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পশ্চিমা সমাধান দূর-অস্ত ্ররাশ্চিঙ্গা সংকটের! 

 

 

ররাশ্চিঙ্গাটের নাগশ্চরকত্বসি শ্চিশ্চিন্ন অশ্চধকার শ্চনশ্চিত কটরই শ্চময়ানমাটর রেরত পাঠাটনার পটে পশ্চিমা রেশগুটলা। তটি এ লটেে শ্চময়ানমাটর 

পশ্চরিততটনর জন্য রে ধরটনর চাপ সৃশ্চি করা েরকার তা-ও করটত পারটে না তারা। গুটিকটয়ক সামশ্চরক কম তকততা ও সামশ্চরক ইউশ্চনটের ওপর 

‘রলাক-রেখাটনা’ অর্ তননশ্চতক শ্চনটেধাজ্ঞা আটরাপ করা োড়া শ্চময়ানমাটরর সটঙ্গ পশ্চিমা শ্চিটের সম্পকত অটনকোই স্বািাশ্চিক আটে। 

োশ্চয়টত্ব রর্টকও নীরিতা পালন কটর কাে তত ররাশ্চিঙ্গা ‘রজটনাসাইড’ সেল করটত সিায়তা কটরটেন শ্চময়ানমাটরর রেে কাউটেলর অং সান সু 

শ্চচ। রসই সু শ্চচ এখটনা পশ্চিমাটের কাটে আশার আটলা। গত মাটস শ্চতশ্চন ইউটরাপ সের কটরটেন। িাটঙ্গশ্চরর প্রধানমন্ত্রী শ্চিক্টর ওরিাটন তর সটঙ্গ সু 

শ্চচর বিঠটকর পর িাটঙ্গশ্চর সরকাটরর শ্চিবৃশ্চতটত ররাশ্চিঙ্গা সংকে স্থানই পায়শ্চন। িরং ইউটরাপীয় ইউশ্চনয়টন (ইইউ) শ্চময়ানমাটরর িাশ্চিজে সুশ্চিধার 

পটে িক্তব্য শ্চেল। অর্চ িাটঙ্গশ্চরর মটতা ইইউ সেস্যরা জাশ্চতসংটের শ্চিশ্চিন্ন রোরাটম ররাশ্চিঙ্গা শ্চনপীড়টনর অশ্চিটোটগ শ্চময়ানমাটরর 

জিািশ্চেশ্চিটক সমর্ তন কটরটে। 

িাংলাটেটশ আশ্চিত ররাশ্চিঙ্গাটের জন্য মানশ্চিক সিায়তা োনকারী রেশ যুক্তরাটের প্রশাসন এখটনা ররাশ্চিঙ্গা শ্চনপীড়নটক ‘রজটনাসাইড’ শ্চিটসটি 

স্বীকৃশ্চত রেয়শ্চন। কানাডার পাল তাটমন্ট ররাশ্চিঙ্গা রজটনাসাইডটক স্বীকৃশ্চত এিং সু শ্চচর সম্মানসূচক নাগশ্চরকত্ব িাশ্চতল করটলও তা শ্চময়ানমাটরর ওপর 

রতমন রকাটনা প্রিাি রেটলশ্চন। কানাডার প্রধানমন্ত্রীর শ্চময়ানমারশ্চিেয়ক শ্চিটশে দূত িি রর িটসটি প্রায় দুই িের আটগ োশ্চয়ত্ব শুরু করটলও 

এখটনা শ্চময়ানমাটর রেটতই পাটরনশ্চন। 

ঢাকায় পশ্চিমা কূেনীশ্চতকটের সটঙ্গ কর্া িটল আিাস পাওয়া রগটে, ররাশ্চিঙ্গাটের শ্চনরাপত্তা ও অশ্চধকার শ্চনশ্চিত না িওয়া পে তন্ত তাটের 

শ্চময়ানমাটর রেরার সম্ভাব্য ঝুঁশ্চকর শ্চিেটয় উশ্চিগ্ন পশ্চিমারা। রাখাইন রাজে কটি নাগাে ররাশ্চিঙ্গাটের জন্য ‘শ্চনরাপে’ িটি রস শ্চিেটয় সুশ্চনশ্চে তি 

রকাটনা ধারিাও রনই তাটের। তটি রসই পশ্চরটিশ সৃশ্চি না িওয়া পে তন্ত ররাশ্চিঙ্গাটের িাংলাটেটশই রেখটত চায় তারা। 

সংশ্চিি একটি সূটে জানা োয়, জাশ্চতসংে, পশ্চিমা শ্চিশ্চিন্ন রেশ ও শ্চিশ্চিন্ন রিসরকাশ্চর সংস্থার (এনশ্চজও)  দ্রুত ররাশ্চিঙ্গা প্রতোিাসনশ্চিটরাধী 

অিস্থান পশ্চরশ্চস্থশ্চতটক আটরা জটিল কটর তুলটে। ররাশ্চিঙ্গাটের প্রর্ম েলটির প্রতোিাসন শুরু করার শ্চিেটয় চীনসি এশ্চশয়ার শ্চিশ্চিন্ন রেশ 

গুরুত্বাটরাপ করটে। 

ঢাকা শ্চিেশ্চিদ্যালটয়র আন্তজতাশ্চতক সম্পকত শ্চিিাটগর অধ্যাপক ড. লাইলাফুর ইয়াসশ্চমন কাটলর কণ্ঠটক িটলন, েীে তটময়াশ্চে িা ভূ-রাজননশ্চতক 

স্বাটর্ তর রচটয়ও িড় শ্চিেয় িটলা ররাশ্চিঙ্গারা আিার শ্চেটর না এটলই পশ্চিমাটের স্বার্ ত শ্চনশ্চিত িটি। এর আটগও তাটের শ্চময়ানমাটর পাঠাটনা 

িটয়টে এিং তারা আিার রেরত এটসটে। শ্চতশ্চন িটলন, ‘এমন একজটনর সটঙ্গ আমার রেখা িটয়টে শ্চেশ্চন ১৯৯২ সাল রর্টক শ্চতনিার িাংলাটেটশ 

এটসটেন। এটি সময়সাটপে িটলও েশ্চে তাটের আিারও শ্চেটর না আসা শ্চনশ্চিত না করা োয় তািটল পাঠিটয় রকাটনা লাি রনই।’ 



িততমান শ্চিেব্যিস্থায় জিািশ্চেশ্চি না র্াকার কর্া উটেখ কটর অধ্যাপক ড. লাইলাফুর ইয়াসশ্চমন িটলন, শীতল যুটের সময় শ্চিটে রে ‘রচক অোন্ড 

ব্যালাে’-এর ব্যিস্থা শ্চেল, এখন তা আর রনই। ট্রাম্প প্রশাসটনর সময় যুক্তরাে তার বিশ্চেক অঙ্গীকারগুটলা রর্টক আটরা দূটর সটর রগটে। শ্চতশ্চন 

আটরা িটলন, ১৯৯২ সাটল ররাশ্চিঙ্গাটের ওপর শ্চনপীড়ন ও গিিাস্তুচ্যেশ্চতর সটঙ্গ ২০১৭ সাটলর েেনাগুটলার পার্ তকে আটে। ২০১৭ সাটল শ্চময়ানমার 

ো কটরটে, তা ১৯৯২ সাটল পাটরশ্চন। ১৯৯২ সাটল শীতল যুে রশে িটয় রগটলও শ্চিেব্যিস্থা রকান শ্চেটক োটি তা রিাঝা োশ্চিল না। এখন 

শ্চময়ানমার বুটঝ রগটে, আন্তজতাশ্চতক রেৌজোশ্চর আোলত িা জাশ্চতসংেই রিাক রসখাটন তাটক রনওয়ার িা জিািশ্চেশ্চি করাটনার রকউ রনই। এর 

েটল শ্চময়ানমাটরর মটতা রেশ আটরা রিপটরায়া িটয় উটঠটে। 

রাখাইনটক শ্চিশ্চিন্ন করার প্রশ্ন শ্চনটয় নতুন শঙ্কা : যুক্তরাটের কংটেসম্যান ব্র্যাড শারটমন গত মাটস ররাশ্চিঙ্গা সংকে সমাধাটন প্রটয়াজটন 

রাখাইনটক শ্চময়ানমার রর্টক শ্চিশ্চিন্ন কটর িাংলাটেটশর সটঙ্গ জুটড় রেওয়ার রে ধারিা প্রকাশ কটরটেন, মাশ্চকতন প্রশাসন তা সমর্ তন না করটলও 

এমন িািনা শ্চনটয় নতুন শঙ্কা ও সটেি সৃশ্চি িটয়টে। শ্চময়ানমার, শ্চিটশে কটর রাখাইন ভূ-রাজননশ্চতক স্বার্ ত শ্চনটয় িড় শশ্চক্তগুটলার প্রশ্চতটোশ্চগতা 

২০১৬ ও ২০১৭ সাটল ররাশ্চিঙ্গা সংকে নতুন মাো পাওয়ার সময় রর্টকই আটলাচনায় এটসটে। রাখাইটন চীটনর িের, শ্চিটশে অর্ তননশ্চতক অঞ্চল, 

িটঙ্গাপসাগটরর সটঙ্গ কাটনশ্চক্টশ্চিটিসি ব্যাপক অর্ তননশ্চতক স্বার্ ত পশ্চিমাটেরও নজটর এটসটে। 

িাসানচটর স্থানান্তর শ্চনটয়ও শ্চিটরাশ্চধতা : িাংলাটেশ প্রায় এক লাখ ররাশ্চিঙ্গাটক রনায়াখালীর িাসানচটর স্থানান্তটরর পশ্চরকল্পনা শ্চনটয় ব্যাপক 

অিকাঠাটমা উন্নয়ন করটলও জাশ্চতসংেসি পশ্চিমা শ্চিশ্চিন্ন রেশ ও এনশ্চজও রসখাটন স্থানান্তটরর শ্চিটরাশ্চধতা করটে। জাশ্চতসংেসি পশ্চিমা শ্চিশ্চিন্ন 

রেশ শ্চময়ানমাটর পশ্চরটিশ সৃশ্চির জন্য রতমন রকাটনা চাপ শ্চেটত পারটে না, অর্চ িাংলাটেটশর ওপর ররাশ্চিঙ্গাটের জীশ্চিকা ও চলাটেরার সুটোগ 

এিং শ্চশশুটের জন্য শ্চশোর সুটোগ সৃশ্চির তাশ্চগে শ্চেটি। পশ্চিমা শ্চিশ্চিন্ন স্ট্র্োটেশ্চজক শ্চরটপাটে ত এ রেটশ ররাশ্চিঙ্গাটের আটরা েীে তটময়াশ্চে অিস্থাটনর 

ইশ্চঙ্গত রেওয়া িটি। 

িততমাটন ৩৪ িাজার ররাশ্চিঙ্গা নারী অন্তঃসত্ত্বা। ররাশ্চিঙ্গাটের মটধ্য সন্তান জন্মিার রিশ উঁচ্য মাোর িওয়ায় এ সংখ্যা শ্চেন শ্চেন িাড়টে। িাংলাটেটশ 

আশ্চিত ররাশ্চিঙ্গার সংখ্যা ১১ লাখ োশ্চড়টয় রগটে। 

 


