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লফব্রুয়ানির ২৩ -২৬, ২০২০ এর "লে+্য ল��া�্যাপী সাম্প্র�ানিয়ক �াঙ্গার কারলেb লকঁলেপ উলেdনিছ� উত্তর পূ�� নি�ল্লী। ৫৩ 
�� "ৃত এ�ং অগুনিh "া�ুষ আহত হলেয়নিছলে��। �ানিড়ঘর, সু্ক�, ল�াকা��া�ার এ�ং +"�ীয় স্থা�গুনি� আক্রাh হলেয়নিছ�। 
নিসনি�লে�ন্ স্  কনি"নি�র এই নিরলেপা�� এই �াঙ্গার সলেঙ্গ সম্পনিক�ত উলেnগ��ক  নি�ষয়গুনি�লেক উপস্থানিপত করলেছ। এই 
নিরলেপা�� নি�"�াbকারী কনি"নি�লেত রলেয়লেছ�ঃ

• �ানি#স "�� � ল�াকুর, সুপ্রী" লকালে��র প্রাক্ত� নি�চারপনিত ( লচয়ারপাস��)
• �ানি#স এ. নিপ. শাহ, "াদ্রা� ও নি�ল্লী হাই লকালে��র প্রাক্ত� প্র+া� নি�চারপনিত এ�ং � কনি"শ� অফ ইনি8য়ার 
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• �ানি#স অঞ্জ�া প্রকাশ, পা��া হাই লকালে��র প্রাক্ত� নি�চারপনিত
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এই কনি"নি� nারা রনিচত নিরলেপা�� নিত� ভালেগ নি�ভক্ত এ�ং তার "লে+্য এই �াঙ্গার উৎপনিত্ত, প্রকৃনিত ও পনিরbা" নি�ষলেয় 
নি�নিভন্ন নি�কগুনি� আলে�ানিচত হলেয়লেছ। প্রথ" পলে�� আলে�ানিচত হলেয়লেছ �াগনিরকত্ব আইলে� ��� আ�ার ফলে� উদূ্ভত 
পনিরনিস্থনিত, নি�লেsনিষত হলেয়লেছ নিহংসার পনিরকল্প�া, তার গনিতপথ এ�ং শুরু হওয়ার পলের রালেষ্ট্রর প্রনিতনিক্রয়া। নিnতীয় পলে�� 
নি�লেsনিষত হলেয়লেছ এই �াঙ্গার আলেগ এ�ং পলের, আT্যালে�র ল"রুকরলেb ল�নি�নিভশ� এ�ং লসাশ্যা� নি"নিwয়ার একাংলেশর 
ভূনি"কা। তৃতীয় পলে�� রলেয়লেছ এই �াঙ্গা সম্পলেক� নি�ল্লী পুনি�লেশর ত�লেhর এ�ং Unlawful Activities (Prevention) 
Act, 1967 (UAPA) এর প্রলেয়ালেগর �ৃহত্তর প্রভালে�র আইনি� নি�লেsষb।

nলে�র অগ্রগনিতর �লে4্য ঘৃbার নি�"�াb

এই �াঙ্গা হওয়ার কলেয়ক "াস আলেগ লথলেকই সাম্প্র�ানিয়ক ল"রুকরb, নি�লেশষ কলের "ুসনি�"-নি�লেরা+ী ঘৃbালেক 
ইচ্ছাকৃতভালে� উলেস্ক ল�ওয়া হলেয়নিছ�। নিwলেসম্বর ২০১৯ -এ পাশ হওয়া নিসনি�লে��নিশপ অ্যালে"8লে"ন্ট অ্যাR ,২০১৯ / 
নিসএএ [ Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA) ] এর ফ�স্বরূপ �াগনিরকলেত্বর পঞ্জীকরb (National 
Register of Citizens) হলেয় সম্ভা�্য �াগনিরকত্ব হারালে�ার ভলেয় "ুস�"া� সম্প্র�ায় প্র�� �ুঃনি�hার সলেঙ্গ যুলে� 
চ�নিছ�। ২০১৯ এর নিwলেসম্বলেরর "া�া"ানি�, ল�শ�ুলেড় এই আইলে�র নি�রুলে� প্রনিত�া� শুরু হয়। নিসএএ-নি�লেরা+ী 
আলে�া�লে�র লকন্দ্রনি��ু হলেয় ওলেd নি�ল্লী এ�ং উত্তর পূ�� নি�ল্লীলেত একানি+ক অ�স্থা� নি�লে4াভ শুরু হয়।

এই প�ভূনি"লেত, �া�ুয়ানিরলেত নি�নিল্ল নি�+া�সভা নি���াচলে�র ��্য প্রচালেরর �াড়�ৃনি� শুরু হয়। ভারতীয় ��তা পানি�� (
নি�লে�নিপ) নি�লে�লে�র প্রচালেরর লকন্দ্রনি��ুলেত নিসএএ-এর নি�ষয়নি�লেক রালেT, এ�ং এক নি�ভা��"ূ�ক আT্যালে�র নি�"�াb 
"ারফত  নিসএএ-নি�লেরা+ীলে�র ল�শ নি�লেরা+ী এ�ং সনিহংস �লে� নিচনি�ত কলের। নি���াচ�ী স"ালে�শ এ�ং ��স"ালে�লেশ, 
কনিপ� নি"শ্র এ�ং অ�ুরাগ dাকুলেরর "ত প্রাথ�ী এ�ং �লে�র ল�তারা নি�লে4াভকারীলে�র 'নি�শ্বাসঘাতক'রূলেপ নিচনি�ত 
কলের�। তথাকনিথত 'নি�শ্বাসঘাতক'ল�র নি�রুলে� সনিহংস আক্র"লেbর wাক লশা�া যায় 'লগানি� "ালেরা' ল�াগা� "ারফত, 
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লযনি� অনি�য়নি�তভালে� যত্রতত্র পু�রা�ৃত্ত হয়। নি�লে4াভগুনি� সম্পলেক� অপ�া� এ�ং "ুসনি�" নি�লেরা+ী ঘৃbা পনির�নি+�ত হলেয় 
ওলেd ল�নি�নিভশলে�র ��নিপ্রয় সং�া� চ্যালে��গুনি�লেত এ�ং লসাশ্যা� নি"নিwয়ালেত ।

এই কনি"নি� নিসএএ এ�ং লসই নি�ষলেয় অ�লেরা+গুনি�লেক নিঘলের ল�নি�নিভশ� নি"নিwয়ার একাংলেশর ল�ওয়া �াত�াগুনি�র একনি� 
তথ্যনি�ভ�র নি�লেsষb কলেরলেছ�।  এর ��্য  নিwলেসম্বর ২০১৯ — লফব্রুয়ানির ২০২০ এর "লে+্য ছয়নি� স��ানি+ক ��নিপ্রয় 
ল�নি�নিভশ� নি�উ� চ্যালে�লে�র প্রাই"�াই" অ�ুষ্ঠা�গুনি�লেক �4্য করা হলেয়লেছ। এগুনি� হ� নিরপা�নি�ক ও  �াই"স �াও 
(ইংলেরনি�), এ�ং আ� তক, নি� নি�উ�, ইনি8য়া নি�নিভ এ�ং নিরপা�নি�ক ভারত (নিহনি�)। আ"রা নি�নিভন্ন লসাশ্যা� 
নি"নিwয়ালেতও প্রাসনিঙ্গক লপা#গুনি�লেক পরী4া কনির। এই নি�লেsষলেb ল�Tা যায় লয এই চ্যালে��গুনি� নিসএএ-লক নিঘলের 
সংঘনি�ত ঘ��াগুনি�র প্রনিতলে��লে� পুলেরা নি�ষয়নি�লেক "ুসনি�" সম্প্র�ালেয়র সম্পলেক� নি�লেnষ এ�ং সলে�হ সহ 'নিহ�ু ��া" 
"ুস�"া�'-এর n�রূলেপ নি�"�াb কলেরনিছ�। এই চ্যালে��গুনি�র �4্য নিছ� নিসএএ-নি�লেরা+ী নি�লে4াভগুনি�লেক অপ�া� 
ল�ওয়া, অপ্র"ানিbত ষড়য� তত্ত্বলেক উলেস্ক ল�ওয়া এ�ং নি�লে4াভগুনি�লেক ��প্রলেয়াগnারা �ন্ধ কলের ল�ওয়ার আহ্বা� 
�া�ালে�া।

নিwলেসম্বর ২০১৯ লথলেক নিহ�ু �াতীয়তা�া�পন্থীরা, লয"� যনিত �রনিসংহা�� আর রানিগ�ী নিতওয়ানির, এ�ং কনিপ� নি"লেশ্রর 
"ত নি�লে�নিপর উগ্র রা�নৈ�নিতক ল�তারা লসাশ্যা� নি"নিwয়া প্ল্যা�ফ"�গুনি�র "া+্যলে" তাঁলে�র হা�ার হা�ার অ�ুগা"ীলে�র 
"লে+্য ঘৃbার �াত�া ছড়ালেত থালেক�।

4"তাশা�ী এ�ং ��নিপ্রয় রা��ীনিতনি��লে�র �ক্ত�্য, ল�নি�নিভশ� নি�উ� চ্যালে�� এ�ং নিহ�ু  �াতীয়তা�া�পন্থীরা নি"নি�ত 
হলেয় এই ঘৃbার আT্যালে�র চানি�কাশনিক্ত হলেয় ওলেd। এই কনি"নি�র "লেত ঘৃbার �্যাপকতা Tু�ই গুরুত্বপূb�ভালে� এক 
পনিরনিস্থনিতর সৃনি£ কলের লযTালে� স"ালে�র এক�া �ড় অংশ "ুসনি�" সম্প্র�ালেয়র নি�রুলে� সনিহংসক হলেয় ওdার wালেক সাড়া
ল�ওয়ার ��্য প্রস্তুত হলেয় থালেক।

�াঙ্গার লচহারা

ল�শ�ুলেড় প্রনিত�ালে�র wালেক, লফব্রুয়ানির ২২, ২০২০ এর রালেত উত্তর পূ�� নি�নিল্লর নিস�া"পুর- �াফ্রা�া� এ�াকার 
নিসএএ-নি�লেরা+ী "নিহ�া নি�লে4াভকারীরা �াফ্রা�া� ল"লে¦া ল#শলে�র সা"লে�র রাস্তা অ�লেরা+ কলের�। লফব্রুয়ানির ২৩ এর 
সকা� লথলেক নি�লে�নিপর ল�তারা, নি�লেশষ কলের কনিপ� নি"শ্র এ�ং নিহ�ু�াতীয়তা�া�পন্থীরা, লয"� রানিগ�ী নিতওয়ানির,এই 
অ�লেরা+কারীলে�র নি�রুলে� একলে�া� হলেয় সরাসনির আক্র"b করার wাক ল��। লসইনি�� নি�লেক� ৪-০০ �া �াগা�, 
নিসএএ-নি�লেরা+ী স"ালে�লেশর �তু� �ায়গার কাছাকানিছ ল"ৌ�পুর চলেক কনিপ� নি"শ্র এক�া ভাষb ল��। নিতনি� নি�নিল্ল 
পুনি�শলেক নিত� নি�লে�র "লে+্য '�াফ্রা�া� এ�ং চাঁ� �ালেগর রাস্তাগুনি�লেক পনিরষ্কার করার' চূড়াh শত� ল��, অ�্যথায় নিতনি� 
এ�ং তাঁর স"থ�লেকরা লস�া করলে�� �ানি�লেয় ল��। নিতনি� এইস� এ�াকায় চ�া নিসএএ-নি�লেরা+ী নি�লে4াভগুনি�র কথা 
�লে�নিছলে��। তাঁর ভাষলেbর নিকছু পলেরই, ল"ৌ�পুর এ�ং �াফ্রা�ালে� নিসএএ-স"থ�ক এ�ং নি�লেরা+ীলে�র "লে+্য পাথর 
লছাঁড়াছুনঁিড় শুরু হয়। এ�া পনিরষ্কার লয ২২-২৩ লফব্রুয়ানিরলেত ছনিড়লেয় ল�ওয়া এই স"স্ত ঘৃbাসূচক �ক্ত�্যগুনি�র �4্য নিছ�
লশ্রাতালে�র উলেত্তনি�ত ও উৎসানিহত কলের �াঙ্গালেক উলেস্ক ল�ওয়া এ�ং তাই, ��া যায় লয এ"� স� আহ্বা�, অনি��লেম্ব 
সনিহংস কায�ক�াপ শুরু কনিরলেয়নিছ�।
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২৪ লফব্রুয়ানির সকালে�র "লে+্য ল"ৌ�পুর-�াফ্রা�া� এর "লে+্য পাথর লছাঁড়াছুঁনিড় পূb�"াত্রার �াঙ্গায় পনিরbত হয়। উত্তর পূ��
নি�নিল্ল�ুলেড় নি�নিভন্ন পাড়ায় পর�ত�ী কলেয়কনি�� পাথর লছাঁড়া, অনি«সংলেযাগ এ�ং গুনি��ৃনি£ অ�্যাহত থালেক। লসTালে� 
উপনিস্থত সাং�ানি�কলে�র ওপলেরও আক্র"b হয়। পুলেরা নি�ষয়�ালেত পুনি�লেশর �নিড়লেয় থাকার অনিভলেযাগ এই �াঙ্গার 
গd�তলে� আরও এক�া গুরুত্বপূb� পরত লযাগ কলের।

যনি�ও উত্তর পূ�� নি�নিল্লর �াঙ্গা প্রথলে" শুরু হলেয়নিছ� নিসএএ-স"থ��কারী এ�ং নি�লেরা+ী প4গুনি�র "লে+্য, লসনি� ক্রলে" নিহ�ু
ও "ুসনি�"লে�র "লে+্য পুলেরাপুনির সাম্প্র�ানিয়ক �াঙ্গার আকার +ারb কলের। ছনিড়লেয় পলেড় পূ��নি�নি"�ত "ুসনি�"নি�লেরা+ী ঘৃbা। 
উচৃ্ছঙ্খ� ��তা এলেক অপলেরর 4নিত করার সলেঙ্গ সলেঙ্গ "ুসনি�"লে�র নিচনি�ত কলের "া�ুষ, �াসস্থা�, �্য�সা এ�ং 
উপাস�াস্থ�গুনি�লেকও আক্র"b কলের। এই যলেথচ্ছ এ�ং নিচনি�ত �াঙ্গার নি"লেশলে�র ফলে� ৪০ �� "ুসনি�" এ�ং ১৩ �� 
নিহ�ুর "ৃতু্য হয়। এই কনি"নি� "লে� কলের� লয পূ���ত�ী "াসগুনি�লেত নিহ�ু-"ুস�"া�লে�র "লে+্য ইচ্ছাকৃতভালে� নি�নি"�ত 
নি�ভা�� প্রনিক্রয়া লশষ অ�নি+ সাম্প্র�ানিয়ক সংঘালেতর আকার +ারb কলের। সা"ানি�ক সম্পক�গু� ��লে� ল�ওয়ার এই 
প্রয়ালেস, "ুসনি�" পনিরচয় এ�ং প্রনিতনি�নি+ত্ব সংক�াপন্ন। চাঁ��াগ, ক��"পুনির, �াফ্রা�া�, "ুস্তাফা�া� এ�ং T�ুনির Tাস-এর
"ত নিসএএ-নি�লেরা+ী স"ালে�লেশর �ায়গাগুলে�ালেক �4্য কলের আক্র"b করার নি�ষয়নি�লেকও এই কনি"নি� ��লের লরলেTলেছ�।
এর লথলেক ল�া�া যায়, এই �াঙ্গার "+্য নি�লেয় নিসএএ-নি�লেরা+ী "া�নিসকতালেক নি�য়�লে� রাTার লচ£া করা হলেয়লেছ।

রালেষ্ট্রর �্যথ�তা

লফব্রুয়ানির ২০২০-এর �াঙ্গার প্রনিতনি� +াপ — সূচ�া, সংঘ�� এ�ং পনিরbা" ( �াঙ্গা নি�লেয় ত�h) — ভয়া�হভালে� 
গbতানি�ক "ূ�্যলে�ালে+র অ�4য় nারা নিচনি�ত। �ুঃT��কভালে�, লয সাম্প্র�ানিয়ক নি�লেভ� এই �াঙ্গার অগ্র�ূত নিছ�, লসনি� 
এই �াঙ্গা নি�ষলেয় রালেষ্ট্রর প্রনিতনিক্রয়ায় আরও শনিক্ত�াভ কলেরলেছ।

নি�নিল্ল পুনি�শ

লফব্রুয়ানির ২৩ অ�নি+ এ�ং লসইনি��ও রা�নৈ�নিতক ল�তা এ�ং অ�্যা�্যলে�র ঘৃbা উলেদ্রককারী ভাষbগুনি�র নি�রুলে� 
শানিস্ত"ূ�ক �্য�স্থা নি�লেত নি�নিল্ল পুনি�শ �্যথ� হলেয়লেছ। প্রত্য4�শ�ীলে�র নি��রb এ�ং নি"নিwয়া ও 4নিতগ্রস্ত "া�ুষলে�র �য়া� 
লথলেক পুনি�লেশর নি�রুলে� হাঙ্গা"াকারী ��তালেক সাহায্য করা এ�ং তালে�র সলেঙ্গ "ুসনি�"লে�র ওপর, নিসএএ-নি�লেরা+ী 
স"ালে�লেশ এ�ং "সনি�লে�র ওপর হা"�ার অনিভলেযাগ রলেয়লেছ। এই কনি"নি�র কালেছ সীনি"ত নিকন্তু নি�শ্বাসলেযাগ্য তথ্যসম্ভার 
রলেয়লেছ যা কায�ত এই �াঙ্গার "লে+্য নি�নিভন্ন "াত্রায় পুনি�লেশর লযাগসা�শ সহ লশাচ�ীয় �্যথ�তার প্র"াb ল�য়। এই 
নি�ষয়নি� স্বা+ী� প্রনিক্রয়ায় ত�h �া�ী কলের, সম্ভ� হলে� আ�া�লেতর তত্ত্বা�+ালে� ত�h।

স্বরাষ্ট্র "�ক

ভারত সরকালেরর, �া ��া ভালে�া স্বরাষ্ট্র "�লেকর (Ministry of Home Affairs / MHA) প্রনিতনিক্রয়া এলেক�ালেরই 
অপয�াপ্ত নিছ�। নি�নিল্ল পুনি�শ এ�ং লকন্দ্রীয় আ+াসা"নিরক �ানিহ�ীগুনি�র ওপর নি�য়�bানি+কার থাকা সলেত্ত্বও, এই "�ক এই
সাম্প্র�ানিয়ক �াঙ্গালেক ছনিড়লেয় পড়া লথলেক আ�কালেত সনিdক প�লে4প নি�লেত �্যথ�  হলেয়লেছ। লফব্রুয়ানির ২৪ এ�ং ২৫ 
তানিরলেT পুনি�লেশর উচ্চ প�ানি+কানিররা এ�ং সরকানির ক"�চারীরা পনিরনিস্থনিত নি�য়�লেb থাকার নি�ষলেয় একানি+ক�ার আশ্বাস 
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নি�লে�ও তা �াস্তনি�ক পনিরনিস্থনিতর সলেঙ্গ ল"লে�নি�। যনি�ও নি�নিল্ল পুনি�লেশর অভ্যhরী� সতক��াত�ায় উত্তর পূ�� নি�নিল্ললেত 
লফব্রুয়ানির ২৩ লথলেক পুনি�লেশর সংT্যা  �াড়ালে�ার পরা"শ� ল�ওয়া হলেয়নিছ�, নিকন্তু সরকারী তথ্য ল�Tালেচ্ছ লয লস�া 
আ�লেপ হলেয়নিছ� ২৬ লফব্রুয়ানির। ল�Tা যালেচ্ছ লয ২৪-২৫ লফব্রুয়ানির পুনি�শক"�ীলে�র সংT্যা �াড়ালে�া হয়নি�, যনি�ও এই 
�ুইনি�� উত্তর পূ�� নি�নিল্লর পুনি�শ ল#শ�গুনি�লেত স�লেথলেক ল�নিশ সংT্যায় সাহালেয্যর আনিত� �ানি�লেয় লযাগালেযাগ করা 
হলেয়নিছ�। এই কনি"নি� "লে� কলের� লয এই �াঙ্গা  নি�য়�লেb লকন্দ্রীয় সরকালেরর �্যথ�তার কারbগুনি� গভীরভালে� Tনিতলেয় 
ল�Tা উনিচত। জ্ঞাত তথ্যস"ূহ, পুনি�শ এ�ং অ�্যা�্য নি�রাপত্তা �ানিহ�ীর ল"া� সংT্যা, এ�ং �াঙ্গার নি��গুনি�লেত প্রভানি�ত 
এ�াকায় তালে�র নি�লেয়া�লে�র পয�ায়ক্র" নি�ষলেয় একনি� নি�সৃ্তত এ�ং স্বত� পয�ালে�াচ�া দ্রুত �রুরী।

নি�নিল্ল সরকার

এই কনি"নি� এই নিস�ালেhও এলেসলেছ� লয এই পুলেরা স"য়�ায় নি�নিভন্ন সম্প্র�ালেয়র "লে+্য "+্যস্থতা করার নি�ষলেয় নি�নিল্ল 
সরকার প্রায় নিকছুই কলের�নি�, যনি�ও ২৩ লফব্রুয়ানিরর আলেগ স্প£ নি�পলে�র সলেµত পাওয়া লগনিছ�। পুনি�শ�ানিহ�ী 
লকন্দ্রীয় রা�নৈ�নিতক নি�য়�লেb থাকার ফলে� নি�নিল্ল সরকালেরর পলে4 এই �াঙ্গা আ�কালে�া অসুনি�+া��ক নিছ� এ�া স্বীকার
কলের নি�লেয়ও এই কনি"নি� "লে� করলেছ� লয এই সরকার �াগনিরক "+্যস্থতাকারীরূলেপ এ�ং শাসকরূলেপ এই পনিরনিস্থনিতলেক 
শাh করলেত �্যথ� হলেয়লেছ�। এছাড়া, এই �াঙ্গায় আক্রাhলে�র সনিdক স"লেয় এ�ং যলেথ£ পনির"ালেb সাহায্য এ�ং 
4নিতপূরb নি�লেতও নি�নিল্ল সরকার �্যথ� হলেয়লেছ। সরকার এ�ং ল¶ই"স্  কনি"শ� 4নিতপূরলেbর অ�ুলে"া�� নি�লেত নি��ম্ব 
করলেছ; লযTালে� নিস�াh ল�ওয়া হলেয় লগলেছ, লসTালে�ও এই উলেnগ লথলেক যায় লয 4নিতপূরলেbর পনির"াb 4নিতর সলেঙ্গ 
সা"ঞ্জস্যপূb� �য়।

নি�নিল্ল পুনি�লেশর ত�h

আ� অ�নি+, এই �াঙ্গা নি�ষলেয় নি�নিল্ল পুনি�শ স� নি"নি�লেয় ৭৫৮নি� ফা#� ই�ফরলে"শ� নিরলেপা�� (First Information 
Reports (/FIRs) নি��নিন্ধত কলেরলেছ। ত�লেhর শুরুর নি�লেক, "াচ� ২০২০-লত, নি�নিল্ল পুনি�লেশর লস্পশ্যা� লস� একনি� 
ফা#� ই�ফরলে"শ� নিরলেপা�� — এফআইআর ৫৯ [FIR No. 59/2020 (FIR 59)] —নি��নিন্ধত কলের, এই �া�ীলেত লয 
একনি� পূ��পনিরকনিল্পত ষড়য� কলের স�াসী ক"�কালে8র সলেঙ্গ �নিড়ত এই �াঙ্গালেক উলেস্ক ল�ওয়া হয় , এ�ং ইউএনিপএ 
(UAPA) প্রলেয়াগ কলের। এই কনি"নি� লসই এফআইআর ৫৯ (FIR 59)-এ সম্ভা�্য স�াসী ক"�কা8 নি�ষলেয় ফাই� করা 
প্রথ" চা��নিশ�নি� নি�লেশষভালে� পয�লে�4b কলেরলেছ�। 

ইউএনিপএ এফআইআর-এর অ+ীলে� �ৃহত্তর ষড়যলে�র অনিভলেযাগ

এই কনি"নি� সতক�তার সলেঙ্গ নি�লে�চ�া কলের ল�লেTলেছ� এফআইআর ৫৯ (FIR 59)-এ ফাই� করা প্রথ" চা��শীলে� 
উনিল্লনিTত সম্ভা�্য অপরা+"ূ�ক কা�গুনি� 'স�াস�া�ী ক"�কা8' রূলেপ নিচনি�ত হয় নিক�া ( চ্যাপ্টার ৮ ল�Tু�)। এই 
অনিভলেযাগলেক প্র"াb করার ��্য এ"� লকালে�াও তথ্য Tঁুলে� পাওয়া যায় নি� যা লকালে�াভালে� 'ভারলেতর ঐক্য, অTণ্ডতা, 
নি�রাপত্তা, অথ�নৈ�নিতক নি�রাপত্তা �া সা��লেভৌ"ত্ব'-লক নি�পলে� লফ�লেত পালের। এই প্রথ" চা��শী� এ�াও নি�শ্বাসলেযাগ্যভালে�
প্র"াb করলেত পালের �া লয নিসএএ-নি�লেরা+ী নি�লে4াভকারীরা "া�ুলেষর "লে+্য আতংক ছড়ালেত লচলেয়নিছলে��। কনি"নি�র 
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নি�লেsষলেb এ�াই প্রনিতফনি�ত হয় লয নি�নিল্লর পুনি�শ nারা এফআইআর ৫৯ (FIR 59)-এর চা��শীলে� উপস্থানিপত 
তথ্যস"ূহ সম্ভা�্য স�াস�া�ী অপরা+ নি�ষয়ক অনিভলেযাগ আ�ার ��্য আইলে�র লচালেT অপ্রতু�।

এছাড়াও, এই কনি"নি� �4্য কলের� লয প্রনিসনিকউশ� "া"�ানি�র — সাম্প্র�ানিয়ক �াঙ্গা সংগনিdত করার �লে4্য 
পূ��পনিরকনিল্পত ষড়যলে�র এক সুনি�সৃ্তত অনিভলেযাগ — নিভনিত্ত হ� অ�্যাTাত, নি��নিম্বত নি��ৃনিতস"ূহ যা কT�ই আইলে�র 
কালেছ নি�শ্বাসলেযাগ্য �য়। তু��া কলের ল�Tা লগলেছ লয একই অনিভলেযালেগর ত�লেh ভারতীয় �8নি�নি+র এফআইআরগুনি�র 
ত�লেhর সলেঙ্গ এফআইআর ৫৯ (FIR 59) এর ত�লেhর "লে+্য একানি+ক n� এ�ং অসঙ্গনিত রলেয়লেছ। এর ফলে�  প্রথ" 
চা��শীলে� আ�া �া�ীগুনি� সম্পলেক� সলে�হ বৈতনির হয়। এই কনি"নি� "লে�  কলের�, লয লকালে�া প্রনিসনিকউশ� লকলেসর 
প্রাথনি"ক +াপই যনি� অ�্যায় আলে�শ এ�ং নি"থ্যা উদ্ভা�লে�র nারা কানি�"াচ্ছন্ন হয়, তাহলে� লসই কানি�"া স"গ্র 
ত�hপ্রনিক্রয়ার ওপলেরই নি�প্ত হওয়ার সম্ভা��া লথলেক যায়।

আইনিপনিস লকসগুনি�র ত�h

আইনিপনিস লকসগুনি�লেক নি�লেsষb কলের পুনি�শ এ�ং সা+ারb প্রত্য4�শ�ীলে�র নি��নিম্বত নি��ৃনিতস"ূহ, এ�ং নি��লেম্বর �্যাT্যা 
�া পাওয়ার লসই একই +ারা পু�রা�ৃত্ত হলেত ল�Tা লগলেছ, যার ফলে� লসগুনি� আর নি�শ্বাসলেযাগ্য থালেক �া। আইনিপনিস 
লকসগুনি�লেত �ানি"� ল�ওয়ার স"লেয় ¦ায়া� লকা��স"ূহ এই "ত প্র�া� কলের� লয লযস� লকলেস "ুসনি�"লে�র নি�রুলে� 
অনিভলেযাগ আ�া হলেয়লেছ লয তারা নিহ�ু সম্প্র�ালেয়র সলেঙ্গ নি"লে� "ুস�"া�লে�র নিপনি�লেয়লেছ� — লসগুনি� প্রনিসনিকউশলে�র 
আT্যালে�র অসঙ্গনিত তুলে� +লের। এই কনি"নি� এ�াও �4্য কলেরলেছ� লয এই �াঙ্গা শুরু হওয়ার আলেগ যারা ঘৃbাসূচক 
ভাষb নি�লেয়নিছলে�� ( যার "লে+্য অলে�কগুনি� অপরা+"ূ�ক ঘৃbাসূচক ভাষb পয�ায় পলেড় ) এ�ং �াঙ্গা শুরু করার আহ্বা�
�ানি�লেয়নিছলে��, তালঁে�র ভূনি"কা নি�লেয় ত�h করার নি�ষলেয় পুনি�শ অ�লেহ�া কলেরলেছ।

এই কনি"নি� এই নিস�ালেh উপ�ীত হলেয়লেছ লয এই ত�লেhর সানি��ক গনিতপ্রকৃনিত সর� �য়। এই ত�লেh �াঙ্গা শুরু 
হওয়ার সলেঙ্গ ঘৃbা উলেদ্রককারী ভাষb এ�ং সনিহংস হলেয় ওdার wালেকর সংলেযালেগর নি�ষয়নি� �া� ল�ওয়া হলেয়লেছ। Tু�ই 
অসঙ্গতভালে�, এই ত�h নিসএএ-নি�লেরা+ী নি�লে4াভকারীলে�র ইউএনিপএ (UAPA) nারা অনিভযুক্ত কলের এই "লে"� লয 
তালে�র সনিহংস কালে�র �4্য নিছ� "ুসনি�" সম্প্র�ায় এ�ং অ�্যা�্য নিসএএ-নি�লেরা+ীরা। শু+ু"াত্র একনি� নি�রলেপ4 এ�ং 
কলেdার ত�hই সলেত্যর উপর আলে�াকপাত করলেত পালের, ��া�নি�নিহ নি�নি�ত করলেত পালের এ�ং এই নিহংসাকালে8 
4নিতগ্রস্তলে�র প্রনিত �্যায়নি�চার করলেত পালের।

ইউএনিপএ (UAPA)-এর অলেযৌনিক্তক প্রলেয়াগ

ইউএনিপএ (UAPA)- এর নি�সৃ্তত �্য�হালেরর +র� ল�া�ায় রাষ্ট্র এনি�লেক নি�নি��£ভালে� প্রলেয়াগ করলেত চাইলেছ। এই আই� 
�ীঘ�ানিয়ত ত�h এ�ং �ানি"� পাওয়ার অতী� সীনি"ত সম্ভা��ার "া+্যলে" লযলেকালে�া �্যনিক্তর �ীঘ�কা� প্রাক-নি�চার ল�� 
লহফা�ত সম্ভ� কলের। ইউএনিপএ (UAPA) অনিভযুক্তরা ল�নিশরভাগ স"লেয়ই অপয�াপ্ত প্র"ালেbর অভালে� নি�চালের Tা�াস 
লপলেয় যা�, ত�ুও, অলে�কস"লেয়ই, �হু�ছর ল�লে� থাকলেত �া+্য হ�। এইভালে� এই আইনি� প্রনিক্রয়ানি� নি�লে�ই শানিস্ত হলেয়
ওলেd। এই কনি"নি� পু���্যক্ত কলের� লয ইউএনিপএ (UAPA) এর �্যাপক পয�ালে�াচ�ার �রুরী প্রলেয়া�� রলেয়লেছ।
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এক�া কনি"শ� অফ ই�লেকায়্যানির (Commission of Inquiry) এর প্রলেয়া��ীয়তা

এই কনি"নি� "লে� কলের� লয উত্তর পূ�� নি�নিল্লর �াঙ্গা সংক্রাh স"স্ত কারbগুনি� নি�রলেপ4 ত�h "ারফত প্রনিতনিষ্ঠত করার 
��্য একনি� কনি"শ� অফ ই�লেকায়্যানির (Commission of Inquiry) স্থাপ� করা প্রলেয়া��। এ�াও অত্যh গুরুত্বপূb� 
লয এই প্রস্তানি�ত কনি"শ� অফ ই�লেকায়্যানির (Commission of Inquiry)-এর তরলেফ প্রসঙ্গ উত্থাপলে�র শত�া��ী এ�ং
লচয়ারপাস�� �াছাই লয� 4নিতগ্রস্ত সম্প্র�ায়গুনি�লেক এর স্বা+ী� এ�ং ফ�প্র� কায�কানিরতা সম্পলেক� আশ্বস্ত কলের।

�্যাপকতর ভা��াস"ূহ

উত্তর পূ�� নি�নিল্ললেত ঘলে� যাওয়া �াঙ্গা নি�ষলেয় এই কনি"নি�র অ�ুসন্ধা� আ"ালে�র ভা�লেত �া+্য কলেরলেছ কীভালে� এই ঘ��া
আরও নি�সৃ্তত আকালের ভারলেত সাংনি�+ানি�ক "ূ�্যলে�া+ এ�ং গbতলে�র স্বাস্থ্যলেক প্রভানি�ত কলেরলেছ। এক 4ুদ্র ও কৃনিত্র" 
"ুসনি�" নি�লেরা+ী আT্যা� লথলেক উদূ্ভত এই নিহংসাকা8 ল�া�ায় কীভালে� ��স"াগলে"র "ালে� পনিরলে�নিশত ঘৃbাসূচক �ক্ত�্য
নি"লেশ যালেচ্ছ আস� নিহংসাত্মক ঘ��ার সলেঙ্গ। এই স"স্ত সঘৃb নি�ষয়�স্তুগুনি�র নি�রু�তা করার ল4লেত্র প্রানিতষ্ঠানি�ক 
ইচ্ছাশনিক্ত অভা� অতী� প্রক�।

নি"নিwয়ার একাংশ সঘৃb আT্যালে�র প্রচার করলেত গুরুত্বপূb� ভূনি"কা নি�লেয়লেছ। লয নি�ষলেয় অল্প কলের নিরলেপালে�� �্যাT্যা করা 
হলেয়লেছ। তালে�র নি�ত্যনি�লে�র সা+ারb �শ�ক এ�ং লসাশ্যা� নি"নিwয়ায় তালে�র উপনিস্থনিত নি�নি�ত কলেরলেছ যালেত সঘৃb 
আT্যা�স"ূহ অত্যh ল�নিশ সংT্যক "া�ুলেষর কালেছ লপৌঁছায়। ��াই �াহু�্য, নি��্য"া� সম্প্রচার ত�ারনিক সংস্থাগুনি�র 
ত�ারনিক �্য�স্থা এইস� চ্যালে�লে�র প্রচার এ�ং সী"াহী� স্বা+ী�তার সা"লে� নিফলেক হলেয় পলেড়। �ক্ত�্য এ�ং অনিভ�্যনিক্ত 
প্রকালেশর ��্য এক অনি�য়নি�ত স্থা� নিহলেসলে� সুনি�+া��ক হলে�ও,  নি�ধ্বংসী সঘৃb ভাষb এ�ং নিহংসাত্মক নি�ষয়�স্তুর 
�াহক নিহলেসলে� লসাশ্যা� নি"নিwয়ার এই বৈ�নিশ£্য গুরুতর নি�প� লwলেক আ�ার সম্ভা��া রালেT। লসাশ্যা� নি"নিwয়ার "ুক্ত 
পনিরলে�শ ��ায় রাTার পাশাপানিশ গভীরভালে� 4নিতকারক নি�ষয়�স্তুগুনি�লেক নি�য়�b করার স"া+া� Tঁুলে� পাওয়া এই 
স"লেয়র স�লেথলেক �রুরী স"স্যা।

উত্তর পূ�� নি�নিল্ল লথলেক নিসএএ-নি�লেরা+ী নি�লে4াভকারীলে�র সনিরলেয় ল�ওয়ালেক একনি� নি�নিচ্ছন্ন উ�াহরb নিহসালে� উলেপ4া 
করা যালে� �া। ইউএনিপএ (UAPA)-এর পনিরকনিল্পত প্রলেয়াগলেকও নি�লে��াষ লভলে� উলেপ4া করা যালে� �া। এ�া শু+ু"াত্র 
এই আইলে�র একনি� সূ্থ� অপ�্য�হার �য়, �রং লফৌ��ানির আই�লেক হানিতয়ার কলের নিভন্ন"তলেক �"� করার একনি� 
+ারা�ানিহক প্র�bতা উপস্থাপ� কলের।

প্রনিত�া�কারীলে�র �ীর� করার ��্য সনিহংসতার প্রলেয়াগ এ�ং পর�ত�ী ত�লেhর ল4লেত্র  ইউএনিপএ (UAPA)-এর 
�্য�হার এই প্রনিত�ালে�র ওপর এক নিহ"শীত� প্রভা� নি�স্তার কলেরলেছ। এ +রলে�র ক"�কাণ্ড আ"ালে�র গbতলে�র স্বালেস্থ্যর
��্য "ারাত্মক নি�পজ্জ�ক।

সহা�ুভূনিতশী� নিচhাভা��া ও কায�ক�ালেপর "া+্যলে" স"ন্বয়পূb� সংলেযাগ সা+লে�র 4"তা এ�ং, স�লেথলেক যা গুরুত্বপূb�, 
"তনি�লেরা+ স"া+ালে�র কল্প�াশনিক্ত থাকা এক নি�নি�+তাপূb� স"ালে�র গুরুত্বপূb� বৈ�নিশ£, লযগুনি� তালেক �ীঘ�লে"য়া�ী স্থানিয়ত্ব
ল�য়। এই কনি"নি� "লে� কলের� লয এই সাম্প্র�ানিয়ক ঘ��া��ী লসইস� অভ্যhরী� প্রনিক্রয়াগুনি�র রাশ ল�লে� +লেরলেছ 
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লযগুনি�র "া+্যলে" নি�লে�র নি�নি�+তালেক নি�লে�র শনিক্তলেত ��লে� এক �হুসাংসৃ্কনিতক স"া� শানিh এ�ং সম্প্রীনিত ��ায় 
রালেT। তার ��লে�, নি�নি"�ত হলেয়লেছ এক সঘৃb স্থাপত্য, সনিহংসতার পথলেক শনিক্তশা�ী করা হলেয়লেছ। সম্প্র�ায়গুনি� 
নি�লে�লে�র নি�রা"য় এ�ং পু�রু�ার করার 4"তা হানিরলেয়লেছ। তাই, অগ্রগনিতর �লে4্য রালেষ্ট্রর এক"াত্র পথ হ� ভ্রাতৃত্ব, 
সা"্য এ�ং স্বা+ী�তার একনিত্রত প্রলেয়ালেগর "া+্যলে" �্যালেয়র প্রনিতষ্ঠা করা।


