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হ োলি আর্টি জোন হেকোলিতে  োমিোি এক েছি 
 

মোর্িো েোলনিকোট 

েোাংিোতেতর্ লনযকু্ত যকু্তিোতেি িোেেেূ 
 

 

 

মাত্র এক বছর আগে ঘগে যাওয়া একটি মমমান্তিক ঘেনা ঢাকা এবং বাংলাগেগের জনয একটি 

সন্তিক্ষণ ন্তিগসগব ন্তিন্তিত িগব।  হিান্তল আটিম জান হবকান্তরগত হয ববমর আক্রমগণর ঘেনা ঘগে যার 

পন্তরণন্ততগত পাাঁিটি হেগের ২২ জন ন্তনগেম াষ মানুষ প্রাণ িারান আন্তম হসই ঘেনার কথাই বলন্তছ।  এই 

মানুষগুগলা হসখাগন ন্তেগয়ন্তছগলন শুধুমাত্র একজন আগরকজগনর সান্তিধয এবং ঢাকার অনযতম িমৎকার 

একটি হরগতারাাঁর খাবার উপগ াে করগত ।  এরকম একটি বযততম জনবুলল ্াগন তাগের জববগনর 

এই অন্তিিনবয় পন্তরণন্ততর ঘেনা বাংলাগেেব এবং বাংলাগেগের সমমনা বিুগের তন্তিত কগর ন্তেগয়ন্তছল। 

ঐ ন্তেন আমরা সকগলই বুল ধরগনর ক্ষয়ক্ষন্ততর মুগখামুন্তখ িগয়ন্তছলাম।  জববগনর  য়ঙ্কর এই সব 

ক্ষন্ততর সাগথ সাগথ আমাগের মগনর হ তর এই প্রশ্নোও হজগেন্তছল হয এরপর ন্তক আমরা ন্তন ম গয় এই 

ববন্তিত্রযময় ও আনন্দপণূম েিরটি উপগ াে করগত পারব ন্তকনা।  ঐ সময়টিগত বাংলাগেেবরা হয সন্ত্রাস 

প্রতযক্ষ কগরগছ এর আগে এ হেগে এরকম সন্ত্রাসব িামলা হকউ হেগখন্তন।  বাংলাগেগের হখালাগমলা, 

অন্ততন্তথপরায়ণ এবং সিনেবল সংসৃ্কন্ততগত বসবাসরত ন্তবগেেব অন্ততন্তথ ন্তিগসগব আমরা আমাগের সরল 

ন্তবশ্বাসো িান্তরগয় হেগলন্তছ হয আমরা হকাগনা সন্ত্রাসব িামলার লক্ষয নই।  এমনন্তক হয সব তরুণরা 

অতযি ববমর াগব হয িতযাযজ্ঞ ঘোগলা তারা হয  াগলা পন্তরবার হথগক এগসন্তছগলা এবং উিতমাগনর 

ন্তেক্ষা লা  কগরন্তছগলা এই ন্তবষয়গুগলা ওই মমমান্তিক ঘেনাটিগক আরও হবন্তে অথমিবন কগর তুলগলা।  

সমাগজর সনু্তবধাজনক অব্াগন থাকা এই সকল তরুণরা িয়ত আর ১০-১৫ বছগরর মগধয তাগের স্ব 

স্ব হক্ষগত্র হনতৃত্ব ন্তেগত পারত যন্তে না তারা ন্তনগজগের সাগথ সাগথ তাগের ন্তনগেম াষ ন্তেকারগেরও ধ্বংস না 

কগর হেলগতা।  
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যখন পগিলা জলুাই এর বান্তষমকব আসন্তছল, এো বলা সঠিক হয বাংলাগেন্তেরা এবং ন্তবগেেব 

হোন্তিরা এখনও তাগের ে;ুখ ও কষ্ট এর সাগথ মান্তনগয় হনয়ার হিষ্টা করগছ।  এক বছর পর িামলার 

জায়োয় অনুন্তিত িওয়া হৃেয়ন্তবোরক স্মনৃ্তত অনুিান আমাগের মগন কন্তরগয় হেয় আমাগের ক্ষত এখগনা 

শুকায়ন্তন এবং তার হিগয়ও গুরুত্বপূণম যারা িামলায় ন্তনিত িগয়গছ তারা এবং তাগের পন্তরবার ও বিুরা 

 ুগল যাওয়ার নয়।  যাগেরগক আমরা িান্তরগয়ন্তছ তাগের স্মৃন্তত, আো ও স্বপ্ন আমাগের  াবনায় এবং 

প্রাথমনায় প্রাধানয পাওয়া উন্তিত যখন আমরা এই িামলার হোক কাটিগয় ওঠার হিষ্টা করন্তছ।  সিব 

িগল আন্তম ন্তনিত িওয়া প্রগতযগকর কথা বযন্তিেত াগব বলগত িাইতাম।  বযবসায়ব হনতা, ন্তেক্ষাথী এবং 

োতা সং্ার হলাকজন সবাই ঢাকাগত ন্তছগলন কারণ তারা এখাগন থাকগত হিগয়ন্তছগলন, কারণ তারা 

বাংলাগেগে ন্তবশ্বাগস করগতন।  আমরা অগনগক তাগেরগক বযন্তিেত াগব ন্তিনতাম না ন্তকন্তু ন্তনিত ২২জন 

নারব ও পুরুগষর প্রগতযগকর অজম ন ও সিাবনার অপূরণবয় ক্ষন্তত ও এই হোগকর সমগয় আমরা সবাই 

একন্তত্রত িগয়ন্তছ।        

এই ন্তনিুরতা যা  য় বতন্তর করগত হিগয়ন্তছল তার জবাগব বরং আমরা ঐন্তেন ন্তনিতগের মগধয 

অনযতম কন্তনি বাংলাগেেব ন্তেক্ষাথী োরাজ আইয়াজ হিাগসন হথগক অনুগপ্ররণা হনই যাগক বন্দকুধারবরা 

হছগে হেয়ার পরও হস তার বিুগের সাগথ রগয় যায় এবং মৃতুযগক বরণ কগর হনয়।  এইরকম ন্তনস্বাথম 

একটি কাজ আমাগেরগক িযাগলঞ্জ কগর ন্তনগজগক প্রশ্ন করগত হয ন্তক াগব আমরা প্রন্ততন্তেগনর হিনতা হথগক 

শুরু কগর েৃিন্তনযমাতন, ক্ষমতার অপবযবিাগরর উত্তর হেই।     

অকল্পনীয় ক্ষতি কীভাবে আমাবের অভযন্তরীণ শুভ সত্বাবক, যাবক যুক্তরাবট্রের সাবেক রাট্রেেিূ আব্রাহাম 

তিঙ্কন “বেটার এবেি” েবিবেন,  জাগ্রি কবর বসটি একটি উোহরণ বেবক েুঝবি পাতর।  সম্প্রতি আমার সুবযাগ 

হবয়তেি বহাতি আটিি জান আক্রমবণ তনহি অতেন্তা কতেবরর মা প্রতিতিি একটি সু্কি পতরের্িবনর।  অতেন্তা একজন 

োাংিাবেতর্ োংবর্াদূ্ভি আবমতরকান নাগতরক তেবিন।  িার পতরোর িার স্মৃতিবক অম্লান কবর রাখবি সুতেধােতিি 

োাংিাবেতর্ তর্শুবের জনয সু্কি প্রতিিা কবরবে; িারা ধ্বাংবসর তেপরীবি সৃতিবক বেবে তনবয়বেন, বনতিোচকিা ও 

তের্ৃঙ্খিার তেপরীবি িারা তর্ক্ষা ও সম্ভােনাবক বেবে তনবয়বেন।  এই কাযিক্রম অতেন্তার স্মৃতির প্রতি ও বসইসে 
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বেবিবমবয়বের জনয, যারা িাাঁর েরূেতৃি ও িাাঁর পতরোবরর েোনযিায় উপকৃি হবে, খুে সুন্দর ও স্থায়ী একটি 

উপহার। 

কাোমাটিবি জবেও পদ্মফুি অতনন্দয সুন্দর -- এই রূপকটি এখাবন যোেি।  বিমতন বহাতি 

আটিি জাবনর তেবয়াগান্তক এই ঘটনা বেবকও োাংিাবেতর্বের তপ্রয় ঐতিহযগি মূিযবোধগুবিা বযমন র্াতন্ত, 

সহনর্ীিিা ও েহুমুতখিা ইিযাতে আবরা গভীরির হবে।  বসই রাবি আমরা যাবের হাতরবয়তে িাাঁবের 

সুন্দর জীেন তনবয় আবিাকপাবির পার্াপাতর্ িাাঁবের, িাাঁবের পতরোর ও েনু্ধবের জনয রইি আমাবের 

প্রােিনা। 

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