ওবামা, হিলাহি, ট্রাম্প আি জিযা !
নািমুল আিসান শেখ

ওবামা, হিলাহি, ট্রাম্প আি জিযা! এই ললখাটা একটা ভূ -িািনৈহিক হবশ্লেষৈ, বাাংলাশ্লেশ এবাং
িৃিীয হবশ্লেি লেশগুশ্ললাি েৃষ্টিশ্লকাৈ লেশ্লক লেখা. লে লকাৈ লেশ্লশি িৈগশ্লেি মশ্লযে গভীি হবশ্লভে
োকা লে লেশ্লশি িৈে ক্ষহিকি. হকন্তু আশ্লমহিকাি মশ্লিা োম্রািেবােী এবাং আহযপিেবােী
লেশ্লশি মশ্লযে হবশ্লভে োকা িৃিীয হবশ্লেি িৈে মঙ্গলিৈক! আশ্লমহিকাি লকাৈ লেহেশ্লেন্ট বা লে
লকাৈ গুরুত্বপূে বেজিি
ণ
েম্পূে কাে
ণ
কাল
ণ
হৈশ্লয আশ্ললাচৈা কিা েম্ভব ৈয, এবাং োেহঙ্গক
ৈা. আহম শুযুমাত্র আশ্লমহিকাি ববশ্লেহশক ৈীহি এবাং এশ্লি পৃহেবীি অৈোৈে লেশ্লশি উপি হক
েভাব পশ্ল়েশ্লে িাই হৈশ্লয হকেুটা আশ্ললাকপাি কিব.
বািাক ওবামা, কো বািণা এবাং আচাি-আচিশ্লে অিেন্ত লচৌকে. িাই হিহৈ কাি শুরু কিাি
আশ্লগই শাহন্তশ্লি লৈাশ্লবল হবিযী িশ্লয লগশ্ললৈ! হিহৈ আশ্লমহিকাৈশ্লেি িৈে ভাশ্ললা-মন্দ হক
কিশ্লেৈ িা আশ্লমহিকাৈিাই হৈযািে
ণ কিশ্লব. হকন্তু ওবামাি েমশ্লয িািই ববশ্লেহশক ৈীহিি
কািশ্লে হলহবযা এবাং হেহিযা' ধ্বাংেস্তূ শ্লপ পহিেি িশ্লযহেল! মৃিুে ঘশ্লটহেল লক্ষ লক্ষ মাৈুশ্লষি,
োশ্লক হবশ্লেষশ্লকিা 'ইন্ডাহিযাল হকহলাং' ৈাশ্লম অহভহিি কশ্লিশ্লেৈ, বাস্তুিািা এবাং উদ্বাস্তু িশ্লযশ্লে
আিও অশ্লৈক লবহশ মাৈুষ. 'শাহন্ত এবাং গেিশ্লেি ধ্বিাযািী' ওবামাি েমশ্লয
হমশশ্লি গেিাহেকভাশ্লব হৈবাহচি
ণ
লেহেশ্লেন্ট মুিহেশ্লক ক্ষমিাচুেি কিা িশ্লযশ্লে. স্বাযীৈ
হিহলজস্তৈ িাষ্ট্র স্বপ্নই িশ্লয লগশ্লে. বািাক ওবামা হৈশ্লিি লেশ্লশ ভাশ্ললা-খািাপ োই করুৈ, হিহৈ
হবশ্লেশ্লশ অশ্লৈক অশাহন্ত, ধ্বাংে আি িিোি িৈে েিেক্ষ বা পশ্লিাক্ষভাশ্লব োযী. িা গাল ভিা
হমষ্টি বুহল'ৱ হৈশ্লচ চাপা পশ্ল়ে লগশ্লে িাি কৃি অপিাযেমূি! িািই হৈশ্লযাগকৃি পিিাষ্ট্রমেী
হিলাহি হিৈটৈ' গাদ্দাহিশ্লক অিোচাি কশ্লি িিোি েমশ্লযি হভহেও লেশ্লখ এবাং খবি শুশ্লৈ
খুহশশ্লি হৈলশ্লেি
ণ
মি হপশাশ্লচি িাহে িােহেশ্ললৈ! ো লে লকাৈ েভে মাৈুষশ্লক স্তহম্ভি কশ্লি হেশ্লি
বাযে. আহম গাদ্দাহিি লকাৈ েমেক
ণ ৈা, হকন্তু গাদ্দাহি এহশযা আহিকা এবাং হিহলজস্তশ্লৈি পশ্লক্ষ
অিেন্ত লোচ্চাি একিৈ বেজি হেশ্ললৈ. এই যূি ণ মহিলা হিলাহি হিৈটৈ আশ্লমহিকাি লেহেশ্লেন্ট
হৈবাহচি
ণ
িশ্লল িাি বেজিগি েহিহিাংোি চহিিাশ্লেিণ িৈে বাাংলাশ্লেশ্লশি হেশ্লক লে খ়েগ িু শ্লল
যিশ্লিৈ িা হৈজিিভাশ্লবই বলা োয. আহম েবেমযই চাজিলাম লোৈাল্ড ট্রাশ্লম্পি মি
একিৈ মাৈহেকভাশ্লব অেুস্থ এবাং আৈাহ়ে বেজি লেৈ আশ্লমহিকাি িাল যশ্লি' িািশ্লল হবে
হকেুটা িশ্ললও শাহন্ত পাশ্লব: কািে আশ্লমহিকা িখৈ হৈশ্লিশ্লক হৈশ্লযই বেস্ত োকশ্লব. েেশ্লমই
লোৈাল্ড ট্রাম্পশ্লক যৈেবাে হেশ্লি িয এইিৈে লে হিহৈ এই যূি ণ মহিলাশ্লক হৈবাচশ্লৈ
ণ
পিাজিি
কশ্লিহেশ্ললৈ. এখৈ লেখা োক লোৈাল্ড ট্রাম্প ভাল ৈা মন্দ, োিা হবশ্লেি িৈে. বািাক ওবামাি
পাশাপাহশ েহে আমিা লোৈাল্ড ট্রাশ্লম্পি কােকলাপ
ণ
হবশ্লেষে কহি িািশ্লল লেখা োশ্লব িাি েময
কাশ্লল হিহৈ লেশ্লশ োই করুৈ ৈা লকৈ, োিা হবশ্লেি লকাৈ লেশ্লশ িিো, ধ্বাংে বা শাহন্ত হবৈি কশ্লিৈ
ৈাই! িাি েময আশ্লমহিকা লকাৈ লেশ্লশ ৈিু ৈ কশ্লি লকাৈ েুদ্ধ শুরু কশ্লি ৈাই! িাি কম-ণ
কান্ড টুইটাি এবাং িুমহক-যামহকি মশ্লযে েীমাবদ্ধ হেল. ইিাশ্লৈি হবরুশ্লদ্ধ অবশ্লিায কিশ্ললও,
লকাৈ েুদ্ধ শুরু কশ্লিৈ ৈাই! লোৈাল্ড ট্রাম্প আশ্লমহিকাশ্লক ইহিিাশ্লেি মশ্লযে েবশ্লচশ্লয হবপেস্ত
ণ
অবস্থায লিশ্লখ োশ্লি. কশ্লিাৈায েম্পূেভাশ্লব
ণ
হবপেস্ত
ণ আশ্লমহিকায হিহৈ লেভাশ্লব গভীি এবাং স্থাযী
হবশ্লভে আি হিাংোি লেওযাল েৃষ্টি কশ্লি হেশ্লযশ্লেৈ িাি লিশ বিু েুগ পেন্ত
ণ োকশ্লব. হবহভন্ন
লেশ্লশ হবশ্লভে বিহি কশ্লি এবাং জিইশ্লয লিশ্লখ আশ্লমহিকা িাশ্লেি অে, ণ শজি এবাং 'কালাি লকাশ্লেে
লিভুশ্ললশৈ' এি মাযেশ্লম গি অশ্লৈক েশক যশ্লি গেিাহেকভাশ্লব হৈবাহচি
ণ
েিকাি পহিবিণৈ কশ্লি
আেহেল. ইিাশ্লৈৱ েক্টি লমাোশ্লদ্দক লেশ্লক শুরু কশ্লি হচহলি োলভােি আশ্ললশ্লন্দ, বঙ্গবন্ধু লশখ
মুজিবুি িিমাৈ, ইউশ্লেইশ্লৈি হৈবাহচি
ণ
লেহেশ্লেন্ট, এবাং েবশ্লশশ্লষ হমশশ্লিি লেহেশ্লেন্ট
মুিহে'ৱ ক্ষমিাচুেহি এবাং ক্ষমিাচুেহিি েশ্লঙ্গ িিোি ঘটৈা উশ্লেখশ্লোগে. লেহেশ্লেন্ট ট্রাম্প লক
আমাি োেঢালা
অহিনন্দন

আশ্লমহিকাি েমাশ্লিি মশ্লযে এই যিশ্লৈি েীঘস্থাযী
ণ
গভীি ক্ষি এবাং হবশ্লভে বিহি কিাি িৈে.
ট্রাম্প চশ্লল োশ্লব, হকন্তু এই ক্ষি োকশ্লব. ট্রাশ্লম্পি অৈুোিীিা এই হবশ্লভে যশ্লি িাখশ্লব
এবাং কোহপটল হিশ্ললি কােেশ্লমি
ণ
মশ্লিা' আশ্লিা কােেশ্লমি
ণ
মাযেশ্লম আশ্লিা গভীি কিশ্লব বশ্ললই
মশ্লৈ িশ্লি! হবশ্লভে িহৈি অহস্থিিাি কািশ্লে আগামী লবশ হকেু বেি আশ্লমহিকাি পশ্লক্ষ ইিাৈ বা
অৈে লেশ্লশ' েিেক্ষভাশ্লব ৈাক গলাশ্লৈা বা লকাৈ িকম েুশ্লদ্ধ িহ়েশ্লয েম্ভাবৈা অশ্লৈক কশ্লম
লগশ্লে. পৃহেবী অশ্লৈক শাহন্তময িশ্লয উঠশ্লব আগামী হেৈগুশ্ললাশ্লি! লোৈাল্ড ট্রাশ্লম্পি
কােকলাশ্লপি
ণ
োশ্লে আহম জিযাউি িিমাশ্লৈি কমকাশ্লেি
ণ
লবশ হকেু অে্ভুি োমাঞ্জেে লেখশ্লি
পাই! আশ্লমহিকাশ্লি বেবােী
ণ
এবাং োম্প্রোহযক শজি েবেমযই হেল. হকন্তু িািা েব
েময হবজিন্ন, হৈশ্চুপ এবাং হৈজিয হেল, কখশ্লৈা মাো উঁচু কশ্লি কো বশ্ললহৈ. লোৈাল্ড ট্রাশ্লম্পি
বেবােী
ণ
হবশ্লদ্বষ মূলক কোবািণা এবাং কমকাশ্লন্ডি
ণ
কািশ্লে িািা উৎোি লপশ্লযশ্লে, েজেয িশ্লযশ্লে,
ঐকেবদ্ধ িশ্লযশ্লে এবাং একষ্টট িািীয শজিশ্লি পহিেি িশ্লযশ্লে. বঙ্গবন্ধু িিোি পূব পে
ণ ন্ত
ণ
বাাংলাশ্লেশ্লশি অবস্থাও অশ্লৈকটা এই িকমই হেল; মুজিেুশ্লদ্ধি পিাজিি শজি, োম্প্রোহযক শজি,
মুেহলম লীগ, িামাযাশ্লি ইেলামী, আি লৈিাশ্লম ইেলাশ্লমি েমেক'িা
ণ
এবাং কুখোি
িািাকাি আলবেি'িা হবজিন্নভাশ্লব হবহভন্ন িাযগায অবহস্থি হেল. 1971 োশ্লল কৃি অপিাশ্লযি
িৈে িাশ্লেিশ্লক েমাশ্লি অপিাযী হিশ্লেশ্লবই হচহিি কিা িশ্লিা, এবাং েবেমযই োমাজিক এবাং
িাষ্ট্রীয ভাশ্লব 'বোকিুশ্লট' হেল. লিৈাশ্লিল জিযাউি িিমাৈ অনবযভাশ্লব ক্ষমিায এশ্লে িাি
ক্ষমিা পাকাশ্লপাি কিাি িৈে এেব ঘাপষ্টট লমশ্লি োকা অপিাযীশ্লেি লক োংগষ্টঠি কশ্লিৈ, েল
গঠশ্লৈি মাযেশ্লম একজত্রি কশ্লিৈ এবাং িাশ্লেিশ্লক িাষ্ট্রীয পোশ্লয
ণ হবহভন্ন ক্ষমিাশীল পশ্লে
মশ্লৈাৈযৈ এবাং হৈশ্লযাগ লেৈ. এক কোয এই যিশ্লৈি মাৈবিাহবশ্লিাযী েকল
অপিাযীশ্লেি'লক পুৈিীহবি কশ্লিৈ! আমিা লেখশ্লি পাই এই যিশ্লৈি েকল অপিাযীিা'
(োম্প্রোহযক শজি, বেবােী
ণ
অেবা মাৈবিাহবশ্লিাযী) একবাি একজত্রি এবাং োংঘষ্টটি িশ্লয
লগশ্লল' ভহবষেশ্লি িাশ্লেি লৈিা িীহবি ৈা োকশ্ললও িাশ্লেি কােেম
ণ
হকন্তু লেশ্লম োশ্লক ৈা. ৈিু ৈ
লৈিৃশ্লত্ব িািা িাশ্লেি োম্প্রোহযক, হিাংোত্মক বেবােী
ণ
চাহলশ্লয োয. লেমৈ বাাংলাশ্লেশ স্বাযীৈিা
হবশ্লিাযী শজি জিযাউি িিমাশ্লৈি মৃিুেি চাি েশক পশ্লিও আশ্লগি লচশ্লয লবহশ েঙ্ঘবদ্ধ, েজেয
এবাং শজিশালী. এই উোিিৈ লেশ্লক বলা োয, লোৈাল্ড ট্রাম্প চশ্লল োশ্লব, হকন্তু িাঁি োংঘষ্টটি
োম্প্রোহযক বেবােী
ণ
শজি আশ্লমহিকায িশ্লয োশ্লব. আশ্লমহিকায আভেন্তিীে লগালশ্লোগ এবাং
হবশ্লভে আশ্লিা বা়েশ্লব আগামী হেৈগুশ্ললাশ্লি. আশ্লমহিকা েিহেৈ হৈশ্লিি আভেন্তিীে লগালশ্লোগ
হৈশ্লয বেস্ত োকশ্লব কিহেৈ হবে হকেুটা িশ্ললও িু লৈামূলকভাশ্লব শাহন্ত এবাং হস্থহিশীলিা আশা
কিশ্লি পাশ্লি. হভশ্লযিৈাশ্লমি মিাৈ লৈিা লিাহচহমৈ এি ভাষায বলশ্লি িয, 'এটা লশশ্লষি শুরু'. েব
পিাশজিি মি আশ্লমহিকািও একহেৈ পিৈ িশ্লব. আি ট্রাশ্লম্পি িাি যশ্লিই লেটা শুরু
িশ্লযশ্লে. আি একই োশ্লে আমিা ইউহৈশ্লপালাি হবে লেশ্লক মাহিশ্লপালাি হবশ্লেি হেশ্লক এহগশ্লয
োজি, ো পৃহেবীি শাহন্ত ও হস্থহিশীলিাি পূব শিণ
ণ .
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