আল োকচিলের নোগচরকগণ [চিটিলেনি অব ফল োগ্রোচফ]
ফল োলেল োি কোল কটিভ, ইউচনভোচিি টি কল ে ন্ডন
আল োকচিলের সোলে যেলকোলনো ভোলে সম্পচকি ত যেলকোলনো েযচিই আল োকচিলের নোগচরক—চতচন আল োকচিেী য োন, েো
আল োকচিলের দর্িক, টীকোকোর, েো চেষয় য োন, চকিংেো আল োকচিলের প্রদর্িক যে-ই য োন নো যকন।'
(আজু োই ২০১২:৬৯)
'িুচর কলর যিোর েচদ আপনোর যেমগুল োই শুধু চনলয় যেলতো তলে কী ক্ষচতটোই নো লতো, একেোর যভলে যদখু ন যতো...' (লদচরদো
২০১৭:১৮)

এই ফলটো-চনেলে একটি যেৌে প্রকল্প যেলক চকছু খণ্ডচিে উপস্থোপন করো লয়লছ। যসই প্রকলল্প খুুঁলজ যদখো লয়লছ 'ল ৌচকক'
আল োকচিে কীভোলে রোজনীচতর ভচেষযতগুল োলক উদ্ভোচসত করলত পোলর ও যি োরো চদলত পোলর। 'আল োকচিলের নোগচরক:
কযোলমরো ও রোজননচতক কল্পনো' চর্লরোনোলমর এই প্রকল্প েস্তুত দদনচিন ছচের মোধযলম 'উপস্থোপনো' আর রোজনীচতর মোধযলম
'উপস্থোপনো'—এই দুইলয়র মধযকোর সম্পলকি র গভীলর একটি প্রতযক্ষ নৃনেজ্ঞোচনক অনুসেোন। ফলটোলেলমোস কোল কটিভ ল ো
ছয়জন গলেষলকর একটি যেৌে প্রয়োস। গলেষকলদর নোম এেিং তোরো যে যে যদলর্ গলেষণো কলরলছন তো ল ো: নো ু ওলয়লে
চেনোইসো (নোইলজচরয়ো), চেচেয়ো েু েচপটিয়ো (শ্রী ঙ্কো), কনস্টোচিলনোস কো োিচজস (চিস), চিলস্টোফোর চপচন (েোিং োলদর্, ভোরত
ও যনপো ), ইচ য়োনো এ যসল জোন (চনকোরোগুয়ো) এেিং যসোকচফয়ো ইয়িং (কলেোচেয়ো)। প্রকল্পটির দপ্তর ইউচনভোচসিটি কল জ
ন্ডলনর (ইউচসএ ) নৃ চেজ্ঞোন চেভোলগ অেচস্থত এেিং এটি ইউলরোচপয়োন চরসোিি কোউচি অযোেভোিে িোি ৬৯৫২৮৩ এর দ্বোরো
অেিোয়ন করো য়।
এখোলন এক সিংচক্ষপ্ত য খোয় এই গলেষণোর চকছু অনু চসদ্ধোন্ত তুল ধরোর পোর্োপোচর্ আমরো আল োকচিে িিিোলক যে সম্প্রসোচরত
যক্ষলে (লভৌলগোচ ক, সোিংস্কৃচতক, ধোরণোগত) স্থোপন করলত িোই তোর রূপলরখো তুল ধরো লয়লছ। এরপর আলছ ছয়টি
চেষয়চভচিক অনুলেদ, যেখোলন দীর্ি যপ্রচক্ষতসেচ ত কযোপর্ন স লেোলগ কতগুল ো ছচে উপস্থোপন করো লয়লছ, যেগুল ো
যেলক দৃর্যমোনতো, নৃ র্িংসতো ও ভচেতলেযর মলতো প্রলে তু নোমূ ক দৃচিভচি পোওয়ো েোয়। আমরো এখোলন যেসে আল োকচিে
েযে োর কলরচছ যসগুল ো অলনকলক্ষলেই স্পিরূলপ চেেৃ ত এেিং যেসে ছচেলক রূপোচয়ত কলরলছ যসগুল োলক চনচদি ি সোমোচজক
িিিোর মলধয পচরষ্কোরভোলে স্থোপন কলর। যকোলনো যকোলনো যক্ষলে আল োকচিেটি পু লরোলনো যকোলনো আল োকচিে যেলক ‘পু নঃচিচেত’
করো লয়লছ। যসলক্ষলে যেচমিংলয়র যকোলনো চেস্তোর নো র্টিলয় েো েৎসোমোনয চেস্তোর র্টিলয় পু নঃচিচেত করো লয়লছ, কোরণ আমরো
'একদম' মূল েোকলত যিলয়চছ। আেোর, আল োকচিলের ‘পু নঃচিেণ’ ইচিত কলর যে গলেষক এখোলন এক সোধোরণ ‘ফলটোকচপ
েলের’ ভূচমকোয় অেতীণি লয় আল োকচিেলক যসটোর মলতো কলরই েতটো সম্ভে পু নঃরুৎপোদন কলরলছন। কোগলজ ছোপো েো পদি ো
যেটোই তোর চেষয় য োক নো যকন, গলেষক কযোলমরোটিলক যসটোর আরও কোলছ চনলয় যগলছন, েতক্ষণ নো এর যফোকো য িংে
চেষয়টোলক চর্লর যফল লছ। এই জযোচমচতক চেিু লত নৃ চেজ্ঞোনী/আল োকচিেী তোচিকভোলে অদৃর্য ও অেচিত লয় পলেন। তেু
মূল র এরূপ আনুগতয কখনই পচরপূ ণি য় নো। যেমনটো আল োকচিচেক- স্তলক্ষপেোদী যর্চর য চভন যদচখলয়লছন (চিম্প
১৯৮০), েোছোই ও অচভপ্রোয় যেলকই চকিংেো চনছক পু নরুৎপোদলনর কোজ যেলকই সেসময় এক নতুন কতি োসিো যেচরলয় আলস।
আল োকচিেী/নৃ চেজ্ঞোনী মূল র েত কোলছই েোন নো যকন, চতচন সেসময়ই যকোলনো পেিলেক্ষলকর চিন্তোর যক্ষেই প্রস্তুত কলরন।
আমোলদর য়লতো এই 'অনুচ চপ' দতচরর কোজলক স জ ভোষোয় ে ো উচিত ‘আল োকচিে' যতো ো - েো একপ্রকোর পু নরোেৃ চি
ছোেো পু নরুৎপোদলনর কোজ - তেোচপ যসই কোচরগচর প্রণো ীটি ইচতমলধয (অচনেোেি কোরলণ) ক ু চষত লয় যগলছ সৃ চির্ী তো,
সলিতন-পছি, এেিং চভউ-ফোইন্ডোরলক একটি চেষয়ীলকচিক চেশ্বেীক্ষো দতচরর উপোয় চ সোলে িো নোর মলতো ধোরণো আলরোপ
করোর ফল । যেলমর এই পচরেতি লনর সোমচিক প্রভোলে, আমরো আর্ো কচর, যদো োয়মোন যফোকোস দতচর লে, েো একক
চিেমো োর ভোে জোগোলনোর পোর্োপোচর্ যসগুল ো দদনচিন িিিোয় কীভোলে সি য় তোর যেৌচিক ধোরণো যদয়। জু ম ইন ও জু ম
আউট চেভ্রোন্ত করলত পোলর, তলে তো ফ দোয়কও েলট।
এসে চিে ও এলদর সম্পলকি আমোলদর যেোঝোপেো, স্থোনীয় পেিোলয় চনচেে মোঠকলমির ফস । তলে, আমরো এটোলক চনছক
স্থোচনকীকরলণর ক্ষযপূ রণ চ সোলে নো যদলখ একটি পূ েির্তি েল গণয কচর। সোদৃর্য ও দেসোদৃর্যলক পোর্োপোচর্ যরলখ
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(জোক্সটোপচজর্লনর মোধযলম), আমরো সোধোরণ চেষয়গুল োলক ‘স্থোনীয়-এর অচধক আর দেচশ্বলকর যিলয় কম’ এমন এক পচরসলর
এলক অপলরর সোলে কলেোপকেলন সোচম কচরলয় স্পি করোর যিিো কলরচছ। ফলটো-চনেলের উপেুি এই জোক্সটোপচজর্ন পদ্ধচত
অলনকটো ঋণী আইলজনস্টোইলনর (১৯৪৩) ি চিচেক মিোজ আর েোজিোর ও যমো র (১৯৮২) কতৃিক পূ ণিতো যদওয়ো 'ে োর অনয
পন্থো'-এর কোলছ। তু নোমূ ক সোমোচজক চেজ্ঞোলনর কোলছ এই ঋণ অলনক কম।1 এটো জোচগলয় তু লত িোয় এমন ভোে যেটো
যেঞ্জোচমলনর ভোষোয় ‘অন্তরচস্থত চিে-অনুজ্ঞো’ (Bildnotwendigkeiten), েো ‘রূপোন্তর েল গণয েস্তুর প্রচতটি পেিোয় ও স্তলরর
যর্ষ কেোটি েল যদয়’ (লেঞ্জোচমন ২০০৮:২৭৩)। আমরো যে পদ্ধচত অনুসরণ কলরচছ তোলত একচদলক যেমন রলয়লছ
সোচরেদ্ধকরণ (অযো োইনলমি), প্রচতধ্বচন ও অনুরণন, অনযচদলক যতমচন রলয়লছ দেপচরতয, দেসোদৃর্য ও প্রতযোখযোন।
সোমচিকতোমুখী সোমোচজক চেজ্ঞোলনর 'লেচণগত েো পদগত' (পযোরোচেগলমটিক) অলক্ষর েদল , আমোলদর পদ্ধচত েরিং গল্পে োর
‘পরম্পরোগত' (চসনটযোগলমটিক) িন্থনো অে েন কলর।

চিে ১ দতচর যপোর্োক েচমকলদর স্টুচেওলত যতো ো দ গত প্রচতকৃচত।
যপছলনর সোচরর মোঝখোলন রলয়লছন আুঁচখ আখতোর (১৮)। চতচন রোনো প্লোজো ভেলনর ৬ষ্ঠ ত োয় চনউ ওলয়ভ স্টোই চ চমলটে
কোরখোনোর কোজ করলতন। চতচন ও তোুঁর েেু রো েোিং ো নেেলষি (পল ো দের্োখ ১৪২০) েো ২০১৩ সোল র ১৪ এচপ্র একটি স্থোনীয়
স্টুচেওলত ছচে তুল চছল ন। আুঁচখ ও এই ছচেলত েোকো তোুঁর ছয় েেু রোনো প্লোজো ধ্বলস মোরো যগলছন। ধ্বলসর পর আুঁচখর পচরেোর
ছচেটির একটি কচপ অচধকোরকমী ও আল োকচিেী তোসচ মো আখ্তোরলক প্রদোন কলর। তোসচ মো আখ্তোলরর যসৌজলনয।

ঢোকোয় েস্ত্রেচমলকর অচধকোর চনলয় কোজ কলরন এমন একজন অচধকোরকমীর সোলে ২০১৮ সোল আ োপকোল চতচন স্পি কলর
েল ন যে আল োকচিচেক ও রোজননচতক উপস্থোপনোর মধযকোর সম্পকি চিয়োর্ী য় আল োকচিলের আক্ষচরক অচস্তলের
েোইলরর এক পচরসলর। 'আল োকচিলের চেষয় লয় উঠোর এক ধরলনর সু প্ত সক্ষমতো' েরিং এক ধরলনর অচধকোর চ সোলে আচেভূিত
য়; অচধকতর প্রিচ ত নোগচরকলের দোচের মলধয যে অচধকোর স্বীকৃত এটো তোরই সমোন্তরো । এই উপ চি উসলক চদলয়লছ রোনো
প্লোজো েস্ত্র-কোরখোনো ধ্বলসর স্মৃচতিোরণ এেিং আল োকচিেী ও অচধকোরকমী তোসচ মো আখতোর কতৃিক োজোলরর অচধক চন ত
েচমলকর দৃর্যমোনতো পু নরুদ্ধোলরর কোজ। ২০১৩ সোল রোজো প্লোজো ধ্বলসর পর চনলখোুঁজলদর ছচের ফলটোকচপ তোুঁলদর আত্মীয়রো
প্রকোলর্য প্রদর্িন করচছল ন; এর দ্বোরো আল োচেত লয় তোসচ মো একটি দৃর্যগত নৃ নেজ্ঞোচনক কোজ শুরু কলরন। আরও
অচধকোরকমীলদর সোলে সোলে, চতচন চনলখোুঁজলদর পচরেোলরর সোলে যদখো কলর কেো েল ন এেিং েোুঁরো চন ত লয়লছন তোুঁলদর
জীেলনর প্রোমোণয ছচে আল োকচিলে ধরোর যিিো কলরন। এই কোলজ েস্ত্রেচমকলদর মুখোেয়ে ও সোক্ষয দৃর্যমোন করোর তোুঁর যে
েৃ ির প্রকল্প রলয়লছ (আখ্তোর ২০১৭), তোরই প্রচতধ্বচন পোওয়ো েোলে।2
রোনো প্লোজো ধ্বলস োচরলয় েোওয়ো মোনুষলদর আল োকচিে-সেচ ত এক গুে 'স্মৃচত কোুঁেো' প্রদর্িন করো য় যসই ভেলনর সোমলন,
চেপেিলয়র পঞ্চম েোচষিকীলত ২০১৮ সোল র ২০ এচপ্র তোচরলখ। অচধকোরকমী নোদচভ আেদুল্লো লক আচম চজজ্ঞোসো কলরচছ োম,
যকোন ছচেটো তোুঁর অনুভূচতলত সেলিলয় যেচর্ নোেো চদলয়লছ। চতচন একটো আল োকচিলের চদলক ইচিত করল ন, যেটোলত এক
য োলস্টল একসোলে েসেোসকোরী আটজন নোরী েচমক ও তোলদর েেু রো একটি আল োকচিে স্টুচেওলত চগলয় ছচে তুল লছন।
উপ ক্ষ চছ েোিং ো নেেষি (১৪ এচপ্র ২০১৩)। তোুঁরো েোিং োলদলর্র জোতীয় পতোকোর রলের সোলে চম যরলখ ো ও সেু জ
রলের যপোর্োক পচরধোন কলরচছল ন। স্টুচেওর পটভূচমলত যদখো েোয় তরুর্যোম অিভূচম আর যপছলন উিুুঁ নী পেিতেহু
নোটকীয় চদগন্ত যদখো। যসই ভেনধ্বলস আট নোরীর সোতজনই চন ত ন।
যসই অচধকোরকমীর মলত, প্রচতকৃচতটোর সোমচিক িচরে একটো চদ্বমুখী অচেিোলরর আভোস যদয়: প্রেমত ধ্বিংসেজ্ঞ, েো তোুঁর
দৃচিলত একটি কলপিোলরট গণ তযো; আর চদ্বতীয়ত প্রলতযক েচমলকর স্বতে দৃর্যগত উপস্থোপনোর যে অচধকোর রলয়লছ যসটোর

েোজিোর ও যমো লরর পরীক্ষো-চনরীক্ষোলক যদখো যেলত পোলর আইলজনস্টোইলনর এই প্রোেচমক প্রস্তোেনোরই (েোলক আমরো
মিোলজর 'পরমোণু ' েল ভোেলত পোচর) চেস্তোর চ সোলে: 'লে যকোলনো ধরলনর দুই টুকরো চফল্ম পোর্োপোচর্ রোখল যসই
জোক্সটোপচজর্ন যেলক অেধোচরতভোলে একটি নতুন ধোরণো, একটি নতুন গুলণর উদ্ভূত য়' (আইলজনস্টোইন ১৯৪৩:১৬)।
2 www.athousandcries.org ওলয়েসোইলটও েোিং ো ও ইিংলরচজ েকুলমলির্ন যদখু ন।
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অস্বীকৃচত। 'তোুঁর আত্মীয়স্বজনলদর কোলছ3 শুধু এই গ্রুপ ছচেটোই চছল ো’, অচধকোরকমী দুঃলখর সোলে জোনোন, ‘তোুঁর একটোও একক
ছচে আত্মীয়স্বজলনর কোলছ চছল ো নো’। তোুঁর এই কেোয় অিংর্ত এই ধোরণোরই যমল যে তোুঁর আর যকোলনো পচরিয়জ্ঞোপক ছচে নো
েোকোর চেষয়টি আরও যেচর্ ক্ষমতো ীনতোর ক্ষণ চ সোলে েযে োর করো যেলতো: অেিোৎ তোুঁর যকোলনো েযোিংক অযোকোউি েো যভোটোর
পচরিয়পে েোকোর কেো নয়। অনযভোলে ে ল , এই নোরী েচমলকর একক চনজস্ব ছচে নো েোকো যকে অল্প েয়লস চনষ্ঠুরভোলে
জীেলনর অপিয়লক প্রকোর্ কলর নো, েরিং উপস্থোপনোর অনুপচস্থচতর মধয চদলয় এটোও প্রকোর্ পোয় যে দৃর্যমোন ওয়োর অচধকোর
তোুঁর চছল ো নো।
এলত আল োকচিলের সেিেযোচপতো প্রচতফচ ত য়, এমনচক যসসে যক্ষলেও যেখোলন আল োকচিে অনু পচস্থত েো অসম্পূ ণি। আর,
এটো আমোলদরলক মলন কচরলয় যদয় যে েচদও অলনক েয়োন অনুেোয়ী আল োকচিে খু ে স জ ভয লয় উলঠলছ, আসল তো নো;
এেলনোিোচফ যেলক যতমনটোই প্রকোচর্ত য়। আমোলদর ঠিক যেমন যজলন রোখো উচিত যে পৃ চেেীর যমোট জনসিংখযোর ৮০ ভোগ
কখলনো উলেোজো োলজ েোতোয়োত কলরচন, ঠিক যতমচন এটোও মোেোয় রোখো উচিত যে চেলশ্বর অনুন্নত ও উন্নয়নর্ী চকছু
উলল্লখজনক অিংলর্ আল োকচিে এখনও ‘লস্কয়োসি চরলসোসি’ েো দুষ্প্রোপয চ লসলে চেলেচিত, আর এই চেষয়টি যকোলনোভোলেই
স জ ভযতোর কোরলণ অসিংলেদনর্ী তোলক চনলদি র্ কলরনো, েরিং উপস্থোপলনর অভোলের কোরলন েযেি ‘নোগচরকে’-লক চনলদি র্
কলর।
ঢোকোয় আমরো যেমনটো যদলখচছ যতমন চেষলয় আল োকপোত করো লয়লছ আচরলয়ল্লো আজু োইলয়র প্রেমচদককোর কোলজ।
ফলটোলেলমোস কোল কটিলভ আমরো এেলনোিোচফ েযে োর কলর যেসে অনুচসদ্ধোন্ত পরীক্ষো কলরচছ যসগুল োর সূ েোয়লন তোুঁর চসচভ
কনট্রোক্ট অে ফলটোিোচফ (২০০৮) গুরুেপূ ণি চছ । আজু োই েল ন যে আল োকচিে ‘নোগচরক কল্পনোর’ নতুন একটি ধরনলক সম্ভে
কলর যতোল , এেিং নোগচরকলের একটি নতুন সিংলেোজক [সোেজোিংকটিভ] ধরন চনলয় আলস। যেনজোচমন েচণিত আল োকচিলের
‘র্টনো’ [ইলভি] ও ‘েোস্তে-চনভি রতো’ [কচিনলজচি] এর যমৌচ ক ভূচমকোর পু নঃপ্রচতষ্ঠো আমোলদরলক যের্ চকছু প্রলের সম্মু খীন
কলরলছ। প্রেগুল ো আল োকচিলের সোলে রোজনীচতর সম্পকি চেষয়ক, েো কলয়ক দর্ক ধলর ফু লকোচেয়োন ও আ েুলসচরয়োন
প্রভোলের (েোর মূ কেো ল ো, আল োকচিলের র্চি িূেোন্ত চেিোলর চনধিোচরত য় রোষ্ট্র দ্বোরো) ফল সোমলন আলসচন। আল োকচিে
তলির উপর ফু লকোচেয়োন মনতলকযর সেলিলয় ক্ষচতকর প্রভোলের মলধয রলয়লছ চিলের মতোদচর্িক ভূচমকোলক চিে চনমিোলণর
েোস্তে-চনভি রতো ও সোজসরঞ্জোলমর আলগ স্থোপন করো। এই উলপচক্ষত েোস্তে-চনভি র চদকগুল ো চনলয়ই ফলটোলেলমোস কোজ কলর।
ফলটোলেলমোলসর কমিপদ্ধচতর মূল রলয়লছ ‘উপস্থোপনো'-লক শুধু ই ক্ষমতো চ লসলে নো যদলখ তোর পচরেলতি ওয়োল্টোর
যেনজোচমলনর (২০০৮:২৩,২৯) মলতো কলর উপস্থোপনোলক একটি সচিয়, পচরেতি নর্ী ও সম্ভোেয রূপোন্তরমূ ক প্রচিয়ো চ লসলে
যদখো। জন টযোলগর প্রভোের্ো ী ফু লকোচেয়োন অচভমত অনুেোয়ী আল োকচিে যকে রোলষ্ট্রর উপপ্রপঞ্চ [এচপলফলনোলমলনোন],
আল োকচিলের ক্ষমতো আসল শুধু রোষ্ট্র কতৃিক নচেচেদ্ধ করো, নজর রোখো ও সিংরক্ষন করোর ক্ষমতো, তোর চেপরীলত,
আজু োইলয়র মলত, আল োকচিে ‘এমন একটো রোজননচতক সম্পলকি র জোয়গো দতচর কলর চদলয়লছ, যেই জোয়গোটুকু যকে মোে
ক্ষমতোসীন দল র দ্বোরো চনয়চেত য়নো’ (২০০৮:১২)। আজু োই আরও েল ন যে, আল োকচিে ‘নোগচরক দক্ষতো’ (২০০৮:১৮),
‘নোগচরক জ্ঞোন’ সৃ চিলত (২০০৮:১০) ও ‘আল োকচিলের নোগচরকতো’ দতচরলত স োয়তো কলর (২০০৮:১৭)।
আমোলদর গলেষণোটি আল োকচিলের এেলনোিোচফর যসই ঐচতল যর উপরও দোুঁেোলনো (েোলজোলরক ২০২০; কো োিচজস ২০১৯;
চমচরয়োরকো চমচেয়ো ২০১৯; চপচন ১৯৯৭; স্ট্রোস োর ২০১০; রোইট ২০১৩) েো প্রিচ ত দীর্িলময়োদী এেলনোিোচফক মোঠকলমির
মোধযলম আল োকচিলের িিিোলক েু ঝলত ও উপস্থোপন করলত যিিো কলরলছ। তলে, আমরো চনচদি ি চকছু অঞ্চ ও ঐচত য চনলয় করো
গলেষণোলক ক্ষমতো ও সম্ভোেনোর েৃ ির প্রলের সোলে চমচ লয় চনলত িোই। অতএে, আমরো চেচভন্ন অঞ্চ ও যনটওয়োলকি র েযোপোলর
আি ী।
ফলটোলেলমোস কোল কটিভ মোঠ গলেষণোর মোধযলম অনুসেোন কলরলছ আল োকচিলের ভচেষযৎ, অেিযোৎ আল োকচিলের মোধযলম
সোধোরণ জনসমচিলক দৃর্যমোন করোর প্রকৃচত, এেিং সোধোরণ নোগচরকতোলক এচগলয় চনলত রোজননচতক স্বীকৃচতর যক্ষলে কযোলমরো যে
সম্ভোেনো দতচর করলত পোলর যসসে চেষলয়। এছোেো, আল োকচিলের ‘রোজননচতক অজ্ঞোন’ ও ‘ঠিক ই জোগচতক নয়’ এমন
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'চনলখোুঁজ' মোনুলষর সেোন যপলত ছোপো যপোস্টোলর কোরো ছচেটি েযে োর কলরচছল ন।
3

অেস্থোনলক িোচ ত কলর রোজনীচতর যে সূ ক্ষ্ম ও সু প্ত একোত্মতো ও দ্বে, ফলটোলেলমোস কোল কটিভ যসটোও অনুসেোন কলর, আর
যসই সোলে, আমোলদর চেলেিয চেষয়লক ‘আল োকচিে’ চেলর্ষয রূলপ নো যদলখ েরিং ‘আল োকচিেণ’ চিয়ো চ লসলে যদখোর
সু চেধোও চেলেিনো কলর। আজু োইলয়র কোজলক নতুন যকোলনো সঙ্কীণি মতেোদ চ লসলে নো যদলখ েরিং নতুন চিন্তোর সূ িনোচেিু
চ লসলে ি ণ কলর ফলটোলেলমোস কোল কটিভ েোস্তলে আল োকচিে যেভোলে িচিিত য় তোর উপর গলেষণো কলরলছ। এর যক্ষে
ল ো আল োকচিেচর্লল্পর মোধযলম তুল ধরো জনমোনুলষর সোধোরণ, দদনচিন, েোস্তচেক জীেনেোপন নোনোন আচিক, েো যকে
এেলনোিোচফর মোধযলম তুল আনো েোয়।
আল োকচিে সেসময় রূপোন্তলরর মধয চদলয় যগলছ। এর আচিক ও পচরসীমো চেলেষলণর নতুন নতুন সম্ভোেনোর কেো মলন কচরলয়
যদয়। ফলটোলেলমোস কোল কটিলভর কোলজর এই ভূচমকোর উলের্য ল ো এলক্ষলে অেদোন রোখো। কোল কটিভ এটো কলর শ্রী ঙ্কো,
কলেোচেয়ো, চিস, চনকোরোগুয়ো, নোইলজচরয়ো, েোিং োলদর্, যনপো ও ভোরলত রোজননচতক কল্পনোর যক্ষলে কযোলমরো যে ভূচমকো রোলখ
তোর তু নোমূ ক েয়োলনর চভচিলত। চনলি আমোলদর মোঠকমি-পরেতী আ োপ-আল োিনোর চকছু খণ্ডোিংর্ তুল ধলরচছ, আর যসই
সোলে আমরো চকছু স্থোলনোিীণি মিোজ, আখযোন ও সিংলেোগলক একচেত করোর যিিো কলরচছ।
উপচিচি ও অন্তর্ি োন

চিে ২ শ্রী ঙ্কোর জোফনোলত অেচস্থত একটি স্টুচেওলত আল োকচিচেক অেলর্ষ।
উির শ্রী ঙ্কোয় আল োকচিলের দদনচিন িিিোর দৃর্য-েস্তুগত গচতপে যকমন লে তো ঠিক কলর চদলয়লছ কলয়ক দর্লকর েুদ্ধ।
যেভোলে সিংর্োত তোচম সোমোচজক জগতলক গলে চদলয়চছল ো যস সম্পলকি মূ যেোন অন্তদৃিচি পোওয়ো েোয় েুলদ্ধর ফল প্রোয়
ধ্বিংসপ্রোপ্ত স্টুচেও আকি োইভগুল ো যেলক। যমোেোই যফোলন ছচে যতো োর প্রি ন েোেো সলিও, জোফনোর স্টুচেওগুল ো টিলক
আলছ। যেসে ছচে যতো ো লে তোর মলধয রলয়লছ রোলষ্ট্রর চনলদি চর্ত জোতীয় পচরিয়পে ও পোসলপোলটির জনয মুখমণ্ডল র ছচে
যেলক শুরু কলর আুঁকো ও ফলটোর্পকৃত যপ্রক্ষোপটস কোলর ধোরণ করো কল্পনোেয়ী প্রচতকৃচত যেগুল ো স্টুচেওর িো কলদরলক
অনয যকোলনোখোলন চনলয় েোওয়োর যভ চক যদখোয়। এই ধরলনর দদনচিন আল োকচিে যে শুধু অচভেোসলনর জনচপ্রয় আকোঙ্ক্ষোরই
প্রকোর্ র্টোয় তো-ই নয়, েরিং দচক্ষণ ভোরতীয় তোচম চসলনমোর যরোমোঞ্চ ও সম্ভোেনোর অচেক প্রচতরূপ দতচর করলত স োয়তো
কলর। ছচে: চেচেয়ো েু েচপটিয়ো, ২০১৮।

চিে ৩ ইয়োচন্নস সোলরোস যমোেোই যফোন চদলয় তু লছন চনলজর একটি কোল ো-সোদো প্রচতকৃচত, যেটি কো োিচজস কতৃিক ২০০৭
সোল চিলটলত যতো ো।
র্টনোটি স্ফোচকয়োন উিভূচমর এক িোলমর কচফ োউলস র্লটচছল ো, যেখোলন চতচন ২০০৬ সো যেলক যেলম যেলম মোঠকমি
করচছল ন। মোঠ পচরদর্িনকোল চতচন েোুঁলদর সোলে আ োপ কলরচছল ন তোুঁলদরলক আল োকচিে যফরত চদলত েোন। ইয়োচন্নলসর
এই পদলক্ষপ যে শুধু এেলনোিোচফক সোক্ষোলত অনুভূচতর প্রগোঢ়তো ও আ োলপর উষ্ণতোর প্রচত আলেদন দতচর কলর তো-ই নয়,
েরিং র্োটচত ও অসমতোও চনলদি র্ কলর: ইচত োলস সোধোরণত স্থোনীয়লদরই সেসময় আল োকচিলের মলে লত যদখো যগলছ,
তোুঁরো জগত-জীেলনর আল োকচিেী নচন, আর তোই তোুঁলদর অতীলতর ও পূ েিপ্রজলের যে গুটিকলয়ক ছচে যতো ো লয়চছ তোুঁরো
যসগুল ো খুুঁলজ যেেোন প্রচতচনয়ত। আল োকচিে যফরত যদয়োর মলধয একটো চকছু করোর যে সলন্তোষজনক অনু ভূচত দতচর য় তো
স্কোচফয়োলত েোুঁরো কযোলমরো চনলয় োচজর ন যসসে দর্িনোেীলদর রোজননচতক ও অনুভূচতগত ভূচমকো (এেিং এেলনোিোফোর ও
দর্িনোেীর চভন্ন চভন্ন রূলপ োচজর ওয়োর মলধয সোদৃর্য ও দেসোদৃর্য) চনলয় আল োিনোর দোচে কলর। যসরকম আল োকচিে চনলয়
কেো ে োর সময় স্কোচফয়োেোসীরো অলনক সময় তোুঁলদর চনলজলদর অল্পেয়সী, আরও চনমি সিোর মুলখোমুচখ ওয়োর চেস্মলয়র কেো
েল ন। ছচে: কনস্টোচিলনোস কো োিচজস, ২০১৭।

চিে ৪ েোলম নী র্োটি পচরচ ত যনম নরলমর একটি আল োকচিে, ১৯৮০'র দর্লক কলেোচেয়ো-েোই যোন্ড সীমোন্ত েরোের একটি
চর্চেলর যতো ো।
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েোলন, িোকচরর আলেদন করোর জনয ছচেসেচ ত পচরিয়পে দতচর করলত তোর প্রচতকৃচত কোটো লয়লছ। ১৯৮০'র দর্লক,
কলেোচেয়োর পচরচস্থচত চছ নোজু ক; যদলর্র যেচর্রভোগ জোয়গো চছল ো চভলয়তনোমী দসনযলদর চনয়েলণ আর েোই সীমোন্তেতী
অঞ্চ সমূ চছল ো যখমোররুলজর দখল । চভলয়তনোম ১৯৭৯ সোল োম ো িোচ লয় যখমোররুজলক উৎখোত কলর। যসই সময় প্রোয়
দর্ োখ কলেোেীয় যদর্ যছলে পোচ লয় েোয় এেিং অনয যকোেোও আেয়প্রোেী ওয়োর আলগ েোই যোন্ড ও চভলয়তনোম সীমোলন্ত
আেয় যনয়। যসই রূপোন্তরকো ীন সমলয়, ছচে যতো োর, চেলর্ষত ছচেসেচ ত পচরিয়পলের জনয, েযেস্থো িো ু চছল ো নো, আর
তোই েুেক নরমলক আলগর একটি ছচে (েোই যোলন্ড, কযোলম্প চফলর আসোর আলগ) নক কলর পলর যসটো ছচেসেচ ত
পচরিয়পলের জনয যকলট চনলত লয়চছল ো। পু নঃআল োকচিেণ: যসোকচফয়ো ইয়িং, ২০১৮।

চিে ৫ ে চমলসস ফোনচম োলয়ো যরনলসোম-কুটি দ গত প্রচতকৃচত।
ে চমলসস ফোনচম োলয়ো যরনলসোম-কুটির আকি োইভ ইেোদোন চেশ্বচেদযো লয়র চেলর্ষ সিংি র্ো োয় সিংরচক্ষত আলছ। ঔপচনলেচর্ক
কো যেলক উির-ঔপচনলেচর্ক কো পেিন্ত চেস্তৃত যপর্োজীেলন চতচন চর্ক্ষো যক্ষলে কোজ কলরলছন এেিং রোজননচতক
তৎপরতোয় অিংর্ চনলয়লছন; জোতীয় ও আন্তজিোচতক উভয় পচরসলর চতচন চছল ন নোরী অচধকোলরর পলক্ষর যনতৃস্থোনীয় প্রিোরক।
ফোনচম োলয়ো যরনলসোম-কুটি যদর্জু লে নোরীলদর মলধয যকৌর্ গত যজোট গঠলনর মোধযলম তোুঁলদরলক সিংগঠিত করোর কোজ
অক্লোন্তভোলে কলর যগলছন। ইেোদোলনর চপ্রচময়োর য োলটল র সোমলন এই দ গত ছচেটি যতো ো লয়চছ স্বোধীনতোর ঠিক আলগ
আলগ। এই ছচের নোরীরো তোুঁলদর দৃর্যমোনতো েোেোলত আল োকচিলের ক্ষমতো কোলজ োচগলয়লছন। এমন আল োকচিে সিংেোদপলে,
প্রিোরণো সোচ লতয এেিং অনযোনয মোধযলম প্রকোচর্ত য়। এই আল োকচিলে ফোনচম োলয়ো যরনলসোম-কুটি তোুঁর স -নোগচরকলদর
সলি েলস রলয়লছন চদ্বতীয় সোচরলত। চতচন যকৌর্ গত কোরলণ দ গত ছচের প্রচত যেচর্ গুরুে চদলতন। আর যেচণগত অেস্থোন,
অেিননচতক ও জোচতগত সীমোলরখো চনচেিলর্লষ নোরীলদর সিং চত, ঐকয ও সিংর্েদ্ধতোর প্রতীক চ লসলে সেসময় ঐচত যেো ী
নোইলজরীয় যপোর্োক পরলতন। ফোনচম োলয়ো যরনলসোম-কুটি জোচতগত পচরিয়, যেচণগত অেস্থোন ও দ চিক পচরিলয়র
রোজনীচতকীকরলণর চেরুলদ্ধ িযোল ঞ্জ জোনোলত চনচিয় আত্ম-পচরিয় অচতিম কলর আল োকচিে চর্লল্পর চেধ্বিংসী সম্ভোেনোলক
আচ িন কলরচছল ন, েোর দৃিোন্ত যদখো েোলে এই আল োকচিলে, যেখোলন সিংগঠিতকরণ ও প্রিোলরর র্চিলক েোচেলয় তুল লছ।
তোচরখ ও আল োকচিেী অজোনো। © ইেোদোন চেশ্বচেদযো য়, চেলর্ষ সিংি , ইেোদোন, নোইলজচরয়ো

চিে ৬ আলেদকর স্মৃচত উদযোলন দর্িনোেীরো আলেদকর জয়ন্তী (আলেদকলরর জেচদন) উপ লক্ষ এলক অপলরর ছচে তু লছন,
আলেদকর স্তূলপর চভতলর, লণৌ, ২০১৮।
ভীমরোও আলেদকর (১৮৯১-১৯৫৬) চছল ন চেিংর্ র্তোব্দীর র্ীষিস্থোনীয় দচ ত চিন্তোচেদ ও রোজনীচতক। এই র্তোব্দীলত চতচন
নতুনভোলে উজ্জীচেত এক সোমোচজক আলিো লনর প্রধোন অনুলপ্ররণো লয় উলঠলছন। উির প্রলদলর্র প্রোিন দচ ত মুখযমেী
মোয়োেতীর উলদযোলগ দতচর আলেদকর উদযোনটি ১০৮ একর জোয়গো জু লে চেস্তৃত। এটি জন-স্থোপলতযর এক অনেদয কোজ। স্তূলপর
চভতলরর ভোস্কেি আল োকচিলের আদল দতচর (এখোলন েোমচদলক আলেদকর, মোঝখোলন কোুঁচর্রোম আর েোনচদলক আলেদকলরর
স্ত্রী রমোেোঈ), েো এখন এক পচেে প্রচতমূচতি র অিংর্ লয় উলঠলছ। অযোনো গ আল োকচিে যেলক ভোস্কেি আর যসখোন যেলক
চেচজটো চিে পেিন্ত যে গচতপে তো আল োকচিলের চির-পচরেতি নর্ী প্রকৃচতর কেো স্মরণ কচরলয় যদয়। আলেদকর স্মৃচত
উদযোন, চেলর্ষত স্তূলপর চভতলরর অিংর্, দচ তলদর কোলছ এক পচেে স্থোন। এখোলন আল োকচিলের মোধযলম একটি প্রিচ ত
রোজননচতক পচরিয় প্রিোর ও যর্োষণো করো য়। ছচে: চিলস্টোফোর চপচন, ২০১৮।

চিে ৭
২০১৮ সোল র ১৮ এচপ্র চনকোরোগুয়োর মোনোগুয়োয় সরকোরচেলরোধী চেলক্ষোভ শুরু য়; পলর এটো ১৯৭৯ সোল র যসোলমোজো
একনোয়কতলের পতন র্টোলনো সোচিচনস্তো চেপ্লে-উির সেলিলয় েে সোমোচজক আলিো লন পচরণত য়। এেোর জনতো চেলরো
কলর সোচিচনস্তো পোটিি (এফএসএ এন) ও এর যনতৃেৃ ি, যপ্রচসলেি েযোচনলয় ওলতি গো ও ভোইস-লপ্রচসলেি যরোজোচরও মুচরলয়োর
চেরুলদ্ধ। আল োকচিে যে সোক্ষযপ্রমোণ প্রকোর্ কলর তো যকে দৃর্যমোনতো ও অদৃর্যতোর েৃ ির েযেস্থোর মলধযই যেোঝো েোয়। 'ছচে
যতো োর জনয উপেুিতো'ও 'দর্িনলেোগযতোর' সোলে েুি। মোনোগুয়োর কোলছ মোসোয়ো র্ লর ২০১৮ সোল র ১৩ যম আলয়োচজত এক
সিং চত চমচছ যেলক য োকনৃলতয েযে োেিয ঐচত যেো ী ' স্তলক্ষপমূ ক' মুলখোর্ পরো এক নোরীর ছচে যতো ো য়। চেলক্ষোভকোরীরো
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মুলখোলর্র উপলর যিোলখ েোুঁধোর পটি পলর ২০১৮ সোল র চেলক্ষোভ ি োকোল পু চ লর্র সোলে সচ িংস সিংর্লষির সময় রোেোর েু ল লট
আ ত চর্ক্ষোেীলদর সম্মোন জোনোন। ১৯৭৮-৯ সোল র সোচিচনস্তো জনচেলরোল র সময় একই ধরলণর মুলখোর্ ছদ্মলের্ আকোলর
পচরধোন করো লতো। চেলক্ষোভকোরীরো ইেোকৃতভোলে এই গুরুেপূ ণি ঐচত োচসক সম্পলকি ক কোলজ োগোচেল ো। চেপ্ললের পর যেলক
মোসোয়ো চছল ো সোচিচনস্তো র্োুঁটি এ োকো, তেু ও ২০১৮ সোল র্ রটি ওলতি গো-মুচরলয়ো সরকোলরর চেরুলদ্ধ িল েোয়। ছচে: ইচ য়োনো
এ যসল জোন, ২০১৮।

ইচিহোলির ববদনোর কথো

চিে ৮ কলেোচেয়োর যখমোররুজ কমীলদর সন্তোলনরো (একটি পোচরেোচরক আল োকচিলের আকি োইভ যেলক যনওয়ো)।
আল োকচিেটি ১৯৭০'র দর্লক যতো ো। যদর্টিলত গৃ েুদ্ধ েোুঁলধ (েুিরোষ্ট্র-চভলয়তনোম েুদ্ধ সিংচেি আঞ্চচ ক ভূ-রোজননচতক
অর্োচন্ত এলক উসলক যদয়)। েুিরোষ্ট্রপন্থী এক যজনোলর ১৯৭০ সোল নলরোদম চস োনু কলক ক্ষমতোিুযত কলরন। যখমোররুজ
চস োনুলকর র্োসনেযেস্থোয় চেদযমোন অসমতোর কোরলণ অসন্তুি চছল ো; তোরো যেণী-চভচিক প্রচতলরোধ উৎসোচ ত কলর এেিং
যজনোলর লক উৎখোত কলর। যখমোররুজ র্োসনভোর ি ণ কলর চনলয় জীেনধোরো ও যেচণগত সে ধরলনর দেষময চনমূিল র যিিো
কলর, সে জনসোধোরণলক কৃষলকর সমতল চনলয় েোয়। যখমোররুলজর প্রলতযক নোগচরকলক ধোনলক্ষলত কোজ করোর কেো ে ো য়।
যখমোররুজ র্োসনোধীলন েযচি নোগচরলকর ছচে যতো োর র্টনো খু েই চের , যকননো কযোলমরো সোধোরণত শুধু মোে যনতোলদর কমিকোণ্ড
যরকেি ও যপ্রোপোগোন্ডো দতচরলত েযেহৃত লতো। প্রলতযক কলেোেীয়লক কোল ো র্োটি ও ট্রোউজোর পরোর চনলদি র্ যদওয়ো য়। রলের
দেচিেয যেচণনেষময সৃ চি কলর েল চেশ্বোস করো লতো। যখমোররুজ কযোেোররো তোলদর সন্তোনলদর উপর একই যপোষোক যকোে
িোচপলয়চছল ো। পু নঃআল োকচিেণ: যসোকচফয়ো ইয়িং, ২০১৮।

চিে ৯ ইয়গিস চদমলপোল োস, ১৯৪৩ সোল যে রমোখট দসনযলদর দ্বোরো চিলসর কো োচভ্রতোলত যেসোমচরক েযচিলদর তযোকোণ্ড
যেলক যেুঁলি েোওয়ো একজন, তোুঁর েোেোর একটি প্রচতকৃচত কো োিচজসলক যদখোলেন; প্রচতকৃচতটি কো োচভ্রতো ল োকোলস্ট
চন তলদর স্মরলণ যপৌর জোদুর্লরর ছচের যদয়োল প্রদচর্িত য়।
তযোকোণ্ড পরেতী সমলয় চন তলদর আত্মীয়স্বজন (নোরী ও চর্শু) তোুঁলদর আল োকচিে একচেত কলর চন ত পু রুষ আত্মীয়লদর
ছচের যকো োজ দতচর কলরচছল ন। জোদুর্রটি গত কলয়ক দর্লক যসসে ছচের অলনকগুল োই সিংি করলছ, এেিং চন তলদর
প্রচতকৃচতর জনয জোদুর্লরর একটি কক্ষ চনলেচদত কলরলছ। আ োলপ অিংর্ি ণকোরীরো আর্ো প্রকোর্ কলরন, যসই ভয়োে
তযোকোলণ্ডর ছচে/চভচেওর যখোুঁজ তোুঁরো পোলেন েো সিংকচ ত কলর এমন একটি সিংি র্ো ো েোনোলনো েোলে েো যদলখ পু লরো র্টনো
দর্িকলদর কোলছ যেোধগময লয় উলঠ, এেিং যকোলনো চদ্বধোদ্বলের সু লেোগ নো েোলক। ১৯৪৩ সোল র তযোকোণ্ডটি জোতীয়ভোলে আেোর
সোমলন আলস েখন ২০১০ সোল ইউলরোপীয় ইউচনয়ন ও আন্তজিোচতক মুরো ত চেল র (আইএমএফ) সোলে চিলসর যেই আউট িুচি য়, যেখোলন জোমিোচন মুখয ভূচমকো পো ন কলর। স্থোনীয় অিংর্ি ণকোরীলদর অলনলকর কোলছ চিলসর সিংকট ও সিংচেি
কৃচ্ছ্রসোধন নীচত ১৯৪০'র দর্লকরই ধোরোেোচ কতো। চন ত স্থোনীয়লদর প্রচতকৃচত চিকলদর চেরুলদ্ধ সিংগঠিত অনযোলয়র সোক্ষয ে ন
করলছ চেধোয় চিলসর েহু নোগচরলকর কোলছ এই জোদুর্লর েোওয়ো তীেিদর্িলনর মলতো েযোপোর, আর যসই সোলে সমকো ীন
ইউলরোপীয় রোজনীচতলত চিলসর পরচনভি রতো চনলয় দুঃখ প্রকোর্ করোর একটি মঞ্চ চ লসলে কোজ কলর। জোদুর্র পচরদর্িলনর একটি
গুরুেপূ ণি অিংর্ লে আল োকচিে ি ণ ও ধোরলণর কোজ, কোরণ চিক সোমোচজক যেোগোলেোগমোধযলম আল োকচিে প্রিোলরর সময়
কযোপর্ন চ লসলে ফযোচসেোদ-চেলরোধী আ েোন যেলক শুরু কলর ইউলরোপীয় ইউচনয়ন-চেলরোধী জোতীয়তোেোদী েিেয েোলক। ছচে:
কনস্টোচিলনোস কো োিচজস, 2018।

চিে ১০ ছচে েোধোুঁই করোর যদোকোলনর অেলর্ষ, চকচ লনোচি, শ্রী ঙ্কো।
েুদ্ধ ও েোস্তুিুযচতর ফল েযচিগত ছচের যে ো দর্ো েহুগুণ যেলে েোয়। স্টুচেও আর ছচে েোুঁধোই করোর যদোকোনগুল োলত
অসিংগৃ ীত প্রিুর আল োকচিে েছলরর পর েছর ধলর পচরতযি অেস্থোয় পলে েোলক, কোরণ যসগুল োর মোচ কলদর, ভোগয ভোল ো
ল , য় সোরো দ্বীপ জু লে ছচেলয় পলেন, েো তোরও েোইলর চেচভন্ন চদলক িল েোন, চকিংেো, ভোগয খোরোপ ল , চন ত ন েো
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চনরুলের্ লয় েোন। েুলদ্ধর কোরলণ যেখোলন েযচিগত আল োকচিে নি লয় যগলছ, চকিংেো েোর েোর েোস্তুিুযত ওয়োর কোরলণ
োচরলয় যগলছ, যসখোলন র্টনোিলম সিংি স্থ লয় ওঠো এসে স্টুচেও আর ছচে েোুঁধোইলয়র যদোকোন েু দ্ধ-সিংর্োলত চেপণ্ন
সোমোচজক ইচত োলসর রক্ষক চ লসলে ভূচমকো পো ন কলর। ছচে: চেচেয়ো েু েচপটিয়ো, ২০১৮।

চিে ১১ ৯ যম ২০১৮, মোনোগুয়ো, চনকোরোগুয়ো।
মোনোগুয়োয় একটি চমচছ যর্লষ চেলক্ষোভকোরীরো রোজননচতক েিীলদর মুচির দোচেলত জোতীয় পু চ লর্র সদর দফতলরর সোমলন
জলেো য়। েোমচদলক, একজন েযচি 'Movimento estudantil 19 de abril' (১৯ এচপ্র ছোে আলিো ন) য খো টি-র্োটি পলর
আলছন; এটো ওলতি গো সরকোলরর সচ িংসতোর প্রচতচিয়ো চ লসলে গলে উঠো সিংগঠলনর নোম। অনয েযচিটির োলত পচ লটকচনকস
ইউচনভোচসিটির (ইউলপোচ ) এক স -চর্ক্ষোেীর তেযসেচ ত োলত দতচর একটি যপোস্টোর; স -চর্ক্ষোেীটি আ ত লয়লছ, এেিং
তোুঁলক চনচেিিোলর আটক করো লয়লছ। ছচে: ইচ য়োনো এ যসল জোন, ২০১৮।

চিে ১৩ রোষ্ট্রীয় সচ িংসতোলক স্মরণীয় কলর রোখো, জোফনো।
েুলদ্ধোির শ্রী িংকোয় জোচত, রোষ্ট্র ও নোগচরকতোর রোজনীচতর মোলঝ, েযচিগত এসে আল োকচিে সি লয় উলঠলছ রোজননচতক
প্রচতলরোলধর অচ গচ লত ও কমিকোলণ্ড, জেোেচদচ তো ও প্রচতকোলরর দোচে যতো োর মোলঝ, এেিং রোষ্ট্রীয় সচ িংসতোয় চন ত প্রচতটি
েযচিলক দৃর্যমোন কলর গণনোয় ধরলত। েখন যেসোমচরক তোচম নোগচরকলদর চেরুলদ্ধ রোষ্ট্রীয় নৃ র্িংসতোলক 'চেজয়' ও 'সেোসেোলদর
পরোজয়'-এর চসলনমোটিক েয়োলনর যমোেলক উপস্থোপনো করো য়, তখন প্রচতেোলদর দৃর্যমোনতো েোেোলত এসে প্রচতকৃচত
সচিয়ভোলে েযে োর করো য়। ছচে: চেচেয়ো েু েচপটিয়ো, ২০১৮।

ছচবর রোেননচিক কোে

চিে ১৩ নোইলজচরয়োর ওসু ন রোলজযর আচদেোসীলদর জনয পচরিয়পলের গুণোগুণ কীতি ন করলত একটি চে লেোেি।
ইওরুেোর প্রোণলকি ওসু লনর ইল -ইলফলত, একটি অদৃর্য সীমোলরখো যমোদোলকলক ও ইল -ইলফর জনগণলক আ োদো কলর;
ইওরুেোর মলতো একই জোচতসিোর ওয়ো সলিও ১৫০ েছলররও যেচর্ সময় ধলর আন্তঃজোচতগত সিংর্োলতর চর্কোর লে। েচদও
েতি মোলন এই অঞ্চ র্োন্ত আলছ, তলে িোপো উলিজনো এখনও চেরোজমোন, েোর এই চে লেোলেির অেস্থোন যেলক যেোঝো েোয়।
নোইলজচরয়োর েতি মোন সিংচেধোন কলয়ক দর্লকর সোমচরক র্োসলনর পর ১৯৯৯ সোল গণতোচেক র্োসনেযেস্থোয় প্রতযোেতি লনর সূ িনো
কলর; এই সিংচেধোন সক নোইলজরীয়লক জোতীয় পেিোলয় অচধকোর প্রদোন কলর, তোছোেো আচদেোসী চকনো তোর চভচিলত, ও
চপতৃসূ েীয় উিরোচধকোলরর মোধযলম যফেোলর -লস্টট পেিোলয় অচধকোর প্রদোন কলর। সক ধরলনর পচরিয়পলের জনয পোসলপোটি
ছচে আের্যক, এেিং এই প্রলয়োজলনর উপর চভচি কলর িোমীণ অেিনীচত ও েযস্ত নগলরর েহু স্টুচেও তোলদর কোজ িোচ লয় েোলে।
চে লেোলেির য খোটি অনুেোদ করল তো অলনকটো এমন দোুঁেোয়: 'সু নোগচরলকর কোেি/ আমরো সু নোগচরক! /এই যে আমোলদর কোেি/
আজই চনেেন করুন/ উন্নয়ন/ প্রগচত/ ও আপনোর কোলজর অিগচতর জনয’। চে লেোলেির আল োকচিলে দুই নোরীলক উপস্থোপন
করো লয়লছ যকে অ সভোলে চনলজলদর যসৌিেিেধিলন মলনোলেোগী চ লসলে, অপরচদলক, ছচেটিলত পু রুষরো তোুঁলদর ওসু ন
প্রোলদচর্ক পচরিয়পে ধলর আ্লছ, অেিোৎ তোুঁলদর উপস্থোপন করো লয়লছ রোলষ্ট্রর উন্নয়লন স োয়তোকোরী সু নোগচরক চ লসলে। ছচে:
নো ু ওলয়লে চেনোইসো, ২০১৮।

চিে ১৪ স্ফোচকয়োন পু রুষ ইয়োচন্নস জোলেটিলসর প্রচতকৃচত, ছচেটি ১৯৭০'র দর্লক এক জোমিোন পেিটলকর যতো ো, েোুঁর যমলয়
মোচরয়ো এলক ধলর আলছন।
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চিটি দ্বীলপর এক পো োচে অঞ্চ স্ফোচকয়ো; যসই অঞ্চল দর্িনোেীরো অন্ততপলক্ষ অিোদর্ র্তোব্দী যেলক যসখোনকোর
অচধেোসীলদর উজ্জ্ব সোিংস্কৃচতক ও জোচতগত চেশুদ্ধতোর কেো চেলর্ষ গুরুলের সলি েল লছন, তোলদর রুক্ষ ও েমসোধয
জীেনধোরো যদলখ মুগ্ধ লয়লছন। এসে ভোেনোর সলি চমলর্লছ অচধেোসীলদর চনলজলদর সম্পলকি ধোরণো; আল োকচিচেক প্রচিয়োয়
এই সচম্মচ ত র্চিই সম্ভেত ক্ষযনীয় লয় ওলঠ। যেসে আল োকচিেী প্রেোগত দেচর্লিযর যখোুঁজ কলরন, দৃিোন্তস্বরূপ যপৌরুষময়
ঐচতল যর অচভেযচি যখোুঁলজন, তোুঁরো পরেতী সমলয় তোুঁলদর ছচেগুল ো তোুঁলদর মলে লদর উপ োর যদন; মলে রো যসইসে ছচে
তোুঁলদর র্রেোচে সোজোলনোর কোলজ েযে োর কলর। যকউ েখন েোইলর যেলক আসো যকোলনো মোনুলষর যতো ো ছচেলত চনলজলক
যদখলত পোয়, তখন যসই যদখোর প্রচিয়োয় অসোমঞ্জসয েোলক; কোরণ স্থোনীয় য োলকরো যসইসে ছচে যতোল নো। তলে এর মলধয
চদলয় চেচনমলয়র সম্ভোেনোও সৃ চি য়। উদো রণস্বরূপ, ১৯৬০ দর্লক জোমিোনলদর যতো ো আল োকচিলের মধয চদলয় আল োচিলের
চেষয়ী ও আল োকচিেীর মলধয সিং োপমূ ক দনকটয সম্ভে লয়চছল ো; ে ো যেলত পোলর, স্থোনীয় য োকজনলদরলক পেিটন ও
জোমিোন জোচত-রোলষ্ট্রর সলি তোলদর সম্পলকি র চেষলয় আনুষ্ঠোচনকভোলে চজজ্ঞোসো করো ল তোরো যে অেস্থোন েযি করলতো,
সিং োপমূ ক দনকলটযর দ্বোরো যসই অেস্থোন চকছু টো নমনীয় লত পোরলতো। ২০১০ সোল র 'চিক সিংকট'-এর পর জোমিোচনর সলি
তোলদর সম্পলকি র পু নঃরোজনীচতকরণ র্লট; ওই সিংকলটর সমলয় চিক সরকোর ইউলরোপীয় ইউচনয়ন/জোমিোচনর যদওয়ো কৃচ্ছ্রসোধন
পচরকল্পনো প্রলয়োগ কলর; তখন কৃচ্ছ্রসোধন পচরকল্পনোর চেলরোধী সমোল োলকরো চিটি দ্বীপলক চেলদচর্ আচধপলতযর চেরুলদ্ধ স্থোনীয়
প্রচতলরোলধর র্চি চ লসলে চিচিত কলর। আচদ ছচেটির আল োকচিেী অজোনো, আনুমোচনক ১৯৭০ সোল যতো ো, পরেতীলত ২০১৭
সোল কনস্টোচিলনোস কো োিচজস তুল লছন।

চিে ১৫ স্ফোচকয়োন উিভূচমর এক িোলম ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দর্লক স্পোইলরোস চসলকোরোস যে যছোট যরলস্তোরোুঁ িো োলতন
যসখোলন পেিটকলদর সোলে তোুঁর চমেচিয়োর ছচে কো োিচজসলক যদখোলেন৷
এসে ছচে েোুঁরো তুল চছল ন তোুঁরোই পরেতীকোল তোুঁলক চদলয়চছল ন। যেচর্রভোগ ছচেলত তোলক অচতচেলসেলকর ভূচমকোয়
(লেমন, দর্িকলদর আখলরোট চদলেন) যদখো েোয়। স্থোনীয় অচধেোসীলদর অচতচেপরোয়ণতোলক দনচতক দৃচিলকোণ যেলক এক
উিতর দোন চ লসলে যদখো একটো গুরুেপূ ণি ফযোিোচস, পচিম ইউলরোলপর পেিটকরো েো স্ফোচকয়োয় যপলত িোয়; এলত
অচতচেপরোয়ণ স্ফোচকয়োর চনলজর ছচেটিও আলছ। চফলর েোওয়ো পেিটলকরো তোুঁলদর আল োকচিলের মধয চদলয় চনলজলদরলক
স্থোনীয় নোিচনক দৃর্যপলট প্রচেি করোন এেিং তোুঁলদর আপযোয়নকোরীলদর প্রচতদোন চদলত িোন। পেিটলকরো জচম যকনোর ফল এখন
অচতচেপরোয়ণতোর আদর্িোয়ন জটি লয় উলঠলছ; তোর ফল অচতচেপরোয়ণতোর ক্ষমতোর গচতপ্রকৃচত েদল যগলছ এেিং
স্থোনীয়ভোলে এলক যদখো লে চিলসর সিংকট-পরেতী জোতীয় উিরোচধকোলরর অেক্ষলয়র আল োলক। ছচে: কনস্টোচিলনোস
কো োিচজস, ২০১৭।

চিে ১৬ নোরী চর্ক্ষোেীেৃ ি, ছচে: যফমসফলটোস [FemsFotos], ২০০৪।
স্বোধীনতোর পঞ্চোর্ েছর পর, এই িীেনর্ী তরুণীরো নোরীর অচধকোর ও অেিে রোজননচতক পচরেতি লনর জনয ি মোন
সিংিোলমরই প্রচতভূ। নোইলজচরয়োলত যপর্োদোর আল োকচিেীলদর কোলজর দোম যের্ িেো। এই স্মোটিলফোলনর েু লগও তোুঁলদর
উপচস্থচত প্রচতটি উদেোপলনর অপচর োেি অি চ লসলে চেলেিনো করো য়। এমন েহু উদেোপনই জীেলনর চেচভন্ন পেিোলয়র সোলে
সম্পচকি ত, যেমন জেচদন, খ্রীিধলমি দীক্ষোদোন উৎসে, চেেো ও অলন্তযচিচিয়ো। আল োকচিেলক যদখো য় স্মরণ ও ভচেষযৎ
কেলনর চিয়ো চ লসলে, ভচেষযলতর আকোঙ্খো এেিং জীেলনর পচরণচতর চনলদি র্ক চ লসলে। এসে অনুষ্ঠোলন, তরুণীলদর যেচর্রভোগ
দ গত যপোলটিলট সোধোরণত তোুঁলদরলক সেলিলয় ভোল ো যপোর্োক, পচরপোটি িু ও যমক-আলপ সচজ্জত চ লসলে তুল ধরো য়।
ই ো ওরোনগুলন আল োকচিেীলদর এক নতুন প্রজে ইলমজ ইলভলির রূপোন্তরকোমী সম্ভোেনোলক যটলন প্রসোচরত কলরলছ।
যফমসফলটোলসর যতো ো এই ছচেলত, একদ নোরী চর্ক্ষোেী সমোলজর প্রতযোর্োর চেরুলদ্ধ তোুঁলদর সমোল োিনো ও প্রচতলরোলধর
প্রকোর্ র্টিলয়লছ একোন্ত চনজস্ব কোয়দোয়। এই তরুণীরো এমন এক একগুুঁলয় চপতৃতোচেক সমোলজর পযোলরোচে কলরলছ যে সমোজ
একচদলক তরুণীলদর চর্ক্ষো িোচ লয় যেলত উৎসোচ ত কলর, অনযচদলক আর্ো কলর যে তোুঁরো মো, েোেু চিি ও পচরেন্নতোকমী চ লসলে
তোুঁলদর ভূচমকোও অেযো ত রোখলে, আর যসই সোলে জোচতর ও তোর ভচেষযত নোগচরক পু নরুৎপোদলনর চ িচভচিক দোচয়েও
তোলদর ে ন করলত লে। আল োকচিে © ২০১৪, যফমসফলটোস [FemsFotos], ই ো ওরোনগুন ও আলেকুটো, নোইলজচরয়ো
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চিে ১৭ আিংলক যস্পর্ো চমরর ফলটোিোফ।
চসম্প ফলটো ও সযোর যস্পর্ো নোমক েলয়োলজষ্ঠয দুই আল োকচিেী, েোলদর যতো ো ছচে চস্টলভন স্প্রোলগর 'ইওরুেো ফলটোিোচফ:
োউ দয ইওরুেো চস যদমলস ভস' [ইওরুেো আল োকচিে: ইওরুেোরো কীভোলে চনলজলদর যদলখ] নোমক প্রভোের্ো ী প্রেলে ছোপো
লয়চছল ো, এখনও তোুঁরো ওসু লনর প্রোিীন র্ র ই ো ওরোনগুলন েোস কলরন। এই ছচেলত সযোর যস্পর্ো , চেচন এখন তোুঁর যেচর্
েয়লসর কোরলণ সেোর কোলছ আিংলক যস্পর্ো চ লসলে পচরচিত, চেনোইসোলক েু চঝলয় ে লছন আয়নোর মলধয একোচধক
আল োকচিেলক একটি আলরকটির যভতর চনমচজ্জত করোর কোয়দোটি উচন কীভোলে পু লরোপু চর রপ্ত কলরচছল ন। যসই কোয়দোটি
চছল ো তোুঁর স্বলে পোওয়ো। িূেোন্ত চর্ল্পকমিটির িিিো, প্রচিয়ো, দর্িক, ও ভচেষযৎ অচস্তে আদলত রোজননচতক কল্পনোর ধোরোেোচ কতো
ও যছদলক গভীরভোলে প্রচতফচ ত কলর। এগুল োলত উির-ঔপচনলেচর্ক গণতলের পূ েিেতী সোম্প্রদোচয়ক িলমোি যেচণচেনযোস
ও সোমোচজক কোঠোলমোর প্রচতফ ন র্লট, কোরণ এই যসেোর প্রধোন িো ক এখনও অচভজোত ও রোজেিংলর্োদ্ভূতরো। েচদও এখন ছচে
যেলভ প করোর েোচণচজযক যোেলরটচরলত ‘চমরর যপোলট্রিট’ স জ ভয লয় উলঠলছ, আিংলক যস্পর্ো এখনও দৃঢ়ভোলে চেশ্বোস
কলরন যে উনোর কোয়দোটি অতু নীয়, আর তোই এখনও অলনক চেচর্িজন োলত দতচর চমরর যপোলট্রিট যপলত িোন, েোলত দর্িলকর
যিোলখ তোুঁলদর ধন-লদৌ ত, ক্ষমতো ও প্রচতপচি প্রকোর্ পোয়। ছচে: নো ু ওলয়লে চেনোইসো, ২০১৭।

চিে ১৮ কলেোচেয়োর প্রধোনমেী হুন যসলনর সোলে এক সদয-স্নোতলকর 'ফলটোর্প' করো ছচে।
ক্ষমতোধর েযচিলের সোলে এক ছচেলত উপচস্থত েোকল তো যসৌভোগয েলয় আনলে এেিং ক্ষমতোে লয় স লজ েোওয়ো েোলে, এই
চেশ্বোস যেলক েহু কলেোেীয় এমন ছচে যপলত িোয়। স্নোতক ওয়ো েো এমন যকোলনো অনুষ্ঠোলন, প্রধোনমেীর সোলে ছচে যতো োর
যসৌভোগয অলনক চর্ক্ষোেীরই য় নো, েচদনো তোুঁরো সলেিোি নের পোয় েো চেশ্বচেদযো লয়র যরক্টর েো উপোিোেি তোুঁলদর নোম সু পোচরর্
কলর। এই দচরর চর্ক্ষোেী তোুঁর স্নোতক ওয়োর অনুষ্ঠোলন হুন যসলনর সোলে, সফটওয়যোর েযে োর কলর, ছচে কলর যদওয়োর জনয
এক আল োকচিেীলক অেি প্রদোন কলরন। এমন ছচে েোচেলত েো অচফলস যরলখ আত্মীয়স্বজন ও েেু েোেেলক তোুঁর ক্ষমতোর সোলে
সম্পকি যদখোলনো লে। পু নঃআল োকচিেণ: যসোকচফয়ো ইয়িং, ২০১৮।
পু নরোবৃ চি ও বোস্তব-চনভিরিো

চিে ১৯ চনকোরোগুয়ো, ২৪ এচপ্র ২০১৮।
র্টনো র্লট ি োর সোলে সোলে অনুভূচতর এক সিংি র্ো ো গলে উলঠ, আেোর যভলি চগলয় নতুন কলর গলে উঠলত েোলক।
চনকোরোগুয়োনরো অতীলতর, চেলর্ষত ১৯৭৮-৯ এর ঐচত োচসক চেলরোল র সময়কোর, সিংর্োত ও র্টনোেচ র পু নরোেৃ চি র্টলছ েল
জোনোন। েণিনোয় উলঠ আলস ছচে ও র্টনোর কোকতো ীয় চমল র কেো। ১৯৭৮-৯ সময়কোর চকছু সু পচরচিত ছচের সোলে েতি মোন সমলয়র
প্রোমোণয ছচের সোদৃর্য যিোখ ধোুঁচধলয় চদচেল ো; রোস্তোয় রোস্তোয় স্মৃচত সচিয়ভোলে জোচগলয় তু চছল ো। এই চেচজটো মিোজও যতমনই
এক দৃিোন্ত। সোমোচজক যেোগোলেোগমোধযলম েহু প্রিোচরত এই ছচেলত চনকোরোগুয়োয় চেলরোল র একটো সময়িম রলয়লছ: এলত আলছ
জোতীয় েীর আলি কোলস্ত্রোর ছচে, চেচন ১৮৫৬ সোল েুিরোলষ্ট্রর উইচ য়োম ওয়োকোর নোমক এক চফচ েোস্টোলরর আিমলণর চেরুলদ্ধ
লেচছল ন ( ু ই ভোগিোরো আহুমোদোর আুঁকো একটি চিেকমি যেলক যনওয়ো), তোর পোলর্ই জু লে যদওয়ো লয়লছ সুজোন চমলস োলসর
চেখযোত আল োকচিে ‘মল োলটোভ মযোন’ যেটি ঐচত োচসক সোচিচনস্তো চেলরোল র সমলয় ১৯৭৯ সোল এলস্তচ র্ লর যতো ো, আর
যে্ই সোলে রলয়লছ েতি মোন সমলয়র একটো ছচে যেটি ২০১৮ সোল র এচপ্রল রোজধোনী মোনোগুয়োলত চেলক্ষোভ ি োকোল যতো ো।

চিে ২০ ৯ যম ২০১৮, মোনোগুয়ো, চনকোরোগুয়ো।
২০১৮ সোল র চেলক্ষোলভর সময় একটি েে চমচছ যেলক চেলক্ষোভকোরীরো চেখযোত েক্সোর অযোল চক্সস আরগুলয়ল োর মূচতি চর্লর
জলেো লয়চছল ো। চতচন চছল ন মোনোগুয়োর প্রোিন যময়র এেিং ওলতি গো র্োসলনর চেরুলদ্ধ যসোিোর। তোুঁর মৃ তুযর কোরণ এখনও
অেযোখযোত; এটো সোম্প্রচতক সমলয় র্োসলকর দোয়মুচির প্রতীক লয় উলঠলছ। যসচদন চেলক্ষোভকোরীরো মূচতি টিলত িলে কলয়ক র্ণ্টো
ধলর পতোকো, প্রতীক ও সরকোরী দমন-পীেলনর চর্কোর েযচিলদর ছচে প্রদর্িন কলরচছল ো। ছচে: ইচ য়োনো এ যসল জোন, ২০১৮।
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চিে ২১ যনপোল র দচক্ষণকো ীলত অেচস্থত আল োকচিে স্টুচেওগুল োলত েযেহৃত একটি ফলটোর্প যটমলপ্ললটর নোনো উপোদোলনর
মুরণ৷
কোঠমুন্ডুর দচক্ষলণ অেচস্থত এই জনচপ্রয় যদচে মচিলরর আকষিলন তীেিেোেীরো ছু লট আলস। অলনলকই েোেোর স্মৃচত ধলর রোখলত
এমন ছচে তুচ লয় যনয় যেটো যদলখ মলন য় তোরো মচিলরর সোমলন দোুঁেোলনো। যসখোলন যে চের্টো অস্থোয়ী স্টুচেও আলছ তোলদর
সেোই একটি ফলটোর্প যটমলপ্লট েযে োর কলর, যেটোর মূ উপোদোনগুল ো মনকোমনো তীেিস্থোন যেলক আমদোচন করো (কযোে কোলরর অচস্তে এ কোরলণই)। দচক্ষণকো ী মচির যেলক স্টুচেওর ফলটোর্লপর সোজোলনো জগলত যপৌুঁছোলত যপৌুঁছোলত
আল োকচিলের েোস্তে-চনভি রতো কলম েোওয়ো যেলক আমরো শুধু মোে যনপোচ লদর েযেসোচয়ক িতুরতো সম্পলকি ই ধোরণো পোইনো, েরিং
েোস্তে-চনভি রতো যে পূ জনীয় কতৃিলের জনয হুমচক দতচর কলর যসটোও প্রকোর্ পোয়। মচরস ব্লক যেভোলে 'নদনচিন ভোষো' ও
'আনুষ্ঠোচনক ভোষো'-র মলধযকোর পোেিকয তুল ধলরলছন যসভোলে দচক্ষণকো ীর িিিো েযোখযো করো েোয়। দদনচিন ভোষোর যক্ষলে,
র্ব্দভোণ্ডোর পচরপূ ণিরূলপ েযেহৃত য়, এেিং দর্ ীগত রীচত-নীচতর অনুপচস্থচত ও উপস্থোপনোর েহুচেধ উপোয় যদখো েোয়।
আনুষ্ঠোচনক ভোষোর যক্ষলে, অলনক ধরলনর অচভেযচি েজিন করোর িিিো, নোনোন সীমোেদ্ধতো ও রীচত-নীচতর স্থোচয়ে ক্ষনীয়। এই
দচক্ষনকো ী যটমলপ্ললট মূতি লয় উলঠলছ চেচজটো ভোষোর দোচরর; এই ভোষোই চদলন চদলন, যেনজোচমলনর ভোষোয় আল োকচিলের
'চনলজর' রোলজয, আল োকচিলের অচতর্য় েোস্তে-চনভি রতোর জোয়গো চনলয় চনলে। পু নঃআল োকচিেণ: চিলস্টোফোর চপচন, ২০১৮।

চিে ২২
পল্লী যদেতো যতজোজীর উলেলর্য যতজো দর্মী উৎসে উদেোপন করো য়। যতজোজী নোগ ম োরোলজর (র্ঙ্খিূে) সোলে চমেতোর
মোধযলম সোলপর কোমে যেলক য োকজনলক সু রচক্ষত রোলখন। মধযভোরলত ১৯৭৭ সোল ও এই উৎসলে মটকো যফোে েোকলতো, েো
কৃলষ্ণর সোলে সম্পচকি ত এক প্রকোর মোনে-চমনোর। একটি িোলম সেতলন সিংরচক্ষত আল োকচিলের অযো েোলম এই উৎসে
উদেোপন ধোরন করো লয়লছ; নোনো ছচেলত যদখো েোয় যে অিংর্ি ণকোরীরো সোরো িোম প্রদচক্ষণ করোর পর মচিরলক চর্লর সমলেত
লয়লছন। এই চসচরলজর পরেতী ছচেগুল োলত যদখো েোয় মটকো যফোে অেিোৎ যসই মোনে-চমনোর চনমিোলনর কোজ; যেখোলন ৩০
যেলক ৪০ জন মোনুষ চতন স্তলর দোুঁচেলয় চমনোর দতচর করলছন। েখন এই জীেন্ত চপরোচমে ধীলর ধীলর গঠিত লে তখন
অিংর্ি ণকোরীরো ঠোৎ এক র সযময় র্চির উপচস্থচত যটর যপলত েোলকলন, এটো এমন জোদুকচর র্চি েো ১৫-২০ ফু ট দদলর্িযর
যকোলনো েযচির পলক্ষই প্রলয়োগ করো সম্ভে। চসচরজটির যর্ষ ছচেলত যদখো েোয় অচন্তম দৃর্য: মোনে-চমনোলরর সমোন্তরোল সোলপর
মতন চিেচেচিে যেোরোকোটো দোগ ছচেটির েোমপোর্ যেলয় উপলর উলঠ যগলছ। মটকো যফোলে েোরো অিংর্ি ণ কলর আর েোরো প্রে
উলিজনো চনলয় তো যদলখ (েোলদর উপচস্থচতও ছচেলত ধোরণ করো আলছ), তোুঁরো সেোই যে অচভজ্ঞতোর মধয চদলয় েোয় তো ছচেটিলত
স্পি: যসটো ল ো েোর স্মরলণ এই আলয়োজন যসই র্ঙ্খিূে সোলপর র সযময় উপচস্থচত, সেোর মোলঝ যেলক উৎসলের পচরলের্লক
উজ্জ্ব কলর যতো ো। আল োকচিলের এই িোমীণ অলিো চজলত মোধযম চ লসলে এর গুরুে এই জোয়গোয় যে এটো মৃ লতর আত্মোলক
দৃর্যমোন কলর যতোল ; ওই অলিো চজ সম্পলকি আর্পোলর্র র্ লরর যপর্োদোর আল োকচিেীরো অতযন্ত সচি োন। তোুঁলদর মলত,
১২০ চমচেয়োম ফরমযোট চফল্ম যেলভ প করোর সময় যনলগটিলভর উপর খুে স লজই আুঁিলের দোগ পরলত পোলর, েোর ফল
ছচের উপর চেভ্রোচন্তকর নলয়জ যদখো চদলত পোলর। অচধক তোলপ গভীর দোগও 'গ লত' শুরু কলর। চেভি যনলগটিভ অলনক সময়
মুচরত ছচেলত নোনোেলণির ছোপেুি পযোটোনি দতচর কলর। নোগদোর কৃষ্ণো স্টুচেওলত ১৯৭৭ সোল যতো ো একটি আল োকচিে;
চিলস্টোফোর চপচন ২০১৯ সোল পু নঃচিচেত কলরন।

অনযে, ও ইচি লর্য

চিে ২৩ জোফনোর এক স্টুচেওলত েযে োেি আুঁকো পটভূচম।
ইউলরোপীয় চর্ল্প ইচত োলস যে চর্ল্প-নর্ ী েোলরোলকর যর্ষভোগ ও ইলম্প্রর্চনজলমর দেচর্িযমচণ্ডত েল চেলেচিত যসই দর্ ীলত
আুঁকো জোফনোর মলনোরম স্টুচেও পটভূচমগুল ো অলিনো-অজোনো যকোন ভূমধযসোগরীয় উপকূ েতী র্ লরর কেো মলন কচরলয় যদয়,
েো কল্পনোয় চনলয় েোয় ইিংলরজলদর কোরুকোজখচিত মযোনর েোচের অভযন্তলর। এসে পটভূচমলত স্থোনীয় যকোলনো কৃচেম েো প্রোকৃচতক
দৃর্যপলটর যদখো চমল নো, এমনচক দচক্ষণ এচর্য়োয় অনযে নোনোন স্টুচেওলত যেমন আধু চনক কল্পনোসমৃ দ্ধ পটভূচম যদখো েোয়
যতমনটোও খুুঁলজ পোওয়ো েোয় নো, েরিং স্টুচেওর পৃ ষ্ঠলপোষকলদর চনলয় েোওয়ো য় অচনধিোচরত এক কল্পনোপ্রসূ ত অনয যকোলনো
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জোয়গোয়। স্টুচেওলত চগলয় ছচে যতো োর ি আর যনই; েরিং সেোই িোয় েোইলর চগলয় আউট-লেোর শুযট করলত। চকন্তু এখনও
জোফনোর েোচসিোরো এসে পটভূচমর কল্পজগত র্ু লরচফলর যদখলত িোন; স্টুচেওর আল োকচিেীরো তোলদর কোলছ 'কোই রোচস' েো
'পয়মন্ত োত'। ছচে: চেচেয়ো েু েচপটিয়ো, ২০১৮।

চিে ২৪ এক চিনো অচভেোসী পচরেোলরর রে করো আল োকচিে, আনুমোচনক ১৯৩০'র দর্ক।
ফরোচস ঔপচনলেচর্ক আমল নমলপলনর এক স্টুচেওলত যতো ো এই আল োকচিেলক পু নঃমু রণ কলর আত্মীয়স্বজনলদর সোলে
যর্য়োর করোর জনয সোদো-কোল ো ছচেলক 'আপলিে' করো য় (ছচেলত েোুঁরো আলছন তোুঁলদর মৃ তুযর েহু েছর পলর)। যরো োুঁ েোলেির
কযোলমরো ু চসেোর র্রণ চনলয় ে ো েোয়, এটো দীর্িোচয়ত 'পু রোর্টিত ভচেষযলতর' (১৯৮১:৯৬) দৃিোন্ত এেিং আল োকচিলের সময়গত
যদোদু যমোনলক মূতি কলর। এটো ম োপ্র য় ও রোজননচতক চেপেিলয়র মোলঝ টিলক যেলকলছ, র্োচন্ত যদলখলছ আেোর েুদ্ধও যদলখলছ,
েুদ্ধ যেলক গণ তযোর সোক্ষী লয়লছ, আেোর র্োচন্তর সমলয় চফলর এলসলছ। এটো েুলগর পর েুগ ধলর উির-প্রজলের সেতলন
আগল রোখো ম োমূ য আল োকচিে। এটো আমোলদরলক মলন কচরলয় যদয় যে আল োকচিে সেোর জনয স জ ভয চছল ো নো,
চেলর্ষত িোমোঞ্চল র কযোলেোেীয়লদর কোলছ। পু নঃআল োকচিেণ: যসোকচফয়ো ইয়িং, ২০১৮।

চিে ২৫ পোচকস্তোলনর যপলর্োয়োলর অেচস্থত এওয়োইআর চেচজটো স্টুচেওলত টোেোলনো ছচেলত িোরজন পর্তু ি চিে তোরকো।
পু রুষ দু'জন ল ন সু পচরচিত অচভলনতো জো োিীর খোন ও আেরোজ খোন; তোুঁরো যেন েিু ক 'পু রুলষর গ নো', এই পোখতুন
মলতরই রূপকোর। নোরী দু'জলনর পচরিয় জোনো েোয়চন। এওয়োইআর চেচজটো স্টুচেও চসলনমো যরোলে অেচস্থত; যেসে ি চিে
অনুরোগী তোলদর চপ্রয় নোয়ক-নোচয়কোলদর পোলর্ যেলক ছচে তু লত িোয় তোলদর যতমন মিোজ কলর যদয় এই স্টুচেও।
পু নঃআল োকচিেণ: দোচনয়ো র্ো , 2021।

যনপোল র েীরগঞ্জ যেলক অচভেোসী লত িোওয়ো এক য োলকর চের্দ ফলটোমিোজ, যেখোলন ফু লট উলঠলছ পোরসয উপসোগরীয়
অঞ্চল ভচেষযত গলে যতো োর স্বে।
গচতর্ী তো ধোরণ করো েো কল্পনো করোর জনয প্রোয়র্ই আল োকচিে েযেহৃত য়। ইচত োলসর চদলক তোকোল যদখো েোয়, স্টুচেওলত
প্রোয়ই দুই িোকোর সোইলক চনলয় আসো লতো। পলর স্টুচেওলত প্রপ চ লসলে যমোটরেোইক রোখোর ি শুরু য়। কো িলম, স্টুচেও
লয় উলঠ উলেোজো োজ ও যমোটর-িোচ ত গোচেলত ভ্রমণ মঞ্চোয়লনর একটি জোয়গো। ফল , স্টুচেওর সোলে েু ি লয় পলে
আন্তজিোচতক অচভেোসলনর আকোঙ্ক্ষো এেিং/অেেো প্রলয়োজন। এমনসে ছচে আল োকচিলের উিোচভ োষী ও সম্ভোেনোমূ ক
জোয়গোলত আলেদন দতচর কলর; েো এখনও েোস্তে য়চন তোলক েোস্তলে রূপ যদয়। পু নঃআল োকচিেণ: চিলস্টোফোর চপচন, ২০১৯।

চিে ১৮ েছর েয়সী একজন েোিং োলদর্ী চর্ক্ষোেীর ইনস্টোিোম যপ্রোফোই ; এখোলন েোিং োলদলর্র উিরোঞ্চল র জোফ িংলয় তোুঁর
একোচধক সফলরর ছচে যদখো েোলে। েোিং োলদর্ ও ভোরলতর যমর্ো য় রোজযলক আ োদো কলরলছ চপয়োইন নদী। জোয়গোটি অল্পেয়সী
েোিং োলদর্ীলদর কোলছ জনচপ্রয় পেিটন গন্তেয। পেিটকলদর অলনলকই যসখোনকোর কলয়ক েজন আল োকচিেীর মধয যেলক
কোউলক চদলয় ছচে তুচ লয় যনয় আর যসই আল োকচিেীরো ভোসমোন েজরোয় চপ্রিোর চদলয় ছচে চপ্রি কলর তোলদর িো কলদর যদয়।
পেিটকরো নদীর মোঝখোলন পোেলরর উপর চগলয় েলস আর যমর্ো লয়র চদক যেলক আসো ভোরতীয় পেিটকলদর সোলে
য োয়োটসঅযোপ নের চেচনময় কলর। জোচতরোলষ্ট্রর সীমোনো যপচরলয় 'ওপোলর' েোওয়োর এই ফযোিোচসলত আল োকচিে গভীরভোলে
জচেলয় আলছ। পরেতীকোল যসই চর্ক্ষোেী যসৌচদ আরলে িল েোন, যেখোলন তোুঁলক মযোকলেোনোল্ডলসর এক আউটল লট কোলজর
প্রচতশ্রুচত যদওয়ো লয়চছল ো। ছচে: চিলস্টোফোর চপচন, ২০১৮।

ভচবষ্যিলক বেলক রোলে বে পদি ো িো িরোলনো
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চিে ২৮ মোনোগুয়ো, চনকোরোগুয়ো।
যের্ কলয়ক সপ্তো ধলর েখন টিচভ িযোলন গুল োলক যসির করো চেল ো তখন নোগচরলকরো চনলজলদর সিংগঠিত করলত এেিং
দোিো পু চ র্ ও সরকোচর সমেিকলদর সোলে সিংর্ষি যরকেি করলত েযোপকভোলে 'সোমোচজক যেোগোলেোগ মোধযম' েযে োর করচছল ো।
সোমোচজক যেোগোলেোগমোধযলমর চফলে েোইলয়র ছচে আর যসই সোলে অন্তরি েয়োন ও চেেৃ চত স্বোভোচেক েযোপোর লয় উলঠ।
চর্ক্ষোেী ও চেলক্ষোভকোরীলদর সমেিলন এেিং সরকোলরর সচ িংস প্রচতচিয়োর চনিো জোনোলত কযোেচ ক িোিি একটি চমচছল র েোক
যদয়। এই ছচেলত ২৯ এচপ্র মোনোগুয়োর কযোলেড্রো যমলট্রোপচ টোনোর উঁিু যদয়োল র উপলর েু েকলদর েলস েোকলত যদখো েোলে।
ওলদর একজলনর োলত স্মোটিলফোন ধরো। রোস্তোয় সেোর োলত োলত চছল ো যমোেোই যফোন। সোধোরণ নোগচরলকরো প্রচতেোদচেলক্ষোলভ তোলদর অিংর্ি ণ যরকেি করচছল ন েো চছল ো অসোধোরণ এক র্টনো। অলনকলক্ষলে যদখো যগলছ, য োকজন উপলি
পেো চভলের মলধয চনলজর যপোলট্রিট ও যস চফ তু লছ আর িোচফচত, যস্টনচস ও টযোলগ ভরো রোস্তোলক পটভূচম েোচনলয় যপোজ
চদলে। এমন ছচে নযোয়চেিোর দোচের োচতয়োর চ লসলে যফোন কযোলমরো েযে োলরর উপর আল োকপোত করোর পোর্োপোচর্ খু ে কোছ
যেলক ইচত োস সৃ চি প্রতযক্ষ করো ও যরকেি করোর সু লেোগ যদয়। ছচে: ইচ য়োনো এ যসল জোন, ২০১৮।

চিে ২৯ যখমোররুজ র্োসলনর অেসোন র্টোর পর একটি পোচরেোচরক পু নচমি নী, স্টুিং যজ ো, কোম্পিং েম, কলেোচেয়ো, ১৯৮৯।
যখমোররুজ র্োসনোমল অনো োর, েোধযতোমূ ক েম, অসু স্থতো ও মৃ তুযদলণ্ডর ফল প্রোয় চের্ োখ য োক মোরো েোয়। পচরেোলরর
চভতলর ও পচরেোলরর সদসযলদর পরস্পলরর মলধয আস্থোর সম্পকি নোজু ক লয় পলেচছল ো; কোরণ চর্শুলদরলক যখমোররুলজর
পলক্ষ গুপ্তিরেৃ চি করলত ও খোদয িুচরর মলতো অসদোিরণ কতৃিপক্ষলক জোনোলত উৎসো যদওয়ো লতো। েেোেে তদন্ত ছোেোই
চনয়চমতভোলে অচভেুিলদর মৃ তুযদণ্ড যদওয়ো লতো। পচরেোলরর সদসযলদরলক যদলর্র নোনো প্রোলন্ত কোজ করলত পোঠোলনো লতো।
১৯৭৯ সোল চভলয়তনোমী দসনযলদর দ্বোরো যখমোররুজ সরকোর উৎখোত নো ওয়ো পেিন্ত, তোরো তোলদর জীচেকো ও অেস্থো চেষলয়
যকোলনো যেোগোলেোগ করলত পোরলতো নো। এই আল োকচিলে দুই ভোইলয়র পোচরেোচরক পু নচমি লনর গল্প ধরো রলয়লছ। তোুঁরো ১৯৭০
যেলক ১৯৮৮ সো পেিন্ত চেচেন্ন চছল ন; উভয়ই যে যেুঁলি আলছন এেিং তোুঁলদর পচরেোর ও সন্তোনও আলছ, যস তেযও কোলরোর
জোনো চছল ো নো। তোলদর যদখো ওয়োর পরপরই এই ছচে যতো ো য়। পচরেোরটির একোিংর্লক (েোই-কলেোচেয়ো সীমোন্ত যেলক)
কোম্পিং েলমর স্টুিং যজ োয় যপৌুঁছোলত অন্তত পোুঁি চদন ধলর ভ্রমণ করলত লয়চছল ো। ছচের পটভূচমর রে ও চর্শুলদর যপোর্োক
একীকরণ, পু নচমি ন ও উদেোপলনর এক নতুন রূপ ফু টিলয় যতোল । কোল ো-সোদো যপোর্োলকর যখমোররুলজর চেপরীলত এই
আল োকচিলে যে দেচিেময় েো োচর যপোর্োক যদখো েোলে তো গণ তযো-পরেতী র্োসনোমল 'পু নঃসভযকরণ' রূলপ পোঠ করো যেলত
পোলর, যেখোলন এই আল োকচিলে েোুঁলদর যদখো েোলে তোুঁলদর মলতো যেুঁলি েোকো েযচিরো চনলজলদর মুি করলছ যখমোররুজআলরোচপত কোল ো ও গোঢ় রলের (দুঃখ ও সেোলসর) র্ৃ ঙ্খ যেলক। পু নঃআল োকচিেণ: যসোকচফয়ো ইয়িং, ২০১৮।

চিে ৩০ েোুঁরো েুিরোলষ্ট্রর চিন কোেি যপলয়লছন তোুঁলদর চভসোর আল োকচিে প্রদর্িন করলছ এক অচভেোসন পরোমর্িক সিংস্থো,
জোফনো, ২০১৮।
েুলদ্ধর ফ শ্রুচতলত ক্ষচতিস্ত নোগচরকতোর প্রভোলের চেরুলদ্ধ প্রচতচিয়োস্বরূপ নতুন ধরলনর আল োকচিে দতচর য়।
আল োকচিেীরো লয় উঠলত েোলকন তোুঁলদর িো কলদর প্রতযোচর্ত ভচেষযলতর স্বেসোরেী। স্টুচেওর চকছু চকছু য োলকলদর যেলক
চনলয় েোওয়ো লতো, কোরন তোুঁলদর োতলক যসৌভোগযেোন মলন করো লতো। তোুঁরো চেেোল র প্রস্তোে সিংচেি যপোলট্রিট, পোসলপোটি ও
চভসোর ছচে, েো পোিোলতযর অচভেোসন/সীমোন্ত েযেস্থোপনোলক সন্তুি করলত চেেোল র ছচেগুল োলক দর্চল্পকভোলে সোচজলয় গুচছলয়
যদওয়োর মোধযলম নতুন ধরলনর উিোকোঙ্ক্ষী নোগচরকতোর চদলক অিসর লত স োয়তো করলতন। খোচনকটো আল োকচিে ও
আল োকচিেীর দ্বোরো সোজোলনো এই কোচঙ্খত ভচেষযত আদলত নোগচরকতোর উপর েুলদ্ধর প্র চেত প্রভোলেরই প্রচতফচ ত র্টোয়,
আর যসই সোলে মলন কচরলয় যদয় গচতর্ী তোর সম্ভোেনোর কেোও েো তোচম কচমউচনটির েোস্তুিুযচত ও পৃ চেেীজু লে ছচেলয় চছটিলয়
পেোর কোরলন সম্ভে লয়লছ। ছচে: চেচেয়ো েু েচপটিয়ো, ২০১৮।

চিে ৩১ ' োস্ল' [তোেোহুেো]।
স্মোটিলফোন, চেচজটো প্রেুচি ও সোমোচজক যেোগোলেোগমোধযলমর আচেভি োলের ফল েহু নোইলজরীয় তরুণলক নোনোন েযেসোচয়ক
উলদযোগ ি লণ উদ্বুদ্ধ কলরলছ। প্রোয় ২০ যকোটি মোনুলষর এই যদলর্ িমেধিমোন েুেসমোলজর জনয সু লেোগ-সু চেধো সীচমত;
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স্বভোেতই েুেসমোলজর অলনকলকই ‘অলপক্ষোর প্র র’ গুণলত য়। তোুঁরো দোচররয, কমি ীনতো, সিংর্োত ও চনরোপিো ীনতোর এক
চেভ্রোন্ত সমলয়র মধয চদলয় েোয়। সোমোচজক যেোগোলেোগমোধযলমর চেচজটো প্লযোটফমিগুল ো এমন একটি প্রলের্দ্বোর লয় দোুঁচেলয়লছ
যেখোলন সম্পদ সীচমত েোকল ও স্বলেরো সচতয ওয়োর সম্ভোেনো েোলক। একটো কেো যের্ প্রিচ ত লয়লছ: ‘লফোনটোই আমোর
যদোকোন’। এখন দচজি, কোঠচমচস্ত্র, মুচি ও অনযরো তোুঁলদর পণযরলেযর ছচে তুল চেিলয়র উলেলর্য সোমোচজক যেোগোলেোগমোধযলমর
প্লযোটফমিগুল োলত যপোস্ট কলর। যফসেু ক, য োয়োটসঅযোপ ও ইিটোিোম চর্ল্পীলদর কোলছ যেমন জনচপ্রয় যতমচন জনচপ্রয়
কচমউচনটির কমীলদর কোলছও। এই ছচেটি দতচর কলরলছন আলেো-পপ চর্ল্পী, আল োকচিেী ও িোচফক্স চেজোইনোর এইিেই
[Hboi], চতচন তোুঁর কোজলক যদলর্র সীমোনো ছোচেলয় চভজু যয়ো চমউচজলকর জগলত চনলয় েোওয়োর আর্ো রোলখন। এইিেই চেচভন্ন
দৃর্যগত মোধযম (আল োকচিে, যস চফ, চভচেও), মূ যলেোধ ও সোফল যর আঞ্চচ ক নিনতি, ঝকঝলক তকতলক গয়নো
ইতযোচদর সিংচমেন কোলজ োগোন। স্ট্রযোপ োইলন 'ওলমো চজ' ['OMO G'] আলরক স্তলরর অেি চনলদি র্ কলর, ইওরুেো ভোষোর র্ব্দ
'ওলমো' মোলন 'চর্শু' আর চ প- লপর চনজস্ব ভোষোয় 'চজ' ে লত 'ঈশ্বর'লক [গে] যেোঝোয়। ‘ঈশ্বলরর চর্শু’ এর উলদ্বোধন লয়লছ
‘চেচজচস্ফয়োর’-এ, যেখোলন চর্ল্পীরো তোুঁলদর দর্চল্পক গুণোেচ র মলতোই তোুঁলদর ছচে চদলয়ও দর্িকলদর মুগ্ধ করোর যিিো কলর।
নোইলজচরয়োর রোজননচতক কল্পনোয় ও আল োকচিলের উিোকোঙ্ক্ষী দৃর্যপলট উিতর র্চির কোলছ আকুচত করোর চেষয়টি েোর েোর
চফলর চফলর আলস। আল োকচিে © ইউলরো ো ও োনচরওয়োজু এইিেই, নোইলজচরয়ো, ২০২০।

চিে ৩৩ 'আসু ন, আসু ন, চ য়োকত েোগ': একটি অলটো-চরকর্োর চপলছ প্রদচর্িত একটি মু চরত আল োকচিলের মিোজ,
রোওয়ো চপচন্ড, পোচকস্তোন৷
ছচে ও য খোর এই অসোধোরণ সচম্ম লনর মোধযলম জোনোলনো লে যে মমতোজ য োলসন কোদচরর যি োম (মৃ তুযর িচল্লর্তম চদন)
অনুচষ্ঠত লে ২০১৬ সোল র ২৭ মোিি তোচরলখ রোওয়ো চপচন্ডর চ য়োকতেোলগ, যেখোলন যেনচজর ভুলটোলক তযো করো লয়চছল ো।
কোদচর পোঞ্জোলের গভনির সো মোন তোচসরলক তযো কলরচছল ো এেিং তোলক ২০১৬ সোল র যফব্রুয়োচরলত ফোুঁচস যদওয়ো লয়চছল ো।
তোর মৃতলদ উপলরর েোমচদলক যদখোলনো লয়লছ। 'ব্লোসলফচম'র অচভলেোলগ অচভেুি আচসয়ো চেচের পলক্ষ তোচসর কেো
েল চছল ন। পরেতীলত, চকছু যগোুঁেো সু চন্ন কতৃিক কোদচরলক প্রেলম গোচজ ও পলর র্চ দ েল যর্োষণো যদওয়ো য়। েচদও
যপোস্টোরটি অতীতমুখী, এলত আগোমীর এক অনুষ্ঠোলনর যর্োষণো যদওয়ো লয়লছ এেিং আল োকচিচেকভোলে কল্পনো করো লে এক
চের্ো জমোলয়ত, েো এখনও জলেো য়চন। এই জোতীয় চিে কোদচরর যি োলম পুঁচির্ োজোর য োলকর জমোলয়ত করলত স োয়তো
কলরচছ । ছচে: চিলস্টোফোর চপচন, 2016।

চিে ৩৩ 'লেল তু েোেোর যকোলনো যছল যনই'।
োসযরসপূ ণি চর্লরোনোলমর এই আল োকচিে ‘দয স্কোচফয়োন চিন’ নোমক প্রদর্িনীর জনয েোছোই কলরচছল ন এর আল োকচিেী।
২০১৮ সোল কো োিচজস কতৃিক চকউলরট করো এই প্রদর্িনী চিলটর স্কোচফয়োলত অেচস্থত পো োেলক নতুনভোলে যদখোর সু লেোগ
কলর যদয়। এটো স্কোচফয়োনলদর সোমোচজক যেোগলেোগমোধযলম প্রকোচর্ত চিেকলল্পর নতুন এক ধোরো প্রদর্িন কলর, যেখোলন কম-েয়সী
নোরীরো তোলদর আঞ্চচ ক একটি অসিচতর চদলক আল োকপোত কলর; অসিচতটো লে পু রুষ েযতীত অনয কোলরোর স্কোচফয়োন
পো োলে উলঠ ছচে যতো ো। স্কোচফয়ো একটি িোমীন পেিটন এ োকো। এর মলধয উচ্চভূমির মিশুদ্ধতা ও অসভয পশ্চাদপদতার একটি
চমে কোজ করর। স্কোচফয়োর আঞ্চচ ক সিংস্কৃচতলত পো োে যপৌরুষলের ও যেোদ্ধোর প্রতীক চ লসলে যসখোনকোর মোনুলষর মলন যগুঁলে
আলছ, আর তোই যসই পো োলে যকোন নোরীর ছচে আঞ্চচ কলদর কোলছ যেমোনোন যঠলক। স্কোচফয়ো েুগ েুগ ধলর র্হুলর
েচ রোগতলদর দ্বোরো সিংজ্ঞোচয়ত, চেলেচষত ও উপস্থোচপত লয়লছ, এেিং যসখোনকোর যেচর্রভোগ েোচেলতই যদখো েোয় পূ েিপুরুষলদর
ছচে যেগুল ো েচ রোগত (স্কোচফয়ো চদলয় েোতোয়োত করো উচদ্ভদচেদ, য োকসোচ চতযক, ও পেিটক) মোনু লষরো তুল চদলয়চছল ো।
২০১০ সো যেলক হুট কলরই স্কোচফয়োর স্থোনীয় অচধেোসীলদর চনলজর ছচে যতো োর ধুম য লগ েোয়। এটি একটি অচভনে মুহুতি ;
কোরন এর অেি লে, স্কোচফয়োর অচধেোসীরো চনলজলদর েো চনজ অঞ্চল র উপস্থোপনোর জনয শুধু ই েচ রোগতলদর উপর আর
চনভি রর্ী নয়, কীভোলে অনযলদর কোলছ চনলজলদর তুল ধরলে যসটো তোরো চনলজরোও ঠিক করলত পোরলছ। ইদোচনিং নোরীরো
প্রকোলর্যই অলনক চেচজটো ছচেলত তোলদর এ োকোর যপৌরুষ-লকচিকতো চনলয় কেো ে লছ, এেিং এর পচরেলতি তোলদর
পল্লীজীেন আর যকমন লত পোলর যসই সেলেও আল োিনো করলছ। একই সোলে, চেচজটো আল োকচিেলক মুচিদোয়ী েল
সচম্মচ তভোলে ি ণ নো কলর েরিং েহু স্ফোচকয়োন অিংর্ি ণকোরী সোমোচজক যেোগোলেোগমোধযলম দৃর্যগত িিিো চনলয় প্রে তু লছন
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এেিং পু রুষ-লকচিক চিেোয়লনর ঐচত োচসক অযোনো গ আল োকচিলের প্রচত অনুরোগ েযি করলছন। ছচে: ইলয়োচসচফনো য ফোচক,
২০১৭।
উপিংহোর
এই ছচেগুল োর মিোজ প্রমোণ কলর যে কযোলমরো এখনও অলনকটোই রোষ্ট্র দ্বোরো অচনয়চেত। যে ফু লকোচেয়োন/টযোচগয়োন দৃচিভিী
দোচে কলর যে আল োকচিে রোলষ্ট্রর দ্বোরো চনয়চেত, যসটো চকন্তু েোস্তে জীেলন আল োকচিলের িিিোয় প্রকোচর্ত দেচিেলক েযোখযো
করলত সক্ষম নয়। তলে, েচদও নৃতোচিক দৃচিলকোণ যেলক মোনুলষর সৃ জনর্ী তো-তোচেত আত্মীকরলণর অগচণত দেচিে
স্বোভোচেকভোলেই প্রতযোচর্ত, আমোলদর এই সিংিল আমরো চনচদি ি চকছু পু নরোেৃ ি ক্ষণো ও স্থোপতযলকই তুল ধরলত যিলয়চছ,
েোর মোধযলম আল োকচিলের দ্বযেি ীন উপচস্থচত প্রকোর্ পোয়। চভন্নতো যকোলনো িিিোলক খচণ্ডত করলেই এমন নয়; েরিং, চভন্নতোর
জনযই প্রকোচর্ত লত পোলর চকছু যের্ জটি এেিং সু প্ত ‘লটনচসচ টি’ [প্রসোরন-ক্ষমত]। অতএে, আঞ্চচ ক আল োকচিলের এসে
িিিোলক ভোল োমত যখয়ো করল , আমরো চকছু সোদৃর্য যদখলত পোই: আল োকচিচেক র্টনোর েোস্তে-চনভি রতো, কযোলমরোয়
যকে মোে অতীতলক স্মৃচত রূলপ ধলর রোখোর পচরেলতি নতুন ভচেষযলতর সম্ভোেনো েযি করো, চর্ল্প ও েোস্তলের সচম্মচ ত প্রকোর্;
স জ কেোয়, নোনোন জোয়গোর নোনোন ধরলনর নোনোন আল োকচিলের মোলঝ আমরো যদখলত পোই দেপচরলের জটি চকন্তু অচেলেদয
সম্পকি েো যসই ‘চের্ৃ ঙ্খ ো’ (েোেি ১৯৮১:১২) সম্পলকি আমোলদরলক জোনোন যদয়, যেই চের্ৃ ঙ্খ ো আল োকচিে মোনেজীেলন এলন
যদয়।
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