
কলি ত দায়মিু  আইন-১৯৭৫
কািশত: ২৬ - সে র, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

ড. মহীউ ীন খান আলমগীর

১৯৭৫ সােলর ১৫ আগ  ব ব রু সপিরবােরর িনমম হত াকাে-র সময় আিম যু রাে র ব ন িব িবদ ালেয়
১৯৭৩ সােল দ  ব ব রু িনেদশ অ যায়ী  উ তর অথিব ােন িশ ারত িছলাম। ১৬ আগ  সকােল আিম
চােখর পািন িনেয় বাংলােদেশর অকিৃ ম ব ু িসেনটর এ াডওয়াড কেনিডর ব েনর বাস ােন িগেয়িছলাম। আগ
থেক না বেল আসা সে ও আিম যাওয়ার সে  সে  রাি বাস গােয় িনেয়ই আমার সে  দখা কেরিছেলন। আিম

িকছু বলার আেগই ব ব রু নৃশংস হত ার কথা উে খ কের িতিন চােখর পািন সংবরণ কের আমায় িজে স
করেলন, তামরা এিক কেরছ, এ কমন কের করেত পেরছ? এর উ র আিম িদেত পািরিন। তার কথা েলা শষ
কের িতিন বলেলন যারা তামােদর জািতর িপতােক হত া কেরেছ তারা জঘ তম রা া। গণত  ও সভ তার জারজ
স ান। এেদর এই জঘ তম অপরােধর িবচার তামােদর করেতই হেব, মাণ করেত হেব, শত বাধা ও ষড়য
ছািড়েয় জািত িহেসেব গণত  ও আইেনর শাসেনর সূ  অ যায়ী তামােদর পিরিচিতেক পৃিথবীর কােছ তুেল ধরেত
তামরা স ম।

ব ব রু হত ার িঠক ৯ িদেনর মাথায় খ কার মাশতাক তার সহেযাগী ষড়য কারী িজয়াউর রহমানেক সনা ধান
পেদ আ ািনকভােব অিধি ত কের। মজর জনােরল িজয়াউর রহমান সনা ধান থাকাকালীন ২৬ সে র
ব ব ু হত ার ৪০ িদেনর মাথায় িব াসঘাতক মাশতাক দায়মিু  অধ ােদশ জাির কের এই হত ার জ  দায়ী
সামিরক ও বসামিরক খুনীেদর িবচার করার পথ  কের দয়। এরপর ৬ নেব র িজয়াউর রহমান মাশতাকেক
হিটেয় িদেয় রা পিতর পদ দখল কের। পের স এক ফরমান বেল বাংলােদেশর সংিবধান সংেশাধন কের ১৯৭৫
সােলর ১৫ আগ  থেক ১৯৭৯ সােলর ৯ এি ল পয  ব ব রু খুেনর আসািমেদর কতৃ অপরাধেক আইন ও িবচার

ি য়ার বাইের িনেয় সামিরক আইেনর আওতায় জাির করা সকল কায, ফরমান ও িনেদশসমহূেক বধতা িদেয়
দায়মিু  অধ ােদশেক সংিবধােনর ৫ম সংেশাধনীর অবয়েব অিধকতর কািলমােলপন কের সািরত কের। শানা
যায়, এই ৫ম সংেশাধনীর খসড়া তির কেরিছেলন তৎকালীন আইন সিচব সু চৗধুরী। রা ম ী থাকাকালীন
সংি  কাগজপ র ঘঁেট আিম িনি ত হেয়িছ যÑ ৫ম সংেশাধনী ত করার িবষেয় তৎকালীন রা  ম ণালয়
থেক  কান  াব  যায়িন।  সামিরক  আইেনর  আওতায়  িনবািচত  তখনকার  বশংবদ  জাতীয়  সংসদ  এই

দায়মিু িবষয়ক সংিবধােনর ৫ম সংেশাধনী িবনা িবতেক অ েমাদন ও হণ কের। পের এরশাদ এই দায়মিু র
পিরিধ তার মতা দখলকরেণর ি য়ায় সংিবধান ও আইন বিহভূত কতৃ কাযািদ অ ভু  কের িব তৃ কের।
তারপর ধানম ী পেদ আসীন খােলদা িজয়া (১৯৯১-১৯৯৬) পৃিথবীব াপী অ সৃত আইেনর শাসেনর সূ  অব া
কের এই দায়মুি র ৫ম সংেশাধনী বহাল রােখন। পের গণতাি কভােব িনবািচত ধানম ী ব ব ু তনয়া শখ
হািসনা  ১৯৯৬-এর ১২  নেব র এই খ াত  দায়মুি র  আইন অবােধ  িনবািচত  সংসেদ  সংখ াগির  সমথেনর
িভি েত আইনস তভােব বািতল কেরন এবং ব ব রু হত াকারী ১৫ আসািমর িবচার স  করার ি য়া 
কেরন। ১৯৯৮ এর ৮ নেব র যথা আইেন িবচার স  করার পর আসািমেদর মেধ  ১২ জনেক মৃতু দ- দয়া হয়।
২০০১ সােল িবএনিপ-জামায়াত গা ী মতায় এেস এই িবচােরর শষ পযায়  করার অপ য়াস চালায়। পের
২০০৮ সােল আওয়ামী লীগ িনবািচত হেয় সরকার গঠন করার পর ২০০৯ সােল এেদর মতুৃ দ- চড়ূা ভােব বহাল
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হয়। ২০১০ এর ২৭ জা য়াির ঐ ১২ জেনর মেধ  দেশ আটককতৃ ৫ জেনর মতুৃ দ- কাযকর করা হয়। যু রাে
আ য় ত াশী আেরক আসািম মজর মহীউ ীনেক দেশ িফিরেয় এেন ফাঁিসর কাে  ঝুলােনা হয়। বািক ৬ জেনর
মতুৃ দ-  তারা  তখন িবেদেশ  পািলেয় থাকার কারেণ  কাযকর করা  যায়িন।  এেদর মেধ  একজেনর ইেতামেধ
জীবনাবসান হেয়েছ।

এই ি য়ায় দৃ  কিতপয় ঘটনা উে খ করা সমীচীন। ১৯৭৫-৭৬ পয  যু রাে র শীল সমােজর িতিনিধেদর
সে  যখনই আিম ও সহেযাগী ড. আ সু সামাদ আেলাচনার েযাগ পেয়িছ তখনই এ বাংলােদেশর দায়মিু
িবষয়ক  আইন  ও  সংিবধােন  জার  কের  ঢকুােনা  ৫ম  সংেশাধনীর  অেযৗি কতা  ও  অ হণেযাগ তা,  আইেনর
শাসনিব  তৎপরতা এবং সেবাপির মানবািধকার ল নকারী বিশ  তেুল ধেরিছ। মািকন কংে েসর িতিনিধ
পিরষদ ও িসেনেটর বশ কেয়কজন সদ  ডেমা াট দেলর নামত, এ াডওয়াড কেনিড ও িবল িরচাডসন এবং
িরপাবিলকান দেলর জন ম াকেকইন এে ে  আমােদর অব ান হণ কেরেছন। শীল সমােজর সদ েদর মেধ
অধ াপক াভ পাপােনক, জন ািরস (ব ন িব িবদ ালয়), পল ামুেয়লসন (হাভাড িব িবদ ালয়) আমােদর
অকিৃ ম সহা ভূিত জািনেয়েছন। তখনকার পররা  দফতেরর বশ কেয়কজন িনবাহী যু রাে  গৃহীত মানবািধকার
িবষয়ক আইেনর আওতায় যথাস ব ততার সে  খুনীেদর আইনী িবচার স  করার ওপর জার িদেয়েছন। একই
সমেয় দেশ কমরত শীল শাসকেদর সে  যাগােযাগ কের ৫ম সংেশাধনী িতেরাধ করার েয়াজনীয়তা িবষেয়
সেচতনতা সাের আমরা চ া কির। ১৯৭৬ সােল উ িশ া সমাপনাে  দেশ িফের এেস িজয়াউর রহমান রা পিত
থাকাকালীন  আিম  যেশােরর জলা  শাসক  িহেসেব যাগ  দই। সই  বছরই  যেশাের  সফরকালীন  তৎকালীন
আ িলক সামিরক আইন শাসক মঃ জঃ সাম ামান, িশ া উপেদ া ড. আলী আহসান ও পররা  উপেদ া
অধ াপক শাম ল হকসহ অনা ািনক আেলাচনায় রা পিত ও ধান সামিরক আইন শাসক িজয়াউর রহমান এই
দায়মিু  আইন িনেয় শীল শাসক িহেসেব আমার মত জানেত চান। আিম িনঃসে ােচ তােক ও তােদরেক বিল
য, একিট াধীন, গণতাি ক ও আইনা গ রাে  এই ধরেনর দায়মিু  অসাংিবধািনক ও আইেনর শাসন াপেনর

পেথ িতব ক এবং ত াহার না হেল অ া  ে  সরকােরর সামিরক ও বসামিরক িনবাহীেদর আইনবিহভতূ,
একেপেশ কেমর সংেশাধেন িকংবা িতেরাধকরেণ কান অব ান নয়া িকংবা তার িতকার পাওয়া মশুিকল হেব।
পররা  উপেদ া অধ াপক শাম ল হক আমার কথা েন অবাক হেয়েছন, িকছু বেলনিন। িশ া উপেদ া ড. আলী
আহসান বেলেছন, এই ধরেনর হত াকাে-র উদাহরণ ইসলােমর ইিতহােস বশ আেছ যা  কিতপয় ে  সময়
িবেশেষ জনগেণর অম লেক পিরহারকরেণ ফল সূ হেয়েছ। তার এ প অব ােনর িবপরীেত আিম কান ম ব
কিরিন। িজয়াউর রহমান তার ভাব লভ ভলু ইংেরজীেত বেলেছন। িতিন আশা কেরন য, কােজর েম যথাসমেয়
আমার মেতা শীল শাসকরা ৫ম সংেশাধনীর সিত কােরর তাৎপয এবং ভাল িদকটা বুঝেত পারেবন। িতিন এই
সংেশাধনীর অ েল শীল শাসকেদর সমথন আদােয়র জ  আমােক অ শাসন দন। এই অ শাসন অ যায়ী
কাজ করা থেক দূের থাকার জ  আিম বিল, এ িবষেয় িতিন শীল শাসেন কমরত উপেরর েরর িনবাহীেদর
সে  আেলাচনা করেত পােরন। উ রিট তার পছ  হয়িন বুঝেত পেরিছ। িতিন মুখাবয়ব গ ীর কের চপু হেয়
িগেয়িছেলন।

১৯৮০-এর দশেক সিচবালেয় কাজ করার সময় আিম িবষয়িট পিরিচত রাজনীিতিবদ ও সহেযাগী শীল সবকেদর
সে  আেলাচনা কের তা ত াহােরর কথা বেলিছ। মেন-পেড় এককােলর ছা  ইউিনয়েনর সভাপিত তখন িজয়াউর
রহমােনর সরকােরর ম ী এস এ বারী এিটর সে  দায়মিু  আইনিট ত াহার করেণর যৗি কতা তুেল ধরার পর
িতিন চপু  কেরিছেলন বশ কত ণ। তারপর চাখ মুেছ ি ত  হেস বলেলনÑ একিদন না  একিদন এই দািব
সরকারেক মানেত হেব।

এরশােদর  সময়কার  ম ী  কাজী  জাফর  আহমেদর  সে  ছা জীবেন  রাজনীিতেত  সংি  িছলাম।  তার  সে
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আেলাচনাকােল িতিন ব ব রু কথা মেন কের চাখ মুেছিছেলন কেয়কবার এবং তারপের বেলিছেলন িতিন তার
তখনকার রাজৈনিতক ভু এরশােদর সে  িবষয়িট আেলাচনা করেবন। কেরিছেলন িকনা জানেত পািরিন। এরশাদ
অব  আমার চাকিরর মই ধের এিগেয় যাওয়া ব  করেত সবসময়ই চ া কেরিছেলন। এ িবষেয় খ াত আইনজীবী
ব াির ার আমী ল ইসলাম ও এ াডেভােকট এ ক বদ ল হেকর সে  আিম িনি ধায় কথা বেলিছ। তারা ’জনই
এই সংেশাধনীেত মানবািধকােরর  ল ন িহেসেব এর ত াহােরর অ েল সবা ক সমথন জািনেয়িছেলন।
ড. িজ রু রহমান িসি কী এরশােদর িশ া উপেদ া িহেসেব াথিমক িশ া সাের শংসনীয়ভােব সি য় িছেলন।
তার  সে  আেলাচনা েম  আিম  াথিমক  িশ া  সবজনীন  করার  ব ব ু  কতৃক  দ  সাংিবধািনক  অ ার
(অ ে দ-১৭) কথা তেুল জািতর িপতার মমাি ক হত ার ঈি ত িবচােরর জাতীয় েয়াজেনর কথা বেলিছ। িতিন
বশ  খািনক ণ  চপু  কের  থেক  বেলেছন,  আপনােদর  অ ভিূত  িবিভ  পযােয়  কাশ  করেত  থা ন।  আিম

আপনােদর এই অব ান সমথন কের যাব।

(বািক অংশ আগামীকাল)
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