
“... তাই বেল িক 	
� িদব না?” 
	�া��া ����া� 

গত িতিরশ বছেররও 	বিশ স�য় ধের বছরাে� না �েলও 
ায়ই 
িসডিন ক�ানেবরা ঘ�ের 	!েত �েয়েছ – 
"� জীবেন অি�েসর কােজ 
�র বছর দেশক �গ &! '� িব(িবদ�ালেয় অধ�য়নরত কন�া)য়েক 
	দে* !াওয়ার জন� । !*নই এেসিছ: “	দেশর *বর িক?” এ ধরেনর 
একটা 
ে.র স/�*ীন �েত �েয়েছ 
ায় সব 'দাই – বাংলােদশী 	দর 
কাছ 	"েক । ��ার িবচাের 	!টা স23ক বেল �েন �েয়েছ 	স 
45রটাই 	দওয়ার 	চ6া কেরিছ । ল7� করলা� এেত 	ক4 	ক4 
সন8ত9 6 �ে:ন �র 	ক4 বা ��* ভার করেছন । 
"ে� ব�ঝেত 
অস�িবধা �েলও &ের ব�ঝেত &ারলা� 	! *�িশ বা অ*�িশ �ওয়াটা িনভ'র 
করিছল ��ােদর 	দেশর রাজৈনিতক 	�>করে?র 	কান &ােশ কার 
অব@ান! এর &র সাবধান �েয় 	গলা� – !তটা &াির ব�েঝ Aেন 45র 
িদেত সেচ6 �তা�। তােত *�ব 	বিশ একটা লাভ �েলা না – 4ভয় &7ই 
��ােক 
িত&ে7র 	লাক বেল ভাবেত লাগেলা!  

সং*�ােত !িদও তারা *�বই নগ?� – তােদর ধার?া 	! �&িন 
এক &ে7র সাে" স�র না 	�লােল িনঘ 'াত অন� &ে7র 	লাক! তারা 
এটা অন�ধাবন করেত অ7� 	! ��26ে�য় িকছ9  রাজৈনিতক তিBবা�ক 
ও 	Cাগান-সব 'D Dা" 'ােEFী ছাড়া বাংলােদেশর �ূল জনসং*�ার 	বিশর 
ভাগই 	কােনা একক দেলর 
িতই অI ভােব অন�রJ নয় – &াচঁ বছর 
&র &র 4ন8��J িনব 'াচেনর �লা�লই  	স ক"া জানান িদেয় !ায় । 
	দেশর ভােলা �েLর 4&র !ােদর নূ�নত� ��Mেবাধ �েছ তারা 
	দেশর ভােলা 	দ*েল তােক ভােলা বলেত �র �Lেক �L বলেত 
ক*েনা ি&ছ &া �য় না। �র অন�িদেক !ারা শাসক 	গা2Nর 
অন�কOার 
ত�াশায় রাজনীিত িনেয় “&িল2টP” কের  – তারা ক*নই 
সত�েক ি�"�া বািনেয় �র ি�"�ােক সত� বািনেয় গলা �2টেয় িচৎকার 
করেত ক� Rা 	বাধ কের না ।  



এ 
সেS �র এক2ট ক"া না বেলই &ারলা� না:  দল ও তার 
	নতােদর 	লজ�ড়বTি5কারীরা 	!�ন তােদর িনজD রাজৈনিতক &িরচয় 
িনেয় বড়াই করেত ি&ছ&া �য় না – 	ত�িন !ারা িনেজেদরেক 
অরাজৈনিতক স5া বেল �েন কের তােদরও এব�া&াের গব 'েবাধ ক� 
না । তােদর এই অরাজৈনিতক &িরচয় অজ'ন করেত, সUাব� 
ব�VJগত স�ে!াগ স�িবধার 
েলাভন ও ভয়ভীিতেক 4ে&7া কের তারা 
	! সা�স, �েনাবল ও ব�াVJস5ার 
�া? 	দি*েয়েছন, তােক *ােটা 
কের 	দ*ার এেকবােরই 	কােনা অবকাশ নাই । 

&Tি"বীর িবিভW 	দেশ বাSালীেদর িনজ জXভূি� 	ছেড় @ায়ী 
ভােব বসবাস করার সং*�া িদন িদন 	বেড়ই চেলেছ । এেদর বড় এক2ট 
অংেশর জন� অ" 'ৈনিতক কার?টাই 
ধান । তেব অিত 4Y িশি7ত 
	!�ন িব(িবদ�ালেয়র সেব 'াY িডZী ধারীেদর জন� এটাই ��*� কার? 
বেল 	�েন 	নয়া !ায় না । তারা �য়ত এ*ােন এেস �ি" 'ক িদক 	"েক 
�ন�&ািতক ভােব স:লতা লাভ কেরেছন তেব 	দেশ "াকেল 	! 
িনদা>ন অ" ' কে6 িদনািন&াত করেতন 	সটাও না । তারা ��*�ত[ 
এেসেছন িনজ 	দেশর অZ�?ে!াগ� &িরি@িত এড়ােত ও িবেদেশর 
অন�ক� ল  ক� '&িরেবেশর স�ে!াগ িনেত । ��ার �েন �য় *�ব ক� 
সং*�কই ��ার সাে" ি)�ত 	&াF? করেবন 	! 	দেশর এই 
িবরাজ�ান সািব 'ক &িরি@িতর জন� কা4েক !িদ একক ভােব দায়ী 
করা !ায় তেব 	সটা �েব রাজৈনিতক 	নতT M । �র ওই 
রাজিনিতকেদরই দ�[শাসেনর �লশ8>িতেত 	দশ ত�াগ ক’	র – 
িবেদেশ এেস 	সই রাজিনিতকেদরই 	লজ�ড়বTি5 িক “	�েরছ কলিসর 
কনা – তাই বেল িক 	
� িদব না?” -র �ত িনদা>? রিসকতা বেল �েন 
�য় না! 

এ ধরেনর �ন �ানিসকতার কার?টা িক �েত &াের? ��ােদরই 
4&��ােদেশর ভারত ও ]ীলংকা এবং অন�ান� 
িতেবশী 	দশ 
স�ূে�র জন 	গা2Nর �েধ� 	তা এই ধরেনর 
ব?তা এত 
বল ভােব 
&িরলি7ত �য় না । কার?টা সUবত[ ��ােদর ইিত�াস – অতীেত 
বাংলা ভাFা ভাFীেদর িনেজেদরেক ক*েনা শাসন না করার ইিত�াস । 



অনািদকাল ধের ��রা ���� �� ���� ����	� ভাFীর অধীেন শািসত �েয়িছ । 

�� ��� ���� ���� ��	 ��� ��	 ����� ���� ��	�� ����	���� ���� ��	 ��	  ���� ��� 
!" – $�� % ��&�" 
�$' �$ �(� ��"�) %�� %� *��+ ���� �����	 ,��� ��-। /��� �!�� 
������"����  ���� ���	� % �� 0�	1	 !� ���(2 ���	�� �345 �6� �)�	� $�� ��7� ��� �� 
(��$��&8 -������ �� ��।   

%- ��� ভাFা ভাFীেদর ���� ����$ �� !"�� ��)1টা 
িত�লন ��4� !ায় 
��ােদর ভাFার �ােঝও । এটা ল7?ীয় 	! বাংলা ভাFায় িনজD 
	কােনা গািল গালাজ নাই। দ�ই একটা কট9  ক"া !া �েছ তা �েলা অন� 
ভাFা 	"েক ধার কের 	নয়া। স�াজ িব^ানীেদর ধার?া কট9  ক"া বা 
গািল গালােজর সাধার?ত 
েয়াজন শাসক 	গা2Nর – অধীন@েক ভয় 
ভীিতর �াধ�ে� বেশ রা*ার জন� । ��রা 	!ে�ত9  কা4েকই – এ�নিক 
িনেজেদরও – ক*েনা শাসন করার স�ে!াগ &াই নাই অতএব ��ােদর 
ভাFায় গািল গালাজ বা কট9  ক"ার 
েয়াজন &েড় নাই! ��ােদর 
�ূলত 
ভ9  বা শাসক 	গা2Nর অন�কOা &াওয়ার জন� বা ক*েনা 
ক*েনা জীবন ও জীিবকা র7ার তািগেদ �]য় িনেত �েয়েছ –  
চাট9কািরতার ভাFার । �র 	সটাই 	বাধ �য় �জ িকছ9  সং*�েকর 
�_াগত চিরে` a& িনেয়েছ ।  

বাংলােদশ Dাধীন �ওয়ার &র 7ি?েকর জন� �েলও বাSালীরা 

"� Db 	দে*িছল িনেজেদরেক শাসন করার । 	স Db অিচেরই 
দ�8:Dেb &ির?ত �েলা রাজনীিতর ��ে*াশধারী Fড়!cকারী ও তােদর 
	দাসরেদর সব 'Zাসী 7�তািলdা, Dজন
ীিত ও অদ�রদT26তার 
	বড়াজােল &েড় । এর �লশ8>িতেত বিল �েলন ইিত�ােসর 
"� 
বাংলাভাFী বাঙালী শাসক/রাf
ধান – Dাধীনতা �েLালেনর 

া?&�>F বSবন8ধ� 	শ* ��Vজব�র র��ান । বাদ বািক ইিত�াস কােরাই 
অজানা 	নই । 	স ইিত�াস Aধ�ই Dড়!েcর, চাট9কািরতার ও িবেদশী 

ভ9 েদর �নত9 26র �াধ�ে� &িরবারতc 
িতNার ছলা কলা। এই !া`ার 
কাি�নীর �ােঝ *�ব একটা gবিচ`� 	নই – &ালা বদেলর সাে" সাে" Aধ� 
�া` একবার এই দেলর ও অন�বার �েরক দেলর কলােকhAিলেদর 
4iান ও &�ন>iান ।   

 



 


