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আ জািতক গুম িদবস উপলে

AFAD-এর িববৃিত

সময় এেসেছ

মেকই উধাও করার

১৯৪৮ সােলর ১০ িডেস র াে র প ািরেসর প ােলস দ িচেলােট, মানব ইিতহােসর এক মাইলফলক দিলল িহেসেব সবজনীন মানবািধকােরর
ঘাষণা (ইউিডএইচআর) ঘািষত হও ার পর থেক ৬৯ বছর পার হে েছ। িক এখেনা, িবে মানবািধকার ল েনর সবেচে জঘন এক
অপরাধ ‘গুম’ কমেছ না। জািতসংঘ ২০১৬ সােল িবিভ দেশ ঘেট যাওয়া ৪৩,২৫০ গুেমর ঘটনা িনেয় কাজ করেছ। এই সংখ া কৃ ত
সংখ ার চে অেনক কম এবং কৃ ত ঘটনাগুে লা নানা কারেণ কািশত হয়িন।
‘স াস’ ও মাদেকর িবরুে আ জািতক স দােয়র ‘অন যু ’ এবং সামিরক হ ে েপর িবষয়গুেলা মানবািধকােরর পিরি িতেক সংকটাপ কের
তু েলেছ। আ িলক এইসব বণতার ওপর িভি কের, এিশয়ান ফডােরশন এেগইন এনেফাসড িড এ ািপয়াের (AFAD) এই দশগুেলােক
দুইভােগ িবভ কেরেছ। এক, উ ঝুঁ িকপূণ দশ; যখােন গুেমর ঘটনা ঘটেছ িকংবা আবারও ঘটেত পাের (বাংলােদশ, পািক ান, ভারতশািসত জ ু ও কা ীর এবং িফিলিপ )। দুই, নু নতম/মধ ম ঝুঁ িকর দশ, যখােন সা িতক অতীেত এই ধরেনর ঘটনা ঘেটিছল এবং ঘটনা
পরবত িবচার চলেছ ( ল া, নপাল, ইে ােনিশ া, িতমুর- লে , লাওস, দি ণ কাির া)। এখােন উে করা েয়াজন য, অিবরাম চলেত
থাকা এই গুেমর ঘটনাগুে লা ‘গুম থেক সকল ব ি র সুর ার জন ই ারন াশনাল কনেভনশন (আইিসিপইিড)’-এ অপরাধ িহেসেব ীকৃ ত।
এিশয়ান ফডােরশন এেগইন এনেফাসড িড এ ািপয়াের (AFAD)-এর সদস সংগঠনগুিলর মেধ দি ণ এিশ া সবেচে বিশ সংখ ক গুেমর
ঘটনা ঘেটেছ। পািক ােনর িডেফ অফ িহউম ান রাই স (DHR) ২০১৭ সােলর জুন পয ২,৪৪৫ জেনর গুম হওয়ার ঘটনা রকড কেরেছ;
এঁেদর মেধ ১,২৭৬ জন এখেনা িনেখাঁজ রেয়েছন, ৩১৬ জনেক পরবত েত পাওয়া গেছ এবং ১৫২ জেনর অব ান সনা করা গেছ এবং ৫১
জেনর মৃতেদহ উ ার করা হে েছ। বাংলােদেশর মানবািধকার সংগঠন অিধকার ২০১৭ সােলর জানু াির থেক জুন পয ঘেট যাওয়া গুেমর
ঘটনাগুেলার এক িতেবদন কাশ কেরেছ; যখােন বলা হেয়েছ য, সরকারী বািহনীর সদস েদর ারা ৫৭ জন গুম হেয়েছন। ১৯৮৯ সাল
থেক ভারত শািসত জ ু ও কা ীের সশ িবে াহীেদর দমেনর নােম পিরচািলত ভারতীয় সামিরক বািহনীর অিভযােনর ফেল আনুমািনক
৮,০০০ গুেমর ঘটনা ঘেটেছ।
৩০ বছর ধের চলা গৃহযুে র কারেণ লংকায় অ ত ৬০,০০০ রও বশী গুেমর ঘটনা ঘেটেছ এবং সত ও ন া িবচােরর জন িভক ম
পিরবােরর দাবী এখেনা অব াহত আেছ। লংকার মত নপােলও অভ রীণ ে র কারেণ ১,৩৬০ গুেমর ঘটনা ঘেটেছ এবং ঘটনাপরবত
এগুেলার িবচার ি য়া এখেনা চলেছ। সত ও ন া িবচার িত ার জন িভক ম পিরবারগুেলার দাবী এখেনা অব াহত আেছ।
৭০-এর দশেকর মােকাস একনা কে র সম এবং পরবত শাসেনর অধীেন িফিলপাইেন ২,০০০ এরও বিশ গুেমর ঘটনা ঘেটেছ। সুহােতার
আমেল ১৯৬৫-১৯৬৬ সােল ইে ােনিশয়ায় ায় ৩২,৭৭৪ জন গুম হন এবং পরবত েত ১৯৯৫-১৯৯৯ সােলর মেধ ইে ােনিশ া কতৃ ক আেচহ
েদশ দখেলর সময় ায় ১৮,৬০০ জন গুম হন। িক ইে ােনিশ ার ক াস ১৯৮৪-২০১৩ সাল পয ঘেট যাওয়া ঘটনাগুেলার মেধ মা
১৫৪ ঘটনা রকড করেত পেরেছ। দি ণ কাির া ৬৪ ঘটনা রকড কেরেছ, যা জািতসংেঘর ওয়ািকং প UNWGEID, যারা গুম িনেয়
কাজ কের, তােদরেক পাঠােনা হেয়েছ। এই দি ণ কাির ার নাগিরকরা উ র কাির া কতৃ ক অপ ত হন এবং তাঁেদর এখেনা পয কান খাঁজ
পাওয়া যায়িন। লাওেস ৫
নতু ন গুেমর ঘটনা ঘেটেছ, যার মেধ রেয়েছ আ জািতকভােব শংিসত উ ন কম সা াথ সমেফান। তাঁেক
২০১২ সােলর িডেস ের গুম করা হয়, যা পুি লেশর িসিস িভেত রকড করা হেয়েছ।
আমরা জািন য, ১৯৪১ সােল না িস শাসক কতৃ ক ঘািষত Nacht und Nebel (নাইট অ া ফগ) িডি 'র অধীেন ি তী িব যুে র সম
িহটলােরর যুগ থেক এই জঘন অপরাধ সংঘ ত হেয় আসেছ। যুে র সম , যাঁেদর না িস শাসকেদর জন হুমিক িহেসেব িবেবচনা করা
হেতা, তাঁেদরেক অপহরণ কের জামািন িনেয় আসা হেয়িছল এবং সামিরক আদালেত তাঁেদর িবচার করা হেয়িছল। এরপর তাঁেদরেক মৃতু দে
দি ত করা হেয়িছল িকংবা মৃতু পয ক াে আটক রাখা হেয়িছল। এই কৗশল মানুেষর মেন যেথ ভ ধরােত ব থ হওয়ায়, িহটলার
িতেরাধ আে ালেনর ওপর অিভযান তী তর কের এবং এর অংশ িহেসেব িভক মেদরেক রােতর বলা গাপেন তাঁেদর দশ থেক জামািনেত
অপহরণ কের িনেয় যাওয়া হয় এবং ই াকৃ তভােব অপহরেণর িবষয় তাঁেদর পিরবােরর কাছ থেক লুিকে রাখা হয়। এইভােব একিদন সইসব
িভক মরা িচরতের হািরে যান।
২০০৬ সােল, জািতসংঘ ‘গুম থেক সকল ব ি র সুর ার জন ই ারন াশনাল কনেভনশন (আইিসিপইিড)’ নােম সবার জন বাধ তামূলক
এক চু ি অনুেমাদন কের। আইিসিপইিডেত গুমেক এক মানবতািবেরাধী অপরাধ বেল ঘাষণা করা হে েছ যার আওতায় বৃহ র ও এক
িন মানুগ প িতেত রাে র এেজ েদর ারা বা রাে র অনুেমাদন সােপে যিদ কান ব ি র চলােফরার াধীনতা খব কের তাঁেক কান অজানা
জায়গায় আটক রাখা হয় এবং যিদ ঐ ব ি র িনেখাঁেজর িবষয় অ ীকার করা হয় তেব সটােক ঐ অপরাধ িহেসেব িচি ত করা হেব।
এখন পয , ৯৬
া রকারী এবং ৫৭ অনু া রকারী দশ থাকা সে ও কনেভনশন সাবজনীন অনুসমথন অজেনর থেক এখনও অেনক
দূের রেয়েছ, যা এ বা বায়ন করেত না পারার অন তম কারণ।

আইিসিপইিড এক পুরােনা ও প িতগত অপরােধর িবরুে অেপ াকৃ ত নতু ন হািতয়ার। গুম এমন এক অপরাধ, যা পিরবার এবং স দা সহ
সমােজর িবিভ ের িব ার লাভ কের একািধক মানবািধকার লংঘেনর কারণ হেয় দাঁড়ায়। আইিসিপইিড গুমেক অপরাধ িহেসেব গন করেত
ব ব া নয়ার জন অনু া রকারী দশগুেলােক বাধ করার চ া করেছ, কারণ আইিসিপইিড এই অপরােধর িবরুে এক
িতব ক হেয়
দাঁড়ােত িত িতব । এই কনেভনশন েত রেয়েছ, গুমেক দশীয় আইেন অপরাধ িহেসেব অ ভূ করণ এবং সই মাতােবক গুেমর
অিভেযাগগুেলার বাধ তামূলক তদ , গুেমর িশকার ব ি েদর সিত কার পিরি িত এবং এঁেদর অব ান সনা করণ, অপরাধীেদর িবচােরর
আওতায় আনা এবং িত েদর িতপূরণ িনি ত করা। আইিসিপইিড এক
এবং বাধ তামূলক সাবজনীন িবচারব ব ার জন ও কাজ
কের।
আমরা এই গুম হওয়া ব ি েদর রেন আ জািতক িদবেস, একেযােগ সম এশী দশগুি লেক কনেভনশন অনুসমথন করার জন আহবান
জানাি । আমরা বাংলােদশ, ভারত, ইে ােনিশ া, লাওস, নপাল, পািক ান, িফিলপাইনস, থাইল া , িতমুর- লে এবং অন ান সম এশী ও
অন ান দশগুেলা যারা এখেনা অনুসমথন কেরিন তােদরেক অিবলে আইিসিপইিড-র মত গুরু পূণ এক কনেভনশনেক অনুসমথন করার জন
আ ান জানাি । পৃি থবী থেক গুম িনমূল করার জন আইিসিপইিডর মত এক ধান আ জািতক চু ি অনু া র, অনুসমথন, অনুেমাদন এবং
বা বা েনর পদে প হণ েয়াজন। আইিসিডইিপিডর অনুসমথনকারী দশগুেলােক অবশ ই গুমেক দশীয় আইেন অপরাধ িহেসেব গন কের
অপরাধীেদর শাি দান করেত হেব।
িব ব াপী গুেমর িশকার সকল ব ি র িত া জানােত, AFAD এবং তার সব সদস -সংগঠনগুেলা এিশ ার এবং অন ান দশগুেলার দরজা
কড়া নাড়েত থাকেব যােত আইিসিপইিড, সাবজনীন অনুসমথন অজন করেত পাের এবং বা বািয়ত হেত পাের। এটা হেব আমােদর প থেক
গুেমর িশকার ব ি েদর িত সেবা
া িনেবদন। তাঁেদরেক কখনই কউ ভু েল যােব না। কখনই না!
া িরত,

খুররম পারেভজ
চয়ারপারসন

মরী আইিলন িড. বাকালেসা
সে টাির জনােরল

