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pাk কথন
১৯৯৪ সােল কাশ্মীের সnানহারা মা-বাবা’রা একিট সংগঠন ৈতরী কেরন। পৃিথবীর 
ইিতহােস িবরল। Association for Parents of Disappeared Persons (APDP)। 
কাশ্মীের েসনা ঘনt িবশব্েসরা। সেতেরা জন নাগিরক িপছু একজন ৈসনয্। আর িনেখাঁজ 
নাগিরেকর তািলকা দীঘর্ েথেক দীঘর্তর হেয়েছ। িকnt রাজধানী িদlীর বুেক িবশব্িবখয্াত 
িবশব্িবদয্ালেয়র েহােsল েথেক ছাt িনেখাঁেজর ঘটনা ঐ তািলকায় আরও সংেযাজন 
কেরেছ। আরও িবsেয়র, েদেশর সেবর্াc তদnকারী সংsা িসিবআই হাত gিটেয় েফলেত 
েচেয়েছ। গণতেntর অনয্তম sm িবচারবয্বsা তােত সmিত জািনেয়েছ। এমন ৈনরাজয্ 
নীরেব েমেন েনওয়ার অথর্ এই অনয্ােয়র অংশীদার হওয়া। ১৯৯২ েথেক জুটিমেলর 

িমক িভখারী পােশায়ান িনেখাঁজ, তার িকনারা আজও হয়িন, মামলা িহমঘের িকnt বn 
হেয় যায়িন। ছাt, িমক িনেখাঁজ হেব আর সরকার ‘উnয়ন’-এর sp েদখােব, এটাই 
sাভািবক বেল েমেন েনওয়া অপরাধ। 

নাজীব আহেমদ িনেখাঁেজ অিভেযাগ িছল BJP’র ছাt সংগঠন ABVP’র 
েনতােদর িবrেd। িদlী পুিলশ অনীহা েদিখেয়িছেলা এফ.আই.আর েনওয়ার েkেt। 
েশষ ভরসা িহসােব হতভাগয্ মা আঁকেড় ধেরিছেলন িস.িব.আই েক, িবচার েচেয়িছেলন 
আদালেতর কােছ। েহিবয়াস কপর্াস নাগিরেকর িনরাপtার জনয্ রাে র দােয়র কথা 
বেল। জীিবত অথবা মৃত, িনেখাঁজ নাগিরেকর অিst সmেকর্ িনিশ্চত করার আইিন 
দািয়েtর কথা বেল। িস,িব.আই েkাজার িরেপাটর্ েদওয়ার পার আদালত েমেন িনেল 
নাজীব অনিst হেয় যােব। িকnt নাজীেবর মা এরপর িক করেব? কার কােছ যােব ? 
আইন েশষ জবাব িদেয় িদেল িবচার চাইেব কার কােছ? গণতnt রkােথর্ এই pেশ্নর জবাব 
েদওয়া জrরী। 

েসই তাড়না েথেক ছাt িনেখাঁেজর ঘটনািট িনেয় এই সংকলন। িতনজন িবিশষ্ট 
মানবািধকার কমর্ী িভn িভn দৃিষ্টেকাণ েথেক িবষয়িট তথয্ সহেযােগ আেলাচনা কেরেছন। 
পাঠকরা িবিভn েkেt pশ্নgিল tলেবন, চচর্া করেবন, সnানহারা মা’র পােশ েথেক 
ইনসােফর লড়াইেয় অংশীদার হেবন আশা েরেখ APDR, উtরপাড়া-েকাnগর শাখার 
এই pকাশনা।
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েজএনইউ’র ছাt নাজীব আহেমদ িনেখাঁেজর তদn 
না 

‘অপােরশন অল িkয়ার’

আিশস gp
[মানবািধকার কমর্ী - আhায়ক, েকাঅিডর্েনশন অফ েডেমােkিটক রাইটs  অগর্ানাইেজশন ]

হঠাৎই হািরেয় েগেলা নাজীব। ২৭ বছেরর যুবক sp েদখেতা ডাkার হেব। sp সফল 
করেত েচষ্টাও কেরিছেলা েমিডকয্াল কেলেজ ভিতর্র েযাগয্তা অজর্েনর। িকnt পােরিন। 
হাল ছােড়িন উtরpেদেশর বাদাউেনর মধয্িবt পিরবােরর সnান নাজীব আহেমদ। 
pেবিশকা পরীkায় উtীণর্ হেয় ভিতর্ হেয়িছেলা জওহরলাল েনেহr িবশব্িবদয্ালেয় (েজ 
এন ইউ) এমএসিস বােয়ােটকেনােলািজেত। নাজীেবর মা ফািতমা নািফস একিদন 
বলিছেলন, ‘েজএনইউ-েত পড়ার সুেযাগ েপেয় আনেn মােতায়ারা হেয় উেঠিছেলা েস 
বেলিছল, আিm এবার আর আমােদর সংসাের dঃখ কষ্ট থাকেবনা। অেনক ভােলা চাকির 
পােবা আিম।’ েসই নাজীব ছুিটর পর েজএনইউ-েত আসার d’িদেনর মেধয্ িনেখাঁজ হেয় 
েগেলা ২০১৬’র ১৫ই অেkাবর সকােল, েজএনইউ’র ছাtাবাস মািহ-মাnভী েথেক। 

নাজীব আহেমেদর িনেখাঁজ হেয় যাবার ঘটনায় উtাল হেয় উেঠিছেলা েজএনইউ সহ 
েদেশর িবিভn িবশব্িবদয্ালয়। ২০১৭’র ১লা জানুয়ারী আিলগড় মুসিলম ইউিনভািসর্িটেত 
নাজীেবর জনয্ আেnালনরত ছাtেদর ওপর লািঠ চালােলা পুিলশ। নানা pশ্ন েদখা 
িদেয়িছেলা জনমানেস। নাজীেবর হািরেয় যাওয়া েscায়, নািক শিkpেয়ােগ? আজ 
d’বছর পের, ‘েদেশর pধান তদnকারী সংsা’ িসিবআই িদlী হাইেকাটর্ েথেক মঞু্জির 
িনেয় িনেয়েছ েkাজার িরেপাটর্ েপশ করার। অথর্াৎ, অেনক েচষ্টা কেরও সংsা নাজীব 
আহেমদ েক খঁুেজ বার করেত বয্থর্, তাই িসিবআই অনুসnােনর কাজ বn কের িদেত 
চায়। হাইেকােটর্র িবচারপিত এস মুরলীধর এবং িবচারপিত িবেনাদ েগােয়ল’র েবঞ্চ 
িসিবআই’র বkবয্ েমেন িনেয় ‘েkাজার িরেপাটর্’ দািখেলর অনুমিত েদন। আর বািতল 
কের েদন িবেশষ তদnকারী দল বা ‘িসট্’ গঠেনর জনয্ ফািতমা নািফেসর আেবদন। 
কী রকম একটা ৈনরােজয্র জগেত বাস করিছ আমরা। একজন kতী ছাt িবশব্িবদয্ালেয় 
পড়েত এেস িনেখাঁজ হেয় েগেলা, আর pশাসেনর িবিভn sের েসটা ধামাচাপা েদওয়ার 
েচষ্টা চলেত থাকল। 

pথেম িদlী পুিলশ, kাইম bাঞ্চ এবং পের িসিবআই ধােপ ধােপ পুেরা তদn 
একটা সুড়েঙ্গ িনেয় েফলেলা, েযখােন শুধুই অnকার। আর ওই তদnকারী সংsাgিল 
ও েজএনইউ’র মেধয্ একটা অdত িমল আেছ। সবকিট সংsাই েকndীয় সরকােরর 
অধীন। অথর্াৎ েকােনা িকছু ধামাচাপা িদেত হ’েল ওই সংsাgিলর মেধয্ সমnেয় েকানও 
সমসয্া েনই। নাজীেবর েkেt ধামাচাপা েদবার pিkয়াটা শুr হেয়িছেলা েগাড়া েথেকই। 
িনেখাঁজ হেয় যাবার আেগর িদন রােত নাজীব লািঞ্ছত হেয়িছেলা অিখল ভারতীয় িবদয্াথর্ী 
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পিরষদ (এিবিভিপ)-র সদসয্ ছাtেদর কােছ। তােক মারেধার করা হয়। অথচ, নাজীেবর 
মা ফািতমা নািফস যখন বসnkঞ্জ-নথর্ থানায় এফআইআর করেত যান তখন েসখানকার 
এসএইচও অথর্াৎ থানার চােজর্ থাকা পুিলশ অিফসার পরামশর্ েদন, নাজীব েক েকnd কের 
ছাtাবােস েয েগালমাল হেয়িছেলা তা এফআইআর-এ উেlখ করার দরকার েনই। শুধু 
িনেখাঁজ বেল এফআইআর কের িদন। আমরা (এসএইচও) d’চার িদেনর মেধয্ খঁুেজ 
েবর করেবা। এফআইআর েলখা হেলা েসই পরামশর্মেতা। পরবতর্ী সমেয় নাজীবেক 
িনেয় যখন ছাt আেnালন তীb হেয়েছ, তখন পুিলশ এিবিভিপ’র সদসয্ ৯জন ছাtেক 
আটক কের িজjাসাবাদ কের। নাজীবেক শারীিরক লাঞ্ছনার pতয্kদশর্ী অনয্ ছাtেদর 
বয়ােনর িভিtেতই শনাk করা হেয়িছেলা ওই ৯জনেক। মারধর করার সময় ওই ছাtরা 
নাজীবেক hমিকও িদেয়িছেলা dিনয়া েথেক সিরেয় েদবার। তদেnর শুr েথেকই এইসব 
মারধর, hমিক িবেশষ grt পায়িন পুিলশ ও তদnকারী সংsার কােছ।

পুিলশ pশাসেনর ওপর ভরসা রাখেত না েপের নাজীেবর মা েছেল িনেখাঁজ হবার 
চিlশ িদন পর, ২৫েশ নেভmর, ২০১৬-েত িদlী হাইেকােটর্র dারs হন। তিড়ঘিড় িদlী 
পুিলশ নাজীেবর সnান েদবার জনয্ পুরsােরর অথর্মূলয্ ১ লk টাকা েথেক ১০ লk টাকা 
করার কথা েঘাষণা কের। ১৪ই িডেসmর হাইেকাটর্ িনেদর্শ েদয়, েগাটা েজএনইউ চtের 
িচrিন তlািশর জনয্। েসই িনেদর্শ েমেন িদlী পুিলশ ৬০০ অিফসার ও কমর্ী, sাইপার 
ডগ িনেয়াগ কের তlািশ চালায় েগাটা িবশব্িবদয্ালয় চtর। একটা সময় পুিলশ িদlী 
হাইেকােটর্র পরামেশর্ (২২েশ িডেসmর, ২০১৬) েচেয়িছেলা এিবিভিপর ৯জন সদসয্েক 
পিলgাফ েটs করােত। িকnt সেnহভাজন ছাtরা রািজ না হওয়ায় েসই েটs করােনা 
সmব হয়িন পুিলেশর পেk। pশ্ন েতা sাভািবকভােবই উঠেত পাের, বসnkঞ্জ-নথর্ 
থানার এসএইচও একিট pাpবয়s যুবেকর িনেখাঁজ সংkাn এফআইআর-এ আেগর 
িদন রােত ঘেট যাওয়া শারীিরক লাঞ্ছনার ঘটনা উেlখ করেত না করেলন েকন? pশ্ন 
েতা উঠেতই পাের, এিবিভিপ-র সদসয্ ছাtরা পিলgাফ েটs িদেত এেতা ভয় েপেলন 
েকন?  িদlী পুিলশ ‘ইcাkত’ বয্থর্তার মেধয্ও একটা কাজ করেলা সাফেলয্র সেঙ্গ। 
২৮েশ জানুয়াির, ২০১৭েত হাইেকােটর্ নাজীব আহেমেদর পিরবার অিভেযাগ কের, 
েভাররােত িদlী পুিলশ বাদাউেন তােদর বািড় িঘের েফেল তlািশ চািলেয়েছ, েহনsা 
কেরেছ। েদেশর রাজধানী শহর েথেক একিট pাpবয়s যুবক হাওয়ায় িমিলেয় েগেলা, 
যার েখাঁেজ ১০০ িদন পের িদlী পুিলশ তlািশ চালােত েগেলা িনেখাঁজ যুবেকরই 
বািড়েত। অথচ এই িদlী পুিলশ নাজীব িনেখাঁজ হেয় যাবার সাতমাস পেরও তােক 
শারীিরক লাঞ্ছনা করার pতয্kদশর্ীেদর বয়ান িলিপবd কেরিন, ১৭ই েম, ২০১৭-েত এই 
অিভেযাগ কেরিছেলন ফািতমা নািফস।

সmবত িদlী পুিলেশর  আচার-আচরেণ বীত d হেয় হাইেকাটর্ ১৬ই েম, ২০১৭-
েত নাজীব আহেমদ িনেখাঁেজর তদnভার েকndীয় তদnকারী সংsা িসিবআই-র হােত 
tেল েদয়। িকnt েকানও লাভ হল না। িদlী পুিলেশর মেতাই, িসিবআইও খঁুেজ েপেলানা 
নাজীেবর সnান, খঁুেজ েপেলানা ওই িনেখাঁেজর েপছেন েকােনা অপরােধর সmকর্। 
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২রা জুন, ২০১৭েত তদn শুr করার pাথিমক pিkয়া িহসােব িসিবআই ‘অপহরণ ও 
েগাপেন অনয্ায়ভােব আটক কের রাখা’ সmিকর্ত ভারতীয় েফৗজদাির আইনিবিধর ৩৬৫ 
ধারায় একিট এফআইআর িলিপবd কের। ১৬ই েম দািয়t পাওয়ার পর ১৪ই নেভmর 
তদেnর অgগিত সmেকর্ হাইেকাটর্েক িসিবআই জানােলা ৯ জন সেnহভাজন ছােtর 
েমাবাইল েফান চিnগেড় ফেরনিসক লয্াবেরটিরেত পাঠােনা হেয়েছ পরীkা করার জনয্। 
আর pায় ৫ মাস পর, ২০১৮-র ২রা এিpল িদlী হাইেকাটর্ কেঠার ভৎর্সনা করেছ 
চিnগেড়র ফেরনিসক লয্ােবােরটিরেক েমাবাইল েফানgিল পরীkার েkেt গািফলিতর 
জনয্। 

িদlী পুিলশ েথেক িসিবআই, এভােবই নাজীব িনেখাঁেজর তদn এিগেয়েছ kষ্ণ 
গhেরর িদেক। েদেশর বতর্মান রাজৈনিতক, সামািজক পিরিsিতেত এটাইেতা হওয়ার 
িছেলা। দািয়t েনবার pায় এক বছর পের, ১১ই েম,  ২০১৮েত িসিবআই হাইেকাটর্েক 
জানােলা, নাজীেবর িনেখাঁেজর েপছেন েকােনা অপরাধমূলক সূt খঁুেজ পাওয়া যায়িন। 
অথর্াৎ অিধকাংশ মানুেষর সেnহ অমূলক। অপহরণ বা হতয্া জাতীয় েকােনা ঘটনার 
সূt পাওয়া যায়িন। ১২ই জুলাই, ২০১৮েত িসিবআই kষ্ণ গhেরর িদেক আরও একটু 
এিগেয় হাইেকাটর্েক জানােলা, আমরা খুব grt িদেয় ভাবিছ তদেnর কাজ বn কের 
েদবার িবষয়িট। ৪ঠা েসেpmর, ২০১৮ েদেশর সেবর্াc তদnকারী সংsা একিট যুবেকর 
সnােন চরম অপদাথর্তা pদশর্ন কের তদn pিkয়ােক kষ্ণ গhের তিলেয় যাবার 
বয্বsা করেলা। হাইেকােটর্ িসিবআই জািনেয় িদেলা, তদেnর কাজ বn কের েদবার 
িসdাn িনেয়েছ তারা। অথর্াৎ তারা আদালেত ‘েkাজার’ িরেপাটর্ দািখল করেত চায়। 
একিদন েছেলর সnান পােবন এই আশা বুেক িনেয় েবঁেচ থাকা ফািতমা নািফস হাহাকার 
কের উেঠিছেলন। আইনজীবীর মাধয্েম আদালেতর কােছ তার কাতর আেবদন িছেলা, 
অnত আর একিটবার েচষ্টা করা েহাক নাজীেবর সnােন, হাইেকােটর্র তttাবধােন গঠন 
করা েহাক িবেশষ তদnকারী দল। েসই আেবদেন সাড়া েদয়িন dই িবচারপিতর েবঞ্চ। 
িনেখাঁেজর dবছর পূণর্ হবার িঠক সাতিদন আেগ িদlী হাইেকাটর্ িসিবআই’র িসdােn 
েমাহর লািগেয় ফািতমা নািফেসর সব আেবদন নাকচ কের িদেয় বেল, িনm আদালেত 
িসিবআই যখন েkাজার িরেপাটর্ জমা েদেব তখন েসখােন আপনােদর দািবgেলা জানােত 
পােরন।  

১৫ই অেkাবর িনm আদালেত েkাজার িরেপাটর্ জমা িদেয়েছ িসিবআই, আগামী 
২৯েশ নেভmর, ২০১৮ শুনািন হেব েসখােন। আসেল রাজৈনিতক ঘটনাgিলর 
েkেt রাে র পুিলশ pশাসন বা তদnকারী সংsাgিলর sাধীন sttা বেল িকছু আর 
অবিশষ্ট েনই এেদেশ। েকােনািদন িছেলা িকনা েসটা িনেয়ও তকর্ করা েযেত পাের বh 
সময় ধের। যিদও নাজীব রাজনীিত সmেকর্ িক ভাবেতা আিম জািননা, িকnt pতয্k 
সmকর্ তার িছেলানা দলীয় রাজনীিতর সেঙ্গ। তবু তার িনেখাঁজ হেয় যাওয়াটা একটা 
রাজৈনিতক ঘটনা িহসােবই েদখেত হেব েদেশর সাmpিতক েpkাপেট। েযখােন ধমর্ীয় 
সংখয্ালঘু সmpদােয়র মানুষেদর ওপর আkমণ pায় pিতিদনকার ঘটনা হেয় দাঁিড়েয়েছ। 
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শাসকদেলর pতয্k বা পেরাk মদেত নৃসংশভােব খুন হেত হেc দিলত, আিদবাসীেদর। 
এসেবর জনয্ কতজন সাজা েপেয়েছ বা পােc? এই রাজৈনিতক, সামািজক েpkাপেট 
নাজীবেক খঁুেজ েবর করা নয়, সরকার তার দািয়t পালন কের ঘটনািটেক ধামাচাপা 
িদেয়। েজএনইউ pশাসন, িদlী পুিলশ, িসিবআই িতনিট সংsাই েকndীয় সরকােরর 
অধীন। েকউ নাজীবেক খঁুেজ েবর করেত িনেজেদর দায়-দািয়t পালন কেরিন।

িবশব্িবদয্ালয় ছাtাবাস েথেক িনেখাঁজ হেয় যাওয়া একিট ছােtর মা েক উপাচাযর্ 
জগেদশ kমােরর সেঙ্গ েদখা করেত িদেনর পর িদন pশাসিনক ভবেনর িসঁিড়েত ধণর্া 
িদেত হয়। িবশব্িবদয্ালয় pশাসনেক দায়মুk করেত িনেখাঁেজর একমাস পের িদlী 
পুিলেশর যুg কিমশনার (kাইম) রবীnd যাদব বেলন, ‘আমরা একজন অেটা চালকেক 
েপেয়িছ, েয জািনেয়েছ ১৫ই অেkাবর নাজীব েজএনইউ’র েগট েথেক তার অেটা 
িনেয়িছেলা জািকরনগর যােব বেল। িকnt জািময়া িমিলয়া িবশব্িবদয্ালেয়র সামেন েস 
অেটা েথেক েনেম যায়’। বয্াস, দািয়t েশষ িবশব্িবদয্ালেয়র pশাসেনর। পুিলেশর সাহােযয্ 
নাজীবেক িবশব্িবদয্ালেয়র বাইের িনেয় আসা েগেছ! তাহেল আমােদরেতা আর েকােনা 
দািয়t েনই। ১৪ ও ১৫ই অkবেরর মধয্বতর্ী রােত এিবিভিপ’র সদসয্েদর হােত িনগৃহীত 
হেয়িছেলা নাজীব। রাত dেটা েথেক আড়াইটার মেধয্ মােক েফান কের পুেরা ঘটনা না 
বলেলও, এটা বেলিছেলা নাজীব ‘আমার সেঙ্গ িকছু একটা হেয়েছ।’  আর এই ঘটনা 
এফআইআর েলখার সময় পুিলশ অিফসার নাজীেবর মােক উেlখ করেত না করল। 
কােক বাঁচােত? এ pেশ্নর উtর যােত েবিরেয় না পের পুিলশ তদn pিkয়ােক েসিদেকই 
িনেয় েগেছ। কারণটা রাজৈনিতক। নাজীব িনেখাঁেজর pেশ্ন বার বার উেঠ এেসিছেলা 
এিবিভিপ’র ৯জন সদেসয্র নাম। িকnt পুিলশ তােদর েসভােব েকােনা িজjাসাবাদই 
করেলানা। কারণ েদেশর pধান শাসকদল িবেজিপর ছাt সংগঠেনর সদসয্ তারা। অথচ, 
এই িবশব্িবদয্ালেয়ই িমথয্া অিভেযােগ িদlী পুিলশ েজেল পািঠেয়িছল কানহাইয়া kমার, 
ওমর খািলদ, অিনবর্ােনর মেতা ছাt েনতােদর। নাজীেবর েkেt পুিলশ pশাসেনর 
ভয় িছেলা েকেচাঁ খঁুজেত সাপ না েবিরেয় পের! আর েসরকম িকছু হেল আর একবার 
নাক কাটা েযেতা িবেজিপর, তাই নাজীব িনেখাঁেজর তদেnর নাম েবাধহয় েদওয়া হেলা 
‘অপােরশন অল িkয়ার’।

িসিবআই সmেকর্ নtন কের বলার িকছু েনই। ওরা িনেজরাই িনেজেদর উলঙ্গ 
কের িদেয়েছ। রােজয্ রােজয্ দাঙ্গা-হাঙ্গামা-খুন-dনর্ীিতর অিভেযাগ েথেক েকndীয় 
শাসকদেলর েনতােদর মুk কের িসিবআইেত pেমাশন পান পুিলশ অিফসাররা। িদlীর 
kমতায় েয যখন, তারই বশংবদ ওরা। তাই হয়েতা নাজীব িনেখাঁজ তদেn েবিশ 
দাপাদািপ ঝাপাঝািপ না কের দািয়t পাওয়ার এক বছেরর মেধয্ই ‘েkাজার িরেপাটর্’ 
েপশ আদালেত।  এই েদশটােকই েতা বেল ‘অtলনীয় ভারত’, আর ইংেরিজেত 
‘ইনেkিডবল ইিnয়া’। েলখাটা েশষ করিছ নাজীেবর মা ফািতমা নািফেসর কােছ kমা 
েচেয়, এই অtলনীয় ভারেতর rপকার যারা তােদর সমূেল উৎখাত করার লড়াইটােক 
তীb েথেক তীbতর করেত না পারার জনয্। 
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জৈনক নাজীব আহেমদ ও ভারতীয় গনতেntর িকs সা

সুমন কলয্াণ েমৗিলক
[ অিধকার আেnালেনর অgণী কমর্ী - আসানেসাল িসিভল রাইটs অয্ােসািসেয়শন-এর সদসয্ ]

নাজীব আহেমদ ভারতীয় pজাতেntর নাগিরক। বােয়া েটকেনালিজর এই েমধাবী ছাt 
আজ d’বছর িনেখাঁজ। নাজীব েকােনা ‘িদকশূনয্পুর’-এর বািসnা িছেলন না। রাজধানী 
িদlীেত অবিsত েদেশর অgণী িবশব্িবদয্ালেয়র (েজ.এন.ইউ) মািহ-মাnিভ েহােsল 
েথেক ২০১৬’র ১৫ই অেkাবর িতিন িনেখাঁজ হন। েদেশর pমুখ তদn সংsা েসnাল বুয্েরা 
অফ ইনেভিsেগশন-এর আিজর্ েমেন িদlী হাইেকােটর্র dই সদেসয্র েবঞ্চ (িবচারপিত 
এস.মুরলীধর ও িবজয় েগােয়ল) নাজীব অnধর্ান মামলার ফাইল বn করার অনুমিত 
িদেলন। এমনিক তদেnর েsটাস িরেপাটর্ েপেত েগেল নাজীেবর পিরবারেক ায়াল 
েকােটর্ েযেত হেব। েসাজা ভাষায় এর অথর্ পৃিথবীর িdতীয় বৃহtম গণতnt বেল অহরহ 
িবjািপত এেদেশর আইিন বয্বsার আর েকােনা দায় রইল না গণতািntক pজাতেntর 
িনেজর সnানেক খঁুেজ বার করার।

আমরা নাজীব অnধর্ান মামলার এই পিরণিতর সেঙ্গ সহমত নই কারণ িস.িব.
আই-এর তদn pিkয়া, ঘটনার েpkাপট, তদn চলাকালীন েবশ িকছু pিতিkয়া 
আমােদর সিnহান কের tেলেছ। েসই সেnেহর কারণgিল আেগ উেlখ করা দরকার।

pথমত : নাজীব েযিদন িনেখাঁজ হন তার আেগর িদন েহােsেল িব.েজ.িপ’র ছাt 
সংগঠন অিখল ভারত িবদয্াথর্ী পিরষদ-এর চারজন ছােtর সেঙ্গ তার বচসা ও হাতাহািত 
হয়। এ.িব.িভ.িপ ও pথম িদেক িবশব্িবদয্ালয় pশাসন এই ঝােমলার কথা অsীকার 
কের। িকnt পরবতর্ীেত ছাt আেnালেনর চােপ কtর্পk তদn কিমিট গঠন কের। িচফ 
pkর এ.িপ.িডমিরর  েনttাধীন কিমিটর িরেপাটর্ ইিতমেধয্ pকািশত। েসই িরেপােটর্ 
sষ্ট ভাষায় ঘটনার জনয্ িবkাn kমার, অংিকত রায়, সুনীল িসং ও িবেজnর ঠাkর 
নােম চার ছাtেক দায়ী করা হয়। িকnt েহােsল পিরবতর্ন ছাড়া কtর্পk-এর পk েথেক 
অিভযুk চার ছােtর িবrেd আর েকােনা বয্বsা gহণ করা হয় িন। কtর্পেkর এই 
িনিkয়তার pিতবােদ িডমির পদতয্াগ কেরন।

িdতীয়ত : নাজীেবর মা নািফসা েবগম িবিভn সমেয় পুিলশ ও িস.িব.আই-এর 
ভূিমকা সmেকর্ েয অিভেযাগgিল কেরিছেলন তার সারবtা আেছ। নািফসার বkবয্ 
িছল িতিন যখন pথেম তার েছেলর িনেখাঁজ হওয়ার বয্াপাের িদlীর বসnkঞ্জ পুিলশ 
েsশেন F.I.R দােয়র করেত যান তখন েসখােন উপিsত িডউিট অিফসার বেলন বয়ােন 
েকানও অিভযুেkর নাম না িলখেত, তাহেল drত তার েছেলেক খঁুেজ েদওয়া পুিলেশর 
পেk সmব হেব। নািফসার আরও অিভেযাগ েয যখনই িতিন পুিলেশর বা তদn pিkয়ার 
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িনিkয়তার িবrেd েকােনা অিভেযাগ করার pstিত েনন তখনই বলা হয় নাজীবেক খঁুেজ 
পাওয়ার বয্াপাের েকােনা নtন সূt পাওয়া েগেছ। সকেলর হয়েতা মেন পরেব েয 
নািফসা অেনকিদন আেগ সংবাদ মাধয্েম িববৃিত িদেয়িছেলন েয পুিলশ তােক জািনেয়েছ 
ঘটনার রােত একিট অেটা িরকশা কের নাজীব  জািময়া িমিলয়া িবশব্িবদয্ালেয়র সামেন 
েনেমেছ। এমনিক এই অিভেযাগও উেঠেছ েয নাজীেবর সেঙ্গ হাতাহািতর বয্াপাের েয চার 
ছােtর নাম উেঠেছ, পুিলশ এখনও তােদর িজjাসাবাদ কেরিন। pসঙ্গত উেlখেযাগয্ 
েয ২৫েশ নেভmর ২০১৬ পুিলিশ িনিkয়তার অিভেযাগ এেন নাজীেবর মা pথম িদlী 
হাইেকােটর্র শরণাপn হন।

tতীয়ত : তদn pিkয়া সmাদেনর েkেt pথেম িদlী পুিলশ ও পের িসিবআই 
েয ভূিমকা পালন কেরেছ তা িনেয় যেথষ্ট pশ্ন থাকেছ। িবিভn সমেয় তদnকারী 
সংsাgিল েথেক েয সমs খবর pচার মাধয্েম েবিরেয়েছ তােত নানান ধরেনর সূt ও 
সmাবনার কথা বলা হেলও তা কখনও িনিদর্ষ্ট অয্াকশেন  rপাnিরত হয়িন। নাজীব 
সmেকর্ েকানও তথয্ জানােনার ইনাম এক লk েথেক দশ লk টাকা করা হেয়েছ। 
হাইেকােটর্র হsেkেপ ১৯েশ নেভmর ২০১৬ েজ এন ইউ কয্াmােস িsফার ডগ িদেয় 
তlািশ করা হেয়েছ; িকnt ততিদেন dমাস েকেট েগেছ। তদnকারী সংsাgিল বদায়ুেত 
খানা তlািশর নােম নাজীেবর আtীয় পিরজনেক েহনsা কেরেছ - এমন অিভেযাগও 
উঠেছ। িসিবআই তার রাজৈনিতক pভুেদর মিজর্মেতা তদn pিkয়ার গিতpkিত িনয়ntণ 
কের, এ অিভেযাগ নtন নয়।

চtথর্ত : তদn pিkয়া চলাকালীন একটা খবর সুেকৗশেল pচার করা হয় েয 
নাজীব ইসলািমক েজহািদ সংগঠন আইিসস (ISIS) এর সদসয্পদ gহণ কের িসিরয়া 
চেল েগেছ। জৈনক যেশাবn িসং িনেজেক িবেজিপ সমথর্ক পিরচয় িদেয় pথম এই 
‘চমকpদ’ খবরিট টুইট কেরন। পের িবেজিপ’র সবর্ভারতীয় সmাদক রাম মাধব ও 
সাংসদ sপন দাশgp ‘খবর’িট িরটুইট কেরন। খবেরর সেঙ্গ িছল েজ.এন.ইউ-এর 
বামপnী ছাt সংগঠন ও সমাজকমর্ীেদর িবrেd যেথc িবেষাdার কারণ নাজীবেক 
খঁুেজ বার করার বয্াপাের তারা pথম েথেক আেnালন করিছেলন। পরবতর্ীেত সংবাদিট 
ভুেয়া pমািণত হয়।  িকnt তার আেগই সংঘ ঘিনষ্ঠ িট-িভ চয্ােনল ও সংবাদ মাধয্েমর 
েসৗজেনয্ ভুেয়া খবরিট কেয়কিদন ধের ধারাবািহক ভােব pচািরত হয়। েক বা কারা 
কী উেdেশয্ এই িমথয্া খবরিট pচার কেরিছল তা আজও জানা যায়িন। ভুেয়া খবের 
তার পিরবােরর সmানহািন হেয়েছ, তাই নাজীেবর মা েবশ িকছু িট.িভ. চয্ােনল, একিট 
ইংেরিজ সংবাদপt ও এিবিভিপ-র েনতা েসৗরভ শমর্ার িবrেd মানহািনর মামলা দােয়র 
কেরন। িকnt রহসয্ময়ভােব পািতয়ালা হাউস েকাটর্ েথেক েসই মামলার নিথপt হািরেয় 
যায়।
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পঞ্চমত: নাজীব অnধর্ােনর েpkাপেট েয িবশব্িবদয্ালেয়র নাম আেছ তাও 
উেdেগর একটা বড় কারণ। ২০১৪ সােল নেরnd েমাদী সরকার েকেnd kমতাসীন 
হবার পর েথেক এই িবশব্িবদয্ালয় সংঘ পিরবার তথা উg িহnুtবাদীেদর মতাদশর্গত 
আkমেণর pধান লkয্বst। শুধু মতাদশর্গত আkমণ বলা ভুল হেব, pশাসেনর পেরাk 
মদেত েসখানকার ছাt-ছাtীেদর উপর বারংবার েলেঠল বািহনীর dারা শারীিরক আkমণ 
হেয়েছ। িবশব্িবদয্ালেয়র উপাচাযর্ েদশেpেমর pতীক িহসােব কয্াmােস সামিরক বািহনীর 
টয্াঙ্ক বসােনার psাব িদয়ােছন। সাmpদািয়ক েমrকরণ-েক তীb করেত ‘ইসলািমক 
েটরিরসম’ নােম এক নtন েকাসর্ েখালার উেদয্াগ েনয়া হেয়েছ। কানহাইয়া kমার, উমর 
খািলদ িবতকর্ আজও জীবn। িকnt আkমণই েশষ কথা নয়। এই pিতkলতার িবrেd 
েসখানকার ছাt-ছাtীেদর বীরtপূণর্ pিতেরাধ আজ সারা েদেশ গণতািntক মূলয্েবােধ 
িবশব্াসী মানুষেদর কােছ অনুেpরণা। তাই েসই িবশব্িবদয্ালেয়র একিট েমধাবী ছােtর 
মারিপেটর পর িনেখাঁজ হেয় যাওয়ার ঘটনার মেধয্ চkাn থাকেতই পাের।

এই উপিরউk কারণgিলর জনয্ আমরা দািব করিছ নাজীব অnধর্ান রহসয্ 
মামলার ফাইল পুনরায় েখালার জনয্। হাইেকােটর্র রায় হতাশজনক িকnt তােত সব িকছু 
েশষ হেয় যায়িন। ১৫ই অেkাবর, ২০১৮ িদlীর রাজপেথ ছাt ও সমাজকমর্ীেদর দৃp 
িমিছল pমাণ করল নাজীেবর জনয্ নয্ায়িবচার চাওয়ার আেnালন থামেব না। শুধু একটা 
কথা যুk করেত চাই, দীঘর্িদন ধের এেদেশ গণ আেnালেনর মেধয্ একটা কামরা িবনয্াস 
হেয় আেছ। এখােন িমেকর সমসয্া িনেয় িমক সংগঠন কথা বলেব, kষেকর সমসয্ায় 
পেথ নামেব kষকেদর সংগঠন। িকnt আজ যখন আkমণ সবর্বয্াp, তখন pিতেরাধ 
লড়াইেত েজাট বাঁধেত হেব সবাইেক। ছাtেদর বয্ািরেকড লড়াইেত েযমন ফসেলর 
নয্াযয্ মূেলয্র দািব ধব্িনত হেব েতমিন িমক আেnালেনর রk িনশােন েলখা থাকেব 
কালা কানুন UAPA pতয্াহােরর কথা। েসই ভাবনােতই নাজীেবর জনয্ নয্ােয়র দািব 
হেয় উঠুক সবার দািব। অিধকার বুেঝ েনবার লড়াইেত আমােদর িজতেতই হেব কারণ 
েরািহত েভমুলা, জুেনইদ বা নাজীেবর মােয়রা আজও অrসজল েচােখ নয্ায়িবচােরর 
জনয্ অেপkা করেছ।
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নাজীব আহেমেদর বলপূবর্ক িনেখাঁজ ও ইনসােফর মৃtয্

সুজাত ভd
[ মানবািধকার কমর্ী - এ.িপ.িড.আর েকndীয় সmাদক মnলীর সদসয্ ]

১৯৭৮ সাল। আেজর্িnনায় িবশব্কােপর আেয়াজন চলেছ। তখনও সামিরক শাসেনর 
দমনপীড়েনর kত বহন করেছ েদেশর অতয্াচািরত মানুেষরা। হাজার হাজার “বলপূবর্ক 
িনেখাঁেজর” সnােন মা-বাবারা রাsায়। তৎকালীন েpিসেডn েজনােরল িভেদলা িযিন 
মানুষেক িনেখাঁজ কের িদেত ওsাদ িছেলন, তােক এক সাংবািদক সেmলেন এক ঝাঁক 
িবেদশী সাংবািদক pশ্ন কেরিছেলন আেজর্িnনায় “বলপূবর্ক িনেখাঁেজর” সবর্েশষ অবsা 
জানেত। হাত উলেট হাসেত হাসেত িতিন বেলিছেলন 

The disappeared do not exist, they are not alive nor dead; they simply 
do not exist.

বয্িk িহসােব হািরেয় েগল, ভয্ািনশ/হাওয়া হেয় েগল, তার অিstই খঁুেজ পাওয়া 
েগল না, পিরবােরর সােথও েনই, সমােজও েনই। বয্িk সttািটই িনেখাঁজ। সtর 
দশক েথেক ভারতবষর্ একই অিভjতার মেধয্ িদেয় েগেছ বা যােc বারবার। েযমন 
সেরাজ দt; েযমন িভখাির পােসায়ান। জওহরলাল েনেহr িবশব্িবদয্ালেয়র এম.এস.িস 
বােয়ােটকেনালিজেত সদয্ ভিতর্ হওয়া নাজীব আহেমদ ২০১৬ সােলর ১৫ই অেkাবর 
েথেক “িনেখাঁজ” হওয়া এমনই এক ছাt তথা যুবক তথা ভারতীয় নাগিরক।

নাজীেবর মা ফিতমা নািফস কtর্ক দােয়র করা ২০১৬ সােলর ২৮েশ নেভmর 
িদlী হাইেকােটর্ েহিবয়াস কপর্াস [জীিবত বা মৃত অবsায় বয্িkেক হািজর করা] মামলায় 
শুনানী চলাকালীন িবচারপিতdয় িড.এস.িসসটানিট এবং িবেনাদ েগােয়েলর মnবয্িট 
pিণধানেযাগয্; িস.িব.আই-এর তদেnর অনgসারতা, িঢেলিমেক ভৎর্সনা কের তাঁরা 
বলেলন : 

This is the heart of India. No one can just disappear from here. It cre-
ates a sense of insecurity among people. If he disappeared, then there 
is something more to that… All angles should be explored. 45 days 
is a long period for someone to be underground. [সূt: The Hindu, 
29.11.2016]
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৮ই অেkাবর, ২০১৮। িদlী হাইেকােটর্র িডিভশন েবঞ্চ – িবচারপিত মুরলীধর ও 
িবেনাদ েগােয়ল -  িস.িব.আই-এর নাজীেবর “িনেখাঁজ” সংkাn তদেnর যবিনকা টানা 
িরেপাটর্ gহণ করেলন এবং আেবদনকারী মা’েক বলেলন, যা িকছু বলার িনm আদালেত 
িবচারাধীন কেk িগেয় এবার বলেত। [ সূt: The Telegraph, 9-Oct-2018] অথর্াৎ  
বড়েজার তার মা নারাজী িপিটশন িদেয় পুনরায় তদেnর দাবী জানােত পােরন, এবং যার 
ফলাফল পূবর্িনধর্ািরত : বৃহৎ শূনয্।

অেkাবর ১৫, ২০১৬ েথেক অেkাবর ৮, ২০১৮ –এই েগাটা d’বছেরর মেধয্ 
বদাউেনর েভৗদনেটালার বািসnা নাজীেবর পিরবার, সাহিসনী মা’র ইনসােফর সংgাম, 
নানাsেরর মানুষ, সংগঠেনর pিতবাদ সবিকছু হওয়া সেttও সদয্pয়াত পািকsােনর 
মানবািধকার তথা নারী আেnালেনর অgণী সংগঠক আসমা জাহাঙ্গীেরর একিট 
পযর্েবkণেক পুনরায় সিঠক ও িনভুর্ল বেল pমাণ কের: ভারত উপমহােদেশ নয্ায়িবচার 
বstিট এক িবরল পদাথর্ (“rare commodity”)।

ঘটনাpবােহর িদেক এক ঝলক যিদ েচাখ বুিলেয় িনই তাহেলই েদখেত পােবা 
েছেলেক খঁুেজ পাওয়ার জনয্ সুষ্ঠু, িনরেপk, drত তদn পাওয়াটাই কত কিঠন হেয় 
উেঠিছল নাজীব পিরবােরর কােছ।

নয্ায়িবচার পাওয়ার পথ েতা dেটা : 
pথম pিkয়া: িবচােরর েদারেগাড়ায় েপৗঁছােনা – access to justice। নাজীেবর 

পিরবার েপৗঁেছােলন। মানবািধকার আইনজীবী কিলন গঞ্জালেভস মা’র হেয় সওয়াল 
করেলন িদlী হাইেকােটর্।

িdতীয় pিkয়া: িবচােরর সুষ্ঠু, অবাধ, িনরেপk রীিত পdিত েমেন নয্ায়িবচার 
অজর্ন করা – আইনী পিরভাষায় administration of justice। িdতীয় pিkয়া অথর্াৎ 
“আইন আইেনর পেথ চলেব” – এই অিতকিথত আpবাকয্ কতদূর িমথয্া অসংখয্ 
ঘটনার মেতা নাজীেবর ঘটনাও আরও একবার pমাণ করল।

ঘটনার সূtপাত হেয়িছল যখন নাজীেবর েহােsল মহী মাnিভেত অিখল ভারতীয় 
িবদয্াথর্ী পিরষেদর কেয়কজন ছাt িনবর্াচন উপলেkয্ pচার করেত আেস। েকান এক 
ঘটনার সূt ধের নাজীেবর ঘেরর সামেন তােদর বচসা হয়। নাজীবেক এিবিভিপ-র 
িবkাn kমার সহ অনয্ানয্রা মারেত শুr কের ও মুসিলম সmpদায়ভুk  েহt নাজীবেক 
ঘৃণা ও িবেdেষর গাল িদেত শুr কের; মুসিলম যুবক মাt ‘ধষর্ক’ – এই ইিঙ্গত িদেয় 
তারা বেল, “েতার কােছ ৭২ জন kমারী েমেয়েক পািঠেয় েদব” ইতয্ািদ। নাজীেবর 
pিতবাদ ও তােত আরও pহার; নাজীেবর হােত িহnুেদর মঙ্গলসুেতা েবঁেধ েদওয়ার জনয্ 
বলpেয়াগ। রkাk নাজীবেক অনয্ানয্রা িনেয় যায় িচিকৎসার জনয্।

১৫ই অেkাবর : ২৭ বছর বয়সী নাজীব েহােsেলর ঘের েমাবাইল েফান, টাকা 
পয়সার বয্াগ েরেখ নািক েবিরেয় যায়! েসই েয েস চেল েগল, তারপর আজ পযর্n েকােনা 
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হিদশ েনই। িফরেছনা েদেখ, বnুবাnব, ছাt ইউিনয়ন অয্ালামর্ বাজাল।
১৬ই অেkাবর : উtর বসnkঞ্জ পুিলশ েsশেন ‘িনেখাঁজ’ সংkাn মামলা 

নিথভুk হল। এবং সnান িদেত পারেল ৫০০০০ টাকার পুরsার েঘাষণা করা হল। 
২০েশ অেkাবর: িদlীর দিkণ েজলা পুিলশ তদেnর জনয্ ‘িবেশষ তদn টীম’ (SIT) 
েঘাষণা করল। SIT িকছুই করেত পারল না।

১৭ই নেভmর : kাইম bাঞ্চ তদেnর দািয়t িনল। আশানুrপ িকছুই ফল পাওয়া 
েগল না।

২৮েশ নেভmর : নাজীেবর মা িস.িব.আই তদেnর দািবেত িদlী হাইেকােটর্র 
dারs হেলন। িস.িব.আই -এর হােত তদn েদওয়া হল। সংবােদর জনয্ ১০ লk টাকা 
পুরsার ধাযর্য্ হল। িস.িব.আই তার অnবতর্ীকালীন pিতেবদেন জানায়, পুিলশ একজন 
অেটা-িরkাচালকেক িদেয় িমথয্া বয়ান কিরেয়েছ। েস নািক নাজীবেক ১৫ই অেkাবর 
েজ.এন.ইউ কয্াmাস েথেক িনেয় জািময়া িমিলয়া িবশব্িবদয্ালেয়র েগেট নািমেয় েদয়। 
নাম নাজীব আহেমদ। অতএব েকndীয় সরকােরর pচােরর মুখ, একািধক জাতীয় চয্ােনল 
বলেত শুr করল, নাজীব নািক ISIS-এ েযাগ িদেত িসিরয়া পািড় িদেয়েছ। িনরেপk 
তদেnর বাতাবরণই িবিষেয় েদওয়া হল। পkপাতdষ্ট সাmpদািয়ক পুিলশ এও বলেত শুr 
করল, ২০১২ েথেকই নািক নাজীেবর “মাথার গnেগাল”। অতএব িনেজই ‘পাগল’ হেয় 
েকাথাও উধাও হেয় েগেছ।
েসটা আদালেত তীbভােব pতয্াখাত হওয়ােত পুিলশী তদn দাঁিড়েয় েগল। িদlী 
হাইেকাটর্ িবsেয়র সেঙ্গ পুিলশেক িজেjস কেরিছেলন, “েকন F.I.R. হওয়ার ১১ িদন 
পের সেnহভাজনেদর েজরা করা হেয়িছল? সােথ সােথ েকন করা হেলা না?” পুিলশ 
েকােনা সdtর িদেত পােরিন।

েজএনইউ-এর সংgামী ছাt-ছাtীেদর আেnালন, অধয্াপকেদর সংগঠেনর 
িমিলত pিতবাদ বাধয্ কেরিছল েজ.এন.ইউ pশাসকেক pkরেক িদেয় তদn করার। 
১৪ই অেkাবেরর ঘটনা িনেয় তৎকালীন িচফ pkর এ.িপ. িডমির চারজন এিবিভিপ 
সদসয্ - িবkাn kমার, অংিকত রায়, সুশীল িসং এবং িবেজnর ঠাkর-েক নাজীবেক 
pহার করার জনয্ দায়ী কেরন।

েয েজএনইউ pশাসন ঘটনার পরপরই pায় িবনা তদেn নাজীব-েক বিহষ্কার 
কেরিছল, েসই pশাসন িডমির-র pিতেবদেন েদাষী সাবয্sেক অনয্ েহােsল-এ পািঠেয় 
িদেলা সামিয়কভােব। pিতবােদ অধয্াপক িডমির িচফ pkেরর পদ েথেক পদতয্াগ 
কেরন।

উপযুk ঘটনাpবাহ সংশয়াতীতভােব েদখােc েয, নয্ায়িবচােরর pিkয়ািটই 
নাজীেবর েkেt বােরবাের বাধাpাp হেয়েছ। অপরাধীেক আড়াল, সাmpদািয়কতার 
িবেdষ, ‘জিঙ্গ’ ইতয্ািদ িsিরওটাইপ হািতয়ারgেলা, পkপাতdষ্ট pশাসন, িবশব্িবদয্ালয় 
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কtর্পk ও িমিডয়ার একাংশ আেরা ভয়ানকভােব মােক নয্ায়িবচার েপেত বাধা িদেয়েছ।
ভারেতর আইিন এবং সাংিবধািনক কাঠােমার মেধয্ই ইনসাফ েপেত দৃঢ়pিতj 

নাজীেবর মা নাজীবেক িনেয় kৎসামূলক েনিতবাচক মতামত গেড় েতালার অপেচষ্টার 
িবrেd মানহািনর মামলা দােয়র কেরিছেলন কেয়কিট জাতীয় িটিভ চয্ােনল, একিট 
সবর্ভারতীয় ইংিলশ সংবাদপt ও এিবিভিপ-এর সংগঠক েসৗরভ kমােরর িবrেd। 
২০১৮ েসেpmর মােস পািতয়ালা হাউস-এ মামলািট উঠেত েদখা েগেলা েয, মামলািটর 
ফাইলিটই উধাও!!

নাজীব িনেখাঁজ; মানহািনর মামলায় 
কাগজপt উধাও। তারপর কিফেন 
েশষ েপেরক পঁুেত েদবার মতন 
ঘটনা ঘটেলা ২০১৮ অেkাবেরর 
৮ তািরেখ, যখন িস িব আই 
তদেnর যবিনকা েটেন িদেলা ও 
িদlী হাইেকাটর্ তা েমেন িনেলন। 
হাইেকাটর্ খািরজ কের িদেলন 
২০১৬ সােলর MINNESTOT 

েpােটাকল-এর েঘাষণাgেলােক। রা সংঘ ২০১৬ সােল এই সংেশািধত pেটাকেলর 
মাধয্েম অsাভািবক মৃtয্ (এবং সmাবয্ বলপূবর্ক িনেখাঁজ-এর ঘটনার) িনরেপk 
তদেnর জনয্ িতনিট িবষেয়র উপর সবর্ািধক grt আেরাপ কেরেছ: েদাষীেদর আইিন 
অবয্াহিতর সংskিতেক pিতেরাধ করা, অপরােধর দায়বdতার সংskিত গেড় েতালা; এই 
জাতীয় হতয্া বা িনেখাঁেজর ঘটনার সুষ্ঠূ, কাযর্কর এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদn করা, sাধীন 
ও িনরেপk তদেnর চিরt িনিশ্চত করা এবং েসই তদn পূণর্ scতার সােথ হেত হেব; 
তা িনিশ্চত করা।

সংেশািধত এই pেটাকেলর [যার েপাশািক নাম: The MINNESTOT proto-
col on  the investigation of potentially unnatural death (2016)] মুখবn 
িলখেত িগেয় রা সংেঘর তৎকালীন হাইকিমশনার ফর িহউমান রাইটস, জাইদ রাদ 
আল েহােসন বেলিছেলন, সেnহজনক অsাবািভক মৃtয্ অথবা বলপূবর্ক িনেখাঁেজর 
ঘটনায় (েয dেটা জীবেনর অিধকােরর সেঙ্গ যুk এবং pায়শই এই অিধকারেক সেবর্াc 
মানবািধকার বলা হয়) 

prompt, impartial and effective investigation is key to ensuing that a 
culture of accountability – rather than impunity … prevails.
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এই pেটাকেলর অনুেcদ ১২ সিবেশষ উেlেখর দািব রােখ: সmাবয্ বলপূবর্ক 
িনেখাঁেজর ঘটনায় আkাn (Victim)-এর পিরবােরর নূয্নতম িকছু তথয্ পাওয়ার 
অিধকার আেছ রাে র কাছ েথেক : েক বা কারা িনেখাঁেজর জনয্ দায়ী? কীভােব িনেখাঁজ 
হেলা; েকাথায় রাখা হেয়েছ েযাগােযাগিবহীনভােব (incommunicado), অনয্ েকাথাও 
চালান/পাচার কের েদওয়া হেয়েছ িকনা, সবর্েশষ অবsা কী? অনুেcদ বলেছ : 

Determining the final whereabouts of the disappeared person is fun-
damental to easing anxieties and suffering of family members, caused 
by the uncertainty as to this fate of disappeared relative. A violation is 
ongoing as long as the fate and whereabouts of this disappeared is not 
determined. 

যntণািবd নাজীেবর মা dবছর অিতkাn হেয় যাওয়ার পেরও আজও িবচােরর 
আশায় লড়াই চালােcন।

নাজীেবর মা’র আইনজীবী হাইেকােটর্ আেবদন করেলন আেলাচয্ pেটাকেলর 
অনুেcদ ৩২ অনুসাের িস.িব.আই -এর তদn িরেপােটর্র িবsািরত তথয্gেলা পাওয়ার 
সুেযাগ েদয়া েহাক। আদালত েকস ডােয়ির েদখােনা যায়না বেল খািরজ করেলন এই 
আেবদন [The Telegraph, 9.10.2018]।

বলপূবর্ক িনেখাঁজ/সmাবয্ বলপূবর্ক িনেখাঁেজর একিট ঘটনা হেলা নাজীব 
আহেমেদর। আদালত এই সংkাn dিট আnজর্ািতক েঘাষণা ও pেটাকলেক - ১৯৯৮ 
সােল বলপূবর্ক িনেখাঁজ সংkাn কনেভনশন এবং ২০১৬ সােলর সংেশািধত আেলাচয্ 
pেটাকলিট - নসয্াৎ করেলন, নাজীেবর মার েমৗিলক অিধকার - সতয্ তথয্ জানার 
অিধকার-েক kn করেলন। আশার কথা, নাজীেবর মা দেম যানিন। েরািহত েভমুলা, 
জুনাঈেদর মা ও পিরবারেক ডাক িদেয়েছন সকেল িমেল pেতয্কিট ঘটনার নয্ায়িবচােরর 
দািবেত েসাcার হওয়ার :   

I will tell those mothers whose children going missing, who are facing 
police encounters and being killed, come hand with me. I will become 
their strength and they will become mine. [The Telegraph, 9.10.2018]

[ঋণ sীকার: HRLN, পাথর্ দt, েকােয়ল সাহা]
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