
 

 

 
ভাষা, গণত , ায় শাসন, ধম ও অথৈনিতক বষম —এই পাঁচ িবষয় ১৯৫০-এর দশেক আমােদর 
জাতীয়তাবাদী আে ালেনর ভােষ  ধান ভূিমকা রেখেছ। এসব ইসু  ধারাবািহকভােব আমােদর পািক ািন 
শাসকেদর থেক আলাদা কেরেছ এবং আমােদর জাতীয়তাবাদী সং ােমর মলূ অ ােজ া তির কের িদেয়েছ। 
 
বাংলােক রা ভাষা িহেসেব ীকৃিত দওয়ার দািব থম জাতীয়তাবাদী আে ালেনর চাকােক ঘুিরেয় দয়। 
পািক ান গঠেনর কেয়ক মােসর মেধ  মহুা দ আলী িজ া  যখন ঢাকায় এেস উদেুক রা ভাষা করার 
ঘাষণা িদেলন, তখনই ছা রা িতবাদ করেলন। এই িতবােদ শািমল হেয় অেনক ছাে র সে  ব ব ুও 
কারাবরণ কেরন। এরপর ১৯৫২ সােলর ২১ ফ য়াির বাংলােক রা ভাষার ীকৃিতর দািবেত আে ালনরত 
ছা েদর িমিছেল িল চালােনার ঘটনায় রা ভাষার আে ালন ঢাকা থেক সারা দেশ ছিড়েয় পেড়িছল। 
১৯৫৪ সােল পূব বাংলার ােদিশক পিরষেদর িনবাচেন মতাসীন মসুিলম লীগ সরকােরর পরাজেয়র ধান 
কারণই িছল ভাষা আে ালন। 
 
আমােদর জাতীয়তাবাদী আে ালন রাি ত করার ি তীয় িবষয়  হেলা গণতে র দািব। পািক ােনর মাট 
জনসংখ ার ৫৪ শতাংশ বাঙািল হেলও দখা যাি ল রা ীয় মতা ি◌গত কের রেখিছল পি ম 
পািক ােনর বসামিরক-সামিরক আমলােদর এক  ু  গা ী। পািক ািন শাসকেদর িনেদেশ মসুিলম লীগ 
সরকার বাঙািলেদর সব ন ায  দািব উেপ া কের চলিছল। 
 
ব ব ু  তাঁর অসমা  আ জীবনীেত িলেখেছন, এ সমেয় িতিন বঝুেত পারেলন মসুিলম লীেগর এই কতৃ বাদী 
শাসেনর িব ে  এক  সংগ ত িবেরাধী দল গেড় তুলেত হেব। সই বাধ থেকই ১৯৪৯ সােল আওয়ামী 
লীেগর জ  হয়। ব ব ু  থেম দেলর যু  স াদক, পের ১৯৫৩ সােল সাধারণ স াদক এবং ১৯৬৬ সােল 
সভাপিত হন। 
 
১৯৫৪ সােলর পূবব  ােদিশক পিরষেদর িনবাচেন মসুিলম লীগিবেরাধী যু  (যার ধান দল িছল 
আওয়ামী লীগ) জয়ী হেলও পািক ান সরকার ৯০ িদেনর মেধ  সই যু  সরকার ভেঙ িদেয় বাঙািলর 
ওপর কে র শাসন চািপেয় দয়। এরপর যখন মেন হি ল, আস  জাতীয় িনবাচেন আওয়ামী লীগ িজতেত 
পাের, তখন শষ পয  ১৯৫৮ সােল সরাসির সামিরক শাসন জাির করা হয়। এ ধরেনর অগণতাি ক 
ব বহার বাঙািলেক াধীনতার চতনায় দা ণভােব উ ু  কের। 
 
আ িলক ায় শাসেনর দািব িছল আেরক  িবষয়, যা বাঙািলেক এক হেত সহায়তা কেরিছল। অসমা  
আ জীবনীেত ব ব ু  িলেখেছন, িতিন আশা কেরিছেলন লােহার ােবর িভি েত পূব ও পি ম পািক ােন 
দু  মসুিলম ধান রা  গ ত হেব। ১৯৫০ সােলই আওয়ামী লীগ এক জাতীয় কনেভনশেন শাসনতে র 
পেরখা চার কের। সখােন তারা পূণ আ িলক ায় শাসেনর দািব জানায়, যখােন কে র হােত মা  দু  

িবষয়— িতর া ও পররা নীিত থাকেব। এ ছাড়া সমাজত  িত ার কথা বলা হয়। 



 

 

 
১৯৫৪ সােলর যু ে র ২১ দফা ইশেতহাের বলা হেয়িছল, কবল িতন  িবষয় ক ীয় সরকােরর হােত 
থাকেত পারেব— িতর া, পররা  ও মু া। এরপর আমরা ১৯৬৬ সােলর ছয় দফা আে লেন এই 
ায় শাসেনর দািবেক আরও বিশ জারােলা চহারায় দখেত পাই। 

 
আরও য িবষয় বাঙািলেদর পািক ািনেদর থেক আলাদা কেরিছল, স  হেলা রাজনীিতেত ধেমর ভূিমকা। 
বাঙািল জাতীয়তাবাদীরা ধু িহ -ুমসুলমােনর সা দািয়ক সহাব ােনই িব াসী িছেলন না, বাঙািল-
অবাঙািলসহ সব িণর মানষুেক িনেয় গ ত এক  জাতপাতহীন সমােজ তাঁরা িব াস করেতন। ১৯৪৯ 
সােল থেম আওয়ামী মসুিলম লীগ নাম থেক ‘মসুিলম’ শ  বাদ দওয়া হয়। আওয়ামী লীগ যু  
িনবাচেনর পে  অব ান নয়। এসব পদে েপর মধ  িদেয় বাঙািল জাতীয়তাবাদ এক  ধমিনরেপ  
পিরচেয়র িদেক অ সর হয়। 
 
সবেশষ িবষয়  িছল অথৈনিতক বষম । ১৯৫০–এর দশেকর মধ ভাগ থেকই বাঙািল অথনীিতিবেদরা 
গেবষণা কের দখােত থােকন কীভােব পূব পািক ান অথৈনিতক শাষেণর িশকার হে  এবং বাঙািলর টাকায় 
কীভােব পি ম পািক ােনর অথনীিত ফুেল– ফঁেপ উঠেছ। অথৈনিতক বষেম র িবষয়  ছয় দফার িভি  
রচনা কের। 
 
১৯৬০–এর দশেকর জাতীয়তাবাদী আে ালন: ায় শাসন থেক াধীনতা 
১৯৬০-এর দশকজেুড় পািক ান সামিরক সরকােরর অধীেন িছল। রাজৈনিতক কমকা  িনিষ  বা সীিমত 
হেয়িছল। নতােদর অেনেকই বিশর ভাগ সময় কারাগাের িছেলন। তেব এর মেধ ও বাঙািল জাতীয়তাবাদী 
আে ালন সফলভােব এিগেয় যায়। রাজনীিতেকরা যখন কারাব ী, তখন িশ ািবদ, অথনীিতিবদ, সুশীল সমাজ, 
সাং ৃ িতক ব ি , িমক ইউিনয়েনর নতাসহ িবিভ  ে র মানষু িতবাদী ভূিমকা রাখেত  কেরন। এ 
সময় বাঙািল অথনীিতিবেদরা অথৈনিতক বষেম র িবষয়  আরও সফলভােব জনসমে  চার করেত  
কেরন। তাঁরা ‘দইু অথনীিতর ত ’ তুেল ধেরন। 
 
বাঙািলেদর ওপর দমন–পীড়ন বেড় যাওয়ায় এবং গণতাি ক উপােয় রাজৈনিতক কাযকলােপ অংশ হেণর 
সুেযাগ-সুিবধা ায় ব  হেয় যাওয়ায় ১৯৬০-এর দশেকর থম থেকই ব ব ু সহ িকছু ত ণ রাজৈনিতক 
নতা–কম  পািক ান থেক স ূণ িবি  হেয় এক  াধীন সাবেভৗম রা  গঠেনর িচ া  কেরন। 

 
বলা যেত পাের, ১৯৬৬ সােল ব ব ু র ছয় দফার দািব পূব বাংলােক ায় াধীন করার দািব। ছয় দফায় 
বলা হয়, িতর া ও পররা — কবল এ দু  িবষয় ক ীয় সরকােরর হােত থাকেব। দইু পািক ােন আলাদা 
মু া ও বেদিশক মু ার িরজাভ থাকেব। আলাদা কর, বািণজ  ও ব াংিকং নীিতমালা থাকেব। ছয় দফায় পূব 
বাংলার জন  আলাদা সামিরক ও আধা সামিরক বািহনী থাকার াব করা হয়। ছয় দফায় আবার 
সংসদীয় গণতে র দািব জানােনা হয়। 
 
ছয় দফা আে ালেনর সময়ই থম িমকে িণ এবং শহেরর বি বাসীেক জাতীয়তাবাদী আে ালেন নামেত 
দখা যায়। সারা দেশ এই আে ালেনর পছেন ব াপক জনসমথন দেখ পািক ান সরকার বেুঝ ফেলিছল য 
পিরি িত িনয় েণর বাইের চেল যাে । ব ব ু েক কারাব ী করা হয় এবং তাঁর িব ে  আগরতলা ষড়য  
মামলা দওয়া হয়। এই িনবতনমলূক পদে েপর কারেণই ১৯৬৯ সােলর ছা  আে ালন অিনবায হেয় ওেঠ। 
ছা  আে ালন ১১ দফা দািব উ াপন কের, যােত ছয় দফার সে  যু  হয় ব াংক, িবমা, বহৃৎ িশে র 
জাতীয়করেণর দািব। সারা দেশ গণ–আে ালেনর মেুখ পািক ািনরা ব ব ু েক মিু  িদেত বাধ  হয়। 
 



 

 

১৯৬৯ সােল আইয়ুব শািহর পতেনর পর জনােরল ইয়ািহয়া মতায় এেস ১৯৭০ সােল িনবাচন িদেত রািজ 
হেলন। ১৯৬৯-৭০ সােলর িনবাচনী চারণাকােল ব ব ু  নিজরিবহীন জনসংেযােগর মাধ েম গাটা জািতেক 
ািধকােরর চতনায় ঐক ব  কের তােলন। 

 
এই িনবাচেনর চােরর সময় ব ব ু  পূবব েক বাংলােদশ িহেসেব উে খ করেত লাগেলন এবং তাঁর দেলর 
প  থেক িবিভ  জাতীয়তাবাদী তীক ও াগান ব ব ত হেত থাকল। ১৯৭০ সােলর িনবাচেন জাতীয় 
পিরষেদর ১৬৯ আসেনর মেধ  ১৬৭  আসন পায় আওয়ামী লীগ। এর ফেল ব ব ু  জাতীয় পিরষেদর 
সংখ াগির  দেলর নতা হন এবং ক ীয় সরকার গঠেনর বধতা পান। ােদিশক পিরষেদও তাঁর দল িবপলু 
সংখ াগির তা পায়। 
 
১৯৭১ সােলর মাচ মাসজেুড় ব ব ু র নতৃে  বাঙািলেদর য ঐক  দখা িগেয়িছল, তা নিজরিবহীন। ৭ মাচ 
ব ব ু  যখন অসহেযাগ আে ালেনর ডাক দন, তখন সারা দেশর মানষু, এমনিক সরকাির কমচারীরাও স 
ডােক সাড়া দন। মােচর থম স াহ থেক ব ব ু ই বাংলােদেশর কাযত সরকার ধান িহেসেব আ কাশ 
কেরন। বাঙািলরা িনেজেদর এক  াধীন দেশর নাগিরক িহেসেব অনভুব করেত  কের। এই অনভূুিতই 
তােদর মিু যুে  অ  হােত ঝাঁিপেয় পড়েত উ ু  কেরিছল। 


