
उ ह माफ कर दो जुनदै 

ज्यावेळी ईद उत्साहात साजरी केली जात होती त्यावेळी िदल्लीपासून ५० िकलोमीटरच्या अंतरावर जुनैदच्या 
गावी सन्नाटा पसरला होता. आपल्या कुटुंबासाठी ईदची खरेदी करून ट्रेनन े घरी चाललेल्या जुनैदची गाडीतच 
झुं डशाहीने हत्या केली. मोहसीन शेख, मोहम्मद इखलाक, पेहलू खान, जहीद रसूल भट, अबू हनीफ, िरयाजुद्दीन 
अली, जफर हुसैन, अयुब पंिडत ते जुनैद खान . . . ही यादी वाढत जाऊ शकत.े लोकशाहीत िजथे अलीकडच्या 
काळत झुं डशाहीने एखाद्याला ‘संशियत म्हणून ठार मारले’ ह्याच ठळक बातम्या आहेत ितथ े ही यादी 
करुणास्पदरीतीन ेवाढत जाऊ शकते. आयुब पंिडत पोलीस अिधकारी होते, आपलं काम करत होते. जुनैद ईदसाठी 
नवीन कपडे व इतर खरेदी करून आपल्या घरी चालला होता. काय गुन्हा होता त्याचंा की झुं डशाहीने त्यानंा ठार 
मारलं? 

लोकशाहीत झुंडशाही: देशात अराजकतेचं राज्य 
वरून शातं िदसणारी गदीर् अचानक िहसंक होणं ही आजच्या काळाची ओळख बनली आह.े ह्या घटना 

सवर्सामान्य होत जाणं आिण कुणीच त्याबद्दल अस्वस्थ न होणं ही अजून मोठी िवडंबना आहे. असं वाटायला लागतं 
की अशा िहसंानंा जन-समथर्न आहे. पण ह्यात काही नवीन नाही. अशा प्रकारच्या िहसंानंा कुठल्या ना कुठल्या 
प्रकारे जन-समथर्न िमळतच असतं. पण िहसंा जेव्हा सवय बनते तेव्हा समाजात एक िवकृती येते. या हत्याचंे बळी 
ठरलेल्यावंर ना गोहत्यचा आरोप होता, ना दहशतवादाचा, ना चोरीचा. या हत्या फक्त त्यांनी मुसलमानासंारखी दाढी 
ठेवली आिण गोल टोपी घातली म्हणून केल्या गेल्या. हे सगळे भारतीय लोकशाहीचे नागिरक होत.े आपल्या 
समाजात इतकं िवष पेरल गेलंय की आपल्यातली मानवताच िवसरायला झाली आहे हा खरा प्रश्न आहे. 

याचे पडसाद अनेक िठकाणी उमटले आहेत. िदल्लीपासून बंगलोरपयर्ंत लोकानंी या घटनाचंा िनषधे व्यक्त 
केला. पण ह्याचा िनषेध करणंही कठीण आहे. प्रत्यक घटनेचा िवरोध करताना आपला आवाज क्षीण होत जातोय. 
िनषेधाची ताकदही पुनरावृत्तीमुळे कमी होत जातये. प्रत्यक िनषेध हा दसुऱ्यापेक्षा कमी ताकदवर ठरतोय तर प्रत्यक 
गुन्हा दसुऱ्या गुन्ह्याला प्रोत्साहन देतोय. परत परत घडणारा हा अत्याचार आपण थांबव ूशकतो का? 

िहसंाचंी पद्धत आता बदलली आहे. आता मोठमोठ्या दंगली होत नाहीत. तशा झाल्या तर त्याचे मोठे मथळे 
वतर्मानपत्रातून येतात व त्यािवरोधात जनमानसही तयार होतं. म्हणून आता एकेक व्यक्तीचा बळी घेतला जातोय. 
झुं डशाहीच्या या घटना अत्यत क्ररपणे नागिरकत्वाच्या व्याख्या पिरभािषत करत आहेत. िनरिनराळ्या िठकाणी 
होणाऱ्या िहसंाच्या आकड्यानंा खरं तर काही महत्त्व नाही. त्या १५ असोत वा ५०. हे कधीही आिण कुठेही घडू 
शकतं ही भीती पसरवण्यासाठी या घडवल्या जात आहेत. अल्पसंख्याकंानंा त्याचंी जागा दाखवण्यासाठी केल्या 
जात आहेत. नैितकता स्थापन करण्याचा अिधकार आपलाच आहे असं ते समजतात. सोशल मीिडया सुद्धा याला 
जबाबदार आह.े खोटे िविडओ पसरवण्याचं काम तो करतो. अगदी राजकारणी लोकसुद्धा रोज मीिडयामध्य ेकोण 

ह ेपत्रक अलका जोशी यांनी लोकायतसाठी गु वार, िद. २९ जनू २०१७ रोजी पणुे येथे प्रकािशत केले. 

देशद्रोही आिण कोण खरा देशप्रमेी ह्यावर वक्तव्य करत असतात. अशावेळी िहदंत्ववाद्यानंा तेच फक्त सच्च 
देशप्रमेी वाटले तर त्यात आश्चयर् काय? अशा प्रकारच्या झुं डशाहीच्या िहसंा धािर्मक सख्ख्याचं आिण सहभागाचं 
वातावरण िनमार्ण करतात. बहुसंख्याकंाचंी अल्पसंख्याकंावंर ताकद स्थािपत करतात. 

अल्पसंख्याकंानंा दय्यम दजार्चे नागिरक म्हणून वागणूक िदली जात आह.े त्याच्या संपत्तीचं नकुसान केलं 
जात आहे. कधी गोरक्षेच्या नावावर तर कधी लव्ह िजहाद सारख्या मोिहमामंधनू त्याच्यािवरोधात िहसंक कारवाया 
केल्या जात आहेत. संिवधानाला झगुारून देऊन झुं डशाहीने ज्याला मारलं त्यालाच गुन्हगार म्हणून प्रस्तुत केलं 
जातंय. अथार्तच त्यामुळे त्यानंा सरकारकडून आश्रय िमळवता येतो. यावर जेव्हा आपण कुठलीच भूिमका घेत नाही 
तेव्हा खेदान े असं म्हणावंसं वाटतं की आपण आपली सदस्दिववेकबुद्धी गहाण ठेवली आहे. जेव्हा एका 
िनरपराध्यावर हल्ला होत असतो तेव्हा आसपासचे लोक फक्त बघ्याची भूिमका कशी घेऊ शकतात? त्यानंा त्या 
िनरपराध्याचा आक्रोश ऐकायला येत नाही? भले तो कुठल्याही जाती-धमार्चा का असेना. 

साप्रदाियक प्रचाराने गेल्या दोन-तीन वषार्त सवर्सामान्यामंध्य ेआपल्या िवचाराचंा थटे प्रभाव टाकला आहे. 
शेकडो वषार्ंपासून लोकाचंा एकमेकावंर जो िवश्वास होता तोच आज नष्ट होत चालला आहे. वास्तिवक 
बहुसंख्याकंानंी अल्पसंख्याकंाचंे रक्षण करणे हेच लोकशाहीचे मूळ तत्त्व आहे. मात्र, धािर्मक िवद्वषातून होत 
असलेल्या अल्पसंख्याकंाच्या हत्यामंुळे लोकशाहीच्या या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासला जात आहे. 

अशा पिरिस्थतीत, मुिस्लम धिर्मयाच्या मनात वरील प्रसंगामंुळे जी भीती िनमार्ण झाली आहे ती दूर 
करण्यासाठी गृहखात्यानं ठोस पावलं उचलावीत, अशी मागणी लोकायत करत आहे. देशातील कुठल्याही 
समुदायाला दहशतीच्या छायेत जगावं लागू नये, त्यानंा सन्मानानं जगता यायला हवं, अशी आग्रही मागणी आम्ही 
करत आहोत. तसेच वरील प्रसंगामंध्य ेदोषी असलेल्यानंा कठोर िशक्षा झालीच पािहजे अशीही मागणी आम्ही करत 
आहोत. अशा घटनामंुळे स्वाथीर् राजकारणी आिण समाजकंटकाचंे फावत े आिण समाजात तेढ िनमार्ण होऊन 
परस्परािंवषयी अिवश्वासाची भावना बळावत जाते. यात शेवटी सवर् समाजाचेच नुकसान आहे, हे सवार्ंनीच लक्षात 
घ्यायला हवं. 

भारतीय संिवधानाच्या उद्दिशकेप्रमाणे भारत हे सावर्भौम, समाजवादी, लोकशाही, धमर्िनरपेक्ष, प्रजासत्ताक 
आहे. संिवधानाला मानणाऱ्या सवार्ंनी एकत्र येऊन या शक्तीचंा मुकाबला केला पािहजे असे आवाहन आम्ही करत 
आहोत. 
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