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পািক ান সৃি  হয় মুসিলম লীেগর রাজনীিতর ভতর িদেয়। মুসিলম লীেগর রাজনীিতেত কান অথনীিতর যাগ িছল
না। ধু ধেমর নােম এবং সংখ া  ও সংখ ালঘু এই ই িবষেয়র ওপর ভর কেরই মুসিলম লীগ পািক ান সৃি
কেরিছল। য কারেণ রা িট কতৃ অেথ রা িব ােনর কাঠােমা অ যায়ী কান রা  হে  িক-না, আর তা না হেল এই
রাে র ভিব ত িক এসব কান িকছুই পািক ান আে ালেনর নতারা িচ া কেরনিন। ব ব ু ছা  জীবেন পািক ান
আে ালেনর একজন একিন  কমী  িছেলন। ১৯৪৬ সােলর িনবাচেন  িতিন সাহরাওয়াদীর সে  একজন কমী
িহেসেব িনবাচনী চাের পণূ ভূিমকাও পালন কেরন। তেব মসুিলম লীেগর অ  নতাকমীেদর সে  ব ব রু
দৃি ভি র একটা পাথক  িছল। ব ব রু কাজ ল  করেলও যমন বাঝা যায় তমিন তার অসমা  আ জীবনীও
মেনােযােগর সে  পড়েল বাঝা যায়, িতিন িনবাচনিটেক িনেয়িছেলন পূববাংলার দির  মসুিলেমর মুি র একিট
উপায় িহেসেব। একজন খর দৃি স  ত ণ িহেসেব িতিন তৎকালীন পবূবাংলার দির  মসুিলমেদর জীবনেক ধু
দেখনিন, উপলি ও কেরিছেলন তােদর ক । একজন অিতমানিবক দেয়র ত ণ িহেসেব িতিন ব িথত িছেলন

তােদর অথৈনিতক কে । তা ছাড়া তখন পািক ান াবিট  িছল  লােহার াব  অ যায়ী। লােহার ােব  বলা
হেয়িছল, ...the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-
Western and Eastern Zones of the India, should be grouped to constitute Independent
States in which constituent units shall be autonomous and sovereign.

That adequate, effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the
constitution for the minorities in these unites and these regions for the protection of their
religious,  cultural,  economic,  political,  administrative  and  other  rights  and  interests  in
constitution with them;...

লােহার ােবর এই ‘ টস’-এর ‘এস’ বাদ িদেয় য একিট ক শািসত রা  তির হেব এমনিট তখন কান মেতই
ব ব রু মেতা সৎ ও উদার ত ণ মসুিলম লীগ কমীেদর মাথায় আেসিন। তােদর মাথায় আেসিন, ধম ব বসায়ীরা
এই  রা  তিরর  আেগ  ইংেরেজর  ই েন  ও  টেখলায়  ভাইেয়  ভাইেয়  দা া  সৃি  করেব।  যার  ভতর  িদেয়

ায় শািসত ট তা হেবই না সে  সে  উেব যােব মাইনিরিটর সব ধরেনর াধীন অিধকার। তাই মুসিলম লীেগর
এই সৎ ও উদার কমী শখ মুিজবরু রহমানও তাঁর নতা হােসন শহীদ সা াওয়াদীর মেতা র া  ওই পািক ােনর

মতার সাপান  থেক িনেজেক  সিরেয়  নন এবং  ততিদেন  খর বিু দী  এই  ত ণ  উপলি  কেরন  ধমীয়
রাজনীিতর কতৃ প। য কারেণ আজীবন িতিন সং াম কের গেছন ধমীয় রাজনীিতর িব ে  এবং িতিন এও
উপলি  কেরন, ধেমর নােম কান দশ হেত পাের না। ধেমর নােম কউ দশ থেক িবতািড়ত হেত পােরন না। তাই
তাঁেক  িনেয়  তির  পািক ােনর গােয় া  িরেপােট  দখা  যাে ,  িতিন  ১৯৪৭ সােলই  ফিরদপুের জনসভা  কের
সংখ ালঘেুদর দশত াগ না করার জ  বলেছন।
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অথাৎ পািক ান সৃি র পর পরই ব ব রু উপলি েত আমরা িতনিট িবষয় ভােব পাি  : এক. পবূবাংলার মা ষ,
িবেশষ কের দির  মসুিলমরা য আিথক মিু র জ  পািক ান চেয়িছেলন স পািক ান হয়িন। ই. লােহার াব
অ যায়ী না হেয় স ণূ েপ রা  িব ােনর িনয়মবিহভূত একিট রা  সৃি  হেয়েছ। িতন. এই রা  সৃি  করেত িগেয়
ধেমর নােম য নরহত া হেয়েছ তা ধু অমানিবক নয়, িচর ায়ী এক ত।

এই িতন উপলি  থেক ব ব রু রাজৈনিতক জীবেনর েত াথিমকভােব য িস া েলা িনেত দখা যায়
তাহেলা রাজনীিত হেত হেব সবার জ , কান একিট িবেশষ স দােয়র জ  নয়। আর রাজনীিতর অ তম উে
হেত হেব মা েষর মুি । য মিু র থম শত অথৈনিতক মিু । মা েষর এই অথৈনিতক মিু  ছাড়াও আরও অেনক
মিু র েয়াজন। তেব এটাই সত  সব মিু র পবূশত অথৈনিতক মুি । মা েষর জীবেন অথৈনিতক মিু  এেল
ধীের ধীের মা ষ অ  সব মিু র িদেক এেগায়।

পািক ােনর েত অথাৎ ১৯৪৯ সােলর ২৩ জুন য রাজৈনিতক দলিট গঠন করা হয় তার উে  যিদও িছল সকল
মা েষর জ  একিট রাজৈনিতক াটফম গেড় তালা, িক  তখনও পািক ােন স পিরেবশ শতভাগ সৃি  হয়িন। তাই
আওয়ামী (জনগেণর) লীগ না গেড় থেম তােঁদর গড়েত হেয়িছল জনগেণর মসুিলম লীগ। অথাৎ আওয়ামী মসুিলম
লীগ। িক  এই আওয়ামী মসুিলম লীগ গড়ার আেগ থেকই পািক ান গােয় া িরেপােট দখা যাে  ব ব ,ু যখােন
িমিটং করেছন সখােনই িতিন পবূ বাংলার মা েষর খাদ  অভােবর কথা বলেছন। অথাৎ পািক ােন নতনু রাজনীিত

 করার আেগর থেক িতিন য  ত করেছন, সখােন িতিন পবূবাংলার মা েষর অথৈনিতক সম ােক
াধা  িদে ন। ব ব ু স িকত ১৯৪৭, ৪৮ এর পািক ান গােয় া িরেপাট পযােলাচনা করেল এটা  হয় য,

ব ব ু  চাি েলন মসুিলম লীগ দির  মসুিলেমর দল  হাক। তার ওই সমেয়র ব ব  থেক  ( য  সব  ব ব
গােয় ারা তােদর িরেপােট উে খ কেরেছন) এটা  হয় য, ব ব রু এই কােজর অ তম বড় বাধা িছেলন

মওলনা আকরম খাঁ। িতিন মসুিলম লীগেক তার পেকট লীেগ পিরণত করেত চেয়িছেলন। আর এর থেক মিু
পাওয়ার জ ই, দির  মুসিলমসহ পূববাংলার সকল দির  মা েষর মুি র লে ই ১৯৪৯ সােলর ২৩ জনু আওয়ামী
মসুিলম লীগ িত া করা হেয়িছল।

আওয়ামী মসুিলম লীগ যখন িত া করা হয় পািক ানী শাসন স সমেয় ব ব েুক জেল রেখিছল। িতিন মিু
পান ২৭ জুলাই। তার মা  িকছু িদেনর মেধ  পবূবাংলায় িভ  হয়। এই িভে র সময় ব ব ইু দেশর িবিভ

াে  ছুেট  খােদ র  দািবেত  আে ালন  কেরন।  অথাৎ  পািক ােনর  রাজনীিতেত  বা  পািক ান  সৃি েত  যখােন
রাজনীিতর ক িব েত িছল ধম। ব ব ু সই দেশ রাজনীিতর ক িব েত িনেয় আেসন মা েষর অথৈনিতক
মিু । অভাব থেক মুি । সিত  বলেত িক, পািক ােনর রাজনীিতেত অথনীিতেক রাজনীিতর ক িব  ব ব ইু
কেরন। কউ কউ বলেত পােরন, কিমউিন রা তার আেগর থেক অথনীিত িনেয় রাজনীিত করিছেলন। তারাই এটা

 কেরন। তেব বা বতা বেল কিমউিন রা তখন এতটাই িবপয  িছল য তােদর পে  কাে  মূল ধারায় এেস
এ ধরেনর কান রাজনীিত করার েযাগ িছল না। তাছাড়া কিমউিন রা তখন িনেজেদর আদেশর  িনেয় এতই
ব িতব  িছল য দেশর রাজনীিত িনেয় তােদর ভাবার সময় িছল না।

ব ব রু ে  আেরকিট  বড় িদক  হেলা,  ধু  িবেরাধী  দেল থেক িতিন জনগেণর অথৈনিতক  সম ার জ
আে ালন কেরনিন। যু ে টর অ তম নতা আবু হােসন সরকােরর নতৃে  সরকার পিরচািলত হে  তখনও
িতিন যমন জনগেণর অথৈনিতক দশার জ  লেড়েছন, এমনিক কে  তারঁ নতা হােসন শহীদ সা াওয়াদীর
নতৃে  আওয়ামী লীগ সরকার, স সমেয়ও িতিন জনগেণর আিথক দশার কথা বলেত ভােলনিন।

য সময় আবু হােসন সরকার মুখ ম ী স সমেয় অথাৎ ১৯৫৬ সােলর ২ থেক ১২ জলুাই ইে ফােকর িরেপােটর
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ভতর িদেয় ব ব রু ওই সমেয় ব তা ও গৃহীত পদে েপর িকছু অংশ ত  করেলই  হয় য ব ব  ুসাধারণ
মা েষর খাদ  বা অথৈনিতক স ট িনেয় সিদন কতটা সা ার িছেলন। কীভােব িতিন রাজনীিতর ক িব েত
মা েষর অথৈনিতক সম ার সমাধানেক িনেয় এেসিছেলন। ২ থেক ১২ জুলাই পয  ব ব রু পদে প েলা িছল
িন প:

২ জুলাই, ১৯৫৬, আওয়ামী লীেগর জনােরল সে টাির শখ মিুজব আহূত পূব পািক ান আওয়ামী লীেগর ওয়ািকং
কিমিটর সভা অ ি ত হয়। সভায় গৃহীত ােব বলা হয়, খাদ  পিরি িত মাকােবলায় সরকার ও মি সভা শাচনীয়
ব থতাও চরম কেল ািরর পিরচয় িদেয়েছ।

৩ জুলাই, ১৯৫৬, ‘৮ জলুাই খাদ  দািব িদবস’ (আওয়ামী লীগ ওয়ািকং কিমিট কতৃক িস া  অ েমাদন) খাদ  দািব
িদবসেক সামেন রেখ পূব পািক ান আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক শখ মুিজবরু রহমান য িববিৃত দন তা
িছল, আগামী ৮ জুলাই ‘খাদ  দািব িদবস’ পালেনর জ  পূ পািক ান আওয়ামী লীগ িভ  িতেরাধ কিমিট য
িস া  হণ কেরেছ, পবূ পািক ান আওয়ামী লীগ ওয়ািকং কিমিটর গত ৩০ জুেনর সভায় তা অ েমাদন করা
হেয়েছ।  উ  িদবেসর  কমসূচী  হে  জনসভা  অ ান  ও  শাভাযা া।  এই  িদবস উপলে  িবিভ  জনসভার

াবাবলী অ হপূবক পািক ােনর ধানম ী, জাতীয় পিরষেদর িবেরাধীদলীয় নতা এবং ঢাকার পূব পািক ােনর
আওয়ামী লীেগর সদর দফতের রণ করা যেত পাের।

৪ জুলাই, ১৯৫৬, আওয়ামী লীেগর উেদ ােগ খােদ র দািবেত মু ীগে  সে লন অ ি ত হয়। এই সে লেন
মু ীগ  মহ মা আওয়ামী লীগ িভ  ও ব া িতেরাধ কিমিট গঠন কের। এর পর মু ীগে  কা  জনসভা হয়।
এই জনসভায় ব ব  রােখন শখ মিুজবরু রহমান, বাব ুরাধা মাধব দাস, কারবান আলী মখু।

৭ জুলাই, ১৯৫৬, খাদ  দািব িদবস পালেন বাধা িহেসেব শহের ১৪৪ ধারা জািরর িন া কের শখ মিুজবরু রহমান
িববিৃত দন। িববিৃতেত ােদিশক আওয়ামী লীেগর জনােরল সে টাির শখ মিুজব বেলন, ‘আগামীকাল হইেত
শহের শাভাযা া িনিষ  কিরয়া ১৪৪ ধারা জািরর িন া করার ভাষা খঁুিজয়া পাইেতিছ না। সরকার মি সভার (আবু
হাসেন সরকার, কএসিপ নতা) ইহাই নবতম অগণতাি ক কীিত। সরকার জািনেতন য, ওয়ািকং কিমিটেত গৃহীত

াব অ য়ায়ী আওয়ামী লীগ ৮ জলুাই খােদ র দািবেত শহের এক সভা ও শাভাযা া অ ােনর িস া  হণ
কিরয়ােছ। এই ১৪৪ ধারা জািরর য কারণ দখােনা হইয়ােছ তাহা অতীব ারজনক। কারণ, আওয়ামী লীগ
পিরচািলত কান সভা িকংবা শাভাযা ার ফেল কখনও শাি  ভ  হয় নাই। আেদশিট তাই ভােব জনসাধারেণর
গণতাি ক  অিধকােরর খলাপ। ‘সরকার মি সভা’  খাদ  সং া  ব াপাের সকল অপকম,  কেল াির  ও  নীিত
ঢািকবার জ  ত হ মৃতু পথযা ী হাজার হাজার িনর  জনসাধারণেক সাহায দােন ব থ হইয়া এই কৗশেলর আ য়

হণ  কিরয়ােছন।’  (ইে ফাক,  ৭  জুলাই,  ১৯৫৬)  ৭  জলুাই,  ১৯৫৬,  ােদিশক  আওয়ামী  লীেগর  জনােরল
সে টাির শখ মিুজবরু রহমান আজ (শিনবার) ৫৬ িস সন রােড অবি ত আওয়ামী লীগ কাযালেয় পবূ পািক ান

আওয়ামী লীেগর ওয়ািকং কিমিটর এক জ রী সভা আ ান কেরন। িতিন জানান, সভায় খাদ  দািব িদবসেক সামেন
রেখ সরকার কতৃক ১৪৪ ধারা জািরর ফেল উ তূ পিরি িত িনেয় আেলাচনা হেব। এিদন স ায় আতাউর রহমান

খােনর সভাপিতে  এ সভা অ ি ত হয়। এই সভা ১৪৪ ধারা জািরর তী  িন া কের। ঢাকায় ওই িদন খাদ  দািব
িদবস পালন িগত রাখার িস া  হণ করা হয়।

১০  জুলাই,  ১৯৫৬,  শখ  মুিজব  এিদন  পবূ  পািক ােনর  খাদ  সম া  িনেয়  উ তূ  পিরি িত  হােসন  শহীদ
সা াওয়াদীেক অিভিহত করার জ  করাচী পৗঁছান।
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১২ জুলাই, ১৯৫৬, করাচীেত শখ মুিজবুর রহমান এমিপ পবূ পািক ােনর খাদ  পিরি িতর তর অব া িনেয়
হােসন শহীদ সা াওয়াদীর সে  দীঘ ণ আেলাচনা কেরন।

ইে ফােকর ১৯৫৬ সােলর িরেপােটর ওপর িভি  কের এগার িদেনর একিট ছিব ও সাধারণ স াদক শখ মিুজবরু
রহমােনর য িববিৃত ইে ফােক কািশত হেয়িছল সটা তেুল ধরার ভতর িদেয় বশ িকছু িবষয় আমরা ল  করেত
পাির। থমত. ওই সমেয়র খাদ  অভাব মটােনার দািবেত এই এগােরা িদন িনরলসভােব ব ব ু একটার পর একটা
রাজৈনিতক কমসূচী িনে ন এবং িতিন মু ীগে ও যমন জনসভা করেত যাে ন তমিন ছুেট যাে ন তাঁর নতা
সা াওয়াদীর কােছ করাচীেত। অথাৎ একজন রাজনীিতক দেশর অথৈনিতক সম া সমাধােনর জ  কতটা তৎপর

হেত পােরন এটা তার একিট সেবা  উদাহরণ। আর এই এগােরা িদনই ধু নয়, শষ অবিধ এই খােদ র দািবেত
ব ব ু রাজপেথ িমিছল করেত িগেয় র া ও হেয়িছেলন। ওই িমিছেলর ত দশী তৎকালীন িরেপাটার, পরবতী
সমেয়  ভেয়স  অব  আেমিরকার  সাংবািদক  িজয়াউর  রহমােনর  একিট  সা াতকার  ১৯৯২  সােল  িনেয়িছলাম।

ত দশী িহেসেব িজয়াউর রহমান বেলন, সিদন ব ব ু চকবাজার থেক খােদ র দািবেত িমিছল িনেয় অ সর
হন। সদরঘাট এেল সরকারী পিুলশ ওই িমিছেল িল চালায়। িলেত সবাই ছ ভ  হেয় যান এবং িজয়াউর রহমান
িনেজ একিট িসেনমা হেল আ য় নন। িসেনমা হেলর কািনেস এেস িতিন দখেত পান িলেত সবাই ছ ভ  হেয়
গেছ রাজপেথ র া  অব ায়। একজন একিট র া  আহত দহ কাঁেধ িনেয় িনভীকভােব দাঁিড়েয় আেছন। িতিন

কািনেশর িদেক আরও এিগেয় িচনেত পােরন িতিন শখ মিুজবরু রহমান।

এর থেক িন য়ই বলা যায়, ১৯৪৭ এ ধেমর নােম ভাইেয় ভাইেয় দা ার ভতর িদেয় য রাজনীিতর নােম একিট
দেশর সৃি  হেয়িছল সই দেশর রাজনীিত ১৯৪৯ সাল থেক ১৯৫৬ সােলর মেধ  শখ মিুজবরু রহমান ায় একক
চ ায় অথৈনিতক মুি র জ  রাজপেথ র া  হবার অব ােন িনেয় আেসন। রাজনীিতর এই পিরবতেনর একক

কািরগর ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান। এ কােজ িতিন এতটাই আেপাসহীন িছেলন য, কে  যখন আওয়ামী লীগ
সরকার, হােসন শহীদ সাহরাওয়াদী পািক ােনর ধানম ী তখনও িতিন মা েষর অথৈনিতক ক  বা খােদ র কে র
কথা বলেত িপছপা হনিন। হােসন শহীদ সাহরাওয়াদী ধানম ী িহেসেব পালােমে ট বলেছন, খােদ র অভাব পূরণ
কেরেছন িতিন। সরকারী দেলর সদ  িহেসেব ব ব ু িতবাদ কের বলেছন, মাননীয় ীকার, ধানম ীর কথা
সিঠক নয়। আিম একিদন আেগও পূব বাংলার ত  এলাকায় িছলাম। সখােন চলেছ খাদ াভাব।

১৯৪৯ সাল থেক ১৯৫৬ এর ভতর ব ব ু একাই ধমিভি ক পািক ােনর রাজনীিতর গিত কিৃত বদেল িদেয়
অথৈনিতক  মিু র  ধারা  বািহত  কেরিছেলন  রাজনীিতেত।  আর তারই  ধারাবািহকতায়  িতিন  ছয়  দফা,  থম
প বািষকী পিরক না, ি তীয় িব েব উ ীত কেরিছেলন রাজনীিতেক, জািত ও দশেক। আওয়ামী লীেগর ৭০
বছের দশ আজ অথৈনিতক উ য়েনর একিট উদাহরণ িহেসেব মাথা উচঁু  কেরেছ িবে । তার সূচনািট এভােবই
আওয়ামী লীেগর েত শখ মিুজবরু রহমান নামক একজন দীঘেদহী, আজা লি ত বা র বীর াি েকর হােতই

 হেয়িছল।

swadeshroy@gmail.com

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতকৃ াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মিু ত ও
কািশত। রিজ: নং িডএ ৭৯৬। কাযালয়: জনক ঠ ভবন, ২৪/এ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন, িজিপও বা : ৩৩৮০, ঢাকা, ফান:

৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অেটাহাি টং ২০ িট লাইন), ফ া : ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই- মইল: janakanthanews@gmail.com ওেয়বসাইট:
www.dailyjanakantha.com  এবং  www.edailyjanakantha.com  ।।  Copyright  ®  All  rights  reserved  by

ব বন ু ও পািকসােনর রাজনীিতেক অথনীিতর ধারায় ফরােনা - েদশ রায়... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/429079/

4 of 5 6/20/2019 10:43 AM



dailyjanakantha.com

ব বন ু ও পািকসােনর রাজনীিতেক অথনীিতর ধারায় ফরােনা - েদশ রায়... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/429079/

5 of 5 6/20/2019 10:43 AM


