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Guerilla Open Access Manifesto

তথ্য  একটিট শক্তিক্তি । িকটন্তু সব শক্তিক্তির  মতই , িকটছু মানুষ আছেছন যঁারা  এিট রাখতেত চান 
শুধুই িনেজেদেদের জেদনয । িবেশ্বের সমগ্র ৈবজ্ঞািনকট এবং সাংসৃিতকট ঐতিতহ্য, যা বহু শক্ততাব্দী ধের প্রকটািশক্তত
বই ও জেদানরাল মেধয, অঙ্করুপিপিত ( )digitized  হ্েচ্ছে  এবং বদ্ধ হ্েচ্ছে মুিষ্টিমেময় কটতগুলিল প্রািতজেদিনকট 
েবসরকটারী প্রিতষ্ঠান  দ্বারা । িবজ্ঞােনর  সবেচেয় িবখতযাত ফলাফলগুলিল েযসব গবেবষণাপিেত্রে প্রকটািশক্তত হ্য় 
বা হ্েয়েছ েসগুলিল পিড়তেত চান ? আছপিনােকট  প্রচুর পিিরমাণ অথ্র েপ্ররণ কটরেত হ্েব িরড এল্সিভিয়ার 
(  Reed Elsevier ) -এর মত প্রকটাশক্তকটেদের কটােছ ।

িকটছু মানুষ আছেছন যঁারা এই অবস্থার িবরুপেদ্ধ সংগ্রাম কটরেছন । ওেপিন অযােক্সেস আছেন্দালন (  Open

 Access Movement ) দেঃুসাহ্িসকট লড়তাই চািলেয়েছ যােত িবজ্ঞানীরা তঁােদের সৃিষ্টিমর  কটিপিরাইট প্রকটাশক্তকট 
বা অনয কটাউকেকট িদেেয় েদেওয়ার  পিিরবেতর  এটা  িনিশ্চিত কটেরন যােত তােদের কটাজেদগুলিল ইন্টারেনেট প্রকটািশক্তত 
কটেরন এমন শক্ততর াবলীর সাহ্ােযয যােত েসগুলিল েযেকটউক পিড়তেত পিােরন । তেব, সবেচেয় অনকূুটল  
পিিরিস্থিতেতও এই নতুন েববস্থা  প্রেযাজেদয হ্েব শুধুমাত্রে তঁারা ভিিবষযেত েযসব কটাজেদ কটরেবন েসগুলিলর 
উকপিেরই । তােদের এতিদেেনর কটরা সমস্ত কটাজেদ এই েববস্থার বাইেরই েথ্েকট যােব এবং হ্ািরেয় যােব ।

অিত উকচ্চ মূলয িদেেত হ্েচ্ছে আছমােদের । িশক্তক্ষািবদেেদের  এভিােবই  বাধয কটরা হ্েব তঁােদের  সহ্কটমরীেদের সৃিষ্টিম 
পিরার ? সমগ্র লাইেব্রেরী সযান কটরা হ্েব অথ্চ শুধুমাত্রে গুলগবল (google )-এর  েলােকটরাই  
অনুমিত পিােবন েসগুলিল পিড়তার ? প্রথ্ম িবেশ্বের 
অিভিজেদাত িবশ্বেিবদেযালয়গুলিলেতই শুধু  ৈবজ্ঞািনকট িনবন্ধগুলিল পিথ্ কটরার সুেববস্থা থ্াকটেব আছর েগ্লাবাল 
সাউকথ্ (  Global South  )-এ থ্াকটা েলাকটেদের  েসই সুেযাগব েদেওয়া হ্েব না? এটা অতযাচারী ভিয়ানকট 
এবং এেকটবােরই  গ্রহ্ণেযাগবয নয় ।

অেনকটই  বেলন, "আছিম সম্মত" "িকটন্তু আছমরা িকট কটরেত পিাির? েকটাম্পািনগুলিল 
েলখতস্বত বা কটিপিরাইট কটব্জা কটের রােখত, ৈবজ্ঞািনকট সৃিষ্টিমগুলিল পিড়তার জেদনয তােদেরেকট প্রচুর পিিরমােন  টাকটা 
িদেেত হ্য়, এবং এিট সম্পূণর আছইনসম্মত -- আছমরা তােদেরেকট বাধা িদেেত পিাির না ।" আছমরা কটরেত পিাির 
এমন িকটছু আছেছ এবং তা ইিতমেধযই কটরাও হ্েচ্ছে: আছমরা এর িবরুপেদ্ধ প্রিতেরাধ গবেড়ত তুলেত পিাির ।

ছাত্রে, গ্রন্থাগবািরকট (librarian ), িবজ্ঞানী - - আছপিনার একটিট িবেশক্তষািধকটার আছেছ । বািকটরা এই বযাপিাের 
আছবদ্ধ হ্েলও আছপিিন এই অপিার জ্ঞােনর ভিান্ডােরর কটােছ মুক্তি । এই সুিবধািট শুধুমাত্রে িনেজেদর কটের রাখতা 
আছপিনার পিেক্ষয সম্ভব নয় এবং ৈনিতকটতার িদেকট েথ্েকটও এিট অনযায় । সমগ্র িবেশ্বের সােথ্ এই 
জ্ঞানভিান্ডার  ভিাগব কটের েনওয়া আছপিনার কটতর বয । িনেজেদেদের   access passwords সহ্কটমরীেদের সােথ্ 
ভিাগব কটের িনেয় এবং তঁােদের জেদনয তথ্যসামগ্রী ডাউকনেলাড কটের িদেেয় আছপিিন এই বযাপিাের সহ্াযয কটরেতই 
পিােরন ।
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এিদেেকট, এই বযাপিাের অবরূদ্ধ হ্েয় আছেছন যঁারা তঁারাও িনেশ্চিষ্টিম হ্েয় বেস থ্াকটেছন না । আছপিনারাও 
প্রকটাশক্তকটেদের কটােছ অবরুপদ্ধ হ্েয় থ্াকটা তথ্যভিান্ডার সংেগবাপিেন, কটখতেনা িনয়েমর ফঁাকটেফাকটর িদেেয় ঢুেকট 
এবং কটখতেনা িনয়েমর েবড়তা টপিেকট, িনেজেদর বনু্ধেদের কটােছ উকন্মুক্তি কটরেছন এবং তােদের সােথ্ ভিাগব কটের 
িনেচ্ছেন ।   

িকটন্তু এই সকটল কটমর অন্ধকটারময় , লুেকটাচুিরর কটাজেদ । এিটেকট    বলা হ্েত পিাের চুির বা লুন্ঠন , েযন জ্ঞান 
এর ভিান্ডার উকন্মুক্তি কটরা ৈনিতকটভিােব একটিট জেদাহ্াজেদ লুঠ কটের তার সব নািবকটেদের হ্তযা কটরার সািমল । 
িকটন্তু ভিাগব কটের েনওয়া কটখতনই অৈনিতকট নয়  বরং তা একটিট ৈনিতকট কটতর বয । শুধু েলােভি অন্ধ হ্ওয়া 
েলােকটরাই তােদের বনু্ধেদেরেকট এইসব তেথ্যর একটিট  প্রিতিলিপি কটরেত েদেেবনা ।

বৃহ্ত বািনিজেদযকট প্রিতষ্ঠানগুলিল , অবশক্তযই, েলাভি দ্বারা অন্ধ হ্য় । েয'সব আছইেনর অধীেন তারা কটাজেদ কটের 
েসগুলেলাই দোিব কটের েয  এর চাইেত কটম কটরেল বািনেজেদয অংশক্তীদোররা (shareholders )-রা িবেদ্রাহ্ 
কটরেবন । েযসব রাজেদনীিতিবদেেদের এইসব প্রিতষ্ঠানগুলেলা িকটেন েরেখতেছ, তঁারা আছইন কটের এেদেরেকট 
প্রিতিলিপি বানােনার একটছত্রে অিধকটার িদেেয় েরেখতেছ ।

অনযাযয আছইন অনুসরেণর  মেধয েকটান নযায়িবচার থ্াকটেত পিাের না । আছেলােত এেস সুশক্তীল সমােজেদর 
অসহ্েযাগব আছেন্দালেনর মেধয িদেেয় প্রািতজেদিনকট প্রিতষ্ঠােনর দ্বারা জেদনসাধারেণর সংসৃিত লুণ্ঠনেনর িবরুপেদ্ধ 
প্রিতেরাধ গবেড়ত েতালার  সময় এটা । 

েযখতােনই তথ্য থ্াকুটকট না েকটন, আছমােদের উকিচত তার প্রিতিলিপি ৈতরী কটের তা উকন্মকু্তি কটরা এবং তা 
সকটেলর সােথ্ ভিাগব কটের েনওয়া । যািকটছুর েলখতস্বত (copyright ) েশক্তষ হ্েয়  েগবেছ তা আছমােদের 

 -database এ েযাগব কটের িনেত হ্েব । েগবাপিন -database গুলিল    িকটেন িনেয় েসগুলিল  ইন্টারেনট এ মুক্তি 
কটের িদেেত হ্েব । ৈবজ্ঞািনকট পিত্রেপিিত্রেকটাগুলিল  ডাউকনেলাড কটের েসগুলিল     -file sharing networks এ 
আছপিেলাড কটের িদেেত হ্েব । েগবিরলা ওেপিন অযােক্সেস (  Guerilla   Open Access )-এর জেদনয আছমােদের 
লড়তাই চালােত হ্েব ।

সমগ্র িবশ্বে জেদেুড়ত আছমরা যেথ্ষ্টিম সংখতযকট হ্েল , আছমরা েয শুধুমাত্রে একটিট  শক্তিক্তিশক্তালী বাতর াই  পিাঠােত পিারব 
তাই না, িবেশ্বের জ্ঞানভিান্ডারেকট িকটছু েলাভিী মানুেষর শক্তাসন েথ্েকট মুক্তিও কটরেত পিারব । আছপিিন িকট 
আছসেবন আছমােদের সােথ্?
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