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গণহত%া অsীকােরর pিতবােদ ল"ডন পািকsান হাইকিমশেনর সামেন আইিসএসএফ-এর  িবেkাভ 
 
১৯৭১ সােল বাংলােদেশর sাধীনতা যুেd পািকsােনর !সনা বািহনী কতৃ$ক সংঘিটত গনহত%া, যুdাপরাধ এবং মানবতািবেরাধী 
অপরােধ পািকsানী !সনাবািহনীর সmৃkতােক সmূণ% অsীকৃিত জািনেয় গত ৩০ নেভmর ২০১৫ পািকsান সরকােরর !দয়া বkব#র 
pিত তীb িনnা ও pিতবাদ jাপন কের ই"টারnাশনাল kাইমস sT"ােটিজ !ফারাম (আইিসএসএফ) ৩ িডেসmর ২০১৫ ল"ডেনর 
পািকsান হাইকিমশেনর সামেন একিট pিতবাদ সভার আেয়াজন কের। 
 
সভায় পািকsােনর এই হঠকারী অবsােনর িনnা জািনেয় উপিsত জনতা !পাsার, !ফsুন এবং !sাগােনর মাধ$েম তুেল ধেরন 
ঐিতহািসক দৃ#পটঃ ১৯৭১ এ বাংলােদেশর মুিk সংgােম পািকsানী !সনাবািহনী এবং sানীয় সহেযাগীরা আnমািনক ৩০ লk 
মাnষ হত#া কের এবং ধষ#ণ কের pায় ২ লk নারীেদর, পািকsানী !সনাবািহনীর অত#াচার !থেক বাঁচার তািগেদ ১ !কািট !বসামিরক 
বাঙািল আ"য় !নয় ভারেতর সীমােn িরিফউিজ ক"ােm এবং pায় ৩ !কািট !বসামিরক মাnষ আভ#nরীণভােব বাstচু&ত হন। 
আইিসএসএফ মেন কের এই সব গণহত%া এবং মানবতার িবrেd আnজ$ািতক অপরােধর িবষেয় পািকsােনর অsীকৃিত জানােনা 
মূলত pিতি$ত ঐিতহািসক সত# অsীকার করা এবং বাংলােদেশর sদীঘ% sাধীনতার সংgামেক p"িবd করার pয়াস। 
 
pিতবাদ সভায় বkারা পািকsােনর এই নীিতবিহভূ)ত অবsােনর pিতবােদ পািকsান সরকােরর কােছ অিবলেm তােদর বkব# 
pত#াহার এবং ভিব$েত এ ধরেণর আপিtকর বkব#সহ বাংলােদেশর িবচারpিkয়ায় হsেkপকাির !য !কান বkব# pদােন িবরত 
থাকার দাবী জানান। !সই সােথ পািকsােনর িচিhত অপরাধীেদর িবrেd পািকsােন তদn !r ও তােদর িবচােরর আওতায় আনা, 
অnথায় বাংলােদেশর মািটেত তােদর িবচার pিkয়া !rেত বাংলােদশ সরকারেক পািকsান সরকােরর সহেযািগতার দাবীও 
দৃঢ়ভােব উ"ািরত হয়। যুdকালীন পািকsানী !সনাবািহনী কতৃ$ক গণহত%ায় kিতgsেদর জn সmূণ% kিতপূরণ !দয়া, অিবভk 
পািকsােনর অংশ িহেসেব বাংলােদেশর nায$ অংশীদািরেtর সmদ বাবদ pায় ৪.৩২ িবিলয়ন মািক%ন ডলার এবং পািকsান কতৃ$ক 
আtসাৎকৃত ১৯৭০ সােল তৎকালীন পূব$ পািকsােন ঘূিণ%ঝড় dগ#তেদর সাহায%ােথ( আnজ$ািতক সmpদােয়র অnিদত ২০০ িমিলয়ন 
মািক%ন ডলােরর nায$ িহsা বুিঝেয় !দয়ার দাবী উtাপন কেরন উপিsত সদsরা। সমােবেশ ১৯৭১ এ পািকsােনর করা 
যুdাপরােধর জn রাTীয়ভােব kমা চাওয়ার ss# !জার দাবী ওেঠ।   
 
পািকsানী সরকােরর হঠকারী অবsােনর িবrেd pিতবাদ ও pিতেরাধ কায$kেমর অংশ িহেসেব ১৯৭১ এ পািকsােনর করা 
গণহত%ার িবপরীেত nায়িবচার pিত$া, গণহত%ার sীকৃিত, িনয$ািততেদর আtময%াদা পুনrdার এবং সমদশ%ী nায়পরায়ণতা 
pিত$ার দীঘ$িদেনর দািবgেলােক আnজ$ািতক অŋেন এিগেয় !নয়ার লেk$ সভায় আইিসএসএফ এর পk !থেক “Citizens 
Global Committee For 1971”  কায$kেমর উেlখ করা হয়। আnজ$ািতক সmpদায় এবং নাগিরক সমাজেক এই কায$kেম 
অংশ িনেয় এই দািবেক আেরা শিkশালী করার আহবান জানান আইিসএসএফ এর সদsরা। 
 
পুি$তা gp'র পিরচালনায় সভায় বkব# রােখন রায়হান রিশদ, ইয়াসিমন মাহমুদ পিলন, শাহিরয়ার িবন আলী, !মফতা ইসলাম, 
sশাn দাস gp এবং কাজী শামsল হাসান !ভ। সভায় উপিsত িছেলন যুkরাজ' আওয়ামী লীগ সভাপিত sলতান শরীফ, মিজবুল 
হক মিণ, জুেয়ল রাজ, !সকত আচায%, sহানা জামান, ওমর ফাrক, রািজব আহেমদ, আতাউর রহমান, sমন দাস, মানস হালদার সহ 
আওয়ামী লীেগর সদs, সাংsৃিতক ব"িkt এবং ছাt-!পশাজীবী কিমউিনিটর িবিভn grtপূণ' ব"িkবগ&।  
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