
সংবাদ িবেশઇষণ 

িবশੴাসঘাতকেদর সগંગরাজઘ পািকએ੪ান

হািমদ মীর, ইসলামাবাদ 

ভারেতর োসনাবািহনী পઝিতবছর ১৬ িডেসਹর িবজয় িদবস উদযাপন কের৷ ১৯৭১ সােলর এই িদেন ঢাকায় ৯০ 

হাজার পািকએ੪ািন োসনা ভারতীয়েদর কােছ অাতઅসমপગণ কেরিছল৷ িকੰ੫ পািকએ੪ােনর অেনক মানઓষ এখন িবশੴাস 

কের, তােদর োসনাবািহনী ভারতীয়েদর কােছ পরািজত হয়িন, োহেরিছল বাঙািলেদর কােছ৷ ১৯৪৭ সােল পািকએ੪ান 

সৃিੈর োনপেথઘ এই বাঙািলরাই মূল শিਡઙ িহেসেব কাজ কেরেছ৷ ১৯৬৫ সােলর যઓেਤ পািকએ੪ােনর োচেয় ভারতীয় 

োসনােদর োবিশ ਉয়ਉিত হেয়িছল৷ মাਠ ছয় বছর পর োসই একই ভারতীয় োসনা কীভােব ঢাকায় অাੰ੪জગািতক 

গণমাধઘেমর সামেন পািকએ੪ািন োসনাবািহনীেক নাએ੪ানাবઓদ করার শিਡઙ োপল? এই পઝশੱিট িনেয় বতગমােন পািকએ੪ােন 

অেনক তকગ-িবতকગ হে੧ছ৷  

পািকએ੪ােনর অিধকাংশ জনগণ িবশੴাস কের, পািকએ੪ািন োসনাবািহনীর হােরর কারণ রাজনীিতর সেਔ জিড়েয় পড়া৷ 

১৯৭০ সােলর সাধারণ িনবગাচেন োশখ মઓিজবઓর রহমােনর োনতৄতંাধীন অাওয়ামী লীগ িবজয়ী হয়৷ িকੰ੫ োসনাবািহনী 

অাওয়ামী লীেগর কােছ ਉমতা হએ੪াੰ੪ের োমােটই অাগઝহী িছল না৷ অার এরই ফেল তਅকালীন পবূગ পািকએ੪ােন ੂরઔ 

হেয়িছল অাে੯দালন৷ পািকએ੪ািন োসনাবািহনী সমেঝাতার বদেল অেએ੬র মઓেখ এই অাে੯দালন দমােনার োচੈা কের৷ 

পািকએ੪ািন বািহনীর শিਡઙ পઝেয়ােগর পিরণিতেত োদখা োদয় গৃহযઓਤ৷ ভারত এই গৃহযઓেਤর সઓেযাগ িনেয় পািকએ੪ােন 

হামলা কের বেস৷ ভারেতর হামলার িকছઓিদন পর বাংলােদশ নামক রােੈચর জੰੱ হয়৷ তেব বাએ੪বতা হে੧ছ, ভারত 

নয়, পািকએ੪ান সরকারই বাংলােদশ রােੈચর জੰੱ িদেয়েছ৷ তਅকালীন পািকએ੪ান সরকােরর অাচরেণর কারেণ 

বাংলােদশ তােদর িবদায় জানােত বাধઘ হয়৷  

অসীંকার করার উপায় োনই োয, ১৯০৬ সােল পઝথম ঢাকায় পািকએ੪ান মઓসিলম লীেগর জੰੱ হেয়িছল৷ যখন ১৯৪৭ 

সােল পািকએ੪ান রােੈચর জੰੱ হয়, তখন োহােসন শহীদ োসাহ্রাওয়াদગী ও োশখ মઓিজব মઓসিলম লীেগই িছেলন৷ অিবভਡઙ 

পািকએ੪ােনর পઝথম গভনગর োজনােরল িছেলন োমাহামઅদ অালী িজনੱাহ অার পઝধানমੰ੬ী িলয়াকত অালী খান৷ 

দઓভગাগઘਠઙেম ১৯৪৮ সােল িজনੱাহর মৃতઓઘর পর পািকએ੪ান িবশੴাসঘাতকেদর অভয়ারেণઘ পিরণত হয়৷ এই 

িবশੴাসঘাতেকরা তােদর িবেদিশ পઝভઓেদর অাশীবગােদ সরকাের ਊরઔতંপূণગ পদ দখল কের৷ তারা অিবভਡઙ পূবગ ও 

পিઉচম পািকએ੪ােনর দিরদચઘ জনগণেক িনেজেদর সাંেথગ বઘবহার করেত থােক৷  

িজনੱাহর উਡরসકির িহেসেব পািকએ੪ােনর িਦতীয় গভনગর োজনােরল িহেসেব দািয়ত ં পান বাঙািল রাজনীিতক খাজা 

নািজমউিਣন৷ এরই মেধઘ ১৯৫১ সােল পઝধানমੰ੬ী িলয়াকত অালী খান রাওয়ালিপিਫেত খઓন হন৷ নতઓন একিট 

োদেশর জনઘ এ ঘটনা িছল িবরাট এক ধাਆা৷ দઓঃখজনক এ ঘটনার পর খাজা নািজমউিਣন পઝধানমੰ੬ী হন৷ অার 

পাਙািব অামলা োগালাম োমাহামઅদেক পািকએ੪ােনর গভনગর োজনােরল িহেসেব িনেয়াগ োদওয়া হয়৷ পািকએ੪ােনর এই 

সংকটকােল মীর জাফেরর একজন বংশধর পઝিতরਉা সিচব হন৷ তঁার জੰੱ তਅকালীন বাংলায় হেলও িতিন বাঙািল 

িছেলন না৷ িতিনই বাঙািল পઝধানমੰ੬ী খাজা নািজমউিਣেনর িবরઔেਤ ষড়যেੰ੬ জিড়েয় পেড়ন৷ তাঁর নাম িছল োমজর 

োজনােরল ইੌা੯দার িমজગা৷ ১৯৫১ সােল এই বઘিਡઙই অাইয়ઓব খানেক োসনাপઝধান করেত সহায়তা কেরন৷ িতিন 

োগালাম োমাহামઅদ ও অাইয়ઓব খােনর সহেযািগতায় ১৯৫৩ সােল নািজমউিਣনেক ਉমতা োথেক উਅখাত কেরন৷  

এরপর অােরক বাঙািল োমাহামઅদ অালীেক পািকએ੪ােনর নতઓন পઝধানমੰ੬ী িহেসেব িনেয়াগ োদওয়া হয়৷ োমাহামઅদ অালী 

একজন িবখઘাত কકটনীিতক হেলও রাজনীিতিবদ িহেসেব তঁার োতমন একটা পিরিচিত িছল না৷ পઝধানমੰ੬ীর 

দািয়তં োনওয়ার অােগ িতিন ওয়ািশংটেন পািকએ੪ােনর রাੈચদકত িছেলন৷ পઝধানমੰ੬ী িহেসেব িতিন মেনানয়ন পাওয়ার 

মাਠ িতন িদন পর তਅকালীন মািকગন োপઝিসেড੯ট অাইেসনহাওয়ার পািকએ੪ােনর কেয়ক হাজার টন গম জাহােজ কের 

পািঠেয় োদন৷ এরই মেধઘ োমজর োজনােরল ইੌা੯দার িমজગােক নতઓন গভনગর কের ঢাকায় পাঠােনা হয়৷ িতিন 

বাঙািলেদর রাজৈনিতক পઝিতেরাধেক োভেঙ োদওয়ার জনઘ ববગরভােব রাੈચীয় ਉমতােক বઘবহার কেরন৷ এরই 
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পઓরੌার িহেসেব োক੯দઝীয় সরকার কেয়ক মােসর মেধઘ তঁােক োদেশর সંরাੈચম ੬ੰী কের৷  

োসনাবািহনীর সহায়তায় ১৯৫৫ সােল ইੌা੯দার িমজગা গভনગর োজনােরেলর পদ দখল কেরন৷ বরখাએ੪ কেরন 

োমাহামઅদ অালীেক৷ িতিন ১৯৫৬ সােল অােরক বাঙািল রাজনীিতক োহােসন শহীদ োসাহও্য়াদગীেক পািকએ੪ােনর 

পઝধানমੰ੬ী িনেয়াগ োদন৷ অার িনেজেক পািকએ੪ােনর োপઝিসেড੯ট িহেসেব োঘাষণা োদন৷ (পািকએ੪ােনর সরকাির 

ওেয়বসাইেট পઝথম োপઝিসেড੯ট িহেসেব ইੌা੯দার িমজગােক িসকা੯দার িমজગা িহেসেব উেলઇখ করা হেয়েছ) এ সময় 

বাংলােক অনઘতম রাੈચভাষা িহেসেব োঘাষণা োদওয়া হয়৷ বাঙািলরা পিઉচম পািকએ੪ািনেদর ওপর োবজায় ਉઓਵ িছেলন৷ 

কারণ োপઝিসেড੯ট িমজગা হে੧ছন িবশੴাসঘাতক অার পઝধানমੰ੬ী োসাহ্রাওয়াদગী িছেলন ਉমতাহীন৷ িমজગা তঁার িনেজর 

োলাকেদর সাંেথગর িবরઔেਤ োসাহও্য়াদગীেক বઘবহার করার োচੈা কেরিছেলন৷ িকੰ੫ োসাহর্াওয়াদગী িনেজেক অােরকজন 

‘মীর জাফর’ বানােত চাইেলন না৷ ফেল মীর জাফেরর বংশধর োসাহ্রাওয়াদગীেক বরখাએ੪ করেলন৷ এরপর পািকએ੪ান 

ইੌা੯দার িমজગা অার অাইয়ઓব খােনর মেতা অেনক মীর জাফেরর হােত িগেয় পেড়৷ ও হঁઘা, এ পઝসেਔ অািম মীর 

জাফর সઃপেকગ অাপনােদর িকছઓ কথা বলেত চাই৷ 

ৌসয়দ মীর োমাহামઅদ জাফর অালী খান বা মীর জাফর িছেলন বাংলা, িবহার ও উিড়ষઘার নবাব৷ তঁার শাসন ভারেত 

িবચিটশ রাজেতંর সકচনা কের৷ তাই ভারতীয় ইিতহােস তঁার એઐান একজন িবশੴাসঘাতক িহেসেব৷ ৌসয়দ অাহমদ 

নাজািফর োছেল অারব বংেশাਧકত মীর জাফর িনঃসં-িরਡઙ অবએઐায় বাংলায় অােসন৷ োসৗভাগઘবশত এখােন িতিন 

নবােবর োসনাবািহনীেত চাকির োপেয় যান অার ধীের ধীের িনেজেক নবােবর সামেন তઓেল ধেরন৷ নবাব অালীবদગী 

খঁা পের তঁার সਅেবান শাহ খানমেক মীর জাফেরর হােত তઓেল োদন৷ োসই সেਔ সাত হাজার সদেসઘর অশੴােরাহী 

বািহনীর দািয়তં তઓেল োদন তঁার হােত৷ অালীবদગী খাঁর সંাভািবক মৃতઓઘর পর িসরাজ-উদ-োদৗলা বাংলার নবাব হন৷ 

মীর জাফর তখন নবােবর পেরর એઐান বকিশ বা সশએ੬ বািহনীর পઝধান িছেলন৷ িতিন নবাব িসরােজর ওপর 

সੰ੫ੈ িছেলন না৷ কারণ িসরাজ ওই অਗেলর িহ੯দઓ সઃপઝদায়েক োবিশ ਊরઔতં োদন৷ এরপর মীর জাফর িসਤাੰ੪ োনন, 

োয কেরই োহাক িসরাজ-উদ-োদৗলােক ਉমতা োথেক উਅখাত করেত হেব এবং িনেজেক হেত হেব নবাব৷  

নবাব িসরাজ-উদ-োদৗলা যখন িবચিটশিবেরাধী অিভযান িনেয় বઘએ੪, তখনই োমাਉম সઓেযাগ অােস মীর জাফেরর 

হােত৷ িতিন োগাপেন িবચিটশেদর সেਔ সઃপকગ গেড় োতােলন৷ ১৭৫৭ সােলর ১ োম মীর জাফর িবચিটশ কলকাতা 

কাউি੯সেলর সেਔ একিট োগাপন চઓিਡઙ কেরন৷ ওই োগাপন চઓিਡઙেত িতিন বাংলার িসংহাসন পাওয়ার িবষয়িটও 

িনিઉচত কেরন৷ কািশমবাজাের িবચিটশ কઓিঠর পઝধান উইিলয়াম ওয়াটস কકটৈনিতক দਉতা িদেয় মীর জাফেরর সেਔ 

োগাপন ষড়যেੰ੬ োমেত ওেঠন৷ ১৭৫৭ সােলর ৫ জઓন িতিন িনেজ মীর জাফেরর সেਔ সাਉাਅ কেরন এবং তঁার োথেক 

অানઓগেতઘর অਔীকার অাদায় কের োনন৷  

পলাশীর যઓেਤর িদন িসরাজ-উদ-োদৗলা িবચিটশেদর িবরઔেਤ লড়াইেয় োনতৄতં িদেয়িছেলন৷ িবચিটশেদর তઓলনায় তঁার 

বািহনীও িছল অেনক বড়৷ িকੰ੫ সংকেটর মઓহકেতગ মীর জাফর তঁার োলাকবল িনেয় দঁািড়েয় দঁািড়েয় িবચিটশেদর হােত 

নবােবর োসনােদর পরাজয় োদখিছেলন৷ িবચিটশ বািহনী োছাট হেলও তারা িছল অাধઓিনক অએ੬শেએ੬ সিਕত৷ মীর 

জাফর ১৯৫৭ সােল িবચিটশেদর ভারেত ঢઓকেত এবং বাংলার ਉমতা দখেল সহায়তা কেরিছেলন৷ 

যઓਡઙরােੈચর োবেনিডਇ অারনੀ (িবચিটশেদর সহায়তা কের িনেজর জনগেণর সেਔ িবশੴাসঘাতকতা কেরন মািকગন োসনা 

কমাਫার) এবং ਰাে੯সর িফিলে� োপতঁার (িবশੴাসঘাতক ফরািস োজনােরল, িযিন িਦতীয় িবশੴযઓেਤ িবચিটশেদর সহায়তা 

কেরন) মেতা মীর জাফরেকও একইভােব মেন োরেখেছ বাংলার জনগণ৷ তেব হঁઘা, তঁার নাম ধের বাংলার মানઓষ 

অনઘেক গালাগাল োদয়৷ উদગઓেতও এখন মীর জাফর শਲ਼িট বাগধারার মেধઘ ঢઓেক পেড়েছ, যার অথગ িবশੴাসঘাতক৷ 

অািম অাপনােদর মীর জাফেরর ইিতহাস িবએ੪ািরতভােব বেলিছ এ জনઘ োয, পািকએ੪ােনর পઝথম োপઝিসেড੯ট ইੌা੯দার 

িমজગা োসই মীর জাফেরর বংশধর (পઝেপৗਠ)৷ িবચিটশ পઝিশিਉত এই োসনা কমગকতગা রাজনীিতকেদর ইঁদઓেরর মেতা 

মেন করেতন৷ ১৯৫৯ সাল িছল পািকએ੪ােনর িনবગাচেনর বছর৷ োহােসন শহীদ োসাহর্াওয়াদગী োমাহামઅদ অালী িজনੱাহর 

োবান ফােতমা িজনੱােহর সহেযািগতা িনেয় িনবગাচেন পઝিতਦি੯ਦতা করেত বਤপিরকর িছেলন৷ িবশੴাসঘাতক ইੌা੯দার 

িমজગা ভােলা কেরই জানেতন, োসাহর্াওয়াদગী িনবગাচেন িজতেল তাঁেক ਉমা করেবন না৷ তাই ਉমতা অঁাকেড় রাখেত 

িতিন ১৯৫৮ সােল পািকએ੪ােন পઝথম সামিরক শাসন জাির কেরন৷ িকੰ੫ িতিন জানেতন না, তঁার জনઘ অারও িবએੱয় 

অেপਉা করেছ৷ সামিরক শাসন জািরর কেয়ক িদন পর অােরক মীর জাফর োসনাপઝধান অাইয়ઓব খান তঁােক োগઝਮার 

কেরন৷ তারপর িমজગােক োদশতઘােগ বাধઘ কের িনেজ পািকએ੪ােনর োপઝিসেড੯ট হন৷ উপমহােদেশর ইিতহােস ওই 

পઝথম োকােনা োনতােক োদশতઘােগ বাধઘ করা হয়৷ ১৯৬৯ সােল ইੌা੯দার িমজગা লਫেন মারা যান৷ িকੰ੫ তਅকালীন 

োপઝিসেড੯ট োজনােরল ইয়ািহয়া খান পািকએ੪ােনর পઝথম োপઝিসেড੯টেক িনজ োদেশ দাফেনর অনઓমিত োদনিন৷ তাই 
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লਫন োথেক ইੌা੯দােরর মরেদহ ইরােন োনওয়া হয়৷ পের োতহরােন তাঁেক দাফন করা হয়৷  

োজনােরল ইয়ািহয়া খান ইੌা੯দার িমজગার িনয়িত োথেকও োকােনা িশਉা োননিন৷ িতিনও পবূગ ও পিઉচম পািকએ੪ােনর 

রাজৈনিতক োনতােদর িবরઔেਤ ষড়যੰ੬ করেত থােকন৷ ১৯৭০ সােলর িনবગাচেন অাওয়ামী লীগ 

সংখઘাগিরੋতা োপেয়িছল৷ িকੰ੫ ইয়ািহয়া োশখ মઓিজেবর কােছ ਉমতা হએ੪াੰ੪র করেত অসંীকৄিত জানান৷ সংখઘাগিরੋ 

বাঙািল জনগেণর সেਔ এিট িছল সবেচেয় বড় িবশੴাসঘাতকতা৷ ফেল পািকએ੪ািন োসনাবািহনীর িবরઔেਤ বাংলায় 

িবেদચাহ ੂরઔ হয়৷ অার এই িবেদચাহই োশষ পযગੰ੪ ১৯৭১ সােলর ১৬ িডেসਹর ঢাকায় পািকએ੪ািন বািহনীেক 

অাতઅসমপગেণ বাধઘ কেরেছ৷ ১৯৫৩ সােল পািকએ੪ােন চালઓ হওয়া নীিতর করઔণ পিরণিত িছল এই অাতઅসমপગণ৷  

দઓভગাগઘ, এত িকছઓর পরও পািকએ੪ািন োসনাবািহনীর োজনােরলরা োকােনা িশਉা োননিন৷ ১৯৭১ সােলর পর পািকએ੪ান 

এবং বাংলােদেশ বারবার রাজনীিতেত োসনাবািহনী হએ੪েਉপ কেরেছ৷ োজনােরল িজয়াউল হক ১৯৭৭ োথেক ১৯৮৮ 

সাল পযગੰ ੪ পািকએ੪ােনর রাੈચਉমতায় িছেলন৷ তারপর ১৯৯৮ সাল োথেক এখন পযગੰ੪ োজনােরল (অব়) পারেভজ 

োমাশাররফ ਉমতা দখল কের অােছন৷ ১৯৬৯ সােল ইੌা੯দার িমজગােক োতহরােন দাফন করা হেলও তঁার োপઝতাতઅা 

এখেনা জীিবত৷ ੂধઓ নাম বদল হেয়েছ, িকੰ੫ চিরਠ বদলায়িন৷ োজনােরল অাইয়ઓব খান, োজনােরল ইয়ািহয়া খান, 

োজনােরল িজয়াউল হক হেয় িতিন োবঁেচিছেলন এবং এখন োজনােরল োমাশাররফ হেয় োবঁেচ অােছন৷ পািকએ੪ান 

এখেনা িবশੴাসঘাতকেদর সগંગরাজઘ৷ ১৬ িডেসਹর িবজয় িদবস উদযাপেনর োকােনা অিধকার ভারতীয় োসনাবািহনীর 

োনই৷ কারণ, তােদর বাংলােদেশ থাকেত োদওয়া হয়িন৷ বাঙািলরাই এই োদশ জয় কেরেছ৷ অািম জািন, 

বাংলােদিশরাও ১৬ িডেসਹর িবজয় িদবস িহেসেব উদযাপন কের৷ িকੰ੫ তােদর পািকએ੪ািন ভাইেবােনরা এখেনা এ 

যઓেগর মীর জাফরেদর িবরઔেਤ িবজেয়র অেপਉার পઝহর ਊনেছন৷  

(হািমদ মীর, িজও োটিলিভশেনর িনবગাহী সઃপাদক৵ ই-োমইল-hamid.mir@geo.tv)
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