বালাসননক ফঙ্গফন্ধু
নাযীন জাান নরন
দাভ নদয়ে নকয়ননছ নিে ভাতৃভূনভ ফাাংরায়দয়য স্বাধীনতা , আয তাই ইনতা ভুনরনন। ভুনরনন ১৯৪৭ ায়র ানকস্তান
নাভক অদ্ভুত দদটিয জন্ম য়েনছর দু ’টি অাংয় বাগ য়ে। ানকস্তায়নয পূফ ব অাং আয নিভ অাংয়য ভাঝখায়ন আয়যক দদ
বাযত। ৫৬ বাগ জনাংখ্যায ফা পূফ ব অাংয়। অথচ ানকস্তা দনয যাজধানী  ’র নিভ অাংয়। সুজরা সুপরা পূফ ব ানকস্তান
দথয়ক ম্পদ লুট কয়য পৄয়র দপয় উঠনছর নিভ ানকস্তায়নয দৌবাগ্য। ফাঙানরয়দয উয অথ বসননতক নদক নদয়ে
, ব্যফাফানণজয, যকানয চাকনযয়তও শুরু য়েনছর বফলম্য-অনফচায।
করকাতায ইরানভো কয়রজ দথয়ক স্দাতক া কয়য ঢাকা নফশ্বনফদ্যারয়েয আইন নফবায়গ ভাস্টায় ব ড়য়ত শুরু
কয়যয়ছন দখ মুনজবুয যভান নায়ভয এক তরুণ ছাত্র। অন্য অয়নয়কয ভয়তা চু থাকয়ত ায়যননন নতনন। শুরু কয়যন িনতফাদ।
ানকস্তায়নয দগায়েন্দা াংস্থা তাঁয উয কড়া নজয যাখয়ত শুরু কয়য তখন দথয়কই। িােই কাযাফন্দী য়ত  দেয়ছ। তবুও দয়ভ
মাননন নতনন।
১৯৪৮ ায়রয শুরুয নদয়কই স্পষ্ট য়ে ওয়ঠ , াংখ্যাগনযয়েয মুয়খয বালা , ফাঙানরয ভাতৃবালা ফাাংরায়ক ফাদ নদয়ে
দকফরভাত্র উদুবয়ক ানকস্তায়নয যাষ্ট্রবালা ফানায়নায লড়মন্ত্র শুরু য়েয়ছ। আজন্ম ভাতৃবালায়িভী দখ মুনজবুয যভান নানা
দকৌয়র ফাাংরা বালায য়ে জনভত গয়ড় তুরয়ত থায়কন। ১৯৪৮ ায়রয ৪ঠা ভাচ ব তানযয়খয দগায়েন্দা নযয়ায়ট ব ফরা ে , দখ
মুনজবুয যভান, ান অফ লুতপয যভান অফ টুনঙ্গাড়া , পনযদপুয এন্ড স্টুয়ডন্ট পাস্টব ইোয নফ এর ২১ দপা দানফ একটি
নরপয়রট নফতযণ কযনছয়রন, দমখায়ন ফাাংরায়ক ানকস্তায়নয যাষ্ট্রবালা কযায দানফ নছর।
দখ মুনজবুয যভান তাঁয দরখা ‘অভাপ্ত আত্মজীফনী ’দত নরয়খয়ছন , “মাযা উদুব বালা ভথ বন কয়য তায়দয একভাত্র
যুনি ’র উদুব ‘ইরানভক বালা’। উদুব নক কয়য দম ইরানভক বালা র আভযা বুঝয়ত াযরাভ না।”
দুননোয নফনবন্ন দদয়য মুরভানযা নফনবন্ন বালাে কথা ফয়র। আয়র ইরায়ভয কথা ফয়র ধভববীরু মুরভানয়দয
দধাঁকা নদয়ত দচয়েনছর ানকস্তায়নয াকয়গােী। নফলেটি বুঝয়ত একটুও কষ্ট েনন তরুণ দনতা দখ মুনজবুয যভায়নয। ফাাংরা
বালাবানল ফাঙানরয়দয ভে রায়গনন বুঝয়ত। পূফ ব ানকস্তান মুনরভ ছাত্ররীগ ও তভদ্দুন ভজনর গয়ড় তু দরনছর ‘যাষ্ট্রবালা ফাাংরা
াংগ্রাভ নযলদ’। নযলয়দয বাে নদ্ধান্ত ’র ১১ই ভাচ ব ‘ফাাংরা বালা দানফ নদফ’ নয়য়ফ ারন কযা য়ফ।
১১ই ভাচ ব ১৯৪৮ ার। দবাযয়ফরা দথয়ক ত ত ছাত্রকভী দনয়ভ এয়রন য়থ। ফায াভয়ন ছাত্রয়নতা মুনজফ।
নজনও’য াভয়ন পুনর রাঠিচাজব কযয়র আত য়রন অয়নয়ক। ফঙ্গফন্ধু স্মৃনতচাযণ কয়য নরয়খয়ছন , “আনভ দজনায়যর দাস্ট
অনপয়য নদক দথয়ক নতুন কভী ননয়ে ইয়ডন নফনডাংয়েয নদয়ক ছুটনছ , এয ভয়ে াভসুর ক ায়ফয়ক ইয়ডন নফনডয়েয াভয়ন
পুনর নঘয়য দপয়রয়ছ। দগট খানর য়ে দগয়ছ। তখন আভায কায়ছ াইয়কর। আভায়ক দগ্রপতায কযায জন্য
নটি এন নজ
ননয়ে ফাযফায তাড়া কযয়ছ, ধযয়ত াযয়ছ না।” (অভাপ্ত আত্মজীফনী: পৃো-৯৩)
এবায়ফ আয কতেণ ? তরুণ দখ মুনজফ ফহু ছাত্র দগ্রপতায ও জখভ য়রন। এয দু ’নদন য দজরখানাে দানা
দেঁয়ধনছর এক গবীয লড়মন্ত্র। ননেুযতায জন্য দজর সুানযনয়টন্ড নভ. নফর-এয কুখ্যানত নছর। ১৯৫০ ায়র যাজাী দজয়র খাড়া
ওোয়ড ব যাজফনন্দয়দয উয গুনর কয়য কয়েকজন দদয়িনভকয়ক তযায দনতৃত্ব নদয়েনছর এই দরাক। ফাাংরা বালায দানফয়ক দভন
কযয়ত িনতফাদী ফনন্দ ছাত্রয়দয বে দদখায়নায নযকল্পনা কযয়রন নভ . নফর। ঠিক  ’র, ওোয়ড বয দযজা খুয়র নাীয়দয ননয়ে
দবতয়য ঢুয়ক ফন্দী ছাত্রয়দয ভাযনট কযয়ফ দজরখানায জভাদায। বুঝয়ত দয়যনছয়রন মুনজফ। াফধান কয়য নদয়রন ফাইয়ক।
নডউটিয়ত থাকা ফাঙানর নাীও াায্য কযয়রন। চানফ ননয়ে দকয়ট ড়য়রন। লড়মন্ত্র পর ’র না। িায়ণ দেঁয়চ দগয়রন ছাত্রযা।
১৫ই ভাচ ব মুনি দয়রন মুনজফ। এযয যাষ্ট্র বালা ফাাংরায আয়ন্দারন নতনন ছনড়য়ে নদয়রন ঢাকা াযা দদয়। পয়র
দকফর ছাত্রযাই নে , যাষ্ট্রবালা ফাাংরায দানফ নযণত  ’র গণ দানফয়ত। লড়ময়ন্ত্রয দল দচষ্টা নয়য়ফ ানকস্তায়নয জানতয নতা
কায়েয়দ আজভ নজন্নাহ্ এয়রন ঢাকাে। তৎকারীন দযয়কা ব ভেদান , ফতবভায়নয দাযাওোদী উদ্যায়ন দঘালণা নদয়রন, “উদুব এন্ড
উদুব অযায়রান উড নফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য দস্টট অফ ানকস্তান ”। অথ বাৎ, উদুবই য়ফ ানকস্তায়নয একভাত্র যাষ্ট্রবালা। উনস্থত
জনতা ভস্বয়য জাননয়ে নদয়রন , ‘ভানন না !’ এযয ঢাকা নফশ্বনফদ্যারয়েয কনয়বায়কয়ন ফিতবতা কযয়ত উয়ঠ নতনন আ ফাযও
ফরয়রন কথাটি। ছাত্রযা ভস্বয়য ফয়র উঠয়রন, ‘দনা দনা দনা’।
“নজন্না িাে াঁচ নভননট চু কয়যনছয়রন , তাযয ফিতবতা কয়যনছয়রন। আভায ভয়ন ে , এই িথভ তাঁয মুয়খয উয়য
তাঁয কথায িনতফাদ কযর ফাাংরায ছাত্রযা। তাযয নজন্না মতনদন দেঁয়চ নছয়রন আয দকাননদন ফয়রন নাই
, উদুবই একভাত্র
যাষ্ট্রবালা য়ফ।” (‘অভাপ্ত আত্মজীফনী’ দথয়ক)

-২মুনরভ রীগ যকায দেয় দগর। দম দকায়না অজুায়ত শুরু কয়যনছর ননযাত্তা আইয়নয ব্যফায
, দজর-জুলুভজনযভানা। ১৯৫০ ায়র ঢাকা নফশ্বনফদ্যারয়েয চতুথ ব দেনণয কভবচাযীয়দয দানফ -দাওোয আয়ন্দারনয়ক ভথ বন কযায়ত ফন্দী য়রন
মুনজফ। নফশ্বনফদ্যারে ফনষ্কায কয়য তাঁয়ক। অয়নয়ক ই মুচয়রকা ও জনযভানা নদয়ে ছাত্রত্ব নপয়য ান। দখ মুনজফ স্পষ্ট বালাে
জাননয়ে নদয়রন, “আনভ দকায়না অন্যাে দানফ কনয নাই , অতযন্ত ন্যাে ঙ্গত দানফ কয়যনছ। মুচয়রকা ও জনযভানা দদওোয অথ ব
য়রা দদাল স্বীকায কয়য দনওো আনভ তা কযফ না।”
১৯৫২ ার। তখয়না দখ মুনজবুয যভান দজয়র ফন্দী। নানান দকৌয়র যাষ্ট্রবালা ফাাংরায দানফয়ক গনতীর কযয়ত
নানা কভবসূনচ গ্রয়ণয ননয়দ বনা নদয়তন কাযাগায দথয়ক। দজরখানা দথয়ক নচযকুট াঠায়তন
, আয়ন্দারনয়ক চাঙ্গা যাখয়তন।
যকায দটয দয়ে তাঁয়ক পনযদপুয কাযাগায়য নযয়ে দনে। স্থানান্তয ওোয য়থও নতনন নাযােণগয়ে দনতা
কভীয়দয বালা
আয়ন্দারয়ন কী কযয়ত য়ফ , তায ননয়দ বনা নদয়ে মান। ফন্দী মুনজফ িধানভন্ত্রী নুরুর আনভয়নয কায়ছ দাফী জানান , মনদ ১৫ই
দপব্রুোনযয ভয়ে মুনি দদওো না ে , তায়র ১৬ই দপব্রুোনয দথয়ক অনন ধভবঘট ারন কযয়ত শুরু কযয়ফন। ÒEither I
will go out of the jail or my deadbody will go out.Ó (‘অভাপ্ত আত্মজীফনী’ দথয়ক)
মুনি দয়রন না।
দগায়েন্দাযা যকাযয়ক জানায়রন , ঢাকা য়যয দদোয়র দদোয়র নরপয়রট। ছাত্ররীগ দনতা দখ মুনজবুয যভান এফাং
ভনউনিন অনন ধভবঘট কযয়ছন। তাঁয়দয মুনিয দাফীয়ত যাজয়থ দনয়ভ এয়য়ছ াধাযণ ভানুল। ত
বুও মুনি দয়রন না।
অনয়নয পয়র অসুস্থ য়ে ড়য়রন। াাতায়র নচনকৎাযত অফস্থাে দগায়ন ছাত্ররীয়গয বানত নইমুনিন খান ও াধাযণ
ম্পাদক খায়রক দনওোজ দদখা কযয়র ২১দ দপব্রুোনয তানযয়খ যাষ্ট্রবালা নদফ ারন নফলয়ে আয়রাচনা কযয়রন। ানরত  ’র
২১দ দপব্রুোনয। ১৯৫২ ায়রয দই ২১ দ দপব্রুোনয, বাইয়েয বুয়কয তাজা যয়ি যাঙায়না ২১দ দপব্রুোনয , দমনদন ছাত্রয়দয
ানন্তপূণ ব নভনছয়র গুনর কয়য ফফ বযতায চূড়ান্ত িকা ঘটাে ানকস্তায়নয পুনর। যিাি যীয়য যাজয়থ লুটিয়ে য়ড়ন ারাভ ফযকত-যনপক-নপক-জব্বায ও আযও অয়নয়ক। বালায জন্য আত্মতযাগ কয়যন ফাাংরায ন্তান।
দনদন ফঙ্গফন্ধুয ভয়নয অফস্থা দকভন নছর ? ‘অভাপ্ত আত্মজীফনী ’দত নরয়খয়ছন , “২১দ দপব্রুোনয আভযা উয়েগ ,
উৎকণ্ঠা ননয়ে নদন কাটারাভ , যায়ত নাীযা নডউটিয়ত এয় খফয নদর , ঢাকাে বীলণ দগারভার য়েয়ছ। কয়েকজন দরাক গুনর
দখয়ে ভাযা দগয়ছ।”
“খুফ খাযা রাগনছর, ভয়ন নির নচন্তানি ানযয়ে দপয়রনছ। গুনর কযায দতা দকান দযকায নছর না। যতার কযয়ফ ,
বা ও দাবামাত্রা কযয়ফ, দকউ দতা নফশৃঙ্খরা সৃনষ্ট কযয়ত চাে না। দকায়না দগারভার সৃনষ্ট কযায কথা দতা দকউ নচন্তা কয়য নাই।
১৪৪ ধাযা নদয়রই দগারভার ে, না নদয়র দগারভার ওোয ম্ভাফনা কভ থায়ক।”
নফক্ষুব্ধ জনতায দানফয মুয়খ ২৭দ দপব্রুোনয তানযয়খ মুনি দদওো  ’র ফাঙানরয দনতা দখ মুনজবুয যভানয়ক। নতনন
আফায়যা শুরু কযয়রন াযা দদ ঘুয়য বাই তযায িনতফাদ , কয়ণ্ঠ তাঁয ফাাংরা বালায়ক যাষ্ট্রবালা কযায দজায দানফ। নিভ
ানকস্তায়নয যাজনীনতনফদ দদয ায়থও দদখা কয়যয়ছন। ১৯৫২ ায়রয ৩০দ দভ তানযয়খ কযানচয়ত এক বাে নতনন যাষ্ট্রবালা
ফাাংরায দানফ জানায়নায াাান যকায়যয দুনীনত এফাং াট চালীয়দয ন্যায্য দাফীয য়ে ভথ বন জাননয়ে বালণ দদন ফয়র
দগায়েন্দা নযয়াট ব কযা ে।
নদয়নয য নদন বালা আয়ন্দারয়নয ভে নদয়ে অনধকায়যয দানফয়ত একাত্ম য়েনছর ফাঙানর। দনতৃয়ত্বয গুয়ণই দনদয়নয
দই তরুণ দনতা দখ মুনজবুয যভান ক্রভঃ য়ে উঠয়রন ফাঙানরয ফন্ধু ফঙ্গফন্ধু। বালানবনত্তক জাতীেতাফায়দয দম ফীজ ফন
কযা য়েনছর তা -ই যফতী ভয়ে িস্ফুটিত য়েনছর স্বাধীন ফাাংরায়দয়য স্বয়ে। ১৯৭১ ায়রয ২৬দ ভাচ ব স্বাধীনতা দঘালণায
ভােয়ভ ফাাংরায়দ নায়ভয দদটিয জন্ম নদয়েনছয়রন ফঙ্গফন্ধু দখ মুনজবুয যভান। অনযীভ আত্মতযায়গয ভে নদয়ে ফাঙানর
াথ বক কয়য দতায়র ফাাংরায়দয়য জন্ম।
স্বাধীন দদয়য যাষ্ট্রনােক জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু দখ মুনজবুয যভান ১৯৭২ ায়রয াংনফধায়ন ফাাংরায়ক ফাাংরায়দয়য
যাষ্ট্রবালায ভম বাদা নদয়রন , অনপয়য কায়জ ফাাংরাবালা িচরয়নয িথভ যকানয ননয়দ ব জানয কযয়রন। ১৯৭৪ ায়রয ২৫দ
দয়েম্বয জানতাংয়ঘয াধাযণ অনধয়ফয়ন বালণ নদয়রন ভাতৃবালা ফাাংরায়তই। ফাোন্ন ’য বালা নদ ারাভ -যনপক-ফযকয়তয
যয়িয ঋণ দাধ  ’র, াযা নফয়শ্বয াভয়ন ভাথা উঁচু কয়য নফজয়েয দফয় দাঁড়ায়রা আভায বালা ফাাংরা বালা। ফাাংরা বালায
ভান বননক জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু দখ মুনজবুয যভায়নয অফদান ফাাংরা বালাবানল ভানুল কখয়নাই ভুরয়ফ না। ভুরয়ত ায়য
না।
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