বাংলােদশ ও আফগািন ানঃ ইিতহােসর অ ু ত সাযুজ
িলেখেছন আবদু ০২ নেভ র, ২০১৩, ০৫:১৩:৩৬ িবকাল

বাংলােদেশ িক হেত যাে

তা িনেয় আশংকা ও আশাবােদর শষ নই। গত কেয়কিদেনর িকছু ঘটনার পর মেন হে ,

তু লনায় বরং দীঘেময়ােদ িক হেত পাের তা দখার চ া করাটা এখন দরকারী। বাংলােদশ যভােব এ ে
আফগািন ান হেত যাে । তেব 'আমরা হেবা তােলবান, বাংলা হেব আফগান'
যখােন দেশর াধীনতা ও সাবেভৗম

ি িতশীল রাখেত ব ু রা

েময়ােদ িক হেত যাে

তার

তােত বাংলােদশ িনি তভােব আেরকটা

াগােনর ঐ আফগািন ান না। বরং বারবাক কারমােলর আফগািন ান,

রািশয়া হাত বািড়েয় দয়, এবং দশ বছেরর দখলদাির

ও

ংসয

কের।

থম ঘটনা হেলা অে াবেরর মাঝামািঝ ছাট একটা িনউজ চােখ পেড়িছেলা, একশ সদেস র বাংলােদশী যুবসমােজর একটা ডিলেগশন ব ু ে র
িহেসেব ভারত

ারক

মণ করেছ। তেব বাংলাভাষী পি কায় এ িনেয় তমন কান খবর চােখ পেড়িন। অেনকটা নীরেব িনভৃ েত ভারত িগেয় একস াহ ব ু

উদযাপন কের এেসেছ বাংলােদশী যুবক-যুবতীবৃ । ভিবষ ত নতৃবৃ । যােদর িচ াভাবনা, অভ াস ও িবিভ কাজকেমর রকড জমা হেয় িগেয়েছ র' এর
আকাইেভ।
ঐিদনই ই ারন াশনাল িরেলশে র একটা সিমনার িছেলা। আফগান তািজক বংেশা ু ত এক

েফসেরর ব ৃ তা

নেত িগেয় ' েণ

েণ চমিকত'

হি লাম। আফগািন ােনর ইিতহাস ও বাংলােদেশর অ ু ত িমল দেখ না চমেক উপায় নই। একপযােয় িতিন যখন তারািক-আিমন-কারমােলর কিমউিন
শাসেনর সময়কার কথা বলেত িগেয় আফগান ইয়থ ডিলেগশেনর রািশয়া সফর, পিরকি ত রািশয়ান-কিমউিন সাং ৃ িতক আ াসন, এবং এমনিক তার
িনেজরও িকেশার বয়েস িগেয় রািশয়ােত পড়ােলখার কথা বলেলন, তখন আর অবাক হওয়ার শি ও আমার িছেলা না।

নূর মুহা দ তারািকর সময় ৭৮ সােল আফগান-রািশয়া একটা চু ি
চু ি র জাের ৭৯ এ আফগািন ােন রািশয়ান সন
স

হয়। আফগান সরকার িবপেদ পড়েল ব ু রািশয়া তােক সাহায করেত আসেব। ঐ

ড য় করা হয়। পেরর দশ বছেরর ঘটনা এখন ইিতহাস। এবং সফলভােব আফগািন ান

ংস করা

হেয়েছ।

বাংলােদেশর এই ইয়থ ডিলেগশন হে

ভারেতর সবাদাস ও সবাদাসী ির ু টেম

শখ হািসনা কখেনা হািমদ কারজাই হেত পারেব না। বরং ইিতহােস তার পূবিনধািরত

েসেসর অংশ। এবং শখ হািসনা যতই

ান হেলা বারবাক কারমােলর সােথ। বাংলােদেশ কারজাই আসার

এখেনা িকছু সময় বািক আেছ। জেয়র হয়েতা িকছু স াবনা আেছ, অথবা শখ পিরবােরর অন
আফগািন ােন পশতু ন, তািজক, হাজারা

দখুক, বা বতা হেলা

াইব েলার মােঝ য িবভি , িঠক একইরকম

কউ।

ট িডভাইড করা স বপর হেয়েছ মুি যুে র প

িবপে র

বািনেয় তালা ইসু েত। আপিন নৗকাবািজ করেল অথবা জয় বাংলার লাক হেল এই দশ আপনার। অন থায় আপিন যু াপরাধীেদর সমথক, পািক ান

চেল যান। বাংলােদেশর িনবাচন িনেয় ভারেতর মাথাব াথা, হাজার কািট টাকা বরা , িপলখানায় ভারতীয় সংি
এইসব যন অিনবায িনয়িত। এবং এই বাংলােদেশ হকমিতয়ােরর মেতা উ প ী পাক/সউিদ এেজ

তা, সুবীর ভৗিমেকর আতিচৎকার

হেয় জীবন িদেয় িদেত আ হী লােকরও এখন

অভাব নই। সবেচেয় বড় কথা, সবিকছু পির ার হওয়ার পরও আমােদর িকছু করার নাই। আমরা আ েন মু

পতে র মেতা িনয়িত িনধািরত পেথই

হঁ েট যােবা।

আপিন রাজনীিতেক ঘৃণা কেরন। আপিন আওয়ামী িবচার বা বায়ন কের জািতেক কলংকমু

করেত চান। িনেভজাল বা ালী। কারমােলর সময় কাবুেলর

যুবসমাজ দশ পূনগঠন এবং পাশা ও টিনস খলা িনেয় মেত িছেলা। আমরাও খলা আর িসেনমা িনেয় পযা
আজেক আপনার য দশ বছর বয়সী ছাট মেয়িট িন
ক াে

িচি ত। ছা

াপ উ াস িনেয় ু েল যাে , আগামী দশ বছর পের তােকই

একটা সমস া হেলা

খা অথবা মারািঠ রিজেমে র

এই দশে েমর মূল চু কােত হেব। এবং তখনও জাফর ইকবােলর দল কলাম িলেখ যােব ' তামরা যারা বাংলােদশী নও'।

PDFmyURL.com - convert URLs, web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers!

