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সা�ােজয্ ৈতি্ বাধা েপি্েয় েদেশ েদেশ সংহিত্ হাত বািড়েয় 
িদেয়েছ অদময িকউবা 

ফারক েচৗধু্ ী 

অনবুাদ: মিনর  সাম নািব  

[�ব�ি ��ম �কািশত হেয়েছ কাউউা্ কাে্উেস, ২০২০ সাে্ ১৭  এি� তাি্েখ (মূ 

�বে�্ িংক: https://countercurrents.org/2020/04/undaunted-cuba-defies-the-empire-

and-extends-hands-of-solidarity-to-continents/)। এছাড়া ঢাকা ে�েক �কািশত  ংে্িজ 
ৈদিনক িনউ এজ েয় �ব�ি �কািশত হেয়েছ ২০২০ সাে্ ৯  জনু তাি্েখ। বাংায় �ব�ি 

��ম �কািশত হয় নব গণ�ে�্ ওেয়বসা েট (nggbooks.wordpress.com), ২০২০ সাে্ ৩০েশ 
জনু তাি্েখ।] 

 

মহামারীর আঘােত িবপযর্ বতর মােনর এ প িৃবীেত ত মদ ি্উবা বাহিতর তয    া  ৃ�াপন ্েরেছ, 
তা এ্ আধুিন্ মহা্াবদ্ এএন বাাাজদ, ত রৃাা যুুরাা ছাড়া আর ত্উ এ বতদ তঅী্ার ্ের 
না্ 

ত েশ ত েশ মহামারী তমা্ােবলায় ি্উবার তয ভূিম্া, তা মানব ইিতহােব তভূতপূবর: বাাােজদর 
চািপেয় ত ওয়া মানব ইিতহােবর  ীঘরতম ত রৃরনিত্ তবেরােধর মেধদ ৃা্া এ �ীপ-রাাি তনদানদ 
ত েশর ি ে্ মানবতার হাত বািড়েয় ি ে�, মহামারীে্ পরািজত ্রেত অা�দ বহায়তা তপপৗেছ ি ে�্ 
তনদি ে্, জীবন র�া ্রার িচি্াবা বাম�ী ি্উবায় তপপৗছােত বাধা ি ে� বাাাজদ, আবেল আটে্ 
ি েয়েছ – মানবতার এ্ি উে দা্ তমা্ােবলা ্রেছ বাাােজদর িন ুরতা ও ন শাবতাে্্ এই 
বা্বতায়ও ত মদ রেয়েছ ি্উবা, িলেএ চেলেছ মানব ইিতহােবর প  ায়: বমাজতাি�্ মূলদেবােধর 
বদব�ায় তয মূলনীিততেলা পৃ িনে রশ ্ের চেল, মানবতােবাধ তবতেলার মােে তনদতম্ আর, ি্উবা 
এই মূলদেবােধর উপর  াৗিড়েয় রেয়েছ্ এএন ি্উবার ্েড় ততালা এ বা্বতা মূলধারা তঅী্ার 
্রেত পাের না্ 

হাভানা তৃে্ ৩রা এি�ল, ২০২০ এ �া� বাবা  বা�া এিপর এ্ �িতেব েনর িশেরানাম িছল: 
“যুুরাাে্ উেপ�া ্ের ি্উবার ডাুাররা প িৃবীজেুড় ্েরানা ভাইরােবর িবরেে লড়াই 
্রেছন্” এই িশেরানামই ি্উবা-বা্বতা বলার জনদ যেৃ ্ 

আে� রডিরে্েজর এ �িতেব েন এ্ি ত��াপট তুেল ধরা হেয়েছ: ি্উবার অা�দেববা ্মমরা 
িনেজে র রাা তৃে্ িনেয়া্�া� হেয় প িৃবীজেুড় তরা্ীে র তববা ি েয় চেলেছন্ ি্উবার এ িবিশ  
্াযর্মে্  ইু বছর ধের �া� �শাবন  মন ্রার তচ া ্রেছ্ যুুরাা তবশ ্েয়্ি িবজয় 
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তপেয়েছ, তা হে� – �ািজল, ইকেয়ডর ও বিলিভয়ায় বামপপী বর্ারতেলাে  ্হিেয় ি েয় ওয়ািশাটেনর 
ব�ু তয বর্ারতেলা �মতায় এেবেছ, তারা িনজ িনজ ত শ তৃে্ ি্উবার এ ্াযর্েমর এমন 
হাজার হাজার অা�দেববা ্মমে্ ত েশ তফরত পািেয় ি েয়েছ্ 

যাই তহা্, �িতেব নি বতর মােনর ঘটনাও ব রনা ্ের: ি্উবার ডাুাররা নানা ত েশ মহামারীর 
িবরেে যুেে নতুন তিভযােন যাাা ্েরেছন্ 

�িতেব ন তনুবাের, ি্উবার ডাুার ও নাবররা ইতািলর ্েরানা মহামারীেত িবপযর্ ত ল ল�ািডর র 
ত্মা শহের তি�েজন ও িনিবড় পিরচযরা ত্ে�র িবছানাবহ (আইিবইউ তবড) এ্ি মাা পযরােয়র 
হাবপাতাল  াৗড় ্িরেয়েছন্ ল�ািডর র তব�া িছল তশাচনীয়্ 

সা�ােজয্ অনযায় দািব 

এিপর এ �িতেব ন ত��াপেটর আের্ি তাশও ব রনা ্ের: মহামারী এবা ত েশ ত েশ িচি্াবা 
বহায়তার �েয়াজন বে�ও, �া� �শাবন ি্উবার অা�দেববা ্মমে র বােৃ চুিু ্রেত িবিভ� 
ত শে্ িনরাবািহত ্ের চেলেছ্ 

যুুরাোর অরাা িবভাে্র উে িত ি েয় �িতেব েন বলা হয়: “তয বব ত শ ত্ািভড-১৯ এর জনদ 
ি্উবার বাহাযদ চাে�, তাে র উিচত চুিু আরও বূ�ভােব যাচাই ্রা এবা �িম্ে র বােৃ বােজ 
বদবহার ব� ্রা্” 

[এ ্ৃা শেন, ত্ােনা পাাে্র হাবা উিচত হেব না্ বাাাজদবা ী শিু �ম তশাাে র এ ইবুদি 
তুলেছ এমন বময়, যএন তাে র িনেজে র চচর াতেলা, আইনতেলা, �ম ব�ি র্ ত চুিুতেলা আর লুে্ােনা 
বতদ নয়: এি তশাা্ ত� ীে র পে�, এি তবি্, তনদাযদ, তেন্ ত�ো নূদনতমটুক না্ােলর বাইের 
রােএ, এি তপবদবহার্ারী এবা িন ুর্ বা্ব ত�ো, মজরু ত� ীর জনদ বাহারমূল্, আর মুনাফা 
হে� চড়া্ বাাাজদবা ী িবব, এবা বাাাজদবা ী-বচন জািলয়ািতেত, তবারব�েত পূ র, তবৗেচ ৃাে্ িমৃদা 
িনেয়!] 

িফেদে্ দূ্ দশ�তা 

ি্উবার �ায় ৩৭ হাজার অা�দেববা ্মম বতর মােন ৬৭ি ত েশ রেয়েছন্  েুযরা  ্পিরি�িত এবা বড় 
ধরেনর মহামারী পিরি�িত িবােয় িবেশাািয়ত তহনির িরভ ই�ারনদাশনাল তমিডে্ল ্নিনেজ� বা 
তহনির িরভ তববা  েলর [এরপর তৃে্ তহনির িরভ তববা  ল নােম উি�িএত হেয়েছ্] ্মপে� 
৫৯৩ জন ডাুার ব�িত ্েরানা মহামারী তমা্ােবলায় তবিলজ, ডিমিন্া, ত�নাডা, জামাই্া, 
িন্ারাতয়া, তবই� ি্টব এ� তনিভব, তবই� িভনেব� এ� ত�নাডাইনব, বুিরনাম, তভিনজেুয়লায় 
ি্েয়েছন্ এে র মােে ্েয়্ি  ল এমন �ােন ি্েয়েছন, তযএােন ইিতমেধদ ি্উবার তমিডে্ল িমশন 
বা অা�দেববা িমশন [এরপর তৃে্ অা�দেববা িমশন িহেবেব উি�িএত হেয়েছ]  ্মররত রেয়েছন্ এ 
 লতেলা তবই অা�দেববা িমশনতেলাে্ শিুশালী ্েরেছ্ আেজর ি�নার ্মর্তর ারা বেলেছন তয, তারা 
্েরানা ভাইরােবর ত�ো ি্উবা তৃে্ ব�াবদ বহায়তার ্ৃা আেলাচনা ্রেছন্ ি্উবা তৃে্ 
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তদােোলায় পাাােনার জনদ আের্ি অা�দেববা িমশেনর পির্�না ্রা হেয়েছ্ �ািজেলর 
বলেবানােরা, মাি র্ ন ব�ু এ ডানপপী ত�িবেড�, িযিন মাবএােন্ আে্ ি্উবার ডাুারে র তফরত 
পািেয় ি েয়িছেলন, ্েরানা ভাইরােবর িবরেে লড়াইেয় বাহাযদ ্রার জনদ আবার তবই ি্উবার 
ডাুারে র আম�  জানােনার ্ৃা িচৃা ্রেছন  ্

িফে ল ্দােো ২০০৫ বােল তহনির িরভ তববা  ল বা্িত ্েরিছেলন্ এই অা�দেববা  েলর নাম 
ত ওয়া হেয়েছ ঊনিবাশ শতা�ীর এ্জন আেমির্ান তঅ�ােববে্র �রে , িযিন ত�েনর ্াছ তৃে্ 
ি্উবার অাধীনতার জনদ লড়াই ্েরিছেলন  ্িবিভ� ত েশ িবিভ� তছাৗয়ােচ তরাে্র িবরেে লড়াই 
্রেত এই অা�দেববা  লে্ পাাােনা হয়্ এটা িছল িফে েলর  শরন – বাহিত ্েড় ততােলা, ব�ু� 
্েড় ততােলা, তয ব�ু� মানবতার জনদ, ব�ু� মুনাফার জনদ নয়, ্এেনাই মযরা া িববজর ন নয়্ 

যাই তহা্, ত েশর বাইের ি্উবার অা�দেববা ্াযর্মে্ � িবে ্রেত বাাাজদ তার �চার া চািলেয় 
যাে�্ মােে মােে ি্উবা এ �চার ার জবাব ত য়্ ্ানাডায় ি্উবার রাা তূ তজােবিফনা িভ াল 
এ্বার টুইটাের িলেএিছেলন, “আপনাে র ল�া পাওয়া উিচত্ ি্উবা ও তার �িত�াবে ডাুারে র 
িবরেে িববপ �চার া চালােনার ব েল আপনাে র উিচত হাজার হাজার তবু� আেমির্ােনর তববা 
্রা, যারা আপনাে র বর্ােরর ল�াজন্ তবেহলা আর আপনাে র বদ রৃ িচি্াবা বদব�ার 
ত�মতার ্ারে  ভুে্ চেলেছন্” 

সমু� েপি্েয় 

এমনও হেয়েছ তয, িব্ত ত্ােনা এ্ি ব�ােহ ি্উবার অা�দেববা  েলর ব বদরা �ায় �িত ি ন 
তেন্ ত েশর উে�েশদ ি্উবা তৃে্ রওনা হেয়েছন্ ্েয়্ ব�াহ আে্ও ্মপে� ১১ি অা�দেববা 
 ল মহামারীর িবরেে লড়াই ্রেত ি্উবা তছেড়েছন  ্

্েরানা ভাইরােবর িবরেে লড়াই ্রেত বাহিতর িন শরন অবপ ি্উবার ডাুাররা তবশ ্েয়্ি 
্দািরবীয় �ীপ-রাো তপপৗছােনার পর তব বব ত শ তাে র জন্ে র প� তৃে্ ি্উবার িচি্াবা 
 লে্ উ� তভদ রৃনা জািনেয়েছ্ 

নানা ত েশ বেবরাা রাজরনিত্ তনত � ি্উবার অা�দেববা িমশনে্ িবমানবনের এেব বর  ্েরেছ্ 
উ াহর  িহেবেব, তবই� িভনেব� এ� ত�নাডাইনেবর �ধান �ীপ তলবার এনিেলেব তব ত েশর 
�ধানম�ী যরাালফ ্নবালেভব িমশনে্ বর  ্েরেছন্ িতিন ধনদবা  জািনেয়েছন “িফে ল ও 
রাউেলর ি্উবা”ত্, এবা “ধারাবািহ্তা ধের রাএা” ত�িবেড� ি য়াজ-্ােনলে্্ এি�তয়া এ� 
বাবুরডায় ইউনাইেটড ত�াে�িবভ পাির  ি্উবার তমিডে্ল ি�ে্ডে্ বা অা�দেববা বািহনীে্ [এরপর 
তৃে্ অা�দেববা বািহনী িহেবেব উি�িএত হেয়েছ্] �াত �মূল্ উ� তভদ রৃনা জািনেয়েছ্ তনদি ে্ 
জামাই্ার �ধানম�ী এ�ু তহালেনব টুইটাের িলেএেছন, “মহামারীর িবরেে এ লড়াইেয় ি্উবার 
বহেযাি্তাে্ জামাই্া �শাবা ্ের্” 

হাইিতেত, ি্উবার তয ডাুার্  তাৗে র িমশন তশো ত েশ তফরার তেপ�ায় িছেলন, তাৗরা তব ত েশই 
ৃা্েছন্ ভাইরাবে্ রেএ ি েত তব ত েশ ি্উবার তয নতুন অা�দেববা  ল ি্েয়েছ, তাৗে র বােৃ 
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তযা্ ি েয়েছন এ ডাুার্ ্ ্েলরা, হািরে্ন মদািৃউ এবা ভূিম্ে�র বময় হাইিতর জন্ে র 
ি ে্ ি্উবার বাহােযদর হাত বািড়েয় ত ওয়ার ইিতহােবর ্ৃা �র  ্েরেছন হাইিতর অা�দম�ী 
তমির ত�টা রয় ত�েম�্ 

এমন হেয়েছ তয, িব্ত ব�াহতেলার ত্ােনা এ্ি ব�ােহ অা�দেববা  েলর এ্ বািহনী যএন নামিছল 
তবই� িভনেব� এ� ত�নাডাইনেব, আের্  ল তএনই উেড় যাি�ল তবই� লুিবয়ায় বহায়তার জনদ, 
আের্  ল তবই বময় উেড় যাি�ল বমুে�র উপর ি েয় তনদ আের্ ত শে্ বাহাযদ ্রেত্ এ 
   াৃ আর ত্ােনা ত শ �াপন ্রেত পাের িন্ 

তলয়িডব মািরয়া লদা�াডর তহেররা ২৪তশ মাচর , ২০২০ এ �ানমােত তলেএন: 

জীবন বাৗচােনার মহা  ািয়� িনেজে র ্াৗেধ তুেল িনেয় এ যাবা ি্উবার ৪ লে�রও তবিশ বৃান 
প িৃবীজেুড় আশার বা ী ছিড়েয় ি েয়েছন্ ১৬৪ি জািত বা�দ ি েত পারেব ৫৬ বছর ধের চেল 
আবা বাহিতর এ িন শরেনর্ ি্উবার বাহিতর এ িন শরেনর ত�ো এ্ি িবায় িবেবচনায় িনেত 
হয়্ এই �ীপ-রাোর উপর বাাাজদবা  ্ হতদার তুলদ এ্ তবেরাধ চািপেয় ি েয়েছ্ ফেল ত শি 
ত রৃরনিত্ভােব  ম আট্ােনা পিরি�িত িবরামহীনভােব তমা্ােবলা ্ের চেলেছ্্ 

ি্উবার বর্ার িবোৃ িনেয়েছ তয, আৃজর ািত্ভােব এ অা�দেববা বহায়তা তবদাহত রাএা হেব্ আর 
ি্উবার আৃজর ািত্তাবা ী ডাুাররা তয বব ত েশ রেয়েছন, তবএােন তাে র �েচ া হেলা এ 
মহামারীে্ তমা্ােবলা ্রা এবা তব বব ত েশর বর্ােরর �হ  ্রা প ে�পতেলা �েয়াে্র ত�ো 
বাহাযদ ি েত ৃা্া্ 

তলয়িডব মািরয়ার ্ৃা তনুবাের: মহামারীর িবরেে যুেে তরাে্র ্াযর্র িনয়�  িবােয় পরামশর 
� ান ্রেত ি্উবার িবেশা�রা তভিনজেুয়লায় তপপৗেছেছন মধদ-মােচর ্ তাৗে র তনুবর  ্ের 
ি্েয়েছন অা�দেববা বািহনীর ১৩৬ জন্ তাৗে র ্াজ হল িবিভ� এলা্ায় �াৃিম্ তববা শিুশালী 
্রা, যা ভাইরাব তমা্ােবলার ত�ো মুএদ্ 

মােচর র ১৮ তািরেএ ি্উবার অা�দেববা ্মমরা িন্ারাতয়ায় তপপৗেছেছন  ্

মােচর র ২০ তািরএ, অা�দেববা  েলর ৫১ জন ি্েয়েছন বুিরনােম  ্

ত�নাডার উে�েশ অা�দেববা  ল রওয়ানা ি েয়েছ মােচর র ২০ তািরএ  ্

২১তশ মাচর , ১৪০ জেনর এ্ি  ল জামাই্ার উে�েশ রওয়ানা ত য়  ্

ইতািল িছল প িৃবীর বব তচেয় তী�ভােব ্েরানা ভাইরােব আ্াৃ ত ল্ ইউেরােপর এ ত শ িছল 
বব তচেয় ৈনরাজদপূ র ও �া াৃ্র পিরি�িতেত্ আর ল�ািডর  িছল এ তরাে্র ত্��ল্ তবএােন 
�িত ি ন তেন্ মানুা মারা যাি�েলন্ এ্ি ে  ্অা�দবদব�া পেড়িছল তভেভ, তনদি ে্ অা�দ্মমর 
 ল হেয় পেড়িছেলন হয়রান্ তহনির িরভ তববা  েলর ৫২ জন ডাুার ও নােবরর এ্ি বািহনী 
ইতািলেত তপপৗছায় ২২তশ মাচর ্ এি�েল তবএােন যায় ি্উবার আের্ি অা�দেববা  ল  ্
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্েরানা ভাইরােবর �া ভুর ােবর পূেবরই তয বব ত েশ অা�দ ত�ো ি্উবা বহায়তা ্ের যাি�ল, তাে র 
মােে িাশি ত েশ বতর মােন ্েরানা ভাইরােবর �ে্াপ রেয়েছ্ আর, এ বব ত েশ ি্উবার ডাুার 
ও নাবররা ভাইরাবির িবরেে যুে চািলেয় যাে�ন্ ি্উবার অা�দেববা ্মমে র  িু  র্াির 
হািতয়ার রেয়েছ: �মাি ত তপশা্ত ব�মতা এবা   ঢ়  ািয়��ান  ্

আেবল তরেয়ব মনেটেরা িলেএেছন, এ �িতেব ন তলএা পযরৃ ৬১ি ত েশ ি্উবার ২৮,২৬৮ জন 
অা�দেববা ্মম এ মহামারীর িবরেে লড়াই ্রেছন্ উপের উি�িএত ত শতেলা ছাড়াও এ ত শতেলার 
মােে রেয়েছ আলেজিরয়া (৪৭ি অা�দে্ে� ৮৯১ জন ব বদ), চীন, তয়ােতমালা, কেয়ত, ্াতার 
(৪৯৯ জন ব বদ),  ি�  আি�্া (২১৬ জন ব বদ) ও তটাে্া্ 

িবপু ঝঁুিক সে�ও 

১৭ই মাচর , ২০২০ এ �ানমায় �্ািশত তরেয়ব মনেটেরার �িতেব েন ি্উবার অা�দেববা বহায়তার 
ত্�ীয় ইউিনেটর (ইউিবিবএম) পিরচাল্ ড�র জজর  িহডালে্া বাবিেলাে্ উে ত ্ের বলা হয়: 
বয়ব ৫৯ বছেরর তবিশ হওয়ায় এবা িবিভ�  ীঘর�ায়ী তরাে্ আ্াৃ ৃা্ায় এবব অা�দেববা 
িমশেনর ৫৭% ব বদ উা েুৗ ি্েত রেয়েছন্ এবব িমশন ্াজ ্ের বীমাৃ এলা্ায়,  েূরর �তদৃ 
বব এলা্ায়্ তয বব ত েশ তারা তববা ি ে�ন, তার মােে ্েয়্ি ত েশ অা�দেববা তব্াাােমা 
 বুরল্ ্েয়্ জন ব বদ বতর মান িমশেনর ি্ আে্ই আরও ৭-৮ি অা�দেববা িমশেন ি্েয়েছন্ 
ি্উবার ওাুধ পাাােনার মাধদেম িফে ল প িৃবীজেুড় এ বাহিতমূল্ বহেযাি্তার �েচ া শর 
্েরিছেলন আলেজিরয়ােত্ 

তলয়িডব মািরয়া িলেএেছন, ্েয়্ি ত শ “ি্উবার বহেযাি্তার জনদ তনুেরাধ ্েরেছ্ আর 
রাজরনিত্ তি�রতা, িনএা  নয়া উ ারবা  এবা ি্উবার বামািজ্ বদব�ার �িত ঘ  া তৃে  ্তনদ 
ত শতেলা ি্উবার বহেযাি্তাে্ �তদাএদান ্েরেছ্ ি্ , উে�এদ তয, এমএব ত�মার �েমা তরীে্ 
িনরাপ  বমু� বনর বদবহার ্রেত ত য়ার ত�ো ি্উবার িবোৃ �্ািশত হওয়ার পর তৃে্ এ 
পিরি�িতেত ত শ িহেবেব ি্উবার নীিত এুব পির�ার্* এেত বলা হেয়েছ: ‘এএন বময় বাহিতর, 
অা�দে্ মানবািধ্ার িহেবেব উপলিি ্রার বময় এএন, আমাে র ববার ব�ুেএ ৃা্া এ্ই চদােলল 
তমা্ােবলার জনদ আৃজর ািত্ বহেযাি্তা শিুশালী ্রার বময় এএন, তয মূলদেবাধতেলা িবিেবর 
এবা আমাে র জন্ে র মানবীয় চচর ার মূল, তব মূলদেবাধতেলার বময় এএন্’” 

ি�িশ জাহাজ ত্া�ািন ত�ড তলেবন ্ুজ লাইেনর মািল্ানাধীন �েমা তরী এম এব ত�মােরর 
নািব্রা ্েরানা ভাইরােব বা্িমত যাাীে র িনেয়ই ্দািরবীয় বা্ের ্েয়্ ি ন ভাবিছেলন্ 
ি্  যুুরােজদর ত্ােনা ব�ু ত শই জাহাজিে্ িনেজে র বনের িভড়েত ত য় িন্ 

�ানমােত ১৮ই মাচর , ২০২০ এ এনিরে্ মেরেনা ি্েমরােনজ িলেএেছন: 

“যুুরাজদ বর্ােরর কটরনিত্ �েচ া বে�ও জাহাজি তব ত েলর ্েয়্ি বনের িভড়েত পারার 
তনুমিত পায় িন্ ি্  বমুে� ভাবমান জাহােজ ্েরানা ভাইরােব আ্াৃ এ যাাীে র জীবন িনেয় 
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বাশয় ত এা ত য়্ তনদ যাাীরাও েুৗ ি্েত িছেলন্ এ জরির পিরি�িত মন্ড়া ত্ােনা িবায় িছল 
না্” 

“তবই পিরি�িতেত ি্উবা বলেলা, “হদাৗ”, এবা এত �িতকলতার মােে, িবনেয়র বােৃ, ত্ােনা �চার নয়, 
�িত ােন ত্ােনা ি্ছুই না তচেয়, এ্ি িনরাপ  বনের জাহাজিে্ িভড়েত পারার তনুমিত ত য়্ 
যারা িবপযরেয়র বময় বাহােযদর হাত বািড়েয় ত ওয়ার এ মূলদেবাধ ব�ে র্  ত�, হয়েতা ি্উবার 
এমন িবোৃ তাে র ্াউে্ ্াউে্ ি্া্তর বদিবমূঢ় ্ের ি েয়িছল্” 

“ি্ , বহেযাি্তার বুেযা্ ি্উবার তিধ্াাশ না্ির্ে্ ত শে�েমর ্েবর ্িবরত ্ের ততােল্ 
প িৃবীর ব্ল �ােৃর মেল্ামনা্ারী মানুোর ্ােছ এ আেব্ তবাধ্মদ  ্্ার  ্েরানা ভাইরােবর 
এ বমেয়, এ �হজেুড় ‘বাহাযদ, বহেযাি্তা, এ্ো ্াজ ্রা’ই হওয়া উিচত রীিত্ ্ার  মানব 
বভদতার এবার তবাো উিচত, ত্বল এ্বােৃ তচ া ্রেলই ববরা িব  ্ত �িতকল পিরি�িত ও   ুরশা 
পার হওয়া ব�ব্” 

“ি্উবা তার মূলনীিততেলার �িত �িত�াবে্ তাই ি�িশ জাহাজিে্ ি্উবার বনের িভড়েত 
পারার তনুমিত ত য়া ছাড়া তনদ ি্ছু তব ্রেত পারত না্ আর এটা তয আমরা এই �ৃম 
্েরিছ, তাও নয়্ ি্উবার জন্ে র চিরো িমেশ আেছ বাহিত্ আমাে র তননদ পিরচেয়র তাশ 
হে� বাহিত্ আর তা আমাে র ইিতহােবর �র ীয় তধদায়তেলা রচনা ্েরেছ্” 

“হয়ত এ ্ার তেলার জেনদই ত্ািভড-১৯ এর এ বমেয় বম� প িৃবী আশাবা ী তচােএ ি্উবা ও 
তার জন্ে র ি ে্ তাি্েয় আেছ, যারা বম্ ্  আর ভয়া্র এ্ তবেরােধর মুেএ  াৗিড়েয়ও 
বহায়তার ডাে্ বাড়া ি েত ি�ধা ্েরন িন্” 

চরম   ুরশার বমেয় ি্উবার বাহিতর হাত বািড়েয় ত য়ার িবায়ি বা�িত্ ত্ােনা ঘটনা নয়  ্
ি্উবার অা�দেববা ্মমরা আি�্ায় ইেবালার িবরেে, লদািন আেমির্া ও ্দািরবীয় ত েল 
ত�ে�র িবরেে যুেে এবা পাি্্ােন ভূিম্ে�র আহতে র উোর ্ােজ ি্েয়েছন্ ি্উবার তহনির 
িরভ তববা  েলর ২৬ি ্মম ল ইেনােনিশয়া, তমি�ে্া, ইকেয়ডর, তপর, িচিল, তভিনজেুয়লাবহ তনদানদ 
ত েশ ি্েয়েছন্ 

ি্উবার বর্ার মধদ-এি�েল বেলিছল: এ মহামারীে্ িনয়�  ্রেত তয বব ত েশর বহায়তা 
�েয়াজন, তব বব ত েশ ি্উবা আরও অা�দেববা ্মমবািহনী পাাােত ��ত রেয়েছ্ টুইটাের ি্উবার 
পররাাম�ী �েনা রডিরে্জ বেলিছেলন, “আমরা বাহিতর পে�, এমনি্ মহামারীর এ বমেয়ও্” 

এনিরে্ মেরেনা ি্েমরােনজ িলেএেছন, এতেলা হল “ি্উবার জন্ে র প� তৃে্ বাহিতর �্াশ্ 
তারা অা�দে্ মানুোর এ্ি তিধ্ার িহেবেব ত েএন্ তযভােবই ব�ব বাহাযদ ্ির, আর আমাে র 
যা আেছ, তাই ভা্াভাি্ ্ের িনই, তাে র বােৃ ভা্াভাি্ ্ের িনই, যাে র এ ্িন বমেয় তা বব 
তচেয় তবিশ �েয়াজন্ ি্উবার জন্  এভােব বাহিত �্াশ ্েরন্” “তযভােবই ব�ব বাহাযদ ্ির, 
আর আমাে র যা আেছ, তা এ ্িন বমেয় যাে র বব তচেয় তবিশ �েয়াজন তাে র বােৃ ভা্াভাি্ 
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্ের িনই” – চলার পেৃর এ ধরনির মােে লুি্েয় আেছ তয  শরন ও আ শর, তা পুৗিজবা ী  শরন ও 
আ শর নয়্ 

বাজাে্্ েকােনা ভূিমকা েন  

এ ্াজতেলা মুনাফার উে�শদ িনেয় চািলত নয়, বাজার ি েয় চািলত নয়, আিধপতদ িব্ােরর জনদ 
 ্হীত ত্ােনা ভূ-রাজরনিত্ প ে�প �ারা চািলত নয়্ ি্উবার জন্ে র ্াযর্ম আর 
বাাাজদবা ী ্মর্াোর মােে এিই তমপিল্ পা রৃ্দ্ িফে ল তাৗর পিরচািলত িবিেবর মাধদেম তয 
রাজনীিতর বীজ বপন ্েরিছেলন, এতেলা তব রাজনীিতর    াৃ্ এতেলা ্তর বদেবােধর উ াহর ্ এ 
উ াহর  হে�, জন্ে র রাজনীিতর ্ত র ে� ৃা্া রাাযে�র জেনদ্ এ উ াহর  বলেছ – জন্ে র 
তববা ্র্ বহ বছর আে্ মাও তব তুভ [বতর মােন মাও তজ ত াভ িহেবেব উে�িএত হন] যএন 
তাৗর ত েশ, চীেন, িবিব পিরচালনা ্রিছেলন, তএন িতিনও এ্ই ্ৃা বেলিছেলন্ 

এনিরে্ মেরেনা ি্েমরােনজ মািতর ে্** উে ত ্ের বেলন: 

“ি্উবা �াের �াের িভ�া ্রেত যায় না্ প িৃবীজেুড় তব যায় তবােনর মত […]” 

্াজনীিত্ উপ্ কতৃর ্ 

এনিরে্ মেরেনা ইউেরােপ নদােটার পূবর-িনধরািরত বামির্ মহড়ার ্ৃা উে�এ ্েরন, যা হেত যাি�ল 
�ায়ুযুেের পরবতম্ােলর বব তচেয় বড় বামির্ মহড়া্ বামির্ এ মহড়া হাজার হাজার ৈবনদ ও 
তজনােরেলর তযা্ ােনর মত ্ের আেয়াজন ্রা হেয়িছল  ্

এ মহড়াে্ বীিমত ্ের তফলেত আেয়াজ্ে র বাধদ ্েরেছ মহামারী্ নদােটার পূবর-পির্ি�ত এ 
মহড়া এবা ত েশ ত েশ ি্উবার অা�দেববা িমশনতেলা মহামারী আ্াৃ এ �েহর বুে্ এ্ই বমেয় 
চলিছল্ এ হল জীবেনর  িু পৃ্ �ৃমি আিধপতদ ও তশাাে র পৃ, তনদ পৃি জীবেনর জনদ ও 
বাহিতর্ 

তয ত্উ ি্উবার অা�দেববা িমশন ব�ি র্ ত তেৃদর বােৃ বহজািত্ ি  াতা বা�ার তৃদ িমিলেয় 
ত এেত পােরন্ ত েশ ত েশ, িবিভ� তলা্ালেয় এবা জন্ে র উপর িবিভ� বহজািত্ ি  াতা 
বা�ার চালােনা �াবযে�র ্ৃা আজ ভালভােব নিৃবে রেয়েছ্ বহ বছর ধের, ৫৬ বছেরর তবিশ 
বময় ধের, ি্উবা তার ত রৃনীিত ও না্ির্ে র জীবনমান উ�য়েনর জনদ লড়াই চািলেয় যাে�; আর 
বব উ�িত রাতারািত ্রা ব�ব নয়, ্ার  ত শিে্ তমা্ােবলা ্রেত হে� এ্ি বাাাজদবা ী 
ৈবির িবব বদব�া, এ্ি ত রৃরনিত্ তবেরাধ, �িতকল িবব বাজার্ এতেলা ি্উবার না্ির্ে র 
জীবনে্ ্িন ্ের তুলেছ, মােে মােে তা হেয় ওো ভীা  ্িন্ ি্ , িবপযরয়্র পিরি�িত 
ি্উবাে্ তার আৃজর ািত্তাবা ী  ািয়� তৃে্ িবরত ্রেত পাের িন, তার ্ােজর মানবীয় ধরনে্ 
এি্েয় িনেয় যাওয়ার ত�ো বাধা হেয়  াৗড়ােত পাের িন্ ত শি তাই জন্ে র আ শর ও জন্ে র 
রাজনীিতর এ্ি    াৃ হেয়  াৗিড়েয়েছ্ রাজনীিত ও রাজরনিত্ �মতার উপর জন্  ্ত র � 
্রেল তয ্াজতেলা তারা ্ের যান, তার উ াহর  হেয়  াৗিড়েয়েছ এ ত শ্ রাজনীিত ও 
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রাজরনিত্ �মতার উপর ্ত র � ছাড়া জন্  বা জন্ে র রাজনীিত এ ধরেনর প ে�প িনেত 
পাের না্ রাজরনিত্ �মতা ছাড়া এ ধরেনর প ে�েপর ্ৃা ্�না বা পির্�না ্রা ব�ব, 
ি্  ্এেনাই �েয়া্ ্রা ব�ব নয়্ 

ুা যা বেন 

বাহিতর এ ্াযর্ম ত েএ �ািজেলর �াুন ত�িবেড� এবা জন্ে র ্াতােরর এ্জন তনতা, লুইজ 
ইনািবও লুলা ডা িবলভা তলেএন: 

আরও এ্বার, ি্উবার বর্ার ও জন্  প িৃবীর বামেন বাহিতর    াৃ �াপন ্েরেছ, বব বাধা 
তিত্ম ্ের, তহা্ তব বাধা ত রৃরনিত্, তভপ্িল্ বা রাজরনিত্ চিরোর্ (�ানমা, মাচর  ২৫, 
২০২০) 

২৩তশ মাচর , ২০২০ এ ি্উবার ত�িবেড� িমতেয়ল ি য়াজ-্ােনলে্ তলএা তাৗর িচিেত লুলা 
িলেএিছেলন: 

্েরানা ভাইরাব মহামারীেত আ্াৃে র বাহাযদ ্রেত ি্উবার ডাুারে র ইতািল তপপৗছােনার ছিব 
ত েএ আিম তয আেব্ তনুভব ্েরিছ, আপনাে্ তা জানােনার জনদ এ িচি িলএিছ্ 

 েুযরাে্র বময় এেলই আমরা �  ্ ত মহামানবে র িচনেত পাির্ এবা এ র্ম বমেয়, ি্উবার 
জন্  বব বময় মাৃা উৗচু ্ের  াৗড়ান্ ি্উবার ্াযর্র, তাা�ি ্ এবা ৈবিিব্ বাহিত  ীঘর 
বময় জেুড় এ �েহর িবিভ� তােশ   শদমান হে�্ যারা এ �ীপে্ ত রৃরনিত্ভােব তবরে ও 
রাজরনিত্ভােব িবি�� ্ের তফলেত চায়, এ হল তাে র �িত ্িবরত, বাবরেভপম জবাব্ 

জন্ে র ্াতােরর এ তনতা �র  ্েরন: 

আমাে র তমার ড�রব ্াযর্েম ি্উবার ভূিম্ার জেনদ �ািজেলর জন্  আজীবন ি্উবার ্ােছ 
 ্ ত� ৃা্েবন্ এ ্াযর্ম িছল এমন এ্ি তযপএ �েচ া, যা ত্ি ত জীবন র�া ্েরিছল এবা 
আমাে র অা�দেববা ্মমে র তেন্ িশিএেয়িছল্ 

এ বহায়তা িন ুরভােব বাধা�্ হয়, এমন এ্ বর্ােরর �ারা, যা জন্ে র �িত উ াবীন এবা 
আতে্ি�্, তমানিব্ আ েশর ত�্ এ বর্ার হে� বলেবানােরা বর্ার  ্

সা�াজয পদদন কে্ যায় 

তনদ প� – বাাাজদ – ্ী ্রেছ? 

হাভানা তৃে্ ২০২০ এর ৪াা এি�েল পাাােনা এিপর এ্ �িতেব েন (“ি্উবা: ইউএব এমবারে্া 
�্স ্েরানা ভাইরাব এইড িশপেম� �ম এিশয়া”) বলা হয়: 
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ি্উবার উপর যুুরাোর চািপেয় ত য়া ছয়  শে্র তবেরােধর ্ারে  ্েরানা ভাইরাব বহায়তার 
এ্ি চালান ি্উবা যাওয়ার পেৃ আট্া পেড়েছ্ চীেনর জদা্ মা ফাউে�শন মােচর  ি্উবাে্ 
তভি�েলটর ও �াভববহ এ্ ল� মা� এবা  শি ত্ািভড-১৯ ডায়া্নি�্ ি্ট পাাােনার তচ া 
্ের্ ফাউে�শনি যুুরাা এবা এ ত েলর আরও ২৪ি ত শবহ ি্উবাে্ এ্ই ধরেনর বহায়তা 
পাাায়্ ্লি�য়া িভিত্ আিভয়া�া এয়ারলাইনেবর পিরবহন িবমান এ বহায়তা ি্উবায় িনেয় তযেত 
তঅী্ার ্ের, ্ার  এ ত্া�ািনর এ্ি বড় তাশী ার যুুরাািভিত্ ত্া�ািন, যা ি্উবার উপর 
আেরািপত বাি জদ তবেরােধর আওতায় পেড়্ এ তবেরােধর িনয়েম বদিত্ম ্রা হয় এা দ ও 
িচি্াবা বহায়তার ত�ো্ ি্  জিরমানা তৃবা িনোধা�ার আওতায় তাে র িবচার হেত পাের, এ 
েুৗ ি্র ্ৃা িবেবচনা ্ের ত্া�ািনতেলা �ায়ই এ ব�ি র্ ত ত রৃ বহায়তা বা পিরবহেনর ্ােজ ভয় 
পায়্ ি্উবার যুুরাা ব�ি র্ ত ্াযরাবিলর �ধান ্ােলরাব ফানরােনা িড ্িবও বেলেছন, এ বাধা 
“আমাে র তবা্ ্ের না্ ি্উবা তার তমপিল্ �েয়াজনীয় �বদাি র বদব�া ্রেত ি্েয় �িত ি ন 
এ ধরেনর বাধা তমা্ােবলা ্ের্” 

ি্উবার উপর বাাােজদর আেরািপত এ তবেরােধর ফেল তভি�েলটেরর িনয়িমত বরবরাহ্ারী  ইুি 
�িত ােনর বােৃ ি্উবার জনঅা�দ বদব�ার তযা্ােযা্ বাধা�্ হে�  ্যুুরাোর আেরািপত এ 
তবেরােধর ফেল ি্উবার বােৃ উাপা ্ �িত ান আইএমি তমিড্দাল এবা তদাি্উ�িন্ 
বাি িজদ্ ব�ে র্ র ইিত তঘাা া ্েরেছ্ এ ঘটনা ঘেটেছ যএন ত্া�ািন  েুটাে্ যুুরাোর 
ত্া�ািন ভায়ার তমিডে্ল ইন্রেপােরেটড িনেজে র মািল্ানায় িনেয় িনেয়েছ্  িু ত্া�ািনই 
উে�এ ্ের তয, “ ভুর া্দ্েম, বতর মােন আমাে র তয বদববািয়্ িনে র িশ্া রেয়েছ, তব তনুবাের 
তমিডি্উবার বােৃ ব্ল বাি িজদ্ ব� র্  �ি্ত তঘাা া ্রেত হে�্” ি্উবার পররাা 
ম� ালেয়র লদািন আেমির্া ও ্দািরবীয় ত েলর পিরচাল্ ইউেজিনও মাির েনজ এনিরে্জ তার 
টুইটার এ্াউে� এ তৃদ ি েয়েছন্ তবেরােধর মাধদেম যুুরাোর ত্া�ািন তৃে্ ি্উবাে্ ওাুধ 
ি্নেত বাধা ত য়ার ঘটনায় িননা জািনেয়েছন এ কটনীিত্্ তমিডি্উবার উপ�ধান বা ভাইব 
ত�িবেড� লাজােরা িবলভা এ ঘটনার বতদতা িনিিত ্েরেছন্ ি্উবার জনঅা�দ বদব�ার জনদ 
ওাুধ, য�পািত ও অা�দেববার �েয়াজনীয় �বদাি  আম ানী ্ের ৃাে্ তমিডি্উবা নাম্ 
�িত ানি্এ ঘটনার মাা ঘ�াএােন্ আে্ িবব অা�দ বা�ার �ধান ততে�াব আ ানম ত্ে�ইেয়বুব 
িনোধা�াে্ “ত্ায়াের�াইেন” পাাােত বেলিছেলন, তযেহতু “হাজার হাজার জীবন েুৗ ি্র মুেএ”। ওাুধ 
এবা তনদানদ �বদ ত্নার জনদ ি্উবা যুুরাোর ৬০ি বদববািয়্ বা�ার বােৃ তযা্ােযা্ 
্েরেছ্ ি্  এে র মােে মাা ২ি বা�া বাড়া ি েয়েছ্ (ওয়ালি্িরয়া জয়ুােনব এবা বানেচজ 
তরানা� বুয়ােরজ িরভাব, “ইউএব ত্া�ািন বাইব তভি�েলটর বািাইয়ার এ� ্দানেবলব িশপেম� টু 
ি্উবা বাইিা �ে্ড”, �ানমা, এি�ল ১৩, ২০২০) 

যুুরাোর িনোধা�ার ফেল ি্উবাে্ িবপুল মূলদ ি েত হে�্ ি্  ি্উবা বব বময় ত েশ ত েশ 
 েুযরাে্ আ্াৃ মানুাে র পােশ  াৗড়াে�্ ি্উবার অা�দ ্মর্তর াে র ্ৃা তনুবাের, এ িনোধা�া 
ি্উবার জনদ ্েরানা ভাইরােবর িবরেে লড়াইেয়র �েয়াজনীয় চালান পাওয়া ভীা  ্িন ্ের 
তুেলেছ্ ি্উবার অা�দ ম� ালেয়র আৃজর ািত্ ব� র্  িবায়্ পিরচাল্ তনবটর মািরমন 
�িতেব ্ে র বেলন: এ্ ত েশর িবরেে আের্ ত েশর যত র্ম িনোধা�া আেছ, তার মােে 
বব তচেয় তনদাযদ, ভয়াবহ,  ীঘরািয়ত বদব�া হল ত রৃরনিত্ তবেরাধ্ আর “যএন মহামারী িছল না, 
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তব অাভািব্ বমেয়র তচেয় এএন আরও িন ুর ও ্ হতদা্ারী হেয় উোেছ” যুুরাোর এ তবেরাধ্ 
িবে েশর বাজার তৃে্ ি্উবার অা�দেববা বা্াৃ �বদাি  ত্নার ত�ো এ তবেরাধ তরতর বাধা 
হেয়  াৗিড়েয়েছ্ য�পািত, �বদাি , ওাুধ ত্না এুবই ্িন হেয় পেড়েছ্ আমরা তেন্  েূরর বাজার 
তৃে্ ি�ত , িতন ত   াম ি েয় এবব বাম�ী ি্নেত বাধদ হি� এবা তেন্ ত�োই এতেলা তপপৗছায় 
ত িরেত্ মািরমেনর বুবদ তনুবাের, এ তবেরােধর ফেল ি্উবার অা�দ ম� ালয় ২০১৯ বােলর 
এি�ল তৃে্ ২০২০ বােলর মাচর  পযরৃ ১৬ ত্াি ডলার হািরেয়েছ, যা এর আে্র বছেরর তুলনায় ৬ 
ত্াি ডলার তবিশ্ 

দিু িদক এবং ্াজৈনিতক �� 

বা্বতার  িু ি ্ এএােন তচােএ পেড়্ এ্ ি ে্, বাহিতর তচতনা িনেয় মানবতার তববা ্রার 
পেৃ ি্উবার যাাা; আর তনদ ি ে্, ি্উবা তয িবিব ্ের যাে�, তা �ােবর জনদ বাাাজদবা ীে র 
পৃ্ ি ্  ইুি পর�রিবেরাধী্ �ৃম পৃ হল, জীবেনর �ে  জন্ে র তনয়া তব�ান্ আর 
বাাাজদবা ী পৃ হল, যা ি্ছু মানবীয় আেছ, বব �াব ্ের ত ওয়া্ �ৃমি মানুোর তববা ্রা 
ছাড়া, মানুোর পে�  াৗড়ােনা ছাড়া, মানুোর ্ােছ যাওয়া ছাড়া, মানুোর বােৃ মানুোর বাহিত ছাড়া 
িে্ ৃা্েত এবা বামেন এে্ােত পাের না্ আর তনদি, যা বাাাজদবা ী, তা ম�া্তভােব 
জনিবেরাধী, �  ্ িত্তভােবই মানুোর তববা ্রেত ত�ম, মানুাে্ হতদা ্রেত তাপর্  ইু ি ে্রই 
িনজঅ আ শর এবা ত রৃরনিত্ অা রৃ রেয়েছ্ এ্ি হল জন্ে র এবা তনদি বাাাজদবা ীে র্ 

ি্উবা তয উ াহর  �াপন ্রেছ তা আের্ি বতদে্ তুেল ধের: জন্ে র ব জনী �মতা, জীবেনর 
পে� লড়াই ্রা ও এর পে�  াৗড়ােনার �মতা্ ি্উবা তয পিরমা  ব�ে র তিধ্ারী আর 
বাাাজদ তয পিরমা  ব�ে র উপর ্ত র � ্ের, তার তুলনা ল�দ ীয়্ বাাােজদর ব�ে র পিরমা  
িবপুল্ ি্  তা জন্ে র উপ্াের লাে্ না্ ি্উবার ব�  ত�্ ি্  মানুোর তববা ্রার 
আ শর ও রাজনীিতর ্ারে  এ ত� ব� ই মানুোর তববায় ্াযর্র ভূিম্া পালন ্ের্ এি 
িনে রশ ্ের ত েশ ত েশ জন্  ্ী ্রেত পােরন, যি  ব�ে র িনয়�  তাে র হােত ৃাে্, যি  
জন্  িব�ানে্ মানুোর ্লদাে  লা্ােত পােরন, যি   �তাে্ মানুোর ্ােজ লা্ােনা যায়্ এবব 
ব�ব, যি  জন্  রাজনীিতর উপর ্ত র � ্রেত পােরন্ মহামারীর িবরেে লড়াইেয় ি্উবার 
ভূিম্া তাই এ্ি রাজরনিত্ িশ�া িহেবেব, এ্ি রাজরনিত্ �  িহেবেব তব�ান ্রেছ  ্

েমৗিক �� 

মহামারীর িবরেে ি্উবার লড়াই টা্াওয়ালাে র তবারতা ও িববাবঘাত্তাে্ �্াশ ্ের ি েয়েছ্ 
টা্াওয়ালা বদিুব্র িবব পযরােয় পুৗিজর মািল্্ তভপ্িল্ভােব তছাট এ্ি ত শ তার অ� ব�  
িনেয়ও ত� বমেয়র মােে তার অা�দেববা ্মমে র বা্িত ্ের ত েশ ত েশ মহামারীর িবরেে 
লড়াই ্রেত পাাােত ব�ম্ ি্  বড় ্তর াে র তব ব�মতা তনই্ ্তর াে র বাহাযদ িনেত হয়  ্

তা বে�ও, বড় ্তর ারা বব বময় িবিভ� ত েশর িবিভ� �্ে� িবপুল পিরমা  ত রৃ ধার ি েয় 
ৃাে্ন, এবব �্ে�র তেন্ই তব ত শতেলার পিরেবশ-�িতেবশে্ �াব ্ের ি েয়েছ্ বদিু 
মািল্ানাধীন ত�োও টা্া ঢালার ব�মতা রেয়েছ ্তর াে র  ্িবিনেয়া্ ্রা এ টা্া বব বময় 
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্তর াে র পে্েট আে্র তচেয় পিরমাে  তবিশ হেয় িফের যায়্ ্তর ারা বব বময় জন্ ে্ �ান 
ি েত ৃাে্ন – “্ীভােব জীিব্া উ�ত ্রেত হেব, ্ীভােব  াির�দ তৃে্ তবর হেয় আবেত হেব, 
্ীভােব ্ ত�ায়ন ্রেত হেব”। ্তর ারা বব বময়  �তার বােৃ িবেো ী �িতেব ন ৈতির ্রেত  
জােনন, তয বব �িতেব েনর ��  হয় বি রল, ৃাে্ তািল্া, তলএিচা, ইতদাি , তযতেলা তাে র 
ধার াতেলাে্ই বাজারজাত ্ের্ ি্  মহামারীর িবরেে লড়াইেয়র হািতয়ার ৈতির ্রেত পাের, 
এমন ্েবা া বা�ার তপছেন ি্উবা তযভােব ত রৃ বদয় ্ের, ্তর ারা তা ্রেত জােনন না্ এে�ো 
্তর ারা বব বময় বদ রৃ্ আর ্তর ারা বব বময় বদ রৃ হন তাে র িব�াবী তাি�্ ও �ােয়াি্্ 
্ােজর জনদ ল�া তপেত্ ত েশ ত েশ এ র্ম মহামারীর িবরেে বা িবববদাপী বতর মান মহামারীর 
িবরেে লড়াইেয় ্াযর্র তবশ ্েয়্ি ওাুধ ৈতির ্েরেছ ি্উবার তয ্েবা া বা�া, তার যাাা 
শর হেয়িছল মাা  ইুশ ব্রিমটােররও ্ম আয়তেনর এ্  ালােন্ তয ত্উ তনুমান ্রেত পােরন 
্তটুক ব�  তব বা�ার ্ােছ িছল বা ি্উবা তার জনদ ্তটুক তহিবল বরা� ্রেত 
তপেরিছল্ তমাটা তমাটা �িতেব ন ৈতিরর তপছেন বছেরর পর বছর ্তর ারা তয ত রৃ এরচ ্েরন, এ 
বরা�  ্ ত তহিবল তবশদই তার তচেয় তেন্ তেন্ ্ম্ আর ্তর াে র তব তমাটা তমাটা 
�িতেব েনর ্াজ ততা তাে র ভাবনাতেলাে্ বাজারজাত ্রা, জন্ে র ব�  তশাা  ্ের তনওয়া, 
ত েশ ত েশ িবেশা�ে র ি্েন তনওয়া্ ্তর ারা তাে র ্ভীর িবেো  আর ত রৃ ি েয় এ র্ম 
এ্ি বা�ার পির্�না ্রেত বদ রৃ হেয়েছন, যা এ ধরেনর মহামারীর তমা্ােবলার জেনদ ত েশ ত েশ 
অা�দ্মমে র বা্িত ্রেত পাের্ এরপেরও, ্তর াে র িবেবচনায় শশ, এমন রাজরনিত্ ্াাােমার 
িবরেে তশািৃে্ উবে্ ি েত তর ে র এবা বামািজ্ তযা্ােযা্ মাধদেমর ্মমে র ্তর ারা 
বা্িত ্েরন্  ্ িা, বাি জদ, িশ�, �ম, অা�দ, িশ�া তৃে্ শর ্ের আইন, িবচার ও িনবরাচনবহ 
রাজনীিতর িবিভ� িবােয় এবা ত রৃরনিত্ ত�া পযরৃ নানা ত�ো �ান ি েত ্তর ারা বদ্ হেয় 
ওোন্ 

বুতরাা, ি্উবা-উ াহর ি রাজনীিত এবা রাজরনিত্ �মতার বােৃ ব�ি র্ ত তমপিল্ �  উতাপন 
্ের – ্ারা ্ী ্ােজ ্ী উে�েশদ ব�  বদবহার ্রেব? এবা ্ার তববা ্রা হেব? জন্ে র না-
ি্ মুনাফােএারে র? ্তর ারা ্এেনা এ � তেলার উতর ি েত আবেবন না্ তযেহতু তারা মযরা াব�� 
ভ�েলা্, তাই তারা ল�ায় এ বব �ে র ্াছ তৃে্ িনেজে র বিরেয় তনেবন, আর লুেটর জনদ 
িনেজে র ভাবনাতেলা িবি্েতই বদ্ হেয় রইেবন্ তাই, জন্ ে্ই এ � তেলার জবাব এুৗজেত হেব 
– জীবন, না-ি্, ম তুদ? �া  বম ে হেয় ওো এমন মানবীয় প িৃবী? না-ি্, বতর মান ্েরানা ভাইরােব 
তযমন ত এা যাে�, ততমিনভােব ত েশ ত েশ জীবেনর জনদ জরির িবােয়র �িত তবেহলা আর তলােভর 
�িত ভালবাবা তৃে্ ্ হাের মানব হতদা? 

অনবুাদেক্ েনাট: 

* ি�িশ �েমা তরী এম এব ত�মাের ৬৮২ জন যাাীবহ �ায় ১ হাজার মানুা তব�ান ্রিছেলন্ 
এে র মােে ্েয়্ জন ্েরানা ভাইরােব আ্াৃ িহেবেব িচি�ত হন্ এমন পিরি�িতেত বনের 
িভড়েত পারার তনুমিত তচেয় যুুরাজদ তব ত েলর তেন্ ব�ু ত শে্ তনুেরাধ ্রেলও তােত বাড়া 
তমেল িন্ এ ব�ু ত শতেলার ত্উ ত্উ ি�িশ ্মনওেয়লেৃরও ব বদ! বাধদ হেয় জাহাজি 
্দািরিবয়ান বমুে� এ্ ব�ােহরও তবিশ বময় ধের তভেব তবড়াি�ল্ এরপর যুুরাজদ ি্উবার 
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্ােছ বহায়তা তচেয়িছল্ ি্উবা বাহােযদর হাত বািড়েয় ি েত ি�ধা ্ের িন্ ১৮ই মােচর  জাহাজি 
ি্উবার বনের তনাভর ্ের্ জাহােজর ব্ল যাাীে্ িনরাপে  নামার বদব�া ্ের ত য়া হয়্ 
আ্াৃ ও বু� যাাীে র জনদ প ৃ্ বদব�া রাএাবহ িবব অা�দ বা�ার নীিত তনুবর  ্ের যাাীে র 
ত েশ তফরত যাওয়ার বদব�া ্ের ত য় ি্উবা্ 

** েহােস জিুয়ান মািতর  েপে্জ: তহােব মািতর  নােমও পিরিচত্ ি্উবার বাাাজদবা িবেরাধী এ 
বা্া্ এ্ইবােৃ পিরিচত িছেলন তলএ্ ও ্িব িহেবেব্ তাৗর তলএনীর মাধদেম ি্উবার জন্ ে  ্
তনু�াি ত ্েরেছন্ ি্উবার উপর ত�েনর আিধপেতদর িবেরািধতা ্ের ্ারাবর  ্েরিছেলন 
িতিন্ ১৮৯৫ বােল ি্উবার অাধীনতার জনদ ত�েনর িবরেে যুেেই িতিন ম তুদবর  ্েরন্ 

 

 


