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ভাষার মাস ফফব্রæয়ারর। স্বাধীন বাাংোলদশ প্ররিষ্ঠার ইরিহালস এ মাসটি অিযন্ত িাৎপর্ যপূণ য। একুলশ ফফব্রæয়াররর কৃরিত্ব ও কীরিযলক 

বাঙােী জারি িার ঐরিহারসককালের আর সমস্ত কৃরিত্ব ও কীরিযরারজর শীলষ য স্থান রদলয়লে। ফফব্রæয়াররর ফশষ পর্ যন্ত বাঙােী জারি 

িার পারকস্তানী শাসনাধীন জীবলনর এ কৃরিত্ব রনেক স্মরণ কলর না। শুধু শহীদ রমনালর পুষ্পস্তবক স্থাপন কলর শ্রদ্ধা প্রদ যশন কলর না 

‘ভালয়র রলে রাঙা’ রাজপলের িরুণ শহীদলদর। জারি ফফব্রæয়াররর রদনগুলোলি উপেরির অন্তগ যভীলর প্রলবশ কলর এবাং িার জািীয় 

জীবলনর োভ-ফোকসালনর খরিয়ান কলর। এমন ঐকযবদ্ধ িারা অন্য ফকান সমলয় হয় না। একুলশ ফফব্রæয়ারর এক রবমূিয মহান 

অনুভূরি িার সব যগ্রাসী প্রভালব অনুপ্রারণি ও উদ্ধুদ্ধ কলর পুলরা জারিলক। িাই শুধু শহর-বন্দর নয়, পেীীর স্কুে-কলেলজও ফদখা ফমলে 

শহীদ রমনালরর। ফদলশর এই হাজার হাজার শহীদ রমনালর ২১ ফফব্রæয়াররলি পুষ্পস্তবক রনলবরদি হয়। প্ররিটি শহর-বন্দর, গ্রামগলে এ 

দৃশ্য পররেরিি হয়। িারপর হয় সভা-সরমরিসহ নানান অনুষ্ঠানমাো। সরিযই বাঙােী ফভালেরন ফসই রেমাখা রদন। কখনও প্রদশ যন 

কলররন উদাসীনিা। সব যস্তলরর গণমানুলষর কালে একুলশর আলবদন ফর্ন জারিসত্তার ফমেবন্ধন সৃরি কলর। এ মালস জারি সলেিন হয় 

ফর্, ধ যম যবণ য র্ার র্া ফহাক, সামরগ্রকভালব বাঙােী একটি অরবভাজয জারি। এ জারি একটি সমরিি সাংস্কৃরি এবাং একটি সমরিি 

জীবনলবালধর অরধকারী। িার সারহিয, িার সঙ্গীি ও সুর, িার তিজসপত্র, িার জীবনর্াপন প্রণােী এবাং অে যনীরি এক ও অরভন্ন। 

এগুলো ফসই সমরিি সাংস্কৃরির অকাট্য প্রমাণরূলপ রবদ্যমান। িাই এ মালস বাঙােী িার ভাষা ও সাংস্কৃরি সম্বলন্ধ রবলশষভালব সজাগ 

হলয় ওলে। অরভন্ন অনুভূরির এক ফগ্রািধারায় অবগাহন কলর প্ররিবের নতুন কলর প্ররিশ্রুরিবদ্ধ হয় েিযাদশ য পূরলণ। অন্য সমলয় র্ারা 

শররক হন না, অেবা কিযব্যকলম য গাফেরি কলরন, িারাও সজাগ এবাং কিযব্যসলেিন হন এ সময়টালি। জনগলণর সলঙ্গ, জনিার 

রমরেলের সলঙ্গ, জারির অধ যমগ্নচেিলন্য রবদ্যমান অনুভূরির সলঙ্গ ফর্াগদান কলরন িারাও। ফকননা িারা জালনন, এমনরক স্বাধীনিা 

সাংগ্রাম ও মুরেযুলদ্ধর সালে র্ারা কলররেে রবশ্বাসঘািকিা ও দুশমরন, িারাও জালন ফফব্রæয়াররর রদনগুলোলি জারি ফকানরূপ 

উদাসীনিা ও তশরেল্য সহয করলব না। সহয করলব না বাঙােীর স্বাধীনিা ফেিনার মূে রভরত্তভূরমলি ফকানরকলমর প্রিযি বা পলরাি 

আঘাি। জারি এ সময়টালি িার ফভির-বাইলরর শত্রু-রমত্রলদরও রেরিি কলর এবাং ফর্ ফিলত্র ফর্মন কিযব্য, িা রনধ যারণ কলর পরবিী 

বেলরর জন্য পে ফবলে ফনয়। বাাংোলদলশ আলগও রবভীষণরা রেে, সবলদলশই কমলবরশ োলক, এখনও আলে। রকন্তু বাইলরর শত্রুরা 

ফর্মন পরারজি হলয়লে ফিমরন ফভিলরর রবভীষণরাও ইলিাপূলব য পযু যদস্ত হলয়লে।  

১৯৭১ সালে ফর্ সকে বরহশ যরে বাাংোলদলশ গণহিযা পররোেনায় পারকস্তানলক সব যপ্রকালর মদদ যুরগলয়রেে, র্ারা বঙ্গবন্ধুর 

আিিায়ীলদর হালি শহীদ না হওয়া পর্ যন্ত স্বাধীন বাাংোলদশলক স্বীকৃরি পর্ যন্ত ফদয়রন, ফসই সব বরহশ যরের অনুলপ্ররণায় পুনরায় ঘলরর 

শত্রু রবভীষণরা ঐকযলজাট ফেঁলধ সন্ত্রাস ও জঙ্গীবালদর রবস্তার ঘটিলয়লে। এরা ফদশ ও জারির রবরুলদ্ধ গভীর ষড়র্লন্ত্র আজও রেপ্ত 

রলয়লে। জারি িালদর পররেয় জালন।  

বাাংোলদলশর মানুষ এখনও অরশিা, কুরশিা এবাং নানা অন্ধ কুসাংস্কালর আচ্ছন্ন। এখালন ফশ্রণীলভলদ রশিার ফভদালভদ রবদ্যমান। 

রবদ্বান এবাং সুরশরিিরা একটি আোদা ফশ্রণী। ওরা শাসকলশ্রণীও বলট। সাধারণ ফদশবাসীর জন্য রশিাব্যবস্থা র্াই ফহাক না ফকন, 

িালি এ ফশ্রণীটির োভ-ফোকসান ফনই। ওরা ইাংলরজ-পারকস্তানী আমলেও আোদাভালব সমলয়াপলর্াগী রশিা ফপলয়লে, এখনও পালচ্ছ। 

সাধারণ ফদশবাসীলক অদ্যাবরধ বিযমান যুলগর এ সব যবাদীসম্মি সিযটি বুরিলয় বো হয়রন ফর্, পৃরেবীর সকে সভয ও উন্নি ফদলশর 

মানুষ একমাত্র র্ার র্ার মাতৃভাষায় রশিাগ্রহণ কলরই সভয হলয়লে এবাং উন্নরি োভ কলরলে। এ কোও বো হয়রন ফর্, ইাংলরজী, 

ফারসী, জাম যান প্রভৃরি ভাষা জ্ঞান-রবজ্ঞালনর পরররধ বৃরদ্ধর সলঙ্গ সলঙ্গ সমান্তরালে উন্নরি োভ কলরলে। এবাং এ কোও ওলদর বুরিলয় 

বো হয়রন ফর্, বারহযক আোর-আেরলণর মলেই ফকবে পূণ্য নয়, ধম য প্রকৃিপলি একটি উপেরি, প্রকৃি জ্ঞানই শুধু মানুলষর মলে ফস 

উপেরি জাগ্রি করলি পালর এবাং একমাত্র মাতৃভাষার মােলমই ফস জ্ঞান আহরণ সম্ভব। আমরা সাধারণ বাাংো ভাষীরা ফকারআলনর 

বাাংো িজযমা পলড়ও আল্লাহর বাণীর প্রকৃি িাৎপর্ য বুিলি পারর। এই অরি সহজ-সরে কোটা পর্ যন্ত ফবািার এবাং ফবািাবার ফোক 

ফদলশ অল্প। এক কোয় একটি জটিে প্রশ্নমাোর সঠিক জবাবদালনর জন্য প্রলয়াজনীয় সামারজক প্রস্তুরি বাাংোলদলশ ফনই। কখনও ফকউ 

প্রস্তুি করার ফেিাও কলররন। বরাং এ কো রনিঃসাংশলয় বো র্ায় ফর্, পুলরা রব্রটিশ এবাং পারকস্তান আমলে রশিা এবাং ধলম যর নাম কলর 

সরেপ্রাণ সাধারণ মানুলষর মলে মূখযিা স¤প্রসারলণর সজ্ঞান প্রলেিা েলেলে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগলের পর ফেলক িারই 

ধারাবারহকিা পররেরিি হয়। স্বাধীনিা এলসরেে এই ধম যান্ধিার রবপরীলি। রকন্তু বঙ্গবন্ধুহীন ফদলশ ধলম যর নাম কলর মূখযিা ও 

ফগামরাহী স¤প্রসারলণর প্রলেিা পারকস্তান আমলের ফেলয় ফজালরলশালর েলেলে। আর ফসই েোর কারলণ ফমৌেবাদ, সন্ত্রাসবাদ, 



জঙ্গীবাদ, ধম যান্ধিার প্রসার ঘলটলে। জারি িাই একুলশলি শপে রনলচ্ছ এলদর রবনাশ সাধলন। বাঙােী জারিসত্তার রবরুলদ্ধ র্খনই 

এলসলে আঘাি, িখনই প্রিযাঘাি হলয়লে। এমরনলি বাঙােী জারি রহলসলব অিযন্ত সহজ-সরে। রকন্তু কঠিন হলিও ফদরর হয় না, িার 

প্রমাণ ফস ফরলখলে অিীলিও। রকন্তু আজলকর বাাংোলদলশ একটা প্রেন্ড ফেঁোলমরে, তহ-হল্লা োোলনা হলচ্ছ। রেৎকার করা হলচ্ছ, ফদলশর 

ফকাোও ভাে রকছু হলচ্ছ না। ফদশ দ্রæি সব যনালশর পলে এলগালচ্ছ। এই দুমু যখরা একাত্তলরর পরারজিলদর ফরালড় রনলয় মুরেযুদ্ধলক 

রবিরকযি করলে, শহীদলদর সাংখ্যা রনলয় ব্যঙ্গরবদ্রæপ করলে। একুলশ ফফব্রæয়ারর এসব উপলড় ফফোর ফপ্ররণা ফদয়। র্রদও এলদর 

রমথ্যাোর সীমাহীন। 

অর্ো রবোলপর সলঙ্গ সলিযর অপোপ, আলিপ-রবলিলপর সলঙ্গ বলরারে, কটূরে, অরিরেলনর সলঙ্গ অপভাষণ এটি এখন 

ফদশব্যাপী একটি ব্যারধলি পররণি হলয়লে ফর্ন। ব্যারধ ফিা বলটই, রহরেররয়াও হলি পালর। কখনও কলোর ভাষায় মলনাভাব ব্যে 

করলে, কখনওবা রদ্রæফপর কশাঘাি করলে। মলন হয় বাঙােীর স্বভালবই এই ব্যারধ রলয়লে। ফদাষালিষী স্বভাব, রেদ্রালিষণী স্বভাব। 

এমরনলিই কাউলক ফেলড় কো কইলি োয় না। ফদাষ ফপলে ফিা কোই ফনই। সাধারণ কোবািযায় উপহাস-পররহাস ফেলগই োলক। 

ফখোঁো রদলয় কো বেলি ভােবালস। এর একটি গুলণর রদকও রলয়লে রনশ্চয়ই। হাস্যরলসর েে যা একদা বাঙােী রেত্তলক সরস কলররেে। 

বাঙােীর এই স্বভালবর দরুন আর রকছু না ফহাক, পলরািভালব রনলজলদর ভাষা ও সারহলিযর রবকালশ রকছু সহায়িা অবশ্যই কলরলে। 

বাদ-প্ররিবালদর ফবোয় কটূরে ব্যলঙ্গারে ব্যবহার হলয়লে র্লেি। রকন্তু শােীনিার হারন হয়রন। িলব অলনলকর ভাষা ঠিক স্বভাবসঙ্গি 

ভাষা নয়। ভাষাটা মলন হয় ফকমন ফর্ন অকারলণ কেহপ্রবণ, উলেশ্যটা ফর্ন গালয়র িাে ফমটালনা। সব ভাষাই জািীয় েররলত্রর 

প্রিীক। বাাংোভাষার ফবোয় এটি রবলশষভালব পররস্ফুট। জািীয় েররলত্রর বহুগুণ সরন্নলবলশ এই ভাষার সৃরি হলয়লে। আজকাে ফস 

ভাষায় ফর্ রূঢ়িা এমনরক স্থূেিা ফদখা রদলয়লে, ফসটি আলদৌ শুভেিণ নয়। মলন হয় বাঙােী েররলত্ররই ফকান একটি গ্ররি ফর্ন রিঁলড় 

ফগলে এবাং িারই ফলে ভাষার ব্যবহালর তশরেল্য প্রকাশ পালচ্ছ। রবলরালধ-রবলদ্বলষ দেীয় ফনিালদর মন রিে। দেগি মরি-গরির ফলে 

মলন প্রসন্নিার অভাব ঘলটলে। মলন প্রসন্নিা না োকলে মুলখর কোয়, ফেখার ভাষায় প্রসাদগুণ আলস না। বো রনষ্প্রলয়াজন, এখালন 

সারহলিযর ভাষা সম্বলন্ধ বো হলচ্ছ না। ফেখক-সারহরিযকরা ভাষা সম্পলকয সব যদাই সজাগÑ এ ধারণাটি বদ্ধমূে। কালজই সারহলিযর 

ভাষা রনলয় দুরশ্চন্তার ফকান কারণ ফনই। এখালন বো হলচ্ছÑ রনিযরদন ফর্ ভাষা আমরা বেরে, শুনরে টিরভলি, তদরনক পলত্র ফর্ ভাষা 

রনিয পড়রে; ফসই ভাষার কো। সারহলিযর ভাষার োইলিও এটি বড় রজরনস। ফকননা এ ভাষার মলেই জারির প্রকৃি পররেয়। ভাষা 

র্রদ রলমই উগ্র ফেলক উগ্রির হলি োলক িাহলে বুিলি হলব, জারির েররলত্র ফকাোও তবকল্য ঘলটলে। ফদখা র্ালচ্ছ, বাাংো এমনরক 

ইাংলরজী, এই উভয় ফিলত্রই ভাষালক পালোয়ারন ভরঙ্গলি ব্যবহার করা হলচ্ছ। ভাষালক র্রদ একটি হারিয়ার রহলসলব ফদখা হয়, 

িাহলেও মলন রাখা প্রাসরঙ্গক ফর্, ফর্খালন ফর্মন প্রলয়াজন, ফসখালন ফসভালবই িালক ব্যবহার করলি হলব। ফেখলকর ফেখনী ভীলমর 

গদা নয়। গদা অরি স্থূে অস্ত্র। ভীলমর হালিই মানায়। কণ য বা অর্জযলনর হালি মানায় না। ভাষা হলো শব্দলভদী বণ য। শব্দলক 

র্োর্েভালব ব্যবহার করলি পারলে অনায়ালস মম যলভদ করলি পালর। পালোয়ারনর প্রলয়াজন হয় না। 

ভাষা ফর্ রলমই উগ্র হলয় উেলে, িা প্রকৃিপলি দুব যেিার েিণ। এই ফর্ ভাষা ধীলর ধীলর রবকৃি হলচ্ছ, ফসজন্য অলনকাাংলশ দায়ী 

উপরনলবরশক মানরসকিাজাি রনন্দুলকরা। কারণ িারা হয় দুলখ হাপুস নয়ন, না হয় ফিা ফরালধ উন্মত্ত। কালজই বালকয ব্যবহালর িারা 

খুব স্বাভারবক নন। একটু নাটুলকপনার ভাব আলে। ফসটা হাস্যকর। কারণ অলনকটা ফর্ন সাকযালসর ক্লাউলনর ভাব এলস র্ায় িালদর। 

ফকান রবষলয় প্ররিবাদ জানালি রগলয় অপভাষা ব্যবহার ফর্ন স্বাভারবক। ফফসবুক, টুইটালর ভাষার নানামুখী ব্যবহালরর ফদখা ফমলে। 

ফদলশর উন্নয়ন রবলরাধীরা ফদলশর ভূি-ভরবষ্যি-বিযমান সম্বলন্ধ ফভলব আকুে। স্বভাববলশ ফকাোও একররত্ত ভাে রকছুই ফদখলি পায়ন 

না। একটুলিই ক্রুদ্ধ, অপভাষা প্রলয়ালগ রসদ্ধহস্ত। “পুরেশরাই ফপলরােলবামা ফমলর জীবন্ত মানুষ হিযা করলে, সরকার রনলজই জঙ্গীলদর 

ব্যবহার করলে, ফশখ হারসনা ভযারনটি ব্যালগ ভলর ফগ্রলনড রনলয় রনলজরাই রবলফারণ ঘটিলয়লে” ইিযারদ অজগ্র উদাহরণ টানা র্ায়। 

িার এসব রমথ্যাোর ফকান সম্ভ্রান্ত পরত্রকায় োপা হওয়া উরেি নয় মলন হলেও বাস্তলব ফদখা র্ায়, ফসসব পরত্রকা এসব কদর্ যভাষ্যলক 

গুরুত্ব রদলয় প্রকাশ কলর পারন ফঘাোলট করার জন্য। পঁোত্তর পরবিী িমিা দখেকারীলদও উত্তসূরররা এখনও ইরিহাসলক রবকৃি শুধু 

নয়, রলে অরজযি সাংরবধান পালে ফফেলি োয় পুলরাদস্তুর। আসলে ক্রুদ্ধ ব্যরের সিযরমথ্যা, ন্যায়-অন্যালয়র জ্ঞান োলক না। ফরাধান্ধ 

ব্যরে রনলজই রনলজর রবনাশ সাধন কলরন। ক্রুদ্ধ ব্যরে ফোকসমালজ রনলজলক অশ্রলদ্ধয় কলর ফিালেন। ফর্মন ‘ফশখ মুরজব 

বাাংোলদলশর স্বাধীনিা োনরন, রিরন পারকস্তালনর প্রধানমন্ত্রী হলি ফেলয়রেলেন’ মাকযা রমথ্যাোর িালদরলক বাাংোলদশরবলদ্বষী 

পারকস্তানপিী রহলসলব প্ররিরষ্ঠি কলরলে, বো র্ায় অনায়ালস। 

এই অপশরে রবশ্বব্যাপী ফদশ রনন্দার এক ফকারাস র্জলড় রদলয়লে। ফেঁোলমরে কলর ফদশময় উলত্তজনা-রবশৃঙ্খো সৃরি করলি োয় 

বরাবর। অেে ধীররস্থর শান্তভালব যুরেপূণ য ভাষায় ফদাষত্রুটির সমালোেনা করলে ফদলশর ভাে োড়া মন্দ হয় না। সুরেরন্তি সমালোেনা 



ফদলশর স্বালস্থযর জন্য অিযাবশ্যক। রকন্তু িালদর ভাষণ ফদলশর অরস্তত্ব ধলরই টান মালর। ফদশলপ্রম রশলকয় ঝুরেলয় ফরলখ িাই মুরেযুলদ্ধ 

শহীদলদর সাংখ্যা রনলয় সলন্দহ ফপাষণ করা হয়। িালদর মুলখ ফর্ অরবরাম রমথ্যাোর েেলে, এলি ফদলশর, রাজনীরির োভ রকছুই হলচ্ছ 

না। বরাং িরিই হলচ্ছ। আর এই িরিগ্রস্ত কলর ফিাোর কাজটি িারা অবেীোয় োরেলয় র্ালচ্ছ। অনবরি হিাশাব্যেক, ফদশরবলরাধী 

বেব্য শুলন িালদর প্ররি আস্থা, রবশ্বাস হাররলয় ফফলেলে। িাই িালদর এখন ফোরাবারেলি খারব ফখলি হলচ্ছ। এলদর ফদশলপ্রম স্বাে যগলন্ধ 

কলুরষি বলেই রমশ স্পি হলয় উলেলে।  

ফফব্রæয়ারর আমালদর ফোলখর দৃরি, অন্তলরর আলবগলক এমনভালবই সমৃদ্ধ কলর ফর্, এসব জঙ্গী, সন্ত্রাসবাদী, যুদ্ধাপরাধীলক ফদশ ফেলক 

রনরশ্চি কলর স্বাধীনিার ধারালক অক্ষুণœ রাখার ব্রলি। বাঙােীর জাগরণ ঘলটলে ইরিহালসর প্ররি পলদ। শি বাধা, শি রবঘœফক ফস 

ধূরেসাৎ করলি ফপলররেে। আজলকও ফসই পলেই ফেঁলট র্ালচ্ছ। ফফব্রæয়াররর রবদালয়র সলঙ্গ সলঙ্গ ফবলজ উেলে স্বাধীনিার মন্ত্রগুলো। 

মালে যর ফগৌরবগাোলক সামলন এলন দানলবর রবরুলদ্ধ মানলবর জয়লক ফকউ রুলখ রদলি পালররন, পারলবও না। বাঙােী মাো নি না করা 

জারি বলেই ফস পারড় রদলি পালর রনধুয়া পাোর। 

ফেখক: একুলশ পদকপ্রাপ্ত সাাংবারদক ও মহাপররোেক ফপ্রস ইনরেটিউট বাাংোলদশ (রপআইরব) 
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