
 

 

  

  

বাাংাদেদলর জাতীয় ভাা দেব ও ারা দবদের আন্তজজাদতক মাতৃভাা দেবদর প্রেক্ষাপদে দভন্নতা রদয়দছ। আমরা 

বাাংাদেদলর মানদুরা তা অদনক ময় উপদি কদর না। আমাদের কাদছ একলু অদিদের অদবদেেয অাংল দও দবদের অদনক 

অঞ্চদর মানদুর কাদছ এর আদবেন এখদনা অস্পষ্ট। আন্তজজাদতক মাতৃভাা দেব উেযাপন উপদক্ষ জাপান বাাংাদেল প্রাাইদে 

একদে আন্তজজাদতক অনষু্ঠাদনর আদয়াজন কদরদছদা প্রোদকওর লীে দমনার পাদকজ, একদুল প্রেব্রুয়ারীদত। প্রখাদন দভড় জদমদয়দছদা 

জাপানী ও প্রবল কদয়কদে প্রেল প্রেদক আগত দবদেলীরা। অনষু্ঠাদনর উন্মকু্ত াংাপ পদবজ জাপানী উপস্থাদপকা আর এক জাপানীদক েশ্ন 

করদা, মাতৃভাা দেব ম্পদকজ তুদম দক জাদনা। উত্তর এদা, জাপাদন মাতৃভাা বদ দকছু প্রনই, আদছ রাষ্ট্রভাা। কোো দিক। 

জাপাদনর স্কদু ভাা দলক্ষার ক্লাদক জাপানী ভাার ক্লা বদ না, বা য় প্রকাক-ুপ্রগা অেজাৎ রাষ্ট্রভাার ক্লা। েশ্নকতজা নাদছাড় বান্দা 

প্রেদখ উত্তরোতা একেু আমতা আমতা কদর বদা, তার বাড়ী জাপাদনর উত্তর অঞ্চদর আওমদর প্রজায়। প্রখাদন ুগারু ডায়াদক্ট 

েচদত যা অনযানয অঞ্চদর 

জাপানীদের কাদছ অদবাধ্য। 

প্র মদন কদর ুগারুই তার 

মাতৃভাা এবাং প্রোদকওদত 

এদ মাতৃভাাদক প্র খুব 

অনভুব কদর। পাদল 

বাাংাদেদলর এক রদক 

দদদে েবাী দেপ্পদন কাদে- 

আমার মাতৃভাা দদদে 

তদব রাষ্ট্রভাা দে বাাংা! 

পদরর উত্তরোতা এক 

দেদদপনা জানাদা, 

দ্বীপপদুের প্রেল দেদদপদন 

রদয়দছ োয় ১৭০দে ভাা। 

প্রয দ্বীপদেদত তার জন্ম, 

প্রখানকার মাতৃভাার নাম 

বাইক ভাা। মাতৃভাা 

তাাঁর জনয গুরুেপরূ্জ তদব 

রাষ্ট্রভাা দদদব গৃীত 

তাগাদাগ ভাা তার জনয 

মান গুরুেপরূ্জ। এর পদরর উত্তরোতা প্রকাকাতা প্রেদক আা এক বাঙাী। মাতৃভাা বাাংা দনদয় প্র ভাদবত নয়, কারর্ েদতদবলী 

বাাংাদেল রদয়দছ। 

 

একলু আমাদের ভাবায়। উদনলদলা আেচদিল াদ প্রমাাম্মে আী দজন্নার প্রঘার্া দছদা- একমাত্র উর্দজই দব 

পাদকিাদনর রাষু্ট্রভাা। প্র প্রঘার্ায় মাতৃভাার উদিখ দছ না। তারপর শুরু দা ভাা আদন্দান, একলু প্রেদক একাত্তদর এদ 

স্বাধ্ীন প্রেদলর রাষু্ট্রভাা দা বাাংা । প্রখাদনই োমা নয়, উদনলদলা দনরানব্বই াদ একদুলর দবোয়ন ঘেদা। দবে দকন্তু একদুলর 

নামকরর্ করদা মাতৃভাা দেব, রাষ্ট্রভাা দেব নয়। বতজমাদন বাাংাদেদল একলু দনদয় যা দে, ভাা লীেদের েদত শ্রদ্ধায় আনত 

ওয়া, ভাা সদনকদের েয়াদন মুযমান ওয়া বা বজিদর বাাংা চাু করায় েতযয়ী ওয়া- তার অদধ্কাাংলই জাতীয় প্রচতনার 

েদতেন। আমাদের জাতীয় প্রচতনার আবার সদ্বত ত্তা রদয়দছ। একদুল প্রেব্রুয়ারীদত আমরা যখন লীে দমনাদর পষু্প অপজর্ কদর 

তখন আমাদের বাঙাী জাতীয় প্রচতনা দবমূতজ দয় ওদি। আবার আমরাই যখন ছাদব্বদল মাদচজ জাতীয় স্মদৃত প্রৌদধ্ পষু্প অপজর্ কদর, 

তখন েুদে ওদি আমাদের বাাংাদেলী জাতীয় প্রচতনা। আমরা একই াদে বাঙাী এবাং বাাংাদেলী। আমাদের এই সদ্বত জাতীয় 

প্রচতনা াংত দত ময় াগদছ, দকছু ময় অদতক্রান্ত দে াংলদয়। অেচ আত্মদচতনা াংত বার আদগই আমরা একলুদক তুদ 

দোম দবেবাীর কাদছ। দবদেদলর মাদেদত দনদমজত লীে দমনার োঙ্গদন োাঁদড়দয় যখন প্রেদখ, দকছু অস্পষ্ট ধ্ারর্া দনদয় নানা প্রেদলর 

মানু একলুদক হৃেদয় ধ্ারর্ করদত চাইদছ, তখন দক করা? আমরা দক ওদের একদুলর গান গাইদত বদবা, াদত ধ্দরদয় প্রেদবা 

অশ্রুদক্ত দক্রদদেমাম দকাংবা প্রচরী েু ? 

 



 

েু েুদ প্রছদয় প্রগদছ প্রোদকও লীে দমনার োঙ্গন। এক জাপানী বন্ধ ুবদ ভাার জনয এত ভাবাা কখদনা প্রেদখদন। 

আদমও া েুগুদার দেদক তাদকদয় োদক। জাপাদন প্রলাদকর েুদর রঙ াো আর ভাবাার েুদর রঙ া। লীে দমনাদর 

আমাদের প্রেওয়া 

েুদর রঙ া, কারর্ 

তার াদে লীদের 

রদক্তর রদঙর দম 

রদয়দছ। এো প্রয 

ভাবাার রঙ তা 

কখদনা ভাদবদন। এক 

জাপানী বন্ধু আমার 

াদত সেদনক আাদ 

াংবােপদত্রর একদে 

পাতা ধ্দরদয় প্রেয়। 

একদে াংবাে প্রেদখ, 

জাপাদনর কদয়কদে 

দবুপ্তোয় ভাার 

দবদয়। বাাংাদেদলর 

মতই এক-ভাা এক-

াংস্কদৃতর প্রেল মদন 

দও জাপাদনরও 

রদয়দছ াাংস্কদৃতক 

সবদচত্র। জাপাদনর বজ 

উত্তদরর দ্বীপ প্রাক্কাইদডা, আয়তদন বাাংাদেদলর মান। প্রই দ্বীপ্রপর আদেবাীদের নাম আইন,ু যারা এদস্কদমাদের মদগাত্রীয়। 

বাাংাদেদলর আদেবাীরা পদিম প্রেদক আা আযজদের আগ্রাদন প্রযমন ক্রম দবুপ্ত, আইনরুা প্রতমদন েদক্ষদনর েধ্ান দ্বীপ নু প্রেদক 

আা জাপানী বদত স্থাপনকাদরদের চাদপ দবুপ্ত োয়। প্রই াদে দবুপ্ত দত চদদছ তাদের ভাা ও াংস্কদৃত। বতজমাদন মাতৃভাা 

জাদন এমন আইন ুআদছ মাত্র পদনদরা জন। আইন ুভাা ছাড়া আদরা াতদে ভাা জাপান প্রেদক দচরতদর াদরদয় যাবার পদে, প্রয 

গুদার নাম য়াদয়য়ামা, প্রয়ানাগুদন, ওদকনাওয়া, কদুনগাদম, দময়াদকা, আমাদম, ও াদচদজা। এর মদধ্য াদচদজা ভাাদে প্রোদকওর 

দনকেবতজী াদচদজাদজমা দ্বীপবাীর ভাা।  

 

লীে দমনারদেদক খুাঁদেদয় প্রেখদছ প্রই জাপানী উপস্থাদপকা। তাদক বদ, বাইদক প্রতা মাতৃভাা দেব ম্পদকজ দজজ্ঞাা 

করদ, এ বযাপাদর তুদম দনদজ কতেরূ প্রবাদঝা। লীে দমনাদরর মাদঝর িম্ভদে প্রেদখদয় প্র বদ- এই দে প্রেময়ী ভাা মা, যাদক 

রক্ষা করদত র্দপাদল োাঁদড়দয় আদছ চার ন্তান। এরা প্রকব প্রতামাদের াাম, বরকত, রদেক, জব্বার নয়। এখাদন োাঁদড়দয় আদছ 

আইনদুের বীর প্রছদ াকুাইন, ওদকনাওয়া দ্বীদপর প্রই ব বীর প্রছদরা যাদের রদক্তর দবদনমদয় গদড় উদিদছ মান দরউদকউ 

াংস্কদৃত। ভাা দেবদক বুঝদত এই লীে দমনারদেই যোেজ। তার কোয়, দভন প্রেদলর মাদেদত োাঁড়াদনা লীে দমনারদেদক আদম দভন্ন 

প্রচাদখ প্রেখার প্রচষ্টা কদর। ইউদনদস্কার জদরদপ, পদৃেবীর বদচদয় প্রবলী াংখযক ভাা মরদত বদদছ পাক-ভারত উপমাদেদল, 

আমাদের েদতদবলী প্রেদল গুদাদত। প্রই ভাার াংখযা একদে র্দদে নয় োয় র্দইলত। মুদষ্টদময়র ভাা উর্দজদক একমাত্র রাষ্ট্রভাা করার 

প্রঘার্া শুধ্ ু বাাংা ভাার জনয নয়, হুমদক দয় োাঁদড়দয়দছদা সবদেক াংষ্কতৃ প্রেদক জন্ম প্রনওয়া পাোবী, দদন্ধ ভাার জদনযও। 

ইদতাদর রক্তাক্ত পে প্রবদয় বাাংা ভাা মাো উাঁচু কদর োাঁদড়দয় প্রগদছ, দকন্তু উর্দজর েতাদপ পাোবী বা দদন্ধ ভাা দক দেদক োকদত 

পারদছ? এই লীে দমনাদর ভাা মাদয়র পাদল তাদ দক আজ পাোবী ভাী প্রছদোও এদ োাঁড়াদা! প্রতামাদের প্রেদলর 

আদেবাীরা দক লীে দমনাদর েু প্রেয় ? আমাদক আনমনা প্রেদখ েশ্ন কদর জাপানী বন্ধু। আমার উত্তর প্রেওয়া দয় ওদি না। 

াাঁওতারা দক লীদে দমনাদর েু দেদত আদ?  

 

আজকা েবাীদের কমজকান্ড জানার জ উপায় দবদভন্ন প্রেল প্রেদক েকাদলত আন্তজজা পদত্রকাগুদা। পদৃেবীর রাজধ্ানী 

দদদব খযাত দনউ ইয়কজ প্রেদক েকাদলত আন্তজজা পদত্রকা প্রেদক জানদত প্রচষ্টা কদর প্রখাদন দকভাদব আন্তজজাদতক মাতৃভাা দেব 

পাদত দা। েবাদর অদনক াংগিনদক লীে দমনার দনমজার্ কদর পষু্প অপজর্ করদত প্রেদখ। তদব, বযানাদরর প্রখাদে ছাড়া তার 

আন্তজজাদতক প্রচারা খুব একো প্রচাদখ পদড়না । ইউদরাপ, অদষ্ট্রদয়াদত কম প্রবলী একই অবস্থা প্রেদখ। দবগত র্দই াজার আে াদর 

দডদম্বপ্রর লাদন্তর জনয, াংস্কদৃতর াদে াংস্কদৃতর াংাপদক উৎাদত করার জনয, আন্তজজাদতক মাতৃভাা দেবপ্রর পদক্ষ প্রঘার্া 

দেদয়দছ জাদতাংঘ । মাতৃভাা দেব উপদক্ষ আদয়াদজত েবাীদের অনষু্ঠানগুদদত াংস্কদৃতর াদে াংস্কদৃতর প্রই াংাপ খুব 



 

একো প্রেদখ না। বার বার প্রচাখ আেদক যায় লীে দমনাদর।  

 

একদুল প্রেব্রুয়ারী এক মান দেন। শুধ্ ুদেদনর আদায় দকন্তু দেনদক প্রবাঝা যায় না, তাদক বুঝদত য় বস্তুর উপদর পদতত 

আদার েদতেদনর মাধ্যদম। দেনদেদক প্রবাঝার জনয একদে েতীক, একদে দমনার তাই য়দতা একান্ত অপদরাযজ। এই লীে দমনার 

যুক্তরাপ্রজয সতরী দয়দছ, জাপাদন সতরী দয়দছ, দমনাদরর আকদৃতপ্রত না দও স্মারক িম্ভ দদদব সতরী দয়দছ অদষ্ট্রদয়াদত। একদে 

প্রজায়ার এদদছ, এর পদরর লীে দমনারদে সতরী দত যাদে কানাডায়। তদব, লাদন্তর জনয দনদবদেত একদে দেনদক প্রেখার জনয যদে 

েতীদক দমনার অপদরাযজ দয় 

ওদি, তাদ প্রই 

দমনারদেদকও একদে 

আন্তজজাদতক প্রেক্ষাপদে োাঁড় 

করাদনা েরকার। দবদেদলর 

মাদেদত লীে দমনার সতরী দ 

তা প্রকব বাাংা ভাা নয়, 

প্রই প্রেদল প্রয ব ভাা 

েচদত দকাংবা প্রয ব ভাা 

দবপন্ন, প্র ব ভাার জদনযও 

েতীদক ওয়া আবলযক। প্র 

ব ভাা ভাীরা প্রযন বুঝদত 

পাদর প্রয লীে দমনাদরর িদম্ভ 

এই প্রয মাদক দঘদর ন্তাদনরা 

োাঁদড়দয় আদছ, এখাদন ব 

প্রেদলর, ব জাদতর ন্তাদনরা 

রদয়দছ। একদুলর গান প্রকান 

দবদল জাদতর গান আর নয়। 

কানাডার আদেবাীদের 

ইনকুদেেুে ভাায় ী মাছ 

দলকাদরর গান প্রেদক শুরু কদর অদষ্ট্রদয়ার আদেবাীদের দপজানজারা ভাায় গাওয়া কদুনয়া আর দরুর যুদদ্ধর গান- এ বই একদুলর 

গান। এতদেন আমরা একদে দবদল জাদতর ভাা লীেদের স্মরদর্ গান প্রগদয়দছ, এখন বাই দমদ পদৃেবীর ব ভাার জনয গান 

গাইবার পাা। দবদল কদর প্রই ব ভাা যা দবুপ্ত বার পদে। ভযতার ইদতাদরও আদগ, স্বপ্ন-ময় প্রেদক মাদয়র মুদখর ভাা 

দলদখ এত েরূ এদদছ মানু । প্রো রাষ্ট্র ভাা না দত পাদর, তার দদখত রূপ নাও োকদত পাদর, তবু প্রো মাদয়র ভাা। এর জনয 

নতুন াংাপ শুরু করা েদয়াজন।  

 

আমাদের প্রছদ ুভা প্রবা মুদক্তর কো বদত ূদযজােদয়র প্রেল জাপাদন দগদয়দছদা, প্রই প্রেদক শুরু দয়দছদা বৃদেল 

ম্রাদজযর ূযজাি। আমাদের প্রছদ এম এন রায় অদধ্কাদরর কো বদত আোদিক মাাগর প্রপদরদয় ূর্দর প্রমদিদকা দগদয় শুরু 

কদরদছদা ামযবাদের আদন্দান । তাদের প্রেরর্াদক পাদেয় কদর, একলু লতদক লাদন্তর জনয াংস্কদৃতর াংাপ দনদয় আমাদের 

পদৃেবীর ব প্রেদলর ব জাদতর কাদছ প্রযদত দব। মাতৃভাা দেবদর প্রই আন্তজজাদতক েভাত প্রেদর লীে দমনাদরর দেদক নয়, লীে 

দমনার প্রেদক যাত্রা শুরু করুক।   

 

 

২৫প্রল প্রেব্রুয়ারী, ২০০৯  

প্রোদকও, জাপান 

 

 

 


