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িবেkাভ সিহংসতা aবয্াহত ভারতজেুড়

ভারেত  সংেশািধত  নাগিরকt  আiেনর  িব েd  িবেkাভ  েগাটা  েদেশi  ছিড়েয়  পেড়েছ।  গত  কেয়ক  িদন  e
িবেkাভ utর-পূবর্  রাজয্ েলােত সীমাবd থাকেলo গতকাল  তা আরo তীb আকার ধারণ কেরেছ। মলূত
িদিlেত জািময়া িমিলয়া iসলািময়া িব িবদয্ালেয়র িশkাথর্ীেদর oপর পুিলশ চড়াo হoয়ার পর তা আরo
বয্াপক আকার িনেয়েছ, নতুন নতুন শহের ছিড়েয়েছ e িবেkাভ। eর মেধয্ utর pেদেশর আিলগড় মসুিলম
িব িবদয্ালেয়র ছাtরা জািময়া িমিলয়ার  িশkাথর্ীেদর pিত সংহিত  জািনেয়  িমিছল  েবর  কের। পুিলশ  বাধা
েদoয়ার েচ া করেল সংঘেষর্র ঘটনা ঘেট, যােত 40 জেনর মেতা আহত হন বেল eনিডিটিভর খবর। e ছাড়া
হায়dাবােদর মাoলানা আজাদ uদুর্  িব িবদয্ালয় o েবনারেসর িহn ু িব িবদয্ালেয়o িবেkাভ  হয়। aবশয্
ভারেতর pধানমntী নেরnd েমািদ e িবেkােভর জনয্ কংেgসেক দায়ী কেরেছন। তার aিভেযাগ, কংেgস েনতৃt
e িবেkাভেক uসেক িদেc। িতিন সবাiেক শাn থাকার আhান জািনেয়েছন। িবেkাভকারীেদর দমােত কেঠার
বয্বsা  িনেয়েছ  িনরাপtা  বািহনী।  eিদেক  িব িবদয্ালয়  িশkাথর্ীেদর  oপর  পুিলিশ  িনযর্াতেনর  pিতবােদ
েসামবার  িবকােল  iিnয়া  েগেটর  সামেন  দiু  ঘ ার  pতীকী  ধরনায়  বেসন  কংেgস  েনtী  িpয়া া  গাnী।
সংেশািধত নাগিরকt আiন (িসee) o জাতীয় নাগিরক পি  বািতেলর দািবেত গতকালo কলকাতায় বড়
ধরেনর  সমােবশ  কেরেছন  মুখয্মntী  তৃণমূল  কংেgস  েনtী  মমতা  বেnয্াপাধয্ায়।  ভারেতর  pখয্াত  েলখক
a nতী রায় ভারত sাধীন হoয়ার পর eটা সবেচেয় বড় চয্ােল  বেল মnবয্ কেরেছন। গতকাল িদিlর
utর-পূেবর্র  ঘনবসিত eলাকা  িসলামপুেরর  হাজার  হাজার  মানুষ  িবেkােভ  aংশ  িনেয়েছ। বাস  o গািড়েত
ভাঙচুর  চালােনা  হেয়েছ।  িদিl  পুিলেশর  ঊ র্তন  eক  কমর্কতর্ ার  েদoয়া  তথয্  aনুযায়ী,  গতকাল  দপুুের  e
িবেkাভ   হয়।  পের  িবেkাভরকারীরা  বাস  লkয্  কের  িঢল  েছাড়া  o  ভাঙচুর   করেল  পিরিsিত
aনয্িদেক েমাড় েনয়। তারপর পুিলশ িবেkাভকারীেদর সিহংসতা বেn েসখােন হsেkপ করেল দপুেkর মেধয্
ধাoয়া-পাlাধাoয়া  চেল।  িবেkাভকারীেদর  ছtভ  করেত  পুিলশ  লািঠচাজর্  ছাড়াo  কাঁদােন  গয্াস  িনেkপ
কের। eেত  কেয়কজন  আহত হয়। েমািদ েনতৃtাধীন  িবেজিপ  সরকার সmpিত নাগিরকt সংেশাধনী আiন
pণয়ন  কেরেছ।  িবেরাধী  দল েলা  আপিt  জানােলo  তা  েধােপ  েটেকিন।  eর  pিতবােদ  utর-পূবর্  ভারেতর
আসাম,  পি মব সহ  িকছু  রােজয্  বয্াপক  িবেkাভ  চলেছ।  আসােমর  িবেkােভ  pাণহািন  ঘেটেছ  anত
ছয়জেনর।
সবেচেয় বড় চয্ােলে র মুেখ ভারত -a nতী : নতুন সংেশািধত নাগিরকt আiন িনেয় ভারত sাধীনতার
পর সবেচেয় বড় চয্ােলে র মুেখ পেড়েছ বেল মnবয্ কেরেছন েদশিটর বুকারজয়ী েলিখকা a nতী রায়।
মানবািধকার  pে  সদা  সরব  e  েলিখকা  বেলন,  নতুন  সংেশািধত  নাগিরকt  আiন  আমােদর  সংিবধােনর
েম দn েভেঙ েফলেব eবং পােয়র িনচ েথেক মািট সিরেয় েনেব। a nতী বেলন, ভারত যিদ সিতয্i e
আiন েমেন েনয় তেব আমােদর aিst থাকেব না। sাধীনতার পের আমরা সবেচেয় বড় চয্ােলে র মুেখ। দয়া
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কের সবাi eর িব েd েখ দাঁড়ান। 
গতকালo রাজপেথ মমতা : গতকাল দপুুর 1টার িদেক পি মবে র যাদবপুর েথেক িমিছল  হয়; যা িগেয়
েশষ হয় ভবানীপুেরর যদু বাজাের। তােত aংশ েনন মুখয্মntী মমতা বয্ানািজর্ । িমিছল র আেগ মমতা
বেলন,  ‘নাগিরকt  আiন,  জাতীয়  নাগিরক  পি র  িব েd  েযসব  গণতািntক  আেnালন  হেc,  েস েলােত
সহমিমর্তা  জানাi।  পি মবে  eনআরিস  হেত  েদব  না।  কাuেক  বাংলা  েছেড়  েযেত  েদব  না।’ মমতার  e
িবেkাভ িমিছেল uপিsত িছেলন যাদবপুেরর সাংসদ o aিভেনtী িমিম চkবতর্ী eবং বিসরহােটর সাংসদ o
টািলuড  aিভেনtী  নসুরাত  জাহানo।  তােদর  পােশ  িনেয়  মমতা  বেলন,  ‘িবেজিপ  ভাবেছ  েদশ  দখল  কের
িনেয়িছ। সংখয্ার েজাের আiন পাস করােনা যায়। মানেুষর সমথর্ন না েপেল কাযর্কর হয় না। সংিবধান েমেন
নাগিরকt  আiন  হয়িন।  কেব  িবল  পাস  হেব,  আেগ  জানােনা  হয়িন।  না  জানায়  aেনক  সাংসদ  েপৗঁছােত
পােরনিন।’
সিহংসতায় ভারতীয় েরেলর kিত 250 েকািট িপ : eেকর পর eক েরলেsশেন aিgসংেযাগ ঘটােনা, িটিকট
কাunাের হামলা, লটু। েকাথাo আবার যাtীেদর গািড় েথেক নািমেয় বাস ভাঙচুর। সংেশািধত নাগিরকt
আiন (কয্াব) িনেয় pিতবােদর কারেণ ভারেত েরেলর বয্াপক kিত হেয়েছ। যার পিরমাণ আড়াiশ েকািট
িপ বেল েরল কতৃর্ পk জািনেয়েছ। কেয়ক িদন সিহংসতার েজের পি মবে  kিতর মুেখ পেড়েছ েরল। eর

পাশাপািশ  পূবর্  েরেলর  দািব  62িট  েকােচ  আ ন  েদoয়া  o  ভাঙচুর  হেয়েছ।  ভাঙচুর  চালােনা  হেয়েছ  15িট
েsশেন।
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