িহলাৰী ি

নৰ পৰাজয় আ নতুন আশাৰ ৰঙিণ

যাৱামাহত এখেনা িচিঠ িলিখব নাৱাৰাৰ বােব পাঠক পািঠকাসকলৰ ওচৰত মা
াথনা কিৰ আিজ িলিখবৈল বিহেছা। আচলেত যাৱামাহৰ ৯ তািৰখৰ িদনা িহলাৰী ি নৰ
িবজয়ৰ আন ৰ কথােৰ িলিখবৈল কাগজ কলম িঠক কিৰ থিছেলা। ফলাফল ঘাষণা কৰাৰ
লেগ লেগই িলিখবৈল বহাৰ কথা আিছল। ফলাফল আধাৈলেক চাই িটিভেটা অফ কিৰ থিছেলা
ভয়েত। ভােলমান সময়ৰ িপছত ভেয় ভেয় অন কিৰ দিখেলা ইিতমেধ স ণূ অিব াস ,
অবাি ত, অ ত ািশত আ অিতৈক হতাশজনক কথাষাৰ ঘাষণা কৰা হ গেছ। শাকত মই
ইমােনই ি য়মাণ হিছেলা য আগৰ াভািৱক অৱ া ঘুৰাই পাবৈল ভােলমান িদন লািগল।
কইবািদনৰ মূৰত িলিখবৈল ল গম পােলা য মাৰ কলম নচেল। বােৰ বােৰ চ া
কেৰা িক এেকই অৱ া। এই অৱ ােটাক ইংৰাজীত Writer’s Block বুিল কাৱা হয়। কইিদনমানৰ িপছত গম পােলা মাৰ কৱল Writer’s Block য়ই নহয় mental block ও হেছ।
িনয়িময়া িটনমািফক কামেবাৰ কিৰব পািৰিছেলা যিদও মানিসক মৰ েয়াজন হাৱা
িযেকােনা নতুন কাম কিৰবৈল অপাৰগ হিছেলা।
িহলাৰীৰ পৰাজয়ত মাৰ এেন িব প িতি য়া হাৱাৰ কথা পিঢ় কােনা কােনােৱ
হয়েতা আেমাদ পাব। মাৰ দেৰ আদাৰ বপািৰক জাহাজৰ খবৰ িকয় লােগ ? লােগ, আদাৰ
বপািৰেকা এই খবৰ লােগ। িহলাৰীৰ িবজেয় সম নাৰীজািতৈল এক নতুন আশাৰ বাণী কিঢ়য়াই
আিনব বুিল িব াস কিৰ সই মুহত
ূ ৈল অেপ া কিৰ আিছেলা। তওঁৰ পৰাজয়ৰ কথা িবে ষণ
কিৰ নানানজেন নানান কথা িলিখেছ। তাৰ িভতৰত যাৱামাহৰ ২১ তািৰখৰ ‘ দ িহ ’ু কাগজত
কািশত ভাৰতবষৰ া ন িনৰাপ া উপেদ া তথা পি মবংগৰ া ন ৰাজ পাল এম. ক,
নাৰায়ণেন িলখা ব েটা িবেশষভােব উে খেযাগ । তেখেত এষাৰ কথা িলিখেছ “ Ms Clinton
was the right candidate at the wrong time ।” সইদেৰ া ৰ কথা িলিখেছ “ Mr. Trump
might have been the wrong man, but he was at the right place and at the right
time.” এই কথাষাৰ িকছু পিৰমােণ সত ।

িবে ষকসকেল িয কাৰণেক ফঁিহয়াই নেদখুৱাওক লােগ সইেবাৰ মূল কাৰণ নহয় –
মূল কাৰণ হেছ – ৰা পিতৰ পদত এগৰাকী মিহলাক হণ কিৰবৈল আেমিৰকাৰ ৰাইজ
এিতয়াও মানিসকভােব ত হাৱা নাই।
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এই ঘটনােটােৱ মাক ব ত কথা িচ া কিৰবৈল, িবে ষণ কিৰবৈল আ মনত
পলাবৈল বাধ কিৰেল। বােৰ বােৰ মনত
উিঠেছ ‘ নাৰীজািত আ িকমান যুগ ধিৰ ি তীয়
ণীৰ নাগিৰক হ থািকব লািগব ?’ িনেচই স েতই মাৰ িনজৰ মাৰ খ, ক আ অপমান
দিখ িপতৃতাি ক সমাজ ব ৱ াৰ িত মনত িবে ষৰ ভাব হিছল। হাই ুলৰ িন ে ণীত পিঢ়
থােকােতই িস া লিছেলা য মাৰ জীৱনেটা মই িনেজই িনয় ণ কিৰম আ কিতয়াও মাৰ
দেৰ হ’ বৈল িনিদও। তিতয়াই বুিজ পাইিছেলা য সমাজত স ান সহকােৰ থািকবৈল হ’ ল মই
পঢ়া না কিৰ আগবািঢ় যাব লািগব আ অথৈনিতকভােব াৱল ী হ’ ব লািগব।
িক পিৰতাপৰ কথা এেয়ই য পাঁচ দশকৰ িপছেতা নাৰীৰ অৱ াৰ িবেশষ উ িত হাৱা
নাই। নগৰ চহৰত ভােলিখিন পিৰবতন হেছ যিদও গাওঁ আ স স নগৰেবাৰত এিতয়াও
নাৰীৰ অৱ া অিত শাচনীয়।
কৃতকায তাৰ উ িশখৰত উঠা কইবাগৰাকীও মিহলােয় কেছ য সই ানত আেৰাহণ
কিৰবৈল এজন পু েষ িযমান ক কিৰবলগীয়া হয় তাৰ তুলনাত তওঁেলােক িতিন ণ বিছ ক
কিৰবলগীয়া হেছ। জীৱনত িবেশষ এেকা কিৰব নাৱাৰা আমাৰ দেৰ সাধাৰণ নাৰীেয়ও মা
এইিখিন পাবৈলেকা কমেবাৰ বাধা-িবিঘিন অিত ম কিৰবলগীয়া হাৱা নাই। ব েতা পু েষ
আিজৰ এই একিবংশ শতা ীেতা আমাক
সহকােৰ নলয়। এেকা এেকাটা অধিশি ত
ডকাল’ ৰােয়া ভােব য জিটল কথােবাৰ আমাৰ মূৰত সহেজ নােসামায় আ আমাক সহেজ
ঠিগব পািৰ। এই
ত মই কৱল পু ষেক দাষােৰাপ নকেৰা। এগৰাকী মিহলােয়া এজন
পু ষক িযমান
সহকােৰ হণ কেৰ সমােনই পাৰদশী আ অহতাস
এগৰাকী
মিহলাক িসমান
িনিদেয়। মাৰ িনজৰ
ত মই বিছ দূৰৈল যাবই নালােগ। মাৰ িনজৰ
অত উ িশি ত িপতৃেয় িয চি ছৰ দশকেত কিলকতা, িদ ীত িশ া লাভ কিৰিছল – মাক
িকছু
(ঘ ৱা ভাষাত পা া) িদবৈল আৰ কিৰিছল মই Ph.D িড ী লাভ কৰাৰ িপছৰ
পৰােহ। তাৰ আগেত মই ইংৰাজী আ ভাষািব ান েয়াটা িবষয়েত এম.এ পাছ কিৰ
আ জািতক খ ািতস
িত ানত অধ ািপকা িহচােব াতেকা ৰ পয ায়ত পেঢ়াৱাৰ অিভ তা
লাভ কিৰিছেলা যিদও মাক গণ ই নকিৰিছল। নৈ ৰ দশকৰ শষৰ ফােল মাৰ কতেবাৰ লখা
‘ আমাৰ অসম’ আ ‘ দিনক জনমভূিম’ ত কাশ পাইিছল। সইেবাৰ পিঢ় ভাল পাই ভােলমান
মানুেহ দউতাৈল ফান কিৰিছল। তিতয়ােহ দউতাৰ হয়েতা থমবাৰৈল ধাৰণা হিছল য
মাৰ মি ইমান অনু ৰ নহয়। মাৰ মি স েক ধাৰণাৰ সলিন হ’ লও মাৰ মূল িক
বঢ়া নািছল।
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এটা কৗতকৰ িবষেয় িলখােটা হয়েতা অ াসংিগক নহব। যাৱাবছৰ মই আমাৰ
বাইেদউ ড. িতেলা মা িম ( পহীৰ ছাৱালী) আ িভনেদউ ড. উদয়ন িম ৰ লগত িশলঙৈল
এেকলেগ যাওেত আিম নানান কথাৰ লগেত আমাৰ দশত এিতয়াও িবৰাজমান িলংগ বষম ৰ
কথাও আেলাচনা কিৰিছেলা। কথাই কথাই দউতাৰ সংগ ওলাওেত আচিৰত হ বাইেদেৱ
সুিধিছল “ তেয়ই দেখান ঘৰৰ িভতৰত সকেলাতৈক বিছ পঢ়া না কিৰিল ? তােকই তেনকুৱা
কেৰেন ?” মই তিতয়া হাঁিহ হাঁিহ কিছেলা “ মই িযমােনই আ িযেয়ই নকেৰা লােগ, নােবল
াইজেটা পাৱা হ’ লও মাক ল গৗৰৱ কিৰেলেহেতন িঠেকই িক মাৰ মূল নাবািঢ়েলেহেতন
– মাৰ মূল মা
খন িবনামূলীয়া গােমাছা।” তাৰ িপছত মই গােমাছাৰ কািহনীেটা ক’ লা।
মৃতু ৰ আগেত িকছুবছৰৰ পৰা মই ঘৰৈল যাওেত ঘুিৰ অহাৰ আগেত দউতােয় খনৈক গােমাছা
িদিছল। দউতােয় আনৰ পৰা পাৱা গােমাছােৰ বাকছেটা ভিৰ আিছল। সইেবাৰ পিচ যায় বুিল
আক তাক িদবৈল ধিৰিছল। দউতাৰ জীিবত কালত মই শষবাৰ ঘৰৰ পৰা আিহিছেলা ২০১০
চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ ৪ ন ৫ তািৰেখ। মই পুৱা ৭ বজাৰ বাচত ৱাহাটীৈল বুিল ঘৰ এৰাৰ
আগেত মাক গােমাছা খন িদিছল। তাৰ ঘ াৰ িপছেত িনজৰ গাড়ীেৰ িনজৰ পিৰয়ালৰ লগত
ৱাহাটীৈল অহা বৰপু িবভূিতক ই লাখ টকাৰ এখন চক িদ পঠাইিছল। অৱেশ মৃতু ৰ
আগেত দউতােয় বাকী ই পু েকা িকছু টকা িদ গিছল। দউতাৰ প পািত মূলক আচৰণৰ
হাজাৰটা নমুনা থািকেলও এই ই লাখ টকাৰ িবপৰীেত খন িবনামূলীয়া গােমাছাৰ কথােটা
িতক িহচােব মাৰ মনত িচৰ ৰণীয় হ থািকব। িভনেদেৱ মাৰ কথাত ৰগৰ পাই হাঁিহিছল।
মাক য ল’ ৰাৰ সমান বুিল কিতয়াও ভবা নািছল তাৰ আ এটা মা উদাহৰণ িদও।
ভ া ৰ বােব আমাৰ ভনী জাঁৱাইৰ ব বসায় পিৰ আিহিছল কাৰেণ মই ভািবিছেলা য সই
অৱ াত তওঁেলাক ইমান অকলশৰীয়াৈক নাম পত থকা উিচত নহ’ ব। সেয় মই দউতাক বােৰ
বােৰ কিছেলা তওঁেলাকক মতাই আিন দউতাৰ কইবাটাও ভাৰঘৰৰ কােনাবা এটাত
থািকবৈল িদয়াৰ কথা। দউতােয় েত কবােৰই এেকটা কথােক কিছেল “ িবভূিত আহকেচান।”
সই কথা এেকবােৰই িনৰথক। দউতােয় ই া কৰা হ’ লই বৰপু ক মতাই আিন আেলাচনা
কিৰব পািৰেলেহেতন। কথাষাৰৰ কৃত অথ “ মাৰ বৰপু থােকােত তই এেন পৰামশ িদবৈল
কান ?” বুিজ পাওেত মাৰ বছ িকছুিদন লািগিছল।
কাগেজ প ই িলংগ বষম ৰ িকমানেবাৰ কথা য পিঢ়বৈল পাও। আিজ িকছুিদনৰ
আগেত এখন আেলাচনীত ইি ৰা জয়িসেঙ কাৱা এষাৰ কথা পিঢ় অিতৈক আচিৰত হিছেলা।
ভাৰতৰ উ তম ন ায়ালয়ৰ কিৰডৰত তওঁক কােনাবাই অবাি ত ঠাইত অনাৱশ কীয়ভােব শ
কিৰিছল। ইি ৰা জয়িসঙৰ দেৰ নাৰী আ উ তম ন ায়ালয়ৰ কিৰডৰ! অিব াস ভােব সঁচা
কথা।

3

মাৰ এক বা বীেয় তওঁৰ িপতৃমাতৃেয় িকদেৰ ল’ ৰা আ ছাৱালীৰ মাজত ভদভাৱ
কিৰিছল তাৰ ব েতা উদাহৰণ িদিছল। তওঁেলাকৰ মাতৃেয় হেনা ল
ু ৰ পৰা অহাৰ িপছত
ল’ ৰােকইটাক গৰেম গৰেম লুিচ ভািজ িদিছল আ ছাৱালীেকইজনীক কান িট িদিছল।
এইিখিনেত এষাৰ কথা িনিলখাৈক নাৱািৰেলা – বৃ াৱ াত লুিচ খাবৈল পাৱা পুেতকহঁতৰ মাকৰ
ফােল ঘুিৰ চাবৈলেকা সময় নািছল – কান িট খাৱা ছাৱালীেয়েহ চাৱািচতা কিৰবলগীয়া
হিছল।
এগৰাকী মিহলােয় মাক কিছেল য তওঁেলাকৰ দউতােক ল’ ৰা কইটাক পিঢ়বৰ
বােব িবেশষ ঠাই িঠক কিৰ িদ চিক মজ কৰাই িদিছল। িক ছাৱালীেকইজনীেয় পিঢ়বৰ বােব
কােনা িনিদ ঠাই নািছল – চিক মজৰ কথােটা বা বােদই।
এেন ধৰণৰ উদাহৰণ আ হাজাৰটা িদব পািৰম িক আিজৰ বােব এেয়ই যেথ । মাৰ
ব ি গত অিভ তাও ব ত। নাৰীৰ জীৱনৰ ই
পূণ পু ষ – িপতৃ আ
ামী েয়ােৰ
মন পূৰামা াই িপতৃতাি ক। তওঁেলাকৰ বষম মূলক আচৰেণ মাক কােনািদেন ভািৱত
কৰা নাই। িক হ যাৱা আেমিৰকাৰ িনবাচনৰ ফলাফেল মাক বৰ বয়াৈক ভািৱত কিৰেল।
িহলাৰীৰ পৰাজয় মাৰ িনজেৰা পৰাজয় যন লািগেছ।
িক মই সহেজ হাৰ মনা মানুহ নহও। িযেকােনা সং ামেত পৰাজয়ৰ মুহূত সমাগম
হাৱাৰ লেগ লেগ মাৰ মুখৰ পৰা তঃ ূতভােব ওলায় আমাৰ া ন ধানম ী অটল িবহাৰী
বাজপায়ীৰ ‘ গীত নয়া গাতা ’ঁ নামৰ কিবতােটা। মই অৱেশ গােটই কিবতােটা আবৃিত নকেৰা –
মা িতিনটা িবেশষ ষািৰেহ
হাৰ নহী মানুংগা
ৰাৰ নয়ী ঠানুংগা
...................
গীত নয়া গাতা ঁ
কিতয়াবা কৱল ‘ হাৰ নহী মানুংগা’ বা ‘ গীত নয়া গাতা ’ঁ হ মুখৰ পৰা ওলায়। মাৰ
ল’ ৰা িনিশেত হাঁেহ “ কমেছ কম ৈক গাৱা ‘ হাৰ নহী মানুংগী’ -- ‘ গীত নয়া গাতী ঁ’ । িনেজ
linguist হ ভুল িহ ী কাৱা।“ মই তাক বুজাই কওঁ য Noam Chomsky ৰ Universal
grammar ও িলংগ িনণায়ক পদ নাথােক – গিতেক মাৰ কােনা ভুল হাৱা নাই। যাৱা ব ত
বছৰ ধিৰ ৰণ া মুহূতত মাক এই ষািৰেকইটােয় যেথ মেনাবল িদ আিহেছ।
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ইমান হতাশজনক অৱ ােতা িসিদনা এটা খবৰ পিঢ় িকছু আশাৰ ৰঙিণ দিখবৈল
পাইেছা। এটা বাতিৰমেত ি নহঁেত তওঁেলাকৰ ছাৱালী ছলছীক ৰাজনীিতত নমাবৈল িত
চলাইেছ আ তওঁ অিচেৰই চ’ ন’ টৰ হাৱাৰ স াৱনা। মই মেন ােণ কামনা কেৰা তওঁ যন
এিদন আেমিৰকাৰ ৰা পিত হ’ বৈল সফল হয়। মাৰ জীৱনকালেত এগৰাকী মিহলাক পৃিথবীৰ
আটাইতৈক মতাশালী পদবীত অিধি ত হাৱা দিখবৈল পােল পৰম স ি লাভ কিৰম।
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