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ডের ৪০ ফছয ধরয অভযা যতার যতার ডেভক্রাচি ডেরতাচছ। যতার যতার, বাংচুয 
বাংচুয, ডেভক্রাচি লুট াট, ভাশ ার র লুট াট, যতার যতার, বাংচুয বাংচুয অফায 
ডেভক্রাচি লুট াট - ডের ৪০ ফছয ধরয অভযা চফযাভ এআ ডেরা ডেআরাআ িরতাচছ।  

চিন অয চবরেতনাভ তায উরে দাড়ারনায চবচি ততচয ড াযররা ফহু দর য মৄদ্ধ অয 
াভাচি  র্শ ননচত  চযক্ষা চনচযক্ষায ভাধ্যরভ। অয অভযা নে ভারয মৄদ্ধ  আযাআ 
বাআফা পারাআরাভ  ড ল্লা পরত – ভাআতা উেরাভ এ টা  ং ারায ডদরয ম্পদ লুট 
ারট, অয তায বাোবাচেয  াআজ্জাে।  

চিটি ারাযা অভারদয উচনরফচ  ডেভক্রাচি ডেভক্রাচি ডেরা চচেরে চছর, তারদয 
দস্তরযয পুরযা ডেভক্রাচ ডোে চন ারাযা, চনরিরদয স্বারর্শ আ। তাযা মাওরনয ভে ফাচ   
ফ যাচিে ঊচনরফচ  প্রচতষ্ঠানগুচর চফ র এ আ উচনরফচে ধারি যাআো, তায 
ভার্ায উয শুধু তারদয ততচয  যা ডনতারদয ফাআো ডের। তারদয চুচ চুচ ফআরা ডেররা 
– অভারদয  র্াভরতা িররা অয অভারদয স্বার্শ গুররা ডদরে শুরন যাে, ড ারনা সুচফধা 
রফ না – অভযা বার  চভন ডদরফা, ড ফ টা া ো অভারদয ব্যাংর আ চনযারদ 
যােরত াযরফ, ন্য ড উ ছুরতও াযরফ না ডতাভারদয ড ফ টা া ো। ডতাভারদয 
ডছরর ডভরেযা অভারদয ডদর ডরোড়া  যরফ, চফরাচত ডররফররয চেচি চনরে ডতাভারদয 
রয তাযাআ অফায ডনতা রফ। অভারদয  র্াভরতা িররা অয অভারদয স্বার্শ গুররা ডদরে 
শুরন যাে অয লুট াট  রযা, ড ারনা সুচফধা রফ না। তরফ, ঘুনাক্ষরযও অভারদয 
স্বার্শ চফরযাচধ চ ছু  যরত ডমরো না,  তারর চ ন্তু চবলন সুচফধা রফ ডতাভারদয – 
িারনাআরতা, ডতাভারদয  যান্টনরভন্ট অয ডরক্রটাচযরেট  ফ অভারদয চক্ষাে চচক্ষত 
ডরার  বচতশ ।   

এভন ভন্ত্র অয এভন এ  িাচফ ভাআযা চদো ডেররা ারাযা – শুরু আো ডেররা অভারো 
চপ্রে ডেরা, প্রর্রভ চধয ররে, তাযয ভরেয ারর্ ারর্ দ্রুত ডর্র  দ্রুততয ররে িররতআ 
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র্া ররা অভারদয চফযাভ যতার যতার, বাংচুয বাংচুয, ডেভক্রাচি লুট াট, ভাশ ার-র 
লুট াট, যতার যতার, বাংচুয বাংচুয অফায ডেভক্রাচি লুট াট ডেরা।  িররছআ 
অভারদয এআ ডেরা - চ  চবলন ডনা অভারদয এআ ডেরাে, চ  চফলাক্ত এআ ডনা, ডমরনা 
ডরযাআরনয ডনাে বুদ রে অচছ – ফাচ  ফ পৃচর্চফ চভথ্যা, দুঃ দুচফশ ল িনচিফরনয 
ফ ফাস্তফতা চভথ্যা – অফারযা চতিবারফ িাড়া চদরে উেরছ অভারদয এআ ভযন ডেরায 
ডনা। 

েত  রে  ফছরয এআ চফরলয চতিতা অরযা ফরড়রছ। ারর্ মৄক্ত রেরছ ১/১১ এয চফল 
অয ব্যার্শ তা অয চফ চে অয এয ঘেনা; অরযা ডফরড়রছ িনংখ্যা, ডফ াযত্ব, দ্রব্যমুল্য, 

দাচযদ্র অয ধনী চদচযরদ্রয চফবৎল তফলম্য। দ্মা, ডভঘনা অয মমুনাে েচড়রেরছ রন  
াচন, অয ােযও এচেরে এররছ অরযা োচন টা। এআ চফশ্বিভারে চ ছুআ ফর র্ার  না 
এ মােোে।  

ডআবারফআ ােন, ডর্ভ, দাচনয়ুফ আোংচ, দিরা অয চনর নরদও েচড়রেরছ রন  
াচন। ডলাফার পাআনানচোর ক্রাআচ িনান চদরে ডের বযতায ারা ফদররয চফার 
ঝরড়য অোভ রেত ভাত্র। চতঊরনচো, চভয, চচযো অয চরচফোয তর্া চর্ত েনঊত্থান  
তায ডআ ঝরড়য প্রার্চভ  াি জ্জা ভাত্র; ভধ্যপ্রারিযয এআ প্রার্চভ  াি িযােআ ডফ ায 
রে ঘরয চপযরফ রক্ষ রক্ষ শ্রভচিচফ  ফাঙ্গাচর। তারদয ডযচভরন্টরেয বাটাে ফাংরারদ 
ব্যারেয চযিাবশ  মেন শুরন্যয চদর  ধাচফত রফ, তেচন ভযায উয োড়ায ঘারেয ভরতা 
চফশ্ব ফািারয ডতররয দাভ ঊেরতআ র্া রফ - $200, $300, $400/barrel ড ার্াে মারফ 
ড উ িারন না! চফরশ্বয ডতররয াপ্লাআ চ   রয ডেরছ, এেন ক্রম্বদ্ধশভান িাচদায ারর্ 
ারর্ এয দাভ ফাড়া ছাড়া অয ড ারনা উাে নাআ। চরচফোয াভরাটা ডআ  াযরনআ, তায 
ডতর  ব্জা  যায িন্য, ডমভনটা  যচছর আযার  - োদ্দাচপ, াদ্দাভ ছুতা ভাত্র - মূর রক্ষয 
চিন বাযত চক্তাচর রে ঊোয অরে অয ডতররয দাভ অ ামুচে ওোয অরেআ ডতর 
মৃদ্ধ িােোগুরারয চনরিরদয  ন্ট্ররর চনো ডনো।  
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মাআরা , ফ চভরাআো ডমআ ফস্থায চদর  অভযা মাআরতচছ তারত এআফারযা োররদা 
াচনা অভারো চনো তারদয নাতন যতার যতার ডেরা রু  যরফ ঠি আ - চ ন্তু, 

এআফায ডেরা ডফাধ ে তাযা ডল  যরত াযরফ না, েরতা এআফারযরয ডেরাআ তারদয 
ডল  আযা চদরফ। উরয ফচনশ ত চিচরত ডপ্রক্ষারট এআফারযয ডেরা ডম চ  চদঘশ স্থাচে 
বেেয রূ চনরত ারয তা অভযা ড উ েরতা  ল্পনাও  যরত াযরতচছনা - তাআ অভযা 
োররদা াচনারয চনো চিচিত।  

অভায ধাযনা এআফারযরয ডেরাে যািমরন্ত্রয ক্ষচে বঙ্গুয প্রচতষ্ঠাঙ্গুচর ফ চুড়ভাড় আো 
বাআঙ্গা ড়রফ; াধাযন াধাযন, স্ত্রধাচয স্ত্রচন, আউচনপযভ চফচন  আউচনপযভ ধাচয 
ফাআ এআ ঙ্ঘারত িড়াআো যরফ - উরয ফচনশ ত চিচরত ডপ্রক্ষারটয প্রচতচক্রোে অয 
ারুদ্ধ য চিফরনয দুচফশ লতােআ এভনটা ঘটরফ। 

এআ বোফ ঙ্ঘারতয চবতয চদরে া মচদ নতুন ড ারনা ম্ভফ াচ ও ক্ষভ  
ডনতৃরত্বয উত্থান না ে, তরফ অভারদয এআ নয ফা ডম  রতাচদরনয রফ ফরা মুচির।  

অভযা না াযররও, ফহুচদন য েরতা প্রকৃচত এ চদন তায চনরিয ভরে, চনরিয ভরতা 
 আযাআ অভরদয ডানায ফাংরা চপযাআো চদরফ। অভারদয নাচত পুচতরদয ফা অরযা দুযােত 
ফংধযরদয  ারছ। 

ড ারনা িাচতয এআয ভ ক্রাচি ারর  চিভাযা ফরর interesting times, অয ািায 
ািায ফছরযয চবজ্ঞতাে িাআচনিযা ফরর it is a curse to be born in interesting 

times.  
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