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গত এক মাসজুেড় আ িলক রাজনীিতর ঘটনা বাহ নতন এক ট
সামেন এেনেছ, ‘রাজামশাই ন াংটা
কন? অদৃ শ পাশােক রাজার পথযা ার গে র সই
িশ টর িব েয়া
ঠক একই িছল। দীঘিদেনর অিভ
রাজনীিতিবদরা কন অেনক
ে , ধারাবািহকভােব
িমথ ার আ য় নন, তার কারণ বাঝা দু র। দশন ও
অথনীিত িমিশেয় আমার ধারণা, যা ঘটেছ তার িন ত
কােনা কারণ আেছ এবং য ত াশায় কউ িমথ ার
আ য় নন, তা িন য়ই িমথ া বলার নিতবাচক িদক
িম টেয় িমথ াচারীর জন অিধক লাভ আেন। রাজনীিতর
অ েন চলমান িমথ াচােরর অিধক লােভর িবষয় ট
বাঝার তািগদ থেকই এ িনব ট িলেখিছ।
েতই
ীকার করিছ য আেলাচনার ধারাবািহকতা র ার জন বাংলােদেশ অবি ত ু
নৃেগা র স
অনুি িখত রাখা হেয়েছ, তার
খব করার উে েশ নয়।
আ জািতক স েকর সৗজন বজায় রেখ এ আেলাচনা কীভােব উ াপন করব, তা সিত ই আমার জানা
নই। আিম িক একজন বাংলােদশী নাগিরক সেজ পা বত দেশর নীিত িবে ষণ কের আমার সরকােরর
করণীয় স েক মত দব? নািক আিম এক িবেশষ ধমাবল ী বাংলােদশী নাগিরক িহেসেব আমােদর
জাতীয় ঐেক র ওপর িতেবশীর অিভবাসন (বা সংেশািধত নাগিরক ) নীিতর ভাব পযােলাচনা করব?
থম টর
ে ও হাজােরা িবড় না—আিম িক িনখাদ বাংলােদশী নাগিরক, নািক অন কােনা দেশর
নাগিরক
হণ কের বাংলােদেশ অবাধ চলাচেলর জন ‘ না িভসা িরেকায়াড িসল লািগেয় ঘুির? নািক
মালেয়িশয়া, অে িলয়া বা ভারেত দীঘকালীন অব ান ও জীিবকা িনবােহর জন িবেশষ িভসা া এক
বাংলােদশী নাগিরক? নাগিরক ও ধেমর বড়াজাল পিরেয় আিম যিদ (চলেন-বলেন) বাঙািল পিরচেয়
এই িবে ষেণ রত হই, আমার খ ত পিরিচিতর সংখ া অিধক বৃ পায়।
অন ীকায য উপমহােদেশ সুদর
ূ অতীত থেক বহ জািতর ও ভাষার সংিম ণ চেল আসেছ, যা মানুেষর
মু চলাচেলর ফেলই স ব হেয়েছ। একই সে চেলেছ দশ ও রা গঠেনর
য়া, যা গত শতা ীেত
াধীনতাকামী মানুেষর জািতস ািভি ক আে ালন ও সই আে ালেনর মুেখ প মা ঔপিনেবিশক
শ র কৗশেলর িমিলত ফসল। দি ণ এশীয় উপমহােদেশ এই ভাঙাগড়ার খলা িনকট অতীতকাল অবিধ
চেল আসেছ—১৯৪৯-এর চ র বেল ১৯৫৬ সােল
পুরােক ভারতীয় ইউিনয়েন অ ভ করা হয়;
১৯৬৩- ত না াভূ িম ( কিথত নাগাভূ িম) রাজ িহেসেব ীকৃিত পল; ১৯৭১-এ বাংলােদশ াধীন হেয়েছ ;
একই বছর ভারত সরকার উ র-পূবা ল পুনগঠন িবধান জাির কের বৃহ র আসাম থেক িবযু কের
১৯৭২ সােল মঘালয়,
পুরা, মিণপুর ও িমেজারাম রাজ গঠন কের। আেরা উে খ , িসিকমেক মূল
ভারেত আ ীকরণ করা হয় ১৯৭৫ সােল এবং িবহার থেক ঝাড়খ েক িব
করা হয় ২০০০ সােল।
এসব সংেযাজন ও িবভ করেণর রাজনীিত-অথনীিত িভ পিরসের িলিপব হওয়া েয়াজন। এখােন ধু
উে খ করব য অবাধ চলাচেলর মাধ েম য রািব ক আ ীকরণ (‘এক দেহ হেলা লীন ) হওয়ার স াবনা

িছল, তা আ জািতক পু ঁ জর ােথ বাধা
হেয়েছ। অথাৎ ব বাজার ব াি র পিরে ি েত সব অ ল ও
সমােজর িব -পু ঁ জর মােঝ িবলীন হওয়ার মা য় ভিবষ াণী কাযকর হয়িন। বরং নাগিরক িনব ীকরেণ
বহিবধ
ণীকরণ কের ‘আিদ ও ‘অনািদ র সহাব ােন িব ঘটােনা হেয়েছ এবং তা করা হেয়েছ সই
সহাব ােন রত সংঘব সমােজর িবেরাধী ােথ।
ানীয় সমােজ এ-জাতীয় িবভ আনা এক ট পুরেনা কৗশল, যা উপমহােদেশর পূবা ল থেক াকৃিতক
স দ আহরণ করেত বিহঃশ েক সহায়তা কেরেছ। একই ধরেনর িবভাজন িময়ানমােরর সামিরক
শাসকরা বহ বছর চালু রেখেছ। িবিচ নাগিরক আইেনর কারেণ স দেশ আজ একই পিরবােরর কােনা
কােনা সদস নাগিরক মযাদা পেয়েছ, আবার অন অেনেক অধনাগিরক বা বািস া বা বিহরাগত িহেসেব
অস ােনর সে বসবাস করেছ (আমরা ‘ রািহ া ইসু েত সম িময়ানমারবাসীর িব ে অব ান িনই,
অথচ য আইেনর কারেণ তােদর সমাজ সংঘব ভােব বিহঃশত্ র িব ে
েখ দাঁড়ােত পারেছ না, তার
ধারক-বাহকেদর ব াপাের আমরা নীরব)। ল ণীয় য সাধারণভােব িবভ আনাটাই ল , ান-কালেভেদ
নৃেগা , বণ , ধম বা অিভবাসনকাল সই িবভ
আনেত াধান পায়—ঢালাওভােব ধেমর লবাস জুেড়
দয়া অিধকাংশ
ে উে শ মূলক, যমন ট ঘটেছ ‘ রািহ া দর িঘের। এ িনবে র মূল
াব—
বে াপসাগেরর তীরবত লভূ িমেত এ হািতয়ােরর বতমান ব বহােরর মূল ল ব হেলা বাংলা ভাষাভাষী
জনেগা ।
অতীত ঘাঁটেল দখা যায়, ভাঙাগড়ার রাজনীিত সবেচেয় বিশ ভাব ফেলেছ উপমহােদেশর পূবা েল
অবি ত বাংলা ও বাংলােদেশর সমােজ। বাঙািলরা িনেজরাই ীকার কের য তারা সংকর জািত। সংগত
কারেণ িভ স া িনেয় িত া পেত সেচ হেলও চারপােশর াি ক নৃেগা
থেক িনেজেদর পৃথক করা
বাঙািলেদর জন দু হ থেকেছ। সেবা সংখ ক নৃেগা র িমলন ল এই উপমহােদেশর পূবা েল,
যখােন জািত-ধেমর বিচ
যমন িবভাজেনর সুেযাগ সৃ কেরেছ, তমিন মধ িব েক ক জনপদ
গেড় ওঠায় জািতস া িত ার ািধকার আে ালন আজও দৃশ মান। ভাঙাগড়ার অতীত কািহনী উে েখর
সময় ইদানীংকােলর কেয়ক ট ঘটনা উে খ কেরিছ। িসিডংস অব ই য়ান িহি কংে স ( ভিলউম ৬৬,
২০০৫-০৬)-এ কািশত জ িব ভ াচােযর ‘দ ফা পা টশন অব ব ল (১৮৭৪) িনব ট থেক িনে া
তথ রণ কিরেয় দয় য এই ভাঙাগড়া হয়েতা আেরা বহকাল চলেব:
াক-ি টশ মাগল আমেলর বাংলার সুেবদািরর সীমানা অটট রেখ বৃহ র বাংলা, িবহার, উিড়ষ া
(ওিড়শা) একে িছল, যার সে ‘আসাম কিথত উ র-পূবা ল ( াক-ঔপিনেবিশক অহম রােজ র
সীমানা) সংযু করা হয় ি টশ কতৃক বাংলার সুেবদার দখেলর পর।
১৮৬৯ সােল (ওিড়শা) দুিভে র পর ওিড়শা ও আসােমর এক টেক বিধত বাংলা থেক িব
করার কথা
ওেঠ। পরবত সমেয় ১৮৭৪ সােল আসামেক পৃথক করা হয়, যার সুিনিদ কারণ
নয়। তেব সই
িবভাজেনর সময় বাঙািল অধু িষত িসেলট, কাছাড় ও গায়ালপাড়া—িতন ট জলা আসােম (নথ-ই
ি য়ার) অ ভ করা হয়।
১৮৭২ সােলর মাির অনুযায়ী আসাম মুখ কিমশনারিশেপর ৪১ হাজার ৭৯৮ বগমাইল এলাকার ১৩
হাজার ৬২৩ বগমাইল উপেরা িতন ট জলার সীমানাভ িছল। ওই কিমশনারিশেপর মাট জনসংখ া
৪১ লাখ ৩২ হাজার ১৯ িছল, যার মেধ এ িতন ট জলার জনসংখ া িছল ২৭ লাখ ২ হাজার ৩২৭। অথাৎ
নবগ ঠত আসােমর (যার ভতর না াল া সহ উ র-পূবা লীয় অন ান অ রাজ অ ভ
িছল)
শতকরা ৬৫ ভাগ জনসাধারণ িছল বাঙািল (ভাবেত অবাক লােগ য আজ গায়ালপাড়ায় ‘অনাগিরক দর
জন িডেটনশন ক াে র ছিব গণমাধ েম চার পাে )।

১৮৯০ সােল যখন উইিলয়াম ওয়াড আসােমর িচফ কিমশনার িছেলন, চ াম িবভাগ এবং ঢাকা ও
ময়মনিসংহ জলা আসােম অ ভ করার
াব উেঠিছল। িক তা শষ পয কাযকর হয়িন (১৮৯০১৯০৫ সময়কােল ি টশ পিরক নায় িকছ পিরবতন ঘেট বেল অনুমান করিছ )।
বহল কিথত ব ভ কাযত ি তীয় ভাঙন িছল, যার মাধ েম উি িখত িতন ট জলা ও বৃহ র আসাম (সম
উ র-পূব ি য়ার)-বিহভূ ত বাংলােক ১৯০৫ সােল দুই খে ভাগ করা হয়। তখন িবহার ও ওিড়শা প ম
বাংলার সে যু িছল, যা ১৯১২ সােল িভ দুেটা িবভাগ সৃ র মাধ েম প ম বাংলা থেক িবযু করা
হয়।
অতীত কাল থেকই নৗপেথ বে র সে বিহিবে র যাগােযাগ িছল। স সময় বাইের থেক আসা
জনেগা এখােন ায়ী বসিত ফেলেছ, ানীয় বািস ােদর মােঝ ায়ীভােব বিহগমেনর চল িছল না।
ইংেরজ শাসনামেল এ অিভবাসন
য়ায় মৗিলক পিরবতন আেস, িবেশষত ১৭৫৭ সােল বাংলা অিধকৃত
হওয়ার পর। পা াত িশ ার সং েশ আসার
ে অ েজ থাকায় বাংলা ভাষাভাষীরা মূল ব ভূ িম
থেক অন
ছিড়েয় পেড়। িবহার ও ওিড়শায় মূলত িশ া, ওকালিত, ডা াির (েহািমওপ াথ) ও
সরকাির/েরলওেয় কমচারীর পশায় বাঙািলরা িনেয়া জত িছল িবধায় আিদ বসিত
াপনকারীরা
(েসেটলারস) সংখ ায় নগণ িছল। তাই িবহািরেদর ািধকার িত ার সে সে
সসব রােজ র মূলধারা
সমাজ ও রাজনীিত থেক বাঙািলেদর
ান ও িনরাপদ দূরে বাগানবািড় সং ৃ িত/ব বসায় িনেজেদর
টেয় নয়া বাইেরর িবে দৃশ ত হয়িন। তেব ১৯৪৭ সােলর দশভােগর পর পূব বাংলা থেক যাওয়া য
গিরব সনাতন ধমাবল ীেদর ওিড়শায় বসত দয়া হয়, তােদর ও তােদর বংশধরেদর নাগিরক আজও
িবতিকত এবং অিন ত রেয় গেছ।
পূেব দয়া তথ থেক এটা
য আিদ বাংলার বাইের ( ভারেতর মেধ ) বতমােনর আসাম রােজ বাংলা
ভাষাভাষীেদর বসিত তলনামূলকভােব সবািধক এবং স বসিত গেড় উেঠেছ দীঘকাল ধের (স বত ইংেরজ
কতৃক ১৮২৬ সােল অহম রাজার শাসনভার নয়ার পর থেক) এবং তা হেয়েছ ধম-িনিবেশেষ। স-জাতীয়
বসিত আসাম-সংল মিণপুেরর িতন ট জলায়ও দখা যায়। সখােন বাংলা ভাষাভাষীরা সংখ া
হওয়া
সে ও একই রােজ র অন ান ােন তােদর চলাচল অভ রীণ ল া পারিমট াি র ওপর িনভরশীল।
শতাংেশর িবচাের অবশ
পুরা রােজ বাঙািলর উপি িত সবািধক। চিনক-িত তীয় অতীত থাকেলও
সংিম েণর িববতেন আজ পুরাবাসীর ৭০ শতাংেশর অিধক বাংলা ভাষায় কথা বেল এবং স রােজ র
দা িরক ভাষা বাংলা। একসময় য বাঙািলেক কাকবরকা-ভাষী
পুরার বািস ারা সাদের আম ণ
জািনেয়িছল, তারাই আজ িনজ বাসভূ েম সংখ ালঘু এবং বাঙািলেদর িত সংগত কারেণ বরীভাবাপ ।
অথচ রাজনীিত ও সং ৃ িত িনকট থাকার কারেণ বাঙািল ও পুরীর সহাব ােনর স াবনা িছল সবািধক।
আসাম- পুরার বাইের রেয়েছ মঘালয় রাজ , যখােন খািসয়া ও গােরা নৃেগা র বসবাস। এই দুই নৃেগা র
অেনেকর বাস বাংলােদেশও রেয়েছ। বনজ স দ ও খিনজ সমৃ এ রাজ ট অজানা কারেণ বাংলােদেশর
অিত িনকট হওয়া সে ও সখােন যাতায়াত দু হ। ১৯৭১ সােলর মাির অনুযায়ী মঘালেয়র মাট
জনসংখ ায় বাংলা ভাষাভাষীেদর অব ান িছল তৃতীয়—জনসংখ ার ায় সােড় ৯ শতাংশ। একই সে
উে খ য মঘালেয়র িতন-চতথাংশ জনসাধারণ ি
ধমাবল ী।
উপের বিণত দৃ াে র বাইের বাঙািল িবভাজেনর আেরা দুেটা উে খেযাগ অধ ায় আেছ। কিথত আেছ য
অ ম শতা ীেত আরব ব বসায়ীেদর আগমেন িময়ানমােরর বৗ অনুসারীেদর মােঝ ইসলাম ধম চার
পায়। বাংলা ভাষাভাষীেদর সখােন উে খজনক বসিত াপন
হয় প দশ শতা ী থেক। ইংেরজেদর
আগমেনরও আেগ বতমােনর িময়ানমােরর আরাকান রােজ (যা এখন রাখাইন নােম পিরিচত) বাংলা
ভাষাভাষীেদর আিধপত িছল এবং ১৭৮৪ সােল বািমজ রাজা কতৃক আরাকান দখেলর আেগ পয
সখানকার রাজদরবাের বাংলার চচা বহল কিথত। শানা যায় য আরাকােনর াধীনতাকামী মানুষ
ইংেরজেদর ঔপিনেবিশক শাসন সমাি কােল িভ স ার ীকৃিত চেয়িছল, যা ি টশ বা ভারত-

পািক ােনর কতােদর অনুেমাদন পায়িন। তার ক ণ পিরণিত
প আজ আমরা রািহ ােদর রা হীন
হেয় জািত-িবে ষ িনপীড়েনর িশকার হেত দখিছ। ল ণীয় য জাত ও ধমেক িমিশেয় নানা জােতর
নাগিরক সং ায়েন স দেশর নাগিরক সমাজেক িবভ
রাখা হেয়েছ। তেব অতীতকাল থেক
আরাকান-রাখাইেন বসবাসরত, িহ -ু মুসলমান িনিবেশেষ, বাংলা ভাষাভাষী রািহ ারাই িনপীড়েনর
টােগট—উপমহােদেশর প মা ল থেক স দেশ অিভবািসত মুসলমান বা িভ ধমাবল ীরা নয়।
যখন (১৯৪৭ সােল) আরাকানবাসী িময়ানমাের অ ভ করণ মেন িনেত বাধ হয়, বাংলার মূল ভূ খে
একই সমেয় আেস দশভাগ, যার পিরণিতেত দশা েরর বদনাদায়ক কািহনীর সূ পাত ঘেট। সই সে
বাঙািল িবভাজেন নতন মা া যাগ হয়, যা অকপেট দৃশ মান প ম বাংলায় এবং যার ণীিবন াস অিধক
হওয়া সে ও অদৃশ রেয় গেছ পূব বাংলায় (বতমােনর বাংলােদেশ)। প েম বাঙািলরা সুিচি ত (ও
সুসংগ ঠত) থাকায় সখানকার রাজনীিত ও সমাজ যমন সমৃ হেয়েছ, তমিন িভেট ছাড়া মানুেষর
িত তায় ভরা সাম ক অিভ তা পূব (ও বাঙািল মুসলমান)-িবে ষী সামা জক শ েক ািয় িদেয়েছ।
তাই অবাক হওয়ার নয় য এককালীন ‘ গিতশীল িসিপএেমর অেনক নতাকম েক আজ ধমিভি ক
র ণশীল রাজনীিতর িত অনুর হেত দখা যায়। ধু তাই নয়, দশভাগকালীন অিভ তা রঙ চিড়েয়
গণমাধ েম ব
কের ত ণ মনেক িবিষেয় দয়ার দৃশ ায়ই দখা যায়।
তলনামূলকভােব দশভােগর কারেণ পূব বাংলায় (পূব পািক ােন) আসা শরণাথ সমসংখ ক হেলও তােদর
অিধক বিচ িছল। ধু প ম বাংলা, আসাম ও পুরার বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানরাই নয়, কলকাতা
ও িবহার থেক িবপুলসংখ ক অবাঙািল মুসলমানও এেসিছল। এই িবিচ তার কারেণই স বত প েমর
মেতা সাম ক িৃ ত (পূব বাংলার ) সমােজ িত া পায়িন। অিন তা ঘাষােলর িদ ইনিভ জবল িরিফউ জস
গেবষণা িনবে আেরা জানা যায় য উদু ও িহ
ভাষাভাষী অবাঙািল িবহাির অথবা মুহা জর শরণাথ রা
প ম পািক ান (পা াব) শািসত পূব বাংলায় (১৯৫৬ সােলর পর পূব পািক ােন) অিধক সমাদৃত
হেয়িছল। সাম ক দুঃ িৃ ত না থাকায় যমন পরবত সমেয় ভাষােক ক আে ালন কীয় গিতেত এেগােত
পেরেছ, একইভােব ভাষা আে ালন থেক াধীনতা অজন অবিধ পথপির মায় পুরেনা খ ত িৃ ত
সামা জক শ েত প িনেত ব থ হয়। অবশ প েমর বদনাবহল িৃ তর িবপরীেত পূব বাংলায় হীন
কেমর পাপেবাধ অথবা তােক ঢেক রাখার উে েশ ইিতহাস লাপাট করার ঘটনা অ াি ভােব জিড়ত।
ধমিভি ক রাজনীিতর আ িলক প দেখ মেন হেয়েছ য স-জাতীয় পাপেবাধ দুই পেবর দশভােগই
ঘেটেছ, যার মনন-শৃ ল থেক আেজা পূব বাংলার বাংলা ভাষাভাষীরা বেরােত পােরিন। জানেত ই া
কের, একই ধরেনর পাপেবাধ থেক উদ্ভূত ধমা তা ভারেতর কান কান এলাকায়, িবেশষত প েম ও
উ ের আেছ িকনা।
সািবক িবচাের বলেল অত
হেব না য বাংলা ভাষাভাষীেদর মােঝ িবভাজেনর মা া সবািধক, যা
অিধকাংশ
ে বিহঃশ র ারা েরািচত অথবা তােদর গৃহীত কৗশেলর ফসল। এই িবভাজন য চরম
বিরতায় প িনেত পাের, তার দৃ া অেঢল। বাংলােদেশ ভারত-িবেরািধতা কতখািন দশভােগর সমেয়র
িত অিভ তার কারেণ, আর কতখািন ু
িতেবশীর িত য়া, তা িন পণ বশ ক ঠন। তেব ভূ িম
থেক িবতািড়ত বা চেল যাওয়া কলকাতা, বনারস ও িদি র বাঙালেদর সে আলােপ বুেঝিছ য অতীেতর
ত আজও য ণা দয় এবং স কারেণ সুেযাগ ঘটেলও অেনেকই পূবপু েষর িভটায় িফরেত ি ধাি ত।
সই েতর সুেযাগ িনেয়, দশভাগকােলর িত অিভ তা একেপেশভােব তেল ধের আজেকর ত ণ
মনেক িবিষেয় িদেয় িবভাজন দীঘািয়ত করার েচ া অেনেকর মােঝ ল করা যায়। তেব যাদবপুর
িব িবদ ালয় অথবা িসেড কেলেজর ছা ছা ীেদর পথেশাভায় অথবা ঋত ত ব ানা জর রাজ সভায়
বাঙািলিবষয়ক ব ব এবং অটল িবহাির বাজেপিয়র পাে ট উে াধেন প ম বাংলার রাজ পাল আহূত
অনু ােন রাজ সরকােরর িতিনিধেদর যাগদান থেক িবরত থাকা—এসবই বাঙািলেক ক নতন
জাগরেণর ইি ত দয়। স জাগরণ স বত ভারেতর রাজনীিত ও অথনীিতেত প ম বাংলায় বসবাসরত
বাংলা ভাষাভাষীেদর টেক থাকার আে ালন িহেসেব গণ করাই সমীচীন। এ িবেরােধর পিরণিত কাথায়

গড়ােব তা পযেব েণর দািব রােখ। তেব রাজার িমথ াচােরর লাভ-েলাকসােনর িবষয় ট এ িবেরােধর সে
ওতে াতভােব জিড়ত। সই আেলাচনা িদেয়ই িনব ট শষ করব।
অেনেকর মেত, সং ৃ িত ও সািহেত বাঙািল মনন অেনক উত্কষ , যা স ব হেয়েছ জল-বাতাস, মাছ ও
ভােতর সহজলভ তার কারেণ। স বত একই সূে গেড় উেঠেছ বহ নৃেগা র স লেন বাঙািল নামক
আজেকর সংকর জািত। পািস ভািবত প মা ভারত থেক ব বসা-বািণেজ িপিছেয় পেড়িছল বাঙািল।
অেনেক তার সে ইংেরজেদর কােছ থম িশকার হওয়ার নিতবাচক িদক েলােকও তেল ধেরন। যাই
হাক না কন, জরাটসহ উপমহােদেশর প মা েল গেড় ওঠা পু ঁ জ রাজৈনিতক অ েন মুখ চািলকা
শ র ভূ িমকা রেখেছ এবং ঔপিনেবিশক শ র সে দরকষাকিষ কের পূবা েলর দশভােগর কৃিত
িনধারণ কেরেছ। িভ িনবে এ িবষেয় িবশদ আেলাচনা কেরিছ (‘ যাগােযােগর রাজনীিত-অথনীিত )। তেব
এক পােড় নতা জ িনেয় অ
এবং অন পােড় অেপ াকৃত দির ইসলাম ধমাবল ীেদর মােঝ উ য়ন
স াবনার ার উ ু হওয়ায় বাঙািল ব থতার কারণ খাঁজার বা সই পিরিচিতর স াব তা যাচাইেয়র য়াস
দখা যায় না ( অথবা তা দিমত রাখা হেয়িছল? )।
উপমহােদেশ আ িলকভােব বষম মূলক পু ঁ জ িবকােশর কারেণ পূবা লেক সবসময় স দ ও ম
জাগােনর উৎস িহেসেব গণ করা হেয়েছ। এমনিক (পূব পািক ানও) বাংলােদেশর অতীত ইিতহােসও
দখা যায় য িতিনয়ত ানীয়ভােব গেড় ওঠা পু ঁ জর বৃ এক ট মা ার অিধক যেত দয়া হয়িন। স বত
এই উ
প ম বাংলা, িবহার, ওিড়শা ও আসােমর জন ও েযাজ । স কারেণই আজ অ ণাচেল
জলিবদু ৎ ক
তির কের এিস/িডিস হাই ভাে জ লাইন বিসেয় প েমর রাজ েলায় িবদু ৎ সরবরাহ
হেব; উ র-পূেবর স দ নৗপেথ পািড় জমােব জরােটর ব ের এবং আসাম,
পুরা, মিণপুর বা
মঘালেয়র (এবং িময়ানমােরর) সে বাংলােদেশর যৗথ িবিনেয়াগ বা বািণজ ব ব া না গেড় সসব
রােজ র স দ বাংলােদেশর জল-মা ট ব বহার কের ানা র করা হেব। এসব (িবশাল) আিথক অজন
িন ত করেত চাইেল আশপােশর সব রােজ সহেযাগী রাজৈনিতক কতৃ আবিশ ক, য কতৃ রােজ
িবভাজেনর রাজনীিত ছিড়েয় স দ আহরণ ও পাচােরর পথেক সুগম করেব। িন তভােব বলা যায় য
রাজৈনিতক িমথ াচােরর নিতবাচক িদক এই িবশাল লােভর তলনায় িনতা ই নগণ ।
পিরেশেষ কেয়ক ট িবষেয়র

িত পাঠেকর দৃ

আকষণ করব।

থমত, জািত ও ধেমর িম েণ নাগিরক সং ািয়ত করা এক ধরেনর িবভাজন নীিত, যা রা কাঠােমায়
ু নৃেগা বা
সংখ ক দশী-িবেদশী াথাে ষীর কতৃ দীঘািয়ত করেত সহায়তা কের। এ ফাঁেদ পড়া
থেক যমন িবরত থাকা েয়াজন, তমিন অন েক স ধরেনর ফাঁেদ ফলা অনুিচত।
ি তীয়ত, য জনেগা র মােঝ বাংলা ভাষাভাষীরা বসিত িনেয়েছ, তােদর সে
সৗহাদ মূলক স ক গেড়
তলেত ব থতা স বত বাঙািল-ৈবিরতার মুখ কারণ। হয়েতা অিত ইংের জর বাহার দিখেয় পা বত রােজ
বাঙািল ঔপিনেবিশকরা (েসটলারস) িমথ া অহমেবােধ ইংেরজেদর সবা করেত িগেয় ানীয়েদর
িবরাগভাজন হেয়েছ। পরবত সমেয় বাইেরর শ র কােছ সটাই হেয় উেঠেছ অনািদ ( বাঙািল) ও আিদর
মােঝ িবভ
আনার চরম হািতয়ার। বাঙািল স া জাগরেণর যিদ কােনা যৗ কতা থােক, স জাগরেণ
অ জেদর অবশ ই পা বত জািতস া ও ছাট-বড় নৃেগা র িত সংেবদনশীল হেত হেব এবং পুরেনা
বিরতা দূর করার উেদ াগ িনেত হেব। তারও আেগ েয়াজন িনেজেদর মধ কার বিরতা িনরসন।
তৃতীয় িবষয় ট উপমহােদশীয় রাজৈনিতক ব ব াপনােক িঘের। এে ে নূ নতম দুেটা ধারা ল ণীয়: ১.
িবিভ জািতস ার াধীন অ
অ ীকার করেলও িত টর মােঝ নানা
ণীর িবভ
এেন মতা
(িনিদ গাে র ােথ ) এক কে কুি গত করা; ২. িবিভ জািতস ােক কীয়ভােব িবকিশত হওয়ার
সুেযাগ িদেয় তােদর স িলত ক গেড় তালা। থম পথ ট ত
ু পিরবতন আনেত স ম, তেব তা হেব

ভ ু র এবং তাই পরাশ র কােছ এ উপমহােদেশর অতীত ও বতমান ঐিতহ জলা িল হওয়ার স াবনা
এ পেথ অিধক। ি তীয় পথ ট ক সােপ , তেব টকসই।
অবাক লােগ ভাবেত য জািতস া ও ধেমর টানাপেড়েন দুই পােড়র মূলধারার বাঙািলেদর একই ধরেনর
রেয় গেছ। তােদর ি র করেত হেব য উভয় েদেশর মা টেত এবং িব পিরসের স ােনর সে
বঁেচ
থাকার জন িনজ িনজ ধম িবসজন না িদেয় বাঙািল স ার পুনজাগরণ িক আবিশ ক (ও স ব) ? নািক
জািতস ােক িবপয কের ধু ধেমর আড়ােল বৃহ র অদৃশ স ােক তারা লালন করেবন, যা একিদন
তােদরই বধ করেব?
[ িনবে র ব ব

লখেকর ব

িবে ষণ, যার সে

ইআর জর সংি

তা নই ]

