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মারজুিক দারুসমােনর েনতৃেতব্ oi দলিট গত বছর িময়ানমােরর শীষ র্ ছয় সামিরক কম র্কত র্ােক আ জর্ািতক েফৗজদাির আদালত 
(আiিসিস) বা uপযু  েকােনা আদালেত িবচােরর সুপািরশ কেরিছল। আiিসিস সাধারণত ি িবেশেষর aপরােধর তদ  o িবচার 
কের। রাে র aপরােধর িবচােরর সুেযাগ রেয়েছ আiিসেজেত। eবার জািতসংেঘর তদ দল েসখােন িময়ানমােরর িবচােরর সুপািরশ 
করল। e বছরi আেরা আেগর িদেক মুসলমান সংখয্াগির  েদশগুেলার েজাট iসলামী সহেযািগতা সং াo (oআiিস) েরািহ ােদর 
aিধকার িত ায় িময়ানমােরর িবরুে  আiিসেজেত মামলা করার িস া  েনয়। গািমব্য়ার েনতৃেতব্ oআiিসর মামলা করার িত 
চলেছ। 

3128 সােল গিঠত জািতসংেঘর সতয্ানুস ানী িমশন আজ েয িতেবদন uপ াপন করেত যাে  তােত িময়ানমােরর সংখয্ালঘু 
নৃেগা ীগুেলার oপর oi েদশিটর সামিরক বািহনীর বব র্রতা, িনপীড়ন o াি কীকরেণর ত  থাকেছ। িতেবদেন িময়ানমােরর 
রাখাiনসহ িবিভ  রােজয্ a াহত িবিধিনেষেধর ত o রেয়েছ। িমশেনর সদ রা তাঁেদর তদে র aংশ িহেসেব গত দুi বছের 
রাখাiন, িচন, শান, কািচন o কােরন রােজয্ িনপীড়েনর িশকার o তয্ দশ  ায় 2411 ি র সা াৎকার িনেয়েছন। 

িমশেনর িবেশষ  রািধকা কুমারাসব্ামী বেলন, িময়ানমাের মানবািধকােরর েয ভয়াবহ ল ন হেয়েছ eবং eখেনা হে , েসিদেক দৃি  
েদoয়া aতয্  গুরুতব্পূণ র্। তেব শুধু দৃি  রাখাi যেথ  নয়। জবাবিদিহতা েকবল aপরােধর িশকার হoয়া ি েদর জ i নয়, 
আiেনর শাসেনর জ o গুরুতব্পূণ র্। তাতমাদাoেয়র (িময়ানমােরর সামিরক বািহনী) aতীত কম র্কাে র পুনরাবৃি  েরাধ eবং আগামী 
িদনগুেলােত সিহংসতা েঠকােনাo aতয্  গুরুতব্পূণ র্।’ 

িমশেনর আেরক িবেশষ  ি ে াফার িসেডািট বেলন, িময়ানমার িনেয় আ জর্ািতক স দােয়র িনি য়তায় েয কল  ƣতির হেয়েছ 
তার aবসান হেত হেব। 71 বছেররo েবিশ সময় ধের িময়ানমার বািহনী oi েদশিটেক রাজৈনিতক o aথ র্ৈনিতকভােব ধব্ংস 
কেরেছ। eেত চরম িত  হেয়েছ িময়ানমােরর জনগণ। িতিন বেলন, িময়ানমার বািহনী 3128 সােল েরািহ ােদর িবরুে  েয চরম 
বব র্র aিভযান চািলেয়েছ তা তােদর বব র্রতার aংশ মা । জািতসংঘ o আ জর্ািতক স দায় uে াগ না িনেল ei বব র্রতার 
পুনরাবৃি  ঘটেতi থাকেব। 

জািতসংেঘ মানবািধকার পিরষেদ গতকাল িময়ানমাের মানবািধকারিবষয়ক জািতসংেঘর ে শাল র য্ােপািট র্য়ার iয়াংিহ িলo 
uেদব্গজনক পিরি িত তুেল ধেরন। 

iয়াংিহ িল মানবািধকার পিরষদেক জানান, িময়ানমার েরািহ ােদর িফিরেয় েনoয়ার জ  ত বেল দািব করেলo বা েব িকছুi 
কেরিন। রাখাiেন েরািহ ারা নাগিরকতব্হীন aব ায় মানেবতর জীবন যাপন করেছ। ei পিরি িতেত েকােনা েরািহ া যিদ িফরেতo 
চায় তেব কী ভরসায় যােব, েস o রােখন িতিন। 

iয়াংিহ িল বেলন, েরািহ ােদর 51 শতাংশ াম আগুেন পুিড়েয় মািটেত িমিশেয় েদoয়া হেয়েছ। েসখােন িনরাপ া াপনা েথেক মেন 
হে  িফের যাoয়া ি েদর আটক রাখা হেব। েরািহ ােদর oপর ভয়াবহ িনপীড়েনর জবাবিদিহ িময়ানমাের aভয্ রীণ ব ায় 
িনি ত হেব বেল িতিন িবশব্াস কেরন না। 

iয়াংিহ িলর ব ে র পর িময়ানমােরর রা দূত তাঁর েদেশ গণত  o u য়েনর uে াগ তুেল ধেরন। িতিন বেলন, েয পয র্  
িময়ানমােরর aভয্ রীণ িবচার ব ায় aিভেযােগর িন ি  স ব েস পয র্  তাঁর েদশ বাiেরর েকােনা িবচার মানেব না। 
‘েজেনাসাiড’-eর মেতা গুরুতর aিভেযাগ িময়ানমােরর oপর চািপেয় েদoয়া uিচত নয় বেল িতিন দািব কেরন। 

 


