
முஸ்லிம்களுக்ககதிரான வன்முறை: களத்திலிருந்து ஓர் ஆய்வு 
 
பாத்திமா கான் 
 

இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லிம்கள் தற்ப ாது வவறுப்பு, 
வன்முறை, துன்புறுத்தல், பமாசமாகச் சித்தரிக்கப் டுதல் 
ஆகியவற்றை எதிர்வகாண்டுவருகிைார்கள். இந்தப் ப ாக்கு 
முடிவின்ைிப் வ ருகுவதாகத் பதான்றுகிைது. இந்திய 
முஸ்லிம்களின் தற்ப ாறதய ப ாராட்டத்றத 
ஆராய்ந்து ார்க்கும்ப ாது,  ாதிக்கப் டு வர்கள் அல்லது 
சலுறககறளப் வ றுபவார் என்னும் இரண்டு வ ாைிகளில் 
ஏபதனும் ஒன்ைில் சிக்கிக்வகாள்ளக்கூடிய நிறலயில் 

இருப் றதக் காண முடிகிைது. முந்றதயது முஸ்லிம்களுக்வகன எந்த முகறமயும் 
இல்லாமல் ஆக்குகிைது.  ிந்றதயது அவர்களின் நிறலறய மகிறமப் டுத்துகிைது. 
யதார்த்தம் இறவ இரண்டுக்கும் நடுவில் உள்ளது. புது தில்லியிலும் கர்நாடகத்திலும் 
வவவ்பவறு அரசியல் சூழல்களில் நடந்த இரண்டு முஸ்லிம் விபராத நிகழ்வுகள் 
இந்தியாவில் முஸ்லிம் சமூகத்தின் மீதான ஒடுக்குமுறை திட்டமிட்ட முறையில் 
நடப் றதக் காட்டுகின்ைன. 
 
தில்லி: வன்முறையே இேல்பாக 
2022ஆம் ஆண்டின் ரம்ஜான் இந்திய முஸ்லிம்களுக்கு மிகக் வகாடூரமானதும் 
அடக்குமுறை நிறைந்ததுமான ரம்ஜானாக அறமந்தது. இத்தறகய ரம்ஜாறன 
நீண்டகாலமாக அவர்கள் அனு வித்ததில்றல. புனித மாதம் வதாடங்குவதற்குச் சில 
வாரங்களுக்கு முன்பு கர்நாடக மாநிலத்தில் ஹிஜாப் தறட அதிகாரப்பூர்வமாக 
நறடமுறைப் டுத்தப் ட்டு, நீதிமன்ைங்களால் அங்கீகரிக்கப் ட்டது. வவறுப்புணர்வு 
மிகுந்த இந்து மகா ஞ்சாயத்து (மாவ ரும் சந்திப்பு) என்னும் கூட்டம் புனித மாதத்தின் 
முதல் நாளன்று பதசியத் தறலநகரில் நறடவ ற்ைது. அடுத்தடுத்த நாட்களில், மத்தியப் 
 ிரபதசம், ராஜஸ்தான், உத்தராகண்ட், புது தில்லி ஆகிய  குதிகளில் வகுப்புவாத 
பமாதல்கள் வதாடர்ச்சியாக நிகழ்ந்தன. ஒவ்வவாரு பமாதலும் இபத  ாணியில் 
நடந்தது: ராம நவமி அல்லது ஹனுமான் வஜயந்திறய ஒட்டி நடந்த மத ஊர்வலங்கள் 
வன்முறையாக மாைின. இந்த ஊர்வலங்களில் கலந்துவகாண்டவர்கள் வாள்கறள 
ஏந்திய டி ஆத்திரமூட்டும் பகாஷங்கறள எழுப் ினார்கள். ஊர்வலங்களின்ப ாது 
ஏற் ட்ட பமாதல்கள்  டிப் டியாக முழு அளவிலான வன்முறையாக மாைின. 
ஊர்வலத்தில் வந்தவர்கள் ஆபவசமாக வாள்கறள உயர்த்திய டி எழுப் ிய 
முழக்கங்களுக்கு எதிர்விறனயாக ஊர்வலங்களின் மீது கல் வசீியதாக முஸ்லிம்கள் 
குற்ைம்சாட்டப் ட்டார்கள்.  ாஜக ஆளும் மத்தியப்  ிரபதசத்தில் வன்முறையால் 
 ாதிக்கப் ட்ட  குதிகளில் உள்ள முஸ்லிம் வடீுகறள இடிக்க மாநில அரசு விறரவில் 
அனுமதி அளித்தது. “எந்த வடீுகளிலிருந்து கற்கள் வசீப் ட்டனபவா அந்த வடீுகறளத் 
தறரமட்டமாக்குபவாம்” என்று முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் கூைினார். 
 
வடல்லியின் ஜஹாங்கிர்புரியில் நடந்தது சற்று வித்தியாசமானது. "சட்ட விபராத 
ஆக்கிரமிப்பு” எனக் கூைிக் கறடகளும் வடீுகளும் இடிக்கப் ட்டன. வகாடூரமான 
வகுப்புவாத வன்முறை நிகழ்ந்த சில நாட்களுக்குப்  ிைகு இந்த ஆக்கிரமிப்பு எதிர்ப்பு 
இயக்கம் நறடவ றுகிைது என் றத யாரும் கவனிக்கத் தவைவில்றல. 
 
வன்முறை நடந்த மறுநாள் காறலயில், பஷா ா யாத்ரா மத ஊர்வலத்தில்  ங்பகற்ை 
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 லரிடம் ப சிபனன். வாள் ஏந்திச் வசன்ைறத யாரும் மறுக்கவில்றல. “ஆம், நாங்கள் 
வாள்கறள ஏந்தியிருந்பதாம்… ஆனால் அது வவறும் பவடிக்றகக்காகத்தான். நாங்கள் 
தீங்கிறழக்க நிறனக்கவில்றல. நாங்கள் எங்களுக்குள் மகிழ்ச்சியாக 
விறளயாடிக்வகாண்டிருந்பதாம்” என்று இந்தப்  குதியில் வசிப் வரும் ஊர்வலத்தில் 
வசன்ைவருமான ராபகஷ் சாஹு கூைினார். 
 
ஆத்திரமூட்டும் பகாஷங்கறள எழுப் ியவாறு ஊர்வலம் அப் குதியில் உள்ள 
மசூதிறயக் கடந்து வசன்ைதாகக் கூைப் டுகிைது. சூரியன் மறையும் பநரத்தில் பநான்பு 
திைப் தற்குச் சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு மசூதியில் கூட்டம் நிரம் ி வழிந்தது. இந்த 
முழக்கங்கறளக் பகட்டு உள்பள இருந்தவர்கள் ஊர்வலத்தின் மீது கற்கறள 
வசீியதாகக் கூைப் டுகிைது. 
 
ஊர்வலம் வசன்ைவர்கள் "வஜய் ஸ்ரீராம்" என்று எழுதப் ட்ட காவிக்வகாடிகறள 
மசூதிக்குள் ஏற்ை முயன்ைதாக முஸ்லிம் சமூகத்றதச் பசர்ந்தவர்கள் 
குற்ைம்சாட்டினார்கள். இறத இந்துத் தரப்பு மறுக்கிைது. அடுத்த நாள் காறல 
மசூதிக்குள், நுறழவாயிலுக்கு அருகில் காவிக்வகாடிகள் கிடந்தறதக் காண முடிந்தது. 
அந்த மசூதியின் முன்  ாஜக தில்லியின் பகாயில்  ிரிவுத் தறலவர் உரக்க 
முழக்கங்கறள எழுப் ியறதக் கண்படன்: பதாராயமாக அவற்ைின் வ ாருள் இதுதான்: 
“நீங்கள் இந்த நாட்டில் வாழ விரும் ினால், வஜய் ஸ்ரீ ராம் வசால்ல பவண்டும்.” இது 
 கிரங்கமான மிரட்டல். வன்முறைக்கான அறழப்பு. காவல் துறையினரின் 
கண்வணதிரில் இது நடந்தது.  
 
அறதத் வதாடர்ந்து அரசு நடவடிக்றகயாகப்  ல கறடகள் (முழுறமயாக), ஒரு சில 
வடீுகள் (ஓரளவு), மசூதியின் முன் குதி - காவிக்வகாடிகறள ஏற்ை முயன்ைதாகக் 
கூைப் டும் வாயில் உட் ட – ஆகியறவ இடிக்கப் ட்டன. கறடகறள இடிப் து 
மக்களின் வாழ்வாதாரத்தின் மீதான பநரடித் தாக்குதலாக இருந்தாலும், மசூதி மீதான 
தாக்குதல் மிகுதியும் அறடயாளபூர்வமானது. ஜஹாங்கிர்புரியில் முழுறமயாகவும் 
முறையாகவும் இயங்கும் ஒபர மசூதி இதுதான். இப் குதியில் உள்ள  ல முஸ்லிம் 
இறளஞர்கள் சிறுவயதிலிருந்பத இந்த மசூதிக்குத் வதாடர்ந்து வசன்றுவருகிைார்கள். 
மசூதியின் ஒரு  குதி இடிக்கப் ட்ட  ிைகும்,  லர்  ின்வாசல் வழியாக மசூதிக்கு 
வந்துவகாண்டிருக்கிைார்கள். "நான் எனது வ ரும் ாலான வதாழுறககளுக்கு இந்த 
மசூதிக்குத்தான் வந்திருக்கிபைன்” என்ைார் 16 வயதான சாஜித். “மசூதி என் து வவறும் 
கட்டடம் அல்ல என் றத அவர்கள் உணரவில்றல. அதனுடன் எங்களுக்கு வலுவான 
உணர்ச்சிப்  ிறணப்பு இருக்கிைது. இங்குதான் நாங்கள் வளர்ந்பதாம், நிறைய 
கற்றுக்வகாண்படாம்.”  
 
 ிற் கல் வதாழுறகக்குப்  ிைகு மசூதிறய விட்டு வவளிபயறு வர்களின் முகங்களில் 
நடந்த சம் வங்கள் குைித்த ஏமாற்ைமும் பசாகமும் வவளிப் றடயாகத் வதரிந்தன. 
தங்கள் மசூதியின் மீதான தாக்குதறல எதிர்வகாண்ட அவர்கள், தங்களில்  லர் தங்கள் 
முதல் நண் ர்கறள உருவாக்கிக்வகாண்ட, முதல் பநான்ற க் கறடப் ிடித்த, குர்ஆன் 
கற்றுக்வகாண்ட இடத்றதக் குைிறவக்கும் அரசாங்கத்துடனும் மல்லுக்கு நிற்க 
பவண்டியிருந்தது. 
 
சுதந்திர இந்தியாவில்  ல மசூதிகள் இடிக்கப் ட்டுள்ளன. 1992இல்  ாஜகவின் 
ஆதரவுடன் இந்துத்துவ பதசியவாதிகள்  ா ர் மசூதிறயத் தகர்த்தது நிச்சயமாக 
நாட்டின் மிக முக்கியமான வகுப்புவாதத் தருணங்களில் ஒன்ைாகும். ஜஹாங்கிர்புரி 
மசூதி மீதான தாக்குதல் அபத அளவிபலா, தீவிரத்திபலா இல்றல என்ைாலும், 



ஆக்கிரமிப் ிற்கு எதிரான நடவடிக்றக என்னும் ப ார்றவயில் அரசு வழங்கிய பநரடித் 
தண்டறன என் றத ஜரீணித்துக்வகாள்வது முஸ்லிம் சமுதாயத்திற்குக் கடினமாக 
இருந்தது.  
 
ஜஹாங்கிர்புரியில் வசிக்கும் முஸ்லிம்களில் வ ரும் ாலானவர்கள் முறைசாராத் 
துறைறயச் பசர்ந்தவர்கள். முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான இந்தத் தாக்குதல்கள், வவறுப்புப் 
 ிரச்சாரங்கள் ஆகியவற்ைின்ப ாது இந்தத் துறைதான் அதிகம்  ாதிக்கப் டும். றகது 
நடவடிக்றககள் முழு வசீ்சில் நடந்துவகாண்டிருந்த நிறலயில், தாங்கள் வாறயத் 
திைந்தால் நிறைய இழக்க பவண்டியிருக்கும் என் றத அைிந்திருந்தார்கள்.  
 
கர்நாடகம்: வன்முறையே சட்டமாக 
ஜஹாங்கிர்புரியின் முஸ்லிம்கள் மிகவும் ஏறழகள்; வதாழிலாளர் வர்க்கத்றதச் 
பசர்ந்தவர்கள். இந்தியாவின் வதன் மாநிலமான கர்நாடகாவிபலா வ ரிய அளவில் 
சாதிக்கும் முஸ்லிம் வ ண்களுக்க்கு எதிராக அடக்குமுறை ஏவப் டுகிைது. 2021ஆம் 
ஆண்டு டிசம் ர்  ிற் குதியில், ஹிஜாப் அணிந்த ஆறு  தின் ருவத்துப் வ ண்களிடம், 
அவர்கள் ஹிஜாப்கறள அணிந்துவகாண்டு வகுப் றைக்குள் நுறழய முடியாது என்று 
 ல்கறலக்கழகப் ப ராசிரியர் கூைினார். இதனால் மன உறளச்சலுக்கு ஆளான 
வ ண்கள், தங்கள் வகுப் றைக்கு வவளிபய  டிக்கட்டுகளில் அமர்ந்து எதிர்ப்பு 
வதரிவித்தும், எதிர்ப்பு வதரிவித்தும்  ல நாட்கறளக் கழித்தனர். வலதுசாரி மாணவர் 
அறமப்புகறளச் பசர்ந்த மாணவர்கள் சிலர் காவிநிைச் சால்றவ அணிந்துவகாண்டு 
எதிர்ப்புப் ப ாராட்டத்றதத் வதாடங்கியப ாது நிறலறம பமாசமாகியது. ஹிஜாப் 
அணிந்த வ ண்கறள வகுப்புக்குள் நுறழய அனுமதிக்கக் கூடாது என அவர்கள் 
பகாரினார்கள். விறரவிபலபய, கர்நாடகம் முழுவதும்  ல கல்லூரிகள் ஹிஜாப் தறட 
விதிகறள விதிக்கத் வதாடங்கின. விடாமல் ப ாராடிய சில மாணவிகள் 2022, மார்ச் 
மாதத்தில் கர்நாடக உயர் நீதிமன்ைத்தில் இது வதாடர் ாக வழக்குத் வதாடுத்தார்கள். 
ஆனால், ஹிஜாப் இஸ்லாத்தின் "அத்தியாவசியமான  குதி அல்ல" என்றும் வ ண்கள் 
கல்லூரி விதிகறளக் கறடப் ிடிக்க பவண்டும் என்றும் நீதிமன்ைம் தீர்ப் ளித்தது. 
 
அந்த மாதத்தின்  ிற் குதியில் கர்நாடகாவின்  ல்பவறு மாவட்டங்களுக்குச் வசன்று, 
ஹிஜாப் தறடயால்  ாதிக்கப் ட்ட  ல வ ண்கறளச் சந்தித்பதன். நீதிமன்ைத்தில் 
வழக்குத் வதாடுத்த இரு  தின் ருவத்துப் வ ண்களில் ஒருவரான ஆலியா, மாநில 
அளவிலான கராத்பத சாம் ியன். இன்வனாருவர் வனவிலங்குப் புறகப் டக் 
கறலஞரான அல்மாஸ். இவருக்குப் ற லட் ஆக பவண்டுவமன்று ஆறச.  ைக்க 
பவண்டும் என்னும் தன் ஆறசறய நிறைபவற்ைிக்வகாள்வதற்கு முதல்  டியாக, 
பமாட்டார் ற க், ஸ்கூட்டர், கார் என்று "தறரயில் ஓடும் அறனத்றதயும்" ஓட்டக் 
கற்றுக்வகாண்டிருக்கிைர்.   
 
ஹிஜாப் அல்லது புர்கா அணிந்த வ ண் எப் டித் பதாற்ைமளிக்க பவண்டும் 
என் தற்கான வறகமாதிரிறய இந்தப் வ ண்கள் மீை பவண்டும் என்று கலாச்சாரம் 
கட்டறளயிடலாம். ஆனால், இந்த உடனடி "ஹிஜாப்தன்றமறய"த் தாண்டி இந்தப் 
வ ண்களின் வாழ்வில் நிறைய இருக்கின்ைன. தற்ப ாறதய சமூக அறமப் ில் 
அவர்கள் விதிவிலக்கல்ல. கல்லூரிக்கு வவளிபய வலதுசாரி ஆண்களால் 
துன்புறுத்தப் ட்ட 19 வயதான ஹி ா பஷக், அவர்களுக்கு எதிராகக் காவல் 
நிறலயத்தில் முதல் தகவல் அைிக்றக (எஃப்ஐஆர்)  திவுவசய்யும்வறர நடந்தறதப் 
 ற்ைித் தன் வ ற்பைாரிடம் வசால்லவில்றல. "அவர்கறளக் பகட்டுக்வகாண்டு வசய்ய 
பவண்டும் என்று நான் நிறனக்கவில்றல. அவர்கள் என்றன ஆதரிப் ார்கள் என்று 
எனக்குத் வதரியும்” என்ைார் ஹி ா. சில ஆண்டுகளாக இந்திய மத்திய அரசுப் 



 ணிகளுக்கான பதர்வுக்குத் தயாராகிவரும் ஹி ா, காவல் துறை அதிகாரியாக 
பவண்டும் என்று விரும்புகிைார். "நாட்டில் வன்புணர்வுகள் மிகவும்  ரவலாக உள்ளன. 
மக்களுக்கு நீதி கிறடக்க நான் உதவ விரும்புகிபைன்" என்று அவர் கூைினார். உயர்ந்த 
அ ிலாறஷகளும் கனவுகளும் வகாண்ட இந்தப் வ ண்களிடமிருந்து கல்வி 
 ைிக்கப் டும்ப ாது, அது அவர்களின் பமல்பநாக்கிய இயக்கத்றத மட்டுமன்ைி 
அவர்களின் சுயம் குைித்த உணர்றவயும் முகறமறயயும் தாக்குகிைது. இந்தக் 
காரணத்திற்காகப்  ல இளம் வ ண்கள் வகுப் றைக்குச் வசல்லவும்  ரீட்றச 
எழுதுவதற்காகவும் சில மாதங்கள் ஹிஜாற த் துைக்க முடிவுவசய்தார்கள். "நான் 
மனம் உறடந்துப ாபனன். ஆனால் கல்விக்காகபவ இறதச் வசய்கிபைன்" என்று 
பதர்வுக்குப்  ிைகு சஃப்ரீனா என்னிடம் கூைினார். தன் வகுப்புத் பதாழர்கள் ஹிஜாப் 
அணியாமல் தன்றன  முதல் முறையாகப்  ார்த்ததாகவும், முதலில் அவர்களுக்குத் 
தன்றன அறடயாளம் வதரியபவ இல்றல என்றும் அவர் கூைினார். "நான் மிகவும் 
சங்கடமாக உணர்ந்பதன்" என்ைார் அவர். இது அரசு வலுக்கட்டாயமாக ஆறடகறளக் 
கறளவதற்குச் சமமானது. 
 
ஹிஜாப் அணிவதற்காகக் கல்விறய இழக்க பநரிடும் வ ண்களுக்குச் சமரசத்றதத் 
தவிர பவறு வழியில்றல. “எனக்கு ஒரு தங்றக இருக்கிைாள்; அவள் உயர்நிறலப் 
 ள்ளியில்  டிக்கிைாள். கல்லூரியில் மீதியிருக்கும் ஒரு வருடத்றத நான் எப் டிபயா 
சமாளித்துக்வகாள்பவன்.  ஆனால் அவளுறடய கல்வி முடிய இன்னும் நிறைய 
ஆண்டுகள் இருக்கின்ைன. இப்ப ாது நாம் சமரசம் வசய்துவகாண்டால் நமது இறளய 
தறலமுறை இன்னும்  ல வகாடுறமகறள அனு விக்க பவண்டியிருக்கும்” என்று 
ஹிஜா ி மாணவி அஃப்ஷீன் என்னிடம் கூைினார். தனது வ ாறுப்ற ப்  ற்ைி அஃப்ஷீன் 
மிகவும் யதார்த்தமாகப் ப சினாலும், தனக்குப்  ின் வரும் தறலமுறைறயப் 
 ாதுகாப் றதப்  ற்ைி 17 வயதுப் வ ண் பயாசிப் து அவ்வளவு எளிதானதல்ல. ஆனால், 
கர்நாடக மாநிலத்தில் அஃப்ஷீன், அல்மாஸ், ஹி ா ப ான்ை  ல இளம் வ ண்கள் 
இந்தச் சுறமறயத் தங்கள் இளம் பதாள்களில் சுமந்துவகாண்டிருக்கிைார்கள். 
 
பிறைத்திருப்பதற்கான முஸ்லிம்களின் எதிர்விறனகள் 
வடல்லி ஜஹாங்கிர்புரியில் வசிப் வர்களின் ப ாராட்டம் கர்நாடகத்தில் உள்ள 
முஸ்லிம் வ ண்களின் ப ாராட்டத்திலிருந்து பவறு ட்டது. என்ைாலும், குடிந ர் என்ை 
முறையில் உங்கள் உரிறமகள் எல்லாப்  க்ங்களிலிருந்தும் தாக்கப் டுவது, 
முன்னைிவிப்ப ா அல்லது நீங்கள் குற்ைமிறழத்தது குைித்த தகவபலா இன்ைி உங்கள் 
வடீு இடித்துத் தள்ளப் டுவது, உங்கள் மத நம் ிக்றகறயயும் நீங்கள் பதர்வுவசய்யும் 
உறடறயயும் காரணம்காட்டிக் கல்விக்கான உங்களின் அடிப் றட உரிறம 
உங்களிடமிருந்து  ைிக்கப் டுவது ஆகியறவ இந்த இரண்டு இடங்களில் 
நடப் வற்றுக்குமிறடபய இருக்கும் வ ாதுவான கூறுகள்.  
 
ஊர்வலம் வசன்ைவர்கள் வசிக்கும் அபத இடத்தில்தான் தாங்களும் வதாடர்ந்து வாழ 
பவண்டும் என் றத ஜஹாங்கிர்புரியின் முஸ்லிம்கள், நன்கு அைிவார்கள். தங்கறளத் 
தீயசக்தியாகச் சித்தரிப் றத எதிர்த்தாலும் அவர்கள் வலுக்கட்டாயமாக வமௌனம் 
சாதிப் ார்கள். கர்நாடகத்தில் உள்ள முஸ்லிம் வ ண்களின் நிறலயும் இதுதான். காவி 
சால்றவ அணிந்த ப ாராட்டக்காரர்கள்  லர் அவர்களுறடய வகுப்புத் பதாழர்கள், 
(முன்னாள்) நண் ர்கள். இந்தப் வ ண்களில் சிலரால் தங்கள் கல்லூரிகறள விட்டு 
வவளிபயைித் தனியார் கல்விறயத் பதர்வுவசய்துவகாள்ள முடியும்.  லருக்கு அது 
சாத்தியமில்றல. எனபவ அவர்கள் நீதிமன்ைங்களிலும் வதீிகளிலும் அடக்குமுறைறய 
எதிர்த்துப் ப ாராட முடிவுவசய்கிைார்கள். வன்முறைறய இயல் ாக்கம் வசய்வதால் 
முஸ்லிம் சமூகத்தின் வாழ்க்றக முன்ற விடவும்  ரவாயில்றல என்று ஆகிவிடாது. 



தற்ப ாறதய வநருக்கடிகளுடன் கூடியவறரயிலும் சிைந்த முறையில் அவர்கள் 
சமரசம் வசய்துவகாள்ளவும், முடிந்தவறரயில் தங்கள் இழப்புகறளக் 
குறைத்துக்வகாள்ளவும் பவண்டியிருக்கிைது. காலம் கனியும்வறர அவர்கள் 
வ ாறுறமயாகக் காத்திருக்க பவண்டும்.   
 
ஃ ாத்திமா கான் புது தில்லியிலிருந்து வவளியாகும் தி குவின்ட் இதழின் முதுநிறலச் 
வசய்தியாளர். 


