
িহ -মুসিলম স েকর ওপর দািঁড়েয় বাঙািলর আ পিরচয়

অমত  সন

নােবলজয়ী অথনীিতিবদ অমত  সন বেলেছন, িহ -মুসিলম স েকর ওপর দািঁড়েয় বাঙািলর আ পিরচয়।
‘বাঙািল’ পিরিচিতর মেধ  িহ -মুসিলম উভেয়র বিশ  এমনভােব জিড়েয় আেছ য, এই পিরিচিতেক ধেমর
িভি েত ভাঙা অস ব।

গত  ম লবার  কলকাতার  রবী  সদেন  ইনি িটউট  অব  ডেভলপেম ট  ািডজ  কলকাতার  উেদ ােগ
আেয়ািজত ‘অন িবইং আ ব িল’ শীষক আেলাচনা সভায় এ কথা বেলন অমত  সন। িতিন আরও বেলন,
বাংলার ভাষা, াপত , সং িৃত ও ইিতহাস- সবই িহ -মুসিলম স েকর ওপর দািঁড়েয় আেছ। আর বাঙািলর
আ পিরচেয় এই স ক খুবই পূণ ান দখল কের আেছ। িহ -মুসিলম স ক িনেয় আেলাচনা করেত
িগেয় এই অথনীিতিবদ রবী নাথ-নজ ল থেক  কের ভাষা আে ালেনর াপট িনেয় তার িচি ত
মত কাশ কেরন। কথা  বেলন ভারেতর সা িতক পিরি িত িনেয়ও। এ সে  অসিহ তুার স  তুেল
ধেরন িতিন। অমত  সন বেলন,  ‘িহংসা,  ঘৃণার পিরেবেশর ভাব পড়েছ জনজীবেন। নতনু  ভারেত যা
িবপ নক হেয় দখা িদেয়েছ। তাই আজ এসেবর িব ে  সা ার হেত হেব। গণতে  িহংসার ান নই, স
কথাই বাঝােত হেব সবাইেক।’ অমত  সন বেলন, িবেভদকামী ও সা দািয়ক শি র আ মেণ বাংলায়
র য়ী িহংসা দানা বাধঁেত পাের। তেব বাংলায় সমাজ ও সং িৃতর মেধ  য ব মাি কতা রেয়েছ, তা এই
িবেভদকামী িহংসার শি েক অব ই পরা  করেত পারেব। তেব তােত একটু সময় লাগেব। অমত  সন
জােরর  সে  বেলন,  ‘গণতে র  অথ সংখ াগির  শি র  আ ালন  নয়।’  আেলাচনা  সভায়  কলকাতার

িবিশ জেনর  মেধ  উপি ত  িছেলন  সং ার  িত াতা-অিধকতা  অধ াপক  অিময়  মার  বাগিচ,  বিলউড
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কলকাতা িতিনিধ
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অিভেন ী শিমলা ঠা র, রােজ র সােবক অথম ী অসীম দাশ , অথনীিতিবদ অিভ প সরকার মুখ।
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