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pসŋ: জািতসংঘ !ঘািষত pথম আnজ$ািতক গণহত%া sরণ ও pিতেরাধ িদবস
আজ ৯ িডেসmর pথমবােরর মত জািতসংঘ !ঘািষত “গণহত%া sরণ, pিতেরাধ, এবং গণহত%ায় িনহত ও kিতgেsর ময#াদা রkায়
আnজ$ািতক িদবস” পািলত হে#। এই িবেশষ িদনিটেক সামেন !রেখ গণহত%া ও যুdাপরাধ ইs#েত, এবং িবেশষ কের ১৯৭১ এর
যুdাপরাধীেদর িবচার ইs#েত, িব#ব$াপী সিkয় িবেশষj !পশাজীিব এবং !s#ােসবী একিটিভsেদর সংগঠন - ই"টারnাশনাল
kাইমস sT"ােটিজ !ফারাম (আইিসএসএফ) এ পয#n পৃিথবীর িবিভn pােn সংঘিটত সকল গণহত%ায় িনহত ও kিতgsেদর sরণ
করেছ এবং গভীর !dা িনেবদন করেছ।
এই তাৎপয&পূণ& িদবসিটেত আইিসএসএফ আnজ$ািতক সmpদায়েক আবারও sরণ কিরেয় িদেত চায় - বাংলােদেশ ১৯৭১ সােলর
মুিkযুd চলাকালীন নয় মােস আgাসী পািকsান সামিরক বািহনীর দখলদািরেtর কথা, যখন পািকsানী সামিরক বািহনী এবং তােদর
sানীয় !দাসর আধা-সামিরক রাজাকার-আলবদর-আলশামস বািহনীর হােত হত#ার িশকার হেয়িছেলন িতিরশ লk
বাŋালী। তােদর সামিরক নীলনকশার বাsবায়েন ধিষ$ত হেয়িছেলন অnত dই লk নারী। !বসামিরক জনগেনর িবrেd !যৗন
সিহংসতােক সমর !কৗশল িহেসেব pেয়াগ কেরিছল এই অপরাধী চk। তােদর িনপীড়েনর হাত !থেক রkা !পেত অnত এক !কািট
মাnষ pিতেবশী !দশ ভারেত পািলেয় িগেয় আ"য় িনেত বাধ$ হেয়িছেলন, আভ#nরীণভােব বাstচু&ত হেয়িছেলন আরও িতন !কািট
মাnষ।
১৯৭১ সােলর গণহত%ার িশকার এবং kিতgs ব"িkেদর sীকৃিত এবং িবচার !পেত অেপkা করেত হেয়েছ দীঘ$ চিlশ বছর।
অবেশেষ ২০১০ সাল !থেক বাংলােদেশর মািটেত ১৯৭১-এ সংঘিটত আnজ$ািতক অপরাধgেলার তদn ও িবচার !r হেয়েছ
পািকsান !সনাবািহনীর !দাসরেদর িবচােরর মুেখামুিখ করার মধ# িদেয়, একিট আভ#nরীণ িবচািরক pিkয়ার অংশ িহেসেব।
১৯৭১ এর এই গণহত%া িবগত শতাbীর জঘnতম একিট মানবািধকার লŋেনর ঘটনা হওয়া সেttও আমরা লk# কেরিছ এর
!মাকািবলায় বাংলােদেশর গণহত%ার িবচার িকংবা িভকিটমেদর পােশ এেস দাঁড়ােনার !kেt তথাকিথত আnজ$ািতক সmpদােয়র
লাগাতার ব"াথ%তা। যুdাপরােধর অিভেযােগ অিভযুk ব"িkবেগ'র পেk কাজ করা ভাড়ােট লিবs এবং জনসংেযাগ pিত$ানgেলার
অপতৎপরতায় pভািবত হেয় trিটপূণ' তথ#, আখ#ান, ও িবে$ষণ dারা পkপাতd& হেত !দেখিছ আমরা এই আnজ$ািতক
সmpদােয়রই নাম করা সব pিত$ানেক। এমনিক িবচার !rরও আেগ pstিতলেg বাংলােদশ সরকােরর পk !থেক যখন কািরগির
এবং !কৗশলগত সাহায% চাওয়া হেয়িছল জািতসংঘসহ এই িবিভn আnজ$ািতক pিত$ােনর কােছ, তখনও এই সব অপতৎপরতার
সরাসির ফল িহেসেব বাংলােদেশর এই িবচার pিkয়ােক সাহায%বি(ত করার পnাই !বেছ িনেয়িছল এই আnজ$ািতক সmpদায়।
বাংলােদেশর গণহত%ার !kেt আnজ$ািতক সmpদােয়র এই !নিতবাচক ভূিমকা !কবল ভয়াবহ গণহত%ার িভকিটমেদর সােথ
িব#াসঘাতকতাই িছল না, তােদর এই অবsােনর কারেণই এেতা বছর ধের পািকsানী সামিরক বািহনীর িচিhত অপরাধীরা এবং
তােদর সােথ সংি$% অnাn পািকsানী নাগিরকরা িবচার এিড়েয় !যেত !পেরেছ। ১৯৭১ সােলর গণহত%ায় দায়ী এবং অিভযুk
পািকsানী নাগিরকেদর অব#ই িবচােরর মুেখামুিখ করেত হেব। !সই লk#েক সামেন !রেখ িনহত এবং kিতgsেদর পােশ দাঁড়ােনা,
বাংলােদেশ চলমান িবচােরর পেkর কম#কা%ডেক শিkশালী করা, িবচারহীনতার সংsৃিতর িনরসেনর মাধ$েম আইেনর শাসন
pিত$ায় ভূিমকা রাখা, সেব$াপির বাংলােদেশর মাnেষর পােশ দাঁড়ােনা এখন আnজ$ািতক সmpদােয়র অব# পালনীয় কত#ব%।
গণহত%া sরণ ও pিতেরােধ !ঘািষত এই আnজ$ািতক িদবসিট এমনই এক িদেন ধায$% করা হেয়েছ !য িদনিটেত ১৯৪৮ সােল
জািতসংেঘ গণহত%া pিতেরাধ এবং শািs সmিক%ত আnজ$ািতক কনেভনশন গৃহীত হেয়িছল। তাই আইিসএসএফ আশা কের
িবেশষ এই িদনিটর এই !dত তাৎপয& আnজ$ািতক সmpদায় কখেনা িবsৃত হেব না। এ বছেরর !সেpmর মােস এই িবেশষ িদবস
!ঘাষণার জn জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদ গৃহীত psাবেক sাগত জািনেয় !দওয়া আদামা িডেয়ং (জািতসংেঘর গণহত%া
pিতেরাধিবষয়ক িবেশষ উপেদ%া) এর বkেব$র সােথ একাt হেয় আইিসএসএফ-ও মেন কের: “অতীেতর ঘটনাবলীর sরণ এবং

িনহতেদর pিত !dাjাপন এসব ঘটনার পূনরাবৃিt pিতেরােধ আমােদর সংকlেক আরও দৃঢ় করেব।”
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