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ববক্েষ-উল্লোস। প্রপ্রবসক্েন্ট পদপ্রোর্থী প্রেোনোল্ড ট্রোক্ের সৈর্থথকক্দর বিড়, ওহোক্ ো, ২২ অক্টোবর। এএফবপ 

আক্ৈবরকোর এ বোক্রর বনবথোচনী পবথ আক্ষবরক অক্র্থথই একটো বর োবিটি প্রশো হক্  দোাঁ বড়ক্ ক্ে, বযবসো ী এবং প্রোক্তন বর োবিটি 

প্রশো উপস্থোপক বরপোববিকোন প্রোর্থী প্রেোনোল্ড ট্রোক্ের কোরক্ে। ট্রোেক্ক ববতবকথ ত বিক্ি কৈ বিো হ । ববতকথ  শুধু ৈতোদশথ 

বো প্রস্তোববত নীবত বনক্  ন , বেথববক্েষী উবক্ত প্রর্থক্ক নোরীবনগ্রক্হর অবিক্ োগ, বযবসো  চুবক্তিঙ্গ প্রর্থক্ক আ কর ফোাঁ বক: 

প্রবত বদনই সংবোদৈোধযক্ৈ টোটকো প্রকক্িঙ্কোবরর প্রকক্ে র্থোকক্েন বতবন। তোাঁ র বনক্ের দক্ির একোবধক প্রনতোই তোাঁ ক্ক রোষ্ট্রপবত 

পক্দর অক্ োগয বক্ি প্রঘোষেো কক্রক্েন। নোটযশোক্ে হোসয-ক্রোধ-িীবত-অদু্ভত ইতযোবদ  ত রক্সর উক্ল্লখ আক্ে, প্রো  সব 

ক’টিরই বৈক্শক্ি প্রো -অবোস্তব হক্  দোাঁ বড়ক্ ক্ে পবরবস্থবত। 

েনৈত সৈীক্ষো  প্রেক্ৈোরোটিক দিপ্রোর্থী বহিোবর বিন্টক্নর প্রর্থক্ক অক্নকটো বপবেক্  র্থোকক্িও ট্রোে প্র  রোষ্ট্রপবত পক্দর 

েনয এত দূর আসক্ত প্রপক্রক্েন এবং এখনও তোাঁ র প্রেতোর সম্ভোবনো প্র  সেূেথ উবড়ক্  প্রদও ো  োক্ে নো, তোর কোরে কী? 
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কোরো ট্রোক্ের সৈর্থথক? কী কোরক্ে তোাঁ রো এৈন এক েন প্রনতোর হোক্ত প্রদশ ও দক্শর িোর সাঁক্প বদক্ত প্রস্তুত? অর্থথননবতক 

আখযোন বদক্  এই ধোাঁ ধোর খোবনকটো প্রবোঝো সম্ভব। 

গত কক্ ক দশক্ক আক্ৈবরকো  বশল্পক্ক্ষক্ত্র ৈেুবর ও কৈথসংস্থোক্ন িোটো পক্ড়ক্ে,  োর ৈূি কোরে ববশ্বো ক্নর ফক্ি শ্রক্ৈর 

সন্ধোক্ন বচক্নর ৈক্তো প্রদক্শ স্বল্প-ৈেুবরর প্রদক্শ পুাঁবের  োত্রো, আর প্র ুবক্তগত উন্ন ক্নর ফক্ি বকেু ধরক্নর শ্রৈ-বনিথ র 

কোক্ের  োবিকীকরে। তোর সক্ঙ্গ প্র োগ করক্ত হক্ব আ  ও ধক্নর রৈবধথৈোন অসোৈয, কোরে সোধোরে ৈোনুক্ষর আ বৃবি নো 

হক্িও ববশ্বো ন ও  োবিকীকরক্ের ফক্ি ধনীরো আরও ধনী হক্ ক্েন, এবং অর্থথননবতক সচিতোর সম্ভোবনোও ক্ষীে প্রর্থক্ক 

ক্ষীেতর হক্ ক্ে।  শ্রৈেীবী ও বনম্নববত্ত প্রশ্রবের প্রকোন গিীর হতোশোক্বোধ তোাঁ ক্দর ট্রোক্ের ৈক্তো রোেনীবতক্কর বদক্ক প্রেক্ি 

বদক্ে, প্রসটো বুঝক্ত প্রগক্ি তোাঁ ক্দর আবর্থথক অনটন এবং অর্থথননবতক সচিতোর অিোব, আর তোর পোশোপোবশ, অর্থথনীবতক্ত 

রৈবধথৈোন অসোৈয, এই বতনক্ট উপোদোক্নর বৈশ্রক্ের রসো ন বুঝক্ত হক্ব। অর্থথননবতক দুরবস্থো সব সৈক্ ই বস্থতোবস্থোর 

ববরুক্ি এবং অবস্থোপন্নক্দর প্রবত ববক্ক্ষোি মতবর কক্র। বকন্তু বৃবি এবং অর্থথননবতক সচিতোর আশো, এই ববক্ক্ষোিক্ক 

আংবশক িোক্ব প্রশবৈত কক্র। সৈসযো হ , অসোৈয রৈবধথৈোন হক্ি। তখন ‘আৈরো’ আর ‘ওরো’ এই প্রশ্রবে-েন্দ্ব প্রবি হক্  

ওক্ে, কোরে বনক্ে বো পরবতী প্রেক্ের কোরওই অর্থথননবতক সোফক্িযর আশো র্থোক্ক নো। আক্গর প্রেক্ের প্রর্থক্ক িোি 

আবে, বো আৈোর অর্থথননবতক অবস্থোর খুব উন্নবত নো হক্িও আৈোর সন্তোক্নরো হ ক্তো িোি করক্ব, এই সোন্ত্বনোটুকুর 

অবকোশও তখন আর র্থোক্ক নো। 

বোবেেয, পুাঁবের চিনশীিতো এবং অবিবোসন, বো আরও বৃহত্তর পবরক্প্রবক্ষক্ত প্রদখক্ি অর্থথননবতক উদোরবোদ এবং 

ববশ্বো ক্নর প্রবত সোধোরে ৈোনুক্ষর ৈক্ধয প্র  প্রবতষ্ঠোনববক্রোধী ববক্ক্ষোি পুঞ্জীিূত হক্  উেক্ব, তোক্ত আশ্চ থ হও োর বকেু 

প্রনই। বকন্তু প্রশ্ন হি, এই ববক্ক্ষোি বোৈপন্থী নো হক্  দবক্ষেপন্থী আক্দোিক্নর রূপ বনি প্রকন? বববিন্ন েোবত আর ধক্ৈথর 

শ্রৈেীবী প্রশ্রবের ৈক্ধয ঐকযবি অসোৈয-ববক্রোধী আক্দোিন ( োর প্রনতৃক্ে বেক্িন প্রেক্ৈোরযোটিক দক্ির প্রোর্থী ৈক্নোন ক্নর 

বনবথোচক্ন বহিোবর বিন্টক্নর প্রবতক্ োগী বোবনথ সযোন্ডোসথ) সফি হি নো প্রকন? প্রকন তোর বদক্ি সংখযোগুরু প্রশ্বতোঙ্গ প্রশ্রবের 

ৈক্ধয ট্রোক্ের প্রৈবিক্কো-সীৈোনো  পোাঁ বচি মতবরর প্রলোগোন, ৈুসবিৈক্দর প্রদক্শ ঢুকক্ত প্রদও ো নো প্রদও োর প্রস্তোব, বকংবো 

বচক্নর সক্ঙ্গ কড়ো হক্ত হক্ব এই ধরক্নর েোবতববক্েষী (xenophobic), অবিবোসন-ববক্রোধী, এবং বববেন্নতোবোদী 

(isolationist) প্রলোগোনগুবি এত েনবপ্র  হি? 

এই প্রেঁ োবি গিীরতর হ   বদ ট্রোক্ের প্রস্তোবগুক্িোর ৈূি বক্তবয প্রদবখ। বতবন বনক্ের প্রদক্শর বড় বড় প্রকোেোবনক্ক 

দোবড়োবন বদক্  েোন্ডো কক্র বদক্ত চোন  োক্ত তোরো আক্ৈবরকোর শ্রবৈকক্দর চোকবর অনযত্র পোচোর নো কক্র; বচক্নর ৈক্তো 

আক্ৈবরকো  োক্দর সক্ঙ্গ বোবেক্েয বিপ্ত, প্রসই সব প্রদক্শর সক্ঙ্গ এৈন দরোদবর করক্ত চোন প্র  তোরো সুড়সুড় কক্র তোাঁ র সৈস্ত 

শতথ  প্রৈক্ন বনক্  নতুন বোবেেয চুবক্ত করক্ব; আর অনয প্রদক্শর ববক্শষত অক্শ্বতোঙ্গ কোউক্ক আক্ৈবরকো  ঢুকক্ত প্রদক্বন 

নো  োক্ত তোরো চোকবরর বোেোক্র িূবৈপুত্রক্দর বপেু নো হেোক্ত পোক্র, বো, আরও খোরোপ সম্ভোবনোর কর্থো িোবক্ি,  োক্ত তোরো 

অপরোধ আর সিোসবোক্দর সৈসযো আরও নো বোবড়ক্  তুিক্ত পোক্র। 



রূপো ক্ের কর্থো িোবক্ি এই প্রস্তোবগুক্িো প্রৈোক্টই বোস্তবসম্মত ন । কংক্গ্রস-ক্সক্নট পোর কক্র এই ধরক্নর নীবত পোশ করো 

প্রসোেো কর্থো ন । আর বোবেেয এবং অবিবোসন সেূেথ বন্ধ কক্র বদক্িও, প্রদক্শর পুাঁবেপবতরো প্রববশ ৈেুবরক্ত প্রদশী  অদক্ষ 

শ্রৈ বনক্ োগ করক্বন, এৈন িোবোর কোরে প্রনই, বরং  োবিকীকরে বোড়োর সম্ভোবনো, আর তোর সক্ঙ্গ েোতী  পুাঁবে স্থো ী িোক্ব 

প্রদশেোড়ো হও োরও সম্ভোবনো। সোধোরে শ্রবৈকক্দর ওপর ববশ্বো ক্নর কুফক্ির প্রৈোকোববিো করক্ত কিযোেৈূিক রোক্ষ্ট্রর 

প্রসোক্রর কর্থো, ববশ্বোব ত অর্থথনীবত প্র  সুক্ োগ সৃবি কক্র তোর সেযবহোর করোর ক্ষৈতো বশক্ষোববস্তোক্রর ৈোধযক্ৈ বনম্নববত্ত 

প্রশ্রবের ৈোনুক্ষর আ ক্ত্তর ৈক্ধয আনোর কর্থো এবং এগুক্িোর খরচ প্রেোগোক্ত ববত্তশোিী প্রশ্রবের ওপর কর বোড়োক্নোর কর্থো 

সযোন্ডোসথ বক্িক্েন, বিন্টন খোবনকটো হক্িও বিক্েন, ট্রোে এক্কবোক্রই বিক্েন নো। সোধোরে প্রিোটোররো তো হক্ি তোাঁ র 

বক্তবয ববশ্বোস করক্েন কী কক্র? 

অর্থথননবতক আখযোক্নর এই হি সীৈোবিতো। আসক্ি আক্ৈবরকো বো অনয প্রকোনও প্রদক্শর প্রিোটোররো শুধু তোক্দর বনেস্ব 

অর্থথননবতক স্বোক্র্থথ প্রিোট বদক্ি অক্নক প্রববশ ‘বোৈপন্থী’ নীবত রূপোব ত হত, প্রসখোক্ন পুনবথন্টন এবং েনকিযোেৈূিক 

বববনক্ োক্গর বড় একটো িূবৈকো র্থোকত। সুতরোং এইখোক্ন আসক্ে অনয একটি আখযোক্নর প্রোসবঙ্গকতো,  োর ৈূক্ি আক্ে 

সত্তোৈূিক (identity) রোেনীবত,  ো এই প্রক্ষক্ত্র প্রশ্বতোঙ্গ েোতী তোবোদ, বো েোবতববক্েক্ষর রূপ বনক্ ক্ে। েোবতববক্েষ 

একোই ট্রোক্ের উত্থোক্নর ৈূি কোরে হক্ত পোক্র নো, কোরে ওবোৈো দুই দফো  প্রপ্রবসক্েন্ট হক্ ক্েন। বকন্তু প্রিোটোরক্দর প্রকোন 

সত্তো প্রোধোনয পোক্ব, অর্থথননবতক নো সোৈোবেক, তো বনিথ র করক্ব অর্থথননবতক অবস্থোর ওপক্র। ওবোৈো শুধু নন, চোর দশক্কর 

ওপক্র প্রকোনও প্রেক্ৈোরোটিক প্রপ্রবসক্েন্ট প্রোর্থী প্রশ্বতোঙ্গক্দর প্রিোক্টর গবরষ্ঠতো পোনবন। বকন্তু প্রশ্বতোঙ্গ পুরুষক্দর (ববক্শষত 

 োাঁ রো কক্িে-গ্রযোেুক্ ট নন) ৈক্ধয বহিোবর বিন্টক্নর তুিনো  ট্রোক্ের সৈর্থথক্নর হোর ওবোৈোর তুিনো  বৈট রৈবনর 

সৈর্থথক্নর হোক্রর প্রর্থক্কও অক্নকটো প্রববশ। এাঁক্দর বুঝক্ত প্রগক্ি অর্থথনীবতর সক্ঙ্গ আইক্েবন্টটি বো সত্তো-ৈূিক আখযোনটিক্ক 

প্রৈিোক্ত হক্ব ।  

একটো উদোহরে বদই। িোবুন আপবন একটো বোসস্টক্প দোাঁ বড়ক্ ।  বদ অক্নক বোস আসক্ত র্থোক্ক, আক্শপোক্শ বকেু ববেোতী  

ৈোনুষক্দর প্রবত আপনোর ৈক্ন প্রীবতৈূিক িোব র্থোক বো নো র্থোক, আপবন বনক্ের  োত্রোর বদক্কই ৈন প্রদক্বন। বকন্তু বোক্সর 

সংখযো  বদ কৈক্ত র্থোক্ক, তখন বোসস্টক্প  োত্রীর বিড় বোড়ক্ব, আপনোর হতোশো এবং রোগ উত্তক্রোত্তর বোড়ক্ব এবং ৈক্ন 

ৈক্ন বনশোনো খুাঁেক্বন কোউক্ক প্রদোষী সোবযস্ত কক্র পুঞ্জীিূত হতোশো উগক্র প্রদবোর। অক্পক্ষৈোে সব  োত্রী  বদ দৃশযত একই 

রকৈ হ , তো হক্ি বনক্েক্দর ৈক্ধয ঝগড়ো নো কক্র তোাঁ ক্দর প্রক্ষোি বোক্সর সংখযো এত কৈ প্রকন এই বদক্ক গড়োক্ব। বকন্তু 

প্রসখোক্ন  বদ দৃশযত অক্নক ববহরোগত  োত্রী র্থোক্ক, তো হক্ি সংখযোগুরু প্রগোষ্ঠীর প্ররোষ তোাঁ ক্দর বদক্ক বগক্  পড়ক্ব। বোস  বদ 

চোকবর বো অনযোনয অর্থথননবতক সুক্ োক্গর রূপক হ , অর্থথননবতক বৃবি এবং সচিতো  ত কক্ৈ, অবিবোসীক্দর ৈক্তো দৃশযৈোন 

এবং শনোক্তক্ োগয প্রগোষ্ঠীর বদক্ক আঙু্গি প্রতোিোর প্রবেতো তত বোক্ড়। সোদো প্রচোক্খ েোবতগত পবরচ   তটো ধরো পক্ড়, 

অর্থথনীবতর ৈোনবচক্ত্রর ওক্িোটপোিট ততটো পক্ড় নো। তোই অবিবোসী এবং বিন্েোতী রো হক্  দোাঁ ড়ো  প্রদক্শর নোনো সৈসযোর 

‘নদ প্রঘোষ’। 



রৈবধথৈোন অর্থথননবতক অসোৈয রোেননবতক বযবস্থোর প্রবত আস্থোহীনতো মতবর কক্র। বোসস্টক্পর উদোহরে বযবহোর করক্ি, 

আপবন বোক্স প্রগক্িও প্রকউ প্রকউ গোবড়ক্ত আরোৈ কক্র  োক্ে বক্িই প্র  আপনোর গোক্  িোগক্ব তো ন , বরং স্বপ্ন প্রদখক্ত 

পোক্রন একবদন আবৈ ন ক্তো আৈোর প্রেক্িক্ৈক্ রো আরোৈ কক্র গোবড় চক্ড়  োক্ব। বকন্তু  বদ ৈক্ন হ  শুধু আপবন নো, 

আপনোর সন্তোনক্কও বিড় বোক্সই সোরো েীবন  োতো োত করক্ত হক্ব, তখন আপনোর ৈক্ন হক্ব  োরো গোবড় হোাঁ কোক্ে তোরো 

অনযো  সুক্ োগ পোক্ে এবং সৈস্ত বযোবস্থোটোই ক্ষৈতোশীক্িরো কুবক্ষগত কক্র প্ররক্খক্ে। ৈূিধোরোর রোেননবতক প্রনতৃক্ের 

িোি প্রস্তোবও তখন ববশ্বোসক্ োগয ৈক্ন হ  নো। প্র  প্রশ্বতোঙ্গ শ্রৈেীবী পুরুষরো ট্রোক্ের সবক্চক্  বড় সৈর্থথক, তোাঁ রোই প্র  

প্রকোনও সরকোবর কিযোেৈূিক প্রকক্ল্পর (ক্ ৈন, ওবোৈোক্ক োর) সবক্চক্  বড় ববক্রোধী এবং তোর একটো বড় কোরে হি, 

অবিবোসী ও সংখযোিঘু ৈোনুষরোও এই সব প্রকক্ল্পর সুক্ োগ পোক্ব।  

সত্তোৈূিক রোেনীবতর ৈক্ধযও িুবকক্  আক্ে তোর বনেস্ব েন্দ্ব। সত্তো প্রতো শুধু বেথ, েোবত বো ধক্ৈথর বিবত্তক্ত হ  নো, বিঙ্গও 

তোর একটো গুরুেপূেথ ৈোত্রো। প্রশ্বতোঙ্গ পুরুষক্দর ৈক্ধয তোাঁ র েনবপ্র তো প্রবি হক্িও,  বদ ট্রোে হোক্রন, বতবন হোরক্বন ৈূিত 

প্রশ্বতোঙ্গ নোরীক্দর েক্নয ( োাঁ রো অক্নক্কই বরপোববিকোন), নোনো নোরীববক্েষী কর্থো ও আচরক্ে  োাঁ ক্দর সৈর্থথন বতবন অক্নকটো 

হোবরক্ ক্েন। কোরে, ৈবহিোরো েনসংখযোর অক্ধথক, এবং তোাঁ ক্দর ৈক্ধয প্রিোটদোতোক্দর হোর প্রববশ। ৈোবর িয প্রপক্নর ৈক্তো 

প্রকউ র্থোকক্ি, কী হত বিো  ো  নো। 

িন্ডন সু্কি অব ইকনবৈি-এ অর্থথনীবতর বশক্ষক 

 


