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বাঙািলর জািতরাে র িপতা শখ িজব 

মা াফা জ ার  

চার 

বা বতা হে  ১৯৪৭ সােল পািক ােনর জ লে ই িতিন েঝিছেলন, 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। ত ও ভারতবষ 
িবভ  হয়। লােহার াবেক স ণ উেপ া কের ব ও পি ম পািক ান তির করা হয়। এর ফেল বাংলা িবভ  হয়। আসাম বাংলা থেক 

থক হয় এবং পা াবও িবভ  হয়। অ িদেক পািক ােনর  জািত েলা পািক ান নােমর কারাগাের বি  হয়। সই পািক ান গেড় তালার 
শষ েচ া িহেসেব িসেলেটর গণেভােট জািতর িপতা সবশি  িদেয় অংশ হণ কেরন। যিদও পািক ােনর গঠন  সিলম লীেগর ১৯৪০ সােলর 

লােহার াব অ সাের হয়িন ত ও ববাংলার মা ষ ১৯৪৮ সােলর মাচ মাস পয  নীরবই থেক গেছ। 

অিব া  মেন হেলও এ  সত  য, ১৯৪৮ সাল থেকই বাংলােদেশর াধীনতার ন  এেস গল জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর 
হােত। িতিন তার আ জীবনীেত বলীেগর ভাঙন এবং সখােন থেক বর হেয় আসার িববরণ িদেয়েছন। একই সে  িতিন ১৯৪৮ সােলর ৪ 
জা য়াির ফজ র হক হেল ‘ ব পািক ান সিলম ছা লীগ গেড় তালার িববরণও দান কেরন। পািক ােনর চিলত রাজৈনিতক 
সংগঠন েলার ধারাবািহকতা ভেঙ থম গেড় তালা হয় ছা লীগ। ১৫০ মাগল লীেত অবি ত বলীেগর অিফেস বলীগেক আর ঠ ই দয়া 
হয়িন স  ব ব  শখ িজ র রহমান ও তার স ীেদর িনয় েণ আেস। ছা লীেগর নাম ব পািক ান সিলম ছা লীগ করার ে  অিল 
আহাদ আপি  কেরন। তার মেত, সিলম শ  রাখা উিচত নয়। কােনা সা দািয়ক িত ােনর জ  হওয়াটা অবাি ত বেল িতিন মেন 
কেরন। জািতর িপতা অিল আহাদেক বাঝােত চ া কেরন য এখনই সিলম (১৯৪৮ সােল) শ  বাদ দয়ার সময় হয়িন। িতিন অিল আহাদেক 
বলেলন, ‘এখেনা সময় আেসিন। রাজৈনিতক পিরি িত ও দেশর আবহাওয়া িচ া করেত হেব। নােম িক ই আেস যায় না। আদশ যিদ ক 
থােক তেব নাম পিরবতন করেত বিশ সময় লাগেব না। কেয়ক মাস হেলা পািক ান পেয়িছ। য আে ালেনর মা েম পািক ান পেয়িছ, সই 
মানিসক অব া থেক জনগণ ও িশি ত সমােজর পিরবতন করেত সময় লাগেব।’ এই এক  অ ে দ থেক  িবষয়  হেয়েছ য ব ব  
কখেনা জনগণেক পছেন ফেল িবি ভােব কােনা রাজনীিত কেরনিন। ি তীয়ত িতিন অ ভব কেরন নাম যাই হাক নীিত ও আদশ ক 
থাকেল নাম বদলােনাটা কােনা িবষয় নয়। 

ব ব  তার আ জীবনীেত উে খ কেরেছন, ‘একজন মা ষ িহেসেব সম  মানবজািত িনেয়ই আিম ভািব। একজন বাঙািল িহেসেব যা িক  
বাঙািলেদর সে  স িকত তাই আমােক গভীরভােব ভাবায়। এই িনর র স ৃি র উৎস ভােলাবাসা, অ য় ভােলাবাসা, য ভােলাবাসা আমার 
রাজনীিত এবং অি েক অথবহ কের তােল।’ ব ব র এই উি  ব ত তার সামি ক রাজৈনিতক ভাবনােক কাশ কের। আমরা কােনা 
ি ধা ›  ছাড়াও এ   কের অ ভব করেত পাির য ১৯৪৮ সােলর েতই িতিন এ  েঝিছেলন য পািক ান রা  বাংলা ভাষাভাষীেদর 
জ  নয়। স জ ই তার ভাবনায় ি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। তেব তার লড়াই  হঠকারী িছল না। 
ফেল িতিন কবলমা  সশ  আে ালেনর কথা ভােবনিন। সই ১৯৪৮ সােল ছা লীগ গেড় তালার সময় ধারণা কেরিছেলন য, আেগ মা ষেক 

ত করেত হেব তারপর এক  অসা দািয়ক ভাষািভি ক রা  গেড় লেত হেব। তার অসমা  আ জীবনীেত অত  চমৎকারভােব আেরা 
এক  িবষয় উে খ আেছ য, তৎকােল অিল আহাদেদর মেতা যারা বলীগ করার নােম উ  কিমউিনজম বা উ  সমাজত  িত ার কথা 
ভাবেতন, আজ তারা দ ন মািণত হেয়েছ য চিলত শ-চীনপি  কিমউিনজম িনয়ােত েক থাকেত পােরিন। ব ব  ি তীয় িব েবর 
কম িচ ঘাষণা কের সমাজতাি ক ভাবনায় তার িনেজর মতবাদ েল ধেরন। 

তার েরা জীবনটা পযেব ণ করেল দখা যােব য, িতিন একিদেক িনবাচন কেরেছন, অ িদেক আমােদর কে  বীর বাঙািল অ  ধর বাংলােদশ 
াধীন কর সই ¯ ◌ø◌াগানও েল িদেয়েছন। বাঙািলর জািতরা  ঝেত হেল তার ৪ জা য়াির িত া করা ছা লীেগর িদেক িফের তাকােত 

হেব। এরপর দখেত হেব সিলম লীগ থেক ১৯৪৯ সােলর ২৩ ন আওয়ামী সিলম লীগ গেড় তালার কথা। তারপর এ ও ল  করেত হেব 
য  সংগঠেনর নাম থেকই সিলম শ  ত াহার। বাংলােদশ আে ালেনর ধারাবািহকতা কউ যিদ অবেলাকন কেরন তেব অ ভব করেবন 
য, পািক ানেক থম িতবােদর েখা িখ করান িতিন বাংলােক রা ভাষা িহেসেব িত া করার আে ালেনর ম  িদেয়। পািক ােনর জে র 



পরপরই ব ব  কী ভয় র িবপেদর েখ পেড়ন তার থম ন না  পাওয়া যায় তার ও ছা লীেগর নতােদর িব ে  গােয় া লাগােনা, 
মাগল লীর অিফস তছনছ করা ও ছা লীগেক দমন করার সব আেয়াজেনর ম  িদেয়। তেব ব ব  ছা লীগ গঠন কের াপক সাড়া পান। 

পািক ান সরকার াশনাল গাড ভেঙ দয়ার ফেল ত ণেদর িবে াভ বাড়েত থােক ও ছা লীেগর জনি য়তা বাড়েত থােক। ব ব  তার 
অসমা  আ জীবনীেত  কের বাংলােদশ গেড় তালার গাড়ার কথা  উে খ কেরন। িতিন বেলন য, পািক ান হওয়ার পর পা াব বা িস র 
সিলম লীগ না ভাঙেলও বাংলার সিলম লীগ হােসন শহীদ সাহরাওয়াদ র ন ে  ভেঙ যায়। ১৯৪৯ সােলর ২৩ ন পয  সিলম লীেগর 
করা য টেন টেন চলেত থােক স ও জানা যায়। তেব বাংলােদশ রাে র থম ি িড় র চনা পাওয়া যায় ৮ ফ য়াির ১৯৪৮। ব ব র 

আ জীবনীর ৯১ ায় আেছ, ‘ ফ য়াির ৮ হেব ১৯৪৮ সাল। করািচেত পািক ান সংিবধােন সংিবধান সভার (কনি উট এেস িলর) বঠক 
হি ল। সখােন রা ভাষা িক হেব স ও আেলাচনা চলিছল। সিলম লীগ নতারা উ েকই রা ভাষা করার প পাতী। ব পািক ােনর 
অিধকাংশ লীগ সদে র সই মত।’ 

অ ভব করা যায় য, ব পািক ােনর যসব সদ  রা ভাষা উ  করার পে  িছেলন তারা লা ার। নায়াখালীর কিব আ ল হািকেমর ভাষায় 
‘ য সেব বে েত জি  িহংেস ব বাণী স সব কাহার জ  িনণয় ন জািন।’ তেব এই বে  কবল লা াররাই জ ায়িন- জে েছন জাতীয় 
বীেররাও। ব ব র আ জীবনীর ৯১ ােতই আেছ, িম ার কংে স সদ  বা  ধীের  নাথ দ  দািব করেলন বাংলা ভাষােকও রা ভাষা 
করেত হেব। কারণ পািক ােনর সং া র ভাষা হেলা বাংলা। সিলম লীগ সদ রা িক েতই রািজ হি েলন না। আমরা দখলাম িবশাল 
ষড়য  চলেছ বাংলােক বাদ িদেয় রা ভাষা উ  করার। ব পািক ান সিলম ছা লীগ ও তম ন মজিলশ িতবাদ করল এবং দািব করল 
বাংলা এবং উ  উভয় ভাষােকই রা ভাষা করেত হেব। আমরা সভা কের িতবাদ  করলাম। এই সমেয় ব পািক ান সিলম ছা লীগ ও 
তম ন মজিলশ ভােব সবদলীয় সভা আ ান কের একটা রা ভাষা বাংলা সং াম পিরষদ গঠন করল। ব পািক ান ছা লীেগর িক  শাখা 
জলায় ও মহ মায় (কিম ) করা হেয়েছ। তম ন মজিলশ এক  সাং িতক িত ান যার নতা িছেলন অ াপক আ ল কােসম সােহব। 

এিদেক রেনা লীগ ( সিলম লীগ) কম েদর প  থেক কাম ি ন সােহব, শাম ল হক সােহব ও অেনেক সং াম পিরষেদ যাগ িদেলন। সভায় 
১৯৪৮ সােলর ১১ মাচেক বাংলা ভাষা িদবস ঘাষণা করা হয়। (৯২ া, অসমা  আ জীবনী) 

যারা এখেনা ভােবন য আমরা পািক ােনর সে  রাগ কের বা বষে র জ  বাংলােদশ তির কেরিছ তারা অ হ কের ১৯৪৮ সােলর ৮ 
ফ য়াির থেক পািক ােনর রা ভাষা িহেসেব বাংলা ভাষার িত ার আে ালন র িত নজর দেবন। সিলম সিলম ভাই ভাই কের যারা 

পাি◌ক ােনর জ  দরিদ হেয় যান তােদর মেন কিরেয় িদেত চাই য ১৯৭১ সােল পািক ান বাঙািলেদর সলমান বেলই গ  কেরিন এবং 
বাংলােদেশর সলমানরা তথাকিথত পািক ােনর হােয়নােদর সব কােরর িনযাতেনর িশকার হেয়েছ। 

১১ মাচ বাংলা ভাষা িদবস ঘাষণা করার পর ব ব  জলায়, মহ মায় বিরেয় পেড়ন। িতিন ফিরদ র, যেশার, দৗলত র, লনা ও বিরশােল 
সভা কের িদন র িতনিদন আেগ ঢাকা িফের আেসন। িতিন রণ কেরন য, দৗলত ের সিলম লীগাররা ব ব র সভায় মারিপট করার চ া 
কের। তারপরও িতিন সখােন ব ৃতা কেরন। 

ব ব  ১১ মােচর য িববরণ দান কেরন তা এমন, ‘১১ মাচ ভারেবলা শত শত ছা -কম  ইেডন িবি ং, জনােরল পা  অিফস ও অ া  
জায়গায় িপেক ং  করল। িব িব ালয় ও কেলেজ কােনা িপেক ংেয়র দরকার হেলা না। সব ঢাকা শহর পা ািরংেয় ভের ফলা হেলা। 
অেনক দাকানপাট ব  িছল। িক  খালাও িছল। রান ঢাকা শহের েরা ির হরতাল পালন কেরিন। সকাল ৮টায় জনােরল পা  অিফেসর 
সামেন ছা েদর ওপর ভীষণভােব লা চাজ করা হয়। একদল মার খাবার পর আেরক দল হািজর হেত লাগল। ফজ ল হক হেল আমােদর িরজাভ 
কম  িছল।… আিম জনােরল পা  অিফেসর িদক থেক ন ন কম  িনেয় ইেডন িবি ংেয়র িদেক েটিছ। এর মে  শাম ল সােহবেক ইেডন 
িবি ংেয়র সামেন িঘের ফেলেছ। গট খািল হেয় গেছ। আমােক ার করার জ  িস এসিপ িজপ িনেয় বারবার তাড়া করেছ, ধরেত পারেছ 
না। এবার দখলাম উপায় নাই। ….আমােদর ওপর িক  উ ম ম ম পড়ল। এবং ধের িনেয় িজেপ লল। …আমােদর ায় স র- চা র 
জনেক েধ িনেয় জেল পা েয় িদল স ার সময়। ফেল আে ালন দানা েধ উঠল। ঢাকার জনগেণর সমথনও আমরা পলাম।’ 

বাংলােদেশর াধীনতা ে র চনা  যিদ না জােনন তেব মেনই হেত পাের কবল ইচ েপ দশটা াধীন হেয়েছ এবং এখন িডিজটাল 
বাংলােদশ গেড় উঠেছ। 

মা াফা জ ার : ত ি িবদ ও কলাম লখক। 

 


