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বাঙািলর জািতরাে র িপতা শখ িজব 
 (২য় িকি ) 

চার দশেকরও বিশ সময় আেগ বাংলার মা েক র  িদেয় পিব  কের যােক সপিরবাের শহীদ হেত হেয়িছল তার স েক  
বাক  িলখেত আর কার কী হয় জািন না, আমার তা হাত ক েপ। কােনাভােবই আিম তােক িনেয় লখার সাহস পাই না। এত বড় 
মােপর মা ষ তােক ায়ন করার মতা আমার মেতা নগ  একজেনর থাকেতই পাের না। জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র 
রহমানেক থম সশরীের দিখ ২৩ ফ য়াির ১৯৬৯। সই থেক ১৯৭৫-এর আগ  পয  তােক কােছ এবং ের থেক দেখিছ। 
দেশর আেরা রাজৈনিতক নতােকও দেখিছ। মাওলানা ভাসানী, কমেরড মিন িসংহ বা অ াপক মাজাফফর আহমদেদর রাজনীিত 

পযেব ণও কেরিছ। আজ এত বছর পেরও যিদ সব রাজৈনিতক নতােক ায়ন কির তেব ায় অবনত হওয়ার মেতা মা ষ 
একজনেকই পাই। িতিন জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান। 

তার নাম েনিছ ১৯৬৬ সােল, যখন ঢাকা কেলেজ পড়ার সমেয় ছা লীগ করা  কির। সখােনই ছয় দফা নামক এক  িলফেলট 
িবলােত িগেয় থম জেনিছ য বাঙািলরা তােদর া  পায় না। তার আেগ সারাটা ল জীবেন পাক সার জিমন সাদ বাদ গেয় 
পািক ািন হওয়ার চ া কেরিছ। ১৯৬৫ সাল িছল থম যখন ঢাকা শহের এেস লাল বাহা র শা ীর শ িলকা ালােত দেখিছ। 
ছয় দফা পাঠ কের জীবেন থম অ ভব করলাম, আিম বাঙািল এবং আমার এক  আলাদা ভাষা, আলাদা সং িত ও আলাদা খ  
রেয়েছ। ১৯৬৮ সােল ঢাকা িব িব ালেয় েবশ কের নলাম, বাঙািলেদর একজনই নতা, তার নাম শখ িজ র রহমান। তারপর 
১১ দফায় সই ছয় দফা  হয় আর রাজপেথ তার ি র দািবেত িমিছল করা িদেয় িনেজর ¯ ◌ø◌াগান দয়ার মতােক শািনত 
কির। তােক দিখ য িদন তােক ব ব  উপািধ দয়া হয় স িদন। ছা লীেগর ঢাকা িব িব ালেয়র নগ  একজন কম  িহেসেব তার 
সামেন যাওয়ার কােনা কারণই িছল না। তেব যারা তার কােছ থাকেতন তােদর সে  আমরা িদন-রাত কাটাতাম বেল তার 

ি গত ভাবনা-জীবনাচার বা রাজৈনিতক দশন জানেত পারতাম। সই মা ষ  জািতর জনক ব ব  শখ িজ র রহমান। 

য সমেয় ি শরা রা উপমহােদশ েক সা দািয়কতার িবষবাে  কলি ত কের  অ ুত রা  বািনেয় িদেয় িগেয়িছল এবং 
েরা উপমহােদেশর তাবৎ বড় বড় রাজনীিতিবদরা সই সা দািয়কতােকই মাথায় েল িনেয়িছেলন তখন িতিন সা দািয়ক রা  

গঠেনর িবপরীেত এক  ভাষািভি ক আ িনক জািতরা  গঠেনর রদশ   দেখন। ভাবা যায় য পািক ান তিরর ৫ মােসর মােঝ 
িজ াহর েখর ওপর কউ না না িচৎকার কের িনেজর মা ভাষার দািবেক উ াপন করেত পােরন। এই অ েল ভাষারা  ধারণা 
তখন মােটই  পায়িন। ব ব  সই মা ষ  িযিন বাংলােদেশর অ রেক অ ভব কেরন এবং উ  সা দািয়কতা য এই 
অ েলর মা েষর কােছ হণেযা  নয় এবং বাঙািল য তার ভাষা-সািহত -সং িতেক সবার ওপের ঠ ই দয় এবং তার এই 
জীবনধারায় ধম য ধান শি  নয় স  উপলি  করেত স ম হন। আিম িনেজ অিভ ত হই যখন দিখ য িতিন পািক ােনর 
কাঠােমােত থেক তার রাজৈনিতক সংগঠেনর নাম থেক সিলম শ  উপেড় ফেল িদেত পােরন। য মা ষ  িনেজেক  কের 
িনয়ার কােছ েল ধরেত পােরন য, িতিন বাঙািল, মা ষ এবং তারপের সলমান, কবল সই মা ষ ই পািক ােনর শতকরা ৯০ 

ভাগ সলমােনর চােখর সামেন পািক ােনর কােনা রাজৈনিতক সংগঠনেক ধমিনরেপ  করেত পােরন! আজ তার র চার 
দশেকরও বিশ সময় পর আমােদর আইনম ীেক বলেত হয় য, আমরা অব ই ১৯৭২ সােলর সংিবধােন ফরত যাব। িতিন িনেজই 
অ ভব কেরন য ব ব র বাংলােদেশ আমরা ফরত যেত পািরিন। িজয়া, এরশাদ ও খােলদা দশ েক যভােব পািক ােনর 
রবত  অ রাজ  বািনেয়িছল, স র জ  ব ব র ণীত সংিবধােন আমরা এখেনা পির ণভােব িফের যেত পািরিন। আমরা 

সংিবধােন কবল িবসিম াহ রািখিন তােত রা ধম ইসলামও রেখিছ। আমার জানা মেত তার হােত তির ১৯৭২ সােলর সংিবধান  
হে  িনয়ার অ তম সরা সংিবধান, যার সে  লনা করার মেতা কােনা সংিবধান অ ত এই অ েল পাওয়া যায় না। 

আজেকর ত ণরা ব ব েক সভােব ঝেবন না যভােব আমরা তােক িচিন। তােক ঝেত হেল পড়েত হেব, জানেত হেব। ব ব র 
বাঙািল , তার িত একিন তা এবং জািতস া িবষেয় অত   নীিতমালা আমার মেতা লােখা লােখা ত ণেক বাংলােদশ নামক 



এক  রা  গঠেন জীবন িদেত উ ু  কেরেছ। যারা এখন মেন কেরন য, পািক ান আমােদর ঠিকেয়েছ, া  পাওনা দয়িন এবং 
বিনবনা হয়িন বেল পািক ান ভেঙ বাংলােদশ জ  িনেয়েছ তারা ব ব র নীিত ও আদশেক ঝেতই পােরন না। কােনা সে হ 
নই য িতিন পািক ােনর কাঠােমােত িনয়মতাি ক ও গণতাি ক আে ালন এমনভােব গেড় তােলন য সারা িনয়ার কােছ আমরা 

এ  মাণ কেরিছ য আমােদর সশ  ে র পেথ ঠেল দয়া হেয়েছ। িক  বা বতা হে  ১৯৪৭ সােল পািক ােনর জ লে ই িতিন 
েঝিছেলন য, য পািক ােনর  বাঙািলরা দেখিছল সই পািক ান জ ই নয়িন। কবল তাই নয় িহ ান ও পািক ান 

িবভাজেনর সময় বাংলার িবভাজন ও বাংলার া  পাওনা অ ল েলােক বাদ িদেয় পািক ােন বাঙািলেদর সং া কমােনার 
েচ ােতই িতিন অ ভব কেরিছেলন- পািক ােনর তথাকিথত াধীনতা বাঙািলর াধীনতা নয়। এরপর ১৯৪৮ সােলই িতিন এ  
েঝিছেলন য পািক ান রা  বাংলা ভাষাভাষীেদর জ  নয়। স জ ই িতিন ভােবন য বাঙািলেদর এক  আলাদা রা  িত া 

করেত হেব। স জ  িতিন একিদেক পািক ােনর রাজনীিতেত অংশ িনেয়েছন অ িদেক াধীন বাংলােদশ গড়ার সশ  লড়াইেয়র 
িতও গেড় েলেছন। 

বাঙািলর জািতরা  ঝেত হেল তার তির করা ১৯৭২-এর সংিবধান ঝেত হেব। তার ১৯৭২ সােলর সংিবধােনর লম  িছল 
চার । গণত , সমাজত , ধমিনরেপ তা ও জাতীয়তাবাদ। ধীের ধীের আমরা সই চার নীিতর গণত  ছাড়া বািক সব েলােকই 
এিড়েয় চেলিছ। আজেকর বাংলােদেশ সমাজত  শ  কউ উ ারণ কের না। িক  ঐিতহািসক বা বতা হে  সমাজতাি ক ধারণার 
পথ ছাড়া ি র কােনা পথ নই। হয়েতা কাল মাে র সমাজত  িডিজটাল েগ িত া করা যােব না, িক  ধনী-গিরেবর বষ  র 
করেত িডিজটাল েগর সমাজত  ও তার ধারণা কােজ লাগােনা ছাড়া িবক  কােনা উপায় নই। এক সমেয়র কািয়ক মিনভর 
মািলক- িমক কাঠােমা  িদেন িদেন মধা মিভি ক কাঠােমােত পা িরত হে । ফেল িণচির  বা িণসং ােমর সং া 
বদলােব। কােনা এক মা েক ন ন কের সমাজতে র লকথা বণনা করেত হেব- া া করেত হেব। তেব সমাজত  য 
বষ হীনতার ধারণােক জ  িদেয়েছ স  িনয়া থেক িবদায় নেব না। বরং সমাজতে র িডিজটাল ধারা র জ  সারা িনয়ায় 

ন ন কের লড়াই চলেব। অ িদেক ধমিনরেপ তার জ  বাংলােদশেক আবার লড়াই করেত হে । িজয়া-এরশাদ-খােলদা 
বাংলােদশেক যভােব সা দািয়ক রাে  পা িরত করার অপেচ া কেরেছ এবং সারা িনয়ার ধম পিরি িত যমনটা তােত 
বাংলােদেশর জ  ধমিনরেপ তা বজায় রাখােকই এক  বড় চ ােল  িহেসেব দ ড় কিরেয়েছ। 

ব ব র য অসাধারণ ঢ়তা িছল মা েষ মা েষ সা  িত ার িত, তার থম  কাশ ঘেট বাংলােদশ রাে র জে র 
পরপরই। িতিন িষ ধান রাে র গিরব মা ষেদর জ  ২৫ িবঘা পয  খাজনা মও ফ কের দন এবং জিমর সেবা  িসিলং িনধারণ 
কের দন। িতিন এ  তই অ ভব কেরিছেলন য বাংলােদেশর মেতা এক  িষিভি ক দেশর ধান স েদর নাম জিম। সই 
কারেণ ামীেদর হােত জিম রাখা যােব না। তই িতিন িণৈবষ  ও রা ীয় মািলকানায় রা ীয় ক  িত া করার কেঠার 
পদে প হণ কেরন। পািক ােনর রা কাঠােমার বাঙািলর ভাষা আে ালেনর িবষয় র বাইেরও ব ব র ১৯৭১ সােলর ফ য়াির 
মােসর সই ভাষেণর কথা আমরা রণ করেত পাির, যখােন িতিন ঘাষণা কেরিছেলন য িতিন রা মতায় গেল সরকাির 
অিফেসর সব কাজ বাংলােতই হেব। আিম সই িজেবর কথা ভািব য, িজব অপ মা নীর টাইপরাইটার বািনেয়িছেলন। শহীদ 
নীর চৗ রীর িডজাইন করা নীর িকেবাডেক িভি  কের ব জামািনর অপ মা কা ািনর সে  যৗথভােব িতিন অপ মা নীর 
তির কের াধীনতা-উ র বাংলােদশ রাে র অিফস-আদালেত বাংলা ভাষা চা  কেরন। 

য ভাষা রা  ব ব  গেড় েলিছেলন সখােন থেক সের িগেয় আমরা কান জািতরা  গেড় লিছ, স  আিম মােটই িঝ না। 
আ ন না সবাই িমেল ব ব র ভাষা রা টােকই িবে র সরা রাে  পা িরত কির। আ ন সব ে  সই একজন বাঙািলেকই 
অ সরণ কির যার নাম শখ িজ র রহমান।(চলেব) 

মা াফা জ ার : ত ি িবদ ও কলাম লখক। 

 


