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দশৃয ১ : শহরেে কেন্দ্রস্থরে এে কেসেোরে নারসসিংরহারে উরেরিত িনতা ভাঙচুে চাোরে। ডাক্তাে এেিং 

হাসপাতাে েততস পরেে ‘গারিেরতে‘ িনয েততুয হরেরে এে রুরগে, এই অরভর ারগ রুরগে আত্মীেস্বিন ও 

রনেটিনো চড়াও হরেরেন ওই নারসসিংরহারে। অরভ ুক্ত ডাক্তাে নারে ভরে আত্মরগাপন েরেরেন। খেেটা 

পাওোোত্র আোে েরন তখন এেোত্র প্রশ্ন- রচরেৎসাে ‘গারিেরত‘কত েতত ওই রুরগে ধেীে পরেচে 

েী? 

দশৃয ২ : শহেতরেরত েুরেোঘারত আহত এে  ুেরেে িনয রেচাে চাইরত থানা কঘোও েরেরে 

উরেরিত িনতা। পুরেশ এরেে ওপে োঠি চারেরেরে। আোে েরন প্রশ্ন- আহত এেিং আততােী রভন্ন 

ধরেসে নেরতা? 

দশৃয ৩ : চুরেে অরভর ারগ তাে রনরোগেতস াে হারত নতশিংসভারে খুন হরেরে এে শ্ররেে। কিরন কগরে 

ততেরে ক , রনহত এেিং খুনী রভন্নধরেসে। িরে সাো শহে িরুড় চাপা উরেিনা কথরে সাম্প্রোরেে 

োঙ্গাে আতঙ্ক। 

দশৃয ৪ : তাাঁে োত্রীে শ্লীেতাহারনে অরভর ারগ কেিতাে হরেরেন এে েরেি অধযাপে। স্থানীে িনতা 

এেিং পুরেরশে োরে সঙ্গীন অেস্থাে পুরেরশ প্রহোে এমু্বরেরে তাাঁরে পাঠারনা হরেরে রশেচে কেরডেযাে 

েরেরি। ভেসন্ধ্যাে কসই এমু্বরেরে চেরো নতশিংস আক্রেে। োিপরথ সিংঘটিত এই েেসেতা কচারখে সােরন 

কেরখও এরগরে এরো না এেটি পথচােীও। প্রহোেত সঙ্গী পুরেশো রনোপে েূেরে োাঁরড়রে কেখরো এই 

নতশিংসতা। োোরড়ে কিো পুরেশ তৎপেতা না কেখারে হেরতা অরভ ুক্ত সহ সঙ্গীসাথীো প্রারেই োো 

ক রতন। িানা কগরো, আক্রেনোেীো এেটি রেরশষ োিননরতে েরেে আরশ্রত। িরে পুরেস  খন 

এমু্বরেে আক্রেরনে অরভর ারগ এেিনরে কেিতাে েেরো, কসই েরেে কনতাো রগরে থানা কথরে 

অরভ ুক্তরে েুক্ত েরে আনরেন। এখারনই কশষ নে, কসই েরেে পরে েন্ধ্ কডরে পরেরস্থরতে আেও 

অেনরত ঘটারনা হরো। রহনু্দ-েুসেোন েুই সম্প্রোরেেই স্বরঘারষত প্ররতরনরধস্থানীে কনতাো উস্কারনেূেে 

রেেতরত রেরত থােরেন। খেরেে োগিগুরোও কসাৎসারহ কস-সে োপরত থােরো। 

এই েতশযগুরেে তারেো েীঘস কথরে েীঘসতে েোই  াে। রেন্তু রচত্র তারত পাল্টারে না। প্ররতটি কেরত্রই 

োিননরতে েে এেই থারে। আতরঙ্কত অসহাে োনষু উপাোন্তে না কপরে ঢুরে  াে তাে ধরেসে 

সুেরেত (?) েরেস। এই সিংেটোরে োনুরষে সিংখযা দ্রুত েেরত থারে। োড়রত থারে রহনু্দ আে 



েুসেোরনে সিংখযা। অথচ এই প্ররতটি কেরত্রই এেটু স্বাভারেে ও রেোেহীন োনরসে অেস্থাে রনরেসষ্ট 

অপোধগুরোরে কেখরেই ক  কোনও োেও পরেই েুরে ওঠা সহি ক , অপোধীে ধেীে পরেরচরেে সরঙ্গ 

অপোরধে ধেন ও উরেরশযে কোনও সম্পেস ই কনই। েযরক্তগত শত্রুতা রেিংো স্বারথসে সিংঘাত কথরেই 

অপোধগুরে সিংঘটিত হরে। িরে আইন ও রেচােপ্ররক্রোরে রনরিে পরথ চেরত রেরে অপোধী অেশযই 

সািা হরে। রেন্তু েী আশ্চ স! প্ররতটি কেরত্রই অরভর াগোেী এেিং অরভর াগোেীে ধেীে পরেচেটিই েড় 

েরে কেখা হে। এেিং এখারনই কশষ নে, রেভািরনে োিনীরতে চতুে হস্তরেরপ অপোধী নে, অপোধীে 

ধরেসে পরেচরে পরেরচত কগাটা সম্প্রোেরে তখন োঠগড়াে োাঁড় েরেরে কেওো হে। িরে কোনও এে 

েুুঃস্থ রেনেিেু ‘কগাোো‘কে  খন সাোনয কোোইে কিান চুরেে অপোরধ প্রাে রেরত হে, তাে হরে 

রেচাে চাইরত কোনও েুসেোনরে োস্তা অেরোরধ নােরত কেখা  াে না। আোে রডোপুরেে গেআোেত 

 খন কোনও এে ‘উরেন‘কে েধয ুগীে েততুযেণ্ড কেে, েোরে ‘েন্ধ্‘ ডােরত হে েুসেোন 

সিংগঠনরে। এেিং শহরে ‘আেো এই েন্ধ্ োরন না‘ কেখা েযানােও কচারখ পরড়। কভাট-োিনীরতে 

োধযোধেতাে েুসরেে িনপ্ররতরনরধো োাঁরড়রে  ান েুসেোরনে পরে। রহনু্দ কনতাো োাঁরড়রে  ান 

রহনু্দরেে পারশ। রেরিরপ-এইউরডএরি রেভারিত কভাট োিনীরতে েোে উপতযোে োঙারেে পারশ 

োাঁড়ারনাে অেোশ োেওে কনই। ২০১৬ ক  েড় োোই। 

 এই ধেীে সাম্প্রোরেেতাে কপ্রোপরটই েযারেন্ডারেে রনেে কেরন চরে আরস উরনরশ কে। ঘতোে 

েরক্ত োঙারনা োিপরথ রশল্পীে তুরেে রনখুাঁত আাঁচরড় িুরট ওরঠ আেপনা। গান-েরেতা-নাচ-নাটে আে 

আরোচনাসভাে চরে আত্মপ্রচারেে কেহাো আরোিন। রহিংসা ও োঙ্গাে ভরে রসাঁটিরে থাো রহনু্দ-েুসেোন 

েুই সম্প্রোরেে োনুরষে পারশ োাঁড়ারত  াাঁরেে আেো কেরখ না কসই গােে, োেে, অরভরনতা আে 

অধযাপরেে েরেে আেো তখন পরথ কনরে েযারেোে সােরন েজ্রেুঠিরত কশ্লাগান কেই, ‘উরনশ কতাোে 

ভুেরে না!‘ উরনশ ক  এখন েড় ইরভন্ট। উরনরশে ‘োিাে‘ ধেরত হরে না! 

অথচ আসারেে োঙারেে িনয এে চেে সিংেটেুহূরতস এরসরে উরনরশ কে‘ে পঞ্চাশতে সিংস্কেে। 

এন আে রস নোেরন েে েে োঙারেে নাগরেেে চরে  াওো প্রাে রনরশ্চত। সরঙ্গ েরেরে অসরেোে 

সিংজ্ঞা রনধসােে। প্রেে গনগে সিংজ্ঞা  রে গতহীত হে তাহরে এই োরিয োরে োঙারে হাোরে তাে 

োিননরতে অরধোে। আেিাে সরঙ্গ ভােত সেোরেে কগাপন শারন্তচুরক্তরত  া  া শতস েরেরে েরে কশানা 

 ারে এে রসরে শতািংশও  রে সতয হে, তাহরেও আসারে োঙারেে কোনও ঠাাঁই থােরে না। এই 



ক্রারন্তেুহূরতস কোথাে োঙারে উপতযো এেিং ধেীে পরেচে ভুরে এই েুহূরতস এে হরে। রেন্তু তা নে, 

োঙারে আসারে আোেও এেোে রহনু্দ-েুসেোরন রেভারিত হরে। 

োেিংোে েো এেটি েথা আি আোেও েেরত হরে। উরনরশ কে আসারে, েোে উপতযোে 

োিংো ভাষাে রেন নে,োঙারেে রেন। োেে োিংো ভাষা নে, এই োরিয সিংেরট েরেরে োঙারে। 

অসেীো উে িাতীেতাোরেে রনশানা েখনও োিংো ভাষা নে, োঙারে িারত। এেিং আেো  তই রহনু্দ 

োঙারে আে েুসেোন োঙারেরত রেভারিত হই না কেন, োরিযে িাতীেতাোেী শরক্তে কচারখ আেো 

োঙারে, তাই আেো শত্রু। 

শরহে কেেীরত শ্রদ্ধােনত ক -সে োিননরতে কনতারেে েরে আগােী োরেে োগরি কেেরে 

তাাঁরেে োরে উরনরশে রেনম্র আরেেন- কোহাই আপনারেে ক ন কোনও রেন রহনু্দ ো েুসেোরনে রেরেরে 

আপনারেে না কেরখ। োনুরষে রেরেরে আসুন। েোরেে চরিশ েে োনুষরে সরঙ্গ পারেন। এটাই উরনরশে 

েহাপথচো। 

 

- িেেীপ রেশ্বাস (রসৌিরনযুঃ দেরনে  ুগশঙ্খ) 


