
জজললিয়য়ান অঅয়াসয়াঞ

সসসৌদদ ততারবতাতরতা সথেককে কেকী 
জতানলতাম আমরতা? জজ দলয়তান 
অঅতাসতাকঞ্জের সতাকতাৎকেতার
অনজবয়াদ: সসললিম সরেজয়া লনউটন

সসসৌলদ  আরেববরে  পরেরেয়াষ্ট্র  মন্ত্রণয়ালিয় সথেবকে ফয়াফাঁস  হওয়য়া  তয়ারেবয়াতর য়া  এববং  অনঅয়ানঅ 

দললিলিপবত্রেরে লবসয়ালরেত প্রকেয়াশ কেরেবত শুরু কেবরেবছে উইলকেললিকেস ২০১৫ সয়াবলিরে 

জজন ময়াস সথেবকে। সসসৌলদ আরেব ভয় পয়াবচ, সকেননয়া এবত কেবরে প্রকেয়াশ সপবত শুরু 

সসসৌদদি ততারবতাতর তা সথেককে কেকী জতানলতাম আমরতা? জজদলয়তান অঅতাসতাকঞর সতাকতা কেতারৎ  ১



কেরেবব সগয়াপননীয়তয়াপরেয়ায়ণ সসসৌলদ রেয়াজবত্বেরে সভতরেকেয়ারে কেলিকেবয়া এববং বলহলবরবশ 

তয়ারে প্রভয়াব লবসয়াবরেরে কেলিয়াবকেসৌশলিগুবলিয়া। দজই লিয়াখ ৩০ হয়াজয়ারে সসসৌলদ নলথে প্রকেয়াশ 

কেবরেবছে উইলকেললিকেস। গত নবভম্ববরে  [২০১৫  ] প্রকেয়াশ কেবরেবছে তয়ারেয়া আবরেয়া ৬০ 

হয়াজয়ারে তয়ারেবয়াতর য়া এববং ৫০ হয়াজয়ারে কজ বদ বয়াতর য়া [সপজয়ারে সমবসজ]। এসব উবনয়াচন 

সথেবকে যয়া উদঘয়ালটত হবয়বছে ববলি অঅয়াসয়াঞ মবন কেবরেন তয়ারে লকেছেজ  লদকে লনবচ সপশ 

কেরেয়া হবলিয়া: 

১। ভনীলতলবভ্রবমরে বয়ালতবকে আচন্ন একে অলভজয়াত

     শয়াসকেবগয়াষনী 

“তয়ারেবয়াতর য়াগুবলিয়াবত  আমরেয়া  সদখবত  পয়ালচ  কজদ,  সঙ্গহনীন  ও  বজলদ্ধিববলত্তিকেভয়াবব 

লবলচন্ন একে অলভজয়াত শয়াসকেবগয়াষনীবকে যয়াবদরে লবশদশরন আতঙ-লবভ্রবমরে বয়ালতবকে 

আচন্ন।

“তয়ারেবয়াতর য়াগুবলিয়া স্পষ্ট কেবরে তজ বলিবছে সয,  এটয়া আসবলি দজবরলি কেতকেগুবলিয়া 

প্রলতষয়ান  লনবয়  ততরেনী  একেটয়া  কজদ  অলভজয়াত  শয়াসকেবগয়াষনী।  এফাঁবদরে  কমতয়া-

কেয়াঠয়াবময়াটয়া  এমন সয,  এই সগয়াষনীলটরেই সভতরেকেয়ারে অনঅ  অনঅ  অবংশ-উপয়াদয়াবনরে 

হয়াবত সসটয়া  একেদম ঝট কেবরে  সবদখলি হবয় সযবত পয়াবরে।  আরে,  এফাঁবদরে  রেয়াবষ্ট্ররে 

যন্ত্রপয়ালতগুবলিয়া এমন সয,  সনতয়ারেয়া  তয়াফাঁবদরে ইবচমবতয়া  সসগুবলিয়ারে ওপরে প্রয়াধয়ানঅ 

প্রলতষয়া কেরেবত পয়াবরে। 

“সসসৌলদ তয়ারেবয়াতর য়া হবলিয়া সসসৌলদ আরেববরে একেটয়া মন্ত্রণয়ালিবয়রে [পরেরেয়াষ্ট্র  ] অতঅন 

উচ্চ  পযরয়াবয়রে  এববং  মধঅ-পযরয়াবয়রে  কেমরকেতর য়াবদরে  লনবজবদরে  সভতরেকেয়ারে  কেথেয়া-

চয়ালিয়াচয়াললি। এখয়ান সথেবকে আপলন এফাঁবদরে অন্দরেমহবলিরে গলতলবলধ সম্পবকের  আপনয়ারে 

পযরববকণগুবলিয়া আলিয়াদয়া কেবরে সছেফাঁ বকে লনবত পয়াবরেন। আলম সযভয়াবব ছেয়াফাঁলকে তয়াবত 

কেবরে পযরববকণটয়া দয়াফাঁড়য়ায় এরেকেম:  অন্দরেমহবলিরে হয়ালি-হলকেকেবতরে সজসঙ্গলত বজয়ায় 

রেয়াখয়ারে জনঅ  আপনয়ারে দরেকেয়ারে তববদলশকে সকেয়াবনয়া  একেটয়া  হুমলকে। এরেকেম একেটয়া 

তববদলশকে হুমলকে লহবসবব সসসৌলদ আরেববরে জনঅ সববচ সয়াভয়ালবকে পছেন্দ হবলিয়া ইরেয়ান। 

আরে হঅয়াফাঁ,  এই অঞ্চবলি প্রলতদ্বলন্দ্বিতয়ারে সলতঅকেয়াবরেরে অবনকে কেয়ারেণ আবছে লঠকেই, 

লকেন্তু সসগুবলিয়াবকে  [সসসৌলদ  আরেববরে  ] অভঅনরেনীণ  কেমরকেয়াবণ্ডে এমনভয়াবব  ফজ ললিবয়-

ফয়াফাঁলপবয় সতয়ালিয়া  হয় সযন লনবজবদরে অন্দরেমহলিটয়াবকে সজসঙ্গত ও ঐকেঅবদ্ধি রেয়াখয়া 

যয়ায়।”
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২। লসলরেয়য়াবকে অলস্থিলতশনীলি কেরেয়া*:
      প্রয়াকে-অভজ অতয়ান পবর 

“উচ্চ পযরয়াবয়রে একেটয়া সসসৌলদ তয়ারেবয়াতর য়া আবছে যয়া সথেবকে লসলরেয়য়া সম্পবকের  তয়াবদরে 

সকেসৌশলি সবয়াঝয়া  যয়ায়। এটয়ারে উপসবংহয়ারে-অনজবচবদ বলিয়া  আবছে,  লসলরেয়য়ারে সয়াবথে 

সসসৌলদ আরেব যয়া কেবরেবছে তয়ারে জনঅ আসয়াদ-সরেকেয়ারে সকেয়াবনয়া লদন তয়াবকে কময়া কেরেবব 

নয়া। আসয়াবদরে রেয়াজত্বে সযবহতজ  ‘নবশবংস এববং যজদ্ধিবয়াজ’, সসই জনঅ সব সময় তয়ারেয়া 

প্রলতবশয়াবধরে তয়াবলি থেয়াকেবব। সজতরেয়াবং,  সসসৌলদ আরেববরে জয়াতনীয় লনরেয়াপত্তিয়ারে জনঅ 

লসলরেয়য়া একেটয়া হুমলকে। 

“আবরেকেটয়া  তয়ারেবয়াতর য়া  আবছে।  তয়াবত  আবছে  সসসৌলদ  আরেব,  কেয়াতয়ারে  এববং 

তজ রেবস্কেরে সভতবরে [২০১২ সয়াবলিরে  ] একে সগয়াপন চজলক্তিরে কেথেয়া। চজলক্তিরে লবষয় [লসরেনীয় 

সরেকেয়ারে উৎখয়াবতরে লিবকঅ  ] সসখয়াবন হসবকপ কেরেয়া সম্পলকের ত। 

“লসলরেয়য়ায় ময়ালকের ন রেয়াষ্ট্রদদত উইললিয়য়াম সরেয়াবয়াবকেরে পয়াঠয়াবনয়া একেটয়া তয়ারেবয়াতর য়া 

আমরেয়া প্রকেয়াশ কেবরেলছেলিয়াম ১০ বছেরে আবগ। সসটয়া লছেলি আসয়াদ-সরেকেয়ারেবকে ধবংস 

কেরেয়ারে উপয়ায়-পদ্ধিলত-প্রসয়াববরে লবসয়ালরেত একে সরেলসলপ। তয়ারে মবধঅ লছেলি লসলরেয়য়াবকে 

ভবয়রে লবভ্রবম সফবলি সদওয়য়ারে সচষ্টয়া কেরেয়ারে কেথেয়া সযন সস প্রবয়য়াজবনরে অলতলরেক্তি 

প্রলতলক্রিয়য়া সদখয়ায়। সযন সস লবশয়াস কেবরে সয, তয়ারে লনবজরে সসনয়াশলক্তিই তয়ারে লবরুবদ্ধি 

অভজ অতয়ান কেরেয়ারে সচষ্টয়া কেরেবছে। তয়ারে মবধঅ আবরেয়া লছেলি লসরেনীয়য়ারে সজলন্নবদরে মবন ইরেয়ান 

এববং ইরেয়ান-সমলথেরত লশয়য়াবদরেবঅয়াপয়াবরে এমন একেটয়া ভবয়রে বয়ালতকে ততলরেরে সচষ্টয়া 

কেরেয়ারে কেথেয়া সযন তয়ারেয়া ভয়াবব সয, ঐ লশয়য়ারেয়া সজলন্নবদরেবকে ধমরয়ানলরেত কেরেবত চয়াইবছে। 

সরেলসলপবত আবরেয়া লছেলি এইসব সয়াম্প্রদয়ালয়কে লবভলক্তিগুবলিয়া বয়াড়য়াবনয়ারে জনঅ সসসৌলদ 

আরেব ও লমশবরেরে সয়াবথে [ময়ালকের ন যজক্তিরেয়াবষ্ট্ররে  ] কেয়াজ কেরেয়ারে সচষ্টয়ারে কেথেয়া।”

৩। ধমরবকে বঅবহয়ারে কেরেয়া

“একেটয়া  তয়ারেবয়াতর য়ায়  আবছে  সসসৌলদ  আরেববরে  সরেকেয়াবরেরে  সমথেরবন  তয়াবদরে  সববরয়াচ্চ 

ধমরনীয়  সনতয়াবকে  লদবয়  কেথেয়া  বলিয়াবনয়ারে  প্রবয়য়াজননীয়তয়ারে  প্রসঙ্গ।  তয়ারেবয়াতর য়ায়  এটয়া 

এমনভয়াবব সলিখয়া হয় লন সয,  ‘উলন এমনটয়া কেরেবলি ভয়াবলিয়া হবতয়া’। বরেবং সলিখয়া 

হবয়বছে এভয়াবব: ‘তয়াফাঁবকে  ববলিয়া,  এটয়া তয়াফাঁবকে কেরেবত হবব’। তয়ারেবয়াতর য়া সথেবকে সদখয়া 
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যয়াবচ,  ধমর  সসসৌলদ  রেয়াবষ্ট্ররে  একেটয়া  হয়ালতয়য়ারে  ময়াত্রে।  এটয়া  পলরেষয়ারে  সয,  ওয়য়াহয়ালব 

ইসলিয়াম ও সজলন্নবদরেবকে সসসৌলদ আরেব রেয়াষ্ট্রনীয় সয়াথেরলসলদ্ধিরে উবররে একে ভদ লম লহবসববই 

সদবখ।

“আঞ্চললিকে অলধপলত লহবসবব সসসৌলদ আরেব সয ওয়য়াহয়ালব মতবয়াদবকে লনবজরে 

একেটয়া  হয়ালতয়য়ারে লহবসবব বঅবহয়ারে কেবরে,  তয়া  সদলখবয়  লদবয়বছে  সসসৌলদ  তয়ারেবয়াতর য়া-

গুবলিয়া। এই হয়ালতয়য়ারেটয়াবকে সস শুধজ লনজ অঞ্চবলিই বঅবহয়ারে কেবরে তয়া নয়, এটয়াবকে 

সস বঅবহয়ারে কেবরে সয়ারেয়া লবশজজবড়। ওয়য়াহয়ালব মতবয়াবদ ধমরয়ানলরেত হওয়য়ারে সময়াবনয়া 

আবছে এমন সলিয়াকেজবনরে সময়াবঅ একেটয়া উৎস লহবসবব সজলন্নবদরেবকে সদবখ সসসৌলদ 

আরেব। ওয়য়াহয়ালব মতবয়াদবকে সস সজলন্ন ধয়ারেয়ারে ঘলনষ্ট ববলিই লবববচনয়া কেবরে। অনঅ 

লদবকে,  লশয়য়া সম্প্রদয়ায়গুবলিয়া সসসৌলদ আরেববরে জনঅ এমন একেটয়া জয়ায়গয়া সযখয়াবন 

তয়ারে কেরেয়ারে লকেছেজই নয়াই লকেন্তু ইরেয়াবনরে আবছে।”

৪। ইরেয়ান এববং লশয়য়া-প্রভয়াব লনবয় আতঙ

“লশয়য়া-প্রভয়াববরে বঅয়াপয়াবরে সসসৌলদ আরেববরে শয়াসকেমহলি লনদয়ারুণ রেকেবমরে ভনীত ও 

বয়ালতকেগ্রস। এমনসব লিকণ আবছে যয়া সথেবকে সবয়াঝয়া যয়ায়, ইরেয়াবনরে বঅয়াপয়াবরে তয়াফাঁরেয়া 

আতলঙত। লকেন্তু এমন সকেয়াবনয়া প্রময়াণ নয়াই যয়া সথেবকে মবন হয় তয়াফাঁবদরে আতঙগ্রস 

হওয়য়ারে মবতয়া সকেয়াবনয়া কেয়ারেণ আবছে।

“ইরেয়াবনরে  সয়াবথে  যজদ্ধিবকে  তয়াফাঁরেয়া  লশয়য়া-ইসলিয়াবমরে  লবরুবদ্ধি  লিড়য়াই  ববলি  মবন 

কেবরেন। দজলনয়য়া জজবড় লশয়য়া-জনসবংখঅয়া এবকেবয়াবরেই কেম। অথেচ সসসৌলদ আরেব চয়াবচ 

লশয়য়া-ইসলিয়াবমরে ববলদ্ধি সঠকেয়াবত, আরে তয়ারে প্রভয়াব কেময়াবত।”

৫। তববদলশকে লমলডিয়য়াবকে ঘজষ লদবত হয় কেনীভয়াবব

“তয়ারেবয়াতর য়াগুবলিয়াবত সদখয়া  যয়ায়,  সসসৌলদ  আরেব ও তয়ারে  সয়াথের  সবংক্রিয়ান  আলিয়াপ-

আবলিয়াচনয়ারে ধয়ারেয়াবকে লনয়ন্ত্রণ কেরেয়ারে জনঅ সসসৌলদ দদতয়াবয়াসগুবলিয়া অনঅয়ানঅ সদবশরে 

সজলন্ন-লমলডিয়য়া অথেবয়া আরেব-লমলডিয়য়াবকে ঘজষ সদয়। এটয়া তয়ারেয়া কেবরে থেয়াবকে সরেয়াসলরে 

লবলনবয়য়াবগরে ময়াধঅবম। সযমন সলিবয়ানবনরে একেটয়া লটলভ-সম্প্রচয়ারে-সকেবন্দ্রেরে লমললিয়ন 

ডিলিয়ারে দয়াবমরে সশয়য়ারে লকেবন সফলিয়া অথেবয়া সয়াবংবয়ালদকেবদরে সয়াবথে সম্পকের  পয়াতয়াবনয়া। 

অথেবয়া সযমন আরেলব ভয়াষয়ারে মঅয়াগয়ালজনগুবলিয়াবকে হয়াজয়াবরে হয়াজয়াবরে গ্রয়াহকে-চয়াফাঁদয়ারে 

টয়াকেয়া  লদবয়  সদওয়য়া,  সযন  সসগুবলিয়ারে  কেয়াভয়াবরেজবকে  প্রভয়ালবত  কেরেয়া  যয়ায়।  বজলদ্ধি 

৪ অননববাদ: সসেললিম সরেজবা লনউটন



লহবসবব এটয়া খজবই চয়াতজ যরপদণর সকেননয়া এবত কেবরে লববশষ সকেয়াবনয়া সম্পকের  স্থিয়াপবনরে 

প্রবয়য়াজন পবড় নয়া লকেবংবয়া মধঅবতর নী সকেয়াবনয়া দয়ালিয়ালি ধরেয়ারে দরেকেয়ারে পবড় নয়া। সসসৌলদ 

পরেরেয়াষ্ট্র মন্ত্রণয়ালিয় সস্রেফ শত সহস্রে গ্রয়াহকে-চয়াফাঁদয়ারে টয়াকেয়া জময়া লদবয় সদয়। ধবরেন 

অবনকে সকবত্রে এমন হয় সয, গ্রয়াহকে-চয়াফাঁদয়া লহবসবব পলত্রেকেয়াগুবলিয়া সময়াট যয়া আয় কেবরে 

তয়ারে অবধরকেটয়া পযরন লদবয় সদয় তয়ারেয়া। পলত্রেকেয়াগুবলিয়া যয়া সলিখয়াললিলখ কেবরে সসটয়া যলদ 

তয়াবদরে পছেন্দ হয় তয়াহবলি আবরেয়া সবলশ কেবরে গ্রয়াহকেসত্তিয়া লকেবন সনয় তয়ারেয়া। এববং 

যলদ পছেন্দ নয়া হয় তয়াহবলি তয়ারেয়া একেটজ  নয়াকে লসটকেয়ায় ময়াত্রে,  আরে পলত্রেকেয়াগুবলিয়ারে 

জনঅ সসটয়াই কেয়াজ কেবরে উপযজক্তি ইলঙ্গত লহবসবব।”

৬। সসসৌলদ-ইসরেয়াবয়লি সদয়াসয়াললি ও পলশ্চিময়া শলক্তি

“মধঅপ্রয়াবচঅ অনত ১০ বছেরে ধবরে একেটয়া সসসৌলদ-ইসরেয়াবয়লি সযয়াগসদত্রে কেয়াজ কেবরে 

আসবছে। আময়াবদরে  প্রকেয়ালশত ময়ালকের ন  তয়ারেবয়াতর য়াগুবলিয়াবত — এববং লকেছেজটয়া  কেম 

ময়াত্রেয়ায় সসসৌলদ তয়ারেবয়াতর য়াগুবলিয়াবত — সসটয়া সদখয়া যয়ায়। লসলরেয়য়াবকে সসসৌলদ আরেব 

ইরেয়ালন প্রভয়াববরে কেয়ারেসয়ালজ লহবসবব সদবখ। ইসরেয়াবয়লি সগয়ালিয়ান ময়ালিভদ লম দখলি কেবরে 

সরেবখবছে যয়া আসবলি লসলরেয়য়ারে অবংশ। 

“লকেন্তু  সসসৌলদ-ইসরেয়াবয়লি  সদয়াস-যজগবলিরে  সয়াবথে  ময়ালকের ন  যজক্তিরেয়াবষ্ট্ররে  সম্পকের  

বদবলি যয়াবচ। যজক্তিরেয়াবষ্ট্ররে সয়াটর  যজদ্ধিবকেসৌশলি-লবশয়ারেবদরেয়া — যয়ারেমবধঅ লসআইএ-

প্রধয়ানও  আবছেন  — ভয়াববছেন,  সসসৌলদ-ইসরেয়াবয়লি  দহরেম-মহরেম  ববহত্তিরে  ময়ালকের ন 

যজদ্ধিবকেসৌশলিগত সয়াবথেররে পবথে অনরেয়ায় হবয় দয়াফাঁড়য়াবচ। ২০০৮-০৯ সয়াবলি আমরেয়া 

লসআইএ-পলরেচয়ালিকে জন সব্রেনয়াবনরে ইবমইলি-ভয়াণ্ডেয়ারে প্রকেয়াশ কেবরেলছেলিয়াম। লতলন 

তখন লছেবলিন ওবয়াময়ারে লনরেয়াপত্তিয়া-উপবদষ্টয়া। সব্রেনয়ান বলিলছেবলিন, যজক্তিরেয়াবষ্ট্ররে উলচত 

ইরেয়াবনরে সয়াবথেও সম্পবকের  ললিপ্ত হওয়য়া। যজক্তিরেয়াষ্ট্র অলতলরেক্তি লবরূপ হওয়য়ারে কেয়ারেবণ 

এই অঞ্চবলি  ইরেয়াবনরে প্রভয়াব কেবমবছে। আরে,  ইরেয়াবনরে কেয়াজকেমর-চলিয়াবফরেয়ারে রেয়াসয়া 

একেদম আটবকে সদওয়য়ারে উপক্রিম কেবরেবছে সসসৌলদ-ইসরেয়াবয়লি আফাঁতয়াত।

“সসসৌলদ আরেববরে মবনয়াবয়াসনয়া পদরেবণরে বঅয়াপয়াবরে আবগরে মবতয়া অতটয়া যত্নবয়ান 

আরে নয়াই  ময়ালকের ন  যজক্তিরেয়াষ্ট্র।  এবত কেবরে  সসসৌলদ  আরেববরে ভনীলতলবভ্রবমরে বয়ালতকে 

আবরেয়া  সববড়বছে। তয়ারে প্রলত ময়ালকের ন যজক্তিরেয়াবষ্ট্ররে লননিঃশতর  সমথেরন  এখন আরে সস 

আবগরে  মবতয়া  অনজভব  কেবরে  নয়া।  আরে,  ময়ালকের ন  যজক্তিরেয়াবষ্ট্ররে  এই  ননীলত  সথেবকে 

প্রবয়য়াজননীয় ইশয়ারেয়া বজবঝ লনবচ ইউবরেয়াপ। 

“আলম অবশঅ  [সসসৌলদ  আরেববরে  লদকে সথেবকে আবমলরেকেয়ারে  এই মজখ  লফলরেবয় 

সসসৌদদি ততারবতাতর তা সথেককে কেকী জতানলতাম আমরতা? জজদলয়তান অঅতাসতাকঞর সতাকতা কেতারৎ  ৫



সনওয়য়াটয়াবকে  ] সবলশ বড় কেবরে সদখবত চয়াই নয়া। সকেননয়া,  এখবনয়া সসসৌলদ আরেববরে 

টয়াকেয়াপয়সয়ারে প্রধয়ান গ্রয়াহকে ময়ালকের ন ও ববলটশ অস-লশল্প আরে বঅয়াবংকে,  এববং ববলটশ 

জলম-আবয়াসন-বয়াজয়ারে।”

৭। জয়ালতসবংবঘ সভয়াট লনবয় চতজ রে সলিনবদন

“জয়ালতসবংবঘ সভয়াট পয়াওয়য়া লনবয় সলিনবদবনরে বঅয়াপয়াবরে মজয়ারে লকেছেজ কেথেয়া-চলিয়াচয়াললি 

আবছে সসসৌলদ তয়ারেবয়াতর য়াগুবলিয়াবত। এবত কেবরে প্রকেয়াশ সপবয় সগবছে সয, জয়ালতসবংবঘরে 

ময়ানবয়ালধকেয়ারে-পলরেষবদ সসসৌলদ আরেববকে সঢয়াকেয়াবনয়ারে জনঅ সভয়াট-সলিনবদন কেবরেবছে 

যজক্তিরেয়াজঅ।  ময়ানবয়ালধকেয়ারে-পলরেষবদ  কেয়ারে  থেয়াকেয়া  উলচত  নয়া  উলচত  যজক্তিরেয়াবজঅরে 

তরেবফ  সসটয়া  সদখয়াবশয়ানয়া  কেবরে  এফলসও  [তববদলশকে  ও  কেমনওবয়লিথে  অলফস]। 

সসসৌলদ তয়ারেবয়াতর য়াগুবলিয়াবত এটয়া আবছে সয, ময়ানবয়ালধকেয়ারে-পলরেষবদ সসসৌলদ আরেব সযন 

লনবরয়ালচত হয় তয়া লনলশ্চিত কেরেয়ারে উবদ্দেবশঅ এফলসও-সকে তয়ারেয়া লদবয়বছে একে লিক 

ডিলিয়ারে  ‘প্রচয়ারেয়ালভযয়াবনরে  জনঅ  এফলসও-রে  খরেচয়াপয়ালত’  বয়াববদ।  এইসব  ঘজষ-

সদওয়য়াবদওলয় আরে সভয়াট-লবলনমবয়রে কেয়ারেবয়াবরে সসসৌলদ আরেব সশষবমষ যয়া সপবয়বছে 

তয়া হবলিয়া ১০০টয়া সদবশরে সমথেরন। ‘আপনয়াবদরে সপ্রয়াগ্রয়াবম সহয়ায়তয়া প্রদয়ান’ কেরেয়ারে 

ছেদ্মবববশ কেনীভয়াবব  জয়ালতসবংঘবকে মঅয়াবনজ কেবরে  সসসৌলদ  আরেব,  কেনীভয়াবব  টয়াকেয়াটয়া 

কেমরকেতর য়াবদরে হয়াবত যয়ায়, তয়া লনবয় আবছে সবশ কেবয়কেটয়া তয়ারেবয়াতর য়া।” 

    * * *

পয়াফাঁচ  বছেরে  ধবরে  বববটবন  আটকে  আবছেন  জজললিয়য়ান  অঅয়াসয়াঞ।  ইকেজ বয়ডিরে-দদতয়াবয়াবসরে 

আশ্রয়স্থিলি  সছেবড়  সবরুবনয়ারে  উপয়ায়  নয়াই  তয়াফাঁরে।  আবছে  সগ্রপ্তয়াবরেরে  ঝজ ফাঁলকে।  যজক্তিরেয়াবষ্ট্র 

প্রতঅয়াবয়াসবনরে  ঝজ ফাঁলকে।  গুপ্তচরেববলত্তিরে  অলভবযয়াবগ  তয়াফাঁরে  লবচয়ারে  কেরেবত  চয়ায়  যজক্তিরেয়াষ্ট্র। 

লচলকেৎসয়ারে  জনঅ  প্রবয়য়াজননীয়  হয়াসপয়াতয়ালি-সসবয়াও  পয়ান  নয়া  লতলন।  “এটয়া  খজব 

কেলঠন”— বলিবলিন লতলন। “তবব যজক্তিরেয়াবষ্ট্ররে চরেম-সববরয়াচ্চ ময়াত্রেয়ারে কেয়ারেয়াগয়ারেও খজব 

কেলঠন এববং সসখয়াবন আলম কেয়াজ কেরেয়ারে  সজবযয়াগ পয়াব নয়া।” লতলন আবরেয়া বলিবলিন, 

“সসসৌলদ  আরেব  একেটয়া  উচ্চ  পযরয়াবয়রে  অপরেয়াধ-তদন  শুরু  কেবরেবছে।  সযবকেউ  এসব 

তয়ারেবয়াতর য়া লবতরেণ কেরেবলি তয়াফাঁবকে ২০ বছেবরেরে কেয়ারেয়াদণ্ডে সদওয়য়ারে পলরেকেল্পনয়া কেরেবছে সসসৌলদ 

আরেব। এজনঅ আমরেয়া সকেসৌতজ কে কেবরে বললি,  সসসৌলদ আরেবব প্রতঅয়াবয়াসন সমবন সনওয়য়াই 

বরেবং আময়াবদরে জনঅ ভয়াবলিয়া সকেননয়া সসখয়াবন এটয়া ২০ বছেবরেরে বঅয়াপয়ারে,  আরে ময়ালকের ন 

৬ অননববাদ: সসেললিম সরেজবা লনউটন



যজক্তিরেয়াষ্ট্র হুমলকে লদবচ অধর-শত বছেবরেরেও সবলশ কেয়ারেয়াদবণ্ডেরে ...”। 

সবআইলন ও সখয়য়ালিময়ালফকে উপয়াবয় আটবকেরে অলভবযয়াবগ ২০১৪ সয়াবলি অঅয়াসয়াঞ 

এববং  তয়াফাঁরে  আইনজনীবনী  আনজরয়ালতকে  আইবনরে  অধনীবন  একেটয়া  ময়ামলিয়া  দয়াবয়রে 

কেবরেলছেবলিন  জয়ালতসবংবঘ।  এ  বছেবরেরে  [২০১৫  ] সফব্রুয়য়ালরে  ময়াবস  জয়ালতসবংবঘরে 

‘সখয়য়ালিময়ালফকে আটকে লবষয়কে ওয়য়ালকের বং গ্রুপ’ এই ময়ামলিয়ায় রুললিবং লদবয়বছেন জজললিয়য়ান 

অঅয়াসয়াবঞরে পবক। #

অনজবয়াদবকেরে টনীকেয়া

জজললিয়য়ান অঅয়াসয়াবঞরে এই সয়াকয়াৎকেয়ারেলট  ছেয়াপয়া  হবয়লছেলি যজক্তিরেয়াবজঅরে  লনউ ইনয়ারেনঅয়াশনয়াললিস  
পলত্রেকেয়ায় ২০১৬ সয়াবলিরে ময়াচর  ময়াবস। বববটবনরে অক্সবফয়াডির  শহরে সথেবকে প্রকেয়ালশত এই পলত্রেকেয়া একেটয়া 
সয়াধনীন,  অলিয়াভজনকে,  একেয়ালধকে  পজরেস্কেয়ারেলবজয়নী  লমলডিয়য়া-সমবয়ায়।  গত  ৪০  বছেরে  ধবরে  এ 

পলত্রেকেয়ালট  অনজসনয়াননী  সয়াবংবয়ালদকেতয়া  কেবরে  চবলিবছে।  এ  ছেয়াড়য়া  তয়াফাঁরেয়া  লনবজবদরে  মঅয়াগয়ালজন  ও 
বইপত্রেও প্রকেয়াশ কেবরেন। সযসব পজরেস্কেয়ারে লনউ ইনয়ারেনঅয়াশনয়াললিস  সপবয়বছে তয়ারে মবধঅ আবছে ‘সসরেয়া 

আনয়াজরয়ালতকে  কেয়াভয়াবরেজ’-এরে জনঅ  ‘ইউটলন  লরেডিয়াসর  ইলন্ডিবপবন্ডিন সপ্রস  অঅয়াওয়য়াডির ’,  ‘সসরেয়া 
আবধয়,  সভয়াক্তিয়া মঅয়াগয়ালজন’-এরে জনঅ অঅয়ামবনলস ইনয়ারেনঅয়াশনয়াবলিরে লমলডিয়য়া  অঅয়াওয়য়াডির ।  এ 

ছেয়াড়য়া  ‘লবশশয়ালন  ও উন্নয়বন  অসয়াধয়ারেণ  অবদয়ান’  রেয়াখয়ারে  জনঅ  জয়ালতসবংঘ  তয়াফাঁবদরেবকে  পজরেষব ত 
কেবরেবছে। — সরেন, রেয়াজশয়াহনী: ১৩ই আগস ২০১৭

আলদ রেচনয়ারে হলদস
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