
বাঙালী ও গনত  
িব ব পাল 

(1) 
 
বাঙালী বুি মান ‘ াণী’-তথায়    তর িববিত ত মানুষ। বাঙালী এত উ ত-বুি র  ঢকুর  
তুেল,  সানালী অতীেতর  মৗতােত দেল দেল  দশত াগী। বাংলােদেশর  লােকরা িবেদেশ। 
পি ম বে র  লােকরা ভারেতর অন   েদেশ। পি ম বে  গত ি শ বছের  কান গণত  
 নই- ভাট হেয় থােক। িসিপেমর এমন দাপট-- অেনক আসেনই ছাগল গ ও কাে  
হাতুরী িনেয় িজেত যােব। বাংলােদেশ গনত -সামিরক-শাসেনর িমউিজক াল  চয়ার। 
িববত েনর এই  খলায় আমরাই ভূপৃে  একমা   জািত যােদর ি চািরতা তুলনাহীণ-
িমথ াচার সীমাহীণ-এবং িনভ র  যাগ তা শূেন র িকছু িনেচ। ভারেতর সব  েদেশ সরকার 
বদল হয়- একমা  পি ম বে ই হয় না। আমরা িব েরক েডর অিধকারী। বাংলােদেশ 
রাজনীিত  সই জে   থেক অি র। আমার ধারনা পি ম বে ও িঠক একই িজিনসটা 
হত- নহাত  কে র হােত িমিলটারী। রােজ র পুিলশ- শাসন সব লাল। িমিলটাির থাকেল 
 সটাও বািক থাকেতা না। 
 
ইিতহােসর িদেক তাকােনা যাক। ইিতহােস পাল রাজবংশ বাংলার  শষ  াধীণ বাঙালী 
রাজা।  সেনরা িছেলন কন  াটেকর। সুলতান, নবাবরাও িছেলন বিহরাগত। সুতরাং বাঙািল 
িনেজেক চালােনার রাজৈনিতক  মতা হােত  পল  সিদন। 
 
 ১৯৪৭ সােল ভারেতর  াধীনতার সে  সে ই এই  াধীনতা আেস িন। বাংলােদশ  থম 
 থেকই পািক ােনর কেলানী। পি ম বংেগ কংে স শাসনকােল (’৫১-’৭৭) 
হাইকম াে র কথায় উঠবস করেতন রােজ র  নতারা। িবধান রায় ব ািত ম-বাঙালীর 
জন  অেনক দাবী আদায় করেত  পেরিছেলন- িক   রাধ করেত পােরন িন মাসুল 
সমীকরণ নীিত। তবুও ’৭৭ সােল িশে  পি ম বে র  ান িছল চতুথ । বাঙালী িসিপএেমর 
আমেল িদ ীর সােথ স ক   িছ  কের। তেব ’৯১ সােল মনেমাহেনর উদার নীিতর 
আ ােনর ফেল এবং কংে েসর একািধপত  ধা া খাওয়ায়-ভারেতর রাজ  িলর 
অথ ৈনিতক এবং রাজৈনিতক  াধীনতা বা বািয়ত হয়। যার ফল  প কন  াটক, পা াব, 
অ  অভাবনীয় উ িত করেত থােক। আর ‘ াধীন’ বাঙালী বামপ ার চরকায়  তল িদেয় 
’৯৬ সােল িশে  ভারেতর  সব  িন  রাজ  িলর (  শেষর িদক  থেক তৃতীয়) সােথ  নেম 
আেস। বু েদব মুখ ম ী হওয়ার পর একটু  চ া করিছেলন – সখােনও ঘের িসটু 
িবভীষন, বাইের মমতার মতন কািলদািস  ন ী। 
 
এবার  দখা যাক  াধীনতা অজ  েনর পর বাংলােদেশর িক অথ ৈনিতক উ িত হেয়েছ। এটা 
বুঝেত--  দখেত হেব বাংলােদেশর অথ নীিত ’৫১ সাল  থেক ’৭১ সাল পয  । এবং 
ভারত, মাইনামার, পািক ােনর অথ নীিত ’৭১-২০০৭। ’৭৬-৮০ সাল পয   বাংলােদেশর 
অথ ৈনিতক বৃি  একমা  আশান প- ায় বািষ  ক ৭% হাের। বািক  ায় সম  সময় ৩% 
 থেক ৫% এর মেধ   ঘারােফরা কেরেছ। ’৯১ সােলর পের ভারেতর বািষ  ক গড় বৃি   ায় 
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৮-৯% - যখােন বাংলােদশ হামা িড় িদেয়েছ ৩-৫% এর মেধ -যা  াধীনতাপূব   বৃি র 
হার।  বাংলােদেশর  বেদিশক িরজাভ   এখন চার িবিলয়ান ডলােরর কাছাকািছ-আর 
 বাসী্রা পাঠান বছের িতন িবিলয়ান ডলার। মােন  বাসী বাংলােদশীরা টাকা না পাঠােল 
 দেশর আমদািন মুখ থুবের পড়েব। এখেনা অেধ ক  লাক  খেত পায় না বা এক  বলা 
 খেয় থােক।  
 
 ই বাঙলার এই রাজৈনিতক ব াথ তার   ি েত,    উঠেবই-তাহেল বাঙালীর চিরে র 
িক েনর জন  আজ আমরা অধমপিতত?  ধ ুএকজন মমতা বা হািসনা বা তােরক িজয়া 
বা  জনােরল মঈণেক গালাগাল িদেয় লাভ  নই। এরা বাঙালীর চিরে রই  িতফলন। 
কেয়কজন  নতার িদেক আঙুল  তালা যায়। িক   সটাও হেব আ  ব না । বরং আসুন 
আয়নার সামেন আমরা িনেজেদর  দিখ। 
 

(২) 
রাজনীিত িক? রাে র িভি ই বা িক? 
 
 কন অন রা  আেরকিটর  চেয়  বশী সফল? বত মান িবে  জাপান, জাম  ানী বা 
আেমিরকার সাফেল র কারণ িক? চীন এবং ভারতও এেগাে -তেব ভারেতর সব রাজ  
সমান ভােব পা  ফলেছ না। কন  াটেকর মাথািপছু ইনকাম এখন পি মবে র আড়াই ন-
’৪৭ সােলর আেগ যা িছল অেধ ক। 
 
জাপানীেদর সােথ আমার পিরচয় খুব সামান -জাম  ান এবং আেমিরকানেদর  দেখিছ 
অেনকিদন। আেমিরকা ব    ােতর সমি -তবুও আেমিরকািনজম বেল িকছু অবশ ই 
আেছ। জাম  ানরা বরং অেনক  বিশ  কােহিসভ। বাঙািলেদর মেধ  িক  নই যা এেদর 
আেছ? 
 
এরা িক আমােদর  চেয়  বশী বুি মান- না  বশী পি ত? 
 
 কানটাই না। গড়পরতা বুি েত বাঙালীরাই এিগেয়। তাহেল ঘাটিত  কাথায়? 
 
 থম সমস া সততার। লড    াইভ বাঙালীেদর স ে  িলেখিছেলন এমন চাটুকার 
িমথ াচারী  লাকজন জীবেন িতিন  দেখন িন। িনেজর অিভ তায় যা  দেখিছ-সমথ ন না 
কের উপায়  নই।  সাজা উ র  কান বাঙািলর কােছই পাওয়া যায় না। পির ার ভােব না 
বলেত  শেখ িন। অসাধ ুউপায়ীেদর  িত বাঙালীর ঘ ৃনা  পন এবং  পপাের। বা েব  যটা 
 বশী দরকার ব াি গত ভােব সততার অনশুীলন। ভাবেবেগ  কও সৎ থাকেত পােরনা-
পির মী হওয়া  থম শত । এবং ব বাদী চািহদা ব ি গত জীবেন না কমােল ও,  ধ ু
 চ া কের এটা হয় না। এর সােথ দরকার আ িবে ষন। এিট বাঙালী জীবেন স ূন   
অনুপি ত।  
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ি তীয় সমস া ি চািরতার। বাঙলােদেশর অেনক  ফারােমই এখন গণত   গল  গল রব। 
অথচ এইসব  ফারাম িলর  নতারা তােদর  ফারােমই গণত েক গলা িটেপ  মেরেছন। 
িনেজেদর  ছা   ফারােম গণত  রাখার  মতা  নই-বাংলােদেশর মতন একটা বৃহৎ 
 দেশর  নতােদর গণত  র ার পরামশ  িদে ন।  
অথ াৎ আ  িবে ষেন বাঙািল খুব  ষ  কাতর।  ব  ল।  যমন ধ ন আিম লস এে েলেস 
বেস িসিপ এেমর জেন   দেশর িকছু হেলা না বেল গালাগাল িদি । বাংলােদিশরাও 
 দেশর  নতােদর গালাগাল িদে ন। আসল সিত টা িক?  নতােদর সােথ আমােদর 
পাথ ক   কাথায়? আমরা িনেজেদর আেখর  গাছােনার জন   মাটা টাকা কামােনার  লােভ 
 দশ  ছেড় িদলাম।  ধ ু নতারা টাকা কামােলই  দাষ? িক  নিতক অিধকার আেছ 
আমােদর? যারা  দেশর রাজনীিতর সমােলাচনা করেছ তােদর কজন িবেদেশর জীবেনর 
আেয়শ কািটেয়  দেশর মানুষেদর  পছেন দাঁড়ােব?  
 
তৃতীয় সমস া আদশ বােদর। পি ম বে  কমু িনজেমর উৎপাত। বাংলােদেশ ইসলােমর। 
উভয় আদশ  গরীবেক  েগ  র     দখায়। পাথ ক টা  ধ ুইহকাল বনাম 
পরকােলর।ধম  ভী  হেলই  য একটা  দশ রসাতেল যােব তা নয়। আেমিরকানরা 
অ াভািবক ধম  ভী । িক  ধম  টা আমার এবং ঈ েরর মেধ -আমার এবং রাে র মেধ  
নয়। ইসলােমর জ  এবং উ ান রাজৈনিতক শি  িহসােব। সুতরাং ইসলাম রা ধম   হেব 
আবার রাে র মেধ  নাক গলােব না তােতা হয় না। ইসলাম এবং গনত  একসােথ 
চলেত পাের না। গনত  মােন গনতাি ক উপােয় নতুন আইন  নয়ন-সমেয়র সােথ তাল 
িমিলেয়।  কারােন  যখােন “আ ার আইন” দািব কের,  সটােক কািটেয় মানুেষর সৃ  
গনতাি ক আইন??  সটা িকভােব স ব? সুতরাং পথ  েটা। হয় রাে র   ে  ইসলামেক 
স ূন   অ ীকার করা-অথ াৎ ধম  িনেরেপ  সংিবধােন িফের যাওয়া। এর মােন অবশ  
ইসলামেক িনিষ  করা নয়-ব ি গত জীবেন  ক কত ধম  ভী  তা িনেয় রাে র নাক 
গলােনার দরকার  নই।সমস া হে  এই ধম   ভী তা রাজনীিতিবদরা কােজ লাগােবই-
 যটা বাংলােদেশ িব এন িপ আর ভারেত িবেজিপর ব াবসা। এবং ধম  ভী তা 
ধম  িনেরেপ তার িভত  ব  ল করেবই। সুতরাং রাজনীিতেত  কও  যন ধম  েক ব াবহার 
করেত না পাের  সটা তুরে র মতন আইন কেরই আটকােত হেব। নরিসংহা রাও 
ভারতীয় পাল ােমে  বাজেপয়ীেক বেলিছেলন “রাম আপনার আমার  জনারই  দবতা। 
পাথ ক  হে  আিম তােক  রেখিছ  দেয়-আর আপিন তােক ব াবহার করেছন 
রাজৈনিতক মই িহসােব।“  ধম    থেক রাজনীিত আলাদা করেত  য কিঠন সিদ া দরকার 
 সটা  নেহ   দিখেয়িছেলন ( তেব  ধ ুিহ ুেদর   ে )।  শখ মুিজবর পােরন িন। িজয়া 
ইসলামেক কােজ লািগেয়েছন িনেজর  মতা িস  করেত। ফেল বাংলােদেশ রাে র 
িভতটাই নেড়  গেছ। 
 
ইসলামেক রা ধম   িহসােব  ীকার করেল-ইসলামী আইন  নয়ন করেতই হয়।  সখােন 
গনতে র সুেযাগ কই? বড়েজার ইরাণী  াইেল  মা াতাি ক গণত  হেত পাের। সুতরাং 
 ধ ুবাংলােদেশ না-পৃিথবীর  ায় সম  ইসলািমক  দশ িলেত ইসলাম বনাম গনত  
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একটা বড় সমস া। এই মাঝামািঝ অব া যতিদন চলেব-অথ াৎ ইসলাম রা ধম  ও থাকেব 
আবার গনত  ও চাই- সটা কখেনা হয় িন-বাংলােদেশও স ব নয়। 
 
ধম  িনেরেপ  সংিবধান ছাড়া গনত   িত া অস ব-এই িমউিজক াল  চয়ার, অি রতা 
চলেত থাকেব যতিদন না হয়  দশটা শিরয়া আইন অথবা ধম  িনেরেপ তা –এই  িটর 
মেধ  একিটেক  বেছ িনেত পারেব। 
 
আমােদর কমেরডেদর সমস াটাও ইসলািম েদর মতন। ইসলােমর মতন কমু িনউ  
ম ািনেফে াও  কারান সমান।  কারান সত  কারন তা আ াে িরত আর কিমিনউ  
ম ািনেফে া সত  কারন তাহা িব ান ! অহ সেত র িক  প! একিট   িরত সত -
অন িট আিব ৃত। এ েলা যিদ সত  হয় তাহেল গণতাি ক তামাশা  কন বাবা? 
কিমিনউজেম গণতে র সুেযাগ  নই- কমু িনউ  পািট র এইভােব  ভােটর সাহােয  
একনায়ক তে  উ েরান যিদও পৃিথবীর ইিতহােসই িবরল-তবু পি মবে র সােথ 
কম ুিনউ   কান   েটর পাথ ক  আিম  দিখ না। এখােনও বািড়র  হেসেলর  িতটা খবর 
পািট  রােখ- কাট , পুিলশ সব িবকল। সম  ফয়সালা হয় পািট  অিফেস। পািট র সমা রাল 
শাসন ই আসল এডিমিনে শন। তবুও পি মবনে র রাজনীিত তুলনামূলক ভােব সুি র-
কারন এটা আধা পেথ  নই-পুেরা কিমিনউ েদর ি েপ এেস  গেছ। এখন তারা ‘ধনত ’ 
না ‘ সমাজতে র’ ঘােট জল খােব- সটা অন    । 
 

(৩) 
 লখাটা এখােনই  শষ করেত পারতাম। মেন হল আসল সিত  কথাটা বেলই  ফিল। 
বাঙালীেক টানেত  বােস বেস এইসব  লখােলিখ কের লাভ হেব না।  দেশ িফের মািটেত 
দািড়েয় আপামর জনগেনর সুখ ঃখ ভাগ কের িনেয় গনত   িত ার আে ালন    
করেত হেব। আমার বাবা এবং পুরােনা কমেরডেদর  দেখিছ  সই  বল বষ  ার মেধ ও 
পিরবার পিরজন তু  কের সাইেকেল  চেপ উনারা বছেরর িতনেশা পয়ষ ী িদন  ােমর 
 লােকেদর পােশ থাকেতন। কাজটা সহজ িছল না তখন। িস াথ  শংকর রােয়র আমেল 
পেথ ঘােট কমেরডেদর লাশ পেড় থাকত। আসেল  সই  জনােরশনটাই  নই এখন। 
সবাই িনেজর  ু  গ ীর মেধ  আব ।  লখা  টখা িনেজেদর  ঢাল  পটােনা-আইেডি িট 
 াইিসস!  
 
ক ািলেফািন  য়া 
১ য়লা  সপেট র,২০০৭। 
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