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জনক  ড  ॥ ি তীয় িব যেু র েত পাল াে ড নাৎিস ববরতার জ  মা চেয়েছন জামািনর িসেড ট া -
ভ ার াইনমায়ার।

৮০ বছর আেগ, ১৯৩৯ সােলর ১ সে র পাল াে ডর িভয়ালনু শহের বামা মেরিছল জামান বািহনী। ওই ঘটনা
রেণ রিববার শহরিটেত এক অ ােন যাগ িদেত অ া  িব েনতােদর সে  ায়ানমারও এখন পাল াে ড

অব ান করেছন। জামািনর িসেড ট আট দশক আেগর ওই হামলার পছেন থাকা িনমূল কের দয়ার আকা ার
তী  িন া জানান। জামান িনপীড়েন িত েদর জ  মাথা নায়াি  আিম। মা চাইিছ, পাল াে ডর িসেড ট
আনেজই দােক পােশ িনেয় জামান ও পািলশ ভাষায় বেলন ায়ানমায়ার। খবর িবিডিনউেজর।

নাৎিস জামািনর ওই হামলােক ববরতা আখ া িদেয় পাল াে ডর িসেড টও তার তী  িন া  জানান। ি তীয়
িব যেু  িনহতেদর জ  এক িমিনট নীরবতা পালেনর মধ  িদেয় রিববার ানীয় সময় ভার ৪টার িদেক ওই

রণা ান  হয়। সিট কী ধরেনর যু  িছল তা দেখেছ িভয়ালনু। সিট িছল পেুরাদ র যু , িনয়ম ছাড়া,
ংসা ক একিট যু , বেলন দা। একই িদন পের পাল াে ডর রাজধানী ওয়ারশেত আেরকিট আেয়াজেন জামান

চ াে লর এ াে লা  মরেকল ও মািকন  ভাইস িসেড ট মাইক প সহ িব েনতােদর উপি ত থাকার কথা
রেয়েছ। ি তীয় িব যুে  সবেচেয় বিশ িত হওয়া দশ েলার মেধ  পাল া ড অ তম। ওই যেু  দশিটর ায়
৬০ লাখ লাক াণ হািরেয়িছল। ৮০ বছর ধেরই পাল া ড জামািনর কােছ িব যেু র াণহািন ও ংসযে র জ

িতপরূেণর  দািব  জািনেয়  আসেছ।  পরািজত  রাে র  কােছ  িতপূরণ  চেয়  পািলশ  ধানম ী  মােতউস
মারািভেয়চিকর সা িতক অব ান জামািনর সে  দশিটর উে জনাও বািড়েয়েছ। মােতউেসর দল মতাসীন ল

এ া ড  জাি স  পািটর  িব ে  জাতীয়তাবাদী  চতনার  পােল হাওয়া  দয়ারও অিভেযাগ  রেয়েছ।  িতপরূেণর
পিরমাণ কত হেত পাের, তা িঠক করেত পাল াে ডর একিট সংসদীয় কিমিট কাজও করেছ। অ িদেক জামািন
বলেছ, িতপূরেণর িবষয়িট আেগই মীমাংিসত হেয় আেছ।
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