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রাচারী শাসেকরা অেনেকই আশা কেরন, ধু আজেকই য তাঁরা মতায় আেছন তা নয়, 

িচরকালই থাকেবন। তাঁরা অেনক সময় এটাও িব াস কেরন য, মতা চেল গেলও ভিবষ েত 

তাঁেদর বতমান দুরাচার েলার িবচার হওয়ার ভয় নই। তাঁরা যিদ সাধারণ মানুেষর কথা বলার 

সুেযাগ ব  কের দন, িবচার ছাড়াই অেনকেক জেল রাখেত তৎপর হন, সংখ ালঘুেদর জীবনর ায় 

পুিলেশর অকমণ তা মেন নন, এমনিক রাজৈনিতক ােদর ‘ গািল মােরা’ এই অিভলাষিটেত বাধা 



না দন, তা হেলও ভিবষ েত এ িনেয় কউ বড় সমােলাচনার সুেযাগ পােব না। ভিবষ ৎ িনেয় একটা 

বড় িব াি  আজেকর রাচারীেদর সাহস দয়, সই সাহেসর কানও বা ব িভি  না থাকেলও।   

রাচারী রাজনীিতর ানহীনতার সে  সাধারণ মানুেষর জীবেনর অিন য়তার একটা ঘিন  যাগ 

আেছ। িবিশ  উদু কিব ফজ় আহেমদ ফজ় তাঁর একিট রচনায় সবাইেক মেন কিরেয় িদেয়িছেলন 

য, সরকাির দুরাচার েলা ধু আজেকই  দখা যাে  এমনটা নয়, ভিবষ েতও লােক সটা 

ভুলেবন না। তাঁর ১৯৭৯- ত লখা িবখ াত কিবতা ‘হম দেখে ’ আমােদর সামেন সিত -িমেথ  িবষয়ক 

ােনর একিট বড় ভূিমকােক তুেল ধের। রাচারীরা এখন যতই িনেজেদর ভারমু  মেন ক ন, 

যতই ধূততার সে  অকুি ত ভােব অনাচার েলা চািলেয় যান, সাধারণ লােকর এমন একটা সে হ 

করার খুবই কারণ আেছ য— তাঁেদর উপলি েত িবচােরর অভাব আেছ এবং সই অভাবই তাঁেদর 

উ ািন দয়। ফেজ়র কিবতািটর াপট িছল পািক ােনর িসেড  িজয়া-উল-হেকর রশাসন, 

িক  তাঁর এই গভীর চতনা সব ই েযাজ ।  

তাই, আজ যখন ভারেতর ম ী-পিরষদ ও আইনসভা আমােদর সংিবধােন আদৃত ধমিনরেপ তা ও 

গণতে র অিধকারেক ধূিলসাৎ কের িদে , তার ফেল য দশ জুেড় িতবাদ হেব এেত আ েযর 

িকছু নই। বর  আ য এটাই য, দেশ এ-ধরেনর একটা িন মুখী পিরবতন আনার সময় 

িতবােদর জারােলা স াবনা েলার ওপর বড়কতােদর নজর সামান ই িছল। াধীনতা আে ালেনর 

সময় ধমিনরেপ  গণত  িত ার জন  ভারতবাসীেদর কিঠন সং াম করেত হেয়িছল। বড় েচ ায় 

জতা ধমিনরেপ  এবং ব ি িনরেপ  সমাজব ব ােক চট কের উৎখাত কের দওয়া যােব— কানও 

রকম িতবাদ ছাড়াই— এ-রকমটা মেন করার কানও কারণ িছল না, এখনও নই।   

যিদও দেশর কতারা অেনক সমেয়ই সাধারণ লােকর কথা নেত চান না, এবং নানা ভােব 

সরকােরর সে  মতিবেরাধেক দশে াহ িহেসেব দখেত উ  ীব হন, তবুও এটা আমােদর, সাধারণ 

মানুষেদর সবদাই মেন রাখা দরকার য, িতবােদর সাহােয ই আমােদর ব ব  সবার সামেন তুেল 

ধরা স ব। সাধারণ মানুেষর ক র যিদ সরকাির হ ে েপ এবং গােয়র জাের দমন করা হয়, তা 

হেলও সই িতবাদ অেনক সময়ই নানা ভােব দিশ ও িবেদিশ কােন প েছ যায়। িতবাদ দমেনর 

সমােলাচনা দেশিবেদেশ িনত হেয় সরকাির কু-ব ব া িলর িদেক লােকর নজর টােন।  

অন  দশ থেক অথবা আ জািতক সংগঠন থেক সমােলাচনা এেল দিশ সরকার অেনক সময়ই 

বলেত চায় য, িবেদিশ কারও এ- দিশ ি য়াকম স েক িকছু বলার অিধকার নই। িক , পৃিথবীর 

সকেলরই এেক অেন র িদেক দৃি পােতর াধীনতা আেছ, মানুেষর মূল েবাধ ও সহানুভূিত 



আ জািতক আইনেকও সহেজই ছািড়েয় যেত পাের। কথা বলার াধীনতা জগৎ জুেড় মানব-

অিধকােরর সে  যু । অন  দেশর সমােলাচনা আমরা ায়ই কের থািক। যমন পুরেনা দি ণ 

আি কায় বণিবে েষর ব বহার, আেমিরকার ইরাক আ মণ, য়া ােত সংগিঠত জনহত া, 

প ােল াইেনর নাগিরকেদর দমন কের রাখা— এ-রকম ব  উদাহরণ সহেজই দওয়া যায়। যখন 

অন ায় ঘেট, তার সমােলাচনা িবেদশ থেক এেসেছ, এই অজুহােত আমরা ব ব েলােক উেপ া 

করেত পাির না।  

আমােদর দেশ বতমােন য িতবাদ চলেছ এবং িতবাদ ব  করার জন  পিশশি র ব বহার 

হে , সই িবষেয় সাধারণ মানুেষর কথা বলার েয়াজন খুবই। যাঁেদর ওপর দুব বহােরর চাপ 

সবেচেয় বিশ পেড়েছ, যমন সংখ ালঘু স দােয়র মানুষ, তাঁেদরও শ  ভােব দাঁড়াবার েয়াজন 

অত  । ইদানীং মুসলমান সমােজর মেয়রা তাঁেদর অিধকার বজায় রাখেত য সাহসী েচ া 

করেছন তার মেধ  মূল েবাধ ও িবচার মতার পিরচয় নানা ভােবই দখা যাে ।  

যুবসমাজেক য এই রাজৈনিতক িতবাদ েলােত সামেনর সািরেত দখা যাে , এটা এেকবােরই অ-

সাধারণ িকছু নয়। িক , এ েলােত মেয়েদর, িবেশষত মুসলমান সমাজ থেক এিগেয় আসা 

নারীেদর নতৃে র ভূিমকাটা অত  পূণ। তাঁেদর যাগদােনর ফেল আে ালন েলা অেনক বিশ 

শি মান হে ।  

িতবােদর আ িলক ছিবিটও ইদানীং অেনকটা বদেলেছ। য-সব অ েল মেয়েদর নতৃ  খুব  

ভােব উেঠ আসেছ, যমন উ র ভারেতর িবিভ  এলাকায়, িদি েতও, সই অ ল েলােত আেগ 

সাধারণত মেয়েদর ক র তুলনায় দুবল িছল। এই পিরবতেনর  কম নয়। জঁ জ়-এর সে  

আমার যৗথ ভােব লখা অ ান আনসােটন াির: ইি য়া অ া  ইটস ক ািডকশনস (বাংলায় ভারত: 

উ য়ন ও ব না) বইেত ভারেত নারী-পু ষ বষেম র য আ িলক ছিবটা উেঠ এেসেছ, তােত দখা 

যাে  উ র ভারেতর িকছু রােজ  মেয়েদর ব না খুবই তী । আজেকর িতবােদ সই পুরেনা 

অসােম র িকছু বদেলর ল ণ দৃি  এিড়েয় যেত পাের না।  

বতমান িতবাদ িলর আর একটা িদক হল, য সংিবধান ও জাতীয় তীক েলােক দি ণপ ীরা 

দখল কের িনেয়িছেলন, আে ালনকারীরা স েলােকই িনেজর বেল মেন কের ব বহার করেত 

উৎসাহী। সরকােরর সে  িবেরাধ আেছ বেলই তােক দশে াহ বলা যােব না, কারণ, দশ ও সরকার 

এক িজিনস নয়। জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় স ীত সব ভারতীেয়রই অিধকােরর মেধ  পেড়, এবং 

সরকার কানও ভােবই স িল বােজয়া  করেত পাের না।  



দেশর এই স টময় অব ায় যটা সবেচেয় জ ির, তা হল এই অিধকারমূলক িচ াধারােক পাকা 

করা এবং সংিবধান সূত অিধকার িলেক বড় মানবািধকােরর সে  যু  করা। িবিভ  ধেমর মেধ  

িবেভদ কের লােকর রাজৈনিতক ও সমাজৈনিতক অিধকার কমােনা চলেব না।  

জন ু য়াট িমল-এর আেলাচনায় আমরা দখেত পাই য, গণত  বা  াধীনতার ওপর খুবই 

িনভরশীল। সই াধীনতা র া করা এবং তার সু-ব বহার করা গণতে র বড় একটা নীিত। সরকাির 

কতাব ি রা অেনক সময় লাকেক িনবাক করেত ব  হেলও, এ িবষেয় য জারােলা আেলাচনা 

চলেছ তা িনেয় আমােদর খুিশ হওয়ার বড় রকেমর কারণ আেছ। স িত িবচারপিত ধন য় যেশাব  

চ চূড় এবং দীপক  গণ-আেলাচনার সমথেন য কথা েলা বেলেছন তােতও িন য়ই আমােদর 

ভরসা পাওয়ার হতু আেছ।   

রাজনীিতর চচায় িতবাদ করার মতা এবং সাহেসর ভূিমকা খুবই বড়। ইিতহােস আমরা দখেত 

পাই য, পৃিথবীেত ঘেট যাওয়া নানান আচার ও দুরাচার েলােক মুেছ ফলা স ব নয়। আজ হাক বা 

কাল, এ সব  উঠেবই: কন উ র-পূব িদি র শাি পূণ িতবাদীেদর আ া  হেত হল; কন 

পুিলেশর সাহায  তাঁরা পেলন না, বরং উে াটা ঘটল; কন নীরব মানুেষর ঘরবািড় পুড়ল; কী ভােব 

অেনক ক’িট িব িবদ ালেয় ছা ছা ীেদর  

ওপর হামলা চলল; এবং পুিলশ কন ভুেয়া িভিডেয়ার সাহােয  দখােনার চ া করল য, যা ঘেটেছ 

তা ঘেটিন?   

রা ীয় বা বেলর সাহােয  য তির-করা কািহিন েলা অেনক সময় গেড় তালা হেয়েছ, স েলা 

িচর ায়ী নয়। ন ায় ও ন ায তার েয়াজন এবং গণত  র ার েচ ার সে  এই িল অ াি  

জিড়ত। এক িদেক যখন— লােকর ব ব  দমন করেত— িতবাদ ব  করার নানা রকম েচ া 

চলেত পাের, তখন েয়াজন সুিচ া ও সাহেসর সে  সবারই জােরর সে  দাঁড়ােনা। দুিদেন, 

দুিবপােক আমােদর আশার কথা শানার কারণ িন য়ই আেছ, য আশা মািটন লুথার িকং-এর কে  

আমরা নেত পেয়িছলাম: ‘আমরা সব বাধা অিত ম করব।’ সমাজেক ন ায তার িদেক িনেয় 

যাওয়ার দািয়  আমােদর সকেলরই।  

 


