
চার বছর ীড়ায় িনিষ  রািশয়া
খলেত পারেব না ২০২০ টািকও অিলি ক ও ২০২২ কাতার ফটুবল িব কােপ
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রা ীয় পৃ েপাষকতায় ডািপংেয়র অিভেযােগ ২০১৫ সাল থেকই অ াথেলিটে  িনিষ  রািশয়া। এবার
আরও কিঠন শাি র খ  নেম এেলা দশিটর ওপর। সামাবর সব ধরেনর বি ক ীড়া িতেযািগতা
থেক আগামী চার বছেরর জ  রািশয়ােক িনিষ  কেরেছ আ জািতক ডািপংিবেরাধী  সং া (ওয়াডা)।

ফেল ২০২০ টািকও অিলি ক ও ২০২২ কাতার ফটুবল িব কােপ অংশ িনেত পারেব না দশিট। ২০২২
শীতকালীন  অিলি েকও  দশ  িহেসেব  খলেত  পারেব  না  রািশয়া।  অ  সব  খলার  আ জািতক

িতেযািগতায়ও েযাজ  হেব এই িনেষধা া। ইজারল াে ডর লসুােন কাল ওয়াডার কাযিনবাহী কিমিটর
সভায় সবস িত েম রািশয়ােক চার বছেরর জ  িনিষ  করার িস া  নয়া হয়। ডািপংেয়র নমনুা িনেয়
কারসািজ করার অিভেযােগ ’িদন আেগই রািশয়ােক সেবা  শাি  দয়ার পািরশ কেরিছল ওয়াডার
তদ  কিমিট।

বাতা  সং া  এএফিপ ও  রয়াটােসর  িতেবদেন  রািশয়ার  ওপর আেরািপত  িনেষধা ার মেধ  ফটুবল
িব কাপ অ ভু  িক না তা উে খ করা হয়িন। তেব িবিবিস, ডইিল মইলসহ িবে র শীষ ানীয় অেনক
গণমাধ মই িনি ত কেরেছ, অিলি েকর পাশাপািশ ২০২২ িব কােপও অংশ িনেত পারেব না রািশয়া।
তেব ২০২০ ইউেরা চ াি য়নিশপ ফুটবেল খলেত বাধা নই কারণ তােদর ইউেরার আেয়াজক উেয়ফােক
বি ক টনুােমে টর বড় আেয়াজেকর কাতাের রাখা হয় না। এরই মেধ  ২০২০ ইউেরার মলূপেব খলা

িনি ত কেরেছ রািশয়া।

২০২০  ইউেরার  অ তম  ভ  রািশয়ার  স ট  িপটাসবাগ  শহর।  ইউেরােত  খলেত  পারেলও  এই
িনেষধা া শ ফটুবেলর জ  িবশাল এক ধা া হেয় এেসেছ। িনেজেদর আিঙনায় ২০১৮ িব কােপর
কায়াটর ফাইনােল খেলিছল তারা। ওয়াডার শাি র িব ে  আিপল করার জ  ২১ িদন সময় পাে

রািশয়া। আিপেলর িন ি  হেব আ জািতক ীড়া আদালেত। সখােন শাি  না কমেল আগামী চার বছর
িব  ীড়া েন দশক হেয় থাকেত হেব রািশয়ােক। এই সমেয় দশিটর সরকাির কমকতারা বড় কােনা

িতেযািগতায় দশক হেয়ও মােঠ যেত পারেবন না। পাশাপািশ বড় কােনা টনুােমে টর আেয়াজক হওয়ার
মতা হািরেয়েছ রািশয়া। ২০৩২ অিলি েকর আেয়াজক হওয়ার িবিডংেয়ও অংশ িনেত পারেব না তারা।

এমন কিঠন শাি েকও যেথ  মেন করেছন না ওয়াডার সহ-সভাপিত িল ডা হেলল া ড। কারণ আেগর
শাি  থেক কােনা িশ া নয়িন রািশয়া। রািশয়ার সািচেত অ ি ত ২০১৪ শীতকালীন অিলি েকর পরই
ভয়াবহ ডািপং কেল ািরর িবষয়িট সামেন আেস। আইওিস ও ওয়াডার তদে  এেকর পর এক চা ল কর
তথ  উেঠ  আেস।  অ াথেলিট সহ  িবিভ  খলায়  বাঁকা  পেথ  সাফল  পেত  ীড়ািবদেদর
পারফরম া বধক িনিষ  ওষধু ব বহাের দীঘিদন ধের সাংগঠিনকভােব অ ািণত ও সহেযািগতা কেরেছ
রািশয়া। ওয়াডার চােখ ধেুলা িদেত শ ীড়ািবদেদর ডািপংেয়র নমনুা মে ার গেবষণাগাের গাপেন
পাে  ফলা  হেতা।  তদে  অিভেযােগর  সত তা  মািণত  হওয়ায়  ২০১৬  িরও  অিলি েক দশিটর
অ াথেলিট  দেলর ওপর িনেষধা া আেরাপ করা হেয়িছল। এরপর কােনা অ াথেলিট  িতেযািগতায়ই
দশ িহেসেব অংশ িনেত পােরিন রািশয়া। িক  টানা িনেষধা ার মেধ  থেকও িনেজেদর ধরােত পােরিন

তারা। এ বছেরর েত ওয়াডার তদ  কিমিটর কােছ ডািপংেয়র আসল নমনুা হ া ের ব থ হয় রািশয়া।
য নমনুা তারা জমা িদেয়িছল, সবই কারসািজর মাধ েম বদেল ফলা। তারই শাি  এই িনেষধা া। তেব
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রািশয়ার যসব ীড়ািবদ িনেজেদর িনেদাষ মাণ করেত পারেবন, িনরেপ  ীড়ািবদ িহেসেব অিলি েক
অংশ িনেত তারা কােনা বাধার স খুীন হেবন না। গত অিলি েকও এই েযাগ দয়া হেয়িছল তােদর।
গত বছর শীতকালীন অিলি েক ১৬৮ জন শ অ াথেলট িনরেপ  পতাকা িনেয় অংশ িনেয়িছেলন।
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