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aং সান সু িচ। eক সময় তােক মানবািধকার রkার দতূ িহেসেব ভাবা হেতা। গণতnt o মানবািধকার
রkায় িময়ানমােরর সামিরক শাসেকর িব েd আেnালন কের গৃহবিn জীবন কািটেয়েছন বছেরর পর
বছর।
গণতnt o মানবািধকার রkায় িবেশষ aবদান রাখায় 1991 সােল সু িচেক শািnেত েনােবল পুরsারo
েদয়া  হয়।  েনােবল  পুরsার  েঘাষণার  িদন  কিমিটর  েচয়ারময্ান  তােক  ‘kমতাহীেনর  kমতা’  বেল
আখয্ািয়ত কেরন।
িকn kমতায় িগেয় আপাদমsক পুেরাটাi বদেল েগেছন িতিন। মানবতার পেk তার েসi আেগর aবsান
আর  েনi।  েরািহ া  গণহতয্ায়  িময়ানমার  েসনাবািহনীর  pিত  নীরব  সমথর্ন  িদেয়  িব জেুড়  iিতমেধয্
িনিnত হেয়েছন eক সমেয়র গণতেntর ‘আiকন’ সু িচ। eবার েসi গণহতয্ার aপরােধ আসািম িহেসেব
আnজর্ ািতক আদালেত হািজর িতিন।
73 বছর বয়সী সু িচ িময়ানমােরর সামিরক শাসেনর aবসান ঘিটেয় গণতnt রkার আেnালন করায়
1989 েথেক 2010 সােলর মেধয্ েবিশরভাগ সময় গৃহবিn িছেলন। eর ফেল িতিন িব বয্াপী শািnপূণর্
uপােয় গণতnt o মানবািধকার pতীক হেয় দাঁড়ান। দীঘর্ 25 বছর পর 2015 সােল তার রাজৈনিতক দল
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নয্াশনাল িলগ ফর েডেমােkিস (eনeলিড) েথেক িনবর্াচন কের সংখয্াগির তা aজর্ ন কেরন।
তেব pকৃত িবজয় আেস আরo পাঁচ বছর পর েযিদন িতিন 15 বছেরর গৃহবিnt েথেক মিুk পান। 2015
সােলর িনবর্াচেনর মধয্িদেয় িময়ানমার গণতেntর পেথ হাঁটেত  করেল েদশিটর kমতার ভাগী হন সু
িচ।
2016 সােল সু িচ যখন পি ম iuেরাপ সফের যান, তখন তােক বরণ করা হেয়িছল গণতেntর মানসকনয্া
িহেসেব।  তার  দীঘর্িদেনর  সমথর্নদাতা  পি মারা  মেন  কেরিছেলন,  েসনাবািহনীর  বাড়াবািড়  খবর্  করেত
িতিন তার kমতা o ৈনিতকতার aবsানেক বয্বহার করেবন। িকn kমতায় যাoয়ার পরপরi বদেল
েযেত থােক তার কমর্কা ।
বছের পর বছর ধের েরািহ া মসুিলম সংখয্ালঘুেদর িব েd নৃশংসতা চািলেয়েছ তার েদশ িময়ানমােরর
েসনাবািহনী। 2016 েথেক 2017 সােলর মেধয্ চালােনা দিুট নৃশংস জািতিনধন aিভযােন বািড়েত মানষু
হতয্া, নারী o যুবতীেদর ধষর্ণ, পুেরা সmpদােয়র বািড়ঘের aিgসংেযাগ তদারিক কেরেছ েসনাবািহনী। eর
িশকার হেয় কমপেk 8 লাখ েরািহ া বািড়ঘর েছেড় পািলেয় eেস বাংলােদেশ আ য় িনেয়েছ। eর িব েd
েকােনা pিতবাদ কেরনিন সু িচ, বরং আরo েসনাবািহনীর পেki aবsান িনেয়েছন।
জািতসংঘসহ  িবে র  িবিভn  েদশ  eকবােকয্  বেল  আসেছ,  রাখাiন  pেদেশ  িময়ানমার  মানবতািবেরাধী
aপরাধ কেরেছ। রয়টাসর্সহ িবিভn গণমাধয্েম তার aেনক ছিবসহ pমাণo িমেলেছ।
িকn সবi asীকার কেরেছ িময়ানমার। সবেচেয় বড় pমাণ, pােণর ভেয় ছুেট আসা লাখ লাখ মানেুষর
ঢল।  যােদর  কথায়  uেঠ  আেস  িনিবর্চার  হতয্া,  ধষর্ণ,  jালাo-েপাড়াoেয়র  ভয়াবহ  িববরণ।  মানিবক
কারেণ যােদর আ য় িদেয়েছ বাংলােদশ। রাখাiেন কী হেয়েছ তা িব বাসীেক সেরজিমেন খিতেয় েদখেত
েদয়িন িময়ানমার। তােত আটকায়িন আদালেতর দরজা। জািতসংেঘর সেবর্াc আদালেত মামলা ঠুেক েদয়
আি কার েছা  েদশ গািmয়া। ম লবার  হেয়েছ eর নািন।
aেনেকরi ধারণা িছল, িময়ানমার বিুঝ ei আদালতেকo eিড়েয় যােব। িকn eখােনo চতুর চাল চালেছ
েদশিট। আদালেত হািজরা িদেcন সু িচ। গণহতয্ায় aিভযুk েসনাবািহনীর পk িনেয়i লড়েছন িতিন।
েদেশর েভতর সু িচর পেk eেকর পর eক সভা-সমােবশ হেc। eসব িবেবচনায় িনেয় িবে ষকরা বলেছন,
আসেল রাজৈনিতক ফায়দা লটুেতi জািতসংেঘর আদালেত লড়াiেয়র িসdাn িনেয়েছন সু িচ। eমন িসdােn
িবিsত সু িচর বnুমহলo। তারা বলেছন, eেত িব জেুড় আরo িনnাi kড়ােcন িতিন। িকn গণতেntর
জাধারী হেয় েদেশর েভতর aবsান আরo সুসংহত করাi হয়েতা তার মলূ uেdশয্।
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