হায়দারাবাদ ােজিড
ফাহিমদ-উর-রহমান

উিনশ আর িবশ শতকেক বলা যায় মুসলমানেদর জ এক িয়ুতার যুগ। এ কােল এেস মুসলমানরা যা পেয়েছ তার চেয়
হািরেয়েছ অেনক বিশ। সাাজবােদর রা থাবা একােল মুসলমানেদর যেতা বিশ র ঝিরেয়েছ বাধ হয় এর নিজর
ইিতহােস খুব একিট পাওয়া যােব না। দখেত দখেত মুসলমান দশেলা সাাজবােদর করতলগত হেয়েছ। শত শত বছেরর
মুসিলম ঐেকর তীক খলাফত খ-িবখ হেয় গেছ আর স সােথ মুসলমানেদর উপর িনযাতন আর িনবতেনর দীঘ ােজিড
রিচত হেয়েছ। এরকম এক ােজিডর নাম ‘হায়দারাবাদ’।
সাাজবােদর ধান পুেরািহত বৃেটন ধু মুসিলম িনয়ায় তার খবরদাির আর রয় কেরই া হয়িন,
উপিনেবশেলা থেক িবদায় নবার সময় তারা এমনসব সমা িজইেয় রেখ গেছ যার মাল আজও
মুসলমানেদর ণেত হে। এর একিট বড় মাণ হে আজেকর কাির। িক কািেরর সােথ হায়দারাবােদর
পাথক হে কািেরর জনগণ অদাবিদ আিধপতবােদর িবে রয়ী িজহাদ জাির রেখেছ আর
হায়দারাবােদর আজাদী-পাগল মােষর সংামেক অতাচার আর িনবতেনর িমেরালােরর তলায়  কের দয়া
হেয়েছ। াধীন হায়দারাবােদর নাম পৃিথবী মেন রােখিন। হায়দারাবাদ নােম একিট াধীন রা িছল, তার িছল
াধীন শাসন, িতরা ও অথৈনিতক ববা - এসব আজ িবৃত - ায়, ইিতহােসর গেভ আয় পেয়েছ।
মীর লােয়ক আলীর লখা ‘The Tragedy of Hyderabad’ ে হায়দারাবােদর আজাদী-পাগল মােষর স বদনাঘন
কািহনীর বণনা দখেত পাওয়া যায়। মীর লােয়ক আলী িছেলন াধীন হায়দারাবােদর শষ ধানমী। আাসী ভারেতর িবে
হায়দারাবােদর িতেরাধ যুে এই লােয়ক আলী তাঁর দেশর াধীনতা িটিকেয় রাখার জ শষাবিধ লড়াই চািলেয়িছেলন। এ
লড়াই যখন চলিছল, াণবাদী ভারেতর সিত সশ বািহনী াধীন হায়দারাবােদর ওপর ঝাঁিপেয় পেড়িছল, তখন িবশাির
ম উারণকারী পুেরািহত দশেলা এ অিবচার ও জুলুেমর িবে টু শিটও কেরিন। এমনিক জািতসংঘও না।
হায়দারাবােদর মুসিলম শাসন িতিত হেয়িছল েয়াদশ শতেকর শষ িদেক। তখন থেকই হায়দারাবাদেক ক কের মুসিলম
িশ-সংৃিতর য িবকাশ ঘেট, তা পুেরা দািণাতেক ভািবত কেরিছল। ভারেত িিটশ শাসন িতিত হওয়ার পরও
হায়দারাবাদ পুেরাপুির াধীনতা িবসজন দয়িন। িিটশ সরকােরর সােথ চুি সােপে একিট দশীয় রােজ পিরণত হয়। ১৯৪৭
সােল িিটেশর িবদায়েণই হায়দারাবােদর ভাগ অিনিত হেয় যায়। িতীয় িবযুের সময়ই সাাজবাদী বৃেটন বুঝেত
পেরিছল পৃিথবী জুেড় তার কারবার করবার িদন শষ হেয় এেসেছ। তখন তারা ভারত তােগর একরকম িতও িনেয়
ফেলিছল। ভারেত বৃিটশ শাসন িতিত হেয়িছল িহেদর সহেযািগতায়। তাই িবদােয়র কােলও তারা পুরেনা িমেক অস
করেত চায়িন। ভারত িবভ হাক এবং ভারেতর বুক জুেড় মুসিলম লীেগর দািব মাতােবক একিট মুসিলম রা িতিত হাক
মুসিলম িবেষী বৃেটন কখেনাই চায়িন।
ভারেতর শষ ভাইসরয় িছেলন লড মাউটবােটন। িতিন িছেলন নেহর বিগত বু। িতিনও চানিন ভারত িবভ হাক।
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কবলমা কােয়েদ আযেমর বল বি ও বিল নতৃের সামেন িিটশ সরকার ও কংেেসর িহ নতৃবৃ পািকােনর
দািবেক অখনীয় বাবতা ীকার করেত বাধ হেয়িছেলন। পািকােনর দািবেক যখন ধূিলসাৎ করা গল না, তখন নেহ ও
তার সাাজবাদী বু মাউটবােটন র্যাডিফ রােয়দােদর মাধেম িবকলা পািকান দয়ার ববা করেলা। মুসলমানেদর
ায দািব-দাওয়ার িত উেপা ও ষড়য কের তােদরেক খবাকৃিতর পািকান দয়ার এসব গাপন পরামেশর কথা
পরবতীকােল লাির কিল ও ডািমিনক লািপেয়র কৃত ‘Freedom at Midnight’ ে িবশদভােব আেলািচত হেয়েছ। দশ
িবভােগর সময় িসা হেয়িছল, দশীয় রাজেলা তােদর ইাসাের ভারত অথবা পািকােন যাগ িদেত পারেব অথবা তােদর
াধীন সা বজায় রাখেত পারেব। মীর লােয়ক আলী জািনেয়েছন, এ িসা অসােরই হায়দারাবােদর িনজাম মাউটবােটেনর
কােছ িচিঠ িলেখ জািনেয়িছল, হায়দারাবাদ ভারত বা পািকান কােনা রােই যাগ িদেব না, স াধীন রা িহেসেবই থাকেব।
মাউটবােটন উের িনজামেক জানান য, িতিন তার প যথাযথভােব িিটশ সরকােরর কােছ রণ কেরেছন এবং িতিন খুব
িশগিগরই তার উর আশা করেছন। মীর লােয়ক আলী িলেখেছন- উরপিট অব কখেনাই আেসিন। কননা, মাউটবােটন
পরবতীকােল ীকার কেরেছন, িতিন িনজােমর পিট িিটশ সরকােরর িনকট আেদৗ রণ কেরনিন। মাউটবােটেনর এই
ীকৃিতর সােথই যাগ রেয়েছ হায়দারাবাদেক িনেয় িিটশ সরকার ও কংেেসর িহ নতৃবৃের গভীর ষড়যের। ভারত
িবভােগর পেরও কংেস মাউটবােটনেক াধীন ভারেতর থম গভণর জনােরল িনেয়াগ কেরিছল। এ িছল তার মুসলমানেদর
সােথ বঈমানীর পুরার।
মাউটবােটনেক কংেস কতৃক গভণর জনােরল িনেয়ােগর অতম উে িছল দশীয় রাজেলােক চতুর দতার সােথ
ভারতভু করা। দশীয় রাজ িহেসেব কাির ও হায়দারাবােদর  িছল সবািধক এবং নেহর দৃি বিশ কের পেড়িছল এ
িট রােজর ওপর। দশ িবভােগর সােথ সােথ হায়দারাবাদ িনেজেক াধীন িহেসেব ঘাষণা কের। সখােন একিট াধীন সরকার
িতিত হয় এবং একিট াধীন সরকােরর জ যা যা েয়াজন তাও চালু করা হয়। িক অখ ভারেতর া নেহ এটা
মেন িনেত পােরনিন- ভারেতর ৎিপের মেধ পািকােনর মেতা আেরকিট াধীন রা মাথা উঁচু কের দাঁড়াক। তাই িতিন এেক
সামিরক আাসেনর মাধেম রাতারািত দখল কের নয়ার িসা নন।
আাসেনর তািরখ িনধািরত হয় ১৩ সের, ১৯৪৮। এ িদনিট িনধারণ করার পছেন একিট কারণ িছল। এর
মা িদন আেগ কােয়েদ আযম ইেকাল কেরিছেলন- সম পািকান তখন শােক মুমান। ভারতীয় সনা
কতৃপ মেন কেরিছল, এ সময় হায়দারাবােদ অিভযান চালােল পািকােনর প থেক তমন কােনা বাধা সৃি
হেব না। কাযত তাই হেয়িছল। আধুিনক অে সিত ভারতীয় বািহনীর সােথ হায়দারাবােদর সনাবািহনী িটেক
থাকেত পােরিন। হায়দারাবাদ ভারেতর পদানত হেয়িছল। মা পাঁচ িদেনর যুে ভারতীয় বািহনী ৭০,০০০ িনরীহ
মাষেক হতা কের। লুটতরাজ, নারী ধষণ এেলা তা িছলই। এই য সািবক গণহতা, ভারতীয় বািহনীর মানবতা
িবেরাধী রয় ও লাকেয়র িবে িবিবেবক চাখ তুেল তাকায়িন।
জািতসংঘ থেক খবর এেলা- হায়দারাবাদ সংা য আেলাচনা সভা ১৬ সের হওয়ার কথা িছল, তা ২০ তািরখ পয
িপিছেয় দয়া হেয়েছ। িবজুেড় মুসিলম দমেনর য িচ একােল আমােদর সামেন  হে, তা একিটই ইিত কের, মুসিলম
িনবতেনর ে সারা িনয়ার সব শিই এক ও অিভ সূে গাঁথা। তাই হায়দারাবােদ াণবাদী আাসেনর াপেট
জািতসংেঘর চািলকাশিেলা িনিয়তার অিভনয় কের গেছ।
হায়দারাবােদর যু থেক আেরকিট িজিনস  হেয় ওেঠ- মুসলমােনর িবপযয় তার িভতর থেকই যুেগ যুেগ সূিচত হেয়েছ।
যুে িনজাম বািহনীর পরাজয় এেতা িরত গিতেত সব হেতা না, যিদ হায়দারাবাদ বািহনীর ধান এল এদস িবাসঘাতকতা
না করেতন। পলাশীর যুে মীর জাফর য ভূিমকা পালন কেরিছেলন সাঈদ আহমদ এল এদস তার পুনরািভনয় কেরিছেলন
মা। এ আেলাচনা সূণ হেব না, যিদ িবাসঘাতক এল এদেসর পােশ দশেিমক কােশম িরজভীর নাম উািরত না হয়।
এই দশেিমক িনজ উেদােগ ই লাখ সদের এক ােসবক দল গঠন কেরিছেলন যারা ভারতীয় বািহনীর িবে শষ
রিব িদেয় িতেরাধ সৃি কেরিছল।
হায়দারাবাদ আজ ইিতহাস হেয় গেছ। িক স ইিতহাস আমােদর জ কতকেলা িদক িনেদশনাও রেখ গেছ। অখ ভারত
তের বরা উপমহােদশবাপী াণবােদর আিধপত িবােরর  এখেনা িবসজন দয়িন। এ ের কথা সই দশম
শতাীেত আলেবনী তার ‘িকতাবুল িহ’-এ পিরারভােব িলেখ গেছন। মসংিহতার সমােজর ধানরা য অের ায
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দািব-দাওয়ােক কখেনাই মেন নয় না, তার কথা আলেবনীর চেয় রভােব কউ বলেত পােরনিন। আধুিনককােল
জওয়ােহরলাল নেহ তা ‘Discovery of India’ ে দিণ এিশয়াবাপী স  িবােরর কথা পুনরায় উারণ কেরেছন।
এ ইিতহােসর পাতােলা আজ আমােদর নেড়-চেড় দখবার েয়াজন আেছ বিক! কারণ য শি হায়দারাবােদর বুক িচের
রের বা ছুিটেয়িছল, তারা য আমােদর আজাদীেক পােয়র তেল িপেষ মারেব না তার কান গারািট নই। স অভ শির
িবে কােশম িরজভীর মেতা দশেিমকেদর কামর বঁেধ দাঁড়ােনার সময় আজ এেসেছ।
সূঃ বুকমাার কাশনী কতৃক কািশত “সাাজবাদ” ।

ফাহিমদ-উর-রহমান
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ফাহিমদ-উর-রহমান একজন মননশীল াবিক ও বুিজীবী। পশায় মেনােরাগ িবেশষ হেলও
ইিতহাস, সংৃিত, ধম, সমাজ ইতািদ িবষয় িনেয় িতিন িলখেছন। সমাজ ও সংৃিত সেচতন
িবধায় িতিন আধুিনকতার সমা িনেয় িলেখেছন। আধুিনকতা ও সাাজবােদর সমা থেক
উরেণর পথ িনেয়ও িতিন কথা বেলেছন। তার ঋ লখােলিখ নতুন আিেক বাঙািল মুসলমােনর
জািতসার উপের আেলাকপাত কেরেছ। তাঁর কািশত ের নামঃ ১। ইকবাল মনেন অেষেণ
(১৯৯৫) ২। অ আেলায় দখা (২০০২) ৩। উর আধুিনকতা (২০০৬) ৪। সলািরজেমর সত
িমথা (২০০৮) ৫। উর আধুিনক মুসিলম মন (২০১০) ৬। সাাজবাদ (২০১২) ৭। বাংলােদশ
িজাবাদ (২০১৩) ৮। সাংৃিতক আাসন ও বাংলােদশ (২০১৪) পাশাপািশ তাঁর সাদনায়
কািশত হেয়েছ ১। জামাল উীন আফগানী: নব ভােতর সূয পুষ (২০০৩) ২। মহািবোহ
১৮৫৭ (২০০৯) ৩। ফরােয়জী আোলন : আসার রাজনীিত (২০১১)
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