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িবজয়

অপরাধীেদর িনরংকুশ িবজয়
২০১৯ সােলর ভারতীয় পার্লােমন্ট িনর্বাচেন িনরংকুশ িবজয় জুটেলা
ভয়ানক অপরাধীেদর। তােদর িবজেয় ভারেতর ২০ েকািট মুসিলম এবং বহু
েকািট খৃষ্টান ও তথাকিথত দিলত বা অচ্ছুৎেদর জীবেন েয দ্রুত
দুর্গিত েনেম আসেব -তা িনেয় সন্েদহ অিত সামান্যই। েজারদার হেব
আসাম েথেক ৪০ লাখ মানুেষর গােয় বাংলােদশীর েলেবল লািগেয় েয
েদশত্যােগ বাধ্য করার ন্যায় বহুিবধ মুসিলম িবেরাধী উদ্েযাগ। েস
নৃশংসতা ছিড়েয় পড়েব পশ্িচম বাংলােতও। িকন্তু তােত পিরনােম
ক্ষিতগ্রস্ত হেব েয েখাদ ভারত -তা িনেয়ও িক েকান সন্েদহ আেছ?
অপরাধীেদর িবজেয় েকান েদশই লাভবান হয়না। বরং বােড় অপরাধ কর্ম ও
অশান্িত। তাছাড়া িবজয়ী অপরাধীগণ েয ভয়ানক অপরাধী -েস িবষয়িট েকান
েগাপনীয় িবষয় নয়। নেরন্দ্র েমাদী ও তার েসনাপিত অিমত শােহর হাতই
শুধু গুজরােতর মুসিলম রক্েত রঞ্িজত নয়, রক্েতর গন্ধ আেস আেরা
অেনক িবজয়ী এমিপ ও মন্ত্রীেদর গা েথেকও। িনছক অিহন্দু হওয়ার
অজুহােত েয েদেশর ২০ েকািট মানুষেক –যা জার্মান, ইংল্যান্ড বা
ফান্েসর জনসংখার িতনগুেণর অধীক, রাজৈনিতক, প্রশাসিনক ও অর্থৈনিতক
অঙ্গণ েথেক পিরকল্িপত ভােব দূের রাখা হয়, েস েদেশ কল্যাণকর িকছু
িক আশা করা যায়? কল্যাণমুিখ সরকােরর কাজ েতা ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও
জাত-পােতর উর্দ্েধ উেঠ েদেশর েবকার নাগিরকেদর কাজ েদয়া,
কর্মক্েষত্র েথেক দূের রাখা নয়। অথচ ভারেত ২০ েকািট মুসিলমেদর
অবেহিলত রাখাই হেলা সরকাির নীিত।
ভারতীয়গণ অতীেতর ইিতহাস েথেক েকান িশক্ষাই েনয়িন। প্রায় েদড় শত
বছর আেগ বাংলার িহন্দুেদর জীবেনও েরনাসাঁ এেসিছল। িকন্তু পিরণােম
েস েরনাসাঁ বাঙালী িহন্দুেদর েতমন েকান কল্যাণ েদয়িন। কারণ,
িহন্দুরা িনেজেদর কল্যাণ েচেয়িছল প্রিতেবশী মুসিলমেদর অকল্যাণ
ঘিটেয়। তারা এিগেয় েযত েচেয়িছল িশক্ষা-দীক্ষা, চাকুির-বাকুির ও
অর্থনীিতেত , মুসিলমেদর বাদ িদেয়ই। তােদর েস অপরােধর কারেণই
১৯৪৭’েয় বাংলা িবভক্ত হেয়েছ। এবং বাঙালী িহন্দুরা শুধু ভারতীয়
রাজনীিতেতই প্রভাব হারায়িন, প্রভাব হািরেয়েছ িনজ প্রেদশ পশ্িচম
বাংলােতও। এবােরর িনর্বাচেনর পর পশ্িচম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী
মমতার বানার্িজর আশংকা, গুজরােতর উগ্রবাদী িহন্দুেদর খুেনাখুিন ও

মুসিলম িনপীড়েনর রাজনীিত শুরু হেত যাচ্েছ েখাদ পশ্িচম বাংলায়।
মমতার বানার্িজর আশংকািট আেদৗ িভত্িতহীন নয়। এবােরর সংসদ
িনর্বাচেন ভারতীয় জনতা পার্িট (িবিজিপ)’র সবেচেয় বড় িবজয়িট এেসেছ
পশ্িচম বাংলায়। ২০১৪ সােলর িনর্বাচেন িবজিপ েপেয়িছল রাজ্েযর ৪২িট
েলাকসভা আসেনর মােঝ মাত্র ২িট; এবার েপেয়েছ ১৮িট। এ িবশাল িবজেয়
বলীয়ান হেয় িবিজিপ ইিতমধ্েযই কলকাতাসহ পশ্িচম বাংলার নানা শহের
রাজৈনিতক পিরেবশ লাগাতর অশান্ত ও উত্তপ্ত কের চেলেছ। অরাজকতার
েদাহাই িদেয় ষড়যন্ত্র চলেছ মমতা বানার্জীর সরকারেক হিটেয়
েকন্দ্রীয় শাসন বলবৎ করার। তাছাড়া িবিজিপ েকান রাজ্েয শক্িতশালী
হেল েস রাজ্েয যা দ্রুত িবনষ্ট হয় তা হেলা সাম্প্রদািয়ক সম্পৃিত
ও শান্িতর পিরেবশ। িছটােনা হয় ঘৃনার েপ্ট্েরাল। সৃষ্িট হয় েয
েকান মুহুর্েত সাম্প্রদািয়ক দাঙ্গার আগুন জ্বেল উঠার উপেযাগী
পিরেবশ। েমাদীর শাসনামেল এমনিটই হেয়েছ গুজরােত, এবং আজ তা হেত
যাচ্েছ উত্তর প্রেদেশ। উত্তর প্রেদেশ ঘের গরুর েগাশেতা রাখার
সন্েদেহ মুসিলমেদর িপিটেয় হত্যা করা হচ্েছ। হত্যা করা হচ্েছ গরুব্যবসায়ীেদর। ভারতীয় মুসিলমেদর প্রােণর মূল্য গরুর েচেয়ও নীেচ
েনেমেছ। সরকােরর প্রােয়ািরিট যতটা গরুর িনরাপত্তা িদেত, েসিট েনই
মুসিলেমর জান-মাল ও ইজ্জত বাঁচােত। অবস্থা এতটাই নাজুক েয,
মুসিলম মােয়রা টুিপ মাথায় িদেয় সন্তানেদর মসিজেদ পাঠােত ভয় পায়।
আশংকা এখােন বজরং দল বা আরএসএস গুন্ডােদর হােত পেথ িনহত হওয়ার।
েতমন একিট মুসিলম িবেরাধী সন্ত্রােসর হাওয়াই েবগবান হচ্েছ পশ্িচম
বাংলায়। তেব পশ্িচম বাংলায় খুেনাখুিন শুরু হেল েসিট েয শুধু েয
পশ্িচম বাংলা সীিমত থাকেব না -তা িবশাল পিরবর্তন আনেত পাের সমগ্র
পূর্ব-ভারেতর রাজৈনিতক মানিচত্ের। ভারেত ২০ েকািট মুসিলেমর
িনরাপত্তা েদয়ার দািয়ত্বিট মূলতঃ ভারত সরকােরর। িকন্তু ভারত তােত
ব্যর্থ হেল ২০ েকািট মুসিলম িক তেব িবলীন হেয় যােব? প্রিতেবশী
রূেপ সুস্থ্য আচরেণ িহন্দুগণ ব্যর্থ হেল তােদর জন্য পৃথক ভূিমর
দাবী তখন অিনবার্য হেয় উঠেব। এ ২০ েকািট মুসিলম বাংলােদশ বা
পািকস্তান েথেক িগেয় েসখােন ঘর বাঁেধিন। আসমান েথেকও তারা নািযল
হয়। জন্মসূত্ের তারা ভারতীয়; ফেল ভারত ভূিমেতই িনরাপদ বাসস্থান
পাওয়ািট েয তােদর ৈবধ মানিবক অিধকার -েসিট িক অস্বীকােরর উপায়
আেছ?

মৃত গণতন্ত্র এবং িবজয় ফ্যািসবােদর

িশক্ষা, সংস্কৃিত, দর্শন, নীিত-ৈনিতকতা ও মূল্যেবােধ জনগেণর
স্তের িবপ্লব না এেল িনর্বাচেন িবপুল ভােব িবজয়ী হয় েচার-ডাকাত,
েভাট-ডাকাত, খুিন, ধর্ষক ও সন্ত্রাসীর ন্যায় ভয়ানক অপরাধীরা। তখন
স্ৈবরাচাির খুিনরা শুধু এমিপ বা মন্ত্রী হয় না, বরং েদেশর েনতা,
িপতা, বন্ধু রূেপ প্রিতষ্ঠা পায়। এর উদাহরণ শুধু বাংলােদশ নয়,
বরং সবেচেয় বড় উদাহরণিট হেলা ভারত। গণতন্ত্েরর নােম েসখােন শুরু
হেয়েছ িহন্দু েমজরিটর বর্বর স্ৈবর শাসন। ডাকাত আেরক ডাকাতেক
কখেনাই িনন্দা কের না। ফেল বাংলােদেশ েশখ হািসনা েভাটচুির,
েভাটডাকািত এবং গুম-খুন ও সন্ত্রােসর েয রাজনীিত প্রিতষ্ঠা
িদেয়েছ তা িবপুল প্রশংিসত হচ্েছ ভারতীয় শাসক মহেল। েমাদীর
শাসনামেল ভারেতর অর্থনীিতেত েকান উন্নয়ন ঘেটিন, বরং েবেড়েছ
েবকারত্ব এবং এেসেছ অর্থৈনিতক মন্দা। ঋেণর দায়ভাের আত্মহত্যা
করেছ হাজার গরীব কৃষক। অথচ এরপরও এবােরর িনর্বাচেন িবেজিপ’র
িবজয়িট ২০১৪ সােলর িবজেয়র েচেয়ও িবশাল। এর কারণ, েমাদী
অর্থনীিতেত উন্নিত আনেত না পারেলও এেনেছ উগ্র িহন্দুত্েবর
েজায়ার। ভারেতর ন্যায় েদশগুেলােত অর্থনীিতর েচেয় গুরুত্বপূর্ণ
হেলা ধর্ম –েসিট িহন্দু ধর্ম। এরই ফল হেলা, ৫৪৩ িসেটর
পার্লােমন্েট ২০১৪ সােল িবিজিপ েপেয়িছল ২৮২ িসট এবং এবার েপেয়েছ
৩০৩ িসট। ২০১৪ সােল েপেয়িছল ৩১.৩% েভাট এবং এবার েপেয়েছ ৩৭.৪%।
গণতন্ত্রেক যিদ বলা হয় জনগেণর েভােট েযাগ্যবানেদর িনর্বাচেনর
প্রক্িরয়া -তেব এ িনর্বাচেন গণতন্ত্র শুধু পরািজতই হয়িন, তার
মৃত্যু হেয়েছ। িবজয়ী হেয়েছ িনেরট ফ্যািসবাদ। ভারেতর রাজনীিত
অিধকৃত হেয়েছ ভয়ানক খুিন ও অপরাধীেদর হােত। এরই প্রমাণ, নেরন্দ্র
েমাদীর মন্ত্িরসভায় এবার যারা স্থান েপল তােদর মােঝ িবিভন্ন
ধরেনর েফৗজদাির অপরােধ িবচারাধীন আসািম হেলা ৩৯ শতাংশ। গতবাের
তােদর সংখ্যা িছল ৩১ শতাংশ। িবজয়ীেদর মধ্েয ২০১ এমিপ এমন যারা
নানারূপ অপরােধর আসািম। ভারতীয় গেবষণা সংস্থা এিডআর’েয়র মেত
মন্ত্িরসভার ৫৭ সদস্েযর মােঝ ২২ জেনর িবরুদ্েধই েফৗজদাির মামলা
আেছ। িবষয়িট েকান েগাপন িবষয়ও নয়। অপরাধ জগত েথেক আসা এসব
মন্ত্রীরা িনর্বাচন কিমশেন েদওয়া হলফনামােত তারা িনেজরাই উল্েলখ
কেরিছল েয, েফৗজদাির মামলায় তারা আসামী। িকন্তু তােত তােদর
িনর্বাচেন প্রার্থী হওয়া বা িবপুল েভােট িবজয়ী হওয়ােত েকান বাধা
পেড়িন। তােদর মধ্েয ১৬ জন হেলা এমন অপরাধী যারা খুন ও ধর্ষেণর
ন্যায় গুরুতর অপরােধর আসামী। আদালেত সাতিট মামলা আেছ এমন
ব্যক্িতও মন্ত্রী হেয়েছন। নবিনযুক্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অিমত শাহর
িবরুদ্েধ রেয়েছ চারিট মামলা।

এবােরর িনর্বাচনী যুদ্েধ নেরন্দ্র েমাদীর মূল েসনাপিত িছল অপরাধ
জগেতর অিমত শাহ। েমাদীর ন্যায় অিমত শােহর বাড়ীও গুজরােত। তােদর
উভেয়র হাতই িশক্ত হেয়েছ ২০০২ সােল গণহত্যার িশকার মজলুম
মুসিলমেদর রক্েত। মুখ খুলেল এখেনা রক্েতর গন্ধ েবরুয় তােদর মুখ
েথেক। দুর্বৃত্িত িবপুল সমৃদ্িধ িদেয়েছ তােদর সম্পেদ। ২০১২ সােল
িনর্বাচনী হলফনামায় অিমত শাহ তার পিরবােরর
সম্পদ েদিখেয়িছল ১২
েকািট ভারতীয় রুিপ। ২০১৯ সােল েদিখেয়েছ ৩৯ েকািট। ৭ বেছর তার
সম্পেদ েবেড়েছ ২৭ েকািট রুিপ। এত িবপুল অর্থ আকাশ েথেক পেড়িন,
বরং তা হেলা অপরােধর কামাই। ভারেত অিত দ্রুত ধিন হওয়ার সহজ
ব্যবসািট হেলা সরকাির দেল েযাগ েদয়া। এ ব্যবসায় েকান পুঁিজ লােগ
না, লােগ স্েরফ সন্ত্রােসর সামর্থ্য। েস সামর্থ্য থাকেল
রাজৈনিতক পদ এবং ক্ষমতা -উভয়ই জুেট।
ডাকাত দেল সবেচেয় নৃশংস ডাকাতেক সর্দার করা হয়, েতমিন সন্ত্রােসর
রাজনীিতেত সবেচেয় বড় সন্ত্রাসীেক। সন্ত্রােসর েস সামর্থ্য না
থাকেল স্থান জুেট েভাটােরর কাতাের, মন্ত্রী বা এমিপ রূেপ না। এক
কােলর “িট বয়” নেরন্দ্র েমাদীর কপাল খুেল তখন যখন িবেজিপ েনতা
লাল কৃষ্ণ আদভানীর েনতৃত্েব িহন্দুত্েবর েজায়ার শুরু হয়। েমািদ
আদবানীর দৃষ্িট েকেড়িছল ১৯৯২ সােল। েসিট গুজরাত েথেক হাজার হাজার
উগ্র িহন্দুেদর অেযাধ্যা িনেয় ঐিতহািসক বাবরী মসিজদ গুিড়েয় েদয়ার
কােজ িনেয়। বাবরী মসিজদ ধ্বংেস েমাদী িছল আদভানীর অন্যতম
েসনাপিত। বাবরী মসিজদ ভাঙ্গার পুরস্কার স্বরূপ িবিজিপর পক্ষ েথেক
েমািদেক
েদয়া
হয়
গুজরােতর
মুখ্যমন্ত্রীর
পদিট।
গুজরােতর
মুখ্যমন্ত্রী পেদ বসার পরই তার েনতৃত্েব শুরু হয় আেরক নৃশংস
পর্ব। েসিট গুজরােতর মুসিলমেদর উপর হত্যা, ধর্ষণ ও তােদর ঘরবাড়ী
ও েদাকােন আগুণ েদয়ার প্রক্িরয়া। ২০০২ সােল শুরু হয় মুসিলম
িনর্মূেলর গণহত্যা। মুখ্যমন্ত্রী রূেপ েস সময় েমাদীর উপর মূল
দািয়ত্বিট িছল পুিলশেক িনষ্ক্রীয় েরেখ হত্যা, ধর্ষণ এবং ব্যবসায়
আগুণ েদয়ার কােজ িহন্দু গুন্ডােদর পর্যাপ্ত সময় েদয়া। েস
িনধনযজ্েঞ মৃত্যু ঘেট ২ হাজােরর েবশী নরনারী ও িশশুর। পুিড়েয় ছাই
করা
হয়
বহু
হাজার
মুসিলেমর
গৃহ
ও
েদাকানপাট।
েয
সব
আশ্রয়েকন্দ্রগুিলেত গৃহহীন অসহায় মুসিলমগণ স্থান িনেয়িছল েমাদী
েসগুিলও বন্ধ কের েদয়। েসগুিল িচহ্িনত হেয়িছল িশশু উৎপাদেনর
কারখানা রূেপ।

খুন-ধর্ষেণর িবচাের অনুমিত িনেত হেব অপরাধী েথেক!

অপরাধীেদর িবপুল িবজেয় পিরস্িথিত এতটাই পাল্েট েগেছ েয, েকান
খুিন বা ধর্ষেকর িবচােরর আেগ েস অপরাধী েথেক প্রথেম অনুমিত িনেত
হেব। কারণ তারাই মন্ত্রী ও এমিপ। গুজরােত মুসিলম দলন প্রক্িরয়া
এবং ২০০২ সােল মুসিলম গণহত্যার কােজ নেরন্দ্র েমাদীেক েয অিমত
শাহ সর্বপ্রকার সহায়তা িদেয়িছল েসই এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হােত থােক আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দািয়ত্ব।
গুজরােত যখন মুসিলমেদর হত্যা ও তােদর ঘরাড়ী েপাড়ােনার কাজ মহা
ধুমধােম চলিছল তখন েস হত্যাযজ্ঞ থামােত পুিলশ বািহনী েকান
দািয়ত্ব পালন কেরিন। বরং েযসব পুিলশ অিফসারগণ িনজ উদ্েযােগ
দাঙ্গা থামােত তৎপর হেয়িছল তােদরেক শাস্িত েদয়া হেয়িছল অন্যত্র
বদলী কের। যােদর েনতৃত্েব েসিদন গুজরােত গণহত্যা পিরচািলত হেয়িছল
তােদর হােতই এখন ভারেতর শাসন ভার। ফেল গুজরাত হয় এখন সমগ্র ভারত।
আসাম েথেক তাই ৪০ লাখ মুসিলেমর িবতাড়েনর ষড়যন্ত্র। স্মরণীয় হেলা,
কলকাতায় মুসিলম এলাকার মধ্য িদেয় এবার এক িনর্বাচিন িমিছল
েনতৃত্ব িদেয়িছল অিমত শাহ। েস িমিছল েথেক অকথ্য ভাষায় দু’পােশর
মুসিলমেদর উদ্দ্যশ্য কের গািল গালাজ করা হয়। অসহায় মুসিলেমরা
েসিদন েস অকথ্য গািলগালাজ মুখ বুেজ সহ্য
কেরেছ। প্রিতক্িরয়া
েদখােল েসিদনই শুরু হেতা মুসিলম িনধনমুিখ দাঙ্গা।
নতুন মন্ত্িরসভা গঠেনর ৯ িদন পর নেরন্দ্র েমািদ শ্রীলঙ্কায় যান।
লক্ষ্য
িছল,
খ্িরষ্টানেদর

চার্েচর
উপর
সাম্প্রিতক
প্রিত সহানুভূিত জানােনা।

হামলায়
ক্ষিতগ্রস্ত
এিট িছল িনর্লজ্জ

ভন্ডামী। েমািদ িক ভূেল েগেছ ভারতীয় খৃষ্টানেদর উপর তার িনজ দেলর
েনতাকর্মীেদর নৃশংস হত্যাকান্েডর কথা? েমািদর মন্ত্রীসভায় স্থান
েপেয়েছ উিড়ষ্যার িহ্ন্দু চরমপন্িথেদর েনতা প্রতাপ চন্দ্র
সারাঙ্গী। প্রতাপ সারাঙ্গী সাতিট েফৗজদাির মামলার আসািম। েস হেলা
আরএসএস-িবেজিপ রাজৈনিতক েগাষ্িঠর সবেচেয় আক্রমণাত্মক সংগঠন বজরং
দল উিড়ষ্যার রাজ্েযর সভাপিত। এই দেলর কর্মীরাই ১৯৯৯ সােল
উিড়ষ্যায় অস্ট্েরিলয়ান খ্িরষ্টান যাজক গ্রাহাম স্েটইনেক দুই
েছেলসহ ঘুমন্ত অবস্থায় পুিড়েয় হত্যা কের।এরূপ এক বীভৎস খুেনর
সােথ জিড়ত হওয়া সত্ত্েবও প্রতােপর রাজনীিতর িসঁিড় েবেয় উপের উঠায়
েকান েছদ পেড়িন।
২০০২ সােল ‘বজরং দল’, ‘দুর্গাবািহনী’ এবং
‘িবশ্ব িহন্দু পিরষদ’ িমেল উিড়ষ্যার িবধানসভা ভবেনর েয হামলা
কের, তােতও েনতৃত্েব িছল প্রতাপ সারাঙ্গীর। েস সময় তােক আটকও করা
হেয়িছল। অথচ এ খুিন প্রতাপেক একিট নয় দুিট দপ্তেরর মন্ত্রী করা
হেয়েছ। িবেজিপর কর্মীেদর কােছ েস হেলা ‘উিড়ষ্যার েমািদ। সন্ত্রাস
ও খুেনর সামর্থ্য থাকেল িবিজিপেত েয কীরূপ মূল্য েমল -প্রতাপ

হেলা তারই প্রমাণ।
তেব নৃশংস অপরােধর সােথ জিড়ত হওয়ার কািহনী কােরা কােরা জীবেন
অিমত শাহ ও প্রতাপ চন্দ্েরর েচেয়ও অধীকতর বর্বর ও নৃশংস। তােদরই
একজন হেলা ভূপােলর প্রাগ্য ঠাকুর। এখেনা তােক মন্ত্রী করা হয়িন।
তেব প্রতাপ চন্দ্েরর মন্ত্িরত্ব পাওয়ােত রাস্তা খুেল েগল প্রাগ্য
ঠাকুেরর পথ। ২০০৮-এর েসপ্েটম্বের ভারতজুেড় মুসিলমেদর িবরুদ্েধ
স্থােন স্থােন েয লাগাতর েবামা হামলা চালােনা হয় তার মূল আেয়াজক
িছল প্রাগ্য ঠাকুর। েকাথাও েকাথাও আবার মুসিলমিবেরাধী দাঙ্গায়
িহন্দুেদর উসেক িদেত িহন্দু স্থাপনার উপরও সন্ত্রাসী হামলা
চালােনা হয়। ঘটনাস্থেল পাওয়া েগেছ হামলার কােজ ব্যবহৃত প্রাগ্েযর
েমাটরসাইেকলও। পুিলশী তদন্েত প্রাগ্েযর সংশ্িলষ্টতা ধরা পেড়
‘রাষ্ট্রীয় জাগরণ মঞ্চ’, ‘অিভনব ভারত’ ইত্যািদ নােম বহু েগাপন
িহন্দুত্ববাদী সংগঠেনর সােথ। বহুহত্যার সােথ জিড়ত এ সন্ত্রাসীেক
িবিজিপ ভূপাল আসেন প্রার্থী রূেপ খাড়া কের। মধ্যপ্রেদেশর সােবক
মুখ্যমন্ত্রী দ্িবগিবজয় িসংেক প্রায় চার লাখ েভােটর ব্যবধােন
হািরেয় িবজয়ী হয় প্রাগ্য ঠাকুর।
েভােটর মধ্য িদেয় েভাটােরর মন কথা বেল। প্রাগ্য ঠাকুর, অিমত শাহ
প্রতাপ সারাঙ্গীর মত অপরাধীেদর িবপুল েভােট িবজেয় প্রমাণ েমেল
ভারতীয় েভাটারেদর অন্তের মুসিলম িবদ্েবষী রূপিট কতটা প্রকট। এমন
িবষাক্ত মেনর েভাটারেদর মােঝ িক গণতন্ত্র বাঁেচ? বাঁেচ িক মানিবক
সভ্যতা? এরূপ েদেশ সহেজই সন্ত্রাসী দল গড়া যায়, িকন্তু সভ্য
গণতান্ত্িরক সরকারও িক গড়া যায়?
হত্যাকারীেক
নাথুরাম
গড়েস’েক

িনর্বাচনী প্রচারকােল গান্ধীর
প্রাগ্য
ঠাকুর
প্রকাশ্েযই

েদশপ্েরিমক রূেপ অিভিহত কেরেছ। িকন্তু তার েস উক্িত িবিজিপ’র
কােছ আপত্িতকর মেন হয়িন। ফেল দলীয় প্রার্থী পদ েথেক তােক
প্রত্যাহারও কেরিন। আর সন্ত্রােস তার জিড়ত থাকার িবষয়? প্রাগ্েযর
িবরুদ্েধ সন্ত্রােসর অিভেযাগেক িমথ্যা বলেছ িবিজিপ প্রধান অিমত
শাহ। আেরা িবস্মেয়র িবষয় হেলা, প্রাগ্য ঠাকুেরর িবরুদ্েধ প্রধান
তদন্তকারী পুিলশ কর্মকর্তা েহমন্ত কারকাের’েক রহস্যমূলক ভােব
প্রাণ িদেত হেয়েছ। প্রাগ্েযর সন্ত্রােসর িবরুদ্েধ তদন্েত নামায়
তােকও প্রাণ হারােত হয় সন্ত্রাসী হামলায়।
ভারতীয় গেবষণা সংস্থা এিডআর’েয়র িরেপার্ট মেত েলাকসভায় িনর্বািচত
এমিপ’েদর মােঝ ২৩৩ জেনর িবরুদ্েধ েফৗজদাির অপরােধর মামলা রেয়েছ।
গত সংসেদর েচেয় এ সংখ্যািট ১৪ শতাংশ েবিশ। এখন িবষয়িট সুিনশ্িচত
েয, আগামী িদেন ভারেতর নীিত িনর্ধারণ করেব নেরন্দ্র েমাদী, অিমত

শাহ, প্রতাপ চন্দ্র, প্রাগ্য ঠাকুেরর মত ভয়ানক অপরাধীরা। প্রশ্ন
হেলা, উগ্রবািদেদর হােত অিধকৃত ভারেতর ভিবষ্যৎ েচহারািট েয কতটা
িহংসাত্মক হেব -তা িনেয় অনুমান করািট িক আেদৗ কিঠন? ভারতীয়
জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ মুসিলম। সরকাির চাকুিরেত তােদর সংখ্যা শতকরা
৫ ভাগও নয়। উত্তর প্রেদেশ প্রায় ৫ েকািট মুসিলেমর বাস। িকন্তু
িবগত পার্লােমন্েট তােদর মধ্য িদেক একজনও এমিপ হেত পােরিন। এবার
২০ েকািট মুসিলেমর মধ্য েথেক এমিপ’র সংখ্যা মাত্র ২৫ জন। ঢাকা,
করাচী বা লােহােরর মত একিট শহের যত জন মুসিলম ডাক্তার,
ইঞ্িজনীয়ার, উিকল, সরকাির অিফসার, পুিলশ অিফসােরর বাস ভারেতর ২০
েকািট মুসিলেমর মােঝ তার িসিক ভাগও েনই। এরূপ অন্যায় ও অনাচােরর
িবরুদ্েধ কথা বলেল বলা হয় মুসিলেমর পক্েষ পক্ষপািতত্ব। বলা হয়
মুসিলম েতাষণ। েসিটেক িচত্িরত করা হচ্েছ অপরাধ রূেপ। মানবতা েতা
পশুত্ব িনেয় বাঁেচ না, েসজন্য মানিবক পিরচয়িট েতা অপিরহার্য।
িকন্তু ভারতীয় রাজনীিতেত েস মানিবক রূপিট এখন মৃত। আর মানবতার
মৃত্য হেল নরহত্যা, নারী-ধর্ষণ ও অগ্িনসংেযােগর ঘটনাও েয উৎসেব
পিরণত হেব েসিটই েতা স্বাভািবক। উৎসেবর েস প্রচণ্ড রূপিট েদখা
যায় মুসিলম গণহত্যামুিখ দাঙ্গাগুিলেত।

শুরুিট বহু আেগ েথেকই
তেব ভারত জুেড় মুসিলমেদর িবরুদ্েধ েযরূপ হত্যা, ধর্ষণ, িনপীড়ন ও
পেথঘােট দািড় েটেন অপমান করার েয অিভযান চলেছ -েসিট হঠাৎ কের
শুরু হয়িন। শুরুিট শত বছর আেগ েথেক। ভারত আজেকর এ অবস্থায়
েপৗঁেছেছ সংঘবদ্ধ পিরকল্পনা ও প্রস্তুিতর ফেল। এরূপ একিট অবস্থা
সৃষ্িটেত লাগাতর কাজ কেরেছ বহু িহন্দু বুদ্িধজীবী, রাজনীিতিবদ,
ধর্মগুরু ও িমিডয়া কর্মী। ভারেত উগ্র িহন্দুত্ববাদী জাগরণ ও
মুসিলমেদর িবরুদ্েধ ঘৃণার বাণী িনেয় সর্বপ্রথম েয ব্যক্িতিট
রাজনীিত ও বুদ্িধবৃত্িতর অঙ্গণ উত্তপ্ত কেরন িতিন হেলন িবনায়ক
দােমাদর সাভারকার। তার িচন্তাধারায় পুষ্ট হেয় ভারত জুেড়
প্রিতষ্ঠা পায় আরএসএস, িহন্দু মহাসভা, জনসংঘ এবং আজেকর িবিজিপ।
নেরন্দ্র েমাদীর রাজনীিতর শুরু হয় আরএসএস েথেক। সাভারকারই েজাের
েজাের বলা শুরু কেরন, “িহন্দুেদর মূল শত্রু হেলা মুসিলম, ইংেরজগণ
নয়। -(সূত্রঃ (Jaffrelot (2009). Hindu Nationalism: A Reader.
Princeton
University
Press.
pp.
14–15,
86–93. ISBN 1-4008-2803-1) প্রথম িবশ্বযুদ্েধ িতিন িহন্দুেদরেক

ইংেরজেদর পক্েষ যুদ্েধ েযাগ িদেতও উৎসাহ েদন। এবং অিধকৃত আরব
ভূিমেত ইংেরজেদর হােত ইসরাইল প্রিতষ্িঠত হেল েসিটেকও িতিন সমর্থণ
েদন। কংগ্েরেসর ব্িরিটশ িবেরাধী “ভারত ছাড়” আন্েদালেনরও িতিন
িবেরাধীতা কেরন। িতিনই বেলন, “েযসব মুসিলম ভারেতর পুিলশ ও
েসনাবািহনী রেয়েছ তারা হেলা ” traitors” তথা
গাদ্দার। ভারত
সরকারেক িতিন পরামর্শ েদন েসনাবািহনী, পুিলশ এবং সরকাির প্রশাসেন
মুসিলমেদর সংখ্যা কমােত। িনিষদ্ধ করেত বেলন মুসিলমেদর অস্ত্র
কারখানার মািলক বা শ্রিমক হওয়া েথেক। -(সূত্রঃ McKean, Lise
(1996), Divine Enterprise: Gurus and the Hindu Nationalist
Movement, University of Chicago Press, ISBN 97-0-226-56009-0)।
সাভারকােরর পর িহন্দুত্ববাদী উগ্রতার আেরক তারকা হেলা মাধব
সদািশব েগায়ালকার। সাভারকােরর ন্যায় েগায়ালকারও িছল মারাঠী। ১৯৩৮
সােল িহন্দুভারেতর েয রূপেরখািট িতিন েপশ কেরন তা হেলা িনম্নরূপ:
“The non-Hindu people of Hindustan must either adopt Hindu
culture and language, must learn and respect and hold in
reverence the Hindu religion, must entertain no idea but of
those of glorification of the Hindu race and culture…..In a
word, they must cease to be foreigners, or may stay in the
country wholly subordinated to the Hindu nation, claiming
nothing, deserving no privileges, far less any preferential
treatment—not even citizens’ rights.” (“Pakistan and a World
in Disorder—A Grand Strategy for the Twenty-First Century”,
p.78)।

েগায়ালকােরর কথা, “িহন্দুস্থােনর অিহন্দুেদর অবশ্যই িহন্দু
সংস্কৃিত ও িহন্দু ভাষােক গ্রহন করেত হেব। তােদরেক অবশ্যই িশখেত
হেব এবং ভক্িত করেত হেব িহন্দু ধর্মেক। িহন্দু বর্ণ ও িহন্দু
সংস্কৃিতর জয়কীর্তন ছাড়া অন্য েকান েচতনােক তারা প্রশ্রয় িদেত
পারেব না। তারা িকছু দাবীও করেতও পারেব না –এমিন েমৗিলক নাগিরক
অিধকারও নয়।” িহন্দু ভারত িনেয় সাভারকার ও েগায়ালকােরর এিটই হেলা
েসই রূপেরখা যা আজ েকান িকতােব বন্িদ নয়; বরং েসিটর বাস্তবায়েন
েনেমেছ িবিজিপ, আরএসএস, বজরং দল, িশব েসনা, িবশ্ব িহন্দু পিরষেদর
ন্যায় অসংখ্য সংগঠন। তােদর ভারেত
মুসিলমেদর েকান স্থান েনই।
িহটলােরর ন্যায় তারাও রাষ্ট্রক্ষমতা দখেল গণতন্ত্র ও িনর্বাচনেক
ব্যবহার করেছ স্েরফ মই রূেপ। িকন্তু তােদর আসল পথিট হেলা

ফ্যািসবােদর। তােদর কােছ তাই অনুকরণীয় বীর পুরুষ হেলা জার্মানীর
িহটলার ও ইতালীর মুেসািলনী–যা সুস্পষ্ট সাভারকােরর েলখােত।
জার্মান ইহুদীেদর েয স্থােন বিসেয় িহটলার তােদর িনর্মূেল
েনেমিছল, ভারতীয় মুসিলমেদর জন্য বরাদ্দকৃত স্থানিটও হেলা েসিট।
তেব িহটলাের নৃশংস নীিত েথেক িশক্ষা িনেলও তারা িশক্ষা েনয়িন তার
ভয়াবহ পিরণিত েথেক। সামিরক ও অর্থৈনিতক িদক িদেয় িহটলােরর
জার্মানী িছল িবশ্বশক্িত। তা সত্ত্েবও িহটলােরর ফ্যািসবাদ
জার্মানীেক যা িদেয়েছ তা হেলা িনদারুন পরাজয়, নৃশংস বর্বরতা ও
বীভৎস ধ্বংসযজ্ঞ। প্রশ্ন হেলা, িবিজিপর ফ্যািসবাদ ভারতেকও িক
িভন্ন িকছু িদেব? ১৪/০৬/২০১৯

