
আসুন মানবাধিকারেে দাবীরে উরে দাঁড়াই 
বহু মানুরেে উরদযারে ও আত্মেযারে মানবাধিকাে আর্ালন আজ সব মানুরেে বড় ভেসাস্থল ও 

অধভবযধতি হরে উরেরে। অনযধদরক বযর্থ-শাসরকে চ�াখ োঙানীে মুরখ দাঁধড়রে মানবাধিকাে। আজরকে ১০ই 
ধিরসম্বে োই আোমী ধদরনে বড় বড় �যারলরজেে সমু্খীন। আসুন চদরখ ধনই �যারলজেগুধলরকঃ- 

ধবশ্বজুরড় (কর্্থারেট) স্বৈো�ারেে দা্রট সমস্ত চদশ, সমাজ, সংস্কৃ ধে, বযধতি মর্থাদা ও অধিকাে ধব্ন্ন। 
এরদরশও োর্রেে সন্তাস মানুরেে মারা নুইরে ধদরছে। উরে দাঁড়ারনাে চ�ষ্া মারন মকৃেুযবেণ! বুরটে েলাে 
মানবাধিকাে।

আজ আন্তজ্থাধেক মানবাধিকাে প্রধেষ্ানগুধলে মরো এরদরশে প্রধেষ্ানগুধলও সেকারেে ত্ারস ধব্র্থস্ত; 
োো মানুেরক সামানয সুোহা ধদরেও বযর্থ হরছে। ধবশ্বজুরড় ধবরোিী কণ্ঠবৈে রুদ্ধ, এ চদরশও।

অধিকােকম্থী, ককৃ েী মানুে রাো সমারজে ধবরবক ধহসারব সািােণ ও ধ্ধেরে ্ড়া মানুরেে অধিকাে 
েক্াে লড়াই করেন, োোই ধমরযা ও সাজারনা মামলাে বেরেে ্ে বেে চজলব্ী। 

চদশরজাড়া এক সন্তারসে ্ ধেরবশ স্েেী করে সেকাে ধনরজে �েম বযার্থো ঢাকরে �াইরে। ধশল্প্ধেরদে 
বৈার্থেক্া কো োড়া ধনব্থা�নী প্রধেশ্রুধেে ১৫ লক্ টাকা বা বেরে ২ চকাটী �াকেী ধকেুই ্ালন করেধন। 
চবকােত্ব সরব্থাচ্চ মাত্া েুঁরেরে। আধর্থক দশা েলানীরে। 

“মানবাধিকারেে ্াশ্ারেযে মানদন্ড ভােরে অন্ধভারব প্ররোে কো রারব না” - বৈো্রেমন্তীে এই করা 
বলাে ্ে প্রশ্ন জারে মানবাধিকাে সনরদ বৈাক্েকােী ভােে োে কেটুকু ্ালন কেরব?

অেণোধন্তক ভারব ৩৭০ ও ৩৫এ োোোধে বাধেল করে সাো কাশ্ীরেে মানেুরক ব্ী োখা হরেরে। 
চসখরন ধনরখাঁজ মানুরেে চখাঁরজ ৬০০ চহধবোস ক্্থাস মামলা হরেরে শ্রীনেে হাইরকারট্থ। প্রাে ১৩০০০ মানুে 
চবআইনী ভারব আটক। চ্রলট োরন শোধিক মানুে দকৃধষ্ হাধেরেরে, আট মারসে ধশশুও োর্রেে ধহংসাে 
ধশকাে। সু্ল-করলজ, চদাকান্াট বন্ধ। এসরবে ্রেও একমাত্ সেকােী ভােয “কাশ্ীে বৈাভাধবক”! আেষ্ 
চররক অর্াবরেে মরিয কাশ্ীরে ১২৫ ধট প্রকল্পরক বনভূধম ধ্ংস কোে োড়্ত্ চদওো হরেরে। ধবরজধ্ 
ঘধনষ্ ধশল্প্ধেো চলালু্ দকৃধষ্রে ভূবৈরে্থে জধমে ধদরক োধকরে।

বাবধে মসধজদ ১৯৯২-এ ধহ্ু উগ্রবাদীো ধ্ংস করে। ২০১৯-এ সুপ্রীমরকাট্থ এই কাজ অনযাে বরল 
চমরন ধনরেও ধহ্ুরদে ্ রক্ োে দান কোে প্রশ্ন উরেরে চদরশে সরব্থাচ্চ আদালরেে ধনের্ক্ো ও বৈািীনো 
ধনরে; চসখারনও ধক ভে বাসা বাঁিরে!

 শ্রম আইরনে চখাল-চনালর� বদরল শ্ররমে অধিকাে ও শ্রধমরকে সামাধজক ধনো্ত্া, ইউধনেন কোে 
অধিকাে, �াকেীে স্থাধেত্ব সবধকেুই কর্্থারেট লধনি্ুঁধজে হারে সঁর্ ধদরছে চকন্দীে সেকাে।  

েরয জানাে অধিকােও এখন চকন্দীে সেকাে কুধক্েে করেরে RTI আইন বদল করে। বনাঞ্চরলে লক্ 
লক্ একে কর্্থারেরটে হারে েুরল ধদরেরে - ঐসব অঞ্চরল বসবাসকােী আধদবাসীরদে ধমরযা মামলা, হেযা, 
লুে, িে্থণ ও উরছেদ ক’চে। এোড়াও বড় বাঁি, জল ধবদুযৎ প্রকল্প, শহোঞ্চরল বধস্ত ধনমূ্থল, োস্তা �ওড়া কো, 
স্াট্থ ধসধট, চসৌ্র্থােরনে নাম করে �লরে বযা্ক উরছেদ। ্ুনব্থাসন দূে অস্ত; কােণ, এরদে ্রক্ আদালরে 
ধেরে নযাে ধব�াে ্াওো সারিযে বাইরে। গ্রামসভাগুধলে অধিকােও ধেধনরে চনওো হরেরে। UAPA আইরনে 
চদৌলরে সবাই অজারন্তই সর্হভাজন সন্তাসবাদী।

বনভূধমে সংজ্া ্ারটে ধদরে সেকাে বনভূধম ধবস্তারেে েল্প চশানারছেন। বকৃক্-ধনিন সেকারেে চঘাধেে 
‘উন্নেন নীধে’ এখন। দূেরণে ধবরোধিো করে েুধেরকাধেরনে মানুে চ্রেধেল বুরলট - রারে ১২ জরনে প্রাণ 
রাে। চদরশে োজিানীরে দূেরণে জনয সু্ল বন্ধ োখরে হরছে ও বাধস্াো মকৃেুয ভরে শহে চেরড় রারছে।  

উচ্চধশক্াে ্ােযক্রম, ্ােযসূ�ী, বৈাধিকাে, ্ড়াে খে�, েরবেণাে বোদ্দ, োত্রদে স্লােশী্ সবই 
আক্রান্ত চকন্দীে সেকারেে ধহ্ুত্ববাদী সংকীণ্থোে। ভােে ধশশু মকৃেুযে চেকি্থ েরড়রে, কু্িা োধলকাে ভােে 
১১৭ ধট দরশে মরিয এবেরে ১০২ নম্বরে।



সেকাধে বৈাসহয-বযবস্থা অপ্রেুল (চদরশ ১লক্ চলারকে জনয িাতিাে সংখযা মাত্ ৬৫ জন)। বৈাস্থয-বীমা, 
ওেুি্ত্, ধ�ধকৎসা বযবসহা বহুজাধেক চকান্ানীে গ্রারস।  

নােী ধনর্থােরন ভােে ধবরশ্ব প্ররম সাধেরে সহান করে ধনরেরে। ভােরে প্রধে ২০ ধমধনরট একজন নােী 
িধে্থো হে। নভ্থো কারন্ডে ্রেও কােুো, উন্নাও, হােদ্াবারদ নােী িে্থণ-খুরনে িাোবাধহকো ধবদযমান। 
ধবরজধ্ চনো-মন্তীোও অধভরুতি। চসনাবাধহনীে ধবরুরদ্ধ কাশ্ীে, মিযভােে, উত্ে-্ূব্থ ভােরে নােী ধনর্থােন 
ও িে্থরণে অধভররাে ক্রমবি্থমান। নােীে সম্ান ভূলুধঠিে। ধব�ােবযবসহাে প্রধে মানুে ভেসা হাোরছে – ফরল 
েণধ্টুনী, চফক এনকাউন্াে জনমানরস স্বিো ্ারছে। হােদ্াবারদ �ােজন অধভরুতিরক চহফাজরে হেযা 
করে ্ুধলশ চর ধন্নীে কাজ করেরে ো এক ভেঙ্কে ভধবেযরেে ধদরক মানবজাধেরক চেরল ধদরছে।

বে্থমান োজয সেকারেে প্রধেশ্রুধে ধেল োজননধেক ব্ীরদে মুতি কোে; ্ধেবরে্থ ধনরজে ঢং-এ 
োজননধেক ব্ীরদে সংজ্াটাই োো মুরে ধদরেরে। চহফাজরে এে মরিয এধপ্রল-২০১৭ চররক চফব্রুোেী-২০১৮ 
্র্থন্ত ১১ মারস ১২৭ জন ব্ীে মকৃেুয ্ধশ্মবঙ্গরক উত্েপ্ররদরশে ্রেই সহান করে ধদরেরে। চহফাজরে মকৃেুয 
সংধবিারনে ২১নং িাোে অবমাননা। State Sentence Review Board-এে সু্াধেশ উর্ক্া করে োজয 
সেকাে ১৪ বেরেে চবশী চজল ব্ী প্রাে ১০০ মানুেরক এখনও আটক চেরখরে। চজরলে ৯৯২ ধট শূনয্দ 
সেকাে ্ূেণ কেরে না। আধল্ুে চকন্দীে সংরশািনাোে চবর� ধদরছে, আধল্ুে মধহলা সংরশািনাোে, 
চপ্রধসরিন্ী চজলও চব-সেকাধে আবাসন প্রকরল্পে আওোে। এটাই োে মানবাধিকাে ��্থাে িেণ। ্ুধলরশে 
গুধল �ালনাে একধটেও েদন্ত করেধন সেকাে। শাধন্ত্ূণ্থ প্রধেবাদ ও আর্ালরনও ্ুধলশ ও োজননধেক 
হামলা ঘটারছে। এ োরজযে েণোধন্তক কাোরমা ও সংস্কৃ ধেে অবধশষ্টুকু নষ্ ক’চে দলেন্ত কারেম কেরে 
এবং েণেন্ত ধবসজ্থন ধদরে ‘উন্নেন’-এে করা চশানারে �াে সেকাে ও শাসকদল। বাংলাে সমাজরক 
বৈার্থারবেেীদে হারে েুরল ধদরছে োো। উগ্র ধহ্ুরত্বে বদরল নেম ধহ্ুরত্বে �াে কেরে �াইরে োজয সেকাে। 
এই সেকারেে ‘নীধে’ চনই, আরে ‘্্ুধলজম’-এে করে ্ূণ্থ আত্মসম্্থণ।

িম্থধনের্ক্ ভােেবরে্থে আইনসভা এখন ধহ্ুোর্রেে প্রবতিারদে হারে। সংবাদ্ত্, ধটধভ-�যারনলগুরলা 
মূলে সেকাধে ভারেযে প্রবতিা। হারে চোনা চর করেকধট ধমধিো বৈািীন সংবাদ ্ধেরবশন কেরে োো 
চকন্দ ও োজয উভে সেকারেে কুনজরে। চশখ চশাহোবুদ্দীন মামলাে ধব�াে্ধে চলাোে আকধস্ক মকৃেুযরে, 
চসই মামলাে অনযেম অধভরুতি বৈো্রেমন্তী অধমে শাহ্’ে ভূধমকা ধনরে প্রশ্ন েুরল ধদরেরে। চকন্দীে নীধেে 
ধবরোধিো ক’চে শাহ্ ফেজল বা কান্নান চো্ীনারন বা শশীকান্ত চসধনহল মানবাধিকে সর�েন IAS 
আধিকাধেকো ্ দেযাে করেরেন, রা ভধবরেযেে ইধঙ্গে কােণ, েণেরন্তে �াে স্তম্ভই আজরকে ভােরে ধব্ন্ন। 

‘এনআেধস’ মানুরেে ধবরুরদ্ধ এক জঘনয ও অমানধবক চকন্দীে োজননধেক েড়রন্ত। োে প্ররম িা্ 
‘এনধ্আে’ ১লা এধপ্রল, ২০২০ চররক োরজয শুরু হরে �রলরে। ঘকৃণাে োজনীধে েধড়রে ধহ্ুোর্রেে ্ররক 
মসকৃণ কো, দাসপ্ররা ধফধেরে আনা, কর্্থারেরটে বৈারর্থ ভােেবে্থরক সস্তা শ্ররমে আড়রে ্ধেণে কোই এে 
উরদ্দশয। ‘কযাব’ িম্থধনের্ক্ ভােেবরে্থ এমনই একটা সংধবিান ধবরোিী ধবল। এই েড়রন্তরক প্রধেহে কোে 
িাকই মানবাধিকাে ধদবরসে প্রিান িাক; সমরবে চহান, ‘এনআেধস’ েড়রন্ত বযর্থ করুন। মানবাধিকােরক 
জেরুতি করুন।

এবারেে মানবাধিকাে ধদবরসে দাবী চহাক - মানুরে মানুরে ধবভাজন নে, জারেে লড়াই নে, ধহংসা-ঘকৃণা-
ধবরবেে নে; মানুরেে মর্থাদা ও চমৌধলক বৈািীনো েক্া করেই খাদয, বস্ত্র, বাসসহান, ধশক্া, বৈাসহয সংস্কৃ ধেে 
অধিকাে সুধনধশ্ে কেরে হরব।

   ১০/১২/১৯                                        েণোধন্তক অধিকে েক্া সধমধেে ্রক্, 
        ১৮, মদনবড়াল চলন, 
            কলকাো–১২ 
       সম্াদক িীোজ চসনগুপ্ত কেকৃ ্থক প্র�াধেে
      


