মহান শহীদ িদবস ও আন্তর্জািতক
মাতৃভাষা িদবস

েতামরা িনশ্চয়ই জােনা েয, ২১ েফব্রুয়াির একিট ঐিতহািসক িদন। ১৯৫২
সােলর এই িদেন বাংলা ভাষায় কথা বলার অিধকার আদায় করেত িগেয়
সালাম, বরকত, রিফক, জব্বারসহ অেনেকই জীবন িদেয়িছেলন। েস িহেসেব
এই িদনিট একিট েশােকর িদন। আবার ২০০০ সােল জািতসংেঘর অঙ্গসংগঠন
ইউেনস্েকা এেক ‘আন্তর্জািতক মাতৃভাষা িদবস’ িহেসেব েঘাষণা করায়
এিট একিট আনন্েদর িদন।
তেব একিট েকবল েশাক িকংবা আনন্েদর িদনই নয়, এিট একিট িশক্ষা
গ্রহেণর িদন। ভাষা শহীদরা তােদর জীবন িদেয় আমােদর িশিখেয়েছন,
একুশ মােন অন্যােয়র কােছ মাথা নত না করা। েস অন্যায় েকবল ভাষার
ক্েষত্েরই নয়, েয েকােনা ৈবষম্েযর িবরুদ্েধ রুেখ দাঁড়ােনার
িশক্ষা িদেয়েছন ভাষা শহীেদরা।
েতামরা িনশ্চয়ই জােনা েয, বর্তমান িবশ্েবর সােড় ৭০০ েকািট মানুষ
েছাট-বড় িমিলেয় সাত হাজােররও েবিশ ভাষায় কথা বেল। তেব

ভাষাতত্ত্বিবদরা মেন করেছন, আগামী একশ বছেরর মধ্েয প্রায় িতন
হাজার ভাষা পৃিথবী েথেক িবলুপ্ত হেয় যােব। কারণ অতীেতও অেনক ভাষা
পৃিথবী েথেক হািরেয় েগেছ। একসময় পাশ্চাত্েযর একিট িবখ্যাত ভাষা
িছল ‘ল্যািটন’। িকন্তু এ ভাষায় এখন আর েকউ কথা বেল না। ভারতীয়
উপমহােদেশর এমন একিট ভাষার নাম ‘সংস্কৃত’। ধর্মীয় কােজর বাইের এর
েকােনা ব্যবহার েনই।
এক িহসােব েদখা েগেছ, আজেকর পৃিথবীেত প্রিত দুই সপ্তােহ একিট কের
ভাষা িবলুপ্ত হেয় যাচ্েছ। িবস্মেয়র ব্যাপার হেলা, পৃিথবীেত এমন
৫১িট ভাষা আেছ েযগুেলার প্রিতিটেত মাত্র একজন কের ব্যবহারকারী
রেয়েছ! এ িচত্র েথেক একটা িবষয় পিরস্কার েয, িবশ্েবর জীবন্ত
ভাষাগুেলা িদন িদন হািরেয় যাচ্েছ। এই িবলুপ্িতর হার বন্যপ্রাণী
িকংবা গাছপালা িবলুপ্িতর হােরর েচেয়ও েবশী। িকন্তু বাংলাভাষার
ক্েষত্ের এর ব্যিতক্রমী দৃষ্টান্ত েদখা যায়।

শহীদ িমনাের দুই িশশু

সর্বেশষ িহসাব অনুযায়ী, বর্তমান িবশ্েবর প্রায় ৩০ েকািট মানুষ

বাংলাভাষায় কথা বেল। বাংলা ভাষাভাষী মানুেষর সংখ্যা িবশ্েব
বর্তমােন ৬ষ্ঠ। শুধু বাংলােদেশর মানুষই েয এ ভাষায় কথা বেল তা নয়
বরং ভারেতর পশ্িচমবঙ্গ, অসম, মিণপুর, িবহার ও উিড়ষ্যা এবং
িময়ানমােরর আরাকান অঞ্চেলর েরািহঙ্গারাও বাংলাভাষায় কথা বেল।
এছাড়া, ভারেতর আন্দামান ও িনেকাবর দ্বীপপুঞ্েজর অন্যতম প্রধান
ভাষা বাংলা। ২০১১ সােলর েসপ্েটম্বর মাস েথেক বাংলা ভাষা ভারেতর
ঝাড়খন্ড রাজ্েযর দ্িবতীয় সরকাির ভাষারূেপ স্বীকৃত। পািকস্তােনর
করািচ শহের দ্িবতীয় সরকাির ভাষারূেপ বাংলােক গ্রহণ করা হেয়েছ।
বাংলাই িবশ্েবর একমাত্র ভাষা যা ভাষািভত্িতক একিট রাষ্ট্েরর জন্ম
িদেয়েছ।
বন্ধুরা, িবশ্েব বাংলাই একমাত্র ভাষা-যার মর্যাদা রক্ষার জন্য
১৯৫২ সােলর ২১েশ েফব্রুয়ারী ঢাকায় পুিলেশর গুিলেত আব্দুস, সালাম,
রিফক,বরকত,জব্বার সহ আেরা অেনেক প্রাণ িদেয়েছন। এই ঘটনার
প্রিতবােদ সারা পূর্ব পািকস্তােন আন্েদালন ছিড়েয় পেড় ও তীব্র
আকার ধারণ কের। অবেশেষ পািকস্তান সরকার বাংলােক উর্দুর সমমর্যাদা িদেত বাধ্য হয়।
তেব বাংলা ভাষার জন্য েকবল বাংলােদেশর মানুষ জীবন েদয়িন; ভারেতর
আসােমর কেয়কজন মানুষও এ ভাষায় কথা বলার অিধকার আদায় করেত িগেয়
জীবন িদেয়েছন। ১৯৬১ সােলর েম মােস বাংলা ভাষার ব্যবহার বন্ধ করার
প্রিতবােদ ভারেতর আসােমর িশলচর শহের পুিলেশর গুিলেত প্রাণ
িদেয়েছন ১১ জন। ১৯৬১ সােল অসম প্রােদিশক সরকার শুধু অসমীয়া
ভাষােক রাজ্েযর একমাত্র সরকাির ভাষা েঘাষণা িদেল বাঙালীেদর েভতর
ক্েষাভ দানা বাঁেধ। ১৯ েম িশলচের সকাল ৬টা-সন্ধ্যা ৬টা ধর্মঘট
পালন করা হয়। ধর্মঘট চলাকােল আসাম রাইেফলেসর গুিলেত ঘটনাস্থেন
প্রাণ হারান ১১ জন ভাষািবপ্লবী। রাজ্য সরকার েশষ পর্যন্ত
িসদ্ধান্ত বািতল করেত বাধ্য হয়। এরপর অসেম বাংলােক দ্িবতীয়
রাজ্যভাষা িহসােব েঘাষণা করা হয়।
বন্ধুরা, েয ভাষায় কথা বলার অিধকার আদায় করেত িগেয় বাংলােদশ ও
ভারেতর মানুষ জীবন িদেয়েছ আসেরর এবাের রেয়েছ েসই বাংলা ভাষার
বর্ণমালা িনেয় একিট গান। গােনর কথা, সুর ও কণ্ঠ রুহুল আিমন সরকার
এবং কেয়কজন িশশুিশল্পী।
েতামরা িনশ্চয়ই জােনা েয, বাংলা ভাষায় কথা বলার অিধকার আদায় করেত
িগেয় বাঙালীরা েয ত্যাগ স্বীকার কেরেছন তা জািতসংেঘর অঙ্গসংগঠন
ইউেনস্েকা ১৯৯৯ সােলর ১৭ নেভম্বর তােত স্বীকৃিত েদয়। এরপর েথেক

সারা িবশ্েব প্রিত বছর পািলত হেয় আসেছ ‘আন্তর্জািতক মাতৃভাষা
িদবস।’ ইউেনস্েকার পর জািতসংঘও একুেশ েফব্রুয়ািরেক ‘আন্তর্জািতক
মাতৃভাষা িদবস’ িহেসেব স্বীকৃিত িদেয়েছ। ২০০৮ সােলর ৫ িডেসম্বর
জািতসংেঘর সাধারণ অিধেবশেন এ স্বীকৃিত েদওয়া হয়। এ স্বীকৃিতর ফেল
১৯৫২ সােলর একুেশ েফব্রুয়াির তািরেখ যারা জীবন িদেয়িছেলন তােদর
আত্মত্যাগ স্বার্থক হয়।
বন্ধুরা, েতামােদর মেন প্রশ্ন আসেত পাের- ১৯৫২ সােলর একুেশ
েফব্রুয়াির আসেল কী হেয়িছল? েতামােদর েকৗতুহল েমটােত বাংলােদেশ
প্রধান কিব আল মাহমুদ একিট চমৎকার কিবতা িলেখেছন। একুেশর কিবতা
িশেরানােমর িবখ্যাত ওই কিবতািট আবৃত্িত কেরেছ খুলনার বন্ধু
ফারজানা েরজা স্িনগ্ধা।
েফব্রুয়ািরর একুশ তািরখ
দুপুর েবলার অক্ত
বৃষ্িট নােম, বৃষ্িট েকাথায় ?
বরকেতর রক্ত।
হাজার যুেগর সূর্যতােপ
জ্বলেব এমন লাল েয,
েসই েলািহেতই লাল হেয়েছ
কৃষ্ণচূড়ার ডাল েয !
প্রভাতেফরীর িমিছল যােব
ছড়াও ফুেলর বন্যা
িবষাদগীিত গাইেছ পেথ
িততুমীেরর কন্যা।
িচনেত না িক
ক্ষুিদরামেক
রুদ্ধশ্বােস
মুক্ত বাতাস

েসানার েছেল
িচনেত ?
প্রাণ িদেলা েয
িকনেত ?

পাহাড়তলীর মরণ চূড়ায়
ঝাঁপ িদল েয অগ্িন,
েফব্রুয়ািরর েশােকর বসন
পরেলা তারই ভগ্নী।
প্রভাতেফরী, প্রভাতেফরী

আমায় েনেব সঙ্েগ,
বাংলা আমার বচন, আিম
জন্েমিছ এই বঙ্েগ।
বন্ধুরা, জািতসংেঘর স্বীকৃিত অনুযায়ী একুেশ েফব্রুয়াির এখন
‘আন্তর্জািতক মাতৃভাষা িদবস’। বাংলােদশ সরকার কেয়ক বছর ধেরই
বাংলােক জািতসংেঘর অিফিসয়াল ভাষা করার দািব জানাচ্েছ। িকন্তু
েতামরা যিদ ভােলাভােব লক্ষ্য কেরা তাহেল েদখেত পােব েয,
বাংলােদেশই এখন পর্যন্ত সর্বস্তের বাংলাভাষা চালু হয়িন। উচ্চ
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন বাংলা ভাষা এখনও উেপক্িষত। আইন-আদালত ও
প্রশাসেন চলেছ ইংেরিজ ভাষা। ডাক্তাররা মানুষেক ব্যবস্থাপত্র েদন
ইংেরিজেত। এেত জনসাধারণেক পড়েত হয় অসুিবধায়।
মহান ভাষা আন্েদালেনর মূল দািব িছল- ‘অিফস আদালেত সর্বত্র
বাংলাভাষা ব্যবহার করেত হেব। বাংলােদেশর সংিবধােনর প্রথেমই েশখা
আেছ,
‘প্রজাতন্ত্েরর
রাষ্ট্রভাষা
বাংলা’।
িকন্তু
তারপরও
সর্বস্তের বাংলাভাষা চালু এবং ‘িশক্ষার মাধ্যম িহেসেব বাংলাভাষা’
চালু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহেণর েতমন েকােনা উদ্েযাগ েনই। এ
অবস্থায় সর্বস্তের বাংলা চালুর ব্যাপাের সরকােরর েযমন দািয়ত্ব
আেছ েতমিন জনগণেকও দািয়ত্ব িনেত হেব। আর েতামরা যারা েছাট তারাও
িকছু দািয়ত্ব িনেত পােরা। েতামােদর মধ্েয েযসব বন্ধু েলখাপড়া
জােন না, বর্ণমালার সােথ এখেনা যােদর পিরচয় হয়িন, তােদরেক েতামরা
অক্ষরজ্ঞান িশক্ষা িদেত পােরা। েসইসঙ্েগ এখন েথেকই শুদ্ধভাষায়
কথা বলার অভ্যাস গেড়
আত্মত্যাগ সার্থক হেব।

পার্সটুেড/আশরাফুর রহমান

তুলেত

পােরা।

তাহেলই

ভাষা

শহীদেদর

জনস্বার্েথ প্রকাশ করা হেলা

