নভোায়িবচােরর ধমোিত ধমোকােশভো অবমাননা
ৃসৗিদ আরেব যােদর মৃতুভোদডো কাযমোকর করা হেঘো তারা কারা?

তেব, ৃযেহতু এখেনা মামলািট চলেছ,
এিট এখেনা এমন একিট আদালেত
পুনিবমোচার করার জনভো পাঠােনা হেত
পাের যার মৃতুভোদডো ধমোদােনর এখিতয়ার
রেয়েছ। সুলতান ৃকাহাইল মৃতুভোদেডো
দিডোত হওয়ার সিতভোকার ঝুঁিকর মেধভো
রেয়েছ।

এখন পিরবতমোেনর সময়

ৃসৗিদ আরব মৃতুভোদেডোর বভোাপক বভোবহার
অবভোাহত ৃরেখেছ। এিট ৃদশিটর কেঠার
শািশোর নীিতমালা; এর অেনকাংেশ
ৃগাপনীয় এবং সংিওোধো অপরাধ িবচার
পতোিত; সমােজর অসহায় দিরতমো
সদসভোেদর উপর মৃতুভোদেডোর ৄবষমভোমূলক
বভোবহার; এবং শািশোর এই চরম মীপিট
িকেশার অপরাধীেদর িবমিেতো
ওমোমাগতভােব বভোবহােরর ফল। এই
সবকিেলা অনুশীলনই মৃতুভোদডো সবোিকমোত
আদোজমোািতক মানদডো ও গিতধারােক
উেপওোা কের। আদোজমোািতক আইেনর
এইসব কিমিতর লগোেনর আেলােক,
মৃতুভোদডো কাযমোকর করা শোিগত রাখার
ৃঘাষণা ৃদয়ার জনভো এবং ৃদশিটর
আইনী ও িবচার-িবভাগীয় অনুশীলনেক
অিবলেবপো আদোজমোািতক মানদেডোর সােথ
সগোিতপূণমো করার জনভো এভোামেনিশো
ইদোারনভোাশনাল ৃসৗিদ আরেবর
সরকােরর কােছ তার আষপোানেক পুনবমোভোওো
কেরেছ।
Amnesty International,
International Secretariat, Peter Benenson House
1 Easton Street, London WC1X 0DW
United Kingdom
www.amnesty.org

হািদ সাঈদ আল-মুিতফ
১৯৯৪ সােল, ৃসৗিদ আরেবর একজন
নাগিরক হািদ সাঈদ আল-মুিতফেক তার
মদোেবভোর জনভো ৃকমোধোার করা হয়, ৃয মদোবভো
ইসলাম ও শরীয়েতর িবমিেতো করা হেয়েছ
বেল মেন করা হয়। তােক ১৯৯৭ সােল
মৃতুভোদডো ৃদয়া হয়। দশ বছর পর, ২০০৭
সােলর জানুয়ািরেত, এভোামেনিশো
ইদোারনভোাশনাল জানেত পাের ৃয কতৃমোপওো
তােক সবোূণমোভােব ওোমা করার িবষয়িট
িবেবচনা করেছ; পরবতমোী জুলাইেয়র
মেধভো, এই আশা িফেক হেয় আেস কারণ
এিট শোলো হেয় যায় ৃয িতিন তখেনা
মৃতুভোদেডোর অধীেন িছেলন। আজ, তার
ৃকমোধোােরর ১৪ বছর পর, এবং
অশোলোভােব িববৃত অপরােধর জনভো তােক
মৃতুভোদডো ৃদয়ার ১১ বছর পর, হািদ সাঈদ
আল-মুিতফ এখেনা তার ভাগভো সবোেকমো
অিনিরোত।এখন দিওোণ ৃসৗিদ আরেবর
নাজরান ৃকদোতমীয় কারাগাের আটক
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অিবলেবপো মৃতুভোদডো কাযমোকর করা শোিগত রাখার
ৃঘাষণা ৃদয়ার জনভো এবং ৃদশিটর আইনী ও
িবচার-িবভাগীয় অনুশীলনেক আদোজমোািতক
মানদেডোর সােথ সগোিতপূণমো করার জনভো
এভোামেনিশো ইদোারনভোাশনাল ৃসৗিদ আরেবর
সরকারেক আষপোান জানােঘো।

অবশোায় িতিন এখেনা জােনন না ৃয তার
মৃতুভোদডো কাযমোকর করা হেব নািক হেব না।

নভোায়িবচােরর
ধমোিত ধমোকােশভো
অবমাননা

ৃসৗিদ আরেব যােদর
মৃতুভোদডো কাযমোকর করা
হেঘো তারা কারা?

হািদ সাঈদ আল-মুিতফেক ১৯৯৭ সােল
মৃতুভোদেডো দিডোত করা হয়

সুপািরশসমূহ
এভোামেনিশো ইদোারনভোাশনাল ৃসৗিদ আরেবর সরকারেক
িনদোিলিখতকিেলা করার জনভো আষপোান জানােঘো:
 ২০০৭ সােলর িডেসবপোের জািতসংঘ
সাধারণ পিরষেদর আষপোান অনুযায়ী
অিবলেবপো মৃতুভোদডো কাযমোকর করার উপর
শোিগতােদশ আেরাপ করা;
 িশরিেদর অিধকােরর সনেদর

অনুেঘোদ ৩৭(ক)-এর সােথ
সগোিতপূণমোভােব িশরিেদর িবমিেতো
মৃতুভোদেডোর বভোবহার অিবলেবপো বদো করা;

 মৃতুভোদডো ধমোদানেযাগভো অপরােধর

সংখভোা ওমোমাদপোেয় কিমেয় আনা এবং
মৃতুভোদেডোর সকল আইন ও

অনুশীলনকিেলা জািতসংেঘর সুরওোার
সােথ সগোিতপূণমোভােব করা যােত
মৃতুভোদেডোর সবোুখীন হওয়া সবার
অিধকােরর সুরওোার িনরোয়তা ধমোদান
করা যায় (জািতসংঘ অথমোৈনিতক ও
সামািজক কাউিদোেলর ধমোশোাব
১৯৮৪/৫০, তািরখ ২৫ ৃম
১৯৮৪); এবং
 শািশো কমােনার লওোভো িনেয় বতমোমােন

মৃতুভোদেডোর অধীেন থাকা সকল
বদোীেদর মামলাকিেলা পযমোােলাচনা
করা।
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অেওোাবর ২০০৮
এভোামেনিশো ইদোারনভোাশনাল ১৫০িটরও ৃবিশ ৃদশ ও অজোেল ২.২ িমিলয়ন মানুেষর একিট িবরপোবভোাপী
আেদোালন, যা মানবািধকার সবোেকমো ধমোচারািভযান চালায়।
আমােদর লওোভো হেঘো ধমোেতভোক বভোিওো যােত মানবািধকােরর সবমোজনীন ৃঘাষণায় এবং অনভোানভো
আদোজমোািতক মানবািধকােরর সনেদ সিদোেবিশত তােদর সকল অিধকার ৃভাগ করেত পােরন। আমরা
মানবািধকােরর অপবভোবহার বেদোর জনভো গেবষণা ও ধমোচারািভযান পিরচালনা কির, পওোাবলবপোন কির
এবং সমেবত হই। এভোামেনিশো ইদোারনভোাশনােলর সােথ ৃকােনা সরকার, রাজৈনিতক মতাদশমো, আিথমোক
শপোাথমো বা ধেমমোর ৃকােনা সবোৃওোতা ৃনই।
আমােদর কােজর জনভো অিধকাংশ অথমো সংশোান হয় আমােদর সদসভোেদর চঁাদা ও দান ৃথেক।
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নভোায়িবচােরর ধমোিত ধমোকােশভো অবমাননা
ৃসৗিদ আরেব যােদর মৃতুভোদডো কাযমোকর করা হেঘো তারা কারা?

দিরতমো অিভবাসীেদর জনভো ৃকােনা
সুরওোা বভোবশোা ৃনই
গত ২৩ বছের ৃসৗিদ আরেব যত
ৃলােকর মৃতুভোদডো কাযমোকর করা হেয়েছ

নারীরা, িবেদিশ অিভবাসী ও ৃসৗিদ
আরেবর নাগিরক উভয় ধমোকােরর
নারীরা, ৄবষেমভোর িশকার হওয়ার
সবোাবনা থােক খুব ৃবিশ। এভোামেনিশো
ইদোারনভোাশনােলর নিথপেঢমো ৃদখা যায়
ৃয ১৯৯০ সাল ৃথেক ৃসৗিদ আরেব
কমপেওো ৪০ জন নারীেক মৃতুভোদেডো
দিডোত করা হেয়েছ। তােদর মেধভো
কমপেওো শতকরা ৪০ ভাগেক এমন
অপরােধর জনভো মৃতুভোদেডো দিডোত করা
হেয়েছ যা ৃকােনা ধমোাণঘাতী অপরাধ
িছল না; তােদর অিধকাংশই িছল
উদোয়নশীল ৃদশকিেলা ৃথেক আসা
অিভবাসী কমমোী। ৃসৗিদ আরেবর সমােজ
কিমিতর িলগোেভদ থাকেলও, ৃযসব
নারীর আইেনর সােথ তপোদোতপ হয় তােদরেক
ৃকমোধোার, িজচোাসাবাদ ও িবচার করা হয়
পুমিষেদর তপোারা এবং এেত ৃয ষিমিক,
হয়রািন ও ভীিত অদোভুমোওো থাকেত পাের
তা সবোূণমোভােব উেপওোা করা হয়।
হািলমা িনসা কােদর, একজন
রমোলংকান নারী, ২০০৫ সােলর
নেভবপোের ৃকমোধোার হন। সংবাদ ধমোিতেবদন
অনুযায়ী, ২০০৭ সােলর জুেন ৃজতোার
একিট আদালত তােক তার শপোামী,
ভারতীয় নাগিরক নওশাদ িনসা কােদর,

ইসা িবন ৃমাহাবোদ ‘ওমর ৃমাহাবোদ
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ডাকািত ও হামলার দােয় ৃকমোধোার ও ৃদাষী
সাবভোশো হওয়ার জনভো ২০০৮ সােলর
ৃফপমোয়ািরেত মিদনা ৃজনােরল ৃকাটমো
পঁাচজন তমিেণর মৃতুভোদেডোর আেদশ ৃদয়।
রায় অনুযায়ী, তােদরেক এমন অপরােধর
জনভো দিডোত করা হেয়েছ যা শরীয়েতর আইন
অনুযায়ী “পৃিথবীর বুেক দূষণমূলক” কমমোকাডো
সৃিলো করেছ। কিথত অপরােধর সময়
পঁাচজেনর মেধভো দুইজেনর বয়স িছল ১৮এর কম - সুলতান িবন সুলায়মান িবন
মুসিলম আল-মুয়াযোাদ, একজন ৃসৗিদ
নাগিরক, এবং ‘ইসা িবন ৃমাহাবোদ ওমর

এভোামেনিশো ইদোারনভোাশনাল অেওোাবর ২০০৮ Index: MDE 23/031/2008
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ৃমাহাবোদ, চঁােদর নাগিরক, উভেয়র বয়স
িছল ১৭ বছর। িশরিেদর অিধকার িবষয়ক
জািতসংঘ সনেদর অধীেন ৃসৗিদ আরেবর
বাধভোবাধকতা থাকা সেঢোঢপও তােদরেক
মৃতুভোদেডো দিডোত করা হয়, এই সনদ অনুযায়ী
অপরাধ সংঘটেনর সময় যােদর বয়স ১৮
বছেরর কম থাকেব তােদরেক মৃতুভোদেডো
দিডোত করা িনিষতো।
ইসা িবন ৃমাহাবোদ ‘ওমর ৃমাহাবোদেক
(বােয়) যখন মৃতুভোদেডো দিডোত করা হয় তখন
তার বয়স িছল ১৭ বছর।

ৃসৗিদ আরেব মৃতুভোদডো কাযমোকর হওয়া িবেদিশ নাগিরকরা ১৯৮৫ - ৃম ২০০৮
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বেল জানা যায় তােদর অেধমোেকরও ৃবিশ
- কমপেওো ৮৩০ জন - িছল িবেদিশ
নাগিরক, ৃবিশরভাগই এিশয়া ও
আিনমোকার দিরতমো ও উদোয়নশীল
ৃদশকিেলার অিভবাসী কমমোী। ধমোায়শঃই,
মৃতুভোদেডো দিডোত করার সময়, তারা
ৃকােনা আইনী পরামশমো বা উিকেলর
সমথমোন পায়িন এবং তারা যােত
নভোায়িবচার পায় তা িনিরোত করেত এবং
কমিণা ৃদখােনার জনভো চাপ িদেত
তােদর িনেজেদর সরকারকিেলা তােদর
পেওো পযমোাধো হশোেওোপ করেত বভোথমো
হেয়েছ। অপরাধীেদর িবচার ধমোিওমোয়ার
ৃগাপন ও সংিওোধো ধরেনর কােছ দিরতমো
ৃদেশর অিভবাসী কমমোীরা িবেশষভােব
অসহায়, এবং তারা মৃতুভোদডোধমোাধো ৃসৗিদ
আরেবর নাগিরকেদর তুলনায় ওোমা
পাওয়ার সবোাবনা অেনক কম থােক।
ৃবিশরভাগ ৃওোেঢমোই িবেদেশর মািটেত
একাকী অবশোায় সাহােযভোর জনভো ৃকােনা
আঢোীয়-শপোজন থােক না, তােদর িবচার
পিরচালনা করা হয় আরিবেত িকদো ধমোায়
ৃওোেঢমোই ৃদাভাষীর সহায়তা ছাড়া, ফেল
তারা রিনািন সবোেকমো অিনিরোত ৃথেক
যায়। অেনেক এমনিক তােদর িবচার
ধমোিওমোয়ার ৃশেষ জানেতা না ৃয
তােদরেক মৃতুভোদেডো দিডোত করা হেয়েছ
- বশোতঃ িকছু িকছু ৃওোেঢমো, মৃতুভোদেডো
দিডোত ৃকউ ৃকউ তােদর মৃতুভোদডো
কাযমোকর করার িদন সকােল জানেত

আ

গত দুই বছের ৃসৗিদ আরেব মৃতুভোদডো
কাযমোকর করার সংখভোা বভোাপকভােব ৃবেড়
ৃগেছ। ২০০৭ সােল ৃদশিটেত কমপেওো
১৫৮ জেনর মৃতুভোদডো কাযমোকর করা হয়,
যা ২০০৬ ৃথেক চারকিণ ৃবিশ, এবং
২০০৮ সােলর ধমোথম ছয় মােস কমপেওো
৬৬ জেনর মৃতুভোদডো কাযমোকর করা হয়।
মৃতুভোদডো ধমোায়শঃই আেরাপ করা হয়
অেনকাংেশ ৃগাপনীয় এবং অতভোদো
পওোপাতমূলক িবচার ধমোিওমোয়ার ৃশেষ যা
রিধুমাঢমো ৃদাষী সাবভোশোেদর জনভোই নয়
বরং তােদর পিরবারবেগমোর জনভোও
িনদামিণ ৃভাগািদোর সৃিলো কের। অেনক
িববাদীেকই - যােদর অেনেকরই মৃতুভোদডো
কাযমোকর করা হয় - অিহংস বা
অশোলোভােব িববৃত অপরােধর জনভো
ৃদাষী সাবভোশো করার পর দডোােদশ ৃদয়া
হয়। তারা সংিওোধো িবচার ৃপেয় থােক
এবং অিধকাংশ ৃওোেঢমোই তােদর
পওোাবলবপোন করার জনভো ৃকােনা
আইনজীবী থােক না এবং িবচােরর ভুল
ধমোিতেরাধ করার জনভো ধমোায় ৃকােনা
সুরওোাই থােক না। সাধারণত
িশেরােঘোেদর মাধভোেম মৃতুভোদডো কাযমোকর
করা হয়, ধমোায়শঃই জনসবোুেখ।

নভোায়িবচােরর ধমোিত ধমোকােশভো অবমাননা
ৃসৗিদ আরেব যােদর মৃতুভোদডো কাযমোকর করা হেঘো তারা কারা?

ৃয ৃদেশর নাগিরকেদর মৃতুভোদডো কাযমোকর করা হেয়েছ

এবং একজন রমোলংকান পুমিষ,
ৃক.এম.এস. বদোরনােয়ক সহ মৃতুভোদেডো
দিডোত করা হয়। তােদরেক একজন
মিহলার বািড়েত ডাকািতর সময় ৃসই
মিহলােক হতভোা করার সােথ যুওো থাকার
অিভেযােগ ৃদাষী সাবভোশো করা হয়।
তােদর মামলািট আিপেলর পযমোােয়
রেয়েছ বেল জানা যায় িকদো আর
িবশোািরত িকছু জানা যায়িন এবং তারা
মৃতুভোদডো কাযমোকর হওয়ার কিমিতর ঝুঁিকর
মেধভো রেয়েছ।

িশরিেদরেকও ছাড় ৃদয়া হয়িন

িশরিেদর িবমিেতো মৃতুভোদেডোর বভোবহার
ধমোিতেরাধ করার জনভো ৃসৗিদ আরেবর
ৃকােনা তপোভোথমোহীন রওোাকবচ ৃনই।
অিধকাংশ িশরিেদর বয়স িনধমোারেণর
এবং এর মাধভোেম অপরােধর দায়-দািয়ঢপো
িনধমোারেণর ওোমতা িবচারকেদর থােক,
এবং এই ধরেনর অবাধ ওোমতা কিমিতর
পরণিত বেয় আনেত পাের।

“আমার ৃছেল... দিরতমো, অিশিওোত এবং আরিব এেকবােরই জানেতা না,
রিনািনেত িক হিঘোল বুঝেতই পােরিন এবং আঢোপওো সমথমোন করার ও
আদালতেক তার িনরপরাধতা সবোেকমো ৃবাঝােনার ৃকােনা উপায় বা চোানই তার
িছল না... [ৃস] একিট বড় পিরবােরর একমাঢমো উপজমোনওোম বভোিওো িছল ৃয
পিরবাের রেয়িছ অসুশো ও বয়শো আিম, তার শোঢমী এবং চার-বছর-বয়সী ৃমেয়...
[আমরা] আমােদর জীিবকার জনভো সবোূণমোভােব তার উপর িনভমোরশীল।”
২০০৭ সােল মাদক-সংিরোলো অপরােধর জনভো মৃতুভোদেডো দিডোত একজন কেয়দীর মা ৃসৗিদ আরেবর
বাদশাহ আবদুযোাষো-এর কােছ ওোমা ধমোাথমোনার আেবদেন িলেখেছন
সুলতান ৃকাহাইলেক তার ভাই ৃমাহাবোদ
- তারা উভেয়ই কানাডার নাগিরক এবং আেরকজন বভোিওোর সােথ ৃকমোধোার
করা হয় একিট িসরীয় বালকেক হতভোা
করার জনভো ৃয ২০০৭ সােলর
জানুয়ািরেত একিট শোুলমােঠর
মারামািরেত মারা যায়। ২৩ বছর বয়সী
বড় ভাই ৃমাহাবোদ ৃকাহাইলেক
িজচোাসাবাদকারীরা ঘুিষ ও লািথ
ৃমেরেছ বেল অিভেযাগ পাওয়া ৃগেছ

এবং ৃস পের শপোীকােরািওো ধমোদান কের।
তােক হতভোাকােডোর জনভো ৃদাষী সাবভোশো
করা হয় এবং িতিন এখন মৃতুভোদডো
কাযমোকর হওয়ার ঝুঁিকেত রেয়েছন।
সেতেরা-বছর-বয়সী সুলতান
ৃকাহাইলেক একিট িকেশার আদালেত
িবচার করা হেয়েছ যার মৃতুভোদডো ধমোদােনর
ৃকােনা এখিতয়ার ৃনই এবং ২০০৮
সােলর এিধমোেল তােক ৃদাররা ও এক
বছেরর কারাদেডো দিডোত করা হয়।
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