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ড নগগন শইকীয়ালৈ ধনযফাদ। অসভৰ বফৌদ্ধিক জগতত ক্ৰভাৎ দ্ধফৈীয়ভান সৃদ্ধিশীৈ দ্ধফতকক ৰ প্ৰদ্ধত সন্মান 
বদখুৱাই আভাৰ ফক্তফযৰ উত্তৰ দ্ধদয়াৰ বসৌজনযতা বদখুওৱাৰ ফাগফ। আচদ্ধৰত হ 'বৈাোঁ শইকীয়া এই 
বসৌজনযতাকণগত আৱি থাদ্ধকৈ। আদ্ধভ তুদ্ধৈ ধৰা ভূৈ প্ৰশ্নসভূহতলক বতওোঁৰ 'ফযদ্ধক্তগত' প্ৰশ্নসভূহকলৈ বফদ্ধি 
স্পশককাতৰ হ 'ৈ। বাৰতফৰ্কৰ ৰাজলনদ্ধতক ফযৱস্থাগ াত  সংদ্ধফধানপ্ৰগণতাসকগৈ স্তগৰ স্তগৰ দ্ধফদ্ধবন্ন বগাষ্ঠী , বেণী 
আৰু ফণকৰ প্ৰদ্ধতদ্ধনদ্ধধত্বৰ ভাগজগৰ বকাগনা দ্ধসিান্তলৈ বমাৱাৰ দ্ধম ফযৱস্থা ৰাদ্ধখগি , ড শইকীয়াক সম্ভৱ বকাৱাৰ 
প্ৰগয়াজন নাই – দ্ধফতকক , আগৈাচনা, সভাগৈাচনা তাৰ অনযতভ চতক । আদ্ধজ বমদ্ধতয়া দ্ধফতকক ৰ ঠাই হতযা , 
সন্ত্ৰাগস ৈ'ফলৈ ধদ্ধৰগি, বতগন এক দ্ধৰদ্ধস্থদ্ধতত হয়গতা আগকৌ এফাৰ আভাৰ সংদ্ধফধান -প্ৰগণতাসকৈক ধনযফাদ 
জগনাৱা উদ্ধচত। আশা কগৰাোঁ , ড শইকীয়া আভাৰ সসগত একভত হ 'ফ। এই ৰম্পৰাগত সৰ সাম্প্ৰদ্ধতক 
দ্ধৰদ্ধস্থদ্ধত সন্দবক ত আগৈাচনা-দ্ধফগৈাচনাৰ প্ৰগয়াজনত আভাৰ ভত আগফঢ়াইদ্ধিগৈাোঁ। দবূক াগযফশত : ড শইকীয়াই 
ধদ্ধৰ ৈ 'বৈ আদ্ধভ বতওোঁৰ ‘ফাক-স্বাধীনতা’ক জফাফদ্ধদদ্ধহ কদ্ধৰগিাোঁ। ড শইকীয়াৰ এগন অদু্ভত মুদ্ধক্তৰ দ্ধবদ্ধত্ত 
দ্ধক? অসভৰ ফহু ৈব্ধ-প্ৰদ্ধতদ্ধষ্ঠত ফযদ্ধক্তৰ দগৰ প্ৰশ্ন, দ্ধফতকক  আৰু সভাগৈাচনাৰ উধকত ‘বদৱতুৈয’ ৰূ এ াত 
থকাৰ বসই আদ্ধদভ প্ৰৱণতাৰ কৱৈত ড শইকীয়া দ্ধৰগি বনদ্ধক? বতওোঁৰ দগৰ উদাৰতাফাদী বৈখক এজন 
এই প্ৰৱণতাৰ কফৈত দ্ধৰগি ফুদ্ধৈ বাদ্ধফফলৈ বয় হয় বদগখান। অস্বদ্ধস্ত ৈাগগ বমদ্ধতয়া ড শইকীয়াৰ দগৰ 
এজন বৈখগক আহত সুৰত ‘প্ৰদ্ধতফাদৰ তাৎমক অনুবৱ কদ্ধৰফলৈ মত্ন কৰা নাই ’ আৰু ‘বদশৰ সাম্প্ৰদ্ধতক 
দ্ধৰদ্ধস্থদ্ধতত গবীৰ অন্তদৃক দ্ধি প্ৰকাশ কদ্ধৰফ ৰা নাই ’ জাতীয় আভাৰ ফাকযৰ উিৃদ্ধত দ্ধদ আভাৰ সভাগৈাচনাৰ 
উত্তৰ কাগ । আদ্ধভ নাবাগফাোঁ এইধৰণৰ ফাকয দ্ধৈদ্ধখ আদ্ধভ দ্ধকফা বদাৰ্ কদ্ধৰগিাোঁ। বতওোঁ  দ্ধনগজও সকগি অসভৰ 
ফাতদ্ধৰ-কাকত দ্ধঢ়গহ বতওোঁৰ আগৈাচনাগ া কদ্ধৰদ্ধিৈ আৰু বসগয় কাৈফুগীৰ হতযাৰ প্ৰসংগগ া বতওোঁ বদখা 
বাৱা নাদ্ধিৈ।  গণসভাজত ভতাভত সৃদ্ধি ক দ্ধৰফ  ৰা ক্ষভতা ৰখা ফুদ্ধিজী দ্ধৱ এজগন  বকৱৈ আঞ্চদ্ধৈক 
কাকতৰ তথয ৰ ও ৰত দ্ধবদ্ধত্ত ক দ্ধৰ স্পশককাত ৰ ৰাষ্ট্রীয় দ্ধফৰ্য় এটি সম্পগকক  ফক্তফয প্ৰদান ক ৰা কথাগ া 
দ্ধকভান দূসৰসৈ মুদ্ধক্তসংগত, বসয়া শইকীয়াই দ্ধকিু বাদ্ধফ-গুদ্ধণ বচা ৱা উদ্ধচত।  ুনৰ স্পি কগৰাোঁ শইকীয়াৰ 
বৈখাৰ অদ্ধধকাৰ নাই ফুদ্ধৈ আদ্ধভ ক ’বতা বকাৱা নাই, বতওোঁ তথযৰ দ্ধফচাৰ-বখাচাৰ নকৰাৰ কথাগহ আদ্ধভ 
সকগিাোঁ। এগনও ূগফক উদ্ধিদ্ধখত কথা দৰু্াৰ কাগৰাফাৰ ফযদ্ধক্তগত প্ৰদ্ধতবাৰ কু্ৰটিৰ ইংদ্ধগত বকগনলক হ ’ফ াগৰ 
ফুদ্ধজ নাাগৈাোঁ। অন্তত: সভাজ-দ্ধফজ্ঞানৰ সাভানয চচক া কৰা দ্ধমগকাগনা ভানুগহই এই দৰু্াৰ কথাক প্ৰদ্ধতবাৰ 
কু্ৰটি ফা সীভাৱিতাৰ মকায়ত গ্ৰহণ নকগৰ। ফৰং বতওোঁ দ্ধফচাৰ কগৰ দ্ধচন্তাৰ কু্ৰটিৰ কাৰকগফাৰ—দ্ধম 
ফহুসভয়ত methodologyগত, দ্ধচন্তাৰ ৰাজলনদ্ধতক উৎস ইতযাদ্ধদৰ সসগত জদ্ধিত। এইগফাৰ দ্ধদশলৈ মাফ নুখুদ্ধজ 
সভাগৈাচনাৰ উধকত থাদ্ধকফ দ্ধফচৰা, বকাগনা দ্ধফতকক ত অংশ ৈ ’ফলৈ অস্বীকাৰ কৰাও বদগখান একধৰণৰ অ-
গণতাদ্ধন্ত্ৰক ভানদ্ধসকতাই।ড শইকীয়াৰ ৰা আদ্ধভ ইয়াতলক অদ্ধধক আশা কগৰাোঁ।  
 
অমাৰ বক্তবযখিখিত এটা কথা অখছল যয যলিকসকলল বঁটা ঘূৰাআ খিয়ালটা উখচত হহলছ যি িাআ যকৱল 
এআ খবষলয় সীখমত গণ্ডীত অললাচিা কখৰ থকাতকক বহল যেক্ষাপটত েশ্নলবাৰ বুখজবকল যত্ন কৰা ভাল। এআ 
খিশৰ পৰাআ অমাৰ কথালবাৰ ৰাখিবকল যত্ন কখৰখছললা;ঁ সম্ভৱ যসআখিখি কথা পুিৰ যিাহৰাৰ েলয়াজি িাআ। 
ৱলশয শআকীয়াআ পুিৰবাৰ স্বায়ত্ততাৰ েশ্নলটা লপ যবললগধৰলে অখিলছ কাৰলে তাৰ অঁত ধখৰ অখম 
িটুামাি কথা কও।ঁ ড শআকীয়াআ স্বায়ত্ততাৰ েশ্নলটাত অলপখক্ষকতাৰ ধাৰো এটা অখিলছ খিজৰ েখতখিয়াৰ 
যশহৰ ফালল, য’ত যতও ঁ খবশ্বখবিযালয়ৰ িলৰ িুষ্ঠািক কালডমীতকক যবখচকক চৰকাৰৰ ওচৰ চপা বুখল 
েশ্ন এটিৰ ৱতাৰো কখৰলছ। তিপুখৰ যতও ঁ খলখিলছ, ‘পখৰচালিাৰ যক্ষত্রত স্বতন্ত্ৰ িুষ্ঠাি ‘সাখহতয 
কালডমীৰ বঁটা’ ঘূৰাআ খিয়াৰ লগত, পখৰচালিাৰ যক্ষত্ৰত স্বতন্ত্ৰ থচ যকন্দ্ৰীয় বা ৰাজয চৰকাৰৰ দ্বাৰা 
েখতখষ্ঠত খবশ্বখবিযালয়সমূলহ খিয়া উপাখধসমূহৰ সিশৃ খবখধগত মযযািা খবচাৰ কখৰব যিাৱাখৰলি?’ যতও ঁখক 



ক’ব িুখজলছ িুব েচ্ছন্ন িহ’যলও যতওঁ যয একধৰলে খডগ্ৰী অখিৰ হসলত বঁটাৰ কথালটাৰ তুলিা কখৰলছ, 
তাৰ এক আংখগত যপাৱা যায়। বঁটা ওভটাআ খিয়াৰ মালজলৰ খযলহতু সমুিকল হা অৰু অখমও যকন্দ্ৰীয় এক 
খবষয় খহচালপ অললাচিা কৰা েশ্ন অখছল স্বায়ত্ত িুষ্ঠাি সমূলহ ৰাষ্ট্ৰৰ িীখত-খিয়মৰ যেক্ষাপটত ল’বলগীয়া 
বা ল’ব পৰা খিখত অৰু উদাৰ-গণতাদ্ধন্ত্ৰক ৰাষ্ট্ৰৰ অিশযলবাৰ খবপযযয়ৰ সমুিীি হ’যল কখৰবলগীয়া 
েখতবাি, গখতলক যসআ সংিান্তত খবশ্বখবিযালয়ৰ যক্ষত্ৰত খক ঘটিলছ, খবশ্বখবিযালয়ৰ ছাত্ৰৰ ভূখমকা খক যসআ 
খবষলয় ি-ুঅষাৰমাি খলখিললা।ঁ  
 
সম্ভৱত: ছাত্ৰ-গলৱষকৰ গলৱষো, ছাত্ৰ ৰাজিীখতত উত্থাখপত খবখভন্ন খবষয় (উিাহৰেস্বৰূলপ, just typically 
লক্ষয কখৰললও জৱাহৰলাল যিলহৰু খবশ্বখবিযালয়ত সামযবািী মতািশযৰ অললাচিা, বা হায়িৰাবাি যকন্দ্ৰীয় 
খবশ্বখবিযালয়ত অলেিকাৰৰ েসংলগলৰ বেযবািখবলৰাধী সামাখজক িযায়ৰ েশ্নৰ উত্থাপি অৰু তাৰ অধাৰত 
ছাত্ৰ ৰাজিীখত অগুৱাআ খিয়া) অখিৰ দ্বাৰা খবশ্বখবিযালয়ৰ স্বায়ত্ততাৰ মালজলৰ ৰাষ্ট্ৰৰ সমুিত িটুি েতযাহ্বাি 
খথয় হয়:-১) ৰাষ্ট্ৰক বালৰ বালৰ তাৰ  উদাৰ গণতাদ্ধন্ত্ৰক অিশযলবাৰ যসাৱৰাআ খিয়া হয় অৰু ২)যখি তাৰ 
বযখতলৰক ঘলট যতলিহ’যল েখতবািৰ পলথলৰ ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত যহঁচা েলয়াগ কৰা হয়।  
 
এলি কাৰেলত—খবলশষকক সামাখজক িযায় তথা সমতাৰ খকছু খচন্তা-চচয া কৰাৰ ৱকাশ খবশ্বখবিযালয়ৰ িলৰ 
স্বায়ত্ত িািত থকাৰ বালব, যযাৱা যকআটামাি বছৰজখুৰ কংলগ্ৰছ চৰকাৰৰ খিিলৰ পৰা এআ খবশ্বখবিযালয়ৰ 
পখৰসৰত খবখভন্ন যহঁচা েলয়াগ কৰা হহলছ। যাৰ অঁৰত অখম পূলবয উলেি কখৰ হা িবয-উিাৰতাবািী 
বযৱিাৰ যুখক্তলয়ও কাম কখৰ অখহলছ; এহালতখি চৰকাৰী পক্ষআ িবয-উিাৰতাবািী বযৱিা খশক্ষাৰ খবখভন্ন 
স্তৰত বযৱহাৰ কখৰবকল অৰম্ভ কখৰলছ; অৰু তাৰ সমান্তৰালভালৱ তাৰ খবলৰাধ হ’ব পৰা খচন্তাৰ পখৰলৱশলটা 
ভাখঙ খিয়াৰ এক যচষ্টা চখললছ। আউখজখচৰ যকতলবাৰ যশহতীয়া বযৱিা পখিলল খবশবখবিযালয়ৰ যচৌহিলকা 
যজআলিািাৰ িলৰ গখি যতালাৰ যচষ্টা লক্ষয কৰা যায়। যশহতীয়াকক চৰকালৰ অলকৌ গলৱষক ছাত্ৰ 
ছাত্ৰীসকলৰ িি-যিট যফললাখশ্বপ বন্ধ কখৰ খিবকল ওলাআখছল, খযলটা েখতবািৰ খপছত অলকৌ খিব বুখল 
যঘাষো কৰা হ’ল; থচ পূবযলৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ িাবী অখছল যফললাখশ্বপ বৃখি কৰালহ।  
 
থযাৎ,বতয মািৰ ৰাষ্ট্ৰ-বযৱিাআ স্বায়ত্ত হহ থাখকব পৰা খযলকালিা িাি িীৰৱ হহ থকালটালৱআ খবচালৰ বা যতলি 
হ’ব পৰাকক তাক গখিব খবচালৰ। এআ যেক্ষাপটত এআ খবশ্বখবিযালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলয় খক কখৰলছ যসয়া মি 
খিয়া িৰকাৰ। বাতখৰ-কাকতত লপ িা-িবৰ কখৰলল গম যপাৱা যাব যয খবখক্ষপ্তধৰলে হওঁক বা 
সংঘৱিভালৱ হওঁক, খবখভন্ন িাত্র অলদালি গি হল উঠিলছ। যতওঁললালক যফললাখশ্বপ সম্পকীয় কথালতআ িহয়, 
তালৰা অগলৰ পৰা চখল থকা সামন্তীয়, হবষমযপূেয খিয়ম-কািুি (যযলি: খবখভন্ন ঠাআত যছাৱালীৰ যহালষ্টলকল 
যসালমাৱাৰ সময়ৰ সামন্তীয় খিয়ম, খযলবাৰক খিৰাপত্তাৰ যিাহাআ খি অৰু কটকটীয়া কখৰবকল যত্ন কৰা 
হহলছ) অখিলৰা েখতবাি কখৰলছ। এআ অলদালিলবাৰৰ মালজলৰ, এআলবাৰৰ সমান্তৰালভালৱ এচাম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলয় 
খবখভন্ন সামাখজক-অখথযক খিশৰ, চৰকাৰী খিয়ম-কািুিৰ সমাললাচিা খকছুমাি অগবিাআলছ। থযাৎ, 
চৰকালৰ যখি স্বায়ত্ত িুষ্ঠািক িীৰলৱ থকা খবচাখৰলছ বা যতলি পখৰলৱশ সৃখষ্ট কখৰলছ খবশ্বখবিযালয়ৰ িলৰ 
পখৰসৰৰ সগচতন গণতাদ্ধন্ত্ৰক  ংশআ তাৰ খবৰুলি গেতাখন্ত্ৰক েখতলৰালধা অগুৱাআ অখিলছ। বতয মাি সময়ৰ 
এআ dynamics হল লক্ষয িকৰাকক খবশ্বখবিযালয়ৰ খডগ্ৰী অৰু বঁটাৰ তুলিাত বযস্ত থকালটা খবভ্ৰাখন্তকৰ হ’ব 
অৰু উিাৰ- খচন্তাশীল যবৌখিক বগযআ এআ েখতবািী ছাত্ৰ-শখক্তকল যথাযথ সমথযি বা খচন্তাৰ সমল 
যযালগাৱাত বযথয হ’ব।  
 
 
 



 
যশহত অখম সাধাৰেভালৱ খমখডয়া, চ’খচলয়ল খমখডয়া অখিত লক্ষয কখৰ থকা যকআটামাি কথা সম্পলকয  কও:ঁ 
১) সাখহখতযক-খশল্প্পীৰ েখতবািৰ সমাললাচিা কৰা এচালম  যগালটআ কামলটা বামপন্থী, কংলগ্ৰছী অখিৰ কাম 
ফুদ্ধৈ ক’বকল যত্ন কখৰ অলছ। যকআজিমাি যলিকক বাৰু কংলগ্ৰছী বা বামপন্থী বুখল যললবল লগাআ খিয়াআ 
গ’ল। খপলছ, ৰঘুৰাম ৰাজি, খকৰে মজমুিাৰ শ্ব, িাৰায়ে ভূদ্ধতক অখিৰ িলৰ যলাকসকল একা? যসা-ঁপন্থী 
খচন্তাখবি ৰুে যশ্বাৰীক খক বুখল যকাৱা যাব? বতওোঁগৈাগকওগতা বদশত বীৰ্ণ গদ্ধত বৰ দ্ধফকদ্ধশত বহা ৱা 
অসদ্ধহষু্ণতাৰ  দ্ধৰবফশৰ দ্ধফৰীবত ভাত ভাদ্ধতগি?   আদ্ধভ বাগফা বম  যিশৰ সাম্প্ৰখতক পখৰখিখত সম্পকয ত 
েখতবাি কৰা এচামক তুচ্ছ-তাখচ্ছলয কৰাত বযস্ত থকাতকক বতয মাি যিশৰ পখৰখিখত সদভয ত খিলমযাহ 
খবলেষেৰ তুলিামূলকভালৱ কঠিি কামলটা কৰালহ িৰকাৰী।তিপুখৰ সাখহতয কালডমী ওভটাআ খি চৰকাৰৰ 
েখতবাি কৰাৰ ধৰেৰ শুি-শুি খবচাৰ কৰাৰ খয খবতকয  চখল অলছ, তালৰা সময় সম্ভৱ উকখলল। 
খকয়লিা, কালডমী বঁটা ওভটাআ খিয়াসকলৰ খপছত অি বঁটা, সন্াি অখিও ঘূৰাআ খি েখতবাি কৰা 
গ’ল। সমাজ-খবজ্ঞািী, আখতহাসখবি, খবজ্ঞািী অখিলয় খিজৰ খিজৰ ৱিািৰ পৰা সংঘৱিভালৱ বক্তবয 
েকাশ কখৰলল। খবখভন্ন বযখক্তখবলশলষও যিশত বৃখি যপাৱা সখহষু্ণতাৰ ওপৰত মন্তবয কখৰলছ। অন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় 
মঞ্চলতা চলমাি ৰুশ্্বখিলক ধখৰ অি বহুলতা সাখহখতযলক ভাৰতীয় সাখহখতযককল সমথযি খিয়াত 
সাম্প্ৰিাখয়কতাবািীসকলৰ অচৰে এখতয়া অন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজিীখতলতা অললাখচত হ’ব। সমলতা োয় 
চখেশজিমাি যলিক-বুখিজীৱীলয় সখন্খলতভালৱ বক্তবয েকাশ কখৰলছ অৰু খভৱতয িৰ অহ্বাি জিাআলছ। 
থযাৎ, অখম খযমালিআ কালডমীৰ বঁটা ঘূৰাআ খিয়াৰ ধৰেককল খবতকয  িকলৰা,ঁ এআ চৰম পন্থালৰ 
সাখহখতযকসকলল বতয মাি যিশৰ পখৰখিখতৰ গুৰুত্বপূেয খিশ এটা সমুিকল অখিলল। এখতয়াৰ িাবী সম্ভৱ 
গেতাখন্ত্ৰক খবচাৰ-বুখিলৰ পখৰখিখতৰ খবলেষে কৰা অৰু সমাধাি খবচৰা। ৱলশয, খযসকলল িািযৰ েশ্নলতা 
মািুলহ োে খিবলগীয়া বাস্তখৱক সময়লতা সহিশীলতা বা সাম্প্ৰিাখয়কতাৰ েসংগলটা স্বীকাৰ কখৰব 
যিালজ, যতওঁললালক খিশ্চয়কক তাক স্বীকাৰ কখৰব পালৰ।  
 
২) এআ েসংগলত, এচালম বালৰ বালৰ টাখি িা কথা এটা হ’ল পূবযৰ চৰকাৰৰ খিিলতা যিলিাি এলিধৰেৰ 
ঘটিা ঘটিখছল।কথালটা হয়। খপলছ বতয মািৰ সময়ৰ খবলশষ চখৰত্ৰ হহলছ যয িাংগা ঘলটাৱা, যলিকক 
অিমে কৰা, যগা-হতযা, ঘৰ ৱাপচী হল উৎপাত কৰা  সমস্ত সংগঠিৰ হসলত যিশৰ শাসক িললটাৰ এক 
মূল সংলযাগ অলছ। এলি সকললা সংগঠি হহলছ খহদতু্ববািী;  অৰ এছ এছৰ মতািশয িুসৰে কৰা শািা 
সংগঠি।  অৰ এচ এছৰ ওচৰত যিশিিক খহদৰুাষ্ট্ৰকল পখৰেত কলৰাৱাৰ এক সুখিখিযষ্ট কাযযসূচী অলছ। 
অমাৰ যবালধলৰ এলি সমস্ত ঘটিাৱলী এআ খহদ ু ৰাষ্ট্ৰ খিমযাে েখিয়ালৰ ংশখবলশষ। খসখবলাকক খিয়ন্ত্ৰে 
কখৰবকল েধািমন্ত্ৰীও িাৰাজ। কখৰবআ বা যকলিকক? যতও ঁখিলজও যিলিাি অৰ এচ এচৰ েচাৰক অখছল?  
অখম কব িুখজলছা ঁযয অখজৰ খিিত ঘটি থকা ঘটিাৱলীসমূহ যকালিা খবখক্ষপ্ত বা সাধাৰে ৰাআলজ ঘলটাৱা 
ঘটিা িহয়। বৰং খসখবলাকৰ অঁৰত খহদতু্ববািী শখক্তৰ পখৰকল্পিা তথা সংগঠি লুকাআ অলছ। যসলয়লহ 
অখজৰ পখৰখিখত পূবযতককও বহু ভয়ািক। সলচতি জিগলে অখজ সখিয়ভালৱ সংগ্ৰাম িকখৰলল 
খহদতু্ববািীসকল সফল হবআ।  
 
এআখিখি কথা হক আয়াক ক’ব যিাজা যহাৱা িাআ যয- কংলগ্ৰছ যধাৱা তুলসীৰ পাত বা lesser evil. 
বুখিজীখৱ এজাজ অহলমিৰ এষাৰ কথাকল মি কৰকঃ Congress is pragmatically communal, whereas 
BJP is programmatically communal। যিশৰ খবলৰাধী িললটাও হহলছ এক চৰম সুখবধাবািী িল। 
যকখতয়াবা আ খহদু,  যকখতয়াবা মুছলমাি বা যকখতয়াবা খশি-খবলৰাধী সাম্প্ৰিাখয়কতাৰ সমথযি কলৰ। খকন্তু 
কংলগ্ৰছৰ যকালিা খিজা িায়ী সাম্প্ৰিাখয়ক সংগঠি তথা মতািশয িাআ। যভাট পাবহল আ খযলকালিা সংগঠি, 
খযলকালিা মতািশযৰ লগ লাখগব পালৰ; খপছ মূহুতয লত তযালগা কখৰব পালৰ।অখম চাব লাখগব আয়াৰ এআ 



সুখবধাবািী সাম্প্ৰিাখয়ক কাৰবাৰলবালৰ খহদতু্ববািীৰ খিখত খকিলৰ সবল কখৰলছ। গখতলক আয়াত খবলজখপৰ 
সাম্প্ৰিাখয়কতাৰ খবলৰাধ কখৰললআ কংলগ্ৰছৰ এলজণ্ট বিাআ খিয়াৰ যিলিিৰ সকাম িাআ। ৰুন্ধতী ৰলয় 
যকাৱাৰ িলৰ ‚It has gone way beyond the old Congress vs BJP debate‛.  
 
পণুশ্চঃ এই বৈখনীগ া প্ৰস্তুত কদ্ধৰ থাগকাোঁগতই ফাতদ্ধৰ কাকতত বদদ্ধখফলৈ াগৈাোঁ – অদ্ধখৈ গলগগয় নগগন 
শইকীয়াক আৰ এি এিৰ সভথকক ফুদ্ধৈ সকগি আৰু বতওোঁগৈাকৰ ৰা সফৰ্দ্ধয়ক সুদ্ধফধাাদ্ধত বৈাৱাৰ 
অদ্ধবগমাগ কদ্ধৰগি।  
আভাৰ বফাগধগৰ সফৰ্দ্ধয়ক সুদ্ধফধাাদ্ধতৰ অদ্ধবগমাগসভূগহ প্ৰাগয়ই আগৈাচনাৰ ফা  প্ৰশস্ত কৰাৰ দ্ধফৰীগত 
অপ্ৰগয়াজনীয় দ্ধফভ্রাদ্ধন্তগহ সৃদ্ধি কগৰ। এইগপৰা অস্ত্র প্ৰগয়াগ কদ্ধৰগয়ই ফোঁ া ঘূৰাই দ্ধদয়া বৈখকসকৈগকা বভাডী 
সভথককসকগৈ  ‚বকাগনা সফৰ্দ্ধয়ক আকাংক্ষাৰ ফাগফগহ প্ৰদ্ধতফাদ কদ্ধৰগি‛ ফুদ্ধৈ অদ্ধবগমাগ বতাৈা বদখা সগগি। 
বসগয়গহ এগন ফক্তফযৰ সগত আদ্ধভ আভাৰ অসহভত বঘাৰ্ণা কদ্ধৰগৈা।  
অিহালত, অখম জ্ঞাত যয সমৰ সমাজ-জীৱিত অৰ.এচ.এচ-জাতীয় সংগঠলি েলৱশ কখৰবকল হৰহ 
েলচষ্টা চলাআ অলছ অৰু অমাৰ সামখগ্ৰক যবৌখিক জীৱিৰ যকতলবাৰ সীমাৱিতাৰ বালব এআ সংগঠিলবাৰ 
ভাললখিখি সফললা হহলছ। লগলত, আদ্ধভ বাগফা বম বৈখক এজগন সফৰ্দ্ধয়ক সুদ্ধফধাৰ দ্ধফৰীগত ভতাদশকগত 
কাৰণত আৰ এি এিৰ ৈগ ৈগাগ া বফদ্ধি বয়ংকৰ কথা। নগগন শইকীয়াই আদ্ধজৰ দ্ধদনত আৰ এি এিৰ 
ভতাদশক সম্পগকক  বকগন বাৱ বাৰ্ণ কগৰ, বসয়া আদ্ধভ নাজাগনা। দ্ধকন্তু জনাৰ দ্ধনশ্চয় ইচ্ছা আগি। ুনৰায় 
কওোঁ, এয়া বকাগনা ‘জফাফদ্ধদদ্ধহ’ কৰাৰ প্ৰদ্ধক্ৰয়া নহয়; ফৰং ফযদ্ধক্ত-ূজা আৰু দ্ধনন্দাৰ ফাদ্ধহৰত এটি 
গণতাদ্ধন্ত্ৰক আগৈাচনাৰ বহ আহ্বান। 
                                                                                  অংকুৰ তামুলী ফুকন, গ ৌৰৱ ৰাজখ াৱা 

                                                                                   নয়নখজযাতত,  ময়ুৰ গেততয়া, মখেশ গেকা, 

                                                                                   তবদযুত সা ৰ বৰুৱা, গদৱব্ৰত দাস,  

                                                                                    ৰতিখৰ া বৰা, কমল কুমাৰ তাাঁতী, 

                                                                                     তবপাশা বৰা, প্ৰফুল্ল নাথ, ননী 

                                                                                    অভঅমৃতা প্ৰীতম গগগ, অংশুমান গগগ 

 
 
 


