ব্রেক্সিট, ট্রাম্প, ও ক্সিশ্বায়নের রনের চাকা – এিার ক্সিরাও ব্র ানর ?
ম ত্রীশ ঘটক

১
বার্লিন প্রাচীরেে পতনরে যেমন সমাজতরেে পতরনে প্রতীে ধো হয়, ঠিে
যসভারবই র্িরেরন গণর্নবিাচরনে মাধযরম য়ুরোর্পয়ান ইউর্নয়ন যেরে যবর্েরয়
আসাে পরে র্সদ্ধান্তরে (োরে যির্িে, অেিাৎ, র্িরেন + এর্িে বলা হরে),
আমো যেখরত পার্ে র্বশ্বায়রনে জয়েে েমরে যেওয়া এে ভূেরেে প্রতীে
র্হরসরব ।
সঙ্কীণি অেিননর্তে বযাখযারন র্বশ্বায়ন হল বর্হমু খি ী বার্ণজযনীর্ত এবং পুুঁ র্জে
অবাধ গর্তময়তা । এে এে েোয় অেি যহাল, বাজারেে সীমাে র্বস্তাে
। এের্েরে যেতারেে জরনয পণয-পর্েরেবাে ভাণ্ডারেে জাতীয় যেরে
আন্তজিার্তে স্তরে প্রসাে, যেমন, আই-রফান যেরে যেএফর্স । আে
অনযর্েরে, পুুঁ র্জপর্তরেে জরনয উৎপােরনে যে নানা উপাোন (শ্রম, েেতা,
প্রােৃর্তে সেে), তাে আন্তজিার্তেীেেণ । যেমন, যোন যোন যেরে তা
অনু ন্নত যেরেে েস্তায় শ্ররমে সু রোগ যনওয়া (োরে আউেরসার্সিং বলা হয়)
আবাে যোন যোন যেরে তা েম মজু েীরত েে শ্রম যোগারনে সু র্বধারেি
অর্ভবাসরনে সু রোগ েরে যেওয়াে রূপ যনয় ।
বৃ হত্তে অরেি র্বশ্বায়ন হল সঙ্কীণি জাতীয়তাবারেে ঊরধি উরে বসু ধারে োরখ
নাই খণ্ড েুদ্র ের্ে এমন র্বশ্বনাগর্েেরেে নীল আোরে ডানা যমলা । তাে

মরধয ধমি-জার্ত-সংস্কৃর্ত র্নরয় র্বর্বরধে মারে র্মলরনে উৎসব আরে । আে
আরে যোরনা যেেই র্বর্েন্ন দ্বীপ নয়, অনযরেে সমসযা আমােও সমসযা
ধেরণে বর্হমু খি ী আন্তজিার্তেতা । যের্লর্ভেন এবং ইন্টােরনরেে েলযারণ
আমারেে বসবাে ঘরে র্বরবরেে েেজায় োরতে েড়ানাড়াে আওয়াজ বাড়রত
োরে র্বরশ্বে নানা প্রান্ত যেরে । এে অরনে ভাল র্েে আরে । যেমন,
মানবার্ধোে বা োর্েদ্র বা পর্েরবে-েো র্নরয় সাো র্বশ্বজু রড় অন্তত র্ের্েত
যশ্রণীে মানু রেে মরধয এেধেরণে ঐেমতয ততর্ে হরয়রে, ো জাতীয় এবং
আন্তজিার্তে স্তরে োসেরেে ওপে খার্নেো হরলও চাপ সৃ র্ি েরে ।
অেচ, আজ পাশ্চারতযে পৃ র্েবীরত এেবাে যচাখ বু রলারলই যবাো োরব, েুদ্র
বা বৃ হত্তে অরেি র্বশ্বায়রনে স্বপ্ন আপাতত ধু রলায় লু রোরে। র্বশ্বায়ন,
অর্ভবাসন, এবং অেিননর্তে উোেবারেে র্বরুরদ্ধ পু র্িভূত গণরোে যোরড়া
হাওয়াে মত োজননর্তে ও অেিননর্তে োরয়র্ম বযবস্থাে র্ভত োুঁর্পরয় র্েরে
।
র্িরেরনে যির্িে র্নবিাচন যেরে আরমর্েোয় যডানাল্ড ট্রারেে উত্থান,
অর্িয়ায় সাম্প্রর্তে র্নবিাচরন চেম-ের্েণপন্থী র্িডম পার্টিে অর্ত অল্প
বযবধারন হাে, জামিার্নরত অল্টারনির্টভ ফে ডরয়েলযান্ড এবং িারে ল
যপরনে নযােনাল িরন্টে র্নবিাচনী েমেমা, হারের্ে যেরে োর্েিরত অসর্হষ্ণু
সংখযাগুরুবারেে (majoritarianism) উত্থান এেো র্েরেই র্নরেি ে েরে –
আেলার্ন্টরেে দুই তীরেই র্বজাতর্বরদ্বে (xenophobia) আে
র্বর্েন্নতাবারেে (isolationism) এেো েড় ঘর্নরয় উেরে ।

র্বজাতর্বরদ্বরেে অরনে যচহাো আরে, তাে মরধয সবরচরয় প্রচর্লত যহাল
অর্ভবাসীরেে প্রর্ত র্বরোভ । অর্ভবাসন যহাল র্বশ্বায়রনে েক্ত-মাংরসে
অবয়ব । “র্চরনো আমারেে চাের্ে র্নরয় র্নরে” বা “বযারঙ্ক যফান েেরল ঐ
ভােতীয়গুরলা অদ্ভুত উচ্চােরণ েো বরল” এই সব খু চরো র্বজাতর্বরদ্বেী
র্চন্তা তীি রূপ পায় েখন তাো অর্ভবাসী র্হরসরব দৃেযমান হয় ঘরেে
যোেরগাড়ায় । অর্ভবাসীরেে র্বরুরদ্ধ র্বরোরভে র্েেু অর্ভবযর্ক্ত যচনা
লাগরব, োেণ স্থান-োল-রগাষ্ঠী যভরে এেই েো যোনা োয় । যেমন “ওো”-ই হল সব নরিে মূ ল - আমারেে চাের্ে র্নরয় র্নরে, এের্েরে স্কুল
আে হাসপাতারল র্ভড় আে অনযর্েরে অপোধীরেে সংখযা বাড়ারে। বারসযট্ররন ঐ অদ্ভুত যপাোে আে র্বজাতীয় ভাোয় েো বলা শুনরল মরন হয়,
আমাে পর্ের্চত যেেো যগল যোোয়? েমাগত ওরেে র্ভরড় আমারেে ধমিসংস্কৃর্ত-জীবনোো েলু র্েত হরে - যোনর্েন যেখরবন ওোই যেেো
চালারে।
পাশ্চারতযে যেেগুরলারত র্বর্েন্নতাবারেে মূ ল েো হল, আমারেে
আমারেে মত োেরত োও । ওইসব র্বশ্বরপ্রম আে বসু নধব কুেুম্বেম অরনে
হরয়রে । র্বরেেী র্জর্নস এবং প্রর্তরবেী যোনোই আমো চাইনা (রেমন, র্ব
আরমর্েোন বাই আরমর্েোন) । আে অবেযই চাইনা ঘরেে যখরয় বরনে
যমাে তাড়ারনাে র্বরেেনীর্ত, যেখারন আমারেে গেীব ঘরেে যেরলো মেরব
র্বশ্বোর্ন্ত বজায় োখরত বা মধযপ্রারচয যোন যপরোয়া এেনায়রেে গর্ে
বাুঁচারত ।

অর্ভবাসন, যবোেে, আরয়ে পরে ভাুঁো এবং সব র্মর্লরয় বাইরেে যোনও
ের্ক্ত – যস িারসলরসে আমলাোই যহাে, র্ে বহুজার্তে সংস্থাগুরলা,
আইএমএরফে মত আন্তজিার্তে প্রর্তষ্ঠান, র্বশ্বার্য়ত পুুঁ র্জ, র্েংবা ডর্িউর্টও
যগারেে আন্তজিার্তে চুর্ক্ত – এরেে অেুর্লরহলরন পু রোরনা জীবনোো আে
বযর্ক্তস্বাতেয হার্েরয় োরে, হার্েরয় োরে র্নরজে যেরে র্নরজে র্নয়রম
োোে অর্ধোে । এমন এেো র্নোপত্তাহীনতাে যবাধ যেরে তীি ভরয়ে জন্ম
হরে। তাে সরে জু রড় র্েন সোসবারেে আতংে ো অর্ভবাসীরেে প্রর্ত
নাগর্েেরেে বড় এেো অংরেে র্বতৃষ্ণা র্বরদ্বে ও ঘৃ ণায় পর্েণত েরেরে ।
তারেে ভাব আরগই র্েল, যোোয় যেরব আে যনরব, এো যতা শুধু ই যনরব
আে যনরব! আে এখন হরয়রে, যোোয় যমলারব-র্মর্লরব, এ যেন, মার্েরবমর্েরব োরবনা র্ফরে!
তাহরল আে বু েরত অসু র্বরধ হরব না, ট্রারেে যমর্িরোে সীমানায় পাুঁর্চল
ততর্েে যলাগান বা মু সর্লমরেে যেরে ঢুেরত যেওয়া হরবনা বা র্চরনে সারে
েড়া হরত হরব এই সব হুমর্ে যেন এত জনর্প্রয় হরয়রে। ভাবনাো খার্নেো
– আমারেে যোেরগাড়ায় ববিেরেে ভীড়, আমারেে সীমানাে যভতরেই ঘাুঁর্ট
যগরড়রে েত্রু, আমারেে র্চোচর্েত জীবনোো ধ্বংস হওয়াে মু রখ, আে
আমো েখন সমসযায় আর্ে আমারেে োজনীর্তেো হয় র্নর্বিোে, আে
নয়রতা ঐ বর্হোগত ের্ক্তগুরলাে হরয়ই সর্েয় ভারব োজ েরে োরে ।
যোন প্রর্েয়ায় এই োজননর্তে গণরোরেে যমঘ জমরত জমরত োলনবোখী
েরড়ে মত পর্শ্চরমে গণতরেে র্ভত োুঁর্পরয় র্েল ? যসই র্বরোভ বামপন্থী
না হরয় ের্েণপন্থী আরদালরনে রূপ র্নরলা যেন? পরেে অংরে এই দুর্ট

আলাো র্েন্তু পেস্পে-সের্েিত প্ররেে উত্তে খুুঁ জরবা । আে, প্রবরেে যেে
অংরে আরলাচনা েেব যোন পরে প্রগর্তেীল সামার্জে নীর্ত এবং
গণতার্েে োজনীর্তে সারে র্বশ্বায়রনে সামিসয োখা সম্ভব ।
২
অেিনীর্তে দৃর্িভর্ে যেরে, অসরন্তারেে যে যঢউ আেলার্ন্টরেে দুই কূরল
আেরড় পড়রে, তাে মূ ল োেণরে র্তনরে েরে বযাখযা েো যেরত পারে –
বার্ণজয, পুুঁ র্জে চলনেীলতা এবং অর্ভবাসন। তাে সারে েু ক্ত ২০০৮এে
আর্েিে সঙ্কে োে র্বের্েয়া শুরু হয় আরমর্েোে বযার্ঙ্কং যেরে এবং তােপে
ের্ড়রয় পরড় র্বশ্বার্য়ত অেিনীর্তে র্েো-উপর্েো র্েরয় সাো পৃ র্েবীরত, োে
পর্েণাম মদা এবং যবোর্ে ।
সাম্প্রর্তে র্নবিাচনী ফরলে র্বদুযৎচমরে পর্শ্চরমে োজননর্তে মানর্চরে যে
ফােল সবাে দৃর্ি আেেিণ েরেরে, তাে উপসগিগুরলা র্েন্তু অেিননর্তে
গরবেণাে আতসোুঁরচ যবে র্েেু র্েন ধরে েমে দৃেযমান হর্েল । যেমন
েীঘি র্েন ধরে আয় ও ধরনে েমবধিমান অসাময যচারখ পড়র্েল, োে গর্তর্বর্ধ
ফোর্স অেিনীর্তর্বে েমাস র্পরের্ট সেরে নর্েবদ্ধ েরেরেন । আে তাে সরে
যেখা োরে পর্শ্চর্ম যেেগুর্লরত র্েল্প যেরে মজু র্ে ও েমিসংস্থারন ভাো
পড়া োে োেণ র্বশ্বায়রনে ফরল শ্ররমে সোরন স্বল্প-মজু র্েে যেরে পুুঁ র্জে
োো, আে প্রেু র্ক্তগত উন্নয়রনে ফরল র্েেু ধেরণে শ্রম-র্নভি ে োরজে
োর্েেীেেণ । এেই সারে আর্েিে বৃ র্দ্ধে যেলগার্ড়ে চাো মন্থে হরত হরত
প্রায় র্স্থে হরয় যগরে, তাই মজু র্ে ও েমিসংস্থান বৃ র্দ্ধে সম্ভাবনাও েীণ যেরে

েীণতে হরে । পাশ্চারতযে অেিনীর্তে আোরে এই সব উপাোনগুরলা
োলরচ যমরঘে মত েীঘির্েন র্নিঃেরে জমর্েল ।
মজাে েো হল, অেিনীর্তর্বেো বোবে পণয-পর্েরেবা, শ্রম-পুুঁ র্জ, েেতা ও
উদ্ভাবনী ভাবনাে মু ক্ত ও বাধাহীন চলাচরলে গুণ যগরয় এরসরেন। তাুঁরেে
মরত পণয-পর্েরেবা, শ্রম-পুুঁ র্জ, েেতা ও উদ্ভাবনী ভাবনাে চলাচল মু ক্ত,
বাধাহীন হরলই সবাে ঘরে সমৃ র্দ্ধ আসা সম্ভব । এে মূ ল েু র্ক্ত হল অর্ত সেল
বাজারেে বা র্বর্নমরয়ে েু র্ক্ত । আমো যেমন আমারেে প্ররয়াজরনে সব
র্জর্নস র্নরজো র্নরজে হারত বানাইনা, আমারেে আরপর্েে েেতা র্নণিয়
েরে, আমো যোন পণয বা পর্েরেবা র্বেয় েেব, আে যোনো র্েনব,
যসেেম বার্ণরজযে মাধযরম র্বর্ভন্ন যেে তারেে েেতা অনু োয়ী উৎপােরনে
র্সদ্ধান্ত র্নরল সার্বিে েেতা বাড়রব ।
এেই োজ ের্ে আরমর্েোে শ্রর্মরেে তুলনায় অরনে েম খেরচ এবং এেই
মারন ভােতীয় বা র্চরন শ্রর্মে েেরত পারে, র্ে েু র্ক্ত আরে যসই োজ গুরলা
েপ্তার্ন না েরে যেবাে? এরত শুধু অেিননর্তে েেতাই বাড়রবনা, অনু ন্নত
যেরেে শ্রর্মেরেে মজু র্ে ও জীবনোোে মান বাড়রব । আে আর্ম েখন মু র্েে
যোোরন বা বাজারে োব, র্ে েু র্ক্ত আরে েস্তাে বা উন্নত মারনে পণয আমাে
েোয়ত্ত েেরত বাধা যেবাে? তা স্থানীয়ভারব উৎপার্েত না যহাে আে না
যহাে যতা যেতা র্হরসরব আমাে র্ে ? েু র্ক্তো শুনরত অোেয, র্েন্তু তাহরল
সমসযা যোোয়? গত এে েেরে র্বশ্বায়রনে র্বরুরদ্ধ েমবধিমান অসরন্তারেে
োেণ র্ে?

সমসযাো অসারমযে । বার্ণরজযে র্বস্তারেে সারে যেমন সার্বিে েেতা যেমন
বারড়, তাে সু ফল সমানভারব বর্ন্টত হয়না । এেই মারনে র্জর্নস আপনাে
পর্ের্চত র্বরেতাে যেরে নতুন যোন যোোরন েম োরম ের্ে পান, আপর্ন
যেতা র্হরসরব লাভবান হরবন । র্বরেতােও লাভ হরব । সমসযা হরব আরগে
র্বরেতাে বযবসা ওোে উপেম হরব । এেই র্জর্নস েম োরম যেওয়া যগরল
উদ্বৃত্ত যবর্ে হয় তাই সার্বিে েেতা বাড়রব । র্েন্তু আরগে র্বরেতাে ের্ত
যে যমোরব? বাজারেে র্নমিম েু র্ক্ত যহাল তাে েেতা বাড়ারনা উর্চৎ নয়রতা
অনয র্জর্নস যবচা উর্চৎ । োজনীর্তে েু র্ক্ত যহাল, আমাে যেরহতু যভাে
আরে, আমারে যোন ের্তপূ েণ না র্েরল, আর্ম এই বার্ণজয হরত যেবনা ।
এই হল বাজাে-অেিনীর্তে আে গণতরেে এেো মূ ল দ্বন্দ্ব ।
অেিনীর্তর্বে মারেই এই সমসযাোে সারে বহুল-পর্ের্চত – বার্ণজয এবং শ্রম
ও পুুঁ র্জে বাধাহীন চলাচল অবধার্েত ভারব দুরো েল ততর্ে েরে, জয়ী ও
পোর্জত। জয়ীরেে লারভে পর্েমাণ পোর্জতরেে ের্তে পর্েমারণে যেরে
যবর্ে হয়, োেণ সার্বিে েেতা বারড় । র্েন্তু সেোে এই অসাময র্নরয় র্েেু
না েরে হাত গুর্টরয় বরস োেরল োুঁো ের্তগ্রস্থ তাুঁো মু ক্তবার্ণরজযে র্বপরে
যভাে যেরবন ।
ের্েও র্চন ও ভােরত োজ আউেরসাসিড হওয়াে ফরল গত েরয়ে েেরে
দুর্নয়া জু রড় োর্েদ্রয েরম এরসরে অরনেোই। র্েন্তু এই এেই োেরণ
পর্শ্চর্ম দুর্নয়াে বড় র্েেু অংরে অবর্েল্পায়ন এবং োর্েদ্রয ততর্ে হরয়রে। োো
গত ২৩ জু ন প্রবল ভারব যির্িরেে পরে যভাে র্েরয়রে, আে েরল েরল
এরস ট্রারেে জনসভা ভোরে, তারেে এেো বড় অংে এই যশ্রণীে মানু ে
।

যির্িে গণরভারে ‘র্েরমইন’ অেিাৎ ইউরোর্পয়ান ইউর্নয়রন যেরে োওয়াে
পরে সমেিন এরসরে মূ লত র্ের্েত এবং উচ্চ-আয়সেন্ন নাগর্েেরেে
যেরে। অনয র্েরে ‘র্লভ’ বা যবর্েরয় োওয়াে পরে র্েরলন মূ লত বয়স্ক,
তুলনায় েম র্ের্েত, এবং চাের্েে র্নোপত্তাহীন স্বল্প মজু র্ে শ্রর্মেো, অেে
অর্ভবাসী শ্রর্মেরেে সংখযা বাড়াে ফরল োুঁরেে মজু র্ে র্েনরে র্েন আেও
েরম োরে। বার্ণজয এবং অর্ভবাসরনে যে সু র্বধা তরুণ চাকুর্েজীবী যশ্রণী
উপরভাগ েরে, তা এুঁো পান না। আে তাোড়া ওরয়লরফয়াে বা োষ্ট্র-প্ররেয়
সু র্বধাে উপে এুঁো তুলনায় অরনেোই যবর্ে র্নভি েেীল, আে যসই োেরণই
এুঁরেে ভয়, অর্ভবাসীো অনযায়ভারব এই সু র্বধাগুরলায় ভাগ বসারব।
এমনর্ে আরমর্েোে যশ্বতাে-চাকুর্েজীবী ট্রাে সমেিেরেে মরধযও ট্রােরে
সমেিরনে মূ ল োেণ র্েন্তু চাের্েে বাজাে আে অেিনীর্ত, তাুঁো আো েরেন
ট্রারেে এেবগগা মােকুরে অবস্থান আরমর্েোরে আেও লাভজনে বার্ণজয
চুর্ক্ত আোয় েেরত সাহােয েেরব, পাোপার্ে হাতোড়া হরয় োওয়া চাের্েে
বাজাে যফে র্ফর্েরয় আনরব আরমর্েোয়। অনয ভারব বলরল, র্বশ্বায়রনে
সু ফরলে অসম বণ্টরনে যজরে োরেে লারভে র্হরসব যবর্ে, তাো যভাে
র্েরয়রে যেরে োওয়াে, আে োো যহরোে েল, তারেে যভাে যগরে যবর্েরয়
োওয়ায়।
র্বজাতর্বরদ্বে যে যির্িরেে র্পেরন োজ েরেরে এবং এখন ট্রারেে
উত্থারনে যেরেও েেরে, যস র্বেরয় যোরনা সরদহ যনই। র্েন্তু এগুরলা
এোই মূ ল োেণ হরত পারে না, োেণ এে পাোপার্ে গত েেরেই র্েন্তু োনা

পাুঁচ বেে র্িরেরন যলবাে পার্টিে োসন চরলরে, আে আরমর্েোয় বাোে
ওবামা দুই েফায় যপ্রর্সরডন্ট হরয়রেন ।
মজাে েো হল, তার্িে র্েে র্েরয় ের্েও অর্ভবাসরনে োেরণ মজু র্েে হাে
যনরম োওয়া সম্ভব, এোর্ধে সমীো বলরে, সার্বিেভারব চাের্েে বাজাে বা
মজু র্েে উপে অর্ভবাসরনে যনর্তবাচে প্রভারবে যোনও মজবু ত প্রমাণ প্রায়
যনই। মূ ল োেণো হল, র্িরেরনে জন্মগত বার্সদা চাের্েপ্রােীরেে তুলনায়
অর্ভবাসীো সাধােণত বয়রস তরুণ এবং যবর্ে র্ের্েত হন বরলই যেখা
র্গরয়রে, এবং যবৌর্দ্ধে েেতা আে উরেযাগপর্ত-সু লভ মরনাভারবে োেরণ
এুঁো যেরেে আর্েিে বৃ র্দ্ধ এবং েমিসংস্থারন েরেি সাহােয েরেন। এেইভারব,
েতই বলা যহাে যে অর্ভবাসীো সামার্জে সু র্বধা যোজনাগুরলা অপবযবহাে
েরেন, এোর্ধে সমীো বলরে যে তাুঁো সামার্জে সু র্বধা খারত েতো ভাগ
বসান তাে যচরয় অরনে গুণ যবর্ে েে র্হরসরব যেেরে যেন।
র্েন্ত তাহরল অর্ভবাসন এত উত্তপ্ত এেো র্বেয় হরয় উেল যেন, আে
যেনই বা যসো যির্িে র্বতেি আে ট্রারেে র্নবিাচনী প্রচাে র্নরয় আরলাচনাে
র্ভর্ত্ত হরয় োুঁড়ারে? আসরল, বাজারেে গর্ত তনবিযর্ক্তে, আে তাই
অেিনীর্তরত যোলাচল ঘেরল অর্নবােিভারবই এেো দৃেযমান বর্লে পাুঁো
খাড়া েেরত হয়। যির্িে ও ট্রারেে সেেিেরেে মরধয এেো অংরেে
র্ভতরে র্নিঃসরদরহ অপে-র্বরদ্বে আে বণির্বরদ্বে োজ েরে। র্েন্তু এগুরলা
এেো গভীেতে অসু রখে উপসগি মাে। র্বজাতর্বরদ্বরেে এই যে েড় – ট্রাে
অেবা ইউরেআইর্প যনতা নাইরজল ফযাোরজে অর্ভবাসন-র্বরোধী হুঙ্কাে
োে উোহেণ – তাে র্পেরন অেিননর্তে োেণো আসরল হল যোভো
র্েগভ্রি হরয় র্বশ্বায়রনে দৃেযমান বর্লে পাুঁোরেে র্েরে র্নরেি র্েত হওয়া।

আপর্ন যতা আে বলরত পােরবন না – র্বশ্ব জু রড় বাজারেে সংেু র্ক্তেেণ আে
আইর্ট র্বপ্লরবে েরুণ যোগারোরগে খেচ নােেীয়ভারব েরমরে, আরে তাই
পুুঁ র্জে চলনেীলতা র্বদুযৎগর্ত যপরয়রে । আশ্চেি প্রেীরপে র্ে েেোে,
ের্েউোরেে এেো যবাতাম র্টপরল এে লহমায় যোর্ট যোর্ট োো এে
যেে যেরে অনয যেরে চরল োয় । অনয উপাোন (শ্রম, প্রােৃর্তে সেে)
এই গর্তেীলতা পায়র্ন, তাই র্বরশ্বে বাজারে পুুঁ র্জে আর্ধপতয আেও যবরড়রে
। আে যেরহতু পুুঁ র্জ যসর্েরেই েু েরব যে র্েরে মজু র্ে েম, যসই োেরণই
আপনাে চাের্েোও যগরে আে মজু র্েে হােও যগরে েমরে। বলা যতা োয়না,
আপনাে র্েেু েোে যনই, এ যহাল োরলে োোে ধ্বর্ন এবং অেিননর্তে
েু র্ক্তে অরমাঘ পর্েণাম । বলা যতা োয়না, উৎপােরনে নানা উপেেরণে
র্বশ্ববযাপী সু সমিস বণ্টরনে ফরল, আপর্ন উদ্বৃত্ত হরয়রেন, ের্েও র্বশ্বঅেিনীর্তে সার্বিে েেতা অরনেো যবরড়রে - োেণ উৎপােরনে খেচ
েমায় আপর্ন র্নরজইরেতা র্হরসরব লাভ েেরেন, আে র্চন বা ভােরত র্ের্ন
আপনাে চাের্েো যপরয়রেন, র্তর্নও যতা মানু ে, আে শুধু তা নয়, এখনও
র্তর্ন আপনাে যেরে অরনে ের্েদ্র । বলা যতা োয়না, এতর্েন আপনাে
েপাল ভাল র্েল, শ্রম এবং পুুঁ র্জে চলনেীলতাে অভারব আপর্ন বা আপনাে
আরগে প্রজন্ম তুলনামূ লেভারব শ্রম-দুলিভ যেরে োোে জরনয ো পাবাে
েো তাে যেরে যবর্ে মজু র্ে যপরয় এরসরেন ।
না, আরমর্েোয় আপনারে বলরত হরব ঐ যে যমর্িোনগুরলা োো এরস
আপনাে চাের্ে চুর্ে েরেরে, ওো খু ব খাোপ, ওো সমাজর্বরোধী, এই যেরেে
আইনোনু রনে যোন পরোয়া েরেনা । ওো সীমানা র্েরয় র্পল র্পল েরে ঢুরে

পরড়, েেোতারেে অরেি আরয়রেে জীবন োপন েেরে, আে প্রচুে সন্তারনে
জন্ম র্েরে । র্িরেরন বলরত হরব ঐ যে যপার্লে মজু েগুরলা োো
স্থানীয়রেে হর্টরয় উরড় এরস জু রড় বরসরে, তাো স্থানীয়রেে তুলনায় অসৎ
ও অেে র্েন্তু স্বল্প মজু র্েে যলাভ যের্খরয় আমারেে যেরে সব োজ র্নরয়
র্নরে। বলরত হরব ঐ ভােতীয় েল-রসন্টাে েমীগুরলা আে র্চনা মজু েগুরলা
দূে যেরে অনযায়ভারব আমারেে চাের্ে র্নরয় র্নরে ।
এের্ট সাম্প্রর্তে সমীোয় যেখা োরে, গত এে েেরে আরমর্েোয় ৮০%
এবং র্িরেরন ৭০% পর্েবারেে আয় হয় েরমরে নয়রতা এেই আরে ।
তুলনায় তাে আরগে েেরে খু ব অল্প সংখযে পর্েবাে এই পর্ের্স্থর্তে
মু রখামু র্খ হরয়রে । পূ বিবর্ণত
ি উপাোনগুরলাে সারে র্মরেরে আর্েিে সংেে
এবং পেবতী সমরয়ে মন্থে বৃ র্দ্ধে হাে । আর্েিে দুেি ো সহনীয় হয় ের্ে তা
যেরে যবেরনাে আো োরে । েীঘির্েন এে অবস্থায় আেরে োেরল, তখন
সব র্েেু োর্পরয় ওরে প্রবল এে হতাোে যঢউ ।
ভীড় বারস েমাগত যলাে উেরত োেরল োেীরেে যোে নতুন োো উরেরে
তারেে উপে র্গরয়ই পরড়, সবাই চান বাস েম জায়গায় োমু ে। আে এে
ওপরে বাস ের্ে মন্থে হরত োরে, তখন হতাো এবং োগ উত্তরোত্তে বারড়
। বারসে সংখযা এত েম যেন বা এরতা আরস্ত যেন চলরে যসো র্নরয় তখন
যেউ ভারবন না। এে উত্তাল োগ র্নোনা যখাুঁরজ োউরে যোেী সাবযস্ত েরে
পু িীভূত হতাো উগরে যেবাে ।
সাো যচারখ জার্তগত পর্েচয় েতো ধো পরড়, দুর্নয়া জু রড় অেিনীর্তে
মানর্চরেে ওরলােপালে ততো পরড় না। তাোড়া বাজারেে অদৃেয হারতে

তুলনায় অর্ভবাসীরেে মত দৃেযমান এবং েনাক্তরোগয যগাষ্ঠীে র্েরে আেুল
যতালাো অরনে সহজ । তাই তাো হরয় োুঁড়ায় র্বশ্বায়রনে নদ যঘাে ।
যেন পাশ্চারতযে যেেগুরলারত অেিননর্তে অসরন্তাে র্বজাতর্বরদ্বরেে রূপ
র্নরে এই গরল্পে মরধয তাে অন্তত আংর্েে বযাখযা পাওয়া োরব ।
৩
র্বশ্বায়রনে গুণগ্রাহীো সর্তযই এে অর্স্তেবােী সংেরেে মু রখামু র্খ । এে
মরধয মূ লধাোে অেিনীর্তর্বে, োজনীর্তর্বে এবং নীর্ত-র্নণিায়রেো আরেন,
মু ক্ত বাজাে ও গণতরেে েু গলবদীরত ইর্তহারসে যেে যসাপারনে র্েো
যেখরত পাওয়া সেল র্বশ্বাসীো আরেন, আরেন সমাজতরেে পতন-পেবতী
দুর্নয়াে যপাড় খাওয়া বাস্তববােী বামপন্থীোও ।
র্বংে েতােীে সূ চনা হরয়র্েল মারিিে র্চেনােয র্েরয় – সমাজতার্েে র্বপ্লব
যোেণমু ক্ত সমাজ ততর্ে েেরব এই আোবারেে আবহসেীরত সবিহাোরে
জাগরত বলা হরয়র্েল, মানবজারতে র্মলরনে স্বপ্ন যেখা হরয়র্েল । যসও
র্েল এে র্বশ্বায়রনে স্বপ্ন, োে মূ ল মে র্েল পৃ র্েবীে শ্রমজীর্ব মানু ে এে
হও! েতােীে যেে যহাল তোের্েত সমাজতার্েে মরডরলে সার্বিে
পোজয় র্েরয় । এ পোজয় শুধু োজননর্তে েমতা হাোরনা বা যেন্দ্রীয়
পর্েেল্পনার্ভর্ত্তে অেিননর্তে মরডরলে অসােতা উপলর্ি েো না, এে
গভীেতে তনর্তে সংেে । তাে মূ রলও আরে অসাময - স্বাধীনতাে বেরল
র্নপীড়ন, এবং উন্নয়রনে বেরল জনগরণে জরনয োর্েরদ্রে সমবন্টন আে
পার্টিে এর্লে আে আমলারেে জরনয সামন্ততার্েে র্বলাস ও েরেোচাে

। জনসংখযাে এেো বড় অংরেে প্রর্তষ্ঠানর্বরোধী র্বরোভ োড়া শুধু
বাইরেে ধাক্কায় এরতা বড় এেো োোরমা যতা োতাোর্ত যভরে পরড়না !
র্বংে েতােীে সমার্প্ত যহাল অযাডাম র্িে আে র্মল্টন র্িডমযারনে র্চেনােয
র্েরয় – োরে ওয়ার্েংেন ঐেমতয (Washington consensus) বা
নবযউোেনীর্ত (neo-liberalism) বলা হয় । এে এে স্তম্ভ যহাল পুুঁ র্জ
ও বার্ণরজযে র্বশ্বায়ন । আরেে স্তম্ভ যহাল অেিননর্তে যেরে সেোরেে
প্রতযে ভূর্মো ের্মরয় যবসেোর্ে উরেযারগে সহায়রেে ভূর্মো পালন েো
। তাে মরধয পরড় সেোর্ে র্নয়মোনু ন, প্রোসর্নে ও পর্েোোরমাে সংস্কারেে
মাধযরম যের্ে-র্বরের্ে যবসেোর্ে র্বর্নরয়ারগে পে মসৃ ণ েো,
যবসেোর্েেেণ, আে সেোর্ে োজস্ব এবং আর্েিে নীর্তে মূ ল লেয
বযয়সংরোচ এবং মু দ্রাস্ফীর্ত র্নয়েরণে ওপে োখা । ভােরত নব্বইরয়ে
েেরেে যগাড়া যেরে যে উোেীেেণ, তা এই ধাোেই অে ।
সমাজতরেে এবং নবযউোেনীর্তে হাজাে তফাৎ োেরলও, দুই ভাবধাোেই
দৃর্িভর্ে মূ লত আন্তজিার্তে, এবং মরডল আলাো হরলও, যেউই র্বশ্বায়রনে
র্বরোধী নয় । আে উরেখরোগয ভারব, দুই মরডরলে যেরেই
প্রর্তষ্ঠানর্বরোধী যে েরড় র্ভত নরড় যগল, তাে মরধয সাধােণ মানু রেে মরন
অসাময ও র্নরজরেে েমতাহীন মরন েো র্নরয় পু িীভূত র্বরোভ (এবং র্েেু
র্েেু যেরে তাে সারে এেধেরণে সঙ্কীণি জাতীয়তাবারেে উত্থারনে) বড়
ভূর্মো আরে ।

আইএমএরফে “র্নওর্লবাোর্লজম : ওভােরসাল্ড?” নারম সাম্প্রর্তে এের্ট
র্েরপােি বলরে, উপেু ক্ত র্নোপত্তাজাল োড়া মু ক্ত বার্ণজয এবং বযায়সরঙ্কাচ
নীর্ত রূপায়রণে সরে অসাময বৃ র্দ্ধে সোসর্ে সেেি পাওয়া র্গরয়রে । এোও
যেখা োরে যে যসো আর্েিে সমৃ র্দ্ধ এবং মু ক্ত বার্ণজয, অেিাৎ নবযউোেনীর্ত
ঠিে যে দুরো র্বেয়রে ইেন র্েরত চায়, আরখরে যস দুরোেই ের্ত েরে
(ঠিে যেমন যির্িরেে যেরে যেখা যগল) । এ েোগুরলা যতা যজারসফ
র্িগর্লৎস বা পল েুগমযান বা োর্ন েডর্েরেে মত মূ লধাোে মরধয বাম-রঘুঁ ো
অেিনীর্তর্বেো বহুর্েন ধরে বলরেন । যস োই যহাে – আইএমএফ-ও ের্ে
মরন েরে যে বড্ড বাড়াবার্ড় হরয় োরে, নবযউোেনীর্তে পরে সময়ো
সর্তযই খাোপ বলরত হরব। এো ঠিে, যে সনাতনী বামপন্থীো র্চেোলই
জানরতন নবযউোেনীর্ত র্জর্নসর্ট র্বরেে সু র্বরধে নয়, এবং বতি মান বাজারে
তাুঁো “ধনতে সংেরে” বরল যবে উের্সত হরয় উরেরেন । এুঁরেে বরল লাভ
যনই যে সংেে যসই বযবস্থােই হয়, োে এখরনা অর্স্তে আরে, আে তাই
সমাজতরেে যোন সংেে যনই!
র্বশ্বায়রনে এই যে গভীে, গভীেতে অসু খ এখন, র্ে তাে আরোরগযে
পে? প্রগর্তেীল মূ লযরবাধ এবং গণতরেে সারে যমলারনা োয় এমন যোন
র্বশ্বায়রনে মরডল র্ে সম্ভব?
হাত গুর্টরয় বরস োেরল এই বাড়রত োো অসাময এরেে পে এে আেও
যেেরে বাধয েেরব বর্হর্বিরশ্বে মু রখে উপে েেজা বে েরে র্েরত, ঠিে
যেমনো যির্িে র্নবিাচরনে যেরে ঘরেরে। তারত অসাময হয়রতা েমরব,
র্েন্তু সার্বিে ভারব সমৃ র্দ্ধও েরম োরব । শুধু তাইনা, বৃ হত্তে অরেি

র্বশ্বায়রনে েরেে চাো উরল্টার্েরে ঘু েরল তারত সঙ্কীণি জাতীয়তাবাে, েু রদ্ধে
আেংো, এবং আন্তজিার্তে স্তরে পর্েরবে এবং মানবার্ধোে র্নরয়
সহরোর্গতাে বাতাবেণ নি হরয় োরব ।
এো ঠিে যে র্বশ্বায়ন বতি মারন যে রূপ র্নরয়রে, তারত উন্নত এবং অনু ন্নত
যেরেে শ্রমজীর্ব মানু রেে যেরে বৃ হৎ পুুঁ র্জ ও বহুজার্তে প্রর্তষ্ঠানগুরলাে
স্বােি অরনে যবর্ে প্রর্তফর্লত । র্বশ্বায়রনে যগাুঁড়া সমেিে অেিনীর্তর্বে
লরেে সামাসি (র্ের্ন র্িণ্টন জমানায় অেিমেরেে োর্য়রে র্েরলন) সম্প্রর্ত
এের্ট যলখায় যমরন র্নরয়রেন যে সাধােণ মানু রেে এেো বড় অংরেে স্বারেিে
পর্েপন্থী হরল, শুধু অেিননর্তে েেতাে েু র্ক্তরত র্বশ্বায়রনে যতরতা পাুঁচন
যগলারনা োরবনা । অেিাৎ শুধু েেতা নয়, অসারমযে র্েরেও যখয়াল
োখরত হরব। যে যোন সংস্কাে সাধােণ মানু রেে জরনয সহনীয়ভারব রূপায়ণ
েেরত হরব, শুধু আর্েে
ি েেতা বা জাতীয় স্বারেিে যোহাই র্েরল
চলরবনা । আবাে এেই সারে র্পর্েল পুুঁ র্জ েরেে এবং র্নয়েণর্বর্ধে জাল
এর্ড়রয় যেভারব পার্লরয় োয় এে যেে যেরে আরেে যেরে, তা আেোরত
আন্তজিার্তে সহরোর্গতাে চুর্ক্ত যসই এেই উেযরম েেরত হরব, ো এতর্েন
মু ক্ত-বার্ণরজযে প্রসারেে জরনয েো হরয়রে ।
এই মু হূরতি ে আরেেো বড় চযারলি হল র্বশ্বায়রনে েু রগ জনেলযাণমূ লে
োরষ্ট্রে ধােণা নতুন ভারব র্ফর্েরয় আনা োয় র্ে েরে । এে মূ ল লেয হওয়া
উর্চৎ বার্ণজয, বাজারেে প্রসাে, আে অর্ভবাসরনে ফরল যে সু র্বধা ততর্ে
হরে, আবাে এেই োেরণ র্েেু র্েেু যগাষ্ঠী যে ের্তে সম্মু খীন হরে, যস
দুরোে মরধয র্ে েরে ভােসাময োখা োয়।

অেিননর্তে পর্েবতি রন োরেে ের্ত হরে, তারেে সু ের্েত োখাে জনয
েোেে র্নোপত্তাজাল ততর্ে েোে উপরে যজাে যেওয়াো এখন আশু
প্ররয়াজন। বযয়সরঙ্কাচ আে মু ক্ত বার্ণজয নীর্ত এেইসরে চালারনা োয় না,
ঠিে যে র্জর্নসো র্ির্টে সেোে এখন েরে চরলরে। আে আরমর্েোে েো
বলরত যগরল, তাো উন্নত র্বরশ্বে মরধয জনেলযাণ নীর্তে র্নর্েরখ সবরচরয়
েম উোে যেেগুর্লে এেো।
র্বশ্বায়ন সু রোগও ততর্ে েরে। র্েন্তু বার্ণরজযে প্রসাে যে সু রোগ ততর্ে েরে,
তাে সু র্বরধ যনবাে েমতা সবাে সমান হয়না । বার্ণজয আে র্বর্নরয়াগ োনাে
র্বেরয় েতো গুরুে যেওয়া হয়, ঠিে ততো গুরুে র্েরয়ই র্নর্শ্চত েেরত
হরব ের্েদ্রতে যশ্রণীে মানু রেো োরত র্বশ্বায়রনে র্নরয় আসা সু রোগগুর্লে
সদ্বযবহাে েেরত পারে। র্েন্তু, র্িরেন এবং আরমর্েোয় অেিননর্তে
গর্তেীলতা ততর্ে েরে পেবতী প্রজন্মরে োরত যসই সু রোগগুরলা বযবহাে
েোে জনয প্রস্তুত েরে যতালা োয় যসই লরেয নীর্ত র্নধিােণ েো হরে না।
বেং র্েোে খেচ বার্ড়রয় আে যবসেোর্ে র্েোরে মেত র্েরয় র্েরয়
উচ্চর্েোরে পু রোপু র্ে ভারব যখরে খাওয়া মানু রেে নাগারলে বাইরে বাে
েরে যেওয়া হরে। তােই সরে আরো জাুঁর্েরয় বসরে যশ্রণী অসাময আে
এর্লে সমারজে প্রর্ত ফুুঁ সরত োো যোভ, যস তাো র্নরজে যেরেে
নাগর্েেই যহাে বা তুলনায় সফল যোনও অর্ভবাসী যগাষ্ঠী।
যির্িে র্নবিাচরনে এেো বড় র্েো হল, এই নতুন দুর্নয়ায় যশ্রণী র্বরভেো
হরে র্েোে র্ভর্ত্তরত, সের্ত্ত বা সু র্বধাে র্ভর্ত্তরত নয়। পাশ্চারতয বাড়রত
োো অসারমযে জনয অরনোংরেই োয়ী েে ও অেে শ্ররমে মজু র্েে মরধয

বাড়রত োো তফাত। এে এেোই অেি োুঁড়ায়। পু নবিণ্টন-সংোন্ত নীর্ত
রূপায়রণে যেরে র্েো ও প্রর্েেণ খারত আর্েিে বোদ্দ বাড়ারনাে মত র্বেয়,
মারন যেগুরলারে বণ্টনপূ বি নীর্ত বলা হয় তারেে উপে যজাে র্েরয় সু রোরগে
সাময বাড়ারনা প্ররয়াজন। র্বশ্বায়রনে ফরল ততর্ে হওয়া সু রোগগুর্ল র্নরয়
র্বর্ভন্ন যগাষ্ঠীে মরধয যে স্বারেিে সংঘাত ততর্ে হরে তা প্রের্মত েোে এোই
উপায়।
র্েো যতা মানু েরে সামার্জে যেরে সর্হষ্ণুও েরে যতারল। আে, অযাডাম
র্িে র্েন্তু শুধু োষ্ট্রসমূ রহে সেরেে উৎস র্হরসরবই বাজারেে প্রের্স্ত গানর্ন,
বার্ণর্জযে োেিেলারপ অংেগ্রহণ যে মানু েরে আেও সু সভয েরে যসেোও
র্লরখ যগরেন। র্বশ্বজনীনতা আে সামার্জে যেরে উোেতাে এেো সংস্কৃর্ত
গরড় যতালা আশু প্ররয়াজন, োরত মানু রেে সমাজ র্বজাতর্বরদ্বে ও
বণির্বরদ্বরেে মত র্নরজে সবরচরয় ভয়াবহ প্রবৃ র্ত্তগুরলাে হাত যেরে র্নরজরে
সু ের্েত োখরত পারে।
ধনতরেে যে নানা র্েে, অযাডাম র্িে তাে মরধয বযর্ক্ত বা সমর্িে সেলতাে
চার্বোঠি র্হরসরব মু ক্ত বার্ণরজযে উপে সবরচরয় যবর্ে যজাে র্েরয়র্েরলন ।
োলি মািি যজাে র্েরয়র্েরলন, অসারমযে উপে । এই দুই অবস্থানরে সচোচে
পু রোপু র্ে র্বপেীতমু খী র্হরসরবই যেখা হয় । একুে েতরেে যগাড়াে এেো
প্রধান র্েো যহাল, এই দুই ভাবধাো হয়রতা ততো পেস্পের্বরোধী নয়
। তরব তাে জরনয ফলাফরলে ও সু রোরগে অসাময মরধয পােিেয েেরত
হরব ।

ফলাফরলে অসাময যহাল যোরগে লেণ – বাজারেে েীড়ােরন োে সাধয
অল্প, তাে আয়ও অল্প । র্েন্তু বাজাে বে েরে র্েরল তাে সম্বল যবরড় োরব
এমন যোন র্নশ্চয়তা যনই । তাে যেরে সু রোরগে অসারমযে র্েরে নজে
যেওয়া েেোে, োরত তাে বা তাে সন্তারনে সাধয বারড়, আে তাে ফরল
আয়ও বারড় । ভাল োস্তা হরল, পু েরনা গার্ড়ে তুলনায় নতুন গার্ড় যবর্ে
যজারে চলরব এই বরল োস্তা বে েরে যেবাে েু র্ক্ত মানা োয়না । তাে যেরে
োুঁরেে পু েরনা গার্ড়, তারেে নতুন গার্ড় র্েনরত সাহােয েো উর্চত।
বামপন্থী অেিনীর্তর্বে যজান ের্বনসন মজা েরে বরলর্েরলন, যোর্েত হবাে
যেরেও খাোপ যোর্েত হবাে সু রোগ-ও না পাওয়াে! আসরল বাজাে মারনই
যতা অসাময নয়, বাজাে সু রোগও ততর্ে েরে । আে, ো র্েেু সু রোরগে প্রসাে
ঘোয় তাই ের্েরদ্রে েমতায়রন সাহােয েরে । তা না হরল, তাুঁরেে
োজননর্তে েল বা আমলাতরেে েৃপাপ্রােীই যেরে যেরত হয় । তারত যোন
বামপন্থা র্সদ্ধ হয়?
বাজারেে (এবং, যসই েু র্ক্তরত অেিননর্তে র্বশ্বায়রনে) স্বপরে এই েু র্ক্তর্ট
যজােোে । সনাতন বামপন্থীো ভারবন বাজাে বে েরে র্েরল অসাময-ও চরল
োরব । র্েন্তু এ আবাে যসই দৃেযমানতাে সমসযা – র্েশু-শ্রম আইন েরে বে
েরে র্েরলই র্ে র্েশুর্ট স্কুলবযাগ োুঁরধ, র্টর্ফনবাি আে বইখাতা র্নরয় স্কুরল
োরব? বাজাে-র্বরোধী অরনে র্চন্তাে মরধযই এই “ভাত যেবাে যেউ নয়,
র্বর্ধ-র্নর্েরধে যগাুঁসাই” মানর্সেতা োজ েরে । ভােরত উোেীেেণ যে
ভারব হরয়রে তা র্নরয় হাজােো সমারলাচনা েো োয়, র্েন্তু তারত যে

আরগে যেন্দ্রীয় পর্েেল্পনাে জমানাে তুলনায় অরনে যবর্ে হারে োর্েদ্র হ্রাস
যপরয়রে, এই তেযো যতা অস্বীোে েো োয়না।
আবাে এও সর্তয যে, অেিননর্তে সু রোগ সমান ভারব বর্ন্টত হয়না ।
এইখারন মারিিে েু র্ক্ত অোেয । এেজন েুধাতি রুগ্ন মানু েরে যেরসে লাইরন
এেজন েেীেচচিা েো এবং সু পুি প্রর্তরোগীে পারে োুঁড় ের্েরয় র্েরয় বলা
োয়না, সমান সু রোগ যেওয়া যহাল, এবাে র্নরজরে প্রমাণ েরো । সনাতন
ের্েণপন্থীো যমধাতরেে েো বরলন, র্েন্তু সু রোরগে অসারমযে পৃ র্েবীরত
যমধাতরেে যোন র্ভর্ত্ত যনই ।
অযাডাম র্িরেে সু রোগ-বধিে বার্ণজয-মু খী অবস্থারনে সারে মারিিে
সু রোরগে অসারমযে বাস্তবমু খী অবস্থান না যমলারল, আরখরে সাধােণ
মানু রেে সু রোগও েমরব আে অসামযও বাড়রব । আে এই র্বরোরভে বদ্ধ
জলােরয় গণতার্েে বযবস্থাে েেীরেে র্ভতরে লে র্নরবিাধ পতে বাসা গড়রব,
আে তাে গারয় যডানাল্ড ট্রারেে মত োজনীর্তেো গজারব । ট্রারেে
প্রস্তাবগুরলা হয় অবাস্তব, নয়রতা মূ ল সমসযাগুরলা যে আেও গভীে েেরব
। উর্ন র্েন্তু র্বশ্বায়রনে সাধােণ শ্রর্মেরেে ওপে যে কুফল তাে যমাোর্বলা
েেরত েলযাণমূ লে োরষ্ট্রে প্রসারেে েো বলরেননা । ওুঁে এে েো যে উর্ন
সবাইরে োবড়ার্ন র্েরয় োণ্ডা েরে যেরবন - যস র্চন যহাে আে যমর্িরো ।
সর্তয ের্ে বার্ণজয এবং অর্ভবাসন সেূণি বেও েরে যেওয়া হয়, আরমর্েোে
অেিনীর্ত র্ে আরগে যসানার্ল েু রগ যফেত োরব, যেখারন যেরেে পুুঁ র্জ যবর্ে
মজু র্েরত অেে শ্রম র্নরয়াগ েেরব? না, তাো তখন োর্েেীেেরণে আশ্রয়
যনরব । যোরগে রূপে ধরেই বলরত হয়, আসল েত্রু েখন েক্তধাোয় র্নর্হত

বীজাণু তখন তুেতাে েেরল বা ওো যডরে ভূত তাড়াবাে আরয়াজন েেরল
যতা আে আসল অসু খ সারেনা ।
আসল সমসযাো োর্েদ্র, েমবধিমান অসাময, এবং অেিননর্তে সচলতাে
অভারবে । এই র্তনরে উপাোন আলাো েরে যেখা উর্চৎ । োর্েদ্র সব
সমরয়ই র্স্থতাবস্থাে র্বরুরদ্ধ এবং অবস্থাপন্নরেে প্রর্ত র্বরোভ ততর্ে েরে ।
র্েন্তু বৃ র্দ্ধ এবং অেিননর্তে সচলতাে আো, এই র্বরোভরে আংর্েেভারব
প্রের্মত েরে । সমসযা হয়, অসাময েমবধিমান হরল। তখন “আমো আে
ওো” এই যশ্রণী-দ্বন্দ্ব প্রবল হরয় ওরে োেণ র্নরজ বা পেবতী প্রজরন্মে
োরোেই অেিননর্তে সাফরলযে আো মেীর্চোসম হরয় োুঁড়ায় । এে সারে
ের্ে বৃ র্দ্ধে হাে হ্রাসমান হরত োরে, তাহরল এে অেকূরপ আবদ্ধ হবাে
অনু ভূর্ত হয় । অন্তত আরগে প্রজরন্মে যেরে ভাল আর্ে, বা আমাে
অেিননর্তে অবস্থাে খু ব উন্নর্ত হলনা র্েন্তু আমাে সন্তারনো ভাল েেরব, এই
যভরব সান্ত্বনা পাবাে অবোেও োেরবনা ।
পাশ্চারতয সংখযাগুরু
যশ্বতােরেে মরধয যে শ্রমজীর্ব যশ্রণী তারেে যোন গভীে হতাোরবাধ
ট্রারেে মত োজনীর্তরেে র্েরে যেরল র্েরে বু েরত যগরল, এই র্তনরে
উপাোরনে র্মশ্ররণে েসায়ন বু েরত হরব ।
এই প্রসরে েলযাণমূ লে োরষ্ট্রে সংস্কারেে এেো নতুন প্রস্তাব অনু ধাবনরোগয
– তা হল, ইউর্নভাসিাল যবর্সে ইনোম বা সবিজনীন নূ যনতম আয়। এই
বযবস্থায় ধনী-ের্েদ্র র্নর্বিরেরে প্ররতযে প্রাপ্তবয়স্ক নাগর্েরেে বযাঙ্ক
অযাোউরন্ট সেোে যোনও েতি োড়াই এের্ট র্নর্েিি পর্েমাণ োো পাঠিরয়
যেরব। এে এেো বড় সু র্বরধ হল, যে গর্েব আে যে নয়, এো র্নরয় ভাবরত
হরবনা, এবং তজ্জর্নত নানা দুনীর্ত ও আমলাতার্েে অপচয় এড়ারনা োরব

। এে জরনয অেিননর্তে যে র্নোপত্তা জাল ততর্ে হরব, তা হয়রতা ট্রারেে
মত োজনীর্তরেে র্বরদ্বে ও র্বরভেমূ লে মতােরেিে আেেিণ খার্নেো
েমারব ।
এেেম প্রেরল্পে খেচ যনহাত নগণয নয় । তাে জরনয প্ররয়াজন পুুঁ র্জে
আরয়ে ওপে েে । তারত এে র্ঢরল োর্েরদ্রে সারে অসারমযে সমসযােও
লাঘব হরব । আরমর্েোয় আয়েরেে সরবিাচ্চ হাে হল ৩৫% আে পুুঁ র্জে
েীঘিরময়ার্ে র্বর্নরয়ারগে যেরে লারভে (capital gains) ওপে সরবিাচ্চ
েরেে হাে হল ১৫% । তাই, আেরত এই েে বযবস্থা প্রগর্তেীল নয়, তাে
উরল্টা। পুুঁ র্জে আরয়ে ওপে েে অসামযজর্নত র্বরোভরে প্রের্মত েেরব
আে যসই োজরস্বে োো অংেত সবিজনীন নূ যনতম আয় প্রেরল্পে ওপে বযয়
েেরল তা অেিননর্তে ভারব দুিঃস্থ মানু েরে স্বর্স্ত যেরব ।
র্েন্তু তারেে সমসযাে েীঘিরময়ার্ে সমাধারনে জরনয এই নীর্তগুরলা েরেি
নয় । অেিননর্তে বৃ র্দ্ধ এবং সচলতাে জনয েেোে র্েো, স্বাস্থয, পর্েোোরমা
এই সব যেরে র্বর্নরয়াগ, োরত অেে শ্রর্মরেো র্নরজো না পােরলও তাুঁরেে
সন্তারনো অন্তত উন্নয়রনে যসাপান যবরয় ওোে এবং র্বশ্বার্য়ত পৃ র্েবীে নানা
সু রোরগে সদ্বযবহাে েোে সেমতা অজিন েেরত পারেন। তখন তাুঁো যসই
যসাপান যবরয় ওোে আেেিরণ আবাে সামরন তাোরবন, আপন হরত বার্হে
হরয় বাইরে োুঁড়ারবন, বু রেে মরধয র্বশ্বরলারেে সাড়া পান আে না পান,
অন্তত হতাোে বদ্ধকূরপ বরস এেই অবস্থায় োো পারেে মানু রেে প্রর্ত
র্বরদ্বরে অে হরবননা, যেননা তাো অনযেেম যেখরত ।

