
দাির�য, স�াস, সা�দািয়কতা, অসাময্  

িহংসা–মু�্পৃিথবীর্�প্্িক্�প্্্ইথেক্কােব? 

 

�ামী্পূ্রাাাান 

অধয্   স�াদক, রামকৃ� মঠ   রামকৃ� িমশা, ঢাকা 

 

 

পৃিথবীর্সবরবৃহহ্ আ�রািতক্ম ্রারপুেুর্সুব্র�য়আী্বা্৫০তম্�িত�াবািষরকী্ হসব্অাুি�ত্হয়্১৯৯৫্সােলর্

২৪্অে�াবর্ েমিরকার্িা ্্য়কর্শহেরর্িতািদাবযাপী  (২২–২৪্অে�াবর্১৯৯৫ ) এ্্ হসব–াু�াো্পৃিথবীর্১৮৫িট্

ইদেশর্শীষরোতৃবৃন্অংশশহ্্কের্এেক্�কৃতপে্্্একিট্িব �াীা্ কার্দাা্কেরার্১৯৪৫্সােলর্২৪্অে�াবর্

শতা�ীর্সবরােপ্া্�িত�িতপূ্র্ণটাা –রারপুেুর্��্হেয়িছল্ েমিরকার্সাা্�াি�সেকা্শহেরর্শতা�ীর্সবরােপ্া্

কলি�ত্অধযায়্িিতীয়্িব কুেের্পিরসমািি্হেয়িছল্ ্বছেরর্২্ইসেপঢঢর্�াপাোর্িানশতর্ াসমপরে্র্মাধযেমর্

িিতীয়্িব কুেের্সূচাা্হেয়িছল্১৯৩৯্সােলর্১্ইসেপঢঢর্�ামরািার্ইপালযায্ �মে্র্মাধযেমর্এত্িবশাল্শংস্ ্

�ীবাহািা্পৃিথবীর্্িতহােস্ইস্্�থমর্এ্্কুেে্এক্ইকািট্মাাুেষর্�ীবোর্ েলা্িােভ্িগেয়িছল ,  হেতর্সংখযা ্

িছল্িবরাটর্কুে –সমািির্পূেবর্১৯৪৫্সােলর্৬্ গ�্�াপাোর্িহেরািসমা্ ্াাগাসািকেত্ ্িবক্ইবামা্িাি্ি্হয়র্

�লয়�র্এ্্মার্া�্িাে্েপর্পির্িত্ইদেখ্ তি�ত্হেয়্ েঠ্ইগাটা্িব র্এ্্মহািবশংসী্কুেের্পর্পৃিথবীেত্তায়ী্

শািআর্�শ্্ ্�য়াসেক্সুরি্ত্করার্�ায্বয্্হেয়্পেো্িব�য়ী্শি�ীিল র্পৃিথবীর্৫০িট্রার্সি�িলত্হেয়্

�িত�া্কেরা ‘্ াা্েটড্ইাশ�’ বা ‘রারপুু’র্বতরমাো্এ্্িব সংগঠািটর্সদসযসংখযা্�ায়্দুেশার্গত্শতা�ীর্িিতীয়্

দশেক্১৯১৪্সােল্ া�কাশ্কেরিছল্শতা�ীর্�থম্দুৈদরব –�থম্িব কুের্�ায়্পাঁচবছর্পর্১৯১৮্সােলর্ইশেষ  (১১্

ােভঢর) �থম্িব কুে্ইশষ্হয়র্্ েরােপর্ইদশীিলর্মেধয্স�ী্র্�াথর�িেত্মোামািলোযর্সূের্ইক –কুেের্শু, �েম্

তা্িব্ৃত্হেয়্পেেিছল্সারা্িবে র্ল্্ল্্মাাুেষর্�া্হািা্এবং্ইকািট্ইকািট্টাকার্স�দ্শংেসর্পর্কখা্এ্্

কুে্ইশষ্হেলা , তখা্িব োতৃবগর্ িববার্করেলা , এমা্একিট্ আ�রািতক্�িত�াা্ ্অাুশাসাাবলী্গঠা্করা্

�েয়া�া, কা্ গামী্িদো্পৃিথবীেত্এমা্ভয়াবহ্কুেের্ া�কােশর্স�াবাােক্িামূরল্করেবর্ইস্্ িববােরর্সূর্

ধের্্১৯১৯্সােল্সংগিঠত্হেয়িছল ‘লীগ্অফ্ইাশ�’র্শািআতাপোর্�য়ােস্গিঠত ‘লীগ্অফ্ইাশ�’ কাকরত্বযথর্হেয়িছলর্

কার্, ্মতােলাভী, কুেবা�্রার�ধাাগ্্তেল্তেল্অে�্শাা্িদেয়্্চলিছেলার্তার্্ফেল্অিধকতর্ভয়�রভােব্

একিদা্ া�কাশ্করল্িিতীয়্িব কুের্বাংলার্এক্অখযাত্পপী্�য়রামবাটীেত্বেস্ মা্সারদােদবী্সুু�্ভাষায়্

বেলিছেলা, ‘লীগ্অফ্ইাশ�’–এর্অ�ীকারপর্িব োতৃবৃেনর্মুেখর্কথা্মার , অআেরর্ভাষা্ায়র্িবে র্রারাায়কগে্র্

এ্্িালর্্িিচািরতা্এবং্�িবেরািধতায়্চূোআ্হতাশ্হেয়িছেলা্রবীীাাথর্ইস্্চরম্হতাশা্্বয�্হেয়িছল্তাঁর্

ইলখাীমুেখ্: 

‘‘াািগাীরা্িদেক্িদেক্ইফিলেতেছ্িবষা�্িান াস, 

শািআর্লিলত্বা্ী্ইশাাা্েব্বযথর্পিরহাসর’’ (‘�ািআক’) 

দুভরাগযবশত্িিতীয়্িব কুে্ইশষ্হ য়ার্পর্পৃিথবীেক্অসাময্ ্কুে –মু�্করার্�য়ােস্ইক –রারপুু্সংগিঠত্

হেয়িছল, ইস্্রারপুু ্তার্লে্য্ইশাচাীয়ভােব্বযথর্হেয়েছর্রারপুেুর্সুব্র�য়আী্অিধেবশো্তার্মহাসিচব ্ইসকথা্

�ীকার্করেত্বাধয্হেয়েছার্রারপুেুর্সাফেলযর্তুলাায়্বযথরতার্তািলকা্্িবরাট্এবং্বযথরতার্কার্্এতটা্্সুু�্

ইক, তা্অাুস�াা্করার্�ায্ইমােট্্গভীের্কা য়ার্�েয়া�া্ইা্র্ইস্্কার্্হেলা –পৃিথবীর্এ্্সবরবৃহহ্ আ�রািতক্



�িত�াািট, কার্পৃিথবীর্মেধয্সবরােপ্া্শি�শালী্ ্�ভাবশালী্সংগঠা্িহসােব্পৃিথবীর্সম্্রা�ৈািতক , সাং�ৃিতক্ ্

সামাি�ক্সমসযাীিলর্িায়�্্ ্িারসা্করার্কথা্িছল , একিট্াখদআহীা্কাগ�ী্বােণ্পির্ত্হেয়েছ্এবং্তার্

ভূিমকােক্�মশ্্ আ�রািতক্ থর –সামাি�ক–সাং�ৃ্বযবতায়্স�ূ্ররেপ্ীু হীা্কের্ইদ য়ার্ েদযাগ্ ্�য়াস্শু্

হেয়েছর্এর্পিরে�ি্েত্ইক ্ইক ্রারপুু্বযাপারিটেক্্এক্িবরাট্তামাসা্বেল্অিভিহত্করেছার্তেব্এটা্ণটাা্ইক, 

রারপুু্ �্িবে র্বৃহহ্শি�ীিলর  (মািকরা্কু�রার , ি�েটা, �া�, রািশয়া্এবং্চীা ) িাছক্�ীোেক্পির্তর্এ্্

শি�ীিল্কা্খুিশ্করেছ , পেদ্পেদ্রারপুেুর্ইণািষত্াীিতীিল্লীা্করেছ্এবং্রারপুেুর্মকরাদােক্বৃো�ু�্ইদিখেয়্

িাে�েদর্ া�িরতা্�কাশ্কের্চেলেছর্সুব্র�য়আী্ হসেব্বৃহহ্শি�বেগরর্প্্ইথেক্ইক –ব�বয্ পতািপত্হেয়েছ্

তােক্ া�রী্মুুিিয়াাা্ছাো্ র্িকছু্বলা্চেল্াার্ইকা্তারা , িবেশষত্ েমিরকা , ইগাটা্পৃিথবীর্�েণািষত্

অিভভাবকে র্দািয় �াি্ ােনর্িবষয়্ইক , ভারত–সহ্কেয়কিট্রার্বৃহহ্শি�বেগরর্এ্্মুুিিয়াাার্িবুেে্ত�রাী্

তুেলেছর্ব�ত, এ্্ইমৗরিসপা�ার্অবসাা্াা্ণটেল্রারপুেুর্পে্্ আ�রািতক্িক্ ্সীাত্িারসোর্ই্ের্ গামী্

প াশ্বছের ্ইকাা্অথরবহ্ভূিমকা্শহ্্করা্স�ব্হেব্াার 

�স�ত্ েপখেকাগয , শতবষর্পূেবর্বৃহহ্শি�ীিলর্এ্্মুুিিয়াাা্ ্মাতিিরর্িবুেে্বিল�্ভাষায়্সরব্

হেয়িছেলা্তু্্ভারতীয়্সসযাসী্�ামী্িবেবকাানর্ েমিরকার্মািটেত্দাঁিেেয়্িশকােগার্ আ�রািতক্ম ভূিমেত্

পরাধীা, দির�্ ্ েপি্ত্ভারতবেষরর্�িতিািধ্�ামী্িবেবকাান্ইদিখেয়িছেলা ,  ্বযািধ্ইকা্তােদর্ উরািধকারর্

তােদর্ইস্্াগ্্ া�িরতার্মুেখাশ্খুেল্িদেয়িছেলা্�ামী�ীর্িতিা্বিল�্ভাষায়্বেলিছেলা্:  ‘‘ মরা্কাঁরা্�াচয্ইদশ্

ইথেক্এেসিছ, এখাো্বেস্িদোর্পর্িদা্মাতিরী্ভাষায়্শািছ্ইক ,  মােদর্�ী�ধমর্শহ্্করা্ িচত, ইকাাা্�ী�াা্

�ািতসমূহ্সবরােপ্া্সমৃেশালীর্ মােদর্চারপােশ্তািকেয়্ মরা্ইদখেত্পা্্ইক , পৃিথবীেত্�ী�াা্ইদশসমূেহর্মেধয্

্ংলযায্পঁিচশ্ইকািট্এিশয়াবাসীর্গলায়্পা্িদেয়্িবউৈবভব্লাভ্কেরেছর্্িতহােসর্পৃ�া্ লেট্ মরা্ইদিখ , �ী�াা–

্ েরােপর্সমৃিে্শু্হয়্ইুো ,  র্ইুোর্  করলাভ্ইমিিেকা্ �মে্র্পর্ইথেকর   �ী�াারা্স�দশালী্হয়্

মাুষয্াতােদর্গলা্ইকেটর্এ্্মূেলয্ মরা্স�দশালী্হেত্চা্্াার ’’  ািবংশ্শতা�ীর্ইশেষ্ আ�রািতক্ধমরীয়্মে ্

পা�ােতযর্�িতিািধগ্্ইক –মুুিিয়াাা্ইদিখেয়্চলিছেলা ,  �্পা�াতয্তথা্বৃহহ্শি�বেগরর্ক্রধারগ্্ আ�রািতক্

রারৈািতক্মে ্তার্্পুারাবৃিউ্কের্চেলেছার্সময়্অশসর্হেয়েছ, িক�্তাঁেদর্মাািসকতার্ইকাা্পিরবতরা্হয়িার 

ধমরমহাসভায়্ইকমা্ভারতবষর্ইথেক্বৃহহ্শি�বেগরর্�াধাায –�িত�ার্মাািসকতা্ ্�কাশয্�েচ�ার্িবুেে্বিল�্

�িতবাদ্ েঠিছল , এবাের ্ভারত্ইথেক্ ্মাািসকতা্ ্�কাশয্�য়ােসর্তী�্িানা্করা্হেয়েছর্িা ্্য়েকর্১৯৯৫্

সােলর্ইসেপঢঢর্মােস্রারপুেুর্সাধার্্সভায়্সুব্র�য়আী্অিধেবশো্তহকালীা্ভারেতর্পররারম�ী্�্ব্মুখাি�রর্

বিল�্ভাষে্র্কথা্এখাো্�র্্করিছর্২৪্অে�াবর্সুব্র�য়আীর্মূল্অাু�াো্ভারেতর্তহকালীা্�ধাাম�ী্িপ্িভ্

ারিসমা্রা ্ভারেতর্ব�বয্ ্অিভমতেক্তী�তর্কেরেছার্সা�িতক্কােল্�ধাাাাম�ী্মােমাহা্িসংহ্এবং্ােরী্

ইমাদী ্ু�্ ্বিল�ভােব্িবে ্শািআ্�িত�ার্ই্ের্বৃহহ্রারীিলর্সদথরক্ভুিমকা্শহে্র্�েয়া�াীয়তার্কথা্তুেল্

ধেরেছা্রারপুেুর্সভায়র্মো্হয় , অাযায়্ ্ইশাষে্র্িবুেে্ভারতবষর্ ইকা্শধু্�িতবাদীর্কী্ইতালার্�ায্্ায় , 

িবে র্িবেবেকর্ভূিমকা্শহ্্করার্�ায ্িবধাতা–িািদর�র 

পৃিথবীেত্কুেমু�্পিরেবশ্�দাোর্ইক –�ীকার্রারপুেুর্সােদ্গৃহীত্হেয়িছল , শি�, সামথরয্ ্সমৃিের্িািরেখ্

তােক্বা্বািয়ত্করার্দািয় ্িক�্বৃহহ্শি�বেগরর্র্িক�্ইস্্�াসি�ক্দায়বেতা্ইথেক্বা্েব্বারবার্তারা্সদে�্

সের্িগেয়েছর্সা�িতক্কােল্ মরা্ইদেখিছ , রারপুু্এে্ের্অকমর্য্ঠঁুেটা্�গসােথর্ভূিমকা্পালা্কের্চলেছর্

একিদেক্�িত্ণ�ায়্পরমা্ু্অ�্িামরা্্করেত্একিট্রােরর্কমপে্্২৫০্ইকািট্টাকা্বা্তেতািধক্খরচ্হে� , 

অাযিদেক্তৃতীয়্িবে ্�িত্ণ�ায়্ইকািট্ইকািট্মাাুষ্অাাহাের্মরেছ , অিশ্ায়্ডুবেছ, দািরে�য্��রিরত্হে�র্ ি�কায়্



�িত্ণ�ায়্�িত্িতািট্িশশর্মেধয্দুিট্িশশ্অপুি�েত্ভুেগ্মৃতুযর্ইকােল্ােল্পেেছর্এ্্অবতা্সভযতার্ল্া , 

মাুষযে র্ল্ার্এ্চলেত্পাের্াা , এেক্চলেত্ইদ য়া্চলেত্পাের্াার্�ািতদা�া , দাির�য, স�াস্ ্ব্রৈবষময্ইকা্

 � ্দুরােরাগয্বযািধর্মেতা্পৃিথবীেক্��রিরত্করেব ? বসিায়া, ইরায়াযা, ইসামািলয়া, কা�ীর,  ল�া,  ফগািাতাা, 

িসিরয়া, ইলবাাা, ্�রােয়ল, পযােল�া্া,  েমিরকার্ডালােসর্ণটাার্পর্ইকমা্কের্বৃহহ্শি�বগর্িাে�েদর্সভয্বেল্

দািব্করেত্পাের ? এে্ের্রারপুেুর্বযথরতা্বে্্�কট্হেয়্ েঠেছর্মাাব�গিতর্ শা্ ্ কাকােক্কেমর্পির্ত্

করার্ভূিমকা্শহে্র্কথা্িছল্ইক –িব –�িত�াাট, কার্কােছ্পৃিথবীর্�তযাশা্িছল্মাাব�গিতর্�হরী্ ্�তীক্হেয়্

 ঠার–তার্এ্্ইশাচাীয়্বযথরতা্ইকাক্ভিবতেবযর্্ি�তবহ ? তেব্িক্মাাব�গিতর্স�াবাা্রাহশ্ ? দাির�য, স�াস, 

সা�দািয়কতা, অসাময্ ্িহংসা–মু�্পৃিথবীর্�প্্িক্শধু্�প্্্ইথেক্কােব? িবে র্বৃহহ্রারীিলর্ইাতৃবৃন্িক ‘মতুয়ার্

বুিে’ইত্্মশীল্হেয়্থাকেবা ? ‘মতুয়ার্বুিে’ ইক্শধু্িাে�র্্অাথর্ ইডেক্ ো্াা , সকেলর্সমূহ্িবাি�েক্্ রাি�ত্

কের–একথা্ ্ সািসক্ইাতৃবগর্কেব্বুুেবা ? রারপুেুর্�িত�ার্পর্প াশ্বছেরর ্অিধক্অিত�াআ্হেয়্ইগলর্

�মশ্পিরিতিত্ েরা্�িটল্হেয়্ ঠেছর্িবজাা্ ্�কুি�র্অভাবাীয়্সাফেলযর্সে�্পাপা্িদেয়্রারীিলর্মেধয্

পারুিরক্অিব াস, িক, অসিহ�ুতা্ ্অসহেকািগতার্মোাভাব্ ্কমরধারা্�মবধরমাার্ইকাথা ্কুকুধাা্রারীিলর্মেধয্

বাুেদর্গ�্ইমলােত্াা্ইমলােত্অাযর্ বার্বাুেদর্গ�্ কাশ –বাতাসেক্ভাির্কের্তুলেছর্সা�িতক্কােল্িচা্

�মাগত্পািক্াােক্ভারেতর্িবুেে্�বল্সমথরা্িদেয়্চেলেছর্দি্্্িচা্সাগের্অাযায়ভােব্িচা্তার্ শাসা্সদে�্

�কাশ্কের্চেলেছর্ আ�রািতক্ দালেতর্রায়েক্বৃো�ু�্ইদিখেয়্কাে�র্এ্ইকাক্ধরে্র্ সািসকতা্অথবা্অহিমকা ? 

এমা্মাািসকতা্শািআর্পে্্�বল্অআরায়র 

এ্্হতাশার্মেধয , এ্্অ�কােরর্মেধয , এ্্ শ�ার্মেধয্ভারত্িক�্তার্সাাতা্ভূিমকা্ইথেক্সের্ েসিার্

দাির�য, স�াসবাদ, সা�দািয়কতা, অসাময্ ্িহংসার্বাতাবর্্ভারেত ্এ্্মুুেতর্�কট , িক�্ভারত্একথা্্িব মে ্

বিল�্ভাষায়্ইণাষ্া্কেরেছ্ইক , পৃিথবীর্একিট্�ােআ ্কিদ্এ্্বাতাবর্্িবদযমাা্থােক্এবং্অবিশ�্পৃিথবী্কিদ্তা্

ইথেক্মু�্থােক , তাহেল্কখোা্্পৃিথবীেত্শািআ , কলযা্, ৈমরী, ইসৗহাদরয্ ্সমৃিে্�িতি�ত্হেত্পারেব্াার্চা্্সমশ্

পৃিথবীেক্স�ূ্রভােব্সমৃে্করার্অ�ীকার্ ্�য়াসর্রারীয়্স�াসবাদ , পরমা্ু্অ�িামরা্–�য়াস্ ্অ� –�িতেকািগতােক্

ইকেকাাভােব্িামূরল্করা্�েয়া�ার্কার্ , এীিল্�কৃতপে্্কুেের্্রকমেফরর্ভারেতর্এ্্ ইারে্্িবে র্অিধকাংশ্

রার্ �ীি্হেয়েছ্এবং্ভারতেক্হািদরক্অিভানা্�ািােয়েছর্বলা্বাহলয , এ্্ পলি�্্মাাব�গিতেক্সুরি্ত্করেত্

পাের, রারপুুেক্অথরবহ্করেত্পাের, তার্ভূিমকােক্কাকরকরী্করেত্পােরর 

বতরমাা্ভারেতর্এ্্ ইারে্র্িপছো্রেয়েছ্তার্সুদীণর্ ধযািাক্ িতেহযর্িারবি�স্�বাহর্ৈবিদক্িিষরা্

িব েক্একিট ‘াীে’–এ্পির্ত্করার্�প্্ইদেখেছা্�ল–তল–আিরে্, মাাুষ–পশ–পািখ–পত, বৃ্–লতা–ীু– ষ্শািআর্

�ায্�াথরাা্কেরেছার্পুরা্কারগ্্�াথরাা্কেরেছা্িািখল্মাােবর্সুখ্ ্িারামেয়রর্পৃিথবীর্ইক ্ইকা্ইকাথা ্অি�য়্

িকছু্দশরা্াা্কের , কা েক ্ইকা্অম�লকর্ইকাা্অিভজতা্লাভ্াা্করেত্হয়র্পৃিথবীর্একিট্�া্ীর , একিট্পতে�র্

�ীবো ্ইকা্দুনেখর্অিভজতা্াা্থােকর্বুে্ইথেক্রামকৃ�্পৃিথবীর্সকলেক্ৈমরী , কু্া, মুিদতা্ ্অিহংসার্ম�েক্

�ীবোর্অ�্করেত্ পেদশ্িদেয়েছার্ ািবংশ্শতা�ীর্ইশেষ্িশকােগার্ধমরমহাসভায়্�ামী্িবেবকাান্ভারেতর্এ্্

সাাতা্ কুিত্ ্ কাকােক্এবং্তাঁর্ীু্ রামকৃে�র্ পলি�েক্�া্ুিশরভােব্বা য়্কের্তুেলিছেলার্কিদ ্

�ামী�ীর্ইস্্ ইার্্বহ�ত্ ্বহ–পিরিচত, তবু ্বতরমাা্�সে�্পুারায়্তা্�র্্করা্�েয়া�ার্�ামী�ী্বেলিছেলা , 

ধেমরর্াােম , স�দােয়র্াােম , রা�াীিতর্াােম , সং�ৃিতর্াােম্পৃিথবী্বারবার্মাাুেষর্রে�্রিুত্হেয়েছর্মাাুেষর্

ইলাভ, মাাুেষর্ শাসা , মাাুেষর্অসিহ�ুতা , মাাুেষর্�াথরপরতা্পৃিথবীর্বাসেকাগযতােক্শংস্করেত্ দযত্হেয়েছর্

সভযতােক্িাি��্কেরেছর্মাাুেষর্মেধয্হতাশার্কােলা্ইমণ্পুুীভূত্কের্িদেয়েছর্�ামী�ী্বিল�্ভাষায়্বেলিছেলা –



অবসাা্ইহাক্সকল�কার্ শাসোর , ইশাষে্র, সকল�কার্অসিহ�ুতার , সকল�কার্দুরিভসি�্ ্অপ�য়ােসরর্তা্

তরবািরর্মুেখ্্ সুক্অথবা্ইলখাীর্মাধযেম্্�কািশত্ইহাকর্িতিা্সুু�্ভাষায়্ইণাষ্া্কেরিছেলা , কিদ্ইক ্মো্

কের্থােক্ইক, শধু্ইস–্্সমৃিের্মিদরা্পাা্করার্�ায্ইবঁেচ্থাকেব্এবং্অোযরা্িাি্ি্হেব্অবলুিির্অ�কাের , ইস্

িােবরাধ্িভস্ র্িকছু্ায়র্একিটর্অভুযদয়্এবং্অপরীিলর্িবাােশর্িারা্িাে�র্সমৃিের্িচআা্িাতাআ্্দুরাশার্তা্

কখোা্হয়্াা , হয়িা, হেত্পাের্াার্িশকােগার্িব মে ্�ামী্িবেবকাান্তাঁর্ইশষ্বা্ীেত্ ইার্্কেরিছেলা্াতুা্

পৃিথবীর্�গিতর্�্বম�্: ‘‘িববাদ্ায়, সহায়তা্িবাাশ্ায়, পরুেরর্ভাবশহ্্মতিবেরাধ্ায়, সম�য়্ ্শািআর’’ 

একিবংশ্শতা�ীর্িিতীয়্দশেক্দাঁিেেয়্ মরা্তা্্ইকাা্হতাশােক্তাা্িদেত্��ত্া্র্ মরা্িব াস্কির , বৃহহ্

শি�বগর্তােদর্সীমাবেতােক্অিত�ম্করেব্এবং্তােদর্সিদ�া্ ্সি�য়্সহেকািগতায়্দাির�য , স�াস, সা�দািয়কতা, 

অসাময্ ্িহংসা–মু�্এক্পৃিথবীেক্ মােদর্ পহার্ইদেবর্িব –সংগঠা্রারপুু্হেয়্ ঠেব্ইস্্�ি�য়ার্মূল্িায়ামক্

এবং্�ধাা্তপিতর্�িত�িত্ ্�তযাশার্ফুলুুির্ফুিটেয়্ায় , পরুরেক্ইদাষােরােপর্বাযা্ব্েয়্ায় , াতুা্পৃিথবীর্

 িবভরাবেক্বা্ব্করেত্হেব্অ�ীকারর্ার্িািি�্সাধাায়র্ভারেতর্�িতেবশী্রারেক্ েমিরকা , �া�্ ্চীোর্

সমর–সরুাম্সরবরাহ্এবং্ েমিরকা , চীা, �ামরাাী্ ্�াে�র্বারবার্পারমা্িবক্িবেোরে্্রারপুেুর্ভিবষযহেক্

একিট্�শ্িচে�র্স�ুখীা্হেত্হে�র্পারমা্িবক্িবেোর্্তারপর্ণিটেয়্চেলেছ্ েমিরকা্এবং্চীার্অবশয্ভারত্ ্

পািক্াা ্ণিটেয়েছর্িক�্তার্�ায্ইক্সমােলাচাা্বিষরত্হেয়েছ্ভারত্এবং্পািক্াোর্ ে�েশয্তা্তুলাাহীার্িবেশষত্

ভারেতর্ ে�েশযর্সমােলাচাা্কেরেছ্ েমিরকা, চীা, �া�্�মুখ্বৃহহ্শি�ীিল্, কারা্িাে�রা্্বারবার্ ্অপকমর্কের্

চেলেছর্রারপুু্অসহায়র্তার্কথা্ইক ্ইশাোিা্এবং্ইশাো্াার্্রােকর্ পর্ েমিরকা্ ্ি�েটোর্সদ�্ শাসোর্

সময়্রারপুেুর্াখদআহীাতা্পুারায়্�মাি্তর্তার্পের ্িবে র্দুবরলতর্রারীিলর্ পর্ শাসা্ ্ইশাষ্্ইােম্

এেসেছর্তুর� , িসিরয়া্�ভৃিতেত্ইক্ইবামা্িবেোর্্চেলেছ্তা্ইতা্সভযতার্ল্ার্িারীহ , িার�, অসহায়্মাাুষ্

ারাারীিশশ্িািবরেশেষ্এ্্দুবমর্িািবরচাের্চলেছর্তবু্ মরা্ শাবাদীর্রাির্কত্্দীণর্ইহাক , তার্অবসাা্হেব্র্ইস্্

 শা্ ্ কাকায়্ মরা্�তী্া্করব্াতুা্নষার্পদশিার । 
  



 


