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পাবম া রপকাম ার রেল্পকেম ‘শেররিকা’ (এরপ ছরব) 

 

পাবম া রপকাম ার রবশ্বখ্যাত রিত্রকেম ‘শেররিকা’ আঁকার কাজ শেষ হয় ১৯৩৭  াম । 
রকন্তু তখ্ি রিমজর শেে শেমিই রেল্পকেমটি প্রেেমি কমরিরি রেল্পী। আজ আেরা 
ছরবটিমক শেরখ্ যুমের েমু ম্ াে ও ধ্বং  ী ার েরিো ী ও  াবমজিীি প্রতীক রহম মব। 
‘শেররিকা’ রিত্রকমেমর শপছমি অিুমপ্ররণা রহম মব কাজ কমরমছ শেমির েৃহযুে। ওই 
যুমের এক পক্ষ শজিামর  ফ্রামকার জাতীয়তাবােী বারহিীর প্ররত  রা রর আক্রেণ 
রহম মব রবমবিিা করা হয় ছরবটিমক। 

রপকাম ার এ রেল্পকেমমক ফ্রামকার শেি পছন্দ করমতা িা ব ম ও কে ব া হমব। 
যুমে যুমে রবমশ্বর অমিক রবখ্যাত রেল্পকেম,  ঙ্গীত ও  ারহতযকেমই শ ই  েময়র ো ক, 
ধেীয় প্ররতষ্ঠাি বা জিরপ্রয় আমবেমক িযাম ঞ্জ কমরমছ। অমিক শক্ষমত্র একটি অ াোিয 
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রেল্প ৃরির প্রকৃত তাৎপযম শবাঝা শেমছ অমিক পমর। ১৯৩৭  াম   বাই জািমতা 
‘শেররিকা’র রবষয়বস্তু শজিামর  ফ্রামকা। আর আজ আেরা এমক গ্রহণ কমররছ যুমের 
েমু ম্ ামের এক  াবমজিীি প্রতীক রহম মব। রেল্পীরা রাজনিরতক ও  াোরজক হাওয়া বুমঝ 
কাউমক  ন্তুি থাকমত রিরিয় থাকম  রবশ্ব ংসৃ্করত আরও েররদ্র হমতা। 

 

‘আক  টে  শকরবি’- শয বইটি এক যুে শুরু করমত ্ূরেকা শরমখ্রছ  (পররাষ্ট্র েপ্তর) 

 

১৮৫২  াম  প্রকারেত উপিযা  ‘আক  টে  শকরবি’ রছ  যুিরামষ্ট্রর ো প্রথার 
রবরুমে উচ্চরকত এক আক্রেণ। কৃরষকামজ কৃষ্ণাঙ্গ ো  বযবহার করা েরক্ষণী  োমজর 
পাঠকরা বইটি বয়কট কমররছ । শ রখ্কা হযাররময়ট রবিার শটামক হতযার হুেরক 
শেওয়া হময়রছ । তাঁর কামছ ডামক পাঠামিা হময়রছ  এক োম র শকমট শে া কাি। 
রকন্তু বইটি উত্তমর বযাপক্ামব পড়া হয় এবং তা ো প্রথা রবম ামপর পমক্ষ জিেত 
েমড় উঠমত  হায়তা কমর। এরই ধারাবারহকতায় শুরু হয় যুিরামষ্ট্রর েৃহযুে। এ 
রিময় একটা বণমিা খ্ুব শোিা যায়: ো প্রথারবমরাধী পমক্ষর শপ্রর মডন্ট আব্রাহাে 
র ংকি শ রখ্কা হযাররময়ট রবিার শটামক শেখ্ার পর বম রছম ি, ‘আপরিই তাহম  শ ই 
িারী রযরি এই রবরাট যুে বারধময় শেওয়া বইটি র মখ্মছি!’ 
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১৯১৩  াম  পযাররম  ইের স্ত্রার্িরস্কর রেউরজকযা  বযাম  ‘শ া  াকর ে ুশে্রঁতঁ’ এর 
উমবাধিী প্রেেমিী হয়। শুরুমতই এটি রবতমকম র ঝড় শতাম । অমিমকর কামছ এ 
বযাম টিমক েমি হময়রছ  অ ংসৃ্কত, রহং  আর  েকা ীি শকাররওগ্রারে শথমক এমকবামর 
র্ন্ন ধরমির। উমত্তরজত শরাতােেমমকর ্ময় পারেমেমন্স শেষ হওয়ার আমেই রেল্পী 
স্ত্রার্িরস্ক শকমট পমড়রছম ি বম  শোিা যায়। রকন্তু রিরীক্ষাধেী িামির ্রঙ্গো আর 
ছমন্দর জিয আজ শ ই ‘শ া  াকর ে ুশে্রতঁঁ’ শক রবমবিিা করা হয় অ াধারণ 
রেল্প ৃরি বম । 

 
জজম  অরওময়ম র ‘অযারিমে  োেম’ ক্ষেতা ও োিবপ্রকৃরতর শিরতবািক রেক  ম্পমকম  পাঠকমেরমক  তকম  কমর শেয়। 

(পররাষ্ট্র েপ্তর) 

 

রবতীয় রবশ্বযুমের  েয় জজম  অরওময়  তাঁর উপিযা  ‘অযারিমে  োেম’এর জিয 
শকামিা প্রকােক খ্ুঁমজ পািরি। উপিযা টিমত রবপ্লমবর োধযমে শ ার্ময়ত ইউরিয়ি 
প্ররতষ্ঠা ও পরবতী  েময় শ ার্ময়ত শিতা শজাম ে টার মির রিেমে ো িমক 
রবদ্রুমপর োধযমে তুম  ধরা হময়রছ । রকন্তু রবতীয় রবশ্বযুমে অরওময়ম র শেে 
যুিরাজয রছ  িাৎর  জােমারির রবরুমে শ ার্ময়ত ইউরিয়মির রেত্র। এ কারমণই 
‘অযারিমে  োেম’ রিময় তখ্ি  াড়া শেিরি প্রকােকরা। তমব অরওময়  ধধযম 
হারািরি। যুেমেমষ প্রকারেত হয় ‘অযারিমে  োেম’। করেউরিট শেেগুম া অরব মে 
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এমক রিরষে কমর। রকন্তু বইটির ছাপা হওয়া বন্ধ হয়রি। রবশ্ববযাপী বযাপক হামর এটি 
পঠিত হমত থামক। ‘েডািম  াইমব্ররর’র রবংে েতারির ১০০ টি শ রা উপিযাম র 
তার কায় জায়ো কমর রিময়মছ ‘অযারিমে  োেম’। কতৃম ত্ববারেতার রবপে ও ক্ষেতার 
শিরতবািক প্র্াব  ম্পমকম  এ বইটির  তকম বাণী এখ্মিা প্রা রঙ্গক। শ  রহম মব এটি 
শ ার্ময়ত ইউরিয়মির শিময়ও শবরেরেি ধমর টিমক আমছ। 

জারত ংমের রহউেযাি রাইট  কাউরন্স  বম , োিরবক শিতিা, প্রাণবন্ত  ংসৃ্করতর 
রবকাে ও েণতারিক  োমজর কাযমকাররতার জিয ধেরল্পক ও  ৃরিেী  অিু্ূরতর 
প্রকাে খ্ুব গুরুত্বপণূম রবষয়। রেল্পমিতিার বরহিঃপ্রকাে  ীোন্ত ও অিযািয বাধা 
অরতক্রে কমর আোমের  বাইমক যুি কমর।’ 

শকামিা জারত তামের রেল্পরুরি অিযমের ওপর িারপময় শেওয়ার শিিা করম  উমটা 
ে  হমত পামর। ১৯৩৭  াম  জােমারির িাৎর  ো করা তামের েরৃিমত ধ্রুপেী ও 
‘জারতেত্ামব খ্াঁটি’ আযম  ংসৃ্করতর আেেম তুম  ধরমত রেউরিমখ্ একটি রবো  রেল্প 
জােেুর প্ররতষ্ঠা কমর। 

 
একজি িারী  ম্প্ররত পুিরুোর হওয়া একটি ্াস্কযম শেখ্মছি। িাৎর রা এমক ‘রিিুোমির’ আখ্যা রেময়রছ । ধারণা করা 

হময়রছ  এটি তারা ধ্বং  কমর শেম মছ। (এরপ ছরব) 

 

ওই জােেুমরর অেমূরই তারা তরড়েরড় কমর ‘রিিুোমির’ তকো শেওয়া ৬০০ রেল্পকেম 
স্থাপি কমর। েেটি অন্ধকার,  ংকীণম কমক্ষ রাখ্া হয় এগুম া। শকামিা শকামিাটির 
ওপর র মখ্ শেওয়া হয় অবোিিাকর কথা। কময়কটি রিত্রকেম শফ্রে শথমক খ্ুম  শেম  
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িাৎর রা। এম ামেম া কমর  াজামিা এই  ংগ্রহটির ঠিক রবপরীত অবস্থা রছ  অিয 
জােেুরটিমত। শ খ্ামি বড় বড় ও আম ারকত কমক্ষ  ুন্দর্ামব  াজামিা রছ  
‘অিুমোরেত’ রেল্পকেম। 

রকন্তু িতুি ও পরীক্ষােূ ক ওই করথত রিিুোমির রেল্প’ শেখ্মতই জােমারির োিুষ 
শবরে আগ্রহ শেরখ্ময়রছ । শেখ্া শে ,  রকার অিুমোরেত রেমল্পর শিময় িারগুণ শবরে 
েেমক হম া তা শেখ্মত। অিিুমোরেত রেল্পমক রিরষে তকো রেময় িাৎর রা িা বুমঝই 
এমক বরং জিরপ্রয় কর । 

ধৈরো কমের রুরি  াধারণত খ্ারাপ হয়। রহট ার ও টার ি উ্ময়ই োকম  োোম র 
ছরব রিরষে কমররছম ি। িাৎর  জােমারিমত আরও রিরষে রছম ি শজে  এি র, 
আমিমট শহরেংওময় এবং --হযা,ঁ ঠিক ধমরমছি রপকাম া! 
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