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ম�ৌলবাদী অপপ্রচারেে জবাব

প্রশ্ন : সাড়ে চার শতড়েরও বেশশ পুরড়�া োেশর মসশিদ �াড়মর এেশি 

ইমারতড়ে বেড়ে বদওয়া হড়য়ড়ে& তা শ�ড়য় এত হইচই েরার শে 

আড়ে?

উত্তর : ঐতিহাতিক তিদর্শি তহিারব মে মকািও স্াপি্য তরল্প-ক�্শরক আইরিে 

�াধ্যর� েক্া কো আধুতিক িভ্যিাে একতি অপতেহাে্শ অঙ্গ। ýÉ ýIî¢C 

িভ্যরদরর এই তিদর্শি েক্া কো প্রধাি কি্শব্য তহরিরব িব্শজিস্ীকৃি। 

অিীিরক জািাে, ভতবষ্যৎ প্রজরমেে জি্য েক্া কোে এ একতি গুরুত্বপূর্শ 

উপায়। এে জি্য আন্তজ্শাতিক আইিও আরে। ঐ আইি আরে আ�ারদে 

মদররও। িৎির্বেও, রীষ্শ আদালিরক মদওয়া প্রতিশ্রুতি মভরঙ্গ এই ঐতিহাতিক 

ই�ােিতিরক ধূতলিাৎ করে মদওয়া হরয়রে। িুতপ্র� মকাি্শরক অপদস্ কো 

হরলা। জািীয় িংহতি পতেষদরক কো হরয়রে তুচ্ছজ্াি। পৃতিবীে িা�রি 

ভােরিে �ািা মহঁি করে মদওয়া হরলা। ভােরি কী বব্শে রািি চলরে!& 

এই চে� অব�ািিাকে প্রশ্ন ভােি িম্পরক্শ তবরবেে ি�স্ত �ািুরষে কারে 

হাতজে হওয়াে িুরোগ করে মদওয়া হরলা।

ধ�্শতিেরপক্িাে আদর্শ েক্া কো বি্শ�াি িভ্যিাে তবররষি গি দুই রিক 

জুরে একতি উরলেখরোগ্য ববতরষ্্য। ভােরিে িংতবধারিও ধ�্শতিেরপক্িাে 

আদর্শ উপেুক্ত �ে্শাদাে িারি েক্া কো হরব& এই অঙ্গীকাে িুস্পষ্ভারব 

োখা হরয়রে। বাবতে �িতজদ মভরে এই আদরর্শে �ূরলও এক আঘাি হািা 

হরয়রে। ভােি উপ-�হারদররে এবং তববেবািীে কারে আ�ারদে গরব্শে 

অবস্ািরক ক্তিগ্রস্ত কো হরয়রে।

চূোন্ত তিষ্পততি িা হওয়া পে্শন্ত ঐ �িতজদতিরক িম্পূর্শ অক্ি োখা 

হরব& ভােরিে িংিরদ এই আবোি তদরয়তেল ‚T¢IîÌ প্রধাি তবরোধী 
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দল তবরজতপ। ýã< আবোিবারীরক �াোত্মক বব্শেিায় লঙ্ঘি করে িংিদীয় 

ইতিহারি ‚Œî ãîÌî ï·üýÛ» একতি কুৎতিি িতজে বিতে কো হরয়রে।

উতিে প্ররদররে িদািীন্তি তিব্শাতচি তব মজ তপ িেকাে হলফিা�া মপর 

করে িরব্শাচ্চ আদালি িুতপ্র� মকাি্শরক জাতিরয়তেল& �িতজরদে তবন্ু�াত্র 

ক্তি কেরি মদওয়া হরব িা। এই প্রতিশ্রুতি মরাচিীয়ভারব লঙ্ঘি করেরে 

োজ্য িেকাে। িঙ্ঘ পতেবারেে িরঙ্গ একাত্ম হরয় একরোরগ িেকাে এই 

বব্শেিা িংঘতিি করে। এে দ্াো ফ্যাতিস্টিুলভ ঔদ্ধরি্যে এক চে� �াত্রায় 

ভােরিে িংিদীয় ব্যবস্ারক কলতকিি কো হরলা।

বাবতে �িতজদ মভরে তদরয় শুধু ইিলা� ধ�্শাবলম্ী �ািুরষে অিুভূতিরি 

আঘাি মদওয়া হয়তি& তহন্ুিহ অি্য ি�স্ত ধর�্শে প্রকৃি ধ�্শপ্রার ও 

অিাম্প্রদাতয়ক �ািুরষে অিুভূতিরিও গভীেভারব আঘাি মদওয়া হরয়রে। 

Zp¢îÌ ২৬ বেে পেও মকাি অিুিাপ তবরজতপ বা িঙ্ঘ পতেবারেে মিই। 

বেং মবরেরে আেও আস্ালি। আদালরি এখিও এই �িতজদ-�তন্ে 

তবিক্শ তবচাোধীি। িাির্বেও, স্য়ং প্রধাি�ন্তী িরেন্দ্র ম�াদী িুতপ্র� মকাি্শরক 

অবজ্া করে ২০১৯ মলাকিভা তিব্শাচরিে প্রাক্ারল মঘাষরা করেরেি মে, 

আদালরিে োয় ো-ই মহাক িা মকি, ঐ তবিতক্শি স্ারি ধ্ংস্তূরপে ওপে 

ো��তন্ে হরবই। এভারব এই োজরত্ব মদররে ধ�্শতিেরপক্িাই চ্যারলরজেে 

িম্ুখীি।

প্রশ্ন :  োেশর মসশিড়দর িায়গায় শে সশতযিই বো�ও রাম মশদির শেল?

উত্তর : ইতিহারি এে মকািও প্র�ার মিই। িবিাই বািারিা। এতিই প্রখ্যাি 

ঐতিহাতিকগররে িুতচতন্তি অতভ�ি। ো�ায়র �হাকারব্যে আতদ েচতয়িা 

·îïÔÈIðÌ ÅéîIîüý·Ê ý‚î ¢Ë<, AÅ¢ïI :üý¢I ¯Ì·‚ÍðIîüýÓ Ìïa‚ 
‚óÓãð•îüýãÌ ÌîÅîËüýyC AÌ ýIî¢C >üýÔ×T ¯îCËî ÉîË ¢î। ভােরিে 

প্রত্নিাত্বেক িব্শীক্র (;üýIÍCÓïeIÊîÓ িারভ্শ অব ইতডিয়া)-ে প্রাক্তি 

তিরেক্টে মজিারেল তব তব লাল এবং অতিতেক্ত মজিারেল মক তভ ãñ¦•Ì োজি 

দীঘ্শকাল এ তিরয় গভীে ি�ীক্া চাতলরয়রেি। ýIî¢C প্র�ার পািতি। বেং 

২০০৩ িারল এলাহাবাদ হাইরকাি্শ তিরদ্শতরি তবিতক্শি স্ারিে খিিকারজে 

অপ্রকাতরি তকেু িি্য িম্প্রতি ২০১৯ জািুয়াতেরি িা�রি এরিরে ো িখি 

বাজরপয়ী রািরিে ি�য় আদালরি মপর হয়তি। িখিও এই তেরপাি্শ তিরয় 
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একরপরর বরল তবিক্শ হরয়তেল। িঙ্ঘ পতেবারেে দাতব িি্যাৎ কোে মবরতকেু 

প্র�ার মিই তবিক্শ ও িতুি িরি্য ত�রলরে, ো িুতপ্র� মকারি্শ তবচাোধীি 

�া�লায় হয়রিা  আিরব। 

তরিতির ভােরি িেকােী িীতিই তেল তবরভদ িৃতষ্। ১৮৫৭ িারল 

�হাতবর্াহ বা প্রি� স্াধীিিা েুরদ্ধ তহন্ু-�ুিল�াি তিতব্শরররষ অিাধাের 

ঐক্যবদ্ধ লোইরয়ে পে এই তবরভরদে িীরিিা বৃতদ্ধে জি্য তরিতির রািকরদে 

পতেকতল্পি ইতিহাি-তবকৃতিরক িতুি িতুি �াত্রা মদওয়া হয়। ভােিীয় 

ঐতিহাতিকরদে মবতরেভাগ িাে দ্াো প্রভাতবিও হয়। এই তরিতির েরকই 

১৮৬০ িারল মবঙ্গল তিতভল িাতভ্শরিে োজ ক�্শচােী প্যাতরিক কারি্শগী মলরখি 

মে, বাবরেে আ�রলই �তন্ে ভাঙ্গা হয়। এই ত�ি্যা ও তবকৃতিরক আজও ভে 

করে চরলরে তহন্ু ম�ৌলবাদীো। এই অনিতিহাতিক উতক্তে অন্তিােরূি্যিা ও 

জবাব পাওয়া োয় পেবি্শীকারলে িািা গরবষরায়। [ýÉÅ¢, িুিীল শ্ীবাস্তরবে 

েতচি ‘The Disputed Mosque: A Historical Inquiry’]

আে েতদ মকািও প্রত্নিাত্বেক প্র�ার পাওয়াও মেরিা মে অিীরি 

ওখারি ো� �তন্ে তেল& িাহরলও িাে উপে তিভ্শে করে দাঁতেরয় িাকা 

ঐ �িতজদিা উপরে মফলরি হরব? এই িূত্র ধরে েতদ অগ্রিে হরি হয় 

িাহরল �তন্ে �িতজদ তগজ্শা মবৌদ্ধস্তূপ ভাোভাতেে প্রতিররাধ তিরি �ধ্যেুগীয় 

বব্শেিায় আবাে তফরে মেরি হরব। Áî·î ÉîË ÉñU ÉñU ¡üýÌ aüýÓ ;ãî ã‚ð•îé 
¯ÐŒîüýI ïI ÁîÌ‚ðË Bï‚éÊ ¡Ìî éüý·— ã‚ð•îé ̄ ÐŒî ··ÍÌ‚î ïcÓ ·üýÓ AT¢ 
Ið ‚îÌ ¯îÕpî IÌüý‚ éüý·— A ý‚î ··ÍÌüý•Ì :eñéî‚/

প্রশ্ন :  রামায়ড়ের �ায়ে রাম শে ঐ শেতশেকিত স্াড়� িন্মগ্রহে েড়রশেড়ল�?

উত্তর : ো�ায়র আ�ারদে মদররে একতি �ূল্যবাি �হাকাব্য। েবীন্দ্রিািও 

িা-ই বরলতেরলি। ধ�্শ�ি তিতব্শরররষ িকরলই এই িি্যরক স্ীকাে করেি। 

এই �হাগ্ররথেে �ূল্যবাি িম্পদও আরে। তকন্তু প্রাচীিকারলে ঘিিাবলীে 

িি্যািি্য তবচাে কেরি হরল অতিবাে্শ কােররই িকলরক ঐতিহাতিক এবং 

গরবষকরদে উপে তিভ্শে কেরি হয়। জািীয় অধ্যাপক আচাে্শ িুিীতিকু�াে 

চর্াপাধ্যায় তলরখতেরলি& ‘‘... ো�ায়র �ূলি মকািও একজি কতবে 

িাতহি্য কীতি্শ, োঁে িা� মদওয়া হরয়রে বাল্ীতক। এে তপেরি ইতিহারিে 

তবন্ু�াত্র মকারিা প্র�ার মিই। ভােিীয় ইতিহারিে মকারিা পতডিি  ই এখি 
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�রি করেি িা মে ো�ায়ররে ো� এ�ি এক   ঐতিহাতিক চতেত্র োঁরক মকারিা 

তিতদ্শষ্ ি�য়িী�াে �রধ্য তচতনিি কো োয়।’’ িঙ্ঘ পতেবারেে মিতৃবৃন্ ো-ই 

বলুি িা মকি িাঁো ি. িুিীতি চর্াপাধ্যারয়ে মিরকও অতধক তিভ্শেরীল 

িি। প্রধাি�ন্তী ম�াদীিহ ওরদে ভাষায় এতি একতি ‘তববোি’। বাবতে �িতজদ 

ভাোে তজতগে মিালাে ি�য় মিরকই বলা হরচ্ছ োর�ে জমেস্াি তহন্ুরদে 

একিা তববোরিে তবষয় (আে এি এি’ে �ুখপত্র ‘অগ্শািাইজাে’ অরক্টাবে, 

১৯৮৯)। মকািও িাক্্য প্র�ার মিই অিচ শুধু একতি অিুভূতি বা ‘তববোি’ে 

উপে তভততি করে কলকিজিক ঘিিা ঘিারিা হরব মকািও তবরবকবাি �ািুষ 

এিারক ি�ি্শি কেরি পারেি িা। তবরজতপ-রাতিি োজ্যগুতলে িেকারেে 

অিুর�াতদি পাঠ্যপুস্তক, আে এি এি পতেচাতলি স্কুলগুতলরি এবং িঙ্ঘ 

পতেবারেে প্রচাতেি বহু পুতস্তকায় এই �তন্ে েক্াে জি্য েক্তাক্ত লোই 

এবং এ�িতক ১ লক্ ৭৪ হাজাে তহন্ুে জীবিদারিে আষারে গল্প বািারিা 

হরয়রে। ইতিহারিে ওপে এেক� বলাৎকাে এক�াত্র ফ্যাতিস্ট �িাদর্শীোই 

কেরি পারে। িম্প্রতি ইতিহাি কংরগ্ররিও এক আে এি এি অিুগা�ী 

অধ্যাপক ো�ায়ররে কাতহিীগুতল িম্পূর্শ তবজ্াি-তিভ্শে ও িি্য বরল 

বর্শিা করেরেি। োর�ে জমেস্াি তির্শায়ক আে এি এি, তহন্ুরদে �াতলক 

আে ‘তহন্ু ভাবারবরগে’ তঠরকদােী িঙ্ঘ পতেবারেে? �ুিতল� ম�ৌলবাদীো 

একইভারব দাতব করে িাো �ুিতল� জিিাধােররে এক�াত্র প্রতিতিতধ। দুরিাই 

তবপজ্জিক।

প্রশ্ন :  সশতযিই শে োরড়ত মুসলমা� শাসেড়দর আমড়ল শহদিু মশদির ধ্বংস 

েরা হড়য়শেল ?

উত্তর : ধ�্শীয় স্াি ভােচুে কো, তভন্ন ধ�্শ�ি দাতবরয় োখা তকংবা প্রতিবাদী 

কন্ঠস্ে ধ্ংি কো ইি্যাতদ প্রাচীি কাল মিরকই মদখা োয়। ইতিহাি তবজ্াি এ 

তিরয় গরবষরা করে প্রচুে িি্যপ্র�ার হাতজে করেরে। এিা এখি িব্শজিস্ীকৃি। 

প্রাচীি ভােরি চাব্শাক দর্শরিে ওপেও দীঘ্শকাল চরল এই তিে্শািি। ýÉÁîüý·< 

মহাক এধেরিে ঘিিা বব্শেিােই িা�ান্তে। �ধ্যেুগ পে্শন্ত ভােরিে �রধ্য এ 

জািীয় বহু ঘিিা ঘরিরে। ধ�্শীয় স্ারি গতচ্ছি িম্পততি হস্তগি কোে জি্য 

বা লুরিে জি্যও কখরিা কখরিা এ ধেরিে গতহ্শি কাজ কো হরয়রে। আবাে 

কখিও মরেফ প্রতিতহংিাপোয়র হরয় এক ধ�্শতববোিী �ািুষ অপে ধ�্শতববোিী 
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�ািুরষে ধ�্শীয় স্ারিে উপে এই ধেরিে হা�লা চাতলরয়রে। ভােরি তহন্ু 

োজাে আ�রল মবৌদ্ধ ও বজি �তন্ে মে�ি ভাো হরয়রে& ý‚Åï¢ তহন্ু 

�তন্েও ধ্ংি কো হরয়রে। এ�িতক একই তহন্ু ধর�্শ তববোিী হরয়ও বরব, 

রাক্ত এবং ববষ্ণব িম্প্রদায়গুতলে �রধ্য োো েখি প্রাধাি্য অজ্শি করেরে& 
িখি অপে িম্প্রদারয়ে ধ�্শীয় স্ারিে উপে িাতব্শক িা হরলও তবতচ্ছন্ন আক্র�র 

চাতলরয়রে। বাইরে মিরক আিা আে্শোও ভােরিে আতদবািী ধ�্শ িংস্কৃতিে 

ওপে আঘাি মহরি তিরজরদে কতৃ্শত্ব প্রতিষ্াে অতভোি চালায় রিাব্ীে পে 

রিাব্ীজুরে। এিা তঠক, �ুিল�াি রািকরদে আ�রলও অরিক তহন্ু �তন্ে 

ধ্ংি বা ক্তিগ্রস্ত হরয়রে। এিব তকেুরকই আতদ� েুগ বা �ধ্যেুগীয় বব্শেিা 

তহিারবই তবরবচিা কো উতচি। িরব একিা িা বলরল অি্যায় হরব মে তভন্ন 

ধর�্শ তববোিী রািিকি্শা হরয়ও অপে ধ�্শ�ি প্রিাে, ধ�্শীয় স্ািরক আঘাি 

মিরক েক্াে জি্য তব  ররষ দৃতষ্ তদরয়রে, এেক� িতজেও অরিক আরে। 

অি্যিা, তভন্ন ধর�্শে মক্রত্র োষ্টীয় তি�ূ্শলীকের হরল এিতদরি অি্য ধর�্শে 

অতস্তত্বই তবপন্ন হরিা। 

প্রশ্ন : োরড়ত মুসলমাড়�রাই েশেষযিড়ত সবংখযিাগশরষ্ঠ হড়ে& এর লক্ষে 

শে বদখা যাড়ছে?

উত্তর : ১৯৯১–২০০১ দররক �ুিতল� জিিংখ্যা বৃতদ্ধে হাে তেল ২৯.৫১ 

রিাংর। ২০০১-২০১১ দররক এই হাে মির� দাঁোয় ২৪.৬ রিাংরর। 

১৯৯১-২০০১ দররক তহন্ুরদে বৃতদ্ধে হাে তেল ১৯.৯২ রিাংর। ২০০১-

২০১১ দররক তহন্ুরদে বৃতদ্ধে হাে দাঁোয় ১৬.৮ রিাংরর। জািীয় গে 

১৮ রিাংর। উভয় মক্রত্র জিিংখ্যা বৃতদ্ধে হাে কর�রে, �ুিতল�রদে 

িা অরপক্াকৃি একটু মবতর কর�রে। িব্শররষ জিগরিা িি্য অিুিারে 

�ুিতল�রদে �রধ্য প্রতি হাজাে পুরুষ তপেু �তহলা এক দররক বৃতদ্ধ মপরয়রে 

৯৩৬ মিরক ৯৫৬। তহন্ুরদে মক্রত্র এ ি�রয় এই বৃতদ্ধ ৯৩১ মিরক ৯৩৯। 

আরয়ে িরঙ্গ প্রজিরিে িম্পক্শ আরে। আয় বৃতদ্ধ বা উন্নি আরয়ে পতেবারে 

িন্তাি িংখ্যা ক�। গতেবরদে জি্য িন্তাি শ্� ও আরয়েও একিা উৎি। 

আয় ও তরক্াে �রিা িা�াতজক-আতি্শক তবষয়গুতলে িরঙ্গ িম্পক্শেুক্ত হল 

পতেবাে তপেু িন্তাি িংখ্যা। িাচাে কত�তিে তেরপাি্শ ও জািীয় ি�ুিা ি�ীক্া 

অিুিারে িািতি ধর�্শে �রধ্য �ুিতল�ো িবরচরয় গতেব। জািীয় পতেবাে 
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স্াস্্য ি�ীক্া অিুিারে ১৯৮১ িাল মিরক জিিংখ্যা বৃতদ্ধে হাে ক�রে, 

তহন্ুরদে মচরয় �ুিতল�রদে বৃতদ্ধে হাে মবতর ক�রে, দাতের্ে কােরর 

�ুিতল� �তহলারদে িন্তািধােররে ক্�িা কর� োরচ্ছ। িংখ্যালঘু উন্নয়রি 

িাচাে কত�ররিে িুপাতের কাে্শকে হয়তি। এই িা�াতজক-আতি্শক-তরক্াগি 

িুপাতের কাে্শকে হরল বি্শ�াি হ্ারিে প্রবরিা অিুোয়ী রীঘ্রই জিিংখ্যা 

বৃতদ্ধে হাে িব িম্প্রদায় ও জিি�তষ্ে মক্রত্র প্রায় অতভন্ন হরয় দাঁোরব। 

এই িেকাতে পতেিংখ্যাি এবং জিিংখ্যা তবজ্াি অিুিারে �ুিল�ািরদে 

িংখ্যাগতেষ্ হবাে প্রশ্নই ওরঠ িা। এিা এক পতেকতল্পি প্রচাে ো তববে তহন্ু 

পতেষদ তিি-চাে দরক ধরে িীরি প্রচাে করে আিরে, ýZîïÞ‚ িেকােী 

পতেিংখ্যাি এই প্রচাে িি্যাৎ কো ির্বেও।

প্রশ্ন :  ‘শত� তালাে’ েী সঙ্গত?

উত্তর : িাৎক্তরক ‘তিি িালাক’ তদরয় তববাহ-তবরচ্ছদ কখিই িঙ্গি িয়। 

িুতবচারেে িরঙ্গ এে মকাি িম্পক্শ মিই। ‘ýã¦pîÌ ফে তেিাচ্শ অ্যাডি তিরবিস্  

ইি মিরভলপর�ন্ট পতলতি’ ২০,৬৭১ ভাষাভাষীরদে �রধ্য ি�ীক্া করে 

মঘাষরা করে, িাৎক্তরক ম�ৌতখক িালারকে িংখ্যা ম�াি তববাহতবরচ্ছরদে 

�াত্র ০.৩ রিাংর। অি্শাৎ এরকবারেই িা��াত্র। িা-ও হওয়া উতচি িয়। 

‘তিি িালাক’ তিরয় িুতপ্র� মকাি্শ এভারব তববাহ তবরচ্ছদ তিতষদ্ধ করে ি্যাে্য 

োয় তদরয়রে। তকন্তু িরঙ্গ িরঙ্গ এই মদওয়ািী তবরোধরক অপোধ�ূলক তবরোধ 

তহরিরব গর্য করে ম�াদী িেকাে মফৌজদােী আইরিে জি্য িরঙ্গ িরঙ্গ 

অতি্শিান্স করে, পরে মলাকিভায় এই অতি্শিান্স পার কোয়। োজ্যিভায় 

পার িা হওয়ায় মফে অতি্শি্যান্স জাতে করে। এে ফরল �ুিতল� �তহলাো 

আক্রান্ত হরব, �ুিতল� পুরুষোও আক্রান্ত হরব। এ ধেরিে প্ররচষ্া এককিায় 

অগরিাতন্তক ও োজনিতিক উরদের্যপ্রররাতদি।

প্রশ্ন :  এেি� মুসলমা� পুরুষ ৪শি পযকিন্ত স্তী রাখড়ত পাড়র& এই ধমকিীয় 

অ�ুমশত আড়ে। শহদিুড়দর তা ব�ই। এর ফড়ল মুসশলম ি�সবংখযিা 

েৃশধির সুড়যাগ বেড়ে যাড়ছে& এিা েী অস্ীোর েরা যাড়ে?

উত্তর : ি�ীক্ায় মদখা োয় �ুিতল� পুরুষরদে �রধ্য তববারহে বয়ি তহন্ুরদে 

মচরয় ক�, খ্ীস্টািরদে মচরয় তহন্ুরদে ক�। �ুিতল� �তহলা তপেু গে িন্তাি 

৩.১, তহন্ু �তহলারদে মক্রত্র ২.৭ এবং খ্ীস্টািরদে মক্রত্র ২.৩। এই 
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পতেিংখ্যারি �ুিতল� চাে-স্তী কী আরদৌ বাস্তব? পুরুষরদে মচরয় �তহলা 

িংখ্যা হাজাে তপেু ক�। চাে-স্তী তক মধারপ মিরক? িাও �ুিতল� ম�ৌলবাদীো 

ধর�্শে মদাহাই তদরয় বহুতববাহ জাতে োখরি চায়। পশ্াদগা�ী ভাবধাো মকাি 

মক্রত্রই ি�ি্শিরোগ্য িয়। 

প্রাচীি ভােরি বহুতববারহ কোকতে তকেু তেল িা। িরব িব িম্প্রদারয়ে 

ধিী, িম্ভান্ত ও োজা �হাোজা িম্ািরদে �রধ্য ক্�িা ও কতৃ্শরত্বে কােরর 

বহুতববারহে প্রচলি তেল। তরিতির ভােরিও এই অংররে �রধ্য িাে প্রচলি 

তেল। এক�াত্র ১৯৫৬ িারল িতঠকভারবই এক তববাহ প্রিা আইি হয়। 

ববতররষ্্যে তবরবচিায় �ুিতল� ও মগায়ারি তহন্ুরদে জি্য ব্যতিক্র� তেল। 

২০০৫–২০০৬ জািীয় পতেবাে স্াস্্য ি�ীক্ায় মদখা োয়, �তহলারদে �রধ্য 

�াত্র ২ রিাংর তেরপাি্শ করেরে মে, রি োোও িারদে স্া�ীে অি্য স্তী আরে। 

িব ধর�্শে িন্তািহীি �তহলারদে স্া�ীরদে একিা ক্ষু্ অংররে �রধ্য তবতচ্ছন্ন 

হরলও একাতধক স্তী োখাে একিা প্রবরিা মদখা োয়। এই ি�ীক্ায় মদখা 

োয়, তবতভন্ন িম্প্রদারয়ে একাতধক পত্নী জিিংখ্যাে �রধ্য রিাংর হাে হরলা : 

তহন্ু – ১.৭, �ুিতল� – ২.৫ এবং খ্ীস্টাি – ২.১। উতিে-পূব্শ, দতক্র ভােি, 

পূব্শাঞ্চরল বহু তববাহ অরপক্াকৃি মবতর।

িা�াতজক-আতি্শক অবস্া, তরক্াে উন্নতি হরল পতেবাে পতেকল্পিা 

স্াভাতবক প্রতক্রয়ায় পতেরি হয়। পতেবাে পতেকল্পিাে ওপে মকাি তিরষধাজ্া 

ইিলা� ধর�্শ মিই। তকন্তু �ুিতল� ম�ৌলবাদীো ধর�্শে মদাহাই তদরয় পতেবাে 

পতেকল্পিাে তবরোতধিা করে। অিচ তপতেরয় পো অংররে আি্শ-িা�াতজক 

উন্নতিে দাতবরি িাো মজাোরলা িয়, তহন্ু ম�ৌলবাদীোও এ প্ররশ্ন িীেব 

িারক। আি্শ-িা�াতজক উন্নয়ি মকাি ম�ৌলবাদীরদেই এরজডিা িয়। হারল 

িাধু িন্তো িংিরদ তিব্শাতচি হরচ্ছ, িঙ্ঘ পতেবারেে রীষ্শ ব্যতক্তরদে এ�ি 

তক িরেন্দ্র ম�াদীও �ুিতল�-তবরোধী কদে্শ প্রচােরকই িাো প্রতিধ্তিি করে 

মে ‘পাঁচ তবতব, পঁতচর িন্তাি’ অিচ বাস্তব িি্য ও প্রকৃি অবস্াে িরঙ্গ িাে 

তবন্ু�াত্র ত�ল মিই। িংস্াে প্ররয়াজি তহন্ু তববাহ আইরিও। গি রিাব্ীে 

পাঁরচে দররক িংিরদ তহন্ু তববাহ আইি কোে ি�য় িংস্ারে বাধা তদরয়তেল 

তহন্ু ম�ৌলবাদীো। ýã< িংস্ােও প্ররয়াজি, োরি খাপ পঞ্চারয়ি ইি্যাতদ 

�ািা তুলরি িা পারে। বহু তববাহ, বাল্য তববাহ, পর প্রিা, তরশু শ্�, কি্যা 

িন্তারিে প্রতি অবজ্া ইি্যাতদ আইিি তিতষদ্ধ হওয়া ির্বেও ি�ারজ িব 

িম্প্রদারয় িাে প্ররকাপ েরিষ্ েরয় মগরে। ýI·Ó আইরি এে ি�াধাি 
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িম্ভব িয়। িা�াতজক-োজনিতিক িতদচ্ছা, োষ্টীয় উরদ্যারগ আি্শ িা�াতজক 

তবকার এবং িরচিিিা বৃতদ্ধ প্ররয়াজি। পুিরুজ্জীবিবাদী ও পশ্াদ�ুখী 

ম�ৌলবাদীরদে দ্াো একাজ অিম্ভব।

িরব বহু তববাহ প্রিা আধুতিক ি�ারজ ম�ারিই কা�্য িয়& িা মে 

িম্প্রদারয়ে �রধ্যই মহাক িা মকি/ ý‚Åï¢ তহন্ু ধর�্শে �রধ্যও খাপ পঞ্চারয়ি, 

জাি-ধ�্শ তবরদ্ষ, �তহলারদে প্রতি পরদ পরদ ববষ�্য, তবধবারদে প্রতি 

িৃরংি আচের, পরজতিি তিপীেি, িিীদাহ প্রিাে অবররষ প্রভৃতি িম্পূর্শ 

প্রগতিতবরোধী। এেও অবিাি হওয়া উতচি।

প্রশ্ন :  োরড়ত মুসলমা�ড়দর অশতশরক্ত সুড়যাগ শদড়য় ‘বতাষে’ েরা 

হড়ছে& এ েো শে শিে?

উত্তর : ২০১১ িারলে জিগরিাে িি্য অিুিারে �ুিতল�রদে �রধ্য তিেক্ে 

িবরচরয় মবতর ৪২.৭ রিাংর, তহন্ুরদে �রধ্য ৩৬.৪ রিাংর, খ্ীস্টািরদে 

�রধ্য ২৫.৬ রিাংর। তহন্ুরদে ৫.৯৮ রিাংর, �ুিতল�রদে ১৩.৮ রিাংর 

স্ািক। উচ্চতরক্ায় ভতি্শে জািীয় গে ২৩.৬ রিাংর, �ুিতল�রদে ১৩.৮ 

রিাংর, িপতিলী জাতিরদে ১৮.৫ রিাংর এবং আতদবািীরদে �রধ্য ১৩.৩ 

রিাংর। ভতি্শে বয়ি ধো হয় ১৮ মিরক ২৩ বেে। অি্শাৎ �ুিতল�, িপতিলী, 

আতদবািীো স্াধীিিাে িাি দরক পরেও তপতেরয়।

 ý‚îÞy কেরল এ দুেবস্াে �রধ্য তক ওরদে িাকরি হরিা ? শুধু 

গরিাতন্তক ব্যবস্াে কিা িয়& ি�ারজে মকািও এক অংররক পশ্াৎপদ 

মেরখ ি�ারজে িা�তগ্রক অগ্রগতি কখিই িম্ভব িয়। ýã জি্য জািীয় 

অগ্রগতিে স্ারি্শ ি�ারজে িকল তপেরি পো �ািুরষে জি্য তব  ররষ ব্যবস্া 

গ্রহর কো উতচি। িাচাে কত�ররিে িুপাতেররও ধুরলা জ�রে। ো হয়তি মি 

তদরক িজে মদওয়া িঙ্গি। ি�তবকার তিতশ্ি হরল তবররষ মকাি িুরোগ তদরি 

হয় িা। ý•üýÚÌ িাতব্শক উন্নয়রিে স্ারি্শই িংতবধারি িব ববষর�্যে অবিারিে 

কিা বলা হরয়রে। তকন্তু কাে্শি অগ্রগতি মি�ি হয়তি।

প্রশ্ন :  হি যাত্ার ি�যি মুসলমা� তীেকিযাত্ীড়দর শে সরোশর তহশেল 

বেড়ে আশেকিে সাহাযযি েরা হয়?

উত্তর : হজ োত্রীরদে মকািও আতি্শক িাহাে্য িেকারেে পক্ মিরক কো হয় 

িা। তবরদরর তগরয় মেরহতু হজ কেরি হয় এবং হজ োত্রীরদে িংখ্যাও মেরহতু 
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উরলেখরোগ্য মি জি্য হজ োত্রীরদে জি্য করয়কজি িেকাতে আতধকাতেক 

োি। িরব এে খেচ বাবদ প্ররি্যক হজ োত্রীে তিকি হরি আিুপাতিক অি্শ 

আদায় কো হয়। আে তবরদরর িীি্শ োত্রীরদে খেরচে জি্য িেকারেে পক্ 

মিরক প্ররয়াজিীয় ববরদ  তরক �ু্া িারদে তিকি তবতক্র কো হয়।

মিই িারি এ কিাও �রি োখা উতচি মে বহু �ািুরষে ি�াগর�ে কােরর, 

কুম্ভ ম�লা, গঙ্গািাগে ম�লা, িীি্শোত্রা প্রভৃতিে ব্যবস্াপিাে জি্য িেকারেে 

পক্ মিরক ভারলােকর�ে অি্শ ব্যয় কেরি হয়।

প্রশ্ন : এ বদড়শর �াগশরে হড়য়ও োরড়তর প্রশত মুসলমা�ড়দর পশরপূেকি 

আ�ুগতযি ব�ই& এই েোর শে বো�ও শেশত্ত আড়ে?

উত্তর : এই কিাে আরদৌ মকািও তভততি মিই। তবতভন্ন মক্রত্র িাঁো মে 

গুরুত্বপূর্শ অবদাি োরখি িাে বহু িতজে আরে। পাতকস্তারিে িারি একাতধক 

েুরদ্ধ ভােিীয় �ুিল�াি মিিািীো মে অি� িাহতিকিা ও মরৌরে্শে পতেচয় 

তদরয়রেি িাে অরিক দৃষ্ান্ত আরে। ভােরি মিো িা�তেক িম্াি হরলা পে� 

বীে চক্র। ১৯৬৫ িারল পাতকস্তারিে িরঙ্গ েুরদ্ধ অবদারিে জি্য এই উপাতধ 

পাি আবু্ল হাত�দ। ১৮৫৭ িারল প্রি� স্াধীিিা েুরদ্ধ এবং পেবি্শী স্াধীিিা 

িংগ্রার� তহন্ুরদে িরঙ্গ �ুিল�ািরদে অবদািও অতবস্মেরীয়। ýÉ আে এি 

এি এই প্রশ্ন তুরল োরচ্ছ, িারদে মকাি অবদাি মিই স্াধীিিা িংগ্রার�। 

ý•Ú ও �ািব মিবায় অরিক িতজে ও অবদাি তবতভন্ন মক্রত্র েরয়রে িব 

িম্প্রদারয়ে �ািুরষে। িরব িব িম্প্রদারয়ে �রধ্যই ম�ৌলবাদী, ýUGîuî, তবরভদ-

তবরদ্রষে রতক্ত ও �ািুষ িাকরিই পারে। েতদ মকউ ভােরি মিরক ধ�্শীয় 

কােরর পাতকস্তারিে প্রতি অতধক দেদ মদখায় কখিই িা ি�ি্শিরোগ্য হরি 

পারে িা। ýÉ ýIîüý¢î ধ�্শ তববোিী �ািুষ ভােিীয় িাগতেক হরয়ও েতদ মদররে 

ধ�্শতিেরপক্িা ও অিাম্প্রদাতয়কিাে িরঙ্গ তববোিঘািকিা করে& িারদে 

মকািও ক্�া মিই। ভােরিে স্াি্শিংতলিষ্ মগাপি িি্য তবরদরর পাচারে োো 

অতভেুক্ত হরয়রে িাো তহন্ু। তবরদরর োো কারলা িাকাে পাহাে বাতিরয়রে, 

োো ব্যারকিে হাজাে হাজাে মকাতি িাকা মলাপাি করে তবরদরর ঘাঁতি মগরেরে, 

িাো তহন্ু তক �ুিল�াি মিিা বে কিা িয়, এো এককিায় মদরতবরোধী। 

িাম্াজ্যবাদ-তবরোধী িা হরল িতি্যকারেে মদররপ্রত�ক হওয়া োয় িা, এিা 

স্াধীিিা িংগ্রার�েই তচেন্তি তরক্া। 
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প্রশ্ন :  মুসলমা�ড়দর ি�যি পৃেে পাশরোশরে আই� োেড়ে বে�& 

অশেন্ন বদওয়াশ� শেশধ (েম� শসশেল বোড) চালু হড়ে �া বে�?

উত্তর : ভােরি তবতভন্ন ধ�্শাবলম্ীরদে জি্য মকািও মকািও মক্রত্র পৃিক 

পাতেবাতেক তবতধ আরে। তকন্তু অি্যাি্য োবিীয় আইি ধ�্শ-বর্শ তিতব্শরররষ 

িকরলে জি্য ি�ভারব বলবৎ আরে। �ুিল�াি, তখ্স্টাি, পার্শী, ইহুতদ 

প্রভৃতি ধ�্শতববোিী �ািুরষে জি্য তভন্ন তভন্ন পাতেবাতেক আইি আ�ারদে 

মদরর প্রচতলি আরে। এ�িতক তহন্ুরদে �রধ্যও স্াি ও িম্প্রদায় মভরদ 

তবতভন্ন ধেরিে ব্যতক্তগি আইি (পারি্শািাল ‘ল’) চালু আরে। ভােিীয় 

িংতবধারিে তিরদ্শরাত্মক িীতিরি আরে িকল িাগতেরকে জি্য একই 

মদওয়াতি তবতধ (ক�ি তিতভল মকাি)। িুতপ্র� মকাি্শও এই িাংতবধাতিক 

তিরদ্শররক েক্া করে। তকন্তু িাে জি্য তবতভন্ন ধ�্শাবলম্ীরদে �রধ্য এে 

উপরোগী িরচিিিা িৃতষ্ কোে উরদ্যাগ তিরি হরব। তহন্ু মকাি, তহন্ু 

তববাহ আইি, তহন্ু মেৌি পতেবাে আইি প্রভৃতিরি এ�ি তকেু িংস্াি আরে 

ো তহন্ু �তহলারদে স্াি্শতবরোধী। িােও পতেবি্শি কো উতচি। এই প্রিরঙ্গ 

একতি কিা �রি োখা ভারলা মে তবতভন্ন িম্প্রদারয়ে মে পাতেবাতেক আইি 

আরে& িা িারদে ধ�্শাবলম্ীরদে �রধ্যই তববাহ-তবতধ তিয়ন্তর, িম্পততিে 

উতিোতধকাে তির্শয়, দতিক গ্রহর প্রভৃতি িংক্রান্ত। িংতবধারিে তিরদ্শরাত্মক 

িীতিরি িেকারেে পালিীয় তরক্া, স্াস্্য, িব ববষর�্যে অবিাি ইি্যাতদ 

বহুতবধ িীতি প্ররীি হয়। িাি দররক িেকাে কতৃ্শক িা অগ্রাতধকাে পায়তি, 

þ·ÞÅÊ বৃতদ্ধ মপরয়রে। িংতবধারিে ৪৪ িম্ে ধাোয় বলা হরয়রে মদরর অতভন্ন 

মদওয়াতি তবতধে জি্য িেকাে মচষ্া কেরব। তবিরক্শে পে আরম্দকে বরলি, 

এই তবতধ বাঞ্ছিীয়, িরব এখি িা িাকরব মস্চ্ছা�ূলক। অি্শাৎ িব অংররে 

�ািুরষে আি্শ-িা�াতজক অগ্রগতি এবং তলঙ্গ, জাি, ধ�্শ, িম্প্রদায় ইি্যাতদ 

ববষর�্যে অবিারিে �ধ্য তদরয় িকল িাগতেকরদে জি্য অতভন্ন মদওয়ািী 

তবতধ চালু কেরি হরব।

িা ির্বেও িাো মদরর ববতরষ্্য-þ·ïa‰ÊüýI �ে্শাদা তদরয় ি�স্ত আইি-কািুি 

িব্শরক্রত্র একই হওয়া উতচি এবং প্রচতলি আইি-কািুরি মে প্রগতি-তবরোধী 

ধাোগুতল আরে িােও পতেবি্শি কো উতচি। িরব এ মক্রত্র িেকাে ও 

িা�াতজক িংগঠিগুতলে পক্ মিরক আইিী মজােজবেদতস্ত তকেু িা খাতিরয় 

�ািুরষে মচিিা বৃতদ্ধে ওপরেই মবতর মজাে মদওয়া িঙ্গি। তিরদ্শরাত্মক 
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িীতিে অি্য ধাোগুতল কাে্শকে কোে দাতবও িব অংররে �ািুরষে এবং িা 

িম্পূর্শ িঙ্গি। বি্শ�াি িেকারেে আ�রলই ল’ কত�রি লক্াতধক �িা�ি 

তিরয় এক্ষুতি একই তবতধ বলবৎ িা করে মজাে তদরয়রে তলঙ্গ ববষর�্যে অবিাি 

ঘিারিা, িা�াতজক িুতবচাে প্রতিষ্া এবং তলঙ্গ ি�িাে �াধ্যর� পাতেবাতেক 

আইিগুতলরক রতক্তরালী কোে ওপে।

প্রশ্ন :  মুসলমা�প্রধা� রািযি োশ্ীড়রর ি�যি সবংশেধাড়�র শেড়শষ ধারা& 
৩৭০ অ�ুড়ছেদ োেড়ে বে�?

উত্তর : স্াধীিিাে আরগ রিাতধক বেে ধরে কাশ্ীে বহু েকর�ে ঘিিাে 

িাক্ী। োজি্যরাতিি এলাকাগুতলে �রধ্য কাশ্ীে অি্যি� মেখারি 

তরিতিররদে প্রি্যক্ রািি তেল িা। কাশ্ীরে োজি্যরাতিি িেকারেে 

তবরুরদ্ধ ১৯৩১ িারল তবর্ারহে পে ১৯৩২ িারল �ুিতল� কিফারেন্স 

িার� প্রি� োজনিতিক দল গতঠি হয় োে প্রধাি তেরলি আব্াি এবং 

িভাপতি মরখ আবদুলোহ। এই দল কাশ্ীরেে জিগররে কারে তবোগভাজি 

মিাগো োজরত্বে তবরুরদ্ধ লোইরয়ে অঙ্গীকাে করে। এই দরলে িাম্প্রদাতয়ক 

�রিাভারবে প্রতিবাদ জাতিরয় �হম্দ আতল তজন্নাহে হস্তরক্প ির্বেও 

১৯৩১ িারল মরখ আবদুলোহ িব তিপীতেি �ািুরষে পরক্ লোইরয়ে জি্য 

‘অিাম্প্রদাতয়ক’ ি্যারিাল কিফারেন্স দল গঠি করেি। ý•ÚÁîüýUÌ েখি 

আরলাচিা ওরঠ িখি �ুিতল� কিফারেন্স পাতকস্তারিে িরঙ্গ কাশ্ীরেে 

িংেুতক্তে দাতব মিারল। ি্যারিাল কিফারেন্স মি পরি োয়তি। ভােি 

মদরভারগে �ধ্য তদরয় স্াধীি হরল �ুিতল� প্রধাি কাশ্ীরেে কী হরব? আে 

এি এি এবং তহন্ু িাম্প্রদাতয়করদে পৃষ্রপাতষি �হাোজা হতে তিং-এে 

কারে দুতি পি মখালা; এক : ভােি বা পাতকস্তারি িা তগরয় স্াধীি িাকা; 

দুই : ভােি বা পাতকস্তারিে িরঙ্গ িংেুক্ত হওয়া। জম্ু ও কাশ্ীে তহন্ু 

োজ্যিভা এবং অি্যাি্যো মে�ি বলোজ পুেী (তেতি পরে আে এি এি’ে 

জিিঙ্ঘ দরলে মিিা হরয়তেরলি) স্াধীি তহন্ুোষ্ট কাশ্ীরেে পরক্ দাঁতেরয় 

ভােরিে িরঙ্গ িংেুতক্তে তবরোতধিা করেতেরলি। িীরি তবর্ারহ �হাোজা 

হতে তিং-ে োজত্ব িল�ল কেতেল। ১৯৪৭ িারলে 22üýÚ অরক্টাবে জম্ুে 

পুঞ্চ এলাকা মিরক এবং পাতকস্তাি অংররে আতদবািীো বো�ুলো দখল 

করে মিয়। চােতদি বারদ অিহায় ও মকািঠািা �হাোজা হতে তিং ভােরি 
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েুক্ত হবাে জি্য অিুরোধ কেরল ও িম্তি তদরল ভােি িেকাে ভােিীয় 

বিি্যরদে শ্ীিগে পাতঠরয় হািাদােরদে হতঠরয় মদয়। িেকাে ও ি্যারিাল 

কিফারেরন্সে দীঘ্শ আরলাচিাে তভততিরি ভােরিে িরঙ্গ িংেুতক্ত হয়, 

অঙ্গীভূি হবাে চুতক্ত স্াক্তেি হয় এবং কাশ্ীরেে তবররষ ýÁÿüýUîïÓI, 
আতি্শক ও ঐতিহাতিক þ·ïa‰Ê তবরবচিা করে িংতবধারিে ৩৭০ ধাোে ররি্শ 

এই চুতক্ত স্াক্তেি হয়। চুতক্ত অিুিারে ভােি িেকাে মদখরব প্রতিেক্া, 

�ু্া, ýÉîUîüýÉîüýUÌ ব্যবস্া ও তবরদর িংক্রান্ত তবষয় এবং কাশ্ীরেে িাকরব 

তিজস্ িংতবধাি। ýÚT আবদুলোহ িািা চাপ ির্বেও কাশ্ীেরক ধ�্শতিেরপক্ 

ভােরিেই অঙ্গীভূি কোে পরক্ দাঁোি। প্রধাি�ন্তী মিহরু ব্যাখ্যা করেরেি 

এই চুতক্তে িাৎপে্শ। এই চুতক্তে পে চুতক্তে তবরুরদ্ধ জিিঙ্ঘ ও িাে 

িভাপতি র্যা�াপ্রিাদ �ুখাতজ্শ ভােরিে িরঙ্গ কাশ্ীরেে পূর্শ িংেুতক্তে দাতব 

মিারলি। ý¢éÌô জবারব বরলি, কাশ্ীরেে জিগররে ইচ্ছাে তবরুরদ্ধ িংেুতক্ত 

চাতপরয় মদওয়া োয় িা; আইরিে ধাো তদরয়ও িা কো োয় িা, প্রকৃি 

িংেুতক্ত �িপ্রার মিরকই আিরব। ýÚT আবদুলোহ কাশ্ীরেে প্রধাি�ন্তী 

হি। র্যা�াপ্রিাদ �ুখাতজ্শরকও আবদুলোহ জবাব মদি, রে �তন্তিভায় ৩৭০ 

ধাো প্রবি্শরিে তিদ্ধান্ত হয়, ýã< �তন্তিভায় আপতিও তিদ্ধারন্তে অংরীদাে 

তেরলি। 

গান্ীজীে é‚ÊîIî|, তহন্ু িাম্প্রদাতয়করদে হারি কাশ্ীরেে é‚ÊîIî| ও 

িাম্প্রদাতয়ক তবরভদ-তবরদ্ষ বৃতদ্ধে পতেতস্তিরি মরখ আবদুলোহ রতকিি হরয় 

ওরঠি ো বাইরেও প্রকার পায়। ভােি িেকাে এে োজনিতিক ি�াধারিে 

পরি িা তগরয় ১৯৫৩ িারল মরখ আবদুলোহরক তবিা তবচারে মগ্রপ্াে করে 

ও ১৭ বেে আিক োরখ। িােপরেই ঘিরি িারক কাশ্ীরে প্রহিরিে 

তিব্শাচি। এ ি�রয় কাশ্ীরেে জিগররে �রধ্য তবতচ্ছন্নিা বিতে কেরি 

পাতকস্তািী রািকোও িতক্রয় হরয় ওরঠ। তবতচ্ছন্নিাে শুরু এখারি, বৃতদ্ধ 

পায় স্ায়্বেরািরিে অতধকাে খব্শ হওয়াে, পেপে তিব্শাচরি তেতগং, িেকাে 

উৎখাি, কংরগ্ররিে পেরন্ে িেকাে চাপারিা, তবিা তবচারে মিিারদে 

আিক, কাশ্ীেী পতডিিরদে ওপে িৃরংিিা ও তবিােি, িা�তেক বাতহিী 

ও তিোপতিা বাতহিীে �ািবাতধকাে লঙ্ঘি ও অপোধীরদে রাতস্ত িা হওয়া 

ইি্যাতদ অিংখ্য ঘিিাপ্রবারহে �ধ্য তদরয় ৩৭০ ধাো কাে্শকে িা করে মকন্দ্র 

িাে হারি ক্�িা ক্র�াগি কুতক্গি করে। োজ্যপাল তহিারব (১৯৮১-
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১৯৮৪) তব মক মিহরু ১৯৯৭ িারল িাঁে স্মৃতিচােরায়ও এিব ঘিিাে উরলেখ 

করে কাশ্ীরেে হৃদস্পন্িরক উরপক্া কোে জি্য আরক্প করেরেি এবং 

তলরখরেি, ‘১৯৫৩ মিরক ১৯৭৫ িাল পে্শন্ত এ োরজ্যে �ুখ্য�ন্তী তেরলি 

তদতলেেই �রিািীি’। িম্পূর্শ তেতগং ও প্রহিরিে তিব্শাচরিে �াধ্যর� কংরগ্রি 

দরলে �রিািীি প্রতিতিতধ বােবাে তবোি মভারি জয়ী হি। ১৯৯৮-২০০২ 

তবরজতপ পতেচাতলি এি তি এ োজত্ব কাশ্ীে পতেতস্তিে আেও অবিতি 

ঘিায়। পাে�ািতবক মবা�াে পেীক্া করে েুদ্ধ-তজগীে তুরল পাতকস্তারিে 

িরঙ্গও িম্পরক্শে আেও অবিতি ঘিায়। ভয়কিে অবস্াে �রধ্য ২০১০ 

িারল মকন্দ্রীয় িেকাে কাশ্ীরে িংিদীয় এক োজনিতিক প্রতিতিতধদল 

পাঠায়। িারদে িুপাতেরও কাে্শকে হয়তি। �ূল তবষয় : কাশ্ীরেে তবররষ 

�ে্শাদা স্ীকাে করে মিওয়া এবং কাশ্ীরেে জিগররে িারদে তিজস্ িতিা 

িম্পরক্শ আস্া বিতে কোে আবোি মদওয়া; িরব্শাচ্চ স্ায়্বেরািরিে অতধকাে 

দারিে �রধ্য িতুি োজনিতিক কাঠার�া বিতে কো, পাতকস্তারিে িরঙ্গ 

িম্পরক্শে উন্নতি ঘিারি পদরক্প, কাশ্ীরেে জিগর তিরজরদে �িা�ি 

ব্যক্ত কেরি পারে C ÅÉÍî•îÌ •îï· এেক� রাতন্ত ও স্াভাতবক অবস্া 

তফতেরয় আিরি ভােরিে িব গরিাতন্তক রতক্তে এতগরয় আিা, কাশ্ীরেে 

িা�তেকীকের মকন্দ্রীয় িেকাে কতৃ্শক বন্ কো। A·E ãüý·Íî¯ïÌ, IîÛÈðÌ 
ãÅãÊîÌ Ìîeüþ¢ï‚I ãÅî¡î¢/ IîÛÈðüýÌÌ e¢UüýyÌ ãüý_ Ú‰ô‚î¯õyÍ 
Åüý¢îÁî· ýUîpî ý•üýÚÌ BIÊ-ãEéï‚Ì Iîüýc ÅîÌîˆI Qï‚IÌ/ 
পুোরিািা বাদ তদরয় স্ায়্বেরািি িুতিতশ্ি কেরি িতুি ৩৭০ ধাোে জি্য 

িব্শিম্ি একিা খিো প্ররয়রিে তদরক কাশ্ীরেে দুই প্রধাি োজনিতিক 

দলও োয়তি। ýÅî•ð িেকাে িারে চাে বেরে হাঁিরে িম্পূর্শ উর্া পরি। 

þ‚ïÌ হরয়রে আেও তবরস্ােক অবস্া। িা�তেক বা পুতলরী রািিই কাে্শি 

চলরে কাশ্ীরে। ýµ·ÎôËîïÌüý‚ ã§Šîã·î•ð éîÅÓîË ÁîÌ‚ðË eCËî¢üý•Ì 
é‚ÊîIî| :·èîÌ ;ÌC :·¢ï‚ ZïpüýËüýc, A Zp¢î ÁîÌ‚ C IîÛÈðüýÌÌ 
e¢UüýyÌ ï·Ìôüýš< ã§Šîã·î•ðÌî ãEZïp‚ IüýÌüýc/ ৩৭০ ধাো বাতিল ও 

ভােরিে �রধ্য কাশ্ীরেে ি্যাে্য স্ায়্বেরািরিে তচেন্তি দাতবে তবরোতধিা 

কোে �ধ্য তদরয় িঙ্ঘ পতেবাে তবতচ্ছন্নিাবাদী ও িন্তািবাদী রতক্তগুতলে 

হারি হাতিয়াে তুরল তদরচ্ছ এবং কাশ্ীরেে জিগররক তবতচ্ছন্নিাবাদীরদে 

কবরল তিরক্প কেরে। 
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প্রশ্ন : শহদিু-প্রধা� োরতড়ে শহদিুরাষ্ট্র শহসাড়ে ব�াষো েরড়ত আপশত্ত 

শেড়সর?

উত্তর : িভ্যিাে অগ্রগতি ও গরিরন্তে তবকাররে িারি িারি ধ�্শতভততিক 

োরষ্টে চতেত্র বদল হরয় োরচ্ছ। এখিও করয়কতি মে ধ�্শতভততিক োষ্ট তবরবে 

আরে, কাে্শি িা বস্োচােী োষ্ট তহিারবই তবরবতচি হয়।

আ�ারদে মদরর ২০১১ িারলে জিগরিা তেরপাি্শ অিুিারে ১২১ মকাতি 

�ািুরষে �রধ্য ৯৭ মকাতি তহন্ুে বিবাি আরে। আে িাে িারি আরে প্রায় 

১৭ মকাতি ইিলা� ধ�্শাবলম্ী �ািুষ এবং বাতক ৭ মকাতি তখ্স্টাি, তরখ, রবৌদ্ধ, 

পাি্শী, ইহুতদ প্রভৃতি ধ�্শতববোিী �ািুষ। ভােরি প্ররি্যক ধ�্শাবলম্ী �ািুরষে 

জীবিোপরিে অতধকাে, িম্পততি অজ্শি কোে অতধকাে, স্াধীিভারব ধ�্শীয় 

অিুষ্াি পালি কোে অতধকাে, ýÁîpîï¡IîÌ, তরক্াে অতধকাে, তচন্তাে 

অতধকাে, �িপ্রকাররে অতধকাে& ি�াি। আইরিে মচারখ িকল ধ�্শাবলম্ী 

�ািুষই ি�াি। এখারি মকািও ববষ�্য িাকা উ  তচি িয়। োষ্ট মকািও ধ�্শীয় 

আচেরর বাধা মদরব িা। ýIî¢C ধর�্শে প্রতি ̄ ùáüý¯îÞI‚î মদখারিা বা তবররষ 

িুরোগ মদওয়া& িা’ও কেরব িা। োষ্ট ধ�্শ মিরক পিৃক িাকরব। োজিীতিে 

িরঙ্গও ধ�্শরক ম�রারিা োরব িা। এে িা�ই ধ�্শতিেরপক্ োষ্ট। তবরবেে �ািব 

ইতিহারিে অগ্রগতিে বহু পি মপতেরয় োষ্ট আজ এই িংজ্ায় মপৌঁরেরে। 

ধ�্শতভততিক োরষ্টে ধােরা মিরক ãEï·¡î¢ ;ÅõÓ ̄ îüýÕp ï•üýË এই ধােরা িম্পূর্শ 

পৃিক। দু’তি িংজ্া পেস্পে তবরোধী। কারজই এখাি মিরক ভােিীয় োষ্ট এক 

িম্প্রদারয়ে ধ�্শীয় োষ্ট éüýÓ তপতেরয় োরব& িা কখরিাই অিুর�াদি কো 

োয় িা। Åî¢î ÉîË ¢î <ï‚éîüýãÌ aÌÅ ï·Iûï‚C/ ïé¦•ñ ¢îüýÅ ýIî¢ Ú¿ ·î 
ïé¦•ñ ·üýÓ ýIî¢ ¡üýÅÍÌ ïaì ý·• ·î ¯Ðîað¢ ÁîÌ‚ðË ¡ÅÍÚîåŠXïÓüý‚ ý¢<% 
;¡ñï¢I ÁîÌ‚ ÌîüýàÑÌ Åüý‚î :‚ðüý‚ ýIî¢ :T| ÁîÌ‚ ÌîàÑC ïcÓ ¢î/ 
ïé¦•ñ¡ÅÍ IŒîpî AT¢ aîÓñ/ ¯ÐÛ£ ‚îÌ ¯Ðîað¢‡ ï¢üýË/ BÚ×îïÅI ÌîüýàÑ ýÉÅ¢ 
AI< ãÆ¯Ð•îüýËÌ Åüý¡Ê ïéEåÐ‚Å éî¢îéîï¢ ·¬ éË ¢î, ã· ¡ÅÍðË ÌîüýàÑC 
AI< ¯ïÌyï‚/ ¡¢ð-•ïÌüýŸÌ þ·ÞÅÊ ï¢ÅõÍÓ éüý· ïI¢î& A ï·‚IÍ AïuüýË 
ÉîË ã· ýÅÿÓ·î•ðÌî/

োরষ্টে িারি ধর�্শে িা� জরুে তদরলই মিই ধ�্শাবলম্ী �ািুরষে �ঙ্গল হরব 

এবং দ�ি পীেরিে অবিাি হরব& এে মিরক ত�ি্যা ও তভততিহীি কিা আে 

তকেু হরি পারে িা। ঐলিাত�ক োষ্টগুতলই িাে িাক্ী। বহু �ািুরষে জীবি ও 
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েক্ত তদরয়ও ইিলাত�ক োষ্ট িাগতেকরদে মিা িয়ই, এ�িতক মিই ধ�্শতববোিী 

�ািুরষে অতরক্া, •îïÌŸÊ, অিগ্রিেিা দূে কেরি পারেতি। আলতজতেয়া ও 

আেব োষ্টগুতল িাে জ্বলন্ত প্র�ার। একই ধ�্শীয় িম্প্রদারয়ে �ািুষ অরি্যে 

ওপে মরাষর-তিে্শািি করে িা& এিা মে িম্পূর্শ ত�ি্যা, পৃতিবীে চােতদরক 

িাকারলই িা জরলে �রিা পতেষ্াে হরয় োয়।

োষ্ট পতেচালিা কো আে ধ�্শীয় আচাে-অিুষ্াি পালি কো দু’তি িম্পূর্শ 

পৃিক তবষয়। ¡¢ð-•ïÌüýŸÌ þ·ÞÅÊ ¯ÐIp‚Ì/ e¢UüýyÌ eð·¢eðï·IîÌ 
ãÅãÊî ÅîÌîˆI Ìø¯ ï¢üýËüýc/ Uy‚§Š C Åî¢ñüýÞÌ ýÅÿïÓI :ï¡IîÌ XÌô‚Ì 
;Oî§ƒ/ োরষ্টে পতেচালিাে ব্যি্শিারক ঢাকাে জি্য তকংবা অন্ আরবগ িৃতষ্ 

করে �ািুরষে দৃতষ্রক ঘুতেরয় মদওয়াে জি্য োরষ্টে িারি ধ�্শরক েুক্ত কোে 

মচষ্া কো হয়। ভােরি এই ধ্ংিাত্মক প্ররচষ্ারক কখিই িফল হরি মদওয়া 

োয় িা। ãEï·¡î¢ ¯ïÌ·‚Í¢ IüýÌ ÁîÌ‚üýI ïé¦•ñÌîàÑ IÌîÌ ýÚ×îUî¢ ¯Ða| 
ÁË]Ì A·E •î¢·ðË/

তবরজতপ বলরে িারদে তহন্ুরত্বে ধােরাই প্রকৃি ধ�্শতিেরপক্িা। এে মিরক 

অিি্য কিা আে তকেু হরি পারে িা। ৮০ রিাংর তহন্ুরক িাম্প্রদাতয়ক 

তহন্ুরত্বে বলরয় িাো তিরয় আিরে চায়। �ুিতল� ম�ৌলবাদীো জিিাধােররক 

িাম্প্রদাতয়ক আবরি্শ আতবষ্ কেরি িৎপে। িাো আিরল গরিন্ত, �ািবাতধকাে, 

িা�াতজক িুতবচারেে তবরুরদ্ধ ধ�্শীয় ম�ৌলবাদরকই প্রতিতষ্ি কেরি চায়। 

িারদে �িা�ি িম্পূর্শ একরপরর এবং ¡ÅÍï¢Ìüý¯Q‚îÌ পতেপূর্শ তবরোধী।

প্রশ্ন :  োরতীয় সবংস্কৃশতই শে শহদিু সবংস্কৃশত?

উত্তর : একতি মদররে ভাষা-িাতহি্য-িঙ্গীি-কলা-তরক্া-স্াপি্য-গরবষরা-

ক্রীো প্রভৃতি িা�তগ্রক জীবিচচ্শাই মিই মদররে িংস্কৃতি। ভােিীয় িংস্কৃতি 

একতি িুদীঘ্শ ঐতিহাতিক প্রতক্রয়াে �ধ্য তদরয় গতঠি হরয়রে। এিা কখিই 

ধ�্শত�তশ্ি িংস্কৃতি িয়। আে্শ-অিাে্শ, রক-হুি-পাঠাি-ýÅîUÓ প্রভৃতি 

মগাষ্ীে ত�তলি জীবি-অিুরীলরিে �ধ্য তদরয়ই আজরকে এই ভােরিে 

িংস্কৃতি েতচি হরয়রে। এই অখডি িংস্কৃতিে গরভ্শই ভােিীয়িারবাধ জমেলাভ 

করেরে। এই িম্পদ মকািও একতি জাতি মগাষ্ীে িম্পদ িয়। এতি বহু 

ধাো-উপধাোে একতি ত�তলি মরোি। োো এই িি্যরক তবকৃি কেরি চায়, 

ইতিহারি িাো ক্�াে অরোগ্য।



16

প্রশ্ন :  োবংলাড়দশ বেড়ে বয অ�ুপ্রড়েশ �িড়ে& এড়ত োরড়তর শেপদ শে 

োেড়ে �া?

উত্তর : অিুপ্ররবর �ারত্রই অনবধ। ýÉ ýIî¢C ý•üýÚ< অিুপ্ররবর ঘটুক 

িা মকি, ýã< ý•üýÚÌ ি�ি্যাে চাপ িা বাতেরয় তুলরব, এিাই ঘিিা। 

েুদ্ধতবগ্রহ, দাঙ্গা, গৃহেুদ্ধ, þå»ÌÚîã¢ ýŒüýI তিস্তাে মপরি দুরভ্শাগ ির্বেও 

অরিরক তবরদরর পাতলরয় আশ্য় মিয়। ýUîpî ইতিহারি িা ঘরিরে, আজও 

ঘরি চরলরে। বাংলারদর মিরক ভােরি েখি তহন্ু অিুপ্ররবর ঘরি, িারক 

তবরজতপ’ে ভাষায় বলা হয় রেরাি্শী। �ুিল�াি অিুপ্ররবর হরল িারক বলা 

হয় অিুপ্ররবরকােী। উভরয়ে চতেত্র �ূলি এক। তকন্তু এই িি্যরক তকেুরিই 

অস্ীকাে কো োয় িা মে, প্রধািি ব্যাপক বস্েিাতন্তক আক্র�র, �ািবাতধকাে 

হের বা চে� অি্শনিতিক দুেবস্াই মিই মদররে িাগতেকরদে একতি অংররক 

ভােরি অিুপ্ররবর কেরি বাধ্য করে। ঐ মদররে জিিংখ্যাে প্রায় ১০ রিাংর 

তহন্ু। জিিংখ্যাে প্রায় ৯০ রিাংই �ুিল�াি। পাতকস্তািী িা�তেক রািরিে 

অি্যাচারে বা িীরি আতি্শক িকিরিে চারপ পরে মপরিে ক্ষুধা দূে কেরি 

অরিরক মদরি্যাগী হরয় ভােরি আরি। এই ঘিিাে িারি মকািও ধ�্শীয় 

চক্রান্ত েুক্ত িয়। আ�ারদে মদররে স্ারি্শই মচষ্া কেরি হরব োরি িী�ান্ত 

অতিক্র� করে মকািও অিুপ্ররবর িা ঘিরি পারে& িা মি মে ধেরিে 

অিুপ্ররবরকােীই মহাক িা মকি। এ দাতয়ত্ব �ূলি মকন্দ্রীয় িেকারেে। এে 

িারি ম�ৌলবাদীরদে প্রচারেে মকািও িম্পক্শ িাকরি পারে িা।

িাম্প্রদাতয়ক ম�রুকেররে জি্য অিুপ্ররবররে ি�ি্যা প্রধাি ও িংকিজিক 

িা হওয়া ির্বেও িারক ফুতলরয় ফাঁতপরয় প্রচারে তিরয় আিা হরচ্ছ। 

আিার� তবরজতপ পতেচাতলি িেকাে ক্�িায় আিাে পরে ‘অিুপ্ররবর’ 

প্রশ্ন তিরয় িঙ্ঘ পতেবাে মদরজুরে ত�ি্যা প্রচারেে বি্যা বইরয় মদয়। 

িাগতেকরদে জািীয় মেতজষ্াে বিতে িুতপ্র� মকারি্শে ি্বোবধারিই হরচ্ছ। 

িুতপ্র� মকাি্শ মে পদ্ধতি অিুিের কোে কিা বরল আিরে, িতঠকভারব 

তিধ্শাতেি পদ্ধতি ম�রি িাে িবিা কাে্শকে হরচ্ছ িা। এরি অরিক গলদ মিরক 

োওয়াে ফরল প্রি� খিোয় ৪০ লক্ বিবািকােীে িা� স্াি পায়তি। প্রি্যন্ত 

জায়গাে অরিক গতেব অজ্ �ািুষ কাগজপত্র বিতে কেরি চে� হয়োতিে 

িম্ুখীি হরচ্ছি। ý·Ú তকেু ব্যতক্ত ও পতেবাে বহু বেে আিক েরয়রে। ৪০ 

লরক্ে �রধ্য মরষ পে্শন্ত ৩৬.২০ লরক্ে আরবদি জ�া পরেরে। তবিক্শ ও 
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িংরয় এখিও তবোজ কেরে। খিো িাতলকায় িা� তিরয় আপততি জাতিরয় 

আরবদি জ�া পরেরে প্রায় ৩.৫ লক্। ত্রুতিপূর্শ িা�গুতল ঝাোই বাোই 

করে আপততিে িংখ্যা দাঁতেরয়রে ২ লরক্ে �রিা। ি�স্ত দাতব ও আপততিে 

েিারোগ্য তিষ্পততি করে 31üýÚ জুলাই, ২০১৯-ে �রধ্য আিার� িাগতেকরদে 

জািীয় মেতজস্টাে প্রকাতরি হরব। রকাি অবস্ারিই এই ি�য়িী�া পতেবি্শি 

হরব িা বরল িুতপ্র� মকাি্শ তিরদ্শর তদরয়রে। ইতি�রধ্য িাগতেকত্ব িংররাধিী 

তবল এরি প্রতিরবতর মদরগুতল মিরক ধ�্শীয় িংখ্যালঘুরদে অবারধ িাগতেকত্ব 

মদওয়াে কিা তবরজতপ এবং িাে িেকাে মঘাষরা করেরে। এই মেতজস্টাে 

চূোন্তভারব বিতে এবং িুতপ্র� মকারি্শে অিুর�াদরিে আরগই তবরজতপ-ে 

িভাপতি দাতয়ত্বজ্ািহীিভারব এই দাতব তুরল প্রচারে মির� োি মে ৪০ 

লক্ আিা�বািী অিুপ্ররবরকােী। এে তবরুরদ্ধ এবং তবরলে তবরুরদ্ধ আিার� 

আবাে তহংিাত্মক ঘিিা েতেরয় পেরে। প্রকৃি ভােিীয় িাগতেকো মহিস্াে 

িম্ুখীি হরচ্ছি। ১৯৭১ িারল বাংলারদররে �ুতক্তেুদ্ধ ও িাে আরগ অরিরক 

ভােরি আশ্য় মিয়। পতশ্�বঙ্গ, আিার� জিিংখ্যাও বারে জািীয় গরেে 

মচরয় মবতর। ১৯৭১ িারলে পে জািীয় গরেে মচরয় এই দু’োরজ্য জিিংখ্যাে 

বতৃদ্ধে হাে বারেতি বেং কর�রে। োজনিতিক স্ারি্শ অিুপ্ররবররে ি�ি্যারক 

বরো করে মদখারিা হরচ্ছ।

প্রশ্ন :  রাি  ন�শতে দল ও ধড়মকির মড়ধযি শে সম্পেকি োঞ্ছ�ীয়?

উত্তর : োষ্ট মে�ি হরব ধ�্শতিেরপক্& ý•üýÚÌ িকল োজনিতিক দলরকও 

হরি হরব আদর্শ ও িীতিগিভারব িম্পূর্শভারব অিাম্প্রদাতয়ক। ýIî¢C ধ�্শীয় 

আরবগরকই মকািও োজনিতিক দল ব্যবহাে কেরি পােরব িা। ভােরিে 

জিপ্রতিতিতধত্ব আইি (১৯৫১)-এ মিই কিা িুস্পষ্ভারব বলা আরে। রে 

মকািও োজনিতিক দরল মে মকািও ধর�্শে �ািুষ িাকরি পারে। িাে �রধ্য 

েতদ মকউ ধ�্শীয় আচাে-অিুষ্াি কেরি চায়& িা হরব একান্ত ব্যতক্তগি 

তবষয়। আবাে মকউ আরদৌ মকািও প্রচতলি ধ�্শীয় আচের িাও কেরি পারে। 

মে মকাি োজনিতিক দরলে কি্শব্য হল মকান্  আতি্শক-িা�াতজক িীতিে 

�াধ্যর� িাো মদররে ও মদরবািীে কল্যার কেরি চায়—িা প্রচাে কো। 

োষ্টীয় ব্যবস্ায় িুরোগ মপরল িারক কাে্শকতে কো। ýãTîüý¢ েতদ মকািও 

োজনিতিক দরলে পক্ মিরক ধ�্শীয় উমোদিাে িৃতষ্ কো হয়& িাহরল 
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মদরবািীে আতি্শক-িা�াতজক প্রশ্নগুতল চাপা পরে োয়। ýI·Ó িা িয়, বলা 

োয় মদর ও জিজীবরিে ি�ি্যাে প্রশ্নগুতল চাপা তদরিই িংকীর্শ মভািস্ারি্শ 

আদালরিে তিরষধাজ্া ির্বেও ধর�্শে িরঙ্গ োজিীতি ও িেকােরক ম�রারিা 

হয়। এরি ক্তি হয় জিগরিে ঐক্য-িংহতি, দুব্শল হরয় পরে মদর, ব্যাহি 

হয় আতি্শক-িা�াতজক তবকার। ý•Ú·îãðÌ ýIî¢C �ঙ্গল িাতধি হয় িা। িাই 

োজনিতিক দল ও ধ�্শ হরব িম্পূর্শভারব িম্পক্শহীি তবষয়। িাম্প্রদাতয়ক ও 

িংকীর্শ োজনিতিক স্াি্শ োরদে মিই, িাো এে িরঙ্গ এক�ি হরয় মিই িীতি 

বাস্তবরক্রত্র কাে্শকে কেরব।

প্রশ্ন :  োেশর মসশিদ সবংক্ান্ত েতকিমা� শেতড়েকির সমাধাড়�র পে শে?

উত্তর : অি্যাি্য মদ ররে �রিা আ�ারদে মদররও বহু ধর�্শে বহু ধ�্শীয় স্াি 

আরে। �তন্ে, �িতজদ, গুরুদ্াে, তগজ্শা, ý·ÿšï·éîÌ প্রভৃতি আরে। আেও 

েতদ মকািও ধ�্শীয় স্াি মকউ গেরি চায়& িা গেরি পারে& ýIî¢C 

প্রকাে বাধা মদওয়া োরব িা। তকন্তু একতি ধ�্শীয় স্ািরক মভরে অি্য এক 

একতি ধ�্শীয়স্াি কো তবরদ্ষ�ূলক।

মকারিা অজুহারিই এই ধেরিে কাে্শকলাপ বেদাস্ত কো োয় িা। রিজি্য 

বাবতে �িতজদরক অক্ি মেরখ তভন্ন জায়গায় এক বা একাতধক �তন্ে কো 

মেি। তকন্তু িা িা করে বাবতে �িতজদরক ধূতলিাৎ করে মদওয়া হরয়রে। ঐ 

ই�ােি এবং িাে স্াি তিরয় েখি তবিক্শ& িখি তববাদী পক্গুতলে �রধ্য 

আলাপ-আরলাচিাে িাহারে্য মকািও ঐক�রি্য মপৌঁোরিা েতদ মেি িাহরল 

িব মিরক ভারলা হরিা। ýã< অিুিারে কাজ হরিা। ý•üýÚ ýIî¢C অবাতঞ্ছি 

ঘিিা ঘিরিা িা। এভারব েতদ মকারিা তিদ্ধারন্ত আিা িা োয়& িাহরল 

এক�াত্র পি িারক এই িম্পতক্শি িকল তবচাোধীি �া�লা িব মকাি্শ মিরক 

িংতবধারিে ১৩৮(২) ধাো অিুোয়ী িুতপ্র� মকারি্শ স্ািান্ততেি কো। রকন্দ্রীয় 

িেকােই পারে এ ধেরিে উরদ্যাগ তিরি। িাহরল ি�স্ত তবষয় খতিরয় মদরখ 

িুতপ্র� মকাি্শ মে োয় মদরব& িব পক্রকই িা ম�রি তিরি হরব& ýÅüý¢ 
মিওয়া উতচি। বাবতে �িতজদ মভরে মদওয়াে পরেও এখিও িকল তববাদী 

পক্রক আরলাচিায় বিা উতচি& তস্ে ি�াধারিে োস্তা মবে কো উতচি। 

মকন্দ্রীয় িেকাে িংতবধারিে ১৪৩(১) ধাো অিুোয়ী িুতপ্র� মকারি্শে কারে 

োষ্টপতিরক তদরয় মে পো�র্শ মচরয়রে িারি ি�াধারিে মকািও িন্াি পাওয়া 
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োরব িা& অবস্া আেও জতিল হরব। এক�াত্র তবকল্প পি ১৩৮(২) ধাো 

অিুোয়ী ি�গ্র তবষয়তি িুতপ্র� মকারি্শে কারে তবচারেে জি্য মপর কো এবং 

িকল ধর�্শে ঐক�ি্য িৃতষ্ কো।

২০১৮ িরভম্ে-তিরিম্ে �ারি পাঁচতি োরজ্য তবধািিভা তিব্শাচি শুরু 

হবাে �ুহূরি্শ আে এি এি-তববে তহন্ু পতেষদিহ িঙ্ঘ পতেবাে বাবতে �িতজরদে 

ভগ্নস্তূরপে ওপে ো��তন্ে বিতে কেরি ম�াদী িেকােরক অতি্শি্যান্স জাতে 

কোে দাতব মিারল। িুতপ্র� মকারি্শ এই তবষরয় �া�লাে মিায়াক্া িা করে 

এবং িুতপ্র� মকাি্শরক অগ্রাহ্য কেরি িাো ম�াদী িেকারেে ওপে চাপ িৃতষ্ 

করে। িেকারেে জি্য মবাঝাপো করেই এই চাপ ও হুঁতরয়াতে মদওয়া হরয়রে 

বরল ম�াদী এবং মকন্দ্রীয় িেকাে এই প্ররশ্ন িীেব িারক। ২০১৯’ে ১লা 

জািুয়াতে একতি তিতভ চ্যারিরলে িরঙ্গ িাক্াৎকারে প্রধাি�ন্তী ম�াদী বরলই 

তদরয়রেি, তবচােতবভাগীয় প্রতক্রয়াে পে িেকাে ো��তন্ে বািারি িব মচষ্া 

গ্রহর কেরি প্রস্তুি িাকরব। আে এি এি এজি্য প্রধাি�ন্তী ম�াদীরক স্াগি 

জাতিরয়রেি। এিা িুতপ্র� মকাি্শরক অবজ্া কোেই িা�ান্তে। ýÅî•ðÌ উতক্তে 

িাোি্শ হরলা, িুতপ্র� মকারি্শে োয় োই মহাক িা মকি, িেকাে ো��তন্ে 

তি�্শাররে জি্য িহায়িাে ব্যবস্া কেরব। অিচ িরেন্দ্র ম�াদী ২০১৪ িারল 

িংতবধাি এবং আইরিে রািি ম�রি চলরবি বরল রপি তিরয় প্রধাি�ন্তী 

হরয়তেরলি, িংিদরক ‘গরিরন্তে �তন্ে’ আখ্যা তদরয় িাষ্াঙ্গ প্ররা� করে 

িংিদ ভবরি প্রধাি�ন্তী তহরিরব পা মেরখতেরলি। এখি পতেষ্াে মবাঝা োয়, 

তদ্চাতেিাই এরদে অিুিৃি তপ্রয় িীতি। িংতবধারিে ধ�্শতিেরপক্িা, গরিন্ত 

ম�াদী িেকাে এবং িঙ্ঘ পতেবারেে কারে িবি�য় তুচ্ছ।

প্রশ্ন :  মুসশলমরা ‘শেড়দশী’ এিা েী সতযি?

উত্তর : আে এি এি এবং তহন্ুত্ববাদীো িবি�য় প্রচাে করে আিরে 

মে প্রানগতিহাতিক ি�য় মিরক ভােি বোবে একতি জাতি তেল। অষ্� 

রিাব্ীরি পৃতিবীে উতিে-পতশ্� অঞ্চল মিরক �ুিল�াি হািাদােো আিায় 

ভােি পোধীি হয়। �হম্দ তবি কাতর� মিরক �ুঘল িাম্াজ্য িবই তবরদরী 

রািি।

মদরী বিা� তবরদরী এভারবই প্রধাি�ন্তী ২০১৪ িারল তিব্শাচরি জরয়ে 

পে ঐতিহাতিক তবকৃতি ঘতিরয় তবষয়তিরক উত্াপি করে বরলতেরলি ১২০০ 
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বেরেে দািরত্বে অবিাি হয় ১৯৪৭ িারল এবং তহন্ু জাতি তহরিরব ভােি 

স্াধীিভারব আত্মপ্রকার করে।

তরিতিরো অবর্যই তবরদরী োো লুরিে জি্য ভােিরক পদািি করে এবং 

প্রায় দু’ররা বেে ভােিীয় িম্পদ লুি ও ভােিীয় জিগররে ওপে মরাষর 

তিে্শািি চালায়। অবরররষ পতেতস্তি ও স্াধীিিা আরন্ালরিে চারপ িাো 

ভােিরক িব্শস্ান্ত করে মদর মেে চরল োয়, ভােি স্াধীি হয়। তকন্তু মে 

�ুিতল� িম্ািো �ুঘল োজত্ব চালায় িাো তফরে োয়তি, ভােরিে িরঙ্গই 

ত�রর োয়, এিাই িারদে বািভূত� ও বংরধেরদে জমেভূত� হরয় ওরঠ। 

১২০০ বেে এভারব চলাে পে প্রজরমেে পে প্রজমে ধরে এো ভােিবািী। 

তকন্তু এো িকরল িঙ্ঘ পতেবারেে িংজ্ায় ‘তবরদরী’। �ুিল�াি িম্ািরদে 

আরগ অরিক তবরদরী মে�ি রক, হুর, কুষারোও তবরদর মিরক আরি। বহু 

এলাকায় রািি করে। িাোও ত�রর োয় ভােরি, লুি করে তবরদরর তিরয় 

োয়তি। 

িব ইতিহাি-গরবষরাে অতভন্ন বক্তব্য এবং অকাি্য িি্য মে, আে্শো 

তবরদর মিরক বহু রিাব্ীজুরে এরদররই এরিরে, িািা ববতরষ্্য ও þ·ïa‰Ê 
তিরয় এরদররই িাো ত�রর তবলীি হরয় মগরে। জীবি ও বংরররোরি আতদ� 

ভােিীয় পতেচয় বহি করে আরে আতদবািীোই। আে্শো কী তবরদরী তেল িা? 

এ প্ররশ্নে উতিে আেএিএি-ে মিই। গারয়ে মজারে বরল িারক আে্শো তবরদর 

মিরক আরিতি। আে্শো তবরদরী এই িি্যকিা বলরল িঙ্ঘ পতেবারেে ধ�্শীয় 

�িাদরর্শে তভততিই মে মভরঙ্গ পরে।

২০১১ িারলে ৫ই জািুয়াতে তবচােপতি �াক্শরডিয় কািজু এবং তবচােপতি 

জ্ািিুধা ত�শ্রক তিরয় গতঠি িুতপ্র� মকারি্শে একতি মবঞ্চ আতদবািী িংক্রান্ত 

একতি �া�লায় মে োয় তদরয়রে, িা এক ঐতিহাতিক দতলরলে �রিা। 

িারি বলা হরয়রে, ভােি �ূলি প্রাচীি অতভবািীরদে (তবরদর মিরক 

আগ�িকােী) ý•Ú। প্রাক্ -্াতবেরদে পূরব্শকাে আতদবািীোই বি্শ�াি 

আতদবািীরদে পূব্শপুরুষ। ্াতবেরদে আরগ িাোই ভােরিে �ূল বাতিন্া। 

অতভবািীরদে বংরধেোই ৯২ রিাংর, আতদবািীো ৮ রিাংর। উতিে 

আর�তেকাও অতভবািীরদে মদর, তকন্তু িাো িতুি অতভবািী। ভােরি হল 

প্রাচীি অতভবািী। ১০ হাজাে বেে ধরে এো এরিরে, �ূলি এরিরে ভােরিে 

উতিে-পতশ্� এবং উতিে-পূব্শ তদক মিরক। এিেক� অতভবািীরদে এরদরর 
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এরি ত�রর োওয়াে ফরল ভােরি ভাষা িংস্কৃতিিহ িবতকেুরি এি ববতরষ্্য। 

এিা �রি মেরখই িংতবধাি বিতে কো হরয়রে। আে্শরদে প্রাচীি অতভবািী 

বলা হরল তহন্ুরত্বে মগািা কাঠার�ািাই মভরঙ্গ তিতশ্নি হরয় োয়। এ কােরর 

আে্শরদে প্রাচীি ও �ূল বাতিন্া তহরিরব প্রতিতষ্ি কোে জি্য তহন্ুত্ববাদীো 

আতদবািীরদে কখিই আতদবািী বরল িা, আতদবািীরদে িবি�রয়ই িাো 

বরল বিবািী।

তহন্ু ম�ৌলবাদীো বা তহন্ুত্ববাদীো িারদে জমেলগ্ন মিরক প্রচাে করে 

আিরে মে, তবরদর মিরক এরি �ুিল�াি রািকো ৮০০ মিরক ১৭০০ 

িারলে ি�য় পরব্শ তহন্ুরদে হি্যা করেরে, ধ�্শান্তকের করেরে, তহন্ু �তহলা ও 

তরশুরদে ক্রীিদাি বাতিরয়রে এবং তহন্ু �তন্ে ধ্ংি করেরে। অিচ প্রকৃি 

ইতিহাি অি্যেক�।

এই প্রচারেে জি্য ‘তবরদরী’ প্রচােিা িবি�য়ই তবভ্াতন্ত িৃতষ্ কোে জি্য 

পতেকতল্পিভারবই কো হরচ্ছ।

ভােরি ইিলার�ে িূত্রপাি হয় ৬২২ িারল। িখি মস্চ্ছায় মকোলাে 

োজা মচো�াি মপরু�ল ইিলা� ধ�্শ গ্রহর করেি। অি্শাৎ ৭১৫ িারল �হম্দ 

তবি কাতি� ভােরি হািা মদবাে প্রায় একর’ বেে আরগ। ý¯ÌôÅÓ তেরলি 

রূ্ োজা তেতি ৬২২ িারল হজেি �হম্রদে কারে োি এবং ইিলা� ধ�্শ 

গ্রহর করেি। পৃতিবীে প্রি� �ুিল�াি মে�ি হজেি �হম্দ, ভােরি তঠক 

মি�িই প্রি� �ুিল�াি মপরু�ল। ýIÌîÓîÌ তত্রিূে মজলাে ম�িালায় ৬২৯ 

িারল স্াতপি মচো�াি জা�া �িতজদ এখিও তবোজ কেরে। দতক্র ভােরিে 

অি্যাি্য জায়গারিও এেক� পুেরিা �িতজদ আরে। িতুি জ্াি ও ‘আত্মাে 

�ুতক্ত’ে অরবেষর কেরি কতঠি পি অতিক্র� করে মপরু�ল মিৌদী আেরব 

তগরয়তেরলি। িুলিািী ও �ুঘল োজরত্বে প্রি্যক্ রািি তেল উতিে প্ররদর, 

তবহাে ও দাতক্রারি্য। তকন্তু এিব িহ অি্য অরিক জায়গায় অিীরিে �রিা 

�ুিতল�রদে িংখ্যা কাশ্ীে, অতবভক্ত বাংলা ও পাজোরবে তুলিায় আজও 

ক�। ি্যাক্স এোরিাে জি্য �ুিতল� হরয়রে এেক� িংখ্যা িগর্য। দূেবি্শী 

প্রান্ত মেখারি �ুঘল োজরত্বে দাপি তেল অতি দুব্শল মিখারিও ইিলার�ে 

প্রভাব মদখা োয়। þ·ÚÊ রূ্রদে ওপে উচ্চবরর্শে তহন্ুরদে অি্যাচারেও 

অরিরক �ুিতল� হরয়রে। তবরবকািন্ও এেক� একিা ব্যাখ্যা তদরয়রেি। 

অকৃতষ, অ-তহন্ু িম্প্রদারয়ে অরিকরক কৃতষরি েুক্ত কো হয় এবং �ুিতল�রদে 
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প্রবতি্শি িতুি কৃতষ পদ্ধতি িাো ব্যবহাে করে। এ কােররই িারদে ধ�্শ 

পতেবি্শরিে এিা একিা কাের হরি পারে।

 প্রাচীি বা �ধ্যেুরগ বৃহৎ আকারে মজােজবেদতস্ত ধ�্শান্তকের হরল িা 

তবতচ্ছন্ন ও মিহািই ক� এবং রািকবগ্শ িা পতেকতল্পি অতভোরি করেরে। 

�তন্ে, ý·ÿš �তন্ে, �িতজদ, গীজ্শা হরয়রে। ধ�্শীয় আিুগি্য কখরিাই 

আকতস্মক ও িম্পূর্শ রূপান্তে হয়তি, এি ধীেগতিরি ও দীঘ্শর�য়ারদ িা 

হরয়রে, িা মবাঝা ও পতে�াপ কো দুষ্ে। এ�ি মকাি িাক্্য প্র�ার ইতিহারি 

পাওয়া োয়তি, ýÉTîüý¢ তবোি আকারে মজােজবেদতস্তরি মকাি ধ�্শান্তকের 

হরয়রে। ý·ÿš ধ�্শাবলম্ী রািকো খ্ীস্ট জরমেে আরগ এবং পরে করয়ক 

রিাব্ী ধরে ধ�্শান্তকের অতভোি করেরে এ�ি মকাি িতজে ইতিহারি মিই। 

িাই েতদ হরিা, িাহরল মবৌদ্ধ ধ�্শাবলম্ী �ািুরষে িংখ্যা আজ করয়ক মকাতি 

হরিা। ২০১১ জিগরিা অিুিারে ভােরি মবৌদ্ধ ধ�্শাবলম্ী �ািুরষে িংখ্যা 

�াত্র ৮৪ লক্, ýÅîp জিিংখ্যাে ০.৭ রিাংর। বারেতি বজি ধ�্শাবলম্ীে 

িংখ্যাও। ৮০০ বেে িুলিািী ও �ুঘল োজরত্বও েতদ পাইকােী মজােপূব্শক 

ধ�্শান্তকের হরিা, িাহরল �ুিতল�ো িংখ্যাগতেষ্ হরিা। জিগররে তবরুরদ্ধ 

িাো Úîã¢-ýÚîÞy চাতলরয়রে, ýãpî< তেল িারদে �ূল লক্্য। পরে িারদে 

বংরধেোও মকউ ভােি মেরে োয়তি, ভােিই িারদে জমেভূত� ও বািভূত�। 

তরিতির রািকোও মজাে খাতিরয় ধ�্শান্তকের করেতি, ýãpî িারদে লক্্যও তেল 

িা। দূেপ্রারন্তে তপতেরয় পো আতদবািী গতেব এলাকায় ত�রিােী কারজে �ধ্য 

তদরয় অরিরক খ্ীস্টাি হরয়রে, ো আজও আরে। 

ধ�্শান্তকেররে তবষরয় তবিক্শ িা�রি আরি ঊিতবংর রিাব্ীে মরষ 

ভারগ, তহন্ু ম�ৌলবারদে উত্ারি। আে এি এি এবং তহন্ু �হািভা প্রতিষ্াে 

আরগ মিরকই এই আওয়াজ ওরঠ। ১৯০৯ িারল কলকািা মিরক প্রকাতরি  

‘তহন্ু : এক �ু�ূষু্শ জাতি’ বইরি ইউ এি �ুখাতজ্শ তরিতির িেকারেে জিগরিাে 

িি্য ও পূব্শাভাষরক চাতুরে্শে িরঙ্গ ব্যবহাে করে �ুিতল�রদে িংখ্যাবৃতদ্ধে 

তুলিায় তহন্ুিংখ্যা হ্াি িম্পরক্শ এক ভয়কিে দৃর্য তুরল ধরেি। তিচু জাি ও 

িম্প্রদারয়ে �ািুষরদে তহন্ু ি�ারজে দুব্শল স্াি বরল �ুখাতজ্শ উরলেখ করেি। 

‘উতিে ভােরি’ আে্শ ি�াজ ঊিতবংর রিাব্ীে মররষ এই আরকিা প্রচাে করে 

এবং তপতেরয় পো অংররে শুতদ্ধ বা পুিোয় ধ�্শান্তকেররে ম্াগাি মদয়। এ 

তিরয় িংগঠিও বিতে হয়, এরদে পা্া তহরিরব �ুিতল�রদে একিা অংর 
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মিরক িকতলঘ ও িািতঝি আওয়াজ ওরঠ। ১৯২০-ে দররকে �াঝা�াতঝ 

তহন্ু-�ুিল�াি উরতিজিা ও তহংিাে িা প্রধাি উৎি হরয় ওরঠ (িুত�ি 

িেকাে, তহন্ুত্ব ও ধ�্শান্তকেররে প্রশ্ন’)। 

খ্ীস্টাি ও �ুিতল�রদে তবরুরদ্ধ �রিাভাব চাঙ্গা কেরি িাভােকাে 

ধ�্শান্তকের প্রশ্নতিরক মবরে তিরয় ‘তহন্ু’ িম্পরক্শ িংজ্া মদি মে োো একিরঙ্গ 

তপতৃভূত� ও পূর্যভূত�রক ম�রি মিয় িাোই ‘তহন্ু’। এই িংজ্ায় �ুিতল� ও 

খ্ীস্টািরদে তবরদরী ও :-ý•Úüý¯ÐïÅI ýÓüý·Ó ý•CËî িহজ হরয় ওরঠ। এই 

আগ্রািী তহন্ু জািীয়িাবাদী োজনিতিক �িাদর্শগি তভততি তিরয়ই ১৯২৫ 

িারল আেএিএি গতঠি হয় তহন্ু ও �ুিতল� পৃিক জাতি আখ্যা তদরয় এবং 

এে �ধ্য তদরয় মদরভারগে প্রি� ম্াগাি মিারল আেএিএি। িারদে রত্রু 

তহরিরব তচতনিি কো হয় : খ্ীস্টাি, �ুিতল� ও কত�উতিস্টো। 

এক�াত্র কত�উতিস্টোই িব শ্�জীবীরদে ঐরক্যে পরক্ এবং ববষর�্যে 

তবরুরদ্ধ& িা মি ধ�্শ, জাি, বর্শ, ভাষা, িম্প্রাদায়, তলঙ্গ ো-ই মহাক িা 

মকি। িব শ্�জীবীরদে ঐক্য কত�উতিস্টো চায় পুঁতজবাদ ও িাম্াজ্যবারদে 

তবরুরদ্ধ। এ কােরর কত�উতিস্টো হরলা িঙ্ঘ পতেবারেে রত্রু, �ুিতল� ও 

খ্ীস্টাি ম�ৌলবাদীরদেও রত্রু। তহন্ুত্ব ও তহন্ুত্ববাদী জািীয়িাবারদে জি্য 

ফ্যাতিস্ট �িাদর্শী আেএিএি-ে একিা মকাি রত্রু চাই-ই; ýã< রত্রু 

কত�উতিস্টো োোও হরলা ধ�্শীয় িংখ্যালঘুো। ১৯৯৮-২০০৪ িারল 

তবরজতপ-ে পতেচাতলি এি তি এ িেকাে অি্য দলগুতলে ওপে তিভ্শেরীল 

তেল বরল িংখ্যালঘুরদে �রধ্য �ুিতল� িংখ্যালঘুরদে তবরুরদ্ধ তবরষাদ্াে 

অরপরক্কৃি ক� তেল। িেকাে গঠরিে এক বেরেে �রধ্য খ্ীস্টািরদে 

তবরুরদ্ধ তহংিাত্মক অতভোি চালায় িঙ্ঘ পতেবাে। অিচ খ্ীস্টাি জিিংখ্যা 

দু-দরক ধরে অপতেবতি্শি ২-৩ রিাংর। খুব িম্ভবি তবরদরী বহুজাতিক 

মকাম্পাতিে স্ারি্শ আগ্রািী িয়া-উদােবাদী িীতি অিুিেররে কােরর দৃতষ্ 

মঘাোরি বাজরপয়ী িেকাে তবরদরী ধ�্শ তহরিরব ভােিীয় খ্ীস্টািরদে ওপে 

এই আক্র�ররে তবষরয় িীেবিা অবলম্ি করে। অিীরি ধ�্শান্তকেররে 

অতভরোগ তুরল আতদবািী খ্ীস্টাি, তগজ্শা ও খ্ীস্টাি িন্ন্যাতিিীরদে ওপে 

তহংিাত্মক অতভোি চালায় তহন্ুত্ববাতহিী। প্রধাি�ন্তী বাজরপয়ী এিব বব্শে 

ঘিিাে তিন্া িা করে প্রশ্ন তজইরয় োখরি এ তবষরয় জািীয় তবিরক্শে িাক 

মদি। ব্যি্শ বাজরপয়ী িেকারেে ি�রয় উপায়হীি ম�াদীে গুজোি মদখল 
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২০০২ িারল িাম্প্রদাতয়ক ম�রুকেররে জি্য িংখ্যালঘু-তবরোধী দাঙ্গা। এ 

ক্ি বরয় চলরি হরচ্ছ মদররক।

োষ্টিরঙ্ঘে �ািবাতধকাে িিরদে ১৮ িম্ে ধাোয় ধ�্শ�ি পতেবি্শিরক 

�ািবাতধকাে তহরিরব িংজ্াতয়ি কো হরয়রে। ‘‘প্ররি্যরকেই অতধকাে 

েরয়রে তচন্তাে স্াধীিিা, তবরবক ও ধর�্শে; এই অতধকাে িাে ধ�্শ বা তববোি 

পতেবি্শরিে স্াধীিিা মদয়। এই মঘাষরাে তভততিরি োষ্টিরঙ্ঘে �ািবাতধকাে 

কত�রি ‘িাগতেক ও োজনিতিক অতধকারেে ওপে আন্তজ্শাতিক চুতক্তে 

খিো বিতে করে, ো আইিি বাধ্যিা�ূলক চুতক্ত’। িারি বলা হয়, 

‘কাউরক মজােজবেদতস্ত কো োরব িা োরি মকাি ধ�্শ�ি মপাষর বা মকাি 

ধ�্শ�ি গ্রহর কো বা িারদে পেন্�াতফক তববোি ম�রি চলাে স্াধীিিা 

তবিষ্ হয়’।’’ ১৯৯৩ িারল োষ্টিরঙ্ঘে �ািবাতধকাে কত�তি এই ধাোে িরঙ্গ 

একতি িাধাের �ন্তব্য জাতে করে মে, আতস্তকিা, ýÉ ýIî¢C ধ�্শ গ্রহর কো, 

পতেবি্শি কো বা িাতস্তকিা ম�রি চলাে অতধকারেে ওপে কােও হস্তরক্প 

কোে অতধকাে মিই। িারি তিতষদ্ধ কো হয় রাতেেীক রতক্তে হু�তক বা 

তববোিীরদে তববোি পতেবি্শি, রূপান্তে বা পুিতব্শরবচিাে জি্য, অতববোিীরদে 

তববোি কোরিাে জি্য রাতস্ত�ূলক তিরষধাজ্াে ব্যবহাে িহ ýÉ-ýIî¢ েকর�ে 

মজােজবেদতস্ত।

আেএিএি-তবরজতপ এিরবে ধাে ধারে িা। িংতবধাি, োষ্টিরঙ্ঘে িিদ, 

আন্তজ্শাতিক �ািবাতধকাে কত�ররিে িীতিতিরদ্শররক লঙ্ঘি কোে ফরিায়া 

িারদে কিায় ও কারজ িবি�রয়ই প্রকার পায়।

২০১৪ িারল ম�াদী িেকাে তিেঙ্কুর িংখ্যাগতেষ্িায় ক্�িায় এরল 

ধ�্শান্তকের ইিু্য তুরল পুিঃধ�্শান্তকের বা পুিোয় ঘরে মফো অতভোি চালায় 

তববে তহন্ু পতেষদ ও িঙ্ঘ পতেবাে। �ুিতল� ম�ৌলবাদীোও িারদে মলিাগারি 

তহন্ু িাম্প্রদাতয়করদে েিদ মজাগায়। পেস্পে পেস্পরেে েিরদে উৎি। 

প্রশ্ন :  ýUî-ÌQî শ�ড়য় এত আপশত্ত বে�?

উত্তর : উতিে প্ররদররে দাদতেরি তিেীহ �ুিতল� �হম্দ আখলারখে িৃরংি 

é‚ÊîIîüý| তহন্ুত্ববাতহিীে অজুহাি তেল আখলাখ মগা�াংি ভক্র করেতেল। 

এই িৃরংিিায় মগািা মদর তরউরে ওরঠ। ýUîé‚ÊîüýI ব্যবহাে করে মদররে 

তবতভন্ন প্রারন্ত এ ধেরিে িৃরংি ঘিিা গি ৩-৪ বেরে অরিকগুতল ঘরিরে। 
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এ েক� িৃরংি আক্র�র ও é‚ÊîIîüý|Ì পরক্ মকন্দ্রীয় �ন্তী এবং মকরন্দ্রে 

রািকদরলে মিিারদেও দাঁোরি মদখা োয়। এই তহন্ুত্ববাতহিীে দাতব হরলা 

মবদ-এ মগা�াংি ভক্র তেল তিতষদ্ধ এবং িাে জি্য �ৃতু্যদরডিে তবধাি তেল। 

এ�িও দাতব কো হয় মে ভােরি বতহোগি �ুিতল�রদে আগ�রিে আরগ 

ভােরি মগা�াংি ভক্ররে প্রচলি তেল িা। প্রাচীি ভােরি মগা-�াংি ভক্y 

কো হরিা। ঋরবেরদও িাে উরলেখ আরে। þ·ï•IÉñüýU বলদগরু ভক্ররে চল 

তেল। অতিতি আপ্যায়রি ও উচ্চ �ে্শাদাে ব্যতক্তরদে িম্াি জািারি স্তী গরু 

কািা হরিা। þ·ï•IÉñUüýI ভােিীয় িভ্যিাে স্র্শেুগ বরল অরিক ি�য় আখ্যা 

মদওয়া হয়। িুকু�ােী ভ্াচাে্শ গরবষরালব্ধ ফল মিরক তলরখরেি, ‘িব মদরর 

িব কারল মেিব অপোধ চরল এরিরে িাে অরিকগুতলই ঋরবেরদ উরলেখ 

কো হরয়রে। তহংিা, স্াি্শপেিা, প্রতিতহংিাপোয়রিা, রঠিা, আতিরি্যে 

ও আতশ্িবাৎিরল্যে অভাব, চুতে, িাকাতি, খুি িবই িখিও তেল।’ ফরল 

অিীি িম্পরক্শ মে কল্পকিা িােস্রে প্রচাে কো হয়, িা এিব অজরে িি্য 

প্র�াররে �ধ্য তদরয় অিাে ও অিি্য বরল প্রতিতষ্ি হয়।

তহন্ুত্ববাদীরদে আরো একিা েুতক্ত হরলা পাতকস্তাি েতদ ধ�্শীয় কােরর 

রূয়রেে �াংি ভক্র তিতষদ্ধ করে ভােি মকি মগাহি্যা, ýUîÅîEã োখা ও 

ভক্র কো তিতষদ্ধ কেরব িা? এই অপেুতক্তে আিল অি্শ হরলা পাতকস্তাি 

ঐরলাত�ক োষ্ট হরল ভােি মকি তহন্ুোষ্ট হরব িা? ýUîé‚Êî তিরয় তবতভন্ন 

োরজ্য তিতদ্শষ্ আইি আরে। তহন্ুত্ববাতহিীে দাতব োজ্যগুতলে আইিি�ূহ 

বাতিল করে একিা জািীয় আইি প্ররয়ি করে মেরকাি গবাতদ পশু হি্যা 

তিতষদ্ধ কেরি হরব এবং এই আইরি মগা�াংি ভক্র িম্পূর্শ তিতষদ্ধ কেরি 

হরব। 

ভােরি িংতবধাি প্ররয়রিে জি্য গতঠি কিতস্টতিউরয়ন্ট অ্যারি�তলিরি 

এই প্ররশ্ন তু�ুল তবিক্শ হয়। তকেু িদি্য দাতব মিারল িাো মদরর মগাহি্যা 

িাংতবধাতিকভারব তিতষদ্ধ কো মহাক। এে তবরুরদ্ধও মজাোরলা �িা�ি ব্যক্ত 

হয়। িবাই জারিি আরম্দকাে জািরভদ প্রিাে মঘাে তবরোধী তেরলি। 

দতলিরদে অস্পৃর্য বরল গর্য কোে মপেরি িািা কােররে �রধ্য আরম্দকাে 

অি্যি� একতি কাের তচতনিি করেি মে মেরহতু দতে্ দতলিো গাভীিহ 

�ৃি গবাতদ পশুে �াংি খায় মিজি্য উঁচুজারিে মলাকো িারদে অস্পৃর্য 

বরল গর্য করে। িাঁে �রি উঁচুজারিে মলাকো ধ�্শতিেরপক্ িংতবধারি 
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তহন্ুত্বরক প্রতবষ্ কোে উপায় তহিারব মগাহি্যা তিতষদ্ধ কোে দাতব তুলরে। 

িীরি তবিরক্শে �রধ্য আরম্দকাে একিা আপরিে োস্তা উদ্াবি করেি। এই 

আপি েফা িংতবধারিে তিরদ্শরাত্মক িীতিে ৪৮ িম্ে ধাোয় তলতপবদ্ধ কো 

হয়, তকন্তু িংতবধারিে �ূল কাঠার�াে �রধ্য িারক তিতি জায়গা মদিতি। 

আরম্দকারেে আপি েফায় ধ�্শীয় প্রবরিারক বাদ োখা হরয়রে। এই 

তিরদ্শরাত্মক িীতিরি ‘মগা�াংি ভক্র’-ýI উরলেখই কো হয়তি। বলা হরয়রে: 

‘‘আধুতিক ও তবজ্ািিম্ি পরি োষ্ট কৃতষ ও প্রাতরিম্পদরক িংগতঠি কোে 

মচষ্া কেরব। োষ্ট তবররষি বংরবৃতদ্ধ তবকার এবং গাভী, বােুে, অি্যাি্য দুধ 

মদওয়া ও ভােবাহী গবাতদ পশুে হি্যা তিতষদ্ধ কোে জি্য পদরক্প মিরব।’’ 

তহন্ুত্ববাতহিী িংতবধারিে এই িীতিরক উর্ তদরি চায়। এই িাংতবধাতিক 

িীতি উর্ মদবাে অতভোরিে তবরোতধিাে অি্শ মকবল িংখ্যালঘুরদে জি্য 

িয়, ýI·Ó কৃষক দতলি ও গতেবরদে জীবিজীতবকা েক্া কোে জি্যও িয়, 

এই তবরোতধিাে �ারি ধ�্শতিেরপক্ ভােিরক তহন্ুোষ্ট বািারিাে অতভোরিে 

তবরুরদ্ধ ি�গ্র ভােরিে লোইরয়ে অংর।

গি তিরিম্রেে মররষ এবং ২০১৯ জািুয়াতেে প্রির� উতিেপ্ররদররে 

পতশ্�াঞ্চরলে কৃষকো মবওয়াতের গরুে উৎপারি অতস্ে হরয় উরঠরে। 

 আতলগরে একতি স্কুরলে মগি মভরঙ্গ ৮০০ গরুরক ঢুতকরয় োরখ কৃষকো। 

করয়কতদি পে আগ্রায় একই ঘিিা ঘরি। রাহজাহািপুরে ২ো জািুয়াতে’ে 

োরি মবওয়াতের গরু স্কুরল ঢুতকরয় োখাে জি্য ২৮জিরক পুতলর আিক 

করে। ý•Úeñüýu বােরে এই গরুে িংখ্যা।

২০১২ িারল িব্শররষ প্রারীিম্পদ দপ্ে মবওয়াতের গরুে গরুগরিা 

করেতেল। িারি বলা হয়, প্রায় ৫২ লক্ মবওয়াতের এেক� �াতলকহীি গরু 

আরে। এেপে গরিা হয়তি, ে-বেরে মবরেরে আরগে বৃতদ্ধে হারেে মচরয় 

মবতর। ýÉüýé‚ó ýUî-é‚Êî তিরয় করয়কতি োরজ্য িম্পূর্শ তিরষধাজ্া, খুি ও 

মদররজাো আিকি বিতে কো হরয়রে, এভারব চলরল ভতবষ্যরি এ ি�ি্যা 

�াোত্মক আকাে ধাের কেরব। 

কৃতষরি দ্রুিহারে েরন্তে ব্যবহাে বােরে। এরি দ্রুি ফুরোরচ্ছ বলদ বা 

ষাঁরেে ব্যবহাে। ভােবহরিে জি্য গরুে গাতে দ্রুি হ্াি পারচ্ছ, এখি আরে 

িা��াত্র তকেু। এিব অিুৎপাদিকােী গাভী, ষাঁে ও বলদরক ýUî-ý¯îÞIüÌî 
পতেি্যাগ করে োস্তায় মেরে মদয়। ýUî-ÚîÓî ও মগা-িংেক্ররে জি্য 
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আশ্য়স্ল আরে ১৮২১তি, ýÉXïÓ ভােরিে পশুেক্া পষ্শরদে িতিভুক্ত। 

আিু�াতিক ৫০০০ এেক� মগা-রালা আরে, তকন্তু িাে মকাি উপেুক্ত 

েক্রারবক্র মিই। অেত্ন, খাদ্য ঘািতি ও তচতকৎিাে অভারব মগা-রালায় গরু 

�ৃতু্যে ঘিিা মবরে চরলরে। একতি গরু দুধ মদয় ৩ মিরক ১০ বেরেে �রধ্য। 

বাঁরচ ২০ মিরক বেরজাে ২৫ বেে। দুধ িা তদরল মগা-পালকো গরু মবরচ 

মদয়। োো মকরি িাো তিরয় োয় কিাইখািায়। এরদে িংখ্যা ম�াি স্তী গরুে ১ 

মিরক ৩ রিাংর। পতশ্�বঙ্গ ও তবতভন্ন োরজ্য আইি আরে ১৪ বা ১৫ বেরেে 

মবতর বয়রিে গরুরকই এক�াত্র অিু�তি তিরয় কিাইখািায় পাঠারিা োরব। 

িা কাে্শকেও হয়। তবরজতপ রাতিি োরজ্য অরকরজা বা অিুৎপাদী গরু িা 

পুষরলও রাতস্তে তবধাি বলবৎ।  

২০১২ িারল ১৯ মকাতি তেল গবাতদ পশু। ýUî-é‚Êî তিতষদ্ধকের কাে্শকে 

হরল ২০২৭ িারল এই িংখ্যা দাঁোরব ৩৬ মিরক ৪০ মকাতি। অিুৎপাদী হরব 

তবোি িংখ্যায়। তবররষজ্রদে তহরিরব, ýÅîüýÞÌ দুরধে দার�ে মচরয় গরুে 

দুরধে দা� অরিক বৃতদ্ধ পারব। ýIîïp ýIîïp গতেব �ািুরষে মগা-পালরিে 

�রিা জীতবকা তিঃররষ হরি িাকরব। রাতস্তে ভয় মিই িারদে, োো মগারুে 

কােরর মকাি মলাকরক মপিায়, জখ� করে বা হি্যা করে। ফরল, এই উমেতি 

বাতহিীে ভরয় মকউ গরু পুষরব িা। ক�রি ক�রি উধাও হরব গরু। িাকরব 

ম�াষ, ýÉXïÓ গরুে মচরয়ও মবতর দুধ মদয়। এই অবস্া চলরি তদরল েপ্াতি 

বাতরজ্য োোও মিয়ােী, চ�্শ, ওষুধ ও তবতভন্ন োিায়তিক তরল্প �াোত্মক 

ক্তিগ্রস্ত হরব।

২০১৩-১৪ িারল ১৩.৮০ মকাতি িি দুধ উৎপাদি হয়। ý•üýÚÌ ýÅîp 

দুগ্ধ উৎপাদরিে ৫১ রিাংর এরিতেল �তহষ মিরক, ২০ রিাংর মদরী গাভী 

মিরক, ২৫ রিাংর রংকে জািীয় গরু মিরক। ২০১৫ িারল আখলারখে 

হি্যাে পে দুগ্ধ, �াংি ও চা�ো েপ্াতি ক্তিগ্রস্ত হরচ্ছ। ২০১৫ িারল 

ভােি ২৪ লক্ িি মগা-�াংি েপ্াতি করেরে। এই েপ্াতিরি রিাতজরলে 

পে ভােি রীরষ্শ (ম�াি বাজারেে ২০ Ú‚îEÚ ভােি)। �াংি তররল্প ২.২০ 

মকাতি মলারকে ক�্শিংস্াি েরয়রে। এখি তবপরদে �রধ্য এই তরল্প, ফরল 

ক�্শিংস্ািও দ্রুি ক�রে। অকারজে গরু োখরি �াতিক খেচ প্রায় ৮ হাজাে 

িাকা, তবরজতপ রাতিি �ধ্যপ্ররদর এিব গরুে �ািাতপেু �াতিক ভতু্শতক ৫০০ 

িাকা। ফরল, োরিে অন্কারে দূরে এিব গরু কৃষকো মেরে তদরয় বাঁরচ। 
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গ্রা�ীি ভােরি মকাতি মকাতি পতেবারেে জীতবকা মগা-পালি। িংকরিে �ুরখ 

পেরে এই জীতবকাও। 

িবতদক মিরক তবরবচিা কেরল বলা োয় মগা-েক্া তিরয় িাংতবধাতিক 

িীতিই ম�রি চলা দেকাে। এই িীতিে তবরুরদ্ধ তহন্ুরত্বে ফে�াি �াোত্মক 

ক্তি মিরক আিরব। 

প্রশ্ন :  ব�তাশি সুোষ চন্দ্র েসু ও েগৎ শসবং সম্পড়েকি শেড়িশপ উচ্ছ্বশসত, 

তা শ�ড়য় বে� শেতেকি উিড়ে?

উত্তর : ýÉüýé‚ó তবরজতপ-ে চাতলকারতক্ত আে এি এি স্াধীিিা িংগ্রার� 

অংর মিয়তি এবং তহন্ু �হািভা তবতভন্ন প্ররশ্ন স্াধীিিা িংগ্রার� তবরভদ িৃতষ্ 

কোে মচষ্া করেতেল, এখি তবরজতপ তিরজরক জাতিয়িাবাদী বরল প্র�ার 

কেরি মিিাতজ, ভগৎ তিং এবং আরো অরিকরক িারদে অিুগা�ী বরল 

প্রচারে মির�রে। ভগৎ তিং মিাচ্চারে বরলতেরলি, ý•üýÚÌ জি্য জীবি উৎিগ্শ 

কোে জি্য মকি তিতি িাতস্তক। তরিতিররদে মদওয়া ¯Ðîy•üý| ফাঁতিে দতে 

গলায় পোে আরগ তিতি ধ্তি তুরলতেরলি ‘ইিতকলাব তজন্াবাদ’ অি্শাৎ 

‘তবপ্লব তজন্াবাদ’, ýÉ তবপ্লরবে মঘােিে রত্রু আে এি এি এবং িঙ্ঘ 

পতেবাে। ভগৎ তিং তেরলি আে এি এি’ে ম�ৌলবাদী �িবারদে িম্পূর্শ 

তবরোধী।

মিিাতজ িুভাষচন্দ্র বিুরক আে এি এি বা তহন্ু �হািভাে ি�ি্শক বরল 

প্রচারেে মচষ্া হরচ্ছ। তকন্তু বাস্তব িি্য হরলা ভােরিে জািীয় কংরগ্ররিে& 
িভাপতি িাকাকালীি ১৯৩৯ িারল িুভাষ চন্দ্র বিু িাম্প্রদাতয়ক িংগঠি 

তহন্ু �হািভা ও �ুিতল� লীরগে িদি্যরদে কংরগ্ররিে িদি্য কোে তবষরয় 

তিরষধাজ্া জাতে করেতেরলি। ১৯৩৪ িারলও ওই দুই িাম্প্রদাতয়ক িংগঠরিে 

তবরুরদ্ধ তিতি করঠাে �রিাভাব ব্যক্ত করেতেরলি। ১৯৪০ িারলও তহন্ু 

�হািভাে তবরুরদ্ধ করঠাে ভাষায় তিতি ি�ারলাচিা করেি ো িংবাদপরত্রও 

প্রকাতরি হরয়তেল।

প্রশ্ন :  ý¢éÌô পযিাড়িলড়ে প্রধা�মন্তী হড়ত বদ�শ�, পযিাড়িল আর এস এস’র 

অ�ুগামী শেড়ল� এগুশল শে সতযি?

উত্তর : ý•ÚÁîüýUÌ �ধ্য তদরয় স্াধীিিা লারভে পে মিহরুরক প্রধাি�ন্তী 
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কোে তবষরয় প্যারিরলে পূর্শ ি�ি্শি তেল। রিহরু িম্পরক্শ প্যারিরলে 

অতভ�ি, ‘‘জাতিে প্রতি�ূতি্শ’’, ‘‘জিগররে বীে’’ এবং ‘‘জিগররে মিিা’’। 

মদররে প্রি� প্রধাি�ন্তী তহরিরব মিহরুরকই মবরে তিরয়তেরলি গান্ীজী। প্রি� 

প্রধাি�ন্তীে িুরোগ প্যারিরলে তেল িা, কাের তিতি ১৯৫২ িারল িাধাের 

তিব্শাচরিে আরগ ১৯৫০ িারলে ১৫ তিরিম্ে প্রয়াি হি। গান্ীজী হি্যাে 

পে স্োষ্ট�ন্তী প্যারিলই আে এি এি’রক তিতষদ্ধ করে তববৃতি তদরয়তেরলি।

প্রশ্ন :  তৃেমূল েবংড়গ্রস শে ধমকিশ�রড়পক্ষ ো বসক্যিলার দল?

উত্তর : তৃর�ূল কংরগ্ররিে জমেই হরয়রে তবরজতপ এবং িঙ্ঘ পতেবারেে 

িরঙ্গ মজাি বাঁধাে জি্য। এই মজাি মবঁরধ তবরজতপ পতেচাতলি এিতিএ রতেক 

তহরিরব ে-বেে মকন্দ্রীয় িেকারে �তন্তত্ব করেরে। এ ে-বেে খ্ীস্টি ও 

�ুিতল�রদে তবরুরদ্ধ দাঙ্গা, গুজোি দাঙ্গা, িাম্প্রদাতয়ক উস্াতি ও ম�রুকেররে 

তবরুরদ্ধ মকাি ভূত�কা মিয়তি। এই ভূত�কা আজ অবতধ তৃর�ূল কংরগ্রি বজায় 

মেরখরে। উপেন্তু ম�াদী িেকারেে ি�রয় মদরজুরে গরিন্ত ও ধ�্শতিেরপক্িাে 

ওপে একিািা আক্র�ররে তবরুরদ্ধ িীতিগি মকাি অবস্াি তৃর�ূল কংরগ্রি 

মিয়তি। এ োরজ্য আে এি এি এবং িঙ্ঘ পতেবারেে বােবােরন্তে িুরোগ 

করে তদরয়রে তৃর�ূল কংরগ্রি। িঙ্ঘ পতেবারেে িাম্প্রদাতয়ক অতভোরিে িরঙ্গ 

পালো তদরয় িরস্ত ো�িব�ী উদ্ োপি, হিু�াি জয়ন্তী, ýUî•î¢, রিাহ্মররিবািহ 

িব কাে্শকলাপ োরজ্যে রািকদল করে। িাম্প্রদাতয়ক প্রতিরোতগিাে কােরর 

তহন্ু ম�ৌলবারদে তবরুরদ্ধ, গান্ীহি্যা ও অি্যাি্য প্রিরঙ্গ এবং �ুিতল� 

ম�ৌলবাদ িম্পরক্শ তৃর�ূল কংরগ্রি তিশ্চুপ িারক। ýÅî•ð িেকারেে তবরুরদ্ধ 

তকেু তবর্ারহে বাগােম্ে এই দল করে িারক, স্াি্শপেিা ও তিেক মভাি-

মজারিে তদরক লক্্য মেরখই। ভয়কিে ফ্যাতিস্ট রতক্ত আে এি এি’ে িম্পরক্শ 

তৃর�ূল কংরগ্রি িািা ি�য় িপ্ররংি অবস্াি তিরয়রে। আে এি এি’ও 

তৃর�ূল কংরগ্ররিে প্রতি িবি�য় িহািুভূতিরীল। উভয় ম�ৌলবাদ এবং 

িারদে আদর্শগি অবস্ারিে িরঙ্গ তিরজরদে পাি্শক্য তুরল ধেরি মকাি 

স্পষ্ বক্তব্য এই দরলে মিই। গরিন্ত-তবরোধী ও বাক্  স্াধীিিা খব্শকােী 

বস্েরািক তহরিরব কাজ করে তৃর�ূল কংরগ্রি। এই দল িাম্প্রদাতয়কিা-

তবরোধী করঠাে অবস্াি তিরি অক্�। এই চতেরত্রে কােরর তৃর�ূল কংরগ্রি 

ম�ৌলবাদ-িাম্প্রদাতয়কিাে িরঙ্গ ঘতিষ্ভারব আপিকা�ী।
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প্রশ্ন :  ধমকিশেশত্তে রাষ্ট্র হড়ল েী মা�ুড়ষর সমসযিার সমাধা� হড়ে?

উত্তর : ধ�্শতভততিক োষ্ট অিীরি তেল। তবজ্ারিে আতবষ্ােরক ধ�্শতবরোধী 

আখ্যা তদরয় তবজ্ািীরদে ওপে োষ্টর্াতহিাে অতভরোরগ অবর্শিীয় তিে্শািি 

হরয়তেল। �ৃতু্য পে্শন্ত করঠাে রাতস্ত মপরি হরয়রে গ্যাতলতলও, ýÌîüýÅ পুতেরয় 

�াো হরয়রে ব্রুরিারক। িােউইরিে তববি্শি ির্বেে তবরুরদ্ধ তবংর রিাব্ীে 

িভ্য মদররও অরিক আক্র�র হরয়রে, এখিও হরচ্ছ। িরক্রতিরিে তবরুরদ্ধ 

অতভরোগ তেল িাঁে উন্নি তরক্া িাঁে েুরগে িংস্ারেে তবরুরদ্ধ এবং োরষ্টে 

আোধ্য মদবিারদে তবরুরদ্ধ েুবকরদে উস্াতি তদরয় তবপরি চাতলি কেতেরলি 

এবং গ্রীরিে এরিন্স মহ�লক তবষ পাি কতেরয় িাঁরক প্রারদডি মদওয়া হয়। 

েজাে মবকি, ýÁãîïÓËîã, ýIî¯îÌï¢IîüýãÌ অিুগা�ী মকপলাে, ইহুতদরদে 

দ্াো ইহুতদ তির্ারিাজা, এ�ি তক তিউিিও তিে্শািরিে তরকাে হরয়রেি। 

তিে্শািি োো মকাি �হাি িি্য বা ি্বে জি�ািরি প্ররবর কেরি পারেতি। 

এখিও এই ধাো তবোজ�াি। ýÅîÓ·î• ও পুিরুজ্জীবিবাদ এখিও দাতপরয় 

মবোরচ্ছ। িাে িরঙ্গ েুক্ত হরয়রে িন্তািবাদ। ভােরিে তহন্ু ম�ৌলবাদীো আঙুল 

মিারল ইিলা� ধ�্শ ও ঐলিাত�ক োষ্টগুতলে তদরক এবং িাে তভততিরি তহন্ু 

ম�ৌলবাদী তজতগে ও উমোদিা বিতে কেরে। �ুিতল� ম�ৌলবাদীো গরিাতন্তক 

রািরিে পতেবরি্শ ধ�্শীয় রািরিে উগ্র প্রচাে করে িারক।

৪৯তি মদরর �ুিতল�ো িংখ্যাগতেষ্, তকন্তু িবগুতল ঐলিাত�ক োষ্ট তহরিরব 

ধ�্শীয় অিুরািরি চরল িা। ýÉÅ¢ বলা োয়, ইিলা� ধ�্শরক োষ্ট ও িংতবধারিে 

আদর্শগি তভততি তহরিরব গ্রহর করেরে মিৌদী আেব, ইোিিহ ৬তি মদর। 

ইিলা�রক োষ্টীয় ধ�্শ তহরিরব গ্রহর করেরে ২০তি মদর; িাে �রধ্য পাতকস্তাি, 

বাংলারদরও আরে। ২৩তি মদরর োরষ্টে িরঙ্গ ধ�্শ পৃিক : িাে �রধ্য মিাতভরয়ি 

ইউতিয়ি মিরক তবতচ্ছন্ন হওয়া ৫তি মদর, তুেস্, রলবািি, িাইরজতেয়া ও 

মিরিগারলে �ি মদর আরে। 

তকন্তু �ািব উন্নয়ি িূচরক ঐলিাত�ক োষ্টগুতল তপতেরয়ই েরয়রে।  

ধিী-দতের্ে ববষ�্য প্রকি। ýÚîÞy-অি্যাচাে মবতর োো ক� িয়। স্াধীিিাে 

িািদরক পেও অিুধ্শ ৫ বেরেে তরশুরদে অপুতষ্ রিাংররে তহরিরব : ভােি 

৩৮.৭, পাতকস্তারি ৪৫ এবং বাংলারদর ৩৬। �ািাতপেু দাতের্ে হাে 

জিিংখ্যাে রিাংররে তহরিরব (বদতিক ৩.১০ িলাে আরয়ে তভততিরি) : 

ভােরি ৫৮, পাতকস্তারি ৩৬.৯, বাংলারদরর ৫৬.৮। 
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মদররে অগ্রগতি ও �ািুরষে অবস্াে উন্নতি কখরিাই ধ�্শীয় রািরিে 

ওপে তিভ্শে করে িা, তিভ্শে করে অিুিৃি আতি্শক িীতিে ওপে। োষ্টীয় 

ধ�্শ তহরিরব ইিলা�রক গ্রহর করে এক ইতঞ্চও এরগায়তি পাতকস্তাি 

বা বাংলারদর, বেং তপতেরয়রে। ýÚîÞy-:‚ÊîaîÌ, ïéEãî, ã§Šîã·îüý•  
eeÍïÌ‚ A< ý•ÚXïÓ/ আতি্শক িা�াতজক অপরািিরক আোল কেরি িব 

েরেে ýÅÿÓ·î•ðÌî ধ�্শীয় অিুরািরিে জি্য þå»ÌîaîÌð আওয়াজ মিারল। 

এই অিুরািি গরিাতন্তক েীতিিীতি ও জিগররে ম�ৌতলক অতধকারেে িম্পূর্শ 

তবরোধী। োে লক্র ã· ýÅÿÓ·î•ðüý•Ì মঘাতষি প্রচারে, কাে্শকলারপ এবং 

িাতব্শক অতভজ্িায় িুস্পষ্।

প্রশ্ন :  আডোশ� এেবং শেড়িশপ ব�তারা সমসময় েড়ল োড়ে� বয গান্ীিীর 

হতযিাোরী �ােুরাম গড্ ড়স’র সড়ঙ্গ আর এস এস’র বো� সম্পেকি 

শেল �া—

উত্তর : ১৯৯৪ িারলে ২৮মর জািুয়াতে িািুো� গিরি’ে, ýcîp ভাই 

মগাপাল গিরি’ে িরঙ্গ এক িাক্াৎকাে প্রকার করেরে ‘ফ্রন্টলাইি’ পাতক্ক 

পতত্রকা। িারি মগাপাল গিরি ো বরলরেি: ‘‘আত� আিবাতিে এ কিাে 

তবরোতধিা করেতে এবং বরলতে মে এেক� বলািা কাপুরুরষাতচি। আপতি 

বলরি পারেি, ‘োও, গান্ীজীরক খুি করো’, এেক� মকারিা প্রস্তাব আে এি 

এি পার করেতি। তকন্তু ওরক (িািুো�) পতেি্যাগ কেরবি িা। তহন্ু �হািভা 

িারক পতেি্যাগ করেতি। ১৯৪৪ িারল িািুো� তহন্ু �হািভাে কাজ শুরু 

করে েখি মি তেল আে এি এি’ে ‘মবাতদ্ধকোয়ভ’। আ�ারদে িকল ভাইো 

তেলা� আে এি এি-এ। িািুো�, দতিারত্রয়, আত� এবং মগাতবন্। আপিাো 

বলরি পারেি আ�ারদে বাতেে মচরয় বেং আ�ো আে এি এি-ý‚< বে 

হরয়তেলা�। আ�ারদে কারে আে এি এি পতেবারেে �রিা।’’

প্রশ্ন :  িাতীয় পতাো বে� বতরঙ্গা?

উত্তর : ভাষা, তববোি, িংস্কৃতি ইি্যাতদ তবতভন্ন তবষরয় ভােরিে তবোি এক 

ি�ৃদ্ধ þ·ïa‰Ê। এ কােরর িংতবধাি প্ররয়রিে জি্য গতঠি কিতস্টটু্যরয়ন্ট 

অ্যারিম্তল জািীয় পিাকা তহরিরব মিেঙ্গারক মবরে মিয়। আে এি এি দাতব 

করে মিেঙ্গাে বদরল জািীয় পিাকা মহাক মগরুয়া (আে এি এি �ুখপত্র 
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‘অগ্শািাইজাে’ে িম্পাদকীয়, ১৭ জুলাই, ১৯৪৭)। এ বেরেে ১৪ই আগস্ট 

এই �ুখপরত্র মিেঙ্গা পিাকাে তবরোতধিা করে মলখা হয় : ‘‘ভাগ্যবরি মেিব 

মলাক ক্�িায় এরিরে িাো আ�ারদে হারি মিেঙ্গা ধতেরয় মদরব। তকন্তু 

মিিারক কখিই তহন্ুো িম্াি জািারব িা এবং তিরজরদে বরল ম�রি মিরব 

িা। ‘তিি’ রব্তিই অশুভ এবং মিেঙ্গা একতি পিাকা তিশ্য়ই স্ায়তবক 

প্রভাব বিতে কেরব এবং ো একতি মদররে পরক্ ক্তিকে।’’


