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ভারেতর  pধানমntী  নেরnd  েমািদর  সমােলাচনা  কের  ভারতীয়  নাগিরকt
হািরেয়েছন  িbিটশ-ভারতীয়  সাংবািদক।  pধানমntী  েমািদর  সমােলাচনা  কের
টাiম ময্াগািজেন  িনবn  pকাশ  করায়  আিতশ  তািসর নােমর  ঐ  সাংবািদেকর
নাগিরকt েকেড় েনoয়া হয়। eমনিক ভারেত তার pেবশo িনিষd করা হেয়েছ।
গত  েম  মােস  তািসর  িব িবখয্াত  টাiম  ময্াগািজেনর  pথম  পাতায়  িনবn
েলেখন। ভারেতর পালর্ােমn িনবর্াচেনর আেগ pকািশত িনবেnর িশেরানাম িছল
‘iিnয়া’স িডভাiডার iন িচফ’। পুেরা pিতেবদেন েমািদর েনতৃেtর সমােলাচনা
করা  হয়।  ঐ  pিতেবদন  ভারেত  বয্াপক  আেলাচনার জn  েদয়।  eমনিক  েখাদ

pধানমntী েমািদo eর সমােলাচনা কেরিছেলন। গত বহৃsিতবার তািসেরর                 নাগিরকt েকেড়
েনoয়া  হয়।  ধু  তাi  নয়,  তার  ভারেত  pেবেশo  িনেষধাjা  আেরাপ  করা  হেয়েছ।  নাগিরকt  হািরেয়
গািডর্ য়ান পিtকােক েদtoয়া সাkাtকাের তািসর বেলন, সরকােরর ei পদেkপ খুবi সেnহজনক। তারা
আমােক uদাহরণ িহেসেব বয্বহার করেছ। আমােক িদেয় aনয্ সাংবািদকেদর বাতর্ া িদেc। তািসর বেলন,
ভারেত েমািদ সরকার িমিডয়ার aবsা সmূণর্ পিরবতর্ ন কের েফেলেছ। সমােলাচকেদর sb কের েদoয়া
হেয়েছ। 
তািসর জানান, ‘আমার েkেt যা হেয়েছ তা েথেক েবাঝা যায়, যারা মেন কেরন েয তারা িবেদেশ থােকন
বা  িবেদিশ  pকাশনায়  েলখা  ছাপােবন,  তারাo  আর  িনরাপদ  নন’।  যিদo  ভারেতর  sরা  মntণালেয়র
যুিk, তািসর তার নাগিরকেtর আেবদেন ei তথয্ লিুকেয়িছেলন েয তার মতৃ িপতা িছেলন পািকsািন
বংেশাdূত। eর ফেল িতিন ৈবেদিশক নাগিরকেtর aেযাগয্ িছেলন। ei সmেকর্  তািসর বেলন, ৈপতৃক সূেt
তার পািকsান সংেযােগর কথা কখনi aজানা িছল না। তােক কখেনাi আনু ািনক েনািটস েদoয়া হয়িন।
বহৃsিতবার eকিট টুiট েথেক নাগিরকt হারােনার খবর জানেত পােরন িতিন। তািসেরর িপতা সালমান
তািসর  িbিটশ  ভারেত  জngহণ  কেরন।  তেব  িতিন  পের  পািকsািন  নাগিরকt  েবেছ  েনন।  িতিন
পািকsােনর  পা াব  pেদেশর  গভনর্েরর  দািয়to  পালন  কেরন।  2011  সােল  ধমর্  aবমাননা  আiেনর
িবেরাধীতা করায় সালমান তািসরেক হতয্া কের ugবাদীরা।
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