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একজন বনু্ধকক স্মরণ ককর 
 

মার্শা বার্নশকাট 

বাাংলাকেকর্ র্নযকু্ত যকু্তরাকের রােেতূ 
২৫শর্ এর্িল, ২০১৭ 

 

ন িঃস্বার্থ, সবাইকে ভাক াবাকস , সবাইকে নিন  অ ুকেরণা িুনিকে র্াকে  -- জ ুহাজ মান্না কে 

ন কে নেছু ব কে গিক  োর বনু্ধরা এই শব্দগুক াই বযবহার েকর র্াকে।  জ ুহাজ -- নিন  নছক   

এেজ  ন কবনিে সহেমী, অ ুিে বনু্ধ এবং মা বানিোর রক্ষাে অগ্রপনর্ে, ২০১৬ সাক র এনেক  

ন ষু্ঠরভাকব খ ু হ  নেন ।  নেন  শুিু আমার সহেমীই নছক    া, নেন  নছক   আমার বনু্ধ এবং 

িুক্তরাষ্ট্র িেূাবাস পনরবাকরর অংশ।  আমরা িারা ভািযবা  োকে জা কে গপকর, আজ োর 

মৃেুযবানষথেীকে, আমাকির সেক র ওপর োর অসািারণ েভাব ন কে আনম সবার সাকর্ আমার নেছু 

অনভজ্ঞো ভাি েকর ন কে চাই। 

ন িঃস্বার্থ  

জ ুহাজ ন িঃস্বার্থভাকব জীব িাপ  এবং সমাজকে আকরা ববনচত্র্যমে ও অন্তভুথ নক্তমূ ে  েরার 

জ য ন র সভাকব োজ েরকে ।  ন কজর গচকে নেন  সব সমে অ যকে এনিকে রাখকে , গসটা 

েমথকক্ষকত্র্ই গহাে, আর বনু্ধকির সাকর্ই গহাে অর্বা গো  অকচ া গেউ, এম নে ন কজর বানির এোকন্ত 

র্াো অবস্থাে গহাে।  িকু্তরাকষ্ট্রর পররাষ্ট্র িফের এবং িুক্তরাষ্ট্র আন্তজথ ানেে উন্নে  সংস্থা 

(ইউএসএইড)-র সহেমীরা োকে নবকশষ গেকহর িনৃিকেই গিখকে ।  নেভাকব জ ুহাজ  গো রেম 

আনর্থে  াভ, স্বীেৃনে নেংবা পুরস্কাকরর েেযাশা  া েকর ি’ুবছর িকর এেটি েনমউন টিনভনিে 

েনেষ্ঠাক র জ য োজ েকর িানিক   এের্া গভকব এম নে আজও জ ুহাকজর ের্া সহেমীরা 

আ নিে হ ।  মা ুকষর সাকর্ সম্পেথ  িকি গো াকে নেন  গি ম ূয নিকেনছক   োর মূ য অকর্থর 
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গচকেও অক ে অক ে গবনশ নছ  োর োকছ।  েেৃেপকক্ষ, নেন  খবু স্বািকিয অর্থ নবন কে নিকে ।  

ম -মা নসেোে উিার জ ুহাজ সনেযোকরর বাং াকিশী আনেকর্েো এবং স্বার্থহী োর েেৃি 

উিাহরণ। জ ুহাজ িখ  মারা িা , সারা নবশ্ব গর্কে োর জ য একসনছ  ভাক াবাসার শ্রদ্ধাঞ্জন ।  

োকে ন কে গস সমে গি আক াচ া হে োকে এেটি নবষে ফুকট ওকে আর ো হক া -- সারা 

নবকশ্বর নবনভন্ন স্থা  গর্কে  েু  িারা বাং াকিকশ আসকো োকিরকে নেন  স্বািে জা াকে  এবং 

সমে ন কে োকিরকে এই গিকশর চমত্োর নিেগুক ার সাকর্ পনরচে েনরকে নিকে ।  িাকির 

জীব কে নেন  োর ভাক াবাসা নিকে স্পশথ েকরকছ  আমরা োকির োছ গর্কে এই সব িল্প শু কেই 

র্ানে। 

েীনেপণূথ  

জ ুহাকজর হৃিে নছ  ভাক াবাসাে পূণথ।  সবার েনে োর বযবহাকর নছ  সকবথাচ্চ সম্মা  ও 

ভাক াবাসাভরা এবং গি গোক া োজই নেন  েরকে  অেযন্ত আগ্রকহর সাকর্।  নেন  গি গেব  বনু্ধ-

বান্ধব ও সহেমীকিরই ভাক াবাসকে  োই  ে, নেন  নশল্পেমথ, ফু  এবং িাছপা া একোটা 

ভাক াবাসকে  গি নেন  োর বানির গবইজকমকে এেটি ে ািাছ  ানিকেনছক  !  োর চারপাকশ িারা 

র্ােকো এম েী োকির সাকর্ গোক া ের্া  া বক ই জ ুহাজ োকিরকে ভাক া ািার অ ভুুনে এক  

নিকে ।  োর োজ, বনু্ধো ও অন িঃকশষ হানস এেিরক র ভাক া ািা ও ইনেবাচে অ ুভুনে এক  নিে 

োর চারপাকশ িা গেব  ভাষা নিকে েোশ সম্ভব  ে।  জ ুহাজ জীব কে ভাক াবাসকে , গিম টি 

ভাক াবাসকে  োর চারপাকশর মা ুষকিরকে এবং োর গিশকে।  

অ ুকেরণীে 

িারা োকে নচ কো  া োকির হুমনে ও েটূনক্ত সকেও জ ুহাজ ন কজর নেে গিশকে নেংবা 

গি সমাকজর উন্নেক র জ য  িাই েকরকছ  োকে গছকি গিকে অস্বীেৃনে জান কেনছক  ।  বাং াকিশ 

নছ  োর স্বকিশভূনম।  জ ুহাকজর বনু্ধরা বক কছ , গি পনরবেথ ক র নেন  স্বপ্ন গিখকে  িে বছকরর 
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বসকন্ত ো েরার জ য অ ুকেনরে ও বদ্ধপনরের নছক  ।  োর গসই সাহস গবেঁকচ র্ােকব।  নেন  আজ 

আমাকির উদ্বদু্ধ েকর   যাকের পকক্ষ  িাই েরকে, গসখাক  িকো বািাই আসেু  া গে  বা োর 

পনরণাম িাই গহাে  া গে । 

গশষ েরার আকি জ ুহাজ সম্পকেথ  গশষ এেটি ের্ািঃ পনরবার 

জ ুহাজ এেটি পনরবার।  নেন  োর মাকের েনে ন কবনিে নছক  , োর ভাইকবা কির ভাক া ও নবশ্বস্ত 

বনু্ধ নছক   এবং োকির সন্তা কির ভাক াবাসকে ।  িুক্তরাকষ্ট্রর ঢাো িেূাবাকস আমরা োর অ য 

এেটি পনরবার নহকসকব আমরা োর েকচিাকে -- আমাকির সনম্মন ে েকচিাকে -- এনিকে গ ওোর 

অঙ্গীোর পু বথযক্ত েরনছ।  গসই েকচিা হক া মা বানিোর সমুন্নে রাখা ও িমথ, বণথ, ন ঙ্গ, বযনক্তিে 

পছি-অপছি ও নবশ্বাস ন নবথকশকষ েকেযে মা ুষ গি  োর েনেভা নবোকশ সমা  সুকিাি পাে।  

এটি আমার  ক্ষয এবং আনম িাকির ভাক াবানস -– গসই সব বনু্ধ, সহেমী, গিশবাসী ও আমার 

পনরবার -- োকির জ য আনম েনেনি   িাই েনর,  িাই েকর গবেঁকচ র্ানে।   

================== 

 
* জলুহাজ মান্না  িুক্তরাষ্ট্র ঢাো িেূাবাকস োে এেিশে িকর েমথরে নছক  ।  ২০১৬ সাক র ২৫গশ এনে  নেন  
সন্ত্রাসীকির হাকে ন হে হ ।  হেযাোরীরা ঘৃণার আিশথ দ্বারা পর্ভ্রি নছক  , গি আিশথ ইস াম ও বাং াকিকশ অপনরনচে। 
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