
ম্পাদকেয েরকভ  

 ১৯৮২, নকবম্বয অকত চরকে। ীকতয ফাতা গাকে রাকগনন এখনও। াত ফনু্ধ স্টেকনয ফাআকয 
প্রাতযনে ান্ধয-অড্ডাে ফক অনফস্কায েকয স্টম, তাযা প্রকতযকেআ এেনি েভন প্রফকরকভ কে স্টগকে। 
প্রফকরভ ’র স্টম, াকত স্টোনও যাজোময স্টনআ, ভাথাে স্টোনও ভৎ নচন্তা স্টনআ, োরযশুয স্টোনও রুি-ভযা 
স্টনআ। ‘তাকর অভযা ভযা েযফিা েী?’ প্রশ্নিা ফায ভাথাে চাগাে নদকেকে। এেজন ফরকর, ‘চর াাকে 
মাআ।’ স্টেন? ঠাৎ াাকে স্টেন? এযেভ ারিা প্রশ্ন উঠকরও ফাআ নেন্তু প্রস্তাকফয কেআ ফযনফধ মুনি 

াজাকত থাকে। স্টমভন াাে ভাকন স্টফ ফে, ভান এেিা ফযাায। কনে উঁচুকত মাফায িান। তাোো ওকদয 
স্টেউ স্টেউ এয তায ভুকখ শুকনকে, এযাকজযআ ান্দােপু নাকভ ফকচকে উঁচু এেিা জােগা অকে স্টমনি নানে 
নভারকেয খা এরাোয ভকধয কে, এফং স্টমখাকন নানে াকে স্টঁকিআ চকর মাওো মাে। এেফায শুধু 
দানজযনরং নগকে েকত কফ। ফযা, বাফা এফং মাওোয ভকধয নদকনয ফযফধান নফকল থাকে না। প্রতযকে ভাত্র 
-নতকনে েকয িাো কেকি ননকে স্টফনযকে কে। তাযয াকে াকে াাকেয য াাে জনেকে ৬ নকবম্বয 
নফকেকর ান্দােপুয নকয স্টৌঁকে মাে াত-ফনু্ধ। স্টভঘ েুোায চাদকয অয েনেকন ফাতাকয ঝািাে 
স্টনদন অয খুফ নেেু স্টদখা ে না, নেন্তু যনদন োকর ােজভাকনা, দাঁত ঠেঠোকনা ঠাণ্ডায াকথ জানফানজ 
যাখা রোআ নদকে মখন স্টআ াাে-নয স্টথকে ওযা স্টচাখ স্টভকর নদকেকে অোক – নফস্মকে রুদ্ধফাে 
াতজনাে ননজকদয ভকধয এে চচতকনযয নযণ নুবফ েকয। তখনআ ভকন ভকন নিয কে মাে ফ!  
 েী স্টদকখনের াত মুফে? অনদগন্ত ূনযতা জুকে স্টভকঘয নিয ভুদু্দয। তায ফুকে বাকে স্টানায 
ভাথাওোরা েকেেনি জাাজ। প্রথভ ূকমযয স্টোঁো স্টরকগকে স্টম। ফাঁনদকে এেিু দূকয এবাকযে, স্টরাথক, 
ভাোরু - নতন ভাথা এোকথ! এনদকে একেফাকয াকতয োকে নফখযাত াফযতয নযফায ‘োঞ্চনজঙ্ঘা’। নফুর 
স্ট জিরাে অকে যাকথাং, জাকনা, োব্রু, োঞ্চনজঙ্ঘা, ানিভ-যা। প্রবুযা স্টমন এে স্টফকনতে 
স্টোনযওগ্রাপাকযয আাযাে যীকয যীয জনেকে স্টাজ নদকেকে নফনচত্র বঙ্গীভাে! অযও স্টদখর, স্টম যাস্তািা ধকয 
নকয স্টৌঁকেকে ওযা, স্টআ যাস্তািা নয ধকযআ এনগকে স্টগকে একেয য এে স্টঢউ োনিকে; এফং নন্তকভ 
উধাও কে স্টগকে অোক। দুদণ্ড নিয কে বাকফ, ‘এআবাকফ মনদ াকে স্টঁকি রূেথায স্টদক স্টৌঁেকনা মাে, 
তাকর স্টেন এ াকে-াঁিায স্টনািা িােী েযা মাকফ না? তখখুনন ান্দােপুয স্টগারবফঠকে নদ্ধান্ত কে মাে – 
াাকে জঙ্গকর অনাকগানা জানয যাখায জনয চাআ এেিা ক্লাফ। যাঁ, ক্লাফ। স্টিা এআ ভুূতয স্টথকে চারু কে 
মাে! এবাকফআ াােনকয জন্ম ননর, ‘স্টানাযুয অকযাী।’ নদনিা নের ০৭ নকবম্বয। স্টনদন ওযা স্টদকখনের 

নগনযনযায যাস্তািা অোক ানযকে স্টগকে। স্টনদন ফুঝকত াকযনন এআ যাস্তাআ স্টল মযন্ত চকর মাে 
োঞ্চনজঙ্ঘায ভাথাে! নতনমুগ কয স্টআ অকযাীযআ এে নােে (রুদ্র) স্টমখাকন দাঁনেকে তাো উনেকেনের। 
স্টআ অকযাী নদকন নদকন াফারে কেকে অয একেয য এে আনতা যচনা েকয স্টগকে। This has so 
far been a home of adventurers and adventurer makers …! না, এয স্টফন নেেু ফরায দযোয 
েকফ না অজ।  
 স্টগর ০৭ নকবম্বকয ৪০-এ া নদর অকযাী। স্ববাফতআ নদনিা মকথানচত ভমযাদাে উদমাকনয 

চনিক অযও িগফনগকে ...! 



প্রকোজন নের, এেফায নেকন নপকয স্টদখায জনয, এফং ফযআ অযও কনেদূয াভকন তানেকে স্টদখায 
জনযও। োর স্টথকেআ নফনফধ েভযূনচয নবে – দু-াকে স্টদৌে, দু-চাোে স্টদৌে, অযও েত েী। কন্ধে 
স্টানাযুয যফীন্দ্র-বফকন ফাৎনযে ভাফতযন। অকগয ফেযগুনরকত এআ কন্ধয অযিা েরোতায স্টোনও 
স্টপ্রোঘকয ফত। নযফনতযত নযনিনতকত (স্টোনবডনফনধ স্টভকন) এফাকয ননকজকদয কযআ ’র। দুগযভ-
স্টপ্রভীকদয ংখযা নেনঞ্চৎ েভ েকরও ফেযোয নুষ্ঠান নেন্তু খুফ বাকরা উতকযকে। ফে অেলযণ নের নোরী 
ফাে, এভকেয যাডকবঞ্চায অআেন। স্টদকয প্রথভ ননবনরোন নককফ স্টম স্টভকেনি নফনা-নিকজকন 
অিাজানয (নভিায) চূকো েুঁকে অায ননজয গকেকে স্ট, ে’নদন অকগ। অকযাী ওকে নবননন্দত েযর 
ভকঞ্চ। স্টেকর-স্টভকেযা ওয েথা শুনর। উদ্বনরত ’র ফাআ। ংফধযনা স্টদওো ’র নফীন ম্ভাফনাভে নবমাত্রী 
প্রদী ফয-স্টে। স্টদকয নযতভ ফযতাকযাী স্টদফানকয (নফশ্বা) মকথষ্ট স্টপ্রযণা ও প্রকযাচনাূণয ফিৃতা 
শুনরাভ অভযা। প্রান ও জনপ্রনতনননধকদয তযকপও একনেকরন নফনষ্টজকনযা; তাযঁাও েৃণ প্রংা 
অয েুণ্ঠ ভথযকন অপু্লত েকয স্টগকরন। একফয অকগ ংগঠকনয বানত, ম্পাদে ননজ ননজ ফিকফয 
অকযাীয তীত ও ফতযভাকনয স্টতুফন্ধনি েকয নদকেকেন। অয স্টগািা কন্ধিা ুন্দয াভার নদকেকে স্টপ্রভাঙু্কয 
(নস্কয)। ন্তঃ কফয নবনডও ও স্লাআড স্টা-স্টেয ফকন্দাফস্ত নের। স্টদখরাভ রুদ্রকদয ীকতয স্টদওনিব্বা, অয 
াথযাযনথয (রাকেে) স্টনতৃকে ংগনঠত ননেুন ওকেে ানভকিয নিযনচত্র। তকফ এফনেেু মাযা ফকচকে 
তানযকে ফকচকে ভজা েকয উকবাগ েকযকে তাযা ’র অকযাী’য উআন্টায েযাকম্পয স্টেকরকভকেযা। যা,ঁ 
তাঁকদয নববাফেযাও নেকরন। ফাআ স্টতা অভাকদয ফৃত্তয নযফাকযয স্টরাে।  
 স্টদখকত স্টদখকত ফেযিা পুনযকে অকে। াভকন েুনিয নদন। স্টোথাও নে স্টফনযকে কেকেন? না 
স্টফনযকে থােকর এআকফরা োকে দূকযয স্টমখানোযআ স্টাে নিনেি স্টেকি স্টপরুন। ঘুকয এক নরকখ স্টপরুন 
অনায ও অনাকদয পয ফা দুগযভমাত্রায গল্পেথা। E-ভযাগ এয াতা কো েযকে।  
 
 বাকরা থােকফন। কঙ্গ থােকফন।                  
  


