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বিধ্বংসী ন’মাস 
 

পুনবজিৎ রায়চ ৌধুরী 

 

 

১৯৭০-এ মুবিপ্রাপ্ত সত্যবজৎ রাচয়র ‘প্রবত্দ্বন্দ্বী’ ছবির শুরুর বিচে  ােবরর ইন্টারবিউচয়র এেবি িৃশ্য বছল। সসই িৃচশ্য 
এে বনচয়াগেত্িা  ােবরপ্রার্িী বসদ্ধার্িচে ইংচরবজচত্ প্রশ্ন েচরবছল, ত্ার মচত্ গত্ িশ্চের সিচ চয় ত্াৎপর্িপূর্ি ঘিনা 
সোনবি? েচয়ে মুহূত্ি সিচি বসদ্ধার্ি জিাি বিচয়বছল, ‘বিচয়ত্নাম রু্দ্ধ’। সেন সস ত্া মচন েচর, সপশ্ েচরবছল ত্ার 
সংবিপ্ত িযাখ্যাও।  লবত্ িশ্চের সশ্চে, অর্িাৎ ২০৩০-এ, ধরা র্াে  ােবরর ইন্টারবিউচত্ আিার এেই প্রচশ্নর 
মুচখ্ামুবখ্ হচত্ হল বসদ্ধার্িচে। ত্াহচল সস উত্তচর েী িলচি? খু্ি সম্ভিত্, সস আরও এেবি রু্চদ্ধরই উচেখ্ েরচি। 
রাবশ্য়া-ইউচেন রু্দ্ধ। 

সিখ্চত্ সিখ্চত্ প্রায় ন’মাস অবত্োন্ত হল রাবশ্য়া-ইউচেন রু্দ্ধ। ইউচেচনর পূিি এিং িবির্ সীমাচন্তর োচছ রাবশ্য়া 
প্র ুর সসনয ও বিপুল অস্ত্রসম্ভার মজুত্ েরচছ— ২০২১-র সশ্ে বিচে এরেম খ্ির আসচত্ই অনুমান েরা সগবছল রু্দ্ধ 
আসন্ন। সসই অনুমান সবত্য প্রমাবনত্ হল  লবত্ িছচরর ২৪ সেব্রুয়াবর সর্বিন রাবশ্য়া উত্তর বিে সর্চে োমান ও 
সিপর্াস্ত্র িযিহার েচর ইউচেচনর রাজধানী বেি এিং সসখ্ান সর্চে বত্নচশ্া মাইল িূচর অিবিত্ খ্ারবেি শ্হর 
আেমর্ েরল। রাবশ্য়ার আেমচর্র উচেশ্য বছল এেিাই—িচলাবিবমর সজচলনবির সরোরচে অপসারর্ েচর 
ইউচেনচে বনচজচির িখ্চল আনা (র্বিও মচিা সসিা স্বীোর না েচর িচলবছল রাবশ্য়ার আগ্রাসচনর মূল োরর্ ত্াচির 
বনরাপত্তা বনচয় উচদ্বগ)। 

সিাই ধচরই বনচয়বছল, রাবশ্য়ার সামাবরে শ্বির সামচন ইউচেন িাাঁড়াচত্ পারচি না। অত্এি এ রু্দ্ধ সিবশ্বিন  লচি 
না,  লচত্ পাচর না। বেন্তু আিচত্ হল ত্ার বিপরীত্। রু্চদ্ধর শুরু সর্চেই ইউচেচনর ত্রে সর্চে অবিশ্বাসয রেচমর 
প্রবত্চরাধ প্রত্যি েরলাম আমরা। প্রবত্চরাচধর ত্ীব্রিা এত্িাই বছল সর্ সামবয়েিাচি রাবশ্য়া খ্াবনেিা বপছু হিচত্ও 
িাধয হল। বেন্তু রাবশ্য়ার সপ্রবসচেন্ট ভ্লাবিবমর পুবত্ন সহচজ সছচড় সিওয়া পাত্র নন—সসিা সিাই জাচনন। অত্এি, র্া 
হওয়ার ত্া-ই হল। রর্চেৌশ্ল িিচল ইউচেচনর সখ্রসন প্রচিশ্ িখ্ল েরার জনয মাচ ি রাবশ্য়া নতু্ন েচর আেমন 
শুরু েরল িবির্ বিে সর্চে। এিং ত্ারপর, এবপ্রল সর্চে জুলাই, এই  ার মাস ধচর েযামাচিারি, মাবরউচপাল এিং 
বলবস ানি-সহ িহু ইউচেনীয় শ্হচর রাবশ্য়ার এচের পর এে িয়ািহ আেমর্ এিং হামলার েচল ইউচেন বিপর্িস্ত, 
রিাি হচয় পড়ল। 

অগচে পবরবিবত্র বেছুিা িিল ঘিল। হারাচনা জবম পুনরুদ্ধাচরর জনয সমস্ত শ্বি বনচয় নতু্ন উিযচম রু্দ্ধচিচত্র 
ঝাাঁবপচয় পড়ল ইউচেন। আচমবরোর পাঠাচনা অস্ত্রশ্স্ত্র িযিহার েচর সখ্রসচনর িবির্াঞ্চচল পাল্টা আেমর্ শুরু েরল 
ত্ারা। এেই সমচয়, বেবময়ায় রাবশ্য়ার এেবি বিমান ঘাাঁবিচত্ও হামলা  ালাচলা ত্ারা। পাল্টা আেমর্ অিযাহত্ রইল 
সসচেম্বচরও। ওই মাচসই, এেবি দ্রুত্ আেমচর্র মাধযচম, ইবজ়ি য়াম শ্হর-সহ উত্তর-পূিি খ্ারবেি অঞ্চচলর সিবশ্রিাগ 
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অংশ্ পুনরুদ্ধারও েরল ইউচেন। পয়লা অচটািার রাবশ্য়ার হাত্ সর্চে লাইচমন শ্হর বছবনচয় বনচয় সসখ্াচন বনচজচির 
পত্াো উচত্তালন েরল ত্ারা। 

ইউচেচনর এই পাল্টা আেমচর্র েচল বে রাবশ্য়ার পশ্চািপসরর্ শুরু হচয়চছ? গত্ এে মাচসর ঘিনািলী বি ার 
েরচল, ত্া িলা র্াচি না সমাচিই। অচটািাচরর বদ্বত্ীয় সপ্তাহ সর্চে রাবশ্য়া নতু্ন েচর সিপর্াস্ত্র হামলা শুরু েরল বেি, 
বমচোলাইি-সহ বিবিন্ন শ্হচর। এর েচয়েবিন িাচি, রাবশ্য়ান িাবহনী বেচির উত্তচর এিং জ়ি াইচিাচমচর ‘বেবিোল 
ইনফ্রাস্ট্রাে ার’ (িা গুরুত্বপূর্ি পবরোঠাচমা) ধ্বংস েচরচছ—র্ার েচল জ়ি াইচিাচমচর জল ও বিিুযৎ বিবিন্ন হচয় পচড়চছ— 
িচলও খ্ির পাওয়া সগল। অচটািাচরর সশ্চে জানা সগল, বেি-সহ অনযানয সিশ্ বেছু অঞ্চচলর (সর্মন খ্ারবেি, 
জ়ি াচপাবরবজ়ি য়া, স রোবস ইত্যাবি) শ্বি-পবরোঠাচমা লি েচরও পঞ্চাশ্বি সিপর্াস্ত্র িযিহার েচর হামলা  াবলচয়চছ 
রাবশ্য়া। এর েচল স্বািাবিেিাচিই এই িয়ঙ্কর শ্ীচত্র মরসুচম ইউচেচনর বিস্তীর্ি অঞ্চল আিবরে অচর্িই অন্ধোচর 
েুচি বগচয়চছ।   

সর্ রু্চদ্ধ ইবত্মচধযই ৪০০ বশ্শু-সহ বনহত্ হচয়চছন ৬,৫০০ জন সাধারর্ মানুে, আহত্ হচয়চছন প্রায় ১০,০০০ জন, সর্ 
রু্দ্ধ ইউচেচনচে ন’মাচস ধ্বংসস্তুচপ পবরর্ত্ েচরচছ িলচলও এত্িুেু িাবড়চয় িলা হয় না, সসই িয়ংের রিিয়ী রু্দ্ধ 
েচি সমাপ্ত হচি? িুিিাগযিশ্ত্, সসিা এই মুহূচত্ি িলা র্াচি না। বেন্তু সর্িা িলা র্াচি, এই রু্দ্ধ সোবিে উত্তর পৃবর্িীর 
িুচে সর্ গিীর িত্ সৃবি েচরচছ (এিং েচর  চলচছ), ত্ার আর্িসামাবজে েলােল অত্যন্ত উচদ্বগজনে এিং 
সুিূরপ্রসারী।  

জাবত্সংচঘর ত্র্য অনুর্ায়ী, সেব্রুয়াবরচত্ রু্দ্ধ শুরু হওয়ার পর সর্চে ১লা নচিম্বর পর্িন্ত, ইউচেন সর্চে প্রায় সিড় 
সোবি শ্রর্ার্িী সীমান্ত সপবরচয় সপালযাণ্ড, হাচেবর, জারমাবন-সহ ইউচরাচপর নানা সিচশ্ আশ্রয় বনচয়চছ। UNICEF-এর 
মচত্, এাঁচির মচধয ৫০ শ্ত্াংচশ্রও সিবশ্ অপ্রাপ্তিয়ি (র্াচির মচধয অচনচেই ত্াচির পবরিার সর্চে সমূ্পর্ি বিবিন্ন)। 
িাবেরা হয় মবহলা অর্িা ৬০ িছচরর সিবশ্ িয়সী পুরুে (১৮ সর্চে ৬০ িছর িয়সী পুরুেচির ইউচেন ত্যাগ েচর 
অনয সিচশ্ শ্রর্ার্িী হচয় আশ্রয় সনওয়া বনবেদ্ধ)। িলা হচি, বদ্বত্ীয় বিশ্বরু্চদ্ধর পর এত্ িৃহৎ শ্রর্ার্িী সংেি ইউচরাচপ 
সত্বর হয়বন। 

এই শ্রর্ার্িী সংেচির েচল ইউচরাপীয় সিশ্গুবলচত্ বিবিধ আর্িসামাবজে সমসযার সৃবি হচয়চছ সর্গুবলর মচধয অনযত্ম 
বশ্িায় সমসযা। শ্রর্ার্িী হচয় সর্ বশ্শু-বেচশ্াররা ইউচেন সর্চে অনয সিশ্গুবলচত্ সপৌঁচছচছ, ত্াচির অচনচেই সসই 
সিশ্গুবলর িুচল িবত্ি হচত্ স িা েরচি সসিাই স্বািাবিে। বেন্তু িুচল িবত্ি হওয়ািা ত্াচির পচি অত্যন্ত েবঠন হচয় 
িাাঁড়াচি োরর্ প্রচত্যেবি সিচশ্ই িুল-বশ্িাচিচত্র বনবিিি সংখ্যে ‘স্লি’ (িা ‘বসি’) র্াচে র্া রাত্ারাবত্ িৃবদ্ধ েরা 
অসম্ভি। এর েচল িহু শ্রর্ার্িী বশ্শু-বেচশ্াচরর বশ্িা িযাহত্ হচত্ পাচর অর্িা অসমূ্পর্ি সর্চে সর্চত্ পাচর—এমন 
আশ্ঙ্কা সত্বর হচয়চছ। 

শ্রচমর িাজাচরও ত্ীব্র অবিঘাত্ সৃবি েচরচছ শ্রর্ার্িী সমসযা। শ্রর্ার্িীচির মচধয সিবশ্রিাগই েমিহীন। সপি  ালাচনার 
ত্াবগচি ত্াই অচনচেই োচজর সন্ধান েরচছন। বেন্তু োজ পাওয়ািা ত্াাঁচির পচি সহজ নয় সমাচিই। ত্ার োরর্ 
ত্াাঁচির র্া িিত্া এিং উপলন্ধ োজগুবলচত্ বনরু্ি হচত্ সগচল প্রচয়াজনীয় সর্ িিত্া, এই িুইচয়র মচধয বমল হওয়ার 
সম্ভািনা েম। এছাড়া িাোগত্ িযিধানজবনত্ িাধা সত্া রচয়চছই। এর েচল সিোরত্ব সমসযা ইবত্মচধযই ত্ীব্র আোর 
ধারর্ েচরচছ ইউচরাচপ। এিং সিোরচির িাত্া সিওয়ািা সমস্ত ইউচরাপীয় সিচশ্ই বনয়ম িচল, এই সমসযা  াপ সত্বর 
েচরচছ সিশ্গুবলর সরোরী সোোগাচরর ওপর।  
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ত্চি শুধু বশ্িাচিত্র এিং শ্রম-িাজার শ্রর্ার্িী সংেচির েচল িালমািাল ত্া নয়। শ্রর্ার্িী সংেচির েচল িৃবদ্ধ সপচয়চছ 
মানি পা ার এিং সর্ৌন বহংসাও। সসিাই স্বািাবিে অিশ্য। বনচজচির সমস্ত বেছু হাবরচয় শ্রর্ার্িীরা সর্ িয়ানে িাবরচের 
েিচল পচড়, সসই িাবরেই মানি পা ার এিং সর্ৌন বহংসার অনযত্ম োরর্ িচল স্বীেৃত্। 

শ্রর্ার্িী সংেচির পাশ্াপাবশ্, রাবশ্য়া ইউচেন রু্চদ্ধর েচল িয়ংের খ্ািয সংেিও সত্বর হচয়চছ আবফ্রো, িবির্ 
আচমবরো এিং এবশ্য়ার িহু গবরি সিচশ্। জাবত্সংচঘর বিশ্ব খ্ািয েমিসূব , র্ার মাধযচম জাবত্সংঘ পৃবর্িীর সিচ চয় 
খ্ািয বনরাপত্তাহীন জনচগাষ্ঠীগুবলচে সহায়ত্া েচর, সসই প্রেচে ২০২০ সাচল সর্ ে’বি সিশ্ খ্ািযশ্সয সরিরাহ েচরবছল, 
সরিরাহ েরা খ্ািযশ্চসযর পবরমাচর্র বনবরচখ্, ত্াচির মচধয শ্ীচেি বছল ইউচেন। শুধু ত্াই নয়, জাবত্সংচঘর খ্ািয ও 
েৃবে সংিার ত্র্য অনুর্ায়ী, রু্চদ্ধর আচগ, সমগ্র বিচশ্বর িুট্টা রপ্তাবনর ১৬ শ্ত্াংশ্ এিং সূর্িমুখ্ী সত্ল রপ্তাবনর ৪০ 
শ্ত্াংচশ্র সিবশ্ সরিরাহ েরত্ ইউচেন। খ্ািযশ্সয সরিরাহোরী বহসাচি ইউচেন বিবিন্ন সিচশ্র োচছ েত্িা 
গুরুত্বপূর্ি, সসিা সিাঝাচত্ এেবি সাম্প্রবত্ে প্রবত্চিিচন উচেখ্ েরা হচয়চছ সর্ বমশ্র এিং িাংলাচিশ্, এই িু’বি সিশ্ই 
ত্াচির প্রচয়াজনীয় গচমর এে- তু্র্িাংশ্ আমিাবন েরত্ ইউচেন সর্চে! 

রু্চদ্ধর েচল, স্বািাবিেিাচিই, জাবত্সংচঘর বিশ্ব খ্ািয েমিসূব চত্ ইউচেন খ্ািযশ্সয সরিরাহ িন্ধ েচর বিচত্ িাধয 
হচয়চছ। িাধয হচয়চছ বিবিন্ন সিচশ্ খ্ািযশ্সয রপ্তাবন িন্ধ েচর বিচত্ও। এর পবরর্াম িু’বি। প্রর্মত্, জাবত্সংচঘর বিশ্ব 
খ্ািয েমিসূব চত্ ইউচেন খ্ািযশ্সয সরিরাহ িন্ধ েচর বিচয়চছ িচল ত্াচির িাাঁড়ার আজ অচনেিাই শূ্নয—েলত্ এই 
েমিসূব র ওপর বনিিরশ্ীল বিচশ্বর বিবিন্ন প্রাচন্তর িবরে মানুচেরা আজ অত্যন্ত বিপন্ন। বদ্বত্ীয়ত্, পৃবর্িীর বিবিন্ন সিচশ্ 
ইউচেন সর্চে খ্ািয শ্সয আসা িন্ধ হচয় র্াওয়ায় সসই সিশ্গুবলচত্ খ্ািযশ্চসযর িাম আজ আোশ্ সছাাঁয়া (আবফ্রোন 
সেচিলপচমন্ট িযাচঙ্কর বহসাি অনুর্ায়ী, আবফ্রোয় গচমর িাম এই ে’মাচস িৃবদ্ধ সপচয়চছ ৫০ শ্ত্াংশ্)। এই িুই 
পবরর্াচমর সর্াগেল—বিশ্ব আজ ত্ীব্র খ্ািয সংেচির মুচখ্ামুবখ্। এই ত্ীব্র খ্ািয সংেচির েচল পূিি আবফ্রোয় (সর্মন 
সসামাবলয়া, ইবর্ওবপয়া এিং সেবনয়া) ইবত্মচধযই িুবিিি সিখ্া বিচয়চছ। মধযপ্রাচ যর বেছু সিশ্ও (সর্মন বসবরয়া, সলিানন, 
ইচয়চমন) িুবিিচির দ্বারপ্রাচন্ত িাাঁবড়চয় িচল খ্ির পাওয়া র্াচি। 

সি বমবলচয় ত্াই িলাই র্ায়, রাবশ্য়া-ইউচেন রু্চদ্ধর েচল ‘অদু্ভত্ আাঁধার এে এচসচছ এ-পৃবর্িীচত্ আজ’। আশ্া 
এিুেুই, শ্ীঘ্রই এই আাঁধার সেচি বগচয় সিার হচি, আচলা েুিচি, প্রার্ জাগচি।\ 

 

সিশ্, ১৭ নচিম্বর ২০২২ 


