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৭ নভেম্বর, ২০২২  

২০১৮ িাভল, কংভেি ননত্রী নিাসনয়া গান্ধী একটি িাংবাসিক িভেলন আহ্বান কভরন। এই 

িভেলভন সিসন ২০১৪-র সনববাচভন িাাঁ র িভলর ন াচনীয় পরাজভয়র কারণ বণবনা কভরন। অনযানয 

কারণগুসলর মভযয সিসন নেটির উপর নজার নিন নিটি হল, োরিীয় জনিা পাটিব  (সবভজসপ) 

“জনগণভক সবশ্বাি করাভি নপভরভে নে কংভেি পাটিব  একটি মুিসলম িল”। এই বক্তবযটি নেভক 

নবাঝা োয় নে, এ.নক. অযান্টসন িাাঁ র সববৃসিভি নে নরাগটি সনণবয় কভরসেভলন, কংভেি িল িার 

অসিত্ব স্বীকার কভর সনভয়ভে। এ.নক. অযান্টসনর সববৃসিটিই প্রেম সচসিি কভর নে, নোটিািা 

যভরই সনভয়সেভলন কংভেি িল িংখ্যালঘু নিাষভণর অবস্থান সনভয়ভে এবং এই যারণাই সনববাচভন কংভেভির পিভনর কারণ।   

অব যই কংভেিই একমাত্র িল নয় োরা এই “মুিসলমভির প্রসি পক্ষপাি” – এই অবস্থানটি িংভ াযন করার আপাি প্রভয়াজনীয়িার িভে 

লড়াই করসেল। বিব মান রাজননসিক িংসৃ্কসিভি িাভির রাজননসিক মভে মুিসলম বা “মুিসলমভের” নকানরকম দৃ যমান উপসস্থসি একটি 

সবপজ্জনক পভণয পসরণি হভয়ভে – এই যারণাটিভক অনযানয অভনক যমবসনরভপক্ষ রাজননসিক িলই, সবভ ষ কভর উত্তর োরভির িলগুসল, 

আত্মস্থ কভর সনভয়ভে।   

োই নহাক না নকন, যমবসনরভপক্ষ িলগুসল এখ্নও মুিসলমভির এমন একটি িমরূপ নগাষ্ঠী বভল কল্পনা কভর োভির একটি স্পষ্ট রাজননসিক 

স্বােব আভে এবং এই মুিসলম “নোট-বযাভের” উপর িাভির িাসব পসরিযাগ করভি িারা এভকবাভরই প্রস্তুি নয়। িভব, সবভজসপর কাভজর 

নজারাভলা প্রসিয়াটি এই িলগুসলর িভে িাভির মুিসলম নোভটািািাভির িম্পভকব র যাাঁ চাভক দুববল কভর সিভয়ভে।  

যুলিেগের বদিঃ মুসলিম প্রগের রোজনীলি 

মুিসলমভির সনজস্ব িমিযার সচরাচসরি িংকলনটিভক নকন্দ্র কভর মুিসলমভির িংহি ও পসরচাসলি করার অবস্থান নেভক যমবসনরভপক্ষ 

িলগুসল িভর নগভে। সহলাল আহভমি িাাঁ র সিয়াসি মুিসলম বইটিভি নেমন উভেখ্ কভরভেন, মুিসলম নোট-বযাভের কল্পনাটি সচরকালই 

মুিসলমভির িমিযাগুসলর একটি সনসিব ষ্ট সবনযাভির উপর সনেব র ীল। এই িমিযাগুসলর মভযয আভে বাবসর মিসজি, বযসক্তগি আইন, উদুব এবং 

জাসময়া ও এএমইউ সবশ্বসবিযালভয়র িংখ্যালঘু চসরত্র। যমবসনরভপক্ষ িল এবং অসেজাি মুিসলমরাই এই িমিযাগুসলভক মুিসলম নগাষ্ঠীর 

নোট পাওয়ার প্রােসমক উপায় সহভিভব গভড় িুভলভেন।   

এই িমি িমিযার িবকটির মভযযই একটি িাযারণ ববস ষ্টয আভে। এগুসল কােবি “ননসিবাচক িমিযা” োর ফলাফল মুিসলমভির কভয়কটি 

সবিযমান “সবভ ষাসযকাভরর” িুরক্ষা। েসিও এই িমি িমিযা (বযসক্তগি আইন, বাবসর, এএমইউ ইিযাসি) এখ্নও িংখ্যাগুরু সহনু্দ নগাষ্ঠীর 

আভলাচনার অং , যমবসনরভপক্ষ রাজননসিক িলগুসল এই িমিযা সনভয় স্পষ্টোভব নকানও মিামি সিভি সবরি োভক। “মুিসলম প্রশ্ন” 

নেভক এই আভলাচনাভকসন্দ্রক দূরভত্বর মূভল আভে “সহনু্দ িংহসি” সনভয় বিসর হওয়া এক যরভনর েীসি। সিন িালাক আইভনর পা াপাস  
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রাম মসন্দর িংিান্ত রায় – দুটি সবষয়ই, হয় উিািীনিার িভে, নয়ি মূকোভব গৃহীি হয়। িুিরাং, মুিসলমভির জনয সনসিব ষ্ট সকেু সবভ ষ 

নীসিভক (বযসক্তগি আইন, উদুব, এএমইউ ইিযাসি) িুরসক্ষি রাখ্ভে বভল িাসব করার বিভল, যমবসনরভপক্ষ িলগুসল এখ্ন মুিসলমভিরভকই 

সনরাপত্তা নিওয়ার কো বভল োভক।     

সবভজসপ নে অসনসিব ষ্ট েীসির বািাবরণটি বিসর কভরভে, মুিসলম নগাষ্ঠীভক একভোভগ িার সবরুভে নোট সিভি অনুভরায জানান হয়। নে 

রাজযগুসলভি সবভজসপ োড়াও আরও অভনক সবকল্প রাজনীসিক িল আভে, িারা সনভজভির সবভজসপর প্রযান সবভরাযী বভল প্রসিষ্ঠা করার জনয 

সনভজভির মভযয প্রসিভোসগিা কভর। “সব িল” বভল নে কোটি আজকাল খু্বই ন ানা োভে, িার মভযযই এই ঘটনাটি প্রসিফলন নিখ্া 

োভে। প্রযান সবভরাযী িভলর োভগর মুিসলম নোভটর খ্াসনকটা নকভড় সনভে বভল নে িল অসেেুক্ত হয়, িারা “সবভজসপর সব িল” 

বাকযবন্ধটি বযবহার কভর োভক। িম্প্রসি অল ইসিয়া মজসলি-ই-ইভত্তহাদুল মুিসলসমভনর (এআইএমআইএম) পা াপাস  বহুজন িমাজ পাটিব  

(সবএিএি) ও জনিা িল (নিক্যযলার) (নজসি[এি]) মি অনযানয যমবসনরভপক্ষ িলগুসলভক “সব িল” অসেযা সনভয় খু্স  োকভি হভয়ভে। 

িাই, “মুিসলম নোট-বযাভের” িবভচভয় গুরুত্বপূণব িাৎপেব হল সবভজসপভক পরাসজি করা - এই োভবই নিখ্া হভয় োভক।  

সিিীয়ি, যমবসনরভপক্ষ িলগুসল মুিসলমভির ক্ষমিায়ন সনভয় আভলাচনার পসরিরটিভক মুিসলম পসরচয়-নকসন্দ্রক িলগুসলর হাভি িুভল 

সিভয়ভে। িাচার কসমটি পেবাভয়র পরবিী িমভয়, যমবসনরভপক্ষ িলগুসল আবার িংখ্যালঘুভির ক্ষমিায়ভন, সবভ ষ কভর িংখ্যালঘু িংরক্ষভণর 

প্রশ্নটি সনভয়, আেহ নিখ্াভি শুরু কভর। নেমন, ২০১২ িাভল উত্তরপ্রভিভ র সনববাচভন কংভেি এবং িমাজবািী িল – উেভয়ই চাকরীর 

নক্ষভত্র িংখ্যালঘু িংরক্ষভণর পভক্ষ িাসব িুভলভে। মুিসলমভির “অেবননসিক অনেিরিার” নরাপটিভক ইউনাইভটি নপ্রাভেসিে অযালাভয়ন্স 

(ইউসপএ) িরকাভরর অযীভন পসরচাসলি গভবষণাগুসল জনসপ্রয় কভরভে ও, িার পা াপাস , ববযিাও সিভয়ভে। বামপন্থী িলগুসলভক আিমণ 

করার িময় পসিমবভের িৃণমূল কংভেিও (টিএমসি) একই পন্থা সনভয়সেল। এর এক ি ক পভর, একমাত্র এআইএমআইএম িলটি উত্তর 

প্রভিভ র সনববাচভন মুিসলম “অনেিরিার” আখ্যানটিভক বযবহার কভরভে। পসিমবভে িৃণমূভলর মমিা বযানাসজব ও “সনরাপত্তার রাজনীসির” 

উপর নজার সিসেভলন। মুিসলম নোটিািাভির হুাঁস য়ার করার জনয সিসন বলভেন, ইসিয়ান নিক্যযলার ফ্রভন্টর (আইএিএফ) আব্বাি 

সিসিকী “মুিসলম নোট সবোজভনর জনয সবভজসপর কাে নেভক টাকা সনভয়ভেন . . . সবভজসপ ক্ষমিায় এভল আপনারা িুসব াল সবপভির 

মুভখ্ামুসখ্ হভি চভলভেন”। এসিভক, মুিসলমভির িভে টিএমসির িম্পকব টি আিভল সবশ্বািঘািকিার – এই আখ্যানটি সনমবাভণর জনয 

আইএিএফ সনভজই আবার (িাভির সনজস্ব যমীয় অলোরপূণব উসক্তগুসলর িভে িভে) এই “অেবননসিক অনেিরিার” োষা বযবহার 

করভে। 

যমবসনরভপক্ষ িলগুসলর নক্ষভত্র, নোটিািাভির মভযয সহনু্দ িংখ্যাগসরষ্ঠিার যারণার বযাপক সবিার হওয়ায়, এই িলগুসল মুিসলম পসরচভয়র 

সচরাচসরি প্রশ্নটির পা াপাস , মুিসলমভির ক্ষমিায়ভনর িুলনামূলকোভব িাম্প্রসিক প্রশ্নটিভক স্পষ্টোভব অনুযাবভনর জনয খু্বই স্বল্প পসরির 

পাভে। কংভেভির নজাটভক সনরাপত্তার রাজনীসির যারণাটি িাহােয করভলও, উত্তরপ্রভিভ র িমাজবািী পাটিব  (এিসপ), পসিমবভের 

টিএমসি, সবহাভরর রাষ্ট্রীয় জনিা িল (আরভজসি)-র মি সবভজসপর প্রােসমক সবভরাযী িলগুসলভক েসি সনভজর সনভজর রাভজয সিন-

চিুেবাংভ র নবস  মুিসলম নোট নপভি হয় িভব এই নকৌ লটি িীঘবস্থায়ীোভব আভিৌ কাভজ আিভব সকনা িা পসরষ্কার নয়। প্রকৃিপভক্ষ, 

সবহাভরর িীমােল প্রভিভ  এআইএমআইএম িভলর িুসব াল িাফলয বা সনম্ন আিাম ও বরাক উপিযকায় অল ইসিয়া ইউনাইভটি 

নিভমাভিটিক ফ্রভন্টর (এআইইউসিএফ) অবযাহি ক্ষমিা নেভক এই সিোভন্ত আিা নেভি পাভর নে, নে িমি মুিসলমপ্রযান 



অেলগুসলভি উচ্চাকাঙ্ক্ষার রাজনীসির গুরুত্ব সনরাপত্তার রাজনীসি নেভক অভনক নবস , নিখ্াভন যমবসনরভপক্ষ িলগুসল লড়াই অভনক 

কঠিন।      

একটি বযবহোলরক েলরবিম নঃ প্রলিলনলধগের রোজনীলি 

মুিসলম প্রভশ্নর নক্ষভত্র এই েুসক্ত ও আভলাচনাভকসন্দ্রক পসরবিব ভনর িভে িভে, যমবসনরভপক্ষ িলগুসল মুিসলম প্রসিসনসযভত্বর সবষভয় িাভির 

যারনার িংস্কার কভরভে। নেভহিু, সনববাচভনর িময় মুিসলমভির িংহি করার নক্ষভত্র “মুিসলম িমিযা” আর প্রােসমক চাসলকা সক্ত নয় এবং 

িারই অনুষভে, মুিসলম িমিযার সনমবাণ ও উভি যিাযভনর জনয নিগুসল বযবহাভরর নক্ষভত্র মুিসলম যমীয় ও রাজননসিক গুরুভির 

কােবকাসরিায় একটি পিন ঘভটভে। যমবসনরভপক্ষ িলগুসল এখ্ন এই রকম মুিসলম মযযস্থিাকারীভির উপর কম সনেব র ীল। িার বিভল, এই 

িলগুসল এখ্ন িাভির মুিসলম নোটিািাভির িভে িরািসর িম্পকব  স্থাপভনর নচষ্টা করভে।      

অিংখ্য িমীক্ষা নেভক জানা োয় নে, সনববাচনী নক্ষভত্র মুিসলম যমবগুরুভির প্রািসেকিা অভনক সিন যভরই কমভে। োত্রোত্রী, অযাসিসেস্ট 

এবং বুসেজীবীভির সনভয় গঠিি একটি মযযবিী নগাষ্ঠীর ননিৃভত্ব যমবসনরভপক্ষ োষায় পসরচাসলি নাগসরকত্ব আইন বা সিএএ-সবভরাযী 

আভন্দালনটির ফলশ্রুসিভি মুিসলম যমবাবলম্বী জনগভণর মভযয উভলমাভির নেটুক্য রাজননসিক প্রোব বাসক সেল নিটুক্যরও চভল োয়। 

সনববাচভনর িময় রাজননসিক বযসক্তত্ব ও যমবগুরুভির মভযয নেমন িখ্যিা নিখ্া নেি, উত্তরপ্রভিভ র িাম্প্রসিক সনববাচভন নিই সচরপ্রচসলি 

ঘটনাটি খু্ব কমই ঘটভি নিখ্া নগভে। কােবি, ইসত্তহাি-ই-সমোভির নমৌলানা িাকীর রাজার উপর অসিসরক্ত মভনাভোগ নিওয়ার মভযয 

সিভয়, একমাত্র উত্তরপ্রভি  কংভেিই এই প্রোটির চচব ার নচষ্টা কভরভে। িাভির এই প্রভচষ্টা, বৃহত্তর জনিার মিই, মুিসলম নোটিািারাও 

বযাপকোভব প্রিযাখ্যান কভরভেন। একইোভব, পসিমবভে কংভেি-বামপন্থী নজাট, আব্বাি সিসিকীর মি একজন উে বযসক্তভত্বর িভে 

িংঘবে হভল িা খু্বই স্বল্প িংখ্যক মুিসলম নোট আকষবণ কভর। উভেখ্ভোগয নে, যমীয় ননিাভির পিাোবন করার এই নকৌ লটিভক 

আভগ নেমন অিযন্ত স্বাোসবক বভলই োবা হি, িা এখ্ন মুিসলমভির প্রোসবি করার ন ষ উপায় সহভিভব রাজননসিক সববাভি বযবহৃি 

হভে, এবং নে িমি িল এই পন্থাটি অনুিরণ করভে িারা িৃিীয় বা চিুেব স্থাভন পভড় আভে।      

যমবসনরভপক্ষ িলগুসলভিও মুিসলম পসরচভয়র উপর নজার নিওয়ার সবষয়টিভি অনুরূপ পিন ঘটভি নিখ্া নগভে। এ কো িসিয নে, 

যমবসনরভপক্ষ িলগুসলভি মুিসলম এমসপ ও এমএলএরা ঐসিহাসিকোভব িভলর িাযারণ কমবপেসিভকই েহণ কভরভেন, এবং িাাঁ ভির স্বিন্ত্র 

কন্ঠস্বভরর অসযকার নিওয়া হয় সন। সকন্তু এই পাটিব গুসলর সবস ষ্ট মুিসলম িিিযভির পাটিব র মুখ্ সহভিভব গভড় নিালার নঝাাঁ ক নিখ্া োয়। এই 

মুখ্গুসল রাজয এবং নিভ র সৃ্মসিভি রভয় নেভি িক্ষম এবং “মুিসলম প্রভশ্ন” িভলর অবস্থানভক দৃঢ়োভব প্রসিষ্ঠা করভি পাভরন (এিসপর 

আজাম খ্ান, আরভজসির মহেি আ রাফ ফািসম এবং কংভেভির িলমন খু্রস ি)। এই যরভনর নটাভকসনজভমর প্রভয়াজনীয়িা এখ্ন 

কভমভে। এিসপ ও আরভজসি নকানও মুিসলম মুখ্ োড়াই প্রচাভরর কাজ চাসলভয়ভে এবং িা িভেও িারা িুসব াল িংখ্যায় মুিসলম নোট 

নপভয়ভে। আিভি, এিসপ সনববাচভনর আভগর দুই বের কাটিভয়ভে আইসন িমিযায় সবজসড়ি আজাম খ্াভনর নেভক যীভর যীভর দূরত্ব বিসর 

করার প্রভচষ্টায়। যমবসনরভপক্ষ িলগুসলর মুিসলম প্রসিসনসযরা মূলি িাাঁ ভির িভলর কমবপেসিই অনুিরণ কভরন এবং নে প্রশ্নগুসল নেভক 

নকানও রকম নমরুকরভণর িম্ভাবনা আভে, নিগুসলর সবষভয় সনিুপ োকাভকই িাাঁ ভির কিব বয বভল মভন কভরন। িার উপর, মুিসলমরা 

প্রিীকী প্রসিসনসযত্বভক নবস  গুরুত্ব নিন না বভলই নিখ্া নগভে। উত্তরপ্রভিভ  সবভজসপ সব াল িংখ্যক মুিসলম প্রােী সিভলও (৪০৩ জভনর 



মভযয একানব্বই জন) িাাঁ ভির মভযয একজনও সনববাচভন জয়লাে কভরন সন। যমবসনরভপক্ষ িলগুসল নচষ্টা করভে দৃ যমানোভব মুিসলম মুভখ্র 

উপসস্থসি নিখ্ানর বিভল িরািসর মুিসলম নোটিািাভির িভে িংভোগ বিসরর, ো আবার “মুিসলম নিাষণ” বভল সবভজসপ নে অসেভোগ 

কভর, িার নকন্দ্রসবনু্দ হভয় িাাঁ সড়ভয়ভে।     

মুসলিম ধোরণোটির েুনঃসংজ্ঞোয়ন, রোজননলিকভোগব 

সনিঃিভন্দভহ, রাজয যভর সবভেষণ করভল েসবটি আরও জটিল হভয় িাাঁ ড়ায়। মুিসলমভির সবষভয় যমবসনরভপক্ষ িলগুসলর অবস্থান সনেব র কভর 

রাভজযর রাজননসিক প্রসিভোসগিার কাঠাভমার উপর, অেবাৎ িারা সবভজসপর িভে একটি সিপাসক্ষক লড়াইভয়র অং  না একটি সত্রিলীয় েুভে 

জসড়ি। উিাহরণ সহভিভব উভেখ্ করা োয়, নিভলোনার কংভেিপ্রযান নরবন্থ নরসি দৃঢ় োষায় নঘাষণা কভরভেন নে মুিসলমরা িসলিভির 

নচভয়ও নবস  সপসেভয় আভেন এবং মুিসলমভির জনয প্রসিশ্রুি বার  িাং  িংরক্ষণটিভক বািবাসয়ি করার বযেবিার সবষয়টি সনভয় সিসন 

নিভলোনা রাষ্ট্র িসমসে (টিআরএি) িরকারভক নকাণঠািা কভর নফভলভেন। কণবাটভকর কংভেি ননিৃত্ব, সবভ ষ কভর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 

সিিারামাইয়া সবিযালভয় সহজাব পরার উপর সনভষযাজ্ঞার সবরুভে িুদৃঢ় অবস্থান সনভয়ভেন। মুিসলমভির ক্ষমিায়ন ও মুিসলম পসরচয়ভক 

নকন্দ্র কভর বিসর হওয়া কভোপকেভন রাজস্থান বা মযযপ্রভিভ র কংভেি  াখ্ার পভক্ষ এই রকম অবস্থান ননওয়া িম্ভব নয় কারণ, এই দুই 

রাভজযই িারা সবভজসপর িভে িরািসর প্রসিভোসগিায় জসড়ভয় আভে। একই োভব, এিসপ, আরভজসি ও টিএমসির অবস্থাভন বিল এভিভে 

িাভির সনভজর সনভজর রাভজযর রাজননসিক প্রসিভোসগিায় িমবযবমান সিভমরুকরভণর কারভণ, ো আবার সবভজসপর উত্থাভনর ফলশ্রুসি।     

এোড়াও, িলীয় মভের সেিভর সকেু িৃজন ীল িভের পসরির বিসর হভয়ভে। নেমন, “মুিসলম প্রশ্ন” নেভক কংভেি িভলর 

আভলাচনাভকসন্দ্রক দূরত্ব বিসর হওয়ার িময় নেভকই, পসিমবভের আইএিএফ এবং আিাভমর এআইইউসিএভফর মি মুিসলম 

পসরচয়ভকসন্দ্রক রাজননসিক িভলর িভে একভত্র কাজ করার আেহ বিসর হভি নিখ্া নগভে। এই িযেবিার কারভণ িভলর সেিভরই সবিকব  

শুরু হভয়ভে। প্রাক্তন কংভেি ননিা কসপল সিবল এই জািীয় িহভোসগিাভক িমাভলাচনা কভরভেন ও নজার সিভয় বভলভেন, “িংখ্যালঘু 

এবং িংখ্যাগুরু িাম্প্রিাসয়কিা, দুইই নিভ র পভক্ষ সবপজ্জনক”। িার উত্তভর, িলমন খু্রস ি িভলর এই পিভক্ষপভক িমেবন কভর 

ননহরুর িাবযানবাণী উেৃসি কভর জাসনভয়ন, “িংখ্যালঘুর িাম্প্রিাসয়কিার নেভক িংখ্যাগুরুর িাম্প্রিাসয়কিা অভনক নবস  সবপজ্জনক”।   

সবভজসপর নজারাল কােবপ্রণালীর উত্থাভনর ফভল যমবসনরভপক্ষ িলগুসলরা নেোভব মুিসলমভির নিভখ্ িার দুববলিাগুসল িামভন এভি নগভে। 

এই নিখ্ার নচাখ্ মুিসলম পসরচভয়র একটি নিভকভল বযাখ্যায় আজও আটভক রভয়ভে এবং মুিসলম নোট-বযাভের একটি ন াষণমূলক 

যারণার িভে বাাঁ যা। যমবসনরভপক্ষ িলগুসলর রাজননসিক মভে মুিসলমভির দৃ যমানিা বা িাভির “মুিসলমত্বভক” নচভপ নিওয়াই হল এই 

িলগুসলর প্রসিসিয়া। িভব সনববাচভনর কারভণ মুিসলমভির িংহি ও চাসলি করার নক্ষভত্র, িারা “সনরাপত্তার রাজনীসির” নজারাভলা 

োাঁ চটিভিই আটভক নগভে, েসিও এই িুরক্ষার  িব গুসল িমূ্পণব বিভল নগভে। আ া করা নেভি পাভর নে, বিব মান পেবায়টি একটি 

িাসন্তকালীন অবস্থাভক মূিব  কভর এবং যমবসনরভপক্ষ িলগুসল িাভির মুিসলমভত্বর যারণাভক অনসিসবলভম্ব আরও িৃজন ীলোভব পুনসনবমবাণ 

করভি পারভব।  

আসিম আলী একজন স্বাযীন রাজনীসি সবষয়ক গভবষক।  


