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িময়ানমােরর িবরুে  গািমব্য়া েযসব aিভেযাগ আনয়ন কেরেছ, তা হেলা—eক. িময়ানমার গণহতয্া না করা িবষেয় গণহতয্া চুি র প  িহেসেব 
েয a ীকার কেরেছ, েরািহ া গণহতয্ার মা েম েসi দায়দািয়তব্ ল ন কেরেছ। দুi. গণহতয্ার aিভ ােয় তথা েরািহ া জনেগা ীেক ধব্ংস করা 
তথা িনি  করার aিভ ােয় তােদর ধারাবািহকভােব দশেকর পর দশক ধের আiনগত aিধকার েথেক বি ত কেরেছ। িবেশষ কের েরািহ ােদর 
িনি  করার aংশ িহেসেব স ান জ দান বাধা  করেত তােদর িবেয়র aিধকােরর oপর কেঠার সীমাব তা আেরাপ কেরেছ। িতন. েরািহ া 
গণহতয্ায় uসকািন িদেত িময়ানমার েফসবুকসহ নানা মা েম েরািহ ােদর িবরুে  ভয়ংকর ঘৃণা o িবেদব্ষমূলক চার- চারণা চািলেয়েছ। চার. 
েরািহ া জািত-েগা ীেক আংিশক বা স ণ র্ভােব িনি  করেত গণহতয্ার aংশ িহেসেব িময়ানমার 3127 সােলর aে াবর েথেক 3128 সােলর 
আগ  পয র্  াপক হাের েরািহ া নারী-পুরুষ-িশশুেদর হতয্া কেরেছ, ধারাবািহকভােব েরািহ া aধুয্িষত ামগুেলা পুিড়েয় িদেয়েছ, াপক হাের 
নারী o িশশুেদর oপর ধষ র্ণ o েযৗন সিহংসতা চািলেয়েছ। পাঁচ. েরািহ ােদর িবরুে  িময়ানমােরর গণহতয্া কায র্ ম eখেনা চলমান রেয়েছ। 
নেভমব্র 3129 েথেক েম 312৯-eর মে  a ত 41িট েরািহ া াম মািটর সে  িমিশেয় েদoয়া হেয়েছ। জািতসংঘ I ndependent  
I nt er nat i onal Fact -Fi ndi ng Mi ssi on on Myanmar   -eর সতকর্বাত র্ার বরাত িদেয় aিভেযােগ uে খ করা হেয়েছ, 
িময়ানমাের aব ান করা ায় ছয় লাখ েরািহ া গণহতয্ার হুমিকর মুেখ রেয়েছ। a ব র্ত কালীন ব া হেণর আেবদেন গািমব্য়া I CJ-eর কােছ 
েযসব িতকার েচেয়েছ, তা হেলা—eক. েরািহ ােদর aিধকার র ায় আদালেতর আেদশ aিত জরুির। দুi. গণহতয্া িতেরােধ আশু ব া 
িনেত িময়ানমারেক আেদশ দান। িতন. িময়ানমার েসনাবািহনী যােত আর েকােনা গণহতয্ামূলক কাজ করেত না পাের, েস িবষেয় িন য়তা দান 
করেত িময়ানমারেক আেদশ দান। চার. গণহতয্ার আলামত যােত ধব্ংস করা না হয় িকংবা আলামত সং হেক যােত aনিভগ  করা না হয়, 
েস িবষেয় ব া িনেত আেদশ দান। 

আ জর্ািতক আদালেত েরািহ া গণহতয্ার িবরুে  মামলা দােয়র িনঃসে েহ শংসার েযাগয্। েনপে  েথেক গািমব্য়ােক বাংলােদশ, কানাডা o 
েনদার া েসর সহেযািগতা েজাগােনা uৎসাহ ক। তেব ei মামলার ে ে  িকছু িবষয় aতয্  গুরুতব্পূণ র্। েরািহ ােদর িত নিজরিবহীন 
িন ুর-িনম র্ম আচরণ করা হেয়েছ। েরািহ া মানবতার ভয়ংকর aবমাননা কেরেছ িময়ানমার। িক  মেন রাখেত হেব, গতানুগিতক aেথ র্ যােক 
আমরা ‘গণহতয্া’ বেল থািক, aেনক ে ে  তা গণহতয্া নয়। কেমব্ািডয়ায় 2.9 িমিলয়ন মানুেষর হতয্ােক গণহতয্ার সং ায় বাঁধা যায়িন। তা 
িবেবিচত হেয়েছ মানবতার িবরুে  aপরাধ িহেসেব। গািমব্য়ার দােয়র করা মামলািট গণহতয্া চুি র িবধান ল েনর িবরুে । চুি  aনুযায়ী 
গণহতয্া বলেত জনেগা ীর আংিশক বা স ণ র্ িবনােশর ‘aিভ ায়’ মাণ করেত হেব। জািতগত, েগা ীগত বা ধম র্গত িনধেনর aিভ ােয় যিদ 
eকািধক েলাকেকo হতয্া করা হয়, েসটা গণহতয্া। গণহতয্ার aিভ ায় মাণ খুবi জিটল o ক সা । িময়ানমার হয়েতা হতয্াকা েক aসব্ীকার 
করেব না। িক  তারা মাণ করার েচ া করেব, eিট িময়ানমােরর সশ  বািহনীর oপর েরািহ ােদর (িময়ানমার েরািহ া জনেগা ীেক সব্ীকার 
কের না) স াসমূলক কােজর পা া ব া, েকােনাভােবi গণহতয্া নয়। e মামলায় গািমব্য়া িজতেলo আ জর্ািতক েফৗজদাির আদালেতর মেতা 
েকােনা aপরাধীেক ি গতভােব দি ত করার eখিতয়ার আ জর্ািতক আদালেতর েনi। মামলািট িময়ানমার রাে র িবরুে , গািমব্য়া িজতেল 
রায়o হেব রাে র িবরুে ।  হেলা, আদালত কী িতকার িদেত পােরন? আ জর্ািতক িবচািরক ে ে  eকিট বহুল পিরিচত িতকার হেলা 
Repar at i on, যােক ভুল কের েকu েকu িতপূরণ িহেসেব িচি ত কেরন। িক  িতকার িহেসেব Repar at i on aেনকগুেলা িতকােরর 
সমি । uদাহরণসব্রূপ, আিথ র্ক িতপূরণ, aপরাধ সংঘটন বা aিধকার ল েনর আেগর aব ায় েফরত েনoয়া, দুঃখ কাশ বা মা াথ র্না 
iতয্ািদ। েরািহ া সম ার েটকসi সমাধান হেলা, েরািহ ােদর নাগিরকতব্ েফরত দান o িময়ানমার েথেক িবতািড়ত েরািহ ােদর স ােনর সে  
েফরত েনoয়া, েরািহ ােদর েকেড় েনoয়া জায়গাজিম েফরত দান eবং িনরাপ া o ময র্াদার সে  বসবােসর পিরেবশ সৃি । গণহতয্া চুি র 
দায়দািয়তব্ ল েনর মামলায় আ জর্ািতক আদালত নাগিরকতব্ iসুয্ o জায়গাজিম েফরতদান, িবতািড়তেদর েফরত েনoয়ার িবষয়াবিলেক রােয় 
িতফলন ঘটােবন িক না তা সময়i বেল েদেব। তেব i া করেল আদালত সৃি শীলতার সে  াখয্া কের গণহতয্া িতেরােধ কায র্কর ব া 

িনেত িময়ানমােরর আiন সং ােরর িবষেয় রােয় uে খ করেত পােরন। আদালেতর িবচারকেদর মে  eিশয়া মহােদশ েথেক ভারত, চীন, জাপান 
o েলবানেনর িবচারক রেয়েছন। তাি কভােব তাঁরা রাে র িতিনিধ নন, সব্াধীনভােব িবচারকাজ করেবন বেল আiেন uে খ রেয়েছ। তেব মানুষ 
িহেসেব েয রাজৈনিতক o আiনগত মূ েবাধ তাঁরা ধারণ কেরন, লালন কেরন তার ভাব রােয় পড়েব না—e কথা হলফ কের বলা যায় না। 
গািমব্য়ার পে  aতয্  শি শালী আiনজীবী দল রেয়েছ। দেলর সদ রা আ জর্ািতক িবচািরক আদালেত মামলা পিরচালনায় আiনজীবী o 
িবচারক িহেসেব aিভ  o গণহতয্া িবষেয় আiনিবশারদ। আদালেত uপ াপেনর জ  েরািহ া ভু েভাগী, তয্ দশ  সা ীরা রেয়েছন। 
গণহতয্ার পে  জািতসংেঘর eকািধক ফয্া  ফাiি ং িমশেনর েজারােলা িতেবদন রেয়েছ। ােটলাiট iেমজসহ eকািধক মানবািধকার 
eনিজoর হােত হতয্া, aি সংেযাগ, ধষ র্েণর ামা  দিলল রেয়েছ। িময়ানমার কতৃর্ক গণহতয্ার আলামত ধব্ংেসর মাণ গি ত রেয়েছ। মামলায় 
গািমব্য়ার জেয়র স াবনা বল। জািতসংঘ সনেদর ৯5 aনুে দ aনুযায়ী o গণহতয্া চুি র প  িহেসেব মামলার uভয় প i রায় েমেন চলেত 
বা । েকােনা প  রায় না মানেল তা কায র্কর করার দািয়তব্ জািতসংঘ িনরাপ া পিরষেদর। আ জর্ািতক আদালত e মামলার আেগ গণহতয্া 
স িক র্ত আেরা দুিট মামলার রায় িদেয়েছন eবং তার বা বায়নo হেয়েছ। আদালেতর নিজর আ জর্ািতক আiেনর uৎস, তা আ জর্ািতক 
আদালেতর সংিবিধেত uে খ রেয়েছ।a ব র্ত কালীন িতকােরর আেবদেন আ জর্ািতক আদালত িকভােব সাড়া েদন তা েদখেত কেয়ক মাস, 
আর মূল মামলার রায় কী হয় তা জানেত কেয়ক বছর aেপ া করেত হেব। আদালেতর রায় েমেন িময়ানমার ব া না িনেল িনরাপ া পিরষদ o 
জািতসংঘভু  কেয়কিট রা , িবেশষ কের চীন, রািশয়া কী ভূিমকা পালন কের, তার জ  শুধুi aেপ ার পালা। তেব মামলার শুনািনর আেগ 
চীেনর পররা ম ীর িময়ানমার সফর তাৎপয র্পূণ র্। 

েলখক : a াপক, আiন িবভাগ 

চ াম িবশব্িব ালয়। 


