
সীমাহীন িন রুতা পেথ পেথ
মানবপাচাের ভয় র ট

‘মৃতু ’ অথবা  ে র ‘আেমিরকা-ইউেরাপ’। মানব পাচারকারীেদর পা ায় পেড় একটু ময় জীবেনর
আশায়  অেনকটা  জেন েনই  অেনক যুবক ঝাপঁ  িদে ন  িনি ত  মৃতু েপ।  ম ভূিমর  উ  বালরুািশ,
পাহাড়-পবত আর িবপৎসং ল  গভীর  বনজ ল পােয়  হেঁট পািড়  িদে ন। পেদ পেদ মৃতু ঝুঁিক িনেয়ই
১০-১২িট দশ পিরেয় পৗঁছেছন ে র দশ ইউেরাপ-আেমিরকায়। ক কাকীণ পাহািড় পথ পািড় িদেত
িগেয় মােঝ মােঝই ঝের পড়েছ ব  অিভবাসন ত াশীর াণ। ভাগ েম বঁেচ গেলও ঠাইঁ হয় কারাগাের। 
জানা  যায়,  অৈবধভােব যু রাে  যেত  ািজল,  বিলিভয়া,  ই েয়ডর,  কলি য়া,  পানামা  হেয়  মি েকা
পৗঁছােনার ভয় র ট আিব ার কের পাচারকারীরা। এ েট তােদর আড়াআিড়ভােব পািড় িদেত হয় ভয় র

জ ল ‘ড ািরেয়ন গ াপ’। ছয় শতািধক বগমাইেলর এ গম বনপেথ রেয়েছ বড় বড় িবষা  সাপ আর
ভয় র সব ব াণী। ‘ড ািরেয়ন গ াপ’ পার হেয় সদ  আেমিরকায় যাওয়া বাংলােদিশ ত ণ ল ীপুেরর
অিধবাসী ইমিতয়াজ আহেমদ, সােহল আলম, মাঈ ি নসহ কেয়কজন িৃতচারণা কের বেলন, ‘টানা ১৪
িদন কােনারকম খাবার পাইিন। বেনর লতাপাতা আর ধু নদী-ছড়ার পািন খেয় বঁেচ িছলাম। ১৯ িদন
ধের ঘুম নই। আেমিরকার উে েশ দশ ছাড়ার এক মাস চার িদন পর আমরা পানামার ভয় র জ ল
পিরেয় আেমিরকায় পা রাখেত স ম হই।’ একই সফেরর স ী ফনীর আলাউি ন িময়া বেলন, ‘জ েলর

পেথ আটজন সফরস ীর লাশ ফেল তেবই আেমিরকা পৗঁছাই। পৗেঁছই ভেবিছলাম েগ এলাম। িক
নানা ভাগাি  পিরেয় এখােন মহািবপেদ এেস পেড়িছ। এক আ ীেয়র বািড়েত লিুকেয় আিছ। পুিলেশর
ভেয় কাজ খঁুজেতও পারিছ না। শাসন যিদ জানেত পাের তাহেল আমােক জেল ভরেব।’ ২০১৪ সােল
নায়াখালীর িকেশার  জন  আলম যু রাে  যাওয়ার  টােগেগ ১১িট দশ পিরেয়  মি েকা  সীমা  পার
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সাঈ র রহমান িরমন
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হওয়ার সময় ধরা পেড়ন। দীঘিদন জল খেট অবেশেষ দেশই িফের আসেত হেয়েছ তােক। মি েকার
কারাগার েলায় অৈবধ পেথ যাওয়া  যু রাে  অিভবাসন ত াশী  বাংলােদিশর সংখ া িতিনয়তই বাড়েছ।
১৯৯০ সােলর পর থেক ধু মি েকার সীমা  এলাকায়ই ছয় হাজােরর বিশ লাশ উ ার কেরেছ মািকন
সীমা র ী  বািহনী।  এর মেধ  কতজন বাংলােদিশ,  তার  িনিদ  কােনা  পিরসংখ ানও পাওয়া  যায়িন।
দালালেদর অ  প অিভবাসী ত াশীেদর বাংলােদশ থেক আকাশপেথ িনেয় যায় থেম বাই, ই া লু
অথবা তহরােন। সখান থেক তােদর নওয়া হয় ভেনজেুয়লা, বিলিভয়া অথবা ািনশ গায়ানায়। এরপর
ািজল-কলি য়া-পানামা- কা ািরকা-িনকারা য়া-এল সালভাদর- য়ােতমালা হেয় তােদর পৗঁেছ দওয়া হয়
মি েকায়।  পের  েযাগ  বুেঝ  মি েকা  সীমা  অিত ম  কের  যু রাে  যাওয়ার  চ া  কেরন

অিভবাসন ত াশীরা।  একে িণর  দালাল  ২  হাজার  ৪০০ ডলাের  জামািনেত  পৗঁেছ  দওয়ার  কথা  বেল
িব াপন  পয  কাশ কের।  এ  েলাভেন  পেড়ই ধানত তরু  হেয়  জামািন  িকংবা  ইউেরােপর  অ
দশ েলায় পািড় জমাে ন বাংলােদিশরা।

মালেয়িশয়া, থাইল া ড,  িস াপুর পেথর ববরতা : মালেয়িশয়া-থাইল াে ড যেত দশীয় ইি নেবােট চরম
ঝঁুিকেত সাগর পািড় িদেত িগেয় ব  বাংলােদিশ িনমমভােব াণ হারাে ন। সাগর পিরেয়ই আইনশৃ লা
র াকারী  বািহনীর  চাখ  ফািঁক িদেত তােদর  ঢুিকেয়  দওয়া  হয়  থাইল া ড িকংবা  মালেয়িশয়ার  গভীর
জ েল।  ২০১৬  সােলর  মাঝামািঝ  মালেয়িশয়া,  িস াপুর  ও  থাইল াে ডর  পাহাড়  ও  জ েল  অসংখ
গণকবেরর স ান মেল। তার বিশর ভাগই বাংলােদিশ ও িময়ানমােরর রািহ া। ২০১৮ সােলর ম মােস
থাইল া ড,  ইে ােনিশয়া  আর মালেয়িশয়ার উপ ল থেক অ ত িতন হাজার বাংলােদিশ ও রািহ ােক
উ ার  করা  হয়।  মানবািধকার  সংগঠন েলার  তথ া যায়ী  একই সমেয়  আরও  ছয়  থেক আট হাজার
অিভবাসী নৗকায় সাগের ভাসিছল। তার পরও থােমিন অৈবধ পেথ িবেদেশ পািড় জমােনা। বাসীকল াণ ও
বেদিশক কমসং ান ম ণালেয়র নাম কােশ অিন কু একািধক কমকতা জানান, অৈবধভােব িবেদেশ পািড়

জমােনা  অিভবাসন ত াশীরা  আ জািতক  মানব  পাচারকারী  চে র  কবেল  পেড়  সীমাহীন  হয়রািন  ও
িনযাতেনর িশকার হে ন। অিধকাংশ ে ই অিভবাসন ত াশীেদর িজি  কের মাটা অে র অথ আদায়
করা  হয়। এ  ে  কৗশল িহেসেব অিভবাসন ত াশী  -এক জনেক হত া  কের  বািকেদর ভয় দখায়
অপরাধী চ । মৃতু র ভেয় ভীত হেয় অেনেকই তােদর জনেদর সে  যাগােযাগ কের টাকার সং ান করেত
বাধ  হন। বাংলােদেশর জনশি  র ািনকারকরা  বলেছন,  ইউেরােপ যেত আ হী  কােনা  ব ি র সে
দালালরা ৮ থেক ১০ লাখ টাকার চুি  কের। ইউেরােপ পৗঁছােনার আেগই ওই ব ি র পিরবােরর কাছ
থেক থেম পুেরা টাকা আদায় কের দেশ থাকা দালালরা।
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