
 / ১৭ মাচ ২০১৯ 

বাড়েছ উ  তা  জাতীয়তাবাদ 
* ২০১৮ সােল তা েদর পাগা া বেড়েছ ১৮২ ভাগ  
* িশ  থেক  কের কেলজ িশ াথ েদর দেল অ ি   
* তা  বাদী ষড়য  ত  চার মসিজেদ হামলাকারীর 

িশফা ল শখ 

 
সিলমিবে ষী ম  করায় অে িলয়ার িসেনটর জার অ ািনংেয়র মাথায় িডম ভাঙেছন এক ত ণ - ডইিল মইল 

িব েড় উ  তা  জাতীয়তাবাদ বাড়েছ। রাে  এই উ তােক ক  কের িবিভ  সংগঠন গেড় উঠেছ। কেলেজর িশ াথ  
থেক  কের িশ েদর দেল অ  করার চ া করেছন তা  জাতীয়তাবাদীরা। রাে  ডানা  া  মতা হেণর পর 

জাতীয়তাবাদীেদর চারণা এবং অপ চার েটাই বেড়েছ। এক িরেপােট দখা গেছ, গত বছরই তা  জাতীয়তাবাদীেদর 
পাগা া বেড়েছ ১৮২ ভাগ। িবে ষকরা বলেছন, যভােব উ তা বাড়েছ তােত তা  জাতীয়তাবাদ িবে র জ  মিক হেয় 

দ িড়েয়েছ। অেনেকর মেত, ইসলাম িবে ষী মেনাভাব থেকও এসব উ  জাতীয়তাবাদ বাড়েছ। বার তা  বাদী ষড়য  
ত  চার কেরেছ িনউিজ াে র মসিজেদ হামলাকারী টারা । 

িনউিজ া  শাি র দশ। ২০১৭ সােল ৩৫ জন িনহত হেয়িছল। আর সই দেশ একসে  ৪৯ জনেক হত া করা হেলা। তাও আবার 
সলমানেদর ধম য় িত ান মসিজেদ। জানা গেছ, ১৯৪৩ সােলর পর িনউিজ াে  এ ধরেনর নারকীয় হামলা এই থম। হামলার 

আেগ িন ন টারা  তা  জাতীয়তাবাদ িনেয় ৭৩ ার এক  ইশেতহার ফেল রেখিছল। এর আেগ স এক  কিপ 
িনউিজ াে র ধানম ীর কােছও িদেয়িছল। স নাি◌সবােদর জনক িহটলােররও ক র সমথক। আবার মািকন িসেড  াে রও 

শংসা কেরেছ িন টারা । তা  জাতীয়বাতােদ উ তা য বেড়েছ তার সাম িতক মাণ াই চাচ, রাে র 
চােলােটসিভেল এবং িপটসবাগ থেক ি েসর এেথ । এসব ােন উ  জাতীয়তাবাদীেদর হামলায় শতািধক মা ষ াণ হািরেয়েছন। 



‘অ ােগইন   ফ ািস  ি প’ এর লখক আেল া ার রইড রেসর মেত, িবে  তা  জাতীয়তাবাদ এবং ন  নাি◌সবােদর 
মা েয় ি  িবে র ব বােদর সং িতর জ  মিক িহেসেব দখা িদে । াই চাচ হে  এেকবােরই সাম িতক উদাহরণ। 

তা পয ণ ি : গত ৫ মাচ রা  িভি ক সং া অ াি  িডেফেমশন িলগ (এিডএল) নােমর এক  সংগঠন জিরেপর ত  কাশ 
কের। তােত দখা যায়, ২০১৮ সােল উ  তা  জাতীয়তাবাদীেদর পাগা ায় ১ হাজার ১৮৭  ঘটনা ঘেট। এর আেগর বছর এই 
সং া িছল ৪২১ । অথা  এক বছের বেড়েছ ১৮২ ভাগ। গত বছর ৯১  যািলর আেয়াজন কের উ  জাতীয়তাবাদীরা। এর আেগর 
বছর িছল ৭৬ । এেদর মে  এিগেয় িছল উ  ডানপি  প এভেরাপা এবং াি য়ট । তারা বণবাদী, অ াি  সেম ক (ই িদ 
িবে ষী) এবং সিলমিবেরাধী বাতা চার কের। তা  জাতীয়তাবাদ এবং নব নাি◌সবােদর সমথক এভেরাপা ২০১৬ সােলর মােচ 

িতি ত হয়। াি য়ট  িতি ত হয় ২০১৭ সােলর আগে । এিডএল’র এক খপা  জািনেয়েছন, সংবাদ, আইন- লা 
র াকারী বািহনীর িরেপাট এবং সা াল িমিডয়ায় িবিভ  পা  িদেয় উ  জাতীয়তাবাদীরা তােদর পাগা া চালায়। এছাড়া 
অ াটমওয়ােফন িডিভশন, ডইিল মার, ভ ানগাড আেমিরকা এবং আেমিরকান রেনস সসহ িবিভ  সংগঠন রেয়েছ যারা উ  
জাতীয়তাবাদ চার কের। 

িশ াথ েদর মে  ছিড়েয় পড়েছ উ তা: এিডএল তােদর িরেপােট জািনেয়েছ, কেলজ িশ াথ রাই উ  জাতীয়তাবাদেক ক  কের 
গেড় ওঠা িবিভ  সংগঠেনর ল টােগট। তােদরেক ধেমর িবিভ  িবষয় মাথায় িকেয় দওয়া হয়। ইসলাম িবে ষী এবং অ াি  
সেম ক িবিভ  ত  জািনেয় দেল অ  করা হয়। এমনিক িশ েদরও দেল ভড়ােনার চ া চলেছ। তেব মািকন সরকার 

িশ েদর অ ি  না করােত িবিভ  পদে প হণ কেরেছ বেল জািনেয়েছ ওয়ািশংটন পা । এিডএল জািনেয়েছ, সাম িতক বছের 
কেলেজর বাইেরও তা  বাদীরা তােদর চারণা চালাে । ২০১৭ সােল তারা ১২৯  পাগা া চালায়, ২০১৮ সােল এেস 
স  ৮৬৮ েত পৗছায়। ২০১৭ সােল এিডএল এক িরেপােট জািনেয়িছল, ৩৯ মািকন অ রােজ  ২০১৬ সােলর সে র থেক এক 

বছের উ  জাতীয়তাবাদ স িকত ১৮৮  ঘটনা ঘেটিছল।   এিডএল’র গেবষক কারলা িহল জািনেয়েছন, এসব উ  জাতীয়তাবাদীরা 
িব েতর ঁ , পাক করা গািড়েত, দাকােনর জানালা, বইেয়র তাক, লাইে িরেত িনেজেদর অপ চােরর পা ার লািগেয় থােক। 

তা  বাদী ষড়য  ত  চার টারাে র: টারা  তথাকিথত ইশেতহার কাশ কেরেছ যখােন স তার সিহংস ক র 
দি ণপ ী মতাদশ েল ধেরেছ। হামলার ঘটনার ১৭ িমিনেটর িভিডও এবং ইশেতহার থেক টারাে র িচ া ও মতাদশ স েক 
ধারণা পাওয়া যায়। টারা  যখন অ  বাঝাই গািড় িনেয় আল র মসিজেদর িদেক যায় তখন গািড়েত সািবয়ান জাতীয়তাবাদী 
রণস ীত বাজিলছল। ‘ চটিনকস’ নােম পিরিচত সািবয়ান ারািমিলটাির ইউিনট ১৯৯২-৯৫ সােলর বসিনয়ান ে র সময় এ েক 
তােদর চকাওয়াজ স ীত িহেসেব বহার করেতা। স ীেত বসিনয়ান সাব নতা রােদাভান কারাদিযেচর শংসা রেয়েছ। গণহত া 
এবং াপরােধর অিভেযােগ রােদাভান কারাদিযচ দাষী সা  হন। সিলমেদর এবং অিভবাসীেদর হত ার কারেণ যসব লােকর 
সাজা হেয়েছ তােদর অেনেকর নাম লখা আেছ টারাে র আে য়া েলােত। এক  ব েকর গােয় লখা ‘ফর রদারহ াম।’ 

রােজ র রদারহ ােম িশ েদর ওপর এিশয়ান সিলম ষেদর যৗন িনপীড়েনর য কেলংকািরর ঘটনা আেলাড়ন েলিছল, সই 
ঘটনােকই এেত ইি ত করা হেয়েছ। 

দীঘ ইশেতহাের টারা  িলেখেছ, ২০১৭ সােল ইউেরাপ ের আসার পর এই হামলার পিরক না  কের। িবেশষ কের ইেডেন লির 
চািলেয় আইএস সমথেকর চালােনা এক হামলার কথা। এছাড়াও আেছ াে  ইমা েয়ল া ঁর মেতা লােকর িসেড  হওয়া 
এবং াে  য জািতগত বিচ  তা িনেয় হতাশার কথা। টারাে র ইশেতহােরর িশেরানাম ‘  ট িরে সেম ’। ষড়য  তে র ল 
কথা, ইউেরাপীয়রা মশ িব  হেয় যাে  তােদর লনায় িন  এবং িবপদজনক জািত ও সং িতর দাপেট। লত সিলমেদর 
িনেয় ণা এবং ভীিত ছড়ােনার সাংেকিতক আেলাচনা বেল মেন করা হয় এসব আেলাচনােক। পি মা িনয়ায় য উ  ডানপ ী 

তা  স াসবাদী গা ীর উ ান ঘটেছ, তার পছেন এ ধরেণর ষড়য লক তে র বড় িমকা আেছ বেল মেন করা হে । নানা 
ধরেণর গাপন গা ী ফস েক এবং অ া  সা াল িমিডয়ায় এসব চারণা চালাে  জােরেশাের। 

 


