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গত সpাহ : 
ভীষন বয্sতার িভতর কাটেছ pিতটা িদন। eকিদন eকটা kাসেটs িদেয় আসেত না আসেতi 
পেরর িদন আেরকটা kাসেটs না হয় eসাiনেমন্ট না হয় েসশনাল ভাiভা না হয় aনলাiন। 
e িচt গত জাnয়ারী েথেক শুr কের pায় pিত সpােহরi। িবেনাদেনর uপায় kিণক িবরিতেত 
েশানা গান বা িকছুটা সময় বnুেদর সােথ আDা। uiকeন্ড ছাড়া aবসর েনi কােরা। মােঝ 
মােঝ মেন হয় লাiফটা েহল হেয় েগল ের। e বছর টা eরকম েকন ?  
আেগ pিত সpােহi ei দল oi দল eর েকান eকটা আেnালন, হরতাল, aবেরাধ বা 
আভয্nরীন নানা রকম দাবী দাoয়া সংkাn কারেন ি  িকছু ছুিট বরাd থাকেতা আমােদর। 
কয্ােলন্ডাের ei ছুিটgেলা েদখা যায় না আরিক। eকবার েতা েদখা েগেছ pিত শিনবার েকান 
না েকান কারেণ বn পের যােচ্ছ। আমরা েতা মহাখুিশ সাত িদন eর সpােহ টানা িতন িদন i 
ছুিট। শিনবার েয েসশনালটা থাকেতা েসটার aিধকাংশ kাসi হয়িন eবং টামর্ eর েশষ িদেক 
েদখা েগল িদেন িতনটা কের ekেপিরেমন্ট করেত করেত aবsা েকেরািসন।  
জrরী aবsা েঘাষনার পর eiসব ধানাi পানাi বn। চুপচাপ kাস কের যাoয়া ছাড়া uপায় 
েনi। আেগ uiকeেন্ডর মযর্াদাটা বুঝতাম না, eখন বুিঝ uiকeন্ড েকন eত আদরনীয় !! 
মrভুিমেত হঠাৎ বৃি  িমডটামর্ ভয্ােকশনটােতা েদখেত না েদখেতi েশষ হেয় েগল। 
বstত ei আঠার মােস বছেরর লাiফ e eতটাi aভয্s হেয় িগেয়িছলাম আমরা েয সাmpিতক 
বয্sতা িকছুটা aনাhত, বুেকর uপর েচেপ বসা জগdল পাথেরর মতi লাগিছল।  
 

ei সpাহ : 
aখন্ড aবসর। ঘুমােত যাi েভারেবলা। ঘুম েথেক uিঠ বারটায়। মােঝ মােঝ eখান েসখান 
ঘুরাঘুির। আDা। মেন হয় েযন লাiফটা আবার জীবেন পিরনত হেয়েছ !!! 
তাi িক ? জীবন আসেল েকানটা ?  
aবয্বsা আর দূনর্ীিত সমােজর রেn রেn eমনভােব pেবশ কেরেছ, eটা েথেক িকভােব েবর 
হoয়া সmব েকui eকমত হেত পারেছন না। sাধীনতার পর ৩৫ বছেররo েবিশ পার হেয় 
েগল, ভাবেত aবাক লােগ eকজন েনতা আমরা eখেনা েপলাম না যার sেযাগয্ েনতৃেt ... 
(কত spi েতা আেছ আমােদর) 
 
eখনo আমােদর দাবী আদােয়র uপায় হল হরতাল, aবেরাধ, ধমর্ঘট। eকদল kমতায় 
থাকেল আর eক দল eর aবsা খারাপ হেয় যায়। eটার pিতেশাধ েনoয়া হয় kমতা 



পিরবতর্েনর পর। sজনpীিতর কারেন সরকারী pায় pিত েkেti েলাকসােনর aংক gনেত 
িগেয় iিন্টজার েরঞ্জ oভারেফ্লা !! dবয্মূেলয্র ঊধর্গিতর কারেন সাধারন মাnেষর tািহ aবsা। 
কয়লা, গয্াস -- চুির হেয় যায় েদেশর সmদ। ei চুিরর বয্াখয্া আবার েয যার মত বািনেয় 
েফেল।  
আমােদর শিk হল দলাদিল। েদেশর িভতের aিফস-আদালত-iuিনভািসর্িট আর েদেশর বাiের 
যার যার কমর্েkেt েযখােনi যাi diটা দেল িবভk না হেল আমােদর an হারাম!! 
ভালi। জগৎটাiেতা di eর েখলা। নারী-পুrষ, নথর্ েপাল-সাuথ েপাল, েডেমাkাট-
িরপািbকান, কণা-pিতকণা, pাস-মাiনাস েতা থাকেবi। পরমাণরু eেকবাের িভতের iেলকTন, 
েসখােনo পিজিটভ িsন, েনেগিটভ িsন, আর আমােদর দলাদিল না করেল েকমেন চেল।  
আমােদর aধয্াপনা, চাকির, ছাtt সবিকছুi eত েবিশ নীল-সাদা গনতেntর uপর িনভর্রশীল 
েয পেনর বছেরর dনর্ীিত আমােদর েয kিত কের তার েচেয় েবশী kিত কের আট মােসর 
েধায়ােমাছা। েকনা বুিdজীিব েতা আেছi েদেশ। akেরর মাধুেযর্ আর বাকপটুতায় আমােদর 
েদেশ সতয্ আর িমথয্া েয যার যা মত বািনেয় িনেত পাের। সােপাটর্ার েতা আেছi। কিবgri 
েতা বেল েগেছন, “ঘেট যাহা সিতয্ নেহ / েসi সতয্ যাহা রিচেব তুিম...” 
 
তাহেল uপায় িক ? আমােদর েদেশর সেচতন ছাtসমাজ আেছ না ? ei ছাtরাi েতা েদেশর 
ভিবষয্ত। পঁয়িtশ বছের ei ছাtেদর েথেকi কত েনতা েবিরেয় eল, সবাi িমেল েদশটােক 
eেকবাের udার কের েফলেলা। আের দূনর্ীিতেত আমােদর েদশ চয্ািmয়ন হেব েকন ? e 
িন i ষড়যnt। আমােদর আসেল েকান dনর্ীিত েনi। যারা বলেছ তারাi দূনর্ীিতবাজ।  
সেচতন ছাtসমােজর মুেখাশ লািগেয় বড় বড় কথা বলা খুব সহজ। সারােদেশ eত ছাt, েয 
যখন েযটা বলেব েসটাi সিঠক। িবশব্িবদয্ালেয় “কয্াডারমিন” েদর সাধ-আhােদর মূলয্া িদেত 
হয় সাধারন ছাtেদরেক। পুিলেশর িনযর্াতেন শামীম েরজা rেবলরা মারা েগেল আমােদর ছাt 
সমােজর সময় হয় না িকছু করার। জাহাংগীরনগর িবশব্িবদয্ালেয় ধষর্েনর েসঞ্চুরী হেলo সেচতন 
ছাt সমােজর িকছু আেস যায় না। কয্াডারgrেপর বndকযুেd মারা যায় সিন রা, তােতo সারা 
েদেশ খুব eকটা িকছু হয় না, কারন তােত েকান সংগঠেনির িকছু আেস যায় না, েকান দেলরi 
েকান sাথর্ সংি  েনi তােত। কয্াডারpথা বেnর আেnালনটা েকu করেলা না। 
 
িকছু sাথর্েলাভী তথাকিথত ছাt, তথাকিথত িশkক, তথাকিথত েনতা eেদর কারেন hমিকর 
সmুিখন আজ েদেশর পাবিলক িবশব্িবদয্ালয়gেলা। hমিকর সmুিখন েগাটা িশkাবয্বsা। পয়িtশ  
বছের আমরা eখেনা আমােদর িশkাবয্বsা যুগেপােযাগী করেত পািরিন। eখনo িশkা িনেয় 
চেল নানা রকম িনরীkা। েদেশ েমধাবীর েযাগয্তার মুলয্ায়ন হয় না। েদেশর দিরd মাnেষর 
কেরর টাকার িশkা েনoয়া েমধাবীেদর কমর্েkt খঁুেজ িনেত হয় েদেশর বাiের। আর oi েয 
ছাtেনতা, কয্াডার সাত ভেুত লুেট খায় েদেশর সmদ। 
 



আর কথা বাড়াব না। যিদo েনৗকা েঠেল িদেয় েবহাi েক “আজ েথেক েগেলi হত” বলা হেয় 
েগল। কথা েতা aেনক বািড়েয়i েফললাম। িনেজর পড়ার কািহনী িদেয় শুr কের ফাকতােল 
েদশটা udার করার ডাক o িদেয় িদলাম। নতুন কথা খুব eকটা বিলিন। বলব িক ভােব। কথা 
সmবত বলা হেয় েগেছ। eত বুিdজীিব, eত বi, eত িববৃিত, eত bগ, eত সাiট, eত 
চয্ােনল, eত সংবাদপt সবাi বেল েফেলেছ। তাo েকন জািন কাজ হেচ্ছ না খুব eকটা।  
 
eকi িবতেকর্ ঘুরিছ আমরা সবাi। 
eকজন কান্ডারী আেদৗ িক পােবা আমরা ? 


