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একচ াখা স্বৈরা ারী পিনু্দত্বিাদীরা একপি ধর্ম-পিরচিক্ষ ফদশ  ালাচি িাচর পকিা িারিার িািা 
অিপিচেি অপিষ্ঞুিার ঘিিা ঘপিচয় ফিই েশ্নই িুচল পদচে িিমর্াি ফকপিয় িরকাচরর র্ন্ত্রীর্চিাদয়গণ 
পিচশষিাচি যাচদর িাচি ৈরাষ্ট্র ও পশক্ষার দাপয়ত্ব রচয়চে। িহুত্বিাদ, জিীয়িািাদ, েগপিশীলিা, ধর্ম-
পিরচিক্ষিা ও িাগপরক ৈাধীিিার র্চিা ফর্ৌপলক িীপিগুপলচক ফকপিয় িরকার ও িার রাজনিপিক 
িৃষ্টচিাষচকরা আর িিয করচি রাপজ িয়। ফিজিয ফজএিইউ োত্রচদর ‘ফদশচরািী’ আখযা পদচয় ফজএিইউ-র 
োত্র কািিাইয়া কুর্ারচক ফকি-িপর াপলি পদপি িুপলশ ফেপ্তার কচরচে ৈরাষ্ট্রন্ত্রীর পিচদমচশ িাপকস্তাি-ফের্, 
ফদশচরািীিা (আইপিপিিঃ ১২৪-এ ধারায়) ও িারি-পিচেচষর অপিচযাচগ; এিং িংিাদ এই ফয আচরা ‘পশকার’ 
খুুঁচজ ফিড়চে িুপলশ। একইিচে ঐ পিশ্ব-পিদযালয় কিৃমিক্ষ আি জি োচত্রর িড়াশুিা িন্ধ কচর পদচয়চে 
ঘিিার ‘িদচের’ ৈাচথম। অপিচযাগিঃ িারা আেজল গুরুর োুঁপির পিচরাপধিা করার র্চিা ফদশ-পিচরাধী কাজ 
কচরচে।  

ফকপিয় িরকাচরর অিপিষ্ঞুিা এিং পিন্দত্বিাদী স্বৈরা ার িুচির এেপিআইআই িেিে করার ির 
িায়দ  িাদ   পিয় পিশ্ব-পিদযালচয়র এক ফিদিাদায়ক িপরণপি ফিচক এচিপেল। ফিইিি ঘিিায় িুল ৈীকার 
িা কচর িরং দর্ি-িীড়ি িরকাচরর ‘িীপিগি দায়’ ের্াি করচি িিুিিাচি ফকিীয় িরকার ফজএিইউ-র 
োত্র-োত্রী ও উির িার্লা  ালাচলা। একই কারচণ আইিী িার্লা শুরু কচরচে অধযািক পগলািী ও ফদচশর 
িন্দীর্পিকার্ী িংগঠি ‘কপর্পি ের পদ পরপলজ অে িপলপিকযাল পেপজিািম’-র িদিযদর উির। 

এপিপিআর ফকপিয় িরকাচরর ঐ র্চিািািচক এিং কািিাইয়া কুর্াচরর অিযায় ফেপ্তার ও 
পিশ্বাপিদযালয় কিৃমিচক্ষর িরচে োত্রচদর িড়াশুিা িন্ধ কচর ফদওয়ার র্চিা স্বৈরা ারী কাজগুপলর িীব্র 
পিচরাপধিা করচে ও অপিলচে কািিাইয়ার রু্পি ও োত্রচদর িড়াশুিার অপধকার পেপরচয় ফদওয়ার দাপি 
করচে। 

এপিপিআর এও দাপি করচে ফয এই ঘিিার েপিিাচদ ফযিি রাজনিপিক দল দাপয়ত্বশীলিার িপর য় 
পদচয় িপঠকিচিই িচথ ফিচর্চেি িারা একইিাচথ ফকপিয় িরকাচরর কাচে িারিীয় দন্ডপিপধর ‘১২৪-এ’ 
(এিং ‘র্িুযদন্ড’) িাপিচলর দাপি জািাি। কারণ, (১) রাচষ্ট্রর স্বৈরা ারী িচয় ওঠার আইিী র্দি ফযাগায় িচল 
রাষ্টচরািীিার (জির্ি  াো করচি যাচক ‘ফদশচরািীিা’ িচল গুপলচয় ফদওয়া িয়)-র ধারা িৃপথিীর িিমত্রই 
িাপিল িচয়চে, এর্িপক পব্রচিচিও; (২) ১৯৫১ িাচল ‘অিযে অিিযকর ও ফিাংরা’ িচল ফিচিরুজী িংিচদ ঐ 
ধারাপির অপস্তত্ব িম্পচকম ‘পিদ্ধাে’ পিচি িচলপেচলি; এিং (৩) যারা অপধকার আচন্দালিচক ‘রাজনিপিক 
ফখারাক’ িািাচি পিদ্ধিস্ত এিং যাচদর ক্ষর্িায় থাকার ও পজঘাংিার সৃ্মপিপ হ্ন-ৈরূি পর্থযা-র্ার্লা ও পিিা-
পি াচর িাজার-িাজার কািিাইয়া িেচরর ির ির আজও ফজলিন্দী (জাপর্িিুকুও ফর্চলপি) িারা-ফিা িাচলাই 
জাচিি পিচরাধী িাগপরক র্ি, েপিিাদ ও আচন্দালি দর্চি ঐ ধারাপির িূপর্কা কী। এপিপিআর আশা কচর 
ঐ দলগুপল িাচদর অিীি শুধচর ১২৪-এ (এিং রৃ্িুযদন্ড) ধারাপি িাপিল করচি উচদযাগী িচিি।    



ফকপিয় িরকার িলচে োত্ররা আেজল গুরু-র র্চিা োুঁিীর িাজা িাওয়া িাপকস্তািী ‘জেীচদর’ িচয় 
ে াচর ফিচর্পেল; ‘িাপকস্তাি পজন্দািাদ’ ফলাগাি পদচয়পেল। এপিপিআর িলচি  ায় ফকপিয় িরকার এইিি 
পর্থযা ে ার (ের্াপণি) কচর জির্িচি পিভ্রাপে িৃপষ্ট কচর অচিযর র্চির েপি পিচজর অিপিষ্ঞুিা এিং 
পিন্দত্বিাদী স্বৈরা ার আড়াল করচি  াইচে। এপিপিআর এই রাজনিপিক অিচকৌশলচক িীব্র পধক্কার পদচে। 

৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৩-ফি আেজল গুরুচক কংচেি িপর াপলি ইউপিএ িরকার অনিপিকিাচি ও 
আইিী পিপধ লঙ্ঘি কচর োুঁপি পদচয়পেল। র্কিুল িাচির (‘আপর্ আিিার ঊিপিচিপশক র্ািপিকিার শত্রু’) 
র্চিা আেজল গুরুর ফক্ষচত্রও  ‘পি ারধারা, িন্দীদশা, রৃ্িুযদন্ড, রৃ্চির েপি অপি ার’ -র পিচরাপধিা কচরচে 
এপিপিআরিি ফদশ-পিচদচশর ির্স্ত র্ািিাপধকার িংগঠিগুপল। এিি েচশ্ন ‘জির্চির যপি’-ফক পি ারিপিরা 
অচিচকই ফযিাচি র্ািযিা ফদি এিং রাষ্ট্রিপির দপ্তচর োণ-পিক্ষার আচিদি অোিয িয় িা আইি ও অপধকার 
িচক্ষ ক্ষপিকর িচল এপিপিআর র্চি কচর।   

এপিপিআর িরকারচক িংযি িচি িলচে; কারণ, এচকর ির এক িারিীয়চদর িুোপিিুে কারচণ 
‘িন্ত্রািী’ আখযা পদচি থাকচল পিচদশ থাকা িারিীয়রা ফি ফদচশ ‘িন্ত্রািী  পরত্রর’ িচল প পহ্নি িচি থাকচি, 
ফযর্ি পশখরা িা িারিীয় রু্িলর্াি ধর্মািল্মীরা আচর্পরকাচি ও অস্ট্রপলয়াচি এিং পদপিচি িিিািকারী 
উত্তর-িূিমাঞ্চচলর িাপিন্দাচদর ফিিাচিই ফদখা িচে ও োয়শই িাচদর পিচদশী-ৈদশীচদর োরা আক্রাে িচি 
িচে।   

িুচির এেপিআইআই, িায়দ  িাদ   পিয় পিশ্ব-পিদযালয় এিং ফজএিইউ োত্র-োত্রীচদর র্ি 
েকাশিি অিযািয অপধকাচরর জিয আচন্দালিচক এপিপিআর ৈাগি জািায়। এপিপিআর আগার্ী ১৮ই 
ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ (িৃিস্পপিিার) পিচকল পিিিয় ( ৩ফি) কলকািায় ফর্চরা-ওয়াই- যাচিল ফথচক একপি পর্পেল 
করচি ফজএিইউ োত্রচদর অপধকার পেপরচয় ফদওয়ার ও পর্থযা-র্ার্লা েিযািাচরর দাপিচি। 
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