
পিরি িত শাি পূণ ও াভািবক : ক েক িরেপাট অিজত দাভােলর

িবভি র পর িবি  কা ীর
কা ীিরেদর অিধকার র ার আ ান যু রাে র খােদর িকনারায় পাঠােনা হেয়েছ

:অ ামেনি  িনরাপ া পিরষেদ যােব পািক ান
কাশ : ০৭ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িবভি র পর িবি  হেয়  পেড়েছ  ভারত িনয়ি ত  কা ীর।  িবেশষ  মযাদা  দওয়া  সংিবধােনর  ৩৭০
অ ে দ বািতল হওয়ার একিদন পরও রাজ িট িবি  অব ায় রেয়েছ। যিদও কা ীের অব ান করা
ভারেতর জাতীয় িনরাপ া উপেদ া অিজত দাভাল জািনেয়েছন, পিরি িত শাি পূণ ও াভািবক। কা ীর
সং া  িবল  গতকাল  লাকসভায়ও  পাশ  হেয়েছ।  যু রা  কা ীিরেদর  অিধকার  র ার  আহবান
জািনেয়েছ। চীন লাদাখেক ক শািসত অ ল করার িবেরািধতা কেরেছ। তেব অ ামেনি  ই টার াশনাল
বেলেছ, কা ীিরেদর খােদর িকনারায় পািঠেয় দওয়া হেয়েছ। আর পািক ান ভারেতর িস াে র িব ে
িনরাপ া পিরষেদ যাওয়ার ঘাষণা িদেয়েছ।

িবি  কা ীর

রােজ র টিলেফান,  মাবাইল এবং  ই টারেনেটর সংেযাগ  রিববার স ায়ই  িবি  কের দওয়া  হয়।
গতকাল পয  স েলা িঠক হয়িন। রা ায় সনাবািহনী টহল িদে । িবেশষ মযাদা বািতেলর পর ব াপক
িবে ােভর আশ া িছল। তেব সখানকার মা েষর িতি য়া স েক িকছু জানা যাে  না। ই সােবক
মখু ম ীসহ ানীয় নতােদর এরই মেধ  আটক করা হেয়েছ। ভারেতর অ া  ােন থাকা কা ীিররা
তােদর পিরবােরর সে  যাগােযাগ করেত পারেছন না। িদি েত থাকা এক ছা  ইি ডয়ান এ ে সেক
জািনেয়েছন,  িতিন ানীয় পুিলেশর সে  যাগােযােগর চ া  করেলও কাজ হয়িন।  ভারেতর রা ম ী
অিমত শাহ অ ে দ ৩৭০ এর িবেলােপর ঘাষণা দওয়ার কেয়কিদন আেগ থেকই উপত কায় উে জনা
িবরাজ করিছল। অিতির  দশ হাজার সনা মাতােয়ন করা হয়। লু-কেলজ ব  কের দওয়া হয় এবং
কােনা পিরক না স েক ইি তও দওয়া হয়িন। ানীয়রা খারাপ পিরি িতর পূব িত িহেসেব কেয়ক

মােসর খাবার মজদু কের রােখন। সব ধরেনর যাগােযাগ িবি  কের দওয়া হেব ধারণা কের পুিলশ
কমকতােদর জ  ােটলাইট ফান বরা  করা হয়।

লাকসভায়ও পাশ

সামবার রাজ সভার পর ‘জ -ুকা ীর পুনগঠন সং া  িবল-২০১৯’ গতকাল লাকসভায়ও পাশ হেয়েছ।
িবলিটর পে  ৩৬৬ এবং িবপে  ৬৬ ভাট পেড়। িকছু িবেরাধী দল ওয়াক আউট করেলও সংখ াগির তার
িভি েতই িবলিট পাশ হয়। এর ফেল জ -ুকা ীর ও লাদাখ ’িট ক শািসত অ ল হেব।

আদালেত চ ােল  িনেয় িভ  মত

সংিবধান  িবেশষ  এিজ রািন  বেলন,  এটা  স ণূভােব  অসাংিবধািনক িস া ।  ৩৭০ ধারার আইনী
িদকটা  পির ার।  কউ এর িবেলাপ ঘটােত পাের না।  ওই  অিধকার কবল জ -ুকা ীেরর সংিবধান
সভার।  িক  সটা  তা  ১৯৫৬ সােলই  ভে  দওয়া  হেয়েছ।  তাই  সরকােরর িস া  িনি তভােবই
আদালেত  চ ােলে র  মেুখ  পড়েব।  ভারেতর  সােবক  অিতিরি  সিলিসটর  জনােরল  িবকাশ  িসং  ও
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সংিবধান িবেশষ  ভাষ কা প মেন কেরন, ৩৭০ ধারা ত াহার িনেয় আদালেত আেবদন জানােনা
স ব  নয়।  তােদর মেত,  সরকার  সংিবধান  মেনই  ৩৭০ এবং  ৩৫এ  অ ে দ  ত াহােরর  িস া
িনেয়েছন। মেন হয় না এটােক আদালেত চ ােল  করা যােব। িবকাশ িসং বেলন, ওই িট অ ে েদই
অ ায়ী ব ব ার িবষেয় বলা িছল। সরকার সই অ ায়ী ধারা িট সিরেয় িদেয়েছ। এখন জ -ুকা ীেরর
নাগিরকেদর সসব মৗিলক অিধকার থাকেব যা ভারতীয় সংিবধান অ যায়ী অ সব রােজ র নাগিরকেদর
আেছ।

পিরি িত শাি পণূ

িমিডয়ায়  বলা  হে ,  কা ীর  িবি  হেয়  পেড়েছ।  এমন  পিরি িতেত  জাতীয়  িনরাপ া  উপেদ া
(এনএসএ)  অিজত ডাভােলর পাঠােনা  িরেপােট  জানা  গেছ,  কা ীেরর পিরি িত  াভািবক। সাধারণ
মা ষও  িস া েক াগত জািনেয়েছন।  কােনা  িবে াভ- িতেরােধর  ঘটনা  নই  এবং  সাধারণ  মা ষ
িনেজেদর দনি ন কাজ করেছন। যিদও ই টারেনট চালু হওয়ার পর নতুন কের অশাি র আশ া উিড়েয়
িদে  না ক ীয় সরকার। সই পিরি িত মাকািবলায় অিজত দাভাল কা ীেরই অব ান করেবন বেল
ধারণা।

আ জািতক িতি য়া

মািকন পররা ম ণালেয়র মখুপা  মগান ওরটাগাস কা ীিরেদর অিধকার র ার আহবান জািনেয়েছন।
দশিট িবেশষ মযাদা বািতল করায় যােদর ওপর ভাব পেড়েছ তােদর সে  আেলাচনা করেত ভারেতর
িত আহবান জািনেয়েছ। িতিন জানান, ভারত এই িবষয়িটেক অভ রীণ ই  বেল উে খ কেরেছ। চীন

লাদাখেক ক  শািসত অ ল করার িবেরািধতা কেরেছ। তেব ভারত এবং পািক ানেক কােনা ধরেনর
উে জনা থেক িবরত থাকার আহবান জািনেয়েছ।

ি েটন িভি ক মানবািধকার সংগঠন অ মােনি  ই টার াশনাল এক িববিৃতেত ভারতেক সতক কের িদেয়
বেলেছ, এেত সিহংসতা বাড়েত পাের। গত কেয়ক িদেন কা ীিরেদর খােদর িকনারায় ঠেল দওয়া হেয়েছ
বেল  িববিৃতেত  উে খ  করা  হয়।  পািক ােনর  ধানম ী  ইমরান  খান  গতকাল  পালােমে টর  যৗথ
অিধেবশেন বেলেছন, আমরা বণবাদী আদেশর মাকােবলা করিছ। িতিন ভারেতর িস াে র িন া জানান
এবং সারা িব েক জানােত জািতসংেঘর িনরাপ া পিরষেদ িবষয়িট উপ াপন করা হেব উে খ কেরন।
িতিন অিভেযাগ কেরন, কা ীের জনসংখ ার মানিচে  পিরবতন আনেতই ভারেতর এই পদে প। এর
আেগ সামবার ইমরান খান কেয়কিট দেশর সরকার ধানেদর সে  টিলেফােন আলাপ কেরন। দশিটর
এ ে স ি িবউন  জানায়,  তুিক  িসেড ট রেসপ তাইেয়প এরেদায়ান এবং মালেয়িশয়ার ধানম ী
মাহািথর মাহা দ ইমরান খানেক সমথন জািনেয়েছন।

রাজৈনিতক িতি য়া

গতকাল লাকসভা কা ীর ই েত উ  িছল। রা ম ী অিমত শােহর সে  িবেরাধী কংে সসহ িবিভ
দেলর নতােদর বাকিব লা হয়। কংে েসর এক ে র জবােব ু  হেয় অিমত শাহ বেলন, পািক ান
অিধকৃত কা ীরও আমােদর, আকসাই চীনও আমােদর। িতিন বেলন, গাটা দেশ আইন ণয়েনর মতা
পালােমে টর আেছ। দেশর সংিবধান ও জ -ুকা ীেরর সংিবধােনও সটা উে খ আেছ। অিমত শােহর
িবেলর িবেরািধতা কের তণৃমলূ এমিপ দীপ বে াপাধ ায় বেলন, জ -ুকা ীর িনেয় দশ উি । িতিন
বেলন,  রাজ িটেক কন অিন য়তার িদেক ঠেল  দওয়া  হেয়েছ? কংে েসর মণীশ িতওয়াির বেলন,
িবধানসভার অ মিত ছাড়া ৩৭০ ধারা ত াহার করা যায় না। সংিবধােনর ভুল ব াখ া হে । িতিন জানান,
সংিবধােনর  আেরা  নানা  অ ে েদ  নাগাল া ড,  আসাম,  মিণপুর,  িসিকম  এবং  অ েদশেক  িবেশষ
অিধকার দওয়া হেয়েছ। ৩৭০ অ ে দ ত াহার কের িক সই রাজ েলােকও িভ  বাতা দওয়া হে ?
গতকাল টইুটার বাতায় কংে েসর সােবক সভাপিত রা ল গা ী বেলন, সংিবধানেক ল ন কের িনবািচত
জন িতিনিধেদর জেল পুের ও জ -ুকা ীরেক ি ি লত কের জাতীয় সংহিতেক শি শালী করা যায় না।
কবল  িকছু  জিমর  ল  দশটােক গেড়  তােলিন,  দশটােক গেড়  তুেলেছন  নাগিরকরাই।  শাসিনক
মতার এই অপব বহার দেশর িনরাপ ার পে  িবপ নক। তথ সূ  :  িবিবিস,  এনিডিটিভ,  ডন ও

আন বাজার পি কা
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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