সমাজে ও রােনীতিজি সসৌেনযিা তি মজর যাজে?
েহর সরিার,
সেশ পতিিা, ১৭ সেব্রুয়াতর ২০২১

২০১৬ সি যখন স ানাল্ড ট্রাম্প মাতিি ন যু ক্তরাজের রােপতি তনর্িাচজনর প্রচাজর িাাঁর সসই কুখযাি,
কুৎতসিিম ভাষা র্যর্হার িরতিজেন, ঠিি িখন স্ট্যানজো ি তর্শ্বতর্েযােজয়র অধ্যাপি িীথ সে র্াইতর্ (Keith
J. Bybee) িাাঁর 'How Civility Works' (সসৌেনযিা তি িজর সেে হয়) র্ইজি সর্শ িজয়িটি সমৌতেি

প্রশ্ন িুজেতিজেন। তিতন িাাঁর সেশ তি িজর ধ্াজপ ধ্াজপ এি অসভয র্র্ির রাজে পতরণি হজে সর্াঝার সচষ্টা
িজরতিজেন। সাধ্ারণ মানু জষর উগ্র র্যর্হার সথজি শুরু িজর তিতন সামাতেি ও রােননতিি েীর্জনর সর্শ িজয়িটি
তেি িুজে ধ্জরতিজেন। তিতন অনযানয তর্ষজয়র সাজথ সামাতেি তমত য়ার ভূতমিা ও অশােীন ভাষার র্যর্হার তনজয়
আজোচনা িজরজিন তিন্তু তিতন গজর্ষি, িাই ননতিিিা তনজয় প্রশ্ন িজরন তন র্া ইতির্াচি প্রস্তার্ও সেন তন।
অজনজিই অর্শয র্জেন সয তনর্িাজচনর আজগ সচাঁ চাজমাঁতচ আর িীব্র আক্রমণ র্াড়াটা খু র্ই অস্বাভাতর্ি নয়। তিন্তু
গি িজয়ি র্ির ধ্জর েক্ষ্য িরা যাজে সয আপতিেনি ভাষার র্যর্হার শুধ্ু সভাজটর উজিেনার সময় সীতমি
থািজি না। আমাজের সেজশই স্পষ্ট সেখতি এই অভদ্রিা এখন োগািার চজেজি, যখন িখন, অতর্শ্রান্ত ভাজর্।

সেজশর ও রাজেযর রােনীতিজি সজর্িাচ্চ সথজি সর্িতনম্ন স্তজর এি অশােীন িথা, ইতিি ও প্রজরাচনা এর আজগ
আমরা িখজনাই সেতখ তন। রােনীতি এর্ং ওিােতি, এই দুই সক্ষ্জি িিি তর্িিি ওই হে প্রাণ। িাই এই দুটি
সপশাজি সসৌেজনযর এি তর্জশষ স্থান আজি যা সতিযই অপতরহাযি। তেন রাি যখন পরস্পর তর্জরাধ্ী মিামি োতহর
িরজি হয়, িখন মু খপািজের আসে অস্ত্র হে যু তক্ত আর িথয। উতিজেরা সহজেই র্ু জঝজিন সয গোর্াতে আর

গাতেগাোে িরজে িিি সিা সেিা যায়ই না, শুধ্ু রক্তচাপ র্াজড় আর হৃৎতপজের ক্ষ্তি হয়। রােনীতিতর্েরা তিন্তু
তেজনর পর তেন িাাঁজের র্ািযু দ্ধ আরও িীব্র ও অপ্রীতিির িজরই চজেজিন।
র্িি মান রােনীতির আখড়ায় ভদ্র ভাষার ও র্যর্হাজরর এি অপ্রতিজরাধ্য অর্নতি হে সিন? শাসি েেই

সহাি র্া তর্জরাধ্ী সসৌেনযিার অভার্ সতিয দৃতষ্টিটু । র্ামফ্রজের আমজে যতেও সিেজিই আপতন র্জে সজবাধ্ন
িরা হি, আমরা িজয়ি র্ার অশ্রার্য িথার প্রজয়াগও শুজনতি। এি সনিীজি ভািার আখযা সেওয়া ও আর িি
সনাংরা গাতেই না শুনজি হজয়জি। িাাঁজের আরামর্াজগর এি সাংসজের মু জখ তিিু ই আটিাজিা না। এির্ার সিা
তনতষদ্ধ পল্লীর মতহোজের সাজথ িুেনা িরজি তগজয় িাাঁজি ক্ষ্মা চাইজি সিা হজয়ই তিে, তনজের েেজিও তিতন
যজথস্ট্ তর্পাজি সেজেতিজেন। আর এি সনিা সিা সর্ সময় র্েজিন তর্জরাধ্ীজের পশ্চািজেশ সেতখজয় সেজর্ন।
তিন্তু িার পজর র্াংোর রােনীতিজি অসভয ভাষার র্যর্হার সযন আজরা িজয়িগুন সর্জড়জি। সজর্িাচ্চ মহজেও
অজনি সময় যজথষ্ট আপতিেনি িথা সশানা সগজি। র্াঙোর মিন এিটি রােয সযখাজন িথায় িথায় সংস্কৃতি
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আর সভযিার গর্ি িরা হয় সসখাজন েনসভায় শাো িথাটিও র্যর্হার িরজি আটিায় তন। েজের এি উচ্চপেস্থ
প্রতিতনতধ্ও সোর গোয় র্জেজিন িাাঁরা নাতি অনয েজের সোজিজের সচাখ উপজড় সেেজর্ন, হািও সিজট সেজর্ন।

ওই েজের এি সাংসে মু ক্ত েনসভায় তর্জরাধ্ী েজের মতহোজের ধ্ষিণ িরার হুমতি পযিন্ত তেজয়তিজেন। িাজরার
রুতচজিও আে র্াজধ্ না প্রতিদ্বন্দীজের র্াাঁের, কুকুর, সাপ আজরা িি সর্ পশুজের নাজম ািজি।
িদুতক্তর এই েড়াইজয় সিউ িাড়ার পাি নয়। এিটি েজের রােয সভাপতি হুঙ্কার িজরজিন িাাঁর তর্জরাধ্ীজের
হাড়জগাড় সভজঙ হাসপািাজে পাঠিজয় সেজর্ন, অথর্া সসাো শ্মশাজন। তিতন স্পষ্ট োতনজয়জিন যারা প্রতির্াে িরজি
িাাঁর েে ও সিন্দ্রীয় সরিাজরর তর্রুজধ্য িাজের কুকুজরর মিন গুতে িজর মারা উতচি। এই র্যতক্ত এিই প্রিাজশয
সিেজি গােমন্দ িজরন সয িাাঁজি অসভয র্জে সিউ সময় নষ্ট িরজি চান না। তিন্তু সতিযই দুুঃখ োজগ যখন
আমরা সেতখ এই রাজেযর রােযপাে তি ভাজর্ িাাঁর পজের ঐতিহাতসি মযিাো ক্ষ্ুন্ন িজর রাজেযর মু খযমন্ত্রীর সাজথ সর্
তর্ষজয় টু ইটার যু জদ্ধ নাজমন। দুই পজক্ষ্র উতক্তগুতের মজধ্য সসৌেজনযর সিা সিাজনা তচহ্ন পাওয়া যায় না। আসজে
মু তস্কে হে রােযপাজেরা যখন িাাঁজের শ্রদ্ধার আসজন র্জস প্রিযক্ষ্ রােনীতিজি ইোিৃি ভাজর্ েতড়জয় পজড়ন।
এটা িাাঁজের তশষ্টাচাজর র্াধ্া উতচি। িা সয হয় না আমরা র্ু ঝজি পাতর যখন সেতখ ওই উচ্চপজের সন্মান গ্রহণ

িজরও এিেন সচনা রােযপাে তি ভাজর্ সিেজি উস্কাতন সেন। েু ন ২০১৭জি তিতন শযামাপ্রসাে মু জখাপাধ্যায় সি
উদ্ধৃি িজর তহন্দু মু সেমাজনর গৃ হযু জদ্ধর িথাও র্েজি পারজেন। োতন না িাাঁর মহান সনিাজি খু তশ িরার েজনয
র্জেতিজেন তি না, তিতন ২০১৫র মাজচি সাে র্ড়াই পযিন্ত িরজেন সয গুেরাজটর ২০০২এর োিাজি তহন্দু রা যা
িজরজি িা সতিযই প্রশংসার সযাগয।
এই অশােীনিার প্রতিজযাতগিা সয শুধ্ু এখাজনই সেখা যাজে িা নয়। উির প্রজেজশর তনর্িাচনী সভায় এি
তর্শাে মাজপর োিীয় সনিা এিটি সম্প্রোজয়র মানু ষজি ির্জরর িথা মজন িতরজয় সেন। িজয়ি র্ির আজগ তিতন

এি মন্ত্রীর স্ত্রী সি “পঞ্চাশ সিাটি টািার গােিজফ্রে” র্জে সহয় িজরতিজেন। িা িাড়া তিতন এি োিীয় েজের
সনিীজি তর্জেশী োতসি গরু আর িাাঁর সন্তানজি সোআাঁশো র্ািু র র্েজিও িাজড়ন তন। অনয তেজি সেখা সগে এি
সর্িভারিীয় েে এই সেজশর প্রধ্ান মন্ত্রীজি “সচৌতিোর সচার হযায়” র্জে শুধ্ু ািেই না, এটিজি িাজের সলাগাজন
পতরণি িরে। িাাঁজেরই এি অক্সজো ি সথজি পাস িরা সনিা তর্জরাধ্ীজের নামিজর এি অসভয ভাষা প্রজয়াগ

িরজিই থাজিন সয অজনজিই িাাঁজি এখন ভাাঁড় র্েজি শুরু িজরজি। অর্নতি তি পযিায় সপৌাঁজিজি আমরা র্ু ঝজি
পারোম যখন গি র্ির ৭ই সেব্রুয়ারী রােয সভার সভাপতির তনজেি জশ সখাে প্রধ্ানমিীর র্ো িজয়িটি
‘unparliamentary’ শব্দ সংসজের নতথ সথজি খাতরে িরা হে। এই স্তজরর ঘটনা সংসেীয় গণিজন্ত্রর
ইতিহাজস প্রায় নতেরহীন।
আর এই র্যাতধ্টি শুধ্ু আমাজের সেজশ সীমার্দ্ধ নয়, পৃ তথর্ীর সর্শ িজয়িটি সু প্রতিতিি এর্ং প্রাচীন গণিজন্ত্রও
এই আচরণ যজথষ্ট প্রিট। মাতিি ন যু ক্তরাজষ্টর ভদ্র ও তশতক্ষ্ি মানু ষ সিাজনাতেন িল্পনাও িরজি পাজরতন সয স ানাল্ড
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ট্রাজম্পর মি এি তনম্ন মাজনর এিেন র্যতক্ত িাজের রােপতি হজি পাজরন। চার র্ির পর তনর্িাচজিরা অসাধ্ারণ
িষ্ট িজর িাাঁজি সরাজি সপজরজিন, তিন্ত িা মাি ৪ শিাংশ সভাজটর র্যর্ধ্াজন। এর অথি হে ৪৭ শিাংশ মাতিি তন

নাগতরজিরা এখনও ট্রাম্পজিই চায়। িাজের দৃঢ় তর্শ্বাস িাাঁর ওই অসভয ভাষাই িাাঁজের মজনর িথা আর প্রাজণর
মজধ্য সপাষণ িরা তর্জদ্বষ সঠিি ভাজর্ র্যক্ত িরজি পাজর। যি অসম্ভর্ই োগুি না সিন আমাজের এই রূঢ় সজিযর
সম্মু খীন হজিই হজর্। আমরা আজরা প্রচুর উোহরণ তেজি পাতর, তিন্তু িাজি আমরা শুধ্ু সরাজগর েক্ষ্ণ তনজয়ই িথা

র্াড়াজর্া। তশিজড় সপৌাঁিজি সগজে আমাজের সর্িপ্রথম মানজি হজর্ সয র্িি মান দুতনয়ায় মানর্ োতির এি র্ৃ হৎ অংশ
গণিন্ত্র, র্হুিত্বর্াে, সতহষ্ণুিা আর সহার্স্থাজন তর্শ্বাস হাতরজয় সেজেজি র্া িা সেোর মু জখ। ট্রাম্প র্া সমােী অথর্া
রুজসর পু তিন িুরজস্কর সরজচপ এরজোয়াজনর মি পপু তেস্ট্ সনিারা এই তনরাশার সৃ তষ্টিারী নন, িাাঁরা সির্েমাি এই
পতরতস্থতির সু জযাগ তনজয়জিন আর তর্ষাক্ত আর্হাওয়াজি আজরা ভয়ানি িজর িুেজি সক্ষ্ম হজয়জিন।
এই মহানায়িজের আতর্ভি াজর্র অজনি আজগই রতেি োিাতরয়া ১৯৯৭এ িাাঁর 'Rise of Illiberal
Democracy' সি তর্জেষণ িজরতিজেন অনু োর গণিজন্ত্রর উত্থান তি িজর সারা তর্শ্ব েু জড় র্াড়তিে। তিতন
আমাজের সেখাজেন পতশ্চম ইউজরাজপ আর উির আজমতরিায় সয উোরপন্থী গণিন্ত্র তর্েযমান িা অনয অজনি

সেজশই তশিড় গোজি পাজর তন। িাই সর্শ িজয়িটি গণিজন্ত্র রােননতিি ঔোযি ও সহনশীেিা অতধ্িান িজর
না। তিতন সেখার মাি িয় সাি র্ির আজগ সসাতভজয়ি ইউতনয়জনর পিন ঘজটতিে আর িার সাজথ সাজথ পু র্ি
ইউজরাজপর সেশগুতেজি িতমউতনস্ট্ পাটিির এিজচটিয়া ও সম্পূ ণি অগণিাতন্ত্রি শাসজনরও অর্সান হে। তিন্তু িখনও
এই ইউতনজপাোর দুতনয়াজিও উগ্র

েতক্ষ্নপন্থীরা সিমন মাথা চাড়া তেজয় উঠজি পাজর তন। িজর্ িথািতথি

সামযর্ােী ধ্ংসস্তুজপর উপর োাঁতড়জয় পুাঁতের্াজের অপ্রতিজরাধ্য েয়েয়িার খু র্ই দৃশযমান। এি তেজি এি সশ্রণীর
সিাোহেপু নি উল্লাস আর অনয তেজি অথিননতিি নর্ষজমযর অতনয়মিাতন্ত্রি উদ্ধিগতি। অর্শয আর মাি িজয়ি র্ির
পজরই এই োগামহীন পুাঁতের িাণ্ডর্ আজমতরিার সশয়ার র্াোর আর অথিনীতিজি তনজয় সগে এি ভয়ংির তর্পযিজয়র

মূ জখ। তর্জশ্বর প্রচুর সেশ ও অথিনীতির এি তর্ধ্বংসী ক্ষ্তি হওয়ার পজরও সেখা সগে অতনয়তন্ত্রি, মু ক্ত অথিনীতির্াে
আর ধ্নিন্ত্র সযন আরও শতক্তশােী হজয় উঠজি। এর্ং অনাক্রমনীয় রূপ ধ্ারন িজরজি। এই সময় সাধ্ারণ মানু জষর
মজধ্য ননরাশয র্াড়জি থািে আর অজনজিই অখযাি সামযর্াে পতরিযাগ িরার পর েতক্ষ্ণপন্থী পপু তেসাজমর তেজি
আিতষিি হে। সেখা সগে েনতপ্রয়িার্ােী (populist) রােনীতির এি ঐতিহাতসি ঊধ্বিগতি। িযাতরশমযাটিি

েতক্ষ্ণপন্থী সনিারা সাধ্ারণ মানু জষর এই িীব্র আশাহীনিাজি তনজেজের সু তর্ধ্াজথি র্যর্হার িজর মাথাচাড়া তেজেন।
হাংগাতরজি ওরর্ান, ফ্রাজে ো সপন, সপােযাজে মারুতসি, তব্রজটজন র্তরস েনসন, ব্রাতেজে সর্ােজসানাজরা এর্ং
ভারির্জষি নজরন্দ্র সমােী। এরা সিজেই তনজেজের স্ট্রংমযান র্া অতিশতক্তমান সনিা তহসাজর্ তনজেজের োতহর
িরজেন। এই পদ্ধতি অর্েবন িজরই ধ্নিাতন্ত্রি অথিনীতির স্বত্বজভাগীরাই িাাঁজের সমতথিি এি সশ্রণীর েনতপ্রয়
সনিাজের এতগজয় তেজেন আর প্রচুর সাহাযয িরজেন। মাজন এই সময়িার অথিননতিি তর্পযিজয়র তর্রুজদ্ধ সয উষ্মা
সেজট উঠতিজো র্ৃ হৎ পুাঁতে িার তনজের স্বাজথি িা র্যর্হার িরজি সমাথি হে।
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তিন্তু এই সিৌশজের সােজেযর েনয অনয িাউজি সোষী সার্যস্ত সিা িরজিই হয়। সসই তচতহ্নি শত্রুর
তর্রুজদ্ধ ধ্মিযুদ্ধ সঘাষণা অিযন্ত প্রজয়ােন -- সস তব্রজটজনর েনসজনর ইউজরাপ তর্জদ্বষী সব্রতক্সট ই সহাি র্া ট্রাজম্পর

িৃষ্ণর্ণীয়জের তর্রুজদ্ধ সেহােই সহাি। অথর্া সমােীর সংখযােঘু জের উপর পীড়নই সহাি। কুৎতসি গাতে, অর্জ্ঞা,
ঘৃ না আর সতহংসিা হজয় উঠে িাাঁজের ভক্তজের পতর্ি িিি র্য। এর্ং িাাঁজের রােনীতিজিও এই মজনাভার্ তর্জশষ
সম্মাজনর স্থান সপে। েনাথন হাই ট িাাঁর তর্খযাি র্ই The Righteous Mind: Why Good People
are Divided by Politics and Religion এ সর্াঝার্ার সচষ্টা িজরজিন সয তর্তভন্ন র্যতক্ত ও সগািী তি
িজর ননতিিিাজি িাাঁজের তনজেজের পৃ থি দৃতষ্ট ও অতভজ্ঞিা সথজিই সেজখন। িাই আে সমাজে ও রােনীতিজি
এই ভয়ানি তর্ভােন সেখা তেজয়জি। আর সিজেই গো োটিজয় এিই সাজথ োতর্ িরজিন সয িাাঁজের তচন্তা, আেশি
র্া অজনযর প্রতি অসতহষ্ণুিাই সঠিি এর্ং এিমাি নযায়সিি আেশি। এই র্যাখযা তেজয় আমরা িখজনাই র্োর সচষ্টা

িরতি না সয রােননতিি র্া সামাতেি েীর্জন র্িি মান অজশাভনিার েজনয এিমাি েতক্ষ্ণপন্থীরাই োয়ী। এটাও
োতর্ িরতিনা সয অিীজি এই ধ্রজনর অসভয আচরণ তিে না। আমরা শুধ্ু অনু ধ্ার্ন িরার প্রয়াস িরতি মাি সয
এি সর্ির্যাপী আর সর্িগ্রাসী হে তি িজর। আমাজের মানজিই হজর্ সয তর্শ্বেু জড় এই েতক্ষ্নপন্থীর সু নামী সিা আজগ
িখনও সেখা যায় তন। ১৯২০ ও ১৯৩০এর েশজি যখন েযাতসর্াে গোজো, সস্পন, ইিাতে আর োমিাতনর র্াইজর
খু র্ এিটা সেখা যায় তন। তিন্তু এখন সিা এরিম সেজশর সংখযা আঙু জে সগানা যাজে না। এই রােনীতির এি
প্রধ্ান নর্তশষ্ট হে অপজরর সাজথ দুর্িযর্হার িরা। এর পূ জর্ির আমরা অজনি গল্প শুজনতি। সযমন শুজনতি রােননতিি
তর্জরাধ্ থািা সজিও মু খযমন্ত্রী তর্ধ্ান রায় আর তর্জরাধ্ী সনিা সেযাতি র্সু র মজধ্য র্যতক্তগি সম্পিি তিে খু র্ই

সসৌহােি যপূ ণি। প্রধ্ানমন্ত্রী েওহরোে সনজহরু আর িাাঁর তর্পজক্ষ্র সাংসে অটে তর্হাতর র্ােজপতয়র সম্পিি খু র্ই
সু মধ্ু র আর সন্মানযু ক্ত তিে। এই সর্ স্মৃতি ভারজির রােনীতির ইতিহাজস এি তর্জশষ স্থান সপজয়জি। আেজির
তর্জদ্বজষর আর্হাওয়ায় এই তিংর্েতন্ত তর্শ্বাস িরা সতিয িঠিন।
এ িাড়াও অর্নতির অনয িারণ তনশ্চই আজি। আজগর িুেনায় র্িি মাজন রােনীতিজি র্হু গুন টািা

এর্ং ক্ষ্মিা পাওয়া যায়। িার েজনয তিক্তিাও অজনি সর্তশ।প্রতিজযাতগিা এি মতরয়া যু জদ্ধ পতরণি হজয়জি,
সযখাজন ভাষা ও র্যর্হার যজথে হজিই পাজর। িা িাড়া িথয তেজয় প্রমাতণি হজয়জি সয রােনীতিজি অতশতক্ষ্ি
র্া অল্প তশতক্ষ্জির সংখযাও এখন অজনি সর্তশ। দুুঃজখর তর্ষয় হে সয আে অতব্দ আমরা সঠিি োতন না আমাজের

সেজশর শীজষি তযতন আজিন তিতন িিদূর পড়াশুনা িজরজিন র্া সিাথা সথজি তি পাশ িজরজিন। সোজি র্জে সয
মানু জষর দৃতষ্টভতি ও িথার্ািি ায় সাধ্ারণি তশক্ষ্ার এিটি প্রভার্ থাজি। যতেও সর্ সক্ষ্জি িা নয়। আর এটাও
অনস্বীিাযি সয আধ্ু তনি গণমাধ্যজম সশ্রািা, েশিি, পাঠি র্া TRPর েজনয সিেজিই প্রচে েড়জি হয়। িাই
অজনি রােনীতিতর্জেরা মজন িজরন সয এিমাি চাঞ্চেযির তর্র্ৃ তি আর উগ্র উতক্ত িরজেই তশজরানাম িাড়া যায়।

আে আমাজের পার্তেি েীর্জন সসৌেনযিা, তশষ্টিা আর সতহষ্ণুিা তেতরজয় আনার সম্ভার্না সতিযই িম।
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