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21 বছেরর সাজা 8 মােসi েশষ! 

েরািহ া হতয্াকারীেদর েছেড় িদেয়েছ িময়ানমার 
কূটৈনিতক িতেবদক    

েরািহ া গণহতয্ার দােয় দি ত সাত েসনার সবাiেক সাধারণ মার আoতায় মুি  িদেয়েছ িময়ানমার েসনাবািহনী। eর ম  িদেয় 
েরািহ া ‘েজেনাসাiড’ eবং a া  গুরুতর aপরােধর ায়িবচার িত ার াপাের িময়ানমােরর aনা েহর মাণ িমেলেছ আেরা 
eকবার। 

3128 সােল রাখাiন রােজয্র iন িদন ােম 21 জন েরািহ া িশশু o পুরুষেক হতয্া কের গণকবর েদoয়ার ত  িবেশব্র সামেন ফাঁস 
হoয়ায় িময়ানমার েবশ চােপ পেড়িছল। eর পর oi হতয্াকাে র দােয় গত বছর সাত েসনার 21 বছর কের কারাদ  েদoয়ার কথা 
িবশব্েক জািনেয়িছল িময়ানমার। বাত র্া সং া রয়টাস র্ গতকাল েসামবার eক aনুস ানী িতেবদেন বেলেছ, কারাগাের যাoয়ার সাত 
মাস পরi oi েসনােদর িময়ানমােরর েসনা কতৃর্প  সাধারণ মার আoতায় মুি  িদেয়েছ। 

িময়ানমােরর কারাগাের oi েসনােদর সে  বি  িছেলন eমন দুজন জািনেয়েছন, গত নেভমব্র মােসi oi সাত েসনােক েছেড় েদoয়া 
হেয়েছ। ফেল তাঁরা iন িদন ােম হতয্াযে র কারেণ 21 বছেরর কারাদে র eক বছেররo কম সাজা েভাগ কেরেছন। eমনিক iন 
িদন ােম গণহতয্ার ত  িবেশব্র সামেন uে াচন  করা রয়টােস র্র দুi সাংবািদক ‘রা ীয় েগাপন ত  কােশর’ দােয় যত িদন 
কারাগাের িছেলন, তার েচেয়o কম সময় কারাগাের থাকেত হেয়েছ গণহতয্াকারীেদর। 

রাখাiেনর িসতুেয় কারাগােরর ধান ত াবধায়ক uiন িনং o েনিপেডায় eকজন েজয্  কম র্কত র্া তােদর মুি র িবষয়িট িনি ত 
কেরেছন। নাম কােশ aিন ক েনিপেডার eক েজয্  কম র্কত র্া বেলেছন, ‘সামিরক বািহনীi তাঁেদর সাজার েময়াদ কিমেয় িদেয়েছ।’ 

aব  িময়ানমােরর কারা কম র্কত র্ারা e িবষেয় িব ািরত ত  িদেত aনীহা কাশ কেরেছন বেল জািনেয়েছ রয়টাস র্। oi কম র্কত র্ারা 
দািব কেরেছন, েসনােদর মুি র সুিনিদ র্  িদন তািরখ তাঁেদর জানা েনi। মুি র াপাের আনু ািনক েকােনা েঘাষণাo েদoয়া হয়িন। 
িময়ানমােরর েসনা মুখপা  য িমন তুন o তুন তুন িনo সাজা পাoয়া েসনােদর মুি র িবষেয় েকােনা ত  িদেত aসব্ীকৃিত 
জািনেয়েছন। 

তেব oi সাত েসনার a তম িজন েপং েসা রয়টাস র্েক েটিলেফােন িনি ত কেরেছন, িতিন eখন মু  জীবন কাটাে ন। e িবষেয় 
িব ািরত ত  না িদেয় িতিন বেলেছন, ‘আমােদর মুখ ব  রাখেত বলা হেয়েছ।’ 

3128 সােলর আগ  মােস িময়ানমাের নতুন কের িনধনয  শুরুর পর হতয্ার দােয় e পয র্  oi সাত েসনােকi শুধু িবচােরর 
মুেখামুিখ হেত হেয়েছ। aথচ, গত বছর eি েল জািতসংঘ িনরাপ া পিরষদ িতিনিধদেলর িময়ানমার সফেরর সময় িময়ানমােরর 
েসনা ধান িসিনয়র েজনােরল aন িমন বেলিছেলন, িময়ানমার েসনাবািহনী িতিট aিভেযােগরi তদ  o িবচার কের। তখন মুি  
পাoয়া e সাত েসনার uদাহরণ িদেয় িতিন বেলিছেলন, aপরাধ কের েকu মা পােব না। 

িময়ানমােরর ে ট কাuে লর aং সান সু িচo iন িদন হতয্াযে র িবচারেক দায় সব্ীকােরর থম ধাপ িহেসেব aিভিহত করার 
পাশাপািশ eেক সব্াগত জািনেয়িছেলন। 

 


