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১  িডেসmর ২০১৫  

পািকsান সরকােরর বkেব$র pতু$tর |  ল"ডেন পািকsান দূতাবােসর সামেন pিতবাদ সমােবশ 

• অিবলেm পািকsান সরকােরর সােথ kটেনিতক সmক$ অবনমন  করা !হাক 
• পািকsানী যুdাপরাধীেদর িবrেd অিবলেm বাংলােদেশর মািটেত তদn ও  িবচারকায( !r করা !হাক 
• পািকsােনর কাছ !থেক গণহত%ার kিতপূরণ,  এবং অnাn nায$ দাবীর িহsা আদােয়র ব"বsা !নয়া !হাক 
• আnজ$ািতক অŋেন বাংলােদেশর দাবী ও  ১৯৭১  !ক সমুnত করেত নাগিরক উেদ$াগ !ঘািষত:  #CommitteeFor1971 
• ল"ডেন পািকsান দূতাবােসর সামেন pিতবাদ সমােবশ।  অnাn শহেরও একই  ধরেণর pিতবাদ আেয়াজেনর আhান   

গত ৩০ নেভmর ২০১৫ পািকsান সরকােরর পk !থেক ১৯৭১ সােল বাংলােদেশর sাধীনতার যুেd পািকsানী !সনাবািহনী dারা সংঘিটত 
গণহত%া, যুdাপরাধ এবং মানবতার িবrেd অপরাধ িবষেয় তােদর !সনাবািহনীর সংপৃkতা !ক সmূন% অsীকার কের একিট বkব# !দয়া হয়। 
ই"টারnাশনাল kাইমস sT"ােটিজ !ফারাম (আই িস এস এফ) পািকsান সরকােরর গণহত%া অsীকার কের !দয়া এই বkেব$র এবং গিহ$ত 
অবsােনর জn তীb িনnা ও pিতবাদ জানাে%। পািকsান !সনাবািহনী ও তােদর sানীয় সহেযাগীরা এই যুেd আnমািনক ৩০ লk মাnষ হত#া 
কের এবং ধষ#ণ কের pায় ২ লk নারীেদর। যুেdর কারেন pায় ৩ !কািট !বসামিরক মাnষ আভ"nরীণভােব বাstচু&ত হয় এবং আেরা pায় ১ !কািট 
!বসামিরক বাঙািল পািকsানী !সনাবািহনীর অত#াচােরর হাত !থেক বাঁচার জn বাধ$ হয় ভারেতর সীমানায় িবিভn িরিফউিজ ক"ােm আ"য় 
িনেত। এই সব অপরাধ !ক অsীকার কের !দয়া পািকsান সরকােরর বkব# pিতি$ত ঐিতহািসক সত# এবং তথ# pমাণ !ক অsীকার করারই 
নামাnর মাt। 

পািকsােনর এই গণহত%া ও অnাn আnজািত'ক অপরাধ অsীকার কের !দয়া বkব# আসেল বাংলােদশ জnসমেয়র সংgামেক p"িবd করারই 
একটা pয়াস, তাই তােদর এই জাতীয় বkব# s"ভােব সব#t pিতেরাধ/pিতবাদ করা উিচত। এধরেণর হঠকারী বkেব$র !ধুমাt িনnা 
জানােনাই যেথ$ নয়। বাংলােদশ সরকারেক অিবলেm ব"বsা িনেয় পািকsােনর সােথ kটৈনিতক সmক" অবনমন (downgrade) করার আhান 
জানাি%। পািকsােনর মত একিট !দশ পূণ$ kটৈনিতক সmক$ রাখার অnপযুk। 

আমরা আেরা মেন কির বাংলােদশ সরকােরর  ১৯৭১ এর মহান মুিkযুেd বাংলােদেশর িবrেd আnজ$ািতক অপরােধ যুk পািকsানীেদর 
িবrেd অনিতিবলেm বাংলােদেশর মািটেতই তদn ও িবচারকায( !rর উেদ$াগ gহণ করা উিচত। !সই সােথ আমরা সরকােরর pিত আhান 
জানাি% - পািকsােনর িচিhত এই সব অপরাধীেদর িবচােরর আওতায় আnন, গণহত%ার িভকিটমেদর জn সmূন" kিতপূরণ আদায় কrন 
পািকsান সরকার !থেক। অিবভk পািকsােনর অংশ িহেসেব বাংলােদেশর nায$ অংশীদািরেtর সmেদর পিরমাণ pায় ৪.৩২ িবিলয়ন মািক%ন 
ডলার, ১৯৭০ সােল বাংলােদেশ (তৎকালীন পূব$ পািকsান) ভয়ŋর ঘূিণ%ঝড় dগ#তেদর সাহােয& আnজ$ািতক সmpদােয়র দান করা ২০০ িমিলয়ন 
মািক%ন ডলার যা মুিkযুd চলাকালীন সমেয় রাTীয় ব"াংেকর ঢাকা শাখা !থেক লােহার শাখায় sানাnেরর মাধ$েম আtসাৎ কের পািকsান। 
বাংলােদশ সরকােরর কােছ অnেরাধ বাংলােদেশর পাওনা এই অথ# আদােয়র জn পািকsান সরকােরর ওপর অব#াহতভােব চাপ pেয়াগ করা 
!হাক, অবনিমত kটৈনিতক সmেক%র আওতায়। 

১৯৭১ এ সংঘিটত গণহত%ার িবপরীেত nায়িবচার pিত$া, গণহত%ার sীকৃিত, িনয$ািতেতর আtময%াদার পূনrdার, এবং সমদশ%ী nায়পরায়নতা 
(equity) pিত$ার দীঘ$িদেনর দাবীgেলােক আnজ$ািতক অŋেন এিগেয় !নয়ার লেk$ আইিসএসএফ এর পk !থেক “Citizens’ Global 
Committee for 1971” আhান করা হে#। আমরা আnজ$ািতক সmpদায় এবং নাগিরক সমাজেক আহবান জানাই এই দাবীর পেk 
অংশgহেণর মাধ$েম এেক শিkশালী করার জn। এই কায$kম এবং কম#সূচীেক অnসরণ করার জn এবং এেত সািমল হপয়ার জn !চাখ 
রাখুন #CommitteeFor1971 এই টুইটার hাশট%ােগ। 

পািকsােনর এই িববৃিতর pিতবােদ আগামীকাল ৩ িডেসmর ২০১৫ ল"ডেনর পািকsান হাইকিমশেনর সামেন আইিসএসএফ একিট pিতবাদ 
সভার আেয়াজন কেরেছ। এই pিতবােদ অংশgহেণর মাধ$েম পািকsােনর কােছ আমােদর অবsান পির$ার করার এবং এই pিতবাদ সফল 
করার জn আমরা সেচতন নাগিরকেদর আহবান জানাই। 


