
ম্পাদকেয েরকভ  

আয নয় মাত্রাবফযবি  
 ফছয শকল ফকরবছরাভ, শম বখযটায বদকে শমকি শমকি ফছযটা পুবযকয় শের শবে আভাকদয 
েন্তকফেয িাবরো শেকে ফাদ ড়কফ? আকদৌ না। শই অধযা চূকড়ায বদকে মাওয়াটা োেকফ ফকরই শিা নিুন 
ফছকযয আা। ফ অম্পন্ন মাত্রা-শে ভাকনয শিুফন্ধ বদকিই আক নিুন ফছয। শমভন এককছ ২০২২! 
জাবন, ২০২১-এয অকনে গ্লাবন বছর, যাজয় বছর, শাে-ঙ্কা-বফহ্বরিা বছর। ফবেছুয কযও বেন্তু 
ুভকয়য ূফবাবা বছর। শই ূফবাবা বছর ফকরই না আভযা অুকখয অংখে শচিাফবন উকক্ষা েকয 
উৎকফ ভােকভ ফা দুকযয মাত্রায় া েকযবছরাভ। বফেি এেফছকয আভযা ফায ফায ম্ভফি এই এেবট 
ফািবাই বদকি শচকয়বছ শম, দুুঃভয় ভাকন মাত্রাবফযবি নয়, ফযং আযও শফব েকয মাত্রা জাবয যাখায অঙ্গীোয! 
অববয়ান শিা িাইই মা দুুঃভয় অবিক্রভ েকয মাওয়ায েরাকেৌর শখায়; ফা, মা ফবস্ব না েযা ুনাবভয 
ভুকখ ভাবট োভকড় কড় োোয ভন্ত্রগুবি শজাোন শদয়। এফ শম বনছে াজাকনা েো নয় িা আনাযাই 
জাকনন। আকযাী িায শযাজোয চরাকপযা বদকয়, িায জনভুবখ োজেভব বদকয়, দুেবকভ ধাযাফাবে বযেবিি 
দুুঃা শদবখকয় এই ফরায অবধোয অজবন েকযকছ। এফং শই অজবনটুেু ম্ভফ কয়কছ আনাকদয াচকমব, 
ভেবকন।   
 শোড়াকিই শম অভাবি অূর্বিায েো ফরা ‖র এয বেছু বনবিি শিু আকছ। োযর্ ২১-এয শকল 
শম জ স্বাবাবফে জীফকন শপযায ইবঙ্গি বছর ২২-এয শুরুকি িায ুয ছন্দ ফ শেকট শের। দু‖ফছকযয 
ুযকনা অুখটা আফায ফাড়াফাবড় যেকভ ছড়ার; বাইযা িায আচায-আচযর্ ফদকর ঘকয ঘকয ানাদাবয 
চাবরকয় শের। শুনরাভ, বিন নম্বয শেউ আছকড় কড়কছ। ডাক্তাযফাফুযা, স্বাস্থ্েংস্থ্াগুকরা, শনিা-েিবাযা শই 
শেউকয়য আড়-ফয ভাকি ফেস্ত কয় ড়করন। শেউ বনকয় বনিে নিুন িেে-িকেয ববজবফবজকি ফাজায িখন 
যেযভ। াধাযর্জন আফায বকয় োাঁক, দুরুদুরু ফুকে বাইযা শভাোবফরায উায় িারা েকয। একফয 
ভকধেই ায িে জানা মায় ক্রকভ। এ বিে নয় শম, বাইযা বপকয শেকর িকফই ভানুল নিুন েকয শুরু 
েযকফ। বাইযা বনকয়ই ফাাঁচায োয়দা বখকি কফ, বাইযাকয কঙ্গ ঘয েকয, ফস্তুি ফববফধ অুকখয াকে 
ফা েকয জীফকনয উৎফ উদমাকনয অবো েযকি কফ। এযেভই বাকফ অববমাত্রী ভন। িাই শছাট 
ফড় েিবাফোবক্তযা মখন শেউকয়য আড়ফয শদকখ দুড়দাড় েকয আফায শরখাড়ায ঘযগুকরা ফা 
রুবজকযাজোকযয ফাবড়গুকরায় িারা বদকয় শদয়, আয যাষ্ট্রকনিাযা শখয়ারখুবয মাফিীয় নভুনা প্রদবন েকয মায় 
- িখন াাবড় দরগুকরা, েরোর্েকভব বনকয়াবজি িরুর্িুবেবযা, ফা ৃজনীর ংস্থ্াগুকরা ভানুকলয ভাঝখাকন 
শেকে োজ েকয চকর। এই শম বক্ত ফা া — এয উৎ েী? অনে বেছু নয়, অন্তকয বনবি শই বচযন্তন 
অববমাত্রী ভন!  
 আকযাী‖য েোই ধরুন। ক্লাকফয ―যে ক্লাইবম্বং শোব‖ অবনফামব বযবস্থ্বিকি দু‖ফছয ফন্ধ োোয য 
বযেিনা মখন বস্থ্য কয় আকছ শম এফাকয কফই, িখনই বেনা েকযানায বিন নম্বয শেউবট পুাঁক উকিকছ! েী 
েযা? িকফ বে আযও এেফায স্থ্বেি োেকফ শছাট-ফড়কদয অবিবপ্রয় ―শরাকযার্ ববফয‖ (যে ক্লাইবম্বং 
শোব)? দূয দুেবকভয যাজকে শাড়খাওয়া ফ আকযাী‖য ভাোযা এেকত্র জকড়া কয় রাযাভব েকয। 



ফাবেযা িখন শজায জিনায়। েোম্প কফ শিা? অফককল শই দযাজ শঘালর্া, েোম্প কে বনবদবষ্ট বদকন এফং 
স্থ্াকন, ২৩—-২৬ জনুয়াবয, োাঁ, ুরুবরয়ায েজাফুরু াাকড়। ফাই উল্লবি ফকট। বেন্তু প্রশ্ন অকনে। এভন 
অুকখয ভয় এিজন শছকরকভকয় বনকয় ওযেভ াণ্ডফফবজবি জায়োয় মাওয়া বে বিে কফ? মবদ জ্বযজাবয 
য়? মবদ অনে ফাড়াফাবড় য়? মবদ ফাফা-ভাকয়যা যাবজ না য়, ঘয শেকে না ছাকড়? ফা, অনে শোনও 
ফোেযা......? এিকফয এেটাই উত্তয – মাযা েকযানা শেউকয়য ঝুাঁবট শচক ছুট বদকে েজাফুরুয বদকে 
িাকদয আবস্তকন ফ প্রকশ্নয উত্তযই রুেকনা আকছ। বেন্তু বাইযাকয েুয়াা শম োটকছ না, িাই অকনকেয 
অস্ববস্তও োকট না। অেচ ফকচকয় স্ববস্তয জায়ো ফুবঝ এখাকনই। েকযানায দু-নম্বয শেউ মখন িুকঙ্গ, আকযাী 
ধাযাফাবে স্বাস্থ্েববফয ংেবিি েকযকছ ুন্দযফকনয প্রিেন্ত জনকদ। োদাভাবটয শদক োজ েকযকছ অুস্থ্ 
বফন্ন ভানুলকদয ববকড়। ভয়দাবন জং রকড় োকয়-েিকয শম অনুবফ কয়কছ, িাই-ই ওকদয আন্ন ফা ম্ভাফে 
প্রবিেূরিায াভার বদকি শখাকফ। রগ্ন শুব। বনবিি প্রভার্ াওয়া মাকফ, মাকফই। অিএফ, শফবযকয় ড়া 
মাে।  
 োাঁ, অফককল প্রায় চাত্তয জকনয এে বিকেড েজাফুরুয াদকদক ে‖বদকনয িাাঁফু-গ্রাভ েকড় 
বনকয়বছর। শখাকনই চকরকছ আকযাী‖য ―৩৩-িভ শরাকযার্ ববফয‖ শনিাবজয জন্মবদন শেকে প্রজািন্ত্র বদফ 
মবন্ত। এফাকযয েোকম্প ১৫ জন বছর অোডবান্স শোকবয জনে বনফবাবচি, ৩৩ জন শফবে শোকবয জনে, এফং 
প্রবক্ষে বককফ বছকরন ১৪ জকনয অববজ্ঞ ও েবযিেভবা এেবট গ্রু। এছাড়াও বছকরন ৭ জন েভবেিবা 
এফং ৩ জন যন্ধনবিী (যাাঁধুকন)। বদন চাকযকেয দুদবান্ত অববজ্ঞিা। িকফ ফবভবরকয় ফবেছুয কযও েিটা 
পর ‖র এফাকযয ববফয, এভুূকিব  ফরা মাকফ না। শেননা আজকেয াপরে বনববয েযকছ এইফ 
শছকরকভকয়যা আোভীবদকন শে েী েকয িায ওয। না – ফাই শিা আয এবাকযস্ট োঞ্চনজঙ্ঘা নন্দাকদফী 
অববমান েযকফ না, ফা ফাই াি ভাকদকয াি াাকড় া েযকফ না; বেন্তু শম মায ভকিা েকয বনজ 
বনজ ফবি ফা অববমাকনয শদবট খুাঁকজ শনকফ বিে। াপরে শখাকন। এেটা াপকরেয েো অফে এখনই 
ফুে ফাবজকয় ফরা মায় – এইকম এিগুকরা শছকরকভকয় বনকয় িোেবেি এই ভন্দ ভকয় মাওয়া ‖র দূকয, 
াাকড় চড়ায দবড়দড়া ফাাঁধা শখাকি – েই, োকযায ভকধেই শিা াাঁবচ োবয ভকিা িুে উেবও শদখা 
মায়বন! এেফাকযয জনেও শেউ ফকরবন শিা, ‖োয, েরা খুখু েযকছ!‖ এেজনও  না। াপরে নয়?  
 ে‖বদন আকে চন্দনযা (চন্দন, অববে, যাহুর) িুলায-োকবকট শভাড়া বূস্বকেবয োাাঁ োাাঁ ভুরুকে 
দাবকয় একরা দু-চাোয় ওয়ায কয়। াকিেযভ এেটা শভো-ইকবন্ট! আোভীবদকন এে ফা এোবধে ংখোয 
এবকাড কয় আকি াকয ওকদয িুলায বূদৃকেয ািোন। আজ এ-মবন্ত...।  
  
 ২০২২-এ আুে স্বাবাবফে মাকনয ছন্দ।  
 ফাই বাকরা োেকফন।  


