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Current Affairs
শ্রদ্ধায়, স্মরণে পালিত কমরেড জ্যোতি বসুর ১০৫ তম জন্মদিন
রবিবার কমরেড জ্যোতি বসুর ১০৫ তম জন্মদিন পালিত হল রাজ্যজুড়ে। এদিন তাঁর স্মৃতিতে কলকাতা-সহ রাজ্যের
বিভিন্ন জেলায় বামফ্রন্টের উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গায় আয়োজিত হয়
রক্তদান শিবিরও, যেখানে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কমরেড জ্যোতি বসুর
প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র, বামফ্রন্ট
চেয়ারম্যান বিমান বসু, অনাদি সাহু, মানব
মুখার্জী্ রবিন দেব-সহ অন্যান্য বাম নেতৃত্ব। এক টুইটার বার্তায় জ্যোতি বসুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে
সুর্যকান্ত মিশ্র লেখেন, “মানুষ, একমাত্র মানুষই ইতিহাস রচনা করেন। এটা ঠিকই যে মানুষ কখনও কখনও ভুলও
করেন। কিন্তু নান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত মানুষের জয়ই অবশ্যম্ভাবী। কমরেড জ্যোতি বসু লাল
সেলাম। তাঁর মহান শিক্ষাকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতে আমরা শপথবদ্ধ।“ টুইটারে জ্যোতি বসু ও কিউবার জননেতা
ফিদেল কাস্ত্রোর ছবি পোস্ট করে বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী মনে করিয়ে দেন বৃহত্তর বাম ঐক্যের
কথা।
কমরেড জ্যোতি বসুর জন্ম ১৯১৪ সালের ৮ই
জুলাই। ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এলেও কখনও আইনজ্ঞ হিসাবে নিজের প্রতিষ্ঠা করতে চাননি
জ্যোতি বসু, বরং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবেই নিজেকে দেখতে চেয়েছিলেন। ১৯৪৬
সালে প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হন তিনি। ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে উপমুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বও
পালন করেছিলেন। ১৯৭৭ সালের ২১শে জুন প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার
গ্রহণ করেন বসু, যে দায়িত্বে পরবর্তী ২৩ বছর ছিলেন তিনি। ২০০০ সালে শারীরিক কারণে মুখ্যমন্ত্রীর
দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে
বামেদের প্রধান মুখ ছিলেন তিনিই।
বর্তমান সময়ে যখন সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভয়াবহ আকার নিচ্ছে সেই সময় দাঁড়িয়ে জ্যোতি
বসু আরও একবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন। অনেকেই মনে করিয়ে দিচ্ছেন, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় গোটা দেশে যখন
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিবেশ, সেই সময়ও জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট ছিল
পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু বর্তমান তৃণমূল সরকারের আমলে সেই সম্প্রীতি অনেকটাই নিম্নমুখী। মানুষের
গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছিল তা কতটা
গুরুত্বপূর্ণ ছিল বর্তমান
তৃণমূল সরকারের নৈরাজ্যের জমানায় তা ভালোভাবেই টের পাচ্ছেন বাংলার সাধারণ মানুষ। পঞ্চায়েত নির্বাচনে
বেলাগাম হিংসা, শিক্ষাক্ষেত্রে তৃণমূল সরকারের দুর্নীতিতে জেরবার মানুষ আরও একবার বুঝতে পারছেন জ্যোতি
বসুর নেতৃত্বে বাম আমলে তাঁদের নাগরিক অধিকার কতটা সুরক্ষিত ছিল, যা এখন অতীতের ছায়ামাত্র।
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