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িছেলন িব বী বীর। তােক জািতরজনক িহেসেব মানা হয়। eকi সে  িতিন িছেলন িময়ানমােরর েসনাবািহনীরo িত াতা বেল 
aেনক সময় বেল থােকন সুিচ। িতিন দািব কেরন, তার িপতা জািত গঠেনর েয কাজ শুরু কেরিছেলন িতিন েসi কাজিট কের যাে ন 
eবং ei জািতেক র া করেছন। তাi িমেসস কয্ালাহােনর ধারণা, িতিন যখন জানেত পারেলন েয, গািমব্য়া িময়ানমােরর িবরুে  
মামলা করেছ, স বত e িনেয় িদব্তীয় িচ া কেরনিন সুিচ। তার েসi িচ া হেলা- িতিন েদেশর ি তব্ (পারেসািনিফেকশন aব  
কাি ) eবং ei মামলায় িতিনi লড়াi করেবন। iয়া েন aব ানরত eকজন কূটনীিতক মেন কেরন, িনেজর আiিন িটেমর সে  
াথিমক েকােনা পরামশ র্ না কেরi সুিচ aমন িস া  িনেয় থাকেত পােরন। সুিচ যা কেরন তার েবিশর ভাগi িনেজর oপর িভি  

কের।  
 
িক  যিদ িমেসস aং সান সুিচ পি মােদর কােছ তার aব ানেক পুনঃ িত ার িবষেয় সেচতন থােকন তাহেল তােক aতয্  সতকর্তা 
aবলমব্েনর েয়াজন। েসনাবািহনীর আচরণেক িতিন কীভােব েদখান আদালেত েস িবষয়িটেত ঘিন ভােব নজরদাির করা হেব। তার 
প াবলমব্নকারীরা িবশব্াস কেরন, িতিন তার েদেশর সুশৃংখল েসনাবািহনীর িকছু দুবৃ র্  েসনা সদে র কাঁেধ দায় চাপােত পােরন। সুিচ 
েয eমন কাজ করেবন a রা তা মেন কেরন না। িমেসস কয্ালাহান বেলন, রাখাiন রােজয্ িক ঘেটিছল তা িনেয় আ জর্ািতক 
দুিনয়ায় েযসব কািহনী কািশত হেয়েছ তা িনেয় সুিচ স িত েযসব ব  িববৃিত িদেয়েছন aথবা ি গত কেথাপকথন হেয়েছ, 
েস স েক র্ আিম যা জানেত েপেরিছ, তােত িকছুi বলার মেতা েনi।  
 
oi কূটনীিতক uে খ কেরন, aং সান সুিচ 3122 সােল িস া  িনেয় েফেলেছন েয, তার দীঘ র্ রাজৈনিতক জীবেনর ল য্ aজর্ন 
করেত হেল তােক কাজ করেত হেব েসনাবািহনীর সে । তখন েথেকi িতিন েসনাবািহনীর সমােলাচনায় খুবi সতকর্ েথেকেছন সব 
সময়। eকজন িবে ষক িবশব্াস কেরন, সুিচ েসনাবািহনীর সে  চুি  কের থাকেত পােরন। েসi চুি  হেলা আiিসেজ’েত িতিন যিদ 
েসনাবািহনীর প াবলমব্ন কেরন তার িবিনমেয় সাংিবধািনক সং ার েমেন েনেব েজনােরলরা। দীঘ র্ সময় ধের aং সান সুিচ সংিবধান 
সংেশাধেনর আহব্ান জািনেয় আসেছন। ei সংিবধােনর কারেণ িতিন েদেশর ে িসেড  হেত পােরনিন। ei সংিবধােনর aধীেন 
িতনিট ম ণালেয় ম ী eবং পাল র্ােমে র eক চতুথ র্াংশ আসেন িনেয়াগ েদয়ার কতৃর্তব্ রেয়েছ  েসনাবািহনীর। তেব েবিশর ভাগ 
িবে ষক মেন কেরন aং সান সুিচ eবং েসনাবািহনীর মে  eমন চুি  aভাবনীয়।  
 
ei মামলািট বহু বছর ধের আেলাচনায় আেলাড়ন তুলেব। িক  খুব ততার সে  ei মামলায় জনগেণর মতামত কাশ করেবন 
আদালত। যিদ সা য্ েদয়ার সময় aং সান সুিচ েসনাবািহনীর িন া না জানান, যিদ েরািহ ােদর িত সহমিম র্তা কাশ না কেরন, 
তাহেল কয্ালাহােনর মেত, eর জ  মূ  িদেত হেব। eখনo িবষয়িট বহু পি মা মহেল বহুল চিলত। িমেসস কয্ালাহােনর মেত 
রাখাiেন নৃশংসতার জ  দায়ী হoয়া uিচত নয় aং সান সুিচর। তার সমথ র্করা eমন যুি  েদখান েয, েযেহতু েসনাবািহনী িনেজi 
eকিট আiন, েসখােন েরািহ ােদর সুর া েদয়ার জ  সুিচর হােত সুেযাগ িছল না- eমনটাi বলা যায়। িমেসস কয্ালাহান বেলন, e 
কথার মে o তার তয্াখয্ান করার সে  িমেল যায়, িমেল যায় িবশব্াসেযাগয্তা। সুিচ েযমন eকগুঁেয় eবং গিব র্ত েয, িতিন খুব 
সাহসী। তাi eমনটা হেত পাের েয, সুিচ েভেব থাকেত পােরন তার িকছু aসব্ীকার করার েনi, েকােনা িকছুর জ  মা চাoয়ার িকছু 
েনi। eক সময় িবশব্জুেড় স েদর মেতা তার েয সুনাম ছিড়েয় পেড়িছল তা পুনরু ােরর েকােনা আ হo েনi।  
 
(ল েনর িবখয্াত  iেকানিমে  কািশত েলখার aনুবাদ)  
 


