গণহতার েপ ইসলােমােফািবয়া: রািহােদর রবা
সালমান সািয়দ

এিল ১৯, ১৯৪৩ সােল ‘ভারসাভা (Warsaw) ঘেটা আোলন’  হেয়িছেলা ঘেটার অবিশ বািসােদর কেেশান
কাে িনবাসন িয়ার িতেরাধ-য়াস িহেসেব। িটকেয়ক আেয়া ও হােত বানােনা বামায় সিত সাতশ পােশক
লােকর এই িবোহ এক মােসর মেতা িটেকিছেলা। এই িতেরাধ দমেনর পর জামানরা পুেরা ঘেটােক মািটর সােথ িমিশেয়
দয়, আর পযায়েম সকল বািসােদরেক ডথ কাে পািঠেয় দয়া হয়। নয়া-নাৎিসরা মতাবান জােলেমর সিহংসতা ও
জুলুমিবেরাধী (এমনিক অসার) িতেরােধর মােঝ এক কার নিতক সমতুলতা টানেত িগেয় তক উঠােতা য ‘ভারসাভা ঘেটা
িবোহ’ হেলাকেক যৗিক বধতা দয়।

আগের ২৫ তািরেখ, বিম কতৃপের ভা মাতােবক, শত শত রািহা লািঠেসাটা, হােত বানােনা িবোরক ও িকছু
আেয়াে সিত হেয় বশ কেয়কিট পুিলশ চৗিক আমণ কের। এই সংঘােত বােরাজন বিম িনরাপা কমকতা ও ডজনখােনক
রািহা িনহত হয়। রুেনর সরকার এই ঘটনােক অজুহাত কের আজািতক সাসবােদর িবে যুের নােম আেরক দফা রাপিরচািলত রািহা গণহতা  কের । কান সংবাদ বা িবেষণী মতামেত রািহা িতেরাধ সংাম ও বিম সরকােরর জুলুেমর
মােঝ কান কার কাযকারণ সক দখােল, তা কারাের বিম কতৃপ সমিথত জািতগত িনধেনরই সহায়ক হেয় উেঠ।

রািহােদর উপের এই জািতগত িনপীড়ন কেয়ক দশক ধেরই চলেছ। তােদর নাগিরকের অিধকার িছিনেয় নয়া
হেয়েছ; িবিকরণ কে দশবাপী কেয়ক ডজন ােম তােদর েবশািধকার িনিষ করা হেয়েছ, মেণর
ে তর িবিধিনেষধ আেরাপ করা হেয়েছ; ইবাদেতর জায়গােলা ব কের দয়া হেয়েছ, িবেয়র ে
বাধািনেষেধর সুখীন হেত হেয়েছ, এবং িশা ও ােসবা পাওয়ার অিধকার খব করা হেয়েছ। িবচারবিহভুত
হতাকাড, ধষন, িনযাতন, অিসংেযাগ , ও গণ উেদ সহ িবিভ নৃশংস িনযাতেনর িশকার হেয়েছ তারা।

বিম নী, নােবল শািপদকাা এবং গণতের আইকন অং সান  িচ কবল চুপ থেকেছন তা নয়; িতিন উৎপীড়েণর
সংবাদেলােক “ভুয়া খবর” িহেসেব উিড়েয় িদেয় সেচতনভােব এই উৎপীড়নেক সমথন িদেয়েছন। “ভুয়া সংবাদ” পিরভাষােক
মূলত িবখাত কেরিছেলন া;; সই লাক িযিন আমােদর জ “মুসিলম বান” পিলিস িনেয় এেসেছন। ধু এই পিরভাষা
ববহারই িচর সােথ াের সাদৃ বহন কের তা নয়, এখােন আদিশক ঘিনতাও িবদমান।

২০১১ সােল আনাশ াইিভক সর জন নরওেয়জীয় সমাজতবাদীেক হতা কের। স তার এই গণহতাকাের াযতা এভােব
দিখেয়েছ য, এটা ‘মাবাদী, মািকালচারািল, ও মুসিলমেদর’ অপিব িের িবে ুেসেডর একটা অংশ। িঠক
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এভােবই াইিভেকর শাদা আিধপতবাদী িচাধারা ধু বণবাদ ও সিমটীয়িবেষবােদর মধ িদেয় কািশত হয়িন, বরং অা
অেনক অ-রাইট (অলটােনিটভ ডানপী) গাির আদেল ইসলােমােফািবয়ার মধ িদেয়ও হেয়েছ। তখন থেকই এটা পিরার
হেয় িগেয়িছেলা য, ইসলােমােফািবয়া আর চরমপী ডান ঘরানায় সীমাব নই; এিট এখন সারা িববাপী ছিড়েয় িগেয়েছ।

ইসলােমােফািবয়া মুসিলম সংখালঘু গাীর িত কবল এক নিতবাচক মেনাভােবর সমি না। িবধা ও িনুরতার এই
িবববা িবিনমােন ইসলােমাফিবয়া যভােব ববত হেয়েছ তােতই এর মূল  িনিহত। এটা কান কাকতালীয় বাপার নয়
য, অং সান  িচ মেন কেরন রািহারা বিহরাগত সাসী। এটা কান কাকতালীয় বাপার নয় য, ইিডয়ার নের মাদী সিত
িচর সােথ রুেন মালাকাত কেরেছন যখন তার আিম রাখাইেন জািতগত িনধন চালািেলা, য রাখাইেন রািহারা শতেকর
পর শতক ধের বাস কের আসেছ। এটা কান কাকতালীয় বাপার নয় য, হতা, ধষন ও িনযাতেনর সংবাদেলােক িচ তুিড়
মের উিড়েয় িদেন ভুয়া খবর িহেসেব। এই িচ, মাদী, ও া - এেদর সবাই কথা বলেছন ইসলােমােফািবয়ার ভাষায়।

িববাপী জাতীয়তাবাদ ও জািতরা কের য সট িতিনত হে তােক সামাল িদেত জেনােফািবক জাতীয়তাবাদীরা
ইসলােমােফািবয়ার য ভাষা ববহার করেছ এিট স-ই ভাষা। িনছক মুসিলমেদর অিই এই িনয়ায় জাতীয়তাবাদী মুি
অজেনর অসাবতার ারক হেয় উেঠেছ যারা কান গাী বা দেশর ছাট মুেঠায় জায়গা কের িনেত পারেব না। জাতীয় মুি ও
পুনজাগরেণর ক াবনায় জাতীয়তাবাদী উীপণার য বথতা তার জ িনছক মুসলমানেদর অিেকই দায়ী করা হে।
তা এই ইসলােমােফািবক িনয়ায় মুসিলমরা ববর বিহরাগত ছাড়া িকইবা হেত পাের যারা সভতােক িনছক তােদর অি িদেয়ই
মিক িদেয় যাে?

জনেফািবক আিধপতবােদর শিশালী হওয়াটা মাগতভােব মুিসলম বশীভূতকরণ েচার উপর িভি কের দাঁিড়েয় আেছ।
এই মুেত মুসিলমরা িববাপী া-াশনািলজম বা জাতীয়তাবাদ উৎের যাওয়ার একিট িসিফায়ার িহেসেব পিরণত হেয়েছ
(ভাষািবদ ফািদনা দ েরর ভামেত, ‘িসগিনফায়ার’ যই অথেদাকতা হািজর কের তার উপর ‘িসগিনফাইড’ তরী হয় অবাদক)। া-াশনািলজেমর এই দাবীটা িচিত হয় (নিতকতার িদক থেক) ত আগত, পরেদশীতা, সীমানা-উর
সক ও স শীষক িচ িদেয়। তরাং জািতরাের অসব পূণতার পেথ বাধা িহেসেব, িবায়েনর িচায়ক িহেসেব, এবং
হােমােজনাস সমােজর আকািত সাদৃের ে বাধা িহেসেব বরাবর মুসিলমরা িতফিলত হে। িবায়ন কতৃক সৃ
অিরতা ও নয়া-উদারৈনিতক যুিকাঠােমার শাসেন িববাবার কাঠােমাগত য পার তার উপর থেক নজর সিরেয়
মুসিলমেদর অিের উপর নজর আনা হে। এই মুসিলমরা বতমােন সবেচেয় বড় বিক ডায়াসেপারা (Diaspora) কননা
তােদরেক কান জািতরা িনিদ কান নৃতািক বা জািতগত পিরচেয় ধারণ করেত পােরনা।

জািতর শরীের বাসা বাধা বিহরাগত িবষা উপাদানেলা সারােনার িতেষধক িহেসেব পিরণত হেয়েছ ইসলােমােফািবয়া।
মুসিলমরা হে িনিদ নৃতািক কাঠােমােত (Ethnos) জনগণেক (Demos) ধারণ করার চুড়া অমতার পক।

রানীিত আকাের ইাকৃত িনিবচার হতাকাড িহেসেব গণহতা ঘেট থােক জািত এবং ঐ সকল গাীর ছদিবেত যারা জািতর
সীমানা ভে িদেয় সংকট তরী কের। ভূ-রাজৈনিতক িবভাজেনর ফেল িবের সকল ধান মতাধর রােলােত উেখেযাগ
পিরমােণ মুসিলম সংখালঘু রেয়েছ যারা ‘হােলর নৃতািক-জাতীয়তাবােদর ধারা এবং নাগিরকতা ও নৃতািকতার মােঝ য
ধাঁয়াশা তির হেয়েছ তার সােথ জিড়েয় পেরেছ। বল আকািত নৃতািকভােব ‘িব জািতরা’ বাবায়েনর পেথ তাই
তােদরেক ধান বাঁধা িহেসেব গণ করা হে।

রািহােদরেক তােদর আিদবাসান ামেলা থেক িবতািড়ত কের দয়া হে এবং হতা করা হে কারণ তােদরেক িবেদশী
িহেসেব িবেবচনা করা হে যারা বিহরাগত। ইসলােমােফািবক িনয়ায় মুসিলমরা কাথাও-ই থাকার যাগ নয়। জািতগত
িবভাজেনর উপর িভি কের য িবববা গেড় উেঠেছ, বিকভােব মুসিলম আইেডিটিটর উান এেে সীমালংঘন িহেসেব
পিরণত হেয়েছ; সাংৃিতক সমজাতীয়তার আোলনেলার চােখ তারা পাপী; এনলাইেটনেমট টিলওলিজর চােখও তারা
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পাপী।

ইসলােমােফািবয়া ধু মুসিলমেদর িত বরীভাব নয়, বরং এিট হে সই আঠা যা এমন একিট জাটেক একসাথ কের রাখেছ
যারা িবেক আেরা শ একিট সহাবােনর জায়গা িহেসেব গেড় উঠেত বাঁধা িদে। রািহােদর উপর চালােনা জািতগতিনধন
তাই িনতাই রবতী কান ছাট সংখালঘু একিট গাীর উপর আমণ নয়। বামার জেল যা-র উপের হামলা করা হে, তা
আেরক কার নয়া িনয়ার সাবনার উপেরই হামলা।
উৎসঃ DailySabah

সালমান সািয়দ
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সালমান সািয়দ তার থম িডী িনেয়েছন ইটারাশনাল িরেলশেনর উপের। এরপের
িতিন যথােম আইিডওলিজ এড িডোস এনািলিসেস মাাস, এবং গভেমেটর উপের
ডোেরট কেরন। িভ িবষেয় িডি িনেলও সালামান সািয়দ মূলত সািশয়লিজ
িডপাটেম মািড়েয় বড়ােতন। ফেল তার মােঝ একিট ইটার িডিসিনাির পিতর ভাব
দখা পাওয়া যায়। েফসর সালমান এখন ইউিনভািসিট অব লীডেসর সাশাল িথওির এড
িডকলিনয়াল থেট িশকতা এবং িরসাচ কেরন। িডকলিনয়াল থট, িিটকাল মুসিলম
ািডজ, ইসলােমােফািবয়া এড রইিসজম, িহোিরকাল এড িরেলশনাল মাোসািশওলিজ ইতািদ িবষেয় িতিন িপএইচিড পারভাইজ কের থােকন, এবং সাধারনভােব
এেলা িনেয়ই কাজ কেরন।
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