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সাম রােজয্ বত র্মােন
িড়েয়েছন। আশ া 
িরেকর রা ীয় পিরচ
ঘািষত a  eকিট ন
ং aমুসিলমেদর নাগ
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 সমীেপ ি য়া সাহ
করেব- e রকম ি

য্ গত বছর জুলাi 
িদেয় দুi েকািট 9
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িরকেতব্র দািব িনজসব্
নাল গঠন করা হেয়
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স েসi সংখয্া েথেক
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েমহতা আদালতে
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91 লাখ ি র পিরচয় নতুন কের যাচাi করেত হেব।  
 
e স েক র্ সে হ েনi েয, আসােমর চলমান ঘটনাবিল শুধু চিলত আ জর্ািতক রীিতনীিতi নয়, তা িবিভ  মানবািধকার সনেদর সে o 
সাংঘিষ র্ক। সাব র্জনীন মানবািধকার সনেদর 26 aনুে েদ িববৃত আেছ- ' েতয্ক মানুেষর eকটা জাতীয়তার aিধকার রেয়েছ'। তাi ei সনেদর 
িত দায়ব তার জ  েকােনা রাে রi 'নাগিরকতব্' িবষেয় েকােনা aভয্ রীণ কায র্ ম হণ করা স ত নয়, যা ei aিধকারেক  করেব। সব্াথ র্ 
েণািদত i া aনুযায়ী কাuেক রা িবহীন কের েদoয়া আ জর্ািতক দায়দািয়েতব্র বরেখলাপ। তা ছাড়া িশশু aিধকার সনেদo রেয়েছ েয, 

পূব র্পুরুেষর রা হীনতার দায় িশশুর ে ে  বত র্ােনা aস ত। ভারতo oi সনেদর aনুেমাদনকারী। িক  ভারেতর eনআরিস ণয়েন oi নীিত 
aবলমব্ন করা হে  না। a ত আসােম েতা নয়i। eনআরিস ণয়েন মানবািধকার ল েনর জ  আসােম eযাবৎ a ত 68 ি র আ হতয্ার 
কথা সব র্জনিবিদত। ei ািনকর পিরি িত eড়ােত আরo aেনেক আ হতয্া কেরেছন বা করেবন বেল আশ া করা হে । eনআরিস ি য়ায় 
আসােম িবিভ রূেপ মানবািধকার ল েনর ঘটনা ভারেতর সংিবধােনরo পিরপি  বেল ধরা েযেত পাের। জািতসংঘo e াপাের তােদর গভীর 
uেদব্েগর কথা ভারতেক eকািধকবার aবিহত কেরেছ। 
 
িবশব্খয্াত সামিয়কী  iেকানিম -e (জুলাi 312৯) কািশত ' াডেনস iন  িহলস' শীষ র্ক ত বহুল িরেপােট র্ aতয্  গুরুেতব্র সে  ভারেত 
eনআরিস ি য়ায় চলমান ei ' াডেনস' বা u াদনার কথা িববৃত করা হেয়েছ। িরেপােট র্ তi িতভাত হে , eটা িনঃসে েহ eকিট 
সা দািয়ক uে াগ, যা েম বাংলাভাষী মুসিলমেদর আসােম থম aবাি ত eবং পের নাগিরকতব্হীন, রা হীন ি েত পিরণত কের পাশব্র্বত  
েদেশ (aথ র্াৎ বাংলােদেশ) েঠেল েদেব। যােদর eনআরিসেত a ভুর্  করা হে  না, তারা িক  েকােনা েমi বাংলােদিশ নন। তেব তারা 
বাংলাভাষী ভারতীয় মুসিলম। বত র্মান eনআরিস ি য়া পূেব র্কার 'ব াল েখদা' আে ালেনরi রা  সমিথ র্ত রূপ। িবেশষ কের eখােন িবেজিপ 
eবং আসােমর u  জাতীয়তাবাদী রাজৈনিতক দল eিজিপ (aেহাম গণপিরষদ) আ মণা ক o a ণী ভূিমকা পালন করেছ। তাছাড়া বাংলােদশ 
েয আসােমর u  জাতীয়তাবাদীেদর সশ  শাখা বা uলফার কারখানােক েমােটi ঠাiঁ না িদেয় ব  কের িদেয়েছ, তােতo স বত বাংলােদেশর 
িত তােদর uষ্ফ্মা। e েযন আমােদর শাঁেখর করাত।  

সব েদশi সাধারণত সে হভাজন েবআiিন বিহরাগতেক শনা  কের তার িবরুে  আiেনর মা েম যথাযথ ব া েনoয়ার কথা। িক  চলমান 
eনআরিস ণয়েন সে হভাজন বািস ােদর ( কা ত বাংলাভাষী মুসিলম) সরকােরর কােছ িগেয় কাগজপ  িদেয় মাণ করেত হে  েয, তারা 
ায় প ােশাধব্র্ বছর আগ েথেক আসােমর aিধবাসী। শ ার কথা হেলা, েকানটা বা কী হণেযাগয্ মাণ, তা িবচারেকর িনণ র্য়িনভ র্র। 

'iেকানিম ' িলেখেছ, তািলকা-বিহভূ র্ত ায় ৯4 শতাংশ আেবদন কের েদিখেয়েছ, তারা ভারেতi জে েছন। জ সূে  ভারতীয়। iেকানিমে র 
িরেপাট র্ aনুযায়ী আসােম িবেজিপ eবং u  eিজিপ ভািবত শাসনয  েসসব দািব বা মাণ হণ করেছ না। iিতমে  eক হাজার ি েক 
eকিট 'িডেটনশন' কয্াে  a রীণ করা হেয়েছ। আরo বহু কয্া  িনম র্াণাধীন, স বত লাখ লাখ eনআরিস-বিহভূ র্ত বাংলাভাষী মুসিলেমর জ । 
সম ািট েয কী িবরাটাকার হেয় দাঁড়ােত পাের, তা সহেজi aনুেময়।  
 
িনেজর eবং তার দুi েমেয়র আেমিরকান নাগিরকতব্ aজর্নেক aনায়ােস ল  করার মানেসi েহাক বা আসােমর eনআরিস ণয়েন লাখ লাখ 
ি েক নাগিরকতব্হীন করার াপাের িবেজিপ-eিজিপেদর কম র্কাে  i ন েজাগােতi েহাক বা a  েকােনা কারেণ বা aিভসি েত েহাক- ি য়া 

সাহার ব  েয বাংলােদেশর জ  সম ার সৃি  কের ভাবমূিত র্  করার aপেচ া, েস স েক র্ সে হ েনi। তার িবরুে  েকােনা আে াশ বা 
ি গত েদব্ষ না েরেখ সতয্ িত া eবং বাংলােদেশর aনুকরণীয় সা দািয়ক স ীিতর ভাবমূিত র্ ধের রাখার েয়াজন রেয়েছ। বাংলােদশ 

সা দািয়ক স ীিত র ার াপাের পৃিথবীর eকিট দৃ া  িহেসেব পিরগিণত হেত পাের। ধানম ী েশখ হািসনা aসা দািয়কতােক তার 
সরকােরর eকিট a তম ধান  িহেসেব িতি ত কেরেছন। ভারেতর সে  তুলনামূলকভােব বলেত েগেল দব্য্থ র্হীনভােব বলা যায়, সরকাির-
েবসরকাির চাকির, েপশা বা a া  ে ে  সংখয্ালঘুেদর aব ান বাংলােদেশ aেনক aেনক গুণ ভােলা। দা া-হা ামা বা াণনােশর uদাহরণ 
তুলনামূলকভােব েনi বলেলi চেল। আেমিরকার রা দূত িমলারo তা বেলেছন। িবশব্বাসীo তা মােন। বত র্মােন বাংলােদেশ িবরাজমান 
সা দািয়ক স ীিত eকিট ে  aজর্ন। জািতর িপতা ব ব র সব্ে র েসানার বাংলায় সা দািয়কতা আজ িনব র্ািসত। বাংলােদেশর সে  
ভারেতর িদব্প ীয় সুস ক র্o eখন তুে । িবেশষ কের ei aব ায় সা দািয়ক স ীিতেত িচড় ধরােনা বা তােক িবন  করার aেহতুক 
aপ য়াস পরম িন নীয় o ঘৃণাহ র্। ei aপেচ া েয শুধু থ র্ হেব তা নয়, পরী া-িনরী া-u র বাংলােদেশর িনম র্ল ভাবমূিত র্ তুলনামূলক িবচাের 
u লতর হেয় িবকিশত হেব। 
 
 

 


