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১৯৫ যুদ্ধাপরাধীর বিচাররর প্রশ্নটি বি মীমাাংবিত? 

ইফতেখার আহতেদ 

১৯৭০ িারে পাবিস্তারের জাতীয় িাংিদ বেি বাচরে আওয়ামী েীগ পাবিস্তারের জাতীয় পবরষদ ও পূি ব পাবিস্তারের প্রারদবিি পবরষরদ বেরঙ্কুি িাংখ্যাগবরষ্ঠতা োভ িরর 

বিজয়ী হরেও পাবিস্তারের সিো িািি োো অজুহারত আওয়ামী েীগ সেতৃত্বাধীে সিন্দ্রীয় ও প্রারদবিি িরিার গঠরে প্রবতিন্ধিতা সৃবি িরর। এিি প্রবতিন্ধিতার 

িাররে পূি ব পাবিস্তারে অিহর াগ আরদােে শুরু হয়,  া পরিতীিারে মুবি তথা স্বাধীেতা িাংগ্রারমর রূপ োভ িরর। ১৯৭১ িারের ২৬ মাচ ব িাাংোরদরির স্বাধীেতা 

স াষো িরা হরেও িা বত ১৬ বিরিম্বর ১৯৭১ অিবধ পূি ব পাবিস্তারে পাবিস্তারের িািেক্ষমতা অব্যাহত থারি। 

িাাংোরদরির মুবি তথা স্বাধীেতা িাংগ্রারমর ব্যাবি প্রায় ৯ মাি হরেও ৩ বিরিম্বর ১৯৭১ ভারত পাবিস্তারের উভয় িীমারে স  প্রতযক্ষ যুদ্ধ শুরু হয় ১৬ বিরিম্বর ১৯৭১ 

এর অিিারের মধ্য বদরয় িাাংোরদি রাষ্ট্রটির অভ্যযদয়  রে। 

পূি ব পাবিস্তারে পাবিস্তাে িাবহেীর আত্মিমপ বে-পরিতী ৯৩ হাজার যুদ্ধিদীরি ভাররত বেরয়  াওয়া হয়। এ ৯৩ হাজার যুদ্ধিদীর মরধ্য িামবরি ও আধা িামবরি 

িাবহেীর িদস্য, সিিামবরি িম বিত বা এিাং বিছু পবরিাররর িদস্য অেভ্যবি বিে। 

আমারদর মুবি তথা স্বাধীেতাযুদ্ধ চোিােীে এ সদরি পাবিস্তাে িাবহেী স  অতযাচার ও উৎপীড়ে চাোয়, তার সেতৃরত্ব বিে পাবিস্তাে সিোিাবহেীর ১৯৫ জে 

যুদ্ধাপরাধী। স্বাধীেতা-পরিতী িাাংোরদরির পক্ষ সথরি দাবি িরা হরত থারি, ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীরি বিচাররর বেবমত্ত িাাংোরদরির বেিে িমপ বে-পরিতী স ে অিবিি 

িদীরদর সেরত সদয়া হয়। 

ভারত ও পাবিস্তারের প্রধােমন্ত্রী ইবদরা গান্ধী ও জুেবেিার আেী ভ্যরটার মরধ্য জুোই, ১৯৭২ িারে বহমাচে প্ররদরির রাজধােী বিমোয় স  চুবিটি স্বাক্ষবরত হয়, এটি 

বিমো চুবি োরম অবভবহত। চুবিটিরি িাবে চুবি িো হরেও চুবিটি তারও সিবি অিদাে রারে সিন্য প্রতযাহার ও যুদ্ধিদী বিবেমরয়। স িি েীবতমাোর ওপর বভবত্ত 

িরর চুবিটি প্রেীত হয় তা হরো সুপ্রবতরিিীসুেভ আচররের েীেেিিা, দ্বন্দ্ব ও বিররাধ সমোরো,  া আরগ িম্পরিবর হাবে  টিরয়রি; স্থায়ী িাবে, িন্ধুত্ব ও 

িহর াবগতার জন্য িাজ িরা এিাং জম্মু ও িাবিরর ১৭ বিরিম্বর ১৯৭১ যুদ্ধবিরবতর িাররে উদ্ভতূ বেয়ন্ত্রে সরো উভয় পক্ষ অতীরতর িম্মত বেয়ন্ত্রে সরোরি 

উরপক্ষাপূি বি সমরে চেরি। তা িাড়া চুবিটিরত স িি বিষরয়র ওপর গুরুত্ব সদয়া হয় তা হরো- (ি) প্রতযক্ষ বদ্বপক্ষীয় দৃবিভবিরত িাবেপূে ব উপারয় িি বিষরয়র 

বেষ্পবত্তরত পারস্পবরি প্রবতশ্রুবত; (ে) জেিাধাররের িাংস্পি বরি বিরিষ গুরুত্ব বদরয় িহর াবগতামূেি িম্পরিবর বভত রচো ও (গ) জম্ম ুও িাবিররর বেয়ন্ত্রে সরোর 

অেঙ্ঘে িমুন্নত রাো,  া ভারত ও পাবিস্তারের মরধ্য স্থায়ী িাবের পথবেরদ বিি। 

চুবিটির আররা উরেের াগ্য বদি হরো উভয়পক্ষ বেজ বেজ ভূেণ্ডগত অেণ্ডতা ও িাি বরভৌমরত্বর প্রবত শ্রদ্ধািীে থািরি, এরি অপররর অভযেরীে বিষরয় হস্তরক্ষপ িরার 

সক্ষরে বিরত থািরি, এি অপররর এিতা, রাজনেবতি স্বাধীেতা ও িাি বরভৌমত্বগত িমতার প্রবত শ্রদ্ধা সপাষে িররি এিাং বিরদ্বষমূেি অপপ্রচার পবরহার িরর 

চেরি। চুবিটিরত আররা িো হয়, দুই সদরির িািেতাবন্ত্রি বিধাে অনু ায়ী চুবিটির অনুরমাদে হরত হরি এিাং অনুরমাদে দবেে হস্তােররর বদে সথরি চুবিটি িা বির 

হরি। চুবি িা বির হওয়ার ৩০ বদরের মরধ্য সিন্য প্রতযাহার িম্পন্ন হরি। 

বিমো চুবি-পরিতী ১৭ এবপ্রে ১৯৭৩ বদবেরত ভারত-িাাংোরদি সিঠি-পরিতী স াষো িরা হয়, পাবিস্তাে িাাংোরদিরি স্বীকৃবত ো সদয়া িরেও উভয় সদরি 

উভরয়র োগবরি আেি থািার িাররে স  মােবিি িমস্যা উদ্ভতূ হরয়রি তার বেরিে জরুবর। স াষো-পরিতী ভারত-িাাংোরদি ও ভারত-পাবিস্তাে এিাবধি সিঠি 

হয়। এিি সিঠরির েরে িাাংোরদরির িম্মবতরত ২৮ আগস্ট ১৯৭৩ ভারত-পাবিস্তাে মােবিি িমস্যা বেরিরে চুবিিদ্ধ হয়। এ চুবিটির অনুিরে ১৯ সিরেম্বর 

১৯৭৩ বতেমুেী প্রতযািত বে শুরু হয়। বতেমুেী প্রতযািত বরের মরধ্য অেভ্যবি বিে পাবিস্তারে আেি িাঙাবেরদর স্বরদরি সেরত, িাাংোরদরি আেি পাবিস্তাবেরদর 

স্বরদরি সেরত এিাং ভারত ও পাবিস্তারের মরধ্য যুদ্ধিদী বিবেময়। 

সেব্রুয়াবর, ১৯৭৪ পাবিস্তাে িাাংোরদিরি স্বীকৃবত সদয়। স্বীকৃবত-পরিতী ৯ এবপ্রে ১৯৭৪ উপমহারদরির িম্পিব স্বাভাবিিীিররে ভারত, পাবিস্তাে ও িাাংোরদরির 

মরধ্য বেপক্ষীয় চুবি হয়। এর আরগ ২৮ আগস্ট ১৯৭৩ ভারত-পাবিস্তারের মরধ্য িম্পাবদত বদবে চুবিরত স  বেপক্ষীয় আরোচোর িথা িো হয়, তা পাবিস্তারের 

িাাংোরদিরি স্বীকৃবত-পরিতী ৯ এবপ্রে ১৯৭৪ বদবে চুবিরত িমিাি বরভৌমরত্বর বভবত্তরত িম্ভি হয়। এ চুবিটি স্বাক্ষর-পূি বিতী  বদও আেি িাঙাবে ও পাবিস্তাবেরদর 

প্রতযািত বে এিাং ভাররত অিস্থােরত যুদ্ধিদীরদর প্রতযািত বে চেরত থারি; বিন্তু এ চুবিটি বিমো চুবিটির ব্যতযরয় ১৯৫ জে যুদ্ধাপরাধীর পাবিস্তারে বেরর  াওয়ার 

িপরক্ষ অিস্থাে ব্যি িরর। চুবিটির ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ অনুরেদগুরো আরোচো িরা হরে এ বিষরয় ধারো স্পিতর হরি। 

অনুরেদ েম্বর ১৩ সত িো হয়- উপমহারদরি পুেবম বেে, িাবে ও িন্ধুত্ব প্রিরি িরিারগুরোর আেবরি আিাক্সক্ষায় বতেজে মন্ত্রীর মরধ্য পাবিস্তাবে ১৯৫ জে 

যুদ্ধিদীর প্রশ্নটি আরোবচত হয়। িাাংোরদরির পররাষ্ট্রমন্ত্রী িরেে, এিি যুদ্ধাপরাধীর িাড়ািাবড় ও িহুবিধ অপরাধ জাবতিরঙ্ঘর িাধারে পবরষরদর বিদ্ধাে ও 

আেজবাবতি আইে, যুদ্ধাপরাধ, মােিতাবিররাধী অপরাধ ও গেহতযা িাংরেরষ প্রািবিি বিধাে অনু ায়ী িিার মরধ্য ঐিমতয হয়, ১৯৫ জে যুদ্ধাপরাধীর মরতা স িি 

ব্যবির বিরুরদ্ধ অনুরূপ অবভর াগ ররয়রি, তারদর  থা থ আইবে প্রবিয়া অনুিরেপূি বি জিািবদবহর িম্মুেীে িররত হরি। পাবিস্তারের পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী িরেে, 

স রিারো িাং টিত অপরারধর জন্য তার িরিার গভীর বেদা ও দুুঃে প্রিাি িরর। 

অনুরেদ েম্বর ১৪ সত িো হয়- এ িাংরেরষ বতেজে মন্ত্রী পুেি বািেিাজ দৃঢ়ভারি এবগরয় বেরয়  াওয়ার জন্য বতেটি সদি স  দৃঢ়প্রবতজ্ঞ, বিষয়টিরি সি আবিরি 

সদেরত িরেে। মন্ত্রীরা পুেুঃঅিবহত হে স , স্বীকৃবত-পরিতী পাবিস্তারের প্রধােমন্ত্রী স াষো িররে, বতবে িাাংোরদরির প্রধােমন্ত্রীর আমন্ত্ররে িাড়া বদরয় িাাংোরদি 

িের িররিে এিাং িাাংোরদরির জেগরের িারি অতীরতর ভ্যে ভ্যরে বগরয় ক্ষমা িরার আরিদে িররিে। অনুরূপভারি ১৯৭১ িারে িাাংোরদরি িাং টিত নৃিাংিতা ও 

ধ্বাংি জ্ঞ বিষরয় িাাংোরদরির প্রধােমন্ত্রী স াষো িররে, বতবে চাে জেগে অতীত ভ্যরে  াি এিাং েতুেভারি  াো শুরু িরুি। িারে িাাংোরদরির জেগে জারে, িী 

িরর ক্ষমা িররত হয়। 

অনুরেদ েম্বর ১৫-সত িো হয়- উপররাবেবেত  েোিবে বিরিষত িাাংোরদরির জেগরের িারি পাবিস্তারের প্রধােমন্ত্রী অতীরতর ভ্যে ভ্যরে বগরয় ক্ষমা িরার 

আরিদরের ওপর শ্রদ্ধা সররে িাাংোরদরির পররাষ্ট্রমন্ত্রী িরেে, িাাংোরদি িরিার বিদ্ধাে বেরয়রি, ক্ষমার বেদি বেস্বরূপ বিচার বেরয় আর অগ্রির হরিে ো। বিদ্ধাে 

হয়, ১৯৫ জে যুদ্ধাপরাধী বদবে চুবির িত বানু ায়ী বেরর  াওয়ার প্রবিয়াধীে অন্যান্য যুদ্ধিদীর মরতা বেরর স রত পাররি। 

অনুরেদ েম্বর ১৬ সত িো হয়- মন্ত্রীরা দৃঢ় আিািাদ ব্যি িররে, উপররাবেবেত চুবি ১৯৭১ িারের দ্বন্দ্ব সথরি উদ্ভূত মােবিি িমস্যা বেরিরে দৃঢ় বভত রচো িরররি। 

উরেখ্য, চুবিটিরত ভাররতর পরক্ষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী িরদার িরে বিাং, পাবিস্তারের পরক্ষ পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী আবজজ আহরমদ এিাং িাাংোরদরির পরক্ষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ি. িামাে 

সহারিে স্বাক্ষর িররে। এ চুবিটি স্বাক্ষর-পরিতী পাবিস্তাবে ১৯৫ জে যুদ্ধাপরাধী িাাংোরদি িরিাররর পক্ষ সথরি ক্ষমাোভ-পরিতী পাবিস্তাে প্রতযািত বে িরররি। 

পাবিস্তাে িাাংোরদিরি স্বীকৃবত সদয়া-পরিতী িাাংোরদরির িারথ এটি প্রথম িরািবর এিটি আেজবাবতি চুবি। িাাংোরদি ও পাবিস্তাে িাড়া এ চুবির অপর পক্ষ 

ভারত। চুবিটি অিরোিরে প্রতীয়মাে হয়, িাাংোরদরির িম্মবতর পবররপ্রবক্ষরত ভারত তারদর হারত আেি ১৯৫ জে যুদ্ধাপরাধীরি পাবিস্তারের বেিে হস্তােরর িম্মত 

হয়। 

আেজবাবতি চুবি বিষরয় আমারদর িাংবিধারে স  বিধাে ররয়রি, তা বদ্বতীয় স াষোপে (পঞ্চদি িাংরিাধে) আরদি, ১৯৭৮ বদরয় িবন্নরিবিত হয়। িবন্নরিবিত ১৪৫ি 

অনুরেদটি িাংবিধারের পঞ্চম িাংরিাধেী বদরয় অনুরমাবদত হয়। এ অনুরেদটিরত িো হয়, বিরদরির িারথ িম্পাবদত িি চুবি রাষ্ট্রপবতর িারি সপি িরা হরি এিাং 

রাষ্ট্রপবত তা িাংিরদ সপি িরার ব্যিস্থা িররিে। তরি িত ব থারি স , রাষ্ট্রপবত  বদ মরে িররে জাতীয় স্বারথ ব তা িাংিরদ সপি িরার প্ররয়াজে সেই, সি সক্ষরে সপি 

িরা সথরি বিরত রাো হরি। পরিতীিারে িত বাাংিটি িাংবিধারের দ্বাদি িাংরিাধেী বদরয় িাংরিাবধত হয় এিাং তারত পূরি বাি িত বাাংরির পবরিরত ব েতুে িত বাাংি 

প্রবতস্থাপেপূি বি িো হয়- তরি িত ব থারি স , জাতীয় বেরাপত্তার িারথ িাংবেি অনুরূপ সিারো চুবি সিিে িাংিরদর সগাপে সিঠরি সপি িরা হরি। সদরির িরি বাচ্চ 



আদােত িতৃবি পঞ্চম িাংরিাধেী িাবতে স াবষত হরে ১৪৫ি অনুরেদটি িাংবিধাে সথরি অিলুি হয় এিাং পরিতীিারে িাংবিধারের পঞ্চদি িাংরিাধেীর মাধ্যরম 

অনুরেদটি দ্বাদি িাংরিাধেী-পরিতী স  অিস্থায় বিে সি অিস্থায় প্রবতস্থাবপত হয়। 

আমারদর িাংবিধারে আেজবাবতি চুবিিাংিাে স  বিধােটি িত বমারে ররয়রি, স্পিত তা ’৭২-এর িাংবিধারে বিে ো। পঞ্চম িাংরিাধেী িাবতে হওয়া িরেও বিষয়টির 

গুরুত্ব অনুধািেপূি বি পঞ্চদি িাংরিাধেীর মাধ্যরম তা িাংবিধারে পুেুঃিবন্নরিবিত হয়। 

বিরদরির িারথ িম্পাবদত সিাে চুবি জাতীয় বেরাপত্তা িাংবেি এিাং সিাে চুবি জাতীয় বেরাপত্তা িাংবেি েয়, তা বেধ বাররের দাবয়ত্ব িরিাররর। তা িাড়া রাষ্ট্রপবতর 

বেিে স রিারো আেজবাবতি চুবি সপি-পরিতী রাষ্ট্রপবত িতৃবি তা িাংিরদ সপি িরার স  ব্যিস্থার িথা িো হরয়রি, তাও িরিাররর বিদ্ধারের ওপর বেভ বর িরর। 

আমারদর সদরি অদ্যািবধ এিটি েবজরও সেই স , এিটি িরিার িতৃবি িম্পাবদত স রিারো আেজবাবতি চুবি সি িরিার অথিা পরিতী বভন্ন সিারো দেীয় িরিার 

িাংিরদর মাধ্যরম িাবতে িরররি। ৯ এবপ্রে ১৯৭৪ িম্পাবদত বেপক্ষীয় চুবিটি আওয়ামী েীগ ক্ষমতািীে থািািস্থায় স্বাক্ষবরত হওয়া-পরিতী িা বির হয়। এ ধররের 

এিটি আেজবাবতি চুবি িা বির হওয়া-পরিতী িা বিরিােীে এ বিষরয় িাাংবিধাবেি িাধ্যিাধিতা ো থািা িরেও তা উরপক্ষা িা অিজ্ঞার সুর াগ স  সেই; এ বিষরয় 

বদ্বমত সপাষরের স ৌবিিতা সিাথায়? 

প্রিিিরম উরেে িরা প্ররয়াজে, ১৯৭৪ িারে মুবজি-ইবদরা স  স্থে িীমাো চুবি স্বাক্ষর হয় তা িাংবিধারের তৃতীয় িাংরিাধেী বদরয় অনুরমাবদত হয়। স্বভািতই প্রশ্ন 

ওঠা স্বাভাবিি িাাংবিধাবেি িাধ্যিাধিতা ো থািা িরেও এ চুবিটি সিে িিিন্ধু িাংিরদ সপি-পরিতী অনুরমাদরের ব্যিস্থা িররবিরেে? এ চুবিটির িারথ ভূবমবিবেময় 

জবড়ত থািায় তারত িাাংবিধাবেিভারি স  ভূেণ্ড িমন্বরয় িাাংোরদি গঠিত, এর িাংর াজে ও বিরয়াজরের আিশ্যিতা সদো সদয়। এরূপ িাংর াজে ও বিরয়াজরের 

পরক্ষ জেগরের প্রবতবেবধ বহরিরি এিমাে িাংিদই অনুরমাদে ব্যি িররত পারর। অনুরূপ চুবি িাাংোরদি পাবিস্তারের অেভ্যবি থািািারে ১০ সিরেম্বর ১৯৫৮ 

তৎিােীে ভাররতর প্রধােমন্ত্রী জওয়ারহরোে সেহরু ও তৎিােীে পাবিস্তারের প্রধােমন্ত্রী বেররাজ োে নূরের মরধ্য িম্পাবদত হয়,  া সেহরু-নূে চুবি োরম 

অবভবহত। এ চুবিটিরত ভারত ও পাবিস্তারের ভূবমবিবেময় জবড়ত থািায় ভাররতর জনেি োগবরি এর বিরুরদ্ধ মামো িররে তা সি সদরির সুবপ্রম সিাে ব প বে 

গড়ায়। মামোয় বিদ্ধাে সদয়া হয়, চুবিটি িা বির িররত হরে িাংবিধাে িাংরিাধে িররত হরি এিাং সি অনু ায়ী ১৯৬০ িারে ভাররতর িাংবিধারে েিম িাংরিাধেীর 

মাধ্যরম চুবিটি অনুরমাবদত হরেও োো জটিেতায় এর িাস্তিায়ে িম্ভি হয়বে। এ চুবিটিরত অন্যান্য ভূেণ্ড ও বিেমহে বিবেমরয়র পািাপাবি ১২ েম্বর দবক্ষে সিরুিাড়ী 

ইউবেয়ে বদ্বেণ্ডেপূি বি এর দবক্ষে অাংি পূি ব পাবিস্তারের অেভ্যবি এিাং উত্তরাাংি ভাররতর অেভ্যবি হরি মরম ব উরেে বিে। দবক্ষে সিরুিাড়ী বেরয় স  বিররাধ তার মূরে 

বিে, সরিবিে স  িীমাররো োরেে তারত ১২ েম্বর দবক্ষে সিরুিাড়ী ইউবেয়ে ভাররতর অেভ্যবি সদোরো হয়, বিন্তু তার বেবেত বিিররে তা পূি ব পাবিস্তারের অেভ্যবি 

সদোরো হয়। িাাংোরদি-ভারত স্থে িীমাো চুবি ১৯৭৪ িারে িাাংোরদরির িাংিরদ অনুরমাবদত হরেও ভাররতর িাংিরদ এ চুবিটি ২০১৫ িারে অনুরমাবদত হয়। 

যুদ্ধাপরাধীর বিচাররর িারথ িম্পৃি িাাংোরদরির বিছু আইেজ্ঞ অবভমত ব্যি িররে, ৯ এবপ্রে ১৯৭৪ ভারত-পাবিস্তাে-িাাংোরদরির মরধ্য িম্পাবদত বেপক্ষীয় চুবিটি 

িাাংোরদরির িাংিরদ অনুরমাবদত ো হওয়ায় চুবিটিরত পাবিস্তাবে ১৯৫ জে যুদ্ধাপরাধীরি ক্ষমা িরার িথা িো হরেও তা সমরে চোর জন্য িাাংোরদি িাধ্য েয়। 

প্রিিত উরেখ্য, চুবিটি িম্পাদেিারে আমারদর িাংবিধারে আেজবাবতি চুবিবিষয়ি সিারো অনুরেদ বিে ো। আর তাই বেপক্ষীয় এ চুবিটি স  িাংিরদ সপি িরার 

িাধ্যিাধিতায় আিদ্ধ েয় তা সুস্পি। সি বেবররে পাবিস্তাবে ১৯৫ জে যুদ্ধাপরাধীর বিচাররর প্রশ্নটি স  মীমাাংবিত তা বেরয় স রিারো ধররের বিতি ব অরহতুি বিব্রতির 

পবরবস্থবত সৃবির োমাের েয় বি? 
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