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িনউজ েডক্স : ভারেত িনর্বাচনী প্রচারণায় অংশ েনওয়া অিনচ্ছাকৃত
ভুল বেল স্বীকার কেরেছন িচত্রনায়ক েফরেদৗস আহেমদ। ভারত সরকার
িভসা বািতল করার পর গতকাল মঙ্গলবার েদেশ িফের আসা েফরেদৗস আজ
বুধবার এক িলিখত িববৃিতেত বেলন, ‘আিম স্বাধীন বাংলােদেশর একজন
নাগিরক। একিট স্বাধীন েদেশর নাগিরক িহসােব অন্য একিট েদেশর
িনর্বাচিন প্রচারণায় অংশগ্রহণ েকােনাভােবই উিচত নয়। আমার
অিনচ্ছাকৃত ভুেলর জন্য আিম ক্ষমা প্রার্থনা করিছ। আশা কির,
সংশ্িলষ্ট সকেল আমার অিনচ্ছাকৃত ভুলেক ক্ষমা সুন্দর দৃষ্িটেত
েদখেবন।’
এিদেক আমােদর কলকাতা প্রিতিনিধ জানান, েফরেদৗেসর পর বাংলােদিশ
অিভেনতা িজ বাংলার রানী রাস মিন িসিরয়ালখ্যাত গাজী আবদুন নূেরর
িবরুদ্েধও ভারেত িনর্বাচনী প্রচারণায় অংশ েনওয়ার অিভেযাগ ওেঠেছ।
পশ্িচমবঙ্গ িবেজিপ ইিতমধ্েয িনর্বাচন কিমশেন অিভেযাগ কেরেছ। শর্ত
ভাঙার দােয় গাজী আবদুন নূেররও িভসা বািতল কের বাংলােদেশ েফরত
পাঠােনার দািব ওেঠেছ। তেব তৃণমূল েনতা ও সােবক মন্ত্রী মদন িমত্র
অিভেনতা গাজী আবদুন নূেরর েভােটর প্রচারণায় অংশ েনওয়ার কথা
অস্বীকার কেরেছন।

ভারেতর িনর্বাচনী প্রচারণায় অংশ গ্রহণ প্রসঙ্েগ িচত্র নায়ক
েফরেদৗস আজ এক িববৃিতেত বেলন, ‘অিভনয় িশল্প আমার একমাত্র েনশা ও
েপশা। অিভনয় িশল্েপর মাধ্যেম বাংলা ভাষাভাষী সকেলর মধ্েয
েমলবন্ধন ৈতিরেত সর্বদা কাজ করার েচষ্টা কেরিছ। আমার ভাবেত ভােলা
লােগ, আিম দুই বাংলায় সমানভােব জনপ্িরয়। দুই বঙ্েগর মানুেষর
সংস্কৃিত ও জীবনাচাের অেনক সাদৃশ্য রেয়েছ। আবার ভারত বহু কৃষ্িটকালচােরর সমন্বেয় সমৃদ্ধ একিট েদশ।’
িতিন বেলন, ১৯৭১ সােল আমােদর মহান মুক্িতযুদ্েধ প্রিতেবশী েদশ
িহসােব ভারেতর অবদান আমরা কৃতজ্ঞিচত্েত স্মরণ কির। পাশাপািশ
ভারেতর জনগেণর ত্যাগ-িতিতক্ষা আমােদর িচরঋণী কের েরেখেছ।
পশ্িচমবঙ্েগর সাংস্কৃিতক অঙ্গেনর সঙ্েগ আমার সম্পর্ক বহুিদেনর।
েসখােন সাংস্কৃিতক অঙ্গেনর অেনক িশল্পী, সািহত্িযক আমার বন্ধু,
যােদর সঙ্েগ আিম সবসমেয় হূদ্যতা অনুভব কির। এজন্য িবিভন্ন সময়
কারেণ অকারেণ আিম েসখােন চাই।
েফরেদৗস বেলন, ভারেত জাতীয় িনর্বাচন হচ্েছ। িবশ্েবর সর্ববৃহত্
গণতান্ত্িরক েদেশর এই িনর্বাচন পূর্েবর মেতা সারািবশ্েব সাড়া
েফেলেছ। এই সমেয় আিম ভারেত অবস্থান করিছলাম। সকেলর মেতা আমারও
আগ্রেহর জায়গায় িছল এই িনর্বাচন। ফেল ভাবােবেগ
পশ্িচমবঙ্েগর একিট িনর্বাচিন প্রচারণায় আিম আমার

তািড়ত হেয়
সহকর্মীেদর

সঙ্েগ অংশগ্রহণ কির। এটা পূর্বপিরকল্পনার েকােনা অংশ িছল না।
িতিন বেলন, শুধুমাত্র আেবেগর বশবর্তী হেয় আিম অংশগ্রহণ কেরিছ।
কােরা প্রিত িবেশষ আনুগত্য প্রদর্শন বা েকােনা িবেশষ দেলর
প্রচারণার লক্ষ্েয নয়, আবার কােরা প্রিত অসম্মান প্রদর্শন করাও
আমার উদ্েদশ্য নয়। ভারেতর সকল রাজৈনিতক দল এবং েনতার প্রিত আমার
সম্মান রেয়েছ। আিম ভারেতর আইেনর প্রিত শ্রদ্ধাশীল।
েফরেদৗস বেলন, পশ্িচমবঙ্েগ তৃণমূেলর প্রচারণায় আিম আেগও বেলিছ
পশ্িচমবঙ্েগর মানুেষর প্রিত আমার ভােলাবাসা অগাধ। েসই ভােলাবাসা
আমােক আেবগ তািড়ত কেরেছ। আিম বুঝেত েপেরিছ, আেবেগর বশবর্তী হেয়
সহকর্মীেদর সঙ্েগ এই িনর্বাচিন প্রচারণায় অংশগ্রহণ করাটা আমার
ভুল িছল। েযটা েথেক অেনক ভ্রান্িত ৈতির হেয়েছ এবং অেনেক ভুলভােব
িনেয়েছন।

