ফঙ্গফন্ধু এক ম্মোনী ননতো
োো নভোস্তপো কোভোর
ননম্জয ব্যনিত্ব, অম্ফগ  যুনি নদম্ে ন্যম্ক প্রবোনফত কযম্ত োযোয ক্ষভতো ফোয থোম্ক নো। মোম্দয থোম্ক তাঁযো নন্য,
তাঁযোআ ভোম্জয কোম্ছ ম্ে ম্েন নুযণীে। নআ ব্যনিত্ব এফং অম্ফম্গয উজীব্য মনদ ে োধোযণ ভোনুম্লয কল্যোণ, যোধীনতোয
শৃঙ্খর নছন্ন কযো, অয একটি স্বোধীন জোনতযোষ্ট্র প্রনতষ্ঠোয ঐকোনিক নদচ্ছো  কভমম্কৌর- তোম্র নআ ভোনুল ম্ে ম্েন
নফংফোনদত  প্রনতম্যোধ্য ননতো। ননতৃম্ত্বয নম কম্েকটি গুণ একজন ননতোম্ক ম্মোনী নি প্রদোন কম্য তোয ফগুম্রোআ নছর
ফঙ্গফন্ধুয ভোন  চোনযনিক বফনম্যে।
ধ্যোক ড. বেদ অম্নোেোয নোম্ন ফঙ্গফন্ধুয জন্নদম্ন জোতীে নুষ্ঠোম্নয ফিৃতোে ফঙ্গফন্ধুয ননতৃম্ত্বয গুণোফনর ম্পম্কম
ুঁ
োধোযণ নকছু কথো ফম্রম্ছন। “ননতৃম্ত্বয উৎকৃযতোয বফনযেগুম্রো কী, নআ প্রম্েয উত্তয খজম্ত
অনভ কনফগুরু যফীন্দ্রনোথ েোকুম্যয
স্মযণোন্ন নচ্ছ। কনফগুরু ১৯২১ োম্র স্কটল্যোম্েয স্থনত স্যোয প্যোনিক নগডো মম্ক একটি নচঠি নরম্েনছম্রন। নআ নচঠিম্ত নতনন নকোম্নো
এক প্রম্ঙ্গ নরম্েনছম্রন- `I do not have faith in any institutions, but in the people who think properly,
feel lovely and act rightly.’ ‘নকোম্নো প্রনতষ্ঠোম্নয য অভোয অস্থো ননআ, তম্ফ অস্থো অম্ছ নআ ভোনুলগুম্রোয ম্য
মোম্দয নচিো মথোথ ম, নুবফ ভোন এফং কভম ঠিক’। এআ নফম্ফচনোে ফঙ্গফন্ধু শুদৄ একজন অদম ননতোআ নছম্রন নো, নতনন ননম্জআ
নছম্রন একটি প্রনতষ্ঠোন। কোযণ তাঁয নচিো নছর মথোথ ম, নুবফ নছর ভোন, অয কোজ নছর ঠিক।
ছোিজীফন নথম্কআ তাঁয ভম্ধ্য ননতৃম্ত্বয গুণোফনর নফকনত ম্ত থোম্ক। এ কথো অজ ফোআ জোম্ন, নতনন তাঁয স্কুর জীফম্নআ
স্কুম্রয ভস্যো ননম্ে নফবি ফোংরোয শ্রভভন্ত্রী (যফতীম্ত প্রধোনভন্ত্রী) নোম্ন ীদ নোযোেোদীয োভম্ন দাঁনিম্েনছম্রন। তাঁয
উস্থোনবনঙ্গ নোযোেোদী োম্ম্ফয ভম্তো ননতোম্ক অকৃয কযম্ত নম্যনছর। তো নো ম্র নোযোেোদী োম্ফ নে মুনজফম্ক
করকোতোে নগম্র নদেো কযোয কথো ফরম্তন নো। কতটুকুআ ফো তাঁয ফে তেন। কথোে ফম্র কোম্রয উদীেভোন সূম মআ ফম্র নদে নদনটি
নকভন ম্ফ। ফোরক ফঙ্গফন্ধুয নবতয নআ নতনজোদীপ্ততো নছর অম্রোয নফচ্ছুযম্ণয ভম্তো।
কম্রজজীফম্ন অভযো নদেম্ত োআ তাঁয নবতম্যয ননতৃত্বগুণ  ম্মোনী নি ধীম্য ধীম্য প্রফর ম্ে উম্েম্ছ। ১৯৪১ োম্র
ফঙ্গফন্ধু ম্যোনিক যীক্ষো নদন। ম্যোনিক ো কম্য নতনন করকোতোে নগম্ে আরোনভেো কম্রম্জ বনতম ন। কম্রম্জ খফআ জননপ্রেতো
জমন কম্যনছম্রন ফঙ্গফন্ধু। নআ ভে আরোনভেো কম্রজ নছর ফোংরোম্দম্য ছোি অম্দোরম্নয প্রোণম্কন্দ্র। নতনন নেোম্ন এতআ
জননপ্রে নছম্রন নম, তাঁয ভম্নোনীত প্রোথীয নফরুম্ে কম্রম্জ নকউ আম্রকন কযত নো। নফনো প্রনতদ্বনিতোে কম্রজ ছোি আউননেম্নয
আম্রকন ম্তো। নতনন ছোিম্নতোম্দয ননম্ে অম্রোচনো কম্য মোম্দয ঠিক কম্য নদম্তন তোযোআ ননভম্নন দোনের কযত। কোযণ ফোআ
জোনত তাঁয ভম্তয নফরুম্ে কোয নজতোয ম্ভোফনো নছর নো। কোযণ োধোযণ ছোিযো নছর নে মুনজম্ফয ন্ধ বি। ‘মুনজফ বোআ’ মো
ফরম্ফন তোম্তআ তোম্দয ভথ মন থোকম্ফ, এ যকভ একটো ব্যোোয নছর।
১৯২০ োম্র টুনঙ্গোিোে জন্ ননেো একটি নিস্ফুনরঙ্গ ১৯৭১ োম্র এম্ োনকস্তোননম্দয জন্য বতনয কম্যনছম্রন দোফোনর।
নম দোফোনম্র পুম্ি ছোযেোয ম্ে নগম্েনছর োনকস্তোম্নয ক্ষভতোয তিম্ো। ভোঝেোম্নয ভেগুম্রো খফ জযর কুসুভোস্তীণ ম নছর নো ।
ম্নক চিোআ-উতযোআ োয ম্ত ম্েম্ছ তাঁম্ক এআ দীর্ ম থ োনি নদম্ত। কতেোনন ব্যনিম্ত্বয দৃঢ়তো অয ননতৃম্ত্বয ঠিকতো থোকম্র
নটো ম্ভফ, আনতো তোয োক্ষী ম্ে অম্ছ।
কভী  োেীম্দয জন্য নছম্রন ননম্ফনদত প্রোণ। ১৯৩৮ োম্র ছোিোফস্থোে প্রথভ কোযোফযণ কম্যন। র্টনোয সূিোত
ম্েনছর তাঁয োোেী অফদুর ভোম্রকম্ক নন্দু ভোবোয নরোকজন ধম্য ননম্ে নগম্র ফঙ্গফন্ধু তোম্ক ছোনিম্ে অনম্ত মোন। বতনয ে
োঙ্গোভো। নভথ্যো ভোভরোে নেপতোয ম্ে নজরোজম্ত মোন। ন্যোম্েয প্রনতফোদ কযো তাঁয যম্িয ভম্ধ্যআ নছর। নকোথো নকোম্নো ন্যোে
নদেম্র ফোয অম্গ নতনন প্রনতফোদ কযম্তন। োযোজীফন তোআ কম্যম্ছন। ভোনুলম্ক ম্ভফ বোম্রোফোম্তন ফঙ্গফন্ধু। োংফোনদক নডনবড
ফ্রস্টম্ক নতনন ফম্রনছম্রন তাঁয নমোগ্যতো ম্চ্ছ নতনন ‘ভোনুলম্ক বোম্রোফোম্ন’, তাঁয ম্মোগ্যতো ম্চ্ছ নতনন ‘ভোনুলম্ক নফন
বোম্রোফোম্ন’। কতেোনন অম্ফগপ্রফণ ভোনুল ম্র ভোনুম্লয প্রনত এভন বোম্রোফোো থোকম্ত োম্য তো শুদৄ নুধোফন কযোয নফলে।

ফোঙোনরয এআ নফংফোনদত ননতো নছম্রন অোদভস্তক ফোঙোনর। ীভ োী অয দূযদী। ফম্রনছম্রন, ‘পাঁনয ভম্ে
দাঁনিম্ে অনভ ফরম্ফো অনভ ফোঙোনর, অনভ ভোনুল, অনভ মুরভোন-একফোয ভম্য দুআফোয ভম্য নো’। োনকস্তোম্ন ফনদ থোকো ফস্থোে
কোযোগোম্য তাঁয কম্ক্ষয কোম্ছ কফয নোঁিো নদম্ে নফচনরত ননন এআ ফীয ফোঙোনর ভোপুরুল। শুদৄ ফম্রনছম্রন অনভ ভোযো নগম্র অভোয
রোটো অভোয নদম্য ভোটিম্ত োঠিম্ে নদ। তাঁয ো অয ভম্নোফর নদম্ে উম্টো বিম্ক নগম্েনছর োনকস্তোনন জোিোযো।
ফঙ্গফন্ধু নে মুনজবুয যভোন তাঁয জীফম্নয প্রনতটি ফাঁম্ক নতনন ঠিক নেোি ননম্ত ক্ষভ ম্েনছম্রন। ১৯৪৭ োম্র বোযত
নফবনিয যযআ নতনন ভননস্থয কযম্ত ক্ষভ ম্েনছম্রন োনকস্তোম্নয োম্থ অভোম্দয ফননফনো ম্ফ নো। তাঁয নচিোয প্রেযতো এম্তো
নফন নছর নম নতনন তেন নথম্কআ স্বোধীনতোয কথো নবম্ফ ফম্ অম্ছন। নতনন তেম্নো ঢোকোে অম্ননন, করকোতোয নফকোয নোম্স্টম্র
ফস্থোন কযনছম্রন। তাঁয যোজনননতক ঙ্গীোনথনদয ননম্ে নফকোয নোম্স্টম্র একটি বো কযনছম্রন। নআ বোে নতনন ফম্রনছম্রন, এআ
োনকস্তোন ফোঙোনরয নধকোয যক্ষো কযম্ফ নো। তাঁয মুম্ে উচ্চোনযত নচযোচনযত কথ্যফোংরোে ফরম্রন, ‘ভোউযোম্দয োম্থ অভোম্দয ম্ফ
নো’। করকোতো নথম্ক ঢোকোে অোয অম্গআ করকোতোয োপ্তোনক নভল্লোত নিকোয নপম্ এক অম্রোচনোে নতনন ফম্রনছম্রন,
োনকস্তোম্নয যোষ্ট্রবোলো ম্ত ম্ফ ফোংরো। কোযণ ফোংরো োনকস্তোম্নয ংখ্যোগনযষ্ঠ ভোনুম্লয বোলো।
ফঙ্গফন্ধু একটি বীয রক্ষেম্ক োভম্ন ননম্ে এগুনচ্ছম্রন ৪৭ োর নথম্কআ। নআ রক্ষে নছর ফোঙোনরয স্বোধীনতো, একটি স্বোধীন
অফোভূনভ। নতনন তাঁয রক্ষে ফোস্তফোেম্ন ধীম্য ধীম্য এনগম্ে নগম্ছন। ৬৬’ য ছে দপো অম্দরম্ন একটি নযস্কোয গোআডরোআন নছর
স্বোধীনতোয। োনকস্তোনন োকযো বুম্ঝম্ত নম্যনছর তাঁয রক্ষে। তোযো লিমন্ত্র বতনয কযম্রো। নআ লিমম্ন্ত্রয জোর নছন্ন কম্য নদম্রন
ফঙ্গফন্ধু। উত্তোর গণ- অম্দোরম্নয ভোধ্যম্ভ নফয ম্ে এম্রন কোযোগোয নথম্ক। ১৯৬৯ এয ৫ নডম্ম্বয নোম্ন ীদ নোযোেোদীয
মৃত্যেফোনল মকীম্ত নতনন ফম্রনছম্রন অজ নথম্ক এআ নদম্য নোভ ম্ফ ‘ফোংরোম্দ’। ৪৭ নথম্ক ৬৯। এআ ভেকোম্র তাঁয ম্মোনী
ননতৃত্বগুম্ণ ফোংরোয ভোনুম্লয ভম্ন োঁআ কম্য ননম্েনছম্রন ফঙ্গফন্ধু।
ভোি অেোম্যো নভননম্টয বোলণ। উত্তোর ভোচ ম একোত্তয। কী ভন্ত্র নছর নআ বোলম্ণ! ভন্ত্রমুম্েয ভম্তো ম্মোনত ম্ে নগর পুম্যো
জোনত। এক অঙুম্রয আোযোে উম্ে এম্রো স্র ফছম্যয আনতো। শৃঙ্খর বোঙোয দৃঢ় প্রতেে। বোলণ নদেোয এআ বনঙ্গ, কথো ফরোয এআ
কোনব্যক উস্থোনো নফম্েয অয নকোম্নো ননতোয ভম্ধ্য অনভ নদনেনন। প্রফর ব্যনিত্ব নচোযোয োম্থ ফিম্ব্যয প্রনতটি স্বয প্রম্ক্ষণ নমন
ফোম্র্য ভম্তো গজমন কযনছর। প্রনতটি ম্েয উচ্চোযণ নছর এম্ককটি কনফতোয চযণ। তোআম্তো নতনন ‘যোজনীনতয কনফ। নছর বফলম্ম্যয
আনতো, নছর নদক ননম্দ মনো। পুম্যো ফোঙোনর জোনত এক অঙুম্রয আোযোে একতোফে ম্ে নগম্রো। নফম্েয আনতোম্ এভন ননজয ননআ।
ফঙ্গফন্ধু বোম্রোফোম্তন নদম্ক, নদম্য ভোনুলম্ক। কত প্রফর অত্মনফেো থোকম্র ফন্দুম্কয োভম্ন দাঁনিম্ে ফরম্ত োম্যন
‘কী চো নতোযো’। তাঁয নফেোম্য ভোিো এত প্রফর নছর নম নতনন কেম্নো বোফম্তআ োম্যননন নম নকোম্নো ফোঙোনর তাঁম্ক তেো কযোয
কথো নচিো কযম্ত োম্য। নকন্তু নআ কুরোঙ্গোযগুম্রো নম োনকস্তোম্নয নপ্রতোত্মো নটো বুঝম্ত বুঝম্ত নতনন চম্র নগম্রন এআ জগৎংোয
নছম্ি। ফোঙোনরয এআ ক্ষনত অম্যো োজোয ফছম্য পূযণ ম্ফ নো, ফোয নে। ফঙ্গফন্ধুয ভম্তো ম্মোনী নিম্পন্ন ননতো োজোয
ফছম্য একজন জন্োে নক নো ম্দ অম্ছ।
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