkর জn আমােদর মহtম হািতয়ার, তা 
rপাnিরত হে eক aভূতপূব সমgতাবাদ (totalitarianism)-eর 
ভয়রতম হািতয়াের$ iটারেনট হেয় দাঁড়াে মানব সভতার িবপদ, 
িবের pভাবশালী রাTgিল eবং gাবাল নজরদাির (surveillance) 
iডািsTর বদাnতায়$ eটা হে নীরেব, কারণ তা ঢাকেঢাল িপিটেয় 
করেল তােত gাবাল নজরদাির iডািsTর কােনা লাভ নi$  
sলভ যাগােযাগ, sলভ নজরদাির  
িচরাচিরত মূলধারার গণমাধেমর (িটিভ, রিডo, দিনক সংবাদপt) 
eকমুখীনতা eবং চািপেয় দoয়ার িবপরীেত iটারেনট হািজর হে eক 
িবকl গণমাধম িহেসেব$ সখােন pেতেক pেতেকর মতামত pকাশ 
করেত পাের sাধীনভােব$ পৃিথবীর epাn থেক opাn, য কােনা 
বিk বা গাীর লাকজেনর সােথ য কােনা িবষয় িনেয় কথা চালাচািল 
হত পাের$ িচnার eকমুখী ধারার বদেল বhমুখীনতার িঠকানা িহেসেব 
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iটারেনট মুিkর পিরসর$ লােক সখােন তার রাজৈনিতক ধারণা থেক 
r কের পািরবািরক িববরণ (eনেগজেমট, িবেয়, সnানজn, 
anpাশন থেক r কর কী নয় ...) িনিdধায় pকাশ কের$ আমরাo 
রাজৈনিতক আলাপ আেলাচনা যত না মুেখ মুেখ কির, তার থেক বিশi 
হয়েতা কির ফসবুক, iেমল-grেপ বা bগ-e$ pম থেক ঝগড়া --- 
diজেনর বা িতনজেনর িবষয়gিলo ফসবুেক কেমেটর মাধেম eকটা 
Nপাবিলক' িবষেয় পিরণত হয়$ aথবা চােটর আপাত গাপনীয়তায় রেয় 
যায়$ যথাথi iটারেনট সাধারেণর মkু পিরসর$  
 iটারেনেটর মাধেমi কােনা িবষেয় aিত drত জনমত গেড় uঠেত 
পারেছ$ uদাহরণ, িমশের ২০০৮ সােলর pিতবাদ (৬ eিpেলর সাধারণ 
ধমঘট) আেয়াজন করা হেয়িছল ফসবুেকর মাধেম জনসংেযাগ কের$ ২৩ 
মাচ মাহাlার িমকেদর সমথেন ধমঘেটর ডাক িদেয় ফসবুেক eকিট 
grপ খালার িতনিদেনর মেধ সi grেপ যাগ দয় ১৪ হাজার ৮০০ জন$ 
eিpেলর িdতীয় সpােহর মেধ সংখাটা দাঁড়ায় ৭০ হাজার$ িকnt oi 
ফসবুেক নজরদাির চািলেয়i uেদাkােদর শনাk কের পীড়ন চািলেয়িছল 
মুবারেকর eকনায়কতnt$ ২০১১ সােল যখন িমশরীয় িবpেব মুবারকতেntর 
পতন হল, তখন িবpবী যুবকরা য কমসূিচ তির কেরিছল, তােত s 
লখা িছল, ফসবুক বা টiুটার ববহার কােরা না$ িকnt aেনেকi কথা 
শােনিন$ কােরার য িকছ ুহয়িন, কারণ িবpব সফল হেয়িছল$ তাo তা 
ফসবুক, টiুটার eসব মািকন কাmািন eবং মুবারেকর িমশর মািকন 
রােTর আশীবাদচতু হেয়িছল িবpেবর সময়$ িকnt ei িবpব যিদ 
আেমিরকায় হত eবং ফসবুক টiুটার ববহার করা হত eবং িবpব বথ 
হত? তাহেল হয়েতা মািকন রাT oi ফসবুক টুiটার aিধgহণ কের 
িনত eবং সখান থেক খুঁেজ খুঁেজ িবpবী মালgেলার িঠkিজ kি বর 
কের তােদর জীবন dিবষহ কের িদত$ ফসবুক বাsবত eমন eকটা 
জায়গা, যখােন জনসংেযােগর লাভ দিখেয়, বn-ুবাnবী জাগাড় করার 
লাভ দিখেয় লাকেক eেন ফলা হে, তাi িদেয় ববসা হে$ িকnt 
তার চেয়o বেড়া কথা, স eেস পড়েছ eমন eকটা জায়গায়, যখােন 
চারিদক থেক নজরদাির করা হে তার oপর, িকnt স বচারা তা 
জােন না, eকাn বিkগত কথাবাতাo স বেল যাে িনিdধায়$  
 iটারেনট eমন eক জায়গা, যখােন যাগােযাগ যত বােড়, 
নজরদািররo তত sিবধা হয়$  
 eবার ববহােরর জায়গা থেক না দেখ, pযুিkর জায়গা থেক 
দিখ, iটারেনট িক? eকিট পিরার জায়গায় সিমকডাkর কারখানা 
থেক r, সi কারখানায় যারা কাজ কের, তােদর eকিট চুলo যন 
মাথা বা শরীর থেক বিরেয় হাoয়ায় ভেস না যায়$ তারপর হাজােরা 
জিটল pিkয়ার মেধ িদেয় সিমকডাkর তির হয়, যার pাথিমক 
গেবষণােতi হয়েতা খরচ হেয়েছ বh সময়, aথাৎ কািট কািট ডলার$ 
সাধারণ কােরার পেk ei সিমকডাkর বানােনা সmব নয়, মগা 
কেপােরটেদর কাজ egিল$ eরপরo pিতিট আঁেকবাঁেক জিড়েয় আেছ 
নানা বেড়া বেড়া কেপােরট$ বাsবত, iটারেনেটর গহীেন ভীষণরকম 
জিটল eক বািণিজক আদানpদান আেছ --- aপিটকাল ফাiবার যারা 
তির কের, সিমকডাkর যারা তির কের, যারা খিন থেক মাiিনং 
কের সিমকডাkর eবং aপিটকাল ফাiবাের ববhত ধাতুgিল তােল, 
িফনাn সংsাgিল যারা eiসব কােজ টাকা ঢােল eবং সiসব আদালত 
যারা বিkগত সmিt আiেনর ধারাgিল বানায় বা pেয়াগ কের --- 
eসেবর মেধ আদানpদান$ aথাৎ iটারেনট হল সামিgক নয়া-

uদারৈনিতক বেnাবেsর য িপরািমড, তার চূড়া$   
 বিk মািলকানাধীন সফটoয়ার eবং খালা যায় না eমন হাডoয়ার 
ববহার কের ei নজরদািরর বেnাবsিটেক যেntর আভnরীণ eকটা 
িবষেয় পিরণত করা হে$ ডsটপ কিmuটার থেক নটবুক হেয় 
টাবেলট কিmuটার --- যntgিল ছােটা হে, যেntর মেধ কাথায় 
কী আেছ, তা দখার sাধীনতা কমেছ kতা বা ববহারকারীর$ বিk 
মািলকানাধীন eবং বd সফটoয়ারgেলার kেto ববহারকারী জােন 
না, সi সফটoয়ােরর মেধ কােনা লুেকােনা কাড আেছ িকনা, যা 
ববhত হে নজরদািরেত$ eভােব আজকালকার কিmuটারgিল 
বাsবত রাTীয় eবং gাবাল নজরদাির iডািsTর নজরদািরর 
কাযকলােপর আদশ হািতয়াের পিরণত হেয়েছ$ eখন আবার গািড় 
থেক r কের eেরােpন, মাবাiল থেক r কের বণ সহায়ক 
যnt, সবিকছুেতi যেntর বদেল eেসেছ কিmuটার$ গািড়র বদেল 
আসেল যটা চেল, সটা হল চার চাকা লাগােনা কিmuটার$ eবং 
সবi নটoয়ােকর মেধ$ ফেল চিbশ ঘটা তুিম যখােনi থােকা, যাi 
কেরা --- তুিম বাsবত নজরদািরর বেnাবsটার মেধ$  
রাTীয় নজরদাির 
মাবাiল eবং টিলেফান নটoয়াকgিলo নজরদািরর আoতায় চেল 
eেসেছ$ aতীেত eকজন সেnহজনক লােকর সব বাপাের নজর রাখা 
হত$ তার ফােন আিড় পাতা হত$ স কােক ফান করেছ, ক তােক 
ফান করেছ, কী কী কথা হে --- eiসব$ সi সেnহজনক লাকিট 
ক তা জানার জn aেনকসময় aেনেকর কল টাপ করা হত$ িকnt 
eখন হাড িডs বা iেলকTিনক ডাটা জমা রাখার জায়গার দাম খুব সsা 
হেয় গেছ$ eবং খুব ছাT জায়গায় pচুর ডাটা রাখা যায়$ ফেল eখন 
নয়া কায়দা$ গাটা নটoয়ােকর সমs কেথাপকথন, eসeমeস, িমসড 
কল --- কাথা থেক কাথায় গল --- সবিকছু জমা কের রােখা$ পের 
সgেলােক ভােলাভােব তlািশ কের সাসেপk ক বা কারা, তারা কী কী 
কেরেছ সব দখা যােব'খন$ তাছাড়া, আজ e লাকটা সেnহভাজন, 
কাল আেরকজনo তা সেnহভাজেনর তািলকায় ঢুেক যেত পাের$ তার 
জn ফর eকবার পুেরােনা কায়দায় তার ফােনর iিতহাস ঘাঁটাঘাঁিট 
করেত খরচ বিশ$ তার চেয় সবিকছ ুজমা কের রাখাi সsা! eর জn 
pেয়াজনীয় pযুিk pভৃিতর কেপােরট সাpাio রেয়েছ$ যমন দিkণ 
আিকার িভeসেটক বেল eকিট কেপােরট বািষক দশ িমিলয়ন ডলােরর 
িবিনমেয় eকিট নটoয়ােকর সমs ফানকল ধের, সgিলেক জমা কের 
রাখার বরাত নয়$ ফরািস কাmািন aােমিসস গdািফর জমানার 
িলিবয়ােক িবিk কেরিছল ঈগল নােম eiধরনর eকিট িসেsম, যার 
বািণিজক নিথেত eর কাজ সmেক লখা িছল, Nেদশবাপী ফােন আিড় 
পাতার যnt'$ ধু আিড় পাতােতi তা সীমাবd নi$ আিড় পাতার পর 
sয়ংিkয়ভােব িকছ ুববsা নoয়ার ভাবনাo চেল eেসেছ$ যমন, 
জামান কেপােরট িসেমn eকিট যnt িবিk করেছ গােয়nা সংsাgেলােক, 
তােত dিট লােকর ফােন কেথাপকথন আিড় পেত রকড করার সােথ 
সােথi oi dিট মাnষ যিদ কাছাকািছ দূরেtর মেধ চেল আেস, তাহেল 
sয়ংিkয়ভােব িকছ ুবেnাবs নoয়ার ববsাo আেছ$  
 ei নজরদাির বিশরভাগ সময়i হে বআiিনভােব$ িবেশষত 
iuেরােপর দশgিল গণহাের সসব যnt িকনেছ, যgিল আiিন সmিত 
ছাড়াi ববহার করা যায়$ eত সহজ eigিলর ববহার য কu 
জানেতi পারেব না ei নজরদাির ববহার হে$ ফেল আদালেতর 
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anমিত নoয়ার po uঠেছ না$ eবং eটা করা হে pিতােনর 
eেকবাের গভীরতম aংশ থেক$ ফেল eটা আiন কের আটকােনা শk$ 
তাছাড়া d-eকজন লােকর oপর নজরদাির হেল সটা িনেয় আiন-
আদালত হেত পাের$ িকnt সbার ফােনর কেথাপকথন কবল eকটা 
siচ িটেপ eক লহমায় তুেল িনেয় জমা কের রাখার pযুিkগত বেnাবs 
যিদ থােক, তেব তার িবrেd আiন-আদালত করা aসmব$ eমনকী 
গণিবেkাভo তির করা যায় না$ খুব ছােটা দেশ কােনা িবpবী 
পিরিsিত থাকেল যিদo বা করা সmব (যমন আiসলাড), বািক 
দশgেলােত তা aসmব$ িকছ ুিকছ ুদেশ আiন তির হেয়েছ, যমন 
siেডেন হেয়েছ ২০০৮ সােল, নাম FRA-lagen, িকnt সটা তির 
হেয়েছ যারা নজরদািরটা চালাে, তারা যােত পের ফঁেস না যায়, তার 
রkাকবচ িহেসেব$ aেsTিলয়া আর িbেটেন িবতক চলেছ eiধরনর 
eকিট িবল িনেয়$ তােত বলা হে, সরকার সবার যাগােযাগ ববsােত 
আিড় পাতেব, িকnt কবল Nেমটাডাটা'-টােক জিমেয় রাখেব, বািকটা 
ফেল দেব$ eবার ei মটাডাটা বাপারটা সহজেবাধ নয়$ 
সংjাগতভােব মটাডাটা মােন হল ডাটা-র ডাটা, তেথর তথ$ aথাৎ 
আপিন আপনার pিমকার সে কী কী কথা বেলেছন তা ডাটা$ আর 
আপিন কখন তােক ফান কেরেছন, কাথা থেক কেরেছন, কতkণ কথা 
বেলেছন, ক বিশkণ কথা বেলেছ আপিন না আপনার pিমকা --- 
egিল সবi হল মটাডাটা$ তেব ডাটা eবং মটাডাটার মেধ কােনা 
মাটাদােগর তফাত নi$ aেনক সময় ডাটােক মটাডাটা িহেসেব চািলেয় 
দoয়া যায়$ eিট জিটল pযুিkগত বাপার$ আiন-কাnেন কাথাo বলা 
নi, eiটা মটাডাটা, eiটা ডাটা$ তাছাড়া সাধারণ মাnেষর ধারণাo 
নi, মটাডাটাটুk িদেয়i আপনােক কমন বাঁশ িদেত পাের সরকার$ 
তার oপর oi আiেনর বেল বলীয়ান হেয় সরকাির গােয়nা সংsা 
কবল মটাডাটাটুki জিমেয় রাখেছ eবং বািকটা ফেল িদে, নািক 
তার সােথ সােথ আপিন pিমকার সােথ কী কী কথা বেলেছন তার 
িকছুটাo জিমেয় রাখেছ, সটা সাধারণ মাnষ িবচার করেতi পারেব না 
কখেনা$ pথমত, চরম গাপনীয়তার মেধ eসব করা হয়, যখােন eসব 
জমােনা হে, সi মহােফজখানায় সাধারণ মাnেষর pেবশািধকারi 
নi$ িdতীয়ত, pযুিkিট eতi জিটল, য pেবশািধকার পেলo খুব 
দk iিিনয়ার ছাড়া ধরেতi পারেব না কী জমােনা হে আর কী ফেল 
দoয়া হে$ গাপনীয়তা eবং জিটলতা --- diেয়র বেল বলীয়ান হেয়i 
eসব িবষেয় জনগেণর pিত জবাবিদিহ না করাটা গাটা বেnাবsিটর 
কাঠােমাগত বিশ হেয় uঠেছ$  
 unত দশgিল িনিdধায় ei গণ-নজরদাির িসেsম (যgিল িদেয় 
aিতসহেজi eকটা গাটা দেশর সমs কেথাপকথন জমােনা যায়) 
anাn দশgিলেক রpািন করেত িদে$ সgিল ববহার কের 
িসিরয়া, িলিবয়া pভৃিতর মেতা sরতািntক দশgিল িবেরাধী 
রাজৈনিতক লাকgিলেক খুঁেজ বার কের জেল পুরেছ$ আবার সi 
সমs তথi oi pযুিk িসেsমটার মাধেম িবেkতা কাmািনিটর 
দেশ পাচার হেয় যাে গাপেন$ ফেল গণ-নজরদাির ববsার 
বহেরর সে eকমাt তলুনীয় পরমাণ ুpযুিk$ তফাত eকটাi, 
পরমাণ ুpযুিk য কােনা দশেক িবিk করা যায় না$ গণ-নজরদাির 
pযুিkেত সসেবর বালাi নi$ বরং লাভ আেছ, রাজৈনিতক 
বা/eবং aথৈনিতক, য যভােব ভােব$  
 আিকার দশgিলেত aধুনা সবেচেয় বিশ aথৈনিতক িবsার চীনা 

কেপােরটেদর$ চীন আিকার eক eকিট দশেক ফাiবার aপিটকাল 
কল থেক r কের siচ --- গাটা দেশর iটারেনট সংেযােগর 
জn pেয়াজনীয় পিরকাঠােমা uপহার িহেসেব িদেয়েছ$ iটারেনট ববsার 
পিরকাঠােমার pযুিkিটi eমন য eর মেধi জুেড় থােক নজরদাির 
ববsা$ ফেল মাগনায় oi দেশর বিশরভাগ মাnেষর সমs তথi oi 
দশিটর সােথ সােথi পেয় যেত পাের চীনo$ যার aথৈনিতক মূল oi 
iটারেনট পিরকাঠােমার aথৈনিতক মূেলর তুলনায় িকছiু নয়$  
কেপােরট নজরদাির 
কেয়কবছর আেগo রাজৈনিতক লাকজন, লখক-সাংবািদক eবং শা-
িবজেনেস যারা আেছ, তারা বাদ িদেয় আর কােরার Nপাবিলক' িকছ ু
িছল না, Nপাবিলেকশন'o িছল না$ িকnt eখন য কােনা লাক 
ফসবুেক িগেয় তার Nsাটাস' বা ছিব Nপাবিলশ' কের$ ফসবুক 
বিkগত পিরসর eবং জনপিরসেরর মেধ তফাত, বnু eবং বাজােরর 
মেধ তফাত mান কের িদেয় ববসা করেছ$ pিতিট লাকেক 
Nপািbিসিট'-র মুখােপkী কের তুলেছ$ িবেশষত ছােটােদর$ আজ 
ফসবুেক eকজন িকেশার বা িকেশারী যখন িনেজর মাতলােমার ছিব 
বা িভিডo pকাশ করেছ, তখন স জােন না aদূর ভিবেত ei 
ছিবিটর দৗলেত তার কী কী হেত পাের$  
 আেরকিট দানব gগল$ তুিম iটারেনেট কী কী খুঁজছ, তামার 
সmাব যৗনসttা িক, তামার ধম িক, তুিম গত eকবছের কেব িক িক 
খুঁেজছ iটারেনেট, সব জােন gগল$ gগল তামার সmেক যা জােন, 
তা তামার মা-বাবা-বu তা দূেরর কথা, তুিম িনেজo জােনা িক না 
সেnহ$ eভােবi আমােদর বিkগত িজিনসgিল আর বিkগত থাকেছ 
না, বাজাির বা পাবিলক হেয় যাে$ আর ei কেপােরট কাmািনgিল 
িনেজরাi হেয় uঠেছ মগা নজরদাির বেnাবs$  
 রাTীয় আর কেপােরট নজরদািরর ফারাকটাo আবছা হেয় আসেছ$ 
িবের সবেচেয় বেড়া রাTীয় গােয়nা সংsা, আেমিরকার nাশনাল 
িসিকuিরিট eেজিn (NSA), eর pায় eক হাজার কেপােরট কনTাkর 
রেয়েছ$ আবার gগল, ফসবুক, মাiেkাসফট, iয়াh --- eরা সবাi 
oi NSA-ক ববহারকারীেদর তথ সরবরাহ করেছ$ aথাৎ ei 
কেপােরটgেলা হেয় দাঁড়াে রাTীয় নজরদাির ববsার eেককিট a$ 
আবার anিদেক, গণিবংসী ast ববসার মগা কেপােরট লকিহড 
মািটন, রেথoন, নথরাপ --- eরা সবাi গণ-নজরদাির ববsার 
ববসাo ফঁেদ বেসেছ$  
 সামিgক নজরদাির বেnাবs (যা sােডন pকাশ কেরেছ) ছাড়াo 
আেছ টােগট কের নজরদাির$ eটা aেনকিদন ধের চলেছ$ কােনা 
মামলার পিরেpিkেত কােনা আদালেতর িবচারক বা মািকন গােয়nা 
বা sরাT সংsা িনেজi কেপােরটgিলেক বলেত পাের, aমুক বিkর 
সmেক সমs তথ িদেত$ eবং ei য চাoয়া হে, তা যন গাপন 
রাখা হয়$ কেয়কিট kেt দখা গেছ, মািকন িবচারকরা রায় িদেয়েছ, 
ei তথgিল রাT কাmািনgিলর কাছ থেক পেত পাের$ egিল 
Npাiেভট' নয়$ আদালেতর যুিk, তুিম iটারেনেট যা Nথাড পািট'র 
কােছ pকাশ করছ, তা কখনoi আর Npাiেভট' তথ নয়$ আর 
iটারেনেট সবিকছiু তা ববহারকারীর সােপেk থাড পািট$ সমs 
oেয়বসাiট$ eমনকী আমােক য iটারেনট পিরেষবা pদান করেছ 
(যমন িবeসeনeল বা িরলােয়n), সo থাড পািট$ aতeব সখােন 
আমার দoয়া কােনা তথ, আমার জnতািরখ থেক r কের আমার 
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যৗনসttা -- তা আর আমার বিkগত নয়$ ei যুিkেতi সামিgক 
নজরদাির মাnতা পাে$ আর কাmািনgিল হেয় uঠেছ রাTীয় 
নজরদািরর aংশ, রােTর ভাড়া করা বসরকাির গােয়nােদর মেতা$  
 িকছু আেগ কেয়কজন ফসবুক ববহারকারী Niuেরািপয়ান ডাটা 
pােটকশন ল' ববহার কের ফসবুকেক বাধ কেরিছল তােদর িনেয় 
ফসবুেকর য ডাটােবস আেছ, তা তােদর দখােত$ তারা দেখিছল, 
সবেচেয় কম ডাটার পিরমাণ ৩৫০ মগাবাiট$ আর সবেচেয় বিশ 
ডাটার পিরমাণ ৮০০ মগাবাiট$ ei ডাটার মেধ আেছ তারা যসব 
কিmuটার থেক ফসবুেক ঢুেকিছল, সgিলর আiিপ নাmার 
(নটoয়ােক থাকা pিতিট কিmuটােরর eকিট sতnt নmর থােক, 
তােক বেল oi কিmuটােরর আiিপ নাmার), pিতিট িkক, কান 
পজ-e কতkণ িছল (যা পছেnর পিরমাপ) pভৃিত$ eর থেকo 
grtপূণ বাপার হল, oi ডাটােবেস pিতিট ববহারকারীেক িচিhত 
করা আেছ, Nববহারকারী' বা Ngাহক' িহেসেব নয়, Nটােগট' িহেসেব, 
যা আদেত eকিট সামিরক শb$  
 সবিকছু থেক eটাi মালুম হয়, ei কেপােরটরা তােদর gাহকেদর 
িবিk করেছ জেনেন, তােদর pাiেভিসর পেরায়া না কের eবং 
রাTীয় নজরদাির ববsার সে তারা সহেযািগতা করেছ$ তার ফলo 
তারা পাে, তারা রােTর নকনজের থাকেছ, নজরদািরর সংsৃিত, 
িনয়ntেণর সংsৃিতর সােথ থাকেছ$ sাধীনতার জা ঊেd তুেল ধরার 
বদেল িনয়ntেণর সংsৃিতর গা ঘষাঘিষ করা লাভজনক$  
 (বstত sােডেনর ফাঁস-eর পর ফসবুক থেক gগল, iয়াh থেক 
aাপল বা মাiেkাসফট -- কui মািকন গােয়nা সংsােক 
ববহারকারীেদর তথ িদেয় দoয়ার aিভেযাগ সরাসির asীকার 
কেরিন$ ঘুিরেয় পঁিচেয় বেলেছ, Nআমরা কােনা সরকাির সংsােক 
বআiিনভােব আমােদর কndীয় সাভাের হsেkপ করেত িদi না' 
pভৃিত$ oয়ািকবহাল মহেলর মেত, pথমত, ঘুিরেয় পঁিচেয় সবাi 
sীকার কেরেছ য তােদর কndীয় সাভাের মািকন রাT হsেkপ 
কেরেছ; িdতীয়ত, সরাসির sীকার করেত পারেছ না, কারণ তা করেল 
তারা শিkশালী মািকন রােTর িবষ-নজের পড়েত পাের; তৃতীয়ত, 
iuেরাপ o anাn দেশর sাধীনতােpমী মাnেষর কােছ কাmািনর 
পিরেষবা জনিpয়তা হারােব বা িকছ ুিকছু দশ হয়েতা তােদর িনিষd 
ঘাষণা কের িদেত পাের$) 
iটারেনট o aথনীিত 
কেপােরটgিলর বিশরভােগর সাভারi রেয়েছ আেমিরকায় eবং সgিল 
ছিড়েয় িছিটেয় নi$ আেমিরকায় বশ িকছু বেড়া বেড়া িবিlং আেছ, 
যখােন িবিভn কাmািনর সাভারgিল আেছ, সখােন ববহারকারীেদর 
সমs তথ জমা কের রােখ কাmািনgিল$ eর থেক an িকছু ববsা 
যা-i হাক না কন, পড়তায় পাষােব না$ আর eেত NSA-রo 
sিবেধ হেয়েছ$ তারা oi িবিlংgিলেক কবল তােদর গণ নজরদাির 
বেnাবেsর আoতায় eেন ফেলেছ$ বs$ কlা ফেত$ তাi 
aথৈনিতক আদানpদান থেক r কের নাম, বােপর নাম --- সবিকছ ু
কndীয়ভােব কােনা eকটা দেশর বেড়া বেড়া িবিlংেয় aসংখ সাভার 
মিশেন জমা কের রাখার মেধ য কndীকরণ রেয়েছ --- তা সsা 
বেট, তেব তা মানব সভতার পেk aতn kিতকর$  
 iটারেনেট টাকাপয়সার আদানpদােন (kিডট কাড ববহার কের 
বা প-পাল pভৃিত পিরেষবার মাধেম) বা eমনকী kিডট কাড 

ববহার কের িকছ ুকনার kেto ei নজরদাির ববsা কাজ কের$ 
eকিট uiিকিলসর ফাঁস করা রািশয়ার মািকন দূতাবােসর eকিট 
বাতা বা কল থেক জানা যায়, eকবার রািশয়ান সরকার খুব চা 
কেরিছল, যােত মািকন kিডট কাড কাmািন িভসা কাড o 
মাsারকাড তােদর রািশয়াবাসী gাহকেদর পেমটgিল রািশয়ােতi 
Npেসস' বা pিkয়াকরণ কের (ei pিkয়াকরণ eমিনেত হয় 
আেমিরকায়)$ িকnt িভসা কাড বা মাsারকাড স anেরাধ pতাখান 
কের$ eবং তােদর eত kমতা য রািশয়ানরা িনেজেদর মেতা কােনা 
sেদিশ kিডট কাড িসেsমo তির করেত পােরিন$ ফেল eখন 
রািশয়ান রাTpধান পুিতন যিদ ঘর থেক বিরেয় রাsায় eকটা কাক 
িকেন খান, তাহেল তা িতিরশ সেকেডর মেধ জেন যায় oয়ািশংটন$ 
kিডট কাড বা ডিবট কােডর Nনরম মুdা' (সফট কােরিn)-র গােয় 
লেগ আেছ নজরদািরর সামিgক বেnাবs$ আেগ বািড়র পােশর 
দাকান থেক িকছ ুিকনেল ক সটা জানেত পারত? eখন শিপং মেল 
িগেয় kিডট কাড িদেয় oiসব িকনেল তা dিনয়াd লােকর জানেত 
পারার sেযাগ থাকেছ$  
 eিটeম-o আoতার বাiের নi$ দশ-িবশ বছর আেগ বা eবং 
kিডট কাড কাmািনgিলর যাবতীয় eিটeম মিশেনর িনজs 
নটoয়াক থাকত$ eখন সsা পেড় বেল তারা সবাi িনজs নটoয়াক 
তুেল িদেয় সgিলেক iটারেনেটর নটoয়ােকi জুেড় িদে$ ফেল তা 
oi gাবাল মগা নজরদাির বেnাবেsর মেধ চেল আসেছ সহেজi$ 
আপিন কেব কাথায় কত টাকা তুেলেছন সব চেল যাে মািকন দেশর 
uঁচু uঁচু িবিlংেয় রাখা aসংখ সাভােরর মেধ কােনা eকিটেত eবং 
সখান থেক মািকন রােTর গােয়nা দফতেরর িনজs মহােফজখানায়$   
 চলােফরার sাধীনতাo খিবত হেয়েছ$ eবং আপিন যিদ নটoয়াক 
eিড়েয় যেত চান, তাহেল আপনার িবপদ আেছ$ আপিন যিদ kিডট 
কাড বা iটারেনেট  আেগ থেক িটিকট না কেট িদেনর িদন 
eয়ারেপােট িগেয় কাশ টাকা িদেয় eেরােpেনর িটিকট কােটন, তাহেল 
আপনােক আলাদা কের িচিhত করা হেব$ গেট আপনার anেদর 
চেয় বিশ জারদার িসিকuিরিট চক হেব$ 
 আমােদর সামািজক, aথৈনিতক, সাংsৃিতক বা রাজৈনিতক 
আদানpদান আজ যভােব iটারেনট নামক পিরকাঠােমার oপর 
দাঁিড়েয় গেছ কােলর যাtাপেথ, তােত আমােদর মৗিলক 
sাধীনতাgিলo খিবত হে বা হoয়ার সmাবনা তির হে 
কাঠােমাগতভােব, যা আেগকার সমােজ ভাবা যত না$ sাধীনতার 
ছdেবেশ আমরা আরo বিশ শৃিলত হেত চেলিছ$  
iটারেনেট সনসরিশপ 
গণ নজরদািরর বেnাবsর সেi জিড়ত সনশরিসপ$ মািকন দেশ 
iটারেনট pাথিমকভােব তির হেয়িছল eমন eকিট জায়গা িহেসেব 
যখােন সনসর করা যায় না$ িকnt িদেন িদেন ববহারকারীেদর 
দৗলেত eবং কাmািন o রাTgিলর িনরলস চায় তা 
সনসরিশেপর আখড়া হেয় uেঠেছ$ পিম dিনয়ার লােক সনসরিশপ 
বলেত সৗিদ আরব, চীন, utর কািরয়া বা iরােনর সনসরিশেপর 
uদাহরণ টােন$ সিতi সসব দেশ iটারেনট সনসরিশপ বশ কড়া$ 
নজরদািরo কড়া$ যমন, চীেন টুiটােরর য চীনা Nসংsরণ'িট চেল, 
তার নাম oেয়iেবা$ তােত নািক িকছ ুিকছ ুিবষেয় পাs চীেনর 
ভতেরi eকিট রাজ থেক an রােজ যেত দoয়া হয় না, 
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eমনভােবi সখানকার iটারেনট পিরকাঠােমা তির$ তুলনায় মািকন 
iটারেনট পিরকাঠােমা aেনক িবেকndীকতৃ$ িকnt ধরা যাক gগল যিদ 
চায়, সi মািকন iটারেনেটo aেনক িকছ ুসহেজi সনসর কের 
িদেত পাের eবং দয়o$ কােনা oেয়বেপেজ uiিকিলসর uৎেসর 
uেlখ থাকেল সi পজgিল হয় সনসর কের gগল aথবা তা gগল 
সnান বা সােচর aেনক িনেচর িদেক চেল যায়, eo eকধরনর 
সনসর$  
 বেড়া বেড়া সংবাদপেtর oেয়বসাiটgিল তােদর aনলাiন 
সংsরেণ িবিভn খবর কাযত uিড়েয় িদেয়o ei সনসরিশপ চালায়$ 
যমন, iংলােড িবখাত গািডয়ান পিtকা iরািক-কাম-িbিটশ kেবর 
নাধিম আuিচ সmেক যাবতীয় খবর তােদর oেয়বসাiট থেক uধাo 
কের িদেয়েছ কােনা কারণ না দিখেয়i$ ei নাধিম আuিচ িdতীয় 
িবযdু পরবতী iuেরােপর anতম বেড়া তছrপ কােN আদালেত 
aিভযkু, পলাতক eবং aধুনা বনােম ববসা কের$ তার সােথ 
মািকন রাTপিত oবামার িনবাচনী িটেমর ঘিন যাগােযাগ$ তা িনেয় 
eকট ুখাঁচাখুঁিচ r হেতi গািডয়ান সহ িবিভn বেড়া পিtকা তােদর 
oেয়বসাiট থেক নাধিম আuিচর তছrপ সংkাn সমs খবর গােয়ব 
কের$ iিতহাসেক sফ মুেছ দয়$  
 eটা তা গল বেড়া িমিডয়ার eকবার pকাশ করার পর 
সনসরিশপ চালােনা$ eছাড়া আেছ pকাশi না করা বা িp-
পাবিলেকশন সনসরিশপ$ uiিকিলস যখন িবিভn দেশর মািকন 
দূতাবােসর বাতা বা Nেকল' ফাসঁ কের ২০১১ সােল, তখন তারা 
সারা িবের বেড়া বেড়া িমিডয়া কেপােরটেদর সােথ বেnাবs কেরিছল 
সgেলা pকাশ করার জn : iংলােড গািডয়ান, আেমিরকায় িনu 
iয়ক টাiমস, জামািনেত ডর sাiেজল$ িনu iয়ক টাiমস eকিট 
কল পুেরাটা pকাশ কেরিন, সটা হল, িলিবয়ােত সিkয় তল 
কাmািনgিলর মাধেম িলিবয়ার রাজৈনিতকভােব pভাবশালীেদর লk 
লk ডলার িদেয়েছ মািকন রাT$ িনu iয়ক টাiমস কলিট pকাশ 
করার সময় Nেতল কাmািনgিলর মাধেম' কথাটা বাদ িদেয় 
িদেয়িছল$ anrপভােব iংলােডর গািডয়ান পিtকা Niuেkেনর 
pাkন pধানমntী iuিলয়া িটেমােশো সmবত লডেন তারঁ সmিt 
লুিকেয় রেখেছন' বেল কলিট pকাশ কেরিন$ জামািনর ডর 
িsেজল pধানমntী মােকেলর রাজৈনিতক কাযকলাপ সংkাn কলিট 
pকাশ কেরিন$  
 আিকা, eিশয়া বা আরব dিনয়ায় iটারেনেট মাটাদােগর 
হsেkপ কের রাT$ পিম dিনয়ায় iটারেনেট য সনসরিশপ চেল 
তা aেনক সkূ o sচাr, aেনক গভীর$ যিদ আিব iটারেনেট 
সনসরিশপেক eকিট িপরািমড ধরা হয়, তাহেল আিকা, আরব বা 
eিশয়ায় যা দখা যায়, তা িহমৈশেলর চূেড়া$ তা দৃমান --- মামলা 
হে সংবাদপেtর িবrেd, সাংবািদকরা খুন হে, িমিলটাির বা পুিলশ 
কােমরা কেড় িনে iতািদ$ eটা সবেচেয় oপের, িকnt সবেচেয় 
ছােটা sর$ eর িঠক িনেচর sের যারা আেছ, তারা oi oপেরর 
sের যেত চায় না, তাi তারা িনেজরাi িনেজেদর সনসর কের নয় 
(যমন oপেরর uদাহরেণ গািডয়ান পিtকা)$ তার িনেচর sের আেছ 
Nেপiড sাির' বা পয়সা িদেয় করােনা খবর$ কােনা রাজৈনিতক 
নতার pচার িটম বা কােনা কেপােরেটর pচার িটম egেলা করায়$ 
পেরর sর হল সাদা বাংলায় ধাnাবািজ, কী িনেয় খবর করেল লাভ 

আেছ, কী িনেয় খবর করেল লাভ নi$ সনসরিশেপর িপরািমেড তার 
িনেচর sের আেছ, পাঠকেদর সংsারাn মানিসকতা --- তােদর গড় 
িশkাদীkায় যা সহজেবাধ নয়, তা তােদর মাথায় ঢুকেব না$ ei 
িপরািমেডর শষ sর হল, eiসব তথ বা খবর, যা eকিট িনিদ 
ভাষায় pকাশ হে, সgিল aেনেকর আoতার বাiের$ ei হেলা 
আিব iটারেনট সনসরিশপ িপরািমড$ তা বhsরীয়$ ei িপরািমড 
কাজ কের মিsে, pেতক সাংবািদেকর মাথায় থােক eটা$ তােদর 
িনেদশ িদেতo হয় না, তারা িনেজরাi বুেঝ যায়, কী িনেয় কতটা 
খবর করেল িপঠ চাপড়ািন জুটেব, আর নেচৎ নয়$ pবাদpিতম 
সািভেয়ত সনসরিশেপ সাংবািদকেদর ঘর থেক টেন বর কের আনা 
হত, আর আজেকর পিিম সনসরিশেপ সাংবািদকেদর ঘর কেড় 
নoয়া হয়$ kমতার ei গাপন eবং জিটল চড়াi ভেঙ খুব কম 
জনকঠi pকািশত হেত পাের$  
 ei aবিধ থাক$ জুিলয়ান আসা, জাকব aাপলবম, aািড 
মুলার-মাগhন eবং জেরিম িজেমরমান-eর কেথাপকথেন মুিkকামী 
মাnেষর সােধর iটারেনেটর eকিট সবgাসী ববsার হািতয়ার হেয় 
oঠার িববরেণর সংিkpসার eiটুk$ আসাের কথায়, ei বiটা 
eকটা সতকীকরণ$ পূবতন সবgাসী রাT পূব জামািনর বািসnা 
aািডর কথায় আজেকর dিনয়ােজাড়া নজরদাির বেnাবেsর তুলনায় 
বারবার uেঠ আেস পূব জামািনর sািস ফাiেলর কথা --- pায় 
pিতিট পূব জামান নাগিরেকর pিতিদেনর pিতিট কাযকলােপ 
নজরদাির চািলেয় তার িববরণ সখানকার sরাT মntেকর ফাiেল 
িলিপবd হত --- সgিল িনেয়i sািস ফাiল$ তেব স িছল বi-
খাতার যুগ$ eখনo পযn egিলর udার করা aংশটুki রাখেত 
লেগেছ ১০০ িকেলািমটােরর মেতা লmা বুক শলফ$  
 বiিটর ভূিমকায় জুিলয়ান আসা িলেখেছন, aেনেকi মেন কেরন 
iটারেনট eখনo মানবমুিkর হািতয়ার$ তাঁরা ভুল কেরন$ কারণ 
তারঁা শtrর মেুখামিুখ হনিন$ তােঁদর pতk aিভjতা নi$ Nআমরা 
শtrর মেুখামুিখ হেয়িছ$ গত ছ-বছর ধের uiিকিলস িবের pায় 
pিতিট শিkশালী রােTর সে dেnd aবতীণ হেয়েছ$ আমরা নজরদার 
রাTেক ভতর থেক িচেনিছ, কারণ আমরা তার গাপনীয়তােক জিরপ 
কেরিছ$ আমরা যাdার pিkত থেক দেখিছ eেক$ কারণ আমােদর 
লাকজন, আমােদর টাকাপয়সা, আমােদর সংবাদসtূgিলেক eেদর 
হাত থেক বাঁচােত হেয়েছ$ আমরা আিব pিkত থেক দখিছ 
eেক$ কারণ pায় pিতিট দেশ আমােদর লাকজন, তথািদ বা সmদ 
রেয়েছ$ আমরা সমেয়র pিkত থেকo eেক দেখিছ$ কারণ আমরা 
বছেরর পর বছর ধের eর সে লড়াi করেত করেত দেখিছ কীভােব 
তা িdgণ হেয়েছ eবং আরo ছিড়েয়েছ$ যত বিশ সমাজ iটারেনেট 
যkু হে, ei আgাসী পরজীবী তত ফুেলেফেঁপ uঠেছ$ সারা gেহ 
eিট ছিড়েয়েছ$ সামেন য রাT বা মাnষi পড়ুক না কন, তােকi 
কbা কেরেছ ei নজরদার রাT$' 
 pায় eকিট মগা নজরদাির বেnাবেs পিরণত হoয়া iটারেনেটর 
হাত থেক িনেজেদর বাঁচােনার uপােয়র কথা বলা আেছ বiিটেত, 
নতুন iটারেনট গেড় তালার কথাo আেছ$ সgেলা িনেয় আমরা 
পের আেলাচনা করব$  
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সংখালঘ ুদপন 
সািদক হােসন 

বhিদন anকােরর পর জাৎsা ফুেট uঠেল, িশয়াল শাবক যমন 
pথমবার আসমােন আটকােনা িসলভােরর থালা দেখ িবhল হেয় 
oেঠ, ১৯৯২ সাল তমিন anত আমার কােছ, eকিট জিটল বৃt --
- আেলাহীন, গnহীন, গভীরতাহীন --- যন কতিদনকার পুেরােনা 
খবেরর কাগেজর oপর uড পিnল িদেয় আঁকা eকটা গাল দাগ। 
১৯৯২ কােনা সংখা নয়; সাল-তািরখ-iিতহাস-ঘটনার বাiের, যন 
আমার মধায় eবং চতনায় eবং শরীের আলিপন িদেয় সঁেট 
দoয়া eকটা না-ধারাবািহকতা। 

ei মুহূেত, ‘না-ধারাবািহকতা’ শbিট িলেখi আমার পনটা 
থেম গল। ১৯৯২ িক সিতi ভারেতর সমাজ-রাজৈনিতক 
iিতহােসর pিkেত eকিট aঘটন? ৪৬-৪৭, ৫২, ৬৪, ৮৮, ২০০২ 
--- পরপর সাmpদািয়ক aিsরতা দখা িদেয়েছ। িবপn হেয়েছ কত 
মাnেষর জীবন। আমরা সবদাi an সmpদায়েক সেnেহর চােখ 
দিখ। adুত রকেমর ঘnা যন আমােদর aিstেক সবসময় 
আঁকেড় ধের আেছ। সেkেt ১৯৯২-ক তা eক ধরেনর 
ধারাবািহকতাi বলা যেত পাের। তা সেtto, আমার মেন হয়, 
১৯৯২ anাn সাmpদািয়ক দাাgেলার থেক খািনকটা আলাদা। 
১৯৯২ সাmpদািয়কতােক eক ধরেনর রাTীয় যৗিkকতা িদেয়েছ, 
আমােক বািনেয়েছ সংখালঘু। 

sৃিতর ভতর, aিভjতার ভতর ‘সংখালঘ’ু শbিট িনেয় বঁেচ 
আিছ। সেচতনভােব বঁেচ আিছ। eখােন রাsাঘােট, aিফেস, 
কেলেজ কখেনা anমনs হoয়ার uপায় নi। anমনsতা 
সংখালঘুেদর মানায় না বেলi eক তীb, aসh, িনরু সেচতনতা 
িনেয় বঁেচ আিছ। 

aথচ আমােদর aিভjতা িক anরকম িকছ ুহেত পারত না? 
ছােটােবলায় আbার সে িসেlর পাািব পের iেদর নামাজ 

পড়েত গিছ। মসিজেদর চাতােল িগেয় আbা খািল ঘুরঘুর কেরন। 
খািনকপর কােক যন iশারা করেলন। তারপর নামাজ r হেত 
যখন আর বিশ বািক নi, মাটামুিট সকেলi মসিজেদ ঢুেক গেছ, 
বাঝা গল eকট ুআেগ আbা যােক iশারা কেরিছেলন িতিন তাঁর 
দাs --- আিম তাঁেক চাচাজী বেল ডািক। তা চাচাজীেক সে 
িনেয়, মসিজদ ছািড়েয় বশ দূের হঁেট eকটা চােয়র দাকােন বসা 
হল। আbা আর চাচাজী আDা িদেন, d-কাপ চা eল তাঁেদর 
জn। আিম িkমেরাল খেয়িছলাম। সiসময় আমােদর মাlাপাড়ায়, 
পুkেরর oপর sজ কের, iেদর পেরর িদন সারারাত বাপী 
‘ফানসান’ বসত। pিত kবার পাড়ার uঠিত ছাকরােদর সnান 
পাoয়া যত না, খাঁজ িনেল দখা যত তারা সব ‘ফাs ড ফাs 
শা’ মারেত কলকাতায় গেছ। মােয়র মুেখ েনিছ, তখনo আমার 
জn হয়িন, আbার eক বাnবী pায়i আমােদর বািড়েত আসেতন। 
পরবতীকােল আিমo oঁেক নাম pিতমা িপিস িছেলন রিডoিশlী, 
আমােদর বািড়েত eেস গলা ছেড় পিlগীিত গাiেতন। আমার 
দাদাজী কলকাতা থেক বেm িগেয়, সখান থেক জাহােজ চেপ 
সমুd পিরেয় hজ কের eেসিছেলন। aথচ ছেলর বাnবীর oiরকম 

uদার গলা েনo কােনা আপিt তােলনিন। আর আমার মা তা, 
িনিn ভােব মেন করেত পাির, সেn নামার পর চঁিচেয় চঁিচেয় 
‘দবতার gাস’ আবৃিt কের আমােদর ঘুম পাড়াত। eখন aবাক 
লােগ। eকিট aিশিkত পিরবােরর গৃহবধ ুসnার পর গলা ছেড় 
কিবতা আবৃিt করেছ? মােন মগিরেবর oয়াk হেয় eেসিছল 
তখন? তবoু!  

e তা গল sৃিতর আনাচ-কানাচ। বাবির মসিজদ ভাঙার সময় 
আমার বয়স িছল eগােরা বছর। aথাৎ, সমােজর ‘aপর’ aংেশর 
সে আমার মালাকাত হেয়িছল pধানত বাবির মসিজদ ভাঙার পর 
থেক। কমন িছল সiসব মালাকাত? eখন, ei মুহূেত, আিম 
ভারেত চেল eেসিছ, ধুমাt ধমীয় পিরচেয়র জn আিম কেব থেক 
িনেজেক পৃথক ভাবেত r কেরিছলাম। pথেমi যসব ঘটনা মেন 
পড়ল :  
1. pিতবােরর মেতা সবারo সরsতী পুেজার আেয়াজন চলেছ 

sুেল। আমােদর িতনজেনর oপর দািয়t পেড়েছ আশপােশর 
কেয়কিট সmাn পিরবােরর কাছ থেক পুেজার জn চাঁদা 
তালার। তা সiরকম eকিদেন, eকিট সmাn ঘের যেতi 
গৃহকতা চয়ার টেন আমােদর বসেত বলেলন। িতিন িনেজo 
আমােদর sুেল eকসময় ছাt িছেলন। হালহিককত িনেয় পুছতাছ 
করেলন কতkণ। আমােদর রাল নmর কত, কান কান িবষেয় 
কত পেয়িছ সব িবsািরত জানেলন। শেষ আমার নাম েনi 
চমেক uঠেলন। িনেজেক সামেল িনেয় বলেলন, ‘তুিম 
মহােমডান? তামােক দেখ তা বাঝা যায় না!’ 

2. eকজন িটচার আমােক aযথাi ‘আlা hেসন’ নােম kােসর 
মেধ ডাকেতন। 

3. তখন আজাহাrিdন ভারেতর িkেকট িটেমর কাপেটন। 
িবকােপর সিমফাiনােল ীলংকার কােছ iিডয়া যা-তা ভােব 
হের গেছ। পেরর িদন রাsায় বেরােত আমার স কী ভয়! 
যন আজাহাrিdন মুসলমান, eবং আিমo মুসলমান; sতরাং 
iিডয়ার হােরর জn আিমo সমান দায়ী।  

4. iংেরিজ িটচার আমােক বশ ভােলাবাসেতন। eকিদন িতিন 
kােসর মেধi, eকট ুিনচsুের জানেত চাiেলন, ‘সািদক তুিম 
গামাংস খাo?’ (uিন গামাংস শbটাi uারণ কেরিছেলন; 
গrর মাংস নয়)। যন আিম oi aখাদিট খাi না, eটাi uিন 

নেত চাiিছেলন। হাজার হাক ভােলাবাসার মাnষ িক আর 
aখাদ ভkণ করেত পাের! 

5. আbার aিফেসর লাকজন বািড়েত eেল, মা পiপi কের 
বাঝাত, আিম যন পািন, গাশ ei সব শb তােদর সামেন না 
বেল ফিল। 

6. নাম পািlেয় পুরী মিnের ঢুেকিছলাম। সiসময় আমার সে 
কনেসনেTশন কােm বিn ihিদেদর কেথাপকথন ঘেটিছল।  

7. আমার pিত কাকার মnব : oরা তা মুেতo পািন দয় না। 
oেদর সােথ ঘুিরস কন? 
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8. pিমকার কােছ িনেজেক pকাশ করেত লjা পেয়িছলাম। 
আমার শরীের ধেমর দাগ (খতনা) রেয়েছ। শত চােতo 
সটােক মুছেত পারব না। 

 

তা লিনন, গাnী, ফরািস িবpব, রািশয়ার গণ আেnালন, 
মুিkযdু, utর আধুিনকতা --- eত সেবর পের জেn আিম কী 
দখলাম? আিম দখলাম আমার িশkাববsা ধমহীন নয়, 
হাসপাতােল হাসপাতােল দবেদবী সেমত pাথনার গৃহ, আমােদর 
পাড়ায় আেগo কােনা লাiেbির িছল না; eখনo নi, পাঁচ আঙুেল 
আংিট পেরo বা বকির iেদ kরবািন িদেয়o দেশর সবেচেয় বেড়া 
কিমuিনs দেলর নতা থাকা যায়, সংখালঘ ুিনধেন pতk মদত 
দবার পেরo সi বিkেক বলা হয় দk pশাসক! 

আমার চারপাশ পােl যাে। পােl যাে, না খারাপ হেয় 
যাে? ei তা ফেতমা খালা aত বুেড়া বয়েস ছেলেদর চােপ 
বারখা পরা ধরেলন, ei তা eকজন বাবা তার আট বছেরর 
মেয়েক মাথায় sাফ পিরেয় িনেকা পােক বড়ােত িনেয় যাে। --- 
কানিদেক চেলিছ আমরা? 

ছােটােবলায় পেড়িছলাম, pিতটা ধমi আসেল শািnর কথা বেল। 
aথচ eকট ুখয়াল করেলi দখা যায়, পৃিথবীেত যত হতালীলা 
ঘেটেছ তার eকিট বেড়া aংশ ধমীয় িবােসর সংঘােতর কারেণi 
সংঘিটত হেয়েছ। হেয় চেলেছ। িবেশষত uপসাগরীয় যুেdর পর থেক, 
লৗিকক iসলােমর oপর শিরয়িত iসলাম চেপ বেসেছ। eর পছেন 

িনিত ভােবi আnজািতক রাজনীিত o aথনীিতর pভাব রেয়েছ। 
pভাবিট ss। aথচ ei সমsার কথা বলেত গেলi aেনেক 
বেলন, মুসলমানেদর eেগােত হেল pথেম মুসলমানেদর ভতর থেকi 
pিতবাদ uেঠ আসেত হেব। আিম বুঝেত পাির না। ei সমsা, ei 
গভীর সমsা িক মুসলমানেদর? না আমােদর? তাছাড়া আমােদর 
মেতা রাTীয় কাঠােমায় eকজন সংখালঘু pথম o শষপযn 
সংখালঘুi। রাT pিতিনয়ত তােদর ধমীয় িচhgেলােক শনাk করেত 
চায়। ei শনাkকরেণর বাiের বেরােত চাiেলi তুিম udাst! কi 
বা udাst rেপ বঁেচ থাকেত চায়! 

তেব িক সi মাnষ হািরেয় গেছ, য সকেলর িদেক আঙুল 
uঁিচেয় বলেত পারেব --- I accuse, I accuse! 

মাস িতেনক আেগ আিম বাবা হেয়িছ। oিট-র বাiের, তায়ােলর 
মেধ কের, নাস মানবিশিটেক আমার সmেুখ িনেয় eেসেছন। 
িশিটর গােয় তখনo গভsাব লেগ রেয়েছ, পিরার করা হয়িন। 
তায়ােল সরােতi দিখ, স তার ছােটা ছােটা চাখ মেল, িশয়াল 
শাবকিট যরকম ভােব pথমবার জাৎsার চাদঁ দেখিছল, িঠক 
সiভােব aবাক দৃিেত আমার িদেক তািকেয়। কী দখল ei 
মানবিশিট? ei pথম স eকজন পrুষেক দখল? eকজন 
মসুলমান পrুষেক দখল? eকজন বাঙািল মুসলমান পrুষেক দখল? 
eকজন ভারতীয় বাঙািল মসুলমান পrুষেক দখল? 

পাঠক, িpজ, utরিট দেবন!

মিটয়াবrুেজর বাংলাভাষার সংকট 
আসরাফ আিল গািজ o শািকল মিহনuিdন

শৃলাবd িনi হল ভাষা। ei ভাষা ভাবpকােশর সবেচেয় 
সহজতম মাধম। মাnেষ মাnেষ যাগােযােগর সত ুরচনা কের 
ভাষা। আর সi ভাষা যিদ মাতৃভাষা হয়, তাহেল তা কােনা 
কথাi নi। কারণ তা মাnেষর eেকবাের anেরর বstেত পিরণত 
হয়। মাতৃভাষাi হে মাnেষর aিst রkার uপায়, sp দখার 
মাধম eবং িনেজর সািবক uৎকষিবধােনর eকমাt পnা। মাতৃভাষা 
জড় মেন চলতা আেন, মেনর িবsার ঘটায় eবং ভােবর সে 
pােণর িমলন ঘটায়। sতরাং মাতৃভাষা চােখর নয়নতারার মেতাi 
সবদা সমুjjল।  

আমােদর মাতৃভাষা বাংলা। ei ভাষার মাn চলিত rপ aিত 
pাল। eর মেধ রেয়েছ eক aসাধারণ মমতা। anাn ভাষার 
তুলনায় ei ভাষা sেরলা o িমিমধুর। সংযত uারেণ eক শাn 
সমািহত ভাব লিkত হয়, sেরর anরণেন কণkহর rিতমধুর 
সংগীেতর তান anভব কের।  

মাnষ ভাষা পায় পিরেবশ, pকিৃত eবং utরািধকার সূেt। 
utরািধকার সূেt পাoয়া বা পিরেবশ থেক পাoয়া ভাষাi তার 
মাতৃভাষা। মিটয়াবrুেজর বাঙািল দিজসমাজ utরািধকার সেূt 
তােদর ভাষা লাভ কেরেছ। eখানকার ভাষার সামািজক পটভূিমিট 
পুেরাপুির aিভবাসনজিনত। ei জনেগাীর মাnষজেনরা sদূর 
হাoড়া, hগিল o বধমান থেক আগত। তারা িছল িনmবেগর 
aিশিkত মাnষ। বসবােসর সূেt তারা eেক aপেরর সংsেশ eেস 

eকটা জনেগাী গেড় তােল। ei জনেগাীর বশ িকছ ুমাnষ 
কমসূেt দশাnরীo হয়। aপর aংশ দিজ কািরগির পশার সে 
যkু হয়। iংেরজ আমেল তারা iংেরজ ঘরানার কািরগর rেপ 
uপাজন o কালািতপাত করেত থােক। পরবতী সমেয় িবsীণ 
মিটয়াবুrজ aেল বাংলাভাষীেদর সে সমাnরালভােব aবাঙািল 
জনসমাজ িমেশ যায়। পরsেরর সহাবsােন জীবনধারার সে সে 
ভাষাগত আিtকরণo হয়। eিদেক কমসূেt দশাnরীরা সখােন 
দীঘিদন থাকার sবােদ আমদািন কেরেছ স দশীয় বশ িকছ ুভাষা, 
শb o uারণ বিশ। ফেল বাংলা, িহিn, আরিব, ফারিস, ud, 
বমী, িসাপুির সমs শb িমেশ eকাকার হেয়েছ ei জনসমােজর 
ভাষায়। আর uারণ বিশে o pকাশ ভিমায় ei ভাষা eক 
sতnt মাtা পেয়েছ আমােদর মাn কথ বাংলা থেক। sতরাং 
িবকিৃতর ভাষা ei জনসমােজরi সৃি। সi িবকৃিতর ধারা eখনo 
বতমান। িশিkত িহnd সমাজ যখােন anকরণ o anধাবন সূেt 
িনেজর ভাষার sকীয়তােক gহণবজেনর মধ িদেয় আরo sচাrrেপ 
pিতিত কেরেছ, ei জনেগাী সখােন িনেজেদর িবিn কের, 
িনেজেদর সীমাবdতােক pকাশ কের ‘মিটয়াবুrজ পৃিথবী’ নামক 
eক িভনgেহর সনাতনপnী aিধবাসী িহেসেব sাতেntর পিরচয় 
িদেয়েছ। aথচ মিটয়াবrুেজর পােশi aবিsত সেnাষপুর, আকড়া, 
চটা, চিড়য়াল aেলর মুসিলম জনগণ িহnd বাঙািলেদর সংsেশ 
িনেজেদর o িনেজর কথ আিলক ভাষােক aেনকটাi িdকরণ 
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করেত পেরেছ। িবকতৃ uারণ ছাড়াo মিটয়াবrুেজর কথভাষায় 
eমন কতকgিল িবভাষােক ববহার করেত দখা যায় যার কােনা 
মাথামNুু নi। যমন --- eকচালান (দিজকােজর eক লট কাম), 
ঘিড় করা (সাiজ করা), কামেমনা (কীরকম), আিজেমািজ (কম-
বিশ কের ভাগ কের নoয়া), বড়াজার (বেড়া রাগ বা মারণ 
বািধ), িচজ, ধাড়াং (লmা), কািমন (কানিদেক), uেলআয়, 
সড়পা, সাংিড়, ফানা, থািম, খিুল (কাপ), িকিলিবিল (কাতুkত)ু, 
নাটাঝামটা iতািদর aথ পাবতী eলাকার মাnষ বােঝ না। eছাড়া 
গেস, ঘiেস, তাল, পাজ, যািবিন, করিবিন, খiিচস, গসালুম, 
খiসালুম, কােtেস, মারেতেস iতািদ নেত নেত কান 
ঝালাপালা হoয়ার aবsা। 

পিমবে aলেভেদ বাংলাভাষার িবিভn আিলক বিশপূণ 
uপভাষার aিst থাকেলo ভােবর আদানpদান o 
সািহতসংsৃিতচচার মাধম িহেসেব কলকাতার কথভাষােক মাn 
ভাষার মযাদা দoয়া হেয়েছ। িকnt মিটয়াবrুজ জনেগাীর মাnষ স 
সmেn িনিবকার। eখনo তারা ধানমg িনজs িচnাভাবনা িনেয়। মেন 
রাখা দরকার ভাষার সে জনসমােজর ভাবভাবনা, আশাআকাkা 
জিড়ত। িকnt য জনসমােজর ভাষা rg-ass, রkণশীল, তােদর 
আগামী িচnাভাবনা কী হেত পাের তা সহেজi anেময়। কারণ eকিট 
জনসমাজ জীবn তখনi, যখন তার ভাষা সাবলীল।  

িনেজর বkব gিছেয় বলেত পারার মেধ রেয়েছ কেথাপকথেনর 
সফলতা। বkা o াতার মেধ সmক sাপেনর, সৗজn 
িবিনমেয়র pথম শত হল sশbচয়ন o sকথন। ভাব-ভাষা 
rিতমধুর হেল তা সহেজi াতােক মুg কের, মািহত কের রােখ। 
িকnt ei aেলর দিজ জনেগাীর মাnেষরা িবকট uারণ 
বিশসmn িবকৃত ভাষা aকপটভােব াতার সামেন eমনভােব 
বেল ফেল য তােত কথাবাতার তালটাi কেট যায়। াতার 
মনঃসংেযােগ বাঘায় ঘেট, স মখু িফিরেয় মেন মেন হাসেত থােক। 
aথচ ei ভাষায় কথা বেল বkা িনেজেক গিবত মেন কের। eটা 
sরণীয় য, সেগােt বা গাীবd জীবেন ei ভাষা চলেলo বৃহtর 
জনগেণর সে ভােবর আদানpদােন, সংsৃিতর লনেদেন, মন 
দoয়ােনoয়ায় তা pিতবnকতার সৃি কের। সামািজকভােব 
মলােমশার kেt ei ভাষা anরায় হেয় দাঁড়ায়। ei ভাষােক 
পিরবতন কের সমােজর anাn aংেশর সে য সিত sাপন করা 
যায় তা তােদর ভাবনার বাiের। ভাষার ei eকািকt থেক eেদর 
জীবনধারায় eেসেছ জড়তা, pকাশakমতা।  

sানীয় বাংলাভাষার eকজন িশkক রতন িমstীর বkব খুবi 
pিনধানেযাগ। িতিন বেলন, ‘পাঠবiেয়র সে ei আিলক 
ভাষার সাজুয না থাকায় ei জনেগাীর ছাtছাtীরা ণীকেk 
নতুন শb েন মেন রাখেত পাের না। ফেল jােনর pথম শত 
‘ধারণা’-i তির হয় না eেদর মেধ।’ িতিন আরo বেলন, ‘eেদর 
শেbর sক কম থাকায় সহািয়কা বiেয়র মুখs করা ছাড়া কােনা 
uপায় থােক না। খুব কম ছেলেমেয় ei বাধােক কািটেয় uঠেত 
পেরেছ। মাতৃভাষার দখল না থাকায় eেদর বিশরভােগর jােনর 
ভাNার শnূ থােক।’ aেনেক বেল থােক, eলাকায় িশkার হার 
বেড়েছ বেল aহিমকার কারণ নi। িশিkত ছাtছাtীেদর aেনেক 
oi দিজভাষােক যtতt ববহার কের। তাi তােদর gণগত িবকাশ 

হেয়েছ eকথা বলা যােব না। বড়তলা মাধিমক িবদালেয়র িশkক 
জয়n রায় বেলন : ‘eরা পুেরাপুির udভাষীo হেত পারল না, 
আবার বাঙািলo হল না। eক পাঁচিমেশিল ভাবনা eেদর মেধ 
িবরাজ কের বেল কােনাটােকi eরা আপন কের িনেত পাের না।’ 
িবিভn sুেল খাঁজ িনেয় oi eকi সমsার কথা জানা গেছ। 
দিজেগাীর ছেলেমেয়রা পড়ানা কের eমন sুেলর 
মাsারমশাiেদর কােছ জানেত চাoয়া হেল তারা কেয়কজন বশ 
গাঁসা কেরi বেল ফলেলন : ‘oেদর শb, ভাষা সmেn কােনা 
ধারণাi নi’। তেব eঁেদর aিভেযােগর তীর ছাtছাtীেদর িদেক 
নয়, তােদর বািড় o aিভভাবকেদর িদেক। আমরা জািন ei 
aেল aেনেকi d বাংলা বলেত পাের না বেল aেলর বাiের 
িগেয় চুপ কের থােক।  

eেকবাের নতুন pজেnর বশ িকছ ুছেলেমেয়, যারা 
কিmuটার, নট, gg ল ঘাঁটেত, পড়েত aেলর বাiের যাে, 
তােদর মেধ iংেরিজ চচার সে সে d মাn বাংলা বলার eকটা 
pবণতা লk করা যাে। িকnt eলাকায় তারা আিলক 
কথভাষােতi কেথাপকথন করেছ। eর কারণ িহেসেব জৈনক 
কেলজ-ছাt বলল, ‘পাড়ায় পাড়ায় eমন িকছ ুমাnষ আেছ, যারা 

dভাষায় কথা বলেল টn  -িটিটকাির কের।’ ei সেকেল 
রkণশীল মাnষgেলার বােধাদয় কেব হেব? কেব eেদর বাঝােনা 
যােব জীবনধারণ ধ ুখাoয়া-পরা নয়; িনেজেক, জািতেক, 
জনসমাজেক মেল ধরার মধ িদেয়o বাচঁা যায়, বাঁচােনা যায় তার 
কৃিসভতােক। e িবষেয় eলাকার ভাষােচতনা গেড় তালা দরকার 
বেল aেনেক মেন কের। তােদর বাঝােত হেব খােদর জn নয়, 
চাকিরর জn নয়, ধেমর জn নয়, বাংলাভাষােক রkা করার 
জেno পাচঁজন বীরজoয়ান শিহদ হেয়েছন।  

বiেয়র ববসায়ী সিহdল হক বলেলন : ‘িনেজর uেদােগ সংযত 
snর ভাষা বলার চা করেত হেব।’ িতিন তাঁর aিভjতা থেক 
বলেত চাiেলন, ‘ei eলাকায় কথায় কথায় মুিড়-মুড়িকর মেতা 
aপকথা বা aীল ভাষার pেয়াগ হেত দখা যায়। নাংরা কটুকথার 
uারেণ ei aেলর জিুড় মলা ভার। ei aেলর বাারা তা 
বেটi, বেড়ারাo kভাষা pেয়াগ করেত িdধােবাধ কের না। eমনকী 
রাsাঘােট মিহলােদর সামেনo aশালীন শb ববহার করা হয়।’ ei 
aভাস থেক িবরত করার চা না করা হেল aদূর ভিবেত ei 
কথভাষা িখিsেখuেড় ভের িগেয় নাংরািমর খঙরািমেত পিরণত 
হেব। তেব aেনকেকi eর িবrেd িছ িছ বলেত শানা যায়। 
বাiেরর বাংলাভািষ মাnষ যারা eখােন বসবাস করেছ, তারাo ei 
ভাষােক রp করার চা করেছ। ধ ুতাi কন, aেনক বােজ 
শbেকo (গালাগাল) তারা iিতমেধ আপন কের িনেয়েছ। ছাঁয়ােচ 
রােগর মেতাi তারা ei ভাষার dারা সংkািমত হে। aথচ তারা 
িকnt বাiের থেক ei ভাষা িনেয় আেসিন। aেনেকi হয়েতা 
ভেবিছল, ei সমs মাnেষর কথন-বলেনর dারা দিজ জনেগাীর 
মুেখর ভাষার পিরবতন হেব। িকnt uেl তারাi ei জগািখচুির 
ভাষার িবকতৃ uারণ dারা pভািবত হেয় aভs হেয় uঠেছ। 

সালার হাisেুলর িশkক িমজাnর রহমান আমােদর বnু 
রিফকেক রিসকতার sের বেলi ফলেলন, ‘তুিম িক হাoড়া sশেন 
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তামােদর দিজপাড়ার ভাষােক বnক রেখ eেসছ?’ aথাৎ িতিন 
বলেত চাiেলন, আমরা iা করেলi মাn বাংলাভাষায় aভs হেয় 
uঠেত পাির, বলেত পাির ei ভাষা। িকnt eখানকার মাnেষর মেধ 
স চা দখা যায় না। কারণ তারা িনজs গিNর িচnােচতনার dারা 
চািলত হয়। ভাষার pিত নi eেদর কােনা দায়বdতা, আnিরকতা। 
aেnর কােছ িনেজেক gহণীয়, আকষণীয় কের তালার য sেযাগ 
ei মাn বাংলার রেয়েছ, তার pিত ঘার ঔদাসীn o aনীহা স 
sেযাগ থেক তােদর বিত কেরেছ। ভাষা-সংsৃিত-কিৃর pিত 
eেদর aবেহলা, snেরর pিত নিতবাচক ভাবনা eেদর সীমাবd 
গিNর মেধ রেখ eকটা আলাদা dিনয়ার মাnষ কের তুেলেছ, 
যখােন নi জাতীয় সংগীেতর pিত দায়বdতা, নi কােনা 
সহমিমতা। আেছ িহিn চটুল গান-ভাষার pিত pম-ভােলাবাসা।  

ei ভাষার পিরবতন খুবi জrির --- eকথা sীকার কের িনেয় 
জৈনক হাজীসােহব গড়গড় কের বেল গেলন : ‘জনমানিসকতার 
পিরবতন চাi, চাi iাশিkর জাগরণ’। িতিন আরo বেলন, 
‘আমরা বাঙািল মুসলমান, বাঙািল বেলi ei ভাষা িশখেত খুব 
কসরত করেত হেব না, eকট ুসংযত হেয় ধের ধের uারণ করেত 
হেব আর আিলকতােক মন থেক ঝেড় ফলেত হেব।’ eখনi e 
িবষেয় সেচতন না হেল ভােবর আদানpদােন pিতবnকতা সৃি 
হেব, সবti anদার, সংকীণ মেনাভাব pকাশ পােব যা সmpদায়গত 

ববধানেক আরo দূের সিরেয় দেব, মৗলবাদীরা যার sেযাগ নেব। 
ভাষা নদীর sােতর মেতা বহমান না হেয় জড়তাgs rg হেল তার 
িবনাশ aবmাবী eবং সi জনসমাজ যুেগর পিরবতনgেলােক খাপ 
খাoয়ােত না পের kমশ হািরেয় যেত থাকেব।  

ভাষার পিরবতেনর pেচা r করা uিচত বািড় থেকi। 
বািড়েত মাn বাংলাভাষােক িশেদর সামেন eমন uপােদয় কের 
পিরেবশন করেত হেব যােত স ei ভাষার pিত, শেbর pিত 
আকষণেবাধ কের, uারণ কায়দা িশখেত uৎসাহ পায়, সেবাপির 
আনn পায়। ei uৎসাহদান aবাহত থাকেল িশ মাnভাষা 
িশখেবi। সiসে পিরবােরর an সকেলo তার সামেন মাn 
বাংলাভাষা বলেত চা করেব। শশেব ei ভাষা রp করােত 
পারেল িবদালয়জীবেন বা বাiের স সামািজকভােব মলােমশায়, 
ভােবর আদানpদােন, jান আহরেণ ভাষাগত কারেণ হীনমnতার 
িশকার হেব না। স kমশi দk হেয় uঠেব eবং বািড়েত snর 
কেথাপকথেনর ss মেনাহর পিরেবশ গেড় uঠেব। ভাষা সাবলীল 
হেল সমাজo জীবn হেয় uঠেব। তাi মাতৃভাষােক aবjা নয়, 
িনেজর মােয়র মেতাi তাঁেক dাভিk করা uিচত। eমনিট হেল 
তখন ei জনসমােজর মুেখ uািরত হেত দখা যােব :  

মােদর গব মােদর আশা 
আমির বাংলাভাষা।

পিমবের aধাপকসমােজর কথা 
রেমndনারায়ণ নাগ

 
aিত সmpিত aধাপকসমােজর dিট সংগঠন oেয়বkটা o aাবটা-র 
pিতিনিধবৃn সরকােরর মাননীয় িশkামntীর সে িমিলত হেয়িছেলন। 
ঐিতেhর pাসিকতার সূেt sরণীয় : aধাপকসমােজর বিৃtমূলক 
sরkা eবং unয়েনর জn যাঁরা সংগঠন গড়ার গণতািntক আেnালেন 
শািমল হেয়িছেলন, তাঁরা pেতেকi িবিভn কেলজ o িবিবদালেয়র 
িবদg aধাপক িছেলন। dিট সংগঠেনর ১৮ দফা দািবদাoয়া িনেয় 
মাননীয় মntী সংি pিতিনিধবৃেnর সে dিদন দীঘkণ আেলাচনা 
কেরন। সংবােদ pকাশ : anত dিট িবষেয় মাননীয় মntী sিsদায়ক 
iিতবাচক iশারা িদেয়েছন। eক, িপeiচিড eবং eমিফল গেবষণার 
জn চাকিররত aধাপেকরা আিথক sেযাগ পােবন। ei sেযাগ 
iuিজিস-র sপািরশkেমi। di, নতুন বতনkমাnসাের িশkকেদর 
pাপ বেকয়ার ৮০ শতাংশ আদােয়র জn মানবসmদ unয়ন দpেরর 
সে মntী সংেযাগ sাপন করেবন। aবিশ দািবদাoয়া সmেক মntী 
মহাশয় িনয়i আবার আলাপআেলাচনার পিরসর সৃি করেবন। 

ei pতাশা আেলয়ার হাতছািন িনয়i হেব না। কারণ, মntী 
মেহাদয় গণতািntক pকরেণর মাধেম িনবািচত সরকােরর eকজন 
জনpিতিনিধ। সংগঠন dিটর সকল সদsi গণতািntক আেnালেনর 
aংশীদার। eঁেদর মেধ eমন aেনক pjাবান বিkমাnষ আেছন, 
যাঁরা সমাজমাnেষর সমিগত যাপনpণালীর unয়েন বিৃtগত 
দায়বdতােক মাn কেরন। মাননীয় মntী মহাশেয়র hদয় eবং 
মননচচার dিট kেti aধাপনা-গেবষণা eবং নাটকলার পিরচযা, 
eiরকম pবতনাi সmবত িkয়াশীল। uভয়েkেti তাঁর পািরবািরক 
ঐিতh রীিতমেতা সmn। তাঁর িপতৃেদব pয়াত aধাপক িব ুবs 

aধাপনা-গেবষণায় বাপতৃ থাকেতন। আর সিkয় থাকেতন 
নাটিবদাচচায়। ডkেরট uপািধর তািগদi কবলমাt pয়াত বsর 
নাটিবদাচচার uেd িছল না। uেd িছল ei িশlকলার 
সামািজক uপেযািগতার pকরণৈশলীর anধাবন। ফলত, নাটিবষয়ক 
সিমনাের তাঁর ভাষণ আমরা aেনেকi েনিছ, মুg হেয়িছ। 
পািরবািরক পরmরার সে মntী মেহাদেয়র pিসেডিn কেলেজর 
ছাtজীবেনর aিভjতা তাঁেক দায়বdতার aীকাের ঋd কেরেছ। 
aতeব আশা করাi যায় য, মntী মেহাদয় aধাপকসমােজর 
aবিশ দািবদাoয়া aভাব-aিভেযাগ িনেয় কিরডস aব পাoয়ার-e 
aথাৎ মা-মািট-মাnেষর সরকােরর anের সংেবদনশীল মীমাংসায় 
uপনীত হেবন।  

িকnt িচরাচিরত dভাগ আমােদর িপছ ুছােড় না। িবিচt সব 
িdধাdেndর aজs aদৃ িনগড় কাথায় কান কােণ বnেনর pstিত 
নয়, ক জােন! aিনবাযতi aধাপকসমাজ বিত হেয় যােন। 
দৃাn : ১৯৯৬ সােল iuিজিস eবং কndীয় সরকােরর মানবসmদ 
unয়ন মntক aধাপকসমােজর aবসেরর বয়স ষাট থেক বিধত কের 
বাষিT কের। িকnt oেয়বkটা eবং বামট সরকার কndীয় ei নীিত 
সমথন কের না। ei সময় kুb িচেt আিম oেয়বkটা eবং বামট 
সরকােরর িনnা কের eকািধক সভায় বkৃতা কির eবং eকিট বাংলা 
দিনেক kমাগত িনবn িলখেত থািক। সi সব িনবেnর সংকলন িনেয় 
আিম eকিট পুিsকা pকাশ কির : ‘aধাপকসমােজর কমিবরিত’। 
iিতহােসর কী িনমম পিরহাস! সi oেয়বkটাi eখন পঁয়ষিT বছের 
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aবসর িনধারেণর জn আেবদন করেছ! আমরা eকিট সরকাির 
pিতােনর aিst সmেক aবিহত --- uিশkা সংসদ। পঁয়ষিTেত 
aবসেরর সমথেন ei সংসদ মা-মািট-মাnেষর সরকােরর কােছ 
pিতেবদন পশ কেরেছ।  

aধাপেকরা িনেজরাi িনেজেদর বিৃtর মযাদা সবদা রkা করেত 
পারেছন না। আজ পযn aধাপকসমাজ কােনা সরকােরর কােছ 
কেলেজ aধাপক-পদ সৃির জn কােনা আেnালন কেরেছন? না। 
aথচ কেলেজ য pেফসেরর পদ িছল না বা নi, তা নয়। দৃাn : 
pাkন pিসেডিn কেলজ eবং বতমােনর কিতপয় সরকাির কেলজ। 
aথচ ei রােজর িবিভn জলায় যত anেমািদত কেলজ আেছ, সi 
সব কেলেজ eমন aেনক aধাপক িছেলন বা আেছন, যাঁরা 
aনায়ােসi pেফসর-পদ aলংকৃত করেত পারেতন eবং পােরন। 
আমার তা ei মুহূেত নহািট কেলেজর বাংলার aধাপক সেরাজ 
বেnাপাধােয়র কথা মেন পেড়। aথাৎ আমার বkব : কেলেজ িtsর 
aধাপক-িবnােসর সেবা sর pেফসর পদিট সৃি করা হাক। 
aািসsাট pেফসর থেক aােসািসেয়ট pেফসর --- কেলেজ 
পেদাnিতর aিnম িবnd। aথচ aােসািসেয়ট pেফসর sের eমন 
aেনক aধাপক আেছন, সব রকম িবিধববsােক সmান জািনেয়i 
তাঁেদরেক pেফসর পেদ unীত করা যায়। কাস --- কািরয়র 
aািডভাnেমট িsম --- anসােরi কতৃপk তা করেত পাের। ei 
িsমিট pােমাশনাল; aতeব pেফসর পদিটেত যাঁেদরi unীত করা 
হাক, পাsিট হেব বিk-কিndক (person bound)। যাগ 
মাnষেদর aবেহলা anিচত; aিধকতর যাগতা aজেনর সপেk 
সরকােরর ankল aিভpায় জাgত হাক।  

কেলজ eবং িবিবদালেয়র aধাপকেদর মেধ বিৃtগত আর 
eকিট বষম িবদমান : aবসেরর পের পুনিনেয়াগ। িবিবদালেয়র 
aধাপেকরা aবসেরর পের পাঁচ বছেরর (২+১+১+১) জn পুনিনেয়াগ 
লাভ কেরন। িনেয়ােগর যথািবিহত পdিতpকরণেক মাnতা িদেয় 
িবিবদালেয়র কতৃপk পুনিনেয়ােগর কমসূিচ সmn কের। কেলেজর 
aধাপকেদর kেt anrপ মাnতা সহকাের িক ei কমসূিচ পালন 
করা যত না? কতৃপেkর সারsত সিদা থাকেল ei কমসূিচর 
rপায়ন aসmব হত না। মেন রাখা দরকার য, pধানতম ভূিমকার 
kেt aথাৎ ণীকেk িশkাদােনর kেt uভেয়i সেগােtর। 
aািফিলেয়িটং িবিবদালেয়র aধাপকেদর পাঠkম সীমাবd থােক 
sাতেকাtর পযােয় আর aািফিলেয়েটড  কেলেজর aধাপকেদর 

পাঠkম sাতক পযােয় সীমাবd। িকnt sরণীয় তথ ei য, 
aািফিলেয়েটড  কেলেজর aধাপকo িবিবদালেয় sাতেকাtের 
আংিশক সমেয়র জn িনযkু হেয় থােকন। uপরnt aেনক কেলেজi 
িবেশষ িবেশষ িবষেয় sাতেকাtর পাঠkম সচল আেছ। eবং আরo 
মেন রাখা দরকার য, sাতেকাtর কেলেজর aেনক aধাপকi 
িপeiচিড িথিসস তttাবধান কের থােকন। eঁরা aেনেকi মূলবান 
গেবষণা িনবn eবং সারগভ gn রচনা কেরেছন। eমনকী, জাতীয় 
sেরর সিমনােরo aংশgহণ কেরন। aিধকnt sরণীয় তথ ei য, 
iuিনটাির িবিবদালেয়র aধাপকেদর sাতক o sাতেকাtর uভয় 
sেরi ণীকেk পাঠদান করেত হয়। যুগপৎ সচল থােক তাঁেদর 
গেবষণা-তttাবধান, িনবn-রচনা, gn-pকাশনা, সিমনাের aংশgহণ 
pভিৃত। aতeব, সমs িবিধিবধানেক মাnতা িদেয়i, কেলেজর 
aধাপকেদর জn aবসেরাtর পুনিনেয়ােগর pথা aনিতিবলেm 
pচিলত হাক। বদেgর aিভjতার সmদ থেক ছাtসমাজেক 
বিত না করাi য়।  
 আর eকিট pস। aেনক কেলজ eবং িবিবদালেয়র aধাপক 
--- eমনকী কেয়কজন uপাচাযo --- eকিট িবেশষ িবষেয় িবপn 
বাধ করেছন দীঘিদন। িবষয়িট ei : aবসরকালীন িসিপeফ-কাম-
পনশনেক িজিপeফ-কাম-পনশেন পিরবতন। aেনক aধাপক eবং 
uপাচাযo ei পিরবতেনর জn যথাসমেয় আেবদন করেত পােরনিন। 
ফলত, আিথক দnদশায় aবসেরর িদনgিল aসহায়তার িভতর কেট 
যাে। তুলনামূলকভােব, িজিপeফ-কাম-পনশেন আিথক sরাহার 
ববsা হয়। কােনা কােনা kেt ei rপাnর eকািধকবার সরকার 
anেমাদন কেরেছন। ei sেযাগ যাঁরা পূেব পানিন, তাঁেদর pিত ei 
sেযাগ pসািরত হাক। বামেটর আমেল pাসিক সরকাির আেদশ 
ফাiলবিn হেয় পেড় িছল। সi ফাiলিট eখন নািক খুঁেজ পাoয়া 
যাে না। মা-মািট-মাnেষর সরকােরর জমানায় pাসিক িনেদিশকার 
pিতrিত eকািধকবার পাoয়া গেলo বাsব rপায়ন aদাবিধ ঘেটিন। 
iিতমেধ sিpম কাট eকিট রােয় (৮.২.২০১৩) ei পিরবতন 
anেমাদন কেরেছ। aেনক dঃখক, aপমান-aবেহলা, িনপীড়ন-
িনযাতন সh কের aধাপকসমাজ সাধমেতা তাঁেদর bেত eকিন 
থেকi aবসর gহণ কেরন। সেষফুেলর িববণ হিরdাভার ধূসরতায় 
aবসরpাp aধাপকসমােজর িবেকলেবলা কন কবলi sৃিতেবদনায় 
িবধুর হেয় uঠেব? জুiঁ-বল-বkল-িশuিল ফুেলর িsg সৗরেভর 
মাধুেয তাঁেদর সকালেবলা সজীব ভসূচনার জয়যাtা হেব না কন?

পাঠকসভার িববরণ 
aিমতা নnী

 
৯ জনু dপুর সােড় িতনেটয় বহালায় মnন সামিয়কীর eকিট 
পাঠকসভা হয়। দীঘিদন বােদ কােনা িবষয় বা isিভিtক 
আেলাচনাসভা নয়, মnন পিtকা সmিকত মতামত আদানpদােনর 
জni ei সভার আেয়াজন। সভায় uপিsত িছেলন মাট 
সেতেরাজন। িবিভn eলাকায় pবল বিৃপাত eবং anাn কারেণ 
aেনেক আসার iা pকাশ কেরo শষ পযn হািজর হেত 
পােরনিন। তেব কেয়কজেনর মতামত আেগi সংgহ কের সভায় 
পশ করা হেয়িছল। 

িঠক gাবাল বা লাকাল নয়, eমন িকছু িবষয় ...  
সৗরীন ভTাচােযর মেন হেয়েছ, মnেনর লখাপt eকট ুবিশ 
iটারেনট-িনভর হেয় পড়েছ। ফেল িনেজেদর হsেkপ করাটা কম 
হে। তাছাড়া gাবাল িবষেয় জার বিশ পড়েছ। gাবাল িবষয় 
আসা দরকার, িঠকভােবi আসেছ। মnেনর eকটা িসিরয়াস 
পাঠকমNলী তির হেয়েছ। িসিরয়াস লখা, িকnt না স কটিকত 
ভারী লখা নয়, সটা খুব ভােলা। তেব an িবষেয়র কথাo ভাবেত 
হেব। eমন িকছ ুিবষয় থােক যা িঠক gাবাল বা লাকাল নয়, aথচ 
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সmক-যkু। যমন, dনীিত িনেয় aেনক কথা uঠেছ, আiিপeল 
eবং তার মেতা আরo aেনক kীড়া-pিতেযািগতা iতািদ আেছ 
যখােন কাঁচা টাকা ঢালা হে, কােলা টাকা সাদা করার খালাখুিল 
বেnাবs। egেলােক ধরা দরকার। তথ জানার aিধকার িনেয়o 
aেনকরকম কথা --- রাজৈনিতক দলgেলা তা asীকার করেছ, 
বেড়া িমিডয়া তার সmাদকীয়েত eiসব ‘বাড়াবািড়’ িনেয় বেক 
িদেয়েছ, বলেছ, eরপের kাবsেরo ei আiেনর হাsকর pেয়াগ 
হেব। aথচ kাবsেরo তথ জানেত চাiেল হয়েতা িkেকট 
pশাসেকর জামাiেয়র কীিত আেগi ধরা পড়ত। 

বেড়া পুঁিজ চায় িkন গভেনn --- সখােন রাজনীিতর কােনা 
sান নi, বেড়া িমিডয়া সটাi pচার কের। যমন ছাtেদর iuিনয়ন 
িনবাচন কমন বn কের রেখেছ। eেkেt তণৃমলূ বা বামপnীেদর 
সরকাের থাকাটা কােনা বাপার নয়। eসব িবষয় লখা দরকার। 

আবার যমন সানা কনার িবষয়টা। সানার দাম পেড় যাে 
বেল লােক eত eত সানা িকনেছ য সরকােরর পk থেক তার 
ভাঁড়াের টান পেড় যাoয়ার আশা হে, লাকেক আেবদন করা 
হে সানা বিশ না কনার জn। সবt eমন eকটা ফাটকার খলা 
চলেছ। যমন ছিব aথাৎ িচtকলার বাজাের দখা যায় য ছিবর 
দাম শয়ােরর সে সে oেঠ-পেড়। pকৃত িশlরিসেকরা য সব 
দািম ছিব d-eকখানার বিশ িকনেত পাের না, িকছ ুলাক সgেলা 
িবশ-িtশখানা িকেন রােখ। দাম বাড়েল শয়ার ছাড়ার মেতা তারা 
সসব ছিব বেচ দয়।  

সৗরীন ভTাচােযর মেত, আরo eকটা িবষয় মnেনর ধরা 
দরকার --- ভারতবেষর anাn pেদেশর জীবন-সংsৃিত। egেলা 
আমরা কম নাড়াচাড়া কির, কনাটেকর কােনা বীরেক িনেয় লাক-
কথাo মnন eক-দড় পাতায় pকাশ করেত পাের। ধারাবািহকভােবo 
করা যায়। আমরা আসাম বা uিড়ার মেতা আমােদর pিতেবশীেদর 
য ভােলা িচিন না সটা আমােদর লjার কথা। 

আর eকজন দীঘিদেনর পাঠক pdm ভTাচােযর পরামশ : 
মnেনর কাজটা আরo ভােলাভােব করা যােব যিদ eকটা িনয়িমত 
কলাম লখা যায়, যখােন বতমান িবষয় িনেয়i সরসভিেত বশ 
মজা কের আেলাচনা করা হেব। 

sজয় বs বেলেছন, মহৎ রচনা যােক বেল সরকম ধ ুজাতীয় 
sের নয়, an দেশরo যা পাoয়া যায় তা বেছ বেছ pকাশ 
করেল ভােলা হয়। আnজািতক িবষেয় বিশ খবর িদেত হেব।  

দীঘিদন ধের মnন সহ িবিভn িল ল মাগািজন িনয়িমত িবিk 
কেরন eমন eক sেলর িবেkতা কলাণ ঘাষ বেলেছন, আপনােদর 
পিtকার িকছ ুিকছ ুলখা আিম িনয়িমত পিড়। eমিনেত িঠকi 
আেছ। তেব eখন মাnেষর বiপt পড়ার আgহ o সময় কেম 
গেছ। ei ধরেনর পিtকা তমন িবিk হেত চায় না। 

বিম জািনেয়েছ তার eক ডাkার বnুর কথা। স মnন পেড়। 
স বেলেছ, ‘আপনােদর পিtকায় খািল সংশয়। বিচt আেছ eবং 
সটা ভােলা। িকnt eiভােব আপনারা শষ aবিধ esািbশেমেটর 
পেk িগেয়i দাঁড়ােবন, যিদ না কােনা কংিkট লাiন তির কেরন।’ 
বিম বেলেছ, আদশহীন ei সমেয় eকটা আদশ িsর করার তািগদ 
aেনেকরi দখা গেছ। িকnt তােদর বাঝােনা যাে না য eকটা 
নীরব জায়গায় িগেয় দাঁড়ােত হেব, তারপের ভাবা যােব কী করা 

যায়। বাঁkড়ার eকিট ছেলেক d-িতনবার মnন দoয়ার পর স 
িনেজ থেক মnেনর gাহক হেত চেয়েছ। মnেনর লখাপেt 
বিkগত aিভjতার কথা আরo আসা দরকার। যমন, ‘মেয়েদর 
কথা’ বিরেয়িছল িকছু। আমােদর uেদােগরo aভাব আেছ। eকিট 
ছেল নপােল িগেয়িছল। oর কাছ থেক নপােলর aবsা eবং oর 
uপলিb জানেত পারেল eকটা জীবn িবষয় পাoয়া যেত পারত। 
eজn oেক িকছ ুসময় দoয়া দরকার িছল। মnেনর সmাদক 
আেগ eরকম কথাবাতার জn aেনক সময় িদত, eখন বাধহয় 
aতটা সময় পায় না। মnন পিtকার কাগেজর কায়ািলিট আর eকট ু
ভােলা করেত হেব। পিtকার সাiজটা বiেয়র আকাের হেল 
দাকােন িডসেp করেত, ঘের anাn বiপেtর সে সািজেয় 
নাড়াচাড়া করেত sিবধা হয়। পিtকায় pিত বছেরর আয়-বেয়র 
িহেসবটা দখেল ভােলা লােগ, পাঠকেদর সবাiেক কমন যন 
জিড়েয় নoয়া হয়।  

িবিবদালেয়র ছাtী চূণী জািনেয়েছ য মnেনর সব লখা oর 
পড়া হয় না। তেব িবিভn আেnালেনর সে জিড়ত সংগঠক বা 
কমীেদর সাkাৎকারgেলা পড়েত সবেচেয় ভােলা লােগ, জীবn মেন 
হয়। তাছাড়া দেশর িভতের o বাiের য নানারকম আেnালন o 
কমকাN চেল সgেলার কথাo জানেত ভােলা লােগ।  

সভায় uপিsত হেত পােরনিন, িকnt ফােন মতামত জািনেয়েছন 
কu কu। ‘শাহবাগ আেnালন’ সংkাn মnেনর লখাgিল 
aেনেকরi ভােলা লেগেছ, নানা িদক থেক দখার চা হেয়েছ 
বেল। দীপক বs বেলেছন, গণআেnালেন eমন aেনক শিk আেস 
যা আেnালনেক আটেক দয়, kিতgs কের। আেnালন চলাকালীন 
আেগ থেকi যিদ তােদর িচিhত করা যায়, মnেনর লখাপেt, 
তেব ভােলা হয়। eটা িতিন বেলেছন শাহবাগ-eর pkাপেট। িতিন 
আরo বেলেছন, kডানkলােমর জল সতাgহ িনেয় যারা িরেপাট 
কেরেছ, সiসব বেড়া িমিডয়ার িবতেকর মেধ িদেয় uেঠ আেস য 
পরমাণ ুশিkর কােনা িবকl নi। তাi, িবকl শিkর গেবষণায় 
কন জার দoয়া হেব না স িবষেয় মnেন লখা uিচত। 
সভার আেলাচনা 
িবিভn পাঠেকর মতামত জানাবার পর তমাল ভৗিমক সভায় 
সকলেক মেন কিরেয় িদেলন, গত eকবছের মnেন কী কী is িনেয় 
লখাপt হেয়েছ। িবজন কাহালী বলেলন, পিtকায় ছাপা akেরর 
সাiজ eকট ুবাড়ােনা যায় িকনা, আসাম বা an is িনেয় পুিsকা 
pকাশ করা eবং ছিtশগড় িনেয় কাজ করার pেয়াজেনর কথা। 

সজল রায় চৗধিুর বেলন, eকটা সময় িছল যখন d-eকটা 
পিtকার জn পাঠক pতীkা করত। eখন মnন সmেক ei 
আgহটা জেnেছ তাঁর। যােদর কথা কাথাo ছাপা হয় না, grt 
পায় না, তােদর সামাn aথচ grtপূণ কথাgেলা িনেয় য চমৎকার 
পিtকা করা যায়, সটা দখা যাে। যমন শাহবাগ িনেয় য 
সংখািট, তােত িনেজেদর কথা নi, eকটা সংকলন, িকnt সটা 
eক aসাধারণ সmাদনা হেয়েছ। সবেচেয় মৗলবাদী pিতিkয়াশীল 
লােকেদর সাফাi, সবেচেয় বাম িদেকর আkাn আেnালনকারী 
eবং মাঝখােন rিম চৗধুিরর লখা, aসাধারণ লেগেছ। ei য 
সাত লk লাক যারা হফাজত iসলােমর িমিছেল eেসিছল, তার 
মেধ aেনক বাা ছেলরা, ১৫-১৬ বছেরর তrণ িকেশােররা 
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আেছ, eতজন যিদ pিতিkয়াশীল eবং আkমণাtক 
মেনাভাবসmn হয়, তাহেল তা পিৃথবীর কােনা ভিবৎ নi! 
oখােন ei মাnষgেলার জীবন-জীিবকার সে ei িমিছেল 
যাগদােনর য সmক, সটা eত snর ভােব rিম চৗধুির তুেল 
ধেরেছন য মেন হেয়েছ, আমােদরo ei সিহুতার িদকটােক 
নoয়া uিচত। আর eকটা লখা পেড় মেন হেয়েছ, নািsকতা 
কােনা ঘাষণা করার মেতা বাপার নয়, জীবনচযার মেধ িদেয়i 
সটা বাঝা যায়। পৃিথবীর বিশরভাগ লাক আিsক। তােদর মেধ 
aিধকাংশi ভােলা। নািsকেদর মেধ aেনক সময়i eকটা 
aসিহুতা দখা যায়।  
মnেনর িক কােনা লাiন নi? ...   
সজল রায় চৗধুির বেলন, লাiন না থাকাটাi মnন aতn 
সিঠকভােব িনেয়েছ। কীেসর লাiন? কীভােব পিৃথবীর পিরবতন 
হেব, সটা দখা যােব কান sদূর ভিবেত বা সামেন, eরকম 
eকটা আেলাচনা কের তা লাভ নi। তািttক িবষয় িনেয় 
আেলাচনার জn an পিtকা বর করা যেতi পাের, anভােব। 
িকnt ei পিtকাটা যভােব আকষণ কের, যারা নতুনভােব পৃিথবীেক 
দখেত চায়, মাnেষর চলােফরা বা চলনটা দখেত চায়, সিদক 
থেক eটা grtপূণ। আর শমীক সরকােরর বাংলায় iটারেনট করা 
িনেয় লখািট আমার ভারী snর লেগেছ। iংেরিজ হে পয়মn 
ভাষা, sেয়ারািন, আর বাংলা হে dেয়ারািন। ei dেয়ারািনর 
কােলi তা জেnেছ শতকরা ৯৫ ভাগ লাক। তােদর কােছ 
পৗঁছােত গেল, যােদর কােছ কিmuটােরর pেবশািধকার আেছ, 
তারা যিদ বাংলায় iটারেনট ববহার করেত পাের, তারা িনেজরাi 
দশ-িবেদেশর খবর সংgহ করেত পারেব। 

eটা িঠক, সমs সংখা তা সমান আকষণীয় হেত পাের না। 
ধান িনেয় য সংখাটা, eটা সবার কােছ সমান আকষণীয় হেব না। 
িচিঠপt আর eকট ুবিশ আhান করা দরকার। পড়েত খুব ভােলা 
লােগ। মাoবাদীেদর িনেয়, য ঘটনাটা ঘটল, িকছ ুলখা বার করা 
দরকার। যখােন মাoবাদীরা ফাঁিসর িবrেd, আবার তারা িনেজরাi 
মৃতদুN িদে িবনা িবচাের! ei য িdচািরতা িনেয় তারা চলেছ, 
ei িজিনসটােক আমার মেন হয় eকটু খুেল ধরা দরকার। আসােমর 
বাপাের, যাগীনদা যভােব বলেলন, শািnর সমেয় তারা কীভােব 
থােক? শািnর সমেয় িবেরাধটা spভােব থােক, aসিময়ােদর সে 
বাঙািলর িবেরােধর দীঘ iিতহাস আেছ। eছাড়া, মাnেষর জীবেন 
ধেমর ভূিমকা e িনেয় কাজ করা দরকার। আমার মেন হেয়েছ, 
মnেনর e িনেয় কােনা িচবায় ুনi। 

সজল রায় চৗধুিরর কথার জর ধের মহbৎ হােসন বেলন, 
১৯৯৮ সাল থেক মnন দেখ আসিছ eবং িবিভn পাঠকসভােত য 
আেলাচনাgেলা হয়, তার মেধ d-িতনেটেত হািজর হেয় দেখিছ, ei 
বাপারgেলা aেনকবার uেঠ eেসেছ। লাiন িনেয় য কথাটা, 
সমsটার মেধ কমন eক ধরেনর সংশয়। িচিকৎসািবjােন যখন eত 
unিত হয়িন, তখন িচিকৎসেকরা বশ িকছ ুanমানিভিtক িচিকৎসা 
করেতন। তােত িকছ ুভলু িকছ ুিঠক হত। িকnt িবjােনর unিতর 
ফেল eেসেছ পােথালিজকাল টs করার ববsা, তােত িচিকৎসা 
করেত বশ sিবধা হয়। আমার মnনেক মেন হেয়েছ যন eকটা 
পােথালিজকাল লাবেরটির। মােন সমs ঘটনাgেলােক স টs কের 

পািঠেয় িদে পাঠেকর কােছ। সখােন যারা ডাkার তােদর সi 
টsটা কােজ লেগ যাে। মnন ei িচিকৎসেকর ভিূমকাটা 
কােনািদন নেব না। eটাi মnেনর আiিডoলিজ। চলমান রাজনীিত-
সমাজনীিতর বাiের স থাকেত চাiেছ। রাজৈনিতক দলgিলর য 
ভূিমকা তা িনেয় মnেনর কােনা আেলাচনা নi। রােTর য pচN 
িহংসা ঘেট চেলেছ, তার িবrেd কােনা লখা বেরায়িন। আমার তা 
eটা আকাkা, eর বাiের বিরেয় মnন িকছ ুকরেব। সমাজববsা 
পাlােনার লেk মnেনর কােনা দায় নi। 

মহbৎ হােসেনর ei কথায় সজল রায় চৗধুিরর pিতিkয়া : 
আপিন যটা বলেছন, eকটা em িপিরকাল sািড যােক বেল, বাsেব 
যা ঘটেছ তার িকছ ুিববরণ মnন িদেয় যাে। তা িকnt নয়। 
মnেনর িকছ ুsিনিদ নীিত আেছ। eকনmর, যখন ei kডানkলাম 
িনেয় পরপর িবিভn লখা বিরেয়েছ, eর মেধ থেক kডানkলাম 
পরমাণ ুpকেlর িবrেd য আেnালনটা হে, সটা সামেন আনা 
--- মntী আর সরকার কী বলেছ সটা নয় --- eটা তা eকটা 
দৃিভির pকাশ। তার মােন পরমাণ ুaেstর তারা িবrেd, পরমাণ ু
গেবষণা iতািদর তারা িবrেd, eটা বিরেয় আসেছ। d-নmর, ধান 
সmেn য আেলাচনাgেলা হেয়েছ, gােমর কৃষেকর uৎপাদেনর সে 
আমােদর িবিভn ধরেনর pস, যমন জীবৈবিচt রkা, আমােদর 
বীজgেলােক রkা করা, সটাo িকছ ুলখায় uেঠ eেসেছ। সবেচেয় 
বিশ যােত ফলন হেব, সi জেনিটকািল মিডফােয়ড বীজ সmেn 
বলা হে। eটাo eকটা দৃিভি। আফজল grর ফাঁিস সmেক, 
কাীর সmেক, সরকােরর দৃিভির িবপরীেত পিরার pিতবাদী 
দিৃভিটাi আেছ। sতরাং ei আমার pিতবাদী দৃিভি দেখা, 
eটা তা বলার দরকার পেড় না। কী কী লখা আিম ছাপিছ, 
সবটার সংকলেনর মেধ তা চেল আসেছ। ei চয়েনর মেধ থেকi 
eকটা দৃিভি বিরেয় আসেছ।  
aমর বs : আমার মেন হয়, oi লাiন নoয়াটা বাধহয় খুব 
িবপjনক। পিtকাটা দখেল পড়েলi বাঝা যােব িবিভn মতবােদর 
কথা থােক, যমন বাংলােদেশর বাপােরo িছল, সটা থেক তা 
আিম িবচার করব, eটা ভুল না িঠক। কu যিদ িড টাম িদেয় 
দয়, eটাi িঠক, আমার বিkগতভােব নেত asিবধা হয়। যারা 
পড়েছ তারা আশা কির মািচoরড লাক, তারা তােদর মেতা কেরi 
ভােব। 
মহbত হােসন : তাহেল রাগটা সারেব কী কের? আপনারা 
রাগgেলােক রেখ িদেয় ধুমাt টs কের িদেল তা হেব না, 
রাগgেলােক তাড়ােত হেব।  
কাজল মখুািজ : কতকgেলা বাপাের দৃিভি তা আেছi। যমন 
ধrন, তািমলনাড়ুর kডানkলােমর পরমাণ ুিবdৎেকnd sাপন িনেয় 
মnন তা sভােব িবেরািধতা কেরেছ। সখােন যাoয়া হেয়েছ, 
eখােন aনশন ধমঘট করা হেয়েছ। আবার িকছ ুিকছ ুধূসর eলাকা 
রেয়েছ --- 
মহbত হােসন : মnেনর িবষয়টা খুব কম সংখক মাnেষর কােছi 
আেছ। িকnt বাপক সংখক মাnেষর কােছ মnেনর আiিডয়া িক 
যেত পারেছ? যারা ei িবষয়gেলা জােন, oয়ািকবহাল মাnষ, 
তারাi মnন পড়েছ।  
িজেতন নnী : যমন ধrন শাহবাগ আেnালন িনেয় --- 
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মহbত হােসন : শাহবাগ িনেয় যgেলা লখা হেয়েছ আমার ভীষণ 
ভােলা লােগ। িকnt আিম আমার gােম গলাম, শাহবাগ িনেয় 
আেলাচনা হেত দখলাম তারা শাহবােগর বাপারটা জােনi না। ... 
শাহবাগ আেnালেনর িবrেd য মৗলবাদী pিতিkয়া, তােক লােক 
সমথন করেছ। আমােদর মুসলমান-pধান gাম, gসকরা থেক যেত 
হয়, নবgাম, সখােন eত বেড়া gােম eকিটমাt ছেল আমােদর 
আiিডয়ােক সমথন করল। 
কাজল মখুািজ : স তা আমরা রায়েটর সময়o দখেত পাi। দিরd 
মুসলমান, দিরd িহnd, যােদর pিত আমরা সহাnভূিতশীল, তারা 
সাািতকভােব রায়েটর পেk। আপিন কী করেবন? আপিন িক 
রায়েটর পেk দাঁড়ােবন? আপনােক তা আপনার ভাবনার কথা 
রাখেতi হেব। 
মহbত হােসন : রাজনীিতর কথা বলিছ। eকটা ঘটনা ঘেট গেছ, 
তােত আপনার দিৃভিটা কী? য তৃণমূলেক ভাট দয়, স 
তৃণমূেলর দৃিভি িদেয় িবষয়টা দখেছ। য িসিপeমেক ভাট দয়, 
স িসিপeেমর দৃিভি িদেয় ঘটনাটা দখেছ।… বাপক মাnষ তা 
eকটা রাজৈনিতক দৃিভির মেধ বেড় uঠেছ। আপিন যিদ সi 
রাজৈনিতক দৃিভির িবrেd িলখেত না পােরন, তাহেল বাপক 
মাnষ তা eেতi হাবুডুব ুখােব। আমােদর িক কাজটা ei নয় য 
তােদর eর থেক udার করা? eটা তা মnেনর দায়, আমােদর 
সবারi দায়। আিম আেগi বেলিছ, মnন ei দায় নেব না।  
িজেতন নnী : িঠক তা নয়, শাহবাগ আেnালন িনেয়i বিল। 
কাজলদা য ধূসর eলাকার কথা বলিছেলন, সরকম িকছ ুিকছ ু
আেছ। যমন, শাহবােগ। eকটা আেnালন হেয়েছ, িকnt দখা 
যাে, িবষয়gেলা িকnt s সাদা-কােলায় ভাগ হেয় নi। গাটা 
চtরটা ধূসরতা িনেয় আেছ। rিম চৗধুিরর লখা পড়েল বাঝা যায়। 
eমনকী গালাম আযেমর লখােতo রেয়েছ, eমন কতকgেলা 
ফাkর আেছ, যমন iিডয়ার দাদািগির, আেnালনকারী eরকম 
িকছ ুিবষেয় aত grt িদে না। পািকsােনর জামােয়ত iসলািম, 
বাংলােদেশর জামােয়ত iসলািম, কাীেরর জামােয়ত iসলািম, 

ীলংকার জামােয়ত iসলািম, pেতেক ভারেতর ei ভূিমকার 
িবেরািধতা করেছ। ভারত তার সহেযাগী ভূিমকার ফায়দা িনেয়েছ, 
eটাo িঠক। সরাসির দখেল, য মুসলমান মাnেষরা শাহবােগর 
িবrেd দাঁিড়েয়েছ, সটা ভুল মেন হয়। িকnt তােদরo িকছ ুnায 
kােভর িবষয় রেয়েছ। eরকম আরo িবষয় রেয়েছ, যখােন 
isgেলা sভােব d-ভােগ ভাগ হেয় নi য eকটা পেk িগেয় 
সটান দাঁিড়েয় পড়া যায়। শাহবােগর তrেণরা ভীষণ পিজিটভ, ei 
aেথ য মুসলমান হেয়o তারা ধেমর নােম বাড়াবািড়র িবrেd 
দাঁিড়েয়েছ। আবার তারাi sীকার কেরেছ তােদর লখায় য, রানা 
pাজার মেতা ঘটনার িশকার য গিরব দিজ মেয়রা, তােদর পেk 
তারা eতিদন দাঁড়ায়িন। তাহেল কন সi মেয়রা শাহবাগেক 
বুঝেব?  
indনীল সাহা : bাক aাড হায়াiট isেত কম লখা হেলo চেল 
যায়। িকnt g eিরয়ার isgেলােত আরo বিশ কের আেলাচনা 
করা দরকার। কারণ তােত কের পিরার হয় বাপারটা।    
‘মুসিলম’ মৗলবােদর pভাব বাড়েছ ...  
মহbৎ হােসন : মুসিলম মৗলবােদর pভাবটা য ধীের ধীের 

বাড়েছ, আিম মুসিলম eলাকায় থািক, আিম তা বুঝেত পারিছ। 
িহnd pগিতশীল মাnষ িকছটুা বাড়েছ। আমার eলাকােতo আেগ 
মেয়রা বারখা পরত না। eখন দখিছ, বাা বাা মেয়েদর 
বারখা পরােনা হে। আমােদর oখােন eকটা মােঠ ‘তবিলঘ 
জামাত’-eর eকটা জমােয়ত হয় pিতবছর। eবাের দখলাম, eত 
মাnষ eেসেছ, মাঠ ছািপেয় রাsার oপর eেস মাnষ pাথনা করেছ। 
আমার কথা হে, মুসিলম মৗলবাদ কন বাড়েছ? 
aমর বs : আমার মেন হয়, আপিনi সবেচেয় ভােলা িলখেত 
পারেবন। যটা দখেছন ---  
মহbৎ হােসন : আিম আমার gােম গলাম, oখােন কােনা মাdাসা 
িছল না। oখােন দখলাম, মাdাসা হেয়েছ, ছেলেমেয়রা সখােন 
পড়েত যাে। ei য ধমীয় pভাবটা বাড়েছ, eকিদেক িশkা 
বেড়েছ, pযুিk eেসেছ, িটিভ eেসেছ, হােত হােত মাবাiল চেল 
গেছ, তাহেলo ধমীয় pভাব বাড়েছ। আমার তা eটা বশ িবপদ 
মেন হয়। 

সভায় uপিsত aেনেকi ei িবষয়িট িনেয় লখাপেtর 
pেয়াজেনর বাপাের সহমত হেলন। 

indনীল সাহা বেলন, মnেনর লখা পড়েত asিবধা হয়, 
িবেশষত কমবয়িসেদর কােছ। কীভােব তা আকষণীয় কের তালা 
যায়, ভাবা দরকার। যমন gািফক আেটর ববহার করা যেত 
পাের।  

ীমান চkবতী বেলন, শিপং মেল কীভােব ছেলেমেয়রা শািষত 
হে, তা িনেয় সমীkা হoয়া দরকার। চীন িনেয় িমিহর চkবতীর 
aিভjতা শানা যেত পাের।  

যাগীন বেলন, pাডাকশন-সিTক ধ ুনয়, তার pেসসটাo 
দখা uিচত। মnনেক eকটা সামািজক যাগােযােগর কnd িহেসেব 
ববহার করা যেত পাের। িবিভn সমিচnার কােজর খবর eেত 
আসা দরকার।  

কৃেnd মNল বেলন, alবয়িসেদর সে মলােমশা করেত িগেয় 
দেখিছ, নশা o আtহতার pবণতা। আমােদর চারপােশ বেড়া 
বেড়া বািড়gেলা যন িগেল খেত আসেছ। বেড়া বেড়া গাছ কেট 
ফলা হে। eকটা িবপnতার বাধ তির হে। eসবo লখার 
িবষয় হেয় uঠেত পাের। 

ধ ুিলেখ কী হেব? ... 
শমীক সরকার : মnন আিম aেনকিদন থেক পড়িছ, িকছ ুিলিখ, 
িডিsTিবuটo কির। মnেনর সে আমার পিরচয়টা পুেরা পাঠেকর eটা 
বলা ভুল হেব। সi জায়গা থেকi বলিছ। আমার বnুবাnব, যারা 
রাজনীিত থেক মnেন যkু হেয়েছ --- আমরা খুবi সিkয়ভােব 
রাজনীিত করতাম, pায় ফুল-টাiম বলা চেল --- তােদর খুব asিবধা 
হয়। asিবধা ei জায়গাটায় হয়, সবসময় পিরিsিত আমােদর কােছ 
িকছ ুaাকশন দািব কের, মnেন কােনা aাকশন থােক না। কােনা 
িলফেলেট যটা পাoয়া যায়, তুিম ei দািবেত eখােন জমােয়ত হo, 
সটুko থােক না। ei asিবধা aেনেকর মেধ পাi, কারo কারo 
আবার নতুন কের eটা তির হয়। eভােবi কথাটা r করলাম। 
আমারi মেতা মnেনর eকজন বhিদেনর পাঠক, সংবাদমnেনo স 
লেখ, মnেনo িলেখেছ, সmpিত িবrপ eকটা মnব কেরেছ পিtকা 
সmেক, ‘ধ ুিলেখ কী হেব? eেত আমার কােনা আgহ নi।’ 
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আিম সখান থেক আজেকর কথাgেলা নিছ। 
pেতকটা কােজরi eকটা পিরিধ থােক। aপণা সন যিদ চান য 
ধু িমিছল কের যােবন, তাঁেক িকnt মাnষ নেব না। মnন পিtকার 
eকটা পিরিধ আেছ। pথমত, সটা eকটা িল ল মাগািজন eবং সi 
িহেসেব স খুব সীিমত পাঠেকর কােছ পৗঁছােত পাের। ... আমার 
eকদম pথমিদেক িজেতনদার কােছ p িছল, eকজন িরকশাচালক 
কন মnন পড়েব না? তারপের আিম আেs আেs বুেঝিছ, স কন 
মnন পড়েব না। আমার কােছ eকটা utর আেছ। সটােক বেড়া 
কের দখেল বাঝা যায়, মnেনর পিরসরটা কােনা পািট পিরসর নয়, 
তার eকটা পিরসর আেছ আমােদর সমােজ। য কােনা গণ-সংগঠেনর 
eকটা পিরসর আেছ আমােদর সমােজ। বাংলােদেশ বা ant bগ-eর 
eকটা আলাদা পিরসর আেছ। eকজন চাiেলi আর eকটা পিরসের 
ঢুেক পড়েত পাের না। তাi মnেনর পিরসর মাথায় রেখi আেলাচনা 
করা uিচত য মnন কতটা পারেব, কতটা পারেব না। সেkেt গত 
িতন-চারেট সংখা দখেল মnন খুবi সফল। আিম eকজন পাঠক 
িহসােব বলিছ না। সi সংখাgেলার জn মnনেক তার পিরসেরর 
মেধi য লখাgেলা বার করেত হয়, লখা তিরর জn য পিরম 
করেত হয়, সটা pকাশ করার মেধ িদেয়, সমােজর খুব সীিমত 
eকটা aংেশর মেধi, ভাবনািচnার eকটা aদলবদল ঘটােনা, সিদক 
থেক মnন খুবi সফল। য কােনা িল ল মাগািজন সmাদক-
কিndক। সmাদক যতটা হাঁটেত চলেত পাের, পিtকাo ততটাi 
হাঁটেত চলেত পাের। সmাদকo সবিকছু করেত পাের না। যাগীনদা 
য কথাgেলা বলেছন, eকটা নটoয়ােকর মেতা মnনেক গেড় তালা, 
আমার ধারণা মnন eটা পারেব না। eর আেগo য ei িজিনসgেলা 
ভাবা হয়িন তা নয়। িকnt যতটুk করেত পারা গেছ ততটুki। বছর 
পাঁচ-সাত আেগ oয়াl সাশাল ফারাম যখন হেয় গল, আমরা িকnt 
িসিরয়াসিল ভেবিছলাম কলকাতা সাশাল ফারাম ধরেনর িকছু eকটা 
করব। আমােদর পিমবে pচুর ছােটা ছােটা uেদাগ আেছ। 
eকবছর ধের সময় িনেয় যিদ eেদর eকটা জগঝm করা যায়, 
তাহেল তা ভােলাi হয়। সটা িচnােতi থেক িগেয়িছল। eটাi িঠক। 
তখন িকnt সংবাদমnন বেরাত না। তখন eত কাজ িছল না। তখন 
d-মােস eকটা কের মnন বেরাত। িকnt তার মেধo আমরা সটা 
কের uঠেত পািরিন। তার কারণ, eটা eকটা আলাদা মেনােযাগ, 
eকটা আলাদা সংগঠন, eকটা আলাদা মাnেষর সমি দািব কের, 
সটা না হেল eটা হেত পাের বেল আমার মেন হয় না। indনীল যটা 
বলিছল, মnেনর কমবয়িস পাঠক তুলনায় কম। আমার মেন হয়, য 
িল ল মাগািজনgেলা কমবয়িসরা বর কের, তা বাদ িদেয় িল ল 
মাগািজেনর মেধ মnেনর কমবয়িস পাঠক বিশ। আমার িহেসব 
মেতা। কমবয়িসরা বnুবাnবেদর মাধেমi eকটা পাঠকমহল তির 
কের িনেত পাের। যত বয়স বােড়, বnু কেম। আিম eকটা 
মাগািজেনর কথা জািন, ‘কথা তা বলার জni’, eটা কমবয়িসরাi 
pকাশ কের, eেত কমবয়িসরাi লেখ, কমবয়িসরাi পেড়। িল ল 
মাগািজেনর aেনক ধরন আেছ। মnেনর য ধরন, সi ধরেনর 
anাn পিtকার তুলনায় মnেনর কমবয়িস পাঠক বিশ। আমার মেন 
হয়, anাn পিtকা eবং মnন চাiেলo eর বিশ কমবয়িসেদর মেধ 
ঢুকেত পারেব না। আিম দেখিছ, বাংলাভাষায় কমবয়িসেদর মেধ 
ঢুকেত পেরেছ বাংলােদেশর bগgেলা। সi bগgেলােত anত 

eকেশাটা লখা বর কের দoয়া যােব, মnেন আজ পযn যা যা 
লখা বিরেয়েছ, তার চেয় সবgেলা ভােলা। ভােলা মােন সিতi 
ভােলা, খুবi পিনেTিটং, aােDস করেত পাের। আমার মেন হয়, bগ 
তা আর eকটা পিরসর, স তা িল ল মাগািজন নয়। ei bগ-
পিরসর য আেnালেনর জn িদে, সi আেnালেনর মধ িদেয় য 
pডাkটা তির হে, সi িজিনস oiটা। bগ-পিরসর আর িল ল 
মাগািজন-পিরসর আলাদা। িল ল মাগািজনেক ফাটােত হয়, bগেক 
ফাটােত হয় না।  
িজেতন নnী : bেগর মেধ eকটা িজিনস আিম দখেত পাি, 
কােনা ভিনতা নi। আমােদর যমন িলখেত গেল িকছ ুভিনতা 
করেত হয়, সটা নi। 
কাজল মখুািজ : কাল হেলo তা সটা ভােলা হেব না।   
শমীক সরকার : তার eকটা বেড়া কারণ হে, িমিডয়া ... মnেনর 
eকটা বেড়া সমsা হে, eকটা পিtকা বালুরঘােট পাঠােনা বশ 
ঝােমলার। bেগ তা সi সমsা নi। bেগর eকটা হরাiেজটাল 
sস আেছ। হরাiজটাল sস মােন গাটা বাংলােদশ, যারা 
বাiের আেছ, সখােন পৗঁছােত পারেল, আর কােনা asিবধা হয় 
না। কােনা eকটা লখার oয়ািকবহাল পাঠক সখােন eকেশাটা 
পেয় যাoয়াi যােব। সi পাঠেকর কােছ বিশ ভিনতা করার 
দরকার পেড় না। খুব sTiট বেল যাoয়া যায়। ‘দীপমুিণ’ ক, সটা 
বেল দoয়ার দরকার পেড় না। যারা লখাটা পড়েছ তারা জােন 
‘দীপমুিণ’ ক। বািকরা জেন নেব।  
যাগীন : তাৎkিণক pিতিkয়া ধরেনর লখাi বিশ। 
শমীক সরকার : তা নয়। bেগ aেনক grtপূণ লখা থােক। 
িজেতন নnী : rিম চৗধুিরর ei aসাধারণ লখা তা bেগi 
eেসেছ। eকজন ছেল iিতহাস িনেয় িলখেছ, যটা ঝ  কের পেড় 
ফলা যাে। 
কাজল মখুািজ : সটা িক aেথn িটক? 
শমীক সরকার : যেথ aেথn িটক।  
িজেতন নnী : rিম চৗধুিরর ei লখার মেধo িকছ ুছিব আেছ, 
যমন মাdাসার kাসrেম ছেলরা eকিদেক আর মেয়রা আর 
eকিদেক পড়েছ, তার ছিব। ei ছিবgেলা থাকায় কথাgেলা িকছটুা 
সহজ ভিেত বলা যাে, যটা ছিব ছাড়া anভােব বলেত হয়। 
eটা ছাপা পিtকায় সবসময় সmব হয় না। 
শমীক সরকার : আমােদর an পিরসেরর কথা বলা uিচত। নতুন 
পিরসর তির করা যেত পাের। তার মেধ িদেয় আমরা আমােদর 
iেgেলােক পূরণ করব। যমন, ৫ জনু সাiেকল িনেয় রাsায় 
বিরেয়i মাথা গরম হেয় গল। যাদবপুর িবিবদালেয়র সামেন 
থেক গিড়য়া পযn রাsা না-সাiিkং জান কের িদেয়েছ। eবার e 
িনেয় যিদ কােনা pিতবাদ করেত হয়, সটা তা যেথ সময় o 
মেনােযাগ দািব কের। eটা আমরা করেত গেল সংবাদমnন সময় 
মেতা বর করা যােব না। কেৃnd যমন বলেছ, বেড়া বেড়া 
বািড়gেলা যন িগেল খেত আসেছ, গাছgেলা কেট ফলা হে। 
eকটা িবপnতার বাধ। eখন pেতকটা কাজ eত খুঁিটনািট eবং 
িবশদ হেয় গেছ, pেতকটা কাজ যেথ সময় দািব কের। আমােদর 
মুশিকল হেয় গেছ, পািট বা গণ-সংগঠেনর জায়গা থেক 
isgেলােত eত oপর oপর pিতিkয়া দখােনা হয়। eর চেয় 
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isgেলা না তালাi ভােলা। পুেরা িজিনসটােকi কঁিচেয় দয়। 
কােনা isর ফেলা-আপ কের না। সামািজক নাড়াচাড়াটােক 
hােডল কের না। কের না কন? কারণ oেদর সময় নi। পািট 
চালােনাটাi eত বেড়া সমsা, িবষয়gেলার িদেক নজর দoয়ার 
তােদর সময় নi। শেষ eকটা কথা আিম বলেত চাiিছ, 
মহbতদার কথার সূেt, রা বা পুিঁজর pসে। আিম ২০০২ সাল 
থেক মnন পড়িছ। eটা িঠক, মnেন আেগ রাT-িবেরািধতাটা বিশ 
আসত, রােTর িবষয়gেলা বিশ িডল করা হত। তুলনায় eখন তা 
কেমেছ। পুিঁজর কথাটাo বিশ আসত। আমরা রাT বা পুিঁজর srপ 
uেnাচন করার িদক থেক িবষয়gেলােক দিখ। iদানীংকােল তা 
বশ কেমেছ। ২০০৫ সােল মnেন নায়াম চমিsেক সমােলাচনা কের 
িসn িথয়া িপটােসর eকটা লখার anবাদ বিরেয়িছল। িসn িথয়া 
িপটাস িলেখিছেলন, নায়াম চমিs তাঁর লখার মেধ িদেয় বারবার 
বেলন কািপটািলজm  কত খারাপ, im িপিরয়ািলজm  কত শিkশালী। 
eেত লাভ কী? সটা তা আমরা জািন। নায়াম চমিsর লখা 
পড়েল মেন হয়, আমার িকছiু করার নi। ধ ুহতাশ হেয় বেস 
থাকা। আিম ভুেল যাi য আমারo িকছ ুকরার আেছ। ... খুবi 
তীk সমােলাচনা। নায়াম চমিs সটা gহণo কেরিছেলন। তার পর 
থেক নায়াম চমিsর লখার িকছটুা বদলo হেয়িছল। আমােদর 
মnেনর kেto বাপারটা eরকমi। পুঁিজ বা রােTর বাপারgেলা 
আমােদর ভােলাi জানা। eটা কান aেথ বলিছ? eকটা uদাহরণ 
িদি। pভাকরণ যখন মারা গেলন, সiসময় eলিটিটi িনেয় 
িজেতনদার eকটা লখা িছল। সi লখাটা  িছল ীলংকার জল-
সমsা িনেয়। oখােন বেড়া বেড়া জলাধার িছল। কেয়ক হাজার 
লাক পিরম কের aত বেড়া বেড়া জলাধারgেলা তির কেরেছ 

কেয়কেশা বছর ধের। ীলংকার রাজনীিতর কেndo oi 
জলাধারgেলা রেয়েছ। eটা eকটা কndীভুত িবষয়। লখাটায় িছল, 
eলিটিটi কীভােব জাফনা eলাকায় oiরকম eকটা জলাধার বn 
কের িদেয়িছল, gােমর পর gাম eকটা জলক দখা িদেয়িছল। eত 
gNািম কেরo য সমথন eলিটিটi হারায়িন, সটা ei ঘটনায় হেত 

r কেরিছল। তার মেধ িদেয় সনাবািহনী কীভােব ঢুেক িগেয়িছল। 
লখােত রােTর কথা বলা হয়িন। আমােদর eকজন পাঠক দীপক বs 
ei লখাটা পেড় খুব রেগ িগেয়িছেলন। িতিন বেলিছেলন, তামরা 
eত হতা, বিn, aতাচার িনেয় িকছ ুবলেল না? eর utের 
কােনা আেলাচনা তখন করা হয়িন। সটা িকnt মnেনর eকটা 
ঘাটিত। মাoবাদী িহংসার pসে যমন িকছ ুআেলাচনা করা 
হেয়িছল, aমেলnd eবং কিণ চৗধুিরর কথার সূেt। রাT বা পুিঁজর 
ভূিমকা িনেয় আমােদর কী করণীয়, eটা িকnt মnেনর পিরসের 
কখেনা আেলাচনা করা হয়িন।  

কাচিবহােরর রামজীবন ভৗিমক eকটা pিতিkয়া জািনেয়েছন, 
eবােরর মnনটা িতিন eক িনঃােস পেড় িনেয়েছন। ধানচাষ িনেয় 
য ফেলা আপ আমােদর করার কথা িছল, সটা কন করা হয়িন? 
সটা িক লাকজেনর aভােবর জn? িতিন জানেত চেয়েছন।  
 গৗতম গাুিল বেলন, রােTর ভূিমকা িনেয় বলা দরকার। মিণদীপা 
ভৗিমক বেলন, মnন pথেম দখেল eকট ুভয় লােগ। eত বেড়া 
বেড়া লখা! তেব eকবার পড়েত r করেল িবষয়বstর টােন পেড় 
ফলা যায়। মnেনর লাiন pসে িতিন পের জানান, আমার মেন হয় 
মnেনর লাiন রেয়েছ। eক, মnন িহংসা o সntােসর িবrেd; di, 
সাmpদািয়কতার িবrেd eবং িতন, পরমাণ ুশিkর িবrেd।
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eবং ১৯৯৩ সােল ‘সটার ফর sািড aব সাসাiিট aাড সkলািরজm ’ pিতা কেরন$ 
iসলােম িবাসী হoয়া সেtto িতিন an ধমেক dা করেতন eবং সমান চােখ দখেতন$ 
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