একিবংশ শতা ীর িব য়বালক স ার সুবণ আইজ াক বারী
গ
 াজী আেনায়ার শা
িকেস আমােদর চু প কিরেয় িদেলা? কান মােহ আমারা আজ অ ? িকেসর টােন আমরা আমােদর িনজ স
করিছ?

েদর অবেহলা

আপনােক ভু েল িগেয় িমতািল গেড়িছ অেন । আমােদর এই িচরাচিরত অভ াসেক পা ােত রম সািহিত ক অবুল মনসুর আহেমদ,
সয়দ মুজতবা আলী, আ ুশ শা েরর মত মহান লখকগণন মারা ক িব প কেরেছন। যুগ যুগ ধের লালন করা অ তা,
হীনতা, নীচতা, অ তা, অপসং ৃ িত, তাষামুিদ আমােদর রে আেজা িমেশ আেছ। আমরা কখেনা িনেজেদর আিব ার করেত
িশিখিন।

একিবংশ শতা ীর িব য়বালক স ার সুবণ আইজ াক বারী। বাংলােদশী বংেশা ূ ত এই হীেরর টু কেরা মা চার বছর বয়েসই
তার অসাধারণ মতা, িতভা দিখেয় িব বািসর দৃি েত আেসন। গড িগফট িত শতা ীেত একজন কের আেস, িশ
আইজ াক বারী এ শতা ীর আিশবাদ বেল আিম মেন কির।
স ার আইেজক িনউটেনর সােথ যােক তু লনা করা হে , তােক কতটু িচিন আিম? িব পাড়ায় যােক িনেয় রীিতমত আনে র
জায়ার বইেছ। যু রা যখন বলেছ আইেজক আমােদর স দ ক তখন আমরা িকছু স া িবষয় িনেয় মেত আিছ। িনেজরাই
ু মনা জাতী িহেসেব, অকৃ ত জাতী িহেসেব িশ স ান এবং তাঁর পিরবােরর কােছ উপ ািপত হি ।
আমরা বড় আ েভালা জাতী। আমােদর স ান যখন অ েফাড, হাভাড, রানী এিলজােবথ, বারাক ওবামা এবং সবেশষ
িসেড ডানা
া কত ক স ািনত হয় তখন আমােদর দেশর জনগণ এবং সরকার যন িকছু ই জােনন না। য িব য়

বালেকর গ ব নােবল াইজ তােক িনেয় কান িবেশষ িরেপাট হয় না। আমরা তাহসান িমিথলার িবে েদ পি কার হড লাইন
বানােত পাির, আমরা খলা িনেয় িবশাল পতাকা বানাবার রকড গড়েত পাির, আমরা আজীবন িবেদশী ব না করেত পাির
িক িনেজর ঘেরর স ান যখন পৃিথবীমে দাঁিড়েয় দশ মাতােক স ািনত করেছ তার িত কান দািয় েবাধ, মম েবাধ
দখােত পারিছ না। িব িমিডয়া য খবর জার িদেয় কাশ করেছ সখােন আমােদর ইলক িনক িমিডয়ায়, পি কায় কান
িবেশষ
পায়িন সূবণ।
সুবন আইজ ােকর বাবা Rashidul Bari স ার একাই একটা মানুষ লেড় যাে ন িনজ স ােনর বাংলােদশী িমিডয়া হেয়। দুঃখ
ভারা া
দেয় হতাশার অ কাের ডু েব আেছন। এই আমার ি য় জ ভূ িম! য দশ ণীর স ান করেত জােন না, স দেশ
ণীর জ কী কের হেব? য মানুষ র শরীের বাংলামােয়র র িমেশ আেছ, বাংলার ৃিত যােক িত মু েত আে ািলত কের,
বাংলােদশ যার শষ কানা স মানুষ হতাশ হে ন বাংলার রহস জনক আচরেণ। য স ােনর শশেব, কশের একজন
বা ালী িহেসেব আমার কান ভূ িমকা নই, িছেলা না স িক কের আগামী িদেন িব মে দাঁিড়েয় গেবর সােথ বলেব আিম
বাংলােদেশর স ান!
এক িন াপ িশ র কমদ তােক, তার মধা মননেক, তার সৃজনশীলতােক, তার িব য়কর ানচচােক যিদ জাতী িহেসেব
আমরা মূল ায়ন করেত না পাির তেব িক কের আিম বলেবা আইেজক বারী গিবত বা ালী িপতার গ স ান।
আইেজক বারী আমােদর স ান, আমােদর
। স িব ােনর অ যা ােক সমু ত করেব। আধুিনক িবে র
িব ানী হেব এ আশা বুেক ধারণ করেত হেব, লালন করেত হেব।

এবং

ণী

তার সফলতায় আিম আনি ত হই।
আিম খুিশেত বাকহীন হই। একজন দশীয় িহেসেব কতটু মূল ায় করেত পেরিছ স িহেসব িদেত একিদন ইিতহােসর কাঠগড়ায়
দাঁড়ােত হেব আমায়। আমরা আর কত মধােক িন ৎসািহত করেবা? আর কত
েক অ ু ের ন কের িদেবা? কতকাল
অিত া হেল পরিনভরতা কমেব আমােদর?
আমরা কথায় কথায় িবেদশী মনীষীেদর উ ৃ িত দই, িনেজেদরেক ছাট মেন কির, শূন মেন কির। আমরা আমােদর যাগ তােক
িব াস করেত পাির না, আমােদর সফলতােক মেন িনেত পাির না। আমরা পাির পরপূজা করেত।
যিদ আমােদর অবেহলায়, অযে এক

িন াপ ফু েলর পাতা

িকেয় যায় তেব তাঁর হািরেয় যাওয়া আমােদর অিভশাপ িদেবই।

িবেদশ থেক রাবট ভাড়া কের এেন যুি
দশেন াথকতা নই। িনেজেদর অথায়েন স ােটলাইট বানােনা বা পাঠােনােত
কৃ িত নই। িবেদশ িনভরতায় কানিদন স মতা আসেব না। িনেজেদর আ শি েত বিলয়ান হেত হেব। আমােদর দেশর
অ যা ােক গিতশীল করেব আমেদর মধা। আমরা িতেযািগতা করেবা িব দরবাের। মধাপাচার নয় মধােক যথাযথ
মূল ায়েন আমরা হেবা উদাহরণ।
"অসমা আ জীবনীেত" শখ মুিজবুর রহমান বেলিছেলন কন পািক ােনর পের াধীন হওয়া জাপান
িহেসেব পৃিথবীর মানিচে শ জায়গা কের িনেয়েছ।

তই িনভর জাতী

মালেয়িশয়া, িস াপুর, জাপান, চীন, ভারতসহ এিশয়ার য দশ েলা আজ সুপার পাওয়ার, তাঁরা িনেজেদর মধা িনেয় বড়
হেয়েছ। ধার করা ান িদেয় আধুিনকতার ফির কের বড়ানিন।
এমন একিদন আসেব বাংলােদেশর মানুষ একিদন তােদর িশ েদর সুবেণর গ
িনেয় বা ােদর ঘুম পাড়ােব। আিম অবাক
হেয়িছ আমার িব িবদ ালয় পড়ুয়া ব ু েদর জবােব, তাঁরা বলেছ তাঁরা সুবণেক িচেন না। কউবা িচনেলও অ অ ।
অেনক অেনক

ভকামনা ি য় সুবণ বারী।

