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১৯৭১  এর  গণহত%ার িবrেd একমাt িবচার pিkয়া হল  Tাইবু&নাল:  জািতসংেঘর উিচত এর  পােশ দাঁড়ােনা 

গত ৮ এিpল ২০১৬ জািতসংঘ মানবািধকার হাই-কিমশন (“হাই কিমশন) এর পk -থেক pিত$ানিটর মুখপাt রািভনা শামদাসািন 
বাংলােদশ spীম ,কােট/র আপীল িবভাগ dারা  মৃতু:দ;ডােদশ চূড়াnকৃত যুdাপরাধী মিতউর রহমান িনজামী এবং মীর কােশম আলীর 
দ"ডােদেশর ব)াপাের উেdগ pকাশ কের একিট িববৃিত pদান কেরন। ই"টারnাশনাল kাইমস sT)ােটিজ ?ফারাম (আইিসএসএফ) 
জািতসংেঘর এই িববৃিতর িনnা ও pিতবাদ জানাে%।    
 
হাই-কিমশেনর এই িব#ািnকর িববৃিতিটেত দাবী করা হয় - এই dই যুdাপরাধীর িবচােরর !kেt নািক জািতসংেঘর নাগিরক ও 
রাজৈনিতক অিধকােরর সনদ (আইিসিসিপআর)-এ িবধৃত িবচােরর মানদ%ড অnসরণ করা হয়িন। হাই-কিমশেনর এই দাবীিট সত# 
নয়, কারণ, আnজ$ািতক অপরাধ (Tাইবু&নালস) আইন ১৯৭৩ এবং Tাইবু&নােলর কায$িবিধই অnসরণ করা হেয়েছ এই dই অপরাধীর 
!kেt, যা কায$ত আইিসিসিপআর-এ িবধৃত কিথত !স মানদে&ডরই pিতফলন। হাই-কিমশেনর িববৃিতেত ‘সকল পিরিsিতেত 
মৃতু%দে(ডর িবrdাবsান’ ব"k করা হেয়েছ, এমনিক ‘িবচােরর সেব$া& মানদ%ড অnসরণ করা হেয় থাকেলও’। জািতসংঘ 
মানবািধকার হাই-কিমশন এর এই কিথত অবsান !ধু অসত$ ও িব#ািnকরই নয়, তা জািতসংেঘর িনেজরই িবধৃত মানবািধকার 
আইেনর সােথই অসŋিতপূণ)। কারণ, আইিসিসিপআর এর অnে$দ ৬(২)-!ত হাই-কিমশন এর িঠক িবপরীত অবsানই ব"k করা 
হেয়েছ।  
 
আইিসএসএফ মেন কের জািতসংেঘর উিচত সব#েতাভােব বাংলােদেশর আnজ$ািতক অপরাধ Tাইবু&নােলর এই িবচার pিkয়ার পােশ 
দাঁড়ােনা। কারণ, ১৯৭১ সােল বাংলােদেশর মুিkযুdকােল সংঘিঠত  গণহত%াসহ অnাn অপরাধgেলােক িঘের চার দশেকর !য 
িবচারহীনতা তার !মাকািবলায় বত#মান পৃিথবীেত এই Tাইবু&নালই একমাt িবচার pিkয়া।  
    
সংি$% সকল পkেক আইিসএসএফ এটাও মেন কিরেয় িদেত চায় !য - ১৯৭১ সােল যখন পািকsান !সনাবািহনী এবং তােদর sানীয় 
!দাসর জামায়ােত ইসলামী-রাজাকার-আলবদর-আলশামসরা িমেল ভয়াবহ আnজ$ািতক অপরােধ িলp িছল sাধীনতাকামী 
জনেগা&ীর িবrেd - তখন এই জািতসংঘ িছল িনরব এবং িনিkয়। এর পর চার দশেকও অপরাধীেদর িবচােরর আওতায় আনার 
লেk$ !কান ইিতবাচক পদেkপ !নয়া হয়িন জািতসংেঘর িদক !থেক। অবেশেষ যখন আnজ$ািতক অপরাধ Tাইবু&নােলর মাধ$েম 
িবচােরর উেদ$াগ !নয়া হল, এমনিক তখনও পািকsােনর অৈনিতক লিবইং এর কােছ নিত sীকার কের জািতসংঘ বাংলােদেশর এই 
িবচার pিkয়ােক !ধু পিরত%াগই কেরিন, সব ধরেণর কািরগির ও অnাn সহেযািগতা pদােনরও িবপরীেত অবsান িনেয়েছ 
আnজ$ািতক এই সংগঠনিট। উেlখ%, এর সবই ঘেটেছ Tাইবু&নােল এমনিক pথম মামলািটও !r হওয়ার অেনক আেগই।  
 
তাই আইিসএসএফ এর পk !থেক জািতসংঘ মানবািধকার হাই-কিমশনেক আhান জানােনা হে# তােদর এই আপিtকর বkব# 
অিবলেm pত#াহার করার জn। !সই সােথ আhান জানােনা হে# এই িবচার pিkয়ােক সহায়তাকেl জািতসংঘ !যন বাংলােদেশর 
সরকার, Tাইবু&নাল, এবং ১৯৭১ এর িভকিটমেদর পেk সিkয় নাগিরক সংগঠনgেলার (!যমন: আইিসএসএফ) সােথ িনিবড়ভােব 
কাজ কের - যােত কের পলাতক অপরাধীেদরও (!যমন: পািকsানী যুdাপরাধী) িবচােরর আওতায় আনা সmব হয়। আইিসএসএফ 
মেন কের এিট জািতসংেঘর !নিতক এবং আইনগত দািয়t এবং ম"ানেডেটরই অংশ। 
 
সবেশেষ, আইিসএসএফ এর পk !থেক জািতসংঘেক আhান জানােনা হে# -  pিত$ানিটর পk !থেক ১৯৭১ সােল সংঘিটত 
বাংলােদেশর গণহত%ােক ss#ভােব sীকৃিত !দয়ার মাধ$েম গত শতাbীর ভয়াবহ গণহত%াgেলার তািলকায় তা !যন 
আn#ািনকভােব অnভূ%k করা হয়, এবং !স অnযায়ী িবচারকােয) সহায়তামূলক ব"বsা gহণ করা হয়।  
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