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অধ ােদশ জাির হয় আজ

িবেশষ িতিনিধ ॥ ‘মানবতা ও সভ তািবেরাধী খ াত ইনেডমিনিট (দায়মিু ) অধ ােদশ’ বাঙালীর জাতীয় জীবেন
একিট কােলা অধ ায়। ১৯৭৫ সােলর ২৬ সে েরর এই িদেন জাির করা হয় খ াত এই ইনেডমিনিট অধ ােদশ
এবং এরই ধারাবািহকতায় জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান ও তাঁর পিরবারবেগর আ ীকতৃ খুনীেদর
দায়মিু  িদেত  খুনী  মাশতাক-িজয়া গংরা  জাির কের পিৃথবীর  ইিতহােস ববেরািচত  সই  কােলা  অধ ােদশিট।
আইেনর শাসন, সাংিবধািনক অিধকার, িবচার পাবার অিধকােরর পথ  কের হত াকারীেদর দায়মিু  ‘এক কােলা
অধ ায়’ িহেসেবই বাংলােদেশর ইিতহােস ান পেয়েছ।

জািতর িপতা ব ব ু হত াকা- সংঘিটত হয় ১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ । যেহতু তখন সংসদ অিধেবশন িছল না,
সেহতু ১৯৭৫ সােলর এই িদেন অৈবধভােব রা পিতর পদ দখলকারী খুনী মাশতাক আহেমদ একিট অধ ােদশ

আকাের ইনেডমিনিট জাির কেরন। এিট ১৯৭৫ সােলর অধ ােদশ নং ৫০ নােম অিভিহত িছল। পের ১৯৭৯ সােলর
৯ জুলাই িজয়াউর রহমােনর আমেল সংসেদ এই কােলা আইনিটেক অ েমাদন দয়া হয়। ধু তাই নয়, ১৯৭৯
সােলর ৯ জুলাই জনােরল িজয়ার আমেল বাংলােদশ সংিবধােনর ৫ম সংেশাধনীর পর সংেশািধত এ আইনিট
বাংলােদশ সংিবধােন অ ভু  করা হয়।

িবএনিপসহ  তােদর  সমিথত  িকছু  বুি জীবী  দািব  কেরন  য,  িজয়াউর  রহমান  ইনেডমিনিট  অধ ােদশিট  জাির
কেরনিন। িক  িবষয়িট য মােটও িঠক নয়, ওই সমেয়র াপট ব াখ া করেলই তা জািতর সামেন  হেয়
উেঠ। কারণ ব ব েুক সপিরবাের হত ার মা  ৯ িদেনর মাথায় অথাৎ ১৯৭৫ সােলর ২৪ আগ  সনাবািহনী ধান
িনযু  হন িজয়াউর রহমান। আর খুনী মাশতাক সরকার িছল স ণূভােব সনাসমিথত সরকার।

িজয়াউর রহমান সনা ধান থাকাকালীন অথাৎ ১৯৭৫ সােলর ২৬ সে র অেঘািষত রা পিত খ কার মাশতাক
আহেমদ ইনেডমিনিট অধ ােদশ জাির কের। যেহতু মাশতাক সরকার িছল সনাসমিথত। িজয়াউর রহমান িছেলন
সনা ধান। সেহতু ওই সময় রা মতা িনয় ণকারী সনা ধান িজয়াউর রহমােনর িনেদশ িকংবা স িত ছাড়া

নােমমা  রা পিত খুনী মাশতােকর পে  কানভােবই ব ব রু খুনীেদর দায়মুি  িদেত এই ইনেডমিনিট অধ ােদশ
জাির  করা  কানিদনই  স ব  হেতা  না।  স  কারেণ  এই  ইনেডমিনিট  অধ ােদশ  জািরর  দায়  িজয়াউর  রহমান
কানভােবই  এিড়েয়  যেত  পােরন  না।  আর ব ব রু  আ ীকতৃ  খুনীরা  িবিবিসেত  সা াতকার  িদেয়  ব ব ু

হত াকাে-র সে  জনােরল িজয়াউর রহমানও য জিড়ত িছেলন, তা  কেরই বেলেছ।

সংিবধান িবেশষ  ও আইন েদর মেত, খুনী মাশতােকর জাির করা ইনেডমিনিট অধ ােদশিট িজয়াউর রহমােনর
শাসনামেল বধতা দয়া না হেল ১৯৭৯ সােলর ৯ এি ল সামিরক আইন ত াহােরর সে  সে ই ১৫ আগে র
খুনীেদর িব ে  আইনী ব ব া নয়া যত। মতা দখলকারী িজয়াউর রহমানই ব ব া িনেত পারেতন। িক  িতিন
ব ব া নয়া দূেরর কথা, ভিব েত কউ যােত ব ব া না িনেত পাের স ব ব া কের দন। ওই সময় একিট পাগা-া
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ছিড়েয় দয়া হয় য, যেহতু এিট সংিবধােনর অংশ হেয় গেছ এিট আর পিরবতন হেব না।

ধুমা  এই দাহাই িদেয়ই িজয়াউর রহমােনর মতুৃ র পরও িবচারপিত আব স সা ার, জনােরল এইচ এম এরশাদ
এবং ১৯৯১ সােল খােলদা িজয়া মতায় এেলও কােলা আইন ইনেডমিনিট অধ ােদশিট বািতল বা রিহত কেরনিন।
ফেল দায়মিু  পেয় খুনীরা ১৫ আগে র হত ার সে  স ৃ তার কথা কাে ই বেল বড়াত। িজয়া থেক 
কের খােলদা িজয়া পয  সব সরকারই ব ব রু খুনীেদর িবচােরর পিরবেত  কেরেছ পরু তৃ,  কেরেছ মতার
অংশীদার। যা জািত িহেসেব আমােদর জ  অত  ল াজনক।

১৯৯৬ সােল ২১ বছর জািতর িপতা ব ব রু হােত গড়া সংগঠন বাংলােদশ আওয়ামী লীগ মতায় আসার পর
পিরি িত  পাে  যায়।  ধানম ী  শখ  হািসনার  নতেৃ  গিঠত  আওয়ামী  লীগ  সরকার  থেমই  জািতর িপতা
হত াকাে-র িবচােরর পথ উ ু  করেত ইনেডমিনিট অধ ােদশ বািতল সং া  আইনগত িদক পরী া-িনরী ার জ
আইন ম ণালেয়র সিচব আিমন উ াহ’র নতৃে  য কিমিট গঠন করা হয়, তােদর িরেপােটই কাশ পায় এই

খ াত আইনিট বািতেলর জ  সংিবধান সংেশাধেনর কান েয়াজন নই।

কিমিটর ওই িরেপাট আইন কিমশেনর মতামেতর জ  পাঠােনা হেল সােবক ধান িবচারপিত এফেক এম মুনীেরর
নতৃ াধীন এই কিমশনও তা সমথন কের। এরপর তৎকালীন আইন িতম ী (পরবতীেত ম ী) এ াডেভােকট

আব ল মিতন খস  ইনেডমিনিট অধ ােদশ িবল বািতেলর জ  ‘িদ ইনেডমিনিট িরিপল এ া -১৯৯৬’ নােম একিট
িবল উ াপন কেরন। ১৯৯৬ সােলর ১২ নেব েরর ঐিতহািসক িদেন সংসেদ পাস হয় মানবতা ও সভ তািবেরাধী

খ াত ইনেডমিনিট অধ ােদশ বািতল িবল। ঘাচােনা হয় ২১ বছেরর জাতীয় কল । যার মাধ েম বািতল হেয় যায়
খ াত ইনেডমিনিট অধ ােদশ, খুেল যায় ব ব  ুহত ার িবচােরর পথ।

দীঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার মতায় এেস  কের জািতর িপতা ব ব  ুহত াকাে-র আ ািনক িবচার
ি য়া। ১৯৯৮ সােলর ৮ নেব র তািরেখ মামলার যাবতীয় কায ম শেষ পেনেরা জন আসািমেক মৃতু দ- দান

করা হয়। আসািম পে র পেনেরা আসািম উ  আদালেত আপীল করার েযাগ পান। উ  আপীেল ১২ জেনর
মতুৃ দ- বহাল এবং ৩ জনেক খালাস দান করা হয়। তেব ২০০১ সােল িবএনিপ-জামায়াত জাট মতায় আসেল
এ মামলার কায ম ফর িবর হেয় পেড়।

২০০৮ সােলর িনবাচেন িনর শ জয়লােভর পর আওয়ামী লীগ সরকার মতায় এেল আবার এ িবচারকায চািলেয়
যাওয়ার উেদ াগ হণ কের। ২০০৯ সােল িলভ-ট-ুআপীল এর মাধ েম এ িবচার ি য়া স  হয়। আপীল শেষ
বােরা জেনর মতুৃ দ- বহাল রােখন মহামা  আদালত। ২০১০ সােলর ২৭ জা য়াির খুনীেদর মেধ  পাঁচ জেনর ফাঁিসর
মাধ েম মৃতু দ- কাযকর করা হয়। বািক  ছয় খুনী  এখনও িবিভ  দেশর আ েয় পলাতক। পলাতকেদর মেধ
একজন এরইমেধ  িবেদেশর মািটেত মতুৃ বরণ কের। জািত হয় কল মু ।

‘ইনেডমিনিট-এক কােলা অধ ায়’- এই ঘাষণার দািবেত আজ বহৃ িতবার বলা ১১টায় জাতীয় স ােবর সামেন
ব ব ু সাং িৃতক জাট মানবব ন কমসূচীর আেয়াজন কেরেছ। এেত সংহিত জািনেয় কমসূচীেত অংশ নেবন
িবিভ  সামািজক ও পশাজীবী সংগঠন, িশ ক, ছা , চা িশ ী, বিু জীবী ও মিু েযা ারা। এরপের স ােবর
মািনক  িময়া  হেল  অ ি ত  হেব  আেলাচনা  সভা।  এেত  ধান  অিতিথ  িহেসেব  উপি ত  থাকেবন  আইনম ী
এ াডেভােকট আিন ল হক।
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