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ভারেত ধমীয় াধীনতা নই
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ভারেত সংখ ালঘরুা এখনও িহ  জাতীয়তাবাদীেদর হােত আ া  হেয় চেলেছন। দশিটেত কােনা ধমীয়
াধীনতা  নই।  গত  বছর  ব বার  উ  িহ বাদীেদর  হােত  হামলার  িশকার  হেয়েছন  সংখ ালঘু

মসুিলমরা।  বার কািশত যু রাে র ট  িডপাটেমে টর বািষক িতেবদেন  এমনটাই  দািব  করা
হেয়েছ। িরেপাট অন ই টার াশনাল িরিলিজয়াস ি ডম-২০১৮ শীষক িতেবদনেক িমথ া বেল উিড়েয়
িদেয়েছ  ভারত।  িরেপাটিট  খািরজ  কের  িদেয়  রাববার  দশিটর  পররা  ম ণালয়  জানায়,  ভারেত
নাগিরকেদর অব া কমন, তা িনেয় িবেদিশেদর বলার কােনা এখিতয়ার নই। এর আেগ শিনবার এ

িতেবদনেক ‘প পাত ’ তকমা দয় শাসক দল িবেজিপ। মািকন পররা  দফতর িতেবদনিট কংে েস
পশ কেরেছ। িতেবদেন বলা হয়,  ‘২০১৭ সােলও ভারেত নাগিরকেদর ধমীয় াধীনতার অবনমেনর

ধারা অব াহত িছল। ভারেতর মেতা একিট ব  ধম ও ব  সং িৃতর দেশ ওই ঘটনা আেগর চেয় আরও
বেড়েছ। ধেমর সে  জাতীয়তাবাদেক িমিশেয় দয়া হেয়েছ। অ-িহ  ও িহ  দিলতেদর িব ে  িহংসা,
মিক ও হন ার ঘটনা বািড়েয়েছ িহ  জাতীয়তাবাদী গা ী ও সংগঠন েলা। িতেবদেন আরও বলা

হয়, ভারেতর সরকার অেনক সময়ই সংখ ালঘেুদর ধমীয় াধীনতা র া করেত ব থ হেয়েছ। গা-হত ার
নােম উ  িহ বাদীরা সংখ ালঘেুদর ওপর আ মণ কেরেছ। এর ফেল াণহািন পয  হেয়েছ। ধমীয়

াধীনতা আরও বিশ ু  হওয়ার ঘটনা সবেচেয় বিশ বেড়েছ ভারেতর ১০ রােজ । এর মেধ  রেয়েছ,
উ র েদশ, অ েদশ, িবহার, ছ ীশগড়, জরাট, ওিড় া, কনাটক, মধ েদশ, মহারা  ও রাজ ান।’

িতেবদনিট ত াখ ান কের ভারেতর পররা  ম ণালেয়র মখুপা  রবীশ মার বেলেছন, ‘যু রাে র ওই
িতেবদেনর মেধ  কােনা সত তা নই। পুেরাটাই একটা ধারণার ওপর িনভর কের তির। িতিন বেলন,

‘ভারত ধমিনরেপ  দশ। এই দশ তার ধমিনরেপ তার জ  গবেবাধ কের। ভারেতর মেতা একিট
সজীব  গণতাি ক  দেশ  সংখ ালঘসুহ  িতিট  নাগিরেকর  মৗিলক  অিধকার েলা  সংিবধানই  রি ত
রেখেছ। গণতাি কভােব িনবািচত সরকার মা েষর সই াধীনতা র ায় ব পিরকর। সই অিধকার ু

হে  িকনা,  কােনা  িবেদিশ বা  অ  দেশর সরকােরর তার ওপর নজর রাখার েয়াজন রেয়েছ বেল
আমরা মেন কির না।’

কে র  িবেজিপ সরকারও  এই  িরেপােটর িবেরািধতা  কের তােক ‘প পাত ’  বেল  ম ব  কেরেছ।
শিনবার িবেজিপ এমিপ ও িমিডয়া ধান অিনল বালিুন একিট িববিৃতেত বেলন, ই-িরেপােটর ধান িবষয়
িহেসেব বলা হেয়েছ, সংখ ালঘেুদর ওপর পিরক নামািফক অত াচার করা হেয়েছ গত এক বছের। এটা
স ণূ ভুল এবং িমথ া। গত এক বছের যসব সংঘােতর ঘটনা ঘেটেছ, স েলা সবই ব ি গত ও ানীয়
গ েগাল।  এর  সে  কােনাভােবই  ধম  যু  নয়।’  অিনল  আরও  বেলন,  ‘ভারেতর  সংিবধানই  তা
ধমিনরেপ তার কথা বেল। আমােদর সরকার গণতাি ক প িতেত িনবািচত হয়। ধানম ী নের  মািদর

াগান হল- সবকা সাথ সবকা িবকাশ। ঃখজনকভােব এসব িবষয় িরেপােট কােনা জায়গা পায়িন।’
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যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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