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সামা  

                                       
দশ িবভােগর পর থেক অথ াৎ বলা হে  ১৯৪৭ এর পর 

থেক এই পয  এেদেশ যত িল সরকার গদীনসীন হেয়েছন তারা 
সকেলই এক  বাক ই জন সাধারেণর সামেন উদগীরণ কেরেছন 
বার বার। স  হে , ‘‘আমরা যা িক  করত ািছ হ িলই 
আপনােগা বালার লােগ।  আপনারা আইন হােত লেয়ন না। 
আমােগা পর বরসা রাই া দেহন আমরা িক কইরা 
ফালাইেতিছ’’। তথাকিথত রেদর কথা আমরা এ পয  অ ের 
অ ের পালন কেরিছ। এখেনা করিছ তেব এরই মােঝ িক  িক  

িতকারী হাত েয় য বেস থেকেছ তাও ক নয়। কননা 
হাত থাকেলই িবেশষ কের স হাত যিদ কম ঠ হয় - ঘটনা চে  
কখনও সখনও িনশ িপশ কের বইিক। অতএব ‘‘ খলারাম খেল 
যা’’।  

আজ তি শ বছেরর মাথায় এেস জন মা ষেক সিত কার 
ভােব ভািবেয় েলেছ। আমােদর তথাকিথত েরর জনগেণর 
ভাল করবার অদ  ই া অ ৎসািহ, কেম া দনা কত  ভাল 
আমােদর কেরেছ। 

িক ই য ভাল কেরনিন বা এক ও য ভাল হয়িন এমন 
কথা বাধ হয় িম া না হেয় পাের না। ত ও সই ত ভােলা 

র অ রােল ম  বা িতও িক িক  হয়িন আমােদর?  
আর হেয় থাকেলও আমরা তা কখেনা কান িদন উ  

ক  হেয় বলেত পািরিন স কথা। আর কমন কেরই বা বলেবা? 
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সব সমেয়ই এই সােড় আট কা  মা েষর কােনর কােছ যভােব 
ত েদর বংশ িবিনিদত ক  সহ জয় ঢােকর আওয়াজ শানা 
িগেয়েছ তােতই সকেল বিধর।  

আ  চারনার জয়ঢাক কম  িন া এবং দশ সবার জয় 
ঢাক - সই জয় ঢােকর লয় িননােদ আ  িব ত, আ হারা সারা 
দেশর মা ষ। সই জয় ঢােকর ফ পরা খােলর িভতর থেক য 

কত‘ ’ এর কদ তা বিরেয় এেসেছ আজ প  তা ভাবেল 
চমেক উঠেত হয়। কথায় বেল, তার সব ভাল যার শষ ভাল। ল 
ত টা হে  আিম য ভালটা করেত চাইিছ তার ফল  
বংশা িমক ভােব ব ায় িকনা।  

যিদ তা না ব ায় - যিদ সই ভােলা  র সারী হয় 
তেব তার েয়াজনীয়তা বা  মা ষ সমােজ কত ? িবচা  
িবষয় তা এই ই।  

ভাল করেত চাইেল তার িপছেন র সারী িচ াশীলতা, 
মননশীলতা এবং ঢ় া এবং ত য় থাকা বা নীয়। নেচৎ গজ 
ি েত য ভাল বা ভাল করার য়াস তা থ  হেত বা । অথবা 

আপাত ি র ভােলার রংটা বদেল সমেয়র আব েন িব ত, 
িববণ, িত , িবষা  হেয় ওেঠ। যার ফল িতেত আজ দিখ সম  
ছা  সমােজ িবেভদ আর িব াি । অথচ এই ছা  সমাজ সকল 
আে ালন আর িব েবর েরাধায় দেশর ও জািতর ভিব ৎ।  

১৯২০ সােল বাধহয় গা ীজী থম এেদেশর ছা  
সমাজেক সরাসির রাজনীিতেত নামােলন ত র অসহেযাগ 
আে ালেন।  

তঃই মেন পেড় এন, এস, এস, ছা লীগ, ছা  ইউিনয়ন, 
ইত ািদ ছা  সং ার কথা। এই ছা  সমাজেক িনেয় রাজনীিতর 

কা  মােঠ নািমেয় ডাং িল খলােনা হেয়েছ। লা , চন, 
ছারা- ির খলােনা হেয়েছ। পরবত েত এই রাজনীিত রাজনীিত 
খলার চরম উ াদনায় ছা  সমােজর আেরা একধাপ অ গিত 
দখা গল - দখা গল তােদর হােত এখন আর লা  সাটা, চন, 
ছারা নই। সাজা যােক বেল এেকবাের আে য়া - এস, এল, 

আর / এস, এম, িজ ইত ািদ আেরা কত িক।  
আজ ভািব ভ , ন , িশ  িশ  িব াথ রা এসব িশখেলা 

কেব? এসব ভাল না ম ! জািননা আরও কত দখেত হেব। কত 
নেত হেব। এও িঝনা কার ভােলা ক করেব। ক করেব কার 

ভােলা।  
 
 
 
 
 
িশ ীচ , সাত ীরা থেক মিন ামান ছ  স ািদত ‘ রাদসী’  

পি কা ন/১৯৮০ সং ায় থম কািশত। 
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