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অিভ ােয়ই রািহ া নারীেদর ধষণ
িময়ানমাের এখনও সংখ ালঘুেদর যৗন িনপীড়ন করেছ সনাবািহনী * আইিসিসেক এখনই
িবচার  করেত হেব -এইচআরডি উ

কাশ : ২৪ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

সংখ ালঘু মসুলমানেদর িনমূল করেত গণহত ার অিভ ায় থেকই িময়ানমােরর সনাবািহনী ২০১৭ সােল
রািহ া নারী ও িশ েদর ধষণ এবং যৗন িনপীড়ন কের। দশিটর পি েমর রাখাইন রােজ  স াস দমেনর

নােম সনা অিভযান িনেয় জািতসংেঘর তদ  িতেবদেন এমন উপসংহার টানা হেয়েছ।

বহৃ িতবার িতেবদনিট কাশ কের সং ািট।

িতেবদেন বলা হেয়েছ,  শত শত রািহ া  নারী  ও মেয় ধষেণর িশকার হেয়েছ। তথ - মাণ  বলেছ,
ধষেণর ৮০ শতাংশ ঘটনাই ইে  কের ঘটােনা হেয়েছ। গণধষেণর যত ঘটনা ঘেটেছ তার ৮২ শতাংেশর
দায় িময়ানমার সনাবািহনীর।

২০১৭ সােলর আগে  রাখাইেন কেয়কিট সীমা  পুিলশ পাে  ‘িবি তাবাদীেদর’ হামলায় ৯ পুিলশ
িনহত হওয়ার পর রািহ া অধু িষত এলাকা েলােত সনা অিভযান  হয়। াণ বাঁচােত সখানকার ায়
সােড় সাত লাখ রািহ া জীবেনর ঝুঁিক িনেয় সমু  ও নদী পিরেয় বাংলােদেশ আ য় নয়। পািলেয় আসা
ওইসব  রািহ ার অেনেকই  িলিব  অব ায়  বা  শরীের পাড়া  ত  িনেয়  আেসন।  নারীেদর  শরীের

  যগুা র ড
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গণধষেণর িশকার হওয়ার িচ  িছল ।

পািলেয় আসা এসব মা েষর অিভেযাগ িছল, সনাবািহনী ােমর পর ােম িনিবচাের িল চালায় এবং
বািড়ঘের  আ ন  ধিরেয়  িদে ।  নারী  ও  িশ েদর ধষণ  করেছ।  অিভেযাগ  তদে র জ  ওই  বছরই
জািতসংেঘর মানবািধকার কাউি ল  িবিভ  দেশর তদ  কমকতােদর িনেয়  একিট াধীন  তদ  দল
( াধীন আ জািতক ফ া  ফাইি ডং িমশন) গঠন কের।

িময়ানমার সরকার গণহত ার দােয় অিভযু  কাউেক আটক কেরিন জািনেয় তদ  িতেবদেন বলা হয়,
গণহত ার অিভেযাগ ওঠা ব ি েদর ‘ জেনাসাইড কনেভনশন’-এর অধীন িবচােরর আওতায় এেন শাি

দােন ব থতার দায় িময়ানমার সরকােরর।

িময়ানমার সরকার  থেকই রাখাইন রােজ  বসামিরক মা ষেদর ?ওপর দমন-িনপীড়েনর অিভেযাগ
অ ীকার কেরেছ। িক  ঘটনা েল িগেয় কৃত অব া পযেব েণর েযাগ তারা কাউেক দয়িন।

এমনিক, জািতসংেঘর তদ  দলেকও রাখাইন রােজ  যাওয়ার অ মিত দয়া  হয়িন। য কারেণ  তদ
কমকতারা বাংলােদশ, থাইল া ড ও মালেয়িশয়ায় রািহ া শরণাথী িশিবর, িবিভ  দাতব  সং া, উপেদ া

িত ান, গেবষক এবং সরকাির িবিভ  সং ার সে  কথা বেল এ তদ  িতেবদনিট তির কের।

িতেবদেন বলা হয়, ২০১৭ সােলর ২৫ আগ  থেকই রাখাইেন নারী ও মেয়েদর ওপর যৗন সিহংসতা
 হেয় িগেয়িছল। িময়ানমার সনাবািহনী রািহ া জনেগা ীেক ংস করেতই সখােন গণধষণ চালায়।

যিু স তভােবই এেক গণহত ার ষ  মাণ িহেসেব উপ াপন কের আমরা আমােদর িতেবদেনর ইিত
টানিছ।

িবপুল সংখ ায় এবং বেছ বেছ নারী ও মেয়েদর হত া, স ান জ দােন স ম নারী ও মেয়েদর বেছ
বেছ ধষণ,  অ ঃস া নারী ও ছাট িশ েদর ওপর আ মণ, নারীেদর যৗনা  তিব ত এবং শরীর,

িবেশষ কের গাল, গলা, ন ও উ েত কামেড়র দাগ দেখ তারা এই উপসংহাের পৗঁেছেছন বেল জানান
তদ  কমকতারা।

রাখাইেন গণহত া চালােনার ’বছর হেত চলেলও এখন পয  এর জ  দায়ী কােনা সনা কমকতােক
আ জািতক আইেনর অধীন িবচােরর আওতায় আনা হয়িন। এর মাধ েম িময়ানমার সরকার ‘জঘ ভােব
িনেজেদর দায় অ ীকার কেরেছ’ বেলও ওই িতেবদেন বলা হয়।

িতেবদেন  বলা  হয়,  জািতসংেঘর  তদ  িতেবদেন  ই  শীষ  সনা  কমকতার  িব ে  গণহত ার
অিভেযােগ  তদে র  আ ান  জানােনা  হেলও  তারা  এখনও  দেপ  িনেজেদর  পেদ  বহাল  আেছন।
িময়ানমােরর ওই ই সনা কমকতার িব ে  নতুন িকছু তথ  সং হ করা হেয়েছ এবং তােদর নাম গাপন
তািলকায় অ ভু  করা হেয়েছ বেলও িতেবদেন বলা হয়।

২০১৮ সােলর আগে  এ তদ  দেলর এক িতেবদেন বলা হেয়িছল, রাখাইন অিভযােনর উে  িছল
গণহত া।  অিভযানেক ‘জািতগত িনমলূ অিভযান’  আখ া  িদেয় ওই িতেবদেন আইন েয়ােগর নােম
ভয়ংকর ওই  অপরাধ  সংঘটেনর  জ  িময়ানমােরর  সনা ধান  ও  জ  পাঁচ  জনােরলেক িবচােরর
মেুখামিুখ করার পািরশ করা কের তদ  দলিট।

িতেবদেন রাখাইেনর পাশাপািশ শান ও কািচন অ েলও সনাবািহনীর িব ে  ‘মানবতািবেরাধী অপরাধ’
সংঘটেনর অিভেযাগ  আনা  হয়।  এর আেগ আেরক িতেবদেন  তদ  দলিট  জািনেয়িছল,  রািহ ােদর
জািতগতভােব িনমলূ করার ওই অিভযােন িময়ানমার সনাবািহনী নারীেদর সংঘব  ধষণেক অ  িহেসেব
ব বহার কের।

গণহত া  মােণ  এিটসহ পাঁচিট  মাণ  তুেল ধরা  হয় িতেবদেন।  বলা হয়,  মানবতািবেরাধী  অপরাধ
চালােনা হেয়েছ িময়ানমাের। এবার তারা ষ  মাণ উপ াপন করল।

এখনও যৗন িনপীড়ন করেছ সনাবািহনী : িময়ানমাের সংখ ালঘু নেৃগা ীর মা েষর ওপর এখনও যৗন
সিহংসতা অব াহত রেয়েছ। জািতসংঘ তদ  দেলর (ফ া  ফাইি ডং িমশন) এক িতেবদেন বহৃ িতবার
এমনিট বলা হেয়েছ।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং

দশিটর উ রা লীয় কািচন ও শান রাজ  এবং পি েমর রাখাইন রােজ  সিহংসতার িশকার ব ি েদর
সা াৎকার িনেয় এ িতেবদন তির করা হেয়েছ।

িতেবদেন বলা হয়, সনা সদ রা িনয়িমতই ধষণ, সংঘব  ধষণ এবং নারী, পু ষ, িহজড়ােদর িব ে
যৗন  সিহংসতামলূক  নানা  কমকা  কের  আসেছ,  যা  মানবািধকােরর  চরম  ল ন।  এ  থেক  সনা

সদ েদর িবরত রাখেত এবং অ ায়কারীেদর সাজা িদেত আ জািতক স দায়েক কেঠার হেত হেব।

আরও বলা হয়, নারীেদর এমনভােব আঘাত করা হেয়েছ যন তারা ামীর সে  সহবাস করেত না পাের
এবং স ান জ দােন অ ম হেয় পেড়। বিশরভাগ আ মণই িছল নারী ও িকেশারীেদর ওপর। তােদর
িসগােরেটর আ েন পাড়ােনা হেয়েছ, ছুির িদেয় কাটা হেয়েছ এবং সামিরক ঘাঁিটেত বশ কেয়কজনেক
যৗনদাসী কেরও রাখা হেয়েছ।

তদ  দেলর সদ  রািধকা মারাসািম বেলন,  অব ই এ নীরবতা ভাঙেব। িতিন বেলন, রািহ ােদর
গণহত ার মাধ েম তারা ংস করেত চেয়িছল এবং তােদর পালােত বাধ  কেরেছ।

ত াবাসন স েক িতিন বেলন, এখনও তােদর িফের আসার জ  িনরাপদ পিরেবশ তির হয়িন। তারা য
কাথায় িফের যােব তাও িনি ত নয়। তেব এটা িনি ত তারা িনেজেদর ােম িফরেত পারেব না।

িবচার র পািরশ এইচআরডি উর : িনযাতন ও গণহত ার মাধ েম রািহ া জািতেকই অদৃ  কের
িদেত চেয়িছল িময়ানমােরর সামিরক জা ারা। আ জািতকভােব বল সমােলাচনার মেুখ পড়েলও এর
জ  সাজা পায়িন দশিট।

এ িনযাতেনর জ  িময়ানমােরর িবচার এখনই  করেত আ জািতক অপরাধ আদালেতর (আইিসিস)
িত আ ান জািনেয়েছ আ জািতক মানবািধকার সংগঠন িহউম ান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডি উ)।

রািহ া িনযাতন ও িনবাসেনর ২ বছর পূিত উপলে  বার সংবাদ িব ি েত এ আ ান জানায় সং ািট।

এইচআরডি উ বলেছ, দাতা ও সেচতন মহলেক িময়ানমােরর ওপর চাপ বাড়ােতই হেব,  যন দশিট
তােদর এ নাগিরকেদর মৗিলক অিধকার র া ও িনরাপদ ত াবাসন িনি ত কের। এ ত াবাসন হেত
হেব া, িনরাপদ ও স ানজনক।

এিশয়া অ েলর সহপিরচালক িফল রবাটসন বেলন, জািতগত িনধেনর ২ বছর হেয় গল। পের এ িনযাতন
লকুােত রািহ ােদর বািড়ঘেরর ওপর বলুেডাজার চািলেয় সব মাণ িনি  করা হেয়েছ।

এইচআরডি উ বলেছ, রাখাইন রােজ  পিরি িতর উ িতকে  কােনা ভিূমকাই নয়িন িময়ানমার সরকার।
িময়ানমাের য ৫ লাখ রািহ া এখনও আেছ, িনরাপ া বািহনী তােদর চতুিদক িদেয় িবি  কের রেখেছ।
তােদর  াধীনভােব  চলাচেলর  কােনা  েযাগ  নই।  তােদর  মৗিলক  াধীনতা  থেক  বি ত  করেছ
সরকার।

টকসই জীবনমান অজন থেক তােদর আটেক রাখা হেয়েছ। তারা েয়াজনীয় খাবার, টকসই আবাসন,
া েসবা এবং িশ ার িকছুই পাে  না। এতিকছু কেরও তারা পার পেয় যাে । নাগিরকে র অিধকার

থেক একিট স ণূ গা ীেক বি ত কের তােদর রা হীন কের রাখা হেয়েছ। যারা বেঁচ আেছ স ণূভােব
বাংলােদেশর দয়ায়।

আইিসিসর ভূিমকা এ িবষেয় আরও কেঠার হওয়া উিচত বেল মেন কের এইচআরডি উ।

তারা বলেছ, িময়ানমােরর যিদ এই অপরােধর শাি  না হয় তেব িব জেুড়ই এ ধরেনর জঘ  অপরােধর
পিরমাণ  বাড়েতই থাকেব। যা  কােনাভােবই হেত দয়া উিচত নয়। িময়ানমার রাম  ঘাষণায় া র
কেরিন। তেব বাংলােদশ কেরেছ। আর বাংলােদশ এ ঘটনার অ তম িত  প । এ িবষয়িট আমেল
িনেয়ই িময়ানমােরর িবচার  করা উিচত।
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যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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