
सं#वधान वाचवा! लोकशाही वाचवा! देश वाचवा! 
आता आप4ा धडावर आपलेच डोके ठेवूया  !  

:ा;<वा=ां>ा ?ह@T व Bेषी षडयंDापासून समाजाला वाचवूया !! 

ही भू#मका वाच<ाआधी सोबत जोडले4ा भाषणा>ा Jल@ कवर Kाचा संपूणL #व#डओ उपलO आह;े तो नीट बघा आRण 

लSपूवLक ऐका. आRण मग ‘तV आRण सK’ अशा दोXी कसोटयांवर Kाला पडताळून पहा.  

https://www.youtube.com/watch?v=nWQ0uhcoWoE 

शजीर्ल उस्मानी एक २३ वषार्ंचा मुिस्लम तरुण. मुिस्लम यासाठी नमूद करावं लागतंय कारण फक्त आिण फक्त त्याच्या धमार्मुळे आज त्याला 

इतक्या िवकृत, िहंस्त्र आिण दे्वषपूणर् तर्हनेे लक्ष केलं जातंय. शजीर्ल उस्मानी यांनी ३० जानेवारी २०२१ रोजी पुण्यातील गणेश कला क्रीडा रंग 

मंच येथे केलेल्या भाषणातील काही वक्तव्यांवरुन ब्राह्मण्यवाद्यांकडून जो काही वादंग उभा करण्याचा प्रयत्न केला गेला आह.े त्यावर भीमा 

कोरेगाव शौयर्िदन प्रेरणा अिभयानातफेर्  ‘एल्गार पिरषदेच’े आयोजक म्हणून ही अिधकृत भूिमका आम्ही जाहीर करत आहोत. आम्ही एल्गार 

पिरषदेचे आयोजक म्हणून शरिजल उस्मानी सोबत ठामपणे उभे आहोत. 

३० जानेवारी २०२१ रोजी पुण्यातल्या गणेश कला क्रीडा रंग मंच येथे सकाळी ११ ते रात्री ९ वाजेपयर्ंत जी एल्गार पिरषद पार पडली; ितचा उद्दशे 

हा आम्ही वारंवार नमूद केला आह.े एल्गार पिरषदेचा उद्दशे हा देशाचे संिवधान, देशातली लोकशाही आिण सवार्थार्ने देश वाचवण्याचा आह.े 

आिण आज ज्यांना या भारत देशात समता, स्वातंत्र्य आिण बंधु-भिगनीभाव िटकावा असं वाटतं ते सगळेच प्रवाह संिवधान वाचवा, लोकशाही 

वाचवा, देश वाचवा ह ेपोटितडकीने सांगत आहते. याचा अथर् या देशाचे संिवधान, लोकशाही आिण हा देश धोक्यात आह ेह ेिनिश्चत. आिण ह े

सावट या देशावर कधीपासून आलंय ? 

https://www.youtube.com/watch?v=nWQ0uhcoWoE
https://www.youtube.com/watch?v=nWQ0uhcoWoE


जर ऐितहािसकिरत्या बघायचं झालं  तर हे सावट या देशावर तेव्हापासून आलं जेव्हा अडीच हजार वषार्ंपूवीर् ब्राह्मण्यवादी व्यवस्था जन्माला 

आली. चावार्काला मारताना, शंबूकाचा िशरचे्छद करताना, एकलव्याचा अंगठा खुडताना, तथागथ गौतम बुद्धाने उभारलेल्या संघामधील बौद्ध 

िभख्खूंची िशरकाणं करताना, संत तुकोबारायाची गाथा बुडिवताना, बहुजनप्रितपालक िशवाजी महाराजांच्या राज्यािभषेकाला नकार देताना, 

संभाजी  महाराजांना  मरणयातना  देऊन  खतम  करताना,  ज्योती-साऊ  या  उभयंतावरती  शेण-गोटे  फेकून  मारत  असताना,  डॉ.  बाबासाहबे 

आंबेडकरांचा  पाणी  िपण्यासाठीही  िवटाळ  मानून  त्यांचा  अपमान  करताना,  राजषीर्  शाहू  महाराजांना  वेद  ऐकण्यास  नकार  देताना  याच 

ब्राह्मण्यवादी व्यवस्थेचं सावट होतं आिण आजही आह.े  हे सावट राहण्यासाठीच आिण ही ब्राह्मण्यवादी व्यवस्था कायम िटकवण्यासाठीच 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आिण त्याच्या अनेक ब्राह्मणी दहशतवादी संघटना यांना जन्म िदला गेला आह.े भारतीय जनता पक्ष हा त्याचीच एक 

उत्पत्ती आह.े त्यामुळे २०१४ मध्ये ज्यावेळी देशाच्या सत्तेत आरएसएस प्रिणत भाजपाचं सरकार आलं तेव्हा या सावटाची जाणीव खोल झाली. 

मग ते सावट खडार्, जवखेडा, उना, रोिहत वेमुला, जीशा, डले्टा, चंपा, अनीता, नजीब, अखलाख, जुनेद, पहल,ू दाभोळकर, पानसरे, कलबुगीर्, 

गौरी लंकेश अशा अनेक िठकाणी अनेकांचे बळी घेतच रािहलं ते आताच्या भीमा कोरेगाव आिण हाथरस पयर्ंत. हचे बळी या सावटा ने नोटबंदी, 

जी. एस. टी. च्या काळात आिण आताच्या कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात अनेक कष्टकर्यांचे, मजुरांचे घेतले. आज ज्यावेळी जगाचा पोिशंदा 

असलेला शेतकरी वगर् समस्त मानव समाजाचे जीव वाचवायला रस्त्यावर उतरला आह;े तेव्हा त्याच्या मागार्त काटेरी कंुपणं आिण िखळयांनी 

त्यांना रक्तबंबाळ करून त्यांचे जीव घेण्याची खूनशी आिण िवकृत मिनषा ही याच ब्राह्मण्यवादी संसृ्कतीची देन आह.े 

त्यामुळे हे ब्राह्मण्यवादी संसृ्कतीचे  पोषक असलेले आरएसएस प्रणीत भाजप आिण त्यांच्या तत्सम संघटना ज्यावेळी कोणत्याही समाजाच्या 

बाजूने असल्याचा  आव आणतात तेव्हा डोळ्यांत अंजन घालून समाजासाठी पहारा देणे आवश्यक बनते. तर आता आपण येऊयात शजीर्ल 

उस्मानी यांच्या संपूणर् भाषणाच्या िवश्लेषणावर आिण िचकीत्सेवर. 



शरजील ने नेमकं काय मांडलं?  

२३ वषार्ंचा शरजील उस्मानी हा उत्तर प्रदेशातील अिलगढ मुिस्लम िवद्यापीठाचा माजी िवद्याथीर् आिण स्वतंत्र शोध-अभ्यासक आह.े  त्याचे 

पदवीपयर्ंतचे िशक्षण राजकीय शास्त्रात झाले आह.े  शरिजल उस्मानी 'फॅ्रटिनर् टी मुव्हमेंट' चे राष्ट्रीय सिचव देखील आह.े   एनआरसी, सीएए, 

एनपीआर   िवरोधातील  आंदोलनात   शरजील  उस्मानी  सिक्रयरीत्या  सहभागी  होता.  उत्तरप्रदेशच्या  योगी  सरकारने  ज्या  अनेक  तरूणांवर  

िहंसाचाराचे खोटे आरोप लावून त्यांना अटक केली त्यात शरजील उस्मानी देखील होता. उत्तरप्रदेश राज्यातील मुिस्लम आिण दिलत जनतेला 

टागेर्ट करणार्या योगी सरकार च्या पोिलसांनी या िवद्याथ्यार्ला कस्टडीत अमानुष मारहाण केली होती.

ज्या शजीर्ल उस्मानीच्या संपूणर् भाषणातील एका वाक्याचं ते अवडबंर माजवत आहते; ते वाक्य आह.े ‘िहंदसु्थान में िहंद ूसमाज सड चूका ह.ै’ 

आता हे वाक्य शरजीलच्या २६ िमिनटांच्या भाषणापैकी १० सेकंदांचं ही पूणर् नसेल. तर संपूणर् भाषणातून हे एक वाक्य उचललं आिण या 

वाक्याच्या आधारे आरएसएस, भाजपा आिण इतर ब्राह्मण्यवादी संघटना दे्वष पसरवत आहते. 

आता जर आपण ठरािवक शब्दावर जोर देऊन, संदभर् सोडून खोटारडपेणाने सत्य आिण तथ्याला दलुर्िक्षत करायचे म्हटले तर आपण एक सुजाण 

नागिरक म्हणायच्या लायकीचे उरलोच नाहीयोत. कारण जर असेच िवचारवंतांच्या, िसद्धांतकारांच्या, सामािजक कायर्कत्यार्ंच्या, िवद्याथ्यार्ंच्या 

भाषणातील, प्रबंधातील, सािहत्यातील एक एक वाक्य संदभर्रिहत पुढे आणून त्यावर धािमर् क आिण जातीय तेढ उभी करायची ठरवली तर या 

देशात अनागोंदी माजेल.  

“आता प्रथम मी लहान असताना , माझे आसपासचे शेजारी मुसलमान खेळगडी यांच्या संगतीने मतलबी िहंदू धमार्िवषयी व 

त्यातील जाितभेद वगैर े िकत्येक खोट्या मतांिवषयी माझ्या मनात खर े िवचार येऊ लागले त्याबद्दल त्यांचे उपकार स्मरतो.” - 

(क्रांतीबा ज्योितबा फुले, शेतकर्यांचा आसूड) 



“Z[ श\ात सांगायचे तर ?ह@ द ू]ाला धमL ^णतात तो खरतेर कायदा अथवा काय=ाचे abप ?दलेली वगL?नती होय. अथाLतच, मी या 

काय=ा>ा सं?हतेला धमL ^ण<ास नकार देतो. खरोखर, माझी अशी धारणा आहे कd धमL ^णून या काय=ाला चुकdचे नाव ?दले 

गे4ामुळे ?नमाLण झाले4ा #वपयाLसाला दरू करणे, Kाचा बुरखा फाडणे हे तुमचे अंगीकृत कतLh आह.े” - (डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, 

जातीjथेचे ?नमूLलन)    

“काळा>ा कुचाळkा कर<ांत ?ह@ द ुजनांनी दाख#वलेला पराlम आज Kां>ा सवाmगीण अधःपाoात Z[ उमटलेला आह.े आजचा 

?ह@ द ु समाज  ‘समाज’ या  नावाला  कुपाD  ठरलेला  आह.े  ?ह@ दधुमL  हे  एक  भलेमोठे  भटी  गौडबंगाल  आRण  ?ह@ द ु संrृती  ^णजे  एक 

sबनबुडाचे #पचके गाडगे यापेSा Kात #वशेष असे काहीच नाही.” - (jबोधनकार ठाकर,े देवळांचा धमL आRण धमाmची देवळे) 

मांगमहारा>ा  दखुा#वषयी  Jल?हले4ा  ?नबंधात  मांग  समाजात  जtलेली  आकरा  वषाLची  मुuा  साळवे  Jल?हते,  "धमाLचा  एकानेच 

अनुभव vावा व बा?क>ांनी खादाड मनुwा>ा तxडाकडेस पहावे.  तो व Kासाyरखे दसुरे धमL पृzीव{न न[ होवोत; व असा धमाLचा 

अ#भमान करावा असे आम>ा मनात देखील न येवो"(मुuा साळव,े१८५५) 

क्रांतीबा  ज्योितबा  फुले,  डॉ.  बाबासाहबे  आंबेडकर  यांच्या  सारख्या  महामानवांनी ,  प्रबोधनकार  ठाकरे  सारख्या  समाजाचं  परखड  िवश्लेषण 

करणार्या मान्यवरांनी आिण अशा अनेक सािहित्यकांनी, भाष्यकारांनी, सामािजक-राजिकय िवश्लेषकांनी देशातल्या सामािजक पिरिस्थतीबद्दल 

व खास करून िहंद ुधमार्ची िचिकत्सा केली आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी िहंद ूराष्ट्राच्या संकल्पनेिवषयी आपली मते व्यक्त केली होती. 

"िहंद ूराज्य आले तर ते देशासाठी गंडांतर असेल. ते लोकशाहीच्या पूणर्पणे िवरोधात आह,े त्याला कोणत्याही िकंमत चुकवून रोखले पािहज"े 

त्याचसोबत "मला ह ेम्हणण्यात काहीही गैर वाटत नाही की जर मुिस्लम सत्ताधीश कू्रर वागले असतील तर िहंद ूनीचपणाने वागले आहते. आिण 

कू्ररपणाहुन नीचपणा कधीही वाईटच". हहेी डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी िलहून ठेवले आह.े 



ही  आिण  अशी  अनेक  िवधानं  आपल्याला  इितहासाच्या  पानांमध्ये  सापडतील.  क्रांतीबा  ज्योितबा  फुले  िहंदू धमार्ला  मतलबी  का  बोलले 

असतील ? त्यांनी िहंद ूसमाज हा सरसकट न मानता आयर् भट ब्राह्मण आिण इतर (तथाकिथत) शूद्र-अितशूद्र यांमधला ठळक फरक अधोरेिखत 

का केला असेल ? डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर का िहंद ूधमार्ला धमर् न मानता एका कायद्याची संिहता म्हणून संबोधत आहते ? आिण तो कोणता 

कायदा आहे ? का डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी ‘िहंदू म्हणून जन्माला  आलो तरी िहंदू म्हणून मरणार नाही’ हे जाहीरपणे मांडलं असेल ? 

प्रबोधनकार ठाकरे िहंद ूसमाजाला ‘कुपात्र’ असं परखडपणे का म्हणाले असतील ? हे प्रश्न समजून घेण्याएवढी तरी आपण आपली बौिद्धक 

प्रमािणकता तपासायला तयार आहोत का ? या प्रितभावंतांचे ह ेप्रश्नच िजथे इतके त्रासदायक वाटतायत ितथे त्यांच्या सािहत्याचा, भाषणांचा, 

प्रबंधांचा अभ्यास करून त्याची उत्तरं शोधणं म्हणजे ब्राह्मण्यवादी आरएसएस, भाजपा आिण त्यांच्या इतर संघटनांना िकती यातना देणारं असेल 

नाही का ? पण यासाठी शॉटर् कट नाही. िवचारवंतांनी उभ्या केलेल्या या प्रश्नांना आपल्याला िभडावंच लागेल आिण तेही उथळपणे नाही तर 

त्यांच्या िलखाणामधल्या खोलीत िशरून. क्रांतीबा ज्योतीबांनी िलिहलेलं शेतकर्यांचा आसूड असेल, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी िलिहलेल ं

जातीव्यवस्थेचे  िनमूर्लन,  िहंदतूत्वचे  कोडे असेल,  िकंवा  प्रबोधनकार  ठाकरे  यांनी  िलिहलेलं  देवळाचा  धमर्  आिण  धमार्ची  देवळे  असेल;  ही 

भाषणं,  पुस्तकं  अभ्यासल्या िशवाय,  मानवमुक्तीच्या  लढ्यातल्या  या  योदध््यांच्या  समग्र  सािहत्याच,े  जीवनपटाचे  िकत्ते  िगरवल्यािशवाय 

आपल्याला  त्यामागची  कारणमीमांसा  समजून  घेता  येणं  शक्यच  नाही.  सामाजातल्या  िवषमतेवर  बोट  ठेवत  असताना  सामािजक  न्यायाला 

बाजूला  सारून  आिण  ते  सुद्धा  मांडणी  करणार्या  व्यक्तीच्या  ओळखीला  नाकारून  कसं  चालेल  ?  या  देशात  हजारो  वषार्ंपासून  इथल्या 

ब्राह्मण्यवादी  व्यवस्थेने  इथल्या  दिलत-बहुजन,  मुिस्लम,  आिदवासी  आिण  इतर  सवर्च  अल्पसंख्यांकांवर  जे  जुलूम  अत्याचार  केलेत  त्याला 

दलुर्िक्षत कराव ंका ? 

आिण आम्ही आम्हाला पुन्हा त्याच ब्राह्मणी प्रस्थािपत न्यायाच्या व्याख्येत त्यांना जखडबंद करावं का ? की या प्रत्येक शोिषत-पीिडत-वंिचत 

समूहातून आलेल्या, भळभळणार्या जखमांना घेऊन आपली वेदना मांडणार्या पीिडतांना आजही अिधकार नाही आमच्या सामािजक न्यायाच्या 



पिरभाषेला शब्दबद्ध करण्याचा ? हा ब्राहमणी वचर्स्ववादाचा कसला उन्माद आहे जो या समाजातल्या वाद-िववादाच्या, चचेर्च्या लोकशाही 

प्रिक्रयेला संपव ूपहात आह े?  

जर शरजील ‘िहंद ूसमाज सड चूका ह’ै ह ेका बोलला ह ेसमजून घ्यायचं असेलल तर तो त्या संपूणर् भाषणांत या वाक्याच्या आधी काय बोलला 

आिण या वाक्यानंतर काय बोलला  हे अभ्यासावं लागेल. अिलगढ मुिस्लम िवद्यापीठाचे माजी िवद्याथीर् व कायर्कतेर् शरिजल उस्मानी यांनी 

मुिस्लम समाजातील व्यथा मांडत सरकार आिण समाजातील प्रितगामी गटांवर भाष्य केलं होत.ं 'एक सामान्य मुिस्लम घरातील मुलगा म्हणून 

आपण  आपली  कैिफयत  मांडतो  आहोत'  असं  म्हणत  त्यांनी  आपली  स्वतःची  गोष्ट  उपिस्थतांना  सांिगतली  होती.  "पिहल्यांदाच  गैरमुिस्लम 

समाजासमोर आपले मत मांडत आह;े जर तुम्हांला माझे मत पटले नाही िकंवा माझे शब्द आक्रमक वाटले तर मी सुरुवातीलाच आपली माफी 

मागत आहे आिण आपले मत आपण मला इथेच कळवावे" असं शरजील यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच प्रांजळपणे सांिगतलं होतं. "िहंद-ू

मुिस्लम-शीख-इसाई,  हम  सब  भाई-भाई'  हे खरं  असेल  तर  दरवेळी  एकच  मुिस्लम  भाईच  झुंडबळीत  का  मारला  जातो  याचा  िवचार  करणे 

आवश्यक आह,े" असंही शरजील म्हणाले होते. "िलंिचंग करणारा समाज आता आपल्या सामान्य जीवनाचा भाग झाला आह.े  या दे्वषाला 

संपवणे गरजेचे आह.े या दे्वषातून सरकारच्या लोकिवरोधी धोरणाला खतपाणी िमळत.े हा दे्वष संपवणे ही मुिस्लमांची नव्ह ेबहुसंख्य समाजाची 

जबाबदारी  आह.े   शरिजल  उस्मानी  यांनी  जुनैदच्या  घटनेकडे लक्ष  वेधत  िहंदू समाजाच्या  असिहष्णुतेच्या  मुद्दय्ावर  बोट  ठेवलं  होतं.  त्यांचे 

'वादग्रस्त' म्हणवलं जाणारं वक्तव्य त्याचाच भाग होतं. ज्याबद्दल शरजील बोलले तो जुनैद कोण होता ? पंधरा वषीर्य मुलगा जुनैदला जुलै 

२०१७ मध्ये िदल्ली-मथुरा रेल्वेत लोकांसमक्ष भोसकण्यात आले होते. आपल्या भाऊ आिण िमत्रांसोबत ईदची खरेदी करून परत येणार्या 

जुनैदला टे्रनची सीट शेयर करण्याच्या वादातून काही िहंद ूतरुणांनी चाकूने भोसकून ठार केले. तरीही उपिस्थतांच्या गदीर्तून एकही माणूस त्याला 

वाचवण्यासाठी पुढं आला नाही. याप्रकरणी सहा लोकांना पोिलसांनी ताब्यात घेतले होते मात्र त्यातील चार जणांची दोन मिहन्यांतच िनदोर्ष 



मुक्तता करण्यात आली. त्यांच्यावरील सवर् आरोप मागे घेत दंगा भडकावणे व इतर आरोप मागे घेण्यात आल.े वय वषर् ५० असणारे जुनैदचे 

वडील टॅक्सी चालवून आपला व कुटंुबाचा उदरिनवार्ह करतात. यािवरोधात जुनैदचे वडील जलालुद्दीन पंजाब व हिरयाणाच्या उच्च न्यायालयात 

गेले व फिरदाबाद कोटार्चा  िनकाल थांबवून खटला उच्च न्यायालयात वा सीबीआय कडे वगर् करावा अशी िवनंती करण्यात आली.  उच्च 

न्यायालयाने ही िवनंती फेटाळून लावली. त्यांनी यािवरोधात सवोर्च्च न्यायालयात गेले. 

सवोर्च्च न्यायालयाच्या २ सदस्यांच्या बेंचसमोर त्यांनी पुन्हा अपील केले व दोषींवरील गुन्हे मागे घेतले जाऊ नयेत अशी मागणी केली. "मी 

आजकाल बराच वेळ स्वतःशीच बोलत असतो. त्याच्या मृत्यूची बातमी कळाली तेव्हा कुणाकडून तरी नाव सांगण्यात चूक झाली असावी असं 

वाटत  होतं" असं  त्यांनी  माध्यमांशी  बोलताना  सांिगतलं  होतं.  या  अशा  पद्धतीने  सामूिहकिरत्या  झुंडबळीने  अल्पसंख्याक  धिमर् यांना  मारून 

टाकण्याच्या या प्रकाराला आिण ते घडवणार्यांना उद्दशेून शरिजल ते वाक्य बोलला आह.े म्हणजे एखादा समाज ज्याला तो िहंद ूसमाज असं 

म्हणाला आह;े  इतका दे्वष, इतकी िवकृती घेऊन कसा काय राहू शकतो हा त्याचा प्रश्न होता. आिण असा प्रश्न िवचारणारा  िकंवा हे मत 

मांडणारा शरजील हा पिहला आहे असं नाहीये. ज्यावेळी लव-िजहाद च्या नावाखाली, गो-रक्षेच्या नावाखाली, घर-वापसी च्या नावाखाली 

‘िहंद’ू म्हणून  मुिस्लमांच्या,  इतर  अल्पसंख्याकांच्या,  दिलत-बहुजनांच्या  िवरोधात  सामान्य  लोकांची  माथी  भडकवण्याचं  काम  जेव्हा  इथली 

आरएसएस-भाजपा करीत होती; तेव्हा या देशातला िहंद ूम्हणून जन्माला आलेला एक मोठा वगर् रस्त्यावर उतरला होता. नुसताच उतरला नाही 

तर त्या वगार्ने ब्राह्मण्यवादी आरएसएस-भाजप आिण त्यांच्या तमाम संघटनांना ह ेठणकावून सांिगतलं की आमच्या नावावर ह ेचालवायचं नाही 

त्या आंदोलनाचं नाव होतं ‘not in my name’. ते असंही म्हणाले होते की आम्हीही िहंदचु आहोत पण िहंद ूया नावाने तुम्ही करत असलेल्या 

रक्तपाताला, िहंसाचाराला आमचा िवरोध आह.े शरजील त्या िहंद ूम्हणून जन्माला आलेल्या आिण तरीसुद्धा ब्रह्मण्यवाद्यांच्या िवरोधात उभ्या 

रािहलेल्या कोणाच्याच िवरोधात नाहीये. तो िहंदूंमधल्या या दोन्ही प्रवाहात फरक करतो आिण म्हणूनच तो एका प्रगल्भतेने त्याच्या भाषणात 



हहेी मांडतो  की “आपली लढाई या देशात कोणाच्या िवरोधात आह?े तर ती कोणत्यातरी एका नेत्याच्या िकंवा धमार्च्या िवरोधात नाहीये 

कोणत्या पक्षाच्या िवरोधात नाहीये तर आपली लढाई दे्वषाच्या िवरोधात आह.े” हे सगळं मांडून झाल्यावर तो हहेी म्हणतो की “आपली बोटं 

दोन्ही िठकाणी असायला हवीत.” दोन्ही बाजूला जी दे्वष पसरवणारी लोकं आहते तो त्यांच्याबद्दल खूप ठोसपणे बोलतो तो म्हणतो की “तुम्ही 

तुमच्या लोकांना यातून बाहरे काढा आिण आम्ही आमच्या लोकांना बाहरे काढतो त्याचवेळी  एकता या संकल्पनेवर बोलणं होऊ शकेल.” 

आिण हे बोलणं फक्त आपले िवचार पटणार्यांशीच व्हावं असंही त्याचं म्हणणं नाही तो शेवटी हहेी नमूद करतो की “जे आपल्याशी असहमत 

आहते त्यांच्याशी देखील आपला संवाद व्हायला हवा.” हे फक्त तीच व्यक्ती बोलू शकते ज्या व्यक्तीकडे समतामूलक िवचारधारेची तत्त्वं 

आहते आिण ती तत्त्वं तािकर् कतेच्या, नैितकतेच्या मानवतावादी  कसोट्यांवर खरी ठरू शकतात यावर त्या व्यक्तीचा ठाम िवश्वास आह.े आिण 

शरजील उस्मानीकडे तो िवश्वास आहे कारण तो एक मानवमुक्तीच्या लढ्यातला एक प्रामािणक अभ्यासू कायर्कतार् आह.े  त्यामुळे त्याच्या 

भाषणाचा सारासार, सवोर्पांगी िवचार केला असता कोणाच्याही हे सहज लक्षात येईल की तो ज्या समाजातून आला आहे आिण त्याने आिण 

त्याच्यासारख्या अनेकांनी एक मुिस्लम म्हणून या देशात जे भोगलं आहे ते भयंकर आह;े मानवतेच्या सगळ्या मूल्यांना पायदळी तुडवणारं आह.े 

तरीदेखील त्याचे प्रयत्न हे दे्वषाने काही उदध््वस्त करण्यासाठी नाहीत तर शांती प्रस्थािपत करण्यासाठी मानवतेने लढण्यासाठी आहते. शरिजल 

च्या  याही  व्यक्तव्याचे  खूप  अवडबंर  माजवले  गेले  की  त्याचा  भारताच्या  न्यायाव्यवस्थेवर  िवश्वास  नाही.  ज्या  भारत  देशातल्या  सवोर्च्च 

न्यायालयाचे चार विरष्ठ न्यायाधीश पत्रकार पिरषद घेऊन जनतेला आवाहन करतात की लोकशाही धोक्यात आहे ितला वाचवा त्यानंतर काय 

उरतं ? आरएसएस प्रिणत भाजप च्या कें द्रातल्या सरकारने हे स्व-परीक्षण करावे की त्यांनी भारताच्या सवोर्च्च न्यायालयावर आज ही वेळ 

आणली आहे िजथे न्यायालय इतके हतबल झाले आह.े मग िजथे सवोर्च्च न्यायालय राज्यसत्तेपुढे इतके हतबल असल्याची कबूली देतंय ितथे 

देशातल्या  सामान्य  नागिरकांनी,  िवद्याथ्यार्ंनी  काय  म्हणून  िवश्वास  ठेवावा  की  या  िठकाणाहून  आम्हांला  कोणताही  न्याय  िमळेल  ? त्यामुळे 

शरिजल याही बाबतीत काहीही वावगं बोललेला नाही.  



इतकं सगळं शरजील उ�ानी >ा भाषणात Z[ आRण a� असताना इतका मोठा वादंग का उठवला गेला ?  

वादंग  कोणी  उठवला  ?  या  देशात  ब्राह्मण्यवादी  व्यवस्था  सवर्परीने,  सवार्ंगाने  काम  करत  आह.े  ती  इथल्या  शासन,  प्रशासन,  न्यायालय, 

पत्रकािरतेच्या सगळ्याच मध्यमांमध्येच ठाण मांडून आह.े त्यामुळे दोन समाजांमध्ये तेढ िनमार्ण करणं, त्यातून िहंसा होईल असं वातावरण तयार 

करणं आिण त्यातून राज्य करणं हीच ब्राह्मणी कूटनीती आह.े त्यामुळे यात काहीच आश्चयर् नाही की त्यांनी शरजील उस्मानी चं संपूणर् भाषण 

सत्य आिण तथ्य यांसह न दाखवता  त्यातलं केवळ एक वाक्य संदभार्िशवाय चालवत ठेवलं. यालाच ‘िमिडया ट्रायल’ म्हणतात. आिण ही 

िमिडया ट्रायल आज नाही तर २०१४ पासून आरएसएस प्रणीत भाजप चं सरकार सत्तेत आल्यापासून सुरू आह.े त्यामुळे  ही नवीन बाब नाही. 

ब्राह्मण्यवादी व्यवस्थेच्या िवरोधात कोणीही बोलू नये; एल्गार पिरषदेसारखे जात-वगर्-स्त्री दास्यअंताच्या चळवळीला गितमान करणारे कायर्क्रम 

पुन्हा होऊ नयेत यासाठी ही सगळी ब्राह्मणी योजना आह.े 

देवेंद्र  फडणवीस  आिण  एकूणच  आरएसएस  प्रिणत  भारतीय  जनता  पक्षाने  आिण  त्यांच्या  इतर  ब्राह्मणी  दहशतवादी  संघटनांनी  यात  उडी 

टाकण्याची अनेक कारण आहते.  

१. सध्या संपूणर् देशात आिण एकूणच जगभरात शेतकरी आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणावर समथर्न िमळत आह.े नुकत्याच अमेिरकन पॉप िसंगर 

िरहाना, १७ वषार्ंची स्वीिडश पयार्वरणवादी कायर्कतीर् ग्रेटा थरनबगर्, यु. एस. हाऊस चे प्रितिनिध जीम कोस्टा, िब्रिटश संसद कलाऊिडया वेबबे, 

िमना हॅिरस अशा जागितक िकतीर्च्या मान्यवरांनी आपपल्या िट्वटर अकाऊंट वरून भारतातल्या शेतकरी आंदोलनाला आपला पािठंबा दशर्िवला 

आह.े आिण संपूणर् जगात भारतीय जनता पक्षाच्या कें द्रातल्या सरकारवर टीकेची झोड उठवली जात आह.े या सगळ्यािवरोधात त्यांना संघाच्या 

मुशीत घडलेल्या िकंवा बामणी संसृ्कतीच्या ठेकेदारांना कलाकार, खेळाडू यांना मैदानात देशभक्तीच्या कुबड्या घेऊन उभं करावं लागत आह.े 

शेतकरी  आंदोलनावर  दमन  करण्यासाठी  ज्या  कू्ररतेचा  अवलंब  आरएसएस  प्रणीत  भाजपा  चं  सरकार  करत  आहे  त्यावरून  ते  शेतकरी 

आंदोलनाला िकती जास्त घाबरले आहते ह ेस्पष्ट होतंय.  



२. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अथर्संकल्पातून आरएसएस प्रिणत भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने आपली जनता िवरोधी भूिमका जाहीर केली 

आह.े  सगळ्या  सरकारी  कंपन्यांना  िवकून  देशिवक्रीला  काढलेला  अथर्संकल्प  घेऊन  भाजप  सरकार  स्वतःचा  देशद्रोहीपणा  िसद्ध  करत  आह.े 

अथर्मंत्री िनमर्ला िसतरामन यांनी २०२१-२२ च्या अथर्संकल्पाचे आरोग्य आिण स्वास्थ्य, आिथर् क भांडवल, िकमान हस्तक्षेप, सवर्समावेशक वाढ, 

मानवी  भांडवल,  नावीन्य  व  शोध  आिण  िवकास  हे  सहा  खांब  आहते  असं  जाहीर  केलं.  परंतु  या  प्रत्येक  खांबाच्या  पायात  जनिवरोधी 

भांडवलशाहीचे, खाजगीकरणाचे, साम्राज्यवादाचे  सुरंुग पेरलेले आहते हे नाही सांिगतल.ं ते जेव्हा अथर्संकल्प जाहीर झाला तेव्हा देशातल्या 

जनतेला समजल.ं संपूणर् देशातून या अथर्संकल्पावर ताशेरे ओढले जात आहते.  

३. देशातल्या प्रत्येक जनआंदोलनांना िचरडण्यासाठी त्या आंदोलनांच्या नेतृत्वाला, िवचारवंत, बुिद्धजीवी, िवद्याथीर्, कायर्कतेर्, जनतेची बाजू 

मांडणारे पत्रकार यांना देशद्रोहाची कलमं लावून जेरबंद केलं जात आह.े ते त्यांनी भीमा-कोरेगाव एल्गार पिरषदे बाबतीत केलं, तेच त्यांनी nrc 

caa npr िवरोधातल्या  आंदोलना  बाबतीत  केलं  आिण  आज  तेच  ते  िकसान  आंदोलनाच्या  बाबतीत  करत  आहते.  मुनावर  फारूिक,  मंिदप 

पुिनया, नवदीप कौर ही आताची िनरपराधांची काही उदाहरण. देशातले तुरंुग देशाला उभं करणार्या िवचरवंतांनी, कायर्कत्यार्ंनी, िवद्याथ्यार्ंनी, 

विकलांनी,  लेखकांनी,  कलाकारांनी  भरू  लागलेत.  त्यांच्यावर  तुरंुगात  आिण  तुरंुगाबाहे र  होणार्या  अत्याचारांच्या  आक्रोशने  या  देशाचा 

कानाकोपरा आता घुमू लागला आह.े देशातले आंदोलनकतेर् कमी पडले की काय म्हणून आता जगभरातील आंदोलनकत्यार्ंना भाजपाचं सरकार 

लक्ष करू लागलं आह.े स्वीिडश पयार्वरणवादी १७ वषार्ंची आंदोलनकतीर् ग्रेटा थनबगर् िहने भारतातल्या शेतकरी आंदोलनाला पािठंबा िदला 

म्हणून ितच्यावर िदल्ली पोिलसांनी गुन्हा नोंदवला आह.े त्यामुळे ब्राह्मण्यवादाची देन असलेली असिहष्णुता, एकािधकारशाही, वचर्स्ववाद याचा 

पुरेपूर प्रत्यय आरएसएस प्रणीत भाजपाच ेसरकार देशालाच नाही तर जगालाही देत आह.े  

४. यािशवाय ब्राह्मण्यवादाचे रक्षक असलेले भारतीय जनता पक्षाचे देवेंद्र फडणिवसांसहीत सवर्च लोकं आज उत्तरप्रदेशच्या सरकारला शरजील 

उस्मानी यांना अटक करण्यासाठी िवनंती अजर् करीत आहते. उत्तरप्रदेशमध्ये भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री  आिण गृहमंत्री अजय िबष्ट यांनी सत्तेत 



आल्यापासून काय पद्धतीचा जातीय-धािमर् क उच्छाद मांडला आह ेह ेअख्ख्या जगाने हाथरस प्रकरणात बिघतले आह.े परंतु देवेंद्र फडणवीसांना 

यामुळे काही फरक पडत नाही. कारण स्वतः महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आिण गृहमंत्री असताना भीमा-कोरेगाव मध्ये हल्ले करवण्यासाठी एक ठाम 

भूिमका त्यांनी पार पाडली आह.े संभाजी िभडे आिण िमिलंद एकबोटे यांच्यासारख्या जातीय आिण धािमर् क तेढ िनमार्ण करणार्या ब्राह्मणी 

दहशतवाद्यांना अभय देण्याचे कामही आरएसएस च्या मुशीत वाढलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी बखुबीने िनभावलं आह.े 3 जानेवारी च्या महाराष्ट्र 

बंदनंतर आंबेडकरी कायर्कत्यार्ंवर कॉंिबंग ऑपरेशन करून त्यांच्यावर हाफ मडर्रच्या आिण मिहला पोिलसांच्या  िवनयभंगाच्या खोट्या केसेस 

दाखल  करण्याचा  डाव  ही  देवेंद्र  फडणिवसांचाच  आह.े  त्यामु ळे  त्यांनी  स्वतःच्या  कामाशी  िमळत्या  जुळत्या  असणार्या  उत्तरप्रदेशातल्या 

ब्राह्मण्यवादी सरकारणपुढे लोटांगण घालणं आम्ही समजू शकतो. त्यातच नुकत्याच अण्णा हजार ेयांच्याबरोबच झालेल्या वातार्हर पिरषदेत 

त्यांची नाचक्की झाली आिण त्यानंतर त्यांना कुठे लापाव आिण कुठे नाही अस ंझालं होतं. त्यामुळे स्वतः षडयंत्री पद्धतीने प्रशासनाची 

गुप्तचर यंत्रणा  िभड-ेएकबोटेला  हल्ले  करण्यासाठी  आंदण  देणार्या  देवेंद्र  फडणवीस  यांच्यावर  खरं  तर  गुन्हे दाखल  होणं  गरजेचं  आह.े  या 

महाराष्ट्रात जर शांतता स्थािपत करायची असेल तर संभाजी िभडे आिण िमिलंद एकबोटे यांच्यासह देवेंद्र फडणवीस यांना बेड्या ठोकून खडी 

फोडायला पाठवण्याची वेळ आता आली आह.े या आिण अशा धािमर् क आिण जातीय गुन्ह्यामध्ये हात बरबाटलेल्या आरएसएस आिण भाजप 

च्या या सगळ्या ब्राह्मणी टोळधाडीवर आता कायद्याचा  बडगा उगरण्याची वेळ आली आह.े

५. ३१ िडसेंबर २०१७ रोजी पुण्यातल्या शिनवारवाड्यावर झालेल्या एल्गार पिरषदेने ब्राह्मण्यवाद्यांच,े नवपेशवाईच्या वारसदारांचे धाबे दणाणले 

होते.  महाराष्ट्राच्या  सामािजक-राजकीय  पटलावर  आपल्या  अब्राह्मणी  संघषार्च्या  खूणा  उमटवणारी  एल्गार  पिरषदेची  मांडणी  त्यावेळीही 

ब्राह्मण्यवाद्यांच्या   िजव्हारी  लागली  होती.  त्यामुळे  समाजात  त्यांच्या  ब्राह्मणी  प्रतीकांना,  अिस्मतांना  आव्हानं  देणारी  व  पयार्यी  अब्राह्मणी 

संसृ्कती  उभी  राहणारी  कोणतीही  सृजनात्मक  कृती  त्यांना  नको  आह.े  यावेळच्या  एल्गार  पिरषदेला  उपिस्थत  रािहलेल्या  सवर्च  मान्यवरांनी-

कलाकारांनी याच ब्राह्मणी-भांडवली-पुरुषसत्ताक व्यवस्थेिवरोधात एक ठोस कृतीशील मांडणी केली आह.े ही मांडणी लोकांपयर्ंत पोहोचू नये. 



एल्गार पिरषदेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या या जात-वगर्-स्त्री दास्यअंतक  प्रबोधनाला खीळ बसावा याचे ह ेउथळ आिण बािलश प्रयत्न सुरू 

आहते.

िह सगळी कारणं आहते एल्गार पिरषद आिण शरिजल उस्मानी या दोहोना लक्ष करण्याची. शरजीलच्या एका वाक्यावर वादंग उठवणार्या 

आिण त्याला प्रितिक्रया देणार्या या सगळ्यांचे मुखवटे कायमचे उतरले आहते. त्यामुळे एल्गार पिरषदेचे आयोजक म्हणून आम्ही भीमा-कोरेगाव 

शौयर्िदन प्रेरणा अिभयान या आघाडीच्या वतीने ही भूिमका आपणा सवार्ंसमोर मांडत आहोत.  शरिजल उस्मानी याला मुिस्लम म्हणून लक्ष 

करणार्या ब्राह्मण्यवादी संकुिचत मानिसकतेचा आिण त्याला िवकृतपणे िशवीगाळ करणार्या, जीवघेण्या धमक्या देणार्या, त्याच्या प्रितकृती 

जाळणार्या िहंस्त्र ब्राह्मणवाद्यांचा आम्ही िनषेध करत आहोत. आम्ही शरिजल उस्मानीच्या बाजूने ठामपणे उभे आहोत. त्याचसोबत जात-वगर्-

स्त्री दास्यअंताची लढाई ही गितमान करण्यासाठी किटबद्धतेने प्रयत्न सुरू ठेवणार आहोत ह ेदेखील इथ ेसुिनिश्चत करीत आहोत.  

lां#तकारी जय भीम !!  
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