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ননৈররাজজ্য নৈয়— ‘মরাৎসনৈজ্যরায়’

ববিশশেষ দ্রষ্টবিব॥ এ রচননাবটি আমনার ২০১৩ সনাশলের বিই নয়না

মনানবিতনাবিনাদ ও ননরনাজব: এম. এন. রনাশয়র মমবক্তিপরনায়ণতনা প্রসশঙ
থথেশকে গগহহীত একেবটি টিমকেরনা। পগষনা: ৪৭-৫০। প্রকেনাশেকে: আগনামহী
প্রকেনাশেনহী, ঢনাকেনা।

বিনাজনার-চলেবত বমবডিয়না ও বিমবদ্ধিবিগবত্তি যনাশকে ‘ননরনাজব’ বিশলে অবভিবহত
কেশর, তনা প্রকেগ তপশক্ষে ‘ননরনাজব’ নয়, ও বজবনশসর ননাম ‘মনাৎসনবনায়’।
ননরনাজব অনব পদনাথের। ননরনাজব মনাশন বনয়ম , ননরনাজব মনাশন থবিটিনার
মবনাশনজশমন, থসলেফ মবনাশনজশমন।
আসশলে, “সমস্ত ননরনাজববিনাদহীশদর মশধব থয-বজবনসটিনা সনাধনারণ,
থসটিনা হশলেনা সকেলে জবিরদবস্তমমলেকে রনাজননবতকে ও সনামনাবজকে প্রবতষনান
থথেশকে মমক্তি একেটিনা সমনাশজর আকেনাঙনা” (হুডিল্ফ হকেনার, ২০১১)।
বকেন, একে বদশকে ঊনববিবিংশে শেতনাবহীর থশেষ একে-থদড় দশেশকের অন্ধকেনার
কেনালে-পশবির সননাসবিনাদ, এবিবিং অনব বদশকে ববিপমলেতম ননরনাজবববিশরনাধহী
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প্রচনারণনার কেনারশণ সনারনা ববিশশ্বে এমন ববিভনাবন্তি নতরহী হশয়শছে থয , আজও
থলেনাশকে ‘ননরনাজব’ বিলেশত ববিশেগ ঙ্খলেনা থবিনাশঝ।
অন্ধকেনার ঐ কেনালে-পশবির ননরনাজববিনাদহীশদর সনামনানবতম আইনহী
তৎপরতনার সমশযনাগও রনাশখে বন ইউশরনাশপর সরকেনারগুশলেনা। ফশলে,
গভিহীর হতনাশেনায়, বনমরম অতবনাচনাশর, ববিগশড় বগশয় সননাশসর
জনববিবচ্ছিন্ন পথে থবিশছে থনন ননরনাজববিনাদহীশদর একেটিনা অবিংশে। বকেন ববিবিংশে
শেতনাবহীর এশকেবিনাশর থগনাড়নাশতই শুধশর বনশয় তনাতাঁরনা বফশর আশসন
পশথে। আর, আজশকের একেম শে শেতশকের ননরনাজববিনাদহীশদর ‘অকেম পনাই
ওয়নালেবস্ট্রিটি আশননালেন’ থতনা প্রবিলেভিনাশবি গনান্ধহীর অবহবিংস প্রবতশরনাশধর
পথেই থবিশছে বনশয়শছে (থডিবভিডি থগ্রেইবিনার, ২০১১-কে; থডিবভিডি থগ্রেইবিনার,
২০১১-খে; থডিবভিডি থগ্রেইবিনার, ২০১২)। ননরনাজববিনাদশকে বিমঝশত থগশলে
ববিশেগ ঙ্খলেনার ববিভনাবন্তি থথেশকে থবিবরশয় আসনা দরকেনার:
উঠশত-বিসশত যনাতাঁরনা অবনয়ম, নহ-হট্টশগনালে, গবনাঞনাম, মনারনামনাবরকেনাটিনাকেবটি, গন্ডশগনালে, এশলেনাশমশলেনা দশেনা, “থজনার যনার মলমকে তনার”
নহীবত (তথেনা মনাৎসনবনায়) ইতবনাবদশকে “ননরনাজব” বিশলে গনালেনাগনাবলে
কেশরন তনাতাঁরনা থতনা আশছেনই, ‘ননরনাজব’ শেব বদশয় অশনশকে এমনবকে
পমতাঁবজবিনাদশকেও বিমবঝশয় থেনাশকেন। আস্ত একেটিনা ধনারনাই আশছে
‘অবনাননাশকের না-কেবনাবপটিনাবলেজম’ বিনা অরনাজকে-পমতাঁবজবিনাদ ননাশম। তনার
মনাশন, কেতগরপক্ষেহীয় কেমনশসন্স বদশয় ননরনাজবশকে বিমশঝ থফলেনাটিনা অন্ধ
হশয় প্রলেয় বিন্ধ কেরনারই শেনাবমলে। ননরনাজবশকে আন্তিবরকেভিনাশবি বিমঝশত
হশলে তনার সমদহীরর ইবতহনাশস ঢম কেশত হশবি। (থসবলেম থরজনা বনউটিন,
২০১১-ঙ)

এখেনাশন তনার অবিকেনাশে ননাই, বিলেনা বিনাহুলেব। তবিম কেতকেগুশলেনা কেথেনা
বিলেনা বনতনান্তিই দরকেনার। আসশলে,
মনাৎসবনবনায় আর ননরনাজবর পনাথেরকেব প্রবণধনানশযনাগব, থকেনননা
কেথেনায়-থলেখেনায়-বমবডিয়নায় ডিনান-বিনাম বনববিরশশেশষ প্রনায় সমস্ত মহলে
থস্রেফ

অজ্ঞতনাজবনত

২ সসললিম সরজরা লনৈউটনৈ রচনৈরাসসংগ্রহ

কেনারশণ

আশলেনাচব

মনাৎসবনবনায়-পবিরশকে

[২০০৬ সনাশলের ২৮থশে অশকনাবিশরর আশগ-পশরর কেনালেপবিরশকে]
ননরনাজব, অরনাজকেতনা প্রভিগ বত ননাশম আখেবনাবয়ত কেশরশছে। ননরনাজব
বকেন অবতশেয় উন্নত নহীবতশবিনাধসমগদ্ধি উন্নত মনানববিকে একেটিনা সমনাজ
গঠশনর সশঙ সম্পবকের ত একেটিনা ববিষয়। সবিরজনগ্রেনাহব থকেনহীয়
রনাজশেবক্তির অভিনাশবি পগথেকে পগথেকে রনাজশেবক্তি বিনা রনাজননবতকে
দলেসমমশহর

“থজনার

যনার

মমলমকে

তনার”

নহীবতর

সশেস

অবভিপ্রকেনাশেজবনত ভিয়ঙ্কর ববিশেগঙ্খলেনা হশলেনা মনাৎসবনবনায়। “রনাজনা
ননাই, অথেচ সকেশলেই রনাষহীয় প্রভিম শত্বের দনাববিদনার। বিনাহুবিলেই একেমনাত
বিলে, সমস্ত থদশেময় উচ্ছিগ ঙ্খলে ববিশেগ ঙ্খলে শেবক্তির উন্মত্তিতনা; এমন
যখেন হয় থদশশের অবিসনা, প্রনাচহীন অথেরশেনাশস তনাহনাশকেই বিশলে
মনাৎসবনবনায়, অথেরনাৎ বিগহৎ মৎসব কেতগরকে ক্ষেমদ্র মৎসব গ্রেনাশসর থয নবনায়
বিনা যমবক্তি থসই নবনাশয়র অপ্রবতহত রনাজত্বে!” (নহীহনাররঞন রনায়,
১৪০২: ৩৮০।)
২০০৬ সনাশলের ২৮থশে অশকনাবিরশকে বরশর বঠকে এরকেম
অবিসনারই সগবষ্ট হশয়বছেলে। আমনাশদর থদশশের ইবতহনাশস আরও
একেবিনার, পনালে আমশলের আশগ আশগ, ৬৫০–৭৫০ খহীষ্টনাব পযরন্তি
এরকেম

মনাৎসবনবনায়-পবরবসবত

ববিরনাজ

কেশরবছেলে।

থস-সময়

সবিরসম্মতভিনাশবি গশণশেশদবিশকে রনাজনা বনবিরনাচশনর মনাধবশম থসই
অবিসনার বনরসন রশটি। অনববদশকে, ননরনাজব তথেনা ননরনাজববিনাশদর
ননাশম থমলেনা ভিনাশলেনামন-হনাববিজনাববি বজবনশসর চলে এখেনাশন-থসখেনাশন
থেনাকেশলেও এর মমলে সনামনাবজকে আশননালেশনর ধনারনাবটি ইউশরনাশপ
দহীররকেনালে যনাবিৎ ‘মমবক্তিপরনায়ণ সমনাজতন’ ‘মমবক্তিমমবখেন সনামববিনাদ’
প্রভিগ বত ননাশম পবরবচত। আমনাশদর থদশশের বিলেশশেবভিকে-ররনাননার
কেতগরত্বেপরনায়ণ সমনাজতনহীরনা সনাধহীন সমনাজতশনর ঐ দমদনার ন্তি
ধনারনাবটির ইবতহনাস ও সনাবহশতবর সনাশথে পবরবচত নয় বিলেশলেই চশলে।
থকেনননা, ১৯১৭ সনাশলে রুশে জনগশণর মহনান অশকনাবির ববিপ্লশবির পর
নসরতনহী বিলেশশেবভিকেরনা জনগশণর ওপর রক্তিনাক্তি দমনপহীড়ন
চনালেনাশননার মনাধবশম বনরঙ্কমশে হুকেম মদনাবরর রনাষবিববিসনা কেনাশয়ম কেরনার
পর থথেশকে রুশে সনামনাজববিনাদ এবিবিং মনাবকের ন সনামনাজববিনাশদর
জগৎশজনাড়না প্রচনারণনা-বিববিসনা ‘সমনাজতনহী’ অশথের বিলেশশেবভিকে-
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থদরশকেই তম শলে ধশরশছে।
থযমন ধরুন, ১৯৩৬ সনাশলে থস্পেশনর সমনাজতনহীশদর
অসনাধনারণ মমবক্তিপরনায়ণ ববিপ্লশবির কেথেনা বিলেশত থগশলে আমনাশদর
কেনাশনও আশস বন। খেমবি থবিবশে থলেনাকে জনাশনন ননা, ১৯৬৮ সনাশলের
‘পবনাবরস-বিসশন্তির’
মমবক্তিপরনায়ণ

ছেনাত-শ্রবমকে-ববিশক্ষেনাশভির

সমনাজতনহীশদর

ননাননান

থপছেশনও

ধনারনার

বছেলে

মমক্তি-সনাধহীন

তৎপরতনা। এটিনাও আমনাশদর জনাননা আশছে বকেননা সশনহ থয, মনাবকের ন
যমক্তিরনাশষর প্রবতবিনাদহী তৎপরতনার সবিশচশয় বিবলেষ ও ধনারনাশলেনা
বিমবদ্ধিবিগবত্তিকে

কেণ্ঠসর,

অতম লেনহীয়

ভিনাষনাতত্ত্বববিদ

আজশকের

দমবনয়নায়

মমবক্তিপরনায়ণ

থননাম

সমনাজতশনর

চমবস

প্রধনানতম

প্রচনারকেশদর একেজন।
থতনা, প্রকেগ তপশক্ষে ননরনাজববিনাদ হশচ্ছি সনাধহীন সমনাজতন:
যনাবিতহীয়

রনাজনা-রনাজড়না-রনাজতন—তথেনা

শেনাসকেশগনাষহীশকে—ববিদনায়

কেশর

বদশয়

সমস্ত

সমসবিংগবঠত

প্রকেনার
জনগশণর

সবতবকেনাশরর গণতনাবনকে প্রবতবনবধত্বে কেনাশয়শমর পশথে অতবন্তি
সমববিনবস্ত পবরচনালেন-বিববিসনার মনাধবশম থগনাটিনা থদশেশকে অবিনাধ-মমক্তিসগজনশেহীলে আত্মকেতগ র শত্বের সমসবিংগবঠত কেনাঠনাশমনাসমমশহর অধহীশন
বনশয় আসনা। বকেন থসই বশেল-ববিপ্লশবির সময়কেনালে থথেশকেই, যখেন
থথেশকে শ্রবমকেশদর সনাধহীন সমনাজতনাবনকে আশননালেনগুশলেনা গশড়
উঠশছে, তখেন থথেশকে এখেন পযরন্তি, ননরনাজবশকে ববিশেগ ঙ্খলেনা,
গণ্ডশগনালে, মনাৎসবনবনায় প্রভিগ বত অশথের চনালেনাশননার লেনাগনাতনার
প্রচনারণনা-প্রশচষ্টনা শেনাসকেশশ্রণহীগুশলেনার তরশফ চশলে আসশছে।
এজনবই ননরনাজববিনাশদর অনবতম আবদ প্রবিক্তিনা পতাঁ শধনা বিলেশতন,
“ননরনাজব মনাশন বনয়ম, আর শেনাসকে-সরকেনার মনাশন গণ্ডশগনালে”।
(থসবলেম থরজনা বনউটিন, ২০০৮)

অথেরনাৎ, অবনাননাবকের জশমর প্রধনান অথেরই হশচ্ছি থয, রনাষ এবিবিং অনব
যনাবিতহীয় থকেনহীভিম ত কেতগরপশক্ষের ববিরুশদ্ধি অবিসনান গ্রেহণ কেরনা। অথেবরবটি
মনাশনই বিলেপ্রশয়নাগ। সকেলে অথেবরবটিই অনবিধ। সকেলে বিলেপ্রশয়নাগ
অনবিধ। বনশজশকে নবিধ প্রমনাণ কেরনার দনায় অথেবরবটিরই , নইশলে তনা
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আপননাশতই অনবিধ (থননাম চমবস, ২০০৫: ১৭৪, ১৭৮)। মনানমষ
বনশজই বনশজর অথেবরবটি হশয় উঠশবি, ‘অথের’ হশয় উঠশবি, তনার জনব
যনাবিতহীয় থকেনহীভিম ত অথেবরবটির ববিলেয় প্রশয়নাজন।
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