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ভারেত গণতে র অব া িনেয় উে গ এবং বাংলােদেশর িবিভ  সাফেল র শংসা কেরেছন নােবলজয়ী
অথনীিতিবদ অমত  সন। যু রাে র সামিয়কী ‘দ  িনউ ইয়কার’ ক দয়া এক সা াৎকাের স িত িতিন
এই মেনাভাব ব  কেরন।

অমত  সন বেলন, ভারেত গণত  িনেয় মা ষ মখু খুলেতও এখন ভয় পান। আেগ কখেনা এমন অব া
দিখিন। এমনিক ফােনও তারা এ িবষেয় আলাপ করেত চান না। বেলন, সা ােত বলব। এটা গণতে র

পিরেবশ নয়,  প া  নয়।  সংখ াগির  মা েষর  মেনর  ভাষা  বঝুেত হেব।  সটাই  গণত ।  অ িদেক,
বাংলেদশ অেনক িদক িদেয় ভারেতর চেয় সফল বেল ম ব  কেরন িতিন।

ওই সা াৎকাের ভারেতর ধানম ী নের  মািদর সমােলাচনা কের অমত  সন বেলন, ব  ধম ও ব
জািতর দশ ভারতেক বাঝার মেতা উদার নন মািদ। জন য়ুাট িমেলর ব েব র উে খ কের িতিন
বেলেছন,  ‘আমরা  তার কাছ  থেক জেনিছ,  গণত  মােন  আেলাচনার িভি েত চলা  সরকার।  ভাট
যভােবই গােনা, আেলাচনােক ভেয়র ব  কের তলুেল তিুম গণত  পােব না।’

অমত  সেনর আে প, ভারেত এখন ক র িহ ে র ডা াির পরী ার জ  হাসপাতােল পাঠােনা হেয়েছ।
অিভযু েদর ফতােরর চ া চলেছ। দাপট চলেছ। গণতে র চতথু  স েক িতিন বেলেছন, সরকার
যিদ িব ে  থােক, তেব সরকাির ধু নয়, স বত অেনক বসরকাির িব াপনও পায় না সংবাদমাধ ম।
ফেল াধীন সংবাদপ  বা সংবাদ চ ােনল পাওয়াই র। তেব িতিন মেন কেরন, সব িকছইু হািরেয়
যায়িন। এখনও সাহসী কেয়কিট সংবাদপ  আেছ, যারা ঝঁুিক িনেয় িকছু ছাপেত ভয় পায় না। -একটা
িটিভ  চ ােনল ও  রিডও  শনও আেছ।  কা  সভাও  হে  িকছু।  ভারেতর  কাঠােমা  যু রা ীয়।
বশক’িট রােজ  িবেজিপই একমা  ভাবশালী শি  নয়। ঃসমেয়র সে  ছাটেবলার িৃত উে খ কের

িতিন জািনেয়েছন, ছেলেবলােতও খুব খারাপ সময় দেখিছ। দেখিছ, কাকােদর সবাইেক জেল আটেক
রাখা  হেয়েছ।  ন’বছর বয়েস  দেখিছ  ম র।  িতন লাখ মা ষ এেত মারা  যান।  িহ -মসুিলম  দা া
দেখিছ। মসুিলম জনমজুরেক িপেয় খুন কেরেছ আমারই পাড়ার িকছু িহ । আমার বয়স তখন দশ িক

এগােরা।

নােবলিবজয়ী এই অথনীিতিবদ বাংলােদশ সে ও তার খালােমলা অিভমত তুেল ধেরন। বেলন, আপিন
িচ া করেল দখেবন বাংলােদশ এখন ব  িদক িদেয় ভারেতর চেয় সফল। পূেব বাংলােদেশর গড় আয়ু
ভারেতর চেয় কম িছল, এখন পাঁচ বছর বিশ। ভারেতর তুলনায় বাংলােদেশর সা রতার হারও বিশ।
ভারেত  যরকম  স ীণমনা  িহ  িচ াধারার  িব ার  ঘেটেছ,  বাংলােদেশ  তমন  স ীণমনা  মসুিলম
িচ াধারার িতফলন দখা যায় না। জািতগত সহাব ান বাংলােদেশর জ  অেনক ফল বেয় এেনেছ।
অমত  সন আরও  বেলন,  এই  ব জািতকতােক ভারতেকও  সফলতা  এেন  িদি ল।  তেব  একসময়
ই াকৃতভােব এই জািতগত সহাব ানেক ংস করার চ া  হয়। অতীেতর ভারেত এটা িবদ মান
িছল। িবংশ শতা ীর িবেশর দশেক ভারেত জারদার িহ প ী আে ালন হয়। রা ীয় য়ংেসবক সংঘ
(আরএসএস) মহা া  গা ীিজেক খনু কের। বতমােন ভারেতর মতাসীন দল িবেজিপর ওপর তােদর

  যগুা র ড
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ভাব সবেচেয় বিশ।  মতায় আসার আেগ তােদর িনেয় িবচিলত হওয়ার িকছু িছল না।  িক  গত
িনবাচেন  িনর শ  জয়  িছিনেয়  নয়।  আংিশকভােব  তােদর  রাজৈনিতক কাযকািরতার  জ ই  এই  জয়
এেসেছ।
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