
1 | P a g e  
 

এই সময়, ২৮ আগ , ২০১৯  

 

সংখ াগিরে র আ ালন িক  গণত  নয়: অমত  

ম লবার স ায় দ  ইনি িটউট অফ ডেভলপেম  ািডেজর িত া িদবেসর অনু ােন অমত  

'অন িবইং আ ব িল' শীষক িবষেয় ভাষণ দন। সমেয়র রখিচে  বাঙািলর সামািজক স ার 

ইিতহাস ও িববতেনর বােরামাস ার কািহিনই িছল অমেত র ব েব র মূল িনযাস। 
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হাইলাইটস 

 িবেভদকামী ও সা দািয়ক শি র সং মেণ বাংলায় র য়ী িহংসা দানা বাঁধেত পাের। 

 বাংলার সমাজ ও সং ৃ িতর মেধ  য ব মাি কতা রেয়েছ, তা এই িবেভদকামী িহংসার শি েক 

অবশ ই ঠকােব। 

 িক  সা দািয়ক শি েক এবং িহংসােক শিমত করেত িকছুটা সময় লাগেব। 
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এই সময় িডিজটাল ড : িবেভদকামী ও সা দািয়ক শি র সং মেণ বাংলায় র য়ী িহংসা 

দানা বাঁধেত পাের। বাংলার সমাজ ও সং ৃ িতর মেধ  য ব মাি কতা রেয়েছ, তা এই 

িবেভদকামী িহংসার শি েক অবশ ই ঠকােব। িক  সা দািয়ক শি েক এবং িহংসােক শিমত 

করেত িকছুটা সময় লাগেব। এই আশ া নােবলজয়ী অথনীিতিবদ অমত  সেনর। পাশাপািশ, 

সরাসির গ য়া িশিবেরর নাম না-কেরও িতিন সতক কেরেছন য, ভােট িজেত আসার জাের 

কানও দল যা মেন হল, তা করেত পাের না। তাঁর কথায়, 'গণতে র অথ সংখ াগির  শি র 

আ ালন নয়।'  
 

ম লবার স ায় দ  ইনি িটউট অফ ডেভলপেম  ািডেজর িত া িদবেসর অনু ােন অমত  

'অন িবইং আ ব িল' শীষক িবষেয় ভাষণ দন। সমেয়র রখিচে  বাঙািলর সামািজক স ার 

ইিতহাস ও িববতেনর বােরামাস ার কািহিনই িছল অমেত র ব েব র মূল িনযাস। ইিতহােসর নানা 

সমেয়র অজ  দৃ া  পশ কের িতিন দিখেয়েছন, নানা ধম ও স দােয়র সহেযািগতা ও যৗথ 

উেদ ােগর যাগফেলই বাঙািল স ার িবকাশ হেয়েছ। এ সে  িতিন বেলন, '১৭৫৭ সাল। 

াইেভর নতৃে  কা ািনর সনারা এেগাে  পলািশর া র ল  কের। স সময় বাংলার শষ 

াধীন নবাব িসরাজেদৗ ার সে  সমেঝাতার একটা িমথ া চাল খেলিছেলন াইভ। এমনকী, 

িসরাজেক াইভ এমন পরামশও িদেয়িছেলন, নবাব যন মুিশদাবােদর দরবাের তাঁর 

িব াসভাজনেদর সে  আেলাচনা কের যু  এড়ােনার িস া  নন। ল ণীয় 'িব াসভাজন' বলেত 

াইভ কােদর নাম কেরিছেলন? তাঁরা হেলন জগৎেশঠ, মীরজাফর, মীরমদন, রায়দুলভ মুখ। 

দখা যাে , িসরােজর পরামশদাতােদর মেধ  িহ ুও িছেলন, মুসলমানও িছেলন। আবার 

রবী নাথ ১৯৩০ সােল অ েফাড িব িবদ ালেয় একিট ভাষেণ জািনেয়িছেলন, আমােদর সমাজ-

সং ৃ িতেত িহ ু -মুসিলম-ি িটশ ঘরানা িতেনরই িম ণ দখা যায়। এই সং ৃ িতই িছল বাংলার।'  
 

িক  ইিতহােসর অন  িদকটাও মেন কিরেয় িদেয়েছন অমত । তা হল, ১৯৪২ সাল থেক বাংলায় 

চরম সা দািয়ক িহংসার বাতাবরণ তির হেয়িছল। ১৯৪৭-এ াতৃঘাতী দা ায় দুই স দােয়র 

ব  মানুষ মারা যান। সই ি েতই সতক কেরেছন অমত । িতিন বেলন, 'হােল বাংলার 

ব মাি ক সং ৃ িতেত আঘাত হানার মেতা িবপদ দানা বাঁধেছ। যমন, য মানুষ জয়  রাম 

বলেত চাইেছন না, তাঁেক হন া করার মেতা ঘটনাও চােখ পড়েছ। িতেবশী রাজ  অসেম 
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জাতীয় নাগিরকপ ীর েকােপ ব  মানুষ সমস ায় পড়েছন। ফেল, সই আশ াও থেক যাে  

য, এই অসিহ ু তার জের র য়ী িহংসা দখা িদেত পাের বাংলার মািটেত।'  

 

তেব এই অশিন সে েতর মােঝও িনরাশ হওয়ার কানও কারণ নই বেলই মেন কেরন 

নােবলজয়ী অথনীিতিবদ। িতিন জানান, ১৯৪২ সাল থেক ধমীয় ও স দায়গত য িবেভেদর 

িবষবা  বাংলায় তির হেয়িছল, তা কেট যায় পূব পািক ােন ১৯৫২ সােল ভাষা আে ালেনর 

জের। বলেত গেল, বাঙািলর ভাষাগত স াই অ ািধকার পায়। অমেত র মেত, 'একই ভােব 

িহংসার দানবীয় শি ও হার মানেব।' 

 

 

সাধারণ ভােব স া য ব মাি ক, স কথাও এিদন বেলেছন অমত । তাঁর কথায়, ধরা যাক 

একজন বাঙািল, িতিন নারীবাদী, িতিন পদাথিবদ, আবার িতিন কলকাতারও বািস া। একিট 

পিরচেয়র সে  অন িলর কানও সংঘাত নই।' আবার স ার লৗহকপােট কারও পরাধীন 

থাকাও িঠক নয়। অমেত র উদাহরণ, 'রবী নােথর গারা উপন ােসর নায়ক াথিমক ভােব িছল 

গাঁড়া িহ ু  ভাবধারায় িব াসী। পের য জানল, তার বাপ-মা আসেল িছেলন আইিরশ। িক  স 

মানুষ হেয়িছল বাঙািল পিরবাের।'  
 


