িবেশষ আইিসএসএফ িbিফং

২৫ মাচ$ ২০১৭

গণহত%ার আnজ$ািতক sীকৃিতর !রাডম&াপ: সরকােরর pিত ৭- দফা psাব
[ভারেত সংরিkত মুিkযুdকালীন সময়কার সকল grtপূণ' দিলল ও নিথপt উnুkকরণ -- ১৯৭১ এ সংঘিটত
নৃশংসতােক “গণহত%া ও আnজ$ািতক অপরাধ” িহেসেব sীকৃিতর উেdে$ িবিভn আnজ$ািতক সংsা এবং !দেশর সােথ
আেলাচনা ও পদেkপ -- ‘গণহত%ার ঝুঁিক সmিক%ত িশkা' -- মুিkযুেdর ইিতহােসর আিŋেক grtপূণ' sানgেলার
সংরkণ -- মুিkযুd িনেয় jানিভিtক উnয়ন বাsবায়ন -- মুিkযুdধ, ইিতহাস ও sীকৃিত সংkাn সকল নাগিরক
উেদ$ােগ সরকােরর সহায়তা]

১৯৭১ সােলর ২৫ মাচ$ পািকsান !সনাবািহনী ও তার সহায়ক বািহনীসমূহ বাংলােদেশর জনসাধারেণর উপর ৯
মাসব%াপী গণহত%া এবং অnাn আnজ$ািতক অপরােধর সূচনা কের। তাই সmpিত বাংলােদেশর জাতীয়
সংসেদ ২৫ মাচ$ তািরখেক “গণহত%া িদবস” িহেসেব sীকৃিত pদােনর িসdাnিট অত#n তাৎপয&পূণ&। কারণ,
এিট আnজ$ািতক অপরাধ Tাইবু&নােলর িবচার pিkয়ার মাধ$েম উেঠ আসা pামাণ% ঐিতহািসক সেত$রই
সংসদীয় sীকৃিত; ১৯৭১ সােল সংঘিটত আnজ$ািতক অপরােধর িশকার মাnষেদর pিত সmানসূচক;
বাংলােদেশ সংঘিটত 'গণহত%া'!ক আ"িলক ও আnজ$ািতক পয#ােয় sীকৃিত pদােনর pিkয়ায় সহায়তাকারী;
এবং এিট জািত-গঠেনর অংশ িহেসেব 'গণহত%া'র pিkয়ােক আেরা গভীরভােব উপলিdর পথ কের !দয় যা
ভিব$েত এমন নৃশংসতার পূনরাবৃিtর িবrেd pিতেরাধক িহেসেব কাজ করেব।
ই"টারnাশনাল kাইমস sT"ােটিজ !ফারাম (আইিসএসএফ) হল িবেশষj, সিkয় কম#ী, এবং িবিভn
সংগঠেনর সমnেয় গিঠত একিট sাধীন আnজ$ািতক !নটওয়াক(, যা িবচারহীনতা িনরসন, িভকিটমেদর s"
িবচার িনি#তকরণ, এবং বাংলােদেশ সংঘিটত গণহত%ার sীকৃিতর লেk$ দীঘ$িদন ধের কাজ কের আসেছ।
তাই বাংলােদশ সরকােরর ২৫ মাচ$ তািরখেক গণহত%া িদবস িহেসেব sীকৃিত pদান করার িসdাnেক
আইিসএসএফ sাগত জানাে% এবং গণহত%ার িশকার মাnষেদর পেk এবং গণহত%াকারীেদর িবপেk
দাঁড়ােনার pিতrিত পূনব%&k করেছ।
এই িদনিটেক যথােযাগ& ময#াদার সােথ পালেনর লেk$ আইিসএসএফ তার ‘বাংলােদেশর গণহত%ার
আnজ$ািতক sীকৃিত অজ#েনর িব#ব$াপী কম#সূচী’-!ক আরও !জারদার করার !ঘাষণা িদে$। উেlখ% !য, এিট
১৯৭১ সােল বাংলােদেশর জনসাধারেণর উপর চালােনা গণহত%ার sীকৃিতর জেn আইিসএসএফ-এর
অnতম pধান কম#কা%ড। এই কম#কাে&ডর অংশ িহেসেব িকছু িদন আেগ আইিসএসএফ সমােজর সকল !"নীর
মাnেষর কাছ !থেক sারক িভিডও-বাত$া আhান কের। !স আhােন সাড়া িদেয়েছন সকল !"নী ও !পশার মাnষ
যার মেধ$ রেয়েছন শহীদ পিরবােরর সদs, মুিkেযাdা, সিkয় কম#ী, ও অnাnরা। 'একাtর সােলর গণহত%া
!থেক আমরা িক িশkা িনেয়িছ', এবং 'গণহত%া িদবেস আমােদর অŋীকার িক হওয়া উিচত' -- !স িবষেয়ই
িনজ িনজ অবsান দৃঢ়ভােব তুেল ধেরেছন !দশ িবেদশ !থেক অংশgহণকারীরা তােদর িভিডও-বাত$ায়।
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ঐিতহািসকভােব তাৎপয&পূণ& এই িদনিটেত আইিসএসএফ আnজ$ািতক অপরাধ Tাইবু&নােলর তদnকারী
সংsােক সাধুবাদ জানাে% pথম পািকsান !সনা অিফসােরর িবrেd ১৯৭১ এ সংঘিটত অপরােধর তদn
সmূণ% করার জn। আইিসএসএফ মেন কের এিট একিট অত#n জrরী পদেkপ যা পািকsানী !সনাবািহনীর
বািক অপরাধীেদর জবাবিদিহতার ধারারও সূচনা করেব। এই মেম# আইিসএসএফ এর দীঘ$িদেনর দাবী হল
সকল পািকsানী !সনা সদেsর িবrেd তদnকায' আেরা !বগবান করার, যােত তােদর সবাইেক আnজ$ািতক
অপরাধ Tাইবু&নােলর িবচােরর আওতায় আনা যায়।
পািকsান !সনাবািহনীর !সই সব সদেsর িবrেd তদেnর sােথ% ভারেতর কােছ মুিkযুd সংkাn !য সকল
সামিরক দিলল ও নিথপt রেয়েছ তা অবমুk বা বাংলােদেশ আনয়ন করার উেদ$াগ িনেত গনpজাতntী ভারত
সরকােরর সােথ অিবলেm বাংলােদশ সরকােরর আেলাচনায় বসা pেয়াজন বেল মেন কের আইিসএসএফ।
ইিতমেধ'ই মািক%ন যুkরাTসহ অেn অেনক !দশ বাংলােদেশর মুিkযুd সংkাn উেlখেযাগ( পিরমাণ
দিললপt অবমুk কেরেছ। ভারত সরকােরর pিতও বিহিব$ে&র !স সব নিজর অnসরেণর িবনীত আhান
আইিসএসএফ-এর।
বাংলােদেশ সংঘিটত গণহত%ার আnজ$ািতক sীকৃিতলােভর অভী$ লেk$ !পৗঁছােনার !রাডম&াপ িহেসেব
িনmিলিখত ৭-দফা কম#পnা িবেবচনার িবনীত আhান বাংলােদশ সরকােরর pিত আইিসএসএফ এর:
১। ভারেত সংরিkত মুিkযুdকালীন সকল grtপূণ' দিলল ও নিথপt সংেgেহর উেdে$ ভারত
সরকােরর সােথ আেলাচনার উেদ$াগ !নয়া;
২। ১৯৭১ এ বাংলােদেশ সংঘিটত নৃশংসতােক “গণহত#া ও আnজ$ািতক অপরাধ” িহেসেব sীকৃিতর
উেdে$ িবিভn আnজ$ািতক সংsার সােথ আেলাচনার উেদ$াগ gহণ;
৩। একই উেdে$ িবিভn !দশ এবং অnাn আnজ$ািতক ও সমমনা সংsার সােথ যথাযথ !যাগােযাগ,
আদানpদান ও !কৗশলগত পদেkেপর মাধ$েম অgসর হওয়া;
৪। 'গণহত%ার ঝুঁিক সmিক%ত িশkা' বাsবায়ন করা এবং তা sায়ীভােব জাতীয় িশkা পাঠ$kেমর অংশ
িহেসেব সংেযাজন;
৫। মুিkযুd সংkাn সকল grtপূণ' sান সংরkণ করা এবং !সgেলার উnয়ন ও রkণােবkেণ িবিনেয়াগ;
৬। মুিkযুd িনেয় jানিভিtক উnয়ন বাsবায়েনর লেk$ িবিনেয়াগ করা, যার অংশ িহেসেব মুিkযুd
সংkাn সকল দিলল সংরkণ, িডিজটাইজ, ও িবে$র কােছ উnুk কের !দয়ার পদেkপgহণ;
৭। বাংলােদেশর মুিkযুd, ইিতহাস ও গণহত%ার sীকৃিত সংkাn সকল !দশীয় ও আnজ$ািতক পয#ােয়র
নাগিরক উেদ$ােগ সরকােরর পk !থেক সিkয়ভােব সহায়তা pদান।

পিরেশেষ, আইিসএসএফ জািতসংঘ এবং অnাn আnজ$ািতক সংsাgেলােক sরণ কিরেয় িদেত চায় !য তারা
এখন পয#n বাংলােদেশ ১৯৭১ সােল সংঘিটত নৃশংসতােক “গণহত%া” িহেসেব sীকৃিত pদােন ব"াথ%, যা pকৃত
িবচাের তােদর !নিতক কত#ব% পালেনরই ব"াথ%তা।
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