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ভবরন চঘাযায ওৃওায় চদহয ুদাবন ংফাদাঠও নযানয বদহনয 
ভহতাআ বফযবিওযবাহফ বফববন্ন খটনায বহযানাভ াঠ ওযহঙন। অচ 
যবফফায। ৬আ চানুয়াবয, ১৯৮৫ ার। ফাবিয ফাআহয ঈহঠাহন এওটা 
চচনাহযটয ঘরহঙ। টায খটখট অয়াহচ এওফাহয ওান চহত 
চটবরববহন ংফাহদয ফবওঙু স্পষ্ট শুনহত চফ চফক চহত হে 
অভাহদয। 

‚অচ ঞ্চান্নতভ বদন।‛ অভাহদয ভধয চথহওআ যাকাবিত স্বহয চওঈ 
এওচন ফহর ঈঠহরা। ংফাহদয প্রথভ াাঁঘ বভবনহট চওফর ুদাবন াও 
চচনাহযর চাপয বনবভবযয ওাবনী ফণণনা ওযাটা অচওার বনয়ভ হয় 
ঈহঠহঙ। বনবভবয এঔাহন চকহঙন, বনবভবয ঔাহন চকহঙন আতযাবদ         
ঔফয ফাহদ ঔাতুণহভয যাস্তায় ফািন্ত ঈহেচনা, অন্ন বভবরটাবয ওযাম্প 
বনহয় ঘরা বফযত গুচফ এফং অন্তচণাবতও কযভ ঔফযগুহরায এওটা 
চতভন চানা মায় না। 

‚                       ।‛                        
                                     ।               
                                         ।            
            ।              ‘                       ’ 
                                              ।     
                               ।                        
                                                ।       
                                   ,                      
                                      ,                  
                      ,                             
     । 

ঔাতুণহভ ফস্থানওাহর ঐ যাহত অভযা তঔহনা চানহত াবযবন চম, 
যণাথণীযা বফভান চথহও নাভাভাত্রআ আযাহয়হরয নাকবযওযা তাহদয 
চদঔহত চহিা হয়বঙহরা এফং ঈদ্ধায য়া চরাহওহদযহও বখহয 
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চপহরবঙহরা বভবডয়ায ওযাহভযা। যণাথণীযা বফশ্বাআ ওযহত াযবঙহরা না 
চম, ফহহল তাযা বনহচহদয ফহুর অওাবিত কন্তহফয বপহয এহহঙ। 

তঔহনা অভযা এওদর চভাাদ এহচন্ট ঔাতুণহভআ ফস্থান ওযবঙরাভ 
ঈদ্ধায ববমাহনয গুপ্ত ঙও অাঁওায চনয। এওআ ভহয় চঙাট্ট চঙাট্ট 
যাফাহযয বডবগহত ওহয অা যণাথণীহদয চনয সওহত চনববয চাাচ 
চবিাহনা বঙহরা এফং এয়ায চপাহণয ব-১৩০ ভহডহরয বফভান যাহতয 
অাঁধাহয এওদর কু্ষধাতণ যণাথণী বনহয় ভরুবূবভয ফুহও চনহভবঙহরা, চ 
ফযাাহয ফকত বঙরাভ। 

বওন্তু এআ ভুূহতণ এয়াযহপাহনয ুফাহদ অবভ চওফর ‘াহযন 
ভহ’ ম্পহওণ যাচনীবতবফদ  বওঙু ওট্টয ভাহরাঘওহদয ভন্তফয শুনহত 
াবে, মাযা বওনা ওবঠন বালায় অহকযবদন ববমান ফন্ধ ফায বনন্দা 
চাবনহয়বঙহরা। 

‚                                                  
               ।‛                                 
   । ‚                     ‘      ’,              ।      
                           ।‛                । 

‚                                                  
                                                     
   ।                                ।‛                 
         ,                                            
                                 । ‚               
        ।‛                । 

‚                                                  
              ,                                         
                                                   
     ।                                 ?‛                
    ।                                                   
      । 

যবদন আঈহযাহ চপযায ভয় ঔাতুণহভয চনাংযা  বযতযি 
এয়াযহাহটণ রাহকহচয গুনবত যীক্ষা বনযীক্ষা  চঔাাঁঘাঔুাঁবঘ চহল অভায 
ভহনয অওাহ অহযওটা দৃয চবহ ঈঠহরা। বতন ফঙয অহক নয এও 
এয়াযহাহটণ... 

১৯৮২ ার। ফন্তওার। অভযা ওহয়ওচন বভহর আযাহয়হরয চফন 
কযাহযন এয়াযহাহটণয এযাআবযার হরয দবক্ষণ বদহওয চদয়ার চখাঁহল 
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দাাঁবিহয়বঙরাভ। অভাহদযহও চদঔহত পর ঙুবট ওাবটহয় চপযা াহযাজ্জ্বর 
এওদর মণটহওয ভহতাআ রাকবঙহরা। অভযা াাঁঘচন বঙরাভ। প্রহতযহওয 
ফয় বত্র চথহও ঘবিহয ভহধয। কাহয়য তাভাহট যং, াবঔুব এফং 
ঈচ্ছ্বর। বত ূক্ষ্মবাহফ চদঔহর অভাহদয ভফয়ী চরাহওয চবতয 
চথহও অভাহদযহও অরাদা ওযা ওবঠন। 

া চথহও এওচন চরাও অভাহদয চদঔবঙহরন। ফয় ঞ্চাহয 
ভহতা হফ। চঘাহঔ বঘওন চেহভয ঘভা। াদা ঘুহরয ভাহছ অস্ত এওটা 
টাও স্পষ্ট। বতবন বঙহরন চভাাদ এহচন্ট, অভাহদয আঈবনহটয ওভান্ডায। 
চ ভয় হুভবওয ভুহঔ িা আহুবদহদয ফাাঁঘাহত দারুণ বূবভওা চযহঔবঙহরন 
বতবন। ঈনায নাভ হরা আহেআভ। 

অভাহদযহও চদহঔআ এবকহয় অহরন। যান্ডহও ওযায য ওাাঁহধ 
াত ঘাহি বযথণনা চানাহরন বতবন। বভতবালী এও চরাহওয এত 
াহযাহজ্জ্বার ফযফাহয অবভ যীবতভহতা ফাও রাভ। ‚অবভ চভনাহভ 
বফবকন এয বপ চথহও এহবঙ। বতবন ঔুফ অগ্র ওাহয চতাভাহদয 
গুপ্ত ওামণক্রহভয বফফযণ শুহনহঙন এফং ওর বফদ চভাওাবফরায় 
চতাভাহদয বনষ্ঠায় ভুগ্ধ হয়হঙন। তাআ প্রধানভন্ত্রী অভাহও এওান্তবাহফ 
চডহও ঈনায ক্ষ চথহও চতাভাহদয ববফাদন চানাহত ফহরহঙন।’’ ফহরআ 
হওহট াত বদহরন বভস্টায আহেআভ। হওট চথহও চভািাহনা এওটা 
ওাকচ চফয ওহয িহত রাকহরন- ‚অভাহদয ফীয চঙহরহদয ঈহেহয, 
মাযা বওনা প্রবতওূর বযহফহ বনহচহদয চীফন ফাবচ চযহঔ ববমান 
ঘাবরহয় চকহঙ আবথবয়ান আহুবদ ঈদ্বাস্তুহদয ঈদ্ধায ওযায চনয...‛ 

অভায ভহন চনআ ুহযা চরঔাটা, বওন্তু টা অহরআ ফড্ড 
নুহপ্রযণায বফলয় বঙহরা। ভহয়য বযক্রভায় সৃ্মবতয ধূয অয়না চথহও 
হনও বওঙুআ াবযহয় বকহয়হঙ, বওন্তু নায চআ তুভুর াব অবভ 
ওঔহনাআ বুরহত াযহফা না। আহেআভ চভাাহদয ল্ড সু্কর এয নযতভ 
প্রধান বঙহরন। অবভ চাবন না বতবন প্রধানভন্ত্রীয ফিফয বদহয় অভাহদয 
ভহনাহমাক অওলণহণয চঘষ্টা ওযবঙহরন বও না। বওন্তু এটা চাবন চম, 
ফহহল ঈবন াযযহ ভচহত চঘহয়বঙহরন দারুণবাহফ।  

অভযা তাহও ফরহত াবযবন চম, প্রধানভন্ত্রী বফবকন ম্পহওণ অভযা 
ওভ ফকত বঙরাভ না। মাআহাও, ুদাহন বতনভাহয চফব ভানুবলও 
বযশ্রভ, চযাভাঞ্চওয মাত্রা  বফদ চহল এফং বযফায চথহও বফবেন্ন 
হয় অভাহদয ভন ঈঔু ওযবঙহরা চদহ চপযায চনয। প্রহতযহওয ভহন 
তঔন এওটা বফলয়আ ফাচহঙ- ওত তািাতাবি াহাহটণয চঞ্জার চল 
হফ অয ফাবি বপযহফ। 
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                ,                                    । 

                                                        
               । 

ওভান্ডায ডযাবন, আবথবয়ান আহুবদহদয ঈদ্ধায ববমাহন এহ মায 
বওনা বনহচয বফহয় ংক্রান্ত ছাহভরাটা ুযাা ওযা য়বন। চনৌফাবনীয 
াহফও বর দয যাবফ এতদূহয এহ স্টও ভাহওণহটয ঔফয বনহত 
চবাহরবন, চমঔাহন চ প্রঘুয টাওা বফবনহয়াক ওহযবঙহরা (মা বওনা চ ফাবি 
ফন্ধও চযহঔ চহয়বঙহরা)। ফহহল বনাআ চঙহি তাহও থাওহত 
হয়বঙহরা। ডক্টয চাহভা চাহভহযঞ্জ ফযফাবয়ও প্রবতষ্ঠাহন চওাওা চওারায 
ভান যীক্ষা ওযহতা। অহযও দয ভাযহর দুদণান্ত ফ ওাচ ওহয 
চফিাহতা। য ভুঔ ফভয়আ া হয়আ থাওহতা ঔাফাহযয চনয। অয 
ডুফুবয হুভবরও ফভয়আ বফজ্জনও বযবস্থবত চথহও চফবযহয় অায 
দারুণ ঈায় চানহতা। 

‚                  ?‛                   
‚                                         ।            

                      ।‛               ।                
                               ।                  
                    ,                                     ।  

বফদায় ফহর বফবেন্ন ফায য অভযা ফুছহত াবযবন ববমান 
ঘরভান যাঔা হফ। ১৯৮২ াহরয চআ ফহন্ত অভযা বাবফবন ুদাহন 
থাওা আবথবয়ানহদযহও ঈদ্ধায ওযহত ফযাফহযয ভহতাআ ববমান 
ফযাত থাওহফ। চওননা, আযাহয়র তঔন চফবওঙু ভযায় চচণবযত। 
বনাআ ঈতযওায় বনহলধাজ্ঞা প্রতযাায, ঈেয ীভাহন্ত মুহদ্ধয অংওা মা 
বওনা বফবকন এফং চরপহটনযান্ট চচনাহযর যাপুর ওতৃণও ববযয়ান 
চপ্রবহডন্ট াহপচ অাদহও ঈচ্চাবযত ফাতণায় স্পষ্ট বঙহরা। 
 

 
 
১৯৮১ াহরয চলবদহও অবভ প্রথভফাহযয ভত ুদাহন চৌঙাআ। দযচা 
চঔারায যআ ফাআহযয কযভ ায়ায দভও অভাহদযহও স্পষ্ট চানান 
বদবেহরা চম অবেওাহত (ভাহদ) চৌহঙ চকবঙ। ‚অচহও হক্ষাওৃত 
চফব ঠান্ডা বফযাচ ওযহঙ, ভাত্র ৩৫ বডবগ্র চরবয়া তাভাত্রা। ফাআহও 
স্বাকতভ।‛ চখালণা ওযহরন চওএরএভ বফভাহনয ওযাহ,ন, চমআ বফভাহন 
ওহয অভযা চনদাযরযাহন্ডয যাচধানী অভস্টাযডাভ চথহও এঔাহন এহবঙ। 
তঃয অভযা বফভান চথহও নাভরাভ। 
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‚                ।‛                                        
                                   ।                   
                                                        । 
                                           । ‚  ,       
           ।‛                           ।           
                    ।                                      
                                                            
                        । 

যাবফ বফিবফি ওহয বপবরবস্তবন আংহযবচহত ওী চমন ফরর। এওটু 
ভদয বঙহরা চ। অবভ বকহরবঙরাভ ঔাবনওটা। ওাযণ চডহওায়াটণায 
চথহও ঘা চদয়া বের মত ীঘ্রআ াবয অভযা চমন স্পন্সয চওাম্পাবন 
নাবহওায ফদহর স্থানীয় মণটও বপ চথহও ফযাে চায়কায় বপযহত 
াবয। এতটাআ ঘা চদয়া হয়বঙহরা চম, অভযা দুচন চবদন চরাওববতণ 
এওটা বফভাহনয বটহওট বওহনবঙরাভ, চমটায ভাত্র দুহটা পাস্টণ ক্লা বট 
ফাবও বঙহরা। ‘প্রধান বাফযক্ষও বনবিত চক্ষহ মাহফন। বওন্তু বওঙুআ 
ওযায চনআ। চডহওায়াটণায তবিৎ যাওন বনহত ঘায়। তাহর চতা এওটু 
চফব ঔযঘ ওযহতআ হফ দ্রুত চৌঙাহনায চনয।’ এআ ফহর অভযা 
বনহচহদয অশ্বস্ত ওযরাভ। 

‚                                  ।                
                ।‛                              ।         
                                                    
       ।                                   ।       
                             ।                       । 

‚     ,       ।‛ ওথাটা ফহরআ অবভ এফং যাবফ স্বে, বযষ্কায 
চওবফন চথহও চনহভ চনাংযা াহয়য ঙামুি চায়কা বদহয় চাঁহট ুদান 
অন্তচণাবতও বফভানফন্দহযয টাবভণনাহরয বদহও চকরাভ। 

চঞ্জার, ছাহভরাূণণ এযাআবযার হর ফনু্ধত্বূণণ এও ুদাবন অভাহদয 
চনয হক্ষা ওযবঙহরন। বতবন চদঔহত হনওটা চআ চওযাবনয ভহতা, 
চম অভাহদয ববায ওাচ ওহয বদহয়বঙহরা। প্রথভ প্রথভ চরাওটা 
অভাহদয ওাহঙ বটহওট বফবক্রআ ওযহত ঘায়বন। চওননা অভাহদয 
াহাহটণয য চওাহনা ববা স্টাম্প ওযা বঙহরা না। ফহু ছাহভরা 
চবযহয় ফহহল অভযা মঔন ডাঘ  আংহযবচহত ফি এওটা বফফৃবত 
বরহঔ চানারাভ চম- অভযা অভাহদয ওর ফযয়বায ফন ওযহফা, 
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এভনবও বযটানণ বটহওহটয, চওফর তঔনআ নাহঙাযফান্দা চরাওটা যাবচ 
হরা। 

‚                          ।‛                       
     ,                                    ।               
                   -                 ।               
                                                       
                                                     
                                            । 

াান অভাহদয াহাটণ বনহরা। তাযয ঔাহন থাওা এওচন 
আবভহগ্রন বপাহযয াহথ যান্ডহও ওহয াহয এওটা রুহভ ঘহর 
চকহরা দুচহন। াান এফং আ বপাহযয ঈষ্ণ ওযভদণহনয ফযাাযটা 
অবভ স্থানীয় অভরাহদয াহথ চমাকাহমাহকয দুআবদহনয ভাথায় চানহত 
চহযবঙরাভ। এবাহফআ ক্লাহয়ন্ট  াপ্লায়াযহদয ভাহছ টাওায বফবনভয় 
য়। ওযভদণহনয পাাঁহও াহত গুাঁহচ চদয়া য় ফযাঙ্কহনাট। অয টাওা মত 
চফব চফায ধযণ তত চফহি মায়। 

াান অভাহদয াহাটণ াহত বপহয অহরা। াহাটণ দুহটায় 
চভহনাযা প্রতীহওয ঙা বওংফা চচরুাহরভ যওাহযয বপ্রহন্ট বঙ্কত 
স্বীওৃবতয চওাহনাটাআ বঙহরা না (ুদান তঔহনা এঔনওায ভহতা ত্রুহদআ 
বঙহরা)। অবভ তঔন ফহ ঘাযাহয দৃয চদঔহত রাকরাভ। এওটা 
ফিি ট্রাক্টহয ওহয চওএরএভ বফভাহনয ওর রাহকচগুহরা এহরা। 
এওদর ওুবর ুটহওগুহরা ফন ওহয এযাআবযার হর বনহয় বকহয় 
ওনহবয়য চফহে যাঔহরা- মন্ত্রটা ঔুফ ধীহয ঘরবঙহরা, ম্ভফত মাবন্ত্রও 
ত্রুবটয ওাযহণ। চওাহনাযওহভ ঘাবরহয় চদয়া ওথাবট তৃতীয় বফহশ্বয বালায় 
বতবযবঘত এওটা ব্দ। এঔাহন তাআ চদঔহত চরাভ। চওাহনাযওহভ 
মন্ত্রবট ফযফায ওযা হে। ফিি ঘারান অহত থাওহর বনবিত এও 
প্তাহয ভাহছ টা চবহগ মাহফ। 

অভাহদয মাত্রীযা দুহটা বাহক বফবি হয় হযবঙহরা- চতাঙ্গ  
স্থানীয় ওৃষ্ণাঙ্গ। াদাহদয ভাহছ অফায দুহটা দর হয়বঙহরা। এওদর 
য়ায়ারা, অহযওদর ওবভঈবনস্ট ব্লও াহাটণধাযী৷ চতাঙ্গহদয 
চওাহনা ভযাআ বের না। তাযা স্বাবাবফওবাহফআ টাবভণনার চবযহয় ফায 
চঔাাঁচ ওযবঙহরা, মাযা বওনা অভাহদয াাহনয ভহতাআ তাহদয 
হক্ষায় বঙহরা বওংফা তাহদয অত্মীয়স্বচহনয। থফা অহাহয 
চাহটহরয চঔাাঁচ ওযবঙহরা। বওন্তু মত ছাহভরা ওৃষ্ণাঙ্গহদয চফরায়। তাহদয 
চমহত হয়হঙ ওাস্টভ বপাযহদয ওবঠন যীক্ষা বনযীক্ষায ভহধয বদহয়। 
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এফং ছাহভরাূণণ াহাটণ যীক্ষায ভহধয বদহয়। অয এওচন আতয 
ওাস্টভ ওভণওতণা তাহদযহও ঔুফ চফব যীক্ষা বনযীক্ষা ওযবঙহরা। 
বাফঔানা এভন, ওৃষ্ণাঙ্গ চরাওগুহরা ফাআহয চফবযহয়আ বঙনতাআহয় চবিহয় 
িহফ। 

হয বিবট অভহরয চফবওঙু চীণণ পযান খুযহঙ ধীযকবতহত। 
এগুহরা ম্ভফত ১৯৫০ াহরয বদহও চভনাহভ বফবকহনয টাও ভাথায় 
ফাতা ওযায চনয রাকাহনা হয়বঙহরা, মঔন বতবন আযাহয়র চথহও 
াঈথ অবেওায চচাানফাহকণ মাবেহরন বফটায অহন্দারহন 
ংগ্রণওাযীহদযহও ভথণন চানাহত। ১৯৫৬ াহরয অক মণন্ত ুদান 
বঙহরা বিবটহদয বনয়ন্ত্রহণ। এফং তঔন আযাহয়বর াহাটণধাযীযা 
মাত্রাবফযবতয ভয় বফভান চথহও চনহভ চমহত াযহতা। এফং চআ এওআ 
চভনাহভ বফবকহনয চনয ১৯৮১ াহরয বডহম্বয ভাহ অবভ এফং যাবফ 
ঔাতুণভ এয়াযহাহটণয চআ এওআ হরয ভাহছ ুদাবন চপ্রবহডন্ট চাপয 
বনবভযয জ্বরজ্বহর এও ঙবফয বনহঘ দাাঁবিহয়। হক্ষা ওযবঙ ুদাহনয ববা 
ংক্রান্ত মাফতীয় ওাহচয চনয, মা বওনা াান ওহয ঘহরহঙ। ুহযা 
এয়াযহাটণটা চদহঔ অাভবয বওঙু ভহন না হর ন্তত স্থানীয়হদয চনয 
এটা অদণ ভাহনয ফহরআ ভহন হরা। 
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১৯৭৭ াহর াধাযণ বনফণাঘহন বফস্ময়ওয এও চহয়য য চভনাহভ 
বফবকহনয প্রথভ দহক্ষ বঙহরা চভাাহদয প্রধান বনফণাী আচযাও 
চাবপহও তরফ ওযা। তায ডাও নাভ বঙহরা াওা। াওা াহহফয ওাহঙ 
বনযাো ংক্রান্ত ফ চানায য বতবন স্বাবাবফও দৃবষ্টহত তাবওহয় 
ফহরবঙহরন- ‚অবভ চানহত চহযবঙ পযারাা, তথা আবথবয়ান আহুবদযা 
আযাহয়হর ববফান চহত ভবযয়া। তাযা ুদাহন কু্ষধায় ভযহঙ, 
স্থানীয়হদয দ্বাযা নানাবাহফ বনকৃীত হে, অবভ ঘাআ অবন চভাাদ 
ওভণীহদযহও ফযফায ওহয হদযহও আযাহয়হরয ভাবটহত বপবযহয় অনুন। 
আবথবয়ান আহুবদ বাআহদযহও অভায ওাহঙ বনহয় অুন।‛ 

ঐবতাবও এওটা তয হে চম, আবথবয়ান আহুবদহদযহও চওঈ 
আহুবদ ফহর বফহফঘনা ওযহতা না। ম্প্রবত এহদয ভহধয ল্পবওঙু চরাও 
আযাহয়হর এহ অফান ওহযহঙ। চরাহওহদয ভাহছ এওটা বফশ্বাআ 
সতবয হয় বকহয়বঙহরা চম, যা হে অবদফাী এফং চওাহনাভহত ায়া 
আহুবদ ধহভণ বফশ্বাী। পহর বযূণণ তথয থাওা হে তাযা ফাবওফ 
আহুবদহদয চথহও বফবেন্ন হয় বকহয়বঙহরা এফং তাহদযহও অরাদা নাভ 
চদয়া হয়বঙহরা ‘পযারাা’, মায থণ হরা ‘বূবভীন ভানফ’। এফং 
তাহদযহও অহযা ফরা হতা, ‘চফটা আযাহয়বরয়’। 

১৯১০ াহর কহফলও চযাবও চপআতহরাববহঘয চরঔা এওটা ফআ 
প্রওাবত য় ‘এ চাবনণ থ্রু অবফববনয়া’ নাহভ। ফআবটহত বতবন ফহুদূহযয 
যাহচযয চািাকাাঁহয়য আহুবদহদয ওথা তুহর এহনহঙন৷ বতবন দূযফতণী 
গ্রাভগুহরা খুহয চরাহওহদয ওাহঙ আবথবয়ান আহুবদহদয চানাবর 
তীহতয কল্প শুহনহঙন, মঔন তাযা যাচয বযঘারনা ওযহতা। বওন্তু 
তাব্দীয য তাব্দী চুহি ফাবওফ আহুবদ ম্প্রদায় হত অরাদা ফায 
পহর ইলণাবিত হয় তাযা াফাথ, বযেন্নতায অআন (থাাযা), থয 
অআন (ওাশ্রুত) এফ ধহয চযহঔহঙ। বওন্তু আযাহয়বরহদয ঐবতযফাী 
চাাও চটবরবপন, টযাবরট যায প্রথা এহওফাহযআ বফরুপ্ত হয় বকহয়বঙহরা৷ 
চতভবনবাহফ বফরুপ্ত হয় বকহয়বঙহরা বঈবযভ ঈরহক্ষ ঙুবট ঈদমান।  

আবথবয়ান আহুবদযা তযাত িহতা। বওন্তু তারভুদ ম্পহওণ 
তাহদয চওাহনা ধাযণা বঙহরা না। তাহদয বফত্র গ্রন্থগুহরা ধভণীয় চনতা 
বকচ ওতৃণও চরঔা বঙহরা। 
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চওফর বওবভযাআ এফ িহত াযহতা। তাযা চম আহুবদ বঙহরা এ 
বফলহয় চপআতহরাববহঘয অয চওাহনা হন্দআ বঙহরা না। ফাবও চমওর 
কহফলও যহয়হঙন, মাযা প্রাঘীন আবথবয়ান আহুবদহদয বনহয় কহফলণা 
ওহযহঙন, তাযা ওহরআ আবথবয়ানহদয তাহদয ঈৎবে বনহয় ববন্নভত 
চালণ ওহযহঙন। হনহও চাবনহয়হঙন, তাহদয ঈৎবে হয়হঙ ববযয়ায় 
ফফা ওযা আহুবদ ম্প্রদায় চথহও ‘পাস্টণ চটম্পর’ এয ভহয় (বব্রু 
ফাআহফর ভহত, পাস্টণ চটম্পর ম্রাট হরাভন সতবয ওহযবঙহরন, চমটা 
বওনা বদ্বতীয় চনফুঘাাঁদচায ওতৃণও ধ্বং ওযা য়)। চওঈ চওঈ তাহদযহও 
বঘবিত ওহযহঙন আহয়হভনীয় চরাও বহহফ। বফং তাব্দীয শুরুহত 
আবথবয়ান আহুবদহদয ংঔযা ফযাও বঙহরা। বওন্তু এআ ংঔযাটা ওভহত 
থাহও ধভণীয় এফং অবথণও ঘাহয ওাযহণ চরাওচন ব্স্টীয় ধহভণ 
ধভণান্তবযত য়ায য চথহও। এওর রূান্তবযত আহুবদহদযহও ফরা য় 
পযারভুযা এফং তাহদয হনহওআ চিহথন আহুবদহদয াহথ াবযফাবযও 
চমাকাহমাক যক্ষা ওযহতা, মাহদয ংঔযা ১৯৭০ ার মণন্ত ধযা হয়বঙহরা 
ভাত্র ২৫ াচায।  

এহতাফ ধভণীয় াযস্পবযও বফহযাধ হে আযাহয়র প্রবতষ্ঠা 
য়ায য ১৯৪৮ াহরয বদহও ফহু আবথবয়ান আহুবদ আযাহয়হর 
অহত শুরু ওহয। এফং এযা প্রবক্ষণ গ্রণ ওহয বক্ষও থফা বফববন্ন 
মুফ ওরযাণ দহরয চনতৃত্ব চদয়। যফতণীহত বনচ বূবভ আবথবয়ায় বপহয 
বকহয় এওআ ধাযা ফযাত যাহঔ এফং বফববন্ন দহরয চনতৃত্ব চদয়। 

১৯৬০ াহরয বদহও চআর চহরায যাচহত্বয ভয় আযাহয়র  
আবথবয়ায যাচননবতও ম্পওণ বাহরা বঙহরা। তঔন এওদর আযাহয়বর 
প্রবতবনবধ আবথবয়ান আহুবদহদয ক্ষ চথহও তাহদযহও আযাহয়হর 
ববফাহনয ওথা চানায়, তহফ অিহমণয বফলয় হরা প্রস্তাফবট নাওঘ হয় 
মায়। চহরা মায়নফাদী অহন্দারন ম্পহওণ ুহযাুবয ফকত বঙহরন। 
আতাবরয পযাবস্ট বিয ওাহঙ তায চদ নত হর, বতবন চচরুাহরহভ 
বকহয় দুআ ফঙয বনফণাবত চীফনমান ওহযন। 

‚                            ।          ,     
      ,           ।                        ।         
                                             ,       
                                                         
               ?                                      ? 
                                 ,                    
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   ।‛                                                  
        । 

অবে অফাফায় বফরাফহুর প্রাাহদ ফা ওযা ম্রাট এহওফাহয 
চনবফবেন্ন হয় বনহচহও আবথবয়ায চনও বহহফ বযঘয় 
বদহয়বঙহরন। বওন্তু ১৯৭৪ াহর বতবন তরুণ এফং ওবঠন হৃদহয়য অবভণ 
বপায চভবঙ্গস্তু চআর ভাবযয়াভ ওতৃণও অটও ন। এফং ুস্থ যীহয 
১৯৭৫ াহর ভৃতুযফযণ ওহযন। 

ম্রাহটয ক্ষভতাঘুযত য়া অয চনাফাবনীয ক্ষভতা দঔর 
চচরুাহরভ এফং অবে অফাফায ম্পওণটা ীতর ওহয চদয়। ত্র 
বত্রওা চথহও দু চদহয ওথা াবযহয় মায়। নতুনবাহফ ম্পওণটা চওফর 
চনা ায়তায ভহধযআ অফদ্ধ বঙহরা। আযাহয়বর চনা ওভণওতণাযা 
আবথবয়ায যাভণও বহহফ ওাচ ওযহতা এফং আবযবত্রয়া  টাআকায 
চপ্রাবাআহন্সয বফরুহদ্ধ মুহদ্ধ ং বনহতা, মাযা বওনা বনহচহদযহও 
আবথবয়া চথহও অরাদা স্বাধীন বুঔণ্ড দাবফ ওযবঙহরা। 

সস্বযাও বভহঙ্গস্তু, বমবন বওনা বনহচহও আবথবয় চাবতয বতা 
ফরহত যাবচ নন, বতবন আবযবত্রয়ায চফহেনহদয য নৃংতা ঘাবরহয় 
মাবেহরন। তহফ আহুবদহদযহও আযাহয়হর ববফাহন নুভবত চদন 
এওটা হতণ তা হরা- ফবওঙু চকাহন ওযহত হফ। 

১৯৭৭ াহরয চলবদহও, আযাহয়বর এয়ায চপাণ চফাবয়ং ৭০৭ এ 
ওহয বওঙু বভবরটাবয যঞ্জাভ ফতযণ ওহয এফং আবথবয়ান 
আহুবদহদয বনহয় আযাহয়হর বপহয অহ। এটা ফিি এওটা ববমান 
হত াযহতা চফ ওহয়ওবট ফ্লাআট বনহয়। মাআহাও, ভাত্র দুহটা ফ্লাআহটআ 
এআ ববমান ম্পন্ন য় ববনয়য যাচনীবতবফদহদয অহ্বাহন। এফং এটাআ 
যফতণীহত াত ফঙয য ‘াহযন ভহ’ এয আবঙ্গত বঙহরা। ঐ দুআ 
ফ্লাআহট ওহয ১২৫ চন আবথবয়ান আহুবদহও আযাহয়হর বনহয় অা 
হয়বঙহরা। 

যাচনীবতবফদ এফং তৎওারীন যযাষ্ট্রভন্ত্রী ভব ডায়ান ুআচাযরযাহন্ড 
এও াক্ষাৎওাহয তঔন ফহরন, চভবঙ্গস্তুহও ত্র স যফযা ওযহঙ আযাহয়র 
এফং তাহও চদবটহত ঐওয ফচায় যাঔহত াাময ওযহঙ। চওঈ চাহন না 
চও তাহও এআ বফফৃবত বদহত ফহরবঙহরা, চওনআফা চ আবথবয়ান আুয 
বনহয় ভুঔ ঔুরহরা চুবযহঔ। 

আবথবয়ান আহুবদহদয চনয ফহঘহয় ফি ওহষ্টয খটনা বঙহরা 
এওভয় ববফান এফং চমাকাহমাক ফযফস্থা এওফাহয বফবেন্ন ওহয 
চদয়া য়। ফয এযয চপযাবডও যাবি প্রঘুয তথয চহয়বঙহরন চম, 
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তাযা অহরআ আহুবদ। এওআ াহথ বতবন তাহদযহও ধভণীয়বাহফ প্রবতষ্ঠা 
ওযায চনয বনবদণষ্ট বওঙু চায়কা বনফণাবঘত ওহয চযহঔবঙহরন। তায এআ 
বদ্ধান্ত যফতণী দ ফঙয য য়া বফববন্ন ছাহভরায ফস্তু বযণত 
হয়বঙহরা। ওাযণ, ধভণীয়বাহফ প্রবতষ্ঠায এআ ঘাবদায গুরুত্ব থাওহর, 
আযাহয়হরয ভূরধাযায চনতায ং না য়ায ওাযহণ ঈদ্বাস্তুহদযহও 
স্থানীয়হদয বফববন্ন যাযাহভহন্টয ভধয বদহয় চীফন ওাটাহত হতা। 

যাবিয বদ্ধাহন্তয ভূরবাফ এআ বঙহরা চম, র ফ বযটানণ দ্বাযা তাযা 
প্রওৃত আহুবদ। এআ অআহন নতুনবাহফ অকভনযত ওর আযাহয়বরহও 
নাকবযওত্ব চদয়া হয়বঙহরা। মাআহাও, চভনাহভ বফবকন তায স্বহদ 
ফার অহঙন, এটা চওফর বফরুদ্ধ দহরয ীতর ফদাহনয চনয নয় ফযং 
বফুর ংঔযও চপাবডণও আহুবদয াহাহটণয ওাযহণ। বতবন বনহচ 
নুভবত বদহয়হঙন আহুবদহদযহও দূযফতণী গ্রাহভ ফার যাঔায চনয, চচনয 
মা আ রাগুও না চওন বতবন ওযহত প্রস্তুত। 

চভনাহভ বফবকন আবথবয়ান আহুবদহদযহও আযাহয়হর চঘহয়বঙহরন। 
অয এ ওাচ বতবন ডযাবনয াহত তুহর চদন। চওননা, এটা বঙহরা চবটর 
এও ওাচ। তাঙািা ঐ ঞ্চর ম্পহওণ এওফাহযআ ল্পবওঙু ঈাে 
অভাহদয ংযক্ষহণ বঙহরা। 

‚                                                     
                                              ।‛            
          । ‚                                         ,        
                  ।                               ।       
                                                   ।      
                                  ।                      
            ।          ,                                 
                                      ।                
                                                          
                          ।‛ 

ডযাবনয প্রাপ্ত এআ ফযাঔযা চথহও এওটা বফলয় স্পষ্ট চম- চভাাহদয 
হয়ন্ট ফ ববঈ চথহও, অবেওায চদ ুদান এওটা ব্লাও চার ঙািা 
অয বওঙু নয়। বওন্তু ডযাবন নযফ আযাআরীয ভহতা নয়। তাহও এফং 
তায ভহতা মাযা বঙহরা ফাআহও ধনযফাদ চানাহত ঘাআ অবভ। চওননা, 
তায ভহতা চরাওহদয চনযআ চভাাদ এআ ব্লাও চাহরয চবতয পর 
ববমান বযঘারনা ওযহত ক্ষভ হয়বঙহরা। 
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ডযাবন দবক্ষণ অহভবযওায় চেঞ্চ ফাফা ভায খহয চন্মগ্রণ ওহযবঙহরা। 

তরুণ ফয়হ ফাফা ভায াহথ আযাহয়হর ববফাী হয় অহ। ভহয়য 
াহথ াহথ চ যাফযাহদয (চন্মকত আযাআহয়রী) চঘহয় চফব যাফযায় 
বযণত য়। আযাহয়হরয যাযাটু্রহয হয় ওাচ ওযায ববজ্ঞতা অহঙ 
তায। দুদণান্ত প্রবক্ষণ, ফহুভুঔী প্রবতবা এফং চেঞ্চ বালায় তায ুহযাুবয 
দঔহরয চনয তাহও চভাাহদয দয বহহফ বনহয়াক চদয়া য় 
বভবরটাবয াববণহয বওঙুওার হযআ। 

দুদণান্ত এও ওযাবযয়াহযয শুরু ওহযবঙহরা চ, মা তাহও চভাাহদয 
হফণাচ্চ দ মণন্ত বনহয় চমহত াযহতা বওন্তু তায ওযাবযয়াহয ফাধা হয় 
হয তায বফরুহদ্ধ বঘবঠ ঘারাঘাবরয ববহমাক অায য। গুপ্তঘয 
ংস্থাবটহত এ বনহয় ফযাও অহরাঘনা হয়বঙহরা। 

১৯৭০ াহরয শুরুয বদহও দচন তরুণ এফং হঘতন চভাাদ 
দয তাহদয যস্থ ববনয়য ওভণীহদয দুনণীবতয বফরুহদ্ধ এওটা বঘবঠ 
বরহঔ য ভহর। যফতণীহত টা বত্রওায় পাাঁ হয় চকহর চভাাহদয 
ডচনঔাহনহওয ভহতা রুওাবয়ত তথয চনতায াভহন এহ মায়। 

প্রবতযক্ষা ঔাহতয নযানয ফাবনীয ভহতা চভাাদ ওভণীহদয ভহধয 
অবভণ বপায এফং াফাও এহচন্টহও ফবষ্কায ওযা য়। চভাাহদয 
প্রধান বনফণাী চওফর ফায ফআ নন, বতায ভহতা। বতবন ফায ওাচ 
মণহফক্ষণ ওহযন। অহরাঘনায স্বাহথণ ফায চনয তায দযচা ফভয়আ 
চঔারা। এভনবও চুবনয়য বপাযহদয চহনয। ফ ভযা নাহও 
যাবয ফরা মায়। ওাহচআ তায ওাহঙ না বকহয় দচহনয যাবয বঘবঠ 
চরঔায ফযাাযটা এহওফাহয চফঅআবন  বফত্র বচবনহও বফত্র ওযায 
ভহতা এও বফলয় বঙহরা।  

এটা বনহয় য চথহও বনঘ ফণত্র ভাহরাঘনায ছি হঠ৷ অয এ 
বফলহয় বিবরত স্বাক্ষয চনয়া ভাত্রআ তাযা হয় মায় ছাহভরাওাযী নয়হতা 
দরতযাকওাযী দয। 

স্বাক্ষযওাযীহদয ভহধয এওচন, বমবন বভবরটাবযহত রম্বা ভয় 
চফাদাহনয য চভাাহদ চহয়ন ওহযবঙহরন বতবন অফায বভবরটাবযহত 
বপহয মান। অহযওচন দয বপহয মান তায বনচস্ব কন্তহফয। চতর 
অবফফ বফশ্ববফদযারহয় বতবন বক্ষায চকহত প্রহফ ওযহরন, চঘষ্টা ওযহরন 
আযাহয়র  বপবরবস্তহনয দ্বন্দ্ব বনযহন। এঙািা অহযওচন স্বাক্ষযওাযী, 
চাবযব, এভনবও ত্রুযা তায নাহভ চওাহনা ওথা ফানাহনায ভহতা বওঙু 
ায়বন, চ ফয গ্রণ ওহয বফভাহনয ফ্লাবয়ং চওাণটা বাহরাবাহফআ 
ম্পন্ন ওহয চনয়। ভচায ফযাায হরা, এয দ ফঙয য চ ুনযায় 
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তায অহকয হদ বপহয অহ এফং ুদাহন থাওা আবথবয়ান 
আহুবদহদযহও ঈদ্ধায ববমাহনয ং চনয়৷ ফাবও মাযা স্বাক্ষযওাযী বঙহরা 
তাহদয য নচযদাবয ফচায় যাঔা হয়বঙহরা। এহফয ভধয বদহয়আ, 
চস্পাবর বযঘারহওয নচহয চথহও তাযা চঙাহটা চঙাহটা বভন ম্পন্ন 
ওযবঙহরা অহরাঘনা ভাহরাঘনায ছি ওাটায অক মণন্ত। 

অভায ভন ফহর, ফতণভাহন আযাহয়হর ফফা ওযা আবথবয়ান 
আহুবদযা তাহদয ববফান পরতায চনয আ দচহনয বঘবঠয ওাহঙ 
ঋণী। ডযাবন, মায প্রহভান অটহও বকহয়বঙহরা, তাহও চভাাহদয 
দ্ধতযূণণ ওাহচয তুরনায় এহওফাহয চকৌণ, চ বওঙু টাস্ক চদয়া 
হয়বঙহরা৷ মায াহথ চুহি ফহবঙহরা বাকযাযাহদয দর। 

এটা এওফাহয াধাযণ জ্ঞাহনয ওথা চম এআ আঈবনহট ট্রাফরহভওায, 
অআডরায এফং নন ব্লাআবন্ডং চাস্টপ্রাপ্তহদয বনমুি ওযা হয়বঙহরা। 

য ভর চথহও প্রাপ্ত বনহদণ শুহন ভহন বের, এওচন আহুবদ 
চমন ুদাহন হয না থাহও। ুহযা বফলয়টা ঔুফ চবটর বঙহরা। বওন্তু ডযাবন 
তায ুঘতুয ফুবদ্ধ  প্রজ্ঞায দ্বাযা হনও বওঙুআ ভাধান ওহযবঙহরা। 
বভনবটহও ফহঘহয় চফব গুরুত্ব বদহয়বঙহরা চ। অহর চ বঙহরা 
চভাাহদয বফঘক্ষণ দযহদয ভহধয নযতভ, মাযা তাহদয প্রবতবায চনয 
স্বীওৃত৷ এভনবও ভাযাত্মও চওাহনা বযবস্থবতয ভুহঔাভুবঔ হর চ যাবফহও 
বযঘারনা ওযহতা। 

‚                                                      
                                                        
                        ।            ?               
                          ।‛  

আহুবদহদয ওাহঙ বনবলদ্ধ এও াভুবিও ঔাফায ঔায়ায ভয় ওথাটা 
অভাহও ফহরবঙহরা ডযাবন। তায দুদণান্ত ফযবিত্ব, চভাাহদয দৃবষ্টহওাণ 
চথহও- চঙহরভানুলী, তথযপ্রমুবিহত বফুর জ্ঞান, ঘযভ বপবটং ক্ষভতা 
এফ তাহও ফাবওহদয চথহও অরাদা ওহযহঙ। 

মাআহাও, ডযাবন হরা এভন এওচন চরাও চম চওাহনাবওঙু ঘাআহর 
চটায চল মণন্ত চঘষ্টা ওহয হর অদায় ওহয ঙািহফ। চওাহনা না 
চওাহনা ভয় চটা াবর হফআ। 

‚                                    ।‛          
             ,                                            
                                                        । 
                                         । ‚           
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                         ।‛ 

ডযাবন নৃতাবেও কহফলহওয ঙদ্মহফহ ঔাতুণহভ বকহয়বঙহরা। ‚অবভ 
চবহফবঙরাভ অভায এআ ঙদ্মহফ প্রায় চতাঙ্গবফীন চায়কাবটহত অভাহও 
চৌঙুহত াাময ওযহফ।‛ ফরহরা চ। 

ুদান অবেওায ফহঘহয় ফি চদ। অয়তহন প্রায় ২৫ রক্ষ 
ফকণবওহরাবভটায এফং এযওভ এওহা আযাহয়হরয ভান। প্রঘুয বযভাণ 
প্রাওৃবতও ম্পদ থাওা হে চদবট বফহশ্বয এহওফাহয দবযি চদহয 
ভহধয নযতভ চওফর দুনণীবতফাচ চনতা এফং ফাহচ ধযানধাযণায ওাযহণ। 
ফরা ঘহর চমটা ঔাযা চটা বদনহও বদন ঔাযা হফআ। ুদাহনয ফস্থা 
চতভন। ভরুবূবভয বযাা ফাতাহয ভহতাআ এঔানওায ভানুহলয 
বঘন্তাহঘতনা। চওৌরকত বযওল্পনায বাহফ এঔাহন থাওা ঔবনচ দাথণ, 
চতর অবফষৃ্কত হত ঔুফ চদবয হফ। এঙািা মণটন, বল্প  ংসৃ্কবত 
চথহও প্রাপ্ত অয় ধ্বং হয় বকহয়হঙ মা বওনা যওায  চনভহতয 
নুহযাহধ বিবটযা তাহদয ানাভহর বপবযহয় অনায চঘষ্টা ওহযবঙহরা। 

‚ ৯৭০       ৯৮০                                    
                                                     
                      ।‛            । ‚                 
                                                    
                                                       
                                      ।              
                                                 । 
                                                     
                    ।                             , 
                                                      
                      ।                            , 
                                                           
  ।‛ 

‘     ’,                  । ‚                      
                              ।                  
              ?             !                     
                           ,                    ,       
                                             । 
                                                  ।      
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                                                 ।       
            ,                       ।              , 
                                                     
    ।                                  ,               
                                                ।     
                                     ।‛ 

ুদাহনয দবক্ষহণ স্থানীয় বফথকাভীহদয াহথ মুদ্ধ এফং ঈেহয 
ঘরবঙহরা থণননবতও ভন্দা। বওন্তু প্রবতহফী চদ আবথবয়া, ঈকান্ডা এফং 
ঘাহদয াহথ তুরনা ওযহর চফাছা মায় ১৯৭০-১৯৮০ দহওয ুদান 
অআনস্টাআহনয বথবয ফ বযহরবটবববট’য প্রভাণআ ফন ওযবঙহরা। ূফণ 
অবেওায ান্ত এআ চাবত বস্থবতীরতায দ্বী বঙহরা। রক্ষ রক্ষ চরাও 
ফডণায ক্র ওযবঙহরা, চওঈফা অশ্রয় বনবেহরা চঙাহটা চঙাহটা তাাঁফুহত এফং 
হক্ষা ওযবঙহরা াাহমযয চনয। 

ঔাতুণহভ ডযাবন বফববন্ন াামযওাযী ংস্থায াহথ ওথা ফরহত ক্ষভ 
হয়বঙহরা, মাযা বওনা যণাথণীহদয াাহমযয চনয ওাচ ওহয মাবেহরা। 
ফহহল চ চপহযহডয ওাহঙ চৌঙায়, চম বওনা তঔন মত দ্রুত ম্ভফ 
আযাহয়র চৌঁঙাহত ঘাবেহরা। ‚তায াহথ অভায এওান্তবাহফ ওথা 
হয়বঙহরা। অবভ তাহও যাবচ ওবযহয়বঙরাভ ুদান চথহও চিহথন 
আহুবদহদযহও আযাহয়হর চনয়ায ফযাাহয াাময ওযহত।‛ চপহযড যাবচ 
হয়বঙহরা, তহফ তায স্বপ্ন ূযহণ এও ফঙহযয চফব ভয় চওহট মাহফ 
এটা চ চানহতা না। 

ডযাবন এফং চপহযড বিবরত প্রহঘষ্টায় যণাথণী ওযাম্প এফং 
ভাহফহয ঈৎগুহরা ঔুাঁহচ চফয ওহয। চকদাহযপ এফং ওযাারা গ্রাহভ 
দ রহক্ষয চফব যণাথণী অশ্রয় বনহয়বঙহরা স্থায়ী ওযাহম্প। 
বযেন্নতায চফার দা বঙহরা, মা বওনা তৃতীয় বফহশ্বয চদহ াধাযণ 
ফযাায। এফং চওাহনা ভাভাবয না ঙবিহয় িায ওাযহণ বিভা 
চফবযবাক ায়তাওাযী চদআ ব্লাও ভাহওণট বযঘারনায এওটা চক্ষত্র 
চহয় বকহয়বঙহরা। 

বনবভবযয চকান ুবর এহচন্টযা ওযাহম্পয ঘাযবদহও নচযদাবযহত 
বনহয়াবচত বঙহরা। ওযাহম্প চথহও যণাথণীযহদয ংগ্রাহভয ওভবত বঙহরা 
না। নানা ওাযহণ আবযবত্রয়ান  ট্রাআবগ্রয়ানযা এহও যহও তযা 
ওযহতা। এভনবও এওফায গুপ্ত অহন্দারহনয দযযা ডযাবনহও চগ্রপ্তায 
ওহযবঙহরা খৃবণত আবথবয়ান াও বভহঙ্গস্তুয এহচন্ট হন্দহ।  
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এতফ ওবঠন ছাহভরায ভহধয বদহয় ডযাবন এফং চপহযড তাহদয 

ওাচ ঘাবরহয় মাবেহরা। চবটর এফ বযবস্থবতহত চভাাহদয নয চওাহনা 
এহচন্ট হর য়হতা ফবওঙু গুবটহয় বপহয অহতা। ংস্থাহও বঘবঠ বরহঔ 
চানাহতা, ‘দুঃবঔত অবভ চওাহনা আহুবদ ঔুাঁহচ াআবন।’ 

বওন্তু ডযাবন ায ভাহনবন। হন্দফাদী ুবরহয বচজ্ঞাাফাদ চহল 
আন্টাযববঈ রুভ চথহও চ াবরহয় মায় এফং চফবওঙু বদন নযানয 
চায়কায় চপাওা ওহয চমন ুহযা ফযাাযটা ান্ত হয় মায়। 

ুদাবন গুপ্ত ুবর ওযাম্প  ডযাবনয য নচযদাবয ওঔহনা ফাদ 
চদয়বন ওযাহম্প ওী ঘরবঙহরা চফ বনয়ন্ত্রণ ওযায চনয। বদহও 
আহুবদযা ুবরহয এফং স্থানীয় নাকবযওহদয য়যাবনয বহয় বনহচহদয 
বযঘয় চকান ওযবঙহরা। 

‘                     ,                            
                    ।’                          ।    
                                    ,                    
                               ।                       
         ,                                           
     ।                                                 
                   । 

প্রথভ দহক্ষটা এযআ াহথ ম্পন্ন হয় মায়। বওন্তু ভযা ফাাঁহধ 
নয চায়কায়। বধওাং আহুবদ মাযা ওঔহনা চওাহনা চতাঙ্গহও চদহঔবন 
তাযা ডযাবনহও এওচন আহুবদ বহহফ বফশ্বাআ ওযহত ঘাআহরা না। ‘অবভ 
এওচন পযারাা, এওচন চতাঙ্গ পযারাা।’ তাহদযহও ফরহরা ডযাবন। 
বওন্তু এআ ওথাহত তাহদয হন্দহয চভখ দূয হরা না। 

‘                                          ,           
           ।                    ।’                     । ঐ 
ভুূহতণয য চথহওআ আবথবয়ান আহুবদহদযহও ভুি ওযা ডযাবনয চীফহনয 
রক্ষয হয় ঈঠহরা। তায অগ্র, আহেবি বঙহরা দুদণান্ত। াাহমযয চনয 
ফুবদ্ধভান চরাহওয যণান্ন হত চ ওঔহনাআ ওাণণয ওযহতা না। 

১৯৮১ াহরয চলবদহও অবভ বদ্বতীয়ফাহযয ভহতা চভাাদ হত 
ফবষ্কায হত মাবেরাভ। অভায ফয় তঔন ভাত্র এওবত্র ফঙয। এয 
প্রায় এও ফঙয অহকআ অভায বডহবাণ হয়হঙ। অবভ চফ তবিখবি 
ওযা আহুবদহদয দহর বঙরাভ, মাযা বওনা ১৯৭৩ াহরয চভ বওুয মুহদ্ধয 
যযআ বফহয় ওহয এফং যফতণী ঙয় চথহও াত ফঙহযয ভাহছআ মাহদয 
বডহবাণ হয় চকহঙ। এটা ঔুফআ ফযথাতুয  চবটর এওটা বডহবাণ বঙহরা। 
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ভন এহওফাহয চবহগ বকহয়বঙহরা। তা হে ফযবিকত ওর ছাহভরা 
এবিহয় অবভ বনহচহও ান্ত চযহঔবঙরাভ এফং অভায চীফহনয যফতণী 
চওাহণয চনয হক্ষা ওযবঙরাভ, চমটা প্রহতযও চভাাদ এহচহন্টয 
চীফহনয ফহঘহয় গুরুত্বূণণ অওািা। 

অপহাহয বফলয়, ীঘ্রআ অবভ চদঔহত চরাভ প্রবতহমাকীহদয 
তাবরওা হত অভায নাভ চওহট চপরা হয়াহঙ, ওাযণ অবভ এওচন 
বডহবাবণ। 

‘                                                  
     ।’                                                  
                          ।                          
             , ‘                       ,                
                       ।                             
                                               ।’ 

অবভ বতওহষ্ট অভায যাক বনফাযণ ওযরাভ। ‘বফফাবত চওন? 
হনও বফফাবত চরাওহও অবভ চদহঔবঙ ফাআহয বভহন বকহয় নাযী 
চওহরঙ্কাবযহত চবিহয়হঙ, এভনবও বনহচয াহথ ওাচ ওযা বওঙু ববনয়য 
ওভণওতণাযা এআ তাবরওায় অহঙন।’ ফররাভ অবভ। ‘অবন চাহনন এফং 
অবভ চাবন চভাাদ ওভণওতণাযা বফহদ চথহও ফাবিহত অহ চওফর 
চকার  াটণ বযফতণন ওযায চনয। এ ংঔযাটা ওভ নয়।’ বডহবাণ 
অভায ুহমাক চওন নষ্ট ওযহরা এটাআ বঙহরা তায ঈেভ মুবি। 
‘াাাব, অবভ চভাাহদয তণ ম্পহওণ চাবন। ওাহচআ অনাহও 
ফযআ বফহয়য বফলয়টা বনহয় বাফহতআ হফ। এয চফববওঙু ফরহত াযবঙ 
না।’ 

প্রবতফাহদয যাকাবিত ওণ্ঠ প্রবতধ্ববনত হরা রহয়হত। এহত 
চভাাহদ অভায চায়কা অহযা াওাহাি হরা। তহফ দয নয় 
‘ট্রাফরহভওায’ বহহফ। অভায ফযবিচীফহনয এওটা বঘি ভস্ত চভাাদ 
এহচন্টহদয ফযাও অহরাঘনায চওন্দ্র হয় ঈহঠবঙহরা। 

১৯৭০ াহরয ভাছাভাবছ ভহয় প্রথভফাহযয ভহতা অভাহও গুপ্ত 
ংস্থায় বনহয়াক চদয়া হরা। ুহযা ফযাাযটাআ বঙহরা প্রতযাবত এফং 
অভায এও ফনু্ধয চযপাহযহন্স। ঐ ভয়টাহত চভাাদ নাভটা ঈচ্চাযণ 
ওযহত হতা বপবপ ওহয। ওামণক্রহভয ফবওঙুআ ওহঠায চকানীয়তা 
ফচায় বঙহরা। বফস্মহয়য ফযাায এআ চম ওহয়ওভাহয ভহধযআ অবভ 
চভাাহদয ঈচ্চতয াহযন আঈবনহটয াহথ ওাচ ওযায ুহমাক চহয় 
চকরাভ। 
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বওন্তু বনহয়াহকয বদন ফুছহত াবযবন চওানহথ এহকাবে অবভ। 

এটা চানতাভ না চম, চফ ওহয়ওবট াহযন ফাহচবাহফ বযতযি 
ফায য, এওচন ববজ্ঞ চরাও অভায াহথ চদয়া হে।  

ওামণতআ তাযা অভায চমাকযতা বনহয় ঔুফ বফহফঘনা ওযবঙহরা। 
এওচন াংফাবদও য়া হে অবভ ওীবাহফ চভাাহদ গ্রণহমাকয রাভ 
এটায ফযাঔযাটা ওী হত াহয? চভাাহদয বযবালায় ংফাবদহওয থণ 
দাাঁিায় ‘এভন এও বফজ্জনও বচবন মা চথহও চমহওাহনা ভূহরয চফাঁহঘ 
থাওা ঈেভ।’ 

বনহয়াকপ্রাপ্ত য়ায ঐ ভয়টাহত অবভ চচরুাহরহভয বব্রু 
বফশ্ববফদযারহয় আবতা  ুদূয প্রাহঘযয বফলয়াফবর বনহয় িাহানা 
ওযবঙরাভ এফং চীবফওায চনয আযাহয়হরয ওাফ চযবডয ‘াহয়াভ 
াহচ’ নাভও ংফাদ নুষ্ঠাহনয চনয বযহাটণায বহহফ ওাচ 
ওযবঙরাভ। থণাৎ অবভ চযবডহত চমাকদান ওহযবঙরাভ, তায 
ল্পবওঙুবদন হযআ চভাাহদ ওস্মাৎ বনহয়াক চহয়বঙরাভ। অয এফ 
হয়হঙ ১৯৭২ াহর অভায ফ্লাটহভটহও বনহয় এওটা াবটণয অহয়াচন 
ওহযবঙরাভ চআ চৌবাহকযয ওাযহণ। ধণডচন ঙাত্র চঔাহন ঈবস্থত 
বঙহরা। ঐ যাহত প্রঘুয ভদ ান ওযায ওাযহণ অবভ ভাতার হয় 
ফযারওবনহত মাআ হতচ ফাতা চনয়ায চনয। দুচন চরাও তঔন খহযয 
চওানায় দাাঁবিহয় বদ্বতীয় বফশ্বমুহদ্ধয চফবওঙু টবও বনহয় বফতওণ 
ওযবঙহরা। চমহতু অহরাঘনায বফলয়ফস্তু অভায ওাহঙ বযবঘত ভহন 
বের এফং অবভ ঔাবনওটা ভাতার বঙরাভ, তাআ অভন্ত্রহণয প্রহয়াচন 
চফাধ না ওহয চস্বোয়আ তাহদয াহথ মুি রাভ এআ ফহর, ‘চতাভযা ওী 
বনহয় অহরাঘনা ওযহঙা? অবেওাহত, াও চযাহভহরয ধীহন চাভণাবনযা 
ভাত্র ঘাযটা বফবাহক অবধতয বফস্তায ওযহত চহযবঙহরা, চমঔাহন যাবয়ান 
চচাহটয বঙহরা প্রায় দুহায ভহতা।’ 

চরাও দুহটা তাহদয ভধযওায অহরাঘনায় এভন এওচন চরাহওয 
ওথা শুহন বফবস্মত হয়বঙহরা ম্ভফত। অভায ভহন হি, এও বভবনহটয 
ভহধযআ অভযা বনহচহদয ভহধয বদ্বতীয় বফশ্বমুু্হদ্ধয ত্র স চওৌর ম্পহওণ 
অড্ডায় ভহচ মাআ। 

‘       ?’                      । 
‘                                   ।             

                    ।’               । 
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‘                                     ?        
                                                 । 
       ,                ।’ 

যাবপ হয়ঙ্গায তঔন আযাহয়র চযবডয ংফাদ এফং ঘরভান আুয 
বফবাহকয স্তম্ভ। এবাহফআ চযবডহত ওাচ ওযা শুরু য় অভায। এয বঠও 
এও ফঙয য ১৯৭৩ াহর আভ বওুয মুদ্ধ ঘরাওাহর যাবপহও তযা 
ওযা য়। 

চভাাহদ অভায চমাকদাহনয শুরুটা চফ রম্বা ভহয়য বফযবিওয 
প্রবক্রয়া এফং পুযন্ত যীক্ষা বনযীক্ষায ভধয বদহয় বকহয়বঙহরা। ংস্থাবট 
অভাহও চমাক চদয়ায ুহমাক ওহয বদহর তাহদয প্রবত এওটা শ্রদ্ধা থাওা 
হে অবভ বনহচয ভাহছ ংয়ফাদ  দূযদণী এওটা দণা চবিহয় 
বনরাভ, মাহত এওচন াংফাবদও বহহফ ওঔহনাআ অভাহও ংস্থায ন্ধ 
বহিয ভহতা প্রংা ওযহত না য়। 

এযয এহরা চবটর এফং শ্রভাধয এও চট্রবনং। ঘভৎওায এফং 
ঈহেচনাূণণ ফযাায বঙহরা ুহযাটাআ। বনহচহও অবভ চহল অবফষ্কায 
ওযরাভ এওদর ঈৎাী ুরুল  ভবরাহদয ভাহছ। ফাআ বভহরবভহ 
ঘভৎওায ফ টাস্ক ম্পন্ন ওযরাভ। আযাহয়হরয বনযাোয স্বাহথণ চফ 
খটনা অিার থাওাটাআ ঈেভ। ভচাদায এআ প্রবক্ষণ দুআ ফঙহযয চফব 
ভয় ধহয স্থায়ী বঙহরা। এফং তঔনআ ভাপ্ত হরা মঔন চযবড ওতৃণক্ষ 
তাহদয ওভণঘাযীহদয ফযাাহয চঔাাঁচ ওযহত রাকহরা, মাযা বওনা চভাাহদ 
স্থায়ীবাহফ ওাচ ওযহত এহবঙহরা। মাআহাও, চভাাহদয চঘহয় 
চযবডহত অভায চ চস্কর অহযা চফব বঙহরা। চভাাদ ওতৃণক্ষ অভাহও 
ঔুফ ওভ চফতহন পুরটাআভ ঘাওবয বদহত যাবচ য়। 

অবভ তাহদয প্রস্তাফ নাওঘ ওযরাভ, চভাাদ ওতৃণক্ষ অয 
ভহছাতা ওযহরা না। এযয ১৯৭৭ াহরয চলবদও মণন্ত, অবভ 
চচরুাহরহভ বপহয মাআ, ফঈ ফাচ্চা বনহয় ফফা এফং চযবডহত ওাচ 
ওবয। আযাহয়হর অযফ চাবতগুহরায াবন্তঘুবিয চনয বভহযয 
চপ্রবহডন্ট অহনায়ায াদাহতয ভ্রভহণয ঈহেচনাওয বদহন অবভ 
বপহ চকরাভ। এফং ফুছহত াযরাভ অবভ ছাহভরায় হি চকবঙ। হযয 
বদন চওাহনা কযভ টবও প্রঘায ঙািাআ ঘহর চকহরা। মবদ অবভ এফ 
বফলহয় অভায ববনয়যহদয চথহও চফব চানতাভ। এফং ফাআ মঔন 
াদাহতয চনহট ভঞ্চ বনহয় অগ্রহ বঙহরা অবভ তঔন ভব বডঈন 
ম্পহওণ চানা ফ তয ফায াভহন অনরাভ। যফতণীহত মা ভব 
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বডঈহনয এও ঐবতাবও বফশ্বভ্রভহণয ূঘনা ওহযবঙহরা াবন্ত প্রবতষ্ঠায 
রহক্ষয। 

চঘৌেভা িডওাস্ট থবযবটহত ওাচ ওযায য বনহচহও অবভ চপয 
‘চভাাদ বযফাহয’ অবফষ্কায ওযরাভ। ‘চভাাদ বযফায’ ব্দবট চভাাহদয 
দযযা ফযফায ওহয। ভচায বফলয় হরা ুনযায় আঈহযাহয চঔারা 
যাস্তায় চভাাহদয ঈচ্চদস্থ এও ওভণওতণায াহথ হুট ওহয াক্ষাৎ য় 
অভায। বতবন চভাাহদয চরাওফর বনহয়াক বফবাহকয দাবয়হত্ব বঙহরন। 
অবভ তঔন ত্র সী অয ফাচ্চা বনহয় আঈহযাহ ভ্রভণ ওযবঙ বনহচহদযহও 
এওটু ভয় বদহত। 

‘                                                       
                  ।’                                
     ।                                                 । 
                                                   
     -                                । (              , 
                                                         
                             )-                      
                   ।                                 
     ,                                         
                                                       
                  । 

তৎযফতণীওাহর অভাহও অহযওটা ওাহচ বনমুি ওযা হরা, চমটা 
বওনা নতুন চায়কায় কু্ষি এফং ভচায এওটা বভন বঙহরা, এবাহফ অহযা 
ফি বওঙু ওযায অহকআ অভাহও ছারাআ ওহয চনয়া বের। বওন্তু 
এযযআ অভাহও চানাহনা হরা প্রবতহমাকীহদয চথহও অভায নাভ 
প্রতযাায ওযা হয়হঙ বডহবাহণয ওাযহণ। এটা ১৯৮১ াহরয ওথা। 
অবভ তৎক্ষণাৎ ঙুহট চকরাভ ধাবভণও, চানারী ঘুহরয বধওাযী ুদণন 
াহযবটব ডযাবনয ওাহঙ, চভাাহদয ওামণারহয়। 

‘      ,’                          । ‘             ? 
                                                       । 
                             ,                         
               ,                                  
         ।                               ।             
         ?’ 
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তায ঈদযভ চদহঔ অবভ তা রাভ। ফররাভ, ‘হওহট দতযাকত্র 
বনহয় অবভ চতাভায ওাহঙআ অবঙরাভ এফং এভন নয় চম অবভ 
আযাহয়বর স্পাআ এহচবন্সহত ওাচ ওযহত ঘাআ না, বওন্তু চতাভাহদয ফ 
ভহন ওহয ফযবিকত ভযায এওচন ুদণন তরুহণয চনয বপহয 
চডস্কআ ঈমুি স্থান।’ 

‘                     !’                               
           । ‘                                ।           
                                          ।’ 

ঐবদন ডযাবন অভায চনয ুাবয ওযহত চভাাদ প্রধান বচযাও 
চাবপয বনওট বকহয়বঙহরা নাবও বনঘতরা মণন্তআ অটহও বকহয়বঙহরা তা 
অবভ চাবন না। মতটা চঘষ্টাআ চ ওরুও না চওন ওতৃণহক্ষয বনষু্ঠয ভন 
করাহত াহযবন। বওন্তু প্রায়আ ‘না’ বফলয়টা চভহন বনহত অভায মহথষ্ট 
ঔাযা রাকহতা। বনহচ বনহচ হনওফায ঘাআতাভ চাচা ফহয ওাহঙ 
মায়ায চনয বওন্তু বহস্টহভয ওাহঙ ায় হয় যতাভ। অভাহও 
প্রতযাাহযয ওহয়ও ফঙয য এওটা বনদণন াআ, বওঙু নববজ্ঞ চরাহওয 
ওাযহণ ফিি এওটা ববমান চভয় ফযথণ হয়বঙহরা। 

চতা ১৯৮১ াহরয চলবদহও বদ্বতীয়ফাহযয ভহতা অভায চভাাদ 
ওযাবযয়ায চল য়। অবভ াওায চটবফহর অভায দতযাকত্র চভা বদহয় 
ঘহর অব। বতন ভা য ডযাবনয ওাঙ চথহও এওটা চপান অহ,- ‘অবভ 
মবদ চতাভায চনয বফহল ওন্টাক্ট ওবয তুবভ বও অহফ?’ 

বযঘারওহদয ওাঙ চথহও অখাত ায়ায বফলয়গুহরা চ এবিহয় 
চকহরা। অভাহও ফরহরা কত ওহয়ওভাহ চ ওী ওী ওহযহঙ। চ 
আঈহযাহ এওটা স্ট্র চওাম্পাবন ঔুহরহঙ। মণটন ফযফায বদহও ভহনাহমাক 
বদহয়হঙ। ‘অবেওায এওবট চদহ অভাহদয বফভান যহয়হঙ। আঈহযাহ 
ফহুচাবতও ফযফা। অয আহুবদহদযহও ভুি ওযায চনয বফার ফাহচট। 
চচানাথনহও অবভ বনমুি ওহয ুদান ঘহর এহবঙ।’ ডযাবন অভাহও 
ফরহরা। ‘চচানাথন’ ফযাঔযা ওযহত রাকহরা ডযাবন। এওচন প্রািন চনবব 
বর দয। ফযাও ববজ্ঞতাম্পন্ন এওচন চভাাদ এহচন্ট, চম বওনা 
বববর াববণ চথহও ফয চনয়ায য এওটা ববওঈবযবট চওাম্পাবন 
কহি তুহরহঙ। অভযা দুচন বভহর ঈওূরগুহরা খুহয চফবিহয়বঙ এফং 
এওটা গ্রাভ ঔুাঁহচ চহয়বঙ চমটা বওনা ূহফণ এও আতাবরয়ান চওাম্পাবনয 
ধীহন বঙহরা। ুদান যওাহযয ওাঙ চথহও অভযা এটা বরচ বনহয়বঙ 
চযড ব’য াবনহত চঔরাধুরা ঈন্নয়হনয চনয। এভনবও অভযা গ্রাভবটহও 
এওটা ববমাহনয ওবায বহহফ ফযফায ওযবঙ, মা বওনা এও ওথায় 
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ফরহত চকহর- ঘভৎওায! অভাহদয যহয়হঙ াধাযণ ফ কু্র দয। 
ওর প্রবতওূরতায বফরুহদ্ধ রিাআ ওহয অভযা ১৬৪ চন আহুবদহও ত 
বওহরাবভটায াবি বদহয় ঈওূহর হক্ষভান আযাহয়বর চনৌফাবনী 
ওভণওতণাহদয বনহদণহ চনবব চবহর ফযাট কাবরহভ তুহর বদহয়বঙ। এঔন 
অভযা এআ দ্ধবতয অহযা ম্প্রাযণ ওযহত এফং ফৃৎ বযহয অহযা 
ববমান ঘারাহত ঘাবে। তাআ চতাভায ভহতা এওচনহও অভাহদয দহর 
দযওায। আহতাভহধযআ অবভ হনও বফহদব সবনওহও চহয়বঙ।’ 

‘            ?’                         । 
‘                                   ,                 

       ।        ,       ,                         ।    
                                  ।                    । 
                 ‘     ’                                       
                                                 ।’ 
            । ‘                                          
                              ,                   ।      
                                        ,             
                                            ।             
                    ,              ।                   
                            ,                         
                                                        
                                                 ।     
                          ।          ?’ 

ডযাবন বনবিত ওাঈহও যাবচ ওবযহয়বঙহরা অভাহও এও ফঙহযয 
ওন্টাহক্ট চনয়ায চনয, মবদ বতন ভাহয চফব ভয় চওহট চকহঙ 
চভাাদ চঙহি এহবঙরাভ। হযযবদনআ অবভ চভাাহদয চনয ওাচ ওযহত 
ঘহর মাআ৷ এআ ফআহয় চফ ধূয সৃ্মবতযআ বফস্তাবযত ফযাঔযা চদয়া 
হয়হঙ। ১৯৮১ াহর ছহয িা ভুি চপ্রবভও অবভ বপহয এহবঙরাভ 
বঘযহঘনা চকহত, চভাাহদ। 

ঔাতুণহভয াািী ঈতযওা হযয ভাহছ এওযওভ ভয়রা, অফচণনা 
 দাবযহিযয চনবতফাঘও স্বাক্ষয হয় দাাঁবিহয়। ুদাহনয বফবল্ডংগুহরায 
বধওাংআ অহভবযওা  আঈহযাহয ধাাঁহঘ সতবয। এযযআ নদী, াবনয 
প্রফা ঘহর চকহঙ বতনহা বওহরাবভটাহযয চফব থ াবি বদহয় চাচা 
বূভধযাকহয। নদীয াহিয চাহটরগুহরাহত বফববন্ন ওাহচ নীর নহদয 
াবন ফযফায ফযতীত, নয চওাহনাবওঙুআ ুদাহনয বঙহরা না। এভনবও কা 
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চভাঙায চতায়াহর এফং ঘাদয মণন্ত অহভবযওা চথহও অভদাবন ওযা 
হয়হঙ। 

চাহটহরয এও ভযাহনচায এওবদন ফরহরন- ‘অভযা ুবফধাফাদী 
নআ। এঔানওায স্থানীয় বফদুযৎ এফং াবনয য বনবণয ওবয না অভযা। 
এফ ফযফায ওযায চনয ওহরআ স্বাধীন। স্থানীয় বফদুযৎ যফযাওাযী 
প্রবতষ্ঠানগুহরায য বনবণযীর না অভযা। ওাযণ তাযা বদহন চওফর 
ওহয়ও খন্টা বফদুযৎ যফযা ওহয। অয াবনয ফাধ ফযফায চযহঔবঙ, 
চমন ফাআ প্রহয়াচনভাবপও ফযফায ওযহত াহয। াবন বযহাধহনয 
চনয যহয়হঙ আঈহযা চথহও অভদাবনওৃত বফহল মন্ত্র।’ 

এআ চাহটহর এত চফব ডরায ঘাচণ চনয়ায এফআ ওাযণ। ঔাতুণহভ 
এআ চাহটরবট ঙািা অহযা দুবট চাহটর যহয়হঙ- চভবযবডহয়ন এফং 
চেন্ডী যাহর নাহভ। আ চাহটর দুহটাহত ঔযঘ তুরনাভূরও ওভ। 
বওন্তু এয়াযওবন্ডনায চনআ, স্বাস্থযওয ঔাফায, চপান চনটয়াহওণয ভযা 
আতযাবদ নানা ভযায় চচণবযত। এঙািা রুভ চথহও নানা বচবনত্র ঘুবয 
মায়ায খটনা চতা অহঙআ! 

অবভ এফং যাবফ ুদান তযাহকয ূহফণ, ডযাবন অভাহদযহও মাবঘত 
চওান তণ চদয়বন। চওফর এটুওু ফহরবঙহরা, 

‘                   ,                                 
  ।’ 

ঔাতুণহভয বরটহনয চাহটররুহভয দযচা চবযহয় ফাআহয চফহযাহতআ 
বফঔযাত আযাহয়বর কান ‘াবা নাবকরা’য দারুণ ুহয অভযা বযথণনা 
চরাভ। 

াহঙ্গবযয়ান কায়ও এফং বয়াহনা ফাদও মুকর ফাহয কান কাআহত 
রাকহঙ। ফুদাহস্ট চথহও াচায াচায ভাআর দূহযয এআ স্থাহন 
আযাহয়বর নাটও ভঞ্চস্থ হে।  

ফাহযয চবতয ফাাবয যওহভয এরহওার চাতীয় হণয বযূণণ 
এফং চদয়ারগুহরাহত নানা বফশ্বাী ফাতণা চরঔা- এভন এওটা চায়কাহও 
চভৌরফাদী ভুবরভ ওতৃণও ববপ্ত চায়কা বহহফআ বফহফঘনা ওযা য়- 
ঔাহনআ ফহ বঙহরা চফ ওহয়ওচন চরাও, মাযা বওনা ঔাতুণভ বরটহনয 
ৃষ্ঠহালও। 

ীঘ্রআ অভযা তাহদয াহথ বযবঘত রাভ। ফায ভাছঔাহন বমবন 
ফহবঙহরন, তায নাভ বফবর। চবযন চতর ংগ্রওাযী প্রবতষ্ঠাহনয াহথ 
মুি বতবন। এআ চাহটহর চথহওআ বতবন দবক্ষণ ুদাহনয বফহিাী বনয়বন্ত্রত 
এরাওায ভহধয চতর ংগ্রহয ভহতা ম্ভফ ওাচবট ওহয মাবেহরন। 
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তায ওাচ হে দবক্ষণ ঔাতুণভ চথহও াচায বওহরাবভটায দূহয চতর 
চনয়ায ভূর ওযাহম্পয ঘারান যফযাহয ওাচবট চদঔাহানা ওযা। 

তায ঈহেয বঙহরা চবরও,ায, চঙাট বফভান, ট্রাও এফং বচ 
ফযফায ওহয চ ঈাহয় ওাচবট ওযা। বদহও বফহলজ্ঞযা চানায 
ঔবন নুন্ধাহনয চনয যওাবয ায়তা াবেহরা না। এটা ধাযণা 
ওযা য় চম, তায বওঙু হয়র আবঞ্জবনয়ায অহর বঅআএ এয এহচন্ট 
বঙহরা। তাযা ুদাহন ঘরভান ওর বফলহয় অহভবযওা যওাযহও চকাহন 
তথয যফযা ওযহতা। 

ঔাহন অহযা ফহ বঙহরন চযাও। োহন্সয বধফাী বতবন। প্রায় 
ঘবি ফঙহযয ভহতা ফয়স্ক এআ টাওভাথায ভধযফয়ী চরাওবট 
আন্টাযনযানার এআড এহচবন্সয এওচন প্রবতবনবধ। বফববন্ন বফলহয় তায 
ববহমাহকয চল চনআ। প্রবতবদন বতবন চম বযভাণ ফাহচ ঔযঘ ওহযন 
চটায ভাবও বাফ ধযহর তা এওটা বযবপঈবচ ওযাহম্প থাওা 
ভানুলগুহরাহও এও ফঙয ঔায়াহনায ভানুাবতও হফ। 

ফাহযয এহওফাহয দূহয ফহ বঙহরা চনবয। ওানাবডয়ান এআ ফযবি 
বভস্টায চযাওুআহয ভফয়ী। বতবন অহযওবট অন্তচণাবতও এআড 
এহচবন্সয হয় ওাচ ওহযন। বওন্তু চযাওুআহয াহথ ঐওয ফচায় চযহঔ 
যণাথণীহদয ঔাফায যাফযা ওযায চঘহয় বতবন ফযং প্রবতদ্বন্দ্বী এআড 
এহচবন্সহও খুল এফং নানা ঈাহয় বযহয় চদয়ায পবন্দ অটহতআ চফব 
ুদক্ষ বঙহরন। 

চনযীয ান ওযায ঙ্গী বঙহরা চটবড। স্পষ্টবালী এআ গ্রীও ফযবি 
তায ফাফায াহথ বভহর ঔাতুণহভ এওবট টুবযস্ট ট্রান্সহাহটণয ফযফা 
ঘারাহতন। ঔাতুণহভ ঙািা দূযদূযাহন্ত তাহদয চফ ওহয়ওবট াঔা 
বঙহরা। বিবটহদয ঘহর মাফায য চফবযবাক বফহদীআ ুদান চঙহি ঘহর 
মায়, তহফ চঔানওায দুঃ সৃ্মবতয খা ত হচ শুওায়বন।  

চটবড বঙহরা স্থানীয় দুনণীবতফাচ। তায হমাকী ওাভার। চ 
প্রবতবদনআ ফাহয অহতা এফং চমহওাহনা বওঙুয ফযফস্থা ওযহত ক্ষভ 
বঙহরা- ‘কযাহাবরন? ট্রাহবর াযবভট? বযদণহওয ববা? ওী রাকহফ?’ 

চটবড, ওাভার এফং স্থানীয় অহযা দুনণীবতফাচহদযহও ভথণন চাবনহয় 
ডচনঔাহনহওয চফব এআড এহচবন্স কহি ঈহঠবঙহরা ঔাতুণহভ। তাহদয 
ভাহছ চওাহনা ভিয়আ বঙহরা না। আঈহযাীয় দাতাযা বও চানহতন, 
তাহদয চদয়া ফযাও হঙ্কয টাওাগুহরা ায় যণাথণীহদযহও াাময 
ওযায ফদহর ফাহচ ওাহচ ঈবিহয় চদয়া হে? চানা ম্ভফ বঙহরা না। 
ুদান চথহও আঈহযা ফযাও দূহয। এফং তয হে চম, আঈহযা চথহও 
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অা চমহওাহনা নুদাহনয এও ঞ্চভাং চৌঁঙহতা দুঃঔী যণাথণীহদয 
ওাহঙ, ফাবওটা ঘহর চমত ানহট ফাহযয আফ চরাহওয ওাহঙ। 

ফাহযয অহযও চওাণায় ফহ বঙহরা াইদ। এওচন বপবরবস্তবন। 
ঔাতুণহভ বপবরবস্তহনয স্বাধীনতাওাভী ংকঠহনয নযতভ দূত। ঈাকহযয 
তীহয যাচওীয় বযহফহ বরংওহয ফযফা ওহয টাওায কবদ ফাবনহয়হঙ 
চ। চকারা কাহঙয াবিয াহথ তা বযহফন ওযা হতা কযভ থফা 
ঠান্ডা। স্থানীয় বালায় এটাহও নাঈ-নাঈ ফরা য়, মায থণ হধণও 
হধণও (হধণও চরফু এফং হধণও াতা) 

তায াহথ অহযওচন ভদ ান ওযবঙহরা। মায ওাচ বঙহরা চৌবদ 
মুফযাহচয চনয অনন্দ বায অহয়াচন ওযা। চরাওটা ুদূয বযয়াদ চথহও 
ঔাতুণহভ অহতা এফং বফরাফহুর চাহটহর বততাহদয াহথ যাত 
ওাটাহতা। 

তাহদয াহথ অহযওচন বঙহরা। বমবন চায় এওচন 
বফভানফাবনীয ঈচ্চদস্থ ওভণওতণা এফং ফযফায়ী। ুহযা ানহট ফাহয 
নুন্ধাহন অভযা চওফর বতনচন চভাাদ এহচন্ট বঙরাভ যাবফ, অবভ 
এফং অহযওচন।  

ুদাহন চওফর অভযা চভাাদ ওভণী বহহফ ওাচ ওযবঙরাভ না। 
‘ববমাহনয বতবযি বহহফ তত আহুবদহদয ঈদ্ধায ওযহত হফ।’ 
ফণহল বিবপংহয় এটাআ ফরা হয়বঙহরা অভাহদয। ‘াাাব চঙাট চঙাট 
দহর বফবি ওহয ুদান চথহও আহুবদহদযহও আঈহযা াঠাহনায 
ববমান ঘারু যাঔহত হফ।’  

অভাহদযহও অহযা ফরা হয়বঙহরা, এওটা অন্তচণাবতও 
চফাদানওাযী ংস্থা আযাহয়হরয হয় ঔাহন ওাচ ওযহফ অবেওায মুদ্ধ 
 কু্ষধা চথহও যণাথণীহদয ভুি ওযায চনয। তাযা আহুবদ নাবও নয 
চওাহনা বফশ্বাহয এটা ওাহযা ভাথায় বঙহরা না। ফাআ ঘাবেহরা দুঃঔী 
অত্মাহদয ভুি ওহয আঈহযাহ বপবযহয় বনহত, যফতণীহত আযাহয়হর 
স্থানান্তয ওযহত। 

ফাহয ফায যযআ অবভ ুহযা আঈবনহটয প্রধানহও বঘনহত 
াযরাভ, বমবন যণাথণীহদযহও আঈহযাহ চনয়ায এআ াহযহনয াহথ 
মুি বঙহরন এফং মায চনতৃহত্ব হনও ববমান ঘাবরহয়হঙ চভাাদ। 
ওহয়ওফঙয অহক তায াহথ ওাচ ওযায চৌবাকয হয়বঙহরা অভায। 
এঔন বতবন ফহ অহঙন ভহদয ফাহয, অভায ফস্থান চথহও বঠও াাঁঘ 
বভটাহযয ভত দূহয। তায এও াহত বফয়াহযয গ্লা, অহযওাহত চকাহয়ন্দা 
ঈনযা। ভাহছভহধয াআ টানায াহথ াহথ চআচ োহেন। 
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অভযা দুচন দুচনহও এভনবাহফ হঘনা য়ায বাফ ধযরাভ, 

চমভনটা চপ্রবভও চপ্রবভওা ছকিা য়ায য ওহয। বওঙুক্ষণ যআ 
ুআবভংুহরয বদহও ভুঔ ওযা রুহভ বকহয় অবভ চযবড ন ওযরাভ। 
তাযয যাবফহও ফবত ওযরাভ াআ টানা চআ ফযবিবট ম্পহওণ। 

‘                        ,                  ?        
                           ?’                       । 
‘   ,         ।            ,               ,               
  ,                 !’ 

ুদাহনয বদনগুহরা বফহশ্বয নযানয চায়কায ভহতা ঘবি খন্টাআ 
বঙহরা, বওন্তু ভয়টা বাহরা বঙহরা না। তাআ এহওওটা বদনহও ভহন 
বেহরা এহওওটা ভা। 

‘                           ।’                        
                                                   
       ।                                ‘        ’। 
                                                       
                            ।                           , 
                                 ।                          
    ,                                       । 

এওবদন চডহওায়াটণায চথহও ঠাৎ ঘাহয ভুহঔ অবভ এফং যাবফ 
াকযাহি মায়ায চনয প্রস্তুত রাভ। অভযা শুহনবঙ চম ঔাতুণহভয ভূর 
প্রাহন্ত এওটা বভবরটাবয ওযাহম্প খুল চদয়ায দ্বাযা ুরব ভূহরয রাভববতণ 
চতর বফবক্র ওযা হে। 

ুদাবন বফ াঈন্ড- মা বওনা প্রায় হনহযা আঈএ ডরায, এয 
বফবনভহয় এওবট রুদ যহগয টযাবি চৌবাকযফত অভাহদযহও হয 
বনহয় মায়ায চনয যাবচ হরা। বথভহধয চরাওটা অভাহদযহও নানাবওঙু 
চদঔাবেহরা। এগুহরায ভহধয ঈহিঔহমাকয বঙহরা- ১৮২০ াহর তুবওণহদয 
দ্বাযা বনবভণত নীর নদহয াি চখাঁহল প্রশ্বস্ত থ, মায দুআাহ ুবজ্জত 
যাঔায চনয ফযফহৃত হয়হঙ ফহু কাঙ। কাঙগুহরা াবযফদ্ধবাহফ দাাঁবিহয়। 
নীরনহদয াি চথহও াবন এহ ঙুাঁহয় মাহে ভুহুভুণহু। এঔানওায 
বফবল্ডংগুহরায ভহধয অহযা ঈহিঔহমাকয বঙহরা চঙাট্ট এওবট যাচপ্রাাদ, মা 
বওনা যওাবয ফাবফন বহহফ ফতণভান চপ্রবহডন্ট বনবভবয ফযফায 
ওযহঙন। অহযা যহয়হঙ এওবট যাচওীয় চাহটর, চমটা বওনা চাভণাবনযা 
সতবয ওহযবঙহরা এআ তহওয চহলয বদহও। তহফ ুহযা চাহটরটাআ 
বরটহনয ধাাঁহঘ ফানাহনা হয়বঙহরা। 
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ফরহত চকহর ঔাতুণভ এহওফাহয নতুন এওবট য। টুবট দ্বীহও 
বখহয এআ হয মবদ হনও প্রাঘীন ফস্থা ঔুাঁহচ ায়া মাহফ, বওন্তু ভূর 
হয ১৮২০ াহর তুবওণহদয ফযফা ফাবণহচযয কহি চদয়া ারঘাহরযআ 
চদঔা বভহর (টুবট হে ুদাহনয এওবট দ্বী। ঔাতুণভ, ঈেয ঔাতুণভ এফং 
ভডাযভান এআ বতনবট যহও বযহফবষ্টত ওহয অহঙ ফৃৎ দ্বীবট)। 
তুবওণ  বভযীয়হদয ঙ্গী বহহফ অা বিবটযা যফতণীহত যবটহও 
আঈহযাীয় ধাাঁহঘ াচায় বফববন্ন ঈন্নয়নভূরও ওভণওাণ্ড গ্রণ ওযায 
ভাধযহভ। 

ুহযাহনা ঔাতুণহভয চওাহনা বঘি এঔন অয চনআ। ঈবন তহওয 
চলবদহও বিবট বফহযাধী অহন্দারহনয চনতা  স্থানীয় াও ভাবদ 
ওর বফহদবহদয তযা ওহযন। এআ তাবরওা চথহও ফাদ হিবন কবনণয 
চচনাহযর ‘ঘায়না’ কডণন। তাযয বতবন তায যাচধানী স্থানান্তয ওহযন 
নীরনহদয বিভাংহ ভডাযভযান নাভও স্থাহন। তহফ ১৮৯৮ াহর 
চচনাহযর বওহঘনায ঔাতুণহভ ুনযায় বিবটহদযহও ঐওযফদ্ধ ওহযন এফং 
ভাবদয শ্ব ফাবনীয য চভবনকান অক্রভণ ওহযন। অয এআ মুহদ্ধ 
বিবটহদযহও চয়ী ওযহত ঈআনস্টন ঘাবঘণর নাহভয এও াংফাবদও তায 
হফণাচ্চ চঘষ্টা ওহযবঙহরন। 

বফং তাব্দীয শুরু চথহও ুদাহন বিবট বফবনহয়াক শুরু য়। চ 
ভয় ঈেয ঔাতুণভ এফং ভডাযভযানহও এওাহথ মুি ওহয ঔাতুণভ 
যহও ুনযায় চঢহর াচাহনা য়। যওাবয প্রবতষ্ঠান এফং চস্র বক্ষা 
প্রবতষ্ঠান ঙািা ওর চনহকাষ্ঠীয চনয বফশ্ববফদযারয়, াাতার, ভবচদ 
এফং ভবন্দয বনভণাণ ওযা য়। 

বস্ট্রয়ান ওায়চায োঞ্জ চমাহহপয াত ধহয বনবভণত য় 
ওযাহথাবরও ঘাঘণ। বল্পভৃদ্ধ এওবট থণনীবত কহি হঠ। চনকহণয চনয 
বফদুযৎ ুবফধা চদয়ায বফলয়বট ফযাও প্রাবযত য়। অবেওায ফহঘহয় 
ফযস্ততভ চযরিও বঠও এআ ভহয়আ বনবভণত য়।  আহুবদহদয ভহত- প্রঘণ্ড 
তাভাত্রা থাওা হে যবট বঙহরা ঔুফআ ান্ত এফং নীযফ। ফবওঙু ঔুফ 
বাহরাবাহফআ ঘরহতা। 

১৯৫৬ াহর ুদাহনয স্বাধীনতা চখালণায যযআ ঔাতুণহভয ফস্থা 
এহওফাহয ফদহর মায়। গ্রাহভয চরাওচন ওাচওহভণয চঔাাঁহচ হয 
অহত শুরু ওহয- মা বওনা তৃতীয় বফহশ্বয বঘযহঘনা ফস্থা- পহর য 
বতত য় দুদণায়। ১৯৮১ াহর অবভ এফং যাবফ মঔন ুদাহন অব, 
তঔন যাস্তায় এভনবও বস্ট্রট ওায বঙহরা না। ১৯৬০ াহরয যযআ 
ুহযা য ফযফস্থানা চবহগ মায়। হযয বধফাীহদয চনয াবন এফং 
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বফদুযৎ যফযাহ চবটরতা চদঔা চদয়, চভাফাআর চপাহনয চনটয়াওণ প্রায় 
ঘর হয় হয। 

বফার ভ্রভহণয য অভযা বভবরটাবয ওযাহম্প চৌহঙ চকরাভ। বওন্তু 
বভবরটাবয ওযাহম্প অভাহদয বযদণন ুহযাুবয বফপহর মায়। অভাহদয 
াহথ চদঔা য় এওহায ভহতা বীতন্ত্রস্ত ুদাবন চরাহওয। তাহদয ভহধয 
হনও দারারযাআ স্থানীয় কযা ঔবনয অহাহআ বপ কহি 
তুহরবঙহরা৷ তযন্ত দুঃবঔত এফং বিবাহফ অভাহদযহও এওচন ফরহরা, 
‘দুঃবঔত, অভযা াযহফা না।’ বাগা বাগা বিবট ঈচ্চাযহণয ওথাগুহরা 
শুহনআ অভযা ফুছহত াযরাভ ফ, বওন্তু অহাহ চওাথা বনহচহদয 
কযাহাবরন স্টও ূণণ ওযায ভহতা চওাহনা ফযফস্থা চরাভ না। 

‘      ।’                         । ‘                  
       ।                                                । 
                        ।                               
                                                       
                        ।                            
                      ।’ 

চওযাবনয তহথয অভযা চফ তা হয়বঙরাভ। তায ওথাবট অবভ 
এও চাভণান মুকরহও ফহরবঙরাভ, মাযা বওনা কযা াবেহরা না। তাহদয 
কাবিয টযাঙ্ক এহওফাহয ভরুবূবভয ভহতা ূনয হয় বকহয়বঙহরা। তায য 
স্থানীয় বওঙু দারার তাহদযহও কযা চদয়ায ওথা ফহর টাওা বনহয় ঈধা 
হয় বকহয়বঙহরা। বতয ফরহত এত ফাহচ ফস্থায ভহধয আ চাভণান 
দম্পবত বনিয়আ ততক্ষহণ চচহন বকহয়বঙহরা চম, অবেওায ঈেযাংহয 
এআ ঞ্চহরয ংগ্রাভূণণ চায়কায় বটহও থাওহত হর ূফণ চথহওআ 
চাভয়াওণ চহয বনহত হফ। অবভ তাহদযহও চাভণান এযাম্বাবহত চমহত 
ফররাভ। অহযা চানারাভ তাযা য়হতা আভাহচণবন্স াভরাফায চহনয 
বওঙুটা কযাহাবরন স্টও ওহয চযহঔহঙ। য়হতা চঔাহন চকহরআ অনাযা 
ায়তা াহফন। এঙািা ম্ভফ নয়। 

অবভ অয যাবফ মঔন বভবরটাবয ওযাহম্পয অহাহ াাঁটবঙরাভ, 
তঔন অভাহদয ফনু্ধ াান ঠাৎ বওঙু এওটায নাভ ঈচ্চাযণ ওহয 
ঈহেবচত করায় ফহর ঈঠহরা, ‘চহয়বঙ! দারুণ বওঙু, াশ্রয়ী ভূহরয।’ 
অভযা যীক্ষা ওহয চদঔরাভ। কযাহাবরন ফহট, বওন্তু চওভন চমন 
ওহটহনয ভত ভহন হরা। অবেওায এআ চদবটহত বযহফ ফবওঙু 
এভন হয় চকহঙ চম কাবিয আবঞ্জন চমহওাহনা বওঙুআ য ওযহত াহয। 


