ভারত কী কের ভাগ হেলা
সয়দ সাাদ হাসােয়ন

ভারত কী কের ভাগ হেলা- এ  িনেয় ১৯৪৭ সােলর পর একািধক বই বিরেয়েছ। পুেরােনা সরকারী দিললপ তথা স যুেগর
রাজনীিতকেদর আজীবনীমূলক পুকািদ যতই বে ততই অেনক রহ উঘািটত হে। ভারত পািটশেনর অববিহত পর
একতরফাভােব মুিসলম লীগ, িবেশষ কের মুসিলম লীগ নতা কােয়েদ আজম মুহদ আলী িজাহেক দাষী সাব কের বৃিটশ
দালাল-সাাজবােদর বশংবদ দাস ইতািদ উপািধ তাঁর উপর বিষত হেতা। বলা হেতা য, মুসিলম লীগ িজািততের ধূয়া না
তুলেল বা যিদ আেপাষ করার কান সিদা মুসিলম নতােদর থাকত তাহেল ভারত িবভাগ েয়াজন হেতা না। কংেস নতােদর
কান দািয় এর মেধ থাকেত পাের- এ কথাটা কউ আেলাচনা করেত রািজ িছেলন না। পািকােনর সমথেন দেশ-িবেদেশ
যখনই কান বই বা আেলাচনা বিরেয়েছ তােক ইিতহােসর িবকৃিত আখা দয়া হেয়েছ।
ভারতীয় লখকেদর যুিেত িবেরািধতা থাকেলও সটােক রাজনীিতর ে কউ আমল দয়িন। নবিক
আেলাচনায় তাঁরা কখনও কখনও ীকার কেরেছন ভারত উপমহােদেশর নৃতািক, ভাষাগত ও সাংৃিতক বিচের
কথা। বেলেছন য, এিদক িদেয় ইউেরােপর চেয় বশী বিচ ভারেত িবদমান। িক তবু ভারত এক জািত
একথা বলেতও তাঁেদর া হয়িন। এই জাতীয়তার প িনধারণ করেত িগেয় অেনেক িবপােক পেড়েছন।
আচাের, ববহাের, ধেম, সংৃিতেত, ভাষায়, সামািজক জীবনধারায় িবিভ গাীর মেধ এত েভদ থাকা সেও
ভারতেক কন এক জািত বলা হেব- এর কান িবতকাতীত সংা কউ উপািপত করেত পােরিন, যা আমরা
পেয়িছ, স হে ধু অেযৗিক আালন। জওহরলাল নেহর মত বি তাঁর িডসকভারী অব ইিয়ােত যখন
ভারতবেষর সিতকােরর েপর আিবার করেত গেলন, যপ িতিন উঘাটন করেলন তা হে িহ ভারেতর
প, ভারেতর মধ যুেগর সম ইিতহাস তাঁর সংায় ান পল না। কারণ, স ইিতহাস িছল মুসিলম যুেগর
ইিতহাস। াপেত, সািহেত, লিলত কলায়, জীবনধারায় মুসলমােনরা যা িকছু কেরিছেলন- যার ছাপ কখনও
িনি হবার নয়। তােক নেহ আমল িদেলন না।
তমিন অরবি ঘাষ ভারতীয় সংৃিতর উপর য জাতীয়তাবাদ িতিত করেত চেয়িছেলন, সটা িছল গীতা-িনভর সংৃিত।
তার মেধ ইসলােমর কান ান িছল না। ডঃ তারাচাঁেদর মেতা পিত কউ কউ ভারতীয় জীবেন ইসলােমর অবদােনর কথা
ীকার কেরেছন সত, িক রাজনীিতর সে জিড়ত কান িহ নতা স কথা কাযত ীকার কেরনিন। অিদেক বইপে দশীিবেদশী সব পিত মুসিলম ও িহ- এই ই ধান গাীেক ই িভ সভতার িতিনিধ িহসােব িচিত কেরেছন।
১৮৮৫ সােল কংেস পিতিত হয়। থম থম জাতীয়তাবােদর উপর ততটা জার িছল না, যতটা িছল সবভারতীয় একিট
রাজৈনিতক রম িনমােণর উপর। তখনই িক ার সয়দ আহমেদর মত দূরদশী বিরা মুসলমানেদর িশয়ার কের
িদিেলন। বেলিছেলন য, যখােন ই গাীর াথ অিভ নয়, সখােন একই রাজৈনিতক িতােন তাঁরা যাগ িদেত গেল
সমূহ িবপেদর সাবনা দখা দেব। তাঁর স ভিবাণী যথাথ মািণত হেয়িছল। কারণ, কংেস যখন জাতীয়তাবােদর কথা
বলেত  করল, দখা গল সটা িহ জাতীয়তাবােদর নামার মা।
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মহাা গাী যখন দিণ আিকা থেক এেস কংেেস যাগ িদেলন এবং তাঁর বিের ভােব অ নতারা তাঁর কতৃ মেন
িনেত বাধ হেলন তখন কংেস জাতীয়তাবােদর প আরও বশী কের কট হেয় উঠল। গাী কাভােব রাজনীিতেত ধেমর
অেবশ ঘটােলন। রামরােজর আদেশর কথা বলেলন, রামরাজ বলেত য আদেশর িচ মুসিলম মানেস িতভাত হয়, সটা য
একাভােব িহ আদশ- স আপিেত িতিন কণপাত করেলন না। মুসলমানরা কংেেসর উপর আা হািরেয় ফলেত লাগল।
তেব মহাা গাীর আিবভােবর আেগই িহ রাজনীিতর চির ধরা পেড়িছল। এ ঘটনা পররার মেধ ১৯০৫ সােল বভ
িবেরাধী আোলন িবেশষভােব তাৎপযপূণ। বে পূবাল িনেয় নতুন একিট েদশ সৃি হওয়ায় মুসলমান সদােয়র মেধ
উৎসােহর সার হেয়িছল এই কারেণ য, এর ফেল তারা অথনীিত ও রাজনীিতর ে উিতর সাবনার সান পেয়িছল িক
িহরা পািটশেনর িবেরািধতা কের য তুমুল সাসবােদর সৃি কের তা িছল মুসিলম িবেরাধী সাদািয়ক আোলন। দূগার
সামেন শপথ িনেয় সাসবাদীরা কােজ নামত। পািটশেনর িবেরািধতার ধান কারণ িছল য, এেত িহ জিমদার ও মহাজেনর
মতা ও ভাব লাঘেবর আশংকা দখা িদেয়িছল।
এসব ঘটনাবােহর মেধ মুসিলম িবিতাবােদর সিতকার রহ ধরা পেড়। থম থম তারা িবি রাের কথা বেলিন।
িহেদর সে বাঝাপড়া কের বৃিটশরা য ভারত সৃি কের তার আওতার মেধ ভিবত রচনা করেত চেয়িছল। িক সটা হেত
িদল না কংেস।
এ সম কথা নতুন নয়। মুসিলম লখকরা একািধকবার এসব কথা বেলেছন, িক তাঁরা সাদািয়ক সংকীণ াথবুিেণািদত-এই বেল তাঁেদর সম যুি উিড়েয় দয়া হেয়েছ।
বতমান ভারেত এ সে যাঁরা নতুনভােব ভাবেত  কেরেছন তাঁেদর মেধ ইদানীং একটা  দৃিভির পিরচয় পাওয়া
যাে। িকছুকাল আেগ অদা শংকর রােয়র ভূিমকা সিলত 'িজা : পািকান : নতুন ভাবনা' নামক য বইিট কলকাতা থেক
কািশত হেয়িছল তার মেধ ১৯৪৭ সােলর পািটশন সে অেনক সত কথা আেছ, যিদও লখক এবং অদা শংকর রায়
উভেয়ই িনেজেদর তথিবেরাধী এক িসা ঘাষণা কেরন। একিদেক তারা দিখেয়েছন য, নেহ কািবেনট িমশন ান বািতল
করায় ভারত িবভাগ অিনবায হেয় পেড়। অিদেক, এ জ কােয়েদ আজম িজাহেক দাষী সাব করা হয়। এই িবেরািধতার
জ বইিটর মযাদা াস পেয়েছ। কারণ, পাঠক মাই  কের য, নেহর িসা যিদ ভারত িবভাগ অিনবায কের তােল
তেব িজাহেক ইিতহােসর কাঠগড়ায় দাঁিড়েয় এ জ জবাবিদিহ করেত হেব কন?
এিদক থেক সদ (১৯৯১) কািশত 'ভারত কী কের ভাগ হেলা'? বইখানা সণ বিতমধমী। লখক িবমলান শাসমল
িনেমাহ দৃিভি িনেয় িহ সমােজর চির িবেষণ কের দিখেয়েছন য, িবিতাবােদর অংর ঐ সমােজর মূল িবাসেলার
মেধ িনিহত িছল। তাঁর সাহস, িনভীকতা িবয়কর। িতিন যখােন সেতর সান পেয়েছন তা উপিত করেত িধা কেরন িন।
ভারেতর াচীন ইিতহাস িনেয় আেলাচনা  করেত িগেয় িহ হেয়ও িবমলান শাসমল ীকার কেরেন য, াণবােদর
জািতেভদ থার জ অ কান সদােয়র িবকাশ অসব। জািতেভদ আবার িতিত কমবােদর উপর। সমােজর যত অনাচার
যার ফেল িনবেগর িহরা যুগ যুগ ধের িনযািতত হেয় আসেছ তােক বলা হেয়েছ পূব জের কমফল, অথাৎ এর জ উপেরর
কান ণী দায়ী নয়। এভােবই াণ ণীর আিধপত সমােজ পাকা করা হয়।
এর পছেন য াথপরতা কাজ কেরেছ তার ভাব অিহ সদায়েলার সে িহ সদােয়র সংেশর উপর এেস
পেড়েছ অবাবী েপ। উ ণীর িহরা চেয়েছ িচরকাল িনেজেদর াথ রা করেত। তারা য সম িবেশষ অিধকার ও
িবধা করায় কেরেছ তার িবমা িত হাক, এ রকম আশংকা দখা িদেলই তারা ি হেয় ওেঠ।
এই পিরেিেত িমঃ শাসমল বৃিটশ ভারেতর রাজনীিতর পযােলাচনা কেরেছন। িতিন দিখেয়েছন, কংেস থম থেকই ধের
িনেয়িছল য, িহ াথ িভ আর কান াথ রার েয়াজন ঘটেত পাের না। মুসলমানেদর ধমীয় অভূিত এবং তিনত
াথেবাধ অপ হেত পাের- এ ধারণা কংেস নতৃবৃ আেলাচনা করেতই ত িছেলন না।
বব িবেরাধী আোলেনর সময় িহ-মুসিলম দৃিভির পাথক িবেশষভােব ধরা পেড়িছল। িক িহরা তােদর জিমদার ও
মহাজন ণীর াথেক জাতীয়তাবাদ বেল চািলেয় িদেয়িছল। লখক িধাহীন কে ীকার কেরন য, বভিবেরাধী আোলন
িছল মুসলমানিবেরাধী।
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িহেদর মেধ য উদারপী কউ িছেলন না, তা নয়। লখেকর িপতা বীের শাসমল সাসবাদীেদর সমােলাচনা কেরিছেলন
বেল তােক শষ পয কংেস থেক তািড়েয় দয়া হয়। বীয় কংেস নতােদর মেধ িতিন বাংলার মুসলমানেদর সমা
বুঝেতন। িক ভাষ ব, শরৎ ব, িবধান রায় এরা তাঁেক সমথন না কের সাসবাদীেদর সমথন কেরন।
উদারপী আেরক বি িছেলন িচররন দাস বা িস আর দাস। িতিন উপলি কেরন য, মুসলমানেদর পছেন ফেল াধীনতা
আোলন সফল হেব না। এই অভেবর রণায় ১৯২৩ সােলর বল পা ািরত হয়। িক তাঁর মৃতুর সে সে যখন
ভাষ ব সই পা তাখান করেলন তখন িহ-মুসিলম ঐেকর শষ সাবনাটু িবলীন হেয় গল।
বল পাে মুসলমানেদর িবেশষ কান িবধা দয়ার কথা িছল না। ধু এই ীকৃিত িছল য, চাকিরেত এবং আইন পিরষেদ
তারা সংখাপািতক িতিনিধ লাভ করেব। িশায় অনসরতার কারেণ এতিদন তারা অবেহিলত, িস আর দাস বাঝােতন য,
মুসলমানেদর এই অবা থেক উার করেত না পারেল তার অিচে াধীনতা আোলেন শরীক হেত পারেব না। িক
তােদর শতকরা ৫৫ ভাগ চাকির িদেত হেব, িহেদর ভােগ িকছুটা ছাড় িদেত হেব। এটা অ িহ নতােদর স হল না। আরও
মজার কথা- পাে একথাও িছল য, মুসলমানেদর মেন আঘাত লােগ এ জ মসিজেদর সামেন বাজনা বাজােনা চলেব না।
কংেস িহরা এখন আেরা বশী কের মসিজেদর সামেন বাজনা বািজেয় িমিছল করেত লাগেলন। পটুয়াখালীেত য বি এই
আোলেন নতৃ িদেলন িতিন িছেলন কংেেসর একজন ানীয় নতা সতীন সন। িবমলান শাসমেলর ভাষায় : "বিরশােলর
নতা সতীন সন পটুয়াখালীেত এক সতাহ আর করেলন। যােত িতিদন সতাহীরা মসিজেদর সামেন বাজনা বািজেয়
শাভাযাা কের যেতন এবং এই বআইনী শাভাযাা বআইনী কাজ কের ফতার বরণ করেতন। সতীন সন বিরশাল জলা
কংেেসর সাদক িছেলন"। (১০৭ পৃা)
পটুয়াখালী সতােহর জর প বিরশাল শহের দাায় ২১ জন িনর দির মুসলমান পুিলেশর লীেত মারা পেড়।
পটুয়াখািলর এই ঘটনা িবেশষ তাৎপযপূণ এ জ য, মসিজেদর সামেন বাজনা বাজাবার এই আোলন কংেেসর অোলেনর
সােথ পিরচািলত হেয়িছল এবং এর িবে সবভারতীয় িহ নতারা যমন কান কথা বেলনিন, তমিন বেদশীয় কংেস
নতারাও িতবাদ কেরনিন।
এরপর কংেেসর জাতীয়তাবাদ সে মুসলমানেদর মেন কান সংশয় থাকবার কারণ িছল না।
এ রকম ব ঘটনার উেখ িবমালন শাসমল কেরেছন। যমন ১৯৩৭ সােলর িনবাচেনর পর ফজলুল হক
সােহেবর কৃষক জা পািট কংেেসর সে কায়ািলশন মী সভা করেত চাইেল গাী এেত সিত িদেলন না।
একথাও এখােন উেখেযাগ য, যু েদেশ (বতমােন উভয় েদশ) মুসিলম লীগ িঠক অপ াব কংেসেক
িদেয়িছল, জওহারলাল নেহ সটা নাকচ কেরন। িতিন বলেলন, মুসিলম লীেগর সদরা যিদ পািট থেক
পদতাগ কের কংেেস যাগদান কেরন তেবই এ রকম সহেযািগতা সব। িবমলান শাসমেলর মেত, কংেেসর
নতৃবেগর হঠকািরতা ও অদূরদিশতার দনই মােয় মুসলমানেদর মেধ এই িবােসর সার হয় য, অিবভ
ভারেত সসােন জীবন ধারেণর কান আশা তােদর নই। ১৯৪০ সােলর লােহাের তথাকিথত পািকান াব
গৃহীত হওয়ার পরও য কােয়েদ আজম মাহাদ আলী আেপাষ করেত ত িছেলন, তার মাণ ১৯৪৬ সােলর
কািবেনট িমশন াবকােল পাওয়া গেছ। িমঃ শাসমেলর আেগও অেনেক ীকার কেরেছন য, কািবেনট িমশন
বথ হয় গাী এবং নেহর অেযৗিক আচরেণ। মওলানা আজাদ তাঁর 'ইিয়া উইনস িডম' ে দিখেয়িছেলন
য, নেহ যিদ িমশন াব নাকচ কের না িদেতন তেব ভারতিবভােগর েয়াজন পড়ত না। শাসমল তার সমথেন
আরও যুি দিখেয়েছন।
কােয়েদ আজম িজাহর কােছ পািকান শষ কথা িছল না। েযাগ পেল িতিন সানজনক মীমাংসায় আসেত রাজী িছেলন।
আমরা কংেেসর মুেখ যুরাের মেতা ইউনাইেটড টস অব ইিডয়া গঠেনর াবও িনিন। তারা আগােগাড়া ভারতীয়
জাতীয়তাবােদর ে মেতিছেলন। িবমলান বারবার ীকার কেরেছন য, এই জাতীয়তাবােদর সে িহ জািতর পুনােনর
ের কান তফাৎ িছল না।
কংেস য সত কখনই ীকার কেরিন, কান কান িহ নতা স কথা বেলেছন। ১৯২৩ সােল ভাই পরমান বেলিছেলন,
www.shoncharon.com
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ভারত কী কের ভাগ হেলা

ভারতেক িহ ভারত এবং মুসিলম ভারেত িবভ করাই গণতসত হেব। পািকান ও ভারত অেনকটা সই ােবর
বাবায়ন। িক কংেস আগােগাড়া িজদ ধের যমিন ভারেতর অখতা রা করেত পারল না, তমিন ১৯৪৭ সােলর মীমাংসাও
িনঃশতভােব মেন িনেত পারল না। পরবতীকােল পািকােনর সে তার সেকর য িততা তার মূল এখােনই।
১৯৬২ সােল নয়ািদীেত আিম একবার জওহরলাল নেহর বৃতা েন িত হেয়িছলাম। কমনওেয়লথ িশা সেলেনর
উোধনী ভাষেণ িতিন বলেলন য, ভারেতর কালচােরর িভি হে সংৃত ভাষা। কাত য কালচােরর কথা ভেব নেহর
মুেখ এই উি উািরত হয়, সটা য িহ কালচার- তােত সেহ করার কান কারণ িছল না। সাতশ' বছর ধের মুসলমানরা
ভারেতর বুেক য সভতা ও কালচােরর সৃি কেরিছল নেহ তােক সূণভােব ভারতীয় কালচােরর সংা থেক বাদ িদেলন।
িহ িহসােব একথা বলার অিধকার তার অবই িছল, িক িতিনই তা ধমিনরেপ কালচােরর কথা সবেচেয় বশী কের
বলেতন।
একিদেক নেহর বৃতায় আিম যমন িবিত হেয়িছ, অিদেক তাঁর বািদতার শংসাও কেরিছ। ভেবিছ, তাঁর
রাজনীিতেত যিদ বাববািদতা কাশ পত- অিভব ভারতেক এত ঃখ পাহােত হত না।
য নীিতর িভিেত পািকান ও ভারেতর সৃি হল ১৯৪৭ সােল, সই নীিত অসাের কাীর পািকানভু হওয়ার কথা। এখােনও
নেহ এমন এক নীিত অবলন করেলন যার ফেল কাে জািতসংেঘ দ সম িতিত ভারত ভ করেত বাধ হল। িক
আবার  করব, িবিনমেয় ভারত পেয়েছ িক? কাীেরর সম মানবািধকার আজ লু। অমািষক িনযাতন কের কাীর
অিধবাসীেদর আিনয়ণািধকার থেক বিত কের রাখা হে। িক ঃেখর কথা, নেহর উরিররাও নেহর সই
অেযৗিক  আঁকেড় ধের আেছন। রয়ী সংােম কাীরীরা যমন াণ হারাে, তমিন ইিডয়ান স বািহনীরও িত
হে। তবু এই নৃশংস নাটেকর কান অবসান নই। কােনা শেতই ভারত কাীের গণেভাট হেত দেব না। স জােন, ভােটর
ফল িক হেব। এটা িক গণতের কথা না-িক িনছক সাাজবাদ?
আমরা আনিত য, িবমলান শাসমেলর মেতা সৎ সাহসী বি িহ জাতীয়তাবােদর মুেখাশ খুেল ফলেত এিগেয় এেসেছন।
িবভ ভারতেক আবার জাড়া লািগেয় এক রাে পিরণত করার য চা ভারতীয় টনীিতর মূল চািবকািঠ, সটা পিরত হেল
এখন এই উপমহােদেশর জনগেণর জীবেন শাি িফের আসেব বেল আমরা মেন কির এ জ চাই পরম সতিনা। তারই একিট
উদাহরণপ িবমলান শাসমেলর বই-এর যথাথ মূল।
সূঃ মসবাহ উীন আহমাদ সািদত ‘ডঃ সয়দ সাাদ হাসােয়ন ারক ’

অধাপক সয়দ সাাদ হাসােয়ন মারা জলার আেলাকিদয়া ােমর একিট সা মুসিলম পিরবাের ১৯২০ ীাের
১৪ই জায়াির জহণ কেরন। িতিন একাধাের একজন খাত িশািবদ, সািহেত পিত এবং লখক। বাালী
মুসলমানেদর মেধ িতিনই থম বি িযিন ইংেরিজ সািহেত িপএইচিড িডী অজন কেরন। রাজশাহী িবিবদালেয়র
সােবক উপাচায সয়দ সাাদ হাসােয়ন িনজ মধার কারেণই সই সময়কােলর পাদপদ মুসলমান সমােজর একজন
সয়দ সাাদ হাসােয়ন
উল ন িহেসেবই ুল-কেলজ-িবিবদালেয়র সব পযােয়র লখাপড়া কৃিতের সােথ স কেরন। যখন িতিন ঢাকা
িবিবদালেয় এম.এ. ােসর ছা তখনই ঢাকায় গিঠত পূব পািকান সািহত সংসদ গিঠত হয় এবং িতিন এর
চয়ারমান-এর দািয় পালন কেরন। ১৯৪২ ীাে ইংেরিজেত ঢাকা িবিবদালয় থেক কৃিতের সােথ এম.এ. িডী
কেরন। কলকাতার ইসলািময়া কেলেজ ভাষক পেদ যাগ িদেয় কমজীবেন পদাপণ কেরন। এ সময় িতিন কলকাতার
ইংেরিজ কমেরড পিকায় সাদকীয় িলখেতন। "কমেরড" িছল মুসিলম লীগ ও পািকান আোলেনর ইংেরিজ ভাষার
মুখপ প। এ সময় পূব পািকান রেনসাঁ সাসাইিট গিঠত হয় এবং সয়দ সাাদ হাসােয়নেক চয়ারমান িনবাচন
করা হয়। ১৯৪৭ ীাের ১৪ আগ পািকান িতার পর িতিন িসেলেটর এম,িস, কেলেজ বদলী হন এবং এরপর
ঢাকা িবিবদালয়-এর ইংেরিজ িবভােগর ভাষক পেদ যাগদান কেরন।
িতিন ১৯৫২ ীাে ইংলােডর নিটংহাম িবিবদালয় থেক মা ’বছের গেবষণা কাজ শষ কের বাালী
মুসলমানেদর মেধ সবথম ইংেরিজ সািহেত িপএইচিড িডী কৃিতের সােথ লাভ কেরন। ঢাকা িবিবদালেয়ই িতিন
িবশ বছর ইংেরিজ িবভােগর ভাষক পদ থেক অধাপক ও িবভাগীয় ধান পয সকল পেদ দািয় পালন করার পর
১৯৬৯ ীাে রাজশাহী িবিবদালেয়র উপাচায পেদ িনযু হেয়িছেলন। ১৯৭১-এর জুলাই মােস ঢাকা িবিবদালেয়
একই পেদ বদিল হন। ১৯৭১ সােলর পর সামািজক পিরিিত ও িতলতা স করেত না পের িতিন দশ তাগ কেরন
এবং সৗদী আরেব িশকতা  কেরন। মার উুল রা ইউিনভািসিটেত ইংেরিজর অধাপেকর চারী করেতন। ১৯৮৫
ীাে িতিন শারীিরক অতার জ মা থেক পূণ অবসর িনেয় ঢাকা তাবতন কেরন। ১৯৯৫ ীাের ১২ই
জায়ারী িতিন অকাৎ দযের িয়া ব হেয় ৭৫ বছর বয়েস ইেকাল কেরন।
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