পઝথম অােলা িবেশষ সাਉাਅকার

অধઘাপক অজয়রায়

সઓশীল সমােজর সিমઅিলত উেদઘাগই
সাઃপચদািয়ক শিਡઙেক োমাকািবলা করেত পাের
িবিশੈ িশਉািবদ ও িবšানী অধઘাপক অজয় রােয়র জনઅ িদনাজপઓর শহের একিট পઝাচীন ঐিতহઘবাহী
পিরবাের, পািরবািরক সકਠানઓযায়ী বাংলা ১৩৪২ সেনর ২৮ ফাઈগઓন„ িদনাজপઓেরই ੌઓল ও কেলেজর
পড়ােশানা„ এরপর ১৯৫৩ সােল ঢাকা িবশੴিবদઘালেয় পদাথગিবšান িবভােগ ভিতગ হন„ ১৯৫৭ সােল
এমএসিস করার পর োযাগ োদন কઓিমলઇা িভেƒািরয়া কেলেজ„ ১৯৫৯ সােল ঢাকা িবশੴিবদઘালেয়
পদাথગিবšােনর িশਉক িহেসেব োযাগ োদন„ ১৯৬৬ সােল ইংলઘােਫর িলডস িবশੴিবদઘালয় োথেক িপএইচিড
কেরন„ ১৯৬৭ সােল োসখােনই কেরন োপাઍট ডƒেরট„ ১৯৬৭ সাল োথেক ঢাকা িবশੴিবদઘালেয় িশਉক
িহেসেব অাবার োযাগ োদন„ ঢাকা িবশੴিবদઘালেয়র Ôনাগিরক অিধকার সংরਉণ ও সাઃপચদািয়কতািবেরাধী
কিমিটÕর িনবગাহী পিরষেদর সদসઘ„ সিমઅিলত সামািজক অাে੯দালন, িসিটেজনস ভেয়সসহ োবশ কেয়কিট
মানবািধকার সংগঠেনর সেŠ িতিন যઓਡઙ„

সাਉাਅকার িনেয়েছন জাহীদ োরজা নકর
পઝথম অােলা : োদেশর িবিশੈ নাগিরকেদর িনেয় গিঠত (নেভਹর-২০০১) Ôনাগিরক

অিধকার সংরਉণ ও সাઃপચদািয়কতািবেরাধী কিমিটÕর সদসઘ অাপিন„ সংখઘালঘઓ
িনযગাতন ওই সমেয় োবেড় িগেয়িছল„ এ সઃপেকગ িকছઓ বলઓন„
অধઘাপক অজয় রায় : অামােদর োদেশ সংখઘালঘઓ িনযગাতন দৃিੈগઝাহઘভােব োবেড় োগেছ„
২০০১ সােল োদেশ সাধারণ িনবગাচেনর পর অেƒাবর োথেক জানઓয়ািরর মাঝামািঝ
পযગੰæ বઘাপকভােব িনযગাতন হয়, িবেশষ কের চ›গઝাম োথেক ੂরઔ কের সাতਉীরা পযગੰæ
দিਉণা—েলর োজলা†েলােত„ এিট অামার িনেজর অিভšতা ও অনઘানઘ সংগঠেনরও
একই অিভšতা„ অামরা োভেবিছলাম, এিট সামিয়ক উেਡজনার কারেণ োবেড়েছ,
িએæিমত হেয় যােব„ োদেশর ੂভবઓিਤসઃপনੱ সাধারণ মানઓষ এবং অসাઃপચদািয়ক
রাজৈনিতক োনতৄব੯ৃ দ ও তােদর দল এর িবরઔেਤ এিগেয় অাসেবন এবং এিট বਬ
করার জনઘ একিট কাযગকর ভકিমকা রাখেবন„ িকੰ੫ দઓভગাগઘ হেলা, যারা সাઃপચদািয়ক
শিਡઙর িবরઔেਤ দীঘગিদন ধের সংগઝাম কের অাসেছন, তারা একটা কাযગকর ভકিমকা
গઝহণ করেত পারেলন না„ যারা সাઃপચদািয়ক রাজনীিতেত িবশੴাসী, যারা োপিশশিਡઙেক

বઘবহার করার পਉপাতী, তারা এক ধরেনর পઝশઝয় োপল„ এরা পઝশઝয় োপেয়েছ পઝশাসন
োথেক, সাઃপચদািয়ক দল†েলা োথেক, োয োজাট ਉমতায় এল, তােদর কাছ োথেক
পেরাਉভােব„ অািম বলেত চাইিছ, দেলর ਉমতাসীন দল†েলার োয রাজৈনিতক
োনতৄতં তারা তােদর એઐানীয় দઓবৃગਡেদর িনয়ੰ੬েণ রাখেত সਉম হয়িন, তােদর িনিઊ੬ઙয়
ভકিমকার কারেণ িনযગাতন বਬ করা যায়িন, যা মােঝ মেধઘ এখেনা চলেছ„ পઝশাসেনর
িনচઓએæেরর োলাকেদর সেŠ অথગাਅ থানা পযગােয়, োজলা পযગােয় কথা বেল োদেখিছ,
পઝশাসেন অেনক বઘিਡઙ অােছন যারা এটা দমন করেত চান, িকੰ੫ অেনক সময়
রাজৈনিতক সবઓজ সংেকেতর কারেণই তা পােরন না বেল অামার কােছ মেন হেয়েছ„
অােরা એপੈ কের বলেল বলেত হয়, পઝশাসন োযন অেনকটা সંাধীনভােব কাজ করার
মেনাবৃিਡটা হািরেয় োফেলেছ„ সবসময়ই ওপেরর িদেক তািকেয় থাকেত হে੧ছ„

পઝথম অােলা : যারা িনযગাতেনর িশকার হেয়েছন, অাপিন োতা তােদর অেনেকর কােছই

োগেছন„ তােদর কথা একটઓ বলেবন?
অধઘাপক অজয় রায় : অিভšতা নানা ধরেনর„ োসটা বলার অােগ অািম একটা
ৌবিশেੈઘর কথা বেল িনই„ অামরা সাধারণত দাŠা োয†েলােক বিল, োস†েলা োথেক
এবােরর ঘটনার চিরਠগত একটা পাথગকઘ অােছ„ প—াশ, ষাট, সਡর বা নবਸ਼ইেয়র
দশেক োয†েলােক দাŠা বলতাম, োস†েলা যােদর ধন-সઃপদ অােছ, বઘবসা অােছ,
তােদর ওপের হেয়েছ„ অথગাਅ একটা উেਣশઘ িছল, এেদর যিদ িনযગাতন কির তাহেল
তার সઃপিਡ গઝাস করেত পাির, িযিন বઘবসায়ী, তার বઘবসা পઝিতੋান দখল করেত
পাির, িযিন সফল অাইনš, তার োਉਠটা দখল করেত পাির„ এবাের যা ঘটল, তা
দাŠা নয়„ এটা একতরেফর ঘটনা„ মারামাির হয়িন, ੂধઓ মারা হেয়েছ„ অামার
অিভšতায় এবার অতઘੰæ িনরীহ, গিরব সઃপચদােয়র মানઓষ অেনক োবিশ িনপীিড়ত
হেয়েছ„ এেদর িকছઓই োনই„ অেনক গઝােম িগেয় োদেখিছ, িনযગািততরা োਉতমজઓর,
োছাটখােটা োদাকানপাট চালায়, পেরর জিমেত হালচাষ কের, তােদর বািড়ঘর োভেঙ
োদওয়া হেয়েছ, পઓিড়েয় োদওয়া হেয়েছ, সামানઘ সઃপদও লઓট করা হেয়েছ, তােদর
োমেয়েদর ইŒত হরণ করা হেয়েছ-সંઈপ বয়েসর িকেশারী, গভગবতী পઓਠবধક, বৃਤা এই
িনমગম অতઘাচােরর িশকার হেয়েছ, অেনক োਉেਠ িভেটমািট ছাড়া করা হেয়েছ„ পઝেশੱর
জবােব অসহােয়র মেতা োচেয় োথেকেছ-বেলেছ, তারা সংখઘালঘઓ, অনઘধমગী-এই
তােদর অপরাধ„ ধের োনওয়া হেয়েছ, তারা অাওয়ামী লীগেক োভাট িদেয়েছ অথচ
তারা োভাটেকে੯দચ োযেত পােরিন„ এেদর সেŠ যখন কথা বেলিছ, তখন এেদর োকউই
বেলিন োয, োদশ োছেড় যাব„ ੂধઓ োচেয়েছ পઝধানমੰ੬ী োযন এ োদেশ শািੰæেত তােদর
থাকার বઘবએઐা কের োদন, তারা অার োভাটার হেত চায় না, ভারতবষગ োকাথায়- তাও
তারা জােন না„ অেনক সময় োদশ োছেড় োযেত বাধઘ করা হেয়েছ„ পઝেরািচত করা
হেয়েছ„ তઓিম যিদ না যাও, তাহেল অতઘাচার করা হেব„ চঁাদাবািজ হেয়েছ, বািড়ঘর
লઓŸন হেয়েছ, এটা অাপনারা জােনন„

পઝথম অােলা : অেনেকর মেধઘই এখন এ রকম একিট ধারণা গেড় উঠেছ োয, এ োদেশ

োতা ੂধઓ সংখઘালঘઓেদর ওপর নয়, সব সઃপચদােয়র ওপরই িনযગাতন চলেছ„
অধઘাপক অজয় রায় : এ†েলােক কেয়কিট পেবગ ভাগ করেত হেব„ িনবગাচনপরবতગীকােল োয নৃশংস ঘটনা ঘটল, োসখােন দઓই োশઝণীর মানઓষ িনপীিড়ত হেয়েছ„ োয
রাজৈনিতক োজাট ਉমতায় এেসেছ, তােদর যারা িবেরাধী, োসসব দেলর সমথગকেদর,
োনতােদর িবরઔেਤ িনযગাতন হেয়েছ„ োসটা সীমাবਤ িছল„ িকੰ੫ যখন ধমગীয় বা জািতগত
সংখઘালঘઓেদর ওপর িনযગাতন হেয়েছ, তখন তা হেয়েছ িনিবગচাের„ সংখઘার িদক িদেয়
িবেশઇষণ করেল ৪০-৪১ শতাংশ মানઓষ োভাট িদেয়েছ োজাটিবেরাধী দল†েলােক, োস
িহসােব মઓসলমানেদর ওপরই িনযગাতন োবিশ হওয়ার কথা, িকੰ੫ তা োতা হয়িন„
রাজৈনিতক কমગীেদর ওপর িনযગাতন হেয়েছ োবেছ োবেছ, যারা পઝভাবশালী তােদর
ওপর, એઐানীয় োনতােদর ওপর„ িকੰ੫ ধমગীয় বা এথিনক সংখઘালঘઓেদর ওপর তা চেলেছ
িনিবગচাের৵ তােক িজšাসা করা হয়িন তઓিম োকান দল কেরা„ ঢালাওভােব ধের োনওয়া
হেয়েছ, তারা অাওয়ামী লীেগর সমথગক„ এটা সতઘ োয, মઓসলমান সઃপચদােয়র মানઓেষর
ওপরও িনযગাতন চেলেছ, োসসব জায়গােতও অামরা োগিছ„ িকੰ੫ অানઓপািতক হাের
োসটা অেনক কম„ োসজনઘ অামার মেন হেয়েছ এ িনযગাতেনর পઉচােত সাઃপચদািয়ক
িবিਦੈতা কাযગকর িছল„
পઝথম অােলা : কী উেਣেশઘ এ ধরেনর িনযગাতন চালােনা হেয়েছ বা এখেনা হে੧ছ বেল

অাপনার মেন হয়, ੂধઓই িক সઃপিਡ গઝাস?
অধઘাপক অজয় রায় : না, ੂধઓ সઃপিਡ গઝাসই লਉઘ নয়„ তাহেল অতઘাচার-িনপীড়ন
সઃপদশালী সংখઘালঘઓ বઘিਡઙবেগગর ওপর সীমাবਤ থাকত„ এবারকার অতઘাচারিনপীড়েনর লਉઘবએ੫ িছল সাধারণ মানઓষ„ একিট সઓদর
ક পઝসারী রাজৈনিতক উেਣশઘও
অੰæিনગিহত রেয়েছ এ ধরেনর কাযગাবিলর পઉচােত„ োজাটবਤ সাઃপચদািয়ক শিਡઙিট
রাੈછীয় ਉমতায় তার অিধੋানেক িচরએઐায়ী করেত চায়„ এরা জােন োয, সংখઘালঘઓ
সઃপચদােয়র মানઓষ ১৯৪৭ সােলর পর োথেক তােদর অিએæতં িটিকেয় রাখার জনઘ
োসকઓઘলার ও উদারমনা গণতািੰ੬ক শিਡઙর পেਉ সহায়ক শিਡઙ িহেসেব কাজ কের
অাসেছ এবং এই শিਡઙিট পઉচাਅমઓখী সাઃপચদািয়ক শিਡઙ বনাম উদারমনা গণতািੰ੬ক
শিਡઙর ਦে੯ਦ বઘালা੯স অব পাওয়ার িহেসেব িਠઙয়াশীল„ সઓতরাং ਉমতার সমতা
িবধানকারী এই সংখઘালঘઓ জনেগাੋীর শিਡઙিটেক সাংੌৄিতক ও রাজৈনিতক জীবন
োথেক িনজગীব ও অকাযગকর কের িদেত পারেল, সামিগઝক জাতীয় জীবন োথেক এই
†রઔতંপূণગ উপাদানিটেক িনিઉচহઙ কের িদেত পারেল সাઃপચদািয়ক শিਡઙিটর পেਉ রাੈછীয়
ਉমতা িটিকেয় রাখা সহজতর হেব„ সংখઘালঘઓেদর সઃপিਡ গઝাস, অতઘাচার-িনযગাতন,
োদশ োথেক িবতাড়ন, পৃথক িনবગাচন বઘবએઐার উেদઘাগ ও সাઃপચিতককােল পািকએæােনর

মেডেল Ôধমગ অবমাননাÕ (বઇাসেফিম Õল) অাইন পઝেয়ােগর পঁায়তারা ইতઘািদ এই
রাজৈনিতক লਉઘ হািসেলর জনઘই পিরচািলত„ সাઃপચদািয়ক শিਡઙিট ਠઙমশ এ
োদশিটেক তােদর সংকীণગ দৃিੈর সংšায় সংšািয়ত একিট একাশઅীয় ও একধাতব
(োমােনািলিথক অઘাਫ োমােনােমটািলক) ইসলািমক রাੈછ বઘবએઐা গেড় োতালার কােজ
রত× Ôঅাহমিদয়াÕ নােম পিরিচত একিট সઃপચদায়েক সংখઘালঘઓ সઃপચদায় নােম
োঘাষণার ধমગীয় উনઅাদনা সৃিੈ তার সাઃপચিতক উদাহরণ„
পઝথম অােলা : োযভােব সারা োদেশ নারী িনযગাতন ঘেটেছ িনবગাচেনর পর, বাংলােদেশর

ইিতহােস িক এ ধরেনর ঘটনা অােগ ঘেটেছ? অািম একাਡেরর োসই ববગরতােক
এখােন অানিছ না„
অধઘাপক অজয় রায় : এিট অসંীকার করার উপায় োনই, সাઃপચিতককােল নারী
িনযગাতেনর ঘটনা তাਅপযગময় হাের োবেড়েছ„ অাইনশৃ੦খলার অবনিত ও োমৗলবাদীেদর
উਢান পઝভৄিত এর পઉচােত িਠઙয়াশীল বেল মেন হয়„ নারীরা সব সময়ই অামােদর
সমােজ িনযગািতত হেয় অাসেছ এবং ਠઙমশ বাড়েছ„ এ ছাড়া রেয়েছ োযৗতઓেকর কারণ,
ফেতায়াবািজর কারণ„ এখন নারী িনযગাতনটা গণহাের হে੧ছ„ অামরা ইংেরিজেত
বিল× এনমઘাস৵ ধষગেণর কথাই যিদ বেলন, এখন একটা নতઓন শਲ਼ চালઓ হেয়েছ,
গণধষગণ„ এটাও িনিবગচাের হেয়েছ এবং হে੧ছ„ একই নারী বারবার অতઘাচািরত হে੧ছ„
ੂধઓ অামােদর সমােজ নয়, বামગায়, পািকએæােন এবং অাফগািনએæােন োতা বেটই„
নারীেদর োকােনা অিধকারই োনই োসখােন„ অামার অার একিট িদক মেন হয়, যতই
নারীরা ਉমতায়েনর জনઘ, তােদর সম অিধকার অাদােয়র জনઘ লড়েছ তােদর ওপর
োযন ততই সামািজক অতઘাচার বাড়েছ-সরকার বা রাੈછশিਡઙ তােদর রਉা করেত
পারেছ না„ অামার দৃিੈেত অার একিট িবষয় ধরা পেড়েছ, োযসব োদেশ উগઝ
োমৗলবাদী শিਡઙ দৃঢ়, োসখােনই নারীরা অিধকতর হাের িনযગািতত হয়„ োযমন×
অাফগািনએæান, পািকએæান, নাইেজিরয়া ইতઘািদ„ মেন হয় োযন োমৗলবােদর সেŠ নারী
অিধকার হরণ ও িনযગাতন সরাসির সহসઃপিকગত„

পઝথম অােলা : যারা এটা করেছ, তারাও োতা োকােনা না োকােনা রাজৈনিতক দেলরই

কমગী বা কઘাডার„ যারা এই কઘাডারেদর লালন-পালন করেছন, িতিন োজেনੂেন তার
োলাকজনেক এ রকম অবએઐার িদেক োঠেল িদে੧ছন োকন? তাহেল মূলઘেবাধটা অার
থাকল োকাথায়? গণধষગণ হে੧ছ, িকੰ੫ কােরা মেন তা োরখাপাত করেছ না? ੂভবઓিਤর
উਢান হে੧ছ না োকন?
অধઘাপক অজয় রায় : যখন একই ধরেনর ঘটনা অনবরত হেত থােক, তখন সমােজ
একটা গা-সওয়া ভাব এেস যায়„ এর কারণ দઓেটা„ যারা ਉমতায় থােকন তারা যিদ
অাੰæিরক না হন, এই মূলઘেবােধ যিদ তারা িবশੴাসী না হন, তাহেল এিট োতা পઝশઝয়

পােবই„ অািম মেন কির না োয, সরকার বা পઝশাসেনর সিদ੧ছা োনই„ অবশઘই অােছ„
যারা সরকার পিরচালনা করেছন বা পઝশাসেন অােছন, এেদর সিদ੧ছা োনই, তা অািম
বলব না„ এ†েলা োতা তােদর ইেমজেকই নੈ করেছ„ অামার মেন হে੧ছ, এই োয
একটা নতઓন রাজৈনিতক সংੌৄিত বাংলােদেশ সৃিੈ হেয়েছ, এটা তারই ফল„ অথગাਅ
অামার যিদ োপিশশিਡઙ থােক, তাহেলই অািম রাজৈনিতক অŠনেক িনয়ੰ੬ণ করেত
পারব„ অািম িবশੴিবদઘালয়-কেলজেক িনয়ੰ੬ণ করব, সব সংগঠনেক িনয়ੰ੬ণ করব
োপিশশিਡઙ িদেয়„ সরকার বলઓন, অনઘ রাজৈনিতক দল†েলা বলઓন, অামরা সবাই
মাએæািনজেমর কােছ অাতઅসমপગণ কেরিছ„ সিদ੧ছা থাকেলও অামােদর ਉমতা োনই
এেদর িনয়ੰ੬ণ করার„ এই োপিশশিਡઙেক সઃপકণভ
ગ ােব িবলীন করা না োগেলও যিদ
কেঠারভােব িনয়ੰ੬ণ করা হয়, তাহেল অসਅ বা োপিশশিਡઙিনভગর রাজৈনিতক দলসমূহ
বা বઘিਡઙবেগગর অবએઐান িনিઉচহઙ হেয় যােব„ োস োਉেਠ ੂভবઓিਤসઃপনੱ রাজৈনিতক
দল†েলা হয়েতা োবিরেয় অাসেব„ অামার মেন হয়, এই অাশ‰া োথেকই তারা মઓেখ
যতই বেলন সੰ੬াসমઓਡઙ োদশ গড়েত চান, োসটা অাসেল তারা বেলন, তারা চান
অনઘেদর হােত সੰ੬াসী থাকেব না, অামার হােত থাকেব„ অািম োযন ভয় োদিখেয়
রাজৈনিতক অŠনটা িনয়ੰ੬ণ করেত পাির„ এেদর কাছ োথেকই িনচઓએæেরর মাએæানরা
পઝশઝয় োপেয়েছ, বলদীਮ হেয়েছ এবং তারা জােন োয, অািম যিদ খারাপ কাজ কির,
তাহেল অামােক অাইন એপশગ করেত পারেব না„
পઝথম অােলা : অামােদর োদেশ সাઃপચদািয়ক সઃপચীিতর কী অবએઐা বেল মেন কেরন?
অধઘাপক অজয় রায় : এিট বড় শਡઙ পઝশੱ„ অািম সাধারণ মানઓষেক োকােনা সময়ই
োদাষােরাপ কির না„ অািম োযখােনই োগিছ, িনভગেয়ই োগিছ„ অামার ওপের
শারীিরকভােব োকােনা হামলা হয়িন„ জািত-ধমગ-িনিবગেশেষ সকেলরই শઝਤা, ভােলাবাসা
োপেয়িছ„ যখন একজন সংখઘালঘઓ মানઓষ িনযગািতত হেয়েছ বা তার বািড় ধਸ਼ংস হেয়েছ,
তখন সব মানઓষই বেলেছ কাਟটা খারাপ হেয়েছ„ তারা অসহায় মানઓষ, তারা িকছઓ
করেত পােরনিন, এটা িঠক„ িকੰ੫ বেলেছন, কাজিট খারাপ হেয়েছ„ কােজই অািম
মেন কির না োয, সাধারণ মানઓেষর মেধઘ সাઃপચদািয়ক দઓরিভসিਬ অােছ„ যারা
রাজৈনিতকভােব োমািটেভেটড, তােদর মেধઘ অােছ সিতઘ„ কথা হেলা, এই সাধারণ
মানઓষেক োতা উਦઓਤ করেত হেব„ যখন অাਠઙমণ হয়, তখন সাধারণ মানઓষ োযন তা
োঠকােত পাের, োস ধরেনর কাজ†েলা যােদর করা উিচত তারা োসটা করেত পােরিন„
পઝথম অােলা : কােদর কথা বলেছন?
অধઘাপক অজয় রায় : িসিভল োসাসাইিট োতা বেটই, সઓએઐ রাজৈনিতক োচতনাসઃপনੱ
মানઓষ-বઘিਡઙগতভােব এবং তার দল ইতઘািদ„ এেদর যতটা কাযગকর ভકিমকা থাকা
দরকার, তা িছল না„ এটা হে੧ছ অামােদর োবদনাদায়ক অিভবઘিਡઙ„ অামরা উদার
অসাઃপચদািয়ক শিਡઙেক অাহਸ਼ান কেরিছ, রাজৈনিতক দল†েলার কােছ বেলিছ, তারা

মানববਬন কেরেছন, ঘটনাবিলর িধਆার িদেয়েছন- সরকােরর কেঠার সমােলাচনা
কেরেছন„ িকੰ੫ িনযગািতেতর পােশ দঁাড়ােত হেব কাযગকরভােব„ বলেত হেব, অামরা
োতামােদর পােশ অািছ পািথગবভােব যতিদন অবએઐা শাੰæ না হয়, એઐানীয়ভােব সভাসিমিত-িমিছল করব„ এিট করা হয়িন„ অােগ িকੰ੫ এিট হেতা„
পઝথম অােলা : মানবািধকার পিরিએઐিত সઃপেকગ বলઓন„ পઓিলিশ োহফাজেত মৃতઓઘর সংখઘা

ਠઙমশ বাড়েছ„
অধઘাপক অজয় রায় : অািম মেন কির, এিট মানবািধকােরর পઝথম োশઝণীর ল੦ঘন„
পઓিলশ হে੧ছ রਉক„ িকੰ੫ কথা বা তথઘ অাদােয়র জনઘ তারা োযসব অমানিবক পઝিਠઙয়া
গઝহণ কের, োস†েলােক অািম গઝহণেযাগઘ মেন কির না„ অেনক তথাকিথত সভઘ
োদেশও এ ধরেনর পਤিত িবদઘমান, যার অািম িন੯দা কির„ োয মઓহেક তગ বઘিਡઙিট
অাদালেত োসাপদગ হন, বেলন োয অামার ওপর পઓিলশ অতઘাচার চািলেয় োজার কের
এই সંীকােরািਡઙ অাদায় কেরেছ„ অাদালেতর কােছ এই সંীকােরািਡઙর োকােনা মূলઘও
থােক না„ পઝশাসেনর সতকગ দৃিੈ থাকা উিচত, োযন োকােনা বઘিਡઙর ওপর শারীিরক
িনযગাতন চালােনা না হয়„ এমন োকােনা ধরেনর মানিসক িনযગাতনও োযন চালােনা না
হয়, যােত ভিবষઘেত তার মেনর ওপর চাপ পেড় মেনািবকৄিত ঘটেত পাের„ অামার
মেন হয়, পઓিলশ পઝশাসেনর উিচত পিরশীিলত পਤিত উਧাবন করা, কথা বা তথઘ
অাহরেণর লেਉઘ যা মানবািধকার ল੦ঘেনর পযગােয় পড়েব না×বઘিਡઙর শারীিরক ও
মানিসক ਉিতসাধন হেব না„
পઝথম অােলা : সরকার ও বড় রাজৈনিতক দল†েলা িক চাইেলই এই সাઃপચদািয়ক

হামলা, সাংবািদক িনযગাতন ইতઘািদ বਬ করেত পাের, নািক এ†েলা তােদর িনয়ੰ੬েণর
বাইের চেল োগেছ?
অধઘাপক অজয় রায় : পઝধানত োসটা পাের সরকার বা োয দলিট বা দল†েলা সরকাের
অােছ, তারা„ তােদরই উেদઘাগ িনেত হেব সবગােগઝ„ তােদর পઝমাণ করেত হেব োয,
তারা োদেশ সઓশাসন চায়„ এই সিদ੧ছাটা োতা োদখােত হেব„ সંরাੈછমੰ੬ী বেলন,
হায়াত-মউত অালઇাহর হােত„ এই যিদ সরকােরর দৃিੈভিŠ হয় তাহেল পઓিলশ বলেব
োয, অামােদর োতা িগেয় লাভ োনই, তার িদন োশষ হেয় োগেছ, চেল োগেছ„ সઓশীল
সমােজর অেনক†েলা সংগঠন অােছ, তারা যিদ সিমઅিলতভােব কাজ কের, িবেরাধী
দল†েলাও যিদ কাযગেਉেਠ নােম, তাহেল এই অੂভ শিਡઙেক অামরা পরািজত করেত
পারব„ অািম িনেজ অাশাবাদী মানઓষ„ অািম িবশੴাস কির, বাংলােদেশর সাধারণ মানઓষ
সাઃপચদািয়ক নয়, তারা হানাহািন চায় না, নারী িনযગাতন চায় না„ োকােনা ইসઓઘ এেল
তােদর সাઃপચদািয়ক হেত ইਬন োজাগােনা হয়„

পઝথম অােলা : অার একটা িবষয়„ সંাধীন বŠভકিম ধরেনর অাে੯দালন†েলাও িক

সাઃপચদািয়কতােক উসেক োদয় না?
অধઘাপক অজয় রায় : অািম মেন কির, সંাধীন বŠভકিম অাে੯দালন একিট তઓ੧ছ-িবি੧ছনੱ
বઘাপার„ অামােদর বাংলােদেশ এই অাে੯দালন োকােনা োরখাপাত কেরিন„ অামার মেন
হয় না, পিઉচমবেŠও োতমন োকােনা িভিਡ অােছ এেদর„ এিট একটা পઝায় মৃত
সংগঠন„ এরশাদ সােহব যখন ਉমতায় িছেলন, তখন এটা িনেয় োবশ নাড়াচাড়া
হেয়িছল„ মানઓেষর দৃিੈ অনઘিদেক ঘઓিরেয় োদওয়ার জনઘই হয়েতা োসটা করা হেয়িছল„
বŠভકিম অাে੯দালেনর পઝিত োকােনা ৌনিতক সমথગনও োদওয়ার িকছઓ োনই„
পઝথম অােলা : ভারেত এখন িবেজিপ ਉমতায়, পািকએæােনও ধমગীয় রাজনীিত

এিগেয়েছ„ অামােদর এই উপমহােদেশ িক জািতিভিਡক রাজনীিতর জায়গায়
ধমગিভিਡক রাজনীিত িবকাশমান হে੧ছ?
অধઘাপক অজয় রায় : দিਉণ এিশয়ায় ধমગিনরেপਉ শিਡઙর পরাজয় ঘেটেছ বেল অািম
মেন কির„ অੰæত পઉচাদপসারণ কেরেছ„ পািকએæােন ধমગিনরেপਉ শিਡઙর অবએઐা এ
উপমহােদেশ সবেচেয় খারাপ„ ভারতবেষગও একিট দল ਉমতায় অােছ, যার
রাজৈনিতক দশગন হেলা উগઝ িহ੯দઓতব
ં াদ„ ভারত ও বাংলােদেশ ধমગিনরেপਉ শিਡઙ
এখেনা পઝবল„
পઝথম অােলা : অাপনােক ধনઘবাদ„
অধઘাপক অজয় রায় : অাপনােকও ধনઘবাদ„
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