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এই মুহূসিে , ভারসির মুেতিম গ াষ্ঠী ঘৃণা, তহিংো, তনগ্রহ এবিং অবমানসব পতরণি করার প্রতিয়ার একটি 

আপািদৃতিসি অন্তহীন গরািসক েহয কসর চসিসেন। ভারিীয় মুেতিমসের এই অতবরাম িড়াই তনসয় 

 সবষণার েময় গেখা গ সে গে, এ গেসে দুই রকসমর তবপসের েম্ভাবনা গেখা োয় – হয় অবস্থার তিকার 

তহসেসব মুেতিমসের িুসি ধরার, অথবা মতহমাতিি করার প্রবণিা তিতর হসি পাসর। প্রথম গেসে 

মুেতিমসের হাি গথসক তনসেসের েীবন তনসে পতরচািনার েমিা চসি োয়, এবিং তিিীয় গেসে গে 

িড়াইসি েয়িাসভর প্রায় গকানও েম্ভাবনাই গনই, গেই িড়াইসয়র উপর গ ৌরসবর একটি িকমা িাত সয় 

গেওয়া হয়। তকন্তু, বাস্তসব ো হসে আেসি িার অবস্থান এই দুইসয়র মাঝামাতঝ গকান একটি তবনু্দসি। নিুন তেতি ও কণোটসকর মি দুটি আিাো োয় ায়, 

তভন্ন তভন্ন রােননতিক গপ্রতেসি ঘটা দুটি তনতেে ি মুেতিমতবসরাধী ঘটনা গথসক ভারসি প্রণািীবদ্ধভাসব চিসি থাকা মুেতিম গ াষ্ঠীর উপর ঘটা তনপীড়সনর 

প্রকৃতিসক গবাঝা োয়।      

 

লেললাঃ ল িংসাই যখন রীলে 

ভারসির মুেতিমরা এি বের ধসর েি রমোন পািন কসরসেন, িার মসধয ২০২২ োসির রমোন েম্ভবি েব গচসয় গবতি অিযাচারপূণে ও তনষু্ঠর তেি। পতবে 

রমোন মাে শুরু হওয়ার মাে কসয়ক েপ্তাহ আস , কণোটসকর আোিিগুতি আনুষ্ঠাতনকভাসব তহোসবর উপর তনসষদ্ধাজ্ঞা োরী কসর ও অনুসমােন কসর 

এবিং এই মাসের প্রথম তেনই গেসির রােধানীসি একটি ঘৃণাপূণে তহনু্দ মহাপঞ্চাসয়ি আসয়াতেি হয়। এর পরবিী তেনগুতিসি মধযপ্রসেি, রােস্থান, উত্তরাখণ্ড 

এবিং নিুন তেতিসি োম্প্রোতয়ক োঙ্গা শুরু হয়। এই েিংঘষেগুতির ধরণ একই তেিঃ প্রতিটি গেসেই রাম নবমী বা হনুমান েয়ন্তীর ধমীয় তমতেি তহিংোত্মক হসয় 

ওসে। হাসি িসিায়ার আর মুসখ উসত্তেক গলা াসনর তচৎকার তনসয় চিা এই তমতেি ধীসর ধীসর োধারণ তববাে গথসক েমূ্পণে তহিংরিাপূণে ঘটনায় পেেবতেি 

হয়। এই গলা ান ও িসিায়ার তনসয় আস্ফািসনর উত্তসর মুেতিমরা তমতেি িেয কসর পাথর েুুঁ সড়সেন বসি অতভসো  করা হয়। খুব িীঘ্রই রাষ্ট্র, তবসেতপ-

িাতেি মধযপ্রসেসির এই তহিংো-অধুযতষি অঞ্চিগুতির মুেতিম বাতড়গুতিসক ধ্বিংে কসর গেওয়ার অনুমতি গেয়। মুখযমন্ত্রী তিবরাে গচৌহান বসিসেন, “গে 

বাতড়গুতি গথসক পাথর গোুঁ ড়া হসয়সে, খুব দ্রুি আমরা গেগুতিসক ধ্বিংেস্তুসপ পতরণি করব।” 

 

িসব তেতির োহাঙ্গীরপুরীর বযাপারটি একটু অনযভাসব ঘসটতেি। গেখাসন ঘরবাতড় ধ্বিংে করা হসয়তেি গোকান ও বাতড়গুতি “গবআইতনভাসব োয় া েখি কসর 

আসে” – এই অেুহাসি। এই েখিোরী-তবসরাধী উেযম গে একটি ভয়াবহ োম্প্রোতয়ক তহিংোর ঘটনার ঠিক পর পরই শুরু হসয়তেি, িা কারও গচাখ এতড়সয় 

োয় তন।    

 

https://casi.sas.upenn.edu/iit/fatimakhan


গেতেন এই তহিংোর ঘটনা ঘসট িার পসরর তেন েকাসিই আতম এই ধমীয় গিাভাোোয় অিংি তনসয়তেসিন এমন অসনসকর েসঙ্গ কথা বতি। িসিায়ার েসঙ্গ 

গনওয়ার কথা িাুঁ রা গকউই অস্বীকার কসরন তন। “হযাুঁ , আমাসের কাসে িসিায়ার তেি…তকন্তু গে শুধু প্রেিেনীর েনযই। শুধু মো করার েনয। কারও গকানও 

েতি করার উসেিয আমাসের তেি না। আমরা তিসের  ান বাোতেিাম আর আনন্দ করতেিাম,” গিাভাোোর একেন েেেয রাসকি োহু বসিন।   

 

স্থানীয় মেতেসের পাি তেসয় োওয়ার েময় তমতেি গথসক নাতক উস্কাতনমূিক গলা ান গেওয়া হয়। েূেোসস্তর পর, উপবাে ভাঙার েমসয়র ঠিক আস ই এই 

ঘটনা ঘটায় মেতেে িখন তভসড় োো তেি। বিা হয় গে, গলা াসনর উত্তসর মেতেসের তভির গথসক তমতেি িেয কসর পাথর গোুঁ ড়া হয়।   

 

মুেতিম গ াষ্ঠীর েেেযরা অতভসো  কসরন গে, তমতেি গথসক মেতেসের তভির “েয় শ্রী রাম” গিখা গ রুয়া পিাকা টাঙাসনার গচিা করা হয় – তহনু্দরা ো 

অস্বীকার কসরন। পসরর তেন েকাসি মেতেসের তভির, গ াকার েরোর কাসে পিাকাগুতিসক পসড় থাকসি গেখা গ সে।  আতম তনসেই তবসেতপর তেতির 

মতন্দর িাখা বা তেতি’ে গটম্পি ইউতনসটর প্রধানসের তচৎকার কসর গে গলা ান তেসি শুসনতে, ইিংরােীসি িার গমাটামুটি অনুবাে হি, “এ গেসি থাকসি 

হসি, গিামাসক েয় শ্রী রাম বিসিই হসব” – পুতিিবাতহনীর প্রকট উপতস্থতিসিই গখািাখুতি এই হুমতক গেওয়া হয় ও তহিংোয় অিংি গনওয়ার িাক গেওয়া 

হয়।  

 

রাসষ্ট্রর অনুসমােসন এর পর গে ধ্বিংেেজ্ঞ শুরু হয় িা অেিংখয গোকান (েমূ্পণে), গবি কসয়কটি বাতড় (অিংিি) এবিং িাোড়াও গে েরোয় গ রুয়া পিাকা 

টাঙাসনার গচিা হসয়তেি বসি অতভসো  করা হয়, গেটি েহ মেতেসের োমসনর অিংিসক তনিানা কসর। 

     

গোকান আর গুমটি ভাঙার ফসি বাতেন্দাসের রুতেসরাে াসরর উপায় আিান্ত হসিও, মেতেসের উপর আিমণটি িার গথসকও অসনক গবতি প্রিীকী তেি। 

োহাঙ্গীরপুরীর অসনক অল্পবয়েী গেসিই বড় হসয়সে এই মেতেসে ত সয়, ো এই অঞ্চসির একমাে পূণেবতধেি এবিং েঠিকভাসব কােেেম মেতেে। এমনতক, 

অিংিি ধ্বিংে হসয় োওয়ার পসরও, অসনসকই তপেসনর েরো তেসয় মেতেসে আেসেন। “আমার অতধকািংি নামাসের েনযই আতম এই মেতেসে আেিাম,” 

গষাি বেসরর োতেে বসি, “গিাসক গবাসঝ না গে, একটি মেতেে শুধুমাে একটা কাোসমা নয়। আমাসের েসঙ্গ এর একটা আসব  ভরা েম্পকে  আসে। আমরা 

এখাসনই বড় হসয়তে এবিং কি তক তিসখতে।”  

 

দুপুসরর নামাসের পর একটা বড় েি েখন মেতেে গথসক গবরতেি, িখন ো ঘসটসে িা তনসয় িাুঁ সের মুসখ হিািা ও দুঃসখর োপ স্পি গেখা োতেি। িাুঁ রা 

গকবিমাে িাুঁ সের মেতেসের উপর আিমসণর ঘটনা েহয কসরন তন, রাষ্ট্র এমন একটি স্থানসক তনিানা কসরসে, গেখাসন িাুঁ সের মসধয অসনসকরই েীবসনর 

প্রথম বনু্ধত্ব, প্রথম উপবাসের অতভজ্ঞিা হসয়সে, গেখাসন িাুঁ রা প্রথম গকারান পড়সি তিসখসেন।     

 

স্বাধীন ভারসি অসনক মেতেেই ধূতিোৎ হসয়সে। ১৯৯২ োসি তবসেতপর মেসি তহনু্দ োিীয়িাবােীসের হাসি বাবতর মেতেে ধ্বিংসের ঘটনাটি ভারসির 

োম্প্রোতয়ক মুহূসিে র চরমিম েতন্ধেণগুতির একটি। েতেও োহাঙ্গীরপুরী মেতেসের উপর আিমণ মাো, তবিািত্ব বা িীব্রিার তেক গথসক বাবতর মেতেসের 

মি অিটাও প্রবি নয়, তকন্তু ো এই ঘটনাসক গমসন গনওয়া আরও কঠিন কসর িুসিসে িা হি, েখিোরী-তবসরাধী উেযসমর েদ্মসবসি এই আিমসণর অথে 

আেসি রাষ্ট্র োহাঙ্গীরপুরীর বাতেন্দাসের গখািাখুতি িাতস্ত তেসে।    



 

োহাঙ্গীরপুরীর অতধকািংি মুেতিম বাতেন্দাই অেিং ঠিি কমেসেসের অিংি এবিং মুেতিম ধমোবিম্বীসের তবরুসদ্ধ তনগ্রহ ও ঘৃণার গে প্রবি আিমণ শুরু হসয়সে 

িার োমসন এুঁরাই েব গচসয় গবতি অেুরতেি। ইতিমসধযই গগ্রফিাসরর েিংখযা গেরকম দ্রুি বাড়সে, িখন এই নারী ও পুরুষরা খুব ভাি কসরই োসনন গে, 

মুখ খুিসি চাইসি িাুঁ রা অসনক তকেুই হারাসবন। 

  

কণণাটকাঃ ল িংসাই যখন আইন  

ভারসির েতেণতেসকর রােয কণোটসক আবার োহাঙ্গীরপুরীর হিেতরদ্র শ্রমেীবী মুেতিম গথসক এসকবাসরই তভন্ন গে গশ্রণীর তবরুসদ্ধ েুিুম হসে, িা হি 

মুেতিম ধমোবিম্বী গমসয়রা, োুঁ রা েীবসনর কমেসেসে োফিয গপসি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ২০২১ োসির তিসেম্বর মাসের গিসষর তেসক েয়েন তহোবী তকসিারীসক 

িাসের তবশ্বতবেযািসয়র অধযাপক বসিন গে তহোব না খুিসি এই গমসয়রা গশ্রণীকসে  ুকসি পারসব না। হিাি হসয়, গমসয়রা এই তনসেে সির তবসরাতধিা ও 

প্রতিবাে করার েনয অসনক তেন ধসর গশ্রণীকসের বাইসর তেুঁতড়সি বসে থাসক। এই অবস্থা আরও িীব্র হয়, েখন েতেণপন্থী োে েিং েসনর গেসিরা গ রুয়া 

চাের পসর, এই গমসয়সের গশ্রণীকসে গ াকার অনুমতি না গেওয়ার োতবসি, পাল্টা প্রতিবাে শুরু কসর। অতচরাৎ, কণোটসকর অনযানয কসিসেও তহোব না 

পরার এই তনয়ম চািু করা শুরু হয়। অবসিসষ, ২০২২ োসির মাচে  মাসে গমসয়সের এই প্রতিবাে কণোটক হাই গকাসটে  গপৌুঁেয়। তকন্তু, হাই গকাটে  োনায় গে, 

তহোব ইেিাসমর “অপতরহােে অঙ্গ নয়” এবিং িাসের কসিসের তনয়ম গমসন চিসি হসব।    

 

এই মাসের গিসষর তেসক আতম কণোটসকর নানা গেিায় ঘুতর এবিং অেিংখয তহোবী গমসয়, োুঁ রা এই তনসষধাজ্ঞার কারসণ েতিগ্রস্ত হসয়সেন, িাুঁ সের েসঙ্গ কথা 

বতি। এই মামিার দুইেন প্রধান আসবেনকারীসের মসধয একেন আতিয়া, কযারাসটসি রােযস্তসর তবেয়ী আর ওয়াইল্ড িাইফ গফাসটাগ্রাফার এবিং অনযেন 

আিমাে, োর ইো তবমানচািক হওয়ার এবিং ওড়ার স্বপ্নসক েফি করসি গে “মাটির উপর ো চসি” – গমাটরবাইক গথসক  াতড় – েমস্ত তকেু চািান তিসখ 

তনসয়সে।  

 

েিংসৃ্কতি হুকুমোতর করসি পাসর গে, তহোব, বা গবারখা পরা মতহিাসের গকমন গেখসি হওয়ার কথা এই গমসয়রা িার বাুঁ ধাধরা েকসক অস্বীকার করসে, তকন্তু 

িারা িাসের গেই প্রকট “তহোবত্ব”-এর গথসক আরও গবতি তকেু। েমাসের গে পতরসবি তনসয় কথা হসে, িার তভিসর িারা তনয়সমর বযতিিম নয়। উতনি 

বেসরর হীবা গিখ, কসিসের বাইসর গে েতেণপন্থী পুরুষসের হাসি তন ৃহীি হসয়তেি, িাসের তবরুসদ্ধ ফার্স্ে  ইনফসমেিান তরসপাটে  োসয়র করার পসর গেই 

ঘটনার কথা িার বাবা-মাসক োতনসয়সে। হীবার কথায়, “আমার বাবা-মাসয়র কাে গথসক অনুমতি গনওয়ার কথা মসন হয় তন। আতম োনিাম িাুঁ রা আমাসক 

েমথেন করসবন।” হীবা  ি কসয়ক বের ধসর ইতিয়ান গেন্ট্রাি োতভে ে পরীোর েনয প্রস্তুতি তনসে এবিং িার ইো পুতিি অতফোর হওয়ার। গে বসি, 

“আমাসের গেসি এি ধষেণ হয়, িারা োসি নযায় তবচার পায়, আতম িা তনতিি করসি চাই।”   

 

েখন এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও উজ্জ্বি ভতবষযসির স্বপ্ন গেখা গমসয়গুতির হাি গথসক তিোর েুসো  গকসড় গনওয়া হয়, িখন শুধুমাে িাসের বিে মান অবস্থাসনর 

িসমান্নতির প্রতিয়াটিই আিান্ত হয় না, িাসের আসত্মর ধারণা ও তনসের হাসি তনসের েীবন পতরচািনার েমিাসকও আিমণ করা হয়। এই কারসণ, অসনক 

অল্পবয়েী গমসয়ই গিষ পেেন্ত কসয়ক মাসের েনয তহোব িযা  কসর পরীোয় বোর তেদ্ধান্ত গনয়। “আতম হিাি হসয় পসড়তে, তকন্তু আতম এটা করতে শুধুমাে 

োসি পড়াশুনা চাতিসয় োসি পাতর,” একটা পরীো গিষ হওয়ার পর োফ্রীনা আমাসক বসি। গে আরও বসি গে, িার েহপাঠীরা েীবসন প্রথমবার িাসক 



তহোব োড়া গেখসে, আর িারা িাসক প্রথসম তচনসিও পাসর তন। “আমার খুবই অস্বতস্ত হতেি,” োফ্রীনা োনায়। রাসষ্ট্রর হাসি তববস্ত্র হওয়ার প্রায় েমিুিয 

এই ঘটনা।       

 

গে গমসয়রা তনসেসের তিোর েুসোস র মূসিয তহোব পরা চাতিসয় োসে, িাসের কাসে আসপাষ করা গকানও তবকল্প নয়। “আমার একটি গোট গবান আসে, 

গে মাে তিিীয় গশ্রণীসি পসড়,” আফেীন, একেন তহোবী োেী আমাসক বসি। “আমার আর মাে এক বের বাতক আসে কসিসে, আতম গেই েময়টুকু খাপ 

খাইসয় চিসি পাতর, তকন্তু গবাসনর োমসন েমস্ত পড়াশুসনার েময়টাই বাতক আসে। আমরা েতে এখন আসপাষ কতর, িাহসি আমাসের পসরর প্রেন্মসক আরও 

অসনক গবতি তনমেমিার মুসখামুতখ হসি হসব।” েতেও আফেীন খুবই স্বাভাতবকভাসব িার এই োতয়সত্বর কথা বিতেি, তকন্তু একেন েসির বেসরর গমসয়র 

পসে পসরর প্রেন্মসক েুরতেি করার কথা ভাবা খুব একটা েহে কাে নয়। তকন্তু আফেীন, আিমাে, হীবা এবিং িাসের মি কনোটসকর আরও অসনসক 

তনসেরাই তনসেসের িরুণ কাুঁ সধ এই গবাঝা িুসি তনসয়সে। 

 

টিিঁতক থাকার ককৌশি ল তসতি মুসলিমতের প্রলেলিয়া 

তেতির োহাঙ্গীরপুরীর বাতেন্দাসের িড়াই কনোটসকর মুেতিম গমসয়সের গথসক এসকবাসরই আিাো। তকন্তু িা েসেও, গে তচন্তাটি দুই গেসেই উপতস্তি িা হি, 

না তরক তহসেসব একেসনর অতধকাসর উপর েমস্ত তেক গথসক আিান্ত হওয়ার েন্ত্রণা – অপরাধ তক িা না োতনসয় বা গকানও রকম আভাে মাে না তেসয় 

বেিবাতড় গুুঁতড়সয় গেওয়া গথসক শুরু কসর গকান মিবাে বা ধমীয় নীতিসি তবশ্বাে করতে বা তক গপাষাক পরতে িার উপর তভতত্ত কসর তিোর প্রাথতমক 

অতধকারসক েতিগ্রস্ত করা ও গকসড় গনওয়া পেেন্ত।     

 

োহাঙ্গীরপুরীর বাতেন্দারা খুব ভাি কসরই োসনন গে, তমতেসি োুঁ রা তেসিন িাুঁ সের েসঙ্গ একই োয় ায় িাুঁ সের গথসক গেসি হসব। এর অথে, িাুঁ রা গেমন 

িাুঁ সের িমি অবমানসব পতরণি করার প্রসচিাসক প্রতিহি কসর োসবন, গিমনই িাুঁ রা গোর কসর তনসেসের মুখ বন্ধ রাখসি বাধয হসবন। কনোটসকর 

গমসয়সের গেসেও তবষয়টি একই রকম। ওই গ রুয়া পরা প্রতিবােকারীসের মসধয অসনসকই িাসের েহপাঠী বা (ভূিপূবে) বনু্ধ। এই গমসয়সের অসনসকই 

কসিে গেসড় বযতি িভাসব পড়াশুসনা চাতিসয় গেসি পারসব, তকন্তু এমন অসনক গমসয় আসে োসের পসে িা েম্ভব নয় এবিং িারা এই িড়াই চাতিসয় 

োসব আোিসি আর পসথঘাসট। তহিংোসক স্বাভাতবক কসর গিািা হসয়সে বসিই িার অথে এই নয় গে, মুেতিম ধমোবিম্বীসের পসে টিুঁসক থাকা িড়াইটা 

স্বাভাতবক আর েহে হসয় গ সে। বিে মাসনর এই েিংকসটর েসঙ্গ িাুঁ সেরও েিটা েম্ভব আসপাষ কসর, েুেমসয়র অসপোয় অসনক তকেু বাে তেসয় চিসি 

হসে।     

 

ফতিমা খান নিুন তেতির েয কুইসের একেন তেতনয়র কসরেপসিন্স 


