ফাাংরাদেদ চরভান াঅন্তর্জাতিক াযাধ ট্রাাআফুনার তনদে তর্ওফ্রী যফার্জন তকউত’য
১২৬ ািায িথাকতথি তযদার্জ এফাং ফাাংরাদেদয াআতিা তফকৃতি তনদে াঅভাদেয
িাৎক্ষতনক প্রতিতিোাঃ
গি ১৭- াআ ফপব্রুোযী ২০১৫ িাতযদে তিতর্ ও াদেতরোন াঅাআনর্ীতফ র্নাফ তর্ওফ্রী যফার্জন
ফাাংরাদেদয চরভান াঅন্তর্জাতিক াযাধ াঅোরদিয তফচায প্রতিো, দ্ধতি, াঅাআন ও ফাাংরাদেদয
াআতিা তনদে ১২৬ ািায একতর্ িথাকতথি তযদার্জ প্রকা কদযন। এাআ তযদার্জদক তিতন স্বাধীন, তনদভজা 
এফাং ট্রাাআফুনাদরয র্ন্য াফশ্য ারনীে ফদরও উদেে কদযন িায তযদাদর্জ। াআন্র্াযন্যানার িাাআভ তযাচজ
পাউদন্েন [াঅাআ ত াঅয এপ] র্নাফ যফার্জদনয এাআ তযদার্জ ুদযা দেদে এফাং এাআ াঠ প্রতিতিোয
াাং তদদফ এাআ িাৎক্ষতিক প্রতিতিো ফযাক্ত কযদে। মতেও ICRF র্নাফ যফার্জদনয এাআ তযদাদর্জয
তযূিজ উত্তয াংতক্ষপ্ত ভদেয ফবিয প্রকা কযফায াআদে যাদে।
একতর্ িাৎক্ষতনক প্রতিতিো তদদফ ICRF ফরদি চাে ফম এাআ তযদাদর্জয ভি এভন ফাোে, এক ক্ষীে
এফাং বুর াআতিাদ বযা তযদার্জ, তফদল কদয এাআ াঅদরাচয ট্রাাআফুনাদরয উয, ICRF এয াঅদগ কেদনা
প্রিযক্ষ কদযতন। র্নাফ যফার্জন একতর্ াফজদবৌভ ফেদয, াফজদবৌভ াঅোরিদক াঅদে ূচক তনদেজও
তেদেদেন শুধুভাত্র িায তরতেি একতর্ ফাআদক এাআ ট্রাাআফুনার িায প্রথভ ভাভরায তকেু ফক্ষদত্র ফযপাদযন্স
তদদফ ফযফায কদযদে ফদর। এাআ ফপ্রতক্ষদি তিতন িায তনদর্য াফস্থান এফাং ফাআ াফস্থাদনয মুতক্তদক
কির্া াস্যকয কদযদেন িায ফক্তদফযয ভাধযদভ ফতর্ তফষ্মেকয বাদফ পুদর্ উদঠদে িায প্রকাতি
িথাকতথি তযদাদর্জাআ। তিতন িায তযদাদর্জ ফদরন“It was repeatedly cited as authoritative by the Supreme Court of Bangladesh in the
first case decided by the Tribunal. For that reason alone, Mr Robertson’s opinion
must be taken seriously by the government and the legal establishment of
Bangladesh”,
র্নাফ যফার্জদনয একতর্ ফাআ ফথদক াআন্র্াযন্যনার িাাআভ ট্রাাআফুনার কদেকফায াাআর্ কদযদে ফদরাআ িায
ফক্তফযদক াফশ্যাআ গুরুত্বূিজ বাদফ গ্রন কযদি দফ, এাআ র্ািীে ফক্তফয ািযন্ত ফারতেরয ও তশুসুরব
াঅচযি। ICRF ভদন কদয এতর্ একতর্ াফজদবৌভ ফে ও াঅোরদিয প্রতি ািযন্ত াফভাননাকয াঅচযি
এফাং একাআ াদথ াস্যকয োফীও ফদর্। র্নাফ যফার্জন ফম তযদার্জদক স্বাধীন ফদর োফী কদযদেন ফাআ
তিতনাআ এাআ তযদাদর্জ ফদরদেন“I was approached in March 2014 by Toby Cadman, one of the English
barristers who had been advising the defence (necessarily, from abroad) and
asked to review all the cases concluded so far and to provide an
independent opinion on their fairness and on the Tribunal’s proceedings and
conduct”.
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উদেেয ফম এাআ উদেতেি র্তফ কযােভযান ফিজভাদন চরা ট্রাাআফুনাদরয াতবমুক্ত দক্ষয একর্ন াঅাআনর্ীতফ ও
যাভজক। াঅাআনী যাভদজয াাাত াযা তফশ্বফযাী এাআ াঅদরাচয ট্রাাআফুনাদরয তফরুদদ্ধ িায ািযন্ত
েৃতিকর্ু ও ফযাথজ কযাদোআন াঅভযা াদনক ফেয ধদযাআ ফেেতে। ফিভন একর্ন ভানুদলয ানুদযাদধ ও িায
ফযাতক্তগি াঅগ্রদ এভন একতর্ তযদাদর্জয ফবিদযয াযভভজ তক দি াদয ফতর্ াঅদর এাআ িথাকতথি
াস্যকয তযদার্জ প্রতিতর্ রাাআদন রাাআদনাআ প্রভাতিি দেদে। র্নাফ যফার্জদনয এাআ স্বীকাদযাতক্তয য
একর্ন ফুতদ্ধভান ফযাতক্ত- াআ ফুঝদি াযদফন ফম এতর্ াঅদর ফকান ফপ্রতক্ষদিয তযদার্জ এফাং কির্াাআ ফা
স্বাধীন ও তনদভজা।
ফচাাআদি বোফিভ ফযাায দে র্নাফ যফার্জন এাআ তযদার্জ তরেদি তগদে ফাাংরাদেদয ভুতক্তমুদ্ধদক
একতর্ “ততবর ওোয” তদদফ উদেে কদযদেন ফমতর্ ফাাংরাদেদয ভান াআতিাদয একতর্ ন্যাভাযর্নক
তফকৃতি। ফাাংরাদে ১৯৭১ াদরয ২৬ ভাচজ ফথদক একতর্ স্বাধীন ফে এফাং ফাাংরাদে ১৯৭১ াদর ফম
ভান ভুতক্তমুদদ্ধয ভাধযদভ র্েী দেতেদরা ফতর্ াতকতানানী েেরোয াঅতভজয তফরুদদ্ধ এফাং এাআ মুদ্ধ দেতেদরা
একতর্ স্বাধীন ফেদ াঅিভনকাযী াতকতানানী ফাতনীয কাুদযাতলি াভরায ফপ্রতক্ষদিাআ। সুিযাাং এাআ ভান
ভুতক্তমুদ্ধদক ততবর ওোয তদদফ গিযকযায ভাদন দে ফাাংরাদেদয াআতিাদয প্রতি িীি াম্মান।
ICRF িাদেয াফর্াদবজদন ভদন কদয র্নাফ যফার্জন ফাাংরাদেদয াআতিাদয ফযাাদয েূিজ াজ্ঞ
একর্ন ফযাতক্ত এফাং এাআ াজ্ঞিায পদরাআ তিতন ফাাংরাদেদয ভুতক্তমুদ্ধ তনদে এভন তফকৃি ফক্তফয তেদেদেন।
এতর্ ভুতক্তমুদদ্ধ তনি ৩০ রক্ষ ফা িাদযা ফফী ীে এফাং তনমজাতিি চায রক্ষ তকাংফা িাযও ফফী নাযীতশুদেয প্রতি প্রচন্ে াফভাননা। ICRF এাআ তভদথয াআতিাদয তফরুদদ্ধ িীি প্রতিফাে র্ানাদে।
াঅন্তর্জাতিক াযাধ াঅোরি একতর্ েূবজাদফ ফেীে াঅোরি ফমোদন ফাাংরাদেদয ভান ভুতক্তমুদদ্ধয
ভদে াংগতঠি াঅন্তর্জাতিক াযাদধয তফচায দে। ৃতথফীয ান্যান্য াঅন্তর্জাতিক াযাধ াঅোরদিয
উোযি এফাং ফতর্দক েৃক্ত কদয র্নাফ যফার্জদনয ফক্তফয সু- স্পস্টবাদফ প্রভাি কদয ফম তিতন াআদেকৃি
বাদফ এাআ ধযদনয িুরনাভূরক একতর্ াঅদরাচনাদি তনদর্দক মুক্ত কদযদেন। র্াতিাংঘ ও াংতিষ্ঠ যাদট্রেরয
ভতিি উদেযাদগ এেক তবতত্তদি গতঠি এাআ র্ািীে ান্যান্য ট্রাাআফুনাদরয াদথ ফাাংরাদেদয ট্রাাআফুনাদরয
এাআ ফফতক াথজকযাআ র্নাফ যফার্জন ফুঝদি েূিজ ফযাথজ দেদেন। এোোও ফযদট্রাদস্পকতর্ব াঅাআনী
ধাযনায ভি ফদর্রে াআসুয তনদেও াদিুক ফক্তফয তেদে তিতন িাাঁয তযদার্জদক িীি প্রশ্নতফদ্ধ ও দন্দমুক্ত
কদযদেন।
ভুতক্তমুদদ্ধ ফাাংরাদেদয তফচাযতিযাও াাং তনদেদেন এফাং এর্া ন্যানার তস্পতযদর্য াাং এফাং
তফচাযতিযা ফমদিু তফর্েী দক্ষয সুিযাাং িাদেয ভাধযদভ এাআ তফচায ফপোয দফনা ফদরও াস্যকয ভন্তফয
কদযদেন র্নাফ যফার্জন। তিতন এাআ ূদত্র ফায ফায ভদন কতযদে ফেফায ফচিা কদযদেন ভাননীে তফচাযতি
র্নাফ নাতভ এাআফ াযাধীদেয তফরুদদ্ধ ফাাংরাদেদয গি কদেক েদকয াঅন্দদরাদনয াদথ মুক্ত
ফথদকদেন ফ কথা। র্নাফ যফার্জন েি র্াদনন না ফম এাআ াআসুযদি এযাআ ভদধয তেদপন্স ততর্ান োতের
কদযতেদরা এফাং এাআ ফযাাদয াআতিভদধযাআ ট্রাাআফুনার- ১ ফেয তিদনক াঅদগাআ িাদেয াফর্াদবজন তেদে
ফযাাযতর্দক তনষ্পতত্ত কদযদেন। একতর্ ফদর্রে াআসুয তনদে াঅফাযও প্রশ্ন ফিারা াফান্তয এফাং দন্দর্নক।
এাআ ফপ্রতক্ষদি রেজ যীদর্য উদ্বৃতি উদেে কযা ফমদি াদয তমতন এাআ ফপ্রতক্ষদি ফদরন- “একর্ন চুতযদি
াতবমুক্ত ফযাতক্ত াঅোরদি এদ কেদনাাআ োফী কযদি াযদফনা ফম াঅদযকর্ন ফচায তফচাযতিয াঅদন
ফদ িায তফচায করুক”, সুিযাাং র্নাফ যফার্জদনয োফীও একাআযকভ বাদফ ান্তাঃায ূন্য এফাং িাাঁয এাআ
তফলদে না র্ানফায ও না ফুঝফায কাযদনাআ দেদে ফদর াঅাআ ত াঅয এপ ভদন কদয।
ফাাংরাদেদয তফচায তফবাগ াদনক ুদযাদনা ও এস্টাফতরে একতর্ প্রতিষ্ঠান। ভুতক্তমুদদ্ধয যফিজী ৪৩
ফেদয ফাাংরাদেদয তফচাযতফবাগ িাাঁয ফমাগযিা ও ফভধাে াঅাআনী তচন্তা ও ধাযনাদি বফপ্লতফক তযফিজন াধন
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কদযদেন। ফাাংরাদেদয দফজাচ্চ াঅোরদিয াাংেয যাে ৃতথফীয াদনক ফেদ ািযন্ত গুরুত্বূিজ ফযপাদযন্স
তদদফ ফযফায দে থাদক। ফাাংরাদেদয তফচায তফবাদগয ভি স্বাধীন, ফমাগযিাভে একতর্ প্রতিষ্ঠান তনদে
র্নাফ যফার্জদনয ধৃষ্ঠিাূিজ ফক্তফয এফাং ফাাংরাদেদয াআতিা, যার্নীতি াআিযাতে তফলদে র্নাফ যফার্জদনয
ফক্তফয ািযন্ত ভানাতনকয, াাংরগ্ন, তফকৃি ও াঅতত্তকয।
র্নাফ যফার্জন িায িথাকতথি তযদাদর্জ উাআতকতরক এয ভি াননতিক ূত্রদক ফযপাদযন্স তদদফ ফযফায
কদযদেন এফাং স্কাাআত াআসুযয ভি এভন একতর্ াপ্রভাতিি াআসুযয কথা উদেে কদয িায তযদার্জদক প্রশ্নতফদ্ধ
ও এতথকার েৃতিদকান ফথদক েূিজ বফযিায ীভা াতিিভ কদযদেন। াঅন্তর্জাতিক েযাতি েন্ন াঅাআদনয
াধযাক র্নাফ েময াঅদভে তর্োউতিন ও ফাাংরাদেদয ূপ্রীভ ফকাদর্জয াাআ ফকার্জ তফবাদগয ম্মাতনি
তফচাযতি র্নাফ তনর্াভুর ক নাতদভয নাভ তনদে িথাকতথি একতর্ স্কাাআত কনবাদজদনয কথা উদেে
কদয র্নাফ যফার্জন ািযন্ত াঅতত্তকয ফক্তফয তেদেদেন। তিতন ফমাআ সুষ্ঠূ তফচাদযয োফী কযদিাআ িায ১২৬
ািায তফার যচনা ৃতি কদযদেন ফাআ যচনাদিাআ তিতন একতর্ াঅোরদি াপ্রভাতিি ও াফ- র্ুতে
ভযার্ায তনদে কথা ফদরদেন মা বফযিায াধাযি নভজ ও বনতিক তচন্তায তযন্থী ও িায ূদফজ ফরা ফক্তদফযয
স্বতফদযাধীিা। াঅভযা র্নাফ যফার্জদনয এাআ ধযদনয উদ্ধৃতি, ফক্তদফযয িীি তনন্দা র্ানাাআ ও াতিত্বয এাআ
ধযদনয াঅতত্তকয ও াপ্রভাতনি ফক্তফয প্রিযাাদযয ানুদযাধ র্ানাতে। াঅা কযফ ফাাংরাদেদয াআতিা,
াঅোরি ফযাফস্থা ও যার্নীতি তনদে নানাতফধ ধৃিিাভূরক ফক্তদফযয ফপ্রতক্ষদি র্নাফ যফার্জন ফাাংরােদয
র্নগি ও যকাদযয কাদে াতফরদে ক্ষভা চাাআদফন।
একাআ াদথ International Crimes Research Foundation [ICRF] াঅা কদয ফম গি
প্রর্ািন্ত্রী ফাাংরাদে যকায এাআ িথাকতথি তযদার্জ ও াআতিা তফকৃতিয ফযাাদয ওোতকফার যদেদে
এফাং এাআ ফযাাদয তঘ্রী প্রদোর্নীে াঅাআনী ফযাফস্থা ফনদফন।
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