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পোবেস্তোকের েোরোগোকর িঙ্গিন্ধু 

িাঁবসর রোকেও অটল বিকলে সংেকে 

 

মুহোম্মদ  োমসুল হে 

 

জোবির বপিো িঙ্গিন্ধু শ খ মুবজবুর রহমোে িাঁর  ৫৫ িির জীিেেোকল প্রোে ১৩ িিরই েোরোগোকর েোটিকেকিে। এর মকে িোঙোবল জোবির 

জন্য সিচোইকি উকেগ-উৎেণ্ঠো ও শ্বোসরুদ্ধের সমে শেকটকি ১৯৭১ সোকলর মুবিযুদ্ধেোকল িাঁর পোবেস্তোকের েোরোগোকর। শসখোকে বিবে 

িবি বিকলে ২৮৯ বদে। রোষ্ট্রকরোকহর অবিক োকগ সোমবরে আইকে এে প্রহসকের বিচোকর িাঁকে িাঁবসর দণ্ড শদওেো হকেবিল।  

১৯৭১ সোকলর ২৪ মোচ চ িোঙোবলকদর প্রোকের দোবি িে দিো িথো স্বোবিেোর প্রকে িঙ্গিন্ধু-ইেোবহেো খোে-ভুকটোর মকে আকলোচেো শিকঙ  োে। 

ইকিোমকে সোমবরে সরেোর পূি চ পবরেেেো অনু োেী ঢোেো-চটগ্রোমসহ প্রিোে  হরগুকলোকি শগোপকে ব্যোপে সসন্য সমোকি  েকর। সন্ধ্েো 

শথকে খির শপকে িঙ্গিন্ধু িাঁর বিশ্বস্ত সহেমীকদর আত্মকগোপকে বগকে  ত্রু’র শমোেোবিলোে প্রস্তুবি শেেোর বেকদ চ  বদকে বেকজ িরো শদওেোর 

বসদ্ধোন্ত শেে। েোরে, বিবে আত্মকগোপকে শগকল িাঁকে েো শপকে পোবেস্তোবে সসন্যরো িোবি িোবি িল্লোব  চোবলকে ব্যোপে বেরীহ মোনুষকে 

হিেো েরকি। এবদকে ২৫ মোচ চ মেরোকি পোবেস্তোবে শসেোিোবহেী পুবল , বিবিআরসহ বেরস্ত্র জেিোর ওপর গেহিেো, িোবিঘকর 

অবিসংক োগ ও বে চোিে শুরু েরকল িঙ্গিন্ধু ওেেোরকলসসহ এেোবিে ব্যিস্থোে স্বোিীেিো শঘোষেো েকরে। এরপর রোি প্রোে শদিটোর বদকে 

শসেোিোবহেী িাঁর িোসিিে আক্রমে েকর িাঁকে অজ্ঞোি স্থোকে বেকে  োে। শুরু হে পোবেস্তোকের বিরুকদ্ধ িোঙোবলকদর  মুবিযুদ্ধ। পকর জোেো 

 োে িঙ্গিন্ধুকে শগ্রিিোকরর পর িাঁকে প্রথকম ঢোেো শসেোবেিোকস এিং পরবদে পোবেস্তোকে বেকে  োওেো হে।  প্রবিকরোি িথো িোঙোবলর 

প্রোেবপ্রে শেিোকে শগ্রিিোর েকর বেকে  োওেোর খিরটি মোনুষ প্রথমবদকে জোেকি পোকরবে। ইেোবহেো-ভুকটো ২৫ মোচ চ রোকিই পোবেস্তোে 

চকল  োে। শপ্রবসকিন্ট ইেোবহেো খোে েরোবচ বগকে আওেোমী লীগকে বেবষদ্ধ এিং িঙ্গিন্ধুকে শদ করোহী বহকসকি বচবিি েকর িাঁকে  োবস্ত 

শদওেোর েথো শঘোষেো েকরে। েোেোরেম গুজি ও অবেশ্চেিোর মকে এে সপ্তোহ অবিিোবহি হওেোর পর িঙ্গিন্ধুকে শগ্রিিোর েরো 

অিস্থোর এেটি িবি েরোবচর পবিেোে িোপো হকল বিশ্বব্যোপী জোেোজোবে হে িোঙোবলর শেিোকে পোবেস্তোকে বেকে  োওেো হকেকি। এরপর 

শথকে চোরবদকে সহ-সচ পকি  োে, চলকি থোকে প্রবিিোদ, উঠকি থোকে িঙ্গিন্ধুর মুবির দোবি।  

প্রথমবদকে সোংবিিোবেে আদোলকি িাঁর বিচোর হকি িকল প্রবিশ্রুবি ব্যি েরকলও পকর িো িঙ্গ েকর বিচোর শুরু েকরে 

সোমবরে আদোলকি। ১১ জুলোই ইেোবহেো সোমবরে আদোলকি িঙ্গিন্ধুর বিচোকরর জন্য িাঁর ওপর পোবেস্তোবে শজেোকরলকদর চোপ রকেকি 

উকল্লখ েকরে এিং প্রচ্ছন্ন হুমবের সুকর িকলে, ‘িোঙোবল শেিো পবশ্চম পোবেস্তোকের েোরোগোকর সুস্থ এিং জীবিি আকিে। িকি আজকের 

পর  শ খ মুবজকির েপোকল েী ঘটকি িো আবম হলি েকর িলকি পোরি েো।বিচোর চলোেোকল আত্মপয সমথ চে েরোর জন্য িঙ্গিন্ধুর 

পকয বিেজে সহেোরীসহ বেকেোগ েরো হে পোবেস্তোবে আইেজীিী এ শে শরোহীকে। বেন্তু িঙ্গিন্ধু এই প্রহসকের বিচোর প্রিেোখ্যোে েকরে 

এিং আত্মপয সমথ চে বেংিো আইেজীিীর সহক োবগিো বেকি অস্বীেোর েকরে।  

১৩ অকটোির ১৯৭১, বেউইেকেচর শহরোল্ড বিবিউে জোেোে, শপ্রবসকিন্ট ইেোবহেো খোকের েোকি িোইবুেেোকলর সুপোবর  পোঠোকেো হকেকি। 

শগোপে এ বিচোকরর রোে পোবেস্তোকের সি কূটনেবিে বম েকে জোবেকে শদওেো হকেকি। যুিরোষ্ট্র ও শসোবিকেি ইউবেেে সোমবরে 

িোইবুেেোকলর ওই রোে েো চের েো েরোর জন্য ই্েোবহেো খোকের প্রবি আহ্বোে জোবেকেকি। এবদকে িঙ্গিন্ধুর িাঁবসর রোকের বিরুকদ্ধ 

বিশ্বজেমি প্রিল হকে উকঠ। িোরকির প্রিোেমন্ত্রী ইবন্ধ্রো গোন্ধ্ী শসোবিকেি ইউবেেে, বরকটে, ফ্রোন্স, জোম চোেসহ বিবিন্ন শদক র সরেোর ও 

রোষ্ট্রপ্রিোকের েোকি িঙ্গিন্ধুর বিরুকদ্ধ রোে েো চের েো েকর িাঁর মুবির ব্যোপোকর চোপ সৃবির জন্য অনুকরোি জোেোে। পৃবথিীর বিবিন্ন 



শদক র মুবিেোমী মোনুষ এিং মোেিোবিেোর সংগঠেগুকলোর পয শথকেও িঙ্গিন্ধুর মুবির শজোর দোবি ওকঠ। িাঁর জীিকের বেরোপত্তো 

বেবশ্চি েরকি পোবেস্তোে সরেোরকে চোপ শদে িহু রোষ্ট্রকেিো।  

৩ বিকসম্বর পোবেস্তোে িোরকির অিেন্তকর হোমলো চোলোকল িোরিও এ যুকদ্ধ সরোসবর যুি হকে মুবিিোবহেীর সকঙ্গ পোবেস্তোবেকদর 

বিরুকদ্ধ শ ৌথ অবি োকে সোবমল হে। ওই বদেই িঙ্গিন্ধুকে িেসোলোিোদ েোরোগোর শথকে বমেোেওেোবল েোরোগোকর সবরকে শেওেো হে। ৬ 

বিকসম্বর িোরি িোংলোকদ কে  আনুষ্ঠোবেে স্বীকৃবি শদওেোর পর শ ৌথ িোবহেীর অবি োে িীর হকে ওকঠ। অিক কষ ১৬ বিকসম্বোর ৯৩ 

হোজোকরর শিব  পোবেস্তোবে সসকন্যর আত্মসমপ চকের মে বদকে িোংলোকদ  চূিোন্ত বিজে অজচে েকর।  অস্থোেী রোষ্ট্রপবি সসেদ েজরুল 

ইসলোম ও প্রিোেমন্ত্রী িোজউবিে আহমদসহ িোংলোকদক র শেিোরো িঙ্গিন্ধুকে অবিলকম্ব মুবি শদওেোর দোবি জোেোে।  

িোরপরও ইেোবহেো খোে িঙ্গিন্ধুর মৃত্যেদণ্ড েো চের েরোর সুক োগ খ ুঁজকি থোকেে। ঢোেোে পোবেস্তোবে িোবহেীর আত্মসমপ চকের খির শপকে 

বমেোেওেোবল েোরোগোকর গুজি িবিকে িঙ্গিন্ধুকে হিেোর ষি ন্ত্র েরো হে।  ২০ বিকসম্বর ইেোবহেো খোে জুলবিেোর আলী ভুকটোর েোকি 

যমিো হস্তোন্তর েো েরো প চন্ত িঙ্গিন্ধু শগোপে স্থোকেই বিকলে। পকর ভুকটোর আগ্রকহ িাঁকে বসহোবল অবিবথ োলোে বেকে  োওেো হে। 

ভুকটোকে ইেোবহেো খোে িকলবিকলে, িঙ্গিন্ধুর মৃত্যেদণ্ড েো বদকে বিবে ভুল েকরকিে। বিবে ভুকটোকে রোে েো চের েরোর আহ্বোে 

জোবেকেবিকলে।  

টোইমস সোমবেেীর  এে প্রবিকিদকে িলো হে, সবিেেোর অকথ চ মুবজিকে মুবি শদওেো িোিো ভুকটোর উপোে বিল েো। মুবজিকে িবি শরকখ 

পোবেস্তোকের শেোকেো লোি হকি েো িকলই মকে েকরবিকলে ভুকটো।এ প চোকে েরোবচর এে সমোকিক  এে লোকখরও শিব  মোনুকষর সমোকিক  

শপ্রবসকিন্ট জুলবিেোর আলী ভুকটো িঙ্গিন্ধুর মুবির ব্যোপোকর িোকদর মিোমি চোইকল জেিো সম্মবি জোেোে। এরপর বিবে িঙ্গিন্ধুকে 

মুবি শদওেোর বসদ্ধোন্ত শদে। এিোকি িঙ্গিন্ধুর সকঙ্গ সিঠকের পাঁচ বদে পর ১৯৭২ সোকলর ৮ জোনুেোবর ভুকটো ইসলোমোিোদ বগকে এেটি 

িোিো েরো পোবেস্তোবে বিমোকে েকর িঙ্গিন্ধুকে লন্ডে পোঠিকে শদে। সকি চোচ্চ শগোপেীেিোর মকে রোি বিেটোে বিমোেটি ইসলোমোিোদ 

শিকি  োও োর ১০ ঘন্টো পর সোংিোবদকেরো এ খির শজকেবিকলে। িিযকে িোঙোবলর শেিো লন্ডে শপৌুঁকি শগকিে।  

এর েকেেঘন্টোর মকে িোরকির প্রিোেমন্ত্রী ইবিরো গোন্ধ্ী ও িোংলোকদক র অস্থোেী রোষ্ট্রপবি সসেদ েজরুল ইসলোকমর সকঙ্গ 

শটবলকিোকে আকলোচেোর পর লন্ডকের ক্ল্েোবরজ শহোকটকলর িলরুকম সংিোদ সকম্মলে িোকেে িঙ্গিন্ধু। শহোকটকলর িোইকর িখে সমকিি 

হকেকি  ি  ি উৎফুল্ল িোঙোবল। সোংিোবদেকদর বিবিন্ন প্রকের জিোকি িঙ্গিন্ধুর েোরোগোকর থোেো অিস্থোে শদক র মোনুকষর জন্য িাঁর 

উকেগ -উৎেণ্ঠো, শজকল বে অিস্থোে বিকলে, িাঁর প্রবি েোরো েম চেিচোকদর ব্যিহোর ইিেোবদর বচি ফুকট উকঠকি। িঙ্গিন্ধুর িোকে জোেো 

 োে, শদক র বেি চোচকে বেরঙ্কু  আসকে বিজেী দকলর এেজে জোিীে শেিো বহকসকি পোবেস্তোে সরেোর েোরোগোকর িাঁর ওপর চরম 

অন্যোে আচরে েকরকি।  

প্রসঙ্গক্রকম ২৫ মোচ চ রোকি পোবেস্তোবেকদর হোকি িঙ্গিন্ধুর শগ্রিিোর হওেো বেকে শেোকেো শেোকেো মহকলর এেটি শেবিিোচে সমোকলোচেোর 

জিোি শদওেো প্রকেোজে মকে েবর। িোরো িকল থোকেে িঙ্গিন্ধু পোবেস্তোবেকদর েোকি আত্মসমপ চে েকরবিকলে এিং আপকসর শচিো 

েকরবিকলে। এ িরকের েথো এেিোকর যুবি ও বিবত্তহীে, সকিের অপলোপ মোি। িঙ্গিন্ধুর বেক োরেোল শথকে মৃত্যের পূি চ মুহূিচ প চন্ত শ  

শেোকেো চোপ িো হুমবের মুকখ েোরও সকঙ্গ শেোকেো আপস িো আত্মসমপ চকের শেোকেো েবজর শেই। অসহক োগ আকিোলে চলোেোকল ইেোবহেো-

ভুকটো আকলোচেোর েোকম ঢোেো আসোর আকগই বিবে বুঝকি শপকরবিকলে িাঁকে শগ্রিিোর অথিো হিেো েরো হকি। বিবে িাঁর আ ঙ্কোর 

েথো িকলবিকলে ‘পোবেস্তোে শিহবরকে ই কিেলোল’ পোটির শেিো এেোর িোইস মো চোল (অি.) আসগর খোেকে। আসগর খোে িাঁর ‘উই 

হেোি লোে চ েোবথং ফ্রম বহবি’ গ্রকে বলকখকিে, ‘আবম মুবজিকে বজজ্ঞোসো েরলোম, বিবে বে িবিেৎ শদখকি পোকচ্ছে? চলমোে অচলোিস্থো 

েীিোকি অিসোে েরো  োে? মুবজি জিোকি িলকলে, ‘পবরবস্থবি খিই স্পি, প্রথকম ইেোবহেো খোে ঢোেোে আসকিে, িোরপর আসকিে 

জুলবিেোর আলী ভুকটো। িোরপর ইেোবহেো সোমবরে অবি োকের আকদ  শদকিে এিং শসটোই হকি পোবেস্তোকের শ ষ।’ িাঁর বেকজর 

সম্পকেচ শ খ মুবজি িকলবিকলে, িাঁর িোরেো, িাঁকে শগ্রিিোর েরো অথিো শমকর শিলো হকি। আসগর খোে বলখকিে, ‘এেোত্তকরর মোকচ চর 

ঘটেোর ক্রম মুবজকির পূি চোিোকসর সকঙ্গ আশ্চ চজেেিোকি বমকল  োে, শ টো বিস্মেের।’  



বেিীেি: িঙ্গিন্ধু আত্মসমপ চে িো স্বোিীেিোর প্রকে আপস েরকল মুবির আকগ ভুকটোর প্রস্তোি অনু োেী বিবে পোবেস্তোকের 

শপ্রবসকিন্ট অথিো প্রিোেমন্ত্রী হকি পোরকিে। প্রহসকের বিচোকর িাঁর িাঁবসর আকদ  হওেোর পরও বিবে এমে শেোকেো িোিচো শদেেবে শ , 

বিবে পোবেস্তোকের সকঙ্গ এেটো সমকঝোিোে আসকি রোবজ। বিবে  ঐবিহোবসে ৭ মোচ চ ‘এিোকরর সংগ্রোম স্বোিীেিোর সংগ্রোম’ িকল শ িোকি 

 ত্রুর শমোেোবরলো েরোর আহ্বোে জোবেকেবিকলে এিং শগ্রিিোর হওেোর আকগ শ  স্বোিীেিোর শঘোষেো বদকেবিকলে িো শথকেও সকর 

আকসেবে িো িোবিল েকরেবে।  বদ শসরেম বেছু হকিো িোহকলই প্রিোসী সরেোর, মুবিক োদ্ধো ও শদ -বিকদক র সরেোর ও রোজনেবিে 

মহকল এর মোরোত্মে প্রিোি পিকিো এিং িোংলোকদক র স্বোিীেিোর সুদূর পরোহি হকিো। িরং বিবে িাঁর িাঁবসর রোে এিং িাঁর জন্য 

েির শখাঁিোর দৃশ্য শদকখও িো উকপযো েকর িকলবিকলে, ‘শিোমরো আমোকে হিেো েকরো আমোর িোকি দুঃখ শেই। বেন্তু আমোর লো টো 

আমোর িোংলোর মোটিকি শপৌুঁকি বদও।’ েোকজই বিবে আত্মসমপ চে েকরকিে এ েথো শেিল িাঁকে এিং িাঁর শেতৃকে স্বোিীেিো অজচেকে 

 াঁরো শমকে বেকি পোকরেবে িাঁকদর মুকখই শ োিো পোে। িরং রোজনেবিে প চকিযেকদর মকি, ‘আত্মকগোপে েো েকর শগ্রিিোর হওেোর 

বসদ্ধোন্ত বিল িঙ্গিন্ধুর জীিকের সিকচকে সঠিে বসদ্ধোকন্তর এেটি। বিবে সংবিিোে ও বেেমিোবন্ত্রে রোজেীবির পকথ বিকলে িকলই 

আন্তজচোবিে মহকলর সমথ চে পোে। িোংলোকদক র মুবিসংগ্রোকম বিশ্ব জেমি িাঁর পোক  থোকে।’ অিক কষ সোকি ৭ শেোটি মোনুকষর 

দবদেব্যোপী শ্বোসরুদ্ধের প্রিীযোর প্রহর শপবরকে ১০ জোনুেোবর লন্ডে শথকে বদল্লী হকে িাঁর িোকলোিোসোর মোনুষকদর েোকি বিকর আকসে 

স্বোিীে িোংলোকদক র প্রবিষ্ঠোিো জোবির বপিো িঙ্গিন্ধু শ খ মুবজবুর রহমোে।  

# 

মুহোম্মদ  োমসুল হে, শজেষ্ঠ সোংিোবদে ও মুবিযুদ্ধবিষেে গকিষেোেমী, সম্পোদে-ইবিহোকসর খসিো।  

২৬.০৮.২১     পিআইপি পিচার 

 


