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আইিসেজেত িময়ানমারই আসািম: মাইেকল বকার 

 

মাইেকল বকারমাইেকল বকার আইনজীবী; রা  ও রােজ  আইন পশায় িনেয়ািজত িছেলন। এখন আয়ার াে র ডাবিলন 
ি িন  কেলেজ অ াডজা ড লকচারার িহেসেব পাবিলক ই ার াশনাল ল পড়ান এবং রােজ র কমি জ ইউিনভািস েত 
ড রাল গেবষণার শষ পযােয় আেছন। ২০১০ থেক ২০১৪ সাল পয  হেগ আ জািতক িবচার আদালেত একজন অ ােসািসেয়ট 
িল াল অিফসােরর দািয়  পালন কেরন এবং সই বােদ আইিসেজর িবচারকেদর সে  ঘিন ভােব কাজ করার েযাগ পান। 
আ জািতক িবচার আদালেত (আইিসেজ) ১০ িডেস র িময়ানমােরর িব ে  য নািন  হেত যাে , তােক সামেন রেখ িতিন এই 
মামলার িবিভ  িদক িনেয় থম আেলার সে  কথা বেলেছন। সা াৎকার  টিলেফােন নওয়া এবং ইংেরিজ থেক অ িদত। এর 

থম পব ছাপা হে  আজ। সা াৎকার িনেয়েছন িমজা র রহমান খান। 

থম আেলা: আ জািতক িবচার আদালেত িময়ানমােরর িব ে  য মামলার নািন  হেত যাে , তার ি য়া স েক এক  
িবশদভােব বলেবন? 
 
মাইেকল বকার: গত নেভ ের গাি য়া িময়ানমােরর িব ে  এক  মামলা দােয়র কেরেছ। মামলা  দীঘ ও জ ল হেব, তেব 
আপাতত, থম পদে প িহেসেব, গাি য়া অ বত কালীন পদে েপর জ  আেবদন কেরেছ। সই পদে প েলা জ ির িতর; 
মামলার িন ি  না হওয়া পয  িব মান অব া বজায় রাখার জ  কােনা রা  অ বত কালীন পদে েপর আেদশ চাইেত পাের। 
িডেস েরর ১০–১২ তািরেখ হেগর আ জািতক িবচার আদালেত য নািন হেব, তার িবষয় হেলা, গাি য়া যসব অ বত কালীন 
পদে েপর আেবদন কেরেছ, আদালত তার আেদশ দওয়ার এখিতয়ার রােখন িক না। যমন, গাি য়া এ রকম একটা আেবদন 
জািনেয়েছ য আদালত যন িময়ানমারেক আেদশ দন য এই মামলার িন ি  না হওয়া পয  িময়ানমার গণহত া কনেভনশন ভ  
হয় এমন কােনা পদে প নওয়া থেক িবরত থাকেব, িবেশষভােব ণ, এই মামলার সে  স িকত সা মাণ-আলামত 
ইত ািদ ংস করেব না; রািহ ােদর পিরত  াম েলা লেডাজার িদেয় মা র সে  িমিশেয় দওয়ার মেতা আলামত ংসকারী 
কাজ েলা থেক িবরত থাকেব। াথিমক নািনর পর, স বত ছয় থেক আট স ােহর মে  আদালত এক  আেদশ দেবন। 
িময়ানমারেক অ বত কালীন পদে প িনেত বলা হেব িক না তা সই আেদেশ থাকেব। িক  এটা এই মামলার এেকবােরই থম 
ধাপ; এই ধােপ সা মাণ িকংবা আইিন ি তেকর েরা িবষয়টা আসেব না। এই ধােপ দখা হেব গাি য়া এখন এই 
অ বত কালীন পদে েপর আেবদন জানােনার এখিতয়ার রােখ িক না, সটা জ ির েয়াজনীয় িক না এবং যথাযথ িক না। েরা 
মামলা র িন ি  হেত এবং ড়া  রায় পেত কেয়ক বছর লেগ যােব। 

থম আেলা: কেয়ক বছর বলেত আপিন কী বাঝােত চাইেছন? মামলা িন ি র সময়সীমার িবষেয় আইেন কী বলা হেয়েছ? 

মাইেকল বকার: কত তাড়াতািড় মামলার িন ি  করা েয়াজন, এ িবষেয় আইেন িক  বলা হয়িন। অতীেতর অিভ তা থেক 
বলেত পাির, মামলার যৗি কতা সােপে  েরা ি য়া স  কের রায় পেত পেত চার বছর লেগ যায়; তার আেগ সাধারণত 
হয় না। এই মামলার রায় চার বছেরর মে  পাওয়া গেল আিম সটােকই যেথ  মেন করব। সটা িনভর করেব িময়ানমার কী 



ধরেনর আপি  লেত পাের, নানা ধােপর ি য়া েলা কীভােব স  হেত পাের সসেবর ওপর। এই সবিক ই সময়সােপ  
াপার। অতীেত গণহত া কনেভনশন–স িকত মামলাসহ অ া  মামলায় আরও অেনক বিশ সময় লেগেছ; িক  স জ  আিম 

বলব না য এই মামলা িন  হেতও ১০ বছর বা ওই রকম সময় লেগ যােব। আমার মেন হয়, এই মামলার ে  চার থেক ছয় 
বছর সময় লাগা বা বস ত। 

থম আেলা: আইিসেজেত িময়ানমােরর িতিনিধদেলর ন  িদেত যাে ন অং সান  িচ। িক  িতিন একজন অিভ । অিভ  
কােনা ি র আ প  সমথন করার এখিতয়ার স েক িক কােনা িবধান আেছ? 

মাইেকল বকার: এ িবষেয় কেয়কটা পেয়  উে খ করেত হেব। থমত, এই মামলায় িময়ানমার য হািজরা িদেত যাে  এটা 
ইিতবাচক। কারণ, আমার মেন হয়, অেনেকই এই আশ ায় আেছন য িময়ানমার নািনেত অংশ নেব না। সটা হেল তা হেব 
ভা জনক। রা েলা যেহ  এই ঐকমেত  পৗঁেছেছ য তােদর ম কার পার িরক িবেরাধ িন ি  করার এখিতয়ার 

আইিসেজেক দওয়া হেয়েছ, সেহ  স রকম কােনা মামলার নািনেত কােনা সংি  রাে র হািজর হেত অ ী িত জানােনা 
উিচত নয়। অং সান  িচ য িময়ানমােরর িতিনিধদেলর অংশ হেত যাে ন, এটা উে খেযা  এবং আ হ ক খবর। যিদও 
আইিসেজেত কােনা দেশর িতিনিধদেল রা ধান বা রা ীয় কােনা নতার অংশ হেণর ঘটনা অ ত ব িক  নয়, ত  এই ে  
এটা অসাধারণ ঘটনা। কারণ, অং সান  িচ রািহ া ই র সে  ত ভােব জিড়ত; স ণ িভ  রকেমর এক  ফারােম হািজর 
হেয় ত র মেন হেত পাের য ত র অব া একজন ফৗজদাির অপরােধর দােয় অিভ  আসািমর মেতা। িক  আ জািতক িবচার 
আদালত (ই ার াশনাল কাট অব জাি স—আইিসেজ) আ জািতক অপরাধ আদালত (ই ার াশনাল ি িমনাল কাট—
আইিসিস) থেক িভ  রকেমর এক  ফারাম। আইিসেজেত কােনা ি েক িবচােরর কাঠগড়ায় দ ড় করােনা হয় না, সখােন 
কােনা ি গত আসািম থােক না। সখােন য মামলা র কথা বলা হে  সটার িবষয় হেলা, িময়ানমার নােমর রা  য়ং 

গণহত া কনেভনশেনর বা বাধকতা েলা ভ  কেরেছ, কােনা ি  কেরিন। অব  মা ষ িনেয়ই রা ; এবং কােনা রা  কােনা 
আ জািতক ি  ল ন কেরেছ িক না এই ে র সে  ওই রাে র ন ে র পদ েলােত আসীন ি েদর হীত িস া  ও 
পদে েপর স ক থােক। এই মামলার ে  সই ি রা হেলন অং সান  িচ এবং সনাবািহনীর জনােরলরা। তরাং ত রা এক 
অেথ অিভ , িক  সটা পেরা  অেথ। এই মামলায় ত রা ি গতভােব আসািম নন। তেব এই পিরি িতটা এক  অ াভািবক, 
কারণ িময়ানমাের রািহ ােদর ওপর যা হেয়েছ, গাি য়াসহ আরও অেনক রা  যটােক গণহত া িহেসেব িবেবচনা করেছ, সই 
অব ার জ  অং সান  িচেক অিভ  করা হেব কারণ ত র হীত িস াে র ফেল সই অব া হেয়েছ, অথবা িতিন সই অব া 
ঠকােত হ ে প করেত থ হেয়েছন বেল সটা ঘেটেছ। িক  স জ  হেগর আদালেত ত েক ি গতভােব আসািমর কাঠগড়ায় 

দ ড় করােনা হেব না। িতিন সখােন যােবন িময়ানমােরর সরকাির কমকতােদর িনেয় গ ত এক  িতিনিধদেলর অংশ িহেসেব; 
সই িতিনিধদেল িময়ানমােরর পে  মামলা লড়ার জ  িবেদশ থেক আনা কেয়কজন আ জািতক আইনজীবীও থাকেবন। িক  

মামলাটা আইিসিসেত করা হেল সখােন অং সান  িচেক ি গতভােব আসািম করার আশ া িছল। 

থম আেলা: আইিসেজেত িময়ানমােরর িব ে  এই মামলা বা অং সান  িচর হেগ যাওয়ার িবষয়  িক আইিসিসর তদে র জ  
কােনাভােব তাৎপয ণ হেত পাের? 

মাইেকল বকার: আিম আইিসিসর কমকা  িনেয় বিশ িক  বলেত চাই না; তেব বলেত পাির য সখানকার কায ণািল আলাদা। 
কারণ, থমত িময়ানমার রাম া উেট া র কেরিন। আইিসিসর িসিকউটর বশ জনশীলতার সে  য পিরি িতর িদেক 
তািকেয় আেছন, তার উ ব ঘেটেছ এই বা বতা থেক য বাংলােদশ রাম া উেট া রকারী দশ। রািহ ারা িময়ানমার থেক 
পািলেয় বাংলােদেশ কেত বা  হেয়েছ, এই সেত র িভি েত আইিসিস বলেত পাের য আ জািতক অপরাধ সংঘ ত হেয় থাকেত 
পাের। িক  িময়ানমাের যসব অপরাধ সংঘ ত হেয়েছ বেল অিভেযাগ উেঠেছ, স েলার সম টার কত র পয  আইিসিসর তদ  
যেত পারেব তা এখেনা পির ার নয়, কারণ তদ  এখেনা াথিমক পযােয় আেছ। িসিকউটর ত র তদ  চািলেয় যাওয়ার পে  

স িত পরবত  অ েমাদন পেয়েছন, িক  এখন পয  কােনা াির পেরায়ানা জাির করা হয়িন এবং এই েত আইিসিসেত 
ি গতভােব অিভ  কােনা আসািম নই। কী ঘটেত যাে  তা আমরা আেগ থেক বলেত পাির না; এবং আমার মেন হয় 

আইিসিসেত িশগিগরই আর িক  ঘটেব না। 

থম আেলা: গাি য়া আইিসেজেত মামলা দােয়র কেরেছ ওআইিসর প  থেক। িময়ানমােরর পে  আিসয়ান বা তার িম েদর কউ 
তৎপর হেত পাের িক না? 



মাইেকল বকার: এই ে র উ ের িক  বলেত হেল দখেত হেব এই ে  বাংলােদশ বা িময়ানমােরর পে  তীয় কােনা রাে র 
জিড়েয় পড়ার এখিতয়ার আেছ িক না। এক অেথ তীয় কােনা পে র এেত ঢাকার েয়াজন নই। আইিসেজেত গাি য়া হেলা 
আরিজ পশকারী আর িময়ানমােরর িমকা জবাবদাতার। তেব িবষয় েত অ া  রাে র অংশ হেণর পথ আেছ। আইিসেজর 
কায ণািল পিরচািলত হয় তার া উেটর িভি েত; সই া উট জািতসংঘ সনেদর সে  সং । সটােত িবধান আেছ, কােনা 
আ জািতক িবেরাধ িনেয় মামলা হেল সই মামলার ই প  ছাড়াও তীয় কােনা রা  হ ে প করেত পারেব। হ ে প করার বা 
সংি  হওয়ার িবিভ  ধরন আেছ। যমন, গণহত া কনেভনশেন া র কেরেছ এমন যেকােনা রা  হ ে প করেত পাের; তেব 
সই হ ে প সীমাব  থাকেব গণহত া কনেভনশন কীভােব া া করা উিচত স িবষেয় সই রাে র ব ে র মে । 

নীিতগতভােব, সই রা  মামলা র ঘটনা বা িবষয় িনেয় িবতক করেব না, তার হ ে প হেব এ ই য গণহত া কনেভনশেনর 
কােনা িনিদ  িবধােনর া া কীভােব করা উিচত স িবষেয় স তার অব ান েল ধরেব। গণহত া কনেভনশেন া রকারী 
িত  রাে রই এভােব হ ে প করার অিধকার আেছ। 

হ ে েপর আরও একটা ধরন আেছ, সটা একটা িবেশষ অিধকার লক প া এবং অেপ া ত জ ল। এই ে  হ ে প করেত 
ই ক রা র এমন িক  আইিন াথ থাকেত হেব, যা সংি  মামলার রােয়র ারা িত  হওয়ার আশ া আেছ। আইিসেজ 

তীয় রাে র হ ে েপর িবষেয় বশ উ ত একটা মানদ  িত া কেরেছ, িক  এই পিরি িতেত কত েলা রা  িবধান  কােজ 
লািগেয় হ ে প করেত স ম হেব তা আমার কােছ েরা ির পির ার নয়। 

সই ধরেনর িবেশষ অিধকার লক হ ে েপর জ  সেবা ম াথ  হেত পাের বাংলােদশ, কারণ িময়ানমার থেক িবতািড়ত 
িব লসং ক মা ষেক আ য় িদেয়েছ বাংলােদশ। এখন এই ই ধরেনর হ ে প করেত পাের যেকােনা রা ই, তা স রা  
গাি য়ার অব ানেক সমথন ক ক িকংবা িময়ানমােরর অব ানেক। িকংবা হ ে পকারী রা র অব ান এেকবােরই িভ  হেত 
পাের; ই পে র কােনা একটার অব ােনর সমথক তােক হেতই হেব এমন নয়। 

থম আেলা: িময়ানমােরর িব ে  মামলার মেতা একই ধরেনর মামলা িক অতীেতও হেয়েছ? নািক এ ধরেনর মামলা এটাই থম? 

মাইেকল বকার: অতীেত এমন একািধক রাে র হ ে েপর ঘটনা ঘেটেছ, যারা িনেজরা কােনাভােব িত  হয়িন, িক  হ র 
জনেগা ীর জ  বা তা লকভােব পালনীয় িবধান েয়ােগর চ া কেরেছ। অতীেত গণহত া কনেভনশেনর সে  স িকত  
মামলা আইিসেজেত হেয়েছ: একটা বসিনয়া বনাম সািবয়া, আেরকটা ােয়িশয়া বনাম সািবয়া। উভয় মামলাই ১৯৯০–এর দশেকর 

র িদেক েগা ািভয়া ভেঙ যাওয়ার পর বলকান অ েল  -সংঘােতর সে  স িকত। আিম যখন আইিসেজেত কমরত 
িছলাম, সই সমেয় ােয়িশয়া বনাম সািবয়া মামলার অেনকটা কাজ স  হেয়িছল; আিম সখােন থাকেতই ড়া  নািন হেয় 
িগেয়িছল এবং রােয়র ওপের কাজ  হেয়িছল। অব  রােয়র খসড়া তির ও ড়া  করার সময় আিম সখােন িছলাম না, আিম 
চেল আসার পর সটা ঘেটিছল। িময়ানমােরর িব ে  গাি য়ার এই মামলায় কী ঘটেত পাের তা স েক িক  িদকিনেদশনা ওই  
মামলা থেক পাওয়া যােব; এবং গাি য়া ও িময়ানমােরর আইনজীবীরা ঁ েয় ঁ েয় দখেবন, ওই ই মামলায় গণহত া 
কনেভনশেনর া া স েক আইিসেজ কী বেলেছ, কী কী সা মাণ দখােত হেব এবং মােণর কী মানদ  রণ করেত হেব। 
আইিসেজ িক  িদক থেক গণহত া কনেভনশেনর বশ কেঠার া া িদেয়েছ। স কারেণই আিম এই মামলা লড়ার সময় সতক 
থাকেত বলব, এমনিক য ে  ভয়ংকর শংসতা ও বষে র াপক সা মাণ আেছ, সখােনও সতকতার সে  মামলা লড়েত 
হেব। গণহত া কনেভনশেনর সে  স িকত আইন  জ ল, ফেল িময়ানমােরর মেতা রা েলার এমন ি  হািজর করার েযাগ 
আেছ য উি িখত শংসতার ঘটনা েলা যিদ ঘেটও থােক, ত  তােদর গণহত া ঘটােনার ল  িছল না, বরং তারা বলেত পাের, 
শংসতার ঘটনা েলা িছল স াসবাদী মিকর জবােবর ফল। এ রকম ে  সবেচেয় ক ন হেয় দ ড়ায় গণহত ার অিভ ায় মাণ 

করা; এটা মাণ করা য শংসতা যারা ঘ েয়েছ তােদর চ া িছল একটা তাি ক গা ী বা ধম য় স দায়েক স ণভােব বা 
আংিশকভােব িনি  করার। 

থম আেলা: কী রকেমর কাযধারায় আইিসেজেত এই মামলা এেগােব? 

মাইেকল বকার: এর কাযধারা হেব কােনা রাে র অভ রীণ ফৗজদাির অপরােধর িবচােরর কাযধারা থেক বশ িভ  রকেমর। 
এটা অেনকটা হেব িববদমান  ি গত পে র িবেরাধ িন ি র জ  দওয়ািন পদে েপর মেতা;  পাথক টা এই য এ 

ে  প   ি  নয়, বরং  রা । আইিসেজর মামলায় কােনা িসিকউটেরর সংি তা নই। মামলার কাযধারা স েক 
বলেত গেল, থম নািন হেব এ মােসই; নািন হেব অ বত কালীন পদে প িনেয়। আদালত িস া  নেবন, সই সব পদে প 



হেণর আেদশ দওয়ার এখিতয়ার ত র আেছ িক না। তারপর আদালত িক  জ ির পদে প হেণর আেদশ িদেত পােরন। এরপর 
আদালত একটা ি িফং িশিডউল িনধারণ করেবন। এটা থেকই ঝেত িবধা হেব আইিসেজর মামলা েলার িন ি  হেত কন এত 
দীঘ সময় লাগেত পাের। মামলার উভয় প েক িনজ িনজ অব ান া া করার জ  র সময় দওয়া হয়। 

গাি য়া তার সব ি  ও সা মাণসহ একটা িবশদ আইিন ড েম  তির ও পশ করার জ  বশ কেয়ক মাস সময় পােব। এটা 
করার জ  তােদর ব স ব এক বছর সময় দওয়া হেব। এটা বশ ল া সময় বেল মেন হেব, িক  কােনা মামলা যখন ব জ ল 

িতর হয়, তখন সময় ব ত চেল যায়। তারপর িময়ানমারেক জবাব দওয়ার জ  সময় দওয়া হেব, সখােন তােদর সম  
আইিন ি  ও সা মাণ থাকেব, যার জাের তারা গাি য়ার অিভেযাগ ত া ান করার চ া করেব। এভােব স বত আরও এক 
বছর চেল যােব। সই পযােয় আদালত ি তীয়বােরর মেতা ি িফং িশিডউেলর িস া  িদেত পােরন, যােত মামলার উভয় প  
পর েরর উ ািপত ি তক খ ন করার জ  আেরকবার েযাগ পায়। এটার পছেন আরও সময় যােব। যখন উভয় পে র 
উ ািপত সব ি তক শষ হেব এবং স েলা কাগেজ নিথব  হেব, তখনই আদালত কাযত একটা নািন অ ান করেবন। 
মামলার উভয় প  হেগর িপস ােলেস আইিসেজর এজলােস উপি ত হেব এবং েত ক প েক তােদর ি  মৗিখকভােব 
উপ াপেনর েযাগ দওয়া হেব এবং সখােন সা ীেদর জবানবি  দওয়ারও ব া থাকেব। সা ীেদর মে  থাকেত পাের ঘটনার 
ত াবিলর সা ী িকংবা িবেশষ  সা ী, যােদর সে  এই মামলার িবিভ  িদেকর স ক থাকেব। আইিসেজর সব মামলায় সা ী 
থােক না; এই িদক থেক আইিসেজ কােনা দেশর অভ রীণ আদালত কে র থেক বই আলাদা। সা ীর সং া র হেত হেব 
এমন নয়, তেব অতীেত গণহত া কনেভনশন–স িকত অেনক মামলায় সা ীেদর জবানবি  নওয়া হেয়েছ। আমার মেন হয়, 
গাি য়ার এই মামলায়ও সা ী থাকেব। িবচারকেদর মামলার উভয় প েক সরাসির  করারও েযাগ থাকেব। তারপর আদালত 
িবদায় নেবন এবং িনেজেদর মে  আেলাচনা-পরামশ করেবন। কীভােব রায় তির করা হেব স িবষেয় আইিসেজর বশ সংহত 
অভ রীণ ি য়া আেছ। এেত সাধারণত ৯ মােসর মেতা লােগ; অব  মামলা ব জ ল হেল আরও বিশ সময় লেগ যেত পাের। 
িবচারকেদর মে  ভাটা েত সং াগিরে র ভােট ড়া  রায় হীত হওয়ার পর এক  গণ নািনেত তা পেড় শানােনা হয়। 

আইিসেজেত িবচার ি য়া সাধারণত এভােবই চেল, তেব এক  িভ  রকেমর িক ও ঘটেত পাের। যমন ধরা যাক, গাি য়া তার সব 
ি সহ আইিসেজর কােছ থেম িলিখতভােব আরিজ পশ করার পর িময়ানমার আইিসেজর এখিতয়ারেক চ ােল  করার িস া  

িনেত পাের। তাহেল স ণ একটা আলাদা কাযধারা বা িসিডংেয়র েয়াজন হেব, যখােন েত ক প  আদালেতর এখিতয়ার িনেয় 
িনজ িনজ ি  েল ধরেব; তারপর আদালত একটা রায় দেবন, যা  ত র এখিতয়ােরর সে র মে ই সীমাব  থাকেব। 
আদালত যিদ িস া  দন য ত র এই মামলার িবচার করার এখিতয়ার আেছ এবং গাি য়া যসব অিভেযাগ বা দািব জািনেয়েছ 
স েলা আমেল নওয়ার যা , তাহেলই  মামলাটা সামেন এেগােত পারেব। িক  এ রকম ঘটেল আরও এক বছেরর বিশ সময় 
লেগ যেত পাের। এ ছাড়া আরও কেয়ক ধরেনর কাযধারাগত ই  আেছ, স েলাও সামেন চেল আসেত পাের; এবং এেল 

মামলা র িন ি  হেত আরও বিশ সময় লাগেব।  

 
(আগামীকাল ি তীয় পব) 
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মাইেকল বকার 

মাইেকল বকার আইনজীবী; রা  ও রােজ  আইন পশায় িনেয়ািজত িছেলন। এখন আয়ার াে র ডাবিলন ি িন  কেলেজ 
অ াডজা ড লকচারার িহেসেব পাবিলক ই ার াশনাল ল পড়ান এবং রােজ র কমি জ ইউিনভািস েত ড রাল গেবষণার 
শষ পযােয় আেছন। ২০১০ থেক ২০১৪ সাল পয  হেগ আ জািতক িবচার আদালেত একজন অ ােসািসেয়ট িল াল অিফসােরর 

দািয়  পালন কেরন এবং সই বােদ আইিসেজর িবচারকেদর সে  ঘিন ভােব কাজ করার েযাগ পান। আ জািতক িবচার 
আদালেত (আইিসেজ) ১০ িডেস র িময়ানমােরর িব ে  য নািন  হেত যাে , তােক সামেন রেখ িতিন এই মামলার িবিভ  
িদক িনেয় থম আেলার সে  কথা বেলেছন। সা াৎকার  টিলেফােন নওয়া এবং ইংেরিজ থেক অ িদত। এর ি তীয় পব ছাপা 
হে  আজ। সা াৎকার িনেয়েছন িমজা র রহমান খান। 

থম আেলা: আইিসেজর জ  সািলসকারী (আরিবে টর), িসিকউটর ও িবচারক িনবাচন িকংবা িবচারেকর সং া িনধারেণর 
চিলত ি য়া েলা কী? 

মাইেকল বকার: আইিসেজ এক  সাব িণক, ায়ী আদালত। সখােন কােনা িসিকউটর থােক না, আইিসিসেত যমন থােক। 
আইিসেজেত িসিকউটেরর পিরবেত এক  রা  অ  এক  রাে র িব ে  মামলা দােয়র কের। এই আদালেত কী ধরেনর মামলা 
আসেব, তা স িনেজ িনধারণ কের না। আইিসেজর গঠনকাঠােমা এ রকম: মাট িবচারেকর সং া সেবা  ১৫; ত রা িনবািচত হন 
জািতসংেঘর িনরাপ া কাউি ল ও জািতসংঘ  
সাধারণ পিরষেদ ভাটা র িভি েত। েত ক িবচােরর দািয়  পালেনর ময়াদ ৯ বছর। িথবীর িবিভ  ভৗেগািলক অ ল থেক 
িবচারক িনবাচন করা হয়, এ িবষেয় িক  িনিদ  িবিধিবধান আেছ। এই েত আইিসেজেত এিশয়া মহােদেশর িবচারক আেছন 
চারজন। ত রা লবানন, ভারত, চীন ও জাপােনর নাগিরক। 

থম আেলা: একজন িবচারক য দেশর নাগিরক, সই দশ যিদ কােনা মামলায় িববদমান ই রাে র মে  কােনা এক র পে  
অব ান নয়, তাহেল িক সই িবচারেকর ত র দেশর অব ােনর িভি েত প পািত  করার আশ া থােক? অথাৎ ত র দেশর 
অব ান িক ত র িনরেপ তা  করেত পাের? 

মাইেকল বকার: এখােন একটা ণ িবষয় উে খ করা েয়াজন। সটা হেলা আইিসেজেত যাওয়া কােনা রাে র কােনা 
নাগিরক যিদ ওই আদালেতর বে  িবচারক িহেসেব না থােকন, তাহেল সই রা  একজন িবচারক িনেয়াগ করেত পাের, এ ধরেনর 
িবচারকেক বলা হয় অ াডহক িবচারক বা ‘জাজ অ াডহক’। গাি য়া ইিতমে  তােদর অ াডহক িবচারক িহেসেব নািভ িপে র নাম 
ঘাষণা কেরেছ। িতিন দি ণ আি কার একজন আইন , একসময় জািতসংেঘর মানবািধকারিবষয়ক হাইকিমশনার িছেলন। 

গাি য়ার দােয়র করা মামলায় িতিন িবচারকেদর বে  থাকেবন। িময়ানমােররও একজন অ াডহক িবচারক িনেয়াগ করার েযাগ 
থাকেব। আপিন িবচারকেদর প পািতে র স াবনা িনেয় য  েলেছন, সটা ায়ই তালা হয়। থমত বিল, আ ািনকভােব 
আইিসেজর িবচারেকরা াধীন। ত রা সই আদালেত িনজ িনজ দেশর িতিনিধ  কেরন না। ত রা ত েদর সরকােরর কােনা 
িনেদশনা হণ কেরন না। ত রা াধীনভােবই কাজ কেরন। তেব ত েদর ি েকাণ, আইেনর বাঝাপড়া, যসব িবেশষ েবাধেক 
ত রা অ ািধকার দন—এসব িক েত ত েদর িনজ িনজ দেশর আইিন ও রাজৈনিতক সং িতর িতফলন বশ ভােলাভােবই 
থাকেত পাের; ত েদর পশাগত অিভ তার িতফলনও থাকেত পাের। অেনেক আইিসেজর িবচারেকর দািয়  হেণর আেগ 
িনেজেদর সরকােরর আইনজীবী িহেসেব কাজ কেরেছন, কউ কউ টৈনিতক কমকতা িছেলন। কউ কউ িনেজেদর রাে র পররা  
ম ণালেয়র অধীেন কাজ কের থাকেত পােরন, কউ হয়েতা জািতসংেঘ কাজ কেরেছন। কউ কউ িব িব ালেয়র িশ ক িছেলন। 



এসব অিভ তাই ত েদর আইিসেজর কােজ ভাব ফলেত পাের। এটা িবচারকেদর কােজর সাধারণ িত, আিম মেন কির না য 
এেত কােনা সম া আেছ। িক  আমােদর আশা করেত হেব য িবচারেকরা ত েদর সামেন উপ ািপত সব সা মাণ িবচার 
করেবন খালা মেন; ত েদর সামেন উপ ািপত সব ত  ও ি  ে র সে  িবচার করেবন। সবিক  খিতেয় দখা ও পযােলাচনা 
করার আেগ িনেজর বধারণা িকংবা আেগই িনেয় নওয়া িস া  বা বায়েনর উে ে  মামলার িবচার  করেবন না। 
আইিসেজেত আমার কােজর অিভ তা থেক বলেত পাির, সখােন িবচারেকরা ত েদর দািয়  ও আদালেতর াধীনতা বশ ে র 
সে ই নন। 

থম আেলা: এই িবেশষ মামলা র নািনেত সেবা  কতজন িবচারক থাকেত পােরন? 

মাইেকল বকার: স বত ১৭ জন। ১৫ জন আইিসেজর ায়ী িবচারক এবং ২ জন অ াডহক িবচারক, য েদর গাি য়া ও িময়ানমার 
িনেয়াগ করেত পারেব। 

থম আেলা: গাি য়ার য িতিনিধদল আইিসেজেত যােব, সখােন বাংলােদশ িক কােনা িমকা রাখেত পারেব? 

মাইেকল বকার: এই মামলার বতমান পযােয় বাংলােদেশর কােনা িমকা নই। বাংলােদশ এই মামলার কােনা প  নয়। আর 
বাংলােদশ িময়ানমােরর িব ে  কােনা মামলা দােয়র করেতও পারেব না, কারণ বাংলােদশ গণহত া কনেভনশেনর িবেরাধ 
িন ি িবষয়ক ধারা  হণ কেরিন; যিদও িময়ানমার তা কেরেছ। িক  এটা বাংলােদশ বা অ  কােনা তীয় রাে র হ ে প 
করার এবং আ ািনক িমকা হেণর পেথ অব াবী বাধা নয়। আিম আেগ যমনটা বেলিছ,  রাে র ম কার মামলা তীয় 
কােনা রাে র হ ে প করার  িভ  িভ  প া আেছ। বাংলােদশ এই মামলায় অংশ হণ করেত চাইেল  প াই খিতেয় দখেত 

পাের। গণহত া কনেভনশেনর ৬২ ধারায় য ধরেনর হ ে েপর কথা বলা হেয়েছ, তা করা যায় এমন পিরি িতেত, যখন কােনা 
মামলায় হ ে প করেত ই ক রা র আইিন াথ আেছ, যা সই মামলার রােয়র ফেল িত  হেত পাের। আর ৬৩ ধারায় য 
ধরেনর হ ে েপর কথা বলা হেয়েছ, তা করেত পাের ওই গণহত া কনেভনশেন া র কেরেছ এমন যেকােনা রা । আিম মেন 
কির, ৬৩ ধারার অধীেন বাংলােদেশর এই মামলায় হ ে প করার অিধকার আেছ। আরও একটা প া আেছ যা অবল ন করেল ৬২ 
ধারার হ ে েপর অ মিতও পাওয়া যেত পাের। 

থম আেলা: আপিন িক গাি য়ার দােয়র করা মামলায় একটা প  হেত বাংলােদশেক পরামশ দেবন? 

মাইেকল বকার: আমার মেন হয়, এখােন এই টা আসেছ: এই মামলায় বাংলােদেশর য একটা াথ আেছ, তা য গাি য়ার 
নওয়া অব ােনর মা েম যেথ  মা ায় উপ ািপত হেব না, স িবষেয় বাংলােদেশর কােনা মাথা থা আেছ িক না। আিম দেখিছ, 
লাকজন এ রকম ি  িদে  য গাি য়ােক সমথন করেত এবং রািহ ােদর িত সংহিত জানােত রা েলার উিচত কােনা না–
কােনাভােব এই মামলায় অংশ হণ করা। আিম ঝেত পারিছ য এ রকম বলা হে  নিতকতার অব ান থেক। রািহ ােদর ওপর 
য শংসতা চালােনা হেয়েছ, এ রকম ে  এমন নিতক আেবদন ি  হওয়া াভািবক। িক  আিম জািন না, এটা 

রাজৈনিতকভােব িকংবা আইনগত িদক থেক এই মামলায় জতার জ  সহায়ক হেব িক না। আিম মেন কির না য গাি য়ার পে  
অেনক রা  দ ড়ােলই রাখাইেনর ঘটনাবিল িকংবা আইেনর ায়েন আদালত ভািবত হেব। আর এ রকম ে  সব সময়ই এমন 

িঁক থেক যায় য অেনক রা  জিড়ত হেয় পড়েল এবং তারা সবাই িময়ানমারেক দায়ী করেত চাইেলও তােদর ি েলা িভ  িভ  
রকেমর হেত পাের এবং স েলা পর েরর অব ানেক বল কের িদেত পাের। তাই আিম মেন কির, বাংলােদেশর থম পদে প 
হওয়া উিচত গাি য়া ও তার আইনজীবী দেলর সে  িনয়িমত যাগােযাগ রাখা। আিম জািন না এটা করা হে  িক না। িক  গাি য়া 
কী ি  েল ধরেত যাে , বাংলােদেশর তা বাঝার একটা প া এটা, সই সে  এটা গাি য়ার কােছ বাংলােদেশর উে েগর 
িবষয় েলা পির ার করার প াও বেট। বাংলােদেশর যিদ মেন হয় য তার অব ান গাি য়ার িল াল ােটিজ বা আইিন কৗশেলর 
অ  হেব না, তাহেল বাংলােদেশর হ ে েপর চ া করার একটা কারণ ি  হেব। এটা ব আ হ ক একটা  য 
বাংলােদশ এই মামলায় অংশ িনেয় কী অজন করার চ া করেব। হ ে েপর য  িবক  প ার কথা বললাম, স েলার কােনা 
একটা অবল ন কের বাংলােদেশর হ ে প করা অথবহ হেব িক না, তা িনণয় করেত সহায়ক হেব ওই ে র উ র। িময়ানমাের 
রািহ ােদর ওপর যা ঘেটেছ, তার ভাব স বত অ  যেকােনা দেশর চেয় বিশ অ ত হে  বাংলােদেশ এবং আিম মেন কির, 

এটা পির ার য এ ে  বাংলােদেশর একটা তর াথ (িসিরয়াস ই াের ) আেছ। সটা  এই ে  নয় য িময়ানমােরর 
দায়দািয়ে র রাহা কীভােব হেব, বরং এই ে ও য সই রাহায় রািহ া সংকেটর িতকার কী হেব। এই মামলার রায় থেক 



িক এমন একটা পেরখা তির হেব, যার আওতায় বাংলােদেশ আ য় া  রািহ ারা িনরাপদ পিরেবেশ মানবািধকােরর 
িন য়তাসহ িময়ানমাের িফের যেত পারেব? এখােন বাংলােদেশর একটা াথ আেছ। 

থম আেলা: আইিসেজেত িময়ানমােরর িতিনিধদেল একজন নােবল িবজয়ীেক (অং সান  িচ)  করা হেয়েছ স বত 
রাজৈনিতকভােব িক  অজেনর উে ে । সখােন  িচর উপি িতর িবপরীেত গাি য়ার িক িক  করা উিচত? সখােন ত র উপি িত 
িক গাি য়া বা ওআইিস বা রািহ ােদর ােথর হািন ঘটােত পাের? 

মাইেকল বকার: িময়ানমােরর িতিনিধদেল অং সান  িচর উপি িতর িব ে  িক  করার েয়াজনীয়তার ওপর আিম বিশ  
িদেত চাই না। গাি য়া ব শি শালী এক  আইনজীবী দল গঠন কেরেছ, সটােত তােদর িনেজেদর িবচারিবষয়ক ম ীও আেছন, 
িযিন য়া া াই নােলর িসিকউটর িছেলন এবং এই মামলায় ত র ি গত আ হ আেছ। গাি য়ার আইনজীবী দেল অত  
অিভ  ও পিরিচত আ জািতক আইনজীবীরা আেছন, ত েদর আইিসেজ এবং গণহত া কনেভনশন উভয় ে  র অিভ তা 
আেছ। ত েদর মে  আেছন িব াত আইনজীবী, লখক ও পি ত িফিলপ া স, িযিন অেনকবার আইিসেজর সামেন উপি ত 
হেয়েছন। সখােন আরও আেছন গণহত া িবষেয় কানািডয়ান িবেশষ  পায়াম আখাভান, িযিন িবিভ  মামলায় অেনকবার 
আইিসেজেত উপি ত িছেলন। আরও আেছন পল রইখলার, িযিন আইিসেজর কাযধারার সে  ব ভােলাভােব পিরিচত। আেছ 
ওয়ািশংটনিভি ক ফািল হায়াগ ল ফাম। অথাৎ গাি য়ার আইনজীবী দেল অিভ তা ও িবেশষ  ােনর কােনা অভাব নই। ব 

ণ িবষয় হেলা, রািহ া স দােয়র লাকজেনর সে  গাি য়ার যাগােযাগ করা, যােত রািহ ােদর উে েগর িবষয় েলা, 
তােদর মতামত েলা গাি য়ার আইনজীবীেদর ব ে  িতফিলত হয়। এটা িনি ত করা েয়াজন। ব ভােলা হয় যিদ গাি য়ার 
আইনজীবী দেল রািহ া স দােয়র একজন সদ  থােকন। রািহ া পিরি িতর সে  গাি য়ার ত  কােনা স ক নই; তাই 
িময়ানমােরর আচরেণর কারেণ ভাগাি র িশকার রািহ া জনেগা ীর সে  গাি য়া ঘিন ভােব কাজ করেছ, এটা েল ধরা 

ণ। গাি য়ার আইনজীবী দল রািহ া জনেগা ীর অিভ তা ও আকা া- ত াশা আমেল িনে  এবং া ভােব উপ াপন 
করেছ, এটা িবে র কােছ এবং িবেশষত আইিসেজর সামেন পির ারভােব েল ধরার জ  কী কের, সটা আিম দখেত আ হী। 

থম আেলা: অিভ রা যিদ দাষী সা  হয় এবং দ  পায়, তাহেল তােদর কী ধরেনর শাি  হেত পাের? 

মাইেকল বকার: এই মামলায় কােনা দ  হেব না, কারণ আইিসেজ ফৗজদাির আদালত বা অপরাধ আদালত (ি িমনাল কাট) 
নয়। এই মামলায় অিভ  আেছ, িক  কােনা িববাদী নই। রা  িনেজই িববাদী। এখােন কােনা ি র অপরাধ িনেয় আলাপ হে  
না, আলাপ হে  রাে র দািয়  িনেয়। যিদ মািণত হয় য িময়ানমার গণহত া কনেভনশেনর অধীন  কােনা বা তা লক িবধান 
ভ  কেরেছ, তাহেল আ জািতক আইেনর ভাষায় তার অথ হেব িময়ানমার দায়ী। তার ফল কেয়ক রকেমর হেত পাের; একটা হেলা 

িত রণ দওয়া (ের ােরশন)। সটা হেত পাের আিথক িত রণ, হেত পাের কেড় নওয়া জায়গাজিম ও স ি  ফরত দওয়া। 
আদালত িতকােরর আেদশ িদেত পারেবন িক না, তা ব একটা পির ার নয়। এটা আেরকটা ক ীয় ই : িময়ানমার থেক 
িবতািড়ত রািহ ােদর িময়ানমাের িফের যাওয়া এবং সখােন িনরাপেদ ও মযাদার সে  বাস করেত পারা। এই ব া করার জ  

েয়াজনীয় পদে প িনেত আদালত িময়ানমারেক সরাসির আেদশ িদেত পারেব িক না, তা এখনই বলা যাে  না। তেব এ রকম 
স াবনা আিম উিড়েয় িদি  না য আদালেতর কােছ এ রকম আেদশ চাইেল আদালত তা করার একটা রা া েঁজ পেত পােরন। 
িক  আইিসেজ এযাবৎ িতকােরর িবষেয় সাধারণত য ধরেনর আেদশ িদেয় এেসেছ, তােত িময়ানমারেক রািহ ােদর িনরাপ া ও 
মযাদা িনি ত করেত েয়াজনীয় পদে প নওয়ার জ  সরাসির আেদশ দওয়া হেব, স েলার বাইের এক ন ন ধরেনর আেদশ। 
তেব অব ই অেনেক চাইেব রািহ ােদর িময়ানমােরর নাগিরক িহেসেব অ  সবার সমান অিধকার িনি ত করেত িময়ানমার তার 
নাগিরক িবষয়ক আইনসহ অ া  িবিধিবধােন বড় রকেমর পিরবতন আ ক। 

থম আেলা: রািহ া সংকেটর ল কারণ হেলা, তারা য িময়ানমােরর নাগিরক, এটা ীকার না করা। আমার িনিদ   হেলা, 
হেগর আদালত িময়ানমারেক রািহ ােদর নাগিরকে র িবষয়  রাহা করার আেদশ দওয়ার এখিতয়ার রােখন িক না। আিথক 
িত রেণর িবষেয় আমার  নই। 

মাইেকল বকার: এটা একটা ভােলা ; মামলা এেগােনার সে  সে  আ জািতক আইনজীবীরা এটা িনেয় গভীরভােব িচ া 
করেবন। এ েত আিম এই ে র উ র িদেত পারিছ না। তেব আিম ক না করেত পাির, এমন একটা পিরি িতর উ ব হেত পাের, 
যখন আদালত িময়ানমারেক বলেত পােরন য রািহ ােদর িনরাপেদ িময়ানমাের ত াবতন এবং সখােন িনরাপেদ ও মযাদার 
সে  বসবাস করার েযাগ ি  করার জ  তামােদর আইনকা েনর েয়াজনীয় সং ার করেত হেব। এই িবেশষ পিরি িতেত 



িময়ানমােরর এ রকম পদে পেক দখা যেত পাের গণহত া িতেরােধর আইিন বা বাধকতা মেন চলার জ  অপিরহায পদে প 
িহেসেব। গণহত া িতেরােধর আইিন বা বাধকতা মেন চলার সই মানদ  িনি ত করেত িনিদ ভােব কী করেত হেব, তা 
িনধারণ করার িবষয়  আদালত িময়ানমােরর হােতই ছেড় িদেত পােরন। আদালত ব জার িদেয় িময়ানমারেক বলেত পােরন য 
এই াপেট গণহত া কনেভনশন মেন চলার অথ হে  তামােদর নাগিরক সং া  আইেনর সং ার করা, যােত গণহত ার 
পিরি িত ি র সহায়ক পিরকি ত ও সংঘ ত বষ  িতেরাধ করা যায়। িক  আইন সং ােরর কাজ  শষ পয  িময়ানমােরর 
হােতই থেক যােব। টা জ ল এবং আইিসেজর অতীেতর চচার িভি েত আিম বলেত পারিছ না, িময়ানমারেক কীভােব তার 
আইন সং ার করেত হেব, তার িদকিনেদশনা দওয়ার এখিতয়ার আইিসেজর থাকেব িক না। িতকােরর িবষয়টা হয়েতা গণহত া 
কনেভনশেনর আ িরক ভাষার বাইের চেল যােব; বতমান ে  আইিসেজর সেবা  এখিতয়ার গণহত া কনেভনশেনই েধ দওয়া 
আেছ। া প গণহত া কনেভনশন বেল, গণহত ােক সংি  রাে র অভ রীণ আইেনই অপরাধ িহেসেব গ  করেত হেব। এখন 
আইিসেজ যিদ দখেত পায় য িময়ানমার সটা করেত থ হেয়েছ, তাহেল আইিসেজ িময়ানমারেক গণহত ােক অপরাধ িহেসেব 
গ  কের তার িবচার করার আেদশ দওয়ার মতা রােখ, কারণ গণহত া কনেভনশন পির ারভােব সটাই দািব কের। এটার সে  
িময়ানমােরর নাগিরক সং া  আইন সং ার করেত বলার স ক আেছ বেট, িক  সই পদে প হেব গণহত া কনেভনশেনর 
আ িরক বা বাধকতার বাইেরর পদে প। এই মামলায় এটা একটা িবরাট ই  হেত পাের। 

থম আেলা: ি গতভােব আপিন িক মেন কেরন য আইিসেজর সই রকেমর িতকােরর আেদশ দওয়া উিচত? 

মাইেকল বকার: আইিসেজেক সতক থাকেত হেব, তার আেদশ যন এমন না হয় যা তার মতা ও এখিতয়ােরর বাইের চেল যায়। 
আিম মেন কির, বতমান পযােয় আদালত রািহ ােদর িনরাপেদ ও মযাদার সে  বসবাস করার েযাগ িনি ত করেত 
িময়ানমারেক তার আইন সং ার ও েয়াজনীয় আইন ণয়ন করার আেদশ িদেত পােরন। িক  আমার মেন হয় না এ িবষেয় 
আদালত ব িনিদ  কের কােনা পরামশ দেবন। 

থম আেলা: ধরা যাক, আইিসেজর মামলায় গাি য়ার জয় হেলা, রািহ ারা আিথক িত রণ পল এবং পের আইিসিসেত 
অিভ েদর দাষী সা  কের রায় দওয়া হেলা; িক  রািহ ােদর নাগিরকে র র রাহা হেলা না; তােদর িময়ানমােরর 
নাগিরক িহেসেব ী িত না দওয়া পয  িক এসব িক ই অথহীন থেক যােব না? 

মাইেকল বকার: আিম একমত, রািহ ারা িময়ানমােরর নাগিরক িহেসেব অ  সবার মেতা সমান অিধকার না পাওয়া পয  এসব 
আইিন দায়দািয়  ও জবাবিদিহ বা অ া  স া  িতকার যেথ  বেল অ ত হেব না। আর  আইিসেজর রােয়র মা েমই এই 
ফল অিজত হেব, এটা আমার মেন হয় না। তেব আিম মেন কির এই ল  অজেনর চ া করা যথাথ ও ি সংগত। আজ এখােন 
বেস আমার পে  বলা স ব নয় আদালত ক কীভােব রািহ ােদর নাগিরকে র র রাহা করেত পােরন। আিম স াবনাটা 
নাকচ কের িদি  না, িক  টা মেনােযাগ দািব কের। 

থম আেলা: আইিসেজর রায় েলা িক বা েব কাযকর হেয় থােক? 

মাইেকল বকার: যেকােনা আদালেতর মেতা আইিসেজরও িনজ  িলশ বািহনী নই। যেকােনা রাে র অভ রীণ িবচার ব ায়ও 
আদালেতর রায় কাযকর করার জ  সরকাির কাঠােমার ভতেরর অ া  িমকা পালনকারীেদর েয়াজন হয়। আইিসেজর রায় 
বা বায়েনর িবষয়টাও অেনকটা স রকম। আইিসেজ িনেজ তার রায় বা বায়ন করেত পাের না; তেব অ া  রা  বা জািতসংঘ 
িনরাপ া পিরষেদর সে  কাজ করেছ—এমন রা েলা আইিসেজর রায় বা বায়ন করার চ া করেত পাের। তার মােন, এটা স ব 
য কােনা রা  আইিসেজর রায় মেন িনেত অ ী িত জানােত পাের, তাহেল রায়টা বা বািয়ত হেব না। এ রকম পিরি িত ভােলা 

নয়। রায় না মানার জ  মা ল নেত হয়। কােনা রা  আইিসেজর কােনা রায় মানেত অ ী িত জানােল অ া  রা  তােক 
একঘের করার েযাগ িনেত পাের, তার িব ে  অথৈনিতক অবেরাধসহ আরও নানা কেঠার পদে প হেণর পে  ি  েল ধরেত 
পাের। আ জািতক আদালেত হাক িকংবা কােনা রাে র অভ রীণ আদালেত হাক, িবচািরক িস া েলা একটা রাজৈনিতক 
জগেতর অংশ; হ র রাজৈনিতক ি য়ার অংশ। যসব মা ষ আইিসেজেত িময়ানমােরর িব ে  দােয়র করা মামলা  িনেয় বশ 
উৎসািহত, তােদর ভেব দখা েয়াজন, রায়টা িময়ানমােরর িব ে  হেল কীভােব সটােক কােজ লাগােনা যায়। অ িনিহত ল  
অজেনর ে  আইিসেজর কােনা রােয়র রাজৈনিতক বহার েলা কী? এ ে  ল টা  মামলায় জয়ী হওয়াই নয়, ল  হেলা 
সসব নীিত ও কমকা  ব  করেত িময়ানমারেক বা  করা য েলার ফেল রািহ ারা অ ায়-অিবচার ও শংসতার িশকার হে ; 
রািহ ােদর পিরি িতর উ য়েনর জ  িক  িতকােরর ব া করা। আইিসেজর রায় হেব সসব য়ােসর একটা অংশমা , 



সংকেটর স ণ সমাধান নয়। আপিন যিদ একটা সাফ জনক রায় পান, তাহেল সটা কােজ লািগেয় ওই সব অ িনিহত ল  
অজেনর প া েলা আপনােক েঁজ পেত হেব। 

থম আেলা: জািতসংঘ িনরাপ া পিরষদ িক অতীেত আইিসেজর দওয়া কােনা রায় বা বায়ন করার চ া কেরেছ? 

মাইেকল বকার: না। জািতসংঘ সনেদর আওতায় িনরাপ া পিরষেদর মতা আেছ আইিসেজর রায় বা বায়ন করার; িক  তারা 
কখেনা সই মতার আওতায় কােনা পদে প নয়িন; তােদর সটা করার অ েরাধ জানােনার ঘটনাও বিশ ঘেটিন। এমন নয় য 
িনরাপ া পিরষদ বিশর ভাগ ে ই আইিসেজর রায় বা বায়ন করেত অ ী িত জানায়, আসেল রায় বা বায়েনর অ েরাধ িনেয় 
তােদর কােছ যাওয়াই হয় ব কম। আসেল অিধকাংশ সমেয়ই মামলার প েলা আইিসেজর রায় মেন নয়। আমােদর বণতা 
হেলা, সই অ সং ক পিরি িতর িদেক মেনােযাগ িনব  করা, যখন কােনা রা  আইিসেজর রায় মেন িনেত অ ী িত জানায়। 

থম আেলা: আপিন িক এমন একটা া  িদেত পােরন, যখন আইিসেজ রায় ঘাষণা করার সে  সে  কােনা সংি  রা  
তঃ তভােব তা অ সরণ কের পদে প িনেয়েছ? 

মাইেকল বকার: এ রকম অেনক া  আেছ। একটা ভােলা সা িতক া  হেলা, ২০১২ সােলর বলিজয়াম বনাম সেনগাল 
মামলার রায়। এটা আি কার দশ চােদর সােবক রশাসক িহেসেন হাবেরেক িনেয়, িযিন দশ থেক পািলেয় িগেয় সেনগােল 
আ য় িনেয়িছেলন। বলিজয়াম তার দশীয় আইেনর ইউিনভাসাল িরসিডকশন া উেটর ওপর িভি  কের ত েক বলিজয়ােম 

ত পণ কিরেয় িনযাতন ও অ া  অপরােধর জ  িবচােরর কাঠগড়ায় দ ড় করােনার চ া কের। বলিজয়াম এই ি  েল ধের 
য ১৯৮৪ সােলর িনযাতনিবেরাধী কনেভনশেনর আওতায় সেনগােলর বা বাধকতা আেছ হাবেরর িবচার করার; িকংবা স িনেজ 

তা না করেল ত েক এমন কােনা রাে র কােছ ত পণ করেত হেব য রা  ত র িবচার করেত চায়। আইিসেজ বলিজয়ােমর এই 
ব ে র সে  একমত হয় এবং সেনগালেক আেদশ দয়, হয় তারা িনেজরা হাবেরর িবচার করেব, নয় ত েক বলিজয়ােমর কােছ 

ত পণ করেব। এই রােয়র পর সেনগাল যথাযথভােব তদ  স  কের হাবেরর িবচার কের। বলিজয়ােমর দািব অ যায়ী 
সেনগাল ত েক তােদর কােছ ত পণ কের বেলই আইিসেজেত মামলাটা  হেয়িছল। তেব সেনগাল আইিসেজর রায় মেন িনেয় 
স অ যায়ী হাবেরর িবচার কেরেছ। আইিসেজ নানা ধরেনর মামলার নািন কের; সীমা  িবেরাধ, স সীমা িনধারণসহ নানা 

ধরেনর িবেরাধ িনেয় সখােন মামলা হয়। তারা য রায় দয়, সংি  রা  সাধারণত তা মেন নয়। কখেনা কখেনা রােয়র কােনা 
একটা িদক িনেয় মতিবেরাধ দখা িদেত পাের, িকংবা কী প িতেত রায় বা বায়ন করা হেব, তা িনেয় িব াি  ি  হেত পাের। িক  
সাধারণভােব রা েলা রায় মেন নয়। 
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মাইেকল বকার 

মাইেকল বকার আইনজীবী; রা  ও রােজ  আইন পশায় িনেয়ািজত িছেলন। এখন আয়ার াে র ডাবিলন ি িন  কেলেজ 
অ াডজা ড লকচারার িহেসেব পাবিলক ই ার াশনাল ল পড়ান এবং রােজ র কমি জ ইউিনভািস েত ড রাল গেবষণার 
শষ পযােয় আেছন। ২০১০ থেক ২০১৪ সাল পয  হেগ আ জািতক িবচার আদালেত একজন অ ােসািসেয়ট িল াল অিফসােরর 

দািয়  পালন কেরন এবং সই বােদ আইিসেজর িবচারকেদর সে  ঘিন ভােব কাজ করার েযাগ পান। আ জািতক িবচার 
আদালেত (আইিসেজ) আজ ১০ িডেস র িময়ানমােরর িব ে  য নািন  হে , তা সামেন রেখ িতিন এই মামলার িবিভ  িদক 
িনেয় থম আেলার সে  কথা বেলেছন। সা াৎকার  টিলেফােন নওয়া এবং ইংেরিজ থেক অ িদত। এর শষ পব ছাপা হে  
আজ। সা াৎকার িনেয়েছন িমজা র রহমান খান। 

[গতকােলর পর] 

থম আেলা: ইউেরাপীয় ইউিনয়ন িকংবা অ ামেনি  ই ার াশনাল িক গাি য়ার মামলায় অংশ িনেত পাের? 

মাইেকল বকার: আইিসেজর মামলা েলায় অংশ নওয়ার যা তা আেছ  রাে র। তরাং ইউেরাপীয় ইউিনয়ন গাি য়ার 
মামলায় অংশ িনেত পারেব না। িক  ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর কােনা সদ রা  অংশ নওয়ার চ া করেত পাের। কী প ায় করেত 
পাের, তা আিম আেগই বেলিছ। অ ামেনি  ই ার াশনাল িকংবা িহউ ান রাইটস ওয়ােচর মেতা কােনা বসরকাির সং া 
(এনিজও) কােনা আ ািনক প ায় আইিসেজর মামলায় অংশ িনেত পাের না। তারা িতেবদন তির ও কাশ করেত পাের, 
গাি য়ােক আইিন সহায়তা িদেত পাের; িক  তারা আইিসেজেত থকভােব হািজর হেত পাের না, যমনটা অ া  আ জািতক 
আদালেত পাের। আইিসেজ তীয় প  থেক -অব- - কাট ি ফ হণ কের না। গাি য়া যিদ অ ামেনি র কােনা তদ কারী বা 
কমকতােক এই মামলায় িনেজেদর সে  িনেত চায়, তাহেল িনেত পাের একজন সা ী িহেসেব। এটা তারা করেত পাের 
রািহ ােদর িবষেয় অ ামেনি  কী ি য়ায় সা মাণ, আলামত ইত ািদ সং হ কেরেছ এবং পের তা িতেবদন আকাের কাশ 

কেরেছ, সসব আদালেতর সামেন বণনা করার জ । এভােব গাি য়ার সে  সহেযািগতা-সম েয়র িভি েত অ ামেনি র কােনা 
িতিনিধ এ মামলায় সা ী িহেসেব অংশ িনেত পাের, িক  তারা থকভােব িনেজ থেক অংশ িনেত পাের না। 

থম আেলা: আপিন িন য়ই রািহ ােদর িবষেয় জািতসংেঘর ৪৪৪ ার ত া স ান িতেবদন  পেড়েছন। এর কান অংশ অং 
সান  িচেক অিভ  করার বা ত েক দাষী সা  করার ে  সবেচেয় ণ বা াসি ক হেত পাের? 

মাইেকল বকার: জািতসংেঘর ওই িতেবদেন িবিভ  ধরেনর র ত  আেছ। িক   িচেক অিভ  বা দাষী সা  করার 
াসি কতা িনেয় আপনার ে র উ র আিম িদেত পারিছ না। কারণ, আইিসেজেত আমরা কােনা ি র অপরােধর দায়দািয়  

িনেয় আলাপ করিছ না। গণহত া কনেভনশন ল েন িময়ানমার রাে র দায়দািয়ে র িবষেয় বলেত পাির, ওই িতেবদেন এমন 
অেনক ত  ও িববরণ আেছ, যােত দখা যায়, ব  বছর ধের রািহ ােদর সে  পিরকি তভােব বষ লক আচরণ করা হেয়েছ, 
তােদর িব ে  কিথত ‘িনি করণ অিভযান চালােনা হেয়েছ এবং ২০১৬ সােলর পর থেক সামিরক হামলা চালােনা হেয়েছ। এই 
ত  এ মামলার জ  ক ীয়  বহন করেব। এখন এ িতেবদেনর কােনা িনিদ  অংেশর ওপর আিম  দব না; 
সামি কভােব িতেবদন েত র ণ ত  আেছ, স েলা অত  বলভােব ইি ত কের য িময়ানমার গণহত া 
কনেভনশেনর আইিন বা বাধকতা ল ন কেরেছ। ি গতভােব অং সান  িচর অপরােধর দায়দািয়  এক িভ  , সটা িনেয় 
আিম এখন ভাবিছ না। 



থম আেলা: িক  ডকি ন অব িপিরয়র রসপনিসিবিল র কী হেব? এই ডকি ন অ যায়ী, ন  বা িনেদশদাতার িমকায় য রা 
থােকন, অপরাধকারীেদর তকেমর দায় ত েদর ওপের বতায়। অং সান  িচ যিদও িময়ানমার রাে র বসামিরক নতা, ত  িতিন 
অপরাধকারীেদর পে  কাে  সাফাই গেয়েছন। তরাং এ রকম একটা ি  অব ই তালা যায় য আংিশক দায় ত েক বহন 
করেত হেব। 

মাইেকল বকার: এটা ক য আ জািতক অপরাধিবষয়ক আইন  ত  অপরাধকারীেদর সে ই সংি  নয়, ন ে র 
লাকজন এবং িনেদশদাতােদর সে ও সংি । রাম া উেটর অধীেন অপরােধর দায়দািয়ে র নানা ধরন আেছ। স েলা িনভর 

কের কী প িতেত কােনা ি র দায়দািয়  বা দাষ মািণত হে  তার ওপর। িময়ানমােরর াপাের যিদ একটা ফৗজদাির 
মামলা (ি িমনাল কস) এিগেয় যেত পাের, তাহেল ি গতভােব  িচর অপরােধর দায়দািয়ে র  আসেব। িক  এ িবষেয় 
আিম এর বিশ িক  বলেত পারিছ না। 

থম আেলা: িময়ানমােরর একই অপরােধর অিভেযােগ আইিসেজ ও আইিসিস উভয় আদালেত মামলা হেয়েছ। এখােন ডকি ন অব 
ডাবল িজওপািড (একই অপরােধর বার িবচােরর ত ) অ যায়ী আপিন িক কােনা সম া দখেত পান? 

মাইেকল বকার: না। এখােন কােনা সংঘাত নই; কারণ এই ই আদালেতর আইিন এখিতয়ার ই রকেমর। আইিসেজর মামলাটা 
রাে র দায়দািয়  িনেয়; সখােন কােনা ি র দ  হেব না। িক  আইিসিসর মামলায় ি র িবচার ও দ  হেত পাের। তরাং 
এখােন কােনা আইিন সংঘাত নই। আইিসেজেত যিদ মািণত হয় য িময়ানমার গণহত া কনেভনশন ভ  কেরিন, তাহেল সটা 
আইিসিসর মামলােক নিতবাচকভােব ভািবত করেব িক না, তা িভ  ই । ত গতভােব বলেল, স রকম ঘটা উিচত নয়। তেব 
আইিসেজর রােয়র সারব  আইিসিসর িসিকউটরেদর মামলা পিরচালনার ে  ফলেত পাের; িক  আদালেতর রােয় তার ভাব 
পড়ার িক  নই। আর আ জািতক িসিকউটরেদর কাজ  গণহত ার মামলা পিরচালনার মে  সীমাব  নয়, ত রা মানবতার 
িব ে  অপরােধর দােয় কােনা ি র িব ে ও অিভেযাগ আনেত পােরন। িক  আইিসেজর মানবতার িব ে  অপরােধর অিভেযাগ 
আমেল নওয়ার এখিতয়ার নই। 

থম আেলা: িময়ানমার িক  িতেবদন কাশ কেরেছ, যখােন তারা বেলেছ য দািয়  পালেনর সময় বাড়াবািড় করার দােয় তারা 
িক  লােকর িবচার কেরেছ। তারা যিদ আইিসেজেত বেল য তারা তা িবচার কেরেছ, তাহেল সটা িক গাি য়ার মামলায় ভাব 
ফলেত পাের? কারণ, আপিন িলেখেছন, গণহত া কনেভনশেনর ষ  ধারা িনেয় িময়ানমােরর আপি  আেছ। 

মাইেকল বকার: আমার মেন হয় না এটার সে  আইিসেজর মামলার এখিতয়ােরর কােনা স ক আেছ। গণহত া কনেভনশেনর 
িবষেয় িময়ানমােরর আপি েলার একটা এর ষ  ধারার সে  স িকত; সটা কােনা অপরােধর দােয় ি র িবচারসং া । 
আমার মেন হয় না, সই আপি  আইিসেজর এই মামলায় াসি ক হেব। তারা যিদ সিত ই তােদর অভ রীণ আদালেত কারও 
িবচার কের থােক, তাহেল সটা গাি য়ার িনিদ  অিভেযাগ েলার কােনা কােনাটার সত াসত  যাচাইেয়র ে  াসি ক হেত 
পাের। িক  সটা গাি য়ার মামলার এখিতয়ােরর জ  কােনা িতব কতা ি  করেব না। 

থম আেলা: আপিন িক মেন কেরন য এই মামলার এখিতয়ার িনেয় কােনা অিন য়তা আেছ? 

মাইেকল বকার: না। কােনা অিন য়তা নই। কারণ, গণহত া কনেভনশেনর া া বা েয়াগ–স িকত িবেরাধ িন ি র ে  
আইিসেজর এখিতয়ার িনেয় গাি য়া বা িময়ানমার কউই কােনা আপি  তােলিন। এ মামলায় আইিজেসর এখিতয়ােরর িবষয়  
একদম পির ার। বাংলােদশ ও মালেয়িশয়ার মেতা রা েলার অব া অব  আলাদা; কারণ তারা জেনাসাইড কনেভনশেনর ১১ 
ধারা হণ কেরিন। এই ধারা আইিসেজর িবেরাধ িন ি িবষয়ক ধারা। এ কারেণ তারা গণহত া কনেভনশেনর আওতায় 
িময়ানমােরর িব ে  কােনা মামলা করেত পারেব না। স কারেণই নন-পা  রাে র হ ে েপর স াবনা একটা ই ােরি ং িবষয়। 
এ ধরেনর হ ে েপর জ  একই এখিতয়ারগত িভি র েয়াজন হয় না। 

থম আেলা: সামিয়ক িতকােরর িবষেয় িক  ব ন। রািহ ােদর িব ে  যন ন ন কের কােনা সিহংসতা না হয়, স লে  
বাংলােদশ বা অ  কােনা রাে র িক আইিসেজ া উেটর আওতায় সামিয়ক িতকার চাওয়া উিচত? 



মাইেকল বকার: এটাই গাি য়া চাইেছ। আিম এখােন বাংলােদশ বা অ  কােনা রাে র কােনা িমকা নওয়ার িক  দখিছ না। 
িক  আবারও বলিছ, রািহ া সম া িনেয় বাংলােদেশর যিদ উে গ থেক থােক, তারা যিদ িক  করেত চায়, তাহেল গাি য়ার 
সরকােরর সে  বাংলােদশ সরকােরর িনয়িমত যাগােযাগ রাখা উিচত, যােত আইিসেজেত গাি য়ার ব ে র মে  বাংলােদেশর 
উে েগর িবষয় েলা অ  করা হয়। িক  গাি য়া ইিতমে  অ বত কালীন পদে েপর জ  আেবদন জমা িদেয়েছ এবং নািন 

 হওয়ার আেগ বাংলােদেশর হােত সই সময় আর নই। 

থম আেলা: গাি য়া যিদ কােনা এক পযােয় কােনা কারেণ মামলা  থেক সের আেস, তাহেল তার আইিন পিরণিত কী হেত 
পাের? অ  কােনা রা  িক এই ি য়া এিগেয় নওয়ার চ া করেত পারেব? 

মাইেকল বকার: গাি য়া কােনা পযােয় িগেয় মামলা  আর না চালােনার িস া  িনেল এ মামলার সখােনই অবসান ঘটেব। তখন 
অ  কােনা রা েক ন ন কের মামলা দােয়র করেত হেব। সটা হেব স ণ ন ন মামলা; গাি য়া য পযােয় মামলা থেক সের 
যােব, অ  কােনা রাে র মামলা  সই পযায় থেক  হওয়ার কােনা েযাগ নই। 

থম আেলা: আপিন বেলেছন, অপরােধর িতকােরর আেদশ দওয়ার ে  আইিসেজ ায়ই র ণশীল আচরণ কের। তারা এ 
রকম কন কের? অপরাধীেদর পছেন শি শালী দশ েলার সমথন থােক বেল? 

মাইেকল বকার: ভােলা  এবং জ ল । এটা া া করার নানা ত  আেছ। আমার মেন হয়, িতকারসহ আরও িক  িবষেয় 
আেদশ দওয়ার ে  আইিসেজর র ণশীলতা বা সতকতার কারণ হেত পাের এটা য এই আদালেতর এখিতয়ােরর িভি  িনভর 
কের সংি  রাে র স িতর ওপর। আদালত এমন কােনা িতকােরর আেদশ িদেত চান না, যা ত র িনেজর এখিতয়ােরর সীমা 
অিত ম কের। আদালত এমন িতকােররও আেদশ িদেত চান না, যা সংি  রা  মেন নেব না বেল আদালেতর আেগ থেকই 
মেন হয়। আদালত মেন কেরন, এমন রায় দওয়াই য়, যা িতকােরর ে  অেপ া ত সংযত, িক  সংি  রা  সটা মেন 
নেব। আদালতেক অেনক ভেবিচে  কৗশল িনধারণ কের িনেত হয়। আর িত  মামলাই িভ  িভ  িতর। আদালত িনেজর 

এখিতয়ােরর সীমাব তা েলা ব ে র সে  িবেবচনা কের থােকন। আর ত রা য ধরেনর িতকােরর আেদশ দন, স েলােক 
আ জািতক আইেনর সে  সাম ণ হেত হয়। িতকােরর আেদশ দওয়ার ে   আইিসেজই র ণশীল আচরণ কের না, 
সাধারণভােব এ িবষেয় আ জািতক আইনই র ণশীল। 

থম আেলা: আপিন সরাসির িলেখেছন, িময়ানমার গণহত া কনেভনশন ল ন কেরেছ—এ অিভেযাগ আইিসেজেত মািণত হেবই, 
এমন কােনা িন য়তা নই। আপনার এ রকম মেন হওয়ার কারণ কী? 

মাইেকল বকার: িময়ানমাের রািহ া জনেগা ীর ওপর য াপক শংসতা ঘেটেছ, এটা িনেয় কােনা  নই। আমার মেন 
হেয়েছ, িময়ানমাের য মানবতার িব ে  অপরাধ সংঘ ত হেয়েছ, এটা আইিসেজেক িব াস করােনা ব ক ন হেব। িক  এই 
আদালেত গাি য়ার মামলা র িবষয় মানবতার িব ে  অপরাধ নয়। এটার িবষয় গণহত া, যার আইনগত সং া বই িনিদ । 
সা মাণ থেক এটা বই পির ার, য ধরেনর কাজ গণহত ার সং ার মে  পড়েত পাের, িময়ানমাের স েলা করা হেয়েছ। এটা 
গণহত া মাণ করার একটা অংশ; িক  ক নতর অংশ  হেলা ‘অিভ ায়’ (ইনেট ) মাণ করা। অথাৎ এটা মাণ করা য 
রািহ ােদর ওপর যসব ভয়ংকর সিহংসতা চালােনা হেয়েছ বেল সা মাণ িমেলেছ, স েলার পছেনর ‘উে ’ িছল রািহ া 

জনেগা ীেক স ণভােব িনি  করা িকংবা আংিশকভােব ংস করা। এটা মাণ করাই হেব সবেচেয় ক ন; কারণ আইিসেজ 
অতীেত এ রকম িবষেয় রায় দওয়ার ে  বশ সংযত থেকেছ। িময়ানমার বলেত পাের য হ , রািহ ােদর ওপর এসব ভয়ংকর 
সিহংসতা ঘেটেছ, িক  সটা এ কারেণ নয় য আমরা গণহত া চেয়িছ, রািহ া জনেগা ীেক স ণভােব বা আংিশকভােব ংস 
করেত চেয়িছ। বরং উে া, স েলা িছল স াসবােদর মিকর িব ে  জবাব। অথবা িময়ানমার বলেত পাের, আমরা রািহ ােদর 
মে  এমন াস ি  করার চ া করিছ, যােত তারা ওই এলাকা ছেড় চেল যেত বা  হয়। অথাৎ আমরা রািহ ােদর 
জািতগতভােব উৎখাত করেত চেয়িছ, তােদর ওপর গণহত া চালােনার অিভ ায় আমােদর িছল না। এ আচরণ অপরাধ বেলই গ  
হেব, িক  এটা গণহত ার অপরাধ থেক আলাদা। িময়ানমার এ ধরেনর ি  দখােত পাের। ত  আিম মেন কির, গাি য়ার ব ে র 
পে ও ব জারােলা ি  আেছ। আিম  বলেত চাই, ভয়ংকর সিহংসতা ঘেটেছ, এমন সা মাণ যিদ র পিরমােণও থােক, 
ত  গণহত ার অিভেযাগ মাণ করা অত  ক ন। 



থম আেলা: আপিন হয়েতা দেখেছন, রািহ া পিরি িতর সম  ইিতহােসর িদেক তািকেয় অেনক গেবষক-পি ত দিখেয়েছন য 
িময়ানমােরর গণহত ার অিভ ায় িছল। একজন গেবষক িহেসেব আপিনও িক মেন কেরন না য স দেশ গণহত া সংঘ ত হেয়েছ? 

মাইেকল বকার: আিম যসব কাজপ  ও অ া  উপকরণ দেখিছ, সসেবর িভি েত বলেত পাির, গণহত া সংঘটেনর িনিদ  
অিভ ায় িময়ানমােরর িছল, এটা দখােনার মেতা পযা  সা মাণ আেছ। িক  িদক থেক এটা েগা ািভয়ার ঘটনা েলার মেতা 
পির ার। িক  েগা ািভয়ার পিরি িত িছল িভ  রকেমর, কারণ সখােন গণহত ার ঘটনা েলা ঘেটিছল সশ  সংঘাত চলাকােল 
(বলকান )। িময়ানমাের কােনা সশ  সংঘাত িছল না। আিম মেন কির, এটা গাি য়ার পে  সহায়ক হেব। 

থম আেলা: আপিন িক িময়ানমােরর মামলার সে  বসিনয়া িকংবা ােয়িশয়ার গণহত ার কােনা িমল েঁজ পান? 

মাইেকল বকার: ওই সব মামলায় গণহত া কনেভনশন ল েনর অিভেযাগ আনা হেয়েছ। তরাং এসব মামলার সে  অব ই এর 
াসি কতা রেয়েছ। িক  বড ়পাথক  এই য, ওই েটা ে  সশ  সংঘােতর পিরি িত িছল। তাই ত গত একটা িভ তা রেযে়ছ 

এবং আরও িক  িদক থেক দখেল িবষয়  অিধক জ ল। এই জ লতার িনিরেখ িবচার করেল ওই েটা মামলার ফলাফল স বত 
বিশ অ ল িছল সািবয়ার জ । আমরা িময়ানমাের সশ  সংঘাত দিখ না। বরং সখােন রেয়েছ রািহ ােদর িত ঐিতহািসক 
বষে র িব ল সা মাণ। িবেশষ কের গত কেয়ক বছের যা ঘেটেছ, তার পে  রেয়েছ অকা  মাণ। এটা সত  য 

আ জািতক িবচার আদালেত যখন সািবয়ার িব ে  মামলার নািন চলিছল, তখন আইিসেজ একই িবষেয় সােবক েগা ািভয়ার 
জ  গ ত আ জািতক ি িমনাল াই নােলর (আইিস ওয়াই) রায় পেয়েছন। আ জািতক িবচার আদালেতর জ  েয়াজনীয় 
অেনক িক ই আইিস ওয়াইেয়র মা েম পাওয়া গেছ। কারণ তারা এসব ত  আেগই সং হ কেরিছল। িময়ানমােরর মামলার 

ে  এমন িবধা পাওয়ার স াবনা বই কম। কারণ, আইিসিসেত দােয়র থাকা িময়ানমােরর মামলা িশগিগরই শষ হেয় যােব 
না। এর অথ হে  এ ধরেনর াে র ওপের আইিসেজ এবার িনভর করেত পারেবন না। ধারণা করা হে  য আদালতেক অেনক 
বিশ মা ায় জািতসংেঘর ত  অ স ান িমশেনর দওয়া িতেবদেনর ওপর িনভর করেত অ েরাধ জানােনা হেব। সটা িক টা 

জ লতাও তির করেত পাের এবং এখন এটা দখার িবষয় য আদালত কীভােব জািতসংেঘর ত  অ স ান িমশেনর িতেবদন 
কােজ লাগান বা অ  ত ািদ িবেবচনায় নন। কারণ জািতসংঘ ছাডা় আরও কেয়ক ধরেনর ত  অ স ান িতেবদেনর অি  
রেয়েছ। 

থম আেলা: আপিন  িচর ন াধীন িতিনিধদলেক াগত জািনেয়েছন। কারণ, তারা এই থম কােনা আ জািতক সং ার 
কােছ জবাবিদিহ করেত এেসেছ। িক   হেলা আইিসেজ এখন রাখাইেন ত  অ স ােনর ম পাঠােত পাের িক না? কারণ, 
এখিতয়ার না থাকা ে  িময়ানমার আইিসিসর িমশন পাঠােনার অ েরাধ নাকচ কেরিছল। 

মাইেকল বকার: এ রকম আেদশ দওয়ার মতা আ জািতক িবচার আদালেতর রেয়েছ। ইিতহােস অ ত এক  নিজরও রেয়েছ। 
এবং তাি কভােব আদালত চাইেল তারা িনেজরাও সেরজিমেন পিরদশন করার মতা রােখন। িক  আিম মেন কির এটা বই 
অস ব একটা িবষয়। আদালত এই ে  এ রকম সেরজিমন পিরদশেনর েযাগ নেবন না। কারণ, সব ধরেনর সা মাণ তার 
সামেন রেয়েছ। যটা সবেচেয় বিশ কৗ হেলা ীপক তা হেলা যিদ আদালতেক জািতসংেঘর িতেবদেনর ওপরই িনভর করেত 
বলা হয়, তাহেল ওই অ স ান সংি েদর আদালত তলব করেত পােরন। 

থম আেলা: জািতসংেঘর ত  অ স ান িমশনেক যেহ  আরাকােনর ওই িবেরাধ ণ এলাকায় কেত দওয়া হয়িন, সই অেথ 
জািতসংঘ িমশন তপে  কাজটা ণা ভােব করেত পােরিন। কারণ, তারা রাখাইেনর িভক মেদর সে  কথা বলার অ মিত 
পায়িন। আইিসেজর একটা াধীন তদ  েমর সখােন পাঠােনা ায়িবচােরর উে  অজেন সহায়ক হেত পাের। 

মাইেকল বকার: এটা ই ােরি ং ধারণা। তেব গাি য়া আদালেতর কােছ এ ধরেনর কােনা অ েরাধ করেল তেবই আদালত তা 
িবেবচনা কের দখেত পােরন। অব  এমন অ েরাধ করা হেল এটা মেন হেত পাের য গাি য়ার হােত যেথ  সা মাণ নই। 

তরাং এটা তারা না–ও লেত পাের। 

থম আেলা: আপনার িনেজর মত কী? রাখাইেনর অভ ের িবচার িবভাগীয় তদে র একটা যৗি ক িদক রেয়েছ? 



মাইেকল বকার: আিম আপনার কথায় ি  দখেত পাই। কারণ, জািতসংেঘর িমশন এবং জািতসংেঘর শাল র ােপা য়ারেক 
ল িবেরাধ ণ এলাকায় যেত দওয়া হয়িন। এর অথ হে  তারা ধানত বাংলােদেশ আ য় নওয়া রািহ ােদর ভাে র ওপর 
বিশ িনভর কেরেছ। রাখাইেন যারা রেয়েছ, এই মামলার িবচােরর জ  তােদর কােছ িন য়ই াসি ক ত  থাকেত পাের, যা  

তােদর সে  আেলাচনা কেরই পাওয়া স ব। সখােন অভ রীণভােব অেনক লাক ান ত হেয়েছ। তেব আিম মেন কির, আদালত 
তপে  এিদেক যাওয়ার িবষেয় আ হ না–ও দখােত পাের। কারণ, এটা করেল িক  জ ল সম া তির হেত পাের। িময়ানমার 

এই আদালেতর কাযধারায় অংশ হেণ একমত হেয়েছ, আর এ ধরেনর পদে প িনেল তারা নিতবাচক িতি য়া দখােত পাের, 
এমনিক তারা মামলা থেক িনেজেদর ত াহার কের িনেত পাের। 

থম আেলা: মামলার ভতের একবার েবশ কের সখান থেক িক িময়ানমার িনেজেদর যেকােনা পযােয় ত াহার কের িনেত 
পাের? 

মাইেকল বকার: িময়ানমার অংশ না নওয়ার িস া  িনেত পাের। িক  তার অথ এই নয় য মামলা  শষ হেয় যােব। তােদর 
অংশ হণ ছাডা়ই মামলা চলেব। আদালত তারপরও সা মাণ নেবন এবং একটা রায় ঘাষণা করেবন। িক  স ে  িময়ানমার 
অংশ িনেল য িবধা তারা িনেত পারত, সটা তারা পােব না। অতীেতর িক  ঃখজনক উদাহরণ আমােদর সামেন রেয়েছ। 
অিভ  রা প েলা যখন ঝেত পেরেছ য িক  িস া  তােদর পে  যােব না, তখন তারা অবিশ  মামলার কাযধারা থেক 
িনেজেদর ত াহার কের িনেয়েছ। এর মে  সবেচেয় উে খেযা  া  হেলা ১৯৮৪ সােল িনকারা য়ার দােয়র করা মামলা থেক 
মািকন রাে র িনেজেক সিরেয় নওয়া। মািকন রা  যখন দেখেছ, এখিতয়ার িবষেয় তােদর এক  আপি  আ জািতক 
আদালত নাকচ কেরেছন, তখন তারা বিরেয় গেছ। 

থম আেলা:  িচর িব ে  আেজি নায় দােয়র করা মামলার ভিব ৎ কী? আয়ার া  িকংবা রােজ র আইেনর অধীেন এ 
রকম কােনা মামলা িক দােয়র করা স ব? 

মাইেকল বকার: রাজ  ও আয়ার াে  এ ধরেনর মামলা দােয়েরর কােনা সংিবিধব  িভি  আেছ িক না, তা আিম ভেব 
দিখিন। তেব আেজি নার বাইেরও স বত এমন দশ রেয়েছ, যখােন এ রকম মামলা দােয়র করা যায়। িক  আিম িনিদ  কের তা 

বলেত পারব না। অব  আেজি নায় দােয়র হওয়া মামলার িব ািরত ত  আমার জানা নই। অব  মতায় থাকা িব েনতােদর 
িব ে  দােয়র করা মামলা পিরচালনায় দায় ি র  উঠেত পাের। অভ রীণ আদালেত িচর মেতা নতাও ি গত দায় ি  
ভাগ করেবন। তেব এটা ক অপরাধ লক কমকাে র জ  আেজি নার বাইেরও এমন িক  দেশর আদালত রেয়েছ, যারা 

সবজনীন এখিতয়ার অ শীলন কেরন। ইউেরােপ এমন অেনক দশ রেয়েছ। উদাহরণ িহেসেব বলা যায় আইএেসর সে  জিডত় 
ি েদর িবচার করার ে  এ ধরেনর সবজনীন এখিতয়ােরর িবকাশ ঘটেছ। তরাং এর েয়াগ িদেন িদেন আরও বাডে়ব বেলই 

মেন হয়। 

থম আেলা: আপনােক ধ বাদ। মাইেকল বকার: ধ বাদ। 


