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ব ব  হতয্াকাে র িতবাদী েযা ােদর রা ীয় সব্ীকৃিত সে   
িবচারপিত oবায়দুল হাসান 

 

2৯81 সাল। পািক ানজুেড়i বাজেছ িনব র্াচনী ডামােডাল। eরi মে  িডেসমব্র মােস iয়ািহয়া খান দ  Fr amwor k Or der LFO  ( ) eর 
aধীন aনুি ত হয় পািক ান জাতীয় পিরষেদর িনব র্াচন। e িনব র্াচেনর a তম ধান uে  িছল িনব র্াচেনর 231 িদেনর মে  জাতীয় পিরষদ 
কতৃর্ক পািক ােনর সংিবধান রচনা করা।  জাতীয় পিরষদ িনব র্াচেনর পাশাপািশ  পািক ােনর সব ােদিশক পিরষেদর িনব র্াচনo aনুি ত হেয়িছল 
2৯81-eর িডেসমব্েরi।  জাতীয় পিরষেদর oi িনব র্াচেন আoয়ামী লীগ সংখয্াগির তা পায়। পূব র্ পািক ােন ােদিশক পিরষেদর 411 আসেনর 
মে  399িট আসেন জয়লাভ কের আoয়ামী লীগ। uে খয্, আoয়ামী লীগ 2৯81 eর িনব র্াচেন aংশ হণ কেরিছল ছয় দফার িভি েত। ব ব  
তার সহকম েদর িনেয় 2৯77 সােল রচনা কেরন ছয় দফা। ei ছয় দফার থম দফােতi ণীত হয়-  “ঐিতহািসক লােহার ােবর িভি েত 
শাসনত  রচনাকরতঃ পািক ানেক eকিট সিতয্কার েফডােরশন রূেপ গিড়েত হiেব। তােত পাল র্ােম ারী প িতর সরকার থািকেব। সকল 
িনব র্াচন সাব র্জনীন া  বয় েদর সরাসির েভােট aনুি ত হiেব। আiনসভাসমূেহর সাব র্েভৗমতব্ থািকেব।” 

2৯81 eর িনব র্াচেনর আেগ আoয়ামী লীগ তার দলীয় েমিনেফে া কাশ কের। েসখােনo তারা িনব র্ািচত হেল কী ধরেনর শাসনত  ƣতির 
করেবন uে খ করা হয়। েযেহতু, িনব র্াচনিট হেয়িছল LFO eর aধীেন, মেন রাখেত হেব পািক ােনর রা  চির  o তদানী ন পূব র্ পািক ােনর 
আপামর জনগেণর সব্াথ র্, e দুিট িবষয় সামেন েরেখi েসিদন আoয়ামী লীগেক তােদর িনব র্াচনী iশেতহার ƣতির করেত হেয়িছল। শাসনত  বা 
সংিবধােন কী কী িবষয় সি েবিশত হেব তা uে খ করা হেয়িছল ei iশেতহাের। েসখােন eিট  uে খ িছল েয, েদেশ eকিট সিতয্কার 
গণত  িতি ত হেব, যার মা েম েদেশর মানুষ সিতয্কােরর সব্াধীনতা েভাগ করেব, ায়িবচার o সাে র িভি েত eকিট আ ময র্াদাশীল জািত 
গিঠত হেব। iশেতহাের ধম র্ সমব্ে  বলা হয়- আল েকারআন o সু াহর সে  সাংঘিষ র্ক েকােনা আiন ণয়ন করা হেব না। সংখালঘুেদর ে ে o 
বলা হেয়েছ, তারা স ণ র্ সমতার িভি েত a  ধম র্াবলমব্ীরা aনুরূপ সব্াধীনভােব িনজ িনজ ধম র্ পালন করেত পারেবন। সমতার াপাের uে খ 
করা হয়- ধম র্, বণ র্, েগা , ভাষা িনিব র্েশেষ েদেশর েতয্ক নাগিরক সমান aিধকার েভাগ করেব। েমৗিলক aিধকার সমব্ে  oi iশেতহাের uে খ 
িছল, েতয্ক নাগিরেকর বাক, ি  সব্াধীনতা, ধম র্ পালেনর সব্াধীনতা, আiেনর আ য় লােভর aিধকারসহ a া  েবশ িকছু েমৗিলক নাগিরক 
aিধকারেক সাংিবধািনক aিধকার বেল িনি ত করা হেব। iশেতহাের আরo uে খ করা হয়, েদেশ eকিট স ণ র্ সব্াধীন িবচার ব া িতি ত 
করা হেব। িনব র্াহী িবভাগ েথেক িবচার িবভাগ স ণ র্ আলাদা থাকেব। 

আoয়ামী লীেগর িনব র্াচনী iশেতহাের িত ত uপের uি িখত িবষয়গুেলা ছাড়াo রা  
পিরচালনার জ  েয়াজনীয় আরo aেনক িবষেয়র িতo আেলাকপাত করা হয়। 2৯81 eর িনব র্াচেন আoয়ামী লীগ াথ রা তােদর িনব র্াচনী 
চারণায় সি য় হন মূলত তােদর দলীয় iশেতহার o ছয় দফার oপর িভি  কেরi। 



িনব র্াচেন আoয়ামী লীেগর িনর শ িবজয় o িনব র্াচন-পরবত  রা ীয় মতা হ া ের পািক ািনেদর দৃ মান aনীহা o সেব র্াপির 36 মাচ র্ eর 
ভয়াল রােতর নিজরিবহীন বব র্র হতয্াযে র ঘটনা বত র্মােনর ষােটাধব্র্ িতিট বাঙািলরi কমেবিশ জানা আেছ। আর ঐিতহািসকেদর বেদৗলেত 
বািক জনেগা ী iিতমে  ei নৃশংস iিতহাস aেনকটাi েজেন েগেছ। আিম iিতহাসিবদ নi। তাi বাংলােদেশর aভুয্দেয়র iিতহাস রচনা 
আমার uে  নয়। iিতহােসর aিনবায র্ সতয্টুকুi শুধু বলেত চাি । নতুন জে র iিতহােসর সতয্েক জানার ে েক িব ত করার য়ােস 
আমার e েলখা। 21 eি ল 2৯82, মুিজবনগের িতি ত হয় বাংলােদশ সরকার। ব ব  েশখ মুিজবেক রা পিত িনব র্ািচত করা হয়। ƣসয়দ 
নজরুল iসলামেক uপ-রা পিত eবং তাজu ীন আহমদেক ধানম ী িহেসেব িনব র্ািচত কেরন 2৯81 eর িনব র্াচেন িবজয়ী জন িতিনিধরা। 
eকi িদেন aথ র্াৎ 21 eি ল 2৯82, a ায়ী রা পিত ƣসয়দ নজরুল iসলাম ‘আiেনর ধারাবািহকতা েয়াগ আেদশ Laws’ (  
Cont i nuance Enf or cement Or der  ) বত র্ন কেরন। eiচ িট iমােমর েলখা ‘বাংলােদশ সরকার 2৯82’-e u  ‘aড র্ার’-eর 
িন রূপ ব ানুবাদ করা হেয়েছ। 

মুিজবনগর 

21 eি ল, 2৯82 

আিম, ƣসয়দ নজরুল iসলাম, বাংলােদেশর uপ-রা পিত 2৯82 সােলর 21 eি েলর সব্াধীনতার েঘাষণাপে  আমােক দ  মতাবেল ei মেম র্ 
আেদশ দান করিছ েয, বাংলােদেশর জনগেণর i ার পিরে ি েত গিঠত সব্াধীন সাব র্েভৗম রাে র সৃি  হoয়ায় 2৯82 সােলর 36 মাচ র্ 
বাংলােদেশ েযসব আiন o িবিধিবধান কায র্কর িছল েস-সম i েয়াজনীয় aব াগত পিরবত র্নসহ আেগা  েঘাষণা সােপে  বলবৎ থাকেব eবং 
সকল সরকাির, কম র্কত র্া-কম র্চারী, েবসামিরক, সামিরক, িবচার িবভাগীয়, কূটৈনিতক যাঁরা বাংলােদেশর িত আনুগেতয্র শপথ হণ করেবন 
তারা সকেলi তােদর সব্ সব্ পেদ চাকুিরিবিধর শত র্ানুযায়ী েযভােব কম র্রত িছেলন তারা েসভােবi কম র্রত থাকেবন eবং বাংলােদশ ভূখে র সকল 
েজলা জজ o েজলা ািজে ট eবং a  কম র্রত কূটৈনিতক িতিনিধবৃ  তােদর আoতাধীন সরকাির কম র্কত র্া-কম র্চারীেদর aনুগেতয্র শপথ 
হণ aনু ান পিরচালনার ব া করেবন। 

ei আেদশ 2৯82 সােলর 37 মাচ র্ েথেক কায র্কর হেয়েছ বেল গ  হেব। 

সব্া: ƣসয়দ নজরুল iসলাম 

a ায়ী রা পিত 

21 eি েল জািরকৃত সব্াধীনতার েঘাষণাপ  eবং eকi তািরেখর দ  a ায়ী রা পিত দ  ‘আiেনর ধারাবািহকতা েয়াগ আেদশ’Ñ e দুিট 
দিলেলরi কায র্কািরতা েদoয়া হয় 37 মাচ র্ 2৯82 েথেক aথ র্াৎ ব ব  কতৃর্ক েদেশর সব্াধীনতা েঘাষণার িদন েথেকi। মুিজবনগর সরকার পরবত  
নয় মাস মুি যু  eবং সরকার পিরচালনার ƣদনি ন কাজ ei দুিট ঐিতহািসক আiিন দিলেলর oপর িভি  কেরi aদ  দৃঢ়তায় eিগেয় িনেয় 
যান। 

2৯82 eর 27 িডেসমব্র বাঙািল জািত aবেশেষ চূড়া  িবজেয়র সব্াদ আসব্াদন কের। জািত aজর্ন কের সব্াধীনতা। পৃিথবীর মানিচে  ান পায় 
সব্াধীন বাংলােদশ। িতরানবব্i হাজার পািক ািন দখলদার েসনা মুি বািহনী o ভারতীয় িম  বািহনীর কােছ আ সমপ র্ণ কের। eরপর শুরু হয় 
aেপ ার পালা। জািত aধীর আ েহ aেপ া করেত থােক সব্ািধকার আে ালেনর পুেরাধা সব র্ে  বাঙািল জািতর িপতার সব্েদশ তয্াবত র্েনর 
জ । aবেশেষ তী ার পালা েশেষ 21 জানুয়াির 2৯83 ব ব  েশখ মুিজব েদেশ তয্াবত র্ন কেরন eকিট সব্াধীন েদেশর িত াতা জনক 
িহেসেব। পরিদন 22 জানুয়াির 2৯83 ব ব  জাির কেরন বাংলােদেশর সামিয়ক সংিবধান আেদশ, 2৯83 (Pr ovi si onal  
Const i t ut i on of Bangl adesh Or der 1972   , ) । আর eিটi িছল বত র্মান সংিবধান না আসা পয র্  রা  পিরচালনার মূল িভি । 
পরবত েত 2৯83 সােলর 5 নেভমব্র আমােদর গণপিরষদ ব ব র েনতৃেতব্ বাংলােদেশর সংিবধান ণয়ন কের, যা কায র্কািরতা পায় 27 িডেসমব্র 
2৯83 সাল েথেক। েসi েথেক ei সংিবধানi হে  আমােদর রা  পিরচালনার মূল িভি  o আiন। 

সবi িঠকঠাক চলিছল। ব ব র aদ  েনতৃেতব্ eিগেয় চলিছল েদশ। স  সব্াধীন েদেশর সাধারণ মানুষ নানারকম িতকূলতার মে o ব ব র 
আহব্ােন সাড়া িদেয় ƣধেয র্র সে  িদনািতপাত করিছল। িকছু িদেনর মে  যু িবধব্  েদেশর িবপয র্  আিথ র্ক aব া কািটেয় যখন ি য় সব্েদশ ধীের 
ধীের eকটু eকটু কের eেগাে , দুঃখী মানুেষর মুেখ হািস েফাটােনার েচ ায় যখন ব ব  o তাঁর সরকার িদন-রাত কাজ কের যাে ন িঠক 
েতমনi সমেয় 2৯86 eর 26 আগে র কালরােত িকছু িবপথগামী েসনা কম র্কত র্ার সহায়তায় িবশব্াসঘাতক ষড়য কারী eকিট রা ে াহী 
সুিবধাবাদী েগা ী ব ব েক সপিরবাের হতয্ার ম  িদেয় রা ীয় মতা দখল কের। খ কার েমাশতাক রা পিতর দািয়তব্ হণ কেরন। eিট 
আসেল দািয়তব্ হণ িছল না, eিট িছল aৈবধভােব মতা দখল। দুঃখজনক হেলo সতয্, জাতীয় চার েনতাসহ a  িকছু েদশে িমক 
রাজৈনিতক েনতা ছাড়া আoয়ামী লীেগর aেনক েনতাi েসিদন aৈবধ মতা দখলকারী খ কার েমাশতােকর মি সভায় েযাগ েদন। সব্াধীনতার 
েচতনায় eিট িছল কুঠারাঘাত। 



আরo পিরতােপর সে  িবিস¥ত হi যখন েদিখ েয, 9 নেভমব্র 2৯86 বাংলােদেশর ধান িবচারপিত আবু সাদাত েমাহা দ সােয়ম ধান 
িবচারপিতর পেদ আসীন েথেক িতিন রা পিত eবং মুখয্ সামিরক আiন শাসেকর দািয়তব্ হণ কেরন। ei নতুন রা পিত 86 eর 26 আগে  
ঘেট যাoয়া eকজন িনব র্ািচত রা পিতর হতয্াকা  স েক র্ eতটুকু টু ঁশ িট পয র্  কেরনিন। িবষয়িট েভেব eকজন িবচারপিত িহেসেব আিম 
চরমভােব ল ােবাধ কির। ক  পাi, হতবাক হi। eিট হয়েতা সবাi জােনন েয, ধান িবচারপিত বা েয েকােনা িবচারপিতেক তার পেদ 
েযাগদােনর আেগ তােক eকিট শপথ িনেত হয়। শপথ েনoয়ার সময় আরo িকছু কথার সে  u ারণ করেত হয় : 

“আিম বাংলােদেশর িত aকৃি ম িবশব্াস o আনুগতয্ েপাষণ কিরব; আিম বাংলােদেশর সংিবধান o আiেনর র ণ, সমথ র্ন o িনরাপ া িবধান 
কিরব; eবং আিম ভীিত বা aনু হ, aনুরাগ বা িবরােগর বশবত  না হiয়া সকেলর িত আiন-aনুযায়ী যথািবিহত আচরণ কিরব”। 

শপথনামায় িবধৃত uি িখত শ সমূহ বা বাকয্গুেলা ম ীেদর শপেথর েবলায়o u ারণ করেত হয়, শুধু ‘আiেনর র ণ’ শ গুেলা তীত। 
ব ব র মি সভার েয ম ীরা 26 আগ  খ কার েমাশতােকর ম ীরূেপ শপথ িনেলন তারা িক eকবারo েভেব েদেখেছন েয, ‘সংিবধান 
সংর েণর’ েয শপেথ তারা আব  িছেলন পূব র্িদন পয র্  িক aবলীলা েম পেরর িদনi তারা েসi শপথ ভ  করেলন? শপথ ভ  কের নতুনভােব 
শপথ িনেয় eকিট সাংিবধািনক সরকােরর বদেল eকিট aসাংিবধািনক সরকারেক সমথ র্ন কের তারা ব ব র রে র সে  কেরেছন েবiমািন। 
আর জািতর সে  কেরেছন তারণা o িবশব্াসঘাকতা। 

eরপর 2৯86 সােলর 9 নেভমব্র ধান িবচারপিত সােয়মo েমাশতােকর মি সভার ম ীেদর মেতাi eকিট স ণ র্ aসাংিবধািনক প ায় রা পিত 
o ধান সামিরক আiন শাসেকর দািয়তব্ েনন। হায়ের দুভ র্াগা সব্েদশ! জািতর াি লে  যােদর দািয়তব্ িছল সংিবধােনর সংর ণ করা তারাi 
সংিবধানেক aবলীলায় পদদিলত কের aসাংিবধািনক প ােক েবেছ েনয়Ñ মতার িশখের আেরাহেণর জ । েদেশর eিগেয় যাoয়ােক িতহত 
করার জ । 

পরবত েত 2৯8৯ সােলর 7 eি ল 6ম সংেশাধনী ণয়েনর ম  িদেয় ব ব  হতয্ার িবচার পয র্  ব  করা হয়। িবচারহীনতার ei সুেযােগ 
হতয্াকারীরা a াহিত পায়। e কথা সবারi জানা। তখন রা পিত িছেলন েমজর েজনােরল িজয়াuর রহমান। ব ব র সরকার িছল eকিট 
সাংিবধািনক সরকার। ব ব েক হতয্ার ম  িদেয় খ কার েমাশতাক, িজয়া গং আর eকিট aসাংিবধািনক eবং মূলত সামিরক সরকার গঠন 
কেরন। আর সামিরক শাসনেক দৃ মান সমথ র্ন িদেয়েছন িবচারপিত আবু সাদাত েমাহাম¥দ সােয়েমর মেতা ি  eবং আরo িকছু সুিবধাবাদী 
চিরে র রাজৈনিতক েনতা। 

uপের 26 আগ  পরবত  েয ঘটনাগুেলা সব্  পিরসের তুেল ধরলাম তা eক িনম র্ম iিতহােসর িচ । eর িবপরীেতo eকিট িচ  রেয়েছ। েসিট 
হেলা- ’86 eর 26 আগ  েদেশর েবশ িকছু জায়গায় ব ব  হতয্ার িতবােদ িমিছল aনুি ত হয়। aনুি ত হয় গােয়িব জানাজা। স ত 
কারেণi তখনকার আকি ক িবরূপ পিরি িতেত েসসব খবর জাতীয় পি কায় ান পায়িন। ান েপেত েদoয়া হয়িন। শুধু তাi নয়, েদেশর েবশ 
িকছু a ল েথেক িবেশষ কের বৃহ র ময়মনিসংেহর িবিভ  a ল েথেক uে খেযাগয্ সংখয্ক যুব সমাজ সীমা  পািড় িদেয় ব ব  হতয্ার 
িতবােদ o িতেশাধ েনoয়ার মানেস ভারত সরকােরর আ য় o সমথ র্ন চান। তখন eর েনতৃতব্ িদেয়িছেলন ব বীর আবদুল কােদর িসি কী, 

বীর u ম। স িত আিম আমার ােমর বািড় েমাহনগ  ঘুের eেসিছ। আমার সে  সুকুমার সরকার নােমর eক ভ েলাক আরo 4/5 জনসহ 
েদখা কেরন, eেদর মে  িছেলন িমজর্া আবদুল গিণ, সুেবাধ রায়, আে ব আলী, েমাদ মি ক o শাহ মাহবুব মুেশ র্দ কা ন। সুকুমার সরকােরর 
বািড় েন েকানা েজলার কলমাকা া থানায়। কথা হয় সবার সে i। জানেত পাির aেনক িকছু। সুকুমার সরকার ’82-eর eকজন বীর 
মুি েযা া। িতিন ’86-eর 26 আগে র পর ব ব  হতয্ার বদলা িনেত ভারেত আ য় হণ কেরন। বাংলােদেশর িভতের তৎকালীন সরকােরর 
িবরুে  েবশ কেয়কিট ােন যুে o িল  হেয়িছেলন িতিন o তার দল। িতিনi আমােক জানান, তােদর সে  আমার বাবা ডা. আখলাকুল 
েহাসাiন আহেমেদর েযাগােযাগ িছল। আমরা শুধু eটুকু জানতাম েয, ’86-eর 26 আগে  আমার বাবা ানীয় আoয়ামী লীগ, ছা লীগ o 
যুবলীেগর কম েদর িনেয় ব ব র লােশর গােয়বানা জানাজার ব া কেরিছেলন eবং পরবত  করণীয় িঠক করার জ  কেয়কিট েগাপন ƣবঠক 
কেরিছেলন। যার কারেণ তােক সামিরক বািহনীর েলাকজন কয্া¤ে◌প ধের িনেয় যায় eবং েবশ িকছু িদন িনজ বাসায় তােক a রীণ রােখ। 

সুকুমার সরকার ায় ঘ াখােনক আমার সে  কথা বেলন। সীমাে র oপাের েস সময় তােদর aবণ র্নীয় কে র কথা, পরবত েত ভারেত সরকার 
পিরবত র্েনর কারেণ তােদর েদেশ েফরত পাঠােনা eবং েদেশ েঢাকার পর েসনাকয্াে  িনেয় তােদর িনয র্াতেনর িতচারণ করেত িগেয় 
আেবগ বণ হেয় oেঠন স েরাধব্র্ সুকুমার সরকার। িতিন আরo জানান, ব ব  হতয্ার িতবাদ করেত িগেয় aেনক িতেরাধ েযা া াণ 
হািরেয়েছন, aেনেক বরণ কেরেছন প তব্। আিম কথাগুেলা শুনিছলাম আর ভাবিছলাম, েযসব েলাক 25 আগ  ব ব র মি সভার সদ  িছেলন 
তােদর aেনেকi 26 আগ  খ কার েমাশতােকর মি সভারo সদ  হেলন কীভােব? তােদর িবেবক িক নাড়া েদয়িন? ব ব র িত িক তােদর 
eতটুকু মমতব্েবাধ িছল না? েদশে ম িছল না? aথচ ei সুকুমার সরকার o তার স ীরা জীবেনর মায়া তয্াগ কের ব ব  হতয্ার িতবাদ করেত 
িগেয়িছেলন। 

সুকুমার সরকােরর কােছi শুেনিছ, তার মেতা যারা ’86-eর আগে র িনম র্ম হতয্াকাে র িতবােদ a  ধেরিছেলন, মাননীয় ধানম ী নািক 
তােদর ‘ িতেরাধ েযা া’ িহেসেব আখয্ািয়ত কেরেছন। সিতয্i তারা বীর িতেরাধ েযা া। েকননা তারা েসিদন শুধু কেয়কজন মানুেষর 



হতয্াকাে র িতবাদ কেরনিন। তারা eকিট সাংিবধািনক সরকার o তার ধানেক aসাংিবধািনক প ায় uৎখাত করার ঘটনার িতবাদ o 
িতেরাধ করেত েচেয়েছন। তারা েচেয়িছেলন সব্াধীনতার েঘাষণাপ , a ায়ী রা পিতর ‘আiেনর ধারাবািহকতার েয়াগ আেদশ 2৯82’, 2৯83 

সােলর 22 জানুয়ািরর ‘সামিয়ক সংিবধান আেদেশর’ ম  িদেয় e ভূখে  েয সব্াধীন-সাব র্েভৗম সরকার িতি ত হেয়িছল তা eবং পরবত েত 
আমােদর পিব  সংিবধােনর aধীন 2৯84 সােল পুনিন র্ব র্ািচত েসi জনগেণর সরকারেক পুনঃ িত া করেত। যিদ ei িতেরাধ েযা ারা েসিদন 
সফল হেতন তাহেল কী হেতা? িন য়i িবশব্াসঘাতক েমাশতাক, িজয়া, সােয়মেদর রা ে ািহতার জ  িবচােরর কাঠগড়ায় দাঁড়ােত হেতা। 

িতেরাধ েযা ারা হয়েতা েসিদন তােদর লে য্ েপৗঁছােত পােরনিন। িক  তােদর েসi aদ  সাহসী o সৎ uে াগিট িছল দৃ মান িতবােদর 
aকাটয্ aংশ, eিট eক ঐিতহািসক সতয্। িতেরাধ েযা ারা তােদর লে য্ েপৗঁছােত পােরনিন বেল সভয্তার iিতহাস েথেম থােকিন। মানুেষর 
সাংিবধািনক aিধকার পাoয়ার বাসনা ি িমত হেয় যায়িন। েয কুখয্াত ‘iনেডমিনিট a ােদেশর’ ম  িদেয় ব ব  হতয্ার িবচার ব  কের রাখা 
হেয়িছল, কােলর আবেত র্ বাংলােদশ সুি ম েকাট র্ েসi কুখয্াত aিড র্ া েক aসাংিবধািনক আখয্া িদেয়েছ। ব ব র হতয্াকারীেদর িবচার হেয়েছ। 
ei িবচার oi িতেরাধ েযা ােদর কাম র্কাে র আংিশক িবজয়। মুন িসেনমা হেলর মামলায় (Writ Petition No. 6061 of 2000, 
Bangladesh Italian Marble Works Limited ---Petitioner -Versus- Government of Bangladesh and others --
-Respondents) মাননীয় িবচারপিত e িব eম খায়রুল হক (পরবত েত ধান িবচারপিত) o িবচারপিত e িট eম ফজেল কিবর েমাশতাক, 
সােয়ম o িজয়ার শাসনকালেক aৈবধ েঘাষণা কেরেছন eবং তােদর সবাiেক aৈবধ মতা দখলকারী িহেসেব আখয্ািয়ত কেরেছন, যা 
পরবত েত সুি ম েকােট র্র আিপল িবভাগ aনুেমাদন কেরেছ। e মামলায় তােদর দ  পয র্েব ণগুেলার িকছু aংশ িনেচ u ত করা হেলা : 

The taking over of the powers of the Government of the People’s Republic of Bangladesh with effect 
from the morning of 15th August, 1975, by Khandaker Mushtaque Ahmed, an usurper, Placing 
Bangladesh under Martial Law and his assumption of the office of the President of Bangladesh, were in 
clear violation of the Constitution, as such, illegal, without lawful authority and without jurisdiction. 
* The nomination of Mr. Justice Abusadat Mohammad Sayem, as the president of Bangladesh, on 
November, 6, 1975, and his taking over of the Office of President of Bangladesh and his assumption of 
the powers of the Chief Martial Law Administrator and his appointment of the Deputy Chief Martial Law 
Administrators by the Proclamation issued on November 8, 1975, were all in violation of the 
Constitution. 
* The handing over of the Office of Martial Law Administrator to Major General Ziaur Rahman B.U., 
PSC, by the aforesaid Justice Abusadat Mohammad Sayem, by the Third Proclamation issued on 
November 29, 1976, enabling the said Major General Ziaur Rahman, to exercise all the powers of the 
Chief Martial Law Administrator, was beyond the ambit of the Constitution. 
* The nomination of Major General Ziaur Rahman, B.U., to become the President of Bangladesh by 
Justice Abusadat Mohammad Sayem, the assumption of office of the President of Bangladesh by Major 
General Ziaur Rahman, B.U., were without lawful authority and without jurisdiction. 
* All proclamations, Martial Law Regulations and Martial Law Orders made during the period from 
August 15, 1975 to April 9, 1979, were illegal, void and non est because: i) Those were made by persons 
without lawful authority, as such, without jurisdiction. ii) The Constitution was made subordinate and 
subservient to those Proclamations. Martial Law Regulations and Martial Law Orders, iii) Those 
provisions disgraced the Constitution which is the embodiment of the will of the people of Bangladesh, as 
such, disgraced the people of Bangladesh also. iv) From August 15, 1975 to April 7, 1979, Bangladesh 
was ruled not by the representatives of the people but by the usurpers and dictators, as such, during the 
said period the people and their country, the Republic of Bangladesh, lost its sovereign republic character 
and was under the subjugation of the dictators. v) From November 1975 to March, 1979, Bangladesh was 
without any Parliament and was ruled by the dictators, as such, lost its democratic character for the said 
period. vi) The Proclamations etc., destroyed the basic character of the Constitution, such as, change of 
the secular character, negation of Bangalee nationalism, negation of Rule of law, ouster of the jurisdiction 
of Court, denial of those constitute seditious offence. 

িবলেমব্ হেলo সেব র্া  আদালত েয িস া  o aিভমত িদেয়েছ েসখােন িনি তভােবi ব ব র হতয্াকাে র িতেরাধ েযা ারা 2৯86 সােলর 26 
আগে র পর েয কম র্কা  o uে াগ িনেয়িছেলন েসিটi কারা ের িবচািরক ভাষায় িতফিলত হেয়েছ। তারা u িকতভােব বলেতন েয, 
েমাশতাক, িজয়ার শাসন aসাংিবধািনক, aৈবধ। ব ব র সাংিবধািনক সরকারেক uৎখােতর মা েম eরা aৈবধভােব মতা দখল কেরেছ। 
তারা েস সময় জনমানুেষর মেনাজগেত eসব েপৗঁেছ িদেত u িকত হেয়িছেলন িতবােদর ভাষায়, a  হােত িনেয়। আর aেনক বছর পর 
কারা ের oi িতবাদ o সতয্ u ারণ িতফিলত হেয়েছ সুি ম েকােট র্র িবচািরক ভাষায়, আiিন কলেমর সাহসী সি য়তায়। তাহেল e কথা 



বলেত িদব্ধািনব্ত হoয়ার সুেযাগ েনi েয, িতেরাধ েযা ারা েয কাজিট করেত েচেয়িছেলন 2৯86 সােল েস কাজিটেকi aেনক পের হেলo 
আমােদর িবচার িবভাগ আiিন ভাষার ম  িদেয় তার সমথ র্ন িদেয় েগেছ। তাi েয েদশে িমক বীর েযা ারা eকিদন eকিট aসাংিবধািনক aৈবধ 
মতা দখলকারী সরকার ব ার িবরুে  সাহসী aব ান িনেয় e েদেশর িত াতা, জািতর জনক কতৃর্ক গিঠত সাংিবধািনক সরকারেক 

পুনঃ িতি ত করেত েচেয়িছেলন তারা আজ িন য়i সাংিবধািনক সরকার ব ার পে র েযা া িহেসেব eকিট সরকাির বা রা ীয় o আiিন 
সব্ীকৃিতর দািব রােখন। ei সব্ীকৃিত জািতেক eবং সব জ েক জানেত সাহা  করেব 2৯86-eর 26 আগে র পর কার কী ভূিমকা িছল। েক 
eবং কারা কীভােব িতেরােধ uে াগী হেয়িছেলন। ei সব্ীকৃিত তােদর া । সতয্ িত ায় ei সব্ীকৃিত ভূিমকা রাখেব। 

নতুন জ  eবং সবাi জানুক েক eবং কারা কীভােব oi সময় িতেরাধ িতবােদ uে াগী হন। তারা জািতর সাহসী o েদশে িমক স ান। 
তারা িনঃসে েহ িতেরাধ েযা া তােদর িতেরাধী কীিত র্ িবেশষ কের নতুন জে র মেনাজগৎেক েদশে ম o সব্াধীনতার েচতনায় করেব 
সাহসী। 

আিম আমার e েলখার মা েম ei আগ  মােস েসi েদশে িমক িতেরাধ েযা ােদর স¥রণ করেত চাi যারা ব ব  হতয্ার িতবােদ a  
হােত তুেল িনেয়িছেলন। ei আগ  মাস জািতর জনক ব ব র সপিরবাের শাহাদাতবরেণর মাস। aবণ র্নীয় িবষ তায় আ া  e মােসরi 39 
তািরখ ব ব র আদেশ র্র eকিন  aনুসারী eকজন িনেবিদত কম , সােবক গণপিরষদ সদ , আমার িপতা য়াত ডা. আখলাকুল েহাসাiন 
আহেমেদর স ম মৃতুয্বািষ র্কী।  আমার e েলখািট আমার িপতা o a া  িতেরাধ  েযা ােদর স¥রেণ uৎসগ র্ করলাম। 

েলখক : িবচারপিত। 

 


