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  - डड. रषम पपुननियषनिन
 

  २००२च्यष गपुजरषतमधनल नहषांसचेचचे वररनि शब्रषत कररचे हन कठनर गकष्ट आहचे. गकधष यचेथचे टट चेनिलष
लषगलचेल्यष  आगनत  ५८  ननिरर्दोष  व्यकक्ती  जजवषांत  जषळळनि  रचेण्यषच्यष  प्रसषांगषच्यष  बहषण्यषनिचे,  मकठष
प्रमषरषत नहषांसष फफै लषवण्यषत आलन आनर त्यषत १०००हहनि अजधक लकक मषरलचे गचेलचे. यष रषांग्यषषांनिषांतर
अनिचेकरष  मलष  गपुजरषतलष  जषवचे  लषगलचे,  आनर त्यषच  रदौऱ्यषषांमध्यचे  मलष,  १९४६च्यष  जपुलफैच्यष
अहमरषबषर यचेथचे झषलचेल्यष रषांगलनत लककषषांनिष वषचनवण्यषसषठन आपलचे प्रषर त्यषगरषऱ्यष यष रकनि महषनि
निवयपुवकषषांबद्दल मषनहत झषलन. वसषांतरषव हचेनगष्टचे आनर रजब अलन लखषनिन हचे तचे रकनि निवयपुवक हकतचे.
रकघचेहन जवळचचे नमत्र आनर कषकाँगचेस सचेवषरलषचचे कषयरकतर हकतचे. ननिरर्दोषषषांचचे रक सषषांडत असल्यषचचे पषहहनि
तचे रस्त्यषवर उतरलचे. वसषांतरषवनिचे मपुसलमषनिषषांनिष वषचनवण्यषचष प्रयत्नि कचे लष तर रजब अलननिचे नहषांर ळषांनिष.
उन्मषनिन रषांगलखकरषषांनिन रकघषषांनिषहन ठषर मषरलचे.
 

  यष रकघषषांच्यष स्ममृतननप्रत्यथर  गपुजरषतच्यष सषमषजजक कषयरकत्यषर्त्यांनिन सषषांप्ररषनयक सरद भषवनिष नरवस
पषळरचे  सपुरु कचे लचे.  गपुजरषत सरकषरनिचे  यषलष मषन्यतष रचेऊनि,  रकघषषांचचे  सषांयपुक स्मषरक करण्यषचष
ननिररय घचेतलष. स्मषरकषच्यष अनिषवररषच्यष कषयरक्रमषच्यष वतरमषनिपत्रषत आलचेल्यष बषतम्यषषांवरूनि यष
कषयरक्रमषलष वसषांतरषव यषषांचचे कपु टपु षांबनय उपसस्थत हकतचे, परषांतपु रजब अलनच्यष निषतचेवषईकषषांनिन कषयरक्रमषत
भषग घचेतलष निषहन असचे समजतचे.
   सनि १९४६ निषांतर, रचेशभरषत सषषांप्ररषनयक रषांग्यषषांच्यष घटनिषषांमध्यचे वचेगषनिचे वषढ झषलन. रषांग्यषषांनिन
आरखन  मकठचे  आनर  भयषवह  स्वरुप  धषरर  कचे लचे.  रजब  अलनच्यष  पररवषरषलष  निषांतर  झषलचेल्यष
नहषांसषषांमध्यचे ननिवडळनि-ननिवडळनि मषरण्यषत आलचे. यषमपुळचे  रजब अलनचष पररवषर त्यषच्यषशन आपलचे निषतचे
लपवळ लषगलष. जचेव्हष त्यषनिचेहन कषम चषललचे निषहन, तचेव्हष त्यषषांच्यषतनल कषहहींनिन नहषांरळ निषवचे घचेतलन,
तर  कषहहींनिन  नहषांरळ  धमर  स्वनकषरूनि तचे  कक निडष  व  अमचेररकचे लष  स्थलषषांतररत  झषलचे.  उच्च मळल्यषषांशन
असलचेल्यष त्यषच्यष प्रनतबद्धतचेमपुळचे  त्यषच्यष पररवषरषतनल लकक नवघटनिकषरन लककषषांचचे लक्ष्य बनितनल,
असष नवचषर कधन धषनमरक सरद भषवनिषषांवर श्रद्धष ठचेवरषऱ्यष रजब अलनच्यष मनिषत आलष निसचेल. हष
रपु:खर घटनिषक्रम नहषांरळ-मपुसलमषनि नहषांसष  हकत असतषनिष,  मपुसलमषनि स्वततःलष  नकतन  असपुरनक्षित
समजतषत, तन गकष्टहन सषषांगतक. तचे आपल्यषच मकहल्ल्यषत आकपुषां नचत असल्यषसषरखचे झषलचे आहचेत.
सषषांप्ररषनयक रषांग्यषषांमध्यचे  नशकषर हकण्यषचचे  मपुसलमषनिषषांचचे  प्रमषर, लककसषांख्यचेतनल त्यषषांच्यष प्रमषरषपचेक्षिष



अनिचेक पट जषस्त आहचे.  कक दनय गमृहमषांत्रषलयषनिचे  १९९१मध्यचे  जषहनर कचे लचेल्यष  आकडचेवषरननिपुसषर,
रषांग्यषषांत ठषर मषरल्यष जषरषऱ्यषषांमध्यचे मपुसलमषनिषषांचचे  प्रमषर ८० टक्कचे  आहचे, तर लककसषांख्यचेत त्यषषांचचे
प्रमषर कचे वळ १२ टक्कचे  आहचे.
 गपुजरषत नहषांसचेनिषांतर, नहषांरळ आनर मपुसलमषनिषषांतनल कषयरकत्यषर्त्यांनिन आनर रकन्हन समषजषतनल प्रमपुख
व्यकक्तींनिन, मकठष सषांख्यचेनिचे  शषषांतनच्यष पपुनिस्थषरपनिचेसषठन कषयर  कचे लचे. निवचे सरकषर आल्यषनिषांतर एकष
वषषरत  सषषांप्ररषनयक नहषांसषषांच्यष  घटनिषषांमध्यचे  २५ टक्क्यषषांनिन  वषढ  झषलन  आहचे.  आषांतर-सषमपुरषनयक
निषत्यषषांमध्यचे  तरषव आनर कटपुतष आलन आहचे. आनर रजब अलनच्यष निषतचेवषईकषषांनिष ज्यषतळनि जषवचे
लषगलचे, तचे यष रपु:खर पररसस्थतनलष रचेखषषांनकत करतचे.
 सषषांप्ररषनयक नहषांसष, धमषरच्यष निषवषवर नहषांसष यष गकष्टन ककर रकगषसषरख्यष आमच्यष समषजषत
पसरल्यष आहचेत.  यषचन  सपुरुवषत इषांगज रषज्यकत्यषर्त्यांच्यष  ‘फकडष  आनर रषज्य करष’ यष  धकररषनिचे
झषलन.  त्यषषांनिन  इनतहषसषचचे  सषषांप्ररषनयक  सषांस्करर तयषर  कचे लचे.  रषज्यकत्यषर्त्यांच्यष  धमषरलष  त्यषषांनिन
त्यषषांच्यष  धकररषचष  ननिधषररक  म्हरळनि  समकर  ठचेवलचे.  सवर  रषज्यकत्यषर्त्यांचष,  सतष  आनर  सषांपतन
नमळनवरचे, हष एकच धमर  असतक, यष गकष्टनकडचे जषरळनिबपुजळनि रपुलरक्षि करण्यषत आलचे. त्यषषांचष धमर
गदौर असतक. इनतहषसषच्यष यषच सषषांप्ररषनयक सषांस्कररषचष उपयकग, सषांधनसषधळ सषांघटनिषषांनिन रपुसऱ्यष
धमषरबषबत  घमृरष  पसरनवण्यषसषठन  कररचे  सपुरु  कचे लचे.  यष  सषांघटनिष  स्वषतषांत्र्य  आषांरकलनिषपषसळनि  रळर
रषनहल्यष. नहषांसक सषषांप्ररषनयक झटषपटन सपुरु झषल्यष आनर सषमषन्यषषांच्यष मनिषत, अन्य धमषरचचे लकक
त्यषषांचचे शत्रळ आहचेत असचे भरनवलचे गचेलचे. सषषांप्ररषनयक रषजकषरण्यषषांनिन अशष प्रकषरच्यष नमथकषषांनिष उतचेजनि
नरलचे. आजवर, रषांग्यषषांचन चदौकशन करण्यषसषठन वचेळकवचेळन निचेमण्यषत आलचेल्यष चदौकशन आयकगषषांच्यष
अहवषलषषांतळनि हन गकष्ट स्पष्ट हकतचे कक्ती, रषांगलननिषांतरच्यष ननिवडरपुकक्तीत जषतनय सषांघटनिषषांचष फषयरष हकतक.
तचेच आपर भषरतषत हकतषनिष पषहत आहकत. नहषांसचेच्यष नशडनवरूनि जषतनयवषरन सषांघटनिष सतचेवर यचेवळ
पषहत आहचेत.

वषढत्यष  नहषांसचेनवरकधषत अनिचेक निचेत्यषषांनिन  शषषांतन  आनर सरद भषवषच्यष  बषजळनिचे  आपलष आवषज
उठनवलष  आहचे.  गषषांधनजन  आनर  त्यषषांच्यष  जवळच्यष  निचेत्यषषांनिन  सरद  भषव  आनर  नहषांरळ-मपुसस्लम
ऐक्यषसषठन मकठचे  प्रयषस कचे लचे  आहचेत. नहषांरळ-मपुसस्लम ऐक्य गषषांधनजहींच्यष रषजकषररषचचे  कक दनय तत्व
हकतचे.  असचे  असतषनिषहन  सषषांप्ररषनयक नहषांसष  वषढत रषनहलन  आनर गरचेश शषांकर नवदषथर्थी  सषरख्यष
अनिचेकषषांनिष ननिरपरषधषषांचचे प्रषर वषचनवतषनिष आपलचे प्रषर गमवषवचे लषगलचे. यष नहषांसचेचचे स्वरूप बरलल्यषचचे
आज आपर पषहत आहकत. खपुनिन रषांगलहींचन जषगष आतष अल्पसषांख्यषकषषांनिष घषबरनवण्यषच्यष आनर
धमकषवण्यषच्यष प्रकषरषषांनिन घचेतलन आहचे. मषांनरर, मशनर, चचर, गकमषषांस भक्षिर इ. मपुद्दचे  घचेवळनि
अल्पसषांख्यषकषषांनिष  घषबरवलचे  आनर  धमकषवलचे  जषत  आहचे.  सषषांप्ररषनयक  सषांघटनिषषांचचे  मपुख्य  लक्ष्य



नवनभन्न समपुरषयषषांचचे धषनमरक आधषरचे धपुवनकरर कररचे हचे आहचे.

आज जर गषषांधन असतचे, तर त्यषषांनिन कषय कचे लचे असतचे? शषषांतनच्यष स्थषपनिचेसषठन अनिचेक प्रयषस
कचे लचे जषत आहचेत. यषत मकहलष कनमटष, शषषांतन सचेनिष, अषांतधषरनमरक सषांवषर, धषनमरक सर नवनवध
धमषरच्यष लककषषांनिन एकनत्रतपरचे सषजरचे कररचे, कबनर उत्सव, सदौहषरर  वषढनवरषरचे नचत्रपट, आनर
धषनमरक ऐक्यषच्यष आवश्यकतचेवर लककषषांनिष जषगमृत करण्यषचचे अनभयषनि चषलनवरचे यषषांचष समषवचेश हकतक.
सषषांप्ररषनयक नहषांसचेचन  नशकषर  झषलचेल्यष  लककषषांनिष  न्यषय  नमळषवष,  यषसषठनहन  सषमषजजक कषयरकतर
प्रयत्नि करतषत.

 नवनभन्न  समपुरषयषषांनिष  आपल्यष-आपल्यष  वस्त्यषषांपपुरतचे  सषांकपु नचत  हकण्यषपषसळनि  कसचे  थषषांबनवतष
यचेईल? रपुसऱ्यष समपुरषयषबषबतच्यष निकषरषत्मक नवचषरषषांशन  कसचे  लढतष यचेईल? हन आजचन मकठन
आव्हषनिचे  आहचेत.  अशष प्रकषरचचे  प्रयत्नि कररचे  यषसषठन  आवश्यक आहचे  कक्ती,  कपु ण्यष  रपुसऱ्यषलष
आपल्यष धमर, रजब अलनच्यष कपु टपु षांबषप्रमषरचे लपवषवष वष बरलषवष लषगळ नियचे.  


