ফঙ্গফন্ধুয অভাপ্ত আত্মজীফনী
তুরনামূরক াঠ
ড. মভাাম্মদ াননান
ফঙ্গফন্ধু মখ মুজজবুয যভাননয ভাভজক অননক যাজনীজতকই আত্মজীফনী জরনখনছন। তনফ তাঁনদয
মফজযবাগই জরনখনছন মুক্তজীফনন মথনক অথফা ক্ষভতা আীন অফস্থা। এঁনদয ভনে আতাউয যভান খাননয
জাযজতয দুই ফছয, স্বৈযাচানযয দ ফছয; আবুর ভনসুয আভনদয আভায মদখা যাজনীজতয ঞ্চা ফছয;
মজনানযর আইয়ুফ খাননয প্রভু ন ফন্ধু; অজর আানদয জাতী যাজনীজত ১৯৪৫-১৯৭৫; মখাকা যানয ংগ্রানভয
জতনদক; ভজউদ্দীন আনভনদয আভায জীফন আভায যাজনীজত প্রমুনখয গ্রন্থ মফ আনরাজচত  জযজচত।
জকন্তু ফঙ্গফন্ধুয আত্মজীফনীটি মতটুকু াা মগনছ, তা মরখা ননছ ফজিজীফন মথনক। মজদক মথনক এটি
ব্যজতক্রভ। জতজন এটা মরখায জন্য তাঁয ভাভজকনদয নঙ্গ আনরাচনা কযায সুনমাগ ানজন। ঘটনামূ
মাচাইনয জন্য মকাননা ফই, ংফাদত্র ফা অন্যান্য তথ্য আধানযয াায্য জননত ানযন জন। অভাপ্ত আত্মজীফনী
ড়নত ড়নত ভনন , জতজন জরনখ মগনছন জফযাভীনবানফ মকাননা জকছুয ফা কানযা াতা ছাড়াই।
মরখানরজখয এ ীভাফদ্ধতায ভনে তাঁয আত্মজীফনী কতটুকু ইজতানয ধাযাফাী ননছ, ঘটনা ফণ ণনা
কতটুকু ননছ অনুপুঙ্খ, তা ভাভজকনদয আত্মজীফনীয নঙ্গ তুরনামূরক জফনেলণ কযনর জফজিত নত ।
ফঙ্গফন্ধুয অাধযণ ইজতা জ্ঞান ইজতাজফদনদয মুগ্ধ কনয। ঐজতাজক ঘটনাফজরয জফফযণ জতজন মমবানফ তুনর
ধনযনছন তা তাঁনক অন্যনদয মথনক আরাদা ভম ণাদা অজবজলক্ত কনযনছ। কনকটি ঘটনায তুরনামূরক াঠ জফনেলণ
কযনর এয তয অনুধাফন কযা ম্ভফ নফ।
ুঁ
স্বকনানয মগাারগনে একটি ঘটনাসূনত্র পুজর জকনায মুজজফনক মগ্রপতায কযনত খজজছর।
একজন
আত্মী এন মগ্রপতায এড়ানত ারাননায যাভণ জদনর মুজজফ ফনরন, ‘আজভ াযফ না’। (অভাপ্ত আত্মজীফনী,
পৃষ্ঠা ১২)। ফঙ্গফন্ধু জফনযাধী একজন যাজনীজতক অজর আাদ তাঁয আত্মজীফনীনত জরনখনছন, ‘গণআনিারননয
প্রনাজনন মখ ানফ কখন আত্মনগান কনযন নাই’। (অজর আাদ : জাতী যাজনীজত ১৯৪৫-১৯৭৫, পৃষ্ঠা
৪৮৩)।
১৯৭১ ানরয ২৫ম ভানচ ণ  ফঙ্গফন্ধুনক ারাননায যাভণ মদা নজছর। জকন্তু াজকস্তান ারণানভনেয
ংখ্যাগজযষ্ঠ দনরয মনতা মখ মুজজবুয যভান ারানত অৈীকায কনযন। ফাংরানদনয ৈাধীনতায নয এক
ফক্তৃতা এ প্রনঙ্গ ফঙ্গফন্ধু ফনরজছনরন, ‘ভানচ ণয মই যানত আভানক মছমড় মাফায ভ আভায কভী
তাজউদ্দীন, স্বদ নজরুর,  অন্যান্যযা কাঁদজছনরন। জকন্তু আজভ ফনরজছ, এখাননই আজভ ভযনত চাই। তবু ভাথা
নত কযনত াযফ না’। (১৯৭২ ানরয ১০ই জানুাজয ৈাধীন ফাংরানদন জপনয মযনকান ণয জনবা ফক্তৃতা,
স্বদজনক ফাংরা, ১১ই জানুাজয ১৯৭২)।
াজকস্তান আভনরয আনযকটি ঘটনা। মুজজফনক মগ্রপতায কযনত হুজরা জাজয ননছ। ভারানা বাানী
খফয াঠানরন, মুজজফ মমন াজরন থানক। মুজজফ এ ঘটনা ফণ ণনা কনয জরনখনছন, ‘তখন ভারানা বাানী ইায
মভাাম্মদ খাননয ফাজড়নত থাকনতন। … জতজন মকন আভানক মগ্রপতায নত জননলধ কনযনছন? আজভ াজরম
থাকায যাজনীজতনত জফশ্বা কজয না। কাযণ, আজভ মগান যাজনীজত ছি কজয না।… ভারানা ানফনক
জজজ্ঞাা কযরাভ। ‘জক ব্যাায, মকন াজরন মফড়াফ’। (অভাপ্ত আত্মজীফনী, পৃষ্ঠা ১৩৪)।

অভাপ্ত আত্মজীফনীনত ফঙ্গফন্ধু অজফবক্ত ফাংরায প্রধানভন্ত্রী (১৯৪৭ পূফ ণফতী) এফং াজকস্তাননয
প্রধানভন্ত্রী (১৯৪৭ যফতী) মানন জদ মাযাাদী ম্পনকণ অননক মূল্যান  ভন্তব্য কনযনছন, ‘ীদ ানফ
জছনরন উদায, নীচতা জছর না, দর-ভত মদখনতন না, মকাটাজয কযনত জাননতন না, গ্রু কযায মচষ্টা কযনতন
না।… ফাঙাজরযা ীদ ানফনক প্রথভ জচননত ানয নাই। মখন জচননত াযর, তখন আয ভ জছর না’।
(অভাপ্ত আত্মজীফনী, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৯)। ফাংরানদনয যাজনীজতকনদয জননই ফঙ্গফন্ধুয এ ভন্তব্য। তনফ যফতীকানর
ন্যা মনতা অোক মভাজাপপয আভদ তাঁয স্মৃজতকথা মাযাাদীয মথামথ মূল্যান কনয জরনখনছন, ‘মদ
বাগ ায য করকাতা দাঙ্গা শুরু । ভস্ত মুজরভ… ঢাকায নথ াজড় মদ। ফাযই আনগ খাজা
নাজজভউজদ্দন…। মাযাাদী ানফই একভাত্র মরাক দাঙ্গা জফধ্বস্ত মুজরভ আভ জনতায ান যন মান’।
(মভাজাপপয আভদ, জকছু কথা, পৃষ্ঠা ৪২-৪৩)।
জকন্তু মজদননয ফাভন্থী কজভউজনস্ট  ছাত্রকভীযা মানন জদ মাযাাদীনক জচননজন, তাঁয ম্পনকণ
মনজতফাচক ধাযণা মালণ কযনতন, আনজা তাঁযা তা ংনাধন কনযন জন। ২০০৫ ানর কভনযড াদায আকফয
খান যননা তাঁয আত্মজীফনী প্রকা কনযন। এনত মাযাাদী ম্পনকণ অননক কুরুজচপূণ ণ ভন্তব্য যননছ। ১৯৬২-য
ছাত্র আনিারননয ভ মাযাাদী মখন ঢাকা আনন তখন ছাত্র মনতানদয ানথ তাঁয তকণ-জফতকণ । যননা
মরনখন, ‘মাযাাদী ানফ আভানদয প্রজনেয তরুণনদয জচননতন না।… মৄজক্ত-তনকণয এক ম ণান কাজী
জাপয আভদ ফনরই ফনরন, ‘আভযা আভতরা মথনকই আনানক মুক্ত কনয এননজছ, আফায আভতরানতই
আভযা কফয জদনত াজয’। (াদায আকফয খান যননা : তাব্দী মজযন, পৃষ্ঠা ৫৯)। ম্প্রজত চীনন্থী কজভউজনস্ট
মনতা এফং ানফক ভন্ত্রী যানদ খান মভনননয আত্মজীফনী প্রকাজত ননছ। জতজন এ ঘটনায উনেখ কনয
জরনখনছন, ‘ছাত্রননতানদয এই আচযনণ মাযাাদী খফ জফযক্ত ন। জকন্তু ‘কাজী জাপয আনগয ভনতাই উনেজজত
ন ফরনরন, আভযা আভতরায মথনক আনানক জনন এনজছ, ই আভতরানতই কফয মদফ’। (যানদ খান মভনন
: এক জীফন, পৃষ্ঠা ৯২)। ফঙ্গফন্ধু অভাপ্ত আত্মজীফনীনত মম জরনখনছন, ‘ফাঙাজরযা ীদ ানফনক প্রথভ জচননত
ানয নাই’। (পৃষ্ঠা ৪৭) ফঙ্গফন্ধু মেঁনচ থাকনর মদখনতন, একদর ফাঙাজর এখন মাযাাদীনক জচননত ানয
নাই। প্রকৃতনক্ষ মানন জদ মাযাাদী আভতরা ফা জাভতরায মরাক জছনরন না । জতজন ম ভনয ভগ্র
াজকস্তাননয অজবজাত ফং মথনক আা একজন যাজনীজতক জছনরন, একভাত্র জমজন াধাযণ ভানুনলয নঙ্গ জভন
যাজনীজত কনযনছন, মাঁয তুরনা ম ভনয াজকস্তাননয একজন জছর না, এভনজক খাজা-নফাফজাদা
নাজজভউজদ্দন-জরাকত আরী খানযা জছনরন না। অভাপ্ত আত্মজীফনীনত ফঙ্গফন্ধুয আপনাটি ম কাযনণ ফনড়া
ন মদখা মদ মম ফাঙাজরযা জদ মাযাাদীনক ‘জচননত ানয নাই’।
১৯৪৮ ানরয ১৬ই ভাচ ণ যাষ্ট্রবালা আনিারনন ফঙ্গফন্ধুয ভূজভকা জনন এক মেজণয মরখক মম উা কনয
জভনথ্য ইজতা জরনখনছন, তায তুরনামূরক াঠটি মদখন। অভাপ্ত আত্মজীফনীনত ফঙ্গফন্ধু জরনখনছন, ‘১৬ তাজযখ
(১৬ই ভাচ ণ ১৯৪৮- মরখক) কার দটা জফশ্বজফদ্যারন াধাযণ ছাত্রবা আভযা কনরই মমাগদান কযরাভ।
ঠাৎ মক মমন আভায নাভ প্রস্তাফ কনয ফর বাজতয আন গ্রণ কযায জন্য। কনরই ভথ ণন কযর। জফখ্যাত
আভতরা এই আভায প্রথভ বাজতত্ব কযনত র’। (অভাপ্ত আত্মজীফনী, পৃষ্ঠা ৯৬)।
বালা আনিারননয মরখক- গনফলক ফদরুজদ্দন উভয এ ঘটনানক উা কনয জরমখনছন, ‘১৬ তাজযনখ …
জফশ্বজফদ্যারন াধাযণ বায জনধ ণাজযত ভনয জকছু পূনফ ণই মফরা মদড়টায ভ মখ মুজজবুয যভান কানরা
মনযাানী এফং জজন্না টুজ জযজত ন একটি াতরজফীন মচানয বাজতয আন অজধকায কনয ফনন’।
(ফদরুজদ্দন উভয : পূফ ণ ফাঙরায বালা আনিারন  তৎকারীন যাজনীজত, প্রথভ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩)।

১৯৪৮ ানরয এই প্রথভ নফ ণয বালা আনিারননয প্রধান ছাত্র-মনতানদয ভনে জছনরন অজর আাদ। জতজন
তাঁয আত্মজীফনীনত এ ঘটনা ম্পনকণ জরনখনছন, ‘…আভযা ১৬ই ভাচ ণ ঢাকা জফশ্বজফদ্যার মফরতরা এক াধাযণ
ছাত্রবা আহ্বান কজয। দ্য কাযামুক্ত মনতা মখ মুজজবুয যভান বা বাজতত্ব কনযন’। (অজর আাদ: জাতী
যাজনীজত, পৃষ্ঠা ৫৯)। মজদ ছাত্রবা মুজজনফয বাজতত্ব কযায কথা না থাকত, তানর অজর আাদ মটা
জরখনতন, কাযণ অজর আাদ আমৃতুয ফঙ্গফন্ধুনক ‘ত্রু’ ভনন কনয মগনছন। অথচ উভয নফযা জভনথ্য ইজতা
জরনখ মগনছন, অভাপ্ত আত্মজীফনী মফয ায য এটা ংনাধন কনযন জন।
ফঙ্গফন্ধু তাঁয আত্মজীফনীনত াজকস্তাননয যাজনীজতনত আভরানদয করকাঠি নাড়া  লড়মন্ত্র ম্পনকণ
অননক তথ্য জদননছন। জরনখনছন, ‘মগারাভ মভাাম্মদ াজকস্তান ায পূনফ ণ একজন যকাজয কভণচাযী জছনরন।
তাঁনক অথ ণভন্ত্রী কযায পনর আভরাতন্ত্র মভাাম্মদ আরী জজন্নায মৃতুযয ানথ ানথ ভাথাচাড়া জদন উনঠজছর।
মচৌধুযী মভাাম্মদ আরী মকন্দ্রী যকানযয মনক্রটাজয মজনানযর ন একটা জক্তারী যকাযী কভণচাযী গ্রু সৃজষ্ট
কযনত ক্ষভ নজছনরন। পূফ ণ ফাংরা আজজজ আভদ জচপ মনক্রটাজয জছনরন। জতযকায ক্ষভতা জতজনই ব্যফায
কযনতন। নূরুর আজভন তাঁয কথা ছাড়া এক া নড়মতন না’। (অভাপ্ত আত্মজীফনী, পৃষ্ঠা ১৭৪)।
বালা আনিারননয ভ ফাঙাজর ন জফশ্বাঘাতকতা কনযজছনরন পূফ ণফাংরায তৎকারীন মুখ্যভন্ত্রী এই
নূরুর আভীন। যফতীকানর নূরুর আভীন াজকস্তাননয যাজনীজতনত তাঁয ভূজভকা প্রনঙ্গ একটি চটি ফই
জরনখজছনরন। এনত জতজন ৈীকায কনযনছন, ‘বৃটি আভনরয সুংগঠিত আভরাতনন্ত্রয জকছু উচ্চাজবরাজল মরাক,
কাননদ আজভ  জরাকত আরী খাননয ইনন্তকানরয য মকন্দ্রী ান ব্যফস্থা প্রবাফ  জনন্ত্রণ কযনত থানক’।
অনত্র, ‘ল্টননয জনবা (১৯৫২ ানরয- মরখক) তদানীন্তন প্রধানভন্ত্রীয খাজা নাজজভউজদ্দন উদুইণ একভাত্র
যাষ্ট্রবালা নফ… এটা জছর আভরানদয একটা চার’। (নূরুর আভীন : মম কথা এনতাজদন ফজরজন, পৃষ্ঠা ৩)।
আবুর ভনসুয আভদ তাঁয সুজফার আত্মজীফনীনত াজকস্তাননয আভরাতন্ত্র জনন অননক কথা ফনরনছন,
মা ফঙ্গফন্ধুয তনথ্যয জযপূযক। জরনখনছন জতজন, ‘জতজন (াজকস্তাননয তৎকারীন প্রধানভন্ত্রী মানন জদ
মাযাাদী- মরখক) জভ. মকযাভতুোয ফদনর জভ. আজজজ আভদনক ফাজণজয দপতনযয মনক্রটাজয জনমৄক্ত
কযনরন। …জভ. আজজজ আভদ শুধু ফ ণনজযষ্ঠ আইজএই নন। ‘মভাস্ট জস্টপনননকড বুযনযাক্রযাট’ ফজরা তাঁয
ফদনাভ ফা সুনাভ আনছ। ভন্ত্রীনদয মকাননা কথা জতজন মাননন না। ভন্ত্রীনদযই জতজন কাজন আঙ্গুনরয চাযান ঘুযান।
…পূফ ণফাংরায জচপ মনক্রটাজয থাকা অফস্থা জনাফ নূরুর আজভননয আভনর একফায জতজন াইনকানট ণয কাঠগড়া
দাঁড়াইা ফজরাজছনরন, ‘আজভ প্রধানভন্ত্রী ভস্ত ভন্ত্রীনদয জফরুনদ্ধ জনক্রট পাইর যাজখ।… মরানক ফরাফজর
কজযত আনর জচপ মনক্রটাজযই পূফ ণ ফাংরায প্রধানভন্ত্রী’। (আবুর ভনসুয আভদ, আভায মদখা যাজনীজতয ৫০
ফছয, পৃষ্ঠা ৩৪৪-৩৪৫)।
াজকস্তাননয যাজনীজতয আভরাতনন্ত্রয দীঘ ণ এক জপজযজস্ত যননছ এই অভাপ্ত আত্মজীফনীনত । ফঙ্গফন্ধু এ
ফই মরখায ভ মকাননা রাইনেজয াকণ কযায সুনমাগ ানজন, জরনখনছন এনকফানযই স্মৃজত মথনক। জকন্তু
যফতীকানর মাঁযা একই জফল জনন জরনখনছন তাঁনদয গ্রনন্থয নঙ্গ াঠ জভজরন ড়নর মদখা মা, ফঙ্গফন্ধুয গ্রনন্থ
তনথ্যয মকাননা ঘাটজত মনই। ফযং অাধাযণ এক ামৄজয ধযা নড়।

অভাপ্ত আত্মজীফনীনত এযকভ অংখ্য ইজতা  তথ্য যননছ, মা ভাভজক অন্যনদয মরখা
আত্মজীফনীয নঙ্গ াঠ জভজরন ড়নর ফঙ্গফন্ধুয ৈকী স্বফজষ্টয  গুণাফজরয জক্তটি ধযা নড়। ফ ণনল একটি

জফল এখানন উদ্ধৃত কযজছ, মটা নরা, ফঙ্গফন্ধুয একটা দীঘ ণশ্বা, ‘ফাঙাজরনদয দুুঃনখয জদন শুরু র’। মটা
মকানজদন, ‘পূফ ণ ফাংরায গবন ণয ান জাজয কযায জদন (১৯৫৪ ানরয ৩০ম মভ- মরখক) প্রধানভন্ত্রী জনাফ
মভাাম্মদ আরী মম ফক্তৃতা মযজড ভাযপত কনযন, তানত মনয ফাংরা এ মক পজলুর ক নফনক যাষ্ট্রনরাী’ 
আভানক ‘দাঙ্গাকাযী ফনর আক্রভণ কনযন। আভানদয মনতাযা মাঁযা ফাইনয যইনরন, তাঁযা এয প্রজতফাদ কযা
দযকায ভনন কযনরন না। ঠিক ভনন নাই, তনফ এয জতনজদন নয আভানক আফায জনযাো আইনন মগ্রপতায কযা
র’। (অভাপ্ত আত্মজীফনী, পৃষ্ঠা ২৭৩)।
আবুর ভনসুয আভদ এ প্রঙ্গটা আনযা মখারাা কনযনছন, জতজন জরনখনছন, ‘যজদন (৩১ম মভ ১৯৫৪মরখক) মফরা দুইটা জভন মযাডস্থ মৄক্তফ্রে অজপন মৄক্তফ্রে াটিযণ এক বা ডাকা ইর। …াটি ণ জরডাযনক
নজযফিী  অন্যতভ ভন্ত্রী মখ মুজজবুয যভাননক মগ্রপতায কযায তীে প্রজতফাদ কজযা ফ ণম্মজতক্রনভ প্রস্তাফ
গৃীত ইর। …আভযা মফ কনকজন তখন ক াননফয নঙ্গ মদখা কজযা ভস্ত অফস্থা  আভানদয
জদ্ধানন্তয কথা জানাইরাভ।… ক ানফ আভানদয … মগারাজফ জচনত্র টজরনরন না। .. বুজঝা আজরাভ মনয
ফাংরা ক ানফ মফ একটু ব াইানছন’। (আভযা মদখা যাজনীজতয ৫০ ফছয, পৃষ্ঠা ২৮০-২৮১)।
তৎকারীন মুখ্যভন্ত্রী আতাউয যভান খান জরনখনছন এয নযয াঠটি : ‘মখ মুজজবুয যভান  আবুর
ভনসুনযয নানভ একাজধক ভাভরা দানয নরা।… মখ মুজজনফয জফরুনদ্ধ প্রভাণ ংগ্রনয অজবমান খফ ব্যাক।
মদনয ফ ণত্র কভীনদয জনন টানটাজন ননছ। … মল ম ণন্ত মদখা মগর, দুনীজত জফবানগয মফতনভুক্ত মাষ্য
কনকটি দারার ছাড়া আয মকাননা াক্ষী কাঠগড়া আননত ানযজন। … মল ম ণন্ত একটা মভাকাদ্দভা মগর
জজনকানট ণ। (উজকর জননফ – মরখক) মাযাাদী তাঁয ক্ষ ভথ ণন কনযন। জজ ফাাদুযনক অনুনযাধ কযা
নরা, আাজভনক তাঁয উজকনরয ান ফায অনুভজত মদা মাক। ভানঝ ভানঝ যাভণ জননত নফ, কাগজত্র
মদখানত নফ। ধভণাজধচযণ প্রা গনজণ উঠনরন, মনা।… দটা মথমক াঁচটা ম ণন্ত কাঠগড়া দাঁজড়ন যইর মখ
মুজজবুয যভান। জফচাযানন্ত যা জদনরন, মজর। াইনকানট ণ আজর নরা। ভাভান্য জফচাযজত তাঁনক (মুজজফনক –
মরখক) জননদ ণাল খারা জদনরন’। (আতাউয যভান খান : স্বৈযাচানযয দ ফছয, পৃষ্ঠা ৫২-৫৩)।
ফঙ্গফন্ধুয অভাপ্ত আত্মজীফনীয তুরনামূরক াঠ তাই ইজতানয জন্য জরুজয। আজনকয প্রজনেয জন্য
আনযা জরুজয। মমভন কনয াজকস্তান আভনর জতজন মখ মুজজবুয যভান মথনক ফঙ্গফন্ধু নজছনরন তায কাজজন
মতা ছজড়ন আনছ ভাভজক অন্যান্য যাজনীজতক  ইজতাজফদনদয স্মৃজতকথা  গনফলণা গ্রনন্থ। এগুনরা
জভজরন ড়নর অভাপ্ত আত্মজীফনীয াঠটিয মরখনীয দৃঢ়তা, শুদ্ধতা এফং ঠিকতা অজধক জযস্ফুটিত ।
প্রাফজিক : মরখক  গনফলক।

