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Abstract  

The concept of geopolitics is a combination of geography and politics. In compliance with Oxford, geopolitics is 

“politics, especially international relations, as influenced by geographical factors. Popular geopolitics is one of its 

various classifications. Popular geopolitics is basically the way in which people are associated with an dominating 

ideology through movies, songs, newspapers, books, literary works, cartoons, pictures and other similar mediums or 

the way in which the ideology propagated by these media is persuaded in the minds of people is known as popular 

geopolitics.  The circulation of book of writing is limited to a certain class of people, whereas cinema can reach all 

classes of people in all societies. The tendency to use cinema as a medium to get people accustomed to influential 

ideologies observed all over the world. It has been seen in the earliest stages of the history of Hollywood cinema, 

even in the silence era. The number of such movies indicating protection of national interest has skyrocketed, 

especially since the infamous 9/11 attacks. In India too, since independence, there have been attempts to portray the 

country's contemporary situation through various movies. The number of such patriotic movies has increased 

rapidly in India since the shocking  26/11 attacks. Contributory role of government in making such films one after 

another cannot be denied. The impact of such films on the public has been widespread, even in the exercise of the 

right to vote people have been influenced by them. Ruling political parties are benefiting from these. The following 

article attempts to present this statement by analysing the various scenarios and dialogues of such a Bollywood 

cinema in a contemporary context.  
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          বর্ত মান ববশ্বের বববিন্ন দেশ্বের সম্পর্ত  বনিত র র্শ্বর নানাববধ ববষশ্ব়ের উপর - িূশ্ব াল র্ার মশ্বধে 

অনের্ম। দিৌ বলর্ মানবিত্র বা দিৌশ্ব াবলর্ বাস্তবর্া অপবরবর্ত নী়ে। দিৌ বলর্র্া বববিন্ন দেশ্বের বববের্ 
র্ার্তর্লাশ্বপর মশ্বধে র্খশ্বনা নানাপ্রর্ার সীমাবদ্ধর্া আশ্বরাপ র্শ্বরশ্বে র্খশ্বনা সংবিষ্ট দেশ্বের নানাববধ র্মতর্াশ্বের 

প্রসারশ্বের সহা়ের্ হশ্ব়ে উশ্বেশ্বে। দেেগুবল দিৌশ্ব াবলর্র্া দর্ অবর্ক্রম র্শ্বর আন্তর্ত াবর্র্ সম্পশ্বর্ত র দেশ্বত্র এর্টি  
বনর্স্ব ববশ্বিষে ও র্ৎসংক্রান্ত বক্তবে বর্বর র্শ্বর| এিাশ্ববই  ‘Geopolitics’ বা দিৌশ্ব াবলর্ রার্নীবর্ ববস্তার লাি 

র্শ্বর। ‘Geopolitics’ েব্দটির আববষ্কর্ত া Rudolf Kjellen   এর িাষা়ে  ‘’ geopolitics is the study of the state as 

a geographical organism or a phenomenon in space .”   দর্ান অঞ্চশ্বলর সাশ্বে র্ুক্ত েমর্ার ধারোর সাশ্বে 

দিৌশ্ব াবলর্ রার্নীবর্ৱ  ধারো র্ব়ির্। ববে রার্নীবর্ সম্পশ্বর্ত  প্রবর্টা রাশ্বের বনর্স্বােত সাশ্বপশ্বে বনর্স্ব িাষে 

োশ্বর্,  এই  িাষে বর্বর র্রার দেশ্বত্র িূ-রার্নীবর্র িূবমর্া ববশ্বেষ র্াৎপর্তপূেত । Geopolitics  এর বববিন্ন 
দেেীববিা  এর মশ্বধে অনের্ম হশ্বলা  popular geopolitics . 
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                         Klaus Dodds র্াাঁৱ  ‘Geopolitics : A Very Short Introduction’  গ্রশ্বে সবতপ্রেম  ‘Popular 

Geopolitics’ এর ধারো বেক্ত র্শ্বরন।  popular geopolitics  বলশ্বর্ দবাঝাশ্বনা র্া়ে দর্ উপাশ্ব়ে বসশ্বনমা, বমবি়ো, 
র্াটুত ন, বই, মো াবর্ন ইর্োবে মাধেশ্বমর দ্বারা র্ন েশ্বর্ দর্ান প্রিাবোলী  বা র্র্তত ত্বোলী িাবধারার সাশ্বে 

সম্পতক্ত র্শ্বর দর্ালা হ়ে বা র্াশ্বের সামাবর্র্ীর্রে হ়ে। Klaus Dodds  দর্ উদ্ধতর্ র্শ্বর বলা র্া়ে “  Popular 

geopolitics considers films,  magazines,  televisions,  the internet and radio   and the way in which they 

contribute to the circular of geographical images and representation of territory, resources and identity.”   
অেতাৎ উপবরউক্ত মাধেমগুবলর দ্বারা দর্ উপাশ্ব়ে র্নমানশ্বস বনবেতষ্ট দর্ান অঞ্চল, পবরি়ে, সম্পশ্বের দর্ দিৌ বলর্ 

রার্ননবর্র্ খন্ডবিত্র গুবল  উপস্থাপন র্রা হ়ে র্াই হশ্বলা popular geopolitics এর ববষ়েবস্তু ।  দর্মন 
আশ্বমবরর্া়ে 9/11 এর ঘটনা ঘটার পর হবলউশ্বির প্রিুর িলবিত্র, ধারাবাবহশ্বর্  িশ্ব়ের রার্নীবর্ হর্াো-দোি 

এর বিত্র ফুশ্বট উশ্বেশ্বে । ‘The Kingdom’ এর মশ্বর্া বসশ্বনমা  বা ‘Homeland’  এর মশ্বর্া ধারাবাবহশ্বর্ দেখাশ্বনা 

হশ্ব়েশ্বে  geopolitics দর্ বর্িাশ্বব  র্ল্পনা র্রা হ়ে বা এশ্বর্ বর্িাশ্বব অনুেীলন র্রা হ়ে ।  অেতাৎ এখাশ্বন 
বহুল প্রিবলর্ মাধেমগুশ্বলাশ্বর্ বেবহার র্শ্বর এর্টি বনবেতষ্ট বিত্র বা ধারো মানুশ্বষর মশ্বন দ াঁশ্বে দেও়োর দিষ্টা 
র্রা হ়ে,  র্াশ্বর্ মানুষ র্র্র্গুবল বনবেতষ্ট িূ-রার্ননবর্র্ বিত্র বা ‘geopolitical image’ দর্ সর্ে বশ্বল দমশ্বন 

দন়ে।  বসশ্বনমা বা অনোনে মাধেমগুবলর সাহাশ্বর্ে মানুশ্বষর মশ্বনর উপর আবধপর্ে ববস্তাশ্বরর দিষ্টা হশ্বলা ‘popular 

geopolitics’ এর প্রধান প্রবর্পােে ববষ়ে । প্রখোর্ ইর্াবল়োন র্াবির্ Antonio Gramsci দর্ দর্ ‘cultural 
hegemony’এৱ ধারো বেশ্ব়েশ্বেন দসখাশ্বন বলা হশ্ব়েশ্বে বববিন্নিাশ্বব র্র্তত ত্বর্ারী দেবে বনশ্বর্শ্বের স্বােতসাধনর্ারী 

ববষ়েগুবল অনে দেেীর উপর সুশ্বর্ৌেশ্বল িাবপশ্ব়ে বেশ্ব়ে র্াশ্বের মশ্বনার্ শ্বর্ আবধপর্ে ববস্তার র্শ্বৱ।  Gramsci 
এর ‘cultural hegemony’ ধারোর সাশ্বে পপুলার geopolitics এর ধারনাৱ র্শ্বেষ্ট সােতেে খুাঁশ্বর্ পাও়ো 
র্া়ে।  এপ্রসশ্বে  রার্ননবর্র্ িূশ্ব ালববে Joanne Sharp বশ্বলশ্বেন “Hegemony is constructed not only 
through political ideologies but also, more immediately through detailed scripting of some of the 
most ordinary and mundane  aspects of life.”(Condensing the Cold War: Reader’s Digest and 
American Identity) অেতাৎ আবধপর্ে শুধুমাত্র রার্ননবর্র্  মর্ােশ্বেতর দ্বারা  শ্ব়ি দর্ালা হ়ে না বা বরং 
দর্ান খুব সাধারন বা বেনবিন র্ীবশ্বনর খুবই  র্ানু বর্র্ দর্ান ববষশ্ব়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বববরে এর দ্বারা বা 

বিত্রা়েশ্বনর মাধেশ্বমও র্া  শ্ব়ি দর্ালা র্া়ে।  

       Popular geopolitics দর্ মাধেমগুবলর দ্বারা বক্র়োেীল হ়ে র্ার মশ্বধে অনের্ম হল ‘film’ বা 

িলবিত্র। িলবিশ্বত্রর সুববধা হল এটি এর্টি অর্েন্ত মশ্বনাগ্রাহী মাধেম। অবিও বা শ্রুবর্ এবং বিবিও বা েতেে 
এর্ইসাশ্বে েুিাশ্বব এর্টি মানুশ্বষর র্াশ্বে দপৌাঁো়ে ।  দর্উবা সম়ে র্াটাশ্বর্ দর্উ বনের্ ববশ্বনােশ্বনর র্নে 
আবার দর্উ বা বেোলাশ্বির উশ্বেশ্বেে িলবিত্র দেশ্বখ। দেখা র্াশ্বে সমাশ্বর্র সবতস্তশ্বরর ও সর্ল ব়েস ববিাশ্ব র 
মানুষই িলবিশ্বত্রর আওর্ািুক্ত। িারশ্বর্ প্রা়ে সবর্টি মূল িাষার বনর্স্ব বফল্ম ইন্ডাবি রশ্ব়েশ্বে র্ার মশ্বধে 
প্রধানর্ম হল বহবি বফল্ম ইন্ডাবি বা ববলউি। দর্খাশ্বন বেশ্বর প্রা়ে 1041 টি িলবিত্র বনবমতর্ হ়ে র্া 
হবলউশ্বির দেশ্বর্ও  500 টি দববে! এরমশ্বধে এর্টি ববশ্বেষ ঘরানার েবব, র্ার মশ্বধে বেশ্ব়ে িূ-রার্ননবর্র্  

বিত্রর্ল্প গুবল বার্ত া রূশ্বপ েেতর্শ্বের র্াশ্বে দপৌাঁশ্বে র্া়ে। দর্ান র্ার্ী়ে ইসুে, আশ্বব ধমী ববষ়ে, বনরাপত্তাসংক্রান্ত 
ববষ়ে দর্টি সম্পশ্বর্ত  অব র্ হও়ো বা র্ানা প্রবর্টি না বরশ্বর্র র্র্ত বে দসটিশ্বর্ িলবিশ্বত্রর সাহাশ্বর্ে অবর্ 
সহশ্বর্ই েেতর্শ্বের র্াশ্বে দপৌশ্বে দেও়ো র্া়ে,  হ়েশ্বর্া অনে দর্ান মাধেম দ্বারা এর্ ববস্ততর্িাশ্বব দপৌাঁশ্বে দেও়ো 

দর্র্ না। এিাশ্বব েেতর্শ্বের মশ্বধে  িলবিত্র এর্ মর্ বর্বর র্রশ্বর্ সেম হ়ে িলবিত্র দর্বলমাত্র মর্ বর্রী 
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র্শ্বর না প্রিবলর্ মর্শ্বর্ নরু্ন আর্ারও প্রোন র্শ্বর।  প্রবােপ্রবর্ম র্াবির্ Ramachandra Guha বশ্বলশ্বেন 
“feature films  are the great popular Passion Of India cutting across the social the device of 
caste, class, religion, gender  and language.”(India after Gandhi) 

        িলবিত্রশ্বর্ দর্ সাধারেিাশ্বব বলা হ়ে সমাশ্বর্র েপতে। সামাবর্র্ রার্ননবর্র্ অেতননবর্র্ 
প্রিাবোলী ঘটনাগুবল বববিন্নিাশ্বব রুশ্বপাবল পেত া়ে ফুশ্বট ওশ্বে। প্রবর্টি দেশ্বেই এর্ই বিত্র দেখা র্া়ে। স্বাধীনর্ার 
পরবর্ীর্াশ্বল িারশ্বর্ র্খন র্াবর্  েশ্বনর র্ার্ িলবেল র্খন আ ামী বেশ্বনর উজ্জ্বল  স্বপ্ন বনশ্ব়ে বর্বর হ়ে ‘ 

ন়ো দেৌ়ি’, ‘মাোর ইবন্ড়ো’। দেেরূশ্বপ িারর্বষত অেতাৎ বনবেতষ্ট এর্টি িূখেশ্বর্ দেবত্ব আশ্বরাপ র্শ্বর র্ার 

প্রবর্ র্ন েশ্বর্ েদ্ধাবনর্ র্রার প্রশ্বিষ্টা হ়ে। 62 দর্ িারর্ িীশ্বনর র্াশ্বে পরাবর্র্ হও়োর পর র্খন ববশ্বে 
িারশ্বর্র বিত্র মবলন র্খন বর্বর হ়ে ‘হার্ীর্র্’, দর্খাশ্বন িারশ্বর্র দ ৌরবাবির্ েবব ববেবাসীর র্াশ্বে রু্শ্বল 

ধরার প্রশ্বিষ্টা হ়ে। িারর্ পাবর্স্তাশ্বনর  ক্রমা র্ র্ুদ্ধ ও  বববরর্ার সম্পর্ত  বনশ্ব়ে বর্বর হ়ে ‘বিত ার’, ‘এলওবস 
র্াব তল’, ‘1971’, ‘দেৌর্ত’, ‘লেে’  প্রিত বর্ বসশ্বনমা। দর্খাশ্বন দেখাশ্বনা হ়ে দসনারাই িারশ্বর্র প্রর্ত র্ বীর। র্খশ্বনা 
সাবন দেওল র্খশ্বনা অবমর্াি বিন র্খশ্বনা অর়্ে দেব ন  দসনানী রূশ্বপ বীশ্বরর িূবমর্া়ে সন্ত্রস্ত দেেবাসীশ্বর্ 
আোর বােী প্রোন র্শ্বরন। ‘বেল দস’, ‘বমেন র্াশ্মীর’, ‘টোশ্বো িাবলত’, ‘খাবর্’ প্রিত বর্ বসশ্বনমাগুবল দেশ্বের িূখে 
দেশ্বের  বত এই বিরািবরর্ িূ-রার্ননবর্র্ ধারো দেশ্বর্ বর্েুটা সশ্বর ব শ্ব়ে দেশ্বের অিেন্তরীে সমসো আশ্বপবের্ 
বঞ্চনা ও র্াশ্বর্ দর্ন্দ্র র্শ্বর  শ্ব়ি ওো পুঞ্জীিূর্ অসশ্বন্তাশ্বষর ববহিঃপ্রর্াে বহশ্বসশ্বব সতষ্ট সন্ত্রাসবাশ্বের সমসোশ্বর্ েুাঁ শ্ব়ে 

র্াও়োর দিষ্টা র্শ্বর। এখাশ্বন দেখাশ্বনা হশ্বে র্বেশ্বের এর্ নরু্ন সংজ্ঞা। র্ারা র্োর্বের্ র্েী বশ্বল পবরবির্, 
বর্িাশ্বব র্খনও বঞ্চনা, র্খশ্বনা ম র্শ্বধালাই দ্বারা বর্িাশ্বব র্ারা র্বেশ্বর্ পবরের্ হশ্বে র্া এখাশ্বন দেখাশ্বনা 
হশ্বে। এর্বেশ্বর্ দর্মন ‘দলশ্বর্ন্ড অফ ি ৎ বসং’, ‘দখশ্বলশ্বে হাম বর্ র্ান দস’, ‘দবাস: েে আনফর শ্বটবল 
বহশ্বরা’,’মেল পাশ্বন্ড’র মর্ বসশ্বনমার দ্বারা র্ার্ী়ে বীরশ্বের র্ীবন র্নসমশ্বে রু্শ্বল ধরা হশ্বে অনেবেশ্বর্ দর্মবন 
‘স্বশ্বেে’, ‘রং দে বসন্তী’, ‘লাশ্ব  রশ্বহা মুন্নািাইশ্ব়ের’ মর্ বসশ্বনমার দ্বারা boundary  pride এর উশ্বদ্ধত  উশ্বে 
িারর্শ্বর্ সবতােীন সুির র্শ্বর দর্ালার প্র়োস বসশ্বনমার পেত া়ে রু্শ্বল ধরা হশ্বে।  

           বিরর্ালই বববিন্ন রােগুবলশ্বর্ বনশ্বর্র দেশ্বের  িূখেশ্বর্ বা়িবর্ গুরুত্ব বেশ্ব়ে স্বশ্বেেশ্বর্ দেষ্ঠ বশ্বল 
বিত্রাব়ের্ র্রা হ়ে িলবিশ্বত্র। পবিমী ববশ্বে দর্মন দর্মস বন্ড বসবরশ্বর্র বসশ্বনমা গুবলশ্বর্, টম কু্রশ্বর্র বমেন 
ইম্পবসবল বসবরশ্বর্র বসশ্বনমা গুবলশ্বর্ বা বিন্ট ইস্টউশ্বির বসশ্বনমা গুবলশ্বর্ এই র্ার্ী়ে আশ্বব শ্বর্ই রু্শ্বল ধরা 

হশ্ব়েশ্বে।  র্শ্বব দর্াশ্বনা বনবেতষ্ট ঘটনা দর্মন 9/11 ঘটনার পর বসশ্বনমা গুবল এর্ার্ী়ে িূ-রার্ননবর্র্ 
ঘটনাগুবলশ্বর্ ববষ়েবস্তু রুশ্বপ অবধর্ প্রাধানে দেও়ো হশ্বে ও অশ্বনর্ দববে পবরমাশ্বে দসলুলশ্ব়েশ্বি রু্শ্বল ধরশ্বে। 
িারশ্বর্ দর্মনই 26/11 ঘটনার পর ববপুল হাশ্বর এমন বসশ্বনমা বর্বর হশ্বে র্ার সূত্রপার্ মূলর্ নব্বইশ্ব়ের 

েেশ্বর্র দেষ দেশ্বর্ শুরু হশ্ব়েশ্বে। এ প্রসশ্বে Sheena Malhotra ও Travishi Alagh এর পর্তশ্ববেে হল 
“The production  of Indian identity is domestic Dramas post 1990  have moved 
remarkably consistently towards the construction of  Monolithic Indian identity that is 
Hindu   wealthy and supports a conservative  patriarchy “ (Dreaming the Nation: 
domestic dramas in Hindi films post 1990s) র্াাঁশ্বের এই বক্তবে ববশ্বেষ এর্টি বেশ্বর্ ইবের্ র্শ্বর 
দসখাশ্বন নব্বইশ্ব়ের েেশ্বর্র পর এই বসশ্বনমা গুবলশ্বর্ িারশ্বর্র এমন এর্ পবরি়ে সতবষ্টর প্র়োস হল র্া মূলর্ 
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বহিু, ববত্তবান, এর্ত্মবােী ও পরুুষর্াবন্ত্রর্।  ইসলাবমর্ রাে পাবর্স্তান, বর্হাবে সন্ত্রাসবাে প্রিত বর্ সাম্প্রোব়ের্ 
র্ার্তর্লাপ িারশ্বর্র বিরন্তন বহুত্ববােী ধমতবনরশ্বপের্া েিশ্বর্ বর্েুটা হশ্বলও নষ্ট র্রল র্া িলবিত্রগুবলর 

বিত্রা়েশ্বন ফুশ্বট ওশ্বে। এমনই এর্টি িারর্ী়ে িলবিত্র দর্ বনশ্বে পপুলার geopolitics এর েতবষ্টশ্বর্াে দেশ্বর্ 
ববশ্বিষে র্রা হল।  

          দর্ বসশ্বনমাটির দপ্রোপশ্বট এই আশ্বলািনাটি উপস্থাবপর্ হশ্বব দসটি হল 2015 সাশ্বল মুবক্তপ্রাপ্ত নীরার্ 
পাশ্বন্ড, অে়ে কুমার, র্ত ষে কুমার ও অরুনা িাটি়ো প্রশ্বর্াবর্র্ ও নীরার্ পাশ্বন্ড পবরিাবলর্ বসশ্বনমা দববব। 
র্াবহনীর বিত্রনাটের্ার হশ্বলন নীরর্ পাশ্বে ও আস দমাহাম্মে আব্বাসী। প্রধান প্রধান িবরশ্বত্র অবিন়ে র্শ্বরশ্বেন 
অে়েকুমার, িোবন দিনর্ংপা, রবেে নার্, র্াপসী পান্নু, দর্ দর্ দমনন প্রমূখ।  

           প্রেশ্বম স্বল্প র্ো়ে বসশ্বনমাটির মূল র্াবহনী বেতনা র্রা র্ার্ । 2008 এর মুম্বাই হামলার 
র্বাশ্বব িারর্ সরর্ার এর্টি বাবহনী বর্বর র্শ্বর পরীোমুলর্িাশ্বব র্ার নাম রাখা হ়ে ‘দববব’। এই বাবহনীর 
প্রধান বফশ্বরার্ আলী খাশ্বনর (িোবন) মুশ্বখই  ল্পটি বলাশ্বনা হ়ে। এই বাবহনীর দেষ অবির্ান দেশ্বর্ই র্াবহনীর 
সূত্রপার্। 

        এই বাবহনীর অনের্ম সেসে র্ামাল (র্রন আনি) এই বাবহনীর অপর সেসে অর্শ্ব়ের (অে়ে 
কুমার) হাশ্বর্ ধরা পশ্ব়ি ববোসঘার্র্র্া র্রশ্বর্ ব শ্ব়ে। র্ামাশ্বলর র্াে দেশ্বর্ র্ানা র্া়ে লস্কর-ই-বর্বা ও 
ইবন্ড়োন মুর্াবহবেন দর্ৌেিাশ্বব িারশ্বর্ বহু ববশ্বফারে ও হামলার পবরর্ল্পনা র্শ্বরশ্বে, ইবর্মশ্বধেই বেল্লীর 

র্নবহুল েবপংমশ্বল র্ারা ববশ্বফারশ্বের ের্ র্শ্বষশ্বে। দববব বাবহনীর র্ৎপরর্া়ে দসই ের্ বানিাল হ়ে।  
ক্রশ্বমই দেখা র্া়ে পাবর্স্তাবন র্বে দমৌলানা আবেুর রহমান (রবেে নার্) ইশ্বিা-পাবর্স্তান বিত াশ্বর নানান 

নাের্র্ার ের্ র্ষশ্বে।  র্ারই বনশ্বেত শ্বে ববলাল খান (দর্ দর্ দমনন) দর্ িারশ্বর্ দর্ল দিশ্বে োব়িশ্ব়ে বনশ্ব়ে 
র্া়ে র্বেরা । দমৌলানা সুশ্বর্ৌেশ্বল িারশ্বর্ পাবর্স্তাবন আইএসআই এশ্বর্ন্ট দর্ৌবফর্শ্বর্ (র্াবমল খান) িারশ্বর্র 
এর্ মুসলমান মহল্লা়ে িারর্ী়ে সাবর্শ্ব়ে দরশ্বখ র্ার দ্বারা র্েী বাবহনীশ্বর্ বনরাপরাধ িারর্ী়ে র্ুবর্শ্বের সাবমল 
র্রশ্বে। দববব বাবহনীর উশ্বেোশ্ব  দর্ৌবফশ্বর্র র্াে দেশ্বর্ র্েে সংগ্রহ র্রা হ়ে, এিাশ্বব র্ানা র্া়ে ও়োবসম 
দেখ (সুোন্ত বসং) নামর্ র্বে দনপাশ্বল নাের্র্ামূলর্  র্াশ্বর্ অেত সাহাশ্বর্ের দ্বারা মের্ র্রশ্বে। দনপাশ্বল দববব 
বাবহনী সুশ্বর্ৌেশ্বল অবির্ান র্শ্বর দসখান দেশ্বর্ ও়োবসম দর্ দগ্রফর্ার র্শ্বর। দর্ৌবফর্ এর র্াে দেশ্বর্ 
ববলাশ্বলর খবর পাও়ো র্া়ে দর্ দস দসৌবের আল দিরা়ে আশ্বে। দসৌবেশ্বর্ দববব  বাবহনী েুিঃসাহবসর্ অবির্ান 
র্শ্বর ববলাল দর্ হর্ো র্শ্বর ও  দমৌলানা দর্ও দগ্রফর্ার র্শ্বর িারশ্বর্ বনশ্ব়ে আশ্বস। এিাশ্বব দববব বাবহনী 4 
বেশ্বর 24 টি ববশ্বফারে ও আক্রমে আটর্া়ে, 13 র্ন দমাস্ট ও়োশ্বন্টি বক্রবমনাল দর্ দগ্রফর্ার র্শ্বর, 8 টা 
এনর্াউন্টার র্শ্বর, উশ্বটাবেশ্বর্ এর্নে দববব বাবহনীর 8 র্ন অবফসার েহীে হন। 

           বসশ্বনমাটির শুরু হশ্বে এিাশ্বব “Team baby was found in response to 2008 
Mumbai attack.” িারশ্বর্র বুশ্বর্ দর্ র়্েটি সন্ত্রাসী হানা হশ্ব়েশ্বে র্ার মশ্বধে  ঘতেের্শ্বমর র্াবলর্া বানাশ্বল 
প্রেশ্বমই োর্শ্বব  মুম্বাইশ্ব়ের র্ার্ হামলা ও বেবল্লর সংসে িবশ্বন  ববশ্বফারে। র্েশ্বন্ত পাবর্স্তাশ্বন মের্ খুাঁশ্বর্ 
পাও়ো র্া়ে। ফশ্বল িারর্-পাবর্স্তান সম্পশ্বর্ত র দেশ্বত্র এই হানা বেল এর্ িরম ধাক্কা। বর্ন্তু র্ৎর্ালীন র্ংশ্বগ্রস  
সরর্াশ্বরর নীবর্পেতু্ব ও েতঢ়র্ার অিাবর্বনর্ র্ারশ্বে িারর্ এই ঘটনার প্রবর্বাশ্বে পাবর্স্তানশ্বর্ র্বাব বেশ্বর্ 
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পাশ্বরবন । দর্টি সমস্ত িারর্বাসীর র্াশ্বে বেল এর্ মানবসর্ ধাক্কা। এই বসশ্বনমাটি এমন সম়ে বর্বর র্খন 
িারর্ পাবর্স্তান প্রশ্বে র়্িা মশ্বনািাব বনশ্বে।  র্েীবাে দমার্াববলা আলাপ-আশ্বলািনার  র্ানু বর্র্র্া দেশ্বর্ 
সশ্বর এশ্বস  বুশ্বলশ্বটর র্বাব বুশ্বলশ্বট বেশ্বে ।  পাবর্স্তাবন মের্পুষ্ট র্বে হামলার র্বাব বেশ্বর্ পাবর্স্তাশ্বনর 
মাটিশ্বর্ ব শ্ব়ে সাবর্ত র্োল িাইর্ র্শ্বর িারর্ র্বেশ্বের বনশ্বর্ে র্রশ্বে। এই েববটি েেতশ্বর্র র্াশ্বে এই ববশ্বেষ 
বার্ত াটি বহন র্শ্বর। পাবর্স্তান প্রে ও সন্ত্রাসবাে দমার্াববলা়ে র্ংশ্বগ্রস ও ববশ্বর্বপ সরর্াশ্বরর নীবর্ র্ পােতর্ে 
এখাশ্বন েতবষ্টশ্ব াির হ়ে। 

           অপর এর্টি েতশ্বেে আইনর্ীববর সাশ্বে র্শ্বোপর্েশ্বনর সম়ে র্েীশ্বনর্া ববলাল খানশ্বর্ বলশ্বর্ 
দোনা র্া়ে “শুনা ো র্াসিশ্বর্া এবসও়োলা র্ামরা বে়ো ো, উসশ্বস দর্া র্াোই বর্শ্ব়ে হো হাম।“ র্োটি 
বোশ্বের আঘাশ্বর্ পূবতবর্ী সরর্াশ্বরর  াশ্বল দর্ন এর্ িশ্বপটাঘার্। মুম্বাইশ্ব়ের হামলার্ারী র্াসশ্বির বপেশ্বন িারর্ 
সরর্ার  53.5 দর্াটি টার্া খরি র্শ্বর। দর্ দেশ্বের 354 বমবল়েন মানুষ োবরদ্র্েসীমার বনশ্বি োশ্বর্ দস দেে 
র্েীর বর্জ্ঞাসাবাশ্বের প্রবক্র়োর টালবাহানা র্শ্বর র্ার বনরাপত্তার স্বাশ্বেত 53.5 দর্াটি টার্া বে়ে র্রশ্বে র্া 

সবর্ে হাসের্র।  

          দমৌলানার বক্তত র্া়ে দোনা র্া়ে র্ার মাোর োম আশ্বমবরর্া 10 বমবল়েন িলার দরশ্বখশ্বে বশ্বল 

িারর্ খুবে হশ্বে এটা অশ্বনর্াংশ্বে ববে রার্নীবর্শ্বর্ িারশ্বর্র অবস্থান এর বিশ্বত্রর পবরিা়ের্।  এখাশ্বন 9/11 
এর পর দেশ্বর্ আশ্বমবরর্া ‘war on terror’ দঘাষো র্শ্বরশ্বে িারর্ও দসখাশ্বন সহমর্ দপাষে র্শ্বরশ্বে। 26/11 
ঘটনার পর দেশ্বর্ িারর্ পুশ্বরােস্তুর আশ্বমবরর্ার সাশ্বে সহশ্বর্াব র্া়ে সাবমল হশ্ব়েশ্বে ও ‘zero-tolerance for 
terrorism’ নীবর্ গ্রহে র্শ্বরশ্বে।  

          এখাশ্বন দসই বহুলিবিত র্ ববষ়েটিই উশ্বে এশ্বসশ্বে, পাবর্স্তান এর্র্ েমর্া়ে সমু্মখসমশ্বর িারশ্বর্র 
সাশ্বে টক্কর বনশ্বর্ পাশ্বর না দসর্নে িারশ্বর্র মশ্বধে দেশ্বর্ মুসলমান ধমতাবলম্বীশ্বের িুল বুবঝশ্ব়ে িারশ্বর্র বির্র 

র্াশ্বের ঘর েত্রু ববিীষে এ পবরের্ র্শ্বর। এখাশ্বন দববব েশ্বলর অনের্ম সেসে র্ামালও এর্ই র্ার্ র্শ্বর। 
প্রধানমন্ত্রীর েপ্তশ্বর র্শ্বোপর্েশ্বনর সম়ে দববব েশ্বলর প্রধান বফশ্বরাশ্বর্র মুশ্বখও এর্ই র্ো দোনা র্া়ে। িারশ্বর্র 
বেেতর্া এখাশ্বনই দর্ দস র্াবর্ ধমত বনববতশ্বেশ্বষ সর্ল না বরর্শ্বর্ এর্ো দবাঝাশ্বর্ বেেত দর্ এশ্বেে র্াশ্বেরও, 
এশ্বের সবার, দর্উ এখাশ্বন ধমী়ে র্ারশ্বে ববঞ্চর্, অবশ্বহবলর্ ন়ে। বফশ্বরার্ স্মরে র্রান দর্ মুম্বাই হামলার 
সম়ে র্শ্বরালরুম দেশ্বর্ দর্ পাবর্স্তাবন র্েীশ্বের বনশ্বেতে বেবেল দসও এর্র্ন িারর্ী়ে না বরর্ নাম র্াবব 
উবেন আনসারী। আশ্বরর্টি ঘটনা়ে দেখা র্া়ে  আফর্াব নাশ্বমর  23 বেশ্বরর র্ুবর্টি র্খন দববব বাবহনীর 
র্াশ্বে র্বানববি দে়ে র্খন দবাঝা র্া়ে বর্িাশ্বব  িুল বুবঝশ্ব়ে র্খশ্বনা অেত বেশ্ব়ে, র্খশ্বনা সহানুিূবর্ দেবখশ্ব়ে 
বনরাপরাধ িারর্ী়ে র্ুবর্শ্বের ধশ্বমতর ফাাঁশ্বে দফশ্বল অলীর্ সুশ্বখর স্বপ্ন দেবখশ্ব়ে ম র্ দধালাই র্শ্বর র্েীশ্বর্ 
পবরের্ র্রা হ়ে। অবর্ সহশ্বর্ই প্রোসশ্বনর নাশ্বর্র ি া়ে বশ্বস র্াশ্বের প্রবেেে বেশ্ব়ে দেশ্ব়ি দেও়ো হ়ে 
িারর্শ্বর্ই ের্ববের্ র্রার র্নে। এ দর্ৌেশ্বলর র্াশ্বে িারর্শ্বর্ বারবার আঘার্ দপশ্বর্ হশ্ব়েশ্বে। র্েীশ্বর্ 
পবরের্ হও়োর পর এসব র্ুবর্ পাবর্স্তান ো়িাও দনপাল, শ্রীলংর্া, িুটান দেশ্বর্ িারশ্বর্ ঢুশ্বর্ প়িশ্বে। 
বফশ্বরাশ্বর্র মুখ দেশ্বর্ ধ্ববনর্ হশ্ব়েশ্বে দসই বির সর্ে র্ো দর্টা িারশ্বর্র র্াশ্বে প্রর্ত র্ িশ্ব়ের র্ারে হও়ো 

উবির্ – “and the bitter truth is if the members of the community feel  they do not 
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belong  here and they are losing faith in us, then that is the terrorist organization’s 
biggest success and our biggest failure.”  

          আর এর্টি ঘটনার র্ো উশ্বল্লখে দর্খাশ্বন েবেে এবে়োর সহনেীল ও োব়েত্বেীল রােরূশ্বপ 

িারশ্বর্র িূবমর্া সম্পশ্বর্ত  পাবর্স্তাবন বক্তবে উশ্বে আশ্বস। দর্খাশ্বন সাংবাবের্শ্বের সাশ্বে র্শ্বোপর্েশ্বনর সম়ে 
দমৌলানা সেশ্বপত বশ্বল হার্ারটা ববশ্বফারে ঘটাশ্বলও িারর্ িুপিাপ োর্শ্বব,  সাবর্ত র্োল িাইর্ এর মর্ দর্ান 

িরমপে বনশ্বর্ পারশ্বব না, এমনবর্ দর্ দর্ান উত্তর দেও়োর পূশ্ববত িারর্ হার্ারবার িাবশ্বব ও পবরশ্বেশ্বষ 
বর্েুই র্রশ্বর্ পারশ্ববনা।  এমন পবরবস্থবর্শ্বর্ দববব বাবহনীর পাটা প্ররু্ত্তর দর্ন রূপশ্বর্র আ়িাশ্বল িারশ্বর্র 

পবরববর্ত র্ রুপশ্বর্ রু্শ্বল ধশ্বরশ্বে। এই িারর্ মাশ্বরর বেলা মার বেশ্বর্ র্াশ্বন। িারর্ িূখশ্বে বনরীহ মানুশ্বষর 
প্রাশ্বের বেলা বহসাশ্বব পাবর্স্তাশ্বনর িূখশ্বে ঢুশ্বর্ র্বেশ্বের হর্ো র্শ্বর আসশ্বর্ পাশ্বর। বসশ্বনমার অনে অংশ্বে 
দেখাশ্বনা হ়ে আশ্বমবরর্ার পাবর্স্তাশ্বনর অোশ্ববাটাবাশ্বে ঢুশ্বর্ 9/11 হামলার মূল িক্রী লাশ্বেনশ্বর্ হর্ো র্শ্বর আসশ্বর্ 

পাশ্বর বর্ন্তু িারর্ 26/11  এর িক্রী হাবফর্ সাইে দর্ মারার র্ো শুধু মুশ্বখই বশ্বল,  র্াশ্বর্ র্শ্বর দেখাশ্বর্ 
পাশ্বরনা । বর্ন্তু দমৌলানার দগ্রফর্াশ্বরর দ্বারা এখাশ্বন দেখাশ্বনা হশ্ব়েশ্বে পবরববর্ত র্ িারর্ র্োটাশ্বর্ র্াশ্বর্ পবরের্ 
র্রার সাহস রাশ্বখ।  

            েববশ্বর্ দেখাশ্বনা হশ্ব়েশ্বে আেফার্ নামর্ িারর্ী়ে এশ্বর্ন্ট িারশ্বর্র বিপ এশ্বসট বহশ্বসশ্বব র্ার্ 

র্রর্। র্াশ্বর্ বেবহার র্শ্বর িারর্ অবর্ সহশ্বর্ই দসৌবে আরশ্ববর বুশ্বর্ অবির্ান িাবলশ্ব়ে আশ্বস, এটা িারর্ী়ে 
বাবহনীর েবক্তর পবরিা়ের্।  আল্ দিরাশ্বর্ দববব বাবহনীর েুিঃসাহবসর্ র্মতর্াে, পবরর্ল্পনার বাইশ্বর দববরশ্ব়েও 
দমৌলানা দর্ অপহরে র্শ্বর বনশ্ব়ে আসার ও  র্ৎসংক্রান্ত ববষ়েটি অর্েন্ত বনপুের্ার সাশ্বে  সমাপ্ত র্রার মশ্বধে 
বেশ্ব়ে ববশ্বের র্াশ্বে েববশ্বর্ িারশ্বর্র  েবক্তর এর্  আিাস দেও়ো হ়ে। ‘Rambo’, ‘Top Gun’, ‘The 
Expendables’, ‘Commando’  বববিন্ন বসশ্বনমা়ে দর্িাশ্বব আশ্বমবরর্া বারবার বনশ্বর্র দসনার েবক্তর বার্ত া 
ববশ্বের র্াশ্বে রু্শ্বল ধশ্বরশ্বে এ েববশ্বর্ দর্মবন ববেবাসীর র্াশ্বে িারশ্বর্র  র্রশ্বফ এমন বার্ত া দেও়োর দিষ্টা 

র্রা হ়ে, দর্খাশ্বন বলা হ়ে িারর্ আর মার সহে র্রশ্বব না বরং প্রর্োঘার্ র্রশ্বর্ প্রস্তুর্,  সন্ত্রাসবাে 
রুখশ্বর্ আশ্বমবরর্া র্খন এর্ র্েম এব শ্ব়ে দেশ্বর্ শুরু র্রশ্বে র্খন িারর্ বপবেশ্ব়ে োর্শ্বব না বরং pro 
active িূবমর্া পালন র্রশ্বব সন্ত্রাসবােশ্বর্ নাে র্রশ্বর্।  

            আর পাাঁিটা র্ুশ্বদ্ধর বসশ্বনমা়ে দর্খাশ্বন দেশ্বের স্বাশ্বেত র্ীবন ববলোন র্রা ও দেশ্বের রোর্র্ত া 
বহশ্বসশ্বব দসনাশ্বের বীররূশ্বপ দেখাশ্বনার প্রবের্া  রশ্ব়েশ্বে, এ বসশ্বনমা র্ার বেবর্ক্রম ন়ে। বসশ্বনমার শুরুশ্বর্ই দেখা 
র্া়ে রাশ্বর্ে নামর্ এর্ অবফসার রু্রশ্বস্ক র্বেশ্বের হাশ্বর্ বীিৎস অর্োিাশ্বরর বের্ার হশ্ব়ে র্ীবন োন র্রশ্বে। 
েববর  প্রবর্পশ্বে দেখা র্া়ে বববিন্ন দসনানী পশ্বে পশ্বে মতরু্েি়ে উশ্বপো র্শ্বর দেশ্বের বহর্াশ্বেত র্ীবশ্বনর বাবর্ 
লা াশ্বে। ববশ্বেশ্বে েত্রুপশ্বের হাশ্বর্ ধরা প়িশ্বল দেে দেশ্বর্ দর্ান প্রর্ার সাহার্ে পাও়ো র্াশ্বব না দর্শ্বনও র্ারা 
অবির্াশ্বন র্াশ্বে। এিাশ্বব এধরশ্বনর বসশ্বনমাগুবলর দ্বারা দসনাবাবহনীশ্বর্ র্োেতই বীশ্বরর মর্তাো প্রোন র্রা হ়ে। 

         সশ্ববতাপবর দববব বসশ্বনমাটিশ্বর্ উপবরউক্ত নানাববধ ঘটনাববলর সমিশ্ব়ে বর্বর বিত্রর্ল্প গুবলশ্বর্  
র্শু্ব়ি বর্ত মান সমশ্ব়ে সন্ত্রাসবাশ্বের প্রশ্বের দমার্াববলা়ে িারশ্বর্র িূবমর্াশ্বর্ রু্শ্বল ধরা হশ্বে। দেখাশ্বনা হশ্বে 
পােতবর্ী েত্রু রাশ্বের নানাপ্রর্ার প্রশ্বিষ্টা সশ্বিও িারর্ বর্িাশ্বব েত্রুর দমার্াববলা র্রশ্বে বনর্ আেশ্বেত অববিল 
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দেশ্বর্।  বার্ত া দেও়ো হশ্বে িারর্ দর্ান বনবেতষ্ট র্াবর্শ্ব াষ্ঠী বা ধমতাবলম্বীর ন়ে, িারর্ সর্শ্বলর। র্শ্বব এশ্বের 
পূশ্ববতর মশ্বর্া িেরু ন়ে েত্রুর আঘাশ্বর্র দস িীর্ সন্ত্রস্ত ন়ে দস পাশ্বর পাটা র্বাব বেশ্ব়ে বনশ্বর্র অবস্তশ্বত্বর 

র্ানান বেশ্বর্।  বসশ্বনমার প্রারশ্বে দববব বাবহনীর দনর্া সেশ্বে দঘাষো র্শ্বরন “আর্লমবি ঘরশ্বম ঘুসশ্বর্ মরশ্বন 

দম দনবহ, মারশ্বন দম হো”- এটা দর্ন পবরববর্ত র্ িারশ্বর্রই বার্ত া বহনর্ারী । 

          বর্ত মাশ্বন িারর্ সরর্ার  র্ার্ী়ের্াবােশ্বর্ সামশ্বন দরশ্বখ এর্ েবক্তোলী রাে বর্রীর প্র়োস 
িালাশ্বে, দর্খাশ্বন হ়েশ্বর্াবা বহুত্ববাে দর্ান দর্ান সম়ে খবত হশ্বে, বর্ন্তু র্া সশ্বিও ববশ্বেেনীবর্র দেশ্বত্র 
িারশ্বর্র অবস্থান খুব স্পষ্ট এবং েতঢ়। দিৌ বলর্ রার্নীবর্র দেশ্বত্র বর্ত মান িারশ্বর্র মশ্বনািাব দর্ প্রর্ার 
িলবিত্রগুবল দর্ অশ্বনর্াংশ্বেই ফুশ্বট ওশ্বে।  এগুবল র্ারা মানুষশ্বর্ প্রিাববর্ র্রার এর্ প্র়োস িশ্বল ও র্া 
অশ্বনর্াংশ্বেই সফল হ়ে র্া এর্টি  সাম্প্রবর্র্ সমীো়ে প্রর্াে পা়ে। University of Dayton এর 
রােববজ্ঞাশ্বনর অধোপর্ Michelle C. Paultz Midwestern college এর স্নার্র্ স্তশ্বরর োত্র-োত্রীশ্বের 
উপর এর্টি সমীো িালান। বর্বন বর্ত মান সরর্াশ্বরর ওপর বর্েু প্রে দ্বারা এর্টি questionnaire বর্বর 
র্শ্বরন ও র্া পূরে র্রশ্বর্ বশ্বলন োত্র-োত্রীশ্বের। বর্বন র্াশ্বের ‘Argo’ এবং ‘Zero dark thirty’ এই বসশ্বনমা 
েুটি দেখান বর্বন দেশ্বখন বসশ্বনমাটি দেখার আশ্ব  বনশ্বর্র দেশ্বের সরর্ার  বনশ্ব়ে োত্রোত্রীরা দর্ ধারো দপাষে 
র্রশ্বর্া বসশ্বনমাটি দেখার পর দসই ধারোর 20 দেশ্বর্ 25 ের্াংে পবরবর্ত ন হশ্ব়েশ্বে।  অেতাৎ দেখা র্াশ্বে 
সরর্াশ্বরর উপর র্াশ্বের আস্থা আশ্বরা দবশ্ব়িশ্বে। র্ারা মশ্বন র্রশ্বে সঠির্ সরর্ারই  দেেশ্বর্ বেো দেখাশ্বে। 
িারর্ও র্ার বেবর্ক্রম ন়ে, এপ্রর্ার বসশ্বনমাগুবলর বক্স অবফস দেশ্বর্ ববপুল পবরমান আ়ে ও 2019 এর 
দলার্সিা বনবতািশ্বন এই আশ্বব শ্বর্ র্াশ্বর্ লাব শ্ব়ে বর্ত মান সরর্াশ্বরর ববপুল র়্ে এই মশ্বর্র সর্ের্া দর্ই ইবের্ 
র্শ্বর। 
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