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রািহ া িশিবের সশ  প িময়ানমােরর ই েন! 

তাফােয়ল আহমদ, ক বাজার    

ক বাজােরর রািহ া িশিবেরর পিরি িত েমই হানাহািনর িদেক মাড় িনে । রািহ ােদর মে ই এেকর পর এক সশ  স াসী 
প গেড় উঠেছ িশিবেরর অভ ের। খাদ রািহ া িনধনকারী বেল পিরিচত িতেবশী দশ িময়ানমােরর সরকারও গাপেন 
রািহ ােদর সশ  প ি েত ই ন িদে  বেল উে গজনক খবর এেসেছ বাংলােদেশর আইন- লা র ায় িনেয়ািজত 

কমকতােদর কােছ। রািহ া িশিবের  রােত নয়, িদেনর বলায়ও চলেছ অে র ঝনঝনািন। িশিবর েলােত পর রিবেরাধী  
রািহ া সশ  প এখন েখা িখ অব ােন রেয়েছ। এমনিক উিখয়া- টকনাফ সীমাে  িতন  রািহ া িশিবর এখন উ  হেয় 

উেঠেছ সশ  রািহ ােদর িনেয়। স া ঘিনেয় আসার সে  সে ই িশিবর েলার সব  আত  ছিড়েয় পেড়। না িন, অপহরণ, 
ম, টপাটসহ নানা জঘ  অপরাধজনক ঘটনা লেগই রেয়েছ। 

সবেশষ বার রােতও উিখয়ার পালং ই-২ িশিবের রািহ া সশ  স াসীেদর এক  বড় ধরেনর স াসী হামলার ঘটনা ঠিকেয় 
িদেয়েছন সনা সদ রা। িশিবেরর কেয়ক  মসিজেদর মাইেকর ঘাষণায় ত ঘটনা েল সনা সদ রা েট যাওয়ায় বড় ধরেনর 
হামলার ঘটনা থেক র া পাওয়া গেছ। পালং রািহ া িশিবেরর িলশ ফ িড়র দািয় া  িলশ পিরদশক রােশ ল ইসলাম 
গতকাল শিনবার িবেকেল কােলর ক েক বেলন, ‘আকি ক িব লসং ক হামলাকারী ক ক িশিবের হানা দওয়ার খবর 
পেয়িছলাম। ঘটনা েল যাওয়ার জ  রওনা িদেতই জেনিছ, সখােন আমােদর আেগই সনা সদ রা পৗঁেছ পিরি িত িনয েণ 

এেনেছন।’ িশিবেরর রািহ া শড মািঝরা (েরািহ া দলেনতা) জানান, 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 আেরা 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। 

বার ক বাজােরর িলশ পার এ িব এম মা দ হােসন কােলর ক েক জানান, িশিবর েলার রািহ ারা যভােব স াসী 
কমকাে  জিড়েয় পড়েছ পিরি িত সামাল দওয়াই বশ শিকল হেয় পড়েব। িনজ মাবাইল ফােন বার া  এক  িভিডও 
বাতা দিখেয় িলশ পার জানান, রািহ া স াসীরাই এেক অে র াপাের নানা ত  সরবরাহ কের চেলেছ। ওই িভিডও বাতায় 
বলা হেয়েছ,  টকনােফর চিন (নয়াপাড়া) িশিবেরর শালবাগােন নবী হােসন বািহনীর ২৩২ জন সদ  রেয়েছ। তােদর কােছ 
রেয়েছ প চ শতািধক অ । 

ক বাজােরর িলশ পার এ িব এম মা দ হােসন বেলন, িময়ানমার সরকার িশিবর েলােত সশ  প ি র কােজ  ই ন নয়, 
রীিতমেতা কাজ করেছ। এপাের আসা রািহ ােদর মে  অেনেকর সে ই িময়ানমার সরকােরর অত  চমৎকার স ক রেয়েছ। 
ক বাজােরর ানীয় লাকজন মেন কের, শরণাথ  িনেয় কাজ করা আ জািতক িক  এনিজও এবং সং ার যাগসাজেশ 
িময়ানমােরর সামিরক সরকার ২০১৬ ও ২০১৭ সােল কৗশেল রািহ া স াসীেদর িদেয় রাখাইেন কিথত হামলার ঘটনা ি  কের। 
আর এ ঘটনােক িঁজ কের রািহ ােদর ওপর সনা অিভযান চািলেয় ােমর পর াম িড়েয় উে দ কের দয়। জানা গেছ, 
বাংলােদশ থেক রািহ ােদর ত াবাসন ঠকােনার অ তম উে  হে  িশিবর েলােত সশ  প ি  কের দওয়া, যােত 
আ জািতক স দায়েক বাঝােনা যায় য তারা রািহ া স াসী। 

 


