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বাঙািলর জািতরাে র িপতা েশখ মুিজব 
িতন 

আজেকর তরুণরা ব ব েক েসভােব aনুভব করেবন না, েযভােব আমরা যারা সরাসির তার ƣসিনক িহেসেব জীবন শুরু কেরিছ তারা 
তােক িচিন। তােক েদখার, তার সে  ƣসিনক িহেসেব কাজ করার বাড়িত সুিবধািট আমােদর আেছ। তেব নতুন জ েক বাংলােদশ 
স েক র্ জানেত হেল ব ব েক aনুধাবন করেত হেব। তােক uপলি  করেত হেল পড়েত হেব, শুনেত o েদখেত হেব। ব ব র 
বাঙািলতব্, বাঙািল জািতস ার িত তার eকিন তা eবং জািতস া িবষেয় aতয্   নীিতমালা আমার মেতা লােখা লােখা তরুণেক 
বাংলােদশ নামক eকিট রা  গঠেন জীবন িদেত uদব্ু  কেরেছ। আমােদর ছয় দফা িছল পািক ােনর রা  কাঠােমার মােঝ িনজসব্ স া, 
সাব র্েভৗমতব্ িনেয় ে েচ থাকার নূয্নতম দািব। িক  ব ব  িঠক েসi সমেয় সশ  যুে র কা  েঘাষণা দান কেরন যখন তার 
েয়াজন েদখা েদয়। 

আেলাচনা হেতi পাের েয, বাঙািলর সব্াধীন রা  গেড় েতালা জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান েতা পািক ান িত ার 
আে ালনo কেরিছেলন। জানা দরকার েসi পািক ান ƣতিরর আে ালেনর সে  বাঙািল জািতর িপতার স ৃ তার ে ি তটা কী 
িছল। থম েয িবষয়িট েবাঝা দরকার, েসিট হে  তরুণ েশখ মুিজবুর রহমান কলকাতায় েলখাপড়া করার সময় সব র্ভারতীয় 
রাজনীিতর সং েশ র্ আেসন। পুেরা ভারতবেষ র্র রাজনীিত তখন কংে স আর মুসিলম লীেগ িবভ । েহােসন শহীদ েসাহরাoয়াদ  o 
e েক ফজলুল হেকর সে  ঘিন  হেয় oঠার পিরে ি েত িতিন মুসিলম লীেগর মা েমi সব র্ভারতীয় রাজনীিতর ¯◌র্াে◌তধারােতo 
িমেশ যান। িতিন মুসিলম লীেগর রাজনীিতেত সরাসির সি য়ভােব যু  হন। েসi মুসিলম লীেগর রা িচ াi ব ত ব ব র পািক ান 
িত ার আে ালেন যু  হoয়ার িনয়ামক হেয় oেঠ। 

িদব্তীয় িবশব্যু  শুরু হoয়ােত eবং ভারতীয় েনতােদর মতামত না িনেয় ভারত সরকােরর যুে  েযাগদােনর কারেণ েয পিরি িতর সৃি  
হয় তা আেলাচনা করেত eবং 2৯48 সােলর সাধারণ িনব র্াচেন মুসিলম সংখয্াগির  েদশগুেলােত মুসিলম লীেগর পরাজেয়র কারণ 
িবে ষেণর জ  েমাহা দ আলী িজ াহ 2৯51 সােল লােহাের িনিখল ভারত মুসিলম লীেগর সাধারণ aিধেবশন আহব্ান কেরন। 

মুসিলম লীেগর কম েদর eকিট  দল িনেয় েহােসন শহীদ েসাহরাoয়াদ  2৯51 সােলর 2৯ মাচ র্ লােহােরর uে েশ যা া কেরন। 
aিধেবশেন েযাগদােনর জ  বাংলার মুসিলম লীগ দেলর েনতৃতব্ েদন e েক ফজলুল হক eবং তারা 33 মাচ র্ লােহাের েপৗঁেছন। 
বাংলার িতিনিধ দলেক িবপুল জয়ধব্িন িদেয় বরণ করা হয়। 

িজ াহ তার দুi ঘ ারo aিধক সময় াপী ব ৃতায় কংে স o জাতীয়তাবাদী মুসলমানেদর সমােলাচনা কেরন eবং িদব্জািতত  o 
মুসলমানেদর সব্ত  আবাসভূিম দািব করার েপছেনর যুি গুেলা তুেল ধেরন। তার যুি গুেলা সাধারণ মুসিলম জনতার মন জয় কের। 

পা ােবর মুখয্ম ী িসকা ার হায়াত খান লােহার ােবর ারি ক খসড়া ƣতির কেরন, যা আেলাচনা o সংেশাধেনর জ  িনিখল 
ভারত মুসিলম লীেগর সাবেজ  কিমিট সমীেপ েপশ করা হয়। সাবেজ  কিমিট e াবিটেত আমূল সংেশাধন আনয়েনর পর 34 মাচ র্ 
সাধারণ aিধেবশেন েশেরবাংলা e েক ফজলুল হক েসিট u াপন কেরন eবং েচৗধুরী খািলকু ামান o a া  মুসিলম েনতা তা 
সমথ র্ন কেরন। 

ব ব র aসমা  আ জীবনীেত 49 পৃ ায় লােহার াব uে িখত রেয়েছ। লােহার াব : 34 মাচ র্ 2৯51। লােহার াবিট িছল 
িন রূপ- ােবর থম দুিট aনুে েদ বলা হয় েয, মুসিলম লীগ ভারত সরকার আiন 2৯46 aনুসাের ািবত েফডােরশন 
ধারণােক সমথ র্ন কের না। 

3. Resolved that it is the considered view of the session of the All-India Muslim League that 
on constitutional plan would be workable in the country or acceptable to the Muslims 



unless it is designed on the following basic principles, viz, that geographically contiguous 
units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial 
readjustments as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in 
a majority as in the north-western and eastern zones of India should be grouped to 
constitute ‘independent states’ in which the constituent units shall be autonomous and 
sovereign. 

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

5. This session further authorizes the Working Committee to frame as scheme of 
constitution in accordance with these basic principles, providing for the assumption 
finally by the respective region of all power such as defense, external affairs, 
communications, customs and such others matters as may be necessary. 

লােহার ােবর aনুে দ 4-e বলা হয় েয, ভারেতর u র-পি ম o পূব র্ eলাকাসমূেহর মেতা েযসব a েল মুসলমান সংখয্াগির , 
েসসব a েল ‘সব্াধীন রা সমূহ’ (ে টস্) গঠন করেত হেব যার মে  গঠনকারী eককগুেলা হেব সব্ায় শািসত o সাব র্েভৗম। 
রা সমূেহ সংখয্ালঘুেদর ধম য়, সাং িতক, aথ র্ৈনিতক, রাজৈনিতক, শাসিনক o a া  aিধকার র ার কথাo বলা হয়। েকবল 
তাi নয়, িতর া, ƣবেদিশক স ক র্, েযাগােযাগ, কা মস o a া  িবষয়o িবিভ  a লসমূহেক কতটা কীভােব দান করা যায় 
তারo াব িছল লােহার ােব। 2৯51 সােলর ােবর েকাথাo পািক ােনর uে খ েনi eবং ‘সব্াধীন রা সমূেহর’ দািব জানােত 
িগেয় লীেগর মুখপা রা কী চাে ন েস স েক র্ েমােটo দব্য্থ র্হীন িছেলন না। 

2৯52 সােলর 26 eি ল মা ােজ aনুি ত aিধেবশেন লােহার াবেক িনিখল ভারত মুসিলম লীেগর গঠনতে  eকিট েমৗল িবষয় 
িহেসেব সি েবশ করা হয়। 2৯58 সােল পািক ােনর সব্াধীনতা aজর্েনর পূব র্ পয র্  eিট দলিটর ধান িবষয় িছল। 

কৃতপে  2৯51 সােলর পরবত  সময় েথেক ভারতীয় সব্াধীনতার িবতেক র্র ধান স  িছল পািক ান। ভারতীয় েনতােদর সে  
পরামশ র্ করেত eবং সব্শাসনেক সহজতর করার সাহা কে  2৯57 সােলর মােচ র্ যখন eকিট ি িটশ িমশন ভারেত েপৗঁেছ, তখন 8 
eি ল িদি েত িনিখল ভারত মুসিলম লীগ তােদর ‘পািক ান দািব’র পুনরাবৃি  করেত মুসিলম লীেগর েক ীয় o ােদিশক আiন 
পিরষেদর সদ েদর িতন িদন াপী eক সে লন aনু ােনর িস া  েনয়। সে লেন uপ াপেনর জ  eকিট খসড়া াব ƣতির 
করেত মুসিলম লীেগর oয়ািক র্ং কিমিট েচৗধুরী খািলকু ামান, হাসান i াহািন o a েদর সমবােয় eকিট uপকিমিট িনেয়াগ কের। 
েচৗধুরী খািলকু ামান ােবর eকিট খসড়া ƣতির কেরন। a  সদ েদর সে  খসড়ািট িনেয় আেলাচনা করা হয় eবং সামা  
পিরবত র্েনর পর uপকিমিট eবং aতঃপর সাবেজ  কিমিট কতৃর্ক aনুেমািদত হয়। ‘ে টস’ শ িটেক eকবচন শ  ‘ে ট’-e 
পিরবত র্ন করা হয়। e পিরবত র্ন মূল লােহার ােবর েমৗিলক পিরবত র্ন সাধন কের। 

2৯57 সােল মুসলমান আiন ণয়নকারীেদর িদি  সে লেন েয াবিট uপ াপন করা হয় তােত িনে া  মূলনীিতিট a ভুর্  িছল- 
ভারেতর u র-পূব র্ িদেক বাংলা o আসাম সমবােয় eবং u র-পি ম িদেক পা াব, u র-পি ম সীমা  েদশ, িস  o েবলুিচ ান 
সমবােয় সংখয্াগির  মুসলমানেদর িনেয় েয a লসমূহ গিঠত, েস a লসমূহেক িনেয় eকিট সাব র্েভৗম সব্াধীন ‘রা ’ গঠন করা েহাক 
eবং েকােনা রকম িবলমব্ ছাড়াi পািক ান িত ার বা বায়েনর িবষেয় eকিট দব্য্থ র্হীন a ীকার দান করা েহাক। কিমিট e 
পিরবত র্েনর াপাের েকােনা  েতােলিন। 

ব ত 2৯51 সােলর লােহার াব 2৯57 সােল বদেল েফলা হয়। যিদo ােব েকবল eকিট iংেরিজ a র eস কমােনা হয় 
তথািপ ভারতবেষ র্ মুসিলম রা  িত ার পুেরা ধারণািটi বদেল েফলা হয়। u ু  aিধেবশেন াবিট uপ াপন কেরন েসাহরাoয়াদ  
eবং সমথ র্ন কেরন েচৗধুরী খািলকু ামান। আবুল হািশম দািব কেরন েয, আেগর িদন িজ াহ যখন সাবেজ  কিমিট সমীেপ eিট 
েতােলন তখন িতিন ƣবধতার ে  েসখােন াবিটর িবরুে  েসা ার হেয়িছেলন। িতিন aিভমত েপাষণ কেরন েয, খসড়া 

াবিটেক লােহার ােবর সংেশাধেনর মেতা মেন হি ল, যিদo eটা বলা হয়িন aথবা eটােক লােহার ােবর সংেশাধেনর 
আকাের uপ াপন করা হয়িন। িতিন e ধরেনর যুি  েদিখেয়েছন বেল দািব কেরন েয, লােহার ােব ভারেতর u র-পূব র্ o u র-
পি ম a লগুেলােত দুিট সাব র্েভৗম রা েক মন ে  েদখা হেয়েছ eবং 2৯52 সােল মা ােজ aনুি ত িনিখল ভারত মুসিলম লীেগর 



aিধেবশেন াবিটেক oi রাজৈনিতক দলিটর েমৗল িবষয় িহেসেব হণ করা হেয়িছল। িতিন e িবষয়িটর oপর েজার িদেয়িছেলন 
বেল দািব কেরন েয, মুসিলম লীেগর আiন ণয়নকারীেদর িদি  সে লেন লােহার ােবর সারমম র্ পিরবত র্ন করা aথবা eর 
আকাের রূপা র আনয়ন করার াপাের আiনগত ƣবধতা িছল না। িজ াহ থেম লােহার ােবর বহুবচনবাচক ‘eস’েক ‘সু  
মু ণ ম’ িহেসেব aিভিহত কেরন। িক  যখন আবুল হািশেমর aনুেরােধ সভার মূল কায র্িববরণীর েরকড র্ পরী া কের েদখা হয় 
তখন িজ াহ তার িনেজর দ খেতর িনেচ বহুবচনবাচক ‘eস’ েদখেত পান। িজ াহেক তার তারণা েচােখ আঙুল িদেয় েদিখেয় 
িদেত আবুল হািশম িনি তভােব বেলন েয, িতিন ‘oয়ান’ শ িট ঘেষ তুেল েফেল তদ েল aিনিদ র্ বাচক আিট র্েকল ‘e’ বসােনার 
iি ত েদন, যােত িজ াহর াব িনে া  রূপ ধারণ কের- 

আমােদর ল য্ হেলা ভারেতর u র-পি েম eবং বাংলা o আসামেক a ভুর্  কের ভারেতর u র-পূেব র্ পািক ান রা  কােয়ম করা। 
ঐিতহািসক লােহার াব eবং তার িবকৃিত েথেক পািক ান রাে র জ  aবিধ পুেরা িবষয়িট পয র্েব ণ করেলi aনুভব করা যােব 
েয সা দািয়ক ei রা িট েকবল তার মূল ধারণা েথেক িবচুয্ত হয়িন বরং েমাহা দ আলী িজ াহর তারণায় বাংলােদশ পািক ােনর 
uপিনেবেশ পিরণত হয়। মুসিলম লীেগর তরুণ কম  েশখ মুিজবুর রহমােনর পে  িজ াহ o তার সাগেরদেদর ei ষড়য  
েমাকােবলা করা স ব িছল না। তেব লােহার াব েয তার oপের াপক ভাব েফেলিছল েসিট জািতর িপতা ব ব  েশখ মুিজবুর 
রহমােনর ঐিতহািসক ছয় দফা েদখেল েবাঝা যায়। ছয় দফায় পািক ােনর রা কাঠােমােত বাংলােদশ কী হেত পারত তার ধারণা 
পাoয়া েযেত পাের। eেত uপলি  করা যােব েয, তরুণ েশখ মুিজব েকন পািক ােনর পে  মরণপণ লড়াi কেরেছন। আেরা eকটু 
সামেন পা িদেলi জানা যােব 22 মাচ র্ 2৯59 সােলi জািতর িপতা aনুভব কেরন ‘পািক ান বাঙািলেদর জ  নয়’। আিম িঠক জািন 
না লােহার াব aনুসাের পািক ােনর জ  হেল বা পািক ান রা  ব ব র ছয় দফা েমেন িনেল ব ব র রা িচ া কী হেতা। তেব 
eিট বুিঝ েয, বাংলােদশ নামক eকিট িভ  রা  গেড় েতালার জ  েয বাঙািল জািতস ার জাগরণ দরকার িছল েসিট aেনক আেগi 
শুরু হেয়িছল। 

েমা াফা জবব্ার : ত যুি িবদ o কলাম েলখক। 

 

 


