বাংলাভাষার ফিরয়াদ!
আবু তােহর িমছবাহ

আিম এক মযলূম ভাষা, আিম বাংলাভাষা, আমার বুেক লুিকেয় আেছ অেনক বথা, অেনক যণা। বুেকর িভতের আর কত িদন
লুিকেয় রাখেবা বুেকর বদনা! নীরেব আর কতকাল সেয় যােবা এ ালা-যণা! কান িদন িক আিম খুঁেজ পােবা না একজন দরদী
বু, য শানেব আমার বথা ও যণার কথা, আমােক দেব একটু সামা শাি ও সানা!
ভাষা হেলা ভােলাবাসার মাধম, ভাষা হেলা িচা ও চতনার বাহন। আমার  িছেলা, আিম হেবা তামােদর মুেখর এবং কলেমর
ভাষা। আমার পাশিট বণ ারা তামরা িলখেব আাহ ও তাঁর রাসূেলর িত ভােলাবাসার কথা; সই ভােলাবাসায় িস হেব
তােদর দয় যারা বাংলাভাষায় কথা বেল। আমার  িছেলা, আিম হেবা সেতর, কলােণর এবং ােয়র বাহন। আমার মাধেম
এেদেশ এই সমােজ তামার সেতর িচা চার করেব, কলােণর ভাবনা ছিড়েয় দেব এবং ায়-চতনার িবার ঘটােব। আিম
হেবা পৃিথবীর খী ও সমৃশালী এক ভাষা, যমন ইরােনর ফারিস এবং িহােনর উদূ ভাষা।
আমার িক যাগতার অভাব িছেলা? ঐয ও সৗেযর কমিত িছেলা? ভূষেণ, অলাের ও িন-মাধুেয আিম তা িছলাম অন!
তবু আিম পলাম না তামােদর য-ভােলাবাসা! আদর পিরচযা!
আমার বাগােন িক ফুল িছেলা না! আমার ফুেল িক বাস িছেলা না! তবু তামরা আমার কােছ এেল না, ফুল তুেল মালা গাঁথেল না।
আিম এক মযলূম ভাষা, আিম বাংলাভাষা! আমার বুেক এখন ধু হতাশা! আিম  দেখিছলাম, পরম সমাদের
তামরা আমােক হণ করেব এবং ায় ও সেতর পেথ আমােক ববহার করেব। তামরা যখন বািতেলর িবে
লড়েব, তামােদর কলম থেক আিম আন হেয ঝরেবা। িক তামরা আমােক হণ করেল না, বরং তুেল িদেল
ইসলােমর যারা শ তােদর না-পাক হােত। ওরা আমােক বানােলা নতা ও অীলতার বাহন এবং াি ও
গামরািহর অকার ছড়ােনার মাধম। মুেখ ও কলেম ওরা আমার বুেক িবষ ছড়ােলা। িবেষ িবেষ আিম হলাম
জজিরত এবং আমার ারা সমাজ হেলা িবষা।
আািম এক মযলূম ভাষা, আিম বাংলাভাষা! আমার সবাে এখন পচন-ধরা ঘা। িবেষর ালায় আিম এখন ধু ছটফট কির, আর
আতনাদ কির। িবাস িছেলা একিদন তামােদর কােন পৗঁছেব আমার আতনাদ। িফের আসেব তামােদর চতনা ও গায়রাত।
িবলে হেলও তামরা এিগেয় আসেব বািতেলর থাবা থেক আমােক উার করেত। িক তামরা এেল না, তামরা জাগেল না।
আিম লািত হলাম; একদল পর হােত আিম ধিষত হলাম।
ফল কী হেলা আমার িত অবেহলা ও অবার! দশ ও সমােজর কােছ তামরাও হেল অবেহলা ও অবার পা! এমনই হয়,
মােয়র ভাষােক যারা অবা কের দশ ও সমােজর কােছ তারা িনেজরাই হেয় পেড় অবার পা।
আর কতকাল থাকেব অেচতন গাফলােতর ঘুেম? একিদন তা দাঁড়ােত হেব আাহর সামেন। সিদন আিম ফিরয়াদ জানােবা
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আাহর কােছ। সিদন আিম নািলশ দােয়র করেবা তামােদর নােম, ‘হ আাহ, তুিম তা কাওেমর মােঝ রাসূল পািঠেয়েছা তাঁর
মুেখ তাঁর কাওেমর ভাষা িদেয়, যন িতিন তােদর সামেন চার করেত পােরন হেকর দাওয়াত এবং সেতর বাণী। িক এরা
আমােক পিরতাগ কেরিছেলা হ আাহ! ফেল তামার শমনেদর হােত আমার ইত-আব হেয়েছ লুিত! আিম হেয়িছ
জােহিলয়ােতর বাহন। হ আাহ আিম িবচার চাই, আিম ইনছাফ চাই।’
তখন কী কিফয়ত পশ করেব তামরা আাহর কােছ? কী জবাব আেছ তামােদর কােছ আমার নািলেশর?
এখেনা সময় আেছ। ওেঠা, জােগা। আমার বণমালােক হণ কেরা, আমার শমালােক বরণ কেরা। অায় ও বািতেলর কবল
থেক আমােক উার কেরা। ায় ও সেতর বাহনেপ আমােক ববহার কেরা। তােদর হােত আেছ ‘কলেমর দিড়’, তামরা
হােত নাও ‘কলেমর লািঠ’। দখেব, বািতেলর সব জা-কারসািজ হেয় যােব নাানাবুদ। িমথার অকার িবদূিরত হেব এবং
সেতর আেলােত সমাজ আেলািকত হেব। ীেনর চূড়া িবজয় হেব এবং তামােদর মযাদা িতিত হেব দেশ, সমােজ এবং
মােষর দেয়। তামরা আমােক উার কেরা এবং িতিত কেরা আমার াপ মযাদায়; আিম তামােদর সমাসীন করেবা
সমােজর নতৃের আসেন। যিদ না কেরা তাহেল িনয়ােত পােব ধু িযিত ও লানা, আর আেখরােত আাহর সামেন দাঁড়ােব
আসামীর কাঠগড়ায়।
সূঃ দাল কলম কািশত "এেসা কলম মরামত কির" 
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