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মে আঘাি মহশনশে আমায় িা মকিল স্মৃতিশি নয় িরং হৃদশয় মেঁশে রয়। উপকূলীে ়েহশর মিশ  ়ওঠা, আতম মদশ তে সি বস্তশরর 

মানুষ - তেক্ষােী, তেল্পী, রাজনীতিতিদ, শ্রতমক, কৃষক োরা তকনা – তিতভন্ন  অমর একুশের সামাতজক আচাশর অংে তনশয় োশক। 

প্রতি িের ২১ মে মিব্রুয়ারী আশস, ভাষার অতধকাশরর জন্য োত্র-শ্রতমকরা  োরা িাশদর জীিন উৎসগ ব কশরতেল িাশদর  স্মরশণ 

প্রভাি মিতরশি হাশি ফুল তুশল একুশের গান শুনশি পাওয়া োয় “আমার ভাইশয়র রশে রাঙাশনা একুশে মিব্রুয়ারী/ আতম তক 

ভুতলশি পাতর?” এিং একশোশগ িারা েহীদ তমনাশরর তদশক অগ্রসর হয়। 

 

এটি তেল স্মরণীয় ও আধ্যাতিক সংশোশগর পাোপাতে োসক মশ্রণীর তনপী ়ন ও স্বৈরাচারী মশনাভাশির তিরুশে প্রতিিাদ, ো 

জনগশণর সতিতলি ঐকয  দ্বারা প্রভাতিি। এশি অিাক হওয়র তকছু মনই মে েহীদ তমনার একটি পতিত্র ধম বতনরশপক্ষ স্থান হশে ়

দাঁত ়শয়তেল মে াশন মলাশকরা অন্যাশয়র প্রতিিাদ করশি জশ ়া হি। ে নই সতিতলি কশম বর প্রশয়াজন মদ া মদয় ি নই মলাশকরা 

একুশের তদশক িাতকশয় োশক। একুে িাশদরশক সতিতলি েতেশিাশধর উৎসাহ তদশয় োশক। এটি মকিলমাত্র জািীয় পে বাশয় 

স্বৈরাচারতিশরাধী এিং সাম্প্রদাতয়কিাতিশরাধী আশদালশনর জন্য নয়, তনে বািশনর তিরুশে স্থানীয় তিশক্ষাশভর মক্ষশত্রও এটি সিয 

তেল। 

 

পে বশিক্ষন করশল মদ া োয় মে িিবমাশন একুশের অনুষ্ঠাশন উশে শোগ্যভাশি পতরিিবন ঘশটশে। আমরা স্পষ্টিই মোক ও মোশকর 

ভাষা মেশক দূশর চশলতে। োহাদশির সািষতি িের পশর ক্ষতির েন্ত্রণা হ্রাস মপশয়শে এিং মৃিশদর জন্য আমাশদর দোঃ  ম্লান হশয় 

মগশে। অমর একুশে আন্তজবাতিক মাতৃভাষা তদিস তহসাশি জাতিসংশঘর ৈীকৃতি অজবশনর পর এশকর পর এক সরকার উদোপশনর 

ভাষা গঠশনও ভূতমকা মরশ তেল। যুিসমাশজর কাশে এটির আশিদন তদনশক তদন হ্রাস মপশি চশলশে। স্মরণ করার মেৌে অনুেীলন 

দীঘ বকালীন। এিং একুশের "উদোপনগুতল" ক্রমিধ বমান ব্যতেৈািশন্ত্রর এক মকৌতুক রূপশক প্রতিতিতিি কশর, ো প্রদে বনীিাদ এিং 

মশনাশোগ আকষ বশনর মকন্দ্রতিন্দুশি পতরণি হশয়শে: রাজনীতিতিদশদর জন্য এটি একটি িশটাোলা; মসতলতিটিশদর জন্য, িাশদর 

ভেশদর িারা িাশদর ভাষা এিং মদেশক কিটা ভালিাশস িা মদ াশনার একটি সুশোগ; সাধারণ মানুশষর জন্য, এটি নতুন মপাোক 

পরার এিং মসাশ্যাল তমত য়ায় মপাস্ট করার জন্য িশটা মিালার সুিন ব সুশোগ। 

 

এই পতরিিবনগুতলর রাজননতিক এিং সাংস্কৃতিক প্রভািগুতল কী কী? আমরা ইতিহাস এিং স্মৃতিেতেগুতলর মশধ্য একটি তিশভদ 

স্বিতর করার ঝুঁতকর  তদশক োতি িশল মশন হয়। 

 

আমরা সিাই জাতন মে সতিতলি স্মৃতি সামাতজক পতরিিবনশক সচল করশি পাশর। স্মরণ করার কাজটি মকিল অিীশির ঘটনার 

মপ্রক্ষাপটশকই উপস্থাপন কশর না, িিবমান প্রশচষ্টাশক প্রভাতিি কশর এিং চাতলি কশর। মেশকান প্রশয়াজনীয় প্রতিশরাধশক সতিতলি 

স্মৃতির তভতিশি তনশজশক প্রতিতষ্ঠি করশি সক্ষম কশর মিাশল। অন্য কোে়, ল ়াই স্মৃতি ো ়া অসম্ভি। আমাশদর জািীয় জীিশন, 

অমর একুশে একটি অনন্য স্থান দ ল কশরশে - মকিলমাত্র তেক্ষােী ও শ্রতমকশদর োহাদাি, আমাশদর মাতৃভাষার দমন, এিং 

আমাশদর সংস্কৃতিশি আঘাশির স্মারক তহসাশি নইয়, িরং সম্ভািনার মিাধ এিং সম্ভাব্য েতের প্রশরাচনা তদশয়শে। আমাশদর 

জািীয় জীিশনর প্রতিটি মুহুশিব ে ন আমরা অনুভি কশরতে মে আমরা ইতিহাস রচনা করতে, িা সমাশজর গণিাতন্ত্রক রূপান্তশরর 

জন্য প্রতিটি সংগ্রাশম একুশের িীরত্বপূণ ব প্রতিশরাশধর স্মৃতি আমাশদরশক সচল কশরতেল। 

 

একুশের িাৎপে ব রাজননতিশকর মচশয় মিতে সাংস্কৃতিক এিং সামাতজক তেল, িশি খুি অল্প সমশয়র মশধ্যই এটি িাঙাতল সমাজশক 

তচরিশর িদশল তদশয়শে। একুশের মসই তদনটি, ে ন আমরা মঘাষণা কশরতেলাম মে, এই ভাষাটি আমাশদর, আমরা এই ভূতমর 

অন্তভু বে। মসইতদন প্রেমিাশরর মশিা অনাগি িাংলাশদশের হৃদস্পদন মোনা মগল। িাঙাতল জািীয়িািাশদর প্রেম স্পষ্ট প্রকাে 

এই ভাষা আশদালশনর সাশে জতিি তেল। একুশের ৈ-অনুভূতি এিং অন্তভু বতের অনুভূতি গশ ় তুশলতেল ো সাধারণ মানুশষর  



 

 

 

গণিাতন্ত্রক সংস্থাশক দমন-পী ়শনর তিরুশে প্রতিশরাধ গশ  ়তুলশি সক্ষম কশর তুশলতেল। এটি তেল আমাশদর জািীয় অতধকার 

তেতনশয় মনয়ার তিরুশে প্রতিিাদ। এটি "পাতকস্তান মিাদে ব" ো তিভাজনমূলক "তদ্ব-জাতি" িশের উপর তভতি কশর স্বিতর হশয়তেল। 

অন্যতদশক, সাম্যিার নীতিগুতলর উপর তভতি কশর" িাংলাশদে মিাদে ব " নাশম একটি নতুন সংস্কৃতির তদশক এতগশয় তগশে়তেল 

,মে াশন  মানি মে বাদা এিং সামাতজক ন্যাে়তিচার তেল। " একুশের প্রতিমূতিব মেশক মুতে এিং সমিািাদী চতরত্র িংেপরম্পরায় 

ধশর সামাতজক ও রাজননতিক আশদালশনর অনুশপ্ররণা ও প্রাণেতের এক তনে়তমি উৎস। এ কারশণই একুশের স্মৃতি ক্ষুন্ন করার 

প্রয়াস মেশক রক্ষা পাওয়া খুি জরুতর। 

 

ভাষা আশদালশনর একটি মূল নীতি হশি এটির সি বজনীনিা: এই ধারণাটি মেশক িলা োয় পৃতেিীর সমস্ত মানুশষর তনজৈ ভাষা 

এিং সংস্কৃতি অনুেীলশনর অতধকার োকা উতচি। এটি সমস্ত মলাক এিং িাশদর ভাষার জন্য কো িশল। একো অৈীকার করার 

উপায় মনই মে, ১৭ ই নশভির, ১৯৯৯ ইউএনও কতৃবক ২১ মে মিব্রুয়াতরশক আন্তজবাতিক মাতৃভাষা তদিস তহসাশি গ্রহণ করা আমাশদর 

সকলশক গতি বি কশরশে এিং তিশ্বমশে িাংলাশদশের মে বাদাশক িহুগুশণ িাত ়শে ়তুশলশে। তিংে েিাব্দীর পর মেশক তিশ্বজুশ  ়

ভাষাগি ও সাংস্কৃতিক স্বিতচত্রয প্রচাশরর জন্য জাতিসংশঘর প্রশচষ্টা তনোঃসশদশহ একটি যুগান্তকারী পদশক্ষপ। িশি তকছু মলাশকর 

যুতে হিাোজনক মে, মেশহতু একুশে এ ন আন্তজবাতিক মাতৃভাষা তদিস তহসাশি ৈীকৃি, িাই আমাশদর উতচি এটি মোশকর তদন 

তহসাশি পালন না কশর পুশরা তিশশ্বর সাশে আনশদর সাশে উদোপন করা উতচি। আতম আন্তজবাতিক মাতৃভাষা তদিশসর প্রাতি 

উদোপশনর তিশরাধী নই, িশি আতম দৃিভাশি তিশ্বাস কতর মে মোক করা এিং স্মরণ করা আমাশদর কিবব্য। 

 

আমরা েতদ মোক মেশ  ়, িশি েীঘ্রই আমরা অিীশির ঘটনা আর স্মরণ করশি পারি না। আমরা কীভাশি ঐতিহাতসক স্মৃতিটিশক 

জীতিি ও প্রাসতিক রা ার জন্য এতগশে় োই; আমাশদর উিরাতধকাশরর উপলতি এিং ব্যাখ্যা এটির উপর তনভবর কশর। আমরা 

েতদ এই ঐতিহাতসক তদশনর অে ব সংরক্ষণ এিং সোতরি না কতর, িশি আমাশদর িীরািনারা মে ইতিহাশসর জন্য প্রাণ তদশে়তেশলন 

মসই ইতিহাসটি আমাশদর ভতিষ্যি প্রজন্মশক আর স্পেব করশি না। এর অে ব হ'ল আমরা এর অন্তভু বে নই। আমরা এমন একটি 

জাতির অংে ো আজ তিশ্ব মশে তনশজর জন্য জায়গা স্বিতর কশরশে। আমরা ে ন আমাশদর এইরকম "অমর" স্মৃতি মপশয়তে ি ন 

কীভাশি আমরা তনশজর অনুভূতি ো ়াই িা ইতিহাসতিহীন মানুষ তহসাশি এতগশয় োওয়ার কল্পনা করশি পাতর?। 

 

একুশের অনন্তকালীন প্রতিশ্রুতি এ নও পূরণ হয়তন। এটি এ নও প্রচুর প্রিীকী িাৎপে ব ধারণ কশর োর একটি সতিতলি েতে 

জশ ়া করার এিং ি ় ধরশনর পতরিিবন আনার ক্ষমিা রাশ । এটি অৈীকার করার উপাে ়মনই মে অমর একুশে আন্তজবাতিকভাশি 

পাতলি হওয়ায় তিশ্বজুশ ় ব্যতেশদর বৃহির অংেগ্রহশণর সুশোগ কশর তদশয়শে।ভতিষ্যৎ প্রজশন্মর জন্য এটি মজশন রা া জরুতর মে, 

আমাশদর পুি বপুরুশসরা িাশদর অতধকাশরর জন্য ল ়াই কশর  জীিন তদশয়শে িবু মাো নি কশরতন এিং অশনক মলাক এ নও ল ়াই 

করশে। 

 

সংশোধন এিং সংরক্ষণ প্রতক্রয়া শুরু হশয়শে। মকিল মোক ও স্মরণ আমাশদর সতিতলি স্মৃতির ক্ষয় িন্ধ করশি পাশর। 


