
6/2/2021 print | �াধীনতার সুবণ �জয়�ী, সা�দািয়কতা ও জািতরা� ধারণার পয �ােলাচনা

https://www.ittefaq.com.bd/opinion-/236799/�াধীনতার-সুবণ �জয়�ী-সা�দািয়কতা-ও-জািতরা�-ধারণার-পয �ােলাচনা/print 1/3

�তীকী ছিব

�াধীনতার সুবণ�জয়�ী, সা�দািয়কতা ও জািতরা�

ধারণার পয�ােলাচনা
�কাশ : ১৪ এি�ল ২০২১, ১০:২১ | অনলাইন সং�রণ

একজন �লখক �কন �লেখন? �খ�াত গ�কার সাদত হাসান মাে�ােক একবার �� করা হেল িতিন বেলন, ‘অনুভূিত যখন আহত

হয়, তখনই �স কলম তুেল �নয়।’ একজন সংেবদনশীল নাগিরক িহেসেব আমরা আহত হই যখন আমােদর �দশ �য ধারণােক

ধারণ কের সৃি� হেয়িছল �সখােন আঘাত করা হয়, আঘাত কের �ত সৃি� করা হয়।

বত�মান সা�দািয়কতার আ�ালন আমােদর রা� ধারণার উপর পদাঘাত। কারণ সা�দািয়কতােক আ�াকুঁেড় িনে�প কের

স�ীিতর সং�ৃিতর মাধ�েম বাংলােদশ সৃি� হেয়িছল। অধ�াপক নু�ল ইসলাম তার ২০১৯ সােল �কািশত ‘ইি�য়া-পািক�ান-

বাংলােদশ : এ �াইমর অন পিলিটক�াল িহি�’ বইেয়র ��েত (পৃ. ১১) উই�টন চািচ�ল �থেক উ�ৃত কেরেছন, ‘ইি�য়া ওয়াজ এ

কনেস� অ�া� নট এ কাি�।’ �কননা ি�িটশ রােজর পূেব� ভারতবেষ�র িবশাল এলাকা একিট একক অ�ল িহেসেব �িতি�ত িছল

না। �সখােন ব� ি��িল ��ট বা �গা��ধান শািসত অ�ল িছল। ি�িটশ সরকােরর �মতা হ�া�েরর মাধ�েম ১৯৪৭ সােলর ১৫

আগ� ভারত �াধীন হয় এবং একক রা� িহেসেব �িত�া পায়। এর একিদন আেগ ধম�িভি�ক ি�জািতত� িহ�ু-মুসিলম আইিডয়ায়

ভর কের পািক�ান সৃি� হয়। যার ঔপিনেবিশক �শাষণ �থেক ১৯৭১ সােলর ২৬�শ মাচ� বাংলােদশ �াধীন হয় জাতীয়তােকি�ক

বাঙািল জািতত� আইিডয়ার মাধ�েম। রাে�র সং�ায় জনসংখ�া, িনিদ�� ভূখ�, সরকার আর সাব�েভৗমে�র �য রা�ৈব�ািনক

ব�াখ�া থােক, বাংলােদেশর তা আেছ। �সই িহেসেব বাংলােদশ একিট রা� এবং ি�িতশীল রা�। আকবর আলী খােনর মেত

  এয়াকুব আলী
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অন�েদর সােথ পাথ�ক�টা এই �য, ভাষা ও �গাে�র িভি�েত পািক�ািন জািতর �ভেঙ যাওয়ার আশ�া আেছ। ভারতীয়

জাতীয়তাবাদও ি�িতশীল নয়। �স িদক �থেক বাঙািল জািত ি�র এবং পিরবত�েনর স�াবনা কম। আমােদর িনকট বাংলােদশ

একিট আইিডয়ার নাম, অনুভূিতর নাম।

�াধীনতার সুবণ�জয়�ীেত বাংলােদশ জািতরাে�র ধারণা পয�ােলাচনা করেল �দখা যায়, �য ধারণা বা আদশ�েক িভি� কের

সাব�েভৗম পতাকা অিজ�ত হেয়িছল �স পতাকা মােঝমােঝই হাতবদল হেয়েছ। সা�দািয়ক অপশি� জািতর পতাকােক কেরেছ

অপমান, অব�া। �ধানম�ী ১৬ িডেস�র িবজয় ভাষেণ কিব নজ�ল �থেক উ�ৃিত িদেয়েছন, ‘চািহনা জািনেত বাঁিচেব অথবা

মিরেব তুিম এ পেথ, এ পতাকা বেয় চিলেত হইেব িবপুল ভিবষ�েত।’ অপার স�াবনাময় ভিবষ�েত পতাকা বেয় চলার জন� চাই

দৃঢ় মেনাবল। তাই �াথ�না ‘�তামার পতাকা যাের দাও তাের বিহবাের দাও শকিত।’

এ কথা সত� �য, পতাকা বেয় চলা সহজ নয়। তেব ‘�চতনা রেয়েছ যার �স িক পেড় রয়?’ তাই আমােদর জাতীয় �চতনা �রণ

করা দরকার। ধম�ীয় সা�দািয়কতার উ�াস �দেখ সে�হ জােগ আমরা কী এই বাংলােদশ �চেয়িছলাম। সা’দত আলী আখ�

১৯২৮ সােল বেলেছন, ‘বাঙািল মুসিলম সমাজ ধেম�র নােম বড়াই করেত িগেয় জাতীয়তার দাবীেক উেপ�া কেরেছন। ...তাঁরা

“�নশন” ও “িরিলিজয়ন”- এর একই অথ� কের বেসেছন।’ পের অবশ� �মাহভ� ঘেট। ১৯৪৭-৪৮ সাল হেতই ‘জািতর পিরচয়

মােন ধম�ীয় পিরচয় নয়’- এই আেলাচনা �� হেয় যায়। ড. মুহ�দ শহী��াহ বেলন, ‘আমরা িহ�ু বা মুলমান �যমন সত� তার

�চেয় �বশী সত� আমরা বাঙালী। এিট �কান আদেশ�র কথা নয়, এিট একিট বা�ব কথা।’ তারপেরও সা�দািয়ক সংঘাত আমােদর

�দখেত হেয়েছ, হে�। নতুন �জ�েক বাঙািল জািতরাে�র ধারণা স�েক� িব�া� করা হে�। জািতরাে�র ধারণায় ধম� মুখ� নয়,

�গৗণও নয়। গ�াির �জ. ব�াস তাঁর ২০১৩ সােল �কািশত ‘িদ �াড �টিল�াম: ইি�য়াস িসে�ট ওয়ার ইন ই� পািক�ান’ বইেয় (পৃ.

১৬২) �হনির িকিস�ার এবং িপ এন হাকসােরর মধ�কার একিট কেথাপকথন তুেল ধেরন। �সখােন িকিস�ার পািক�ােনর ভাঙেনর

পিরি�িতর জন� ভারতেক �দাষােরাপ করেল হাকসার বেলন, ‘যিদ ধম�ই জািতরাে�র িভি� হেতা তাহেল স�বত ইউেরাপ এখেনা

�হািল �রামান সা�ােজ�র অধীেন থাকেতা।’

এটা ��, বাংলােদশ একিট �নশন ��ট, ধম�ীয় রা� না, সা�দািয়কতা নয়ই। কীভােব এ জািতরা� গিঠত হেলা? কীভােব

জািতরা� গিঠত হয়? রাজনীিত িব�ানী �বেনিড� এ�া�ারসন ‘ইমািজন কিমউিনিট’ �লখায় জাতীয়তাবাদেক মতাদশ�গত িদক

�থেক ব�াখ�া কের বেলেছন, ‘মানুষ িনেজেক সমেগা�ীয়ভু� ক�না কের বেলই একসােথ থােক, এক রা� গঠন কের।’ ভাষা ও

সং�ৃিত তােক এ�প ক�না করেত বাধ� কের। এেত িনেজেদর মেধ� �াতৃ�েবাধ �তির হয়। ফরািস িব�েব ঐ �বাধ কাজ

কেরিছল। জাভা-ভাষী জনেগা�ীর মেধ� ব�ন �তির হয় ভাষাগত িমেলর কারেণই।

ব�ব�ু ‘ভাইেয়রা আমার’ বেল উদা� আ�ােনর মাধ�েম ভাষা ও �াতৃে�র �বাধ জা�ত করেত �পেরিছেলন বাঙািলর মেধ�।

বাঙািলর ক�না তখন �ধু ��বৎ থােকিন। তারা সমেগা�ীয়তার �বাধ হেত উৎসািরত বাঙািল জাতীয়তাবােদ বলীয়ান হেয়

জািতরা� িবিনম�াণ কের। জাতীয় অধ�াপক আ�ুর রা�াক তাঁর ‘বাংলােদশ : জািতর অব�া’ শীষ�ক আেলাচনায়ও ‘বাংলােদেশর

মানুষ একিট জািত, কারণ তারা একিট জািত হেত চায়, অন� িকছু নয়’ উে�খ কেরেছন। বাঙািল হেত চাওয়ার এই �জদ হল

আমােদর জািতরাে�র ধারণা বা �চতনা। �য �চতনা বাঙািলেক সুেখ-�ঃেখ-গেব� একই পিরচেয় পথ চলেত উৎসািহত কেরেছ। এই

�চতনায় আঘাত বাঙািলর জািতরাে�র উপর আঘাত। িনয়ত উৎকষ�তার মাধ�েম এ �চতনা পিরশীিলত হয়। িক� বাঙািলর এই

�চতনা িবনােশ চ�া�কারীরা �� হেতই �চ�া কের যাে�। তারা িনেজেদরেক িনতা� �ভ�াগা �ভেব ভুে�ার সুের কথা বেল- ‘রা�

�তা �কবল �ভৗেগািলক বা সীমানা িনভ�র ধারণা নয়। যখন জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত ও ধম� অিভ�, তখন দূর� �কােনা

সমস�া নয়।’ হাসান �ফরেদৗস (২০০৯), ১৯৭১ : ব�ুর মুখ, শ�র ছায়া, �থমা �কাশন, ঢাকা, পৃ. ১২৮। এক ধেম�র �দাহাই

িদেয় এক পতাকার �� �যমন ভুে�া �দখেতন, �তমন অেনেকই এখেনা এ �ে� িবেভার। িক� �কন সা�দািয়ক অপশি�, ভুে�া-

�মাশতাক-মও�িদর ��তা�ারা এখেনা বত�মান? �াধীনতার ৫০ বছের পদাপ�ণ কেরও কী �স আ�িজ�াসার সময় আেসিন? 

মািনক বে��াপাধ�ায় ‘�াৈগিতহািসক’ গে� �দিখেয়েছন, িভখািরনী পাঁচী তার পােয়র থকথেক �তলা� ঘা িজইেয় রােখ। ঔষেধ

সারায় না। িনেজর �ােথ� �দশ�ন কের। িভ�াবৃি�েত ব�বহার কের। সা�দািয়ক অপশি� ন�াকড়ায় বাঁধা এমন দগদেগ ঘা মােঝ

মােঝই ব�বহােরর মাধ�েম �দেশর মেধ� �ত সৃি� কের। অথচ ১৯৪৭ সােল �য ধম�ীয় আইেডনিটিটর িভি�েত �দশভাগ হয় ১৯৭১

সােল তার মীমাংসা হয়। িক� তারপেরও যুেগ যুেগ সা�দািয়কতার িবষবা� �দশ �ত�� কের চেলেছ। ১৯৯৭ সােল ভারত

ভােগর ৫০ বছর পূণ� হয়। �স বছর �কািশত ‘িদ আইিডয়া অব ইি�য়া’ বইেয় সুনীল িখলনানী ভারেতর �াধীনতা ও রা� হেয়

ওঠার ধারণা িবে�ষণ কেরেছন। িতিন �দিখেয়েছন, ভারেতর গণতাি�ক আইিডয়া ভারতেক িব�মে� একিট শি�শালী অব�ান

কের িদেয়েছ। রাজনীিত িব�ানী �াি�স ফুকুয়ামা যখন ‘অ�া� অব িহ�ির’ বা ইিতহােসর পিরসমাি� বেলন তখন ইিতহাস নয়,

একিট আইিডয়ার পিরসমাি�র কথা বেলন। অথ�াৎ �য �মৗিলক ধারণােক িভি� কের একিট জািত গিঠত হয় �স ধারণার অবসান

�যন জািতরই যবিনকাপাত। কারণ সমেগা�ীয়তার ধারণা �তির করেত না পারেল জাতীয় পিরচয় িটেক থােক না। তাই বাঙািলর

জািতরা� ধারণার িবনাশ ঘটেল বাংলােদশ থাকেব না। ‘নগর পুিরেল �দবালয় িক এড়ায়?’ 
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ইে�ফাক �প অব পাবিলেকশ� িলঃ-এর পে� তািরন �হােসন কতৃ�ক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ �থেক �কািশত ও

মুিহবুল আহসান কতৃ�ক িনউ �নশন ি�ি�ং ��স, কাজলারপাড়, �ডমরা �রাড, ঢাকা-১২৩২ �থেক মুি�ত।

িব�াপন | �যাগােযাগ | �গাপনীয়তার নীিত | শত�াবলী

|

আমােদর রা� িবিনম�ােণর ধারণা বাঙািল জাতীয়তাবাদ, সা�দািয়ক স�ীিত, গণত� আর ধম�িনরেপ�তার মানিবক মূল�েবাধ।

�লখক ও গেবষক মিহউি�ন আহমদ �লেখন, ‘অেনক রে�র িবিনমেয় বাংলােদেশর জ�। বাইেরর �িনয়ায় ি�জািততে�র �বলুনটা

ফুেটা হেয় �গেলও বাংলােদেশর �ভতের বড় একিট জনেগা�ীর মেধ� এই তে�র আ�ন িধিক িধিক কের �লিছল [�লেছ]।

একা�ের আ�নটা সামিয়কভােব চাপা পেড়িছল। �েমই তার িশখাটা লকলেক িজ�া �বর করেত থােক।’ মিহউি�ন আহমদ

(২০১৭), আওয়ামী লীগ : যু�িদেনর কথা ১৯৭১, �থমা �কাশন, ঢাকা, পৃ. ১৫১। সা�দািয়কতার লকলেক িজ�া �� �দখা

যায় যখন হাজার বছেরর বাংলার সং�ৃিত, জািতর িপতার �� আর মুি�যুে�র �চতনােক িব�প করা হয়। িব�প করা �থেক

তােদর ��, �শষটা রা� ধারণা িবনােশ িগেয় �ঠকেব না �তা? ‘বেনর মাঝাের যথা শাখাদেল আেগ, এেক এেক কাঠুিরয়া কািট,

অবেশেষ নােশ বৃে�।’ �তমিন সা�দািয়ক �র� িরপুরা আমােদর আদশ�-�চতনার বৃ�েক সমূেল িবনােশ িনর�র রত। আর �স

কারেণ আমােদর �চতনাও �লাপ পাে�। আমরা ভুলেত বেসিছ আমােদর জে�র ইিতহাস, ত�ােগর ইিতহাস, অনুভূিতর ইিতহাস,

বাংলােদশ রা� ধারণার ইিতহাস তথা জািতর িপতার আদেশ�র ইিতহাস। তাই �িতবােদর �নিতক শি�ও িদন িদন হািরেয় �ফলিছ।

�দেশর জন� যারা সং�াম কেরেছন তাঁরা আজ সা�দািয়কতার জয়রব �দেখ ভাবেছন, �াধীনতার যুে� ‘�কন না �ইনু আিম

শরশেয�াপির।’  

�লখক: পাবিলিসিট অিফসার, বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি�িটউট, চ��াম।
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