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~ Faham Abdus Salam 

ছছোট ো ছথটকই আমম শুটে আমছ ছয বোাংোটেটলর মমম োরী পোমকস্তোেোইজড এবাং এই পোমকস্তোেোইটজলোটের মূ 

কোমরগর ছোটো পোমকস্তোে ছেরত ব অমেোর (যোরো যুটের ময় পোমকস্তোটে বন্দী মছটে) যমেও এটের মূ 

ছেতো একজে মমুিটযোেো (মজয়োউর রমোে)।     

 

এই বযোপোর ো আমম ছছোট ো ছবো ছথটকই খুব গুরুটের োটথ ছখয়ো কটরমছ ছযটতু আমোর বোবো একজে পোমকস্তোে 

ছেরত এয়োরটেোস অমেোর মছটে (মতমে ৫০ এর েলটক এয়োর ছেোটস জটয়ে কটরমছটে - ছ অটেক কো 

আটগর কথো)।  যমেও মতমে মোরো ছগটছে আমোর একেম ছছটটবোয় মকন্তু তোর বনু্ধবোন্ধবটেরও আমম ছখয়ো 

কটরমছ খুব মটেোটযোগ মেটয় এবাং আমোর ধোরণো এই প্রটের উত্তর ো আমম আমম জোমে - মকছু ো টও।  

 

প্রথটমই বট রোমখ এই ছয এোলসোে ছয পোমকস্তোে-ছেরত অমেোররো পোমকস্তোে-পন্থী এর মটধয এক ো োযকর 

কেট্রোমডকলোে আটছ। আমোর জোেোমটত এই পোমকস্তোেপন্থী অমেোরটের ছকউই কখটেো প্রকোটলয পোমকস্তোটের 

প্রমত মথসে জোেোে মে মকন্তু তোরো সামমিিভাদব পোমকস্তোে-পন্থী টয় মগটয়টছে অথচ মবশ্বমবেযোয় 

মলক্ষক/বমুেজীবী মট অটেটকই প্রকোটলয পোমকস্তোটের ছগৌরব গোাঁথো ছগটয়টছে (ছযমে আগোটচৌ) মকাংবো 
পোমকস্তোটের অখণ্ডতো ছচটয়মছটে (ছযমে ড: োজ্জোে)।  বোর জোেো আটছ ছয মবশ্বমবেযোয় মলক্ষক/বমুেজীবীরো 
োমমিকভোটব পোমকস্তোে-পন্থী টয় যোে মে।  

 

এর জতম বযোখযো ছোটো যোরো ছটখে, বমুের চচস ো কটরে, তোরো মেটজটের আক্রমণ েো কটর "অেযটের" 

আক্রমণ করটবে - এ োই স্বোভোমবক। মকন্তু এখে আমোর কোটছ মটে য় মযো ো আটরো গভীটর - মূ কোরণ: 

মোেু েোমক প্রোণীটির মেস্তত্ত্ব েো বঝুটত পোরো। ছখোোো কমর।  

 

আমোর মোর মকছুমেে আটগ এটকট্রোই  ইমবযোটন্প টয়মছটো। এটকট্রোই  ইমবযোটন্প ট স্মৃমত োমরটয় 

যোয়, অাংগ্নতো ছবট়ে যোয়। আমম পরীক্ষো করোর জেয আম্মোটক মজটে করোম, ছতোমোর জীবটের বটচটয় 

আেটন্দর স্মৃমত মক মো মটে করটত পোটরো? এক ু ছভটব আমোর মোটয়র উত্তর, মিে ে বীটচ (করোচীর) ছতোমোর 

বোবোর োটথ মবটয়র পর পর প্রথম ছযমেে ছব়েোটত মগটয়মছোম।  

 



আমোর বোবোর েট োগ্রোমের লখ মছটো। মতমে ৫০ এর েলটক বহু ছমব তুটমছটে। আমম ক্ষয কমর মতমে মেটজর 

ছকোে ছমবগুটোর ব়ে মপ্রন্ট কটরমছটে।। পোমাং আউ  পযোটরটডর ছকোটেো ছমব মতমে ব়ে কটরে মে, প্রথম 

ককমপট  বোর ছমব মতমে ব়ে কটরে মে মকন্তু মোরীর এক ো যোন্ডটেটপর মতমে ব়ে মপ্রন্ট কটরমছটে, আর ব়ে 

কটরমছটে মোং করটছে পোমকস্তোটের ছকোটেো এক বরেোচ্ছন্ন অাংটল - ছই ছমব। ব্ল্যোক এন্ড ওয়োই  এ বরটের 

ছমব ভোটো কটর ছতোো খুব কঠিে - এেট এডোমটর ছজোে মটেম বঝুটত য়, ছয ো আমোর বোবো বঝুটতে েো 
- লোেোয় লোেোকোর ছমব। স্বোভোমবক ভোটবই ছমব ো খুবই োধোরণ - বোটজও বটত পোটরে মকন্তু আমোর বোবো 
ছমবখোেো ব়ে কটরমছটে। বোইল ছতইটলর তরুণ ছৌন্দোযসোত ওয়োর স্মৃমত ো ছকোটেোভোটবই োমরটয় ছেটত চোয় 

মে।  

 

আমরো প্রোয়ই ভুট যোই ছয োমমরক বোমেীটত বোঙোম অমেোররো যটতো ো মটয় পমিম পোমকস্তোটে 

কোটিটয়মছটে এটতো ম্বো ময় ধটর অেয ছকোটেো ছপলোর বোঙোমরো ওখোটে থোটকে মে। আমোর বোবোরো তখে ২৫ 

বছটরর তরুণ। ছকউ মবটয় কটরটছে ছকউ কটরে মে। ছমো র োইটক োমকটয় ছয ছমটয় োটক এই তরুটণরো 
ইমটপ্র করটত চোইটছ তোটের অটেটকই পমিম পোমকস্তোেী। তোটের ছখোটে social interaction টয়টছ। একজে 

মবশ্বমবেযোয় মলক্ষক একজে পোমকস্তোেীর োটথ েো মমটলও বছটরর পর বছর কোটিটয় মেটচ্ছে ঢোকোয়। তোর পটক্ষ 

ক পোমকস্তোেীটক, পোমকস্তোটের মোটি পোমেটক, ইোমোবোেটক ঘৃণো করো যটতো ো জ, োমমরক বোমেীর 

ছোকজটের পটক্ষ ছ ো ম্ভব মছটো েো। পমিম পোমকস্তোটে মক বোবোরো খুলীটত বোকবোকুম মছটে? ছমোট ও েো। 

বরাং তোরো বোঙোম ওয়- জমেত োমোমজক অমবচোর যটতো ো কোছ ছথটক ছেটখটছে অবস্থোেগত কোরটণ অটেক 

ঝোে ুরোজেীমতমবেও তো ছেটখে মে। আমোর বোবোটক ইাংযোটন্ড এক ো এক বছটরর ছকোটস যোওয়োর মেে কোট 

জোেোটেো য় ছয তোর বেট এক পোমকস্তোেী ছছট যোটচ্ছ। তটব খোরোপ অমভেতোর োটথ মকছু ভোটো অমভেতোও 

তোটের টয়মছটো - এ োই স্বোভোমবক - এরো বোই মোেু মছটে। 

 

আমোর ব়ে ছবোে ওয়োর মটয় মোর পোটল তোর লোশুম়ে মকাংবো মো মছটে েো। ১৮ বছটরর বোচ্চো এক ো ছমটয়টক 

মোতৃটের মলক্ষো মেটয়মছটে এক বয়ে  পোমকস্তোমে অমেোটরর ওয়োইে। তোর পটক্ষ এই মমোটিটক ভুট যোওয়ো 
অম্ভব। মো'র কোটছ পোমকস্তোটের জেুোটয়ে জোমটলে (vital signs এর গোয়ক, এখে তোবীগ কটরে) খুবই ভোটো 
গোয়ক - এজেয েো ছয ছ মতযই খুব ভোটো গোে গোয়। বরাং এজটেয ছয তোটের পোমরবোমরক বনু্ধ জোমটলে ভোইটয়র 

এই ছছটটিটক ছছোট োটবোয় ছকোট মেটয়টছে, বোোর োমটে ছখটত ছেটখটছে। হু  কটর ছকোটেো ভুমমকো ছো়েো 
ছকউ এব পযসটবক্ষণ করট অটেটক বট বটে ছয এব পোমকস্তোে প্রীমত। মকন্তু আট এর োটথ রোজেীমতর 

ছকোটেো াংস্রব েোই - একোন্তই মোেমবক বযোপোর - আমোর মো যমে োমবেো ইয়োমমেটক ছছো টবোয় এরকম ছকোট 

মেটতে তোর প্রমতও এক ো বোয়ো ততরী টতো। আমোর পটক্ষ পোমকস্তোেটক ঘৃণো করো, ইগটেোর করো ছকোটেো 
বযোপোরই েো - কোরণ পোমকস্তোটের োটথ আমোর ছকোটেো এেটগজটমন্ট েোই, মছও েো। মকন্তু আমোর বোবো-মো ছের 

জেয বযোপোর ো এটতো জ মছটো েো - তোটের ছখোটে স্মৃমত মছটো। ২৫ বছটরর তরুণটি ছৌন্দযসোত টয় ছয 

ছমব ো তুট ব়ে কটরমছটো ছ ো মোরীর (আজটকর মোরী বমস্ত মকন্তু ৫৮ োট জোয়গো ো মতযই অপূবস মছটো) 
ছমব। তোর পটক্ষ ছযৌবটের ব স্মৃমত shift deleate করো এটতো জ মছটো েো। 

 



আজটক অটেময়োর োটথ বোাংোটেটলর যমে ছকোটেো যুে য় আমোর পটক্ষ মক ম্ভব টব আমোর ব অটেময়োে 

বনু্ধটক রোতোরোমত লত্রু ছভটব বো, আমম মক ভুটত পোরটবো মবটয়র পর লোমোর োত ধটর অটপরো োউটজর োমটে 

ো োর ময় কটতো স্বপ্ন ছেটখমছোম জীবেটক মেটয়? আমোর কোটছ মক ছকোটেো যন্ত্র আটছ যো মেটয় রোষ্ট্র 

অটেময়োটক ঘৃণো করো মলটখ যোটবো মকন্তু রোষ্ট্র মভন্ন আর ব স্মৃমতটক ভরো যোটব ছোেোর খোাঁচোয়?   

 

এর ম্পূণস মবপরীত েক্সো োও আমম ছেটখমছ। ৮০'র েলটক বোাংোটেটল পোমকস্তোে োই কমমলটে কোজ করটত আো 
পমরবোটরর ছছোট ো ছমটয় ো বোাংোটেল ম্বটন্ধ অেোে। মক্রট প়েো ছমটয়টি এই ধুটোবোম মোখো লর োটক 

ছকোটেো বোাংোটেমলর ছচটয় কম ভোটোবোট মে, তোর কোটছ েুটর োমটে আম়েো খোওয়োর আেন্দ ছকোটেোমটতই 

ভুট যোওয়োর েো (পোমকস্তোটে আম়েো য় েো)।  আমোর মোর োটথ ছ যখে বোাংোটেল ছছট়ে আোর মবল বছর পর 

বোাংোয় কথো বমছটো, ছবোঝোর উপোয় মছটো েো ছ বোঙোম েো উেুসঅো।   

 

বোাংোটেল আমট যোরো হু  কটর োমমরক বোমেীর কতস ো টয় বটে তোরো আট বটত ছগট বোই ৩০ ছথটক 

৪০ বছটরর তরুণ (৩৮ বছর বয়ট ছমজর ছজেোটর টয় যোটচ্ছে, টয় যোটচ্ছে এয়োর কমটডোর)।  এই বোচ্চো 
ছছটরো েতুে ছেটলর েতুে োমমরক বোমেীটত ম্পূণস েতুে এক ধরটের code of conduct ততরী করটব মকাংবো 
ম্পূণস ছখোেটচ বেট েতুে ছগোটছর professionalism ততরী করটব - এ ো এক অবোস্তব মচন্তো। এরো তোই 

কটরমছটে যো তোরো মলটখমছটে কযোটড  মটটব - ঠিক ছযভোটব আমোটের পোসোটমন্টোরী ট্রযোমডলোে বটৃ টের 

আেট োমজর, ঠিক ছয রকম ভোরত ও পোমকস্তোটের মমম োরী কমোন্ড বটৃ টের মটতো গট়ে উটেমছটো। মকন্তু ঘযোে 

ঘযোে করো বোঙোম ঘযোটেোমরস্তো বমুেজীমব ছেণী োমমরক অমেোরটের স্থোে ও কোটর প্রডোক্ট মটটব ছেখটত চোে 

মে - তোরো ছভটবমছটে হু  কটর ৭২ এ এট পুটরো অতীত তোরো ভুট যোটবে এবাং শুরু করটবে েতুে এক 

অধযোয়। 

 

মজোর বযোপোর ছোটো, আমম আমোর বোবোর কমীটের মোটঝ একজেটকও পোই মে মযমে পোমকস্তোে েোমক 

রোজনেমতক ধোরণোটির োটথ একমত, একজেটকও পোই মে মযমে বোাংোটেলটক পোমকস্তোে বোেোটত ছচটয়মছটে। যো 
তোটের পোমকস্তোটের োটথ ছযোগোটযোগ এক ো মছটো; অটেটকর এখটেো আটছ, শুক্রবোটর তোরো পোঞ্জোমব েো পটর 

কোবী পরটতে, ছমটেী োোেটক পৃমথবীর ছেষ্ঠ গোয়ক মটে করটতে অটেটকই মকন্তু ছই ছযোগোটযোটগর মোটে এই 

েো ছয তোরো ছচতেো ও আকোঙ্ক্ষোয় পোমকস্তোেী। তোছো়েো পমটিকো পোমকস্তোে এক ো ছটর যোওয়ো আইমডওমজ, 

জোমোটতর মকছু উন্োে ও প্রমতমক্রয়োলী ছেতো ছো়েো বোাংোটেটলর ছকউই আর পমটিকো পোমকস্তোটে আগ্র ছবোধ 

কটরে েো। এমে োই ওয়োর কথো মছটো এবাং এমে োই টয়টছ। যমে ছভটব থোটকে রোজেীমতটত ইোটমর 

উপমস্থমত চোওয়ো ো এক ো "পোমকস্তোেী" প্রবণতো তোট ভোরতীয় উপমোটেটলর পমটিকো থ টর ইমতো 

মবটয় আপেোর ছকোটেো প়েোটখো ছেই। আমোটের রোজেীমতটত ইোম ও মন্দেুবোটের উপমস্থমত ৪৭ এর বহু 

আটগ ছথটকই প্রবভোটব রটয়টছ।  

  



েরকোর মছটো এক ু ময়। এখেকোর অমেোরটের মোটঝ পোমকস্তোটের োটথ প্রোয় ছকোটেো াংস্রবই আর অবমলি 

েোই। ছযমে ো ওয়োর কথো মছটো ঠিক ছতমেই টয়টছ। মকন্তু ঘযোটেোমরস্তো িো যথোরীমত পুটরো বযপোর োটক 

এটতো োই মতি কটর ছেটটছ ছয আমোটের মেটজর ছেটলর োমমরক বোমেীটক অেয মকছু েো - ঠিক শুেটছে - 

ছেলটপ্রটমর বযোপোটর টন্দ করো ো আমরো ইটন্টটকচুয়োম েযোটলটেব বোেোটত ক্ষম টয়মছ। 

 

আমরো এক ো অতযন্ত গুরুেপুণস তয পমটিকো কোটরক্টটেটর চক্কটর প্রোয়ই ভুট যোই ছয আমোটের এক ো 
বসভোরতীয় চমরত্র, এক ো বসভোরতীয় ছমটমোরী আটছ, এ ো োজোর বছটরর াংটে এর েোে - এ োটক চোইটই 

আপমে মটুছ ছেটত পোরটবে েো - এ ো এক ো কোটকটিভ ছমটমোরী। এই উপমোটেটলর ছযটকোটেো মোেুটক 

উপমোটেটলর ছযটকোটেো স্থোটে এটে ছেট ছ এমটয়টেট ড টয় যোয় েো, বরাং ছ তোর ভোরতীয়তো উপমি 

করটত ছলটখ। এই বসভোরতীয়তোর কোরটণই বোঙোম মুমোে পোমকস্তোটে মগটয় তটতো ো 'এমটয়ে' েী কটর েোই 

ছয ো আরটব মগটয় কটরটছ, এই বসভোরতীয়তোর কোরটণই বোাংোটেটল আমোটের প়েলী েমক্ষে ভোরটতর রোজ ু

ছভঙ্ক  ৮ বছর ধটর মছটে মকন্তু ইটন্দোটেমলয়োয় মগটয় অটেক ছবলী  োকো আয় কটরও বোাংোটেটলই মেটর আটত 

চোইটছে। ইোম, মন্দেু, লোম়ে, পোঞ্জোমব, রোগ-প্রধোে গোে, মমন্দ-উেুস  ভোো, মবমরয়োমে, বোাংোর রটগোল্লো, 
মজোপী, রবীন্দ্রেোথ, তো, েুরোত েটত আী খোে - এ বই এই ভোরতীয়তোর উপোেোে। এই ভোরতীয়তোটক 

অস্বীকোর করোর মটধয ছকোটেো বোোেরুী ছেই, মখূসতো আটছ।  

 

আমোটের বমুেজীমবকু এই বসভোরতীয়তোর শুধুমোত্র পমটিকো এক্সটপ্রলোে মেটয় এটতো োই ধটন্ধ মছটে এবাং 
আটছে ছয একে পোমকস্তোে আটরক ে  ভোরতটক ঘৃণো করোর মধয মেটয়ই তোটের mojo ধটর রোটখে। োমোমজক 

মযোর তোরো চোে রোজনেমতক মোধোে আর রোজনেমতক মযোর আইেী মোধোে। ছমধোর অভোবটক তোরো 
কমটপেট  কটরে কেমভকলে মেটয়। এই আত্মঘোতী প্রবণতো েীঘসমেে চচস ো করোর েোে টয়টছ এই ছয 

আমোটের তরুটণরো ছেটল ভোরতীয় আর পোমকস্তোেীটের গো মেটয় বোবো কু়েোয় মকন্তু োমেোোমমে কুকট়ে থোটক 

ইেটেমরয়মরটি কমটেটক্সর কোরটণ। মেটজটের আমরো ওটের মকক্ষ ভোবটত পোমর েো, কেমেটডটন্পর অভোটব 

উটপক্ষোও করটত পোমর েো।  

 

পোমকস্তোে ও ভোরতটক মটের মটধয অমত স্বোভোমবক ভোটব ধোরণ কটর আমোর বোাংোটেমলেটক উেযোপে করটবো - 
এই জ মজমে ো আমোটের বমুেজীমবরো আমোটের ছলখোটত পোটরে েোই। ছয কোরটণ একজে বটটছে ছকোটেো 
পোমকস্তোেী যমে েু মেটয়ও আট তোটক অমবশ্বো করটত টব। এই ছয আপেোর মপ্র-কেমভড ছেোলে ছয 

পোমকস্তোেীটের ঘৃণো করটত টব (ভোরতীয়টের ঘৃণো করোর জজবোও মোে জেমপ্রয়) - এ ো মক ছবোটঝে ছয এর 

মোধযটম আপমে তোটের অমতমরি পোত্তো ছেে? ছকোথোয় আপেোর I don't give a fuck মোেমকতো মকাংবো ছকোথোয় 

আপেোর ঔেোযস, মলভোরী?  

 



এই োগোমীে টন্দটর বটচটয় ব়ে মলকোর টয়টছ োমমরক বোমেী। মটে য় তোটের মোটোচেো করোর বহু 

প্রঙ্গ আটছ মকন্তু এ মেরীটখ টন্দ করো ো অেযোয়।  

 


