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বাাংাপ্রিসলর জাতীয় ভাা দিব ও ারা দবসের াঅন্তজজাদতক মাতৃভাা দিবসর প্রেক্ষাপসট দভন্নতা রসয়সছ। াঅমরা 

বাাংাসিসলর মানসুরা তা াসনক ময় উপদি কদর না। াঅমাসির কাসছ একলু াদিসের াদবসেিয াাংল সও দবসের াসনক 

াঞ্চসর মানসুর কাসছ এর াঅসবিন এখসনা াস্পষ্ট। াঅন্তজজাদতক মাতৃভাা দিব উিযাপন উপসক্ষ জাপান বাাংাসিল 

প্রাাাআদট একদট াঅন্তজজাদতক ানষু্ঠাসনর াঅসয়াজন কসরদছসা প্রটাদকওর লীি দমনার পাসকজ, একসুল প্রেব্রুয়ারীসত। প্রখাসন দভড় 

জদমসয়দছসা জাপানী ও প্রবল কসয়কদট প্রিল প্রেসক াঅগত দবসিলীরা। ানষু্ঠাসনর উন্মকু্ত াংাপ পসবজ জাপানী উপস্থাদপকা াঅর 

এক জাপানীসক েশ্ন করসা, মাতৃভাা দিব ম্পসকজ তুদম দক জাসনা। উত্তর এসা, জাপাসন মাতৃভাা বস দকছু প্রনাআ, াঅসছ 

রাষ্ট্রভাা। কোটা দিক। জাপাসনর স্কপু্র ভাা দলক্ষার ক্লাসক জাপানী ভাার ক্লা বস না, বা য় প্রকাক-ুপ্রগা ােজাৎ রাষ্ট্রভাার 

ক্লা। েশ্নকতজা নাসছাড় বান্দা প্রিসখ উত্তরিাতা একটু াঅমতা াঅমতা কসর বপ্রা, তার বাড়ী জাপাসনর উত্তর াঞ্চসর াঅওমদর 

প্রজায়। প্রখাসন ুগারু ডায়াসক্ট েচদত যা ানযানয াঞ্চসর জাপানীসির কাসছ াসবাধ্য। প্র মসন কসর ুগারুাআ তার মাতৃভাা 

এবাং প্রটাদকওসত এস মাতৃভাাসক প্র খুব ানভুব কসর। পাসল বাাংাসিসলর এক রদক দসদট েবাী দটপ্পদন কাসট- াঅমার 

মাতৃভাা দসদট তসব রাষ্ট্রভাা সে বাাংা! পসরর উত্তরিাতা এক দেদদপনা জানাপ্রা, দ্বীপপসুের প্রিল দেদদপসন রসয়সছ োয় 

১৭০দট ভাা। প্রয দ্বীপদটসত তার জন্ম, প্রখানকার মাতৃভাার নাম বাাআক ভাা। মাতৃভাা তাাঁর জনয গুরুেপরূ্জ তসব রাষ্ট্রভাা 

দসসব গৃীত তাগাসাগ ভাা তার জনয মান গুরুেপরূ্জ। এর পসরর উত্তরিাতা প্রকাকাতা প্রেসক াঅা এক বাঙাী। মাতৃভাা 

বাাংা দনসয় প্র ভাদবত নয়, কারর্ েদতসবলী বাাংাপ্রিল রসয়সছ। 

একলু াঅমাপ্রির ভাবায়। উদনলসলা াঅটচদিল াস প্রমাাম্মি াঅী দজন্নার প্রঘার্া দছসা- একমাত্র উর্দজাআ সব 

পাদকিাসনর রাষু্ট্রভাা। প্র প্রঘার্ায় মাতৃভাার উসিখ দছ না। তারপর শুরু সা ভাা াঅসন্দান, একলু প্রেসক একাত্তসর এস 

স্বাধ্ীন প্রিসলর রাষু্ট্রভাা সা বাাংা । প্রখাসনাআ োমা নয়, উদনলসলা দনরানব্বাআ াস একসুলর দবোয়ন ঘটসা। দবে দকন্তু 

একসুলর নামকরর্ করসা মাতৃভাা দিব, রাষ্ট্রভাা দিব নয়। বতজমাসন বাাংাপ্রিসল একলু দনসয় যা সে, ভাা লীিসির েদত 

শ্রদ্ধায় াঅনত ওয়া, ভাা সদনকসির েয়াসন মুযমান ওয়া বা বজিসর বাাংা চাু করায় েতযয়ী ওয়া- তার াদধ্কাাংলাআ 

জাতীয় প্রচতনার েদতেন। াঅমাসির জাতীয় প্রচতনার াঅবার সদ্বত ত্তা রসয়সছ। একসুল প্রেব্রুয়ারীসত াঅমরা যখন লীি দমনাসর 

পষু্প াপজর্ কদর তখন াঅমাসির বাঙাী জাতীয় প্রচতনা দবমূতজ সয় ওসি। াঅবার াঅমরাাআ যখন ছাদব্বসল মাপ্রচজ জাতীয় স্মদৃত প্রৌসধ্ 

পষু্প াপজর্ কদর, তখন েুসট ওসি াঅমাসির বাাংাসিলী জাতীয় প্রচতনা। াঅমরা একাআ াসে বাঙাী এবাং বাাংাসিলী। াঅমাসির 

এাআ সদ্বত জাতীয় প্রচতনা াংত সত ময় াগসছ, দকছু ময় াদতক্রান্ত সে াংলসয়। ােচ াঅত্মপ্রচতনা াংত বার াঅসগাআ 

াঅমরা একলুপ্রক তুস দিাম দবেবাীর কাসছ। দবসিপ্রলর মাদটসত দনদমজত লীি দমনার োঙ্গসন িাাঁদড়সয় যখন প্রিদখ, দকছু াস্পষ্ট 

ধ্ারর্া দনসয় নানা প্রিসলর মানু একলুসক হৃিসয় ধ্ারর্ করসত চাাআসছ, তখন দক করা? াঅমরা দক ওসির একসুলর গান গাাআসত 

বসবা, াসত ধ্দরসয় প্রিসবা াশ্রুদক্ত দক্রসসেমাম দকাংবা প্রচরী েু ? 

েু েুস প্রছসয় প্রগসছ প্রটাদকও লীি দমনার োঙ্গন। এক জাপানী বন্ধু বস ভাার জনয এত ভাবাা কখসনা 

প্রিদখদন। াঅদমও া েুগুসার দিসক তাদকসয় োদক। জাপাসন প্রলাসকর েুপ্রর রঙ ািা াঅর ভাবাার েুসর রঙ া। লীি 

দমনাসর াঅমাসির প্রিওয়া েুসর রঙ া, কারর্ তার াসে লীসির রসক্তর রসঙর দম রসয়সছ। এটা প্রয ভাবাার রঙ তা 

কখসনা ভাদবদন। এক জাপানী বন্ধু াঅমার াসত সিদনক াঅাদ াংবািপসত্রর একদট পাতা ধ্দরসয় প্রিয়। একদট াংবাি প্রিদখ, 

জাপাসনর কসয়কদট দবুপ্তোয় ভাার দবসয়। বাাংাসিসলর মতাআ এক-ভাা এক-াংস্কদৃতর প্রিল মসন সও জাপাসনরও রসয়সছ 

াাংস্কদৃতক সবদচত্র। জাপাসনর বজ উত্তসরর দ্বীপ প্রাক্কাাআসডা, াঅয়তপ্রন বাাংাসিসলর মান। প্রাআ দ্বীসপর াঅদিবাীসির নাম াঅাআন,ু 

যারা এদস্কসমাসির মসগাত্রীয়। বাাংাসিসলর াঅদিবাীরা পদিম প্রেসক াঅা াঅযজসির াঅগ্রাসন প্রযমন ক্রম দবুপ্ত, াঅাআনরুা 

প্রতমদন িদক্ষসনর েধ্ান দ্বীপ নু প্রেসক াঅা জাপানী বদত স্থাপনকাদরসির চাসপ দবুপ্ত োয়। প্রাআ াসে দবুপ্ত সত চসসছ 

তাসির ভাা ও াংস্কদৃত। বতজমাসন মাতৃভাা জাসন এমন াঅাআন ুাঅসছ মাত্র পসনসরা জন। াঅাআন ুভাা ছাড়া াঅসরা াতদট ভাা 

জাপান প্রেসক দচরতসর াদরসয় যাবার পসে, প্রয গুসার নাম য়াসয়য়ামা, প্রয়ানাগুদন, ওদকনাওয়া, কদুনগাদম, দময়াসকা, াঅমাদম, ও 
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াদচসজা। এর মসধ্য াদচসজা ভাাদট প্রটাদকওর দনকটবতজী াদচসজাদজমা দ্বীপবাীর ভাা।  

লীি দমনারদটসক খুাঁদটসয় প্রিখসছ প্রাআ জাপানী উপস্থাদপকা। তাসক বদ, বাাআসক প্রতা মাতৃভাা দিব ম্পসকজ 

দজজ্ঞাা করস, এ বযাপাসর তুদম দনসজ কতিরূ প্রবাসঝা। লীি দমনাসরর মাসঝর িম্ভদট প্রিদখসয় প্র বস- এাআ সে প্রেময়ী ভাা  

মা, যাসক রক্ষা করসত র্দপাসল িাাঁদড়সয় াঅসছ চার ন্তান। এরা প্রকব প্রতামাসির াাম, বরকত, রদেক, জব্বার নয়। এখাসন 

িাাঁদড়সয় াঅসছ াঅাআনসুির বীর প্রছস াকুাাআন, ওদকনাওয়া দ্বীসপর প্রাআ ব বীর প্রছসরা যাসির রসক্তর দবদনমসয় গসড় উসিদছ 

মান দরউদকউ াংস্কদৃত। ভাা দিবসক বুঝসত এাআ লীি দমনারদটাআ যোেজ। তার কোয়, দভন প্রিসলর মাদটসত িাাঁড়াসনা লীি 

দমনারদটসক াঅদম দভন্ন প্রচাসখ প্রিখার প্রচষ্টা কদর। াআউসনসস্কার জদরসপ, পদৃেবীর বসচসয় প্রবলী াংখযক ভাা মরসত বসসছ 

পাক-ভারত উপমাসিসল, াঅমাসির েদতসবলী প্রিসল গুসাসত। প্রাআ ভাার াংখযা একদট র্দদট নয় োয় র্দাআলত। মুদষ্টসময়র ভাা 

উর্দজসক একমাত্র রাষ্ট্রভাা করার প্রঘার্া শুধ্ু বাাংা ভাার জনয নয়, হুমদক সয় িাাঁদড়সয়দছসা সবদিক াংষ্কতৃ প্রেসক জন্ম প্রনওয়া 

পাোবী, দদন্ধ ভাার জসনযও। াআদতাসর রক্তাক্ত পে প্রবসয় বাাংা ভাা মাো উাঁচু কসর িাাঁদড়সয় প্রগসছ, দকন্তু উর্দজর েতাসপ 

পাোবী বা দদন্ধ ভাা দক দটসক োকসত পারসছ? এাআ লীি দমনাসর ভাা মাসয়র পাসল তাস দক াঅজ পাোবী ভাী প্রছসটাও 

এস িাাঁড়াসা! প্রতামাসির প্রিসলর াঅদিবাীরা দক লীি দমনাসর েু প্রিয় ? াঅমাসক াঅনমনা প্রিসখ েশ্ন কসর জাপানী বন্ধ।ু 

াঅমার উত্তর প্রিওয়া সয় ওসি না। াাঁওতারা দক লীসি দমনাসর েু দিসত াঅস?  

াঅজকা েবাীসির কমজকান্ড জানার জ উপায় দবদভন্ন প্রিল প্রেসক েকাদলত াঅন্তজজা পদত্রকাগুসা। পদৃেবীর 

রাজধ্ানী দসসব খযাত দনউ াআয়কজ প্রেসক েকাদলত াঅন্তজজা পদত্রকা প্রেসক জানসত প্রচষ্টা কদর প্রখাসন দকভাসব াঅন্তজজাদতক 

মাতৃভাা দিব পাদত সা। েবাসর াসনক াংগিনসক লীি দমনার দনমজার্ কসর পষু্প াপজর্ করসত প্রিদখ। তসব, বযানাসরর 

প্রখাদট ছাড়া তার াঅন্তজজাদতক প্রচারা খুব একটা প্রচাসখ পসড়না । াআউসরাপ, াসষ্ট্রদয়াসত কম প্রবলী একাআ াবস্থা প্রিদখ। দবগত 

র্দাআ াজার াঅট াসর দডসম্বপ্রর লাদন্তর জনয, াংস্কদৃতর াসে াংস্কদৃতর াংাপসক উৎাদত করার জনয, াঅন্তজজাদতক মাতৃভাা 

দিবপ্রর পসক্ষ প্রঘার্া দিসয়সছ জাদতাংঘ । মাতৃভাা দিব উপসক্ষ াঅসয়াদজত েবাীসির ানষু্ঠানগুদসত াংস্কদৃতর াসে 

াংস্কদৃতর প্রাআ াংাপ খুব একটা প্রিদখ না। বার বার প্রচাখ াঅটসক যায় লীি দমনাসর।  

একসুল প্রেব্রুয়ারী এক মান দিন। শুধ্ু দিসনর াঅসায় দকন্তু দিনসক প্রবাঝা যায় না, তাসক বুঝসত য় বস্তুর উপসর 

পদতত াঅসার েদতেসনর মাধ্যসম। দিনদটসক প্রবাঝার জনয একদট েতীক, একদট দমনার তাাআ য়সতা একান্ত াপদরাযজ। এাআ 

লীি দমনার যুক্তরাপ্রজয সতরী সয়সছ, জাপাসন সতরী সয়সছ, দমনাসরর াঅকদৃতপ্রত না সও স্মারক িম্ভ দসসব সতরী সয়সছ 

াসষ্ট্রদয়াসত। একদট প্রজায়ার এসসছ, এর পসরর লীি দমনারদট সতরী সত যাসে কানাডায়। তসব, লাদন্তর জনয দনসবদিত একদট 

দিনসক প্রিখার জনয যদি েতীদক দমনার াপদরাযজ প্রয় ওসি, তাস প্রাআ দমনারদটপ্রকও একদট াঅন্তজজাদতক প্রেক্ষাপসট িাাঁড় 

করাপ্রনা িরকার। দবসিসলর মাদটসত লীি দমনার সতরী স তা প্রকব বাাংা ভাা নয়, প্রাআ প্রিসল প্রয ব ভাা েচদত দকাংবা 

প্রয ব ভাা দবপন্ন, প্র ব ভাার জসনযও েতীদক ওয়া াঅবলযক। প্র ব ভাা ভাীরা প্রযন বুঝসত পাসর প্রয লীি দমনাপ্ররর 

িসম্ভ এাআ প্রয মাসক দঘসর ন্তাসনরা িাাঁদড়সয় াঅসছ, এখাসন ব প্রিসলর, ব জাদতর ন্তাপ্রনরা রসয়সছ। একসুলর গান প্রকান দবসল 

জাদতর গান াঅর নয়। কানাডার াঅদিবাীপ্রির াআনকুদটটুট ভাায় ী মাছ দলকাসরর গান প্রেসক শুরু কসর াসষ্ট্রদয়ার 

াঅদিবাীসির দপজানজারা ভাায় গাওয়া কদুনয়া াঅর দরুর যুসদ্ধর গান- এ বাআ একসুলর গান। এতদিন াঅমরা একদট দবসল 

জাদতর ভাা লীিসির স্মরসর্ গান প্রগসয়দছ, এখন বাাআ দমস পদৃেবীর ব ভাার জনয গান গাাআবার পাা। দবসল কসর প্রাআ 

ব ভাা যা দবুপ্ত বার পসে। ভযতার াআদতাসরও াঅসগ, স্বপ্ন-ময় প্রেসক মাসয়র মুসখর ভাা দলসখ এত িরূ এসসছ মানু । 

প্রটা রাষ্ট্র ভাা না সত পাসর, তার দদখত রূপ নাও োকসত পাসর, তবু প্রটা মাসয়র ভাা। এর জনয নতুন াংাপ শুরু করা 

েসয়াজন।  

াঅমাসির প্রছস ুভা প্রবা মুদক্তর কো বসত ূসযজািসয়র প্রিল জাপাসন দগসয়দছসা, প্রাআ প্রেসক শুরু সয়দছসা 

বৃদটল ম্রাপ্রজযর ূযজাি। াঅমাসির প্রছস এম এন রায় াদধ্কাসরর কো বসত াঅটাদিক মাাগর প্রপদরসয় ূর্দর প্রমদিসকা 

দগসয় শুরু কসরদছসা ামযবাসির াঅসন্দান । তাসির প্রেরর্াসক পাসেয় কসর, একলু লতসক লাদন্তর জনয াংস্কদৃতর াংাপ দনসয় 

াঅমাসির পদৃেবীর ব প্রিসলর ব জাদতর কাসছ প্রযসত সব। মাতৃভাা দিবসর প্রাআ াঅন্তজজাদতক েভাত প্রেদর লীি দমনাপ্ররর 

দিসক নয়, লীি দমনার প্রেসক যাত্রা শুরু করুক।   


