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আnজর্ ািতক িবচার আদালেত (আiিসেজ) িময়ানমােরর িব েd গণহতয্ার মামলার নািনর pথম িদেন
যখন  েরািহ ােদর oপর েদশিটর সামিরক  বািহনীর eেকর পর eক  নশৃংসতার ঘটনা  তুেল ধরা  হিcল
তখন েসখােন হািজর িছেলন েদশিটর গণতntপিn েনtী aং সান সু িচ। আদালেত িনিবর্কার বেসিছেলন
েনােবল শািn পুরsার িবজয়ী সু িচ। খবর—িবিবিস o আল-জািজরার।
আiিসেজেত িময়ানমােরর িব েd আনা aিভেযােগর জবাব েদoয়ার জনয্ িময়ানমােরর েয pিতিনিধদল
দয্  েহেগ  েগেছ  সু  িচ  িনেজi  েসi  দেলর  েনতৃt  িদেcন।  গতকাল  মামলার  নািন  র  আগ  মহূুেতর্
িময়ানমােরর ঐিহতয্বাহী েপাশাক পের আদালেত হািজর হন সু িচ। তেব আদালত কেk pেবেশর আেগ
িতিন  সাংবািদকেদর  সে  েকােনা  কথা  বেলনিন।  তােক  সাংবািদকরা  িচtকার  কের  নানা  p  ছুড়েলo
েকােনা জবাব েদনিন। িময়ানমােরর পেk আজ বধুবার আদালেত িতিন কথা বলেত পােরন বেল িবিভn
আnজর্ ািতক গণমাধয্েমর খবের বলা হেয়েছ।
আnজর্ ািতক  জিুরs  কিমশেনর  eকজন  কিমশনার  িরড  েbািড  আল-জািজরােক  বেলন,  ‘আiিসেজেত  e

  iেtফাক েডs
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

ধরেনর মামলায় সু িচর মেতা eকজন শীষর্ পযর্ােয়র রাজৈনিতক েনতার হািজর হেয় েনতৃt েদoয়ার ঘটনা
পুেরাপুির নিজরিবহীন। eেত ভােলা ফল আসেব না। মেন হেc, িতিন ei aিভেযাগেক রাজৈনিতক েচহারা
িদেত  চাiেছন।  আমার  মেন  হয়  না,  িবচারকরা  িময়ানমার  সরকােরর  pিতিনিধেদর  হািজরায়  আকৃ
হেবন।’
গণহতয্ার aিভেযাগ pকােশয্ sীকার করেত সু িচর pিত সাত েনােবলজয়ীর আhান

েরািহ ােদর  িব েd  গণহতয্াসহ  নশৃংস  aপরাধ  pকােশয্  sীকার  কের  িনেত  িময়ানমােরর  কাযর্ত
সরকারpধান সু িচর pিত আhান জািনেয়েছন সাত জন েনােবল পুরsার িবজয়ী। তারা হেলন, 2003
সােল শািnেত েনােবল িবজয়ী iরােনর িশিরন eবািদ, 2011 সােল শািnেত েনােবল িবজয়ী লাiেবিরয়ার
িলমাহ েগাui, 2011 সােল শািnেত েনােবল িবজয়ী iেয়েমেনর তাoয়াkাল কারমান, 1976 সােল শািnেত
েনােবল িবজয়ী েনদারলয্ােnর েমiিরড ময্া য়ার, 1992 সােল েনােবল িবজয়ী েয়েতমালার িরেগাবাতর্ া
েমনচু তুম, 1997 সােল শািnেত েনােবল িবজয়ী েজািড uiিলয়ামস eবং 2014 সােল শািnেত েনােবল
পুরsার িবজয়ী ভারতীয় ৈকলাশ সতয্াথর্ী।
আnজর্ ািতক গণমাধয্েমর খবের বলা হেয়েছ, ei সাত েনােবল পুরsার িবজয়ী eক িববৃিতেত বেলেছন,
শািnেত  েনােবল  পুরsার  িবজয়ী  aং  সান  সু  িচর  pিত  আমােদর  আhান,  েরািহ ােদর  িব েd  চালােনা
গণহতয্াসহ সব aপরাধ pকােশয্ sীকার ক ন। েয aপরাধ ঘটােনা হেয়েছ তার জনয্ েসনা কমাnারসহ
aং সান সু িচেক aবশয্i েফৗজদাির aপরােধর জনয্ জবাবিদিহ করেত হেব। তারা আেরা বেলেছন, শািnর
পেkর মানষু িহেসেব আমরা রাখাiন রােজয্ েরািহ ােদর িব েd চালােনা পযর্ায়kিমক ৈবষময্ বেn সু িচর
pিত আhান জানািc।
eকi সে  েরািহ ােদর নাগিরকেtর aিধকার, ভূিমর মািলকানার aিধকার, মুkভােব চলাচেলর aিধকার
o  aনয্ানয্  েমৗিলক aিধকার  িনি ত  করার  আhান  জািনেয়েছন  তারা।  েনােবল  িবজয়ীরা  েরািহ ােদর
pিত সু িচর বয্িkগত o ৈনিতক দািয়t পালেনর aনুেরাধ কেরেছন। eকi সে  তার নজরদািরর aধীেন
গণহতয্ার িবষয়িট sীকার করেত eবং eর িনnা জানােত aনেুরাধ করেছন।
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