
সসেললিম সরেজজা লনিউটনি

রেজাজশজাহহীততে খখনি হওয়জাটজা মতনি হয় 

লভিলক্টিমতদেরেই অভিভজাসে  

সসেললিম সরেজজা লনিউটনি: এনিলটলভি-প্রচজালরেতে সেজাকজাৎকজাতরেরে লস্ক্রিনিশট অবলিম্বতনি গজালফিক ছলব

আমজাতদেরে লভিলক্টিম, অনিভতদেরে লভিলক্টিম

আমজাতদেরে  রেজাষ্ট্রটজা  সতেজা  চজালিজায়  লশলকতে  সশ্রেলণিরে  সলিজাতকরেজা।  লশলকতে  সশ্রেলণিরে  সলিজাতকতদেরে

সভিতেতরে যখনি সকউ মজারেজা যজানি, খখনি হনি; তেখনি আমরেজা সসেটজা লনিতয় অতনিক সবলশ লবচললিতে

হই। যখনি সকজাতনিজা কক ষক সকজাথজাও খখনি হতয় যজানি,  সসেটজা লনিতয় আমরেজা লবচললিতে হই নিজা।

রেজাজশজাহহী শহতরে এরেই মতধভ একটজা সহজাতটতলি লবশ্বলবদেভজালিতয়রে একজনি ছজাত্র ও একজনি

ছজাত্রহীতক খখনি করেজা হতয়তছ। সসেটজা লনিতয় আমরেজা অতে আলিজাপ করেজারে সেখতযজাগ পজালচ্ছি নিজা।

দেখই-একলদেনি আতগ জগনজাথ লবশ্বলবদেভজালিতয়রে আইনি লবভিজাতগরে একজনি লশকজাথরহীতক খখনি

করেজা হতয়তছ। সসেটজা লনিতয় আমরেজা আলিজাপ করেলছ নিজা। আমরেজা হতেভজাকজাণ্ডগুতলিজাতক বজাছজাই

কলরে: সকজানিটজা আমজাতদেরে লভিলক্টিম, সকজানিটজা অনিভতদেরে লভিলক্টিম। লভিলক্টিতমরে ‘সমলরেট’ লবতবচনিজা

কতরে আমরেজা লবচললিতে হই, অথবজা লবচললিতে হই নিজা। (০০:০১:০০ – ০০:০২:০০)
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আমজাতদেরে এখনি সখজাদে খখনি লনিতয় আলিজাপ করেজা দেরেকজারে

লকন্তু আমজারে লবতবচনিজায় সখজাদে খখনি  লজলনিসেটজা  সকনি হয়,  এরে সেজামজালজক,  অথরননিলতেক,

রেজাজননিলতেক  কজারেণিগুতলিজা  লক  লক–  সসেই  জজায়গজাটজাততে  আমজাতদেরে  মতনিজাতযজাগ  সদেওয়জা

দেরেকজারে। সখজাদে খখনি লজলনিসেটজা লক বজাবাংলিজাতদেতশ আসেতলি অনবধ? বজাবাংলিজাতদেশ রেজাষ্ট্র এববাং তেজারে

বলিপ্রতয়জাগকজারেহী, আইনি-শকঙ্খলিজা প্রতয়জাগকজারেহী সেবাংসজাগুতলিজা সতেজা মজানিখষ খখনি কতরে চতলিতছনি।

লবচজারে-বলহরভিভ তে  হতেভজাকজাণ্ড এখজাতনি লবপখলি পলরেমজাতণি হতচ্ছি। এখজাতনি  ক্রসেফিজায়জারে  হতচ্ছি,

মজানিখষ  লদেনি-দেখপখতরে  হজাওয়জা  হতয়  যজাতচ্ছিনি,  অজস্র  মজানিখষ  হজালরেতয়  যজাতচ্ছিনি;  এএতদেরে  লিজাশ

সকজাথজাও  পজাওয়জা  যজাতচ্ছি,  সকজাথজাও  পজাওয়জা  যজাতচ্ছি  নিজা।  সেজারেজা  বজাবাংলিজাতদেতশ  ৩৬৫  লদেনিই

সকজাথজাও নিজা সকজাথজাও খখনি হতচ্ছি। এই যজাবতেহীয় খখনি লনিতয় আমরেজা সেজালবরকভিজাতব ভিজাবততে

রেজালজ নিজা। যখনি সকজাতনিজা লবশ্বলবদেভজালিতয়রে লশকক খখনি হতচ্ছিনি বজা সকজাতনিজা সলিখক খখনি হতচ্ছিনি

তেখনি আমরেজা লবচললিতে হলচ্ছি। এববাং তেখনি আমরেজা আতগ সথতকই উত্তরে লঠিক কতরে রেজাখলছ

সয,  এটজা  ‘জলঙ্গি’সদেরে  কজাজ।  লকন্তু  এরেকমভিজাতব  পখললিশ,  সেরেকজালরে  কতেক র পক,  লমলডিয়জা

এমনিলক সেজাধজারেণি মজানিখষ সেবজাই লমতলি যখনি একটজা মখখস পভবরজানিখমজানি আতগ সথতক লঠিক কতরে

সরেতখ আলিজাপ শুরু কতরেনি,  তেখনি আমরেজা সখজাদে খখনি একটজা লবপজ্জনিক লজলনিসে লক নিজা,

সসেটজা লনিতয় আরে আলিজাপ করেজারে সেখতযজাগ পজাই নিজা। আমজাতদেরে এখনি সখজাদে খখনি লনিতয় আলিজাপ

করেজা দেরেকজারে। (০০:০২:০০ – ০০:০৩:৪০)

আইনি-আদেজালিতে লদেতয় খখনি বন্ধ করেজা যজায় নিজা

লবচজারে করেতলি, লবচজাতরেরে সেবাংসক লতে দেজাএড় করেজাততে পজারেতলি খখনি বন্ধ হয় নিজা। মজালকর নি যখক্তরেজাতষ্ট্ররে

লবচজারে-বভবসজা  আমজাতদেরে  মততেজা  খজারেজাপ  নিজা,  অতেভন্ত  ভিজাতলিজা।  সসেই  লবচজারে-বভবসজাধহীনি

সদেতশও প্রচখরে খখনি হয়। পকলথবহীরে অতনিক সদেতশরে চজাইততেই সসেখজাতনি অতনিক সবলশ খখনি হয়,

সবলশ  সরেপ  হয়,  কজাতলিজামজানিখষতদেরে  ওপরে  অতেভজাচজারে  অতনিক  সবলশ  চতলি।  অথচ  মজালকর নি

যখক্তরেজাতষ্ট্র  সজলিখজানিজা  পকলথবহীরে  মতধভ  সেবচজাইততে  সবলশ।  তেজারে  মজাতনি  অতনিক সজলিখজানিজা,

অতনিক লবচজারে,  অতনিক পখললিশ,  অতনিক আইনি-আদেজালিতে লদেতয় খখনি সঠিকজাতনিজা যজায় নিজা।

(০০:০৩:৪১ – ০০:০৪:১৬)

রেজাতষ্ট্ররে হজাততে খখতনিরে তেজাললিকজা অতনিক বড়

প্রকক তেপতক বতের মজানি পকলথবহীরে রেজাষ্ট্রহীয়-লবরেজাষ্ট্রহীয় কজাঠিজাতমজাগুতলিজারে সভিতেতরে সেবচজাইততে বতড়জা
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খখলনি  প্রলতেষজানি  হতচ্ছি  রেজাষ্ট্র।  সসে  আইনিগতে  লবচজাতরেরে  মধভ  লদেতয়ও  খখনি  কতরে,

আইনিবলহভিভরতেভিজাতব লনিজস্ব এতজলন্সি বভবহজারে কতরেও খখনি কতরে। বজাবাংলিজাতদেতশ তেথজাকলথতে

‘জলঙ্গি’সদেরে হজাততে (তেজাএতদেরে আমরেজা লচলনি নিজা, শুধখ কমরকতের জাতদেরে মখতখই শুলনি) খখনি হতয়তছনি

গতে ৪০ বছতরে কতে জনি?  আরে,  বজাবাংলিজাতদেশ রেজাতষ্ট্ররে বনখকধজারেহী  বজালহনিহীগুতলিজারে হজাততে

(তেজাএরেজা  কখতনিজা  স্বহীকজারে  কতরেনি,  কখতনিজা  স্বহীকজারে  কতরেনি  নিজা)  এরেকম  কতে  মজানিখষ  খখনি

হতয়তছনি?  রেজাতষ্ট্ররে  হজাততে  খখতনিরে  তেজাললিকজা  অতনিক  সবলশ  বড়।  (০০:০৪:১৭  –

০০:০৫:০৩)

এই অলতে সেম্প্রলতে সয যখগ সগতলিজা, সয কজালি যজাতচ্ছি; সসেখজাতনি আওয়জামহী লিহীতগরে এই সয গতে

৫ই জজানিখয়জালরেরে সভিজাটজারেলবহহীনি লনিবরজাচনি; সসেই লনিবরজাচনিতক সঠিকজাতনিজা নিজা সঠিকজাতনিজা লনিতয় প্রচখরে

মজানিখষ  সেরেকজালরে বজালহনিহীরে হজাততে খখনি হতয়তছনি। আবজারে যজাএরেজা  সপতটজালি সবজামজা সমতরেতছনি,

নিজানিজানি ধরেতনিরে সবজামজাবজালজ কতরেতছনি; তেজাএতদেরে হজাততেও অতনিক মজানিখষ খখনি হতয়তছনি। এখনি

সবজামজাবজালজ কজারেজা করেতছনি,  সপতটজালিতবজামজা কজারেজা মজারেতছনি আরে চজাপজালতে লদেতয় কজারেজা খখনি

করেতছনি; এগুতলিজা মজানিখতষরে সেজামতনি লবপখলি তেথভপ্রমজাণিসেহ তেখ তলি ধরেজারে দেজালয়ত্ব সেরেকজাতরেরে।

সেরেকজারে সসেটজা যলদে নিজা কতরেনি,  তেজাহতলি বখঝততে হতব সয,  সসেটজা নিজা করেজারে মতধভ সেরেকজাতরেরে

লকছখ উপকজারে লনিলহতে আতছ। (০০:০৫:০৪ – ০০:০৫:৫০)

সেখতেরেজাবাং  এটজা  খখব  পলরেষজারে  সয,  খখনিখজারেজালব  এগুতলিজা  কজারেজা  কতরে।  এগুতলিজা  সকজাতনিজা  নিজা

সকজাতনিজা রেকতমরে শলক্তশজালিহী,  পজাওয়জারেফিখ লি সলিজাকজনি,  গ্রুপ,  প্রলতেষজানি কতরেনি – তেজারেজাই

খখনিখজারেজালবগুতলিজা কতরেনি। সযতকজাতনিজা রেকতমরেই সহজাক। এই সয লবলভিন রেকতমরে পজাওয়জারেফিখ লি

গ্রুপসে-ইনিলস্টিলটউশনিসে-এতজলন্সিজ – গভিতমরন্ট অথবজা নিনিগভিতমরন্ট – এই সেবাংসজাগুতলিজা,

প্রলতেষজানিগুতলিজা সয খখনি কতরে চতলিতছনি সসেটজা লনিতয় লকন্তু আমরেজা মজাথজা ঘজামজালচ্ছি নিজা। আমরেজা

শুধখমজাত্র ‘জলঙ্গি’সদেরে লদেতক তেজাকজালচ্ছি। এখনি সক ‘জলঙ্গি’,  সক সেরেকজাতরেরে এতজলন্সি,  সক

কজাতক খখনি করেলি, সক কজাতক ভিজাড়জা কতরে খখনি করেজাতলিজা– এগুতলিজা লনিতয় সতেজা আমজাতদেরে কজাতছ

তেথভ নিজাই। এববাং সকজাতনিজা খখনি সেম্পতকর ই সেরেকজালরে প্রলতেষজানিগুতলিজারে পক সথতক,  আইনি-

লবচজারে-পখললিতশরে  পক  সথতক  সেখলনিলদেরষ্টভিজাতব  গহণিতযজাগভ  তেথভসেহ,  প্রমজাণিসেহ,  দেললিলি-

নিলথসেহ সকজাতনিজা রেকতমরে পলরেষজারে ধজারেণিজা আমজাতদেরে সদেওয়জা হয়লনি। এ বভজাপজাতরে সেরেকজাতরেরে

সেবাংসজাগুতলিজারে  সকজাতনিজা  রেকতমরে  আন্তলরেক  আগহ  আমরেজা  সদেলখলনি।  (০০:০৫:৫১  –

০০:০৭:১০)
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মখখস খখনি , মখখস পভবরজানিখমজানি

ঘটনিজা ঘটজারে সচজাতখরে পলিতকই তেজারেজা মখখস্ত পভবরজানিখমজানি মজাথজায় সরেতখ কথজাবজাতের জা বলিজা শুরু

কতরেনি। সযতহতেখ  এখজাতনি ঘজাতড় সকজাপ মজারেজা হতয়তছ,  সেখতেরেজাবাং এটজা মতনি হয় ওমখক-ওমখক

সগজাষহীরে কজাজ। এখনি ঘজাতড় সকজাপ সমতরে মজানিখষতক খখনি করেতলি সসেটজা যলদে ‘জলঙ্গি’সদেরে কজাজ

বতলি ধতরে লনিততে হয়; তেজাহতলি এই সেখতযজাতগ অতনিক রেকতমরে সলিজাকজনিই ঘজাতড় সকজাপ লদেতয়

খখনি কতরে পজারে সপতয় যজাতবনি। সসেটজা ‘জলঙ্গি’সদেরে ঘজাতড় লগতয় পড়তব। সসেই ‘জলঙ্গি’রেজা কজারেজা,

সকজাথজায় বজাসে কতরেনি, সসেগুতলিজা সয আমরেজা খখব ভিজাতলিজা জজালনি তেজাও নিজা। লকন্তু বজাবাংলিজাতদেশ

রেজাষ্ট্র ইততেজামতধভই অতেভন্ত লনিপহীড়ক, অতেভন্ত খখতনি একটজা রেজাষ্ট্রকজাঠিজাতমজা ততেলরে কতরেতছ। এরে

প্রলতেষজানিগুতলিজা,  সযমনি ধতরেনি রে ভজাব,  ক্রসেফিজায়জাতরেরে গল্প লদেতয় লনিয়লমতে খখনি কতরে যজাতচ্ছি।

আরে ইদেজানিহীবাং সতেজা পখললিতশরে নিজাতম,  সগজাতয়নজা সেবাংসজারে নিজাতম সলিজাকতদেরে তেখ তলি লনিতয় যজাওয়জা

হতচ্ছি। এববাং সগজাতয়নজা সেবাংসজাগুতলিজা বজা পখললিশ– তেজাএতদেরে সকজাতনিজা দেজায় নিজাই সয, তেজাএতদেরে নিজাম

লদেতয় এগুতলিজা কজারেজা করেলি? তেজাএরেজা শুধখ বলিতছনি, এগুতলিজা আমরেজা কলরেলনি। আমজাতদেরে নিজাম

লদেতয়  যলদে  অনিভ  সকউ কতরে  তেতব  সসেটজারে  দেজালয়ত্ব সতেজা  আমজাতদেরে  নিজা!  ০০:০৭:১১  –

০০:০৮:২৮)

কমতেজাবজাতনিরেজাই খখনি কতরেনি: রেজাতষ্ট্ররে ছজাতেজারে লনিতচ

লকন্তু  আসেতলি  পজাওয়জারেফিখ লিরেজাই  খখনি  কতরে  এববাং  সেরেকজালরে-সবসেরেকজালরে-আধজাসেরেকজালরে-

সেরেকজারে-বলহরভিভ তে  সেবরপ্রকজারে  পজাওয়জারেগ্রুপগুতলিজারে  সভিতেতরে  সকজাতনিজা  নিজা  সকজাতনিজা  রেকতমরে

সনিটওয়জালকর বাং থজাতক। পজাওয়জারেফিখ তলিরেজা পরেস্পতরেরে সেতঙ্গি সমজাতটরে ওপরে সবজাঝজাপড়জা নিজা কতরে

বতড়জা  বতড়জা  খখনিখজারেজালবরে  লদেতক  যজানি  নিজা।  খখনিখজারেজালবরে  কমতেজা,  ক্রজাইম  করেজারে  কমতেজা

কমতেজাসেহীনিতদেরেই  সবলশ।  পজাওয়জারেফিখ লিতদেরেই  সবলশ।  এববাং  এই  সেবরপ্রকজারে  পজাওয়জারেফিখ লিরেজা

সকজাতনিজা নিজা সকজাতনিজাভিজাতব আমজাতদেরে সেজালবরক রেজাষ্ট্রকজাঠিজাতমজারে ছজাতেজারে লনিতচই কজাজ কতরেনি। তেজাই

এগুতলিজারে জনিভ রেজাষ্ট্র যলদে অনিভতক সদেজাষজাতরেজাপ করেজা শুরু কতরে তেজাহতলি সতেজা হয় নিজা! রেজাষ্ট্রতক

দেজালয়ত্ব লনিততে হতব। আরে রেজাষ্ট্র যলদে মতনি কতরে, নিজা, এসেমস্ত খখনিখজারেজালব কজারেজা করেতছনি নিজা

করেতছনি সসেগুতলিজা আমরেজা খখএতজ সবরে করেততে পজারেব নিজা; তেজাহতলি পতরে রেজাষ্ট্রতক দেজালয়ত্ব সছতড়

লদেততে  হতব।  আমজাতদেরেতক  ‘সেরেকজালরে  ছখলট’  সঘজাষণিজা  করেততে হতব।  সেরেকজাতরেরে  জনিভ  ছখলট

সঘজাষণিজা করেততে হতব। (০০:০৮:২৯ – ০০:০৯:৩২)
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গুরুত্বপভণির খখনি, গুরুত্বহহীনি খখনি

এটজা সগতলিজা একটজা লদেক। আরে সখজাদে খখনি লজলনিসেটজা সতেজা অনবধ নিজা!  সেরেকজারে যলদে মতনি

কতরেনি উপযখক্ত কজারেণি আতছ, সেরেকজারে মজানিখষতক সমতরে সফিলিততে পজাতরেনি। সসেটজা ফিজাএলসে লদেতয়

পজাতরেনি,  সসেটজা  ক্রসেফিজায়জারে লদেতয় পজাতরেনি,  সক জজাতনি সসেটজা  গুম কতরেও পজাতরেনি লক নিজা,

অনিভভিজাতবও পজাতরেনি লক নিজা– সসেগুতলিজা আমরেজা জজালনি নিজা। আবজারে অনিভজানিভ সয শলক্তশজালিহী

সগজাষহীগুতলিজা আতছনি তেজাএরেজাও যলদে তেজাতদেরে লদেক সথতক সকজাতনিজা উপযখক্ত কজারেণি লনিতজতদেরেতক

সবজাঝজাততে পজাতরেনি, তেজাহতলি তেজাএরেজাও বকহত্তরে স্বজাতথর, জজালতেরে স্বজাতথর, ওমখক মতেজাদেতশররে স্বজাতথর,

তেমখক মতেবজাতদেরে স্বজাতথর, ওমখক রেজাজনিহীলতেরে স্বজাতথর মজানিখষতক খখনি করেততে পজাতরেনি। মজাতনি সখজাদে

খখনি লনিতয় আমজাতদেরে আপলত্ত সনিই। আমজাতদেরে কজাতছরে সলিজাতকরেজা খখনি হতলি তেখনি আমরেজা

কতয়কলদেনি একটখ  লবচললিতে হই। এই আরে লক। (০০:০৯:৩৩ – ০০:১০:২৪)

লকন্তু  ফিলরেদেপখতরে  বজা  মজাওয়জায়  বজা  বজাগমজারেজায়  বজা  রেবাংপখতরে  মজানিখষ  যখনি  খখনি  হতয়  যজানি,

লঝনিজাইদেতহ যখনি ইসেলিজামহী ছজাত্রলশলবতরেরে পলরেচয়ওয়জালিজা এতকরে পরে এক ছজাতত্ররে মকতেতদেহ

এখজাতনি-ওখজাতনি পজাওয়জা তেখনি সসেগুতলিজাও খখনি। সসেই খখনিগুতলিজাতক লনিতয় আমরেজা কথজা বললি

নিজা। আমরেজা যলদে খখনিতক ভিজাগ কলরে, ‘গুরুত্বপভণির’ খখনি, ‘গুরুত্বহহীনি’ খখনি – লকছখ  মজানিখতষরে

খখনি হওয়জাটজা অতনিক সবলশ গুরুত্বপভণির, আবজারে লকছখ মজানিখতষরে খখনি হতয় যজাওয়জাটজা গুরুত্বপভণির

নিজা – আমরেজা যলদে এগুতলিজা কলরে, তেজাহতলি পতরে মভলি প্রশ্নটজা সথতক সেতরে যজাব। (০০:১০:২৫

– ০০:১১:০৭)

সেমজাতজ আতদেদৌ খখনি সকনি হয়?

মভলি প্রশ্নটজা হতচ্ছি সয, সেমজাতজ খখনিটজা সকতনিজা হয়? সযসেব সদেতশ অতনিক সবলশ লবচজারেবভবসজা

চজালিখ  আতছ সসেসেব  সদেতশও সতেজা  খখনিখজারেজালব  কতম  নিজা।  সেখতেরেজাবাং  শুধখ  লবচজারে  লদেতয়  আরে

আইনি-আদেজালিতে লদেতয় খখনি বন্ধ করেজা যজায় নিজা। আপলনি যলদে সছজাট সছজাট বদ্ধ জলিজাশয়গুতলিজা

সরেতখ সদেনি  তেজাহতলি মশজারে  উৎপলত্ত হততেই থজাকতব।  মশজারে  উৎপলত্ত লনিতয়  আপলনি যলদে

সগজাড়জায়  সযততে  চজানি  তেজাহতলি  এই ধরেতনিরে  জলিজাশয়তক বন্ধ করেততে হতব।  সতেজা  সেমজাতজ

যজাবতেহীয়  অপরেজাধ,  খখনিখজারেজালব–  এগুতলিজারে  সপছতনি  আথর-সেজামজালজক-রেজাজননিলতেক

তবষমভগতে নিজানিজানি ধরেতনিরে ঘটনিজা আতছ। সসেই ঘটনিজাগুতলিজারে সেতঙ্গি খখতনিরে লক সযজাগজাতযজাগ

আতছ বজা নিজাই সসেগুতলিজা লনিতয় যলদে আমরেজা আলিজাপ নিজা কলরে,  তেজাহতলি আমরেজা সখজাদে খখনি
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লজলনিসেটজারে  সগজাড়জায়  সযততে  পজারেব  নিজা।  আজতক এক্স খখনি  হতবনি,  কজালিতক ওয়জাই  খখনি

হতবনি। (০০:১১:০৮ – ০০:১১:৫৯)

রেজাজশজাহহীততে খখনি হওয়জাটজা মতনি হয় লভিলক্টিমতদেরেই অভিভজাসে

রেজাজশজাহহী লবশ্বলবদেভজালিতয়রে লশককরেজা সবলশ কতরে খখনি হতচ্ছি সকতনিজা– এরেকম প্রশ্ন অতনিতক

করেতছনি।  প্রশ্নটজা  রেজাজশজাহহী  লবশ্বলবদেভজালিতয়রে  লশককতদেরেতকই  করেতছনি!  লভিলক্টিমতদেরেতকই

প্রমজাণি করেততে হতব সয, সকতনিজা এখজানিকজারে সলিজাতকরেজা সবলশ লভিলক্টিম হয়! জখললিয়জানি অভজাসেজাঞ

একবজারে  ইমরেজানি  খজাতনিরে  ইন্টজারেলভিউ  লনিততে  লগতয়  বলিলছতলিনি  সয,  সতেজামজাতদেরে  সদেতশরে

প্রধজানিমনহীতদেরে সতেজা এটজা অভিভজাসে হতয় যজাতচ্ছি,  খখনি হতয় যজাওয়জা। সতেজা,  এখনি রেজাজশজাহহী

লবশ্বলবদেভজালিতয় আমজাতদেরে মতনি হতচ্ছি সয,  এটজা  লভিলক্টিমতদেরেই অভিভজাসে! (০০:১১:৫৯ –

০০:১২:২৯)

সেবরপ্রকজারে খখতনিরে দেজালয়ত্ব সেবরশলক্তমজানি রেজাতষ্ট্ররে 

সকতনিজা আমরেজা খখনি হলচ্ছি,  আমজাতদেরে এলিজাকজাততে সকজাতনিজা লবতশষ মখশলকলি আতছ লক নিজা–

সসেটজা আমজাতদেরেই মখশলকলি। রেজাতষ্ট্ররে সকজাতনিজা মখশলকলি নিজাই,  রেজাতষ্ট্ররে সকজাতনিজা দেজালয়ত্ব নিজাই!

রেজাতষ্ট্ররে যলদে সকজাতনিজা মখশলকলি নিজা থজাতক, রেজাতষ্ট্ররে যলদে সকজাতনিজা দেজালয়ত্ব নিজা থজাতক (এখজাতনি সমজাট

আইনি-শকঙ্খলিজা  রেকজারে নিজাতম  কতে ধরেতনিরে অস্ত্রধজারেহী,  সেরেকজারেহী  বজালহনিহী  সয  আতছ,  তেজারে

তেজাললিকজা প্রণিয়নি করেজা কলঠিনি; ১৮, ১৯, ২০, ২২টজা এরেকম বজালহনিহী হয়তে আতছ) তেজাহতলি

এতে  বজালহনিহী,  এতে  অস্ত্র,  এতে  সটইলনিবাং,  এতে  রে ভজাব,  এতে  লডিলব,  এতে  ‘লচতেজা’,  এতে

‘সকজাবরেজা’,  এতে লকছখ  থজাকজারে পতরেও খখনি হততেই থজাকতব;  আরে,  সেরেকজারে বজা এ ধরেতনিরে

সেবাংসজাগুতলিজা বলিতবনি সয, এখজাতনি আমজাতদেরে সতেমনি লকছখ  করেজারে নিজাই। বজা করেজারে থজাকতলিও

তেজাএরেজা লক করেতলিনি, নিজা করেতলিনি, লক সপতলিনি, নিজা সপতলিনি– সসেগুতলিজা আমরেজা সকজাতনিজালদেনিও

জজানিততে  পজারেব  নিজা!  লকতসেরে  লভিলত্তততে তেজাএরেজা  কথজা  বলিতছনি,  সসেগুতলিজা  আমরেজা  কখতনিজা

জজানিততে  পজারেব  নিজা।  তেজাহতলি  সসেসেমস্ত  কথজায়  আমরেজা  সকমনি  কতরে  আসজা  রেজাখব?

(০০:১২:৩০ – ০০:১৩:৩০)
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মখখস্ত মকতেখ ভ , মখখস্ত অনিখষজানিমজালিজা

লবকল্প থজাতক ...। যজাএরেজা খখনি হতচ্ছিনি তেজাএতদেরে কলমউলনিলটরে, তেজাএতদেরে সেমজাতজরে মজানিখতষরেজা যলদে

লনিতজরেজা  তেদেন্ত  করেততে  নিজাতমনি  অকখ ততেজাভিয়  হতয়,  তেজাহতলি  পতরে  একটজা  আশজা  থজাতক।

আমজাতদেরে নিজাগলরেক সেমজাজ যলদে লনিতজরেজা তেদেন্ত কলমলট গঠিনি কতরেনি সেজাহতসেরে সেতঙ্গি, সেতেতেজারে

সেতঙ্গি এই খখনিগুতলিজারে অন্ততেপতক তেজাললিকজা প্রণিয়নি কতরেনি, তেদেন্ত কতরেনি; তেজাহতলিও হয়তে

আমরেজা লকছখ তেথভ সপততে পজালরে। লকন্তু এগুতলিজা করেজাও অতনিক লবপজ্জনিক, এববাং এগুতলিজা

যজারেজা  করেততে  যজাতবনি  তেজাএরেজাও  লবলভিন  কমতেজাওয়জালিজা  মজানিখতষরে  সরেজাষজানিতলি-সকজাপজানিতলি

পড়তবনি।  জনিসেজাধজারেতণিরে  মতধভ  একটজা  ধজারেণিজা  জতন্মে  সগতছ  সয,  সেরেকজারে,  তেজারে

এতজলন্সিগুতলিজা  এববাং  গজাতয়লব  প্রলতেষজানি  লহতসেতব  ‘জলঙ্গি’রেজা  এগুতলিজা  কতরে যজাতব।  এববাং

সেরেকজাতরেরে সসেখজাতনি সবলশ লকছখ করেজারে থজাকতব নিজা। (০০:১৩:৩১ – ০০:১৪:২৮)

এই পলরেলসলতে থজাকতলি আজতক আলম,  কজালিতক আপলনি,  পরেশুলদেনি আতরেক জনি খখনি

হতব। এববাং খখতনিরে পতরে লক লক ধরেতনিরে অনিখষজানি করেততে হয়, সসেই অনিখষজানিগুতলিজা আমরেজা

একটজারে পরে একটজা কতরে যজাব। পখললিশ পখললিতশরে অনিখষজানি করেতবনি, ক্রজাইম লসেনি বজানিজাতবনি;

সেজাবাংবজালদেতকরেজা আবজারে তেজাএতদেরে অনিখষজানি করেতবনি,  কভজাতমরেজা লনিতয় হজালজরে হতবনি,  সকজাতনিজা

রেকতম কজাভিজারে কতরে আতরেকটজা সপ্রজাগজাতমরে জনিভ সদেদৌড়জাতবনি। এগুতলিজা তেজাএতদেরে জনিভ চজাকলরে।

পখললিতশরে জনিভও এটজা চজাকলরে। আমজাতদেরে লবশ্বলবদেভজালিতয়রে সকতত্র যখনি খখনি হয়, আমজাতদেরে

সেহকমরহীরেজা লকছখ  বক্তক তেজা কতরেনি, এটজা সসেটজা বতলিনি। তেজারেপতরে চজারে-পজাএচটজা কমরসেভচহী সঘজাষণিজা

কতরেনি। আজতকও লশকক সেলমলতেরে শ্রেদ্ধজাভিজাজনি সেভিজাপলতে বতলিই সফিলিতলিনি সয,  ওমখক-

ওমখক  সেমতয়  এরেকম  সেব  সপ্রজাগজাম  আতছ,  আপনিজারেজা  সেবজাই  অনিখগহ  কতরে  এই

‘অনিখষজানিগুতলিজা’সতে সযজাগ সদেতবনি!  মজাতনি  আমরেজা  এখনি মকতেখ ভ  উদেযজাপনি করেব!  আমরেজা

এখনি আমজাতদেরে ভিজাই-সবজাতনিরেজা খখনি হতয় যজাওয়জারে পতরে লক করেততে হয় আমরেজা সেব জজালনি।

আমজাতদেরে  ভিভ লমকজা  আতছ,  আমরেজা  প্রলতেবজাদে  করেব;  পখললিতশরে  ভিভ লমকজা  আতছ,  পখললিশ

পখললিতশরে কজাজ করেতব; লমলডিয়জারে ভিভ লমকজা আতছ, লমলডিয়জা লমলডিয়জারে কজাজ করেতব। এরেকম

কতরে  আমরেজা  অভিভস্ত  হতয়  যজালচ্ছি।  লক  করেততে  হয়  আমরেজা  জজালনি!  (০০:১৪:২৯  –

০০:১৫:৩৭)

যলদে আমরেজা নিজা জজানিতেজাম এ ধরেতনিরে একটজা খখনি হতয় যজাওয়জারে পতরে আলম লক ধরেতনিরে
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ভিভ লমকজা পজালিনি করেব, তেজাহতলি একটখ  আশজা থজাকতে। তেজাহতলি হয়তে আমরেজা একটখ  ভিজাবতেজাম

সয, লক করেজা যজায়? লকন্তু এখনি আরে সকজাতনিজা ভিজাবজারে সেখতযজাগ নিজাই। অতেহীততেরে খখনিগুতলিজারে

মধভ লদেতয় লমলডিয়জা আমজাতদেরেতক লশলখতয় লদেতয়তছনি– পখললিশ এটজা করেতব,  লমলডিয়জা এটজা

করেতব,  খখতনিরে  এলিজাকজারে  সলিজাকজনি-আতহীয়-স্বজনি  তেজাএরেজা  এ  ধরেতনিরে  কথজা  বলিতবনি।

সেরেকজারে এববাং সেরেকজাতরেরে লদেককজারে সলিজাতকরেজা ‘জলঙ্গি’ ‘জলঙ্গি’ বতলি খখএজতবনি। আরে আমরেজা

বলিততে থজাকব সয: জলঙ্গি-টলঙ্গি আমরেজা বখলঝ নিজা, আমজাতদেরেতক খখব পলরেষজারে কতরে, এটজা তেদেন্ত

কতরে খখএতজ সবরে কতরে  আমজাতদেরেতক জজানিজাততে হতব  প্রততেভকটজা  খখনি  সক কতরেতছনি,  কজারেজা

কতরেতছনি, সকতনিজা কতরেতছনি?(০০:১৫:৩৮ – ০০:১৬:২১)

ভিজাবততে হতব নিতেখ নি কতরে: দেণ্ডলবলধ সজলিখজানিজা রেজাষ্ট্র লনিতয় 

এই খখব  সেখলনিলদেরষ্ট  তেথভ-প্রমজাণি  সেহকজাতরে  যলদে  আমরেজা  ভিজাষভ  নিজা  পজাই,  তেজাহতলি  আমরেজা

সেরেকজালরে-সবসেরেকজালরে-রেজাজননিলতেক দেতলিরে, এববাং অনিভজানিভ মজানিখতষরে, সপশজাজহীবহীতদেরে, ছজাত্র-

লশককতদেরে, আমজনিতেজারে সকজাতনিজা কথজাই আমরেজা গহণিতযজাগভ বতলি লবতবচনিজা করেততে পজারেব

নিজা। ফিতলি মভলি লজলনিসেটজা আমজাতদেরে বজাইতরে চতলি যজাতব। দেণ্ডলবলধ লক, শজালস্ত লক, খখনি লক,

সজলিখজানিজা লদেতয় খখনি কমজাতনিজা যজায় লক নিজা, খখনি সেম্পতকর  অপরেজাধ লবজজানিহীতদেরে ধজারেণিজা লক,

সসেই সেমস্ত লজলনিসেগুতলিজা লনিতয় খখতনিরে সপছনিকজারে মনিস্তত্ত্ব লক,  খখতনিরে সপছনিকজারে তবষমভ-

আথর-রেজাজননিলতেক ঘটনিজাগুতলিজা লক,  খখতনিরে সপছতনি আতরেজা অনিভজানিভ সকজাতনিজা লবষয় আতছ

লক নিজা– এগুতলিজা সেব লনিতয় আমরেজা যলদে অতনিক যত্ন কতরে, অতনিক সেময় ধতরে কজাজ নিজা কলরে

এববাং  খখনি-অপরেজাধ  সযসেমস্ত  শজালস্ত  বদ্ধ  জলিজাশয়গুতলিজা,  মশজারে  সবলিজায়  সযটজা  বলিলিজাম,

ওরেকম জলিজাশয়গুতলিজাতক আমরেজা যলদে বন্ধ কতরে লদেততে নিজা পজালরে তেজাহতলি পতরে এগুতলিজা

চলিতব। এগুতলিজা লনিতয় বজালকটজা সযটজা চলিতব সসেটজা আমজাতদেরে অনিখষজানিমজালিজা। এই সয আলম

আপনিজারে  সেজাতথ  আলিজাপ  করেলছ  সসেটজা  এই  অনিখষজানিমজালিজারেই  অবাংশ।  আমরেজা  ‘লিজাইভি’

অনিখষজানিমজালিজা উদেযজাপনি করেলছ। এটজা ‘লিজাইভি’ সেম্প্রচজারে নিজা, লনিতজরেজাই ‘লিজাইভি’ অনিখষজানি

করেলছ। তেজাজজা অনিখষজানি, সেম্প্রচজারে পতরে হতব। এই সতেজা! (০০:১৬:২২ – ০০:১৭:০৭)

#
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সেজাকজাৎকজারে-সলি: সসেললিম সরেজজা লনিউটতনিরে লবশ্বলবদেভজালিয়স সকজায়জাটর জাতরেরে পড়জারে ঘরে

সেজাকজাৎকজারে আতয়জাজনি ও অনিখললিলপ প্রণিয়নি: প্রদেহীপ দেজাসে, এনিলটলভি অনিলিজাইনি, রেজালব
লশতরেজানিজাম, উপলশতরেজানিজাম ও সেময়জাঙ্ক সেবাংতযজাজনি এববাং অনিখললিলপ-পলরেমজাজরনিজা: সসেললিম সরেজজা লনিউটনি

লভিলডিওলচত্র ধজারেণি: সসেললিম সরেজজা লনিউটতনিরে সেভজামসেজাবাং সজ সসেতভিনি লসেলরেতজরে সমজাবজাইলি সফিজানি

সেজাকজাৎকজাতরেরে এনিলটলভি-প্রচজালরেতে ললিবাংক:
: . . ?https //www youtube com/watch v=JLZ13dFW6js

সসেললিম সরেজজা লনিউটনি কতেক র ক আপতলিজাডি করেজা লভিলডিওরে ললিবাংক: 
: . .https //www minds com/newsfeed/693757384673206291

উপতরেরে গজালফিক ছলব: সসেললিম সরেজজা লনিউটনি। এনিলটলভি-প্রচজালরেতে সেজাকজাৎকজাতরেরে ইউলটউব লভিলডিওরে 

লস্ক্রিনিশট অবলিম্বতনি। বভবহৃতে সেফিটওয়জারে ইঙ্কতসপ, লজএনিইউললিনিজাক্স, সডিলবয়জানি। 
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