
रा���य मिु�लम धोरण आप�याला वेग बदल�याची गरज आहे  

डॉ. सईद जफरमेहमूद, अ&य', झकत फाऊंडशेन ऑफ इंडीया, नवी 1द�ल� 

info@zakatindia.org 

प2व3 कुराणम&ये(१७.७०) देवाने 9हटले आहे क; <=येक मानवाम&ये =याने समान आ=मस>मानता भरलेल� आहे. इतर3 (४९.१३) =याने, 

<कट केले आहे क;, एखाद� गो�ट सोपी कर�यासाठF, सोयीची कर�याGया एकमेकांतील बोध<दता आHण सुलभता ये�यासाठF, =याने मानवता 

देशाम&ये आHण जमातीम&ये सं2वभािजत केलेल� आहे. Iयाच मागJ, दोघेह� वैयिMतक आHण गट यांच ेअि�त=व दैवी मा>यता आHण सहमती 

यांचा मेळ घालून 1दल� आहे.  डझनभर अ&यायावर 2वखुरलेले आहेत अशा अनेक इतर Oलोकातून जे आपण देवाचा संदेश, फायPयाचा, 

चातुयाQचा, Rन�ठेची अRनवायQ अट दोघांसाठF, एकSयासाठF आHण समाजाGया उ1द�टासांठF व भरभराट�साठF, 2ववेकUि�टने पाहू शकतो.  हे सवQ 

सांगताना, देवाGया संदेशात सपंणूQ मानवजातीचा – मानवी वंशाGया सवQ वगाQना पयQत पोहचतो, समोवेश आहे.  चला याचा शोध लावू आपण 

चांग�या <कारे कसे वापV शकतो RतWपट दैवी परमाXा, अनुसYूचत जाती आHण इतर मागासवYगQय आHण =यांना बरोबर घेऊन चालतो, 

एकZ3तपणे पुनQि�थत कर�यासाठF >याय आHण समान वागणूक भारतातील मागासले�या मिु�लम आHण H\Oचन समदुायांना सामािजक 

भेदभावाला कशा <कारे दोषमMुत करतो. 

स&याGया 1947 म&ये bमळाले�या �वातंcयाbमळा�यानंतरGया 65 वषाQGया भारताGया इRतहासात असंिfधपणे पुरावे जे मिु�लम हे इतर सवQ 

धमाgपे'ा <गतीGया <=येक 'े3ाम&ये अRतशय मागासलेले आHण इतरांपे'ा मागे पडलेले आहेत. हे 2वशेषतः सहजपणे 1दसणारे झाले जेiहा 

सGचर सbमती आHण bमjा आयोगाच ेअहवाल लोकासमोर सादर कर�यात आले. Iया अहवालांनी अशा मागासलेपणाला कारणीभूत असलेले 

घटक ह� पढेु आणले 1. म&यवतl कायQकार� अनुसYूचत जाती मधून, संसद आHण राmय 2वधानसभा, सरकार� कायाQलये आHण शै'Hणक 

सं�था याम&ये 15 टMके सद�यता bमळ�यापासून 1950 पासून मिु�लम आHण H\Oचन यांना वगळ�यात आलेले आहे 2. यापैक; बpयाच 

Rनवडणुक;Gया मतदारसंघाम&ये mयाम&ये बराचसा मिु�लम लोकसंqया जर� अनुसYूचत जाती आकडवेार�Gया Uि�टने अि�च=वात नसले�या 

'ु�लक 2वbश�ट कामाकrरता वेगsया ठेवले�या अनुसYूचत जातीसाठF राखून ठेवलेले आहेत. 3. मिु�लम 2वरोधी पलूQuह हा खोलवर Vजलेला 

रा���य भावनेGया �वVपात आहे. आHण 4. लागोपाठ राmय करणाpया संघटनानी यांनी हे uाIय धरले क; काह� मिु�लमांना Rनवडा आHण 

=यांना सरकार मधील काह� RनVपvवी जागा देऊन =यांGया मूलभूत हMकांच ेपुनQि�थत कर�याच ेआHण >याय, सं�था=मक. जोडीने येणार� 

घडवून आण�यात मह=वाची भbूमका बजावणाpया मोwया <माणातील लोकसंqयेची काळजी न करता गहृ�त धरले आहे. 

 गेल� 65 वषJ – योfय Rनयोजन केलेले आराखडiेदारे जे संपणूQ राजक;य पटलार सवQ3 iयापून-पसVन – मिु�लम समदुायाला 

अRनिOचततेGया ढगाम&ये आHण bभतीम&ये कायम गंुतवून ठेवून दसुpया शzदात सांगावयाच ेतर =याGया अि�त=वाब{ल केले आहे. 

तथाकYथत धमQRनरपे' राजक;य स=ता<णाल�ने समदुायाGया संर'ण आHण सुर|'तता यांची हमी देत =याGया बद�यात मिु�लम मतांना 

bमळवले.  =याGया 2वV&द बाजलूा, कडवे उजवे, Rन�पाप आHण नेहमी कमी bशकले�या गरै-मिु�लम मतदारांना कुरवाळत (जर� तो खरोखर 

अि�त=वात नसला तर�) मिु�लमांचा 1हदं ूओळखीवर जोरदार ह��याGया धोMयाची bभती दाखवून =यापयQत पोहोचले. या <~�येम&ये, 

भारतीय मिु�लम नागrरकांना 2वदेशी नागrरक अथवा आतंकवाद� 9हणून दाख2वणे ह� एक राजक;य-नोकरशाह�ची फॅशन झाल�.  मिु�लम 

तVणांना अYधक काळासाठF तुVंगांत डांबणे, परुाiयासाठF =यांना बाहेर सोडणे, आHण दोषी नस�याच ेआढळणे आHण नंतर =याGयावर�ल 

अ=यंत वाईट अ>यायाला 2वसVन जाऊन आHण =याGया 2वV&द केलेले अYधक  <माणातील अ>याय 2वसVन जाणे 1ह रा���य सं�कृती 

बनल� आहे. शालेय �bमक प�ुतकाम&ये मिु�लमांना कमी लेखणे याने एक खालून वाहणाpया साथीGया रोगाचा आकार घेतला आहे. आHण, 

उपरोYधकपणे, अशा संकुYचत वगQ मनोव=ृतीGयाम&ये अनेक गैर-मिु�लम 2प�यां या तVण झा�या आहेत.  

अशा <कारे, प>ुहाप>ुहा केले�या ह��याला त�ड देताना, वाटाघाट� करताना आHण धतूQ अशा योजनाब&द, =याGया रा���य ओळखीवर, स>मान आHण अंतगQत 

ऐMय मिु�लम समदुायाGया संयमाचा पेला भVन गेला. =यान े=याचा मुसलमानांGया जाHणवांचा, गंभीरतेने आवOयक असलेला समंदुायाGया <गतीGया आHण 

पढुारलेपणाGया. अशा <कारे, काह� शMतीनी यश�वीrरतीन ेमिु�लमाGंया खळे�याची बाज ूमोwया <माणात समदुायाला बचावाचा खळे खेळ�यात गुंतवून 



ठेव�यासाठF घसुवून 1दले आहे. 

आपण एक2वसाiया शतकातील भारताच ेमिु�लम आHण H\Oचन, यांGया खाPयावर फार मोठF जबाबदार� आहे. आपणाला एक घटना=मक पढुावा �यावा 

लागणार आहे जो या नकारा=मक <वाहानंा सकारा=मक <क�पाम&ये Vपांतर�त करेल. यासाठF , आपणाला एक सयुोfय अस ेरणRनती आखावी लागेल. 2013 

म&येह� आHण मा1हतीGया अYधकाराखाल�सु&दा के1vयं सरकार हे रा��पतीGया अनुसYूचत जातीGया 1950Gया आदेशाGया अ<bस&द पrरGछेद 3 म&ये काय 

उघडक;स आण�यास अनGुछुक आहे. दसुरे, जर� त ेफार काळ घेणार� कृती असल� तर�, सरकारन ेiयावहाrरकU�ट�ने सGचर सbमतीकड ेल' दे�यास नकार 

1दला आहे, नवीनपणे मयाQ1दत आयोग नमेला आहे आHण =याGया माफQ त, बहुसंqय मिु�लम लोकसंqयासाठF राखीव ठेवलेले मतदार संघ bमळ2वणे,=यांना 

अ>यायी, बकेायदेशीर आHण तकQ ह�न गुंतागुतीGया भ�डाsयातनू मMुत करणे, अशा<कारे अनसुYूचत जातीGया खं1ुटवVन काढण.े Rतसरे, सरकारने अPयाप 

भारतीय पोbलस सेवेGया 1400 अRतrरMत जागा mया मयाQ1दत �पधाQ पrर'ेGया मा&यमातून भर�या जाणार आहेत =याचा  2010 चा मिु�लम2वरोधी 

अ&यादेश काढलेला नाह�. आHण ह� याद� वाढतच जात आहे. रा���य राजक;य-मतदाराGया पटलावर, आपण  भारताच ेमिु�लम आHण H\Oचन गेल� 65 वषJ 

RनVपvवrर=या Wयादे 9हणून ~फरत आहोत. आपणाला शतकातला या हळू <गतीचा उ{ेश खरोखर टाळले पा1हजे.  भारतीय सामािजक-राजक;य U�Sया �वतं3 

अि�त=व असलेले 9हणून, अ=यंत खोल अशा 2ववराम&ये मागGया 1दशेने पाऊल उचलेले आहे आपण संपणूQतया अयश�वी झालो आहोत व बाहेर ठेवले गेलो 

आहोत आHण अपमाRनत केले गेलो आहोत. आपणाला आप�या येणाpया 2प�यांची सामा1दक जीवनासह असा पूवQ-फसवणूक कर�याचा हMक नाह�. 

समदुायाGया रणRनतीचे Yगअर बदल�याची आता योfय वळे आहे . रा���य पातळीवर�ल Wयाद� बनून राह�यापे'ा आपण खरोखर तयार iहायला हवे आHण 

�वतःची ताकद वाढवल� पा1हजे एखाPया राणी<माण ेजी अनके घरे वेगवेगsया 1दशेम&ये ~फV शकते.  

1950 म&ये आप�या घटनेन ेदेशाGया नागrरकांना गैर-मिु�लम, गैर-H\Oचन दbलतांना Rनसंिfधधपणे आHण नंतर लोकसंqयेGया 42 टMMयांना इतर मागास 

वगQ असे आर'ण 1दले होत.े या राि��य लोकसqंयेGया मौ�यवान 2वभागाम&ये काह� <माणात शै'Hणक आHण आYथQक उ=थापनाम&ये वाढ झाल� यात शंका 

नाह�. तर�सु&दा, =या 1ठकाणी =याGया अंतर-सामािजक पrरि�थतीम&ये अशंा=मक वाढ सु&दा नाह�. अनुसYूचत जाती आHण इतर मागास वगlय अPयाप 

=याच समाजाGया खालGया हेवा न वाटणाpया ज>ुया शतकांGया त ेकायम�वVपी समाजाGया खालGया �तरावर Yचकटून बसलेले आहेत. ते आता सु&दा 

मानbसक छळ आHण Rनराशा वैफ�य , आवOयक गो�ट�ंचा अभाव अस�याची भावना, वगळले गे�याची भावना, आHण सामािजक मागासलेला पणा यांनी 

वाहत आहेत. सामािजक उतरंडीGया गैर-अनुसYूचत जाती आHण गैर-इतर मागास वगlय जाती यांGया जाणीवेम&ये एक टMका ह� <ो अनुसYूचत जाती - इतर 

मागास वगlय जाती म&ये नाह�. . हे Vपांतरण घडवून आण�यासाठF, लाखो-करोडो लोकानंा =यांGया हजारो वषाQGया ज>ुया सामािजक स�ंकृतीला अल2वदा 

करावे लागणार आहे, जी =याGया धाbमQक सा1ह=याम&ये खोलवर Vजलेल� आहे. 1950 चे सेपणूQ <ो- अनुसYूचत जाती घटना=मक संरचना आHण =यानंतर 

झाले�या बदलासु&दा लोकांGया मनाम&ये आवOयक असलेले बदल घडवून आण�यात अयश�वी झाले आहेत. या कारणा�तव आपले सपूंणQ घटना आHण 

कायदाच ेप�ुतक अशा <कारचा कॅbलडो�कोप 9हणून काम कV शकणार नाह�. 

 अशा <कारचा वेदनादायक अनुसYूचत जाती, अनुसYूचत जमाती  आHण इतर मागास वगlय यांGयाम&ये भरलेला मानbसक पोकळी भVन काढ�यासाठF 

आHण =याGयावर मलम 9हणून =याने गलुामYगर� लोप पाव�याच ेजा1हर केले. समानता <ाWत कर�यात आल�  सामािजक पर�पर ~�येची मोठF 

जा1हरात 9हणून केल� होती मग, का नाह� आपण घडवून आणत एक �ांती आHण आप�या सोबती नागrरकांना खुश कर�तय़ GयासाठF का 

नाह� आपण आप�या लाभलेल� देणगी रामबाण उपायाची का वापV नये. =याने गलुामYगर� लोप पाव�याच ेजा1हर केले. समानता <ाWत 

कर�यात आल�  सामािजक पर�पर ~�येची मोठF जा1हरात 9हणून केल� होती मग, का नाह� आपण घडवून आणत एक �ांती आHण 

आप�या सोबती नागrरकांना खुश कर�त य़ाGयासाठF का नाह� आपण आप�या लाभलेल� देणगी रामबाण उपायाची का वापV नये. का नाह� 

आपण अलमकबूलच ेभ2व�य स=यात आणू नये 

Rनकालके सहरा से िजसने रोम क; सल=नत को पलट 1दया था 

सुना है ये कु1दbशयोसे मैने  वो शेर ~फरसे होbशयार हो सकता है  

 

दैवी आवाज 9हणत आहे क; bसहं जो वाळवंटातून RनमाQण झालेला आहे आHण mयाने रोमन सा�ाmय उलथवून टाकले आहे तो �वतःला 

प>ुहा उिजQत अव�था <ाWत करेल. आपणाला मूलभूत इ�लाbमक कळकळ योfय rरतीने समजावून घेतले पा1हजे व समजावून घेतल� पा1हजे 

आHण ती खरोखरपणे iयवहारात वापरल� पा1हजे. मी स2व�तरपणे अनुसYूचत जातीच ेनेत ेjी. उ1दत राज यांGयाशी या मह=वपूणQ 



2वषयासंबंधात बोललो आहे. मला सांगावयास आनंद वाटतो क;, =यांनी मला सांYगतले क; त े>यायमतूl bमjा आयोगाGया आHण सGचक 

सbमतीसोबत जी अ=यंत 3ासदायक पrरGछेद ३ हा रा��पतींGया १९५० Gया अनुसYूचत जातीGया आदेशातून काढून टाकला पा1हजे आHण 

सशतQrर=या काह� 2वbश�ट धमQ Rन�ठा अनुसYूचत जातीGया iयाqयेतून वगळ�या पा1हजेत याGयाशी पणूQपणे सहमत आहेत. =यांनी =याच े

2वचार bलHखत �वVपात सु&दा 1दले आहेत. मग आपण मिु�लमांना तो शाOवत, <े2षताचा पrरस�पशQ मसूळ न�ट कर�यासाठF ६५ वषाQचा 

जुना धाbमQक प'पातीपणा समूळ न�ट कर�यासाठF का लागू कर�त नाह�. मी H\Oचन आHण अनुसYूचत जातीGया ने=यांशीह� बोललो. =यांना 

सु&दा समान मागाQवर आहेत mया<माणे मिु�लमांना mया<माणे धमाQवर आधाrरत वंYचत रा1हलेले आहेत जे गेल� ६५ वषJ चालू आहे आHण त े

पणूQ मनापासून या अbभयानाला पा1ठंबा देतील. जर पrरGछेद ३ १९५० Gया कायQकार� आदेशातून काढून टाकला गेला, तर मिु�लम आHण 

H\Oचन >हावी, लोहार, आHण चांभार यांना समान घटना=मक 2वचार आHण हMक जो 1हदं ूbसख बु&द नाbभक, लोहार आHण चांभार गेल� ६५ 

वषJ उपभोYगत आहेत. याचा अथQ, =यांना हMक असला लढ2व�याचा आHण संसदेGया, 2वधानसभेGया, िज�हा तालकुा पrरषदा, पंचायत 

सbम=या आHण uाम पंचायतीGया राखीव जागेवर Rनवडून ये�याचा, पा1हजे  =यांना हMक असावयास हवा राखईव जागेसाठF नोकरशाह�म&ये 

समावेश हो�यासाठF mयासाठF Rनवड ह� वा2षQकrर=या युपीएससीGया लोकसेवा आयोगाGयामाफQ त केले जात.े =याGयासाठF शै'Hणक सं�थांम&ये 

<वेश घे�यासाठF राखीव जागा ठेव�याची आवOयकता आहे.  

यासाठF, आपण, भारताच ेमिु�लम, आपणाला साधे चांगले आHण सGच ेमिु�लम बनावयास हवे. आपणाला आपला आलेला शहाणपणा �दयात 

भरलेला जागRतक आपणाला देवाला अंRतम 1दवशॊ भेट�यासाठF �वGछ �दयाने आHण तयार कर�यासाठF =या <काशाम&ये, आपणाला आपले 

सव�=तम मानवी उ=थानासाठF आवOयक असलेले करावयाच ेआहे. पणूQपणे आHण उ=साह�पणे आपणाला दे�यात आलेला <े2षताचा अYधकार 

एकूण मानवी समानतलेा पढुावा दे�या2वषयी, आपणाला आपले <ेमाच ेहात सवाQसाठF पुढे करावे लागणार आहेत 2वशेषतः आप�या अनुसYूचत 

जाती आHण अतर मागासवYगQय बांधवांसाठF, =याGया भावना mया शतकानुशतके दखुाव�या गेले�या आहेत =या शांत कर�यासाठF  आHण 

<ेमाने =यांचा आ=मस>मान पुनQि�थत कर�यासाठF mया<माणे इतर <=येक मानवी जीवा<माणे हा मागQ आहे, आपण एकमेकांGया हातात हात 

घालून पढेु जाऊ शकू. . नंतर आप�या एकZ3त मतदारांGया ताकद�वर ( अगद� जनगणनेनुसार सु&दा) आपण अनेक उभे कV शकतो जे 

आप�याला Rनवडणूक;Gया आधीGया <चारसभा, भाषणे याम&ये मोठF क'ा देतील. 

अशा <कारे, आपणाला अनुसYूचत जाती, अनुसYूचत जमाती आHण इतर मागासवYगQय यांना ~कंमत 1दल� पा1हजे, =यांना आbलगंन Pया 

आHण स>मान Pया, आHण आप�याला परमेOवराने प2व3 कुराणाम&ये जे आदेश 1दले आहेत =या<माणे =याGयासोबत एकZ3तपणे जावा. 

डॉ. सईद जफरमेहमूद,   

हे अ&य', झकत फाऊंडशेन ऑफ इं�डया आहेत.  

ईमेल info@zakatindia.org 

 


