
নিজস্ব প্রনিনিনি: কলকািা, ৯নিসেম্বর - 
সাভারকররর ‘হিন্দরুাষ্ট্র’ প্রকল্পরক বাস্তবাহিত করার 
সুদুরপ্রসারী লরযেই নাগহরকত্ব সংর াধনী হবল 
(হসএহব) পে  করররে প াদী সরকার। পসা বার এক 
সাংবাহদক সরেলরন একথা বরলন হসহেআই(এ ) 
েহলট বুেররা সদসে  িেদ পসহল । হতহন বরলন, 
এনআরহস, হসএহব এবং এনহেআর– এই হতনরট একই 
প গা হসহরিারলর আলাদা আলাদা এহেরসাড। 
এরারযের  ুখ্ে ন্ত্রী অব ে গুহলরি পদওিার পেষ্টা 
কররেন এনহেআর-পক যনগণনা (পসন্সাস)-এর অং  
বরল।  
 িেদ পসহল  তৃণ ূল সরকাররর ভূহ কা এই প্ররে 
সরন্দিযনক উরেখ্ করর এহদন বরলন, তৃণ ূল 
সরকার এনআরহস’র হডরটন ন কোরের যনে যহ  
পদখ্রে, যহ  িস্তান্তর কররত োইরে, পকরের 
কােরথরক টাকা হনরিরে এবং হডরটন ন কোে 
ততহরর কায এহগরি হনরি যারে। অথে  ুখ্ে ন্ত্রী  ুরখ্ 
এনআরহস-র হবররাহধতা করর যারেন। এই প্রসরে 
রািগরের উদািরণ হদরি হতহন বরলন, যহ র যনে 
পররলর প্রকল্প অনুর াহদত িওিার েররও বাহতল িরি 
যারে। কারণ রাযে সরকার যহ  হদরে না। এখ্ারন 



রাস্তার যনে, হ রল্পর যনে, হ যা প্রহতষ্ঠারনর যনে 
যহ  োওিা যাি না। অথে পসখ্ারন হডরটন ন 
কোরের যনে যহ  োওিা যারে। এরত পবাঝাই 
যারে এই সরকার িাওিা প াররগর  ত িাওিা পদরখ্ 
বা ইহড, হসহবআই-এর পনাটট  পদরখ্ হসদ্ধান্ত পনন। 
পসহল  বরলন, ২০১৬সারল যখ্ন এই হবল প্রথ  পে  
িি, তখ্ন যরিন্ট হসরলক্ট কহ টটরত তৃণ ূরলর 
হতনযন সদসে হেরলন। তাাঁরা এহবষরি কতটা হসহরিাস 
হেরলন এবং কটট সভাি উেহিত হেরলন, তা সংসরদর 
ওরিবসাইরট পগরলই পদখ্রত োরবন।  
এহদন  িেদ পসহল  বরলন, হসএহব আলাদা করর 
করার পকারনা প্ররিাযনই হেল না। এটা আইরনর হদক 
পথরক পকারনা যরুহর হবষি নি। কারণ এই সরকার 
আইরনর ধার ধারর না। রাযননহতক উরের েই এটা 
করা িরে। কারণ ইহত রধেই োসরোটট অোক্ট, 
ফররনাস ট অোক্ট-এর পয সংর াধনী িরি পগরে, নতুন 
করর কাউরক নাগহরকত্ব পদওিার যনে আররকটা হবল 
করার প্ররিাযন হেল না। ধ ীি কাররণ, অনে পয 
কাররণ হনয টাহতত িরল এর আরগও এই ভাররতর 
 িা ানরবর সাগরতীরর অসংখ্ে  ানুষ আশ্রি 
পেরিরেন। হতহন বরলন, নাগহরকত্ব সংর াধনী আইন 



আনার আসল উরে ে বাইররর কাউরক আশ্রি পদওিা 
নি, পদর র নাগহরকরদর ভাগ করা। প্রাহতষ্ঠাহনক 
বেবিা করা িরে পক ওেরর, পক নীরে। আ ারদর 
সংহবধান অনুসারর পকউ ধ ট, বণ ট, ভাষা, 
যাহতগতভারব পকউ ওেরর, পকউ নীরে নন। এই 
সংর াধনী আসরল আ ারদর সংহবধারনর  ূল 
ভাবনারই হবররাধী। এই হবল আ ারদর পদর র ঐরকের 
যনে সা রন েোরলে।  
এহদন  িেদ পসহল  আরও বরলন, যারা বলরেন 
এনআরহস করর বাদ পদওিা িরব, আর হসএহব করর 
নাগহরকতা পদওিা িরব এটা আসরল হ থোোর। আ রা 
বরলহে, এই সংর াধনীরত ধ ট রাখ্ার পকারনা কারণ 
পনই। আর যারদর এনআরহস করর বাদ পদওিা িরে 
তারদর কীভারব নাগহরকত্ব পদওিা িরব? আসরল 
সবহকেুই একটা হ থো যুক্তির ওের দা াঁহিরি। এটা 
আরএসএস-এর হিন্দতু্ব পপ্রারযরক্টর অে, যাহতগত 
আহধেতে(পরহসিাল সুহপ্রর হস) পদখ্ারনার যনে করা 
িরে। এরা ভরির বাতাবররণ পদর র একটা বি 
অং রক রাখ্রত োি। তাই এরা ‘ঘর ওিােহস’, ‘লাভ 
ক্তযিাদ’-এর কথা বরল।  িেদ পসহল  এনআরহস-পক 



‘নো নাল পরক্তযস্টার অফ হসটটরযনহ ে’-এর বদরল 
‘হনউ হরহফউক্তয ক্রাইহসস’ অহভহিত কররন।   
পসহল  এহদন বরলন, সংসরদ হবল পে  কররত হগরি 
অহ ত  াি যা বিবে পররখ্রেন তারত ভারত এবং 
বাংলারদর র হিোহযক সেরকটর অবনহত িরত 
োরর। উহন বরলরেন, ১৯৭১ সারলর েররও বাংলারদর  
সংখ্োলঘুরা হনয টাহতত িরে। এরফরল বাংলারদর র 
ভারতহবররাধী  ক্তি আরও উৎসাহিত িরব। আ রা 
োই, দুই পদর র  রধে ত ত্রী অটুট থাকুক। 
পসহল  এহদন প াদী সরকাররর তীব্র স ারলােনা করর 
বরলন, হনব টােরনর আরগ হবরযহে পনতারা বরলহেরলন, 
প াদী সরকার ডলার আর টাকার দা  এক করর 
পদরব। এখ্ন পোঁিায আর  ুরহগর দা  প্রাি এক িরি 
পগরে। যখ্ন অথ টনীহতর েূিান্ত অবেবিা আ ারদর 
পদর , পোঁিারযর দা  প্রহতহদন িু িু করর বািরে, 
ক্তযহনসেরত্রর দা  বািরে, বোঙ্কসি স স্ত আহথ টক 
প্রহতষ্ঠারনর অরধাগহত িরে, পদর র ১৩২ পকাটট  ানুষ 
যখ্ন োইরেন পদর র সরকার পসসব হদরক নযর হদন, 
তখ্ন এইসব পদর র  ানুরষর নযর ঘুহররি পদওিার 
যনে এসব করা িরে। পসহল  বরলন, প্রথর  প াদী 
সরকার সবহকেু অস্বীকার কররহেরলা। বরলহেরল, না, 



পদর  পকারনা স সো পনই। পবকাহরর প্ররে, ক্তযহডহের 
প্ররে, হ রল্প হবহনরিারগর প্ররে, এফহডআই-এর প্ররে, 
কলকারখ্ানা-কৃহষ সংক্রান্ত স সোর প্ররে, বোঙ্ক 
সংক্রান্ত-এনহেএ সংক্রান্ত প্ররে স স্ত তথে, সব 
েহরসংখ্োন পেরে পদওিা িরিহেরলা পভারটর স ি। 
এখ্ন সব সতে ও তথে পবহররি আসরে। পসখ্ান পথরক 
অথ টননহতক প্রে পেেরন পেরল হদরি রাযননহতক 
হবষিরক সা রন হনরি আসরেন। এর প্রহতবারদই 
বা েন্থীরা হ টটং হ হেল, রাযননহতক সংগ্রা  কররে। 
এক প্ররের উত্তরর এহদন  িেদ পসহল  বরলন, 
পদ ভারগর স ি আরএসএস, হিন্দ ু  িাসভা, 
 ো াপ্রসাদ  ুখ্াক্তযটর ভূহ কা কী হেল, পসটা ইহতিারস 
পলখ্া আরে। তখ্ন  ো াপ্রসাদ  ুখ্াক্তযট বরলহেরলন, 
পদ ভাগ পিাক বা না পিাক বাংলা ভাগ কররতই িরব। 
তািরল হবভাযরনর রাযনীহত কারা করর? 


