ফ্রান্সের ঘটনা জটটল। আন্সরা জটটল হন্সে।
খুব কাট-ছাাঁট কন্সর দেন্সখ দ্রুত টিদ্ধান্ত টনন্সল ঠকন্সত হন্সব।
শুধু িাধারন জ্ঞান টেন্সে টবচার কন্সর দেলন্সল ঠকন্সত হন্সব।
একটু িমে নষ্ট কন্সর পুন্সরাটা পড়ুন।
— এই মুহূর্তে কিছু ভাবনা
২৮-১০-২০২০। আমরা সাম্প্রততক তিক্ষক হতযাকান্ডটা দেখার সমর্ে ঘটনার পতরর্েতক্ষত
বা পাসের্পতিভ বা বযাকগ্রাউন্ডটা এর্কবার্র দ ার্টা দের্ক ক্রমি বড় করর্বা। এবং দেখর্বা
তবচারটা দকমন জতটল হর্ ়ে ার্ে।
(১) # ধরুন আপতন শুধুমাত্র ফ্রার্ের পযাতরস িহর্রর ১০০ তকর্লাতমটার্রর আর্িপার্সর
মর্ধযকার অর্িাবর্রর ৫ দের্ক ১৫ তাতরর্খর তক ু ঘটনা দেখর্বন দ টুকু একজন স্কুল
তিক্ষক সযামুর্েল পাতত-র খুর্নর সার্ে ক্ত
ু ।
(১) # অর্িাবর্রর ৫ এ মাস্টারমিাই তার ক্লার্স বাক-স্বাধীনতা দবাঝার্নার জনয তক ু
কাটুনে দেখার্বন। দেখার্নার আর্ে তততন ক্লার্স মুসলমান কারা কারা আর্ তার্ের হাত
তুলর্ত বলর্লন। তারপর তার্েরর্ক বলর্লন তারা ইর্ে করর্ল ক্লাস দের্ক দবতরর্ে
দ র্ত পার্র কারন া দেখার্না হর্ব তার্ত তার্ের মর্ন আঘাত লাের্ত পার্র। তারপর
তততন কাটুনে দেখার্লন ার একতটর্ত নাকি মুসলমান ধর্মের নবীর্ক উলঙ্গ ও একটা তবর্িষ
ভঙ্গীর্ত দেখার্না হর্েকছল। একজন মুসলমান াত্রীর দসটার্ক পর্নোগ্রাতি মর্ন হে ও দস
বাতড়র্তও বর্ল। তার বাবাও এটার েততবাে কর্র ও দসািযাল-তমতিোর্ত (দিসবুক,
দহাোটসঅযাপ, ইতযাতের্ত) খবরটা জাতনর্ে েততবাে কর্র। খবরটা ড়াে। জননক ফ্রাে
তনবাসী পযার্লস্তাতনে দলাক স্কুর্ল এর্স েততবাে কর্র ও েততবাে বাড়ার্ত বর্ল। এক
মুসলমান ধমেেচারক মাস্টারমিাইর্ক খুর্নর হুমতকও নাতক দেে দসািযাল তমতিোর্ত।
এরপর ১৫ তাতরখ পযাতরস দের্ক োে ১০০ তকতম েূর এক জােোর দচর্চতনো দের্ক
আসা এক ১৮ ব র্রর উদ্বাস্তু আবদুল্লাখ আবুর্ের্োতভচ আর্জারভ, দ তকনা আর্ে
দের্কই এবযাপারটা জানর্তা ও দরর্ে ত র্লা, দস পযাতরর্স ঐ স্কুর্লর সামর্ন আর্স স্কুল
ুতটর সমর্ে, স্কুর্লর কর্েকজনর্ক বর্ল ঐ মাস্টারমিাইর্ক তচতনর্ে তের্ত।
মাস্টারমিাইর্ক তচর্ন তনর্েই দস তার তের্ক এতের্ে ুতর তের্ে তার মাো দেহ দের্ক
দকর্ট তবতেন্ন কর্র দেে। এভার্ব হতযা করার পর দস নাতক কাটা মুন্ড-র তবও তার
দসািযাল তমতিোর্ত দপাস্ট কর্র। পুতলি তার্ক ধরর্ত দের্ল পুতলর্ির বক্তবয দ দস
পুতলির্ক আক্রমণ করর্ত াে। পুতলি গুতল চালার্ল দস মারা াে। এর পর এই তনর্ে
হহনহ পর্ড় াে।
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(১) # এটুকু দেখর্ল তক মর্ন হর্ত পার্র? এরকম তসদ্ধান্ত হে তক? * ধরা াক
মাস্টারমিাই নবীর ঐ তব দেতখর্ে খুবই "অপরাধ" কর্রর্ ন। তকন্তু দসর্ক্ষর্ত্র ঐ
আবদুল্লাখ দসটা তবচার করার দক, িাতস্ত দেও ারই বা দক? আইন দকন দস তনর্জর হার্ত
তুর্ল দনর্ব ও তনর্জই মৃতুযেন্ড তনর্ে তনর্জই তা কা েকরী করর্ব? ির্ল আবদুল্লাখ খুতন।
তার উতচত িাতস্ত েরকার ত র্লা। ঘটনাক্রর্ম দস িাতস্ত দপর্েই দের্ । * এবার
মাস্টারমিাই। তততন া কর্রর্ ন দসটা তক অপরাধ? ধমেেচারক বা এমনতক ঈশ্বরর্ক তনর্ে
বযাঙ্গ করার অতধকার তক কার্রা আর্ ? এটা তক বাক-স্বাধীনতার নার্ম ার্েতাই করা
হর্ে না? * এখার্ন আপতন আজ দের্ক ১২৬ ব র আর্ে (বাংলা ১৩০১ সর্ন)
রবীন্দ্রনার্ের দলখা “স্বেেীে েহসন” নাটকতটর্ক উর্ল্লখ কর্র আপতন বলর্তই পার্রন দ
এটা অপরাধ বর্ল েণয করা হে তন তেও দসখার্ন দেব-দেবীর্ের তনর্ে ভার্লামাত্রাে
বযাঙ্গ করা হর্ের্ । দসই ১৮৯৪ সার্লও রবীন্দ্রনাের্কও দকউ অপরাধী বর্ল েণয কর্রতন
তার ঐ দলখার জনয, দসতটর দকার্না েকািয তবর্রাতধতাও হেতন, তার্ক হুমকী দেওো দতা
েূর্র োক।
(১) # ** তসদ্ধান্ত => অতএব মাস্টারমিাই অপরাধ কর্রনতন, বযর্ঙ্গর অতধকার,
তির্ের-স্বাধীনতা ও বাক-স্বাধীনতার মর্ধয পর্ড়। তির্ের-স্বাধীনতা ও বাক-স্বাধীনতা
েণতর্ের অঙ্গ। এটা দ দবার্ঝ না এবং বযঙ্গর্ক অপরাধ মর্ন কর্র তনর্ে বযঙ্গকারীর্ক
হুমকী দেে, দসই অপরাধী।
(২) # এবার আমরা ১৫-১৬ ব র তপত র্ে াই। ২০০৪-২০০৫-২০০৬ সার্লর ঘটনা।
ভারর্তর। তিেী মকবুল তিো হুর্সন।
(২) # তিো হুর্সন এর হতরী এক তসর্নমা – “তমনাক্ষী: এ দটল অি তি তসতটজ” এ তার
তনর্জর রচনা করা একতট োন তনর্ে তীব্র আপতি কর্র মুসতলম নানা সংেঠন। কারন
দকারান এর পতবত্র তক ু লাইন তসর্নমার একটা োর্ন বযবহার করা হর্ের্ া অননততক।
এত তবর্রাতধতা হে, তসর্নমা হর্ল এত েন্ডর্োল হে, দ তসর্নমাতট তুর্ল তনর্ত হে।
(২) # তিো হুর্সন এর একতট তবর েেিেনী উপলর্ক্ষয দেখা াে তক ু দেবীর নগ্ন তব।
দু’একতট দসরকম তব দবাধহে ইন্টারর্নর্টও দবতরর্ে াে। তবর্িষ কর্র দেবী সরস্বতীর
নগ্ন তব তনর্ে তীব্র আপতি দতার্ল তহন্দু তক ু সংেঠন। এক জােোে েেিেনীর্ত আগুন
ধরার্নার ঘটনাও দবাধহে হর্েত ল। ির্ল েেিেনী বাততল হল।
(২) # মকবুল তিো হুর্সন ২০০৬ সালল দেি াড়র্লন, বা ছাড়লত বাধ্য হললন, কাতার
এ তের্ে বাসা বাাঁধর্লন। দিষ তনিঃশ্বাস তযাে করর্লন তবর্ের্িই।
(২) #** বাস্তবত দেখা দেল => দসই সমর্ে ভারর্ত মুসতলম ও তহন্দু তক ু দোষ্ঠী তিেীর
তক ু কাজর্ক তির্ের স্বাধীনতা, তিেীর মতেকার্ির স্বাধীনতা বর্ল দমর্ন তনর্ত
পারর্ ন না। েততবাে হর্ে, দজার কর্র বন্ধ করার দচষ্টা হর্ে তবর ও তসর্নমার েেিেনী।
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[এখার্ন দুতট তবষর্ে অবিয তবতকে হতরী হর্ত পার্র। (১) দকানটার্ক “তিে” বলর্বা,
হিতেক কাজ বলর্বা, দকানটার্ক “তিে” বলর্বা না, রুতচিীল বলর্বা না, দসইটা দেখা
েরকার। রবীন্দ্রনার্ের কার্জর সার্ে তিো হুর্সর্নর ঐ কাজর্ক বা ঐ িার্ুনু লি এক কর্র
দেখা তঠক নে। (২) না, েধান তেক এটা নে। সমেটা বের্ল দের্ । ধমে তনর্ে সমার্লাচনা
সহয করার সহনিীলতাই এখন দনই। তহন্দু মুসলমান দকার্না পক্ষই এখন আর তবন্দুমাত্র
তবর্রাতধতা মানর্বনা, বযঙ্গ দতা েূর্রর কো।]
(৩) # এবার াও া াক ২০১৫ সার্ল।
(৩) # ফ্রার্ের Charlie Hebdo পতত্রকাে ৭ই জানুোরী ২০১৫র্ত দুজন সিস্ত্র জঙ্গী
মুসলমান হানা দেে ও পতত্রকার ১২ জন কমেীর্ক গুতল কর্র দমর্র দির্ল। এই কার্ েযর
তপ র্ন কারনটা হল এই পতত্রকা হজরত মহম্মের্ক তনর্ে কার্রা মর্ত বযঙ্গতচত্র, আর কার্রা
মর্ত অশ্লীল কাটুেন েকাি কর্রত ল।
(৩) # দসই ব র্রই দসর্েম্বর মাস। ুদ্ধতবধ্বস্ত ক্ষুধাজজেতরত তসতরো দের্ক পালার্নার
দচষ্টা করা লাখ লাখ উদ্বাস্তুর্ের মর্ধয একতট ের্লর দনৌকা উর্ে াে। তার দ র্ত চাইত ল
কানািাে। তা আর হর্লা না। দসই দনৌকার াত্রী ৩ ব র্রর আেলান দিনু’র মৃতর্েহ
সমুর্ের ধার্র পাওো াে। ফ্রার্ের Charlie Hebdo পতত্রকাে এই আেলান ও তার
মৃতুয তনর্ে নানা বযঙ্গতচত্র দবর্রাে আেলার্নর মৃতুযর পর্রই। দসগুতলর কর্েকতটর নমুনা
ইন্টারর্নর্ট দ রকম পাওো দের্লা — *তিশু আেলান বড় হর্ল তক করর্তা? দমর্ের্ের
দ ৌন দহনস্তা করর্তা। * ইওর্রাপ খ্রীস্চান। ত শু জর্লর ওপর তের্ে দহাঁর্ট দ র্ত পার্রন।
মুসলমান বাচ্চা িুর্ব াে। *একটার ের্র দুর্টা বাচ্চা (লাি) ...ইতযাতে।
(৩) #** একটা মত = এগুর্লা তক তির্ের স্বাধীনতা? ** আর্রকটা মত = তেওবা
এগুতল রুতচিীল তিেকমে না হে তবুও তক এগুর্লা করার স্বাধীনতা োকর্ত পার্রনা?
আপনার দেখার ইর্ে না োকর্ল দেখর্বন না। তকন্তু বন্ধ করার ির্তাো তের্ত পার্রন
না। **আর্রা একটা মত োকর্ত পার্র, বা আর্ , হ রত মহম্মে বা তিশু আেলানর্ক
তনর্ে ওরকম বযঙ্গতচত্র েকার্ির কারন আসর্ল আর্েৌ তির্ের স্বাধীনতা-র সার্ে ক্ত
ু
নে। দসটা তক তা আমরা পর্র দেখর্বা।
(৪) # এবার দেখা াক ১৫ই অর্িাবর্র ঐ হতযাকার্ন্ডর পর ১০-১২ তের্ন তক তক হল।
(৪) # ফ্রার্ের ঐ ঘটনাে জতড়তরা ার্ের সার্ে দ াোর্ াে কর্রত র্লন বা ুক্ত ত র্লন
দসই কারন দেতখর্ে শুধু দবি কেজনর্ক দগ্রপ্তারই করা হেতন। কর্েকতট মসতজে বন্ধ কর্র
দেওো হর্ের্ । সংখযাে দসটা কর্তা এখর্না জানা দনই। # ইসলার্মার্িাতবো বা
ইসলামতবর্রাতধতা, ইসলার্মর তবরুর্দ্ধ ওস্কার্না ইতযাতের তবরুর্দ্ধ কা েরত একতট বড়
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সংেঠন তস.তস.আই.এি. দক বন্ধ কর্র দেওোর দঘাষণা হর্ের্ । বন্ধ হর্ে আর্রকতট
বড় এন.তজ.ও. া মুসলমানর্ের সাহা য কর্র। # দ কাটুেন তনর্ে হতযাকান্ড করা হর্ের্
দসটা এবং দসরকম অর্নক কাটুেন বড় কর্র াতপর্ে টাঙার্না হর্ের্ তক ু জােোে। #
ফ্রার্ে বড় বড় সমার্বি, তমত ল ইতযাতে হর্ের্ ইসলাতম সোসবার্ের তবরুর্দ্ধ। #
দেতসর্িন্ট মাক্রাঁ দঘাষনা কর্রর্ ন দ সরকার কড়া হার্ত ইসলাতম সোসবাে েমর্নর সব
বযবস্থা দনর্ব, কাউর্ক দরোত করা হর্ব না।
(৪) # ১৮ই অর্িাবর রতববার সকার্ল আইর্িল টাওোর্রর কা াকাত অঞ্চর্ল অর্নর্ক
কুকুর সর্ঙ্গ তনর্ে হাাঁর্ট দ মন অনযানয তেন হে। দসতেন একটা ঘটনা ঘর্ট াে। দু’জন
সাো-চামড়ার মতহলার সার্ে দু’জন অনয মতহলার ঝার্মলা বাাঁর্ধ তনর্জর্ের কুকুর
সামলার্না তনর্ে। তারপর তচৎকার দিানা াে – ঐ দুই সাো-চামড়ার মতহলা “দনাংরা
আরব” বর্ল দচাঁচার্ত দচাঁচার্ত ুতর মারর্ত োর্ক ঐ দু’জন তহজাব পরা মতহলার্ক। তহজাব
পরা মতহলারা হাসপাতার্ল। মাোর খুতল সহ নানা জােোে আঘাত ও িুসিুস প েন্ত িুর্টা
হওোর কারর্ন। পুতলি ঐ দুই সাো-চামড়ার মতহলার্ক দগ্রপ্তার কর্রর্ । এটা ঘটনা দ
এটা তনর্ে তমতিোর্ত দতমন হহনচ হেতন। দফ্রঞ্চ হেতনকগুর্লার দহিলাইর্ন এটার্ক ধমেীে
বা জাততেত সাম্প্রোতেক হামলা দলখা হেতন। তহজাব পড়া মতহলারা আলর্জতরে
বংর্িাদ্ভুত। আলর্জতরো সহ নানা আতফ্রকার বহু দেি ব র ফ্রার্ের উপতনর্বি ত ল এমতন
ব র ষাট আর্েও।
(৪) # আজকাল অর্নক বড় দস্টার্র “হালাল” ও “কার্ি” দলখা োর্ক খােযের্বযর
পযার্কর্ট। ার মার্ন এগুতল মুসলমান ও ইহুতে ধমেমর্ত শুদ্ধ খােয। ফ্রার্ের বড় তমতিো
কম্পাতন তব.এি.এম. এটা তনর্ে েততর্বেন দবর করর্লা েত ২১ তাতরখ। দ এসব তক
আর্েৌ সবেসাধারর্নর জনয বাজার্র োকা উতচত। দকন এত হুহু কর্র বাড়র্ব এরকম
খার্েযর চাতহো। ইতযাতে। তর্ব একটু নরম কর্র। কারন কম্পাতনগুর্লা বড় বড়
বহুজাততক। দ মন দফ্রঞ্চ বহুজাততক কার্রর্িার।
(৪) # তব.এি.এম. সূর্ত্র এটাও জানা দেল দ – নামজাো েততষ্ঠান দিকােলন দপাটেস্
পতরর্ধে তহর্সর্ব একধরর্নর তহজাব মার্কের্ট আর্ন সাম্প্রততক কার্ল। তকন্তু এটা তনর্ে
দসািযাল তমতিোর্ত এমন তবতকে শুরু হর্লা দ দিকােলন দসটা মার্কেট দের্ক তুর্ল
তনর্ের্ । তবতর্কে অংি তনর্ত চােতন।
(৫) # আবার আমরা তির্র াই ফ্রার্েই, ২০০৩-২০০৪ সাল দের্ক এপ েন্ত কর্েকতট
মাত্র সংতশ্লষ্ট তবষে দেখর্ত।
(৫) # ২০০৩-০৪ সার্ল ফ্রার্ের সরকার সমস্ত স্কুর্ল এমন সব দপাষাক পতরেে তনতষদ্ধ
কর্র দেে দ সব দপাষাক পতরেে একটা তনতেেষ্ট ধর্মের পতরচে দেে। দ মন স্কুর্ল দকার্না
দমর্ে মাোে ওড়না তের্ত পারর্ব না, তহজাব বযবহার করর্ত পারর্ব না। দ র্লরাও দতমন
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ইসলাতম বা ইহুতে দপাষাক পর্র আসর্ত পারর্ব না স্কুর্ল। [এই দুই ধর্মেই পুরুষর্ের
পতরর্ধে তহর্সর্ব তবর্িষ রকর্মর টুতপর দরওোজ আর্ ।] দ র্ল, দমর্ে উভর্ ই়ে ক্রুি
তচহ্ন এবং ইহুতে বা মুসতলম দসরকম দকার্না তচহ্ন বহন করর্ত পারর্ব না।
(৫) # ২০১০ সার্ল ফ্রার্ে দকার্না েকািয জােোে তহজাব পরা, দবারখা পরা তনতষদ্ধ
করার আইন আর্স। এমনতক দমর্ের্ের সাাঁতার্রর জনয সারা অঙ্গ ঢাকা দপাষাক বুরতকতন
তনতষদ্ধ হে। [তবতকতন তেও আইনীই আর্ ।]
(৫) # পরবতেী কার্ল এসব তনর্ে কখর্না েততবাে হর্ল বা পুতলি দকস, মামলা দমাকদ্দমা
হর্ল, রার্ের আইনই সাধারন ভার্ব ের্োে করা হে।
[**উপর্রর ঘটনাবলী দের্ক দেখা দেল ফ্রার্ে ধমেতনরর্পক্ষতা বা “লাইতসর্ত”
(laïcité) বলর্ত া দবাঝার্না হে – সরকারী দক্ষর্ত্র ধর্মের সার্ে দকার্না সংস্রব বা
সংর্ াে োকর্ব না – দসটা আমার্ের দের্ি এরকম মার্ন কখর্না বযবহার করা হেতন
সংতবধার্ন ধমেতনরর্পক্ষতার কো োকর্লও। এিীে দেিগুর্লার্ত চালু ভাবনার সার্ে এটা
দবি আলাো। দপাষাক-পতরর্ের্ের দক্ষর্ত্র এটা তনর্ে দবি জলর্ঘালা হর্ের্ । **
ফ্রার্ের তনেম মর্ত এসব না মানার অেে ফ্রার্ের সার্ে একাত্ম না হর্ত পারা বা
ইতন্টর্গ্রিন না হওো = া আসর্ল “তবতেন্নতাবাে” বা দসর্সিতনজম। ** ফ্রাে
সরকার্রর বতেমান দঘাষণা – তবতেন্নতাবাে কর্ঠার ভার্ব েমন করা হর্ব। **
পর্রাক্ষভার্ব একতট কো – পতিমী দপাষাক – দ র্লর্ের হযাট-দকাট-টাই-পযান্ট-িাটে
ইতযাতে, দমর্ের্ের স্কাটে ইতযাতে, বা উভর্ের জনযই িাটে-পযান্ট ইতযাতে দকার্না ধমেীে
তচহ্ন বহন কর্রনা, তেও এগুতল পতিমী তখ্রস্টান দেিগুতলর্তই বযবহৃত হে।]
(৬) # এবার আন্তজোততক পতরসর। ভূমধযসাের অঞ্চর্ল তবতভন্ন “িতক্ত”গুতলর মর্ধয
ঝার্মলাে ফ্রার্ের ঐ দকস্ ক্ত
ু হর্ে দেল।
(৬) # তুরস্ক ও গ্রীর্সর মর্ধয বহু পুর্রার্না ঝার্মলা ত ল ও আর্ । দসটা তনর্ে পতিম
ইওর্রার্পর বৃহিম িতক্ত হাইর্রার্জন দবামা, অযাটম দবামা দ্বারা িতক্তিালী সাম্রাজযবােী
ফ্রাে েত কর্েকমাস ধর্রই তুরর্স্কর সার্ে ঝার্মলাে ঢুর্ক দের্ । এতের্ক তুরস্ক সমুর্ের
তনর্চ নতুন দতল-েযাস দক্ষত্র খুর্াঁ জ পাওোে তার েখল তনর্ত এর্োর্ে বা তনর্ে দির্লর্
এর মর্ধযই। েসঙ্গত মাতকেন সাম্রাজযবার্ের দনতৃর্ে োক্তন পতিমী সামতরক দজাট দ
নযার্টা – দসই নযার্টা দত তুরস্ক ও ফ্রাে দুজর্নই ত ল।
(৬) # ফ্রার্ে ঐ মাস্টারমিাই হতযার পর া া হর্ের্ তার্ক মুসলমান সমার্জর েতত
ফ্রাে এর অসহনিীল আচরন বর্ল মর্ন কর্রর্ তুরস্ক। এবং ফ্রার্ে হতরী তজতনস
বেকর্টর িাক তের্ের্ তুরর্স্কর দেতসর্িন্ট। সার্ে সার্ে ফ্রাে বা িরাতস কম্পাতনর্ের
ধার তের্তও মানা কর্রর্ ।
5

(৬) # িরাসী মাল বেকর্টর ঐ তুকেী িাক এতিোর নানা দের্ি তড়র্ে পর্ড়র্ । দ মন
ইর্ন্দার্নতিোর্ত, বাংলার্ের্ি ও নানা আরব দের্ি। সার্ে সার্ে ফ্রার্ের নানা কাটুর্ে ন
মুসতলমর্ের ও হজরত মহম্মের্ক অসম্মান করা হর্ের্ বর্ল তার েততবােও হর্ে
দসািাল তমতিোর্ত।
(৬) # আবার িরাসী মাল বেকর্টর িার্কর তবরুর্দ্ধ মুসতলম তবর্রাধীরাও উর্ঠপর্ড়
দলর্ের্ । দ মন – আতম অমুক দফ্রঞ্চ তজতনস তকনর্ত াতে বা তকনত – এটা বর্লও
দসািযাল তমতিোে েচার দেখা দের্ ।
(৭) # একটা হতযাকর্ন্ডর ঘটনার এতভার্ব এততের্ক েভাব দিলা দের্খই দবাঝা ার্ে
দ এর দপ র্ন অর্নক ইততহাস লুতকর্ে আর্ ।
(৭) # ফ্রার্ের উপতনর্বিগুর্লার দবিীরভােই ত র্লা মুসলমান অধুযতষত। এবং দসখার্ন
স্বাধীনতা এর্সর্ তীব্র ও রক্তাক্ত সংগ্রার্মর পর। দ মন আলর্জতরো। আলর্জতরোর্ত
ফ্রার্ের দসনারা অর্নকবার মতহলার্ের পেো-হঠার্নার অতভ ান কর্রর্ – এতনর্ে
বইপত্রও দবতরর্েত ল। ফ্রার্ে বসবাস করা আলর্জতরের্ের ওপর ১৯৬১ সার্ল পযাতরর্স
নৃিংস সামতরক অতভ ার্নর কাতহনী এখর্না আতফ্রকান বংর্ির অর্নর্কর মর্ন আর্ ।
উপতনর্বর্ির দলার্কর্ের ও সাম্রাজযােীর্ের ধমে, দপাষাক-পতরেে, সাম্রাজযবার্ের
দিাষণ ও অতযাচার, সাম্রাজযবার্ের তবরুর্দ্ধ লড়াই – সব তমর্ল তমর্ি এক জতটল বযাপার।
*েসঙ্গত স্মরন করা দ র্ত পার্র – মাত্র ৩৩ ব র আর্ে ১৯৮৭ সার্ল এই কলকাতাে
এক নামকরা সার্হবী ক্লার্ব েখযাত দসতারবােক আনন্দ িংকরর্ক ঢুকর্ত দেওো হেতন
পাজাতব-পােজামা ও চতট পর্র াওোর কারর্ন – অেোৎ দকাট-িাটে-পযান্ট-জুর্তা-দমাজা
না পরার কারর্ন।
(৭) # আর একটুখাতন মাত্র অতীর্ত দ র্ত হর্ব। ১৯৮৮-১৯৯২ সাল। ইওর্রার্প তখন
“সমাজতে” বর্ল া চলর্ তার পতর্নর পালা শুরু হল। দসাতভর্েৎ দকতন্দ্রক পূবে ও
মাতকেন দকতন্দ্রক পতিম এর মর্ধয সীমানার েতীক দ বাতলের্নর পাাঁতচল তা দভর্ঙ তেল পূবে
বাতলের্নর দলার্করা। ইওর্রার্পর দকর্ন্দ্র অবতস্থত নানা ভাষা নানা জাততর দেি
ুর্োস্লাতভো নানা জাততর মর্ধয নৃিংস ুর্দ্ধ দভর্ঙ টুকর্রা টুকর্রা হর্ে দেল – দ র্ু দ্ধ
সব দের্ক দবিী নৃিংস ধাক্কা পড়ল মুসলমান েধান বসতনো ও দহর্জোেতভনার ওপর।
দসাতভর্েৎ ও দভর্ঙ টুকর্রা হর্লা – নানা ভাষা নানা জাততর দেি আলাো আলাো দের্ি
পতরনত হল। এতিো মহার্ের্ি রাতিোর দহর্র াওো আর্েই শুরু হর্েত ল –
আিোতনস্তার্ন। আিোতনস্তার্নর ুর্দ্ধ দসখানকার সরকার্রর মেতোতা রাতিোর দসনারা
দহর্র দের্ি তির্র দেল। দসখার্ন রাতিো ও আিোন সরকার্রর দসনার তবরুর্দ্ধ লড়ত ল
নানা মুজাতহতেন দোষ্ঠী। এসব মুজাতহতেন দোষ্ঠীর্ের দকাতট দকাতট িলার ও তমসাইল দের্ক
শুরু কর্র নানা অস্ত্র েচুর পতরমার্ন তের্ে সাহা য করত মাতকেন সাম্রাজযবাে। দসই
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মুজাতহতেনর্ের দোষ্ঠীর্ের মর্ধয একটা ত ল তাতলবান, ারা পর্র ক্ষমতাে এর্লা।
মুজাতহতেনর্ের জে হল ১৯৯২ সার্লর এতের্ল।
(৭) # আর আপনারা দতা জার্নন দ ১৯৯২ সার্লর তির্সম্বর্র ভারর্ত বাবতর মসতজে
দভর্ঙ তেল তব.দজ.তপ.-আর.এস.এস. চাতলত করর্সবর্করা। রাম মতন্দর তনমোন করা
তার্ের লক্ষয। তার জনয তবর্েিী িাসর্নর তচহ্ন তহর্সর্ব বাবতর মসতজে ভাঙা হল। আর্রা
অর্নক মসতজে ভাঙার পতরকেনাও আর্ । তর্ব তবর্েিী িাসর্নর তচহ্ন বলর্ত তকন্তু
একটাও বৃতটি সাম্রাজযবার্ের তচহ্ন ভাঙার দকার্না পতরকেনা তার্ের দনই। রামরাজয ও
রামমতন্দর তনর্ে সারা দের্ি জনমত হতরী করর্ত তব.দজ.তপ. দনতা আেবানী রে তনর্ে
দবতরর্েত র্লন ভারত সির্র। তকন্তু তার দের্কও ভার্লাভার্ব সারা দের্ি রামােনমহাভারত তনর্ে একটা হাওো হতরী করর্ত সিল হল তট.তভ.দত রামােন ও তারপর
মহাভারত তনর্ে তসতরোল – েতত রতববার সকার্ল। রামােন তসতরোল চালু হর্লা ১৯৮৮
সার্ল। এই তসতরোর্লই েেম “জে শ্রীরাম” দস্লাোনতট দেখার্না হে ও চালু করা হে। এই
সব তসতরোল দেখার্নার জনয পনসর ত ল বৃতটি সাম্রাজযবার্ের বড় খুাঁতট বৃতটি
কম্পাতনরা, দ মন ইউতনতলভার। এই ইউতনতলভার এর নাম না জানর্লও এর হতরী
মালগুর্লার নাম ভারতবাসীরা জার্ন।
(৭) # ১৯৮৮ দের্ক ১৯৯২ এর মর্ধয তবর্শ্ব অর্নক পতরবতেন ঘর্ট দেল। মানতচত্র অর্নক
বের্ল দেল। “মাতকেন ুক্তরাে” পক্ষ বনাম “দসাতভর্েৎ রাতিো” পক্ষ – এই দ দুই
পর্ক্ষর মর্ধয দ্বন্দ্ব পৃতেবীর একটা বড় বযাপার ত ল দসটা আর দনই তখন। ১৯৯২ সার্লই
বই দবর্রার্লা – “ইততহার্সর অন্ত” – এন্ড অি তহতি অযা্ি তে লাস্ট মযান। দলখক
ফ্রাতেস িুকেু ামা। ইততহাস দিষ। এবার পুাঁতজবাে বাধাহীন এর্োর্তই োকর্ব। দ মন
অর্নক রূপকোর দির্ষ দলখা োকর্তা: “তারপর? তারপর সবাই সুর্খ িাতন্তর্ত বাস
কতরর্ত লাের্লা।” তকন্তু না। ১৯৯৩ সার্ল একটা বই দবর্রার্লা। এর পর তকরকম
ুদ্ধতবগ্রহ হর্ব তা তনর্ে। “তবতভন্ন সভযতা-সংস্কৃততগুতলর মর্ধয দ্ধ
ু এবং পৃতেবীর নতুন
বযবস্থা তনমোণ” বলা াে – ইংরাজীর্ত বইটার নাম “The clash of civilizations
and the remaking of world order” এটার মুখবন্ধ দবর্রার্লা ১৯৯৩ এর
গ্রীর্ে। (পলেে পাতায় ঐ বইলত ললখলিে লেওয়া ১৯৯১ পেবতুী পৃকিবীে ম্যাপ লেখুন।)
(৭) # ১৯৯১এর পর দের্ক শুরু হল এর্কর পর এক অনয দ্ধ
ু – ইরাক দ্ধ
ু , আিোতনস্তান
ুদ্ধ, তলতবো দ্ধ
ু ইতযাতে। েত ব র দুর্েক ধর্র দ ন নতুন ুর্দ্ধর েস্তুতত চলর্ । ইরান
বনাম মাতকেন পক্ষ। চীন বনাম মাতকেন পক্ষ। ওতের্ক তসতরো সর্মত পতিম এতিো দতা
কর্ব দের্ক অিান্ত।
(৭) # ঐ সভযতা-সংস্কৃততগুতলর মর্ধয দ্ধ
ু নার্মর বইটার্ত দলখক নানা জর্নর নানা কো
উদ্ধৃতত তের্েত র্লন। ভোনক সব কো। দ মন: Unless we hate what we are
not, we cannot love what we are. ..একোটাই ধরুন। দসাজা বালাে
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“ওর্ের”দক ঘৃণা না করর্ত পারর্ল “আমার্ের” তনর্জর্ের ভার্লাবাসব তক কর্র! তক
সাঙ্ঘাততক!!

MAP – 3 from The Clash of Civilizations and the Remaking
of World Order
তকন্তু এই ষড় ে দ বাস্তর্ব চলর্ বুঝর্ত অসুতবধা হর্ে তক? বুঝর্ত পারর্ ন দ আমরা
সম্রাজযবার্ের একটা ক এর মর্ধয পর্ড় আত ? সাম্রাজযবাে একটা ক চালার্ত চাইর্
েত ৩০-৩২ ব র ধর্র। চাতলর্ে ার্ে। এই ধরুন এরকম কাটুেন – দ কাটুনে া কার্রা
কার্রা মর্ন জ্বালা ধতরর্ে দেে আর তাই জর্নযই অনয কার্রা খুব মজা হে – এরকম
কাটুনে দতা এই র্করই একটা দ ার্টা অংি – তাই না? এবং এই অনয পক্ষটার্কও এরকম
ভার্ব হতরী কর্রর্ নানা মুজাতহতেন বা তাতলবান বা এরকম দোষ্ঠী – েত ২৭-২৮ ব র
ধর্র – দ দোষ্ঠীগুর্লা আবার বযাপক পতরমার্ন মাতকেন মেত বা তস.আই.এ.-র মের্ত
হতরী।
এবার ভাবুন দতা – এই দ ফ্রার্ের ঘটনা া একটা জতটল সাম্রাজযবােী ষড় র্ের অংি
– দসর্ক্ষর্ত্র আপতন চটজলতে তসদ্ধান্ত দনর্বন? তক তসদ্ধান্ত দনর্বন?
এই ম্ুহূলতু কিছু ভাবনা পকিিাে পক্ষ লিলি কনজাম্ (9732042090) িতৃুি প্রিাকিত
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