
আমােদর সাং�ৃিতক জগেতর ৪৯ জন সহকম�র িব�ে� স�িত এক� এফআইআর দািখল করা হেয়েছ �ধুমা� এই কারেণ �য,                 
তাঁরা নাগিরক সমােজর দািয়�শীল সদস� িহেসেব িনেজেদর কত� ব� পালন কেরিছেলন। আমােদর �দেশ লাগাতার ঘেট চলা               
গণিপটুিনর ঘটনা�িল স�েক�  উে�গ �কাশ কের তাঁরা মাননীয় �ধানম�ীর উে�শ� এক� �খালা িচ� িলেখিছেলন।  

এই কাজটােক িক �কােনাভােবই �দশে�ািহতামলূক কম�কা� বলা চেল? নািক এটােক আইন ব�ব�ার অপব�বহােরর মাধ�েম              
নাগিরকেদর �হন�া কের �িতবাদী ক�েরাধ করার চ�া� িহেসেবই ধরা উিচৎ।  

ভারতীয় সাং�ৃিতক জগেতর সদস� িহেসেব, িবেবকবান নাগিরক িহেসেব, আমরা �েত�েকই এই ধরেনর �হন�ার িব�ে� তী�               
�িতবাদ জানাি�। �ধু তাই নয়, আমােদর সহকম�রা মাননীয় �ধানম�ীর উে�শ� �য িচ�� িলেখিছেলন, আমরা তার �িত�                
শে�র �িত সহমত �পাষণ করিছ। আর স�ত �পাষণ কির বেলই আমরা তাঁেদর িচ�র বয়ানটা এখােন আরও একবার তুেল                  
ধরিছ এবং িশ�া, সং�ৃিত ও আইন জগেতর সকল িবেবকবান নাগিরেকর কােছই এই িচ�র বয়ান �ক পুনরায় তুেল ধরার                  
আেবদন জানাি�। স�ত �পাষণ কির বেলই আমরা �িতিদন এই িবষেয় কথা বলব, �িতবাদ জানােবা। �িতবাদ জানােবা                
গণিপটুিনর িব�ে�, নাগিরক ক� �রাধ করার �েচ�ার িব�ে�, নাগিরকেদর �হন�া করার জন� আইন ব�ব�ার অপব�বহােরর               
িব�ে�।  

 

২৩�শ জলুাই, ২০১৯ তািরেখ, অপণ�া �সন, আদরু �গাপালকৃ�ন, শ�াম �বেনগাল, অনরুাগ কাশ�প, আিশস ন�ী ও রামচ� �হ                 
সহ ৪৯ জন িবিশ� নাগিরেকর �ধানম�ী নের� �মাদী'�ক �লখা �খালা িচ�র বয়ানঃ  

 

আমরা, শাি�ি�য় ও গিব�ত ভারতীয় িহেসেব, আমােদর ি�য় �দেশ বত� মান সমেয় ঘেট চলা এেকর পর এক মম�াি�ক ঘটনা িনেয়                   
তী� আশ�ায় ভুগিছ।  

আমােদর সংিবধােন ভারতেক এক� ধম�িনরেপ� সমাজতাি�ক গণতাি�ক �জাত� বেল বণ�না করা হেয়েছ, �যখােন সম� ধম�,               
জািত, িল� এবং বেণ�র নাগিরকরা সমান অিধকার পান। অতএব, যােত �িত� নাগিরক তাঁেদর সংিবধান �দ� অিধকার �ভাগ                 
করেত পােরন, তা িনি�ত করার জন� আমােদর আেবদন�িল িন��পঃ  

১. অিবলে� মসুিলম, দিলত এবং অন�ান� সংখ�ালঘু স�দােয়র মানেুষর ওপর গণিপটুিনর ঘটনা�িল ব� হওয়া দরকার। আমরা                
এন.িস.আর.িব (ন�াশনাল �াইম �রকড� ব�ুেরা) এর িরেপাট� �দেখ িবি�ত, �ধুমা� ২০১৬ সােলই দিলতেদর িব�ে� কমপে�               
৮৪০� অত�াচােরর ঘটনা নিথভু� হেয়েছ এবং অপরাধীেদর সাজা �াি�র হার �াস �পেয়েছ ।  

এছাড়াও, ১লা জানয়ুাির ২০০৯ �থেক ২৯ �শ অে�াবর ২০১৮ এর মেধ� ২৫৪ � ধম�য় পিরচয়-িভি�ক ঘৃণ� অপরােধর ঘটনা                  
ঘেটেছ, যার ফল��প কমপে� ৯১ জন িনহত হেয়েছন, এবং ৫৭৯ জন আহত হেয়েছন (ফ�া�েচকার.ইন-র তথ�ভা�ার �থেক,                
৩০�শ অে�াবর, ২০১৮)। নাগিরকেদর ধম�য় িহংসামলূক অপরােধর তািলকা �থেক জানা যাে� �য, ৬২% ঘটনার ��ে�               
মসুিলমরা (ভারেতর জনসংখ�ার ১৪%) িনশানায় �থেকেছন, এবং ১৪% ��ে� ি��ানরা (ভারেতর জনসংখ�ার ২%) আ�া�              
হেয়েছন। এইধরেনর আ�মণ�িলর ৯০%-ই ২০১৪-র �ম মােসর পের নিথভু� হেয়েছ, যখন আপনার সরকার �দেশর �মতায়               
আসীন হয়।  

মাননীয় �ধানম�ী, আপিন সংসেদ দাঁিড়েয় এই ধরেণর গণিপটুিনর ঘটনা�িলর সমােলাচনা কেরেছন, িক� তা �মােটই যেথ�               
নয়। এই ধরেনর ঘৃণ� অপরােধর অপরাধীেদর িব�ে� িক আদেত �কান পদে�প �নওয়া হেয়েছ? আমরা অত�� দঢ়ৃভােব মেন                 
কির �য, এই ধরেনর অপরাধ�িলেক জািমন অেযাগ� বেল �ঘাষণা করা উিচৎ, এবং অপরাধীেদর �ত এবং িনি�ত ভােব                 
দ�ৃা�মলূক শাি� �দান করার ব�ব�া করা উিচৎ। যিদ খুন করার শাি� িহেসেব �কানরকম প�ােরাল ছাড়াই যাব�ীবন কারাদ�                 
�দওয়া �যেত পাের, তেব িপ�েয় মারার মেতা আরও জঘন�তম অপরােধর ��ে� �সই শাি� কায�কর হেব না �কন? �দেশর �কান                   
নাগিরেকরই, তার িনেজর �দেশ ভয় িনেয় �বেঁচ থাকা উিচৎ নয়!  

দঃুেখর িবষয় হল, আজেকর িদেন "জয় � রাম" এক� উ�ািনমলূক 'রণ-��ার' �িনেক পিরণত হেয়েছ, যা আইন শ�ৃলা জিনত                  
সমস�ার উে�ক কের, এবং এর নােমই গণিপটুিনর ঘটনা ঘেট চেলেছ । ধেম�র নােম এত জঘন� িহংসা�ক অপরাধ ঘেট �যেত �দেখ                    
রীিতমেতা িশউের উঠেত হয়! এখন �তা আর �সই 'মধ�যুগ' চলেছ না! ভারতীয় স�দােয়র অেনেকর কােছ রােমর নাম পিব�                  
বেল মান� হয়। �দেশর শীষ� �শাসিনক কম�কত� া িহেসেব আপনার অিত অবশ�ই এইভােব রােমর নামেক কলি�ত করার                
কীিত� কলাপ �িলেক ব� করার জন� উেদ�াগী হওয়া উিচৎ।  



২. িভ�মেতর সহব�ান না থাকেল তােক গণত� বলা যায় না। সরকােরর িব�ে� িভ�মত �পাষণ করার জন� কাউেকই                 
"�দশে�াহী" বা "শ�ের নকশাল" আখ�া িদেয় কারাব�ী করা উিচৎ নয়। ভারেতর সংিবধােনর ১৯ ন�র অনেু�দ� �াধীনভােব                
মতামত �কাশ করার অিধকার �দয়, িভ�মত �কাশ করার অিধকারও তার এক� অিবে�দ� অংশ।  

সরকাের �মতাসীন রাজৈনিতক দেলর সমােলাচনা করার অথ� �দেশর সমােলাচনা করা নয়। �দেশর �মতাসীন �কান              
রাজৈনিতক দল এবং �দশ, এই দেুটা িবষয় সমাথ�ক হেত পাের না। তারাও �ধুমা� ঐ �দেশর অন�ান� রাজৈনিতক দল�িলর                  
মেতাই এক� দল। সুতরাং সরকার িবেরাধী মতামতেক কখেনাই �দশ িবেরাধী মতামেতর সমতুল� মেন করা যায় না। �যখােন                 
মত পাথ�ক�েক িবনাশ করার �চ�া করা হয় না, �ধুমা� �সইরকম এক� ম�ু পিরেবশই এক� শি�শালী রা� গেড় তুলেত পাের।  

আমরা ভারতীয় এবং আমােদর �দেশর ভিবষ�ৎ িনেয় উি�� -আশা রািখ �য, আমােদর পরামশ��িলেক এই আি�েকই এবং স�ক                 
অেথ�ই �হণ করা হেব।  


