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রািহ া ক াে  সশ  প 
িমজা মেহদী তমাল, উিখয়া (ক বাজার) থেক িফের  

 

অ  হােত রািহ া ক াে  এক  স াসী প -বাংলােদশ িতিদন  

রািহ া িশিবের চলেছ অৈবধ অে র ঝনঝনািন। এেকর পর এক সশ  স াসী প তির হে । পর র িবেরাধী প েলা এখন 
েখা িখ। স া ঘিনেয় আসার সে  সে ই িশিবর েলার সব  আত  ছিড়েয় পেড়। েনা িন, অপহরণ, ম, টপাটসহ নানা 

জঘ  অপরাধজনক ঘটনা লেগই রেয়েছ। গত এক বছের  টকনাফ ও উিখয়ার রািহ া ক া েলায় লাশ পেড়েছ ৩০ । 
িনেজরা িনেজেদর মে ই র া  সংঘেষ জিড়েয় পড়ায় এত লাশ। তেব আশ াজনক খবর হে , খাদ রািহ া িনধনকারী বেল 
পিরিচত িতেবশী দশ িময়ানমার সরকারও গাপেন রািহ ােদর সশ  প ি েত ই ন িদে । এ খবর সরকােরর গােয় া 
সং া েলােক ভািবেয় েলেছ। 

গত মােসর এক রােত উিখয়ার পালং ই-২ িশিবের  রািহ া সশ  স াসীেদর এক  বড় হামলা ন াৎ কেরেছ আইন লা 
বািহনী। িশিবেরর কেয়ক  মসিজেদর মাইেকর ঘাষণায় ত ঘটনা েল আইন লা বািহনী েট যাওয়ায় বড় ধরেনর হামলার 
ঘটনা থেক র া পাওয়া গেছ। 

সেরজিমেন জানা যায়, বতমােন িশিবর েলােত আল ইয়ািকন নােমর এক  সশ  রািহ া প বশ সি য় রেয়েছ। আল ইয়ািকন 
নােমর সংগঠন র বিশর ভাগ  রািহ া আেগ আরএসও নামক সংগঠেন িছল। আল ইয়ািকন সংগঠনেক রািহ ােদর অেনেকই 
আরসা িহেসেবও বেল থােক। সংগঠন েত রেয়েছ হাজার হাজার রািহ া ত ণ ও বক। সাধারণ রািহ ােদর কােছ আল ইয়ািকন 
বা আরসা নােমর সশ  সংগঠন  এক  বড় ধরেনর আতে র নাম। অ িদেক রািহ ােদর কােছ আেরক াস িহেসেব পিরিচত 
হে  ‘ডাকাত বািহনী’। ডাকাত বািহনী  আবার এক নােম ‘নবী হােসন বািহনী’ নােমও পিরিচিত  পেয়েছ। ায় িত  িশিবেরই 
রেয়েছ রািহ া ডাকাত নবী হােসন বািহনীর তৎপরতা। মালেয়িশয়া থেক িফের আসা রািহ া নবী হােসন, ইউ স, মৗলভী 
আইউবসহ আরও বশ কেয়কজন রািহ ার ন ে  থাকা বািহনী র েত েকর কােছই রেয়েছ অ শ । এই বািহনীর সদ রা 
রােত এমনিক িদেনও ডাকািত, িছনতাইসহ নখারািবেত জিড়ত। গত ৩ এি ল এই নবী হােসন ফতার হয়। নবী হােসনেক 

ফতার কের উিখয়া থানা িলশ। তেব তােক ছািড়েয় িনেত নানাভােব চ া তদিবর চািলেয় যাে  তার গডফাদার নস াহ। 



িনযাতেনর েখ জীবন ব চােত পািলেয় আসা িনরীহ  রািহ ােদর িনরাপ া িদেত বাংলােদশ ব খী সম ার েখ রেয়েছ। এর 
সে  জিড়েয় আেছ আ জািতক স দায়ও। তেব আ য় নওয়া এই িবশাল জনেগা ীর মে  গাপেন সি য় ‘স াসী চ ’ এখন 
গলার ক টা হেয় দ িড়েয়েছ। এসব স াসী রািহ া িশিবর েলােত নানা ধরেনর অপরাধ চািলেয় যাে । িনেজরাই েনা িন করেছ। 
িবগত এক মােস লাশ পেড়েছ ৩০ । কেয়ক  ঘটনা এরই মে  সমােলািচত হে । মা. খােলদ নােম এক রািহ া গত মােস 
ফস েক এক িভিডওেত মিক িদেয়েছ, ‘ রািহ ােদর কােনা িত করেল, জার কের দেশ ফরত পাঠােল বাংলােদশ সরকােরর 

সব দফতর এক রােতই ংস কের দওয়া হেব।’ স ধানম ীেকও মিক িদেয় বেলেছ, ‘ রািহ ােদর ওপর অ া  কােনা 
আচরণ হেল ছাড়  দওয়া হেব না।’ গত ২২ ফ য়াির টকনােফ র ােবর সে  ‘ব ক ে ’ িনহত হয় ধষ রািহ া ডাকাত ল 
আলম (৩০)। টকনােফর নয়াপাড়া রািহ া িশিবেরর আনসার ক াে  হামলা, অ  ট ও কমা ার হত ার ল হাতাও িছল এই 

ল। স না থাকেলও তার বািহনীর দাপট মােটও কেমিন। তারা পেরর িদনই এই হত ার বদলা িহেসেব রািহ া প ী িচিকৎসক 
মা. হািমদেক ন কের। এ ঘটনার মা  িতন িদন পর নয়াপাড়া ক াে  মাহা দ জয়নাল (২২) নােম আরও একজনেক হত া 

কেরেছ একদল রািহ া স াসী। জয়নাল িছল এই ক াে র িনরাপ া কম । িলেশর  সাস সে েহ তােকও হত া করা হেয়েছ বেল 
একািধক  জািনেয়েছ। 

টকনােফ নয়াপাড়া িনবি ত শরণাথ  ক াে র িলশ পিরদশক আব স সালাম জানান, ক াে র এইচ েক আব ল হািকেমর 
দাকােনর সামেন রা জয়নালেক ধের উপ পির িরকাঘােত হত া কের পািলেয় যায়। হামলাকারীরা িচি ত ডাকাত েলর 
লাকজন বেল িনি ত হওয়া গেছ। 

নাম কােশ অিন ক কেয়কজন রািহ া জানান, নয়াপাড়া ক াে র পছেনর পাহােড় রািহ া স াসীেদর  প আ ানা 
গেড়েছ। িদেন পাহােড় আর রােত ক াে  চেষ বড়ায় তারা। আব ল হািকম ও মা. হাসান এই ই েপর নতা। ন, ধষণ, ইয়াবা 

কারবার, মানব পাচার, অপহরণ- এমন কােনা অপরাধ  নই যা তারা করেছ না। গত মােস তােদর হােত ন হেয়েছন ক াে র 
রািহ া নতা মা ার মাহা দ ইিলয়াছ। এর আেগ একই ক াে  মাহা দ ইয়ােসর নােম এক রািহ া ত ণেক িল কের মারা 

হয়। 

উিখয়ার পালং ক াে  ২৮ ফ য়াির হামলায় জামািনর ই সাংবািদক আহত হওয়ার ঘটনায় একদল  রািহ া স াসী জিড়ত 
িছল। িলেশর িজ াসাবােদ উেঠ এেসেছ অথ ও বান মালপ  িছিনেয় নওয়াই িছল এই হামলার উে । 

উিখয়া থানার পিরদশক (তদ ) ল ইসলাম জানান,  রািহ ােদর জনি য় নতা আিরফ উ াহ ত াবাসেনর পে  থাকায় তােক 
হত া করা হেয়েছ বেল তদে  উেঠ এেসেছ। এ ছাড়া রািহ ােদর মে  অপরাধ িদন িদন বাড়েছ। 

একািধক ে  জানা গেছ, বাংলােদেশ আ য় নওয়া   রািহ ােদর এক  অংশেক ত াবাসেনর িব ে  দ ড় করােত িময়ানমার 
সনাবািহনী গাপেন কাজ করেছ। ক াে  রািহ ােদর মে  এক  দালাল প তির কের িদেয়েছ তারা। দশ র গােয় া সং া 
গাপেন এই কােজ িব ল অথ য় করেছ। এক   দািব কেরেছ, িময়ানমােরর অেথ চািলত রািহ ােদর এই স াসী চ  
ত াবাসেনর িব ে  চার চালাে । কউ িময়ানমাের িফরেত চাইেল তােক হত ার মিক দওয়া হে । এরই মে  কেয়কজনেক 

তারা হত াও কেরেছ। এমনিক রািহ ােদর ভাষানচের না যাওয়ার জ ও উসকািন িদে  তারা। ক বাজার িলশ পার এ িব এম 
মা দ ইকবাল  হােসন বেলন, যতই িদন যাে , রািহ ােদর আচার-আচরেণ ততই পিরবতন আসেছ। তারা িবিভ  অপরােধ 
জিড়েয় যাে । তেব এসব িঁক মাথায় রেখই দািয়  পালন করা হে । 

 


