
জাানন জজ এইট াজভট  প্রফা মান 
প্রধান ভন্ত্রী আনফ দতযাগ কযায ঘঘালণা জদনেনে, রৄনননো ।  ঘদ ৌঁড়াজিরাভ,  ানেয ঘীনত 

অকস্মাৎ েন্দ তন,  ঘথনভ ঘগরাভ। ঘক ফনরনে? কনঠেয জফযজি রকুাননায ঘেষ্টা কজযনা।  আজভ,  
জননমা আনফ ফরজে,  ঘকন জফশ্বা েনা? ানকেয জবতযটা আনরাে কানরাে অস্পষ্ট। ঘদখা মােনা,  
তফু ঝুৌঁঘক নড় আনফয ভখু ঘদখায ঘেষ্টা কজয। ঘাভ েকেনক যিাব কনার।  ঈলৎ জফনফাজযত,  
রৃই ঘোনখ েযারঞ্জ।  এক রক ঘদখনর ফুঝনত কষ্ট েনা,  কার ঘথনক ভদ জগরনে।  া া া,  
রযা োরা াভরা।  াজয দভনকয ানথ ঘতনড় আা ভদ এফং ঘানভয উৎকট গন্ধ আভানক 
ফুরডজানযয ভনতা ধাক্কা ঘদে।  ঘনেম্বনযয রুদ্র ন্ধযা।  ২০০৭ ানরয গযভটা এনকফানয ঘজৌঁনক 
ফননে।  জজগং ঘেনড় ানকেয ঘফনে ফজ,  আভায ান এন ফন জাানী ফন্ধ ু আনফ ।  ফে 
োনয ঘকাোে।  ঘাভঘর।  ঘটাজকয ঈান ঘকানন অফজিত এই ানকেয ফাজন্দা।   জাাননয 
ফুরৃফুদ অথেজনজত ঘপনট ড়নর,  ২০০০ ানর তায ফযফাটা মাে।  ফউ ঘেনড় মাে একই ানথ।  
ঘদনায দানে মাে াে ম্পজি।  াকায ভানুল, ঘটাজকনত এনজেনরা বাগয ঘপযানত।  ঘপনযজন।  
জননজ জপযনত ানযজন াকাে।  ঘকউ জযেে জজনে কযনর ফনর,  ঘ এই ানকেয প্রধান 
ভন্ত্রী।  কার ঘথনক ন্ধযা,  কাজ একজটই,  ভদ ঘগরা।  আজভ এই ানকে ভানঝ ভানঝ াৌঁটনত ফা 
জজগং কযনত আজ,  ঘই নূে আরা।  ম্পনকেয েড়াই উৎযাই ঘজযনে ফন্ধতু্ব।  জকেুজদন ধনয 
ঘ ফরজেনরা জাাননয প্রধান ভন্ত্রী মায নাভ জননমা আনফ,  নাজক  ঘফী জদন জটকনফ না।  ভাতানরয 
প্ররা -  এয ঘফী জকেু বাজফ জন।  আয এখন জকনা রৄননত নি,  প্রধানভন্ত্রী আনফ দতযাগ 
কনযনে।  ঘতাভায জক?-  আজভ ারটা আক্রভণ কজয।  কথাটা গানে ভানখ না ঘ।  ফাতান বাজনে 
ঘদে নতুন তথয।  াতরা ােখানা,  ঘপ্রজনডঠট জজে ফুনয ধভনক ঘট খাযা নে জগনেজেনরা,  
তাই।  কথাটা আজভ রৄননজে,  এক কভেীয কাে ঘথনক।  ইজযনটফর ফানের জনঠরাভ ( ংনেন 
আই জফ এ)  এ বুগজেনরন প্রধানভন্ত্রী আনফ,  কনেক ভানই কনেক ঘকজজ জন াজযনেজেনরন।  
আয এই আই জফ এ এয একটা ভরূ কাযণ ভানজক ো,  ঘে।  তাই ফনর,  জজে ফুনয ধভক!  
আজভ আড়নোনখ ঘদজখ,  জনিঃনে যীয কাৌঁজনে জফজেীয াজ ানে ানকেয স্বনঘাজলত ঘাভনর 
প্রধানভন্ত্রী আনফ।  াযাজদন ভদ ঘগরায াাাজ আয একজট কাজ ঘ খুফ জনজফষ্ট ভনন কনয। খফয  
নড়।  ঘযরনষ্টন,  জং ভরগুনরায ডাষ্ট জফন ঘথনক কুজড়নে আনন তাফত ংফাদ ে আয  
টযাফরনেড।  প্রথনভ নাজক োকযী খুৌঁজনতা ংফাদনেয াতাে। আনর োকযীয ানথ ম্পকে ঘনই 
এভন খফয  গুনরানতই তায ভননমাগ ঘফী,  ঘফাঝা মাে।  ঘন খফয  ঘনই মা আনফ জানন না।   
 
 ঘজদন াকে ঘথনক জপনয এন জজে ফুনয ধভনকয ঘখাৌঁোজট বুরনত াজযজন।  প্রজতজদন 
ঘরাে ঘপরাে ংফাদনেয াতা উনে ঘজননজে,  প্রধানভন্ত্রী আনফয ঘকজফননট নড়ফনড় নে ঘগনে,  
জনজযীন তায জনজপ্রেতা এন ঘেনকনে তরানীনত।  দতযাগ কযায খফনয ংফাদগুনরা একট ু
খুৌঁজটে ঘদজখ।  প্রধান ভন্ত্রী আনফ েভতাে আনন ২০০৬ ানরয ঘনেম্বয ভান । তায আনগ প্রধানভন্ত্রী 
জেনরন জনুইজেনযা ঘকাইজজুভ।  জাাননয অবযন্তনয ঘকাইজজুভয প্রধান এনজঠডা জেনরা জযপভে ফা 
জযফতেন।  জাাননয ডাক জফবাগনক ঘফযকাযী খানত স্তান্তয কঘযজেনরন জতজন।  বফনদজক নীজতনত,  
আনভজযকায ানথ জাাননয ম্পকেঘক অতযন্ত গুরুত্ব জদনেজেনরন।  আনভজযকায ন্ত্রা জফনযাধী  



অজবমাননয একজন কট্টয ভথেজক জেনরন।  তাৌঁয আভনরই ইযাক অজবমানন আনভজযকায নে ঘমাগ 
ঘদে জাানী বন্যযা।  ঘই েূ ধনয,  জাাননয জডনপন্স এনজন্সীনক একজট জযূণে ভন্ত্রনারনে 
রূ ঘদো ে  ২০০৭ ানর।  ঘদনয অরাবজনক ফা বতুেজক ঘদো প্রজতষ্ঠান গুনরানক ঘফযকাযী 
খানত স্তান্তয কযা নে ননপ্রডাজিব প্রজতযো ভন্ত্রনারেনক জিারী কযাটা তখন ঘভনন জননত 
োনজন অনননক।   
 
 ঘকাইজজুভ জেনররননয অন্যতভ জননফ খযাত,  জননমা আনফ প্রধানভন্ত্রী ন  ২০০৬ ানরয 
ঘনেম্বয ভান।  একজট সুন্দয জাান গড়ায প্রজতশ্রুজত ঘদন জতজন।  জাাননয জফনদ নীজতনত 
আনভজযকায নযই েীননয প্রাধান্য।  ূফেফতেী প্রধানভন্ত্রী ঘকাইজজুভ েীননয ঘনতৃফৃনন্দয কানে জনজপ্রে 
জেনরন না,  জফনল কনয জিতীে জফশ্বমুনেয ানথ জজড়ত োসুকুজন ভজন্দয জযদেননয কাযনণ।  েভতাে 
এন সুয াোন আনফ,  এফং ২০০৬ ানরয অনিাফনযই মান েীন  ঘকাজযো পনয।  ভনন 
জিনরা েীন- জাান ীতর ম্পনকেয ফযপ ফুজঝ গরনত রৄরু কযনফ।  জকন্তু রৄরুটা বার নর 
তায ধাযাফাজকতা অফযাত থানকজন।  প্রধান কাযণ জননফ ধাযণা কযা ে  ভধযপ্রােয জযজিজত।  
২০০৪ ানর জজে ফু জিতীে ফানযয ভত ঘপ্রননডঠট জনফোজেত নর ২০০৬ ানর এন এটা 
জযষ্কায নে নে ঘম আনভজযকায ভধযপ্রােয,  জফনল কনয ইযাক জরজ জফমেস্ত।   ইযাক ঘথনক 
ম্মনাজনক বানফ ঘফজযনে আায থ খুৌঁজনত রৄরু কনয আনভজযকা মুিযাষ্ট্র । আয এ জযকল্পনাে 
জজড়নে ড়নত ে , এজো ভানদন আনভজযকায ফনেনে জফশ্বস্ত ফন্ধ ু জাাননক।  দীঘে জদন ধনয 
জফশ্ব যাজনীজতয ঝগড়া জফফানদ মুিযানষ্ট্রয নে একজট ঘভাটা অনেয ঘেক জরনখ ায ঘে ঘগনে 
জাান।  মুে জফধ্বস্ত ইযানকয ুনফোনন আনভজযকায নয ফনেনে ঘফী টাকা ঢারনত নেনে 
জাানঘক।  তনফ এ মাোে রৄধ ু টাকা জদনে ায াো মাে জন।  আপগাজনস্তানন জ্বারানী ঘতর 
যফযা,  ইযানক ঘনা ঘপ্রযণ ঘথনক রৄরু কনয যাজয ভানে নাভনত নেনে জফশ্ব ফরনেয াোয 
ঘগনভ।  জাাননয আবযন্তযীন যাজনীজতনত নানান ংকনট আনফয জনজপ্রেতা তখন ঘননভ এননে 
৩০% এয নীনে।  জাাননয প্রধান জফনযাধী দর ( জডজনজ)  আনফয কর জরজনত রৄরু কনযনে 
রাগাতায জফনযাজধতা।  জেক এযকভ একটা ভনে,  ২০০৭ ানরয এজপ্রর ভান মুিযাষ্ট্র পনয 
ঘগনরন প্রধান্ ভন্ত্রী আনফ।  ক্রভিঃ াোনত রৄরু কযনরা ঘপ্রোট।  জভজডোগনরানত নতুন বানফ 
প্রোজযত নত রাগনরা আনফয বাযত প্রীজতয উখযান।   
 
 ২০০৭ ানরয আগষ্ট ভান বাযত পয কনযন প্রধানভন্ত্রী আনফ।  পযকানর,  বাযতীে 
ংদ অজধনফননয জফনল অজধনফনন তানক ফিফয যাখায জন্য আফান জানাননা ে ,  মা জকনা 
তায আনগয ফেয  বাযত পনয আা ঘপ্রজনডঠট জজে ফুনক জানাননা েজন।  বাযনতয উিজত 
প্রংা কযনরন আনফ।  রৄধ ু তাই নে ,  বাযত পযকানর ভাত্মা গান্ধীয ভাজধ ঘকনে না জগনে 
ঘগনরন করকাতাে,  বাযনতয স্বাধীনতা মুনেয অন্যতভ ভয নােক সুবাল েে ঘফানয প্রজত অকজৃেভ 
শ্রো জানানত।  তায য,  ২০০৭ ানরয ঘনেম্বয ভান,  বাযত ভাাগনয অনুজষ্ঠত ে  স্মযণাতীত 
কানরয ফৃিভ াভজযক ভড়া-  ভারাফায ০৭- ২,  মানত এই প্রথভফানযয ভনতা ঘজাট ফাৌঁনধ জাান,  
মুিযাষ্ট্র, বাযত,  অনষ্ট্রজরো  জঙ্গাুয।  ঘক তুনরয জফলে নরা,  এই াভজযক ভড়াজট ে ,  
ইযাক ফা আপগাজনস্তাননয জনকটফজতে আযফ াগনয নে , ফাংরানদনয কাোকাজে ফনঙ্গাাগনয।  ইযাক 



ঘথনক  মুিযাষ্ট্র  তায জভেনদয ম্মানজনক বানফ ঘফজযনে আায রূ ঘযখাজট ধীনয ধীনয জযষ্কায 
নত রৄরু কনয।  রৄরু ে  এজোন ন্যানটা জননে োা গুঞ্জন।  ূণে ভড়া নে ঘল মেন্ত জকন্তু  
ভেি ে  জন ঘ নাটক।  স্বযফ নে নে েীন।  বাযনতয ফাভ দরগুনরা মুিযাষ্ট্র প্রীজতয প্রেঠড 
জফনযাজধতা রৄরু কনয,  পনর জজেনে আনন প্রধান ভন্ত্রী ভননভান জং।  জদনক ট জযফতেননয 
ঘঠটাধ্বজন ঘফনজ নে অনষ্ট্রজরোে।  ২০০৭ ানরয ঘনেম্বয ভান,  একজট নতুন ংদ অজধনফন 
রৄরু োয তৃতীে জদনন,  ফরা ঘনই কো ঘনই,  দতযাগ কনয ফনন জাাননয প্রধান ভন্ত্রী 
জননমা আনফ।  িরাজবজলি োসু পুকুদা জযতযাগ কনযন সুন্দয জাাননয স্বপ্ন।  তায রৃইভা 
নয অনষ্ট্রজরোয প্রধান ভজন্ত্রত্ব ঘথনক জফদাে জননত ে  ডানন্থী জন াোডেনক,  আনন ফাভ 
ন্থী ঘকজবন রুড।    
 

গত ফেয  ঘটাজকনত গযভটা ঘমভন জেনরা ঝাৌঁঝানরা,  ীত জেনরা ঘতভজন কনকনন।   
তীব্র ীনত জনেজভত াৌঁটনত ফা জজগং কযনত আয  মাইনা আভায জপ্রে াকেজটনত।  ভানঝ রৃ একজদন 
ঘগনর ঘদখা েজন ানকেয স্বনঘাজলত প্রধানভন্ত্রী আনফয ানথ।  ২০০৮ এয এজপ্রর ভাটা কাটনরা 
ীত না গ্রীস্ম এই ংনে।  তাযয জনুন ঘই জনভর াো  উিয ঘভরুনত জনফোজত নর,  
ভন ি কনয একজদন ঘগরাভ ানকে জজগং কযনত।  ঘদজখ আনফ ানকেয ঘফনে ফন ফন গান 
কযনে,  ানত জাানী ানকয ( ভদ) কা।  আভানক ঘদনখই উিজত নে উেনরা ঘ।  এনা 
এনা,  াদয ম্ভালণ জানানরা।  ঘতাভানক ুজরন খুৌঁজনে ঘকন,  আকাভ- কুকাভ জকেু কনযনো 
নাজক?  আেভকা প্রশ্ন কনয ফনরা।  আজভ জফজস্মত  জেজন্তত ই।  ানকেয একজন ঘাভনর ভানুনলয 
কানে মেন্ত আভায ভনতা একজন প্রফাী ফাংরানদী ম্পনকে ঘখাৌঁজখফয জননত রৄরু কনযনে ুজর।  
যা জজনে কযনরা, ঘতাভায ানথ আভায ঘদাজস্ত ঘকন,  টাকা ো াই জকনা, -  আনফ ফরনত 
থানক।  জকংফা ানকে রৄধু জজগং কযনত আনা নাজক অন্যান্য জফনদীনদয জননে জভজটং ফা রা 
যাভে কনযা।   আজভ অফশ্য ঘোরানদয  ঘতভন ঘকান উিয ঘদইজন,  াপ াপ জফদাে কনয 
জদনেজে, -  আনফ জানাে।  যা জক ফরনরা জাননা, ঐ জজ এইট াজভট,  ঘমটা ঘাক্কাইনদায ঘতাোঘকাঘত 
আযম্ভ নি জরুাই ভা ঘথনক,  টাই কাযণ।  াযা ঘদ জনুড় কড়া জজকউজযজট।  ঘতাোনকায 
উয জদনে এখন াখীনদয ড়া জননলধ।  জরফােু জফমেে প্রজতনযাধ,  আজিকায উন্নেন এ ফঘতা 
বফেক খানায আড্ডা,  ঘপ্রভারাটা নফ ঘফডরূনভ,  আভায কাননয কানে এন জপ জপ কনয 
ফরনত থানক আনফ।   উ,  জক রৃগেন্ধ আনফয জনশ্বান!  োন জদনা,  ভদ জগরনো তাই ঘগনরা, -  
তানক থাজভনে জদনে আজভ ারকা জজগং রৄরু কজয।  
 
 রৄধ ু আজভ নই,  ইদানীং প্রফাী ফাংরানদীনদয অননকনকই ুজরী ঘজযায ম্মখুীন নত 
নি।  কজভউজনজটয জক খফয ,  ঘকাথাে জক নি ফ জফলনে জাননত োে ুজর।  একফায রৃফায 
নে ,  জনেজভত,  প্রজতভানই ুজরজ তরফ আন।  জফযি নর,  ঘন েভা প্রাথেনায বজঙ্গনত ফনর,  
ভনন জকেু কনযা না,  াভনন জজ- এইট াজভট।  ঘটা ঘল নরই আয জ্বারাতন কযনফানা।  আভায 
জযজেত এক ফাংরানদী ঘযষ্টনুযঠট ভাজরক ঘজদন জানানরন,  ফাংরানদ ঘথনক যাৌঁধনুী আননত জবা 
জদনি না জাান যকায,  জজ- এইট াজভট ঘল না ো মেন্ত ঘদনফনা।   অন্যনদয কানে ঘজননজে,  
াজভট ঘল না ্ো মেন্ত ফ ধযনণয জবা ঘদোয ফযাানয প্রেঠড কড়াকজড় আনযা কযা 



নি।  অনননকই আনফনদন কনয,  প্রনোজনীে ফ কাগজে জদনে জবা ানিন না।  
 

জজ এইট এয জন্য এজো তথা জফনশ্বয দজযদ্রযতভ ঘদ ঘথনক আা ফাংরানদী প্রফাীনদয 
ঘকন এত ঝানভরা ঘাানত নি,  আজভ োউনয উেনত াজযনা।  এফানযয াজভনটয প্রধান ইসুযগুনরা 
নি,  জফনশ্বয জরফােু জফমেে প্রজতনযাধ,  আজিকায উন্নে,  জফশ্ব অথেনীজতয জিজতীরতা  জফশ্ব 
আণজফক জিয রাগাভীন প্রায ঘযাধ।  নন্দ ঘনই ফগুনরা ইসুযই অতযন্ত গুরুত্বূণে।  রৄধ ু জজ 
এইট ঘদ নে  ৃজথফীয কর ঘদনয,  াযা ভানফ জাজতয জম্মজরত ভস্যা এগুজর,  মা জননে 
ভরূ আনরােনাটা ো উজেৎ জাজতংনঘ।  তনফ,  জজ এইট অথোৎ জফনশ্বয ফনেনে ধনী আটজট 
ঘদ মজদ তানদয নম্মরনন জননজয ধন - ঘদ রনতয কথা না ফনর জরফাে ু জফমেে জকংফা দজযদয 
আজিকায জন্য কত দান খেযাত কযা ঘমনত ানয তা জননে  আনরােনা কযনত োে,  আজি 
ঘনই।  এই আটজট ঘদই ৃজথফীয অনধেক কাফেন ডাই অক্সাইড জনগেভণ কনয। াযা ৃজথফীনত মুে 
জফগ্রন ঘম অস্ত্র ফযফরত ে  তায ৯০% বতযী ে  এই আটজট ঘদন। ৃজথফীয ঘভাট ুৌঁজজয ৮০% 
যনেনে এই আটজট ঘদনয ানত।  সুতযাং এই অনঢর জফিফানযা বনফয নাটযভনে বাগযজনেন্তায 
েজযে দাফী কযনতই ানয।  তনফ আভযা দজেন এজোয ভানুল আয দো দাজেনন্যয উয ঘফৌঁনে 
থাকনত োইনা,  োই অল্প জকেু ুৌঁজজ, ঘনট বানত ঘফৌঁনে থাকায ভনতা াভান্য উাজেন।  আজিকায 
ভানুনলযা এখন তাই ফরনে।  জজ এইট াজভটনক াভনন ঘযনখ জনু ভান  জাান- আজিকা াজভট 
নে ঘগর ঘোনকাাভানত।  জাান মখন  তায অন্যতভ ঘদায আনভজযকা মুিযানষ্ট্রয ানথ 
ইযাক- আপগাজনস্তান জননে ভাফযস্ত তখন েীন নীযনফ কাজ কনয ঘগনে আজিকাে।  রৄধ ু ২০০৬ 
ানরই,  আজিকাে েীননয ফযফায জযভান জেনরা ৫০ জফজরেন ডরায। আজিকায ঘদগুনরানক খুফ 
াধাযণ একটা ঘভনজ জদনত ঘনযনে েীন।  জফজনন ইজ জফজনন,  াানমযয নানভ অবযন্তযীণ 
ফযাানয ঘকান স্তনে কযা নফ না।  জাান- আজিকা াজভনট ঘোনকাাভানত আা আজিকান 
ঘনতাযা স্পষ্ট ফনর জদনে ঘগনরন,  রৄধ ু অথেননজতক াাময নাভক জবো নে ,  োই ইননবষ্টনভঠট,  
োই জফজনন াটেনাযী।   
 
 আনফয একটা কথা ভনন নড় মাে।  জজ এইট াজভনটয ঘবনুয,  ঘতাোনকায উয জদনে 
নাজক াজখ ড়া জননলধ।  েজকনত ঘদনয একটা ঘানা কথা ভনন নড়।  খুরনায প্রখযাত এক  
যাজননজতক ঘনতায ফাড়ীয উয জদনে নাজক াখী উনড় মাফায ভে এক ডানা জদনে উড়নতা ( অন্য 
ডানা ফাফরত নতা আব্রু ঢাকনত) ।  কাযণ,  ঐ ঘনতায নাজক আরযু ঘদাল জেনরা!  ঘতা,  ঘতাোনকা 
জােগাজট ঘাক্কাইনদা িীঘ অফজিত,  ঘমখানন জাাননয তাফত আর ু উৎন্ন নে থানক।  াজভনটয 
ঘবনুযয উয জদনে াখী উড়নত না ঘদোয কাযণটা আফায কানযা আরযু ঘদাল নাজক!  
আনফারতানফার বাফনাে আনভনন ঘন ঘপজর,  জজগং ঘথনভ মাে।  তনফ প্রকতৃ অনথেই,  আকান 
াখী  উড়নত না ঘদফায ভত েভতাধয ঘত েনরনে জাান।  জজ এইট াজভঘটয জন্য এত আনোজননয 
ভানঝ জেকই অফযাত ঘযনখনে ভযজ্জা ।  জনু ভান জাান- আজিকা াজভনটয াাাজ,  
ংনদ া নেনে জাাননয অতযাধজুনক াভজযক প্রকল্প,  ঘস্প জডনপন্স জনেভ।  আণজফক 
ঘফাভা ঘোৌঁনট জননে ঘকান জভাইর াখী জতযই মজদ উনড় আন জাাননয জদনক,  ঘটা স্যানটরাইনট 
ফাননা ঘরায কাভান জদনে জননভনল ধ্বং কনয ঘদফায ভত েভতা অজেন কযা এখন রৄধ ু ভনেয 



ফযাায।    
 

ঘফসুনযা কনঠে,  তাযস্বনয গান গাইনে আনফ,  জাাননয একজট জফখযাত এনকা ( ঘরাকগীজত) -  
জনিঃঙ্গ নাজফক।   েজর,  ফনর জফদাে জননত ঘগনর গান থাভাে ঘ।  ফনর,  আফায ঘদখা নফ।  
তনফ একটা কথা,  জজে ফু আনফ ঘতাোনকা জজ এইট াজভনট।  তায ফা , জজনোয ফু,  
একফায জাানন এন  তৎকারীন প্রধান ভন্ত্রী জভোজাোয গানে ফজভ কনয জদনেজেনরা।  এফানয 
মজদ ৃজথফীয ঘশ্রষ্ঠ রৃই পুনের-  ঘতর আয  ভনদয দানভয একটা পোরা না ে ,  তানর জজুনেয 
ফু ফজভ কনয ফনত ানয, ফতেভান জাানী প্রধানভন্ত্রী পুকুদায গানে।  অফশ্য ঘখান ঘথনকই 
রৄরু নফ নো মুগ এফং আজভ নতুন ফযফা আযম্ভ কযনফা আজিকাে,  িযথেীন ঘঘালণা ঘদে আনফ।  
ঘাভনর এক ভাতানরয প্ররা!  আজভ কথা না ফাজড়নে নীযনফ ঘফজযনে আজ াকে ঘথনক।  কানন 
ফাজনত থানক ঘফসুনযা কনঠে, তাযস্বনয গাো গান- জনিঃঙ্গ নাজফক।  
 
 

ডিঃ ঘখ আরীভজু্জাভান 
     জাান প্রফাী গনফলক  জেজকৎক 


