
ম্পাদকেয েরকভ  

ইকেডানা কে ফন্ধ থাকে !  

রেডাউন যফর্তী নয়া বফকযায়া কদকন মখন আভযা ীর্ককলয ুখটুেু মথাম্ভফ বেকটুকট কনকর্ ফযস্ত, র্খন 
ওযা ঘয বেকে াকে কদকয়কে ীযাঞ্জার শরপ্রােীকয ইদ্রান ফতকর্য ব াটঙ্গী বদওকটব্বা কখয অকবমাকন। 
ওই কফযাট েত্বকয র্খনও ভাযণ ীর্  াাঁকেকয় আকে।  র্খনও মখন র্খন রু্লাযার্, ককফয বর্ারাে েযা 
ঝে, র্াাঙ্ক হু েকয ূকণযয কফ/কর্কযদাগ নীকে েকর মাওয়া, ইর্যাকদ েরকে। অফয ওযা ব কন ফুকঝই 
কগকয়কের। ীর্োকর কখয অকবমাকনয নক য একদক কফকল বনই। এেটা শুরুয়ার্ দযোয কের। বটা 
আকযাীয র্যকপ কয়কে, ায েথা এটাই। এই ো টা  রুকয ভকন কয়কে। র্াই মাওয়া। ীর্োরীন 
অকবমাকনয ফকেকয় ফে েযাকরঞ্জ ভাইনা াঁকে কর্কয র্াভাত্রায় ক্লাইকবিং ফত োরাকনা। এই ফতটা 
ের্খাকন েকিন, দুেথায় বফাঝাকনা মাকফ না। বম ফা মাযা আট-া াকয াকভকট ভো কদকয়কে র্াযাই  াকন। 
অনযকদকে ীর্োকরয কেেু স্বাবাকফে কির্াফিা থাকে - আো কযষ্কায, াওয়া েভ, বাকয ফযপ খানাখন্দ 
বেকে যাকখ। এফ আকযাীকে অকনেটা অনুেূর ভয় বদয়। কেন্তু ভুকের কে, কভারয় েদাকেৎ ঋরু্য 
কনয়ভ-নীকর্য বযয়াৎ েকয। ব মখন র্খন কফগকে মায়। বমভন রুদ্রকদয বেকত্রও কয়কে। িাৎ ঝে, বাকয 
রু্লাযার্, বের্-েুয়াায ানা (White Out) – রাগার্ায নাোর েকযকে ওকদয। এফিং কঙ্গ বয়াকরয  
দরফদ্ধ য়র্াকন! েযাম্প াইকট যীকর্ভকর্া ন্ত্রা োকরকয়কে ওযা। র্ায ভকধযও রুদ্র এফিং রুদ্র ( ুকনয়য) 
‘বথয়াঙ্গন ের’ একেকয় নব রু ওয়ার ধকয অম্ভফ রোই োকরকয় ইন্টাকযভ েযাম্প ও াকভট েযাম্প েকযকে। 
এে ফা অধতকদকনয ক্লাইব র্খন ফাকে। বদওকটব্বা াকভট কের ভকয়য অকো। র্াযয আফায অযাকন্ট-
ক্লাইভযাক্স! এফায নয়া প্রকর্েূরর্া। বখাকন অঙ্ক েকল ঝুাঁকে বনওয়ায অফো বনই, ফা েকেকর্ দুুঃাী কয় 
ওিায ফাস্তফর্াও বনই। োযণ বকেকত্র অকবমাকনয এমাফৎোয মর্ অ তন ফ ফযথত কয় মায়। প্রেৃর্ 
অকবমাত্রী র্াযাই মাযা আগাভীয াকর্ অক তর্ ঞ্চয় রু্কর কদকর্ াকয। থকযখা, ভানকেত্র, অকবজ্ঞর্া – ফই 
বর্া ঞ্চয়। মা কনকয় রুদ্রযা কপকযকে।  
 প্রেকরর্ প্রথাভকর্ েূকোয় র্াো উকেকয়, েকফ রু্কর, দরীয় ফা ফযাকিগর্ কযেুয়যার বকয বম াপকরযয 
উদমান য়, র্া য়কন একেকত্র। এটা র্য। কেন্তু বম বোনও অকবমাত্রীদকরয ঘকয বপযা ভাকনই আশ্চমত 
অপুযান অকবজ্ঞর্ায ইকর্েথা, ব কখয েুাঁকয়ই বাে, আয কখয বথকে দূকয বথকভ কগকয়ই বাে। োযণ, 
আ কেয অকবমাকনয প্রকর্কট ভুূকর্তয বম কদনকরক, র্ায ভকধযই আগাভীোকরয থকযখা কনকদতষ্ট কয় মায়। 
এই   েথাটা ফুকঝ কনকর্ কফ। াওয়ায ঝুকরটা কেন্তু েভ ফে নয়!  
 এখনোয ারোর ভন্দ নয়। আভযা হুকয  ীফকন ফকেয আগভন বটয াই না বর্ভন। ীর্ বমই 
েকর বগর বর্া গযকভয াাঁপাাঁ শুরু। ঘকয ঘকয পযান আয এক াকবতকিংকয়য বর্ােক াে। র্াোো এখন 
ববাটফা ায! ভাকন গযভ আযও ফােকে। আযও ফােকফ। এভকয় াকরকয় াাকে বগকর বফ কর্া, কেন্তু 
বন বদকফকযাধী যাভত কদই েী েকয! গণর্াকন্ত্রে ফযফিায় অিংগ্রকণয নূযনর্ভ নাগকযে দায় বম যকয়কে 



আভাকদয। অফয ববাকটয আকগ ফা কয াকরকয় মাওয়ায ভওো বর্া থােকেই। ভয় কভরকে না, র্াই ফকর 
ইকেডানা কে ফন্ধ থাকে? ফে আুে ফা না আুে, পুর কেন্তু পুটকে। াভায বেকেয প্ল্যাকনিং েরকে। 
দুোোয় দূযাল্লায় ওয়ায কয়কে অকনকে। এোোও আ কেয বেকরকভকয়কদয ভাথায় াকরকয় মাফায কফকফধ 
ভর্রফ কবে েযকে। াভকন কর্যই পুকরয ভযশুভ।  
 আভাকদয ভােত িংখযা প্রোক অকর্ অনকবকপ্রর্ কফরব ঘকট বগর। এে কফকল কযকিকর্কর্, মায 
অকনেটা াকর্য ফাইকযই কের, আভযা ফাধয কয়কে এই কফরকবর্ প্রোকয কদ্ধাে কনকর্। এ-ভুূকর্ত আয 

কেেু নয়, ািকেয দযফাকয কনুঃর্ত েভা োই। ীকর্ গ্রীকে ফলতায় কঙ্গ বথকেকেন, এই অস্বাবাকফে ফকেও 
কনশ্চয়ই থােকফন। আয এেটা েথা, ফাই ফকেেুয কযও বাকরা থােকফন।   


