
ম্পাদকেয েরকভ  
যাকবজ ভাউকেন কে এখন জজেট র জায়ােট !  
 ন ১৮৫৬, োযাকোযাভ এরাো জকয েযকত একরা কিকি দর িভা ভকোক াভাকয’য জনতৃকে। 
দূয জথকে এরাোয ফবতগুকরয নাভ জদয়া ’র জে-১, জে-২, জে-৩, জে-৪ এফং জে-৫। োযাকোযাভ 
যাকজয অফকিত ফকর এযেভ নাভ। কয অফয নাভগুকরা ফদকর মায়। জমভন জে-১ ’র ভাকযব্রুভ, জে-৩ 
’র  কযব্রুভ ৪, জে-৪ ’র  কযব্রুভ২ এফং জে-৫  কযব্রুভ১। জে-২ জে মকদ  ডউইনঅকিন নাভ 
জদয়া কয়কির, জই কযফকতবত নাভকি কয খুফ ফযফহৃত ’র না। তাই োযাকোযাকভয ই কফবাচ্চ, কফকেয 
কিতীয় দানফ ফবতকি জে২ নাকভই কযকিত কয় জ র, কয় এককি। এবাকযি আকযাকণয ফড় ইকতা 
আকি, জে২ এয জেকে নাকতদীর্ব এেকি ইকতা আকি। দ্রুত াতাগুকরা উরকি মায়া মায়। ১৯০২ এ 
অস্কায একেনকিইন, অযাকরিায ক্রকর, কবক্টয কয়কর-যা কভকর প্রথভ জে-২ অকবমান েকয। ১৪ কদন 
জরক কির তাকদয, শুধু ফবকতয বূকভকদক জৌঁিকত। তাযয ৬৮ কদকন াাঁিকি ককযয়া জবঞ্চায িারাকনা য় 
াকভকিয রকেয, ফহু ভূরয কদকয় ফেকি ফযথব য়। তখন না কির জতভন যঞ্জাভ, না কির কিে জেকনং। 
পকর মা য়। াত ফিয য (১৯০৯) আফরুকজ’য কডউে রুইক  আভকদ’য জনতৃকে আফায জে-২ অকবমান 
’র। রুইক ’য দর দকেণূফব ক কযকযা ধকয ৬২৫০ কভিায উচ্চতায় জৌঁকি মায়। এই ক কযকযাকিই যফতবীকত 
িযান্ডাডব রুি ফকর কফকফকিত য়। এয নাভ য় আফরুকজ ফা আফরুকি কযজ। কনিঃকেক কফকেয েকিনতভ 
খাড়াই, কেন্তু একি নাকে অকনে কনকিত েকয াপরয। মাই জাে আফরুকজ’য কডউে দকর ফযেকভ রকড় 
ায ভাকন এফং কডউে কনকজ যায় জদন জম, জে২ িূকড়ায় জেউ জোনকদন া যাখকত াযকফ না। তা, জে২ 
জিকড় কতকন এেিু দূকয জিাক াকরা ফবকতয কদকে নজয জদন এফং াকভকিয ১৫০ কভিায কনকি জৌঁকি মান। 
ই ১৫০ কভিায ক্লাইম্ব েযা আয য়কন, তীি তুলায ঝড় াঁকদয জপযত ািায়।  
 ভাকঝ প্রায় কতন দকেয কফযকত। ১৯৩৮-এ প্রথভ ভাকেবন অকবমান িারব াউিকনয জনতৃকে। 
আফরুকজ কযজ ধকয তাকদয অকবমান িকর। িারবকয ভকত িাই প্রযােকিেযাকর কপকজব র রুি। াঁযা ৮০০০ 
কভিায উাঁিুকত উকি জ কিকরন। াপ্লাই-রাইন কিে না থাোয় কপকয আকত য়। ১৯৩৯-এ আফায ভাকেবন 
এক্সককডন, জনতা কিট জ কয়জনায। াপকরযয জদাযক াড়ায় জৌঁকি (২০০ কভিায কনকি) বয়াফ কফমবয়! 
দকরয িাযজন আকযাী ঐ িযভ উচ্চতায় ক কয় অদৃয কয় মায়। যকযয কেনাযা জভকর না। ১৯৩৮-এয 
জনতা িারব আফায জে-২ যাকজয জপকয ১৯৫৩-য়। অনযতভ াকভি ক্লাইম্বায আিব ক ল কে আফায এে 
যযজনে দুর্বিনায় কনত য়। অফককল ১৯৫৪-য় ইতাকরয়কদয অকবমান এফং াপরয। করকনা রাককডকর  
আকখকর জোম্পা নকন আফরুকজ স্পায কথ াকভি েকয (৩১ জুরাই ১৯৫৪) িাযডভ জকয় মান। এয 
জনকথয িভেপ্রদ নািে আকি, জ  কেয অফো আজ জনই। মাে, ঞ্চা লাকিয দকে ধাযাফাকে 
এক্সককডন কয়কি এখাকন, কেন্তু কযয াপরয আকত জরক  জ র ২৩ ফিয। এফাকয ইতাকরয় দর। 
তৃতীয় পর অকবমান ভাকেবন দকরয, মাযা নথব স্পায কদকয় উকি আফরুকজ রুি ধকয; াকভি েকযন রুই 
কযিাডব, জন যকেকর এফং আয দুজন। ১৯৩৮-এ জম কখয জিাাঁয়ায রেয কনকয় তাকদয ূফবুযীযা অকবমান 



েকযকির জকি ূযণ ’র ৪০ ফিয কয (১৯৭৮)। তাযয কফকবন্ন জদ জথকে অজস্র অকবমান কয়কি, 
অকনকে জফকর্াকয প্রাণ াকযকয়কি, তফু জে-২ জকয়য উন্মাদনা থাকভকন।  
 অকতকযক্ত উত্তকয অফিাকনয জনয জে-২ বীলণ যেকভ অকনকিত, ভৃতযীতর। ায়া তুলাযঝড় 
কনকভকল র্াতেীয় রূ জনয় এখাকন। কফখযাত কেম্বদন্তী আকযাীযা নানা তেভায় কিকিত েকযকিন জে২ 
ফবতকে – কেরায াকভি, যাকবজ ভাউকেন, আয েত েী... তাই ফকর জে২-এয ডাে উকো েযা 
মায়কন, মাকে না। কফতে জুকড় জতা ফকিই, এেু তকে জে২ এক্সকডন িরকি। ফযং এই তকে 
এয আেলবণ আড়ম্বয অকনে জফকড়কি। কফ ত দে জথকে আফায ভকন কে, এেদা যাকবজ ভাউকেন জমন 
আজ কেিুিা কর জাল জভকনকি। আজ অতযাধুকনে প্রমুকক্তকনববয াকািব ককিভ তায েৃকতে দাফী েযকত 
াকয। েৃকতে দাফী েযকত াকয এভকয়য জযা অকবমােীযা। কভংভা ক য়াল কজ, কভংভা জডকবড, কনভবর ূজবা
-জদয নাভ জরাকেয ভুকখ ভুকখ কপযকি। ২০২১–এয ীকত জম কনিঃব্দ তুরোরাভ েকযকি যা জে২ ফবকত 
তায ফযাখান েযা ক্ত। তকফ জদকখশুকন ভকন য়, যাকবজ ভাউকেন ফুকঝ জজেট র জায়ােট  কয়কি এখন!   
 প্রশ্ন ’র, জেন জে২ কনকয় িাৎ এই াতোন? োযণ আকি, অখণ্ড বাযকতয ভানকিকে জে২ 
ফবকতয অফিান কর যাজননকতে কফফাকদয োযকণ জকি এখন াকেস্তাকনয দখকর। একদকয 
ফবতাকযাীযা অকনে কদন ধকয স্বপ্ন জদকখ ে২ অকবমাকনয িাড়ে আদায় েযকত াকয না। কনেি 
বকফলযকত াযকফ জ ম্ভাফনা জনই। ভকন কড়, দীঙ্কয (জর্াল) ভকযয়া স্বপ্ন জদকখকির, জ জে২ াকভি 
েযকফ। যাজননকতে ফাধা অকতক্রকভয জনয জনার জদকয না কযেে কনকত জিকয়কির। ভাোরু ফবকত তায 
অোরপ্রয়াকনয য জই স্বকপ্নয ভৃতুয র্কি। এ মবন্ত েকয়েজন াকেস্তাকন িাড়া এই উভাকদকয জেউ 
জে২ াকভি িুাঁকত াকযকন। জযাযা অফয জ তাকরোয় জনই, তাাঁযা জম অন্তকদবীয় না কযে।  
 জম েথা ফরকিরাভ, ২০২২-এ এখন মবন্ত জে২ াকভকি এে অন্তভবাকদীয় কভকির িরকি। এে 
কদকন ১০০ জকনয াকভি েযায নকজয ৃকি কয়কি। ফুঝকতই াযকিন এফ েকবাকযি িাইর এক্সককডন! 

এক্সককিব জ ভ। কউজ িাো ঢারকত য়। অকনকে জিা াযকিন এফং মাকেন। এতকেিুয ভকধয এে 
অম্ভফ আকফক য োযণ র্কিকি এফায। এফাকযই প্রথভ উভাকদকয এেজন (নন-াকেস্তাকন) জে২ ীকলব 
া জযকখকিন। কতকন এেজন নাযী, এফং ফাঙাকর। যাাঁ, আভযা ফাংরাকদকয য়াকপয়া নাজকযন জিৌধুযীয েথা 

ফরকি। য়াকপয়া-ই উভাকদকয প্রথভ প্তৃঙ্গ কফকজতা, তৃতীয় নাযী এবাকযিায। াঁয াপরয আভাকদয 

আকফ কফজকড়ত েকয,  কফবত েকয।  কফবত য়ায আয োযণ আকি। যানার্াকিয রূম্পা দা  ুকভো 

দা মাকেন ভানারু অকবমাকন – ভাউকেকনয়াকযং অযাকাককয়ন অপ েৃষ্ণন কযয উকদযাক , ফন্ত 

কংযাকয়য জনতৃকে। াঁকদয প্রকত কনিয়ই শুকবো থােকফ আনাকদয, আভাকদয।  

 আজ এ মবন্ত... বাকরা থােকফন।                     


