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ায না ভকনয েথেতা  

‚েী জাকনন, ামভকে আভাকদয মিেভকতা দাাঁড়াকনায জায়গা মছর না। ওই, কোনওযেকভ ভযাকনজ েযা কগর। 
চাকযয দকরয মতনজন ফ্ল্যাগ মনকয় দাাঁমড়কয়কছ, আমভ এেেু মছকন মগকয় ওকদয ছমফো কনওয়ায েযত েযমছ। 
কদখরাভ কম ২৪-ওয়াইড করকেও মতনজনকে কেকভ ামি না। আযও এে-া মকছাকর ককত াময। 
মমছকয়ই কগরাভ। ভুূকতে াকয়য মনচো খামর কয় কগর! আকগ দূয কথকে কদকখমছরাভ ামভকেয এেধাকয 
এেো েমনে আকছ, অকনেো ুরু ফযকপয জভাে করস্তাযা। কো একেফাকয কখয়ার মছর না। ওখাকনই 
কড়কছ া, আয েমনে আভায ওজন যাখকত াকযমন। েী েময? হু েকয মনকচ যওনা কদওয়ায ভুকখ 
মযকফ্ল্ক্স অযােকন দু’াত মদকয় মনকজকে কাল্ড েময। যাাঁ, যীয ঝুরকছ। াত এেফায কছকড় কগকর আয 
খুাঁকজ ককত কফ না। কমন ুকতায় ঝুরকছ ভযণ! তফু কলো বাকরা। যাজীফ, প্রকনমজৎযা মযয়যাক্ট েকযকছ 
কে কে। একে অকনযয কোভয জমড়কয় াত ফামড়কয়কছ আভায মদকে, কেকন তুকরকছ মিে ভকয়। উপপ! 
নইকর কম েী কতা? তকফ একফয ভকধয এেো ভজায েথা আকছ, ওই ড়ায ভুূকতে েযাকভযায াোযো 
মেক মদকয়মছরাভ অজাকে। ওকদয ছমফো মেন্তু উকিমছর।‛  
 গল্পো ফকরমছর দীঙ্কয, এে দুুকয েরোতা-ভুমখ দুন এক্সকপ্রক জানারায ধাকয ভুকখাভুমখ ফক, 
১৯৯৭-এয ককেম্বকযয ককল। ওযা কফাকয ফদ্রীনাকথয গাকয় ‘নয’ ফেত অমবমাকন মগকয়মছর। আভযা 
গকোত্রী এরাোয় দুমে উকবাগয দমাত্রা েকয মপযমছরাভ। কফাকযই প্রথভ আরা। কফাকযই ওয ভুকখ 
কানা প্রথভ মখয-েথন। ওই অমবজ্ঞতা শুকন কম ছাো কড়মছর ভকন, কো ’র ওয অম্ভফ অযাডকবঞ্চায 
মিমযে। কম অমবমাকনয প্রমতমে প্রয ও ক্ষণ উকবাগ েযকত জাকন। দীঙ্কয কমন এে ‘ায-না-ভানা-ভকনয 
েথেতা।’ কই প্রথভ ছাো কোনওমদন এেফাকযয জনযও মপকে য়মন। কজনযই ওয প্রমত এত বাকরাফাা, 
এত ভী, এত ভুগ্ধতা। যফীন্দ্রনাকথয ‘মখয ইকত মখকয ছুমেফ’ রাইনো দীঙ্ককযয াকথ দারুণ ভানায়। 
ও মনকজই ফকরকছ, এেো ামভকে দাাঁমড়কয় াভকন আয এেো ামভে কদকখ ভকন ভকন মিয েকয কপমর, কযয 
ফায ওখাকন। এইবাকফই একে একে মফকেয ফ ীলেমফনু্দগুকরা ছুাঁকয় কপরা, এযই নাভ কফাঁকচ থাো, কফাঁকচ 
থাোয আফমযে তে ফকর কভকনমছর ক। এ মছর তায স্ব-আকযামত তে। গাকড়ায়াকরয কছাে ফড় ভাঝাময 
ফেত-াড়ায় শুরুয়াত; তাযয এবাকযস্ট-করাথ ক কথকে োঞ্চনজঙ্ঘা-কধৌরামগময াম্রাকজয তায অমবমাত্রী 
অেকভধ  মপ’ফছয ছুেকত ছুেকত আচভো কথকভ কগর ভাোরু ীলে ছুাঁকয় কপযায কথ (১৬ কভ, ২০১৯)। 
দীঙ্কয স্বাধীনতা-মদফকয োন, জন্ম ১৫ আগস্ট। অমবমানই মছর তায স্বাধীনতায কখাাঁজ। জাত অমবমাত্রীয 
ভকতা ওয মনজস্ব এে মভন মছর – আে-াজায-মভোয ক্লাকফ কম ১৪মে ফেত আকছ তাকদয প্রমতমে ামভকে া 
যাখা। বূকগাকরয ফাধা মছর। কেননা ওই ক্লাকফয াাঁচজন আকছন ামেস্তাকন। কখাকন বাযতীয়কদয প্রকফ 
মনকলধ। তাই মনকয় মফেল্প মচো মছর দীঙ্ককযয। মেন্তু ফ স্বপ্ন মচো ভাোরু’য ামভে মযকজ কথকভ কগর।  
 এই কমদন আভাকদয ৭৫-তভ স্বাধীনতা মদফকয উদমান ’র। এতগুকরা ফছকয কদকয মতেুেু 
অজেন, মফজেন ফ কে মনকয়ই া েযকত য় অমবমাত্রীকদয। দীঙ্ককযয ভকতা আকযাীযা এই ফাতোই 



কযকখ কগকছ, য়কতা ফা যাস্তাোও কদমখকয় কগকছ কোনও এেবাকফ। তাই খুফ ভকন কড়। এখনও ওকে কদমখ, 
মখকয দাাঁমড়কয় আো ছুাঁকয় আকছ। যামরউে দীঙ্কয!  
 েকযানায কচাখ যাঙামন আকছ, তকফ কতজ অকনেো েভ। মমদও ডাক্তাযফাফুযা, বাইযা-মফকলজ্ঞযা 
কচতাফমন মদকয় মাকিন ভাকন, তৃতীয় কেউ আকছ। কিোকনায উায় কতভন ফাতরাকিন না কেউ, আফায 
এে কজায রড়াইকয়য ফয়ান শুকন মামি। এমদকে আভাকদয ভন াাড় াাড় েকয মাকি কই েকফ কথকে। 
অতএফ কফমযকয় ড়া মাে। কেউ আক আুে, একর কেভন েকয তায ঝুাঁমে ধকয ফাকগ আনা মায় কদখা 
মাকফ। এখন খফয আকছ, কজায খফয। আকযাী কথকে ন’জকনয দর কফমযকয় কড়কছ, ওযা এখন রাদাকখ। 
রক্ষয মকো-রা’য গাকয় মিভ মনেুন ফেত (৬১২৭) ও তায াকয এে অনাভা মখয (৬০৩৫)। 
াথোযমথয (রাকয়ে) কনতৃকে ওভয-অমবে-ভরয়-অমবমজৎ-েৃকেনু্দ-মফেনাকথযা এই ভুূকতে কফেযাকম্প ফক 
ামভে ভাকচেয ছে েলকছ। অমবজ্ঞ াথোযমথ, কে এেঝাাঁে তরুণ তুমেে। রুখকফ কে? ামভে শুধু ভকয়য 
অকক্ষা।  
 কছাট্ট েকয আযও দুকয়েো খফয মদকয় যামখ। আজোর গাকড়ায়ার মনকয় নানা মিধা থাোয োযকণ 
অকনকে গেফয ফদকর কপরকছন। কেউ াকতয োকছ কজাোংময, কগাচা-রা, ফা মনকদনকক্ষ ান্দােপু েুাঁ কভকয 
আায ভতরফ েযকছন। আফায অকনকে াকর ব্র্যান্ড-বযারু াওয়া োশ্মীকযয কেে-করে কেকেয উকেকয 
কফমযকয় কড়কছন। ভাউন্ট েুন ামভকেয (৭০৭৭) রকক্ষয যওনা মদকয়কছ ‘কেয যাকনাবা অযাডকবঞ্চায’-এয ইয়াোং 
মব্র্কগড। তকফ ফচাইকত তুরোরাভ োণ্ডমে েযকছ মফনকয়যা (মফনয় ফাযাই) মতনজন। না, কোনও দর নয়। 
মতন ফনু্ধ মভকর এে ভযাযাথন কেকেয নো ছকে েরোতা কছকড়কছ ২৩ আগস্ট। কোথায় মাকি? ওযা 
তভা উতযোয তারুো কথকে াাঁো শুরু েযকফ, অমতক্রভ েযকফ ‘ফযাু-া’; মেন্নকয কৌঁকছ ‘বাফা-কজাত’ 
কমযকয় নাভকফ মন উতযোয়; কখান কথকে ‘মন-াফেতী’ মগমযথ মদকয় কৌঁছকফ াফেতী তথা মফয়া 
উতযোয়। না, এখাকনই কল নয়। এযয ওযা কভােযকথ মিমত দয োজায় এেেু মজমযকয় চকর মাকফ 
প্রামেে োভ মেকেয-এ। কখান কথকে ‘াযাোং-রা’ অমতক্রভ েকয া যাখকফ রাদাকখয রূু উতযোয়। 
মমদ এয কযও কফদভ না য়, আযও কোন কোন ভুরুকে ামড় কদকফ জানা কনই। আাতত এই ে’মেই 
খফয। আভাকদয উকেমজত েযায কক্ষ মকথষ্ট।  
 আগস্ট োংখযাও কই ভাকয ককল। আভাকদয কচষ্টা আকছ, অেত ভাকয ভাঝাভামঝ কমন প্রো েযা 

মায়। মেন্তু, কেন আনাযা মেছু ফরকছন না? ফরকর কতা ফুঝকত াময, কোথায় বুর কি!  

 

 


