
 

                      ৭ জুন ছয় দফা দদবস স্মরণে 

                                            শারদিন আহিদ  

 

 ১৯৬৬ সাল। বাতাণসর আণলাড়ণন বসণের আগিনী বাতত া। কৃষ্ণচূড়া,বকুল ও নারণকল গাণছর দনদবড় আদলঙ্গণন ঘেরা ঘসকাণলর ধানিদির ৭৫১ 

সাতিসদজদ ঘরাণের বাদড়র সািণনর অদফস েরটিণত একবযাদি একদনদবসট িণন দলণে চণলণছন। তাাঁ র িুিার িত হাণতর ঘলেনীণত দনদিতত 

হণে একটি জাদতর পথ দনণদত শনা। একটি পরাধীন জাদতর স্বাদধকাণরর সনদ। দতদন দলেণছন “একটি রাণের উন্নদত, অগ্রগদত,সংগদত ও দনরাপত্তা 

দনর্ত র কণর উহার আর্যেরীে শদির উপর। ঘসই শদির উৎস সন্তুষ্ট জনদচত্ত। আঠাণরা বছর পূণবত পাদকস্তান স্বাধীন রাে রূণপ প্রদতদিত 

হইয়াদছল। আজও ইহার রােীয় কাঠাণিা গন সিথতণনর িজবুত দর্দত্তর উপর দাাঁ ড়াইণত পাণরনাই। পাদকস্তাণনর িূল দর্দত্ত ১৯৪০ সাণলর ঘে  

ঐদতহাদসক  লাণহার প্রস্তাব পাদকস্তান অজত ণনর জনয িানুষণক অনুপ্রাদনত ও উদু্বদ্ধ কদরয়াদছল পরবতীকাণল ঐ িূল দর্দত্ত হণত দবচুযদতই এই 

অবস্থার আসল কারে।” দুই পৃিা বযাপী ছয় দফা দাবী নািার িুেবন্ধ দলেণছন,ছয় দফার অনযতি  রূপকার,পূবত পাদকস্তান আওয়ািীলীণগর 

সাংগঠদনক সম্পাদক তাজউদ্দীন আহিদ। পরবতী পাতায় ছয় দফা কিত সূদচ ঘপশ কণরন পূবত পাদকস্তান আওয়ািী লীণগর সাধারে সম্পাদক ঘশে 

িুদজবুর রহিান। ঐ একই বছণর তাজউদ্দীন আহিদ সাধারে সম্পাদক ও ঘশে িুদজবুর রহিান সর্াপদত দনবতাদচত হন। এই দুই তরুে ঘনতৃত্বর 

দচো ও ঘচতনার দিলণনর ফণলই আওয়ািীলীগ ঘসদদন ঘহাণত ঘপণরদছল জনগণের প্রদতদনদধত্ব কারী একটি সাথতক রাজননদতক সংগঠন। ছয় 

দফাণক ঘকন্দ্র কণর পাদকস্তাণনর সািদরক জাো আইয়ুব সরকার ৮ ঘি, বঙ্গবনু্ধ ঘশে িুদজবুর রহিান,তাজউদ্দীন আহিদ, জহুর আহণিদ ঘচৌধুরী, 

রাজশাহীর  িুদজবুর রহিান,েন্দকার ঘিাষতাক  আহণিদ, নূরউল ইসলাি  প্রিুে ঘনতৃবৃন্দ  ও পরবতীণত আরও  ঘনতা ও কিীণক       কারাবন্দী 

করণলও ছয় দফার আণন্দালন দকন্তু ঘথণি থাণকদন। বন্দী তাজউদ্দীন আহিণদর সাণথ ঘদো করণত দগণয় স্ত্রী ঘজাহরা তাজউদ্দীন দজণেস 

কণরদছণলন ঘে ওনারা এেন ঘজল প্রণকাণি, তাহণল আণন্দালণনর র্দবষযৎ কী হণব? তাজউদ্দীন তাাঁ র স্বর্াবজাত দস্মত হাদস দদণয় বণলদছণলন  

ওনারা ঘর্তণর থাকণলও, বাইণর ঘরণে এণসণছন এিন এক শদিশালী সংগঠন, ো আণন্দালনণক অবযাহত রােণব। ঘহালও তাই। সািদরক 

জাোর ১৪৪ ধারা, দনেতাতন, দনণেষে ও গুলী বষতেণক  উণপক্ষা কণর সারা ঘদশবযাপী  ছয় দফার দাবীণত, ছাত্র,শ্রদিক,কৃষ ক, িজুর সহ আপাির 

জনগণের  স্বতঃসূ্ফতত  আণন্দালণন ও শ্রদিক ঘনতা িনু দিয়া সহ এগার জন শহীণদর রণি রদিত ৭ জুন অিরত্ব লার্ করণলা।  ৭ জুন স্বীকৃদত 

অজত ন  করণলা বাঙালীর িুদির সনদ ছয় দফার দদবস রূণপ।  

দীেত  ছয় বছর পণর, স্বাধীন  বাংলাণদণশর িাটিণত, িুদিেুদ্ধর িূল সংগঠক ও পদরচালক  তাজউদ্দীন আহিদ এ প্রসণঙ্গ বণলন “জাতীয় িুদি 

সংগ্রাি এণগায় সদপতল গদতণত। আাঁকাবাাঁ কা পথ ধণর। রি দপদেল এই পথ। বাধা এোণন  অসংেয।  পার হণত হয় অণনক চড়াই উৎরাই। 

সংগ্রাণির এক একটা ঘিাড় পদরবতত ণন ইদতহাণস  সংণোদজত হয় নতুন অধযায়। ৭ জুন আিাণদর িুদি সংগ্রাণির ইদতহাণস এিদন একটি 

েুগােকারী ঘিাড় পদরবতত ন। ৭ জুনণক এক অণথত বলা োয় ৬ দফার দদবস। এই দদণন ৬ দফার দাবীণত বাঙালী রি দদণত শুরু কণর। স্বাদধকাণরর 

এই আণন্দালনই ধাণপ ধাণপ রি নদী ঘপদরণয় স্বাধীনতা েুণদ্ধ দগণয় ঘশষ হণয়ণছ। কাণজই বাঙ্গালী জাদতর স্বাধীনতা সংগ্রাণি ৭ জুন অির। 

অদবস্মরেীয় এক ঐদতহাদসক দদন ৭ জুন।”(দদদনক বাংলা, ৭ জুন, ১৯৭২। ইদতহাণসর পাতা ঘথণক, সম্পাদনা দসদিন ঘহাণসন দরদি।)      

পড়ে দবণকণল অদফস ছুটির পণর, জনশূনয সদচবালয় কণক্ষ, তেণনা কিতরত অথতিন্ত্রী তাজউদ্দীন আহিদ ৭ জুন উপলণক্ষ সাংবাদদণকর কাণছ 

ঘদয়া সাক্ষাৎকাণর ৬ দফার ঘনপথয ঘে েটনাবলী বযাি কণরদছণলনন তার ঐদতহাদসক িূলয বযাপক।       

তাজউদ্দীন আহিদ বণলন “ ১৯৬৫ সাণলর পাক র্ারত েুণদ্ধর পর আইয়ুব োন আসণলন ঢাকা। জনাব নুরুল আদিন (িুসদলি লীগ ঘনতা, পূবত 

পাদকস্তাণনর িুেযিন্ত্রী ১৯৪৮-১৯৫৪) উণদযাগ দনণলন তার সাণথ আওয়ািী লীগ ও অনযানয দবণরাধী দণলর ঘনতাণদর সাক্ষাৎ েটাণনার। আিাণদর 



সাণথ আইয়ুব োণনর ঘস সাক্ষাৎ হণয়ও দছল। দকন্তু এর আণগ আিরা তৎকালীন স্থানীয় সিসযা সহ পাদকস্তাণনর রাজননদতক পটরূ্দিকায় দতদর 

কদর একটি দাবীনািা। তাণত দছল ঘতরটি দফা। নুরুল আদিন সাণহবণকও তার একটি কদপ আিরা দদণয়দছ। দকন্তু দতদন ঘসই কদপর দফা ঘদণেই 

চিণক উঠণলন। তাহণল ঘতা আর  আণলাচনা হণতই পাণরনা আইয়ুব োণনর সাণথ। আিরা অনড় রইলাি। তবুও সাক্ষাৎকার ঘহাল। সম্ভবত 

নুরুল আদিন সাণহব তার কদপটা আইয়ুব োনণক দদণয়দছণলন। তারপর আসণলা ১৯৬৬ সাল। লাণহাণর বসণলা সবত দলীয় কনফাণরন্স। এই 

উণদযািাণদর উণদ্দশয দছল সব দবণরাধী দলণক জড় কদরণয়  তাসেন্দ ঘোষোর (১৯৬৫ সাণলর  পাক র্ারত েুণদ্ধর পর ১৯৬৬ সাণলর ১০ 

জানুয়াদর তাশেণন্দ গৃহীত র্ারত-পাদকস্তান শাদে চুদি) দবরুণদ্ধ দকছু আদায় কণর ঘনয়া। আিরাও ঘস সণেলণন আিন্ত্রন ঘপলাি। োবার আণগ  

ঘশে সাণহব বলণলন, লাণহার কনফাণরণন্সর জনয বাঙালীণদর পক্ষ ঘথণক দকছু দতদর কণর দনণত। আিরা তেন ঘসই ঘতর দফার স্থানীয় দকছু 

বাদ দদণয় দতদর করলাি এক দাবী নািা। তাণত অণনক উপ-দফা বাদ দদণয় ঘিাট দাবী ঘহাল ছয়টি। তাই দনণয় আিরা ঘগলাি লাণহাণর, তা ঘপশ 

করা ঘহাল সণেলণনর দবষয় দনবতাচনী কদিটিণত। দকন্তু সাবণজকট কদিটি আিাণদর দাবীনািা দদণলন নাকচ কণর। পরদদন প্রদতবাণদ আিরা বজত ন 

করলাি সবত দলীয় সণেলন। দাবী নািায় ঘে ছয়টি দফা দছল তার ওপর আিরা ঘতিন গুরুত্ব ঘদইদন। দকন্তু সণেলন বজত ণনর পরদদন পদিি 

পাদকস্তাণনর সংবাদ পণত্র বযানার ঘহদেণঙ ঘবর ঘহাল ঘশে সাণহণবর ছয় দফা। অথচ ঘস সিয় পাদকস্তান প্রদতরক্ষা আইণন ঘকান সণেলণনর 

েবর প্রকাশ করা দছল দনদষদ্ধ। তবুও ছয় দফার েবর ঘবর ঘহাল েবণরর কাগণজ। সণঙ্গ সণঙ্গ দবদছন্নতাবাণদর অপবাদ দদণয় ঘলো ঘহাল 

সম্পাদকীয়। ছয় দফা দাবী ছদড়ণয় পড়ণলা সবতত্র। ঘস বছর িাচত  িাণসর তৃতীয় সপ্তাণহ বসণলা আওয়ািীলীণগর বাদষতক কাউদন্সল সর্া। আিরা ছয়  

দফাণক অেরু্ত ি করলাি আওয়ািী লীণগর ঘিদনণফসটণত। িাণচত র কাউদন্সল অদধণবশণনর তৃতীয় ও ঘশষ দদণন ২০ িাচত  পল্টণন ঘহাল আিাণদর 

দবরাট জনসর্া। ঘশে সাণহব বযােযা দদণলন ছয় দফা কিত সূদচর। শুরু ঘহাল ছয় দফার আণন্দালন। ঘশে সাণহব সফর করণলন সারা বাঙলা। সর্া 

কণর আিরা প্রচার শুরু করলাি ছয় দফার।”  

 ছয় দফার প্রথি দাবীটিই দছল ১৯৪০ সাণলর লাণহার প্রস্তাণবর দর্দত্তণত ঘফোণরশন দর্দত্তক রােসংে ও পালতাণিন্টাদর সরকার। এই দাবীটির 

সাণথ িাদকত ন েুি রাণের ঘফোণরল রােীয় কাঠাণিা ও ইউণরাপীয় পালতাণিন্টাদর সরকার পদ্ধদতর দিল লক্ষয করা োয়।  

দদ্বতীয় দাবীণত দছল, ঘকন্দ্রীয় সরকাণরর কাণছ ঘদশ রক্ষা ও দবণদদশক নীদত সীিাবদ্ধ থাকণব এবং বাদক সব নীদত অঙ্গ রাে গুদল প্রেয়ন ও 

পদরচালনা  করণব। (এই দাবীটিণত ঘকন্দ্র হণত ক্ষিতার  দবণকন্দ্রীকরে সুস্পষ্ট। স্বাধীন বাংলাণদণশ, সুশাসনণক প্রদতদিত করার জনয ক্ষিতার সুিু 

বণ্টন, সরকার ও প্রশাসন েণন্ত্রর দবণকন্দ্রীকরন  িুণে বলণলও বাস্তণব কত টুকু তার প্রণয়াগ হণয়ণছ?) 

বাকী দাবী গুদলর সংদক্ষপ্ত দববরন ঘহাল, পূবত ও পদিি পাদকস্তাণনর জনয অবাণধ দবদনিয় ঘোগয পৃথক দুটি িুদ্রা চালু অথবা এিন বযবস্থা দনদিত 

করা োণত পূবত পাদকস্তান হণত পদিি  

 

পাদকস্তাণন িূল ধন পাচার না হণত পাণর। অঙ্গ রাে গুদলর কর ধােত করার বযাপাণর সমূ্পেত ক্ষিতা, দবণদদশক বাদনজযর ঘক্ষণত্র অঙ্গ রাে গুদলর 

ক্ষিতা;বাদেদজযক চুদি প্রনয়ন, আঞ্চদলক দনরাপত্তা রক্ষার জনয অঙ্গ রাে গুদলর দনজ কদত্রত্তাধীন আধা সািদরক বা আঞ্চদলক ঘসনা বাদহনী গঠন 

ও রাোর ক্ষিতা। 

ছয় দফার রােীয় ও অথতননদতক দচোর সুগর্ীর ও সুস্পষ্ট  প্রদতফলন এবং জটিল দবষয়ণক সহজতর কণর বযােযা ও উপস্থাপনার িণধয দদণয় 

িুদজব-তাজউদ্দীন, এই তারুনয র্রপুর ঘনতৃত্ব আওয়ািীলীগণক উন্নীত কণরন নতুন ঘসাপাণন। ছয় দফার বানী পদরনত হয় বাঙ্গালীর হৃদণয়র  

কথাণত। 

৫ জুন, ২০১৩ 



  

   

 

 

       


