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ভারতীয় সংসেদর িন ক  লাকসভা শীতকালীন অিধেবশন র থম িদনই গতকাল কা ীেরর িবেশষ
মযাদা র ার ে  ও অ া  ই েত উ াল হেয় ওেঠ। জ -ুকা ীর থেক ৩৭০ ধারা ত াহার, সােবক
ক ীয় ম ী াশনাল কনফাের  এমিপ ফা ক আব ােক গহৃব ী কের রাখার িব ে  কংে স ও তণৃমূল

একেযােগ ক ীয় সরকারেক িনশানা কের গেজ ওেঠ।

কা ীের আবার ৩৭০ ধারা  িফিরেয়  আনার মাধ েম ওই রােজ র িবেশষ মযাদা  িত ার দািবেত এিদন
মুলতিব  াব  আেন  কংে স।  অ িদেক  জ -ুকা ীেরর  সােবক  মুখ ম ী,  সােবক  ক ীয়  ম ী  তথা

াশনাল কনফাের  এমিপ ফা ক আব ােক গহৃব ী কের রাখার ঘটনায় মুলতিব াব আেন তণৃমূল
কংে স। মহারাে  অিত বষেণর জের চােষর িত িনেয় মুলতিব াব আেন িশবেসনাও।

লাকসভায় িবেরাধী দলেনতা অধীর র ন চৗধরুী (কংে স) বেলন, ‘জ -ুকা ীেরর মা ষ চায় য আমরাও
সখােন যাই িক  এই ক ীয় সরকার আমােদর নতা রা ল গা ীেক িবমানব ের আটেক িদে । অ

সাংসদেদরও সখােন যেত দওয়া হে  না। অথচ ইউেরাপ থেক িবেদিশ অিতিথেদর ভাড়া কের িনেয়
এেস কা ীর মণ করােনা  হে । দখােনা  হে  য,  উপত কার পিরি িত াভািবক রেয়েছ। এটা  িক
আমােদর  অপমান  নয়? ফা ক আব ােক এতিদন  ধের  আটেক রাখার  কী  েয়াজন  আেছ? ক ীয়
সরকারই বেলেছ য, জ -ুকা ীর আমােদর অভ রীণ িবষয়, অথচ সরকারই এই ই েক আ জািতক কের
তুেলেছ। কা ীের জওয়ান খনু হে , বাইেরর িমকেদর খুন হেত হে ।’

গা ী পিরবােরর ওপর থেক িনরাপ ার দািয়  শাল ােটকশন প (এসিপিজ) ত াহােরর িস াে র
িতবােদ সরব হয় কংে স। অধীর র ন চৗধরুী  তােলন, ‘আমােদর নতা সািনয়া গা ী, রা ল গা ী,

মনেমাহন িসং- েত েকর ওপর থেকই র া কবজ কন তেুল নওয়া হেয়েছ। ইি রা গা ী থেক 
কের রাজীব গা ী- য গা ী পিরবার দেশর জ  াণ িদেয়েছ-তােদর িনরাপ া কন এভােব তেুল নওয়া
হেলা? কন এভােব তােদর নতােদর অপমান করা হেয়েছ সই ও তােলন িতিন।

সৗগত রায় (তণৃমূল) বেলন,  ‘ফা ক আব া আজ সংসেদ উপি ত নই। গত ৫ আগ  থেক ফা ক
আব ােক আটেক রাখা হেয়েছ। তার এখন ৮৩ বছর বয়স। অথচ সরকােরর তরেফ তার আটেকর ব াপাের
কােনা কারণ দশায়িন। আিম চাই য সরকার হয় ফা কেক মুি  িদক, না হয় ক ীয় রা ম ী অিমত শাহ

িনেজ এেস সংসেদ দািঁড়েয় এ ব াপাের িববৃিত িদক।’

এ সময় লাকসভার ি কার ওম িবড়লা শাি -শৃ লা বজায় রাখার আেবদন জানােল কংে স, এনিস ও
িডএমেক সাংসদরাও াগান তলুেত থােকন ‘িবেরাধীেদর ওপর হামলা ব  করেত হেব, ফা ক আব ােক
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মুি  িদেত হেব।’ ি কার বেলন ‘আিম সব িবষয় িনেয়ই আেলাচনা করেত রািজ। আপনারা আপনােদর
আসেন যান...। এটা সংসদ, াগােনর জায়গা নয়। এটা িবতক, আেলাচনার জায়গা।’ 

ফা ক আব ােক গহৃব ী কের রাখার ঘটনােক ‘অৈবধ’ আখ ািয়ত কের লাকসভার ি কারেক উে
কের িডএমেক সাংসদ িট আর বাল ুজানান, ‘এই ঘটনায় আপনার হ ে প জ ির।’

িবেরাধীেদর হ েগাল,  াগােনর মেধ ই তণৃমূল ফা েকর মুি র  দািবেত মুলতিব াব আেন। এিদেক
সংিবধােনর ৩৭০ অ ে দ িবেলােপর পর থেক ায়  ১০০ িদেনর বিশ সময় ধের কা ীের অচলাব া
জািরর জ  সংসেদর ওেয়েল নেম কংে স, িডএমেক, াশনাল কনফাের  সাংসেদর হ েগােলর কারেণ
িবকাল ৩টা পয  লাকসভার অিধেবশন মুলতিব হেয় যায়।

সংসেদর  উ ক  রাজ সভার  ২৫০তম  অিধেবশন  উপলে  এিদন  পুের  রাজ সভায়  ব ব  রাখেত
ধানম ী মািদ বেলন, ‘রাজ সভা হেলা সংসেদর ি তীয় ক , িক  গৗণ নয়। এই হাউেসর অবদান অত

পূণ।  এটা  ভারেতর  যু রা ীয়  অবকাঠােমার  আ া-  এেক  কােনা  মেতই  ন  করা  যােব  না।’
লাকসভার শীতকালীন অিধেবশন চলেব ১৩ িডেস র পয ।
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