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জিম্বাবুইপ্টের মুগাপ্টে- স্বৈরাচারীর জিপ্টরাধান 

 ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর 

১৯৮০-এর প্রথম জিপ্টে আজম িাজিেংঘ উন্নেন েংস্থার অথ থননজিে পরামর্ থে জহপ্টেপ্টে সেজনো হপ্টে উগান্ডাে জগপ্টেজিলাম। সেরার েমে সেজনোর 

রািধানী নাইপ্টরাজেপ্টি এপ্টে প্রর্ােজনে োজভ থপ্টে েহেমী রজেউল েজরপ্টমর অজিজথ হপ্টেজিলাম। উগান্ডাে োি েরার েমে, জেপ্টর্ষি সেখানোর 

নামেরা ম্যােরাপ্টর জেশ্বজেদ্যালপ্টে অথ থজেজ্ঞাপ্টনর অধ্যাপে ও িাত্রপ্টির েপ্টে আপ্টলাচনার সরর্ ধপ্টর পাপ্টর্র েদ্য ৈাধীন সির্ জিম্বাবুইপ্টেপ্টি সেপ্টি 

সচপ্টেজিলাম আজম। ১৯৮০-এর সেব্রুোজর জনে থাচপ্টন সেখাপ্টন িখনোর জেংেিন্তীে রািননজিে সনিা রোর্ থ গ্যাজিপ্টেল মুগাপ্টে িার রািননজিে িল 

জিম্বাবুইপ্টে আজিোন ন্যার্নাল ইউজনেপ্টনর (িানু) পিাো জনপ্টে জনে থাচপ্টন ৬৩% সভার্ সপপ্টে িেী হপ্টেজিপ্টলন। মােথে ও সলজনপ্টনর ির্ থন অনুোরী 

জিপ্টলন রোর্ থ মুগাপ্টে। িখন আইনশৃঙ্খলা পজরজস্থজির ভোনে অেনজির োরপ্টে সে সিপ্টর্ োওো সথপ্টে েজরম জনবৃত্ত েপ্টরজিপ্টলন আমাপ্টে। েপ্টল 

জিম্বাবুইপ্টে আর োওো হেজন আমার। চাক্ষুে পজরচে ঘপ্টর্জন মুগাপ্টের েপ্টে। সেই মুগাপ্টে মারা সগপ্টলন এই সেপ্টেম্বপ্টরর ৬-এ জেোপুপ্টর। সির্োেী 

ের্তথে সপ্রজেপ্টডপ্টের পি সথপ্টে অপোজরি হপ্টে োে থি সির্িযাগী জহপ্টেপ্টে। আলিাজিরার েংোপ্টি সিখলাম জিম্বাবুইপ্টের ৈাধীনিা েংগ্রাপ্টমর এই 

সনিা, আজিোন ঐপ্টেযর প্রেক্তার ১৪ সেপ্টেম্বপ্টরর সর্ষকৃপ্টিয রািধানী হারাপ্টরর িািীে সেজডোপ্টমর প্রাে জিন-চতুথ থাংপ্টর্ আেন খাজল সরপ্টখ 

জিম্বাবুইপ্টের িনগে িার প্রজি শ্রদ্ধার অঘ থয অপুজরি সরপ্টখপ্টিন এেং িীেনাপ্টন্ত পৃজথেীর োপ্টি মুগাপ্টেপ্টে ব্যথ থ রািননজিে ও োমাজিে েংস্কারে 

জহপ্টেপ্টে োক্ষ্য জিপ্টেপ্টিন। 

িৎোলীন িজক্ষ্ে সরাপ্টডজর্োর এে সিার্ র্হর কুিামাপ্টি সিপ্টর্র েংখ্যাগজরষ্ঠ সোনা সগাত্রভুক্ত এে িজরদ্র পজরোপ্টর িন্ম সনন মুগাপ্টে। কুিামা 

েপ্টলি ও সোর্হাপ্টর জেশ্বজেদ্যালপ্টে পড়াপ্টর্ানা েপ্টর মুগাপ্টে মােথেীে-সলজননীে ির্ থন অনুোরী হন এেং েম থিীেপ্টনর প্রথম পে থাপ্টে েপ্টলি ও 

জেদ্যালপ্টের জর্ক্ষ্ে জহপ্টেপ্টে সরাপ্টডজর্ো এেং ঘানাে প্রজেজদ্ধ লাভ েপ্টরন। এই েমপ্টে ঘানা ঔপজনপ্টেজর্ে আজিোন মহাপ্টিপ্টর্ এেমাত্র 

উপজনপ্টের্োিমুক্ত ৈাধীন সির্ জিল। পপ্টর ১৯৬০ োল সথপ্টে িখনোর সরাপ্টডজর্োে উপজনপ্টের্ স্থাপনোরী িনেংখ্যার জহোপ্টে েংখ্যালজঘষ্ঠ সশ্বি 

েম্প্রিাপ্টের এেচ্ছত্র ভূজম মাজলোনা ও েরোরী র্জক্তর জেরুপ্টদ্ধ িনগেপ্টে েংঘেদ্ধ েরপ্টি থাপ্টেন জিজন। ১৯৬৪ সথপ্টে ৭৪ পে থন্ত সরাপ্টডজর্োর 

েংখ্যালঘু জিটির্ োম্রাপ্টিযর প্রজিজনজধ সশ্বির্ােে আোন জিথ িাপ্টে প্রাে ১১ েির োরান্তপ্টর জেনা জেচাপ্টর আর্প্টে রাপ্টখন। সিপ্টল সথপ্টে ডােপ্টোপ্টগ 

পাঠ জনপ্টে জিজন লন্ডন জেশ্বজেদ্যালে সথপ্টে অথ থনীজিপ্টি স্নািপ্টোত্তর, প্রর্ােপ্টন স্নািে ও আইন জেষপ্টে প্রপ্টেজর্ো জডজগ্রপ্রাপ্ত হন। সিল সথপ্টে মুজক্ত 

সপপ্টে জিজন পাশ্বথেিী সমািাজম্বপ্টে পাজলপ্টে োন। পপ্টর সরাপ্টডজর্োে জেপ্টর এপ্টে িনগেপ্টে উপজনপ্টের্োি ও েংখ্যালঘু সশ্বি েরোপ্টরর জেরুপ্টদ্ধ 

েংগঠিি েপ্টর জিম্বাবুইোন আজিোন ন্যার্নাল ইউজনেপ্টনর (িানু) সনর্তপ্টে অজধজষ্ঠি হন এেং সশ্বি ঔপজনপ্টেজর্ে র্ােে আোন জিপ্টথর 

সেনাোজহনীর েপ্টে জনরঙ্কুর্ েংখ্যাগজরষ্ঠ কৃষ্ণোে িনগেপ্টে সরাপ্টডজর্োর েে থত্র েন সথপ্টে েপ্টন িজড়প্টে পড়া সগজরলা যুপ্টদ্ধ সনর্তে সিন। িার 

েহপ্টোগী জিপ্টলন সিাজেো িনপ্টগাগারা। ইপ্টিামপ্টধ্য ১৯৬৫ োপ্টল আোন জিথ সরাপ্টডজর্োপ্টে জিটির্ োম্রাপ্টিযর োইপ্টর এেিরোভাপ্টে ৈাধীন সির্ 

জহপ্টেপ্টে সঘাষো েপ্টরন। জিপ্টর্ন এভাপ্টে সঘাজষি ৈাধীনিাপ্টে প্রাথজমে পে থাপ্টে ৈীকৃজি সিেজন। সরাপ্টডজর্োর কৃষ্ণ িনগে ৈাধীনিাপ্টে গ্রহে েপ্টর; 

জেন্তু সশ্বি েংখ্যালঘু েরোপ্টরর িীি জেপ্টরাজধিা েপ্টর েংখ্যাগজরষ্ঠ িনগে িথা কৃষ্ণাে নাগজরেপ্টির প্রজিজনজধ েমন্বপ্টে েরোর গঠপ্টনর িাজে 

িানাপ্টি থাপ্টেন। পপ্টর জিপ্টর্প্টনর মধ্যস্থিাে সরাপ্টডজর্োে কৃষ্ণাে এেং সশ্বিােপ্টির েম্মজি ও মনিপ্টেযর জভজত্তপ্টি গেিাজিে েরোর প্রজিজষ্ঠি 

এেং সে সিপ্টর্র েড় েড় সশ্বিাে ভূজম মাজলেপ্টির িজম েথাথ থ ক্ষ্জিপূরে জিপ্টে িািীেকৃি েপ্টর কৃষ্ণপ্টির মাপ্টে জেিজরি হপ্টে- এই দুই র্িথ সমপ্টন 

মুগাপ্টে ১৯৮০ োপ্টলর োধারে জনে থাচপ্টন অংর্গ্রহে েপ্টর জনরঙ্কুর্ েংখ্যাগজরষ্ঠিা সপপ্টে সে সিপ্টর্র প্রধানমিীর িাজেে গ্রহে েপ্টরন। জিপ্টর্ন িার 

েরোর ও সরাপ্টডজর্োর ৈাধীনিাপ্টে সমপ্টন সনে। এই েমে িাপ্টে আন্তিথাজিে পে থাপ্টে জেপ্লপ্টের েীর পুরুষ জহপ্টেপ্টে আখ্যাজেি েরা হে। আর্া েরা 

হে সে, ৈাধীনিা পরেিীোপ্টল জিজন িার সিপ্টর্ িল ও সগাষ্ঠীগি জেপ্টরাধ দূর েরপ্টি েক্ষ্ম হপ্টেন, গেিাজিে পদ্ধজি অনুোেী িনগপ্টের োপ্টি 

িোেজিজহিাজেজর্ষ্ট েরোর স্থাপন েরপ্টেন এেং েংখ্যালজঘষ্ঠ সশ্বিােপ্টির েথাপ্রপ্টোিন নাগজরে প্রজিরক্ষ্ে সিপ্টেন। প্রধানমিীর িাজেে গ্রহে েপ্টর 

মুগাপ্টে সরাপ্টডজর্োর নাম জিম্বাবুইপ্টেপ্টি পজরেিথন েপ্টরন। েেল পক্ষ্ সথপ্টে আর্া েরা হে সে, জিম্বাবুইপ্টের উপজনপ্টের্োিী এেিরো ৈাধীনিা 

সঘাষোোরী সশ্বি েংখ্যালঘুপ্টির েরোর দূপ্টর েজরপ্টে জিজন েেল েে থ ও সশ্রেীর িনগপ্টের িন্য প্রকৃি গেিাজিে ৈাধীনিা জনজিি েরপ্টেন। 

প্রাথজমে পে থাপ্টে মুগাপ্টে জিম্বাবুইপ্টে দৃজষ্ট আেষ থেীে প্রগজির্ীল োে থক্রম গ্রহে েপ্টরন। জিজন জর্ক্ষ্া ও ৈাস্থযপ্টেো জেস্তৃি েপ্টরন। ১৯৮০ োপ্টল 

জিম্বাবুইপ্টে মাত্র ১৭৭টি মাধ্যজমে জেদ্যালে জিল। ২০০০ োপ্টলর মপ্টধ্য এেে জেদ্যালপ্টের েংখ্যা ১৫০০ িাজড়প্টে োে। এই েমপ্টে েেস্ক োক্ষ্রিার 

হার ৬২% সথপ্টে ৮২%-এ উন্নীি হে, জর্শুপ্টির সরাগ প্রজিপ্টষধে ইনপ্টিের্প্টনর ব্যাজপ্ত ২৫% সথপ্টে ৯২%-এ উন্নীি হে। িার েরোর সশ্বিাে েড় 

েড় কৃষেপ্টির িজম ন্যায্যমূপ্টের জেপরীপ্টি কৃষ্ণাে ক্ষুদ্র কৃষেপ্টির মাপ্টে জেিরে শুরু েপ্টর। এেই েমপ্টে িার কৃষ্ণাে সগাত্র সোনার েপ্টে জেপ্টরাধী 

রািননজিে িল িমুো নেপ্টমার সনর্তোধীন জিম্বাবুইপ্টে আজিোন িন ইউজনেন ো িাপুর েপ্টে েমপ্টোিা স্থাপপ্টন জিজন প্রোেী থাপ্টেন। জিজন 

িার মজিেভাে ৪টি পপ্টি জেপ্টরাধী িলপ্টে স্থান সিন। পপ্টর ১৯৮৭ োপ্টল েংজেধান পজরেিথন েপ্টর জিজন েে থমে ক্ষ্মিার অজধোরী রাপ্টের জনে থাহী 

সপ্রজেপ্টডপ্টের পি গ্রহে েপ্টরন। স্বৈরিাজিেিার অনুেরপ্টে জিজন ২০০২, ২০০৮ ও ২০১৩সি প্রহেনমূলে জনে থাচপ্টনর মাধ্যপ্টম ২১ নপ্টেম্বর ২০১৭ পে থন্ত 

ক্ষ্মিাে অজধজষ্ঠি থাপ্টেন। এই েমপ্টে জিজন স্বৈরিাজিেিার পথ অনুেরে েপ্টর এোধাপ্টর অিযাচারী ও অপ্টোগ্য প্রর্ােে জহপ্টেপ্টে োরা জেপ্টশ্বর 

োপ্টি জনিপ্টে প্রজিভাি েপ্টরন। ১৯৮২ সথপ্টে ৮৭ োল েমপ্টে জিজন িার রািননজিে প্রজিদ্বন্দ্বী নেপ্টমার েমথ থেপ্টির ওপর অেথ্য অিযাচার চালান। 

গুকুরাহুজি সূত্র (বৃজষ্টপূে থ খরকুপ্টর্া উড়াপ্টনা প্রেল োয়ু প্রোহ) অনুোেী মািাপ্টেপ্টলোপ্টন্ড িার স্বেন্যোজহনী ও েমথ থেরা ন্যযনপপ্টক্ষ্ ২০ হািার জেপ্টরাধী 

িনপ্টগাষ্ঠীপ্টে ঠান্ডা মাথাে হিযা েপ্টর। সিপ্টর্র জেপ্টরাধী িলপ্টে েে থাত্মেভাপ্টে িার রািননজিে িল ও েরোর জিপ্টে জনে থািন এেং িমন েরা হে। 



িাপ্টির িন্য েভা র যাজল জনজষদ্ধ, েেল অজেে গৃহ িালােদ্ধ এেং িাপ্টির জনেজিি েেল সিলা োউজিল েন্ধ েপ্টর সিো হে। জেপ্টরাধী িল িাপুপ্টে 

সেআইনী সঘাষো েপ্টর এর েিস্যবৃিপ্টে েরোরী িল িানুপ্টি সিার েপ্টর অন্তভু থক্ত েরা হে। েলি জিম্বাবুইপ্টে োে থি এেে রািননজিে িলজেজর্ষ্ট 

সিপ্টর্ পে থেজেি হে। িার অনুপ্টমাজিি সলাগান োরাপ্টিপ্টর্ জনল থজ্জভাপ্টে উচ্চাজরি হে : জেপ্টরাধী িলপ্টে সভার্ জিপ্টে আত্মহিযা ের না, েরোরী িলপ্টে 

েমথ থন েপ্টর সেঁপ্টচ থাে। ২০০৫ োপ্টল মুগাপ্টের অিযাচারী েরোর ৭ লাখ েজিোেীপ্টে নগর উন্নেপ্টনর সমাড়প্টে োস্তুচ্যযি েপ্টর। সশ্বিােপ্টির িন্য 

পাল থাপ্টমপ্টের েংরজক্ষ্ি ২০ আেন জেলুপ্ত েরা হে। সশ্বিাে জর্ল্পপজি, ব্যেোেী ও োজেজিযে কৃষেগে জিম্বাবুপ্টে সিপ্টড় জিপ্টর্প্টন অজভোেী হপ্টি 

থাপ্টেন। সরাপ্টডজর্োর ৈাধীনিা যুপ্টদ্ধ হিাহপ্টির েংখ্যা িাজড়প্টে ৈাধীন জিম্বাবুইপ্টেপ্টি জনি সির্োেীপ্টে হিযা েপ্টর মুগাপ্টের িজল্পোহেরা 

অিযাচাপ্টরর সরেড থ স্থাপন েপ্টর সেপ্টল। েরোরী রািননজিে িল িানুর সনিা ও েমীরা জিম্বাবুইপ্টের েে স্থাপ্টন জনপ্টিপ্টির ব্যেোপ্টেন্দ্র খুপ্টল েপ্টে। 

েেল েংোিপত্র েরোরী িপ্টলর মাজলোনাভুক্ত ট্রাপ্টের অধীপ্টন আনা হে। েংোিপপ্টত্রর মাজলোনা ও পজরচালনা সথপ্টে েেল সশ্বিােপ্টে হটিপ্টে 

জিপ্টে িানুর কৃষ্ণােপ্টির সোগ্যিা োচাই না েপ্টর জনপ্টোগ সিো হে। ১৯৯২ োপ্টল িানুর সনিা ও েমীপ্টির মাজলোনাধীন েম্পি এেং ব্যেোপ্টের 

মূে ৭৫ জমজলেন যুক্তরােীে ডলাপ্টর প্রাক্কজলি হে। এেই েমপ্টে মুগাপ্টের েমথ থেরা সির্ব্যাপী হিযা, জনে থািন ও লুর্িরাপ্টির িা-ে চালাপ্টি থাপ্টে। 

সিপ্টর্র প্রর্ােন ও জেচার জেভাপ্টগর িৎপরিা িনগপ্টের িান এেং মাল রক্ষ্ােরপ্টের প্রজক্রোে পূে থ মাত্রাে জনজিে থাপ্টে। জভন্নির রািননজিে িপ্টল 

েমী ও েমথ থেজিগপ্টে িমন েরার প্রজক্রোে েরোরী জনে থাহীপ্টির জেচারেজহভূ থি হিযা এেং অিযাচাপ্টরর অনুকূপ্টল িােমুজক্ত সিো হে। ২০০০ োল 

সথপ্টে অনুসৃি পারস্পজরে েমপ্টোিার সূত্র িযাগ েপ্টর মুগাপ্টে সশ্বিাে োজেজিযে কৃষেপ্টির িজম কৃষ্ণাে কৃষেপ্টির অনুকূপ্টল সিার েপ্টর িখপ্টল 

জনপ্টি থাপ্টেন। ৈাধীনিার েিপ্টর জিম্বাবুইপ্টের েেল চাষপ্টোগ্য িজমর ৩৯% ৬০০ সশ্বিাে মাজলোনা োজেজিযে খামাপ্টরর আওিাে জিল, ৪১% 

িজম োমাজিে মাজলোনা এেং মাত্র ৪% কৃষ্ণাে োজেজিযে খামাপ্টরর মাজলোনাধীন জিল। ২০০০ োল পে থন্ত জিপ্টর্প্টনর েহােিাে সশ্বিাে 

খামাজররা কৃষ্ণাে খামাজরপ্টির োপ্টি পারস্পজরে আপ্টলাচনাজভজত্তে মূে জনধ থারপ্টের সূত্র অনুোেী হিান্তর েপ্টর আেজিল। ১৯৯০-এর মপ্টধ্যই ৫২ 

হািার কৃষ্ণাে পজরোর এভাপ্টেই সশ্বিাে োজেজিযে কৃষেপ্টির ৬.৫ জমজলেন এের িজম িখল েপ্টরজিল। এই প্রজক্রো েিথন েপ্টর ২০০০ োল 

সথপ্টে মুগাপ্টের অনুগি সনিা ও েমীরা সের্ পজরমাে িজম জনপ্টিপ্টির িখপ্টল জনপ্টে সনে। িার অনুোরীরা ও অন্য কৃষ্ণাে কৃষেরা প্রযুজক্ত, মূলধন ও 

উদ্যপ্টমর অভাপ্টে এেে িজমপ্টি আপ্টগর মপ্টিা সিমন উৎপািন েরপ্টি েক্ষ্ম হনজন। েলি সির্ দুজভ থপ্টক্ষ্র েম্মুখীন হে। ২০০০ োপ্টল জিম্বাবুইপ্টে ২ 

জমজলেন র্ন ভুট্টা উৎপািন েপ্টরজিল। ২০০৮ োপ্টল ভুট্টার উৎপািন আধা জমজলেন র্প্টনর জনপ্টচ সনপ্টম আপ্টে। ২০০৩ োপ্টল মানোজধোর পে থপ্টেক্ষ্ে 

েংস্থার (জহউম্যান রাইর্ে ওোচ) জহোে অনুোেী খাদ্য-জনরাপত্তার েলপ্টের োইপ্টর জিম্বাবুইপ্টের ৫২% িনগে জনপজিি হে। ২০০৯ োপ্টলর মপ্টধ্য 

সিপ্টর্র ৭৫% িনগে জেপ্টির্ সথপ্টে আমিানীে খাদ্য েহােিার ওপর জনভ থরর্ীল েপ্টল জেজিি হে। এই েমে খাদ্য জেপেন সোড থ স্থাপন েপ্টর মুগাপ্টের 

েরোর খাদ্য োিারিািেরে সথপ্টে ব্যজক্ত উদ্যমপ্টে েজহষ্কৃি েপ্টর। এই খাদ্য জেপেন সোড থ, খাপ্টদ্যর জেিরে প্রধানি মুগাপ্টের রািননজিে িল 

িানুর েিস্যবৃপ্টির মপ্টধ্য েীজমি রাপ্টখ। ১৯৯০-এর ির্প্টে জিম্বাবুপ্টের অথ থব্যেস্থা চরম জেপে থপ্টে পজিি হে। মুগাপ্টের মিী ও েরোপ্টরর উচ্চ 

পিােীন জনে থাহীরা দুনীজিপ্টি আেদ্ধ থাপ্টেন, সির্ব্যাপী োজে থে উৎপািন িীি গজিপ্টি েপ্টম োে। ২০০০ োপ্টল জিম্বাবুইপ্টের সির্ি অভযন্তরীে 

উৎপাি (জিজডজপ) ৭.৪ জেজলেন যুক্তরােীে ডলাপ্টরর প্রাক্কজলি হে। ২০০৫ োপ্টল এর জিজডজপ যুক্তরােীে ডলার ৩.৪ জেজলেপ্টন সনপ্টম আপ্টে। ১৯৯৮ 

োপ্টল সেোরে েম থক্ষ্ম িনগপ্টের প্রাে ৫০%-এ সপ ৌঁপ্টি। ২০০৯ োপ্টল জিম্বাবুইপ্টের প্রাে ৪০ লাখ িক্ষ্ শ্রজমে সির্ সিপ্টড় চপ্টল োে। এই পজরজস্থজিপ্টি 

মােথজেোন-সলজনজনোন ির্ থন অনুোেী মুগাপ্টে ৪.২ জেজলেন জিম্বাবুইপ্টেন ডলার ব্যাংেেহ িািীে অেের ভািা সিোর োে থক্রম শুরু েপ্টরন। েলি 

সিপ্টর্ িীি মুদ্রাস্ফীজি সিখা সিে। ২০০৭ োপ্টল জিম্বাবুইপ্টের দৃষ্ট মুদ্রাস্ফীজি জেপ্টশ্বর েপ্টে থাচ্চ োজষ থে ৭৬০০%-এ উপ্টঠ আপ্টে। ২০০৮ োপ্টল মুদ্রাস্ফীজির 

হার অজেশ্বাস্য ১০০০০০%-এ উন্নীি হে। েরোর মাজেথন ডলারপ্টে রােীে মুদ্রা ো জলগ্যাল সর্ন্ডার সঘাষো েরপ্টি োধ্য হে। েলি অথ থ ব্যেস্থার 

ওপর েরোপ্টরর সোন প্রভাে সেলার পথ ও পন্থা জেলুপ্ত হে। আমিাজন-রেিাজনর ধারা গেদৃজষ্ট ও ব্যেস্থাপনার অন্তরাপ্টল চপ্টল োে। সিপ্টর্র ব্যাংে 

ব্যেস্থা সভপ্টে পপ্টড়। েরোপ্টরর িৎপরিা জেছু জেজচ্ছন্ন র্হর এলাোে েীজমি হপ্টে আপ্টে। সমার্েথা, মুগাপ্টের েরোর ব্যথ থ েরোপ্টর পে থেজেি হে, 

জিম্বাবুইপ্টের নাম ব্যথ থ রাপ্টের উিাহরে জহপ্টেপ্টে েজহজে থপ্টশ্ব উজিজখি হপ্টি থাপ্টে। 

এরূপ অথ থননজিে ও োমাজিে দুুঃেমপ্টে মুগাপ্টে সিপ্টর্র োইপ্টর জনিপ্টে প্রজিজষ্ঠি েরার িন্য প্রোে সনন। ১৯৮৬ োপ্টল জিজন সিার্জনরপ্টপক্ষ্ 

আপ্টিালপ্টনর প্রধান জনে থাজচি হন। ১৯৯৬-এ জিজন িজক্ষ্ে আজিোর েে থোিজেপ্টরাধী আপ্টিালনপ্টে েজক্রে েহােিা সিন ও িজক্ষ্ে আজিোর উন্নেন 

েম্প্রিাপ্টের ের্স্ত্র জেভাপ্টগর প্রধান জনে থাজচি হন। ১৯৯৮ োপ্টল জিজন জদ্বিীে েপ্টো যুপ্টদ্ধ ১১০০০ স্বেন্য পাঠান, েপ্টোর িৎোলীন সপ্রজেপ্টডপ্টের 

েমথ থপ্টন এযাপ্টোলা ও নাজমজেোপ্টে েজক্রে হওোর আহ্বান িানান। এই যুপ্টদ্ধ প্রযুক্ত হপ্টে জিম্বাবুইপ্টের অথ থননজিে েঙ্কর্ েপ্টেও মুগাপ্টে স্বিজনে ১ 

জমজলেন যুক্তরােীে ডলার ব্যে েরপ্টি থাপ্টেন। ১৯৮০ োপ্টলও জিজন জিম্বাবুইপ্টেপ্টে আজিোন ঐেয েংপ্টঘর েিস্য জহপ্টেপ্টে েংযুক্ত েপ্টরন এেং 

১৯৯৭-এ এই েংপ্টঘর েপ্টম্মলন অপ্টে জক্তে ব্যপ্টে জনিে আত্মেন্তুজষ্টর িন্য হারাপ্টরপ্টি অনুজষ্ঠি েপ্টরন।  

মুগাপ্টের দুুঃর্ােপ্টন অজিষ্ঠ হপ্টে িনগপ্টের েমথ থন জনপ্টে জিম্বাবুইপ্টের োমজরে োজহনী ২০১৭-এর ১৫ নপ্টেম্বর িাপ্টে গৃহেিী েপ্টর। ১৯ নপ্টেম্বর িার 

রািননজিে িল িানু িাপ্টে িল সথপ্টে পিচ্যযি েপ্টর। জডপ্টেম্বপ্টর জিজন সপ্রজেপ্টডপ্টের পি সথপ্টে পিিযাগ েপ্টরন। িার ভাইে সপ্রজেপ্টডে 

মানানগাগওোর সনর্তপ্টে গঠিি পরেিী েরোর িাপ্টে পূে থ কূর্ননজিে মে থািা, েরোরী ব্যপ্টে আিীেন ৫ র্েনেক্ষ্জেজর্ষ্ট এেটি োজড়, ২৩ িন 

সেেে েম থচারী এেং িার অজিথি েেল েম্পি ও ব্যেো প্রজিষ্ঠান রাখার অজধোর সিে এেং িাপ্টে অজিজরক্ত ১০ জমজলেন যুক্তরােীে ডলার প্রিান 

েপ্টর। ২০১৯-এর ৬ সেপ্টেম্বর জিজন জেোপুপ্টর জচজেৎোধীন অেস্থাে মারা োন। িার সর্ষকৃপ্টিয সোগ জিপ্টেজিপ্টলন িার সিপ্টর্র সপ্রজেপ্টডে 

মানানগাগওো, সেজনোর সপ্রজেপ্টডে উহুপ্টরা সেজনোিা এেং িজক্ষ্ে আজিোর সপ্রজেপ্টডে জেজরল রামপ্টোো। আজিোর অন্য সোন সিপ্টর্র 

রােপ্রধান এই সর্ষকৃপ্টিয আপ্টেনজন। সিমজন আপ্টেনজন পািাপ্টিযর সোন রাে ো েরোর প্রধান এেং এরা সেউ িার মৃতুপ্টি সর্ােোেী পাঠানজন ো 

প্রোর্ েপ্টরনজন। আমাপ্টির সিপ্টর্র দুই স্বৈরর্ােে িাপ্টির মৃতুযর পর এমজনভাপ্টেই আন্তিথাজিে পে থাপ্টে উপ্টপজক্ষ্ি হপ্টেজিপ্টলন। 

মুগাপ্টের িীেনাপ্টলখ্য পে থাপ্টলাচনা েরপ্টল ৫টি স্বেজর্ষ্টয েহপ্টিই স্পষ্টভাপ্টে র্নাক্ত েরা োে। এে. মুগাপ্টে গেিপ্টির অনুোরী জিপ্টলন না, প্রকৃি 

পে থাপ্টে স্বৈরর্ােন ও আত্ম-েমৃজদ্ধ জিল িার িীেপ্টনর মূলমি। দুই. জিজন োে থেরপ্টে োম্প্রিাজেে জিপ্টলন। জিজন সশ্বিােপ্টির সেমন ঘৃো েপ্টরপ্টিন, 

সিমজন জেজভন্ন সগাপ্টত্র জেভাজিি িার সিপ্টর্র কৃষ্ণোেপ্টির জমলন ঘর্াপ্টি পাপ্টরনজন, এমনজে এই লপ্টক্ষ্য িার র্ােনামপ্টলর প্রথম জিপ্টের সচষ্টাও 

আন্তজরে জিল না। জিন. জিজন আইপ্টনর র্ােন, জেচার জেভাপ্টগর ৈাধীনিা ও েম্মাপ্টন জেশ্বােী জিপ্টলন না। েলি িার র্ােপ্টনর প্রথম ৪ েির িাড়া 

অন্য সোন েমপ্টে সুর্ীল প্রর্ােন স্থাপন, েংরক্ষ্ে ও প্রোরে িার কৃিেম থপ্টে সোনক্রপ্টমই জেপ্টর্ষাজেি েপ্টরজন। জিম্বাবুইপ্টেপ্টি জিজন আধুজনে, 



গজির্ীল ও িনগপ্টের োপ্টি িােেদ্ধ েরোর জহপ্টেপ্টে প্রজিজষ্ঠি েরপ্টি ব্যথ থ হপ্টেপ্টিন। চার. জিজন েৎ জিপ্টলন েলা চপ্টল না, িনগপ্টের েম্পি 

অননজিেভাপ্টে অিথন ও ব্যেহার েরন এেং েরোরী ক্ষ্মিাে জনি ৈাপ্টথ থ ব্যেহার িাপ্টে িার সশ্বিাে ঔপজনপ্টেজর্ে র্ােে সথপ্টে জভন্নির ও েৎ 

মানে জহপ্টেপ্টে জেজর্ষ্টিা সিেজন। পাঁচ. মুগাপ্টের র্ােন ও অপিৎপরিা ঔপজনপ্টেজর্ে র্ােন সথপ্টে মুজক্ত পাওো জেংো মুজক্তর পপ্টথ অগ্রেরমান 

আজিোর ভােমূজিথ জেনষ্ট েপ্টরপ্টি। আজিোর আথ থ-োমাজিে উন্নেন, সগাত্রজভজত্তে আনুগপ্টিযর োইপ্টর েেল মানুপ্টষর অজধোর ও অগ্রগজির 

চাজলোর্জক্ত জহপ্টেপ্টে এই মহাপ্টিপ্টর্র েক্ষ্মিাপ্টে জেশ্বব্যাপী প্রশ্নজেদ্ধ েপ্টরপ্টি। স্বৈরিি সে িনগপ্টের মেল েপ্টে আনপ্টি পাপ্টর না এেং মানোজধোর 

রক্ষ্া েরপ্টি েক্ষ্ম নে- মুগাপ্টের িীেন ও র্ােন িাই প্রজিভাি েপ্টর সগপ্টি। েম থিীেপ্টনর প্রাথজমে পে থাপ্টে আজিোর ৈাধীনিা ও উন্নেপ্টনর 

অনুকূপ্টল িার প্রপ্টচষ্টা েপ্টেও জিজন িার িপ্টলর িনগপ্টের শ্রদ্ধা জেংো আনুগিয অিথন েরপ্টি েেল হনজন। েহেমী রজেউল েজরমপ্টে ধন্যোি, জিজন 

এই স্বৈরর্ােপ্টের েপ্টে চাক্ষুে পজরচে সথপ্টে আমাপ্টে দূপ্টর সরপ্টখজিপ্টলন। 

সলখে : েংেি েিস্য ও োপ্টেে মিী 

 

 


