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কোঠুয়ো ধর্েণ মোমিো

মমদয়টোর বয়  লিি মোত্র আট বির। তোর মোদয়র বণেনোয় ম  
লিি ঠিক মেন একটো ‘মিোদটো িোণবন্ত পোলি’। হলরদণর মত 
ম্ৌদে মবেোত ম । জমু্ম-কোশ্মীদরর েোেোবর মু লিম 
বোকোরওয়োি  ম্প্র্োদয়র এই মিোদটো মমদয়টো েত ১০-ই 

জোনুয়োরী, ২০১৮ তোলরদি তোর মঘোেোটোদক ঘো  িোওয়োদত লনদয় 
মবলরদয়লিি। তোরপর মেদক আর তোর মকোনও মিোোঁ জ পোওয়ো েোয়লন।  োতল্ন 
পর জঙ্গদির মঝোপঝোে মেদক তোর পো-ভোঙ্গো, মেোটো শরীদর আঘোদতর লিহ্ন 
 দমত মৃতদ্হ উদ্ধোর করো হয়। ময়নোত্দন্ত জোনো েোয় মে তোদক মনশোয় 
আচ্ছন্ন কদর একটো মলিদর বিী রোিো হয় আর ম িোদন একোলধক মিোক 
বোদরবোদর তোদক ধর্েণ কদর। িোজে লশট মেদক জোনো েোদচ্ছ মে শরীদরর লবলভন্ন 
স্থোদন আঘোত করো আর েিো টিদপ িুন করো পদরও তোর মোেোয় ভোরী পোের 
ল্দয় দুবোর আঘোত করো হয়। ত্ন্তকোরীরো এবিং ঐ মিোদটো মমদয়টোর পলরবোর 
উভয়পক্ষই মদন কদর মে ৮৭% লহিু জনব লত  ম্পন্ন ঐ কোঠুয়ো এিোকো 
মেদক বোকোরওয়োি মু লিমদ্র  ন্ত্রস্ত কদর লবতোলেত করোর উদেদশযই এই 
নৃশিং  ঘটনো ঘটোদনো হদয়দি। 

এটো স্পষ্টই মবোঝো েোদচ্ছ মে অলধকোিংশ মক্ষদত্রই ধর্েণদক একটো 
রোজননলতক হোলতয়োর লহ োদব বযবহোর করোটো একটো  োধোরণ িবণতোয় 
পলরণত হদয়দি। ম্শভোে মেদক শুরু কদর গুজরোট বো মুজফ ফরনের 
্োঙ্গোর মত ঘটনো মে অ িংিয ধর্েদণর  োক্ষী হদয়দি ম গুদিোর কোরণও 
রোজননলতক। একই ধরদণর নমুনো ম্িো েোদব কোশ্মীর, িলিশেে, উির-পূবে 
ভোরদতর লবলভন্ন  িংঘর্ে কবলিত এিোকোয় লনরোপিো বোলহনী মোরফৎ অ িংিয 
ধর্েদণর ঘটনোয়। একজন মোনুদর্র মোেোয় এভোদবই ঢুলকদয় ম্ওয়ো হদয়দি 
মে ‘কোউদক লশক্ষো ম্ওয়ো’-র মমোক্ষম উপোয় হি তোদ্র নোরীদ্র লশকোর 
বোনোও। এর মদধযই একজন মোনুদর্র মনস্তদের নৃশিং তম আর পোশলবক 
িলরদত্রর িলতফিন পোওয়ো েোয়। 

ঐ মিোদটো মমদয়টোর মৃতদ্হ পোওয়োর পর তোর পলরবোদরর  কদি 
মিদয়লিি গ্রোদমর মদধয তোদ্রই  ম্প্র্োয় কদয়ক বির আদে মে কবরিোনো 
লকদনলিি ম িোদন ঐ মৃতদ্হদক কবর ম্দব। লকন্তু ্লক্ষণপন্থী লহিুে 
গুন্ডোবোলহনী ঐস্থোদন জমোদয়ত হদয় লহিং োর ভয় ম্লিদয় তোদ্র ম িোদন 
কবর ল্দত ম্য়লন। পলরবোদরর মিোদকরো মমদয়টোর মৃতদ্হদক ১০ লক.লম. 
বহন কদর লনদয় েোয় অনয একটো গ্রোদম, মেিোদন তোদক কবর ম্ওয়ো হয়। 

এই ধর্েণ এবিং িুদন অলভেুক্তদ্র  মেেদন লহিু একতো মঞ্চ নোদম একটো 
্লক্ষণপন্থী লহিুে জোতীয়তোবো্ী ্ি কোঠুয়োদত একটো লমলিি কদর। জমু্মর 
দুই BJP মনতো িির িকোশ এবিং িোি ল িং দুজদনই ম ই লমলিদি অিংশগ্রহণ 
কদর। লমলিদি  োলমি িোয় ৫০০০-এর মদতো জনতো ভোরদতর জোতীয় 
পতোকোদক উগ্র ম্শদিদমর উৎ োদহ আকোদশ উলেদয় অলভেুক্তদ্র 
মুলক্তর ্োলব মতোদি। 

কোঠুয়ো বোর অযোদ োলশদয়শদনর লহিুে শলক্তর  মেেন পোওয়ো লকিু 
আইনজীবী িোয় ি’ঘন্টোর জনয ক্রোইম ব্র্যোঞ্চদক মঘরোও কদর রোদি েোদত 
অলভেুক্তদ্র লবরুদদ্ধ িোজে -লশট ফোইি করো নো হয়।  োদে িিদত েোদক জয় 
শ্রী রোম মলোেোন। ইলতমদধয, ঐ পলরবোদরর পরোমশে্োতো আইনজীবী ্ীলপকো 
ল িং রোওয়োতদক জমু্ম বোর অযোদ োলশদয়শদনর  ভোপলত হুমলক ম্িোয় এবিং 

হয়রোন কদর। েোরো অলভেুক্তদ্র  মেেদন লমলিি মবর কদরলিি ম ই একই 
আ্শেেত বোলহনীর তরফ মেদক তোোঁ র উপর ক্রমোেত  োমোলজক িোপ  ৃলষ্ট 
করো হদত েোদক েোদত লতলন এই মোমিো মেদক  দর আদ ন। 

মলহিো এবিং  মোদজ তোদ্র ভূলমকো লবর্দয় BJP আর তোর আ্শেেত 
জন্ম্োতো RSS (এবিং এর লবলভন্ন শোিোিশোিো)-এর লিন্তোভোবনো লবদের্ণ 
করদিই তোদ্র  োলবেক মদনোভোবটো  হদজই বুঝদত পোরো েোয়। এটো মদন 
রোিো ্রকোর মে ১৯৪৭-এর পদর  দের ইচ্ছো লিি ভোরদতর  িংলবধোন 
মনুসৃ্মলতদক লভলি কদর ততরী মহোক। মনুসৃ্মলতদত মলহিোদ্র মে মিোদি 
ম্িো হদয়দি, মেমন – মলহিোরো হি কোম-িোি ো িলরতোদেের  োমগ্রী মোত্র 
আর তোরো মকবিমোত্র িিুব্ধ করোর বযোপোদর পটু; পলরবোদর মলহিোরো 
পুরুর্দ্র  ম্পলি (তো ম  বোবো, ভোই, স্বোমী, মিদি েোরই মহোক নো মকন); 
স্বোধীনভোদব জীবন ঙ্গী লনবেোিদনর বো মে কোজ করদত মলহিোরো ইচু্ছক ম ই 
কোজ লনবেোিদনর মকোনও অলধকোর মলহিোদ্র ম্ওয়ো উলিত নয়; ইতযোল্ 
অজস্র উ্োহরণ মনুসৃ্মলতর পশ্চো্মুিী িলরত্র, লবদশর্ত মলহিোদ্র িলত 
মনুসৃ্মলতর জঘনয মদনোভোবদকই তুদি ধদর। এমনলক উিরোলধকোর  িংক্রোন্ত 
লবর্দয় আইনী অনুদমো্ন, লববোদহর অলধকোর ইতযোল্ িলতষ্ঠোর জনয েিন 
লহিু মকোড্ লবি িোিু করো হলচ্ছি তিনও RSS তোর ্োোঁ ত-নি লনদয় এর 
লবদরোলধতো কদরলিি। অেেোনোইজোর পলত্রকোয় ১৯৪৯  োদির ৭-ই লিদ ের 
তোরো তোদ্র লবশ্ বক্তবয িকোশ কদরলিি মেিোদন বিো হদয়লিি মে 
একজন মলহিোর তোর স্বোমীদক পলরতযোদের আইনী অলধকোর এবিং মলহিোদ্র 
তপতৃক  ম্পলির উিরোলধকোর “িলতটো পলরবোরদক কিলিত করদব,  দিহ 
আর দুশ্চলরত্রতোয়  িংক্রোলমত কদর মফিদব”। 

 ম্প্রলত RSS-এর উচ্চদনতৃদের লকিু লকিু বক্তবয মেদকই মলহিো এবিং 
মলহিোদ্র ভূলমকো  েদে তোদ্র মদনোভোব িকোলশত হদয় পদে। ধর্েণ 
ইলন্ডয়ো-দত হয়, ভোরত-এ কিদনো হতনো – এধরদণর একটো মদনোভোব 
মপোর্ণ কদর এরো মবোঝোদত িোয় মে ধর্েণ একটো শহুদর ঘটনো। এরো লবশ্বো  
কদর মে ঘদরর কোজকমে করো এবিং লনদজর স্বোমীদক  ন্তুষ্ট করোই একজন 
নোরীর ্োলয়ে। েল্ নোরীরো ম টো কদরন তোহদি তোদ্র স্বোমীরো তোদ্র রক্ষো 
করদবন। এগুদিো এবিং এগুদিোরই মদতো অনযোনয লবলভন্ন লবশ্বো দক 
িলতলনয়ত এদ্র দ্বোরো পলরিোলিত ্শ হোজোরদরও মবশী শোিোয় িলতলনয়ত 
িিোর করো হয়। এইধরদণর পশ্চো্মুিী জঘনয লিন্তোভোবনো  মূ্পণে 
িতযোহোদরর ব্দি, এই মস্ত শোিোর  ্ য মোরফৎ এগুদিোদক  মোদজর 
বুদক িলেদয় িলেদয় ম্ওয়ো হদচ্ছ। 

মলহিোদ্র লদ্বতীয় মেণীর নোেলরক লহ োদব ম্িদত িোওয়ো এবিং তোদ্র 
শুধুমোত্র একটো মভোেয- োমগ্রী লহ োদব িলতপন্ন করদত িোওয়ো এইধরদণর 
লিন্তোিলক্রয়োদক  মস্ত ল্ক মেদক পরোলজত করদত হদব। ধর্েণদক শুধুমোত্র 
একটো আইন-শৃঙ্খিোর  ম যো লহ োদব ম্িদি একটো লবরোট  ম যোর 
দূরদৃলষ্টহীন একটো  মোধোদনর ল্দকই আমরো এদেোদবো। এই  ম যোর 
 লতযকোদররই  মোধোদনর জনয আমোদ্র িদয়োজন একটো  োমোলজক এবিং 
 োিংসৃ্কলতক পলরবতে দনর ল্দক এলেদয় িিো। 



 

সু্ফলিঙ্গ – উদ্যোদে আদে্কোর ভেৎ ল িং স্টোলি  োদকে ি, ই ুয – ৯, এলিি ২০১৮ 

হোয়োর এিুদকশোন ফোলডিং এদেলি (HEFA)

ইলিমদযযই যে মস্ত ‘েোিীয় মেেো্ো ম্পন্ন িলিষ্ঠোন’ 
স্বশো দনর অলযকোর িোভ কদরদে য গুদিোদি 
পঠনপোঠন পলরচোিনোর লিষদয় ‘আলথেক স্বশো ন’ চোিু 
করোর একটো কথোিোিে ো চিদে। মোনি ম্প্ উন্নয়ন 

মন্ত্রক (MHRD) মোরফৎ  মস্ত ইলডয়োন ইিটিটিউট অফ্ 
যটকদনোিলে (IIT) গুদিোদক লনদ ে্ শ য্ওয়ো হদয়লেি েোদি আলথেক 
স্বশো দনর িযোপোদর িোরো উপোেে দনর লিলভন্ন মদিদির িস্তোি য্য়। 
লনদ ে্ শমি, ২০১৬  োদি, IIT গুদিোর পলরচোিকদ্র লনদয় েঠিি 
একটো পযোদনি “IIT গুদিোর আলথেক স্বশো দনর েনয খ ড়ো িস্তোি” 
তিরী কদর যফদি। এই খ ড়ো অনুেোয়ী ২০০% লফ-িৃলির এিিং IIT 
গুদিোদক ঋণ য্ওয়োর েনয একটো নন -িযোলকিং লফনোলিয়োি 
যকোম্পোনী (NBFC) িলিষ্ঠোর িস্তোি য্ওয়ো হয়। পলরকল্পনোমোলফক 
২০১৭  োদির যম মোদ  অথেমন্ত্রী হোয়োর এিুদকশোন ফোলডিং এদেলি 
(HEFA) নোদম একটো NBFC তিরীর কথো য োষণো কদরন। 
উচ্চলশক্ষোর িলিষ্ঠোনগুদিোদক পলরকোঠোদমো রক্ষণোদিক্ষণ / উন্নিকরণ 
এিিং েদিষণোর লিলভন্ন  ুদেোে- ুলিযো ি্োন করদি এই HEFA। ্শ 
িেদরর মদযয এই ঋদণর আ িটো ঋণ গ্রহণকোরী িলিষ্ঠোনদক যফরি 
ল্দি হদি , এিিং ৮%-এর যিশী  ুদ্র পলরমোণ িহন করদি  রকোর। 
আদেকোর অনু্োন-লভলিক ফোলডিং মদিদির ি্দি ঋণ-লভলিক 
মদিিদক যীদর যীদর চোিু করোর ল্দক একটো প্দক্ষপ লহ োদি এই 
উদ্যোে যনওয়ো হদয়দে। পোিলিক ইকুইটি মোরফৎ অথে যেোেোর করোর 
ক্ষমিো অপেণ করো হদয়দে HEFA-র হোদি। আর ঋণ লনদি যেদি 
লিশ্বলি্যোিয় এিিং কদিেগুদিোদক এিোর লনদেদ্র  ম্পলি িন্ধক 
রোখদি হদি কোনোড়ো িযোদকর কোদে। 

নীলি পলরিিে দনর এই যরদণর উদ্যোেদক উ্োরীকরণ, 
যি রকোরীকরণ, এিিং লিশ্বোয়দনর (LPG) যিক্ষোপদটই য্খো ্রকোর, 
এিিং য দক্ষদে য্খো েোদি যকন্দ্রীয় অথেমন্ত্রী অরুণ যেটলি লিেি চোর 
িেদর যে িোদেট িস্তোিগুদিো য োষণো কদরদেন য গুদিোদি 
লশক্ষোদক্ষদে  রকোরী খরদচর পলরমোণ ক্রমোেি ভীষণ মোেোয় কলমদয় 
আনো হদয়দে। ২০১৬-১৭  োদি লশক্ষোদক্ষদে িরোদ্দ লেি যমোট যকন্দ্রীয় 
িোদেদটর ৪.৬৮%, যেটো ২০১৭-১৮  োদি কলমদয় করো হদয়দে 
যমোদটর ৩.৭১%। ২০১৭  োদির যম মো  অিলয িদে, ল্ল্লী, মোদ্রো , 
খড়েপুর, এিিং কোনপুর IIT এিিং NIT  ুরোিকোি HEFA যথদক 
যমোট ২,০৬৬.৭৩ যকোটি টোকোর ঋণ যপদয়দে। আর অনযল্দক 
এিোদরর যকন্দ্রীয় িোদেদট উচ্চলশক্ষোর যক্ষদে এমলনদিই অপেেোপ্ত 
িরোদ্দ অকদক আরও কলমদয় আনো হদয়দে। ইউলনভোল েটি গ্রোন্ট 
কলমশদনর িরোদ্দ অথে েিিেদরর ৪,৯২২.৭৪ যকোটি টোকোর লরভোইস ি 
এলস্টদমট যথদক কদম ২০১৮-১৯  োদির েনয হদয়দে ৪,৭২২.৭৫ 
যকোটি টোকো। IIT গুদিোর যক্ষদে এক যোক্কোয় অনু্োদন ১৯১৮ যকোটি 
টোকো কলমদয় য্ওয়ো হদয়দে। NIT গুদিোর েনয িরোদ্দ অদথের 
পলরমোণ ৩৬৬৮.১৭ যকোটি টোকো যথদক কলমদয় করো হদয়দে 
৩২০৩.৪০ যকোটি টোকো। একইভোদি যকন্দ্রীয় লিশ্বলি্যোিয়গুদিোদি 
অনু্োদনর পলরমোণ ৭২৬১.৪ যকোটি টোকো যথদক কদম হদয়দে 
৬৪৪৫.২ যকোটি টোকো। 

এেোড়োও, ২০১৮  োদির ২০-এ মোচে  যকন্দ্রীয় HRD মন্ত্রী িকোশ 
েোভোদড়কর JNU এিিং HCU  দমি পোাঁ চটো যকন্দ্রীয় লিশ্বলি্যোিয়, 
২১-টো রোেয লিশ্বলি্যোিয় েোর মদযয আদে েো্িপুর লিশ্বলি্যোিয়, 
আন্নো লিশ্বলি্যোিয়, আর মোদ্রো  লিশ্বলি্যোিয়, এিিং ২৩-টো িীম ি 
ইউলনভোল েটির েনয যগ্রদিি অদটোনলমর য োষণো কদরন। িোাঁ র মদি 

এটো একটো ‘ঐলিহোল ক প্দক্ষপ’। এর অথে হি এই মস্ত 
লশক্ষোিলিষ্ঠোন লনদেদ্র ইচ্ছোমি যেদকোদনো পলরিিে ন করদি 
পোরদি, নিুন যকো ে চোিু করদি পোরদি, নিুন লিগ্রী ি্োন করদি 
পোরদি, নিুন লিভোে চোিু করদি পোরদি, লিদ্শী অযযোপক লনদয়োে 
করদি পোরদি, লিদ্শী পড়ুয়ো ভলিে  করদি পোরদি, এিিং এ দির 
েনয UGC অথিো AICTE-র মদিো লনয়ন্ত্রণমূিক  িংেঠদনর 
যকোনও অনুদমো্ন িোদ্র িোেদি নো। আর এই যরদণর যকোনও 
পলরিিে দনর েনয  রকোদরর িরফ যথদক যকোনও খরচোও িহন করো 
হদিনো। এই যরদণর নীলি পলরিিে দন  রকোরী অনু্োদনর যক্ষদে ৭০ 
ভোে – ৩০ ভোদের একটো নিুন ফরমুিো চোিু করো হদয়দে, যেখোদন 
MHRD-র িরদফ যকন্দ্রীয় লিশ্বলি্যোিয় গুদিোদক িিো হদয়দে যমোট 
অনু্োদনর অন্তি ৩০% অথে যেন িোরো উপোেে ন কদর এিিং HEFA-
র আওিোয় যেন িোরো ঋণ গ্রহণ কদর। 

যেদহিু ভোরদির লশক্ষো িলিষ্ঠোনগুদিোর উপোেে দনর িযোন 
উৎ ই হি য লমস্টোর-লফ, িোই এটো খুিই স্বোভোলিক যে আলথেক 
স্বশো ন এিিং লশক্ষোদক্ষদে ঋণ-লভলিক মদিদির ল্দক য োাঁ কোর 
অথেই হি পড়ুয়োদ্র লফ-এর ক্রমোেি িৃলি পোওয়ো। এেোড়োও, এভোদি 
 রকোরী অনু্োন অনিরি কলমদয় য্ওয়োর মোযযদম এই লশক্ষো 
িলিষ্ঠোনগুদিোদক HEFA যথদক যিশী কদর ঋণ গ্রহণ করদি, এিিং 
কোেকদমের েনয আলথেক  িংস্থোন আর িোেোদরর উপর লনভে রশীি হদি 
িোযয করো হদচ্ছ। যীদর যীদর য্খো েোদি পড়োদশোনোর খরচ, যহোদস্টি 
খরচ যিদড়ই চদিদে। িলিষ্ঠোদনর  মস্ত  ুদেোে- ুলিযোর েনয খরদচর 
টোকো পড়ুয়োদ্র যথদকই আ্োয় করোর লিলভন্ন উপোদয়র আম্োলন 
হদি। এইভোদি স্বশো দনর নোম কদর HEFA-র মোযযদম লপেদনর 
্রেো ল্দয় লশক্ষোদক্ষদে যি রকোরী পুাঁলেদক িদিশ করোদনো হদচ্ছ। 
IIT এিিং অনযোনয  রকোরী অলভেোি লশক্ষো িলিষ্ঠোনগুদিোদক 
‘েোিীয় মেেো্ো ম্পন্ন িলিষ্ঠোন’ যথদক ‘উচ্চ-িোভেনক িলিষ্ঠোন’-
এ পলরণি করো হদচ্ছ। এইযরদণর প্দক্ষপ মোরফৎ  মোদের একটো 
যমৌলিক িদয়োেনীয়িো লশক্ষোদক য্দশর মদযয আলথেকভোদি এিিং 
 োমোলেকভোদি  িদথদক যিশী কদর লপলেদয় থোকো মোনুষদ্র যথদক 
আরও দূদর লনদয় েোওয়ো হদচ্ছ। এই যমৌলিক িদয়োেনীয়িোদক েোদি 
িিিৎ করো েোয় য ল্দক যকোনও ্োলয়ত্ব নো লনদয়  রকোর লিদ্শী 
আর য্শী কদপেোদরটদ্র ্োিোি লহ োদি কোে কদর চদিদে, এিিং 
যমহনিী যেণী এিিং মযযলিি যেণীর েনেণদক এই িযয়িহুি 
লশক্ষোিযিস্থোর খদদ্দদর পলরণি হদি িোযয করদে। 

 রকোরী অনু্োন এইভোদি কলমদয় যনওয়োর লিদরোলযিো কদর 
 ম্প্রলি DU, JNU, এিিং অনযোনয লিশ্বলি্যোিদয় লশক্ষক এিিং েোে 
 িংেঠন এক োদথ লমদি এদকর পর এক িলিিো্  িংেঠিি কদরদে। 
এর আদেও, IIT িদে, IIT খড়েপুর, IIT কোনপুর, পোঞ্জোি 
লিশ্বলি্যোিয়, এিিং IISER যমোহোলি-র মদিো লশক্ষো িলিষ্ঠোদন পড়োর 
খরচ এিিং যহোদস্টি খরচ িোড়োদনোর মি পড়ুয়ো-লিদরোযী এিিং েন-
লিদরোযী িকদল্পর লিরুদি পড়ুয়োরো একোলযকিোর লিরোট মোদপর িলিিো্ 
 িংেঠিি কদরদে।  োরো য্শ েুদড় LPG-র লিরুদি যে 
আদদোিনগুদিো হদয় চদিদে এগুদিোদক িোরই অিংশ লহ োদি 
য্খদি হদি এিিং আমোদ্র য্দশ উচ্চলশক্ষোর ভলিষযিদক িোাঁ চোদনোর 
েনয আরও িীব্র আদদোিন েদড় িুিদি হদি। 



 

সু্ফলিঙ্গ – উদ্যোদে আদে্কোর ভেৎ ল িং স্টোলি  োদকে ি, ই ুয – ৯, এলিি ২০১৮ 

SC এবিং ST (লিদভনশন অফ্ অযোট্রল টি ) অযোক্ট-কক লশথীি করোর কেষ্টো

ল লিউল ি কোস্টট    (SC) এবিং ল লিউল ি 
ট্রোইব  দ্র (ST) িলি কে ববষম্যমূ্িক আেরণ 
ভোরিীয়  ম্োদে এদকবোদর ম্জ্জোেি িোদক লনমূ্েি 
করোর উদেদশয েোিু করো হদয়লিি আনটোদেলবলিটি 

(অদেদে ) অযোক্ট (পরবিীকোদি েোর নোম্করণ করো হদয়লিি 
কিোদটকশোন অফ্ ল লভি রোইট   অযোক্ট ১৯৭৬)। এই আইন এিটোই 
অকোেেকরী লিি কে পরবিীকোদি ১৯৮৯  োদি েোিু করো হি SC 
এবিং ST (লিদভনশন অফ্ অযোট্রল টি ) (PoA) অযোক্ট ১৯৮৯। ক ো্ 
এই আইদনর অলিত্ব আর িলব দম্ি িোর লবলভন্ন ধোরোর কে লববরণ 
রোষ্ট্র ল্দয়দি িোর ম্োধযদম্ই িম্োণ হয় কে SC এবিং ST েনেণদক 
ঠিক লক ধরদণর নৃশিং িোর  মু্ম ীন হদি হয়। েল্ও, লবেি লকিু 
্শক ধদর ্লিিদ্র উপর েিদি থোকো লনেেোিন নযোয়লবেোদরর কেোটো 
িলিয়োটোদকই িদের মু্দ  কেদিদি, িো  দেও  ম্প্রলি SC / ST 
PoA অযোক্ট ১৯৮৯-কক কেভোদব লশথীি করো হদয়দি িোদক ্লিি ও 
আল্বো ীদ্র উপর িম্োেি বোড়দি থোকো লনেেোিন এবিং িোদ্র 
ম্েেো্োর িড়োইদক কিোদটো কদর ক্ োর কিক্ষোপদটই লবদবেনো করো 
্রকোর।  ুলিম্ ককোটে  ‘আইদনর অপবযবহোর’-এর কে অলভদেোে 
এদনদি িোর লবপরীদি বরিং  রকোরী িথয কথদকই ক্ ো েোদে কে 
SC / ST PoA অযোক্ট-এর অপবযবহোর কিো নয়ই বরিং এই আইনদক 
অিযন্ত দুবেিভোদব বোিবোলয়ি করো হদয়দি। এই আইন ম্োরেৎ 
অলভেুক্তদ্র  োেোিোলির হোর  োঙ্ঘোলিকভোদব কম্, েল্ও 
অপরোদধর ম্োত্রো ল্নদকল্ন কবদড়ই েদিদি। নযোশনোি িোইম্ 
করকর্ ে  বুযদরো (NCRB)-র িথয অনুেোয়ী েোনো েোদে কে SC / ST 
PoA অযোক্ট ১৯৮৯-এর আওিোয় েোেে -ল দটর হোর ৭৭% এবিং 
 োেোিোলির হোর ম্োত্র ১৫.৪%। লবেি ্শ বির (২০০৭ - ২০১৭) ধদর, 
্লিিদ্র লবরুদে অপরোধ ৬৬% বৃলে কপদয়দি। লহউম্যোন রোইট   
ওয়োচ -এর “লহদিন অযোপোরদথি – কোস্ট লিস লিলম্দনশোন এদেইেট 
ইলিয়োস আন্টোদেবল  ” শীষেক একটো িবদে বিো হদয়দি – 
“লবেোরবযবস্থোর কক্ষদত্র ্লিিরো িোয়ই ববষম্যমূ্িক ম্দনোভোদবর 
লশকোর হন। লবলভন্ন ম্োম্িোয় অপরোধীদ্র িোড়ো কপদয় েোওয়োর কে 
অিযলধক হোর িো কথদকই কবোঝো েোয় কে িল লকউটোর এবিং 
লবেোরপলিরো ্লিিদ্র আনো অলভদেোেদক  বিভোদব ও লন ুুঁিভোদব 
লবদবেনো করদি বযথে”। 

আ্োিদির  হোনুভূলি আ দি কোদ্র ল্দক ক টোও পলরষ্কোর কবোঝো 
েোয়। একল্দক, এই আইদনর িভোদব অপরোদধর ঘটনো কম্দি লকনো, 
লবলভন্ন লনেেোিদনর ঘটনো আরও কবশী কদর িকোদশয আ দি লকনো ও 
ক গুদিোর কক্ষদত্র নযোয়লবেোর  ম্পন্ন হদে লকনো, এবিং এই আইদনর 
েদি লনপীলড়ি েনেোলি লনদেদ্র  ুরলক্ষি ও লনরোপ্ ম্দন করদি 
লকনো – এককথোয়,  ম্োদের উপর এই আইদনর িভোব ঠিক কিটো 
পড়দি ক টো েোেোই করোর ককোনও কেষ্টোই করো হয়নো। অনযল্দক, 
এরম্টো ধদরই কনওয়ো হদয়দি কে এই আইন ক ৌভ্রোিৃদত্বর 
 োিংলবধোলনক ম্েেো্োদক িুদি ধরদিনো, এবিং িোই এর একটো র্ব্ি 
করো িদয়োেন। ক ৌভ্রোিৃদত্বর বোিোবরণ বিরী করোর েনয েোরো ্লিি 
নন বো েোরো উঁেুেোলির িোদ্র ঠিক লক করণীয় িো এই রোয় কথদক 
এদকবোদরই পলরষ্কোর নয়। বরিং উদে এই রোদয় অপরোদধর লশকোর 
হওয়ো ্লিিদ্র নোদম্ কুৎ ো রটোদনো হদয়দি কে িোরো নোলক লহিং োর 
বদশ বো ক্ষলিপূরদণর টোকো পোওয়োর কিোদভ ভুদয়ো অলভদেোে ্োদয়র 
কদর। এইধরদণর বক্তবয PoA-র ১৫ নিং ধোরোদকই িঙ্ঘন কদর 
কে োদন স্পষ্টই বিো আদি কে একেন লনেেোলিি অলভদেোেকোরীদক 
“লবশ্বো , শ্রেো, আর ম্েেো্ো”-র  োদথ লবদবেনো করদি হদব। 

 ুলিম্ ককোটে  লনদের ইেোম্ি লকিু িথযদক িুদি এদনদি এবিং লকিু 
অদু্ভি েুলক্ত  োড়ো কদর PoA অযোক্ট ১৯৮৯-এর ক্ষম্িো  বে কদরদি। 
ইেোকৃিই কহোক আর অলনেোকৃিই কহোক,  ুলিম্ ককোদটে র এই 
লনদ ে্ দশর ম্োধযদম্ কেটো করো হদয়দি ক টো হি এবোর কথদক েোরো 
্লিিদ্র উপর ককোনও অপরোধমূ্িক ঘটনো ঘটোদব িোদ্র লবরুদে 
ককোনও অলভদেোেই পদরোক্ষভোদব ্োদয়র করো েোদবনো।  ুলিম্ ককোটে  
‘লনরীহ েনেণ’-এর লবরুদে ‘ভুদয়ো অলভদেোে’-এর ‘ভয়’ লনদয় 
লেলন্তি। ককোদটে র বক্তবয অনুেোয়ী এই ‘ দেহোিীি’ েনেণদক 
েোলম্ন অদেোেয ধোরোয় কেিোর কলরদয় েোদি িোদ্র কোলিম্োলিি করো 
েোয় িোর েনয লকিু ‘লবদবকহীন’ কিোকেন এদ্র লবরুদে এই 
আইনদক বযবহোর কদর লনেেোিদনর ভুদয়ো অলভদেোে ্োদয়র কদর। 
 দেদহর অিীি এই লনদ ে্ োষ েনেণ আ দি হদিন পোবলিক 
 োরদভন্ট বো অনুরূপ লকিু কিৃে ত্বমূ্িক পদ্ লনেুক্ত ্লিি নয় এম্ন 
লকিু ম্োনুষ। আর লবদবকহীন কিোকেদনর  কদিই মূ্িি ক লম্-
লিল ি কোেকদম্ে লনেুক্ত ্লিি েনেোলিভুক্ত ম্োনুষ।  োম্প্রলিক এই 
রোয় ম্োরেৎ  দবেোচ্চ আ্োিি লনদ ে্ শ ল্দয়দি কে একেন অলভেুক্ত 
পোবলিক  োরদভন্টদক একম্োত্র ি নই কেিোর কদর েোদব ে ন 
িোদক লনদয়োেকোরী  রকোরী কিৃে পদক্ষর কোি কথদক এবযোপোদর 
লিল ি অনুম্লি পোওয়ো েোদব। আর কব রকোরী  িংস্থোয় কম্েরি 
অলভেুদক্তর কক্ষদত্র  িংলিষ্ট ল লনয়র  ুপোলরদন্টদিন্ট অফ্ পুলিশ 
(SSP) অনুম্লি ল্দি িদবই িোদক কেিোর করো েোদব। এিোড়োও, 
 দবেোচ্চ আ্োিদির লনদ ে্ শ অনুেোয়ী FIR ্োদয়র করোর আদেও 
একটো িোথলম্ক ি্ন্ত করদি হদব এটো েোেোই করোর েনয কে আদ্ৌ 
অলভদেোেটো অযোট্রল টি  অযোক্ট-এর আওিোয় পড়দি নোলক ক ই 
অলভদেোেটো ভুদয়ো। আ্োিি আরও েোলনদয়দি কে অলভেুক্ত েল্ 
িম্োণ করদি পোদর কে িোর লবরুদে আনো অলভদেোেটো লভলিহীন 
িোহদি িোর কক্ষদত্র আেোম্ েোলম্দনর অনুম্লি ক্ওয়ো হদব। এর অথে 
হি লেলন অপরোদধর লশকোর লিলন অলভদেোে ্োদয়র করোর আদে 
দু’বোর ভোবদবন, কোরণ অপরোধীর লবরুদে FIR নলথভুক্ত করো এবিং 
িোদক কেিোর করো ককোদনোটোই িৎক্ষণোৎ হদবনো। এটো অিযন্ত 
আশ্চেেেনক বযোপোর কে আ্োিি একবোদরর েনযও লবদবেনো করিনো 
কে একেন দুবেি অলভদেোেকোরীর কোদি FIR নলথভুক্ত করোটোই 
একটো লবরোট েযোদিঞ্জ, কোরণ অলধকোিংশ কক্ষদত্রই পুলিশ অলে োদররো 
FIR নলথভুক্ত করদি আপলি কদর। ইকনলম্ক অযোি পলিটিকোি 
উইকলি একটো  ম্ীক্ষো কদর েোলনদয়দি কে এই আইদনর অধীদন 
নলথভুক্ত ম্োম্িোর ৫০%-ই আ্োিি অবলধও কপৌুঁিোয়নো এবিং 
পুলিদশরো লনদেরোই ক গুদিো  োলরে কদর ক্য়। “ি্ন্তকোরী 
অলে োররো েোিপোদির লভলিদি পক্ষপোলিত্ব কদর” এম্ন কথোও 
এই  ম্ীক্ষোয় উদে এদ দি। 

 ুলিম্ ককোটে  কে িথম্বোদরর েনয এরকম্ ইেোম্দিো কেৌে্োরী 
লবেোরবযবস্থোর ককোনও আইনী ধোরোদক িঘু করি িো নয়। এই একই 
কবঞ্চ (দেটো SC / ST PoA অযোক্ট, ১৯৮৯-কক িঘু কদরদি) 
একইভোদব ‘ভুদয়ো অলভদেোে’-এর অেুহোদি লকিু অথেহীন িলিয়ো 
েোিু কদর IPC-র ৪৯৮-এ ধোরোর ক্ষম্িোদকও  বে করোর কেষ্টো 
কদরলিি, আর এইভোদব এই ৪৯৮-এ ধোরোয় েোদি কোউদক ক নও 
কেিোরই করো নো েোয় িোর েোবিীয় বযবস্থো কদরলিি। 



 

সু্ফলরঙ্গ – উদদযোদে আদেদকোয বেৎ লিং স্টোলি োদকে র, ইুয – ৯, এলির ২০১৮ 

ললযয়ো এফিং US োম্রোজ্যফোদ

২০১৮ োদরয ৮-ই এলির US প্রিলদিন্ট ট্রোম্প 
প্র োলণো কযদরন প্রম ললযয়ো প্রমবোদফ যোোয়লনক অস্ত্র 
ফযফোয কযদে তোয জ্নয ললযয়োদক প্রেোযত লদদত 
ফোধয কযদফ US। মলদ ললযয়োন যকোয প্রম 

যোোয়লনক অস্ত্র ফযফোয কদযদে এযকভ প্রকোন িভোণ লতলন 
প্রদেোনলন। কদেোদযট লভলিয়োগুদরো োদথ োদথ ট্রোদম্পয ফক্তদফযয 
ভথেদন একোলধক লবলি িচোয কযো শুরু কদয লদদয়লের, মলদ এই 
লবলিগুদরো কতটো লতয ফো এয গ্রণদমোেযতো কতটো প্রটো লনদয় 
তোযো প্রকউ লনজ্দোলয়দে স্পষ্ট কদয লকেু ফরদত োদযলন। ৮-ই 
এলির ললযয়োন আযফ প্রযি প্রেদন্ট প্রদৌভো দয যোোয়লনক অদস্ত্রয 
ফযফোদযয প্রকোন িভোণ োয়লন। প্রযি প্রেদদন্ট কভেযত িোক্তোয 
ঈদ আরলদন প্রোলফয়ো ফদরদেন – “আলভ প্রদৌভোয প্রকন্দ্রীয় 
োোতোদর োত ফেয ধদয কোজ্ কদযলে। ২০১৮ োদরয জ্োনুয়োযী 
ভোদ একটো  টনো  দট মোয য আভযো শ্বোকদষ্ট বুেদত থোকো 
েয়জ্ন রুেীয লচলকৎো কলয। িোক্তোযী যীক্ষোয দয আভযো তোদদয 
যীদয প্রকোন ক্ষলতকয উোদোদনয ন্ধোন োইলন। তোদদযদক 
অলিদজ্ন প্রথযোী কযোদনো য়, এফিং তোদত আভযো প্রকোন লফলোক্ত 
েযো েুুঁদজ্ োইলন”। ৯-ই এলির প্রদৌভো এফিং প্র ৌটো এরোকোয় উলিত 
ইন্টোযনযোনোর প্রযি ে নোদভ একটো ভোনফতোফোদী প্রেোষ্ঠী জ্োলনদয়দে 
প্রম প্রদৌভোয় যোোয়লনক অস্ত্র ফযফোয দয়দে এভন প্রকোন েফয 
তোদদয কোদে প্রনই। এভনলক, ললযয়োয িোক্তন লিটি অযোেোোিয 
লটোয প্রপোিে  BBC লনউজ্দক জ্োলনদয়দেন প্রম ললযয়ো যকোয 
যোোয়লনক অদস্ত্রয োভরো চোলরদয়দে এই প্রম অলবদমোে কযো দয়দে 
তোয স্বদক্ষ প্রকোন িভোণ প্রনই। 

ুতযোিং িভোণ ফো িভোদণয অবোফ মোই প্রোক নো প্রকন প্রটো আভোদদয 
প্রই  টনোগুদরোয কথোই ভদন কলযদয় প্রদয় প্রমগুদরোয উয লবলি 
কদয US ইযোদক আেভণোত্মক অলবমোন চোলরদয়লের। োদ্দোভ 
হুদদনয কোদে উইন  অফ্  ভোস্  প্রিস্ট্রোকন আদে এই লবলিীন 
একটো অলবদমোে এদন প্রই ভয় US-এয ইযোক আেভণদক একটো 
বফধতো িদোন কযো দয়লের। ঠিক একইধযদণয একটো অজু্োত বতযী 
কদয US, UK, এফিং ফ্রোন্স – এই লতনদট োম্রোজ্যফোদী লক্ত আফোয 
প্রজ্োট প্রফুঁদধদে একদমোদে প্রফআইনীবোদফ একটো োফেদবৌভ যোষ্ট্রদক 
আেভণ কযদফ ফদর। অথচ ৭-ই এলির প্রদৌভোদত ললযয়োন যকোয 
যোোয়লনক অদস্ত্রয োভরো চোলরদয়দে – এই লনদয় প্রম কথো দে 
প্রটোয লফলদয় প্রকোন ুষ্পষ্ট তদন্ত কযো য়লন এফিং এই ফযোোদয 
তোদদয কোদে প্রকোন িভোণ প্রনই। US, UK, এফিং ফ্রোন্স িোয় 
১০০-য প্রথদক প্রফী েু লভোইর োভরো চোলরদয়দে। এই 
লভোইরগুদরোয অলধকোিংই ললযযোয বনয প্রগুদরোয েলতদথই 
ধ্বিং কদযদে, লফদলত প্রমগুদরো দোভোস্কোদয কোদেলদট একটো 
এরোকোদক লনোনো কদয প্রেোুঁ ড়ো দয়লের। আয অনযগুদরো রক্ষযভ্রষ্ট 
দয়দে। ১৪-ই এলির কোদর এই প্রম লফভোন আেভণ চোরোদনো 
দয়দে প্রগুদরো UN-এয দয একটো প্রদদয োফেদবৌভে এফিং 
আঞ্চলরক িংলতদক স্পষ্টই রঙ্ঘন কদয। এই লফভোন োভরোগুদরো 
আন্তজ্ে োলতক আইনদক রঙ্ঘন কদয এফিং UN-এয অনুদভোদন 
েোড়োই কযো য়। রক্ষযণীয় ফযোয র অেেোনোইদজ্োন পয দয 
িললফন অফ্  প্রকলভকোর উইন  (OPCW)-এয একটো দর প্রমলদন 
প্রেোদন তোদদয কোজ্কভে শুরু কযোয কথো ঠিক কদযলের ঠিক তোয 
আদেয লদদনই এই োভরো চোরোদনো র। 

এটো একদভই স্পষ্ট প্রম যোোয়লনক অস্ত্র ফযফোদযয োদথ এই লফভোন 
োভরোগুদরোয প্রকোন ম্পকে ই প্রনই। US-এয লনদজ্য কোদেই 
যোোয়লনক অদস্ত্রয ফদথদক ফড় ম্ভোয ফতে ভোন। ইযোদক লিলিদটি 
ইউদযলনয়োভ ফযফোয কদযলের US। ইযোক এফিং ললযয়ো দুদটো িোদনই 
ধিংোত্মক অস্ত্রস্ত্র ফযফোয কদযদে US। ললযয়ো প্রথদক এই 
োম্রোজ্যফোদী লক্তগুদরো েভোেত লফলেন্ন দয় ড়দে এফিং 
উদটোলদদক যোলয়ো, ইযোন, এফিং তুকীয প্রনতৃদে আস্তোনো িলেয়োয 
ভোধযদভ ললযয়োয যকোয এফিং লফদযোধীদদয ভদধয একটো ভধযিতোয 
ফোতোফযণ বতযী দয়দে। এই অফিোয় একটো লফৃঙ্খরোয ৃলষ্ট কযদতই 
তোযো এই লফভোন োনো চোলরদয়দে। US এফিং তোদদয ঙ্গীদদয এই 
লভোইর োনো চোরোদনোয আদযকটো উদদ্দয র তুকীদক একটো ফোতে ো 
প্রদয়ো। কোযণ লদদক তুকীয এযদদোেোন যকোয উিয ললযয়োয ূফে 
লদদক িদফ কযোয লযকল্পনো কযদে প্রমেোদন কুদে  ফোলনীদক ভদত 
প্রদয়োয জ্নয US আদে থোকদতই লকেু প্রনোদক প্রভোতোদয়ন কদয 
প্রযদেদে। ললযয়োয এই অঞ্চরটোই র একভোত্র অঞ্চর প্রমেোদন US-
এয িতযক্ষ োভলযক উলিলত ফতে ভোন। 

ভধয-ূফে এলয়োদত US োম্রোজ্যফোদ আয তোয োথীযো প্রমবোদফ 
নগ্নবোদফ লিংোত্মক উোদয় রুপোট চোরোদে তোয োক্ষী যদয়দে 
লফেত দুই দক। এইভস্ত এরোকোয লফলবন্ন প্রদদ োকদেণীয োরো 
ফদর  টিদয় প্রই এরোকোয ম্পদদক লনদজ্দদয িতযক্ষ লনয়ন্ত্রদণ 
আনোয জ্নয তোযো আেভণোত্মক মুদ্ধ চোরোদে। এইবোদফ তোযো 
ইলতোদয চোকোদক  ুলযদয় লদদত চোইদে। ম্প্রলত, যোলয়ো 
োভলযকবোদফ ভধয-ূফে এলয়োদত িদফ কদযদে এফিং ঐ এরোকোয় 
একটো গুরুেূণে বূলভকো োরন কযদত শুরু কদযদে। এই চযোদরদেয 
মু্মেীন দয় US, UK, এফিং ফ্রোন্স ঐ এরোকোয় লনদজ্দদয কতৃে ে 
িোদনয প্রচষ্টো চোরোদে, এফিং প্রই উদদ্দদযই এই লফভোন আেভণ  
চোরোদনো দয়দে। এই োম্রোজ্যফোদী লক্তগুদরো মোই ফরুক নো প্রকন 
আজ্ এই এরোকোয প্রদট্রোলরয়োদভয বোন্ডোয এফিং প্রই ম্পদদক 
লনদজ্দদয দেদর আনোয জ্নয যোস্তো বতযী কযোই আদর এই 
োম্রোজ্যফোদী লড়মদন্ত্রয ভূর উদদ্দয। 

 


