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নিউ ইয়র্ক টাইমসের নরস াট ক 

আোসম নিশাল িনিনশনির নিম কাসের  নরর্ল্পিা, আতসে মুেনলমরা 

 

ভারসত র্ম সে ৪০ লাখ মানুষ নিসেনশ অনভিােী ঘ ানষত হওয়ার ঝুঁনর্সত। এর ঘিনশর ভাগই মুেনলম। ভারত েরর্ার র্ট্টর 

নহন্দুত্বিােী এসেন্ডা িাস্তিায়ি র্রসে। এর অধীসি িাগনরর্সত্বর েিনিয় ঘে ধারা তাসর্ চ্যাসলঞ্জ োনিসয়সে েরর্ার এিং িতুি র্সর 

িাগনরর্সত্বর েংজ্ঞা নিধ কারে র্সরসে। এর ফসল আোম রােয েরর্ার ফসরিার ট্রাইব্যযিাল দ্রুততার েসে বৃনি র্রসে।  নরর্ল্পিা 

নিসয়সে িতুি িতুি নিশাল েি িনিনশনির নিম কাসের। এসত আতনেত হসয়  সেসেি মুেনলমরা। যুক্তরাসের িভািশালী  নির্া দ্য 

নিউ ইয়র্ক টাইমসের অিলাইি েংস্করসে ির্ানশত এর্ িনতসিেসি এেি র্থা িলা হসয়সে। োংিানের্ ঘেসে ঘেটলম্যাি ও হনর 

কুমাসরর ঘলখা িনতসিেিটির নশসরািাম-‘ইনন্ডয়া প্ল্যািে নিগ নিসটিশি র্যাম্পে ফর মাইসেন্টে অযান্ড মুেনলমে আর অযাসেইি’।  

এসত তারা আসরা নলসখসেি, আোসম অনভিােীসের ধর ার্ে শুরু হসত োসে। নময়ািমার ও িাংলাসেশ েীমাসের র্াসে  াহানে এ 

রাসেয ঘেেি নিপুল েংখ্যর্ িাগনরসর্র িাগনরর্ত্ব এখি িসের মুসখ, তারা েসেসেি এই রাসেয। তারা এখাসি নিি কাচ্সি ঘভাট ঘেয়া 

ঘথসর্ েি রর্ম িাগনরর্ সুনিধা ঘভাগ র্রসেি। নর্ন্তু রােয র্র্তক ে দ্রুততার (র যান িনলঙ েসে ফসরিার ট্রাইব্যযিাল বৃনি র্রসে। 

এর্ই েসে িতুি িতুি নিশাল আর্াসরর িনিনশনির নিম কাসের  নরর্ল্পিা র্রসে। শত শত মানুষসর্ নিসেনশ অনভিােী নহসেসি 

েসিহেির্ভাসি নচ্নিত র্সর ঘেপ্তার র্রা হসয়সে। এর মসে রসয়সেি ভারতীয় ঘেিািানহিীসত  েস্থ িষীয়াি এর্ মুেনলম ঘোিাও।  

স্থািীয় অনধর্ারর্মী ও আইিেীিীরা িলসেি, িাগনরর্সত্বর িাথনমর্ তানলর্া ঘথসর্ িাম িাে োওয়ার ঘিেিায় এিং ঘেসল োওয়ার 

আতসে এরই মসে র্সয়র্ িেি মানুষ আত্মহতযা র্সরসেি। নর্ন্তু তাসত িধািমন্ত্রী িসরন্দ্র ঘমানের শাের্ েল ন ছু হটসে িা। উ রন্তু 

তারা ভারসতর অন্যান্য অংসশ িাগনরর্সের িাগনরর্ত্ব িমাসের এমি ধারা চ্ালু র্রার িতযয় ঘ াষো র্রসে। ঘম মাসে ঘলার্েভা 

নিি কাচ্সি িতুি র্সর নিি কানচ্ত হওয়ার আসগ উে নহন্দুত্বিােী োতীয়তািােী র্ম কসূনচ্র অংশ এটা। তার েরর্াসরর েিনিয়তার ঘর্ৌশল 

এটি। ওনেসর্ েংখ্যালঘু মুেনলমসের মসে আতে নেি নেি িােসেই। আোম উসেসগর েসে িাগনরর্ত্ব  ে কসিেে র্রসে। এই ধারা 

শুরু হসয়সে এর্ িের আসগ। তা ঘশষ হওয়ার র্থা ৩১ঘশ আগস্ট। এই  টিাটি মুেনলমসের ঘ েসি ঘেসল ঘেয়ার আসরর্টি উসদ্যাসগর 

েসে নমসল ঘগসে, ো  টসে আোম ঘথসর্ র্ম সে ১০০০ মাইল দূসর। 

দু’েপ্তাসহরও র্ম েময় আসগ ভারসতর ঘমানে েরর্ার েমু্ম ও র্াশ্মীসর ‘ঘস্টটহুি’ এর্তরফাভাসি ঘর্সে নিসয়সে। এর ফসল েমু্ম-

র্াশ্মীর তার নিসশষ স্বায়ত্তশােি হানরসয়সে। চ্সল ঘগসে ঘর্ন্দ্রীয় শােসির অধীসি। তসি স্থািীয় ঘর্াসিা ঘিতার েসে এ নিষসয় 

আলা -আসলাচ্িা র্রা হয়নি। এেি ঘিতার অসির্সর্ই ঘেপ্তার র্রা হসয়সে। 

 

ওনেসর্ আোসমর িায় ৩ ঘর্াটি ৩০ লাখ অনধিােীসর্ িমাে র্রসত হসে িকুসমন্টেহ ঘে, তারা িা তাসের পূি কপুরুষরা ১৯৭১ োসলর 

শুরুর নেসর্র আসগই ভারসত নগসয়সেি।  

নর্ন্তু এমিটা িমাে র্রা অসতা েহে িয়।  

অসির্  নরিার আসে োরা র্সয়র্ েশসর্র েম্পনত্তর েনলসলর ও র নভনত্ত র্সর অথিা েে েিসে পূি কপুরুষসের িাম যুক্ত র্রসেি।  


