
সমততার ইসতাহতার

(খসডতা)

সমততা আর সমতানততা এক নয। ননচচের ছনবিচত এই দুই-এর মচধধ্যে ফতারতাক স্পষ। আমরতা সমতানততার বিদচলে সমততানভিনত্তিক নকছছু বিধ্যেবিসতা চেতাইনছ। 

 

১) বিতর্তমতান ভিতারচত সমততা ননই। জতাত-ধমর্ত-নলেঙ-নশ্রেণণ-বিণর্ত-জতানতসততা-নভিভৌগনলেক অবিসতান ইতধ্যেতানদ নভিদ-এ কতাচরতার নবিনশি সম্পদ নততা কতাচরতার কম। 
কতাচরতার নশিকতার হতার নবিনশি নততা কতাচরতার কম। কতাচরতার চেতাকনর নবিনশি, বিধ্যেবিসতা নবিনশি। কতাচরতা কম। কতাচরতা সতাসধ্যে ভিতাচলেতা, কতাচরতা মন। ফলেততঃ আমরতা
সমততার ইসতাহতার ততনরচত বিতাধধ্যে হনচ্ছি। এই ইসতাহতার একনটি উচদ্দেশ্য ননচয, ততা হলে এই নয অসমততা  ততার অবিসতান— । 

২) নভিদতাচভিদ নতানতা প্রকতার। নভিদতাচভিদ বিরতাবির নবিচদ্বেষও আচছ নষতাচলেতা আনতা। ততাই নভিদতাচভিদগুনলে এনডচয যতাওযতা নঠিক নতা। আমরতা মচন কনর, 
নভিদতাচভিদগুনলে এচক অচন্যের প্রনত পতারস্পনরক শ্রেদতা ও সমতান ননচয তখনই চেলেচত পতারচবি, যখন অসমততা ঘছুঘুঁচচে নগচয সমততা আসচবি। নচচেৎ 
পতারস্পনরক নহহিংসতা ও নবিচদ্বেষ অননবিতাযর্ত, ততাই সমততার ইসতাহতার এই পতারস্পনরক নবিচদ্বেষ কতাটিতাচনতারও একটিতা উপতায। 

৩) ধচমর্তর নদক নদচয নদখচলে ভিতারচত প্রবিলে সহিংখধ্যেতাগনরষ্ঠ নহন্দু বিচলে ননচজচদর পনরচেয নদন। নদখতা যতায, নশিকতা সতাসধ্যে সবি নদক নদচযই নহন্দুরতা এনগচয
মছুসলেমতানচদর তছুলেনতায, অন্যেতান্যে ধমর্ততাবিলেমণচদর তছুলেনতায। ততাই মছুসনলেমচদর নশিকতা, সতাসধ্যে, চেতাকনর, নরতাজগতার, বিধ্যেবিসতা, বিতাসসতান ইতধ্যেতানদ উন্নযন সসূচেচক
অমছুসনলেমচদর সমপযর্ততাচয আনতার জন্যে নবিচশিষ বিধ্যেবিসতা (সহিংরকণ, ইনচসননটিভি ইতধ্যেতানদ) ননচত হচবি। মছুসনলেমচদর মচধধ্যে অপরতাচধর হতার নবিনশি। ততা 
কমতাচতও সতাহতাযধ্যে করচবি এই নবিচশিষ বিধ্যেবিসতা। রতাজনননতক নকচত্রেও উক্ত নবিচশিষ বিধ্যেবিসতা চেতাই। 

৪) নলেচঙর নদক নদচয পছুরুষ ও মনহলেতার (এবিহিং অন্যেতান্যে নলেচঙর) ফতারতাক উচল্লেখচযতাগধ্যে। নসই ফতারতাক সমস অরর্তনননতক উন্নযন, রতাজনননতক পনরসর 
এবিহিং সমস জতাযগতায নঘতাঘুঁচেতাচত হচবি। এবিহিং ততার জন্যে নমচযচদর নদচক নটিচন নতানতা বিধ্যেবিসতা করচত হচবি। 

৫) জতাচতর নদক নদচয এসনস এসনটি ওনবিনস নরজতাচভির্তশিচনর একটিতা বিধ্যেবিসতা আচছ। নকন্তু এইসমস কধ্যেতাচটিগনরর মচধধ্যে পচড নয নবিপছুলে সহিংখধ্যেক জতাত, 
যতাচদর সতাবি-কতাস্ট বিলেতা হয, ততার মচধধ্যে নদচয নযন ভিতাবিতা হয এসনস একটিতা জতাত, আর ততার অন্তগর্তত নকতাচনতা একটিতা জতাত হলে এসনস-র সতাবি 
কতাস্ট। এই ধতারনতা ভিছুলে। এসনস, এসনটি, ওনবিনস এগুচলেতা অনফনসযতালে বিতা সরকতানর নতাম মতাত্রে। আসলে জতাত হলে, কুমর্তণ, মতাহতাচততা, সতাঘুঁওততালে, নলেতাধতা,
শিবির, জতাঠি, পনতদতার ইতধ্যেতানদ। এসনস, এসনটি, ওনবিনস নতামক সরকতানর বিন্ধনণ নদচয নয, জতাতচক ততার ননজস জতাত নহচসচবি সণককৃনত নদচত হচবি 
এবিহিং সহিংখধ্যেতাগত অনুপতাচত সুনবিধতার (সহিংরকণ, ইনচসননটিভি ইতধ্যেতানদ) বিচনতাবিস করচত হচবি নশিকতা, চেতাকনর, রতাজনণনত সহ সবির্তত্রে। 

৬) নফডতাচরনলেজমচক উন্নযচনর নননরচখ পছুনতঃসহিংজতাযন করচত হচবি। একনটি রতাজধ্যে যনদ অন্যে রতাজধ্যেগুনলের তছুলেনতায উন্নযচনর সসূচেকগুনলেচত নপনছচয 
রতাচক অচনকটিতাই, ততাহচলে নসই রতাজধ্যে দুবির্তলে হচত বিতাধধ্যে। নফডতাচরনলেজম-এর পসূবির্তশিতর্ত রতাজধ্যেগুনলের মচধধ্যে উন্নযন সসূচেচকর সমততা। নসই মচততা বিধ্যেবিসতা 
ননওযতা প্রচযতাজন। 



৭) নশিকতা, নযতাগতাচযতাগ ইতধ্যেতানদ নকচত্রে ভিতাষতার ভিসূনমকতা ননধর্ততারক। ফলেততঃ উন্নযচনর এই নননরখগুনলেচত ভিতাষতাগত অসমততা, যতা নক নতা তবিষচমধ্যের রূচপ 
আচস  এই ভিতাষতাগত অসমততা দসূরণকরচণ নবিচশিষ পদচকপ গহণ করচত হচবি– । 

৮) সমস সতামনগক সতাচরর্তর কতাজ  নযমন পনরচবিশি রকতা– , তজবি চেতাষ, শিরণরচেচের্ততা, বিকৃকচরতাপণ, ত্রেতাণকতাযর্ত  এগুচলেতাচত সরকতার ও মতানুচষর —
সহিংগঠিনগুনলে কতাজ কচর। এই সমস কতাজ এবিহিং উচদধ্যেতাচগ জতাত-নলেঙ-নশ্রেণণ-ধমর্ত-ভিতাষতা-জতানত ইতধ্যেতানদ নভিনত্তিক সমততামসূলেক অহিংশিগহণ চেতাই। এগুনলের 
সুফলে নভিতাগও সমততার আদচশির্তর নভিনত্তিচত হচত হচবি। 

৯) সম্পচদর অসম বিন্টিন এবিহিং এই অসতাচমধ্যের নবিচড চেলেতা আমতাচদর নদচশির এক সমসতা। হযত নগতাটিতা পকৃনরবিণরই। পছুঘুঁনজবিতাচদর কতারচণ এই অসতামধ্যে 
নবিচডই চেচলেচছ, অরর্তনণনতনবিদরতা ততাই নদখতাচচ্ছিন। নসই সমসতার ননরসচন এখতাচনও সমততার আদচশির্তর প্রচযতাজন। বিডচলেতাকচদর কতাছ নরচক সরতাসনর 
টিতাকতা ননচয গরণবিচদর মচধধ্যে বিন্টিন করচত হচবি। এবিহিং এই পছুনবির্তন্টিন চেলেচতই রতাকচবি, যতনদন নবিত্তিবিন্টিচন অসতামধ্যে রতাকচবি। 

১০) চেতাকনরর নবিতচনর নকচত্রে সচবির্ততাচ্চ নবিতন এবিহিং সবির্তননম্ন নবিতচনর মচধধ্যে তফতাতও বিড্ড নবিনশি। এচকচত্রেও সমততা প্রচযতাজন। দকততা ও অনভিজততা
সতাচপচক নবিতচনর কমচবিনশি হচত পতাচর, নকন্তু সচবির্ততাচ্চ নবিতন কখচনতা সবির্তননম্ন নবিতচনর নতন-চেতার গুচণর নবিনশি হওযতা চেলেচবি নতা। 

১১) এই ইসতাহতাচর উন্নযচনর সসূচেক বিলেচত নশিকতা, সতাসধ্যে, চেতাকনর, বিধ্যেবিসতা, নবিত্তি, ক্রযকমততা, রতাজনননতক কমততা, নযতাগতাচযতাচগর কমততা, 
সুপনরচবিশি, অবিকতাশি, ভ্রমণ ইতধ্যেতানদচক নবিতাঝতাচনতা হচযচছ। 

১২) এই ইসতাহতার একনটি অসতাযণ কমর্তসসূচেণ। এটিতা নকতাচনতা সহিংগঠিচনর কমর্তসসূচেণ নয। নকতাচনতা কতাযর্তক্রমও নয। সতাধতারণ ইসতাহতার। অচনকটিতা নুচনর মচততা। 
আমতাচদর চেতারপতাচশির নতানতা কমর্তউচদধ্যেতাচগর সতাদ বিদলে করতার কমততা রতাচখ এই ইসতাহতার, নকন্তু ততা করচত নগচয এ নসই কমর্তউচদধ্যেতাগগুনলের মচধধ্যে 
ননচজর নকলেতানসত রূপনটি নবিসজর্তন নদয, ননচজ আলেতাদতা অনসচত্বে রতাচক নতা। এই ইসতাহতার ননচজ কখচনতাই নকতাচনতা নকলেতানসত রূপ হচয উঠিচবি নতা। 
এই ইসতাহতার মতাচঝ মতাচঝ পনরবিতর্তন, পনরমতাজর্তন, সহিংচযতাজন, নবিচযতাজন হচত পতাচর। আপতাতত একটিতা নফসবিছুক নপজ-এ এই ইসতাহতারনটি রতাকচত 
পতাচর এবিহিং এই ইসতাহতাচরর উপচযতাগণ নতানতা তরধ্যে সমনলেত প্রচেতার সমণকতা কচরতাপকরচনর জন্যে মতাচস একনদন কচর কচযক ঘন্টিতার জন্যে বিসতা নযচত 
পতাচর, ইচ্ছিছুকচদর ননচয। এটিছুকুই ততার সহিংগঠিন। 
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