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ররোহিঙ্গো গণিত্যো: হিয়োনিোভরর হিরুভে আন্তর্জোহত্ক আদোলভত্ িোিলো 

 

ররোহিঙ্গো গণিত্যো। ফোইল ছহি 

ররোহিঙ্গোভদর ওপর গণিত্যো চোলোভনোর অহেভ োভগ র্োহত্সংভের সভি জোচ্চ হিচোহরক সংস্থো আন্তর্জোহত্ক হিচোর আদোলভত্ (আইহসভর্) 

হিয়োনিোভরর হিরুভে িোিলো কভরভছ গোহম্বয়ো। হিয়োনিোর র্োহত্সংভের রর্ভনোসোইড কনভেনশভন স্বোক্ষরকোরী রদশ িওয়োয় এই হিচোর 

প্রহিয়ো ত্োভদর ওপর হিশোল চোপ সৃহি করভি িভল ধোরণো করো িভে। 

িোত্জো সংস্থো রয়টোস জ িলভছ, গোহম্বয়োর হিচোরহিষয়ক িন্ত্রী আবুিকর ত্োিিোদউ িোিলোর হিষয়টি হনহিত্ কভরভছন। হিহিহসর 

প্রহত্ভিদভন িলো িভয়ভছ, গোহম্বয়ো ও হিয়োনিোর দুই রদশই ১৯৪৮ সোভলর রর্ভনোসোইড কনভেনশভন স্বোক্ষরকোরী। এই কনভেনশন শুধু 

রদশগুভলোভত্ গণিত্যো রেভক হিরত্ েোকো নয় িরং এ ধরভনর অপরোধ প্রহত্ভরোধ এিং অপরোভধর র্ন্য হিচোর করভত্ িোধ্য কভর। 

আন্তর্জোহত্ক িোনিোহধকোর সংস্থো হিউম্যোন রোইটস ওয়োভচর (এইচআরডহিউ) এক হিজ্ঞহিভত্ িলো িভয়ভছ, মূলত্ রর্ভনোসোইড 

কনভেনশন লঙ্ঘভনর অহেভ োভগ িোিলোটি িভয়ভছ িভল ১০টি রিসরকোহর সংস্থো র্োহনভয়ভছ। এর িভধ্য এইচআরডহিউও রভয়ভছ। 

এইচআরডহিউর অযোভসোহসভয়ট ইন্টোরন্যোশনোল র্োহিস হডভরক্টর পরিপ্রীত্ হসংি িভলন, গোহম্বয়োর আইহন পদভক্ষপ হিভের সভি জোচ্চ 

আদোলভত্ একটি আইহন প্রহিয়োর সূচনো করল। র টো প্রিোণ করভত্ পোভর, ররোহিঙ্গোভদর ওপর হিয়োনিোভরর হনষ্ঠুরত্ো রর্ভনোসোইড 

কনভেনশন লঙ্ঘন কভরভছ। 

এই উভযোগভক সিে জন করভছ রনো হপস উইদোউট র্োহিস, ইউভরোহপয়োন রসন্টোর ফর কন্সটিটিউশনোল অযোন্ড হিউম্যোন রোইটস, য 

ইন্টোরন্যোশনোল রফডোভরশন ফর হিউম্যোন রোইটস ও রলোিোল র্োহিস রসন্টোভরর িভত্ো সংস্থোও। 

রনো হপস উইদোউট র্োহিভসর পহরচোলক অযোহলসন হিে িভলন, পহিি আহিকোর রদশ গোহম্বয়ো হকছুহদন আভগ একনোয়কত্োহন্ত্রক 

শোসন রেভক মুহি রপভয়ভছ। এিন একটি রদশ র  ররোহিঙ্গো গণিত্যোর রক্ষভে রনতৃভের ভূহিকো হনভয়ভছ, ত্ো সোধুিোদ পোওয়োর র োগ্য। 

অন্য রদশগুভলোর উহচত্ এই দৃিোন্ত অনুসরণ করো। আন্তর্জোহত্ক িোনিোহধকোর রফডোভরশভনর এহশয়ো অঞ্চভলর পহরচোলক আভেয়ো 

হগওরভগটো িভলন, গোহম্বয়োর করো িোিলো হিয়োনিোভরর ওপর ‘সহিংসত্োর পে ত্যোগ করো এিং রদোষীভদর শোহি রদয়োর র্ন্য’ চোপ সৃহি 

করভত্ পোভর। 

২০১৯ সোভলর রসভেম্বভর র্োহত্সংে সিহে জত্ স্বোধীন আন্তর্জোহত্ক ত্থ্য অনুসন্ধোনী (ফযোক্ট ফোইহন্ডং) হিশন হসেোভন্ত উপনীত্ িয় র , 

রোখোইন রোভর্য ররোহিঙ্গো মুসহলিভদর ওপর গণিত্যো ও নোনো ধরভনর িি জর হন জোত্ন চোহলভয়ভছ হিয়োনিোভরর সোিহরক িোহিনী। 

গণিত্যো রেকোভনো, ত্দন্ত করো এিং এর শোহির আইন করোর রক্ষভে দোহয়ে পোলভন ব্যে জ িভয়ভছ হিয়োনিোর সরকোর। হিশন িভলভছ, 

নোরীভদর ওপর ধষ জণ চোলোভনো িভয়ভছ, এর প্রকৃহত্ ও িোেো রেভকই রিোঝো  োয় হিয়োনিোভরর ইেো হছল ররোহিঙ্গো র্নভগোষ্ঠীভক ধ্বংস 

করো। 

িোংলোভদশ, কোনোডো, যুিরোষ্ট্র, নোইভর্হরয়ো, তুরস্ক ও িোন্স রর্োর হদভয় িভলভছ, ররোহিঙ্গোভদর ওপর হিয়োনিোর গণিত্যো চোহলভয়ভছ। 

মুসহলিপ্রধোন রদশগুভলোর সংস্থো ওআইহস ত্োর ৫৭ সদস্য রদশভক উৎসোহিত্ কভরভছ, র ন ত্োরো হিয়োনিোরভক কোেগড়োয় ওেোয়। 

ইন্টোরন্যোশনোল রকোট জ অি র্োহিস (আইহসভর্) িো আন্তর্জোহত্ক হিচোর আদোলভত্ প্রেি রর্ভনোসোইড কনভেনশন লঙ্ঘভনর দোভয় ১৯৯৩ 

সোভল সোহি জয়োর হিরুভে িোিলো িভয়হছল। এভত্ প্রিোণ িভয়হছল, িসহনয়ো িোভর্জভগোহেহনয়োয় গণিত্যো প্রহত্ভরোভধ ব্যে জ িভয়হছল সোহি জয়ো। 

রদশটির সোভিক রপ্রহসভডন্ট রলোভিোদোন হিভলোভশহেচভকও কোেগড়োয় দাঁড়োভত্ িয়। সোভিক যুভগোলোহেয়োয় িোনিত্োহিভরোধী অপরোভধর 

র্ন্য রদশটির ১৬০ র্ভনর রিহশ ব্যহি এই আদোলভত্ অহেযুি িভয়হছল। 
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