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রাখাইন রােজ  অব ানরত রািহ া মসুিলমেদর অে র মেুখ িবেদিশ িহেসেব পিরচয়প  িনেত বাধ  করেছ
িময়ানমার সরকার।  মানবািধকার সং া  ফিটফাই  েপর বরােত ম লবার এ  িনেয় িতেবদন  কাশ
কেরেছ বাতা সং া রয়টাস। এিদেক রাখাইেন এখনও রািহ ােদর যাগােযাগিবি  বি শালায় রাখা,
শারীিরক অত াচার,  এমনিক িবচারবিহভূতভােব হত া করা হে  বেল অিভেযাগ কেরেছন জািতসংেঘর
মানবািধকারিবষয়ক কমকতারা।

রয়টােসর  িতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  াশনাল  ভিরিফেকশন  কাড  (এনিভিস)  নােম  এই  পিরচয়প
জারপূবক গিছেয় দয়ার চ ার খবর রািহ া  িনযাতেনর জ  িব জেুড় িনি ত িময়ানমােরর আচরণ

িনেয় উে গ আরও বাড়ােব। ফিটফাই েপর ধান িনবাহী কমকতা ম ািথউ ি থ বেলন, ‘কাযকরভােব
মৗিলক  অিধকার  কেড়  নয়ার  একিট  শাসিনক  ি য়ার  মধ  িদেয়  িময়ানমার  সরকার  রািহ া

জনেগা ীেক ংস করার চ ায় িল । িময়ানমার কতৃপ  রািহ ােদর ওপর িনযাতন চািলেয়িছল এবং
এনিভিস  ি য়া  বা বায়েনর  অজহুাত  দিখেয়  রািহ ােদর  চলাচেলর  াধীনতার ওপর িবিধিনেষধও
আেরাপ কেরিছল।’

জার  কের  পিরচয়প  গছােনার  অিভেযাগ  িনেয়  িময়ানমার  সরকােরর  মখুপা  জ  তাইেয়র  ম ব
তাৎ িণকভােব  পাওয়া  যায়িন।  তেব  দশিটর সনাবািহনীর মখুপা  মজর জনােরল তুন  তুন  নাই
অিভেযাগ অ ীকার কের বেলেছন, কাউেক ব েকর মেুখ বা িনযাতেনর মাধ েম পিরচয়প  িনেত বাধ
করা হে  না। টিলেফােন িতিন রয়টাসেক বেলন, ‘এিট সত  নয় এবং তাই আমার আর িকছু বলার

  যগুা র ড

অেসর মুেখ রািহ ােদর ‘িবেদিশ’ কাড িদে  িময়ানমার https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/217276/অেসর-মুেখ-র...

1 of 2 9/5/2019 10:41 AM



ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

নই।’

বৗ ধান িময়ানমােরর সরকার ‘বাংলােদশ থেক আসা অৈবধ’ বেল রািহ ােদর নাগিরক  ত াখ ান
কের আসেছ। যিদও িময়ানমােরর রাখাইন রােজ  কেয়ক শ বছর থেক বাস কের আসেছন রািহ ারা।
২০১৭  সােল  রািহ া  মসুিলমেদর  ওপর গণহত া,  ধষণসহ  নানা  অত াচার   কের  িময়ানমােরর
সনাবািহনী। এেত বা চু ত হেয় ায় সােড় সাত লাখ রািহ া বাংলােদেশর ক বাজাের আ য় নয়। ই

দফায় তােদর ফরত পাঠােনার উেদ াগ নয়া হেলও িনরাপ া ও নাগিরক  িনি ত না  হওয়ায় কউ
িফরেত রািজ হয়িন।

জািতসংেঘর ফ া -ফাইি ডং িমশন বলেছ, ২০১৭ সােল রাখাইেন য সামিরক অিভযান চালােনা হেয়িছল
তােত  ‘গণহত ার  ই া’  িছল।  িময়ানমােরর  সনা ধান  িমন  অং  াইংসহ  আরও  পাচঁ  জনােরলেক
‘নশৃংসতম অপরােধ আ জািতক আইেনর আওতায়’ আনার পািরশ কের তারা। এ অব ায় গত মােস
িমন অং াইং বেলিছেলন, এসব ঘটনায় িনরাপ া বািহনীর একদল সদ  জিড়ত থাকেত পাের। তদ
কের তােদর িবচােরর আওতায় আনার ঘাষণাও দন িতিন।

িক  সনা ত াবধােন ওই তদ  ও িবচার ি য়া সিঠকভােব হেব না বেল সে হ কাশ কেরেছ িহউম ান
রাইটস ওয়াচসহ বশ কেয়কিট মানবািধকার সং া।

এিদেক রািহ া ই  িনেয় তদ  চালােনা জািতসংেঘর মানবািধকারিবষয়ক কমকতারা বলেছন, রাখাইেন
রািহ া  পু ষেদর  বি শালায়  যাগােযাগিবি ভােব  আটেক  রাখা  হেয়েছ।  পিরবােরর  সদ  বা

আইনজীবীেদর সে  দখা  করেত  দয়া  হে  না।  তােদর ওপর শারীিরক  িনযাতন  চালােনা  হে ।
িবচারবিহভূতভােব বি েদর হত া করা হে  বেলও অিভেযাগ কেরন তারা।

জািতসংেঘর  জেনভা  অিফেস  সামবার  দয়া  এক  িববিৃতেত  তারা  এসব  অিভেযাগ  তেুল  ধেরন।
মানবািধকার িবেশষ রা এ ধরেনর অত াচার বে  িময়ানমার সরকােরর িত আ ান জািনেয়েছ। এসব
অত াচােরর াধীন তদ  ও দায়ীেদর িবচােরর আওতায় আনার দািবও জানান তারা।

িময়ানমারিবষয়ক জািতসংেঘর িবেশষ দতূ ইয়াংিহ িল ম লবার দি ণ কািরয়ায় বেলন, রািহ া সংকট
একিবংশ শতা ীেত জািতগত িনধেনর িনকৃ তম উদাহরণ। রািহ া  গণহত া িনেয় িময়ানমােরর ট
কাউে লর অং সান  িচেক ‘ভুল বাঝােনা হেয়িছল’ বেল উে খ কেরন িতিন।
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