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দাশিনক ইমানুেয়ল কা  মেন করেতন ‘জনপিরসের সম  িবষেয় লােকর িবচারবুি  ব বহার করার 

াধীনতা’-র চেয় পূণ আর িকছু হেত পাের না। অথচ, ায়শই সমােজ মতামত কােশর 

সুেযাগ েলােক চেপ দওয়া হয়। আজেকর পৃিথবীেত এিশয়া, ইউেরাপ, লািতন আেমিরকা, আি কার 

িবিভ  দেশ, এবং খাস আেমিরকােত রতাি ক শাসন বলীয়ান হেয় উঠেছ, এটা একটা চ  

দুি ার কারণ। আমার েদশ ভারতেক এই তািলকা থেক বাদ রাখেত পারিছ না। 

ি িটশ ঔপিনেবিশক শাসন থেক মু  হওয়ার পর ভারত ব  দশক ধের ব ি াধীনতা এবং 

ধমিনরেপ  গণতে র এক চমৎকার ঐিতহ  বহন কের এেসেছ। ভারতবাসীরা াধীনতার িত তাঁেদর 

জারােলা দায়ব তার মাণ িদেয় বল গণসি য়তার মধ  িদেয় রশাসেনর অবসান ঘিটেয়েছন। 

যমন ‘জ ির অব া’র নাম কের চলেত থাকা রাচারী শাসনেক ১৯৭৭ সােল তাঁরা দৃঢ়তার সে  

খািরজ কেরন। সরকার প পাঠ মানুেষর এই রায় থেক িশ া নয়। 

িক  স িত অেনেকর কােছ াধীনতা যন তার দীি  হািরেয়েছ। এখনকার সরকার য একটা অন  

রকম সমাজ িনেয় আসেত ব পিরকর, তােদর কাযকলােপ সটা িবল ণ মািণত। আ েযর ব াপার, 

সরকার-িবেরাধী িতবাদ েলােক ‘ দশে াহ’ বেল দািগেয় দওয়া হে , এবং তমন িতবাদেক িপেষ 

মারার জন  দশে ািহতার অজুহাতেক কােজ লািগেয় িবেরাধীেদর জেল পারা হে । এই দৃি ভি র 

িপছেন রতাি ক ভাবনা তা আেছই, সই সে  একটা ম  িব াি ও আেছ: সরকােরর মেতর সে  না 

িমলেলই সটােক রা েক উৎখাত করার জন  িকংবা জািতেক িবপেথ পিরচািলত করার জন  িবে াহ 

িহেসেব, অথাৎ দশে াহ িহেসেব িচি ত কের দওয়া। 

আিম যখন ু েল পড়তাম, ভারত তখন ি িটশ শাসেনর অধীেন। সই সময় আমার অেনক আ ীয় 

মহা া গাঁধী ও অন  নতােদর রণায় অিহংস াধীনতা আে ালেন যাগ দন। তাঁরা যােত কানও 

িহংসা ক কা  ঘটােত না পােরন, এই অজুহােত ি িটশ সরকার তাঁেদর ‘িনবতনমূলক আটক’ আইেন 

ফতার কের। াধীনতার পর এই আইন ত াহার করা হেয়িছল, িক  িকছু কাল পের কংে স 

সরকার তােক ফরত আেন, যিদও তুলনায় নরম আকাের। সটাই রীিতমেতা িন নীয় িছল, িক  

িহ ু বাদী িবেজিপ জমানায় িনবতনমূলক আটক আইন বড় আকাের দখা িদেয়েছ, তােক কােজ 



লািগেয় যােক যখন খুিশ ফতার করা হে  এবং িবেরাধী নতােদর িবনা িবচাের জেল পুের রাখা 

হে । 

ব ত, গত বছর থেক সংেশািধত বআইিন কাযকলাপ (িনবারণ) আইন (ইউএিপএ) ব বহার কের রা  

একতরফা ভােব য কানও ব ি েক স াসবাদী বেল ঘাষণা কের িদেত পাের এবং তাঁেক িবনা িবচাের 

জেল আটেক রাখেত পাের। এই আইেনর বেল অেনক মানবািধকার কমীেক স াসবাদী বেল দািগেয় 

িদেয় আটেক রাখা হেয়েছ। 

কাউেক ‘ দশ-িবেরাধী’ (অ াি -ন াশনাল) বলেল পৃিথবীর য কানও দেশই সটা একটা বড় রকেমর 

মতাদশগত িন াবাদ বেল গণ  হয়। িক  আজেকর ভারেত কউ সরকােরর সমােলাচনা করেলই তাঁর 

গােয় ‘ দশ-িবেরাধী’ ছাপ লািগেয় দওয়া হেত পাের। ‘সরকার-িবেরািধতা’ ও ‘ দশ-িবেরািধতা’র মেধ  

পাথক  আেছ, িক  রশাসেন সচরাচর এই ফারাকটােক িলেয় দওয়া হয়। মতার এমন 

অপব বহার আটকােনার ব াপাের আদালত কখনও কখনও িকছু িকছু ভূিমকা িনেয়েছ, িক  ভারতীয় 

িবচারব ব ার থগিত এবং সেবা  আদালত সুি ম কােটর িভতের িবিভ  ব াপাের মতপাথেক র 

কারেণ, এই ভূিমকা সবদা যেথ  কাযকর হেয় উঠেত পােরিন। িবে র অন তম অ ণী মানবািধকার 

সং া অ ামেনি  ই ারন াশনালেক সরকাির তৎপরতায় ভারত ছাড়েত বাধ  করা হল। 

সাধারণত দখা যায়, রতে  সমােজর একটা িবেশষ অংেশর উপর িনপীড়ন চালােনা হয়। ভারেত এই 

িনপীড়ন সচরাচর চেল িবেশষ জািত বা ধেমর লােকেদর ওপর। আেগ যাঁেদর ‘অ ুত’ বলা হত এবং 

এখন ‘দিলত’ বলা হয়, সই িন বেণর লােকরা চাকির ও িশ ার ে  াধীনতার পের চালু হওয়া 

সংর েণর সুিবধা পান িঠকই, িক  সমােজ তাঁেদর ায়শই ভয়ানক দুব বহােরর িশকার হেত হয়। 

ইদানীং এক িদেক উ বেণর লােকেদর ারা দিলতেদর ধষণ ও হত ার ঘটনা ব াপক ভােব বেড় 

চেলেছ, অন  িদেক সরকােরর প  থেক এ েলােক ধামাচাপা দওয়ার চ াও খুব বিশ দখা যাে । 

একমা  জারােলা গণিবে ােভর চােপই এ েলা িকছুটা কােশ  আেস।    



ভারত সরকােরর কতাব ি রা মুসলমানেদর অিধকার হনেনর ব াপাের অিতমা ায় তৎপর— এতটাই য, 

তাঁেদর িকছু িকছু নাগিরক অিধকারও ছঁেট ফলার চ া চলেছ। এ- দেশ িহ ু  এবং মুসলমানরা শত 

শত বছর ধের শাি পূণ ভােব বসবাস কের এেসেছন। িক  ইদানীং রাজৈনিতক ভােব চরমপ ী 

িহ ু বাদী সংগঠন েলার আচরেণ এ- দশীয় মুসলমানেদর িবেদিশ িহেসেব গণ  করার চ া কট হেয় 

উেঠেছ। তারা এমন দাষােরাপও করেছ য, মুসলমানরা দেশর িত কের চেলেছন। চরমপ ী িহ ু  

রাজনীিতর মবধমান শি  এেত ই ন জুিগেয় চেলেছ, এবং এর ফেল সমােজ ধমাি ত বর-ভাব ও 

গা ীগত িবি তা িবপুল ভােব বাড়েছ। এই সে  একটা কথা বলা যেত পাের, পািরবািরক ভােব 

রবী নাথ িছেলন িহ ু । িক  িতিন যখন অ েফােড তাঁর িবখ াত ব ৃ তায় বেলন য, িতিন এেসেছন 

িহ ু , মুসলমান ও পি িম ভাব— এই িতন ধারার স ম থেক, তখন তাঁর িহ ু  পিরিচিতর সে  এই 

সমি ত পিরিচিতর কানও সংঘাত ঘেট না।  

ভারতীয় সং ৃ িত হল নানা ধেমর লােকেদর যৗথ সাধনার ফল। স ীত বা সািহত  থেক িচ কলা ও 

াপত  পয  নানা ে  এই সম েয়র দখা মেল। এমনিক, ভারেতর বাইেরর লােকরা যােত পড়েত 

পােরন, সই উে েশ  উপিনষেদর মেতা িহ ু  শা েলার তজমার কাজিট  কেরন দারা েকা— 

স া ী মুমতােজর জ পু , য মুমতােজর ৃিতেত তাজমহল িনমাণ কিরেয়িছেলন স াট শাহজাহান। 

অথচ বতমান সরকােরর অ ািধকােরর সে  তাল িমিলেয় ব  ু লপাঠ  বইেত এমন আদ  মনগড়া 

ইিতহাস পিরেবিশত হে , য েলােত মুসলমানেদর অবদানেক হয় ঢেক দওয়া হে  বা স ূণ মুেছ 

দওয়া হে । 

ইউএিপএ-র বেল বলীয়ান সরকার যােক খুিশ স াসবাদী বািনেয় িদে , িক  অন  পে  যাঁেদর 

অিভযু  করা হে  তাঁরা িতবােদর পথ িহেসেব সাধারণত গাঁধী- বিতত অিহংস ধারািটেকই অনুসরণ 

করেছন। এটা িবেশষ কের ঘেট চেলেছ নতুন ভােব উেঠ আসা, িবেশষত ছা েদর ারা সংগিঠত, 

ধমিনরেপ  িতেরােধর ে । জওহরলাল নহ  িব িবদ ালেয়র মুসলমান গেবষক ছা  উমর 

খািলেদর কথাই ধরা যাক। উমরেক ইউএিপএ আইেন ‘স াসবাদী’ বেল দেগ িদেয় ফতার করা 

হেয়েছ এবং জেল পুের রাখা হেয়েছ। িক  উমর এই আে ালেনর শাি পূণ ধমিনরেপ  িদকিটেক 



চমৎকার ভােব বণনা কেরেছন: “ওরা আমােদর লািঠেপটা করেল আমরা তর া ওড়াব। ওেদর বুেলেটর 

জবােব আমরা হােত ধের রাখা সংিবধানেক উপের তুেল ধরব।” 

ভারেতর মবধমান রাচার আটকাবার জন  যখন দৃঢ় িতেরােধর েয়াজন, িব  জুেড়ই তখন 

রশাসেনর বাড়বাড় । এর ফেল ভারেতর রাচারী চহারাটা যতখািন উৎকট, িঠক ততখািন ধরা 

পড়েছ না। মানুেষর উপর অত াচােরর জন  দওয়া অজুহাত দেশ দেশ আলাদা আলাদা হয়: 

িফিলিপ -এ মাদক চারাচালান ব  করা, হাে িরেত অিভবাসীেদর আটকােনা, পাল াে  সমকামী 

জীবনযা া দমন করা, এবং ািজেল তথাকিথত দুনীিতর িতকার করার জন  সনাবািহনীেক কােজ 

লািগেয় দওয়া। পৃিথবীেত মানুেষর াধীনতার উপর িবিভ  রকেমর আ মণ আসেছ, স েলার 

িতেরােধর পথও হেব িবিভ ।  

১৯৬৩ সােল বািমংহাম জেল বেস লখা এক িচিঠেত মািটন লুথার িকং জুিনয়র বেলিছেলন: “অন ায় 

যখােনই ঘটুক না কন, তা সব  ন ায তােক িবপ  কের।” িতিন জার িদেয় বেলিছেলন য, সব 

িতেরাধেক অিহংস হেত হেব। আজেকর ভারেতর ছা েনতারাও তা-ই বলেছন। পৃিথবীর নানা 

রশাসেনর মেধ  িকছু সাধারণ বিশ  আেছ— তমনই স েলার িতেরােধর ে ও কাজ কের 

এক সাধারণ যুি িবচার। 

(জামান বুক ড-এর দওয়া শাি  পুর ার (২০২০) উপলে  দ  ব ৃ তার িনবািচত অংশ।) 

 


