মীর কােসম আলীর ফাঁিস বহাল
একাত্তের হত্যা-গণহত্যার দােয় আলবদর বািহনীর তৃতীয় শীর্ষেনতা মীর
কােসম আলীর ফাঁিসেত ঝুিলেয় মৃত্যুদণ্ডােদশ বহাল েরেখেছন সুপ্িরম
েকার্েটর আিপল িবভাগ। একইসঙ্েগ আন্তর্জািতক অপরাধ ট্রাইব্যুনােলর
মৃত্যুদণ্েডর রােয়র িবরুদ্েধ করা তার আিপল আেবদন আংিশক খািরজ কের
িদেয়েছন সর্েবাচ্চ আদালত।
চট্টগ্রাম অঞ্চেল মানবতািবেরাধী অপরােধর এই মূল েহাতার িবরুদ্েধ
প্রত্যক্ষ ও পেরাক্ষভােব শহীদ িকেশার মুক্িতেযাদ্ধা জিসম
উদ্িদনসহ ছয়জনেক হত্যা-গণহত্যার দায় (১১ নম্বর অিভেযাগ) প্রমািণত
হওয়ায় তােক সর্েবাচ্চ দণ্ডােদশ েদওয়া হেয়েছ আিপল মামলার রােয়। ১১
নম্বর ছাড়াও ১২ নম্বর অিভেযােগ রঞ্িজত দাস লাতু ও টুন্টু েসন
রাজুেক
হত্যার
দােয়ও
কােসেমর
মৃত্যুদণ্ডােদশ
িদেয়িছেলন
ট্রাইব্যুনাল। তেব চূড়ান্ত রােয় প্রমািণত না হওয়ায় এ অিভেযাগ
েথেক তােক খালাস িদেয়েছন আিপল িবভাগ।
ট্রাইব্যুনােল প্রমািণত েমাট ১০িট অিভেযােগর মধ্েয আরও ৬িট
অিভেযােগ মীর কােসেমর সাজা বহাল এবং আরও ২িট েথেক অব্যাহিত ও
খালাস েদওয়া হেয়েছ। সব িমিলেয় চূড়ান্ত রােয় ফাঁিসর পাশাপািশ ৫৮
বছেরর সশ্রম কারাদণ্ডােদশ েপেয়েছন িতিন।
একাত্তেরর মুক্িতযুদ্েধর েশষ পর্যােয় জামায়ােতর ছাত্র সংগঠন
ইসলামী ছাত্রসংেঘর সাধারণ সম্পাদক িহেসেব পািকস্তািন বািহনীর
সহেযাগী িকিলং স্েকায়ার্ড আলবদর বািহনীর তৃতীয় শীর্ষেনতা িছেলন
জামায়ােতর বর্তমান কর্মপিরষদ সদস্য মীর কােসম আলী। সুিপিরয়র
েরসপন্িসিবিলিট (ঊর্ধ্বতন েনতৃত্েবর দায়) ও জেয়ন্ট ক্িরিমনাল
এন্টারপ্রাইজ (েযৗথ দায়বদ্ধতা) িহেসেব মুক্িতযুদ্েধ আলবদর বািহনী
ও ছাত্রসংেঘর অপরােধর দায়ও তাই বর্েতেছ তার ওপের।
মঙ্গলবার

(০৮

মার্চ)

সকাল

যুদ্ধাপরাধীর
মানবতািবেরাধী
চূড়ান্ত এ রায় েদন প্রধান

েপৗেন

দশটায়

েদেশর

এই

শীর্ষ

অপরাধ
মামলার
সংক্িষপ্ত
আকাের
িবচারপিত সুেরন্দ্র কুমার িসনহার

েনতৃত্েব পাঁচ সদস্েযর আিপল েবঞ্চ। েবঞ্েচর অন্য িবচারপিতরা
হেলন- িবচারপিত ৈসয়দ মাহমুদ েহােসন, িবচারপিত হাসান ফেয়জ
িসদ্িদকী, িবচারপিত িমর্জা েহােসইন হায়দার ও িবচারপিত েমাহাম্মদ
বজলুর রহমান।

ট্রাইব্যুনােল আটজনেক িনর্যাতেনর পর হত্যা ও মরেদহ গুম এবং ২৪
জনেক অপহরেণর পর চট্টগ্রােমর িবিভন্ন িনর্যাতনেকন্দ্ের আটেক েরেখ
িনর্যাতনসহ মানবতািবেরাধী ১৪িট অিভেযােগ অিভযুক্ত হন মীর কােসম
আলী।
এ ১৪িট অিভেযােগর মধ্েয ১০িট প্রমািণত হয় ট্রাইব্যুনােলর রােয়।
বািক
৪িট
অিভেযাগ
সন্েদহাতীতভােব
প্রমাণ
করেত
পােরনিন
প্রিসিকউশন।
১৪িট অিভেযােগর মধ্েয ১০িট অর্থাৎ ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২
ও ১৪ নম্বর অিভেযাগ প্রমািণত হয় এবং ৪িট অর্থাৎ ১, ৫, ৮ ও ১৩
নম্বর
অিভেযাগ
প্রিসিকউশন
প্রমাণ
করেত
পােরনিন
বেল
ট্রাইব্যুনােলর রােয় উল্েলখ করা হয়।
এর মধ্েয ১১
সংখ্যাগিরষ্ঠ

নম্বর অিভেযােগ সর্বসম্মত ও ১২ নম্বর অিভেযােগ
মতামেতর
িভত্িতেত
ফাঁিসর
রায়
িদেয়িছেলন

ট্রাইব্যুনােলর িবচারপিতরা।
ফাঁিস

ছাড়াও

প্রমািণত

অন্য

৮িট

অিভেযােগ

আরও

৭২

বছেরর

কারাদণ্ডােদশ পান চট্টগ্রাম অঞ্চেল মানবতািবেরাধী অপরােধর মূল
েহাতা মীর কােসম আলী। এর মধ্েয প্রমািণত ফারুকেক অপহরণ-িনর্যাতেন
(২ নম্বর অিভেযাগ) ২০ বছর ও নািসর উদ্িদন েচৗধুরীেক অপহরণ কের
ডািলম েহােটেল িনেয় িনর্যাতেনর (১৪ নম্বর অিভেযাগ) দােয় ১০ বছেরর
কারাদণ্ড পান িতিন। এছাড়া অপহরণ, আটক ও িনর্যাতন সংক্রান্ত ৩, ৪,
৬, ৭, ৯ ও ১০ নম্বর অিভেযােগ ৭ বছর কের কারাদণ্ডােদশ েদওয়া হয়।
অিভেযাগগুেলার মধ্েয ৪, ৬ ও ১১ নম্বর বােদ বািক ৭িটেতই সাজা বহাল
েরেখেছন আিপল িবভাগ। ফেল একিটেত ফাঁিস ও দু’িটেত ৭ বছর কের ১৪
বছেরর কারাদণ্ডােদশ কেমেছ মীর কােসেমর।
মানবতািবেরাধী অপরােধর দােয় ২০১৪ সােলর ০২ নেভম্বর মীর কােসম
আলীেক ফাঁিসেত ঝুিলেয় মৃত্যুদণ্ডােদেশর ওই রায় েদন আন্তর্জািতক
অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২। এ রােয়র িবরুদ্েধ
ওই বছেরর ৩০ নেভম্বর
খালাস েচেয় মীর কােসম আলী আিপল কেরন।
সাত কার্যিদবেস এ আিপল মামলার শুনািন েশেষ সর্েবাচ্চ আদালত গত ২৪
েফব্রুয়াির জামায়ােতর এ যুদ্ধাপরাধী েনতার রােয়র িদন ধার্য কেরন
০৮ মার্চ।
মীর কােসম আলীর মামলািটর মাধ্যেম সর্েবাচ্চ আদালেত রায় হেলা ৭ম

আিপল মামলার।
এর
আেগ
েঘািষত
ছয়িট
আিপল
মামলার
চূড়ান্ত
রােয়র
মধ্েয
মৃত্যুদণ্ডােদশপ্রাপ্ত চারজেনর ফাঁিস কার্যকর করা হেয়েছ। বািক
দু’িটর মধ্েয একিটর পূর্ণাঙ্গ ও একিটর সংক্িষপ্ত রায় প্রকাশ
কেরেছন আিপল িবভাগ।
চূড়ান্ত রােয়র িভত্িতেত ২০১৩ সােলর ১২ িডেসম্বর জামায়ােতর সহকারী
েসক্েরটাির েজনােরল আব্দুল কােদর েমাল্লার ফাঁিস কার্যকর হেয়েছ।
আর গত বছেরর ১১ এপ্িরল জামায়ােতর অপর সহকারী েসক্েরটাির েজনােরল
েমাহাম্মদ কামারুজ্জামান এবং ২১ নেভম্বর জামায়ােতর েসক্েরটাির
েজনােরল আলী আহসান েমাহাম্মদ মুজািহদ ও িবএনিপর স্থায়ী কিমিটর
সদস্য সালাউদ্িদন কােদর সাকা েচৗধুরীেক ফাঁিস েদওয়া হেয়েছ।
ট্রাইব্যুনােলর রােয় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়ােতর আিমর মিতউর
রহমান িনজামীর ফাঁিস বহাল েরেখ ৬ষ্ঠ আিপল মামলার রায় েদওয়া হেয়েছ
গত ০৬ জানুয়াির।
অন্যিদেক

জামায়ােতর

নােয়েব

আিমর

েদলাওয়ার

েহাসাইন

সাঈদীেক

ট্রাইব্যুনােলর েদওয়া ফাঁিসর দণ্ডােদশ কিমেয় আমৃত্যু কারাদণ্ড
িদেয়েছন আিপল িবভাগ। গত বছেরর ৩১ িডেসম্বর এ রােয়র পূর্ণাঙ্গ
অনুিলিপ প্রকািশত হওয়ার পর সর্েবাচ্চ সাজা পুনর্বহােলর আরিজেত
রাষ্ট্রপক্ষ আর খালাস েচেয় আসািমপক্ষ রায় পুনর্িবেবচনার (িরিভউ)
আেবদন জািনেয়েছন।একাত্তের হত্যা-গণহত্যার দােয় আলবদর বািহনীর
তৃতীয় শীর্ষেনতা মীর কােসম আলীর ফাঁিসেত ঝুিলেয় মৃত্যুদণ্ডােদশ
বহাল েরেখেছন সুপ্িরম েকার্েটর আিপল িবভাগ। একইসঙ্েগ আন্তর্জািতক
অপরাধ ট্রাইব্যুনােলর মৃত্যুদণ্েডর রােয়র িবরুদ্েধ করা তার আিপল
আেবদন আংিশক খািরজ কের িদেয়েছন সর্েবাচ্চ আদালত।
চট্টগ্রাম অঞ্চেল মানবতািবেরাধী অপরােধর এই মূল েহাতার িবরুদ্েধ
প্রত্যক্ষ ও পেরাক্ষভােব শহীদ িকেশার মুক্িতেযাদ্ধা জিসম
উদ্িদনসহ ছয়জনেক হত্যা-গণহত্যার দায় (১১ নম্বর অিভেযাগ) প্রমািণত
হওয়ায় তােক সর্েবাচ্চ দণ্ডােদশ েদওয়া হেয়েছ আিপল মামলার রােয়। ১১
নম্বর ছাড়াও ১২ নম্বর অিভেযােগ রঞ্িজত দাস লাতু ও টুন্টু েসন
রাজুেক
হত্যার
দােয়ও
কােসেমর
মৃত্যুদণ্ডােদশ
িদেয়িছেলন
ট্রাইব্যুনাল। তেব চূড়ান্ত রােয় প্রমািণত না হওয়ায় এ অিভেযাগ
েথেক তােক খালাস িদেয়েছন আিপল িবভাগ।
ট্রাইব্যুনােল

প্রমািণত

েমাট

১০িট

অিভেযােগর

মধ্েয

আরও

৬িট

অিভেযােগ মীর কােসেমর সাজা বহাল এবং আরও ২িট েথেক অব্যাহিত ও
খালাস েদওয়া হেয়েছ। সব িমিলেয় চূড়ান্ত রােয় ফাঁিসর পাশাপািশ ৫৮
বছেরর সশ্রম কারাদণ্ডােদশ েপেয়েছন িতিন।
একাত্তেরর মুক্িতযুদ্েধর েশষ পর্যােয় জামায়ােতর ছাত্র সংগঠন
ইসলামী ছাত্রসংেঘর সাধারণ সম্পাদক িহেসেব পািকস্তািন বািহনীর
সহেযাগী িকিলং স্েকায়ার্ড আলবদর বািহনীর তৃতীয় শীর্ষেনতা িছেলন
জামায়ােতর বর্তমান কর্মপিরষদ সদস্য মীর কােসম আলী। সুিপিরয়র
েরসপন্িসিবিলিট (ঊর্ধ্বতন েনতৃত্েবর দায়) ও জেয়ন্ট ক্িরিমনাল
এন্টারপ্রাইজ (েযৗথ দায়বদ্ধতা) িহেসেব মুক্িতযুদ্েধ আলবদর বািহনী
ও ছাত্রসংেঘর অপরােধর দায়ও তাই বর্েতেছ তার ওপের।
মঙ্গলবার (০৮ মার্চ) সকাল েপৗেন দশটায় েদেশর এই শীর্ষ
যুদ্ধাপরাধীর
মানবতািবেরাধী
অপরাধ
মামলার
সংক্িষপ্ত
আকাের
চূড়ান্ত এ রায় েদন প্রধান িবচারপিত সুেরন্দ্র কুমার িসনহার
েনতৃত্েব পাঁচ সদস্েযর আিপল েবঞ্চ। েবঞ্েচর অন্য িবচারপিতরা
হেলন- িবচারপিত ৈসয়দ মাহমুদ েহােসন, িবচারপিত হাসান ফেয়জ
িসদ্িদকী, িবচারপিত িমর্জা েহােসইন হায়দার ও িবচারপিত েমাহাম্মদ
বজলুর রহমান।
ট্রাইব্যুনােল আটজনেক িনর্যাতেনর পর হত্যা ও মরেদহ গুম এবং ২৪
জনেক অপহরেণর পর চট্টগ্রােমর িবিভন্ন িনর্যাতনেকন্দ্ের আটেক েরেখ
িনর্যাতনসহ মানবতািবেরাধী ১৪িট অিভেযােগ অিভযুক্ত হন মীর কােসম
আলী।
এ ১৪িট অিভেযােগর মধ্েয ১০িট প্রমািণত হয় ট্রাইব্যুনােলর রােয়।
বািক
৪িট
অিভেযাগ
সন্েদহাতীতভােব
প্রমাণ
করেত
পােরনিন
প্রিসিকউশন।
১৪িট অিভেযােগর মধ্েয ১০িট অর্থাৎ ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২
ও ১৪ নম্বর অিভেযাগ প্রমািণত হয় এবং ৪িট অর্থাৎ ১, ৫, ৮ ও ১৩
নম্বর
অিভেযাগ
প্রিসিকউশন
প্রমাণ
করেত
পােরনিন
বেল
ট্রাইব্যুনােলর রােয় উল্েলখ করা হয়।
এর মধ্েয ১১ নম্বর অিভেযােগ সর্বসম্মত ও ১২ নম্বর অিভেযােগ
সংখ্যাগিরষ্ঠ
মতামেতর
িভত্িতেত
ফাঁিসর
রায়
িদেয়িছেলন
ট্রাইব্যুনােলর িবচারপিতরা।
ফাঁিস

ছাড়াও

প্রমািণত

অন্য

৮িট

অিভেযােগ

আরও

৭২

বছেরর

কারাদণ্ডােদশ পান চট্টগ্রাম অঞ্চেল মানবতািবেরাধী অপরােধর মূল
েহাতা মীর কােসম আলী। এর মধ্েয প্রমািণত ফারুকেক অপহরণ-িনর্যাতেন
(২ নম্বর অিভেযাগ) ২০ বছর ও নািসর উদ্িদন েচৗধুরীেক অপহরণ কের
ডািলম েহােটেল িনেয় িনর্যাতেনর (১৪ নম্বর অিভেযাগ) দােয় ১০ বছেরর
কারাদণ্ড পান িতিন। এছাড়া অপহরণ, আটক ও িনর্যাতন সংক্রান্ত ৩, ৪,
৬, ৭, ৯ ও ১০ নম্বর অিভেযােগ ৭ বছর কের কারাদণ্ডােদশ েদওয়া হয়।
অিভেযাগগুেলার মধ্েয ৪, ৬ ও ১১ নম্বর বােদ বািক ৭িটেতই সাজা বহাল
েরেখেছন আিপল িবভাগ। ফেল একিটেত ফাঁিস ও দু’িটেত ৭ বছর কের ১৪
বছেরর কারাদণ্ডােদশ কেমেছ মীর কােসেমর।
মানবতািবেরাধী অপরােধর দােয় ২০১৪ সােলর ০২ নেভম্বর মীর কােসম
আলীেক ফাঁিসেত ঝুিলেয় মৃত্যুদণ্ডােদেশর ওই রায় েদন আন্তর্জািতক
অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২। এ রােয়র িবরুদ্েধ
ওই বছেরর ৩০ নেভম্বর
খালাস েচেয় মীর কােসম আলী আিপল কেরন।
সাত কার্যিদবেস এ আিপল মামলার শুনািন েশেষ সর্েবাচ্চ আদালত গত ২৪
েফব্রুয়াির জামায়ােতর এ যুদ্ধাপরাধী েনতার রােয়র িদন ধার্য কেরন
০৮ মার্চ।
মীর কােসম আলীর মামলািটর মাধ্যেম সর্েবাচ্চ আদালেত রায় হেলা ৭ম
আিপল মামলার।
এর

আেগ

েঘািষত

ছয়িট

আিপল

মামলার

চূড়ান্ত

রােয়র

মধ্েয

মৃত্যুদণ্ডােদশপ্রাপ্ত চারজেনর ফাঁিস কার্যকর করা হেয়েছ। বািক
দু’িটর মধ্েয একিটর পূর্ণাঙ্গ ও একিটর সংক্িষপ্ত রায় প্রকাশ
কেরেছন আিপল িবভাগ।
চূড়ান্ত রােয়র িভত্িতেত ২০১৩ সােলর ১২ িডেসম্বর জামায়ােতর সহকারী
েসক্েরটাির েজনােরল আব্দুল কােদর েমাল্লার ফাঁিস কার্যকর হেয়েছ।
আর গত বছেরর ১১ এপ্িরল জামায়ােতর অপর সহকারী েসক্েরটাির েজনােরল
েমাহাম্মদ কামারুজ্জামান এবং ২১ নেভম্বর জামায়ােতর েসক্েরটাির
েজনােরল আলী আহসান েমাহাম্মদ মুজািহদ ও িবএনিপর স্থায়ী কিমিটর
সদস্য সালাউদ্িদন কােদর সাকা েচৗধুরীেক ফাঁিস েদওয়া হেয়েছ।
ট্রাইব্যুনােলর রােয় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়ােতর আিমর মিতউর
রহমান িনজামীর ফাঁিস বহাল েরেখ ৬ষ্ঠ আিপল মামলার রায় েদওয়া হেয়েছ
গত ০৬ জানুয়াির।
অন্যিদেক

জামায়ােতর

নােয়েব

আিমর

েদলাওয়ার

েহাসাইন

সাঈদীেক

ট্রাইব্যুনােলর েদওয়া ফাঁিসর দণ্ডােদশ কিমেয় আমৃত্যু কারাদণ্ড
িদেয়েছন আিপল িবভাগ। গত বছেরর ৩১ িডেসম্বর এ রােয়র পূর্ণাঙ্গ
অনুিলিপ প্রকািশত হওয়ার পর সর্েবাচ্চ সাজা পুনর্বহােলর আরিজেত
রাষ্ট্রপক্ষ আর খালাস েচেয় আসািমপক্ষ রায় পুনর্িবেবচনার (িরিভউ)
আেবদন জািনেয়েছন।

