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এস এম িমজান: ি  চলাকােল মানবতািবেরাধী অপরােধ অিভ  আসািমেদর মে  দ া  বিশর ভাগ আসািমই 
পলাতক রেয়েছ। মশ এর সং া বেড়ই চেলেছ। পলাতক াপরাধীেদর মে  ৭ জেনর িবেদেশ থাকার ত  থাকেলও বািকরা 
কাথায় আেছ স িবষেয় িনি ত কােনা ত  নই আইন লা বািহনীর কােছ। িচি ত, দ া  এসব াপরাধীেক ধরেত 
াই নাল থেক সংি  িলশ শাসনেক বারবার িনেদশনা দয়া সে ও থ হে ন তারা। এ অব ায় আসািম াের সফলতা না 

থাকায় য়ং াই নালও একািধকবার উ া কাশ কেরেছন। িসিকউশেনর একািধক কমকতা ভােরর কাগজেক বেলেছন, 
পলাতকেদর িবষেয় াই নাল য আেদশ িদেয়েছন তা কাযকর হেল তােদর ার করা স ব হেব। িক  আমরা এ িবষেয় বশ 
উি । কারণ পলাতকেদর াের একািধকবার আইন লা বািহনীর প  থেক িতেবদন জমা িদেলও এখন পয  কাযত বা 

ত কােনা ফল আমরা পাইিন। 

াই নাল সংি েদর মেত, মানবতািবেরাধী অপরােধ দি ত পলাতকেদর দেশ িফিরেয় এেন দ  কাযকর করেত আ জািতক 
অপরাধ াই নাল িনেদশ িদেলও এ িবষেয় রা  ম ণালেয়র তমন কােনা িমকা ল  করা যাে  না। সরকােরর উিচত পররা  
ম ণালেয়র মা েম আইন  িনেয়াগ করা, য  ওই দশ েলার সে  আইিন জ লতা িন ি  করেত কাজ করেব। এ ছাড়া 
পলাতকেদর িফিরেয় িদেত ওই দশ েলার সরকারেক রািজ করেত লিব  িনেয়াগ করা যেত পাের বেলও মেন কেরন সংি রা। 
অব  রা ম ী আসা ামান খান কামাল িক  িদন আেগ জািনেয়িছেলন, াপরাধীেদর মে  যারা িবেদেশ পলাতক বেল 
িনি ত হওয়া গেছ, তােদর িফিরেয় আনেত ক‚টৈনিতক তৎপরতা অ াহত রেয়েছ। দেশর ভতর পািলেয় থাকা দ া েদরও 
আইেনর আওতায় আনেত আইন লা বািহনী সি য় রেয়েছ। তােদর ার কের রায় কাযকেরর লে  সবা ক েচ া চলেছ। 

২০১৫ সােলর ১৩ ম পলাতক আসািমেদর াপাের াই নােলর এক  িনেদেশ মিনটিরং কিম  গঠন কের িলশ। একজন 
উপমহাপিরদশকেক (িডআইিজ) ধান কের গ ত ৫ সদে র এই কিম েক ৪০ িদেনর মে  িতেবদন জমা িদেত বলা হয়। 
ইেতামে  মিনটিরং কিম  বশ কেয়কবার িতেবদনও জমা িদেয়েছ। িক  আজ পয  কােনা পলাতক আসািমেক াের স ম 
হয়িন আইন লা বািহনী। তারা বরাবরই তােদর থতার কথা ীকার কের আসেছ াই নােলর কােছ। জানা যায়, াপরাধী 
আ ল কালাম আজাদ ওরেফ বা  রাজাকােরর িব ে  ২০১২ সােলর এি েল াির পেরায়ানা জাির কেরন আ জািতক অপরাধ 
াই নাল। িক  এর আেগই পািলেয় যায় এ াপরাধী। এ ঘটনায় তালপাড় হয় সারা দশ। আইন লা র াকারী বািহনীও 

নেড়চেড় বেস। ২০১৩ সােল াই নাল মানবতািবেরাধী অপরােধর মামলায় বা  রাজাকােরর ফ িসর আেদশ িদেয় রায় ঘাষণা 
কেরন। িক  গত ছয় বছেরও ফ িসর দ ােদশ া  এই াপরাধীেক ার করা যায়িন। তার িব ে  আ জািতক িলশ সং া 
ই ারেপােলও রড অ ালাট জাির রেয়েছ। তেব বা  রাজাকার ক কান দেশ আ েগাপন কের আেছ, তা িনি ত নয় কউ।  
বা  রাজাকারই নয়, তার মেতা দ া  আেরা ৩২ জন াপরাধী পািলেয় আেছ। 



মানবতািবেরাধী অপরাধ িবচােরর দািবেত সা ার সংগঠন ও ি েযা ারা বলেছন, দ া  এসব াপরাধী যতিদন পািলেয় 
থাকার েযাগ পােব, ততিদনই তারা দেশর িব ে , ি ে র পে র শি র িব ে  ষড়যে র চ া চালােব। য কােনা ে  
এেদর ার কের শাি  িনি ত করা উিচত। একা েরর ঘাতক দালাল িন ল কিম র সভাপিত শাহিরয়ার কিবর দি ত এসব 

াপরাধী ার না হওয়ায় াভ কাশ কেরন। িতিন বেলন, এ ে  আইন লা র াকারী বািহনী ও তদ  সং ার গািফলিত 
রেয়েছ, শিথ  রেয়েছ। তারা ার না হেল দেশ-িবেদেশ বেস দশিবেরাধী ষড়য  অ াহত রাখেব। াধীনতার িব ে  তারা 
অপতৎপরতা চালােব এবং চালাে ও। িলশ সদর দ েরর ই ারেপাল (এনিসিব) শাখার এক   জািনেয়েছ, দি ত এসব 

াপরাধীর মে  বা  রাজাকার ছাড়া আেরা ৬ জন িবেদেশ আ েগাপেন আেছ। তােদর াের ই ারেপােলর মা েম জাির রেয়েছ 
রড না স। তেব এখেনা ই ারেপাল থেক তােদর িবষেয় ত  মেলিন। বা  রাজাকার ছাড়া ই ারেপােলর রড না স জাির 

থাকা অ  ৬ াপরাধীর মে  রেয়েছন- আশরা ামান খান, চৗ রী মই ি ন, জািহদ হােসন খাকন ওরেফ খাকন রাজাকার, 
ইি িনয়ার আব ল জ ার, সয়দ হাসান আলী ও সয়দ হ দ হাসাইন। 

আ জািতক অপরাধ াই নাল এ পয  িবচার শষ কের ৬৯ াপরাধীর িব ে  রায় ঘাষণা কেরেছন। তােদর মে  মিতউর 
রহমান িনজামী, আলী আহসান মাহা দ জািহদ, আব ল কােদর মা া, এম কামা ামান, মীর কােসম আলী এবং সালাউি ন 
কােদর চৗ রীর দ  কাযকর হেয়েছ। তােদর মে  সালাহউি ন কােদর চৗ রী িবএনিপ এবং অ  সবাই জামায়ােত ইসলামীর 
সে   িছল। এ ছাড়া ৯০ বছেরর কারাদে  দি ত কারাবি  াপরাধী জামায়ােত ইসলামীর িত াতা আিমর গালাম আযম 
২০১৪ সােলর অে াবর এবং আ  কারাদ  পাওয়া িবএনিপ নতা আব ল আলীম একই বছেরর আগে  মারা যান। িবিভ  
ময়ােদ কারাদ  পাওয়া জামায়ােতর অ তম নতা দলাওয়ার হাসাইন সাঈদীসহ ২৭ জন কারাগাের রেয়েছন। বািকরা বতমােন 

পলাতক। 

এর মে  জামাল েরর দি ত ৬ জন ধরা পেড়িন আড়াই বছেরও। তােদর মে  ানীয় আলবদর বািহনীর উে া া আশরাফ 
হােসন, আব ল মা ান ও আব ল বারীেক ফ িস এবং অ াপক শরীফ আহেমদ ওরেফ শরীফ হােসন, হা ন ও আ ল হােসমেক 

আ  কারাদ  দন আদালত। ২০১৬ সােলর ১৮ লাই ওই রায় ঘাষণা হয়। তেব এসব াপরাধী এখেনা পলাতক। গাইবা ার 
ঘাড়ামারা আিজজসহ ফ িসর দ া  ৫ রাজাকারই অধরা। ২০১৭ সােলর ২২ নেভ র আ জািতক অপরাধ াই নাল গাইবা ার 

রগে র সােবক এমিপ জামায়াত নতা আ  সােলহ হ দ আব ল আিজজ িময়া ওরেফ ঘাড়ামারা আিজজ, ল আিমন 
ওরেফ ম , আ  সিলম মাহা দ আলী, নাজ ল দা, আব র রিহম িমঞা ও আব ল লিতফ রাজাকােরর িব ে  দে র 
আেদশ িদেয় রায় দন। তােদর মে  লিতফ রাজাকার ছাড়া অ  প চজনই পলাতক। 

মানবতািবেরাধী অপরােধর দােয় যেশােরর কশব েরর জামায়ােতর সােবক এমিপ ও রাজাকার কমা ার সাখাওয়াত হােসনেক 
দ  এবং অ  ৭ রাজাকারেক আ  কারাদ  িদেয়িছেলন আদালত। ২০১৬ সােলর ১০ আগ  াই নােলর ওই রােয়র আেগই 

শাখাওয়াত ও িব াল হােসন ার হন। তেব আ  কারাদ  পাওয়া অ  ৬ রাজাকার এখেনা অধরা। তারা হেলন- মা. ই ািহম 
হাসাইন, শখ মা. মিজ র রহমান, এম এ আিজজ সরদার, আব ল আিজজ সরদার, কাজী ওিহ ল ইসলাম ও মা. আব ল 

খােলক। িকেশারগে র কিরমগে র রাজাকার ই সেহাদরসহ চার রাজাকারেক ফ িসর আেদশ ও এক রাজাকারেক আ  কারাদ  
িদেয় ২০১৬ সােলর ৩ ম রায় ঘাষণা কেরন আদালত। তােদর মে  মামলা চলাকােল রাজাকার শাম ি ন আহেমদেক ার 
করা গেলও শাম ি েনর ভাই নািসরউি ন আহেমদ এবং রাজাকার কমা ার গাজী আব ল মা ান, হািফজ উি ন ও আজহা ল 
ইসলাম এখেনা অধরা। তােদর মে  আজহা ল রাজাকােরর আ  কারাদ  এবং অ  চারজেনর ফ িসর আেদশ হেয়েছ। 

একই জলার সদর ও িনকলী উপেজলার এক মামলায় ই রাজাকােরর িব ে  রায় হয় ২০১৭ সােলর ১৯ এি ল। ওই রােয় ই 
রাজাকার সয়দ মাহা দ সাইন ও মাসেলম ধানেক ফ িসর আেদশ দন আদালত। রায় ঘাষণার আেগই মাসেলম ধান ার 
হেলও সয়দ মাহা দ সাইন এখেনা অধরা। এরই মে  তার িব ে  ই ারেপােল রড না স জাির হেয়েছ। এ ছাড়া ২০১৬ সােলর 
৫ িডেস র শরীয়ত েরর রাজাকার ইি স আলী সরদার ওরেফ গাজী ইি সেক দ  দন আদালত। তেব এখেনা এ রাজাকারেক 

ার করেত পােরিন আইন লা র াকারী বািহনী। 

 


