
     সীমান্ত থেকে...  
 

আজ কলজ ছুটি লে গগলছ তাড়াতাড়ড়। াচক বাজালর একটু আলগ গবামা পলড়লছ। গ াকান-পাট 

আপাতত বন্ধ।  পুুর লেলছ। আড়ম গ াতাার জানা গেলক বাইলর তাড়কলে আড়ছ প্রাে ঘন্টা গ লড়ক। 
গতামালক খত  ড়খলত ইলে  খুব। জাড়ননা, কলব গপ ৌঁছলব গতামার কালছ? গচাখ-আন্দাজ পঞ্চাল জন 
ড়মড়টাড়র আমাল র গড়লত গঘারালেরা করলছ। আড়ি বাইলর গবরলনা ম্ভব নে। আমাল র কাবাড়ড গখাও 
বন্ধ। গমববুার ালে বাড়জ লেলছ, ওৌঁর  লক ারালত পারল আজ লাম-গকা গরমাগরম কাবাব। গব 
বার গজা গনই। াৌঁলজাো গাড়ড়লত গছলে ড়গলেলছ পাড়া, রাস্তা ড় লে গৌঁ লট গগলও াজার ককড়েেত। এব 
ল আমার আলগ িে করত, এখন না ল কলর। গতামরা গবল আলছা, আমাল র গ লখা... ঠাৎ ললে 

উলড় যাব এমন একটা মানবলবামার মলযে বা করড়ছ। 
 
আজ এই ড়নলে মাল ৪নম্বর গবামা পলড়লছ। বাবা বাড়ড় গেলক গবলরালতই পারলছ না। বেবার অবস্থাও 
খারাপ। গ াকান খুলই বা ড়ক?? গকনবার গাক গকাোে? আজকা গকউ ঘুরলতও আল না। 
গছাটলবাে নলিম্বর মাল কত মানু গ লখড়ছ এখালন। কত রালজের, কত গ ললর। গ ব ড় লনর কো 

মলন পলড় খুব, জালনা। গ ব ড় লনর গমক আজও গলগ আলছ এখাগন। ড়বশ্বা কলরা মুকান, আমরা 

গকউই জংগ চাই না। আমরা গকউ ড়বলে  চাই না। তুড়ম গতা জালনা, আমরা কতটা কলে আড়ছ। গরাজ 

রালত গুড়র আওোজ গিল আল, ড়চৎকার ওলঠ। মালের খুব ডর ে। আমালক জড়ড়লে গলাে। আমাল র 

বাতাল ড়ছলটলোৌঁটা ুবা গনই। বালগর েুল এলতা গযাৌঁো, এলতা বারু  – গকালেলক আল মুকান?  
 
আমাল র বাড়ড় গেলক ড়মড়নট  ললক এড়গলে গগল একটা ঝুপড়ড় ড়ছ। এক প্তা আলগ অড়ে গখালন 
একজন ওউরত তার গছল গমলে ড়নলে োকলতা। মালর ড়তন নম্বর গবামা পড়ার ড় ন, ড়মড়টাড়র এল 
ওল র তুল ড় লেলছ। ওল র আর গকান গখাৌঁজ গনই জালনা? গমববুালক ড়জলে কলরড়ছাম, ও-ও ড়কে ু
জালন না। ড়ম আলগরড় ন বড়ছ, ওরা মুমান বল ওল র ওপর নাড়ক অতোচার করা লেলছ? 
আো এমনটা গকন ে? অতোচার করা না করা গকন যমম-ড়নিম র বলত পালরা? যমম বারবার গকন 
রাজনীড়তর গপছলন ইন্ধন যুড়গলে যালে?? তুড়ম শুলনছ ড়ক না জাড়ননা, কলেক মা আলগ, রাজস্থালন, 
খাড় লন্দলর বলল একজনলক জোন্ত জ্বাড়লে ড় লেলছ। জাান্নমু লে গগলছ বটা। গকাোও একলোৌঁটা 
মব্বত গনই। আবারও বড়ছ, গতামরা অলনক িালা আলছা, মুকান; তলব গতামরাও গবড়ল ড় ন িালা 
গনই। আমাল র এই জংগ-এর মলযে োকলত ে, এই বারুল ই আমাল র ড়নশ্বা ড়নলত ে। গবামা-গুড় 
ে করলত করলত, বারু  আমাল র গরালমাজলম ঢুলক গগলছ। ড়কন্তু গতামরা? গতামাল র বাতাল গপলরা 
আলছ, জলর আলছ ঠিকই ড়কন্তু গিলব গ লখা গান পাউডার গনই। আড়ম ড়লখ ড় লে, ওোক্ত এল ড়মড়লে 
ড়নলো, এই জংগ গতামাল র ড় লকই গযলে আলছ। গতামরা পারলব না আমাল র মত ড়লত। ড়লরাড়লমার 
মত প্রজলন্র পর প্রজন্ বন্ধো লে যালব। আমার িে করলছ আবার।  রূ গেলক গতামাল র জনে ড়কছুই 
কলর উঠলত পারব না, জাড়ন, তবওু নামালজ গতামাল র জনে গ াো করব। 
 
ইড়ত,  
রুহু       
 
পুনশ্চ : র  আমাে গকানড় ন এই প্রলের জবাব ড় লত পালর ড়ন। তুড়ম পারল ড় ও - আমরা ড়ক 
কখনও িালা োকব না?   


