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আnজর্ ািতক িবচার আদালেত (আiিসেজ) িময়ানমােরর িব েd েরািহ া গণহতয্ার িবচার  হেয়েছ।
েনদারলয্াnেসর দয্ েহেগ aবিsত আদালেত গতকাল ম লবার মামলার নািনর pথমিদন েরািহ ােদর
oপর িময়ানমার েসনাবািহনীর চালােনা গণহতয্ার িবsািরত তথয্-pমাণ তুেল ধেরন বাদী েদশ গািmয়ার
আiনজীবীরা। তােদর pাথিমক uেdশয্ আদালেতর কাছ েথেক anবর্তর্ী আেদশ লাভ করা। আদালতেক
তারা  বেলন,  eখেনা  গণহতয্া  হেc,  িময়ানমারেক  তা  বn  করেত  বলেত  হেব।  গণহতয্ায়  জিড়তেদর
যথাযথ  াiবুয্নােল  িবচােরর  মাধয্েম  শািs  িদেত  হেব  eবং  গণহতয্ার  পুনরাবিৃt       েযন  না  ঘেট  তা
িনি ত করেত হেব। আদালত ছাড়া েরািহ ােদর আর েকu রkা করেত পারেব না।
2017  সােলর  25  আগs  রাখাiেনর  কেয়কিট  তlািশ  েচৗিকেত  িবেdাহীেদর  হামলার  পর  েরািহ ােদর

  iেtফাক িরেপাটর্
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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।

|

িব েd  পিরকিlত  িনধন  aিভযান   কের  িময়ানমার  েসনাবািহনী।  বয্াপক  হতয্াকা ,  ধষর্ণ  o
িনযর্াতেনর মেুখ সাত লােখর েবিশ েরািহ া পািলেয় বাংলােদেশ আ য় িনেত বাধয্ হয়। oi ঘটনার দiু
বছেরর  েবিশ  সময়  পর  গত  11  নেভmর  aগর্ানাiেজশন  aব  iসলািমক  েকাaপােরশেনর  (oআiিস)
সমথর্েন িময়ানমােরর িব েd েরািহ া গণহতয্ার aিভেযাগ দােয়র কের আি কার েছাট েদশ গািmয়া। e
মামলায়  লড়েত  গািmয়ােক  তথয্-pমাণ  িদেয়  সহায়তা  করেছ  বাংলােদশ,  কানাডা  o  েনদারলয্াnস।
aনয্িদেক ei মামলা লড়েত আদালেত হািজর হেয়েছন িময়ানমােরর েsট কাuেnলর aং সান সু িচ।
গতকাল  দয্  েহেগর  sানীয়  সময়  সকাল  10টায়  িবিভn  েদেশর  kটনীিতক,  েরািহ া  o  মানবািধকার
সংগঠেনর  pিতিনিধেদর  uপিsিতেত  মামলার  নািন   হয়।  গািmয়ার  pিতিনিধদেলর  েনতৃt  েদন
েদশিটর িবচারমntী আবুবকর তামবাদ।ু িময়ানমােরর েনতৃt িদেcন েদশিটর েsট কাuেnলর aং সান সু
িচ।  নািনর  েত  আiিসেজর  েpিসেডn  আবদলুেকায়াi  আহেমদ  iuসুফ  নািনর  pিkয়া  সmেকর্
িবচারকেk  uপিsতেদর  aবিহত  কেরন।  বাংলােদশ  সময়  েবলা  িতনটার  িকছু  পের  আদালেত  15  জন
িবচারপিতর সে  eডহক দiু জন িবচারপিতর িনেয়ােগর আনু ািনকতা সmn হয়। oi দ’ুজন িবচারপিত
গািmয়া  o  িময়ানমােরর  মেনানীত।  েতi  দiু  eডহক  িবচারপিত  গািmয়ার  নািভ  িপlাi  eবং
িময়ানমােরর pেফসর kাuস েkস শপথ েনন। eরপর দয্ েহেগর িপস পয্ােলেস মামলা (গািmয়া ভােসর্স
িময়ানমার) eর নািন  হয়।
pথমিদন বাদী পk তােদর তথয্-pমাণ েপশ কেরেছ। আজ বুধবার আtপk সমথর্ন কের বkবয্ uপsাপন
করেব িময়ানমার। জানা েগেছ, িময়ানমােরর pিতিনিধদেলর েনতা িহেসেব সু িচ যুিk েদখােবন েয, ei
িবষেয়  িবচার  করার  aিধকার  আiিসেজর  েনi।  আগামীকাল  বৃহsিতবার  pথেম  গািmয়া  যুিk  েদেব,
eরপর িময়ানমার তা খnেনর সুেযাগ পােব।
গতকাল  নািনেত  সুচনা  বkবয্  রােখন  গািmয়ার  িবচারমntী  o  aয্াটিনর্  আবুবাকার  তামবাদ।ু  িতিন
বেলন,  েরািহ ােদর  িনিবর্চার  হতয্ার  pে  িব  িবেবকেক  জাgত  করেতi  তার  েদশ  আiিসেজেত  ei
aিভেযাগ eেনেছ। েকন জীবdশােত eটা আমরা ঘটেত িদিc? সবাi মেন কের eখােন িময়ানমােরর িবচার
হেc। আসেল eখােন িবচার চলেছ আমােদর সামিgক মানিবকতার। িতিন বেলন, আধুিনক যুেগ গণহতয্া
পুেরাপুির agহণেযাগয্। আমােদর মেন রাখেত হেব, েরািহ ারাo মানুষ। তােদর েবেঁচ থাকার aিধকার
আেছ। খাদয্ বst বাসsােনর মেতা েমৗিলক aিধকােরর িন য়তা িদেত হেব।
িতিন বেলন, আিম 2018 সােল কkবাজাের oআiিসর পk েথেক েরািহ া কয্াm পিরদশর্ন কির। েসখােন
েরািহ ােদর েচােখ ভয়, ক  o মানিবকতার চরম aবমাননা েদেখিছ। জানেত েপেরিছ, েসখােন কীভােব
েবেঁচ থাকােদর sজনরা গণহতয্ার িশকার হেয়েছ। িতিন বেলন, রাখাiেন বয্াপক গণহতয্া না হেল লাখ লাখ
েলাক পািলেয় বাংলােদেশ েযত না।
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