
আ ঘািত বাঙালীঃ একিট  জিবক িবে ষন 

-িব ব পাল 

 

আজ আন বাজাের খবর পড়লাম-ইনেফািসস এবং য ামেকা, পি মবে  িবিনেয়াগ  িগত 
করেছ। মুেছ  গল ১৫,০০০ চাকরীর স াবনা। আেরা কত যােব- ক জােন।  

  

বাইেরর পঁুিজ ছাড়া এই িব ায়েনর যুেগ  কান আধুিনক রা  গড়া যায়?  এখন পঁুিজর 
 কান  দশ  নই। পি মবে র  িত  ী  যসব রাজ  েলা িছল-তােদর মুখ ম ীরা 
বলেছন-আমােদর িস ুর  নই! এই ঘটনা আ জ ািতক িমিডয়ােত এত  ফাকাস  পেয়েছ-
 সই  ফাকােসর  পছেন পি ম-বে র অ কার ভিবষ তটা িবিনেয়াগকারীরা  দেখ 
িনেয়েছন।  য রােজ র রাজৈনিতক  নতারা এত  ািয়  ানহীন- সখােন িক ভরসায় তারা 
িবিনেয়াগ করেবন? 

 দেশর জন  িনেজর  াথ ত াগ-আল ুইজম  াণী জগেতও  দখা যায়। িববত ন িব ান 
 থেক আমরা এটাই  জেনিছ-প রা  ধ ুস ােনর জেন ই আ ত াগ কের না-তােদর 
সমােজর জেন ও কের-কারন সমাজ িবনা ত-তােদর স ানরা বঁাচেবন না। এটা  ানীরা 
করেত বাধ  হয়-কারন সমােজর জন  নুন তম আ ত াগ না করেল-তােদর সমাজ  ংশ 
হয়। 

  

কতটা আ ত ােগর  েয়াজন? এটা িনন  য় কের-তার আ ত ােগর ক - বিনিফট-যােক 
িব ানীরা বেলন-িরে াডািটভ িফটেনস। এই  য ধ ন চািষরা আে ালন করেলন-মমতা 
এবং তার ন ীভ ৃ ীরা করল-ওেদর িব ে  এই  থম পি মবে  অরাজৈনিতক  িতবাদ 
ও  দখলাম। আইিটর  সানার চঁাদ  ছেল  মেয়রা-যারা রাজনীিতিবমুখ-তারাও  িতবােদ 
পেথ নামেলন। এরা সবাই িনেজর লাভ িতর একটা িহসাব কেরই আে ালন কেরেছন। 
মমতা, চািষরা এে ে  িনেজেদর  ােথ -আর সাধারন মানুষ  দেশর  ােথ  (আ ুইজম) 
পেথ  নেমেছ।পিরি িত হল এই, ব াি গত  াথ  এখােন সামািজক  ােথ র পে  থাকা 
শি েক হািরেয় িদল**।  কন? িশে র পে ই  ায় সব বাঙালী। তাও  কন ব াি গত  াথ  
িজেত  গল? কারন,  সামািজক  ােথ র পে  থাকা শি -তােদর আে ালনটােক  সই 
জায়গায় িনেয়  যেত পারেলন না যােত ব াি  ােথ র পে র  লােকরা 'ভয়' পায়। আপিন 
বলেবন আিম উ ািন িদি । আের দূর মশাই-রাে র িভি  ই হে  ভয়-ভােলাবাসা নয়। 
ভয়টা  ধ ুিফিজক াল   ট না- ভাট হারােনার ভয়-বা ওখােন দশলােখর জমােয়ত কের-
মমতােক সিরেয়  দওয়া-এইসব  দখলাম না-িমন িমন কের িঠকাদাররা পাওনা না  পেয় 
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 িটকয় িমিছল করেলন। তাহেল ব াি  ােথ র পে  থাকা  লােকরা ভয় পােব  কন? 
ই ারেনেট আমরা িশ  চাই-উই  হট মমতা বেল িকছু হেব না-দরকার িছল একশন। 

 এটাই ব বােদর দিৃ েত িশ -জিমর আসল   ।  ভেব  দখুন-এই আে ালনেক ব াপচা 
ঐিতহািসক ব বােদর   নীেটিন িদেয় ব াখ া করা যায় না। মমতা-কষৃক-িহ ু বািদ-
ইসলািমক  মৗলবািদ একিদেক। অন িদেক সুিবধােভািগ চাষা,  বকার!  বকার বনাম চািষ! 
এমনটা   িণ সং ােমর ইিতহাস িদেয় ব াখ া করা যায় নািক?  যােব না  কন! তেব ঢেপর 
চপ হেব। ঐিতহািসক ব বাদ এমিনেতই দশহাত কঁাকুর িবিচ- সটা এখােন লাগােল 
িবশহাত হেব। আসেলই ওই সব ভুলভাল মা  ীয় ধারনা  ছেড়- জিবক িব ােনর পেথ 
িগেয় ব বািদ   টা বুঝেত হেব- য ব াখ াটা ওপের আিম িদলাম। 

  চািষেদর িক লাভ হল? ওই ৩০৯ একর জিমর চািষেদর িকছু হয়ত এখন হল-িক  বাি  
সব জায়গায়- যখােন িশ  হব হব করিছল-িনেব  গল। চািষরা বেস িছল  ই িতন ন দাম 
পাবার আশায়-তােদর  গল। 

  

 বকারেদর িনেয় িকছু বলার  নই-৫০ লাখ  বকারেদর জন   ন  আর দশহাজাের িক 
ফারাক? তােদর ওই হকাির বিৃ  ই ভরসা। ব াে ল লাইেন এক হকারেক ,  কান এক 
মিহলা ভীেরর  মেধ   ঁেতা িত করার জন  গালাগাল  দও◌য়্া    কের। হকারটা  াট িল 
বলেলা-ম াডাম আপনার  কান  বকার ভাই  নই? নািক আপিন 'পি মবে ' থােকন না? 
আমরা যখন বড় বড় তাি ক কথা কপচায়-িশ  জিম-রাজনীিত-এেদর কথা ভািব না-
ভািব  ধ ুআমােদর কথা।  

  

 ধ ুমমতার সা  পা েদর িক লাভ হল  সটা আমােক িনেব  াধ এবং িনেম  াহ কেরেছ। এবার 
 ভাট চাইেত বািড় বািড়  গেল-পি মবে র সাধারন মানুেষর এেদর মুেখ জুেতা মারা 
উিচত। এই জেন  নয় তৃণম ূল করেছ বেল-জুেতা না মারেল ওরা বুঝেব না ওরা  কত বড় 
িনেব  াধ। মমতা লােভর জেন ই আে ালন কেরেছ-চািষেদর পাইেয় িদলাম-চািষ ব ু এমন 
একটা ইেমেজর  ভােটর জন  তাও লাভ আেছ-িক  তার ন ীভ ৃীেদর লাভ টা িক?  ভাট 
চাইেত  যেত পারেব? এমিনেত পায় ত  নেগিটভ  ভাট-তাও মানা  গল-যারা  নেগিটভ 
 ভাটটা িদি ল-তারা িক  ভাট িদেত যােব এবার?  

  

 তৃণম ূেলর এই  ংশা ক আে ালেনর  পছেন অেনেকই অেনক িকছু বেলেছন।  যটা 
এিরেয়  গেছন- সটা হল পািট র  মেধ  গণতে র অভাব। গণতাি ক প িতেত তৃণম ূল 
চলেল পািট র অন েনতারা িনেজেদর  ােথ ই মমতার আ ঘাত থামােতন।  যেহতু  নই-
এখন কুযুি  খঁুজেছন মমতার জেন ই চািষেদর জয় টাইেপর   াগান িদেয়। িকছু চাষীর 
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দািব আদায় হল-ভাল কথা-িক  ৫০ লাখ  বকােরর িক হেব?  এক ই কুনাট  আমরা 
 দখিছ  কাশ কারােতর কাছ  থেক। উিন এখন পািট েত সব  সব  া। কমু িনউ  
 ক ীকতার নােম   ফ িনেজর আইেডি   াইিসসেক তুেল আনেছন-যা  ািলন  থেক 
সব িডে টরেদর একটা মানিসক  রাগ। ওর িনেব  াধ িবেরািধতায় পি মব  ভুগেলা সব 
 থেক  বশী- কান বাঙািল কমেরড সিত  কথা বলার সাহস  পলনা কারােতর সামেন-
পােছ  িতিব বী   া  লােগ। আর পরমান ুচুি র িবপে  কত েলা কা িনক যুি  
খঁাড়া করার  চ া করা হল িনেজেদর পিজশনেক জাি ফাই করেত। 

  

  িরে াডাি ভ িফটেনেসর ত টা িযিন িদেয়িছেলন (জন হ ািমলটন)-িতিন  নহাত মমতা, 
 কাশ কারাত এবং তােদর সা  পা েদর  দেখন িন। তাহেল  দখেতন, সমােজর জন  
 াথ ত াগ প কুেল খােট-বাঙালীেদর জেন  নয়। ত টা 
বাঙালীেদর  দখেল পিরত াগ করেতন। 

***িবশদ ব াখ াঃ 

 প রা  য ওেদর সমােজর জন  িকছুটা কের- সটা ত আসেলই িনেজর সামি ক 
ভিবষ ত  ভেব কের। 
 িববত ন িব ােনর দিৃ েত-আ ুইজম ব াপারটা 'জীেনর'  াথ   থেক আলাদা হেত পাের না। 
িব    াথ হীনতা বেল িকছু হয় না।  সটাই িববত েনর িশ া। অথ াৎ আ ত াগও , 
একধরেনর আ িসি -সামি ক ভােব  বঁেচ থাকার তাড়নায়। িক  এখােন  স  সমাজ  ক 
বঁািচেয় িনেজেক বঁাচােত চাই। 
 
এবার সহেজই বুঝেবন তাহেল ব াপারটা িক হল। আই িট  লােকরা  য আে ালন করল-
 সটােত সমােজর মেধ  িদেয় সামি ক ভােব  স উপকার পােব।  চাষীরা  য আে ালন 
করেছ- সটা সামি ক সমােজর  ােথ র পিরপি -িক  তােদর  বঁেচ থাকার জেন  
দরকারী। অথ াৎ চািষরা এমন পিরি িতেত পেড়েছ-তােদর জীেনর সারভাইভাল সরাসির 
িবপ -সামি ক জীনপুেলর কথা তারা তাই ভাবেব না। এরা িনেজেদর বঁাচার জেন  
আে ালন করেছ-এেদর ক -"অ' ঘ া আে ালেন সময়  দওয়া। এরা যিদ  জেত-
তাহেল-এরা পােব ধর "গ" পিরমান টাকা/জিম। 
 
িক  আই িটর  লােকেদর িনেজেদর জীেনর  াথ  িবপ  নয়। িক  বহৃ র জীনপুেলর  াথ  
তারা িবপ  অব ায়  দখেছ চািষেদর আে ালেনর জেন ।  তাই ধর তারা আে ালেন সময় 
িদে  "ক ঘ া'-এটা এেদর ক । এবার এরা যিদ  জেত-এরা  যটা পােব- সটা খুব কম-
অ  -তাও ধর "ঘ" 
 
তাহেল িক  দিখ আমরা? গ/অ >>ঘ/ক 
 এে ে  িক হেব? 'ক'-অথ াৎ আে ালেন সময়  দওয়ার সংখ া এবং ির   নওয়ার  চ া 
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খুব কেম আসেব, যিদও  লাক অেনক এেদর  বশী-অিধকাংশ  লাক পেথ  নেম 
আে ালন করেলা না।  
 এটাই এখােনর িরে াডাি ভ িফটেনস। 
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