
রািহ া িনপীড়েন জিড়ত সনােদর সাজা হেব ॥ িময়ানমার
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জনক  ড  ॥ রািহ ােদর ওপর দমন-পীড়ন ও সিহংসতায় জিড়ত সনােদর কাট-মাশােলর মাধ েম িবচােরর
মেুখামিুখ  করা  হেব  বেল জািনেয়েছ  িময়ানমার।  সনাবািহনীর  নতুন  এক তদে  রাখাইেন  রািহ ােদর  ওপর
সিহংসতায় িকছু সনার সংি তা পাওয়ার পর এ িত িত দয়া হেলা। খবর বাংলািনউেজর।

শিনবার িময়ানমার কমা ডার-ইন-চীফ িমন অং ইং র ওেয়বসাইেট জানােনা হয়, ২০১৭ সােল রাখাইেনর এক
রািহ া ােম সামিরক অিভযানকােল িকছু ে  সনা সদ রা িনেদশ পালেন বলতা দশন কেরেছ । স িত

একিট সামিরক আদালত রাখাইেন অ স ান চািলেয় এ তথ  পায়। িময়ানমােরর সামিরক মখুপা  তুন তুন িন
রয়টাসেক জানান, সামিরক ওই তদে  িক তথ  পাওয়া গেছ তা গাপনীয়। আমার এ ব াপাের জানার অিধকার
নই। পুেরা ি য়া শষ হেল আেরকিট িববিৃত দয়া হেব।

রাখাইেন হত া,  ধষণ ও অি সংেযােগর িবষেয় জািতসংঘ ও এ ামেনি  ই টার াশনালসহ িকছু  মানবািধকার
পযেব ক সং ার  অিভেযােগর পিরে ি েত চলিত বছেরর মাচ  মােস  এক মজর জনােরল ও ই  কেনেলর
সম েয় একিট সামিরক আদালত গঠন কের িময়ানমার। ওই আদালত জলুাই ও আগ  মােস ইবার রাখাইন
পিরদশন কের। গত মােস িময়ানমােরর কমা ডার-ইন-চীফ িমন আউং ইং বেলন, রাখাইেন সিহংসতায় িকছু সনা
সংি  থাকেত পাের। যিদও ২০১৭ সােল আেরক তদে  এ  ই েত কান ধরেনর অপরাধ-সংি তার কথা
অ ীকার কের সনাবািহনী। এর আেগ গত বছর জািতসংেঘর ফ া  ফাইি ডং িমশন জানায়, িময়ানমােরর সামিরক
বািহনী রাখাইেন গণহত ার উে ে  অিভযান পিরচালনা কের। তারা িমন আউং ইংসহ সামিরক বািহনীর আরও
পাচঁ কমকতােক আ জািতক আইেনর আওতায় ব াপক অপরােধর  অিভেযােগ িবচােরর মেুখামুিখ করার াব
দয়।

এিদেক এরই মেধ  আ জািতক অপরাধ আদালত রাখাইন সিহংসতায় াথিমক তদ   কেরেছ। এছাড়া এ
িবষেয় িফিলিপে র টনীিতক রাসািরও মানােলা ও জািতসংেঘর সােবক জাপানী দূত কনেজা অিশমার সম েয়
গিঠত িময়ানমােরর একিট প ােনল এখনও তােদর অ স ান কাশ কেরিন। রািহ া ই েত জবাবিদিহতার জ
িময়ানমােরর ওপর মাগত আ জািতক চাপ বেড়ই চেলেছ। ২০১৭ সােল রাখাইেন িময়ানমার  সনাবািহনীর
সামিরক অিভযােনর মেুখ ায় সােড় সাত লাখ রািহ া পািলেয় পা বতী বাংলােদেশ আ য় নয়।
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