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গত কবেকদদে ধবর দদবের দেদিন্ন পত্রপদত্রকা এেং সামাদিক দ াগাব াগ মাধযবম আমার দেষবে দেপুল 
সমাবলাচোর ঝড় লক্ষ্য করদি। দেবেষ কবর মহামােয আদালবতর একদি রাবে আমাবক অর্থদন্ড করা হবেবি একদি 
তর্য দগাপবের অদিব াবগ এদি পত্রপদত্রকাে আসার পর দর্বকই শুরু হে এই ঝড়।  

এই প্রসংবগ েবল রাদখ আইবের েযাপাবর আমার পদরপূর্থ শ্রদ্ধা আবি তাই অেেযই রাবে প্রদত্ত োদি আদম 
মার্া দপবত দেে এেং েদর্থত মামলা দেবেও আদম দকাে মন্তেয করে ো কারর্ এিা আইে আদালবতর এখদতোর। 
তবে দেষেদির সবে দ  আমার দকাে সংদিষ্টতা দেই তা আদালবতর েদর্বত উদিদখত রবেবি েবল পত্রপদত্রকাে 
প্রকাদেত সংোবদর মাধযবম আদম অেগত হবেদি। এখাবে উবিখয, দ  মামলার রাে দেবে পত্রপদত্রকা দকংো 
সামাদিক দ াগাব াগ মাধযবম এত দলখাবলদখ হল দসই মামলার দকাে শুোদেবতও আদম কখেও  াইদে এেং 
 াওোর সামােযতম প্রবোিেও অেুিে কদরদে। 

দিতীেত, দ  দেষে দেবে এত দকিু হবে চবলবি তার সূচো হল আমার প্রোত দপতার একদি সম্পদত্ত। 
দসই ১৯৫৫ সাবলর তদােীন্তে সরকাবরর েরাদ্দপত্র এেং এতদসংক্রান্ত দদললপত্র ও চালাবের িীর্থ কাগি আমার 
পরবলাকগত মাবের ট্াংক দর্বক আদেষ্কার করার পর আমার দিযষ্ঠ ভ্রাতা প্রোত দমাহাম্মদ দতাহা খােবক দ বহতু 
পদরোবরর প্রধাে েযদক্ত দহবসবে আমরা মােয কদর তাই তাাঁর কাবি উপদিত কদর। দতদে তখে আমাবক েবলে দ  
এ দেবে দিািািুদি করার সমে এেং অর্থসংগদত দকােিাই তাাঁর দেই। কাবিই এ দেষবে আমার দসদ্ধান্তই চূড়ান্ত। 
আমার দমি িাই প্রোত মনু্ট খােবক এই দেষেদি িাোবল দতদেও একমত দপাষর্ কবরে। এরপর আদম 
দসবিলবমন্ট দকাবিথ দরখাি কদর এেং দদদেক ইবত্তফাবক আমার িমাবো প্রদিবেন্ট ফান্ড দর্বক িাকা দেবে আদম 
মামলা োেদ েযে করবত শুরু কদর। এবত আমার সকল সঞ্চে দেিঃবেষ হবে  াে এেং ক্রমাগত উদকবলর েযে 
েহে করবত করবত একসমে হতাে হবে পদড়। এর পদরর্দতবত আমার দেরুবদ্ধ রাে দ াদষত হে। তবে 
আইেিীেীর পক্ষ্ দর্বক আমাবক োর োর ওই মামলাে আদপল করার িেয চাপ দদবত র্াকবলও আদম আর আদপল 
করবত পাদরদে অবর্থর অিাবের কারবর্। দসসমে আদালত পাড়ারও অবেবক আমাবক োরংোর অেুবরাধ কবরবিে 
দকন্তু আমার সাধয দকংো সেদত দকােিাই দিল ো।  

এই  িোর অবেকদদে পবর আি দর্বক প্রাে েির সাবতক আবগ  খে এই প্লিদি দেবে পদত্রকাে আোর 
দলখা হে এেং তাবত আমাবদর োম উবে আবস তখে আদম কর্া প্রসংবগ হেত এই দেষেদি আবলাচো কবরদি 
কাবরা কাবরা সবে। আর তারই পদরবপ্রদক্ষ্বত দকাে উৎসাহী শুিাকাংখী স্বপ্রবর্াদদত হবে একদি দরি আবেদবে 
আমার স্বাক্ষ্র সংগ্রহ কবরে। দকন্তু দসই দরি আবেদবে আদম দ  আবগ দসবিলবমন্ট দকাবিথ মামলা কবরদিলাম তার 
দকাে উবিখ করা হেদে। এিাই দিল ত্রুদি। এই দরি আবেদেদি দ  আইেিীেী আমার পবক্ষ্ উপ াচক হবে 
কবরদিবলে, আদম সরল দেশ্বাবস তার করা ওকালতোমা পাে ো কবরই স্বাক্ষ্র প্রদাে কবরদিলাম। দসখাবে দকাে 
তর্য উদিদখত ো হবল দসিা অেেধােতা হবলও তার দাে দতা আমাবক দেবতই হবে। কারর্ আদম দসই 
ওকালতোমাে দ  স্বাক্ষ্র কবরদি তা দতা দেজ্ঞ আদালবতর দৃদষ্টবগাচর হবেইবি।   
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পুবরা প্রদক্রোে এিুকুই আমার সংদিষ্টতা। অর্চ আদম দেদিত হবে লক্ষ্য করলাম আমার সম্পবকথ দ সে 
দলখা প্রকাদেত হল এেং আমাবক রীদতমত আসামীর কােগড়াে দাাঁড় কদরবে োর্দেদ্ধ করা হল দস প্রসংবগ 
আমাবক দকউ দকিু দিজ্ঞাসাও করল ো, একদি কর্া িাোবলাও ো। এমেদক সাংোদদকতার দ  দমৌদলক েীদতমালা 
আবি দসদি প থন্ত অেুসৃত হল ো। দুিথাবগযর েযাপার আদম আমার িীেবের িেদি দেক ধবর এই দপোে অেিাে 
করদি এমেদক সাংোদদকতার দেষবে প্রদেক্ষ্র্ দদবেদি, সংোদপবত্রর েীদতদেধথারক দহবসবে দাদেত্বপালে কবরদি। 
দকন্তু আমাবকই এর মমথাদন্তক দেকার হবত হল। 

সামাদিক দ াগাব াগ মাধযমবক  ারা মূল সাংোদদকতার অংে দহবসবে দেবেচো কবরে তারা দেশ্চেই এর 
িদিল এেং কুদিল পদরর্দত সম্পবকথ অেদহত আবিে। আর আমার সবে  ারা কাি কবরবিে, আমার সহকমথী 
দকংো সহধমথী দিবলে আমার ধারর্া দিল তাাঁরা আমার দচন্তা-িােো, আমার সততা, দেশ্বাস, আমার কা থক্রম এেং 
িূদমকা সম্পবকথ িাবেে। দকন্তু আি দসই ধারর্াে েুদঝ ফািলই দদখা দদবেবি। অদেশ্বাসয রাহূগ্রাস আমাবদর সমি 
মূলযবোধবক উদরাসাৎ কবর চবলবি। অগ্রি েনু্ধ অধযাপক আেদুিাহ আেু সােীদ দপোগত িীেবের অবন্ত দেবিবক 
দচদত্রত কবরদিবলে ‘দেস্ফলা মাবের কৃষক’ দহবসবে। আদমও কী েলে দ  আদম এক তুষারধেল পেথতাদি াবের 
দেিঃসে দেরপা? আদম সেসমে সৎ সাংোদদকতার দেিে দেবে গদেথত দর্বকদি, দকন্তু আি আদম দকাে েদক্তবত ির 
কবর রুবখ দাাঁড়াে? এখে  দদ েদল, আমার সম্পবকথ  া দকিু সামাদিক দ াগাব াগ মাধযবম েলা হবে তা সর্েথে 
অসতয, তা কতিে মােবে? প্রবতযবকই দতা দেি দেি প্রদতরক্ষ্া েূযহ দতদর কবর দরবখবি। এমে সে তর্য 
পদরবেদেত হবে  া দদখবল দেবির অদিত্বই দেিৃত হবত হে।  

তবে আদম এরপবরও দাদে কদর আদম সকল হতাোর প্রেল প্রদতিন্দ্বী। আদম র্াদক ো োই র্াদক সবতযর 
সূ থ একদদে উদদত হবেই।  
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