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দীর্ঘ রাতের কুয়াশা ও রাষ্ট্রীয় মায়াফাাঁদ
অতনু স িংহ
এখনও স ভাবে জাাঁসিবে নাবেসন শীত। এই সেখাটা সেখবত শুরু িবেসিোে যখন ৭ সিব ম্বে (২০২০),
তখনও স ভাবে শীবতে সেখা নাই েঙ্গবেবশ। যসেও সভাবেে সেবি িুোশাে েৃসি আেিা হবে থাবি,
েযােিসনে ওপাবশ পড়সশে ে তোসড়ও েৃশযোন হে না স ভাবে। েবঙ্গে সহেন্ত আবোজবনে েধ্য সেবেই
িুোশা প্র াসেত হবত থাবি চোচবে। সিব ম্ববেে শুরু সথবি ইিংসেসজ েৎ োন্তে ও সেগেীে সেনপসিে
নেেবষেে ূচনাে সেনগুবোবত িুোশােুখে থাবি েবঙ্গে োে-োোন্তে, েস্বল ে ও অেযয-োেভূবেে
অঞ্চেগুসে। আে সহোেে পােেতযভূবেে িথা সতা োেই সেোে, স খাবন সতা সচেশশতয (সিন্তু স ই সচেশীতও
সোবটই পসিো শশতযপ্রবেশগুবোে েবতা শীতিােীন সেষণ্ণতাে ধ্ূ ে নে)। সহোেে পােেতয অঞ্চে োবে েৃহৎ
েঙ্গবেবশে গড় আেহাওোে িথা যসে ধ্সে তাহবে সোটােুসটভাবে নাসতশীবতাষ্ণ আেহাওোে িথাই িবেে
োথাে আ বে। আোবেে েঙ্গযাপবন শীত সেষণ্ণ নে েেিং তা েসিন। এখাবন শীবতে েীর্ে োত ও িুোশাে
োোেী পেোে সভতবে শীত জ্ববে ওবে িসেতাে িযাম্ফাোবে। ক্রবে শীত এবো।
১১ সিব ম্বে িাে সথবি শীত অনুভে িেোে। সিন্তু সের্ো সেন। োোে োসড় সথবি েযাটাসে চাসেত সেক্সা
(বটাবটা) িবে সনবজে োসড়বত সসেসি, সটাবটাচােি েেবেন, সোে উেবে োণ্ডা নােবে জাাঁসিবে। সিন্তু এই
২০২০ সেষণ্ণ। সিাসভি, েহু সপ্রেজবনে েৃতুয, েিিাউবনে িােবয চােপাশ সথবি েীর্ে েে সেসিন্ন হবে
থািা এেিং োজশনসতি অসিেতাে সেষণ্ণ সিবটবি এই েিেটা প্রাে িবেেই। এই সেষণ্ণতা যখন েড়ি ো
অসতোেীবি িাসপবেও োজশনসতি সপ্রসিত ূবে শতসে হে তখন তা সেেষেতাে আিাে সনে। এই ে সনবেই
দুসট িসেবি সিন্দ্র িবে এই সেখাটা সেখে েবে সেি সিে। এে েবধ্য এিসট িসে সো ী চেসিেী আো
সেবনে প্রাোযযসচে আো সেবনে ‘নাইট এন্ড সগ’ এেিং অপেসট সিে-সি-দুবিে িাসহনীসচে ‘সে সনট’। স ই
েবতা সেখা সশষ িবে তা পাসেবে সেবেসিোে সিৌেে অনোইবনে ম্পােি সপ্রে আযেনীে েুবখাপাধ্যাবেে
ইবেইবে। সিন্তু ১১ তাসেখ ন্ধ্যাবেোে খেে সপোে সিাসভি পসজসটবভ আক্রান্ত হবে সিে আোবেে সিবড়
চবে সগবিন। আোবো িসেে হোে, সেষণ্ণতা ও সেেষেতাে সভতবে সনবজে অজাবন্তই চাোন হবে সগোে।
‘সরিং, াোে, সে, উইন্টাে…এন্ড সরিং’, ‘োসিাট’, ‘োস সে’, ‘সিে’, ‘সেউসটসুে’ ও ‘সে সনট’-এে েবতা
তাাঁে সযিসট চেসিে সপ্রিাগৃবহ েব সেবখসি, স ে সেখাে স্মৃসত আে তাাঁে স বনোে োো, সযান্টাস এেিং
প্রিন্ন ও প্রিট অধ্ুনাসন্তি োজশনসতিতাে সর্াে আাঁিবড় থািা িাড়া আে িী ো িোে আবি!
সনসিন্ত র্ুবেে সেবশ ভাবো থাবিন সিে-সি-দুি।
চেসিেীে শূনযতাে সভতে িুোশািাতে সেষণ্ণ শীবতে োবত এই স বন-আোবপে াোনয পসেেতেন অেধ্াসেত
হবে উেবো! সেখা ম্পূযে হওোে পবেও আিসিি প্রবোজনীে হবে এসিবটে পযাোোবস ঢুবি পড়বো
সিবেে েৃতুয প্র ঙ্গ!
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সিে-সি-দুি

এে আবগ শীবতে প্র ঙ্গ ূচনা িবেসিে এ সেখাে। যসেও এই গেয শীত সেষেি নে।
শীত ও িুোশাে প্র ঙ্গ উত্থাপন িবে এ সেখাে শুরুোত, িােয িবেিসট স বন-অসভজ্ঞতাে েবধ্য োেোে
উাঁসি োেবি েঙ্গীে তথা উপেহাবেশীে োজশনসতিতাে র্টোনতা। এেিং এই োজশনসতি োস্তেতাে িথা
েযসিগত ও েসিে যাসপতজীেন সথবি সশবে-নন্দবন উবে আ বি োেোে, োেোে নাড়া সেবে যাবি
অসস্তত্ববি। সযখাবন শীতিাবেে িাোেসুে িাসনেভাসেস্ট ইবেজ ও ইবেশবনে েেবে েূতে হবি িসেে,
সেেষে, সেষণ্ণ শীবতে েীর্ে িুোশািাতে িসে! েবন হবি অদ্ভুত এি শশতযপ্রোবহ আেো সযন োষ্ট্রশনসতি এি
সাাঁবেে েবধ্য ঢুবি পড়সি ক্রেশই।
স বনোে েশেি ও িাে সহ াবে, িসে সহ াবে ও েযসি োনুষ সহ াবে স বেে িথা না েবে পাো যাে না।
েেবত সগবে স ই অনুপাবত শতসে হে সেটাসে, ইবেজ, োিয, েৃশয-শ্রােয এেিং সেসাবেন্স। এই সেসাবেবন্স
চেোন েৃশযশব্দোোে অসভেুবখ ইসতহা হবত সভব সভব ােবন েৃশযোন হে স বনো। সযভাবে
পাসেপাববেে সপাস্টেবটেবে েবনাজগবত োঙ্মে হে িসেতাো, সতেনই ভাই -ভা াে ে স বনোে েযসিগত
পাবেে েবধ্য উাঁসি সেে যাসপতজীেবনে েযেিবপ্রসিত, যা সচেেহুেও েবট। তবে তা ধ্ূ ে এি শীতিাবেে
বঙ্গ তুেনীে েবেই েবন হে। সয ইবেজ োবষ্ট্রে শতসে িো।
আসে সনবজবি েড় োিংোে োনুষ সহ াবে সেসখ। যসেও োষ্ট্রীে নাগসেিবত্বে সেি সথবি আসে ভােতীে
যুিোবষ্ট্রে নাগসেি এেিং পসেোে, জন্ম, সশিা ইতযাসে সেি সথবি আসে পসিেেবঙ্গে োিাসে। সিন্তু
ািংস্কৃসতিভাবে, সচতনাগত সেি সথবি আসে েড় োিংো ো েৃহৎ েবঙ্গে োনুষ। সয েৃহৎ েঙ্গ ভােতীে
যুিোবষ্ট্রে েবধ্য এেিং োবষ্ট্রে ীোনা িাসড়বে পূেসেবি সেস্তৃত। সয েৃহৎ েঙ্গবেবশে ধ্ােযা ুেতান যুবগে…
র্টোন োস্তেতাে িােবচতনাে এেিং েৃহৎ েবঙ্গে িানবচতনাে েবধ্য দুসট স বনোে েযসিজীেবনে
োজশনসতিপাবেে সনেীবখ এই এই গবেযে আবোজন এিবে দুইসট পবেেে। প্রথবে আোে োষ্ট্রশনসতিতাে
সভতে সথবি আো সেবনে ‘নাইট এন্ড সগ’-এে স বন-পযেবেিয। এেিং তােপে োবষ্ট্রে অন্দে সথবি প্র াসেত
হবে ক্রেশই ীোনা অসতক্রবেে আোপ এবগাবে সনবজে যাসপতজীেবনে অসভজ্ঞতা ও পযোবোচনাে সভতে

Independent & Closureless Film Reading
Kaurab ONLINE No. 58, 31st Dec 2020

সথবি এেিং তা সিে-সি-দুবিে ‘সে সনট’ িসেসটবি সর্বে। এভাবে স বন-িথবনে োজশনসতি অসভযাো জাসে
থািবে েবে আশা িসে।

প্রথে পেে
িুোশািন্ন েীর্েতে সেেষে োসেে িথিতা
ক্রেশই িুোশািন্ন েীর্ে এি োত সযন সনবে আ বি ভােতীে যুিোবষ্ট্রে েবধ্যিাে েঙ্গীে অঞ্চেগুসেবত।
েবন পড়বি ১৯৫৬ াবে সনসেেত সো ী তথযসচে ‘নাইট এন্ড সগ’-এে িথা, যা সো ী চেসিেী আোাঁ
সেবনে (Alain Resnais) প্রথে িসেও েবট। এই িসেসটে িথা েবন পড়বি ভােতীে ভােতীে সযাস োে ও
তাবেে েযেোেী-জাসতোেী িাযেিোপ সেবখ। ইসতহাব ে পুনোেৃসি আেো চািুষ িেসি।
আেো সেখসি ভােবতে সহসন্দ-সহন্দু-সহন্দুস্তাসন সযাস োে েহুজাসতি, েহুবেশীে ও েহুত্বোেী ভােতীে
যুিোবষ্ট্রে োজশনসতি চসেে ধ্বিং িবে এিসট জাসতোষ্ট্র প্রসতিা িেবত তৎপে। এজনয তাবেে অনযতে
েিয, ভােবতে েবধ্য থািা েৃহৎ েবঙ্গে অঞ্চেগুসে। আন্তজোসতি েসিপুাঁসজে প্রসতসনসধ্ সহ াবে সেসিে শা ি
চাে এই অঞ্চেগুসেবি েখে িবে এই ে এোিাে েঙ্গীে অসধ্ো ীবেে উবিে িেবত। পসিেেঙ্গ,
সেপুেেঙ্গ, ঈশানেঙ্গ ও োনভূে তাবেে সেবশষ নজবে। যাে েরুয আেো ইসতেবধ্যই সেখবত সপবেসি
ঈশানেঙ্গ- হ সগাটা অ বেে সোট ১৭ োখ োিাসেবি োষ্ট্রহীন িোে েবিয এনআেস োগু িবে তাবেে
নাগসেিত্ব সিবড় সনবেবি। ম্পূযে অশেধ্ভাবে সিবটইনশন িযাবম্পে েবধ্য আটি িবে োখা হবেবি েহু
োিংোভাষীবি। এেনসি সিাসভবিে িােবযও তাবেে উপে োবষ্ট্রে সিাবনােিে ‘েো’ েসষেত হেসন। সিাসভি
িংক্রেয িসড়বে পোে অবনি আবগ সথবি শুরু িবে অসতোেী িসড়বে পড়াে েবে, েিিাউন চোিােীন
েবে এেিং তাে পবেও স খাবন েৃতুয হবেবি অবনবিে। েৃতুয জাসে েবেবি।
ভােতীে যুিোবষ্ট্রে শা ি সশসেে ও সিন্দ্রীে েিাে েেবি তাো পসিেেবঙ্গও এনআেস িেবত
েদ্ধপসেিে। এনআেস (নযাশনাে সেসজস্টাে অে স সটবজশন ), এনসপআে (নযাশনাে পপুবেশন সেসজস্টাে)
ও স এএ’ে (স সটবজনশীপ অযাবেন্ডবেন্ট অযাক্ট) োধ্যবে িংর্ পসেোে সনেসিত ভােবতে ইউসনেন েিাে
নাগসেিত্ব িংবশাধ্বনে নাবে অসধ্ো ীবেে োষ্ট্রহীন িবে জে-জসে-জঙ্গে েুে িোে পসেিেনাই স্পি
হবি।
সেপুোে এখন অেসধ্ এনআেস োগু না হবেও এিসট নৃতাসিি জনবগািীবি ভুে েুসিবে োিাসেবেে সেরুবদ্ধ
োাঁড় িোবনা হবি। সেত স খাবনও োিোভাষী ও োিাসেবেে প্রায যাবি অিাতবে। এবহন পসেসিসতবত,
সেবশষত অ বেে োিাসে সহন্দু ও োিাসে েু সেবেে উপে সনবে আ া োষ্ট্রীে িাব ে সপ্রসিবত আোবেে
পসিেেঙ্গও আশঙ্কাে েবেবি। যসে না সোিাসেো িো যাে এবহন সহসন্দ-সহন্দু-সহন্দুস্তাসন াম্রাজযোেী,
সযাস োেী অপশসিবি তাহবে সিবটইনশন িযাম্পই হবত পাবে ভােতীে যুিোবষ্ট্রে েিসট েঙ্গীে অঞ্চবেে
ভূসে-অসধ্ো ীবেে আগােী সেিানা। এই পসেসিসতবত ‘নাইট এন্ড সবগে িথা’-এে িথা স্মেবয আ া
বল াভাসেি।
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নাইট এন্ড সগ

আেো িবেই জাসন এই িসেটাে িথা। সিতীে সেবযুবদ্ধে েে নাৎস জােোসন অসধ্িৃত সপােযাবন্ডে
আউশুইৎ (Auschwitz) িনব বেশন িযাম্প, োজোবনি (Mazdanek) িনব বেশন িযাম্প এেিং এই
িে িযাবম্পে সভতবে ইহুেী, িসেউসনস্ট- হ নাৎস সেবোধ্ী াধ্ােয োনুবষে ওপে ‘পাশসেি’ অতযাচাবেে
েযাপাবেও িবেই িেবেসশ অেগত। সযাস োে ও নাৎস োবেে আপাত অে াবনে পে ১৯৫৬ াবে আোাঁ
সেবন এই িে পসেতযি িনব বেশন িযাম্পগুবোবি তুবে আনবেন তাাঁে তথযসচবে। সাাঁিা পবড় থািা
িনব বেশন িযাম্পগুবোবি িখবনা ট্রসেবত, িখবনা সক্রবনে ওো-নাোে োধ্যবে েৃশযাসেত িবে সপাবেসটি
ঢবি ঢুবি পড়বেন েীভৎ স্মৃসতে সভতে।
শূনয পবড় থািা িনব বেশন িযাবম্পে ােবন অেসধ্ সেবেে ট্রযাি পাতা। সেসিন্ন ট্রযাি। সয ট্রযাি ো োইন
সেবে েেজা-জানো েন্ধ্োখা সট্রন এব থােবতা িযাম্পগুবোে ােবন। সট্রবনে সভতবে গোসেপশুে েবতা
িবে সনবে আ া হবতা ইহুেী, িসেউসনস্ট- হ নাৎস বেে সচাবখ ‘জাসতশত্রু’ সহ াবে সচসিত োনুবষো।
জন্নত ও জাহান্নাবেে সেিানা সিাথাে আেো জাসন না। সিন্তু েযেোে-জাসতোেেুি, ধ্নশেষেযহীন,
সেঙ্গশেষেযহীন োনাসধ্িাে সনসিত হওো জনগযতাসিি সয োজ আোবেে িাবি ইহবেৌসিিতাে েবধ্য
সেবহবস্তে ধ্ােযা শতসে িবেসিে, সয ধ্ােযা সথবি জন্ম সনবেসিে ‘ইোসজন সেোে ইজ সনা িাসে’, সযখাবন
সহবভন সিাবনা সেটাসসসজিযাে সস্প নে েেিং োনুষই এ দুসনোে বল গে িাবেে িেবত পাবে… স ই
ইহবেৌসিি ‘সহবভন’-এে সেপেীবত ইহবেৌসিি জাহান্নাবেে হসেশও সেবেসিে তাো, যাো ‘জাতীে
োজোে’-এে সলাগান সেবে েযেতবিে সভসিবত সশেপসত আে েুদ্রাোিবেে িেতােবয অসতজাতীেতাোেী ‘জাসতোষ্ট্র’ িাবেে িবেসিে, যা এিই বঙ্গ াম্রাজযোেী োষ্ট্রও েবট, স ই নাৎস
জাবহসেোবতে যুবগে ইহবেৌসিিতাে িাবেে হওো জাহান্নাবেে েগেবগ স্মৃসতবি উবস্ক সেবত সপবেসিবেন
আো সেবন।
স বনোবটাোসাে সর্ বেইন সলাবিট (Ghislain Cloquet) ও াচা সভবেসনেে (Sacha Vierny) শূনয পবড়
থািা িনবেশন িযাম্পবি যথাক্রবে োইবে ও সভতে সথবি চে িযাবেোে সেেেন্দীে োধ্যবে সস্পব ে
োরুয চারুিে েচনা িবে সগবিন এই িসেবত এেিং যা সে হবেসিে অেশযই সযাগয ম্পােনাে
েবেৌেবত। েবে োখা ভাবো, িসেসটে ম্পােনা িবেসিবেন আো সেবন বল েিং। পসেতযি িনব বেশন
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িযাবম্প িযাবেোে ওো-নাো ও েবে চোে িানবচতনাে সভতবে সয গসত ঞ্চাসেত হে এই িসেবত, যাে
োধ্যবে আো সেবন অনাোব েিাি ইসতহাব ে িােবচতনাে শতসে িবেন আোবেে েবনাজগবত ।
ফ্লাশেযাবিে আবোজন হজাত হে। নাৎস োেী-জাবহসেোত টাইেবি সনেীহ-শূনয-সনথে িনব বেশন
িযাবম্পে সস্পব ে বঙ্গ ম্পৃি িবে সেন চেসিেী। েযেবিে র্বট েবেে। অসিও-সভ ুযোবেে টাইেসস্প িনশা বন শতসে হে অনাোব । স ই িাজসট ম্পূযে হবে ওবে সেবশে সোবিে (Michel Bouquet)
িবে সপাবেসটি ও পসেসটিযাে িবেসে ো ভবে ওভাবে। যা িসেটবত নাৎস জোনাে স্মৃসতচােবযে
আখযানবি পূযে িবে সতাবে।
৩২ সেসনট ২৫ স বিবন্ডে এই তথযসচেসট স্মৃসতে েযেবিে িবেসিে। আে আজবি এই িসেসটে নানান ইবেজ
ভােতীে যুিোবষ্ট্রে ঈশানেবঙ্গে োিংোভাষীবেে র্টোন োস্তেতা। এিই বঙ্গ পসিেেবঙ্গে আগােীে
আশঙ্কাে অবল সস্ত হবেও এই তথযসচেসট ধ্ো সেে অবনবিে িাবিই। সযবহতু এই তথযসচে ইসতহাব ে হাড়সহে
িো জাহান্নাবেে সয ে েসেে তুবে এবনসিে , সতেনভাবেই ইসতহাব ে পুনোেৃসি হবি ভােতীে যুিোবষ্ট্র।
সহটোবেে েবতা প্র াসেত হাবতে ভসঙ্গোে নবেন্দ্র সোসে ‘েন সি োবত’ে েিৃতা োখবিন আে সগাবেেে ীে
িােোে ভােতীে ো সেসিো পেো িেবি ‘ তয’, িনব ন্ট েযানুসযািচােি হবি সলাোে সসনান্স
িযাসপটাবেে ো ত্ব িো ভােতীে পসেসটে সযাস স্ট পসেিাোবোে ে াবে।
ইহুেীে েেবে টাবগেট সজাবন োখা হবেবি েু সেেবেে। সনও-ইবিানসেি অযােোক্ট ইসম্পসেোসেজে
সেবােবযে পাশাপাসশ সয ‘ওোে অন সটেে’ সপ্রাবজক্ট চােু িবেসিে সেবেযাপী তাে পাটেনাে সহ াবে এিসেবি
ই োবোবসাসেো অনযসেবি োিংোবসাসেো পেো িবে সহসন্দ-সহন্দু-সহন্দুস্তাসন জাসতোেীো সিাসট সিাসট টািা
খেচ িবে গবড় তুেবি সিবটইনশন িযাম্প। সযখাবন োবখা োিংোভাষীবি আটি িবে োখা হবেবি।
এেপবেও আবো সিবটইনশন িযাম্প োনাবনাে সতাড়বজাড় চেবি, চেবি নাগসেিবি েন্দী িবে তাে জেজসে-জঙ্গে-োস্তুসভটা-গসিত ম্পে আত্ম াৎ িোে সখো। চেবি েযেোেী-জাসতোেী সনযোতন, গযহতযা।
আেো সেখবত পাসি ‘নাইট এন্ড সগ’ তথযসচেসটে তসতহাস ি ইবেজগুসেে পুনরুত্থান।
ইতিহাস ও িার ডকুমেমেড ইমেজ (এই তসমেোর েধ্য থেমক):

িনব বেশবনে িযাবম্পে গােবে োাঁসড়বে েবেবিন েন্দীো। এেিং তাাঁো নােী।

Independent & Closureless Film Reading
Kaurab ONLINE No. 58, 31st Dec 2020
কাট টু

অ বে এখনািাে ইবেজ: সিবটইনশন িযাবম্পে গােবে োাঁসড়বে েবেবিন েন্দীো। এেিং তাাঁো নােী।

নাইট অযান্ড সগ িসেে সভসিও ূে্ https://youtu.be/wTBwpKB16gA

১৯৪৭-এ ভাগ হবেসিে োিংো। যাে সজবে এপাে সথবি েহু োিাসে েু সেেবি অসনিাবল বিও সযবত
হবেসিে পূেে পাসিস্তান সহ াবে গবড় ওো েঙ্গবেবশে পূেেপ্রাবন্ত আে ওই পূে সেি সথবি েহু োিাসে সহন্দুে
ঢে আিবড় পবড়সিে েঙ্গবেবশে ঈশানবিাবয সেপুে প্রবেবশ এেিং পসিেপ্রাবন্ত। সয অঞ্চেগুবো েিসটই
অন্তভুেি হবেসিে ভােতীে যুিোবষ্ট্রে বঙ্গ। এই আ া-যাওোে দুভোগযজনি ইসতহা জাসে সথবিবি
এিািবেে সিিুসেন পে অেসধ্ও। এিািবে পূেে পাসিস্তান বল াধ্ীনতা অজেন িবে গযপ্রজাতিী োিংোবেশ োষ্ট্র
সহ াবে সনবজবি প্রসতষ্ঠা িেবত িে হবেসিে। সেসি, গুজোত, উিে ভােবতে োজশনসতি সখবোোড়বেে
সনম্নেগে সেবিষ এেিং সহসন্দ-সহন্দুবত্বে োজনীসতই সয োিংো ও পিাে সেভাজবনে েূে িােয তা নতুন িবে
েেবত হে না। তাই সনবজে োসট সিবড় অনয প্রাবন্ত চবে যাওোে সিবে োিাসে সহন্দু ও োিাসে েু েোবনে
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েযসিগত ইিাে সেষেসট গড় সিবে প্রা সঙ্গি নে েেিং তাো োধ্যতই এই স দ্ধান্ত সনবেবি। এখন ইসন্ডোন
োষ্ট্রোে েেবি, াতচসিবশ শতসে হওো ভােত োবষ্ট্র শুরু সথবি যাো সিবেন এেিং যাো অনযে চবে যানসন
তাবেেবিই েূেত এখানিাে নাগসেি সহ াবে বল ীিৃসত সেওো হবে। এে জনয পূেপ্র
ে জবন্মে নাগসেি পসেসচসত,
ো িাবনে েসেে ইতযাসে সপশ িেবত হবে োবষ্ট্রে িাবি। িাগবজে সভসিবত সেি হবে িাো এই ভােবতে
নাগসেি! েো োহুেয, পিাবেে জনেন্টবনে সেষেসট াতচসিবশই অবনিটা েীোিং া হবে যাওোে
এনআেস ে প্রবিাপ তাবেে ওপে সতেন পড়বে না। সিন্তু পসিেেঙ্গ, অ ে, সেপুোে োনুবষোই এে টাবগেট
হবে। হবেবিও। যাো উিাস্তু হবে চবে এব সিে পসিেেবঙ্গ, তাবেে সসে োস্তুচুযত হবত হবে অ বেে
োিাসেবেে েবতাই, এেনসি যাো ভােতীে যুিোবষ্ট্রে েবধ্যিাে েঙ্গীে অঞ্চেগুবোে োস ন্দা
তসতহাস িভাবেই, তাবেে পবিও পূেপ্র
ে জবন্মে েসেেেস্তাবেজ সজাগাড় িবে োবষ্ট্রে িাবি জো সেওোে
সেষেসট অতটা হজ নে। সবে এিটা েড় অিংবশে োনুবষে িপাবে োষ্ট্রহীন হওোে আশঙ্কা সয এখনও িুবে
আবি তা েোে অবপিা োবখ না। যা ইবতােবধ্যই অ বেে সিবে হবেবি। স ই এিই পসেযসত আশঙ্কা হবে
খাড়াবে েবেবি পসিেেবঙ্গে আগােী ভসেষযবতে সিবেও! েূতে হবি ‘নাইট এন্ড সগ-এে সচেোো।
িনব বেশন িযাবম্পে েেবে সিেে সিবটইনশন িযাম্প, োসি ে এি। উবিে, গুেখুন ও গযহতযাে
সিাোজ। প্রসতোে, প্রসতবোধ্ সয হবি না তা নে, সিন্তু সযাস োবেে সহসন্দ-সহন্দুবত্বে সেষ, োিংোসেবিবষে
সেষ িসড়বে পবড়বি ভােতীে যুিোবষ্ট্রে এিটা অিংবশে গযেগবজ।
এই আশঙ্কাে ােবন, ইসতহাব ে পুনোেৃসিে ােবন অবনবিে সচতনাবতই তাই গাঢ় হবি শশতযভাে। েবন
হবি সযন সিাথাও এিটা িাজ িেবি িসেেতা। আশঙ্কাবর্ো িুোশািন্ন সেেষে োত ক্রেশই েীর্েতে হবি।
তেুও আোবেে েবতা িােও িােও েবন সিাথাও এিটা উাঁসি সেবে যাে আশাে িেিাসন। সযাস োে িখবনা
সচেিােী নে। িনব বেশন িযাম্প/ সিবটইনশন িযাম্প সচেিােী সিাবনা অেিাোবো নে। তাে োপনও
সেখা হে ইসতহাব ে পাতাে। শুধ্ু োবি অিাতবে প্রায যাে অগুসন্ত াধ্ােয োনুবষে। এবিিটা জীেন উজাড়
হবে যাে। সযেনটা হবেসিে সযাস স্ট ও নাৎস জোনাে।

সিতীে পেে
োবষ্ট্রে সাাঁে, োো ও অসস্তত্ব
েিোে, ােেবভৌেত্ব, আধ্ুসনি োষ্ট্র, নাগসেিত্ব ইতযাসে সেষেগুসে সনবে আোপ, চচো, পড়াবেখা ইতযাসেে
সাাঁবি িেিাতা আন্তজোসতি চেসিে উৎ বে আোে নজে সিবড়সিে সিে সি দুবিে ‘সে সনট’ নাবেে এিসট
িাসহনীসচে। স ই িসেসট সনবে আোপ িেে এেিং স ই ূবে ােেবভৌেত্ব, ীোনা, ীোন্ত, নাগসেি, নাগসেি
অসধ্িাে ইতযাসে সেষবে আেও সিিু উপেসিে িথা আোবো এব পড়বে। ভােতীে নাগসেিত্ব িংক্রান্ত
সযাস োেী পযোবোচনাে বঙ্গও যা ম্পিেযুি।
এই িসেসটে িাসহনী সযবহতু দুসট বল াধ্ীন ােেবভৌে প্রসতবেশী োষ্ট্রবি সর্বে তাই প্র বঙ্গ স্মেয িসেবে সেবত
চাই োজশনসতি ও োষ্ট্রশনসতি িােবয েসিয ও উিে সিাসেো দুসট আোো োষ্ট্র হবেও োষ্ট্রীে পসেসচসত ও
নাগসেি পসেসচসতে োন্তোবে উভে োবষ্ট্রে জাতীেতা প্রাে এিই। উভে োবষ্ট্রে গযোনুষ েূেত সিাসেে।
পবে তাো উিে সিিংো েসিন সিাসেে এবিিসট োবষ্ট্রে সনেীবখ। এটা অবনিটাই োিংো ো পিাবেে োনুবষে
েবতাই।
সযেন ‘ভােতীে’ শব্দসট সতা আেবত নাগসেিত্ব প্রবেে বঙ্গ ম্পসিেত োষ্ট্রশনসতি শব্দ। অথচ এটাবি
জাতীেতা ও জাতীেতাোে িংক্রান্ত শব্দ প্রচাে িো হে। আোবেে ভুসেবে সেওো হে, জাতীেতা িখবনা
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োষ্ট্রশনসতি নে েেিং ভাষা ও জাসত িাই জাতীেতা ো জাতীে পসেসচসতে উপাোন। স বিবে োিাসে এিসট
জাতীেতা ো জাতীে পসেসচসতে নাে। যা এিই বঙ্গ োিংোবেশী ও ভােতীে নাগসেি পসেসচসতে েবধ্য ম্পৃি
হবে আবি। োিংোবেবশ োিাসেে িংখযা ৯০ শতািংবশে সেসশ হবেও ওই োষ্ট্রবি সসিাোে োষ্ট্র সহ াবে গবড়
সতাো হেসন। স অেশয অনয আোপ। সিন্তু এটা োথাে োখা প্রবোজন ‘োিংোবেশী’ নােি োষ্ট্রীে ও নাগসেি
পসেসচসতে অন্দবে োিাসে, চািো, োেো এেজিে সেশ সিিু জাতীেতা ও জাতীে পসেসচসতে শেসচেয িসড়বে
আবি। অনযসেবি প্রাে-সসিাোে িাোবোে ভােবত োিাসে- হ েহুসেধ্ জাতীেতা ও জাতীে পসেচে েবেবি।
যা ‘ইসন্ডোন’ ো ‘ভােতীে’ নােি োষ্ট্রীে ও নাগসেিত্ব পসেসচসতে বঙ্গ ম্পৃি ও ম্পসিেত।
‘সে সনট’-এে প্র বঙ্গ আ সি। তবে এই িসেসটবত োষ্ট্র ও তাে ীোনা সযবহতু েড় এিটা েযাপাে তাই,
আোেও স ই িথাটাে পুনরুবিখ িো েোিাে সয আসে আবগই েবেসি আসে সনবজবি েৃহৎ েবঙ্গে োিাসে
েবেই েবন িসে। যসেও আোে আোে োপ-সপতােবহে জন্মও পসিেেবঙ্গ। প্রসপতােহ সিবেন াতিীোে।
যা আজবিে গযপ্রজাতিী োিংোবেবশে এিসট সজো। িসেতাবেখা, াসহতযচচো আে আটে এন িােচাে ূবে
আসে ওপাে োিংোে বঙ্গ র্সনি। ািংোসেিতাে সপশা ূবেও সেগত েিে দুবেবিে সেসশেভাগ েে
িাসটবেসি গযপ্রজাতিী োিংোবেবশে োজধ্ানী ঢািাে। এখন েবন হে শহেযাপবনে সোেযাসন্টি স্মৃসতে সিবে
িেিাতাে সথবি ঢািা আোে অবনি িাবিে, অবনি প্রাবযে জােগা।
স যাইবহাি, িাবজে ূবে পসিেেঙ্গ ও গযপ্রজাতিী োিংোবেবশে েবধ্য যাতােত িেবত সগবে সেবখসি
োষ্ট্রীে ীোনা, ীোন্ত, অসভভাষয, শুল্ক েসতে- হ োবষ্ট্রে পেোষ্ট্রীে ও বল োষ্ট্রীে পসেিাোবোগুবোে িথা
োে সেবে আসে িখবনাই োিংোবেশবি ‘অনয সেশ’ েবে ভােবত পাসেসন। তািাড়া পসিেেঙ্গ আে োিংোবেশ
সতা এিটাই সেশ। িােয সেবশে ধ্ােযাে বঙ্গ যুি থাবি ভাষা ও িংস্কৃসত। আে োষ্ট্র হবি ােেবভৌেত্ব ও
অথেনীসতে সনেিয িংক্রান্ত আইসন ধ্ােযা। োষ্ট্র আে সেশ িখবনাই এি নে।
‘দি নেট’ প্রসঙ্গে আদস। েিোে, ােেবভৌেত্ব, আধ্ুসনি োষ্ট্র, নাগসেিত্ব ইতযাসে সেষেগুবো আোবেে যাসপত
জীেবন, চারুসশবে, িথা ও িাবেয, স বন-োস্তেতাে োজশনসতি উপাোন সহ াবে নতুন িবে হাসজে হবত
থািবে েবেই েবন হে। সিননা যাসপত জীেবনে োজশনসতিতাে বঙ্গ এই িে সেষেগুবো যখন জসড়বে
সগবি ক্রেশই তখন সেসখ ুেূে েসিয সিাসেোে েব সিে সি দুি োসনবে তুবেবিন োষ্ট্রীে সাাঁবেে স বনিথন। ২০১৬ াবে এই িসে সনেোয িবেসিবেন সিে।
রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় সার্বঙ্গ ৌমত্ব, পররাষ্ট্রীয় েীদি এসঙ্গর্র কাঙ্গে সাধারণ োগদরঙ্গকর অদিত্ব ও যাপে অদিেগেয
দর্ষয়। সর্বশদিমাে রাষ্ট্র একসময় সাধারণ দেরীহ োগদরকঙ্গকও দেঙ্গের প্রদিদ্বদি ার্ঙ্গি শুরু কঙ্গর। দকম দক
দুঙ্গকর ‘দি নেট’ রাষ্ট্রর্াঙ্গির এই মুখচ্ছদর্ প্রকাশ কঙ্গরঙ্গে। নযখাঙ্গে সীমান্ত, সশস্ত্র র্াদহেী, অর্বার এর্ং কিতবঙ্গত্বর
প্রদি দেঙ্গের র্যদিসত্তার সমপবণই োগদরঙ্গকর িাদয়ত্ব। েেকল্যাণ ও োগদরঙ্গকর নমৌদল্ক ও গণিাদিক
অদধকার ও আকাঙ্খাপূরঙ্গণ আধুদেক েেকল্যাণমূল্ক রাঙ্গষ্ট্রর নয কিবর্য িার নেঙ্গয় রাঙ্গষ্ট্রর প্রদি োগদরঙ্গকর
ল্য়াদল্দট কিটা, নসটাই রাষ্ট্রনেদিকিায় দর্ঙ্গর্েয হঙ্গয় ওঙ্গে। ‘দি নেট’ এমে সর্ দেন্তার মঙ্গধয িশবকঙ্গক দেঙ্গয়
যায়। নকাদরয়াে েল্দিত্রী দকম দক দুঙ্গকর অেযােয েদর্গুঙ্গল্ার িুল্োয় এই েদর্দট দকেুটা আল্ািা। িার েদর্
সোরাের নযসর্ দর্ষয় র্া মুর্ দেঙ্গয় কাে কঙ্গর এই েদর্র কাদহেী, আর্হ িা নেঙ্গক দ ন্ন। দকম দক দুক োগদরক
িো মাের্সত্তার প্রদি রাষ্ট্রীয়সত্তার বর্রীিামুল্ক আেরঙ্গণর মুঙ্গখামুদখ িাাঁদিঙ্গয় এই েদর্ঙ্গক কঙ্গর িুঙ্গল্ঙ্গেে
রােনেদিক।
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‘সে সনট’ িসেে সপাস্টাে

এই েদর্র গল্প খাদেকটা এমে। উত্তর নকাদরয়ার গরীর্ মৎসযেীর্ী েম েল্-উ িার স্ত্রী ও কেযাসন্তােঙ্গক দেঙ্গয়
দেঙ্গের নিঙ্গশ সুঙ্গখশাদন্তঙ্গিই র্সর্াস কঙ্গর। উত্তর ও িদিণ নকাদরয়ার মাঙ্গের েল্দর্ াদেকায় মাে ধঙ্গর দিে
কাঙ্গট িার দকন্তু একদিে মাে ধরঙ্গি দগঙ্গয় েিীঙ্গি িার নেৌকার ইদিঙ্গের মাে ধরার োল্ আটঙ্গক যায়। ফঙ্গল্
র্ন্ধ হঙ্গয় যায় ইদিে। উত্তর নকাদরয়ার সীমান্ত রিীর্াদহেীর িতদিঙ্গগাের হওয়ার আঙ্গগই েিীর নরাঙ্গি নেৌকা
ন ঙ্গস যায় িদিণ নকাদরয়ায় সীমাোয়। নকাঙ্গো াঙ্গর্ই নেৌকাঙ্গক দেয়িণ করঙ্গি পাঙ্গর ো নর্োরা মৎসযেীর্ী
েম েল্-উ। সাউে নকাদরয়ায় দগঙ্গয় নেৌকা োঙ্গম। িাঙ্গক গুপ্তের সঙ্গেঙ্গহ আটক কঙ্গর সাউে নকাদরয়ার
সীমান্তরিী র্াদহেী। এরপর এই মৎসযেীর্ীঙ্গক োো াঙ্গর্ দেজ্ঞাসার্াি েঙ্গল্। এক সময় টেবার নসঙ্গল্ দেঙ্গয়
দগঙ্গয় িাঙ্গক োেঙ্গি োওয়া হয় কী িার পদরেয়! দকন্তু নশষঙ্গমশ এটা পদরস্কার হয় নয নেহািই নস একেে
সাধারণ দেরীহ মৎসযেীর্ী। গুপ্তের েয়। িদিণ নকাদরয়ার প্রশাসে ওই র্যদিঙ্গক িাঙ্গির নিঙ্গশ নেঙ্গক নযঙ্গি
র্ঙ্গল্, যাঙ্গি িাঙ্গক দিঙ্গয় র্দহবেগঙ্গি প্রোর করা যায় উত্তর নকাদরয়ায় নকাঙ্গো গণিি নেই। দকন্তু ওই র্যদি
নিশঙ্গপ্রদমক। এোিা ওখাঙ্গেই িার ঘর-সংসার। নস িাই নিঙ্গশ দফঙ্গর নযঙ্গি োয়। উত্তর নকাদরয়াও িাঙ্গক
দফঙ্গর পাওয়ার েেয োো াঙ্গর্ আঙ্গর্িে কঙ্গর নযঙ্গি োঙ্গক। এক সময় নেঙ্গি নিওয়া হয় ওই র্যদিঙ্গক। নস
িার নেৌকা দেঙ্গয়ই েল্পে দিঙ্গয়ই দেঙ্গের নিঙ্গশ নফরি আঙ্গস। িাঙ্গক ফুল্ দিঙ্গয় অ যেবো োোঙ্গো হয়। দকন্তু
এই অ যেবো নেহাি নল্াক নিখাঙ্গো। র্রং দেেরাঙ্গষ্ট্রর সরকাঙ্গরর সঙ্গেহ, এই মৎসযেীর্ী নর্াধহয় ইচ্ছাকতিই
িদিণ নকাদরয়ায় নগদেল্, নস হয়ঙ্গিা িদিণ নকাদরয়ায় ের! নফর োো াঙ্গর্ অিযাোঙ্গরর দশকার হয় েম েল্উ। নশষঙ্গমশ িাঙ্গক র্ল্া হয়, আর নকাঙ্গোদিে নস েিীঙ্গি মাে ধরঙ্গি পারঙ্গর্ ো। দকন্তু এই দেঙ্গষধাজ্ঞা ওই
মৎসযেীর্ী নমঙ্গে দেঙ্গি পাঙ্গর ো। নেৌকা দেঙ্গয় নস নর্দরঙ্গয় পঙ্গি সীমান্তরিী র্াদহেীর দেঙ্গষধ অমােয কঙ্গরই।
অিঃপর সীমান্ত র্াদহেী িাঙ্গক গুদল্ কঙ্গর। উত্তর ও িদিণ নকাদরয়ার মাঙ্গের েল্পঙ্গের নেৌকায় ন ঙ্গস েঙ্গল্
িার ল্াশ। রাষ্ট্রনেদিকিায় খুে হয় একেে দেরপরাধ সাধারণ োগদরকঙ্গক নয দকো নপশায় মৎসযেীর্ী।
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দক্ষিণ কেোক্ষিয়ো কেকে ক্ষিজিোষ্ট্র উত্তি কেোক্ষিয়োয় প্রত্যোবত্তি মৎস্যজীবীি

এই েদর্র দেমবাণ আদেক অদিসাধারণ। দমদেমযাদল্স্ট নপ্রার্াকশে দর্োইে। দেত্রোঙ্গটযর ড্রামা অিযন্ত পদরণি
এর্ং প্রঙ্গয়ােেীয়। দকম দক দুক সামগ্রীক াঙ্গর্ এই েদর্দট পদরোল্োর পাশাপাদশ দেঙ্গেই দসঙ্গেমাঙ্গটাগ্রাদফ
দর্ াগদটর নিখ াল্ কঙ্গরঙ্গেে। নলােআপ, দমর্-নলােআপ ও দমর্-শঙ্গটর র্ুেঙ্গে কযাঙ্গমরার সার্ল্ীল্ গদিদর্দধ
ও িার সঙ্গে কাট-টু-কাঙ্গটর েে র্োয় নরঙ্গখ সম্পািো। যা এঙ্গকর্াঙ্গরই নমিহীে। েদর্দটর টােটাে
দেত্রোঙ্গটযর সঙ্গে সেদি র্োয় রাখা দসঙ্গেমাঙ্গটাগ্রাদফ ও সম্পািোয় েদর্দট একদট আখযােধমবী কদর্িার েন্ম
দিঙ্গয়ঙ্গে র্ল্া যায়। দসঙ্গেমাঙ্গটাগ্রাদফ, এদর্দটং ও দমউদেক এই েদর্ঙ্গক কাদর্যক কঙ্গর িুঙ্গল্ঙ্গে। এই েদর্র
দর্ঙ্গরক্টর অর্ ফঙ্গটাগ্রাদফ র্া দর্ওদপ স্বয়ং দকম দক দুক দেঙ্গেই। সম্পািো কঙ্গরঙ্গেে পাকব দমে-সাে। অদ েঙ্গয়
দরও নসয়াং-র্াম, দল্ ওে-গাে, দকম ইয়ং-দমে, েই গাই-র্াওয়া প্রমুখ। প্রঙ্গিযঙ্গকর অদ েয়ই দোঁখুি। দর্ঙ্গশষি
মৎসযেীর্ী েদরঙ্গত্র দরও নসয়াং-র্াঙ্গমর অদ েয়। র্ল্া যায়, অদ েয় এ েদর্র প্রাণ। যা দেখুাঁি। িদিণ নকাদরয়া
নেঙ্গক দেঙ্গের রাষ্ট্র উত্তর নকাদরয়ায় প্রিার্িবঙ্গের সময় মৎসযেীর্ীদট আঙ্গর্গ ও অশ্রুর উঙ্গেক ঘটায়। আর
েদর্র এঙ্গকর্াঙ্গর নশঙ্গষ যখে মৎসযেীর্ীর ল্াশ ন ঙ্গস োঙ্গক েিীঙ্গি। এক্সট্রীম ল্ঙশঙ্গট নিখা যায় একদট
উিারনেদিক ও গণিাদিক সার্বঙ্গ ৌম রাষ্ট্র এর্ং আঙ্গরকদট িোকদেি সমাের্ািী সার্বঙ্গ ৌম রাঙ্গষ্ট্রর মাঙ্গের
েল্দর্ াদেকায় ল্াশ হঙ্গয় াসঙ্গে নকাদরয়াে মৎসযেীর্ী! দিদে আসঙ্গল্ নকাদরয়াে োিীয়িার আইকে! এই
িতশয নিঙ্গখ র্তহৎ র্েঙ্গিঙ্গশর মাঙ্গে দুইদট সার্বঙ্গ ৌম রাঙ্গষ্ট্রর সীমাোঙ্গক দঘঙ্গর র্েীয় ূদমোিীয়িার খণ্ডদর্খণ্ড
রাষ্ট্রনেদিক র্াির্িার কো নফর মাোর মঙ্গধয উাঁদক নিয়। ঋদত্বক ঘটক ‘নকামল্গান্ধার’-এ নয দর্দচ্ছন্ন হঙ্গয়
যাওয়া যাওয়ার নরল্ল্াইে দিঙ্গয় র্তহৎ র্ঙ্গের মাঙ্গের নযাগদেঙ্গের দর্ঙ্গয়াগান্তর পদরণদিঙ্গক দেদেি
কঙ্গরদেঙ্গল্ে, িা আেঙ্গকর র্াির্িায় আর্ারও মূিব হয় দকম দক দুঙ্গকর নসৌেঙ্গেয।
এেআরদস ইিযাদি সম্পূণব কাঙ্গয়ম হঙ্গল্ ারিীয় যুিরাঙ্গষ্ট্রর র্াংল্া াষী মােুঙ্গষর অর্স্থা হঙ্গর্ ওই নকাদরয়াে
মৎসযেীর্ীর নেঙ্গকও খারাপ। িাঙ্গির নিশ, োিীয়িা, োিীয় সংস্কতদি, াদষক পদরদেদি ইিযাদি সর্ োকার
পঙ্গরও দেদিবি িদল্ল্-িিাঙ্গর্ঙ্গের কারঙ্গণ ফযাদসস্ট ারি োগদরক র্ঙ্গল্ স্বীকার করঙ্গর্ ো। র্াংল্াঙ্গিশও
দেশ্চই এি মােুঙ্গষর র্ািদি িাদয়ত্ব নেঙ্গর্ ো। িার ওপর গণপ্রোিিী র্াংল্াঙ্গিশ সরকাঙ্গরর রে নিঙ্গখ র্ুেঙ্গি
পাদর িারা আসঙ্গল্ই দিদির অেুগি! র্ে, র্াঙাদল্ ইিযাদির নেঙ্গক র্াংল্াঙ্গিশ রাষ্ট্র বর্দিক কূটনেদিক
সমীকরণ অেুযায়ী দিদির রাষ্ট্রনেদিক বমত্রী। িাঙ্গির কাঙ্গে র্াংল্া ও র্াংল্া াষীর স্বাঙ্গেবর নেঙ্গক অঙ্গেক নর্দশ
গুরুত্বপূণব দিদির সঙ্গে নিাদির দর্ষয়টা। িারা দিদির র্াংল্াদর্ঙ্গদ্বষ, র্াংল্াঙ্গিশদর্ঙ্গদ্বষ ও ইসল্ামদর্ঙ্গদ্বঙ্গষর
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দর্ষয়দট নিঙ্গখও ো নিখার াে কঙ্গর। আর িাই নিা র্াংল্াঙ্গিঙ্গশর দেরাপরাধ োগদরক নফল্াদে খািুেঙ্গক
ারিীয় সীমান্তরিী র্াদহেী প্রকাঙ্গশয গুদল্ কঙ্গর খুে কঙ্গর সীমাঙ্গন্তর কাাঁটিাঙ্গর েুদল্ঙ্গয় রাখঙ্গল্ও র্াংল্াঙ্গিশ
রাঙ্গষ্ট্রর িা দেঙ্গয় নকাঙ্গো নহল্ঙ্গিাল্ হয় ো। প্রদি মুহূঙ্গিব সীমান্তসিাস র্াদিঙ্গয় নিাঙ্গল্ মূল্ি ারিীয়
সীমান্তরিী র্াদহেী। এমেদক নকাদ ঙ্গর্র ল্কর্াউে েল্াকাল্ীে অর্স্থায় ভােতীে ভূখণ্ড সথবি ‘োনস ি
ভাে ােযহীন’ এি ভােতীে নাগসেি োিাসেবি োিংোবেবশ চাোন িোে সচিা চাসেবেবি সেএ এস, তাবেে
সেরুবদ্ধ এেন োোত্মি অসভবযাগ েবেবি
( সূ ত্র:
https://sarabangla.net/post/sb422795/?fbclid=IwAR1XjNcfPEmKMBLPtxzYV4XFJ2SHLRec13y55ldL

আর িাই এেআরদস কাঙ্গয়ম হঙ্গল্ দেরপরাধ ারিীয় র্াঙাদল্ ও
র্াঙল্া াষীঙ্গির র্ি অংশ রাষ্ট্রহীে হঙ্গয় ার্গি াঙ্গর্ দুই রাঙ্গষ্ট্রর সীমাঙ্গন্তর মাঙ্গের নো-মযােস ল্যাঙ্গে িাঙ্গির
দর্ষযিঙ্গক িারা সমপবণ করঙ্গর্ এর্ং কাযবি দর্ঙ্গটইেশ কযাঙ্গম্পর র্াইঙ্গর ও ন িঙ্গর কাউঙ্গক গর্াদি পশুর
মঙ্গিা র্াাঁেঙ্গি হঙ্গর্, কাউঙ্গক গুেরাদি-র্াদেয়া পুাঁদে ও বর্দিক ল্দিপুাঁদের িাস হঙ্গয় দেে ূঙ্গম পরর্াসীর মঙ্গিা
র্াাঁেঙ্গি হঙ্গর্। অদিত্ব দেঙ্গকষ করঙ্গর্ রাষ্ট্র। নকউ নকউ নফল্ােী খািুঙ্গের মঙ্গিা সীমাঙ্গন্ত েুঙ্গল্ োকঙ্গর্ে ল্াশ
হঙ্গয়, নকাদরয়াে মৎসযেীর্ী েদরত্রদটর মঙ্গিা কাউঙ্গক কাউঙ্গক াসঙ্গি হঙ্গর্ ইোমিী দকংর্া দিিার পাদেঙ্গি!
পদ্মার েঙ্গর পঙ্গি োকঙ্গর্ কারও কাঙ্গরা ল্াশ! হয়ঙ্গিা এসর্ দকেুই হঙ্গর্ ো, প্রদিহি হঙ্গর্ ফযাদসর্াি, নসই
আশাঙ্গিই র্ুক র্াাঁদধ আমরা। দকন্তু আশঙ্কার দ ির দিঙ্গয় আমাঙ্গির দিেযাপে করঙ্গি হয়। দকন্তু এই আশঙ্কা
দেঙ্গয় দিেযাপে দক নমরুিণ্ড র্াাঁদকঙ্গয় নিয় ো আমাঙ্গির? আমরা দক পাদর ো ঋেু দশিিাাঁিা দেঙ্গয় এই দর্িযমাে
ফযাদসস্ট পদরকাোঙ্গমার সম্মুঙ্গখ আমাঙ্গির নোঙ্গহর মন্তাে দেমবাণ করঙ্গি? প্রশ্নগুঙ্গল্া োকুক। দশঙ্গল্পর দ িঙ্গর।
গঙ্গিযর দ িঙ্গর। দেত্রকঙ্গল্প। আমাঙ্গির মায়ারঙ্গেিঙ্গে। আমাঙ্গির াষাঙ্গপ্রঙ্গম। আমাঙ্গির যাদপিেীর্ঙ্গের
অেঙ্গর। প্রশ্নগুঙ্গল্া আমাঙ্গির আয়োর সামঙ্গে িাাঁি করাক।
WpLYK4NzQyKyEsaAjAs )।

সিে সি দুি-এে িসে ‘েয সনট’সেে সভসিও ূে (https://youtu.be/a-w-g07bT3E)
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অতনু স িংহ (জন্ম ১৯৮২) েূেত িসে। পড়াশুনা গযজ্ঞাপন ও চেসিেসেেযা। েই
পসিেেবঙ্গ। োজ-োজনীসত, চেসিে, সোি িংস্কৃসত ও োিংোে ভাোবন্দােন সেষবে গেয
সেবখন। সিাটগেও সেবখবিন সেশ িবেিসট। এখন অেসধ্ সোট ৪সট িােযেন্থ ও ১সট
গে িংিেন প্রিাসশত হবেবি। সেশ সিিু েে পসিেেবঙ্গে িসেতা পসেিা ‘োেন'-এে
বঙ্গ যুি সিবেন। েতেোবন েৃহৎ েবঙ্গে অনোইন াসহতয সপাটোে ‘প্রসতপি'ে িাযেসনেোহী
ম্পােি। ‘সপ্রে েেসসন' নাবে এিসট বল াধ্ীন চেসিে সনেোয িবেবিন। ািংোসেিতাে সপশা
ও সেখাবেসখ ূবে সেশ সিিু েে গযপ্রজাতিী োিংোবেবশ সথবিবিন। সনবজবি
পসিেেবঙ্গে োিাসে না েবে েড় োিংোে োিাসে সহ াবে পসেচে সেন।
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