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আইিসিসেক ত বলেছ রা  - রািহ া গণহত ার িবচােরও ভাব পড়ার শ া 
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াপরােধর অিভেযােগ আেমিরকানেদর িব ে  তদ  ও স া  িবচােরর উে াগ িঘের আ জািতক ফৗজদাির আদালতেক 
(আইিসিস) অকাযকর করার চ া করেছ রা । দশ র জাতীয় িনরাপ া উপেদ া জন বালটন বেলেছন, রাে র কােছ 
আইিসিস এক  ত িত ান। রা  আইিসিসেক কােনা ধরেনর সহেযািগতা করেব না। 

আইিসিস যখন আেমিরকান সনােদর িব ে  আফগািন ানসহ িবিভ  ােন াপরােধর অিভেযাগ তদে র িস া  িনেত যাে  তখন 
এর কৗঁ িল ফ  বন দার রাে র িভসা বািতল কের িদেয়েছ া  শাসন।  তাই নয়, আেমিরকানেদর াপাের তদ কারী 
আইিসিসসহ যেকােনা দশ বা সং ার িব ে ও একই ব া নওয়ার মিক িদেয়েছ ওয়ািশংটন। ইউেরাপীয় ইউিনয়ন আইিসিস 
িনেয় রাে র িস াে  উে গ জািনেয়েছ। 

আইিসিসর কৗঁ িল ত র দািয়ে র াপাের অিবচল থাকার ঘাষণা িদেলও রাে র মেতা ভাবশালী দেশর অসহেযািগতায় 
আগামী িদন েলায় আ জািতক ওই আদালেতর কাযকািরতা মিকেত পড়ার শ া দখা যাে । এমনিক রাে র সহেযািগতা 
ছাড়া আইিসিসেত রািহ া গণহত ার স া  িবচার ি য়া ও এর বা বায়নও াহত হেত পাের। 

ঢাকায় পররা  ম ণালয় গত হ িতবার এক সংবাদ িব ি েত বেলেছ, রািহ া ই েত রা  বাংলােদেশর পােশ থাকার 
আ াস িদেয়েছ। তেব রািহ া সংকট িনেয় কাজ করেছন এমন সরকাির ও বসরকাির কমকতােদর সে  কথা বেল জানা গেছ, 

তর অপরােধর আ জািতক িবচার এড়ােত রা  ও িময়ানমার অেনকটা অিভ  কৗশল িনেয়েছ। 

িময়ানমােরর অং সান  িচর সরকার ত েদর দেশর জনােরলেদর িব ে  অিভেযােগর তদ  ও িবচার ঠকােত আইিসিস ও 
জািতসংেঘর সংি  কমকতােদর িময়ানমাের কেত না দওয়ার ঘাষণা িদেয়েছ। অথচ তােদর িব ে  রািহ ােদর ওপর 
গণহত া, াপরাধ ও মানবতািবেরাধী অপরাধসহ আ জািতক িবিভ  অপরােধর তর অিভেযাগ উেঠেছ এবং িময়ানমাের 
িব মান অভ রীণ িবচার ব ায় এর িতকার পাওয়া ায় অস ব। 

রা ও তার সনােদর িব ে  আফগািন ানসহ িবিভ  ােন াপরােধর অিভেযােগ আইিসিসর স া  তদ  ও িবচার ঠকােত 
তােদর িভসা না দওয়ার এবং ইিতমে  থাকেল তা বািতেলর ঘাষণা িদেয়েছ। 

রািহ ােদর ওপর সংঘ ত অপরাধ েলার জবাবিদিহ িনি ত করেত বাংলােদশসহ ইউেরাপীয় িক  দশ যখন আইিসিসসহ িবিভ  
কাঠােমার উে াগ দখার ত াশায় আেছ তখন আইিসিসর াপাের রাে র এই মেনাভাব আ জািতক ফৗজদাির 
িবচার ব ােকই মিকেত ফেলেছ। নাম কােশ অিন ক ঢাকা  ইউেরাপীয় টনীিতক গতকাল কােলর ক েক বেলন, আইিসিসর 
িনজ  কােনা বািহনী নই। তার নওয়া িস া েলা বা বায়ন এর সদ সহ িবে র সব রাে র ওপর িনভর করেছ। আইিসিসেক 
সহেযািগতা না করার াপাের রাে র িস াে র স া  ভাব সে  িতিন বেলন, আগামী িদেন আেরা অেনক দশ যারা 
আইিসিসর তদ  ও িবচােরর েখা িখ হেত পাের তারাও রাে র মেতা কােনা ধরেনর সহেযািগতা না করার পথ বেছ িনেত 
পাের। রা ও তার িম  দশ েলােক িদেয় এ  করােত পাের। এ ধরেনর উে াগ আইিসিসেক অকাযকর িত ােন পিরণত 
করেত পাের। 



উদাহরণ িহেসেব িতিন বেলন, মালেয়িশয়া আইিসিসেত যাগ দওয়ার ঘাষণা িদেয়ও পের তা বদেলেছ। কারণ ওই দশ র 
অেনেকই এখন মেন করেছন য আইিসিসেত তােদর শাসকেদর িবচার স ব। 

ওই টনীিতক বেলন, দােনর িসেড  ওমর আল-বিশেরর িব ে  আইিসিসর াির পেরায়ানা রেয়েছ। িতিন যখন িবেদশ 
সফর কেরন তখন ওই পেরায়ানা কাযকর কের ত েক আইিসিসর কােছ েল দওয়ার দািয়  অ া  দেশর, িবেশষ কের 
আইিসিসর সদ  দশ েলার। এখন ওই দশ েলা যিদ সই পেরায়ানা বা বায়ন না কের তাহেল তােক আ িরক অেথ িবচােরর 
েখা িখ করা যােব না। 

রািহ া ই েত াক-অ স ান শেষ আইিসিস যিদ আ ািনক তদ  র িস া  নয় তেব স া  অিভ  িময়ানমােরর শীষ 
সামিরক কমকতােদর িবচােরর েখা িখ করেতও িময়ানমার ও অ  দশ েলার সমথন েয়াজন। 

িতিন আবারও বেলন, আইিসিসর এমন কােনা বািহনী নই যার সদ রা িময়ানমাের িগেয় সামিরক কমকতােদর ধের আনেত 
পাের। বরং এ ে  সহেযািগতার দািয়  িময়ানমারসহ সবার। নয়েতা এই আদালত িত ার উে ই াহত হেব। 

উে , রা  ও িময়ানমার আইিসিসর সদ  নয়। তেব রাে র সনােদর িব ে  য দেশ াপরােধর অিভেযাগ উেঠেছ স  
আইিসিসর সদ । একইভােব রািহ ােদর গণবা ত করার মেতা তর অপরাধ সংঘ ত হেয়েছ তােদর আইিসিস সদ  
বাংলােদেশ আসার ম  িদেয়। তাই রা  ও িময়ানমার— ই দেশরই অপরাধীেদর িবচােরর েযাগ দখেছ আইিসিস। 

 


