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রাখাইনে ‘প্রেরাপদ অঞ্চল’ িস্তানে অগ্রগপ্রি নেই 

পনে েয় চীে, আপ্রিয়াে িদস্যনদরও অেীহা 

নেনহদী হািাে    

প্রেয়ােোনরর রাখাইে রানযে নরাপ্রহঙ্গানদর যন্য ‘নিফ নযাে’ (প্রেরাপদ অঞ্চল) িপ্রিষ্ঠায় োংলানদনের িস্তানে িপ্রিনেেী েড় 

নদেগুনলার িাড়া নেনলপ্রে। ‘নিফ নযাে’ প্রেনয় চীনের অেস্থাে েদনলনে—প্রেপ্রিন্ন েহল নেনে এেে ধারণা নদওয়ার পর গি োনি 

প্রেয়ােোনর চীে দূিাোি এে প্রেবৃপ্রি প্রদনয় স্পষ্ট যাপ্রেনয়নে নে নেইপ্রযং এ ধরনের নোনো উনযাগনে িেে থে েনর ো। আর এটিই 

চীনের অেস্থাে। কূটনেপ্রিে সূত্রগুনলা এেে িথ্য যাপ্রেনয়নে। 

গি িপ্তানহ ঢাোয় িংপ্রিষ্ট েে থেিথানদর িনঙ্গ েো েনল যাো নগনে, নরাপ্রহঙ্গা িংেট োংলানদে ও প্রেয়ােোনরর েনে প্রিপেীয় 

আনলাচোর োেনে িোধানের পনে চীে। প্রেনেষ েনর এ িংেনট োইনরর নেউ যুক্ত নহাে, িা িারা চায় ো। 

২০১৭ িানলর আগস্ট োনি প্রেয়ােোর নেনে োংলানদনে েতুে েনর নরাপ্রহঙ্গার ঢল োোর পর নিনেম্বর োনি যাপ্রিিংঘ িাধারণ 

পপ্ররষনদ িধােেন্ত্রী নেখ হাপ্রিো নরাপ্রহঙ্গানদর যন্য রাখাইে রানযে প্রেরাপদ অঞ্চল সৃপ্রষ্টর িস্তাে প্রদনয়প্রেনলে। োংলানদে এখনো এ 

িস্তাে প্রেনয় োয েরনে। পররাষ্ট্রেন্ত্রী ড. এ নে আব্দুল নোনেে িাংোপ্রদেনদর েনলে, োংলানদে আপ্রিয়াে িদস্য নদেগুনলানে 

প্রেয়ােোনর প্রেরাপদ অঞ্চল সৃপ্রষ্ট েনর নিখানে প্রেরাপত্তা ‘েপ্রেটপ্ররং’ (পে থনেেণ) েরার েো েলনে। যাপ্রিিংনঘর প্রিেযে েীষ থ 

েে থেিথা গি বৃহস্পপ্রিোর ঢাোয় িঁর িনঙ্গ িাোৎ েরনি এনল প্রিপ্রে িঁনদর রাখাইনে প্রেরাপদ অঞ্চল িপ্রিষ্ঠার েো েনলনেে। 

কূটেীপ্রিেনদর িনঙ্গ েো েনল যাো নগনে, এেটি নদনের নিির প্রেরাপদ অঞ্চল িপ্রিষ্ঠা অিেন্ত স্পে থোির প্রেষয়। প্রেরাপদ অঞ্চল 

িপ্রিষ্ঠার িনঙ্গ যাপ্রিিংঘ ো অন্য নদনের োপ্রন্তরেী োপ্রহেী নোিানয়ে িো সুরো প্রেপ্রিি েরার প্রেষয় রনয়নে। এ ধরনের প্রেষনয় 

যাপ্রিিংঘ প্রেরাপত্তা পপ্ররষদ প্রিদ্ধান্ত প্রেনয় োনে। চীে প্রেয়ােোনর এ ধরনের উনযানগর নঘার প্রেনরাধী। প্রেয়ােোর ওই িস্তাে 

িিোখ্যাে েনরনে। আপ্রিয়াে িদস্যনদর েনে অনেনের নরাপ্রহঙ্গা িংেট প্রেনয় উনিগ োেনলও এখনো নেউই প্রেয়ােোনরর রাখাইনে 

প্রেরাপদ অঞ্চল িপ্রিষ্ঠার পপ্ররেল্পোয় িোনে িেে থে নদয়প্রে। 

এপ্রদনে িাম্প্রপ্রিে োিগুনলানি িধােেন্ত্রী নেখ হাপ্রিোর চীে িফর প্রেনয় প্রেপ্রিন্ন িেয় আনলাচো হনলও িা এখনো োস্তোপ্রয়ি 

হয়প্রে। ২০১৭ িানল েতুে েনর 

নরাপ্রহঙ্গা িংেট শুরুর পর নেনে চীনের িনঙ্গ উচ্চপে থানয়র িফর প্রেপ্রেেনয়র নচষ্টা হনলও িানি খুে এেটা ফল আনিপ্রে। এোর 

েেিায় আিার পর িধােেন্ত্রীর িম্ভাব্য িফনরর যন্য এপ্রেয়ার নদেগুনলার েনে চীনের েো প্রেনেচো েরা হনয়প্রেল। গি োনচ থর 

নেষ প্রদনে িধােেন্ত্রীর চীে িফর প্রেনয় আনলাচো হনলও নেষ পে থন্ত িা চূড়ান্ত হয়প্রে। 

যাো নগনে, নরাপ্রহঙ্গা ইসুেনি োংলানদনের িিোোর প্রেষনয় চীে অেগি। চীেও নরাপ্রহঙ্গা িংেনটর িোধাে চায়। িনে োংলানদে 

নেিানে চায়, নিিানে চীনের িেে থে নেই। চীে প্রেয়ােোনরর সুনরই নরাপ্রহঙ্গানদর নেচ্ছায় প্রফনর োওয়ার েো েলনে। প্রেন্তু 

নরাপ্রহঙ্গারা প্রফরনি আগ্রহী হনে এেে দৃেোে নোনো উনযাগ প্রেয়ােোর এখনো নেয়প্রে। আর এ নেনত্রও প্রেয়ােোনরর ওপর চীনের 

নিেে নোনো চাপ নেই। চীে েরং োংলানদে ও প্রেয়ােোরনে প্রিপেীয়িানে িংেনটর িোধাে েরনি েলনে। িনে প্রিপেীয় 

উনযানগ িংেনটর সুরাহা ো হওয়ায় োংলানদে এই ইসুেনে আন্তযথাপ্রিেীেরণ েনরনে। 

এপ্রদনে পররাষ্ট্রেন্ত্রী ড. এ নে আব্দুল নোনেে আগােীোল রপ্রেোর প্রিপেীয় িফনর রাপ্রেয়া োনচ্ছে। িধােেন্ত্রী নেখ হাপ্রিোর আগােী 

৩০ ও ৩১ নে যাপাে িফনরর েো রনয়নে। এই িফরগুনলানিও নরাপ্রহঙ্গা ইসুে গুরুত্ব পানে। 



অন্যপ্রদনে নরাপ্রহঙ্গা িিোোিে প্রেনয় আগােী ৩ নে প্রেয়ােোনরর রাযধােী নেপ্রপনডানি োংলানদে ও প্রেয়ােোনরর নেৌে ওয়াপ্রেথং 

গ্রুনপর (নযডাপ্রিউপ্রয) বেঠে হওয়ার েো রনয়নে। গি অনটাের োনি ঢাোয় অনুপ্রষ্ঠি িে থনেষ বেঠনে ১৫ েনিম্বর নরাপ্রহঙ্গা 

িিোোিে শুরুর প্রিদ্ধান্ত হনলও এেযে নরাপ্রহঙ্গাও প্রেয়ােোনর প্রফরনি রাপ্রয হয়প্রে। েরং িারা প্রেয়ােোনর নফরার যন্য োগপ্ররেত্ব, 

গণহিোর প্রেচার, েপ্রিপূরণিহ প্রেপ্রিন্ন েিথ প্রদনয়নে। গি পঁচ োনি প্রেয়ােোর, প্রেনেষ েনর রাখাইে পপ্ররপ্রস্থপ্রির আনরা অেেপ্রি 

হনয়নে। নিখানে প্রেনরাহী আরাোে আপ্রে থর িনঙ্গ িংঘানি নরাপ্রহঙ্গারাও হিাহি হনয়নে। 

প্রেয়ােোনর োেোপ্রধোর পপ্ররপ্রস্থপ্রিপ্রেষয়ে যাপ্রিিংনঘর নস্পোল র োনপাটি থয়ার ইয়াংপ্রহ প্রল গি োনি যাপ্রিিংঘ োেোপ্রধোর 

পপ্ররষনদ উত্থাপে েরা এে িস্তানে রাখাইনে প্রেরাপদ অঞ্চল সৃপ্রষ্টর ধারণার প্রেনরাপ্রধিা েনরে। প্রিপ্রে েনলে, নরাপ্রহঙ্গা িিোোিনে 

োংলানদে ও প্রেয়ােোনরর েনে িই হওয়া চুপ্রক্তনি নেচ্ছায়, প্রেরাপদ ও িম্মােযেেিানে নফরার েো েলা হনয়নে। রাখাইনে 

‘প্রেরাপদ অঞ্চল’ সৃপ্রষ্টর িনয়াযেীয়িা িোণ েনর নে নরাপ্রহঙ্গানদর নফরার েনিা প্রেরাপদ পপ্ররনেে নিখানে নেই। 

 


