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মজর জনােরল (অব.) আ ন ম িন ামান। 

মজর জনােরল (অব.) আ ন ম িন ামান বাংলােদশ ইনি উট অব িপস অ া  িসিকউির  ািডেজর (িবআইিপএসএস) 
িসেড । থম আেলার সে  কথা বেলেছন রািহ া পিরি িত, ভারেতর নাগিরক  সংেশাধন আইন, এ অ েলর িনরাপ া 

পিরি িত ও রাজনীিত িনেয়। সা াৎকার িনেয়েছন িমজা র রহমান খান। 

থম আেলা: আ জািতক িবচার আদালেতর মামলা রািহ া ত াবাসনেক রাি ত করেব, নািক বাধা ি  করেব? 

িন ামান: এটা রািহ া ত াবাসেন বড় ধরেনর সহায়ক হেব, তা আিম মেন কির না। তেব বাধা  হেব িক না, সটা দখার 
জ  আমােদর িক িদন অেপ া করেত হেব। িময়ানমার হয়েতা মেন করেত পাের য এই মামলার িন ি  না হওয়া পয  তারা 
অেপ া করেব। এমন িস া  তারা নেব িক না, স জ  আমােদর িক িদন অেপ া করেত হেব। অ বত কালীন আেদশ এ জ  
হয়েতা িক টা সহায়ক হেব। জািতসংঘসহ অ রা, যারা রাখাইেন যেত পারেছ না, সই পথ তােদর জ  হয়েতা িক টা গম হেব। 
তেব এর ফেল িময়ানমার আ জািতকভােব একটা বড় ধরেনর চােপর েখ থাকেব, তারা িক টা নমনীয় হেতও পাের। 

থম আেলা: রা  িময়ানমােরর চার জনােরেলর িব ে  িনেষধা া িদল, এ রকম আচরণগত পিরবতন অ  দশ েলার মে  
দেখন িক? 

িন ামান: ব বড় কােনা পিরবতন দখা যাে  না। কানাডা ও নদার া স—এই  দশই কাে  গণহত ার িব ে  
দ িড়েয়েছ। তারা অব  আেগও এই অব ােন িছল। তরাং তােদর িদক থেক এটা ন ন িক  নয়, মািকন রা  আেগও 
িনেষধা া আেরাপ কেরিছল। এখন  তারা আেরক  কড়াকিড় আেরাপ করল। এটা একটা ইিতবাচক িচ  িহেসেব আিম দিখ। 
তেব একই সমেয় িময়ানমােরর সশ  বািহনীর ধান চীেন িছেলন। চীন ত র সফরেক  িদেয় য়সী শংসা কেরেছ। তেব 
িময়ানমােরর বড় যারা িম  রেয়েছ, তােদর মেনাভােব কােনা পিরবতন আিম দিখ না। বরং ভারত থমবােরর মেতা িময়ানমারেক 
সাবেমিরন দান কেরেছ। িময়ানমােরর সামিরক বািহনীর িশ েণও ভারত ওতে াতভােব জিড়ত। রািশয়ার সহেযািগতাও 
অ াহত রেয়েছ। 

থম আেলা: বাংলােদশ সনাবািহনীর ধান িময়ানমার সফর কেরেছন। আপিন িক আশাবাদী য ি প ীয়ভােবও একটা বড় ধরেনর 
পিরবতন আসেত পাের? 

িন ামান: আমােদর ি প ীয় ি  িক  এখেনা বজায় রেয়েছ। সই ি  থেক িক  বাংলােদশ-িময়ানমার কউ িপিছেয় 
যায়িন, িক  িবিভ  কারেণ তা বা বায়ন হে  না। এর েরা দায় সংগত কারেণ িময়ানমারেক িনেত হেব। বাংলােদেশর তরফ থেক 
য ধরেনর যাগােযাগ িময়ানমােরর সে  র া কের চলার কথা, সটা বাংলােদশ র া কের চলেছ। আমােদর সনাবািহনীর ধােনর 

সফেরর ফলাফল আমরা এখন পয  জািন না। পের জানা গেল আমরা িবে ষণ কের দখেত পারব, এই সফর থেক বড় ধরেনর 
কােনা পিরবতন এেসেছ িক না। 

থম আেলা: ভারেতর নাগিরক  সংেশাধন আইনেক কীভােব দখেছন? ই দেশর স েক িচড় ধেরেছ িক? 



িন ামান: আসােম ২০ লাখ নাগিরেকর নাগিরক  কেড় নওয়ায় আিম বিশ উি । এর বাইের আিম দখেত পাি , তােদর 
নাগিরকেদর বাংলােদেশ অ েবশ করােনার একটা চ া হেয়েছ। ভারেতর নাগিরক  আইন সংেশাধেনর ভাব  ভারেতর 
ভতের পড়েব তা–ই নয়, এটা আ িলকভােব পড়েব। তাই এেক কােনাভােবই আমােদর হালকাভােব দখা উিচত নয়। 

থম আেলা: এনআরিস, কা ীেরর িবেশষ মযাদা বািতল, নাগিরক  সংেশাধনী, অেযা ার বাবির মসিজদ িনেয় রায়—সব ত 
ঘটেছ। আপিন িক এসব ঘটনার মে  কােনা পর রা দখেত পান? 

িন ামান: এটা ঘটেছ কারণ, িবেজিপ একটা বড় াে ট িনেয় মতায় এেসেছ। তারা সই িনবাচনী ইশেতহার বা বায়ন 
করেছ। তেব িতেবশীরাই নয়, ভারেতর িবিভ  রাজ ও উে গ কাশ করেছ। 

থম আেলা: বাংলােদশ-ভারত স েকর ভিব ৎ আপিন কী দেখন? 

িন ামান: ব ণ স ক আেছ, িক  এর মে ও কখেনা কখেনা টানােপােড়ন হেত পাের। এখন –এক  িবষেয় একটা িব প 
চাপ দখা যাে । তেব এটা সামিয়ক বেল আিম মেন করিছ, ায়ী হেব বেল মেন হয় না। 

থম আেলা: িময়ানমার এক  িনিদ  ধেমর িভি েত িস া  িনল, তারপের ভারতও ায় অ প একটা পদে প িনল। এই ইেয়র 
মে  িমল-অিমল এবং তার র সারী ভাব এই অ েল কীভােব পড়েব বেল মেন কেরন? 

িন ামান:  দশই আমােদর িতেবশী রা । সখােন ধমিভি ক পিরি িত ি  হে , এর িভি েত তারা রা ীয় নীিতমালায় 
পিরবতন এেনেছ। এসব পিরি িত অব ই আমােদর ওপর বড় ধরেনর নিতবাচক ভাব ফলেত পাের। বাংলােদেশর উ  মতবােদর 
গা ী েলা এটােক কােজ লাগােত পাের, উসেক িদেত পাের। এই আশ া থেক আমােদর সজাগ ি  রাখেত হেব। আমরা য 

সা দািয়ক স ীিত বজায় রাখেত পেরিছ, এ ধরেনর নিতবাচক পিরি িতর কারেণ তা যন কােনাভােব িবি ত না হয়। 

থম আেলা: আপিন য পিরি িতর কথা বলেছন, তা মাকািবলায় সাধারণত েটা কৗশল হণ করা হেয় থােক। এক  হেলা 
িবষয় েক স ণ েপ স াস দমেনর জায়গা থেক দখা, যােক কাউ ার টরিরজম বলা হয়; অ  হেলা রাজৈনিতকভােব। আপিন 
কী মেন কেরন? 

িন ামান: আপিন য ি তীয় কৗশেলর কথা বেলেছন, আিম তার ওপের জার িদেত চাই। এ ধরেনর পিরি িতেত আমােদর 
জাতীয় স ার য কত েলা েবাধ রেয়েছ, অথাৎ য সামািজক ও ধম য় েবাধ বা নীিতর ওপর িভি  কের আমরা এতটা পথ 
এিগেয়িছ, সই পেথ আমােদর যেত হেব। 

থম আেলা: ধানম ী শখ হািসনা িক িদন আেগ বেলেছন, রািহ া সংকেটর সে  আ িলক ি িতশীলতার স ক রেয়েছ। 
এখন আবার ভারেতর সে  যিদ পেরা ভােব হেলও িক টা স েকর য় ঘেট, তাহেল বাংলােদশ কী করেব? 

িন ামান: আ  সমাধােনর কােনা আলামত দিখ না। রািহ া ত াবাসেন রািজ করােত ব েদশ েলার সে  কথা বলা এবং 
তােদর এটা বাঝােনা য এটা বাংলােদেশর একার সম া নয়। কাল েম এটা আ িলক িনরাপ ার িত মিকেত প িনেত পাের। 
এ ধরেনর বশ িক  আলামত আমরা দখেত পাি । অভ রীণভােব থমত, ানীয় জনেগা ীর সে  রািহ ােদর স েকর বড় 
ধরেনর অবনিত ঘেটেছ। ি তীয়ত, িময়ানমার থেক ইয়াবা পাচােরর সে  রািহ ােদর বশ িক  লাক জিড়ত হেয় যাে । 

তীয়ত, বশ িক িদন ধেরই এই অ েল া  পাচার হয়, এর সে  যিদ রািহ ােদর িক  লাক জিড়ত হেয় যায়, সটা িনরাপ া 
মিকেত ন ন মা া যাগ করেব। চ থত বলেত চাই, িবিভ  ানীয় ও আ জািতক মানব পাচারকারী দল ইিতমে  রািহ া 

উ া েদর ম  থেক মানব পাচােরর জ  সি য়ভােব কাজ কের যাে  এবং অেনক ে  সাফ  পেয়েছ। মানব পাচার এক  
গিহত কাজ এবং আমােদর দশীয় এবং আ জািতক আইেনর পিরপ ী। গত বছর মািকন রা  য মানব পাচােরর িরেপাট কাশ 
কেরেছ, তােত বাংলােদশেক তারা  আর  ওয়াচিলে  রেখেছ। এর অথ হে  আমরা ক খােদর াে  আিছ। এরপের যিদ 
আমরা মানব পাচােরর ে  এক ধাপ নেম যাই, তাহেল আমরা রাে র আইেনর আওতায় যসব প িত রেয়েছ, তার মে  
পেড় যাব। িবিভ  ধরেনর িনেষধা া অেটােম ক চেল আসেব। 



থম আেলা: এর মে  িক বািণিজ ক কােনা িনেষধা া থাকেত পাের? 

িন ামান: িবিভ  ধরেনর িনেষধা া আসেব। তাই বলিছ, অভ রীণ িনরাপ ার িত রািহ ারা ইিতমে  বড় ধরেনর চ ােল  
ি  কেরেছ। ি িতশীলতার ওপর বড় ধরেনর চাপ আসেছ। আরও একটা বড় আশ া হে , এই রািহ া জনেগা ীর ম  থেক উ  

মতবােদর দল এবং স াসী গা ী তােদর জনবল সং হ করার জ  েচ া চালােব। রািহ ােদর মে  উ বাদ ছড়ােনার  
তির আেছ। তারা এমন একটা বড় জনেগা ী, যারা তােদর কােনা ভিব ৎ দখেত পাে  না, যখােন তােদর সমাধােনর কােনা পথ 
নই। এসব পিরি িতই িবিভ  উ বাদী গা ীর জ  তােদর মতবাদ ছিড়েয় িদেত সহায়ক হয়। 

আমরা ইিতমে ই দখেত পাি , রাখাইন েদেশ আরাকান আিম নােম একটা গা ী সশ  সং াম চালাে  এবং তারা য এখােন 
এেস তােদর অ েল সাহা  নওয়ার চ া করেব না, সটা স ণ েপ নাকচ কের দওয়া যায় না। এক  মানিবক সম া িনরাপ া 
সম ায় পা িরত হওয়ার জ  স ণ েপ ত হেয় আেছ। িময়ানমার ও তার িম েদর বাঝােত হেব, এটা ঘটেল  আমােদর 

াথ িবি ত হেব তা নয়, এর সে  আ িলক ি িতর ও সরাসির জিড়ত। তাই িম েদর উিচত হেব কােনাভােব তােদর ভাব 
খা েয় এই সম ার সমাধােন িময়ানমারেক বা  করা। 

থম আেলা: বাংলােদেশর য টৈনিতক শি  ও সাম , তা িদেয় কত  করা স ব? 

িন ামান: এটা ীকার করেত হেব য আমরা এই সম ায় িক টা টৈনিতক একািকে র মে  েতই পেড় গিছ। এর কারণ 
হেলা বড় দশ েলার কউ সরাসির আমােদর সমথেন এিগেয় আেসিন। তারা সবাই িময়ানমােরর পে  থেক কাজ কেরেছ। এ ছাড়া 
আেরক  িলটমাস টে  যান, তাহেল দখেবন রাখাইেন আরাকান আিম সশ  সং াম চালাে , তা সে ও সখােন ব  দিশ 
িবিনেয়াগ করেছ। ভারত সখােন তার সামিরক সহায়তা ি  করেছ। মািকন রাে র ন ে  এক  ব জািতক নৗমহড়া স িত 
অ ি ত হেয়েছ দি ণ চীন স  ও ভারত মহাসাগর এলাকায়। সখােন কথা িছল িময়ানমারেক অ  করা হেব না, িক  সটা 
ঘেটেছ। সব দশই তােদর িনেজর ােথর এমন পেথ এেগাে , যা আমােদর ােথর সে  িমল হে  না। এটা িক আমােদর 

টৈনিতক বলতা বা থতা, সটা আপনারা িবে ষণ কের দখেত পােরন। তেব এই উপলি  েয়াজন য টৈনিতক অব ানটা 
আরও শি শালী ও জারদার করেত হেব। ন ন স াবনা হেলা আদালেত একটা নািন  হেয়েছ, তােত একটা ন ন মােম াম 
তির হেয়েছ। এটােক কােজ লািগেয় আমােদর ন ন িক  টৈনিতক উে াগ িনেত হেব। 

থম আেলা: বাংলােদেশর অভ রীণ রাজনীিত কােনা নিতবাচক ভাব ফলেছ িক? 

িন ামান: রািহ া সম া ে  এখােন সব দল ও মেতর সম েয় একটা জাতীয় মতামত আেছ। এখােন আিম কারও মে  
ি মত দখেত পাইিন, তাই এ িবষেয় থাকা জাতীয় সমথন কােজ লািগেয় ন ন িক  করার জ  আিম পািরশ করিছ। সম া 
সমাধােনর িবষয়  অেনকটাই আ জািতক রাজনীিতর সে  জিড়ত। রাখাইেনর বতমান পিরি িত য  হৎ শি র ে র এক  

, তা আমরা পির ার দখেত পাি । এখােন চীেনর য বলয় ি  হেয়েছ, তােক খেত মািকন রাে র এক  পির ার েচ া 
রেয়েছ। রাখাইন েদেশ ভারেতর কৗশলগত াথ বই । সখােন কালাদান ব খী মহাসড়ক াপনা করেছ ভারত। তরাং 
আজেকর রাখাইন পিরি িতেক একটা হ র পিরসের দখেত হেব। িতন  হৎ শি র াথ ও ে র িবষয় েলােক িবেবচনায় 
িনেত হেব। 

থম আেলা: নপাল, মাল ীপ এবং সবেশষ ল ায় য রাজৈনিতক পটপিরবতন এেসেছ, তার আেলােক আপিন য রাজৈনিতক 
িবষেয় কথা বেলেছন, স  কতটা বাংলােদেশর জ  ি র? 

িন ামান: েরা অ েল একটা পিরবতেনর হাওয়া আমরা দখেত পাি , যােত দি ণ এিশয়ায় চীেনর ভাববলয়টা আরও ি  
পাে । নপােলর সে  চীেনর আজেকর য স ক তির হেয়েছ, অতীেত এ রকম কখেনা িছল না। নপােলর সে  তারা য ধরেনর 
যাগােযাগ ব া াপন করেত যাে , তমনটা তারা আেগ কখেনা পিরক না কেরিন। একইভােব মাল ীেপ ন ন সরকার আসার 

ফেল চীেনর য ভাববলয় িছল, সটা িক টা কমেলও েরাটা বদেল যায়িন। ল ায় রাজাপে  সরকােরর সে  চীেনর ঘিন  
স ক িছল। বতমােন একই দল আবার মতায় িফের এেসেছ। কােজই দখেত হেব, চীেনর সে  তারা স কটা আবার নঃ াপন 
কের িক না। এককথায় বলেত গেল, দি ণ এিশয়ায় য অ ল  রেয়েছ, সখােন চীেনর ভাব িদন িদন বেড়ই চেলেছ এবং এই 
অ গিত িতেবশী ভারেতর জ  খকর নয়। 



থম আেলা: ভারেতর অব ান  তাহেল কী দ ড়াে ? 

িন ামান: ভারেতর িদক থেকও আিম একটা তনীিত ল  কির। একিদেক মািকন কৗশলগত নীিত েলার িত ভারেতর 
েঁক থাকা। মেন হে  এই অ েল যসব মািকন কৗশল হণ করা হেব, ভারত তার অ ভােগ থাকেব। এই অ েল মািকন িনরাপ া 
কৗশল বা বায়েন ভারত ব াপেকর দািয়  পালন করেব; িক  আমরা ভারতেক যখন ত পদে প িনেত দিখ, তখন তা 

অেনকটা বা বস ত তীয়মান হয়। এর কারণ হেলা, এই অ েলর  হৎ দশ, এক  ভারত অ  চীন এবং তারা তােদর 
ভৗেগািলক অব ােনর কারেণই একটা সহেযািগতা লক স ক ধের রাখেব। ভারতীয় প পি কায় লখােলিখ থেক দখা যায় য 

তারা মেন করেছ,  দেশর য উ ান ঘটেছ, সখােন তারা পর েরর পির রক হেত পাের। দশ  এমন কােনা িবেরােধ যেত 
পাের না, যা তােদর সংঘােত জিড়েয় ফলেত পাের। এমন িক  ঘটেল সব থেক িত  হেব এই ই দশই। মািকন রা  তার 
ভৗেগািলক অব ােনর কারেণই সরাসির বড় ধরেনর িতর স ুখীন হেব না। এই বা ব উপলি  থেক ভারত এমন একটা 

পিরি িতর ম  িদেয় অ সর হেত চাইেছ, সখােন চীেনর সে  তারা একটা কাযকর ভােলা স ক বজায় রেখ চলেত পারেব। তার 
ফল িহেসেব আমরা দখেত পাি , অ  কেয়ক বছর আেগর মা  ৫ িবিলয়ন ডলােরর ি প ীয় বািণজ  এখন ৮০ িবিলয়ন ডলার 
অিত ম কের গেছ এবং তারা এখন আশা করেছ য আগামী িতন-চার বছের এটা ১০০ িবিলয়ন ডলার ছািড়েয় যােব। 

এই পর র িনভরশীলতা থেক বর হেয় ভারত েরা ির চীেনর িব ে  যােব বেল আিম মেন কির না। যিদও তােদর স েক 
একটা টানােপােড়ন থাকেব। সীমা  িনেয় য মতপাথক  রেয়েছ, সটাও বজায় থাকেব। িক  তারা এমন পিরি িতর িদেক যােব না, 
যখােন তারা েখা িখ হেত পাের। ই বছর আেগ আমরা দাকলাম পিরি িত দেখিছলাম, তখন তারা িক টা েখা িখ অব ােন 

চেল এেসিছল। তারপর ইউহােন ি প ীয় শীষ সে লেন তােদর কাছাকািছ আসেত দিখ। একই রকম শীষ সে লন এবার ভারেত 
অ ি ত হেলা। তাই তারা তােদর স কেক এিগেয় িনেত বা বস ত একটা রা া বর কের ফেলেছ। তেব ভারত তার িনেজর 

ােথ মািকন রাে র সে ও সহেযািগতা করেব। 

থম আেলা: তাহেল এই হৎ শি  সমীকরেণর মে  বাংলােদশ কাথায়? স িক তাহেল া উইচ হেব? এই বা বতায় রািহ া 
পিরি িত সামাল দওয়া বাংলােদেশর জ  িক বশ ক ন নয়? 

িন ামান: আিম মেন কির, বাংলােদশ সরকােরর যিদ একটা সাফে র তািলকা তির করা হয়, তাহেল সবার ওপের থাকেব 
টনীিতেত ভারসা  তির করেত পারা। চীেনর সে  আমরা ‘ কৗশলগত স ক’ র া কের চেলিছ। একই সে  ভারেতর সে ও 

আমরা ‘গভীর স ক’ র া কের চেলিছ। রাে র সে ও ‘ স ক’ বজায় রেখই আমরা এেগাি । বতমান িবে র সব থেক 
বড়  কৗশলগত পদে েপর এক  চীেনর উে ােগ ‘ ব  অ া  রাড ইিনিশেয় ভ’ বা িবআরআই। অ িদেক রাে র কাছ 
থেক এেসেছ ইে া- ািসিফক ােটিজ। আমােদর বড় সাফ  হে  কােনা এক  দেশর সে  এককভােব িম  হেয় কাজ না 

কের সবার সে  একই সে  ভারসা  বজায় রেখ কাজ করা। তাই েটােতই রেয়েছ বাংলােদশ। আমার িবে ষেণ, বাংলােদেশর 
রাজৈনিতক কৗশলগত অব ােনর কারেণ আমােদর টা আ জািতক অ েন অেনক বিশ মা ায় ি  পেয়েছ। ভারত 

মহাসাগরে ষা বে াপসাগের পৗঁছােনার জ  আমােদর দেশর ভতর িদেয় বই একটা ণ রা া যাে । আমরা দি ণ– ব 
এিশয়া এবং দি ণ এিশয়ার মে  একটা স ব । সবিক  িমিলেয় আমােদর অব ানগত টা যিদ আমরা স কভােব কােজ 
লাগােত পাির, তাহেল সবার সে  স ক বজায় রেখ কাজ করেত পারব। 

থম আেলা: বাংলােদেশর য এত , সটা িবেবচনায় হৎ দশ েলা বাংলােদেশ অিন া সে ও কী িদেয়েছ বা বাংলােদশ কী 
আদায় করেত পেরেছ? 

িন ামান: আমরা য িবধা অজন করিছ না, সটা আিম মানেত রািজ নই। িবআরআইেত  হওয়ার কারেণ আমরা চীেনর 
কাছ থেক ৪০ িবিলয়ন ডলােরর িত িত পেয়িছ। যার মে  ২৬ িমিলয়ন ডলার অবকাঠােমা তির ও ১৪ িবিলয়ন ডলার হেব যৗথ 
িবিনেয়াগ। এটা একটা বড় ধরেনর অজন। এ ছাড়া চীেনর কাছ থেক আমরা বড় ধরেনর িবিনেয়ােগর িবধা পেয়িছ। চীেনর 
অথায়েন চ ােম বড় ধরেনর অথৈনিতক জান তির করা হে । সখােন িবিভ  চীনা কারখানা ানা র হেব। চীনা সামিরক 
সহায়তা অ াহত রেয়েছ। ভারেতর সে  ি প ীয় বািণেজ  আমরা বড় ধরেনর  ত করেত পেরিছ। তির পাশােক আমরা 
িডউ  ি  এবং কাটা ি  িবধা িনি ত করেত পেরিছ। এ ছাড়া আরও অেনক িবধা আমরা পেয়িছ এবং তা আরও ি  করা 
যেত পাের বেল আিম মেন কির। রাে র কাছ থেকও আমরা বড় ধরেনর সাহা  পাি । এটা য  অথৈনিতক ে  সটা 



নয়। আমরা িবিভ  ধরেনর সামিরক সহেযািগতা পাি । স াস দমেন মািকন রাে র কাছ থেক আমরা অথৈনিতক এবং বড় 
ধরেনর কািরগির সহায়তা পেয়িছ। িবিভ  আ জািতক সং ায় আমরা তােদর টৈনিতক সাহা  পেয়িছ। 

তাই এসব বড় দেশর কাছ থেক আমরা সাহা  পাই না, সটা নয়। তেব এই সাহাে র মা াটা আমরা ধীের ধীের আরও ি  
করেত পাির। তেব িতন  বড় রাে র কাছ থেক আমরা য িবিভ  সহায়তা পাি , সটা আমােদর মানেত হেব। 

থম আেলা: রািহ া ই েত তই  দেশর কাছ থেক আমরা কাি ত সহায়তা পাি  না। 

িন ামান: আমরা সটা পাি  না। মািকন রাে র কাছ থেক পেলও আমােদর ঘেরর কােছর ই হৎ রাে র কাছ থেক 
আমরা ত ািশত সাহা  এখেনা পাইিন। তারা যিদও মানিবকভােব সাহা  কেরেছ। এর বাইের তারা আমােদর অব ানেক সমথন 
কেরিন। এ জ  তােদর ন ন কের  কের এ িবষেয় আমােদর ভাবেত হেব। 

থম আেলা: রািহ া িদেয়ই শষ কির। কানাডীয় অ াপক জন াকার বেলেছন, অ সিলম দশ েলার উিচত আইিসেজেত ন ন 
দরখা  িনেয় যাওয়া। 

িন ামান: আিম এ রকম কােনা আ  স াবনা দখিছ না। একই সে  আইিসেজেত ন ন ন ন মামলা করেল কাযকর ও 
ফল  িক  পাওয়া যােব, সটাও আিম দখিছ না। আপিন জােনন য এখােন কােনা ি েক দাষােরাপ করা যােব না। আর রায় 
বা বায়েন আদালেতর এখিতয়ার নই। রােয়র পের এটা আবার জািতসংেঘর কােছ ফরত যােব। িময়ানমার রায় বা বায়ন না 
করেল এটা িনরাপ া পিরষেদ িনেত হেব। তরাং িবষয়  শষ পয  আ জািতক রাজনীিতর ওপর িনভর করেব। যিদ কউ ভেটা 
দয়, তাহেল সটা সখােনই শষ। 

থম আেলা: চীন ও রািশয়া আেগ ভেটা িদেয়েছ, তার আর নড়চড় আশা কেরন না? 

িন ামান: এখন পয  আিম এর কােনা পিরবতন ল  করিছ না। তেব আ জািতক ে  যিদ জনমত াপকভােব পিরবতন 
হয়, সটা আলাদা। এখন যটা হেত যাে , সটা হয়েতাবা একটা নিতক িবজয় হেব। ি তীয় যটা হেব, যিদ আমরা অ বত কালীন 
কােনা িস া  পাই, সখােন হয়েতা সামিয়কভােব একটা িতকার পাওয়া যােব িক  ে । আ জািতক ে  রািহ ােদর 

অ েল একটা মােম াম তির হেয়েছ। ই া ত বা অিন া তভােব িময়ানমার আদালেত অেনক দাষ ীকার কের িনেয়েছ। 
সখােন তারা িক  বলেছ, হয়েতা াপরাধ সংঘ ত হেয়েছ, িক  গণহত া হয়িন। আিম আশা কির য কখেনা আইিসিসেতও 
নািনটা  হেব। কাযত রা ধানই াপরাধ সংঘ ত হেয়েছ বেল কারা ের ীকার কের িনেয়েছন। এ েলা হে  অজন। 

থম আেলা: আপনােক ধ বাদ। িন ামান: ধ বাদ। 


