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ললখকক্র ক্থা 
 
১৯২৪ সাকের ১ এভপ্রে, ভমউভনে র্ণ-আিােকতর ভবচাকর লেখ  নিীর তীকর েযান্ডবাকর্গর 
িুকর্গ আমার োরাবাকসর ভিনগুকো শুরু হ়ে। 
 
র্ত েক়েে বছকরর অভবশ্রান্ত পভরশ্রকমর পর এেটা োজ েরার মত সম়ে এ প্রথম 
আমার িাকর্য লজাকট; অকনকেই আকর্ আমাকে অনুকরাধ েকরকছ এবং আভম ভনকজও 
লিকবভছ লয আমাকির সংগ্রাকমর পকে এটা অতযন্ত মূেযবান। সুতরাং এ লিকবই আভম এ 
বইটা লেখা শুরু েভর, যার মূে উকেশয শুধু সংগ্রামটাকেই এভর্ক়ে ভনক়ে যাও়ো ন়ে, 
তাকে উন্নত েরাও। তাই এ বই লথকে এমন অকনে ভেছু লশখার আকছ যা তৎোেীন 
পাভরপাভবগে লেখা বা প্রবন্ধ লথকে পাও়ো সম্ভব ন়ে। 
 
আভম ভেিাকব উন্নভতর লসাপান লবক়ে ওপকর উকেভছ, এ বইক়ের প্রথম এবং ভিতী়ে অংকশ 
তা বণগনা েকরভছ। শুধু তাই ন়ে; আমার সম্পকেগ ইহুিী সাংবাভিেরা লয েভিত 
অপপ্রচার েকরকছ, লসটা ধ্বংস েরার সুকযার্ও এ বইক়ের মাধযকমই আভম লপক়েভছ। 
 
এ বই আমাকে িূকর সভরক়ে রাখকব না, বরং সংগ্রাম যাকির হৃিক়ের িাভব তাকির 
োছাোভছ আমাকে লপৌঁকছ লিকব, তাকির জ্ঞান বাডাকত সাহাযয েরকব। আভম জাভন যত 
লোেকে মুকখর েথা়ে োজ েরাকনা যা়ে, লেখার িারা তা সম্ভব ন়ে। প্রভতভট সৎ এবং 
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মহৎ সংগ্রাম পৃভথবীকত যা সংর্ভেত হক়েকছ, তা জন্ম ভনক়েকছ মহৎ বক্তার বকৃ্ততা লথকে, 
লোন বড লেখকের লেখা লথকে ন়ে। 
 
যাকহাে, িভণতার ভবরুকদ্ধ সংগ্রাকমর িৃঢ় হাভত়োর ভহকসকবও লেখাটা প্রক়োজন। সুতরাং 
এ বইভট তার ভিভিপ্রস্তর। 
 
অযাডেফ ভহটোর 
 
ভি লফাকটগস 
 েযান্ডস বার্গ লেখ  নিীর তীকর 
 
. 
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উৎসর্গ 
 
১৯২৩ সাকের ৯ নকিম্বর সাকড বারটার সম়ে লফল্ড লহকরনহাকের সামকন র্ণ-আিােকত 
মৃতুযিণ্ড প্রাপ্ত এবং ভমউভেকনর সামভরে বাভহনী েতৃগে তৎোেীন জনর্কণর উদ্ধারোকযগ 
ব্রতী হও়োর লিাকে যারা ভনহত হক়েকছন : 
 
অযােফাথগ লফভেক্স, বযবসা়েী, জন্ম ৫ জুোই, ১৯০১ সাকে। 
 
বাউভরডযাে অযানকেস, টুপী প্রস্তুতোরে, জন্ম ৪ লম, ১৮৮৯ সাে। 
 
েযাকসো ভথক়োডর, বযাঙ্ক েমগচাভর, জন্ম ৮ আর্স্ট, ১৯৯০ সাে। 
 
অযারভেে উইেকহম, বযাঙ্ক েমগচাভর, জন্ম ১৯ আর্স্ট, ১৮৯৪ সাে। 
 
ফাউষ্ট মাভটগন, বযাঙ্ক েমগচাভর, জন্ম ২৭ জানু়োভর, ১৯০১ সাে। 
 
লহকথনবার্গার আন্তু, তাো প্রস্তুতোরে, জন্ম ২৮ লসকেম্বর, ১৯০২ সাে। 
 
েকণগ অস্কার, বযবসা়েী, জন ৪ জানু়োভর, ১৮৭৫ সাকে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

5 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

েুন োইে, মুখয পভরচােে, জন্ম ২৬ জুোই, ১৮৯৭ সাে। 
 
োকফাসগ োেগ, ইভিভন়োভরংক়ের ছাত্র, জন্ম ২৮ অকটাবর, ১৯০৪ সাে। 
 
নই বাউ়েকর ফুটগ, পভরচােে, জন্ম ১৬ আর্স্ট, ১৯০৪ সাে। 
 
লফাডগকটন ভথক়োডর িন্ ডার, উচ্চ প্রাকিভশে লোকটগর োউভিোর, জন্ম ১৪ লম, ১৮৮৪ 
সাে। 
 
ভরেমাস লজা, অবসরপ্রাপ্ত অববাভহনীর অভধনা়েে, জন্ম ৭ লম, ১৮৮৪ সাে। 
 
সাউনার ভরতার মাস্ক আরভিন িন্, ডটর ইভিভন়োর, জন্ম ৯ জানু়োভর, ১৮৮৪ সাে। 
 
স্ট্রানভস্ক েকরি ভরটানগ িন, ইভিভন়োর, জন্ম ১৪ মাচগ, ১৮৯৯ সাে। 
 
উেফ উইেকহেম্ বযবসা়েী, জন্ম ১৯ অকটাবর, ১৮৯৮ সাে। 
 
তথােভথত জাতী়েতাবািী অভফসারবৃন্দ এ মৃত না়েেকির এে জা়ের্া়ে েবর লিও়োর 
সুকযার্টুেু পযগন্ত ভিকত অস্বীোর েকর। লস োরকণ আভম আমার লেখা এ বইভটর প্রথম 
অংশ তাকির সৃ্মভতর উকেকশয উৎসর্গ েরোম; যাকত লসসব শহীি সৃ্মভতর ভচরা়েত শভক্ত 
আমাকির সংগ্রামী সসভনেকির আকো লিখাকত পাকর। 
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অযাডেফ ভহটোর 
ভি লফাকটগস, 
লেখ  নিীর তীর, েযান্ডস বার্গ 
১৬ অকটাবর, ১৯২৪ সাে। 
 
. 
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ধূসর অ্তীত 
মা বাবার সকে 
 
ইন নিীর তীকর ব্রুনাই গ্রাকম জকন্মভছোম বকে আজ ভনকজকে িার্যবান বকে মকন েভর। 
ব্রুনাই লছাট র্িশহর; সািামাো হকেও জা়ের্া ভহকসকব গুরুত্বপূণগ। ভেে িুকটা প্রকিকশর 
মাকে। এ িুই প্রকিকশর এেত্রীেরকণর জনয লয লোন উপাক়েই আমাকির সারাটা জীবন 
উৎসর্গ েরা উভচত। 
 
জামগান এবং অভস্ট্র়োকে এেই পতাোতকে ভনক়ে আসকত হকব। হযাাঁ, তা ছকে-বকে 
অথবা লয লোন রেকমর লেৌশে প্রক়োর্ েকর। যভিও অথগননভতে ভিে লথকে ভবচার 
েরকে অভস্ট্র়োকে জামগাভনর পতাোতকে না আনাটাই উভচত। হ়েকতা বা চরম লবাোভম। 
োরণ লসভিে লথকে উিক়েই চরম অসুভবধা়ে পডকব। তবু এেভত্রেরণ েরা চাই, লয 
লোন মূকেয; এবং উপাক়ে। িুকিকশর লোকের ধমনীকত যখন এেই রক্ত প্রবাভহত, তখন 
তাকির সবাইকে একন জামগাভনর পতাোতকে িাাঁড েরাকত হকব। ভনকজকির সন্তাকনরা যভি 
এেকত্র পাশাপাভশ িাাঁডাকতই না পাকর তকব ভবকিশী রাষ্ট্র জক়ের ভচন্তাটা ভনছে বাতুেতা। 
যখন জামগানরা ভনকজকির রাকষ্ট্রর ফসকে ভনকজকির উির পূভতগ েরকত পারকব না, তখনই 
অনয রাকষ্ট্রর ভিকে হাত বাডাকনা উভচত। অবশয োঙেটাকে উকটা েকর তখন তরবারী 
ভহকসকব তা বযবহার েরকত হকব। যুকদ্ধর সম়ে স্বজন হারাকনার লচাকখর জকে 
উিরোকের জামগানকির জনয সৃভষ্ট েরকব সিনভন্দন লবাঁকচ থাোর প্রক়োজনী়ে রসি রুভট। 
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সুতরাং নাউ লছাট্ট র্ি শহর হকেও আমার োকছ তার গুরুত্ব অকনে লবভশ। তাছাডা ওই 
র্িশহরটার ঐভতহাভসে এেটা মূেয আকছ। যখন আমার ভপতৃিূভম জামগাভন ভবকিশীকির 
হাকত োভিত, চরম অবমাননা়ে ভনমভিত, তখন লসই িুকযগাকর্র ভিকন লজাহানস পাম, 
এেজন বই ভবকেতা লিশকপ্রভমেকে এ ব্রুনাউক়ের মাভটকত নৃশংসিাকব হতযা েরা হ়ে। 
তার লিাে? লস তার ভপতৃিূভমকে িােকবকসভছে। তবু মৃতুযর মুহূতগ পযগন্ত লজাহানস পাম 
তার সেী সাথীকির নাম বকেভন। ফরাসীকির ভনষু্ঠর অতযাচার সকেও। এর ভেে আকর্ এ 
এেই োরকণ ফরাসীরা হতযা েকরকছ ভেও শ্লাকর্টারকে। 
 
[১৯৭২ লথকে ১৮২৪ পযগন্ত জামগাভন ফরাসীকির পিানত ভছে। ১৮০০ ভিস্টাকে 
লহাক়েনভেকিকনর যুকদ্ধ অভস্ট্র়োকে পরাভজত েকর ফরাসীরা বযাকিভর়ো প্রকিকশর রাজধানী 
ভমউভনে শহর অভধোর েকর। ১৮০৫ সাকে লনকপাভে়োন বযাকিভর়োর ভনবগাভচত 
প্রভতভনভধকে রাজা েকর এেটা সকতগ। প্রভতভট যুকদ্ধ ভতভরশ হাজার সসনয ভিক়ে ফরাসীকির 
সাহাযয েরকত হকব। বযাকিভর়োকে এিাকব ফরাসীরা সমূ্পণগ েজা েকর লফকে। ১৮০৬ 
ভিস্টাকে এ ঘটনাকে লেন্দ্র েকর এেটা ভবজ্ঞভপ্ত জনসাধারকণর মকধয প্রচার েরা হ়ে। 
নাম— চরম অবমাননা়ে জামগাভন। যারা এ ভবজ্ঞভপ্তটা প্রচার েরকত সাহাযয েকরভছে, 
নুকরমবাকর্গর পুস্তে ভবকেতা লজাহানস ভফভেপ তার মকধয অনযতম। বযাকিভর়োর পুভেকশর 
এে গুপ্তচর ফরাসীকির খরবটা লিও়ো়ে ফরাসীরা পামকে লগ্রপ্তার েকর। বীিৎস 
অতযাচার েকরও লজাহানকসর োছ লথকে ভবজ্ঞভপ্তটার প্রোশে এবং অনযানয বযভক্তকির 
নাম জানকত না লপকর, লোে লিখাকনা ভবচাকরর পর লনকপাভে়েকনর আকিকশ ব্রুনাউক়ের 
মাভটকত গুভে েকর তাকে হতযা েরা হ়ে ২৬ আর্স্ট ১৮০৩ সাকে। লসই জা়ের্াকত 
স্থাভপত লজাহানকসর স্টযাচুটা ভহটোরকে খুব লছকেকবো লথকেই আেেগণ েরত। 
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ভেও শযাকর্টাকরর বযাপারটাও অকনেটা লজাহানস পাকমর মত। শযাকর্টার ধমগতকের ছাত্র 
হক়েও ১৯১৪ সাকে যুকদ্ধ লযার্িান েকর। লর্ােন্দাজ বাভহনীকত োজ েকর আ়েরন েুশ 
লপক়েভছে। ১৯২৩ সাকে ফরাসীরা যখন রুড অঞ্চে আেমণ েকর, তাকির প্রভতহত 
েরার জনয শ্লাকর্টার বদ্ধপভরের হ়ে। েক়েেজন বনু্ধর সকে ভমকে এেটা লরে ব্রীজ 
উভডক়ে লি়ে; যাকত ফরাসীরা রুড অঞ্চে লথকে ভনকজর লিকশ ে়েো সহকজ না ভনক়ে 
লযকত পাকর। ভেন্তু এেজন জামগান গুপ্তচর ফরাসীকির োকন পুকরা বযাপারটা তুকে 
লিও়ো়ে শযাকর্টারকে ফরাসীরা লগ্রপ্তার েকর। অকনে অতযাচাকরও শযাকর্টার মুখ লখাকে 
না। এেটা সেীর নামও ওর মুখ লথকে লবর েরকত অেম হও়ো়ে ভেপ্ত হক়ে ওকে 
ফরাসীরা। শযাকর্টার প্রথম লথকেই পুকরা লিােটা ভনকজর ঘাকড ভনক়ে মৃতুযিকণ্ড িভণ্ডত 
হ়ে। অবশয পকর ওর সেীসাথীরা ধরা পকড। ভবচাকর তাকির লজে হ়ে। ১৯২৩ সাকের 
২৬ লম শ্লাকর্টারকে ফা়োভরং লস্কা়োকডর সামকন একন িাাঁড েরাকনা হ়ে। এ সমক়ে 
সিাভর জামগাভনর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হক়েও বযাপারটাকত হস্তকেপ েরকত অস্বীোর েকর। 
 
শযাকর্টার রুড প্রভতকরাকধর প্রধানতম শহীি আর নযাশানাে লসাশযাভেস্ট মুিকমকের 
অনযতম না়েে ভহকসকব অিভিকনর মকধযই খযাভতোি েকর। অি ব়েস লথকেই শযাকর্টার 
এর সিসয ভছে। তার সিসয নম্বর ভছে ৬১।] 
 
ইন্  নিীর তীকরর এ লছাট্ট র্িশহর শহীিকির সৃ্মভতকত পভবত্র। র্ত শতােীর লশকের 
ভিকে, আমার বাবা-মা এখাকনই বসবাস েরকত আকসন। বাবা পুকরা িস্তুর সরোভর 
েমগচারী ভছকেন। এবং তার েতগবযেমগ পােকন এতটুেুও সশভথেয ভছে না। মা প্রাণপকণ 
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আর্কে রাখকতন সংসারটাকে। লছকেকমক়েকির সব সম়ে লেহমমতা়ে ভঘকর রাখকতন। 
ভেন্তু ব্রুনাইক়ের সৃ্মভত আমার মকনর আ়েনা়ে তত উজ্জ্বে ন়ে। োরণ েক়েে বছর 
পকরই বাবাকে লসই ইন্ নিীর তীকরর র্িশহর ছাডকত হ়ে। ই উপতযোর আকরা ভনকচর 
ভিকের শহর পাসুকত নতুন েমগিার ভনক়ে বাবা চকে আকসন। পাসু পুকরাপুভর জামগাভনর 
মকধয। 
 
তৎোকে অভস্ট্র়োর সরোভর েমগচারীকির চােভরকত ঘনঘন বিভে েরা হত। অথগাৎ 
যাযাবকরর মত আজ এখাকন োে লসখাকন। ভেছুভিন পকরই বাবাকে বিেী েরা হ়ে পাস 
লথকে ভেনৎকস। এখাকনই বাবা সরোভর েমগ লথকে অবসর লনন। লপনসকনর েটা 
টাোর ওপর িরসা েকর জীবন পার েরকত হকব। অথগাৎ, বৃদ্ধ হকেও পভরশ্রকমর হাত 
লথকে লরহাই লনই। 
 
আমার বাবা ভছকেন খুবই র্রীব ঘকরর লছকে। োেুরিার সম্পভি বেকত এেমাত্র লছাট্ট 
এেটা েুভের। িাভরদ্রতাই লবাধহ়ে বাবাকে জন্ম লথকে চঞ্চে েকর তুকেভছে। মাত্র লতর 
বছর ব়েকস এেটা থকে োাঁকধ েুভেক়ে তাই বাবা ঘর লছকড লবভরক়ে পকডভছকেন 
ভিক়েনার উকেকশয। ভতনকট মাত্রর্ােকডন পকেকট সম্বে। সকতকরা বছর ব়েকস অতযন্ত 
েকোর পভরশ্রম েকর বাবা োভরর্র হন। ভেন্তু ততভিকন জেমকে শহর ভিক়েনা বাবার 
িৃভষ্টিভে পাকট ভিক়েকছ। লছাটকবো়ে যার এেমাত্র স্বপ্ন ভছে গ্রাকমর র্ীজগার ফািার 
হও়োর, লসই সব স্বপ্ন ততভিন মুকছ লর্কছ। োভরর্র হক়ে জীবনধারকণর লয গ্লাভন, তার 
লথকে মুভক্ত পাও়োর জনয বাবা শুরু েকরন অভবরাম পভরশ্রম। সরোভর চােভর পাও়োর 
লযার্যতা লয েকরই লহাে অজগন েরকত হকব। লতইশ বছর ব়েকস বাবা লসই লযার্যতা 
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অজগন েকর ভনকজর গ্রাকম ভফকর আকসন। লিহমকনর সমস্ত শভক্ত ভিক়েও বাবা ভনকজর 
জীবকনর প্রভতজ্ঞা এিাকব পূরণ েকরভছকেন। 
 
জীবনযুকদ্ধ জ়েোি েরকেও গ্রাকম বাবা তখন লতা সমূ্পণগ অপভরভচত। অতটুেু ব়েকস 
গ্রাম তযার্ েকর চকে যাও়োকত গ্রাকমর লেউই আর বাবাকে স্মরকণ রাকখভন। ভনকজর 
গ্রাকমই বাবা লযন প্রবাসী ভছকেন। 
 
অবকশকে পাঁ়েেভট্ট বছর ব়েকস বাবা চােভর লথকে অবসর লনন। ভেন্তু এখন ভে েরকবন? 
জীবকন এেটা ভিনও তার েুাঁকডভমকত োকটভন। সভতয বেকত ভে আেসয শেটাই বাবার 
অভিধাকন ভছে না। সুতরাং অকনে ভচন্তা িাবনার পর আপার অভস্ট্র়োর লছাট বাভণজয 
শহর োমবাকখর শহরতেীকত বাবা পুরকনা এেটা ফামগ ভেকন চােবাস শুরু েকরন। 
অথগাৎ এত বছর ভবভিন্ন ঘাকট ঘুকর লশেকমে ভপতামকহর লপশাকে লবকছ লনন। 
 
ভেে এ সমক়েই আমার জীবকনর ভেছুটা লমাড লঘাকর। োমবাকখর উিার প্রান্তর, বাভড 
লথকে অকনেটা িূকর লহাঁকট সু্ককে যাও়ো। েক়েেটা লবপকরা়ো লছকের সকেও এ সম়ে 
বনু্ধত্ব হ়ে। অবশয লসই োরকণ মা ভেছুটা উভিগ্ন ভছকেন। ছুভট োটাকনা সম্পকেগ আভম 
বরাবরই উিাসীন। অথগাৎ সংসাকরর আকরা িশটা লছকের মত ভনরুপদ্রকব ছুভট োটাকনা 
আমার ধাকত ভছে না। বনু্ধকির সকে তাই ভনক়ে লজার ভবতেগ লেকর্ই থােত, লযটা 
িভবেযকত আমার বকৃ্ততা লিও়োর অিযাকস পভরণত েকর। োমবাকখ থাোোেীন আমার 
আকরেটা অিযাস র্কড ওকে। ভন়েভমত লসখানোর ভর্জগা়ে ভর্ক়ে ধমগী়ে সেীত অথবা 
আকোচনা়ে অংশ ভনক়ে লিকখভছোম েী েকর মানুকের অনুিূভতশীে মনটাকে অনুিূভতর 
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চরকম ভনক়ে লযকত হ়ে। অবশযই বাবার ভনকজর জীবকনও লছাটকবো়ে আোো ভছে 
ভনকজর গ্রাকমর চাকচগর ফািার হও়োর। আমার জীবকন আভমও লসটাকেই জীবকনর 
সবকচক়ে োময বকে ধকর ভনক়েভছোম। ভেন্তু বাবা ভেছুকতই তাকত সা়ে লিনভন। অথগাৎ 
আমার লছকেমানুেী েিনাকে বাবা লোনরেম আমে ভিকত প্রস্তুত ভছকেন না। আমার 
জীবকনর সংঘাত লবাধহ়ে এ অধযাক়েই শুরু হ়ে। 
 
বাবার বইপত্রগুকো নাডাচাডা েরকত েরকত েক়েেটা বইক়ের ভবজ্ঞাপন আমার নজকর 
আকস। লসই বইগুকো সবই ভমভেটারী ভবে়ে সংোন্ত। ভবকশে েকর এেটা বই লতা 
আমাকে িীেণিাকব আেমণ েকর। বইভট জনভপ্র়ে ফ্াংকো-জামগান যুকদ্ধর ইভতহাস 
১৮৭০-৭১। িুকটা পকবগ লেখা বইভট। ভচভত্রত। যুকদ্ধর তথযপিীকত োসা। এ বইভট পডকত 
আভম সবকচক়ে লবভশ আনন্দ লপতাম। আর এ বইভট পকডই েতগুকো প্রশ্ন আমার মকন 
লজকর্ ওকে। মকনর লিতকর প্রচণ্ড আকোডন একন লি়ে। যুদ্ধ সংোন্ত যা ভেছু লপতাম, 
লসই ব়েস লথকেই তা লর্াগ্রাকস ভর্েকত শুরু েভর। ভেন্তু যুদ্ধ ভবে়েে এত বই পডা 
সকেও ফ্াংকো–জামগান বইভটই আমাকে লবভশ িাভবক়ে লতাকে। তার মাকন লয সব জামগান 
লসই ১৮৭০-৭১ সাকের যুকদ্ধ অংশগ্রহণ েকরভছে আর যারা অংশ লন়েভন, উি়েপেই 
জামগান হও়ো সকেও ভে তাকির মকধয ভেছু ফারাে ভছে? আর যভি না থাকে তকব লেন 
তারা এেই পতাোর ভনকচ একস জমাক়েত হে না। অভস্ট্র়ো-ই বা লেন লসই যুকদ্ধ অংশ 
ভনে না। আমার বাবাও লস যুকদ্ধ যা়েভন। তা হকে ভে আমরা, আর অনযানয জামগান যারা 
যুকদ্ধ অংশ ভনক়েভছে তারা এে ন়ে? এসব সূচীমুখ ভজজ্ঞাসাগুকো আমার লছাট 
মভস্তষ্কটাকে চঞ্চে েকর তুেে। অকনেকে ভজজ্ঞাসা েকর বুেোম লয সব জামগান লসই 
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যুকদ্ধ অংশগ্রহণ েরার সুকযার্ পা়েভন, তারা ভবসমাকেগর সাম্রাকজযর মকধয বাস েরত না। 
অবশয তবু ভবে়েটা ভেে আমার স্পষ্ট হে না। 
 
আমার ধাত লিকখ ভবকশে েকর মভজগ বুকে বাবা ভেে েরকেন পুাঁভথর্ত ভবিযা অজগন েকর 
আমার জীবকন ভেছু হকব না। আর লসই োরকণই হ়েত বা ভজমনাভস়োম সু্ককে আমার 
বুভদ্ধবৃভির সভেে ভবোশ হকে না। বরং লপশার্ত সু্কেই আমার পকে সভেে। ভবকশে 
েকর েইংক়ের প্রভত আমার লছাটকবো লথকে লোে বাবাকে তার মনভস্থর েরকত সাহাযয 
েকর। অভস্ট্র়োন ভজমনাভস়োম সু্ককে েইংটাকে ভবকশেিাকব অবকহো েরা হ়ে। উপরন্তু 
ভনকজর জীবকনর অভিজ্ঞতা়ে বাবা লিকখভছকেন পরবতগী জীবকন এ পুাঁভথর্ত ভবিযা লোন 
োকজই আকস না। সুতরাং তার োকছ স্বিাবতই এ ভবিযার লোন িামও ভছে না। 
অবকচতন মকন বাবা হ়েকতা বা আমাকে সরোভর েমগচারী ভহকসকব লিখকত লচক়েভছকেন। 
লচক়েভছকেন বো লবাধহ়ে িুে হকব, বাবা এেরেম মনভস্থর েকরই লফকেভছকেন লয 
আমাকে লয েকর লহাে সরোভর েমগচারী েরকবন। আসকে লয িুুঃখ েকষ্টর মকধয ভিক়ে 
ভতভন ভনকজকে সরোভর চােভরর লযার্য েকর তুকেভছকেন, লসটাই বাবাকে আরও লবভশ 
প্রতয়ে একন ভিক়েভছে লয লছকে ভনশ্চ়েই তার পকথ চেকব। বরং সরোভর চােভরকত তার 
লথকেও এেধাপ ওপকর উেকব। 
 
ভেন্তু বাবা স্বকপ্নও িাবকত পাকরনভন লয তার প্রস্তাব আভম অগ্রাহয েরব। আসকে বাবা 
লযটাকে জীবকনর সবভেছু প্রাভপ্ত বকে ধকর ভনক়েভছকেন, আমার োকছ লসটা ভেছু নাও 
লতা হকত পাকর। বাবার ভচন্তাধারা সহজ সরে এবং স্বে। আসকে লবাঁকচ থাোর জনয লয 
ভনিারুণ সগ্রাম বাবাকে েরকত হক়েকছ, লসটাই তাকে ভডকটটর েকর তুকেভছে। সুতরাং 
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তার মতামকতর োকছ জীবন সম্পকেগ সমূ্পণগ অনভিজ্ঞ এ ব়েকসর লছকের মতামকতর 
েতটুেুই বা মূেয থােকত পাকর। ভবকশে েকর আর্ামী িভবেযকতর পথ লবকছ লনও়োর 
বযাপাকর। 
 
ভেন্তু তবু ভতভন পারকেন না। আমারও তখন লজি লচকপ লর্কছ। এর্াকরা বছর ব়েকস 
জীবকন লসই প্রথম বাবার মতামতকে অগ্রাহয েরোম। ি়ে অথবা লেহ ভেছুই আমাকে 
আমার ভসদ্ধান্ত লথকে টোকত পাকর না। বাবার তুকে ধরা রভঙন ছভব আেেগণ েরা িূকর 
থাে, আমাকে আরও লবভশ ভবকদ্রাহী েকর লতাকে। সারাজীবন টুকে বকস িরখাস্ত সাভজক়ে 
আেমারীকত তুকে রাখা আর যার িারা লহাে আমার িারা ভেছুকতই সম্ভব ন়ে। 
 
সহকজই অনুকম়ে চেভত পকথ িাে লছকে বেকত যা লবাো়ে আভম তা ভছোম না। সুতরাং 
েী ধরকনর ভচন্তার লমঘ আমার মকনর আোকশ আনাকর্ানা েরকত পাকর! সু্ককের লিও়ো 
পডাকশানা অভত অি সমক়ের মকধয লশে েকর আমার হাকত প্রচুর সম়ে থােত। লযগুকো 
আভম চার লিও়োকে বন্দী না লথকে উিার প্রান্তকরর লখাো হাও়ো়ে ঘুকর লবভডক়ে 
লবভহকসবী খরচা েরতাম। আজ যখন রাজননভতে ভবরুদ্ধবািীর িে আমার বযভক্তর্ত 
জীবকন উভে-েুাঁভে ভিক়ে প্রমাণ েরকত লচষ্টা েকর লয আমার লছকেকবো েত রেকমর 
চাোভের মকধয ভিক়ে লেকটকছ, আমার তখন হাভস পা়ে। সভতয বেকত ভে আমার 
লছাটকবোর সুখসৃ্মভত আজও আমাকে এভর্ক়ে যাবার লপ্ররণা লি়ে। বতগমাকনর জভটে 
জর্ত লথকে লসভিকনর েথা লিকব মুহূকতগর জনয হকেও লযন মুভক্ত পাই। 
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লপশার্ত সু্ককে িভতগ হক়েও আমার ভিনগুকোর পভরবতগন ঘকট না। ভেন্তু আকরে ধরকনর 
িন্দ্ব একস মনটাকে জুকড বকস। 
 
যতভিন বাবা আমাকে সরোভর েমগচারী েকর র্কড তুেকত লচক়েকছন, ততভিন পযগন্ত 
মকনর ভিে লথকে িন্দ্বটা লসাজা ভছে। অন্তত আমার ভিে লথকে সরোভর চােভর েরব 
না–এ প্রভতজ্ঞাটাই এভিে লথকে মকনর মুখ ঘুভরক়ে লিও়োর পকে যকথষ্ট। ভেন্তু যখন 
ভস্থর েরোম লয আভম েী েরকত চাই, তখনই চরম মানভসে িকন্দ্ব িুর্কত শুরু েভর। 
ভবকশে েকর বাবার োকছ তা উপভস্থত েরকত। তখন আমার ব়েস বাকরা। ভে েকর 
বেকত পারব না, তকব লসই ব়েকসই মনভস্থর েকর লফকেভছ লয আমাকে ভশিী হকতই 
হকব। হকত পাকর েইংক়ে আমার হাত পাো ভছে বকেই লিকবভছোম ভশিী হও়োই 
আমার পকে উপযুক্ত োজ। ভেন্তু বাবাকে বভে ভে েকর? যাকহাে মকনর ভিে লথকে 
প্রস্তুত হক়ে ভনক়ে বাবার োকছ ভর্ক়ে িাাঁডাোম। বেোম সব। আভম ভশিী হকত চাই। 
 
—তুভম ভশিী হকত চাও? মাকন? বাবা ভবস্মক়ে ভবমূঢ়। 
 
বাবার তখন পযগন্ত িৃঢ় সকন্দহ লয সভতয আভম প্রেৃভতস্থ ভেনা। বাবা তখকনা িাবকছন— 
আমার েথা ভেে বুেকত পাকরনভন অথবা িুে শুনকছন। ভেন্তু আভম যখন পুকরা বযাপারটা 
ভবস্তাভরত খুকে বেোম, বাবা প্রথকম র্ম্ভীর হক়ে লর্কেন। তারপর তার চভরত্র অনুসাকর 
পুকরাপুভর অগ্রাহয েরকেন। বাবার লসাজাসুভজ মতামত, এ হকত পাকর না। হও়ো সম্ভব 
ন়ে। 
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—না, আভম লবাঁকচ থােকত তা হকত পাকর না। 
 
স্বািাভবেিাকব ভপতার চভরকত্রর ভেছুটা লযমন লছকের চভরকত্রও বতগা়ে, তাই তার চাভরভত্রে 
িৃঢ়তা জন্ম লথকে আভমও ভেছুটা লপক়েভছোম। আভমও প্রতযক়ের সকে বাবার েথার 
প্রভতবাি েভর, আমাকে লযমন েকর লথাে ভশিী হকতই হকব। 
 
সুতরাং পভরভস্থভতটা লবশ লঘারাকো এবং জভটে হক়ে ওকে। বৃদ্ধ দ্রকোে আমার ওপকর 
প্রচণ্ড লরকর্ লর্কেও আভম বাবাকে িােবাসতাম। বাবা আমাকে ভশিী হকত যত বাধা 
ভিকত োর্কেন, আভমও মনভস্থর েরোম লয এছাডা অনয লোনরেম পডাকশানা েরব 
না। লশেপযগন্ত বযাপারটা রীভতমত টানাকপাডাকনর হক়ে ওকে। আভম নীরকব আমার পথ 
লবকছ ভনক়ে ভেে েভর লয লপশার্ত সু্ককের পডাকশানা়ে একেবাকর মন লিব না। তাহকেই 
বাবাকে বাধয হক়ে আমার মকত মত ভিকত হকব। 
 
অবশয জাভন না অংে ভেে ভছে ভেনা। ভেন্তু আমার সু্ককের অমকনাকযাভর্তা ভিকনর 
আকোর মত স্পষ্ট হক়ে ওকে। আসকে সু্ককে লয ভবেক়ে আমার আেেগণ ভছে, অথবা 
িাবতাম িভবেযকত ভশিী হকত লর্কে োকজ োর্কব লসটাকতই শুধু মন ভিতাম। আর 
বাভেগুকো লেফ বাি। সুতরাং সু্ককের ফোফেও লসই ধরকনর হে। এেটা ভবেক়ে হ়েত 
বা খুব িাে নম্বর লপোম, আকরেটাকত আবার সাধারণ মাকনর লচক়েও ভনকচ। ভবকশে 
েকর িুকর্াে আর ইভতহাকস আেেগণ আমার বরাবকরর। 
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এত বছর পকরও লপছকন ভফকর তাোকে িুকটা ভজভনস বুেকত পাভর। প্রথমত লসই 
ব়েকসই আভম প্রচণ্ড রেকমর জাতী়েতাবািী হক়ে উভে; ভিতী়েত তখনই ইভতহাকসর প্রেৃত 
অথগ অনুধাবন েরকত সেম হই। 
 
পুরকনা অভস্ট্র়োর অভধবাসীরা তখন ভমভশ্রত জাত। ভবকশে েকর ফ্াংকো-জামগান যুকদ্ধর 
ভবজ়েী জামগানরা যুকদ্ধ অংশগ্রহণ না-োরী জামগানকির লহ়ে নজকর লিখত। িাবত যুদ্ধ 
েরার উপযুক্ত ওরা ন়ে। আর লসই োরকণই সীমাকন্তর অপর পাকরর জামগানকির সকে 
জামগাভনর অবযন্তরীণ জামগানরা লোনরেম লযার্াকযার্ রাখত না। 
 
জামগান রাকষ্ট্রর জামগানরা এেবার লিকবও লিকখভন লয অভস্ট্র়োর জামগানরা যভি ভনকজকির 
সভতযোকরর জামগান বকে না িাবত তকব েখনই বাহান্ন ভমভে়োন জামগান ‘আমরা বেকত 
পারতাম না। বযাপারটা এতাই স্পষ্ট লয অকনে জামগান নার্ভরে জামগান রাকষ্ট্রর লিতকর 
লথকেও অভস্ট্র়োকে জামগাভনর এেটা অংশ বকে িাবত। যাকহাে, পূবগ সীমান্ত অথগাৎ 
জামগান অভস্ট্র়োর িশ ভমভে়োন অভধবাসী ভনকজকির জামগান বকেই মকন প্রাকণ জানত। 
জামগাভনর অিযন্তকরর খুব অি জামগানই জানত েত েকষ্ট এ িশ ভমভে়োন জামগান তাকির 
ভনজস্ব জামগান িাো, সংসৃ্কভত, সু্কে ইতযাভিকে বাাঁভচক়ে লরকখকছ। 
 
আজকে যখন জামগান জাভতর এেটা ভবরাট অংশ ভবকিশী শাসকের পিানত হক়ে 
মাতৃিাোর অভধোকরর জনয মরণপণ যুদ্ধ েকর চকেকছ, শুধু তখনই জামগাভনর লিতরোর 
জামগানরা উপেভি েকরকছ লয সভতযোকরর সংসৃ্কভতর জনয, ভনকজকির িাো রোর জনয, 
অভস্ট্র়োর জামগানরা েতখাভন বদ্ধপভরের। আর বতগমাকন হ়েত তারা এ-ও বুেকত পারকছ 
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ভবকিশী পিানত হক়ে ভনকজকির সংসৃ্কভত এবং মাতৃিাোকে বাাঁভচক়ে রাখা েতখাভন 
েষ্টের। 
 
সব জা়ের্া়ে এসব বযাপাকর যা হক়ে থাকে অভস্ট্র়োকত তার বযভতেম হকব লেন। এ 
মাতৃিাোকে বাাঁভচক়ে রাখার বযাপাকর ভতনভট িে, পুকরাপুভর সভে়ে, এেিে যারা 
মাতৃিাোকে বাাঁভচক়ে রাখকত, এভর্ক়ে ভনক়ে লযকত, জীবনপণ েকরকছ; আকরেিে যারা 
সুভবকধবািী; আর তৃতী়ে িে হে ভববাসঘাতে জুডাস। ভবকশে েকর সু্কেগুকোকে লেন্দ্র 
েকরই বযাপারটা চরকম ওকে। আসকে আজকের চারার্াছগুকোই লতা সব িভবেযকতর 
মহীরূহ। তাকির অপভরণত মভস্তকষ্ক লযন লতন প্রোকর ভজভনসটা লর্াঁকথ ভিকত হকব। 
তাহকেই লেল্লা ফকত। সুতরাং সু্ককে সু্ককে জামগান ভশশুকির উকেকশয বকৃ্ততা লিও়ো শুরু 
হক়ে যা়ে, জামগান লছকেরা িুকে লযও না লয লতামাকির ধমনীকত জামগান রক্ত প্রবাভহত। 
জামগান লমক়েরা িুকে লযন না যা়ে িভবেযকত জামগান সন্তান লতামরা র্কিগ ধারণ েরকব, 
ইতযাভি। 
 
সমস্ত বযাপারটাকত আশ্চযগজনে ফে পাও়ো যা়ে। জামগান লছকেরা অজামগান র্ান র্াইকত 
আপভি েকর, ভনভেদ্ধ জামগান রাকজর ছাপ মারা লপাশাে পরকত শুরু েকর লি়ে। অজামগান 
ভশেেকির োকছ পডা পযগন্ত বন্ধ হক়ে যা়ে। এমন ভে জে-খাবাকরর প়েসা বাাঁভচক়ে 
পযগন্ত বডকির হাকত তুকে লি়ে যাকত এ সংগ্রামকে আকরা লবভশ লজারিার েরা যা়ে, 
এভর্ক়ে ভনক়ে যাও়ো যা়ে। এর জনয লয লোন রেম সিভহে শাভস্ত ওরা হাভসমুকখই বরণ 
েকর ভনত। এিাকব লসই যুকদ্ধ অভত অি ব়েকস আভম জভডক়ে পডোম। সাউথ ফ্ভে়োর 
েীর্ অথবা সু্কে েীকর্র জামাক়েকত আমরা র্কমর ভশে ছাপ মারা োকো-োে লসানােী 
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রকঙর জামা পকর িকের প্রভত আমাকির ভববস্ততা লিখাতাম। আমরা পরস্পরকে অিযথগনা 
েরতাম হাইে’ শেটা উচ্চারণ েকর। অভস্ট্র়োর জাতী়ে সেীকতর বিকে এসব জমাক়েকত 
আমরা জামগান জাতী়ে সেীত, ডক়েচেযান্ড ইবার আকে়ে অথগাৎ সবার ওপকর জামগাভন— 
র্াইতাম। এ সকবর জনয লোনরেম শাভস্ত বা জভরমানা আমরা র্াক়েই মাখতাম না। লয 
সমক়ে এেিে ভশশু জাতী়েতাবািী মকন্ত্র রীভতমত িীভেত ও উৎসর্গীেৃত তখন অভস্ট্র়োর 
লোকেরা ভনকজকির িাো ছাডা জাতী়েতাকবাধ বেকত আর ভেছুই বুেত না। 
 
এসব ঘটনাগুকো আমাকে অতযন্ত দ্রুতকবকর্ জাতী়েতাবািীর ভিকে লটকন ভনক়ে যা়ে। 
তখন আমার ব়েস পকনকরা বছর। ভেন্তু এ ধরকনর োকজ আমার লসই সমক়েই রীভতমত 
উৎসাহ। জীবকনর স্বাি লপক়ে লর্ভছ। যারা লসই সমক়ের পৃভথবীর খবর জাকন না অথবা 
হাববুর্গ শাসে সম্প্রিা়ে সম্পকেগ অজ্ঞ, তাকির পকে বযাপারটা লবাো সম্ভব ন়ে। 
 
ইভতহাকসর মকধয ভবব ইভতহাসটাই ভবকশেিাকব অভস্ট্র়োর সু্ককে পডাকনা হত। অভস্ট্র়োর 
ভনজস্ব ইভতহাস খুবই সামানয। সভতয বেকত ভে অভস্ট্র়োর িার্য জামগাভনর উন্নভত বা 
অভস্তকত্বর সকে এেসুকত্র বাাঁধা ভছে। সুতরাং অভস্ট্র়োর ভনজস্ব ইভতহাস বেকত প্রা়ে ভেছুই 
ভছে না। 
 
আকর্োর সমাকজর (যখন ভিতী়ে ফ্াভিস পভবত্র লরামান সাম্রাকজযর জামগান অধীবর রূকপ 
লনকপাভে়োকনর আকিকশ ভনবগাভচত হন, তখন তার মুেুট এবং রাজিণ্ড রাজার প্রভতিু 
স্বরূপ ভিক়েনা়ে রভেত হ়ে। এ ভজভনসগুকো জাতী়েতাবািী জামগানকির উিুদ্ধ েরকত ভেে 
মযাভজকের মত োজ েকরভছে। 
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১৯১৮ সাকে হাববুর্গ সাম্রাজয লিকঙ টুেকরা টুেকরা হক়ে লর্কে অভস্ট্র়োর জামগানরা অকনে 
লচষ্টা েকর ফািারেযান্ড অথগাৎ ভপতৃিূভম জামগাভনর সকে ভমভেত হও়োর। লসই েে েে 
অভস্ট্র়োর জামগানকির ভনকজর ভপতৃিূভমকত লফরার জনয লয আেুে েন্দন উকেভছে, 
এেমাত্র ইভতহাকসর বুকে োন লপকত লশানা ছাডা তার আর লোন উপা়ে লনই। লেউ 
বুেকতও পারকব না লসইসম়ে অভস্ট্র়োর প্রভতভট জামগান েী চরম হতাশার মকধয ভিক়ে 
ভনকজকির ভিনগুকো পাভড ভিক়েকছ। লস র্িীর েকতর িার্ এখকনা পযগন্ত অভস্ট্র়োর 
জামগানকির মন লথকে মুকছ যা়েভন। 
 
সু্ককে ভবব ইভতহাস লযিাকব ভশো লিও়ো হত, তা লমাকটই উপযুক্ত ন়ে। মুভষ্টকম়ে 
ভশেেই উপেভি েরকত পারত, শুেকনা েটা ভিন, তাভরখ আর পিীর মকধয আবদ্ধ লয 
ইভতহাস, লসটা জাভতর ইভতহাস ন়ে। েকব লোথা়ে যুদ্ধ হক়েকছ, লোন্ মাশগাে েত 
তাভরকখ মারা লর্কছ, অথবা লোন ভিকন োর মাথার লোথার রাজমুেুট চকডকছ, এসব 
খবরাখবর এেটা জাভতর ইভতহাকস েতটুেু মূেয? 
 
ইভতহাকসর অথগ হে লোন ভবকশে ঘটনা লেন এবং ভেিাকব এেটা জাভতর জীবকনর 
লমাড ঘুভরক়ে ভছে লসইটাকে জানা। আর ইভতহাস পডা উভচত— ভবকশে িরোরী 
ভজভনসটাকে মকন রাখা, অিরোরী ভবে়েটা িুকে যাও়ো। 
 
সম্ভবত এ সমক়েই আমার িভবেযৎ আভম ভস্থর েকর লফভে। তার জনয যার োকছ আভম 
সমূ্পণগ ঋণী ভতভন হকেন আমার সু্ককের ভশেে, ডটর ভেওকপান্ড লপাক়েভট। ভেৎজ 
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সু্ককের। লয গুণগুকোর সমন্ব়ে ঘটকে সভতযোকরর ইভতহাকসর ভশেে হও়ো যা়ে, তার 
মকধয লসইগুকোর লযন মভণোঞ্চন লযার্ ঘকটভছে। ব়েকস বৃদ্ধ, লিখকে লবাোর উপা়ে 
লনই লয এত ি়োেু হৃিক়ের মানুে। চমৎোর বোর েমতা। েথার মধয ভিক়ে লযন 
হাজার বছর লপছকন আমাকির ভনক়ে লযকতন। ভনকজর লিতরোর উৎসাহটাকে ছাত্রকির 
মকধয সঞ্চাভরত েরার অদু্ভত েমতা ভছে তাাঁর। পডাকশানার সমক়ে বতগমানকে িুভেক়ে 
ভিক়ে আমাকির ভনক়ে লযকতন সুিূর এে ধূসর অতীকত। মকন্ত্রর মত। লসই পুরকনা ভিকনর 
ইভতহাকসর ঘটনার ভমভছে ওর বোর িভেকত আমাকির লচাকখর সামকন লিকস উেকতা। 
তারা লযন েথা বেত। আমাকির সকে ভনক়েই ভতভন লসই ইভতহাকসর রাকজয ভবচরণ 
েরকতন। ইভতহাকসর উপমাও ইভতহাস লথকেই ভিকতন। বতগমান লোন ঘটনার সকে 
ন়ে। আমরা এমন তন্ম়ে হক়ে লযতাম লয অকনকের পকেই অশ্রু সংবরণ েরা সম্ভব হত 
না। সভতয বেকত ভে ওাঁর জনযই লবাধহ়ে ইভতহাস আমাকে এমন প্রচন্ডিাকব আেেগণ 
েকরভছে। ইভতহাসই আমাকে লসই ব়েকস ভবকদ্রাহী েকর তুকেভছে। লেন েরকব না? 
লসই ব়েকসই বুেকত লপকরভছোম হাবসু্বকর্গর অতীত। ভনকজকির স্বাকথগর জনয ভেিাকব 
পুকরা জামগাভনকে বযবহার েরা হক়েকছ। হাসবুকর্গর শাসে সম্প্রিা়ে শুধু জামগানকির ভিক়ে 
ভনকজকির স্বাথগই হাভসে েকর ভনক়েকছ। প্রক়োজন ফুভরক়ে লর্কে তাকির ভিকে ভফকরও 
তাো়েভন। 
 
হাবেুকর্গর অতীকতর ইভতহাস আর আজকের মকধয এতটুেুও ফারাে লনই। লসই এেই 
ধারা়ে লশােকণর পুনরাবৃভি ডটর ভেওকপাল্ড লপাক়েভট লচাকখ আঙুে ভিক়ে লিভখক়ে লিন। 
উির ও িভেণ লথকে ভবকিশী রকক্তর জীবগুকো, জামগানকির ভন়েত েুকর েুকর খাকে। 
এমন ভে ভিক়েনা পযগন্ত অজামগান শহর হক়ে উকেকছ। শাসে সম্প্রিাক়ের প্রভতভট সুকযার্ 
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লচেকির প্রভত। ভবকশে েকর এগুকোই অভস্ট্র়োর অিযন্তকর চরম জামগান জার্রণ লটকন 
আকন। আচগ ভডউে ফ্ানজ ফাভিগনান্দ ভনকজর সতভর গুভেকত ভনকজ প্রাণ হারা়ে। োরণ 
অভস্ট্র়োকে পুকরাপুভর শ্লািকির সাম্রাজয েকর র্কড তুেকত তার লচষ্টার অন্ত ভছে না। 
 
অভস্ট্র়োর জামগানকির এর জনয প্রচুর রক্ত এবং অথগ ে়ে েরকত হক়েভছে এবং তা তারা 
েকরভছে হাভস মুকখই। ভেন্তু যখন লিখত হাসবুর্গ ভহকপােযাভসকত জামগাভনর জামগানরা ধকর 
বকস আকছ লয অভস্ট্র়ো জামগাভনরই এেটা প্রকিশমাত্র, তখন অভস্ট্র়োর জামগানরা ভনরাশ 
না হক়ে পাকরভন। অবশয এ ভনরাশা তাকির প্রভতজ্ঞা লথকে িূকর সভরক়ে ভনক়ে যা়েভন। 
বরং হাবেুর্গ নামে সম্প্রিাক়ের প্রভত ভবকদ্রাহী েকর তুকেভছে। 
 
ভেন্তু সবকচক়ে আশ্চকযগর বযাপার, তখনোর জামগান সাম্রাকজযর শাসকেরা লযন লচাখ বন্ধ 
েকর বকসভছে। পূত র্ন্ধম়ে মৃকতর পাকশ িাাঁভডক়ে লসটাকেই জীবন্তরূকপ েিনা েকর 
আত্মপ্রসাি োি েকরভছে। আর িুক়ের এ বনু্ধকত্বর মাকে ভববযুকদ্ধর বীজাণু উপ্ত ভছে। 
যার পভরণভত সভতযোকরর ভববযুকদ্ধ। 
 
এবার সমসযাটার ভবস্তাকর আসা যাে। লছাটকবো লথকে লয ধারণা আমার মকনর লিতকর 
বদ্ধমূে হক়েভছে, ভিকন ভিকন লসটা আকরা িৃঢ়িাকব র্াাঁথকত থাকে। এবং সকে সকে আভম 
েক়েেটা ধারণা়ে িৃঢ় হই। প্রথমত জামগান সাম্রাকজযর বুভন়োি শক্ত েরকত হকে অভস্ট্র়ো 
সাম্রাকজযর ধ্বংস আবশযে। নইকে জামগান সাম্রাকজযর ভিত্ লিকঙ পডকব। ভিতী়েত 
জাতী়েতাবািী মাকন রাজবংশী়েকির প্রভত আনুর্তয ন়ে। লশকে হাসবুর্গ প্রাসাি জামগাভনর 
িার্যোকশ শভনগ্রহ ভবকশে। ইভতহাস পকডই এ ধারণাগুকো আমার র্কড উকেভছে। সু্কে 
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জীবকন ইভতহাকসর প্রভত আমার লয আেেগণ জকন্মভছে, লসটা লোনভিনই আমাকে 
ছাকডভন। আর ভবব ইভতহাস হে ঘটনাগুকোর তাৎপযগ লবাোর পকে খভন ভবকশে। যার 
জনয রাজনীভত আমাকে আর আোিা েকর পডকত বা ভেখকত হ়েভন। ভবব ইভতহাসই 
আমার মকধয রাজননভতে লচতনা একন ভিক়েকছ। চেভত িাো়ে যাকে বকে অোে পককা 
ভবকদ্রাহী। সাভহতয এবং ভশোর লেকত্র আভম ভেে তাই ভছোম। আপার অভস্ট্র়োর শহকর 
লছাট এেটা ভথক়েটার হে ভছে। বাকরা বছর ব়েকস প্রথম আভম ভথক়েটার লিখকত যাই। 
লসটা ভছে উইভে়োম লটে। জীবকন প্রথম লিখা ভথক়েটার। েক়েে মাস পকরই লিভখ 
আকরেটা অকপরা। লোকহনগ্রীন। জীবকন এভিেটাকে তখকনা পযগন্ত আস্বািন েভরভন। 
অকপরাটা লিকখ এত আনন্দ লপক়েভছোম লয বণগনা েরা সম্ভব ন়ে। পরবতগী জীবকন লয 
ভশকির বীজ আমার লিতকর পভরণভত োি েকরভছে, লসই বীজ সংগ্রহ েকরভছোম এ 
লছাট শহকরর ভথক়েটাকরর লথকে। 
 
এগুকোই লযন আমাকে আমার িভবতকবযর ভিকে লেকে লি়ে এবং বাবা তার লছকের জনয 
লয রভঙন িভবেযত ভনকজর মকন এাঁকে লরকখ ভছকেন, তা লথকে আমাকে অকনে িূকর 
সভরক়ে লি়ে। েকম েকম আভম লযন উপেভি েরকত পাভর লয সভেে পকথই আভম 
চকেভছ। ততভিকন অভেগকটেচার অথগাৎ স্থাপতয ভবিযা ভবে়েটাকে িােবাসকত শুরু 
েকরভছ। ভশিেমগটা আকরা ভবসৃ্তত পভরভধ ভনক়ে আমার োকছ ধরা ভিক়েকছ। সুতরাং অনয 
ভেছু হও়োর বাসনা তখন আর আমার মকনর মকধয লনই। 
 
আমার যখন লতকরা বছর ব়েস, বাবা হোৎ মারা লর্কেন। যভিও লসই ব়েকস তার স্বাস্থয 
রীভতমত সুর্ভেত, তবু রকক্তর এেটু উচ্চচাপ, তাকতই সব লশে। আমরা ভপতৃহারা হকেও 
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আমার ভিে লথকে এেটা োি হে। বাবা আমাকে ছকে আাঁো িভবেযতটাকে আর লবকছ 
ভনকত পীডাপীভড েরকবন না। তবু বাবার িৃঢ় ইোর এেটা বীজ আমাকির অবকচতন 
মকন উপ্ত েকর ভর্ক়েভছকো। 
 
মার মকন হে লছকের িভবেযত সম্পকেগ বাবার ইকেটাকে োযগেরী েরা তার েতগবয। 
আমার লেখাপডার প্রবাহটার র্ভতমুখ এমন ভিকে ঘুভরক়ে ভিকত হকব যাকত িভবেযকত 
আভম সরোভর চােভরর উপযুক্ত হক়ে উভে। ভেন্তু ততভিকন আভম আকরা লবভশ িৃঢ় সংেি 
ভনক়েভছ লয ভেছুকতই সরোভর েমগচারী হব না। ভেন্তু সু্ককের ভশোিীো লতা এেই খাকত 
প্রবাভহত। ছাত্রকির সরোভর চােভরর উপযুক্ত েকর র্কড লতাো। ভেন্তু অসুখ একস লযন 
বাাঁভচক়ে ভিে। ডাক্তার আমার ফুসফুকসর অবস্থা লিকখ মাকে জানাে লয আমার ফুসফুকসর 
যা অবস্থা তাকত িভবেযকত চার লিও়োকের বদ্ধ আবহাও়ো়ে চােভর েরা উভচত ন়ে। 
বরং বছর খাকনকের জনয সু্কে লথকে ছুভট লনও়ো িরোর। নইকে শরীর লসকর ওোর 
লোন সম্ভাবনা লনই। আুঃ, আভম লযন লবাঁকচ লর্োম। এতভিন ধকর মকনপ্রাকণ যা 
চাইভছোম তা বাস্তকব মূতগ হক়ে ধরা ভিে। হযাাঁ, অেিনী়েিাকব। ডাক্তাকরর েথাবাতগা শুকন 
মা রাজী হে। আভম সু্কে লছকড ভিক়ে আোকিভমকত িভতগ হোম। 
 
ভেন্তু লসই সুকখর ভিনগুকো লযন এেটা স্বপ্ন। লিখা ভিক়েই বুিুকির মত ভমভেক়ে লর্ে। 
বছর িুই বাকি মার মৃতুযর সকে সকে আমার জীবকনর রভঙন স্বপ্ন লসৌধগুকো তাকসর 
ঘকরর মত লিকঙ পডে। িীঘগভিন মা িুর্ভছকেন। যন্ত্রণা়ে অভস্থর হক়ে উেকতন। তখনই 
বুকেভছোম মা আর লবভশ ভিন বাাঁচকবন না। যভিও মার মৃতুয খুব এেটা অেস্মাৎ ন়ে, 
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তবু জীবকন প্রচন্ড এেটা ধাকা লখোম। বাবাকে শ্রদ্ধা েরতাম, ভেন্তু মা’লে 
িােবাসতাম। 
 
িাভরদ্রতা আর ভনষু্ঠর বাস্তব েরােরূপ ধকর আমার সামকন একস িাাঁডাে। সংসাকর সঞ্চ়ে 
বেকত যা ভছে মার িীঘগ লরার্কিাকর্র সমক়েই তা ভনুঃকশে। অনাথ ভহকসকব সরোভর 
তহভবে লথকে যা লপতাম তা আমার লবাঁকচ থাোর পকে যকথষ্ট ন়ে। সুতরাং রুভটর 
তার্ািা অনুিব েরোম। 
 
এেটা লছাট চামডার সুটকেকশ জামাোপড আর মকনর লিতকর অিময ইকেটাকে পুকর 
ভনক়ে আভম ভিক়েনার রাস্তা ধভর। অজানা িভবেযত; লযমন আমার বাবা প্রা়ে পঞ্চাশ বছর 
আকর্ িার্যকে িভবেযকতর হাকত লছকড ভিক়ে গ্রাম লছকড লবভরক়ে পকডভছকেন। তবু মকন 
িৃঢ়তা ভছে। জীবকন ভেছু েরবই— ভেন্তু সরোভর চােুকর হব না। 
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হিক়েনার যন্ত্রণাম়ে বছরগুকলা 
 
মা’র মৃতুযর পর আমার িার্য লনৌকোর হাে এেমুখী। মা’র অসুকখর লশকের ভিকে 
এেবার ভিক়েনা়ে ভর্ক়েভছোম আোিভম অফ্ ফাইন আটগকস প্রকবভশো পরীো লিও়োর 
জনয। পকেকট এে র্ািা লস্কচ ভনক়ে আভম তখন ভনভশ্চত লয অভত সহকজই পরীোটা়ে 
উকরাকবা। সু্ককে েইক়ে বরাবর িাে লরজাট েকরভছ। ক্লাকস ফাস্টগ হক়েভছ। সুতরাং 
েইংক়ে আমার েমতা প্রশ্নাতীত। তাই বুে িরা র্বগ ভছে লয লসই িেতার লজাকর 
প্রকবশ পরীোর সমুদ্র পার হও়ো আমার পকে ভেছুই ন়ে। 
 
ভেন্তু আমার িুে ভেে লোথা়ে আোিভমকত পরীো ভিকত একস বুেকত পাভর। েইংক়ে 
আমার হাত পাো হকেও অঙ্কন ভশকি ন়ে। ভবকশে েকর আভেগকটটারাে অথগাৎ স্থাপতয 
ভবিযার েইংক়ে। তখন স্থাপতয ভবিযা়ে আমার উৎসাহ বাডকছ। এবং ভিক়েনা়ে িু’সপ্তাহ 
োভটক়ে আসার পকর স্থাপতয ভবিযার তৃষ্ণা আকরা লবভশ তীব্র হক়ে ওকে। তখকনা আমার 
ব়েস লসাে পূণগ হ়েভন। লহাফ ভমউভজ়োকম যাতা়োত শুরু েভর, আটগ র্যাোভরর ছভবগুকো 
খুাঁভটক়ে লিখার জনয। ভেন্তু ছভবর বিকে লহাফ ভমউভজ়োকমর বাভডটার র্েননশেী আমাকে 
অকনে লবভশ আেেগণ েকর। সোে লথকে র্িীর রাত পযগন্ত রাস্তা়ে ঘুকর ঘুকর প্রাচীন 
বাভডগুকোর র্েন সনপুণয েেয েরতাম। এবং প্রা়ে লিকঙ পডা অভত পুরকনা বাভডগুকো 
ভে এে অদু্ভত আেেগকণ আমাকে টানকতা। ভেছুকতই ভস্থর থােকত ভিত না। ঘোর পর 
ঘো োভটক়ে ভিতাম অকপরা হাউস বা পােগাকমকের সামকন। ভবকশে েকর পুকরা ভর 
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স্ট্রীটটা আমাকে লযন িানুমতীর যািু েকরভছে। মকন হত বাভডঘরগুকো আরবয রজনীর 
পাতা লথকে হোৎ উকে আসা লোন িৃশযপট। 
 
এবার ভনক়ে ভিতী়েবার আভম এ সুন্দরী নর্রী ভিক়েনা়ে আভস; অধীর আগ্রকহ অকপো 
েরকত থাভে প্রকবভশো পরীোর ফোফকের জনয। অবশয ভনকজর মকন ভনভশ্চত লয এ 
পরীো়ে পাশ আভম েরবই। ভেন্তু ভবনা লমকঘ বজ্রপাকতর মত ফোফে লবকরাকে লিভখ 
পাশ েরকত পাভরভন। ভববাস েরা েভেন। তবু সভতয আভম লয আভম পাশ েভরভন। 
সুতরাং অধযের সকে লিখা েকর ভজজ্ঞাসা েভর লয লেন আভম আোিমীর অংেন 
ভবিাকর্ সুকযার্ পাব না। অধযে জানাকেন, লয লস্কচগুকো আভম পরীোর বযাপাকর িাভখে 
েকরভছ লসগুকো লথকে স্পষ্ট লবাো যা়ে লয আভেগকটেচাকর আমার িখে অকনে লবভশ, 
অংেন ভশকির লচক়ে। সুতরাং অংেন ভশি ভবিাকর্ আমাকে লনও়োর লোন প্রশ্নই ওকে 
না। তকব আোিভমর আকরে ভবিার্ আভেগকটেচাকর লনও়ো লযকত পাকর। মাকন? আমার 
ভবস্ম়ে তখন তুকে। স্থাপতযভবিযা সম্পকেগ আমার ভবকশে লোন জ্ঞানই লনই। এমন ভে 
োকরার লথকে আভেগকটেচার েইং সম্পকেগ লোন ভশোও পাইভন। 
 
ভশোর প্লাটৎকজর হানকসন পযােস লছকড যখন লবভরক়ে আভস, তখন আভম ভনরাশার 
র্িীর সমুকদ্র ভনমভিত। এ ব়েকস প্রথম লযন জীবকন ভনকজকে লছাট বকে মকন হ়ে। যার 
জনয ভনকজকে উপযুক্ত বকে এতভিন লিকব একসভছ, স্বকপ্নর লসই লসৌধ আজ মুহূকতগ লিকঙ 
পকড। 
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েক়েেভিকনর মকধয মকনর লজার আবার খুাঁকজ পাই। আভেগকটেটু আমাকে হকতই হকব। 
যভিও জাভন লস পথ েুসুমাস্তীণগ ন়ে; বরং অকনে েভেন। আোিভমর আভেগকটেচার 
ভবিাকর্ লযার্িাকনর আকর্ আমাকে লটেভনেযাে ভবভল্ডং সু্ককে পডকত হকব। ভেন্তু সু্ককে 
পডার অভধোর লপকত হকে মাধযভমে সু্ককের লশে পরীো়ে পাকশর সাভটগভফকেট চাই, 
লযটা আমার পকে আকিৌ সম্ভব ন়ে, আমার স্বপ্ন আমার েমতাকে ছাভডক়ে। 
 
মার মৃতুযর পর তৃতী়ে বার ভিক়েনা়ে আভস। অবশয এবাকর লবশ েক়েে বছকরর জনয। 
এতভিকন আবার আত্মভববাসটা ভফকর একসকছ। সুতরাং েকেযর ভিকে আমার িৃভষ্ট ভনবদ্ধ। 
আমাকে আভেগকটট হকতই হকব। জীবকনর পকথ বাধা লতা থােকবই। লয েকরই লহাে 
লসগুকো ভডভঙক়ে যাব। তাছাডা বাবার সৃ্মভত লতা লচাকখর সামকন সব সম়ে িাসকছ। 
িভরদ্র চমগোকরর সন্তান হক়েও েত সংগ্রাম েকর তাাঁকে সরোভর চােুকর হকত হক়েকছ। 
তার লচক়ে আমার জীবকনর শুরু লতা অকনে মসৃণ, আমার যুকদ্ধর প্রভতেূেতাও বাবার 
পভরকবকশর মত তীক্ষ্ণ ন়ে। তখন অবশয মকনর ভিে লথকে এমন এেটা অবস্থা়ে একস 
উপভস্থত হক়েভছ লয বারবার মকন হ়ে িার্যকিবী ভনিারুণ হাকত েোঘাত েকর চকেকছ। 
আমার প্রভত ভবমুখ, ভনিগ়ে। তবু ইো লবর্বতী নিী; বাধা লপকে আকরা ফুকে লফাঁকপ 
ওকে। লশে পযগন্ত আমার লসই অিময ইোশভক্তটাই জ়েী হ়ে। 
 
জীবকনর এ অধযবসা়েটার জনয আভম েৃতজ্ঞ। োরণ জীবকনর এ পবগটাই আমাকে শক্ত 
আর অনমনী়ে েকর তুকেভছে। লসই োরকণ খুব োকছ লথকে জীবনটাকে ভচনকত 
লপকরভছ। সভতয বেকত ভে আজকে আভম লযখাকন িাাঁভডক়ে, এখাকন আমার পকে ওো 
সম্ভব হক়েকছ শুধুমাত্র জীবকনর এ অধযা়েটার জনয। এবং জীবকনর এ ভিনগুকোই 
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আমাকে শূনযতার হাত লথকে বাাঁভচক়েকছ। ভেগ্ধ মাক়ের লোে লথকে ছুাঁকড ভিক়েকছ রুে 
আকরে নতুন মাক়ের হাকত। যভিও এ িুুঃসমক়ে চরম িাভরদ্রতার মকধয ছুাঁকড লফকে 
লিও়োর জনয ভনষু্ঠর িাকর্যর প্রভত মাকে মাকে মনটা ভবকদ্রাহ েকর উকেকছ; তবু যাকির 
জনয পরবতগী জীবকন আভম সংগ্রাম েকরভছ, এ পকথই আভম লসসব মানুেকির োকছ একস 
িাাঁডাকত লপকরভছ। 
 
এ সমক়ে আভম জাভতর অভস্তকত্বর পকে িুকটা ভবপি উপেভি েরকত পাভর। এেটা 
মােগসইজম্ আকরেটা হে জুকডাইজম বা ইহুিী ধমগমত। 
 
অকনকের োকছই ভিক়েনা তখন প্রকমাি নর্রী। আনকন্দর মুহূতগগুকো উপকিাকর্র ভনভমি 
লবভহকসবী খরকচর জা়ের্া। ভেন্তু আমার োকছ। লস বছরগুকো শুধু িুুঃস্বপ্ন ভবকশে। এমন 
ভে লসই ভিনগুকোর েথা িাবকে আজকে পযগন্ত মনটা ভবোকি িকর ওকে। লসই 
সৃ্মভতভচহ্নগুকোর এেটাকতও যভি এতটুেু রকঙর লছাাঁ়ো থােত। সুিীঘগ পাাঁচ বছকরর 
প্রভতভট ভিন রাহুগ্রস্ত লযন পযাভস়োন শহকরর ভিনগুকো। লহামাকরর ওভডভস োকবযর রূপে 
হে পযাভস়োন লোেগুকো, তারা িূমধযসার্করর পূবগভিকের লোন এে অজানা িীকপ 
বসবাস েরত। লেউ লেউ বকে আজকে লসই িীকপর নামেরণ হক়েকছ লোরভস়ো, 
আধুভনে সুসভিত েযগ। তারা োকজর লচক়ে জীবনটাকে উপকিার্ েরকত লবভশ 
িােবাসত। তাই ওভডভস োকবয তাকির নামেরণ েরা হক়েকছ পযাভস়োন। যার অথগ েকম 
েকম িাাঁভডক়েকছ পযারাসাইট বা সমাকজর পরর্াছা। 
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এ পাাঁচ বছকর েখকনা সিভনে শ্রভমে অথবা তুে ছভব এাঁকে আমাকে রুভটর লজার্াড 
েরকত হক়েকছ। তবু লপট িরাকত পাভরভন। সব সম়েই েুধা আমার ভপছু ভপছু তাডা েকর 
ভফকরকছ। লসই সম়ে এেটা বই লেনা বা এেবার অকপরা়ে যাও়োর মাকন হে পকরর 
েক়েেটা ভিন মুভখক়ে থাো েুধা়ে ফু ভিক়ে আগুন জ্বাোকনা। তবু এভিনগুকোকতই 
ভশকখভছ আভম সবকচক়ে লবভশ। আভেগকটেচারাে স্টাভড অথগাৎ স্থাপতযভবিযার পডাকশানার 
বাইকর মাকে মাকে েভশ্চৎ েখকনা অকপরা়ে লযতাম। তখনোর জীবকন ভবোভসতা বেকত 
ভেে এটুেুই। আর বই। হযাাঁ, বই-ই ভছে েুধা ছাডা আমার ভনতযসেী। 
 
তখন আভম খুব পডতাম। এবং যা যা পডতাম লসই ভবে়েগুকোকে লচষ্টা েরতাম মনপ্রাণ 
ভিক়ে অনুিব েরকত। লযটুেু সম়ে ফাাঁো লপতাম পডাকশানার মকধয ডুকব থােতাম। লসই 
অি েক়েেটা বছকর বই পকড লয জ্ঞান আভম অজগন েকরভছোম, বেকত ভিধা লনই 
আজও তা োকজ োর্কছ। তার লচক়েও বড েথা জীবন সম্পকেগ স্বে এেটা িৃভষ্টিভে 
আর পৃভথবী সম্বকন্ধ এেটা স্পষ্ট ধারণা আমার লস সমক়েই র্কড ওকে। লযটা িভবেযত 
জীবকন আজ পযগন্ত বিো়েভন। উপরন্তু আমার িৃঢ় ধারণা, লযৌবকনর বছরগুকো মানুেকে 
লয অভিজ্ঞতার বভন়োি র্কড লি়ে, িভবেযকতর জ্ঞাকনর প্রাসাি তাকেই ভিভি েকর র্কড 
ওকে। লযৌবকনর ধযান ধারণাগুকোই িভবেযকতর রভঙন ফুে। যভি অবশয তার মকধয সৃভষ্টর 
বীজ লবানা থাকে। লযৌবকনর সৃভষ্টর ভচন্তাধারা িভবেযকতর প্রাসাি ভনমগাকণর রসি। 
 
আমার বােযোে যাকির সকে লেকটকছ, তাকির জীবনধারার সকে আমার জীবকনর লোন 
পাথগেয ভছে না। আমার লছাটকবো লেকটকছ ভনচুস্তকরর বুজুগ়ো অথগাৎ মধযভবি সম্প্রিাক়ের 
মকধয। সুতরাং সভতযোকরর লমহনতী মানুেকির সকে আমার পভরভচত তখন হ়েভন। 
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সম্ভবও ভছে না। লয অথগননভতে পভরখাটা এ িুই লশ্রণীর মােখাকন ভছে লসটা লমাকটই 
র্িীর ন়ে। বরং অকনে সম়ে লমহনভত লশ্রণীর অথগননভতে অবস্থা িাে ভছে। তকব লেন 
এ পাথগেয? আসকে লমহনতী জনর্কণর এেটা িে যারা এেটু উাঁচুকত উকেভছে, তারা 
চাইত লমহনতী জনর্কণর ওপর মাতব্বরী েরকত অথবা লযখান লথকে তারা উকেকছ, 
টােমাটাে হক়ে আবার লসখাকনই পকড লযকত পাকর এ িক়ে তারা লমহনতী জনর্কণর 
লথকে িূকর সকর থােত। আসকে পুরকনা ভিকনর লয রুে সৃ্মভতটা লপভরক়ে একস তারা 
ভসাঁভডর সবকচক়ে ভনকচোর ধাপটা ধকরকছ, লসখান লথকে র্ভডক়ে পকড যাও়োর ি়েটাই 
তাকির সব সম়ে শভঙ্কত েকর রাখত। লয জীবন অভতেকষ্ট লপভরক়ে একসকছ লসখাকন 
ভর্ক়ে ভেছুকতই আর িাাঁডাকত চাইত না। 
 
এ োরকণই সম্ভবত সভতযোকরর যারা সমাকজর ওপরতোর বাভসন্দা, তারা যতটা চট 
েকর সমাকজর এেবাকর ভনচুস্তকরর সকে ভমশকত পারত, হোৎ এ িূাঁইকফাডকির পকে 
লসটা ভেছুকতই সম্ভব ভছে না। হ়েকতা বা লয প্রচণ্ড সংগ্রাম েকর এসব উাঁইকফাডকির িে 
ভনকচর তোর বাভসন্দাকির ছাভডক়ে উপকর উকেকছ, লসই ভনিারুণ সংগ্রাকমর জনয মানুকের 
মকনর সুকোমে প্রবৃভিগুকোই মকর লর্কছ। নতুবা জীবনযুকদ্ধ যুেকত ভর্ক়ে অপকরর ভিকে 
তাোবার আর ফুরসৎ পা়েভন। 
 
এভিে লথকে িার্য আমার িাে ভছে বেকত হকব। অবস্থা ভবপযগক়ে আমার লছকেকবোোর 
িূাঁইকফাডকির লয জর্কত বাস, ভনিারুণ িাভরদ্রতা আর অথগননভতে অভনশ্চ়েতার মুকখামুভখ 
িাাঁভডক়ে লসভিনোর বুজুগ়ো জীবকনর রভঙন ছভবটা টুেকরা টুেকরা হক়ে লিকঙ পকডভছে। 
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জীবকন এ প্রথম আভম হামবাডা আর সভতযোকরর িাে লোেকির মকধয ফারাে বুেকত 
ভশভখ। মানুেকে ভচভন অকনে োকছ লথকে। যাকির রঙ অভিজ্ঞতা থােকে ধরা অসম্ভব। 
 
বতগমান শতােীর প্রথমাকধগ পৃভথবীর লয ে’টা শহর অপরাধীকত অধুযভেত ভছে, ভিক়েনা 
তন্মকধয অনযতম। হোৎ ফুকে লফাঁকপ ওো প্রাচুকযগর পাকশ চরমতম িাভরদ্রতা পাশাপাভশ 
ভবরাজমান। বাহান্ন ভমভে়োন ভবভিন্ন জাভতর লোেসংখযা সমৃদ্ধ এ শহকরর লিতকর 
ঢুেকেই এটা স্পষ্ট লবাো লযত। প্রাসািগুকো উপকচ পডা ঐবকযগর প্রতীে। ভবকশে েকর 
সাধারণকে বভঞ্চত েকর এ ঐবকযগর সূ্থপ প্রাসাকি প্রাসাকি সবকচক়ে লবভশ জমা হ়ে 
হাববুর্গ শাসনোকে। 
 
এ লেকন্দ্র সবভেছু জমা েরার প্রক়োজনী়েতা অনুিূত হক়েভছে সম্ভবত পাাঁচভমকশেী 
জনসাধারকণর জনয। সুতরাং শহকরর লেকন্দ্র উচ্চপিস্থ েমগচারী এবং রাজার বসবাস 
র্কড ওকে। 
 
ভেন্তু িানুভব়োন শাসকের সম়ে ভিক়েনা শুধু রাজননভতে এবং সংসৃ্কভতর পীেস্থান ভছে 
না। বাভণজযকেন্দ্র ভহকসকবও শহরটা র্কড উকেভছে। তাই সামভরে, অসামভরে অভফসার, 
ভবজ্ঞানী এবং ভশিী ছাডা প্রচুর শ্রভমে শহকরর অিযন্তকর বসবাস েরত। িাভরদ্রতার সকে 
এ অভিজাত ধনী বযবসাভ়েে সম্প্রিাক়ের প্রা়েই মুকখামুভখ সংঘেগ লনকর্ থােত। হাজার 
হাজার লবোর উকেশযহীনিাকব ভরঙ স্ট্রীকটর প্রাসািগুকোর সামকন ঘুকর লবডাত; এবং 
পুরকনা অভস্ট্র়োর িা়ো ট্রা়োম্ফ ফাভেকসর ভনকচ নরে গুেজার েরত। অবশয তখনোর 
প্রা়ে প্রভতভট জামগান শহরই এরেম ভছে। এ সমসযাটা আকোচনা েরার আকর্ যকথষ্ট 
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সতেগতা প্রক়োজন। প্রথমত ওপরতো লথকে এ সমসযাটা সমূ্পণগরূকপ লবাো সম্ভব ন়ে, 
এ ভবোক্ত িাইপাকরর েবকে লয না পকডকছ, তার পকে লবাো অসম্ভব লয এর ভবে েত 
তীব্র হকত পাকর। ভনকজ িুক্তকিার্ী না হকে এ সমসযাটা শুধু আকোচনার স্তকরই লথকে 
লযকত বাধয। এর ভশেকড লপৌঁছাকনা আকিৌ সম্ভব ন়ে। ভিতী়েত এটাকে এভডক়ে যাও়োর 
আকরেটা পথ সমসযাটার ভিকে লপছন ভফকর থাো, অথবা লমৌভখে সহানুিূভত লিখাকনা। 
ভেন্তু তাকত েভত সব োি হ়ে না। তখন অবশয এরাই আবার তাকির অেৃতজ্ঞ বকে 
র্াোর্াে েকর। 
 
ধীকর ধীকর মানুেগুকো এে সম়ে বুেকত পাকর লয এ সামাভজে পভরকবকশ সমাজ 
সংস্কাকরর োজ েকর লোন োি লনই। োরণ পুকরা সমাজটার র্েনই এমন লয 
েৃতজ্ঞতা বকে ভজভনসটাই সমাকজর বুে লথকে অন্তভহগত। সুতরাং সমাকজর োছ লথকে 
ভবভনমক়ে ভেছু পাও়োর আশা িুরাশা মাত্র; বরং প্রাপয যভি ভেছু হ়ে তা হে অনযা়ে 
ভবচার। সামাভজে সমসযাগুকো সম্পকেগ জানবার লোি থােকেও লসই সমক়ের আমার 
িাভরদ্র পীভডত অবস্থাই আমাকে লসভিকে পা বাডাকত লি়েভন। অবশয এিাকব লোন 
সমসযাই িূর লথকে লবাো সম্ভব ন়ে, যভি না লেউ তাকত জভডক়ে পকড। তাই বো লযকত 
পাকর লয, শশে যভিও র্কবেণার্াকরর পাশ োভটক়ে একসকছ, তবু একেবাকর তার েভত 
হ়েভন তা বো যা়ে না। 
 
যখন আভম আজ লসইভিনগুকোকে স্মরকণ আনকত লচষ্টা েভর, পুকরাটা ভেছুকতই পাভর না। 
তাই এখাকন আভম লসই ঘটনাগুকোর েথাই বেব লযগুকো আমা়ে বযভক্তর্তিাকব আঘাত 
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েকর বদ্ধ এে জা়ের্া়ে িাাঁড েভরক়ে ভিক়েভছে। যার লথকে অকনে বযভক্তর্ত অভিজ্ঞতা 
আভম োি েকরভছ। 
 
লসই ভিনগুকোকত আমার পকে চােভর লজার্াড েরা েষ্টের হকেও একেবাকর অসম্ভব 
ভছে না। তার প্রধান োরণ হে আভম েুশেী শ্রভমে িকে পডতাম না। েুভে োমাকরর 
োজ লযগুকো অনয লেউ েরকত চাইত না, আভম লপকটর িাক়ে লসগুকোই জুভটক়ে ভনতাম। 
 
অনযানয যারা ভনকজকির লিশ লছকড প্রবাসী হক়ে পা লথকে ইউকরাকপর ধুকো লেকড 
লেৌহেভেন প্রভতজ্ঞা ভনক়ে এ নতুন লিকশ নতুন জর্কত নতুন নীড সতভর েরকত আকস, 
আভমও লসই িকেরই এেভট নতুন মুখ। লশ্রণী সংস্কার ইতযাভি সমস্ত ভেছু লপছকন লেকড 
লফকে ভিক়ে নতুন পভরকবকশ খাপ খাইক়ে লনও়োর জনয তারা চােভরকেকত্র লয িরজা 
লখাো পা়ে তা ভিক়েই ঢুকে পকড। আসকে এখাকন একস তারা উপেিী েরকত পাকর 
শ্রকমর মযগািা। লোন োজই োউকে লছাট েকর না, যভি তা সততার সকে সম্পন্ন েরা 
যা়ে। আর এ ভচন্তাধারাই আমাকে নতুন জর্কতর নতুন রাস্তা়ে এভর্ক়ে যাবার লপ্ররণা 
ভিক়েভছে। 
 
অভত শীঘ্র বুেকত পারোম এ ধরকনর োজ লযমন সব সম়ে লজার্াড েরা যা়ে, লতমভন 
চট েকর লচাকখর পেকে লসই চােভর চকেও যা়ে। 
 
সিভনে রুভট লজার্াকডর এ অভনশ্চ়েতাই আমার এ নতুন জর্কতর ভিনগুকোকে ভবন্ন েকর 
তুকেভছে। 
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যভিও ভশভেত শ্রভমেকির েুভে োমারকির মত যখন তখন চােভর লথকে বরখাস্ত েকর 
রাস্তা়ে ছুাঁকড লফকে লিও়ো হত না, তবু তাকির চােভরর ভনশ্চ়েতা বকে লতমন ভেছু ভছে 
না। তাই ভশভেত শ্রভমে িকের একেবাকর অনাহাকরর মুকখামুভখ হকত না হকেও লবোরী, 
ধমগঘট আর েক্ আউকটর িরুন প্রভতভিনই তাকির রুভটর ভচন্তা়ে ভবপযগস্ত থােকত হত। 
এ সিনভন্দন রুভটর অভনশ্চ়েতা সামাভজে অথগনীভতর অন্ধোরম়ে ভিে। 
 
গ্রাকম লথকে অকনে লছকে শহকর সহজ োকজর লোকি চকে আকস। সহজ োজ মাকন 
েক়েে ঘোর োজ। অবশয লসই সকে শহর জীবকনর রহসযম়েতাও তাকির আেেগণ 
েরত। গ্রাকম তবু যা লহাে বাাঁধাধরা এেটা লরাজর্ার ভছে। োরণ চাোবাকসর োকজ 
লোে খুাঁকজ পাও়ো তখন রীভতমত েষ্টের। অকনকেই শহকরর সহজ জীবনযাত্রার 
হাতছাভনকত গ্রাম লছকড শহকরর ভিকে পাডী ভিক়েকছ। তবু যারা গ্রাম লছকড ভিক়ে শহকর 
আসত তাকির অবস্থা গ্রাকম থাো লোেকির লথকে খারাপ ভছে এেথা বো যা়ে না। 
অবশয আভম প্রবাসী বেকত যারা আকমভরো়ে পাডী ভিক়েকছ তাকির েথা বেভছ না। যারা 
গ্রাম লছকড শহকর আসত তাকিরও আভম প্রবাসী বকেই মকন েভর। োরণ সরে লয 
লছকেটা লবভশ লরাজর্াকরর আশা়ে গ্রাম লছকড শহকর আকস, শহর জীবকন লস লতা সমূ্পণগ 
ভবকিশী। অবশয অভনভশ্চত জীবকনর েুাঁভে ভনক়েই লস শহকর একসকছ। লবভশরিার্ লেকত্র 
পকেকট লর্ানাগুণভত প়েসা ভনক়ে আসা লছকেগুকোর িার্য খুব খারাপ না থােকে প্রথম 
ভেছুভিন মন্দ োটত না। ভেন্তু চােভর লপক়ে অিভিকনর মকধয হারাকেই, যা অহরহ ঘটত, 
অবস্থা তাকির লশাচনী়ে হক়ে উেত। ভবকশে েকর শীকতর সম়ে লতা অসম্ভব। অবশয 
চােভর যাও়োর পকরর েক়েেটা সপ্তাহ ততকবভশ িুুঃসহ ভছে না। পকেকট তখন লশে 
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মাইকনর লরস্ত ভেছুটা অবভশষ্ট। লট্রড ইউভন়েন লথকে তখন পযগন্ত পাও়ো লবোর িাতার 
টাো়ে ভিনগুকো চকে লযত। ভেন্তু এেসমক়ে লশে মাইকনর টাোটা আর িীঘগ লবোরকত্বর 
জনয লট্রড ইউভন়েকনর লবোর িাতাও বন্ধ হক়ে লযত। তখনই পডকত হত অসহনী়ে 
িুিগশার মকধয। লপকটর জ্বাো়ে রাস্তা়ে রাস্তা়ে ঘুকর লবডাকনা ছাডা উপা়ে ভে? উপা়ে 
বেকত অবভশষ্ট যা ভেছু তা বন্ধে লিও়ো বা ভবভে েরা। ভেন্তু লস প়েসা়ে আর েতভিন 
চকে। জামাোপড ততভিকন লনাংরা আর শতভেন্ন। বাইকরর অব়েকবও িাভরদ্রতার ছাপ 
ফুকট উকেকছ। বাধয হক়ে সমাকজর ভনম্নস্তকরর লোেগুকোর সকে লমোকমশা েরকত হত, 
যাকির ভচন্তাধারা়ে মন যা়ে ভবভেক়ে। তিুপভর শারীভরে িুিগশা লতা আকছই। উপরন্তু মাথা 
লর্াাঁজার োাঁই লোথা়ে পাকব? শীকতর ভিন হকে লতা িুিগশার এেকশে। লশেকমে যভি 
আবার প্রাণপণ লচষ্টাকত এেটা চােভর লযার্াড েরকত পাকর; ভেন্তু লসটা লতা আবার 
আকর্োর বযাপারটাই পুনরাবৃভি। তৃতী়ে বাকরও লসই এেই নাটে। অথগাৎ ভিকন ভিকন 
লস আরও লবভশ হতাশা আর অভনশ্চ়েতার সমুকদ্র ভনমিমান। ধীকর ধীকর পুকরা 
বযাপারটাই তার োকছ এেটা অিযাস হক়ে িাাঁডা়ে। এিাকব েকোর পভরশ্রকম এেটা লোে 
তার জীবকনর প্রভত উিাসীন আর অমনকযার্ী হক়ে ওকে। এবং এেসম়ে েতগুকো ের্ 
লজাচ্চকরর হাকতর পুতুে হক়ে পকড, যারা তাকির ভনকজকির অসৎ উকেশয সাধকনর জনয 
তাকে সমূ্পণগরূকপ বযবহার েকর। এত লবভশ লবোরকত্বর লবাো বইকত স্ট্রাইে, লিকশর 
অথগননভতে েভত, ভনকজর িভবেযত অভনভশ্চ়েতার বযাপারগুকো সম্বকন্ধ পুকরাপুভর উিাসীন 
হক়ে পকড। যভিও লস মকনপ্রাকণ স্ট্রাইে ইতযাভি বযাপারগুকো চা়ে না; তবু মকনর সব 
অনুিূভত হাভরক়ে লফকে সমূ্পণগ অজ্ঞাতসাকর ধমগঘটীকির িকে ভিকড যা়ে। 
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এরেম বহু উিাহরণ আভম ভিকনর পর ভিন লিভখভছ। যতভিন লর্কছ, এ িানব শহরটা 
লযিাকব পার্কের মত লোেগুকোকে আেেগণ েকর তা লিকখ লিকখ শহরটার প্রভত মকনর 
মকধয এেটা ভতক্ততা জকন্ম লর্কছ। প্রথম যখন তারা গ্রাম লছকড শহকর আকস, ভেছুভিন 
পযগন্ত লসই গ্রাময জীবকনর সংকর্ তাকির এেটা লযার্াকযার্ বজা়ে থাকে, তারপর, 
এেভিন তাকির অকেকেয ভছাঁকড যা়ে। 
 
আভম লসই শহর জীবকনর আবকতগ পকড বুেকত লপকরভছোম লয আমার িার্যও লসই 
লোেগুকোর মত; এবং আমার ওপকরও শহুকর জীবন তার থাবা ভন়েত বভসক়ে চকেকছ। 
এ অথগননভতে ওো নামা়ে স্বিাবতই তার খরচা ভন়েন্ত্রকণর েমতা হাভরক়ে লফকে। যখন 
পকেকট প়েসা থাকে প্রক়োজকনর অভতভরক্ত খা়ে; বাভে সম়ে অনাহাকর োটা়ে। এটা 
শারীভরে এেটা চকের আবতগ। েুধাতগ অবস্থা়ে িীঘগভিন োটাকনার সম়ে লয স্বপ্ন লিকখ 
খাও়োর ভিনগুকোর। এবং এ স্বপ্নগুকো তার মানভসে অবস্থাকে এমন এে জা়ের্া়ে 
লপৌঁকছ লি়ে লয লস এ খরচা ভন়েন্ত্রকণর বযাপাকর মানভসে িারসাময একেবাকর হাভরক়ে 
লফকে। তাই আবার যখন লস চােভর পা়ে, মাইকনর ভিনগুকোর আর্ামীভিকনর েথা মকন 
না লরকখ পুকরাটাই খরচা েকর বকস। এটা লয শুধু তার বযভক্তর্ত জীবকনর অিাব লডকে 
আকন তা ন়ে, তার এ স্বি সাপ্তাভহে লবতকন রৃ্কহর প্রক়োজনী়ে খরকচর ভহকসবও রাখকত 
পাকর না। বযাপারটা এরেম; প্রথম ভিকে তার সাপ্তাভহে লরাজর্াকর পাাঁচভিন লোন রেকম 
চকে যা়ে; তারপকর অিযাসটা বাডকত বাডকত লসই এেই লরাজর্াকর ভতনভিন পার হও়ো 
মুভস্কে হক়ে পকড। লশকে লসটা ভর্ক়ে িাাঁডা়ে এেভিকন। অবকশকে এে উৎসকবর রাকত্রই 
পুকরা সাপ্তাভহে মাইকন লস খুাঁকে লি়ে। এগুকোর এেমাত্র োরণ হে তার ভনজস্ব 
লরাজর্াকর খরচা েরার বাকজট সতভর েরার অেমতা। 
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অকনে সমক়েই তাকির ঘকর স্ত্রী পুত্র থাকে। এবং লবভশরিার্ লেকত্রই তার এ অিযাস 
ওকির মকধযও সংোভমত হ়ে; ভবকশে েকর স্বামী যভি তার পভরবারকে ভনজস্ব ধরকন 
িােবাকস আর লসই পভরবারকে জভডক়ে ধকর ভিনগুকোকে পাডী ভিকত চা়ে; লসই লেকত্র 
পুকরা সপ্তাকহর লরাজর্াকর পভরবারভটর ভতন চার ভিকনর িরণকপােণ লোনেকম চকে। 
যতভিন টাো থাকে সবাই ভমকে খািয আর পানীক়ের মহাভফে জুকড লি়ে, সপ্তাকহর বাভে 
ভিনগুকো তারপর ওকির োকট অনাহাকর। তখন তার স্ত্রী প্রভতকবশীকির লথকে লর্াপকন 
ধার েকর আর পাডার লিাোনিারকির োকছ সামানয ভজভনকসর জনয হাত লপকত িুুঃকখর 
ভিনগুকো পাভড ভিকত চা়ে। পুকরা পভরবারটা শূনয খাবার লটভবকে বকস মকন মকন েিনা 
েকর আর্ামী সপ্তাকহ এ অিাকবর আর লযন পুনরাবৃভি না হ়ে। আর লসই েুধার 
ভিনগুকো়ে স্বপ্ন লিকখ প্রাচুকযগর ভিকন লপট িকর খাও়োর। এবং ভশশুোে লথকেই এ 
িুুঃকখর ভিনগুকোর মুকখামুভখ িাাঁভডক়ে ওরা এ জীবকন অিযস্ত হক়ে পকড। 
 
এ অিাবরূপী শ়েতান পুরুেটাকে সপ্তাকহর প্রথম ভিকে তাডা েকর লফকর। স্ত্রী স্বিাবতই 
লছকে লমক়েকির মুখ লচক়ে সংসাকরর িাভব আিাক়ের জনয সকচষ্ট হ়ে। েকম লসটা রূপ 
লন়ে েিযগ েুৎভসত ের্ডা়ে। স্বামী আর লোন পথ খুাঁকজ না লপক়ে মি লখকত আরম্ভ 
েকর। ভিকন ভিকন পরস্পর পরস্পকরর োছ লথকে মকনর ভিে লথকে অকনে িূকর সকর 
যা়ে। তারপর মানুেটার শুরু হ়ে প্রভত শভনবাকর মি খাও়ো; স্ত্রী তার এবং সন্তানকির 
অভস্তত্ব রাখার জনয প্রভতভন়েত সংগ্রাকম নামকত বাধয হ়ে। োরখানার রাস্তা লথকে লনাংরা 
পুাঁভডখানা পযগন্ত েক়েেটা প়েসার জনয মাইকনর ভিকন স্বামীকে ধাও়ো েকর। সব প়েসা 
খুইক়ে লরাববার বা লসামবার যখন লস বাভড লফকর তখন সমূ্পণগ ভনুঃস্ব। আবার অিাব 
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অনটন, ের্ডাোভট, লশকে ির্বাকনর িাহাই লপকড ভচৎোর আর োন্নাোভটকত িরা 
প্রহরগুকো োকট। 
 
এরেম শক়ে শক়ে ঘটনা আমার লচাকখর ওপর লিকখভছ। প্রথকম ভবরক্ত হকেও পকর পুকরা 
বযাপারটার মকধয ট্রাকজভড এবং িুিগার্য লোথা়ে বুেকত অসুভবকধ হ়েভন। ওরা হে শ়েতান 
সমাজ বযবস্থার ভশোরমাত্র। 
 
তখনোর পাভরবাভরে অবস্থা প্রা়ে সব পভরবাকরই এে। ভবকশে েকর ভিক়েনার শ্রভমকেরা 
চাভরভিকে িুুঃখ-িুিগশার লিও়োকের মকধয ভিন যাপন েরত। এখকনা যখন লসই িুুঃকখর 
ভিনগুকো আমার সৃ্মভতর সামকন লিকস ওকে, সারা শরীরটা িক়ে োাঁপকত থাকে। র্িীর 
ভনেুম রাকত্র বভস্ত লথকে লিকস আসা মাতাে স্বামীর সকে তার স্ত্রী এবং লছকেকমক়েকির 
ের্ডা আর ভনষু্ঠর মারামাভর। লক্লিাক্ত পভরকবকশ ওকির জীবনযাত্রা মানুেকে এে এেটা 
পুকরা শ়েতান বাভনক়ে ছাকড। 
 
লসভিন ভে হকব লযভিন মানুেগুকো ভনকজকির অবস্থা বুেকত লপকর যারা তাকির এ 
অবস্থা়ে একন লফকেকছ তাকির তাডা েরকব? ভেন্তু আশ্চকযগর েথা লস জর্কতর বাভসন্দারা 
এ জর্কতর লোেকির লোন লখাাঁজ খবরই রাকখ না। ভেন্তু এেভিন আসকব যখন পুকরা 
ঘটনাটা তার আপন র্ভতপকথ লমাড লনকব, যভি না সম়ে মত বযবস্থা লনও়ো হ়ে। 
 
আজ এতভিন পকর আভম আমার িার্যকে ধনযবাি জানাই এজনয লয ভন়েভত আমাকে 
এমন এেটা ভবিযােক়ে ঘটনােকম ভনক়ে ভর্ক়ে লফকেভছে, ইকে না থােকেও লসই 
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পভরকবকশ বাধয হক়েভছ ঘটনাগুকোর প্রভত মন সংকযার্ েরকত। এ সু্কেই আমাকে 
জীবকনর এে শক্ত বুভন়োকির ওপর একন িাাঁড েভরক়ে ভিক়েকছ। 
 
পুকরাপুভর ভনকজকে হতাশার সমুকদ্র ভনমভিত না েরার জনয আভম তঙ্কােীন 
পভরকবশটাকে িু’িাকর্ িার্ েভর। এে, বাইকরর লচহারা অনুযা়েী; িুই লয লয োরকণ 
তারা এরেম পভরকবকশ বসবাস েরকত বাধয হক়েকছ। এ এেমাত্র পথ যার িারা 
ভনকজকে হতাশা সমুকদ্র পুকরাপুভর লডাবার হাত লথকে বাাঁচাকত লপকরভছ। তারা এ িুুঃখ 
িুিগশা়ে এবং িুিগাকর্যর সমুকদ্র ডুকব ভনকজকির এ লনাংরা পভরকবশ এবং ভনচুকত নামাকত 
বাধয হক়েকছ। তাকির অবস্থা সতযই লশাচনী়ে। আমার জীবকনও এ এেই ধরকনর িুিগশা 
আমাকে মানুেগুকোর প্রভত িাবােু হকত লি়েভন। না, িাবােু হক়ে পডকে লোন ভেছুরই 
সভেে মূেযা়েণ সম্ভব ন়ে। 
 
লস ভিনগুকোকত আভম বুেকত পারতাম লয এেমাত্র এ অবস্থার উন্নভত সাধকনর জনয 
িুকটা পথ লখাো আকছ। এে সামাভজে অবস্থার পুকরা এেটা পভরবতগন একন ভনকচোর 
লোেকির সমাকজর প্রভত েতগবয এবং িাভ়েত্ব সম্পকেগ সকচতন েকর তুেকত হকব। িুই, 
এ েতগবয এবং িাভ়েত্ব লবাকধর সমন্ব়ে সাধন েকর ভনষু্ঠর হাকত সমাকজর অপ্রক়োজনী়ে 
অনুশাসন তথা শুেকনা ডােপাো লহাঁকট ভিকত হকব— লযগুকো এ সমাজটাকে সুস্থিাকব 
বাডকত ভিকে না। 
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প্রেৃভত লযমন ভস্থতাবস্থা়ে থাকে না, লতমভন মানুকের জীবকনও যাভন্ত্রে উপাক়ে উন্নভত 
সাধন েরা অসম্ভব। জকন্মর পর লথকেই তার িভবেযকতর উন্নভতর জনয এেটা সুভনভিগষ্ট 
এবং পাো রাস্তা চাই, লযটা ধকর লস তরতর েকর এভর্ক়ে লযকত পাকর। 
 
ভিক়েনাকত আমার সংগ্রাকমর ভিনগুকোকত আভম স্পষ্ট বুেকত লপকরভছোম লয শুধু 
িাবাকবর্ ভিক়ে সামাভজে এ অদু্ভত সমসযার সমাধান েরা যাকব না। বরং তা িাবকত 
লর্কে পুকরা বযাপারটাই হাসযাস্পি এবং অপ্রক়োজনী়ে হক়ে পডকব। তার লচক়ে এমন 
এেটা পথ আভবষ্কার েরকত হকব যা আমাকির সমাকজর অথগননভতে এবং সাংসৃ্কভতে এ 
েভ়েষু্ণ ভিকের ে়ে লরাধ েকর ওপকর লটকন তুেকত পাকর। সমাকজর এ েুভ়েষু্ণ ভিেটাই 
এেটা মানুেকে তার ভনকজর ভসংহাসন লথকে লেকে ভনকচ নাভমক়ে ভিক়েকছ বা ভিকত 
সাহাযয েকরকছ। এবং লবোরত্বই হে তার এেভট সবগপ্রধান োরণ; লযটা মানুেকে 
প্রভতভন়েত এে চরম অভনশ্চ়েতার পকথ এভর্ক়ে ভিক়েকছ। আর এ প্রভতভন়েত 
অভনশ্চ়েতাই তাকে ভনকচর ভিকে আেেগণ েকরকছ; র্িীর বা সুভনভিগষ্ট জীবকনর ধারা গ্রহণ 
েরকত ভিকে না। তাকির োপুরুে আর জীবন সম্পকেগ উিাসীন বা অমকনাকযার্ী েকর 
তুেকছ। এবং এ মকনািাব তাকে আত্মভববাকস ভস্থর থােকত ভিকে না। যখন এ 
আত্মপীডন লথকে লোকে মুভক্ত পাকব, তখনই তার অন্তশভক্ত এবং বভহুঃশক্ত িুকটা ভমভেক়ে 
লস সমাকজর এবং ভনকজর উন্নভতর লচষ্টা েরকব। হযাাঁ, পেু ডােপাো এবং অপ্রক়োজনী়ে 
ভশেকডর ডাে লথকে লবভরক়ে আসার এ এেমাত্র পথ। 
 
ভেন্তু অভস্ট্র়োর শাসেেুকের সামাভজে িাভব িাও়ো সম্বকন্ধ লোন ধযান ধারণা বা 
সামাভজে সভেে অনুশাসকনর অিাবই সমাকজর এ িুষ্ট েতগুকোকে সারকত লি়েভন। 
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আভম ভেে বুকে উেকত পাভরভন সভেে লোন ভজভনসটা আমাকে লবভশ আেন্ন। েকরভছে? 
িাভরদ্রতা, লযটা আমার লসভিকনর সবগেকণর সেী অথবা আমাকে ভঘকর থাো লোেগুকোর 
বুভদ্ধমিা এবং সাংসৃ্কভতর অিাব। 
 
সবকচক়ে অবাে বযাপার আমাকির মধযভবি লশ্রণীর লোকেরা েত তাডাতাভড েুদ্ধ হক়ে 
ওকে যখন এসব বযাপার তারা পিিভেত লোন বযভক্তর োছ লথকে লশাকন। তারা জামগান 
লহাে, বা না লহাে। এ অবস্থার ভবরুকদ্ধ তীব্র লোকি তারা লফকট পকড, ভেন্তু তাকির 
লসই ঘৃণা ভমভশ্রত লোকির লবভশর িার্টাই িাবােুতা়ে িরা ফানুস মাত্র। 
 
ভেন্তু ে’জন সভতযোকরর আত্মভবকশ্লেণ েকর? অবশয িাবােুতার বাকে তা সম্ভবও ন়ে। 
ে’জন বুেকত লচষ্টা েকর লয ভপতৃিূভমর লয অংশটার তারা অংশীিার, তার সাংসৃ্কভতে 
এবং প্রােৃভতে সমৃভদ্ধর ভিেটাকে। আমাকির মধযভবি সম্প্রিা়ে ভে এেবারও িাকব লয 
ভপতৃিূভমর সমাকজর এমন এেটা উজ্জ্বে ভিে থাো উভচত যা ভনক়ে তারা র্বগ েরকত 
পাকর। 
 
এেথা অস্বীোর েরার উপা়ে লনই, লয অনযানয লিকশর শ্রভমে লশ্রণীও েম লিশকপ্রভমে 
ন়ে। যভি লসটা স্বীোর েকর লনও়ো যা়ে তবু আমাকির অবকহোকে গুরুত্ব না ভিক়ে 
উপা়ে লনই। ভেন্তু বযাপারটা এ রেম ন়ে। আমরা লযটাকে বভে অন্ধ জাতী়েতাবািী, 
ফ্াকির মহকত্বর পভরপূণগ ভবোকশ লসটাই তাকির সিযতা। শুধু সামকন এেটা আিশগ বা 
েেযকে িাাঁড েভরক়ে লরকখ ফরাসী লছকেকির ভশো লিও়ো হ়ে না। ভশো বেকত তাকির 
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লিকশর ভবস্তাভরত সংসৃ্কভত এবং রাজননভতে পটিূভমো লশখা, এবং তা লশখাকনা হ়ে অভত 
ভবস্তাভরতিাকব। 
 
এ ধরকনর ভশোর পটিূভম ভবরাট হও়ো উভচত এবং বারবার ভশভখক়ে মকনর র্িীকর তার 
অনুপ্রকবশ ঘটাকনা চাই। 
 
আমাকির লেকত্র আমরা লয ভশোর লসই ভিেটাকে উকপো েকর চকেভছ শুধু তাই ন়ে, 
যারা িার্যবকে সু্ককের লিৌেকত এেটু আধটু ভশো পাকে তাকির মনটাও সমূ্পণগ ভবেৃত 
েকর লিও়ো হকে। ভবোক্ত ইাঁিুর প্রভতভন়েত আমাকির রাজননভতে লিকহ ভবে ছভডক়ে 
চকেকছ। হৃি়ে এবং লসই সৃ্মভতশভক্তকে লসই ভবকে আেন্ন েকর ভিক়ে এ ভবশাে 
জনতাকে িুুঃখ িুিগশার চরকম নাভমক়ে ভিকে। 
 
পােের্ণকে ভনকচর এেটা িৃশয েিনা েরকত অনুকরাধ েভর। 
 
মাভটর ভনকচর আদ্রগ িুকটা ঘকর এেজন শ্রভমে তার পভরবার ভনক়ে বাস েকর, সবগসােুকেয 
তারা সাতজন। ধকর লনও়ো যাে পভরবাকরর এেজন হে ভতন বছকরর এেটা লছকে। এ 
ব়েকস বাচ্চারা যা লিকখ এবং লশাকন, তাকির মকন তা র্িীরিাকব িার্ লেকট বকস। 
প্রভতিাশােী লোকের লেকত্র এ ব়েকসর ঘটনা এমনিাকব মকনর মকধয লরখাপাত েকর লয 
জীবকনর লশেভিন পযগন্ত তা তাকির স্মরকণ থাকে। সুতরাং এ জীবকনর সংেীণগতা এবং 
এতটুেু পভরকবকশ অকতা লোকের ভিড তার মকন ভনশ্চ়েই লোন সুখসৃ্মভতর ছভব আাঁকে 
না। এ পভরকবকশ তাই ের্ডা আর পরস্পকরর লবাোপডার অভমে লতা থােকবই। 
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এতটুেু জা়ের্া়ে লযখাকন পাশাপাভশ লশাও়োও অসম্ভব; ওপর ভনকচ লশাও়ো ছাডা 
র্তযন্তর লনই। লছাট লছাট অভমেগুকো, লযগুকো ঘকর লবভশ জা়ের্া থােকে পরস্পকরর 
োছ লথকে এেটু িূকর সকর বসকত পারকে সহকজই ভমকট যা়ে; এখাকন লসগুকোই পুরকনা 
লরাকর্র মত লিখা লি়ে। লছাটকির লেকত্র তারা পরস্পর ের্ডা েরকেও ের্ডা সহকজ 
ভমকট যা়ে। এবং অিেকণর মকধয তা িুকেও যা়ে। ভেন্তু বডকির লেকত্র এ বযাপারটাই 
অনযরেম হক়ে লিখা লি়ে। প্রাতযভহে ের্ডাকত লয ভনিগ়েতা থাকে, লসটাই সংসাকরর সব 
শাভন্ত লিকঙ টুেকরা টুেকরা েকর লি়ে। এগুকো লছকেকপকেকির জীবকন প্রভতভে়োও েম 
েকর না। োকরার যভি বযভক্তর্ত অভিজ্ঞতা থাকে, তার পকে বযাপারটা লবাো সম্ভব। 
যখন মিমাতাে অবস্থা়ে ঘকর ভফকর স্বামী স্ত্রীকে সিভহে ভনযগাতন েকর, সমস্ত পাভরবাভরে 
প্রভতভে়ো বযাপারটাকত যা হ়ে, প্রতযে অভিজ্ঞতা ছাডা লবাো এটা সম্ভব ন়ে। বছর 
ছক়েে ব়েস হকে বাচ্চারা লতা িূকরর েথা, এসব ঘটনাকত বডরাও ভস্থর থােকত পাকর 
না। ভবোক্ত তকে জাভরত, লপট িকর লখকত না পাও়ো়ে অপুষ্ট শরীর আর মভস্তষ্ক িরা 
েীট ভনক়ে তারা লঢকে ভর্ক়ে প্রাইমারী সু্ককে। এরাই লিকশর িভবেযত নার্ভরে। 
অভতেকষ্ট লসখাকনই তারা যতটুেু পাকর পডাকশানা েকর। বাভডকত লতা পডাকশানা েরার 
না আকছ জা়ের্া, না পভরকবশ। উপরন্ত বাবা মা সবগেণ সু্ককের ভশেেকির সমাকোচনা়ে 
মুখর। ভবকশে েকর এ পভরকবকশ লযসব সমাকোচনা হ়ে, তার আওতা লথকে ভেছুই বাি 
পকড না। সু্কে লথকে শুরু েকর র্িনগকমে পযগন্ত। ধমগ, আিশগ, রাষ্ট্র লোন ভেছু সম্পকেগই 
এখাকন র্েনধমগী লোন আকোচনা হ়ে না। যখন লচৌে বছর ব়েকস লস সু্কে লছকড লবর়ে, 
তখন সুভশোর বিকে এ ভজভনসগুকোই নডাচডা েকর লবভশ। 
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জীবকনর এ সভন্ধেকগ্ন মহৎ আিকশগর প্রভত মন ধাভবত না হক়ে মানব জীবকনর অন্ধোর 
ভিেটার প্রভতই মন আেৃষ্ট হ়ে লবভশ। পকনকরা বছর ব়েকস লসই ভতন বছকরর লছকেটা 
সব ভেছুর ভবরুকদ্ধ লজহাি শুরু েকর। জীবকনর লনাংরা এবং েিযগম়ে ভিেটার প্রভত-ই 
তার আেেগণ র্কড উকে; ভচন্তাধারার উাঁচু ভিেটার প্রভত তখন তার চরম অনীহা। 
মানভসে ভেে এ অবস্থাকত লস সু্ককে ভর্ক়ে প্রকবশ েকর। 
 
তার জীবকনর লছাটকবো়ে লিখা ভপতার সিনভন্দন খাত ধকরই বক়ে চকে। িবঘুকর হক়ে 
সারাটা ভিন রাস্তা়ে রাস্তা়ে োভটক়ে ঘকর লফকর। আর লসই অধগমৃত জন্মিাতার উকেকশয 
র্াোর্াে লছাকড। শুধু তাই ন়ে অভিশাপ লি়ে ঈবর এবং এ পৃভথবীটাকেও; লশেকমে 
ভর্ক়ে লঢকে অি ব়েস্ক লছকেকির শুভদ্ধেরকণর জনয সতভর লজেখানা়ে। বাভে লযটুেু ভছে 
তা ওখাকনই পূণগতা পা়ে। এবং মধযভবি সম্প্রিা়ে ওকির লিতকর লিশকপ্রকমর অিাব 
লিকখ সমাকোচনা়ে মুখর হক়ে ওকে। 
 
ভিকনর পর ভিন মধযভবি সম্প্রিা়ে লিকখ আসকছ ভথক়েটার, ভসকনমা; লনাংরা সাংবাভিেতা 
এবং েিযগ বইপত্রগুভে জনতার মকধয ভবে ছভডক়ে চকেকছ। তবু ওরা আশ্চযগ হ়ে যখন 
লিকখ যুবে সম্প্রিাক়ের আিশগ এত ভনচু বা লিশকপ্রম বেকত ভেছু লনই। আসকে 
লছাটকবো লথকে লয মানভসেতা ভনক়ে এ লছকেগুকো লবকড ওকে, বড হক়ে ভসকনমা, 
ভথক়েটার এবং সাংবাভিেতা়ে তারই প্রভতফেন লিখকত পা়ে। এ লযন আগুকনর সকে 
েকডর হাও়ো একস ফু লিও়োর মত অবস্থা। 
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আভম ভেন্তু সমস্ত বযাপারটা পভরষ্কারিাকব বুেকত লপকরভছোম। লযটা আকর্ আমার 
ধারণা়ে ভছে না, লসই বযাপারটা এরেম; 
 
উন্নত সমাজ র্কড তুেকত হকে প্রথকমই প্রক়োজন মানুকের লিতকর লিশকপ্রম বা 
জাতী়েতাবািী আিশগ জার্ভরত েরা। যা ছাডা সমাজকে ভেছুকতই ওপকর লটকন লতাো 
যাকব না। ভেন্তু লসটা েরকত প্রথকমই ভশো এবং পাভরবাভরে পভরকবকশর আমূে 
পভরবতগন িরোর। প্রকতযকের সাংসৃ্কভতে এবং অথগননভতে সকচতনতারও প্রক়োজন; 
সকবগাপভর লিকশর রাজননভতে পটিূভমোও মহৎ হও়ো চাই এেমাত্র তাহকেই লস লিকশর 
নার্ভরে ভহকসকব র্বগ অনুিব েরা যাকব। মানুে যাকে িােবাকস, তারই জনয লয সংগ্রাম 
েরকত পাকর; আর লযটাকে লস শ্রদ্ধা েকর, তাকেই লস িােবাসকত পাকর। আর শ্রদ্ধা 
েরার জনয লসই ভবে়েটা সম্পকেগ পুকরা না হকেও ভেছুটা জ্ঞান থাো আবশযে। 
 
লযইমাত্র সামাভজে সমসযা়ে আমার উৎসাহ আকস, সকে সকে তার ভিভি সম্পকেগ ভবচার 
ভবকবচনা শুরু েভর। নতুন আর এেটা অনাভবষৃ্কত জর্কতর পিগা লচাকখর সামকন লথকে 
সকর যা়ে। 
 
১৯০৯-১০ সাকে আমার অবস্থা অকনেটা িাে অথগাৎ োভ়েে শ্রকমর োজ েকর আর 
আমাকে লপট িরাকত হ়ে না। আভম তখন স্বাধীনিাকব োফটসমযান এবং জে রকঙর 
অংেন ভশিী ভহকসকব যা লরাজর্ার েভর তাকত লপকট িরবার মত রুভট লেনার সামথগয 
হক়েকছ। এবং লসই লরাজর্াকর ভনকজকে বাাঁভচক়ে রাখকত পাভর। যভিও যকথষ্ট লরাজর্ার 
ন়ে, তবুও লপশাটাকে আভম িােবাভস। আমাকে িভবেযত উৎসাহ লি়ে। তিুপভর 
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সকন্ধযকবো়ে যখন আভম ঘকর ভফকর আভস, আকর্োর মত অকতা পভরশ্রান্ত হই না। আকর্ 
যখন আভম বাভড ভফরতাম তখন পডাকশানা েরার মত অবস্থা আর থােত না। 
শরীরটাকে লোনরেকম ভবছানা়ে ছুাঁকড ভিকত পারকে লবাঁকচ লযতাম। আমার বতগমান 
োজেমগ িভবেযকতর লপশাভিভিে। সকবগাপভর আভম আমার েমগসমক়ের ভনধগারে, এবং 
ভনকজর মত অনুযা়েী লসই োযগসূভচ পভরবতগন বা সম়ে িার্ েরাও আমার হাকত। আভম 
ছভব আাঁেতাম লপট িরাবার জনয, এবং পডাকশানা েরতাম, পডাকশানা েরকত 
িােবাসতাম বকে। 
 
এিাকব সামাভজে সমসযাগুকোর পুাঁভতর্ত ভিেটা বুেকত পাভর, যাকে সাহাযয েকর ভিকনর 
পর ভিন প্রতযে অভিজ্ঞতা। লয সমস্ত বইপত্র এ ভবে়ে ভনক়ে লেখা, প্রা়ে সবই আভম 
লজার্াড েকর ভনক়ে পডতাম। শুধু পডা ন়ে; রীভতমত ভচন্তাও েরতাম লসগুকো ভনক়ে। 
লসজনযই লোকে আমাকে খামকখ়োেী বকে িাবত। 
 
সমাজ সংস্কার ছাডা আভম সাগ্রকহ আভেগকটেচার ভবেক়ে পডাকশানা়ে োভপক়ে পভড। 
পাশাপাভশ মকনাভনকবশ েভর সংর্ীত চচগা়ে। লযটা আভম বযভক্তর্তিাকব মকন েরতাম 
আকটগর রানী। আর সবকচক়ে বড েথা এ বযাপাকর আমার লযমন উৎসাহ ভছে, আনন্দও 
লপতাম প্রচুর। আভম সারারাত ধকর এমন ভে লিার হও়ো পযগন্ত এ ভবেক়ে চচগা বা 
পডাকশানা েরতাম। এবং ভিকন ভিকন আমার আত্মভববাসও িৃঢ় হ়ে। সমক়ে আমার স্বপ্ন 
সফে হকব; হ়েকতা বা তারজনয আমাকে িীঘগভিন অকপো েরকত হকত পাকর। আভম 
এখন সুভনভশ্চত লয এেভিন বড স্থপভত ভশিী হব। 
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আমার লপশার্ত পডাকশানার পাকশ পাকশ রাজনীভত সম্পকেগও পডাকশানা েরকত শুরু 
েভর। ভেন্তু রাজনীভত ভবে়েটাই আমার মকন লতমন এেটা গুরুত্ব পা়ে না। বরং 
বযাপারটা সম্পকেগ আমার তখনোর ধারণা লয প্রভতভট ভচন্তাশীে লোকের রাজনীভত 
সম্পকেগ জ্ঞান থাো প্রাথভমে েতগবয। যাকির পাভরপাভবগে জর্তটার রাজনীভত সম্বকন্ধ 
জ্ঞান লনই, তাকির আকোচনা বা সমাকোচনার লোন অভধোরই লনই। রাজনীভত সম্পকেগ 
আভম যকথষ্ট পডাকশানা েভর, এবং বেকত ভিধা লনই পডাকশানা বেকত তথােভথত 
বুভদ্ধজীভবরা যা লবাকে, আমার োকছ তা ভছে অনয। 
 
আভম এমন অকনেকে জাভন যারা বইক়ের পর বই, পাতার পর পাতা পকড চকে, তবু 
আভম তাকির পােে বভে না। হ়েত বা তারা অকনে পডকছ। এমনভে তাকির লোন 
বইটা প্রক়োজনী়ে আর লোনটা অপ্রক়োজনী়ে লসটুেু তফাৎ েরার মত েমতা লনই। 
সুতরাং তাকির অবস্থা আকর্রটা পকড তা পকররটা লিাকে; তারপর আবার লসটা পকড। 
আর নইকে সমস্ত বযাপারটাই অপ্রক়োজনী়ে মাে লবাোই জাহাকজর মত মাথা িারী 
েকর। পডাকশানা বযাপারটা লশকের জনয ন়ে; বরং লশকের ভিকে পা বাডাবার প্রথম 
পিকেপ মাত্র। এেটা মূে উকেশযই হে প্রকতযকের লিতকর লয সুপ্ত প্রভতিা বা ভববাস 
ঘুভমক়ে আকছ তাকে জাভর্ক়ে লতাো। সিনভন্দন রুভটর লরাজর্ার অথবা বড োজ েরার 
বাসনা— এেমাত্র পডাকশানাই এর রসি এবং উৎসাহ লজার্াকত পাকর। এগুকোই হে 
পডাকশানা েরার প্রথম উকেশয। ভিতী়ে উকেশয হে, লয পৃভথবীকত আমরা বাস েভর 
লসটা সম্পকেগ পডাকশানাই সমযে জ্ঞান আমাকির ভিকত পাকর। উি়েকেকত্রই সমস্ত 
অধীত ভবে়ে মভস্তকষ্ক জকডা েকর রাখার প্রক়োজন লনই। পডাকশানার মাধযকম লয লছাট 
লছাট জ্ঞান আহভরত হ়ে, লসটা লমাজাে েরা লমকেকত পাথকরর মত লর্াঁকথ রাখা উভচত। 
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যাকত িভবেযকত সাধারণ জ্ঞাকনর পভরপূণগতার জনয সভেে সমক়ে টুেকরাটা সহকজই খুাঁকজ 
পাও়ো যা়ে। নইকে অধীত ভবে়েগুকো প্রক়োজকনর সমক়ে শুধু লর্ােমাকের সৃভষ্টই েরকব; 
এগুকো শুধু অপ্রক়োজনী়ে ন়ে, প্রক়োজকনর সমক়ে ভবপথর্ামীও েরকত পাকর। োরণ লস 
লতা ভনকজকে সব সম়ে ভবিান বকে িাবকব; মকন েরকব জীবকনর অকনেটাই বুভে লস 
লিকখ লফকেকছ। লস তখন আত্মভববাকস িরপুর। লস মকন েকর জীবকন সকতযর ভিকে 
একর্াকে, ভেন্তু সভতয বেকত ভে এগুকো তাকে সভতযোকরর জীবন লথকে িূকরই সভরক়ে 
লি়ে। যভি না তাকে লশেজীবকন সযাভনকটাভর়োম বা রাজনীভত গ্রহণ েকর পােগাকমকে 
জীবন পাডী ভিকত হ়ে। 
 
এসব লোকেরা জীবকন যখন সুকযার্ আকস তখন তাকির বই পডা ভবিযা োকজ োর্াকত 
সেম হ়ে না। ভবকশে েকর তার মানভসে র্েনটাই লতা সিনভন্দন জীবন যাত্রা়ে লয 
অভিজ্ঞতার প্রক়োজন, তার জনয সতভর ন়ে। মাথা়ে হ়েকতা বা লবাোই বই পডা ভবিযা 
জমা হক়ে থােকত পাকর; ভেন্তু িার্যেকম যভি এেভিন হোৎ ডাে পকড লয লস ভবিযা 
োকজ োর্াও লোন এেটা ভবকশে োকজর জনয; ভেন্তু লোন বইক়ের লোন অধীত 
পৃষ্ঠাটাকে ভেে লসই সম়ে লসই োকজ োর্াকত হকব তা বকে না ভিকে লবচারা এত 
পডাকশানা েকরও শুধু হাতকড মরকব। মকনর এ উকিজে অবস্থা়ে লস হ়েত মন হাতকড 
ঘটনার সািৃশয ভেছু খুাঁকজ লবডাকব। ভেন্তু োযগকেকত্র হ়েত বা লিখা যাকব িুে ভসদ্ধান্ত 
ভনক়ে বকস আকছ। 
 
এ যভি সভতযোকরর অবস্থা হ়ে, তকব আমাকির লিকশর পােগাকমকের যারা তাবড তাবড 
না়েে, তাকির োছ লথকে রাজনীভতর বযাপাকর েতটুেু আশা েরকত পাভর। আসকে 
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তারা তাকির েথার জাে ভবস্তার েকর, ভখভস্ত লখউড েকর আর ছে চাতুরীকত সবাইকে 
লিাো়ে। 
 
অপরভিকে পভেত ভবিযা লয জ্ঞান সমযেরূকপ আহরণ েকর, তা বই, জানগাে বা 
ভবজ্ঞাপনভেভপ যা লথকেই লহাে প্রক়োজকন তৎেণাৎ তা স্মরণ েকর লসটা োকজ োর্াকত 
পাকর। লযটা লস পকডকছ লসই ভবে়েটা মকনর মকধয এমনিাকব লর্াঁকথ যা়ে লয লসটা শুধু 
মানভসে ভচন্তাধারটাকেই সভেে পকথ চােনা েকর না, মনটাকেও উিার েরকত সাহাযয 
েকর যাকত লসটা সভেে জা়ের্া়ে ভেেিাকব োকজ োর্াকত পাকর। হোৎ লোন বাস্তব 
সমসযার মুকখামুভখ হক়ে পডকে সৃ্মভতর পৃষ্ঠা হাতকড লসই ভবশাে জ্ঞান সন্দ্র লথকে মুক্তাটা 
তুকে একন জা়ের্া মত বভসক়ে ভিকত পাকর। এ পডাকশানার ভেছু অথগ হ়ে বা এর ভেছু 
মূেয আকছ। 
 
বক্তা— যার হাকতর োকছ খবর সতভর লনই প্রভতপকের বক্তবয খণ্ডাকনার মত, তার এ 
ভবিযার লোন অথগ হ়ে না— তা তার ভনকজর যুভক্ত যত ধারােই লহাে না লেন? প্রকতযে 
আকোচনাকতই তার সৃ্মভত তাকে েিা়ে লফকে হাভরক়ে লিকব। প্রভতপকের বক্তবযকে 
ভবধ্বস্ত েরার মত যুভক্ত লস খুাঁকজ পা়ে না লস সমক়ে। যতেণ পযগন্ত বক্তা তার ভনকজর 
যুভক্তর জাে ভবস্তার েকর, বযাপারটা তখন লঘারাকো হ়ে না। ভেন্তু বযাপারটা গুরুতর হক়ে 
ওকে লোন ভবকশে জনসাধারকণর বযাপার হকে, যখন লস িাকব সব ভেছুই তার জানা, 
আসকে লস ভেছুই জাকন না। 
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লছাটকবো লথকেই পডাকশানা আভম সভেে পকথ েরতাম। উপরন্তু আভম িার্যবান লয 
আমার সৃ্মভতশভক্ত ভছে প্রখর এবং বুভদ্ধমান ভছোম, যা পভেত ভবে়েকে স্মরকণ রাখকত 
এবং জা়ের্া মত ভেে মত প্রক়োর্ েরকত সাহাযয েরত। লসইভিে ভিক়ে লিখকত লর্কে 
আমার ভিক়েনার প্রবাস জীবন আমার পকে শুধু প্রক়োজনী়েই ভছে না, উপোরীও ভছে 
বকট। আমার সিনভন্দন োজই ভছে ভবভিন্ন সমসযাগুকোকে নতুন নতুন িৃভষ্টকোণ লথকে 
ভবচার ভবকশ্লেণ েরা। আভম যার জনয বাস্তব অবস্থাগুকোকে সূকত্রর মাধযকম বা 
সূত্রগুকোকে বাস্তব অবস্থার পভরকপ্রভেকত ভবচার েরকত পারতাম। সুতরাং প্রভত ভবেক়ে 
এেভিকে পভণ্ডতাভিমানী তে আর অপরভিকে বাস্তব অবস্থা়ে ওপরটা লিখার ভবপকির 
হাত লথকে লবাঁকচ লর্ভছ। 
 
প্রাতযভহে জীবকনর অভিজ্ঞতা়ে আভম মনভস্থর েভর িুকটা প্রকশ্নর বযাপাকর তকের র্িীকর 
আমাকে প্রকবশ েরকত হকব; ভবকশে েকর সামাভজে সমসযার বাইকর। 
 
এটা আমার পকে বো সম্ভব ন়ে লয সভেে েখন আভম মােগস মতবাকির চভরত্র সম্পকেগ 
পডাকশানা বা ভবচার ভবকশ্লেণ শুরু েভর; তবু এটা সতয ন়ে লয এ মােগসী়ে সমসযা ভনক়ে 
আমাকে খুব লবভশ রেম মাথা ঘামাকত হক়েকছ। 
 
আমার লযৌবনোকে সামাভজে র্ণতন্ত্র সম্পকেগ আমার লয ধযান-ধারণা ভছে তা অভত 
সামানয; এবং লসই সামানয অংকশর লিতকর লবভশরিার্টাই িুে ধারণা। সভতয বেকত ভে 
ভববকজাডা িুুঃকখর এটা এেটা োরণ, তবু লর্াপন লিাটিাকনর পদ্ধভত আমাকে সন্তুষ্ট 
েকরভছে। আমার বুভদ্ধ এবং ভবকশ্লেণী শভক্ত লযন আমা়ে তখন বুভেক়েভছে লয এ পথই 
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হাবুবুর্গ শাসেকে িুবগে েকর লিকব; যাকে আভম মকনপ্রাকণ ঘৃণা েরতাম। যভিও এ 
পদ্ধভতকত িানুভব়োন রাকজযর হ়েত বা অভস্তত্ব থােত না। এমন ভে অভস্ট্র়োর জামগান 
সাম্রাকজযর অভস্তত্বও হ়েত বা ভবপন্ন হক়ে পডত, োরণ শ্লািকির রাজননভতে সাংর্েভনে 
িেতা েতিূর ভছে তা লমাকটই প্রশ্নাতীত ন়ে। সুতরাং আমার আগ্রহ ভছে এমন সব 
সংগ্রাম যাকত এসব শাসেেুে পুকরাপুভর ধ্বংস হক়ে িশেে লোে তাকির ভনজস্ব জামগান 
প্রেৃভত ভফকর পা়ে। পােগাকমকে যত লবভশ হট্টকর্াে হকব, এ বযভবকোভন়োন সাম্রাকজযর 
পতন তত আসন্ন হক়ে উেকব। তার মাকন অভস্ট্র়োর জামগানকির মুভক্ত। এেমাত্র তখনই 
তারা তাকির মাতৃিূভমর সকে এেত্র হকত পারকব। 
 
সভতযোকরর লসাশযাে লডকমাকেটকির প্রভত আমার এতটুেু ভবরার্ বা ভবতৃষ্ণা ভছে। ভেন্তু 
আমার অেমতার জনয আভম ভববাস েরতাম লয শ্রভমে লশ্রণীকে ওপকর লতাোর এটাই 
এেমাত্র পথ; এটা এেটা প্রধান োরণ লয জনয আভম লসাশযাে লডকমাকেটকির স্বপকেই 
ওোেভত েকর একসভছ, ভবপকে ন়ে। লসাশযাে লডকমাকেট মুিকমকের লয ভিেটা আমার 
িাে লেকর্কছ তা হে অভস্ট্র়ো়ে বসবাসোরী জামগানকির জনয ওকির সংগ্রাম, তাকির 
শ্লাি েমকরডকির প্রভত সহানুিূভত। ভেন্তু তখন আভম বুেকত পাভর ভন, লয যতভিন পযগন্ত 
তাকির ভিক়ে োজ হকব, লসাশযাে লডকমাকেট ততভিন পযগন্ত তাকির এই লচাকখ লিখত। 
 
সুতরাং সকতর বছর ব়েকস মােগসইজম শেটাই আমার োকছ খুব এেটা পভরভচত ভছে 
না, বরং লসাশযাে লডকমােযাভস যাকে লসাশযাভেভজকমর সমথগে বকেই ধকর ভনক়েভছোম। 
লসইজনযই লবাধহ়ে িার্য আমাকে হোৎ বজ্রমুষ্ঠাঘাকত বুভেক়ে ভিক়েভছে লয এটা 
জনসাধারণকে লধাাঁো লিবার এে অভত উিম পদ্ধভত। 
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অবশয এ সম়ে লসাশযাে লডকমােযাভটে পাভটগর সকে আমার সংেব বেকত ওকির র্ণ 
ভমভটংক়ে আভম লেফ িশগে ভছোম। পাভটগর নীভত এবং তাকির সামাভজে ভশো সম্পকেগ 
পাভটগ লনতৃকত্বর সামানযতম ধযান-ধারণাও আমার ভছে না। হোৎ আমাকে তাকির 
তথােভথত ভশো বা িশগকনর মুকখামুভখ হকত হক়েভছে। এিাকব েক়েে ভিকনর মকধয আভম 
লসাশযাে লডকমােযাভটে পাভটগর স্বরূপ বুেকত পাভর, লেফ লয পভরকবকশ আমার ভিনগুকো 
োটত তার জনয। অনযথা়ে এ লসাশযাে লডকমােযাভটে পাভটগর স্বরূপ লবাোর জনয 
আমাকে হ়েত বা এেটা পুকরা যুর্ োটাত হত। আর সামাভজে উন্নভত এবং লপ্রকমর 
ছদ্মকবকশ পরস্পর এ অভত বাস্তব সংোমে বযাভধ ছভডক়ে পডত লিকশ ভবকিকশ; এবং 
োকে এ সংোমে বযাভধকে লরাধ েরা না লর্কে পৃভথবীর বুে লথকে মানুে জাভতটাকেই 
হ়েত বা ভনভশ্চহ্ন েকর ভিত। 
 
বাভডঘর ভনমগাকণর বযাপাকর জভডত থাোোকে আভম প্রথম লসাশযাে লডকমােযাটকির 
সংস্পকশগ আভস। 
 
আভম যখন োজ শুরু েভর তখনোর অবস্থা লমাকটই িাে ভছে না। জামা-োপকডর 
অবস্থা লশাচনী়ে। আভম তখন অবশয আমার েথাবাতগা়ে অতযন্ত সতেগ এবং বযবহাকররও 
প্রচণ্ড রেকমর সংযত হক়ে চেতাম। আভম তখন আমার বতগমাকনর িুরবস্থা এবং 
িভবেযকতর িাবনা, ভনক়ে এত বযস্ত ভছোম লয বতগমান পভরকবশ ভনক়ে মাথা ঘামাকনার মত 
না ভছে মানভসে অবস্থা, না ফুরসৎ। আমাকে োজ েরকত হত লনহাত-ই লপকটর িাক়ে 
এবং পডাকশানা েরার তাভর্কি। িভবেযকতর এভর্ক়ে থাোর পথ ধকর অবশযই এ 
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পভরেমা আমার ধীরর্ভতকত ভছে; যভি আমার োকজর তৃতী়ে বা চতুথগ ভিকন ভবকশে 
ঘটনা ঘটত, তকব হ়েত বা বনু্ধ-বান্ধবকির সকে লমোকমশা েরতাম না। এ সম়ে আমার 
ওপকর আকিশ হ়ে লট্রড ইউভন়েকন লযার্ লিবার। 
 
তখন অবশয লট্রড ইউভন়েন সম্পকেগ আমার জ্ঞান বেকত ভেছু ভছে না। সভতয বেকত ভে 
এর প্রক়োজনী়েতা বা অপ্রক়োজনী়েতা ভেছুই বুেতাম না। ভেন্তু আমাকে যখন বো হে 
লয লট্রড ইউভন়েকন আমাকে নাম লেখাকত হকব, আভম লসাজাসুভজ প্রতযাখযান েরোম। 
প্রতযাখযাকনর োরণ ভহকসকব আভম বেোম, লয ভবেক়ে আমার লোন জ্ঞান লনই, লস ভবেক়ে 
ভনকজকে আভম েখনই লজার েরব না। সম্ভবত এ োরণটাই আমাকে আমার 
সভতযোকরর পথ লথকে ভবচুযভত েকরভন। ওরা লবাধহ়ে লিকবভছে েক়েেভিকনর লিতকর 
আমার ভচন্তাধারা বিকে আভম ওকির বাধয হক়ে উেব। ভেন্তু ওরা এটা লিকব লয প্রচণ্ড 
রেকমর িুে েকরভছে তাকত সকন্দহ লনই। সপ্তাহ িুক়েে পকর আভম বুেকত পাভর, প্রথকম 
রাজী যভি হক়েও লযতাম, ভেন্তু বতগমাকন রাজী হও়ো অসম্ভব। এ িুই সপ্তাকহ আভম 
আমার সহেভমগকির আকরা িােিাকব বুেকত পাভর এবং ভনকজর মনটাকে এমন িৃঢ়িাকব 
ভস্থর েভর লয পৃভথবীর এমন লোন শভক্ত লনই যা আমাকে লট্রড ইউভন়োকন লযার্ 
লিও়োকত পাকর। আসকে এখন আভম আমার অভিজ্ঞতার আকোকে তাকির স্বরূপটা 
িােিাকবই বুেকত লপকরভছ। 
 
বোবাহুেয আমার চােভরর প্রথম ভিকনই বযাপারটাকত তখন আমার ভবরভক্ত একস লর্কছ। 
িুপুরকবো আমার েক়েেজন সহেভমগ শ্রভমে োকছর গুভডখানা়ে ভর্ক়ে হাভজর হত, আর 
অকনযরা লসই ভনমগী়েমান বাভডর এোংকশ বকস তাকির মধযাকহ্নর খাও়ো-িাও়ো সারত; 
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লবভশরিার্ খাও়ো-িাও়ো বেকত লবাোকত শুেকনা এে আধ টুেকরা রুভট। অবশয এরা 
সবাই সংসারী, ভববাভহত। তাকির স্ত্রীরা িাঙা পাকত্র িুপুকরর খাও়োর জনয সুযপ ভনক়ে 
আসত। সপ্তাকহর লশকের ভিকে শুাঁভডখানা়ে যাও়োর লোে েমকত থােত; লবভশর িার্ই 
িুপুকরর খাও়োর জনয ভনমগী়েমান বাভডর এোংকশ ভিড জমাত। পকর অবশয এর োরণটা 
আভম বুেকত লপকরভছ। তখন তারা রাজনীভত ভনক়ে তকেগ-ভবতকেগ লমকত থােত। 
 
আভম বাইকর লোথাও বকস িুকধর লবাতকের সকে রুভটর টুেকরা ভচকবাতাম আর লয 
পভরকবকশ আভম বতগমাকনর ভিনগুকো োটাভে তার িুিগাকর্যর েথা মকন মকন ভচন্তা 
েরতাম। যভিও আভম ওকির েথাবাতগা লবভশরিার্ই শুনকত লপতাম। আমার ধারণা, িকে 
টানবার জনয ওরা ইকে েকরই আমাকে শুভনক়ে শুভনক়ে আকোচনাগুকো উাঁচু স্বকর েরত। 
ভেন্তু আসকে ওকির েথাবাতগা শুকন আমার মনটা আকরা লবভশ ভবভেক়ে উেত। লসই 
সমাকোচনা়ে সবভেছুরই ভনন্দা চেত–ভবকশে েকর জাভতর উকেকশয; োরণ তা নাভে 
খাভে বডকোেকিরই স্বাথগ লিকখকছ। (এ েথাটা আমাকে যখন তখন প্রা়েই শুনকত হত।) 
ফািারেযান্ড অথগাৎ পুকরা লিশটাই নাভে বুকজগা়োকির হাকত এবং তারা ইকে মত শ্রভমে 
লশ্রণীর ওপর ভনরঙু্কশ লশােণ চাভেক়ে যাকে। শাসে সু্ককের োজই নাভে প্রকেকতভর়ো 
লর্াষ্ঠীকে ভনকচ লেকে লফকে লিও়ো; ধমগ লতা শুধু লোকেকির ফাাঁভে ভিক়ে প্রতারণা েরার 
জনয; আিশগ-টািশগ েথাগুকো লেফ লোকেকির লবাো বানাকনা আর লমক়েকির মত 
জনতাকে সুকবাধ রাখার জনয। এমন ভেছু ভবে়েবস্তু বাি থােত না যা তারা আকোচনার 
লনাংরা োিা়ে লটকন না নামাত। 
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প্রথমভিকে আভম চুপচাপ থােতাম। ভেন্তু এমভন মুকখ েুেুপ এাঁকট আর েতভিন থাো 
যা়ে। লশকে ওকির আকোচনা়ে অংশ ভনকত শুরু েভর; এবং তাকির বক্তকবযর উির ভিকত 
থাভে। যভিও জানতাম এসকবর লোন ফেই পাও়ো যাকব না, যতেণ না পযগন্ত আভম 
ওকির আকোচনার বা সমাকোচনার সভেে উির ভিকত পারভছ, সুতরাং আভম ভস্থর েভর 
ওরা লযখান লথকে ওকির জ্ঞান বুভদ্ধ আহরণ েকর, লসই জা়ের্াগুকোর লখাাঁজ খবর 
আমাকে রাখকত হকব। সুতরাং আভম বই এবং পত্র-পভত্রোর সমুকদ্র ডুকব যাই। 
 
ইভতমকধয লসই ভনমগী়েমান বাভডর মকধয বকস আমাকির তেগ-ভবতেগ চেকতই থাকে। ভিকন 
ভিকন তারা লযসব ভবেক়ে ভনকজকির ভবকশেজ্ঞ বকে মকন েরত, তাকির লচক়ে লসসব 
ভবেক়ে আমার জ্ঞান অকনে লবভশ লবকড যা়ে। তারপর এেভিন আকস যখন আমার 
আহভরত জ্ঞাকনর ধারাকো েথাগুকোকে তাকির লজারাকো যুভক্ত ভিক়ে খণ্ডকনর 
প্রক়োজনী়েতা লিখা লি়ে। ভেন্তু যুভক্ত থােকে লতা খুাঁকজ পাকব। সুতরাং শুরু হ়ে আমাকে 
র্াক়ের লজাকর ি়ে লিখাকনা। িকের েক়েেজন লনতা আমাকে লসই চােভর লছকড ভিকত 
আকিশ লি়ে নইকে মারকধার েকর তাডাকব। আভম এো হও়োকত র্াক়ের লজাকর ওকির 
সকে লপকর উেব লেমন েকর? সুতরাং আমার অভিজ্ঞতার েুভেকত আকরা ভেছু অভিজ্ঞতা 
িকর ভনক়ে প্রথম সুকযাকর্ই তাকির সংস্পশগ তযার্ েভর। 
 
যভিও আভম ভবরভক্তকত িূকর চকে ভর্ক়েভছোম, তবু পুকরা বযাপারটা আমার মনকে এত 
প্রচণ্ডিাকব নাডা ভিক়েভছে লয ভেছুকতই আমার পকে তার ভিকে লপছন ভফকর থাো সম্ভব 
হ়েভন। পুকরা বযাপারটা ভনকজই ভচন্তা েরকত বাধয হক়েভছ। রার্ পকড একে আবার আমার 
মকধযোর এেগুাঁক়েভমটা ভফকর আকস এবং লয লোন মূকেযর ভবভনমক়ে আভম আবার বাভড 
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সতভরর োকজ ভফকর আসার জনয মনভস্থর েভর। এ ভচন্তাধারাটা েক়েে সপ্তাহ পকর আকরা 
লবভশ িৃঢ় হ়ে, োরণ সঞ্চ়ে বেকত স্বি লয েক়েেটা টাো ভছে, ইভতমকধযই তা খরচ 
হক়ে লর্কছ। েুধা তার ভনমগম থাবা আবার লহকনকছ আমার ওপর। অনয লোন রাস্তাও 
আমার সামকন লখাো লনই। োজ খুাঁকজ লপকেও আমাকে আবার তা লছকড ভিকত হ়ে। 
োরণ লসই আকর্োর অবস্থা। 
 
তখন আভম আত্মভবকশ্লেণ শুরু েভর। এ মানুেগুকো েী মহৎ মানুকের পযগাক়ে পকড 
উিরটা রীভতমত চাঞ্চেযের। যভি উির হ়ে— হাঁাা, তকব এত ভবপি এবং আত্মতযার্ 
ভনক়ে এ ইতর লশ্রণীর জনয সগ্রাম েরা অনথগে। অপরভিকে যভি উির হ়ে না, তকব এ 
লোেগুকোর জাভতর অন্তিুগক্ত হও়োর লযার্যতা একেবাকরই লনই। অথগাৎ আমাকির জাভত 
সভতয তা হকে র্রীব। লসই ভিধাপুণগ মানভসে ভিনগুকো়ে র্িীর মনসংকযার্ ভিক়ে মানস 
লচাকখ আভম লযন লিখকত পাই েমার্ত লবকড চো এ লোেগুকোকে জাভতর উন্নভতর 
পকথ ভহকসকব আনা লোনরেমই সম্ভব ন়ে। 
 
েক়েেভিন পকর আমার মানভসেতা সমূ্পণগ ভিন্ন পকথ লমাড লন়ে। রাস্তা ভিক়ে লযকত লিভখ 
ভেছু ভিক়েনার শ্রভমে ভবকোি প্রিশগন েরকছ। আভম প্রা়ে ঘো িুক়েে ভস্থর ভনভশ্চতিাকব 
লসই মনুেযরূপী োর্নকির লিভখ। যখন জা়ের্াটা পভরতযার্ েকর আমার বাভডর ভিকে 
রওনা হই, তখন মনটা হতাশা়ে িকর ওকে। লযকত লযকত এেটা তামাকের লিাোকন 
শ্রভমেকির সংবািপত্র নজকর আকস। সংবািপত্রভটর নাম আরবাইটার োইটুঙ বা 
শ্রভমেকির মুখপাত্র। এটাই হে পুরকনা অভস্ট্র়োর লসাশযাে লডকমােযাভসর মুখপত্র। লস 
সস্তা চাক়ের লিাোকন লযখাকন সাধারণ মানুে ভিড েরত, লসখাকন মাকে মাকে আভমও 
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লযতাম এ পভত্রোটা পডার জনয। লিাোনিার এ এেটা পভত্রোই রাখত। ভেন্তু েখনই 
েক়েে ভমভনকটর লবভশ এ েিযগ সংবাি পত্রটা়ে আভম লচাখ লবাোকত পাভরভন; আসকে 
পভত্রোটার মূে সুরটাই লেমন লযন এে ভবশ্রী র্কন্ধ িরা। ভেন্তু লসভিনোর লিখা 
ভবকোি আমার মকন লয হতাশার সৃভষ্ট েকরভছে, লসটাই লযন আমাকে বারবার পভত্রোটা 
ভেকন খুাঁভটক়ে পডার তার্ািা অন্তর লথকে ভিভেকো। সুতরাং পভত্রোটা ভেকন আভম বাভড 
ভর্ক়ে সমস্ত সকন্ধয ধকর পভড। নজর এডা়ে না লয েতগুকো ভমথযা পভত্রোটা সতয বকে 
চাোকে। 
 
এখন আভম অনযানয বইক়ের লথকে লসাশযাে লডকমােযাভসর সিভনে পভত্রোগুকো ভেকন 
পকড সহকজই ওকির সভতযোকরর রাজননভতে িশগকনর চভরত্রটা অনুধাবন েরকত পাভর। 
 
িুকটা সকতযর মােখাকনর ফরােটা ভিকনর আকোর মত স্পষ্ট। লসাশযাে লডকমােযাভস 
পভত্রোগুকো যভিও মুকখ স্বাধীনতা, শ্রকমর মযগািা এবং জীবন সম্পকেগ বড বড শে 
বভসক়ে অবতাকরর িভেকত মানুেকে আবাস ভিত; ভেন্তু এটা পােেকির লধাাঁো লিও়ো 
ছাডা আর ভেছুই ন়ে। অপরভিকে মানুকের লোিটাই ভনিগ়েিাকব প্রেট হক়ে উেত। 
লোন ভেছুরই সভতযোকরর ভিভি তাকত ভছে না, শুধু মানুেকে প্রতারণা েরা ছাডা। এ 
সাংবাভিেতা সতয সংবাি লমাচড ভিক়ে ঘুভরক়ে এমনিাকব পভরকবশন েরত যাকত 
সভতযোকরর সংবাি লবাো োকরার পকে সম্ভব ভছে না। আর এ পুাঁভথর্ত তথয ভনক়ে 
মধযভবি এবং উচ্চ সম্প্রিা়ে যারা ভনকজকির বুভদ্ধমান িাবকতা, তারা আত্ম সন্তুভষ্টকত 
িুর্ত। এ সংবািপত্রগুকো জনর্কণর োকছ ভমথযা প্রচার ছাডা আর ভেছু ন়ে। 
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এিাকব এবং সংবািপত্রগুকোর মাধযকম লসাশযাে লডকমােযাভসর উপকিশাবেী পকড আমার 
লিকশর মানুকের প্রভত আমাকে আকরা লবভশ আেেগণ েকর। লযটাকে আভম প্রথকম 
অনভতেময র্হ্বর বকে লিকবভছোম, পকর লসটা অকনে লবভশ লেহ ভনক়ে সামকন একস 
িাাঁডা়ে। 
 
এেবার যখন বুেকত পাভর েী ভবরাট পদ্ধভতকত ওরা জনর্কণর মনকে ভবোক্ত েকর 
তুকেকছ, তখন এেমাত্র লবাোরাই এর বেী হকত পাকর। লসই বছরগুকোকত যখন আভম 
েকম েকম স্বাধীন ভচন্তার জর্কত পা রাখকত শুরু েকরভছ, তখন আভম িােিাকবই বুেকত 
ভশকখভছ, ভে েকর ওরা লসাশযাে লডকমােযাভসর সুসমাচাকরর মাধযকম জ়ে োি েরকছ। 
এখন আভম উপেভি েরকত পাভর লেন এবং েী উকেকশয িাে িাে বই এবং সংবািপত্র 
পডা ওরা ভনভেদ্ধ েকর ভিক়েকছ। ভবকশে েকর লয সব বই আকিৌ োে বকে র্ণয ন়ে। 
ভেন্তু োে ভমভটংক়ে লযার্িান েরা ভনভেদ্ধ হ়েভন। পভরষ্কার ভনষু্ঠর বাস্তকবর আকোকে আভম 
িভবেযতকে লযন লিখকত পাই। লয িভবেযত এ অসহয উপকিশাবেীকত োকো হক়ে 
লর্কছ। 
 
ভবরাট র্নমানসকে এেমাত্র তাকির িৃঢ় এবং অনমনী়ে মন িারাই মাপা যা়ে। লযমন 
লমক়েকির অন্তর মানস এতটা ভনষ্ফো লয লোন োরকণ লিাো খা়ে না, ভেন্তু ভমথযা আর 
আকবকর্ তারা তাকির সমস্ত শভক্ত ভনুঃকশভেত েকর। শক্ত মানুকের োকছ িুবগেরা সত্বর 
লযমন মাথা লনাও়ো়ে— ভেে লতমভন সাধারণ মানুে শক্ত শাসকের োকছ প্রাথগনা জানাকত 
িােবাকস। যভিও লসই শাসে আবার তাকির উপকিশাবেীর আডাকে মানভসে ভনরাপিার 
আবাস লি়ে। োরণ সাধারণ জনতার পছন্দ সম্পকেগ লোন ধযান-ধারণা থাকে না। এবং 
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সবসম়ে তারা িাকব লয সমাজ েতৃগে তারা পভরতযক্ত। বুভদ্ধর ভিে ভিক়ে তাকির ি়ে 
লিখাকেও তারা েভিত হ়ে না। োরণ তারা ভচন্তাকতও আনকত পাকর না লয মানুে 
ভহকসকব তাকির স্বাধীনতা ভনেগকির মত তাকির োছ লথকে লেকড লনও়ো হক়েকছ। 
সুতরাং তাকির সামানযতম সকন্দহ হ়ে না লয িুে মতবািটাই তারা স্বািাভবে বকে লমকন 
ভনকে। এেমাত্র ভনিগ়ে শভক্ত এবং বীিৎসতার োকছই তারা মাথা নত েকর। 
 
যভি লসাশযাে লডকমােযাভসকে সভতযোকরর ভশো ভিক়ে ভবরুদ্ধতা েরা যা়ে তকব লস 
সংগ্রাম হকব ভতক্ততা়ে পভরপূণগ। তবু এ সভতযোকরর ভশোই হকব ভচরস্থা়েী অবশয যভি 
ভেে এেই রেম ভনিগ়েিাকব সকে লসটাকে রূপাভ়েত েরা সম্ভব হ়ে। 
 
মাত্র িু বছকররও েম সমক়ে এ লসাশযাে লডকমােযাভসর প্রেৃত ভশো ও তাকির 
েোকেৌশে রপ্ত েকর লফভে। 
 
আভম ওকির এ েুখযাত েোকেৌশে লযটা ভিক়ে ওরা মধযভবি সম্প্রিা়েকে ি়ে পাও়ো়ে 
লসটা সহকজই অনুধাবন েভর। এ ধরকনর আেমকণর ভবরুকদ্ধ প্রভতকরাধ েরার জনয 
মধযভবি সম্প্রিা়ে েখনই মানভসে বা আধযাভত্মে শভক্ত রাকখ না। লসাশযাে লডকমােযাভসর 
েোকেৌশে হে আর ভেছুই ন়ে, এেরাশ প্রিভেত ভমথযাকে সতয বকে চাভেক়ে তাকির 
লচাকখ সকন্দহিাজন বযভক্তকে ি়ে পাইক়ে লিও়ো, যতেণ না পযগন্ত লোেটার মানভসে 
শভক্ত লিকঙ পকড এবং তাকির োকছ আত্মসমপগকণ বাধয হ়ে। োরণ তখন লোেটার 
মকনর অবস্থা এমন এে পযগাক়ে একস িাাঁডা়ে যখন লস এেটু শাভন্তকত থােকত পারকে 
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লবাঁকচ যা়ে। ভেন্তু তাকির আশা িুরাশাই হক়ে িাাঁডা়ে; েখনই তাকির শাভন্তকত থােকত 
লিও়ো হ়ে না। 
 
ওই েোকেৌশে বাকর বাকর পুনরাবৃভি েরা হ়ে, যাকত লোেটা উন্মাি েুেুকরর পযগাক়ে 
একস িাাঁডা়ে, ওকির োকছ ভনুঃশতগিাকব আত্মসমপগণ েকর। 
 
যভিও লসাশযাে লডকমােযাভস তাকির ভনকজকির অভিজ্ঞতা়ে শভক্তর মূেয বুেকত ভশকখকছ, 
লসই োরকণ যখনই লোন লোকের মকধয বযভক্তকত্বর র্ন্ধ পা়ে, লযটা অবশয খুবই েম, 
তাকেই বকশ আনকত এেই পদ্ধভত প্রক়োর্ েকর। অপরভিকে িুবগে মানুেগুকো মরা 
ইতর প্রাণী ছাডা আর ভেছু ন়ে, অন্ততপকে মানভসে শভক্তর ভিে লথকে, তাকির প্রশংসা 
এবং উৎসাহ ভিক়ে ভনকজকির িকে লিডা়ে। লয প্রভতিাধর মানুকের ইোশভক্ত থাকে না, 
তারাই েম িীভতপ্রি। লয সব বভেষ্ঠ চভরকত্রর সকে বুভদ্ধ লযার্ লি়ে, তারা বুভদ্ধ এবং 
ইোশভক্তর লজাকর লনতৃকত্বর ভসাঁভড লবক়ে ওপকর উকে আকস। 
 
লসাশযাে লডকমােযাটরা িােিাকবই জাকন ভে েকর জনর্কণর মকনর ওপকর চাপ লফরকত 
হ়ে লয তারাই এেমাত্র শভক্তর ধারে ও বাহে। এিাকব অবস্থা অনুযা়েী ধীকর ধীকর 
তারা তাকির েকেযর ভিকে এভর্ক়ে চকে। একের পর এে জা়ের্া িখে েকর। েখকনা 
বা ি়ে লিভখক়ে েখকনা ভিন িুপুকর ডাোভত েকর। এ লশকের পদ্ধভত ওরা প্রক়োর্ েকর 
যখন জনতার আেেগণ অনয লোন ভবে়ে বস্তুকত ভনবদ্ধ হ়ে এবং তা ভফরকত না চা়ে। 
অথবা যখন সাধারণ মানুে মকন েকর নর্ণয লোন ঘটনাকে ওরা ভবেৃত েকর ভবরুদ্ধ 
পকের চভরত্র হনন েরকছ। 
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এ েোকেৌশেগুকো মানুকের িুবগে ভিেটাকে সভেে ভবকবচনা েকর অংকের মত ভহকসব 
েকর সতভর েরা হ়ে যাকত সাফকেয লোন সকন্দহ না থাকে, অবশয যভি না প্রভতপে 
লশকখ ভবে বাকস্পর ভবরুকদ্ধ ভে েকর ভবেবাে ভিক়ে যুদ্ধ েরকত হ়ে। িুবগে প্রেৃভতর 
লোেকির প্রভতভট পিকেকপ বকে ভিকত হ়ে এটা হও়ো উভচত বা উভচত ন়ে। আভমও 
অবশয বুেকত ভশখোম শারীভরে ি়ে প্রিশগন িারা জনতা বা এেে বযভক্তকে ভিক়ে লোন 
এেটা উকেশয সাধন েরা যা়ে। এ বযাপাকর সকন্দহ লনই লয লসাশযাভেস্টরা র্াভণভতে 
ছে েকে ভনক়েভছে লয তাকির শারীভরে প্রভতভে়ো িারা েমগস্থকে বা োরখানা়ে, 
জামাক়েকত বা র্ণভবকোকি এ ি়ে প্রিশগন সব সম়েই সফে হকব, যভি না তার লচক়ে 
লবভশ ি়ে এবং বীিৎসতা অপরপেকে লিখাকনা যা়ে। তখন অবশয পাভটগ মরণ আতগনাি 
েকর উেকব। এ োন্ডা মাথা়ে হতযার ভবরুকদ্ধ লসই শাসেেুকের োকছই আকবিন জানাকব, 
লয শাসেেুেকে তারা স্বীোর েকর না বা পািা লি়ে না। এ িাকব। তারা ভনকজরাই 
ভনকজকির েেযপথ লথকে সকর আসকব এবং ভনকজকির র্ন্তবযস্থে অকনে লবভশ অরভেত 
হক়ে পডকব। তারা তখন প্রাণপণ লচষ্টা েরকব উাঁচু পিস্থ েমগচারীকির মকধয সাঁকডর মত 
লবাো েক়েেটাকে খুাঁকজ লবর েরকত; যারা লবাোর মত লচষ্টা েরকব অপরপকের ি়ে 
ভমভশ্রত শ্রদ্ধা অজগন েরার, যাকত তারা তার িভবেযকতর ভবপি আপকির সম়ে সাহাকযয 
আকস, এবং লস তাকির বতগমান পকথর োাঁটাটাকে লিকঙ লফকে িূকর সভরক়ে ভিকত 
সহা়েে হকব। 
 
এ ধরকনর েোকেৌশে সাধারণ র্ণমানকস েী ধরকনর প্রভতভে়ো তুেকব, অনুর্ত বা 
ভবরুদ্ধপে লয-ই লহাে না লেন, এেমাত্র তারাই বুেকত পারকব যাকির জনতার চভরত্র 
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িােিাকব জানা আকছ। হযাাঁ, বইপডা ভবকিয ভনক়ে ন়ে, ভনেট অভিজ্ঞতা লথকে। এ 
সাফেযগুকোই লসাশযাে লডকমােযাভসর অনুর্তরা ভশঙা ফুকে ভনকজকির সভেে বকে প্রচার 
েকর লবডা়ে। অপরভিকে মার খাও়ো প্রভতপে লবভশর িার্ সমক়েই ভনকজকির প্রভতকরাধ 
েমতার প্রভত আস্থা হাভরক়ে লফকে। 
 
যতই এ শারীভরে ি়ে প্রিশগন েরকত থাকে, তত লবভশ সহানুিূভত আমার লজকর্। ওকে 
সাধারণ জনসাধারকণর প্রভত, যারা িক়েই ওকির বশীিূত। 
 
লসই সম়ে লয সব পরীোর মকধয ভিক়ে আমাকে পথ হাাঁটকত হক়েকছ তার জনয আভম 
ভনকজকে ধনযবাি লিই। োরণ এটাই আমাকে জনসাধারকণর োকছ এবং জনসাধারকণর 
প্রভত িাবকত সাহাযয েকরকছ। অভিজ্ঞতা বাডার সকে সকে আভম নেে লনতৃত্ব এবং লসই 
নেে লনতৃকত্বর বশীিূত ভবপথর্ামী লোেগুকোকে আোিা েরকত সেম হক়েভছোম। 
 
আমাকির উভচত এ যুপোকষ্ঠ বভে হও়ো লোেগুকোর প্রভত সহানুিূভত লিখাকনা। আভম 
এখাকন েক়েেটা উিাহরণ লিব লয েেণগুকোর সাহাকযয সামাভজে ভনচুতোর 
লোেগুকোর মানভসেতা লবাো যাকব। ভেন্তু আমার লেখা চভরত্রগুকো ভেছুকতই জীবন্ত 
হক়ে উেকব না, যভি না আভম স্বীোর েকরভন লয লসই অন্ধোর সামাভজে ভনচুতোর 
লোেগুকোর মকধযই আকোর সু্ফভেে লিকখভছোম; তাকির মকধযও েক়েেজন ভছে অবশযই 
সংখযা়ে অতযন্ত েম, যাকির আকত্মাৎসর্গ এবং অনুর্ত মকনািাব সগ্রাকমর সভতযোকরর 
সেী হও়োর লযার্যতা রাকখ। যারা জীবকন প্রা়ে ভেছুই চা়ে না এবং লয সাধারণ পভরকবশ 
তাকির ভঘকর থাকে, তাকতই তারা সন্তুষ্ট; এ গুণগুকো ভবকশে েকর পুরকনা শ্রভমেকির 
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মকধয লিখা লযত। যুবেকির মকধয লথকে এ ভবকশে গুণগুকো দ্রুত অবেুভপ্ত লপকেও তার 
জনয শহুকর পভরকবশ ও আভধপতযই িা়েী; তবু লসই যুবেকির মকধযও ভেছু ভছে যারা 
আন্তভরেিাকব এেটা আিশগকে (কসই লনাংরা সিনভন্দন জীবকন লোনরেকম লবাঁকচ থাোর 
পভরকবকশর মকধয লথকেও) বুকের মকধয সযকে োেন পােন েরত। যভি ওকির মকধয 
লেউ জনসাধারকণর শত্রুকির সমথগন েকর থাকে, তকব তার এেমাত্র োরণ হে 
লসাশযাভেস্ট আকন্দােনোরীকির েুখযাত মতবাি তারা বুেকত পারত না। এর আকরা 
এেটা োরণ হে জনসাধারকণর লোন অংশই শ্রভমেকির িার্য সম্পকেগ লোনরেম 
ভচন্তা-িাবনা েরত না। আসকে সামাভজে অবস্থাটাই ভছে এ ধরকনর ঘাঁকচ ঢাো, যাকত 
প্রথকম অভনেুে হকেও লশে পযগন্ত নভত স্বীোর েরকত বাধয হত। লশকে এমন এেভিন 
এে লয িাভরদ্রতার ি়েংের হাাঁ মুখ তাকির তাভডক়ে ভনক়ে লর্ে লসাশযাে লডকমােযাটকির 
িকে। 
 
অসংখযবার বুজুগ়ো অথগাৎ মধযভবি সম্প্রিা়ে শ্রভমেকির মানবতার ভিকে পযগন্ত তাো়েভন, 
তাকির নযাযয িাভব িাও়োর চরম ভবকরাভধতা েকরকছ। এ অনযা়ে এবং অভবকবচনা়ে 
মধযভবি লশ্রণীর লোন োিই হ়েভন। ভেন্তু তার ফকে সভতযোকরর সৎ শ্রভমেরা লট্রড 
ইউভন়েকনর প্রভত আস্থা হাভরক়ে লফকে রাজনীভতর ভিকে বাধয হক়ে লিৌকড লর্কছ। 
 
েে েে শ্রভমে যারা প্রথমভিকে লসাশযাে লডকমােযাভটে পাভটগর প্রচন্ড ভবকরাভধতা 
েকরকছ; ভেন্তু তাকির লসই ভবকরাভধতাকে লসাশযাে লডকমােযাভটে পাভটগ র্াক়ের লজাকর 
এমনিাকব চূণগভবচূণগ েকর ভিক়েকছ লয তারা এেসমক়ে বাধয হক়েকছ নভত স্বীোর েরকত। 
তবু আভম বেব এ পরাজ়ে মধযভবি সম্প্রিাক়ের চরম মুখামীর ফে। যারা শ্রভমে লশ্রণীর 
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সমস্ত রেম নযাযয িাভবর শুধু ভবকরাভধতাই েকর একসকছ। এ অপভরণামিভশগতা লযটা 
শ্রভমেকির উন্নভতকত বাধা ভিক়েকছ, োরখানা়ে েমগরত আহত শ্রভমকের অভস্তত্ব ভবপন্ন 
েকরকছ বা নাবােে শ্রভমেকে োজ েরকত বাধা লি়েভন; মভহো শ্রভমেকির লোনরেম 
ভনরাপিার বযবস্থা েকরভন, ভবকশে েকর র্িগবতী মাকির এগুকো সম্ভবপর হক়েকছ 
এেমাত্র লসাশযাে লডকমােযাভটেকির লনতাকির সাহাকযয। যারা প্রভত মুহূকতগ সুকযার্ খুাঁকজ 
লবভডক়েকছ যাকত জনতাকে প্রতাভরত েকর ভনকজকির জাকে একন লফেকত পাকর। 
আমাকির মধযভবি সম্প্রিা়ে তাকির ভনকজকির িুকে লয র্িীর েকতর সৃভষ্ট েকরকছ তা 
েখনই সারাকত পারকব না। োরণ সামাভজে সংস্কাকরর সবরেম ভবকরাধতা েকর তারা 
আসকে ঘৃণার বীজ বপন েকরকছ। এটাকেই ওরা অথগাৎ লসাশযাে লডকমােযাট্রা শ্রভমেকির 
স্বাথগ লিকখকছ বকে িাভব েকরকছ। 
 
এগুকোই হে লট্রড ইউভন়েনগুকোর অভস্তত্ব ভবপকন্নর সভতযোকরর োরণ; এবং তার ফকে 
শ্রভমে সংর্েনগুকো লসাশযাে লডকমােযাভটে পাভটগকে ফুভেক়ে ফাাঁভপক়ে তুকেকছ। 
 
সামাভজে এ লয সমসযাগুকো আমাকে ভঘকরভছে লসগুকো ভবকশ্লেণ েকর আভম চাই বা না 
চাই এেরেম বাধয হই ভনকজকে লট্রড ইউভন়েকনর ভিকে এভর্ক়ে ভিকত। োরণ আভম 
লিকবভছোম এগুকোও হে লসাশযাে লডকমােযাভটে পাভটগর অে ভবকশে; বেকত ভিধা লনই 
আমার এ তভডঘভড মন ভেে েরা িুে হক়েভছে। অবশযই পকর আভম এ িুেটাকে বজগন 
েরকত সেম হক়েভছোম। ভেন্তু এ ভবকশে বযাপাকর আমার িার্য আমাকে শুধু বুভেক়েই 
লি়েভন; লসই সকে ভশোও ভিক়েভছে, যাকত েকর পকর আভম আমার প্রথকমর মনভস্থর 
পভরবতগন েভর। 
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েুভড বছর ব়েকস আভম বুেকত পাভর লয লট্রড ইউভন়োন লযমন েমগচারীকির িাভব এবং 
উন্নত জীবন ধারকনর জনয শভক্তশােী হাভত়োর, অনযভিকে লতমভন এ লট্রড ইউভন়েন 
রাজননভতে িেগুকোর লশ্রণী সংগ্রাম েরারও যন্ত্র। 
 
লসাশযাে লডকমােযাটরা লট্রড ইউভন়োন চভরকত্রর এ ভিেটা িােিাকবই বুেত এবং তা 
প্রক়োজকন ভনপুণিাকব বযবহার েরত। তারা লট্রড ইউভন়োন নামে যন্ত্রভটকে এমন 
ভনপুণিাকব বযবহার েরত লয তাকত সাফেয অবশযম্ভাবী। অপরভিকে মধযভবি সম্প্রিা়ে 
লট্রড ইউভন়োকনর চভরকত্রর এ ভিেটা অেম হও়ো়ে রাজনীভতর পটিুভমো লথকে শ্রদ্ধা 
হাভরক়ে লফকে। তারা সব সম়ে লিকব একসকছ লয তাকির এেগুক়েমী এ লসাশযাে 
লডকমােযাটকির বৃভদ্ধ বন্ধ েরকব এবং রাজননভতে পটিূভমো লথকে জা়ের্া হাভরক়ে 
লফেকব। ভেন্তু এটা েখনই সম্ভব বা সভতয ন়ে লয লট্রড ইউভন়োন মুিকমে জাতী়ে 
স্বাকথগর পভরপভি। সভতয বেকত ভে এর উকটাটাই হে অকনে লবভশ সতয। যভি লট্রড 
ইউভন়োকনর োযগেোপ লশ্রণী উন্নভতর োকজ োর্ান যা়ে এবং তা সাফকেযর সকে েরা 
যা়ে তকব লসই লট্রড ইউভন়োন মুিকমে ভপতৃিূভম এবং শাসেেুকের ভবরুকদ্ধ লতা যাকবই 
না, বরং জাভতর সভতযোকরর উন্নভতর সহা়েে হকব। এ পকথ লট্রড ইউভন়েন সংর্েন হে 
জাভতর ভশো়ে এেটা অভত প্রক়োজনী়ে অেভবকশে। এটাকে শ্রদ্ধার সকে লমকন লনও়ো 
উভচত, োরণ এটা শুধু সামাভজে িূভেত বীজাণুগুভেকে মারকব না বরং জাভতর 
পাভরপভবগে এবং সামভগ্রে উন্নভতর পকথ জাভতকে এভর্ক়ে ভনক়ে যাকব। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

67 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

সুতরাং লট্রড ইউভন়োন লয অভত প্রক়োজনী়ে এটা ভজজ্ঞাসা েরা শুধু ভনম্প্রক়োজন তা ন়ে, 
অবািনী়েও বকট। 
 
যতভিন পযগন্ত েমগচারীরা সামাভজে সকচতন না হ়ে এবং নযাযয ভবচার সম্পকেগ িুে 
ধারণা লপােণ েকর, ততভিন পযগন্ত তাকির মাভেেকির েতগবয, যারা আমাকির 
জনসাধারকণর এেটা অভবকেিয অংশও বকট, সাধারণ বযভক্তকির লোি এবং অকযৌভক্তে 
স্বাথগ লথকে তাকির রো েরা। জাতী়ে স্বাকথগই লেবে লযমন জনসাধারকণর প্রভত ভববাস 
এবং আস্থা রাখা উভচত ন়ে, সুস্বাকস্থযর জনয এটা প্রক়োননী়েও বকট। 
 
এ িুই বযবস্থাকে অসাধু মাভেকেরা ি়ে লিভখক়ে িাভবক়ে লরকখ জাভতর এেজন সিসয 
ভহকসকব চরম অনযা়ে েকর চেত। তাকির বযভক্তর্ত তীব্র োেসা এবং িাভ়েত্বহীনতাই 
িভবেযকতর যত র্ণ্ডকর্াকের বীজ বপন েকরভছে। এ অনযা়েগুকোর প্রভতকরাধ েরা 
মাকনই লিকশর উন্নভত েরা। 
 
এখাকন বো ভনষ্প্রক়োজন লয যভি লোন শ্রভমে মাভেকের তরফ লথকে অনযা়েিাকব বভঞ্চত 
হ়ে, তকব তার পভরপূণগ অভধোর আকছ লসেথা স্বাধীনিাকব ভচন্তা েরার অথবা লস 
চােভরস্থে পভরতযার্ েরার। না, এ যুভক্ত বতগমাকন লয প্রসে আকোচনা েরকত বকসভছ তা 
লথকে িূকর সভরক়ে ভনক়ে যাকব। এ সামাভজে ভবকোি িূকর সরাকনা উভচত ভেনা এটাই 
হে আমাকির োকছ বড প্রশ্ন। যভি উভচত হ়ে তকব এমন এে শভক্তশােী অস্ত্র ভিক়ে 
সংগ্রাম েরকত হকব যাকত সাফেয অবশযম্ভাবী। ভেন্তু বযভক্তর্তিাকব এেজন শ্রভমকের 
পকে তার মাভেকের প্রচণ্ড েমতার ভবরুকদ্ধ িাাঁডাকনা সম্ভব ন়ে। এটাই যভি চোর 
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আিশগ হত, তকব লতা সংঘকেগর লোন োরণই থােত না। এখাকন প্রশ্ন হে লে লবভশ 
শভক্তশােী? যভি বযাপারটা অনযরেম হত ভবচাকরর মানবত্ব ের্ডাটাকে সম্মাকনর সকে 
ভমভটক়ে ভিকত পারত; অথবা বযাপারটাকে আকরা লবভশ সভেেিাকব উপস্থাপনা েরা লযত 
যাকত ের্ডাটা র্ডাকতই পারত না। 
 
যভি অসামাভজে বা ঘৃণাভমভশ্রত বযবহার মানুেকে প্রভতকরাধ েরকত বাধয েকর, তখন 
শভক্তশােী প্রভতপে তাকির ভনজস্ব মতবাি লসই প্রভতকরাকধর ওপকর প্রভতভষ্ঠত েরকত 
পাকর, আইনসিা আইকনর সাহাকযয এসব শ়েতানী মতবািগুকোকে অবশযই িূরীিূত না 
েরকে। সুতরাং এর লথকে ভবে়েটা স্পষ্ট হক়ে ওকে লয এেে শ্রভমেকে যভি এ যুকদ্ধ 
ভজতকত হ়ে তকব তাকে তার সহেমগীকির ভনক়ে এেটা যুজফ্ে সতভর েকর তকব মাভেে 
পকের ভবরুকদ্ধ সগ্রাকম নামকত হকব। অবশয মাভেে তার লপকটা়ো লোেকির জকডা 
েরার আকর্ই। োরণ মাভেে সবসম়ে তার লপকটা়ো লোেগুকোকে জকডা েকর ভনক়েই 
ভশি অথবা বাভণজয প্রভতষ্ঠানগুকো পভরচােনা েকর থাকে। 
 
এিাকবই শুধু লয লট্রড ইউভন়েন শ্রভমেকির সংঘবদ্ধ েরকত পাকর তা ন়ে। িভবেযকতর 
বাস্তব ফোফকের রাস্তাও খুকে ভিকত সেম হ়ে। এ পকথই তারা তাকির সংঘকেগর 
োরণগুকো িূর েরকত পাকর; লযগুকো হে তাকির অসকন্তাকের মূে োরণ। 
 
লট্রড ইউভন়োন লয সভতযোকরর পকথ োজ েকর না তার জনয িা়েী হে যারা আইকনর 
সাহাকযয সংস্কাকরর বা সংস্কার েরা হকেও লসগুকোকে লপছন লথকে ছুভর লমকর বাস্তকব 
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রূপাভ়েত হকত লি়ে না। আর এ সবগুকোই তারা েকর তাকির রাজননভতে প্রভতপভি 
ভিক়ে। 
 
মধযভবি সম্প্রিাক়ের রাজননভতে সকচতনতা ভছে না এসব লবাোর বা ইকে েকরই 
বুেকত চাইত না লয লট্রড ইউভন়োন মুিকমে েত িরোভর। আর লসই সুকযাকর্ লসাশযাে 
লডকমােযাট্রা ফা়েিা উভেক়েকছ; পুকরা মুিকমেটাকেই ভনকজকির ভিকে লটকন ভনক়েকছ। 
এিাকব শক্ত এেটা িুর্গ বাভনক়ে যখনই সংগ্রাম আোর ধারণ েকরকছ তার আডাকে মুখ 
েুভেক়েকছ; সংগ্রাকমর সভতযোকরর উকেকশয মানুে ভবসৃ্মত হক়ে লর্কছ তার বিকে নতুন 
িৃভষ্টিভে একস জা়ের্া িখে েকর বকসকছ। লট্রড ইউভন়োন মুিকমে লয উকেশয ভনক়ে 
শুরু হক়েভছে তা লসাশযাে লডকমােযাটকির ভবপকি লফেকত সমথগ হ়েভন। বরং তারা 
সংগ্রামটার র্ভত রুদ্ধ এবং ভবপথর্ামী েকর ভিক়েকছ ভনকজকির সুভবধার জনয। 
 
েক়েে যুকর্র মকধযই লসাশযাে লডকমােযাটরা ভনপুণ হাকত লট্রড ইউভন়েন মুিকমেটাকে 
লযটা সৃভষ্ট হক়েভছে মানবাভধোর রোর জনয, লসটাকে জাতী়ে অথগনীভতর ধ্বংস যকন্ত্র 
পভরণত েকর, শ্রভমেকির স্বাথগ যাকত এে মুহূকতগর জনযও তাকির উকেকশযর পথ লরাধ 
েরকত না পাকর। োরণ রাজনীভতকত অথগননভতে চাপ সৃভষ্ট েরা খুব এেটা েভেন োজ 
ভেছু ন়ে; যভি এেপে যকথষ্ট অসৎ আর অপরপে প্রচণ্ডরেকমর ভনভি়ে ও অনুর্ত 
হ়ে। এ বযাপাকর লিকশর বতগমান অবস্থা ওপকরর িুকটা পথকেই লমকন ভনক়েভছে। 
 
এ শতােীর প্রারকম্ভ লট্রড ইউভন়োন মুিকমে তার ভনজস্ব অথগাৎ লয উকেকশয এটার সৃভষ্ট 
তা হাভরক়ে লফকেভছে। সমক়ের লোকত এ লট্রড ইউভন়োন মুিকমে লসাশযাে 
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লডকমােযাটকির রাজননভতে ছা়ো়ে চকে যা়ে; লশে পযগন্ত এেটা লশ্রণী সংগ্রাকমর বযাপাকর 
প্রাচীনোকে অবরুদ্ধ নর্রীর লিও়োে িাঙার জনয োকের গুাঁভডর মুকখ লয লোহা বাাঁধাকনা 
থােত, এ লট্রড ইউভন়োন লসই লোহা বাাঁধাকনার পযগাক়ে ভর্ক়ে িাাঁডা়ে। ওকির পুকরা 
পভরেিনা ভছে অথগননভতে রাজপ্রাসািকে, লযটা অভত েকষ্ট ভিকনর পর ভিন বহু 
পভরশ্রকম র্কড লতাো হক়েভছে; আঘাকতর পর আঘাকত লসটাকে গুাঁভডক়ে লিও়ো। এেবার 
এ উকেশয সফে েরকত পারকে সমগ্র লিকশর ধ্বংস শুধু সম়ে অকপোর বযাপার, োরণ 
তার আকর্ই লতা লিশ অথগননভতে বুভন়োি লথকে বভঞ্চত। লসাশযাে লডকমােযাটরা েখনই 
শ্রভমেকির স্বাথগ লিকখভন। এবং ভিকন ভিকন এটা শূকনযর ভিকে এভর্ক়ে চকে যতেণ না 
পযগন্ত ধূতগ লনতারা উপেিী েকর জনতার সামাভজে এবং সাংসৃ্কভতে ভচন্তাধারা তাকির 
রাজননভতে স্বাকথগ উকপো েরা উভচত; োরণ যভি জনতার মকধয এেবার আত্মসন্তুভষ্টর 
িাব আকস তা হকে আর েখনই এ রাজননভতে সংগ্রাকম ভনভি়ে হক়ে থােকব না। 
 
লশ্রণী সগ্রাকমর এ ভবভিন্ন িভবেযত, তাকির এত লবভশ উভিগ্ন েকর লতাকে লয জনতার 
অসকন্তাে িভবেযকত হ়েত বা আর অস্ত্র ভহকসকব োজ েরকব না; এ লিকব সমাজ 
সংস্কাকরর প্রাথভমে ধাপগুকো তারা শুধু প্রভতকরাধই েকর না, লিকঙও লি়ে। লিকশর 
অবস্থা তখন এমনই লশাচনী়ে লয এ সব লনতাকির লব-আইভন োজ েরার জনয 
লোনরেম অসুভবকধ হ়ে না। 
 
লযকহতু জনতাকে সবসম়ে তাকির িাভব ভে েকর বাডাকত হ়ে লসটাই লিখাকনা হত, তাই 
তাকির সন্তুভষ্টর িাব এমন ভিকশহারা হক়ে যা়ে লয লযরেম উন্নভতর বযবস্থাই েরা লহাে 
না লেন, তাকির োকছ তার লোন মূেযই থাকে না। সুতরাং এটা তখন শ্রভমে লশ্রণীকে 
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লবাোকনা অসম্ভব ভছে না লয এ ধরকনর হাসযাস্পি বযবস্থা হে তাকির সংগ্রাম শভক্তকে 
লিকঙ লিও়োর সপশাভচে পথ; শুধু তাই ন়ে তাকির সংগ্রাকমর েমতাও লিকঙ লিও়ো 
এর উকেশয। যাকির লবােবার েমতা আকছ লয সাধারণ মানুকের ভচন্তাশভক্ত েতটুেু, 
তারা এ পকথর সাফকেয আশ্চযগ হকব না। 
 
মধযভবি সম্প্রিাক়ের মকধয লসাশযাে লডকমােযাটকির এ েোকেৌশেগুকোর প্রভত বরাবরই 
এে ঘৃণা ভমভশ্রত লোধ ভছে। ভেন্তু তাকির তরফ লথকে এর ভবরুকদ্ধ প্রভতকরাধ েরার 
জনয লোন সংর্েন েরারই লচষ্টা েরা হ়েভন। লসাশযাে লডকমােযাভটেকির বরাবরই 
এেটা ি়ে ভছে লয শ্রভমে লশ্রণীর অবস্থা িাে হকেই বুজুগ়ো সম্প্রিাক়ে লযার্ লিকব; 
সুতরাং লসাশযাে লডকমােযাটকির হাত লথকে লশ্রণী সংগ্রাকম সবকচক়ে বড অস্ত্রটাই 
হাতছাডা হক়ে যাকব। ভেন্তু লসরেম ভেছু ঘকটভন। 
 
ভবপেকির আেমণ েরার লচক়ে মধযভবি সম্প্রিা়ে ভনকজরাই ওকির চাপ এবং ি়ে 
প্রিশগন লমকন ভনক়েভছে। লশে পযগন্ত এ মধযভবি সম্প্রিা়ে এমন এেটা পথ লবকছ লন়ে 
যা এত মির এবং লিাতা, ফকে অভচকর লসটাকে বজগন েরকত বাধয হ়ে। সুতরাং সমস্ত 
অবস্থাটাই লসখাকন িাাঁভডক়ে থাকে লযখাকন মধযভবি সম্প্রিা়ে বযাপারটাকত মাথা র্োবার 
পূকবগ ভছে; ভেন্তু ততভিকন জনসাধারকণর অসকন্তাে চরকম উকেকছ। 
 
ভবিুযৎ েকডর মত মুক্ত লট্রড ইউভন়োন রাজননভতে ভির্কন্ত এবং বযভক্তর্ত জীবকনর 
ওপর চে লেকট লবডা়ে। জাতী়ে অথগনীভতর অভনশ্চ়েতা এবং পরভনিগরতা হে লিকশর 
এবং বযভক্তর্ত স্বাধীনতার লেকত্র এে চরম ভবপিনে বযাপার। সকবগাপভর এ মুক্ত লট্রড 
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ইউভন়োন র্ণতন্ত্রকে শুধু হাসযাস্পি েকর লতাকেভন, িাইক়ে িাইক়ে ের্ডাও বাাঁভধক়ে 
ভিক়েকছ। সকে সকে স্বাধীনতাকে েেংভেত েকর ধ্বভন তুকেকছ— লতামরা যভি আমাকির 
সকে হাত না ভমোও আমরা লতামাকির মভস্তষ্ক চূণগ ভবচূণগ েকর লিব। 
 
লসই সমক়ে আভম মানবকত্বর সভতযোকরর বনু্ধকে ভচনকত পাভর। ভিকন ভিকন আমার জ্ঞান 
লযমন ভবসৃ্তত হ়ে, লতমভন র্িীরতাও বাকড; তবু অন্তত এ ভবেক়ে আমার মত 
পভরবতগকনর লোন োরণ খুাঁকজ পাই না। 
 
যতই লসাশযাে লডকমােযাভসর বাইকরর রূকপর সকে পভরভচত হই, তত লবভশ এ 
মতবািটার অন্তর প্রেৃভত লিখার জনয আমার তৃষ্ণা লবকড ওকে। 
 
এ তৃষ্ণা ভনবারকণর উপা়ে পাভটগর প্রচার পুকত্রর মাধযকম ভছে না। োরণ ওকির 
অথগননভতে প্রশ্নগুকোর সকে লয ভববৃভত থােত তা ভমথযা এবং অর্িীর। ওকির 
রাজননভতে েেয বেকত ভেছু ভছে না। উপরন্তু যুভক্ততেগ উপস্থাপনা়ে ওরা লয আধুভনে 
ছে চাতুরীর আশ্র়ে ভনত তা ভছে আমার োকছ চরম অপ্রীভতের। ওকির বড বড েথা 
শুধু শূনযর্িগ এবং ধারণাতীত বাকেয িরা। হোৎ পডকে মকন হ়ে এগুকো মহৎ ভচন্তার 
ফসে; ভেন্তু এগুকো ভছে সভতযোকরর ভচন্তা-শূনযতা়ে িরা এবং অনথগে েতগুকো শকের 
সমভষ্ট। আজকের এ আধুভনে সমাকজ লয লোন লোে ভনকজকে েভ়েত বকে মকন েকর, 
োরণ এ শহকর জীবকনর ভবভচত্র লর্ােেধাাঁধা তাকির মনকে ভবপথর্ামী েকর লতাকে। 
লসজনয হ়েত বা এ িুর্গন্ধম়ে লধাাঁ়োর মকধয লস তার স্বাধীনতার নাকম এে ভবভচত্র 
অভিজ্ঞতার র্ন্ধ পা়ে। এ লেখেগুকো আমাকির জনর্কণর এে অংকশর লয সুভবভিত 
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োিনা লসইগুকোকে শুধু লিকখ; আর তা লিকখই ভববাস েকর লয বযভক্তকে ধারণা়ে আনা 
যা়ে না, লস ভনশ্চ়েই অতযন্ত জ্ঞানী বা বুভদ্ধমান। 
 
এ মতবাকির তকের ভিে ভিক়ে ভমথযা উভক্ত এবং অবাস্তবতা, এর বাইকরর অভিবযভক্তর 
মকধয ভমে খুাঁকজ পাও়ো যা়ে না। আভম েকম েকম এর লশে েেয ভে লসটা পভরষ্কার 
বুেকত পাভর। 
 
এ মুহূতগগুকোকত আভম লসই িভবেযকতর অন্ধোর প্রভতেভব এবং অমেকের পূবগািাস লযন 
লিখকত পাই। আমার লয ভশো, লসই ভশোর ইন্ধন জুভর্ক়েকছ অহভমো আর ঘৃণা লযটা 
র্াভণভতে ছকে লফকে ভহকসব েরকে সাফেয অবশযম্ভাবী। ভেন্তু লস সাফেয হকব 
মানবকত্বর ওপকর প্রচণ্ড এে মুষ্ঠাঘাত। 
 
ইভতমকধয এ ধ্বংসমূেে ভশো এবং সভতযোকরর জনসাধারকণর চভরত্র, লযটা এতভিন 
পযগন্ত আমার োকছ অজ্ঞাত ভছে স্পষ্ট বুেকত পাভর। 
 
ইহুিীকির সম্পকেগ অজ্ঞানতা হে লসাশযাে লডকমােযাভসর প্রেৃত চভরত্র এবং সভতযোকরর 
েেয লবাোর চাভবোভে। লয লোে এ জাতটার সম্পকেগ তার িৃভষ্টর সামকনর েু়োশা 
সভরক়ে ভিকত লপকরকছ, তার পকে এ পাভটগর অথগ এবং েেয পভরষ্কারিাকব লবাো সম্ভব; 
এবং তারপর এ অন্ধোর তথােভথত সামাভজে উন্নভতর েু়োশা সভরক়ে লস মােগসী়ে 
মতবাকির ভনেট আসে রূপ লিখকত পাকর। 
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আজকে আমার পকে বো অতযন্ত েষ্টের, প্রা়ে অসম্ভব লয েখন ‘ইহুিী’ শেটা আমার 
মকন ভবকশে এে ভচন্তাধারার উি়ে েকরভছে। আভম ভেে স্মরকণ আনকত পাভর না, ভপতার 
জীভবতোকে বাভডকত থাোোেীন এ শেটা আভম শুকনভছ ভেনা। যভি এ শেটা লোন 
অপমানের িাো়ে বযবহার েরা হত তাহকে লসই বৃদ্ধ লোেভট িাবত লয এটা এেমাত্র 
অভশোর ফে। োরণ তার চােভর জীবকন এত লবভশ এবং ভবভিন্ন ধরকনর লোেজকনর 
সকে লমোকমশা েকরকছ লয তাকে জাতী়ে সংস্কারমুক্ত বো চকে। যভিও তার 
জাতী়েতাবািী িৃভষ্টিভে অতযন্ত প্রখর ভছে, এবং তার লসই প্রিাব আমার ওপকরও 
িােিাকব বকতগভছে। সু্কে জীবকনও আভম আমার এ ধারণার পভরবতগকনর লোন োরণ 
খুাঁকজ পাইভন; লযটা আমার মকনর মকধয বাভডকত থাোোেীন লবকড উকেভছে। 
 
মাধযভমে সু্ককে আমার সাকথ এেটা ইহুিী লছকে পডাশুনা েরত যার সকে আমার 
সম্পেগ িােই ভছে। ভেন্তু তার লমৌন িাব এবং েক়েেটা বযাপাকর আমরা সবগিা সতেগ 
থােতাম। এছাডা আভম এবং আমার বনু্ধকির ওর সম্পকেগ অনয লোন রেম ধারণা ভছে 
না। 
 
লচৌে পকনর বছর ব়েকস আভম ‘ইহুিী’ শেটার সকে পভরভচত হই রাজননভতে 
প্রভতকবিকনর সম্পকেগ। এসমক়ে আমার মকন ইহুিী সম্পকেগ এেটা ভবরূপ িাব জাকর্। 
সভতয বেকত ভে মকনর এ অবস্থা আভম সব সমক়ে আ়েকি রাখকত পাভরভন। ভবকশে েকর 
ধকমগর সম্পকেগ সংঘকেগর বযাপারগুকোকত। ভেন্তু এছাডা ইহুিীকির সম্পকেগ অনয লোন 
ভবরূপ ধারণা আমার মকন লস সম়ে ভছে না। 
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ভেনৎস শহকর ইহুিীকির সংখযা অতযন্ত েম ভছে। শতােী ধকর এসব ইহুিী লসখাকন 
বসবাস েরার ফকে বাইকর লথকে লিখকত ইউকরাকপর আর পাাঁচজন অভধবাসীর মতই 
োর্ত এবং বেকত ভিধা লনই আভম অনযানযকির মত তাকিরও জামগান বকেই িাবতাম। 
এর োরণ হে মানুে ভহকসকব তাকির বাইকরর লচহারা়ে অনয লোন পাথগেয খুাঁকজ পাইভন। 
এেমাত্র ধমগী়ে বযাপারগুকো়ে তাকির অদু্ভত আচরণ ছাডা। আমার তখন ধারণা ভছে লয 
তাকির ধমগ-ভববাকসর জনয অকনযরা তাকির ওপর ভনযগাতন চাো়ে এবং আমারও তাকির 
প্রভত তীব্র এেটা ঘৃণা লবাধ লজকর্ ওকে। তখন পযগন্ত আমার মকন ভবনু্দমাত্র সকন্দহ ভছে 
না লয ইহুিীকির সম্পকেগ এেটা ভবকিকের িাব লিশ জুকড ফেু ধারার মত চকে আসকছ। 
এরপকর আভম ভিক়েনা়ে চকে আভস। 
 
জনসাধারকণর ভচন্তাধারা়ে আভম ভবভ্রান্ত হই যখন আভম স্থাপতযেকমগ ভনযুক্ত। তখন অবশয 
ভনকজর ভবপকির জনযও আভম হতাশাগ্রস্ত। প্রথকম বুেকত পাভরভন লস শহুকর জনজীবন 
েতগুকো ভবভিন্ন সামাভজে স্তকর র্ভেত। যভিও তখন ভিক়েনার অভধবাসীর সংখযা েুভড 
েে, ভেন্তু ইহুিীকির সংখযা মাত্র োখ িুক়েে। লসই জনযই বযাপারটা আমার নজকর 
আকসভন। লসই প্রবাস জীবকন প্রথম েক়েে সপ্তাহ আমার মকন এবং লচাকখ নতুন ধারণা 
ও ভচন্তাধারার সকে খাপ খাও়োকত পাকরভন। যখন আভম ধীকর ধীকর আমার পাভরপাভবগে 
অবস্থার সকে ভনকজকে খাপ খাইক়ে ভনোম, তখন লচাকখর সামকন এ লর্ােকমকে ছভবগুকো 
এে এে েকর আমার সামকন পভরষ্কার হক়ে লর্ে; আভম আমার নতুন জর্তটা সম্পকেগ 
অভবসাংবাভিত ধারণা ভনকত সেম হই ও ইহুিী সমসযার ভবরুকদ্ধ রুকখ িাাঁডাই। 
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আভম বেকত চাই না লয প্রথকম আভম লযিাকব এ সমসযাটার সকে পভরভচত হই, তা খুব 
এেটা অপ্রীভতের ভছে। ইহুিীকির সম্পকেগ তখন আমার ধারণা লয ওরা অনযধমগী, 
সুতরাং মানবকত্বর খাভতকর অনযধমগী বকে তাকির আেমণ েরার ভবপকে আভম ভছোম। 
এবং ইহুিী ভবরুদ্ধ লয সংবািপত্রগুকো ভিক়েনাকত প্রচভেত ভছে তাকির সংসৃ্কভতর প্রভত 
আমার সকন্দহ ভছে। মধযযুকর্ লয ভবকশে েতগুকো ঘটনা ঘকট ভর্ক়েভছে লসগুকোও 
আমার সৃ্মভতকত ভছে এবং আভম চাইতাম লয এগুকোর পুনরাবৃভি আর লযন না হ়ে। 
ভবকশে েকর বেকত লর্কে এ ইহুিী ভবরুদ্ধ পভত্রোগুকো লমাকটই প্রথম লশ্রণীর ভছে না। 
ভেন্তু আভম তখন এর োরণটা বুেকত পাভরভন এবং লিকবভছ ঈেগার ফে, যার মকধয 
এতটুেুও সপ্রকচষ্টা লনই। 
 
আমার ভনজস্ব অভিমত আভম র্াম্ভীকযগর সকে পযগাকোচনা েরকতই অিযস্ত ভছোম; লয 
োরকণ প্রথম লশ্রণীর সংবািপত্রগুকো হ়ে তার উির ভিত, ন়ে লসগুকো পাশ োভটক়ে 
লযত। িভবেযকত আভম বুেকত লপকরভছ লয এটাই হে সবকচক়ে সম্মানজনে পথ। 
 
লয পভত্রোগুকোকে পৃভথবীর মুখপাত্র বো হ়ে, লযমন নভ়ে লপ্রকস, ভিনার টাকর্রাকট 
ইতযাভি পডতাম। আশ্চযগ হক়ে লযতাম এরা েত লবভশ পভরমাকণ একির পােেকির জনয 
সংবাি পভরকবশনা েকর। তার লচক়ে বড েথা লোন এেটা ভবকশে সমসযাকে এরা 
ভনরকপে িৃভষ্ট ভিক়ে ভবচার েকর থাকে। তাকির অভিজাত িভেকত লেখা আমার িাে 
োর্ত। তকব েখকনা েখকনা এ প্রচণ্ড রেকমর স্টাইে সবগস্ব সাংবাভিেতা আমার পছন্দ 
হত না। ভেন্তু সারা পৃভথবীর প্রধান প্রধান শহরগুকোর সংবাি রাখকত আভম 
িােবাসতাম। 
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আমার ধারণা়ে ভিক়েনাও পৃভথবীর প্রধান নর্রীগুকোর অনযতম; লস োরকণই ভিক়েনার 
সংবাকির স্বিতা সম্পকেগ লোন নাভেশ েরা চকে না। ভেন্তু ভিক়েনা লপ্রকসর 
রাজবংশী়েকির প্রভত এ চােকরর মত আনুর্তয আমাকে ভবরক্ত েরত। যভি হাববুকর্গর 
প্রভত লোন আেমণ েরা হত, লসটা যথাকযার্য সম্মাকনর সকে পােেকির োকছ হাভজর 
েরা হত না। এটা পৃভথবীর অনযতম চাোে এেজন রাজার প্রভত প্রকচষ্টা, তখন 
লর্ৌরকবর সকে তুকে না ধরাটা আভম লবাোমী বকেই মকন েরতাম। এগুকো লযন 
আমাকে স্মরণ েভরক়ে ভিত বনকমারর্ তার সভেনীকে ভচন্তার সমুকদ্র ডুভবক়ে ভিক়ে হোৎ 
পাভেক়েকছ। আভম িাবতাম এ চাোভে আর ভেছুই ন়ে, ভঢকে র্ণতকন্ত্রর আিকশগর ওপর 
রঙ েরা মতবাি মাত্র। এটা হে েতগুকো অপিাথগ লোকের আনুেূেয েুডাবার 
অপকচষ্টা। আভম বযভক্তর্তিাকব িাবতাম এ ধরকনর সংবাি ভিক়েনার সংবািপত্রগুকোর 
সুনাকমর েেঙ্ক ভবকশে। 
 
ভিক়েনা়ে থাোোেীন রাজনীভত বা সংসৃ্কভত লয লোন বযাপাকরই লহাে জামগাভনকত যা 
ঘটত তার প্রভত নজর রাখতাম। এবং বেকত আপভি লনই ভনকজকে র্ভবগত মকন হত 
যখন িাবতাম েী িাকব অস্ট্রী়োকে অস্বীোর েকর নতুন সাম্রাকজযর অিুযি়ে হে। লস 
সাম্রাকজযর সবকিভশে নীভত রীভতমত প্রশংসার লযার্য, যভিও আিযন্তভরে নীভত ততটা 
ন়ে। ভবকশে েকর ভিতী়ে উইেকহেকমর ভবরুকদ্ধ প্রচারটাকে লোন মকতই আভম লমকন 
ভনকত পাভরভন। োরণ আমার লচাকখ ভিতী়ে উইেকহেম্ শুধু এেজন জামগান সাম্রাকজযর 
অধীবরই নন, জামগান লনৌ-বাভহনীরও েষ্টা। ভবকশে েকর রাইখষ্টাকর্ তাকে বকৃ্ততা ভিকত 
না লিও়ো়ে আভম েুদ্ধ হই। োরণ যারা তাকে বকৃ্ততা ভিকত লি়ে না তাকির লস 
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েমতাই লনই। পােগাকমকের এে অভধকবশকন তথােভথত রাজহংসগুকো অকনে লবভশ 
পযাে পযাে েকর যা পুকরা রাজবংশী়েকির এমন ভে িুবগেতম রাজার সমক়েও পুকরা 
শতােী ধকর এর লচক়ে অকনে েম োজ হক়েকছ। 
 
যখন িাভব এেটা বযভক্তর মকধয আধা বুভদ্ধসম্পন্ন লোন জাভতর ভবধানেতগা ভহকসকব 
রাইখষ্টাকর্র সমাকোচনা েরার অভধোর রাকখ ও জনতাকে লেভেক়ে লি়ে এবং তার িারা 
রাজমুেুটকে েকোর িৎসনা জনতার োছ লথকে শুনকত হ়ে, তখন এসব ভনকবগাধ ভবধান 
সিার সিযগুকোর ওপকর প্রচণ্ড রেকমর লরকর্ যাই। 
 
সবকচক়ে ভবরভক্তের যখন লিভখ ভিক়েনা লপ্রস লরাজই ভর্রভর্ভটর মত লিাে পাটা়ে। 
হাসবুর্গ রাজপ্রাসাকির র্াভড টানার লঘাডাগুকোর লেজ লঘারাকনার সকে সকে ভিক়েনা 
লপ্রকসরও মত বিো়ে। সাকথ সাকথ এ লপ্রস ভিক়েনার জনতার মকধয জামগান সাম্রাজয 
সম্পকেগও এেটা শত্রুতার আতংে জাভর্ক়ে লতাোর প্র়োস েকর। ভেন্তু আমার মকত 
লসই শেতা সিনযকবকশ সাজাকনা। সকে সকে এও আবার জানা়ে লয জামগাভনর 
আিযন্তরীণ বযাপাকর হস্তকেপ েরার লোনরেম ইকেই লনই। ইবকরর লিাহাই, তারা 
এরেম িাণ েকর লয এমন এেটা গুরুত্বপূণগ ভবে়ে ভনক়ে আকোচনা েকর তারা ভবকশে 
বনু্ধরই োজ েকরকছ। এবং িুই লিকশর বনু্ধত্ব রোর জনয এটা হে সাংবাভিেসুেি 
সততা; এ েথার আডাকে তারা এেটা ভবোক্ত েকত আঙুে ভিক়ে খুাঁভচক়ে আর ভবোক্ত 
েকর লতাকে। 
 
এ ধরকনর বযাপারগুকো আমার রক্তকে লযন টর্বভর্ক়ে লফাাঁটাকে। 
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এেথা অস্বীোর েরকত ভিধা লনই লয এ ভবেক়ে ইহুিী ভবকরাধী পভত্রো িয ডক়েকচ 
িল্কসূব্ল্যাকটর বক্তবয অকনে লবভশ পভরষ্কার এবং সুন্দর। 
 
বড বড নামী পভত্রোগুকো লযিাকব ফ্াকির জ়ের্াকন মুখর, িাবকেও আমার ভশরা়ে 
ভশরা়ে রক্ত চোচে দ্রুত হক়ে ওকে। এেজন জামগান ভহকসকব তথােভথত মহৎ সংসৃ্কভত 
সম্পন্ন এেটা জাভতর শ্রুভতমধুর জ়ের্াকন েিা়ে মাথা ভনচু হক়ে যা়ে। এ নষ্টামী িরা 
জ়ের্াকনর জনযই এোভধে বার এ ভবখযাত পভত্রোগুকো আভম ছুাঁকড লফকে ভিক়েভছ। লসই 
োরকণই আভম বতগমাকন এেমাত্র িটেব্ল্াকটর পভত্রোটা পভড। মাকপ লছাট হকেও এসব 
ভবেক়ে পভত্রোটার লেখা লবশ পভরেন্ন। যভিও ওকির চডা ইহুিী ভবকিেী সুর আমার 
মকনর সকে ভমেত না; তবু ওকির যুভক্ত আমাকে বাকর বাকর িাভবক়ে তুেত। 
 
যাকহাে, এসব পডাকশানার জনযই আভম ভিক়েনার লসই ভবকশে মানুেটা, সংগ্রামটাকে, 
এবং ভিক়েনার িভবেযত বুেকত পাভর। মানুেটা হে ডটর োেগ েক়ের্ার আর তার 
সংগ্রাকমর নাম হে ভেশ্চান লসাশযাভেস্ট মুিকমে। যখন প্রথম ভিক়েনা়ে আভস, তখন 
ভেন্তু উিক়েরই ভবকরাভধতা েকরভছোম। মানুেটা এবং তার সংগ্রাম সম্পকেগ আমার 
ধারণা ভছে–এরা উিক়েই প্রভতভে়োশীে। 
 
এমন ভে ডটর েক়ের্ার এবং তার োযগেোপ সম্পকেগ প্রাথভমে জ্ঞান অজগন েরার 
পকরই আমার অভিমত আভম বিকে লফভে। ধীকর ধীকর লসটা প্রশংসা়ে রূপান্তভরত হ়ে; 
োরণ তখন আভম ভবচার েরকত সেম। শুধু লসভিনই ন়ে, আজকে পযগন্ত আভম ডটর 
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োেগ েক়ের্ারকে লশ্রষ্ঠ জামগান লম়ের বা নর্রপাকের সকে তুেনা েভর। এবং ভেশ্চান 
লসাশযাভেস্ট মুিকমকের প্রভত আমার এ মানভসে পভরবতগন আমাকে অকনে েুসংস্কারকে 
লেকড লফকে ভিকত সাহাযয েকরকছ। 
 
আমার ইহুিী ভবকিেী মকনািাকবর পভরবতগন হ়ে, তকব সহকজ ন়ে। বরং েষ্ট েকরই এ 
মতবাকির পভরবতগন েরকত হ়ে আমাকে। সভতয বেকত ভে তার জনয আমাকে মানভসে 
অকনে সংঘাত সহয েরকত হক়েকছ। এবং এ সংঘেগ হে িাবােুতার সকে বাস্তবতার। 
লশে পযগন্ত বাস্তবই জ়েী হক়েকছ লসই মানভসে টানাকপাকডকনর সংঘাকত। 
 
বছর িুই বাস্তবতার োকছ িাবােুতা ভছন্নভিন্ন হক়ে পো়েন েকর এবং বাস্তব িৃভষ্টিভেই 
অভিিাবে ও আমার মকনাজর্কতর পভরচােে হক়ে বকস। 
 
লসই ভতক্ত মানভসে সংঘকেগর ভিনগুকোকত যখন িাবােুতার আর বাস্তবতার 
টানাকপাকডভনকত ভিনগুকো পাভড ভিভে, তখন ভিক়েনার রাস্তা়ে প্রতযে েতগুকো ভশো 
আমার আমূে পভরবতগকন সাহাযয েকর। এমন এেটা সম়ে আকস যখন আভম আর 
আকর্র মত অকন্ধর নযা়ে রাস্তাঘাকট চোকফরা েভর না; বরং লচাখ োন এমনিাকব খুকে 
রাভখ যাকত শুধু বাভডঘরই ন়ে, মানুেগুকোকেও পযগকবেণ েরকত পাভর। 
 
এেভিন শহকরর মধয ভিক়ে যাভে, আজানুেভম্বত োকো রকঙর লোট পরা এেজকনর 
মুকখামুভখ হই, প্রথকমই িাভব : এ ভে এেজন ইহুিী? ভেন্তু ভেনৎকস লতা এ ধরকনর 
লচহারা আকর্ লিভখভন। আভম লর্াপকন সতেগতার সকে লোেটাকে পযগকবেণ েভর। লসই 
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ভবকিশী লচহারাটার ভিকে তাভেক়ে থােকত থােকত এে সম়ে মকন হ়ে এ জামগান ন়ে 
লতা? 
 
আমার বরাবকরর অিযাকসর মত আভম এর সমাধাকন বইপত্র হাতডাকত শুরু েভর। এ 
প্রথম জীবকন অকনে েটা প়েসার ভবভনমক়ে ইহুিী ভবকিেী প্রচারপত্রও ভেকন লফভে। 
ভেন্তু িুিগার্যবশত প্রচারপত্রগুকো়ে ভেছুই পাইভন। োরণ এগুকো লেখা হক়েকছ এিাকব–
লয পােেকির ইহুিী সম্পকেগ জ্ঞান আকর্ লথকেই রক়েকছ বা ইহুিীকির সকে এরা 
ভবকশেিাকব পভরভচত। উপরন্তু প্রচারপত্রগুকোর ঢংটাই এরেম লয লসগুকো শুধু িাসা 
িাসা তাই ন়ে; অনবজ্ঞাভনে মতবাকিও িভতগ। েক়েেটা সপ্তাহ এবং মাকসর পর আভম 
আমার পুরকনা ভচন্তার রাকজয ভফকর আভস। ভেন্তু ভবে়েবস্তুটা এত ভবসৃ্তত এবং পরস্পর 
ভবকরাধী লয আবার মকন ভিধা আকস হ়েত বা ভবে়েবস্তুটার প্রভত সভেে মযগািা লিও়ো 
হকব না। 
 
স্বিাবতই জামগানকির েথা ন়ে, যারা হ়েত বা অনয ধকমগর, ভেন্তু ওরা হে সমূ্পণগ অনয 
জাকতর এবং ধাকতর লোে। যখনই আভম ইহুিীকির সম্পকেগ আকরা লবভশ লখাাঁজখবর 
ভনক়ে ওকির পযগকবেণ শুরু েভর, পুকরা ভিক়েনাটা লযন আমার লচাকখর সামকন অনয 
আকোকত ধরা লি়ে। যত লিভখ তত লযন তারা সাধারণ নার্ভরকের লথকে আোিা 
হও়ো়ে আমার মনকে আেেগণ েকর। ভবকশে েকর শহকরর অিযন্তর িার্ এবং িাভন়ুেব 
েযাকনকের উির ভিেটা এ পতকের পাকে অধুযভেত, যাকির সকে জামগানকির ভবনু্দমাত্র 
ভমে লনই। 
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ভেন্তু তবু আমার মকনর মকধয লযটুেু ভিধার িাব ভছে, ইহুিীকির এেটা িকের 
োযগেোকপ লস ভিধাটুেুও অি েক়েেভিকনর মকধয উকব যা়ে। ভজ়োভনজ নাকম এেটা 
বড ধরকনর ভবপ্লব ওকির মকধয শুরু হ়ে। এর উকেশয ভছে জুডাইজম বা ইহুিী ধমগ 
সম্পকেগ পভরষ্কার বক্তবয রাখা; এবং ভিক়েনার শাসেেুকের োকছ ভনকজকির বক্তবয 
লজারিার েকর তুকে ধরা। 
 
বাইকর লথকে হোৎ মকন হকব লয ইহুিীকির এেটা িেই লবাধহ়ে এ সগ্রাম এভর্ক়ে ভনক়ে 
চকেকছ, অপরভিকে লবভশরিার্ ইহুিীই এর ভবপকে, তাই একে বজগন েকরকছ। ভেন্তু 
অতযন্ত পযগকবেণ েকর বুেকত পাভর লয এ আচরণ পুকরা বযাপারটাকেই লধাাঁো লিবার 
জনয। এবং তা লস্বোপ্রকণাভিত। তার ওপর তেটাকে এমনিাকব রূপ লিও়ো হক়েকছ, 
যার প্রক়োজন ভছে। সম্ভবত সমস্ত বযাপারটা লথকেই সাধারণ জনমানসকে প্রতারণা 
েরার জনয। ইহুিীকির লয অংশটা ভনকজকির উিারতা লিভখক়ে ভজক়োভনস্টকির সংগ্রাকম 
অংশ ভনত না, ভেন্তু িাই ভহকসকব তারা প্রোকশয তাকির সমথগন েরত। সভতয বেকত ভে 
ভনকজকির ধকমগর ওরা তাকত েভতই লবভশ েরত। 
 
তাকির পারস্পভরে লবাোপডা়ে ভনকজকির মকধয লোন িনু্দ ভছে না। উিার ইহুিী এবং 
ভজক়োভনষ্টকির মকধয লোে লিখাকনা ওপর ওপর ের্ডা আমাকে ভবরক্ত েকর তুকেভছে। 
োরণ এ ধরকনর মকনাবৃভি শুধু সনভতে প্রবৃভিগুকোকেই ভনচু েকর না, এেটা জাভতর 
চভরকত্রও েেঙ্ক লেপন েকর। 
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পভরষ্কার ও ভছমছাম, তা লস সনভতে বা লয লোন ভবেক়েই লহাে, তার ভনজস্ব এেটা রূপ 
সাধারণ মানুকের োকছ আকছ। লযটা জকের প্রভতভবকম্ব মুখ লিখার মত। অবশয যভি তারা 
তা লিকখ। ওকির লপাশাে পভরেকি ভবশ্রী র্ন্ধ আমাকে অসুস্থ েকর তুেত। তাছাডা 
ওকির একোকমকো জামাোপড পরা লিকখ ভনচু স্তকরর ভবকিশী বকে মকন হত। 
 
এ ভবস্তাভরত বণগনা োররই িাে োর্ার েথা ন়ে; ভেন্তু সভতয েথাগুকোর মাধযকম এেটা 
ভবকিশী অপভরষ্কার জাভতর সাংসৃ্কভতে েক়েেটা ভিকে ভেছু ইহুিীর োযগেোকপর 
রহসযম়েতা আমার োকছ ধীকর ধীকর উকন্মাভচত হ়ে। আভমও তার র্িীকর প্রকবশ েভর। 
এটা জীবকনর সংসৃ্কভতর এমন এেটা ভিে লযখাকন এেটা ইহুিীও ভছে না লয তার 
লনাংরা হাকতর স্পশগ রাকখভন। লসই ঘাক়ের উপর ছুভর চাোকেই লয লোন লোে মুহূকতগ 
আভবষ্কার েরকব লয লসই পচনশীে লিহটা়ে লপাো ভেেভবে েরকছ; আর হোৎ আকোর 
েেোভনকত প্রা়ে সব ইহুিীই তখন অন্ধ। 
 
আমার অভিকযাকর্র পভরমাণও বাডকত থাকে যখন লিভখ সাংবাভিেতা়ে, সংসৃ্কভতকত, 
সাভহকতয আর নাটকে ওকির োযগেোকপর বহর। উচ্চ ভননাভিত ভবজ্ঞাপনগুকো়ে খাভে 
রঙচকঙরই লমাডে। লেউ যভি লসই ভবজ্ঞাপনগুকো খুাঁভটক়ে খুাঁভটক়ে পকড তকব লিখকত 
পাকব লেখে ভহকসকব যার নাম ভবকশেিাকব লঘােণা েরা হক়েকছ, লস এেজন লর্াাঁডা 
ইহুিী। এিাকবই এেটা সংোমে বযাভধ ধীকর ধীকর জনসাধারকণর লিতকর ছভডক়ে 
পকডকছ। প্রাচীনোকের োকো লপ্লকর্র লথকেও এ লরার্ অকনে লবভশ তীব্র। ভবকশে েকর 
লয িীেণ পভরমাকণ একত ভবে ভমভশক়ে জনসাধারকণর োকছ পভরকবশন েরা হত। 
স্বিাবতই লয লেখে যত ভনচুমাকনর এবং চােে, তত লবভশ তার জনভপ্র়েতা। এে এে 
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সম়ে লসটার পভরমাণ এত লবভশ হক়ে িাাঁডাত লয মকন হত লেউ লযন নিগমার ম়েো জে 
পাকম্পর সাহাকযয সমস্ত জাভতর মুকখ ছুাঁকড ভিকে। আর সবকচক়ে বড েথা, এ ধরকনর 
লনাংরা লোকের ঘাটভত ভছে না। এেজন লর্যকটর সৃভষ্টর লপছকন অন্তত িশ হাজার এ 
ধরকনর েুণ্ঠনোভর প্রেৃভত ভনকজই ভনক়ে আকস, যারা হে ি়োবহ বীজাণুবাহে এবং 
মানুকের আত্মাকে ভবোক্ত েরাই যাকির প্রধান োজ। যভিও েথাটা ভচন্তা েরকত র্া 
ভশউকর ওকে, তবু তা অস্বীোর েরা যা়ে না লয লবভশরিার্ ইহুিীকির োজই ভছে এটা; 
এবং তারা পুকরাপুভর এ ভনচু োকজই ভনকজকির পভরপূণগিাকব ভনক়োর্ েকরভছে। এজনযই 
ভে ওকির সমাকজর ওপকরর স্তকরর লোে বো যা়ে। 
 
এ লনাংরা লোেগুকো সম্পকেগ আভম আকরা লবভশ লখাাঁজখবর ভনকত শুরু েভর। ফকে 
আকরা লবভশ তীব্র ইহুিী ভবকিে আমার লিতকর ছভডক়ে পকড। যভি আমার মকনাবৃভি 
ওকির ভবরুকদ্ধ এে হাজার গুণ বৃভদ্ধ লপক়ে থাকে, তকব লসই বৃভদ্ধ পাও়োর োরণগুকো 
খুাঁকজ লবর েরকত আভম সমথগ। 
 
সভতযোকরর বযাপারটা হে িশ িাকর্র ন়ে িার্ অশ্লীে সাভহতয, লনাংরা ভশি এবং 
নাটকে লবকেল্লাপনা যারা চুভটক়ে েরকছ, তারা সমগ্র জনসাধারকণর এে অংশ-ও ন়ে, 
এটাকে অস্বীোর েরার লোন উপা়ে লনই। যা সভতয তাকে লতা স্বীোর েকর ভনকতই 
হকব। এরপর মকনর মকধয লর্াঁকথ যাও়ো িাবটা ভনক়েই ও়োল্ডগ লপ্রস খুাঁভটক়ে পডকত শুরু 
েভর। 
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সংবািপত্রটার লিতকর যত লবভশ ঢুেকত থাভে তত লবভশ সংবািপত্রটার সততা সম্পকেগ 
শ্রদ্ধা হারাই। ভনকজরই আশ্চযগ োকর্ েী েকর এ অসৎ সাংবাভিেতার প্রভত এতভিন শ্রদ্ধা 
লপােণ েকর একসভছ। েকম েকম সংবািপত্রভটর প্রভত ভবতৃষ্ণা জকন্ম যা়ে; একির পুকরা 
ধযান-ধারণাটাই িাসা িাসা এবং অেীে। শুধু তাই ন়ে সতয ঘটনাগুকোও এমনিাকব 
সাজাকনা লয তাকতই সকতযর লথকে ভমথযাই লবভশ পভরকবভশত। লেখকেরা হে,–ইহুিী। 
 
হাজার হাজার ঘটনা লযগুকো়ে আকর্ মকনাকযার্ ভিক়েভছ, এখন লিভখ লসগুকোর লোন 
গুরুত্বই লনই। পুকরা বযাপারটাই আমার সামকন অনয আকোকত উদ্ভাভসত হক়ে ওকে, যার 
মমগাথগ এর আকর্ আভম বুকে উেকত পাভরভন। 
 
সাংবাভিেতার এ উিারতা আমার লচাকখ অনয আকোকত পুকরা বযাপারটা ধরা লি়ে। 
প্রভতপেকে আেমকণর জনয ওরা র্াম্ভীযগপুণগ স্বর বযবহার েকর,–ভেন্তু অনযানয লেকত্র 
ওকির সমূ্পণগ নীরবতা়ে আভম স্পষ্ট বুেকত পাভর লয ওরা েত ধূতগ এবং েী পভরমাকণ 
ঘৃণযিাকব পােেকে েভেক়ে চকেকছ। সুন্দর সুন্দর প্রবকন্ধর মাধযকম ইহুিী লেখেকির 
প্রশংসা এবং জামগান লেখেকির প্রভত ভবরূপ সমাকোচনা লযন ওকির চভরকত্রর সবভশষ্টয। 
তার সকে ভিতী়ে উইেকহেকে আেত লখাাঁচা মারাও ওকির বাাঁধাধরা লমৌভেে নীভত, লযমন 
অপরভিকে ফ্াকির সংসৃ্কভত এবং সিযতাকে েমার্ত ভপে চাপডাকনা। প্রবকন্ধর 
লবভশরিার্ ভবে়েবস্তুই বস্তাপচা ও ভবেৃত লযৌন প্রসকে িভতগ। ভবকশে েকর সংবাি 
পভরকবশকনর পুকরা িাোর ধাচটাই ভবকিশী ঢকঙ পভরকবভশত। লমাো েথা, লখাোখুভে 
জামগানকির ভনেগিিাকব ভনচু েরার অপকচষ্টা। 
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লোন্ স্বাকথগ ভিক়েনা লপ্রস এ নীভত ভনক়েভছে? হোৎ লোন োরণ ছাডাই ভে? এর 
সিুিরগুকো খুাঁকজ লবর েরকত ভর্ক়ে েকমই আমার মন আকরা লবভশ সভন্দদ্ধ হক়ে পকড। 
 
এমনভে সমাকজর বুকে র্ভণো বৃভিকতও ইহুিীরাই সবকচক়ে বড অংশ ভনক়েভছে। পভশ্চম 
ইউকরাপী়ে লয লোন শহকরর লচক়ে এ শহকর তা অকনে লবভশ স্পষ্ট। তকব িভেণ 
ফ্াকির েক়েেটা বন্দর শহর ছাডা। ভেওকপাল্ডস্টাড শহকর রাকতর লবো রাস্তা়ে 
চোকফরা েরাই মুভস্কে। রাস্তাঘাকটর প্রভতভট বাাঁকে হোৎ লয রঙ মাখা মুকখর লিখা 
পাও়ো যা়ে— যুকদ্ধর পূকবগ এ জনপিবধূকির সকে জামগানকির পভরচ়েই ভছে না। শুধু 
জামগান সসনযরা ওকির মুকখামুভখ হত ইষ্টানগ ফ্কে। 
 
এ সতযটার প্রথম আভবষ্কাকর আমার লমরুিণ্ড লবক়ে এেটা োণ্ডা ভহম-ভশতে লোত লযন 
ছুকট নাকম; এ লসই োণ্ডা মাথার র্ণ্ডাকরর চমগধারী, ভনেগি ইহুিীর িে যারা চরম ঘৃণয 
লেৌশকে এ ভবশাে শহকরর তোনীকির ভবকদ্রাকহর লচষ্টাকে অহরহ প্রতারণা েকর 
চকেকছ। এ সতয আভবষ্কাকরর পর লসই লপ্রতাত্মাগুকোর ওপর আভম জ্বকে উভে। 
 
এবার আর মকন লোন ভিধা থাকে না লয েকরই লহাে ইহুিীকির িারা সুসংর্ভেত 
সমসযাগুকো:জনসাধারকণর সামকন তুকে ধরকতই হকব। না, এোকজ ভেছুকতই লপছ পা 
হকে চেকব না। ভেন্তু ততভিকন ভশকখ লর্ভছ জীবকনর ভশো সংসৃ্কভত বেকত লর্কে 
সবকেকত্রই ওকির অভিবযভক্তর সভতযোকরর অথগটা খুাঁকজ বার েরা। এবং বুেকত পাভর 
ইহুিীরাই হে লসাশযাে লডকমােযাভসর তাবড লনতা। এ সতযটা লচাকখর সামকনর পিগাটা 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

87 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

তুকে লি়ে। সকে সকে আমার লিতরোর এতভিকনর মানভসে িন্দটারও পভরসমাভপ্ত 
ঘকট। 
 
আভম আমার সহেভমগকির মকধয লিখতাম েত সহকজ এবং অহরহ এেই বযাপাকর তারা 
তাকির মত পভরবতগন েকর। েখকনা েখকনা তাকির এ পভরবতগন ঘটকত সম়ে োকর্ 
েক়েেটা ভিন। েখকনা বা েক়েে ঘণ্টার মকধযই তাকির মতামত পভরবভতগত হ়ে। ভবকশে 
েকর এেটা বযাপার লতা আমার মাথাকত ভেছুকতই ঢুেত না লয এেজন বযভক্ত এেে 
ভহকসকব যুভক্ততকেগর জাে সুন্দর ভবস্তার েকর; ভেন্তু লসই বযভক্তই যখন জনতার মুকখামুভখ 
হ়ে, পুকরা ভবে়েটাই লস গুভেক়ে লফকে একোকমকো েকর লি়ে। আর এ বযাপারটাই 
লোেটাকে হতাশার সমুকদ্র ভনমভিত েকর। আভম ঘোর পর ঘো যুভক্ততেগ ভিক়ে 
তাকির স্বমকত আনকত লচষ্টা েরতাম। লশকে আমার সাফকেয আভম আনকন্দ আত্মহারা 
হক়ে পডতাম। ভেন্তু পকরর ভিনই লিখতাম পুকরা বযাপারটাই িকস্ম ভঘ ঢাো। এটা ভচন্তা 
েরকে িুুঃখ লপতাম লয বযাপারটার ইভতমকধয পভরসমাভপ্ত ঘকট লর্কছ। লপণু্ডোকমর 
লিািুেযমান অবস্থার মত তারা তাকির আকর্োর মতামকতর পযগাক়ে ভফকর লর্কছ। 
 
ওকির অবস্থাটা অবশয আভম বুেকত পারতাম। ও ওকির িার্যকে ভনক়ে সবগিাই অসন্তুষ্ট 
—লযটা ওকির িৃঢ়িাকব জীবকন আঘাত েকরকছ। ও ওকির মাভেেকে মকনপ্রাকণ ঘৃণা 
েকর, ভববাস েকর ওকির যাভন্ত্রে হৃি়েহীন শাসনই তাকির এ ভনষু্ঠর র্ন্তকবয লেকে 
ভিক়েকছ। প্রা়েই ওরা সরোভর েমগচারীকির প্রভত অশ্রাবয েটুভক্ত েরত। ওরা িাবত এ 
সরোভর েমগচারীকির শ্রভমেকির প্রভত লোন সহানুিূভত লনই। ভনতয সনভমভিে 
ভজভনসপকত্রর মূেযবৃভদ্ধর জনয লোে জড েকর সিা েরত আর রাস্তা়ে রাস্তা়ে ভবকোি 
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ভমভছে বার েরত। অবশয এসব বযাপারগুকোর লপছকন যুভক্তর মাধযকম এেটা বযাখযা 
লিও়ো চেত। ভেন্তু লয বযাপারটা ভেছুকতই আমার লবাধর্ময হত না, লসটা হে ওকির 
পরস্পকরর প্রভত পরস্পকরর তীব্র ঘৃণা। ভনকজকির জাতটাকেই ভনন্দা েরত; এর মহত্ব 
ভনক়ে উপহাস েরত। ইভতহাকসর পৃষ্ঠা খুকে অতীকতর পরম লর্ৌরবমভণ্ডত মানুেগুকোকে 
সমাকোচনার লনাংরা নিগমা়ে লটকন আনত। 
 
তাকির ভনেট আত্মী়েস্বজন বনু্ধ-বান্ধবকির প্রভত ভবরূপ মকনািাব, লিশ এবং জাভতর 
প্রভত ঘৃণা়ে লয অপভরকম়ে েভত সাধন েকরকছ তা পূরণ েরা অসম্ভব। এটা এেটা 
প্রেৃভত ভবরুদ্ধ োজ। 
 
শুধু তাই ন়ে, এটা মানভসে এে ধরকনর বযাভধও বকট; লযটাকে সামভ়েেিাকব অথগাৎ 
েক়েে মাস েক়েেভিকনর জনয সুস্থ েরা সম্ভব। ভেন্তু পকর ওকির সকে লিখা হকেই 
বুেকত পারতাম লয আকর্ যা লিকবভছ লয ওকির মকতর পভরবতগন হক়েকছ, তা সমূ্পণগ 
ভনে। ওরা ওকির আকর্োর জা়ের্াকতই ভফকর লর্কছ। প্রেৃভতর ভবরুকদ্ধ তাকির লসই 
মানভসে পীডা আবার ভনষু্ঠর থাবা বভসক়েকছ। 
 
আভম েকমই বুেকত পাভর লয লসাশযাে লডকমােযাভটে লপ্রসও ইহুিীকির েরতের্ত। 
ভেন্তু অনযানয লপ্রসগুকোর লয এেই অবস্থা এটা আকর্ েখকনা বুেকত পাভরভন। সবকচক়ে 
উেে সতয হে, এেটা সংবািপত্রও ভছে না যাকত ইহুিীরা জভডত ন়ে এবং লযটাকে 
সভতযোকরর জাতী়েতাবািী সংবািপত্র বো লযকত পাকর। অন্ততপকে এ বযাপাকর আমার 
জ্ঞান এবং ভবিযা বুভদ্ধ অনুসাকর আভম যা বুেতাম। 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

89 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

 
অকনে লচষ্টার পর ভনকজর লিতকরর অেসতাটা লিকঙ আভম মােগভসস্ট পভত্রো়ে প্রোভশত 
এ ধরকনর প্রবন্ধগুকো পডকত শুরু েভর। ভেন্তু তাকত ওকির প্রভত ভবরূপতাই বাকড। 
এবং এরপকর আভম এসব লেখে আর প্রোশেকির সম্পকেগ আকরা লবভশ লখাাঁজখবর 
ভনকত শুরু েভর। 
 
এসব পভত্রোর প্রোশে লথকে শুরু েকর সবকচক়ে ভনচু তোর েমগী পযগন্ত সবাই ইহুিী। 
মােগসবািী জনকনতার নাম স্মরকণ আসকত লিভখ প্রা়ে সবাই এ এেই সম্প্রিাক়ের— 
রাজ পভরেকির লসাশযাে লডকমােযাভটে সিসযবৃন্দ লথকে শুরু েকর লট্রড ইউভন়োকনর 
লসকেটারী, পথকরাধোভর, ভবকোিোভর, সবকেকত্র এ এেই সাজাকনা ছভব। আমার পকে 
অস্টারভেটজু, লডভিড, আডোর,—একেনকবাকর্ন এবং অনযানয নামগুকো ভবসৃ্মত হও়ো 
েখনই সম্ভব ন়ে। এেটা সতয আমার সামকন েেেে েকর ওকে; আভম লয িেটার সকে 
মাসাভধেোে মত ভবকরাকধ ভেপ্ত, তারা ওকিরই এেটা লছাট শাখা ভবকশে। তকব লশেকমে 
আমার এেটা শাভন্ত ভছে লয ততভিকন লজকন লর্ভছ ইহুিীরা আর যাকহাে জামগান ন়ে। 
 
এবাকর আভম আভবষ্কার েরকত সমথগ হই, োরা লসই লপ্রতাত্মা যারা আমাকির 
জনসাধারণকে ভন়েত তাভডত েকর ছাইিাভনর ভিকে ভনক়ে চকেকছ। ভিক়েনা়ে আমার 
বছর খাকনকের প্রবাসী জীবকন বুেকত পাভর লয লোন শ্রভমকের এ ভবেক়ে ধযান ধারণার 
ভশেড এত র্িীর ন়ে। েকম েকম মােগসী়ে মতবাি সম্পকেগ আভম এেজন ভবকশেজ্ঞ 
হক়ে উভে এবং এ ভবেক়ে অভজগত জ্ঞানকে, ভনকজর ভববাসকে িৃঢ় েরার যন্ত্র ভহকসকব 
বযবহার েভর। বেকত আপভি লনই লয প্রা়ে প্রভতভট লেকত্রই েৃতোযগ হক়েভছ। এ ভবশাে 
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জনসাধারণকে অবেক়ের পথ লথকে লটকন লতাো অসম্ভব ন়ে; তকব তার জনয প্রক়োজন 
প্রচুর সম়ে এবং প্রচণ্ড অধযাবসা়ে। 
 
ভেন্তু এেটা ইহুিীকেও তার ভস্থর মতবাি লথকে এে চুে নডাকনা সম্ভব ন়ে। 
 
আভম তখন ওকির ভশোর অবাস্তবতা সম্পকেগ বযাখযা েরকত শুরু েভর। লয লছাট্ট র্ভণ্ডটা 
আমাকে ভঘকর থােত, র্ো না লচরা এবং েণ্ঠস্বর বকস না যাও়ো পযগন্ত তাকির 
এেনার্াকড বুভেক়ে লযতাম। আভম মকন েভর লশে পযগন্ত মােগভসস্ট মতবাকির ি়োবহ 
ভিেটার ছভব আভম তাকির সামকন তুকে ধরকত সেম হব। যত আমার মতামতটাকে 
আভম প্রভতষ্ঠা েভর, তত ওকির এেগুাঁক়েভমটা লবকড ওকে। 
 
তেগ েরকত েরকত আভম ওকির লেৌশেটা বুকে লফভে। তকেগর প্রথম পযগাক়ে ওরা বক্তার 
ভনবুভদ্ধতার সুকযাকর্র ফাাঁে র্কে লবভরক়ে পকড; ভেন্তু যখন তকেগর জাকে জভডক়ে যুভক্তর 
হাকে আর পাভন পা়ে না, তখন িভণতা েকর সহকজ প্রতাভরত হক়েকছ, এমন বযভক্তরা 
যুভক্তর জাে এভডক়ে অভিন়ে েকর লযন বক্তার ভেছুই ওরা বুেকত পারকছ না এবং 
প্রাণপকণ লচষ্টা েকর অনযভিকে তকেগর লোতটাকে প্রবাভহত েরার। তারা স্বতভসদ্ধ 
সতযটাকে এভডক়ে ভর্ক়ে অনয পকথ েথাবাতগা বকে চকে। যভি এটাকে সহয েকর লনও়ো 
হ়ে, তকব ওরা তকেগর বযাপারটাকে ভিন্নমুখী েকর ভিক়ে লর্াডার সমসযার লথকে অনয 
লোন ভবে়ে বসৃ্তকত চকে যা়ে। যার সকে আকর্র ভবে়েবস্তুর লোন সম্পেগই লনই। 
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আবার যভি ওকির মূে তকেগর ভবেক়ে লটকন আনার লচষ্টা েরা হ়ে, ওরা আবার পাোকব 
লসই জাে লথকে। লমাটেথা ওকির ভিক়ে ভবে়েবস্তুটার ওপকর লোন মন্তবযই পাও়ো সম্ভব 
ন়ে। যখন লেউ শক্ত মুভেকত এ তথােভথত অবতারকির এেজনকে পােডাকত লচষ্টা 
েকর, লজেী বা আোকো োিার মত ভেে আঙুকের ফাাঁে ভিক়ে লস র্কে ভর্ক়ে পরেকণই 
আবার লসই োিা বা লজেী জকম শক্ত ভজভনকসর অব়েব ধরকব। যভি উপভস্থত জনতার 
উপভস্থভতকত ভবরুদ্ধজনে পভরভস্থভতকত োকরার ভবরুদ্ধপে যুভক্ত স্বীোরও েকর লন়ে, এবং 
তা ভনক়ে লেউ যভি লিকব স্বভস্তর ভনুঃবাস লফকে লয যাে লশেপযগন্ত ওকির এেটা ভনভিগষ্ট 
জভমকত িাাঁড েরান লর্কছ, তা হকে তার পকরর ভিকনর জনয তার োকছ অবাে েরা ভেছু 
েুোকনা থােকব। ইহুিীরা বডই ভবসৃ্মভতপরা়েণ। অথগাৎ োে যা ঘকটকছ তা আজ িুকে 
লযকত ওরা এতই ওস্তাি লয তারা আবার র্তোকের লসই অসংর্ভতপূণগ যুভক্তটাকেই তুকে 
ধরকব এমনিাকব লযন র্তোে তাকির সকে লোন আকোচনাই হ়েভন। তখন যভি লেউ 
রার্ েকর তাকে র্তোকের েথাগুকো স্মরণ েভরক়ে লি়ে,–লস এমন অবাে হও়োর িাণ 
েরকব লযন তার ভেছুই মকন লনই। শুধু এেমাত্র তার যা স্মরণ আকছ তা হে র্তোে 
লস লতা প্রমাণই েকর ভিক়েকছ লয তার যুভক্তগুকোই ভেে। আভম লতা এ অবস্থা়ে হতবুভদ্ধ 
হক়ে লযতাম। আমাকে ভেে লোনটা হতবুভদ্ধ েকর ভিত,–তার বার্াডম্বকরর প্রাচুযগ নাভে 
সুভনপুণিাকব ভমকথযটাকে সতয বকে পভরকবশন েরার িভে, তা বেকত পারব না। েকম 
েকম আভম তাকির ঘৃণা েরকত শুরু েভর। 
 
তবু এসবগুকোর িাে এেটা ভিে ভছে,–োরণ আভম যত লবভশ এসব লনতাকির 
বযভক্তর্তিাকব ভচনকত পাভর, (কনতা না বকে লসাশযাে লডকমােযাভসর প্রচারে বোই ভেে) 
আমার ভনকজর লোকেকির প্রভত তত লবভশ িােবাসা বাডকত থাকে, ভেে লসই অনুপাকত। 
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ওকির এ সপশাভচে েুশেতা লযটা এ শ়েতান মন্ত্রণাসিার সিযগুকোর োযগেোপ এবং 
েথাবাতগা়ে প্রিভশগত হত, তাকত ওকির ভনেকট হতিার্য পরাভজতকির পরাভজত হও়োর 
জনয লোন লিাে আভম লিভখ না। সভতয বেকত ভে, এ প্রাকিভশে ভববাসঘাতেগুকোর 
সকে লোনরেম সামিসয লরকখ চো আমার পকে অসম্ভব ভছে। সতয বো়ে ভবেৃত এ 
মুখগুকো, যারা ভনকজকির উচ্চাভরত েথা পরমুহূকতগই অস্বীোর েকর, পরেকণই আবার 
মুভক্তর ধ্বজা তুকে ধরকত তেগ প্রসকে লসটাকেই ভফভরক়ে আকন, এরেম লনাংরা 
জীবগুকোর ভবরুকদ্ধ তেগ যুকদ্ধ জ়েী হও়োর প্রস্তাবটাও ভনরথগে। অসম্ভব লতা বকটই। না, 
যত লবভশ ইহুিীকির আভম ভচনকত পাভর, তত সহকজ আভম লসই শ্রভমেকির মতামকতর 
জনয তাকির েমা েভর। লশকে আমার মত হে এ লয শ্রভমেকির মকধয ভনন্দনী়ে ভেছু 
লনই। ভেন্তু যারা ভনকজকির আপন লোেকির প্রভত সহানুিূভত লিখাকনার েষ্টটুেু পযগন্ত 
স্বীোর েরকত নারাজ, তারা জাভতর পভরশ্রমী সন্তানকে ভবনা ভিধা়ে অভবচার স্বীোর েকর 
ভনকত বাধয েকরকছ, অপরভিকে এেিে ভনচুমনা লোিী এবং িুনগীভতপরা়েণকে প্রশ্র়ে 
ভিকে, যাকির লোনরেকমই েমা েরা উভচত ন়ে। 
 
আভম ভনতযভিকনর অভিজ্ঞতাকে সম্বে েকর মােগসবািী়ে মতবাকির ভশোর উৎস মুখটা 
খুাঁজকত আরম্ভ েভর। োরণ এ মতবাকির ফোফে আভম ভবস্তাভরতিাকবই জানতাম। 
সুতীক্ষ্ম পযগকবেকণ এ মতবাকির ভনতয ভবস্তারও আমার নজর এডা়েভন। োরও এেটু 
েিনা শভক্ত থােকেই বযাপারটার িভবেযত ফোফে সম্পকেগ ধারণা েকর লনও়ো লোন 
েষ্টসাধয বযাপারই ন়ে। শুধু এেটাই ভজজ্ঞাসা— এ মতবাকির প্রভতষ্ঠাতারা ভে আজকের 
ফোফে তাকির িভবেযত দ্রষ্টার িৃভষ্ট ভিক়ে বুেকত লপকরভছে? নাভে প্রভতষ্ঠাতারা 
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ভনকজরাই ভনকজকির িুকের জাকে জভডক়ে পকডকছ। আমার লতা মকন হ়ে িুকটারই 
সম্ভাবনা আকছ। 
 
যভি ভিতী়ে প্রশ্নটার উির হযাাঁ হ়ে, তকব প্রভতভট ভচন্তাশীে বযভক্তর উভচত তখনই এ 
িানবকে রিবদ্ধ েরা, যাকত িভবেযকত আকরা খারাপ ভেছু না েরকত পাকর। ভেন্তু যভি 
প্রথম প্রশ্নটার উির যা হ়ে, তকব এটাকে স্বীোর েকর ভনকতই হকব লয এ মতবাকির 
প্রভতষ্ঠাতারা ইকে েকরই জাভতর মকধয এে মূতগ শ়েতানকে প্রকবশ েভরক়ে ভিক়েকছ। 
এেমাত্র লোন িানবী়ে অভস্তত্বই, হা–মানুকের ন়ে; এ ধরকনর লোন সংর্েকনর সৃভষ্ট 
েরকত পাকর যার োযগেোপ িভবেযকত মানব সিযতাকে ভবেুপ্ত েকর ভিক়ে পৃভথবীটাকে 
সাহারা বাভনক়ে ছাডকব। 
 
এ যভি বযাপারটা হক়ে থাকে, তকব এর প্রভতোর হে সমস্ত মনুেযশভক্ত, বুভদ্ধ ও 
ইোশভক্ত ভিক়ে এর ভবকরাভধতা েরা এবং পুকরা বযাপারটাকেই িাকর্যর ওপর লছকড ভিক়ে 
লিখা োর ভিকে িার্যকিবী তার প্রসন্নতার হাত বাডা়ে। 
 
সংগ্রাকমর মূে সূত্রগুকো জানার জনয আভম এ তথােভথত প্রবন্ধ সম্পকেগ আকরা লবভশ 
সংবাি সগ্রহ েরকত শুরু েভর। সভতয বেকত ভে, আমার উকেকশযর োছাোভছ আভম 
অকনে তাডাতাভড লপৌঁকছ যাই। এত শীঘ্র লয লপৌঁছাব এটা আভমও আশা েভরভন। আসকে 
ইহুিীকির বযাপাকর ততভিকন আমার জ্ঞান চেু খুকে লর্কছ। এতভিন পযগন্ত ইহুিীকির 
সম্পকেগ আমার জ্ঞান ভছে িাসা িাসা। এ নতুন অভজগত জ্ঞাকনর সাহাকযয আভম 
সভতযোকরর ভবে়ে বস্তুটার বক্তবযটা়ে তথােভথত লসাশযাে লডকমােযাভসর অবতারকির 
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ভেভখত আিশগবািীতার লথকে েতখাভন িূকর, এ সতযটা বুেকত পাভর। োরণ ততভিকন 
ইহুিীকির িাো হৃি়েেম েরকত আভম সেম হক়েভছ। ইহুিীরা ইকে েকরই এমন 
লেৌশকে তাকির বক্তবয রাখত যাকত িাোর োরসাভজর জাে লিি েকর লেউ ওকির 
আসে উকেশয বুেকত না পাকর। সুতরাং এেমাত্র ওকির লেখাগুকোর ভবকশ্লেণ েকরই তা 
ধরকত পারা সম্ভব। এ জ্ঞানই আমার লিতকর সবকচক়ে লবভশ মানভসে িকন্দ্বর সৃভষ্ট েকর। 
এেজন হৃি়েবান জাতী়ে সংস্কারমুক্ত শহরবাসী লথকে েট্টর ইহুিী ভবকরাধী েকর 
লতাকে। 
 
মাত্র এেবার হযাাঁ, লশেবাকরর মত আভম ভনরাশার ভচন্তা়ে ভনকজকে েতভবেত েভর, যা 
আমাকে ভেছু সমক়ের জনয উভিগ্ন েকর তুকেভছে। 
 
আভম ইহুিীকির অতীকতর িীঘগ ইভতহাকসর োযগাবেী ভবকশ্লেণ েকর রীভতমত উভিগ্ন হক়ে 
ভনকজকেই ভজজ্ঞাসা েভর, লোন িুক়ে োরকণ লযটা আমাকির হতিার্য নবরকির 
লবাধর্কমযর বাইকর, পভরণভতর অপভরবতগনী়ে আকিকশ প্রছন্ন রক়ে লর্ে। আর জ়ে 
সুভনভশ্চতিাকব চকে যাকব এ লছাট্ট এেটা জাভতর হাকত। হকত পাকর পৃভথবীকত এতভিন 
ধকর যারা বসবাস েকর একসকছ, পৃভথবীর ভনেট তারা তাকির ঋণ ভে পভরকশাধ েকরভন? 
ভনকজকির অভস্তত্ব বজা়ে রাখার জনয আমরা এ লয প্রভতভন়েত সংগ্রাম েকর চকেভছ তার 
ভিভিমূে ভে বাস্তবতার মাভটকত লপাভথত? নাভে এটা শুধু এেটা রভঙন েিনা? আভম যত 
লবভশ মােগসী়ে মতবাি সম্পকেগ অনুধাবন এবং ভবকশ্লেণ েভর, িার্যই আমাকে এর উির 
ভিক়ে লি়ে। ইহুিীকির োযগেোপ একির সকে েতখাভন জভডত তা স্পষ্ট লচাকখ আঙুে 
ভিক়ে বুভেক়ে লি়ে। 
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ইহুিীকির মােগসী়ে মতবাি প্রেৃভতর সম্ভ্রান্ত আিশগগুকো লথকে লোেগুকোকে বজগন 
েকর। এিাকব ওকির ভশো জাতী়েতাবািী ধযান-ধারণা লথকে সাধারণ মানুেকে অকনে 
িূকর সভরক়ে ভনক়ে যা়ে। এবং এর অথগ মানুকের অভস্তত্ব এবং সিযতাটার ভিভিমূেটাকেই 
প্রচন্ডিাকব নাডা লিও়ো। যভি মােগসী়ে মতবািকে জীবকনর ভিভিমূে বকে সারা পৃভথবী 
লমকন লন়ে, তকব মানব মকনর পুকরা ধযান ধারণাটাই অিৃশয হক়ে যাকব। এবং এ ধরকনর 
লোন মতবািকে লমকন লনও়োর অথগই হে ভনকজকির মকধয ভবশৃঙ্খোর সৃভষ্ট েরা, যা এ 
পৃভথবী নামে মধযগ্রকহর বাভসন্দাকির অভস্তত্বকেই ভবপন্ন েকর ছাডকব। 
 
সুতরাং ইহুিীরা যভি ওকির এ মােগসী়ে মতবাি প্রভতষ্ঠা়ে পৃভথবীকত লোনরেকম জ়েী 
হকত পাকর, তকব লসভিন হকব মানুকের ইভতহাকসর লশেভিন। এ উপগ্রহ আবার তাহকে 
জনপ্রাণীহীন মহাশ্মশান ভহকসকব তার অেকরখা ধকর পভরেমা েরকব, যা আজ লথকে 
লোভট লোভট বছর আকর্ েরত। 
 
আভম ভববাস েভর লয আমার ধযান-ধারণা এবং ভচন্তাধারা লসই সবগশভক্তমাকনর িারা 
পভরচাভেত। সুতরাং ইহুিীকির ভবরুকদ্ধ িৃঢ়িাকব িাাঁডাকনাই হে ইবকরর আপন হাকত সৃষ্ট 
মহান ভশিেমগকে রো েরার এেমাত্র পথ। 
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হিক়েনা়ে প্রবাকসর হিনগুকলা়ে আমার 
 
রাজননভতে ভচন্তাধারা ভতভরশ বছর ব়েস হবার আকর্ লোন পুরুকের প্রোকশয লোন 
রাজননভতে ঘটনাকত অংশগ্রহণ েরা উভচত ন়ে বকেই আভম মকন েভর। অবশয প্রভতভট 
লেকত্র বযভতেকমর মত একেকত্রও যভি ঈবরিি প্রভতিা তার থাকে, তকব তা স্বতন্ত্র 
েথা। এটা বোবাহুেয আমার মতামত। এর োরণ হে ভতভরশ বছর পযগন্ত মানুকের 
মানভসেতাটা র্কড ওকে সিনভন্দন লযসব সমসযার উদ্ভব হ়ে, ভবভিন্ন িৃভষ্টকোণ লথকে 
লসগুকো পযগকবেণ েকর, লসসব অভিজ্ঞতাগুকোকে উকটপাকট এভিে ওভিে সভরক়ে লস 
এেটা ভনভিগষ্ট ভচন্তা়ে ভস্থর হকত পাকর; আর এটাই তাকে িভবেযত রাজননভতে ভচন্তাধারার 
ভিত্ র্ডকত সাহাযয েকর। তার পকে সব ভবেক়ে মনভস্থর েকর এেটা ভনভিগষ্ট পথ 
লনও়ো সম্ভব হ়ে। এেজন পুরুকের পকে প্রথম উভচত হে সাধারণ জ্ঞাকনর এেটা 
িান্ডার ভনকজর মকধয র্কড লিাো, যাকত জীবন সম্পকেগ তার ভনজস্ব ভচন্তাধারার এেটা 
সুসংবদ্ধতা োি েরকত পাকর। অথগাৎ যাকে এেেথা়ে জীবন িশগন বকে। তাহকে তার 
এেটা ভনজস্ব মানভসে বযাকরাভমটার র্কড ওকে, লযটা ছাডা তার পকে সিনভন্দন লোন 
সমসযা সম্পকেগ ভনকজর ভবচার ভবকবচনা র্কড ওো সম্ভব ন়ে। এবং এটাই তাকে লোন 
রাজননভতে ভবেক়ে িৃঢ় এবং ভস্থর সংেি ভনকত সাহাযয েরকব। আপাতিৃভষ্টকত এ 
ধরকনর পুরুে তার রাজননভতে চভরকত্রর ভিে লথকে রাজনীভতকত অংশগ্রহকণর লযার্যতা 
রাকখ। 
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এ ধরকনর মানভসে জভম প্রস্তুত না েকর যভি লেউ রাজনীভতকত প্রকবশ েকর, তকব লস 
উি়ে সংেকট পডকত বাধয। প্রথকম লস উপেভি েরকব জরুরী েতগুকো ঘটনা়ে তার 
ভচন্তাধারা সমূ্পণগরূকপ ভ্রান্ত, তার ভচন্তাধারা অসমথগনী়ে হও়োকত তার আকর্র মতবাি 
সমথগন না পাও়ো়ে স্বিাবতই তাকে আরও িাে জ্ঞান এবং পভরপূণগ ভবচাকরর আশা়ে 
ছুটকত হকব। যভি লস তার আকর্র ভচন্তাধারাটাকে আাঁেকড পকড থাকে, তকব অভত শীঘ্র 
এমন এে সংেটপূণগ জা়ের্া়ে একস িাাঁডাকব লয লসটা অভতেম েরা তার পকে িুুঃসাধয। 
োরণ তা হকে তার ভচন্তাধারা়ে এত লবভশ অসংর্ভত লিখা যাকব লয তাকে লেউ লনতা 
বকে আকর্র মত মানকব না। আর তার অধীনস্থ পাভটর লোকেরা সহকজই বুকে লফেকব 
লয যাকে তারা এত ভিন লনতা বকে লমকন ভনক়েকছ, তার চভরকত্র পভরবতগন তাকির মকধও 
সনরাশয একন লিকব, লযটা তাকির লনতা আকর্ েখন সহয েরত না। 
 
যভি লস ভিতী়ে পথ অবেম্বন েকর লযটা ইিানীং অহরহ ঘকট থাকে, লসকেকত্র। 
জনসাধারণকে প্রিি প্রভতশ্রুভতর লপছকন ভনকজর মানভসে প্রকরাচনা োজ েকর না। 
এটার উধ্বগর্ভতকত তাকে লবভশ েকর িাভবক়ে লতাকে। এবং ভবে়েবস্তুর ওপকরই িাভসক়ে 
ভনক়ে লবডা়ে। লিতকর ঢুেকত লি়ে না। সুতরাং আত্মরোর খাভতকর তাকে লনাংরা পথ 
বাধয হক়েই অবেম্বন েরকত হ়ে। লযকহতু লস ভনকজই তার স্বকপ্নর লপছকন িৃঢ়িাকব। 
িাাঁডা়ে না, তাই লোন মানুেই মকনপ্রাকণ লসই মতবািকে ভববাস েকর না এবং তার জনয 
 
জীবন ভিকত স্বািাভবেিাকবই প্রস্তুতও হ়ে না। তখন লস তার অনুবতীকির োছ লথকে। 
আরও লবভশ ভেছু িাভব েকর। সভতয বেকত ভে, যত লবভশ পভরমাকণ তার ভনকজর 
ভচন্তাধারার স্বেতা এবং মানভসে র্ভতকবর্ হ্রাস পা়ে, তত লবভশ চাপ আকস তার অনুর্ত 
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েমগীকির ওপর। লশেপযগন্ত সভতযোকরর লনতৃকত্বর লখােসটা ছুাঁকড লফকে ভিক়ে রাজনীভতর 
সকে লস শুধু লখোই েকর। এিাকব ভিকন ভিকন তার সিনভন্দন োজেকমগর অসংেগ্নতা 
সামিকসযর পভরপূরে হক়ে িাাঁডা়ে। এর সকে লযার্ হ়ে অসতযতা আর এেগুক়েমী 
মকনািাব,—লযটার সমাভপ্ত হও়ো সম্ভব একেবাকর চরকম উকে। িভেত মানুেকির িুিগাকর্যর 
জনয এ ধরকনর লোকেরা ভনকজকির িুকধর লবাতেটাকে িৃঢ় হাকত ধকর ভনক়ে বকস 
পােগাকমকে, আর ভনকজর সন্তান-সন্তভত এবং পভরবাকরর সমস্ত রেম ভবোভসতার খরচ 
লজার্াড েরকতই রাজননভতে লখো লিখা়ে। 
 
পভরবাকরর চাভহিার সকে সকে তার রাজননভতে লখোও বাডকত থাকে। লস োরকণ লয 
মানুে ভনকজকে রাজনীভতর লখো়ে যত লবভশ িে বকে মকন েকর, ভনকজই লস ভনকজর 
তত বড শত্রু। প্রভতভট নতুন সংগ্রাকমর লেকত্র লস ভনকজকেই ধাকা ভিক়ে ভনকচর ভিকে 
নাভমক়ে ভনক়ে চকে এবং তার লচক়ে লযার্যতর লয লোন বযভক্তকেই লস ভনকজর আকো়ে 
অকযার্য বকে মকন েকর। 
 
এ সমসযার র্িীকর লঢাোর সম়ে এ ধরকনর ভনচ লোেগুকো পােগাকমোভর র্ণতকন্ত্র 
ভেিাকব ওপকর ওকে তার ভবশি বযাখযা েরব। 
 
এেজন মানুে যখন তার ভত্রশ বছকরর বন্দকর পা রাকখ, তখন তার সমুদ্রযাত্রার অকনে 
বাভে। অথগাৎ তার সামকন ভশেণী়ে অকনে ভেছু পকড থাকে। এবং লসটাই স্বািাভবে। 
ভেন্তু িুিগার্যবশত লস তার আকর্র ভচন্তাধারাটাকেই আাঁেকড ধকর বকস থাকে,—লযটা তার 
জীবকনর সংকর্ ততভিকন অোেীিাকব জভডত হক়ে লর্কছ। নতুন লযগুকো লস লশাকন, 
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লসগুকো আকর্োর আিশগগুকোকে পভরতযক্ত েরকত পাকর না, বরং মকনর অবকচতকন 
র্িীরিাকব লর্াঁকথ লি়ে। তার সহেমগীরা উপেভি েরকত সেম হ়ে না লয তারা তার 
ভচন্তাধারা বা আিশগ ভনক়ে প্রতাভরত হকে। উপরন্তু তাকির লনতাকির নতুন ভচন্তাধারাকে 
পভরপাে েরার েমতা লিকখ তাকির আত্মভববাস বাকড। সুতরাং তার অনুর্ামীকির মকধয 
লনতার মতবাকি আরও ভববাস আকন। তাকির লচাকখ এ ধরকনর প্রভতভট ঘটনা তাকির 
লনতার উন্নভতর স্বকণগাজ্জ্বে স্বাের। 
 
এেজন লনতা যাকে এেভিন ভনকজর িুকের ভিকতর ওপর স্থাভপত পটিূভম লছকড ভিকত 
হ়ে, তখন লস আবার সম্মাকনর সকে োজ শুরু েরকত পাকর, যভি তার পকে 
িুেগুকোকে িুে বকে লমকন ভনক়ে বাস্তবকে স্বীোর েরার মত মানভসে লজার থাকে। এ 
সমস্ত লেকত্র র্ণজীবকনর রাজননভতে োযগেোপ লথকে তার সকর আসাটাই উভচত। 
এেবার যখন লস ধ্বংকসর পকথ পা বাভডক়েকছ, ভিতী়ে বাকরও লয লসভিকে লস যাকব না 
তার ভস্থরতা লোথা়ে। যাকহাে একেকত্র অন্তত তার অনুর্ামীকির োছ লথকে সনভতে 
িাভব স্বপকে থাো উভচত ন়ে। 
 
বতগমান রাজননভতে লনতাকির চাভরভত্রে িুনীভতপরা়েণতার এগুকো হে প্রধান োরণ। 
তাই আজকের রাজননভতে আোকশ এেজনকেও খুাঁকজ পাও়ো িুষ্কর, লয এ িুনগীভতর 
আওতার বাইকর ভনকজকে লরকখ আকোর র্ভতপকথ এভর্ক়ে চকেকছ। 
 
অবশয অতীকতর লসই ভিনগুকো়ে রাজননভতে সমসযাগুকোর ভচন্তার লপছকনই আভম লবভশ 
সম়ে খরচ েরতাম; ভেন্তু তবু আভম রাজনীভতকত প্রোশযিাকব অংশ লনও়োর লথকে 
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অভত সতেগিাকব ভবরত থােতাম। লয সমসযাগুকো অভবরত আমাকে িংশকন েত ভবেত 
েরত, লসগুকো ভনক়ে সীমাবদ্ধ অভত স্বিসংখযে লোকের োকছ মুখ খুেতাম, আকোচনা 
েরতাম, সীমাবদ্ধ এ র্ম্ভীর আকোচনা চাোকনার সুফে অকনে। ভনকজ েথা বোর লচক়ে 
আমাকে ভঘকর থাো স্বিসংখযে লোেগুকোর ভচন্তাধারা এবং মতামত বুেকত অকনে 
লবভশ সকচষ্ট থােতাম। যভিও লবভশর িার্ লেকত্র এ ধরকনর ভচন্তাধারা এবং মতামত লস 
েরকে বযাপার হক়ে িাাঁডাত; তবু এ পকথই আভম মানুে সম্পকেগ আমার জ্ঞান বাভডক়েভছ। 
ভিক়েনা়ে এ বযাপাকর যত সুকযার্ আভম লপক়েভছ জামগানকির সম্পকেগ জ্ঞান বাডাকনার, 
অনয লোথাও লস সুকযার্ পাও়ো সম্ভব ন়ে। 
 
জামগাভনর লচক়ে প্রাচীন িাণুভব়োন সাম্রাকজযর রাজনীভতকত অকনে লবভশ সবভচত্র পভরভধ 
ভবসৃ্তত ভছে। অবশয প্রুভশ়োর ভেছুটা অংশ, হামবুর্গ এবং নথগ-সীর প্রতযন্ত প্রকিকশর 
েক়েেটা লজো ছাডা। যখন আভম অভস্ট্র়োর েথা বভে, তখন অবশয হাবুসবুর্গ সাম্রাকজযর 
েথাই লবাোই। োরণ লসই সুভবস্তীণগ জামগান অধুযভেত হাবুসবুর্গ সাম্রাকজযর অভধবাসীকির 
রাজননভতে জীবকনর মধযোর সাংসৃ্কভতে জীবনটা ভছে ভনছেই েৃভত্রম। যত ভিন লযকত 
থাকে তত লযন অভস্ট্র়োন সাম্রাকজযর ভিভিিূভম হাবুসবুর্গ সাম্রাকজযর বীজাণু িভতগ ইকটর 
ওপর ভনিগরশীে হক়ে পকড। 
 
বংশর্ত রাজেী়ে সম্প্রিা়ে হে লস সাম্রাকজযর হৃি়েস্বরূপ। আর লস হৃি়েই লিকশর 
রাজননভতে এবং সাংসৃ্কভতে অে-প্রতযে রক্ত সঞ্চােকনর িারা নাডীর র্ভত ভেে রাকখ। 
এ সাম্রাকজযর-হৃিক়ের মভস্তষ্ক এবং ইোশভক্ত হে ভিক়েনা। তখনোর ভিকনর ভিক়েনার 
চােচেন লিকখ মকন হত লযন মুেুটহীন রাণী, যার আঙুে সকঙ্ককত ভবভিন্ন জাভতরা মুহূকতগ 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

101 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

এেটা ভপকণ্ড পভরণত হক়ে হাবুসবুর্গ রাজিকণ্ডর ভনকচ মাথা লপকত ভিত। রাজধানী শহকরর 
লসৌন্দকযগ আেৃষ্ট হক়ে রাজযগুকোর বাধগেযজভনত অবে়েতা নজর এভডক়ে লযত। 
 
যভিও লিতকর লিতকর তখন লস সাম্রাজয েভ়েত। োরণ আর ভেছুই ন়ে, ভবভিন্ন 
প্রকিকশর মকধয অন্তিগন্দ্ব। ভেন্তু বাইকরর জর্ৎ লথকে ভবকশে েকর জামগাভনর নজকর তা 
পডত না। োরণ তাকির িৃভষ্ট তখন লসই সুন্দর শহকরর ভিকেই এেমাত্র ভনবন্ধ। লসই 
েু়োশােন্ন িৃভষ্টর প্রধান োরণ হে শহর ভিক়েনা— তখন তা লর্ৌরকবর উিুে শীকেগ। 
সুকযার্য লম়েকরর সুন্দর প্রশাসকন লসই প্রাচীন শহর লযন লযৌবকনর নতুন সাকজ 
সুসভিত। 
 
সবগকশকে লয মহান জামগান সাধারণ জনতার মধয লথকে উকে িাাঁভডক়েভছে এবং পুকরা 
পূবগভিেটা েজা েরকত লপকরভছে, সভতযোকরর লনতা যভিও তাকে বো যা়ে না, তবু এ 
ডটর েুইকর্র লম়ের ভহকসকব এ সাম্রাকজযর রাজধানীভটকত এতটুেু প্রাণ সঞ্চার েরকত 
সেম হক়েভছে লয অথগননভতে এবং সাংসৃ্কভতে উি়ে ভিে লথকে সমূ্পণগ সাম্রাকজযর 
হৃি়েটাই নতুন উেীপনা়ে লজকর্ উকেভছে। লসই োরকণ তৎোেীন রাজনীভতজ্ঞকির 
লথকে লনতা ভহকসকব তার স্থান অকনে উাঁচুকত। 
 
এটাও সভতয লয এ ধরকনর পাাঁচ ভমকশেী জাভতর সমন্বক়ে র্ভেত অভস্ট্র়ো লশে পযগন্ত 
রাজননভতে অেমতার জকনযই লিকঙ পকড। অসম্ভব পভরভস্থভতর পভরণভতই হে এ িেুর 
অবস্থা। পঞ্চাশ েে ভবভিন্ন জাভতর সমন্বক়ে র্ভেত েতগুকো প্রকিশকে, যারা প্রভতভন়েত 
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সংঘকেগ ভেপ্ত িশেে লোকের এেটা লিশ হক়ে তাকিরকে শাসন েরা অসম্ভব। যভি 
লশেপযগন্ত ভবকশে সংর্ভেত লোন পভরেিনা হাকত থাকে। 
 
অভস্ট্র়ো়ে বসবাসোরী জামগানকির ভচন্তাধারা সব সমক়েই উাঁচু ভছে। ভবরাট এেটা 
সাম্রাকজয বসবাস েকর এ ধরকনর পভরভস্থভতকত ভনকজর ওপর অভপগত িাভ়েত্ব সম্পকেগ সিা 
সবগিাই সকচতন থােত। অভস্ট্র়োর এতগুকো প্রকিকশর মকধয এেমাত্র ওরাই এেফাভে 
জভম লপভরক়ে সীমাকন্তর ওপাকরর লিশটা়ে িৃভষ্ট লমকে ভিত। সভতয বেকত ভে, ভন়েভত 
তাকির ভনকজকির ভপতৃিূভমর লথকে ভবভেন্ন েকর ভিকেও, তাকির ওপর সম্পভেগত েতগবয 
তারা লিাকেভন। এ েতগবয বা িাভ়েত্ব হে স্বকিশকপ্রম, যা তাকির পূবগপুরুকেরাও মকনপ্রাকণ 
লপােণ েকর একসকছ। তকব এটাও স্মরণী়ে লয অভস্ট্র়োর জামগানরা মকনপ্রাকণ লসই পকথর 
প্র়োসী হকত পাকরভন। োরণ হৃি়ে এবং মভস্তষ্ক তাকির মাতৃিূভমর আত্মী়েস্বজকনর লথকে 
ভবভেন্ন হকত লি়েভন। লস োরকণ সমস্ত শভক্ত তাকির পকে ভবভনক়োর্ েরা সম্ভব ভছে 
না। 
 
অভস্ট্র়োর জামগানকির মানভসে উিারতাও ভছে অনযানযকির লচক়ে লবভশ। তাকির 
বযবসাভ়েে স্বাথগ লসই ভমভশ্রত সাম্রাকজযর প্রা়ে প্রভতভট শাখা প্রশাখা়ে ভবসৃ্তত। অভধোংশ 
বড ভশি প্রভতষ্ঠান তাকির িারাই পভরচাভেত। ভশি ভবকশেজ্ঞ এবং উচ্চপিস্থ েমগচারীকির 
লবভশরিার্ তাকির মকধয লথকেই একসকছ। এমন ভে সবকিভশে বাভণজযও তাকির িারাই 
ভন়েভন্ত্রত; ভবকশে েকর ইহুিীকির এ জর্কত োাঁই ভছে না বেকেই হ়ে। শুধু তাই ন়ে, 
অভস্ট্র়োর বসবাসোভর জামগানরাই ভবভিন্ন প্রকিশগুকোকে এেসূকত্র গ্রভথত েকর 
লরকখভছে। তাকির সামভরে েোকেৌশকের খযাভত লিকশর সীমান্ত লপভরক়ে বহুিূকর 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

103 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

ভর্ক়েভছে। যভিও লস বাভহনীর অভধোংশ সসভনে জামগান, তবু তাকির রাখা হক়েভছে 
লহরকজ-র্াভিনা এবং ভিক়েনা অথবা লর্ভেভস়ো প্রিৃভত জা়ের্া়ে। হাবুসবুর্গ সামভরে 
বাভহনীর অভফসার এবং লবসামভরে অভফসারবৃন্দ প্রা়ে সবাই ভছে জামগান। ভবজ্ঞান এবং 
ভশিেোও ভছে তাকিরই হাকত। তথােভথত আধুভনে ভশিেোর নাকম আবজগনা ভবকশে; 
যা এমন ভে ভনকগ্রাকির পকেও সৃভষ্ট েরা সহজ। বাভে উাঁচু িকরর ভশিেমগ বেকত যা 
লবাো়ে সবাই প্রা়ে জামগান লর্াষ্ঠী লথকেই সৃভষ্ট হত। সেীত, স্থাপতয, িাস্কযগ বা অঙ্কন 
ভশি প্রিৃভত লযসব ভশিেমগ িারা শহর ভিক়েনা সমৃদ্ধ, তার অভধোংকশর সৃভষ্টেতগা ভছে 
অভস্ট্র়োর বসবাসেভর জামগানরা। এবং এ িান্ডার ভনুঃকশভেত হবার লোন েেণও লিখা 
যাভেে না। সবগপভর, এ জামগানরাই সবকিভশে নীভতর ভনধগারে ভছে, যভিও খুবই স্বি 
পভরমাকণ হাকেরী়োনরাও এ সবকিভশে নীভত ভনধগারকণ সহা়েতা েরত। 
 
ভেন্তু সমস্ত প্রকিশগুকোকে এে সূকতাকত লবাঁকধ রাখার জনয প্রাথভমে উপেরণ যা 
িরোর তারই অিাব ভছে অতযন্ত লবভশ। 
 
এ ভবভিন্ন প্রকিকশর জাভতকে এে জা়ের্া়ে ধকর রাখার মাত্র এেটাই পথ। অভস্ট্র়োর 
প্রকিশগুকোকে অন্তশভক্ত ভিক়ে শাসকনর মাধযকম শভক্তশােী এে লেকন্দ্রর ভনকচ ভনক়ে 
আসা। অনয আর লোন পথই ভছে না যার িারা এর অভস্তত্ব রো েরা যা়ে। 
 
মাকে মকধযই ওপর মহকে এ সতয আভবস্কার হত। ভেন্তু তা ভেছুেকণর বা েক়েেভিকনর 
জনয। এে সম়ে সবাই তা িুকে লযত বা ইকে েকর িুকে থােত। এ ভিকনর আকোর 
মত স্পষ্ট সতযটাকে। োরণ এটাকে স্বীোর েকর লনও়োর মত েষ্টটাকে িৃঢ়িাকব 
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যুক্তরাকষ্ট্রর মাধযকম বাাঁধার ভচন্তাধারা েখনই োযগের েরা হত না। এ ভচন্তাধারাটাকে 
োকযগ পভরণত েরার মত শভক্তশােী লোন লেন্দ্রও ভছে না। এখাকন মকন রাখা সভবকশে 
প্রক়োজন লয তোেীন অভস্ট্র়োর অবস্থা ভবসমােগ শাভসত জামগাভনর মত ভছে না। 
জামগাভনর সমসযা তখন এেটাই; তা হে রাজননভতে। োরণ ভবসমাকেগর সম়ে জামগাভনর 
সাংসৃ্কভতে পটিূভমকত লোন ভমকশে ভছে না। সাম্রাকজযর প্রভতভট সিসয এেই জাভতর বা 
লর্াষ্ঠীর; শুধু স্বি সংখযে েক়েেটা টুেকরা ছাডা। 
 
অভস্ট্র়োর রৃ্হ বযবস্থা ভছে সমূ্পণগ উকটা। হাকেরী বযতীত রাজননভতে লোন ধারা ভছে 
না, এবং এটা প্রাচীনোে লথকেই চকে আসভছে। যভি লথকেও থাকে, তকব তা ইভতমকধয 
হ়ে ধুক়ে মুকছ েুপ্ত হক়েকছ, ন়ে যুকর্র অন্ধোকর তভেক়ে ভর্ক়ে তা ভনভশ্চহ্ন হক়ে লর্কছ। 
সবগপভর এ যুর্টা হে জাতী়েতাবািী উত্থাকনর প্রাক্-মুহূতগ। আর লস োরকণ হাবুসবুর্গ 
রাজিকণ্ডর ভনকচ ছভডক়ে ভছভটক়ে থাো লিশগুকোও তার স্বাি ইভতমকধয লপক়ে লর্কছ। এ 
নতুন উদু্ভত জাতী়েতাবািী মতািশগকে িমন েকর রাখাও অসম্ভব। তার োরণ হে 
সীমান্ত লঘাঁো সাম্রাজযগুকো এ নতুন জন্ম লিও়ো প্রকিশগুকো হাবুসবুর্গ সাম্রাকজযর ভবভিন্ন 
প্রকিশগুকোর আত্মী়ে হও়োকত এর লছাাঁ়ো লেকর্ সাম্রাজয রো পাও়োর লোন উপা়ে ভছে 
না। অভস্ট্র়োর বসবাসোরী জামগানকির লথকে ওকির হাবুসবুর্গ সাম্রাকজযর ওপর প্রিাব 
ভছে অকনে লবভশ। 
 
এমন ভে ভিক়েনা পযগন্ত এ প্রভতিভন্দ্বতা়ে খুব লবভশ ভিন লনতৃত্ব ভিকত পাকর ভন। তখন 
বুিাকপস্তও ধীকর ধীকর ইউকরাকপর এেটা প্রধান নর্র ভহকসকব সকবমাত্র মাথাচাডা ভিক়ে 
উকেকছ, যার মুখয উকেশয ভছে ভবভিন্ন লেন্দ্রী়ে শভক্তগুকোকে এেসকে লবাঁকধ না লরকখ, 
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লোন এেটা ভবকশে শভক্তকে আরও লবভশ শভক্তশােী েরা। ভেছুভিকনর মকধয প্রাণও 
বুিাকপকস্তর মত এেই োইকন ভর্ক়ে লিকড। লপছকন লপছকন আকস লেমবার্গ, োইখ আর 
অনযানযরা। এসব প্রাকিভশে শহরগুকো ধীকর ধীকর রাজধানীকত রূপান্তর হও়ো়ে একির 
এে পৃথে সাংসৃ্কভতে জীবনও র্কড ওকে। এবং সাধারণ জনতার মাধযকম। ওরা 
ভনকজকির সাংসৃ্কভতে িৃঢ় ভিত স্থাপন েকর। এে সম়ে সাধারণ জনতার স্বাকথগর লচক়ে 
ভনকজকির স্বাথগটাই উাঁচু হক়ে ওকে, যখন সমস্ত পযগা়েটা এে ছকন্দ ওকে, তখনই অভস্ট্র়োর 
িার্য ওকির োকছ বন্ধে পকড। 
 
ভবকশে েকর ভিতী়ে লযাকসকপর মৃতুযর পর সমস্ত বযাপারটা ভিকনর আকোর মত স্পষ্ট হক়ে 
ওকে। এ স্বািাভবে দ্রুতর্ভত ভনিগর েকর অকনেগুকো ভবেক়ের ওপর, েক়েেটা ভবেক়ের 
জনয স্ব়েং রাজা িা়েী। বাভেগুকো অবশয সবকিভশে নীভতর র্কিগ উদূ্ভত। 
 
অভস্ট্র়োর প্রকিশগুকোকে ভবকশে লোন এেটা লেন্দ্রী়ে শভক্ত ছাডা এেসূকতা়ে বাধা। 
একেবাকরই অসম্ভব হক়ে পকড। অনয ভেছু েরার আকর্ সমস্ত প্রকিশগুকো়ে এেমাত্র 
এেটা িাোর প্রচেন েরার িরোর। যার মাধযকম সরোভর োজেমগ চাোকনা সম্ভব 
হকব। এ এেটা সুকতা ভিক়েই এেমাত্র রাজেী়ে টুেকরাগুকোকে এেসকে লজাকর বাাঁধা 
যা়ে। সুতরাং পুকরা শাসন বযবস্থাটাই এমন এে যকন্ত্রর মাধযকম বাাঁধকত হকব, যা ছাডা 
রাজননভতে এেতা সম্ভব ন়ে। এিাকবই প্রভতভট ভবিযাে়ে এবং ভশো প্রভতষ্ঠাকনর এেই 
মন্ত্র জপ েকর মকনর এমন এে স্তকর লর্াঁকথ ভিকত হকব লয ভনকজরা ভনকজকির এেই 
লিকশর নার্ভরে বকে মকন েকর। এটা অবশয িশ-ভবশ বছকরর মত অি সমক়ের মকধয 
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েরা সম্ভব ন়ে। এ প্রকচষ্টা শতােী ধকর চাোকনার প্রক়োজন, ভবভিন্ন উপভনকবশ স্থাপন 
েরার সম়ে লযমন মানভসে সধকযগর প্রক়োজন সামভ়েে উৎসাকহর লচক়ে অকনে লবভশ। 
 
সুতরাং এটা বো ভনষ্প্রক়োজন লয এ পভরকবকশ লিকশর শাসনবযবস্থা এেত্র আিকশগ িৃঢ় 
হাকত পভরচাভেত হও়ো উভচত। 
 
অনয প্রকিকশর লচক়ে পুরকনা অভস্ট্র়োর অভস্তত্ব রাখার জনয প্রক়োজন ভছে শক্ত এবং 
সুপভরচাভেত সরোকরর। হাবুসবুর্গ সাম্রাকজযর পভরচােনার বযবস্থার মকধয সবকচক়ে অিাব 
ভছে মানুে লয বাাঁধকন পরস্পরকে বাকধ, লস বন্ধকনর। এবং লোন জাভতর যভি ভিত 
মানবজাভতর বন্ধকনর ওপর র্কড ওকে তকব সরোর পভরচােন বযবস্থা়ে অনভিজ্ঞ হকেও 
সহসা তা লিকঙ পডার সম্ভাবনা লনই। যখন লোন প্রকিশ ভবভিন্ন জাভতর সমন্বক়ে র্কড 
ওকে, তখন তাকির স্বািাভবে জডতা পরস্পরকে েুশাসন এবং অপভরণত শাসনবযবস্থা; 
সকেও ভবস্ম়েেরিাকব িীঘগভিন ধকর রাকখ। 
 
অকনে সম়ে মকন হ়ে লয এ রাজননভতে লিহ লথকে জীবকনর আিশগগুকোই হ়েত বা 
মকর লর্কছ। ভেন্তু যথা সমক়ে লিখা যা়ে লস মৃতকিহগুকো আবার হোৎ লজকর্ উকে ২ 
েেরব েরকত শুরু েকরকছ, এবং এ রেম অভবনবর শভক্ত লিকখ পৃভথবী ভবস্ম়ে মাকন। 
 
ভেন্তু লয লিকশর লোেসংখযা ভমভশ্রত ন়ে, লস লিকশর অবস্থা সমূ্পণগ অনয ধরকনর। োরণ 
শাসন বযবস্থা লসখাকন এোর হাকত থােকেও রক্ত লতা এে ন়ে। যভি এমন সরোর 
বহাে থাকে যা ঘুভমক়ে থাো এেটা জাভতকে জার্াকনার পকে িুবগে, তকব তা তাকির 
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পকে েখনই সম্ভব ন়ে যতেণ না পযগন্ত িৃঢ় ইোশভক্ত িারা লেন্দ্রী়ে লোন সরোর 
পভরচাভেত হ়ে। এ ঘুভমক়ে থাো বযভক্তবকর্গর মকধয ভবপকির সম্ভাবনা েম থাকে যভি 
শতােী ধকর এেই ভশো, এে ট্রাভডসন এবং এেই ধরকনর স্বাথগ থাকে। সরোর যত 
নবীন হ়ে, লেকন্দ্রর ওপর তার ভনিগরশীেতাও তত বাকড। যভি তাকির ভিত্ লোন সেম 
লনতার বযভক্তকত্বর ওপর িাাঁভডক়ে থাকে, তকব লস লনতা বা বযভক্তকত্বর অপসারকণর সংকর্ 
সংকর্ লস অট্টাভেো লিকঙ পডার সম্ভাবনা। োরণ বযভক্তত্ব ভবরাট হকেও লস লতা এেে। 
ভেন্তু শতােী ধকর সহভশো থােকেও আভম লয সব বযভক্তকত্বর েথা বেভছ তাকির এভডক়ে 
যাও়ো সবসম়ে সম্ভব ন়ে। অকনে সম়ে তারা হ়েত বা সুপ্ত অবস্থা়ে থাকে, লেন্দ্রী়ে 
সরোকরর িুবগেতা লিখকেই হোৎ তারা লজকর্ ওকে। এবং লস সম়ে এেে বযভক্তকত্বর 
স্বাকথগর লোকত শতােী ধকর চকে আসা ভশো বা ট্রাভডসন লিকস লযকত বাধয। 
 
এ সব সতযগুকোর অবেুভপ্তই হে হাবুসবুর্গ শাসেকির অপরাধ ভবকশে। 
 
এেমাত্র এেজন হাবুসবুর্গ শাসকের লচাকখর সামকন িভবতকবযর আকোটা িপ্ েকর জ্বকে 
ওকে, যাকত হাবুসবুর্গ সাম্রাকজযর িভবেযত উজ্জ্বে হ়ে। ভেন্তু লস হোৎ আকোর েেোভনও 
ভচরতকর ভনকি যা়ে। 
 
লযাকসপ ভিতী়ে: জামগান জাভতর লরামান সম্রাট যখন অতযন্ত উভিগ্নতার সকে বযাপারটা 
েেয েরভছে, তখন অবশয পুকরা বযাপারটাই সীমাকন্তর ওপকর িাাঁভডক়ে। েভ়েষু্ণ, ভমভশ্রত 
লিশবাসীর িারা সৃষ্ট ভবরাট ভবরাট ঘূণগাবতগগুভে লযন হাাঁ েকর পুকরা সাম্রাজযটাকেই ভর্েকত 
আসকছ। যভি লশে মুহূকতগ তার পূবগপুরুেকির অবকহোর প্রভতোর এ মুহূকতগই ভেছু েরা 
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যা়ে। অভত মানবী়ে মানভসে শভক্তকত ভিতী়ে লযাকসপ তার পূবগপুরুেকির অবকহো এবং 
লবাোভমর লমাোভবো েকর, মাত্র এে যুকর্র মকধয লস প্রাণপকণ লচষ্টা েকর শতােী ধকর 
ফুকটা হও়ো লনৌোটাকে সারাকত। যভি তার িভবতবয তাকে আর মাত্র চভল্লশটা বছর 
পভরশ্রম েরার সুকযার্ ভিত, এবং পরবতগী িুকটা বংশধর তার ইভেত োজ চাভেক়ে লযকত 
পারত, তকব হ়েত বা আশ্চযগজনে ভেছু ঘকট যাও়ো ভবভচত্র ভছে না। ভেন্তু মাত্র িশ 
বছকরর শাসনোকযগর পর মৃতুযর সকে সকে, তার প্রর্ভতমূেে োযগাবেী ও িৃভষ্টিভেও 
েবকরর অন্ধোর র্হ্বকর ভচরতকর লপ্রাভথত হক়ে যা়ে; যারা আর লোনভিন প্রাকণর ইসারা 
ভনক়ে লজকর্ ওকেভন। লসগুকোকে এভর্ক়ে ভনক়ে যাও়োর মত তার পরবতগী বংশধরকির 
মকধয না ভছে ইোশভক্ত, না েমগেমতা। 
 
সমগ্র ইউকরাকপ নব ভবপ্লকবর সকে ধীকর ধীকর তা অভস্ট্র়োকতও ছভডক়ে যা়ে। ভেন্তু লসই 
আগুকনর ভশখা িােিাকব প্রজ্জ্বভেত হও়োর আকর্ই তা লজযাভতহীন হক়ে পকড। োরণ 
আর ভেছুই ন়ে, এ আগুকনর উৎপভি হক়েভছে ভমশ্রজাভতকির মধয লথকে। সুতরাং লজার 
থােকব লোথা়ে। ১৮৪৮ সাকের ইউকরাকপর ভবপ্লকবর সম়ে যখন সমগ্র ইউকরাপ লশ্রণী 
সংগ্রাকম রত, তখন অভস্ট্র়ো়ে এর রূপ ভছে পরস্পকরর জাভত ভবকিকে। অভস্ট্র়ো়ে 
বসবাসোরী জামগানকির বযাপার হে তারা ভবপ্লকবর মূে উৎপভির োরণটাকেই হ়েত বা 
িুে বুকেভছে; অথবা প্রথমভিকে বযাপারটাকে ভেে মত বুকে উেকত না পারা়ে লশেকমে 
তাকির িাকর্যর িরজাটাই বন্ধ হক়ে যা়ে। এিাকব এেরেম ভনকজকির অজ্ঞাতসাকর 
তারা। পভশ্চকমর র্ণতকন্ত্র জার্রণ ভনক়ে আকস এবং োকে যা তাকির ভনকজকির 
অভস্তত্বটাকেই ভবপন্ন েকর লতাকে। 
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এ তথােভথত বযাপারটা িুুঃখজনে হকেও অভিজ্ঞতা লয বাডা়ে তাকত সকন্দহ লনই। 
সহে ধারা়ে প্রবাভহত হ়ে এ অকমাঘ ইভতহাকসর আকিশ। এ ভবশাে জনতার অন্ধত্ব 
সুস্পষ্টিাকব প্রোভশত হক়ে অভস্ট্র়োর ধ্বংস লডকে আকন। 
 
এ ভবেক়ে ভবস্তাভরত আকোচনার প্রক়োজনও লযমন লনই, অবোশও েম। োরণ তা এ 
বইক়ের ভবে়ে বস্তুর বাইকর। আভম শুধু লস ভবে়েগুকোর ওপকরই আকোেপাত েরকত 
চাই, লযগুকো এেটা জাভত এবং প্রকিশগুকোকে ধ্বংকসর পকথ এভর্ক়ে ভনক়ে লর্কছ। 
উপরন্তু এসব ঘটনাগুকো আমার রাজননভতে িৃভষ্টিভে বুেকতও অকনে সাহাযয েকরকছ। 
 
এসব ভশো প্রভতষ্ঠানগুকোর মকধয যা সবকচক়ে লবভশ ধ্বংস লডকে একনকছ তা হে িুবগে 
এবং সঙ্কীণগম়ে বযভক্তবর্গ, যারা ভন়েভমত ভিড েকরকছ পােগাকমকে বা ইভপভর়োে লোটগ-এ, 
অভস্ট্র়ো়ে লয নাকম পােগাকমেকে অভিভহত েরা হ়ে। 
 
এ ধরকনর সভম্মভেত সিা ভেে ইংেযাকণ্ডর অনুেরকণ র্ভেত হক়েভছে; ইংেযান্ড হে 
র্ণতকন্ত্রর স্বর্গিূভম। 
 
প্রা়ে সম়ে সংঘটাই বেকত লর্কে অভস্ট্র়োকত পাচার েকর লিও়ো হক়েভছে। সামানয ভেছু 
রিবিে েকর। 
 
ভব্রকটকনর বিেী ভিক়েনাকত িু’োমরা ভবভশষ্ট র্ণতকন্ত্রর প্রচেন েরা হ়ে। সহোরী 
সিসযকির জনয এেটা োমরা আর েডগকির জনয আকরেটা। বাভডগুকোই অনযরেম ঢকঙ 
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সতভর েরা হক়েভছে। বযাভর যখন তার রাজপ্রাসাি সতভর েকর, যাকে আমরা হাউস অফ 
পােগাকমে বকে থাভে, লটমস নিীর ধাকর, লস বাভডটার স্থাপকতযর উৎসমুখ ভছে বৃভটশ 
সাম্রাকজযর ইভতহাস। লসই ইভতহাকসর মধয লথকেই লস প্রচুর উপেরণ এবং মােমশো 
সংগ্রহ েকর যা ভিক়ে বযারী বারশ’ েুোভে, থাম প্রিৃভতর অেংেরণ েকর লসই 
রূপেথার মত সুন্দর প্রাসাি ও অট্টাভেো সতভর েকর। লস অট্টাভেোর র্াম্ভীযগ এবং 
অেংেরণ, রঙ সবভেছুই জাভতর জনয এেটা ভবভশষ্ট মযগািার স্থান অভধোর েকর। লযটা 
মভন্দকরর মত পভবত্রও বকট। 
 
এখাকনই ভিক়েনা প্রথম অসুভবধার সমু্মখীন হ়ে। যখন হানসন, ওেন্দাজ স্থাপতযভবি লসই 
মমগর প্রস্তকর সতভর প্রাসািটার ঢােু ছাি ভিক়ে লঘরা লিও়োকের ভতন লোণা উপভরিার্ 
প্রা়ে লশে েকর একনকছ, ভেে তখনই প্রক়োজন হক়ে পকড প্রাসািভট অেংেরকণর। োরণ 
এমন এেভিন আসকব যখন লসইসব প্রভতভনভধ ভন়েভমত বসকব যারা সমস্ত লিকশ 
জনভপ্র়ে। সুতরাং অেংেরকণর প্রক়োজকন তাকে বাধয হক়েই পুরকনা ভিকনর মহৎ ভশকির 
ভিকে মুখ ঘুরাকত হ়ে। পভশ্চমী র্ণতকন্ত্রর এ নাটেী়ে মভন্দরকে সাজাকনা হ়ে ভবভিন্ন মূভতগ 
ভিক়ে। গ্রীে ও লরামান রাষ্ট্রকনতা ও িাশগভনেকির প্রভতেভব লস প্রাসাকি স্থাপন েকর। 
লযন িাকর্যর পভরহাকসর মত, এেিে উকিজে লঘাডা পরস্পরকে টানকছ ঢােু ছাি ভিক়ে 
লঘরা চাভরভিকের প্রাসািটার লিও়োকের ভিকে। অবশয বাভডটার লিতকর যা চেভছে, এর 
লথকে িাে প্রতীে অন্তত এ প্রাসাকি বযবহার েরা সম্ভব ভছে না। 
 
বাভডটা অেংেরকণর বযাপাকর জাতী়েতাবািীকে পুকরাপুভর বজগন েরা হ়ে, ধকর লনও়ো 
হক়েভছে লয জাতী়েতাবািী লিাকের এবং তা জনসাধারণকে উকিজনার লখারাে। 
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লজার্াকব। এ এেই বযাপার জামগাভনকত ঘকটভছে। রাইখষ্টা বাভডটা যখন িাকেট সতভর 
েকর, তখন এটা জামগান জাভতর জনয লমাকটই সতভর েরা হ়েভন; যতেণ পযগন্ত না 
ভববযুকদ্ধর োমান র্কজগ ওকে। তখন শুধু পাথকর লখািাই েরা এে উৎসর্গনামা 
জনসাধারকণর জনয স্থাপন েরা হক়েভছে। 
 
আমার তখন েুভড বছর ব়েসও হ়েভন, যখন প্রথম লসই ফ্াকজভেকঙর প্রাসাকি সিসযকির 
বকৃ্ততা লশানার জনয প্রকবশ েভর। প্রথম অভিজ্ঞতাই প্রচণ্ড ঘৃণার উকদ্রে েকর। সংসিকে 
আভম বরাবরই ঘৃণা েকর একসভছ। তকব প্রভতষ্ঠান ভহকসকব ন়ে, ভেে তার উকটা োরকণ। 
রাজননভতে স্বাধীনতা আস্বািকনর জনয এর লথকে িাে রাজননভতে পদ্ধভত আভম 
েিনাকতও আনকত পাভর না। ভেন্তু লয আকোর আশা়ে আমার হাবুসবুর্গ সংসকির 
পভরচ়ে, লস এেনা়েেতকন্ত্রর েথা ভচন্তা েরার জনয ভনকজকেই অপরাধী বকে মকন 
হক়েকছ। 
 
অবশয আমার এ ভচন্তাধারার লপছকন ভব্রভটশ সংসকির িান অকনেখাভন। ব়েকস েম 
ভছোম বকে পত্র পভত্রোর মাধযকম সংসকির অভতরভিত েরা বযাপার পকড আমার সংসি 
রাজনীভতর প্রভত আেেগণ আরও লবকড যা়ে এবং এ আেেগণ আভম লস মুহূকতগ লেকড 
লফকে ভিকত পাভরভন। লযরেম অভিজাকতযর সকে ভব্রভটশ হাউস অ েমনস তাকির েতগবয 
সম্পািন েরত, তাকত আমার শ্রদ্ধা আর লবভশ লবকড ভর্ক়েভছে। এর জনয অবশয 
অভস্ট্র়োর সংবািপত্রকে ধনযবাি, যারা র্ােিরা ভবকশ্লেণ ভিক়ে ঘটনাগুকোকে উপস্থাভপত 
েরত। আভম ভনকজকেই বারবার ভজজ্ঞাসা েরতাম, জনসাধারকণর ভনজস্ব িরোর ছাডা 
অনয লোন আর উন্নত ধরকনর সরোর র্েন েরা সম্ভব ভেনা। 
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ভেন্তু এ ভচন্তাগুকোই আমাকে আরও লবভশ অভস্ট্র়োর পােগাকমকের ভবরুদ্ধবািী েকর 
লতাকে। যতভিন পযগন্ত লর্াপন লিাকট ভনবগাচনপ্রথা শুরু েরা না হক়েভছে, ততভিন পযগন্ত 
জামগান প্রভতভনভধরাই সংখযা়ে লবভশ ভছে। যভিও এ সংখযাভধেয নাকম মাত্র। এ 
পভরভস্থভতকত বযাপারটা আরও লবভশ লঘাোকট হক়ে ওকে। োরণ জামগানকির মকধয লসাশযাে 
লডকমােযাটকির ওপর েখনই ভববাস েরা যা়ে না। ভবকশে েকর জাতী়ে ভবপযগক়ের 
সম়ে। জামগানকির পকে বযাপারটা আরও লবভশ ভবপিিনে হক়ে উকে, োরণ লয লোন 
ভবে়েবস্তু আকোচনার সমক়েই তারা জামগানকির ভবকরাভধতা েরকত শুরু েকর। এর োরণ 
আর ভেছুই ন়ে, তাকির ি়ে অনযানয জাতী়েতাবািী িকে তাকির লযসব অনুর্ত েমগী 
আকছ তারা যাকত িে লছকড চকে না যা়ে। লিাট প্রথা চােু হও়োর আকর্ই লসাশযাে 
লডকমােযাভটে িেকে তখন আর লোনেকমই জামগান জাতী়েতাবািী িে ভহকসকব র্ণয 
েরা চকে না। লিাটপ্রথা চােু েরার সকে সকে জামগান সংখযাভধকেযর পভরসমাভপ্ত হ়ে। 
এিাকবই অভস্ট্র়োকত জামগানকির প্রিাব ভনভশ্চহ্ন হক়ে যা়ে। 
 
আমার জাতী়েতাবািী মন এবং চভরত্র এ সিসয বযবস্থাকে লমকন ভনকত েখনই সা়ে 
লি়েভন, যাকত জামগান জাতী়েতাবািী িেকে সভতযোকরর প্রভতভনভধত্ব েরকত লিও়ো 
হ়েভন। োরণ যারা লসাশযাে লডকমােযাটকির এে অংকশর িারা প্রতাভরত হক়েকছ, এরেম 
এবং আরও অকনে লিাে ত্রুভট, লসগুকোর জনয পােগাকমেকে লিাোকরাপ েরা ভেে ন়ে। 
এরজনয সমূ্পণগ িা়েী অভস্ট্র়ো সরোর। এখন পযগন্ত আভম ভববাস েভর লয যভিও জামগান 
সংখযাভধেয সংসকি পাও়ো যা়েভন, তবু তার জনয পােগাকমোভর প্রথাকে লোন রেকমই 
লিাোকরাপ েরা চকে না। এরজনয সমূ্পণগ িা়েী তৎোেীন অভস্ট্র়োর সরোর। 
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আভম যখন লস পভবত্র অথচ েেহমুখর সিা়ে প্রকবশ েভর, তখন আমার ধযান ধারণা 
ভছে এরেম। আমার োকছ তার পভবত্র োরণ লসই লর্ৌরবম়ে প্রাসাকির আনন্দবযিে 
রূপ। জামগাভনর মাভটকত এেটা গ্রীে অতযাশ্চকযগর ভনিশগন। 
 
ভেন্তু মাত্র ভেছুভিকনর মকধযই লস ভবেট িৃশয আমার লচাকখর ওপর ঘটকত লিকখ েুদ্ধ 
হক়ে উভে। েক়েে শ’সিসয যারা এেটা ভবরাট অথগননভতে সমসযা ভনক়ে আকোচনার জনয 
উপভস্থত এবং প্রকতযকেই বক্তবয রাখার জনয উিগ্রীব। 
 
আমার লস এেভিকনর অভিজ্ঞতা পরবতগী অকনে সপ্তাকহর েুভিবৃভি েকরভছে। 
 
লস ভবতকেগ বুভদ্ধমিার লোন ছাপই ভছে না। বরং তা অকনে ভনচু গ্রাকম বাধা। েখনও 
আমার মকনই হ়েভন লয ভবতেগরত সিসযকির মাথা়ে ভেছু আকছ। লবশ ভেছু সিসয যারা 
লসখাকন উপভস্থত, জামগান িাোকতই তারা েথা বকেভন, শুধু সমাকন ভনকজকির প্রকিকশর 
উপিাো চাভেক়ে লর্কছ। এিাকবই এতভিন যা সংবািপকত্র পকড একসভছ মাত্র, তা স্বচকে 
প্রতযে েভর। এেিে অবাধয িাোবাজ মানুে ভবশ্রী আোর ইভেত সহোকর সহ হল্লা 
েকর চকেকছ, পরস্পকরর প্রভত, আর েরুণা পাও়োর লযার্য এেজন বৃদ্ধ েমার্ত ঘো 
বাভজক়ে লস ভহংে সিার মযগািা ভফভরক়ে আনার লচষ্টা েরকছ; তার আকবিন, ভনকবিন, 
উপকিশ বা পরামশগ অথবা সতেগতা়ে লেউ োন ভিকে না। 
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বযাপার সযাপার লিকখ আভম না লহকস পাভরভন। েক়েে সপ্তাহ পকর আবার আভম যাই। 
এবাকরর সিার ভচত্র সমূ্পণগ অনয ধরকনর। এত আোিা লয লবাোই েষ্টের এ সিাকতই 
আভম েক়েে সপ্তাহ আকর্ একসভছোম। পুকরা সিােেই বেকত লর্কে শূনয। সংসি 
সিসযবৃন্দ ভনকচর আকরেটা ঘকর টানা ঘুম ভিকে। মাত্র েক়েেজন সিসয সিােকে 
পরস্পকরর মুকখামুভখ বকস আেসয ভবজভডত হাই তুেকছ। এেজন সিাপভত লচ়োকর 
বকস। তার এভিে ওভিে তাোকনার িভে লিখকেই লবাো যা়ে লয তার লচ়োকর বকস 
থােকত এেকঘাঁক়ে োর্কছ। 
 
তখন পুকরা বযাপারটা ভনক়েই আভম র্িীরিাকব ভচন্তা েরকত শুরু েভর। এবং সম়ে 
লপকেই আভম সংসকি যাও়ো শুরু েভর ভনুঃশকে ভেন্তু র্িীর অভিভনকবশ সহোকর 
িশগেকির েেয েভর। ভবতেগ শুভন এবং লসই ভমকশেী রাজযগুকো লথকে আসা ভবভচত্র 
সিসযকির বুভদ্ধর পভরমাপ েরার লচষ্টা েভর। ধীকর ধীকর আমার মকনাজর্কত এেটা 
সুসংবদ্ধ ভচন্তাধারা রূপ লন়ে, যা যা লিখতাম তাকে অবেম্বন েকর। 
 
এেটা বছর চুপচাপ পযগকবেণই আমার পুরকনা ধযান-ধারণা লিকঙ সংসকির চভরত্র 
লবাোর পকে যকথষ্ট। অভস্ট্র়োর সংসি সিসযকির ভবপথর্ামী সিসযরা শুধু ভবকরাভধতা 
ন়ে, সমস্ত প্রথাটাকেই লমকন লনও়ো আমার পকে অসম্ভব হক়ে পকড। এতভিন পযগন্ত 
লিকব একসভছ লয অভস্ট্র়োর সংসকির এ িুিগার্যজনে রক্তািতার জনয িা়েী জামগান 
সিসযকির েভঘষ্ঠতা। ভেন্তু এখন বুেকত পাভর সংসি র্ভেতই হক়েকছ িুে উপািাকন। 
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তাকির জনয অকনেগুকো সমসযা একস আমার মকনর পিগা়ে ভিড েকর। আভম লিাটিান 
পবগটাকে ভনক়ে অকনে ভচন্তা েভর আর সংসি সিসযকির বুভদ্ধমিা এবং সনভতে ভিেটার 
প্রক়োজনী়েতা ভনক়েও িাভব। 
 
সুতরাং এ পৃভথবীকত শুধু সংসি চভরত্র ন়ে, যাকির িারা এটা র্ভেত তাকিরও অনুধাবন 
েরকত পাভর। এিাকব মাত্র েক়েে বছকরর মকধয আমার সম়েোর তথােভথত পূজনী়ে 
চভরত্র সম্পকেগ আমার মকনর আ়েনা়ে স্পষ্ট এেটা ছভব ফুকট ওকে, লস হে সংসি 
সিাপভত। তার ছভবটা মকনর এত র্িীকর িার্ লেকট বকস যা়ে লয আজ পযগন্ত তা 
িুভেভন বা লিাোর প্রক়োজন হ়েভন। 
 
আরও এেবার বাস্তব জীবন লথকে লনও়ো এ লসাজাসুভজ ভশো আমাকে ফাকি লফেকত 
পাকরভন, ভিকনর পর ভিন লোেকে প্রেুি েকর একসকছ। যভিও পুকরা বযাপারটাই হে 
মানব জাভতর অবেক়ের ভচহ্নস্বরূপ। 
 
র্ণতন্ত্র, যা আজকের পভশ্চম ইউকরাকপ লমকন চো হ়ে, তা হে মােগসী়ে মতবাকির 
পভথেৃৎ। সভতয বেকত ভে মােগসী়ে মতবাকির জন্মই হক়েভছে র্ণতকন্ত্রর র্কিগ। র্ণতন্ত্র 
হে মােগসী়ে বীজাণু জন্মকনার পকে এে অভত উবগর লেত্রভবকশে, যাকত এ বীজাণু অভত 
দ্রুতর্ভতকত বৃভদ্ধ লপকত পাকর। আর এ সংসিী়ে র্ণতকন্ত্রর প্রচেন হে অোকে 
র্িগপাকতর মত ঘটনা ভবকশে। যার ভশো প্রচভেত হও়োর আকর্ই সৃভষ্টর আগুন 
ভনবগাভপত। 
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আভম িাকর্যর োকছ সভতযই ঋণী লয ভিক়েনাকত থাোোেীন বযাপারটা আমার নজকর 
একসভছে। ঘটনােকম যভি আভম জামগাভনকত থােতাম, তকব হ়েত বা বযাপারটার িাসা 
িাসা এেটা সমাধান খুাঁকজ লপতাম। আর যভি আভম বাভেগকন বাস েরতাম তাহকে আভম 
প্রথকমই উপেভি েরকত পারতাম এ সংসি েতখাভন অকযৌভক্তে, আভম হ়েত বা 
সহকজই অনয প্রাকন্ত ভববাস েরতাম। লযরেম অকনকে লোন োরণ ছাডাই ভববাস েকর 
লয জনসাধারকণর রো পাও়ো সম্ভব যভি সাম্রাকজযর ভিত িৃঢ় েরা যা়ে, এবং সাম্রাকজযর 
ভিত শক্ত েরার এেমাত্র পথ তথােভথত রাজেী়ে আিশগগুকোকে সমথগন েরা। যারা এ 
পকথ িাবত, তাকির লযমন িূরিৃভষ্টর অিাব ভছে, লতমভন জনসাধারকণর উচ্চাোঙ্ক্ষা 
সম্পকেগও তারা অবভহত ভছে না। 
 
অভস্ট্র়োকত সহকজ োউকে প্রতাভরত েরা সম্ভব ন়ে। লসখাকন এেটা িুকের মধয লথকে 
আকরেটা িুকে পিকেপ েরা অসম্ভব। যভি সংসি অথগহীন হক়ে থাকে, তকব হাবুসবুর্গ 
ভনেৃষ্টতম। অথবা বো যা়ে সামানযতমও িাে ভছে না। ভেন্তু সংসিী়ে পদ্ধভতকে বাভতে 
েকর ভিক়ে এ সমসযার সমাধান সম্ভব ন়ে। তেুভি প্রশ্ন উেকত পাকর— তকব? তকব ভে 
েরা? ভিক়েনার সংসিকে বজগন এবং ধ্বংস েকর ভিকে লতা সমস্ত শভক্ত ভর্ক়ে জড হকব 
হাবুসবুকর্গর হাকত। আমার োকছ এ ভচন্তাটা েিনা়ে আনাও সম্ভব ভছে না। 
 
ভবকশে েকর এ সমসযাটা অভস্ট্র়োর লবো়ে এতই তীক্ষ্ম লয বাধয হক়েই লস অি ব়েকস 
বযাপারটা ভনক়ে অকনে লবভশ মাথা ঘামাকত হ়ে, সমসযাটা এত র্িীর না হকে এটা আভম 
অন্তত লস ব়েকস েখনই েরতাম না। 
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পভরভস্থভত ভবকবচনার পর লযটা প্রথকমই আমার নজকর পকড, লসটা হে সংসি সিসযকির 
লিতর স্পষ্টত এেেিাকব িাভ়েত্ব এভডক়ে চো। 
 
সংসকির এে এেটা আইন বা ভবে পাকশর প্রভতভে়ো লিকশর চরম িুিগশা লডকে 
একনকছ। ভেন্তু তার জনয োউকে িা়েী েরা যা়েভন। লোন এেে বযভক্তকে োরণ 
িশগাবার জনয প্রশ্ন েরাও সম্ভব ন়ে। লেউ হ়েত বেকব না লয সংসি তার েতগবয 
সম্পািন েকরকছ, যখন এসব আইন বা ভবকের আনীত লোন িুকযগার্ উপভস্থত হও়োর 
পর সিার োযগোে লশে হক়ে যা়ে। অথবা সংসি যখন ভবভিন্ন রাজননভতে িকের 
সামভ়েে ভমেকন র্ভেত হ়ে বা লিকঙ যা়ে, তখনই ভে লসই সংসি তার ওপর সযকে 
অভপগত িাভ়েত্ব পােন েকর? িাভ়েকত্বর আিশগ মাকন ভে এেে বযভক্তর ওপর অভপগত 
িাভ়েত্ব এভডক়ে যাও়ো। 
 
সংসিী়ে র্ণতকন্ত্রর মাধযকম ভনবগাভচত লনতাকির, যারা জনসাধারকণর িারা ভনবগাভচত সিসয 
ভবকশে লোন োযগেোকপর জনয তাকির োকছ ভে ভহকসব চাও়ো সম্ভব? নাভে, লোন 
লনতার পকে এসব তথােভথত ভনকবগাধ রাজননভতে বযবসা়েীকির োছ লথকে লোন 
র্েনমূেে পভরেিনা পাও়ো যা়ে। তার পকে এ বযবসা়েীকির লতাোকমাি এবং অনুন়ে 
ভবন়ে েকরই সম্মভত আিা়ে েরকত হ়ে। 
 
এটাই ভে এেজন রাজননভতে লনতার পকে অপভরহাযগ গুণ লয, লোন এেটা িভবেযকতর 
বীজকে বতগমাকনর মাভটকত লরাপণ েরকত হকে তাকে সানুন়ে ভবন়ে িারা ভনকজর 
িৃভষ্টিভের সমানুপাকত সবাইকে ভনক়ে আসকত হকব? 
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এেজন রাষ্ট্রকনতা ভে অকযার্য বকে প্রমাভণত হকব যভি লস তার মতািশগ লবভশর িার্ 
লিাকট পাশ েরকত না পাকর? 
 
অবশয বো বাহুেয লস সংসি সিসযকির লবভশর িার্ হ়েত বা জাে লিাকটর িারা 
ভনবগাভচত। 
 
এ সংসি সিা ভে লোনভিন লোন মুেযবান রাজননভতে মতবাি চাভেক়ে তার মুেয 
ভনরূপণ েকর তকব তা গ্রহণ েকরকছ? 
 
বাস্তব পৃভথবীকত প্রভতিাবান বযভক্তর প্রভতিা ভে অেস এবং জড জনতার িারা সিাসবগিা 
প্রভতহত হ়েভন। তাহকে লস রাষ্ট্রকনতার ভে েরা েতগবয, যভি লস লসই িকে িারী সংসি 
সিসযকির মতামত আিা়ে েরকত না পাকর? তকব ভে তার ভেছুর ভবভনমক়ে তা লেনা 
উভচত? অথবা যভি লস লনতা লখাশামুভি েকর এেগুাঁক়ে সিসযকির সন্তুষ্ট েরকত না পাকর, 
তকব লস ভে লসপথ লছকড লিকব, যা লস জাভতর প্রভত প্রক়োজনী়ে এবং সভেে বকে মকন 
েকরভছে। এ অবস্থা়ে তার ভে রাজননভতে জীবন লথকে অবসর লনও়ো উভচত? নাভে 
েমতা়ে থােকব? 
 
এরেম পভরভস্থভতকত সভতযোকরর চভরত্রবান এেজন রাষ্ট্রকনতা ভে তার ভনকজর মুকখামুভখ 
হকব না? এেভিকে তার ভনজস্ব রাজননভতে ভচন্তাধারা, অপরভিকে সনভতে নযা়ে, ভনষ্ঠা 
আরও স্পষ্টিাো়ে বেকত লর্কে সনভতে সাধুতা। 
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তা হকে ভেে লোথা়ে আমরা জনসাধারকণর প্রভত েতগবয এবং ভনকজর সম্মানকবাকধর 
সীমাকরখা টানব? 
 
সভতযোকরর এেজন লনতা ভনশ্চ়েই তাকে ভেোিাকরর পযগাক়ে নাভমক়ে ভনক়ে আসার েথা 
ভচন্তা েরকব না। এবং অপরভিকে, প্রভতভট রাজননভতে ভেোিার ভে িাবকব না লয লসও 
রাজনীভতর এ লখো়ে মাকত? োরণ বযভক্তর্ত োউকে লতা ভহকসকবর জনয বো যাকব না; 
তার িা়ে লতা অগুভস্ত জনসাধারকণর। 
 
সুতরাং ভনভশ্চন্তরূকপই বো যা়ে লয সংখযাভধেয ভনবগাভচত সংসিী়ে এ র্ণতাভন্ত্রে সরোর 
ভে এেজন রাষ্ট্রকনতার আিশগকে ধ্বংকসর পকথ ভনক়ে যাকে না? 
 
সভতযই ভে লেউ ভববাস েকর লয মানুকের প্রর্ভত শুধুমাত্র এেিে মানুকের মভস্তষ্ক 
প্রসূত? লোন এেে বযভক্তর বুভদ্ধমিা এবং সভিো িারা তা সম্ভব ন়ে? অথবা, এটাই 
ধকর লনও়ো যা়ে লয িভবেযৎ মানভবে সিযতা এ পভরভস্থভতকতই শুধু লবাঁকচ থােকব? 
 
তকব ভে আজকের মত লসভিন এেে বযভক্তর বুভদ্ধমিা এতটা ভনিগরশীে ভছে না? 
 
সংসিী়ে র্ণতকন্ত্র ভবধান সম্বন্ধী়ে েমতা়ে এেে বযভক্তর বুভদ্ধমিা খাভরজ হক়ে লযত 
এেিে লবনামী মাথার োকছ। ভেন্তু এিাকব প্রেৃভতর মূে আইন অথগাৎ আভিজাকতযই 
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সংঘাত োর্ত। যভিও এ অবেক়ের যুকর্ আমাকির লবাো উভচত এ আভিজাতপূণগ 
ভচন্তাধারা শুধু সমাকজর ওপকরর স্তকরর হাজার িকশে লোকের মকধযই সীমাবদ্ধ লনই। 
 
যারা ইহুিী লপ্রকসর সকে পভরভচত, তাকির পকে এ সংসিী়ে েভ়েত শভক্ত সম্পকেগ 
লোনরেম আাঁচ েরা সম্ভব ন়ে। যভি না তারা ভনকজরা ভনকজকির লিতকর স্বতন্ত্র 
ভচন্তাধারা র্কড তুেকত পাকর, বা সংবািগুকো যাচাই েরার েমতা রাকখ। এ 
প্রভতষ্ঠানগুকোই রাজনীভতকত অভত সাধারণ লোকেকির ভিড বাডাকনার জনয িা়েী। এসব 
বাস্তকবর সমু্মখীন হক়ে এেজন পুরুে যার লিতকর সভতযোকরর রাষ্ট্রকনতা হবার লযার্যতা 
আকছ, লস লচষ্টা েরকব রাজনীভতর প্রােণ এভডক়ে লযকত। োরণ এ পভরকবকশ যার 
র্েনমূেে োজ েরার েমতা আকছ, তা তাকে েরকত লিকব না। বরং যার পকে 
অভধোংকশর ভিকড ভিকড যাও়ো সম্ভব, রাজনীভত তাকেই আেেগণ েরকব। সুতরাং এ 
পভরকবশ সংেীণগমনাকির জনয এবং তাকিরই টানকব। 
 
মানভসে ভিে লথকে সংেীণগমনা এবং জ্ঞাকনর ভিে লথকে অপ্রতুে এসব রাজনীভতর 
ভিনমজুরকির রাজনীভত সম্পকেগ জ্ঞাকনর িান্ডার সীমাবদ্ধ, যার জনয লস স্বিাবতই 
জনতার মকনর ভিকড ভনকজর মতািশগ ভমভেক়ে লযকত লিকব যাকত তার প্রভতিা বা 
বুভদ্ধমিার পভরমাপ লেউ েরকত না পাকর; বরং এ ধরকনর লেৌশেপূণগ ভবচেণতা 
এেজন অভিজ্ঞ সরোভর লেরাণীর পকে িাে, ভেন্তু এেজন রাজনীভতকজ্ঞর জীবকন ন়ে। 
বাস্তভবেপকে তার ধযান ধারণা এ সংেীণগ লেৌশে রাজননভতে প্রভতিার লচক়ে অকনে 
লবভশ মূেযবান। এ ধরকনর সাধারণ লোকে তার োজ সম্পকেগ লোনরেম িাভ়েত্ব গ্রহকণর 
উভিগ্নতা লথকে মুক্ত। োরণ প্রথম লথকেই তার রাষ্ট্রননভতে লখোর ফোফে যাই লহাে 
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না, পরমা়ুে লতা তারার আকোর মত বাাঁধাধরা। এেভিন তারই মত বুভদ্ধসম্পন্নকে তার 
জা়ের্াটা লছকড ভিকত হকব। আমাকির এ েভ়েত যুকর্ এ োরকণই সম্ভবত উচ্চ 
ধীশভক্তসম্পন্ন রাজনীভতকজ্ঞর অিাব ঘকটকছ। এবং যত লবভশ এেে বযভক্তত্ব সংসিী়ে 
র্ণতাভন্ত্রে পদ্ধভতর ওপর ভনিগরশীে হক়ে পডকব, তত লবভশ এ েমতা েকম আসকব। 
সভতযোকরর রাজননভতে প্রভতিাসম্পন্ন লেউ এ ধরকনর হাাঁকসর োাঁকের ভিকড উচ্চ 
েণ্ঠস্বকর ভি ভির্ন্ত ভননাভিত েরকব না। 
 
আর এ ধরকনর সিাপভতকির এেমাত্র সান্ত্বনা লয লযসব সিসযকির তাকে পভরচাভেত 
েরকত হ়ে, তাকির বুভদ্ধমিাও তার লচক়ে লবভশ ন়ে। সুতরাং সবাই এেই ধরকনর 
বুভদ্ধমিা সম্পন্ন হও়ো়ে ভবতেগোকে িাকব লয এমন এেভিন আসকব যখন অপরকে 
ভডভঙক়ে তার পকে ওপকর ওো সম্ভব। আজকে যভি ভপটার েতগা হকত পাকর, তকব 
আর্ামীোে পাউোরই বা তা হকত বাধাটা লোথা়ে? বুভদ্ধর বযাকরাভমটাকরর পারা যখন 
উিক়েরই এেসুকর বাাঁধা। 
 
এ ন়ো র্ণতকন্ত্রর এেটা অদু্ভত ভিে আকছ, লযটা প্রচণ্ড রেকমর অপোর ছডা়ে সমাকজ। 
লসটা হে আমাকির ভবরাট এেিে তথােভথত রাজননভতে লনতা উৎপািন। যখনই লোন 
জরুরী ভবেক়ের অবতারণা েরা হ়ে, তারা তেুভি সংখযাভধকেযর লপছকন মুখ েুো়ে। 
 
এসব রাজননভতে লেৌশেগুকো এেটু মকনাকযার্ ভিক়ে পযগকবেণ েরকে লিখা যাকব 
ভেিাকব ভমভষ্ট েথা়ে সংখযাভধেয সিসযকির িুভেক়ে িাভেক়ে লস যা েরকত চা়ে তার 
মতামত আিা়ে েকর ভনকে। আর এসবই হে মূে োরণ যার জনয সাহসী এবং 
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চভরত্রবান লোন রাজননভতে লনতার োকছ পুকরা বযাপারটাই ঘৃণয। ভেন্তু সকে সকে 
ভনচুস্তকরর লোেকির ভেে এ ভজভনসটাই প্রচন্ড আেেগণ েকর, যারা ভনকজকির োজেকমগর 
িাভ়েত্ব ভনকত অভনেুে, ভেন্তু সব সম়েই ভনকজকির েৃতেকমগর জনয এেটা আবরণ খুাঁকজ 
লবডা়ে। তাকির বিমাস এবং অসৎ লোেকির িকে লিখা উভচত। যভি লোন জাতী়ে 
লনতা রাজনীভতর ভনচুস্তকরর লথকে আকস, তকব তার মকধযও এসব িুষ্ট লেৌশে প্রকবশ 
েরকব। োরও পকেই তখন সাহকসর সকে লোন ভনভিগষ্ট পথ লনও়ো সম্ভব ন়ে। তারা 
তখন র্াোর্াে এবং অখযাভতর োকছ নভত স্বীোর েকর ভনক়ে সাহকসর সকে লোন মত 
প্রোশ েরকব না। এিাকব এেজনকেও খুাঁকজ পাও়ো যাকব না লয তার িভবেযৎ এবং 
বতগমানকে বাাঁধা লরকখ রাজনীভতর ভনভিগষ্ট পকথ ভনকজর মতামত বযক্ত েরকত প্র়োসী। 
 
এেটা সতয সবসম়ে মকন রাখা উভচত লয সংখযাভধেয েখন এেে বযভক্তকত্বর পভরপূরে 
হকত পাকর না। সংখযাভধেয শুধু অজ্ঞতাই প্রোশ েকর না, োপুরুেও হ়ে বকট। লযকহতু 
এেকশা লবাো এেজন জ্ঞানীর সমতুেয ন়ে, লসই রেম এেজন েষ্টসভহষু্ণ এবং সনভতে 
চভরত্রবান রাজনীভতকজ্ঞর পকে রাজনীভতর লেকত্র যা েরা সম্ভব, এেকশাটা োপুরুকের 
পকে তা সম্ভব ন়ে। 
 
েতগকবযর লবাো এেজন লনতৃকত্বর ওপর যত েম চাপকব, ততকবভশ উটকো সাধারণ 
লনতার িে তাকির িুনগীভতর লবাো েমাকত জাভতর োকছ ভিড জমাকব। তারা 
উচ্চাোঙ্ক্ষার এত লবভশ উাঁচু ভশখকর অবস্থান েকর লয তাকির পকে তাকির জনয ভনভিগষ্ট 
এবং যথাযথ সমক়ের জনয অকপো েরকত পাকর না। েম্বা োইকন িাাঁভডক়ে তাকির 
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সামকনর অকপোেৃত লোেগুকোকে ভবেন্ন মুকখ লর্াকন এবং মকন মকন ভনভিগষ্ট প্রহকরর 
আাঁে েকে েখন তাকির পাো আসকব। তারা প্রভতভট ঘকট চো ঘটনাকে পযগকবেণ েকর 
 
যা তাকির প্রভতভন়েত আশা ভনরাশা়ে লিাে লি়ে এবং প্রকতযেভট অপবািকে উপকিার্ 
েকর, যা োইকন িাাঁডাকনা অনয প্রাথগীকির োইন লথকে সভরক়ে ভিক়ে তাকে ইভেত বস্তুর 
প্রভত এভর্ক়ে লিকব। যভি লেউ িার্যেকম িীঘগভিন তার লচ়োর িখে েকর বকস থাকে, 
তকব তারা এটাকে তাকির প্রভত পরস্পকরর লবাোপডার ভববাসঘাতেতা বকে ধকর লন়ে। 
তারা এত ভহংে হক়ে ওকে লয যতেণ পযগন্ত না লসই িাভ়েত্বজ্ঞানহীন লোেটা আরামপ্রি 
জনসাধারকণর লিও়ো র্ভি না ছাকড, ততেণ পযগন্ত তারা ভেছুকতই শান্ত হ়ে না। অবশয 
এ ধরকনর ঘটনার পর তার আবার লসই র্িীকত ভফকর আসার সম্ভাবনা খুব েমই 
থাকে। সাধারণত তাভডক়ে লিও়ো এ লোেগুকো আবার ভর্ক়ে োইকন ভিড েকর এবং 
যতেণ পযগন্ত োইকনর িাাঁডাকনা অনযানয উচ্চাোেীর িে একির তাভডক়ে লি়ে। 
 
সরোভর পভরচেন বযবস্থা়ে এ ধরকনর হোৎ পভরবতগকনর ফকে অকনে সমক়েই 
র্ণজীবকন ভবপযগ়ে লনকম আকস; ভবকশেত লিশ যখন লোন েভেন পভরভস্থভতর মুকখামুভখ। 
শুধু অজ্ঞ এবং অকযার্য বযভক্তরাই এ সংসিী়ে র্ণতকন্ত্রর বভে হ়ে না। সভতযোকরর লযার্য 
লনতৃত্বও অকনে সম়ে এ পভরভস্থভতর ভশোর হক়ে পকড, যভি না িার্য তাকে লযার্য 
হও়োকত লনতার পকি লেকে লি়ে। আর যখনই তার লযার্যতার আিাস ফুকট ওকে, তখন 
অকযার্যরা িে লবাঁকধ তার ভবরুদ্ধাচারণ েরকত নাকম। ভবকশে েকর যভি লস লনতা তাকির 
িে লথকে না আকস এবং তথােভথত েেমকে এ িুবগে ভচি লোেকির সকে তার 
লমোকমশার অিযাস না থাকে। তারা স্বিাবত তাকির ভনকজকির যুকথর মকধযই লঘারাকফরা 
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েকর এবং লেউ যভি তাকির সমেে হ়ে, তৎেণাৎ তারা িে লবাঁকধ তার ভবরুদ্ধচারণ 
েকর। তাকির সহজাত প্রেৃভত অনযভিকে লিাতা হকেও এ ভবেক়ে অতযন্ত প্রখর। 
 
এর অবশযম্ভাবী ফোফে হে সরোভর পভরচােন বযবস্থা়ে বুভদ্ধমাকনর িে েমার্ত আর 
লবভশ েকর লঢাকে। যভি লেউ এ লশ্রণীর লনতা না হ়ে, তকব তার পকে িভবেযিাণী েরা 
অভত সহজ লয এ পভরভস্থভতকত এেটা জাভত এবং লিকশর েতটা েভত হকত পাকর। 
 
পুরকনা অভস্ট্র়োর সংসিী়ে র্ণতন্ত্র মূে আিকশগর ভিে লথকে হুবহু এেই রেম ভছে, যার 
বণগনা আভম ওপকর ভিক়েভছ। 
 
যভিও অভস্ট্র়োর প্রধানমন্ত্রী ভনযুক্ত হত সম্রাকটর িারা, তবু এ ভনযুক্ততা সভতযোকরর 
সংসিী়ে োযগেোকপ লোন লঢউ তুেকত পারত না। লফভরও়োো মকনাবৃভি আর ির 
েোেভে এ সব মন্ত্রীত্ব পি ভনক়ে এত লবভশ চেত লয পভশ্চমী র্ণতকন্ত্রর সভতযোকরর 
রূপ এর মাধযকমই ফুকট উেত। আিশগ অনুযা়েী ফোফেও প্রোভশত হত; িুজকনর 
লিতর বিভের সম়ে েমকত েমকত এমন এে জা়ের্া়ে একস িাাঁডা়ে লয তাকে 
পরস্পকরর প্রভত মৃর়্ো ছাডা আর ভেছু বো যা়ে না। প্রভতভট পভরবতগকনর সকে সকে 
লনতার গুণাবেী েমকত বাধয; লশেপযগন্ত লস লছাট্ট ধরকনর রাজননভতে লফভরও়োো়ে 
পভরণত হ়ে। এসব লোকের লেকত্র লনতৃকত্বর পভরমাপ হে— েত ভনপুণতার সকে 
ভমভশ্রত রাজননভতে িেগুকোকে লস টুেকরা টুেকরা েরকত পাকর। অনয েথা়ে বো যা়ে, 
একির লেৌশে হে ননাংরা রাজননভতে পট পভরবতগন; আর লসটাই হে এ ধরকনর 
সিসযকির সভতযোকরর লযার্যতর োজ। 
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এ বযাপাকর ভিক়েনাকে এেটা ভশো়েতন বকে অভিভহত েরা চকে, যার লযার্য উিাহরণ 
আর লোথাও খুাঁকজ পাও়ো মুভস্কে। 
 
আর এেটা বযাপার, লযটা আমার সব সম়ে নজকর আসত লসটা হে তার চাভরভত্রে 
ভবকরাভধতা; জ্ঞান এবং প্রভতিার ভিে লথকে শুধু লয একের সকে অপকরর লোন ভমেই 
লনই শুধু তা ন়ে, প্রেৃভতর্ত িাকবও এরা পরস্পর ভবকরাধী। ইো়ে বা অভনো়ে এসব 
ভবভিন্ন জাভতর সংভমশ্রকণ উদূ্ভত সিসযকির সংেীণগতার ভচন্তা লথকে লেউ মুক্ত হকত 
পারত না। তারা এেরেম বাধয হক়ে িাবত ভেিাকব এ তথােভথত মহান চভরত্রগুকো 
প্রথম র্ণমানকস উভিত হে। 
 
এটা সভতয এেটা র্কবেণার ভবে়ে লয এসব িণ্ড বযভক্তরা তাকির প্রভতিাকে ভেিাকব 
লিকশর োকজ োর্াত। স্পষ্টিাকব বেকত লর্কে, ওকির োযগপ্রণােীর ভবস্তাভরত লখাাঁজখবর 
লনও়ো অতযন্ত জরুরী। 
 
সংসিী়ে র্ণতকন্ত্রর জীবনটা যত লবভশ স্পষ্ট েকর ধরা লি়ে, মানুকের আশাও তত লবভশ 
ভনকি আকস। ভবকশে েকর যখন লেউ এর সভতযোকরর লচহারা এবং যাকির ভনক়ে এটা 
র্ভেত তা ভবকশেিাকব অনুধাবন েকর। অবাে হকত হ়ে এ সংসিী়ে র্ণতকন্ত্রর আিশগর্ত 
োযগসূচীর ভিেটার ভিকে নজর ভিকে। সভতয বেকত ভে, এর সবেভ়েে ভিেটাকে 
িােিাকব লবাো উভচত, োরণ এসব প্রভতষ্ঠাকনর ধমগভপতার িে প্রভত েথা়ে এর 
সবেভ়েে ভিেটাকেই জনসাধারকণর লচাকখ তুকে ধরকত সকচষ্ট থাকে। তাকির েথা়ে লতা 
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মকন হ়ে পুকরা বযাপারটাই পভরষ্কার পরীো-ভনরীো এবং নযা়ে ভবচাকরর ওপর প্রভতভষ্ঠত। 
ভেন্তু লেউ যভি এসব িদ্রকোেকির এবং তাকির অভত অধযাবসাক়ে সতভর আইন-োনুন 
সতেগিাকব পরীো েকর লিকখ, তকব তার ফোফে লিকখ অবাে হক়ে যাকব। 
 
সংসিী়ে র্ণতকন্ত্রর আিকশগর মত এত অন্তুঃসারশূনয আর লোন আিশগকে সম্ভবত খুাঁকজ 
পাও়ো যাকব না। যভি অবশয এর সবেভ়েে ভিেটা ভবচার েরা যা়ে। 
 
আমাকির পরীো-ভনরীোর প্রথম ধাকপ ভেিাকব ভনবগাচন পবগ সমাধা েরা হ়ে, লসটা 
ভবচার েরকব। তার সকে সকে এটাও লিখা উভচত লয তারা ভেিাকব অভফকস আকস এবং 
নতুন নাকম অথগাৎ সংসি সিসয ভহকসকব ভনকজকির লচ়োকর স্থাপন েকর। এটা সতয লয 
মাত্র অিসংখযে জনসাধারকণর ইো বা প্রক়োজনই মাত্র এ তথােভথত র্ণতাভন্ত্রে 
ভনবগাচকন প্রভতফভেত। প্রকতযকে, যাকির ভেছুটা রাজননভতে লচতনা আকছ এবং 
জনসাধারকণর রাজননভতে বুভদ্ধমিার ভিেটা লবাকে, তারা সবাই জাকন লয সাধারণ 
জনর্কণর রাজননভতে ভবচারবুভদ্ধ অতযন্ত েম, তাই তাকির পকে এমন োউকে ভনবগাচন 
েরাও সম্ভব ন়ে লয তাকির ভচন্তাধারাকে রূপ ভিকত সেম। 
 
আমরা যতই বভে না লেন ‘র্ণ মতামত’ ভেন্তু বাস্তকব অভত অি সংখযে লোকের 
ভচন্তাধারা এবং অভিজ্ঞতা প্রসূত হে এ মতামত। এর লবভশর িার্ ফোফেই আকস 
জনসাধারকণর োকছ ফুভেক়ে ফাঁাাভপক়ে ভনপুণিাকব পভরকবভশত হক়ে। 
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ধকমগর জর্কত সাম্প্রিাভ়েে ভববাস আকস ভশোর ভিে লথকে। ভেন্তু ধকমগর বাধগেযকহতু তা 
অেসিাকব মাভটর ওপর ঘুভমক়ে থাকে। আর লসই োরকণই জনসাধারকণর রাজননভতে 
মতামত র্কড ওকে মানুকের সূক্ষ্ম অনুিূভতকত সুডসুভড ও বুভদ্ধমিার প্রক়োকর্ অভববাসয 
সধযগ প্র়োকসর ফকে। 
 
রাজননভতে ভশোর সবকচক়ে ফেপ্রি ভিে হে সংবািপকত্রর ফুভেক়ে ফাাঁভপক়ে সংবাি 
পভরকবশনার ভিেটা। সংবািপত্রই হে রাজননভতে আকোেসম্পাকতর প্রধানতম 
হাভত়োর। এটা প্রাপ্ত ব়েস্ককির জনয এে রেকমর সু্কেও বো চকে। এ ভশো েমগোণ্ডভট 
সরোকরর হাকত থাকে না। এটা থাকে তাকির হাকত চভরকত্রর ভিে লথকে যারা অভত 
ভনম্নস্তকরর। লযৌবনোকে ভিক়েনা়ে থাোোেীন এসব মানুকের সংস্পকশগ আসার সুকযার্ 
হক়েভছে, যাকির হাকত এ লোেভশোর যন্ত্র, তাকির মাধযকম এর আিশগও জনসাধারকণর 
মকধয প্রচাভরত হকতা। প্রথকম লতা আভম ভবস্মক়ে অবাে হক়ে ভর্ক়েভছোম। েত েুদ্র 
সমক়ে এ ি়েঙ্কর শভক্তধরভট জনসাধারকণর মকধয লোন ভবকশে এেটা ভববাস উৎপািন 
েরকত সেম। এবং তা, এ পকথ চেকত ভর্ক়ে প্রা়েই জনসাধারকণর ইো ও মতবািকে 
উপস্থাপনা েকর। এেটা হাসযাস্পি তুে ঘটনাকে জাতী়ে পযগাক়ে তুকে আনকত 
সংবািপকত্রর মাত্র েক়েেভিন সমক়ের প্রক়োজন হ়ে। লয মাধযকম জাভতর পকে অতযন্ত 
প্রক়োজনী়ে লোন এেটা সমসযাকে সমূ্পণগিাকব উকপো, অপহরণ বা অনয লোন উপাক়ে 
জনসাধারকণর োছ লথকে সমূ্পণগরূকপ েুভেক়ে রাকখ। 
 
সংবািপকত্রর আর এেটা িাণুমতীর লখো হে লোথা লথকে এেটা নাম খুাঁকজ লপকত বার 
েকর একন েক়েে সপ্তাকহর মকধয জনভপ্র়ে েকর লতাো। আকর্ হ়েত লেউ লস নাম 
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লশাকনভন। তারা নামগুকোকে এমনিাকব জনসাধারকণর োকছ উপস্থাভপত েকর লযন লসই 
নামগুকোর সকে জনসাধারকণর অকনে আশা জভডক়ে আকছ। তারা নামটাকে জনভপ্র়েতার 
এতটা উাঁচু ধাকপ লটকন লতাকে যা সভতযোকরর লোন েমতাসম্পন্ন লনতার পকে 
সারাজীবকনও লসই জনভপ্র়েতা অজগন েরা সম্ভব ন়ে। এ সমস্ত েরা হ়ে, যভিও এ সব 
নামগুকো হ়েত বা মাসখাকনে আকর্ও অশ্রুত ভছে এবং লেউ উচ্চারণ পযগন্ত েরত 
ভেনা সকন্দহ, সংবািপত্র এগুকোকে খযাভতর পাহাকডর চূডা়ে লটকন লতাোর আকর্। সকে 
সকে প্রাচীন এবং ক্লান্ত রাজননভতে জীবকনর অনযানয লেকত্রর প্রভতভষ্ঠত লোেকির নাম 
এ সংবািপত্রগুকো জনসাধারকণর সৃ্মভতশভক্ত লথকে ধীকর ধীকর আবছা েকর একন লশকে 
এেসম়ে িুভেক়ে লি়ে, লযন তারা মৃত। যভিও তখন তারা অকনে স্বাস্থযবান এবং পভরপুণগ 
উৎসাকহ টর্বর্ েকর ফুটকছ। অথবা, অকনে সম়ে এসব লোেকির প্রভত এমন সব 
ননাংরা র্াোর্াে বেগণ েরা হ়ে লয জনসাধারকণর মকন েকর এরা অতযন্ত ভনচ। 
সংবািপকত্রর অভনষ্ট েরার েমতা লয েত িূর; সভেেিাকব বুেকত হকে ভবকশে েকর 
েুখযাত ইহুিী সংবািপত্রগুকোকে অনুধাবন েরা উভচৎ। লস েুখযাত ইহুিী সংবাি 
পত্রগুকোর সংবাি পভরকবশনা েরার পদ্ধভত িারা তারা সম্মাভনত এবং সুন্দর 
লোেগুকোর নাম প্রথকম জনসাধারকণর সৃ্মভতকত মভেন েকর আকন। তারপর তার প্রভত 
এমন ভখভস্ত লখউকরর োিা লছকড চারভিে লথকে লয পুকরা বযাপারটাই যািুর মত োজ 
েকর। 
 
এ তথােভথত ডাোকতর িে তাকির শ়েতাকনর চে সফে েরার জনয ভেছু েরকতই 
ভিধা েকর না। 
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তারা এমন ভে পাভরবাভরে বযাপাকর নাে র্ভেক়ে এমন েক়েেটা লনাংরা বযাপার ভনক়ে 
োিা লছাডাছুভড েকর যাকত প্রভতপকের সম্মান সমূ্পণগিাকব ধূকো়ে েুভটক়ে পকড। ভেন্তু 
এসব না নামান যা়ে, তখন এরা তাকে েেয েকর েুৎভসত র্াোর্াে লি়ে এ ভববাকস লয 
তার ভেছু অংশ প্রভতপকের র্াক়ে লেকর্ লথকে জনসাধারকণর োকছ তাকে লহ়ে েকর 
তুেকব। লবভশরিার্ লেকত্রই একে প্রভতকরাধ েরার লোন অস্ত্র প্রভতপকের হাকত আর 
থাকে না। োরণ এরা এেসকে এতগুকো লেৌশে অবেম্বন েকর লয তা িীঘগভিন ধকর 
চেকত থাকে। ভেন্তু বাইকর লথকে এতটুেু লবাোর উপা়ে লনই লয ভবকশে লোন উকেশয 
ভনক়ে এগুকো েরা হকে। জনসাধারণও তা বুেকত পাকর না। লযসব শ়েতাকনর িে তার 
সমোেীন োউকে এরেম অপমানেরিাকব ভনকচ নামা়ে এবং ভনকজরা না়েে লসকজ 
যকশর মুেুট মাথা়ে পকর, লসইসব িুবৃিকির সাংবাভিেতার েতগবয সম্পকেগ ভজজ্ঞাসা 
েরকে লিখা যাকব সতেযুক্ত েথা়ে ভনবগাভচত লসকেে লবাো লবাো শে িারা তারা 
ভনকজকির জ়েটাে ভপটাকে। যখন এ খুাঁকট খাও়ো মাছগুকো এে জা়ের্া়ে মাকছর োাঁকে 
জড হ়ে এবং লসই সিা়ে তারা এাঁকটে মাভটর মত লসাঁকট বকস তাকির ভনকজকির 
সম্মাকনর েথা বকে চকে যাকে তারা বকে সংবািপত্রকসবীকির সম্মাকন সম্মাভনত বযভক্ত। 
তখন আবার তারা পরস্পরকে উচ্চতর জীব লিকব ভনক়ে মাথা বাঁভেক়ে সম্মানও জানা়ে। 
 
এ জঘনয প্রেৃভতর জীকবরাই তথােভথত জনসাধারকণর মতামত ভনকজকির েিনা়ে সতভর 
েকর। 
 
পদ্ধভতটার পুকরাপুভর ভহকসব এবং তার ভ্রমাত্মে ধযান-ধারণার শূনযর্িগ সম্পকেগ বেকত 
লর্কে লবশ েক়েে অধযাক়েও েুোকব না। সুতরাং এ বযাপাকর ভবস্তাকর না ভর্ক়ে এর োজ 
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চোোেীন ফোফে ভবচার েরব এবং আভম মকন েভর ভনকিগাে এবং সরে ভববাসী 
লোকেকির জ্ঞানচেু খুকে লিও়োর পকে এটাই যকথষ্ট। ফকে তারা এ প্রভতষ্ঠাকনর 
সবেভ়েে ভিেটার অসারত্ব সম্পকেগ সহকজই বুেকত পাকর। 
 
এ র্ণমানকসর সনভতে অবনভত েতখাভন েভতোরে, যা লবাোর সবকচক়ে সহজ এবং 
সকবগািম উপা়ে হে এ সংসিী়ে র্ণতকন্ত্রর সকে যভি জামগান র্ণতকন্ত্রর লেউ তুেনা 
েকর। 
 
এ সংসিী়ে র্ণতকন্ত্রর সবকচক়ে ভবস্ম়েের ভিেটা হে এেিে লোে, ধরা যাে বতগমাকন 
শ’ পাকচে তার মকধয স্ত্রীকোেও আকছ, সংসকি ভনবগাভচত হক়ে আকস। তারপর লয লোন 
ভবেক়ে অথগাৎ সব ভবেক়েই তাকির ওপর লশে ভবচাকরর পূণগ িাভ়েত্ব অভপগত হ়ে। 
প্রেৃতপকে তারাই ভেন্তু সবভেছুর পভরচােে, যভিও তারা নাকম এেটা মন্ত্রীসিা র্েন 
েকর এবং বাইকর লথকে মকন হ়ে এ মন্ত্রীসিাই বুভে সবভেছু চােনা েরকছ। ভেন্তু 
সভতযোকরর খভতক়ে লিখকত লর্কে মন্ত্রীসিার আোিা লোন অভস্তত্ব লনই। আসকে সংসি 
সিসযকির ইোর ভবরুকদ্ধ সরোকরর ভেছু েরার েমতাই লনই। এমন ভে লোন এেটা 
ভবেক়ের ভহকসব ভনকেশও পাও়ো একির োছ লথকে অসম্ভব। োরণ েরণী়ে ভেছু েরার 
িাভ়েত্ব লতা তথােভথত মন্ত্রীসিার ন়ে; সংসকির অভধোংশ সকিযর লিাকট তা ভেে েরা 
হক়েভছে। সংসকির র্ভরষ্ঠ সিসযকির ভচন্তাধারার বাহন হে মন্ত্রীসিা। এর রাজননভতে 
সফেতা ভনিগর েকর েতটা পভরমাকণ এরা র্ভরষ্ঠ সিসযকির সকে ভনকজর মত ভমভেক়ে 
ভনক়ে মাভনক়ে থােকত পাকর। অথবা পভডক়ে উভডক়ে তাকির ভনকজকির মতামত গ্রহণ 
েরকত বাধয েকর। ভেন্তু এর অথগ হে সভতযোকরর শাসকের আসন লথকে ভনকচ লনকম 
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ভিোজীভবকির নযা়ে র্ভরষ্ঠ সংসি সিসযকির োকছ ভিোবৃভি েকর মত আিা়ে েরা। 
সভতয বেকত ভে মন্ত্রীসিার প্রধান োজই হক়ে িাাঁডা়ে লশে পযগন্ত শাসেিকের র্ভরষ্ঠ 
সিসযকির ভনকজকির পকে িকে টানা। আর টানকত না পারকে নতুন র্ভরষ্ঠতা অজগকন 
সকচষ্ট হও়ো। যভি িু’ল়ের মকধয এেটাকতও এরা সাফেয োি েরকত পাকর, তকবই 
সরোকর এরা ভটকে থাকে। আর র্ভরষ্ঠ সিসযকির মতামত ভনকজকির স্বপকে জড 
েরকত না পারকে স্বিাবত মন্ত্রীসিাও লিকঙ যা়ে। 
 
ভেন্তু এ িুই প্রকচষ্টার এেটাও যভি সাফেয োি েরকত পাকর, তকব আর ভেছুভিকনর 
জনয মন্ত্রীত্ব চাভেক়ে লযকত পাকর। এখন প্রশ্ন হে, এ ধরকনর রাজনীভত সভেে না লব 
ভেে? অবশয এর লোন অথগ লনই। িুকটার মকধয লযটাই লহাে না লেন? 
 
এিাকবই বাস্তকব সবার িাভ়েত্ব ধুক়ে মুকছ যা়ে। তকব এর ফোফে এেটা রাজযকে 
লোথা়ে লটকন নামাকত পাকর লসটা লবাোর জনয ভনম্নবভণগত সহজ ঘটনাপিী পডকেই 
লবাো সম্ভব। 
 
এ পাাঁচশ সিসয, যারা জনসাধারকণর লিাকট সংসকি ভনবগাভচত, তারা আকস জীবকনর 
অসমতে লেত্র লথকে। সুতরাং তাকির মকধয পারস্পভরে রাজননভতে েমতাকতও লয 
ভমে থােকব না তাকত আর আশ্চযগ ভে। যার ফকে লসগুকোকে বাস্তবকেকত্র প্রক়োকর্র 
সম়ে প্রচণ্ড অসুভবধার সমু্মখীন হকত হ়ে এবং সমস্ত িভবেযকতর ছভবটাই ভববণগ হক়ে 
আকস। এটা ভনভশ্চত িাকবই বো যা়ে লয যভি লেউ ভচন্তা েকর এ ভনবগাভচত পাাঁচশ 
প্রভতভনভধ হে উৎসাহ এবং বুভদ্ধমিার ভিে লথকে লশ্রষ্ঠ তাহকে লসটা মস্ত িুে। এমন 
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ভনকবগাধ সম্ভবত এেজনকেও পাও়ো যাকব না লয নাভে িাকব লয এ তথােভথত লিাকটর 
োর্জগুকো লথকে হোৎ শক়ে শক়ে রাষ্ট্রকনতা লবভরক়ে আসকব; যারা আর যাই লহাে 
সাধারকণর লচক়ে এেভবনু্দও বুভদ্ধ লবভশ রাকখ না। প্রভতিাবানরা লযসব ধযান ধারণা ভনক়ে 
জন্মগ্রহণ েকর, এে েথা়ে তা নােচ েকর লিও়ো সম্ভব ন়ে। বরং সভতযোকরর এেজন 
রাষ্ট্রকনতার অিুযি়ে এেটা জাভতর পকে আশীবগািস্বরূপ। োরণ এসব রাষ্ট্রকনতারা োাঁকে 
েকে আকস না। ভিতী়েত, জনসাধারকণর প্রভত এেটা স্বািাভবে অনীহা িাব থাকে। 
লিাকটর িারা ভনবগাভচত সভতযোকরর এেজন রাষ্ট্রকনতার সন্ধান পাও়োর লচক়ে সম্ভবত 
এেটা ছুাঁকচর সুকতা র্োর ফাাঁে ভিক়ে পুকরা এেটা উট র্কে যাও়োও সহজ। 
 
ইভতহাস খুাঁজকে লিখা যাকব জনসাধারকণর যা অতীকত উপোর েকরকছ, তা সম্ভব হক়েকছ 
এেে লোন বযভক্তর উৎসাহ এবং েমগশভক্তর তৎপরতা়ে। 
 
ভেন্তু র্ণতকন্ত্রর লিাহাই পকড এখাকন পাাঁচশ অভত সাধারণ বুভদ্ধজীভব মানুে জাভতর পকে 
অতযন্ত গুরুত্বপূণগ এেটা সমসযা ভনক়ে ভবচার েকর তার রা়ে লি়ে। তারা লয সরোর 
সতভর েকর প্রভতভট লেকত্র লসই মন্ত্রীসিাকে লসই রঙচকঙ সংসকির অনুকমািন ভনকত হ়ে, 
অথগাৎ লয পথ তারা বাকছ, লসটা হে পাাঁচশ লোকের ভমভেত পথ। 
 
যাকহাে, এসব সিসযকির বুভদ্ধমিার ভিেটার ভিকে যভি আকোেপাত েরা যা়ে তকব 
লিখা যাকব ভে ধরকনর োজেমগ এসব পকির জনয অকপো েরকছ। যভি আমরা এসব 
সমসযার সভতযোকরর রূপটা ভচন্তা েভর, তকব লিখকত পাব, েত রেমাভর এবং ভবভিন্ন 
রেম। সিসযগুকোর ধরন। তখনই বুেকত েষ্ট হ়ে না লয তথােভথত মন্ত্রীসিা এসব 
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নানামুখী সমসযা সমাধাকনর বযাপাকর েতখাভন অজ্ঞ। একে লতা তাকির মকধয বুভদ্ধমিার 
অিাব, তিুপভর অভিজ্ঞতা বেকতও ভেছু লনই, সুতরাং সমসযাগুকোর সমাধান ভে েকর 
েরকব? এেটা অথগননভতে সমসযা সমাধাকনর জনয যখন সংসকি উপভস্থত েরা হ়ে, 
তখন লিখা যাকব লয এে িশমাংশ সিকসযরও প্রাথভমে অথগননভতে জ্ঞানটুেুও লনই। 
এর অথগ যাকির ওপর েতৃগত্ব লিও়ো হক়েকছ তাকির লসই ভবেক়ে সামানয জ্ঞানটুেুরও 
অিাব; সুতরাং লসই ভবকশে ভবে়েটার সমাধাকন তাকির োছ লথকে ভে আশা েরা লযকত 
পাকর। 
 
অনয সমসযাগুকোর বযাপাকরও এ এেই সমসযা। সিাসবগিা এেিে অজ্ঞ এবং অকযার্য 
লোে সমসযার সমাধাকন ব্রতী। সমসযাগুকো যভিও জীবকনর ভবভিন্ন লোণ লথকে উদূ্ভত, 
ভেন্তু প্রভতষ্ঠানগুকোর সিসযবৃন্দ লতা এেই মান মযগািা়ে সতভর। নযা়ে ভবচার তখনই সম্ভব 
যভি এসব সিসযবৃকন্দর ভবভিন্ন ধরকনর সমসযা সমাধাকনর জনয লয জ্ঞান িরোর তা 
থােত। এটা অেিনী়ে লয যারা যাতা়োত বযবস্থা সম্পকেগ ভবকশেজ্ঞ তারাই আবার 
সবকিভশে নীভত ভনধগারকণও িে; অবশয যভি না এরা প্রভতিাসম্পন্ন হ়ে। ভেন্তু পুকরা 
এেভট শতাভেকত এেজকনর লবভশ প্রভতিা খুব েমই জন্মগ্রহণ েকর। তাই এসব লেকত্র 
সভতযোকরর প্রভতিাসমৃদ্ধ মানুকের লিখা খুব েমই পাও়ো যা়ে। লবভশর িার্ই লসসব 
েভেতেোর অনুরার্ীবৃন্দ যাকির মন অতযন্ত সংেীণগ এবং এেগুক়ে। এরা জঘনয 
লবশযাবৃভিকত পারিশগী। আর এ োরকণই এসব তথােভথত সম্মাভনত দ্রকোে মকহাি়ের্ণ 
লোন ভবেক়ের ওপর আকোচনা চোোকে এবং ভবচাকরর সম়ে এত চপেতা লিভখক়ে 
থাকে; লযসব ভবে়েবস্তু ভবচাকরর সম়ে বুভদ্ধমান লোেকিরও অভত সাবধানতা অবেম্বন 
েরা উভচত। এেটা লিকশর িভবেযৎ অভস্তকত্বর জনয লয ধরকনর গুরুত্বপূণগ পভরকবকশর 
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প্রক়োজন, তা ত এসব সংসকি লনই-ই বরং লয আবহাও়ো়ে এসব গুরুত্বপূণগ আকোচনা 
হ়ে, তা তাকসর আড্ডা়ে ভেে মানানসই। জনসাধারকণর িার্য ভেে েরার লচক়ে তাকসর 
আড্ডা়ে এসব দ্রমকহাি়েকির উপযুক্ত স্থান। 
 
অবশয এটা বো ভেে হকব না লয এর মকধয লোন সিকসযরই সামানযতম েতগবযজ্ঞানটুেুও 
লনই। তা অবশয প্রশ্নাতীত। 
 
ভেন্তু ভবকশে েকর এ পদ্ধভতকত যা ভেনা এেজন বযভক্তকে লয ভবেক়ে লস িে ন়ে, তার 
ওপর লজার েকর তার ভবচার আিা়ে েকর লন়ে, এর অথগ হে সনভতে ভিে লথকে তাকে 
লটকন ভনকচ নামাকনা। লেউ-ই সাহস েকর বেকব না লয, িদ্রমকহাি়ের্ণ, আমরা লয 
ভবেক়ে আকোচনা েরভছ লস ভবেক়ের ভেছুই আমাকির জানা লনই। আভম বা আমাকির এ 
ভবে়েটার ওপর ভেছুমাত্র লযার্যতা লনই। অবশয এ ধরকনর স্বীোকরাভক্তকতও খুব লবভশ 
এেটা যা়ে আকস না, োরণ এ ধরকনর লসাজাসুভজ সরেতা বুেকবই বা লে? লয লোেভট 
এরেম স্বীোকরাভক্ত েরকব, তাকে সম্ভবত সম্মাভনত র্াধা ভহকসকব ধকর ভনক়ে এ রেম 
মজািার লখো নষ্ট েরকত লিও়ো হকব না। যাকির মনুেযচভরত সম্পকেগ ভবনু্দমাত্র ধযান 
ধারণা আকছ, তারা িােিাকবই জাকন লয সহেমগীকির র্ণ্ডীর মকধয লেউ লবাো সাজকত 
চা়ে না। এবং একেকত্র ভবকশে সাধুতাকে লবাোমী বকে র্ণয েরা হ়ে। 
 
এিাকব এেজন লসাজা েথার লোে যখন সংসকি সিসয ভহকসকব ভনবগাভচত হ়ে, লশেকমে 
হ়েত বা পভরকবকশর চাকপ পকড ভবনা আপভিকত তাকেও বযাপারগুকো লমকন ভনকত হকে, 
জনসাধারণ তার ওপর লয ভববাস েকর সংসকি তাকে পাভেক়েভছে তার প্রভত 
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ভববাসঘাতেতাই বো চকে। তখন বযাপারটা হে লোন এেজন এেে বযভক্তত্ব যভি 
লোন ভবকশে আকোচনা়ে অংশগ্রহণ না েকর, তাকত ভেন্তু পভরভস্থভতর ভবনু্দমাত্র লোন 
পভরবতগন হ়ে না। ভেন্তু তার সম্মানটাই মাকের লথকে ধুভেসাৎ হক়ে যা়ে। লশকে হ়েত বা 
লস সিসয ভনকজকে লবাোকত সমথগ হ়ে লয আর যাকহাে িকের মকধয লস ভনেৃষ্ট ন়ে এবং 
এসব ভবতকেগ অংশগ্রহণ না েকর সবকচক়ে খারাপ ভেছু ঘটার হাত লথকে লরহাই পা়ে। 
 
এর ভবরুকদ্ধও যুভক্ত স্থাপন েরা যা়ে। বো লযকত পাকর যভিও এেে লোন বযভক্ত ভবকশে 
লোন প্রকশ্নর ভবতকেগ ভনকজকে জডাকনার মত জ্ঞান লনই, তবু তার ধযান-ধারণা তার 
িকের উপকিকশর ওপর ভনিগরশীে, এবং বো হক়ে থাকে লয তার িে ভবকশেজ্ঞকির 
এেটা িে র্কড, যাকির ভবে়েভটর ওপর যকথষ্ট জ্ঞান আকছ, পুকরা বযাপারটাই তাকির 
সামকন রাখা হ়ে। 
 
হোৎ এে নজকর মকন হকব যুভক্তটা যকথষ্ট লজারাে। তবু আকরেটা প্রশ্ন লথকে যা়ে, যভি 
ভবকশে লোন সমসযা সমাধাকনর জনয মাত্র েক়েেজকনর জ্ঞান থাকে, তকব আর পাাঁচশ 
লোেকে ভনবগাচন েরা লেন? 
 
আসকে আমাকির আধুভনে র্ণতাভন্ত্রে সংসিী়ে পদ্ধভতর েেযই হে বুভদ্ধমান এবং জ্ঞান 
ভবভশষ্ট সিসযকির এেভত্রত না েরা। না; একেবাকরই ন়ে। বরং পদ্ধভতটার উকেশযই হে 
এেিে অভবকবচে, যাকির িৃভষ্টিভে সমূ্পণগিাকবই অকনযর ওপকর ভনিগরশীে, যাকত 
সহকজই তাকির পভরচােন েরা যা়ে। োরণ প্রভতভট এেে বযভক্তত্ব সংেীণগমনা। এ 
এেটা উপাক়েই িেী়ে আিশগ আজকের ভিকনর িুষ্ট স্বরূপ যা প্রেভটত তাকেই োকজ 
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োর্াকনা যা়ে। এ পদ্ধভতকতই এেমাত্র সম্ভব অিৃশয হাকত সবভেছুকে পভরচােনা েরা, 
যাকত ভনকজকে সমূ্পণগ অন্ধোকর রাখা যা়ে; আর এ োরকণই তাকে তার োকজর আর 
ভহকসব ভনকেকশর জনয তেব েরা সম্ভব ন়ে। এ অবস্থাকত যভি লেউ জাভতর পকে 
ভবপযগ়েসূচে লোন পথ ভেে েকর; তবু তার জনয তাকে িা়েী েরা উভচত হকব না। 
যভিও সবাই জাকন তার এেে শ়েতাভন প্রভতিা এর জনয িা়েী। োরণ পুকরা িাভ়েত্বটা 
লতা ভর্ক়ে পকড িকের ঘাকড। 
 
বাস্তকব ভেন্তু পুকরা বযাপারটাকতই োর লোন িাভ়েত্ব থাকে না। োরণ িাভ়েত্ব লয এেে 
বযভক্তকত্বর ওপর বতগাকনা সম্ভব— সংসিী়ে সিসযবৃকন্দর শূনযর্িগ ভচল্কাকর তার প্রভতফেন 
ভে েকর হকব? 
 
সংসি নামে র্ণতাভন্ত্রে প্রভতষ্ঠান লপাঁচা ধরকনর লোেকিরই আেৃষ্ট েকর থাকে, যারা 
ভিকনর আকো সহয েরকত অপারর্। সাহসী এবং লসাজা লোন বযভক্ত, লয তার ভনকজর 
োকজর িাভ়েত্ব ভনকত প্রস্তুত,–েখনই এ ধরকনর প্রভতষ্ঠাকনর প্রভত আেৃষ্ট হকব না। 
 
এ োরকণই এ তথােভথত ছাপমারা র্ণতন্ত্র লস জাভতর হাকতর যকন্ত্র পভরণত, এরা 
তাকির ভনকজকির উকেশয সাধকনর জনয ভিকনর আকোর ভিকে লপছন ভফভরক়ে থাকে। যা 
এরা বরাবর েকর একসকছ এবং আজও েরকছ। এেমাত্র ইহুিীরাই এ ধরকনর 
প্রভতষ্ঠাকনর প্রশংসা েকর, োরণ এ প্রভতষ্ঠান ওকির মতই িুনীভস্ত এবং প্রতারণা়ে 
পভরপূণগ। 
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এ ধরকনর র্ণতকন্ত্রর ভেে উকটাভপে হে জামগান র্ণতন্ত্র, যাকে সভতযোকরর র্ণতন্ত্র বকে 
আখযা লিও়ো যা়ে। োরণ এখাকন লনতা ভনবগাচন অবাকধ হক়ে থাকে এবং তারা তাকির 
োকজর ত্রুভটর জনয সমূ্পণগ িাভ়েত্ব ভনকত সিাসবগিা প্রস্তুত থাকে। সমসযাগুকোকে 
র্ভরষ্ঠতার লিাকট লিখা হ়ে না। এেে বযভক্তর িাভ়েত্ব লসখাকন সমাধাকনর পথ লখাাঁকজ। 
এবং তার জনয লস পৃভথবীকত তার যা ভেছু আকছ সবভেছু বন্ধে ভিকত সতভর এমন ভে 
ভনকজর প্রাণ পযগন্ত। 
 
এমন মানুে পাও়ো সম্ভব ভেনা লয ভনকজকে সমূ্পণগরূকপ উৎসর্গ েরকব; এখাকন হ়েত বা 
আপভি উেকব। আপভি উেকে তার উির হে; ঈবরকে ধনযবাি লয আমাকির জামগান 
র্ণতকন্ত্রর অন্তভনভহত শভক্তই তাকে পিকোিী হক়ে উেকত লিকব না। লয হ়েত বা বুভদ্ধর 
ভিে লথকে ভনেৃষ্টতম এবং সনভতে ভিে লথকে অসাধু চাোভের পথ লবক়েই এমন এে 
জা়ের্া়ে উকেকছ লযখান লথকে লস তার সহ নার্ভরেকির ওপর শাসনোযগ চাভেক়ে 
যাকে। জামগান র্ণতকন্ত্রর এ সুিূরপ্রসারী িাভ়েকত্বর ি়েটাই তাকে অজ্ঞতা এবং শেতা 
লথকে িূকর রাখকব। 
 
যভি এর মকধয লেউ বুকে লহাঁকট অতযন্ত লর্াপনী়েিাকব তার েেযবস্তুর ভিকে এভর্ক়ে 
চকে, তকব তাকে ভচকন লফো েষ্টের হ়ে না; এবং েেগশ েকণ্ঠ লস শুনকত পাকর; িূকর 
হকো বিমাস। এ মাভটকত লতামার পাপ রাখার জা়ের্া লনই, োরণ এ হাাঁটা তাকে লসাজা 
সপগকিবতার মভন্দকরর িাকর ভনক়ে যাকব, এবং লসখাকন ভনেৃষ্ট প্রেৃভতর লোন লোকের 
প্রকবশ ভনকেধ; এেমাত্র মহান চভরকত্রর লোেই লসখাকন লযকত পাকর। 
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ভিক়েনা়ে সংসি সিা িু’বছর পযগকবেকণর পর আমার এ ধারণাই হক়েভছে। এরপর 
অবশয আভম লসখাকন আর যাইভন। 
 
এ সংসিী়ে র্ণতন্ত্রই হে অনযতম োরণ যার জনয হাবুসবুর্গ সাম্রাকজযর অভস্তত্ব লশকের 
ভিকে েমান্বক়ে বারবার ঢকে পকডভছে। যত লবভশ জামগান প্রিাব লফাঁকচ বাি লিও়ো 
হভেে,—ভেে তত লবভশ ভবভিন্ন জাভতর মধযোর ের্ডাটা প্রেট হক়ে উকেভছে। রাজেী়ে 
সংসি পদ্ধভতর জনয সবগিা জামগানরা মার লখক়েকছ। যার অথগ হক়েকছ সম্রাট 
সামভগ্রেিাকব ভনকজর েভতই লডকে একনকছ। শতােীর লশকের ভিকে সবকচক়ে লসাজা 
এবং ভনকবগাধ লোেটাও সিত রাজতকন্ত্রর সংকযার্শীে শভক্তর িন্দ্ব লিখকত লপত, লযটাকে 
আর লোনরেমই লঢকে রাখা সম্ভব ভছে না, এবং যা ভবভিন্ন জাভতকে আোিা েরার 
অভিপ্রাক়ে ভন়েত টানাটাভন েকর চেত। 
 
উপরন্তু, প্রকিশগুকো লসভিন স্বভনিগরতার জনয লয পথ লবকছ ভনক়েভছে তা অতযন্ত 
সংেীণগমনা এবং পরস্পকরর প্রভত অতযন্ত অসম্মানজনে। শুধু হাকেরী ন়ে, সমস্ত 
প্রকিশগুকোই যারা এ রাজতকন্ত্রর অন্তিুগক্ত ভছে, তারা এ রাজতকন্ত্রর িুবগেতা বুেকত 
পাকরভন, আর এ িুবগেতা লয তাকির পকে েত েভতের তা আর লে লবাোকব। বরং 
বাধগেযজভনত োরকণ এ েক়ে যাও়োকে অিযথগনাও েকরভছে। তারা অকপো েরভছে 
সুস্থ হও়োর জনয ন়ে; বরং সমূ্পণগরূকপ লিকঙ পডার ভিনটা গুণভছে। 
 
জামগানসহ ভনযগাভততকির র্ণতাভন্ত্রে সংসিকে লিকঙ লফোর জনয সবরেম িাভবই েকমই 
লবকড উেকত থাকে। সমস্ত লিশ জুকড এে জাকতর সকে অপর জাকতর সংঘেগ চূডান্ত 
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পযগাক়ে একস িাাঁডা়ে। ভেন্তু লমাটামুভট এ সংঘেগগুকো প্রা়ে সবটাই এেমুখী; অথগাৎ 
জামগানকির ভবরুকদ্ধ। ভবকশে েকর যখন লথকে ভসংহাসকনর িাভব বতগা়ে আচগ ভহউে 
ফ্ানজ ফারনাকন্দর ওপর, লচকেরা লসই সুভবধা ভনক়ে শাসনবযবস্থার উাঁচু স্তর লথকে ভনচু 
স্তর পযগন্ত ভনকজকির প্রিাব এবং প্রভতপভি ভবস্তার েকর লফকে। সিত রাজেী়েতকন্ত্রর 
উিরাভধোরী সমস্ত ভেছু সুকযার্ সুভবধা ভনক়ে জামগানকির প্রিাব প্রভতপভি খবগ েরকত 
মাকে লনকম পকড, লসাজাসুভজ না হকেও লস এ পদ্ধভতর রোেতগা ভহকসকব োজ চাভেক়ে 
যা়ে। শাসনবযবস্থার অভফসারকির যন্ত্র ভহকসকব বযবহার েকর জামগান লজোগুকোকে; ধীকর 
ধীকর চূডান্তিাকব ভমশ্রিাোর ভবপিনে সীমার মকধয লটকন আনা হ়ে। এমন ভে 
অভস্ট্র়োর ভনকচর ভিকের প্রকিশগুকোকতও এেই বযবস্থা বেবৎ েরা হ়ে; আর ভিক়েনাকে 
লতা লচকেরা তাকির সবকচক়ে বড শহর ভহকসকব লিখত। 
 
এ নতুন হাবুসবুর্গ রাজপ্রাসাকির লোকেরা ভনকজকির মকধযই েথাবাতগা চাোকনার জনয 
লচে িাোটাকেই লবভশ পছন্দ েরত। আচগ ভডউকের স্ত্রী লচেকিকশর রাজেনযা এবং 
রাজেুমাকরর সকে এ ভবক়ে ভেে সমাকন সমাকন হ়েভন। রাজেুমার সম্বকন্ধ বো যা়ে তার 
লচক়ে সব ভবেক়ে ভনচু এ রাজেনযাকে ভবক়ে েকরভছে। রাজেনযা লয পভরবার এবং 
পভরকবশ লথকে একসভছে, লসখাকন জামগানকির ভবরুদ্ধাচারণ ভছে বংশপরম্পরা়ে, রকক্ত 
রকক্ত, ভশরা উপভশরা়ে। আচগ ভডউকের মকনর ইকে ভছে মধয ইউকরাকপ শ্লাি সাম্রাজয 
ভবস্তার েরা, লযটা পভরপূণগ েযাথভেে ধারা়ে হকব। অথগাৎ লর্াাঁডা রাভশ়োকে বাধা লিবার 
প্রাচীর ভহকসকব যাকত এ েযাথভেে ধমগ োজ েকর। 
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হাবুসবুকর্গর ইভতহাকস বারবার এ ভজভনকসর পুনরাবৃভি হক়েকছ, রাজননভতে উকেশয 
ভসভদ্ধর জনয ধমগকে োকজ োর্াকনা হক়েকছ; আর এ বযাপাকর ভনছে লশােণ পদ্ধভতকে 
োযগেরী েরার জনয অবশযই লসখাকন জামগান স্বাথগ আকছ। এর ফোফে অকনে 
জা়ের্াকতই লশাোবহ হক়ে ওকে। 
 
তকব হাবুসবুর্গ প্রাসাি বা েযাথভেে চাচগ যা আশা েকরভছে তা ভেন্তু পা়েভন। হাবুসবার্গ 
তার ভসংহাসন হারা়ে, আর চাকচগর প্রিাব পুকরা লিশটা লথকেই মুকছ যা়ে। ধমগী়ে উকেশয 
রাজনীভতকত ঢাোর জনয আকরেটা উকিজনার উদ্ভব হ়ে। 
 
জামগান মতবািকে রাজেুমার রাজতকন্ত্রর লথকে উকেি েরকত ভর্ক়ে জামগান আকন্দােন 
সমস্ত অভস্ট্র়োকত ছভডক়ে পকড। র্ত শতােীর আভশ সাকের ভিকে মযানকচষ্টার 
ভেবারাভেজম যার ভচন্তাধারার মূে ভিত্ ভছে ইহুিীরা, এ সিত রাজতকন্ত্র তার সবকচক়ে 
লবভশ প্রিাব লফকে, এর প্রভতভে়োটা ভেে সামাভজে ভিে লথকে আকসভন, একসভছে 
জাতী়েতাবািী লথকে। লযটা পুরকনা অভস্ট্র়ো়ে সিা সবগিা হক়ে একসকছ। ভেন্তু জামগানকির 
ভনকজকির অধযাবসা়ে উৎসাকহর সকে প্রাণপকণ লচষ্টা েকরকছ ভনকজকির অভস্তত্ব ধকর 
রাখার। তখন অবশয অথগননভতে চাপ মাত্র মাথা চাডা ভিকত শুরু েকরকছ; ভেন্তু তা লতা 
ভিতী়ে স্তকরর সমসযা। সাধারণ রাজননভতে এ ভবশৃঙ্খোর লথকে িুকটা িকের অিুযত্থান 
হ়ে। এেটা পুকরাপুভর জাতী়েতাবািী, আর অপরটা চভরত্রর্ত ভিে লথকে সামাভজে ভেন্তু 
উি়ে িেই িভবেযকতর পকে উৎসাহিা়েে এবং উকেশযমূেে। 
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১৮৬৬ সাকের যুকদ্ধ অভস্ট্র়োর ভনযগাতকনর প্রভতকশাধ লনও়োর জনয হাউস অফ হাবুসবুর্গ 
তখন বদ্ধপভরের। শুধুমাত্র সম্রাট মযাভস্কভমভে়োন অফ লমভেকোর েরুণ পভরণভতই 
ফ্াকির সকে খুব ভনেট সম্পেগ স্থাপন েরকত লি়ে না। মযাভস্কভমভে়োকনর সবগনাশা 
অভিযানই তৃতী়ে লনকপাভে়োনকে লডকে আকন এবং সভতয বেকত ভে ফরাসী লোেটা 
তাকে লযিাকব টেটো়েমান অবস্থা়ে এো লফকে লরকখ সকর পকড, তাকত সবারই ঘৃণা 
ভমভশ্রত লোধ লজকর্ ওকে। তবুও হাবুসবুর্গ সুকযাকর্র অকপো়ে প্রতীো েকরভছে। যভি 
১৮৭০-৭১ সাকের সাফেয না আসত, হ়েত বা ভিক়েনা়ে সািাও়ো যুকদ্ধর প্রভতভহংসার 
িরুন রক্তর্ো বক়ে লযত। 
 
এ িু’বছকরর অথগাৎ ১৮৭০-৭১ সাকের বীরত্বম়ে সংঘেগ আকরা এেটা অভববাসয 
বযাপাকরর সৃভষ্ট েকর; যার জনয হাবুসবুর্গ বাধয হ়ে তার হৃি়ে পভরবতগকনর। অবশয লস 
পভরবতগন হৃিক়ের অন্তুঃস্থকের লপ্ররণা়ে ন়ে, পাভরপাভবগে অবস্থার চাকপ পকড। পূকবগর 
জামগানরা লর্ৌরবম়ে জক়ের পথ ভিক়ে জামগান সাম্রাকজয প্রকবশ েকর এবং তাকির 
পূবগপুরুেকির স্বকপ্নর মহৎ পুনরুত্থান প্রতযে েকর। 
 
এর জনয অবশয এ বযাপাকর আমাকির লোন িুে লবাোবুভে থাো উভচত ন়ে, 
সভতযোকরর অভস্ট্র়োর জামগানরা উপেভি েকর লয এ সম়ে লথকে রাজযাভিকেে প্রক়োজন 
হকেও েরুণ পভরণভতর জনয িা়েী, যভিও এটা সাম্রাজয পুনস্থাপকনর জনয এেটা 
েতগবযও বকট। ভেন্তু তা পোঘাতগ্রস্ত পুরকনা েুটুভম্বতার মত লশেকমে লবাো হক়ে রুগ্ন 
েক়ে যাও়ো রুর্ীর মত অবস্থা়ে একস না িাাঁডা়ে। সকবগাপভর, জামগান-অভস্ট্র়োন উিক়েই 
উপেভি েকর লয হাবুসবুর্গ প্রাসাকির ঐভতহাভসে ভিন লশে হক়ে একসকছ এবং নতুন 
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সাম্রাকজয লয ন়ো সম্রাটকে অভিকেে েরা হকব, তাকে না়েকোভচত ছাাঁকচ র্ডা হকব, যাকত 
রাইকনর মুেুট পরার লযার্যতা তার থাকে। এ অভিপ্রা়ে এবং ভস্থরতাই লসই হাবুসবুর্গ 
প্রাসাকির এেটা শাখা লবকছ ভনকত সাহাযয েকর, লয শাখা়ে লফ্ডাভরে িয লগ্রট অতীত 
ভিকন সমগ্র জাভতকে লর্ৌরকবর ভশখা়ে তুকে ধকর জাভতর মুখ লর্ৌরববাজ্জ্বে েকরভছে। 
 
১৮৭০-৭১ সাকের যুকদ্ধর পর হাবুসবুর্গ প্রাসাি ভস্থর মাথা়ে সমস্ত জামগানকির ভনমূগে 
েরার োকজ লনকম পকড, যাকির সম্পকেগ ওকির ধারণা ধীকর ধীকর হকেও একেবাকর 
ভবনাশ েরা চাই। আভম ইকে েকর ভনমূগে’ শেটা বযবহার েকরভছ; োরণ এ শেটা 
ভিক়েই এেমাত্র লবাোকনা সম্ভব শ্লািকির পদ্ধভতর ফোফে ভে হকত পাকর। যাকির ওপর 
ভনমূগকের ভবজ্ঞভপ্ত েুেকছ, তারাই ভবকদ্রাকহর অভগ্নভশখা জ্বাভেক়ে লতাকে। এবং লসই 
আগুকনর ভশখা এতই লেভেহান লয আধুভনে জামগান ইভতহাস তা লোনভিন প্রতযে 
েকরভন। 
 
এ প্রথম জাতী়েতাবািী এবং লিশকপ্রভমেরা এেকত্র ভবকদ্রাহীকত পভরণত হ়ে। জাভত বা 
লিকশর ভবরুকদ্ধ এ ভবকদ্রাহ ন়ে। এ ভবকদ্রাহ হে সরোকরর ভবরুকদ্ধ, লয সরোর তাকির 
মকত সুভনভশ্চতিাকব জাভতকে ধ্বংকসর পকথ ভনক়ে চকেকছ, আধুভনে ইভতহাকস এ প্রথম 
যখন বংশ পরম্পরা়ে রাজবংশী়ে লিশকপ্রভমে এবং জাতী়েতাবািী িকের ভপতৃিূভমর 
প্রভত িােবাসা এবং সাধারণ মানুকের মকধয লখাোখুভে সংঘেগ োকর্। 
 
অভস্ট্র়োকত সবগবযাপী জামগান আকন্দােন, যা র্ত শতােীর লশকের ভিকে ছভডক়ে পকডভছে 
লয এেটা লিশ তার শাসেবকর্গর োকছ পভরষ্কার এবং সুষ্টিাকব িাভব জানাকত পাকর, 
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তার শাসনোযগ লিকশর স্বাকথগ পভরচাভেত হকব, অথবা েমপকে তা জাভতর ে়ে লডকে 
আনকব না। 
 
শাসেবকর্গর শাসন েখনও ভনকজ লথকে সকর যাকব না। তা হকে লতা লয লোন রেম 
অতযাচার েঙ্খনী়ে এবং পভবত্র বকে ভবকবভচত হত। 
 
শাসে যভি তার শভক্ত জাভতর ধ্বংকসর োকছ ভনক়োভজত েকর, তকব ভবকদ্রাহ শুধু সভেে 
পিাই ন়ে, প্রভতভট নার্ভরকের েতগবযও বকট। 
 
এখন প্রশ্ন হে েখন এবং েী িাকব পভরভস্থভতর লমাোভবো েরকত হকব, তা শুধু নীরস 
প্রবন্ধ ভেকখ সম্ভব ন়ে। তার জনয প্রক়োজন শভক্তর। হযাাঁ, শুধুমাত্র শভক্তই এ সমসযার 
সমাধান েরকত পাকর। 
 
প্রকতযেভট শাসেবর্গ, যভিও এরা ভনেৃষ্টতম এবং হাজার বার জাভতর সকে 
ভববাসঘাতেতা েকরকছ, তবু তারা িাভব েরকব লয তারা জাভতকে লটকন ওপকর তুকেকছ। 
এর প্রভতপেরা, যারা জাতী়েতাবািী সংরেকণর জনয সংগ্রাম েকর চকেকছ তাকিরও 
উভচত এেই হাভত়োর বযবহার েরা, যা শাসেবর্গ বযবহার েকর চকেকছ। এেমাত্র এ 
পকথই এ ধরকনর অপশাসন লরাখা যা়ে এবং ভনকজকির মুভক্ত ও স্বাধীনতা ভছভনক়ে 
আনকত পারা সম্ভব। সুতরাং এ সংঘেগ আইনর্তিাকবই চেকব যতেণ পযগন্ত শাসে লসই 
পকথ চেকব; ভেন্তু ভবকদ্রাহীর িে লব-আইনী োযগেোপও শুরু েরকত পাকর যভি 
অতযাচারী শাসেবর্গ লস পকথ চকে। 
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ভবকশে েকর বেকত লর্কে, আমাকির িুকে যাও়ো উভচত ন়ে লয মানবজাভতর অভস্তত্বরো 
শুধু শাসনোকযগর মকধয বযাপ্ত থাকে না; অভধেন্তু জাভতকে সংরভেত রাখাই তার 
প্রধানতম েতগবয। 
 
যভি জাভতই ভবপন্ন হক়ে পকড অথবা ভনমূে হও়োর পকথ পা বাডা়ে, তকব আইন টাইন 
ভিতী়ে পযগাক়ের প্রশ্ন। শাসেবর্গ অবশয একেকত্র শুধু আইন অনুযা়েী বযবস্থাই লনকব। 
ভেন্তু অতযাচাভরতিাকব ভনকজকির রো েরার প্রবৃভি সহজাত, সুতরাং লয লোন উপাক়ে 
তা েরা উভচত। 
 
এেমাত্র এ পথই স্বীেৃত, এ সংগ্রাকমর নজীর ইভতহাস খুাঁজকে িুভর িুভর পাও়ো যাকব। 
ভনকজকির অতযাচাভরত শাসকের হাত লথকে বা ভবকিশী বন্ধন খুেকত এর লোন ভবেি 
লনই। 
 
মানুকের অভধোর শাসকের অভধোকরর লথকে অকনে ওপকর। ভেন্তু লেউ যভি মনুেযকত্বর 
অভধোর প্রভতভষ্ঠত েরকত ভর্ক়ে পরাজ়ে স্বীোর েকর ভনকত বাধয হ়ে, তার অথগ ভবকশে 
েকেয লপৌঁছবার পকে তার প্র়োস যকথষ্ট গুরুত্বপূণগ ভছে না। 
 
অভস্ট্র়ো হে এেটা পভরষ্কার এবং উজ্জ্বে িৃষ্টান্ত। েত সহকজ এেটা ভবেুিতা 
লপাশাকের ভনকচ আইকনর নাকম তার মাথা েুোকত পাকর। 
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হাবুসবুর্গ সাম্রাকজযর আইনর্ত শভক্তর ভিেটার ভিতই ভছে সংসকির জামগান ভবকরাভধতা। 
োরণ সংসকি তখন অজামগানকির র্ভরষ্ঠতা, এবং রাজবংশী়েরা যারা বরাবর জামগানকির 
ভবকরাধীতা েকর একসকছ। লিকশর শাসন বযবস্থাটাই এ িুকটা ভবেক়ের মকধয সংঘবদ্ধ। 
জামগানকির িার্য পভরবতগকনর জনয এ িুই ভনরথগে ভবেক়ের উৎখাকতর লচষ্টা েরাটাও 
ভছে ভনষ্ফো। যারা উপকিশ ভিত এ আইনানুর্ পকথ লযকত এবং শাসনবযবস্থার অনুর্ত 
হও়োর জনয, তাকির পকে লোন রেম ভবকরাভধতা েরাই সম্ভব ন়ে। োরণ আইন 
অনুযা়েী ভবকরাভধতা েরার লোন পথই লখাো লনই। এ আইন ভবকশেজ্ঞ সংসি সিসযকির 
উপকিশ লমকন চোর অথগই হকে রাজতকন্ত্রর মকধয জামগানকির অভনবাযগ ধ্বংস; এবং এ 
ধ্বংস আসকতও লবভশ সম়ে োকর্ না। সভতয বেকত ভে সাম্রাজয ভনকজ লথকে লিকঙ 
পডার জনযই জামগানরা রো পা়ে। 
 
চশমাধারী তাভেেরা তাকির ভনকজকির মতবাকির জনয প্রাণ পযগন্ত ভিকত পাকর, ভেন্তু 
লোকের জনয ন়ে। োরণ মানুেই আইন সতভর েকরকছ এবং েকম েকম লস িাবকত 
লশকখ লয আইকনর জকনযই লস লবাঁকচ আকছ। 
 
জামগানকির সবগবযাপী আকন্দােন এসব ভনরথগে ধারণাগুকো মুকছ ভিকত সাহাযয েকরভছে, 
যভিও মতবািধারী তাভেে এবং অনযানয িভক্তকত র্ির্ি পুজারীরা লয একত চমকে 
উকেভছে তাকত সকন্দহ লনই। 
 
যখন হাবুসবুর্গ তাকির হাকতর সমস্ত েোকেৌশে ভনক়ে জামগানকির োছাোভছ আসকত 
লচষ্টা েকর, তখন এ জামগানরা ভনষু্ঠর হাকত লসই উজ্জ্বে রাজবংশীকির প্রচণ্ড আঘাত 
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েকর। এ িেই প্রথম শাসেবকর্গর িুনগীভতর মুকখাশ খুকে লি়ে এবং হাজার হাজার 
মানুকের জ্ঞানচেু উভন্মভেত হ়ে। এিাকব পযান্ জামগান মুিকমে বা সবগবযাপী জামগান 
আকন্দােন লিশকে রাজবংশী়েকির লশাচনী়ে আভেেন লথকে রো েকর। 
 
পাভটগ তার প্রথম আভবগিাকবই ভবরাট এে অনুর্ামীকির আস্থা োি েকর। ভেন্তু 
প্রথমভিকের সাফেয লবভশ ভিন ধকর রাখা সম্ভব হ়েভন। আভম যখন ভিক়েনাকত আভস 
তখন পযান্ জামগান পাভটগকত গ্রহণ োর্া শুরু হক়ে লর্কছ। ভিষ্টান লসাশযাভেস্ট পাভটগ 
ইভতমকধয শাসন েমতা িখে েকর বকস আকছ। পযান জামগান পাভট তখন েৃেতার 
র্িীকর প্রা়ে পুকরাপুভর ভনমগ্ন। 
 
এেভিকে পযান্ জামগান আকন্দােকনর উত্থান এবং পতন, অপরভিকে খৃষ্টান লসাশযাভেস্ট 
পাভটগর চমৎোর অগ্রর্ভত আমার অনুধাবন েরার জনয ভবস্ম়েের ভবে়েবস্তু; আর লসই 
োরকণই আমার িভবেযৎ িৃভষ্টিভে র্েকনর পকে একির িান অপভরসীম। 
 
আভম যখন ভিক়েনাকত আভস, আমার সহানুিূভত ভছে সমূ্পণগরূকপ পযান্ জামগান 
আকন্দােকনর ভিকে। 
 
ভবকশে েকর তাকির জ়েধ্বভন। জ়ে লহাে লহাক়েন লজাোকরন, আমাকে ভবস্মক়ে অভিিূত 
েকর লফেত; তাকির মকনর লজার লিকখ আমার বুে িকর উেত। তারা ভনকজকির অখণ্ড 
জামগাভনর অংশ বকে িাবত, লযখান লথকে তারা সামভ়েেিাকব ভবভেন্ন। তারা সুকযার্ 
লপকেই জনসাধারণকে বুভেক়ে বেত যা আমার শুধু আত্মভববাসই বাভডক়ে লি়েভন, 
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উৎসাহও বভধগত েকরকছ। জামগান সম্পভেগত সমস্ত আিশগকে প্রোকশয লঘােণা েরা এবং 
লোন ভবেক়ে আকপাে ন়ে; আমার মকন হ়ে এ পকথই শুধু লিশকে বাাঁচাকনা যা়ে। আভম 
ভেছুকতই বুকে উেকত পাভর না লয এত বড এেটা আকন্দােন ভে েকর তাডাতাভড লিকঙ 
পডে; এবং এটা ভেছুকতই লবাধর্ময ন়ে লয এত অি সমক়ের মকধয ভিস্টান লসাশযাভেস্ট 
পাভট ভে েকর এতখাভন অগ্রর্ভত েরে। তারা ইভতমকধযই জনভপ্র়েতার উতৃে শৃকে চকড 
বকসকছ। 
 
যখন এ িুই আকন্দােনকে আভম তুেনামূেে ভবচার েরকত বভস, তখন িার্য আমাকে 
সহা়ে লি়ে, এ হতবুভদ্ধর সমসযাটা লবাো়ে। িাকর্যর এ সহা়েতা আমাকে লযন আমার 
পভরকবকশ আকরা লবভশ সংেুভচত েকর লি়ে। 
 
আভম এখাকন িুকটা মানুে সম্পকেগ ভবকশ্লেণ েরা, যাকির এ আকন্দােকনর েষ্টা এবং লনতা 
বকে মানয েরা উভচত। এেজন হে জজগ িন্ লশ্রাক়েনার, আর অপরজন হে ডটর োেগ 
েুইর্ার। 
 
বযভক্তকত্বর ভিে লথকে িুজকনই সাধারকণর লচক়ে ওপকর এবং তথােভথত সংসি 
সিসযকির লথকেই উাঁচু ভছে। তারা তাকির জীবনযাত্রা ভনবগাহ েরত ভনষ্কেঙ্ক, ভনকিগাে 
এবং চরম সাধুতার মকধয, চাভরভিে যখন িুনগীভতর ভবেবাকে আোভিত। বযভক্তর্তিাকব 
প্রথকম আভম পযান্-জামগান প্রভতভনভধ লশ্রাক়েনারকে পছন্দ েরতাম, ভেন্তু ধীকর ধীকর ভিষ্টান 
লসাশযাভেস্ট পাভটগর লনতাকে এেইিাকব পছন্দ েকর লফেোম। 
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উিক়ের লযার্যতা ভবকবচনা়ে আমার মকন হ়ে লর্াডার সমসযা সমাধাকনর বযাপাকর 
লশ্রাক়েনাকরর ভচন্তাধারা উাঁচু ধরকনর এবং বভেষ্ঠ; লস তার িূরিৃভষ্টকত অভস্ট্র়ো সাম্রাকজযর 
পতন লয োকরার লচক়ে অকনে লবভশ স্পষ্টিাকব লিখকত লপক়েভছে। যভি হাবুসবুর্গ 
সাম্রাজয সম্পকেগ তার েথাগুকো়ে জামগানরা সম়ে মত মকনাকযার্ ভিত, তকব সবগনাশা 
যুকদ্ধ সারা ইউকরাকপর ভবরুকদ্ধ হ়েত বা জামগাভনকে জভডক়ে পডকত হত না। 
 
ভেন্তু যভিও লশ্রাক়েনার সমসযার র্িীকর লঢাোর েমতা রাখত, তকব মানুে লচনার 
বযাপাকর তার প্রা়েই িুে হত। 
 
এবং এখাকনই ডটর েুইর্াকরর ভবকশে প্রভতিা ভছে। মানুকের চভরত্র লবার বযাপাকর তার 
ভছে ইবরিি েমতা। লস অতযন্ত সতেগতার সকে মানুকের মূেযা়েন েরত এবং লসই 
মূেযা়েন েরকত ভর্ক়ে তার প্রাকপযর লচক়ে লবভশ েখনই ভিত না। সব পভরেিনাই 
মানুকের বাস্তব ভিেটার ভিকে নজর লরকখ হত, ভেন্তু এ ভবেক়ের প্রকিিটা লশ্রাক়েনার 
ভেে বুেত না। পযান্ জামগান আকন্দােকনর ধযান-ধারণাগুকো ভেেই ভছে, লসগুকো 
জনসাধারকণর মকধয ছভডক়ে ভিক়ে সাথগে েকর তুেকত লয িূরিৃভষ্ট এবং মকনর িৃঢ়তা 
িরোর তা তার ভছে না। এবং এসব পভরেিনা যাকত সহকজই জনসাধারণ ভিকত পাকর, 
লসিাকব সতভর েরার েমতাও তার ভছে না। োরণ জনসাধারণ সম্পকেগ লবাধশভক্ত ভছে 
খুবই সীমাবদ্ধ এবং লোনভিনই তার আর বাকডভন। সুতরাং লশ্রাক়েনাকরর জ্ঞানবুভদ্ধ ভছে 
প়ের্ম্বকরর মত, যা তার পকে লোনভিনই বাস্তকব রূপাভ়েত েরা সম্ভব হক়ে ওকেভন। 
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মানব চভরত্র সম্পকেগ তার লবাধশভক্তর অিাব, জনসাধারকণর শভক্ত সম্পকেগও তাকে িুে 
ধারণা ভিক়েভছে। শুধু েক়েেটা আকন্দােকনর বযাপাকরই ন়ে পুরকনা প্রভতষ্ঠানগুকোর 
সহজাত েমতা সম্পকেগও। 
 
বাস্তভবেপকে লশ্রাক়েনার বুেকত লপকরভছে লয সব সমসযার তাকে মুকখামুভখ হকত হকে, 
লসগুকো সব মানভবে। ভেন্তু তার পকে লবাো সম্ভব ভছে না লয এেমাত্র জনসাধারণই 
লসই সমসযাগুকোর সমাধান েরকত পাকর, োরণ লসগুকো ভছে ধমগকঘো। 
 
িুিগার্যবশত তথােভথত বুজুগ়োকির সংগ্রাম শভক্ত সম্পকেগও তার ধারণা ভেে ভছে। এ 
িুবগেতা মূেত তাকির ভনকজকির বযবসার স্বাথগরোর োরকণ এবং তারা লয ভবেক়ে 
এেেিাকব লোনমকতই লোনরেম িাভ়েত্ব বা েুাঁভে ভনকত রাজী ভছে না। এটাই তাকির 
লয লোন সংগ্রাকম অংশ ভনকত বাধা ভিক়েকছ। ভবকশেিাকব বেকত লর্কে সবগাত্মে 
আকন্দােন েখনই সাথগেতা োি েরকত পাকর না, যভি না ভবশাে জনসাধারণ তার সকে 
এোত্ম হক়ে তাকত অংশগ্রহণ না েকর। 
 
জনসাধারকণর এ ভনকচোর স্তর সম্পকেগ িুে ধারণা সামাভজে সমসযাগুকো সম্পকেগও 
সভেে ধারণা লথকে তাকে বভঞ্চত রাকখ। 
 
এসব বযাপাকর ডটর েুইর্ার ভেে লশাক়েনাকরর ভবপরীতপিী ভছে। মানব চভরত্র সম্পকেগ 
তার সাধারণ জ্ঞান ভবভিন্ন সামাভজে শভক্তগুকো সম্বকন্ধ তার ধারণাকে সভেেিাকব 
উপস্থাভপত েকর এবং বতগমান প্রভতষ্ঠানগুকো সম্পকেগ অবকহোর মকনািাব লনও়োর হাত 
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লথকে তাকে রো েকর; এবং সম্ভবত তার এ গুণটাকেই লস বযবহার েকর এসব 
প্রভতষ্ঠানগুকোকে ভনকজর উকেশয ভসভদ্ধর োকজ োর্া়ে। 
 
আমাকির লসই ঘটনাবহুে োকে, লস স্পষ্ট লিখকত লপক়েভছে লয সমাকজর ওপকরর 
স্তকরর সংগ্রাম েরার েমতা বেকত ভেছু লনই, এবং নতুন নতুন বড সংগ্রাম েরকতও 
তারা অসমথগ, যতেণ না পযগন্ত লবাকে লয এ আকন্দােকন জ়ে তাকির সুভনভশ্চত। সুতরাং 
সমাকজর এ ভবকশে স্তরটাকে জ়ে েরার জনয লস প্রাণমন লঢকে লি়ে এবং তাকির পেু 
েরার লচক়ে সযকে সামভ়েে উেীপনা তাকির মকধয োেন পােন েকর; োরণ একির 
অভস্তত্বই তখন ভবপন্ন। িীঘগস্থা়েী প্রভতষ্ঠানগুকোর সমথগন পাও়োর জনয সত্বর যত রেকমর 
উপা়ে লবকছ লনও়ো সম্ভব; তার সবগুকোকেই লস গ্রহণ েকরভছে; যাকত তার এ 
আকন্দােকনর জনয লসইসব প্রাচীন প্রভতষ্ঠানগুকোর লথকে যতটা সম্ভব শভক্ত আকরাহণ 
েরা যা়ে। 
 
এ োরকণ সমাকজর মধযভবি লশ্রণীকে, যাকির প্রা়ে ভনমূগে েরার জনয সরোর উকে পকড 
লেকর্ভছে, িকের ভিত্ ভহকসকব তাকির ভনবগাচন েকর। এিাকব লস লয অনুর্ামীরা িে 
সতভর েকর, যারা ভনকজকির উৎসর্গ েরকতই লয সব সম়ে প্রস্তুত ভছে শুধু তাই ন়ে, 
তাকির মকধয সংগ্রাম েরার মত যকথষ্ট মানভসে শভক্তও বতগমান। েযাথভেে চাকচগর প্রভত 
তার ধযান ধারণা যুবে পাদ্রীকিরও িকে টাকন এবং প্রাচীন পুরুকতর িে এেরেম বাধয 
হক়েই রেণকেত্র লথকে রকণ িে লি়ে; যুবেরা এ আশাকতই নতুন িকে লযার্ ভিক়েভছে 
লয ধীকর ধীকর নতুন পাভটগ তাকির ওপকর উেকত সাহাযয েরকব। 
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এেমাত্র তার চভরকত্রর এভিেটাকে ভবচার েরার অথগই হে তার প্রভত অতযন্ত অভবচার 
েরা। োরণ তার যুদ্ধ লেৌশে ভছে অননয। সংস্কারে ভহকসকব তার প্রভতিাকেও 
লোনমকতই লছাট েকর লিখা চকে না। ভেন্তু এসব েমতা অথগাৎ অভস্তত্বকবাধ এবং 
লযার্যতা ভছে সীমাবদ্ধ। 
 
এ ভবখযাত বযভক্তভটর েেয ভছে ভেন্তু সভতযোকরর বাস্তব সম্মত। তার ইকে ভছে ভিক়েনা 
জক়ের, যা হে রাজতকন্ত্রর হৃি়েস্বরূপ। এ ভিক়েনা লথকেই অসুস্থতা এবং বাধগেযকহতু 
জরাজীণগ সাম্রাকজযর লশে নাডীর স্পন্দন লশানা লযত। যভি লোনিাকব হৃি়েটাকে সুস্থ 
েকর লতাো যা়ে, তকব শরীকরর অনয অে-প্রতযেগুকোও সজীব হকত বাধয। 
 
ধারণাটা আিশগর্তিাকব ভেেই ভছে; ভেন্তু লয সমক়ের মকধয এ আিশগকে রূপাভ়েত 
েরকত হকব তা অতযন্ত সীমাবদ্ধ। এবং এটাই হে তার িুবগে স্থান। 
 
শহর ভিক়েনার লম়ের ভহকসকব তার োযগাবেী অসাধারণ; ভেন্তু তাকতও রাজতন্ত্র রো 
পাও়োর লোন উপা়ে ভছে না। োরণ পুকরা বযাপারটাই তখন অকনে লিভর হক়ে লর্কছ। 
 
তার প্রভতিন্দ্বী লশ্রাক়েনার ভেন্তু বযাপারগুকোকে স্পষ্ট উপেভি েরকত লপকরভছে। ডটর 
েুইর্ার লয ভবে়েগুকোর বাস্তব প্রক়োর্ েকরভছে, তা োযগেরী হ়েভন। লশ্রাক়েনার লশে 
ধাপ বকে যা লিকবভছে, লসখাকন লপৌঁছকত পাকরভন। ভেন্তু তার আশঙ্কাগুকো 
আশ্চযগজনেিাকব সকতয পভরণত হক়েভছে। এিাকব উিক়েই তাকির েকেয লপৌঁছকত সেম 
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হ়েভন। েুইর্ার অভস্ট্র়ো রো েরকত পাকরভন, আর লশ্রাক়েনাকরর পকে অভস্ট্র়োর 
জামগানকির পতন লরাধ েরা সম্ভব হক়ে উকেভন। 
 
এ িুই িকের পতকনর োরণ আমাকির যুকর্র পকে গুরুত্বপূণগ ভশো ভবকশে। 
 
আমার বনু্ধকির পকে বযাপারটা লয ভবকশেিাকব উপোভর হক়েভছে লস ভবেক়ে সকন্দহ 
লনই। োরণ অকনে ভবেক়েই লসভিকনর লসই পভরকবশ ও আমাকির সমক়ের ভমে ভছে। 
সুতরাং এ ভশো লথকে লশখা উভচত ভছে লয িুেগুকো আকন্দােনটাকে খতম েকর ভিক়ে 
পুকরা জভমটাকে বন্ধযা েকর ভিক়েভছে, তা লথকে লরহাই পাও়োর। 
 
আমার মকত অভস্ট্র়োকত পযান-জামগান আকন্দােকনর ধ্বংকসর জনয মূেত ভতনকট োরণ 
িা়েী। 
 
প্রথম োরণ হে, তৎোেীন লনতাকির সামাভজে সমসযাগুকো সম্পকেগ সুস্পষ্ট লোন 
ধারণা ভছে না। ভবকশে েকর নতুন আকন্দােন লযটা চভরত্রর্তিাকব ভবকদ্রাহাত্মে। 
 
লশ্রাক়েনার এবং তার অনুর্ামীকির িে তাকির মকনাকযার্ পুকরাপুভর বুকজগা়ো লশ্রণীর ওপর 
ভিক়েভছে; সুতরাং তাকির লসই আকন্দােন ভনরীহ এবং মধযমকর্াকছর আকন্দােকন 
পযগবভসত হ়ে। িাে সমক়ে অথগাৎ সুশাসকনর সম়ে সমাকজর ভবকশে স্তকরর এ মনস্তে 
সম্বন্ধী়ে ধযান ধারণা লিকশর পকে অতযন্ত মূেযবান। ভেন্তু খারাপ শাসকের সমক়ে এ 
ভবকশে গুণটাই ধ্বংকসর োরণ হক়ে িাাঁডা়ে। অধযাবসা়ে পূণগ সংগ্রাম চাভেক়ে ভনক়ে 
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যাও়োর জনয পযা-জামগান আকন্দােনোরীকির উভচত ভছে জনসাধারণকে জ়ে েরার। এ 
বযথগতার জনয আকন্দােনভটর প্রাথভমে লোন আকবকর্র লঢউ-ই ভছে না, এবং এ োরকণই 
আকন্দােনটাকত এত অি সমক়ে িাটা পকড যা়ে। 
 
অসংখয আধুভনে বুজগ়ো যারা এ আকন্দােকন শাভমে হক়েভছে, এর অন্তভনভহগত আবতগন 
ভস্থর েকর এবং এ উপাক়ে আকর্ লথকেই জনসাধারকণর সমথগন আশা েকর। এ 
পভরকবকশ এ ধরকনর এেটা আকন্দােন ভবতেগ সমাকোচনার পভরভধ ছাভডক়ে ওপকর উেকত 
পাকর না। ধকমগান্মািনা এবং আকত্মাৎসকর্গর লপ্ররণা এ আকন্দােকন আর ভছে না। তার 
পভরবকতগ জা়ের্া ভনক়েভছে লিকশর বতগমান সরোকরর সবভেছুকে লমকন লনও়ো এবং 
েভেন সমসযাগুকোকে লেকে এেকোকণ সভরক়ে ভিক়ে এে অপমানজনে শভক্তর মধয ভিক়ে 
সব ভেছুর সমাভপ্ত লঘােণা েরা। 
 
পযান-জামগান আকন্দােকনর জনয িা়েী হে এর লনতারা, যাকির উভচত ভছে সাফকেযর 
োরকণ অনুর্ামীর িে ভবশাে জনসাধারকণর মকধয লথকে খুাঁকজ লবর েকর লনও়ো। 
 
এিাকব পুকরা আকন্দােনটাই ভর্ক়ে পকড বুজুগ়ো, সমাকজর তথােভথত বযভক্তবর্গ এবং 
আধুভনে পিীকির হাকত। এ অসফেতার িরুন ভিতী়েবার ধস নাকম। 
 
পযান-জামগান আকন্দােকনর সকে সকে অভস্ট্র়োর জামগানকির অবস্থা অতযন্ত লশাচনী়ে হক়ে 
িাাঁডা়ে। অভস্ট্র়োর জামগানকির ভনমূগে েরার জনয পােগাকমেকে যন্ত্র ভহকসকব বযবহার েরা 
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হ়ে। লশে সমক়ে এ অভস্ট্র়োর জামগানকির রো েরার এেমাত্র পথ ভছে এ সংসি 
র্ণতন্ত্রকে ছুাঁকড লফকে লিও়ো। ভেন্তু তার আশা খুবই েম বা ভছে না বেকেই চকে। 
 
সুতরাং পযান্-জামগান আকন্দােকনর মূে প্রশ্ন হে এখন ভে েরা? সংসিী়ে র্ণতকন্ত্রর 
লিতকর লথকে তাকে সাকবাতাজ েরা, নাভে বাইকর লথকে প্রচণ্ড আেমণ েকর 
প্রভতষ্ঠানকে ধ্বংস েকর লিও়ো। 
 
পযান-জামগানরা পােগাকমকে ঢুকে পরাভজত হক়েই ভফকর আকস। ভেন্তু ভনকজকির পােগাকমকে 
ঢুেকত পারার জনয েৃতজ্ঞ লবাধ েকর। 
 
বাইকর লথকে এ ধরকনর সংগ্রাম চাোকনার জনয প্রক়োজন হে অিময ও অকজ়ে সাহকসর 
এবং আকত্মাৎসকর্গর লপ্ররণাকে অস্ত্র ভহকসকব বযবহার েরা। এ সব লেকত্র যাডকে ভশঙ 
ধকর লজার েকর বেপূবগে অভধেৃত েরকত হ়ে। েুদ্ধশভক্ত হ়েত বা আেমণোরীকে 
বারবার মাভটকত আছকড লফেকব, তবু বভেষ্ঠ মকনর লজাকর তাকে উকে িাাঁডাকত হকব, 
যভিও হ়েত বা তার ইভতমকধয ভেছু হাড লিকঙ লর্কছ, এবং এ ধরকনর িীঘগ যুকদ্ধর পরই 
এেমাত্র ভবজ়েী হও়ো সম্ভব। নতুন লযাদ্ধারা এ আকত্মাৎসকর্গর লপ্ররণাকতই একস লজাকট। 
এ অিময উৎসাহ লশেকমে তাকির মাথা়ে ভবজ়েীর মুেুট পভরক়ে লি়ে। 
 
এ ধরকনর ফোফকের জনয অবশয জনসাধারকণর মকধয মহৎ সন্তাকনর প্রক়োজন। 
তাকিরই এেমাত্র প্রক়োজনী়ে মানভসে সধযগ এবং অধযবসা়ে থাকে যার িারা লোন 
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রক্তে়েী সংগ্রাকমর সমাভপ্ত েরা সম্ভব। ভেন্তু পযান জামগান আকন্দােকন এ ধরকনর লোন 
লযাদ্ধা ভছে না; সুতরাং সমাধাকনর জনয সংসকি লঢাো ছাডা র্তযন্তর লোথা়ে! 
 
এটা মকন েরকে িুে হকব লয সনভতে ভিে লথকে অন্তজগর্কত ভিধািকন্দ্বর পর এ পথ 
ভস্থর েরা হক়েভছে বা এটা সুভচভন্তত লোন ভচন্তাধারার ফসে। না, এ সমসযা সমাধাকনর 
জনয অনয লোনরেম ভচন্তাই েরা হ়েভন। তারা ভমথযা ধারণা আর িুে ভচন্তাধারার 
বশবতগী হক়েই আর ভচন্তা েকরভন লয এ প্রভতষ্ঠাকন মাথা র্োবার ভে ফোফে হকত পাকর, 
যভিও বরাবর আিশগর্তিাকব এ প্রভতষ্ঠাকন লঢাোর ভবকরাভধতা ভনকজরাই েকর একসকছ। 
আশা েকরভছে এ পকথই তারা জনসাধারকণর ভনেট লপৌঁছকত পারকব। োরণ তাকির 
েথা যারা শুনকব তারাই লতা সম্ভাবয জাভতর প্রভতভনভধ। আপাতিৃভষ্টকত মকন হ়ে 
শ়েতাভনর একেবাকর লর্াডা়ে ঘা ভিকত পারকব, বাইকর লথকে লযটা লোনমকতই সম্ভব 
ন়ে। তাকির ভববাস ভছে সংসকির মুভক্তর মকধয তারা যভি ভনকজকির রো েরকত পাকর, 
তকব এেে বযভক্তকত্বর িূভমোটা হকব লোন নাটকের মত, যা ভিকন ভিকন িৃঢ় এবং বভধগত 
হকব। 
 
ভেন্তু বাস্তকব পুকরা বযাপারটাই ভবপরীতিাকব লিখা লি়ে। ভবচারাে়ে, যার সামকন পযান-
জামগান আকন্দােকনর প্রভতভনভধবর্গ তাকির বক্তবয উপভস্থত েকর, তা লমাকটই ভবশাে হক়ে 
ওকে না। বরং েুদ্রই হক়েভছে। উপভস্থত তারাই থােত যারা ওকির বক্তবয শুনকত রাজী; 
অকনযরা পকররভিন সংবািপকত্র তা পকড ভনত। 
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সংসি ভেন্তু প্রধান ভবচারাে়ে ন়ে, সবকচক়ে বড ভবচারখানা হে জনসাধারকণর সামকন 
লখাো আোকশর ভনকচ সিা েরা। োরণ এখাকনই হাজার হাজার লোকের জমাক়েত, 
এবং তারা শুনকত আকস বক্তা ভে বেকছ; ভেন্তু সংসকি লশ্রাতা বেকত লতা মাত্র েক়েেশ 
লোে। এবং লবভশরিার্ই লসখাকন উপভস্থত থাকে তাকির ধাযগ সিভনে িাতা পাও়োর 
ধান্ধা়ে, জ্ঞাকনর আকোেবভতগোর ভশখা বাডাবার জকনয ন়ে; এরাই তথােভথত 
জনসাধারকণর প্রভতভনভধ। 
 
তকব এখাকন ভবকশেিাকব উকল্লখকযার্য লয জমাক়েকত জনসাধারণ ভেছু ভশখকত আকস না, 
োরণ লশখার জনয যতটুেু বুভদ্ধমিা এবং ইোশভক্তর প্রক়োজন, তা তাকির োকরারই 
প্রা়ে থাকে না। 
 
এ সংসকির এেজন প্রভতভনভধও সকতযর োকছ শ্রদ্ধাবনত হক়ে ভনকজকে োকজর জনয 
উৎসর্গ েকর না। এ িদ্রসম্প্রিাক়ের এেজনও এ োজ েরকব না, যভি না িাকব 
আর্ামীবাকর ভনবগাচকন লস আবার এেই জা়ের্া লথকে সংসকির সিসযপি ভনবগাভচত 
হও়োর আশা রাকখ। সুতরাং এসব সিসযরা তখনই নতুন পাভটগর লখাাঁকজ লবর হ়ে যাকির 
লিাকট লজতার সম্ভাবনা আকছ, যখন লিকখ তার পুরকনা িকের খারাপ সম়ে চেকছ। 
অবশয এ িে পভরবতগকনর আকর্ যুভক্তর বনযা়ে ভনকজকির নীভতকে প্রভতভষ্ঠত েকর এবং 
যখনই লিখা যা়ে বতগমান পাভটগ ভনবগাচকন পরাজক়ের মুকখামুভখ একস িাাঁভডক়েকছ, তখন 
িকে িকে লনতাকির িে লিকঙ নতুন িকে লযকত লিখা যা়ে। সংসিী়ে ইাঁিুকরর িকে 
তখন জাহাজ ছাডার ভহভডে পকড। 
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লোন এেে বযভক্তকত্বর ভবে়েবস্তুর ওপর িখকের জনয এগুকো হ়ে না। এ িে 
িাঙািাভঙর লখো হ়ে লোন এে অতীভন্দ্র়ে ভবেক়ে অন্তিৃভষ্টর জনয। সংসি মাভছর িে 
ভেে মুহূকতগ অনয পাভটগর ভবছানা়ে লপাোর মত োভফক়ে পকড। আর এসব ভবচারােক়ের 
সামকন বকৃ্ততা েরা হে ভবকশে লোন জন্তুকির ভিকে মুক্তা ভনকেপ েরা। বাস্তভবেপকে 
এত েকষ্টর লোন প্রভতিান পাও়ো যা়ে না। োরণ ফে লতা সবগিাই লনভতবাচে। 
 
এবং এটাই সব সম়ে হক়ে একসকছ। পযান-জামগান সিসযরা হ়েত বা েেগশ েকণ্ঠ ভচৎোর 
েকর লর্কছ, ভেন্তু তাকির েথা শুনকছটা লে! 
 
সংবািপত্রগুকো হ়ে গ্রাকহযর মকধয আকন না, না হ়ে লেকট লহাঁকট লসই বকৃ্ততাগুকো 
এমনিাকব প্রোশ েকর লয তার মকধযোর সার বস্তুই ধ্বংস হক়ে যা়ে, অথবা লসগুকোকে 
এমনিাকব লমাচড লিও়ো হ়ে লয তার অথগ একেবাকর অনযরেম হক়ে িাাঁডা়ে। যা পকড 
সাধারণ িশগে নতুন আকন্দােন সম্পকেগ িুে ধারণা ভনক়ে বকস থাকে। এেে সিসযরা 
ভে বেকছ লসটা অপ্রক়োজনী়ে। িরোর হে লসই বকৃ্ততা সাধারণ মানুে ভেিাকব পডকছ 
এবং ভনকে। 
 
সুতরাং প্রোভশত সংবািপকত্র বকৃ্ততাগুকো আর ভেছুই ন়ে, প্রিি বকৃ্ততার োট-ছাাঁট েরা 
অংশভবকশে; যা পােের্ণকে অসংেগ্ন স্বেতার ধারণা লি়ে। ভেন্তু এটা েরা ভবকশে 
এেটা উকেশয ভনক়ে। সুতরাং িশগে বেকত সভতয লবাো়ে মাত্র পাাঁচশ লোে; এবং তাই 
যকথষ্ট। ভনেৃষ্টতম হে ভনকচর ভবে়েবস্তুটা 
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পযান্-জামগান আকন্দােনটা হ়েত বা সফে হত যভি তার লনতারা উপেভি েরকত পারত 
লয আকন্দােনটা যতটা নতুন পাভটগর জনয তার লচক়ে লবভশ সবগমানবাত্মে চভরকত্রর। এ 
এেটাই উপেভি এত বড এেটা সগ্রাম চাোকনার জনয লয অন্তভনভহত শভক্তর িরোর, 
তা জার্াবার জনয যকথষ্ট। অবশয এ ধরকনর সগ্রাম চাোকনার জনয প্রক়োজন লনতাকির 
অসীম বুভদ্ধমিা এবং অিময সাহস। যভি এ সবগাত্মে আকন্দােন যারা চােনা েরকব তারা 
তাকির সবভেছু উৎসর্গ েরকত প্রস্তুত না থাকে, তাহকে শীঘ্রই লিখকত পাকব এমন 
অনুরার্ী আর খুাঁকজ পাও়ো যাকে না, যারা এ সংগ্রাকমর সাফকেযর জনয ভনকজকির জীবন 
শুদ্ধ তুে বকে মকন েকর। লয তার ভনকজর অভস্তত্ব রোর জনয সংগ্রাম েকর,–লস 
সমাজকে লসবা েরকব ভে েকর? 
 
সাফকেযর পভরকবশ র্কড লতাোর জনয প্রকতযকের উভচত এটাকে এমনিাকব পভরচােনা 
েরা যাকত িাবী বংশধকররা এটাকে সম্মান এবং লর্ৌরকবর লচাকখ লিকখ; তকব এ 
আকন্দােকনর লবভশ সংখযা়ে সিযকির লোনরেম প্রভতিান আশা েরা অনযা়ে। যভি এ 
ধরকনর আকন্দােকন লবভশ সংখযা়ে সিযকির ঊচুপি এবং লচ়োর পাও়োর সুকযার্ থাকে 
তকব প্রচুর পভরমাকণ অকযার্য সিযরা লসই িকে ভিড েরকব। এবং ভিকন ভিকন 
মুনাফাকখারকির িেই পাভটগর লিতকর লবভশ গুরুত্ব পাকব। সভতযোকরর লযাদ্ধার িে যারা 
প্রথম ভিকে আেমকণর প্রচণ্ড ধাকা সামোকব তাকিরই হ়েত বা মুনাফাকখাকরর িে। 
পভরতযক্ত পাথরেুভচর মত বাভতে েকর লিকব। সুতরাং আকন্দােকনর মৃতুয লতা লসখাকনই 
ঘকট যাকব। 
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এেবার যখন পযান-জামগান আকন্দােনোরীরা ভেে েকর লয সংসকির সকে হাত ভমোকব, 
তখন লনতা এবং লযাদ্ধারা আর জনভপ্র়ে আকন্দােকনর অংশগ্রহণোরী থাকে না, সংসকি 
সিকসয পভরণত হ়ে তারা। এিাকব আকন্দােন সাধারণ এেটা রাজননভতে িকে পভরণত 
হ়ে এবং তার যুদ্ধভপ্র়ে চভরত্র হাভরক়ে লফকে; লোনেকমই আর শহীি হকত চা়ে না। 
 
সগ্রাকমর পভরবকতগ পযান-জামগান আকন্দােকনর লনতারা বকৃ্ততা আর ির েোেভেকত 
ভববাসী হক়ে পকড। নতুন সংসি সিসযরা এ লিকব খুভশ হ়ে লয সবগাত্মে আকন্দােন 
চাোকনার জনয বাভিতা অকনে িাে অস্ত্র; একত ভনকজকির জীবকনর েুাঁভে েম, যা তাকে 
পকি পকি সশস্ত্র আকন্দােকনর সম়ে মুকখামুভখ হকত হ়ে এবং তাকত লয লোন সমক়ে তার 
জীবন হারাকত হকত পাকর। এ সগ্রাকমর ফোফে ভে হকব তা লযমন বো যা়ে না লতমভন 
বযভক্তর্ত োিও একত লনই। 
 
তারা যখন সংসকির সিযপি অেংেৃত েকর, তখন তাকির অনুর্ামীর িে লোন এে 
অতযাশ্চযগ ভেছু ঘটকব লিকব আশা ভনক়ে বাইকর অকপো েকর। স্বিাবতই লোন অদু্ভত 
বযাপার ঘকট না, ঘটকতও পাকর না। ভেন্তু আকন্দােকনর অনুর্ামীর িে শীঘ্রই অনধযগ হক়ে 
পকড; োরণ তারা সংবািপকত্র যা পকড; তার সকে ভনবগাচকনর লোন প্রভতশ্রুভতর ভমেই 
লিাটিাতারা খুাঁকজ পা়ে না। তার োরণ অবশয লবভশ লখাজার িরোর। লনই। এর 
প্রধানতম োরণ হে সাংবাভিেরা পযান-জামগান আকন্দােকনর লনতারা বাস্তকব ভে েরকছ 
না েরকছ তার সভতযোকরর ভববরণ েখনই প্রোশ েকর না। 
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নতুন সংসি সিসযকির িে সংসকির লিতকর ভবকদ্রাহী মকনািাকবর খুব অি ছাপই। 
রাকখ। 
 
প্রোশয জনসিা েরাও ভিকনর পর ভিন েকম আকস; যভিও এটাই হে জনসাধারণকে 
উিুদ্ধ েরার এবং তাকির োকছ লপৌঁছবার এেমাত্র পথ। োরণ এখাকন জনসাধারকণর 
ওপর লসাজাসুভজ প্রিাব লফো যা়ে ও ভবরাট জনসমথগনও পাও়ো যা়ে। 
 
ভবরাট বী়োর হকের লটভবকের ওপর িাাঁভডক়ে হাজার হাজার লশ্রাতার সামকন লয বক্তারা 
তাকির বকৃ্ততা রাখত তারা যখন লসই লটভবে খাভে েকর সংসকির উচ্চ বকৃ্ততামকঞ্চ 
সামানয েক়েেজন ভনবগাভচত সিসযকির সামকন তাকির বকৃ্ততা রাকখ, তখন তাকির বকৃ্ততা 
আর জনসাধারকণর োকছ উপভস্থত হ়ে না, হক়ে িাাঁডা়ে ভনবগাভচত েক়েেজন সিসযর 
উকেকশয। এবং পযান-জামগান আকন্দােন তার ভনজস্ব চভরত্র হাভরক়ে লফকে ভনছে এেটা 
ক্লাকব পভরণত হ়ে লযখাকন েভেন সমসযাগুকোরও লেতাবী ঢকঙ আকোচনা চকে। 
 
সংবািপকত্রর মাধযকম িকের লয িুে ধারণা র্কড ওকে, বযভক্তর্ত সম্পকেগর িারা লসটাকে 
পভরশুদ্ধ েরার লচষ্টাও েরা হ়েভন। লযটা এেমাত্র প্রোশয জনসিার মাধযকমই সম্ভব, 
লযখাকন এেে লোন বযভক্তত্ব তার োকজর ভহকসব ভনকেশ িাভখে েরার সুকযার্ পা়ে। 
এর চরম পভরণভত হে পযান-জামগান শেটাই ভবশাে জনসাধারকণর োকন ভবেবৎ 
লশানা়ে। 
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আজকের েেকমর লযাদ্ধার্ণ এবং সাভহকতযর চাভে়োকতর িকের লবাো উভচত লয পৃভথবীর 
ইভতমকধয পভরবতগন সংর্ভেত হক়েকছ, লসটা রাজহাাঁকসর পাখার েেকম হ়েভন। না; 
েেকমর প্রধান োজ হে এ পভরবতগকনর তাভেে ভিেটার বযাখযা েরা। বকৃ্ততাই এেমাত্র 
যািুশভক্ত যা ধমগী়ে এবং রাজননভতে আকন্দােকন যািুিকণ্ডর মত োজ েকর। 
 
ভবরাট জনসাধারণকে এেমাত্র বকৃ্ততা িারাই শাসন েরা যা়ে, অনয লোন শভক্ত ভিক়ে 
ন়ে। সমস্ত জনভপ্র়ে আকন্দােনই হে মহান আকন্দােন। মানুকের ইো এবং অনুিূভতর 
এগুকো হোৎ আকগ্নভর্ভরর উদ্গীরণ ভনষু্ঠর ধ্বংকসর োকজ অথবা জাভতর্ডার োকজ 
ভনক়োভজত হ়ে। লোন লেকত্রই মহান লোন আকন্দােন েইংরুকমর না়েেকির ভচভন 
ভমভশ্রত েভবতা এবং রভঙন েিনার িারা সংর্ভেত হও়ো সম্ভব ন়ে। 
 
এেটা জাভতর ধ্বংস এেমাত্র প্রবে ইোশভক্তর িারাই এডাকনা সম্ভব। ভেন্তু যাকির 
মকধয প্রবে ইোশভক্ত বতগমান, তারাই অপকরর মকধয লসই ইোশভক্তর লঢউ জার্াকত 
পাকর। এেমাত্র লনতাকির মকধযোর ইোশভক্তর বনযা হাতুভডর আঘাকতর মত 
জনসাধারকণর হৃিক়ের িু়োর খুেকত সমথগ। 
 
লয এ অনুিূভতর প্লাবন তাকে বকৃ্ততার মাধযকম রূপ ভিকত সেম ন়ে, তার পকে িূরিশগী 
এবং তার ইোর আর্ামীভিকনর িূত হও়ো সম্ভব ন়ে। সুতরাং এেজন তাভেে লেখে 
তার োভে লিা়োত ভনক়ে প্রকশ্নািকরই বযস্ত থােকব। োরণ তার লযার্যতা এবং জ্ঞান িুইই 
বতগমান, ভেন্তু লস জনকনতা বা লনতা ভনবগাভচত হও়োর জনয জন্মা়েভন। 
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প্রভতভট আকন্দােন, যার লশে পযগাক়ে লেন মহান রূকপ পভরণত হও়োর সম্ভাবনা লস 
ধরকনর আকন্দােকন সব সম়ে নজর রাখকত হকব লযন লসটা জনসাধারকণর োছ লথকে 
ভবভেন্ন হক়ে না পকড। প্রকতযেটা সমসযাকে এ িৃভষ্টকোণ লথকেই ভবচার েরার প্রক়োজন, 
এবং লসই সমসযা সমাধাকনর জনয লয পথ বাছা হকব লসখাকন আিকশগর সকে লযন ছন্দও 
বজা়ে থাকে। 
 
এ আকন্দােকন এমন সব ভেছুকে পভরতযার্ েরা িরোর—যা নাভে লসই আকন্দােনকে 
জনতার লথকে ভবভেন্ন েকর রাকখ। এটা সহজ সরে সতয লয লোন মহৎ আকন্দােনই 
জনসাধারকণর শভক্তছাডা সফে হকত পাকর না। তা যত সম্ভ্রম বা উন্নতমাকনরই 
আপাতিৃভষ্টকত লিখাে না লেন। এেমাত্র নগ্ন, বাস্তব উকেশয সাফকেযর িরজা়ে লপৌঁকছ 
ভিকত পাকর। েভেন এবং বাস্তব রাস্তা ধকর হাাঁটার অভনোই হে আমাকির ভনজস্ব েকেয 
না লপৌঁছাকনা এবং এ অভনো ইোেৃতই লহাল্ক আর অভনোকতই লহাে। 
 
লয মুহূকতগ পযান্-জামগান আকন্দােকনর লনতারা সংসিী়ে র্ণতকন্ত্র ভববাসী হক়ে পকড, লসই 
মুহূতগ লথকেই তারা জনসাধারকণর োছ লথকে ভবভেন্ন; এবং মুহূতগ েক়েকের সস্তা 
সাফকেযর জনয তারা তাকির িভবেযৎকে উৎসর্গ েকর বকস থাকে। তারা সংগ্রাকমর জনয 
সহজ পথটা লবকছ লন়ে এবং তা ভনকত ভর্ক়ে ভবজ়েীর পকে অকযার্য বকে ভনকজকির 
প্রমাণ েকর। 
 
ভিক়েনা থাোোেীন আভম র্িীরিাকব এ িুকটা প্রশ্ন অনুসরণ েকরভছ। এবং উপেভি 
েকরভছ লয পযান-জামগান আকন্দােন ধকস পডার লপছকনর োরণগুকো হে, এ প্রশ্নগুকোই 
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পুকরাপুভর ভবকশ্লেণ না েরা। আমার ধারণা লসই সমক়ে আকন্দােন পভরচাভেত হক়েভছে 
অভস্ট্র়োর জামগানকির িারা। 
 
এ িুই ভবরাট িুেই হে পযান-জামগান আকন্দােন বযথগ হও়োর পারস্পভরে প্রধান োরণ। 
অন্তভনগভহত শভক্ত যা মহান আকন্দােনকে এভর্ক়ে ভনক়ে যাবার লপ্ররণা লি়ে, তা আকস 
জনসাধারকণর োছ লথকে। ভেন্তু লসই জনসাধারকণর লপ্ররণা লথকেই আকন্দােন বভঞ্চত 
হক়েভছে। এর ফোফে হে সামাভজে সমসযাগুকোর সমাধাকনর লোন লচষ্টা েরা হ়েভন 
এবং এ আকন্দােকনর মাধযকমও সমাকজর ভনচু এবং িুবগে লশ্রণীর মন োডার লচষ্টা 
েকরভন। আকরে ফোফে হে সংসিী়ে র্ণতন্ত্র স্বীোর েকর লনও়ো—যার প্রভতভে়ো হ়ে 
আকর্রই মত। 
 
যভি জনসাধারণ আকন্দােকনর সমক়ে লয শভক্তর পভরচ়ে ভিক়েকছ তার সভেে মূেযা়েন 
েরা হত, সামাভজে সমসযাগুকোর প্রভত নজর লিও়ো হত এবং প্রচার সম্পকেগ অনয 
পদ্ধভত লনও়ো হত, তকব আকন্দােকনর িারকেন্দ্র সংসকি না ভর্ক়ে রাস্তা়ে এবং 
েেোরখানা়ে ছভডক়ে পডত। 
 
তৃতী়ে িুেটা হে জনসাধারকণর মূেযা়েকনর ভশেডটাকে খুাঁকজ বার েরার লোন লচষ্টাই 
হ়েভন। লোন অসাধারণ প্রভতিাবান লোে ভিক়ে ভবকশে এেটা ভনভিগষ্ট ভিকে 
জনসাধারকণর র্ভতটাকে ভেে েকর ভিকত হ়ে। জনসাধারণ যখন এেবার লসই র্ভতকত 
চকে তখন যন্ত্র ভন়োমে িারী চকের মত আপন িরকবকর্ই লস চেকত থাকে, বাইকরর 
আর লোন শভক্তরই তাকে চাোকত প্রক়োজন হ়ে না। 
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পযান-জামগান লনতাকির েযাথভেে চাকচগর ভবরুকদ্ধ সংগ্রাকমর নীভতটার মকধযই িুে ভছে, 
োরণ েযাথভেে চাচগ মানুকের আধযাভত্মেতার ভিেটাকত লতমন গুরুত্ব আকরাপ েকরভন। 
 
নতুন িে লয লরাকমর ভবরুকদ্ধ সশস্ত্র প্রচাকর লনকম পকডভছে তার োরণগুকো ভনকচ বো 
হেুঃ। 
 
হাউস অফ হাবুসবুর্গ যখন অভস্ট্র়োকে এেটা শ্লাহু প্রকিকশ পভরণত েরকত চাইে, তখন 
তারা ভনকজকির স্বাথগ ভসভদ্ধর জনয লয লোন রেম পথ লবকছ ভনকত েসুর েকরভন। 
 
এমন ভে এ নতুন প্রকিশ র্ডকত ভর্ক়ে ধমগী়ে প্রভতষ্ঠানগুকোকে শুদ্ধ প্রতাভরত েরকত 
তাকির ভবকবকে এতটুেু বাাঁকধভন। অকনেগুকো পদ্ধভতর এেটা হে লচক্ ধমগযাজেকির 
পল্লীগুকো এবং তাকির যন্ত্র ভহকসকব বযবহার েকর অভস্ট্র়োকে শ্লাি লনতৃত্ব লিও়োর পথ 
েকর লিও়ো। পদ্ধভতটা ভছে এরূপ : 
 
জামগান লজোগুকোকত লচে ধমগযাজেকির পল্লী লজার েকর বভসক়ে লিও়ো হ়ে। তারপর 
ধীকর ধীকর লসই ধমগ যাজেকির চাকচগর ভবভিন্ন গুরুত্বপূণগ পকি বভসক়ে ভিক়ে তাকির 
এভর্ক়ে লি়ে, এিাকব লজোগুকোকে জামগান ছাডা েরার োকজ শ্লাি যাজেপল্লী এবং 
যাজকেরা তৎপর হক়ে ওকে। 
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িুিগার্যবশত অভস্ট্র়োর জামগান পাদ্রীরা এ পদ্ধভতর ভবকরাভধতা েরকত ভর্ক়ে সমূ্পণগিাকব 
বযথগ হ়ে। শুধু জামগানকির তরফ লথকে এেই পদ্ধভত প্রক়োর্ েরকত তারা অপারর্ 
হ়েভন, লচেকির বাধা িাকনও তারা ভছে অেম। সুতরাং ধীকর ধীকর হকেও প্রতযক়ের 
সকেই তাকির লপছন ভিকে লেকে লিও়ো হ়ে; এেভিকে লযমন রাজনীভতর জকনয ধকমগর 
ভবেৃভত, অপরভিকে লতমভন সফে ভবকরাধীতা। লছাটখাট সমসযাগুকোর লেকত্র এটাই ভছে 
পদ্ধভত, বড বড সমসযাগুকোর লেকত্রও এ এেই পদ্ধভত োজ েরভছে। 
 
হাবুসবুর্গ লয জামগান ভবকরাভধতা েকর চেভছে যাজেকির সাহাকযয, লসই ভবকরাভধতাকে 
অভধেতর বভেষ্ঠ লোন বাধার সমু্মখীন হকত হ়েভন। সুতরাং জামগান প্রভতপভি ধমগী়ে ভিে 
লথকে ধীকর ধীকর েকম আকস। সাধারকণর ধারণা লয েযাথভেে চাচগ ভবপুেিাকব জামগান 
জনসাধারণকে অবকহো েকর চকেকছ। 
 
ওপর লথকে মকন হভেে লয েযাথভেে চাচগ জামগানকির একেবাকরই লিখকছ না, ভবরুদ্ধ 
পেও এ মতবাকির প্রচাকর সমথগন েকর একসকছ। এ শ়েতাভনর ভশেড হে লশ্রাক়েনাকরর 
মকত, েযাথভেে চাকচগর লনতৃত্ব জামগাভনকত ভছে না, এবং এেটা োরণই যকথষ্ট লয 
আমাকির লোকেরা চাকচগর শত্রুিাবাপন্ন হক়ে ওকে। 
 
তথােভথত সাংসৃ্কভতে সমসযাগুকো পাি প্রিীকপর আডাকে চকে ভর্ক়েভছে। শুধু 
সাংসৃ্কভতে সমসযা লেন, সব সমসযাগুকোরই এে র্ভত হক়েভছে। েযাথভেে চাকচগর প্রভত 
পযান্-জামগান আকন্দােকনর লমৌভেে অভধোর লেকে লপছকন লফকে ভিক়েকছ। 
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জজগ লশ্রাক়েনার লয োজ ধরত তা অকধগে েকর লথকম পডার মানুে ভছে না। লস চাকচগর 
ভবরুকদ্ধ মরণপণ যুকদ্ধ নাকম, োরণ তার ধারণা ভছে লয এেমাত্র এ পকথই জামগানকির 
রো েরা সম্ভব। আপাতিৃভষ্টকত মকন হকব লরাম লথকে সকর আসার আকন্দােন লজারিার 
েরা হক়েভছে; ভেন্তু এ পদ্ধভতকত ভবরুদ্ধপকের িুর্গ ধুভেসাৎ েরা শুধু েষ্টের ন়ে, 
অসম্ভবও বকট। লশ্রাক়েনার ভববাস েরত লয যভি এ আকন্দােনকে সাথগেিাকব এভর্ক়ে 
ভনক়ে যাও়ো যা়ে, তকব এ লয জামগাভনকত িুকটা ভবরাট ধমগী়ে সম্প্রিা়ে িু’টুেকরা হক়ে 
লর্কছ, তাকে লরাধ েকর লয ভবশাে অন্তভনভহত শভক্তর উৎপভি হকব, তার িারা জামগান 
সাম্রাজয এবং জাভতকে লয অভতশ়ে সমৃদ্ধ েরা যাকব; শুধু তাই ন়ে, একেবাকর ভবজক়ের 
লতারণিাকর ভনক়ে ভর্ক়ে হাভজর েরা সম্ভব। 
 
ভেন্তু এ বযাপারটার শুরু এবং লশে, িু’ভিেই িুকে িভতগ ভছে। 
 
এ ভবেক়ে সকন্দহ লনই, জামগানকির সম্পকেগ লয লোন ভবেক়ে জামগান পাদ্রীকির প্রভতকরাধ 
েমতা অনযকির লথকে অকনে েম ভছে; ভবকশে েকর লচকির সকে বুেবার েমতা লতা 
ওকির ভছে না বেকেই চকে। এেমাত্র লোন অজ্ঞ বযভক্তরই লবাধ হ়ে অজ্ঞাত ভছে লয 
জামগাভনর স্বাথগরোর জনয জামগান পাদ্রীরা লোনরেম লচষ্টাই েকরভন। 
 
ভেন্তু এ সকে যারা একেবাকর অন্ধ ন়ে, তারা স্বীোর েরকব লয আমাকির চাভরভত্রে 
লিাকেই আমরা প্রা়ে ধ্বংস হকত চকেভছ। এ চভরকত্রর জনয আমরা আমাকির জাভতকে 
শ্রদ্ধা জানাকত োপগণয েরভছ, জাভতকে শ্রদ্ধা লিখাকনা লযন এমন এেটা ভজভনস লযটা 
আমাকির ধরাকছাাঁ়োর বাইকর। লচে পেীরা অবশয ভনকজকির লোে সম্পকেগ অন্তমুখী আর 
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ভনকজকির জাত সম্পকেগ বভহমুগখী। িুুঃকখর ভবে়ে আমাকির লেকত্র খুব েম েকর হাজারটা 
ভবেক়ে এ এেই ভজভনস লিখা যাকব। 
 
এটা লোন রেকমই েযাথভেে ধকমগর উিরাভধোর সূকত্র পাও়ো ন়ে; এ ভজভনকসর উৎপভি 
আমাকির লিতকরই যা প্রভতভট প্রভতষ্ঠাকনর সারবস্তুকে েুকর েুকর লখক়ে লফকেকছ; ভবকশে 
েকর সরোভর প্রভতষ্ঠানগুকোকে, যাকির ভনভিগষ্ট এেটা েেয আকছ। উিাহরণস্বরূপ বো 
যা়ে আমাকির সরোভর অভফসাররা জাভতর পুনরুত্থাকনর লয লচষ্টা েকরভছে তার সকে 
যভি তুেনা েরা হ়ে, অনয জাকতর সরোভর অভফসাররা এসব লেকত্র এর লচক়ে লবভশ 
প্রকচষ্টা ভনশ্চ়েই লিখাত না। অথবা, আকরা স্পষ্ট িাো়ে বো লযকত পাকর, অনয লোন 
জাভতর লেকত্র জাতী়ে উচ্চাোঙ্ক্ষার জনয সামভরে অভফসারবৃন্দ এেইরেমিাকব পাকশ 
একস িাাঁডাত না। বরং ‘প্রকিকশর শাসে’ বকে তার িাভ়েত্ব লথকে পাভেক়ে লবডা, যা 
আমাকির লিকশ র্ত পাাঁচবছর হক়েকছ এবং এ ধরকনর পুরস্কাকরর লযার্য লোন লযার্যতাই 
তারা লিখাত না। অথবা আমরা যভি আকরেটা উিাহরণ ধভর, ইহুিী সমসযা সম্পকেগ িুই 
িৃভষ্টহীন ধমগী়ে সম্প্রিা়ে লয ধরকনর মতবাি লপােণ েত তা ভে আজকের জাভতর পকে 
অতযাবশযে, নাভে ধকমগর স্বাকথগ? ইহুিী পুকরাভহতকির লয লোন বযাপার যভি ভবকবচনা 
েরা যা়ে, এমনভে ইহুিী জাত সম্পকেগ সাধারণ এেটা বযাপার—তাহকে তাকির 
মকনািাব এবং আমাকির র্ভরষ্ঠ জামগান পাদ্রীকির মতবাকি েত ফারাে; তা েযাথভেে বা 
প্রকটস্টাে যাই লহাে না লেন। 
 
সমস্ত ভবমূতগ বযাপাকরই আমরা এ এেই ধরকনর মতবাকি ভববাসী। 
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‘লিকশর শাসেবৃন্দ’ ‘র্ণতন্ত্র’, ভববজনীন শাভন্তবাি, আন্তজগাভতে এেতা ইতযাভি 
ধারণাগুকো লযন িৃঢ়, প্রামাভণে হক়ে িাাঁডা়ে আমাকির োকছ, এবং জাভতর জনয 
সভতযোকরর যা প্রক়োজনী়ে লসগুকোও লযন এোন্তিাকবই এ আকোকত ভবচার েরা হক়ে 
থাকে। 
 
এ লয জাভতর প্রক়োজনী়ে সবভেছুকে আকর্র ধারণা ভনক়ে লিখার মিার্ত অিযাস 
আমাকির িাাঁভডক়ে যা়ে, যাকত সবভেছুকে আমরা বাাঁোিাকব লিখকত শুরু েভর, লসাজাসুভজ 
ভেছুই লযন আর নজকর আকস না। লযটা ভনকজকির মতবাকিরই পভরপিী। লশকে পুকরা 
বযাপারটাই ভনকজকির োকছ ভফকর আকস। জাভতর লোনরেম উন্নভতর লচষ্টা েরকেই 
অপোভর িেটা তাকির ছুাঁকড লফকে লিকব। োরণ এ ধরকনর লয লোন প্রকচষ্টাকেই 
শাসকনর অন্তরা়ে বকে ধকর লনও়ো হ়ে। শাসকনর অন্তরা়ে বকে যারা িাকব, তাকির 
লচাকখ শাসন মাকন লসবা ন়ে, তারা হে প্রামাভণে েমগোণ্ডকত ভববাসী, এবং লস তার 
ভনকজর িুিগশার জনয েমার লযার্য। যভি লেউ এেনা়েেতন্ত্র প্রভতষ্ঠার লচষ্টামাত্রও েকর, 
তকব তারা সকে সকে সহ সচ আরম্ভ েকর লি়ে। যভি লস বযভক্ত লফ্ডাভরে িয লগ্রটও হ়ে। 
এমনভে সংসকি যারা সংসিী়ে র্ণতন্ত্র েকরকছ, তারা যভি সংখযা়ে েভঘষ্ট এবং অেমও 
হ়ে, অথবা বুভদ্ধমিার একেবাকর ভনকচর স্তকর থাকে, তবু সহ সচ েরকত েসুর েকর না। 
োরণ এসব ভন়েমবািীকির োকছ র্ণতকন্ত্রর আিশগ জাভতর আিকশগর লচক়ে অকনে লবভশ 
মূেযবান। তার আিশগ অনুসাকর এসব দ্র সম্প্রিা়েরা অতযন্ত ভনপীভডত হক়ে ধ্বংকসর 
মুকখামুভখ একস িাাঁডাকেও এ তথােভথত শাসকনর সমথগন েকর চেকব, অপরভিকে 
উপোভর সরোর হকেও তাকে অগ্রাহয েরকব, োরণ লসটা লয তার ধারণার ‘র্ণতন্ত্র’ 
ন়ে। 
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এেই উপাক়ে জামগান শাভন্তবািীর িে ভনপ থােকছ যখন জাভত যন্ত্রণা়ে এবং উৎপীডকন 
র্িীর আতগনাি েরকছ। আর যখন পুকরা লিশ প্রভতবাকির জনয উনু্মখ। ভেন্তু এ 
প্রভতবাকির অথগ হে সামভরে শভক্ত প্রক়োর্, যা হে শাভন্তবািীকির আিকশগর ভবরুকদ্ধ। 
 
আন্তজগাভতে জামগান লসাশযাভেস্টকির পৃভথবীর অনয সব লিকশর সহেমগীরা এেতার নাকম 
প্রতারণা এবং েুণ্ঠন েরকত পাকর; ভেন্তু তারা সবসম়েই তাকির ভ্রাতৃবৎ লিকখ একসকছ, 
এবং েখনই তাকির ভফরভত প্রতারণা বা েুণ্ঠন েরকত চা়েভন। এমনভে ভনকজকির 
আত্মরো পযগন্ত েকরভন। ভেন্তু লেন? োরণ লস হে–জামগান। 
 
এ ধরকনর সতযকে হ়েত বা লমকন লনও়ো ভেে ন়ে; ভেন্তু ভেছু যভি পভরবতগকনর 
প্রক়োজন হক়ে পকড তকব তা আমাকির প্রথকম লরার্টা সভেেিাকব ভনণগ়ে েরা উভচত। 
 
লয বযাপারটা আভম এইমাত্র বযক্ত েরোম, লসটা প্রমাণ েকর লয জামগান পাদ্রীকির 
এোংশ েত িুবগেিাকব জামগানকির স্বাথগ লিখত। 
 
আমাকির জাতী়ে চভরকত্র এ িৃঢ়তা এবং ভস্থরতার অিাকবর োরণ হে আমাকির ভশো 
পদ্ধভত। আমাকির যুবেকির জামগান জাভতকে উপযুক্ত েরার লচক়ে এ ভশোর উকেশয 
লযন ওকির আিকশগর োকছ অসহা়ে েকর লতাকে। আিশগ লযন এেটা প্রভতমূভতগ। 
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লয ভশো পদ্ধভত তাকির েতগুকো ধারণার িক্ত েকর লতাকে, লযমন র্ণতন্ত্র, 
আন্তজগাভতে লসাশযাভেজম, শাভন্তবািী ইতযাভি ধযান-ধারণাগুকো বাইকর লথকে তাকির 
এমনিাকব র্কড লয জীবকনর মূে উকেশয লযন এ ধারণাগুকোকেই রূপ লিও়ো। ভেন্তু 
অপরভিকে ভনকজর জাত জামগানকির সম্পকেগ লছাটকবো লথকেই এেটা অনীহার িাব 
র্কড ওকে। শাভন্তবািী যারা জামগান তারা লিহমন লছাটকবো লথকেই লর্াাঁডা আিকশগর 
োকছ ভবভেক়ে ভিক়ে বকস থাকে; যখনই ভবপিজনে লোন অবস্থার মুকখামুভখ জাভত একস 
িাাঁডা়ে, তখন এরা ভবচার েরকত বকস লোনটা ভেে আর লোনটা ভেে ন়ে। এমনভে এ 
ভবপি যভি মারাত্মে এবং প্রা়ে ধ্বংকসর োকছও জাভতকে ভনক়ে যা়ে, তবু লস ভনকজর 
লোেকির সকে হাত ভমভেক়ে সংগ্রাকম নামকব না; এমনভে ভনকজকির আত্মরোর প্রকশ্নও 
ন়ে। 
 
ভবভিন্ন ধমগ সম্প্রিাক়ের ওপর ভে ধরকনর প্রভতভে়ো ঘকট তার আকরেটা উিাহরণ 
লিও়ো যা়ে। যখন বংশ পরম্পরা়ে জামগান আিশগ হ়ে, প্রকটস্টাে ধমগমকতর লোকেরা 
তাকির আিশগকে আকরা লবভশ েকর আাঁেকড ধকর। ভেন্তু জাতী়ে স্বাকথগর লবো়ে এরাই 
সবকচক়ে আকর্ সকর িাাঁডা়ে। োরণ এটা ধকমগর আিশগ বা বংশ পরম্পরা়ে লোন বযাপার 
ন়ে, লোন এেটা োরণ লিভখক়ে তা বাভতে েকর লিকব। 
 
সুতরাং লিখা যাকে প্রকটস্টােরা সনভতে সাধুতা বা জাতী়ে ভশো পদ্ধভতর িাো বা 
আধযাভত্মে বযাপাকর ভনকজকির রো েরার জনয মনপ্রাণ সাঁকপ লিকব; োরণ এগুকোই লয 
ওকির ধমগী়ে আিশগ যার জনয তারা প্রভতজ্ঞাবদ্ধ। ভেন্তু এ প্রকটস্টােরাই জাভত যখন 
শত্রুর আেমকণর মুকখামুভখ, তা লথকে উদ্ধাকরর প্রভতভট প্রকচষ্টাকে তারা প্রাণপকণ বাধা 
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লিকব। োরণ ইহুিীকির প্রভত একির ধারণা িৃঢ় এবং লর্াডািাকব ভস্থর। যভিও এটাই হে 
প্রথম সমসযা যার সমাধাকনর প্রক়োজন, এবং জামগান জাভতর এ চরম অধুঃপতকনর লথকে 
পুনরুত্থাকনর পকথ লটকন ওোকনা এ সমসযার সমাধান ছাডা অসম্ভব। 
 
ভিক়েনার প্রবাসী ভিনগুকো়ে আমার প্রচুর অবসর এবং সুকযার্ ভছে লোনরেম সংস্কার 
ছাডাই সমসযাটাকে ভবকশ্লেণ েরার এবং প্রতযহ লয হাজার হাজার লোকের সকে আমার 
সাোৎ হত, তার লথকে আমার সমাধান লয ভনিুগে এ ভবেক়ে ভনভশ্চত হক়েভছোম। 
 
এ আকোকতই লযখাকন অকনে জাভতর লোে এে ভবনু্দকত একস ভমকেকছ, তাকির োকছ 
এটা ভিকনর আকোর মত স্পষ্ট লয জামগান শভক্তবািীর িে তাকির জাভতর স্বাকথগর ওপরই 
লিকখকছ। উপরন্তু আভম লিকখভছ জামগান লসাশযাভেস্টরা এেমাত্র আন্তজগাভতেতাবািী এবং 
জাভতর স্বাকথগর বযাপাকর লোন রেম িাভব িাও়োই তাকির লনই; এেমাত্র অনয লিকশর 
সহেমগীকির োকছ ভবোপ েরা ছাডা। লেউ ভেন্তু লচক্ বা লপাভেশকির চভরকত্র এ েেঙ্ক 
আকরাপ েরকত পারকব না। সংকেকপ বো লযকত পাকর, চভরকত্রর এ েেঙ্কম়ে ভিেটার 
জনয িা়েী লসই ভিকনর মতবাি। পুকরাপুভর িাভ়েত্ব হে ভশো বযবস্থার; লযটা আমাকির 
জাতী়ে আিশগকে েখনই র্ডকত লি়েভন। 
 
সুতরাং পযান-জামগান আকন্দােকনর লনতাকির েযাথভেে ধমগমকতর ভবকরাভধতা আমার মকত 
পুকরাপুভর অসমথগনী়ে। 
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এেমাত্র এ শ়েতাভনর সমাধাকনর উপা়ে হে, জামগান যুবেকির লছাটকবো লথকে মনটাকে 
ভবভেক়ে লিও়োর পভরবকতগ ভে েকর স্বাথগরো েরকত হ়ে, লসই ভবেক়ে ভশো লিও়ো। 
যখন তারা অতযন্ত লছাট, তখন লথকেই প্রকতযেটা বস্তুকে ওপর লথকে লিখার প্রবণতা 
তাকির লিতকর প্রকবশ েকর, লযটা িভবেযকত আমাকির অভস্তত্বকে ভবপন্ন েকর লফকে। 
এর ফকে আ়োরেযান্ড, লপােযান্ড ভেংবা ফ্াকির মত েযাথভেেরা প্রথকম এবং সবগাকগ্র 
হকব জামগান। ভেন্তু এ লয আকর্ লথকে ভশো তা সরোকরর এেটা লমৌভেে পভরবতগন 
আনকত সমথগ হকব। 
 
আমার এ মতবাকির সবকচক়ে লজারাে সমথগন হে, ইভতহাকসর সভন্ধেকণ যখন 
লশেবাকরর মত ইভতহাকসর ভবচারশাো়ে আমাকির অভস্তত্ব রোর জনয ভর্ক়ে িাাঁডাকত 
হক়েভছে, লস ভছে জীবন মরকণর সংগ্রাম। 
 
যতভিন পযগন্ত ওপকরর লনতৃকত্বর অিাব ভছে না, জনসাধারণ তাকির েতগবয যতটা সম্ভব 
লবভশ পভরমাকণই পােন েকরকছ। তা লস প্রকটস্টাে ধমগযাজে বা েযাথভেে পাদ্রী, লয-ই 
লহাে না লেন, লচষ্টা েকরকছ আপ্রাণ তা তুকে ধরকত শুধু বাইকরর জীবকনই ন়ে, 
সিনভন্দন জীবকনও। ভবকশে েকর উৎসাকহর প্রথম লজা়োকরর সম়ে। উি়ে ধমগই পভবত্র 
জামগান সাম্রাজযকে িার্ািাভর্ েরা হ়েভন, যা রো এবং িভবেযত সমৃভদ্ধর জনয তারা 
ঈবকরর োকছ সতত প্রাথগনা েকরকছ। 
 
অভস্ট্র়োর পযান-জামগান আকন্দােকনর লনতাকির ভনকজকিরই এেটা প্রশ্ন েরা উভচত, 
যতভিন পযগন্ত তাকির ভববাস েযাথভেে ধকমগ আকছ, ততভিন পযগন্ত অভস্ট্র়োকত এ 
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জামগাভনকির থােকত লিও়ো উভচত ভেনা? যভি এ প্রকশ্নর উির ইভতবাচে হ়ে, তকব 
রাজননভতে িে ভহকসকব এর ধমগী়ে িোিভেকত জভডক়ে পডাটা উভচত হ়েভন। ভেন্তু 
উিরটা যভি লনভতবাচে হ়ে, তকব একির ধমগী়ে সংস্কাকর নামা উভচত ভছে; রাজননভতে 
আকন্দােকন ন়ে। 
 
যারা ভববাস েকর লয রাজননভতে আকন্দােকনর মাধযকম ধমগী়ে সংস্কার সম্ভব, তাকির শুধু 
ধমগ ন়ে, লোন মতবাকি ভববাস এবং বাস্তকব চাকচগর ভে প্রভতভে়ো—এসব সম্পকেগ লোন 
ধারণাই লনই। 
 
লোন মানুকের পকে িু’জন প্রিুকে লসবা েরা সম্ভব ন়ে এবং বযভক্তর্তিাকব আভম 
ভববাস েভর লয ধকমগর ভিভিিূভম উপকড লফরার লচক়ে লোন লিকশর সরোর উপকড 
লফো 
 
অকনে সহজ। সভতয বেকত ভে, এেটা িকের পকে এটা ভবকশে ভেছু োজ ন়ে। 
 
এর ভবরুকদ্ধ লোন যুভক্তই খাকট না। বরং বো যা়ে আেমণটা েরা হক়েভছে আত্মরোর 
খাভতকর, লোন বভহরােমণ রুখবার জনয ন়ে। 
 
সকন্দহ লনই লয সব সমক়েই ভেছুসংখযে নীভতজ্ঞান শূনয িুরাত্মা থাকে, যারা রাজনীভতর 
পটিূভম ভহকসকব বযবহাকরর জনয ধমগকে লটকন ভনকচ নাভমক়ে ভনক়ে আকস। প্রা়ে সব 
সমক়েই একির মকন ধমগ এবং রাজনীভত ভনক়ে বযবসা েরার ধান্দা থাকে। ভেন্তু এরজনয 
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চাচগকে লিাোকরাপ েরা অনযা়ে; োরণ সবগিাই এ সংসাকর ভেছু িূরাত্মা থাকে, তারা 
যারই সংস্পকশগ আকস তাকেই প্রতারণা েকর। তার জনয ধমগ বা লোন ধাভমগে 
সম্প্রিা়েকে লিােী বা িা়েী েরা যা়ে না। 
 
এ সংসিী়ে েুাঁকড এবং প্রবঞ্চেকির োকছ লোন এেটা বভের ছার্ে লখাজার লচক়ে 
সুস্বািু বস্তু আর ভেছু লনই; অবশযই ঘটনা ঘকট যাবার পর। লয মুহূকতগ ধমগ বা ধমগী়ে 
লোন সম্প্রিা়েকে এর জনয আেমণ েরা হ়ে, লসই মুহূকতগ লস এবং তার ভ্রষ্ট িে 
সহহুল্লা ভচৎোর জুকড ভিক়ে সারা পৃভথবীর িৃভষ্ট আেেগণ েকর এবং লবাোকত লচষ্টা েকর 
লস এবং তার সৃষ্ট লর্ােমােই এেমাত্র চাচগ এবং ধমগকে রো েকরকছ। জনসাধারণ 
স্বিাবতই লবাো এবং সৃ্মভতশভক্ত না থাো়ে মকন েরকত পাকর না লয এ লর্ােমাকের 
লপছকন চাভবোভে লে নাডকছ এবং োর জনয এ হাোমা। লবভশর িার্ লেকত্রই 
লর্ােমােটা লে শুরু েকরভছে িুকে যাও়োকত এ প্রবঞ্চেগুকো সহকজ লরহাই লপক়ে 
যা়ে। 
 
ধূকতগরা সব সম়েই জাকন তার েুোকজর সকে ধকমগর লোন সম্পেগ লনই। সুতরাং যখন 
লস লিকখ সৎ অথচ লেৌশেহীন প্রভতপে লহকর লর্কছ, তখন লস জামার অভস্তন গুভটক়ে 
ভনক়ে আকরা লবভশ হাসকত শুরু েকর এবং তার প্রভতপে এেসম়ে জনসাধারকণর প্রভত 
ভববাস হাভরক়ে লফকে জনজীবকনর লোন বযাপাকর অংশগ্রহকণর লথকে অবসর লন়ে। 
 
লোন এেে বযভক্তর েুোকযগর জনয চাচগ বা ধমগকে িা়েী েরা আকরেটা িৃভষ্টকোণ 
লথকেও অনযা়ে। লেউ যভি িকের ভবশােত্ব তুেনা েকর, লযটা সািা লচাকখ সবাই লিখকত 
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সেম, তাহকে মানব চভরকত্রর সাধারণ িুবগেতাগুকো লমকন ভনক়েও আমাকির স্বীোর েরা 
উভচত লয খারাকপর লচক়ে িাের ভিকের পাল্লাই এখাকন লবভশ িারী। পাদ্রীকির মকধযও 
েক়েেজন থােকত পাকর যারা তাকির পভবত্র আহ্বান রাজননভতে উচ্চাশা পূরকণর োকজ 
োর্া়ে। িুিগার্যবশত ভেছু ধমগযাজে িুকে যা়ে এ রাজননভতে িাো়ে তাকির আকরা লবভশ 
ভববস্ত লযাদ্ধা হও়ো উভচত। ভমথযা এবং িুষ্ককমগরতকির সাহাযযোরী ভহকসকব লোন োজ 
েরা তাকির পকে অনযা়ে। তকব প্রভতভট অনযা়েোরীর তুেনা়ে আকরা হাজার ধমগযাজে 
আকছ, যারা এ পংভেে সমুকদ্রর মকধয লছাট লছাট িীকপর মত মাথা উাঁচু েকর ভনকজকির 
ধমগী়ে োজ অভত ভনষ্ঠার সকে পােন েকর চকেকছ। 
 
আমার পকে চাচগকে লিােী েরা সম্ভব ন়ে, তার স্বপকে যকথষ্ট োরণও লনই। যভি ভেছু 
ভ্রষ্ট বযভক্ত পাদ্রীর লপাশাে পকর সনভতে আইন োনুকনর ভবরুকদ্ধ লোনভেছু েকর, তবু 
মুহূকতগর জনযও আভম চাচগকে লিাোকরাপ েরব না। চাকচগর অগুভন্ত সিযকির মকধয 
েক়েেজন হ়েত বা তাকির স্বকিশবাসীর প্রভত ভববাসঘাতেতা েকর। োরণ এ যুকর্ লতা 
লসটা খুব সাধারণ বযাপার। ভবকশে েকর আমাকির যুকর্ লিাো উভচত ন়ে লয গ্রীে 
ভববাসঘাতে ভফেকটকসর* সমক়েও হাজার লোে বতগমান ভছে যাকির হৃিক়ে তাকির 
স্বকিশবাসীর িুুঃকখ সবসমক়ে রক্তেরণ হত। তাই আমাকির িুিগাকর্যর োকো ছা়ো সকর 
ভর্ক়ে যখন সুকখর সূযগ মুখ বাডাকব, তখন এরাই জাভতর মুেুট ভহকসকব ভবকবভচত হকব। 
 
এখাকন যভি এ প্রশ্ন লেউ লতাকে লয আমরা সিনভন্দন লছাট লছাট সমসযাগুকোর আকোচনা 
েরভছ না, ভেন্তু ধকমগর বযাখযা েকর চকেভছ, তকব তার এেমাত্র উির হে: 
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তুভম ভে মকন ের সম়ে লতামাকে পৃভথবীকত সতয স্থাপকনর জনয আহ্বান েকরকছ? তাই 
যভি হ়ে, তকব তাই ের। ভেন্তু লস োজ প্রতযেিাকব েরার মত সাহস লতামার থাো 
চাই এবং লোন রাজননভতে িেকে মুখবন্ধ ভহকসকব বযবহার েরা উভচত ন়ে। োরণ এ 
উপাক়ে তুভম লতামার বৃভিকেই তযার্ েরকব। বতগমাকন যার অভস্তত্ব আকছ তাকে আকরা 
িাে ভেছু েরা উভচত যা িভবেযকতও ভটকে থােকব। 
 
যভি লতামার লস রেম সাহস না থাকে বা এর পভরবকতগ সভেে ভজভনসটা ভে হকব জানা 
না থাকে, তকব লসটাকে আকর্র মতই থােকত িাও। নাডাচাডা েরাটা ভেে হকব না। 
ভেন্তু যা-ই ঘকট থােুে না লেন, রাজননভতে িকের স্বাকথগ লঘারাপকথ ভনকজর উকেশয 
সাধন েরকত লযও না, যভি লতামার মুকখাশ খুকে সংগ্রাম েরার মত সৎসাহস না থাকে। 
 
রাজননভতে িেগুকোর ধকমগর বযাপাকর অযথা হস্তকেপ েরার লোন অভধোরই লনই, যভি 
না তার সকে জাভতর স্বাকথগর প্রশ্ন জভডত থাকে। োরণ তা সমগ্র জাভতকে সংসৃ্কভত, 
সনভতেতা প্রিৃভত সবভিে লথকে লটকন ভনকচ নাভমক়ে ভনক়ে যাকব। 
 
যভি লোন উচ্চ পিস্থ যাজে ধমগী়ে উৎসব বা েুভশো বযবহার েকর যা জাতী়ে স্বাকথগর 
পভরপিী তবু তার প্রভতপকের লসই রাস্তাকত যাও়ো উভচত ন়ে বা এেই অকস্ত্র যুদ্ধ 
েরাটাও ভেে হকব না। 
 
লোন রাজননভতে লনতার োকছ যভি ধমগী়ে অনুশাসন এবং তার প্রচার পভবত্র এবং 
অেঙ্খনী়ে বকে ভবকবভচত হ়ে, তকব তাকে লোনরেকমই রাজননভতে লনতা বো চকে 
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না। লস হে ধমগ সংস্কারে। যভি অবশয তার ধমগ সংস্কাকরর জনয প্রক়োজনী়ে গুণগুকো 
থাকে। 
 
. 
 
পযান-জামগান আকন্দােন এবং তাকির লরাকমর সকে ভবকরাধ ভনক়ে আভম ভস্থর ভনভশ্চত লয, 
ভবকশে েকর লশকের ভিকে পযান-জামগান আকন্দােনোরীরা সামাভজে সমসযাগুকো লথকে 
ভনকজকির ভবভেন্ন েকর লনও়োর ফকে জনসাধারকণর সমথগনও হাভরক়ে লফকে, যারা হে 
এ ধরকনর সংগ্রাকমর অভত ভনিগরকযার্য লযাদ্ধা। সংসকি প্রকবশ েকর পযান-জামগান 
আকন্দােনোরীরা ভনকজকির লিতকরর শভক্তটাকে হারা়ে, যার উৎসস্থে হে জনসাধারণ 
এবং সংসকির পরাজক়ের লবাোটাকেও তাকির ঘাকড একস পকড। চাকচগর সকে তাকির 
লরোকরভের িরুন, ভনচু এবং মধযভবি লশ্রণীর অসংখয জনসাধারকণর আস্থা তারা হাভরক়ে 
লফকে; ওপকরর স্তকররও অকনকে তাকির সকে সম্পেগ লছি েকর যাকির অকনেকেই 
জাভতর মূেযবান সম্পি ভহকসকব র্ণয েরা চকে। সুতরাং অভস্ট্র়োর সংসৃ্কভত আকন্দােকনর 
ভহকসকবর খাতা়ে োকির পভরবকতগ ঢযাডাই পকড। 
 
যভিও তারা িশ োখ লোেকে চাকচগর আওতা লথকে ভছভনক়ে ভনকত সেম হক়েভছে, তবু 
তাকত পরবতগীকির লোন েভত হ়েভন। োরণ চাকচগর পকে হারাকনা লমেগুকোর জনয 
লচাকখর পাভন লফোর লোন মাকন হ়ে না। এরা হৃি়ে ভিক়ে চাচগকে লোনভিন 
িােবাকসভন। এ নতুন সংস্কাকরর সকে মহাসংস্কাকরর পাথগেয এ লয মহাসংস্কার োকের 
এেটা ভবখযাত ঘটনা, যখন চাচগ ধকমগর জনয তার েক়েেজন লশ্রষ্ঠ সন্তানকে হারা়ে। ভেন্তু 
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এ নতুন সংস্কাকর তারাই এেমাত্র চাচগ লছকড লবভরক়ে আকস যাকির সকে চাকচগর 
লযার্াকযার্ আকর্ও ভনভবড ভছে না। রাজননভতে িৃভষ্টকোণ লথকে এটাকে শুধু হাসযাস্পি 
ঘটনাই বো চকে না, লশাচনী়েও বকট। আকরা এেবার জামগান জাভতর পকে 
প্রভতশ্রুভতম়ে এেটা রাজননভতে আকন্দােন যা বযথগ হ়ে। োরণ এটাকে রূঢ় বাস্তকবর 
প্রভত অভবচভেত অনুরার্ লরকখ পভরচাভেত হ়েভন। তাই এমন এেটা জা়ের্া়ে 
আকন্দােকনর লোত ভর্ক়ে পকড লযখাকন আপনা লথকেই তা টুেকরা টুেকরা হক়ে লিকঙ 
পডকত বাধয। 
 
যভি ভবশাে জনসাধারকণর মনস্তে বুেকত পারত তকব পযান-জামগান আকন্দােন ভনশ্চ়েই 
এ িুে েরত না। লনতাকির যভি এটা জানা থােত তকব এেমাত্র মনস্তাভেে 
 
োরকণই জনসাধারকণর সামকন এেটার লবভশ িুকটা প্রভতিন্দ্বী খাডা হকত ভিত না, োরণ 
এটা তাকির সগ্রাম েরার শভক্তটাকেই টুেকরা টুেকরা েকর ভিক়েভছে। তাকির উভচত 
ভছে পূণগশভক্ত ভনক়ে এেে প্রভতিন্দ্বীর সামকন িাাঁডাকনা। এেটা রাজননভতে িকের নীভতর 
পকে এটা ভবপিনে, যা ভেনা এমন এেজন মানুকের িারা পভরচাভেত লয তার আঙুে 
প্রভতভট মটর িানার ওপর রাখকত চা়ে, ভেন্তু সহজ এেটা বযিন রান্না েরাও তার পকে 
সম্ভব ন়ে। 
 
ভবভিন্ন ধমগ সম্প্রিাক়ের ভবপকে েথা বো লযকত পাকর এমন অকনে ভেছুই আকছ, তবু 
রাজননভতে লনতাকির িুকে যাও়ো উভচত ন়ে লয ইভতহাকসর ভশো লোন ভনকিগজাে 
রাজননভতে িে এ পভরকবকশ ও পভরভস্থভতকত ধকমগর সংস্কার েরকত সেম হ়েভন। লেউ 
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ইভতহাস পকড না ভশোকে অভববাস েরকত বা িুকে যাও়োর জনয, যখন সভতযোকরর 
সম়ে উপভস্থত হ়ে তা বাস্তব লেকত্র প্রক়োকর্র জনয। এ ভবকশে লেকত্র বযাপারটা 
অনযরেম হক়েভছে এ ধারণা েরাটা িুে হকব, লযখাকন ইভতহাকসর অনন্তোকের সতযটা 
ভেে খাকট না। লেউ ইভতহাকসর ভশো লন়ে বতগমাকন লসটা প্রক়োকর্র উকেকশয, লয লসটা 
েকর না, তার লোন লযার্যতাই লনই। বাস্তকব তার জ্ঞান তাহকে বযাপারটা়ে িাসা িাসা 
অথবা লবভশর িার্ লেকত্রই যা হক়ে থাকে, লস এেভট িাভম্ভে ভেন্তু সহকজ প্রতাভরত হ়ে 
এমন ভনকবগাধ বযভক্ত যার সৎ উকেশয তার বাস্তব বযাপাকর অেমতার পভরপূরে ন়ে। 
 
লনতৃকত্বর লেৌশে, যা নাভে ভবরাট ভবরাট লনতারা যুকর্ যুকর্ েকর একসকছ, তা হে সমস্ত 
জনসাধারকণর মকনাকযার্ এেভত্রত েকরকছ মাত্র এেজন প্রভতিন্দ্বীর ভিকে এবং সতেগতা 
ভনক়েকছ যাকত লোন রেকমই লসই মকনাকযার্ী জনসাধারণ লিকঙ টুেকরা টুেকরা 
 
হ়ে। যত লবভশ জনসাধারকণর যুদ্ধরত শভক্ত এেটা িৃকশযর ওপর পডকব, তত লবভশ 
নবার্ত লসই আকন্দােকন লযার্ লিকব তার লচৌম্বে শভক্তকত আেৃষ্ট হক়ে যার িারা লসই 
আকন্দােকনর তীব্রতা অকনে লবভশ বৃভদ্ধ পাকব। প্রভতিাধর লনতাকির এমন েমতা থাো 
উভচত যাকত নাভে তারা অকনে ভবরুদ্ধ মতাবেম্বীকিরও এেই ধরকনর ভবকরাভধতা বকে 
জনসাধারকণর সামকন তুকে ধরকত পাকর; িুবগে এবং টেমকে চভরকত্রর লনতাকির 
ভনকজকির োজ সম্পকেগ সভন্ধগ্ধ মকনািাব ভনকজকির লিতকর র্কড উেকব, যভি তাকির 
অকনেগুকো ভবভিন্ন ধরকনর শত্রুর সকে লমাোভবো েরকত হ়ে। 
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লয মুহূকতগ অভস্থর জনসাধারণ লিখকত পাকব তাকির প্রভতপে রেমারী িকের সংভমশ্রকণ 
সতভর, তখনই তারা মকন েরকব লয এটা ভে রেম হে? আমরা এবং আমাকির 
আকন্দােনই এেমাত্র সভেে। আর প্রভতপকের মত এবং আিশগ িুে। 
 
এ ধরকনর অনুিূভত প্রথকমই তাকির সংগ্রাম েরার শভক্তটাকে পেু েকর লিকব, লযখাকন 
ভবভিন্ন ধরকনর শত্রুতা এেই লেন্দ্র লথকে ভছটকে লবভরক়েকছ। তাকির এে জা়ের্া়ে 
আটকে এেটা প্রভতপকের সৃভষ্ট েরকত হকব, যাকত সংগ্রামরত জনসাধারণ তাকির 
সামকন এেজন প্রভতপেকেই লিখকত পা়ে; যার ভবরুকদ্ধ তাকির েডকত হকব। এ 
ধরকনর এেতা তাকির ভনকজকির ভববাসকে আকরা িৃঢ় েরকব এবং প্রভতপকের প্রভত 
ভবকরাভধতার অনুিূভতটা চরকম ভনক়ে যাকব। 
 
পযান্-জামগান আকন্দােকনর বযথগতার জনয িা়েী হে এর লনতারা, যারা এ সকতযর রহসযটা 
অনুধাবন েরকত পাকরভন। তারা তাকির েেযটাকে স্পষ্ট লিকখভছে এবং লিকবভছে 
তাকির নীভতটাই সভেে; ভেন্তু এ ধারণার বশবতগী হক়েই তারা িুে রাস্তা়ে ভর্ক়ে 
পকডভছে। একির োযগেোকপর সকে তুেনা েরা চকে লসই আেপস পবগকত 
আকরাহণোরী, লয চূডার ভিকেই িৃভষ্ট ভনবন্ধ লরকখ পথ একর্াভেে, যার িৃঢ়তা এবং শভক্ত 
ভছে লশ্রষ্ঠকত্বর তুকে, ভেন্তু পাক়ের ভনকচোর রাস্তাটাকেই লস লিকখভন। তার িৃভষ্ট উকেকশযর 
প্রভত এতই ভনবদ্ধ ভছে লয লস আকরাহকণর পথটা ভনক়ে ভচন্তা েকরভন বা তাভেক়েও 
লিকখভন; তাই লশকে তাকে বাধয হক়ে পরাজ়ে বরণ েকর ভনকত হক়েকছ। 
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পযান্-জামগান পাভটগর প্রভতিন্দ্বী তাকির েকেয লপৌঁছবার জনয লয রাস্তা লবকছ ভনক়েভছে তা 
সমূ্পণগ ভিন্ন। একির ভনবগাভচত রাস্তা শেতার। ভেন্তু একির উকেকশয লপৌঁছবার জকনয ধযান-
ধারণা অতযন্ত স্পষ্ট ভছে না। লযসব োরকণ পযান-জামগান আকন্দােন বযথগ হক়েভছে, লসই 
সব নীভত সম্পকেগ ভিস্টান লসাশযাভেস্ট পাভটগ ভছে সভেে এবং ভন়েমতাভন্ত্রে। 
 
তারা জনসাধারকণর গুরুত্ব ভেেিাকব উপেভি েকরভছে এবং প্রথম লথকেই আকন্দােকনর 
সামাভজে চভরত্রটার ভিকে নজর লিও়ো়ে ভবপুে জনতার জনভপ্র়েতা োি েরকত সমথগ 
হক়েভছে। ভবকশে েকর ভনম্ন মধযভবি এবং শ্রমভশিীকির প্রভত আকবিন রাখা়ে তাকির 
সমথগন লপক়েভছে–যারা ভববাসী, সধযগশীে এবং আকত্মাৎসর্গোরী। ভিস্টান লসাশযাভেস্ট 
পাভটগর লনতারা প্রথম লথকেই অভত সতেগিাকব েযাথভেে ধমগ প্রভতষ্ঠাকনর সকে হৃিয 
সম্পেগ বজা়ে রাখা়ে এ ভবশাে প্রভতষ্ঠাকনর পুকরা সমথগন লপক়েভছে। এ আকন্দােকনর 
লনতারা ভবরাটিাকব প্রচার বযবস্থা়ে ভববাস েরত এবং এরা প্রেৃতই ধাভমগে ভছে। লয 
োরকণ ভবশাে জনতার মকধয আধযাভত্মে এেটা সহজাত লপ্ররণা জার্াকত লপকর এরা 
তাকির সমথগন োি েকর। 
 
এ পাভটগর ভনকজর েকেয লপৌঁছকত না পারার প্রধান িুকটা োরণ ভছে, লয োরণিক়ের 
জকনয তাকির পকে অভস্ট্র়োকে লশে পযগন্ত বাাঁচাকনা সম্ভব হ়েভন। 
 
ভিস্টান লসাশযাভেস্টকির ইহুিী ভবকিকের পটিূভম ধমগী়ে ভিভিকত ভছে, জাভত ভবকিকের 
আিকশগর ওপর ন়ে; এ িুে লথকেই ভিতী়ে িুকের জন্ম হক়েভছে। 
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ভিস্টান লসাশযাভেস্ট পাভটগর প্রভতষ্ঠাতাকির ধারণা ভছে যভি অভস্ট্র়োকে রো েরকত হ়ে 
তকব তাকির ধযান-ধারণা জাভতর্ত হও়ো উভচত হকব না। োরণ তাকির মকন হক়েভছে এ 
ধরকনর নীভত ভনকে অভস্ট্র়ো টুেকরা টুেকরা হক়ে যাকব। পাভটগর সকবগাচ্চ লনতার ধারণা 
ভছে লয ভিক়েনা টুেকরা টুেকরা হক়ে লযকত পাকর এমন লোন বযাপার বা ভচন্তাধারা 
সযকে পভরহার েরা উভচত। এবং লয সব ভচন্তাধারা রেমারী জাভতকে এে সুকতা়ে 
বাধকত পারকব, এেমাত্র তাকেই উৎসাহ লিও়ো উভচত। 
 
লস সম়ে ভিক়েনা়ে পরকিশীকির মধুচে ভছে, ভবকশে েকর লচকির। একির জামগান 
ভবকরাধী ন়ে এমন লোন িকে তাভেোিুক্ত েরকত সভবকশে সধকযগযর প্রক়োজন ভছে। 
অভস্ট্র়োকে বাাঁচাকত হকে ওকির অপভরহাযগতাকে স্বীোর েকর ভনকতই হ়ে। সুতরাং লছাট 
লছাট বযবসা়েীকির সমথগন পাও়োর সবরেম লচষ্টাই েরা হক়েভছে, যাকির লবভশর িার্ই 
ভছে লচ। যারা মযানকচষ্টার সু্ককের উিার আিকশগর তথােভথত লযাদ্ধা, তাকির ভববাস এ 
ধরকনর মতবাকির সাহাকযয তারা ইহুিীকির ভবকরাভধতা েরকত সেম হকব। োরণ ধমগী়ে 
অনুসন্ধাকনর জাকে জভডক়ে পকড অনয ধকমগর লোকেরা এেভত্রত হকব, যা পুরকনা 
অভস্ট্র়োর লোেসংখযার সমসংখযে। 
 
এটা পভরষ্কার লয এ ধরকনর ইহুিী ভবকিে ইহুিীকির খুব এেটা িাভবক়ে তুেকত পাকরভন। 
োরণ এটা পভরষ্কার ধমগী়ে ভিভিিূভমকত স্থাভপত। খুব লবভশ খারাপ হকে লতা িরোর মাত্র 
েক়েে লফাাঁটা পভবত্র পাভনর, যা ভছভটক়ে ভিকেই সমসযা লশে। তার পকরই ভনভশ্চন্ত মকন 
লযমন বযবসাও েরা যাকব আর লতমভন ইহুিী জাতী়েতা বজা়ে রাখা যাকব। 
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এসব িাসা িাসা োরকণ সমূ্পণগ সমসযাটাকে সমাধান েরার বযাপাকর যুভক্তসংর্তিাকব 
অসম্ভব ভছে। তার ফকে বহুকোেই ইহুিী ভবকিেী বযাপারটা পুকরাপুভর অনুধাবন েরকত 
না লপকর এ আকন্দােকন অংশগ্রহণই েকর না। আিকশগর লচৌম্বে শভক্ত এিাকব ভনতান্ত 
এেটা সংেীণগমনা িকের মকধয সীমাবদ্ধ হক়ে পকড। োরণ লনতারা অনুিূভতর আকরা 
উচ্চস্তকর আকরাহকণ অসমথগ হক়ে পকড এবং তার ভিভিিূভম সভেে যুভক্তসেতিাকব ভস্থর 
েরা হ়ে না। আিশগর্তিাকব বুভদ্ধমাকনরা তাই এ নীভতকে সমথগনও েকর না। সমস্ত 
আকন্দােনটাকেই লযন মকন হভেে ইহুিীকির ধমগান্তরেরকণর এেটা নতুন প্রকচষ্টা। 
অপরভিকে মকন হভেে এটাকে িেবদ্ধিাকব এ ধরকনর আকন্দােকনর আকরা এেটা 
প্রকচষ্টা। এিাকব সমগ্র সংগ্রামটাই তার আধযাভত্মে এবং িভক্তসম উৎপািে চভরত্রটা 
হাভরক়ে বকস থাকে। সভতয েথা বেকত ভে, ভেছু মানুকের লচাকখ, যাকির লোন রেকমই 
অপিাথগ বো যা়ে না, পুকরা আকন্দােনটাকেই আিশগভ্রষ্ট এবং ভতরস্কাকরর লযার্য বকে 
মকন হ়ে। সুতরাং সমস্ত মানব জাভতর পকে িীেণ প্রক়োজনী়ে লোন সমসযা বতগমান, 
যার ওপকর ইহুিী ছাডা পৃভথবীর অনয সব জাভতর অভস্তত্ব ভনিগর েরকছ—এ ভববাস 
মানুকের মকধয জার্াকত বযথগ হ়ে। 
 
র়্েংর্েিাকব ভনক়ে পুকরা সমসযাটাকে সমাধাকনর প্রকচষ্টা ভিস্টান লসাশযাভেস্টকির ভবকিেী 
নীভতকে লিাাঁতা েকর লি়ে। 
 
এ আকন্দােকনর বাইকরর রূপটাই ভছে এেমাত্র ইহুিী ভবকিেী। এবং এর ফোফে 
অকনে িূর পযগন্ত র্ডা়ে, তার লচক়ে সম্ভবত ইহুিী ভবকিেী িাব আকন্দােকন না থােকেই 
িাে ভছে। োরণ এ িুে ধারণা মানুকের মকধযও এেটা িুে ধারণার সৃভষ্ট েকরভছে লয 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

184 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

শত্রুকে োন ধকর টানা হক়েকছ; ভেন্তু সভতযোকরর অবস্থা লিখকত লর্কে লিখা যাকব, 
শত্রুকে োন ধকর টানার পভরবকতগ জনসাধারণকেই নাকে খত ভিকত হক়েকছ। 
 
ইহুিীরা এ ইহুিী ভবকিেী পভরকবকশ খাপ খাইক়ে লন়ে এবং লিকখ লয এ ইহুিী ভবকিেী 
পভরকবশই তাকির পকে োিজনে। এ পভরকবকশর অবেুভপ্ত তাকির েভত লডকে আনকব। 
 
পুকরা আকন্দােনটাই লিকশর োকছ, যা অসিৃশয জাভতর সমন্বক়ে র্ভেত আরও লবভশ 
আকত্মাৎসর্গ োমনা েকর, ভবকশে েকর জামগানকির অভছরূকপ লবভশ প্রক়োজন ভছে। 
 
এমনভে ভিক়েনাকতও লেউ জাতী়েতাবািী হকত সাহস েরত না পাক়ের তো়ে মাভট সকর 
যাবার িক়ে। হাবুসবুর্গ সরোকরর ধারণা ভছে জাতী়েতাবািী প্রশ্নটা চুপচাপ এভডক়ে 
লযকত পারকেই লবাধহ়ে হাবুবুর্গ সরোর রো লপক়ে যাকব। ভেন্তু এ নীভত সরোকরর 
ধ্বংস লডকে ভনক়ে আকস এবং এেই নীভত ভিস্টান লসাশযাভেজকমর মৃতুযও ঘভনক়ে আকন। 
এিাকব আকন্দােনটা যার লথকে এেটা রাজননভতে িে তার প্রক়োজনী়ে এভর্ক়ে যাবার 
শভক্ত আহরণ েরকব, লসই এেমাত্র উৎসটাকেই হাভরক়ে লফকে। 
 
এ বছরগুকোকত আভম উি়ে আকন্দােনকেই সতেগিাকব অনুধাবন েভর। লেমন েকর 
তারা উন্নভতর ধাকপ ধাকপ একর্াভেে। এেটা আকন্দােকনর সকে আমার হৃিক়ের লযার্ 
ভছে, আর আকরেটার সকে এ ভবসৃ্মত মানুেটার প্রভত আমার শ্রদ্ধা ভছে, যাকে আমার 
তখন মকন হক়েভছে অভস্ট্র়ো়ে বসবাসোরী জামগানকির লশ্রষ্ঠ প্রতীে। 
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যখন মৃত বুর্গার মাষ্টার বা লম়েকরর শবযাত্রার ভমভছেটা ভসভট হে লথকে ভর স্ট্রাকসর 
ভিকে ভনক়ে যাভেে, হাজার হাজার লোকের মকধয িাাঁভডক়ে আভমও লিকখভছোম লস পভবত্র 
নীরব শবযাত্রার ভমভছেকে চকে লযকত। পুকরা বযাপারটা লযন আমার মনটাকে সকজাকর 
নাডা ভিক়ে যা়ে এবং আমার সহজাত প্রবৃভি লযন বকে লি়ে, এ মানুেটার সমস্ত োজই 
পণ্ডশ্রম হক়েকছ। োরণ এেটা অনমনী়ে িানব িার্য এ সরোরকে লটকন ভনক়ে চকেকছ 
পতকনর ভিকে। যভি ডটর েুইকর্র জামগাভনকত বসবাস েরত, তকব আমাকির 
জনসাধারকণর মকধয লনতৃকত্বর পি তাাঁকে লিও়ো হত; এটা তারই িুিগার্য লয এমন 
এেটা লিকশ তাকে োটাকত হক়েকছ লযখাকন তার েরার ভেছুই ভছে না। 
 
তার মৃতুযর পকরই বাোোন লিশসমূকহ আগুন জ্বকে উকেভছে। এবং মাকসর পর মাস তা 
চাভরভিকে ছভডক়ে পকডভছে। লসভিে লথকে তার িার্য খারাপ বেকতই হকব, োরণ যার 
জনয সারাজীবন লস সংগ্রাম েকর লর্কছ তা লশে পযগন্ত লস লিখকত পা়েভন। 
 
আভম ভবকশ্লেণ েরকত সকচষ্ট হই ভে োরকণ এেটা আকন্দােন এরেমিাকব বযথগ হক়ে 
ভর্ক়ে ধ্বংকসর পকথ এভর্ক়ে লর্ে। এসব অনুসন্ধাকনর ফোফকে আমার িৃঢ় ধারণা হ়ে 
লয পুরকনা অভস্ট্র়োকে এেভত্র েরকত না পারার িরুন উি়ে িেই ভবরাট িুে েকরভছে। 
 
পযান-জামগান িে তাকির আকন্দােকনর েকেয লপৌঁছবার জনয জাভতর্ত আিশগ ভেেই লবকছ 
ভনক়েভছে, লসটা হে জামগান জাভতর পুনরুত্থান। ভেন্তু িুিগার্যবশত লয রাস্তাটা ওরা েকেয 
লপৌঁছবার জকনয ভনবগাভচত েকরভছে লসটা সভেে হ়েভন। এটা হে জাতী়েতাবািী, ভেন্তু 
ওরা সামাভজে সমসযাগুকোর ভিকে খুব অিই নজর ভিক়েভছে, এবং লসই োরকণই 
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জনতার সমথগনও পা়েভন। ভেন্তু সতযটাকে ভবচার েরকত ভর্ক়ে ওরা িুে েকরভছে, যার 
জনয িুে পদ্ধভতকত ওকির এেটা ধমগী়ে সম্প্রিাক়ের সকে সংঘেগ বাকধ। 
 
ভিস্টান লসাশযাভেস্ট আকন্দােন অকনেগুকোর মকধয জামগানকির পুনরুত্থাকনর িুে ধারণা 
ভছে, ভেন্তু ওকির বুভদ্ধমিা এবং িেী়ে আিকশগর েকেয লপৌঁছবার জনয ভনবগাভচত পথটা 
বাছা িার্যেকম সভেে হক়েভছে। ভিস্টান লসাশযাভেস্টরা সামাভজে সমসযাগুকোর চভরত্র 
ভেেমত অনুধাবন েরকত লপকরভছে; ভেন্তু ইহুিীকির সকে সগ্রাকমর পথটা তাকির িুে 
ভছে এবং তারা জাতী়েতাবািীকে রাজননভতে শভক্তর উৎস ভহকসকব মূেয ভিকত সমূ্পণগ 
িুে েকরভছে। 
 
যভি ভিস্টান লসাশযাভেস্ট িে তাকির ধূতগ ভবচার বুভদ্ধর সকে যা তারা জনভপ্র়ে জনতা 
সম্পকেগ ভনক়েভছে, জাভতর্ত সমসযা সম্পকেগও লসই ভবচার বুভদ্ধ প্রক়োর্ েরত—লযটা 
পযান্-জামগান আকন্দােনোরীরা ভেে মত ধরকত লপকরভছে,-এবং এ পাভটগ যভি 
সভতযোকরর জাতী়েতাবািী হত; অথবা যভি পযান-জামগান আকন্দােকনর লনতারা 
অপরভিকে ইহুিীকির এবং জাতী়েতাবািী সম্পকেগ সভেে ধারণার সকে ভিস্টান 
লসাশযাভেস্ট িকের মত বাস্তববািী হত— ভবকশে েকর সামাভজে ভিে লথকে, তকব 
বযভক্তর্তিাকব আভম মকন েভর আকন্দােন এমন রূপ ভনত যা জামগানকির র্ন্তবযটাকে 
সফেিাকব ঘুভরক়ে ভিত। 
 
তৎোেীন িেগুকোর োকরার মকধয আমার মতবাকির ভমে লিখকত পাইভন, আর লস 
োরকণ তার িেিুক্ত সিসয হবার জনয আমার নামও লেখাইভন, এবং আমার সাহাকযযর 
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হাতও তাকির ভিকে বাডাইভন। এমনভে এসব িেগুকো তাকির সব শভক্ত হাভরক়ে লফকে 
তখন শ্রান্ত, ক্লান্ত। তাই তাকির পকে সভতযোকরর শক্তিাকব ধকর জামগান জাভতর 
পুনরুত্থান েরাটাও সম্ভব ভছে না। 
 
আমার অন্তকরর ভবতৃষ্ণা হাবুসবুর্গ শাসেকির প্রভত ভিকন ভিকন আকরা লবভশ বাডকত 
থাকে। 
 
যতই আভম একির সবকিভশে নীভত ভনক়ে পযগাকোচনা েভর, তত লবভশ আমার ধারণা 
জন্মা়ে লয এ অপশাসে ভনভশ্চতিাকব জামগানকির িুিগার্যকে লডকে আনকব। আভম ভিকনর 
পর ভিন আকরা লবভশ উপেভি েভর লয জামগান জাভতর িাকর্যর র্ন্তবযস্থে ভেছুকতই 
একির িারা ভনভিগষ্ট হকত পাকর না। তা এেমাত্র সম্ভব লোন জামগান সাম্রাকজয। এটা শুধু 
রাজনীভতর বযাপাকরই ন়ে, সংসৃ্কভতর লেত্রও এটা সভতয। 
 
এ সমস্ত বযাপারগুকোই সংসৃ্কভত এবং ভশকির লেকত্র আঘাত েকরকছ, লযখাকন অভস্ট্র়ো 
সাম্রাকজয বাধগেয লহতু জীণগ বভেকরখা ফুকট উকেকছ। অথবা েমপকে, লয লোন ভবপকির 
মুকখামুভখ ভনক়ে ভর্ক়ে জামগান জাভতকে িাাঁড েরাকব, অন্তত এসব বযাপাকর। এ সতযটা 
আকরা ভবকশেিাকব প্রেভটত স্থাপতয ভবিযার বযাপাকর। আধুভনে স্থাপতযভবিযা অভস্ট্র়োকত 
লোন ফোফেই লিখাকত পাকরভন। োরণ ভরঙ ট্রাকসর বাভডগুকো, এমনভে সমগ্র 
ভিক়েনার স্থাপতযেো জামগান স্থাপতযেোর তুেনা়ে প্রর্ভতর ভিে লথকে লনহাত ই তুে 
এবং েকম েকম আভম এে সিত সমসযার সমু্মখীন হই, োরণগুকো এবং বাস্তবতা 
আমাকে বাধয েকর অভস্ট্র়োর অমসৃণ ভশোনবীশ েরকত, যভিও আভম আজ স্বীোর েভর 
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এ ভশোনবীকশর ফোফে লশে পযগন্ত িােই হক়েভছে আমার পকে। ভেন্তু আমার হৃি়ে 
পকডভছে অনয লোথাও। 
 
এেটা আত্মতুভষ্টর মকনািাব আমার মকনর লিতকর মাথাচাডা ভিক়ে ওকে, এবং যত লবভশ 
এ সরোকরর অন্তুঃসারশূনযতা অনুিব েভর তত লবভশ আমাকে হতাশা়ে আেন্ন েকর 
লফকে। আমার িৃঢ় ধারণা হ়ে লয এ সরোর লয লোন মুহূকতগ লিকঙ পডকত বাধয। এর 
হাত লথকে ভেছুকতই অবযাহভত লনই। তার সকে সকে আমার মকন হ়ে এ সরোর 
জামগানকির জনয সবরেম িুিগার্যকে লডকে আনকব। 
 
আমার িৃঢ় ধারণা হ়ে এ হাবুসবুর্গ সরোর প্রভতভট জামগাকনর মহানুিবতাকে বাধা ভিক়ে 
তার র্ভতকরাধ েরকব, সকে সকে প্রভতভট অজামগানকির অসৎ োযগেোপকে সাহাযয েকর 
যাকব। অসিৃশয ভবভিন্ন জাভতর সমভষ্ট এ রাজধানীকত লযন এেটা জডবৎ ভপকণ্ডর মত 
হক়ে আকছ। ভবকশে েকর ভচত্র-ভবভচত্র লচে, স্পযাভনশ হাকেভর়োন, রুমাভন়োন, সাবগস এবং 
েট প্রিৃভতরা। সবগিা এ সমাকজর তোোর বীজাণু ওখাকন সব জা়ের্া়ে ছভডক়ে থাো 
ইহুিীরা আমার োকছ অতযন্ত অপ্রীভতের। এ ভবশাে শহরটা লযন সংের জাতী়ে 
নীভতভ্রষ্ট অবতারকির নন্দন োনন। 
 
জামগান িাো যা আভম লছাটকবো লথকে বকে একসভছ, তা ভছে লো়োর বযাভিভর়োর িাো। 
আভম ভবকশে িভেকত বোর িাোটা েখনই িুেকত পাভরভন; আর লসই োরকণই ভিক়েনার 
উপিাোও েখকনা ভশভখভন। যতভিন আভম লসই শহকর ভছোম, ভবকিশী পাাঁচ ভমকশেী 
পতেকির পাকের প্রভত তত ঘৃণা আমার লিতকর লজকর্ ওকে। লসটা সুপ্রাচীন জামগান 
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সংসৃ্কভতর ওপকর লবকতর মত ভনরন্তর আঘাত েকর চকে। আমার িৃঢ় ধারণা এ সরোর 
িীঘগভিন ভেছুকতই স্থাভ়েত্ব লপকত পাকর না। 
 
অভস্ট্র়োর তখনোর অবস্থা ভছে এে োরুোযগম়ে ভসকমকের মত, লযটা শুভেক়ে ভর্ক়ে 
বহু পুরাতন এবং িংগুর অবস্থা়ে একস িাাঁভডক়েকছ। যতেণ পযগন্ত এ ধরকনর আটগ লছাাঁ়ো 
না হ়ে, ততেণ পযগন্ত লসটা ভেেই থাকে। ভেন্তু লয মুহূকতগ বাইকরর লোন আঘাত এর 
ওপকর একস পকড লসই মুহূকতগ এটা লিকঙ হাজার হাজার টুেকরা হক়ে যা়ে, সুতরাং এখন 
সবকচক়ে বড লয প্রশ্নটা হে, েখন এ আঘাত একস পডকব। 
 
আমার হৃি়ে সব সম়েই স্বপ্ন লিখত জামগান সাম্রাকজযর। অভস্ট্র়োর রাজতকন্ত্রর সকে 
েখকনা সে লি়েভন। সুতরাং অভস্ট্র়োর শাসেবকর্গর অবেুভপ্ত লিকখ আমার মকন হক়েভছে 
জামগান জাভতর স্বাধীতার প্রথম ধাপ উপভস্থত। 
 
এসব োরণগুকোই ও লিশটা লছকড যাবার জনয আমার হৃিক়ের ইকেটাকে আকরা 
বেবতী েকর লতাকে; লযটা আমার লযৌবকনর প্রারকম্ভই েুকড েুকড খাভেে। 
 
আশা েকরভছোম স্থপভত ভহকসকব ভনশ্চ়ে এেভিন আভম সফে হব এবং আমার লিকশর 
লসবা়ে তা বডিাকব বা লছাটিাকব (যা িাকর্যর ইো) লঢকে লিব। 
 
লসকিকশ যারা োজ েরভছে তাকির মকধয আমার িীঘগভিন বসবাস েরার োরণ হে 
আকন্দােনটা লসখান লথকেই শুরু হকব, যা আমার হৃিক়ে িীঘগভিন ধকর প্রতীো েকর 
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একসকছ, ভবকশে েকর লয লিকশর লচৌহভের লিতকর আমাকির ভপতৃিূভমকত আভম জন্মগ্রহণ 
েকরভছোম লস হে জামগান সাম্রাজয। 
 
অকনকেরই হ়েত জানা লনই লয এ ধরকনর ইো েত বেবতী হকত পাকর, ভেন্তু আমার 
আকবিন িু’িে লোকের প্রভত। প্রথম িে হে এতেণ পযগন্ত আভম যা বকেভছ লসই 
সুখগুকো যারা স্বীোর েরকত নারাজ। ভিতী়ে িে হে, যারা এেবার এ সুকখর স্পশগ 
লপক়েকছ, ভেন্তু িার্য ভনমগম হক়ে তা লেকড ভনক়েকছ। আভম তাকির উকেকশযই বেভছ যারা 
তাকির মাতৃিূভমকে হাভরক়েকছ এবং এখকনা যারা উিরাভধোর সূকত্র সপতৃে সম্পভিটুেু 
বজা়ে রাখকত আপ্রাণ লচষ্টা েকর চকেকছ। তাকির মাতৃিাো, যার ওপকর অেথয ভনযগাতন 
চেকছ,—তাকির জন্মিূভমর প্রভত িােবাসা এবং ভববস্ত োরকণ। তারা বুকের লিতকর 
প্রবে ইো ভনক়ে অকপো েরকছ, েখন ভপতৃিূভমর উষ্ণ লোকড ভফকর লযকত পারকব। 
তাকির উকেকশয আমার এ বক্তবয, এবং আভম জাভন তারা আমার বক্তবযকে সমযিাকব 
অনুধাবন েরকত পারকব। 
 
লয তার ভপতৃিূভম লথকে ভবতাভডত—লস-ই উপেভি েরকত পারকব েী র্িীর লসই 
স্বকিকশর প্রভত আেুেতা যা তাকে ভনবগাভসত িাবকত বাধয েকরকছ। এটা হে এেটা 
ভচরস্থা়েী মনস্তাপ যার লোন প্রোর সান্ত্বনা লনই যতেণ পযগন্ত না ভপতৃঘকরর িরজা 
লখাো যা়ে। এেমাত্র তখনই ভশরা উপভশরা়ে প্রবাভহত চঞ্চে রক্ত শাভন্ত লপকত পাকর 
তাকির ভনজিূভমকত আশ্র়ে লপক়ে। 
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ভিক়েনা আমার পকে েভেন ভবিযাে়ে ভছে; ভেন্তু এটাই আমাকে জীবকন সুর্িীর ভশোও 
ভিক়েভছে। আমাকে তখন বডকজার বােে বো চকে যখন আভম লস শহকর আভস, এবং 
যখন আভম লস শহর ছাভড তখন আভম মকনর িুুঃকখ িারাোন্ত ভবেন্ন যুবে। ভিক়েনাকতই 
আমার আন্তজগাভতেতাবাকির িীো এবং রাজননভতে ভচন্তাধারার ভবকশ্লেকণর শুরুও হ়ে 
এ শহকরই। লসই ভিনোর লসই আন্তজগাভতেতাবাি ভচন্তাধারা, রাজননভতে মতবাি 
আমাকে আর েখনই লছকড যা়েভন। যভিও তারা িভবেযকত ভিন্নমুখী হক়ে ভবভিন্ন পকথ 
ছুকটকছ। বতগমাকন আভম আমার লসই লফকে আসা ভশোনবীশ ভিনগুকোর সভেে মূেযা়েণ 
েরকত পাভর। 
 
এ োরকণই আভম লসভিনগুকোর বণগনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূকপ ভিক়েভছ। এ ভিক়েনাই আমাকে 
রূঢ় বাস্তব ভশো ও সকতযর সন্ধান লি়ে, যা িভবেযকত আমার রাজননভতে আিকশগর 
পটিূভম ভহকসকব োজ েকর পরবতগী পাাঁচ বছর ধকর জনতার সমথগন োি েকর। আমার 
ইহুিী, সামাভজে র্ণতন্ত্র ভবকশে েকর মােগসবাি সম্পকেগ লোন ধযান ধারণাই ভছে না। 
এবং লসভিন তাই অত পভরশ্রম এবং পডাকশানা়ে িাকর্যর োিনা়ে সতভর েকরভছোম 
ভনকজকে। 
 
ভপতৃিূভমর িুিগাকর্যর জনয লয হাজার হাজার লোে মকন মকন ভনকজকির লতােপাড েকর 
চকেকছ, তাকির পকেও এেজন লয প্রবে বাাঁচার সংগ্রাকমর মধয ভিক়ে ভনকজর িার্যকে 
সতভর েকরকছ, তার মত অভিজ্ঞতা সঞ্চ়ে েরা সম্ভব ন়ে। 
 
——– 
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*কহকরাডভট তার লেখা়ে গ্রীে ভববাসঘাতে এযভফেকটকসর বণগনা েকরকছন। 
থাকমগাপাইকের যুকদ্ধ প্রা়ে পরাভজত পারসযরাজ লজকরকসর োকছ ভর্ক়ে ভফেকটস প্রস্তাব 
েকর লয তাকে যভি মূেয লিও়ো হ়ে, তকব লস গ্রীে লিকশ লঢাোর গুপ্তপথ লিভখক়ে 
লিকব। প্রাভপ্তকযাকর্র পর পাহাকডর ভর্ভরপথ ভিক়ে এেিে পারসযকিশী়ে সসনযকে 
লজনাকরে হাইকডরকেকসর অধীকন পথ লিভখক়ে লি়ে। ভেন্তু গ্রীে সসনযরা, স্পাটগার রাজা 
ভেওভনডাকসর লনতৃকত্ব িু’মুখী পারসয অভিযাকনর লমাোভবো লসই সংেীণগ ভর্ভরপকথ 
েকর। লসই সংগ্রাকম ভেওভনডাকসর। মৃতুয হ়ে। 
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হমউহনক্ 
 
অবকশকে আভম এোম ভমউভনকে, লসটা ১৯১২ সাকের বসন্তোে। শহরটা আমার 
পূবগপভরভচত; োরণ এ শহকরর চার লিও়োকের র্ভণ্ডর মকধয আমার লবশ েক়েেটা বছর 
লেকটকছ। এর োরণ হে আমার স্থাপতযভবিযা়ে পডাশুনার জনয জামগান প্রধান শহরগুকো 
ভশকির লেন্দ্র হও়োকত আমার িৃভষ্ট ভনবন্ধ ভছে ভমউভনকের ভিকে। জামগাভনকে ভচনকত 
লর্কে ভমউভনে না লিখকে জামগান ভশিেো সম্পকেগ সমযে জ্ঞান আহরণ েরাও সম্ভব 
ন়ে। 
 
এসব ভজভনস ভবচার েরকে লিখা যাকব, যুদ্ধ-পূবগ জীবনটা আমার অকনে সুকখর ভছে। 
যভিও আমার লরাজর্ার অতযন্ত অি ভছে, তবু শুধু ছভব আাঁোর জনয আভম জীবন ধারণ 
েভরভন। আভম ছভব এাঁকেভছ প্রাণ ধারকণর জনয যতটুেু প্রক়োজন তাই লযার্াকত আর 
পডাশুনা েরার ভনভমকি। আমার িৃঢ় ভববাস ভছে আমার ভনভিগষ্ট েকেয আভম ভনশ্চ়েই 
লপৌঁছাব এবং এ ভববাসই আমার সিনভন্দন লছাট লছাট িুুঃখগুকোকে লপভরক়ে ভনক়ে লযকত 
যকথষ্ট ভছে; যার জনয আভম েখনই উভিগ্ন লবাধ েভরভন। 
 
উপরন্তু আমার প্রবাকসর প্রথম মুহূতগ লথকেই এ শহরটাকে িােকবকস লফকেভছোম, যা 
আভম আর অনয লোন জা়ের্ার প্রভত-ই উপেভি েভরভন। এ হে জামগান শহর! ভনকজর 
মকনই আভম বারবার উচ্চারণ েরতাম। ভিক়েনার লথকে েত আোিা। আকরেটা 
আনকন্দর ভবে়ে হে এখাকন লোকে জামগান িাো়ে েথা বকে, লযটা ভিক়েনার অনয িাোর 
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লচক়ে আমার ভনকজর বোর িাো়ে অকনে োছাোভছ। ভমউভনকের বাে পদ্ধভত আমার 
লছকেকবোর েথা স্মরণ েভরক়ে ভিত, ভবকশে েকর যারা লো়োর বযাকিভর়ো লথকে 
ভমউভনকে আসত। হাজার বা তারও লবভশ ভজভনস ভছে যা আভম অন্তর লথকে 
িােবাসতাম; অথবা ভমউভনকে থাোোকে যাকির প্রভত িােবাসার জনয আেৃষ্ট 
হক়েভছোম। ভেন্তু যা আমাকে সবকচক়ে লবভশ আেৃষ্ট েকরভছে, তাহে শহকরর 
ভশিকপ্ররণার সকে গ্রাকমর মাভটর েো চাতুকযগর বন্ধন, যার সুন্দর ছন্দ লহাব্রা হাউস 
লথকে ওকডন পযগন্ত, অকটাবর উৎসব লথকে ভপনাকোকনাে পযগন্ত ভবসৃ্তত। ভমউভনকের মত 
আর লোন জা়ের্া আমার হৃিক়ের সুকতা়ে এত জডাকনা ন়ে; োরণ আমার বযবহাভরে 
জীবকনর উন্নভতর সকে এ ভমউভনে শহর ওতকপ্রাতিাকব জডাকনা এবং সভতয বেকত ভে, 
এ শহরটা িশগকনর পর লথকেই আমার অন্তকর খুভশর বান ডাকে, ভবকশে েকর এ সুন্দর 
শহর আমার আত্মতৃভপ্তও একন লি়ে। আমার মকন হ়ে যাকির লিতকর লসৌন্দযগকবাকধর 
আশীবগাি ঈবর ভিক়েকছন, বাভণভজযে ভশিেো বযভতকরকে তারাই এ শহরকে িাে না 
লবকস থােকত পারকব না। 
 
আমার লপশার্ত োজ ছাডাও বতগমান রাজননভতে োযগেোপ সম্পকেগ আভম যকথষ্ট 
পডাশুনা েরতাম। ভবকশে েকর সবকিভশে সম্পভেগত ভবে়েগুকোই আমাকে লবভশ েকর 
আেৃষ্ট েরত। আভম পুকরা বযাপারটাই জামগান নীভত েুটুভম্বতার িৃভষ্টকত পযগকবেণ 
েরতাম, যভিও ভিক়েনা শহকর ভিনগুকো োটাকনার পর আমার ধারণা হক়েভছে, সমস্ত 
বযাপারটাই িুকে িভতগ। ভেন্তু ভিক়েনাকত থাোোেীন আভম স্পষ্টিাকব বুেকত পাভরভন ভেে 
জামগান সাম্রাজয েত আত্মভ্রকমর পকথ এভর্ক়ে লর্কছ। ভিক়েনার ভিনগুকোকত আমার এ 
ধারণা হক়েভছে যা বো লযকত পাকর, আভম ভনকজকে বুভেক়েভছোম যাকত জামগানকির 
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িুেগুকো হাল্কািাকব ভনকত পাভর বা েম নজকর আকস। হ়েত বা জামগাকনর শাসেবকর্গর 
জানা ভছে বাস্তকব এ ধরকনর সম্পকেগর মূেয েতটুেু। ভেন্তু লোন এেটা রহসযজনে 
োরকণ তারা জনসাধারকণর োছ লথকে পুকরা বযাপারটা লর্াপন েকর লর্কছ। তাকির 
ধারণা ভছে ভবসমাকেগর মাধযকম লয সম্পেগ স্থাভপত হক়েকছ, তাকে তাকির সমথগন জাভনক়ে 
যাও়ো উভচত। হোৎ ভেছু েকর বসার ফোফে িাে িাাঁডাকব না; এছাডা অনয লোন 
োরণ সম্ভবত লনই যার জনয ভবকিশী রাষ্ট্রগুকো এ লিকশর লিতকরর সঙ্কীণগমনা 
লোেগুকোর জনয অধীর আগ্রকহ অকপো েরভছে। 
 
ভেন্তু জনসাধারকণর সকে আমার লযার্াকযাকর্র ফকে, িক়ের সকে েেয েরোম লয 
আমার ভচন্তাধারা িুে ভছে। সবকচক়ে অবাে োর্ে লিকখ লয যারা প্রা়ে সব ভবেক়েই 
িােরেম খবরাখবর রাকখ, তাকির পযগন্ত হাবুবুর্গ রাজতন্ত্র সম্পকেগ ভবনু্দমাত্র ধারণা 
লনই। সাধারণ জনসাধারকণর লিতকর বাাঁধাধরা এেটা ধারণা ভছে লয অভস্ট্র়ো র্ণনার 
মকধয ধরার মত শভক্তশােী এবং তারা ভবপকির সম়ে লপছকন একস লশ্রণীবদ্ধিাকব 
িাাঁডাকব। সাধারণ মানুে তখন পযগন্ত অভস্ট্র়োকে জামগান রাষ্ট্র বকেই ভবকবচনা েকর 
একসকছ, এবং লিকব একসকছ লয ওকির ওপর সভতযই ভনিগর েরা যা়ে। জামগাভনর মতই 
েে েে জনসাধারণ ভিক়ে ওকির শভক্তর পভরমাপ েরা ভছে। প্রথমত, তারা িাবকত 
পাকরভন লয অভস্ট্র়ো লোন জামগান সাম্রাজযই ন়ে, ভিতী়েত অভস্ট্র়োর বতগমান অবস্থা তাকে 
িুুঃসাহকস ির েকর ধ্বংকসর একেবাকর মুকখ লেকে একন লফকেকছ। 
 
লস সমক়ে অভস্ট্র়োর আিযন্তরীণ অবস্থা সম্পকেগ আমার জ্ঞান লয লোন লপশািারী 
েুটনীভতজ্ঞকির লচক়ে লবভশ ভছে। বদ্ধচেুবশত লিখকত অেম এসব েুটনীভতজ্ঞকির িে 
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লহাাঁচট লখকত লখকত ধ্বংকসর ভিকে চকে। সরোভর অভফসগুকো লথকে লয প্রচভেত 
মতবাকি তাকির েণগপটহ ভবিীণগ েরা হক়েকছ, সাধারণ মানুকের মকধয লসই মতবাকিরই 
প্রভতধ্বভন লশানা লযত। 
 
এবং এ সরোভর অভফসাকরর িে এ েুটুভম্বতার োকছ হাটু লর্কড এমন িাব েরত লযন 
তারা লসানার বাছুকরর োকছ নতজানু হক়েকছ। তারা লবাধহ়ে িাবত লয তাকির ভবন়ে 
এবং অমাভ়েেতা়ে অনয পকের সততার অিাব ঢাো পকড যাকব। এিাকব তারা প্রভতভট 
ভনকিগকশর পুণগ মযগািা ভিত। 
 
এমন ভে ভিক়েনাকত থাোোেীন মাকে মাকে সরোভর অভফসারকির িােয এবং ভিক়েনার 
সংবািপকত্রর ভবে়েবস্তুর মকধয পাথগেয লিকখ লরকর্ লযতাম। ভেন্তু তবু ভিক়েনা ভছে 
জামগান শহর; অন্তত িূর লথকে লিখকত লতা বকটই। তাই ভিক়েনা লছকড লবকরাকেই 
সবাইকে অনয ধরকনর অবস্থার মুকখামুভখ হকত হত। ভবকশে েকর শ্লাি লোন লিকশ 
লর্কে। প্রাকর্র সংবািপত্রগুকোর প্রভত নজর ভিকে এে েহমা়ে লবাো লযত এ ভতন 
েুটুকম্বর বাজীেকরর লিল্কী েত উন্নত। প্রাকর্ অবশয লসই সুিে রাজনীভতর িাকর্য 
র্াোর্াে আর ঘৃণা ভমভশ্রত নাে ভসটোকনা ছাডা আর ভেছু লজাকটভন। এমন ভে শাভন্তর 
সম়ে ভবজ়ে উৎসকব যখন িুই সম্রাট পরস্পকরর েপাকে চুম্বন েকর বনু্ধকত্বর ভচহ্ন স্বরূপ, 
লসইসব সংবািপত্রগুকো তখকনা ভববাস েরকত রাজী ন়ে লয–মুহূকতগ হোৎ ভেেভমে েকর 
জ্বকে ওো লর্ৌরব ভনবাভেকিগকনর আিশগ বাস্তকব রূপাভ়েত েরকত লর্কে তা ভনকি যাকব। 
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েক়েেবছর পর প্রচণ্ড লোধ লজকর্ ওকে; এ সমত্রী বাস্তকবর পাথকর পরীোর জনয লটকন 
আনা হ়ে। ইতাভে লয ভত্র-পাভেে সমত্রীর জাে ভছাঁকড লবভরক়ে যা়ে শুধু তাই ন়ে, অপর 
িুজনকে এো লফকে লরকখ লস ভর্ক়ে শত্রুভশভবকরও লযার্ লি়ে। ইতাভে অভস্ট্র়োর সকে 
িাাঁভডক়ে এে সাভরকত যুদ্ধ েকরকছ, — এ েথা অভববাসয। অবশয েুটনীতজ্ঞকির মত যভি 
লস অন্ধত্বকরাকর্ না লিাকর্। ভেে এ ধারণাটা অভস্ট্র়োর লোেকির তখন ভছে। 
 
অভস্ট্র়োকত এেমাত্র হাবুবুর্গ আর অভস্ট্র়োর জামগানরা এ সমত্রী সমথগন েকরভছে। 
হাবুসবুর্গ অতযন্ত ধুতগামীর সকে আাঁে েকে এবং ভনকজকির স্বাকথগ ও প্রক়োজকন এ োজ 
েকরভছে। জামগানরা সরে ভববাস এবং রাজনীভত সম্পকেগ অজ্ঞ থাো়ে এ সমত্রীকে 
সমথগন জাভনক়েভছে। তাকির এ সরে ভববাস ভছে লয এ ভত্র-পাভেে সমত্রীকে সমথগন 
জাভনক়ে তারা জামগান সাম্রাকজযর লসবা েরকছ এবং তাকির প্রভতরোকে শক্ত ও এেভত্রত 
েরা়ে সাহাযয েরকছ। তবু বেকত বাধা লনই, এ ধরকনর ধযান ধারণার জনয তাকির 
রাজননভতে অজ্ঞতাই প্রোশ পা়ে। আসকে এ ধারণার বশবতগী হক়ে োজ েরা়ে তা 
জামগান সাম্রাকজযর সাহাকযযর বিকে, আসকে এেটা মৃতেি রাকষ্ট্রর সকে শৃঙ্খে ভিক়ে 
বাাঁধা হক়েকছ–যার লয লোন মুহূকতগ েবকরর সকে র্াটছাডা বাাঁধার সম্ভাবনা ভছে। 
সকবগাপভর, এ রাস্তা়ে হাবুবুর্গ নীভত অভস্ট্র়োকে জামগান শূনয েরকত সাহাযযই েকরকছ। 
 
এ সমত্রীর জনয হাবুসবুকর্গর ভববাস ভছে লয রাকজযর আিযন্তরীণ বযাপাকর জামগান সম্রাট 
নাে র্োকব না। সুতরাং তারা এ জামগান শূনয েরার োজটা সহকজই লোনরেম 
িা়েসারা িাকব েকর লযকত পারকব। তাকির আিযন্তরীণ নীভত ভছে ধীকর ধীকর অভস্ট্র়োকে 
জামগান শূনয েরা। শুধু জামগান সরোকরর িৃভষ্টিভেই ন়ে, লোনভিে লথকেই প্রভতবাি 
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আসার সম্ভাবনা ভছে না। ভেন্তু এেজকনর পকে এ জামগান অভস্ট্র়োর সমত্রী েখনই 
লিাো সম্ভব হ়েভন এবং লসই োরকণই তাকির স্তি েকর লিও়ো হক়েকছ। তারা 
ভতরস্কাকরর লযার্য এ োরকণ লয এ নীভতর মাধযকম তারা এ সিত রাজতকন্ত্রর লিতকর 
শ্লাি লনতৃত্ব প্রভতষ্ঠা়ে রত। 
 
অভস্ট্র়ো়ে বসবাসোরী জামগানরা ভে েরকত পাকর, যখন জামগান সাম্রাকজযর অভধবাসীরা 
প্রোকশযই তাকির ভববাস এবং আস্থা হাবুবুর্গ শাসকের োকছ জাভনক়ে ভিক়েকছতাকির লে 
একত বাধা লিকব? তকব লতা প্রোকশযই সবাই বকে লবডাকব লয এরা একির জ্ঞাভতবকর্গর 
প্রভত ভববাসঘাতেতা েকরকছ ভনকজকির জাতী়ে স্বাকথগ, তারা যারা এত যুর্ ধকর এত 
তযার্ স্বীোর েকর একসকছ। 
 
এেবার যভি লোনেকম অভস্ট্র়োর ওপর লথকে জামগান প্রিাব মুকছ লফো যা়ে, তকব আর 
এ সমত্রীর মূেয েতটুেু! যভি এ ভত্র-পাভেে সমত্রী জামগানকির পকে োিজনে হত তকব 
উভচত ভছে না অভস্ট্র়োকত জামগানকির লশ্রষ্ঠত্ব বজা়ে রাখা? অথবা, োকরার পকে ভে 
ভববাস েরা সম্ভব লয জামগাভন হাবুসবুর্গ সাম্রাকজযর সমত্রী সংকঘ ভটকে থােকত পাকর যার 
লনতৃত্ব শ্লািকির অভধোকর? 
 
জামগান েুটনীভতজ্ঞকির সরোভর ধযান ধারণা এবং সাধারণ জনতার হাবুবুকর্গর আিযন্তরীণ 
সম্পকেগ ভচন্তাধারা শুধু লবাোমীরই পভরচা়েে ন়ে, সমূ্পণগরূকপ অজ্ঞও বকট। এ সমত্রীকে 
শক্ত পটিূভম ধকর ভনক়ে তারা সির েে এেটা জাভতর িভবেযত ভনরাপিা এবং অভস্তত্ব 
তাকির হাকত সাঁকপ ভিক়েকছ, ভেন্তু লসই সকে তার অংশীিারকে লসই শক্ত পটিূভম িাঙার 
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েমতা ভিক়েকছ, যা লস যথারীভত এবং ভস্থর সংেকি েকর চকেকছ। এমন এেভিন আসকব 
যখন ভিক়েনার রাজনীভতজ্ঞকির সকে োর্কজ সই েরা চুভক্ত ছাডা আর ভেছু অবভশষ্ট 
থােকব না। লশেপযগন্ত জামগাভনর োকছ এ সমত্রীটাই হাভরক়ে যাকব। ইতাভে অবশয এোজ 
আকর্ই আরম্ভ েকর ভিক়েভছে। 
 
যভি জামগাভনর লোকেরা ইভতহাস পডত এবং ভেছুটা মনস্তেও বুেকত পারত তকব েখনই 
মুহূকতগর জনয ভববাস েরত না লয ভিক়েনা রাজিুর্গ এেকত্র যুদ্ধকেকত্র একস োাঁকধ োাঁধ 
ভমভেক়ে িাাঁডাকব। সমূ্পণগ ইতাভে আকগ্ন়েভর্ভরর মত জ্বকে উেত যভি এেজন 
ইতাভে়োনকেও হাবুসবুর্গ যুকদ্ধর জনয পাোকনা হত। 
 
একির প্রভত ইতাভে়োনকির ঘৃণা এতই তীব্র ভছে লয ইতাভে়োনরা যুদ্ধ লেকত্র একির 
শে ছাডা আর ভেছু িাবকত পারত না। এোভধেবার আভম এ ঘটনার সােী যখন, 
তখন ইতাভে়োনকির এ সমত্রীর ভবরুকদ্ধ লোকধ লফকট পডকত লিকখভছ। হাবুসবুর্গ 
রাজতন্ত্র অকনে শতােী ধকর ইতাভের মুভক্তযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার ভবরুকদ্ধ লয অপরাধ 
েকরকছ তা লিাো অসম্ভব; এমন ভে প্রচণ্ড সভিো থােকেও। ভেন্তু এ সভিো োকরার 
লিতকরই ভছে না; না জনসাধারণ — না সরোর। সুতরাং ইতাভের সামকন ভছে িু’লটা 
পথ লখাো–সমত্রী অথবা যুদ্ধ। প্রথমটাকে লবকছ লনও়োর সুভবকধ হে ধীকর ধীকর 
ভিতী়েটার জনয প্রস্তুভত লনও়োর সুকযার্। 
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ভবকশে েকর অভস্ট্র়ো এবং রাভশ়োর সম্পেগটা যখন যুকদ্ধর মাধযকম ভনেভির ভিকে 
একর্াভেে, তার সমত্রী সম্বকন্ধ জামগান নীভত শুধু অথগহীন-ই ন়ে, ভবপিনেও বকট। এটাই 
হে লোন উিার অথবা যুভক্তপূণগ ভচন্তাধারার অিাকবর উজ্জ্বে উিাহরণ। 
 
ভেন্তু তাহকে এ সমত্রীর োরণটা ভে? জামগান রাকষ্ট্রর ভনরাপিার জনয এ সমত্রীর লচক়ে 
ভনকজকির উৎকসর ওপর ভনিগর েরা উভচত ভছে। ভেন্তু জামগান রাকষ্ট্রর জামগানকির 
িভবেযত ভনরাপিার প্রশ্নটাই তুকে ধকর লবভশ েকর। 
 
তাহকে বাভে লয প্রশ্ন রইে, তা হে এরেম : ভনেট িভবেযকত জাভতর স্বরূপটা ভে হকব? 
বো লযকত পাকর, সম়েটা এমন হও়ো উভচত যাকত পূবগািাস েরা যা়ে। এবং ভেিাকব 
ইউকরাকপর জাভতকির মকধয শভক্তর বণ্টন হও়ো উভচত যাকত জাভতর সাভবগে উন্নভতর 
জনয প্রক়োজনী়ে ভনরাপিা সম্ভব? 
 
জামগাভনর ভবকিশ নীভত লয রাজনীভতভবিযার ওপর প্রভতভষ্ঠত ভছে, তার পভরষ্কার ভবকশ্লেণ 
েরকে ভনকচর ধারণা়ে লপৌঁছাকনা যা়ে? 
 
জামগাভনর লোে উৎপািন তখন বছকর প্রা়ে ন’েে। এ ভবরাট েকেবর নতুন আসা 
নার্ভরেকির প্রক়োজনী়ে সবভেছু লিও়োর অেমতা লশে পযগন্ত রাকষ্ট্রর ওপর 
ভবপযগ়েোরী ঘটনা ভহকসকব লনকম আসকব, যভি না এ ভবেক়ে পূকবগ লোন বযবস্থা ভনধগারণ 
েরা যা়ে। তকব ভনভশ্চত লয তাকির ওপর িুুঃখ এবং অনাহার লনকম আসকব। এ ভবিৎস 
ভবপি লথকে উদ্ধার পাও়োর চারকট পথ আকছ। 
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প্রথমত এ বযাপাকর ফরাসী উিাহরণ গ্রহণ েকর েৃভত্রম উপাক়ে জন্ম ভন়েন্ত্রণ েকর এ 
ভবশাে জনতার উপভস্থভত বন্ধ েরা সম্ভব। 
 
েক়েেভট অবস্থা়ে ভবপকির মুকখ অথবা প্রােৃভতে সিবিুকযগাকর্ বা মাভট যভি পযগাপ্ত ফসে 
না লি়ে তকব প্রেৃভত এিাকব লোন লোন লিকশ এবং জাকতর মকধয ভনকজ লথকেই জন্ম 
ভন়েন্ত্রণ েকর থাকে। ভেন্তু পদ্ধভতভট যকথষ্ট পভরমাকণই ভনষু্ঠর। তকব একত জননেকমর 
োযগেমতাকে বাধা লিও়ো হ়ে না; ভেন্তু যারা অকতা শভক্তশােী অথবা সুস্বাকস্থযর 
অভধোরী ন়ে এিাকব তাকির বংশাবেী অভস্তত্ব হাভরক়ে লোন এে অজানাকে আভেেকন 
বাাঁকধ। যারা এ অভস্তত্বরোর েভেন পথ লবক়ে লবাঁকচ থাকে তাকির ইভতমকধযই সহেগুণ 
পরীো হক়ে লর্কছ লয তারা লয লোন অবস্থাকতই লবাঁকচ থােকত পাকর এবং জননেম। 
সুতরাং বযাপারটার লতা পুনরাবৃভি হক়েই চকেকছ। এিাকব ভনিগ়েতার সকে বযভক্তর েডাই 
লয মুহূকতগ লস প্রেৃভতর ভবরুকদ্ধ েডাই েরকত অেম হকব, তাকে স্মরণ েভরক়ে লিকব। 
প্রেৃভতই জাভতর শভক্ত বজা়ে রাকখ এবং উন্নততর লশ্রণীর অন্তর্গত লশ্রণী উৎপািন েকর 
এবং তাকে বাভডক়ে ভনক়ে চকে। 
 
সংখযার অবকরাহণ ভেন্তু শভক্তর উচ্চতাই লডকে আকন। অবশযই এেে বযভক্তকত্বর লেকত্র 
এটা প্রকযাজয। এবং লশকে পুকরা প্রজাভতটাকেই বেশােী েকর লতাকে। 
 
মানুে প্রেৃভতর বন জেকের খণ্ড খণ্ড অংশ ন়ে। লস মনুেযত্ব নামে মাে মশোর সতভর 
তার জ্ঞান ভনিগ়ো জ্ঞাকনর রাণীর লচক়ে অকনে লবভশ। লস এেে বযভক্তকত্বর অভস্তত্ব রো়ে 
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বাধা লি়ে না। ভেন্তু জননভে়ো়ে ভবরত থােকত পাকর। এেে বযভক্তকত্বর োকছ, লয শুধু 
ভনকজর েথাই িাকব, সমস্ত জাভতর েথা ন়ে; এ ধরকনর ভচন্তাধারা তার োকছ অকনে 
লবভশ মনুেযত্বকবাধ সম্পন্ন বকে মকন হকব এবং অপরটা়ে মনুেযত্ব বযাপারটাকেই লস খুাঁকজ 
পাকব না। ভেন্তু িুিগার্যবশত বযাপারটার পভরণভত সমূ্পণগরূকপ উকটা। 
 
এ জননভে়ো বন্ধ না েকর এবং এেে বযভক্তত্বকে প্রস্তুত থাোর সংগ্রাকম সতভর েকর 
ভনকত পারকে, প্রেৃভত তার মকধয লথকে লশ্রষ্ঠ মানুেটাকে লবকছ লনকব এবং উন্নত এেটা 
প্রজাভতএ পদ্ধভতর মাধযকম সতভর হকব স্বািাভবে উপাক়ে। ভেন্তু মানুে ভনকজ লথকেই এ 
জননভে়ো সীমাবদ্ধ রাকখ এবং লজিী হক়ে লয একসকছ তাকে লয লোন মূকেয বাাঁভচক়ে 
রাখার লচষ্টা েকর। ইবকরর ইোকে শুভদ্ধেরণ মকন হ়ে এবং লযন অকনে লবভশ জ্ঞাকনর 
পভরচা়েে এবং মনুেযত্বকবাধ সম্পন্ন। প্রেৃভতর ওপর ভজতকত লপকর লস আনকন্দ উফুল্ল 
হ়ে এবং এিাকব লিখা যা়ে প্রেৃভতকে সমূ্পণগ ভববাস েরকতও পারা যা়ে। লসই 
সবগশভক্তমান ভপতার ভপ্র়ে বানরভট এ লিকব খুভশ হ়ে লয লসই সংখযাভবে়েে সীমাবদ্ধতা়ে 
লস ভেছুটা আকোডন আনকত লপকরকছ। ভেন্তু তাকে যভি বো যা়ে লয পদ্ধভতভট বযভক্তকত্বর 
গুণ অকধার্ভত েকর লি়ে, তকব লস ভনশ্চ়েই সুখী হকব না। 
 
লয মুহূকতগ এ জননেম োযগেমতাকে বাধা লিও়ো হ়ে, জকন্মর সংখযাও সীমাবদ্ধ হক়ে 
পকড; অভস্তত্বরোর জনয স্বািাভবে সংগ্রাম, যা শুধু স্বাস্থযবান এবং শভক্তশােী বযভক্তকেই 
বাাঁভচক়ে রাকখ, তার বিকে েীণ, িুবগে এবং রুগ্নকির পযগন্ত লয লোন মূকেয বাাঁভচক়ে রাখার 
প্রভতকযাভর্তা়ে মানুে উন্মি হক়ে পকড। 
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ভেন্তু এ নীভত যভি চাভেক়ে লযকত লিও়ো যা়ে তার লশে ফোফে হকব জাভত তার 
অভস্তত্বটাই হ়েত বা পৃভথবীর বুে লথকে মুকছ লফেকব। যভিও মানুে ভেছুভিকনর জনয 
জননভে়োর ভচরসতয আইনটাকে উকপো েরকত পাকর, ভেন্তু সত্বর অথবা ভেছু পকর 
প্রভতভহংসা ভেেই মাথা উাঁচু েরকব। এেভট শভক্তশােী জাভত িুবগে হক়ে পকড সমস্ত 
জাভতকে উকেকির পথ লটকন ভনক়ে যাকব। লশকে চাপা পডা আেুভত ধীকর ধীকর এেসম়ে 
রূপ ভনক়ে এেে বযভক্তকত্বর তথােভথত মনুেযত্বকবাধটা ভছাঁকড টুেকরা টুেকরা েকর লফকে 
প্রেৃভত তার স্বািাভবে োজ েকর যাকব, যা সবেকে স্থান েকর লিবার জনয িুবগেকে 
মুকছ লফেকব। 
 
লয লোন নীভত যা জন্ম ভন়েন্ত্রকণর মাধযকম জাভতর অভস্তত্ব রো়ে সকচষ্ট, তা ভেন্তু লসই 
জাভতর িভবেযৎ হরণ েকর। 
 
ভিতী়ে সমাধান হে অন্ত উপভনকবশকন। এ েথাটা ভনক়ে আমাকির সমক়ে অকনে 
নাডাচাডা হক়েকছ এবং প্রা়ে প্রকতযকেরই হৃি়ে িকর উকেকছ বযাপারটা়ে। এ উপকিকশর 
অথগটা খুব িাে। তকব অকনকেই এটা িুে বুকেকছ। 
 
এটা অভত সভতয লয জভমর উৎপািন েমতা এেটা সীমাবদ্ধ েমতার মকধয বাডকনা লযকত 
পাকর, লসই জভমর উৎপািন েমতা বাভডক়ে জামগাভনর েমবধগমান জকন্মর এেটা ভনভিগষ্ট 
সম়ে পযগন্ত সুরাহাও েরা চেকত পাকর, যাকত অনাহারটা এডাকনা যা়ে। ভেন্তু আমাকির 
লবাো উভচত লয জকন্মর লথকেও জীবন-যাপকনর মান অকনে লবভশ দ্রুতর্ভতকত লবকড 
চকেকছ। খািয এবং লপাশাকের চাভহিা বছকর বছকর অকনে লবভশ লবকড চকেকছ। এবং 
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লসই চাভহিার পভরমাকপর সকে আমাকির প্রভপতামহকির সম়েোর চাভহিার লোন 
তুেনাই হ়ে না। অন্ততপকে শ’খাকনে বছর আকর্োর বযাপার ধরকে। সুতরাং এ 
ধারণাটা সমূ্পণগ িুে লয জভমর উৎপািন েমতা বাডাকত পারকেই েমবধগমান জনতার 
খাকিযর চাভহিা লমটাকনা সম্ভব। না। লসটা ভেছুিূর পযগন্ত সম্ভব। জভম লয পভরমাকণ লবভশ 
উৎপািন েরকব, তার এেটা িার্ লতা ভিকন ভিকন লয চাভহিা লবকড চকেকছ তাকিরই 
িাভব লমটাকত চকে যাকব। এমন ভে যভি এ চাভহিা সবকচক়ে ভনচু লরখা়ে লটকন সীমাবদ্ধ 
রাখা যা়ে, এবং আমরা যভি আমাকির সমস্ত শভক্ত ভনভবড চাকে ভনক়োভজত েভর, তবু 
আমরা এমন এেটা সীমা়ে একস থমকে িাাঁডাব, যা প্রেৃভতর সহজাত স্বািাভবে েমতা। 
আমরা েৃভের উৎপািন বৃভদ্ধর জনয যত পভরশ্রমই েভর না লেন, তবু আমরা মাভটর 
উৎপািন েমতার সীমার বাইকর ভে েকর যাব। সুতরাং লিখা যাকে লসই ধ্বংকসর 
সম়েটা আমরা ভেছু সমক়ের জনয ভপভছক়ে ভিকত পারকেও লশেপযগন্ত তা এেভিন একস 
হাভজর হকবই। প্রথকম মাকে মাকে িুভিগে লিখা লিকব, ভেে খারাপ শসয উৎপািকনর 
পকরই ইতযাভি। ভিকন ভিকন যত লোে লবকড চেকব, িুভিগেও ঘন ঘন হকব–িুই িুভিগকের 
মধযবতগী সম়েটা েকম ভর্ক়ে। লশকে এেমাত্র প্রচুর ফসে উৎপািকনর সম়ে ছাডা–িুভিগে 
হকব ভনতযভিকনর সেী। 
 
অবকশকে এমন এেসম়ে আসকব, যখন প্রচুর ফসকের বছরগুকোকতও আর েুোকনা 
যাকব না। সুতরাং েুধা আবার জাভতর িরজা়ে একস আঘাত েরকব। প্রেৃভত আবার পা 
লফকে এভর্ক়ে আসকব এবং োরা বাচার লযার্য তা বাছকত শুরু েরকব। অথবা, মানুে 
যভি তার ভনকজর সংখযাভধেয না বাডাবার জনয েৃভত্রম উপাক়ে গ্রহণ েকর, তার জনয েী 
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িীেণ ফোফকের মুকখামুভখ তাকে তার জাভত বা প্রজাভতর জনয হকত হকব তা আভম 
আকর্ই বকেভছ। 
 
এখাকন হ়েত বা লেউ আপভি জাভনক়ে বেকব, মানুেযত্বকবাকধর জনযই িভবেযত, এবং 
এেে লোন জাভত বা বযভক্তর পকে এখনই তা এডাকনা সম্ভব ন়ে। 
 
প্রথম নজকর মকন হকব, এ আপভির লপছকন যকথষ্ট যুভক্ত আকছ; ভেন্তু আমাকির ভনকচর 
বযাপারগুকোকেও র্ণনার মকধয আনা উভচত। 
 
ভনশ্চ়েই লসভিন আসকব, যখন সমস্ত মানব জাভতকেই তার প্রজাভতকির বৃভদ্ধ বন্ধ রাখকত 
হকব। োরণ তখন আর সম্ভব হকব না জভমর উৎপািকনর সকে তাে লরকখ এ ভনতয 
বভধগত জনসংখযাকে লপােণ েরার। প্রেৃভতকে তখন তার পদ্ধভত োকজ োর্াকত ভিকত 
হকব। অথবা মানুে লসই সীমাবদ্ধতার োজ ভনকজ হাকতই তুকে লনকব। এবং আজকে যা 
প্রচভেত তার লথকে উন্নত লোন িারসাময সম্পন্ন পথ খুাঁকজ বার েরকত হকব। ভেন্তু 
তখন সমসযাটা হক়ে িাাঁডাকব সমস্ত মনুেযজাভতর; আজ লযখাকন আকরা লবভশ জভম িখে 
েরার জনয প্রচুর শভক্ত এবং বীযগ লনই বকে লয সমস্ত জাভতকে েষ্ট লপকত হকে যাকত 
তাকির প্রক়োজন লমকট, আজকের যা অবস্থা, সারা পৃভথবীকত বহু অনাবািী জভম পভতত 
পকড আকছ, লসই জভমগুকো শুধু েেগকণর অকপো। এবং এটা ধ্রুব সভতয লয প্রেৃভত লসই 
জভমগুকো লোন জাভত বা প্রজাভতর জনয পশুচারকণর লেত্র লিকব লফকে লরকখ লিকব না। 
এগুকো িভবেযকতর জনয প্রেৃভতরই সঞ্চ়ে েকর রাখা িাণ্ডার। এ জভমগুকো তাকির জনয 
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অকপো েরকছ, যারা ভনকজকির শভক্তকত লসগুকো িখে েকর পভরশ্রকমর িারা লসগুকো 
আবািী জভমকত পভরণত েরকব। 
 
রাজননভতে সীমান্ত বেকত প্রেৃভত ভেছু লবাকে না। পৃভথবীকত প্রাণ সঞ্চার েকর ভিক়ে 
তার োজ হকে শভক্তর েডাই চুপ েকর লিখা। যারা শভক্তমান, সাহসী এবং পভরশ্রমী 
তাকির লস বুকের োকছ লটকন লন়ে। এবং তারা তার রাকজয বাাঁচার এেছত্র সম্রাট। 
 
যভি এেটা জাভত ভনকজকির উপভনকবকশ আবদ্ধ রাকখ, অপরভিকে অনয জাভতরা তাকির 
জভমর সীমাকরখা ভনতয বাভডক়ে চকেকছ, পৃভথবীকত লসই জাভত তখন বাধয হ়ে জন্ম 
ভন়েন্ত্রকণর পথ লবকছ ভনকত, যখন অনয জাভতরা তাকির সংখযা বাভডক়ে চকেকছ, এ অবস্থা 
লশেকমে একস িাাঁডাকবই। যভি জাভতটার িখকে জভমর পভরমাণ েম হ়ে, তকব অবস্থাটা 
সত্বর এ পযগাক়ে একস উপভস্থত হকব; বতগমাকন এটা িুিগার্যজনে লয লশ্রষ্ঠ জাভতসমূহ–
অথবা, খুব স্পষ্ট েকর বেকত লর্কে এেমাত্র সংসৃ্কভতসম্পন্ন জাভতরাই মানব জাভতর 
প্রর্ভতর ধ্বজার এেমাত্র বাহে,–তারা অন্ধিাকব যুদ্ধ বজগন বাঞ্চনী়ে এবং সম্ভব এ 
মতবাি লমকন ভনক়েকছ; এিাকব তারা আর নতুন জভমও িখে েরকছ না। শুধু ভনকজকির 
উপভনকবশটুেু ভনক়েই সন্তুষ্ট হক়ে রক়েকছ। ভেন্তু সকে সকে অকনে ভনচু গুণসম্পন্ন জাভতরা 
উপভনকবকশর জনয পৃভথবীর অকনে জা়ের্া িখে েকর লরকখকছ; অবস্থাটা লশে পযগন্ত 
লোথা়ে একস িাাঁডাকব ভনকচ তার ফোফে লিও়ো হে : 
 
লয সব জাভত সাংসৃ্কভতে বযাপাকর অনয জাকতর লচক়ে উাঁচু, ভেন্তু েম ভনিগ়ে, তারা তাকির 
লোেসংখযা বৃভদ্ধ রাখকত বাধা হকব; োরণ তাকির সীমাবদ্ধ জভমর আ়েতকনর জনয–যার 
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িারা এর লবভশ লোেসংখযাকে বাাঁভচক়ে রাখা সম্ভব ন়ে; ভেন্তু অকপোেৃত েম 
সংসৃ্কভতসম্পন্ন জাভতরা তাকির লোেসংখযা বাভডক়েই চেকত পাকর, োরণ তাকির োকছ 
লতা প্রচুর জভম পকড রক়েকছ। অনয েথা়ে, এ বযাপার যভি িীঘগভিন ধকর চেকত লিও়ো 
হ়ে, এে সম়ে সমস্ত পৃভথবীটারই িখে ভনক়ে বসকব এ অকপোেৃত েম সংসৃ্কভতসম্পন্ন 
জাভতরা, যাকির শভক্ত এবং োজ েকর চোর েমতা বতগমান। 
 
এমন এে সম়ে আসকব, সুিূর িভবেযকত হকেও, যখন ভবেি ভহকসকব মাত্র িুকটা পথ 
লখাো থােকব : হ়ে পৃভথবীটা শাভসত হকব আমাকির আধুভনে র্ণতকন্ত্রর ধযান-ধারণা 
ভহকসকব; তখন প্রভতভট মতামত লোেসংখযার শভক্তশােী জাভতর পকে যাকব। অথবা 
পৃভথবীটা শাভসত হকব প্রেৃভতর শভক্ত বেকনর মাধযকম; লসকেকত্র লসইসব জাভতই জ়েী 
হকব, যারা ভনিগ়ে এবং আত্মবঞ্চনা়ে রাজী হ়েভন। 
 
োকরার হ়েত বা এ ভবেক়ে সকন্দহ লনই লয এ পৃভথবীকত এেভিন অভস্তত্ব বজা়ে রাখার 
প্রভতিন্দীতা়ে মনুেয জাভতর মকধয বীিৎস সংগ্রাম শুরু হক়ে যাকব। লশকে মানবতাকবাকধর 
আগুন র্োধুঃেরণ েরার পূকবগ, যা এেমাত্র ভনকবগাধ িীরুতা এবং বৃথা 
 
অহংোকরর সমন্বক়ে র্ভেত, এেভিন তা মাকচগর প্রখর লরৌদ্রকতকজ র্কে যাকব। মানুে। 
মহান হক়েকছ ভনতয সংগ্রাকমর মধয ভিক়ে পথ চোর জনয, এ ভচরস্থা়েী শাভন্তকত তার লস 
মহত্ব ভনকচ নামকত বাধয। 
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আমাকির অথগাৎ জামগানকির পকে ‘অন্তগ উপভনকবশ’ েথাটাই ি়োনে; োরণ এটা 
আমাকির ভববাস েরকত উৎসাভহত েরকব লয আমরা আমাকির সহজাত প্রবৃভি 
ভববজনীন শাভন্তবাি অনুসাকর এেটা পথ খুাঁকজ লপক়েভছ এবং যা আমাকির ভনতয 
প্রক়োজনী়ে জীবন যাপকনর জনয প্রক়োজন তা লজার্াড না েকর অধগ-ভনভদ্রত অবস্থা়ে 
অভস্তত্ব রো েকর চেকব। এ ভশো যভি আমাকির লোকেরা মকনপ্রাকণ লমকন লন়ে, তকব 
পৃভথবীকত আমাকির জনয ভনভিগষ্ট সভেে জা়ের্া আর ভেছুকতই খুাঁকজ বার েরকত পারব 
না। যভি র্ডপডতা জামগান এেবার এ নীভতকত ভববাসী হক়ে পকড লয এ পদ্ধভতকতই লস 
তার প্রক়োজনী়ে জীবন-যাপন এবং িভবেযকতর ভনরাপিা খুাঁকজ পাকব, তকব লস আর 
ভেছুকতই র্া হাত পা লনকড োিজনে জীবন-যাপকনর পথ মাডাকব না। তখন আমাকির 
লিকশর সামকনর সবকচক়ে মূেযবান এবং বড প্রশ্ন বাাঁচার সংগ্রামটাই ভনরথগে হক়ে 
িাাঁডাকব। জাভত ভে এটা লমকন ভনক়ে মূেযবান এবং প্রক়োজনী়ে সবকিভশে নীভতকে মৃত 
েবকরর সমতুেয বকে মকন েকর তাকির আশািরা িভবেযতও লহো়ে িূকর ছুাঁকড লফকে 
লিকব। 
 
আমরা যভি উপেভি েরকত পাভর লয ‘অন্তগ উপভনকবশ’ তকের ফোফে মাত্র এেটা 
ঘটনা ন়ে, তাহকে আমাকির বুেকত েষ্ট হকব লয এ েভতের ভচন্তাধারা যারা আমাকির 
মকধয ছভডক়ে ভিক়েকছ, তাকির প্রথম সাভরকত রক়েকছ ইহুিীরা। লস তার ভনকজর 
লোমেতার েথা িােিাকবই জাকন। ভেন্তু বুেকত অেম লয প্রভতভট লনাংরা োকজর 
ভশোর হে তারা; লযটা ওপর লথকে লসানা লমাডা প্রভতশ্রুভতর মত লোিনী়ে মকন হ়ে। 
যা প্রেৃভতকে লশ্রষ্ঠতর লেৌশকে পরাভজত েরকব এবং তাকির অভতভরক্ত ভেছু একন লিকব 
— যার সাহাকযয তারা এ ভনিগ়ে অভস্তত্ব রোর সংগ্রাকম জ়েী হকত পারকব। লশে পযগন্ত 
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সম্রাট বকে ভনকজকির েিনা়ে লিকব লনকব; যখন সুকযার্ অি ভেছু োজ েরার, তা 
হাভসমুকখ েরকব। 
 
এটা লজার েকর বো যা়ে না লয জামগান অন্তগ উপভনকবশ স্থাপন েরকত হকে প্রথম 
সামাভজে অিাব অভিকযার্গুকো িূর েরকত হকব। অন্ত উপভনকবশন পদ্ধভতর প্রথম ধাকপ 
জভমগুকোকে মুক্ত েকর স্বাধীন েরকত হকব; ভেন্তু এটাই এেটা জাভতর িভবেযৎ 
ভনরাপিার জনয যকথষ্ট ন়ে; তাকে নতুন জভম িখে েরকতই হকব। 
 
অবকশকে যভি ভিন্ন পদ্ধভত লবকছ ভনই, তকব লিখকত পাব জভমগুকো এমন এেটা পযগাক়ে 
একস িাাঁভডক়েকছ, যখন তার লবভশ ফসে উৎপািন একির পকে আর সম্ভব ন়ে। এবং 
সকে সকে জনশভক্তর চূডান্ত ভশখকর লপৌঁকছ যাকব জাভত, যার লথকে তাকে আর বাডাকনা 
যাকব না। 
 
অবকশকে ভনকচর বক্তবযগুকো রাখা উভচত : 
 
এটা সভতয লয অন্ত উপভনকবশ স্থাপন এেটা সীমাবদ্ধ বযবস্থা; জাতী়ে সীমার সীমাবদ্ধ 
অবস্থা়ে লস জভমর পভরমাণ তুেনা়ে খুবই েম এবং তার ফকে জননেম োযগেমতাকেও 
সীমাবদ্ধ হকত বাধয–এ িুকটা ভজভনস জাভতর সামভ়েে এবং রাজননভতে জীবকন ভবরূপ 
প্রভতভে়োই সৃভষ্ট েরকব। 
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েতখাভন পযগন্ত জাতী়ে সীমা প্রক়োজকন তা ভস্থর হকব জাভতর বভহুঃশভক্ত ভে পভরমাকণ 
শভক্তশােী। জভমর পভরভধ যত বড হকব, জাভতর আত্মরোর সুকযার্ও তত লবকড যাকব। 
সামভরে তৎপরতা অকনে লবভশ সত্বর, সহকজ এবং অকনে লবভশ পভরপূণগিাকব লনও়ো 
সম্ভব হকব যভি ভবরুদ্ধ জাভতর জভমর পভরমাণ সীমাবদ্ধ হ়ে। অপরভিকে লয রাকষ্ট্রর 
জভমর পভরমাণ লবভশ তাকির ভবপকে সামভরে অভিযান চাোকনাও েষ্টের। উপরন্ত সীমা 
বহু ভবসৃ্তত হকে ি়ে থাকে না লয চট েকর অপর লোন জাভত লস লিশ আেমণ েরার 
িাভ়েত্ব লনকব। োরণ লসকেকত্র সংগ্রাম অকনে িীঘগতর এবং জ়ে ভবেভম্বত হও়ো়ে ভবরুদ্ধ 
পকের শভক্ত ভনুঃকশভেত হক়ে যাও়োর যকথষ্ট সম্ভাবনা রক়েকছ। লসই আেমকণর িাভ়েত্ব 
এত লবভশ লয খুব ভবকশে োরণ না থােকে বভহুঃ আেমণ লেউ েরকবই না। সুতরাং 
লিখা যাকে, সীমাকন্তর ওপর জাভতর স্বাধীনতা বহুে পভরমাকণ ভনিগরশীে। অপরভিকে লয 
জাভতর জভমর সীমা অতযন্ত সীমাবদ্ধ, আেমণোরীরা তার ভিকে লোেুপ িৃভষ্টকত 
তাোকবই। 
 
সভতয বেকত ভে, জামগান রাষ্ট্র এ িুকটা োরণ এবং তার ফোফে ভনক়ে েখনই ভচন্তা 
েকরভন, তাহকে জনসংখযা বৃভদ্ধর সকে িারসাময বজা়ে লরকখ সীমান্তটাকে লসই তুেনা়ে 
বাভডক়ে লযত। অবশয এর োরণগুকোর আভম লয বযাখযা ভিক়েভছ তার লচক়ে অকনে 
আোিা। েক়েেটা সনভতে চাভরভত্রে োরকণ জনসংখযা বৃভদ্ধকে লরাধ েরার লচষ্টা েরা 
হ়েভন। অন্ত উপভনকবশ স্থাপকনর প্রস্তাবও লরােবশতই বাভতে েরা হ়ে, োরণ তাকির 
ভছে এ ধরকনর লোন বযবস্থা বড জভমিাকরর স্বাকথগ আঘাত হানকব। এ ধরকনর আঘাত 
বযভক্তর্ত মাভেোনা়ে প্রচণ্ড আঘাত হানার অগ্রর্ামী িূত ভহকসকব োজ শুরু েরকব। 
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পরবতগী সমসযার সমাধান অথগাৎ অন্ত উপভনকবশ সম্পকেগ যা ভেছু েথা হক়েভছে তা শুধু 
বড জভমিাকরর সংশ়ে উকদ্রে েরার জনয। 
 
ভেন্তু লয উপাক়ে উপভনকবশ স্থাপকনর প্রশ্ন এভডক়ে যাও়ো হক়েভছে তা খুব লেৌশে সম্পন্ন 
ভছে না। ভবকশে েকর এ বাভতকের প্রশ্ন জনসাধারকণর ওপর তার র্িীর প্রভতভে়ো 
হক়েভছে। যাকহাে সমসযার র্িীর মূে পযগন্ত েখনই যাও়ো হ়েভন। 
 
মাত্র আর িুকটা পথ লখাো ভছে, যাকত এ বভধগত জনসংখযার জনয প্রক়োজনী়ে োজ এবং 
রুভট লজার্াড হকত পাকর। 
 
তৃতী়ে, নতুন নতুন জভম িখে েরার ভচন্তা েরা উভচত ভছে, যাকত প্রভত বছকর এ ভনতয 
বভধগত জনসাধারণ বসবাস েরকত পাকর। 
 
চতুথগ, আমাকির বযবসা-বাভণজয এিাকব সুসংর্ভেত েরা উভচত যাকত রপ্তানী বৃভদ্ধ পা়ে, 
এবং সবকিভশে বযবসা বাভণকজযর েিযাংকশর িারা আমাকির জনসাধারকণর ে়ে েমতাও 
বাডাকনা যাকব, যা বভধগত জনসংখযাকে িরণ-লপােকণ সাহাযয েরকব। 
 
সুতরাং সমসযাটা হে : লোন নীভত লনও়ো উভচত? লিকশর সীমান্ত বাডাকনা অথবা 
উপভনকবশ স্থাপন, নাভে বযবসা বাভণজয। অকনে িৃভষ্টকোণ লথকে ভবচার ভবকবচনার পর 
িুকটা নীভতকেই বাভতে েরা হ়ে; এবং তার ফকে ভিতী়ে পিাটাকেই বাছা হ়ে। অবশয 
সকন্দহ লনই প্রথমটাই ভছে অকনে লবভশ বভেষ্ঠ নীভত। 
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নতুন জভম িখে েকর সীমান্ত বাডাকনার আিশগ, যাকত বভধগত জনসংখযাকে বিোকনা 
লযকত পাকর, অকনে লবভশ সুকযার্ পাও়ো যাকব তাকত; ভবকশে েকর আমরা যভি 
আজকের বতগমাকনর সকে িভবেযকতর ভহকসবটাকেও েকে লিভখ। 
 
প্রথমত এ ধরকনর নীভত গ্রহকণর জনয খুব লবভশ এেটা গুরুত্ব লিও়ো উভচত ন়ে যা। 
আমাকির েৃেে সম্প্রিা়েকে জাতী সম্প্রিাক়ের মকধয শভক্তশােী েকর র্কড লতাোর জনয। 
আমাকির বতগমাকনর অকনে শ়েতানীর মূে ভশেড হে লপৌর গ্রাময জনসংখযার মকধযর 
অসমতা। 
 
আজকের সামাভজে বযাভধগুকোর ভবরুকদ্ধ িােরেম লছাট এবং মাোরী লর্াকছর চােীরা 
আশ্র়ে লপক়ে একসকছ। উপরন্তু, ঘকরা়ো জাতী়ে অথগননভতে সীমাবদ্ধতার মকধয এটাই 
এেমাত্র সমসযা সমাধাকনর পথ, যার িারা জাভত প্রকতযে নার্ভরকের ভনতযোর েুধার 
রুভট লজার্াকত পাকর। 
 
এ অবস্থা যভি এেবার বহাে েরা যা়ে, তকব বযবসা বাভণজয তাকির অস্বাস্থযের শীেগস্থান 
লথকে জাতী়ে অথগনীভতর সাধারণ পদ্ধভত ভনকজর জা়ের্া়ে একস স্থান লনকব, আজকের 
মত জাতী়ে অথগনীভতকে সাধারণ স্থান িখে েকর বকস থােকব না; চাভহিা এবং 
সরবরাকহর মকধযও এেটা সমতা বজা়ে রাখকব। এিাকব ভশি এবং বাভণজয জাতী়ে ভিত 
ভহকসকব োজ না েকর, এেটা সাহাযযোভর প্রভতষ্ঠান ভহকসকব োজ েরকব। তাকির 
যথাযথ োজ চাভেক়ে ভনকত ভিক়ে, জাতীর উৎপািন এবং জাতী়ে চাভহিার মকধয সমতা 
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একন ভিকে এরা জাভতর ভিত িৃঢ় েরার োজ স্বাধীনিাকবই েরকত পারকব, যা প্রভতভট 
স্বাধীন লিকশই হক়ে থাকে। এবং জাভতকে মুক্ত এবং স্বাধীন রাখকতও প্রভতশ্রুভতবদ্ধ। 
থােকব, ভবকশে েকর ইভতহাকসর এ েুভটে সভন্ধেকণ। 
 
এ সীমান্ত নীভত প্রাকচয সফে না হকেও এোন্তিাকবই ইউকরাকপর ভজভনস; এেজকনর 
ভস্থরিাকব এবং সরাসভর এ সকতযর মুকখামুভখ হও়ো উভচত। সবগশভক্তম়ে ঈবর তার 
বেকনর রাকজয এেটা জাভতকে অপর জাভতর লথকে েখনই পঞ্চাশ গুণ লবভশ লিকব না। 
এ আজকের বযাপার পযগাকোচনা েকর, োকরারই উভচত ন়ে রাজননভতে সীমান্তকে 
চাভরভিে লথকে টানাটাভন েকর শক্ত ভবচারবুভদ্ধর আিশগগুকোর লথকে ভবচুযত হও়ো। এ 
পৃভথবীকত যভি সবার প্রচুর পভরমাকণ বসবাকসর জা়ের্া ভনভিগষ্ট লথকে থাকে, তকব 
আমাকির অভস্তত্ব রোর জনয প্রক়োজনী়ে অংশটুেু আমাকির বুকে লনও়ো উভচত। 
 
অবশযই স্বতুঃপ্রকণাভিতিাকব জা়ের্া লেউ লছকড লিকব না। ভেে এ জা়ের্া়ে 
আত্মসংরেকণর নীভত তার োজ েরকব। এবং যখন বনু্ধত্বপূণগ উপাক়ে এ সমসযাগুকো 
সমাধান েরা সম্ভব হকব না, িৃঢ় মুভষ্টকত তা ধরকত হকব যা বনু্ধকত্বর হাত প্রসাভরত 
েরকত লি়েভন। অতীকত যভি আমাকির পূবগপুরুকেরা তাকির রাজননভতে ধযান ধারণা 
আজকের মত শাভন্তবািী লবাধহীনতা়ে ভনিগর েকর থাকে, তকব আমাকির আজকের বা 
সীমান্ত তার ভতনিাকর্র এে িাকর্র লবভশ পাও়ো উভচত ন়ে, এবং সম্ভবত তাহকে 
ইউকরাকপ তার িভবেযত ভনক়ে উভিগ্ন হও়োর জনয আর লোন জামগানই অবভশষ্ট থােকব 
না। 
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আমরা আমাকির সাম্রাকজযর িুই সীমাকন্তর োকছ ঋণী, জামগান, অভস্ট্র়ো হে িভেকণর পূবগ 
সীমান্ত এবং ইষ্ট প্রুভশ়ো হে উিকর পূবগ সীমান্ত, যা আমাকির পূবগ পুরুকেরা অভস্তত্ব 
রোর সংগ্রাকম ভনরকপেিাকব ভস্থর েকরভছে। এবং এ সগ্রাকমর মকধযই আমরা আমাকির 
অন্তশভক্তর বৃভদ্ধ েরকত সেম হক়েভছ, যা আমাকির শুধু জাভতর্ত এবং রাজননভতে 
সীমান্ত বজা়ে রাখকতই সাহাযয েকরভন, আজ পযগন্ত আমাকির অভস্তত্বও বজা়ে লরকখকছ। 
 
অকনে সমোেীন ইউকরাপী়ে লিশগুকো ভপরাভমকডর মত তাকির শৃকের ওপর িাাঁভডক়ে 
আকছ। এ সব লিকশর ইউকরাকপর সীমান্ত আশ্চযগজনেিাকব লছাট, যখন তাকির 
উপভনকবশ এবং সবকিভশে বযবসা বাভণকজযর লবাোর সকে তুেনা েরা হ়ে। অবশয এ 
প্রসকে এটা বো চেকত পাকর লয তাকির শৃে ইউকরাকপ থােকেও ভিত্ সারা পৃভথবীকত 
ছভডক়ে রক়েকছ। ভেে আকমভরোর উকটা, যার ভিত্ রক়েকছ আকমভরো মহাকিকশ আর 
শৃে ছুাঁক়ে রক়েকছ সারা পৃভথবীকত। যা আকমভরোকে অতুেনী়ে অন্তশভক্ত একন ভিক়েকছ। 
এবং অপরভিকে এর উকটা অবস্থার জনযই ইউকরাকপর উপভনকবশ স্থাপনোরী শভক্তগুকো 
এত িুবগে। 
 
এ ভচন্তাধারার ভবরুকদ্ধ ইংেযাকণ্ডর বোর ভেছু থােকত পাকর না। যভিও বৃভটশ সাম্রাকজযর 
মানভচকত্রর ওপর লচাখ বুোকে অকনকেরই হ়েত সমগ্র অযাংকো-সযাক্সন পৃভথবীটা নজর 
এভডক়ে যাকব। ইংেযাকন্ডর অবস্থার সকে ইউকরাকপর অনযানয লোন রাকষ্ট্রর তুেনা চকে না; 
োরণ লয ভবশাে সংসৃ্কভত এবং ভবভিন্ন িাোর উপািাকন এ মহাকিকশর সামাভজে 
পটিূভমো র্ভেত তার সকে এেমাত্র আকমভরোরই তুেনা চকে। 
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সুতরাং জামগাভনকে যভি বভেষ্ঠ সীমান্ত নীভত োকজ পভরণত েরকত হ়ে, তকব ইউকরাকপ 
তাকে নতুন জা়ের্া িখে েরকত হকবই। উপভনকবশগুকো েখনই এ উকেশয সফে 
েরকত পারকব না, যতেণ না পযগন্ত লসগুকো বৃহৎ িাকব ইউকরাপী়োনকির বসবাকসর 
উপযুক্ত হক়ে ওকে। উনভবংশ শতােীকত এ ধরকনর েকোনী শাভন্তপূণগ উপাক়ে িখে 
েরার লোন উপা়ে ভছে না। তাই এ ধরকনর উপভনকবশ স্থাপকনর লচষ্টা েরার অথগ ই 
ভছে প্রচুর পভরমাকণ সামভরে প্রস্তুভত। লসই োরকণ সামভরে সংগ্রাম ইউকরাকপর মকধযই 
জা়ের্া িখে েরা সার্করর ওপাকর লোন জভম িখে েরার লচক়ে অকনে লবভশ বাস্তব 
সম্মত ভছে। 
 
অবশয এ মতবাকির জনয প্রক়োজন জাভতর এেভত্রত শভক্ত এ উকেকশয ভনক়োভজত েরা; 
এ ধরকনর নীভত সফে েরার জনয একত জভডত প্রকতযকের প্রভত আনন্দ, উৎসাহ এবং 
শভক্তর প্রক়োজন, েখনই লহোকফো়ে ভচিভবভেপ্ত অবস্থাকত এর রূপা়েণ সম্ভব ন়ে। 
জামগান সাম্রাকজযর রাজননভতে লনতৃত্ব লসই সমক়ে এর উকেশয সফকের ভনভমকি 
ভনক়োভজত েরা উভচত ভছে। এ োজ সম্পািন েরার আকর্ আর লোন োকজ হাত 
লিও়ো উভচত হ়েভন। এবং এর সম্পািনা সুচারুরূকপ লশে েরার উপা়ে খুাঁকজ বার 
েরাই ভছে এ লনতৃকত্বর প্রধান োজ। 
 
জামগাভনর এ সতয উপেভি েরা উভচত ভছে লয এ ধরকনর োজ এেমাত্র যুদ্ধ িারাই 
সম্পািন েরা সম্ভব; সুতরাং লসই যুকদ্ধ আকর্ লথকে সবরেম সংেি ভনক়ে নামা উভচত 
ভছে। 
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পুকরা সমত্রী সম্পেগটার মুকখামুভখ এবং মূেযা়েণ েরা উভচত ভছে এ িৃভষ্টকোণ লথকে, যভি 
ইউকরাকপ নতুন অঞ্চে অভধোর েরকতই হত, তকব তা েরা উভচত ভছে রাভশ়োর জভম 
লথকে, এবং নতুন জামগান সাম্রাকজযর লসই আকর্োর রাস্তাকতই চো উভচত ভছে, লয 
এেিা ভটউটভনে নাইটকির পিাঘাকত োভিত। এবাকর অবশয জামগান োঙকের জনয জভম 
জামগান তরবারী ভিক়েই িখে েরকত হকব, যাকত জাভতকে তার ভনতয প্রক়োজনী়ে রুভট 
সরবরাহ েরা যা়ে। 
 
এ নীভত সফেিাকব রূপা়েকণর জনয ইউকরাকপর মাত্র এেটা লিকশর সকে সমত্রী সম্পেগ 
স্থাপন েরা উভচত। লসটা হে ইংেযান্ড। 
 
এেমাত্র ইংেযাকন্ডর সকে সমত্রী বন্ধকনর িারাই এ নতুন জামগান ধমগ-যুকদ্ধ তার রকথর 
লপছকনর চাো রো েরকত সমথগ। এ অভিযাকনর স্বপকে যুভক্ত এত বভেষ্ঠ, পূবগ 
পুরুকেরা। এর ভবপকে লযসব যুভক্ত লিভখক়েকছ লসগুকো অত ভনিগরশীে লমাকটই ন়ে। 
পূবগকিকশর অভধেৃত জভমকত উৎপাভিত শকসযর িারা সতভর রুভট লখকত শাভন্তবািীরা 
েখনই র্ররাজী হকব না, যভিও প্রথম োঙেকে বযবহার েরকত তরবারী ভহকসকবই বো 
হক়েকছ। 
 
লোন তযার্ই মহান ন়ে, যভিও ইংেযাকন্ডর বনু্ধকত্বর ভনভমি এটা প্রক়োজন। উপভনকবশ 
এবং লনৌ-শভক্তকত এেছত্র সম্রাট হও়োর স্বপ্ন লিখা পভরতযার্ েরা উভচত এবং বৃভটশ 
ভশকির ভবরুকদ্ধ সংগ্রাম েরাটাও উভচত হকব না। 
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এেমাত্র সুস্পষ্ট এবং ভনভিগষ্ট নীভতর সাহাকযয ভনভিগষ্ট েকেয লপৌঁছাকনা সম্ভব। এ নীভত 
অবশয পৃভথবীর বাজার জক়ের লচষ্টাটাকে পভরহার েরকত বেকব। এবং সকে সকে 
উপভনকবশ স্থাপন এবং লনৌ-যুকদ্ধ শভক্তমান হও়োর আশাটাকেও পভরতযার্ েরকত হকব। 
রাকষ্ট্রর সমস্ত শভক্ত এ স্থে যুকদ্ধ ভনক়োভজত েরার আবশযে। এ নীভত বভেষ্ঠ এবং মহান 
িভবেযকতর জনয বতগমাকন ভেছুটা আত্মতযার্ স্বীোর েরকত বেকব। 
 
এমন এে সম়ে ভছে যখন ইংেযান্ড এ ভবেক়ে আমাকির সকে এেটা রফা়ে আসত; 
ইংেযান্ড িােিাকবই বুকেভছে, ভন়েত জনসংখযা বৃভদ্ধকত জামগাভনর সমসযাটা। ইংেযাকন্ডর 
সাহাকযয ইউকরাকপ অথবা পৃভথবীর অনয লোন প্রাকন্ত তার জভম িখে ভনতান্তই প্রক়োজন। 
 
এ িৃভষ্টিভেই হ়েত বা এ শতােীর লশকে েন্ডনকে জামগাভনর এত োছাোভছ লটকন 
একনভছে। 
 
এ প্রথম জামগাভনর মকনািাব স্পষ্ট হক়ে ওকে, যার পভরণভত লনহাত-ই েরুণ। লোকে এ 
অসুখী ধারণা লন়ে লয পকর হ়েকতা বা আমরা ইংেযাকন্ডর োকছ তাকির বািাম আগুন 
লথকে উদ্ধার েকর লিও়োর জনয সতভর থােকব। এ লযন এেটা সমত্রী সম্পেগ, শুধু 
লিও়ো লনও়োর পভরবকতগ আর লয লোন ভবেক়ের ওপর ভনিগর েকর লবকড উেকত পাকর। 
এবং ইংেযান্ডকেও লসই পারস্পভরে ির েোেভের িকে লফো যা়ে। ভব্রভটশ 
েুটনীভতজ্ঞরা তখকনা যকথষ্ট বুভদ্ধমান, লয োজ ইভতমকধযই েকরকছ, তারা জাকন এর 
সমতুেয প্রাভপ্ত আসন্ন। 
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ধকর লনও়ো যাে, ১৯০৪ সাকে আমাকির জামগানকির সবকিভশে নীভত অতযন্ত ধূতগাভমর 
সকে পভরচাভেত হক়েভছে, যা জাপানীকির সকে আমাকিরও অংশগ্রহকণ বাধয েকর। এর 
ফোফকের তীব্রতা সহকজ লবাো সম্ভব ন়ে, যার ফোফে জামগাভনকেই লিার্ েরকত 
হক়েভছে। 
 
মহাযুদ্ধ না হকতই ১৯০৪ সাকে যা রক্তপাত হক়েকছ–১৯১৪ পযগন্ত তার এে িশমাংশ 
রক্তপাত হত ভেনা সকন্দহ। এবং আজকে পৃভথবীর মানভচকত্র জামগাভন েত উাঁচুকত স্থান 
লপত। 
 
লয লোন শকতগ অভস্ট্র়োর সকে সমত্রীর বন্ধন তখন অসম্ভব ভছে। 
 
এ র্ভেত শকবর মত রাষ্ট্রটা েখনই জামগাভনর সকে ভনকজকে জডাত না যুকদ্ধর উকেকশয। 
বরং ভচরস্থা়েী শাভন্ত বজা়ে রাখত, যার িারা ধীকর ধীকর জামগানকির এ সিত রাজতকন্ত্রর 
লথকে ভনমূগে েরা যা়ে। 
 
চভরকত্রর এ অস্বািাভবেতার আকরেটা ভিে হে জামগান জাতী়ে স্বাথগরো়ে ওরা েখনই 
সভে়েিাকব পাকশ একস িাাঁডাত না। োরণ তখন ওরা ভনকজরাই উপেভি েরত লয 
ভনকজকির নীভত, অথগাৎ ভনকজকির সীমাকন্তর লিতকরই জামগানকির ভনমূগে েরার োজ 
চাভেক়ে যাও়ো ওকির পকে সম্ভব ন়ে। যভি জামগাভন ভনকজরাই িৃঢ় জাতী়ে মকনািাকবর 
সাহাকযয এবং যকথষ্ট পভরমাণ ভনিগ়েতার সকে এ হাবুসবুর্গ রাকষ্ট্রর িশেে অভধবাসীর 
িার্য ভনধগারকণর লখো়ে না জডাত। তকব হাবুসবুর্গ েখনই মহান এবং সাহসী 
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জামগানকির মিত ভিত না। পুরকনা জামগান রাকষ্ট্রর মকনািাব অভস্ট্র়োর প্রভত হে জাভতর 
ভবপকির মুকখ িাাঁভডক়ে অক্লান্ত পভরশ্রম েরার েমতার পরীোর মত। 
 
যাকহাে, জামগানকির ওপর ভনযগাতকনর নীভত অভস্ট্র়োকে চাভেক়ে লযকত ভিকত েখনই 
উভচত হ়েভন, বাধা লিও়ো িূকর থাে। বরং বছর বছর তা লবকড ভর্ক়ে শভক্তশােীই 
হক়েকছ। অভস্ট্র়োর সকে সমত্রীর মূেযা়েণ সভেে হত যভি লসখানোর জামগানকির ওপকর 
তুকে ধরা লযত। ভেন্তু তা েরা হ়েভন। 
 
তারা স্বপ্ন লিকখভছে পৃভথবীকত শাভন্ত স্থাপকনর; ভেন্তু ঘুম লথকে লজকর্ উকে লিকখ 
ভববযুকদ্ধর মােখাকন তারা িাাঁভডক়ে। 
 
এ শাভন্তর জনয স্বপ্ন লিখার লপছকন এে র্িীর অথগ ভনভহত ভছে, োরণ ওপকর উভল্লভখত 
তৃতী়ে পথ অথগাৎ িভবেযৎ জামগাভনর সম্প্রসারণকে লবকছ লনও়োর েথা েতগকবযর মকধয 
ধরা হ়েভন। বযাপারটা হে নতুন জভম িখে েকর সীমান্ত বাডাকনা এেমাত্র পূবগভিকেই 
সম্ভব ভছে; ভেন্তু তা েরকত লর্কে যুদ্ধ অভনবাযগ, তখন তারা লয লোন মূকেয শাভন্ত খুাঁকজ 
লবডাকে। জামগাভনর এে সমক়ের সবকিভশে নীভতর ধু়ো ভছে; জামগান জাভতর সংরেকণ 
লয লোন পথ লবকছ নাও। এখন লসটার পভরবতগন হক়ে িাাঁভডক়েকছ। লয লোন উপাক়ে 
পৃভথবীর শাভন্ত রো েরকত হকব। আমরা অবশয এর ফোফে জাভন। আভম এ ভবেক়ের 
ওপর আকরা ভবশিিাকব পকর আকোচনা েরব। 
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তকব আকরেটা ভবেি পথ হে, যাকে আমরা চতুথগ বেকত পাভর। এটা হে ভশি এবং 
পৃভথবীবযাপী বাভণজয, লনৌ-শভক্ত এবং উপভনকবশ স্থাপন। 
 
এ ধরকনর উন্নভত অকনে তাডাতাভড এবং সহকজ েরা সম্ভব। লোন জা়ের্া়ে উপভনকবশ 
স্থাপন এে অভত ধীর র্ভতসম্পন্ন পদ্ধভত; প্রা়েই লসটা পুকরা শতােী জুকড েরকত হ়ে। 
তবু বেকত হকব, এর জনয প্রক়োজন অন্তশভক্তর। হোৎ অভত উৎসাকহর বকশ এ োজ 
েরা েখনই সম্ভব ন়ে, বরং ধীকর ধীকর অকনে বাধা ভবঘ্ন সহয েকরই এটা েরা যা়ে, যা 
ভশি উন্নভতর লচক়ে একেবাকর ভিন্ন। ভশকিান্নভত েক়েে বছর সমক়ের মকধয ভবজ্ঞাপকনর 
িারা েরা সম্ভব। অবশয এর ফোফে খুব এেটা িৃঢ় ভিত্ সম্পন্ন হ়ে না। বরং িুবগে, 
যাকে সাবাকনর বুিবুকির মত েণস্থা়েী বো লযকত পাকর। নতুন সীমান্ত অভধোর েকর 
লসখাকন েৃেে বভসক়ে েৃভে োকজর জনয লেত প্রস্তুত েরার লচক়ে এেটা পুকরা লনৌ-বহর 
র্কড লতাো অকনে লবভশ সহজ োজ। 
 
ভেন্তু এেথাও সভতয লয পুকরা লনৌ-বহর ধ্বংসও েৃভেকেকত্রর লচক়ে অকনে তাডাতাভড 
হ়ে। এ পদ্ধভতকে অনুসরণ েরার অথগই হে আজ লহাে োে লহাে জামগাভনকে যুকদ্ধ 
জভডক়ে পডা, এটা জামগাভনর লবাো উভচত ভছে। এেমাত্র লছাট লছকেকমক়েকির পকেই 
ভববাস েরা সম্ভব লয ভমভষ্ট এবং সতোক্ত মধুর সম্ভােণ অভবরত অেপট স্বীোর িারাই 
তাকির েোর িার্ লপকত পাকর, যা তারা ধকর ভনক়েভছে জাভতগুকোর বনু্ধকত্বর ভবভনমক়ে 
পাকব, এবং তার জনয েখকনা তাকির যুকদ্ধ নামকত হকব না। 
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এেবার আমাকির এ পথ লবকছ লনও়োর অথগই হে আজ লহা োে লহা ইংেযাণ্ড আমাকির 
শত্রু হকত বাধয। অবশয আমাকির লবাোর মত ধারণার সকে এটা ভেে খাপ লখক়ে 
ভর্ক়েভছে। তবুও আমাকির ঘৃণা-ভমভশ্রত লরাে বাডাকনা এর িারা অমূেে ভছে। সভতয 
বেকত ভে, এমন এেভিন এে যখন ভব্রভটশ আমাকির শাভন্ত ভপ্র়েতার লমাোভবো েরে 
ভনিগ়ে চরম ভহংে স্বাথগবািীতার মাধযকম। 
 
স্বািাভবেিাকবই আমরা এ োজ েখনই েরতাম না। 
 
রাভশ়ের ভবরুকদ্ধ ইউকরাকপর সীমান্ত িখে নীভত সফে েরা সম্ভব হত যভি আমরা 
ইংেযাকন্ডর সকে সমত্রী বন্ধকন আবদ্ধ হকত পারতাম। অপরভিকে এেমাত্র রাভশ়োর 
সাহাকযযই উপভনকবশ স্থাপন এবং পৃভথবীবযাপী বযবসা-বাভণজয েরা সম্ভব ভছে। ভেন্তু লস 
লেকত্র এ নীভতর আর্াকর্াডা ফোফে লিকব সকচতন মন ভনক়ে গ্রহণ েরা উভচত। 
সবকচক়ে আকর্ লযটা প্রক়োজন অভস্ট্র়োকে সবার আকর্ বাভতে েরা। 
 
শতােীর লশকে অভস্ট্র়োর সকে সমত্রী প্রেৃত অকথগই সমস্ত ভিে লথকে ভনরথগে হক়ে 
িাাঁডা়ে। 
 
ভেন্তু ইংেযাকন্ডর ভবরুকদ্ধ িাাঁডাকনার জনয রাভশ়োর সকে সমত্রী সম্পেগ স্থাপকনর েথা লেউ 
ভচন্তা েকরভন, লতমভন রাভশ়োর ভবরুকদ্ধ িাাঁডাবার জনয ইংেযাকন্ডর সকে সমত্রী সম্পেগ 
স্থাপকনর েথাও লেউ িাকবভন। োরণ উি়েকেকত্রই ফোফে ভর্ক়ে যুকদ্ধ পভরণভত োি 
েরত এবং এেমাত্র যুদ্ধ এডাকতই ভশি এবং বাভণজয নীভতকে লবকছ লনও়ো হক়েভছে। 
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এটা তৎোকে ভববাস েরা হক়েভছে, লয শভক্তর সাহাকযয ভচরভিকনর জনয পৃভথবী জক়ের 
বিকে বযবসা-বাভণজয িারা পৃভথবীটা জ়ে েরা সম্ভব; এবং এটা শাভন্তপূণগ নীভতও বকট। 
 
অবশয মাকে মাকে এ নীভতটা সম্বকন্ধ সকন্দকহর অবোশ লয থােত না, তা ন়ে। ভবকশে 
েকর লবশ েক়েেবার যখন ইংেযাকন্ডর ভিে লথকে ধারণার অতীত সাবধান বাণী 
উচ্চাভরত হে, — এ োরকণই লনৌ-বহর সতভর েরা হক়েভছে। ইংেযান্ডকে আেমণ বা 
োভিত েরার উকেশয ন়ে। এেমাত্র পৃভথবীকত শাভন্ত স্থাপকনর মতবািটাকে সংরেকণর 
ভনভমকি,–যা ওপকর বো হক়েকছ, এবং লসই শাভন্তপূণগ উপাক়ে পৃভথবীটা জক়ের উকেকশযই 
এ োজ েরা হক়েভছে। লস োরকণ এ লনৌ-বহর এেটা ভনভিগষ্ট পভরসীমার মকধয ধকর 
রাখা হক়েভছে। লনৌ সংখযা এবং ওজকনর ভিে লথকে ন়ে, যুদ্ধাকথগ প্রস্তুভতর ভিে লথকেও। 
এ উকেকশযর লপছকন এ নীভতই োজ েকরকছ। আমরা প্রমাণ েরকত তৎপর লয এ লনৌ-
বহকরর সৃভষ্ট শাভন্ত স্থাপকনর জনয প্রক়োজন,–যুকদ্ধর োরকণ ন়ে। 
 
বাভণভজযে উপাক়ে শাভন্তপূণগিাকব পৃভথবী জক়ের বযাপারটা সম্ভবত রাকষ্ট্রর আিশগ 
পভরচােনার বযাপাকর সবকচক়ে ভনরথগে বড। এ ভনরথগে বযাপারটা লবাোমীর চরম পযগাক়ে 
ওকে যখন ইংেযান্ডকে এ বযাপাকর উিাহরণ ভহকসকব লিভখক়ে বো হ়ে লয বযাপারটা 
বাস্তকব ভেিাকব প্রক়োর্ েরকত হ়ে। ইভতহাস সম্পকেগ আমাকির মতবাি এবং রাজয 
সম্বকন্ধ আমাকির তথােভথত পাভণ্ডতযপূণগ ধযান-ধারণা অপূরণী়ে েভত েকরকছ এবং 
আমাকির লোকেরা না বুকে ভেিাকব ইভতহাস লশকখ। সভতয বেকত ভে, বাভণভজযে উপাক়ে 
পৃভথবীটা জক়ের ভবরুকদ্ধ ইংেযান্ড হে যুভক্তপূণগ উিাহরণ। ইংেযান্ড ছাডা পৃভথবীকত আর 
লোন জাভত বাভণভজযে উপাক়ে পৃভথবী জক়ের জনয তরবারী ধকরভন এবং অপর লোন 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

223 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

জাভত এত ভনিগ়েতার সকে এ ভবজ়েকে সংরেণও েকরভন। ভব্রভটশ রাজনীভত ভবিযা 
ভবশারিকির ভে এটা চাভরভত্রে গুণ ন়ে, লয তারা জাকন রাজননভতে শভক্তটাকে 
অথগনীভতর সাফকেয ভেিাকব বযবহার েরকত হ়ে, এবং ভবপরীতিাকব অথগনীভতর 
সাফেযটাকে রাজনীভতর শভক্ত ভহকসকব ভেিাকব বযবহার েরকত হ়ে? ভে ভবস্ম়ের িূে 
এটা লিকব লনও়ো লয ইংেযান্ড তার ভনজস্ব অথগননভতে সম্প্রসারকণর জনয ভনকজর রক্ত 
ঢােকব। ইংেযাকন্ডর ভনজস্ব জাতী়ে সসনযিকে এ সকতযর লোন মূেয লনই। লসই বযাপাকর 
এ মুহূকতগ এটা সামভরে প্রধান রাজযও ন়ে, বরং হাকতর োকছ যা সসনয পাও়ো যা়ে তা 
ভিক়ে োজ সাকর–মকনর লজাকর আর র্ন্তকবয লপৌঁছকনার ভস্থরতা়ে। ইংেযাকন্ডর প্রক়োজন 
মাভফে সসনয িে সবসম়েই ভছে এবং আকছ। লস সবসমক়েই যুদ্ধ েকর একসকছ লসইসব 
অস্ত্র ভিক়ে যা যুদ্ধ জক়ের জনয প্রক়োজনী়ে। যতেণ পযগন্ত পযগাপ্ত লবতন লিও়ো সম্ভব, 
ততেণ পযগন্ত লবতন লিার্ী সসনযিকের সাহাকযযই লস েকড একসকছ। ভেন্তু যখন 
আত্মতযাকর্র প্রক়োজন লিখা ভিক়েকছ–লসই মুহূকতগ ভবজক়ের জনয জাভতর রক্ত ঢােকত লস 
েসুর েকরভন। এবং প্রভতভট লেকত্র এ সগ্রাম েরার ইো, এেগুক়ে মনভস্থরতা এবং 
ভনিগ়ে সামভরে বযবহার এেিাকব বজা়ে লরকখকছ। 
 
এ অসংর্ভতপূণগ ধযান ধারণা ধীকর ধীকর ভেন্তু যকের সকে জামগান জীবকনর সব অে 
প্রতযকে ছভডক়ে লর্কছ। এ অবমূেযা়েকণর জনয আমাকির িাে মতই জভরমানা ভিকত 
হক়েকছ; এ প্রবঞ্চনা এত র্িীকর লয ইংকরজকির আমরা ধূতগ বযবসা়েী ভহকসকব ঘৃণাই 
েকর একসভছ; এবং বযভক্তর্তিাকব ধকর ভনক়েভছ এরা অভববাসযিাকব অভত ভনচু ধাকপর 
োপুরুে। িুিগার্যবশত আমাকির ইভতহাকসর র্ভবগত ভশেেরা তাকির ছাত্রকির োকছ এ 
সতয েখনই উিঘাভটত েকরভন লয শুধুমাত্র প্রতারণা আর লজাচু্চভর িারা ভব্রভটশ 
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সাম্রাকজযর মত এতবড এেটা সাম্রাজয েখনই র্কড লতাো সম্ভব ন়ে। লয েক়েেজকনর 
লচাকখ পকডভছে এ সতয, হ়ে তারা চুপ েকর লথকেকছ, ন়ে এভডক়ে লর্কছ। আভম স্পষ্ট 
স্মরকণ আনকত পাভর আমার েক়েেজন সহেমগীর মুখাব়েব, যখন তারা যুদ্ধকেকত্র লর্ারা 
সসনযিকের প্রতাপ লিকখ লবাোর মত পরস্পকরর মুখ ভনরীেণ েকরকছ। েক়েেভিন 
যুকদ্ধর পর আমাকির সসনযরা উপেভি েকর লয এ স্কটগুকো ভেে তাকির মত ন়ে, যা 
জামগানরা এতভিন ধকর বকে একসকছ বা বযাোত্মে বণগনাোরীর পর পভত্রো়ে এবং 
সরোভর ইস্তাহাকর প্রোশ েকরকছ। 
 
এ সমক়েই আভম প্রথম এ ভবভিন্ন ধরকনর প্রচার বযবস্থাগুকোর লযার্যতা ভবচার েভর। 
 
এ ভমথযা প্রোশ, যারা বুভেক়েভছে তাকির উকেশয সাধন েকর। ইংকরজকির প্রভত এ বযে, 
যা ভমথযা হকেও শাভন্তপূণগ উপাক়ে বাভণজয িারা লয পৃভথবী জ়ে সম্ভব লসই ধারণার 
সহা়েে হক়েভছে। ইংকরজরা লযিাকব সফে হক়েকছ, আমাকির সাফেযও লসইিাকব 
আসকব। আমাকির অকনে লবভশ সাধুতা এবং স্বাধীনতা তথােভথত ভববাসঘাতে 
ইংকরজকির লথকে অকনে বড সম্পি যা আমাকির পকের শক্ত হাভত়োর। সুতরাং ধকর 
লনও়ো হক়েভছে লয লছাট লছাট জাকতর মহানুিূভত এবং শভক্তশােী জাভতবকর্গর অবস্থা 
আমাকির পকে অজগন েরা খুব সহকজই হকব। 
 
আমরা উপেভি েভরভন, লয আমাকির সাধুতা অনযকির আমাকির প্রভত ভবরূপ েকর 
তুকেকছ, োরণ আমরা ভনকজরাই এটাকত ভববাস েভরভন। বাভে পৃভথবীটা আমাকির 
বযবহারকে ধূতগ প্রবঞ্চনাপূণগ বযবহাকরর প্রোশ বকে ধকর লন়ে; ভেন্তু যখন ভবপ্লব আকস 
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তখন ভবস্মক়ে তারা লিকখ লয আমাকির মানভসে িাবধারা আন্তভরেতাপূণগ হকেও 
ভনবুভদ্ধতার সীমার বাইকর। 
 
এেবার যভি আমরা বুেকত সেম হই লয শাভন্তপূণগ উপাক়ে বাভণজয িারা পৃভথবী জক়ের 
েিনা েতখাভন ভনরথগে, তকব আমরা স্পষ্ট অনয ভবে়ে ভত্র-পাভেে সমত্রীর ভনষ্ফেতাও 
উপেভি েরকত পারব। ভে অবস্থা়ে এ সমত্রী র্কড লতাো হক়েভছে? অভস্ট্র়োর সকে 
সমত্রীকত, এমন ভে ইউকরাকপও আমাকির পকে সীমান্ত বাডাকনা সম্ভব হ়েভন। এ সতযটাই 
ভত্র-পাভেে সমত্রীর লিতরোর িুবগেতা। এেজন ভবসমােগ তার ভনকজর ভেছু প্রক়োজকনর 
বিকে অনয ভজভনস বযবহার েরকত সেম, ভেন্তু তার েিযগ উিরাভধোরীকির পকে এটা 
েখনই সম্ভব ন়ে, এবং সকবগাপভর ভবসমােগ লয ভিকতর উপর ভত্র-পাভেে সমত্রী র্কড 
তুকেভছে, তার যখন আর লোন অভস্তত্বই লনই। 
 
ভবসমাকেগর সমক়ে তবু অভস্ট্র়োকে জামগান রাষ্ট্র ভহকসকব র্ণয েরা চেত; ভেন্তু ধীকর ধীকর 
সাবগজনীন লিাটাভধোর পূবগ শুরু হও়োর পর লিশটা সংসিী়ে হট্টকর্াকের জা়ের্া়ে 
পভরণত হ়ে, লযখাকন জামগানকির েণ্ঠস্বর েিাভচৎ লশানা লযত। 
 
জাভতর্ত নীভতর িৃভষ্টকোণ লথকে ভবচার েরকে অভস্ট্র়োর সকে এ সমত্রী সবগনাশা। এেটা 
নতুন শ্লাি মহাশভক্ত জামগান সাম্রাকজযর সীমান্ত বরাবর লজকর্ ওকে। উিাহরণস্বরূপ এ 
শভক্তর জামগান সম্পকেগ ধযান-ধারণা রাভশ়োর লথকে ভিন্ন প্রেৃভতর। এ সমত্রী তাই শূনযর্িগ 
এবং িুবগে হকত বাধয; োরণ এর সিসযরা তাকির েমতা হাভরক়ে একে একে সরোভর 
অভফসগুকো লথকে িূকর সকর লযকত থাকে। 
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ঊনভবংশ শতােীর োছাোভছ অভস্ট্র়োর সকে এ সমত্রীর সম্পেগটা ভেে অভস্ট্র়ো আর 
ইতাভের সমত্রী সম্পকেগর পযগা়ে একস িাাঁডা়ে। 
 
এখাকনও এেমাত্র এেটাই ভবেি ভছে; হ়ে হাবুসবুর্গ রাজতন্ত্রকে সমথগন জানাকনা, না 
হ়ে অভস্ট্র়োকত জামগাভনর ভনযগাতকনর প্রভতবাি েরা। ভেন্তু ভবকশেিাকব বেকত লর্কে লেউ 
যভি এ পথ ধকর একর্া়ে, লশেপযগন্ত তা ভর্ক়ে লশে হকব প্রোশয সংঘকেগ। 
 
মনস্তকত্বর ভিে লথকেও এ ভত্র-পাভেে সমত্রীর মূে উকেশয আত্মরোর বযবস্থা হ্রাস েরা। 
অথচ অপরপকে এ ধরকনর সমত্রীর উকেশযই হে পরস্পকরর শভক্ত সংকযাজন েরা, লয 
িে যত বাডকব ততই তা বাস্তকব েেয বস্তুর প্রভত সম্প্রসারণ হও়ো উভচত। এখাকনও 
সবগকেকত্রর মত সংরেকণ শভক্তর প্রোশ ন়ে, আেমণই হে সভতযোকরর শভক্তর 
পভরচ়ে। 
 
এ সতয অনযানযরা উপেভি েরকেও তথােভথত সংসিী়ে সিসযরা িুিগার্যবশত তা 
বুেকত সেম হ়েভন। ১৯১২ সাকের প্রথমপাকি েুকডনডকফগ লয সামভরে বাভহনীর েকণগে 
এবং অভফসার ভছে, এেটা স্মারেভেভপকত সমত্রীর এ িুবগে ভিেটাকে তারা তুকে ধকর। 
ভেন্তু রাষ্ট্রকনতারা লসই িভেকের লোন রেম গুরুত্ব লি়ে না। সাধারণিাকব মকন হ়ে, এ 
ধারণা মানুেকির োকছ প্রকযাজয, ভেন্তু উন্নততর প্রজাভত যারা েুটনীভতজ্ঞ নাকম পভরভচত, 
তাকির লেকত্র এ ধারণা অচে। 
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জামগাভনর িার্য বেকত হকব লয ১৯১৪ সাকের যুদ্ধ লসাজাসুভজ এ োরকণ অভস্ট্র়োর সকে 
বাকধ যার জনয হাবুসবুর্গ এ যুকদ্ধ অংশ ভনকত বাধয হ়ে। যভি এ যুকদ্ধর ভশেড অনযরেম 
হত জামগাভনকে তার ভনকজর িাকর্যর ওপর ভনিগর েকর এো লফকে ভিত। হাবুসবুর্গ 
েখনই এমন লোন যুকদ্ধ ভনকজকে জডাত না বা অংশ ভনকত রাজী হত না যার ভশেড 
জামগাভনকত; অথবা লয যুকদ্ধর জনয জামগাভন িা়েী। একেকত্র লযসব অবমাননাের িাো 
বযবহার েরা হক়েকছ, অভস্ট্র়োও লসই পকথই লযত। লসাজা েথা বেকত লর্কে, যভি 
জামগাভনকে ভনজস্ব লোন োরকণ যুকদ্ধ নামকত হত তকব অভস্ট্র়ো তার ভনকজর স্বাথগরো়ে 
অথগাৎ যাকত লোনরেম ভবপ্লব না বাকধ, তার জনয যুদ্ধ আরকম্ভর সকে সকেই ভনকজকে 
ভনরকপে রাখত। 
 
শ্লাকিরা জামগাভনকে সাহাকযযর অনুমভত লিও়োর লচক়ে ১৯১৪ সাকেই এ সিত রাজতন্ত্রকে 
গুাঁভডক়ে ভিত; ভেন্তু লসই সমক়ে অভত অি সংখযে মুভষ্টকম়ে লোেই বুেকত লপকরভছে এ 
িানুভব়োন রাজতকন্ত্রর সকে সমত্রীর ভবপি। 
 
প্রথমত অভস্ট্র়োর শেসংখযা অকনে ভছে যারা সাগ্রকহ এ জীণগ শীণগ রাষ্ট্রটাকে সপতৃে 
সম্পভি ভহকসকব িখে েরার তাকে ভছে; সুতরাং এরা ধীকর ধীকর জামগাভনর প্রভত 
এেধরকনর তীব্র ঘৃণা লপােণ েরকত শুরু েকর। োরণ জামগাভন হে এ সিত রাজতন্ত্র 
লিকঙ টুেকরা টুেকরা হক়ে পডার পকথর এেমাত্র বাধা। এ সিত রাজতন্ত্র েণ্ডিণ্ড হক়ে 
পডুে এটাই ওকির আশা এবং এ বযাপাকর তাকির তীব্র সৃ্পহা ভছে। ওকির ধারণা র্কড 
ওকে লয বাভেগকনর মকধয ভিক়েই এেমাত্র ভিক়েনাকত যাও়ো সম্ভব। 
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ভিতী়েত, এ নীভত গ্রহণ েকর জামগাভনকে অনযানযকির সকে সমত্রী র্ডার সবকচক়ে িাে 
সুকযার্ নষ্ট েকর। এসব সম্ভাবনার বিকে লয লেউ অনুিব েরকত পারত জামগাভনর সকে 
রাভশ়ো, এমনভে ইতাভেও সম্পকেগর এেটা টানাকপাকডন চকেকছ। এবং এসব সকেও 
এটা সভতয লয অভস্ট্র়োর প্রভত লরাকমর মকনািাব ভবকিে িাবাপূণগ হকেও, জামগাভনর প্রভত 
তাকির ধারণা বনু্ধত্বপূণগ ভছে। এ শত্রু পেী়ে মকনািাব প্রভতভট ইতাভে়োকনর লিতকরই 
সুপ্ত অবস্থা়ে ভছে, এবং লয লোন ছুতানাতা়ে তা বযাপেিাকব রূপ ভনত। 
 
বাভণজয এবং ভশি নীভত গ্রহণ েরা়ে রাভশ়োর ভবরুকদ্ধ যুকদ্ধর লোনপ্রোর ইকেই 
োকরার মকধয ভছে না। এেমাত্র জামগান এবং রাভশ়ো, এ লিকশর শত্রুরাই এ অবস্থা়ে 
লিতকর যুদ্ধ বাধাবার জনয সভে়ে ভছে। সভতয বেকত ভে, এেমাত্র ইহুিী এবং 
মােগসীষ্টরাই উকিভজত েরার লচষ্টা েরত। 
 
তৃতী়েত, এ সমত্রী ভনরাপিার পকে এেটা ভচরস্থা়েী ভবপি হক়ে লিখা লি়ে। লয লোন 
বৃহৎ শভক্ত যারা ভবসমােগ সাম্রাকজযর প্রভত শত্রু িাবাপন্ন ভছে তাকির পকে লসই 
রাষ্ট্রগুকোর সসনয সমাকবশ েরা সহজ ভছে, োরণ অভস্ট্র়োর সকে সমত্রী বন্ধকন আবদ্ধ 
হকে জামগানকে েুণ্ঠন েরার সুকযার্ পাও়ো যাকব–লেফ প্রকোিকন েুি হক়ে। 
 
অভস্ট্র়োর ভবরুকদ্ধ ইউকরাকপর পূবগ লিশগুকোকে এেভত্রত েরা ভেছুমাত্র েভেন োজ ভছে 
না, ভবকশে েকর রাভশ়ো আর ইতাভেকে। রাজা একডা়োকডগর লনতকত্ব পৃভথবীর লযসব। 
লিশ সকম্মেকন লযার্ লি়ে, তা েখনই সকতয পভরণত হত না, যভি না জামগাভনর ভমত্র 
অভস্ট্র়ো তাকির েুভষ্ঠত দ্রকবযর িভবেযৎ সম্পকেগ এতটা প্রেুি না েরত। এ সতযটাই 
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এেমাত্র সম্ভব েকর তুকেভছে এতগুকো রেমাভর রাকষ্ট্রর পাাঁচ ভমকশভে, যাকির স্বাথগ 
এেটা ভবনু্দ লথকে নানাভিকে ভবেুভরত, যা তাকির সবাই ভমকে এেটা সসনযকশ্রণী 
সুসংবদ্ধ েরকত সাহাযয েকরকছ। প্রভতভট সিসয েিনা েরকছ অভস্ট্র়োর খরচা়ে 
ভনকজকির ধনী েরকত পারকব যভি তারা জামগান আেমকণ অংশগ্রহণ েকর। তুেী পযগন্ত 
এ িুিগার্যজনে সমত্রীর লমৌন সমথগকের িকে ভিকড জামগাভনর ভবপিটাকে বাভডক়ে খুব 
ভবপিনে সীমা়ে ভনক়ে লর্কছ। 
 
ইহুিী আন্তজগাভতে অথগসংস্থা এ লটাপ লেফ জামগাভনকে ধ্বংকসর উকেকশয অভস্ট্র়োর 
ভবরুকদ্ধ বযবহার েকরভছে। োরণ অনযানয লিকশর মত জামগাভন বযবসা বাভণকজযর ভিে 
লথকে েখনই তাকির লনতৃত্বকে লমকন লন়েভন। 
 
এ উপাক়েই অকনেগুকো রাষ্ট্রকে এে জা়ের্া়ে জকডা েরা হক়েভছে যাকত অন্ততপকে 
িকে িারী হও়ো যা়ে, যা সিভহে সংঘকেগর ভশঙ ভবভশষ্ট সীর্ফ্ীকডর* সকে োকজ োর্কব। 
 
হাবুসবুর্গ রাজতকন্ত্রর সকে সমত্রী সম্পকেগ অভস্ট্র়ো থাোোেীন আভম অতযন্ত ঘৃণা েরতাম 
এবং বযাপারটা র্িীরিাকব আমাকে িাভবক়ে তুকেভছে; ভনকজর সকে অভবরত লবাোপডার 
লচষ্টা়ে লশে পযগন্ত আভম এ উপসংহাকর আভস যা আকর্ বকেভছ। 
 
লয লছাট্ট লর্াষ্ঠীর মকধয আভম লযারাকফরা েরতাম, লসখাকনও আভম আমার মকনািাব 
লর্াপন েভরভন লয এমন এেটা রাকষ্ট্রর সকে এ িুিগার্যজনে চুভক্ত, শুধু িুুঃখ েষ্ট 
পাও়োর জনযই যার িার্য ভন়েভন্ত্রত। যভি জামগান তার লথকে মুক্ত না হ়ে, তকব তার 
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িাকর্য মহািুঘগটনা লডকে আনকব। আভম এে মুহূকতগর জনযও লসই অভিমত লথকে সকর 
িাাঁডাই ভন। এমন ভে ভববযুকদ্ধর েড যখন োযগোরকণর জাহাজটাকে িগ্নাবকশে েকর 
ভিক়ে তার োযগেমতা প্রা়ে লশে েকর একন তার জা়ের্া়ে ভনক়েকছ অন্ধ উৎসাহ, এমন 
ভে লসই লর্াষ্ঠীর মকধযও শীতে এবং শক্ত ভবেক়ের প্রভত বসৃ্ততাভন্ত্রে ভচন্তাধারা আকন্দাভেত 
হকত শুরু েকরকছ। লট্রকঞ্চর মকধযও এ সমসযাগুকোর অবতারণা হকেই আভম লবশ 
উাঁচুস্তকরই আমার মতামত তুকে ধরতাম। আমার অভিমত ভছে লয জামগাভন যভি হাবুসবুর্গ 
সাম্রাকজযর সকে তার সম্পেগকেি েকর, তকব তার েভত ভেছু হকব না, বরং শত্রু 
েমকব। েে েে জামগান ভশরস্ত্রাণ পকরভছে এেটা িুনগীভগ্রস্ত রাজবংশকে রো েরার 
জনয ন়ে, জামগানকির পভরত্রাকণর জনয। 
 
যুকদ্ধর আকর্ এেিে জামগাকনর অভস্ট্র়োর সকে জামগাভনর এ সমত্রী সম্পকেগ সামানয সংশ়ে 
ভছে; মাকে মাকে জামগান লর্াাঁডা লর্াষ্ঠী এ সমত্রীর ওপর লবভশ আত্মভববাস রাখার ভবরুকদ্ধ 
সাবধান বাণী উচ্চারণ েরত। ভেন্তু অনয অনয উপকিশাবেীর মত এটাকেও হাও়ো়ে 
ছুাঁকড লিও়ো হক়েভছে। সাধারকণর ধারণা হে পৃভথবী জ়েটা সমুভচত, তাকত আত্মতযার্ 
নামমাত্র, ভেন্তু সাফেয প্রচণ্ড। 
 
আবার এেবার অিীভেত মানুেগুকোর েরার ভেছু ভছে না, শুধু লসাজা ধ্বংকসর ভিকে 
লহাঁকট চো ছাডা এবং তাকির ভপ্র়েজনকে এেই োজ েরকত প্রেুি েরত, লযমন েকর 
ইাঁিুরগুকো হযামভেকনর বাাঁশীও়োোকে অনুসরণ েরভছে। 
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আমরা যভি র্িীরিাকব বযাপারটাকে পযগাকোচনা েভর যা পৃভথবী জক়ের অনথগে েিনা 
এতগুকো লোকের োকছ সতয বকে প্রভতিাত হক়েকছ, লয বযবসা-বাভণজয িারা শাভন্তপূণগ 
উপাক়ে পৃভথবী জ়ে সম্ভব, এবং জাভতর চরম েেয এটাই হও়ো উভচত। আমরা খুাঁকজ 
লিখকে লিখকত পাব লয এটা লিহ মকনর বযাভধ লথকে উৎপন্ন যা জামগান রাজননভতে 
ভচন্তার লিহটাকত অনুপ্রকবশ েকরভছে। 
 
প্রযুভক্ত ভবজ্ঞাকনর জামগাভনকত ভবজ়ে এবং জামগান ভশকির চমৎোর প্রর্ভত এবং সমৃভদ্ধ 
বাভণজয আমাকির িুভেক়ে ভিক়েভছে লয এেটা শভক্তশােী রাষ্ট্র হক়ে ওোর পকে এগুকো 
পূবগ-আবশযে। 
 
উপরন্তু ভনভিগষ্ট লর্াটােক়েে লর্াষ্ঠী তেটার অনুিূভত সম্পকেগ প্রোশ েরকত শুরু েকর লয 
এেটা রাকষ্ট্রর অভস্তত্ব এসব অদু্ভত বযাপাকরর ওপকরই ভনিগরশীে। সকবগাপভর অথগননভতে 
স্বাথগ লিখার জনয এেটা অথগননভতে প্রভতষ্ঠান েরা উভচত। সুতরাং তারা এ অভিমকতই 
আকস লয অথগননভতে র্েনশীকের ওপর রাষ্ট্র ভনিগরশীে। এ বযাপারটাকে লর্ৌরবাভন্বত 
েকর লিখা এবং বভেষ্ঠ আর, স্বািাভবে বকে লমকন লনও়ো হ়ে। 
 
এখন সতয হে লয এেটা রাকষ্ট্রর বযভক্তর্তিাকব লোন অথগননভতে ধযান ধারণা বা 
প্রর্ভতর বযাপাকর েরণী়ে ভেছু লনই। এটা পরস্পর প্রভতিন্দী িকের লথকে উদূ্ভত লোন 
আাঁটসাাঁট বযবস্থা বা অথগননভতে সমসযা সমাধাকনর জনয লোন সীমাবদ্ধ পভরসীমা। রাষ্ট্র 
হে লবাঁকচ থাো প্রাণীকির এেটা সামাভজে বযবস্থা যা লর্াষ্ঠীর শারীভরে এবং আধযাভত্মে 
বযবস্থার প্রভতপােন েকর থাকে, এবং সমক়োভচত আক়োজন িারা লস লসইসব জাভত বা 
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শাখার শুধু অভস্তত্বই বজা়ে রাকখ না; োেন পােনও েকর। অথগননভতে োযগেোপ লসই 
উকেশযভসভদ্ধর জনয আকরা েক়েেটা সহা়েে পকথর মত এেটা পথ মাত্র। ভেন্তু তাই 
বকে অথগননভতে োযগেোপই রাকষ্ট্রর এেমাত্র উকেশয বা লমরুিণ্ড ন়ে, যভি তা না ভমথযা 
এবং অভতপ্রােৃত লোন বস্তুর ওপকর তার ভিত হক়ে থাকে। এবং এটাই বযাখযা েরার 
পকে যকথষ্ট লয এ োরকণই লোন রাষ্ট্রকে লোন ভনভিগষ্ট সীমাকন্তর লিতকর থােকতই হকব, 
এমন লোন োরণ লনই যা রাকষ্ট্রর উন্নভতর এেটা োরণ বকে ধকর লনও়ো লযকত পাকর। 
এ শতগ হে অতযাবশযে তাকির োকছ যারা তাকির জাভতবর্গকে তাকির সিা রোর 
প্রভতশ্রুভত লিকব তাকির ভশকির মাধযকম, এর অথগ হে তারা তাকির েকমগর মাধযকম 
তাকির অভস্তত্ব রো়ে সকচষ্ট। 
 
লয সব লোে তাকির পথ লথকে লর্াপকন সকর ভর্ক়ে অকনযর রাজননভতে লিকহ পরর্াছার 
মত অপকরর িারা ভনকজকির োজ েভরক়ে লন়ে ভবভিন্ন রেকমর িার্ েকর, তারা লয রাষ্ট্র 
র্ডকব লসই রাকষ্ট্র লোন ভনভিগষ্ট সীমার প্রক়োজন লনই। এটা ভবকশে েকর লোন পরর্াছা 
জাভতর লেকত্র প্রক়োজন, বতগমান সমক়ে যারা মনুেযকত্বর সততার ভিেটার লিাহাই পাকড; 
আভম অবশয লসই ইহুিীকির সম্পকেগ বেভছ। 
 
ইহুিী রাষ্ট্র েখনই এেটা সীমার মকধয ভছে না। এটা সমস্ত পৃভথবী বযাপী ছডাকনা, 
লোথাও লোন সীমান্ত ছাডা। সব সম়েই তাকির সিসযরা ভবকশেিাকব এেটা জাভতর 
লথকেই একসকছ। লসই োরকণই ইহুিীরা সবগিা রাকষ্ট্রর লিতকর রাষ্ট্র সতভর েকরকছ। 
এেটা প্রধান প্রভতিাশােী লেৌশে হে যা সব সম়ে অভিসভন্ধমূেে, ইহুিীরা তাকির রাষ্ট্র 
নামে জাহাজটাকে সব সম়ে ধকমগর ধ্বজা উভডক়ে ভনক়ে লর্কছ, োরণ ভবভিন্ন ধকমগর 
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ভববাস সম্পকেগ আযগকির ভববাস অপভরসীম। ভেন্তু এ োরুোযগম়ে আইকনর অথগ আর 
ভেছুই ন়ে, এ মতবাকির আডাকে ভনকজকির অথগাৎ ইহুিী জাভতর সংরেণ। সুতরাং এ 
আইন তাকির সমাজভবজ্ঞান, রাজনীভত, অথগননভতে ভবজ্ঞান, সব লেকত্রই প্রক়োর্ েরা 
হক়েকছ শুধু েকেয লপৌঁছবার ভনভমি। 
 
এেটা প্রজাভতর ভনকজকির অভস্তত্ব রোর সহজাত প্রবৃভি হে তাকির সামাভজে সংর্েন 
েরার প্রাথভমে োরণ। 
 
সুতরাং রাষ্ট্র হে জাভতর্ত যাভন্ত্রে র্েন, অথগননভতে লোন সংস্থা ন়ে। এ িুভট ভবেক়ের 
পাথগেয এত লবভশ লয বযাপারটা ধারণার অতীত যা আমাকির সমোেীন রাষ্ট্রকনতারা 
লবাকে না। তার জনয তারা মকন েকর লয রাষ্ট্র এেটা অথগননভতে র্েননশেীর ওপকর 
ভনিগরশীে, ভেন্তু সতয বযাপার হে লয এটা উদূ্ভত হক়েকছ প্রজাভত এবং জাভতবকর্গর 
সংরেকণর লচষ্টা লথকে। ভেন্তু এ গুণগুকো সব সমক়েই োবয সংসৃ্কভতর ওপকর 
ভনিগরশীে, বাভণভজযে অহভমো়ে ন়ে। প্রজাভতকির সংরেকণর জনয সবগাকগ্র প্রক়োজন 
এেে বযভক্তকত্বর আত্মতযার্। েভবর ভনকচর েথাগুকোর মাকনই হে : 
 
যভি লতামার জীবনটাকে পণ না ের, 
তকব তুভম লতামার জীবনটাকে জ়ে েরকত পারকব না। 
 
ভশোর : িযাকেনস্টাইন। 
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এেে বযভক্তকত্বর অভস্তকত্বর আত্মতযার্ জাভতর রো়ে অভত প্রক়োজনী়ে। সুতরাং এটা হে 
জাভত স্থাপকন এবং সংরেকণর অতীব প্রক়োজনী়ে এেটা শতগ, যা সমস্বাথগতা এবং এেই 
জাতী়ে চভরকত্রর ওপকর ভনিগরশীে এবং এেই ভবে়েগুকো রেকণর ভনভমি লয লোন মূেয 
ভিকত ভস্থর সংেকি অভবচে থাো িরোর। লয সব লোকেরা তাকির ভনকজকির সীমাকন্তর 
লিতকর বসবাস েকর তারা স্বিাবতই এ োরকণ তাকির ভববাসঘাতেতা এবং 
ছেচাতুরীর ভিেটাই উন্নত েকর, যভি না আমরা স্বীোর েভর লয এ চভরত্র তাকির 
সহজাত এবং রাজননভতে ধরন ধারকণর ওপর এত পভরবতগন ভনিগর েকর যা এ পরর্াছা 
জাভতর সহজাত অভিবযভক্ত। 
 
রকষ্ট্রর প্রথম অবস্থা়ে মানুকের চভরকত্রর এ বীরত্বপূণগ ভিেটা়ে অভিবযভক্ত প্রোশ পা়ে, যা 
আভম আকর্ বকেভছ। এবং যারা এ অভস্তত্বরোর সংগ্রাকম পরাভজত হ়ে, অথগাৎ যারা 
অধীনতা স্বীোর েকর লন়ে, আজ লহাে োে লহাে তাকির অিৃশয হক়ে লযকতই হকব, 
এবং এেই পকথর পভথে তাকিরও হকত হকব যারা সংসৃ্কভত লেকত্র বভেষ্ঠতা না লিভখক়ে 
অভস্তত্বরোর সগ্রাকম নামকব বা অহভমোর বৃথা চচগা়ে মকনাভনকবশ েরকব। এসব লেকত্র 
পরাজক়ের োরণ বুভদ্ধমিার অিাকবর জনয ন়ে, সাহস এবং িৃঢ় সংেকির অিাকবর 
জনযই এটা হক়ে থাকে। এ বযাপারটাকে লর্াপন েরার জনয মানুকের অনুিূভত শভক্ত বকে 
চাভেক়ে লিও়োর লচষ্টা েরা হ়ে। 
 
রাষ্ট্র সংর্েকনর ভিত েখনই অথগননভতে অবস্থার ওপর িাাঁভডক়ে থাকে না। উপরন্তু, 
অথগনীভতর সকে এর সম্পেগ অভত অি বা লনই বেকেই চকে। এবং এটা সুস্পষ্ট লয 
রাকষ্ট্রর অন্তভনগভহত শভক্তর সকে অথগননভতে সম্প্রসারকণর এেকত্র ভমে খুব েমই থাকে। 
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এর অকনে উিাহরণ লিও়ো লযকত পাকর, যখন লিখা যা়ে অথগননভতে প্রর্ভত সকেও রাষ্ট্র 
ধ্বংকসর মুকখ এভর্ক়ে চকেকছ। মানুকের সামাভজে বযবস্থা অথগননভতে উন্নভতর সমক়ে 
রাকষ্ট্রর শভক্তও সকবগাচ্চ হও়ো উভচত। বরং উকটা হও়োই ভবভচত্র। 
 
ভবকশে েকর এটা লবাো অতযন্ত েষ্টের লয রাষ্ট্র অথগননভতে শভক্ত িারা সমৃদ্ধ এবং 
সংরেণ েরা সম্ভব এ ভববাকসর প্রচেন হ়ে, যভিও ইভতহাস এর ভবরুকদ্ধই বাকর বাকর 
রা়ে ভিক়েকছ। প্রুভশ়োর ইভতহাসই পভরষ্কারিাকব বুভেক়ে ভিক়েকছ লয সনভতে চােই এেটা 
রাষ্ট্র র্েন েকর, এবং তাকির অথগননভতে অবস্থার বযাপাকর লোন িূভমো লনই। এ 
সনভতে সীমাবদ্ধতার মকধয অথগনীভত উন্নভত েরা সম্ভব এবং তা ফুকে লফাঁকপ ওকে 
যতভিন না পযগন্ত সৃজনশীে রাজননভতে েমতা হ্রাস পা়ে। এবং তার সকে সকে 
অথগননভতে র্েননশেীও লিকঙ পকড, যা আমাকির লচাকখর সামকন ি়োবহিাকব ঘকট 
চকেকছ। মনুেয জাভতর বসৃ্ততাভন্ত্রে উন্নভত বভেষ্ঠ সনভতেতার ছা়োকতই এেমাত্র লবকড 
ওো সম্ভব। লয মুহূকতগ তাকির জীবকনর প্রাথভমে ধযান ধারণা ভহকসকব র্ণয েরা হকব, 
লসই মুহূকতগই তা তাকির অভস্তত্বটাকেই ধ্বভসক়ে লি়ে। 
 
যখনই জামগাভনর রাজননভতে শভক্ত ভবকশেিাকব শভক্তশােী ভছে, তখনই অথগননভতে 
অবস্থারও উন্নভত হক়েকছ। ভেন্তু যখনই মানুকের জীবকন অথগননভতে অবস্থা প্রধানতম 
স্থান ভনক়েকছ, তখনই জীবকনর লশ্রষ্ঠ আিশগগুকোকে লেকে লপছকন সভরক়ে ভিক়েকছ; সকে 
সকে রাকষ্ট্রর ভিত্ ধ্বকস পকড লপছকন লপছকন অথগননভতে ধ্বংসও লডকে একনকছ। 
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আমরা যভি সৃভষ্ট এবং সংরেকণর জনয ভে ভে প্রক়োজন, এ প্রশ্নটাকে ভবকবচনা েভর, 
তাহকে লিখকত পাব : 
 
েমগেমতা আর সবার উন্নভতর জনয এেে বযভক্তকত্বর আত্মতযার্–এ গুণগুকোর মকধয 
অথগনীভতর লোন সম্পেগই লনই। এেথা অভত সতয, সবেভ়েে লোন উন্নভতর জনয মানুে 
আত্মতযার্ েকর না। অনয েথা়ে লস তার আিকশগর জনয মৃতুযবরণ েরকত পাকর, ভেন্তু 
বযবসার জনয ন়ে। জনসাধারকণর মনস্তকের চমেপ্রি ভিেটা যা ইংকরজরা মহাযুকদ্ধর 
সমক়ে তুকে ধকরভছে, আমার মকন হ়ে এর লচক়ে িাে েকর সাধারকণর মনস্তে আর 
লেউ বুেকত পাকর ভন। আমরা যুদ্ধ েকরভছোম রুভটর জনয; ভেন্তু ইংকরজ লঘােণা েকর 
লয এটা তাকির মুভক্তযুদ্ধ। এবং তাও তাকির ভনকজকির মুভক্তর জনয ন়ে। তারা তাকির 
লছাট্ট জাভতর মুভক্তর জনয যুদ্ধ েকর চকেকছ। জামগানরা ইংকরজকির এ িৃষ্টতা়ে লহকসভছে, 
এবং বেকত বাধা লনই মকন মকন েুদ্ধও েম হ়েভন। ভেন্তু এিাকব তারা প্রমাণ েকর 
ভিক়েভছে লয আমাকির েূটনীভতজ্ঞকির মকধযও রাজননভতে সকচতনতা যুকদ্ধর আকর্ই েত 
েকম ভর্ক়েভছে, এ সব তথােভথত েুটনীভতজ্ঞকির ভবনু্দমাত্র ধারণাও ভছে না লয েী 
শভক্ত মানুেকে লস্বো়ে এবং িৃঢ় সংেকি মৃতুযর মুকখামুভখ একন িাাঁড েভরক়েকছ। 
 
১৯১৪ সাকে যুকদ্ধ যখন জামগানরা ভববাস েরত লয তারা এেটা আিকশগর জনয যুদ্ধ 
েরকছ, ততভিন পযগন্ত তারা িৃঢ়িাকব িাাঁভডক়ে লথকেকছ। লযইমাত্র বো হক়েকছ লয তারা 
সিনভন্দন রুভটন তাভর্িা়ে যুদ্ধ েরকছ, তেুভন তারা যুদ্ধ পভরতযার্ েকর সকর িাাঁভডক়েকছ। 
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ধূতগ রাষ্ট্রকনতারা এ পভরবভতগত অনুিূভতকত ভবস্ম়োিূত হক়ে পকড। তারা এেথাটা েখনই 
বুকে উেকত পাকরভন লয যখন মানুেকে ভনছে বসৃ্ততাভন্ত্রে োরকণ ডাো হকব, তখন তারা 
আপ্রাণ লচষ্টা েরকব মৃতুয এভডক়ে লযকত; মৃতুয এবং সবেভ়েে ফেশভক্তর উপকিার্ 
পরস্পর ভবকরাধী ধারণা। এমন ভে িুবগেতম মভহোও নাভ়েো হক়ে িাাঁডাকব যভি তার 
সন্তাকনর জীবন ভবপিনে অবস্থা়ে একস িাাঁডা়ে। সবগ যুকর্ লিশ, জাভত এবং রাষ্ট্রকে 
রো েরার তীব্র ইোই মানুেকে তার শত্রুর অকস্ত্রর মুকখামুভখ িাাঁড েরা়ে। 
 
ভনকচর বযাপারগুকোকে সতয বকে লমকন লনও়ো লযকত পাকর যা সব সম়ে িাে বকে 
প্রভতপন্ন হক়েকছ : 
 
এেটা রাকষ্ট্র অিুযি়ে েখনই বাভণভজযে োরকণ হ়ে না। এমন ভে শাভন্তপূণগ বাভণভজযে 
লসবাকতও ন়ে। রাকষ্ট্রর অিুযিক়ের োরণ হে এেটা লর্াষ্ঠীর প্রভতপােকনর সহজাত 
প্রবৃভির লথকে। এ সহজাত প্রবৃভির অভিবযভক্ত বীরত্ব বযিে বা ছে-চাতুরী পূণগ, যা-ই 
লহাে না লেন। প্রথম অবস্থা়ে আমাকির রাষ্ট্র ভছে আযগ রাষ্ট্র; যার ভিত্ ভছে েকমগর 
আিকশগ এবং সাংসৃ্কভতে প্রসারতার ওপকর ভনিগরশীে। ভিতী়ে লেকত্র, আমাকির রাকষ্ট্র 
ইহুিীকির পরর্াছা উপভনকবকশ রূপান্তভরত হ়ে। ভেন্তু লয মুহূকতগ অথগননভতে স্বাথগ জাভত 
প্রীভত এবং সংসৃ্কভতর ওপকর প্রিুত্ব ভবস্তার েকর, তাোে বা রাষ্ট্র যার লিতকরই লহাে না 
লেন, এ অথগননভতে স্বাথগ এসব োরণগুকোকে আর্া েকর ভিক়ে পরািব এবং অতযাচার 
লডকে আকন। 
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যুকদ্ধর পূকবগ জামগাভনকত এ ভববাস প্রচভেত ভছে লয জামগাভনর পৃভথবী জ়ে এেমাত্র 
বাভণভজযে এবং উপভনকবশ স্থাপকনর মাধযকমই সম্ভব যা সভতযোকরর রাষ্ট্র র্েকনর েেয 
অথগাৎ জাভতর সংরেণ এবং অতুযি়ে লসই েকেযই লরার্াোন্ত হক়ে পকড। সংেি, 
িূরিৃভষ্ট, ও বাস্তবতার দ্রুত অবনভত হকত শুরু েকর। লয গুণগুকো রাকষ্ট্রর সভেে উন্নভতর 
প্রধান লসাপান। মহাযুদ্ধ এবং এর ফোফে এ গুণগুকোকে একেবাকর লিউভে়ো েকর 
ছাকড। 
 
যারা বযাপারটাকে ভনক়ে র্িীরিাকব ভচন্তা েকরভন, তাকির োকছ জামগানকির মকনািাব 
ভবকশেিাকব অদ্রবণী়ে লহাঁ়োেী বকে মকন হক়েকছ। সকবগাপভর, জামগাভন ভনকজই এেটা 
সাম্রাকজযর সুন্দর উিাহরণ যা সমূ্পণগ রূকপ েমতার নীভতর ওপর ভিভি েকর র্কড 
উকেভছে। প্রাভশ়ো, যা নাভে জামগান সাম্রাকজযর উৎপািনেম লোে বকে পভরর্ভণত, সতভর 
হক়েভছে না়েকোভচত োযগেি িারা। অথগননভতে বা বযবসা বাভণকজযর ওপর ভিভি েকর 
ন়ে। এবং সম্রাট ভনকজ এ লনতৃকত্বর চমৎোর লযার্য বযভক্ত, লয লনতৃকত্ব েমতার নীভত 
এবং সামভরে লশৌযগ বীকযগর উপকর প্রভতভষ্ঠত। 
 
তকব লসই এেই জামগানকির রাজননভতে সহজাত প্রেৃভতর এতটা অধুঃপতন হে ভে 
েকর? এটা শুধু এেটা এেে বযাপাকরর ওপর ভনিগর েকর এ অবেভ়েত অবস্থা়ে একস 
লপৌঁছা়ে ভন, লিহমকনর বযাভধ িারা উৎপন্ন লরার্াভির অসংখয েেণ প্রচণ্ডিাকব রাজননভতে 
লিকহ ফুকট উকেভছে। যা জাভতর লিহটাকেই েুকর েুকর লখক়ে লফকেভছে ভবোক্ত ঘাক়ের 
মত। মকন হভেে লেউ লযন অেকেয এ না়েকোভচত লিকহর রকক্ত রহসযজনে হাকত 
লোন ভবোক্ত তরে পিাথগ ঢুভেক়ে ভিক়েকছ, যা বযপ্ত হক়ে পকডকছ সবগত্র। এবং ধীকর ধীকর 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

239 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

লডকে একনকছ শরীকরর এ পেুতা, যার জনয ভনকজকির সংরেকণর সহজাত প্রবৃভিটাই 
হাভরক়ে লফকেকছ। 
 
১৯১২-১৪ সাকে আভম এ সমসযাগুকো ভনক়ে ভনতয ভনকজর মকন লতােপাড েরতাম, যার 
সকে এ ভত্র-পাভেে সমত্রী এবং অথগননভতে নীভত সম্পেগটাকে সম্রাট অনুসরণ েরত। 
আবার আভম এ মকত উপভস্থত হই লয এ লহ়োেীর এেমাত্র োরণ হে লসই শভক্তর 
প্রিাব যার সকে আমার পভরচ়ে ভিক়েনাকত। যভিও তা আভম অনয ধরকনর িৃভষ্টকোণ 
লথকে লিকখভছ। লয শভক্তর েথা আভম বকেভছ তা হে মােগসী়ে ভশো। সাবগজনীন 
িৃভষ্টিভে–সমগ্র জাভতর মকধয যার পভরবযাভপ্ত। 
 
আভম আবার ভিতী়েবার জীবকন এ ভবধ্বংসী ভশোর র্িীরিাকব ভবকশ্লেণ েভর। এবাকর 
অবশয আভম আমার ভনতযোকরর পভরকবশ এবং প্রিাব মুক্ত হক়ে ভবকশ্লেকণর তাভর্িা়ে 
প্রশ্নটাকে ভবচার ভবকবচনা েভরভন। বরং জামগাভনর রাজননভতে জীবকনর বযাপার 
সযাপারগুকোর ওপকরই আমার পযগকবেণ সীমাবদ্ধ লরকখভছ। এ নতুন পৃভথবীর তকের 
ভিেটা মানভসে লোিাে ভিক়ে খনন েরকত ভর্ক়ে আভম এ ভশোনীভতর সুস্পষ্ট ফোফে 
লিখকত পাই, মােগসী়ে নীভতর তাভেে ভিেটার সকে আজকের ঘটা সংসৃ্কভত, রাজননভতে 
এবং অথগননভতে বযাপারগুকোর তুেনা েভর। 
 
আমার জীবকন প্রথম আভম এ মহামারীর পরাজক়ের জনয প্রাণপকণ লচষ্টা েভর। 
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ভবস্মাকেগর অপূবগ আইন প্রণ়েন প্রণােী অনুধাবন েভর; এর ধযান ধারণা, প্রক়োর্ এবং 
ফোফে। ধীকর ধীকর আমার ভনজস্ব মতামকতর এেটা িৃঢ় ভিভি র্কড ওকে, যা পাথকরর 
নযা়ে িৃঢ়; লয োরকণ িভবেযকত সাধারণ সমসযাগুকোর জনয আর আমাকে মন পভরবতগন 
েরকত হ়ে ভন। এর সকে সকে আবার আভম মােগভসষ্ট এবং ইহুিীজাভতর লিতরোর 
সম্পেগটা ভবসৃ্ততিাকব ভবকশ্লেণ েভর। 
 
আমার ভিক়েনা়ে প্রবাকসর ভিনগুকোকত জামগাভনকে আভম লিখতাম শান্ত ভবশাে প্রভতমূভতগ 
ভবকশে। তবু মাকে মাকেই প্রচণ্ডরেকমর সকন্দহ এবং অভববাস আমাকে অভস্থর েকর 
তুেত। ভনকজর মকন মকন এবং লছাষ্ট্র লয লর্াষ্ঠীর সকে আভম ভমশতাম, জামগান সবকিভশে 
নীভত ভনক়ে তাকির সকে আভম পযগাকোচনা েরতাম এবং আমার ভচন্তাধারা়ে 
মােগভসস্টকির অভববাসয আর্া পকথ তাকির প্রভত বযবহার েরা হত; যভিও তখন। 
জামগাভনর এটা এেটা মূে সমসযা ভছে। আভম বুেকত পাভর না এ চরম ভবপকির মকধয ভে 
েকর তারা বদ্ধ চেুবশত লহাাঁচট লখত, যার প্রভতভে়ো ভছে আবশযে যভি প্রোকশয 
লঘাভেত মােগসী়ে নীভত বাস্তকব রূপাভ়েত েরা হত; এমনভে লসভিন, অত শীঘ্র আভম 
আমাকে ভঘকর থাো লোেকির সতেগ েকর ভিক়েভছোম, আভম বৃহির িশেকেও তাই 
েকরভছ লয এ সমস্ত শান্ত েরা ললার্ান হে অেস এবং ভবফে : আমাকির ভেছু হকব না। 
এ এেই ধরকনর লরাকর্র সংেমকণ ইভতমকধযই ভবরাট এেটা সাম্রাজযকে ধ্বংস েকর 
ভিক়েকছ। লয আইন সমস্ত মানবজাভতকে িাকস পভরণত েকর, তার বাইকর ভে জামগাভন 
লযকত পারকব? 
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১৯১৩-১৯১৪ সাকে প্রথম আভম আমার মতামত ভবভিন্ন লর্াষ্ঠীকত বযক্ত েভর; যার মকধয 
ভেছু সংখযে লোে এখন নযাশনাে লসযাশাভেস্ট মুিকমকের সিসয। ভেিাকব জামগান 
জাভত তার িভবেযৎ ভনরাপিা লপকত পাকর তা ভনিগর েরকছ ভেিাকব মােগসী়ে মতবািকে 
ভনমূে েরা যাকব। 
 
আভম ভববাস েভর ভত্র-পাভেে সমত্রীর সবগনাশের োযগেোপ হে মােগসী়ে ভশোর 
আংভশে প্রভতভে়ো; এ নীভত সবার অেকেয বভেষ্ঠ রাজননভতে এবং অথগননভতে ভিকত 
ফাটে ধভরক়ে ভিক়েকছ। যারা ঘন ঘন এ ভচন্তাধারা়ে ভনকজকির েেুভেত েকরকছ, তারা এ 
সাবগজনীন িৃভষ্টিভের লথকে উদু্ভত ভবপি এবং তাকির উকেশযটাকে ধরকত পাকরভন; যভিও 
তা’ তারও আকর্ সংোমে বযাভধ িারা আোন্ত ভছে, যা মাকে মাকে জাভতর 
অভস্তত্বটাকেই ভবনষ্ট েকর টুেকরা টুেকরা েকর ভিকত উিযত হক়েকছ। েখকনা েখকনা 
ভচভেৎসার সাহাকযয লরাকর্র েেণগুকোকে তারা িূর েরবার লচষ্টা েকরকছ, যা তাকির 
ধারণা়ে হে মূে োরণ। ভেন্তু লেউ প্রেৃত লরাকর্র োরণ বা তার ভশেডটাকে খুাঁকজ বার 
েরার লচষ্টা েকরভন। এ পকথ মােগকসর নীভতর ভবরুকদ্ধ যুদ্ধ েকরও লোন ফে না লপক়ে 
তারা লেফ হাতুকড বভিযর মেম ভিক়ে লরার্ সারাবার প্রকচষ্টা়ে লনকমকছ। 
 
———- 
*োেগাইকের রূপেথা়ে বভণগত, ভশঙভবভশষ্ট সীর্ফ্ীড। 
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মিাযুদ্ধ 
 
আমার লযৌবকনর লোোহেপূণগ ভিনগুকোকত লোন ভেছুই আমার উোম লচতনাকে এত 
লবভশ সাঁতকসাঁকত েকর ভিত না, এেমাত্র এেটা ভচন্তা ছাডা; লসটা হে— আভম এমন 
এেটা সমক়ে জন্মগ্রহণ েকরভছোম যখন নাভে পৃভথবী সুভনভশ্চতিাকব ভেে েকর লফকেকছ 
লয খযাভতর মভন্দর আর সতভর েরা চকে না। বযভতেম ভহসাকব সম্মান লিখাকনা হকব 
এেমাত্র বযবসা়েী এবং রাকষ্ট্রর অভফসারকির। ঐভতহাভসে েমগ সম্পািকনর েড 
ইভতমকধযই বরাবকরর মত ভথভতক়ে একসকছ এতটা পভরমাকণ লয িভবেযৎ মকন হকে সাঁকপ 
ভিক়েকছ জাভতকির শাভন্তপূণগ প্রভতিভন্দ্বতা়ে, যার লথকে তাকে পুনরুদ্ধার বা সংকশাধন েরা 
অসম্ভব। এর সহজ সরে অথগ হে পরস্পকরর সাহাকযয পরস্পরকে শেতাপূণগ প্রতারণা, 
আত্মরোকথগ ও শভক্তর আশ্র়ে লনও়োর বযাপারটাই লযন এর বাইকর। বযভক্তর্তিাকব 
প্রভতভট লিশকে মকন হভেে এে এেটা বাভণভজযে প্রভতষ্ঠান, লজার েকর সীমান্ত বাডাকনা 
আর খকেকরর পরস্পকরর প্রভত লর়োত্ লয লোন ছুতানাতা়ে বযাপারটাকে এভর্ক়ে ভনক়ে 
যাভেে। এবং এর আনুসভেে পিাথগ ভহসাকব উাঁচু র্ো়ে লর্ােমাে অবশযই অনুপোরীরা 
েকর চকেভছে। এ বযাপারটা ভনভিগষ্ট খাকত ভস্থরিাকব ভিকন ভিকন বরাবকরর মত লবকডই 
চকেভছে। জনসাধারকণর অনুকমািন লপক়ে লশেকমে এটা সমস্ত পৃভথবীটাকে সুভবশাে এে 
মভনহারী লিাোকন পভরণত েকর চকেকছ। এ লিাোকনর লিউভরকত সাভর সাভর স্মারে 
আবে মূভতগ সাজাকনা যা এ মুনাফাকখারকির অমরকত্বর সকে ভমোকনা, যারা ভনকজকির 
বযবসার লেকত্র অতযন্ত ধূতগ এবং লসইসব শাসেকশ্রণীর েমগচারী যারা ভনকজকির অতযন্ত 
ভনকিগাে বকে জনসাধারকণর োকছ ভনকজকির তুকে ধকরকছ। ভবে়েরত মানুেগুকো হকে 
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ইংকরজ এবং শাসনেমগ চাভেক়ে যাও়ো লোেগুকো হে জামগান। ভেন্তু ইহুিীরা তাকির 
উৎসর্গ েরকব এমন বযবসাকত যা োিজনে না হকেও তা হকত হকব এে মাভেকের; 
োরণ তারা প্রোকশয সব সম়ে ভচকার েরকব লয তারা একেবাকরই োি েরকছ না, আর 
তাকির পকেট লথকেই গুণার্ার ভিকত হকে সব সম়ে। উপরন্তু ভবকিশী িাো়ে তাকির 
জ্ঞান থাো়ে এ বাডভত সুভবকধটুেুও তারা লপক়ে থাকে। 
 
আভম লেন আকরা এেশ বছর আকর্ জন্ম ভনোম না? আভম ভনকজকেই ভনকজ প্রশ্ন 
েরতাম। স্বাধীনতাযুকদ্ধর লোন এে সমক়ে যখন বযবসা়েী না হকেও মানুেকে ভেছু মূেয 
লিও়ো হত। 
 
এিাকব আভম ভনকজকেই িার্যহীন বকে িাবতাম লয িুিগাকর্যর োরকণই আমার এ 
পৃভথবীকত উপভস্থভত এত লিভরকত হক়েকছ এবং এেথা িাবকতও আমার ভবরভক্ত োর্ত লয 
আমার জীবনটা আমাকে শাভন্তপূণগ এবং আকিশ লমকন চকে োটাকত হকব। লছকে ভহসাকব 
আভম যা-ই হই না লেন, শাভন্তবািী ভছোম না এবং ভনকজকে লসই ধরকনর সতভর েরার 
সমস্ত রেকমর প্রকচষ্টা অসাকর পভরণত হ়ে। 
 
তখন িূর ভির্কন্ত বু়ের যুদ্ধ শুরু হক়েকছ। হোৎ সংবািপকত্র তা পডতাম এবং প্রা়ে সব 
লটভেগ্রাম এবং সরোভর ইস্তাহারগুকোকে লর্াগ্রাকস ভর্েতাম। সবকচক়ে লবভশ আনন্দ 
োর্ত লয িূর লথকে হকেও এ যুকদ্ধর আভমও এেজন প্রতযেিশগী। 
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যখন রুশ-জাপানী যুদ্ধ শুরু হ়ে, তখন আমার ব়েসও লযমন বৃভদ্ধ লপক়েকছ, লতমভন 
ভনকজর মকধযও ভবচার লবাধটা তীক্ষ্ম হক়েকছ। জাতী়ে োরকণই আকোচনার সমক়ে আভম 
জাপানীকির পে ভনতাম। রাভশ়োনকির পরাজ়ে লয অভস্ট্র়ো়ে শ্লািাভজকমর প্রভত সকজাকর 
মুষ্টযাঘাত। 
 
ইভতমকধয বহু বছর লেকট লর্কছ যখন আভম ভমউভনকে আভস। এখন আভম উপেভি 
েরকত পাভর লয আকর্ যা ভববাস েরতাম, যা হে অবে়েী লিহমকনর িারা উৎপন্ন বযাভধ, 
যা েকডর পূকবগর শান্ত অবস্থা বজা়ে লরকখভছে। আমার ভিক়েনার ভিনগুকো়ে বো লসই 
গুকমাট েভণে ভবরভতর মুকো়ে ধরা পকডভছে, যা অশভন সংকেকতর পূবগ েেণই প্রিশগন 
েকরকছ। এখাকন লসখাকন মাকে মাকেই ভবিুযৎ চমে লিখা লযত; ভেন্তু িুিগার্যজনেিাকব 
তা সনরাকশযর অন্ধোকর অভত শীঘ্র ভমভেক়ে লযত। এরপকরই বেোকনর যুদ্ধ লবাঁকধ ওকে, 
এবং সকে সকে তার প্রধান অভতভথরূকপ প্রচণ্ড ঘূভণগবা়ুে প্রবে উকিজনাম়ে ইউকরাপকে 
েভটোর্ভতকত আেন্ন েকর লফকে। এ অভতভরক্ত শান্ত অবস্থা়ে মানুে ভনকজকে ভনযগাভতত 
এবং িাবী অমেকের সূচনা লিখকত পা়ে। এর তীব্রতা এত লবভশ লয আসন্ন আেভস্মে 
িুঘগটনার ধারণাটা এেটা অসভহষু্ণ আশা়ে পভরবভতগত হ়ে। তাকির আশা ভছে লয ঈবর 
তাকির িাকর্যর বল্লাটাকে ভনশ্চ়েই এবার আের্া েকর লিকবন এতখাভন লয লসই িার্যকে 
লোন ঘটনাই আর িমন েরকত পারকব না। ভেে এ সমক়ে লবশ বড রেকমর এেটা 
ভবিুযৎ চমে হোৎ একস পৃভথবীটাকে চমকে লি়ে। েড ওকে এবং স্বকর্গর বজ্র ভনকঘগাকের 
সকে ভমকশ যা়ে মহাযুকদ্ধর োমাকনর র্জগন ধ্বভন। 
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আচগ ভডউে ফ্ানজ ফাভিগনাকন্দর হতযা সংবাি যখন ভমউভনকে একস লপৌঁছা়ে, — আভম 
সারাটাভিন বাভডকতই বকস থাভে এবং সভতয বেকত ভে সমস্ত বযাপারটাকেই আভম ভেে 
অনুধাবন েরকত পাভর ভন। প্রথকম আভম আশংো েকরভছোম লয লোন অভস্ট্র়োন জামগান 
ছাত্র হ়েত গুভেটা ছুাঁকডকছ। হাবুসবুর্গ ভসংহাসকনর উিরাভধোরী শ্লািকির প্রভত 
পেপাভতত্বপূণগ োযগাবেীকত তার ঘৃণাভমভশ্রত লোধ সকহযর সীমা ছাভডক়ে লর্কছ। তাই আর 
লস ভনকজকে িমন েরকত পাকরভন। লিকশর লিতরোর শত্রুকির োছ লথকে জামগান 
লোেগুকোকে মুক্ত েরার জনযই হ়েত বা লস এ পথ লবকছ ভনক়েকছ। এ িুকের মাশুকের 
গুনার্ারটা েী ভিকত হকব তা সহকজই েিনা েরা যা়ে। এটা আবার নতুন ভনযগাতকনর 
এেটা লঢউকেই লডকে ভনক়ে আসকব এবং পৃভথবীর সামকন তা সভেে বকেই ভবকবভচত 
হকব। ভেন্তু অি ভেছুেকণর মকধযই আভম লসই গুপ্তঘাতকের নাম জানকত পাভর, তাকির 
পভরভচভত ভছে শ্লাি ভহকসকব। আভম এে হতবুভদ্ধের অনমনী়ে প্রভতভহংসার অবস্থা 
অনুমান েভর,–যা িার্য তাকে ভনক়ে লযকত েৃতসংেি। শ্লািকির ভপ্র়েতম বনু্ধ শ্লাি 
লিশকপ্রভমকের গুভেকতই ভবদ্ধ হক়েকছ। 
 
তখনোর ভিক়েনার সরোকরর পকে তখন অনযা়ে লসই ভিকনর প্রচভেত ধারা অনুসাকর 
লয চরমপত্র লিও়ো হক়েভছে তাকে লিােী সাবযস্ত েকর। এেই ঘটনার এবং অবস্থার 
পভরকপ্রভেকত পৃভথবীর অনয লোন সরোরই ভবেি লোন অবস্থা গ্রহণ েরকত পারত না। 
অভস্ট্র়োর িভেণ সীমাকন্ত এে ভনিগ়ে শত্রু সিা সবগিা উকিজনার লখারাে এ সিত 
রাজতকন্ত্রর ভবরুকদ্ধ জুভর্ক়ে চকেকছ ভন়েভমত ভবরভতকত; এবং লস ভবরভত েকমই ভনেটতর 
হকে। এ অধযবসাক়ের সকে এখকনা ভেছুকতই সাম্রাজয ধ্বংস না হও়োর মুহূতগ পযগন্ত 
থামত না। অভস্ট্র়োকত আশা ভছে বৃদ্ধ সম্রাকটর মৃতুযর সকে সকেই লসই মুহূতগটা এভর্ক়ে 
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আসকব। এেবার এটা েরকত পারকেই রাজতকন্ত্রর পকে আর লোনরেম শক্ত প্রভতকরাধ 
েরা সম্ভব ন়ে। 
 
েক়েে বছর আকর্ পযগন্ত রাষ্ট্র ফ্ানভসস লযাকসকপর বযভক্তকত্বর সকে এমনিাকব ভমকশ 
ভর্ক়েভছে লয সাধারণ ভবরাট জনতার লচাকখ এ বৃদ্ধ এবং শ্রদ্ধাস্পি বযভক্তকত্বর মৃতুয 
সম্রাকটর মৃতুযরই তুেয। সভতয বেকত ভে শ্লাি নীভতর এ লেৌশে হে অভস্ট্র়োন রাষ্ট্র 
যাকত এ ধারণা লপােণ েকর লয সম্রাকটর ভবরে প্রভতিা এবং আশ্চযগজনে ঘটনাবেীর 
জনযই এ রাকষ্ট্রর অভস্তত্ব বজা়ে রাখা সম্ভব হক়েকছ। এ ধরকনর চাটুোভরতাই হাবুসবুকর্গর 
পছন্দ ভছে। ভবকশেত এর সকে সম্রাকটর সভতযোকরর োযগেোকপর লোন সম্পেগই ভছে 
না। এ আকরাভপত লর্ৌরকবর ভনকচোর অন্ধোকর সাবধাকন েুভেক়ে রাখা যন্ত্রণাটাকে আর 
লেউ খুাঁকজ বার েরকত লচষ্টা েকরভন। এেটা সতযকে এভডক়ে যাও়ো হক়েভছে, মকন হ়ে 
ইকে েকরই। লয সম্রাট যত লবভশ পভরমাকণ তার শাসনোকযগ পিস্থ েমগচারীকির ওপর 
ভনিগর েকরকছ, ততই তারা আকরা লবভশ েকর ‘সবগোকের সবগকশ্রষ্ঠ সম্রাট’ বকে তাকে 
তুকে ধকরকছ; ভেন্তু িার্য যখন িরজা়ে একস আঘাত েকর তার রাজকস্বর িাভব 
জাভনক়েকছ, তখনই আেভস্মে মহা িুঘগটনা লনকম একসকছ। 
 
লসই বৃদ্ধ এবং শ্রদ্ধাস্পিকে বাি ভিক়ে ভে অভস্ট্র়োর সাম্রাজযকে েিনা়ে আনা যা়ে? তা 
হকে সকে সকে ভে মাভর়ো লথকরমার ভবপযগ়ে আবার সংঘভটত হকব না? 
 
ভিক়েনার সরোভর ভবিাকর্র পকে সভতয এটা অনযা়ে লয তারাই উকেশয প্রকণাভিত হক়ে 
লিশকে যুকদ্ধ নাভমক়েভছে, যা হ়েত বা প্রভতকরাধ েরা অসম্ভব ভছে না। যুদ্ধ অবশযই 
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বাধত, তকব িু’এে বছর এটাকে লপছকনা লর্কেও লযকত পারত। ভেন্তু িুিগার্যবশতুঃ 
জামগান বা অভস্ট্র়োর েুটনীভতজ্ঞরা লেউ-ই লসই চরম ভিকনর ভহকসবটা েরকত পাকরভন; 
লস োরকণই তাকির মুষ্ঠাঘাতও হক়েকছ চরম সমক়ে। 
 
না। যাকির এ যুকদ্ধ নামার ইকে ভছে, তাকির এর ফোফে বহকন অস্বীোর েরকে 
চেকব লেন? এর ফোফে ভনভশ্চতিাকবই হে অভস্ট্র়োকে উৎসর্গ েরা। এবং যভি যুদ্ধ, 
যুদ্ধ ভহকসকবও না একস পডত, — তবু সমস্ত জ্ঞাভতসমূহ এেসকে ভমকে আমাকির ওপর 
োভপক়ে পডত, যা হাবুসবুর্গ সাম্রাজযকে খণ্ড খণ্ড েকর তকব ছাডত। লসকেকত্র অবশয 
আমাকির ভেে েরকত হকতা আমরা হাবুসবুকর্গর পাকশ একস িাাঁডাব, নাভে িূকর সকর 
থােব হাতকজাড েকর িশগকের মত, যাকত িার্য তার ভনজস্ব র্ভতকত এভর্ক়ে লযকত 
পাকর। 
 
আজকে যারা আজকের অমেকের জনয সরব এবং তাকির জ্ঞাকনর আডম্বর যুকদ্ধর োরণ 
িশগাকত বযস্ত,–লসই লোেগুকোর সহকযার্ীতাই এ সাংঘাভতে যুকদ্ধর প্রভত লিশ ধাভবত 
হক়েভছে। 
 
েক়েে যুর্ ধকরই জামগান লসাশযাে লডকমােযাটরা ধূতগ এবং ভনচতার সকে রাভশ়োর 
ভবরুকদ্ধ যুকদ্ধর জনয আকোডন তুকে আসকছ। ভেন্তু জামগান লসোর পাভটগ, যাকির 
িৃভষ্টিেীর লশে েথা হে ধমগ; তাকির প্রধান উকেশয ভছে অভস্ট্র়ো রাষ্ট্রকে সবগপ্রধান 
েরার,–লযখান লথকে জামগান নীভত লমাড ভনক়েকছ। 
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এ পভরণভতর মূখতার জন্ম এখকনা হ়ে ভন। যা একসকছ, তা আসকত বাধয; এবং লোন 
ভেছুকতই তাকে প্রভতকরাধ েরা সম্ভব ভছে না। জামগান সরোকরর িুে হে, এেমাত্র 
শাভন্তরোর োরকণ লয সমস্ত সুকযার্গুকো তাকির স্বপকে ভছে তারও সুকযার্ তারা লন়ে 
ভন। শুধু পৃভথবী বযাপী শাভন্তর জনয সমত্রীর ফাকি পা বাভডক়েকছ এবং লশে পযগন্ত পৃভথবীর 
সভম্মভেত শভক্তবকর্গর ভশোর হক়েকছ–যারা জামগাভনর এ শাভন্ত রোর প্রকচষ্টা়ে ভবকরাধী 
ভছে, তারা আটঘাট লবাঁকধ যুদ্ধকে লডকে ভনক়ে একসকছ। 
 
যভি তল্কােীন ভিক়েনা সরোর তাকির চরমপত্র এতটা তীব্র শতগাবেী সম্বভেত নাও 
েরত, তবু লসই পভরভস্থভতর খুব এেটা লহরকফর হত বকে মকন হ়ে না। ভেন্তু তা 
জনসাধারকণর ঘৃণাভমভশ্রত লোধ জাভর্ক়ে তুেত। োরণ সাধারণ জনতার লচাকখ এ 
চরমপত্র এমন ভেছু ভনষু্ঠর বা অভতভরক্ত ভছে না। যারা আজকে এ সতযটাকে অস্বীোর 
েকর, তারা হ়ে ভনকবগাধ ন়ে িুবগে সৃ্মভতশভক্ত সম্পন্ন অথবা ইকে েকরই ভমথযার লবসাভত 
েরা মানুে। 
 
১৯১৪ সাকের যুদ্ধ লোন মকতই জনর্কণর উপকর লজার েকর চাভপক়ে লিও়ো হ়ে ভন; 
সভতয বেকত ভে জনসাধারণই এটা লচক়েভছে। 
 
সাধারকণর লিতকরর অভনশ্চ়েতাকে একেবাকর লশে েরার ধারণার বশবতগী হক়েই এ 
ভচন্তা েরা হক়েভছে। এবং এ সকতযর আকোকে উিুদ্ধ হক়েই িুই েে জামগান যুবা 
লস্বো়ে। এ রকঙ ভনকজকির রাভঙক়েকছ এবং তারা এ সকতযর জনয তাকির লশে রক্তভবনু্দ 
পযগন্ত উৎসর্গ েরকত রাজী ভছে। 
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আমার োকছ এ মুহূতগগুকো লযৌবকনর ভিনগুকো়ে আমার ওপর চাভপক়ে লিও়ো িুিগশার 
লবাোটার মুভক্তর সম়ে একন ভিক়েভছে। আজকে আমার স্বীোর েরকত েিা লনই লয 
লসই মুহূকতগ আভম উৎসাকহর বনযা়ে লিকস ভর্ক়েভছোম এবং আমার হাাঁটু পযগন্ত ডুকব 
ভর্ক়েভছে। ঈবরকে ধনযবাি আমাকে আজ পযগন্ত লস িার োঘকবর জনয বাাঁভচক়ে 
লরকখকছন। 
 
এ মুভক্তযুদ্ধ পৃভথবীর ইভতহাকস অসমেরণিাকব লিকঙ পকডভছে। লয মুহূতগ লথকে িার্য 
জাহাকজর হাে ধকরকছ, জনসাধারকণর লিতকর এ জনমত র্কড ওকেকছ লয অভস্ট্র়ো অথবা 
সারভি়োর িার্য তাকে লোথা়ে ভনক়ে চকেকছ। ভেন্তু জামগান জাভতর অভস্তত্বই ভবপন্ন হক়ে 
পকডভছে। 
 
অবকশকে অকনে বছকরর অন্ধকত্বর পকর লোকে পভরষ্কারিাকব িভবেযতটাকে লিখকত 
পা়ে। 
 
সুতরাং মহাযুদ্ধ শুরু হও়োর সকে সকেই চাপা স্বকর পভরবকতগ অভতভরক্ত উকিজনার 
প্রাবেয লিখা লি়ে; োরণ এ উল্লাস ভনছে বক়ে যাও়ো হোৎ উন্মিতা ভছে না। 
পভরভস্থভতর গুরুত্ব লবাোটা অতযন্ত প্রক়োজন হক়ে পকডভছে। লসই সমক়ে োকরার 
সভবকশে ধারণা ভছে না েতভিন ধকর এ যুদ্ধ চেকব। লোকে স্বপ্ন লিখত সসনযরা 
বডভিকন ঘকর ভফকর আসকব এবং শাভন্তর সকে তাকির সিনভন্দন োজেমগ আবার শুরু 
েরকব। 
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মানব জাভতর চভরত্র হে লস যা ভববাস েকর তা-ই আশা েকর এবং তার ওপকর পভরপূণগ 
আস্থা রাকখ। জনতার এ আেন্ন েরা অনুিূভত ধীকর ধীকর ভচরস্থা়েী অভনশ্চ়েতা়ে অবসন্ন 
হক়ে পকড, ভবকশে েকর জনসাধারণ লয বযাপারগুকো়ে ভবকশেিাকব জভডত। সুতরাং লেউ 
িাকব ভন লয অভস্ট্র়ো সারভি়োর সংঘেগ েুেেীকত লতাো থােকব। লসই জনযই তারা 
লমৌভেে লোন ভহকসব ভনকেশ আশা েকরভন। লসই েে েে ইেুে বযভক্তকির মকধয 
আভমও এেজন ভছোম। 
 
লযইমাত্র সারভি়ো অতযাচাকরর সংবাি একস ভমউভনকে লপৌঁছা়ে,–আমার মকনর আোকশ 
তৎেণাৎ িুকটা ভচন্তা লিকস ওকে : প্রথমত, যুদ্ধ অভনবাযগ এবং ভিতী়েত, হাবুসবুর্গ এবার 
তার সমত্রী সংকঘ স্বােকরর সম্মান ভিকত বাধয। আভম সবকচক়ে লবভশ ি়ে লপক়েভছোম লয 
সমত্রীর বন্ধকনর িরুন এেভিন জামগাভনকেও যুকদ্ধ নামকত হকব এবং প্রথম ধাকা তাকেই 
সামোকত হকব, অভস্ট্র়োকে ন়ে। এ আেভস্মে ঘটনা়ে আমার মকন হক়েভছে অভস্ট্র়ো তার 
ঘকরা়ো রাজনীভতর জনয সমত্রীর পকে িাাঁডাকত পারকব না। ভেন্তু বতগমাকন লস ভবপি 
লেকট লর্কছ। পুরকনা রাষ্ট্র বাধয হক়েকছ সংগ্রাকম ভেপ্ত হকত। লস্বো়ে লহাে আর 
অভনোকতই লহাে। 
 
এ সংঘেগ সম্পকেগ আমার ভনকজর ধযান ধারণা সহজ এবং স্পষ্ট ভছে। আমার ভববাস এ 
সংঘেগ অভস্ট্র়োর সারভি়োকে সন্তুভষ্টর জনয ন়ে; বরং জামগাভনর ভনকজর অভস্তত্ব ভটভেক়ে 
রাখার প্রশ্নটাই লযন বড হক়ে উকেকছ–জামগান নীভতর শুধু মুভক্তর প্রশ্ন এটা ন়ে, — 
িভবেযকতর প্রশ্নও এ সংঘকেগর সকে জভডত। 
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ভবসমাকেগর অসমাপ্ত োজ এবার লশে েরার পাো। আমাকির ভপতৃ-পুরুকেরা বহু 
না়েকোভচত যুকদ্ধ উইকসনবুর্গ লথকে শুরু েকর লসিান এবং পযাভরকত লয রক্তে়ে 
েকরকছ, তার উপযুক্ত হকত হকব আজকের যুবে জামগানকির। এবং এ সংগ্রাকম যভি 
জামগানরা জ়েী হকত পাকর, তকব আবার জামগান জাত জাভত ভহকসকব পৃভথবীর মকধয লশ্রষ্ঠ 
জাভতকির সাভরকত ভর্ক়ে িাাঁডাকব। এেমাত্র তখনই জামগান সম্রাট তাকে শাভন্তর লেকত্র 
অপ্রভতিন্দ্বী বকে িাভব েরকত পাকর। এবং এ শাভন্তরোর জনয তাকির সিনভন্দন রুভটর 
বরােও আর ভহকসব েকর েরকত হকব না। 
 
বােে এবং এেজন যুবা ভহকসকব আভম প্রা়েই এমন লোন ঘটনা খুাঁকজ লবডাতাম যার 
মাধযকম আমার জাতী়েতাবািী উৎসাহ লয উকব যা়েভন তা লিখাকত পাভর। জক়ের 
উল্লাসকে আমার লযন মাকে মাকে মকন হত প্রশ্র়েিানোরী পাপী, যভিও এ ধরকনর 
অনুিূভতর লোন োরণ িশগাকনা আমার পকে সম্ভব ভছে না। োরণ এ জ়েধ্বভনকত 
তাকিরই অভধোর, যাকির লিতকর নাটেী়েতা লনই বা লযখাকন ঈবর জাভতকে সকতযর 
র্ন্তকবয ভনক়ে লযকত আভিষ্ট এবং মানুেকে ভে তার লসই েভেন পরীোর মকধয ভিক়ে 
লযকত হকব? েে েে মানুকের মত আভমও এ পরীোর মকধয ভিক়ে এভর্ক়ে যাও়োর 
অনুমভতর আনকন্দ আনভন্দত ভছোম। প্রা়েই আভম র্ান লর্ক়ে উেতাম–জামগান-লিশ হে 
সবার ওপকর। এবং সকে সকে ‘হাইে’ অথগাৎ ‘জ়ে লহাে’ বকে ভচৎোর েরতাম। লস 
সব অনুিূভতর সতযতা ভনরূপকণর জনয প্রা়েই আভম অতীকতর সৃ্মভত লরামিন েকর 
ঈবকরর ভবচারশাো়ে উপভস্থত হতাম। 
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প্রশ্ন লথকেই এেটা ভজভনস আমার োকছ স্পষ্ট ভছে লয যুদ্ধ বাধকেই, যা আমার োকছ 
অবশযম্ভাবী বকে মকন হ়ে, আমার বইগুকো তৎেণাৎ লেকে এেপাকশ সভরক়ে লরকখ 
লিব। আভম আকরা অনুিব েভর লয আমার জা়ের্া হে লসখাকন, লযখান লথকে আভম 
আমার অন্তকরর আহ্বান শুনকত পাভে। 
 
প্রধানত রাজননভতে োরকণই আভম অভস্ট্র়ো লছকডভছোম। এর লথকে ভে লবভশ 
ভবচারশভক্ত সম্পন্ন হকত পাকর যা আমার রাজননভতে ধযান ধারণা পভরকবশ অনুযা়েী 
লযৌভক্তে হকত পাকর। এখন লসই যুদ্ধই লবাঁকধ লর্ে। হাবুবুকর্গর হক়ে যুদ্ধ েরার লোন 
ইকেই আমার ভছে না, ভেন্তু আমার জ্ঞাভতবর্গ এবং সম্রাকটর জনয মৃতুযকেও আভম 
পকরা়ো েভর না। 
 
৩ আর্স্ট, ১৯১৪ সাকে আভম মহানুিব রাজা তৃতী়ে েুইভিকর্র োকছ বযাকিভর়োর 
সসনযবাভহনীকত লযার্িাকনর অনুমভত প্রাথগনা েকর এেটা িরখাস্ত েভর। তখনোর ভিকন 
সম্রাটই ভছকেন সকবগসবগা। এবং িু’এেভিকনর লিতকর উিরও লপক়ে যাই লয আমার 
প্রাথগনা মিুর েকরকছ। আভম উিরটা লপক়ে েভম্পত হাকত খুভে এবং আজ তা িাোর 
িারা প্রোশ েরা অসম্ভব লয আভম যখন পকড লিভখ আমাকে বযাকিভর়োর সসনযবাভহনীকত 
লযার্িাকনর ভনকিগশ লিও়ো হক়েকছ। আভম লয খুব আনভন্দত হক়েভছোম তাকত সকন্দহ 
লনই। েক়েেভিকনর মকধয আভম লসই লপাশাে র্াক়ে চডাই, যা পরবতগী ছ’ বছকর আর 
আভম খুকে রাভখভন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

253 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

আমার পকে যা, সব জামগাকনর লেকত্রই প্রকযাজয, জীবকনর সবকচক়ে স্মরণী়ে অধযাক়ের 
সূচনা হ়ে। লসই সগ্রাকমর মুকখামুভখ িাাঁভডক়ে, লপছকনর লফকে আসা সৃ্মভতর টুেকরাগুকো 
সব ভবসৃ্মভতর র্কিগ েীন হক়ে আকস। সতৃষ্ণ র্কবগ আভম লসই ভিনগুকোর ভিকে ভফকর 
চাই, ভবকশে েকর আমরা যখন লসই উকল্লখকযার্য ঘটনার িশম বকেগ পিাপগকণর োকছ 
একস িাাঁভডক়েভছ। আমার লসই যুকদ্ধর প্রথম েক়েে সপ্তাকহর সৃ্মভত সব সম়ে স্মরকণ 
আকস, যখন িার্য আমাকে লসই না়েকোভচত সংগ্রাকম জাভতর মকধয োাঁই ভিক়েভছে। 
 
আমার মকনর সামকন যখন িৃশযপটগুকো লখাো হ়ে, তখন মকন হ়ে লযন তা র্তোকের 
ঘটনা। আমার মানস লচাকখ লিকস ওকে লসই িৃশযটা, যখন আভম আমার যুবে 
সহেমগীকির সকে েুচোও়োকজ রত এবং লসটা সীমান্ত ছাডার লশে ভিন পযগন্ত আমরা 
েকর একসভছ। 
 
অনয সবার মত এেটা ভচন্তাই আমাকে িাভবক়ে তুেকতা, তাহে আমাকির সীমাকন্তর 
যুদ্ধকেকত্র লপৌঁছকত যভি লিভর হক়ে যা়ে। মাকে মাকে এ ভচন্তা আমাকে উভিগ্ন েকর তুেত 
এবং প্রভতভট ভবজ়ে লঘােণা আমাকে ভতক্ততার স্বাি একন ভিত, লযটা পরবতগী ভবজ়ে 
লঘােণার সকে সকে আকরা অকনেটা লবকড লযত। 
 
অবকশকে লসই ভিনটা উপভস্থত হে যখন আমরা যুদ্ধকেকত্র যাও়োর জনয ভমউভনে 
ছাডোম। জীবকন এ প্রথম আভম রাইন নিী লিখোম; যখন আমরা পভশ্চকমর ভিকে 
অগ্রসর হভে লসই ঐভতহাভসে নিী ভচরাচভরত এবং উিযত শের গ্রাস লথকে রো 
েরার সংেকি। সূকযগর প্রথম রভশ হােো েু়োশা লিি েকর মাভটকত পকডকছ এবং 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

254 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

আমাকির সমু্মকখ নীিারিােকন্ডর প্রভতমূভতগ প্রেভটত, সসনযিভতগ লট্রনটাই লর্ক়ে ওকে,–
রাইকনর তীকর লজকর্ উেোম। আভম অনুিব েরকত পাভর লয আমার হৃি়ে লযন লস 
উচ্ছ্বাস আর ধকর রাখকত পারকছ না। 
 
এবং তারপকরই একস উপভস্থত হে ভিকজ আর সাঁতকসাঁকত এেটা রাত। সারাটা রাত 
আমরা ভনুঃশকে এভর্ক়ে চেোম, েু়োশা লিি েকর লযইমাত্র প্রথম সূযগরভশ্ম আমাকির 
সামকন একস পডে, সকে সকে মাথার ওপকর সশকে লবামা ফাটার শে। লবামা লর্াো 
আমাকির মকধযই একস পডকত োর্ে এবং তা ভিকজ মাভটর ওপকর ছত্রাোর। ভেন্তু লসই 
লবামা লর্াোর লধাাঁ়ো অপসাভরত হও়োর আকর্ই িুকশা েকণ্ঠর সভম্মভেত এে জ়েধ্বভন। 
এটা মৃতুযকে আভেেকনর অভিবযভক্ত। তারপকরই শুরু হ়ে গুভের ভশসধ্বভন আর োমাকনর 
র্জগন, লযাদ্ধাকির ভচৎোর লচাঁচাকমভচ আর সমকবত েকণ্ঠর র্ান। জ্বর হকে লযমন লচাখ 
টাটা়ে, লতমভন টাটাকে, তবু আমরা এভর্ক়ে চকেভছ। দ্রুতর্ভতকত। যতেণ পযগন্ত না 
আমরা যুদ্ধকেকত্রর োছাোভছ একস লপৌঁছাই। লপছকন বীট পােং আর ঘাকসর প্রান্তর। 
সত্বর র্াকনর সুর আমাকির বহুিূকর ভনক়ে যা়ে। েকম েকম লসই র্াকনর সুর ভনেটতর 
হকত শুরু হ়ে। প্রভতভট সসনযিকের লথকে উভত্থত হকে লসই র্াকনর সুর। 
 
লসই র্াকনর সুর েমশই এভর্ক়ে আসকত থাকে, উভথত হকত শুরু েকর প্রভতভট সসভনকের 
েণ্ঠ লথকে। এবং মৃতুয যখন আমাকির িকের সবগবযাপী ধ্বংস েরকত উিযত, তখকনা 
আমরা পাকশর লোকের উকেকশয লর্ক়ে চকেভছ : জামগান, ভপ্র়ে জামগান লিশ আমরা 
সবকচক়ে ওপকর, পৃভথবীর সমস্ত লিকশর ঊকধ্বগ। 
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চারভিন যুদ্ধকেকত্রর এেটা খানা়ে োভটক়ে আমরা ভফকর আভস। এমন ভে আমাকির 
পিকেপও আর আকর্র মত িীঘগ পকড না। সকতর বছর ব়েস্ক বােেকির লযন পূণগ 
ব়েস্ক পুরুে বকে মকন হ়ে। এ উভল্লভখত সসনযকির োকরারই সমরভশোর পভরপূণগতা ভছে 
না। ভেন্তু আমরা অভিজ্ঞ সসনযকির মত মরকত জানতাম। 
 
এটা মাত্র আরম্ভ এবং এ ভজভনসগুকোকেই আমরা বছকরর পর বছর বহন েকর ভনক়ে। 
লর্ভছ। িাবপ্রবে যুকদ্ধর উৎসাকহর বিকে এেটা তীব্র িীভত তখন জভডক়ে ধকরকছ। 
উৎসাহ তারপর ধীকর ধীকর েকম আকস এবং আরকম্ভর প্রচণ্ড রেকমর উৎসাহটা ভনকি 
ভর্ক়ে সব সম়ে এেটা মৃতুযিক়ের ছা়ো সবগত্র লিখকত থাভে। এমন এেটা সম়ে আকস, 
যখন পরস্পকরর মকধয তেগ লবাঁকধ যা়ে এেটা প্রশ্ন ভনক়ে, েতগকবযর আহ্বান বড, নাভে 
আত্মরো; এবং আমাকেও লসই তকেগর মধয ভিক়েই চেকত হক়েকছ। মৃতুয তখন সবগত্র 
তার প্রাথগনা জাভনক়ে চকেকছ, এেটা নামহীন োভেনয যাকে বকে ভবকদ্রাহত্মে মকনািাব 
িুবগে শরীকর মাথা চাডা ভিক়ে ওকে এবং আপ্রাণ লচষ্টা েকর সহজাত জ্ঞান বকে অভিভহত 
হকত। ভেন্তু বাস্তকব এটা আর ভেছুই ন়ে — ি়ে; যা বযভক্তর্তিাকব সেেকেই আেমণ 
েকর বকসভছে। যত অভধে সংখযে েণ্ঠস্বকরর পভরণামিভশগতার েথা লিকব ভনকজকির 
মকনাবে বাডাবার েথা িাভব, তত লবভশ তার আকবিন ভনকবিন স্পষ্ট হক়ে িাাঁডা়ে, 
প্রভতকরাধ শভক্তও লবকড ওকে। লশকে এেসম়ে অন্তিগন্দ্ব লশে হ়ে এবং েতগকবযর আহ্বাকন 
ভবজ়েী হ়ে। ১৯১৫-১৬ সাকের পুকরা শীতটাই আমাকে এ সগ্রাকমর মকধয ভিক়ে োটাকত 
হক়েকছ। ইোশভক্ত লশেকমে প্রিুত্ব ভবস্তার েকর। প্রথমভিকে আভম এ সংগ্রাম হাভসমুকখই 
েকরভছ, বতগমাকন ভেন্তু আমার মকধয এে শান্তিাব আর ভস্থর সংেি একসকছ এবং যা 
আমার মকনর সহাশভক্তর পভরভধও অকনে বাভডক়ে ভিক়েকছ। িার্য সম্ভবত এবার তার 
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লশে পরীো়ে হাভজরা লিও়োর েথা বেকত শুরু েকরকছ, অবশযই আমার মানভসে 
িৃঢ়তা এবং লযৌভক্তেতাকে বাি ভিক়ে। যুবে লস্বোকসবেরা বতগমাকন অভিজ্ঞ সসভনকে 
পভরণত হক়েকছ। 
 
এ এেই ধরকনর পভরবতগন সমস্ত সসনযিকের মকধযই আকস। অভবরত সংগ্রাম এটাকে 
অভিজ্ঞ এবং শুধু িৃঢ়তা েকরভন, শক্তও েকরভছে; যার জনয এটা িৃঢ় বদ্ধ এবং ি়েহীন 
ভচকি তার প্রভতভট োযগেোকপর সমু্মখীন হকত লপকরকছ। 
 
এেমাত্র বতগমাকনই লসই সসনযিেকে ভবচার েরা সম্ভব। িু-ভতন বছর েমার্ত সংঘকেগর 
পর, এে যুদ্ধকেত্র লথকে আকরে যুদ্ধকেকত্র, উন্নত সসনযিে এবং অস্ত্রশকস্ত্রর ভবরুকদ্ধ 
মাথা উাঁচু েকর িৃঢ়িাকব িাাঁভডক়ে, অনাহার এবং ক্লাভন্ত লক্লকশর লশে সীমা়ে লপৌঁকছ, সম়ে 
একসকছ যখন এেজন সসভনে তার বযভক্তর্ত সংঘকেগর মূেয বুেকত সেম। 
 
আর্ামী এে হাজার বছকরও মহাযুকদ্ধর জামগান সসনযকির বীরত্ব তারা স্মরকণ আনকব 
এবং তখন ধূসর অতীত লথকে লজকর্ ওো ওমর িৃভষ্ট েখনই স্বীোর েরকব না। লয এ 
ভশরস্ত্রাণগুকো েখকনা িক়ে সংেুভচত হক়েকছ বা স্পষ্টিাকব িক়ে েথা বকেভন। যতভিন 
পযগন্ত জামগান জাভতর অভস্তত্ব থােকব, তারা এিাকব র্বগকবাধ েরকব লয এরা তাকির পূবগ 
পুরুকের সন্তান। 
 
আভম তখন ভছোম, এেজন সসভনে, তাই অযথা রাজনীভতকত হস্তকেপ েভরভন। এর 
আকরা এেটা োরণ হে সম়েও তখন ভেে এর স্বপকে ভছে না। আভম এখকনা পযগন্ত 
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ভববাস েভর লয সাধারণ এেটা িৃঢ় প্রভতজ্ঞ লছকে আজকের লশ্রষ্ঠসন্তাকনর লচক়েও অকনে 
লবভশ লিকশর লসবা েকরকছ। আভম অবশয লশ্রষ্ঠ সন্তান বেকত র্ণতাভন্ত্রে সিসযকির 
লবাোকত চাইভছ। লসইসব তুে লোেগুকোর প্রভত আমার তীব্র ঘৃণার এেমাত্র োরণ 
হে, লসই ভিনগুকো়ে িাে লোেগুকোর যা বোর থােত তা শত্রুর মুকখর ওপকরই বেত 
এবং তা বেকত অপারর্ থােকে মুখ বন্ধ েকর তাকির েতগবয অনয ভেছুকত ভনক়োভজত 
েরত। আভম এ রাজননভতে ভবশারিকির মকন মকন ঘৃণা েরতাম এবং আমার যভি 
লোন উপা়ে থােত তকব আভম তাকির ভনক়ে এেটা শ্রভমে িে সতভর েরতাম যা নাভে 
তাকির ভনকজকির লিতকরর টর্বকর্ সুকযাকর্র প্রতীোটাকে প্রসু্ফভটত হকত সাহাযয েকর 
তাকির হৃি়েকে পভরপূণগ েকর ভিত; সৎ এবং িাে মানুকেরা তাহকে একির িারা 
েভতগ্রস্ত হত না। 
 
লসইভিনগুকো়ে আভম রাজনীভতকে লোনরেম গুরুত্ব ভিতাম না। ভেন্তু তা সকেও ভেছু 
অভিবযভক্তর বযাপাকর আমার মতামত প্রোশ না েকর পাভরভন, যা শুধু জাভতর স্বাকথগই 
আঘাত হাকনভন, তা’ ভবকশে েকর সসভনেকির স্বাকথগরও পভরপিী। এর মকধয িুকটা ভবেক়ে 
আমার প্রচণ্ড রেকমর উভিগ্নতা ভছে, যা আমার ধারণা়ে আমাকির স্বাকথগর পকে 
েভতোরে। 
 
আমাকির প্রথম পরপর ভবজ়েগুভের অবযহত পকরই সংবািপকত্রর এেটা ভবকশে লর্াষ্ঠী 
জনসাধারকণর উৎসাকহর আগুকন লফাাঁটা লফাাঁটা োণ্ডা জে লফেকত থাকে। প্রথমভিকে 
লবভশ লোকের নজকর বযাপারটা আকসভন। সৎ উকেকশযর ছদ্মকবকশ এবং নেে উভিগ্নতার 
িাণ লিভখক়েই েরা হক়েকছ। জনসাধারণকে লবাোকনা হক়েকছ লয জক়ের ভবরাট 
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জক়োৎসব ভেে এ জা়ের্াকত সমীচীন ন়ে। আর লশ্রষ্ঠ এেটা জাভতর পকে এটা সাকজ 
না। জামগান সসভনকের সভহষু্ণতা এবং লশৌযগ হে লমকন লনও়ো সতয, যার জনয 
জক়োৎসকবর এ সশকে ভবভিরকণর লোন প্রক়োজনী়েতাও লনই। উপরন্তু, ভবকিশীরা জক়ের 
এ অভিবযভক্তকে ভেিাকব লনকব? এ জান্তব জক়োল্লাকসর লচক়ে শান্ত এবং দ্র উপাক়ে 
জক়ের বভহুঃপ্রোশকে ভে তারা আকরা িােিাকব গ্রহণ েরকব না। সকে সকে 
সংবািপত্রগুকো এ েথাও প্রচাভরত েরকত শুরু েকর লয, জামগানকির উভচত স্মরকণ রাখা 
লয যুদ্ধ আমাকির োজ ন়ে, সুতরাং জাভতকে লডকে তাকির সকে িার্ািাভর্ েকর 
লনও়োটা আমাকির পকে ভেছু েিাস্কর ন়ে। এ োরকণই আমাকির সসভনেকির এ 
সমুজ্জ্বে োজকে লোনরেকমই অকশািনী়ে ভবজক়োৎসকবর মাধযকম েেংভেত েরাটা 
উভচত হকব না। োরণ বভহুঃপৃভথবী ভেছুকতই বযাপারটাকে বুকে উেকত পারকব না। 
উপরন্তু, সভতযোকরর এেজন না়েে ভনশুপ ভবনক়ের সকে তার োজ েকর এবং িুকেও 
যা়ে, এর লচক়ে বড সাথগেতা আর ভেকস! লমাটামুভট এ ভছে তাকির সতেগতার 
উপসংহার। 
 
এসব লোেগুকোর োন ধকর খামকচ লটকন এন র্োরিভডর ফাাঁস পরাকনার পভরবকতগ, 
যাকত জাভতর এ ভবজক়োৎসকব িাটা না পকড, এ সমস্ত তথােভথত নাইটকির েেমকে 
তুকে ধরাই হক়েভছে, যা েমার্ত এ ভবজক়োৎসবকে ‘অকশািনী়ে এবং মযগািাহাভনের 
বকে ভচৎোর েকরকছ। 
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সম্ভবতএেজকনরও এ ধারণা ভছে না লয এেবার যভি গুণ উৎসাহ লোনরেকম ভনকি 
যা়ে, তকব তাকে আর লোনেকমই আবার প্রজ্জ্বভেত েরা সম্ভব ন়ে, যখন প্রক়োজন 
পডকব। 
 
এ উৎসাহও এে প্রোকরর সুরামিতা এবং তা সযকে রাখা উভচত। এ ধরকনর উিযকমর 
অিাকব ভে েকর এতবড এেটা যুদ্ধকে সহয েরা সম্ভব, যা নাভে মনুেযকত্বর পভরমাকপ 
এেটা জাভতর পকে ভবরাট অক্লান্ত পভরশ্রম েরার চাভহিার অকপো রাকখ। 
 
ভবশাে জনতার মনস্তে আভম খুব িােিাকবই বুেকত পারতাম এবং জানতাম এসব 
লেকত্র মহান রুভচজ্ঞান আগুনকে বাতাকসর সাহাকযয বাভডক়ে তুকে লোহাকে র্রম রাখকত 
সমথগ হকব না। আমার োকছ এটা িুে লয জনসাধারকণর উৎসাহটাকে আকরা উাঁচু গ্রাম 
তুকে ধরা হ়েভন। 
 
সুতরাং আভম ভেছুকতই বুকে উেকত পাভর না, লেন এ ধরকনর নীভত গ্রহণ েরা হক়েভছে। 
অথগাৎ জনসাধারকণর উৎসাহকে ভিভজক়ে লিও়োর নীভত। 
 
আকরেটা বযাপার যা আমাকে অসভহষু্ণ েকর তুকেভছে, তা হে মােগসী়ে মতবািকে 
লযিাকব গ্রহণ এবং শ্রদ্ধা েরা হক়েভছে, আভম লিকবভছোম এর োরণ হে মােগসী়ে লপ্লর্ 
সম্পকেগ একির ধারণা ভছে েত অি। সবাই ভববাস েরত লয িেী়ে মতপাথগেয যুকদ্ধর 
সমক়ে িূর েরার প্রকচষ্টাই মােগসীভজমকে এত নরম আর উিার ভহকসকব জনসাধারকণর 
োকছ প্রভতফভেত েকরভছে। 
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ভেন্তু এখাকন লতা িকের লোন প্রশ্নই লনই। এখাকন হে লসই মতবাকির প্রশ্ন যা 
ভবশিিাকব বযাখযা েরা হক়েভছে শুধুমাত্র এেটা উকেশয ভনক়ে অথগাৎ মানবজাভতকে 
ধ্বংকসর ভিকে লটকন ভনকত। এ মতবাকির অভিপ্রা়েটাকে লেউ বুেকত পাকরভন োরণ 
আমাকির ইহুিী িভেত ভববভবিযাে়েগুকোকত এ প্রশ্ন েখকনা উত্থাপন েকরভন; এবং 
আমাকির উদ্ধত আমো অভফসাররা ভববভবিযােক়ের ভনভিগষ্ট তাভেোর বাইকরর ভেছু 
পডাশুনা েরকত রাজী ন়ে। তাই এ শভক্তশােী ভবকদ্রাকহর লোত তাকির পাশ োভটক়ে 
চকে ভর্ক়েভছে। ভেন্তু যারা বুভদ্ধমান বকে সমাকজ পভরর্ভণত,–তারা েখকনা প্রসন্ন িৃভষ্টকত 
এভিেটা়ে নজর লি়েভন। এ োরকণই রাষ্ট্রী়ে সংর্েন সবসমক়েই বযভক্তর্ত মাভেোনার 
সংর্েকনর লপছকন খুাঁভডক়ে খুাঁভডক়ে চকেকছ। এ িদ্রসম্প্রিাক়ের উকেকশয এেথাই বো চকে 
লয, তাকির মতামত হে : যা আমরা জাভন না,–তা ভনক়ে ভচন্তা েরার প্রক়োজনও লনই। 
১৯১৪ সাকের আর্স্ট মাকস জামগান শ্রভমকেরা মােগসবাকির ধার লঘাঁকে িাাঁডা়ে। এটাই হে 
ভবরাট এেটা িুে। যখন লসই িুকর্গর মুহূতগগুকো একস উপভস্থত হ়ে, তখন লপ্লকর্র 
েবকে পকড জামগান শ্রভমকেরা নকড ওকে। নইকে সগ্রাকমর জনয না ভছে তারা ইেুে, না 
ভছে তাকির প্রস্তুভত। এবং জনসাধারকণর মুখামীও যকথষ্ট পভরমাকণই ভছে লয োরকণ 
তারা মােসগবাি জাতী়ে নীভত বকে েিনা েরত। এটা হে আকরা এেটু উপযুক্ত 
উিাহরণ অথগাৎ যারা তাভেে তারা মােগসবাি ভশোর প্রচভেত ধারাটাকে খভতক়ে 
লিকখভন। যভি তারা খভতক়ে লিখত, তকব এ ধরকনর িুে ভেছুকতই হও়ো সম্ভব ভছে না। 
 
মােগসবাি, যার মূে উকেশযই ভছে, আকছ এবং িভবেযকতও থােকব সমস্ত অ-ইহুিী 
রাষ্ট্রকে ধ্বংস েরা। ১৯১৪ সাকে এটা প্রতযে হ়ে লয ভেিাকব জামগান শ্রভমেবৃন্দকে উাঁচু 
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র্ো়ে ভতরস্কার েরা হক়েকছ, যা জাতী়ে উৎসাকহর লথকে উৎসাভহত হক়ে ভপতৃিূভমর সকে 
ভমকশ লর্কছ। েক়েেভিকনর মকধযই লসই শেতাপূণগ লধা়োর পিগা েুখযাত জাতী়ে 
ভববাসঘাতেতার হাল্কা হাও়ো়ে ভমভেক়ে আকস, এবং হোৎ ইহুিী পিস্থ বযভক্তরা তাকির 
ভনুঃসে এবং পভরতযক্ত লবাধ েকর। লসই মুথগ এবং পার্কের লোনরেম পিভচহ্ন লরকখ 
যা়েভন; যা র্ত োট বছর ধকর জামগানকির শরীকর লরাকর্র বীজ ছভডক়ে আসকছ। সভতয 
েথা বেকত লর্কে, জামগান শ্রভমেকির পকে এটা অতযন্ত অমেে সূচে ভছে। লয মুহূকতগ 
লনতারা উপেভি েরকত পাকর লয ভবপি সামকন উপভস্থত যা তাকির লটকন ভনকচ নামাকব, 
তারা প্রবঞ্চনার টুভপটা তাকির োকনর ওপর লটকন তুকে লি়ে যাকত তাকির লেউ ভচনকত 
না পাকর। তারা প্রেৃত ঘটনার প্রিশগনোরী প্রহসকনর অভিকনতার িূভমো গ্রহণ েকর 
লযন। জাভত়ে অিুযত্থাকনর প্রধান িাভ়েত্ব তাকির ওপকরই নযস্ত। 
 
আমার মকন হ়ে জনসাধারকণর আপি ইহুিী িকের ভবরুকদ্ধ যথাকযার্য োজ শুরু েরার 
সম়ে একস লর্কছ। লয লোনরেম ফোফকের মুকখামুভখ সতভর লরকখই ওকির ভবরুকদ্ধ 
বযবস্থা ভনকত হকব। তাকত জনসাধারকণর িার্য োটার্াকছর লোকপ িভতগ জেকেই পডুে 
বা প্রভতবািই েরুে। আর্স্ট ১৮১৪ সাকের এে ধাকা়ে শূনযর্িগ ইতরগুকো 
আন্তজগাভতে সমস্বাথগতা়ে জামগান শ্রভমেকির মাথাগুকোকে গুাঁভডক়ে ভিক়েভছে, েক়েে সপ্তাহ 
পকর,–ভনকজকির োকন এ ভনবুগভদ্ধতার েথা লশানার পভরবকতগ। আকমভরের সতভর, 
লবামাকর্াোর আও়োকজ োন োোপাো হবার লজার্াড, মাথার ওপকর মুমুথগ ফাটা এসব 
লবামাকর্াোকে আন্তজগাভতে সহেমগী প্রীভতর প্রতীে বকে ধকর লনও়ো হক়েভছে। বতগমাকন 
লসই জামগান শ্রভমকেরা জাভতর জনয রাস্তা আবার আভবষ্কার েকরকছ, লয লোন সরোকরর 
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এটা েতগবয–অবশযই লয সরোর তাকির লোেকির মেোোঙ্ক্ষী, — এ সুকযাকর্ এসকবর 
ভনিগ়েিাকব মুকোৎপাটন েরা, যা ভেছু জাভতর উৎসাহকে অবিভমত েরার লচষ্টা েরকব। 
 
সুতরাং ভবোক্ত এ সাকপরা আবার তাকির োজ শুরু েকর। এবার অবশয আকর্র লচক়ে 
আকরা লবভশ সতেগ হক়ে, তকব আকরা ধ্বংসাত্মে উপাক়ে। যখন সৎ লোকেরা বনু্ধত্ব 
পুনুঃস্থাপকনর প্রকচষ্টা়ে রত, ভেে লসই মুহূকতগ ভমথযা শপথোরী এসব অপরাধীরা এেটা 
ভবকদ্রাকহর জনয সতভর হকে। 
 
স্বিাবতই আমার মকন তখন ভিধা, লোন পথটাকে ভেে লসই সমক়ে লবকছ লনও়ো উভচত; 
ভেন্তু এর ফোফকের লয এতটা ধ্বংসাত্মে হকব তা িাভবভন। 
 
তকব তাহকে তখন ভে েরা উভচত? এ সম্ভব চকের লনতাকির ধকর চাোন ভিক়ে লজকে 
পুকর জাভতকে একির হাত লথকে মুক্ত েরা? সামভরে বযবস্থার সাহাকযয একির একেবাকর 
ভনমূগে েকর লিও়ো উভচত ভছে। িেবাজী ভবেুপ্ত এবং পােগাকমেকে প্রক়োজকন বনু্দকের 
নকের সামকন ধকর তার জ্ঞানবুদ্ধ ভফভরক়ে আনা উভচত ভছে। এর লচক়ে আকরা িাে 
বযবস্থা হত যভি পােগাকমেকে লিকে লিও়ো হত। এখন লযমন র্ণতন্ত্র লয লোনও িেকে 
ইকে মত লিকঙ লি়ে। ভেন্তু লস ভিনগুকোকত এ োকজর প্রক়োজনী়েতা আকরা লবভশ 
ভছে। োরণ জাভতর অভস্তত্বই তখন চরমিাকব ভবপন্ন। অবশয এ ধরকনর উপকিশ এেটা 
প্রশ্ন তুেকত বাধয : যকন্ত্রর সাহাকযয ভে আিকশগর মূকোৎপাটন েরা সম্ভব? সাবগজনীন 
এেটা মতবািকে ভে র্াক়ের লজাকর আেমণ েরা যা়ে? 
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লসই সম়ে এ প্রশ্নটাকে আভম আমার ভনকজর মকন বার বার ভজজ্ঞাসা েকরভছ। এেই 
ধরকনর সমসযাকে ভবকশ্লেণ েকর, ইভতহাস লথকে তার নজীর ভনক়ে, ভবকশে েকর ধকমগর 
লথকে যাকির উৎপভি, আভম ভনকচর মতামতগুকো়ে উপভস্থত হই। 
 
আিশগ, িাশগভনে মতবাি এবং লোন সংগ্রাম যার ভিত্ ধকমগর মাভটকত লপ্রাভথত, সভতয 
ভমকথয যা-ই লহাে না লেন, শভক্ত িারা তার মূেকেি েরা এেটা ভনভিগষ্ট অবস্থার পর 
সম্ভব ন়ে, এেমাত্র এেটা পদ্ধভতকতই তা সম্ভব লসটা হে : এ শভক্ত যভি লোন নতুন 
আিশগ বা মতবাকির জননকেন্দ্রকে ভনিগ়েিাকব ভনমূগে েরা যা়ে, এমন ভে লসই আিকশগর 
ধ্বজা ধকর থাো লশে মানুেটা অথবা লসই আিকশর প্রচভেত ধারাটাকে মুকছ ভিকত হকব, 
নইকে তা সব সমক়েই লচষ্টা েরকব, লপছকন এেটা ধারা লরকখ যাও়োর। লবভশরিার্ 
লেকত্রই এর ফোফে হে রাষ্ট্রকে বজগন েরা, তা সামভ়েে বা ভচরস্থা়েী লহাে, রাকষ্ট্রর 
লসৌজকনযর লপছকন রাজননভতে রহসয থাকে। ভেন্তু অভিজ্ঞতা আমাকির বুভেক়ে ভিক়েকছ 
লয এ সমূকোৎপাটন রক্তোবী পদ্ধভতকত ভেছু িাে লোেকে এ ভনযগাভতত শাসনবযবস্থা়ে 
ভনরৃ্হীত হকত হ়ে। সভতয বেকত ভে প্রভতভট ভনযগাতন যার লপছকন লোন লপ্ররণা লনই, তা 
নীভতর ভিে লথকে অনযা়ে এবং তার িারা ভেছুসংখযে লশ্রষ্ঠ মানব সন্তানকে আমরা 
হারাই, এর পভরমাণ সম়ে সম়ে এতই লবভশ হক়ে িাাঁডা়ে লয ভনযগাতনটাকে অনযা়ে বকে 
মকন হ়ে। অকনে বযভক্তর োকছই এটা ভনছে ভবরুদ্ধপেকে িমন েরার প্রবণতা, প্রভতভট 
বযাপাকরই তারা লচষ্টা েকর ভনিগ়েিাকব শভক্তর িারা ভবনাশ েরকত। 
 
এিাকব ভনযগাতন যত লবকড চকে, ভনযগাতকনর মতবািটাও তত বৃভদ্ধ পা়ে। নতুন 
মতবাকির মাধযকম এ বযবস্থার ভবনাশ সম্ভব। ভেন্তু এ বযবস্থার ভবকশ্লেণ েরকে লিখা 
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যাকব এ পদ্ধভতর জনয আমরা জাভতর বা রাকষ্ট্রর ভেছু সংখযে লশ্রষ্ঠ সন্তানকে হারাব এবং 
লস রক্তও তখন প্রভতকশাধ ভনকত উিযত হকব, োরণ এ ধরকনর আংভশে বা সামভগ্রে 
পভরষ্কার েরার োকজ জাভতর শভক্ত ভনুঃকশকের মুকখামুভখ একস িাাঁডাকব। এ ধরকনর নীভত 
সব সম়েই ভনরথগেতা়ে পযগবভসত হ়ে যভি শুরু লথকে এ মতবাি লছাট্ট র্ণ্ডীর বাইকর 
ছভডক়ে পকড। 
 
এসব োরকণ এসব লেনত্র অনযানয বুভদ্ধর মত এ মতবািকে িূভমষ্ঠ অবস্থাকতই ভনমূগে 
েরা সম্ভব। সমক়ের সকে সকে এর প্রভতকরাধ েমতাও লবকড চকে। ব়েকসর সকে এর 
লিতকর োাঁই লন়ে নবয যুবকেরা–তকব অনযরূকপ এবং অনয উকেশয ভনক়ে। 
 
সুতরাং এ সতয প্রভতভষ্ঠত লয লোন মতবািকে ভনমূগে েরার প্রকচষ্টা, যভি লস প্রকচষ্টার 
ধমগী়ে লোন ভিভিিূভম না থাকে এবং শুধু মতবািই ন়ে, — লস ধরকনর িে বা পাভটগকে 
যা এসব মতবাকির িারা সৃষ্ট, অকনে লেকত্রই উকটা ফে প্রাভপ্ত লযার্ ঘকট থাকে। এবং 
লসগুকো হ়ে ভনকচর োরকণ? 
 
লস মতবাি ভবস্তাকরর মুকখামুভখ যখন ভনছে শভক্তর প্রক়োর্ হ়ে, তখন লস শভক্ত প্রক়োর্ 
েমার্ত এবং এেটা ভনভিগষ্ট পদ্ধভতকত হও়ো উভচত। এর মাকন ভর্ক়ে িাাঁডা়ে, লোন 
মতবািকে ভনভশ্চহ্ন েরকত হকে েমার্ত এবং সমানুপাভতে লোন পদ্ধভতর প্রক়োজন। 
লসই মুহূকতগ ভিধা লিখা লিকব, এবং সহয েমতার লহরকফকরর জনয শভক্ত প্রক়োর্ েরা 
হক়েকছ শুধুমাত্র লসই মতবািই লয প্রখর হক়ে উেকব, তা’ ন়ে, ভেন্তু প্রভতভট ভনযগাতন 
নতুন নতুন সমথগে লজাটাকব যারা এ পদ্ধভতকত ভনযগাভতত। পুরকনা েমগীরা আকরা ভতক্ত 
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হক়ে উেকব যার িারা এ পদ্ধভতকত ভনযগাভতত এবং তাকির সমত্রীবৃকন্দা আকরা লবভশ শভক্ত 
বৃভদ্ধ পাকব। তাই শভক্ত যখন প্রক়োর্ েরা হ়ে, সাফেয ভনিগর েকর লসই শভক্তর 
িারসামযতার ওপকর। এ অধযাবসা়ে হে আর ভেছুই ন়ে, ভনভিগষ্ট ধমগী়ে মতবাি। শভক্তর 
প্রভতভট রূপ যার লপছকন ধকমগর লিাহাই থাকে না, তা একোকমকো এবং অভনভিগষ্ট হকত 
বাধয। এ ধরকনর শভক্তর লেকত্র লিখা যাকব ভস্থরতার অিাব, এেমাত্র ভববজনীন 
মতবাকির লেকত্র লিখা যা়ে, যা লশ্রষ্ঠতম হও়োর পকথ চকেকছ। বযভক্তর্ত উৎসাকহর 
বভহুঃপ্রোশ হে এ ধরকনর শভক্ত; সুতরাং সমক়ের এবং মানুকের পভরবতগকনর সকে সকে 
যার হাকত এর িার পকডকছ তার চভরত্র এবং বযভক্তর্ত েমতার পভরকপ্রভেকত এরও 
পভরবতগন ঘকট থাকে। 
 
ভেন্তু এটার সম্পকেগ আকরা ভেছু বোর আকছ। প্রভতভট ভববজনীন মতবাি,–ধমগী়ে বা 
রাজননভতে যা-ই লহাে না লেন–অকনে সমক়েই আরম্ভ বা লশে লোথা়ে তা ধরা। 
মুভস্কে হক়ে পকড, ভবরুকদ্ধ মতবাকির লনভতবাচে আিকশগর জনয যত না সংঘেগ োকর্, 
তার লচক়ে অকনে লবভশ হ়ে তার ভনজস্ব আিকশগর ইভতবাচে ধযান ধারণার োরকণ। এ 
সংঘকেগর মূে োরণ হে আেমকণ আত্মরেকণ ন়ে। আর এেটা সুভবকধ হে এর 
বস্তুতাভন্ত্রেটা লোথা়ে তা লবাো যা়ে, োরণ এ বসৃ্ততাভন্ত্রেতাই হে এর ভনজস্ব আিশগ। 
ভবপরীতিাকব এটা বো িুস্কর েখন লনভতবাচে উকেশয ভবরুদ্ধপকের মতবািকে ধ্বংস 
েরকত অগ্রসর হকব এবং োযগ সম্পািন েরকব। এ এেমাত্র োরকণ ভববজনীন মতবাি 
হে চভরকত্রর ভিে লথকে আেমণাত্মে, যার ছে ভনভিগষ্ট এবং প্রচণ্ড শভক্তশােী ও 
চভরত্রর্তিাকব ভস্থর; ভবকশে েকর লয সবগজনীন মতবাি আত্মরোর োরকণ লবকছ লনও়ো 
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হ়ে। লসই শভক্ত আত্মরেকণর জনযই বযবহৃত হ়ে, ততেণ পযগন্ত যতেণ না এর 
বযবহারোরীরা উপযুক্ত এবং নতুন ধমগী়ে মতবাকির প্রচারে বকে প্রভতপন্ন হকে। 
 
সংকেকপ ভনকচর বযাপারগুকোকে মকন রাখকত হকব : সবগজনীন মতবাকির ভবরুকদ্ধ শভক্ত 
ভনক়োভজত প্রভতভট যুদ্ধ ভনষ্ফেতা়ে পভরকবভশত হকব, যভি লসই সংঘেগ আত্মরেণ ধরকনর 
এবং নতুন লোন ধমগী়ে মতবাকির ওপর প্রভতভষ্ঠত না হ়ে। এেমাত্র ভববজনীন িু’লটা 
মতবাকির লিতকর সিভহে শভক্ত েমার্ত এবং ভনিগ়েতার সকে সম্পািন েরা যা়ে, যা 
লশেপযগন্ত ভনকজর ভিকের পাল্লা িারী েরকব। মােগসবাকির সংঘকেগ পরাজক়ের োরণ 
এখাকনই। 
 
এ োরকণই ভবসমাকেগর সমাজ ভবরুদ্ধ আইন বযথগতা়ে পযগবভসত হ়ে, এবং যা িভবেযকতও 
বযথগ হকত বাধয। নতুন লোন সাবগজনীন মতবাকির ভিতই ভছে না যার উন্নভতর ও 
অগ্রসরতার িরুন এ সংঘেগকে লবকছ লনও়ো হক়েভছে। বো লযকত পাকর শাসেবৃন্দ বা 
আইনোনুন বজা়ে রাখার জনয পযগাপ্ত শাসনবযবস্থার ভিভিিূভম যার লথকে জীবন মৃতুযর 
যুকদ্ধর শভক্ত আহরণ েরা সম্ভব। যা এেমাত্র উচ্চপিস্থ সরোভর েমগচারী পভণ্ডত মূবগকির 
ভচৎোকরই প্রভতধ্বভনত হভেে। 
 
এর প্রধান োরণ হে, এর লপছকন পযগাপ্ত পভরমাকণ ধমগী়ে োরণ ভছে না যার জনয 
ভবসমােগ বযথগ হক়েভছকেন তার সামাভজে আইনগুকোর ভবচার এবং লমকন লনও়োর জনয 
এমন লোন লর্াষ্ঠীর োকছ যারা ভনকজরাই মােগসবাকির ফে ভবকশে। এিাকব লসই লেৌহ 
সম্রাট যখন তার ভনকজর িার্যকে মােগসগতকের মধযভবিকশ্রণীর র্ণতকন্ত্রর ভিকে চােনা 
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েকর, তখন পুকরা বযাপারটাই এেটা হাসযের পযগাক়ে একস িাাঁডা়ে। লস বার্াকনর 
পভরচযগার জনয তার উকেশয লথকে সকর আকস। ভেন্তু এটা হে সাবগজনীন মতবাকির 
ভবফেতার োরণ যা এেিা মানুেকে আেেগণ েকরভছে এবং লয ভিভিিূভম লথকে তাকে 
ভবতাভডত েরা হক়েভছে। এিাকব ভবসমাকেগর প্রচার পদ্ধভতর ফোফেটা সতযই ভবোকপর 
োরণ। 
 
যতই আভম তোেীন সরোকরর লসাশযাে লডকমাোভসর প্রভত মকনািাব পভবতগকনর 
প্রক়োজনী়েতা ভবকবচনা েভর, ভেে যা মােগসবাকির ভবরুকদ্ধ সভমভতবদ্ধ হকব, ততই আভম 
লবভশ েকর উপেভি েভর লয এ মতবাকির বিকে বাস্তবতার পভরকপ্রভেকত লোন মতবাি 
থাো উভচত। যভি লসাশযাে লডকমাোভসকে ছুাঁকড লফকে লিও়ো হ়ে, তকব তার পভরবকতগ 
জনসাধারণকে ভে উপহার লিও়ো হকব? এমন এেটা আকন্দােকনর অভস্তত্ব বতগমাকন লনই 
যা ভবরাট এ েমগীিেকে আেেগণ েরকত পাকর। একির অবস্থা লনতৃত্ব ছাডা লয 
 
লনতৃকত্বর অকপো়ে এ েমগীিে অকপোরত। এটা এেটা লবাোর মত েিনা লয 
আন্তজগাভতে লর্াডার িে যারা এতভিন ধকর লশ্রণী সংগ্রাকম যুক্ত, অভবেকম্ব তারা মধযভবি 
সম্প্রিাক়ের সকে হাত ভমোকব, অথবা আকরা এেটা লশ্রণী সংঘ র্ডকব। এ সংঘগুকোকে 
আপাতিৃভষ্টকত যতই অসকন্তাকের লচাকখ লিখা লহাে— এেথা অস্বীোর েরার উপা়ে লনই 
লয, এ মধযভবি সম্প্রিাক়ের রাজননভতে লনতারা এ লশ্রণীর পাথগেযকে সামাভজে জীবকনর 
এেটা প্রধান অে বকে পভরর্ভণত হত, যভি এটা রাজননভতে ভিে লথকে তাকির 
অসুভবধার সৃভষ্ট েরত। এ সতযকে যভি তারা অস্বীোর েকর, তকব তারা শুধু 
অপভরণামিশগীই ন়ে, ভমথযািােকণও পটু বকট। 
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ভবকশেিাকব বেকত হ়ে, সবার লবাো উভচত লয জনসাধারণকে তারা যতটা লবাো মকন 
েকর, সভতযোকরর তারা ততটা লবাো ন়ে–এ সতযটাকে রো েরা। রাজননভতে বযাপাকর 
এটা প্রা়েই মকন হক়ে থাকে লয অনুিব শভক্ত জনসাধারকণর বুভদ্ধমিার লচক়ে অকনে 
প্রখর। যভিও মতামকতর ভিে লথকে বো হক়ে থাকে লয অনুিূভত শভক্তর জনযই 
আন্তজগাভতে বযাপাকর ওরা এত লবাো–এ যুভক্ত খণ্ডাকনা যা়ে যভি আমরা এ সতযটাকে 
ভবকবচনা েভর লয শাভন্তবািী র্ণতন্ত্রও েম িুবগে ন়ে। যভিও এরা সমস্ত মধযভবি 
সম্প্রিাক়ের লথকে সমথগে আহরণ েকর থাকে, যতভিন পযগন্ত েে েে নার্ভরে 
লসাশযাে লডকমােযাভসর সংবািপত্র যা বেকছ তা লর্াগ্রাকস ভর্েকব। 
 
সবারই সতেগিাকব এ ভবপরীত সতযকে ভবচার ভবকশ্লেণ েরা উভচত। এটা প্রভতভষ্ঠত সতয 
লয এ লশ্রণী সংগ্রাকমর সকে আিকশগর লোন সম্পেগ লনই, যভিও ভনবগাচকনর সমক়ে এ 
মািেতাই ওেুধ ভহকসকব োজ েকর। আমাকির এ ভবশাে জনতা এ লশ্রণী ভবেক়ে িীেণ 
লজিী। এটা োকবযর ভিবাস্বপ্ন লিখা ন়ে, এ হে সভতযোকরর বাস্তব অবস্থা। এ মকনাবৃভি 
শুধু আমাকির তথােভথত বুভদ্ধমান লশ্রণীর মানভসে ধারার পভরচ়েই বহন েকর না। 
এটাও প্রমাণ েকর তারা লয পভরকবকশ মােগস নামে লপ্লর্টা লবকড চকেকছ তা অনুধাবন 
েরকতও অেম; োরণ মােগসতে আমরা যা হাভরক়েভছ তা পুনরুদ্ধার েরকত েখনই 
সেম হকব না। 
 
মধযভবি সম্প্রিাক়ের সংর্েন–এ নাকম যারা ভনকজকির পভরভচভত ভিক়েকছ–েখনই 
ভনম্নকশ্রণীর ওপকর তাকির প্রিাব ভবস্তার েরকত পারকব না বা তাকির ধারণাটাকে 
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বিোকত পারকব না। তার োরণ িুকটা পৃভথবী ভেে ভবপরীতিাকব িুই লমরুকত িাাঁভডক়ে। 
এর এেটা অংশ প্রােৃভতে আর অপর অংশ েৃভত্রম উপাক়ে ভি-খভণ্ডত। এ িুই পকেরই 
ভেন্তু ভচন্তাধারা এে, এবং লসটা হে পরস্পকরর সকে পরস্পকরর সংঘেগ। ভেন্তু এ 
ধরকনর সংঘকেগ নবীনরাই জ়েী হকব, অথগাৎ মােগসবাি। 
 
১৯১৪ সাকে লসাশযাে লডকমাোভসর ভবরুকদ্ধ সংঘেগটা লবশ তাৎপযগপূণগ ভছে। ভেন্তু বাস্তকব 
লোন পভরবতগকনর জনয েকব এ সংঘেগ লশে হকব, তা ভনক়ে ভিধা লিখা লি়ে। লস 
জা়ের্া়ে লজকর্ উকে এেটা শূনযতা। 
 
যুকদ্ধর অকনে আকর্ই আমার ধারণা ভছে, লয োরকণ তঙ্কােীন লোন রাজননভতে িকেই 
লযার্ লিইভন। যুকদ্ধর সমক়ে আমার এ মকনািাব আরও িৃঢ় হ়ে লয সচরাচর পকথ 
লসাশযাে লডকমাোভসর ভবরুদ্ধাচারণ অসম্ভব; োরণ তার জনয এ রেম এেটা িকের 
প্রক়োজন যা শুধু সংসিী়ে িে ন়ে, তার লচক়ে ভেছু লবভশ। ভেন্তু লসরেম লোন িে 
তখন ভছে না। 
 
আমার অন্তরে সহেমগীকির সকে এ বযাপারটা ভনক়ে আভম প্রা়েই আকোচনা়ে বসতাম। 
এবং এ সমক়েই আভম ভস্থর প্রতয়ে হই লয িভবেযত জীবকন আমাকে রাজনীভতর আসকর 
ঢুেকত হকব। আভম মাকে মাকেই বনু্ধকির যা প্রভতশ্রুভত ভিতাম লসটাই আমাকে সভে়ে 
রাজনীভতকত অংশগ্রহকণর জনয উিুদ্ধ েকর যুকদ্ধর পকর। অবশযই আমার লপশার্ত 
োকজর পাশাপাভশ। এবং এ ভবেক়ে আভম ভনভশ্চত লয এ পথ আভম অকনে ভচন্তা-িাবনার 
পকরই লবকছ ভনক়েভছোম। 
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যুকদ্ধর প্রিারক্াযগ 
 
রাজননভতে ঘটনাবেীর র্ভতপথ নীভরেণ েরকত ভর্ক়ে আমাকে সবকচক়ে লবভশ আেেগণ 
েরত এর সংঘবদ্ধ প্রচারোকযগর সজীব ভিেটা। মােগসবািীরা খুব িােিাকবই জানত এ 
যন্ত্র েী েকর বাজাকত হ়ে, এবং বাস্তবকেকত্র তার সভেে প্রক়োর্। শীঘ্র আভম উপেভি 
েভর লয, সভেে সংঘবদ্ধ প্রচারোযগটা ভশকির পযগাক়ে পকড এবং এ ভশি আমাকির 
মধযভবি সম্প্রিাক়ের োকছ একেবার অজানা। েুইর্াকরর সমক়ে ভিস্টান–লসাশযাভেস্ট পাভটগ 
এেমাত্র এ যকন্ত্রর ভেছুটা প্রক়োর্ েকর, এবং তাকির সাফকেযর জনয তারা যকথষ্ট 
পভরমাকণ এর োকছ ঋণী। 
 
যুকদ্ধর সমক়েই এেমাত্র আমরা বুেকত পাভর লয সংঘবদ্ধ প্রচারোযগ ভনভিগষ্ট নীভতকত 
চাভেক়ে লর্কে তাকত েী প্রচণ্ড সাফেয আকস। ভেন্তু এবারও িুিগার্যবশত বযাপারটাকে 
অনযভিকে ছুাঁকড লিও়ো হ়ে, আমাকির ভিকের প্রচারোযগ লযিাকব েরা উভচত ভছে–বাস্তকব 
েরা হক়েভছে তার লচক়ে অকনে ভনেৃষ্টিাকব। জামগান খবরাখবর পদ্ধভত এবাকরও পভরপূণগ 
বযথগ হক়েভছে–লয োরকণ প্রভতভট সসভনে বযথগ হকত বাধয–এবং লসটাই আমাকে সংঘবদ্ধ 
প্রচারোযগ চাোবার বযবস্থার সমসযা সম্পকেগ বযাপেিাকব আগ্রহী েকর লতাকে। আমার এ 
ভবেক়ে বাস্তব ভশো লনও়োর প্রচুর সুকযার্ও ভছে। যভিও িুিগার্যবশত লসই ভশো খুব 
িাে মত ভিক়েভছে আমাকির শত্রুরা। আমাকির ভিকের িুবগে ভিেটা শত্রুরা খুব 
িােিাকব বযবহার েকরভছে এবং লসই বযবহারটা এত সাথগেিাকব রূপাভ়েত লয, লয লেউ 
অন্তত এ বযাপাকর তাকির প্রচণ্ড রেকমর প্রভতিাধর বকে স্বীোর েরকত ভিধা েরকব না। 
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শত্রুকির লসই প্রচারোকযগর লথকেই আভম প্রশংসনী়েিাকব আমাকির েরণী়ে োজকে 
খুাঁকজ পাই। এর লথকে লয ভশো লনও়োর প্রক়োজন,–িুিগার্যবশত আমাকির পকের 
তথােভথত প্রভতিাধরকির লসভিকে লোন আেেগণই েকরভন। তারা হে এ সকবর উকদ্ধগ 
এসব ভশো গ্রহকণর প্রক়োজনী়েতার পকে অকনে লবভশ ধূতগ। যাকহাে, তাকির এ 
ভশোর লোন সৎ উকেশযই ভছে না। 
 
আমাকির তরকফ ভে লোনরেম সংঘবদ্ধ প্রচার োকযগর বযবস্থা ভছে? িুুঃকখর সকে তার 
উিরটা হে লনভতবাচে। এবং যা ভেছু এ উকেকশয েরা হক়েকছ, তা এতই অপ্রতুে এবং 
িুকে িরা লয তা প্রক়োজন লমটাবার পভরবকতগ েভতই েকরকছ লবভশ। সংকেকপ পুকরা 
বযবস্থাটাই ভছে অপ্রতুে। মনস্তকত্বর ভিে লথকেও সমস্ত বযাপারটাই িুকে িভতগ। যারাই 
মকনাকযাকর্র সকে জামগান প্রচার োকযগর বযবস্থাটাকে অনুধাবন েকরকছ, তাকির ভবচাকর এ 
মতামত প্রোশ লপক়েকছ, আমাকির জনসাধারকণর এমন ভে এটার মূে প্রকশ্নও পভরষ্কার 
লোন ধারণা ভছে না। 
 
প্রচারোযগ এভর্ক়ে ভনক়ে যাও়োর পথ অতযন্ত প্রক়োজনী়েও বকট। এর সম্পকেগ লশকের 
ভবনু্দর মূেযা়েণ ধকর এবং ভে উকেকশয এটা েরা হকে–লসই উকেশযটা সম্পকেগ এেটা 
স্পষ্ট ধারণাও থাো চাই। 
 
এটাকে এিাকব সংঘবদ্ধ েরকত হকব, যাকত এর ভনভিগষ্ট উকেকশয উপনীত হকত তা 
সাহাযয েরকব, এবং এেথা স্বীেৃত লয এর উকেশয অনুসাকর এর েমগপদ্ধভতরও 
পভরবতগন হক়ে যাকব। এবং প্রচারোকযগর চভরত্রও লস িাকবই র্ভেত হও়ো উভচত। 
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যুকদ্ধর সমক়ে আমরা লয োরকণর জনয েডাই েকরভছোম তা লয শুধু মহত্ব ভছে তাই 
ন়ে, মানুে লয োরকণ োযগশভক্ত প্রক়োর্ েরকত পাকর, লস োরকণর জনযই আমরা যুদ্ধ 
েকরভছোম। আমরা যুদ্ধ েকরভছোম আমাকির লিকশর স্বাধীনতা এবং মুভক্তর জনয; 
আমাকির িভবেযত মেকের এবং ভনরাপিার খাভতকর, জাভতর সম্মাকনর জনয–ভবতেগমূেে 
সমস্ত মতামত সকেও। এেথা অনস্বীোযগ লয এ সম্মাকনর অভস্তত্ব বাস্তকব ভছে 
 
, যার অভস্তকত্বর প্রক়োজন অনস্বীোযগ লয জাভতর সম্মান লনই, আজ লহাে োে লহাে লস 
তার স্বাধীনতা এবং মুভক্ত হারাকবই। এ বযাপারটা ঘকট উচ্চ ভবচারেকমর পদ্ধভতর পথ 
ধকর, োপুরুকের িকের স্বাধীনতার লোন িাভব-ই লনই। লয িাস, তার আবার সম্মান 
ভেকসর। লস সম্মাকনর উকল্লখটাই তার পকে পভরহাকসর বযাপার হক়ে িাাঁডা়ে। 
 
জামগাভন যুকদ্ধ লনকমভছে তার অভস্তত্ব রোর জনয। সুতরাং যুকদ্ধর প্রচারোকযগর উকেশয 
হও়ো উভচত ভছে যাকত যুদ্ধ েরার উৎসাহটাকে বভধগত েরা এবং লস যুকদ্ধ জক়ের পথ 
প্রশস্ত েরা যা়ে। 
 
ভেন্তু যখন জাভতরা তাকির অভস্তত্বরোর প্রক়োজকন সংগ্রাকম রত,–যখন অভস্তত্ব থােকব 
ভে থােকব না, এ প্রকশ্নর উির অকপো েরকছ,–তখন সব রেকমর মনুেযত্ব এবং রুভচ 
ইতযাভি ভবে়েগুকো এেপাকশ সভরক়ে লরকখ লিও়োই যুভক্ত সংর্ত। োরণ এসব আিকশগর 
অভস্তত্ব মানুকের সৃজনশীে ভচন্তা়ে যা তার সকে সকে ভনভশ্চহ্ন হক়ে যা়ে। প্রেৃভত তাকির 
লখাাঁজও রাকখ না। উপরন্তু খুব েম বা অি সংখযে জাভতর এ চাভরভত্রে সবভশষ্টয থাকে। 
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মানবতা এবং রুভচ ভবজ্ঞান ভবে়েে আিশগগুকো পৃভথবীর জনবসভতর সকে অিৃশয হক়ে 
যাকব। এবং সকে সকে লসই জাভতও ভবেুপ্ত হক়ে যাকব। যারা এর সৃভষ্টেতগা এবং রেে। 
 
যখন জাভত তার অভস্তত্বরোর সংগ্রাকম রত, তখন এসব আিশগ হে ভিতী়ে পযগাক়ের 
িাবনা। লয মুহূকতগ জাভত যুকদ্ধর মুকখামুভখ িাাঁভডক়ে — তখন এগুকো শুধু জাভতর মকনর 
লজারই েভমক়ে লিকব; সুতরাং এসব ভচন্তা-িাবনা লেকড লফকে লিও়োই যুভক্তযুক্ত। 
এেমাত্র এটাই িৃশযমান যার িারা সংগ্রাকম রত এেটা জাভতকে ভবচার েরা যা়ে। 
 
মানুকের অনুিূভত সম্পকেগ মন্ কটকের অভিমত হে যুকদ্ধর সম়ে সবকচক়ে অপ্রক়োজনী়ে 
হে যত সত্বর সম্ভব মত ভস্থর এবং যত ভনিগ়েিাকব যুদ্ধ েরা যা়ে–লসটাই হ়ে মনুেযকত্বর 
সবকচক়ে বড পভরচ়ে। যখন লেউ এর উিকর রুভচভবজ্ঞান ইতযাভি বড বড েথা বকে, 
তখন তার এেটাই উির লিও়ো সম্ভব। যুকদ্ধর সমক়ে অভস্তত্বরোটাই হে সবকচক়ে বড, 
তখন অনয লোন ভবেক়ের েথা উকল্লখ েরাই উভচত ন়ে। িাসকত্বর লজা়োে হে যা সব 
সম়ে োাঁকধ লচকপ বকস থাকে। এটাই হে মানুকের জীবকনর সবকচক়ে িুিগার্যজনে 
অভিজ্ঞতা যা তাকে এেরেম বাধয হক়েই সহয েরকত হ়ে। 
 
লসা়োভবঙ* ে়েশীকেরা ভে জামগাভনর আজকের িার্য সম্পকেগ আশাবািী? অবশয লেউই 
এ প্রশ্নটাকে ইহুিীকির সকে আকোচনা েরকত বেকত বেকব না, োরণ তারা হে 
আজকের তথােভথত সাংসৃ্কভতর সুর্কন্ধর আভবষ্কারে। তাকির অভস্তত্বই হে ঈবকরর 
সৃভষ্টর সবকচক়ে লিহধারী বযভতেম। 
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যুকদ্ধর সম়ে এসব আিশগ যা সুন্দর এবং মানভসেগুকণ সমৃদ্ধ তার লোন স্থান লনই। 
তারা যুকদ্ধর প্রচারোকযগর উপযুক্ত মােমশোও ন়ে। 
 
যুদ্ধ চোোকে প্রচারোযগ হে লসই যুকদ্ধর লশেেথা। এবং এ সমাভপ্ত হে জামগান জাভতর 
অভস্তত্বরোও লশে পযগা়ে। সুতরাং প্রচারোকযগর প্রক়োজনী়েতা এবং উকেশয এ িৃভষ্টকোণ 
লথকেই লিখা উভচত। সবকচক়ে ভনষু্ঠর অস্ত্রই হে একেকত্র সবকচক়ে মানবী়েতার গুকণ 
সমৃদ্ধ, অবশয যভি তারা লসই যুদ্ধ দ্রুত লশে েরকত সাহাযয েকর। এবং লসইসব 
পদ্ধভতই সুন্দর এবং সম্মানী়ে যা জাভতর ঐভতহয এবং স্বাধীনতা বজা়ে রাকখ। সম্ভবত এ 
মকনািাব ভনক়েই এ জীবন-মৃতুয যুকদ্ধর প্রচারোযগ চাোকনা উভচত। 
 
যভি এ ভজভনসগুকোই তাকির শাসেবর্গকে বো হ়ে, — এবং তারা যভি বুেকত পাকর 
তকব যুকদ্ধর প্রচারোযগ ভে ধরকনর এবং লোথা়ে হকব এ ভনক়ে অস্ত্র ভহকসকব এটাকে 
বযবহার আর ভিধা লিখা লিকব না। 
 
োরণ এ প্রচারোযগ আর ভেছুই ন়ে এেটা ভবকশে অস্ত্র, যারা এর সভেে বযবহার জাকন 
তাকির হাকত এ অস্ত্রই ি়েংের হক়ে ওকে। 
 
ভিতী়ে প্রশ্ন হে এর চূডান্ত প্রক়োজনী়েতা সম্পকেগ : প্রচারোযগ োকির উকেকশয চাোকনা 
উভচত? 
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প্রচারোকযগর েেয হও়ো উভচত সুভবশাে জনতা। বুভদ্ধজীভব সম্প্রিা়ে অথবা যাকির 
আজকে বভদ্ধজীভব বকে আখযা লিও়ো হক়েকছ। তাকির োকছ ভনছে প্রচারোযগ চকে না; 
তাকির জনয প্রক়োজন এর সবজ্ঞাভনে বযাখযা। তকব প্রচারোকযগর সকে ভবজ্ঞাকনর সম্পেগ 
অতযন্ত েীণ, লযমন েীণ ভশিেোর সকে প্রাচীরপকত্রর–এর সংবাি বহকনর েমতার 
ভিেটার ভবকবচনা়ে প্রাচীরপকত্রর ভবজ্ঞাপকন ভশিীর িেতার প্রোশ হে তার লরখা়ে 
রকঙর সবভচকত্র েত লোেকে তা আেেগণ েকর। যত লবভশ লোে আকস–প্রাচীরপকত্রর 
ভবজ্ঞাপন তত িাে বকে ভবকবভচত হক়ে থাকে। যভি জনসাধারণকে এটা আেেগণ েকর 
থাকে, তবু ভেছুকতই এটাকে ভশকির পযগাক়ে লফো যা়ে না। প্রাচীরপত্র ভশি প্রিশগনীকত 
ভশকির ভবেি েখনই ন়ে। সমূ্পণগ ভিন্ন। সুতরাং যারা ভশি ভনক়ে পরীো-ভনরীো েরকত 
উৎসুখ, তাকির প্রাচীরপত্র ভিক়ে ইো পূরণ েরা সম্ভব ন়ে, তারজনয অনয ভেছুর 
িরোর। সভতযেথা বেকত ভে, এ উকেশয প্রিশগনী র্যাোরীকত লঘারাকফরা েরার লোন 
অথগই হ়ে না। ভশকির ছাত্রকির প্রভতভট প্রিভশগত ছভব খুাঁভটক়ে লিখা উভচত, যাকত ধীকর 
ধীকর তার লিতর এেটা ভবচার শভক্ত র্কড ওকে। বযাপারটা প্রচারোকযগর বযাপারও 
এেই। 
 
প্রচারোকযগর উকেশয লোন এে বযভক্তভবকশকের জনয ন়ে, জনসাধারকণর ভবকশে লোন 
বস্তুর প্রভত িৃভষ্ট আেেগণ েরাই হে এর োজ; এেমাত্র এ পকথই তা জনসাধারকণর ঘকর 
ঘকর লপৌঁকছ লিও়ো সম্ভব। 
 
এখাকন প্রচারোকযগর ভশি েুশেতা এত পভরষ্কার এবং লজার েকর মানুকের মকনর মকধয 
লর্াঁকথ লিও়ো যা়ে, যা তাকির মকন এেটা ভবকশে মতবাকির ভবে়েটার বাস্তবতা সম্পকেগ 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

276 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

র্কড লতাকে, তার প্রক়োজনী়েতা এবং চাভরভত্রে ভিেটার সভবকশে প্রক়োজনী়েতা তার 
উপেভি েরকত পাকর। 
 
লযকহতু এ ভশি এখাকনই লশে ন়ে, োরণ এর উকেশয হে প্রাচীরপকত্রর ভবজ্ঞাপকনর 
মত; যার িারা সুভবশাে জনসাধারণকে আেেগণ েরা হ়ে। বযভক্তর্ত লোন এেজকনর 
জকনয ন়ে, লয ইভতমকধয ভবে়েটা সম্পকেগ এেটা ধারণা ভনক়ে বকস আকছ। অথবা 
ভবে়েটাকে বসৃ্ততাভন্ত্রে ভিে ভিক়ে ভবচার েকর এেটা ধারণা়ে উপনীত হকত চা়ে–োরণ 
প্রচাররোকযগর উকেশযই লসটা ন়ে। এর আকবিন হও়ো উভচত জনসাধারকণর অনুিূভতর 
োকছ, ভবচারবুভদ্ধর োকছ ন়ে। 
 
সমস্তরেম প্রচারোযগ জনভপ্র়ে উপাক়ে পভরকবশন েরা উভচত এবং এর বুভদ্ধমিার 
ভিেটাও এমনিাকব ভেে েরা উভচত যা অকপোেৃত েম বুভদ্ধসম্পন্ন জনসাধারণকে 
ছুাঁকত পাকর, োরণ একির উকেশযই লতা প্রচারোযগ চাোকনা। সুতরাং এর বুভদ্ধমিার 
ভিেটা এমন হও়ো উভচত যাকত সাধারণ জনসাধারকণর মকধয এটা লপৌঁছকত পাকর। যখন 
এেটা পুকরা জাভতকে এর আওতা়ে আনা প্রক়োজন, ভবকশে েকর যুকদ্ধর প্রচারোকযগর 
সমক়ে, তখন উচ্চ বুভদ্ধমিাসম্পন্ন লনতাকে এডাবার জনয এত লবভশ মনকযার্ লিও়োর 
প্রক়োজন লনই, োরণ এেটা িে সবসম়েই থাকে যারা সাধারকণর লচক়ে অভধে 
যুভক্তসম্পন্ন। 
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যত লবভশ সবজ্ঞাভনে প্রচভেত ধারা়ে এবং যত লবভশ পভরমাকণ তা’ জনতার অনুিূভতর 
উকেকশয প্রচাভরত েরা হকব, তত চরম সাফেয আসকব। প্রচারোকযগর সভতযোকরর 
মূেযা়েন একতই ভনভহত, লছাট্ট বুভদ্ধমিা বা ভশিকপ্রভমে র্ণ্ডীকত ন়ে। 
 
প্রচারোকযগর সশভিে ভিেটা হে–যার িারা এটা জনসাধারকণর েিনার ভিেটা তাকির 
সূক্ষ্ম অনুিূভতকত আঘাত ভিক়ে জার্াকত পাকর। এর মনস্তকত্বর ভিেটার র্ডন এমনিাকব 
হও়ো উভচত যা জাতী়ে স্তকর ভর্ক়ে আকবিন জানাকত সেম হ়ে। এ বযাপারটাই 
আমাকির মকধয যাকির বুভদ্ধ একেবাকর উচ্চস্তকরর তারা বুেকত পাকর না, এটাই হে 
তাকির মানভসে র্বগ বা জডতার এেটা প্রেৃষ্ট প্রমাণ। 
 
এেবার যভি আমরা বুেকত সেম হই লয এ প্রচারোকযগর প্রবৃভিজনে শভক্ত েত তীব্র 
জনসাধারকণর লিতকর, তকব ভনকচর ফোফেগুকো আমরা প্রতযে েরব : 
 
প্রচারোকযগর সংর্েন এবং প্রচার এমনিাকব হও়ো উভচত ন়ে লয এটা মকন হকব বহু 
প্রোর সবজ্ঞাভনে যন্ত্রপাভতর সমন্বক়ে র্ভেত। 
 
জনসাধারকণর ধারণ েমতা অতযন্ত পভরসীভমত; এবং তাকির লবাোর েমতাও িুবগে। 
অপরভিকে, তারা লয লোন বযাপাকর দ্রুত িুকে যা়ে। এরেম লেকত্র, সমস্ত প্রোর 
োযগেরী প্রচারোকযগর র্ণ্ডী েক়েেটা অভত প্রক়োজনী়ে বযাপাকরর মকধযই সীমাবদ্ধ থাো 
উভচত। এবং যার বভহুঃপ্রোশ হকব বাাঁধা ধরা ছকে। এ লশ্লার্ান েমার্ত আবৃভি েকর 
লযকত হকব,–যতেণ না পযগন্ত লশে মানুেটা এর আওতা়ে আকস। যভি এ আিশগকে তুকে 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

278 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

বা প্রচারোযগকে ভবমূতগ এবং সাধারণিাকব উপভস্থত েরা হ়ে, তকব তা লোন োকজই 
আসকব না–োরণ জনসাধারণ তা বুেকত বা মকনর লিতকর ধকর রাখকত সেম হকব না–
লয উকেকশয প্রচারোযগ চাোকনা হকে। সুতরাং সংবাকির পভরবযভপ্ত অনুসাকর ধরন-ধারণ, 
পভরেিনা ভনধগাভরত েরা উভচত, যাকত মনস্তকের ভিে লথকে এটা প্রচণ্ড রেকমর 
োযগেরী হকত পাকর। 
 
ভেন্তু এ ভশি এখাকনই লশে ন়ে। োরণ এর উকেশয হে একেবাকর লসই ভবজ্ঞাপকনর 
প্রাচীরপকত্রর মত, যার োজ হে জনতাকে আেেগণ েরা এবং যাকির ইভতমকধযই 
বযাপারটা সম্পকেগ এেভট ধারণা সুসংর্ভেত হক়েকছ বা যারা ইভতমকধযই এর বসৃ্ততাভন্ত্রে 
ভিেটার প্রভত আেৃষ্ট তাকির জ্ঞান ভবতরণ–োরণ প্রচারোকযগর উকেশয তা ন়ে; এ 
প্রচারোকযগর আকবিন হকব জনতার অনুিূভতর োকছ, ভবচার বুভদ্ধর ভনেকট ন়ে। 
 
সমস্ত রেকমর প্রচারোযগ জনভপ্র়ে উপাক়ে পভরকবশন েরা উভচত। এবং এর বুভদ্ধমিার 
ভিেটা এমন হও়ো উভচত যাকত সাধারণ বুভদ্ধবৃভিসম্পন্ন লোেকির এটা আেৃষ্ট েরকত 
পাকর। ভেন্তু তার বুভদ্ধমিার ভেছুটা এমন হও়ো চাই যাকত অভত অি বুভদ্ধ সম্পন্ন 
জনতাও এটাকে উপেভি েরকত পাকর; যাকির উকেকশয এ প্রচারোযগ চাোকনা হকে। 
যখন পুকরা এেটা জাভতকে অখণ্ডিাকব এ প্রচারোকযগর লিতকর আনার প্রক়োজন, লযটা 
ভবকশে েকর যুকদ্ধর প্রচারোকযগর আবশযে হক়ে পকড, তখন উচ্চ বুভদ্ধবৃভিসম্পন্ন 
লোেকির এর আওতার বাইকর রাখার জনয অত লবভশ সতেগ হও়োর প্রক়োজন লনই। 
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প্রচারোকযগর এ সবজ্ঞাভনে প্রচভেত ধারার এবং যত লবভশ পভরমাকণ এটা জনসাধারকণর 
অনুিূভতকে েেয েকর প্রচাভরত েরা হকব,–এর সাফেযও তত চূডান্ত হকব। প্রচারোকযগর 
পরীো-ভনরীোর এ-ই হে চরম মূেয। মুভষ্টকম়ে ভশিী বা বুভদ্ধবৃভিসম্পন্ন জনসাধারকণর 
অনুকমািন ন়ে। 
 
প্রচারোকযগর সশভিে ভিেটা হে জনসাধারকণর ঘুভমক়ে থাো েিনার সূক্ষ্ম ভিেটাকে 
আকবিন িারা জাভর্ক়ে লতাো; তার জনয মনস্তকের লসই ভবকশে ভিেটাকে খুাঁকজ বার 
েরা িরোর, যা জাভতর জনসাধারকণর হৃি়ে অভধোর েরকত সমথগ হকব, শুধু আমাকির 
মকধয তীক্ষ্ম বুভদ্ধসম্পন্ন, তাকির জনয ন়ে। োরণ এ সকচতন বুভদ্ধসম্পন্নতা আর ভেছুই 
ন়ে, ভনকজকির সম্পকেগ র্বগ অথবা মানভসে জডতার েেণ। 
 
এেবার যভি আমরা বুেকত পাভর লয এ প্রচারোকযগর প্রবৃভিজনে েমতা জনতার মকধয 
েতখাভন সুিূর প্রসারী, তকব ভনকচর ভশোগুকো তা লথকে লপকত পাভর : 
 
প্রচারোকযগর সংর্েন বা পভরচােন এমন হও়ো উভচত ন়ে যাকত এটা অকনে প্রোকরর 
সবজ্ঞাভনে অস্ত্রশকস্ত্রর সমন্বক়ে র্ভেত বকে মকন হ়ে। 
 
জনসাধারকণর ধারণ েমতা অতযন্ত সীমাবদ্ধ; এবং তাকির লবাোর েমতাও িুবগে। 
অপরভিকে তাকির সৃ্মভতশভক্ত প্রচণ্ডরেকমর েম থাোর িরুন তারা সবভেছুই দ্রুত িুকে 
যা়ে। এ োরকণ সমস্ত রেকমর প্রক়োজনী়ে বযাপাকরই সীমাবদ্ধ থাো উভচত। এবং 
লসগুকোকে যতখাভন সম্ভব এেই প্রোকর পুনরাবৃভি েরা উভচত। এসব ধ্বভন েমার্ত 
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পুনরাবৃভি েকর লযকত হকব, যতেণ পযগন্ত না লশে বযভক্তভট এ প্রচারোকযগর উকেকশযর 
েজা়ে একস ধরা লি়ে। এ আিশগ িুকে লর্কে এ প্রচারোকযগর সমস্ত রেম উকেশযই 
বযথগতা়ে পযগবভসত হকব। োরণ জনসাধারকণর পকে তাকে যা বো হক়েকছ তা হজম 
েরা বা মকন রাখা সম্ভব হক়ে উেকব না। সুতরাং প্রচারোকযগর গুরুত্ব বুকে ভনক়ে তাকে। 
এমনিাকব প্রচার েরা উভচত যাকত জনসাধারকণর মনস্তকের ভিেটাকে এটা সমূ্পণগিাকব 
আেেগণ েরকত পাকর। 
 
উিাহরণস্বরূপ বো লযকত পাকর, শেকির মূেযা়েণ বযাোত্মে উপাক়ে েরা িুে, যা 
অভস্ট্র়ো়ে জামগানকির পভত্রোগুকো প্রচারোকযগর উকেশয বকে গ্রহণ েকরভছে। এ 
আিশগর্ত ভিেটাই হে িুে; োরণ যখন তারা যুকদ্ধর সম়ে শত্রুর মুকখামুভখ িাাঁডা়ে, 
তখন আমাকির সসনযকির ধযান-ধারণা আোিা ভছে ওকির সম্পকেগ। সুতরাং লশে পযগন্ত 
ওই িুকের মাশুে ভবধ্বংকসর োরণ হক়ে িাাঁডা়ে। যখন জামগান সসনযরা বুেকত পাকর লয 
তাকির ভবকরাধী পকের সসনযরা যকথষ্ট পভরমাকণ সুভশভেত, তখন তারা উপেভি েকর লয 
িুে সংবাি িারা তাকির প্রতারণা েরা হক়েকছ। তাই তাকির সংগ্রাম শভক্তকে উিুদ্ধ এবং 
শভক্তশােী েকর লতাোর লচক়ে এ সংবাকির োযগোরীতা ভবরূপ প্রভতভে়োর সৃভষ্ট েকর। 
সমস্ত উৎসাহটা লিকঙ পকড। 
 
অপরভিকে বৃভটশ এবং আকমভরোন যুকদ্ধর প্রচারোকযগর মনস্তকের ভিেটা যকথষ্ট 
পভরমাকণ অভিজ্ঞ ভছে। জামগান সসনযকির ববগর এবং হুণকির মত ভনষু্ঠরিাকব ভচভত্রত েকর 
তাকির ভনকজকির সসনযকির যুকদ্ধর ববগরতা এবং ভনিগ়েতার ভবরুকদ্ধ সুকযার্য েকর 
তুকেভছে। যার জনয তাকির মকধয ভমথযা স্বপ্ন বেকত ভেছু ভছে না। যুদ্ধকেকত্র লযসব 
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ি়োবহ অকস্ত্রর মুকখামুভখ তাকির হকত হক়েকছ–তার সংবাি ভনকজকির সরোকরর মাধযকম 
আকর্ই তারা লপক়েকছ। সুতরাং সরোকরর সততা়ে তারা আকরা অভধে পভরমাকণ আস্থা 
লরকখকছ। এ প্রোকর তাকির প্রচণ্ড লোধ এবং ঘৃণা এ েুখযাত ভবরুদ্ধপকের সসনযকির 
ওপর ভর্ক়ে পকডকছ। জামগান যুদ্ধাস্ত্রর লয ি়োবহ ফোফে হক়েকছ, যা তাকির োকছ 
জামগানকির এ হুণ এবং ববগর রূকপই প্রভতফভেত হক়েকছ, লযটা সরোকরর প্রচারোকযগর 
মাধযকম তাকির আকর্ লথকেই জানা ভছে। অপরভিকে ভবভিন্ন রাকষ্ট্রর মকধয সমত্রীিাকবর 
োরকণ তাকির অকস্ত্র লয ি়োবহতা সৃভষ্টর পকে সেম তা ভমথযা। িুিগার্যবশতুঃ, 
জামগানকির লেকত্র ভেে তার উকটাটা ঘকটকছ–যারা লশে পযগন্ত ঘকরর সংবািকে িেবাজী 
আর প্রতারণা বকে বাভতে েকর ভিক়েকছ। এ ধরকনর ফোফে সম্ভব হক়েভছে োরণ 
লিকশর সরোর এ প্রচারোযগকে র্িগি মভস্তকষ্কর লবভশ মূেয লি়েভন এবং তাকির ধারণাই 
ভছে না লয প্রচারোকযগর জনয ভনপূণ বুভদ্ধমিার প্রক়োজন যা খুাঁকজ লবর েরকত হ়ে। 
 
ভেিাকব প্রচারোযগ চাোকত লনই–জামগান যুকদ্ধর প্রচারোযগ হে তার অতুেনী়ে উিাহরণ 
এবং মনস্তকত্বর ভিে লথকে এটা এেটা চরম বযথগতার উকল্লখকযার্য িৃষ্টান্তও বকট। 
 
তকব যাকির লচাখ লখাো ভছে, তারা শত্রুকির ভনেট এ ভবেক়ে অকনে জ্ঞান অজগকনর 
সুকযার্ লপক়েভছে; যাকির ইভন্দ্র়ে গ্রাহযরূপ তখকনা েভেন হক়ে ওকেভন এবং যারা সুিীঘগ 
সাকড চার বছর ধকর শের প্রচারোকযগর অভিজ্ঞতা োি েকরভছে। 
 
সবকচক়ে িুুঃকখর ভবে়ে আমাকির লোকেরা প্রচারোকযগর লসই প্রথম োরণগুকোই বুেকত 
পাকরভন, যা প্রভতভট প্রচারোকযগর পভরপূণগতার জনয প্রক়োজন। ভবকশে েকর প্রচাভরত 
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প্রভতভট সমসযার শুধু এেভিেটাকেই তুকে ধরকত হকব। ভেন্তু এ ভবেক়ে এত ভবস্তর িুে 
েরা হক়েকছ যুকদ্ধর শুরু লথকেই লয সকন্দহাতীতিাকব এ লবাোমী আমাকির লোকের 
মুখামীকে সরাসভর প্রমাণ েকর। 
 
উিাহরণস্বরূপ বো লযকত পাকর, েক়েেভট নতুন ধরকনর সাবাকনর ভবজ্ঞাপকনর 
অভিপ্রাক়ের জনয আমরা লয প্রাচীরপকত্রর বযবহার েকর থাভে, তাকত ভবকশে েকর 
সাবাকনর চমৎোর ভিেটা অবশযই তুেনামূেেিাকব অনয ছাপ মারা সাবাকনর লথকে 
তুকে ধরা হক়ে থাকে না। এ ভবেক়ে আমরা সবাই এেমত হব; এবং রাজননভতে 
প্রচারোযগও ভেে এে ধারাকত চকে। প্রচারোকযগর েেয সতযকে লসাজাসুভজ উিঘাভটত 
েরা ন়ে, োরণ তা লতা অপর পকের ভিকে যাকব–আপাতিৃভষ্টকত যা তকের ভিে লথকে 
ভবচার হক়ে থাকে। এটা শুধু সকতযর লসই ভিেটাকেই প্রোশ েরকব যা ভনকজকির স্বাথগ 
রো়ে সাহাযয েরকব। 
 
লে যুকদ্ধর উকিযাক্তা, এ প্রকশ্নর আকোচনা়ে যাও়োটা হে লর্াডাকতই িুে এবং লসইসকে 
এেে জামগাভনর ঘাকড সব লিাে চাভপক়ে লিও়োটাও উভচত ন়ে–এটাকে প্রমাণ েরকত 
যাও়োটাও লবাোমী। লোনরেম আকোচনা ছাডাই যুদ্ধ শুরু েরার পুকরা লিােটা শেগর 
ঘাকড চাভপক়ে লিও়ো উভচত। 
 
এবং এ অধগ-সকতযর পভরণভতটা ভে? সাধারণ সুভবশাে জনতা েুটনীভতজ্ঞ বা অধযাপে 
ন়ে লয জনসাধারকণর বযবহার সম্পকেগ তাকির জ্ঞান থােকব। তাকির মকধয এমন জ্ঞানও 
লনই যার িারা তারা ভনভিগষ্ট মতামত র্েন েরকত পাকর। ভেন্তু এ টেমকে মানব সন্তানরা 
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েমার্ত এে আিশগ লথকে, আকরে আিকশগ লিাে খা়ে। লযইমাত্র আমাকির ভনকজকির 
প্রচারোযগ ভেছুমাত্র আিাস লি়ে লয শত্রুপকেরও ভেছুটা ভবচারকবাধ আকছ, তৎেণাৎ 
আমাকির ভনকজকির ভবচারকবাধ সম্পকেগই প্রশ্ন উেকব। শত্রুপকের লশে লোথা়ে বা 
লোথা লথকেই বা আমাকির লিাকের শুরু হক়েকছ–এ পাথগেয ভবচার েরার মত েমতা 
জনসাধারকণর লনই; এসব ভবে়েগুকোকত তারা সকন্দকহর লিাো়ে লিাকে এবং অভববাসী 
হক়ে পকড। ভবকশে েকর শত্রুরা লযখাকন তাকির উপকিষ্টাকির ঘাকড িুকের লবাো চাভপক়ে 
লি়ে। শেকির প্রচারোযগ লয েথাগুকো বকেভছে, এ বযাপাকর তার লচক়ে আর বড প্রমাণ 
আর ভে হকত পাকর, যা সমানুপাভতে এবং িারসাকমযর ভিে লথকে আমাকির প্রচাকরর 
লথকে অকনে লবভশ উন্নত এবং এগুকোই আমাকির জনসাধারণকে ভেপ্ত েকর লতাকে, 
প্রকতযে শত্রুপকের ওপর অনযা়ে েরা হকে বকে িাকব। এমন ভে এ ধারণা এত প্রবে 
হক়ে ওকে লয আমাকির জাভতর এবং লিকশর ধ্বংকসর ভবভনমক়েও তাকির মকনািাব 
বিো়ে না। 
 
স্বিাবতই জনসাধারণ সকতযর এভিেটাকত একেবাকরই সকচতন ভছে না। এমন ভে 
তথােভথত ভবকশেজ্ঞরা ভবে়েবস্তুটাকে এ িৃভষ্টকোণ লথকে েখনই ভবচার েকর লিকখভন। 
 
জাভতর মধযোর ভবরাট এেটা অংশ চাভরভত্রে ভিে লথকে স্ত্রীজকনাভচত ভছে এবং তাকির 
িৃভষ্টিভে ও ভচন্তাধারা লবভশর িার্ লেকত্র িাবােুতার িারা পভরচাভেত, তীক্ষ্ম যুভক্তর স্থান 
লসখাকন লোথা়ে! এ িাবােুতা ভেন্তু জভটে মানভসেতার জনয ন়ে। এটা প্রচণ্ড রেকমর 
প্রকিিবুভদ্ধসম্পন্নও ন়ে। ভেন্তু শুধু িােবাসা বা ঘৃণার প্রভত ইভতবাচে ও সনভতবাচে 
ধযান ধারণা, লযটা ভনিুগে এবং িুে, সতয এবং ভমথযা়ে ভমভশ্রত। এ ধযান ধারণার 
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অকধগেটা এরেম, বাভে অকধগেটা ভেন্তু লসরেম ন়ে। ইংকরজকির প্রচারোযগ ভবকশে 
েকর এ ভিেটাকে চমৎোরিাকব বুকেভছে এবং লস োরকণ অত সুন্দরিাকব তা লেত্র 
ভবকশকে প্রক়োকর্ও সমথগ হক়েভছে। 
 
তারা বযাপারটা়ে লোনরেম ভিধার মকনািাব ভনক়ে একর্া়েভন। লয োরকণ োকরার মকন 
লোনরেম সকন্দকহরও উকদ্রে হ়েভন। 
 
জনসাধারকণর এ িাবােুেতার ভিেটা লয তারা েত চমষ্কারিাকব বুেকত লপকরভছে তার 
এেটা অসাধারণ উিাহরণ হে— তারা শত্রুপেকে লযিাকব বীিৎস এবং ভনিগ়ে বকে 
ভচভত্রত েকরভছে বাস্তকব যুদ্ধকেকত্র তাকির বণগনার সকে সমস্ত বযাপারটা হুবহু খাপ লখক়ে 
ভর্ক়েভছে। লসই োরকণ যুদ্ধকেকত্র তাকির সসনযকির এেতাবদ্ধতা আকরা লবভশ পভরমাকণ 
বৃভদ্ধ পা়ে, যা চরম পরাজক়ের লেকত্রও বজা়ে ভছে। উপরন্তু, োকের সতভর যন্ত্রণািা়েে 
যন্ত্রভবকশকের মত তারা তাকির শক্ত অথগাৎ জামগানকির ভচভত্রত েকরভছে। ওকির 
প্রচারোকযগ যুকদ্ধর সমস্ত িাভ়েত্ব যাকির োাঁকধ চাভপক়ে লিও়ো হক়েকছ, যা শুধু ভনিগ়ে বা 
ভনছে ভমথযাকত পূণগ ভছে না, লযিাকব র্াভণভতে ছকে লবাঁকধ তা জনসাধারকণর োকছ 
উপস্থাপনা েরা হক়েভছে, জনতা পভরপূণগিাকবই তা ভববাস েকরভছে। োরণ 
জনসাধারকণর িাবােুতা সব সমক়েই লশে পযগাক়ে ভর্ক়ে িাাঁডা়ে। এবং লসই োরকণই এ 
ভনছে ভমথযাকেও তারা মকনপ্রাকণ ভববাস েকর। 
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এ প্রচারোকযগর োযগোরীতা এত সুন্দর এবং তীক্ষ্মতার সকে হক়েভছে লয শুধু যুকদ্ধর 
সুিীঘগ সাকড চার বছর ন়ে, আজ পযগন্ত আমাকির লিকশর লোকেকির মননশীেতা এবং 
ভবেক়ের প্রভত এোগ্রতা তা অকনে পভরমাকণ েভমক়ে ভিক়েকছ। 
 
আমাকির প্রচারোযগ লয এেই রেকমর সফেতা োি েরকত পাকরভন, তার জনয আশ্চযগ 
হবার ভেছু লনই। োরণ আমাকির প্রচারোকযগর ভিধার িাকবর মকধযই লস বযথগতার বীজ 
ভছে। এবং ভবে়েবস্তুর অসারত্বই তা জনসাধারণকে মনপ্রাণ ভিক়ে সতয বকে গ্রহণ 
েরকত লি়েভন। এেমাত্র আমাকির েেযশূনয রাষ্ট্রকনতারা েিনা েরত লয তাকির 
শাভন্তবািীতার আশা উপকচ পকড এ ধরকনর উৎসাকহর মূকে জে ভিক়ে মানুেকে তার 
লিকশর জনয মৃতুযর জনয পযগন্ত অনুপ্রাভণত েরকব। 
 
সুতরাং আমাকির সৃষ্ট ভবে়েবস্তু লয শুধু অসার ভছে তা-ই ন়ে, েভতজনেও বকট। 
 
এসব প্রচারোকযগর সকে যত লবভশ প্রভতিাবান বযভক্তকেই জকডা েরা লহাে না লেন, 
ভনকচোর আিশগগুকোকে এ সুকর বাাঁধকত না পারকে তার লোন অথগ-ই হকব না। 
প্রচারোকযগর র্ি ভবকশে েক়েেটা ভচন্তাধারার মকধয সীমাবদ্ধ রাখা উভচত, এবং বাকর 
বাকর তাই পুনরাবৃভি সাকপে; এখাকন, অনযানয অসংখয লেকত্রর মত সধযগই হে প্রথম 
এবং সকবগািম লসাপান সাফেয োি েরার পকে। 
 
ভবকশে েকর প্রচারোকযগর লেকত্র, মাভজগত রুভচ এবং উজ্জ্বে বুভদ্ধমিাকে েখনই সামকন 
স্থান লিও়োটা উভচত হকব না। োরণ এ গুণগুকো থােকে তারা সভতযোকরর 
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প্রচারোকযগর গুণগুকোর লোতকে সাভহতযাশ্র়েী েকর তা চাক়ের আসকরর উপকযার্ী েকর 
তুেকব। জনতার ভিতী়ে লশ্রণী সম্পকেগ এেটা ধারণাকে সব সম়ে মকন রাখকত হকব লয: 
সাধারণ বযাপারগুকো তাকির মকধয লোন উকিজনার সৃভষ্ট েরকত পাকর না। তাই তারা 
ভনতয নতুন উকিজনার লখারাকের জনয সবগিা উিগ্রীব হক়ে ঘুকড লবডা়ে। 
 
এসব লোকেরা সব ভবেক়েই অতযন্ত তাডাতাভড ক্লান্ত এবং আেেগণ হাভরক়ে লফকে। তাই 
তারা সবগিাই লোনরেম পভরবতগন চা়ে; এবং লসই পভরবতগকনর মাধযকম তাকির 
ভনেটজনকির লবাোমী লথকে ভনকজকির িূকর রাখকত বযস্ত থাকে। এমন িাবসাব েকর 
লয পুকরা বযাপারটা তারা এোই লবাকে। তথােভথত উজ্জ্বে বুভদ্ধমানরাই হে প্রচারোকযগর 
প্রথম এবং প্রধান সমাকোচে। ভনপুণিাকব বেকত লর্কে তাকির িাবধারাই এ বযাপাকর 
ভবকশেিাকব িা়েী। োরণ তাকির োকছ পুকরা বযাপারটাকে আভিম বকে মকন হ়ে। তারা 
সবসমক়েই নতুন ভেছু লখাাঁকজ ভফকর। এজকনযই তারা জনতাকে সুপভরেভিত উপাক়ে 
অনুপ্রাভণত েরার লয লোনরেম পিারই ভচরন্তন শক্ত হক়ে িাাঁডা়ে। লয মুহূকতগ প্রচারোযগ 
তাকির রুভচসম্মত হ়ে, লস মুহূকতগ তা অসংেগ্ন হক়ে টুেকরা আোকর চাভরভিকে ছভডক়ে 
পকড। 
 
এ তথােভথত দ্রসম্প্রিাক়ের মনতুভষ্ট এবং নানা ধরকনর ভচন্তাধারা়ে পভরবতগন আনা এ 
প্রচারোকযগর উকেশয ন়ে। এর সবগপ্রধান োজ হে জনসাধারণকে স্বমকত আনা যাকির 
ধীরবুভদ্ধর জনয লয লোন ভজভনস বুেকত যকথষ্ট সম়ে ভনক়ে থাকে; এেমাত্র েমার্ত 
পুনরাবৃভিই লসই জনসাধারকণর সৃ্মভতকত বযাপারটা লখািাই েকর ভিকত পাকর। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

287 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

প্রচারোকযগর প্রভতভট বাতগার বযাখযার লশে লসই এেভবনু্দকত; অবশয সামকনর ভচৎোরগুকো 
ভবভিন্ন ধরকনর এবং রেমারী িৃভষ্টকোণ লথকে েরা এেমাত্র এ উপাক়ে প্রচারোকযগর 
িৃঢ়বদ্ধতা এবং র্ভতম়েতা প্রোশ পাও়ো সম্ভব। 
 
এ পদ্ধভত ধকর এবং তাকত লেকর্ লথকে িৃঢ়তা এবং সংভেপ্ত উপাক়ে এভর্ক়ে লর্কেই 
লশকে সাফেয আসকত বাধয। এরই পুরস্কারস্বরূপ লস হোৎ এবং অভববাসয ধরকনর 
সাফকেযর িাকর ভর্ক়ে উপভস্থত হকব। 
 
লয লোন ভবজ্ঞাপকনর, তা রাজননভতে বা বযবসাভ়েে যা-ই লহাে না লেন তার সাফেয 
ভনিগর েকর েমার্ত এবং েতখাভন সধকযগর সকে তা সম্পাভিত হক়েকছ। 
 
এ বযাপাকরও আমাকির শত্রুরা প্রচারোকযগর সংঘবদ্ধতার চমৎোর উিাহরণ স্থাপন 
েকর। এটা মাত্র েক়েেটা ভবে়েবস্তু ভঘকর ভছে–যা ভবশাে জনসাধারকণর উপকযার্ী এবং 
বযাপারগুকোকে পুনরাবৃভি েরা হভেে সধকযগর সকে এেবার যখন ভবে়েগুকো এবং 
লযিাকব তাকির উপস্থাপনা েরা হকে তা পৃভথবী স্বীোর েকর লন়ে, তখন জনসাধারণই 
তাকত িৃঢ় সংেগ্ন হক়ে লেকর্ থাকে। হযাাঁ, সমস্ত যুদ্ধোে ধকর। প্রথম িৃভষ্টকত এটাকে 
লবাোমী বকে মকন হকেও পকর মকন হকব সমস্ত বযাপারটাই ভবরভক্ত উৎপািে; ভেন্তু 
লশকে সবাই ভববাস েরকব। 
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ভেন্তু ভব্রভটশ বযাপারটা়ে আকরা লবভশ ভেছু বুেত। এ অশরীরী অকস্ত্রর সাফেয 
জনসাধারকণর লিতকর েত র্িীকর, এবং েখন তা সম়ে মত লটকন বার েরকত হকব 
যাকত এেটা ভবশাে খরকচর ভবরাট অংশ উদ্ধার েরা যা়ে। 
 
ইংেযাকন্ড প্রচারোযগকে প্রথম লশ্রণীর হাভত়োর বকে র্ণয েরা হ়ে, অথচ আমাকির লিকশ 
লবোর রাজনীভতজ্ঞকির োকছ এটা হে লশে আশার আশ্র়ে এবং েতগবয পরাজুখ বযভক্তর 
োকছ এটা হে আাঁটসাট ও উষ্ণ ধরকনর না়েকোভচত োজেমগ। 
 
সমস্ত ভেছু খভতক়ে লিখকে বযাপারটার ফোফে িাাঁভডক়েভছে লনভতবাচে। 
 
———– 
* লসা়োভবঙ হে ভমউভনকের ভশিীকির আস্তানা, যাকত তাকির ছভব আাঁোর সু্টভডও আর 
পডাকশানার জা়ের্া — ভবকশে েকর যাযাবর ভশিীকির। 
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রাষ্ট্রহবপ্লব 
 
১৯১৫ সাকে শত্রুরা আমাকির সসনযকির মকধয প্রচারোযগ শুরু েকর। ১৯১৬ সাে লথকে 
েমার্ত এটার ভবস্তার হকত থাকে, এবং ১৯১৮ সাকের শুরুকত এটা ফুকে লফাঁকপ বনযার 
আোর ধারণ েকর। এখন লোন এেজকনর পকে এ ধমগান্তভরকতর োকজর সুিূর প্রসারী 
ফোফকের ধাপ লবক়ে লবক়ে এর্কনা সহজ। ধীকর ধীকর আমাকির সসনযরা শত্রুপে 
লযিাকব চা়ে, ভেে লসইিাকব ভচন্তা েরকত শুরু েকর। জামগানকির পে লথকে এর 
ভবকরাভধতা েরার জনয লোনরেম প্রচারোকযগর বযবস্থা ভছে না। 
 
জামগান সসনযধযেরা মনস্তকত্বর ভিে লথকে িুে েরত যভি তারা মানভসে ভশো লিও়োর 
োকজ হাত ভিত। ভনভশ্চত ফেপ্রি বযাপার ভহকসকব এটা ঘকরা়ো নীভত। োরণ তারাই 
একত সাফেয োি েরকত সেম যারা চার বছর ধকর িৃঢ় প্রভতজ্ঞ হক়ে বীকরর মত 
অকশে েষ্টবরণ েকরকছ। ভেন্তু তখন আমাকির লিকশর লোকেরা ভে েকরভছে? এটা ভে 
বুভদ্ধমিার অিাব নাভে ভববাস না থাোর িরুণ এ অসাফেয? 
 
১৯১৮ সাকের গ্রীকের মাোমাভে; মারকণ নিীর িভেণ তীর লথকে পশ্চাি অপসারকণর 
পর জামগান সংবািপত্র লয নীভত গ্রহণ েকরভছে তা এত লমাটা এবং অপিাথগ লবাোর মত 
ভছে লয আভম ভনকজকেই ভনকজ প্রশ্ন েরতাম এবং যা ভিকনর পর ভিন আমাকে েুদ্ধই 
েকর তুকেভছে। এটা ভে সভতয লয আমাকির মকধয সভতযোকরর সাহসী বেকত ভে লেউ-ই 
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ভছে না, লয এ ধরকনর লপছন লথকে ছুভর মারার হাত লথকে আমাকির না়েকোভচত 
সসনযকির রো েরকত পাকর। 
 
১৯১৪ সাকের লস ভিনগুকোকত ফ্াকি ভে হক়েভছে, যখন আমাকির সসনযিে লস লিশ 
আেমণ েকর একের পর এে যুকদ্ধ ভজকত এভর্ক়ে চকেভছে? ইতাভের ভে হক়েভছে—
যখন তাকির সসনযিে ইজাকনা ফ্কে ভবধ্বস্ত? ১৯১৮ সাকের বসন্তোকে ফ্াকি আবার 
ভে হক়েভছে— যখন জামগান সসনযিে ফ্াকির সসনযকির হভটক়ে ভিক়ে মূে ঘাাঁভটগুকোকে 
েকডর র্ভতকত িখে েকর বকসভছে এবং িূর পাল্লার জামগান োমান সমাকন পারীর 
ওপকর লর্াোবেগণ েকর চকেভছে? 
 
েী েকর এসব সসনযিকের মাথা উাঁচু েরা সাহস এবং জাতী়েতাবাকি ভববাস এেটা 
ফুোকর ভনভিগক়ে লিও়ো হক়েভছে? 
 
ভেিাকব তাকির প্রচারোযগ এবং জনসাধারণকে সকচতন েরার সুন্দর পদ্ধভতটাকে োকজ 
না োভর্ক়ে যুকদ্ধ ভনভশ্চত জ়েী সসনযকির মাথার ওপকর খডর্াঘাত লহকনভছে। 
 
ইভতমকধয আমাকির লোকেরা লসই জা়ের্া়ে ভে েরভছে? ভেছুই ন়ে। বাকর বাকর আভম 
লরাোভন্বত এবং েদ্ধ হক়ে পকডভছোম, ভবকশে েকর লশকের ভিকের সংবািপত্রগুকো পকড 
যা’লত ভবস্তাভরত বণগনা লিও়ো ভছে ভেিাকব তা জনসাধারণ এবং সসনযকির মকধয জডতা 
জাভর্ক়ে তুকে ভনধন যন্ত্র চাভেক়ে চকেকছ। এ ভচন্তা়ে যন্ত্রণাভবদ্ধ হক়েভছ লয জামগানকির 
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প্রচারোকযগর িার যভি আমার হাকত থােত, (এসব অনুপযুক্ত অপরাধী ভবকশে ভনকবগাধ 
বযভক্ত এবং িুবগে প্রাণীকির হাকত না লথকে), তকব হ়েত সমূ্পণগ ভচত্রটাই অনযরেম হত। 
 
লসই মাসগুকোকত আভম অনুিব েকরভছোম লয আমাকে সীমাকন্ত যুদ্ধরত লরকখ িার্য 
আমার প্রভত ভবরূপ লখো লখেকছ; এবং লসখাকন িাাঁভডক়ে আমাকে যুদ্ধ চাভেক়ে লযকত 
হকে, লসখাকন এেটা ভনকগ্রা বা লয োকরার গুভে একস আমাকে ইহোকের মত স্তি েকর 
ভিকত পাকর, অথচ ভপতৃিূভমর জনয অনয জা়ের্াকত অকনে লবভশ োজ েরকত সেম। 
আমার ভনকজরও যকথষ্ট পভরমাকণ আত্মভববাস বতগমান লয প্রচারোকযগর বযাপারটা আভম 
সাফকেযর সকে পভরচােনা েরকত পাভর। 
 
ভেন্তু আমার পভরভচত বেকত লতা ভেছু ভছে না, আট েেয সসকনযর মকধয আভম সাধারণ 
এেজন সসভনে মাত্র। সুতরাং আমার পকে চুপচাপ মুখ বন্ধ লরকখ আমাকে লয েতগবয 
সম্পািনা েরকত ভিক়েকছ লসটা েকর যাও়োই যুভক্তযুক্ত। 
 
১৯১৫ সাকের গ্রীকে আমাকির পভরখা়ে শত্রুপকের প্রথম প্রাচীরপত্র পকড; তাকির প্রা়ে 
সবই এে ধাকচর র্ি। শুধু আভেকেই যা ভেছু এেটু পভরবতগন। র্িটা হে জামগাভনর 
িুুঃখ ভিকন ভিকন জক়ের সম্ভাবনাটাও মভেন হক়ে আসকছ। ঘকরর লোেকির শাভন্ত এবং 
সভন্ধর ইো তীব্র হক়ে উকেকছ; ভেন্তু সামভরে েতৃগপে এবং োইজাকরর জনয তা লবাোর 
উপা়ে লনই। সমস্ত পৃভথবী জানত এ যুদ্ধ জামগান জনসাধারকণর জনয শুধু হ়েভন, হক়েকছ 
োইজাকরর ইো়ে। তার জনয জামগান জনসাধারণও িা়েী ন়ে। িা়েী যভি োউকে 
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েরকত। হ়ে তকব লস হে োইজার; এবং যতভিন না পযগন্ত পৃভথবীর শাভন্তর এ শত্রু 
োইজারকে িূর েরা হকব — ততভিন পযগন্ত শাভন্ত আসার লোন উপা়েই লনই। 
 
ভেন্তু যুদ্ধ লশে হকেই উিার এবং র্ণতাভন্ত্রে লিশগুকো জামগাভনকে বনু্ধ ভহকসকব 
পৃভথবীকত শাভন্ত স্থাপকনর োকজ সহকযার্ী েকর লনকব। এ োজটা েরা হকব লয মুহূকতগ 
প্রুভশ়োর সামভরে বাভহনী লশেকমে সমূকে ধ্বংস হকব। 
 
এসব বক্তবযকে সভচভত্রত এবং প্রমাণ েরার জনয, লসইসব প্রাচীরপকত্রর প্রা়েই ‘বাভডর 
ভচভে’ থােত–লযগুকো শত্রুপকের প্রচারোকযগর যথাথগতা প্রমাকণর সহা়েে স্বরূপ। সভতয 
বেকত ভে, এত সব প্র়োস লিকখ আমরা হাসতাম। প্রাচীরপত্রগুকো পকড লেন্দ্রী়ে 
োযগােক়ে পাভেক়ে ভিতাম, তারপকর পুকরা বযাপারটাই িুকে লযতাম–যতভিন পযগন্ত িাে 
এেটা হাও়ো আবার পভরখার লিতকর প্রবাভহত না হত। এসব প্রাচীরপত্রগুকো ভবকশে 
েকর ভবমান লথকে লফো হত এবং তার জনয ভবকশে ধরকনর ভবমাকনর বযবহার েরা 
হত। 
 
এ প্রচারোকযগর এেটা মুখাব়েব অতযন্ত চমেপ্রি। বযাকিভর়োন সসনযিকের লিতকর 
শকির ভবরুকদ্ধ ভবকোি র্কড লতাোর েমার্ত এেটা প্রকচষ্টা চেভছে; প্রুভশ়ে এবং 
প্রুভশ়োর সসনযরাই নাভে এ যুদ্ধ বাধাবার এবং এটাকে ভজইক়ে রাখার জনয মূেত িা়েী। 
এবং লস োরকণই শত্রুপকের বযাকিভর়োর সসনযিকের প্রভত লোনরেম ভবরূপতা লনই। 
ভেন্তু তাকির সাহাযয েরারও লোন পথ লখাো ভছে না। যতেণ পযগন্ত তারা প্রভশ়োনকির 
স্বাথগরো েকর চকেকছ এবং আগুন লথকে তাকির জনয বািাম লতাোর োকজ ভনযুক্ত। 
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এ েমার্ত প্রচারোকযগর ফোফে ১৯১৫ সাকে আমাকির সসনযকির ওপর সুিূর প্রসারী 
হ়ে। বযাকিভর়োর সসনযকির মকধয প্রুভশ়োর ভবরুকদ্ধ যকথষ্ট পভরমাকণ ভবকোি িানা লবাঁকধ 
ওকে। ভেন্তু যারা স্থানী়ে েতৃগপে, তারা এর লোনরেম প্রভতবাি েরকত সকচষ্ট হ়েভন। 
পুকরা বযাপারটা এেটা ি়েঙ্কর রেকমর অপরাধ ভবকশে। োরণ তৎেণাৎ বা পকর 
শুধুমাত্র প্রভশ়োনকির েপাকেই োিনা লজাকট না, সমস্ত জামগান জাভতকেই লসই িুিগাকর্যর 
অংশ বাধয হক়ে বরণ েকর ভনকত হ়ে। 
 
এিাকব ১৯১৬ সাকের পর লথকে শত্রুপকের প্রচারোযগ অিাবনী়ে সফেতা োি েরকত 
শুরু েকর। 
 
ভেে এিাকব সসভনেকির বাভড লথকে লযসব ভচভেপত্রাভি আসকত থাকে তার ফোফে হ়ে 
সুিূর প্রসারী। সমস্ত বযাপারটা এমন এে অবস্থা়ে একস িাাঁডা়ে লয শত্রুপকের আর 
এিাকব প্রচারপত্র ছডাকনার প্রক়োজন পকড না। এবং ঘকরর লথকে সাধারণ সসভনেকির 
ওপর আসা চাপ েমাকত মুখ শাসেবর্গ েক়েেটা মামুেী সতেগবাণী উচ্চারণ েরা ছাডা 
আর ভেছুই েকরভন। বাভডর লথকে লসভেকমোে লবৌ-লির লেখা ভচভের মাধযকম বক়ে আনা 
ভবে সমস্ত সীমান্তটাকে ভবোক্ত েকর লতাকে। এেবারও তারা িাকবভন লয এর িারা 
শত্রুপকের জক়ের পথই প্রশস্ত েরা হকে বা তাকির ভনকজকির পুরুেকির োজ প্রেভম্বত 
এবং ভিকন ভিকন েষ্টের হক়ে উেকছ। জামগান দ্রমভহোকির লেখা এসব লবাো ভচভেগুকোর 
মূেয শক়ে শক়ে বা হাজাকর হাজাকর প্রাকণর ভবভনমক়ে ভিকত হ়ে। 
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এিাকব ১৯১৬ সাকে লবশ ভেছু হতিার্যজনে ঘটনাবেীর প্রোশ পা়ে। সমস্ত সীমান্তটাই 
লর্ামরাকত থাকে, অকনে ভবেক়েই অসকন্তাকে লফকট পকড,–যার লবভশরিার্ই নযা়ে ভছে। 
এেভিকে যখন এরা েুধাতগ এবং লরার্গ্রস্ত, বাভডকত আত্মী়েস্বজন চরম িুিগশা়ে ভিন 
োটাকে, ভেে তখন অপর এেিে মকহাৎসব এবং পাকনাৎসকব মি। হযাাঁ, এমন ভে 
সীমাকন্তর অবস্থাও এেই প্রোর। যা হও়োটা লোন রেকমই উভচত হ়েভন। 
 
এমন ভে যুকদ্ধর প্রারকম্ভই সসভনেকির মকধয অসকন্তাকের প্রবণতা ভছে; ভেন্তু সমাকোচনার 
লধা়োটা ভনকজকির লিতকরর র্ণ্ডীকতই সীমাবদ্ধ থাো়ে তা আর বাইকর প্রোকশর সুকযার্ 
পা়েভন। লয এ মুহূকতগ বনয লমারকর্র মত ভবড ভবড েকর অসকন্তাে প্রোশ েরত, লস-ই 
মুহূতগ েক়েে পকর লসই অসকন্তাে চাপা ভিক়ে ভনচুকপ তার েতগকবযর জা়ের্া়ে ভফকর লযত; 
লযন সবভেছুই স্বািাভবেিাকব চেকছ। লয সসনযিে ভেছুেণ আকর্ অসকন্তাকে লফকট 
পকডকছ, পকরর মুহূকতগ লস পভরখা়ে বকস িাাঁত মুখ োমকড আেমণ চাভেক়েকছ, লযন 
জামগাভনর িার্য েক়েে শ’র্জ েিগমাক্ত এবং লবামাভবধ্বস্ত মাভটর উপকরই ভনিগর েরকছ। 
লর্ৌরকবাজ্জ্বে লসই পুরকনা সসনযিে তখকনা পভরখা আাঁেকড পকড আকছ। আমার ভনকজর 
িাকর্যর হোৎ পভরবতগন আমাকে এমন এে জা়ের্া়ে একন িাাঁড েরা়ে লয লসখান লথকে 
আভম এ পুরকনা সসনযিে এবং সিয বাভড লথকে আসা সসভনেিকের পাথগেয বুেকত 
পাভর। ১৯১৬ সাকের লসকেম্বর মাকসর লশোকশভে আভম লয সসনযিকে ভছোম, লস 
িেটাকে লশকে যুকদ্ধর জনয পাোকনা হ়ে। আমাকির োকছ এটাই ভছে সভতযোকবর 
রীভতমত িারী যুদ্ধ— লযখাকন িাাঁভডক়ে আমাকির এ ধারণাই হ়ে লয, এটাকে যুদ্ধকেত্র 
বকে প্রেৃত নরে আখযা লিও়োটাই সভেে। 
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যভিও সপ্তাকহর পর সপ্তাহ ধকর অভবরত লবামাবেগকণর মুকখ আমরা ভস্থর অচঞ্চেিাকব 
িাাঁভডক়ে থাভে, এ লবামাবেগকণর ফকে সামানয লযটুেু জা়ের্া আমাকির বাধয হক়ে পভরতযার্ 
েকর ভপছু হটকত হক়েকছ, পকরই আবার িখেও ভনক়েভছ; যা আর েখকনা তাকির 
আওতা়ে যা়েভন। ১৯১৬ সাকের ৭ অকটাবর আভম আহত হই এবং লনহাত িাকর্যর 
লজাকর ভনকজকির ভশভবকর লস আহত অবস্থা়ে ভফকর আসকত পাভর। আমাকে সাহাযযোরী 
লট্রকন জামগাভনকত লফরত পাোবার আকিশ আকস। 
 
প্রা়ে িু’বছর হক়ে লর্ে আভম বাভড লছকড একসভছ; এ পভরকবকশ মাত্র িু’লটা বছরকে 
অনন্তোে বকে মকন হ়ে। আভম লচষ্টা েকরও সৃ্মভতকত আনকত পাভর না জামগান লোকেরা 
সসভনকের লপাশাে ছাডা লিখকত ভে রেম। হারভমকসর হাসপাতাকে একস েমগরতা এে 
নাকসগর র্োর স্বর শুকন আভম চমকে উভে, লস আমার োকছ শুক়ে থাো এেজন আহকতর 
সকে েথাবাতগা বেভছে। িু’বছর! এ সুিীঘগ িুবছর পকর জামগান লমক়ের র্োর স্বর শুনকত 
লপোম। 
 
লসই ভরভেফ লট্রন যত জামগান সীমাকন্তর ভনেটবতগী হকত থাকে, তত লবভশ চাঞ্চেয লজকর্ 
ওকে আমাকির লিতকর। লয পথ ধকর িু’বছর আকর্ এেজন যুবে েমগী ভহকসকব লর্ভছ, 
লস পথগুকো লযন আমাকির োকছ অভত লচনা–ব্রাকসেস, লোকিন, ভেকর্; এবং লশে পযগন্ত 
আমরা লযন আমাকির জামগান িূভম ভচনকত পাভর। 
 
১৯১৪ সাকের অকটাবর মাকস আমাকির হৃি়ে উকিভেত হক়ে উকেভছে যখন আমরা এ 
সীমান্তকে লপছকন লফকে এভর্ক়ে যাই। বতগমাকন সনুঃশেতা এবং সুর্িীর আকবর্ মকনর 
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লিতকর সবকচক়ে লবভশ মাথা উাঁচু েকর আকছ। প্রকতযকেই তার ভনকজর িার্যকে ধনযবাি 
জানা়ে োরণ লয িূখকণ্ডর জকনয আমরা প্রাণ পযগন্ত ভিকত প্রস্তুত ভছোম, লস িূখণ্ড আবার 
আমরা লিখকত লপক়েভছ এবং প্রকতযকেই লযন প্রকতযকের ভিকে েিা়ে তাোকত 
পারভছোম না। সীমাকন্ত যুকদ্ধ যাও়োর প্রা়ে ভিতী়ে বাভেগেীকত আভম বাভেগকনর োকছ 
চীভেৎকসর হাসপাতাকে িভতগ হই। 
 
ভে ভবরাট পভরবতগন! লসাকমর েিমাতগ যুদ্ধকেকত্রর লথকে এ ধরকনর বাভডর ধবধকব সািা 
ভবছানা়ে। এ বাভডকত লঢাোর সমক়ে প্রকতযকেরই ভিধা আকস। এেমাত্র ধীকর ধীকর সবাই 
এ নতুন পৃভথবীকত আবার অিযস্ত হক়ে পকড। িুিগার্যবশত লসখাকন আকরা েতেগুকো 
ভবে়ে ভছে যার জনয এ নতুন জর্ত আমাকির অভত পভরভচত জর্কতর লথকে ভেছুটা 
আোিা লেকেভছে। 
 
সীমাকন্ত সসভনেকির লস উৎসাহ এখাকন এোন্তিাকবই অনুপভস্থত। আভমই প্রথম এমন 
েতগুকো ভবেক়ের ভবকরাভধতা েভর যা সীমাকন্ত োকরার এতভিন জানা ভছে না। ভবকশে 
েকর ভনকজর োপুরুেত্ব ভনক়ে অহংোর েরা। যভিও সীমাকন্ত অিাব অভিকযাকর্র খামভত 
ভছে না, তবু আকন্দােন এবং এ অবাধযতা ও োপুরুেতাকে অকনযর োকছ ভবরাটিাকব 
তুকে ধরার প্রকচষ্টাও ভছে না। না, সীমাকন্ত এেজন োপুরুে োপুরুেই ভছে, তার লবভশ 
ভেছু ন়ে। ভবকশে েকর তার ি়েটাই অকনযর লিতকর সংেভমত হত। লযমন না়েকোভচত 
োকরার োজেমগ তাকে ভঘকর সবার প্রশংসা োডত। ভেন্তু এখাকন, এ হাসপাতাকে পুকরা 
বযাপারটাই অনযরেকমর। র্ো উাঁচু আকন্দােনোরীরা সভতযোকরর িাে সসভনেকির ভনক়ে 
োট্টা পভরহাস েরত এবং িুবগে হাাঁটু ভবভশষ্ট োপুরুেকির লর্ৌরকবর ঢকঙ রাঙাকনাই ভছে 
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একির োজ। েক়েেটা ভবভচত্র মানুে ভছে এ ভননু্দে িকের শীেগস্থানী়ে লনতা। তাকির 
মকধয এেজন লতা হাসপাতাকে আমার জনয চাোভে েকর ভেিাকব োটা তাকর ভনকজর 
হাত লেকটকছ তার বণগনা ভিকতই বযস্ত। যভিও তার েত অতযন্ত সামানয, ভেন্তু তার 
ধরন-ধারকণ মকন হভেে লস এখাকন িীঘগভিন ধকরই আকছ এবং অনন্তোে ধকরই 
থােকব। লোনরেম শেতার িারা ভনশ্চ়েই এ বযবস্থা েরা হক়েকছ। এ সবগনাশাত্মে 
উিাহরকণর ধৃষ্টতা এত প্রচণ্ড রেকমর ভছে লয তার অসাধুতাকে লস সাহকসর অভিবযভক্ত 
বকে বণগনা ভিত যা নােী লসই সাহসী সসভনে লয মৃতুযবরণ েকরকছ তার লচক়েও অকনে 
উাঁচু। অকনকেই এসব েথাবাতগা চুপচাপ শুনত, ভেন্তু লবভশরিার্ই তার েথা়ে সা়ে ভিত। 
 
বযভক্তর্তিাকব আমার োকছ এটা অসহয লয, এ রেকমর রাজকদ্রাহাত্মে এেজন 
আকন্দােনোরীকে এ ধরকনর এেটা প্রভতষ্ঠাকন থােকত লিও়ো হক়েকছ। ভেন্তু ভে েরার 
আকছ। হাসপাতাে েতৃগপেও ভনশ্চ়েই জাকন লোেটা লে? সভতয েথা বেকত ভে, তারা 
জানত। তবু এ ভবেক়ে তারা ভেছু েকরভন। 
 
লযমাত্র চোকফরা েরকত সেম হই, আভম বাভেগন লবডাবার জনয ছুভট মিুর েরাই। 
 
সবগত্র ভতক্ত চাভহিার ছাপ। েে েে োপুরুকে িভতগ শহরগুকো অনাহাকর োরাকে। 
ভবভিন্ন লহাকটকে, ভবশ্রামার্াকর এেই ধরকনর আকোচনা–যা আমাকির হাসপাতাকে চেকছ। 
লিকখ শুকন আমার এ ধারণাই হ়ে লয আকন্দােনোরীরা ইকে েকরই এেেিাকব এসব 
জা়ের্া়ে জভডক়ে পকডকছ যাকত তাকির মতামতটাকে সবার সামকন তুকে ধরা সম্ভব হ়ে। 
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ভেন্তু ভমউভনকের অবস্থা এর লচক়েও অকনে লবভশ খারাপ। আমাকে হাসপাতাে লথকে 
লছকড লিও়োর পর লসখানোর সংরভেত সসনযবাভহনীকত পাোকনা হ়ে। আমার লচাকখ 
ভমউভনেকে লযন অকচনা অজানা এেটা শহর বকে মকন হ়ে। লযখাকন যাও়ো যা়ে লস 
এেই অভিকযার্। অসকন্তাে আর লোধ। এরজনয অবশয ভেছু পভরমাকণ িা়েী হে 
অসামভরে অভফসাররা। তারা অপটু অনভিজ্ঞ হাকত সসনযকির সকে বযবহার েকরকছ। 
তারা লোনভিন যুদ্ধকেত্র লিকখভন এবং লস োরকণই যথাকযার্যিাকব পুরকনা সসনযকির 
সকে ভেিাকব বযবহার েরকত হ়ে তা তাকির জানা ভছে না। স্বািাভবেিাকবই এসব 
পুরকনা সসনযকির মকধয চাভরভত্রে ভিে লথকে ভনভিগষ্ট ভেছু ভজভনস উপভস্থত হ়ে, যা তারা 
পভরখার মকধয যুদ্ধকেত্র লথকে লপক়েভছে। এ সংরভেত বাভহনীর পিস্থ েমগচারীকির পকে 
তা উপেভি েরা সম্ভব ভছে না, অথচ যারা যুদ্ধকেকত্র ভন়েভমত সসনযকির সকে লথকেকছ 
তারা তা বুেকত পারত; সুতরাং লসই োরকণ লস অকনে লবভশ সম্মান লপত। এ লযার্যতা 
লথকে সংরভেত বাভহনীর অসামভরে পিস্থ েমগচারীরা বভঞ্চত। 
 
সীমাকন্তর েমগরত উচ্চপিস্থ েমগচারীরা এ বযাপারটাকে বুেকত পারকেও সংরভেত 
বাভহনীর েমগচারীরা ভেে বযাপারটাকে অনুধাবন েকর উেকত পারত না। সুতরাং সাধারণ 
সসভনেকির আচাকর এ পাথেগ তাকির চাকখ ভবরাট হক়ে ধরা ভিত। ভেন্তু এসব ছাডাও 
সাধারণিাকব উৎসাহ বেকত ভেছু ভছে না। এে েথা়ে লশাচনী়ে অবস্থা। এভডক়ে 
যাও়োর েোকেৌশেটাকেই সবকচক়ে বুভদ্ধমাকনর োজ বকে িাবা হত; আর োকজর প্রভত 
এোগ্রতা ওকির িাো়ে িুবগেতা বা লর্াাঁডামী ছাডা ভেছু ন়ে। সরোভর অভফসগুকো ইহুিী 
েমগচারীকত োসা ভছে। েমকবশী প্রভতভট লেরানী ইহুিী এবং বেকত লর্কে প্রভতভট 
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ইহুিীই ভছে লেরানী। আভম এ ভবরাট পছন্দ েরা লর্াষ্ঠী লিকখ অবাে হক়ে লযতাম, 
প্রেৃত সসভনেকির মকধয যাকির উপভস্থভত লনহাত নর্ণয। 
 
বযবসা়ে জর্কতর অবস্থা আকরা ি়োবহ। এখাকন এেেথা়ে ইহুিীকির ওপর পুকরা লিশটা 
প্রচণ্ড রেকমর ভনিগরশীে। লজাকের মত তারা জাভতর শরীর লথকে ধীকর ধীকর রক্ত শুকে 
ভনকে। যুকদ্ধর সম়ে সুসংর্ভেত লোম্পাভনগুকোর মাধযকম সমস্ত রেকমর জাতী়ে বযবসার 
িম বন্ধ েরা অবস্থা। যাকত লোনরেম বযবসাই মুক্তিাকব না েরা যা়ে। 
 
সব ভেছুকে লেন্দ্রীিূত েরার ভবকশে প্রক়োজন লিখা লি়ে। সুতরাং ১৯১৬-১৭ সাকের 
প্রথম িাকর্ বাস্তভবেপকে সমস্ত উৎপািন ইহুিীকির অথগনীভতর েুভের্ত ভছে। 
 
তকব োর ভবরুকদ্ধ জনসাধারকণর এ লোধ? আভম লযন মানসচকে লিখকত পাভেোম লয 
লসভিন সমার্ত, যা আেভস্মে ভবপি লডকে আনকব। যভি না সম়ে মত এর ভবরুকদ্ধ 
লোনরেম বযবস্থা লনও়ো না হ়ে। 
 
যখন ইহুিীরা সমস্ত জাভতকে ভবনষ্ট েরকত উিযত, গুিামঘকরর চাভব পকেকট পুকরকছ; 
প্রভশ়োনকির ভবরুকদ্ধ সাধারণ মানুকের ভবকোকি ইন্ধন লজার্াকে; এবং সীমাকন্ত এ 
ভবোক্ত প্রচারোকযগর ভবরুকদ্ধ লোনরেম বযবস্থাই লনও়ো হকে না; এমন ভে লিকশর 
লিতকরও তার প্রভতকরাকধর লোন বযবস্থা লনই। লেউ-ই তখকনা বুেকত সেম ন়ে লয 
প্রুভশ়োর ধ্বংস বযাকিভর়োর মুভক্ত বা উন্নভত একন ভিকত পাকর না। উপরন্তু, একের ধ্বংস 
অপরকেও লসখাকন লটকন নামাকব। 
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এসব বযাপারগুকো আমাকে র্িীরিাকব আঘাত েকরভছে। োরণ একত লসই ইহুিীকির 
চাোভে, জনসাধারকণর ভচন্তাধারার খাতটাকে তাকির ওপর লথকে অনযভিকে বইক়ে 
লিবার প্র়োস। যখন প্রভশ়োন আর বযাকিভর়োনরা সামানয ভবে়ে ভনক়ে পরস্পর ের্ডা 
ভববাকি রত, ইহুিীরা লস সুকযাকর্ লচাকখর সামকন ভিক়েই তাকির উপজীভবো ভছভনক়ে 
লন়ে। প্রভশ়োনরা যখন বযাকিভর়োনকির র্াোর্াে ভিকত রত, ভেে তখনই ইহুিীরা এে 
সাজাকনা ভবপ্লব বাভধক়ে ভিক়ে প্রুভশ়ো আর বযাকিভর়ো িুকটাকেই এেসকে ধ্বংস েকর। 
 
এেই জামগান জাভতর মকধয পরস্পকরর এ সামানয ভবে়ে ভনক়ে এ ঘৃভণত ের্ডা আভম 
ভেছুকতই সহয েরকত পাভর না; যার লথকে আমার মকন হ়ে সীমাকন্ত ভফকর যাও়োটাই 
িাে। লস োরকণ ভমউভনে লপৌঁকছই আভম চােভরকত লযার্ লিই। ১৯১৭ সাকের মাকচগর 
লর্াডার ভিকে আভম সীমাকন্ত আমার পুরকনা সসনয বাভহনীকত লযার্িান েভর। 
 
১৯১৭ সাকের লশোকশভে আমার মকন হ়ে লযন সীমাকন্ত আমার হতাশার ভিনগুকোকে 
োভটক়ে উেকত লপকরভছ। রাভশ়োর ধ্বংকসর পর আমাকির সসনযবাভহনী তাকির আশা এবং 
সাহস ভফকর পা়ে। সবার এেই ধারণা হ়ে লয যুদ্ধ আমাকির স্বপকেই লশে হকব। আমরা 
লযন আবার র্ো লছকড র্ান র্াইকত পারব। িাাঁডোেগুকো তাকির েেগশ ভচৎোর বন্ধ 
েকরকছ। ভপতৃিূভমর িভবেযকতর প্রভত আশা আবার প্রবে হক়ে ওকে। 
 
১৯১৭ সাকের শরৎোকে ইতাভে়োনকির ধ্বংকসর প্রভতভে়ো অতযন্ত চমৎোর হ়ে। 
োরণ এ ভবজ়ে এটাই প্রমাণ েকর লয রাভশ়ো ছাডাও অনয সীমান্ত তছনছ েকর লিও়োর 
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েমতা আমাকির আকছ। এ উৎসাহজনে ভচন্তাই সীমাকন্তর েে েে লোকের মনকে 
আেন্ন েকর লফকে এবং তারা উৎসাকহর সকে ১৯১৮ সাকের বসন্তোকের ভিকে 
তাভেক়ে থাকে। োরণ তখন শত্রুরা লয চরম হতাশা়ে িুর্কছ এ সতযটা প্রেট হক়ে 
পকডকছ। শীতোকে সীমান্তটা স্বািাভবকের লচক়ে অকনে লবভশ শান্তরূপ ধারণ েকর। ভেন্তু 
তা হে েকডর আকর্র শান্ত অবস্থা, স্তিতা। 
 
ভেে যখন লশে আত্মরোর প্রচণ্ড রেকমর প্রস্তুভত চকেকছ, যা ভেনা এ যুকদ্ধর লশে লটকন 
আনকব, যার জনয অন্তহীন যানবাহকনর সারী মানুে আর লর্াোবারুি বক়ে আনকছ 
সীমাকন্ত এবং সসনযরা লশে ও প্রচণ্ড আেমকণর জনয সতভর হকে, ভেে তখনই এ যুকদ্ধর 
সমক়ে জামগাভন সাংঘাভতে রেকমর এে ভববাসঘাতেতার সমু্মখীন হ়ে। 
 
জামগাভননে ভেছুকতই যুকদ্ধ ভজতকত লিও়ো হকব না। ভেে লয মুহূকতগ ভবজ়েেক্ষ্মী জামগাভনর 
র্ো়ে মাো পরাকত উিযত, তখনই এমন এেটা েডযন্ত্র েরা হ়ে; এেটা প্রচণ্ড মুষ্ঠাঘাকত 
জামগাভনকে শযযাশা়েী েকর ভিক়ে ভবজ়ে লথকে তাকে অকনে িূকর সভরক়ে লিও়ো হ়ে। 
লর্াোবারুি এবং অস্ত্রশকস্ত্রর োরখানা়ে পূণগ হরতাকের বযবস্থা েরা হ়ে। 
 
এ েডযকন্ত্রর উকেশয যভি সফে হত তকব জামগান সীমান্ত ধ্বংস হক়ে পডত এবং 
লিারিােগ অথগাৎ লসাশযাে লডকমােযাভটে পাভটগর ইকে জামগাভন লযন ভেছুকতই যুকদ্ধ 
ভজতকত না পাকর, পূণগ হত। লর্াোবারুকির অিাকব েক়েে সপ্তাকহর মকধযই সীমান্ত লিকঙ 
পডত, আত্মসংরেকণর োজও লথকম লযত; এবং ভবভিন্ন রাকষ্ট্রর মকধয সমত্রীিাব বজা়ে 
থােত। তখন আন্তজগাভতে অথগবযবস্থা জামগাভনর অথগনীভতকে পভরচােনা েরার সুকযার্ 
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লপত–এর মূে উকেশযই ভছে জাতী়ে অথগনীভত বযবস্থাকে লিকঙ ভিক়ে আন্তজগাভতে ধনতন্ত্র 
বযবস্থাকে তার জা়ের্া়ে োক়েম েরা। এবং এ উকেশয সভতয বেকত ভে পূণগও হক়ে লযত, 
তারজনয এেভিকের ভববাস প্রবণতা আর অপরভিকের ভববাসঘাতেতাকে ধনযবাি। 
 
যাকহাে ভবকস্ফারে উৎপািকনর োরখানাগুকোর ধমগঘট লশেপযগন্ত যা আশা েরা ভর্ক়েভছে 
লসই সাফেয আনকত পাকরভন। ভবকশে েকর সীমাকন্ত লর্াোবারুকির অিাব সৃভষ্ট েরা। 
োরণ এ ধমগঘট সসনযবাভহনীকে লর্াো বারুকির অিাকব সামভগ্রে ধ্বংস লডকে আনার 
পকে অভত অিভিন ধকর চকেভছে, যা আকর্ পভরেিনা েরা হক়েভছে। ভেন্তু সনভতে 
ভিে লথকে প্রচণ্ডরেম েভত লয হক়েভছে তা অস্বীোর েরার উপা়ে লনই। 
 
প্রথমত লিকশর লোে যভি জ়ে না চা়ে, তকব ভেকসর জনয এ সসনযবাভহনী যুদ্ধ েকর 
চকেকছ? োর জনয এ আত্মতযার্ আর অসীম েষ্ট এরা সহয েরকছ? যখন লিকশর 
লিতকর লোকেরা ধমগঘট েকর হাত গুভটক়ে বকস থােকব, তখকনা ভে সসনযরা যুদ্ধ েকর 
যাকব? 
 
১৯১৭–১৮ সাকের শীতোেটা এ ভবভিন্ন রাকষ্ট্রর মকধয সমত্রীর আোকশ োকো লমঘ েুকে 
রক়েকছ। প্রা়ে চার বছর ধকর েমার্ত জামগাভনর ওপকর আেমকণর পর আেমণ চাোকনা 
হক়েকছ, তবু তাকির পকে জামগাভনকে মাভটকত লশাও়োকনা সম্ভব হক়ে ওকেভন। লয তাকির 
লেকে িূকর সভরক়ে লরকখকছ, — এে হাকত তার ভনকজকে রোর ভনভমি ঢাে ধরা, অপর 
হাকত শের সকে যুদ্ধ েরার জনয তকরা়োে। ভেন্তু লশে পযগন্ত এ শেরা এে সম়ে 
ধ্বংস হ়ে, এখন তার পভশ্চকমর সকে যুদ্ধ চাোবার জনয হাত মুক্ত। অবশয এ োকজর 
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জনয রকক্তর নিী বক়ে লর্কছ; তবু তার িু’হাত এখন মুক্ত, সুতরাং এে হাকত ঢাে আর 
অপরহাকত অভস ধকর লস এখন পভশ্চম সীমাকন্ত যুদ্ধ চাোবার জনয পুকরাপুভর প্রস্তুত এবং 
লযকহতু শত্রুরা জামগাভনর আত্মরেণ লিকঙ তছনছ েরকত পাকরভন, তাই জামগাভনই এখন 
তাকির প্রভত আেমণ েরকত শুরু েকর। জামগাভনর এ জক়ের সম্ভাবনার োকছ শত্রুরা 
িক়ে লোঁকপ ওকে। 
 
পযাভরস এবং েন্ডকন একের পর এে সকম্মেন শুরু হ়ে। এমন ভে শত্রুকির প্রচারোযগও 
প্রভতকরাকধর সমু্মখীন হ়ে। জামগাভনর জক়ের আর লোন আশা লনই,–এ প্রচার চাোকনা 
আর আকর্র মত এত সহজ হ়ে না। এেটা স্তিতা সীমাকন্ত ভবরাজ েকর। এমন ভে 
লসই স্তিতা শুধু জামগান সসনযকির মকধয ন়ে, ভবভিন্ন রাকষ্ট্রর সসভনেকির মকধযও তার ছা়ো 
পকড। তাকির প্রিুকির প্রর্েিতা হোৎ বন্ধ হ়ে। লনকম আকস ভবরভক্তের সকতযর 
সোে। জামগান সসনয সম্পকেগ তাকির ধযান-ধারণা ততভিকন পভরবভতগত হক়ে লর্কছ। 
বতগমাকন তাকির অভিমত হে, এ হে এমন এে ধরকনর লবাো সমাভপ্ত যার ধ্বংস 
অভনবাযগ। ভেন্তু বাস্তকব লিকখ লস লবাোরাই রাভশ়োনকির সমত্রী লিকঙ এভর্ক়ে লর্কছ। 
পূবগভিকের আত্মরেণ নীভত, যা নাভে জামগান সামভরে েতৃগপে পভরভস্থভতর োরকণ জারী 
েকরভছে, এখন লসটাই অপরপকের লচাকখ েোকেৌশে বকে ধরা লি়ে। ভতন বছর ধকর 
জামগানরা রাভশ়োর সীমাকন্ত লোপোড লেভঙক়ে চকেকছ, ভেন্তু োি বেকত ভেছুই হ়েভন। 
এ ভনষ্ফে োজেমগ লফকে সবাই মুখ ভসটকেকছ; োরণ তখন সেকেরই ধারণা িভবেযকত 
লেবে সসনয সংখযার লজাকরই রাভশ়ো এ যুকদ্ধ ভজকত যাকব। রক্ত েরকত েরকত জামগাভন 
েক়ে যাকব। এবং ঘটনাবেীও এ আশাকেই সমথগন েকরভছে। 
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১৯১৪ সাকের লসকেম্বকরর ভিনগুকোকত টযাকননবাকর্গর যুকদ্ধর পর যখন প্রথম রাভশ়োর 
অনন্ত যুদ্ধবন্দীর সাভর জামগাভনর লিতকর লঢাকে, তখন মকন হক়েভছে এর সম্ভবত আর 
লশে লনই; ভেন্তু োযগকেকত্র লিখা লর্ে এেজন সসভনে মারা লর্কেই তার জা়ের্া়ে 
আকরেজন প্রস্তুত হক়ে রক়েকছ। এ ভবশাে সাম্রাকজযর জাকরর োকছ এত ভবশাে পভরমাকণ 
সসনয মজুত লয মকন হ়ে এ সসনযবভহনী অে়ে; নতুন নতুন শুরু লযন লসই যুদ্ধ িকের 
লহাতার োকছ সবগিাই প্রস্তুত। 
 
এ িীঘগ প্রভতিভন্দ্বতা়ে জামগাভন আর েতেণ বুেকত পারকব? এখকনা পযগন্ত লসই চরম 
ভিন একস উপভস্থত হ়েভন, যখন জামগাভন লশে যুকদ্ধ জ়েী হকব। ভেন্তু তখকনা লতা লসই 
লশে যুকদ্ধর জনয রাভশ়োর োকছ প্রচুর সসনয মজুত থােকব। এবং তারপকর? মনুেযকত্বর 
পভরমাকপ জামগাভনর ওপকর রাভশ়োর ভবজ়ে হ়েত বা লিভর হকত পাকর, ভেন্তু িীঘগভিন পকর 
হকেও তা আসকব। 
 
রাভশ়োকে ভঘকর লয আশার জাে র্কড উকেভছে, তা এখন অন্তভহগত। লয সমত্রী এত প্রচুর 
পভরমাকণ রক্তে়ে েকরকছ, তাকির পরস্পকরর স্বাকথগর িাণ্ডার ভনুঃকশভেত। ভনিগ়ে শত্রুর 
সামকন তারা িূভমকত শযযাগ্রহণ েকরকছ। ি়েভবহ্বেতা এবং হতাশা সমত্রী রাকষ্ট্রর 
সসনযকির মকধয তার থাবা প্রসাভরত েকরকছ; এতভিন যারা এেটা অন্ধ ভববাকসর লমাকহ 
আেন্ন ভছে, তারা এখন আর্ত বসন্তকে ি়ে েরকছ। োরণ তারা বুকেকছ মাত্র ভেছু 
পভরমাকণ শভক্ত পভশ্চকমর সীমাকন্ত সংর্ভেত েরা সকেও তারা জামগানকির পরাভজত 
েরকত পাকরভন, লসকেকত্র েী েকর এ ভবশাে সসনযসম্ভারকে পরাভজত েরা সম্ভব লযখাকন 
এ অবাে েরা লিকশর বীরবৃন্দ প্রচণ্ড আেমকণর জনয পভশ্চম সীমাকন্ত জড হকে? 
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িভেণ লথকরাকের ঘটনাবেীর ছা়ো লযন এখাকন প্রভতফভেত। লজনাকরে েযাকডানার 
লপ্রকতরা লযন হোৎ এখাকন একস জড হক়েকছ। ভবভিন্ন রাকষ্ট্রর সসনযকির মুকখ তার ছা়ো 
সুস্পষ্টিাকব প্রভতফভেত। যুদ্ধ জক়ের আশার লচক়ে লহকর যাও়োর আশঙ্কাটাই এখন 
প্রেট। 
 
লস োণ্ডা়ে রাভত্রগুকোকত, যখন প্রকতযকেই প্রা়ে শুনকত লপত জামগান সসনযকির এভর্ক়ে 
যাও়োর প্রভতধ্বভন এবং েভম্পতবকে অকপো েরত লসই ভিনটার জনয, হোৎ লযন 
এেটা লচাখ ধাাঁধাকনা আকোর েেোভন জামগাভনকত জ্বকে ওকে এবং তার রভশকত শত্রু 
সীমাকন্তর লবামা বেগকণ ভবধ্বস্ত জভমগুকোকে লিভখক়ে লি়ে। 
 
যখন জামগান সসনযবাভহনী প্রচণ্ড রেকমর আেমণ চাোবার আকিশ লপক়েকছ, ভেে তখনই 
জামগাভনকত সবগাত্মে ধমঘগট হ়ে। 
 
প্রথকম তা সারা পৃভথবী হতবুভদ্ধ হক়ে পকডভছে। লস হতবুভদ্ধের অবস্থার লঘার োটকে 
শত্রুরা আবার প্রচারোকযগ লোমর লবাঁকধ লনকম পকড, এবং লশে মুহূকতগ তাকির ওপর 
ভশোরী বাকজর মত োভপক়ে পকড। হোৎ এেটা উপাক়ের রভশ্ম নজকর আকস, যার িারা 
ভবভিন্ন রাকষ্ট্রর সসনযকির ডুকব যাও়ো আত্মভববাস আবার খুাঁকজ পা়ে। জক়ের সম্ভাবনা 
উজ্জ্বে হক়ে ওকে, আর্ামী ঘটনাগুকোর সম্পকেগ অমেকের পূবগািাস এখন এেটা িৃঢ় 
সঙ্ককির ভনশ্চ়েতা়ে ধরা লি়ে। লয সব সসনযবাভহনীকে জামগান আেমকণর প্রচণ্ডতা সহয 
েরকত হক়েকছ, লয আেমকণর প্রচণ্ডতা পৃভথবীর ইভতহাকস খুব েমই লিখা লর্কছ, তারাই 
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এখন লশে ভবচাকরর রাক়ে উেীভপত লয জামগান ধৃষ্টতার জনয ন়ে, বরং অপরপকে 
আত্মরেকণর সভহষু্ণতারই জ়ে অবশযম্ভাবী। এখন শুধু জামগানকির তরফ লথকে লবকছ 
লনও়ো োরা জ়েী হকব। োরণ ভপতৃিূভমকত তারা ভবপ্লব েরকত িােবাকস, জ়েী হকত 
ন়ে। 
 
ভব্রভটশ, ফরাসী এবং আকমভরোন সংবািপত্রগুকো এ ভববাসটাই তাকির পােেকির মকধয 
ছভডক়ে লি়ে আর সুচারুরূকপ এ প্রচার বযবস্থাকে হাভজর েরা হ়ে সীমাকন্ত, তাকির ভনজ 
ভনজ সসনযবাভহনীর সামকন। 
 
জামগাভনকত ভবপ্লব শুরু হক়েকছ, সুতরাং ভমত্রশভক্তর জ়ে অভনবাযগ! এটাই হে পাউে আর 
টভমর আস্থা ভফভরক়ে একন তাকির ভনকজকির পাক়ে িাাঁড েরাকনার সবগকশ্রষ্ঠ ওেুধ। 
আমাকির রাইকফে এবং লমভশনর্ান আবার আগুন েরাকত শুরু েকর; ভেন্তু তা ি়ে 
ভবহ্বে শত্রুকির মকধয আশঙ্কার সৃভষ্ট েকর না। 
 
লর্াোবারুকির োরখানা়ে ধমগঘকটর এ হে ফোফে। শে লিশগুকোকত জক়ের ভববাস 
এিাকব ছভডক়ে লিও়ো হ়ে, যা ধীকর ধীকর তাকির হাত শক্ত েকর এাং সকে সকে 
ভমত্ররাষ্ট্রগুকোর হতাশার িাবও লেকট যা়ে। এ ধমগঘকটর ফকে হাজার হাজার জামগান 
সসনয প্রাণ হারা়ে। ভেন্তু এ ঘৃণয েুেকমগর প্রকরাচেরা যারা এ িীরু ধমগঘট সুসংবদ্ধ 
েকরভছে, তারা ভছে এ ভবপ্লকবর লহাতা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

307 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

প্রথকম অপ্রতযেিাকব মকন হক়েভছে জামগান সসনযকির এসব ঘটনাবেীর প্রভতভে়ো তারা 
সহকজই োভটক়ে উেকত পারকব। এখাকন প্রভতকরাকধর সমক়ে শত্রুপকের চাভরভত্রে ভিে 
লথকে সসভনেকির সংঘেগশীে চাভরভত্রে সবভশষ্টয হাভরক়ে যা়ে। তার জা়ের্া়ে স্থান লন়ে 
যুকদ্ধ লজতার এে ি়োনে প্রভতজ্ঞা। োরণ মানুকের ভবচাকরর মানিকণ্ড যভি পভশ্চম 
সীমাকন্ত জামগান আেমণটাকে েক়েেটা মাস লরাখা যা়ে, তকবই যুকদ্ধ জ়ে অবশযম্ভাবী। 
ভমত্রপকের সংসিও এ উজ্জ্বে িভবেযকতর ইভেত সমথগন েকর ভবরাট এেটা অঙ্ক 
প্রচারোকযগর জনয বয়ে অনুকমািন েকর, যার উকেশয ভছে জামগাভনর আিযন্তভরে শভক্তকে 
লিকঙ টুেকরা টুেকরা েরা। 
 
এটা আমার িার্যই বেকত হকব লয প্রথম িুকটা এবং লশেবাকরর প্রচণ্ড আেমকণ 
অংশগ্রহণ েরকত লপকরভছোম। এসব ঘটনাবেী আমার জীবকন প্রচণ্ড ভবস্মক়ের ছা়ো 
লফকে,–ভবস্ম়েের। োরণ লশেবাকরর মত যুদ্ধ তার আত্মরেণ নীভত লছকড ভিক়ে 
আেমণাত্মে চভরত্র লবকছ লন়ে, ১৯১৪ সাকে যা েরা হক়েভছে। জামগান সসনযকির 
পভরখার বুে লথকে আবাকসর ভনুঃবাস লবভরক়ে আকস এবং ভতন বছকরর িীঘগ সধকযগর 
পকর তারা লযন লডািা়ে চকড নরকে উপভস্থত হ়ে; ভহকসব চুকোবার ভিন সমার্ত। 
আবার লসই োমভেনু্দ ভবজক়োৎসকবর জ়েধ্বভন ভবজ়েী সসনযকির েণ্ঠ লথকে লবভরক়ে 
আকস। জ়েকে তারা অমর সম্মাকনর সকে েণ্ঠেগ্না েরকত লশে পযগন্ত সমথগ হক়েকছ। 
আবার লসই লিশকপ্রকমর সেীতগুকো সরকব র্াও়ো শুরু হ়ে, এ লযন তাকির অন্তহীন 
স্বকর্গর ভিকের রাস্তা, এবং লশেবাকরর মত ঈবর তার অেৃতজ্ঞ সন্তানকির ভিকে তাভেক়ে 
মৃিু হাভস হাকস। 
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১৯১৮ সাকের গ্রীকের মাোমাভে, গুকমাট এেটা আবহাও়ো লযন সীমান্তকে ভঘকর ধকর। 
লিকশর অিযন্তকর তখন পরস্পকরর সকে ের্ডা চেকছ। ভেন্তু েী ভনক়ে? আমরা যতটুেু 
শুনকত লপকরভছ তাকত মকন হ়ে সীমাকন্তর ভবভিন্ন সসনযিকের রেমারী ভবেক়ে ভঘকর এ 
ের্ডা িানা লবাঁকধ উকেকছ, যুদ্ধটা এেটা হাভসর বযাপাকর িাাঁভডক়ে লর্কছ। এেমাত্র হেোরী 
লোকেরাই এখকনা জক়ের আশা রাকখ। এ যুদ্ধ চাভেক়ে যাবার স্বপকে এখন আর জনতা 
লনই; এেমাত্র পুাঁভজবাি এবং সম্রাটই তাকির ভনকজকির স্বাকথগ এটাকে বক়ে ভনক়ে লযকত 
ইেুে। এ ধরকনর ভচন্তাধারাই লিকশর অিযন্তর লথকে সীমাকন্ত লিকস আসত আর 
আকোভডত হত। 
 
. 
 
প্রথম প্রথম এ গুজব সামানযই হক়েভছে। সাবগজনীন মত প্রোকশর মূেয আমাকির োকছ 
েতটুেু? এর জকনযই ভে র্ত চার বছর ধকর আমরা যুদ্ধ েকর চকেভছ? এটা হে 
আমাকির বীরকির েবর লথকে িীরুর মত অপহরণ েরা, লয মহৎ োরকণ তারা আজ 
িূভমশযযা়ে শাভ়েত, তার িাম আর েতটুেু! আমাকির সসনযরা ফ্লানডাকসগ লশ্লার্ান 
তুকেভছে লয ‘সাবজগনীন মতপ্রোশ ভচরজীবী লহাে’–তারা আবার ভনভশ্চত মৃতুযর মুকখামুভখ 
একস িাাঁডা়ে। ভেন্তু েভন্দত সুকর লর্ক়ে ওকে, পৃভথবীকত জামগাভন হে সেকের ওপর। ভনচু 
স্বর হকেও উকল্লখকযার্য লতমন লোন পভরবতগন ভছে না। সংখযার্ভরষ্ঠ যারা এ সাবগজনীন 
মত প্রোকশর জনয ভচৎোর েরভছে, যখন এরা যুকদ্ধর মুকখামুভখ িাাঁডা়ে, তারা ভেন্তু 
তখন একত অনুপভস্থত। এ সব রাজননভতে ইতর প্রাণীগুকো সীমাকন্ত আমাকির োকছ 
একেবাকরই অপভরভচত। লস ভিনগুকোকত লযখাকন িকে িকে সৎ জামগানকির জমাক়েত, 
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লস জমাক়েত এ তথােভথত িদ্রসম্প্রিা়ে লথকে আসা মুভষ্টকম়ে সংসি সিসযকির লিখা 
ভমেত। 
 
পুরকনা সসনযিে যারা সীমাকন্ত যুদ্ধরত, তারা এ নতুন অস্ত্রসম্ভার যা লমসাসগ অযাবাভট, 
সাইডমযান, বযথগ, েীিকেট এবং অনযানযকির োছ লথকে আসত, একেবাকরই পছন্দ 
েরত না। আমরা বুেকত পারতাম না লেন? হোৎ এসব েতগকবয পরাসুখ বযভক্তরা সমস্ত 
শাসন েমতাকে ভনকজর বকে অনযা়ে িাভব জানাকত তৎপর হক়ে ওকে—–যাকির 
সসভনেকির প্রভত ভবনু্দমাত্র আস্থা লনই। 
 
লর্াডা লথকেই আমার ভনকজর বযভক্তর্ত মতামত ভস্থর ভছে। আভম অকনযর লথকে লবভশ এ 
রাজননভতে লনতাকির চেকে অনুসরণ েকর একসভছ; যারা বারবার ভববাসঘাতেতা েকর 
একসকছ। আভম অকনে আকর্ই উপেভি েকরভছ লয এ েুখযাত নাভবেকির োকছ জাভতর 
স্বাকথগর িূভমো অভতশ়ে নর্ণয। তারা তাকির ভনকজকির পকেট িভতগ েরার ধান্ধাকতই 
এসব োজেমগ েকর চকেকছ। আমার অভিমত হে, লসাজা একির বুভেক়ে লিও়ো উভচত। 
োরণ তারা শাভন্তকেই বভে ভিকত উিযত, এবং প্রক়োজন লবাকধ েডযন্ত্র েকর জামগাভনকে 
পরাভজত েরকতও একির ভবনু্দমাত্র ভিধা লনই; অবশযই ভনকজকির স্বাথগভসভদ্ধর উকেকশয। 
তাকির ইোপূরণ েরার অথগ হে শ্রভমে লশ্রণীর স্বাথগকে এেিে লচাকরর স্বাকথগর 
ভবভনমক়ে জোিেী লিও়ো। তাকির ইোকে সমথগন জানাকনার মাকন হে জামগাভনকে 
উৎসর্গ েরা। 
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সসনযিকের র্ভরষ্ঠিার্ এ মতামতই লপােণ েরত। ভেন্তু নতুন সসনয যা বিেী ভহকসকব 
লিশ লথকে আসকছ তা দ্রুতর্ভতকত ভনেৃষ্ট লথকে ভনেৃষ্টতর হকত থাকে। বযাপারটা এমন 
এে জা়ের্া়ে একস িাাঁডা়ে, যখন এ নতুন সসনযকির আর্মন িকের শভক্তবৃভদ্ধ েরা িূকর 
থােুে, যুদ্ধ েরার েমতাটাকেই েভমক়ে ভিকত থাকে। নতুন সগ্রহ েরা যুবে সসনযকির 
লবভশরিার্ই হে অপিাথগ। অকনে সমক়ে এটা ভববাস েরা েভেন হক়ে পকড লয তারা এ 
এেই জাভতর সন্তান-যারা ইভব্রস ভঘকর রক্তে়েী সগ্রাকম এেভিন লমকতভছে। 
 
আর্স্ট লসকেম্বকর এ সনভতেতার মূেয আকরা লবভশ দ্রুতর্ভতকত ভনম্নর্ামী হ়ে। যভিও 
শত্রুপকের আেমণ আমাকির আকর্োর আত্মরেণমূেে যুকদ্ধর সকে লোনরেম 
তুেনাই চকে না। এ আেমকণর তুেনা়ে লোকমর এবং ফ্লান্ডাকসগর বীিৎস যুকদ্ধর ছভব 
এখকনা আমাকির সৃ্মভতকত লজকর্ রক়েকছ। 
 
লসকেম্বকরর লশকে আমরা তৃতী়েবার লস জা়ের্াগুকো িখে েভর। যা আমরা যখন নতুন 
লস্বোকসবে ভহকসকব লসনাবাভহনীকত ঢুকেভছোম, তখন েভটোর্ভতকত িখে েকরভছোম। 
েী সুন্দর সৃ্মভত! 
 
এখাকনই আমাকির যুদ্ধ হ়ে; লসটা হে ১৯১৪ সাকের অকটাবর এবং নকিম্বর মাস। 
হৃিক়ে লিকশর প্রভত প্রজ্জ্বভেত িােবাসা এবং েকণ্ঠ র্ান ভনক়ে আমাকির তরুণ লসনািে 
এভর্ক়ে চকে িুবগার র্ভতকত। লযন তারা নাকচর আসকর লযার্ ভিকত চকেকছ। রকক্তর ধারা 
এ ধারণাকতই তারা লঢকে লি়ে লয তা ভপতৃিূভমর স্বাধীনতারোর এবং অজগকনর োকজ 
োর্কছ। 
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১৯১৭ সাকে ভিতী়েবাকরর মত লসখাকন পিাপগণ েভর, লযটাকে আমরা পভবত্রিূভম বকে 
এতভিন র্ণয েকর একসভছ। এখাকনই লসইসব লশ্রষ্ঠ সহেমগীরা শাভ়েত, ব়েকসর ভিে 
লথকে যারা মাত্র বােে অবস্থা লপভরক়ে একসকছ, লসইসব সসনয যারা উজ্জ্বে লচাকখ 
বুেিরা লিশকপ্রম ভনক়ে মৃতুযর ভিকে লধক়ে লর্কছ। 
 
আমাকির মকধয লয বক়োকজযষ্ঠ, লস সসনযিকে লর্াডার লথকেই ভছে। আকবকর্ আপুত হক়ে 
পভড লসই পভবত্রিূভমকত িাাঁভডক়ে, লযখাকন িাাঁভডক়ে এেভিন আমরা শপথ ভনক়েভছোম লয 
মৃতুয পযগন্ত ভববস্ততার সকে েতগকবয অভবচে থােব। ভতন বছর আকর্ সসনযিে েভটো 
র্ভতকত আেমণ েকর এ জা়ের্াটা িখে েকরভছে। এখন আবার তাকির ডাে পকডকছ 
ভনিগ়ে সংঘকেগর মুকখ এটাকে রো েরার। 
 
ভেন্তু সপ্তাহ ধকর পিাভতে বাভহনীর লবামা বেগকণর সাহাকযয ইংকরজ ফ্লান্ডাকসগ তাকির 
আত্মরোমূেে বযবস্থা বযাপেিাকব র্কড লতাকে। মকন হ়ে লযন মৃত আত্মাগুকো আবার 
জীবন্ত হক়ে উকেকছ। লসনাবাভহনী োিার তো়ে ডুবকত থাকে। লবামার আঘাকত ভছন্ন 
ভবভেন্ন তবু পাোকনা বা ি়ে পাও়োর লোন ভচহ্ন তাকির মকধয লনই। শুধু ভিকনর পর 
ভিন তারা সংখযা়ে েকম লযকত থাকে। অবকশকে বৃভটশ তাকির আেমণ শুরু েকর ৩১লশ 
জুোই, ১৯১৭ সাকে। 
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আর্কস্টর শুরুকত আমাকির লছকড লিও়ো হ়ে, পুকরা সসনযবাভহনী তখন েমকত েমকত 
েক়েেটা িকে একস লেকেকছ মাত্র, যারা তখকনা োিা োমকড পকড রক়েকছ, তাকির 
অবস্থা িূত লপ্রকতর মত। মানুে বকে লচনা যা়ে না। 
 
১৯১৮ সাকের শঙ্কাকে আমরা তৃতী়ে বাকরর মত লসই িূভমর ওপকর একস িাাঁডাোম, যা 
আমরা েকডর র্ভতকত ১৯১৪ সাকে িখে েকরভছোম। লোভমনস গ্রাম; লযটা আকর্ 
আমাকির যুকদ্ধর পটিূভম ভহকসকব োজ েকরকছ, এখন লসটাই হক়ে িাাঁডা়ে রণকেত্র। 
যভিও লস গ্রাকমর চাভরভিকের প্রবতগন অভত নর্ণযই হক়েকছ, তবু মানুেগুকো লযন বিকে 
লর্কছ এেবাকরই। এখন তারা রাজনীভত চচগা েকর। সব জা়ের্ার মত এখাকনও লিকশর 
লিতরোর হাও়ো একস ভবে ছভডক়েকছ। যুবেরা লতা একত পুকরাপুভর ডুকবকছ। োরণ 
তারা এখাকন একসকছ লসাজা লিশ লথকে। 
 
অকটাবর ১৩-১৪ই রাকত বৃভটশরা ইউকসর িভেণ সীমাকন্ত র্যাকসর সাহাকযয আেমণ শুরু 
েকর। তারা হেকি র্যাস বযবহার েকরভছে যা আমাকির োকছ ভনতান্তই অজানা, 
অন্ততপকে এ ভবেক়ে আমাকির লোন পূবগ অভিজ্ঞতা ভছে না। আমার িার্যই লযন লসই 
রাকত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চক়ের ভনভমি ভনভিগষ্ট ভছে। িারভিকের িভেকণ এেটা পাহাকডর 
মাথা়ে, ১৩ই অকটাবকরর সন্ধযা়ে, আমরা র্যাস লবামার আঘাকত প্রচণ্ড রেকমর ভবপযগস্ত 
হই। প্রা়ে সারাটা রাত ধকরই এে নার্াকড এ লবামাবেগণ চকেভছে। মাে রাত বরাবর 
আমাকির মকধয লবশ ে’জন মাভটকত োভফক়ে পকড; ভেছু আহত, বাভেরা ভচরভিকনর জনয 
িূভমকত শুক়ে পকড। সোকের ভিকে আভমও লচাকখ বযথা অনুিব েভর। প্রভত পকনর 
ভমভনকট বযথাটা লযন উিকরাির বৃভদ্ধ লপকত থাকে। এবং সোে সাতটার সম়ে আমার 
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লচাকখ ি়েঙ্কর জ্বাো ধকর যখন আভম লশেবাকরর মত লপছকন েুাঁকে লশে গুভেটা শত্রুর 
ভিকে ছুাঁভড। আমার িার্যই আমাকে এ যুকদ্ধ লটকন একনকছ। েক়েে ঘো পকর আমার 
লচাখ িুকটা লযন জ্বেন্ত ে়েোর মত জ্বেকত থাকে, এবং চাভরভিকের িৃশযমান সবভেছু 
আমার োকছ তখন অন্ধোর। 
 
আমাকে লপাকমভরনা লপসও়োে হাসপাতাকে পাোকনা হ়ে, লযখাকন আভম প্রথম এ 
ভবপ্লকবর েথা শুনকত পাই। 
 
িীঘগভিন ধকরই হাও়ো়ে ভেছু িাসভছে, যা ভেে স্পষ্ট ন়ে, ভেন্তু অপ্রীভতের। লোকেরা 
তখন োনাোভন শুরু েকরকছ লয েক়েে সপ্তাকহর মকধয ভেছু এেটা ঘটকত চকেকছ, 
যভিও আভম েিনাকত আনকত পাভরভন লয বযাপারটা সভেে ভেনা। প্রথকম লিকবভছ র্ত 
বসকন্তর মত লোন ধমগঘট হ়েত বা ঘটকত যাকে। লনৌ-বাভহনী লথকে েমার্ত 
অপ্রীভতের গুজব আসকছ, যা নাভে তখন ফুকে লফাঁকপ ভবকস্ফাভরত অবস্থা়ে রক়েকছ। ভেন্তু 
আমার লযন মকন হে পুকরা ঘটনাটাই েক়েেটা ভনুঃসে যুবকের প্রকমাকির বযাপার। এটা 
সভতয লয হাসপাতাকে সবাই এ যুকদ্ধর সমাভপ্ত ভনক়ে েথাবাতগা বেকছ, এবং তারা আশা 
েরকছ লয লসটা খুব লবভশ এেটা িূকরর ন়ে। ভেন্তু লেউ-ই লবাধহ়ে আশা েকরভন লয 
এত তাডাতাভড ফ়েসাো হক়ে যাকব। আমার পকে তখন সংবািপত্র পডা সম্ভব ন়ে। 
 
নকিম্বকর লসই উভিগ্নতা আকরা বৃভদ্ধ পা়ে। এবং এেভিন আমাকির ওপর সবগনাশা 
ভবধ্বংস লনকম আকস; হযাাঁ, লোনরেম সতেগতা ছাডাই। নাভবকেরা লমাটর েরীকত িভতগ 
হক়ে একস আমাকির ভবকদ্রাহ েরার জনয প্রকরাভচত েরকত থাকে। আমাকির জাভতর লসই 
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‘স্বাধীনতা, সুন্দর এবং আত্মমযগািার’ যুকদ্ধ েক়েেটা ইহুিী লছকে লস িকের লনতা। 
একির মকধয এেটাকেও সীমাকন্ত েমগরত অবস্থা়ে লিখা যা়েভন। হাসপাতাকের মাধযকম 
লযৌন বযভধগ্রস্ত বকে পূবগকিশী়ে এ ভতনজনকে বাভড পাভেক়ে লিও়ো হক়েভছে। বতগমাকন 
তাকির লহাঁডা োে োপকডর টুেকরাটাকে পতাো ভহকসকব তারা উডাকে। 
 
েক়েেভিন পকর আকর্র লথকে অকনে সুস্থ লবাধ েভর। লচাকখর লর্ােকে লসই আকর্োর 
বযথাটা েকম আকস। েকম েকম আমাকে ভঘকর থাো চাভরভিকের পভরকবশগুকোর উপর 
লথকে োাঁপসা িাবটা সকর যা়ে। এখন আভম তাকির মকধয পাথগেয েরকত সেম। ভেন্তু 
আবার লোন নক্সা প্রস্তুত েরকত পারব এ জীবকন এটা আভম আশাই েরকত পাভরভন। 
যাকহাে প্রক়োজকনর ঘণ্টা যখন উপভস্থত, তখন আভম আকরাকর্যর পকথ চকেভছ। 
 
আমার প্রথকম ধারণা হক়েভছে লয এ প্রচণ্ড রেকমর উভিগ্নতা সামভ়েে বযাপার। আভম এ 
ধারণাটা আমার সহেমগীকির লিতকরও ঢুভেক়ে ভিকত লচষ্টা েকরভছ। ভবকশে েকর 
হাসপাতাকে আমার বযাকিভর়োর সহেমগীরা সকে সকে একত সা়ে ভিক়েকছ। সব ভেছু 
লছকড ভিক়ে তাকির লোে ভেন্তু ভবপ্লকবর ভিকে। আভম েিনাকতও আনকত পাভর না লয 
ভমউভনেও এ পার্োমীকত লমকত উকেকছ। োরণ আমার ধারণা়ে ভিকটবাক়ের প্রভত 
ভববস্ততা েক়েেটা ইহুিীর ইো লথকে অকনে লবভশ। সুতরাং আভম িাবকতই পাভর না 
 
এটা ভনছেই ‘লনৌ-ভবকদ্রাহ’ এবং েক়েেভিকনর মকধযই এটা চাপা পকড যাকব। 
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অি ভেছুভিকনর মকধয আভম জীবকনর সবকচক়ে স্তভম্ভত েরা খবর লপোম। গুজবটা 
েমার্ত ছভডক়ে পডকত থাকে। আমাকে বো হ়ে, লয বযাপারটাকে আভম এতভিন স্থানী়ে 
এেটা ঘটনা বকে লিকব একসভছ লসটা তা ন়ে। এটা হে সবগাত্মে এেটা ভবপ্লব। এর 
সকে সীমান্ত লথকে এ সংবািও আকস লয তারা আত্মসমপগণ েরকত ইেুে। এ ভজভনস 
ভে েখকনা সম্ভব! 
 
১০ই নকিম্বর স্থানী়ে ধমগযাজে হাসপাতাে পভরিশগকন আকস, যার উকেশয ভছে 
লছাটখাকটা এেটা বকৃ্ততা লিও়ো; এবং এিাকবই আমরা পুকরা ঘটনাটা জানকত পাভর। 
 
এ বকৃ্ততা লশানার পর সকে সকে লযন জ্বকরর মত আমার শরীকর ভশহরণ লখকে যা়ে। 
লসই বৃদ্ধযাজে লযন আকবকর্ োাঁপকছ, যখন লস আমাকির জানা়ে লয লহাক়েন লোোক়েন 
আর রাজেী়ে মুেুট পরকব না, োরণ ভপতৃিূভম এখন র্ণতাভন্ত্রে লিশ; আমরা সবাই 
লযন সবগশভক্তমান ঈবকরর োকছ প্রাথগনা জানাই, ভতভন লযন এ নতুন বযবস্থার প্রভত তার 
আশীবগাি বেগণ েকরন, এবং আর্ামী ভিনগুকো়ে লিশবাসীকে লযন পভরতযার্ না েকরন। 
সংবািটা লঘােণার সমক়ে লস সংকেকপ রাজার প্রভত েৃতজ্ঞতা জানা়ে। লপাকমভরনা লথকে 
প্রভশ়ো পযগন্ত। বেকত লর্কে ভপতৃিূভম জামগাভনর প্রভত লযিাকব লস তার েতগবয েকর 
লর্কছ, তার জনয–এরপকরই লস োাঁিকত শুরু েকর। লসই জা়ের্া়ে জমাক়েত মানুেগুকোর 
ওপর এেটা র্িীর হতাশা লনকম আকস। আমার িৃঢ় ধারণা এেটা লচাকখর অভস্তত্বও 
লসখাকন ভছে না, যার লথকে অশ্রু না েকরকছ। আমার েথা বেকত লর্কে বেকত হ়ে 
আভম সমূ্পণগরূকপ লিকঙ পকডভছোম, যখন লসই বৃদ্ধ ধমগযাজে আবার বেকত শুরু েকর 
লয আমাকির এ িীঘগস্থা়েী যুকদ্ধ এখন লছি টানা উভচত। োরণ এ যুকদ্ধ আমরা লহকর 
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লর্ভছ, এবং আমরা বতগমাকন ভবজ়েীর ি়োর ওপকর ভনিগরশীে। ভপতৃিূভমকে এর জনয 
িভবেযকত অকনে বড লবাো বহন েরকত হকব। আমাকির এখন যুদ্ধ ভবরভতর 
শতগগুকোকে লমকন ভনক়ে আকর্োর শের মহকত্বর ওপকর ভনিগর েরকত হকব। আভম যখন 
আমার ঘকর ভফকর আভস, তখন লযন আমার চাভরভিকে অন্ধোর ভঘকর ধকরকছ। মাথা়ে 
প্রচণ্ড যন্ত্রণা। যন্ত্রণা িরা মাথাটাকে আভম বাভেশ আর েম্বকের মকধয সকজাকর লচকপ 
ধভর। 
 
আভম আমার মা’র েবকরর পাকশ লযভিন িাাঁভডক়েভছোম, তারপকর আর োাঁভিভন। আমার 
িার্য যত আমার প্রভত বােযোকের ভিনগুকো়ে ভনষু্ঠর ভনমগম হক়ে উকেকছ, আমার 
মানভসে লজারও লযন ততই লবকড লর্কছ। মকন হক়েকছ ইস্পাকতর মত শক্ত। যুকদ্ধর এ 
বছরগুকোকত যখন মৃতুয একস আমার ভনেটতম বনু্ধ এবং সভতযোকরর সহেমগীকে 
ভছভনক়ে ভনক়েকছ, তখকনা তার ভবরুকদ্ধ অভিকযাকর্র এেটা েথাও উচ্চারণ েরা আমার 
মকন হক়েকছ চরম পাপ। তারা ভে জামগাভনর জনয মকরভন? এবং যুকদ্ধর এ ি়েঙ্কর লশে 
েক়েেটা ভিকন, যখন ভবোক্ত র্যাস আমাকে ভর্েকত উিযত, লচাকখর লিতকর বাসা 
লবাঁকধকছ, ভচরভিকনর মত অন্ধকত্বর ি়ে আমাকে ভঘকর ধকরকছ। ভেন্তু হৃিক়ের বাণী লবভরক়ে 
একসকছ, হতিার্য সহেমগীরা, লতামরা ভে লনেকডর মত ভচৎোর েরকব যখন হাজার 
হাজার অনযানযরা লতামাকির লচক়ে খারাপ অবস্থা়ে রক়েকছ। সুতরাং এ িুিগার্যকে আভম 
লমকন ভনোম, োরণ ততভিকন আভম বুেকত লপকরভছ এটাই এেমাত্র লখাো পথ–এবং 
এেটা জাভতর িুিগাকর্যর োকছ বযভক্তর্ত োকরা িুুঃকখর লোন মূেযই লনই। 
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সুতরাং সমস্ত ভেছুই ভনস্ফে হক়ে িাাঁডা়ে। সমস্ত আকত্মাৎসর্গ এবং লক্লশ, েুধা এবং 
তৃষ্ণা়ে মাকসর পর মাস ভিন যাপকনর গ্লাভন, ঘোর পর ঘো মৃতুযর মুকখ িাাঁভডক়ে 
থাোরও লোন মূেয লনই। েতগবযোকযগ সাডা ভিক়ে যারা মৃতুযমুকখ পভতত হক়েকছ তাকির 
েথা ভচন্তা ের–যারা হাজাকর হাজাকর হৃি়ে ভিক়ে তাকির ভপতৃিূভমকে িােকবকসভছে, 
ভেন্তু তারা আর েখনই ভফকর আকসভন। লেউ তাকির েবরটাকেও লখাকেভন যাকত 
লসইসব বীরকির আত্মা যা োিা এবং রকক্তর মকধয ছভডক়ে ভছভটক়ে আকছ লসগুকো লযন 
স্বকিকশ বাভডকত ভফকর আসকত পাকর, এবং যারা এ ঘৃণয ভববাসঘাতেতা়ে অংশ ভনক়েকছ, 
তাকির ওপকর উল্কটরূকপ প্রভতকশাধ ভনকত পাকর। এর জনযই ভে সসনযরা ১৯১৪ সাকের 
আর্কস্ট এবং লসকেম্বকরর যুকদ্ধ মারা ভর্ক়েভছে? এ োরকণই ভে যুব িে লসই বছকরর 
শুরোকে পুরকনা সসনযিকের অনুবতগী হক়েভছে? এর জনযই ভে সকতকরা বছর ব়েস্ক 
লছকেরা ফ্লাকসগর মাভটকত ভনকজকির ভমভশক়ে ভিক়েভছে? এ ভে হে জামগান লমক়েকির 
পুরস্কার? যারা িারী হৃিক়ে তাকির লছকেকির উকেকশয শুি ভবিা়ে জাভনক়েভছে; তারা লতা 
আর লোনভিনই ভফকর আকসভন। এসব-ই ভে েরা হক়েভছে এেিে জঘনয অপরাধীকির 
হাকত ভপতৃিূভমকে তুকে লিবার জনয? 
 
এর জনযই ভে জামগান সসনযরা উিাকপ ভক্লষ্ট এবং অন্ধ েরা বরকফর েকডর মকধয যুদ্ধ 
েকরভছে, সহয েকরভছে অসহয েুধা, তৃষ্ণা আর প্রচণ্ডরেকমর সশতয, ভবভদ্র রাত আর 
সুিীঘগ পিযাত্রা? এর জনযই ভে অভবশ্রান্ত লবামাবেগকণর নরে-িমবন্ধ েরা র্যাকসর 
আেমকণ েখকনা টকেভন বা যুদ্ধকেত্র লথকে পাো়েভন? শত্রুকির হাত লথকে ভপতৃিূভমর 
রোর িাভ়েত্ব ভনক়ে লসাজা হক়ে িাাঁভডক়ে যুদ্ধ েকরকছ? ভনভশ্চতরূকপই এসব বীকররা 
সমাভধর ওপকর ভনকচর উিীণগ ভেভপ পাবার িাভব রাকখ : 
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পভথে, তুভম যখন জামগাভনকত আসকব, লিকশ ভফকর ভর্ক়ে লতামার লিশবাসীকে বে,–
আমরা এখকনা শুক়ে আভছ। যারা ভপতৃিূভমর সকে এোন্ত এবং ভনভশ্চতরূকপ তাকির 
েতগবযেমগ েকরকছ। 
 
ভেন্তু এ উৎসর্গতাকেই আমরা ভে এেমাত্র ভবকবচনা েরব? জামগাভন ভে এ অতীকতর 
এেটা লিকশর মত এত েম মূেযবান? ইভতহাকসর তার প্রভত ভে লোন েতগবয লনই? 
আমরা ভে এখকনা পযগন্ত শুধু অতীকতর লর্ৌরকবর অংশ ভনক়ে সন্তুষ্ট থােব? আমরা 
আমাকির িভবেযত বংশধরকির োকছ আমাকির োকজর ভে যুভক্ত রাখব? এরা হে 
এেিে জঘনয ধরকনর ভ্রষ্ট অপরাধীর িে। 
 
আভম প্রাণপকণ লচষ্টা েভর (উবৃভি েকর হকেও) এ বীিৎস ঘটনার ভেছু খবরাখবর 
সংগ্রহ েরার। যত লবভশ খবরাখবর লজার্াড েভর, তত লবভশ আমার মাথা রাকর্ আর। 
েিা়ে জ্বেকত থাকে। লয লচাকখর বযথা়ে আভম েষ্ট লপক়েভছ, তার তুেনা়ে এ ট্রযাভজভডকে 
ভে আভম আখযা লিব? 
 
এ ভিনগুকো বহন েরা ি়েঙ্কর হক়ে ওকে। ভবকশে েকর রাতটা োটাকনাই লযন অতযন্ত 
েষ্টের; শত্রুকির ি়োর ওপকর লবাঁকচ থাোর ধারণাটা এেমাত্র মুখ এবং অপরাধী 
ভমথযাবািীরা সভেে বকে িাবকেও। লসই রাতগুকো়ে আমার ঘৃণা লযন আকরা তীব্র হক়ে 
ওকে, ভবকশে েকর লস ঘৃণার চরমতম প্রোশ ঘকট লসইসব জঘনয অপরাধীকির প্রভত। 
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লস ভিনগুকোকত আমার িার্যও লযন আমার োকছ স্পষ্ট হক়ে ধরা লি়ে। পভরকবশ 
আমাকে বাধয েকর আমার িভবেযত ভনক়ে ভচন্তা েরকত, যা আমাকে রীভতমত উভিগ্ন েকর 
লতাকে। এ ভিভিিূভমর ওপকর লোন ভেছু র্কড লতাোর প্রকচষ্টাটাই ভে হাসযের ন়ে? 
অবকশকে আমার মকন হ়ে এটাই হে অভনবাযগ–যা ঘকটকছ, যা আভম অকনে আকর্ই। 
িক়ের সকে লিকবভছোম, যভিও তা মনপ্রাণ ভিক়ে ভববাস েভরভন। 
 
সম্রাট ভিতী়ে উইভে়োমই হে প্রথম লয েভমউভনস্ট লনতাকির ভিকে বনু্ধকত্বর হাত 
প্রসাভরত েকরভছে। তারা এেহাকত রাজার হাত ধকরকছ, অপর হাকত লোমকর লর্াাঁজা ছুভর 
খুাঁকজকছ। 
 
ইহুিীকির সকে লবাোপডা়ে আমার লোন উপা়েই ভছে না। তাকির বযাপাকর উকেশযটা 
হে,–‘হ়ে অথবা ন়ে’। 
 
আমার তরকফ তখন আভম ভনকজর মনটাকে ভস্থর েভর লয আভম রাজনীভতকত সভে়ে 
অংশ লনব। 
 
নকিম্বকরর লশোকশভে আভম ভমউভনকে ভফকর আভস। আমার বাভহনীর োযগােক়ে যাই, যা 
বতগমাকন সসভনে সভমভতর হাকত। পুকরা বযাপারটা লিখকত লর্কে শাসনবযবস্থা যকথষ্ট 
অপ্রীভতের। সুতরাং আভম আমার মনটাকে ভস্থর েকর লিভখ লয যত সত্বর সম্ভব আভম 
সসনযবাভহনী লছকড যাব। আমার ভবধ্বস্ত যুদ্ধ সহেমগী আরকনস্ট ভস্মকডর সকে আভম 
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ট্রাউনস্টাইকে এবং লসখাকন েযাম্প না ওো পযগন্ত অবস্থান েভর। ১৯১৯ সাকের মাচগ 
মাকস আবার আমরা ভমউভনকে ভফকর আভস। 
 
লসখানোর পভরভস্থভত অপভরবতগনশীে ন়ে। তা লযন ভবপ্লকবর ভিকে িুভনবগার র্ভতকত 
এভর্ক়ে যাভেে। আইজুনাকরর মৃতুয এেমাত্র এ অগ্রর্ভতকে ত্বরাভন্বত েকরভছে, এবং 
লশে পযগন্ত সস্বরতকন্ত্র সভমভতকে ভনক়ে ভর্ক়ে িাাঁড েকরভছে, অথবা, আকরা স্পষ্ট িাো়ে 
বেকত লর্কে এটা ভছে ইহুিী রাষ্ট্রপুকির লনতৃত্ব, যা ভববাসঘাতেতারই নামান্তর। ভেন্তু 
এটাই ভছে (যারা এ ভবপ্লকবর পিন েকরভছে। তাকির চরম েেয। 
 
মানভসেতার লসই সভন্ধেকণ আমার মকনর মকধয অকনে রেকমর পভরেিনা লঘারাকফরা 
েরভছে। লসই ভিনগুকো আভম অভবরত ভচন্তা েকর োভটক়েভছ লয ভেে েী েরা লযকত 
পাকর। ভেন্তু িুিগার্যবশত প্রভতভট পভরেিনাই পভরতযক্ত হক়েকছ, োরণ নগ্ন সতয হে 
আভম জনজীবকন এোন্তিাকবই অপভরভচত। সুতরাং লয লোন ভবে়েকে এভর্ক়ে ভনক়ে। 
যাবার জনয প্রক়োজনী়ে প্রথম আবশযে ভজভনসটাই আমার মকধয ভছে না। আভম লেন 
তৎোেীন লোন িকের নাম লেখাইভন তার োরণ পকর আভম বযাখযা েরব। 
 
নতুন লসাভিক়েত ভবপ্লব তখন ভমউভনকের হাও়ো়ে ছভডক়েকছ, আমার প্রথম োজ হে 
লসই লেন্দ্রী়ে সভমভতর অভনষ্টের ভচন্তািাবনাগুকোকে আেেগণ েরা। ১৯১৯ সাকের ২৭লশ 
এভপ্রকের সোকে আমার লগ্রপ্তার হও়োর েথা। ভেন্তু লয ভতনজনকে আমাকে লগ্রপ্তাকরর 
জনয পাকোকনা হক়েভছে তাকির সাহস ভছে না আমার রাইকফকের মুকখামুভখ হও়োর এবং 
লসই োরকণই তারা উপভস্থত হক়েই সকর পকডভছে। 
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ভমউভনকের মুভক্তর েক়েেভিন পকর আমার ওপর আকিশ আকস তিন্ত েভমশকনর সামকন 
আমাকে উপভস্থত হকত হকব; লসই তিন্ত েভমশন র্েন েরা হক়েভছে ভিতী়ে পিাভতে 
সসনযবাভহনীর ভবপ্লবাত্মে োজেকমগর ভবকশ্লেকণর জনয। 
 
এটাই হে রাজননভতে লেকত্র আমার প্রথম আেমণ। েক়েে সপ্তাহ বাকি আবার আমার 
ওপকর আকিশ আকস লয সসনযবাভহনীর অনযানয সসভনেকির সকে আমাকে এেটা 
বকৃ্ততামাো়ে লযার্ ভিকত হকব। এ বকৃ্ততামাোর আক়োজকনর োরণ হে ভেছু ভনভিগষ্ট 
আিশগ বারবার উচ্চারণ েকর সসভনেকির মকনর মকধয ঢুভেক়ে লিও়ো। আমার পকে এ 
হে এেটা সুকযার্ যার িারা ভবভিন্ন সসভনেকির সকে আভম ভমভেত হকত পারব, যাকির 
ভচন্তাধারা এেই খাকত বইকছ এবং যাকির সভতযোকরর পভরভস্থভতটা সম্পকেগ আভম 
আকোচনা েরকত পাভর। আমরা সবাই প্রা়ে এেই ধারণার বশবতগী ভছোম লয জামগাভনকে 
আসন্ন ধ্বংকসর হাত লথকে ভেছুকতই বাাঁচাকনা সম্ভব ন়ে; ভবকশে েকর নকিম্বকরর 
ভববাসঘাতেকির হাত লথকে লরহাই পাও়োর লোন উপা়েই লনই,–লেল্ড এবং লসাশযাে 
লডকমােযাটরা হে লসই েুখযাত নকিম্বকরর ভববাসঘাতে। লয ভবপুে েভত হক়ে লর্কছ, 
তার পূরণ েরা জাভতর মধযভবি সম্প্রিাক়ের পকে সম্ভব ন়ে। 
 
আমাকির লসই লছাট লর্াষ্ঠীকত আমরা সবাই এেটা নতুন িে র্েকনর পভরেিনা ভনক়ে 
আকোচনা চাোই। সবকচক়ে লয আিশগগুকো এ িে র্েকনর বযাপাকর প্রাধানয পা়ে, 
লসগুকোকে ভঘকর পকর জামগান লেবার পাভটগ স্থাপন েরা হক়েভছে। এ নতুন আকন্দােকনর 
নামেরকণর বযাপাকর আমরা যকথষ্ট সতেগতা অবেম্বন েভর যাকত এটা ভবশাে 
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জনসাধারকণর হৃিক়ে আকবিন জানাকত পাকর, োরণ তা না হকে আমাকির সবরেম 
প্রকচষ্টাই ভনষ্ফে হক়ে িাাঁডাকব। এবং লসই োরকণই অকনে লিকবভচকন্ত আমরা নতুন 
িকের। নামেরণ েকরভছোম। লসাশযাে লরিুযেুসানারী পাভটগ। ভবকশে েকর আমাকির 
নতুন িকের সামাভজে ভচন্তাধারা সভতযোকরর সবপ্লভবে ভছে। 
 
ভেন্তু এর লপছকন আকরা ভেছু প্রাথভমে োরণ ভছে। আমার লছাটকবো়ে লযসব 
অথগননভতে োরণগুকো়ে িুকর্ভছ, লসগুকোর উদ্ভব মূেত সামাভজে সমসযাগুকো লথকে, 
প্রতযে এবং অপ্রতযেিাকব। 
 
পরবতগীোকে এ ধযান-ধারণাগুকোই আকরা লবভশ ভবসৃ্তভত োি েকরভছে যখন আভম 
ভত্রপাভেে সভম্মভেত জামগান-নীভতর েথা ভবকশেিাকব অনুধাবন েভর। এ নীভতর জনযই 
জামগাভনর অথগননভতে অবস্থার ভ্রান্ত মূেযা়েন সম্ভব হক়েভছে। োরণ িভবেযকত জামগান 
জনসাধারকণর অবভস্থভতর িুে ধারণার লথকেই এ ভ্রান্ত অথগনীভতর জন্ম হক়েভছে। এসব 
ধযান-ধারণার ভিভিিূভম ভছে লয পুাঁভজ তা হে শ্রভমেকির শ্রকমর ফসে এবং 
এোন্তিাকবই শ্রভমেকির িারা উৎপন্ন এবং শ্রভমেকির মতই এটাও মানুকের 
োযগেমতাকে এভর্ক়ে ভনক়ে লযকত বা র্ভতকরাধ েরকত সেম। সুতরাং জাভতর স্বাকথগর 
পভরকপ্রভেকত, এ পুাঁভজর রহসয লিকশর মহে, ভবশােত্ব, শভক্তর ওপকর ভনিগর েকর। এে 
েথা়ে এটা জাভতর ওপকরই ভনিগরশীে এবং লস োরকণ লিকশর স্বাধীনতাই এেমাত্র এ 
সম্পিকে জাভতর স্বাকথগ এভর্ক়ে ভনক়ে লযকত পাকর আত্মরো এবং উন্নভতর জনয। 
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এ আিশগগুকো লমকন চেকে সম্পকির প্রভত লিকশর মকনািাব সহজ এবং সরে হক়ে 
ওকে। এর এেমাত্র েেয হও়ো উভচত লয সম্পি পুকরাপুভর লিকশর অিীষ্টসাধে হকব 
এবং ভনজস্ব লোন েমতাই থােকব না যার িারা লস জাভতকে শাসন েরকত পাকর। 
সুতরাং এর োযগোভরতা িুকটা ভবে়েবস্তুর ওপকর সীমাবদ্ধ থাো উভচত। এেভিকে লযমন 
লস জাভতকে শভক্তশােী এবং মুক্ত অথগনীভত লিকব, অনযভিকে শ্রভমকের িাভবগুকোকে রো 
েরকব। 
 
আকর্ আভম এত স্পষ্টিাকব সম্পকির পাথগেয, যা নাভে লেফ সৃজনশীে শ্রভমেকির 
উৎপািন, তা স্বীোর েকর ভনইভন। এবং যার অভস্তত্ব ও র্ভত-প্রেৃভত হে ভনছে 
অথগননভতে অনুধযাকনর ফোফে। এখাকন আভম সভতযোকরর আমার মনকে তাডা ভিক়ে 
লসইভিকে চােনা েভর, লয শভক্তর এতভিন আমার মকধয অিাব ভছে। 
 
এ প্রক়োজনী়ে শভক্ত লজার্ান লি়ে এেজন, তার বকৃ্ততা প্রসকে আভম আকর্ই উকল্লখ 
েকরভছ। তার নাম হে র্টভফড লফডার। 
 
জীবকন প্রথমবার আভম স্টে এক্সকচিও সম্পি এবং লয সম্পি ধারেকজগর বযাপাকর 
বযবহার েরা হক়ে থাকে — লস সম্পকেগ শুভন। লফডাকরর প্রথম বকৃ্ততা শুকনই আমার 
মভস্তকষ্ক এেটা ধারণা প্রবাহ লখকে যা়ে, যা এেটা নতুন িে র্েকনর পকে অতযাবশযে। 
 
আমার মকন হ়ে লফডাকরর লমধা এেভিকে লযমন ভনিগ়ে, অপরভিকে লতমভন স্পষ্টতা়ে 
িরা, অন্ততপকে লযিাকব লফডার স্টে এক্সকচকির অন্তর্গত সম্পকির সিত চভরত্র 
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আমাকির সামকন তুকে ধকরভছে, যার লথকে এটুেু পভরষ্কার বুকেভছোম লয এ সম্পি 
লি়ে সুকির ওপকর ভনিগরশীে। ভবকশে েকর লর্াডার প্রকশ্ন তার বক্তবয এত জ্ঞানযুক্ত 
এবং র্িীর লয যারা তাকে সমাকোচনা েকরভছে, তারাও তাাঁর বক্তবযকে িাে না লবকস 
পাকরভন। ভেন্তু তাকির সকন্দহ ভছে লয এটাকে োকজ োর্াকনা সম্ভব ভেনা। যভিও 
অনযানযরা এটাকে িুবগে বকে লিকবভছে, ভেন্তু আমার োকছ এটাই ভছে লফডাকরর 
ভশেকণর সবকচক়ে মূেযবান অংশ। 
 
লয সব তে তাভেকেরা লোকের সামকন তুকে ধকর, লসগুকোকে বাস্তকব ভে েকর রূপা়েন 
েরকত হকব তা বকে লিও়ো তাকির োজ ন়ে। তার োজ হে সমসযাটার মুকখামুভখ 
হও়ো; সুতরাং তার েেয থােকব সমাভপ্তকত, লোন পথ লবক়ে ভর্ক়ে তা সমাভপ্তকত 
উপভস্থত হকব তাকত ন়ে। সবকচক়ে প্রক়োজনী়ে হে আিশগটা ভনিুগে ভেনা। এটাকে 
রূপাভ়েত েরা সম্ভব ভে অসম্ভব, লসটা আোিা প্রশ্ন। লয মানুকের োজ লোন নীভত বা 
আিশগ বাতোকনা, তাকে বযস্ত লরকখ লসটাকে সুভবধাজনেিাকব বাস্তকব রূপা়েণ েরা সম্ভব 
ভেনা—এ ভিেটাই। এর সতযাসকতযর ভিেটা তার বক্তবয ভবে়েও ন়ে; যা নাভে সিনভন্দন 
বযাপাকর আকো লিভখক়ে মানুেকে তার অিীষ্ট পকথ এভর্ক়ে ভনক়ে যাকব। লয লোন বযভক্ত 
এেটা ভবপ্লকবর ছে আাঁকে েীিাকব েেয লপৌঁছাকত হকব লিকব। বাভেটা হে রাজননভতে 
লনতাকির োজ। সুতরাং তাভেকের োজ হে ভচরসতযগুকোকে লিভখক়ে লিও়ো, আর 
রাজননভতে লনতাকির িাভ়েত্ব লসই সতযগুকোকে তার েকেয লপৌঁকছ লিও়ো। 
 
লসই তাভেকের মহান ভিে হে তার ভচন্তাধারা়ে েতখাভন সতয উপভস্থত হকত পাকর 
ভবমূতগরূকপ। এবং অপরভিকে েতগবয হে লসই সতযকে বাস্তবাভ়েত েরা এবং তাভেকের 
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তে েতখাভন সকতযর উপর িাাঁভডক়ে আকছ, তা ভনধগারণ েরা, এ মহত্বতাই রাজননভতে 
লনতাকির সাফেয এবং উিযম একন লি়ে; যা তাকে তার েকেয লপৌঁছকত সাহাযয েকর। 
ভেন্তু রাজননভতে িাশগভনেকির ভনভিগষ্ট েকেয লপৌঁছান েখনই সম্ভব ন়ে। োরণ মানুকের 
ভচন্তাধারা লসই সতযটাকেই গ্রহণ েকর সমাভপ্তটাকে স্ফভটকের মত স্বে লিখকত পাকর। 
যভিও লস লোনভিনই পভরপূণগ সমাভপ্তকত লপৌঁছকত পারকব না, োরণ মানুকের চভরত্র হে 
িুবগে এবং অপভরপূণগতা়ে িরা। লসই ভবমূতগ আিশগগুকো যত পভরপূণগ হকব, তা শভক্তশােী 
হকেও বাস্তকব তার রূপা়েন ততখাভনই অসম্ভব। অন্ততপকে যতেণ পযগন্ত লসই আিশগ 
রূপা়েকণর িার মানুকের ওপকর থাকে। রাজননভতে িাশগভনকের সাফেয বাস্তকব তার 
পভরেিনা েতিূর সফেতা োি েকরকছ তার ওপর ন়ে; বরং তা ভনিগর েকর তাকত 
েতখাভন সতয উদ্ভাভসত এবং মানুকের উন্নভতেকি েতটুেু উিযম লসই আিকশগ রক়েকছ। 
এটা যভি অনযরেম হত, তকব ধকমগর েষ্টারা লশ্রষ্ঠ মানব সন্তান বকে েখকনাই 
সমূ্পণগরূকপ বা আংভশেিাকবও বাস্তকব রূপাভ়েত েরা সম্ভব ন়ে। এমন ভে ধমগ, লযটাকে 
লপ্রকমর ধমগ নাকম অভিভহত েরা হ়ে, তার বাস্তকব রূপা়েণ েষ্টার ইোর এতটুেু অংশও 
ন়ে, যা ম উৎপািন েরকত পাকর। ভেন্তু এর পভরপূণগতা হে মানুকের সিযতার এবং 
সনভতেতার উন্নভতর প্র়োকস। 
 
রাজননভতে, িাশগভনে এবং বাস্তবসম্মত রাজননভতে লনতাকির মকধয প্রচণ্ড ফারাকের 
োরণ হে এেই মানুকের মকধয এ িুই গুকণর সমন্বক়ের অিাব। ভবকশে েকর লছাট 
ধরকনর সফে রাজননভতে লনতাকির লেকত্র এটা ভবকশেিাকব প্রকযাজয; যাকির োযগধারা 
ভঘকর থাকে সম্ভব সবভেছুকেই সফে েকর লতাো; ভবসমােগ ভবনীতিাকব যাকির 
রাজননভতে ভশিী বকে আখযা ভিক়েকছ। এ ধরকনর রাজনীভতজ্ঞরা যভি মহান 
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আিশগগুকোকে পাশ োটাকত পাকর, তকব তাকির সাফেয সহকজ আসকব। এসব োরকণ 
এ ধরকনর সাফেয খুব এেটা উপোকর আকস না এবং েণস্থা়েী হ়ে। এমন ভে 
লেখকের মৃতুযর আকর্ই তা ভবেীনও হক়ে যা়ে। ভবকশেিাকব বেকত লর্কে রাজননভতে 
লনতাকির োজ বতগমান োকের জনয ন়ে; োরণ তাকির তাৎেভণে সাফেযমাকনই হে 
ভবরাট সমসযাগুকোকে পাশ োভটক়ে লিও়ো, লয সমসযা এবং আিশগগুকোর মূেযা়েণ 
িভবেযকত হকব। 
 
সনভতেতার আিশগকে িভবেযকতর পকথ অধযাবসাক়ের সকে এভর্ক়ে ভনক়ে যাও়োর োজ 
োিজনে ন়ে এবং সকবগাপভর লয এ োজ েকর এবং এ পথ লবক়ে এভর্ক়ে ভনক়ে যা়ে, 
তাকে জনসাধারণ খুব েম সমক়েই সভেেিাকব বুেকত পাকর। োরণ তাকির োকছ 
বী়োর এবং িুধ অকনে লবভশ প্রকরাচনামূেে, িভবেযকতর লোন িূরিশগী পভরেিনার 
লচক়ে। এ পভরেিনার শুি ভিেটা এেমাত্র িভবেযকতর র্কিগই ভনভহত এবং তার ফোফে 
উির পুরকেরাই লিার্ েরকত পাকর; এবং উির পুরুেকির জনযই এ পভরেিনার বীজ 
বপন েরা হক়ে থাকে। 
 
লোন ভনভিগষ্ট অহঙ্কাকরর জনয, লয অহঙ্কাকরর সকে মুখামীর রকক্তর লযার্াকযার্ রক়েকছ; 
লসই োরকণ রাজননভতে লনতারা ভবকশে েকর িভবেযকতর পভরেিনা পভরহার েকর চকে, 
যার বাস্তব প্রক়োর্ বাস্তভবেপকে েষ্টের। তার জনয যাকত তাকে জনসাধারকণর 
জনভপ্র়েতা হারাকত না হ়ে, তাই এসব রাজননভতে লনতাকির সাফেয এবং প্রক়োজন 
এোন্তিাকবই সমোেীন। িভবেযকত একির লোন সাফেয থাকে না। ভেন্তু এ বযাপারটা 
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সংেীণগমনাকির লোন ভচি চাঞ্চেয ঘটাকত পাকর না, োরণ তারা লতা বতগমাকনর সাফেয 
ভনক়েই সন্তুষ্ট। 
 
সংর্েনী শভক্তসম্পন্ন রাজননভতে িাশগভনেকির জা়ের্া এেটু ভিন্ন রেকমর। তাকির 
োকজর প্রক়োজনী়েতা িভবেযকতর িৃভষ্টকোণ লথকে বুেকত হকব। যার জনয প্রা়েই তাকে 
শুনকত হ়ে লস স্বপ্নােু। রাজননভতে লনতাকির সাফেয হে সম্ভাবযতার ভশিকে েরা়েি 
েরা। রাজননভতে লোন আিকশগর প্রভতষ্ঠাতা, যাকির সম্পকেগ বো হক়ে থাকে লয তারা 
ঈবরকে সন্তুষ্ট েরকত পাকর, োরণ তাকির ইো এবং অসম্ভবতার সম্ভব েরার প্রবে 
ইো, তারা সবসম়ে সমোেীন খযাভতকে অস্বীোর েকর; ভেন্তু তাকির আিশগ যভি অমর 
হ়ে তকব উির পুরুেরা তাকির স্বীেৃভত লি়ে। 
 
মানব সিযতার এ সুভবশাে ভবসৃ্তভতকত এটা েিাভচৎ হক়ে থাকে যখন রাজননভতে তাভেে 
এবং লনতা–এ িুই গুকণর সমন্ব়ে এেজকনর মকধয লিখা যা়ে। যত লবভশ এ উি়ে গুকণর 
সম়ে লিখা যাকব, তত লবভশ লসই রাজননভতে লনতাকে প্রভতবন্ধেতার সমু্মখীন হকত 
হ়ে। এ ধরকনর লোকেরা তাকির শ্রম সংেীণগমনাকির জনয েকর না; তার েকেয 
লপৌঁছবার পথ শুধুমাত্র েক়েে জকনই বুেকত পাকর। তার জীবন পৃথেিাকব িােবাসা 
এবং ঘৃণার সমন্ব়ে; সমোেীনকির প্রভতবাি, যারা লসই মানুেভটকে বুেকত অেম, 
তাকির সংঘেগ হ়ে িভবেযত পুরুেকির স্বীেৃভতর সকে, োরণ লস লতা তাকির জনযই োজ 
েকর যা়ে। 
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লয মানুে িভবেযত পুরুেকির জনয যত লবভশ পভরমাকণ োজ েকর, সমোেীনরা তাকে 
ভেে ততখাভন েম স্বীেৃভত লি়ে। লস োরকণ তার সগ্রাকমর পথটাও েকোর হক়ে ওকে 
এবং সাফেযও ভেে তত পভরমাকণ েম পা়ে। শতােীর পভরমাকপ, যারা তাকির জীবকনর 
লশে প্রাকন্ত এ ধরকনর আশীবগাি ধনয হ়ে, তারা জীবকনর সা়োহ্নোকে হ়েত বা খযাভতর 
এতটুেু পূবগািাস লপকেও লপকত পাকর। োরণ ইভতহাকসর পাতা়ে লতা তারা মযারাথন 
লিৌডবীর বকে ভচভহ্নত; সমোেীন খযাভতর মুেুট লজাকট মৃতুযপথযাত্রী এসব না়েেকির 
েপাকে একেবাকর লশে মুহূকতগ। 
 
তারাই হে মহান না়েে যারা নাভে তাকির আিশগ এবং লসই আিকশগর প্রভতষ্ঠার জনয 
অভবরত সগ্রাম েকর চকে, যভিও সমোে তাকির স্বীেৃভত লি়ে না। তারা হে লসই 
ধরকনর মানুে যাকির সৃ্মভত িভবেযত পুরুেকির হৃি়ে আকোভেত েরকব। লসই সম়ে। 
বযভক্তর্তিাকব প্রভতভট মানুে এসব মহান লনতা যারা সমোেীন সমাকজর স্বীেৃভত পা়েভন, 
তাকির েভতপূরণ েরার জনয উিগ্রীব হক়ে ওকে। একির জীবন, আিশগ এবং েমগপদ্ধভত 
তখন প্রচণ্ড শ্রদ্ধা এবং িােবাসার সকে সামকন থাকে। 
 
এ িকে সভতয বেকত লর্কে শুধু মহান রাষ্ট্র লনতারাই পকড না, বড বড সমাজ 
সংস্কারেরাও এ িেিুক্ত। লফডভরে লগ্রট ছাডাও এমন মানুে হে মাভটগন েুথার এবং 
ভরচাডগ িার্নার। 
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আভম যখন র্টভফড লফডাকরর প্রথম বকৃ্ততা ‘সুি-িাসকত্বর অবেুভপ্ত’ শুভন, আভম বুেকত 
লপকরভছোম লয এখাকনই জামগান িভবেযত বংশধরকির মনুেযজ্ঞাকনর অতীত সতয েুভেক়ে 
আকছ। 
 
স্টে এক্সকচি সম্পিকে যভি জাভতর অথগননভতে জীবন লথকে সভরক়ে লিও়ো যা়ে, 
তকবই জামগান বযবসাকে আন্তজগাভতে অথগনীভতর প্রিাব লথকে মুক্ত েরা সম্ভব। ভেন্তু 
সকে সকে এটার প্রভতও নজর রাখকত হকব যাকত জামগান অথগনীভতর ওপকর লোন 
আেমণ েরা না হ়ে, োরণ তাহকে জাভতর স্বাধীনতার ভিভিিূভমটাই ভবপন্ন হক়ে পডকব। 
আভম পভরষ্কারিাকব লিখকত পাভেোম জামগাভনকত ভে চকেকছ। লফডাকরর বকৃ্ততা়ে আভম 
আর্ামী সংগ্রাকম লশ্রণীবদ্ধ োন্নাকে লযন শুনকত পাই। 
 
ি়েঙ্কর অথগননভতে পভরণাম সম্পকেগ সমস্ত রেকমর ধযান-ধারণা যা সুি সম্পকির িাসত্ব 
লথকে মুভক্ত লিকব—এ ভচন্তাধারাটাই িুে। োরণ প্রথম অথগননভতে নীভতগুকো এতভিন 
পযগন্ত জামগান জাভতর স্বাকথগ সাংঘাভতে রেকমর বযথগ বকে প্রমাভণত হক়েকছ। আমাকির 
জাভতর অভস্তত্বরোর স্বাকথগ লয ধরকনর মকনািাব গ্রহণ েরা হক়েভছে এবং যা ভবকশেজ্ঞরা 
ভিক়েভছে, উিাহরণস্বরূপ বো লযকত পাকর লরেওক়ে োইন বসাবার বযাপার। লসই 
শ্রদ্ধাস্পি িকের সিসযরা লয আশঙ্কা েকরভছে, তা সভেেিাকব লেউ-ই উপেিী েরকত 
পাকরভন। যারা এ বােী়ে অকবর নতুন েমপাটগকমকে চকডভছে, তারা মাথা লঘারার 
পীডা়ে লিাকর্ভন। যারা লিকখকছ তারাও অসুস্থ হ়েভন এবং ভবজ্ঞাপনপকত্রর অস্থা়েী োকের 
ফেেগুকো, লযগুকো নতুন আভবষ্কারকে েুোবার জনয িাড েরাকনা হক়েকছ, লশেকমে 
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লসগুকোকে নাভমক়ে লনও়ো হ়ে। এেমাত্র অন্ধ যারা এবং যাকির িৃভষ্টশভক্তও অন্ধোরম়ে, 
তারাই তথােভথত ভবকশেজ্ঞ ভহকসকব রক়ে লর্কছ। বযাপারটা সবগিাই এরেম। 
 
ভিতী়েত এ বযাপারটাকে সবগিা মকন রাখকত হকব লয লোন আিশগ ভবপকির োরণ হকত 
পাকর যভি এটাকে সমাভপ্ত বকে ধকর লনও়ো হ়ে; যখন সভতযোকরর এটা লশে ন়ে। 
আমার এবং সমস্ত সভতযোকরর জাতী়েতাবািীকির োকছ মতবাি বেকত মাত্র এেটাই,–
জনসাধারণ এবং ভপতৃিূভম। 
 
এখন এোন্ত প্রক়োজন হে আমাকির অভস্তত্বরোর জনয সংগ্রাম এবং আমাকির জাকতর 
লোে বৃভদ্ধ; একির সন্তানকির সিা বজা়ে রাখা এবং আমাকির জাভতকে অভবভমশ্র েকর 
রাখা। ভপতৃিূভমর স্বাধীনতা যাকত বজা়ে থাকে তার ভিকে নজর লিও়ো, অথগাৎ আমাকির 
লোেকির ওপর েষ্টা লয েতগবয চাভপক়ে ভিক়েকছ তারা যাকত তার সমাধান েরকত পাকর। 
 
সমস্ত রেম আিশগ এবং আিশগবািীতা, সমস্ত রেকমর নীভত এবং জ্ঞাকনর েেয হে এ 
সমাভপ্তকত লপৌঁছাকনা। এ িৃভষ্টকোণ লথকেই সবভেছু পরীো েরা উভচত এবং তারপর 
লসগুকোকে বাস্তবকেকত্র প্রক়োর্ বা বাভতে েরা সংর্ত। এিাকব এেটা তে শুধু মৃত ধমগ 
মকত যাকত পভরণত না হ়ে; োরণ লসগুকোকে লতা জীবকনর প্রাতযভহে োজেকমগ োকজ 
োর্াকত হকব। 
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র্টকফড লফডাকরর মতামত শুকন আমার মকন িৃঢ় প্রতয়ে জন্মা়ে ভবে়েটার র্িীকর 
যাও়োর এবং আমাকির অনুপ্রাভণত েকর এমনিাকব প্রশ্নটাকে লিখা়ে যা আভম আকর্ 
িাভবভন বা লসই ধযানধারণার সকে আমার আকর্ পভরচ়ে ভছে না। 
 
আভম আবার পডকত শুরু েভর এবং এিাকব প্রথম আভম সভেেিাকব বুেকত পাভর লস 
ইহুিী োেগমােগকসর উকেশয এবং জীবন। তার লেখা ‘িাস েযাভপকটে’ বইটার উকেশয 
আমার োকছ স্পষ্ট হক়ে ধরা লি়ে। লস আকোকত আভম এখন পভরষ্কার বুেকত পাভর 
জাতী়ে অথগনীভতর ভবরুকদ্ধ লসাশযাে লডকমােযাটকির সংগ্রামটা। এ হে আন্তজগাভতে এবং 
স্টে এক্সকচকির সম্পকির লনতৃত্ব পাও়োর লযার্য। 
 
আমার জীবকনর অনযানয ভিকে এ বকৃ্ততার প্রিাব সুস্পষ্ট িাকবই পকডভছে। 
 
এেভিন ভবতকেগ অংশগ্রহণ েরার জনয আভম আমার নাম লেখাোম। লসই ভবতকেগ 
অংশগ্রহণোরী আকরেজন লিকবভছে লয লস ইহুিীকির জনয সতভর বশগাটা লিকঙ টুেকরা 
টুেকরা েকর লিকব; লসই োরকণ লস তাকির পে অবেম্বন েকর িীঘগ এে আকোচনা়ে 
প্রকবশ েকর; এটাকে ভবকরাভধতা েরার জনযই আভম উকে িাাঁডাই। সংখযার্ভরষ্ঠ উপভস্থত 
সিযরা আমার িৃভষ্টিভেকেই সমথগন জানা়ে। এর ফকে ভমউভনকে অবভস্থত সসনযবাভহনীকত 
আভম ইনস্ট্রােসন অভফসাকরর পি পাই, মাত্র েভিন পকরই। 
 
লস সমক়ের সসনযিকের মকধয শৃঙ্খোর অিাব ভছে। এরা তখন সসভনে সভমভতর 
লনতৃকত্বর পকরর অবস্থার ধাকা োভটক়ে উেকত পাকরভন। এেমাত্র সতেগিাকব এবং ধীকর 
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ধীকর নতুন এেটা সামভরে শৃঙ্খোকবাধ এবং বাধযতা, লস্বোপ্রকণাভিত বাধযতার জা়ের্া়ে 
চাভপক়ে ভিকত পারকে, যাকে েূট আইজনাকরর ভবশৃঙ্খে বাভহনীকে লয আিশগ সামভরে 
শৃঙ্খোকবাধ ভফভরক়ে ভনক়ে একসভছে, তা সম্ভব। সসভনেকির মকধয জাতী়েতাবািী এবং 
লিশকপ্রভমকের ভশো ও অনুিূভত জাভর্ক়ে লতাোর প্রক়োজন। এ িু’লটাই হে আমার 
িভবেযত েমগপিা। 
 
আভম আমার োজ শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রকমর সকে হাকত তুকে ভনোম। এবাকর আমার ভবরাট 
লশ্রাতাকির োকছ বকৃ্ততা লিবার সুকযার্ আকস। আভম ভনভশ্চত হই, লযটা আকর্ মাত্র 
অনুিূভতর স্তকর ভছে, লসই বকৃ্ততা লিও়োর এেটা সহজাত েমতা আমার লিতকর 
আকছ। আমার র্ো স্বর প্রকেপণ এতই চমৎোর লয সবাই আমার বকৃ্ততা স্পষ্ট শুনকত 
পাকর। অন্ততপকে লছাট্ট ঘকর সমকবত সসভনেকির লতা লোন অসুভবধাই হবার েথা ন়ে। 
 
এ োকজর লচক়ে পৃভথবীকত আর লোন োজই আমাকে এতখাভন সুখী েরকত পারত; 
সামভরে বাভহনী লছকড লিও়োর আকর্ আমার েতগবয এমন এেটা প্রভতষ্ঠাকনর প্রভত 
েরকত লপকর আভম আনভন্দত, লয প্রভতষ্ঠানটা আমার হৃিক়ের সবকচক়ে োছাোভছ,–হযাাঁ, 
লসই সামভরে বাভহনী। 
 
আভম বেকত লপকর সুখী লয আমার লিও়ো বকৃ্ততাগুকো সফে হক়েভছে। আমার বকৃ্ততা 
লিও়োর সমক়ে শক়ে শক়ে হাজাকর হাজাকর আমার লিশবাসীকে তাকির লোেকির এবং 
ভপতৃিূভমর োছাোভছ ভনক়ে আসকত লপকরভছ। 
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আভম সসনযবাভহনীকে জাতী়েেরণ েভর; যার িারা সামভরে বাভহনীর মকধয শৃঙ্খোকবাধ 
ভফভরক়ে আনা সম্ভব হ়ে। 
 
এখাকনও আভম আবার লবশ ভেছু সহেমগীর সাোৎ পাই, যাকির ভচন্তাধারার সকে আমার 
ভচন্তাধারা অভিন্ন। এবং লস োরকণ তারা আমার িকে একস লিকড এবং আমরা নতুন 
এেটা আকন্দােন র্কড তুভে। 
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জামগান শ্রহমক্ িল 
 
এেভিন হোৎ আমার ওপকর আকিশ আকস এেটা সংঘ যাকে আপাতিৃভষ্টকত রাজননভতে 
িে বকে মকন হ়ে, তাকির োযগেোপ সম্পকেগ লখাাঁজখবর লনও়োর। এরা ভনকজকির 
বেত ‘িয জামগান লেবার পাভটগ এবং শীঘ্রই তারা এেটা ভমভটং ডােকছ যাকত র্ভফ বকৃ্ততা 
লিকব। আমার ওপকর আকিশ হে লসই ভমভটংক়ে উপভস্থত থােকত এবং পভরভস্থভতর ভবশি 
ভববরণ জানকত। 
 
লয রহসযম়েতার লচাকখ সসনযবাভহনীর েতৃগপে রাজননভতে িেগুকোকে লিখত তা 
িােিাকবই জানতাম। ভবপ্লব সসনযবাভহনীকে রাজনীভতকত সভে়ে অংশগ্রহকণর সুকযার্ 
েকর ভিক়েকছ। ভেন্তু যারা এ সুকযার্ ভনক়েকছ,অভিজ্ঞতা বেকত তাকির লনহাত-ই খুব েম 
ভছে। ভেন্তু যতভিন না পযগন্ত লেন্দ্র এবং লসাশযাে লডকমােযাভটে পাভটগ অভনোিকর লজার 
েকর বুেকত লপকরকছ লয, সসভনেকির সহানুিূভত ভবপ্লকবর ভিে লথকে মুখ ঘুভরক়ে 
জাতী়েতাবািী আকন্দােকনর ভিকে লর্কছ এবং জাভতর লিাট লিও়োর অভধোর এবং 
রাজননভতে োযগেোপ বন্ধ েকরভন। 
 
সভতয বেকত ভে লেন্দ্র এবং মােগসবাকির এ নীভত রীভতমত ভশোপ্রি; োরণ তারা যভি 
লিাটাভধোর খবগ না েরত–যা ভবপ্লকবর পকথ সসনযবাভহনীর রাজননভতে িাভব বকে স্বীেৃত; 
লয সরোর ১৯৩১ সাকে প্রভতভষ্ঠত হক়েভছে েক়েে বছকর তাকে উপকড লফকে ভিত 
তাকত জাভতর অসম্মান ও িুিগশা আকরা লবভশ িীঘগাভ়েত হত। লসই সম়ে সসনয এবং 
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জাভতর মকধয সম্পেগটা ভছে রক্তকশােে ভপশাকচর মত, যার োজ হে অন্তনমত্রী বজা়ে 
রাখা। ভেন্তু এটাও সভতয লয তথােভথত জাতী়ে িে অতুযৎসাকহর সকে অপরাধী 
মকনাবৃভির মকনািাব সম্পন্ন লোেকির ভনবগাভচত েকরভছে, যারা ১৯১৮ সাকের ভবপ্লবকে 
সমথগন জাভনক়ে সসনযবাভহনীকে জাভতর জার্রকণর লেকত্র এেটা অকেকজা যকন্ত্র পভরণত 
েকরকছ। এবং এ সতযটাকে এেিে সহকজ প্রতাভরত মানুে লমকনও লন়ে। 
 
বুজগ়ো মধযভবি লশ্রণীর মকনািাব জকম ভর্ক়ে এমন পাথকরর মত শক্ত হক়ে ভর্ক়েভছে লয, 
তারা মকন মকন সভতযই ভববাস েরকত শুরু েকর লয সসনযবাভহনী আবার ভনকজকির 
জা়ের্াকতই ভফকর আসকব, যা নাভে জামগান লশৌযগবীকযগর িুর্গ প্রাচীর বকে পভরর্ভণত। 
 
এ সম়ে লেন্দ্রী়ে িে এবং মােগসবািীরা জাতী়েতাবািীর ভবোক্ত িাাঁতগুকো তুেকত বযস্ত। 
তাছাডা সসনযবাভহনী এেটা বৃহির পুভেশ িকে পভরণত হকব তাকির সামভরে চাভরভত্রে 
সবভশষ্টয হাভরক়ে লফকে; এবং তাহকে লতা বভহুঃশত্রুর সকে যুদ্ধ েরাই তাকির পকে সম্ভব 
ন়ে। পকরর ঘটনাবেী িারা এর সতযাসতয যকথষ্ট পভরমাকণ প্রভতভষ্ঠত হ়ে। 
 
আমাকির জাতী়ে রাজননভতে লনতারা ভে ভববাস েকরভছে লয, আমাকির সসনযবাভহনীর 
অগ্রর্ভত জাতী়েতাবািীতার পকথ ন়ে, অনযভিকে? সম্ভব এ ভববাসই তাকির। মকধয ভছে। 
োরণ যুকদ্ধর সমক়ে লতা তারা প্রেৃত সসনয ভছে না, ভছে এেিে বাচাে। অনয েথা়ে 
বো লযকত পাকর, তারা ভছে সংসিী়ে সিসয এবং লয োরকণ সাধারণ জনসাধারকণর 
হৃি়ে-সম্পকেগ এতটুেু লখাাঁজখবর রাখত না। যারা অতীকতর সৃ্মভত ভনক়ে সন্তুষ্ট থােত 
এবং সবগিা স্মরণ েরত লয এেিা তারা সবগকশ্রষ্ঠ সসভনে বকে পভরর্ভণত ভছে। 
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আভম ভস্থর েভর লয এ ভমভটংক়ে লযার্িান েরকতই হকব, যা নাভে আমার োকছ 
একেবাকরই অজানা। আভম যখন িূতপূবগ স্টারকনোর পানশাোর অভতভথ ঘকর হাভজর 
হই, যা এখন আমাকির োকছ ঐভতহাভসে এেটা বস্তু বকে পভরর্ভণত–লিভখ েুভড 
পাঁভচশজন লোে উপভস্থত, লবভশরিার্ই সমাকজর ভনচু স্তর লথকে আসা। 
 
লফডাকরর বকৃ্ততার ধযান-ধারণার সকে আমার আকর্ই পভরভচভত ভছে; োরণ আভম লয 
তার বকৃ্ততা আকর্ই শুকনভছ তা লতা বকেভছ। সুতরাং সঙ্টার পযগকবেকণর োকজ আভম 
মকনাভনকবশ েভর। 
 
একির সম্পকেগ আমার ধারণা খারাপ হ়ে না, আবার িােও হ়েভন। আমার মকন হ়ে লসই 
সম়ে িুইকফাড অকনে সঙ্ সভমভতর মকধয এটাও এেটা। লসই ভিনগুকোকত প্রকতযকেই 
এে এেটা নতুন িে র্ডকত চাইত। অথগাৎ লয সমোেীন ঘটনাবেী সম্পকেগ িীতশ্রদ্ধা 
বা তখনোর ভিকনর িেগুকো সম্পকেগ আত্মভববাস হাভরক়ে লফকেকছ। সুতরাং এ সেুকো 
লযমন হোৎ রাতারাভত র্ভজক়ে উেত, লতমভন ভনকমকে ভমভেক়েও লযত; আর লোন 
প্রভতভে়ো লোথাও অনুিব েরত না। সভতয বেকত ভে এসব স সভমভতর প্রভতষ্ঠাতাকির 
ভবনু্দমাত্র ধারণা ভছে না লয অসংখয লোেকে এেভত্রত েকর সঙ্ঘ বা সভমভত প্রভতষ্ঠার 
অথগ ভে বা আকন্দােন বেকত বযাপারটা ভে লবাো়ে। সুতরাং এসব িূাঁইকফাডকির সেুকো 
রাতারাভত অিৃশয হত। তাকির পভরভস্থভতর প্রক়োজন সম্পকেগ লোন ধযান-ধারণাই ভছে 
না। 
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ঘণ্টা িুক়েে ওকির োযগভববরণী লশানার পর জামগান লেবার পাভটগ সম্পকেগ আমার ধারণা 
খুব এেটা বিো়ে না। লফডার লশেকমে তার বকৃ্ততা সাে েরকে পকর আভম সুখী হই। 
আমার ততেকণ যকথষ্ট পযগকবেণ হক়ে ভর্ক়েভছে এবং যখন আভম প্রা়ে উেকত উিযত, 
তখনই লঘােণা েরা হ়ে–লয লেউ এর ওপর লখাো ভবতকেগ অংশগ্রহণ েরকত পাকর। 
এটা শুকন আভম লসখাকন থাোটাই ভস্থর েভর। ভেন্তু ভেছুেণ পকরই আমার ধারণা হ়ে, 
ভবতেগটা প্রক়োজনী়ে বযাপারগুকো লছকড ভিক়ে অপ্রক়োজনী়ে প্রসে ভনক়েই লযন লবভশ 
লমকত উকেকছ, তখনই হোৎ ‘অধযাপে’ েথা বেকত শুরু েকর। তার বকৃ্ততার মুখবন্ধই 
হ়ে, লফডার লযসব ভবেক়ে বকেভছে তাকত সকন্দহ প্রোশ েকর। এবং লফডার তার 
প্রতুযির লিও়োর সকে সকে অধযাপেভট ‘তকের র্িীকর’ বকে আকোচনার লমাড লঘারা়ে। 
ভেন্তু এর আকর্ তার বক্তবয ভছে লয বযািভর়ো প্রুভশ়ো লছকড লবভরক়ে আসার জনয এ 
নতুন িেভটর প্রধান পভরেিনা লনও়ো উভচত। এবং এোন্ত আত্মভববাস ভনক়ে এ 
মানুেভট বকে লয জামগাভন-অভস্ট্র়োর উভচত বযাকিভর়োর সকে সংযুভক্ত, তকবই শাভন্ত আকরা 
িােিাকব প্রভতভষ্ঠত হকত পাকর। লস আকরা এেটা অভবকবচকের মত বক্তবয রাকখ, এ 
সমক়ে আভম ভেছু বোর জনয সিার অনুমভত প্রাথগনা েভর এবং লসই ভশভেত 
লোেভটকে। আমার ভচন্তাধারা বযাখযা েভর। ফকে লসই সম্মাভনত বযভক্তভট লয লশে বকৃ্ততা 
েকরভছে চাবুে খাও়ো লখভে েুেুকরর মত, তার জা়ের্া লছকড ভিক়ে ভনকপ পো়েন 
েকর। আভম যখন আমার বক্তবয রাখভছোম, লশ্রাতারা এেমুখ ভবস্ম়ে ভনক়ে আমার বক্তবয 
শুনভছে। ভেে যখন আভম সিাকে শুিরাত জাভনক়ে ভবিা়ে ভনকত উিযত, এেজন লোে 
সত্বর আমার োকছ একস ভনকজর পভরচ়ে লি়ে। আভম তার নামটা সভেে ধরকত পাভরভন; 
ভেন্তু লস আমার হাকত এেটা লছাট্ট বই ধভরক়ে লি়ে, যা নাভে হে এেটা রাজননভতে 
ভবজ্ঞাপন, এবং লস আমাকে সভবনক়ে অনুকরাধ েকর লসটা পডার জনয। 
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সভতয বেকত ভে, বযাপারটাকত আভম খুভশ-ই হই; োরণ এ রাস্তা়ে সংকঘর উকেশয বুেকত 
অকনে লবভশ সাহাযয হকব; যার জনয ক্লাভন্তের ভমভটংগুকোকত উপভস্থত হবার প্রক়োজন 
লনই। উপরন্তু লোেটাকে সাধারণ মজুকরর মত লিখকত বকে আমার মকনর ওপর িাে 
এেটা ছাপ লরকখ যা়ে। এরপর আভম সিারৃ্হ লছকড যাই। 
 
লসই সমক়ে আভম ভিতী়ে পিাভতে বাভহনীর এেটা বযারাকে থােতাম। আমার লছাট্ট 
ঘরটাকত তখকনা ভবপ্লকবর ছাপ আমাকে ভবরক্ত েকর তুেত। ভিকনর লবোকত লতা 
লবভশরিার্ সম়ে বাইকর বাইকর োটাতাম, এেচভল্লশ নম্বকরর হাল্কা পিাভতে বাভহনীর 
লো়োটগাকর অথবা অনয লোথাও বকৃ্ততা লশানার ধান্ধা়ে, যা নাভে সামভরে বাভহনীর 
ভবভিন্ন জা়ের্া়ে অনুভষ্ঠত হত। বসবাস উপেকে শুধুমাত্র রাতটাই আভম আমার 
লো়োটগাকর োটাতাম। লযকহতু লিার পাাঁচটাকত আমার ঘুম লিকঙ লযত লসইজনয বাভে 
সম়েটা আভম লনংভট ইাঁিুরগুকো লয ঘরম়ে ছুটাছুভট েরত, তাকির লিকখই োটাতাম। 
এেখণ্ড রুভটর শক্ত টুেকরা বা গুাঁকডা লমকেকত ছভডক়ে ভিক়ে তাভেক়ে তাভেক়ে লিখতাম, 
লছাট্ট প্রাণীগুকো লসই খাবাকরর চারপাকশ লখো েরকছ, এবং িীেণ আনকন্দ তাকির োকছ 
উপাকি়ে খাবার খাকে। আবার ঘুম না আসাকত হোৎ আমার লসই লছাট্ট রাজননভতে 
ভবজ্ঞাপকনর েথা মকন পকড যা়ে, লযটা নাভে এেজন শ্রভমে ভমভটংক়ে ভিক়েভছে। লছাট্ট 
বইটার লেখেও লসই বইটাকত বণগনা ভিক়েকছ লেমন েকর লস র্োর লথকে মােগসবাকির 
শৃখেটাকে ছুাঁকড লফকে ভিক়েভছে, সকে সকে সুন্দর শে িারা সাজাকনা লট্রড 
ইউভন়েনকেও। এবং তারপকরই লস জাতী়েতাবািী আিকশগ ভফকর একসকছ। লসই োরকণই 
বইটার নাম লরকখকছ ‘আমার রাজননভতে জার্রণ’; ভবজ্ঞাপনটা পডার প্রথম মুহূতগ 
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লথকেই আমার মনকে টাকন এবং লশে পযগন্ত লসই উসাই সমিাকব বজা়ে থাকে। লয 
পদ্ধভতর বণগনা এখাকন রক়েকছ, িশবছর আকর্র আমার অভিজ্ঞতাও এেই রেকমর। 
অবকচতন মকন আমার ভনকজর অভিজ্ঞতা লযন নকড চকড ওকে। লসইভিন আভম যা পকডভছ 
তা বারবার আমার মকনর পিগা়ে লিকস ওকে। ভেন্তু লশে পযগন্ত আভম মনভস্থর েভর লয 
বযাপারটা়ে আর মকনাকযার্ লিব না। প্রা়ে সপ্তাহখাকনে পকর আভম এেটা লপাস্টোডগ 
পাই, এবং ভবস্মক়ে পকড লিভখ লয আমাকে জামগান লেবার পাভটগর সিসযিুক্ত েকর লনও়ো 
হক়েকছ। আমাকে অনুকরাধ েরা হক়েভছে লযার্াকযার্ েরকত এবং পকরর বুধবাকরর 
পাভটগেভমভটর ভমভটংক়ে লযার্িাকনর জনয। 
 
এিাকব সিয েরার বযাপারটা আমাকে ভেছুটা হতবুভদ্ধ েকর ভিক়েভছে তাকত সকন্দহ লনই; 
এবং আভম লিকবই পাইভন লয বযাপারটাকত রার্ েরব নাভে হাসব। লেননা তখন পযগন্ত 
বতগমান লোন পাভটগর সিয হও়োর ইকে আমার ভছে না। বরং ভনকজর এেটা পাভটগ র্কড 
লতাোর ভিকেই আমার লোাঁে ভছে। এ ধরকনর ভনমন্ত্রণ আভম েখকনা েিনাকতও আনকত 
পাভরভন। 
 
আভম প্রা়ে এেটা উির ভেকখ লফকেভছোম; ভেন্তু লেৌতুকের িরুণ উির না ভিক়ে লসই 
ভমভটংক়ে ভনভিগষ্ট ভিকন লযার্ লিও়োটাই মনভস্থর েভর। যাকত বযভক্তর্তিাকব একির োকছ 
আমার আিশগগুকোকে তুকে ধরকত পাভর। 
 
অবকশকে বুধবার এে। লয শুাঁভডখানা়ে এ ভমভটংক়ের বকন্দাবস্ত হক়েভছে, লসটা হে 
লহকরনস্ত্রাকনর ‘আকট লরাকজনবাড’, যাকত হোৎ ছাডা খকের সচরাচর ঢুেত না। ১৯১৯ 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

340 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

সাকে এটা লোন আশ্চযগজনে বযাপার ন়ে। যখন ভবেগুকো লবশ উাঁচু অকঙ্কর আসত 
যভিও িাণ লিখাকনা হত এমন ভেছু ন়ে; ভেন্তু খকেরকির পকে তা লোিনী়ে ন়ে। 
যাকহাে, এ লরস্তরাাঁর নাম আভম আকর্ েখকনা শুভনভন। 
 
প্রা়ে অন্ধোর খকেরকির বসার ঘর ভিক়ে ঢুকে, লসখাকন অবশয এেটা খকেরও বকস 
লনই, পাকশর ঘকর যাও়োর িরজা হাতডাই; এবং িরজা খুকে লিভখ লসখাকনই সিা 
বকসকছ। র্যাকসর মভেন আকোর ভনকচ জনা চাকরে লোে এেটা লটভবে ভঘকর বকস। তার 
মকধয এেজন লসই ভবজ্ঞাপনপকত্রর লেখে। লস আমাকে অিযথগনা জাভনক়ে সািকর জামগান 
পাভটর এেজন নতুন সিসয ভহকসকব বরণ েকর। 
 
সভতয বেকত ভে যখন শুনোম িকের লপ্রভসকডে তখকনা একস লপৌঁছা়েভন, এেটু ভনরুিযম 
হক়ে পভড। যাকহাে মকন মকন তৎেণাৎ ভস্থর েকর লফভে লয লস একস উপভস্থত না হও়ো 
পযগন্ত ভনকজকে প্রোশ েরব না। লশকে এেসম়ে লপ্রভসকডকের আভবিগাব হ়ে। 
স্টারকনোর শুাঁভডখানার ভমভটংক়ে, লযখাকন লফডার বকৃ্ততা ভিক়েভছে এবং লয লচ়োরমযাকনর 
পি অভধোর েকরভছে, এ লসই বযভক্ত। 
 
আমার লেৌতূহে লজকর্ ওকে এবং সাগ্রকহ অকপো েভর ভে হকত যাকে তা লিখার জনয। 
আভম তখন লসই নামগুকো এবং িদ্রকোেকির সকে পভরচক়ের সুকযার্ পাই, এ িকে 
যারা সকবগসবগা। লিশবযাভপ িকের লপ্রভসকডে হে ভমস্টার লহরার আর ভমউভনে লজো 
পাভটগর লপ্রভসকডে হে এনটুন লেকসোর। 
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আকর্র ভিকনর সিার োযগ ভববরণী পডা হ়ে এবং লিাকট তা যথাসমক়ে রৃ্হীতও হ়ে। 
এরপকর আকস লোোধযকের ভরকপাটগ। সভমভতর সবশুদ্ধ লমাট তহভবে হে সাত মােগ 
পঞ্চাশ লফভনর্। (তখনোর িারতী়ে মুদ্রা়ে প্রা়ে ভতভরশ টাোর মত।) সকে সকে অবশয 
লোোধযে তার মতামত বযক্ত েকর লয সভমভতর সিযকির ওপর তার পূণগ আস্থা 
ভবিযমান। এটাও সিার োযগ ভববরণীর মকধয ভেভপবদ্ধ েরা হ়ে। এরপকর আকস 
লচ়োরমযান লযসব পত্রাভির উির ইভতমকধয ভিক়েকছ, লসইগুকো পডা হ়ে। প্রথকম েীে 
লথকে আসা এেটা ভচভে, এর পকররটা ডুকসেডকফগর, লশকেরটা একসকছ শহর বাভেগন 
লথকে। ভতনকট ভচভের উিরই যথাযথ লিও়ো হক়েকছ বকে সভমভতর অনুকমািন োি েকর; 
এরপকর পডা হ়ে সিয আসা ভচভেগুকো। বাভেগন, েীে এবং ডুকসন্ডফ লথকে আসা। 
িাবিভেকত লবাো যা়ে এ ভচভেগুকো আসাকত সবাই খুব খুভশ। োরণ এ ভচভেগুকো 
আসাকত প্রমাভণত হ়ে লয জামগান লেবার পাভটগ সাধারকণর জনভপ্র়েতা পাকে। ভেন্তু 
তারপর? তারপকর আকস সিয আসা ভচভেগুকোর ভে উির লিও়ো হকব, তার ওপর েম্বা 
ভবতেগ। 
 
বযাপারটা িুুঃখজনে। িেকবাঁকধ আড্ডা মারার এটা হে ভনেৃষ্টতম এেটা উিাহরণ। আর 
আমাকে ভেনা এ ধরকনর এেটা সভমভতর সিয হকত হকব? 
 
নতুন সিয সংখযার বযাপারটাও আকোভচত হ়ে–এেেথা়ে বো যা়ে সমস্ত আকোচনাটার 
উকেশযই হে আমাকে ভেিাকব ফাাঁকি লফো যা়ে। 
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আভম এবার প্রশ্ন েরকত শুরু েভর। ভেন্তু অভচকরই বুেকত পাভর েক়েেটা িাে আিশগ 
ছাডা একির লোন পভরেিনা লনই। ভবজ্ঞাপনপত্র লনই, ছাপা বেকত ভেছুই লনই। 
লমম্বারভশকপর োডগ, এমন ভে িকের রবার স্টযাম্পও লনই। আকছ শুধু ভববাস আর ভেছু 
িাে োজ েরার ইো। 
 
আমার আর হাভস আকস না। এসব ভেকসর জনয েরা হকে। এসব হকে হতবুভদ্ধতা আর 
চরম সনরাকশযর ভচহ্ন যা প্রা়ে সমস্ত রাজননভতে িেগুকোই র্াক়ে লসাঁকট বকস আকছ। 
তাকির লোন পভরেভিত িৃভষ্টিভে লনই। লয অনুিূভতর িারা প্রবৃি হক়ে এ েক়েেটা 
যুবে লছকে এ োকজ লনকমকছ, ওপর লথকে তা হাসযের লিখাকেও অন্তকরর লপ্ররণাই 
তাকির বকেকছ,–স্বতুঃপ্রকণাভিত হকেও সজ্ঞাকন–সমস্ত িেী়ে শভক্ত লযিাকব বতগমাকন 
ভনক়োভজত, তা ভেে এমন ধরকনর শভক্ত অবশযই ন়ে যা জামগান জাভতকে পুনরুদ্ধার 
েরকত পাকর বা অতীকত জামগানরা জাভতর লয েভতসাধন েকরকছ, জাভতর অেমতা িখে 
েকর তা সারাকনা সম্ভব ন়ে। আভম তাডাতাভড আিশগগুকোর ওপকর লচাখ বুভেক়ে লনই, লয 
আিশগগুকোকে ভিভি েকর পাভটগ র্ডা হক়েকছ। এেটা টাইপ েরা োর্কজ ভেস্টটা 
ছাপাকনা। এখাকনও আবার আভম বুেকত পাভর লয এরা আেুে হক়ে ভেছু খুাঁকজ চকেকছ, 
ভেন্তু োর সকে লয সংগ্রাম েকর চকেকছ তার লোন ভচহ্ন একত লনই। লয অনুিূভতর িারা 
এরা চাভেত হকে, আভম তা উপেভি েরকত পাভর। এটা লয আকন্দােকনর পকথর সন্ধান 
েকর চকেকছ, তাকে িকের ওপকর োাঁই ভিকত হকব এবং শুধু শকের মাো র্াাঁথকেই হকব 
না। 
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সকন্ধযকবো়ে যখন আভম আমার বযারাকে ভফকর আভস, ততেকণ সভমভতটা সম্পকেগ আভম 
এেটা ভনভিগষ্ট ধারণা েকর লফকেভছ এবং জীবকন এেটা েভেন সমসযার মুকখামুভখ হই। এ 
িকে লযার্িান েরকবা, নাভে একে অস্বীোর েরব? 
 
বুভদ্ধমিার ভিে লথকে আমার প্রভতভট ভচন্তাধারা এ িকে সিয ভহকসকব লযার্িান েরকত 
বাধা ভিকত থাকে। ভেন্তু আমার অনুিূভতগুকো আমাকে জ্বাোতন েরকত শুরু েকর। যত 
লবভশ আভম ভনকজকে লবাোকত লচষ্টা েভর লয এ সঘটা়ে লযার্িান েরা েতখাভন ভনরথগে, 
তত লবভশ আমার অনুিূভত লসভিকেই েুাঁকে পকড। এ ভিনগুকো আমার অভস্থরিাকবই 
োকট। 
 
আভম এর স্বপকে এবং ভবপকের যুভক্তগুকো ভনকজর মকনর মকধয আকোচনা েরকত শুরু 
েভর। িীঘগভিন ধকরই ভস্থর েকরভছ লয রাজনীভতকত অংশগ্রহণ েরব। এবং এটা আমার 
োকছ জকের মত পভরষ্কার লয রাজনীভতকত সভে়ে অংশ ভনকত হকে আভম লোন এেটা 
আকন্দােকনর মাধযকমই তা েরব। ভেন্তু এতভিন পযগন্ত মকনর লিতকর সভতযোকরর লোন 
তাডনা এ সভে়ে রাজনীভতকত অংশগ্রহকণর জনয অনুিব েভরভন। আভম লসই িকের 
লোে নই, যারা নতুন ভেছু লোকি আজ এেটা ভেছু েকর, আবার োেই তার লথকে 
সকর িাাঁডা়ে। োরণ তার জনয আমার সব স্বপ্নগুকো বাস্তবাভ়েত হও়ো প্রক়োজন, অথবা 
একেবাকরই শুরু না েরা উভচত। লেননা আভম জানতাম যভি এেবার অভিমত লিই, 
তকব লসই মতামত আমাকে সারাজীবকনর জনয লবাঁকধ লফেকব, যার লথকে লফরার আর 
লোন পথ লনই। আমার পকে আেসয েকর সম়ে নষ্ট েরা সম্ভব ন়ে, যা ভেছু েরব িৃঢ় 
প্রভতজ্ঞা এবং র্িীর আগ্রকহর সকেই তা সম্পািনা েরব। আমার মকনর মকধয এমভনকতই 
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যারা সবভেছু েরকত এভর্ক়ে একস লশে পযগন্ত সমাভপ্তকত লপৌঁছা়ে না, তাকির প্রভত র্িীর 
অনীহা বতগমান। এ তথােভথত সব ভবেক়ের পভণ্ডতকির আভম ঘৃণা েভর এবং এটাও 
আমার ধারণা লয একির পকে লোন রেম োজ না েকর চুপচাপ থাোটাই বুভদ্ধমাকনর 
োজ। 
 
িার্য আমার আর্ামী রাস্তার প্রভত অেভে ভনকিগশ েকর। আভম েখনই বৃহৎ লোন িকে 
নাম লেখাব না; োরণটা পকর ভবস্তাভরত বেভছ, এ হাসযের লছাট্ট সভমভতটা, সকে মুভষ্টকম়ে 
সিসয ভনক়ে আমার ধারণা়ে প্রস্তরৎ অভস্থ ভপিকর পভরণত হকব না এবং এখাকন। সম্ভবত 
বযভক্তর্তিাকব লোন োজ লিখাকনার বা েরার সুকযার্ পাও়ো যাকব। লযকহতু আকন্দােনটা 
এখকনা লছাট্ট র্ণ্ডীর লিতকর আবদ্ধ, সুতরাং লসখাকন এখকনা সভে়ে লোন োজ েরা 
সম্ভব। প্রক়োজন শুধু এর অব়েব র্েকনর। আকন্দােনটার চভরত্র র্েন েরা যাকব। ভে 
েেয এবং লোন রাস্তা়ে ভর্ক়ে লসই সমাভপ্তকত ভনক়ে যাও়ো যা়ে,–এ ভজভনসগুকো বড 
লোন পাভটগকত ভর্ক়ে ভস্থর েরা সম্ভব ন়ে। 
 
যত আভম ভচন্তা েভর তত লযন আমার মকন হকত থাকে লয জাভতর পুনরুত্থাকনর জনয 
এটাকে যন্ত্র ভহকসকব চমৎোর বযবহার েরা যাকব। ভেন্তু লোন সংসিী়ে রাজননভতে 
িকের মাধযকম এ োজ েরা েখনই সম্ভব ন়ে। তারা েতগুকো লসকেকে ধযান-ধারণাকে 
আাঁেকড ধকর বকস আকছ। অথবা নতুন লোন শাসন প্রণােীকে সমথগকনর জনয উিগ্রীব। 
এখাকন বতগমাকন যা প্রক়োজন তাহে সবগজন স্বীেৃত এেটা মতবাি, লিাকটর জনয। 
োন্নািরা আকবিন ন়ে। 
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ভেন্তু ভচন্তা েরা এে ভজভনস আর লসই ভচন্তাধারাকে রূপ লিও়ো আকরে ভজভনস; পকরর 
অংশটা সতযই েষ্টের। ভে ভে গুণ থােকে এ ধরকনর ভচন্তাকে বাস্তকব রূপ লিও়ো 
সম্ভব? 
 
সভতয বেকত ভে আভম র্রীব, এবং রুভজ লরাজর্ার বেকতও আমার ভেছু ভছে না; তাই 
আমার ধারণা়ে বাস্তব িুুঃখ-েষ্টগুকোকে আভম সহকজই বহন েরকত পারব। ভেন্তু 
সবকচক়ে বড সমসযা হে লয আভম একেবাকরই অপভরভচত। আভম হোম লসই েে েে 
লোকের মকধয এেজন, িাকর্যর লজাকরই যারা ভটকে আকছ, বা ভটকে থাোর অভধোর 
হাভরক়েকছ। পকরর িরজার প্রভতকবশীরও যার অভস্তত্ব অজানা। আকরেটা বযাপাকর 
অসুভবকধ লিখা লি়ে লয আভম ভন়েভমত সু্ককে পডাশুনা েভরভন। 
 
তথােভথত বুভদ্ধমাকনরা এখন পযগন্ত অকশে অহঙ্কাকরর সকে তাকির ভিকে তাো়ে, যাকির 
সু্ককের প্রশংসাপত্র লনই এবং যকথে জ্ঞান তারা তাকে ভিক়ে চকে। এেটা মানুে ভে 
েরকত পাকর, লসই প্রশ্ন তারা েখকনা ভজজ্ঞাসা েকর না; বরং তাকির যত ভজজ্ঞাসা তাহে 
লস েতিূর পডাশুনা েকরকছ, লসই প্রশ্নকে ভঘকর। তথােভথত ভশভেত লোকেরা সু্কে 
েকেকজর প্রশংসাপত্র সাঁটা েীণ িুবগে মানুেকে সভতযোকরর সেম বযভক্তর লথকে অকনে 
উাঁচুকত স্থান লি়ে, োরণ লস বযভক্তর র্াক়ে ভচত্রভবভচত্র েরা প্রশংসাপত্র সাাঁটা। সুতরাং 
আমার োকছ সহকজই অনুকম়ে এ ভশভেত লোকেরা আমাকে ভে লচাকখ লিখকব এবং 
এখাকনও আভম িুে েকরভছোম। োরণ আমার ধারণা়ে লবভশর িার্ লোেই িাে; ভেন্তু 
বাস্তকবর শীতে আকোকত আমার এ ধারণা লিকঙ চুরমার হক়ে যা়ে। োরণ তাকির মকধয 
মাত্র েক়েেজন বযভক্তেম এবং লবাধর্ময। আভম ভেছুভিকনর মকধয একির লিতরোর 
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পাথগেযটা বুেকত ভশভখ, যারা সবগিা সু্ককের লিও়োকের সকে সাঁটা এবং যাকির িভবেযকত 
বাস্তব জ্ঞাকনর সম্ভাবনা আকছ। 
 
অকনে ভচন্তা-িাবনার পকর আভম এ মতামত লনও়োর জনয মনভস্থর েভর। 
 
এটা ভছে আমার পকে চূডান্ত রেকমর এেটা মতামত লনও়োর পাো। োরণ এভিে 
লথকে িভবেযকত আর মুখ লফরাকনা সম্ভব ন়ে। 
 
এ লিকব আভম জামগান লেবার পাভটগর সিসয হবার তাভেোিুভক্তর জনয স্বীেৃভত জানাই 
এবং অি েক়েেভিকনর মকধযই সামভ়েে সিসযিুভক্তর সাভটগভফকেট লপক়ে যাই। আমার 
েমসংখযা ভনভিগষ্ট হ়ে সাত। 
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হিতী়ে রাইকখর হবপযগক়ের ক্ারণ 
 
পতকনর র্িীরতার পভরমাপ হে তার আসে জা়ের্ার উচ্চতার সকে বতগমান অবস্থার 
ভবক়োর্াঙ্ক। এেটা জাভতর এবং রাকষ্ট্রর পতকনর পভরমাকণর লেকত্রও এ েথাটা সতয। 
স্থাকনর উচ্চতার পভরমাপ, অথবা লসাজাসুভজ বেকত লর্কে বেকত হ়ে অবকরাহকণর পূকবগ 
তার সবকচক়ে উচ্চস্থাকন অবস্থাকনর অঙ্কটা। 
 
যা সবকচক়ে উাঁচু জা়ের্া়ে এেিা আকরাহণ েকরভছে, লসখান লথকেই পতন বা ভবপযগ়েই 
প্রতযেিশগীকির সবকচক়ে ভবস্ম়েের োকর্। ভিতী়ে রাইকখর ভবপযগ়ে তাকির উদ্ভ্রান্ত 
েকরভছে যারা এটাকে প্রাণ ভিক়ে িােবাসত এবং এর পতনকে হৃি়ে ভিক়ে অনুিব 
েকরভছে। োরণ এ রাইখ এত উাঁচু জা়ের্া লথকে অবকরাহণ েকর যা েিনাকতও আনা 
যা়ে না। আর এ পতন জাভত এবং লিকশর চরম িুিগশা আর োিনা লডকে একনভছে। 
 
ভিতী়ে রাইকখর প্রিা এত উজ্জ্বে আর প্রখর ভছে লয সমগ্র জাভত এ জনয লর্ৌরবকবাধ 
েরত। পর পর অকনে অসমতে যুদ্ধ জক়ের পর, সম্রাট লসইসব যুদ্ধ ভবজ়েী না়েেকির 
পুত্র এবং প্রকপৌত্রকির হাকত এমন এে পুরস্কার তুকে ভিক়েভছকেন, যা অেিনী়ে। তারা 
অবশয এ ভবেক়ে সকচতন বা অকচতন ভছে লসটা লোন োকজর েথা ন়ে। যাই লহাে 
সমগ্র জামগান জাভত এটা অনুিব েরত লয এ পুরস্কার ধারাবাভহেিাকব েতগুকো 
আকোচনার মাধযকম আকসভন। এ রাকষ্ট্রর সংস্থাপনা হক়েকছ অনযিাকব, যা নাভে 
আকোচনার মাধযকমর লচক়ে অকনে মহৎ। এ রাকষ্ট্রর যখন ভিভি প্রস্তর স্থাপন েরা হ়ে, 
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তখন সংসিী়ে গুণশুনাভনর মধুর সেীত একে সে লি়েভন। বরং পযারীকে ভঘকর লয 
যুকদ্ধর িামামা লবকজ উকেভছে, লসই সেীকতর মকধযই হক়েকছ এর অভিকেে। এ পথ 
লবক়েই রাষ্ট্রকনতারা অিযভথগত হক়েভছে সমগ্র জাভতর োকছ। িভবেযত রাইকখরও প্রভতষ্ঠা 
এখাকনই। এর মাধযকমই রাজেী়ে মুেুট মাথা়ে উকেভছে। ভবসমাকেগর রাকষ্ট্রর প্রভতষ্ঠা 
হ়েভন েতগুকো ভববাসঘাতে আর েতগকবয অবকহো েরা লোকের িারা। এর প্রভতষ্ঠা 
হক়েভছে সভতযোকরর সসভনে ভিক়ে–যারা রক্ত লঢকে সীমাকন্ত সংগ্রাম েকরকছ। এ অবাে 
েরা জনয এবং পভবত্রতার িীভেত আগুন ভিতী়ে সম্রাট সম্পকেগ ধমগাকন্ধ 
আত্মভবসজগনোরী বযভক্ত স্বর্গী়ে মুেুট তুকে ভিক়েভছে, যার ঐভতহাভসে লর্ৌরব অি 
েক়েেটা পুরকনা রাকষ্ট্ররই অভধোকর ভছে। 
 
েী তীব্র র্ভতকত এ আকরাহণ ভে়ো শুরু হক়েভছে। স্বাভধনতা লিকশর মকধয জীভবোর 
র্যারাভে ভিক়েভছে। জাভত লোেসংখযার ভিে লথকেও লবকড চকেভছে এবং জার্ভতে 
সম্পকিরও সমৃভদ্ধ হভেে। রাকষ্ট্রর সম্মাকনর সকে সকে জাভতর সম্মাকনরও ভনরাপিা ভছে 
এবং সসনযবাভহনীর িারা তা সুরভেত ভছে; এটাই ভছে নতুন রাইখ আর পুরকনা জামগান 
জাভতর পাথগেয। 
 
ভেন্তু ভিতী়ে সম্রাকটর এবং জামগান জাভতর পতন এত সুর্িীর হক়েভছে লয সবাই 
একেবাকর হতবুভদ্ধ অবস্থা়ে ভর্ক়ে লপৌঁকছভছে। এবং যার অবশযম্ভাবী প্রভতো়ো 
জনসাধারকণর লচাকখ ধরা ভিক়েভছে। সবভেছু লিকখ মকন হ়ে সম্রাট এত উাঁচুকত ভর্ক়ে 
লপৌঁকছভছে লয সাধারণ লোকে তা ভচন্তার মকধযই আনকত পাকরভন। বতগমান ভিকনর 
তুেনা়ে লর্ৌরকবর লসই ভিনগুকো োিভনে এবং অবাস্তব বকেই মকন হ়ে। এসব মকন 
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রাখকে আমরা বুেকত পারব লেন লোকেরা এত হতবুভদ্ধ হক়ে পকডভছে। যখন তারা 
সম্ভ্রকমর সকে অতীতটাকে ভচন্তা েরত, তখন পতকনর েেণগুকো ভনশ্চ়েই তাকির নজর 
এভডক়ে লর্কছ, লযগুকো ভনশ্চ়েই লোন এেপ্রোর অব়েকব ঘটনাপ্রবাকহর মকধয উপভস্থত 
ভছে। অবশযই এ েথাগুকো তাকির লেকত্র সতয, জামগাভন যাকির োকছ শুধুমাত্র বাসস্থান 
বা জীভবো আহরকণর লেত্রমাত্র ভছে না। তাকির পকেই এেমাত্র বতগমান অবস্থা 
প্রােৃভতে ভবপযগ়ে বকে লবাধ হকব। আর অনযকির লচাকখ এটা হকব নীরকব এতভিন ধকর 
তারা লয ইকে েকর একসকছ, লসই ইোপূরণ। 
 
িভবেযকতর ভবপযগক়ের েেণ বকে ভনশ্চ়েই লসই ভিনগুকোকত অনুিূত হক়েকছ, যভিও খুবই 
অি সংখযে লোে এ রহসযকিকির লচষ্টা েকরকছ। ভেন্তু বতগমাকন অনযভেছুর লচক়ে লসই 
েেণগুকোই খুাঁকজ বার েরার অতযভধে প্রক়োজন হক়ে পকডকছ। শারীভরে লরার্ ভনণগ়ে 
লযমন তখনই সম্ভব, যখন তার েেণগুকো ধরা যা়ে; লতমভন রাজনীভতর লেকত্রও এটা 
এেই রেকমর সতয। বাইকরর ফুকট ওো লরাকর্র োরণগুকো খুাঁকজ বার েরা লিতকরর 
োরণগুকোর লথকে লযমন সহজ, োরণ লসগুকো লসাজাসুভজ লচাখকেআেেগণ েকর। এ 
োরকণই অকনকে বাইকরর েেণগুকো লিকখ লরার্ ভনণগক়ে ব্রতী হক়েভছে। এবং বোবাহুেয 
তারা বযথগও লয হক়েভছে লস ভবেক়ে সকন্দহ লনই। সভতয বেকত ভে অকনে সমক়েই তারা 
লচষ্টা েকর এ অন্তভনভহত োরণগুকোর অভস্তত্ব এভডক়ে লযকত। এবং এ োরকণই আমাকির 
মকধয লবভশর িার্ লোে অথগননভতে িুিগশাই এ পতকনর মূে োরণ বকে ধকর ভনক়েভছে। 
প্রকতযকেই তার অংকশর িা়েটুেু বহন েরকত হক়েকছ এবং লসই োরকণ অথগননভতে 
িুঘগটনাই বতগমাকনর লশাচনী়ে অবস্থার জনয িা়েী বকে লিকবকছ। সাংসৃ্কভতে, রাজননভতে 
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এবং সনভতে অধুঃপতনই এ ভবপযগক়ের োরণ। অকনকেরই এ িুই ভজভনস লবাোর 
েমতা অথগাৎ প্রক়োজনী়ে অনুিূভত এবং লবাোর মত জ্ঞান থাকে না। 
 
এ জনযই জামগাভনর পতনকে জনসাধারকণর ভবরাট লর্াষ্ঠী ভেকসর জনয লমকন ভনক়েভছে তা 
লবাো যা়ে। ভেন্তু এর লচক়ে সতয হে বুভদ্ধমান লর্াষ্ঠীও জামগাভনর এ পতকনর োরণ 
অথগননভতে ভবপযগ়ে বকে ধকর ভনক়েভছে। এবং সকে সকে তারা ধারণা েকরভছে এর 
আকরার্য সম্ভব এেমাত্র অথগননভতে উন্নভতকত। আমার মকত এ োরকণই জামগাভনর 
লোনরেম উন্নভত সাভধত হ়েভন। লোন উন্নভতই সম্ভব ন়ে যতেণ না জাভত বুেকত 
পারকছ লয অথগননভতে লচতনা জাভতর উন্নভতর ভিতী়ে বা তৃতী়ে স্তকরর ভবে়ে। এবং 
জাভতর উন্নভতর মূে োরণ হে রাজননভতে, সনভতেতা এবং সম্প্রিা়ের্ত োরণগুকো। 
এেমাত্র বতগমাকনর শ়েতানগুকোকে লবাো সম্ভব, যখন এ োরণগুকো উপেভি েরা 
যাকব এবং তখনই তার লরার্ ভনরামক়ের প্রভতকশাকধর ও খুাঁকজ বার েরা সম্ভব হকব। 
 
সুতরাং জামগাভনর পতকনর রহসযটা লিি েরা অতীব প্রক়োজনী়ে। ভবকশে েকর এ 
ভবপযগ়েকে যভি অভতেম েরকত রাজননভতে লোন আকন্দােন আরম্ভ েরকত হ়ে, তকব 
এটা জানা থাো লতা অভত আবশযে। 
 
জামগাভনর টুেকরা টুেকরা হক়ে যাও়োর োরণ খুাঁজকত ভর্ক়ে অতীতকে ভবকশ্লেণ েরার 
সম়ে সতেগ থাোর প্রক়োজন এ োরকণ লয বাইকরর লরাকর্র েেণগুকো লযন আমাকির 
প্রতারণা েরকত না পাকর। োরণ লসগুকোই আমাকির লচাকখ প্রথকম ধরা পকড অবযক্ত 
োরণগুকোকে আমাকির োছ লথকে েুভেক়ে রাখকব। 
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অতযন্ত সহজকবাধয বকে এবং লসই োরকণ লবভশরিার্ লোকের বতগমাকনর িুিগশা লমকন 
লনও়ো োরণগুকো হে যুকদ্ধ পরাজ়ে। এবং সভতয বেকত ভে এটাই বতগমান িুিগাকর্যর 
মূে োরণ। সম্ভবত অকনকেই এটা মনপ্রাণ লথকে ভববাস েকর থাকে। আবার অকনকে 
সকচতন মকন এবং ইকে েকর ভমথযা লজকনও ভববাস েরার িাণ েকর। ভবকশে েকর 
সরোভর ঢােনাভবহীন িাণ্ডার যারা েুকট খাকে, তাকির লেকত্র এটা ভবকশেিাকব প্রকযাজয। 
ভবপ্লকবর অবতারণা বাকর বাকর জনতাকে বুভেক়েকছ লয যুকদ্ধর ফোফে যাই লহাে না 
লেন, জনসাধারকণর োকছ তার লোন মূেয লনই। উপরন্তু তারা এে হক়ে বকেকছ ধনীরা 
হে এ মহাযুকদ্ধর জ়েোকির স্বপকে। সাধারণ জামগান নার্ভরে এবং শ্রভমে লশ্রণীর 
লোন উৎসাহ-ই লনই এ বযাপাকর, যুকদ্ধর ফোফে যাকহাে না লেন। সভতয েকর বেকত 
লর্কে, এ অবতাররা ভনভশ্চত হক়ে বকেকছ লয জামগাভনর পতকনর লোন সম্ভাবনা লনই, বরং 
উন্নভতর সম্ভাবনাই সমভধে। এেবার যভি সামভরে বযবস্থা লিকঙ লিও়ো যা়ে তকব 
জামগাভনর পুনরুত্থান অবশযম্ভাবী। এ চে ভে ভবভিন্ন রাকষ্ট্রর মকধয সমত্রীর র্াকন চাভরভিে 
মুখভরত েকর এ রক্ত ভপপাসু যুকদ্ধর অপরাধ জামগাভনর োাঁকধ চাভপক়ে লি়েভন? এ বযাখযা 
ছাডা ভে তারা এ তে প্রোশ েরকত পারত লয সামভ়েে পরাজক়ের লোন প্রভতভে়ো 
রাজননভতে জর্কত লিখা লিকব না, ভবকশে েকর জামগানকির লেকত্র? পুকরা ভবপ্লবটাকে 
ভে লিাজ পাকনাৎসকব পভরণত েকর জামগানকির অগ্রর্ভত বযাহত েরা হ়েভন, যাকত 
স্বকিকশ এবং ভবকিকশ জামগাভন ভবজ়েীর সম্মান না পা়ে। ভমথযাবািী প্রতারকের িে, এটা 
ভে সভতয বভেভন? 
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এ ধরকনর ধৃষ্টতা যা ভনছে ইহুিী সসনযকির পরাজক়ের জনয প্রক়োজনী়ে ভছে, এবং তা-
ই হে জামগানকির পরাজক়ের োরণ। বাস্তভবেপকে বাভেগন লিারও়োথগ ভছে রাজকদ্রাকহর 
প্রধান লহাতা; তারাই লস সমক়ে ভেকখভছে লয জামগান সসনযকির ভবজ়েী হক়ে লিকশ ভফরকত 
লিও়ো হকব না। এবং এসব সকেও তারা আমাকির সামভরে পরাজক়ের জনয লিাোকরাপ 
েকর। 
 
এ সব ভমথযাবািীকির সকে লোনরেম ভবতকেগ যাও়ো অনথগে। যারা এ মুহূকতগ যা বকে 
পকরর মুহূকতগই তা অস্বীোর েকর। একির সম্পকেগ আভম আর লোন শে বয়ে েরব না। 
োরণ লতাতা পাভখর মত অকনে ভচন্তাহীন লোে আকছ যাকির এটাই হে োজ। এবং 
যারা এ োজ েরকব লোন খারাপ মতেব ছাডাই। ভেন্তু আভম লয পযগকবেণ েকরভছ তা 
হে আমাকির সগ্রামীকির জনয; োরণ তারা লতা োযগকেকত্র লিখকত পাকর এ মুহূকতগ যা 
বেকছ, পকরর মুহূকতগই তা িুেকছ এবং ভনকজর মত েকর লসই েথাটা লঘারাকে। 
 
যুকদ্ধ পরাজ়েই লয জামগাভনর পতকনর োরণ তার উির ভেে মত ভনকচ লিও়ো হে। 
 
এটা সভতয লয যুকদ্ধ পরাজ়ে জামগাভনর িভবেযকতর ওপর িুুঃখজনে ভবরাট এেটা আঘাত 
লহকনভছে। ভেন্তু যুকদ্ধ পরাজ়েটাই এর এেমাত্র োরণ ন়ে। বরং অনয োরকণর ফোফে 
হে এটা। এ জীবন মৃতুয সংগ্রাকমর ভবপযগ়েের সমাভপ্ত হে আেভস্মে লট্রন িুঘগটনার মত; 
সুতরাং যাকির স্বে এবং লসাজাসুভজ ভচন্তােমতা আকছ, তাকির পকে বযাপারটা 
লবাধর্ময। ভেন্তু িুিগার্যবশত লতমন লোেও বতগমান ভছে, যারা লসই ি়োনে মুহূকতগ 
তাকির ভচন্তােমতা সমূ্পণগরূকপ হাভরক়ে লফকেভছে। এবং বাভেরা প্রথকম সতযটাকে 
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লবাোর লচষ্টা েকরকছ, তারপর পুকরা বযাপারটাকে অস্বীোর েকর বকসকছ। অনযানযরা 
তাকির গুপ্ত বাসনা চভরতাকথগর পর বাস্তকবর সমু্মখীন হক়ে লিকখকছ লয পুকরা বযাপারটাই 
ঘকটকছ তাকির লযৌথ সকম্মেকন। এরাই হে এ ভবপযগক়ের জনয িা়েী। এবং যুকদ্ধ পরাজ়ে 
অবশযই োরণ ন়ে। যভিও তারা এখন সমস্ত ভবপযগক়ের জনয যুদ্ধ পরাজক়ের ভিকে 
আঙুে লিভখক়ে ভিকে। সভতয বেকত ভে, তাকির োকযগর ফোফে হে যুকদ্ধ পরাজ়ে। 
এবং তাকির বতগমাকন লিাোকরাকপর লেন্দ্র খারাপ লনতৃত্ব লমাকটই এর জনয িা়েী ন়ে। 
আমাকির শত্রুরা একেবাকরই োপুরুে ভছে না। তারা এটাও জানত ভে েকর বীকরর 
মতন মৃতুযবরণ েরকত হ়ে। যুদ্ধ শুরু হও়োর প্রথম ভিকনই তারা জামগাভনকে ভপছু হভটক়ে 
ভিক়েভছে; িুভন়োর অস্ত্রশকস্ত্রর োরখানা এবং গুিাম তাকির বযবহাকরর জনয মজুি ভছে; 
যার িারা সামভ়েে ে়েেভত তৎেণাৎ পূরণ েরা যা়ে। বাস্তভবে পকে সারা পৃভথবী 
স্বীোর েকর ভনক়েকছ লয সুিীঘগ চার বছর ধকর জামগাভনর জ়ে সমানুপাত হাকর সম্ভব 
হক়েকছ এেমাত্র লনতৃকত্বর িরুণ, সসনযকির বীরত্ব লতা এর সকে আকছই। যা ভেছু েমভত 
ভছে তা পূরণ েরা লোন মানুকের পকেই সম্ভব ন়ে; এবং তা-ই স্বািাভবে। তাই লসই 
সসনযকির ভবপযগ়ে আমাকির িুিগশার োরণ ন়ে। এটা হে অনয লিােগুকোর ফোফে। 
এবং এগুকোই পতনটাকে আকরা র্িীকর লটকন নাভমক়েকছ; যা লখাো লচাকখ স্পষ্ট লিখা 
সম্ভব। এ সভতযোকরর োরণগুকো ভনকচ এিাকব লিখাকনা লযকত পাকর : 
 
সামভরে পরাজ়ে ভে জাভত এবং লিশকে এিাকব ছুাঁকড লফকে ভিকত পাকর? যখন এটা 
িুিগার্যজনে লোন িুুঃকখর ফোফে হ়ে? বাস্তভবেপকে এেটা যুকদ্ধ পরাজক়ের জনয ভে 
এেটা জাভত ধ্বংস হ়ে এবং লসটাই ভে এেমাত্র োরণ হকত পাকর? 
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এর উির সংকেকপ ভিকত লর্কে বেকত হ়ে, অন্তকিশী়ে ে়েই সামভরে পরাজক়ের 
োরণ। এবং তার সকে োপুরুেতা, চভরত্রহীনতা এবং ভববাসঘাতেতা লতা আকছই। এ 
োরণগুকো যভি সামভরে পরাজক়ের োরণ না হ়ে, তকব সামভরে পরাজ়ে জাভতর 
পুনরুত্থাকনর সাহাযয েকর এবং জাভতকে উন্নভতর ওপকর স্তকর লেপন েকর। সামভরে 
পরাজ়ে জাভতর জীবকন েবকরর সৃ্মভত ন়ে। ইভতহাস খুাঁজকে এ েথার যথাথগতার 
উিাহরণ প্রচুর পাও়ো যাকব। 
 
িুিগার্যজনেিাকব জামগাভনর সামভরে পরাজ়ে আেভস্মে লোন িুঘগটনা ন়ে। এটা হে 
ভচন্তা-িাবনা েকর পাও়ো শাভস্ত যা হে ভর্ক়ে এ বযাপাকরর ভচরন্তন প্রভতিান। এ 
পরাজক়ের আমাকির প্রক়োজন ভছে। োরণ এটা বাইকরর োরণগুকো তযার্ েকর 
লিতকরর োরণগুকোকে ভবকশ্লেণ েরকত লশখাকব। যভিও তারা প্রতযে, ভেন্তু লবভশরিার্ 
লোেই তা স্বীোর েকর লন়েভন। যারা উটপাভখর পিা অবেম্বন েকরকছ, যা লিখকত চা়ে 
শুধুমাত্র লসটাই লিকখকছ। 
 
জামগাভনর লোকেরা যখন এ পরাজ়ে লমকন ভনক়েভছে তখন লয েেণগুকো জামগাভনর 
র্ণজীবকন ফুকট উকেভছে, আমরা এবার লসগুকোকে পরীো েকর লিভখ। এটা ভে সভতয 
ন়ে লয অকনকেই ভপতৃিূভমর এ িুবগাকর্য েিাজনেিাকব উসু্ফল্ল হক়ে উকেভছে? যভি 
তাকির ইো়ে এ প্রভতকশাধ না লনও়ো হক়ে থাকে, তকব এ বযাপাকর লে এত উৎসাহী 
হকব? লতমন লোেও ভে তাকির মকধয ভছে না, যারা এ বকে অহংোর েরত লয তারাই 
সীমান্তকে িুবগে েকর ভিক়ে জামগাভনর এ ভবপযগ়ে লডকে আনকত সাহাযয েকরকছ। সুতরাং 
শত্রুরা এ অসম্মান আমাকির োাঁকধর ওপর চাভপক়ে লি়েভন, বরং আমাকির লিশবাসীই তা 
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লডকে একনকছ। তার জনয যভি তারা পকর িুকিগার্ বহন েকর, তকব তা ভে অনুপযুক্ত। 
পৃভথবীর ইভতহাস মিন েরকেও ভে এমন এেটা িৃষ্টান্ত খুাঁকজ পাও়ো যাকব, লযখাকন 
লিশবাসী ভনকজরাই ভনকজকির যুদ্ধপরাধী বকে র্ণয েকরকছ–সজ্ঞাকন এবং বযাপারটা 
সম্পকেগ পভরপূণগ জ্ঞান থাো সকেও! 
 
না, এর আর পুনরাবৃভি ন়ে। লযিাকব জামগান জাভত এ পরাজ়েবরণ েকরকছ, আমাকির 
োকছ এটা প্রতযে লয সভতযোকরর োরণ অনয লোথাও সামভরে পরাজক়ের িরুণ 
েক়েেটা সীমান্ত হারাকনা বা আত্মরো না েরকত পারা ভনশ্চ়েই ন়ে। যভি সীমান্ত 
হারাকনার জনয এ ভবপযগ়ে আসত, তকব জামগান জাভত তা সমূ্পণগরূকপ অনযিাকব 
বযাপারটাকে গ্রহণ েরত। তারা এই িুিগার্যকে িৃঢ়িাকব িাাঁকত লচকপ থােত, অথবা িুুঃকখ 
িারাোন্ত অবস্থা়ে লিকঙ পডত। শত্রুর ভবরুকদ্ধ ভবকিকে এবং উন্নিতা়ে তাকির হৃি়ে 
িকর উেত। হোৎ ঘটনার প্রবাকহ অথবা িাকর্যর আকিকশ যাকির েপাকে ভবজ়ে ভতেে 
পকডকছ, এবং লসকেকত্র জাভত লরাকমর বযবস্থাপে সিার* অনুসরকণ পরাভজত সসনযকির 
বরণ েরত ও তাকির ধনযবাি জানাত উৎসর্গতার জনয। এবং আকরা অনুকরাধ জানাত 
সম্রাকটর প্রভত লযন তারা আনুর্তযতা না হারা়ে। এমন ভে শতগহীন আত্মসমপগণও 
স্বােভরত হত আকন্দাভেত না হক়ে ভস্থরিাকব, যখন হৃি়ে মভথত হত চরম প্রভতভহংসার 
তাডনা়ে। 
 
এ হে সামভরে পরাজক়ের সভতযোকরর অিযথগনার নমুনা, যা নাভে িাকর্যর আকিকশ 
আকরাভপত; লযখাকন উল্লাস বা নাচ র্াকনর অবোশ থােত না। থােত না োপুরুেকির 
অহংোর, আর পরাভজতকির সম্মান লিখাকনার লতা লোন প্রশ্নই আকস না। সীমান্ত লফরা 
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সসনযকির উপহাস েরাও হত না। এবং তাকির মানসম্মানও ধূো়ে ছুাঁকড লফো হত না। 
ভেন্তু সবকচক়ে বড হে, লসই েিাের পভরভস্থভত বৃভটশ অভফসার েকনগে লরভপংটনকে 
প্রবৃি েরত না জামগাভনর প্রভত উকপোভমভশ্রত অবজ্ঞা ছুাঁকড ভিক়ে বেকত, লয প্রভত 
ভতনজন জামগাকনর এেজন হে ভববাসঘাতে। না, একেকত্র এ লরার্ প্রেৃত বনযার রূপ 
ভেছুকতই ভনকত পারত না; যার জনয র্ত পাাঁচবছর ধকর বভহজগর্কতর োকছ প্রভতভট 
সম্মাকনর পিভচহ্ন মুকছ লর্কছ। 
 
এটা পভরষ্কারিাকব প্রমাণ েকর লয জামগাভন টুেকরা হক়ে যাও়োর জনযই লয যুকদ্ধ পরাভজত 
হক়েভছে তা েত বড ভমথযা। সামভরে পরাজ়ে হক়েভছে ধারাবাভহে ঘটনাগুকোর িারা 
সৃষ্ট বযাভধর জনয এবং যার সভে়েতা যুকদ্ধর পূকবগই জামগান জাভতর র্াক়ে ফুকট ওকে। এ 
যুদ্ধকেই আেভস্মে িূঘগটনা বো চকে, যা ভিবাকোকের মত লোকের লচাকখ স্পষ্টিাকব 
ধরা পকডভছে লয বযভক্তর্ত এবং জাতী়ে জীবকন সনভতেতা েতখাভন ভবে বাকের লধাাঁ়ো়ে 
আেন্ন এবং আত্মরেণতার অধুঃপতন হক়েকছ। এগুকোই হে প্রাথভমে োরণ যা নাভে 
বহুভিন ধকরই জাভতর এবং সম্রাকটর লিতকর লর্াডা়ে সুডে লেকট চকেকছ। 
 
ভেন্তু ইহুিীরা তাকির ভমথযা এবং সংগ্রামশীে সহেমগীকির ভনক়েই পকড থাকে। 
মােগসবািীরা সমস্ত লিাে লসই লোেটার ঘাকড চাভপক়ে লি়ে, লয এো অভত মানকবর 
লেৌহ েভেন ইো এবং অিময উৎসাহ ভনক়ে জাভতকে লসই িুঘগটনা এবং েিাের 
পভরভস্থভতর হাত লথকে বাাঁচাকত লচষ্টা েকরভছে। মহাযুকদ্ধর পরাজক়ের িা়েিার্ 
েুকডনডগকফর ঘাকড চাভপক়ে ভিক়ে তারা সনভতে অস্ত্রটা (যা নাভে শত্রুকির পকে 
ভবপিজনে) িূকর সভরক়ে ভিক়ে ভববাসঘাতেকির ভপতৃিূভমর প্রভত ভবচাকরর পথ প্রশস্ত 
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েকর লি়ে। ওসবগুকোর লপছকনর উকেশযটা হে–লযটা সবগতিাকব সতয, যভিও এটা হে 
এেটা ভবরাট বড ভমথযা লয লপছকন এেটা মহৎ শভক্ত োজ েকর যাকে। োরণ সাধারণ 
জনতার ভবরাট এেটা অংশকে তাকির অনুিূভতর স্তরকে িুে লবাোকনা সম্ভব, ভেন্তু তা 
সকচতকন বা সজ্ঞাকন সম্ভব ন়ে। সুতরাং তাকির এ মানভসে অবস্থাকত তারা ভবরাট 
ভমথযার োকছ যত সহকজ বভে হ়ে, লছাটখাকটা ভমথযার োকছ ততটা ন়ে। োরণ জীবকনর 
প্রসকে তারা লছাকটাখাকটা ভমথযা বকেই থাকে। ভেন্তু তাকির জীবকন বড ভমথযার লোন 
স্থান লনই। প্রোণ্ড ভমথযা তাকির োকছ মাথা তুেকতও সেম হ়ে না, এবং তাকির পকে 
এেটা অভববাসয লয অনয লেউ সতযটাকে ভবেৃত েরার ধৃষ্টতা রাকখ। তাকির মন সব 
সম়েই সকন্দকহর লিাো়ে লিাকে লয এর লপছকন ভনশ্চ়েই অনয লোন বযাখযা আকছ। ভবরাট 
ভমথযা সব সম়ে লপছকন এেটা ছাপ লরকখ যা়ে। এবং লসই ছাপ মুকছ লফকে ভিকেও 
ভনভশ্চহ্ন হ়ে না; এটা পৃভথবীর সমস্ত ভমথযাবািী ভবকশেজ্ঞকির জানা। ভবকশে েকর ভমথযার 
লবসাভত ভনক়ে যাকির ভনতয ঘরসংসার, তারা িাে েকরই জাকন ভে েকর ভমথযাটাকে 
জঘনযতম উপাক়ে বযবহার েরকত হ়ে। 
 
স্মরণাতীত োে হকত ইহুিীরা অনযানযকির লথকে খুব িাে েকর জাকন ভে েকর ভমথযা 
এবং ভমথযা অপবািকে চরমিাকব োকজ োর্াকত হ়ে। তাকির ভনকজকির অভস্তত্বই ভে 
চরম ভমথযার ওপকর ন়ে? বো হক়ে থাকে তারা ধমগী়ে জাভত। ভেন্তু বাস্তভবেপকে লিখকত 
লর্কে আকিৌ ভে ইহুিীরা এেটা জাভত? এবং তা যভি সতয হ়ে তকব ভে জাভত? 
মানবজাভত লয মহান ভচন্তানা়েকের জন্ম ভিক়েভছে ইহুিীকির সম্পকেগ তার ভববৃভত 
সবগাংকশ সতয। লসাকপনহাও়োর ইহুিীকির বেত ভমথযাবািীর চরম শুরু। যারা এ ভববৃভতর 
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সতযাসতয ভিেটাকে অনুধাবন েকর না বা ভববাস েরকত চা়ে না, তাকির পকে সতয 
প্রভতষ্ঠা েরা ভেছুকতই সম্ভব ন়ে। 
 
আমাকির জামগান জাভতর পরম লসৌিার্য বেব লয এ চরম িুিগশার ভিনগুকোর হোৎ 
ঘটনাচকে লছি পকড এবং তা ি়োনে ভবপযগক়ে পভরবভতগত হ়ে। যভি বযাপারটা ধীর 
র্ভতকত পভরণভতর ভিকে এভর্ক়ে চেত, আকস্ত হকেও জাভত ভনভশ্চত ধ্বংকসর র্কিগ 
ভনকেভপত হত। লরার্টাও হত িীঘগস্থা়েী; লযখাকন লরার্টা েভেন হও়োকত বাইকরর সবার 
লচাকখ ধরা পকড লর্কছ; এটা লোন িুঘগটনা ন়ে লয মানুে োকো লপ্লর্ রাজকরাকর্র লচক়ে 
তাডাতাভড ভনরাম়ে েরকত ভশকখকছ। োরণ প্রথমটা মৃতুযর ি়োে রূপ ধকর আকস, যা 
লিকখ সমগ্র মানবজাভত ভশউকর উকে; আর অনযভট আকস েপটতার িাণ েকর। প্রথমটা 
চরম ি়ে ধভরক়ে লি়ে, অনযটা লিতকর লর্াপকন োজ েকর চকে। ফোফে হে, মানুে 
প্রথমটার ভবরুকদ্ধ ি়োনেিাকব ি়ে লপক়ে ভর্ক়ে সমস্ত শভক্ত ভিক়ে প্রভতকরাকধর লচষ্টা 
েকর, অপরভিকে রাজকরাকর্র ভবরুকদ্ধ প্রভতকরাকধর বযবস্থা অকনে িুবগেতার। এিাকব 
মানুে লপ্লর্কে ভনমূগে েরকত সেম হকেও রাজকরার্ ভনমূগে েরা তাকির পকে সম্ভব হক়ে 
ওকেভন। 
 
জাভতর জীবকন লরাকর্র লেকত্রও এটা সবগাংকশ সতয। যতভিন না পযগন্ত এ লরার্ ভবপযগ়ে-
স্বরূপ হক়ে িাাঁডা়ে, জনসাধারণ একত অিযস্ত হক়ে পকড বশবতগী হক়ে যা়ে। তখন িাকর্যর 
এেটা ধাকা়ে, যভিও লসটা ভতক্ত–িার্য ভনধগারণ েকর লি়ে ধীর র্ভতকত তা হ্রাস পাকব, 
নাভে বভের জনয উৎসর্গীেৃত মানুেগুকোকে লসই লরাকর্র লশে পযগাক়ে একন িাাঁড 
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েরাকব। লবভশর িার্ এ আেভস্মে িুঘগটনা তৎেণাৎ সারাকনা না লর্কেও িীঘগভিন ধকর 
প্রকচষ্টা চাভেক়ে লযকত হ়ে। 
 
ভেন্তু একেকত্রও সবগপ্রথকম প্রক়োজন লিতরোর গুপ্ত োরণটাকে লটকন বার েরা যা 
লথকে এ লরাকর্র উৎপভি। 
 
সবকচক়ে প্রক়োজনী়ে প্রশ্নটা হে মূে োরণ লথকে লয পভরকবকশ এটা লবকড উকেকছ তাকে 
আোিা েরা। আর যতভিন পযগন্ত এ লরাকর্র জীবাণু লিকহ লথকে যা়ে, ততভিন পযগন্ত 
এটাকে লরার্ মুক্ত েরা সতযই েষ্টের। িীঘগভিন ধকর থাো়ে এটা লিকহর এেটা অে 
ভবকশে হক়ে িাাঁডা়ে। অকনে সমক়েই লিখা যা়ে সমক়ের সকে সকে এ ভবোক্ত বীজ 
জাভতর এেটা অকে পভরণত হক়ে লর্কছ, তখন ভেছুকতই এটাকে মুক্ত েরা আর সম্ভব 
হক়ে ওকে না। তখন এটাকে প্রক়োজনী়ে এেটা শ়েতান বকে ধকর লনও়ো হ়ে। সুতরাং 
এ ভবকিশী জীবাণু শরীকরর লিতর লথকে খুাঁকজ লবর েরার প্রকচষ্টা লথকেই মানুে ভবরত 
থাকে। 
 
যুদ্ধ পূকবগর িীঘগ শাভন্তর ভিনগুকোকত এ শ়েতাকনর উপভস্থভত ভনশ্চ়েই ভছে। ভে : এেবার 
বা িুবাকরর লবভশ তাকির খুাঁকজ বার েরার লোন প্রকচষ্টাই হ়েভন। এখাকনও আবার লসই 
অথগননভতে অবস্থাটাই নজকর একসকছ যা নাভে সহকজ িৃশযমান। অপর লয শ়েতানগুকো 
নীরকব লিকহর অিযন্তকর আত্মকর্াপন েকর আকছ তার লচক়ে। 
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ে়েকরাকর্র অকনেগুকো ভচহ্নই লসভিন বতগমান ভছে যার ওপকর ভবকশেিাকব ভচন্তা েরাটা 
উভচত ভছে। অথগননভতে িুরবস্থা সম্পকেগ ভনকচর েথাগুকো বো যা়ে : 
 
যুকদ্ধর আকর্ ভবপুে পভরমাকণ জনসংখযা বৃভদ্ধ পাও়োকত অথগননভতে বা রাজননভতে 
উন্নভতর লচক়ে সিনভন্দন রুভট লজার্াকডর সমসযাটাই বড হক়ে ওকে; ভেন্তু িুিগার্যবশত 
যারা এজনয িা়েী, তাকির মাথা়ে ভেছুকতই সভেে সমাধানটা আকস না; তাই তারা সস্তা়ে 
বাজীমাৎ েরার রাস্তাটাই লবকছ লন়ে। নতুন সীমান্ত িখকের ধারণাটাকে পভরতযার্ েকর 
তার পভরবকতগ একির বযবসার তাকে িুভন়ো জক়ের প্রকচষ্টাটাকেই লশেকমে েভতোরে 
ভশিকেন্দ্রীে েকর তুকেভছে। 
 
তার সবগপ্রথম এবং প্রধান ি়োবহ ফোফে হে েৃভেজীবী সম্প্রিা়েকে িুবগে েকর 
লিও়ো। 
 
ধনী এবং িভরকদ্রর পাথগেযটা এতই প্রেট হক়ে পকড লয লসটা লচাকখ পডার মত। 
ভবোভসতা এবং িাভরদ্রতার এত লঘাঁোকঘভে সহাবস্থান লয তার ফোফে লশাচনী়ে হকত 
বাধয। অিাব এবং লবোরত্ব আশ্চযগজনে লখো লিখাকত শুরু েকর, যার পভরণভত চরম 
অসকন্তাে এবং পরস্পকরর ভতক্ততা়ে। তার ফে হ়ে জনসাধারণ রাজনীভতকত ভবভিন্নমুখী 
হক়ে পকড। বযবসাভ়েে উন্নভতর সকে সকে অসকন্তােও লবকড চকে। বযাপারটা এমন এে 
জা়ের্া়ে একস লেকে লয আর চেকত পাকর না, সেকেরই মকন এ ধারণাটা জন্মা়ে। যভিও 
োকরারই ধারণা ভছে না লয সভতযোকরর ভে ঘটকত যাকে। 
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ছভডক়ে থাো অসকন্তাে লয জনজীবকন েত র্িীকর লপৌঁকছভছে এগুকোই হে তার। 
ভটভপেযাে এবং িৃশযমান ভচহ্ন। 
 
ভশিই লিশকে চােনা েরকত শুরু েকর এবং অথগ ঈবকরর জনয ভনভিগষ্ট জা়ের্াটা িখে 
েকর এমনিাকব বকস লয তা ভিক়ে শুধু লয যা ইো েরা সম্ভব তা ন়ে, সবাই তার োকছ 
মাথা নত েরকতও বাধয হ়ে। স্বকর্গর ঈবর লযন পুরকনা ভিকনর প্রতীে হক়ে িাাঁডা়ে এবং 
তাকে তার জা়ের্া েুকবকরর জনয লছকড সকর িাাঁডাকত হ়ে। এিাকবই চরম অধুঃপতকনর 
ভিন ঘভনক়ে আকস যা প্রেৃতই জাভতর পকে অতযন্ত েভতোরে হক়ে িাাঁডা়ে। োরণ 
তৎোেীন অবস্থা এমন এে জা়ের্া়ে একস িাাঁভডক়েভছে যখন জাভতর িাকর্য প্রশংসাটা 
লজাটা উভচত। োরণ িুুঃসমক়ের েগ্ন তখন ঘনা়েমান। জামগাভনর উভচত ভছে তরবারীর 
িারা রুভট লজার্াড েরা, যাকত লস তার প্রক়োজনী়ে রুভট লপকত পাকর। 
 
িুিগার্যবশত অকথগর এ প্রাধানয জাভতর প্রকতযে অংকশর স্বীেৃভত পা়ে, যার ভবকরাধীতা 
েরা এোন্তিাকবই উভচত ভছে। মহামানয োইজার এেটা িুে েকরভছে যখন তার 
উচ্চপিস্থ েমগচারীকির মকধয এ সমস্ত েুকবরকির জা়ের্া েকর লি়ে। স্বীেৃতিাকব যভিও 
েমা লচক়েই বেকত বাধয হভে লয এমন ভে ভবসমােগ পযগন্ত এ বযাপারটার ভবপি বুেকত 
সেম হ়েভন। বাস্তকব সব আিশগগুকোকে অকথগর পভরমাকপ ভিতী়ে স্থান লিও়ো হ়ে। 
োরণ এটা লতা পভরষ্কার লয এ রাস্তা়ে হাাঁটকত অকথগর ভনেট তরবারীর স্থান ভিতী়ে 
পযগাক়ের। 
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অথগননভতে ভবভে বযবস্থা যুকদ্ধ লচক়ে অকনে সহজ। সুতরাং োছাোভছ ইহুিী ব্রাকঙ্কর 
সংস্পকশগ আসা লোন সভতযোকরর বীর বা রাষ্ট্রকনতার পকে আর আশ্চকযগর ভে আকছ! 
সভতযোকরর প্রভতিা েখনই সস্তা হাততাভে চা়ে না; সুতরাং এটাই লতা স্বািাভবে লয লস 
তা’ ধনযবাকির সকে প্রতযাখযান েরকব। 
 
অথগননভতে চরম সংেট ধীকর ধীকর বযভক্তর্ত স্বাথগটাকে বড েকর তুকে পুকরা 
অথগনীভতটাকেই লযৌথবদ্ধ লোম্পাভনগুকোর হাকত সাঁকপ লি়ে। 
 
এিাকব অসৎ প্রতারেকির হাকত শ্রভমেকির জীবনজু়োর পাশা হক়ে পকড। বযভক্তর্ত 
সম্পকির মাভেোনা ি়োবহিাকব লবকড ওকে। অথগননভতেচে জক়ের পকথ লঘাকর এবং 
ধীকর হকেও জাতী়ে জীবন পভরচাভেত েরকত শুরু েকর। 
 
যুকদ্ধর আকর্ই লঘারাে পকথ লশ়োর লেনাকবচা়ে জামগান অথগনীভতর ওপর আন্তজগাভতে 
স্পষ্ট ছাপ লমকর ভিক়েভছে। এটা সভতয লয েক়েেজন জামগান ভশিপভত ভবপকির চাোটা 
উকটািাকব লঘারাকত আপ্রাণ লচষ্টা েকরভছে, ভেন্তু লশেকমে যখন সমকবতিাকব 
অথগনীভতকে েুভের্ত েরার প্রকচষ্টা প্রবেতর হক়ে ওকে মােসগবাকির েক়েেজন ভববস্ত 
অনুচরকির িারা, তখন তারা এেরেম বাধয হক়েই সকর আকস। 
 
জামগান িাভর ভশকির ওপর েমার্ত যুদ্ধই হে মােগসবািীরা লয জামগান অথগনীভতকে 
আন্তজগাভতেতার রূপ ভিকত লচক়েভছে তার প্রেৃষ্ট উিাহরণ। ভেন্তু লশকে এটাকে 
সাফকেযর চরম পযগাক়ে ভনক়ে যাও়ো সম্ভব হক়ে ওকেভন যখন মােগবািীরা ভবপ্লকব লজকত। 
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এ েথাগুকো লেখার সমক়ে, ভবকশে েকর আমার মকন হক়েকছ জামগান লরেওক়ের ওপর 
লয আেমণ েরা হক়েভছে, যা লশে পযগন্ত আন্তজগাভতে পুাঁভজবািীর খপ্পকর ভর্ক়ে পকড। 
এিাকব ইোরনযাশনাে লসাশযাে লডকমােযাভস আবার তাকির েেয পকথ চূডান্তিাকব 
এভর্ক়ে চকে। 
 
জামগান জাভতকে েতখাভন পভরমাকণ লবভন়ো েকর লতাো হক়েভছে, তার প্রেৃষ্ট উিাহরণ 
হে যুদ্ধ লশকে জামগান ভশিপভতকির এেজন মন্তবয েকরভছে লয বযবসাই এেমাত্র শভক্ত 
যার িারা আবার জামগান জাভতর পুনর্গেন সম্ভব। এ অনথগে েথাগুকো বো হক়েভছে 
ফ্াি যখন মনুেযকত্বর পভরমাকপ লোে ভশো বযবস্থা র্কড তুেকত বযস্ত; এটা বোর অথগ 
হে লয জাতী়ে জীবকন আিকশগর লচক়ে টাোর মূেয অকনে লবভশ। স্টাইনস যা 
পৃভথবীবযাভপ লরভডওর মাধযকম বকেভছে তা এে চরম অভববাসয সকন্দকহর লিাো়ে পুকরা 
জাভতকে লিাো়ে। মতামতটাকে তৎেণাৎ গ্রহণ েকর তারা উকেশযটাকে বাচাে এবং 
মতেববাকজর িে প্রধান উকেশয বকে লঘােণা েরকত শুরু েকর–লয িার্য রাষ্ট্রকনতাকির 
ভবপ্লকবর পকর জামগাভনকে ছুাঁকড লফকে ভিক়েভছে। 
 
েভ়েত জামগাভনর সবকচক়ে বড উিাহরণ হে যুকদ্ধর আকর্ োজ অকধগে েরার অিযাস। 
এর ফোফে হে অভনভশ্চ়েতা, যা জীবকনর সবগস্তকর ছভডক়ে পকডভছে। ভনভিগষ্ট এেটা 
োপুরুেতাকে প্রশ্র়ে ভিক়ে ফোফকে লপৌঁকছভছে এে এেটা োরকণ। এবং লশে পযগন্ত 
এসব পীডা ভশোপদ্ধভতকে সমূ্পণগরূকপ গ্রাস েকর। 
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প্রাে যুকদ্ধর জামগান ভশো বযবস্থা়ে েতগুকো ভবরাট র্েভত ভছে। এে, সীমাবদ্ধতা ভছে 
পুকরাপুভর জ্ঞান ভনিগর এবং প্রতযে োকজ োর্কত পাকর লসভিকে নজরই লিও়ো হ়েভন। 
তার লচক়েও অকনে েম নজর লিও়ো হক়েভছে বযভক্তর্ত চভরত্র র্ডা়ে; যতখাভন সম্ভব 
ভশোর এ ভবকশে ভিেটাকে এভডক়ে যাও়ো হক়েভছে। এবং িাভ়েত্বজ্ঞান, ইোশভক্ত ও 
ভবচার েমতা বৃভদ্ধর ভিকে এ ভশো একেবাকরই সাহাযয েকর না। তার ফকে লয সব 
লোে এ ভশো বযবস্থা়ে সতভর হ়ে, তারা হে আিবো়েিা আর িাবাকবর্ সবগস্ব। যুকদ্ধর 
আকর্ জামগানকির আিব-ো়েিা আর িাবাকবর্ সবগজাত বকে ধকর লনও়ো হক়েভছে। 
জামগানকির লোকে িােবাসত োরণ তাকির বযবহার েরা চেত বকে। ভেন্তু তাকির 
চাভরভত্রে এ িুবগেতার িরুণ সম্মান বেকত ভেছু লপত না। যাকির এ রহকসযর র্িীকর 
যাও়োর েমতা ভছে, তাকির মকধয এেমাত্র জামগানরাই সবগপ্রথম তাকির জাতী়েতা তযার্ 
েকর ভনজ িূকম পরকিশীর মত বসবাস েরকত শুরু েকর। এবং তখন সমস্ত পৃভথবীকত 
এেটা েথা অভত প্রচভেত ভছে লয, এেটা টুভপ হাকত েকর লয লেউ সমগ্র লিশটার 
মকধয ভিক়ে লহাঁকট লযকত পাকর। 
 
এ ধরকনর সামাভজে ভশষ্টাচার ভবপযগ়ে লডকে আকন, ভবকশে েকর যখন ভনকিগশ আকস 
মহামানয রাজার উপভস্থভতকত েতগুকো ভবকশে ভশষ্টাচার লিখাকত হকব। এ ভনকিগশ হে 
আিব-ো়েিা পরস্পর ভবকরাধী হকত পারব না, এবং মহামানয সম্রাট যা পছন্দ েকরন। 
লসই ধরকনর আিব-ো়েিাই লমকন চেকত হকব। 
 
এটা হে পভরষ্কার বযাপার লয মযগািার মূেয ভিকত হকব, লয আিব-ো়েিা শুধু েেয 
সাধকনর জনয তা বরিাস্ত েরা হকব না। সম্রাকটর উপভস্থভতকত িাকসর মত বযবহার হ়েত 
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বা যকথষ্ট পভরমাকণ উপকযার্ী, অবশযই লপশার্ত িাসকির এবং জা়ের্া লখাাঁজার। 
লোেকির পকে সভতয বেকত ভে এ েভ়েষু্ণ জীবগুকোর পভরেমণ লবভশর িার্ লেকত্রই 
ওপকরর স্তকর বযপ্ত; সাধারণ সৎ নার্ভরেকির মকধয একির লঘারাকফরা লনই বেকেই 
চকে। এ অভতশ়ে ভবনীত জীকবরা তাকির প্রিু এবং রুভট লজার্াকনার েতগার োকছ 
সাষ্টাকে ধুকো়ে েুভটক়ে পডত, ভেন্তু অনযকির োকছ তাকিরই বযবহার ভছে উদ্ধত, ভবকশে 
েকর তাকির ধৃষ্টতা এত লবভশ ভছে লয তারা এেমাত্র ভনকজকিরই মানুে বকে জ্ঞান 
েরত। এবং ভনকজকির রাজেী়ে মভহমা সম্পন্ন বকে লঘােণা েরকতও ভিধা ভছে না 
তাকির। 
 
এ োজগুকোর সাহাকযয তারা রাজার এবং রাজেী়ে আিশগগুকোর পতন ঘটাবার পথ 
প্রশস্ত েকর ভিক়েকছ; এছাডা আর ভেছু হকত পাকর না। এেটা মানুে যখন লয লোন 
পভরভস্থভতর মুকখামুভখ িাাঁডাবার জনয ভনকজকে প্রস্তুত েকর, তখন লস েখনই তাকির 
সামকন মাভটকত উপুড হক়ে সাষ্টাকে ধুকো়ে পকড তাকে প্রণাম েরকব না। লস যভি লোন 
প্রভতষ্ঠাকনর সমৃভদ্ধর জনয সভতযোকরর শুিাোেী হ়ে, তকব লস ভেছুকতই ভনরুৎসাহ হকব 
না, লোন সিসয লসই প্রভতষ্ঠাকনর লিােত্রুভট যতই লিভখক়ে তাকে ভনরুৎসাহ েরার লচষ্টা 
েরুে না লেন। এবং এটাও সভতয লয লস সারা পৃভথবী ঘুকর ঢাে ভপভটক়ে এ ভবে়ে বকে 
লবডাকব না, যা নাভে তথােভথত র্ণতকন্ত্রর েক়েেজন বনু্ধ েকর লবভডক়েকছ। তার 
পভরবকতগ লস তার রাজার োকছ আকবিন জানাকব, এবং লসই রাজার ভনেট তার োজ 
হে পভরভস্থভতর ি়োবহতা বুভেক়ে বকে লসিাকব োজ েভরক়ে লনও়ো। উপরন্তু তার পকে 
এ ধরকনর ভচন্তাধারা গ্রহণ েরা অনুভচত লয রাজা যা িাে বুেকব তাই েরকব; এমন ভে 
যভি তার ভনকিগভশত পথ লিশ এবং জাভতকে ধ্বংকসর পকথ এভর্ক়ে ভনক়ে যা়ে। আভম লয 
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মানুকের স্বপ্ন লিভখ, তার েতগবয হে রাজার োযগেোকপর ভবকরাভধতা েকর হকেও 
প্রক়োজকন রাজেী়ে বযবস্থাকে রো েরা। রাজোজ েরকত ভর্ক়ে বযভক্তর্তিাকব তাকে 
যত বড িাভ়েকত্বর মুকখামুভখ হকত লহাে না লেন; যভি রাজেী়ে প্রভতষ্ঠানগুকো রাজার 
োযগেোকপর ওপকর ভনিগর েকর, তকব এর লচক়ে লশাচনী়ে প্রভতষ্ঠান আর হকত পাকর 
না। োরণ খুব েমগকেকত্রই আিশগ রাজা জ্ঞানভবজ্ঞাকনর প্রতীে এবং পূণগ চভরকত্রর লোে 
লিখা যা়ে, যভিও আমরা অনযরেম ভচন্তা-িাবনা েরকতই অিযস্ত। ভেন্তু ওই সতয 
লপশার্ত লজাচ্চর এবং লর্াোমকির োকছ স্বািহীন লেেকব। তবু মাথা উাঁচু েরা সবাই, 
যারা হে এেটা জাভতর লমরুিণ্ড ভবকশে, জ্ঞানী এবং ভবচেণ বযভক্ত এ অথগহীন বাচাে 
ভচন্তাধারা তযার্ েকর থাকে। ভেন্তু যভি এেটা জাভতর লসৌিার্য হ়ে মহান রাজয বা মহান 
লোন বযভক্তর িারা পভরচাভেত হবার, তকব এটা লমকন ভনকতই হকব লয সমস্ত ভেছুর 
ঊকধ্বগ লসই জাভতর লসৌিাকর্যর তারা জ্বেজ্বে েরকছ; এবং তাকে ধনযবাি জানাকনা 
উভচত লয খুব খারাপ অবস্থার মুকখামুভখ িাাঁডাবার জনয িার্য তার প্রভতেূকে ন়ে। 
 
এটা পভরষ্কার লয রাজেী়ে আিশগগুকোর মূেযা়েন এবং স্বাথগেতা শুধু রাজার ওপকরই 
ভনিগরশীে ন়ে। অবশয যভি না লসই মুেুট স্বকর্গর আকিশপ্রাপ্ত হক়ে বীর িয লগ্রট 
লফডাভরে বা ভবচেণ বযভক্ত উইভে়োম ফাকস্টগর ভশকর বসাকনা না হ়ে। এটা অবশয 
েক়েে শতােীকত এেবারই ঘকট থাকে। এর পুনরাবৃভি তার লথকে লবভশ ঘকট না। 
রাজেী়েতার আিশগ বযভক্তর মানেকম হক়ে থাকে। অথগাৎ মুেুটধারীর মানভসেতার উপকর 
ভনিগরশীে। আর প্রভতষ্ঠাকনর োযগেোকপর লিতকরই ভনভহত থাকে। এিাকব রাজাও 
লসইসব িাভ়েত্বশীে লোেকির পযগাক়ে পকড যাকির েতগবযেমগ হে প্রভতষ্ঠাকনর লসবা 
েরা। রাজা পযগন্ত এ যকন্ত্রর চাো ভবকশে এবং তাকেও তার েতগবযেমগ েকর লযকত 
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হকব। লসই উাঁচু আিকশগর পভরপূণগতার জনয তারও এোন্তিাকব োজ েকর যাও়ো উভচত। 
সুতরাং এ আিকশগর সকে এর অথগ যভি জভডত না থাকে তকব সমস্ত ভেছুই লসই 
তথােভথত পভবত্র বযভক্তকত্বর সকে জভডত হক়ে পকড। তখন আর লসই েীণ িুবগে 
লোকের পকে লযার্যতার সকে শাসনোযগ পভরচােনা েরা সম্ভব ন়ে। 
 
বতগমাকন লসই সতযযুকর্র ওপকর লজার লিও়ো উভচত, োরণ এখন লসইগুকোই আবার 
ভফকর একসকছ; এবং রাজেী়ে বযবস্থা ধ্বংকসর জনয এগুকো খুব েম িা়েী ন়ে। লবশ 
ভেছুটা ধৃষ্টতার সকে এ লোেগুকোই আবার তাকির রাজার েথা বকে; একেই তারা 
েক়েে বছর আকর্ ভনেগকির মত পভরতযার্ েকরভছে যখন তার সভতযোকরর সেীন সম়ে 
উপভস্থত। যারা এ ভমকথয েথার লোরাকস ভনকজকির র্ো লমো়েভন, তাকিরই খারাপ 
জামগান নাকম অভিভহত েকর ভধকার জানাকনা হক়েকছ। যারা এ আখযা ভিক়েভছে তারা হে 
১৯১৮ সাকের নযা়ে পো়েনবািী এবং ভনকজকির স্বাকথগর তাভর্িা়ে োে বযাজ ধারণ 
েরকত শুরু েকর। তাকির ভচন্তা়ে পভরণামিভশগতা লশৌকযগর লচক়ে অকনে লশ্র়ে। 
োইজাকরর ভে ঘটকছ তা ভনক়ে তাকির মাথা বযাথা লনই। তারা এমন িাণ েরত লযন 
তারা শাভন্তপূণগ নার্ভরে; ভেন্তু প্রা়েই লিখা লযত প্রক়োজকনর লেকত্র তারা িে লবাঁকধ 
অিৃশয। হোৎ এ রাজমযগািার বাহেকির প্রক়োজকনর সম়ে খুাঁকজ পাও়ো যা়ে না। 
পভরকবশ অনুযা়েী এ িাকসর িে এবং সিসযরা একে একে আবার নাটযমকঞ্চ আভবিূগত 
হ়ে, যাকত আবার তারা রাজার উকেকশয ভজহ্বা চােনা েরকত পাকর। অবশযই যখন 
অনযানয রাজার ভবকরাভধতা েরার প্র়োসকে িমন েকর লফকেকছ। আবার তারা এেভত্রত 
হক়ে ভমশকরর িাে খািযদ্রবয ও স্বােন্দ ভবোকসর েথা স্মরণ েকর। এবং রাজার 
আনুর্কতয ভবকিার হক়ে পকড। বযাপারটা এ র্ভতকতই চেকত থাকে, যতভিন না পযগন্ত 
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োে বযাকজর ভিন প্রবে হক়ে ওকে। তখন আবার পুরকনা েরেকর সিসযকির যারা 
রাজেী়ে মভহমার গুণর্াকন মুখর পুনশ্চ ে়েো রাখার বিেী পাকত্রর মত পো়েন েকর। 
ভেে লযমন েকর ভবডাকে মুকখ েকর ইাঁিুর ভনক়ে ছুকট পাো়ে। 
 
যভি সম্রাট ভনকজ এসব বযাপাকর িা়েী না হ়ে তকব প্রকতযকেই তার প্রভত সহানুিুভত 
লিখকব সকন্দহ লনই। ভেন্তু তাকিরও উপেিী েরা উভচত লয তাকির সাহাকযয ভসংহাসনই 
এেমাত্র হারাকনা সম্ভব, ভফকর পাও়ো ন়ে। 
 
এসব িভক্ত সম্ভ্রম হে আমাকির িুে ভশোপদ্ধভতর ফোফে, যা এ লেকত্র ভবকিে বকশ 
চরম শাভস্ত ভিক়েভছে। এ লশাচনী়ে সারভবহীন বস্তু জীবকনর ভবভিন্ন লেকত্র সম্প্রসাভরত 
হক়ে রাজেী়ে মযগািার লর্াডা়ে সুডে োকট। লশে পযগন্ত তা নকড চকড উেকে সমস্ত ভেছু 
তার র্কিগ ভনভশ্চহ্ন হক়ে যা়ে। স্বিাবতই জঘনয এবং অভত ভনচু লতাোকমািোরী র্েগ্রহরা 
ভেছুকতই তাকির প্রিুর জনয মরকত ইেুে ভছে না; রাজার পকে এটা উপেিী েরা 
সম্ভব ভছে না এবং বুেকত লর্কে যতখাভন েষ্ট সকহযর প্রক়োজন, তার পকে তত লক্লশ 
বরণ েকর লনও়োটা অসম্ভব। 
 
িুে ভশো পদ্ধভতর এেটা িুে ফোফে হে যা সততাই িৃশযমান তা োাঁকধ িাভ়েত্ব 
লনও়োর িীভত এবং তার ফেপ্রাভপ্ত ভহকসকব অভস্তত্বসম্পন্ন মূে সমসযাগুকোর মুকখামুভখ 
হও়োর িুবগেতা। 
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এ মডকের শুরুর ভবনু্দ হে আমাকির র্ণতাভন্ত্রে প্রভতষ্ঠান, লযখাকন ভবকশে েকর িাভ়েত্ব 
ভবমুখতা পভরপুষ্ট োি েকর। িুিগার্যবশত ধীকর ধীকর এ অসুখ প্রাতযভহে জীবকনর 
প্রভতভট অে-প্রতযকে ছভডক়ে পকড; ভবকশে েকর তা আঘাত হাকন র্ণজীবকনর 
বযাপারগুকোকত। সবভিে লথকেই িাভ়েত্ব লেকড লফকে লিও়ো হ়ে, যার জনয প্রভতভট 
বযাপাকরই আকস লিামনািাব। বযভক্তর্ত িাভ়েত্বকবাধ প্রা়ে শূনয হক়ে আকস। 
 
আমরা যভি র্ণজীবকন ভবভিন্ন সরোকরর অভনষ্টের ঘটমান ভবে়েগুকোর ভবচার ভবকবচনা 
েকর লিভখ, তকব তৎেণাৎ এ অকধগে হৃি়ে ভিক়ে িাভ়েত্ব লনবার োপুরুেতার ি়োবহ 
ফোফে লিখকত পাব। অসংখয উিাহরকণর মকধয আভম মাত্র েক়েেটা উিাহরণ এখাকন 
লপশ েরব। 
 
সাংবাভিেচে রাকষ্ট্রর মকধয সংবািপত্রকে ভবরাট এেটা শভক্ত বকে বণগনা েকরকছ। 
 
সভতয বেকত ভে এর উপকযার্ীতা অসাধারণ। োকরার পকে এটা সহকজ ভহসাব েরা 
সম্ভব ন়ে। োরণ সংবািপত্র ভশো পদ্ধভতর এেটা ভিে। এমন ভে প্রাপ্তব়েস্ককির 
জীবকনও। ভবকশে েকর সংবািপত্র পােেকির ভতন িাকর্ িার্ েরা যা়ে। প্রথমত, যারা 
যা ভেছু পকড, তাকতই ভববাস েকর। ভিতী়েত, যারা যা ভেছু পকড, তারা ভেছুকতই ভববাস 
েকর না। তৃতী়েিে হে, যারা পকড প্রচণ্ড সমাকোচনার পর ভবচার ভবকবচনা অনুসাকর 
সার বস্তুভট গ্রহণ েকর। সংখযাতকের ভিে লথকে প্রথম িেভট অভত শভক্তশােী। োরণ 
র্ণসংখযার লবভশর িার্ই একির সমভষ্ট। বুভদ্ধমিার ভিে লথকে জাভতর তরকফ এরা 
অতযন্ত সহজ অংকশর লোে। লপশার্ত ভিে লথকে পুকরা জাভতটাকে িার্ েরা অসম্ভব; 
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বরং বুভদ্ধমিার ভিে লথকে একির বাছভবচার েরা লযকত পাকর। এ পতাোর তকে তারাই 
জকডা হ়ে, যারা শুধু ভনকজকির ভচন্তা-িাবনা েরার জনয এ পৃভথবীকত আকসভন; অথবা 
যার এ ভশো হ়েভন োরণ এরজনয ভেছুটা তাকির অেমতা এবং ভেছুটা অজ্ঞতা; লসই 
োরকণ তারা তাকির সামকন ছাপার অেকর লয লিকখ লসটাকেই ভববাস েকর বকস। এর 
মকধয আমরা লসই ধরকনর অেসকিরও লযার্ েরব, যারা ভনকজকির পভরপূণগ ভচন্তা েরার 
েমতা থাো সকত্বও লনহাত আেকসভমর জনয অকনযর ভচন্তাধারাটাকে গ্রহণ েকর ভবে়ের্ত 
এ লিকব লয ভচন্তাধারাগুকো পভরপূণগ। সুতরাং এ সবগুকোকে ভবচার ভবকবচনা েরকে 
লিখা যাকব লয সংবািপকত্রর প্রিাব জনজীবকন সুিূর প্রসারী। োরণ জনসাধারকণর 
ভবরাট এেটা অংকশর ওপর এ সংবািপত্র প্রিাব ভবস্তার েকর থাকে। ভেন্তু লয োরকণই 
লহাে অথবা অভনেুে বকে তারা এগুকোকে মানভসে চােুভন িারা লেকড পাথগেয েকর 
না। লসই োরকণ প্রাতযভহে জীবকনর সমসযাগুকো হে এ স্বতন্ত্র প্রিাকবর ফোফে। 
র্ণজীবকনর জ্ঞানকোে যভি সৎ চভরকত্রর এবং িাভ়েত্বকবাধ সম্পন্ন হ়ে, তকব এগুকোর 
এেটা সুভবধার্ত ভিে আকছ; ভেন্তু যখন বিমাক়েস এবং ভমথযাবািীরা এগুকোকে োকজ 
োর্া়ে, তখনই জাভতর চরম েভত লনকম আকস। 
 
সংখযার ভিে লথকে ভিতী়ে িেভট সতযই লছাট। োরণ এর সমভষ্ট হে প্রথম িকের যারা 
সাভর সাভর ঘটনা প্রবাকহ ভতক্ত হক়ে লশেকমে ছাপার অেকর যা লিকখ তাকে অভববাস 
েকর চকে। তারা সমস্তরেম সংবািপত্রকে ঘৃণা েকর থাকে। হ়ে তারা সংবািপকত্র 
সবভেছু পকড না, অথবা ভবে়েবস্তুর ওপকর তাকির চরম এেটা রার্ থাকে। তারা 
লসগুকোকে ভমথযার সূ্থপ এবং িুে বক্তবয বকে ধকর লন়ে। োরণ তাকির সবসমক়েই 
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সকতযর প্রভত এেটা অভববাস থাকে। লসই োরকণ লোন ইভতবাচে োজকেই তারা 
অপ্রক়োজনী়ে বকে মকন েকর। 
 
তৃতী়ে িেভট হে সভতয অতযন্ত েুদ্র। োরণ সভতযোকরর বুভদ্ধমিাসম্পন্ন লোে িারা এটা 
সৃষ্ট, যাকির স্বািাভবে ধযান-ধারণা এবং ভশো তাকির ভনকজকির জনযই ভচন্তা েরকত 
লশখা়ে, এবং এরা প্রভতভট ভবেক়েই ভনকজকির এেটা মতামত খাডা েরকত সকচষ্ট হক়ে 
থাকে। তারা এমন লোন সংবািপত্র পকড না লযখাকন তাকির বুভদ্ধমিার সকে 
সংকযার্োরী লেখকের বক্তকবযর ভমে থাকে। এবং স্বিাবতই লেখেকির পকে এটা খুব 
এেটা সহজ োজ ন়ে। সাংবাভিেরা এ ধরকনর পােেকির লবশ ভেছুটা পৃষ্ঠকপােেতাই 
েকর থাকে। 
 
সুতরাং এ োকজ সংবািপত্রগুকোর ভবপিজনে েমতা অভত অি, অপ্রক়োজনী়েও বকট। 
ভবকশে েকর তৃতী়ে িকের সিসযকির ভনেট। লবভশরিার্ লেকত্র এ পােেবর্গ প্রকতযে 
সাংবাভিেকে অতযন্ত অশ্রদ্ধার লচাকখ লিকখ যারা েিাচ সতয েথা বকে থাকে। সবকচক়ে 
িুিগার্যজনে বযাপার হে এসব পােেবকর্গর মূেযা়েণ বুভদ্ধমিা়ে, তাকির সংখযার িারা ন়ে, 
অসুখীজনে বযাপারটা হে সংখযাটাকেই র্ণনার মকধয ধরা হ়ে। বুভদ্ধমিাকে ন়ে। 
বতগমান সমক়ে যখন জনসাধারকণর লেকত্র লিাটপত্রটাই ভেছু ভস্থর েরার মানিণ্ড, 
লসখাকন পুকরা বযাপারটাই হে র্ভরষ্ঠ সংখযা লর্াষ্ঠীর হাকত; অথগাৎ প্রথম িকের। যারা 
ভনকবগাধ এবং সহকজ ভববাসী িকের লোে। 
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এটা হে এেটা লিকশর জাতী়ে স্বাথগ লয এ িেটা যাকত লোন ধাপ্পাবাকজর হাকত ভর্ক়ে 
না পকড, যারা অজ্ঞ অথবা শ়েতাভন মতেবী লোন তথােভথত ভশেে। সুতরাং রাকষ্ট্রর 
েতগবয হে ভশোপদ্ধভতর উপর নজর রাখা যাকত এ ধরকনর লোন অপরাধ সংর্ভেত 
হকত না পাকর। 
 
ভবকশে েকর সংবািপত্রগুকোর ওপর যকথষ্ট সাবধানতা অবেম্বন েরকত হকব; োরণ 
একির প্রিাব শুধু শভক্তশােীই ন়ে, সবগবযাপীও বকট। লযকহতু এর ফোফে ভেছু সমক়ের 
জনয ন়ে, বরং েমার্ত বো চকে। সংবািপকত্রর স্বাধীনতার নাকম যা লহাে েকর 
বযাপারটাকে ভেছুকতই লছকড লিও়ো উভচত হকব না, বা এ েতগকবয অবকহো েরাটাও 
সেত ন়ে। সমস্ত বযাপারটাই জাভতর োকছ তুকে ধরা উভচত। লেন িাে এবং ভে েরকে 
আকরা িাে হকত পাকর তা ভবকশ্লেণ প্রক়োজন। ভনিগ়েতার সকে রাকষ্ট্রর উভচত ভশো 
পদ্ধভতর এ যন্ত্রটাকে আ়েকির মকধয রাখা এবং জাভতর ও লিকশর লসবা়ে একে 
ভনক়োভজত েরা। 
 
ভেন্তু যুদ্ধ পূবগ জামগাভনকত জামগান সংবািপত্রগুকো ভে ধরকনর খািযদ্রবয ভবতরণ েকরভছে? 
এটা ভে সবকচক়ে ভবোক্ত ভবে যা েিনা়ে আনা যা়ে। এটা ভে ভববজনীন শাভন্তবাকির 
ভনেৃষ্টরূপ ন়ে যা আমাকির লিকশর লোকের লিতকর ছুাঁকচর সাহাকযয ঢুভেক়ে লিও়ো 
হ়েভন? যখন অপকররা ধীকর ধীকর ভেন্তু ভনভশ্চতরূকপ বাজপাভখর ধারাকো নখ ভিক়ে 
জামগান জাভতর ওপকর োভপক়ে পডকত উিযত? এ সংবািপত্রগুকোই শাভন্তর সমক়ে ভবনু্দ 
ভবনু্দ েকর সকন্দকহর বীজ জনসাধারকণর মকন ঢুভেক়ে ভিক়েকছ, যা নাভে আমাকির লিকশর 
সাবগকিৌমত্ব সম্পকেগ সকন্দহ জাভর্ক়ে লতাকে। এিাকবই রাকষ্ট্রর আত্মরোর প্রকচষ্টার হাত 
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িুকটা়ে হাতেডা পভরক়ে ভিক়েকছ। এ জামগান সংবািপত্রগুকোই আমাকির জনসাধারকণর 
োকছ পভরকবশনা েকরভন লয পভশ্চমী র্ণতন্ত্র েত বড ভনরথগে? যতভিন পযগন্ত না প্রচুর 
আর্াছা তাকির িভবেযত েীর্ অব লনশানকসর হাকত সুরভেত বকে লিকবকছ? এ 
সংবািপত্রগুকোই আমাকির লোেকির সনভতে অধুঃপতকনর ভিকে লেকে ভিক়ে জনর্কণর 
লসৌন্দযগ জ্ঞান এবং সনভতেতাকে হাসযস্পকির পযগাক়ে ভনক়ে লর্কছ। 
 
েমার্ত আেমকণ সংবািপত্রগুকো ভে রাকষ্ট্রর অভধোকরর লর্াডা়ে সুডে োকটভন যতেণ 
পযগন্ত তাকে একেবাকর ধূভেসাৎ না েরা যা়ে। সংবািপত্রগুকো ভে রাকষ্ট্রর সম্পভি রাষ্ট্রকে 
লিও়োর বযাপাকর বারবার আপভি জাভনক়ে আকসভন? েমার্ত সমাকোচনা়ে সসনযিকের 
নাম-যশ লটকন ভনকচ নাভমক়েকছ, সাধারকণর জ্ঞান বুভদ্ধকে লপছকন লথকে ছুভর লমকরকছ 
এবং সামভরে বাভহনীর সুখযাভতকে অস্বীোর েকরকছ— যতেণ না পযগন্ত তাকির 
প্রচারোকযগ সফেতা একসকছ। 
 
তথােভথত এ সংবািপত্রগুকোর োজ ভছে জামগান রাষ্ট্র এবং তার জনসাধারকণর জনয 
েবর লখাাঁডা। মােগসী়ে সংবািপত্রগুকোর ভমথযার লবসাভত সম্পকেগ ভেছুই বো চকে না। 
তাকির োকছ ভবডাকের ভনেট ইাঁিুকরর লযমন প্রক়োজন, ভমথযা প্রচারটাও তাকির 
লসইরেম মূে আিশগ। তাকির এেমাত্র এবং সবগপ্রধান োজ ভছে জাভতর লমরুিণ্ডটাকে 
লিকঙ টুেকরা টুেকরা েরা, যাকত পুকরা জাতটা আন্তজগাভতে অথগনীভতর এবং তাকির প্রিু 
ইহুিীকির লর্াোম হকত পাকর। 
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জনর্কণর মনকে ভবোক্ত েকর লতাোর ভবরুকদ্ধ রাষ্ট্রই বা ভে বযবস্থা গ্রহণ েকরভছে?, 
ভেছুই েকরভন। এ নীভতকতই তারা লিকবভছে এ মহামারীর হাত লথকে লরহাই পাকব। 
চাটুোভরতা আর সংবািপকত্রর মূেযা়েকণর অগ্রাভধোর স্বীোর েকর। ইহুিীরা লজকনশুকনই 
মৃিু লহকস এগুকোকে স্বীেৃভত ভিক়েভছে ধনযবাকির সকে। 
 
রাকষ্ট্রর এ অসম্মানজনে বযথগতার োরণ হে,–ভবপিটাকে বুেকত না পারা, তার লচক়ে 
লবভশ হে োপুরুেতার এবং ত্রুভটপূণগ অকধগে হৃি়ে ভিক়ে পুকরা ভবে়েটার লমাোভবো 
েরার। োকরার লোন লমৌভেে এবং উৎসাহপূণগ পদ্ধভত ভছে না যার িারা এর লমাোভবো 
েরা লযকত পাকর। সবাই অবস্থা বুকে বযবস্থা ভনক়েকছ; অথগাৎ এ পথ লবকছ ভনক়েকছ। 
লসাজাসুভজ আঘাত েরার পভরবকতগ ভবেধর সাপকে খাভে উকিভজতই েকর তুকেকছ। এর 
ফোফে হক়েকছ লয লযখাকন ভছে লসখাকনই পকড লথকেকছ এবং এ প্রভতষ্ঠাকনর সংগ্রাম 
েরার েমতা বছকরর পর বছর লবকডই লর্কছ। 
 
লয ইহুিী সংবািপত্রগুকো ধীকর ধীকর জাভতকে িুনগীভতর গ্রাকস জভডক়ে লফকেভছে তাকির 
ভবরুকদ্ধ তৎোেীন রাষ্ট্র লয আত্মরো বযবস্থা র্কড তুকেভছে তাকত লোনরেম ভনভিগষ্ট পিা 
ভছে না। এর পশ্চাকত লযমন সুভনভিগষ্ট লোন পদ্ধভত ভছে না, লতমভন ভনভিগষ্ট লোন 
ভবে়েবস্তুও ভছে না যাকে অবেম্বন েকর এ আত্মরোমূেে প্র়োস র্কড লতাো লযকত 
পাকর। আসকে পভরভস্থভতটাকে বুেকতই তারা অসফে হক়েকছ, লয োরকণ সংগ্রাকমর 
গুরুত্ব, উপা়ে বা লোনরেম পভরেিনা েরাই তাকির পকে সম্ভব হক়ে ওকেভন। খাভে 
সমসযাটাকে ভনক়ে টুং টাং শে েকরকছ মাত্র। যখন োমডটা লজাকর লবাধ হক়েকছ, তখন 
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এে আধজন সাংবাভিে ভবেধর সপগকে ধকর েক়েে সপ্তাহ বা মাকসর জনয লজকে 
পাভেক়েকছ; ভেন্তু পুকরা ভবকের পাত্রটাকে শাভন্তকত বক়ে ভনক়ে লযকত লিও়ো হক়েকছ। 
 
এটাকে স্বীোর েকর ভনকতই হকব লয এটা হে এেভিকে ইহুিীকির ধূতগামীর ফে; 
অপরভিকে রাকষ্ট্রর ভনবুগভদ্ধতা এবং অেপট সরেতার পভরচ়ে মাত্র। ইহুিীরা চাোভের 
জনয সংবািপত্রগুকোর ওপকর সভম্মভেতিাকব এ আেমণ েরকত ভিক়েভছে। একে 
অনযকে আোিন ভিকত লচষ্টা েকরভন। অনযভিকে লর্াপনী়ে সমস্ত তথয মােগসী়ে 
সংবািপত্রগুকো অতযন্ত জঘনয উপাক়ে উদ্ঘাভটত েকর সবার সামকন তুকে ধকরভছে, 
ি়োবহরূকপ সরোর এবং রাষ্ট্রকে আেমণ েকরভছে এবং এে সম্প্রিা়েকে অপর 
সম্প্রিাক়ের ভবরুকদ্ধ লেভপক়ে তুকেভছে। এ মধযভবভিে র্ণতাভন্ত্রে সংবািপত্রগুকোও 
ইহুিীকির হাকত ভছে এবং তারা িােিাকবই জানত ভে েকর ছদ্মকবশ ধারণ েকর 
সভতযোকরর ভবে়েবস্তুটাকে েুকোকত হ়ে। তারা যকের সকে েেগশ িাোর বযবহার 
পভরতযার্ েরত; োরণ তারা জানত লবাোরা ওপর ওপর লিকখই ভবচারপবগ সমাধা েকর 
এবং সভতযোকরর লোন ভবে়েবস্তুর র্িীকর তারা প্রকবশ েরকত পাকর না। তারা 
ভবে়েবস্তুর পভরমাপ েকর বাইকরর রূপটা লিকখ। লিতকর ভে আকছ তা লিকখ না বা 
লিখার মত েমতাও তাকির লনই। এে ধরকনর মানভসে লিৌবগেযকে সংবািপত্রগুকো 
িাে েকর বুেত এবং তার পভরপূণগ সুকযার্ ভনক়েভছে। 
 
এ মাথা লমাটাকির োকছ ফ্াংেফুটগার োউটুং নামে সংবািপত্রভট সম্মাকনর সকে সমািৃত 
হত। এরা সব সম়ে লবেচাকে লসাজাসুভজ লবেচা বকেভন। এরা সবরেম সিভহে শভক্ত 
প্রক়োকর্র ভবকরাভধতা েকরকছ এবং েমার্ত বুভদ্ধমিার সকে মহৎ যুকদ্ধর জ়েঢাে ভপভটক়ে 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

376 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

লর্কছ। ভেন্তু এ সংগ্রাকমর ভবে়েটা অদু্ভত বযাপার, তথােভথত েম বুভদ্ধমানকির মকধয 
অিূতপূবগ জনভপ্র়েতা অজগন েকরভছে। আমাকির ভশোপদ্ধভতর এটাও এেটা িুে ভিে; 
যা আমাকির লিকশর যুবেকর্াষ্ঠীকে তাকির স্বািাভবে প্রেৃভতর পথ লথকে ভবচুযত েকর 
ভনক়েভছে। সভতযোকরর জ্ঞাকনর বিকে ভেছু এ ধরকনর জ্ঞান তাকির লিতকর প্রকবশ 
েভরক়ে লিও়ো হক়েভছে, যার সকে সভতযোকরর জ্ঞাকনর লোন সামিসয ভছে না। এ 
ধরকনর বুভদ্ধমিা এবং শুকিোর লশে প্রাকন্ত ভেছুই লমকে না যভি সভতযোকরর েেযবস্তু 
লথকে মানুে ভপছু হকট আকস। সভতযোকরর জ্ঞান তাকেই বো লযকত পাকর যা নাভে 
মানুে লস্বোপ্রকণাভিত হক়ে অনুিব েরকত সেম হকব। 
 
বযাপারটার আকরা ভবস্তাকর যাই : মানুকের ভচন্তাধারা়ে এ িুে থাো উভচত ন়ে লয লস 
প্রেৃভতর প্রিু হও়োর জনযই একসকছ। ভশো-পদ্ধভতর প্রক়োজনী়ে ভিেটা তাকে এ 
ধরকনর ভমথযা আশা লিখাকত সাহাযয েকরকছ। মানুকের লবাো উভচত লয প্রক়োজকনর 
লর্াডা়ে আইন-োনুনই যা নাভে প্রেৃভতর রাকজয সবগত্র বেবৎ তা হে লয তার অভস্তত্ব 
রাখার জনয ভনরবভধ সংগ্রাম এবং িন্দ্ব েকর লযকত হকব তাকে। তখনই লস অনুিব 
েরকত সেম হকব লয মানব জাভতর জনয আোিা লোন োনুন লয আইকনর বাইকর সূযগ 
এবং গ্রহ-নেত্র তাকির আপন েেপথ পভরেমণ েকর। চন্দ্র এবং তারোরাভজ তাকির 
ভনভিগষ্ট পকথ লবক়ে চকে। সবে সবগিাই িুবগকের প্রিু। সুতরাং এগুকো লথকেই লিখা 
যাকে যাকির জনয এসব আইন-োনুন ভনভিগষ্ট, তাকির লসগুকো লমকন চেকতই হকব, 
অনযথা়ে ধ্বংস হে অভনবাযগ ফোফে। এ চরম জ্ঞাকনর োকছ মানুকের উভচত ভনকজকে 
সমপগণ েরা। লস বডকজার তাকে বুেকত লচষ্টা েরকত পাকর, ভেন্তু তার ভনভিগষ্ট পথ 
লথকে লস ভেছুকতই সকর আসকত পারকব না। 
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আমাকির বুভদ্ধমিার লবশযাবৃভির জনযই ইহুিীরা এসব সাংবাভিেতা এবং 
সংবািপত্রগুকোকে বুভদ্ধবৃভি সম্পন্ন বকে আখযা ভিক়ে থাকে। তাকির জনযই ফ্াংেফুটগার 
োইটুং আর বাভে়োন টাকর্াকট নামে সংবািপত্রি়ে ভেভখত। এর বক্তকবযর উকেশযও 
তারাই এবং এ পভত্রো িু’লটার প্রিাব তাকির মকধযই পকডকছ। অভত যকের সকে েেগশ 
িাোকে পাশ োভটক়ে যাও়ো হক়েকছ; অনযানয ভশভশর লথকে ভবে বার েকর এসব অনুর্ত 
জনমণ্ডেীর লিকহ অভত সতেগিাকব লসই ভবে প্রক়োর্ েকরকছ। টর্বকর্ স্বর এবং সুন্দর 
সুন্দর ভনবগাভচত শেগুে িারা পােেকির জ্ঞান এবং সনভতেতাই লয এেমাত্র এসব 
পভত্রোর আিশগ হও়ো উভচত লসই ভববাকসর পথ লথকে তাকির ভবচুযত েরা হক়েকছ। 
অথচ বাস্তকব এসব বযাপারগুকো অভত ধূতগতার সকে লয লোন ভবকরাভধতাকে সমূকে নষ্ট 
েকরকছ যা নাভে ইহুিী এবং তাকির সংবািপত্রগুকোর ভবরুকদ্ধ লযকত পারত। 
 
তারা পুকরা বযাপারটাকে এমনিাকব সম্ভ্রকমর সকে রূপ ভিত যাকত সবাই মকন েকর 
অনযানয সংবািপত্রগুকো লয প্রশ্র়ে ভিত, তা লযন অতযন্ত মৃিু বকে লবাধ হ়ে; এবং যাকত 
লগ্রপ্তারী পকরা়োনাজারী েকর তাকির ভবরুকদ্ধ লোনরেম আইনর্ত অভধোর প্রক়োর্ না 
েরা হ়ে। বাস্তভবেপকে এ ধরকনর লোন বযবস্থা সংবািপকত্রর স্বাধীন আভঙনা়ে 
অনভধোর প্রকবকশরই সমতুেয। এ অভিবযভক্তটা শ্রুভতেটু পকির পভরবকতগ লোমেতর 
বকে এ পকথই আইকনর শাভস্তটাকে এভডক়ে লযত এবং জনসাধারণকে প্রতারণা আর 
র্ণমানসকে ভবভেক়ে লিও়োর জনযই তারা এ পথ লবকছ ভনক়েভছে। এিাকব শাসেবর্গ 
অতযন্ত ধীরর্ভত সম্পন্ন হক়ে উকেভছে; ভবকশে েকর সংবািপকত্রর ভবরুকদ্ধ আইনর্ত 
লোন বযবস্থা–এসব সাংবাভিে িসুযকির ভবরুকদ্ধ লনও়োর বযাপাকর। োরণ সব সম়েই 
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তাকির এেটা ি়ে লয এসব সাংবাভিে িসুযকির ভবরুকদ্ধ লোনরেম বযবস্থা লনও়ো হকে 
পকর জনসাধারকণর সহানুিূভত যভি তথােভথত শ্রকদ্ধ়ে সংবািপত্রগুকোর ওপর ভর্ক়ে 
বতগা়ে! অবশয এ ি়ে একেবাকর অনথগে ভছে তা ন়ে, োরণ লসই মুহূকতগ পুকরা বযাপারটা 
এমন হক়ে উকেভছে লয এ লনাংরা সংবািপত্রগুকোর মকধয লয লোন এেটার ভবরুকদ্ধ 
লোনরেম আইনর্ত বযবস্থা ভনকেই অনযানযরা তার সাহাকযয তৎেণাৎ ছুকট আসত। এ 
ছুকট আসার োরণ অবশয এর নীভতর্ত সমথগকনর ভনভমি ন়ে; এর এেমাত্র উকেশয হে 
সংবািপকত্রর তথােভথত স্বাধীনতা এবং জনসাধারকণর মুক্ত মতামত প্রোকশর 
অভধোকরর জনয। এ তীক্ষ্ণ আতগনাি অকনে বেবান পুরুেকেই োপুরুকে পভরণত েকর; 
োরণ এগুকো লতা ভনর্গত হ়ে তথােভথত িদ্রসাংবাভিে লর্াষ্ঠীর মুখ লথকে। 
 
এবং এিাকবই এ ভবে জাভতর জীবকনর রকক্ত প্রকবশ োি েকর ও র্ণজীবনকে ভবোক্ত 
েকর লতাকে। সরোকরর তরফ লথকে এ লরাকর্র ভবরুকদ্ধ লোনরেম বযবস্থাও লনও়ো 
হ়েভন। ভিমত ভনক়ে যা বযবস্থা লনও়ো হক়েকছ তা সামভগ্রেিাকব পুকরা বযাপারটাকে লটকন 
ভনকচ নাভমক়েকছ এবং পুকরা সাম্রাজযটাকেই লিকঙ টুেকরা টুেকরা েকর ভিক়েকছ। যখন 
লোন প্রভতষ্ঠান তার োকছ লয অস্ত্র র্ভেত তা ভিক়ে আত্মরো েরকত অসমথগ হ়ে, তখন 
তার অভস্তত্বটাই ভবপন্ন হক়ে পকড। প্রভতভট ভিমত হে লিতরোর ে়েপ্রাপ্ত উিাহরণ মাত্র 
যা সমক়ে আজ অথবা োে বাইকর ভবপযগ়ে লডকে আনকত বাধয। 
 
আমার িৃঢ়ভববাস আমাকির বতগমান বংশধকররা এ ভবপকির ওপকর প্রিুত্ব েরকত অবশযই 
পাকর যভি তাকির সভেে পকথ পভরচােনা েরা যা়ে। োরণ এ বংশধকররা এমন 
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েতগুকো অভিজ্ঞতার রাস্তা অভতেম েকরকছ যা তাকির ো়ুেকে শক্ত েকর তুেকত 
সেম। 
 
আমার িৃঢ় অভিমত হে এ োজ পূবগ পুরুেকির লচক়ে আমাকির পকে েরা অকনে 
সহজ। বাকরা ইভঞ্চ এেটা অকস্ত্রর লিি েমতা হাজার ইহুিী সংবািপকত্রর সপগ-শকের 
লচক়ে অকনে লবভশ তীব্র। 
 
জামগাভনকত প্রধান এ সমসযাগুকোকে েী ধরকনর িুবগে এবং সকন্দহপূণগ ভচকি সমাধাকনর 
লচষ্টা েরা হক়েকছ তার প্রেৃষ্ট উিাহরণ হে : পরস্পর হাকত হাত ভিক়ে রাজননভতে এবং 
সনভতে জীবনকে ভবোক্ত েকর লতাো। বহু বছর ধকর এ তুেনামূেে ভবোক্ত পদ্ধভত 
র্ণমানসকে অসুস্থ েকর তুকেকছ। বড শহকর ভবকশে েকর ছভডক়ে পকডকছ ভসভফভেকসর 
মত ি়েঙ্কর লরার্; লিকশর সবগপ্রাকন্ত রাজকরার্ ধীকর ধীকর পা লরকখ জীবনকে লেকড 
ভনকে। অথগাৎ তার ভনভিগষ্ট ফসে লস ভনভশ্চকন্ত ঘকর তুকে চকেকছ। 
 
যভিও এ িুই লেকত্রই জাভতর জীবকন ভবপকির সংকেত জাভনক়ে চকেকছ; পুকরা বযাপারটা 
লিকখ শুকন মকন হ়ে লয লেউই এ প্রতারণার বযাপাকর লোনরেম সভে়ে বযবস্থা লন়েভন। 
ভবকশে েকর ভসভফভেকসর বযাপাকর লতা মকন হ়ে সমগ্র রাষ্ট্র এবং র্ণমানস পুকরাপুভর এর 
োকছ আত্মসমপগণ েকর বকস আকছ। 
 
এ পভরভস্থভতর ভবকরাভধতার লমাোভবো েরার জনয প্রক়োজন ভছে সভতযোকরর যতটুেু 
পভরষ্কার েরা হক়েকছ, তার লচক়ে অকনে লবভশ লজাকরর সকে সমস্ত বযাপারটাকে োড 
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ভিক়ে পভরষ্কার েরার। এখাকনও এেমাত্র লরার্কেই লসাজাসুভজ আেমণ েরা লশ্র়ে, 
লরাকর্র উপসর্গগুকোকে ন়ে। ভেন্তু এ লেকত্রও প্রধান োরণটা এিাকব ভনণগীত হও়ো 
উভচত যাকত িােবাসাটাকে লবশযাবৃভির নামান্তর বকেই প্রভতিাত হ়ে। যভিও এ পকথ 
ি়োনে এ বযাভধকে আ়েকি আনা সম্ভব ন়ে, জাভতকে আকরা অকনে লবভশ েভতর 
সমু্মখীন হকত হকব। োরণ এ লবশযাবৃভির লথকে লয সনভতে অধুঃপতকরন সৃভষ্ট তা 
জাভতকে আকরা লবভশ ভনকচ লটকন নামাকব। ধীকর হকেও ভনভশ্চতরূকপ। আমাকির 
আধযাভত্মেতাবািকে ইহুিীেরণ এবং আমাকির সহজাত প্রবৃভিকে ধনকোিী েকর 
লতাোর ফোফে আজ লহাে োে লহাে আমাকির িাবীোকের ওপর তা’ আঘাত হানকত 
বাধয। িৃঢ় এবং স্বাস্থযবান সন্তান, যারা প্রেৃভতর আশীবগািধনয, তাকির পভরবকতগ আমাকির 
ঘর-সংসার িরকব এমন েতগুকো সন্তাকন যারা এ অথগননভতে ভহকসকবর ফেশ্রুভত 
ভহকসকব মানবজাভতর নমুনাস্বরূপ হকব। অথগননভতে োরণও ভিকনর পর ভিন ভববাকহর 
ভিভি হক়ে িাাঁডাকে। িভবেযকত ভববাকহর এটাই এেমাত্র োরণ হক়ে িাাঁডাকব। িােবাসা 
তখন তার বভহুঃপ্রোকশর জনয অনয পথ খুাঁকজ লনকব। 
 
এখাকনও অনযানয লেকত্রর মত প্রেৃভতকে ভেছু সমক়ের জনয অস্বীোর েরা লযকত পাকর। 
ভেন্তু আজ লহাে োে লহা লস তার ভনমগম প্রভতকশাধ ভনক়ে ছাডকব। এবং মানুে যখনই এ 
সতয উপেভি েরকব, তখন অকনে লিভর হক়ে লর্কছ। 
 
আমাকির ভনজস্ব উিারতার প্রেৃষ্ট উিাহরণ লয প্রাথভমে ভববাহবন্ধকনর োরণগুকোকে 
আমরা ভেিাকব েুণ্ঠন েকরভছ েমার্ত লসইগুকোকে অস্বীোর েকর। এখাকনও মুকখামুভখ 
একস িাাঁভডক়েকছ লসই আমাকির ভচরাচভরত অিযাস; এেভিকে সামাভজে সমসযার চাপ, 
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অপরভিকে অথগননভতে অবস্থা। এেটা আমাকির ভনক়ে লর্কছ বংশর্ত িুবগেতার পকথ, 
আকরেটা ভমভশ্রত রকক্ত। বড বড লিাোকনর ইহুিী মাভেেকির েনযারা মহাপ্রিুকির 
বংশবৃভদ্ধর জনয সবকচক়ে উপযুক্ত সভেনী বকে ভবকবভচত এবং এ সভেনীকির সম্পকেগ 
সমাকজর িৃভষ্টিভে সতযই অতযন্ত প্রখর। এ সমস্তই সমাজকে অধুঃপাকত ভনক়ে চকেকছ। 
বতগমাকন আমাকির মধযভবি সমাজও লসই পকথই এভর্ক়ে চকেকছ। তাকির যাত্রাপকথর 
লশকে ভবনু্দর েেযও লসই এেই ভবনু্দকত। 
 
এ অস্বভস্তের সতযটাকে তভডঘভড এবং উকিজনাহীন অবস্থা়ে মাজগনা েকর সভরক়ে 
এেপাকশ লেকে লিও়ো হক়েকছ। এমনিাকব পুকরা বযাপারটাকে রূপ লিও়ো হক়েকছ লয 
এিাকব সমস্ত বযাপারটাকেই মুকছ লফো সম্ভব। 
 
ভেন্তু না এটাকে অস্বীোর েরার উপা়ে লনই লয আমাকির শহর এবং নর্রগুকোর 
লোেসংখযার ভবরাট এেটা অংশ লবশযাবৃভিকত আসক্ত হক়ে পকডকছ; োরণ হে প্রণক়ের 
প্রভত তাকির সহজাত প্রবৃভি। এবং তাকির ভনকজকির জীবন ভবভিন্ন লযৌনবযাভধকত 
আোন্ত হক়ে েেুভেত হক়ে চকেকছ। ঘকরর সন্তান-সন্তভতকির মকধযই তা স্পষ্ট প্রভতিাত। 
এগুকো হে িুুঃখজনে এবং ভবোিম়ে ঘটনার সােয লয আমাকির লযৌনজীবকন েোঘাত 
েত তীব্র হক়ে উেকছ। এ যন্ত্রণা়ে প্রতযে ফোফে হে ভপতামাতার পাপ। 
 
এ অভস্তত্বম়ে এবং চরম সকতযর হাত লথকে ভনষৃ্কভত পাও়োর অকনে পথ আকছ। বহু 
লোেই অন্ধিাকব জীবকনর পথ চকে। অথবা লচাখ লখাো রাখকেও চারপাকশর অকনে 
ভেছু লিখকত চা়ে না। ভেছু লোে আবার ভনজস্ব মতবাকির জাকে ভনকজকির আবদ্ধ 
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রাকখ। এটাই হে জীবকনর েিযগম়ে ভিেগুকোকে এভডক়ে যাও়োর সস্তা এবং লসাজা 
পথ। পুকরা বযাপারটাই লযন ভমথযা এবং হাভসর ঘটনা। যখন পুকরা বযাপারটা এর 
মুকখামুভখ একস িাাঁডা়ে, তারা সমস্ত বযাপারটাকে পাপ-পূণগ এবং জীভবোভবহীন বকে। 
আকেপ েকর। 
 
লশকে যারা এ চাবুকের িারা ভে ি়েঙ্কর ফোফে হকব বুেকত লপকরভছে তারাও শুধু োাঁধ 
োাঁেুভন ভিক়ে তাকির িা়ে-িাভ়েত্ব লেকড লফকেকছ; োরণ তারা বুকেকছ এ ধ্বংকসর সামকন 
তারা সমূ্পণগ অসহা়ে। সুতরাং পুকরা বযাপারটাই তার আপন র্ভত পকথ এভর্ক়ে চকে। 
 
সকন্দহ লনই সমস্ত বযাপারটাই সুভবকধজনে এবং সহজ; শুধু এর সুভবধাজনে ভিেটাই 
আমাকির জাতী়ে জীবকন চরম ভবপি লডকে একনকছ। অনযানয জাভতরা আমাকির লথকে 
উন্নত ন়ে, এর লিাহাই ভিক়ে আমাকির জাভতর অধুঃপতন লোনরেকমই লেভেক়ে রাখা 
যাকব না। শুধু যন্ত্রণাটার ওপর সহানুিূভতর প্রকেপ মাভখক়ে সহয েরার পথটাকে সুর্ম 
েকর লতাো যা়ে মাত্র। ভেন্তু প্রক়োজনী়ে লয প্রশ্নটা এখাকন লথকে যা়ে : লোন্ জাভত এ 
চাবুকের েোঘাকতর আঘাত প্রথকম এভডক়ে উেকব, এবং লোন জাভত এর বশযতা স্বীোর 
েরকব। লসটাই হকব জাভতর পকে সমস্ত পভরভস্থভতর চূডান্ত পভরণাম। বতগমাকন জাভতর 
মূেযা়েকনর পরীোর সম়ে চকেকছ। লয জাভত এ পরীো়ে পাশ েরকত অেম, তাকির 
মৃতুয অভনবাযগ এবং তাকির জা়ের্া তাকির লচক়ে অভধেতর বেবান এবং স্বাস্থয সম্পন্ন 
জাভত িখে েরকব; যারা আকরা লবভশ িুুঃখ েষ্ট সহয েকর ভনকত সেম। লযকহতু ভবকশে 
েকর এ সমসযা িাবীোকের, লসইকহতু লয লোন ভপতা মাতার পাপ তার বংকশর িশম 
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পুরুকেও ভর্ক়ে পযগন্ত বতগা়ে। রক্ত এবং জাভতর পভবত্রতা েঙ্ন েরার ফোফে এ চরম 
িুিগশা। 
 
এ রক্ত এবং জাভতর ভবরুকদ্ধ পাপ হে এ পৃভথবীকত বংশানুেকম এবং লয জাভত এ পাকপ 
পাপী তার ধ্বংস অভনবাযগ। 
 
যুদ্ধ পূবগ–জামগাভনকত এ প্রধানতম সমসযাটার প্রভত লয িৃভষ্টিভে লনও়ো হক়েভছে তা’ 
রীভতমত েিাজনে। আমাকির যুবেকির এেটা ভবরাট অংশ যাকির বড বড শহকর 
বাস, তাকির লিতকর এ জীবাণুর অনুপ্রকবশ বন্ধ েরার ভে লোনরেম বযবস্থা লনও়ো 
হক়েভছে? অথবা, আমাকির লযৌনজীবনকে েেুভেত এবং ধ্বংস েরার ভবরুকদ্ধই বা ভে 
েরা হক়েভছে? অথবা, আমাকির সমথগ জাতী়ে জীবকন এবং ভসভফভেস লরার্ ছভডক়ে 
পডার ভবরুকদ্ধই বা েতটুেু বযবস্থা গ্রহণ েরা হক়েভছে? এর সবকচক়ে িাে উির হে 
ভে ধরকনর বযবস্থা লনও়ো উভচত ভছে? 
 
একোকমকো পকথ এ সমসযার লমাোভবো েরার লচক়ে শাসেবকর্গর ভচন্তা েরা উভচত ভছে 
লয এ সমাধাকনর ওপকরই িভবেযত বংশাবেীর েেযাণ ভনভহত। তকব এটাও স্বীোর েকর 
লনও়ো উভচত লয এ সমসযার লমাোভবো এেমাত্র ভনমগম পকথই েরা চকে। প্রাথভমে 
োজ হে সমস্ত জাভতর এোগ্রতা এ ভবপকির ভিকে ভনবদ্ধ েরা উভচত; যাকত প্রকতযেভট 
বযভক্ত এর ভবরুকদ্ধ সন্ত্রাকমর প্রক়োজনী়েতা উপেভি েরকত পাকর। বযভক্তর্ত লোন 
চভরকত্রর ওপর বাধা ভনকেধ আকরাপ েরাটাও অনথগে, বা তার পকে সহয েরা সম্ভব 
ন়ে, যতেণ পযগন্ত না পুকরা বযাপারটাকে জনসাধারণ লমকন ভনকে। সবগবযাপী এবং 
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শৃখোবদ্ধিাকব এ সমসযার এমন লমাোভবো েরকত হকব যাকত সমস্ত র্ণমানকসর নজর 
এভিকেই পকড। এবং অনযানয সিভনে সমসযাগুকোকে ভেছু সমক়ের জনয সভরক়ে ভপছু 
হভটক়ে লি়ে। 
 
প্রভতভট লেকত্র লযখাকন লিখা যাকব লয র্ণমত সতভরর বযাপাকর সমসযাটা যকথষ্ট পভরমাকণ 
জভটে, লসখাকন উভচত এেটা সমসযার প্রভত মকনাভনকবশ েরা; লস মকনাকযার্ এমন হও়ো 
উভচত লয যাকত এটা জীবন মরণ সমসযা ভহকসকব ভবকবভচত হ়ে। এেমাত্র এ পকথই 
র্ণমানসকে এমন এেটা উাঁচু ধাকপ জার্ভরত েরা সম্ভব লয জনতার অিময ইোর সকে 
লস্বোপ্রকণাভিত প্রকচষ্টা ভমভেত হক়ে ফোফে যকথষ্ট পভরমাকণ উন্নভত ঘটাকব। 
 
বযভক্তর্ত জীবকনও এ সতয োযগেরী, অবশয যভি লস জীবকন মহান ভেছু অজগন েরকত 
সকচষ্ট হ়ে। লস তার অগ্রর্ভতর ভনভিগষ্ট এেটা ধাকপ ভনকজকে সীমাবদ্ধ রাখকব এবং লসই 
ধাপ পার হও়োর পকরই এেমাত্র পকরর ধাকপ আকরাহকণর লচষ্টা েরকব। যারা তাকির 
উিযম ধাকপ ধাকপ ওোর লচষ্টা়ে বযভ়েত েকর না, এবং সমস্ত শভক্ত প্রভতভট ধাপ 
অভতেকমর ভনভমি বযভ়েত হ়ে না তাকির পকে লশে এবং োময বস্তু অজগন েরা সম্ভব 
ন়ে। 
 
সুতরাং ওপকরর বক্তবয অনুসাকর লিখা যাকে মানবজীবকনর রাস্তাটা অভতেম েরকত 
হকে জনতাকে লবাোকনা উভচত লয তাকির সংগ্রাকমর পরবতগী বস্তু হে মাত্র এেটাই; 
এবং তার ওপকরই পকরর ধাকপ সমস্ত ভেছু ভনিগরশীে। জনতার পকে তাকির সামকনর 
ভবস্তীণগ রাস্তাটা নজকর আনা ভেছুকতই সম্ভব ন়ে। যাকত তারা লসই ভবস্তীণগ রাস্তা অভতেম 
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েরকত ভর্ক়ে ক্লান্ত এবং অবসন্ন না হক়ে পকড। ভেছুেণ পযগন্ত তারা তাকির েি বস্তু 
মকন রাখকত সেম; ভেন্তু লছাট লছাট ধাপ ছাডা পুকরা রাস্তা অভতেম েরা তাকির পকে 
সম্ভব ন়ে; লযমন পভথে জাকন তার পকথর লশে লোথা়ে! ভেন্তু অনাভি পথ লতা ভচন্তার 
জর্কতর বাইকর। এেমাত্র এিাকব আমরা তার েেয বস্তুকত লপৌঁছাকনা পযগন্ত লসটার 
উিযম বজা়ে রাখকত পাভর। 
 
এ পকথ সমস্ত প্রচারোযগকে লেন্দ্রীিূত েকরই লযৌনকরাকর্র ভবরুকদ্ধ সংগ্রাকমর 
প্রক়োজনী়েতাটাকে আমরা জনসাধারকণর সামকন তুকে ধরকত পাভর। এবং এটাকে 
এমনিাকব েরকত হকব লয জাভতর জনয এটা এেটা োজ বকে ন়ে; জাভতর পকে অতযন্ত 
প্রক়োজনী়ে োজ, বতগমাকন এ মকনািাব জনতার মকধয সতভর েকর। র্ণমানকসর োকছ এ 
সতযতাকে স্পষ্টরূকপ তুকে ধরার জনয সমস্ত রেকমর প্রকচষ্টাকে লেন্দ্রীিূত েরার 
প্রক়োজন, যতেণ না পযগন্ত সমস্ত জাভত ভচন্তা েকর লয এ সমসযার সমাধাকনর ওপকরই 
সমগ্র জাভতর িভবেযত ভনিগর েরকছ; এেেথা়ে বো লযকত পাকর উজ্জ্বে িভবেযত অথবা 
জাভতর অবেুভপ্ত। 
 
এেমাত্র এ প্রাথভমে আক়োজকনর পর–প্রক়োজকন এ সমক়ের বযাভপ্ত েক়েেমাসও হকত 
পাকর, র্ণমানস এবং সংেিকে পভরপূণগরূকপ জার্ভরত েরা সম্ভব। এেমাত্র তখনই 
র্িীর এবং ভনভিগষ্ট এেটা পিা লনও়ো যাকব, োরণ তখন লতা র্ণমানস সমসযার 
মুকখামুভখ হও়োর জনয সমূ্পণগিাকব সতভর; তাই জনসাধারকণর ইোশভক্তর ঘাটভত তাকত 
থােকব না। স্পষ্ট মকন রাখা উভচত এসব আবজগনা লেভটক়ে সরাকনার জনয প্রক়োজন 
প্রচুর আত্মতযার্ এবং প্রচণ্ড রেকমর পভরশ্রকমর। লযৌনকরাকর্র ভবরুকদ্ধ যুকদ্ধর অথগ হে 
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লবশযাবৃভি, িু়ো সংস্কার, ভমথযা জনমত ইতযাভির ভবরুকদ্ধ এেটা ভনভিগষ্ট র্ণ্ডীর লিতকর 
সংগ্রাম ভবকশে। 
 
রাকষ্ট্রর এ সংগ্রাকম নামার আকর্ প্রথকমই লিকখ ভনকত হকব যুবে সম্প্রিা়ে লযন লছাট 
ব়েকস ভবক়ে-সািীর সুকযার্ পা়ে; লবভশ ব়েকসর ভবক়ের আমরা যত যুভক্তই লিখাই না 
লেন, মানবজাভতর োকছ বযাপারটা েিাের। 
 
লবশযাবৃভি মনুেযকত্বর পকে েেঙ্কভবকশে। এবং এ বৃভি ি়োিাভেণয বা ভশো িারা িূর 
েরাও সম্ভব ন়ে। এর সীমাবদ্ধতা এবং িূরীেরণ এেমাত্র সম্ভব, যভি পাভরপাভবগে 
অবস্থা লথকে এ বৃভিকে মুক্ত েরা যা়ে। তার জনয প্রক়োজন যুবে যুবতীকির অি ব়েকস 
ভববাকহর সুকযার্ িান। এটাই হে এ বৃভি িূরীেরকণর প্রধান উপা়ে। 
 
এসব োরকণ মানুে এত সহকজ ভবপথর্ামী হ়ে লয ইিানীং লয লোন মাকে বেকত লশানা 
যাকব লয তার লমক়ের জনয লস িাে লছকে খুাঁকজ পাকে না। আর লস োরকণ লবশযাকির 
প্রভত আসক্ত লোন লছকেকেই বাধয হক়ে লস লমক়ে ভবক়ে েকর। এ সেী ভনবগাচকনর ফকে 
তাকির সন্তান-সন্তভতর িভবেযত যা হও়ো উভচত, তাই হক়ে থাকে। 
 
এেটু ভচন্তা-িাবনা েরকেই লয লেউ উপেভি েরকত পারকব লয পুকরা পদ্ধভতটাই সাথগে 
বংশাবেী উৎপািকনর ভবকরাধী। এবং প্রেৃভতকত লজকন শুকন তার অভধোর লথকে 
প্রতারণা েরা হকে; তা হকে এেটা প্রশ্নই লথকে যা়ে : ভববাহ বকে বযাপারটার অভস্তত্ব 
এখকনা রক়েকছ লেন? এবং তার োজটাই বা েী? এটাত তা হকে লবশযাবৃভির নামান্তর। 
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আমাকির উির পুরুেকির জনয তকব ভে আমাকির লোন মাথা বযাথাই লনই? অথবা 
লোকে বুেকত পারকছ না লয প্রেৃভত তার অভিশাপ ধীকর ধীকর তাকির ওপকর আকরাপ 
েরকছ এবং িভবেযত বংশাবেীকে তাকির এ ভনবুগভদ্ধতার জনয প্রেৃভতর এে িীেণ ভনষু্ঠর 
আইন োনুকনর মুকখামুভখ হকত হকব? এিাকবই তথােভথত সিয জাভতরা অধুঃপতকন যা়ে 
এবং এেসম়ে ধ্বংস হ়ে। 
 
ভববাকহই ভববাকহর সমাভপ্ত ন়ে; এর আকরা মহৎ উকেশয আকছ। যার প্রধান োজ হে 
উৎেৃষ্ট মানবজাভত সতভর েরা এবং লসই মানকে ধকর লরকখ বাভডক়ে চো। এটাই হে 
ভববাকহর সভতযোকরর অথগ এবং উকেশয। 
 
এ অথগ এবং উকেশযকে যভি লমকন লনও়ো হ়ে, তবু েকেয লপৌঁছবার জনয লয পকথর 
প্রক়োজন, তাকেও লমকন ভনকত হকব। সুতরাং অি ব়েকস ভববাহটাকে আইন েকর লিও়ো 
উভচত। োরণ অিব়েসী যুবে-যুবতীকির মকধয এখকনা লসই আভিম শভক্ত বতগমান যা 
নাভে সফে উির পুরুে উৎপািকনর বযাপাকর র্কবগর বস্তু এবং লয শভক্ত বতগমাকনও 
অবযাহত। অবশয বােযভববাহ আইন েকর েরা সম্ভব ন়ে। যতেণ পযগন্ত না তার জনয 
লযসব বযবস্থা লনও়োর প্রক়োজন, লসগুকো লমটাকনা সম্ভব হকে। এমন ভে তার আকর্ 
বযাপারটা ভচন্তা েরাই উভচত ন়ে। অনয িাো়ে বেকত লর্কে এ সমসযার সমাধান যভিও 
আপাতিৃভষ্টকত সমসযাটাকে সহজ সরে সামাভজে পটিূভমোর লমৌভেে পভরবতগন ছাডা 
েখনই সম্ভব না। এবং এ সমসযার লমাোভবো েরার বযবস্থাটাকে পরীো-ভনরীোর 
মাধযকম লিকখ তকব প্রক়োর্ েরা উভচত। ভবকশে েকর তথােভথত র্ণতন্ত্র যখন বাভড 
ঘকরর সমসযাটাকে এখকনা সমাধান েরকত পাকরভন। 
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আমাকির অথগহীকনর মত লবতন বযবস্থাও বােযভববাকহর ভবকরাধী, যার িারা নাভে পভরবার 
প্রভতপােন একেবাকরই অসম্ভব। অতুঃপর লিখা যাকে লবশযাবৃভিকে যথাথগ উপাক়ে 
লমাোভবো েরার জনয লমৌভেে সামাভজে পভরবতগকনর এোন্ত প্রক়োজন এবং তারপকরই 
বােযভববাহ চােু েরা সহজ হক়ে িাাঁডাকব। এ সমসযার সমাধাকনর এটা হে প্রাথভমে 
ভন়েম। 
 
ভিতী়েত, আমাকির ভশোপদ্ধভত এবং সন্তান প্রভতপােকনর মূে প্রথাগুকোর অভবেকম্ব 
মূকোৎপাটন েরা-লয োরণগুকো়ে োউকেই সভবকশে ভচভন্তত লিখা যা়ে না। আমাকির 
বতগমান ভশোপদ্ধভতকত িারসাময আনার প্রক়োজন, ভবকশে েকর মানভসে এবং সিভহে 
বযাপাকর। 
 
আমাকির মাধযভমে সু্কে বকে যা আজ পভরভচত, তা গ্রীে ভশো প্রভতষ্ঠানগুকোর প্রভত 
অপমান ছাডা আর ভেছু ন়ে। আমাকির ভশোপদ্ধভত এটা িুকে লর্কছ লয এেমাত্র 
সুর্ভেত শরীকরই চভরত্রবান মানুে পাও়ো লযকত পাকর। এ বক্তবয ভেছুটা লহরকফর েকর 
সমগ্র জনতার পকে উপকযার্ী েরা যা়ে। 
 
যুদ্ধ পূবগ জামগাভনকত সম়েটা এমন ভছে যখন লেউ সকতযর ওপকর ভেছু ভচন্তা-িাবনা 
েরকত চাইত না। শরীরচচগাকে প্রচণ্ড রেকমর অবকহো েরা হত; জাভতর উন্নভতর পকে 
মকনর এেভিেোর অনুশীেনকেই যকথষ্ট বকে ভবকবভচত হত। এ িুকের প্রভতভে়ো 
ভনভিগষ্ট সমক়ের পূকবগই লিখা লি়ে। বেকশভিে ভশো লয এসব রাজযগুকোকত ভবসৃ্তভত োি 
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েকর, তা’ লোন হোৎ ঘটনার ফেশ্রুভত ন়ে। োরণ লসইসব প্রকিকশর অধুঃপভতত 
লোেগুকো উপবাকসর মুকখামুভখ একস িাাঁভডক়েভছে। উিাহরণস্বরূপ মধয জামগাভন, সযাস্কভন 
এবং রুড উপতযাোর েথা বো চকে। এসব লজোগুকোকত লোনরেম বাধা বেকত যা 
লবাো়ে তা এরা পা়েভন। এমন ভে ইহুিী-রূপ লরার্ সংেমকণর ভবরুকদ্ধ সমাকজর 
বুভদ্ধজীবী সম্প্রিা়ে লথকেও লোনরেম বাধা আকসভন। এর সহজ োরণ হে বুভদ্ধজীবী 
সম্প্রিা়ে ভনকজরাই শারীভরে ভিে লথকে তখন অধুঃপাকত লর্কছ; েষ্ট বা লক্লকশর িরুণ 
এ অধুঃপতন ন়ে। ভনছেই ভশোপদ্ধভতর ফে। আমাকির ভশো বযবস্থার ভিেটা যা 
আমাকির সমাকজর উাঁচু লশ্রণীর মকধয প্রচভেত, বতগমান যুকর্র জীবন সংগ্রাকমর জনয তা 
সমূ্পণগরূকপ অনুপকযার্ী। সুতরাং তারা তাকির ভনকজকির প্রভতপােকন অেম। 
জীবনধারকণর লেকত্রও তাকির সেমতা লোথা়ে। প্রা়ে প্রভতভট োপুরুেতার লেকত্র 
সিভহে অপুভষ্ট হে আসে োরণ। 
 
অভবকবচনা বযাপারটা সমূ্পণগরূকপ বুভদ্ধজীবী ভশো-বযবস্থার ওপর ভনিগরশীে। তার 
ফোফে হে সিভহে ভশোর অবনভত; যার পভরণভত হে অি ব়েকসর লযৌন ভচন্তা়ে। 
লযসব লছকেকির লখোধূোর মাধযকম শরীর র্েন হ়ে, তাকির লযৌন প্রবণতা অনযানয 
লছকেরা যারা শুধু ঘকর বকস মকনর লখারাে জুভর্ক়ে চকেকছ, তাকির লচক়ে অকনে েম। 
সভতযোকরর ভশোপদ্ধভত জীবকনর এ ভিেটাকে অবকহো েরকত পাকর না। এবং 
আমাকির স্মরকণ রাখা উভচত লয স্বাস্থযবান পুরুে এবং স্বাস্থযবতী মভহো লোন িুবগে 
প্রাণীর জন্ম লিকব না। যারা জকন্মর পকরই িুনগীভতগ্রস্ত হক়ে পকড। 
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এিাকব আমাকির ভশোর সমস্ত শাখাকে ছকে বাধকত হকব যাকত লছকেরা তাকির অবসর 
সম়েটাকে শরীর চচগার োকজ োর্াকত পাকর। লস বছরগুকো রাস্তা়ে রাস্তা়ে ঘুকর োভটক়ে 
লযন তার শরীর র্েন েরকত পাকর। ভসকনমা লিকখ নষ্ট েরার লোন অভধোর তার লনই। 
ভেন্তু যখন তার ভিকনর োজ সাে হকব, লস লযন তার শরীর র্েন েরকত পাকর। োরণ 
প্রক়োজকনর সম়ে লযন তার শরীর র্েকনর বযাপাকর ঘাটভত না পকড। আমাকির ভশো 
পদ্ধভতর এটাও এেটা বড িাভ়েত্ব, তবু জ্ঞান বা ভবজ্ঞতাই তার লিতকর লজার েকর 
ঢুভেক়ে লিও়ো ন়ে। আমাকির সু্ককের ভশো বযবস্থা এমন হও়ো উভচত যাকত প্রভতভট 
ছাকত্রর মকন িৃঢ়িাকব লর্াঁকথ যা়ে লয শরীর সতভর েরার িাভ়েত্ব তার ভনকজর ওপকর 
অভপগত। উির পুরুকের োকছ পাপ রূকপ র্ণয হ়ে এমন ভেছু লবকছ লনও়োর স্বাধীনতা 
তাকির লনই, োরণ তাহকে লসটা জাভতর ভবরুকদ্ধই োজ েরা হকব। 
 
মকনর অসুস্থতার সকে সংগ্রাকমর জনয শরীর র্েকনর ভবকশে প্রক়োজন। আজকের 
র্ণজীবন লযন লযৌন উকিজনার ভবরাট এেটা চুল্লী। চেভচ্চত্র, নাটে এবং লখোধূো 
েরার জা়ের্াগুকোর ভিকে এেনজর লফেকেই লবাো যা়ে লয এগুকো আমাকির সভেে 
পভরকবশ ন়ে। ভবকশে েকর আমাকির যুবেকির পকে। ভবজ্ঞাপনপত্র এবং ভবজ্ঞাপকনর 
জনয টাঙাকনা ভবজ্ঞভপ্তগুকো জনতাকে অতযন্ত ইতরিাকব আেেগণ েকর। লয এখকনা তার 
লযৌবকনাথ প্রবে ইো হারা়েভন, তাকির স্পষ্ট বুেকত এতটুেু েষ্ট হকব না লয এগুকোর 
পভরণভত ভে ি়োনে। এ োম যা নাভে খারাপ োকজ প্রকরাচনামুেে, যুবেকির মাথা়ে 
লঘাকর। তারা বুেকতই পাকর না বযাপারটা ভে। িুিগার্যবশত এ ভশোবযবস্থার ফোফে ভে 
তা আমাকির সমোেীন যুবেকির লিখকেই বুেকত পারা যাকব। যারা অোকে পভরণত 
হ়ে, তারা সহকজই জুভডক়েও যা়ে। মাকে মাকে আমাকির লচৌে-পকনকরা বছর ব়েস্ক 
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লছকেকির ওপর আইন তার আকো লফকে আমাকির লচাকখ আঙুে ভিক়ে লিভখক়ে লি়ে লয 
এ ব়েকসর লছকেরাও লযৌন লরার্গ্রস্ত। এটা ভে িুুঃখ এবং েিাজনে ন়ে লয অসংখয 
সিভহে িুবগে এবং বুভদ্ধর ভিে লথকে নষ্ট যুবে লছকেরা যারা ভবক়ের নাকম বড শহকর 
র্ভণোকির সকে বসবাস েরকছ। 
 
যারা সভতযোকরর র্ভণোবৃভির ভবরুকদ্ধ সততার সকে সংগ্রাম েরকত ইেুে, তাকির 
প্রথকমই লয োরকণ র্ভণোবৃভি প্রসারোি েকরকছ লসই োরণগুকোকে িূর েরকত হকব। 
ভনিগর ভচকি তাকির িূভেত নীভতগুকোকে সরাকত হকব যা নাভে আমাকির োেচারকে 
ভবোক্ত েকর তুকেকছ। এবং তার জনয লয আতগনািই উেুে না লেন, তাকত ি়ে লপকে 
চেকব না। আমরা যভি আমাকির যুব সমাজকে আজকের এ পভঙ্কে পভরকবশ লথকে লটকন 
ভনক়ে না আভস, তা হকে এ পভঙ্কে পভরকবশ তাকির গ্রাস েকর লফেকব। লয সব লনভে 
এসব লিখকত চা়ে না, তারা ভেন্তু অপ্রতযেিাকব এ পভরকবশকে বাডাকতই সাহাযয েকর 
চকেকছ। এবং িভবেযকতর আভঙনা়ে এ র্ভণোবৃভি ছভডক়ে পডার জনযও তারা িা়েী। শুধু 
এ ন়ে লয তারা উির-পুরুেকির োকছ এর জনয ভে জবাব লিকব! আমাকির োেচাকরর 
এ ভবশুভদ্ধেরকণর প্রক়োজনী়েতা জীবকনর সবগকেকত্র। অভিন়ে, ভশিেো, সাভহতয, 
চেভচ্চত্র, সংবািপত্র, ভবজ্ঞাপন ইতযাভিকত এ লছাপ লেকর্ রক়েকছ, তার লথকে এ লছাপ 
মুকছ লফকে জাভতর উকেকশয তা’ উৎসর্গ েরকত হকব। জনসাধারকণর জীবন তথােভথত 
আধুভনে লপ্রম সম্বন্ধী়ে বযাপার-সযাপারগুকো লথকে মুক্ত েরকত হকব; শুধু তাই ন়ে 
লপৌরেতযহীন এবং অভত ভবন়েী িাবধারাগুকো লথকে জনসাধারণকে মুক্ত েরা উভচত। 
এসব েরকত ভর্ক়ে আমাকির নজর রাখা উভচত লয পদ্ধভত লনও়ো হকব তা লযন অতযন্ত 
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ভচন্তার সকে ভবকবচনা েরা হ়ে, যাকত শরীর এবং মনকে জাভতর মেকের জনয উন্নত 
েরা যা়ে। এেটা জাভতর রোর বযাপাকর বযভক্তর্ত স্বাধীনতা ভিতী়ে পযগাক়ের ভবকবচনা। 
 
এসব বযবস্থা লনও়োর পকরই এেমাত্র এ অভিশপ্ত চাবুকের ভবরুকদ্ধ লিেজভবিযা 
প্রক়োকর্র প্রচার েরা উভচত এবং তাকত ভেছুটা হকেও সাফেয োি েরা সম্ভব। ভেন্তু 
এখাকন আবার লিামনা িাব ভেন্তু অথগহীন। িূরিভশগতা এবং প্রক়োজনী়ে পদ্ধভতকে 
েকোরিাকব লমকন চেকত হকব। ভিধাগ্রস্ত মন ভনক়ে একর্াকে অসুস্থ এে জকনর বীজ সুস্থ 
শরীকর ছভডক়ে পকড লসই অসুস্থতা েমার্ত লবকডই চেকব। এটা লশে পযগন্ত হক়ে 
িাাঁডাকব এে ধরকনর মনুেযত্ব যা নাভে এেজনকে বাাঁচাকত ভর্ক়ে হাজার জকনর ধ্বংস 
অভনবাযগ। অপভরপূণগ লোেকির ধারা পেু বংশ বাভডক়ে চোর িাভবকে উকপো েরা লয 
লোন জাভতর পকে খুবই অসম্ভব বযাপার, যার ভিত যকথষ্ট শক্ত মাভটকত লপ্রাভথত। 
হাজার হাজার মানুকের লেকত্র অসুখী এবং িুুঃখ যন্ত্রণাটাকে োভটক়ে ওো এ পদ্ধভতকে 
োকজ োর্াকে সম্ভব হকব। একত জাভতর স্বাস্থয ধীকর ধীকর উন্নভত োি েরকব। সুভনভিগষ্ট 
পদ্ধভতকত োজ েকর লর্কে তা লযৌন লরাধ ভবস্তাকরর পকথ বাধা হক়ে িাাঁডাকব। বতগমান 
শতােীর সামভ়েে লবিনা হাজার হাজার বছকরর যন্ত্রণার লথকে আমাকির লিকশর 
মানুেকে মুভক্ত লিকব। 
 
ভসভফভেস এবং এর পটিূভম র্ভণোবৃভির ভবরুকদ্ধ সংগ্রাম সমগ্র মানবজাভতর পকে 
ভবরাট এেটা োজ। 
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ভেন্তু আেসয এবং োপুরুেতার জনয যভি এ যুদ্ধ খতম েরার সগ্রাকম প্রেৃত মানুে হ়ে; 
তকব আমাকির েিনা েকর ভনকত লবাধেভর েষ্ট হকব না লয পাাঁচকশা বছর পকর এর 
ফোফে ভে হক়ে িাাঁডাকব। ঈবকরর ছা়ো মানুকের চভরকত্র অভত েম পভরমাকণই অবভশষ্ট 
থােকব; এেমাত্র িৃভষ্টেতগাকে বযে বা উপহাস েরা ছাডা। 
 
তকব জামগাভনকত এ েশাঘাকতর প্রভতকশাধে ভহকসকব ভে বযবস্থা লনও়ো হক়েকছ? যভি 
আমরা এর উিকরর জনয শান্তিাকব ভচন্তা েভর, তা আমাকির হতাশই েরকব। এটা সভতয 
লয সরোর যভি এ লরাকর্র ি়োনে প্রেৃভত এবং েভতজনে প্রভতভে়ো সম্পকেগ 
পভরপূণগরূকপ অবভহত ভছে। তকব প্রভতকরাধ বযবস্থা সম্বকন্ধ লযসব বযবস্থা লনও়ো হক়েভছে, 
তা শুধু ভনরথগেই ন়ে, অনথগোরীও বকট। তারা লরাকর্র োরণটা সম্পকেগ উিাসীন লথকে 
ভনরামক়ের েেণগুকো লবকছ ভনক়ে লস লরার্ সামভ়েে চাপা লিবার বযবস্থা েরত। 
লবশযাকির ডাক্তারী পরীো েরা হত এবং যতটা সম্ভব আ়েকি রাখার লচষ্টা হত; তবু 
লরাকর্র েেণগুকো যখন সবগাকে ফুকট লবর হত, তখন তাকির পাোকনা হত হাসপাতাকে। 
ভচৎোর আতগনাি জুকড ভিকে মনুেযকত্বর োরকণ তাকির আবার লছকডও লিও়ো হত। 
 
এটাও সভতয লয সংরেণ আইন যা পাশ েরা হক়েভছে তাকত সমূ্পণগ সুস্থ না হক়ে লযৌন 
সহবাস েরাটা রীভতমত শাভস্তমূেে। অথবা যারা লযৌন লোন লরাকর্ িুর্কছ। তাকিরও 
শাভস্তর সমু্মখীন হকত হকব যভি সহবাস েকর। তকের ভিে লথকে ভেেই ভছে; ভেন্তু 
বাস্তকব সমূ্পণগ রূকপ বযথগতা়ে পযগবভসত হ়ে। লবভশর িার্ লেকত্র লমক়েরা পুরুেকির 
ভবরুকদ্ধ সােয লিবার জনয আিােকত উপভস্থত হত না যারা তাকির স্বাস্থয এবং িভবেযত 
হরণ েকরকছ। োরণ এসব লেকত্র পুরুেকির লথকে লমক়েকির লবো়ে অকনে লবভশ 
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অভশষ্ট মন্তকবযর আশঙ্কা। এবং লয োকরার পকে সহকজই এটা অনুকম়ে তাকির অবস্থা 
ভে হক়ে িাাঁডাকব যভি তাকির মকধয এ লরার্ স্বামীকির িারা ছভডক়ে থাকে। লমক়েরা ভে এ 
লেকত্রও তাকির নাভেশ ভনক়ে এভর্ক়ে আসকব? অথবা তারা ভে েরকব? 
 
লছকেকির লেকত্র বযাপারটাকত আকরেটা সতয ভনভহত, ভবকশে েকর তারা যখন মািে 
দ্রকবযর লনশা়ে থাকে তখন তাকির অজ্ঞাতসাকরই এ ভবপকির ভিকে ছুকট চকে। তার 
অবস্থাই তাকে প্রণক়ের সভতযোকরর লসৌন্দযগ উপেভি েরকত লি়ে না। প্রভতভট লরার্ এস্ত 
র্ভণো পুরুকের এ অবস্থা়ে সুকযাকর্র জনয প্রতীো েকর। এর ফোফে হে এ লয 
হতিার্য পুরুে পকর তার এ অবস্থার সভতযোকরর ভহতোরী পৃষ্ঠকপােে লয লে তা আর 
স্মরকণ আনকত পাকর না। এটা বাভেগন বা ভমউভনকের মত বড শহকর লোন আশ্চযগজনে 
ঘটনাই ন়ে। লবভশরিার্ লেকত্রই র্াাঁক়ের লথকে শহকর আসা লোে বযাপার-সযাপার লিকখ 
এত ভনবগাে ও বশীিূত হক়ে পকড লয র্ভণোরা সহকজই তাকির েুণ্ঠন েকর। 
 
সবকশকে ভবকশ্লেণ েরকে লিখা যাকব (কে বেকত পাকর লয) লরাকর্র সংেমণ তার মকধয 
হক়েকছ ভেনা? অসংখয লেকত্র লিখা লর্কছ ওপর ওপর লিখকত ভনকরার্ লোকেরও পকর 
লরার্টা আবার উি়ে হক়েকছ এবং তার অজ্ঞাকতই তাকে েুকড েুকড লখক়ে চকেকছ। 
 
সুতরাং বাস্তব লেকত্র এ সংরেণ আইকনর ফোফে লনহাত-ই লনভতবাচে। র্ভণোবৃভির 
লেকত্রও বযাপারটা এেই। লশেকমে ভচভেৎসা ও ভনরামক়ের বযাপাকরও বযাপারটা খুব 
ভনিগরকযার্য ও সকন্দহাতীত ন়ে। খাভে এেটা ভজভনস ভিকনর আকোর মত স্পষ্ট; তা; হে 
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এ েশাঘাত ভিকনর পর ভিন লবকডই চকেকছ। লয বযবস্থাই লনও়ো হক়ে থাে না লেন, এ 
বযাপারটা তাকিরই অপিাথগতা প্রমাণ েরার পকে যকথষ্ট। 
 
বাভে বযাপারগুকোও এেই বযাপাকরর মত ভনরথগে। মানুকের র্ভণোবৃভি েমা িূকর থাে, 
লোন ভেছুই ফেোি হ়েভন। 
 
যারা এ বযাপাকরর সকে এেমত ন়ে, তাকির োকছ ভবনীত অনুকরাধ তারা লযন এ 
লরাকর্র সংখযাতকের ভিেটা লিকখ, র্ত শতােীকত এর বৃভদ্ধ এবং সমোেীন অবস্থা়ে 
এর বৃভদ্ধর সম্ভাবনা ভে রেম। সাধারণ পযগকবেে-যভি লস একেবাকর ভনকবগাধ না হ়ে, 
তকব পুকরা বযাপারটা তার োকছ পভরষ্কার েকর তুকে ধরকে িক়ে তার বুে লোঁকপ উেকব। 
 
এ লিামনা ও িীতু মকনািাকবর িরুণ প্রাে যুকদ্ধর জামগাভন িুষ্ট লোকে িকর ভর্ক়েভছে। 
সকন্দহাতীতিাকব এটা জাভতর েক়ের েেণ। যখন মানুে তার ভনকজর স্বাস্থযরোর জনয 
সংগ্রাকমর সাহস হাভরক়ে লফকে, তখন লতা তার এ পৃভথবীকত ভটকে থাোর সংগ্রাম েরার 
অভধোরই লস হারা়ে। 
 
পুরকনা জামগাভনকত এর এেটা বাস্তব ভচত্র হে ধীকর ধীকর সংসৃ্কভতর অবে়ে। ভেন্তু 
সংসৃ্কভত বেকত আজকের তথােভথত শাসন যা নাভে সিযতা বকে পভরভচত তা 
লবাোভে। বরং এটা আজ জীবকনর উন্নভত বেকত যা লবাো়ে তার ভবকরাধী হক়ে 
িাাঁভডক়েকছ। 
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র্ত শতােীর লমাড লফরার সম়ে পৃভথবীকত এেটা নতুন ভজভনকসর অিুযি়ে হক়েকছ; এ 
বযাপারটা ভেন্তু সমূ্পণগরূকপ ভবকিশী যা নাভে আমাকির োকছ আকর্ অজ্ঞাত ভছে। আকর্ 
িাে লোন ভজভনস গ্রহণ েরাটাকেও লিােণী়ে বকে মকন েরা হত; ভেন্তু ধমগী়ে 
অনুশাসকনর পর লথকে তা অকনে িূকর সকর লর্কছ। হ়েত িভবেযত পুরুকেরা এর মকধয 
লোন এেটা ঐভতহাভসে মূেয খুাঁকজ বার েরকব। ভেন্তু নতুন বংশধকররা লয শুধু সশভিে 
সৃভষ্টর ভিে লথকে ভবপথর্ামী তাই ন়ে, এর মকধয োকরা োকরা লতা আিশগ বেত লোন 
অনুকপ্ররণাই লনই। এটা হে সাংসৃ্কভতে ধ্বংকসর বভহুঃপ্রোশ। 
 
বেকশভিজম মতবাকির ভববাসীকির প্রভতভট ভশিেমগ তাকির মতবাকি জাভরত এবং পুকরা 
সংসৃ্কভতটাই তাকির এ জারে রকস লডাবাকনা। 
 
যাকির এ বক্তকবয সকন্দহ আকছ তাকির োকছ ভবনীত অনুকরাধ লযসব রাকষ্ট্র বেকশভিজম 
প্রচভেত, যভি লসইসব িার্যবান রাষ্ট্রগুকোর ভিকে তাভেক়ে লিকখন তাহকে লিখকত পাকবন 
লয লোেগুকো লিহমকন বযাভধর িারা েী িীেণিাকব আোন্ত, যা শুধু তাকির পার্ে েকর 
লতাকেভন, অধুঃপাকতও ভনক়ে লর্কছ। এসব সশভিে ভবপথর্ামীতা যা নাভে ভেউভবভজম, 
ডাডভজম, প্রিৃভত নাকম খযাত, এ শতােীর প্রারম্ভ লথকে লসগুকোই হে এসব রাকষ্ট্রর 
বভহুঃপ্রোশ। এমন ভে বযাকিভর়োর েণস্থা়েী লসাভিক়েত র্ণতকন্ত্রর সমক়ের এ 
ভজভনসগুকোর প্রোশ ঘকটভছে। লসই সম়ে অকনকেরই হ়েত বা স্মরকণ আসকব সরোভর 
প্রাচীরপত্র, ভবজ্ঞাপন, সংবািপত্র ইতযাভিকত শুধু রাজননভতে অবেক়ের ভচহ্নও েত 
স্পষ্টিাকব ফুকট উকেভছে। 
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প্রা়ে বছর োকটে আকর্ আজকের মত রাজননভতে ধ্বংস েিনাকতও আনা অসম্ভব 
ভছে। আজকে সাংসৃ্কভতে জর্কত অবে়ে যা নাভে ভেউভবস্ট এর িভবেযত ছভবগুকোকত 
ঊনভবংশ শতােীকত প্রোভশত; োট বছর আকর্ এ ধরকনর প্রিশগনী, যা তথােভথত 
ডাকডভস্ট সমূ্পণগ অসম্ভব এেটা আিশগ বকে মকন েরা হত। এ ধরকনর প্রিশগনীর 
বযবস্থাপেকিরও জা়ের্া হত ভর্ক়ে পার্োর্ারকি। অথচ আজ তাকির সাংসৃ্কভতে লেকন্দ্রর 
সিাপভতর স্থান লিও়ো হকে। লসই সমক়ে এ ধরকনর মডেকে বাডকত লিও়ো হত না। 
জনসাধারণ বযাপারটাকে েখকনাই লমকন ভনত না, বা সমোেীন সরোর চুপ েকর থােত 
না। োরণ এ ধরকনর বুভদ্ধমিাসম্পন্ন পার্েকির পার্োমী লথকে জনসাধারণকে রো 
েরা সরোকরর েতগবয। ভেন্তু লসই বুভদ্ধজীবী পার্েকির পার্োমী এ ধরকনর ভশিকে 
লমকন লনও়ো েকমই লবকড চকেকছ; মানবজাভতর ইভতহাকস এটা এেটা ভবরাট 
পভরবতগকনর ভনেৃষ্টতম উিাহরণ। োরণ এর মাধযকমই জনসাধারকণর বুভদ্ধবৃভির 
পশ্চাির্মন শুরু হক়েকছ, যার পভরণভত অভচন্তযনী়ে। 
 
আমরা যভি আমাকির সাংসৃ্কভতে জীবকনর র্ত পাঁভচশটা বছর অনুধাবন েভর, তাহকে 
লিখকত পাব সাংসৃ্কভতে জর্কত েতখাভন আমরা লপভরক়ে লর্ভছ। সবগত্রই লিখকত পাও়ো 
যাকব লয এ জীবাণু ছভডক়ে। লসই সূতীোর বৃভদ্ধ আজ লহাে োে লহাে আমাকির 
সংসৃ্কভতকে সমূ্পণগরূকপ ভবনষ্ট েকর ছাডকব। এখাকন সকন্দহাতীতিাকব িুনগীভতর লোত 
প্রবাভহত। এবং জাভতর পকে এটা মমগাভন্তে লয এ বযাভধকে আর থাভমক়ে রাখা অসম্ভব। 
 
জামগান ভশি এবং সংসৃ্কভতর প্রা়ে সবগকেকত্রই এ লরার্ প্রতী়েমান। এখাকন সবভেছুই মকন 
হ়ে সকবগাচ্চ সীমাকরখা অভতেম েকর দ্রুতর্ভতকত অবেক়ের ভিকে লসই লরখা এভর্ক়ে 
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চকেকছ। শতােীর প্রথমপাকিই নাটকের মান ভনকচ নামকত শুরু েকর, এবং সংসৃ্কভতর 
জর্কতর পটিূভম লথকে দ্রুত সকর লযকত থাকে। এর এেমাত্র বযভতেম ভছে 
রাজপ্রাসাকির নাটেগুকো। যা বারবার সাংসৃ্কভতে জর্কতর এ লবশযাবৃভির ভবকরাভধতা 
েকর একসকছ। অবশয এর সকে বযভতেম ভহকসকব আকরা েক়েেটা মুভষ্টকম়ে প্রভতষ্ঠাকনর 
নাম েরা লযকত পাকর। লসখাকন এমন ভেছু নাটকের অভিন়ে হত লয লোকে তা না 
লিকখও তার লথকে উপেৃত হত। এ অবেক়ের এেটা িুুঃখজনে উিাহরণ হে অকনে 
সাংসৃ্কভতে লেকন্দ্রর প্রকবশ িরজা়ে লেখা থােত : প্রাপ্তব়েস্ককির জনয। 
 
মকন রাখা িরোর লয এ সব প্রভতষ্ঠাকনর প্রধান উকেশয ভছে যুবেকির লিতকর 
ভশোভবস্তার। শুধু সবগাধুভনে জ্ঞানসম্পন্নকির আনকন্দর লখারাে লজার্ান ন়ে, অনযোকের 
ভিেপাে নাটযোররা এ বযবস্থা সম্পকেগ ভে বেত, সকবগাপভর যার জনয এ বযবস্থা গ্রহকণর 
প্রক়োজনী়েতা লিখা ভিক়েকছ, েুভপত হকতন, লর্যকটও বা ভবরভক্তকত েত িূকর সকর লযত। 
 
আমাকির আধুভনে জামগান সাভহকতযর না়েেকির সকে ভে লর্যকট বা লসক্সপী়োকরর তুেনা 
েরা চকে? তারা হে প্রাচীন, ছাতাধরা, লসকেকে এবং সকবগাপভর ভনুঃকশে। এটাই হে 
বতগমান যুকর্র ভবকশেত্ব লয শুধু এ যুকর্র ফসেই ভনেৃষ্ট তা ন়ে, যারা লসই ফসকের 
উৎপািনোরী এবং লসই উৎপািকনর যারা সাহাযযোরী তারাও েম ভনেৃষ্ট ন়ে; যা সতযই 
এেভিন অতীকত সবভিে ভিক়ে মহান ভছে। এ সব যুকর্র চাভরভত্রে সবভশষ্টযই হে 
এগুকো। তার লচক়েও অধম এবং লক্লশভক্লষ্ট হে মানুে, যারা এসব যুকর্র ফসে। এরা 
যত লবভশ আকর্োর বংশাবেীর েৃভতত্ব অস্বীোর েরকব, তত লবভশ ভনকচ নামকব। একির 
এেমাত্র ইকে হে পুরকনা পিভচকহ্নর সমস্ত ভচহ্ন পুকরাপুভর মুকছ লফো। এর োরণ আর 
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ভেছুই ন়ে, যাকত োকরার পকে আর তুেনা েরা সম্ভব না হ়ে লয পাভটগর নাকম তারা 
সভতযোকরর ভে ভজভনস ভন়েত পভরকবশনা েকর চকেকছ। এ োরকণই নতুন ভির্কন্তর 
নাকম লয সেে এরা উৎপািন েকর চকেকছ, তা শুধু জঘনয ন়ে, লশাচনী়েও বকট। আর 
একির প্রকচষ্টা যাকত পুরকনা ভিকনর সৃ্মভত সমূ্পণগ মুকছ লফো সম্ভব হ়ে। ভেন্তু সভতযোকরর 
লোন পভরবতগন যা মানবজাভতর পকে েেযাণের, তা সবগিা অতীকতর সকে তুেনার জনয 
প্রস্তুত থাকে। এবং লবভশরিার্ লেকত্রই লিখা যা়ে লয পুরকনা ভিকনর সৃ্মভত বতগমাকনর 
ফসেকে সাগ্রকহ বরণ েকর ভনকত সাহাযয েকর। োরণ লসকেকত্র এমন লোন আশংো 
থাকে না লয অতীকতর তুেনা়ে বতগমাকনর ভচত্র ভববণগ এবং অথগহীন লিখাকব। মানুকের 
সাংসৃ্কভতে জর্কতর পভরপূণগতার সমুকদ্র পুরকনা ভিকনর লোত সবগিাই বরণী়ে। োরণ এ 
সৃ্মভতই লতা বতগমান উৎপািকনর ভন়োমেসূচে। এেমাত্র তারাই অতীত সৃ্মভতর লোন 
মূেযা়েণ েকর না, বরং লয লোন মূকেয তা ধ্বংস েরকত চা়ে, োরণ তাকির লিখার মত 
ভেছু লনই। 
 
আর উপকরর ভবে়েভট শুধু সাংসৃ্কভতে জর্কতর পকেই সতয ন়ে, রাজননভতে জর্কতও এ 
ভচরসতয। নতুন আকন্দােন যত লবভশ ভনষ্ফো, ততকবভশ অতীত ঐভতকহযর ধ্বংকসর প্রভত 
তাকির অবকহো লিখাকনার প্রকচষ্টা। এখাকন আবার তাকির লসই মকনািাবই সভে়ে; 
অথগাৎ যা পুরাতন ভেন্তু সভতযোকরর তাকির উৎপাভিত ফসকের লচক়ে অকনে উৎেৃষ্ট, 
তাকির ভবকবচনা়ে ভনেৃষ্ট। উিাহরণস্বরূপ বো লযকত পাকর, যতভিন পযগন্ত লফ্ডাভরে িযা 
লগ্রকটর সৃ্মভত থােকব, লফ্ডাভরে অযােবাটগ ততভিন পযগন্ত ভিধা লমশাকনা বাহবাই লপক়ে 
আসকব। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

400 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

সূকযগর সকে চকন্দ্রর লযমন তুেনা, সান্ সুভসর না়েকের সকে লব্রকসকনর িূতপূবগ র্ণতাভন্ত্রে 
লনতার লতমভন তুেনা েরা চকে। োরণ সূকযগর আকো আোকশর বুে লথকে মুকছ 
যাও়োর পকরই এেমাত্র চকন্দ্রর আকোর প্রোকশর সম্ভাবনা। এ োরকণই মানুকের 
চভন্দ্রমারা ভনভিগষ্ট ভচরা়েত গ্রহকে ঘৃণা েকর একসকছ। রাজননভতে লেকত্র, িার্য যভি 
সামভ়েেিাকব একির লিকশর শাসন েমতা়ে আসকত সাহাযয েকর, তকব অতীতকে এরা 
শুধু েেুভেতই েকর না, লেৌশকে এভডক়েও যা়ে। এ সকতযর এেটা উৎেৃষ্ট উিাহরণ হে 
জামগান র্ণতকন্ত্রর সংরেণ আইন যা নাভে জামগান রাষ্ট্র রোর ভনভমি েরা হক়েকছ। 
 
এসব োরকণ লয লোন বযভক্তর পকে সকন্দহ লপােণ েরার যকথষ্ট োরণ আকছ লয নতুন 
আিশগ, মতবাি বা িশগন, লয লোন রেকমর রাজননভতে বা সামাভজে আকন্দােন, যা 
নাভে অতীকত উৎপাভিত হক়েকছ তা বতগমাকনর তুেনা়ে ভনেৃষ্ট এবং মূেযহীন। লয লোন 
পভরবতগকনর শুরু হক়ে থাকে, যা সভতযোকরর মানবজাভতর অগ্রর্ভতর পভরচা়েে, লশে 
ধাকপ লয পাথরটা র্াাঁথা হক়েভছে তার লথকে। অতীকতর লসইসব প্রভতভষ্ঠত সতযকে োকজ 
োর্াবার জনয েভিত হবার ভেছুই লনই। োরণ মানুকের সংসৃ্কভতর উৎস এবং মানুে 
স্ব়েং হে লসই িীঘগ উন্নভতর সরেকরখার ফসে। লযখাকন প্রভতভট বংশাবেী এ ভবরাট 
লসৌধ র্কড লতাোর জনয এেটার পর এেটা পাথর সাভজক়ে লর্কছ। ভবপ্লকবর েেয বা 
মূে উকেশয বাভডটাকে লিকঙ লফোর ন়ে; লযসব ভজভনস খাপ খাকে না, অথবা লযার্য 
ন়ে, লসগুকোকে সভরক়ে তার জা়ের্া়ে নতুন েকর ভিত ভিক়ে তারপর লসৌধটার ভনমগাণ 
োযগ এভর্ক়ে ভনক়ে যাও়ো। 
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এগুকোকেই এেমাত্র মানবজাভতর উন্নভত বো চকে, নইকে পৃভথবীটাকে লর্ােমাকের হাত 
লথকে ভেছুকতই মুক্ত েরা সম্ভব ন়ে; োরণ প্রভতভট বংশাবেী অতীকতর োজকে বাভতে 
েকর ভিকত চাইকব, এবং পুরকনাকে সমূ্পণগরূকপ ধ্বংস েরকব, আর এটাকেই এরা নতুন 
োজ শুরুর প্রাথভমে েমগ বকে র্ণয েরকব। 
 
যুকদ্ধর পূকবগ আমাকির সিযতার সবকচক়ে িুুঃখজনে ভিে হে, এর ভনজস্ব লোন সৃভষ্টর 
উৎপািন েমতা ভছে না যার িারা সাভহতয বা সিযতার ভেছু অগ্রর্ভত হকত পাকর; ভেন্তু 
অতীকতর উাঁচুিকরর োযগাবেীর সৃ্মভত এরা মুকছ লফেকত, েেুভেত েরকত এবং ঘৃণা 
েরকত আরম্ভ েকর। বযাপারটা এমন এে জা়ের্া়ে একস িাাঁডা়ে লয মকন হ়ে এ েভ়েত 
যুকর্র মহৎ ভেছু সৃভষ্ট েরার েমতাই লনই। অতীতকে বতগমাকনর িৃভষ্ট লথকে এমনিাকব 
লর্াপন েকর রাখা হ়ে লয মকন হকব িভবেযকতর লিবতার পুকরা শ়েতাকনর িারা 
পভরচাভেত। এ োযগেরণগুকো সবার োকছ পভরষ্কার েকর লিও়ো উভচত নতুন বকে ন়ে, 
এগুকো িুে বকেই। ভেন্তু লয পদ্ধভতকত মানবসিযতার ভিভি সতভর েরা হক়েকছ, লসটাই 
ভেে ন়ে। এ খামকখ়োভে ভশিই বেকশভিে মতবাকির লোতটাকে বক়ে আনকত সাহাযয 
েকর। যভি লপভরভক্লন যুকর্র সৃভষ্টর উন্মািনা ভবসৃ্ততিাকব প্রোভশত হ়ে, তকব বেকশভিে 
তার ভেউভবষ্ট ভবেৃত মুখিভে েকর হাসাহাভস েরকব। 
 
এ প্রসকে এেকশ্রণীর লোকের সাহকসর অিাব; ভবকশে েকর ভশোিীো এবং পিমযগািার 
িরুণ তাকির উভচত ভছে আমাকির সাংসৃ্কভতে এ চূডান্ত অবমাননার ভবরুকদ্ধ রুকখ 
িাাঁডাকনা। তারা প্রভতকরাকধর লথকে সকর িাাঁডা়ে োরণ তারা এটাকে অভনবাযগ বকে লমকন 
ভনক়ে তার োকছ মাথা নত েকরভছে। সুতরাং তাকির এ পিস্থেন প্রাপয, ভেন্তু তাকির 
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ভনছে ি়েই তথােভথত বেকশভিে ভশকির লিবতাকির রাকজয র্ণ্ডকর্াকের সৃভষ্ট েকর। 
োরণ যারাই তাকির ভশি সৃভষ্টকে লমকন ভনত না, লসই লিবতারা তাকিরই প্রচণ্ডিাকব 
আেমণ েরত এবং তাকির িাো়ে এসব মকনাবৃভি হে সংেীণগমনা এবং আবদ্ধ জো। 
লোকে আকরা ি়ে লপত এ লিকব লয এসব প্রতারে লজাচ্চরগুকো তাকির নাকম বকে 
লবডাকব লয তাকির ভশিজ্ঞান বেকত ভেছু লনই। এগুকো লযন এমন এেটা বযাপার যা 
সভতযোকরর িাকবাোস আর অধুঃপতকনর বস্তু যা নাভে েতগুকো েুখযাত শকের সৃষ্ট, তা 
না বুেকত পারকে সমাজ তাকির লছাট লচাকখ লিখকব। এসব সাংসৃ্কভতে িক্ত িকের 
এেটা গুণ ভছে লয সহজ উপাক়ে এ িাকবাসগুকোকেই অভত উৎেৃষ্ট ধরকনর ভশি বকে 
জনসাধারকণর োকছ তুকে ধরকত পারত। অতুেনী়ে এবং চরম মািেতাম়ে উপাক়ে 
তাকির সমোেীন ভশিকে তুকে ধরকত ভনজস্ব অন্তকরর অভিজ্ঞতা বকে। এ পকথই তারা 
তাকির ভবরুকদ্ধ সমাকোচনাকে এভডক়ে লযত অভত অি আ়োকস। বোবাহুেয, এ অন্তকরর 
অভিজ্ঞতা সম্পকেগ লেউ-ই লোনরেম সকন্দহ প্রোশ েরত না। ভেন্তু সকন্দহ েরা উভচত 
ভছে লয পার্কের সৃভষ্টর লপছকনর তাভর্িটা সভতযোকরর ভে? মারভট িন সুইন্ড অথবা 
বােকনর ভশিই হে অন্তকরর অভিজ্ঞতার সাথগে প্রোশ; ভেন্তু এগুকো হে ঈবকরর িান, 
লোন ভবিুেকের োজ ন়ে। 
 
আমাকির বুভদ্ধজীবীকির োপুরুেতার এটা এেটা চমৎোর উিাহরণ, যারা নাভে 
আমাকির মানুেগুকোর সহজাত প্রবৃভিকে ভবভেক়ে লিও়োটা লোনরেম প্রভতকরাধ ছাডাই 
সহজিাকব লমকন ভনক়েকছ সবরেম সনভতে িাভ়েত্বকবাধ োাঁধ লথকে লেকড লফকে ভিক়ে। 
এ অভবকবচে অথগহীন বযাপারটাকে লোকের ওপকরই লছকড ভিক়েকছ। অথগাৎ তারা যা 
িাকো লবাকে তাই েরকত। ভেন্তু তারা বুেকত পাকরভন জনসাধারকণর ভবচার েমতা 
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বেকত ভেছুই লনই, োরণ ভশি ভজভনসটাকেও বুেকত অেম। তারা ভশকির নাকম লয 
লোন বযে তামাসাকেও লমকন ভনক়ে থাকে; অবশযই যতেণ না লশে পযগন্ত তারা ভশকির 
িাে বা খারাপ ভবচার লবাধটাকে হাভরক়ে লফকে। 
 
এসব ভবচার ভবকবচনা েরকে লিখা যাকব অপযগাপ্ত ভচহ্ন লসই যুকর্ বতগমান যার িারা 
সহকজই লবাো সম্ভব লয পচনভে়ো শুরু হক়ে লর্কছ। 
 
আকরেটা ভবপিিনে ভচহ্ন ভবচার ভবকবচনা েরা উভচত। ঊনভবংশ শতােীকত আমাকির 
নর্র এবং শহরগুকো তাকির সিযতা লেভন্দ্রে চভরত্র হাভরক়ে লফকে এবং মাত্র সামভ়েে 
বসবাসোরীর চাভরভত্রে রূপ লন়ে। আমাকির বড শহরগুকোকত লযসব শ্রভমকেরা বাস 
েরত, তারা আকিৌ লসই শহরগুকোকে মকনপ্রাকণ িােবাসত না। এ অনুিূভতর সৃভষ্ট 
হও়োর লপছকনর োরণ হে জা়ের্াগুকোকত হোৎ তারা বসবাস েরার সুকযার্ পা়ে, লয 
োরকণ তাকির প্রভত লোন মা়ো মমতা লসই বসবাসোরীকির প্রাকণ ভছে না। অবশয এ 
অনূিূভতর জনয িা়েী হে সামাভজে োরণগুকো, লয োরকণ তারা প্রা়েই বাসস্থান বিে। 
েরকত বাধয হত। লয নর্কর তারা বাস েরত তার প্রভত এ োরকণ লোন মমতাই র্কড 
ওোর সুকযার্ তারা লপত না। এর আকরেটা োরণ হে আমাকির সাংসৃ্কভতে শূনযর্িগতা 
এবং শহর জীবকনর অন্তুঃসারশূনযতা। জামগাভনর মুভক্ত যুকদ্ধর সমক়ে আমাকির নর্র ও 
শহরগুকো সংখযা়ে শুধু েম ভছে না, আোকরও ভছে খুবই সীভমত। েক়েেটা যাকির 
সভতযোকরর বড শহর বো চেত লসগুকো ভছে তৎোেীন রাজাকির আবাসস্থে, প্রাসাি 
নর্রী। লসই োরকণ লসখানোর সাংসৃ্কভতে জীবনযাত্রার এেটা আোিা মূেয ও মযগািা 
ভছে। হাজার পঞ্চাকশে অভধবাসী অধুভেযত লসই শহরগুকো যা প্রা়ে তখনোর লয লোন 
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বড শহকরর তুেয, ভবজ্ঞান ও সংসৃ্কভতর লোোর্ারস্বরূপ। তৎোকে যখন ভমউভনকে 
হাজার। োকটে বাভসন্দা বাস েরত, তখনই ভমউভনে জামগান ভশকির এেটা প্রধানকেন্দ্র 
বকে ভবকবভচত হত। বতগমাকন অবশয লয লোন ভশিাঞ্চকেই তার লচক়ে লবভশ লোে 
বসবাস েরকেও তাকির ভনক়ে লোন মূেযকবাধ লনই। এগুকো হে েতগুকো বস্তী ও র্াক়ে 
র্া োভর্ক়ে িাাঁডাকনা বযারাকের সমভষ্ট, আর ভেছুই ন়ে। সুতরাং এ অথগহীন 
বাসস্থানগুকোর প্রভত যভি োকরার মমতা না র্কড ওকে, তকব োকরার পকেই লবকড ওো 
সম্ভব ন়ে। যার ভনজস্ব চভরত্র বেকত ভেছু লনই এবং লযখাকন সাংসৃ্কভতর লোন ছা়ো িুুঃখ 
েকষ্টর প্রাচীর লিি েকর লিতকর প্রকবশ েরকত পাকর না। 
 
এটাই সব ন়ে। বড বড শহরগুকোর জনসংখযা বৃভদ্ধর সকে সকে সভতযোকরর ভশিেকমগর 
সৃভষ্টর ফকে স্থানটা মরুিূভম হক়ে িাাঁডা়ে। একির আবহাও়ো়ে লসই ভশি িারাোন্ত 
শহরগুকোর প্রভতো়ো স্পষ্ট হক়ে ফুকট ওকে। আমাকির বড শহর গুকোকত সিযতার িান 
বেকত ভেছুই লনই। শহরগুকো শুধু অতীকতর লর্ৌরব আর ঐবকযগর লজাকর। লবাঁকচ আকছ। 
আমরা যভি শহর ভমউভনে লথকে ভিতী়ে েুইডভিকর্র সমস্ত ভেছু তুকে। লনই, তকব 
লিখকত পাও়ো যাকব এ প্রক়োজনী়ে ভশিেমগ ছাডা শহর ভমউভনে েত েৃশ হক়ে 
পকডকছ। বাভেগন বা অনযানয বড বড শহরগুকো সম্পকেগও এ এেই েথা প্রকযাজয। 
 
ভেন্তু ভনকচর প্রক়োজনী়ে ভজভনসগুকোর প্রভত েে রাখা এোন্ত প্রক়োজন : আমাকির বড 
বড শহরগুকোর এমন লোন সৃ্মভত লনই যা নাভে শহকরর সাধারণ ভবে়েগুকোর ওপকর 
আভধপতয ভবস্তার েরকত পাকর এবং যা এ যুকর্র ভচহ্নস্বরূপ উপস্থাপনা েরা যা়ে। যভিও 
সুপ্রাচীন শহরগুকোর প্রকতযকের লর্ৌরকবর সৃ্মভতকসৌধ ভছে। বযভক্তর্ত লসৌধমাো লোন 
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সুপ্রাচীন শহকরর ভশিেকমগর প্রিশগনী ন়ে। জনসাধারকণর জনয সতভর সৃ্মভতকসৌধই 
ভচরস্থা়েী ভশকির ভনিশগন, যার প্রিাব েণস্থা়েী ন়ে। োরণ এগুকো মুভষ্টকম়ে বযভক্তর 
সম্পি প্রিশগন েকর না, এ সৃ্মভতকসৌধগুকো হে সমাকজর গুরুত্ব এবং সংসৃ্কভতর ভচহ্ন। এ 
সৃ্মভতকসৌধগুকো বসবাসোরীকির ভনকজকির শহকরর প্রভত অনুপ্রাভণত েরকব, যা নাভে 
আজ আমাকির ধারণার অতীত। মাোমাভে লর্াকছর বযভক্তর্ত মাভেোনা়ে েতগুকো। 
বাভড নার্ভরেকির িৃভষ্ট োডকত সেম হ়ে না, ভেন্তু সমাকজর সবার জনয র্ডা সৃ্মভতকসৌধ 
প্রভতভট নার্ভরকের মন িরাকত পাকর। 
 
আমরা যভি সুপ্রাচীন র্ণকসৌধগুকোর সকে লসই যুকর্র বযভক্তর্ত বাভডগুকোর তুেনা েভর, 
তাকির প্রক়োজনী়েতা বুেকত পারব লয এ োজগুকোর বযাপাকর েতখাভন গুরুত্ব লিও়ো 
হক়েভছে, যার প্রভতেভব সামাভজে জীবকনও র্িীরিাকব পকডভছে। এগুকো হে পরবতগী 
যুকর্র অগ্রর্াভমতা। 
 
শুধু বাভণভজযে প্রসািগুকো ন়ে, মভন্দর এবং সাধারকণর জনয ভনভমগত অট্টাভেোগুকোও 
রাকষ্ট্রর ভছে, যা সভতয ভবস্ম়েের। সমাজই এ সব ভবশাে অট্টাভেোর মাভেে ভছে। এমন 
ভে লরাকমর লর্ৌরকবর অস্ত-সূকযগর ভিকনও বযভক্তর্ত ভিো বা প্রাসাকি শহকরর ভবখযাত 
জা়ের্াগুকো পভরেীণগ ভছে না; ভছে মভন্দর, োনার্ার বা হামাম, প়েুঃপ্রণােী এবং 
রাজপ্রাসাি। এগুকো সবই ভছে রাকষ্ট্রর সম্পভি, সুতরাং এেেথা়ে জনসাধারকণর তার 
ওপর পূণগ অভধোর ভছে। 
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মধযযুর্ী়ে জামগাভনকতও এেই আিশগকে লমকন চো হত। যভিও সশভিে িৃভষ্টকোণ ভছে 
আোিা। প্রাচীনোকে লয ভচন্তাধারা একথি শহকরর িূকর্গ অথবা পযানথকন রূপ লপত, 
আজ তা রূপান্তভরত হক়েকছ র্ভথে েযাভথোকে। মধযযুর্ী়ে শহরগুকোর এ 
সৃ্মভতকসৌধগুকো বযভক্তর্ত মাভেোনা়ে ভনভমগত লছাট লছাট বাভডগুকোর মাথা ছাভডক়ে অকনে 
উাঁচুকত ঢুকডা আকন্দাভেত েরত। তাকির প্রাচীর, োজ এবং ইট সতভরও ভছে দ্রষ্টবয। এবং 
এসব শহকর আজও তারাই প্রধান িূভমো়ে ভবরাজ েরকছ, যভিও ভিকন ভিকন তারা 
ফ্লযাটবস্তীর জেকে ধীকর ধীকর হাভরক়ে যাকে। োরণ, তারাই স্থানী়ে চভরত্র ও লসৌন্দযগ 
লোকের সামকন উপস্থাপনা েকর থাকে। র্ীজগা, টাউন হে, আত্মরোমূেে স্তম্ভ প্রিূভতই 
হে ভচন্তাধারার বাইকরর প্রোশ যার তুেনা এেমাত্র প্রাচীনোকেই পাও়ো সম্ভব। 
 
আজকের জনতার জনয ভনভমগত বাভডগুকোর আোর এবং উপািাকনর অবস্থা সতযই 
লশাচনী়ে, ভবকশে েকর বযভক্তর্ত অট্টাভেোগুকোর তুেনা়ে। 
 
লরাকমর মত বাভেগকনর িাকর্যও যভি এেই রূপান্তর হ়ে, তকব িভবেযত বংশাবেী 
ইহুিীকির বহুতে লিাোন, লযৌথিাকব র্ডা লহাকটেগুকোকেই আমাকির সম়েোর 
সংসৃ্কভতর বভহুঃপ্রোশ বকে ধকর লনব। এেমাত্র বাভেগকনই লিখা যাকব তুেনামূেেিাকব 
বাভণভজযে োরকণ র্ডা বাভডগুকোর সকে রাকষ্ট্রর প্রক়োজকন সতভর বাভডগুকোর েী প্রচণ্ড 
তফাৎ। 
 
জনতার জনয সতভর অভধোংশ বাভড শুধু অপ্রতুেই ন়ে, হাসযেরও বকট। এ সব 
বাভডগুকো সতভরর সমক়ে একির স্থা়েীকত্বর ভিকে নজর লিও়ো হ়েভন, সামভ়েে প্রক়োজকন 
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ভনভমগত হক়েভছে এগুকো। লোন সৎ ভচন্তা িাবনাকেই বাভডগুকো সতভরর সমক়ে োাঁই 
লিও়ো হ়েভন। বাভেগকনর িুর্গ যখন র্ডা হক়েভছে, তৎোেীন ভচন্তাধারা সমূ্পণগরূকপ 
আোিা ভছে, যখন বাভেগন োইকব্রভর সতভর হক়েভছে লসই সমক়ের সকে। এেটা যুদ্ধ 
জাহাজ সতভরর বযাপাকর লযখাকন খরচা পকড োট েে জামগান মােগ, লসখাকন রাকষ্ট্রর 
প্রক়োজকন সতভর এেটা বাভডর জনয তার অকধগেও খরচ েরা হ়ে না। ভেন্তু সভতয বেকত 
ভে, যার স্থা়েীত্ব এবং অভস্তকত্বর বভহুঃপ্রোশ আকরা অকনে িােিাকব হও়ো প্রক়োজন। 
তবু লিতরটা সাজকনার বযাপাকর আপার হাউস পাথকরর বযবহাকরর পভরবকতগ 
লিও়োেগুকো শুধু চুনোম োর পকে রা়ে লি়ে। অবশয এেথা বেকত ভিধা লনই, লয এ 
ভবেক়ে সংসকির মতামতই সভেে; োরণ চুনোম েরা মাথাগুকো পাথকরর লিও়োকের 
লসৌন্দযগ বুেকত সতযই অেম। 
 
আমাকির সমোেীন শহরগুকোই এমন ধাাঁকচ র্কড উকেকছ লয তা সামাভজে চভরকত্রর 
প্রোশ লোনমকতই েকর না। সুতরাং সমাজ লয স্থাপতযেোর মাধযকম প্রোভশত হকে 
না, একত আর আশ্চকযগর ভে আকছ। এিাকব বাস্তভবে আমরা এমন এেটা জা়ের্া়ে ভর্ক়ে 
উপভস্থত হব, লযখাকন বযভক্তর্ত মাভেোনা বাভসন্দাকির সকে তার লিকশর প্রচণ্ড রেকমর 
র্রভমে লথকে যাকব। 
 
এসব হে আমাকির সাংসৃ্কভতে জর্কতর অবে়ে এবং সামাভজে অনুশাসনগুকো লিকঙ 
পডার ভচহ্ন। আমাকির ভির্ন্ত সমূ্পণগিাকব লছাট লছাট স্বাথগ িারা ঢাো। সভতয েথা বেকত 
ভে লসগুকোর লোন উকেশযই লনই, এেমাত্র টাো লরাজর্ার েরা ছাডা। সুতরাং এসব 
োেুকরর িজনা েরকত ভর্ক়ে আশ্চকযগর ভে আকছ লয আমাকির না়েকোভচত গুণগুকো 
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অিৃশয হক়ে যাকব। অতীকত লয বীজ বপন েরা হক়েভছে বতগমাকন আমরা শুধু তার ফসে 
লেকট চকেভছ। 
 
পূবগবতগী লযসব ঘটনাবেী ভিতী়ে সম্রাকটর রাজত্ব লিকঙ পডার জনয িা়েী, লসইগুকো 
ভবকশ্লেণ েরকে লিখা যাকব লয ভনভিগষ্ট এবং সাবগজনীন মতবাকির অিাকবই এ সাম্রাজয 
লিকঙ টুেকরা টুেকরা হক়ে ভর্ক়েভছে। তার ওপর সামাভজে অবসাি এবং অভস্থরতা লতা 
ভছেই। ভবকশে েকর এ অভনশ্চ়েতা প্রচণ্ডিাকব লিখা লি়ে যখন একের পর এে জীবন 
ভজজ্ঞাসাগুকোর শুরু হ়ে, এবং তার প্রভত চূডান্ত মকনািাব লিখা যা়ে একির। এ খামভতর 
আকরা এেটা োরণ হে সবোজ অকধগেিাকব েরা। শুরু হ়ে ভশো পদ্ধভতকত, তারপর 
লয লোন িাভ়েত্বকবাধর প্রভত অনীহা, োপুরুকের মত শ়েতানকে সহয েরা; এমন ভে 
লশেকমে ধ্বংসকে পযগন্ত নীরকব লমকন লনও়ো। 
 
োিভনে মানবতাবাি এেটা স্টাইকে একস িাাঁডা়ে। এ ভবপথর্ামীতার প্রভত আত্মসমপগণ 
ও বযভক্তর প্রভত যুদ্ধং লিভহ মকনািাকবর োকছ আর্ামী িভবেযকতর েে েে মানবতাকবাধ 
উৎসর্গ েরা হক়েকছ। 
 
প্রাে যুকদ্ধর ধমগী়ে অবস্থা পরীো-ভনরীো েরকে লিখা যাকব সাধারণিাকব ভবিভক্তেরণ 
এ পভরকবশটাকেও ভবভেক়ে ভিক়েভছে। জাভতর এেটা ভবরাট অংশ জাতী়ে লপাশাে 
সম্পকেগ উিাসীন এবং সভতযোকরর আিকশগর প্রভত তাভেকেযর িাব তাকির আেন্ন েকর 
লফকেভছে। এ বযাপাকর প্রাথভমে প্রক়োজনী়ে এটা ন়ে লয বহু সংখযে লোে, তার জনয 
সমূ্পণগরূকপ িা়েী হে লোেকির উিাসীনতা। যখন খৃষ্টধকমগর িুই সম্প্রিা়ে এভশ়ো আর 
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আভফ্োর বুকে তাকির ধমগপ্রচার েকর চকেকছ, যার মূে উকেশয ভছে খৃষ্ট মতবাকি 
ভববাসী ভশেয লজার্াড েরা, ভেন্তু এ িুই সম্প্রিা়েই তখন ইউকরাকপ েে েে 
অনুর্ামীকির ভববাস হারাকে। এসব ভশেযরা তখন তাকির জীবনশভক্তর উৎসম্বরূপ লয 
ধমগ, তাকে পভরতযার্ েকর চকেকছ, অথবা তারা ভনকজর অভিমত অনুসাকর লসই ধমগকে 
পভরবতগন েকর চকেকছ। ভবকশে েকর এর ফোফে লিকশর সনভতে জীবকন সবকচক়ে 
লবভশ অনুিূত হক়েকছ। োরণ েথার সকে োকজর সামিসয না থাো়ে খৃষ্টী়ে ভববাকসর 
লচক়ে মুসেমান ধমগ অকনে লবভশ পভরমাকণ এভশ়ো আভফ্ো়ে বযাভপ্ত লপক়েকছ। 
 
এটাও েেয েরার ভবে়ে লয তথয ভনিগর ন়ে বকে এসব মতবাি খৃষ্টী়ে ধকমগর প্রভত 
মানুেকে আেেগণ েরার পভরবকতগ ভহংসাকেই প্রশ্র়ে ভিক়েকছ। যভিও মানুকের এ পৃভথবী 
ধমগ ভববাস ছাডা লয েী বস্তুকত পভরণত হকত পাকর তা আমাকির ধারণার অতীত। লোন 
জাভতরই ভবরাট অংশ িাশগভনে ন়ে। জাভতর ভবরাট এেটা অংকশর ভববাস জীবকনর প্রভত 
ধযান-ধারণার ভিভিকতই র্কড ওকে। রেমারী বযবস্থা যা নাভে আমাকির ধমগ ভববাকসর 
পভরবকতগ তুকে ধরা হক়েকছ, তার লোন মূেয লনই। ভেন্তু যভি ধমগী়ে অনুশাসন এবং 
ভববাস জাভতর র্ভরষ্ঠ অংশ লমকন লন়ে, তকব লস মতবাকির ভিতস্থাপনা হ়ে শক্ত 
জভমকত। জীবন ধাকণর প্রাতযভহে ভন়েমগুকোকে না লমকনও হ়েত েক়েে লশা বা হাজার 
অভত মানব আকছন, যারা তাকির জীবনটাকে োভটক়ে লযকত পাকরন। ভেন্তু বাভে েে 
েে লোকের পকে তা সম্ভবপর ন়ে। প্রাতযভহে জীবনযাত্রা লয বাাঁধাধরা খাকত বক়ে চকে, 
রাকষ্ট্রর পথও লসই এেই খাকত প্রবাভহত। আকরা স্পষ্ট িাো়ে বেকত লর্কে, ধমগী়ে 
অনুশাসনগুকোও লসই োরকণ প্রক়োজনী়ে। সমূ্পণগরূকপ ধমগী়ে মতবাি হে এমন এেটা 
বস্তু, যার ভবশি বযাখযার লশে লনই। এেমাত্র মতবাকির মকধয আবদ্ধ লনই লসই োরকণ 
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এটা সূক্ষ্ম এবং শক্ত এেটা রূপ লিও়ো হক়েকছ। তা ছাডা লোনরেম ভববাসই র্কড ওো 
সম্ভব ন়ে। নইকে ধমগী়ে মতবাি লোনেকমই িাশগভনে মতবাকির উকধ্বগ উেকত সেম 
হত না। বরং লসাজাসুভজ এেটা িাশগভনে মতবাকি ভর্ক়ে লেেত। লসই োরকণ এ 
মতবাকির ওপর আেমণ েরা আর রাকষ্ট্রর লোন অনুশাসকনর প্রভত আেমণ এেই 
েথা। তাই এ ধরকনর লোন আেমণ সমূ্পণগ রাজননভতে ভবশৃঙ্খো লডকে আনকত বাধয। 
 
রাজননভতে লনতাকির ধকমগর মূেযা়েণ েখকনাই এর লোন খামভতর ভিে ভবকবচনা েকর 
েরা উভচত ন়ে। তার বিকে তার ভচন্তা েরা উভচত এর পভরবকতগ অনয ভেছু যা 
সভতযোকরর িাে তার পকে জনমত র্েন েরা সম্ভব ভেনা যতেণ না পযগন্ত িাে, এবং 
গ্রহণকযার্য লোন বযবস্থা খুাঁকজ পাও়ো যা়ে, ততভিন পযগন্ত এেমাত্র লবাো এবং িার্ী 
আর্ামীরাই প্রচভেত ধকমগর অবেুভপ্ত চাইকব। 
 
অবশয এটা ভনুঃসকন্দকহ সতয যারা এ প্রচভেত ধকমগর র্ভত বযাহত েকরকছ, জার্ভতে ভেছু 
প্রাভপ্তর জনয তাকির েমা েরাটা লমাকটই উভচত হকব না। োরণ ভবজ্ঞাকনর সকে ধকমগর 
সংঘেগ তারাই লডকে একনকছ। এ সংঘকেগ ভবজ়েমােয লবভশরিার্ লেকত্র ভবজ্ঞাকনর 
র্োকতই েুেকব। যভিও তা হকব ভতক্ত সংঘকেগর পকর, যাকত ধকমগর েভত প্রচণ্ডই হকব। 
োরণ োকছই ধকমগর উচ্চতা খবগ হকব যাকির িৃভষ্ট ভবজ্ঞাকনর ওপকরর স্তর লিি েরকত 
অেম। 
 
ভেন্তু সবকচক়ে েভত হক়েকছ ধকমগ খাি ভমভশক়ে রাজননভতে হাভত়োর ভহকসকব লসটাকে 
বযবহার েকর। বরং লসাজাসুভজিাকব বেকত হ়ে বাভণভজযে উকেকশযই ধমগটাকে বযবহার 
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েরা হক়েকছ। ভনেি উাঁচু র্ো়ে ভচৎোর েরা ভমথুযে মানুেগুকো যারা খনখকন র্ো়ে 
তাকির এেরাশ ভমথযা প্রচার েকর চকেকছ, যা োপুরুে উকেশযভবহীন লোেগুকোই 
লশাকন। এরা ভেন্তু লোন োরকণই মৃতুযর জনয সতভর ন়ে। বরং ভে েকর িােিাকব বাাঁচা 
যা়ে, তার ফভন্দ-ভফভের খুাঁজকতই তারা সিাসবগিা বযস্ত থাকে। রাজননভতে োকির জনয 
তারা তাকির লয লোন ভববাসকে ভবভেক়ে ভিকত পাকর। মাত্র িশটা সংসিী়ে আকিকশর 
জনয মােগসবািীকির সকে হাত লমোকত এতটুেু ইতস্তত েকর না। যারা হে ধকমগর শত্রু, 
আর এেটা মন্ত্রীকত্বর জনয তারা শ়েতাকনর সকেও ভববাহ-বন্ধকন আবদ্ধ হকত প্রস্তুত। 
যভিও লসই শ়েতাকনর চেুেিা বেকত লোন বস্তু লনই। 
 
প্রাক্ যুকদ্ধর জামগাভনকত খৃষ্টধকমগর আস্বািন বহু লোকের োকছ ভবস্বাি লেকে। তকব তার 
জনয িা়েী রাজননভতে িেগুকো, যারা েযাথভেে ভববাসকে েিাস্করিাকব ভনকজকির 
িেী়ে স্বাকথগ োকজ োভর্ক়েভছে। 
 
এ পভরবভতগত বযবস্থাটাই ভছে মারাত্মে। এটা লর্াটা েক়েে মূেযহীন সংসিী়ে আকিশ 
পাভটর জনয লজার্াড েরকত সমথগ হক়েভছে; ভেন্তু তার জনয চাকচগর েভত হক়েভছে প্রচণ্ড 
রেকমর। 
 
এ ঘটনার ফোফে জাভতকেই বহন েরকত হক়েভছে। ধমগী়ে জীবকন অবসাি লনকম 
একসভছে, যার ফকে সমস্ত রেম ভববাকসর সনভতেতার প্রচভেত আচার আচরকণর িীত 
নকড উকেভছে-যা লয লোন মুহূকতগ লিকঙ পডকত পাকর। 
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তবু এসব ভচড খাও়ো ফাটে ধরা সামাভজে সংর্েনগুকো হ়েত খুব এেটা েভতোরে 
ভছে না, যভি তার ওপর িুুঃকখর লবাো আর না চাপাকনা হত। ভেন্তু জাভতর োকধ এ 
েড এমন এে সম়ে একস উপভস্থত হক়েভছে যখন অন্তকিগশী়ে এেতার প্রক়োজন ভছে 
সবকচক়ে লবভশ। 
 
রাজনীভতর লেকত্রও পযগকবেেকির িৃভষ্টকত ধরা পকডভছে জামগান রাকষ্ট্রর োোকমার 
েক়েেভট বযভতেম যা নাভে আর্ামী ধ্বংসটাকে লিভখক়ে ভিক়েভছে, যভি সম়ে মত 
লসগুকোকে শুভদ্ধেরণ েরা না হ়ে। জামগান নীভতর অন্ধত্ব সবকিভশে এবং অন্তকিগশী়ে 
প্রা়ে সবার লচাকখ ধরা পকডভছে। সবকচক়ে মজার বযাপার হে বাইকর লথকে ছকন্দাবদ্ধ 
মকন হকেও এ বযাপাকর ভবসমাকেগর মতামতটাই সতয, লয রাজনীভত হে সাম্ভবযতার 
ভশি। ভেন্তু পকরর চযাকিোরকির লথকে ভবসমাকেগর ভচন্তাধারা ভেছুটা আোিা ধরকনর 
ভছে। আর এ পাথগেয থাোর িরুন ভবসমাকেগর পকে এ তকের ভনযগাস তার রাজনীভতকত 
অিীষ্ট পূরকণর জনয সবরেম রাস্তা লিখা উভচত; অন্তত লচষ্টা েরা উভচত। লচষ্টার প্র়োস 
থাোর িরোর। ভেন্তু তারা পরবতগী উিরাভধোরীর্ণ এ েথার এেটা অথগই েকরভছে 
লয রাজনীভতকত লোনরেম আিশগ বা েকেযর প্রক়োজন একেবাকরই লনই। সবকচক়ে বড 
েথা তল্কােীন জামগান রাজননভতে লনতাকির লোন িূরিশগী নীভত ভছে না; োরণ হে 
পুকরা বযাপারটাই নডবকড ভিকতর ওপকর িাাঁডাকনা; ভবকশে েকর আন্তজগাভতেতাবাকির। 
শুধু তাই ন়ে, এসব লনতাকির রাজনীভতর ভববতগন সম্পকেগ লোন ধযান-ধারণাই ভছে না, 
লযটা রাজননভতে লনতাকির অবশযই থাো উভচত। 
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তৎোেীন অকনকেই যারা পুকরা বযাপারটাকে হতাশার িৃভষ্টকত লিখত, তারা লিাোকরাপ 
েরত লয আিশগ এবং ভির্িশগকনর অিাকবই জামগান রাকষ্ট্রর এ িুরবস্থা। তারা এজনয 
িা়েী েরত লিতকরর িুবগেতা এবং আিকশগর অনুবগরতাকে। যাকির িারা সরোর 
পভরচাভেত, তাকির ধযান-ধারণার ভচন্তানা়েে হুসটন সু্ট়োটগ লচম্বারভেন, আজকের যারা 
প্রখযাত রাজননভতে লনতা তাকির লথকে আোিা ভছে। আসকে এ লোেগুকো তাকির 
সম়েোকের উন্নভতর জনয ভচন্তা েরকত অকনযর উপকিশ ভনকতও তাকির অহংোকর 
বাজত। গুকস্তািাস অযাডফুকসর মৃতুযর পর সুইভডস চযাকিোর অকস্পনস্টযাভরন ভেছু 
সকতযর সন্ধান ভিক়েভছে যা নাভে স্মরণাতীত োে পযগন্ত সতয ভছে। লস বকেভছে এ 
পৃভথবীর শাসন এেমাত্র জ্ঞাকনর িারাই েরা সম্ভব। সুতরাং আশা েরা যা়ে সংসিী়ে 
সিসযকির লিতকর এর এেটা অণু হকেও থাো উভচত ভছে। ভেন্তু জামগাভনকত র্ণতন্ত্র 
প্রবভতগত হও়োর পকর এে যৎভেভঞ্চত লিখা পাও়ো যা়েভন। তার জনযই তাকির 
র্ণতকন্ত্রর রোর আইন পাশ েরকত হক়েকছ, যার িারা স্বাধীন লোন মতবাি বযক্ত েরাই 
ভনভেদ্ধ। অকস্পনস্টযাভরকনর পকে এটা লসৌিার্য বেকত হকব লয লস তকাকে জীবন ধারণ 
েকরভছে, এ র্ণতকন্ত্রর োকে ন়ে। 
 
ইভতমকধযই যুকদ্ধর আকর্ এ প্রভতষ্ঠাকনর শভক্তশােী জামগান রাকষ্ট্রর প্রভতভনভধত্ব েরা উভচত 
ভছে,-সংসি, জামগান রাষ্ট্রসিা ভেন্তু রাকষ্ট্রর পযগাক়ে সবকচক়ে িুবগেতম স্থান বকে 
ইভতমকধযই পভরভচভত োি েকরভছে। 
 
সবকচক়ে লনাংরা এেটা েথা যা এখন লশানা যা়ে লয ভবপ্লকবর সম়ে লথকে জামগান 
সংসিী়ে র্ণতন্ত্র আর োযগেরী ন়ে। এ েথা়ে এ ধারণাই সবার হকব লয ভবপ্লকবর 
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বযাপারটা সমূ্পণগ অনযরেম ভছে। ভেন্তু বাস্তকব সতয হে লিশকে লটকন ভনকচ নামাকনা 
ছাডা অনয োজ এ তথােভথত সংসিী়ে প্রভতষ্ঠাকনর ভছে না। জামগাভনর পতকনর জনয এ 
প্রভতষ্ঠানও েম িা়েী ন়ে। 
 
এ ভবশাে ভবধ্বংসোরী শ়েতাকনর িে যারা প্রতযে বা অপ্রতযেিাকব সংসকি ভিড 
েকরভছে, এরা হে এ সংসকির এেটা ভটভপেযাে উিাহরণ, যাকির লোন যুকর্ই 
িাভ়েত্বকবাধ বকে ভেছু থাকে না। লয শ়েতাকনর েথা আভম বেভছ, তা অন্তকিগশী়ে 
শাসনিার ভঢকেঢাো এবং সবকিভশে নীভতকতও িৃঢ়তা ভছে না; এগুকোই হে রাজননভতে 
ভবপযগক়ের প্রধান োরণ। 
 
সংসিী়ে সমস্ত োজই অকধগে েরা হক়েকছ এবং সবকচক়ে আশ্চকযগর বযাপার এ োজ 
সমূ্পণগ না েরার নীভত সব বযাপাকরই লমকন চো হক়েকছ। 
 
সমত্রীর বযাপাকর জামগান রাকষ্ট্রর সবকিভশে নীভত একেবাকরই ভনেৃষ্টতম। তাকির ইকে ভছে 
শাভন্ত স্থাপকনর, ভেন্তু লসাজা ভর্ক়ে োাঁপ ভিক়েকছ যুকদ্ধ। 
 
লপােযাকন্ডর বযাপাকরও এ সবকিভশে নীভত মনপ্রাণ ভিক়ে োর্াকনা হ়েভন। যার ফকে 
 
লপকরকছ জামগাভন যুকদ্ধ ভজতকত অথবা লপােযান্ডকে লটকন ভনকজর স্বপকে আনকত, বরং 
রাভশ়োকে শত্রু বাভনক়ে লছকডকছ। 
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অযােকসস-লোরাইকনর প্রশ্নটাকে সমাধান েরার লচষ্টা েরা হক়েভছে মাত্র, ভেন্তু পুকরাপুভর 
মন লঢকে লিও়ো হ়েভন। ফরাসী বহু মস্তে ভবভশষ্ট জেচর সাপটার মাথা চূণগ েরার 
পভরবকতগ শুধু আকস্ত এেটু লছাাঁ়ো এবং অযােকসস-লোরাইকনর তে অনুসাকর অনযানয 
জামগান প্রকিকশর সকে সমান অভধোর লমকন লনও়ো হক়েকছ, ভেন্তু লোন লেকত্রই তারা 
এে ন়ে একের সকে আকরে জকনর তুেনা েরা চকে না। যাকহাে এছাডা তাকির অনয 
লোন র্ভতও ভছে না, োরণ লিকশর মকধয তারাই হে সবগকশ্রষ্ঠ ভববাসঘাতে; ভবকশে 
েকর ভমষ্টার ভিটারকে লতা লেকন্দ্রর মধযমভণ। 
 
তবু লিশ এ সব পভরভস্থভতর লমাোভবো েরকত পারত, যভি না, তাকির লসই প্রভতকরাধ 
েরার শভক্তটাকে লিািুেযমান ভন়েভতর িারা হতযা না েরা হত। আর এটাই ভছে লশে 
পিা; সম্রাকটর অভস্তত্ব ভনিগর েকর তার সসনযবকের ওপর। 
 
তৎোেীন জামগান রাষ্ট্র জাভতর প্রভত লয অপরাধ েকরকছ তাকে ভনকচ নাভমক়ে ভনক়ে একস 
তার জনয সারাজীবন জাভতর অভিশাপ তাকির প্রাপয। এ সংসিী়ে িকের সবকচক়ে বড 
বযাপার হে একির রাজননভতে সমথগে িারা এরা জাভতর আত্মরোর সবকচক়ে বড 
অস্ত্রটাকে অপহরণ েকর ভনক়ে ছুাঁকড লফকে ভিক়েকছ। যার জনয জাভতর অভস্তত্ব, স্বাধীনতা 
সবভেছুই ভবপন্ন হক়ে পকডকছ। আজ যভি েবর লখাাঁডা হ়ে, তকব রক্তোত লসইসব 
ফভর়োিীরা লবভরক়ে পডকব, হাজার হাজার জামগান যুবকের িভবেযকতর জনয িা়েী এ সব 
রাজননভতে ডাোতগুকো অথবা স্পষ্ট িাো়ে বেকত লর্কে তাকির িুে ভশো আর 
েুভশোই িা়েী। এ েে েে লোকের ভনধন বা অে লছিন েরা হক়েভছে মাত্র েক়েেশ 
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লোকের রাজননভতে লেৌশকে ও লজার েকর তাকির উপর রাজকদ্রাহাত্মে মতবাি 
চাভপক়ে লিও়োর জনয। 
 
মােগসবািী এবং র্ণতাভন্ত্রে সংবািপত্রগুকো িারা ইহুিীরা সারা পৃভথবীকত জামগান 
সামভরে বাভহনী সম্পকেগ ভমথযা প্রচার েকর। ভেন্তু আমাকির জাতী়ে বাভহনীর ভশো 
বযবস্থা লয অপ্রতুে, তার লোন বযবস্থাই মােগসবািী বা র্ণতাভন্ত্রে িেগুকো েকরভন। এ 
ি়োবহ অপরাকধর জনয যুকদ্ধর সমক়ে প্রকতযকের ডাে পকড, োরণ এ লোেগুকোর 
লফভরও়োো মকনাবৃভির জনয েে েে জামগানকে তার জনয অকনে ভনম্নমাকনর অস্ত্রশস্ত্র 
এবং অকধগে সমক়ে-ভডো ভনক়ে অস্ত্রশকস্ত্র সুসভিত সামভরে ভশো়ে পারিশগী শের 
মুকখামুভখ হকত হ়ে। ভনিগ়ে ভনষু্ঠর রেকমর ভবকবে-বুভদ্ধর অিাবও এ সংসিী়ে 
বিমাক়েসকির েম ভছে না। এবং এটা পভরষ্কার লয সুভশভেত সসকনযর অিাবই এ যুকদ্ধ 
পরাজক়ের অনযতম োরণ। এবং মহাযুকদ্ধর োকে এ সতযই অতযন্ত নগ্নিাকব প্রোশ 
পা়ে। 
 
সুতরাং জামগান জাভত স্বাধীনতা সংগ্রাকমর েমতাটাই হাভরক়ে লফকে, োরণ আর ভেছুই 
ন়ে সংকঘর শাভন্তবািী নীভত এবং জাভতর আত্মরোর নীভতর ভশোর অিাব। 
 
পিাভতে সসনযবাভহনীকত ভশোপ্রাপ্ত সসভনে খুব েম পভরমাকণই সগ্রহ েরা হক়েভছে এবং 
লসই লনৌ-বাভহনীর অবস্থাও ভছে তনথবচ। সুতরাং জাভতর আত্মরোর অস্ত্রটাকে এিাকব 
লিাতা েকর লিও়ো হক়েভছে। সবকচক়ে িুিগার্যজনে লয লনৌ-বাভহনীর পিস্থ অভফসাররাও 
এর জনয িা়েী। বৃভটশকির লথকে লছাট যুদ্ধ-জাহাজ জকে িাসাবার মকনাবৃভি িূরিৃভষ্টর 
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পভরচ়ে ন়ে। এে সাভর জাহাজ বকেই তা েখকনা এেে জাহাকজর যুদ্ধ শভক্তর সমতুেয 
হকত পাকর না। যুদ্ধ েরার েমতাটাই যুদ্ধ েরার সমক়ে এেমাত্র ভবকবচয। সভতয বেকত 
ভে, আধুভনে সমর-ভবজ্ঞান এত লবভশ উচ্চস্তকর লপৌঁকছকছ লয এেই মাকপর যুদ্ধ-জাহাকজর 
যুদ্ধ েরার েমতা অনয লিকশর সতভর লসই মাকপর যুদ্ধ-জাহাকজর লথকে অভধে েমতা 
সম্পন্ন েরা অসম্ভব বযাপার হক়ে িাাঁভডক়েকছ; অনয লিকশর বড যুদ্ধ জাহাকজর তুেনা়ে। 
 
সভতয েথা বেকত, ভে র্ভত এবং সমর-সিার পভরবকতগ এেমাত্র জামগান লনৌ-বহকরর 
েুদ্র এেটা অংশকেই প্রভতপােন েরা লযকত পাকর। এ নীভতর সাথগেতা সম্পকেগ লযসব 
যুভক্ত উপস্থাপনা েরা হক়েকছ তাকতই প্রমাভণত হ়ে লয শাভন্তর সমক়ে লনৌ বাভহনীর 
অভফসারকির ভচন্তাধারা েতখাভন আসার ভছে। তারা লঘােণা েকরভছে জামগান 
োমানগুকো বৃভটশ ৩০.৫ লসভেভমটার োমাকনর লচক়ে ভনভিগষ্ট েকেয আঘাত েরার 
বযাপাকর অকনে লবভশ েুশেী। 
 
এবং এ যুভক্তর লজাকরই তারা ৩০.৫ লসভেভমটার োমান সতভর েরকত শুরু েকর। ভেন্তু 
ওকির উভচত ভছে সমর-সিা়ে বৃভটকশর সমেে না হক়ে যুকদ্ধর অভধে পারিভশগতা 
োকির প্রকচষ্টা েরা। যভি এটা সভতয না হ়ে তকব বৃথাই তারা পিাভতে বাভহনীকে ৪২ 
লসভেভমটার মটাকর সাভজক়েভছে। োরণ জামগান ২১ লসভেভমটার মটারগুকো ফরাসী 
মটাকরর লথকে অকনে উন্নতমাকনর ভছে এবং িুর্গগুকোকে ৩০.৫ লসভেভমটার োমাকনর 
লর্াো িারাই অভধোর েরা লযত। ভেন্তু সসনযবাভহনীর েতৃগপকের স্থানী়ে বযভক্তরা এ 
ভবেক়ে েৃতোযগতা োি েরকত পাকরভন। পিাভতে বাভহনীর অস্ত্রসিা়ে উন্নত না েরার 
প্রকচষ্টা আর ভেছু ন়ে, ভমথযা িাভ়েকত্বর ি়ে। লনৌ-বহর লতা শাভন্তর সম়ে লথকেই আেমণ 
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ভবমুখ মকনাবৃভি ভনক়ে বকস ভছে, যার জনয যুকদ্ধর শুরুর লথকেই তারা আত্মরোমূেে 
নীভত গ্রহণ েকর। ভেন্তু এ পকথ তারা জক়ের পথ লথকে সকর িাাঁডা়ে, োরণ এেমাত্র 
এভর্ক়ে যাবার নীভতকতই জ়েোি েরা সম্ভব। 
 
ভনম্নর্ভত সম্পন্ন এবং িুবগে সমরসিা ভবভশষ্ট লয লোন যুদ্ধ-জাহাজ তার লথকে দ্রুতর্ভত 
সম্পন্ন এবং সমরসিা়ে সভিত জাহাকজর োকছ পেু এবং আঘাত লখকত বাধয, োরণ 
তাকির পকে িুবগে জাহাকজ এেটা ভনভিগষ্ট িূরকত্বর বাইকরর লথকে আঘাত েরা সম্ভব। 
এে বৃহৎ সংখযার েুজারকে এ অভিজ্ঞতার পথ অভতেম েরকত হক়েকছ। লনৌ বহকরর 
অভফসারকির ধারণা লয েত িুকে িভতগ ভছে যুকদ্ধর সমক়ে তা িােিাকবই প্রমাভণত হ়ে। 
তারা বাধয হক়ে পুরকনা জাহাজগুকোর সমর বযবস্থার বিভে েকর এবং সুকযার্ মত নতুন 
জাহাকজর সমর বযবস্থাও উন্নত েরকত বাধয হ়ে। যভি জামগান লনৌ বহকরর যুদ্ধ-
জাহাজগুকো এবং োমাকনর শভক্ত বৃভটশ বহকরর যুদ্ধ-জাহাকজর অনুরূপ হত-তকব 
োর্করকের যুকদ্ধ ইংকরজ লনৌ-বহর জামগান ৩৮ লসভেভমটার লশকে ধ্বংস হক়ে লযত, যভি 
ভনভিগষ্ট েকেয সভেে ভনশানা়ে আঘাত েরকত পারত। 
 
জাপান অবশয লনৌ-যুকদ্ধর নীভত অনযরেকমর ভনক়েভছে। তারা প্রভতভট যুদ্ধ জাহাজ 
শভক্তশােী েকরভছে যাকত ভবরুদ্ধপকের যুদ্ধ-জাহাজগুকো এেেিাকব একির শভক্তর সকে 
পাল্লা ভিকত না পাকর। এবং এ বযবস্থা গ্রহকণর জনযই পকর এগুকোকে আত্মরোর 
োকজও োর্াকনা সম্ভব হ়ে। 
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এটা সতযই অদূ্ভত লয পুরকনা জামগাভনর লিাস ত্রুভটগুকোকেই জনসমকে এমনিাকব তুকে 
ধরা হ়ে যাকত তার অন্তভনগভহত ঐকেয ভচড খা়ে। এমনভে অভপ্র়ে সতয বােযগুকো সরকব 
বারবার ভবশাে জনতার োকন তুকে লি়ো হক়েকছ; ভেন্তু অনযানয বহু ভজভনস চাপা ভিক়ে 
লিও়ো হক়েকছ বা ইোেৃতিাকব এভডক়ে যাও়ো হক়েকছ। ভবকশে েকর লসই লখাোখুভে 
ভবতেগ যখন জাভতর উন্নভতকে লটকন আনার সম্ভাবনা়ে রক়েকছ। সরোকরর উচ্চপিস্থ 
েমগচারীবৃন্দ এ বযাপাকর হ়ে ভেছুই অবভহত ভছে না। বা সামানযই খবর রাখত। এেমাত্র 
ইহুিীরাই জানত প্রচাকরর লসই আটগ যার িারা স্বর্গকেও নরে বকে তুকে ধরা যা়ে অথবা 
তার উকটাটা। সবকচক়ে িুুঃখজনে লক্লশম়ে জীবনকেও স্বর্গী়ে বকে মকন হত একির 
প্রচাকরর ধরন-ধারকণ। ইহুিীরা অভিন়েও েরত লসই ঢকঙ। ভেন্তু জামগান, ভবকশে েকর 
জামগান সরোর এ ভবেক়ে ভবনু্দমাত্রও সকন্দহ েরত না। যুকদ্ধর সমক়ে এ অজ্ঞতার 
জভরমানা যকথষ্ট পভরমাকণই ভিকত হক়েভছে। 
 
অসংখয লিাকের মকধয যা আভম উকল্লখ েকরভছ, যুদ্ধ পূবগ জামগাভনর িাকর্য বহু োিনা 
লডকে একনকছ, তার এেটা ইভতবাচে ভিেও ভছে। যভি ভনরকপে িৃভষ্টকত পুকরা 
বযাপারটাকে ভবচার েভর তকব লিখকত পাব অনয লিশ এবং জাভতর মকধযও এ লিাে 
বতগমান। আমাকির লথকে তা অকনে র্িীকর। উপরন্তু আমাকির যত সুকযার্ ভছে, অনয 
োকরারই তা ভছে না। 
 
জামগাভনর ইভতবাচে ভিেটার মকধয সবগকশ্রষ্ঠ হে জামগাভনর অথগননভতে শক্ত বুভন়োি, যা 
অপর লোন ইউকরাপী়ে লিকশর ভছে না। লসই োরকণ অনয লিকশর আন্তজগাভতে 
অথগননভতে বযবস্থাকে েুভের্ত েরা তার পকে সহজ ভছে। যভিও স্বীোর েরকত বাধা 
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লনই লয এর মকধয খুাঁতও েম ভছে না। তবু এ আভধপতয ভবপিিনেও বকট। এটাই 
িভবেযত ভববযুকদ্ধর অনযতম োরণ হক়ে িাাঁডা়ে। 
 
এমন ভে আমরা যভিও জাভতর স্বভনিগরতার লেকত্র অথগননভতে অগ্রাভধোর ভিকত 
স্বীোরও না েভর, তবু রাজননভতে এবং সামাভজে বযাপাকর এর িুভমো লয অতযন্ত 
চমেপ্রি তা অস্বীোর েরার লোন উপা়ে লনই। এ ভবে়েগুকোই ভতনকট প্রভতষ্ঠানকে 
উপস্থাপন েরত। যারা ভন়েভমত পুনুঃঅিুযিক়ের লেকত্র শভক্ত লজার্াত। 
 
প্রথমভিকে লতা জামগাভনর আধুভনেীেরকণর বযাপাকর রাকষ্ট্রর সকে ভমকেভমকশ োজ 
েকরকছ। সুতরাং আমাকির লসইসব রাজাকিরও লমকন লনও়ো উভচত তাকির োকজর 
র্েভতর জনয আজকের র্ণজীবন এবং সন্তানকির জীবন িুুঃখ জজগভরত হক়ে পকডকছ। 
আমাকির যভি এসব বযাপাকর সহনশীেতা না থাকে, তকব বতগমান যুকর্র লছকেরা হতাশ 
হক়ে পডকব। সমোেীন োকের প্রভতভনভধকির চভরত্র, বযভক্তর্ত িেতার েথা যভি ভবচার 
েভর তকব লিখকত পাব তাকির বুভদ্ধমিা এবং সনভতে চভরকত্রর মানিণ্ড খুব এেটা উাঁচু 
ভছে না। আমরা যভি জামগান ভবপ্লকবর বযভক্তর্ত মূেযা়েণ েভর, তকব লিখব ১৯১৮ সাকের 
ভবকদ্রাহ সাধারণ জীবকনর লোন উন্নভত সাধনই েকরভন। এবং উিরোকের বংশধকররা 
েী ধরকনর পভরভস্থভতর মকধয পথ হাাঁটকব যখন জামগান সংরেণ আইকনর িারাও তাকির 
মতামত চাপা লি়ো যাকব না। 
 
আজকের রাজননভতে না়েেকির বুভদ্ধমিা, নীভতজ্ঞান ভবচার েকর আর্ামী বংশধকররা 
তাকির সম্পকেগ ভনচু ধারণাই লপােণ েরত। 
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এটা অস্বীোর েরার উপা়ে লনই লয, লবভশর িার্ জনতার োকছ লসই রাজা ভবকিশী 
বকেই পভরর্ভণত হত। এর োরণ আর ভেছুই ন়ে, রাজাকির বুভদ্ধমিা সব সম়ে সবগকশ্রষ্ঠ 
ভছে না এবং আকরা স্পষ্ট িাো়ে বো যা়ে চাভরভত্রে িৃঢ়তা হ়েতবা ভছে না। িুিগার্যবশত 
লবভশর িার্ রাজাই লতাোকমািভপ্র়ে ভছে এবং এসব চাটুোকরর িেই তাকির লর্াপন 
খবরাখবর ভিত। 
 
শতােীর লশকে এেজন যুবরাণীকে লঘাডার ভপকে চকড সসনয পভরিশগন েরকত লিকখ 
জনসাধারকণর মকধয আর আকর্োর মত চাঞ্চেয জার্ত না। তৎোেীন উাঁচুতোর 
বাভসন্দাকির এটাও জানা ভছে না লয এ ধরকনর পযারাড সাধারণ মানুকের লিতকর েী 
ধরকনর প্রভতভে়ো জার্া়ে। যভি ধারণা থােত তকব হ়েত বা এ ধরকনর িুঘগটনা ঘটত 
না। িাবােুতাসম্পন্ন মানবতাবাি—যার সকে লবভশরিার্ সমক়েই অন্তকরর স্পশগ থাকে, 
তৎোকে এ ওপর তোর বাভসন্দাকির আেন্ন েকর লরকখভছে; অভধোংশ লেকত্রই তা 
জনসাধারণকে আেেগকণর পভরবকতগ ভবেেগণই েরত। উিাহরণস্বরূপ বো লযকত পাকর লয 
ে’ রাজা যভি মুরর্ীর সুযপ লখক়ে িাে বেত, সবারই লিতকর তার লসই তৃভপ্তটা ছভডক়ে 
পডত; ভেন্তু তা হত আজ লথকে অকনে আকর্; আজ তা আর লনই। বরং পুকরা 
বযাপারটাই উকট হক়ে লর্কছ। যভি আমরা এটা ধকরও লনই লয রাজা মহারাজাকির এসব 
বযাপাকর একেবাকরই লোন ধযান-ধারণা ভছে না, তবু এটা স্বীোর েকরত হকব লয তাকির 
লবাো উভচত ভছে ভিনোে বিকে লর্কছ। এমনভে তাকির সবকচক়ে িাে উকেশযটাও 
হাসযের োর্ত অথবা লোকধর োরণ হক়ে িাাঁডাত। 
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সুভবভিত ভমতবযভ়েতা যার মকধয লসই সব রাজাকির ভিন োটত, তাকে খুব লিাকর ঘুম 
লথকে উকে র্িীর রাত পযগন্ত এেকঘক়ে েকোর খাটকত হত, ভবকশে েকর সিা সবগিা 
তার মুেুট হারাকনার আশঙ্কা়ে। সব ভমভেক়ে লোেকির পকে পুকরা বযাপারটাই অমেে 
সূচে ভছে। রাজারা েতখাভন খা়ে বা পান েকর, এ সব ভবেক়ে োকরারই লোন আগ্রহ 
ভছে না; লস পভরপূণগ লখে ভেনা বা প্রক়োজকনর পভরমাপ মত ঘুমে ভেনা, এসব ভবেক়ে 
োকরারই লোন প্রোর মাথাবযথা ভছে না। রাজা তার বযভক্তকত্বর লজাকর যখন তার 
পভরবাকরর সম্মান ভনক়ে আসত এবং লয সম্মান লিকশরও বকট; লিকশর সাবগকিৌমত্ব বজা়ে 
রাখার বযাপাকর তার েতগবয েকর লযত। তার সম্পকেগ যত সব র্ি েথা প্রচাভরত হত, 
তা’ তার েকেয লপৌঁছকত সাহাযয খুব েম পভরমাকণই েরত, বরং েভত েরত অকনে 
লবভশ। 
 
অবশয এসব বযাপারগুকো এেরেম লখো ছাডা ভেছু ন়ে। সবকচক়ে খারাপ ভছে লসই 
সম়েোর ভবকশে এেটা অনুিূভত লয বযভক্তর্ত সবার স্বাথগ রাজা ভনপুণ হাকত লিখকছ 
এবং জনসাধারকণর ভবরাট এেটা অংশ এ ভচন্তাকতই ভনভশ্চত ভছে। সুতরাং তাকির 
ভনজস্ব স্বাকথগর বযাপারগুকো ভনক়ে তারা লমাকটই িাভবত ভছে না। যতেণ লিকশ িাে 
সরোর প্রভতভষ্ঠত, অন্ততপকে সৎ ভচন্তার িারা লসই সরোর সুপভরচাভেত, ততভিন 
পযগন্ত লতা লোনরেম প্রভতবাি উেকত পাকর না। ভেন্তু যখন পুরকনা সরোকরর বিকে 
নতুন সরোর লিকশর শাসনিার তুকে লন়ে, যার িেতা লমাকটই পূকবগর সরোকরর মত 
ন়ে, তখনই লিশ ভবপযগক়ের মুকখামুভখ একস িাাঁডা়ে। শান্ত, বাধযতা এবং ভনিগ়েতার 
সশশবস্থা যা আকর্র সরোকরর প্রভত লোন প্রভতবাি লতাকেভন, তা সমাকজর পকে 
রীভতমত ভবপিিনে হক়ে িাাঁডা়ে যা নাভে েিনাকতও আনা যা়ে না। 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

423 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

 
ভেন্তু এসব এবং অনযানয লিাে ছাডাও তাকির ভনশ্চ়েই ভেছু গুণ ভছে যার প্রিাব 
ইভতবাচে। 
 
প্রথমত রাজতন্ত্র জনসাধারকণর বযাপাকরও তাকির স্বাথগরো়ে ভস্থর প্রতয়ে সরোর, ভবকশে 
েকর আকন্দােনোরী উচ্চাোঙ্ক্ষী রাজননভতে লনতাকির লথকে এসব বযাপাকর তাকির িৃঢ় 
প্রভতজ্ঞা ভছে অকনে লবভশ। উপরন্তু সুপ্রাচীন অভিযানগুকোও এ সব রাজতকন্ত্রর মভহমা 
বাভডক়ে তুেকত সাহাযয েরত। তার লচক়েও বড েথা সসনযবাভহনী এবং উচ্চপিস্থ 
েমগচারীবৃন্দকে রাজনীভতর উকধগ সবসম়ে রাখা হত। লিকশর সকবগাচ্চ শাসনিার রাজার 
ওপকরই নযস্ত থােত। সভতয েথা বেকত ভে, সুভবভিত সাধুতা এবং জামগান শাসনোকযগ 
অখণ্ডতা প্রধানত এ োরকণই বজা়ে ভছে। লশেকমে রাজতকন্ত্রর োরকণ জামগান 
জনসাধারকণর মকধয লয সাংসৃ্কভতে প্রসার োি েকর, তা’ এর অকনে লিােত্রুভট 
ঢােকতই সাহাযয েকরভছে। আমাকির সম়ে পযগন্ত জামগান শহর সংসৃ্কভত এবং ভশকির 
প্রধান লেন্দ্র ভছে; যা নাভে চরম বস্তুতাভন্ত্রে হক়ে উকেকছ। জামগান যুবরাজরা বারবার 
ভবজ্ঞান এবং ভশিেোর উৎেেগতার জনয উৎসাহ ভিক়ে একসকছ। সমোেীন যুকর্ এর 
লোন তুেনা লনই। 
 
ধীকর ধীকর সামাভজে ভবপযগক়ের সমক়ে এ সসনযিেই সবকচক়ে লবভশ প্রভতকরাধ েকরভছে। 
জামগান জনসাধারকণর এর লচক়ে িাে ভশো আর লজাকটভন বেকেই হ়ে। এ োরকণই 
শত্রুকির সব ঘৃণা আমাকির জাতী়ে সংরেণ ও স্বাধীনতা নামে মল্লবীকরর ভবরুকদ্ধ 
বভেগত হ়ে। এ প্রভতষ্ঠাকনর োছ লথকে আমাকির সবকচক়ে বড সুভশো হে একির ভপ, 
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ি়ে এবং ঘৃণা; আন্তজগাভতে মুনাফাকখাকরর িে যারা িাসগাকেকস জকডা হক়েভছে জাভতকে 
েুণ্ঠন এবং প্রতারণা েরার জনয, তাকির সমস্ত শেতার েেয ভছে প্রাচীন জামগান বাভহনী 
যারা নাভে ফাটোর হাত লথকে জাভতকে এতভিন বুে ভিক়ে রো েকর একসকছ। যভি এ 
সসনযবাভহনী জাতী়ে স্বাথগ এত ভনপুণ হাকত না লিখত তকব িাসগাইক়ের প্রভতভনভধবৃন্দ 
অকনে আকর্ই তাকির স্বাথগ োকযগ পভরণত েরত। এেমাত্র এেটা শকের িারা এ 
সসনযবাভহনীর োকছ জামগানকির ভে ঋণ প্রোশ েরা হ়ে, তা হে-সবভেছু। 
 
যখন লোেকির লিতকর এ গুকণর অিাব প্রেট হক়ে উকেকছ, সবাই লয যার িাভ়েত্ব োাঁধ 
লথকে লছকড লফকে ভিকত উৎসুে, তখন সামভরে বাভহনী তাকির েতগবয ভস্থর 
প্রভতজ্ঞিাকব পারেন েকর চকেকছ। এবং এেথা অস্বীোর েরার উপা়ে লনই লয 
র্ণতকন্ত্রর েকডা আবহাও়ো়ে তাকির এ িাভ়েত্বকবাধ সযকে পােন েকর চকেকছ। 
সামভরে বাভহনী জনসাধারণকে সাহসী হকত ভশো ভিক়েভছে যখন িীরুতা়ে সমস্ত 
জনসাধারণ িুর্কছ এবং তা মহামারীরূকপ লিখা ভিক়েকছ। তখন সমাকজর মেকের জনয 
োকরার বযভক্তর্ত স্বাথগ তযার্টাকে পার্োমী বকে ধকর লনও়ো হক়েভছে। তখনোর যুকর্ 
যখন এেমাত্র চাোে বযভক্তরাই ভনকজকির স্বাথগরো েরত, তখন সামভরে ভবিার্ই ভছে 
এেমাত্র ভবিার্, যা নাভে জাভতর মুভক্তর পথ বাতকে ভিক়েকছ ভমথযা আিকশগর মা়ো়ে 
আেৃষ্ট েকর আন্তজগাভতে ভ্রাতৃিাকব ভনকগ্রাকির, চাইভনজ, লফ্ঞ্চ বা ইংকরজকির সকে 
জামগানকির লশখা়েভন। তাকির ভশো ভছে ভনকজকির জাভতকে এেতা ও িৃঢ়তার বন্ধকন 
বাাঁধা। 
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সামভরে বাভহনী এেতা শভক্তকে িৃঢ়প্রভতজ্ঞ েরকত সাহাযয েকরকছ, তখনোর সমক়ে 
যখন সকন্দহবাি লিাকে সামভগ্রেিাকব মানুকের চভরত্র িুষ্ট এবং পভণ্ডত-মূকখগর িে নেে 
ফযাসাকনর আিকশগ ভনকজকির আবৃত েকর ঘুকর লবডাকে, লয লোনরেম আকিশ পােন 
েরা লোন ভেছু না েরার লচক়ে অকনে িাে। যভিও এটাকে িাসা িাসািাকব ভস্থর 
প্রভতজ্ঞ ও শভক্তশােী এেটা আিশগ বকে মকন হ়ে, তবু সামভরে বাভহনী যভি ভন়েভমত 
জীবকন লযৌবন না জুভর্ক়ে লযত তকব এ ভিভি আিকশগর লোন প্রাণ ভনশ্চ়েই খুাঁকজ পাও়ো 
লযত না। এ বযাপাকর অকনে ি়োবহ খামভতর পভরচ়ে পাও়ো যা়ে, যা নাভে আমাকির 
বতগমান সরোকরর োযগেোকপ প্রেট। তাকির লিতকর নতুন োজেকমগর িরুন 
লোনরেম উৎসাকহর সাডা বতগমাকন লনই, অবশযই তা যভি জামগান জাভতকে প্রতারণার 
বযাপাকর না হ়ে। এ বযাপাকর অবশয তাকির সমস্ত িাভ়েত্বকবাধ তারা লেকড লফকে লি়ে 
এবং িভেেপকত্র স্বাের লি়ে এমন িভেকত লযন সরোভর আমোমাত্র। তাকির চাভরভত্রে 
সবভশষ্টয বযাখযা েরকে লিখা যাকব লয তাকির মতামত লিবার লোন েমতাই লনই, 
মতামত লজার েকর তাকির ওপর লচকপ বসাকনা হক়েকছ। 
 
সারাকিশ জুকড যখন চেভছে লোি োেসা আর জড রাকজযর প্রাধানয, তখন সামভরে 
েতৃগপে লসনাবাভহনীর সিসযকির এে আিশগবাকি িীভেত েকর লতাকে। লস আিশগ হে 
লিকশর প্রক়োজকন জীবন ভবসজগকনর জনয সবসম়ে প্রস্তুত থােকত। এ লসনাবাভহনী ভবভিন্ন 
লশ্রণীকত ভবিক্ত লিকশর জনর্ণকে ঐেযবদ্ধ েকর। লসভিে ভিক়ে এর এেটা লিাে ভছে। 
লিকশ সামভরে লশাধনবাকির সুকযার্ থােকত লি়ে না। এেসম়ে যারা এ ভচন্তা লথকে 
মুক্ত তারাই লস সুকযার্ লপত। এটা লিাে, এজনয লয এর িারা িমকনর নীভতটা েুি 
হক়েভছে। োরণ এর ফকে যারা লবভশ ভশো োি েকরকছ তাকির সাধারণ মানুকের স্তর 
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লথকে সভরক়ে একন সমূ্পণগ পৃথে এে উন্নত স্তকর আবদ্ধ েকর রাখা হত। এর উকটাটা 
হকেই বরং িাে হত। লযকহতু আমাকির উচ্চ অভিজাত লশ্রণীর লোকেরা জাভতর জীবকন 
ভে ঘটকছ না ঘটকছ লস সম্বকন্ধ ভেছুই জানত না এবং এিাকব তারা জনর্কণর জীবন 
লথকে েমশই িূকর সকর যাভেে। লসই লহতু লসনাবাভহনী যভি ভনকজকির মকধয 
লিিজ্ঞাকনর পভরচ়ে না ভিত, যভি বুভদ্ধজীবীকির লবভশ সুকযার্ সুভবকধ না ভিত, তাহকে 
তারা লিকশর অকনে উপোর সাধন েরকত পারত। এ ভবেক়ে অবশযই তারা িুে 
েকরভছে। ভেন্তু সমগ্র জাভতর মকধয এমন ভে লোন প্রভতষ্ঠান আকছ যার মকধয িুে ত্রুভট 
লনই। ভেন্তু আমাকির লসনাবাভহনীর লিােত্রুভটগুকো লচাকখই পডত না। মানবজাভতর 
িুবগেতাজভনত সাধারণ লিােত্রুভটর তুেনা়ে তা অকনে েম। 
 
ভেন্তু আমাকির লসনািকের সবকচক়ে বড প্রসংশার োজ হে মানুকের সমভষ্টর্ত 
মূেযা়েকনর ওপকর বযভক্তর্ত মূেযা়েণকে স্থান লিও়ো। ইহুভি ও র্ণতকন্ত্রর প্রবক্তাকির 
সংখযাভিেযভপ্র়েতা ও মানুকের সংখযার্ত শভক্তর ওপর অতযভধে ভনিগরতার নীভতকত বাধা 
ভিকত থাকে। তখন আমাকির লিকশর যার সবকচক়ে লবভশ প্রক়োজন ভছে তা সভতযোকরর 
মানুকের; আমাকির লসনাবাভহনী সুেকোর প্রভশেকণর মাধযকম মানুকের মত মানুে র্ডার 
োকজ ব্রতী হক়েভছে। লিকশর মানুে যখন নারীসুেি িুবগেতা ও আেকসয র্া িাভসক়ে 
ভিক়েভছে, তখন প্রভত ঘকরর লথকে এেজন েকর সবগসােুকেয সাকড ভতন েে সামভরে 
প্রভশেণপ্রাপ্ত যুবে লসনাবাভহনী লথকে লবভরক়ে একস জনর্কণর সকে ভমকশ লযত। তাকির 
এ িুভট বছকরর প্রভশেণোকে তারা সমস্ত িুবগেতা লেকড লফকে ইস্পাকতর মত শক্ত 
েকর তুেত তাকির লিহগুকোকে। িু’ভট বছর ধকর লযসব যুবে চরম আনুর্তয ভশো 
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েকর আসত, প্রভশেণ লপক়ে তারা পভরচােনা োকযগর লযার্য হক়ে উেত সবগতিাকব। 
প্রভশেণপ্রাপ্ত সসভনেকে তার চেন লিকখই লচনা লযত। 
 
এ লসনাবাভহনীই ভছে সমগ্র জামগান জাভতর সবকচক়ে বড ভশোে়ে। এিাকব ভনতান্ত 
সেত োরকণই আমাকির লসনাবাভহনী লসই বযভক্তর ঘৃণার লবাো মাতা়ে তুকে ভনক়েভছে, 
যারা চাইত জামগান সাম্রাজয প্রভতরোহীন অবস্থা়ে িুবগে হক়ে যাে; এরা ভনকজরা লোি 
োেসা়ে জজগভরত বকে জামগান জাভতর উন্নভতকত ঈেগাোতর হক়ে উকেভছে। লয েথা 
সমগ্র জর্ৎ বুেকত লপকরভছে লসেথা অকনে জামগান বুেকত পাকরভন, োরণ তারা লিকখ 
শুকন অন্ধ হক়েভছে অথবা ভহংসার বকশ লসেথা বুেকত চা়েভন। বাধা হে এ লয জামগান 
জাভতর স্বাধীনতা রোর বযাপাকর সবকচক়ে শভক্তশােী হাভত়োর এবং লিকশর নার্ভরেকির 
জীভবোজগকনর লেকত্রও এ উজ্জ্বে প্রভতশ্রুভতর প্রতীে। 
 
তার মকধয লয প্রভতষ্ঠাকনর নাম েরা লযকত পাকর, রাজশভক্ত ও লসনাবাভহনীর ওপকর যাকে 
স্থান লিও়ো লযকত পাকর, তা হে জামগান ভসভিে সাভিগস বা অসামভরে প্রশাসন বযবস্থা। 
 
জামগাভনর শাসনবযবস্থা অনযানয লিকশর শাসনবযবস্থার লথকে আকরা উন্নত ও সুর্ভেত। 
সরোভর েতগাবযভক্তকির আমোতাভন্ত্রে রাজনীভতর ভবরুকদ্ধ অকনে আপভি থােকত পাকর, 
ভেন্তু লস রাজনীভত অনযকিকশর তুেনা়ে এমন ভেছু লবভশ খারাপ ন়ে। অনযানয রাকষ্ট্রর 
প্রশাসনযকন্ত্রর ভবভিন্ন অংকশর মকধয জামগাভনর মত এমন ঐেয ও অখণ্ডতা লনই। তাছাডা 
জামগাভনর মত অনযানয রাকষ্ট্রর ভসভিেসাভিগকসর আমোকির মকধয এতখাভন সততা ও 
সনভতে েুণ্ঠা লনই। অহংোরী, অসৎ, িুশ্চভরত্র ও অকযার্য সরোভর েমগচারীকির লথকে 
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সৎ মকনািাবাপন্ন আমো অকনে িাে। লেউ যভি বকেন প্রােযুদ্ধোেীন জামগাভনর 
শাসনবযবস্থা়ে আমোরা সৎ হকেও প্রশাসভনে োজেকমগর ভিে লথকে তারা ভছে অকযার্, 
তাহকে আভম ভনম্নভেভখত উির প্রিান েরব; 
 
পৃভথবীর আর লোন্ লিকশ জামগাভনর লথকে আরও উন্নত ও সুর্ভেত প্রশাসন বযবস্থা ভছে? 
িৃষ্টান্ত স্বরূপ লস্টট লরেওক়ের উকল্লখ েরা লযকত পাকর। তারপর ভবপ্লব একস এ প্রশাসন 
বযবস্থা লিকঙ চুরমার েকর লি়ে। েকম এমন এেভিন আকস লযভিন এ ভবপ্লকবর েণগধার 
পুাঁভজবািীরা জামগাভনর প্রশাসন যন্ত্রটাকে আন্তজগাভতে ভশিপভতকির িারা পভরচাভেত স্টে 
এক্সকচকির ভন়েন্ত্রণাধীকন ভনক়ে আকস। 
 
ভবপ্লকবর সম়ে ভসভিে সাভিগকসর প্রধান সবভশষ্টয ভছে অসৎ মকনািাবসম্পন্ন সরোভর 
েমগচারীকির অবাধ স্বাতন্ত্র। লিকশর প্রচভেত রাজননভতে আবহাও়ো জামগাভনর সরোভর 
েমগচারীকির ওপর লোন প্রিাবই ভবস্তার েরকত পাকর না। ভবপ্লকবর পকর সমগ্র 
পভরভস্থভতর আমূে পভরবতগন হ়ে। েমগচারীকির লযার্যতা ও েমগিেতার জা়ের্া়ে পাভটগ 
আনুর্তয স্থান গ্রহণ েকর। চভরকত্রর স্বাধীনতা ও েমগতৎপরতা সরোভর েমগচারীকির 
আিশগ গুণ ভহকসকব আর স্বীেৃত হ়ে না। বরং এ সব গুণগুভে েভতোরে হক়ে ওকে 
তাকির পকে। 
 
আকর্ জামগান সাম্রাকজযর আশ্চযগজনে ভবশাে শভক্তভট প্রভতভষ্ঠত ভছে রাজতকন্ত্রর ওপর। 
আর এ রাজতকন্ত্রর ভনিগরকযার্য ভিত ভছে লসনাবাভহনী ও ভসভিে সাভিগস। এ ভতনভট 
ভিকতর ওপর রাষ্ট্র েতৃগত্বরূপ শভক্তর লয ভবশাে লসৌধভট প্রভতভষ্ঠত ভছে আজ তা লিখা 
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যা়ে না। পােগাকমে বা প্রাকিভশে সিাগুকোর োজেকমগর িারা েখকনা রাকষ্ট্রর েতগত্ব বা 
রাকষ্ট্রর সাবগকিৌমত্ব প্রভতভষ্ঠত েরা যা়ে না। লোন লিকশর সরোর ও শাসন েতৃগপে 
জনর্কণর মকন লয ভববাস উৎপািন েকর তাকির সততা ও েমগিেতার িারা, লস 
ভববাসই হে রাষ্ট্র েতৃগকত্বর মূে ভিত। লিকশর সরোর ও শাসন েতৃগপে এে 
ভনুঃস্বাথগপরতা ও সততার আিকশগর িারা অনুপ্রাভণত হক়ে োজ েরকছ। এ ধরকনর এে 
অটে অবস্থা লথকেই জনর্কণর ভববাস উৎপন্ন হ়ে। শুধু সন্ত্রাকসর িারা েখকনা লোন 
সরোকরর শাসনবযবস্থাকে ভটভেক়ে রাখা যা়ে না; জনর্কণর উন্নভতকত তৎপর শাসন 
েতৃগপকের লযার্যতা ও ভনষ্ঠা়ে জনর্কণর লয ভববাস-লসই ভববাসই লোন সরোকরর 
শাসনবযবস্থাকে ভটভেক়ে রাখকত পাকর। অবশয এেথা সতয লয প্রােযুদ্ধোেীন জামগাভনকত 
এমন ভেছু অসিয শভক্তর অনুপ্রকবশ ঘকট শাসনবযবস্থার মকধয, যা জাভতর অন্তভনভহত 
শভক্তকে লজারিার েকর এভর্ক়ে ভনক়ে যাও়োর লচষ্টা েকর। সকে এেথাও মকন রাখকত 
হকব জামগাভনর তুেনা়ে অনযানয রাকষ্ট্র এ ধরকনর শভক্তর েমগতৎপরতা আকরা লবভশ। এ 
েথাটা়ে বুেকত পারব আমাকির ধ্বংকসর মূে োরণটা লোথা়ে। 
 
জামগাভনর পরাজক়ের প্রধানতম োরণ হে এ লয জামগাভনকত বণগসমসযা এবং জাভতর 
ঐভতহাভসে ভববতগন ধারার এ সমসযার তাৎপযগভটকে উকপো ও অগ্রাহয েরা হ়ে। োরণ 
মকন রাখকত হকব লোন জাভতর জীবকন লয সব ঘটনা ঘকট তা েখকনা সিবেকম ঘকট না, 
তা হে জাভতরই োকযগর স্বািাভবে প্রভতফে। জাভতর জনসংখযা ভেিাকব লবকড চকেকছ 
এবং জাতী়ে শভক্তর সংরেণ ভেিাকব হকে তারই ওপর ভনিগর েরকছ জাভতর িভবেযত। 
 
————– 
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* ৩৯০ ভিস্টপূবগাকে সীকনভন়েন র্েরা আভে়োর যুকদ্ধ লরামান সসনযকির সমূ্পণগ পরাস্ত 
েকর এবং শহর লরাকম প্রকবশ েকর লিকখ শহরটা মরুিূভম প্রা়ে, শুধু বযবস্থাপে সিার 
সিসযরা সাগ্রকহ অকপো েরকছ। যাকির আশা ভনকজকির উৎসর্গ েকর হকেও লিশকে 
রো েরা। সিসযরা আকিশ লি়ে তাকির হাভতর িাাঁকতর লচ়োরগুকো মভন্দকরর সামকন 
রাখকত, এবং এরপর তারা লয যার লচ়োকর বকস; লচ়োকরর সকে ভনকজকির লবাঁকধ লরকখ 
ভবজ়েী সসনযকির জনয অকপো েকর। ভেভবর িাো়ে, র্েরা যখন শহকর লঢাকে, লিকখ 
মাননী়ে সিসযরা লচ়োকর উপভবষ্ট। এেিে অবতার লযন তাকির জনযই অকপো েরকছ। 
স্বর্গ লথকে লনকম একসকছ শহর লরাম রোর ভনভমকি। মহৎ উকেশয সকন্দহ লনই; যভিও 
আেমণোরীকির হাত লথকে এর িারা শহর রো েরা যা়েভন। তবু পরবতগীকির পকে 
এটা এেটা মহৎ উিাহরণ। 
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বণগ ও জনতা 
 
েতগুভে সতয আকছ যা মানুকের পকথর ধাকর এমন সহজিাকব ছভডক়ে থাকে লয তা 
প্রভতভট পভথকেরই লচাকখ পকড। ভেন্তু তাকির সবগিাই লিখা যা়ে বকেই মানুে লসই সব 
সতযগুকোকে বুেকত বা তাকির ভবকশে ভবে়েবস্তু বকে র্ণয েরকত চা়ে না। সাধারণ 
মানুে সিনভন্দন জীবকনর েতগুকো অভত সরে ও সাধারণ ঘটনা সম্বকন্ধ এমভন অবভহত 
লয যখন লেউ লসই ভবেক়ে তাকির িৃভষ্ট আেেগন েকর তখন আশ্চযগ হক়ে যা়ে। 
িৃষ্টান্তস্বরূপ েেম্বাস ও ভডকমর ঘটনাটার উকল্লখ েরা যা়ে। ঘটনাভট খুবই সহজ, 
সেকেই তা জাকন। ভেন্তু েেম্বাকসর মত পযগকবেে সতযই ভবরে। 
 
প্রেৃভতর বার্াকন লবডাকত লবডাকত অকনকে অহংোকরর সকে িাকব তারা প্রেৃভতর 
সবভেছু লজকন লর্কছ। ভেন্তু তাকির লেউ-ই প্রেৃভতর জর্কতর এে ভবকশে নীভতর েথা 
জাকন না। লস নীভত হে এ লয জর্কতর সেে জীবন্ত প্রাণীর মকধযই এে ভবভেন্নতাকবাধ 
ভনভহত আকছ। 
 
এ ভন়েকমর বকশই প্রভতভট প্রাণী তার আপন জীবন বৃকির মকধয আবদ্ধ লথকে তার 
প্রজাভত বৃভদ্ধ েকর চকে। প্রভতভট প্রাণী তার স্বজাতী়ে স্ত্রী প্রাণীর সকে সহবাস েকর 
থাকে। লযমন ঘকরর ইাঁিুর েখকনা লমকো ইাঁিুকরর সকে সহবাস েকর না। লস োকজ তার 
এেমাত্র সেী ঘকরর ইাঁিুর। লনেকডর স্ত্রী লনেকডর সকেই সহবাস েকর। 
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এেমাত্র ভবকশে অবস্থার বকশই প্রাণীরা এ লযৌন প্রেৃভতর ভন়েম হকত ভবচুযত হকত বাধয 
হ়ে। লোন জা়ের্া়ে বন্দী থাোোেীন অথবা যখন স্বজাতী়ে প্রাণীর সকে লোনেকম 
সহবাস সম্ভবপর হ়ে না, তখভন লোন প্রাণী ভিন্ন জাতী়ে প্রাণীর সকে বাধয হক়ে সহবাস 
েকর থাকে। ভেন্তু এ ধরকনর সহবাস প্রেৃভত ঘৃণা েকর এবং এর ভবরুকদ্ধ প্রেৃভতর 
নীরব প্রভতবাি ভবভিন্ন ঘটনার মাধযকম পভরবযাপ্ত হ়ে। লযমন ভিন্ন জাভতর িুই প্রাণী হকত 
উৎপন্ন বণগসংের লোন প্রাণী সমূ্পণগরূকপ বা আংভশেিাকব প্রজনন েমতা হকত বভঞ্চত। 
এ বণগসংের লোন প্রাণীর অকনে লরার্ প্রভতকেধে েমতা ও বভহরােমণ হকতও 
আত্মরোর েমতা়ে বভঞ্চত হ়ে। 
 
প্রেৃভতর এ ভবধান খুবই যুক্তসেত। িুভট অসম স্তরিুক্ত ভিন্নজাতী়ে প্রাণী তার 
ভপতামাতার লথকে ভেছুটা উন্নত হকেও তাকির লথকে উন্নত লোন প্রাণীর আেমকণ 
ভনকজকির অভস্তত্ব বজা়ে রাখকত পাকর না। এ োরকণই ভিন্ন জাতী়ে িুই প্রাণীর সহবাস 
প্রাণধারার ভনবগাচন যুক্ত ভববতগন সম্পভেগত প্রেৃভতর ইোর সমূ্পণগ ভবকরাধী; বেবান 
প্রাণীও িুবগে িুই ভিন্ন জাতী়ে প্রাণীর ভমেন প্রাকণর উন্নত ভববতগনধারার পভরপিী। োরণ 
এসব সহবাকসর লেকত্র বেবান প্রাণীকে ভেছুটা নভত স্বীোর েরকত হ়ে এবং এ ভমে 
হকত লয প্রজাভতর জন্ম হ়ে, তার প্রেৃভত ও মান িুবগে হ়ে। সুতরাং এে অকমাঘ 
প্রােৃভতে ভন়েকমর িারা প্রাকণর ভববতগনধারাটা ভন়েন্ত্রণ না হকে সজব জীবকনর 
উন্ন়েনমূেে ভববতগন লমাকটই সম্ভব হত না। 
 
অভমভশ্রত রক্তভবভশষ্ট অথগাৎ সমজাতী়ে িুই প্রাণীর ভমেকনর এ নীভতভট তাই প্রেৃভত 
জর্কতর সবগত্র পাভেত হ়ে, এবং এ ভমেকনর ফকে লয প্রাণীর জন্ম হ়ে তা শুধু লিহর্ত 
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আেৃভত ন়ে, চভরত্র ও স্বিাবর্ত সবভশকষ্টযর ভিে লথকে অনয জাতী়ে প্রাণী হকত সমূ্পণগ 
পৃথে হ়ে। লশ়োে ও বাকঘর চভরত্র েখকনা ভে এে হকব? তাকির জাতী়ে চভরত্র ভিন্ন 
থােকবই। লশ়োে েখকনা রাজহাাঁকসর প্রভত আর ভবডাে েখকনা ইাঁিুকরর প্রভত 
বনু্ধিাবাপন্ন হকত পাকর না। 
 
প্রেৃভত আবার প্রভতভট জাভতর জীবনধারাকে উন্নত েরার জনয প্রভতভট জাভতর প্রাণীকির 
মকধয েুধা ও লপ্রমর্ত প্রভতকযার্ীতা ও জীবন সংগ্রাকমর এে তাভর্ি সঞ্চাভরত েকর 
ভিক়েকছ। সিনভন্দন জীভবোজগন ও স্ত্রী প্রাণীকির ওপর অভধোর ও েতৃগত্ব ভনক়ে সমজাতী়ে 
প্রাণীরা ের্ডা ও সংগ্রাম েকর পরস্পকরর মকধয। সংগ্রাকম বেবানরাই প্রাধানয োি েকর 
িুবগকের ওপর। 
 
তা’ যভি না হত তকব ভবভিন্ন জাতী়ে প্রাণীকির উন্নভতর বা ভববতগকনর ধারাটা বন্ধ হক়ে 
লযত একেবাকর। তাহকে অগ্রর্ভতর পভরবকতগ শুরু হত পশ্চাদ র্ভত। প্রাণীকির মকধয যারা 
িুবগে, যারা অকযার্য, তারা সংখযা়ে লবভশ। তারা যভি অবাকধ যা ইকেমত বংশবৃভদ্ধ েকর 
লযকত পাকর তাহকে সব জাভতর প্রাণীর মকধয অকযার্য ও িুবগকের সংখযা লবকড যাকব। 
তাকির মকধয িাে গুণগুকো েকম যাকব। তাই অকযার্য ও িুবগেকির সংখযাকে সীমাভ়েত ও 
তাকির অবাধ বংশবৃভদ্ধকে খবগ েরার জনয প্রেৃভত এমন এে েকোর ভনবগাচনমূেে নীভত 
ও ভন়েকমর প্রবতগন েকরকছ, যার ফকে প্রজনকনর লেকত্র অকযার্য ও িুবগেকির সব সম়ে 
স্বাস্থযবান ও শভক্তমানকির োকছ নভত স্বীোর েকর চেকতই হকব। 
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|||||||||| প্রেৃভতর রাকজয এ ভন়েম যভি প্রভতভষ্ঠত না থােত, যভি লযার্য-অকযার্য, িুবগে ও 
শভক্তমান অবাকধ সহজিাকব লমোকমশা েরত, তাহকে প্রেৃভত শত শত হাজার হাজার 
বছর ধকর সেে জাভতর প্রাণীর বংশধারাভটকে েমভববতগকনর মধয ভিক়ে উধ্বগতন স্তকরর 
ভিকে ভনক়ে যাবার লয প্রমাণ পাকে, লস প্রমাণ বযথগ হক়ে লযত। 
 
ইভতহাকসর মকধয এমন অকনে িৃষ্টান্ত পাও়ো যা়ে, যার মকধয এ প্রেৃভতর ভন়েমভট 
অভ্রান্তিাকব প্রমাভণত হক়েকছ। ইভতহাকস লিখা যা়ে লয আযগরা এেভিন এে উন্নত 
ধরকনর সংসৃ্কভতর ধারে ও বাহে ভছে, লসই আযগকির রক্ত যখন ভনেৃষ্ট জাভতর রকক্তর 
সকে সংভমভশ্রত হ়ে, তখন তাকির পতন ঘটকত থাকে। উির আকমভরোর অভধবাসীরা 
ভছে প্রধানত ভটউটন জাতী়ে। ভেন্তু তারা যখন ভনেৃষ্ট জাভতর লোেকির সকে লমোকমশা 
েরকত থাকে তখন তারা মধয ও িভেণ আকমভরোর অভধবাসীকির লথকে পৃথে হক়ে 
পকড, এবং তাকির সিযতার মান েকম যা়ে। মধয ও িভেণ আকমভরোর োভতন জাতী়ে 
অভধবাসীরা আবার অভিবাসীকির রকক্তর সকে তাকির রক্ত বহু পভরমাকণ ভমভেক়ে লফকে। 
ভবভিন্ন জাভতর রক্তর্ত সংভমশ্রকনর ফে ভে হকত পাকর তা আমরা এ িৃষ্টান্ত লথকে লবশ 
বুেকত পাভর। ভেন্তু উির আকমভরোর ভনউটনজাতী়ে লযসব লোকেরা তাকির জাভতর্ত 
সিা ও রকক্তর পভবত্রতাকে অেুি রাখকত সমথগ হ়ে, যারা তাকির রক্তকে অনয জাভতর 
রকক্তর সকে ভমভশক়ে লফকেভন, তারাই সমগ্র আকমভরোর ওপর েতৃগত্ব েরকত থাকে এবং 
তাকির রক্ত সংভমভশ্রত বা িূভেত না হও়ো পযগন্ত তারা এিাকব প্রিুত্ব ও েতৃগত্ব েকর 
যাকব। 
 
জাভতর্ত সংভমশ্রকণর েুফে সাধারণত িু’িাকব লিখা লযকত পাকর; 
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(ে) উৎেৃষ্ট জাভতর গুণর্ত মান েকম যা়ে; 
 
(খ) তাকির সিভহে ও মানভসে েমাবনভতর জনয তাকির প্রাণশভক্ত েকম ভর্ক়ে শুভেক়ে 
লযকত থাকে। 
 
জাভতর্ত রকক্তর এ িুেণ ভে়ো পরম েষ্টার ইোর ভবরুকদ্ধ এে লঘারতর পাপ এবং এ 
পাকপর ফেকিার্ েরকতই হকব। 
 
মানুকের এ োজ লযসব নীভতর ওপর তার অভস্তত্ব ভনিগর েকর, লসইসব নীভতর ভবরুকদ্ধ 
সংঘাকত প্রবৃি েকর লতাকে তাকে। এিাকব প্রেৃভতর ভবরুদ্ধাচারণ েকর লস ভনকজর ধ্বংস 
ভনকজই লডকে আকন। 
 
এ ভবেক়ে ইহুভি ও আধুভনে শাভন্তবািীকির োছ লথকে এে ঔদ্ধতামূেে আপভির 
সমু্মখীন হই। তারা বকেন, মানুে প্রেৃভতর ওপর প্রিুত্ব েরকত পাকর। ইহুিীকির 
অনুসরণ েকর বহু লোে এ লিকব আত্মপ্রসাি োি েকর লয তারা প্রেৃভতকে জ়ে েরকত 
লপকরকছ। ভেন্তু এভট শুধু তাকির এ ভবপিনে ধারণামাত্র। োরণ তাকির এ ভবপিজনে 
ধারণাটাকে যভি সেকে স্বীেৃভত িান েকর তাহকে জর্কতর অভস্তত্বই এেভিন ভবেুপ্ত হক়ে 
যাকব। 
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আসে েথা এ লয মানুে প্রেৃভতকে লয লোন লেকত্র জ়ে েরকত বযথগ হক়েকছ। প্রেৃভত লয 
ভবশাে অবগুণ্ঠন বা আবরকনর িারা তারা অন্তভনগভহত লর্াপন রহসযগুকোকে অনন্তোে 
ধকর লঢকে লরকখকছ, মানুে শুধু লসই অবগুণ্ঠকনর সামানয এে অংশমাত্র অপসাভরত 
েরকত লপকরকছ। মানুে ভেছুই সৃভষ্ট েরকত পাকর না। লস শুধু ভেছু আভবষ্কার েরকত 
সেম। মানুে প্রেৃভতকে জ়ে েরকত পাকর না, তারা শুধু লসই সব প্রাণীকির ওপর প্রিুত্ব 
ভবস্তার েরকত লপকরকছ যারা প্রেৃভতর ভন়েম োনুন ও রহকসযর র্িীকর প্রকবশ েরার মত 
উপযুক্ত জ্ঞান অজগন েরকত পাকরভন। লয লোন িাব বা ধারণার জন্ম হ়ে মানুকের মকনর 
মকধয। তাই মানব জাভতর অভস্তত্ব রো ও উন্ন়েকনর জনয লয সব ঘটনা অতযাবশযে, লসই 
ঘটনাগুভেকে লোন িাব বা ধারণা েখকনা ধ্বংস েরকত পাকর না। মানুেকে ভিক়ে লোন 
িাব বা ধারণা েখকনা জন্মোি েরকত পাকর না। সুতরাং লয লোন িাব বা ধারণা 
মানুকের অভস্তত্ব রোর জনয অবশযই লসই ঘটনাগুকোর ওপকর ভনিগরশীে হকব। 
 
শুধু তাই ন়ে। েতগুকো িাব বা ধারণা আবার েতগুকো মানুকের মকধযই সীমাবদ্ধ। 
ভবকশে েকর লযসব িাব বা ধারণা এোন্তিাকব অনুিূভত সম্পন্ন। লযগুকো বস্তু সাকপে 
সবজ্ঞাভনে সতয হকত উদূ্ভত ন়ে, লসগুকোর লেকত্র এেথা সমভধে প্রকযাজয। অকনকে 
বকে এ সব িাবগুকো নাভে মানুকের অন্তরে জীবকনর প্রভতফেন। তাকির মত এসব 
আত্মর্ত িাবগুকোর নীরস যুভক্ততকেগর সকে লোন সম্পেগ লনই। এগুকো মানুকের 
সনভতে ধারণার প্রোশ মাত্র। তারা আরও বকে মানুকের অন্তকর সৃভষ্টশীে শভক্তই এ সব 
িাবগুকোর উৎস। ভবকশে তাবধারা বা ধারণাকে বাাঁভচক়ে রাখকত হকে লসই ভবকশে 
জাভতকেও বাাঁভচক়ে রাখকত হকব। িৃষ্টান্তস্বরূপ; যভি লেউ মকন েকর শাভন্তবািী িাবধারার 
প্রাধানয প্রভতভষ্ঠত হও়ো উভচত, তাহকে তাকে জামগান জাভতর ভববজক়ে সবগপ্রোর 
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যথাসাধয সাহাযয েরা উভচত। এর উকটাটা হকে সমগ্র জামগান জাভতর সকে সব 
শাভন্তবািীকিরও মরকত হকব। আভম এেথা বেভছ োরণ িুিগার্যেকম আমাকির জামগান 
জাভত এ িাবধারার অধীন হক়ে পকড। লেউ যভি শাভন্তবািী আিকশগ িীভেত হকত চা়ে 
তাকে তকব যুকদ্ধর েথা একেবাকরই িুকে লযকত হকব। আকমভরোর ভবব-সংস্কারপিী 
লনতা উডা উইেসকনর এ ধরকনর এে পভরেিনা ভছে। এ আিকশগ ভববাসী হক়ে 
আমাকির লিকশর অভধবাসীরাও িাবত এ পভরেিনার মাধযকমই তারা তাকির আিশগকে 
বাস্তকব রূপাভ়েত েরকত পারকব। 
 
শাভন্তবাি ও মানবতাবাি এে উকৃ্তষ্ট িাবািশগ ভহকসকব ভবকবভচত হকব লসইভিন, লযভিন 
মানুে পৃভথবীকত পূণগ মনুেযত্ব োি েরকব এবং লসই মনুেযত্ব এে অভবসম্বািী প্রাধানয 
ভবস্তার েরকব সারা ভবকব। ভেন্তু লেউ যভি অপভরণামভিশগতার বকশ এ িাবািশগ লজার 
েকর োকরার ওপর চাপাকত চা়ে, তকব তা েভতোরে হক়ে উেকত বাধয। তাই চাই 
আকর্ যুদ্ধ, তারপকর শাভন্ত। যভি তা না হ়ে তাহকে বুেকত হকব মানুে আকর্ই উন্নভতর 
সব পথ বন্ধ েকর ভিক়েকছ। অপভরণামিভশগতার বকশ এ িাবধারা চাভেত েরকে সনভতে 
আিশগ এবং প্রাধানয ভস্থভত হকব না; বরং মানুে ভনচুস্তকর লনকম যাকব। আর তার ফকে 
বযাপে ভবশৃঙ্খো লিখা লিকব সারা ভবকব। এ েথা়ে অকনকে হ়েত হাসকত পাকর। 
আমাকির এ পৃভথবীর মানুে আমাকির আকর্ েে েে বছর ধকর মহাশূকনয এো এো 
ঘুকর চকেভছে। িভবেযকত লোনভিন আবার হ়েত তাকে লসিাকব জনমানবশূনয অবস্থা়ে 
ঘুরকত হকব, যভি মানুে এেথা িুকে যা়ে লয স্বপ্নপ্রবণ অপ্রেৃভতস্থ বযভক্তকত্বর িাবধারাকে 
ভিভি েকর ন়ে, প্রেৃভতর ভন়েম েকোরিাকব লমকন তকবই মানুে বড হকত পাকর; লয 
লোন জা়ের্া়ে তারা তাকির অভস্তত্বকে সমৃদ্ধ ও মহান েকর তুেকত পাকর। 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

438 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

 
আমরা সারা ভবকবর ভবজ্ঞান, েো ও োভরর্রী ভবিযার লয সব আভবষ্কার ও উন্নভতর 
প্রশংসা েভর তা মুভষ্টকম়ে ভেছু লোকের সৃভষ্টশীে প্রভতিার ফে। জাভতর্ত ভিন্নতা সকত্বও 
এসব প্রভতিাবান বযভক্তরা বুভদ্ধর্ত লযার্যতার ভিে লথকে লযন এেই জাতী়ে। মানব 
সিযতার অভস্তত্ব আসকে এসব প্রভতিাবান বযভক্তকত্বর ওপকরই ভনিগরশীে। এসব 
বযভক্তকত্বর ধ্বংস হকে পৃভথবীর যা ভেছু সুন্দর তা’ সব তাকির সকে চকে যাকব ধ্বংকসর 
সমাভধর্হ্বকর। 
 
লোন লিকশর িূ-প্রেৃভতর প্রিাব যতই লবভশ লহাে লস প্রিাব ভনিগর েকর লস লিকশর 
অভধবাসীকির চভরত্রর্ত সবভশকষ্টযর ওপকর। লোন লিকশর িূভমর পভরমাণ েম হকে লস 
লিকশর মানুকেরা খুব পভরশ্রমী হ়ে, িূভমর অিাব অনযভিে লথকে পুরকণর লচষ্টা েকর। 
আবার লোন লোন লিকশ লিখা যা়ে িূভমর অিাকবর ফকে লস লিকশর লোকেরা চভরত্র 
হাভরক়ে লফকে এবং স্বািাভবেিাকবই অপুভষ্ট প্রিৃভত িাভরদ্রযর্ত েুফেগুকো়ে িুর্কত 
থাকে। সুতরাং লোন লিকশর অভধবাসীকির চভরত্রর্ত সবভশষ্টযই পাভরপাভবগে অবস্থা ও 
পভরকবশ প্রিাকবর র্ভত প্রেৃভতকে ভন়েভন্ত্রত েকর থাকে। লোন লিকশর িূভমর ঘাটভত 
জাভতকে িাভরদ্রতা ও অনশকনর পকথ লেকে লি়ে, আবার অনয এে জাভতকে েকোর 
পভরশ্রকমর পকথ ভনক়ে যা়ে। 
 
অতীকতর বড বড সিযতার ধ্বংকসর োরণ হে প্রভতিাবান লশ্রণীর রকক্ত সংভমশ্রণ ও 
িূেকণর ফকে অবনভত ঘকট এবং তারা ভনভশ্চহ্ন হক়ে যা়ে। 
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এ সব ধ্বংকসর আর এেভট গুরুত্বপূণগ োরণ তখনোর মানুে এেটা েথা িুকে 
ভর্ক়েভছে; িুকে ভর্ক়েভছে সেে সিযতা ও সংসৃ্কভত লসইসব মানুকের ওপকর ভনিগরশীে 
যারা লসই সব সিযতা ও সংসৃ্কভতর েষ্টা। সুতরাং লোন সিযতা ও সংসৃ্কভতকে বাাঁভচক়ে 
রাখকত হকে তাকির েষ্টাকিরও বাাঁভচক়ে রাখকত হকব। এ বাাঁভচক়ে রাখার নীভতর সকে আর 
এেটা অকমাঘ নীভত জভডক়ে আকছ, লস নীভত হে এ লয যারা অভধেতর শভক্তমান ও 
লযার্যতম তাকির প্রাধানয ও প্রভতষ্ঠা স্বীোর েরকতই হকব। তাকির লবাঁকচ থাোর অভধোর 
ভিকতই হকব। 
 
এ পৃভথবীকত লবাঁকচ থােকত হকে েডাই েরকত হকব। লয পৃভথবীকত ভনরন্তর সংগ্রামই 
জীবকনর নীভত ও ভন়েম, লসই পৃভথবীকত লেউ যভি েডাই েরকত না চা়ে, তার লবাঁকচ 
থাোর লোন অভধোরই লনই। 
 
এেথা রূঢ় লশানাকেও প্রেৃত অবস্থা এটাই। তকব তাকির অবস্থা আকরা খারাপ হক়ে ওকে 
যারা প্রেৃভতকে জ়ে েরার িম্ভ লিভখক়ে প্রেৃভতকে অপমান েকর। ফকে তাকির িাকর্য 
ঘকট অকশে িুুঃখেষ্ট। 
 
ভবভিন্ন জাভতর রক্তর্ত প্রেৃভতে ভন়েমকে লেউ যভি উকপো বা ঘৃণা েকর তাহকে 
সম্ভাবয সুখ লথকে বভঞ্চত েরকব ভনকজকে। লযার্যতম বযভক্তকত্বর জক়ের পকথ বাধা সৃভষ্ট 
েকর এ ধরকনর বযভক্তরা সমগ্রিাকব মানবজাভতর উন্নভতর পকে আবশযেী়ে বস্তুগুকোকে 
ভনভি়ে েকর লি়ে। মানবতাবাকির এবং িাবােুতার বশবতগী হক়ে তারা আবার মানুকের 
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স্তকর ভনকজকির নাভমক়ে ভনক়ে যা়ে, যারা লিকবভছে ভনকজকির তুকে ভনক়ে লযকত পারকব না 
লোন উন্নভতর স্তকর। 
 
মানবজাভতর প্রথম সিযতা ও সংসৃ্কভতর ধারে ও বাহে োরা ভছে এবং তারা লোন 
জাভতিুক্ত ভছে, লসেথা আকোচনা অথগহীন। আজ আমরা মনুেযত্ব বেকত যা বুভে, 
আমাকির লস ধারণা এেভিন তারাই বপন েকরভছে আমাকির মকন। এ প্রকশ্নর উির 
লিও়ো আজ খুব সহজ। সিযতার আভিোে লথকে আজ পযগন্ত মানব সংসৃ্কভতর লযসব 
ভবভচত্র ভবোশ ঘকটকছ, আমরা আজ ভবজ্ঞান, েো, োভরর্রী ভবিযার লযসব অিাবনী়ে 
উন্নভত লচাকখর সামকন লিখকত পাই, তা ভনুঃসকন্দকহ আযগকির সৃভষ্টশভক্তরই ফে। এ লথকে 
আমরা এ ভসদ্ধাকন্তই আসকত পাভর লয এেমাত্র আযগরাই এে উন্নত ধরকনর মুনেযত্ব 
লবাধকে প্রভতভষ্ঠত েকর। আমরা আজ প্রেৃত মানুে বেকত যা বুভে লস ধারণা তাকিরই 
সৃভষ্ট। আযগরা হকে সমগ্র মানবজাভতর লসই প্রভমভথউস যার জ্বেন্ত জযুর্ে হকত আকস 
অকেৌভেে প্রভতিার অভগ্নসু্ফভেে। লসই সব অভগ্নসু্ফভেে জ্ঞান ভবোকশর ভবভচত্র অকনে 
রূপ ধকর সবগবযাভপ অজ্ঞতার রহসযম়ে অন্ধোর অপসাভরত েকর। এ আকোই মানুেকে 
প্রথম উন্নভতর পথ লিখা়ে এবং পৃভথবীর অনয সব প্রাণীর ওপর আভধপতয ভবস্তার েরকত 
সহা়েতা েকর। লসই আযগরা যভি ধ্বংস হক়ে যা়ে তাহকে আবার লসই অজ্ঞতার র্িীর 
অন্ধোর লনকম একস পভরবযপ্ত েকর লফেকব সমস্ত পৃভথবীকত। েক়েে হাজার বছকরর 
মকধযই সমূ্পণগরূকপ ভবেুপ্ত হক়ে যাকব মানুকের সিযতা ও সংসৃ্কভত। মরুিূভম হক়ে পডকব 
সারা ভবব। 
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সংসৃ্কভতর প্রভতষ্ঠাতা, সংসৃ্কভতর ধারে ও বাহে এবং সংসৃ্কভতর ধ্বংসেতগা— এ ভতন 
লশ্রণীকত যভি সমগ্র মানবজাভতকে িার্ েরা হ়ে তাহকে আযগরা অবশযই প্রথম লশ্রণীর 
অন্তর্গত হকব। এ আযগরাই মানব সংসৃ্কভতর ভিভিিূভম রচনা েকর। তার ওপকর তার 
প্রভতভট স্তম্ভ ও োোকমা েকর। শুধু ভবকবর ভবভিন্ন জাভত তাকির আপন আপন জাতী়ে 
সবভশষ্টয অনুসাকর সংসৃ্কভতর লসই োোকমাকত রঙ ও রূপ িান েকর। এ আযগরাই 
মানবজাতীর উন্নত লসৌধ রচনার উপযুক্ত পভরেিনা ও মাে মসো সরবরাহ েকর। 
ভবভিন্ন জাভত তাকির আপন আপন মান অনুসাকর এে এেটা ভবকশে পদ্ধভতকত লসই 
উন্নভতর লসৌধ রচনা েকর। িৃষ্টান্তস্বরূপ বো লযকত পাকর েক়েে িশকের মকধয সমগ্র 
পূবগ এভশ়োর অভধবাসীরা এেভট সংসৃ্কভতকে আত্মসাৎ েকর লসই সংসৃ্কভতকে ভনকজকির 
বকে অভিভহত েকর। আসকে ভেন্তু আমরা জাভন এ সংসৃ্কভতর ভিভি গ্রীেকির রভচত এবং 
তা তাকির েোকেৌশকের সৃভষ্ট। শুধু লসই সংসৃ্কভতভটর বভহরেভট অন্তত ভেছু পভরমাকণ 
এভশ়োর জাভতগুকোর ভনজস্ব অথগকরখার সৃভষ্ট। অকনকে বকে থাকে লয জাপান তার ভনজস্ব 
সংসৃ্কভতকে ইউকরাপী়ে পদ্ধভতকত প্রভতভষ্ঠত েকর। ভেন্তু বাস্তকব জাপান ইউকরাপী়ে 
সংসৃ্কভত, জ্ঞানভবজ্ঞান ও তার প্রক়োর্ পদ্ধভতকে পুকরাপুভর গ্রহণ েকর তার ওপর আপন 
জাতী়ে সবভশকষ্টযর রঙ ভিক়ে লসগুকোকে অেংেৃত েকর। জাপাকনর জাতী়ে জীবকনর 
বভহরেভটকত তার ভনজস্ব সংসৃ্কভতর ভেছু ভনিশগন থােকেও তার বতগমান জাতী়ে জীবকনর 
আপন ভিভিভটর সকে ভেন্তু তার ভনজস্ব লিশী়ে সংসৃ্কভতর লোন সম্পেগ লনই। জাপাকনর 
সমসামভ়েে জীবন-ধারার বাস্তব রূপভট ইউকরাপী়ে ও আকমভরোন জ্ঞান ভবজ্ঞান ও 
সংসৃ্কভতর খাকতই বক়ে চকেকছ। এ সংসৃ্কভত হে মূেত আযগ সংসৃ্কভত। এ সংসৃ্কভত ও 
পাশ্চাকতযর জ্ঞান ভবজ্ঞাকনর সুফেগুকোকে তাকির উন্নভতর মূে ভিভি স্বরূপ গ্রহণ েরার 
ফকেই প্রাকচযর জাভত আধুভনে ভবকবর অগ্রর্ভতর সকে তাে ভমভেক়ে চেকত পারকছ; 
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ইউকরাপ ও আকমভরোর সবজ্ঞাভনে ও োভরর্রী ভবিযার উজ্জ্বে েৃভতত্বগুকোকে ভিভি 
েকরই প্রাকচযর জাভতগুকোর সিনভন্দন জীবন সংগ্রাম পভরচাভেত হকে। শুধু তাই ন়ে, 
পাশ্চাতয ও প্রাকচযর জাভতগুকোর জীবন সংগ্রাকমর হাভত়োর লজার্া়ে। তকব লসই সব 
হাভত়োকরর বভহরেভট জাপানীকির জীবন যাত্রার সকে খাপ লখক়ে লর্কছ ধীকর ধীকর। 
 
জাপাকনর ওপর এ আযগ সংসৃ্কভতর প্রিাব স্তি হক়ে যাকব যভি ইউকরাপ আকমভরো 
অেস্মাৎ ধ্বংস হক়ে যা়ে। তাকত জাপাকনর উন্নভতর লোতটা মাত্র েক়েে িশে অবযাহত 
থােকব, পকর শুভেক়ে যাকব একেবাকর। তাহকে জাপাকনর প্রাচীন স্বিাব ও সবভশকষ্টযর 
প্রাধানয োি েরকব এবং বতগমান সিযতা ও সংসৃ্কভত লসই ভবিযার জডতার মকধয স্তরীিূত 
হক়ে পডকব। আজ হকত েুভড বছর আকর্ লয ভদ্রা লথকে এেভিন অপসংসৃ্কভতর ডাকে 
তারা লজকর্ উকেভছে। সুতরাং আমরা এ ভসদ্ধাকন্ত লযকত পাভর লয জাপাকনর বতগমান। 
উন্নভতর ধারাটা লযমন জনপ্রিাব লথকে উৎসাভরত, লতমভন তার প্রাচীন সিযতার রূপভচি 
বভহরার্ত লোন প্রিাব হকতই উদূ্ভত হ়ে। এেথা মকন েরার যুভক্ত এ লয প্রাচীন জাপানী 
সিযতার ধারাটা চেকত চেকত স্তি ও প্রস্তরীিূত হক়ে যা়ে। সিযতার এ অবে়ে ধরা 
হ়ে তখনই যখন লোন জাভত তার সৃভষ্টশীে সিা হাভরক়ে লফকে অথবা বভহরার্ত লয 
প্রিাব এেভিন জাভতকে জাভর্ক়ে লতাকে, তার সংসৃ্কভতকে উন্নভত ঘটা়ে, লসই প্রিাব 
সহসা প্রতযাহত হ়ে। যভি লিখা যা়ে লোন লিশ তার সংসৃ্কভতর মূে উপািান অনয লোন 
ভবকিশী সংসৃ্কভত লথকে সগ্রহ েকর এবং বাইকর লথকে লসই উপািান আসার পথ বদ্ধ 
হক়ে লর্কেই লসই জাভতর সংসৃ্কভতর ধারাটা স্তি ও প্রস্তরীিূত হক়ে যা়ে, তাহকে বুেকত 
হকব লস সংসৃ্কভতর সংরেেমাত্র, সংসৃ্কভতর েষ্টা ন়ে। 
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এভিে ভিক়ে আমরা যভি ভবকবর ভবভিন্ন জাভতকে ভবচার েভর তাহকে লিখকত পাব তাকির 
মকধয লবভশর িার্ই মূেযর্তিাকব লোন সংসৃ্কভত সৃভষ্ট েরকত পাকরভন। অনয লোন লিকশ 
সৃষ্ট লোন সংসৃ্কভতর ধারাভটকে গ্রহণ ও আত্মসাৎ েকরকছ মাত্র। 
 
ভনকম্ন িৃষ্টান্ত লথকে বযাপারটা আমরা বুেকত পাভর। 
 
আযগজাভত সংখযা়ে স্বি হক়েও ভবকবর বহু লিশ ও জাভতকে জ়ে েকর এবং লসইসব 
ভবভজত লিকশর িূভমর উবগরতা, জেবা়ুের ও োভ়েে শ্রকমর প্রাচুযগ প্রিৃভত এমন েতগুকো 
জীবনযাত্রার্ত সুকযার্ সুভবধা পা়ে যাকত তারা তাকির বুভদ্ধ ও সংর্েন প্রভতিাকে আকরা 
িােিাকব ভবেভশত েকর তুেকত পাকর। েক়েে শত বা েক়েে হাজার বছকরর মকধয 
ভবকজতারা ভবভজত জাভতর আভিম প্রাণহীন সংসৃ্কভতকে প্রাণবন্ত েকর লতাকে। তকব এ 
নতুন সংসৃ্কভতকে গ্রহণ েরকত ভর্ক়ে ভবভজত জাভতরা তাকির লিশ ও জাভতর্ত সবভশষ্টয 
অনুসাকর রূপটা ভেছু পভরবভতগত েকর লফকে। ভেন্তু পভরকশকে লিখা যা়ে ভবকজতারা 
তাকির জাভতর্ত রক্তকে অভবভমশ্র রাখার প্রােৃভতে ভন়েম ও নীভত হকত ভবচুযত হক়ে 
পকডকছ এবং তারা ভবভজত জাভতকির সকে তাকির রক্তর্ত সংভমশ্রণ ঘটাকত থাকে। 
এিাকব তাকির পৃথে সিাভট তার সব সবভশষ্টয হাভরক়ে লফকে। 
 
এে হাজার বছকরর মকধযই লিখা যা়ে ভবভজত জাভতগুকো ভবকজতাকির রক্ত হকত তাকির 
ত্বকের লয লয অংশ উজ্জ্বেতা োি েকরভছে, লস রঙ ও উজ্জ্বেতা ম্লান হক়ে লর্কছ 
অকনেখাভন। ভবকজতা জাভতর লয জাতী়ে সবভশষ্টয ও সিার িীভপ্ত হকত ভবজ়েী জাভত 
সংসৃ্কভত ও জাতী়ে উন্নভতর মশােভট জ্বকে ওকে, ভবকজতা জাভতর রক্ত ম্লান হক়ে যাবার 
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সকে সকে তাকির লসই আিার িীভপ্তও ম্লান হক়ে যা়ে। ভেন্তু ভবকজতাকির প্রিাব 
োেেকম ম্লান হক়ে লর্কেও ভবকজতাকির রকক্তর মকধয ভবজ়েীকির রকক্তর রঙ ভেছুটা রক়ে 
যা়ে। তাকির জাতী়ে সবভশকষ্টযর উজ্জ্বেতা়ে এেটা েীণ অংশ যা ভবকজতাকির ওপর 
লনকম আসা সাংসৃ্কভতে ভবপযগ়ে ও ববগরতার অন্ধোরকে ঘন হকত লি়ে না ভেছুকত। লয 
অন্ধোর নতুন েকর আেন্ন েকর ভবভজতকির, লসই অন্ধোকরর মাকে ভবজ়েীকির জাতী়ে 
সবভশকষ্টযর অতীত উজ্জ্বেতার অংশভট ভেরণ ভিকত থাকে। লসই ভেরকণর আিা়ে। 
বতগমাকনর লোন িাবমূভতগ ন়ে, ভবভস্মত অতীকতর এেটা ভিে প্রভতফভেত হক়ে ওকে শুধু। 
 
তকব এমনও হকত পাকর লয োকের ভববতগকন িভবেযকত লোন এে সম়ে ভবভজত জাভত 
তাকির সংসৃ্কভতর সুপ্রাচীন েষ্টাকির সংস্পকশগ আবার আসকত পাকর। তখন হ়েত তারা 
অতীত ঋকণর েথা িুকে যা়ে। তথাভপ তাকির রকক্তর মকধয ভবজ়েীকির রকক্তর লয এেটা 
অংশ রক়ে যা়ে, লসই রকক্তর প্রিাব তাকির প্রবৃভিকে আেেগণ েকর ভনক়ে যাকব 
ভবকজতাকির ভিকে। সুতরাং অতীকত লয জাভতর্ত সংভমশ্রণ বাধযবাধেতার মধয ভিক়ে 
বক়ে ভছে, এবার তা হকব স্বেকন্দ ও লস্বো়ে। ফকে এে সাংসৃ্কভতে উন্নভতর লঢউ নতুন 
েকর প্রবাভহত হকত থােকব এবং তা’ এ সংভমশ্রকণর জনয ভবকজতা জাভতর রক্ত নতুন 
েকর িূভেত না হও়ো পযগন্ত এিাকব সবভেছু চেকত থােকব। 
 
যারা ভবকবর ইভতহাস ও র্ভতপ্রেৃভত ভনক়ে র্কবেণা েরকত চান তাকির এ িৃভষ্টকোণ 
লথকে োজ েরকত হকব। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

445 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

সারা ভবকবর ভবভিন্ন লিকশ লয সব পভরবতগন ঘটকছ তাকত লিখা যাকে লয সব জাভতর 
ভনজস্ব লোন সংসৃ্কভত লনই, যারা বভহরার্ত লোন সংসৃ্কভতর ধারে বা সংরেে মাত্র 
তারা ভবভিন্ন ভবেক়ে উন্নভত েরকছ, আর আযগকির মত লযসব জাভত এে উন্নত ধরকনর 
েষ্টা ও প্রভতষ্ঠাতা তারা ভবেুপ্ত হক়ে যাকে। 
 
আমাকির জীবকন লিখা যা়ে প্রভতিাবান বযভক্ত তাকির লিকখ সাধারণত আর পাাঁচজন 
সাধারণ মানুকের মতই মকন হ়ে; লোন ভবকশে ঘটনা বা উপেেয ছাডা তাকির প্রভতিার 
ভবোশ ঘকট না। যখন জাতী়ে জীবকন এমন লোন ভবকশে ঘটনা বা অবস্থার সৃভষ্ট হ়ে যা 
লিকখ সাধারণ মানুে হতবুভদ্ধ হক়ে পকড, তখভন আপাত সাধারণ প্রভতিাবান বযভক্তরা 
তাকির প্রভতিার পভরচ়ে লি়ে। এ োরকণই লোন জাভতর জীবকন মাকে মাকে এতজন 
মহাপুরুকের আভবিগাব হ়ে। যুদ্ধও এমন এে ভবকশে ঘটনা যার মাধযকম বুভদ্ধমান, 
শভক্তমান ও প্রভতিাবানরা তাকির অসাধারণকত্বর পভরচ়ে িান েরকত পাকরন। লোন 
ভবপযগ়েোকে লিখা যা়ে অকনে ভনরীহ যুবে হোৎ সামকন একস িৃঢ়সংেি ও ভস্থরবুভদ্ধর 
মাধযকম লসই ভবপযগক়ের সমু্মখীন হক়ে তাকির আশ্চযগ প্রভতিা শভক্তর পভরচ়ে লি়ে। এ 
ধরকনর লোন পরীোমূেে ঘটনা ছাডা লেউ বুেকতই পারকব না োর মকধয এ আশ্চযগ 
এে বীকরর শভক্ত েুভেক়ে আকছ। লোন প্রভতিা বা বীরকত্বর সবগসমকে প্রোশ ঘটাকত 
হকে ভবকশে োযগকপ্ররণা ও প্রবৃভির িরোর। িাকর্যর হাতুডীর লয ভনষু্ঠর আঘাত এেজন 
সাধারণ মানুেকে সহকজই লিকঙ চুরমার েকর লি়ে, লস আঘাত লোন বীর বা প্রভতিাবান 
বযভক্তর মাকে এে ইস্পাতেভেন প্রভতঘাকতর সমু্মখীন হ়ে। প্রথকম প্রেৃত ঘটনার 
আঘাকত বীরকির ওপর লথকে সাধারকণর লখােস খকস যা়ে আর তখন তাকির অন্তভনগভহত 
অসাধারণ সিার েভেনতম অংশভট লবভরক়ে পকড। তা লিকখ সারা জর্ৎ ভবভস্মত হক়ে 
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যা়ে। জর্কতর লোকের ধারণা তাকির মতই এে আপাত সাধারণ লোকের মকধয এমন 
অসাধারণ গুণ ও শভক্ত েুভেক়ে থােকত পাকর। যতবারই লোন প্রভতিার আভবিগাব হ়ে, 
ততবারই এ ভন়েকমর পুনরাবৃভি ঘকট। 
 
লয বযভক্ত লোন সৃভষ্টশীে প্রভতিার অভধোরী, জকন্মর পর লথকে তার লসই অভগ্নসু্ফভেেভট 
িস্মাোভিত অভগ্নর মত তার অন্তকরর মকধয চাপা ভছে। লয লোন প্রভতিাই এমভন এে 
অন্তভনগভহত সহজাত শভক্ত। প্রভতিা েখকনা লোন ভশো বা প্রভশেকণর সৃভষ্ট ন়ে। 
 
আভম আকর্ই বকেভছ, আবার বেভছ, এটা শুধু বযভক্তর পকে ন়ে, সমগ্র জাভতর পকেও 
প্রকযাজয। লয সব জাভত ভবভিন্ন সৃভষ্টশীে শভক্তর পভরচ়ে লি়ে, তারা জন্মর্তিাকবই 
সৃভষ্টশীে প্রভতিার অভধোরী। আপাত িৃভষ্টকত লোকে লিখকত না লপকেও তাকির স্বিাকবর 
মকধযই লস শভক্ত ভনভহত থাকে। উচ্চ প্রভতিাসম্পন্ন লোন বযভক্ত লযমন লোন ভবকশে 
অবস্থা ছাডা তার সহজাত প্রভতিার ভবোশ সাধন েরকত পাকর না, লতমভন লোন জাভতও 
উপযুক্ত েমগকপ্ররণা বা অবস্থা ছাডা তাকির সৃজনশীে প্রভতিাকে োকযগ রূপাভ়েত েরকত 
পাকর না। 
 
এ সকতযর জ্বেন্ত িৃষ্টান্ত হে লসই আযগজাভত যারা আজও মানবজাভতর সেে উন্নভত ও 
প্রর্ভতর ধারে ও বাহে। িার্য যখভন তাকির লোন ভবকশে অবস্থার ওপকর উপস্থাভপত 
েকর, তখভন তাকির সহজাত শভক্ত এে ভবকশে রূকপ ভবোশ োি েকর থাকে। এ সব 
অবস্থার পভরকপ্রভেকত তারা লযসব ভবভশষ্ট সংসৃ্কভত সৃভষ্ট েকর, লস সব সংসৃ্কভত সংভশ্লষ্ট 
ভবভজত লিকশর িূভম, প্রেৃভত, জেবা়ুে ও অভধবাসীকির চভরত্রর্ত সবভশকষ্টযর িারা 
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ভন়েভন্ত্রত। এর মকধয লিকশর অভধবাসীকির চভরত্রর্ত সবভশষ্টয হকে সবকচক়ে গুরুত্বপূণগ। 
লোন লিকশর উন্নভত েরকত ভর্ক়ে যভি লিখা যা়ে লসখাকন যন্ত্রপাভত ও োভরর্রী ভবিযার 
অিাব আকছ, তাহকে লসখাকন প্রচুর শ্রমশভক্তর িরোর হ়ে। আযগরা যভি তাকির ভবভজত 
জাভতগুকোর লযৌবকনর শ্রমশভক্তর সাহাযয না ভনত, তাহকে পরবতগীোকে তারা উন্নত 
ধরকনর সংসৃ্কভতর সৃভষ্ট েরকত পারত না। লযমন প্রথকম অব ও ভবভিন্ন পশুর সাহাকযয 
পভরবহন োযগ সম্পন্ন েরার পর মানুে যন্ত্রপাভত আভবস্কার েকর। 
 
উন্নত ধরকনর সিযতার প্রভতষ্ঠার বযাপাকর অনুন্নত জাভতগুকো এে অতযাবশযে উপািান 
ভহকসকব োজ েকর; তারা ভনকজকির শ্রমশভক্তর িারা যকন্ত্রর অিাব পূরণ েকর। সিযতার 
প্রথম স্তকর লপাো পশুর পভরবকতগ ভবভজত ভনেৃষ্ট জাভতর লোেকির ভবভিন্ন োকজ োর্াকনা 
হত। 
 
প্রথম প্রথম ভবভজত লোেকির েীতিাস ভহকসকব লযসব োকজ োর্াকনা হত, পকর লপােণ 
মানাকনা পশুকির লসইসব োকজ োর্াকনা হ়ে। প্রথকম লযসব শেকির জ়ে েরা হত 
তাকির োঙে টানার োকজ ভনযুক্ত েরা হত, পকর এ োকজ বেি ও লঘাডাকির োর্াকনা 
হ়ে। এেমাত্র অপিাথগ শাভন্তবািীরাই এটাকে মানবজাভতর অধুঃপতন বকে অভিভহত 
েরকত পাকর। আজকের মানুকের সিযতার লয উন্নভত হক়েকছ লসখাকন ওোর জনয এ 
ধরকনর ভববতগকনর প্রক়োজন ভছে। 
 
অসংখযা েম ভববতগন ও েম পযগা়ে সমভন্বত মানবজাভতর উন্নভত বা অগ্রর্ভতর 
বযাপারটাকে এেটা খণ্ডহীন মইক়ের ওপকর ওোর সকে তুেনা েরা লযকত পাকর। এেভট 
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মইক়ের মকধয অকনে অংশ বা ভসাঁভড আকছ। ভেন্তু ভনকচর অংশভট অভতেম না েকর লেউ 
উজ্জ্বেতার অংশটা়ে উেকত পাকর না। আযগরা তখন তাকির বাস্তবতা লচাকখর বশবতগী 
হক়ে লযসব গ্রহণকযার্য মকন েকরভছে লসই সবই গ্রহণ েকরভছে; আধুভনে শাভন্তবািীকির 
েথা মত চকেভন। তকব এ বাস্তব ভনণগ়ে েরা ও লসই মকত চো খুবই েভেন। এেমাত্র এ 
পথই মানুেকে ভনক়ে লযকত পাকর তার আোভঙ্ক্ষত েকেয। 
 
ভেন্তু এমন অকনে লোে আকছ যারা মানুেকে শুধু স্বকপ্নর রাকজয ভনক়ে যা়ে। এ সব 
স্বপ্নিশগীরা মানুেকে তাকির প্রেৃত েেয লথকে িূকর সভরক়ে লন়ে। 
 
সুতরাং লিখা যা়ে আযগরা লোন ভনেৃষ্ট অনুন্নত জাভতর সংস্পকশগ আসামাত্র সিযতার 
প্রথম স্তরভট র্কড ওকে। এ স্তর র্কড ওকে তখভন যখন লসই অনুন্নত জাভতর লোকেরা 
েমবধগমান মানব সিযতার এে যাভন্ত্রে উপািান ভহকসকব োজ েরকত থাকে। 
 
এিাকব আযগরা এে সুভনভিগষ্ট পকথর সন্ধান পা়ে। ভবকজতা ভহকসকব তারা ভনেৃষ্ট অনুন্নত 
জাভতগুকোকে জ়ে েকর তাকির লনতৃতাধীকন তাকির েমগশভক্তকে এে সুসংর্ভেত 
পদ্ধভতকত র্েন েরকত থাকে। পরাভজতরা ভবজ়েীকির ইো ও উকেশয অনুসাকর চেকত 
বাধয হ়ে। ভেন্তু পরাভজতকির ওপর আযগরা তাকির ইো ও উকেশয লজার েকর চাভপক়ে 
ভিকেও এর ফকে তাকির স্বাথগ প্রথকম রো পা়েভন। আকর্র যুকর্র লথকে তাকির 
জীবনযাত্রা আকরা সহজ হক়ে উকেভছে। তারা শুধু ভবজ়েী ভহকসকব ভবকজতাকির প্রিূতুই 
রো েকর চকেভন, তারা তাকির মাকে সিযতারও ভবস্তার েকরভছে। এটা আযগকির 
সহজাত েমগেমতা, লযার্যতা, প্রভতিা ও জাভতর্ত রকক্তর সংরেণ লথকে সম্ভব 
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হক়েভছে। ভেন্তু যখভন ভবভজতরা ভবকজতাকির স্তকর ধীকর ধীকর তাকির িাো ভশোর 
মাধযকম লপৌঁকছ যা়ে, তখভন এতভিন ধকর ভবকজতা ও ভবভজতকির মকধয লয বাধা ও 
বযবধান ভবরাজ েকরভছে তা’ সব অবেুপ্ত হক়ে যা়ে। আযগরা তাকির জাতী়ে সিা ও 
রকক্তর পভবত্রতাকে অেুি ও অভমভশ্রত েকর রাখকত না পারা়ে তাকির ভনকজকির হাকত 
র্ডা স্বর্গ ভবকজতাকির োকছই হাভরক়ে লফকে। এিাকব তারা জাভতর্ত সংভমশ্রকণর মকধয 
ডুব ভিক়ে তাকির সাংসৃ্কভতে সৃভষ্টশীেতাকে বাভডক়ে লফকে। তারা তাকির উির পুরুকের 
বংশধারা হকত ভবচুযত ও ভবভেন্ন হক়ে লিহ ও মকনর ভিে লথকে তাকির িারা আভিম 
অভধবাসীকির মত হক়ে ওকে, তারা অবশয লোনরেকম তাকির িারা ভনভমগত লসৌধভটকে 
ভটভেক়ে রাকখ। ভেন্তু তাকির লসই মূে সংসৃ্কভতর প্রাণসোটা প্রস্তরীিূত হক়ে লযকত থাকে 
ধীকর ধীকর এবং তাকির প্রভতভষ্ঠত প্রাণশভক্তর সেে লর্ৌরব ভবসৃ্মভতর অতে র্কিগ তভেক়ে 
লযকত থাকে; এিাকবই সমস্ত সংসৃ্কভত ও সাম্রাকজযর ধ্বংস লনকম আকস। রক্তর্ত 
সংভমশ্রণজভনত জাতী়ে অধুঃপতনই প্রাচীন সিযতাগুকোর পতকনর প্রধানতম োরণ। 
যুকদ্ধ িারা েখকনা লোন জাভত ধ্বংস হ়ে না। সমূ্পণগরূকপ জাভতর্ত রকক্তর অভমভশ্রতা ও 
শুভচতা হকত লয প্রভতকরাধ েমতা র্কড ওকে, লসই প্রভতকরাধ েমতা হাভরক়ে লফো়ে 
ধ্বংস ও অধুঃপত ঘকট প্রাচীন আযগকির। যুদ্ধ, বড ঐভতহাভসে ঘটনাগুকো জাভতর্ত 
অবে়ে প্রবৃভির এে বাস্তব প্রোশ ছাডা আর ভেছুই ন়ে। 
 
আযগকির প্রিুকত্বর োরণ ভবকশ্লেণ েরকত লর্কে লিখা যাকব আযগকির মকধয আত্মরো 
প্রবৃভি শুধু প্রধান ন়ে, তাকির প্রবৃভির প্রোকশর রীভতনীভতভটও বড অদূ্ভত। আত্মর্ত 
িৃভষ্টকোণ লথকে লিখকত লর্কে লিখা যা়ে বাচার প্রবৃভি সেে প্রাণীর মকধযই সমান— শুধু 
তার প্রোকশর পদ্ধভতভট লেত্রভবকশকে আোিা। আভিম প্রবৃভিগুভের অনযতম আত্মরোর 
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প্রবৃভি মানুকের বযভক্তর্ত অহংকবাকধর বাইকর লোন োজ েরকত পাকর না। আমরা এ 
প্রবৃভিকেই অহংকবাধ নাম ভিক়েভছ। এ অহংকবাকধর মকধযই মানুকের সমস্ত োেকচতনাও 
সীমাবদ্ধ। এ োেকচতনার অথগ হে এ লয বতগমানোেই সবকচক়ে গুরুত্বপূণগ মানুকের 
জীবকন। অহংভিভিে এ োেকচতনার মকধয িভবেযকতর লোন স্থান লনই। সেে জীব শুধু 
ভনকজর জনয বাাঁকচ, তারা এেমাত্র যখন েুধা অনুিব েকর তখভন খাকিযর অনুসন্ধান 
েকর। এেমাত্র আত্মরোর োরণ ছাডা তারা যুদ্ধ েকর না। যতভিন এ আত্মরেণ প্রবৃভি 
মানুকের মকন প্রবে থাকে ততভিন লোন জনসমাজ বা সম্প্রিা়ে র্কড উেকত পাকর না। 
এমন ভে এ অবস্থা়ে লোন পভরবারও র্কড ওো সম্ভব ন়ে। োরণ নরনারীর লয সম্পেগ 
লোন পভরবারকে র্কড লতাকে লসই সম্পকেগর লেকত্র আত্মরোর প্রবৃভিটা বযভক্তর্ত 
সীমানা পার হক়ে যা়ে আর এেভট জীবন পযগন্ত প্রসাভরত হ়ে। অথগাৎ মানুে সবসম়ে 
ভনকজর সকে তার জীবকনর সাথীর জীবনকেও রো েকর চোর লচষ্টা েকর। পুরুে নারীর 
জনয খািযসংগ্রহ েকর এবং নারী পুরুে উিক়ে ভমকে তাকির সন্তানকির আহাকরর বযবস্থা 
েকর থাকে। তারা সব সম়ে একে অনযকে রো েরার জনয সকচষ্ট হ়ে। এিাকব আমরা 
সংেীণগ পকথ হকেও এে এেভট পভরবাকরর মকধয মানুকের আত্মতযাকর্র প্রথম পভরচ়ে 
পাই। এ প্রবৃভি যখন পভরবাকরর সীমানা অভতেম েকর সমাজ সম্পকেগর বৃহির লেকত্রর 
মকধয প্রসাভরত হ়ে, তখনই রাকষ্ট্রর উৎপভি সম্ভবপর হক়ে ওকে। 
 
মানব জাভতর মকধয যারা ভনেৃষ্ট লশ্রণীর অন্তিূগক্ত তারা তাকির পভরবাকরর বাইকর 
আত্মতযাকর্র প্রবৃভির পভরচ়ে ভিকত পাকর না। বযভক্তস্বাথগকে লপছকন সভরক়ে োকরার জনয 
ভেছু েরার ও আত্মতযাকর্র প্রবৃভিভটর যত লবভশ সম্প্রসারণ ঘকট ততই বড বড সমাজ 
ও সম্প্রিা়ে র্কড ওকে। 
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পকরর জনয বযভক্তর্ত োজেমগ, োমনা বাসনা ও প্রক়োজন হকে ভনকজর জীবন পযগন্ত 
তযার্ েরার নীভত আযগকির মকধযই পুনগমাত্রা়ে ভবোশ োি েকর। আযগকির মহকত্বর 
ভিভিিূভমভট লোন বুভদ্ধর্ত উেগকে অবেম্বন েকর র্কড ওকেভন। সমাকজর স্বাকথগই আপন 
আপন বুভদ্ধর্ত শভক্ত ও উৎেেগকে তযার্ েরার সুমহান বাসনাই হে লসই মহকত্বর 
ভিভি। এখাকন লিখা যা়ে আত্মরোর প্রবৃভিভট এে মহিম রূপ পভরগ্রহ েকরকছ। োরণ 
আযগরা লস্বো়ে সমাকজর সুখ ও স্বাকথগর োকছ তাকির বযভক্তর্ত অহংকবাধকে ভবভেক়ে 
লি়ে এবং প্রক়োজনকবাকধ ভনকজর জীবন পযগন্ত ভবসজগন লি়ে। 
 
আযগকির সংর্েন েমতা এবং ভবকশে েকর লোন সংসৃ্কভতকে র্কড লতাো়ে তাকির 
আশ্চযগ েমতার মূে উৎসভট এোন্তিাকব বুভদ্ধর্ত ন়ে। তা যভি হত তাহকে তাকির 
বুভদ্ধর্ত শভক্ত ও উৎেেগ ধ্বংসাত্মেও হকত পারত, তাহকে তারা এতখাভন সাংর্েভনে 
েমতার অভধোরী হকত পারত না। োরণ সমাকজর বৃহির স্বাথগ ও লসবা়ে বযভক্তর্ত স্বাথগ 
ও মতামত ভবসজগন লিবার অেুণ্ঠ প্রস্তুভত ও প্রবৃভির ওপকরই ভনিগর েকর মানুকের সেে 
সাংর্েভনে েমতার সাথগেতা। সমাকজর উন্নভত ও লসবা়ে আত্মভনক়োর্ েরার প্রভশেণ 
লস পা়ে। একেকত্র লস প্রতযেিাকব ভনকজর জনয বা বযভক্তর্ত স্বাথগ পূরকণর জনয োজ 
েকর না। তাকির সেে উৎপািে েমগশভক্ত সমাকজর সেে মানুকের েকমগর এেভট অংশ 
বকে মকন েকর। লস ভনকজকেই এ সাকজর এে অংশ ভহকসকব ধকর লন়ে। েম’ শেভটর 
অন্তভনগভহত অথগ–ভনকজর উপাজগকনর জনয লোন োজ েরা ন়ে, এ শকের অথগ হে এমন 
ভেছু েরা যাকত বযভক্তর্ত স্বাকথগর সকে সকে সমাকজর স্বাথগও পূরণ হকব। যখন লোন 
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মানুকের লোন েমগ এোন্তিাকব আত্মরেণ ও বযভক্তর্ত স্বাথগ পুরকণর জনয পভরচাভেত 
হ়ে, তখন তার লস োজকে লচৌযগবৃভি বকে। 
 
সমাকজর স্বাকথগ বযভক্তর্ত স্বাথগকে লপছকন লফকে এভর্ক়ে চোর এ নীভত ও প্রবৃভিই প্রেৃত 
মানব সিযতার প্রধানতম ভিভি। এ নীভত ও প্রবৃভির ফকে ভবকবর এমন অকনে অে়ে 
েীভতগ র্কড উকেকছ যার জনয তার েষ্টারা জীভবতোকে লোন প্রভতিান বা প্রভতফে োি 
েকর লযকত পাকরভন; তাকির মৃতুযর পর তাকির বংশধকররা লসইসব েীভতগর সুফে লিার্ 
েকর। এ নীভত ও প্রবৃভির বশবতগী হক়েই মানুে এমন অকনে োজ েকর যার জনয সৎ 
ও িীনহীন জীভবো ছাডা প্রভতিাকন ভেছুই লস পা়ে না। ভেন্তু এ সৎ জীভবোই সমাকজর 
ভিভিিূভমকে িৃঢ় েকর লতাকে। লোন েৃেে, সবজ্ঞাভনে আভবষ্কতগা বা সরোভর েমগচারী 
ভযভনই লহান না লেন— যখন লোন বযভক্ত তার বযভক্তর্ত সুখ সমৃভদ্ধর েথা ভচন্তা না েকর 
সমগ্র সমাকজর বা মানবজাভতর জনয োজ েকর তখন তারাই এে সুমহান ভনুঃস্বাথগ 
েমগপ্রবৃভির মূতগ প্রতীে। অকনে সম়ে মানুে তার এ প্রবৃভিও েমগতৎপরতার তাৎপযগ না 
লজকনই তার পভরচ়ে ভিক়ে থাকে। 
 
খািযসংগ্রহ, মানবজাভতর উন্নভতর প্রাথভমে ভিভি রচনা বা মানব সিযতা সংরেণ ও 
সম্প্রসারণ প্রিৃভত লয লোন োকজর লেকত্র মানুে ভনুঃস্বাথগিাকব যা ভেছু েকর তাকতই 
তার তযাকর্র পভরচ়ে পাও়ো যা়ে। সমাকজর স্বাকথগ প্রাণ ভবসজগনই হে এ তযাকর্র সুমহান 
প্রবৃভির সবগকশ্রষ্ঠ বাস্তবরূপ। এেমাত্র এ তযাকর্র মাধযকমই মানুে যুর্ যুর্ ধকর লয 
সিযতা ও সংসৃ্কভতর অভধোরী হক়েকছ, লস সিযতা ও সংসৃ্কভতকে লস রো েকর লযকত 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

453 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

পারকব। এিাকব োজ েকর লর্কে মানুকের সিযতাকে প্রেৃভত বা মানুে লেউ েখকনা 
ধ্বংস েরকত পারকব না। 
 
জামগান িাো়ে এেভট শে আকছ যার অথগ হে বযভক্তস্বাথগ লথকে সমাকজর সবগসাধারকণর 
স্বাথগ সবসম়ে বড। লয লমৌন প্রবৃভি লথকে এ ধরকনর েকমগর উদ্ভব হ়ে, অহং ও 
আিকশগর পাথগেযই লসই প্রবৃভির উৎস। এর অথগ সমাকজর স্বাকথগ লয লোন তযাকর্র জনয 
প্রস্তুত থাোর এে স্বীেৃত বাসনা। 
 
এ ভবেক়ে এেভট েথা ভবকশে গুরুত্বপূণগ। লসভট হে এ লয আশীবাকির অথগ িাবানুরাকর্র 
উেভসত প্রোশ ন়ে, আিশগবাকির প্রেৃত অথগ হে মানব সিযতার জনয অতযাবশযে এে 
ভিভি। এ আশীবগাি হকতই মানভবে’ শেভটর উৎপভি। এ মকনািাকবর জনয সারা ভবকব 
আযগকির এত প্রভতষ্ঠা। মানবজাভত এ ধারণাভটর জনয সারা ভবব আযগকির ভনেট ঋণী। 
মানবতার এ আিশগ লথকে এমন এেভট সৃভষ্টশীে শভক্তর উদ্ভব হ়ে লয শভক্তর সাহাকযয 
মানুে তার লিহর্ত শভক্তর সকে বুভদ্ধর্ত শভক্তর ভমেন ঘভটক়ে মানব সিযতার লসৌধভটকে 
র্কড লতাকে। 
 
এ আিশগবাি ছাডা মানুকের সেে বুভদ্ধবৃভি সৃভষ্ট শভক্তহীন বন্ধযা বাইকরর ঘটনা়ে 
পযগবভসত হকব এবং ঘটনার লোন ভবকশে মূেয বা বৃহির লোন তাৎপযগ থােকব না। 
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প্রেৃত আিশগবাকির অথগই হে বযভক্ত স্বাথগকে সমভষ্ট স্বাকথগর অধীনস্থ েকর লতাো। তাই 
সমাকজর বৃহির স্বাথগপূরকণর আিশগ প্রেৃভতর চূডান্ত উকেশয পূরকণর পকথ ভনক়ে যা়ে 
মানুেকে। 
 
লয আিশগবাি যত ভবশুদ্ধ, তা তত র্িীর জ্ঞাকনর সকে যুক্ত। এেভট বােেকে িাববািী 
শাভন্তবািীরা যতই লবাোে না লেন, লস তাকির েথা িাকোিাকব না বুেকে প্রতযাখযান 
েরকব এবং তার জাভতর আিকশগর খযাভতকর প্রাণ ভবসজগন লিকব। 
 
লোন ভেছু না বুেকেও বােেভট অন্তত এ েথাটা লবশ লবাকে লয প্রক়োজন হকে লোন 
বযভক্তজীবকনর ভবভনমক়ে এেভট প্রজাভতকে বাাঁচাকত হকব। লস তাই িাববািী শাভন্তবাকির 
নীভতেথার প্রভতবাি েরকব। লয স্বাথগবািীরা এে এেজন ছদ্মকবশী বযথগতাভন্ত্রে অহংকবশী 
োপুরুেকে প্রােৃভতে ভন়েকমর ভবকরাভধতা েকর চকেকছ। মানবসিযতার ভববতগকনর জনয 
যা অতযাবশযে তাহে এ লয সমাকজর স্বাকথগ আত্মতযাকর্র আিকশগ এেভট বযভক্ত উিুদ্ধ 
হক়ে ওকে। এ আিশগকে তযার্ েকর লোন মানুে েখনই লসই িণ্ডকির েথা শুনকব না বা 
তাকির িারা প্রিাভবত হকব না যারা প্রেৃভতর লথকে লবভশ জানার িান েকর এবং যারা 
ধৃষ্টতাবশত প্রেৃভতর ভবধাকনর সমাকোচনা েকর। 
 
এেমাত্র যখন এ আিশগ েুপ্ত হক়ে লযকত বকস, তখভন লসই শভক্তর মকধয আমরা এেভট 
ভচত্র লিখকত পাই লয শভক্ত ছাডা লোন সিযতাই ভটকে থােকত পাকর না। লয মুহূকতগ 
মানুকের স্বাথগপরতা ও অহংকবাধ সমাকজ প্রাধানয োি েকর, লসই মুহূকতগ সমাজ 
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সম্পকেগর বন্ধনভট ভছন্নভিন্ন হক়ে যা়ে। তখন মানুে সমাজকে বাি ভিক়ে আত্মসুকখর 
সন্ধান েরকত ভর্ক়ে স্বর্গ লথকে নরকে পভতত হ়ে। 
 
যারা সারাজীবন সুকখর সন্ধান েকর যা়ে, িভবেযত বংশধকররা তাকির মকন রাকখ না। 
তারা মকন রাকখ তাকিরই েথা, লসইসব বীরকির েথা, যারা তাকির বযভক্তর্ত সুখ 
জোিেী ভিক়েভছে। 
 
ইহুভিরা জাভত ভহকসকব আযগকির সমূ্পণগ ভবপরীত। সারা পৃভথবীকত আর এমন এেভট 
জাভতও লনই যাকির মকধয আত্মসংরেকণর প্রবৃভিভট এতখাভন প্রবে। যারা মকন েকর 
তারা ঈবরকপ্রভরত জাভত। পৃভথবীকত এমন লোন জাভত আকছ হাজার বছকরর মকধযও লয 
জাভতর চভরত্র ও িৃভষ্টিভের মকধয লোন পভরবতগন হ়েভন। আর লোন জাভত সবগাত্মেিাকব 
ভবপ্লকব অংশগ্রহণ েকরকছ? ভেন্তু এত ভবরাট পভরবতগন সকেও ইহুভি জাভত লযখাকন ভছে 
লসখাকনই আকছ, তাকির মনপ্রাকণর লোন পভরবতগনই হ়েভন। তাকির জাভতর্ত সংরেণ 
ও বাাঁচার প্রবৃভি এমনই িুমগর। 
 
ইহুভিকির বুভদ্ধর্ত োোকমাটা হাজার হাজার বছর ধকর র্কড উকেকছ। আজোে লোকে 
ইহুভিকির ধূতগ বকে। অবশয এেভিে ভিক়ে ইহুভিরা বহু যুর্ লথকে তাকির ধূতগামীর 
পভরচ়ে ভিক়ে আসকছ। তাকির বুভদ্ধর্ত শভক্ত ও চাতুকযগর োোকমাভট তাকির লোন 
অন্তভনগভহত ভববতগকনর ফে ন়ে, যুকর্ যুকর্ বাভহকরর অভিজ্ঞতা ও ঘটনা লথকে লয বাস্তব 
ভশো োি েকরকছ, তার উপািাকনই র্কড উকেকছ তাকির বুভদ্ধর্ত োোকমাভট। মানুকের 
মন বা আত্মা পর পর েমপযগাক়ের স্তরগুকো পার না হক়ে েখকনা ওপকর উেকত পাকর 
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না। ওপকরর লয লোন স্তকর উেকত হকে আকর্ তার ভনকচর স্তরভট অভতেম েরকত হকব। 
লয লোন সিযতার লেকত্র বযাপে অকথগ অতীকতর এেভট জ্ঞান আকছ। মানুকের বযভক্তর্ত 
অভিজ্ঞতা লথকেই তার সেে ভচন্তািাবনার উদ্ভব হ়ে। যুর্ যুর্ ধকর সভখ পুিীিূত 
অভিজ্ঞতা লথকেই মানুকের লবভশ ভচন্তা িাবনা র্কড ওকে। সিযতার সাধারণ স্তকরর োজ 
হে প্রভতভট মানুেকে এমন এে প্রাথভমে জ্ঞান অজগন েরা, যার ওপর ভিভি েকর লস 
সেকের সকে জাতী়ে উন্নভত ও অগ্রর্ভতর মান এভর্ক়ে ভনক়ে চেকত পাকর। যারা 
আজকের যুকর্র অগ্রর্ভতকে বুেকত চা়ে ও লসই অগ্রর্ভতকে অবযাহত রাখকত চা়ে, 
তাকির োকছ এসব জীবন-ভজজ্ঞাসা ভবকশেিাকব গুরুত্বপূণগ। র্ত শতােীর ভিতী়ে 
িশকের লোন প্রভতিাসম্পন্ন মহাপুরুে বা মনীেী সহসা তার েবর লথকে যভি উকে 
আকসন, ভতভন এ যুকর্র অগ্রর্ভতর েথা ভেছুই বুেকত পারকবন না। অতীকতর লোন 
প্রভসদ্ধ বযভক্তকে এ যুকর্ একস এ যুকর্র র্ভতপ্রেৃভত বুেকত হকে তাকে অকনে প্রাথভমে 
জ্ঞান সঞ্চ়ে েরকত হকব, লয জ্ঞান আজকের যুকর্ লছকেরা আপনা লথকে খুব সহজ িাকব 
লপক়ে যা়ে। 
 
ইহুভি জাভতর ভনজস্ব লোন সিযতা ভছে না। লেন ভছে না তা আভম পকর বেব। লযসব 
সাংসৃ্কভতে েৃভতত্ব ভবভিন্ন লিশ লচাকখ লিকখকছ বা হাকতর োকছ লপক়ে লর্কছ–লসই সব 
েৃভতকত্বর িারাই তাকির এ বুভদ্ধবৃভিকে উন্নত েকরকছ। 
 
এর উকটা ঘটনা েখকনা লিখা যা়েভন। 
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যভিও ইহুভিকির আকত্মান্নভতর প্রেৃভত অনযানয জাভতর লথকে আকরা প্রবে এবং তাকির 
বুভদ্ধবৃভি অনযানয জাভতর লথকে ভেছুমাত্র েম ন়ে, তথাভপ এেটা ভিে ভিক়ে বড রেকমর 
এেটা অিাব লিখা যা়ে তাকির জাতী়ে চভরকত্র। সাংসৃ্কভতর উন্নভতর জনয লয ভজভনসটার 
সবকচক়ে লবভশ িরোর লসই আিশগকবাধ তাকির একেবাকরই লনই। ইহুভিকির মকধয লিখা 
যা়ে তাকির আত্মতযাকর্র প্রবৃভিভট আত্মসংরেকণর মকধযই সীমাবদ্ধ। বযভক্তর্ত 
স্বাথগপরতার উকধ্বগ উেকত পাকর না তারা েখকনা। তাকির মকধয লয জাতী়ে সংহভত লিখা 
যা়ে তা আভিম সেপ্রবণতা ছাডা আর ভেছুই ন়ে। এটা উকল্লখকযার্য লয, যতভিন লোন 
ভবপযগ়ে তাকির জাতী়ে অভস্তত্বকে ভবপন্ন েকর লিবার ি়ে লিখা়ে, ততভিনই তারা 
পারস্পভরে ভনরাপিার জনয ঐেযবদ্ধ ও সংহত থাকে। এ জাতী়ে ভবপযগ়েই তাকির 
পারস্পভরে সহকযাভর্তার মকনািাবকে অপভরহাযগ েকর লতাকে। এেিে লনেকড লযমন 
এেকযাকর্ তাকির ভশোকরর বস্তুকে আেমণ েরার পর তাকির েুধা ভমকট যাবার সকে 
সকে িে লথকে পৃথে হক়ে পকড, লতমভন ইহুভিরাও ভেে তাই েকর। 
 
বযভক্তর্ত আত্মরোর জনয লযটুেু িরোর লসইটুেু তযার্ েরকতই তারা প্রস্তুত সব সম়ে। 
তার লবভশ ন়ে। ইহুভিরা এেমাত্র তখনই ঐেযবদ্ধ হক়ে ওকে যখন লোন সাধারণ এে 
ভবপি তাকির সামকন একস িাাঁডা়ে অথবা লোন সাধারণ ভশোকরর বস্তু তাকির িৃভষ্ট 
আেেগণ েকর। ভেন্তু যখন লসই ভবপি লেকট ভর্ক়ে ভশোকরর বনু্ধ হাকতর মুকো়ে একস 
পকড, তখন তাকির আপাতিৃষ্ট সামভ়েে সংহভত লবাধ উকব যা়ে মুহূকতগ। তখন লিখা যা়ে 
লয জাভত এেভিন ঐেযবদ্ধ হক়ে োজ েকরকছ আজ তারাই পরস্পকরর সকে ের্ডা 
ভববাকি মি হক়ে উকেকছ। 
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ইহুভিরা ছাডা পৃভথবীকত যভি অনয লোন জাভত না থােত তাহকে তারা ভনকজরা মারামাভর 
েকর একে অনযকে ধ্বংস েকর লফেত; অবশয যভি হোৎ লোন আত্মতযাকর্র আিকশগ 
উিুদ্ধ ও িীভেত হক়ে সব ের্ডা মারামাভর ভনকজরা বন্ধ েকর লফেত তাহকে লস েথা 
স্বতন্ত্র। সুতরাং লেউ যভি ইহুভিকির পারস্পভরে সহকযাভর্তার সামভ়েে নীভতটাকে 
আত্মতযাকর্র আিশগ বকে মকন েকর বা বযাখযা েকর তাহকে লস িুে েরকব। 
 
তারা যা ভেছু েকর বযভক্তর্ত অহংকবাকধর িারা প্রকণাভিত হক়েই েকর। আর এ জনযই 
লিখা যা়ে ইহুভিকির রাকষ্ট্রর লোন ভনভিগষ্ট লিৌম সীমানা লনই। লয রাকষ্ট্রর লোন লিৌম 
সীমানা লনই, লস রাষ্ট্র েখকনা প্রভতষ্ঠা োি েরকত পাকর না। যভি না লস রাকষ্ট্রর 
নার্ভরেকির সেে মমগকপ্ররণা ও েমগ প্রবণতা লোন তযাকর্র আিকশগর িারা পভরচাভেত 
হ়ে। এ আিশগ লয জাভতর লনই লস জাভতর সিযতাও তার ভিভিিূভম হাভরক়ে লফকে। 
 
এ োরকণ ইহুভিকির বুভদ্ধবৃভি যকথষ্ট থােকেও তাকির ভনজস্ব লোন সংসৃ্কভত লনই। ইহুভি 
জাভতর মকধয আজ লয সংসৃ্কভতর পভরচ়ে পাও়ো যা়ে, লস সংসৃ্কভত তাকির ভনজস্ব সৃভষ্ট 
ন়ে, তা অনয সব জাভতর িান। শুধু তাই ন়ে, তাকির হাকত পকড লসই সংসৃ্কভতর মাকনর 
অকধার্ভত ঘকটকছ। 
 
মানব সিযতার লেকত্র ইহুভিকির স্থান লোথা়ে এ ভবেক়ে যভি আমরা আকোচনা েরকত 
যাই, তাহকে আমাকির এেথা অবশযই মকন রাখকত হকব লয ভশকির লেকত্র ইহুভিকির 
লোন ভনজস্ব সৃভষ্ট লনই। স্থাপতয ও সেীতভবিযা েোভবিযার এ িু’ভট প্রধান লেকত্র 
ইহুভিকির লোন লমৌভেে সৃভষ্টশীে প্রভতিার পভরচ়ে পাও়ো যা়ে না। ভশকির লেকত্র যখভন 
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তারা ভেছু সৃভষ্ট েরকত আকস তখভন তারা অনয জাভতর লোন না লোন ভশিরীভতকেই 
ভিন্ন উপাক়ে সতভর েরার লচষ্টা েকর। লযসব জাভত সিযতার েষ্টা ও প্রবতগে, যারা 
সৃভষ্টশীে প্রভতিার অভধোরী, তাকির লযসব গুণ আকছ ইহুভি জাভতর তা লনই। 
 
ভে পভরমাকণ ইহুভিরা অপর জাভতর সিযতাকে আত্মসাৎ েরকত লপকরকছ বা তার 
অবনভত ঘভটক়েকছ তা লবাো যাকব এেটা ভবেক়ে। তারা বানরকির মত শুধু অনুেরণ 
প্রবৃভিরই পভরচ়ে ভিক়ে থাকে। লয র্ভতশীে সৃভষ্টশীেতা লোন মহৎ নাটযসৃভষ্টর জনয 
এোন্তিাকব আবশযে তা তাকির লনই। ওপকর লয যত েোকেৌশেই লিখাে না লেন, 
তাকির সৃষ্ট ভশিবস্তুর লোন প্রাণ লনই। অথচ তাকির সংবািপত্রগুকো তাকির এ 
অপূণগতাকে ঢাোর জনয এভর্ক়ে আকস। এ অপূণগতা ঢাো লিবার জনয এে ভমথযা 
সাফকেযর জ়েঢাে লপটা়ে। তখন পৃভথবীর সবাই মকন েকর লয ভশিীর এত প্রচার তার 
মকধয ভনশ্চ়ে লোন বস্তু আকছ। অথচ আসকে লস ভশিী েুশেী নেে-নবীশমাত্র। 
 
লয সৃভষ্টশীে শভক্ত লোন সিযতার প্রবতগন বা মানব জাভতর উন্নভতর জনয অতযাবশযে 
ইহুভিকির তা লনই। ইহুভিকির লোন আিশগ না থাো়ে তারা সৃজনাত্মে লোন োকজ 
ভনযুক্ত না হক়ে ধ্বংসাত্মে খাকতই প্রবাভহত হক়ে থাকে। 
 
ইহুভিকির েখকনা লোন স্থা়েী রাষ্ট্র ভছে না বকেই তাকির লোন ভনজস্ব সিযতা র্কড 
ওকেভন। অথচ ইহুভিরা আবার ভেে যাযাবরও ন়ে। যাযাবকররা এে-এে সমক়ে এে 
এে জা়ের্া়ে বাস েকর, যভিও লস জা়ের্া লোন লিৌম সীমানা ভিক়ে লঘরা যাকব না। 
তারা লস জা়ের্া়ে চাে আবাি েকর না। তার স্বপকে তাকির যুভক্ত এ লয িূভম উবগর না 
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হও়ো়ে প্রভত বছর সমান ফসে ফোন লযকত পাকর এমন লোন েথা লনই। এে ভনভিগষ্ট 
পভরমাণ ফসকের ভনশ্চ়েতা না থােকে লোন মানুকের পকে এমন লোন জা়ের্া়ে বসবাস 
েরা সম্ভব ন়ে। আযগরাও প্রথকম যাযাবর জীবন-যাপন েরত। আমরা জাভন আকমভরো়ে 
উপভনকবভশে যুকর্র প্রথম যুকর্ মানুে ভশোকরর মাধযকম জীভবো অজগন েরত। পকর 
তারা আকরা শভক্তবৃভদ্ধ েকর বনজেে পভরষ্কার েকর আভিম অভধবাসীকির তাভডক়ে লি়ে। 
এিাকব ধীকর ধীকর তারা সারা লিশ জুকড বসভত স্থাপন েকর। 
 
ভেন্তু আযগরা প্রথকম যাযাবর জীবনযাত্রা েরকেও তারা ইহুভিকির মত ভছে না। ইহুভিরা 
লোনভিন ভেে যাযাবর ভছে না। 
 
ইহুিীরা যাযাবর ন়ে, তারা পরর্াছা বা পরজীভব। তারা এেভটর পর এেভট রাজয তযার্ 
েকর এেস্থান লথকে অনযস্থাকন লর্কছ; তার োরণ এটা ন়ে লয লোন এে নীভতর 
বশবতগী হক়ে লর্কছ। লস্বো়ে তারা স্থান তযার্ েকরকছ। স্থানী়ে অভধবাসীকির চাকপ পকডই 
লসইস্থান তযার্ েরকত বাধয হক়েকছ তারা। 
 
ইহুভিরা েখকনা লোনভিন যাযাবর ভছে না, োরণ তারা লয জা়ের্া িখে েরকত পারত, 
লস জা়ের্া ছাডার েথা মকনও িাবত না। েকম এেটু সুকযার্ লপকেই আকশপাকশর 
জা়ের্া িখে েকর লফেত। তখন তাকির লস জা়ের্া লথকে ভবতাভডত েরা অনয জাভতর 
পকে অসম্ভব হক়ে ওকে। তারা এমন এে িুষ্ট জাভত যারা তাকির আশ্র়ে লি়ে তাকির 
অভবেকম্ব লমকর লফকে। 
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এিাকব লিখা যা়ে ইহুভিরা সব সম়ে পকরর রাকজয বাস েকর একসকছ এবং আকশপাকশর 
আকরা ভেছু রাজয িখে েকর ভনক়েকছ। ভেন্তু এ সব রাজযগুকোর মকধয তারা 
ধমগসম্প্রিাক়ের মুকখাস পভরক়ে তাকির এেটা ভনজস্ব রাষ্ট্র র্কড তুেত। যখন তারা 
উপযুক্ত প্রভতষ্ঠা োি েকর, তখন তারা লস মুকখাস খুকে লফকে আপন স্বরূকপ আত্মপ্রোশ 
েরত, তাকির এ রূপ লিখকত লেউ চা়েভন। 
 
লয জীবন ইহুভিরা যাপন েরত লস জীবন হে পরর্াছার জীবন। এ জনয এে ভবরাট 
ভমথযার ওপকর র্কড উকেভছে ইহুভিকির জীবন। িাশগভনে লশাকপন হাও়োকরর মকত 
ইহুভিরা ভবরাট ভমথযাবািী। 
 
তারা অনযানয জাভত ও রাকষ্ট্রর মকধয বাস েরকত পারত যতভিন তারা এ েথা বকে িুে 
বুভেক়ে রাখকত পারত লয তারা লোন পৃথে জাভত ন়ে, তারা এে ভবকশে ধমগমকতর 
প্রভতভনভধমাত্র। 
 
যাকত অকনযর মকধয পরর্াছা হক়ে থােকত পাকর লসজনয ইহুভিরা ভনকজকির স্বরূপ প্রোশ 
েরত না। তারা জানত বযভক্তর্তিাকব তারা যত বুভদ্ধমান হক়ে উেকব ততই তারা 
অপরকে েোকত পারকব। তারা এতিূর মানুেকে প্রতাভরত েরকত সফে হত লয তারা 
লয জাভতর আশ্রক়ে থােত তাকির এ ধারণা হত লয ইহুভিরা ফরাসী হকত পাকর, আবার 
ইংকরজও হকত পাকর। ওকির জাভতকিি বকে লোন ভজভনস লনই। ওকির সকে তাকির 
এেমাত্র অথগ ছাডা অনয ভবেক়ে লোন সাথগেতাই লনই। লয সমস্ত রাকষ্ট্রর প্রশাসন যকন্ত্র 
োযগরত লোেকির লোন ঐভতহাভসে োে লনই, ইহুভিরা হে লসই জাকতর। বযাকিভর়োর 
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সরোকরর অকনে েমগচারী জাকন না লয ইহুভিরা এে স্বতন্ত্র জাভত, তারা শুধু এে 
ভবকশে ধমগমকতর প্রভতভনভধ মাত্র। ভেন্তু ইহুভিকির পত্র-পভত্রোগুভে এেথা মানকতই চা়ে 
না। বহু প্রাচীনোকে ইহুভিরা সারা পৃভথবী পভরভ্রমণ েরকত ভর্ক়ে এমন সব উপাক়ের 
আভবষ্কার েকর যার িারা তারা লযখাকন থাকে লসখানোর মানুকের োকছ লথকে 
সহানুিূভতটুেু োি েকর। 
 
ভেন্তু সধকযগর লেকত্রও ইহুভিরা পকরর অনুেরণ েকরকছ। তাকির ধমগ ও সাংসৃ্কভতে সেে 
লেত্র জুকড প্রসাভরত হ়ে। ইহুভিকির লচতনা ও অনুিূভত হকত স্বতসু্ফতগিাকব উদূ্ভত লোন 
ধমগ ভববাস র্কড ওকেভন। এ পাভথগব জীবন ও জর্কতর বাইকর এে মহাজীবকন ভববাস 
একেবাকর অপভরভচত তাকির োকছ। আযগকির মকত মৃতুযিীণগ এে মহাজীবকনর প্রভত 
ভববাস ছাডা লোন ধমগমকতর বন্দনা সম্ভব ন়ে। ইহুভিকির ধমগশাকস্ত্র এ মৃতুযিীণগ 
মহাজীবকনর লোন েথা লেখা লনই। তাকত শুধু এ পাভথগব জীবন-যাপকনর জনয েতগুকো 
আচরণভবভধ লেখা আকছ। 
 
ইহুভিকির ধমগভশোর মূে েথা হে এমন েতগুকো নীভত-উপকিশ যার িারা তারা 
তাকির জাভতর্ত রকক্তর শুভচতা অেুি লরকখ জর্কতর অনযানয জাভতকির সকে ভমশকত 
পাকর। ইহুভি অ-ইহুভিকির সকে ভেিাকব লমোকমশা েরকব তার েথা সব বো আকছ। 
ভেন্তু ইহুভিকির ধমগভশোর মকধয লোন নীভতেথা লনই, আকছ শুধু অথগনীভতর েথা। এ 
োরকণ ইহুভিকির ধমগ আযগকির ধকমগর সমূ্পণগ ভবপরীত। এ োরকণই খৃষ্টধকমগর প্রবতগে 
ইহুভি জাভত সম্পকেগ যথাকযার্য মূেযা়েন েকর এবং সমস্ত মানবজাভতর শত্রু এ জাভতকে 
ঈবকরর স্বর্গরাজয হকত ভবতাভডত েকর। তার োরণ ইহুভিরা সব সম়ে ধমগকে বযবসা ও 
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োজোরবাকরর োকজ ভনেগিিাকব বযবহার েরত। ভেন্তু িুুঃকখর ভবে়ে লয ইহুভি জাভতর 
লোকেরা খৃষ্টকে েুশভবদ্ধ েকর, লসই ভিস্টানরা পযগন্ত ইহুভি জাভতর লোেকির োকছ 
ভনবগাচকনর সম়ে লিাটভিো েরকত যা়ে। এমন ভে তারা নাভস্তে ইহুভি জাভতর সকে 
রাষ্ট্রননভতে চুভক্ত সম্পািন েকর সমগ্র ভিস্টান জাভতর ভবশুভদ্ধেরণ েকর থাকে। 
 
ইহুভিকির এ ধমগর্ত িণ্ডামীর ওপর আকরা অকনে ভমথযা পরবতগীোকে জমা হকত থাকে। 
এসব ভমথযা অনযতম হে ইহুভিকির িাো। ইহুভিকির োকছ িাো মানুকের মকনর র্িীর 
িাব ও ভচন্তা-িাবনা প্রোকশর মাধযকম ন়ে। লস িাব ও িাবনা লঢকে রাখার উপা়েমাত্র। 
ইহুভিরা যতভিন অনয লোন জাভতকে জ়ে েরকত পাকর না ততভিন তাকির লিকশ ভর্ক়ে 
তাকির িাো রপ্ত েকর। 
 
ইহুভি জাভতর সমগ্র অভস্ততুভট লয ভমথযা়ে িরা তার প্রমাণ হে ইহুভিকির ধমগশাস্ত্র লোন্ 
ধযানতন্ম়েতা লথকে এ শাস্ত্রবাকেযর উদ্ভব তা লেউ জাকন না। তকব এর লথকে ইহুভিকির 
িাবধারা ও জাতী়ে চভরকত্রর অকনে সবভশকষ্টযর েথা জানা যা়ে। তার সকে লয েকেযর 
ভিকে তাকির সেে জাতী়ে েমগধারা প্রবাভহত হকে তাও জানা যা়ে। এমন ভে তাকির 
সংবািপত্রগুকোও এ শাকস্ত্রর লোন মহে স্বীোর েরকত চা়ে না। লয মুহূকতগ ভবকবর মানুে 
এ শাস্ত্র হাকত পাকব এবং তাকত ভে আকছ তা সব জানকত পারকব লসই মুহূকতগ ইহুভি 
জাভত ভনভশ্চহ্ন হক়ে যাকব এ পৃভথবী লথকে। 
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ইহুভিজাভতকে িাে েকর জানকত হকে েক়েে শতােী আকর্ লথকে তাকির র্ভতভবভধর 
েথা জানকত হকব। তাকির এ র্ভতভবভধর ইভতহাসভটকে েক়েেটা স্তর বা পযগাক়ে িার্ 
েকর লিখাকে িাে হ়ে। 
 
জামগাভন়ো নাকম অভিভহত প্রথম েক়েেজন ইহুভি আকস লরামান আেমকণর সম়ে। তারা 
আকস বভণকের লবকশ, আপন জাতী়েতা লর্াপন েকর। ইহুভিরা যখন আযগকির ঘভনষ্ট 
সম্পকেগ আকস এেমাত্র তখভন তাকির ভেছু উন্নভত লিখা যা়ে। 
 
(ে) স্থা়েী বসভত স্থাভপত হও়ো মাত্র ইহুভিরা লসখাকন বভণকের লবকশ উপভস্থত হ়ে। তারা 
তখন সাধারণত িু’ভট োরকণ তাকির জাতী়ে স্বাতন্ত্রয রো েরকত সমথগ হ়ে। প্রথমত 
তারা অনযানয জাভতর িাো জানত না। এেমাত্র বযবসার্ত বযাপার ছাডা আর অনয ভবেক়ে 
লোন েথা বেত না বা ভমশত না োকরা সকে। ভিতী়েত তাকির স্বিাবটা ছেচাতুকযগ িরা 
ভছে বকে োকরা সকে ভমে হত না তাকির। 
 
(খ) ধীকর ধীকর তারা স্থানী়ে অথগননভতে েমগতৎপরতা়ে অংশগ্রহণ েকর। ভেন্তু 
অথগনীভতর লেকত্র তারা লোন উৎপািকের িূভমো গ্রহণ েকরভন, গ্রহণ েকর িাোকের 
িূভমো। হাজার হাজার বছর ধকর বযবসা েরা সকেও তাকির বযবসার্ত চাতুযগ আযগকির 
হার মাভনক়ে লি়ে। োরণ অথগনীভতর লেকত্রও আযগরা সবসম়ে সততা লমকন চেত। 
োকজই বযবসা-বাভণজয বযাপারটা লযন ইহুভিকিরই এেকচভট়ো োরবাকর পভরণত হ়ে। 
তাছাডা তারা চডা সুকি টাো ভিকত থাকে। ধার েরা ঢাো়ে সুকির প্রবতগন তাকিরই 
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েীভতগ। এ সুিপ্রথার অন্তভনগভহত জভটেতার েথাটা লিকব লিখা হ়েভন, সামভ়েে সুভবধার 
জনয এ প্রথা তখন লমকন ভনক়েভছে সবাই। 
 
(র্) এিাকব ইহুভিরা ধীকর ধীকর প্রভতভষ্ঠত েকর লফকে ভনকজকির। লছাট বড ভবভিন্ন 
শহকরর এে এেটা অংকশ বসভত র্কড লতাকে তারা। এে এেটা রাকষ্ট্রর মকধয র্কড 
ওকে এে এেটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। তারা িাকব বযবসা-বাভণজয বযাপারটাকত লযন এেমাত্র 
তাকিরই অভধোর, আর এ অভধোর বকশ প্রমি হক়ে তার স্বণগ সুকযার্ ভনকত থাকে। 
 
(ঘ) বযবসা বাভণকজযর লেকত্র এেকচভট়ো আভধপতয োি েরকেও ইহুভিরা যুকদ্ধর 
োরবাকরর জনয লহ়ে হক়ে ওকে জনর্কণর োকছ। েকম ইহুভিরা িূ-সম্পভি অথগাৎ জভম 
জা়ের্া প্রিৃভত ভনক়েও লেনাকবচা েরা শুরু েকর। তারা অকনে জভম ভেকন েৃেেকির 
খাজনার বকন্দাবস্ত েকর ভবভে েরকত থাকে। লয েৃেে তাকির লবভশ খাজনা ভিত, লসই 
েৃেে জভম চাে েরকত পারত। ইহুভিরা ভেন্তু ভনকজরা জভম চাে েরত না। তারা শুধু 
জভম ভনক়ে বযবসা েরত। েকম ইহুভিকির অতযাচার লবকড উেকে ঋণগ্রস্ত জনর্ণ 
ভবকদ্রাহী হক়ে ওকে তাকির ভবরুকদ্ধ। তৎেণাৎ স্থানী়ে অভধবাসীরা ইহুভিকির স্বরূপ বুেকত 
পাকর। তাকির সকন্দকহর লচাকখ লিখকত শুরু েকর। ইহুভিকির জাতী়ে চভরকত্রর অশুি 
সবভশষ্টযগুকোকে তখন তারা খুাঁভটক়ে লিখকত থাকে। 
 
চরম িুরবস্থার মকধয পকড জনর্ণ প্রচণ্ডিাকব েুদ্ধ হক়ে ওকে এবং ইহুভিকির 
ভবে়েসম্পভি লজার েকর লেকড লন়ে। তখন তারা ইহুভিকির মকনপ্রাকণ ঘৃণা েরকত থাকে 
এবং তাকির লিকশ ইহুভিকির উপভস্থভত ভবপিনে বকে িাবকত শুরু েকর। 
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(ঙ) ইহুভিরা এবার লখাোখুভেিাকব আপন স্বরূকপ আত্মপ্রোশ েকর। তারা সরোরকে 
হাত েকর, লতাোকমাি িারা প্রশাসকনর লোেজনকির বশীেৃত েকর টাো উৎকোচ িারা 
অকনে অসৎ োজ েভরক়ে লন়ে। এিাকব তারা লশােকণর সুভবধা েকর লন়ে। েুদ্ধ 
জনর্কণর লোকপ পকড তারা এেসম়ে ভবতাভডত হকত বাধয হকেও আবার তারা ভফকর 
আকস। আবার তারা লসই ঘৃণয বযবসা শুরু েকর িভরদ্র জনর্ণকে লশােণ েরকত থাকে। 
 
এ বযাপাকর ইহুভিরা যাকত লবভশ িূর একর্াকত না পাকর তার জনয আইন প্রণ়েন েকর 
লোন িূ-সম্পভির অভধোর হকত বভঞ্চত েরা হ়ে। 
 
(চ) রাজা মহারাজাকির শভক্ত যতই বৃভদ্ধ লপকত থাকে ইহুভিরা তাকতই তাকির ভিকে 
ঢকে। তাকির লতাোকমাি েরকত থাকে। তাকির োছ লথকে বযবসা-বাভণকজযর সুকযার্ ও 
সুভবকধ োকির লচষ্টা েকর। লমাটা লমাটা টাোর ভবভনমক়ে রাজা রাজরাও তাকির লসইসব 
সুকযার্ ভিকত থাকে। ভেন্তু ধূতগ ইহুভিরা রাজাকির যত টাোই ভিে, অি সমক়ের মকধয 
তারা েম লশােণ েকর না। রাজাকির টাোর িরোর হকেই নতুন সুভবধাকির জনয 
ইহুভিরা আবার তাকির টাো ভিত। এিাকব রক্তকচাো লজাঁকের মত এেধার লথকে সেে 
লশ্রণীর লোেকে লশােণ েরত তারা। 
 
এ ভবেক়ে জামগান রাজাকির িূভমো ইহুভিকির মতই ভছে সমান ঘৃণয। তাকির 
পৃষ্ঠকপােেতাকতই এতখাভন উদ্ধত হক়ে ওকে ইহুভিরা এবং তাকির জনয জামগান জনর্ণ 
ইহুভিকির লশােণ লথকে মুক্ত েরকত পারভছে না ভনকজকির। পকর অবশয জামগান রাজারা 
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শ়েতানকির োছ লথকে ভনকজকির ভবভে েকর বা ভচকন ভনক়ে তার প্রভতফে হাকত হাকত 
পা়ে। শ়েতানকির প্রকোিকন তাকির লিকশর জনর্কণর সকে ভববাসঘাতেতা েকরকছ 
এেথা বুেকত পাকর। 
 
(ছ) এিাকব জামগান রাজারা ইহুভিকির প্রকোিকন ধরা ভিক়ে শ্রদ্ধা ও সম্মান হাভরক়ে 
লফকে। শ্রদ্ধা ও সম্মান োকির পভরবকতগ তাকির ঘৃণা েরকত থাকে লিকশর জনর্ণ। 
োরণ রাজারা তাকির প্রজাকির স্বাথগ রো েরকত সমথগ লতা হ়েইভন, বরং প্রোরান্তকর 
লিকশর জনর্ণকে লশােণ েরকত সাহাযয েরত ইহুভিকির। এভিকে চতুর ইহুভিরা বুেকত 
লপকরভছে জামগান রাজাকির পতন আসন্ন। অভমতবয়েী জামগান রাজারা লয অথগ অপবয়ে 
েকর উভডক়ে ভিক়েকছ, লসই অথগ লজার্াকডর জনয তাকির এেজনকে ধকর ভনকজকির 
উন্নভত ত্বরাভন্বত েকর তুেকতা তারা। টাো ভিক়ে তারা বড বড সম্পিও োি েরকত 
থাকে। সমগ্র জামগান সমাজ িুভেত হক়ে পকড ঘকর বাইকর। 
 
(জ) এ সম়ে হোৎ এে রূপান্তর লিখা লি়ে ইহুভিকির জর্কত। এতভিন তারা সবভিে 
ভিক়ে তাকির জাতী়ে স্বাতন্ত্রয ও চভরত্রর্ত সবভশষ্টয বজা়ে লরকখ চকেভছে। ভেন্তু এবার 
তারা ভিস্টধমগ গ্রহণ েরকত থাকে। ভিস্টান চাকচগর যাজকেরা এে নতুন মানবসন্তান 
োি েকর। লফ্ডাভরে িয লগ্রট-এর আমকে ভেন্তু জামগান জনসাধারণ ইহুভিকির ইহুভি 
বকেই জানকতা। সরোর র্েন েকর ভিস্টান ও ইহুভিকির মকধয ভববাহ বন্ধ েরকত না 
পারা়ে প্রভতবাকি লফকট পকড লগ্রট। লগ্রটকে এেেথা়ে ভেছুকতই প্রভতভে়োশীে বো 
লযকত পাকর না। রাজসিাকত ইহুভিরা যতই সম্মান পাে লিকশর জনর্ণ ভেন্তু তাকির 
ভবকিশী বকেই মকন েরত। 
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ভেন্তু ইহুভি এবার জামগান িাো ভশো েরকত শুরু েকর। বযভক্তর্ত রকক্তর সংভমশ্রণ না 
ঘভটক়েও তারা অপর জাভতর িাো ভশো েরকত থাকে। ভেন্তু এ িাো ভশোর ফকে 
তাকির অন্তরসিার বা স্বিাকবর লোন পভরবতগন হ়ে না। তারা এ নতুন িাোর মাধযকম 
তাকির প্রাচীন িাবধারা প্রোশ েরকত থাকে। 
 
ভেন্তু ইহুভিরা লেন জামগান িাো ভশো েরকত লর্ে তার োরণটা খুাঁকজ বার েরা এমন 
ভেছু েভেন ন়ে। ইহুভিরাই জামগান রাজশভক্তর পতন ঘভটক়েভছে। এখন শুধু তাকির ওপর 
ভনিগর েকর থাোটা উভচত হকব না। তখন তারা যভি সমাকজর সবগস্তকর তাকির 
অথগননভতে আভধপতযকে প্রসাভরত েকর ভিকত চা়ে তাহকে লিকশর নার্ভরেত্ব অজগন 
েরকত হকব। সমাকজর বুকে িৃঢ়িাকব িাাঁডাবার জনয এে নতুন ভিভিিূভম খাডা েরকত 
হকব আর এ জনয চাই িাোভশো। 
 
তারা এেই সকে তাই আত্মসংরেণ এবং আত্মপ্রসাকির নীভত অবেম্বন েরকত চা়ে। 
তারা যতই ওপকর উেকত থাকে ততই তাকির উচ্চাভিোকের উচ্চতাটা লমাহম়ে হক়ে 
ওকে তাকির লচাকখর সামকন। এেভিন প্রাচীনোকে ভববজক়ের ও ভববশাসকনর লয অস্পষ্ট 
প্রভতশ্রুভত তাকির লর্াচর হক়েভছে, তখন লসই সুকযাকর্র অপূবগেণ একস লর্কছ বকে মকন 
হ়ে তাকির। 
 
এিাকব রাজসিা লথকে জাতী়ে জীবকনর স্তকর ছাডপত্র পা়ে ইহুভিরা। ভেন্তু রাজসিা 
লথকে ইহুভিরা ভবিা়ে ভনকেও সমাকজর অভিজাত সম্প্রিাক়ের লোেকির সকে তারা 
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লযার্াকযার্ লরকখ লযকত োর্ে। সকে সকে তাকির মানভসে রূপান্তকরর েথাটা 
জনসাধারণকে জানাকত চাইে লয তারা জনসাধারকণর মেে এবং উন্নভত চা়ে। তারা 
তখন সারা পৃভথবী জুকড ঢাে ভপভটক়ে প্রচার েরকত োর্ে তারা জনর্কণর িুুঃখ েকষ্ট 
র্িীরিাকব িুুঃভখত এবং আন্তভরেতার সকে তারা এর প্রভতোর েরকত ইেুে। আকরা 
বেকত োর্ে লয তাকির ওপর সেকে অভবচার েকর একসকছ। অতযাচার েকর একসকছ। 
অকনে ভনকবগাধ লোে তাকির এ েথা়ে ভববাস েকর তাকির েরুণার লচাকখ লিখকত 
োর্ে। 
 
ফকে অিভিকনর মকধয জর্কতর সবাই জানে ইহুভিরা একেবাকর বিকে লর্কছ। 
রূপান্তভরত হক়ে লর্কছ তাকির সিা। এমন উৎসাকহর সকে ইহুভিরা মানব জাভতর উন্নভত 
ও অগ্রর্ভতর েথা বেকত োর্ে লয ভবস্মক়ে অবাে হক়ে লর্ে জর্ত্বাসী। ভেন্তু লসই 
ভববাসপ্রবণ ভনকবগাকধরা বুেে না তাকির এ েপট পরিুুঃখোতরতা ও পকরাপোর 
প্রবৃভিগুকো ইহুভিরা িামী সাকরর মত জর্ৎ জুকড ছভডক়ে লরকখকছ এে ভবকশে উকেশয 
সাধকনর ভনভমকি। এ সাকরর ফেস্বরূপ তারা এেভিন লসই জভমকত অকনে িাে ফসে 
তুেকব। 
 
ইহুভিরা অথগননভতে লেকত্র লঢাোর পর লথকে নানারেকমর সমসযা লিখা লি়ে। তারা 
ভবভিন্ন লিকশর স্টে এক্সকচকি লশ়োর লেনাকবচা শুরু েকর। লযৌথ োরবাকরর অংশীিার 
হ়ে। অভত োকির আশা়ে তারা জাতী়ে উৎপািকনর লেকত্র মাভেে শ্রভমকের মকধয 
ভবকরাধ বাভধক়ে লি়ে। এ ভবকরাধ োেেকম রাজননভতে লশ্রণী সংগ্রাকমর রূপ পভরগ্রহ 
েকর। 
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সবগকশকে ইহুভিরা স্টে এক্সকচকি তাকির প্রাধানয থাোর জনয অথগনীভতর ভবভিন্ন লেকত্র 
প্রিাব ভবস্তার েরকত োর্ে। ভবভিন্ন োজ োরবাকরর মাভেোনা না লপকেও ভবভিন্নিাকব 
এবং লেৌশকে শ্রভমেকির ভন়েভন্ত্রত েরকত োর্ে। 
 
শুধু অথগনীভতর লেকত্র ন়ে, রাজনীভতর লেকত্রও এবার প্রিাব ভবস্তার েরকত থাকে 
ইহুভিরা এবং এ উকেকশয তারা জাভতর্ত ও নার্ভরে বাধাগুকো িূরীেরকণর োকজ 
সকচষ্ট হক়ে ওকে। এ উকেশয সাধকনর জনয তার ধমগর্ত সভহষু্ণতার পভরচ়ে ভিকত থাকে। 
এ বযাপাকর তাকির িারা র্ভেত ভ্রাতৃত্ব সংঘ তাকির সহা়েতা েকর। সরোভর েমগচারী 
লথকে শুরু েকর অকনে বুকজগা়ো ভশিপভতও তাকির ফাাঁকি ধরা লি়ে। 
 
ইহুভিকির এসব পাতা ফাাঁকি এতভিন শুধু সমাকজ উাঁচু তোর লোেরাই ধরা ভিক়ে 
আসভছে। লয সাধারণ জনর্ণ ভনকজকির বুেকত লচষ্টা েকরভছে, ভনকজকির স্বাধীনতা ও 
সমানাভধোর প্রভতষ্ঠার জনয সংগ্রামশােী হক়ে উেভছে, সিাজাগ্রত এ জনর্ণ এতভিন 
িূকর ভছে তাকির পাতা ফাাঁি লথকে। ভেন্তু ইহুভিরা জানত সমাকজর র্িীরতর স্তকর 
অনুপ্রভবষ্ট হকত হকে এ বৃহির জনসাধারকণর ওপর প্রিাব ভবস্তার েরকত হকব। 
 
এ উকেকশয তারা ভ্রাতৃত্ব সংকঘর সকে সকে সংবািপত্রগুকোও েরা়েি েরকত চা়ে। 
জনমত প্রচাকরর যন্ত্রকে হাত েকর লেৌশকে লেখকের ওপর প্রিাব ভবস্তার েরকত থাকে 
তারা। তারা লোন ভিস্টান লমক়েকে ভেছুকতই ভবক়ে েরত না, অথচ ভিস্টানরা ইহুভি 
লমক়ে ভবক়ে েরত এবং লসকেকত্র লসই ভবক়ের ফকে জাত সন্তানকির ইহুভি বকে চাোকনা 
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লযত। এিাকব তারা সব জাকতর র্বগ খবগ েরকত চাইভছে। ভনকজরা অনয লোন জাভতর 
লমক়ে ঘকর না একন ভনকজকির জাভতর্ত রকক্তর শুভচতা রো েকর যাভেে। 
 
ইহুভিকির চাতুরী ও ধুতগাভম সকেও সংবািপত্রগুকো প্রচার েকর লবডাভেে লয ইহুভিরা 
মূের্তিাকব সৎ লোে, জনর্কণর ওপর প্রিাব ভবস্তার েরার জনয তারা র্ণতকন্ত্রর 
প্রসাকরর জনয লজার প্রচার চাোকত োর্ে। োরণ তারা জানত এেমাত্র সংসিী়ে 
র্ণতন্ত্রই তাকির উকেশয সাধকনর পকে সহা়েে হক়ে উেকব। এেমাত্র এ শাসনযকন্ত্রই 
বযভক্তর্ত গুণাবেীর লোন িাম লিও়ো হ়ে না। এবং অপিাথগ ও অকযার্য লোেকির 
সংখযার্ভরষ্ঠতাকে প্রাধানয লিও়ো হ়ে। 
 
এর ফকে রাজতকন্ত্রর উকেি ঘকট। 
 
এে অিাবনী়ে অথগননভতে পভরবতগন সমাকজর োোকমাটাকেই পাকট লি়ে। আকর্ লযসব 
েমগী েুভটরভশকি োজ েরত তারা োরখানা শ্রভমকের োজ েরকত একস ভনকজকির 
স্বাধীনতা হাভরক়ে সবগহারা়ে পভরণত হ়ে। োরখানা শ্রভমকের জীবকনর সবকচক়ে 
িুুঃখজনে বযাপার হে এ লয িভবেযত বাধগেয জীবকনর জনয লোন বযবস্থা েরকত পাকর 
তারা। 
 
ভশি ভবপ্লকবর ফকে লযসব েেোরখানা র্কড উেকত োর্ে তাকত গ্রাম লথকে িকে িকে 
লোে একস লযার্িান েরকত থাকে শ্রভমে ভহকসকব। এরা আকর্ গ্রাকম েুভটরভশকির োজ 
েরত। শহকরর শ্রভমে জীবকনর সকে অিযস্ত ভছে না তারা। তার ওপর োরখানার 
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মাভেেকির োছ লথকে লোন সহানুিূভত লপত না। গ্রাকমর জভমকত লয সেে েৃেে মজুর 
োজ েকর তাকির সকে জভমর মাভেেকির সম্পেগ িাকো; লযখাকন মাভেেরাও শ্রভমেকির 
সকে এেসকে চাকের োজ েকর। মাভেে শ্রভমকের লোন লিিাকিি লনই। ভেন্তু শহকর 
োভ়েে শ্রমকে ঘৃণার লচাকখ লিখা হ়ে বকে লসখাকন েেোরখানার মাভেকেরা শ্রভমেকির 
ঘৃণার লচাকখ লিকখ, তাকির মানুে বকে মকনই েকর না। 
 
ভেন্তু োভ়েেশ্রকমর এ ঘৃণা আর শ্রভমে-মাভেে সম্পকেগর মকধয লিিজ্ঞাকনর প্রবতগন 
এোন্তিাকবই ইহুভিকির অবিান। এ ধরকনর লিিনীভত জামগানজাভতর মকধয লোনভিন 
ভছে না। 
 
এর ফকে লয লশাভেত ও অবকহভেত শ্রভমেকশ্রণীর উদ্ভব হে সমাকজ, তারা ভেন্তু মানুে 
ভহকসকব ভনেৃষ্ট ন়ে লমাকটই। তারাও লয বৃহির সমাকজর এে ভবকশে অপভরহাযগ অে 
এেথা আমাকির অবশযই অভচকর এেভিন বুেকত হকব। তাকির োকছ লটকন লনব আপন 
েকর, অথবা িূকর লেকে লিব, সভরক়ে রাখব অন্তযজকশ্রণী ভহকসকব লস প্রকশ্নর মীমাংসা 
েরকত হকব। 
 
এ শ্রভমেকশ্রণীর ওপর আধুভনে সিযতার ঘৃণয েুফে এ যুকর্ লোন প্রিাব ভবস্তার েরকত 
পাকরভন। োভ়েে শ্রকমর ওপর এোন্তিাকব ভনিগরশীে এসব লোে এ যুকর্র 
শাভন্তবািীকির অপ্রেৃভতস্থ িুবগেতার ভশোর হক়ে পকডভন। তাকির মকধয যকথষ্ট সংগ্রামশীে 
প্রবৃভি আকছ। 
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আমাকির সমাকজর বুকজগা়ো মধযভবি লশ্রণীর এ নতুন অবস্থা সম্পকেগ উিাসীন থাোর 
জনয ইহুভিরা এর পূণগ সুকযার্ ভনকত ছাকড না। তারা পুাঁভজবািী লশােকণর এমন যন্ত্র র্কড 
লতাকে যার ফকে শ্রভমে মাভেকের সম্পকেগ আকরা অবনভত ঘকট। তখন ভমথযাবািী 
ইহুভিরা ভনকিগাভেতার নামাবেী র্াক়ে ভিক়ে লবডাকত থাকে। 
 
এেভিন এ ইহুভিরাই সামন্তকশ্রণীর ভবরুকদ্ধ পুাঁভজবািীকির সংগ্রাকম প্রবৃি হক়েভছে; লসই 
ইহুভিরাই আজ শ্রভমে মাভেকের মকধয লিিনীভত জাভর্ক়ে বুকজগা়ো মাভেকের ভবরুকদ্ধ 
শ্রভমেকির লেভপক়ে লতাকে। িাকব এর িারা শ্রভমে সমাকজর সমথগন ও শ্রদ্ধা োি েকর 
তাকির ওপর সবগিা প্রিাব ভবস্তার েরকত পারকব। 
 
অথচ শ্রভমকেরা বুেকত পাকর না একেকত্রও তারা ধূতগ ইহুভিকির উকেশয সাধকনর 
হাভত়োর হক়ে োজ েকরকছ। স্টে এক্সকচকির ওপর প্রাধানয প্রভতষ্ঠা েকর লয 
আন্তজগাভতে পুাঁভজকে হাত েকরকছ ইহুভিরা; ভবভিন্ন লিকশর শ্রভমেকশ্রণী স্বকিকশর জাতী়ে 
পুাঁভজর র্াক়ে আঘাত লহকন প্রোরান্তকর আন্তজগাভতে পুাঁভজর পুভষ্ট ও সহা়েতা সাধন েকর 
চকেকছ। 
 
প্রথম প্রথম ইহুভিরা এে ভবরাট িণ্ডামীর সকে শ্রভমেকশ্রণীর িুুঃকখ মা়োোন্না লোঁকি 
তাকির প্রভত সহানুিূভত লিখাকনার িাণ েকর। লয পরিুুঃখোতরতা ও সামাভজে মেকের 
জনয বযােুেতা আযগকির জাতী়ে চভরকত্রর এেভট মহৎ গুণ, লসইগুকণর প্রমাণ লিবার লচষ্টা 
েকর তারা। তারপর তাকির তথােভথত সামাভজে অনযা়ে অপসারকণর জনয সংগ্রামকে 
এে িাশগনীে রূপ িান েরার মতেব লন়ে। আর তার জনযই মােগসবাকির উদ্ভাবন। 
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ইহুভিরা এ তে সমস্বকর ভবকব প্রচার েকর লবডাকেও অকনে বুভদ্ধমান ও পভণ্ডত বযভক্ত এ 
তে লমকন ভনকত অস্বীোর েকর। োরণ তারা বকে এ িাশগভনে তেেথার অন্তরাকে এে 
শ়েতানসূেি প্রবৃভি েুভেক়ে আকছ। এ তকের মকধয মানভবে যুভক্ত, মানভবে অবাস্তবতা 
ও অকযৌভক্তেতা এমনিাকব ভমকশ আকছ যাকত অবাস্তব অকযৌভক্তে ভিেভটর প্রোশ লিখা 
যা়ে সবগত্র। লয বযভক্তর্ত ও জাভতর্ত লযার্যতা মানবসিযতার মূে ভিভি, লস লযার্যতার 
সেে গুরুত্বকে অস্বীোর েকর এ তে সিযতার ভিভিমূকেই আঘাত হাকন। এিাকব 
বযভক্তর্ত ও জাভতর্ত বযভক্তত্ব বা সবভশকষ্টযর ধারণাকে নসযাৎ েকর লিও়ো়ে ইহুভিকির 
সামাভজে আভধপতযোকির সকে বাধাগুকোও অপসাভরত হ়ে। 
 
মােগসবাকির অথগননভতে ও রাজননভতে ভিেগুকো অবাস্তব। এর মকধয লয যুভক্ত আকছ তা 
আপাত িৃভষ্টকত লজারাকো মকন হকেও আসকে তার লোন ভিভি লনই, যাকির বুভদ্ধবৃভি 
েম, অথগনীভত সম্বকন্ধ লোন ধারণা লনই, তারাই এ মতবাকির সমথগে। 
 
এ মতবািকে অবেম্বন েকর ইহুভিকির লনতৃকত্ব এে লশ্রণীর শ্রভমে এে ধরকনর 
আকন্দােন শুরু েকর। ওপর ওপর এ আকন্দােন শ্রভমে লশ্রণীর জীবনযাত্রার মান উন্নত 
েরকত চাইকেও আসকে অ-ইহুভি জাভতকির ধ্বংস েরাই ভছে লসই আকন্দােকনর 
উকেশয। 
 
এেভিন ভ্রাতৃত্ব সংকঘর লোকেরা ভববকপ্রম প্রচাকরর মাধযকম জাতী়ে আত্মরোর নীভতকে 
ভবেে েকর লি়ে। আজ ইহুভিকির পভরচাভেত সংবাি পত্রগুভে লসই প্রচাকরর িার 
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ভনক়েকছ। এবং শ্রভমে ও বুকজগা়ো লশ্রণীর সম্পেগকে িূভেত েরার লচষ্টা েরকছ। তার 
ওপর মােগসবািী উগ্রপিীরা তাকির ভবকরাধী পকের ওপর ভনমগমিাকব আঘাত চাভেক়ে 
আসুভরে শভক্তর পভরচ়ে ভিকে। মােগসবািী শভক্তোকির সভম্মভেত আেমকণর ফকে 
অকনে রাস্ত্রী়ে শভক্তর ভিভি ভবপযগস্ত হক়ে পকডকছ। উচ্চপিস্থ সরোভর েমগচারীর ওপকর 
ইহুভিরা লেৌশকে প্রিাব ভবস্তার েকর। এসব অতুযৎসাহী উগ্রপিী মােগসবািী সমাকজর 
লছাট বড োউকেই মানকত চা়ে না; োউকেই মানুে বকে জ্ঞান েকর না। 
 
ইহুভিকির িারা পভরচাভেত লশ্রণী-সগ্রাকমর রূপভট প্রোশ েরকত লর্কে এ িাাঁডাকব; সারা 
ভবকব অথগননভতে আভধপতয োি েকর সমূ্পণগরূকপ সন্তুষ্ট হকত পাকরভন ইহুভিরা। তারা 
রাজননভতে আভধপতয োকির জনয সকচষ্ট হক়ে ওকে। এ উকেকশয তারা মােগসী়ে 
তেভটকে িুই িাকর্ ভবিক্ত েকর লিকখ। লসই িুকটা িার্ হে রাজননভতে আকন্দােন ও 
লট্রড ইউভন়েন আকন্দােন। ভেন্তু আপাতিৃভষ্টকত এ িুভট আকন্দােন আোিা হকেও আসকে 
ভেন্তু তারা এেই উকেশযসিাত। 
 
স্বাথগপর, অথগকোিী, সংেীণগমনা পুাঁভজপভত বুকজগা়োকির ভবরুকদ্ধ পভরচাভেত শ্রভমেকশ্রণীর 
সগ্রাকম লট্রড ইউভন়েনগুকো শ্রভমেকির রোেবচ ভহকসকব োজ েকর চকে। শ্রভমকেরা 
যতভিন না মানুকের মত বাাঁচার জনয যা িরোর তা না পা়ে ততভিন তারা সংগ্রাম 
চাভেক়ে যাকব। শুধু তাই ন়ে শ্রভমেকির োকজর সম়ে েম েকর লিও়ো, ভশশু শ্রভমে 
লনও়ো ভনভেদ্ধ েকর লিও়ো প্রিৃভত বযাপাকর আইন প্রণ়েকন বাধা লি়ে তারা। বুকজগা়োরা 
যখন এিাকব শ্রভমেকির সংগ্রাকম বাধা ভিকত থাকে তখন েভেন প্রেৃভতর ইহুভিরা 
ভনপীভডত শ্রভমে-লশ্রণীর পে অবেম্বন েকর সমগ্র বযাপারটা ভনকজকির হাকত তুকে 
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লনও়ো়ে রাতারাভত লট্রড ইউভন়েন সংস্থার লনতা হক়ে িাাঁডা়ে। োরণ তারা জানত এিাকব 
তারা ভবরাট শ্রভমেকশ্রণীকে তাকির সমথগে ভহকসকব োকজ োর্াকত পারকব। ভেন্তু তাকির 
আসে উকেশয ভেন্তু শ্রভমেকির উন্নভতর বা অগ্রর্ভত ভছে না; তাকির আসে উকেশয ভছে 
শ্রভমেকির অথগননভতে যুকদ্ধ এে সশস্ত্র হাভত়োররূকপ বযবহার েকর জাতী়ে অথগননভতে 
স্বাতন্ত্র ও উন্নভতকে ধ্বংস েকর লিও়ো। তাকির এ উকেশয সাধকনর অভিপ্রাক়ে তারা 
শ্রভমেকির োকছ এমন সব শতগ উত্থাপন েরত লয লসসব শতগ লমকন লনও়ো েখনই 
োকরা পকে সম্ভব ন়ে। তারা জানত এসব শতগ লেউ পূরণ েরকত পারকব না। তা েরা 
সম্ভবও ন়ে। তবু শ্রভমেকির সংগ্রামকে ধ্বংস েরার জনযই তারা এমন সব অসেত 
িাভব লতাকে। এিাকব আসকে তারা জাতী়ে পযগাক়ে এে ভবরাট অশাভন্ত জাভর্ক়ে রাখকত 
চা়ে। 
 
ইহুভিরা তাই লট্রড ইউভন়েকনর অভবসম্বাভিত লনতা হক়ে যা়ে। যতভিন পযগন্ত তাকির 
ভবরুকদ্ধ লজার প্রচারোযগ চাোকনা না হ়ে, ততভিন তারা এিাকবই লনতা হক়ে যাকব। 
যতভিন না জনর্ণ ভেে মত বুেকত পাকর এবং ইহুভিকির ছে চাতুরীর েথা জানকত না 
পাকর ততভিন ইহুভিকির বড বড প্রভতশ্রুভতর েথা়ে ভববাস েকর যাকবই। 
 
সহকজ এবং স্বািাভবেিাকবই ইহুভিরা তাকির প্রভতকযার্ী ও প্রভতিন্দ্বীকির সভরক়ে লি়ে এ 
লেত্র লথকে। েকম তারা তাকির স্বািাভবে ভনষু্ঠরতার বকশ লট্রড-ইউভন়েন সংস্থাগুকোকে 
বেপ্রক়োকর্র মাধযম ভহকসকব পভরণত েকর। ইহুভিকির এেনা়েেতকন্ত্রর োকছ 
আত্মসমপগণ না েকর যারা তাকির বাধা লি়ে, এে বযাপে সন্ত্রাস সৃভষ্ট েকর তাকির 
লমরুিণ্ড লিকঙ লি়ে ইহুভিরা। 
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লট্রড ইউভন়েন আকন্দােন মূেত অথগননভতে আকন্দােন হকেও এ আকন্দােনকে 
রাজননভতে উকেকশয বযবহার েরকত থাকে ইহুভিরা। লট্রড ইউভন়েন সংস্থার সিসযরা 
রাজননভতে ভমভছে বার েকর এবং রাজননভতে োযগাবেীকত তৎপর হক়ে ওকে। অবকশকে 
শ্রভমেরা ধমগঘট লঘােণা েকর তাকির অথগননভতে আকন্দােনকে রাজননভতে আন্দােকন 
পভরণত েকর। 
 
এ োকজ তাকির ইহুভিকির িারা প্রিাভবত সংবািপত্রগুভে সাহাযয েকর। সংবািপত্রগুভে 
জনসাধারকণর মেে সাধকনর লোন লচষ্টা না েকর তাকির মকধয েু-প্রবৃভি সঞ্চাভরত 
েরার লচষ্টা েকর। এ সংবািপত্রগুকোই নানারেম ভমথযা প্রচাকরর িারা জাতী়ে 
অথগননভতে ও রাজননভতে স্বাধীনতার ভিভিভটকে ভবপযগস্ত েকর লি়ে। 
 
সুচতুর ইহুভিকির লেউ আেমণ েরার আকর্ই তারা ওকির আেমণ েকর। যারা ওকির 
আেমণ েরকত আকস ওরা শুধু ওকির আেমণ েকর না, যারা ওকির আেমকণ বাধা 
লি়ে আত্মরোর খাভতকর ওরা তাকিরও শক্ত বকে মকন েকর। ইহুভিকির আসে মকনািাব 
ও চভরত্রর্ত সবভশষ্টয সম্পকেগ সাধারণ জনর্কণর লোন জ্ঞান না থাোর ফকে তারা 
সহকজই ইহুভিকির েু-প্রেৃভত ও েু-অভিসভন্ধর ভশোর হক়ে ওকে। সরেতা ও 
অজ্ঞতাবশত সাধারণ মানুে ভববাসপ্রবণ হক়ে থাকে এবং তারা সহকজ লয লোন প্রচাকর 
োন লি়ে ও তা ভববাস েকর। তারা বুেকত পাকর না ইহুভিরা মােগসবািকে তাকির এে 
অশুি উকেশয পূরকণর হাভত়োর ভহকসকব বযবহার েরকত চা়ে। 
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তখন ইহুভিরা পযাকেস্টাইকন এে সাবগকিৌম রাষ্ট্র র্েন েকর এমনিাকব সুপ্রভতভষ্ঠত েকর 
লফকেকছ ভনকজকির লয তারা তাকির রাজননভতে ও অথগননভতে মতবাি ও তথয 
ধারাগুকো স্বােকন্দ মুক্তেকণ্ঠ প্রচার েকর চকে। আসকে তারা ভনকজকির ফরাসী জামগান 
প্রিৃভত ভিন্ন জাভতর লোে বকে সরেমনা সাধারণ মানুেকে প্রতাভরত েরকত চাইকছ। 
ভেন্তু রাকষ্ট্রর খাভতকর তারা রাষ্ট্র র্েন েরকত চা়ে না। বস্তুত তারা রাকষ্ট্রর নাকমর এেভট 
সবধ ও সাবগকিৌম সংর্েকনর মাধযকম সারা ভবববযাপী প্রতারণা ও জু়োচুভরর জাে ভবস্তার 
েরকত চা়ে। জু়োচুভর ও প্রতারণার এে ভবরাট ভশোকেন্দ্র স্থাপন েরকত আগ্রহী। 
 
তার ওপর েৃষ্ণকেশ বযভিচারী ইহুিী যুবকেরা পকথর ধাকর ঘোর পর ঘণ্টা ধকর বকস 
লথকে ভবজাতী়ে লমক়েকির শােীনতা নষ্ট েরকত চা়ে। তাকির জারজ নানা সংভমভশ্রত 
র্রে লঢকে লসইসব ভনরীহ লমক়েকির রক্তকে েেুভেত েরার লচষ্টা েকর। োরণ তারা 
জাকন লয জাভত তাকির জাভতর্ত রকক্তর শুভচতা সম্পকেগ সকচতন তারা েখনই ইহুিীকির 
আভিপতয লমকন লনকব না। অনবধ জারজ সন্তাকন পভরপূণগ লোন জাভত ছাডা অনয লোন 
জাভতর ওপর ইহুিীরা েখনই প্রিূত্ব েরকত পারকব না। 
 
রাজননভতে লেকত্র ইহুিীরা র্ণতকন্ত্রর জা়ের্া়ে সবগহারার এেনা়েেতন্ত্র প্রভতষ্ঠা েরকত 
চাইকছ। োরণ তারা জাকন মােগসবাকির পতাোতকে সাধারণ জনর্ণকে সংঘবদ্ধ েকর 
এেনা়েেতকন্ত্রর ধাাঁকচ তাকির হাভত়োর ভহসাকব বযবহার েকর আসুভরে শভক্তর িারা লিশ 
শাসন েরা সহজ হকব তাকির পকে। লযসব শভক্তশােী জাভত ইহুিীকির প্রিাব মানকত 
চা়ে না, অথগননভতে লেকত্র প্রিাব ভবস্তার েকর লসইসব জাভতর চারভিকে শত্রু খাডা েকর 
তুকেকছ। 
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অথগনীভত ও রাজনীভত িুভিে লথকেই ভবভিন্ন রাষ্ট্র ও জাভতগুভের বভন়োি ধ্বংস েরকত 
চা়ে ইহুিী। রাষ্ট্রা়েি শভরোনা ভশি প্রভতষ্ঠানগুভের েভতসাধন েকর তারা লযমন জাতী়ে 
অথগনীভতর ধ্বংস েরকত চা়ে, লতমভন সরোর ও জনর্কণর মকধয বযবধান সৃভষ্ট েকর 
জাভতর প্রভতরোর্ত শভক্তর ভিভিকে নষ্ট েকর লফেকতও সকচষ্ট থাকে। 
 
জাতী়ে সংসৃ্কভতর মূকেও আঘাত হানকত চা়ে তারা। ভশি ও সাভহকতযর লেকত্র সুন্দর ও 
মহকত্বর ধারণাভটকে জাভতপ্রীভতর নাম েকর নষ্ট েকর লফকে সাধারণ মানুকের মনকে 
তাকির মত ভনচ ও সংেীণগ েকর লতাকে। 
 
ধকমগর লেত্রভটও তারা প্রহসকনর এে রেিূভমকত পভরণত েকর। নীভতকবাধ ও 
শােীনতাকবাধ প্রিৃভতকে প্রাচীন েুসংস্কার বকে অভিভহত েকর জাভতর সনভতে ধারণাকে 
নাভমক়ে আনকত চা়ে তারা। 
 
যখভন ইহুিীরা রাজননভতে েমতা হস্তর্ত েকর, তখনই তারা সব অবগুণ্ঠন লেকড 
লফকে স্বমূভতগকত আত্মপ্রোশ েকর। তখন তারা জনর্কণর হতগােতগা লসকজ জনর্কণর 
ওপর অতযাচার েরকত শুরু েকর। সমগ্র জাভতর বুভদ্ধমান ও প্রভতিাবান বযভক্তকির লিশ 
লথকে ভবতাভডত েকর। 
 
রাভশ়ো হে এ অতযাচাকরর ি়েঙ্কর েীোিূভম। এ লিকশ ইহুিীরা ভতন লোভট লোেকে 
হতযা েকর অথবা না লখকত ভিক়ে শুভেক়ে মাকর। একির মকধয ভেছু লোেকে পীডনমূেে 
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োজ েভরক়ে মারা হ়ে। ওইসব ভেছুর মূকে ভছে ভেছু সংখযে ইহুিী যারা লিকশর ওপর 
প্রিূত্ব েরকব। 
 
ভেন্তু এর লশে পভরণাম বড ি়োবহ হক়ে ওকে। এর ফকে জনর্ণ অবশয ইহুিীকির 
েমতাধীকন আকস; ভেন্তু পকর লসইসব অতযাচারী ইহুিীকিরও ভবিা়ে লি়ে। ভশোকরর 
মৃতুযর পর ধীকর ধীকর লনকম আকস ভশোরীর মৃতুয। 
 
আমরা যভি আমাকির জামগান জাভতর অধুঃপতকনর োরণ অনুসন্ধান েভর তাহকে লিখব 
লসই োরণটা হে জামগানরা ইহুভি সমসযাটাকে তত গুরুত্ব লি়েভন। ইহুিী সমসযা সিাত 
লয ভবপি সমগ্র জাভতর পকে এত ি়েঙ্কর হক়ে উেকত পাকর লস ভবপকির েথা তারা 
লমাকটই িাকবভন। তা যভি আকর্ লথকে িাবত তাহকে ১৯১৮ সাকের আর্স্ট মাকসর 
প্রথম মহাযুকদ্ধ পরাজ়ে স্বীোর েরাটা খুব এেটা েষ্টের হত না। আমাকির পরাজক়ের 
োরণ শুধু যুদ্ধকেকত্রর হার ন়ে, লয রাজননভতে লপ্ররণা ও প্রবৃভি এবং সনভতে শভক্ত 
জাভতর জীবন সংগ্রামকে সাফেযমভণ্ডত েকর লতাকে, জাভতর অভস্তত্বকে সমৃদ্ধ েকর লতাকে 
সবগতিাকব, েক়েে িশে ধকর সুপভরেভিতিাকব লসই জাতী়ে রাজননভতে প্রবৃভি ও 
সনভতে শভক্তর মূকে েুোরাঘাত হানা হভেে। 
 
লয শভক্ত ও গুণাবেী জাতী়ে জীবকনর মূে ভিভি লস শভক্ত ও গুণাবেীকে অবকহো েকর 
তাকির সংরেণ ও সম্প্রসারকণর লোন উপযুক্ত বযবস্থা না েকর জামগানরা িুে েকরভছে। 
অথচ এ শভক্ত ও গুণাবেী তাকির সহজাত, প্রেৃভতিি। 
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ভেন্তু লয লোন পরাজ়েই অপূরণী়ে েভতর বাহে ন়ে। লয লোন খারাপ লথকে অকনে 
ভেছু িাে েরা যা়ে। লয লোন পরাজ়েকে ভিভি েকর িভবেযকত জক়ের লসৌধ র্কড 
লতাো যা়ে। যুকদ্ধ পরাজ়ে স্বীোর েকর অকনে জাভত পরবতগী যুকদ্ধ জ়েোি েকরকছ। 
অকনে িুুঃসহ অতযাচাকরর লিতর লথকে এমন এে অিময শভক্ত জন্মোি েকর যা 
এেভিন সমস্ত অধুঃপভতত জাভতকে মুভক্ত একন লি়ে। 
 
ভেন্তু লয জাভত তাকির জাভতর্ত রকক্তর শুভচতা হাভরক়ে লফকে, লসই জাভত এেবার 
অধুঃপভতত হকে আর লোনভিন উকে িাাঁডাকত পাকর না। এ রকক্তর শুভচতা হাভন লথকে 
লয েভত হ়ে, লস েভত আর পূরণ হ়ে না লোনভিন। লয লোন জাভত বা সিযতার 
রাজননভতে, অথগননভতে বা সাংসৃ্কভতে অবে়ে বা অবনভতর মূকে আকছ এ এেই 
োরণ। জাভতকির অন্তভনভহত শভক্ত একেবাকর ে়ে হক়ে লর্কে লস জাভতকে তখন আর 
বাাঁচাকনা যা়ে না। 
 
এ োরকণই লোন রাজননভতে তৎপরতা, অথগননভতে উন্নভত, সংসৃ্কভতর সংস্কার বা 
জ্ঞাকনর সঞ্চ়ে-লোন ভেছুই বাাঁচাকত পাকরভন জামগান জাভতকে। লোন সুফেই িান েরকত 
পাকরভন এসব ভেছু। ভিতী়ে সাম্রাকজযর েপট উজ্জ্বেতা, তার েপট সিনয বা িূবগেতাকে 
সমসযার মূকে লস লযকত পাকরভন বা তা ভনক়ে ভচন্তা-িাবনা েকরভন। 
 
জামগাভনর লয সব রাজননভতে িে লিকশর জাতী়ে িুরবস্থার উন্নভত ঘটাবার লচষ্টা 
েকরভছে, তারা লরাকর্র মূে ধারাভটকে ধরকত না লপকর শুধু তার উপসর্গগুভে সারাবার 
লচষ্টা েকরভছে। ভনবগাচকন বুকজগা়ো িেগুভে জ়েোি েরকেও মােগসবািী লিাকটর সংখযা 
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েমশই বাডকত থাকে। মােগসবাকির ভবে সারা লিকশ সব িকের মকধয ছভডক়ে পডকত 
থাকে। 
 
১৯১৪ সাকে লয জামগান জাভত মহাযুকদ্ধ োাঁভপক়ে পকড, লস জাভত এে সুিৃঢ় জাতী়ে 
লপ্ররণার বশবতগী হক়ে ছুকট যা়েভন। এে ভনবগাভপত-প্রা়ে আত্মরো প্রবৃভির লশে উজ্জ্বেতা 
ও অভগ্ন-লপ্ররণার বকশই লস জাভত যুকদ্ধ লযার্িান েকর। শাভন্তবািী ও মােগসবািী নীভতর 
অগ্রর্ভতর সকে সকে জাভতর র্িীকর লয অবে়ে ও পোঘাত ভঘকর ধকরভছে তার ভবরুকদ্ধ 
জামগান জাভত বাইকর লজহাি লঘােণা েরকেও লিতকর লিতকর তারা েমশ ে়ে হক়ে 
আসভছে। 
 
অবশযই এ যুকদ্ধর ভবকজতাকির ঈবর ভবকশে লোন পুরস্কাকর িূভেত েকরভন। বরং 
অনুকশাচনার যন্ত্রণা়ে িকর ওকে তাকির মন। আর তখনই আমরা লসই আসে সতযভট 
বুেকত লপকর তাকে স্বীোর েকর লনই। এবং নতুন উিযকম এে প্রস্তর েভেন ভিভির 
ওপর জাতী়ে উন্নভতর নতুন লসৌধভটর প্রভতভষ্ঠত েরার লচষ্টা েভর। 
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নযাশনাল লসাশযাহলস্ট ললবার পাহটগর অ্গ্রর্হতর প্রথম 
স্তর 

 
এ খকণ্ডর লশকের ভিকে আভম আমাকির আকন্দােকনর প্রথম স্তরভটর েথা বণগনা ও 
ভবকশ্লেণ েরব। ভেন্তু লয আিশগকে আমরা েেয ভহসাকব গ্রহণ েভর লস আিকশগর ভনখুাঁত 
ভবকশ্লেণ এ খকণ্ড সম্ভব ন়ে বকে তা আমরা ভিতী়ে খকণ্ড েরব; লযখাকন আমাকির নীভত 
বা োযগপদ্ধভতর ভবকশ্লেকণর সকে সকে রাষ্ট্র শেভটর প্রেৃত ভচত্রভটও আমরা তুকে ধরব।  
এখাকন ‘আমরা’ বেকত লসইসব লোেকে বুভে যারা এেই োমনা বাসনার িারা 
উেীভপত হ়ে ভেন্তু সেকে লসই োমনা প্রোশ েরার উপযুক্ত িাো খুাঁকজ পা়ে না। সমস্ত 
সংস্কাকরর মূকে আকছ েে েে মানুকের সমকবত এেভট বাসনা, যভিও লসইসব অসংখয 
মানুকের মকধয লথকে প্রথকম প্রবক্তারূকপ এেজন এভর্ক়ে একস লসই সংস্কাকরর োজভট 
শুরু েকর। সমস্ত বড বড সংস্কাকরর েেযই হে তাই। েে েে মানুকের লযসব োমনা 
বাসনা যুর্ যুর্ ধকর শতােীর পর শতােী ধকর গুমকর মকর, এেজন প্রভতিাধর বযভক্ত 
তাকির জনয এভর্ক়ে একস এে এেভট সংস্কাকরর মকধয লসই োমনা বাসনাকে 
সাথগেিাকব রূপাভ়েত েকর লতাকে। 
 
আমাকির লিকশর েে েে মানুে লয এে লমৌন পভরবতগকনর আশা়ে ভিন গুনকছ 
বযােুেিাকব তা তাকির র্িীর অসকন্তাে বা ভবকোি লথকেই লবাো যা়ে। এ অসকন্তাে বা 
ভবকোি ভবভিন্নিাকব প্রোভশত বা পভরতযক্ত হকে। অকনকের লোি প্রোভশত হ়ে ভনভবড 
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হতাশা ও ভনরুৎসাকহর মকধয ভিক়ে, অকনকের প্রোভশত হ়ে রাকর্। অকনকে ভনবগাচকন 
অংশগ্রহণ না েকর তাকির লোকির পভরচ়ে লি়ে। আবার অকনকে েমকঘাঁো উগ্রপিীকির 
িকে লযার্ ভিক়ে তাকির লোি প্রোশ েকর। 
 
লশকোক্ত বযভক্তকির োকছই আমাকির নবর্ভেত আকন্দােকনর আকবিন ভছে সবকচক়ে 
লবভশ। যারা বতগমান সমাজবযবস্থা়ে সন্তুষ্ট না হক়ে র্িীর উকির্ ও হতাশা়ে িূর্কছ অথবা 
লোন পথ খুাঁকজ পাকে না, আমাকির আকন্দােন তাকির সেেকে এে সাংর্েভনে ভিভির 
ওপর িাাঁড েরাকত লচক়েভছে। 
 
লিশ বা জাভতর উপভর পৃকষ্ঠ শুধু আাঁচড না লেকট লয আকন্দােন জনর্কণর মকনর র্িীকর 
ছভডক়ে ভিকত লচক়েভছে। 
 
রাজননভতে িৃভষ্টকোণ লথকে ভবচার েরকে লিখা যাকব ১৯১৮ সাকে আমাকির জামগান 
জাভত িুভট প্রধান অংকশ ভবিক্ত ভছে। তাকির মকধয েুদ্রতর অংশভট ভছে বুভদ্ধজীবীকির 
িারা র্ভেত। এ অংকশর মকধয শ্রমজীবীকির লোন স্থান ভছে না। বুভদ্ধজীবীকির িারা 
র্ভেত অংশভটর এেমাত্র োজ ভছে রাকষ্ট্রর স্বাথগরো েকর চো। জাতী়ে স্বাথগ আর 
তাকির আিশগর্ত িাবধারা রো েরার জনয বুভদ্ধজীবীরা প্রভতঘাকতর ভবরুকদ্ধ লেবে 
বুভদ্ধর্ত হাভত়োর প্রক়োর্ েকর লযত। ভেন্তু প্রভতঘাকতর প্রধান আঘাকতর সামকন এ 
হাভত়োর লমাকটই ফেপ্রসূ হত না। 
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এ মুভষ্টকম়ে বুভদ্ধজীবী লশ্রণীর ভবরুকদ্ধ এে সতত সজার্ প্রভতেুেতা োজ েকর যাভেে; 
মােগসবাকি িীভেত শ্রভমেকশ্রণীর িারা সমাকজর এে বৃহির অংশ এ শ্রভমেকশ্রণী তাকির 
প্রচণ্ড সিভহে শভক্তর িারা বুভদ্ধজীবীকির সেে বাধাকে খডেুকটার মত উভডক়ে লিবার 
জনয বদ্ধপভরের হক়ে উকেভছে। তারা লোনেকমই জাতী়েতাবািী িাবধারা়ে ভববাসী ভছে 
না। সংখযার্ভরষ্ঠ এ ভবরাট শ্রভমেকশ্রণী লিকশর স্বাথগ জোিভে ভিক়ে ভবকিশী অতযাচারী 
এেনা়েেকির স্বাথগরো েকর লযত আবার এ শ্রভমে লশ্রণীর সাহাযয ছাডা জাতী়ে 
অিুযত্থানও সম্ভব ভছে না। 
 
১৯১৮ সাকে অবস্থা এমন িাাঁডা়ে লয ভছন্নভিন্ন জাতী়ে শভক্ত সুসংর্ভেত না হও়ো পযগন্ত 
জামগান জাভতর পুনরুত্থান লমাকটই সম্ভব ভছে না। আবার জাতী়ে পুনরুত্থান ছাডা 
বভহুঃশত্রুর আেমণকে প্রভতহত েরাও সম্ভব হ়ে না তাকির পকে বসৃ্তত জামগাভনর তখন 
প্রভতরো বযবস্থা বেকত ভেছুই ভছে না। তার মাকন এ ন়ে লয জামগাভনর লোন অস্ত্রশস্ত্র 
ভছে না; জাতী়ে আত্মসংরেকণর জনয লয লেৌহেভেন সংেকির িরোর, যা অকস্ত্রর লথকে 
অকনে লবভশ, লসই সংেকির এোন্ত অিাব ভছে তখন সারা লিকশ। 
 
অথচ আমাকির লিকশর বামপিীরা বকে লিকশ অন্ত্র না থাোর জনযই তারা এ সবকিভশে 
নীভত অবেম্বন েকরকছ। ভেন্তু আসকে এ নীভত ভববাসঘাতেতার নীভত। এেথা সকতযর 
অপোপ ছাডা আর ভেছুই ন়ে। ভমথযা লস্তােবােয ভিক়ে সাধারণ মানুেকে িুভেক়ে রাখার 
ছেনামাত্র। 
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আমাকির লিকশর িভেণপিী রাজনীভতভবিরাও েম িা়েী ন়ে। তারাও এেই িৎসনার 
লযার্য। তাকির লশাচনী়ে োপুরুেতার জনয ১৯১৮ সাকে ইহুিীরা রাষ্ট্রেমতা়ে আকস। 
এবং েমতা়ে আসার পর তারা জাভতকে ভনরস্ত্র েকর লতাকে। তাকির লিাকের জনযই 
জামগাভন অস্ত্রহীন হ়ে। 
 
সুতরাং জামগাভনর জাতী়ে শভক্ত পুনুঃপ্রভতভষ্ঠত েরকত হকে শুধু োরখানা়ে অস্ত্র ভনমগাণ 
েরকেই হকব না, জাতী়ে আত্ম-সংরেণ প্রবৃভিকে নতুন েকর সিীভবত েকর তুেকত 
হকব। োরণ আন্তজগাভতে লেকত্র লোন রাকষ্ট্রর েৃভতত্ব বা লযার্যতা শুধু অকস্ত্রর পভরমাকণর 
ওপর ভনিগর েকর না, ভনিগর েকর জাভতর স্বতুঃসূ্ফতগ প্রভতকরাধ বাসনা়ে আর বীরত্বপূণগ 
সাহকসর ওপর। 
 
এভিে ভিক়ে বৃভটশ জাভতর িূভমো ভবকশে গুরুত্বপূণগ। বৃভটশ জাভতর মকধয এেই সকে 
সরোকরর ভনষ্ঠা ও িৃঢ়তা আর জনর্কণর শভক্ত ও সাহস েেয েরার মত। সরোকরর 
িৃঢ়তা জনর্কণর শভক্ত ও স্বতুঃসূ্ফতগ প্রভতকরাধ বাসনা অনযানয জাভতর তুেনা়ে অকন্ত্রর 
স্বিতা সকেও তাকির জাতী়ে সংগ্রামকে সাফকেযর স্বণগচূডা়ে ভনক়ে লযকত পাকর। 
 
সুতরাং লিখা যাকে জামগাভনর পুনুঃপ্রভতষ্ঠার জনয জাভতর মকধয রাজননভতে 
আত্মসংরেণকবাধকে নতুন েকর জাভর্ক়ে তুেকত হকব এবং জাতী়ে ভবকরাধী শভক্তগুভেকে 
জাতী়ে আিকশগ উিুদ্ধ েকর তুেকত হকব। 
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জামগাভনকে সাবগকিৌম েমতা়ে পুনুঃপ্রভতভষ্ঠত েরার আকন্দােনভটকে যভি সফে েকর 
তুেকত হ়ে তাহকে লিকশর সাধারণ মানুকের লিশাত্মকবাকধ উেীপ্ত েকর তুেকত হকব। 
আমাকির লিকশর জাতী়ে বুকজগা়োরা এমনই অপিাথগ লয তারা লোন বভেষ্ঠ অিযন্তরীণ বা 
সবকিভশে নীভত খাডা েরকত পাকরভন। আমাকির লিকশর জনর্কণর মতকে যুদ্ধমুখী েকর 
লতাো যা়ে লজার প্রচাকরর মাধযকম, ভেন্তু ইহুিী িাইক়েরা জামগাভনর পুনরুিীবকনর 
প্রকচষ্টাকে ভনমগমিাকব গুাঁভডক়ে লিকব, লযমন তারা এেভিন জামগাভনর সামভরে শভক্তকে 
গুাঁভডক়ে লি়ে। লিকশ মােগসবািীরা সুসংর্ভেত এবং তাকির সংখযা লিডকোভট। এ 
মােগসবািীরা শুধু লয জাতী়ে লোন সবকিভশে নীভত খাডা েরকত ভিকে না তা ন়ে, এরা 
লোনেকমই জামগাভনকে তার রাজননভতে শভক্ত পুনরুদ্ধার েরকত ভিকে না। শুধু 
আমাকির লিকশ ন়ে, পৃভথবীর ভবভিন্ন লিকশই মােগসবািীরা এিাকব লবাো হক়ে 
িাাঁভডক়েকছ। লমাটেথা লয সব রাজননভতে িকের লনতা লিশ ও জাভতর সকে এেইিাকব 
ভববাসঘাতেতা েরকছ তারা লোনেকমই জাতী়ে পুনরুিীবকনর লোন প্রকচষ্টাকে সহয 
েরকত পারকছ না। তারা জাভতর ইভতহাকস এ ভশো লি়ে, যারা জামগাভনর এ অবস্থার 
জনয িা়েী তাকির ওপর চরম প্রভতকশাধ না লনও়ো পযগন্ত জামগাভন তার হারাকনা লর্ৌরব 
পুনরা়ে উদ্ধার েরকত পারকব না। 
 
তাই জামগাভনর সাবকিৌমত্ব ও রাজননভতে স্বাধীনতা পুনুঃপ্রভতভষ্ঠত েরকত হকে শাভন্তপূণগ 
িাকব জনর্কণর মকনর পভরবতগন সাধন েকর তাকির ভনক়ে এে সংযুক্ত সংগ্রামী সংস্থা 
র্কড তুেকত হকব। 
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বাস্তব িৃভষ্টকোণ লথকে ভবচার েরকে লিখা যাকব জনর্ণ স্বাধীনতার আিকশগ ভববাসী হকে 
জামগাভনকে ভেছুকতই সবকিভশে বন্ধন লথকে মুক্ত েরা যাকব না। অপর ভিকে সামভরে 
িৃভষ্টকোণ লথকে ভবচার েরকে লবাো যাকব শুধু ছাত্র ও বুভদ্ধজীবীকির ওপর ভনিগর েকর 
ভবকিশী সম্প্রিাক়ের ভবরুকদ্ধ যুদ্ধ লঘােণা েরা যা়ে না। 
 
লযসব তরুণ জামগান বুভদ্ধজীবী লস্বোকসবে বাভহনীকত লযার্িান েকর ১৯১৪ সাকের 
ক্লাইিাকসর যুকদ্ধ প্রাণ ভবসজগন লি়ে তাকির অিাব পকর ভবকশেিাকব অনুিূত হ়ে। অবশয 
লিকশর ভবরাট সংখযে শ্রভমেকশ্রণী লযার্িান না েরকে প্রভতরো বযবস্থা লজারাকো হও়ো 
সম্ভব ন়ে। ভেন্তু তার জনয অনভিজ্ঞ অভশভেত শ্রভমেকশ্রণীকে উপযুক্ত সামভরে ভশোিান 
েরা উভচত। আবার িাসগাই শাভন্তচুভক্তর শতগ অনুসাকর আমাকির সমগ্র জাভতকে ভনরস্ত্র 
অবস্থা়ে থােকত হ়ে বকে জনর্ণকে সামভরে প্রভশেণ িান সম্ভব ন়ে। লিকশর 
স্বাধীনতার পুনরুদ্ধাকরর জনয বযাপে সামভরে প্রস্তুভতও সম্ভব ন়ে। লিকশর মকধয তার 
জনয প্রচুর গুপ্তচর োজ েকর যাভেে। তারা আন্তজগাভতে মােগসবাকির লিাহাই ভিক়ে 
জাতী়ে পুনরিুযত্থাকনর পকথ বাধা সৃভষ্ট েরভছে। 
 
এ বাধা অপসাভরত েরকত হকে লিকশর বৃহির জনসাধারণকে অবশযই জাতী়ে 
স্বাধীনতার নীভতগুকোকে অন্তকরর সকে গ্রহণ েরকত হকব। তারা যাকত স্বতুঃসূ্ফতগিাকব 
এোকজ এভর্ক়ে আকস তার জনয সবগাকগ্র লচষ্টা েরকত হকব। 
 
জাতী়ে রাজননভতে স্বাধীনতা আকর্ অজগন না েকর আমরা যভি নানারেম অিযন্তরীণ 
সংস্কাকর মন লিই তাহকে লসইসব সংস্কাকরর সফেতা ভনক়ে লসসব জাভত োিবান হকব, 
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যারা আমাকির লিশকে তাকির উপভনকবশ ভহসাকব লশােণ েরকত চা়ে। উৎপািকনর 
লেকত্র যা-ই উদৃ্ধি হকব, যতই লিকশর সম্পি বাডকব ততই তাকির হাত শক্ত হকব। 
 
একেকত্র জামগাভনর লোন সাংসৃ্কভতে উন্নভত বা অগ্রর্ভত সম্ভব ন়ে। োরণ লয লোন 
লিকশর সংসৃ্কভতর মান রাজননভতে স্বাধীনতা ও জাতী়ে মযগািার সকে ওতকপ্রাত িাকব 
জভডত। 
 
তাই ১৯১৯ সাকের প্রথম ভিকে আমরা এেথা লবশ বুেকত পাভর লয লিকশর জনর্ণকে 
বযাপে জাতী়েেরণ অথগাৎ তাকির মকধয জাতী়েতাকবাধ জার্াকনাই হকব আমাকির 
আকন্দােকনর প্রধানতম েেয। অবশয এ োকজর জনয েতগুভে িা়ে-িাভ়েত্ব আমাকির 
সাধন েরকত হকব। লযমন : 
 
(১) জনর্কণর মনকে জাতী়ে িাবাপন্ন েকর লতাোর জনয লয সামাভজে তযাকর্র প্রক়োজন 
তার জনয আমাকির প্রস্তুত থােকত হকব। জাতী়ে অথগননভতে লেকত্র পুাঁভজপভত ও 
মাভেেকশ্রণীর পে লথকে শ্রভমেকশ্রণীকে যতিূর সম্ভব সুকযার্সুভবধা ভিকত হকব। োরণ 
এসব সুকযার্সুভবধা জনর্ণকে জাতী়ে বৃকির র্ণ্ডীর লিতকর লটকন আনকব। শ্রভমেকশ্রণী 
তাহকে জাতী়ে িাবধারা়ে িাভবত হক়ে উেকব। লিকশর মকধয রাজননভতে ভস্থরতা বা 
শৃঙ্খো না থােকে মাভেেপকের আভথগে বা বযবসার্ত োকির লোন অথগ হকব না। প্রথম 
মহাযুকদ্ধর সম়ে আমাকির লট্রড ইউভন়েন সংস্থাগুভে যভি শ্রভমেকশ্রণীর স্বাথগরোর জনয 
মাভেেকির ভবরুকদ্ধ আকপােহীনিাকব সংগ্রাম েরকত এবং মাভেেপেকে শ্রভমেকির 
লবতন ও সুকযার্-সুভবধা ভিকত বাধয েরত তাহকে যুকদ্ধ আমাকির পরাজ়ে ঘটত না। 
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এসব আভথগে সুকযার্-সুভবকধ ভিক়ে শ্রভমেকির মনকে লিশ ও জাভতর প্রভত অনুর্ত েকর 
লতাো লযত জাতী়ে অথগননভতে মূে োোকমার লোন েভত না েকর যতিূর সম্ভব লিকশর 
মাভেেপেকে োি েম েকর আভথগে তযার্ স্বীোকর প্রস্তুত থােকত হকব। 
 
(২) জাতী়ে িাবধারার ভিকে েেয লরকখ জনর্ণকে ভশোিাকনর জনয পােযেম রচনা 
েরকত হকব। তাকির সামাভজে ও আভথগে অবস্থার উন্নভত সাধন েরকত হকব যাকত েকর 
জাভতর সাংসৃ্কভতে জীবকন এরা অংশগ্রহণ েরকত পাকর। 
 
(৩) এ ভবেক়ে লোন েুণ্ঠা বা ভিধা থােকে বেকবা সব ভিধা েুণ্ঠা লেকড লফকে 
জনসাধারণকে প্রেৃত অকথগ মকন প্রাকণ জাতী়েতাবািী েকর তুেকত হকব। এ ভবেক়ে 
তাকির মনকে উগ্র েকর তুেকত হকব। তথােভথত েভতোরে আন্তজগাভতেতাবাকির 
ভবেভে়োকে নষ্ট ও বযথগ হকে জাতী়েতাবাকির পাটা ভবে প্রক়োর্ েরা প্রক়োজন। 
 
লোন জাভতর বৃহির জনসাধারণ শুধু অধযাপে ও রাজনীভতভবিকির িারা র্ভেত ন়ে। এ 
সাধারণ জনর্ণ লোন জভটে িাবধারা বা তকের সকে লমাকটই পভরভচত ন়ে। তারা 
সাধারণত জ্ঞান বা যুভক্তকত ন়ে, আকবর্ বা অনুিূভতর িারা পভরচাভেত হ়ে। লসই 
আকবকর্ অনুিূভত সিথগে হকত পাকর। জর্কত আজ পযগন্ত যত বড বড পভরবতগন 
সংঘভটত হক়েকছ তার মূকে লোন িভক্ত িােবাসা বা প্রবে ঘৃণা প্রিৃভত লোন না লোন 
লমৌে অনুিূভত বা আকবর্ মূে লপ্ররণা ভহসাকব োজ েকরকছ। জনসাধারকণর মন জ়ে 
েরকত হকে তাকির অন্তকরর চাভবোভে োি েরকত হকব। আর লসই চাভবোভে হে িৃঢ় 
সংেি। 
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(৪) লিকশর জনর্ণকে লোন আকন্দােকনর সাভমে েকর তুেকত হকে তাকির মকধয শুধু 
তাকির েেয পূরকণর জনয এে সংগ্রামশীে সমথগে প্রেৃভত জাভর্ক়ে ভিক়ে চেকব না, 
শত্রুপেকে ধ্বংস েরার এে নঞথগে প্রবৃভিও জার্াকত হকব। যখন লোন পে এে 
আকপােহীন প্রচণ্ডতা়ে প্রভতপেকে আেমণ েকর, ধ্বংস েকর, তখন সাধারণ মানুে 
িাকব ভনশ্চ়ে তারা নযাক়ের খাভতকরই এ সংগ্রাকম অবতীণগ হক়েকছ। ভেন্তু যখন লিকখ 
আেমণোরীকির মকধয েুণ্ঠা বা ভিধা রক়েকছ, তখন তারা স্বািাভবেিাকব ভচন্তা েকর 
তাকির এ আেমণ ও সংগ্রাকমর লপছকন লোন নযা়েসেত যুভক্ত লনই। সাধারণ জনর্ণ 
প্রেৃভতরই এে অংশ ভবকশে। তারা চা়ে বেবাকনরা জ়েোি েরুে আর িুবগকেরা মুকছ 
যাে ধরাপৃষ্ঠ হকত। তকব জনর্কণর মন জ়ে েরকত হকে যারা তাকির মকন 
আন্তজগাভতেতার ভবে ঢুভেক়ে ভিকে তাকির তাডাকত হকব লশকে। 
 
(৫) লোন জাভতর উত্থান বা পতন ভনিগর েরকছ তার রক্তর্ত উপািাকনর শুভচতা ও 
অখণ্ডতার ওপর। লয জাভত তার রকক্তর এ শুভচতাকে অেুি রাকখ না বা এ বযাপাকর 
গুরুত্ব লি়ে না লস জাভতর অন্তরাত্মা খণ্ড ভবখণ্ড হক়ে যা়ে, লস জাভত েখনই সংহভত োি 
েরকত পাকর না। লোন জাভতর রক্ত িূভেত হকেই তার জাতী়ে চভরত্র নষ্ট হক়ে যা়ে। 
 
সুতরাং জামগান জাভতকে আজ বাাঁচকত হকে তার জাতী়ে লিহ লথকে ভবজাতী়ে ও 
সবকিভশে বীজাণুগুকোকে িূর েরকত হকব। তাকির রক্তর্ত পভবত্রতার সমসযাভটকে 
উপযুক্ত গুরুত্ব ভিকত হকব। 
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(৬) লিকশর জনর্কণর জাতী়েেরকণর অথগ এ ন়ে লয যারা উপরতো়ে রক়েকছ তাকির 
নাভমক়ে আনা। োউকে লোন স্তর হকত নাভমক়ে না একন ভনচুতোর লোেকির উপরতো়ে 
ভনক়ে লযকত হকব। আমাকির যুকর্ যারা বুকজগা়ো বকে আখযাত হকে, তারা ভনকজকির 
লচষ্টাকতই স্তকর উকে লর্কছ। শ্রভমে লশ্রণীর জীবনযাত্রার মানকে উন্নত েরকত হকে 
তাকির সামাভজে ও সাংসৃ্কভতে অবস্থার উন্নভত েরকত হকব। আমাকির আকন্দােনকে 
সফে েকর তুেকত হকে শ্রভমেকশ্রণীর মকধয লথকে লবভশ সিসয সংগ্রহ েরকত হকব। 
বুভদ্ধজীবীকির মকধয লথকে এেমাত্র লসইসব লোেকির সিসয ভহসাকব গ্রহণ েরা লযকত 
পাকর যারা আমাকির আকন্দােকনর মূে উকেশয ও আিশগকে মকনপ্রাকণ গ্রহণ েরকত 
লপকরকছ। 
 
ভেন্তু শ্রভমেকশ্রণীর লোেকির মকধয বযাপেিাকব সিসয সংগ্রহ েরার বাধা হে তাকির 
আন্তজগাভতেতাবাি। শ্রভমেকশ্রণীর লোকের মকন লয আন্তজগাভতেতাবাকির আিশগ ঢুভেক়ে 
ভিক়েকছ লসই আন্তজগাভতেতাবাি তাকির মন লথকে িূরীিূত েকর জাতী়েতাবাি সঞ্চাভরত 
েরকত হকব। 
 
আমাকির আকন্দােনকে সফে েকর তুেকত হকে এবং জামগান শ্রভমেকশ্রণীকে 
জাতী়েতাবাকি উিুদ্ধ েকর তুেকত হকে লিকশর ভশিপভতকির ভবরুকদ্ধও এে প্রচারোযগ 
চাোকত হকব। তাকির েতগুভে িুে িাঙাকত হকব। ভশিপভতকির মকধয সাধারণত এ 
ধারণা প্রচভেত আকছ লয মাভেেকির োকছ শ্রভমেকির সবসম়ে নত হক়ে চেকত হকব। 
শ্রভমেকির সব অথগননভতে অভধোর ভছভনক়ে ভনকত হকব। সব সুকযার্ সুভবধার িাভব তযার্ 
েরকত হকব, এ ধারণা সমূ্পণগ িুে। ভশিপভতকির আর এেভট িুে ধারণা হে এ লয 
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শ্রভমেরা তাকির িাভব আিাক়ের জনয যতই তৎপর ও সংগ্রামশীে হক়ে ওকে, ততই তারা 
সাধারণ মানুকের স্বাকথগর ভবরুদ্ধাচরণ েরকত থাকে। 
 
অবশয এেথা ভেে শ্রভমকেরা যভি লোন অকেৌভেে িাভব উত্থাপন েকর অথবা অসম্ভব 
ভেছু লচক়ে বকস তকব তারা জাতী়ে স্বাকথগর ভবরুদ্ধাচারণ েকর। তখন তারা জাতী়ে 
অথগনীভতর ভিভিটাকেই ধ্বংস েকর ভিকত চা়ে। ভেন্তু ভশিপভত ও মাভেে পেকেও 
এেথা মকন রাখকত হকব লয তারা যভি শ্রভমেকির লশােণ েরার জনয লোন অমানভবে 
পদ্ধভত গ্রহণ েকর, যভি শ্রভমেকির নযাযয সুকযার্ সুভবধা না লি়ে, তাহকে তারা জাতী়ে 
স্বাকথগর ভবরুদ্ধাচারণ েকর। লসকেকত্র তাকে লোন েকমই জাতী়েতাবািী বো যা়ে না, 
োরণ তখন লেউ জাভতর লিকহ অননেয ও অসকন্তাকের বীজ বপন েকর। 
 
বুভদ্ধজীবীকির মকধয যভি এমন লোন লোে থাকে যারা মকনপ্রাকণ জাতী়েতাবািী এবং 
লিকশর জাতী়েতাবািী আকন্দােকনর লেকত্র শ্রভমেকশ্রণীর িাভ়েত্ব যথাযথিাকব উপেভি 
েরকত সেম, তাকির অবশযই আমাকির সংর্েকনর সিসয েকর ভনকত হকব। ভেন্তু 
বুকজগা়োরা যভি তাকির প্রথার্ত লশ্রণীচভরত্র না বিো়ে তাহকে লোন মকতই তাকির মকধয 
লথকে লোন সিসয লনও়ো চেকব না। বুকজগা়োকির সামাভজে অথগননভতে িৃভষ্টিভে 
অবশযই পাটাকত হকব। 
 
লমাট েথা আমরা লোনেকমই আমাকির জাতী়েতাবািী নীভত বা েমগপদ্ধভতর লোন 
পভরবতগন েরব না; বরং যারা অ-জাতী়েতাবািী বা জাতী়েতাবািী ভবকরাধী তাকির 
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যথাসম্ভব িকে টানার লচষ্টা েরব। অবশয আমাকির আকন্দােন ও ভমভছে বুকজগা়োকির 
মকনর ওপর প্রিাব ভবস্তার েরকব এবং তাকির মনস্তাভেে পভরবতগন ঘটাকব। 
 
(৭) প্রচার আকন্দােকনর এে ভবকশে অে। ভেন্তু প্রচারোযগকে ফেপ্রি েকর তুেকত হকে 
লিখকত হকব প্রচার লযন সবসম়ে এেমুখী হ়ে। যখন লযখাকন লোন প্রচারমূেে বকৃ্ততা 
লিও়ো হকব তখন লিখকত হকব লস বকৃ্ততা লযন শ্রভমেকশ্রণী অথবা বুভদ্ধজীবীকে েেয 
েকর লিও়ো হ়ে। োরণ লয িাো়ে ও িভেকত বুভদ্ধজীবীকির সামকন বকৃ্ততা লিও়ো হ়ে, 
তা’ শ্রভমেকশ্রণীর লোকেরা বুেকত পারকব না। আবার লয িাো়ে শ্রভমেকশ্রণীর লোকেকির 
সামকন বকৃ্ততা লিও়ো হকব তা বুভদ্ধজীবীরা পছন্দ েরকব না। লিকশর মকধয এমন বািী 
খুব েমই আকছ ভযভন আজ লমথর, োমার, ভমস্ত্রী প্রিৃভত লশ্রণীর লোেকির োকছ 
সাফকেযর সকে বকৃ্ততা লিবার পর লোন ভববভবিযােক়ের অধযাপে ও ছাত্রকির সামকন 
অনুরূপ সাফকেযর সকে বকৃ্ততা ভিকত পারকবন। এখাকন লোন নতুন িাবািশগ সৃভষ্ট বা 
ভবকশ্লেকণর লোন প্রক়োজন লনই। এখাকন িরোর হে প্রেভিত িাবধারাভট সাধারণ 
মানুকের মকন সহজিাকব তুকে ধরা। 
 
সামাভজে র্ণতন্ত্র মােগসবািী আকন্দােন বা আিশগ প্রিৃভত েথাগুকো শ্রভমেকির সহকজই 
আেেগণ েকর। োরণ েম বুভদ্ধসম্পন্ন লোকেরা সহকজই এসব েথা বুেকত পাকর। এবং 
যাকির োকছ এসব েথা বো হ়ে তারা সবাই এেই মকনািাবাপন্ন। 
 
বকৃ্ততার প্রোশিভে এমন হকত হকব যা সহকজই সাধারণ জনর্কণর বুভদ্ধর স্তকর লপৌঁছকত 
পাকর। লয ভবরাট জনসিা়ে সাধারণ জনর্ণ সমকবত হ়ে, লসখাকন এমন বক্তার িরোর 
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ভযভন জনর্কণর হৃি়ে জ়ে েরকত পাকরন। লস সিা়ে উপভস্থত যভি লোন ভশভেত 
িদ্রকোে লস বকৃ্ততা শুকন তা অপছন্দ েকর তাহকে বুেকত হকব আমাকির এ নতুন 
আিকশগর পকে লস একেবাকর অকযার্য। লযসব ভশভেত বুভদ্ধজীবী সাধারণ জনর্কণর 
ওপর প্রিাকবর পভরমাণ লিকখও অনুেূে প্রভতভে়োর পভরকপ্রভেকত এসব বকৃ্ততার 
গুণাগুণ ভবচার েকর, তারাই আমাকির আকন্দােকনর পকে উপযুক্ত বযভক্ত। আমাকির 
বকৃ্ততার উকেশয যারা জাতী়েতাবািী ন়ে তাকির জাতী়েতাবািী েকর লতাো। যারা 
এমভনকতই জাতী়েতাবািী তাকির জনয এ বকৃ্ততা ন়ে। 
 
‘যুদ্ধপ্রচার’ এ অধযাক়ে আভম প্রচাকরর নীভত ও ভন়েমোনুনগুভে এবং িভেমা েী হকব তা 
ভনক়ে আকোচনা েকরভছ ভবশিিাকব। লসগুভের সাফেয এ েথাই প্রমাণ েকর লয লসগুকো 
ভেে। 
 
(৮) ভেন্তু জনর্ণকে লোন ভবেক়ে ভশভেত ও িীভেত েকর লিাোই লোন রাজননভতে 
সংস্কার আকন্দােকনর মূে উকেশয ন়ে। লয সব িাবধারা জর্কত পভরবতগন আনকত চা়ে, 
লসই সব িাবধারার বাস্তব রূপা়েকণর জনয এে সুভনভিগষ্ট েমগপদ্ধভতরও প্রক়োজন হ়ে। 
লোন সামভরে অিুযত্থান বা লোনিাকব রাজননভতে েমতা িখে েখনই এ আকন্দােকনর 
উকেশয ন়ে। এ আকন্দােকনর এেমাত্র উকেশয হে জনর্কণর স্বাথগরো েরা এবং তাকির 
সবগতিাকব জাতী়েতাবািী েকর লতাো। 
 
(৯) আমাকির নব আকন্দােকনর অন্তভনভহত র্েন প্রেৃভত হে অ-সংসিী়ে। লয সব 
সাংর্েভনে নীভতর বকে সিসযকির সংখযার্ভরষ্ঠ লজাকটর মাধযকম ভসদ্ধান্ত রৃ্হীত এবং 
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লনতারা সাধারকণর জীবকন এটা রূপাভ়েত েকর লতাকে মাত্র, লসই সব নীভত আমাকির 
এখাকন প্রতযাখযাত। আমাকির সাংর্েভনে নীভত হে লছাটবড লয লোন সমসযার লেকত্র 
মাত্র এেজন পূণগ প্রিূত্ব সহোকর সেে িাভ়েত্ব পােন েরকব। 
 
আমাকির এ নীভতর সুফেগুভে হে ভনম্নরূপ : 
 
লোন এে িকের প্রধানই লস িকের এেজন সিাপভত ভনযুক্ত েকর। তখন লসই 
সিাপভতই িকের পে লথকে সব িা়েিাভ়েত্ব পােন েকর। তখন অনযানয সব 
েভমভটগুকোকে লসই সিাপভতর ভনকিগশ লমকন চেকত হ়ে। েভমভটগুভের এেমাত্র োজ 
হে লিাট লিও়ো ন়ে, সিাপভতর ভনকিগশ মত োজ েকর যাও়ো। প্রধান প্রধান শহর বা 
গ্রামকিকশ েভমভটগুকো এেইিাকব োজ েকর যা়ে। শুধু এে সাধারণ ভনবগাচকন সমস্ত 
সিসযকির িারা িেকনতা ভনবগাভচত হ়ে। তখন তারই আকিকশ ও ভনকিগকশ েভমভটগুকো 
োজ েকর। যভি লোন সম়ে লিখা যা়ে িকের সবগপ্রধান লনতা পাভটগভবকরাধী োজ েকর 
চকেকছ তাহকে নতুন এে সাধারণ ভনবগাচকনর মাধযকম এে নতুন িেকনতা ভনবগাচন েরা 
হ়ে। 
 
এ নীভত শুধু িকের লেকত্র ন়ে, সমগ্র রাকষ্ট্রর লেকত্রও প্রকযাজয। লয বযভক্ত তার ভনকজর 
সব োকজর িাভ়েত্ব গ্রহণ েরার সাহস লিখাকত পাকর না, লসই বযভক্ত লনতা হবার 
উপযুক্ত ন়ে। মানবজাভতর অগ্রর্ভত ও সংসৃ্কভত েখকনা সাধারণ মানুকের িারা প্রভতভষ্ঠত 
হ়ে না। তা হে এোন্তিাকব বযভক্তর্ত লযার্যতা ও প্রভতিার োজ। 
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এ োরকণই আমাকির আকন্দােন সংসিী়ে র্ণতকন্ত্রর ভবরুকদ্ধ। যভি লেউ সংসিী়ে 
বযবস্থা়ে লযার্িান েকর তাহকে বুেকত হকব লস আমাকির আকন্দােনকে ধ্বংস েরকত 
চা়ে। 
 
আমাকির আকন্দােন এেমাত্র রাজননভতে সমসযা ছাডা অনয লোন সমসযার হস্তকেপ 
েকর না। এ আকন্দােকনর এেমাত্র উকেশয লিকশর রাজননভতে পুনর্গেন, ধমগসংস্কার 
ন়ে। সুতরাং লসই সব িে এ আকন্দােকনর লচাকখ শুে, যারা লয জাতী়েতাকবাধ সেে 
ধমগ ও নীভতর ভিভিিূভম লসই জাতী়েতাকবাধকে ধ্বংস েরকত চা়ে। 
 
লোন এে ভবকশে ধরকনর রাষ্ট্রর্েন আমাকির আকন্দােকনর উকেশয ন়ে, লয সব লমৌে 
নীভত রাজতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র লয লোন ধরকনর রাকষ্ট্র ভিভিস্বরূপ এবং লযগুকোকে বাি 
ভিকে লোন রাষ্ট্রই তার অভস্তত্বকে ভটভেক়ে রাখকত পাকর না, লসই সব নীভতগুকোকে 
প্রভতভষ্ঠত েরাই এ আকন্দােকনর োজ। 
 
লোন রাকষ্ট্রর চূডান্ত র্েন ভে হকব, তার আেৃভত ও প্রেৃভত ভে রেম হকব তা 
সমসামভ়েে যুকদ্ধর প্রক়োজন অনুসাকর ভনণগীত হকব। যখন লোন জাভত তার অন্তভনভহত 
অভস্তকত্বর সকে জভডত মূে সমসযাভটকে বুেকত পাকর, তখন বাইকরর লোন সমসযাই লস 
জাভতর মকধয িাঙন ধরাকত পাকর না। 
 
(১১) সংর্েনই আমাকির আকন্দােকনর মূে উকেশয। এটা এে লেৌশের্ত বযবস্থা মাত্র। 
সংর্েন েকেয লপৌঁছবার উপা়েমাত্র। লয সংর্েন িেকনতা এবং অকনে সাধারণ 
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সিসযকির মকধয বযবধান সৃভষ্ট েকর, লসই সংর্েন লমাকটই িাে বা আিশগ ন়ে। আিশগ 
সংর্েকনর োজ হে িেকনতার মকন লযসব সৃভষ্টশীে িাবািকশগর উদ্ভব হ়ে লসই সব 
আিশগ শুধু িকের সাধারণ সিসযকির মকধয, সমগ্র জনসাধারকণর মকধয ছভডক়ে লিও়ো। 
 
তকব িকের সিসয ও সমথগকের সংখযা যতই বাডকত থাকে ততই িেকনতার মকধয 
সাধারণ সিকসযর লযার্াকযার্ অসম্ভব হক়ে ওকে। তখন এজনয িেকনতা ও সাধারণ 
সিসযকির মােখাকন এে মধযবতগী সংস্থা র্কড লতাো হ়ে যা লনতার সকে লযার্াকযাকর্র 
বযবস্থা েকর লি়ে। িকের সিসয সংখযা অতযভধে লবকড লর্কে এে এেভট স্থাকন 
আঞ্চভেে পযগাক়ে এে এেভট েভমভট র্েন েরা হ়ে। এিাকব অঞ্চে ও লজো েভমভটর 
উচ্চ পযগাক়ের েমগীকির মাধযকম প্রক়োজন মত লোন সাধারণ সিসয ও িেকনতার মকধয 
লযার্াকযার্ বযবস্থা েকর লি়ে। 
 
এ সব ভেছু ভবকবচনা েকর িকের অন্তবতগী সংর্েকনর জনয ভনম্নভেভখত নীভতগুকো 
ভনধগারণ েরা হক়েকছ : 
 
(ে) িকের সমস্ত োজেকমগর মূে লেন্দ্র হকব ভমউভনে। এেজন ভববস্ত ও ভনিগরকযার্য 
েমগীকে প্রভশেণ িান েরকত হকব এবং এজনয এে প্রভশেণকেন্দ্র খুেকত হকব। িকের 
সুনাম অজগন েরকত হকে জনর্ণকে লবাোকত হকব মােগসবািী নীভতই সব ন়ে; অনয 
পাটা ভবেি নীভতও সম্ভব। 
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(খ) ভমউভনকে লেন্দ্রী়ে েভমভটর প্রিুত্ব িােিাকব প্রভতভষ্ঠত না হও়ো পযগন্ত ভেন্তু লোন 
আঞ্চভেে েভমভট র্েন েরা চেকব না। 
 
(র্) লজো, আঞ্চভেে ও প্রাকিভশে পযগাক়ে েভমভটগুভে এেমাত্র তখভন র্েন েরা হকব 
যখন এগুকোর এোন্ত প্রক়োজন লিখা লিকব এবং লেন্দ্রী়ে েভমভট সুপ্রভতভষ্ঠত হকব। 
 
তাছাডা স্থানী়ে েভমভট র্েকনর সম়ে লিখকত হকব লসই সব সংর্েকনর পভরচােনার িার 
গ্রহণ েরার উপযুক্ত লনতা পাও়ো যাকে ভেনা। এর সমাধাকনর িুকটা পথ আকছ : 
 
(ে) প্রথম উপযুক্ত পভরমাণ টাোর লজার্াড েরকত হকব। লসই টাো ভিক়ে লযার্য 
বুভদ্ধমান লোে লবকছ ভনক়ে তাকে প্রভশেণ িান েরকত হকব। এিাকব লবতনকিার্ী লযার্য 
লোে ভনযুক্ত েরকে লস ভেে অবস্থা বুকে োজ েকর যাকব। 
 
(খ) এ োজ সহজ হকেও বহু টাোর প্রক়োজন। প্রথম প্রথম অনবতভনে লোকের ওপকর 
ভনিগর েরকত হকব। আকন্দােকনর লনতারা তাই এে ভবরাট অঞ্চে জুকড এমন এে উিার 
সিাশ়ে বযভক্তর লখাাঁজ েরকব যারা আকন্দােনকে এভর্ক়ে ভনক়ে যাবার জনয িেকে সাহাযয 
েরকব। িরোর হকে অথগ সাহাযযও েরকব। 
 
উপযুক্ত লনতা লয অঞ্চকে পাও়ো যাকব না, লসখাকন লোন মকতই লোন স্থানী়ে বা 
আঞ্চভেে েভমভট র্েন েরা যাকব না। লোন লসবািে লযমন উপযুক্ত অভফসার ছাডা 
চেকত পাকর না, লতমভন লোন রাজননভতে িে উপযুক্ত লনতা ছাডা চেকত পাকর না। 
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লনতা হবার প্রবে বাসনাই লোন লনতার এেমাত্র গুণ ন়ে। সকে চাই ইোশভক্ত আর 
উিযম। প্রভতিা, সংেি আর অধযবসা়ে, এ ভতনভট গুকণর সমন্ব়ে লযকোন লনতার চভরকত্র 
এোন্ত িরোর। 
 
(১২) আকন্দােকনর িভবেযত ভনিগর েকর িকের সিসযকির আিশগ, ভনষ্ঠা, এোগ্রতা এবং 
উিযকমর ওপর। তাকির এটা সব সম়ে িাবকত হকব লয তারা নযা়েসেত োরকণই েডাই 
েরকছ। 
 
অকনকে মকন েকর এেভট আকন্দােন অনুরূপ ধরকনর আর এেভট আকন্দােকনর সকে 
যুক্ত হক়ে োজ েরকত পাকর। ভেন্তু তাকত আকন্দােকনর আ়েতনটা বাডকত পাকর 
লোেচকে। গুণর্ত মান তাকত বাডকব না। বরং তার সাংর্েভনে শভক্ত নষ্ট হক়ে লযকত 
পাকর। লোন আকন্দােন তখনই বড হকত পাকর যখন তার অন্তভনভহত শভক্তভট 
অবযাহতিাকব লবকড যা়ে এবং অনযানয প্রভতকযার্ীকির ছাভডক়ে ভনকজকে প্রভতভষ্ঠত েরকত 
পাকর। 
 
সুতরাং আমরা ভনরাপকি এ ভসদ্ধাকন্ত আসকত পাভর লয লোন আকন্দােকনর উন্নভতর জনয 
সংগ্রাম িরোর। এবং েকোর সংগ্রাকমর মকধয ভিক়ে অভজগত শভক্তই লোন আকন্দােকনর 
চূডান্ত সাফেয িান েরকত পাকর। লোন আকন্দােন েখকনা েণস্থা়েী বা লমাটামুভট ধরকনর 
জ়ে বা সাফেয োমনা েকর না। প্রভতভট আকন্দােকনর েেয হকব িীঘগ সগ্রাকমর মধয ভিক়ে 
এে স্থা়েী জক়ের লর্ৌরব োি েরা। এেভট আকন্দােকনর সকে অনয এেভট আকন্দােনকে 
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যুক্ত েরা আর এেভট চারার্াছকে র্কবেণার্াকর লরকখ েৃভত্রমিাকব বাডাকনা এেই েথা। 
েৃভত্রমিাকব বাডাকনা এ র্াছ েখনই স্বািাভবে র্াকছর মত লসই অন্তভনভহত শভক্ত অজগন 
েরকত পাকর না, লয শভক্তর লজাকর লোন স্বািাভবে র্াছ যুর্ যুর্ ধকর সমস্ত েড েঞার 
প্রকোপকে সহয েরকত পাকর। 
 
(১৩) আকন্দােকনর েমগেতগারা িকের সিসযকির এ ভশোই লিকব লয যুদ্ধ মাকনই 
অভিশাপ বা লোন অশুি শভক্ত ন়ে। তাকির অভস্তত্বকে সুিূর এবং সুপ্রভতভষ্ঠত েরকত 
হকে যুকদ্ধর প্রক়োজন আকছ। সুতরাং শত্রুকির শেতার িক়ে তারা িীত হকব না; বরং 
লসই শেতাকে বরণ েকর ভনক়ে সংগ্রাকমর মকধয ভিক়ে তারা জক়ের পকথ এভর্ক়ে যাকব। 
 
আকন্দােনোরীকির সব সম়ে এেথা মকন রাখকত হকব লয ইহুিীকির পভত্রোগুকো 
তাকির ভবরুকদ্ধ সবগিা ভমথযা ও েুৎসা রটনা েকর যাকব। ভমথযাবািী ইহুিীকির এেমাত্র। 
অস্ত্রই হে ভমথযা আর ছেনা। 
 
(১৪) বযভক্তর্ত প্রভতিা ও বযভক্তকত্বর প্রভত যাকত উপযুক্ত শ্রদ্ধা লিখাকনা হ়ে, তার জনয 
যথাসাধয লচষ্টা েকর যাকব আমাকির আকন্দােন। মানভবে মূেয বেকত যা লবাো়ে তা হে 
বযভক্তর্ত সৃভষ্টশীে শভক্তর ফে। ভশো, সাভহতয, ভবজ্ঞান, সামভরে শভক্ত ও বীরত্ব প্রিৃভত 
ভবেক়ে যারা যশ অজগন েকরকছ তাকির লোন ভবেি লনই। লোন ভবখযাত ভশিী এেভট 
ছভব আাঁেকত তাাঁর আরদ্ধ োজ লফকে রাখকে লস োজ তার লোন ভশেয বা ছাত্র তা লশে 
েরকত পাকর না। পৃভথবীর বড ভবপ্লব, সবকচক়ে বড সাংসৃ্কভতে উন্নভত, রাজনীভতভবিকির 
লশ্রষ্ঠ েীভতগ, মানুকের সবকচক়ে বড েৃভতত্ব সব এেে মানুকের অবিান। 
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ইহুিীরাও এটা িােিাকব জাকন; তাকির মকধয উিম বযভক্ত তারাই যারা মানবজাভত ও 
মানব সিযতা ধ্বংস েরকত পারিশগী। 
 
মানুকের অন্তরাত্মা যখন মাকে মাকে ভনভবডতম হতাশা়ে লিকঙ পকড, যখন মানুকের মন 
সামকনর ভিকে এভর্ক়ে চোর েথা িুকে ভর্ক়ে অতীকতর ছা়োর আশ্র়ে লন়ে, তখন এে 
এেজন প্রভতিাধর পুরুে একস তাকির মকন অফুরন্ত উৎসাহ সঞ্চার েকর তাকির 
ভপভছক়ে যাও়ো মনকে আবার অগ্রর্ভতর পকথ লেকে লি়ে। 
 
আমাকির লেউ ভচনত না। আমাকির এ আকন্দােকনর িভবেযত উজ্জ্বে এ ভববাসকে 
আমরা ধমগভববাকসর মত আাঁেকড ধকর থােতাম। ভেন্তু তখন আমাকির পাভটগ ভমভটংক়ে 
লমাকটই লোে হত না। আভম যখন এ পাভটগকত িভতগ হই, তখন আমাকির পাভটগ ভমভটংক়ে 
লমাকট সাত আটজন লোে লযার্িান েরত। 
 
এরপর আমরা ভেে েভর প্রভত মাকস এেটা েকর আমরা সাধারণ সিা েরব। লসই 
সিার জনয আমরা টাইপ েকর ও হাকত ভেকখ অকনে ভনমন্ত্রণপত্র ছডাোম। লয যার 
পভরভচত লোেকির সকে লিখা েকর অকনে ভনমন্ত্রণপত্র ভবভে েরা হে। ভেন্তু এত ভেছু 
েরা সকেও লসই সাতজকনর লবভশ এেজনও একো না। 
 
এরপর টাইপ েকর আকরা ভনমন্ত্রণপত্র ছডাোম। লোেসংখযা বাডকত বাডকত ভতভরকশ 
ভর্ক়ে িাাঁডাে। এরপর আমরা ‘ভমউভনে অবজারিার’ নাকম এে ভনরকপে পভত্রো়ে 

http://www.bengaliebook.com/


মাইন ক্যাম্ফ । অ্যাডলফ হিটলার । আমার সংগ্রাম 

503 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 
 

 

আমাকির মাভসে সিার জনয ভবজ্ঞাপন ভিোম। ভমউভনকের এে বড হে ঘকর সিা হে। 
লিখা লর্ে এেকশা এর্াকরা জন লোে লসই সিা়ে লযার্িান েকরকছ। এেজন অধযাপে 
প্রথকমই লসই সিা়ে বকৃ্ততা েরকেন। আমাকে বকৃ্ততা লিবার জনয সিাপভত মাত্র েুভড 
ভমভনট সম়ে ভিক়েভছে। আভম লমাট ভতভরশ ভমভনট বকৃ্ততা েরোম। জীবকন আমার লসই 
প্রথম বকৃ্ততাকতই আভম অপ্রতযাভশত িাকব সাফেয োি েকরভছোম। লশ্রাতাকির মকন 
আমার বকৃ্ততা র্িীরিাকব লরখাপাত েকর। িশগেকির োকছ চাাঁিা বা অথগ সাহাকযযর জনয 
আকবিন জানাকত সকে সকে আমরা ভতনকশা মােগ োি েভর। তাকত আমরা পাভটগ ফাণ্ড 
র্কড তুভে। অতযন্ত উৎসাভহত হক়ে পাভটগর জনয পুভস্তো ছাপা ও লসগুকো ভবভে েরার 
বযবস্থা েভর। 
 
এ সিার সাফকেযর ফকে আমরা লবশ ভেছু লোেকে আমাকির িকে সিসয ভহকসকব 
লপক়েভছোম। এ সম়ে সাধারণ মানুেকে আকবর্ম়ে িাো়ে লবাোবার মত লোে ভছে না 
আমাকির পাভটগকত। আমাকির িকে লয অধযাপে িদ্রকোে ভছকেন ভতভন সাধারণ মানুকের 
সামকন িাে বকৃ্ততা ভিকত পারকতন না। অবকশকে লস িার আমাকির োাঁকধর ওপর একস 
পকড। 
 
ভেন্তু তখন আমাকির সিার সবকচক়ে বড শত্রু ভছে েভমউভনস্টরা। প্রথম প্রথম 
েভমউভনস্টরা আমাকির সিাকে বুকজগা়োকির সিা বকে গ্রাহয েরত না। পকর আমাকির 
সিার েমবধগমান সাফেয লিকখ আমাকির সিা বসকত বসকতই তা লিকঙ লিবার লচষ্টা 
েরত। 
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প্রথম প্রথম তাকির লিখকেই আমাকির সিার িশগকেরা পাভেক়ে লযত। তারা ভেছু 
েরকেও ি়ে লপত। পকর লিখা লর্ে তারা আমাকির সিাকত লোনরেম লযার্িান েরকত 
একেই আমাকির সিার িশগেরাই তাকির প্রভতহত েরত সকে সকে। 
 
আমাকির সিা়ে যখন এেকশা সির জন লোে লযার্িান েরে তখন আভম আকরা বড 
হকে সিা েরার প্রস্তাব ভিোম। আভম এে সিা়ে বেোম লয শহকর সাত েে লোে 
বাস েকর, লসখাকন সপ্তাকহ এেটা েকর সিা েরা যা়ে। আমাকির আত্মভববাস ভনক়ে 
আমাকির পকথর সামকন পবগতপ্রমাণ বাধা ভবপভি সব পুভডক়ে ছারখার েকর ভিকত পারব। 
 
সিার লোেসংখযা েমশই বাডকত োর্ে। িুকশা লথকে লসই সংখযা ভর্ক়ে িাাঁডাে 
বারকশাকত। মাত্র পকনকরা ভিকনর বযবধাকন এ সংখযা লবকড যা়ে। এ সম়ে আমাকির 
আকন্দােন তার অন্তভনগভহত শভক্তর লজাকর উোম হক়ে ওকে। তকব এ সম়ে ভেছু লোে 
আমাকির আকন্দােনকে এে রাজননভতে িে বকে অভিভহত েরকত থাকে। আভম 
বুেোম এেথা লসই সংেীণগমনা সমাকোচকের িে বেকছ যারা লোন আকন্দােকনর 
বভহরকের শভক্ত আর তার অন্তভনগভহত প্রাণশভক্তর মকধয লোন পাথগেয েরকত পাকর না। 
এটা তাকির লবাোকনা েভেন হক়ে উেে লয লোন আকন্দােন যতভিন না তার আিশগ ও 
উকেশযকে সফে েকর তুেকত পাকর ততভিন তা পাভটগ ভহকসকবই োজ েকর। যখন লোন 
লোে জনর্কণর মেকের লোন লমৌভেে আিশগকে রূপাভ়েত েকর তুেকত চা়ে, তখন লস 
তার উকেশয সাধকনর জনয ভেছু সমথগে ও িাবভশকেযর সন্ধান েকর। তখন লসই 
আিকশগর েষ্টা এবং লনতা তার সমথগে ও ভশেযকির েমগপ্রকচষ্টা এেভট পাভটগর রূপ লন়ে। 
ভেন্তু পাভটগ সংর্েন তাকির মূে েেয ন়ে, তাকির মূে উকেশয হে আিকশগর রূপা়েণ। 
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তাকির চূডান্ত উকেশয সফে না হও়ো পযগন্ত এ পাভটগর উকেশয বজা়ে থােকব। ভেন্তু 
মানুে তাকির অতীকতর সংেীণগ অভিজ্ঞতার ওপর ভিভি েকর োযগ তৎপরতাকে পাভটগর 
নাম লি়ে। 
 
এ সম়ে আভম আমার সমথগেকির আর এেটা ভবেক়ে সতেগ েকর লিই। যাকত বাকজ 
লোন লোে আমাকির িকে ঢুকে পকড আকন্দােনকে বানচাে েকর ভিকত না পাকর তার 
জনয লস ভবেক়ে আমাকির সতেগ থােকত হকব। আভম বভে এমন ভেছু লোে আসকব 
যাকির আসকে লোন লযার্যতা লনই অথচ যারা মুকখ বকে লবডাকব তারা চভল্লশ বছর ধকর 
এ এেই আিশগ রূপা়েকণর জনয লচষ্টা েকর আসকছ, সংগ্রাম েকর আসকছ। আমার 
বক্তবয যভি লোন লোে চভল্লশ বছকর লচষ্টা েকরও োজ সফে েকর তুেকত না পাকর, 
তাহকে বুেকত হকব লস লোে লসই োকজ সমূ্পণগ অনুপযুক্ত। লোন লোে চভল্লশ বছর 
ধকর এে খামার বাভনক়ে যভি লস খামাকরর উন্নভত সাধন েরকত না পাকর, িাে ফসে 
ফোকত অেম হ়ে, তাহকে বুেকত হকব লস লোে অকযার্য। এ ধরকনর লোকের লোন 
প্রক়োজন লনই আমাকির। তকব অবশয তাকির মকধয খুব েম লোেই ভনুঃস্বাথগিাকব নতুন 
আকন্দােকন লযার্ ভিক়ে োজ েরকত আসকব। তারা শুধু অতীকতর অভিজ্ঞতাকে সম্বে 
েকর বতগমাকনর সব সমসযার সমাধান েরকত চা়ে। আসকে তারা িীরু, মুকখ বীরকত্বর 
িাণ েরকেও োযগকেকত্র িক়ে পাভেক়ে যা়ে। 
 
ভেন্তু লযসব ইহুিী এে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র র্েন েরকত চা়ে তাকির োকছ ঐসব হাভসর 
না়েেকির িাম আকছ। তারা ভেছু না লজকনও সব জানার িাণ েকর। এসব তথােভথত 
না়েেকির মকধয আবার িু’লশ্রণীর লোে আকছ। এেজন অেস অেমগণয, তারা ভেছুই 
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েরকত চা়ে না। তাকির লোন ভবকশে উকেশয বা আিশগ লনই। ভেন্তু আর এেজকনর এে 
ভবকশে উকেশয আকছ। তারা ধমগসংস্কাকরর নাকম রাজননভতে আকন্দােকনর সব 
েমগতৎপরতা ও সংগ্রামকে বযথগ েকর ভিকত চা়ে। তাকির োকছ জাতী়েতাবাকির লোন 
মূেয লনই। জাতী়েতাবাকির আিকশগর পতাোতকে সমকবত ও ঐেযবদ্ধ হক়ে জামগাভনর 
জনর্ণ েডাই েকর যাকব এেটা তারা চা়ে না! 
 
আমরা এসব লোেকে বেতাম জনতা। আমরা িকের মকধয এ জনতার অনুপ্রকবশ 
একেবাকর বন্ধ েরার জনয আমাকির িকের নামেরণ েরোম নযাশনাভেস্ট লসাশযাভেস্ট 
জামগান লেবার পাভটগ। 
 
আমাকির িকের এ নামেরণ লশানার সকে সকে বাচাকের িে লপছকন োর্ে। েুৎসা 
রটনা েরকত োর্ে। ভেন্তু তাকির ি়ে পাবার ভেছু লনই। োরণ তাকির যা ভেছু েডাই 
তা শুধু েথার। আমরা আমাকির শত্রুকির সতেগ েকর প্রোশয লঘােণা েভর আমাকির 
ওপকর যারা লজার েরকত আসকব, আমরাও তাকির ওপর লজার েরব। 
 
আর এে ধরকনর শের সম্পকেগও আভম সাবধান েকর ভিোম আমাকির িকের 
লোেকির। এেিে লোে আকছ যারা ভনকজকির নীরব েমগী বকে প্রচার েরার লচষ্টা 
েকর, অথচ আিকত তারা অেস অপিাথগ। তারা ভনকজরা োজ না েকর শুধু অপকরর 
োকজর সমাকোচনা েকর। যারা োকজর লোে তাকির ভনরুৎসাভহত েরার লচষ্টা েকর। 
আমাকির জাতী়ে পুনর্গেকনর োজকে তরাভন্বত েরকত হকে এসব িদ্র তথােভথত নীরব 
েমগীকির সম্পকেগ সব সমক়ে সকচতন থােকত হকব। 
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১৯২০ সাকের প্রথমভিকে আভম এে প্রোশয ভবরাট জনসিা আহ্বান েরার েথা বভে। 
বামপিী সংবািপত্রগুকো আমাকির ভবরুকদ্ধ প্রচার চাোকত োর্ে আভম বভে লয এটা িাে 
েেণ। আমাকির ভবকরাধীপেরা যত আমাকির সকে পারকছ না, ততই আমাকির নাম 
প্রোরান্তকর প্রচাভরত হকে। জনসাধারণ আমাকির িকের নাকমর সকে পভরভচত হক়ে 
উেকছ। একত আমাকির সুভবধাই হকব। 
 
আভম জানতাম বামপিী িকের লোকেরা আমাকির বাধা লিকব। আমাকির জনসিা পণ্ড 
েরার লচষ্টা চাভেক়ে যাকব। ভেন্তু আজ লহাে বা োে লহাে এটার সমু্মখীন লতা হকত 
হকব। এভডক়ে লর্কে চেকব না। সুতরাং জনসিার অনুষ্ঠান েরকত হকবই। তাছাডা যখন 
আমরা প্রথম আকন্দােকন নাভম, তখন আমরা সগ্রাকমর মকধয ভনকজকির আিশগকে 
প্রভতভষ্ঠত েরার সংেিই েকরভছোম। আমাকির সিাপভত বীকরর মত আমার প্রস্তাকবর 
প্রতযে ভবকরাভধতা না েকর সিাপভত পি তযার্ েকর চকে যা়ে। পরবতগী সিাপভত 
লডস্কনার আমার প্রচাকরর োকজ লোন বাধা লি়ে না। আমরা ১৯২০ সাকের ১৪ই 
লফব্রু়োভর জনসিার ভিন ধাযগ েভর। 
 
লযকহতু আমার ওপর প্রচাকরর সব িার ভছে, আভম জনসিার জনয আনুসভেে এবং 
আবশযেী়ে সব প্রস্তুভত েরকত থাভে। চাভরভিকে লপাস্টার লিও়ো হ়ে। পুভস্তো এমনিাকব 
ভেভখ যাকত তা জনর্কণর মনকে সহকজ আেৃষ্ট েকর। এতসব েরার পর আমরা এর 
ফে ভে হ়ে তার প্রতীো়ে অকপো েরকত থাভে। 
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আমরা িকের পতাো ও োর্জপকত্র সব বযাপাকর োে রঙ বযবহার েরকত োর্োম। 
তখন বযাকিভর়োর নযাশানাে ভপপেস পাভটগ সরোকর প্রভতভষ্ঠত থােকেও তাকির সকে 
মােগসবািীকির আাঁতাত ভছে। তাই মােগসবািীকির প্রকরাচনা়ে পুভেশ রাস্তা লথকে 
আমাকির অকনে প্লাোডগ বাকজ অজুহাকত সভরক়ে ভিে। তবু আমরা প্রচার চাভেক়ে লযকত 
োর্োম। তকব বযাকিভর়ো সরোকরর অধীকন েমগরত পুভেকশর েমগেতগা আকনগষ্ট প়ের্র 
ও ডটর ভডে মকনপ্রাকণ জাতী়েতাবািী ভছে। 
 
জনসিার এেমাস আকর্ই প্রক়োজনী়ে টাোপ়েসার লজার্াড হক়ে যা়ে। ভমউভনকের এে 
ভবরাট হকে জনসিা অনুভষ্ঠত হে। সিার ভেছুেণ আকর্ আভম ভর্ক়ে লিভখ সমস্ত হে 
লোকের ভিকড িকর লর্কছ। প্রা়ে ছ’হাজার লোে সিা়ে লযার্িান েকরকছ। সিা়ে প্রথম 
বক্তার পর আভম বকৃ্ততা ভিকত উেকতই এে বাধার সমু্মখীন হই। সিার এেভিকে 
এেজন লোে েভটভত উকে একস বাকর বাকর আমার বকৃ্ততা়ে বাধা ভিকত থাকে। ভেন্তু 
সিার লোে তার সকে ধস্তাধভস্ত েকর তাকে হে লথকে বার েকর লি়ে। আভম বকৃ্ততা 
ভিকত থাভে আকবকর্র সকে। আমার আকবর্ম়ে বকৃ্ততা এে উিপ্ত উকিজনার মকধয 
লশ্রাতারা শুনকত োর্ে। মকন হে তারা লযন নতুন ভববাস খুাঁকজ লপক়েকছ। এে েভেন 
সংেি ফুকট উকেকছ তাকির মুকখ। 
 
চার ঘণ্টা পর উল্লভসত জনতা যখন সিারৃ্হ লছকড লযকত োর্ে তখন আভম লবশ বুেকত 
পারোম জামগাভনকত এে ভবপ্লব সংর্ভেত হকত চকেকছ। 
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বুেকত পারোম ভবপ্লকবর আগুন জ্বকে উকেকছ। লস আগুকনর আাঁকচ লসই সগ্রাকমর 
অস্ত্রগুকো শাভণত হকে, লয সংগ্রাম নবজীবন আনকব সমগ্র জামগান জাভতর মকধয। 
বুেোম প্রভতভহংসার অভধষ্ঠাত্রী লিবী ১৯১৮ সাকের ভববাসঘাতেতার প্রভতকশাধ ভনকত 
চকেকছ। 
 
লিখকত লিখকত হেঘর শূনয হক়ে লর্ে। তবু মকন হে ভবপ্লকবর অিৃশয রথ জ়েযাত্রার 
পকথ এভর্ক়ে চকেকছ। 
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