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পািক ান আে ালন, দা া ও শখ িজব 

এ ক এম শাহনাওয়াজ 

১৯৪০ সােল লােহার ােবর পর পািক ান াব িনেয় মােঠ নেমিছল সিলম লীগ। িক  কংে সসহ িহ  রাজনীিতকেদর 
িবেরািধতায় শাসক ইংেরজেদর চ া সে ও তা বা বায়ন করা যাি ল না। শষ পয  িস া  হয়, পািক ান অজেনর জ  
আে ালেনর পেথই মােঠ নামেত হেব। ত ণ ছা েনতা শখ িজব এ সময় পািক ান আে ালেন িনেজেক  কেরিছেলন। 

পািক ান দািব িনেয় এক  িনবাচন হওয়ার কথা িছল। সরকাির িস া  িছল, ১৯৪৬ সােলর মাচ মােস িনবাচন কের ক করা হেব 
পািক ান হেব নািক হেব না। অথাৎ ভারতবেষর সলমানরা ক করেব তারা পািক ান চায় িক না। কংে স পািক ান দািবেক 
সমথন কেরিন। তারা ধম িদেয় দশ ভাগ করেত চায়িন। শষ পয  বাঙািল সলমানেক সে  িনেয় রাজপেথ নামেত হয়। 

পািক ান আে ালন যখন ে , সই সমেয়র এক  স  এখােন উে খ করা যায়। ি শ ভারেত শষ িনবাচন হেয়িছল ১৯৪৬ 
সােল। এই িনবাচেন বাংলায় আর ভারেত যখােন সলমানরা সং ায় বিশ, সসব েদেশ সিলম লীগ ভােলা ফলাফল কের। তেব 
পা াব, িস  ও সীমা  েদেশ সিলম লীগ একক সং াগির তা পায়িন। তাই সসব অ েল তারা সরকার গঠন করেত পােরিন। 
একমা  বাংলায় হােসন শহীদ সাহরাওয়াদ র ন ে  সিলম লীগ সরকার গ ত হেয়িছল। িনবাচেনর ফলাফল পযােলাচনা করার 
জ  মাহা দ আলী িজ াহ িদি েত সিলম লীেগর সভা ডাকেলন। িদি  যাওয়ার জ  সাহরাওয়াদ  এক  িবেশষ েনর ব া 
কেরন। এ  কলকাতার হাওড়া শন থেক ছাড়েব। বাংলা ও আসােমর িনবািচত সিলম লীগ সদ  এবং কম রা যােবন এই 

েন। এই িবেশষ েনর নামকরণ করা হেলা ‘ ব পািক ান শাল’। শখ িজবসহ ১০-১৫ জন ছা লীগকম  এই সভায় যাগ 
দওয়ার অ মিত পেয়িছেলন। শখ িজব ও ত র সংগঠেনর ছেলেদর জ   বিগ ক করা হেলা। ছা েদর মে  শখ িজব 

ভীষণ জনি য় িছেলন। ন যা ার সময় এর এক  কাশ দখা গল। ছা রা এই ই বিগর সামেন িলেখ রেখিছল, ‘ শখ িজব ও 
পা র জ  িরজাভড ।’  এই পযােয় ত ণ শখ িজব পািক ান আে ালেন িনেজেক েরা ির জিড়েয় ফেলিছেলন। ১৯৪৬ সােলর 
১৬ আগ  িজ াহ ‘ডাইের  অ াকশন ড’ বা ত  সং াম িদবস নােম এক  কম িচ ঘাষণা করেলন। শাি ণভােব এই িদবস 
পালেনর কথা বলা হেয়িছল। এই সময় িহ - সলমানেদর মে  িবেরাধ তির হি ল। কংে স ও িহ  মহাসভার নতারা মেন 
করেলন, এই িদবস  ত েদর িব ে  ঘাষণা করা হেয়েছ। এই িদবস পালেনর জ  শখ িজব ত র অ সারীেদর িনেয় মােঠ 
নামেলন। িহ েদর মে  যােত ল- বাঝা িঝ না হয়, তাই সিলম লীগ নতা আ ল হািশম শখ িজবসহ ত ণেদর ডেক বলেলন, 
‘ তামােদর মহ ায় মহ ায় যেত হেব। িহ  মহ ায়ও তামরা যােব। তামরা বলেব, আমােদর এই সং াম িহ েদর িব ে  নয়, 
ি েশর িব ে , আ ন আমরা জািত-ধম-িনিবেশেষ এই িদন  পালন কির।’ শখ িজব ত র ব েদর িনেয় এই িনেদশনামেতা 
ঝ িপেয় পেড়িছেলন। সাধারণ িহ রা ঐক ব ভােব এই িদবস পালেন ত হেয়িছল। িক  কংে স ও িহ  মহাসভার নতারা 
ত েদর িবেরািধতা চািলেয় যান। বাংলার ম ী সাহরাওয়াদ ও শাি ণভােব এই িদবস পালেনর আ ান জানান। িতিন ১৬ আগ  
সরকাির  ঘাষণা কেরন। কংে স ও িহ  মহাসভা এর সমােলাচনা করল। 

১৫ আগ  ক করা হেলা, ক কাথায় অব ান নেবন। ১৬ আগ  কলকাতার গেড়র মােঠ জনসভা ডাকা হেয়িছল। ক হয়, সব 
এলাকা থেক শাভাযা া এেস গেড়র মােঠ িমিলত হেব। ইসলািময়া কেলেজ উপি ত থাকার িনেদশ আেছ শখ িজেবর ওপর। 
সকাল ১০টায় সখােন ছা  জমােয়ত হেব। এরপর ত রা কলকাতা িব িব ালেয় যােবন সিলম লীেগর পতাকা উে ালন করেত। 
যথাসমেয় পতাকা উে ালন করা হেলা। তখন কউ বাধা দয়িন। সবাই চেল আসার পর একদল ছা  পতাকা নািমেয় ি েড় ফেল। 
ব ব  ত র আ জীবনীেত িলেখেছন, আেরা আধঘ া পের ত রা যিদ বউবাজার হেয় ইসলািময়া কেলেজ আসেতন তেব ত েক মের 
ফলা হেতা। 

এই িদনই ত  সং াম িদবেসর  ধের িহ - সলমােনর মে  সা দািয়ক দা া  হেয় যায়। থম িদেনর অিভ তা  
ব ব র আ জীবনী থেকই উে খ করা যায়। িতিন িলেখেছন, “ বকার হাে ল থেক মা  কেয়কজন কম  এেস পৗঁেছেছ। আিম 



ও দর সভাক  েল টিবল- চয়ার ক করেত বললাম। কেয়কজন সিলম ছা ী ম জান হাে ল থেক ইসলািময়া কেলেজ এেস 
পৗঁেছেছ। এরা সবাই সিলম ছা লীেগর কম  িছল। এর মে  হােজরা বগম, হািলমা খা ন, জয়নাব বগম, সােদকা বগম তােদর 

নাম আমার মেন আেছ। এরা ইসলািময়া কেলেজ পৗঁছার কেয়ক িমিনেটর মে  দখা গল কেয়কজন ছা  র া  দেহ কােনামেত 
েট এেস ইসলািময়া কেলেজ পৗঁেছেছ। কারও িপেঠ ছারার আঘাত, কারও মাথা ফেট গেছ। িক য করব িক ই ঝেত পারিছ না। 

কারণ, এ জ  মােটও ত িছলাম না। মেয়রা এিগেয় এেস বলল, ‘যারা যখম হেয়েছ, তােদর আমােদর কােছ পা েয় দন। 
পািনর বে াব  কেরন।’ কাথায় এরা কাপড় পােব াে জ করেত? যার যার ওড়না ি েড়, শািড় কেট াে জ করেত  করল। 
কােছই হাে ল, তাড়াতািড় খবর িদলাম। এেদর াে জ কেরই একজন পিরিচত ডা ার িছেলন ত র বািড়েত পা েয় িদেত  
করলাম। ...আমােদর কােছ খবর এেলা, ওেয়িলংটন ায়ােরর মসিজেদ আ মণ হেয়েছ। ইসলািময়া কেলেজর িদেক িহ রা 
এিগেয় আসেছ। কেয়কজন ছা েক ছা ীেদর কােছ রেখ আমরা চি শ-প াশজন ছা  ায় খািল হােতই ধমতলার মাড় পয  
গলাম। সা দািয়ক দা া-হা ামা কােক বেল এ ধারণাও আমার ভাল িছল না। দিখ শত শত িহ  স দােয়র লাক মসিজদ 

আ মণ করেছ। মৗলভী সােহব পািলেয় আসেছন আমােদর িদেক। ত র িপেছ েট আসেছ একদল লাক লা  ও তেলায়ার হােত। 
পােশই সলমানেদর কেয়কটা দাকান িছল। কেয়কজন লাক িক  লা  িনেয় আমােদর পােশ দ ড়ােলা। আমােদর ম  থেক 
কেয়কজন ‘পািক ান িজ াবাদ’ িদেত  করেলা। দখেত দখেত অেনক লাক জমা হেয় গল। িহ রা আমােদর সামনাসামিন 
এেস পেড়েছ। বাধা দওয়া ছাড়া উপায় নই। ইট-পাটেকল য যা পল তাই িনেয় আ মণ মাকােবলা কের গল। আমরা সব 
িমিলেয় দড় শত লােকর বিশ হব না। ক যন িপছন থেক এেস আ র ার জ  আমােদর কেয়কখানা লা  িদল। এর েব  
ইট িদেয় মারামাির চলিছল। এর মে  একটা িবরাট শাভাযা া এেস পৗঁছাল। এেদর কেয়ক জায়গায় বাধা িদেয়েছ, খেত পাের 
নাই। তােদর সকেলর হােতই লা । এরা এেস আমােদর সে  যাগদান করেলা। কেয়ক িমিনেটর জ  িহ রা িফের গল, আমরাও 
িফের এলাম। িলশ কেয়কবার এেস এর মে  ক দােন াস ছেড় চেল গেছ। িলশ টহল িদে । এখন সম  কলকাতায় 
হাতাহািত, মারামাির চলেছ। সলমানরা মােটই দা ার জ  ত িছল না, এ কথা আিম বলেত পাির।” কলকাতা শহর তখন 
লােশর শহের পিরণত হেয়েছ। অেনক বািড়ঘর, দাকানপাট ড়িছল। শখ িজব িবিভ  আ য় ক াে র তদারিক করেত থােকন। 
রােত কারিফউ চেল। দখামা  িলর িনেদশ আেছ। এই অব ায় শখ িজব ও িসেলেটর মায়াে ম চৗ রীর ওপর দািয়  পেড়েছ 
পাক সাকাস ও বািলগ  এলাকায় সলমান বি  পাহারা দওয়ার। িহ রা ায় রােতই এখােন আ মণ কের। ত রা জন ব ক 
চালােত পােরন বেল ত েদর ওপরই দওয়া হয় এই দািয় । এভােব শখ িজব এই সংকেটর সময় ােসবেকর দািয়  পালন 
কেরিছেলন। 

দা া  কলকাতােতই থেম থােকিন। শানা গল ঢাকােতও দা া  হেয় গেছ। এরপর দা া ছিড়েয় যায় নায়াখালীেত। 
িহ েদর বািড়ঘর ট হেত থােক। আ ন লািগেয় দওয়া হয়। ওিদেক ভারেতর িবহার থেকও দা ার খবর আসেত থােক। সখােন 
সলমানেদর বািড়ঘের আ ন লাগােনা হয়। টপাট হেত থােক। আহত-িনহেতর সং াও বাড়েত থােক। এ সময় যেহ  শখ িজব 

কলকাতায় িছেলন, তাই ােসবেকর দািয়  পালন করার জ  ত েক িবহাের পাঠােনা হয়। এখান থেক শখ িজব ায় এক 
হাজার অসহায় মা ষেক িনেয় আসানেসােল যান। এখােন ায় দড় মাস িতিন  মা েষর পােশ থেক কাজ কের গেছন। র 
পির েমর কারেণ একপযােয় িতিন অ  হেয় পেড়ন। অ  শরীেরই কলকাতায় িফের আেসন। এখােন এেস র আেরা বেড় গল। 
খবর পেয় হােসন শহীদ সাহরাওয়াদ  শখ িজবেক হাসপাতােল ভিতর ব া কের িদেলন। িহ - সিলম দা া তখেনা 
এেকবাের থােমিন। এক রিববার ারাক ের গালমােলর খবর পেয় সাহরাওয়াদ  শখ িজবেক সে  িনেয় রওনা হন। সখােন 
মহা া গা ীও আেসন। ত রা থম নারেকলডা ায় আেসন। এখােন  হেলন মহা া গা ী, ম  গা ী, আভা গা ী ও ত র 
সে টাির এবং কেয়কজন কংে স নতা। ইয়া ব নােম শখ িজেবর এক ফেটা াফার ব  কলকাতা শহের দা ার অেনক ছিব 
েলেছন। শখ িজব ক করেলন, এখান থেক কেয়ক  ছিব মহা া গা ীেক দেবন। এ েলার মে  সলমান নারী- ষ ও 

িশ েদর িনযাতেনর বীভৎস ছিব আেছ, যােত গা ীিজ ত িচ  ঝেত পােরন। গা ীর সে  দখা কের শখ িজব এই ছিব েলা 
িদেত পেরিছেলন। 

ত ণ িজেবর সং ামী জীবেনর এই ধারাবািহকতাই ত েক আই বিবেরাধী আে ালেন সি য় কেরিছল। বাঙািলর ি র অ ত 
িহেসেব ত র মাথায় ত  বাঙািল পিরেয় িদেয়িছল ‘ব ব র’ ট। শষ পয  ি ে  ন  িদেত িগেয় িতিন হেয়িছেলন 
বাঙািলর ‘জািতর িপতা ।’  

লখক : অ াপক, জাহা ীরনগর িব িব ালয় 

 


