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িবতিকত নাগিরক  আইেনর িব ে  সামবার প ম িদেনর মেতা উ াল িছল ভারত। এিদন দশিটর
কেলজ-িব িবদ ালয় েলােতও  ছিড়েয়  পেড়  ােভর  আ ন।  রাববার  রােত  িদি র  জািময়া  িমিলয়া
ইসলািময়া িব িবদ ালেয় ঢেুক িশ াথীেদর ওপর িনিবচার লািঠেপটা কের পুিলশ। এ ঘটনার পরই ফঁুেস
ওেঠন  িশ াথীরা।  হাজার হাজার িশ াথী  নেম  পেড়ন  রা ায়।  ক ােস  ক া ােস  িবে াভ,  সড়ক
অবেরাধ, যানবাহন-সরকাির ভবেন আ ন আর আইনশৃ লা বািহনীর সে  িশ াথীেদর সংঘেষ সিহংস

প নয় িদি , মু াই, হায়দরাবাদ ও কলকাতাসহ ভারেতর বড় বড় শহর েলা। সংঘেষ আহত হেয়েছন
শতািধক িশ াথী, আটক করা হয় অ ত ৫০ জনেক। এিদন কলকাতায় মখু ম ী মমতা ব ানািজর নতৃে

িতবাদ িমিছল হেয়েছ।  সখােন িশয়াির িদেয় মমতা বেলন,  ‘আমার লােশর ওপর িদেয় এ আইন
কাযকর করেত হেব।’ িবতিকত এ আইেনর িব ে  অনশেন বেসেছন করালার মখু ম ী। এিদেক চলমান
ই েত দীঘ সময় পর নীরবতা ভাঙেলন ভারেতর ধানম ী নের  মািদ। এক টইুেট আে ালনকারীেদর
শা  হওয়ার অ েরাধ জািনেয় িতিন বেলন, ‘সিহংস িবে াভ ভাগ জনক।’ খবর িপিটআই, এনিডিটিভ,
ইি ডয়ান এ ে স ও আন বাজারসহ িবিভ  সংবাদমাধ েমর। খবের বলা হয়,  রাববার রােত িদি র
জািময়া  িমিলয়া  ইসলািময়া  িব িবদ ালেয়র কােছ ানীয়  বািস া  ও  িশ াথীসহ কেয়ক হাজার লাক

িতবােদ অংশ নয়। পুিলশ তােদর িনয় ণ করেত চ া করেল একপযােয় সংঘষ   হয়। এ সময়
িতবাদকারীরা  বােস,  গািড়েত ও মাটরসাইেকেল আ ন দয় বেল দািব  কের আইনশৃ লা  বািহনী।

রয়টােসর এক ত দশী  সাংবািদক জানান,  িতবাদকারীেদর  ছ ভ  করেত  পুিলশ কাদঁােন  গ াস
িনে প কের। এেত তারা িপছু হেট ক া ােস অব ান িনেয় পাথর ছুড়েত  করেল পুিলশ ক া ােস
চড়াও হেয় িনিবচার লািঠেপটা  কের।  ানীয় িট  হাসপাতােলর কমকতারা  জািনেয়েছন,  সংঘেষর পর
শতািধক  আহতেক  তােদর  হাসপাতােল  আনা  হেয়েছ।  িব িবদ ালেয়র  িভিস  নাজমা  আ ার  পুিলিশ
আ াসেনর তী  িন া জািনেয়েছন।

ছা রা অিভেযাগ কেরন, কতৃপে র অ মিত ছাড়াই জার কের ঢেুক পেড় পুিলশ, চালােনা হয় কাঁদােন
গ াস এবং লাইে ির ও মসিজদ থেক টেন বর কের এেন হামলা করা হয় িশ াথীেদর ওপর। পুিলশ
িশ াথীেদর যৗন হয়রািন কের বেলও অিভেযাগ কেরন তারা।

জািময়া িমিলয়া ইসলািময়া িব িবদ ালেয়র িশ াথীেদর সমথেন ভারতজেুড় ব  শহের িশ াথীরা রা ায়
নেম আেসন। একই ধরেনর সংঘষ হেয়েছ দশিটর উ রা লীয় রাজ  উ র েদেশর আলীগড় মসুিলম

িব িবদ ালেয়। এর জর ধের ক া াস ৫ জা য়াির পয  ব  ঘাষণা করা হেয়েছ। এখােন ২১ জনেক
ফতার কেরেছ পুিলশ। লখেনৗ থেক আসা লাইভ ফেুটেজ দখা যায়, িব িবদ ালয় িশ াথীরা পুিলশেক

ল  কের পাথর ছুড়েছ। িশ াথীেদর ক া ােসই অব  কের রাখা হেয়েছ। িটিভ ফুেটেজ দখা যায়,
পুিলশ ছা েদর ওপর লািঠচাজ করেছ। মযাদাপূণ ইি ডয়ন ই িটিটউট অব টকেনালিজর িশ াথীরাও
িবে ােভর ডাক িদেয়েছ।  সংহিত  কাশ কের পরী া  বজেনর ঘাষণা  এেসেছ  িদি  িব িবদ ালেয়র
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িশ াথীেদর প  থেকও। বড় িবে াভ হেয়েছ হায়দরাবােদও, যখােন িদি েত পুিলিশ হামলার িতবােদ
রা ায় নােমন মৗলানা আজাদ উ  িব িবদ ালেয়র িশ াথীরা। মামবািত হােত িমিছল কেরেছন মু াইেয়র
টাটা  ই িটিটউট  অব  সা াল  সােয়ে েসর িশ াথীরা।  িতবােদ  শািমল হেয়েছ  জওহরলাল  নহ
িব িবদ ালেয়র ছা ছা ীরাও।

তািমলনাড়েুত আইআইিট মা াসসহ একািধক িশ া িত ােন িবে াভ হেয়েছ। চ াই,  মা রাই  এবং
কােয় ােটার রলে শেন  িবে াভকারীেদর সিরেয়  দয়  পুিলশ। চ াইেয়র লেয়ালা  কেলেজ জািময়া

িমিলয়া কাে র িতবােদ িবে াভ দখান িশ াথীরা।

বনারস ও কলকাতার মেতা আরও অেনক শহের সংহিত কাশ কের িমিছল হেয়েছ। বনারেস িহ
িব িবদ ালেয়ও  হেয়েছ  িতবাদ  সমােবশ।  িশ াথীরা  বেলন,  গতকাল  জািময়ায়  যা  হল,  তােক
দমনপীড়ন বলেল কম বলা হয়। এটা পির ার ািম। পুিলশ িনেজরাই বাইক ভাঙেছ, তারপর ছা েদর
মারেছ, এমন িভিডও ছেয় গেছ সা াল িমিডয়ায়।

সামবার পি মবে  িবে াভ করেছ রােজ র হাজার হাজার মা ষ। নতুন নাগিরক  আইেনর িবেরািধতা
কের ক ীয় সরকারেক তাপ দেগ জনতার সে  রা ায় নেম িবে াভ কেরন মখু ম ী মমতা ব ানািজও।
এিদন  মমতার নতৃে  িবশাল িমিছল  রড রাড থেক জাড়াসাঁেকা  যায়।  সখােন  সমােবেশ মমতা
বেলন, আমার মতৃেদেহর ওপর িদেয় এই আইন েয়াগ করেত হেব। িতিন বেলন, কউ দয়া কের েন
আ ন ালােবন না। অিধকাংশ ন ভারত সরকার ব  কের িদেয়েছ। তােত সাধারণ মা েষর সম া
হে । িতিন দািব কেরন, িবেজিপর টাকােতই রােজ র িবিভ  জায়গায় আ ন লেছ। আমরা িহংসা সমথন
কির না। আমার কােছ মাণ আেছ, কউ কউ িবেজিপর টাকা খেয় এিদক-ওিদক আ ন ালাে ।

দশিটর ধান  িবেরাধী  দল কংে স  নতা  রা ল  গা ী  বেলেছন,  নাগিরক  আইেনর মাধ েম  মািদ
সরকার সমােজ িবভাজন তির করেছ। এিদেক টইুেট িবে াভকারীেদর শা  থাকার আ ান জািনেয় নের
মািদ  বেলেছন,  নাগিরক  সংেশাধনী  আইেনর  িব ে  সিহংস  িবে াভ  ‘ ভাগ জনক’  এবং  গভীর

পীড়াদায়ক। িবতক, আেলাচনা এবং মতেভদ গণতে র অপিরহায অ । িক  সরকাির স ি  ংস এবং
জনসাধারেণর াভািবক জীবেন িবশৃ লা তির আমােদর আইেনর পিরপ ী। এিদেক নাগিরক  আইেনর
িবেরািধতা কের অনশেন বেসেছন করালার মখু ম ী  ও  িসিপএম নতা  িপনারাই  িবজয়ন। মখু ম ীর
পাশাপািশ দলীয় নতা ও বশিকছু ‘অ-িবেজিপ’ জাতীয় দেলর নতা িত বন পুরেমর পালায়েমর শহীদ
িমনাের অনশেন বেসন।

পি মবে  রা পিত শাসন  জািরর িশয়াির িবেজিপর :  িবে ােভর মেধ ই  পি মবে  রা পিত শাসন
জািরর িশয়াির  িদেয়েছন মতাসীন  িবেজিপ নতারা।  পি মবে র িবিভ  জলায় আইনিটর িব ে
িবে াভ ও সিহংসতার জ  মমতা ব ানািজর তণৃমলূ সরকারেক দায়ী কের িবেজিপর ক ীয় স াদক
রা ল িসনহা বেলেছন, এভােব চলেত থাকেল রােজ  রা পিত শাসন জাির ছাড়া ক  সরকােরর অ
কােনা উপায় থাকেব না। রাজ  িবেজিপর প  থেকও আমরা এখােন রা পিত শাসন জািরর পে ।

জানা  গেছ,  নতুন  আইেন  বাংলােদশসহ  ভারেতর  িতেবশী  িতনিট  দশ  থেক  আসা  অমসুিলম
সংখ ালঘেুদর নাগিরক  দয়ার িবষেয় বলা হেয়েছ। তেব যারা িবে াভ করেছ তারা িতবােদর কারণ
িহেসেব িভ  িভ  কথা বলেছন। িকছু সমােলাচক বলেছন, আইনিট মসুিলমিবেরাধী, আবার সীমা  অ েল
অেনেক এ আইেনর কারেণ বড় ধরেনর অিভবাসী ঢেলর আশ া করেছন। বশ কেয়কজন আইনজীবী এ
িবষেয়  হ ে েপর  জ  ি মেকােটর  িত  অ েরাধ  জািনেয়েছন।  িক  ধান  িবচারপিত  বেলেছন,
িশ াথীরা িতবাদ ব  না করা পয  তারা কােনা ব ব া িনেত পােরন না।
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