
    
েলাকসভায় তীb িবেরািধতা, হ েগাল

িবতিকর্ ত নাগিরকt িবল পাস ভারেত

তীb িবেরািধতার মেুখ েলাকসভায় পাস হেলা নাগিরকt সংেশাধন িবল। ময্ারাথন সাত ঘ া িবতকর্  o তুমলু
হ েগােলর মেধয্ গত রাত সােড় 12টায় িবতিকর্ ত ei আiন সংেশাধন িবল 311-80 েভােটর বয্বধােন পাস
হয়। eিট eরপর রাজয্সভায় utাপন হেব। িবেরাধীেদর pিতবােদর পাlা িহেসেব sরা মntী aিমত শাহ িবল
েপশ  কের  বেলন,  iিতহাস  বলেছ,  কংেgসi  ধেমর্র  িভিtেত  েদশ  ভাগ  কের।  তেব  ei  িবল  কণামাt
সংখয্ালঘুেদর িব েd নয়। িতিন বেলন, বাংলােদেশ যত িদন ব বnু েশখ মুিজবরু রহমান িছেলন তত িদন
িহnেুদর oপর aতয্াচার হয়িন। েশখ হািসনা kমতায় আসার পর aেনক কাজ হেয়েছ। তেব খােলদা িজয়া
আসার  পর  িহnেুদর  oপর  aতয্াচার  হেয়েছ।  িতিন  িবেজিপ  চাiেছ,  2014  সােলর  31  িডেসmেরর  মেধয্
pিতেবশী বাংলােদশ, পািকsান o আফগািনsান েথেক েস েদেশর েযসব সংখয্ালঘু ভারেত আ য় েপেয়েছন,
তােদর নাগিরকেtর aিধকার িদেত। েকান েকান ধেমর্র মানুষ ei িবেলর আoতায় পড়েব, তাo িনিদর্  করা
হেয়েছ। িহn,ু  েবৗd, িশখ, পািসর্, ৈজন o িখ্রsান। ei ছয় ধমর্াবলmীেদর যারা aতয্াচািরত হেয় চেল eেস
নাগিরকt দািব করেছন, তারাi ei সুেযাগ পােবন। 12 বছর e েদেশ বসবােসর সময়সীমা কিমেয় psািবত
িবেল  6  বছর  করা  হেয়েছ।  সরকাির  িবেল  ‘ধমর্ীয়  aতয্াচােরর’  কথা  বলা  থাকেলo  িবেজিপর  েনতারা
বলেছন, আসােমর জাতীয় নাগিরক িনবnেন েযসব িহnরু নাম oেঠিন, তােদর pেতয্কেকi ei সংেশাধনীর
পর নাগিরকেtর aিধকার েদoয়া হেব। িবলিট েপশ করার আেগ েথেকi সংসদ ভবন চtর utp হেয় oেঠ।
িবলিটেক সংিবধানিবেরাধী আখয্া িদেয় িবিভn িবেরাধী দল সংসদ ভবন চtের িবেkাভ েদখােত  কের।
িবেkাভ চলেছ েগাটা utর-পূবর্া েল। aিমত শাহেক িবল েপেশ বাধা েদন িবেরাধী দেলর েনতারা। তৃণমলূ
কংেgেসর েসৗগত রায় ei িবলেক ‘সংিবধানিবেরাধী’ o ‘িবেভদ সৃি কারী’ বেল বণর্না কেরন। কংেgেসর
েনতা aধীর র ন েচৗধুরী বেলন, ei িবেলর মূল লkয্ e েদেশর সংখয্ালঘু সমাজ। সংিবধােনর মলূ uেdশয্ o
‘িsিরট’ ন  কের ei িবল আনা হেc। েয aনুেcদ 14-েত সব মানুেষর সমানািধকােরর কথা বলা হেয়েছ,
তা ল ন কের ধমর্ীয় ৈবষময্ সৃি  করেত চাiেছ। িবেজিপর িনবর্াচনী iশেতহাের েযসব a ীকােরর কথা বলা
হেয়েছ, েস েলার aনয্তম ei নাগিরকt সংেশাধন িবল। eর মলূ িবষয় oi িতন pিতেবশী রা  েথেক চেল
আসা ছয় সংখয্ালঘু নাগিরকেদর ভারেতর নাগিরক কের েতালা। eর বাiের জmু-কা ীেরর িবেশষ kমতা
েদoয়া সংিবধােনর 370 aনেুcদ িবেলাপ েযমন িছল, েতমিন িছল aেযাধয্ার িবতিকর্ ত জিমেত রামমিnর
ৈতির। আর িছল সব ভারতীয়র জনয্ aিভn েদoয়ািন িবিধর pণয়ন।
ei  a ীকার েলার  মেধয্  370  aনুেcেদর  িবেলাপ  ঘটােনা  হেয়  েগেছ।  সুিpম  েকাটর্ o  িনেদর্শ  িদেয়েছ,
aেযাধয্ােতi রামমিnর ৈতির হেব। aিভn েদoয়ািন িবিধ eখেনা ৈতির হয়িন। িকn িতন তালাক িনিষd
করার  মাধয্েম  িবেজিপ  oi  লেkয্  eকধাপ  eিগেয়  েগেছ।  eখন  pিতেবশী  িতন  েদশ  েথেক  ‘িবতািড়ত’
সংখয্ালঘুেদর ভারতীয় কের েতালার pেচ ার মধয্ িদেয় িবেজিপ সরকার ভারতেক পৃিথবীর eকমাt ‘িহn ু
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রা ’ কের তুলেত চাiেছ। তেব ei িবলেক েকnd কের েদেশর utর-পূবর্া েল বয্াপক িবেkাভ েদখা িদেয়েছ।
েসi িবেkাভ pশমেন বলা হেয়েছ, ei eলাকার িবিভn রােজয্র েয িবেশষ aিধকার রেয়েছ, সংিবধােনর ষ
তফিসেল  েয  eলাকা েলা  িচিhত  eবং  েয  রাজয্ েলােত  ভারতীয়েদর  জনয্  ‘iনার  লাiন  পারিমট’  জাির
রেয়েছ, েসসব eলাকায় ei িবল কাযর্কর হেব না।
সরকার o িবেরাধীেদর তীb বাদানবুােদর মেধয্ গতকাল দপুুের িবলিট েপশ করার জনয্ েভাটাভুিট করা হয়।
তােত িবল েপেশর পেk েভাট পেড় 293, িবপেk 82।
গতকাল িবকাল পাঁচটা েথেক  হয় িবলিট িনেয় আেলাচনা। aিমত শাহ আেলাচনা  কের বেলন, pিতিট
েদেশর aিধকার আেছ কারা udাs তা িঠক করার। utর-পূবর্া েলর িনজsতা রkায় সরকার pিত িতবd।
তাi মিণপুরেকo ‘iনার লাiন পারিমেটর’ আoতায় আনা হেয়েছ। aিমত শােহর যুিkর জবােব কংেgেসর
মনীশ িতoয়াির বেলন, ei িবল আদয্n সংিবধানিবেরাধী। pিতেবশী িতনিট েদশেক মাt েবেছ েনoয়া হেয়েছ
িবেজিপর রাজৈনিতক sাথর্ চিরতাথর্ করেত। aথচ েনপাল, ভুটােনর েkেt আলাদা আiন। ল ার েkেto
আলাদা।  মালdীেপর  জনয্o  পৃথক  আiন।  aিমত  শােহর  uেdেশ  িতিন  বেলন,  কংেgসেক  কাঠগড়ায়  দাঁড়
করােনা খুবi সহজ। িকn ভুেল যােবন না, 1935 সােল িহn ু মহাসভার েনতা সাভারকরi pথম িdজািততtt
aনযুায়ী েদশ ভােগর কথা বেলিছেলন; কংেgস নয়। 
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