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সংবাদ িবjিp

ওয়ারউইক িব#িবদ%ালেয়র সেmলেন ১৯৭১ ও িবচার িবষয়ক আইিসএসএেফর িতনিট pবn

গত ২ !সেpmর ২০১৭, ই"টারnাশনাল kাইমস sT"ােটিজ !ফারােমর (আইিসএসএফ) চার সদ#েsর একিট
প"ােনল যুkরােজ(র ওয়ারউইক িব#িবদ%ালেয় অnি$ত ‘িkিটক%াল িলগ$াল sািডজ’ িবষয়ক আnজ$ািতক
সেmলেন িতনিট pবn !পশ কেরন। আইিসিসএসএফ pিত$াতা ও Tািs ড. রায়হান রিশেদর সভাপিতেt
প"ােনেলর অংশgহণকারীরা িছেলন এম সানজীব !হােসন (আইিসএসএফ এর Tািs), ব"ািরsার শাহ আলী
ফরহাদ (সদs), মুহিসনা ফারহাত (সদs) এবং বা#জাদ !জায়াদ&ার (সদs)। িবেশষ এই প"ােনেলর
িশেরানাম িছল: 'Anatomising a Forgotten Catastrophe - Bangladesh’s Historic
Struggle for National Liberation in 1971 ' (একিট িবsৃত িবপয%েয়র ব"বে#দ - বাংলােদেশর
ঐিতহািসক sাধীনতার সংgাম )।
pথম pবnিট !পশ কেরন আইিসএসএফ সদs মুহিসনা ফারহাত। pবেn উিন িবপয%েয়র কারণgেলা িবে$ষণ
করেত !যেয় ই"টারnাশনাল কিমশন অফ জুিরsস এর ১৯৭২ সােলর িরেপােট'র ভূিমকা এবং তার আেলােক
বাঙািল জািতর আtিনয়ntেণর অিধকােরর (right of self determination ) পয#ােলাচনা কেরন।
িdতীয় pবnিট !যৗথভােব !পশ কেরন বা#জাদ !জায়াদ&ার ও ব"ািরsার শাহ আলী ফরহাদ। এই pবেn ১৯৭১
সােলর ভয়াবহ মানবািধকার িবপয%েয়র ব"ািp ও pকৃিত তুেল ধরা হয় এবং ১৯৭১ সােল সংঘিটত আnজ$ািতক
অপরাধ (international crimes) তথা !জেনাসাইড এবং মানবতার িবrেd অপরাধ (crimes against
humanity) এর sীকৃিত লােভর !kেt আnজ$ািতক রাজনীিতর ভূিমকার পয#ােলাচনা করা হয়। সেmলেন
উপিsত না হেলও এই grtপূণ' pবেnর উপর আইিসএসএফ সদs !রােকয়া !চৗধুরীও কাজ কেরেছন।
তৃতীয় pবnিট !পশ কেরন আইিসএসএফ Tািs এম সানজীব !হােসন। pবেn আnজ$ািতক অপরাধ
(Tাইবুনালস ) আইন ১৯৭৩ এবং বাংলােদেশর আnজ$ািতক অপরাধ Tাইবু&নালgেলার িবচারকােয)র আেলােক
গতাnগিতক ও pচিলত আnজ$ািতক অপরাধ আইন এর ধারণাgেলার সীমাবdতাgেলােক িচিhত করা হয়।
সেmলেন আগত অংশgহণকারীরা pবngেলার িবষয়বst !মৗিলকt ও গভীরতার pশংসা কেরন। প"ােনেলর
pে#াtর পেব$র pা#ল আেলাচনার মধ# িদেয়ও বাংলােদেশর উtােনর ইিতহাস, ১৯৭১ সােলর গণহত%া এবং
বাংলােদেশর আnজ$ািতক অপরাধ Tাইবু&নালস এর িবচার pিkয়ার নানান উেlখেযাগ( িদক উেঠ আেস।
আnজ$ািতক অপরােধর িভিkমেদর nায়িবচার pদােনর লেk$ কম#রত িশkািবদ, গেবষক, িবেশষj এবং
কম#ীেদর সমnেয় গিঠত ই"টারnাশনাল kাইমস sTােটিজ !ফারাম (আইিসএসএফ) একিট sাধীন !বি$ক
!নটওয়াক( যা দীঘ$িদন ধের বাংলােদেশ সংগিঠত গণহত%ার sীকৃিত আদায় ও অপরাধীেদর িবচােরর আওতায়
আনার লেk$ কাজ কের চেলেছ।
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