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কেরেছন। িময়ানমার eকিট সব্াধীন o সব্াব র্েভৗম রা । েরািহ া সম া তােদর aভয্ রীণ সম া। ei সম ার সমাধান তােদরi 
করেত হেব। বাংলােদশ তােদর aভয্ রীণ ঘটনায় হ ে প করেত পাের না। uপর  জািতসংেঘর সনেদ e ধরেনর হ ে প 
িনিষ । জািতসংঘ সনেদর 3 নমব্র ধারায় uে খ করা হেয়েছ (3.4) েয শাি পূণ র্ uপােয় সব রা  আলাপ-আেলাচনার ম  িদেয় সব 
ধরেনর িবেরােধর মীমাংসা করেব। তারা eমন েকােনা িস াে  যােব না, যা িবশব্শাি েক িবি ত কের। জািতসংঘ সনেদর 3.5 ধারায় 
বলা আেছ, েকােনা রা  a  eকিট রাে র সব্াধীনতা o সাব র্েভৗমতব্ িবি ত হয় eমন েকােনা কম র্কাে  aংশ েনেব না। সুতরাং 
জািতসংঘ সনেদর 3.4 o 3.5 ধারা লি ত হয় eমন েকােনা কম র্কাে  (aথ র্াৎ পেরা ভােব যু  িকংবা aে র eলাকা দখল করা) 
বাংলােদশ aংশ িনেত পাের না। কংে স ান শার ােনর ব  জািতসংঘ সনেদর পিরপ ী o a হণেযাগয্। বাংলােদশ শাি পূণ র্ 
uপােয় েরািহ া সম ার সমাধান েচেয় আসেছ। eটাi বাংলােদেশর িডে া ািস। রাখাiন েদেশ চুর াকৃিতক স দ রেয়েছ, যা 
eখেনা uে ালন করা হয়িন। িময়ানমার 3123 সােল eকিট আiন পাস কেরেছ (Virgin Lands Management Act-
VFV)। ei আiন aনুযায়ী পিরতয্  িকংবা েয জিম বহৃত হে  না, েসi জিম aিধ হেণর মতা রা েক েদoয়া হেয়েছ। 
aথ র্াৎ রা  ‘তার েয়াজেন o u য়েনর সব্ােথ র্’ েযেকােনা ি গত জিম aিধ হণ করেত পারেব। িময়ানমার সরকার তাi কেরেছo। 
িহu ান রাiটসoয়ােচর মেত, রাখাiেনর ায় 473 াম েথেক েরািহ ােদর uে দ কের েসখানকার বসতবািড় ধব্ংস কের েদoয়া 
হেয়েছ। oi সব ােমর বসতবািড়র েকােনা aি তব্ eখন আর েনi। eসব eলাকায় েকাথাo েকাথাo েসনাছাuিন করা হেয়েছ। 
েকাথাo বা আবার oi জিম িবিনেয়াগকারীেদর েদoয়া হেয়েছ। খিন খনন কের তারা েসখান েথেক মূ বান পাথর সং হ করেছ। 
eকi সে  a া  িমনােরেলর aনুস ান চলেছ। তুলনামূলক িবচাের চীন o ভারেতর আ হ eখােন েবিশ। রাখাiন ে েষ 
বে াপসাগেরর গভীের িবপুল পিরমাণ গয্াস o েতেলর িরজাভ র্ পাoয়া েগেছ। চীেনর আ হটা েস কারেণi। চীন রাখাiেনর পাশ 
ে েষ বে াসাগেরর গভীর সমুে  গয্াস আহরণ করেছ। eবং েসi গয্াস তারা িনেয় যাে  iuনান েদেশ। iuনান েদেশর েকােনা 
সমু ব র েনi। aথচ তার জব্ালািন দরকার। তাi পাiপলাiেনর মা েম গয্াস o েতল িময়ানমােরর eকািধক রােজয্র েভতর িদেয় 
িনেয় যাoয়া হে  iuনান রােজয্। 3125 সােলর েয পিরসংখয্ান পাoয়া যায়, তােত েদখা যায় িময়ানমার 23.8 িবিলয়ন িকuিবক 
িমটার গয্াস পাiপলাiেনর মা েম চীন (৯.8 িবিলয়ন িকuিবক িমটার) o থাi াে  িতন িবিলয়ন সরবরাহ কেরেছ। 3129 সােলর 
পিরসংখয্ান েপেল েদখা যােব সরবরােহর পিরমাণ aেনক েবিশ। বলাi বাহু , iuনান েদেশর ‘জব্ালািন সুধা’ েমটাে  িময়ানমােরর 
গয্াস। পিরসংখয্ান বলেছ, 2৯99-3129 সময়সীমায় চীন 31.35 িবিলয়ন ডলার িময়ানমাের িবিনেয়ােগ কেরেছ। eর মে  68 
শতাংশ িবিনেয়ােগ হেয়েছ িবদুয্ৎ খােত; েতল, গয্াস o খিন খােত িবিনেয়াগ হেয়েছ 29 শতাংশ। চীন রাখাiন েদেশর 
Kyaukphyu-েত গভীর সমু ব র িনম র্াণ করেছ। eেত চীেনর িবিনেয়ােগর পিরমাণ 2.4 িবিলয়ন ডলার। 631 েহ র জিমেত 
িবশাল eক কম র্য  শুরু হেয়েছ েসখােন, যােত ানীয় eক লাখ মানুেষর কম র্সং ান হেব। চীন eকi সে  Muse-Mandalay 
েরলoেয় লাiনo ƣতির করেছ। eেত কের Kyaukphyu েথেক চীেনর iuনান েদেশর সীমা বত  Muse পয র্  েরললাiন o 
পাiপলাiন সংযু  হেব। uে  হে , চীন রাখাiন েদেশর গভীর সমুে  িতনিট গয্াসে  েথেক েয পিরমাণ গয্াস o েতল 
uে ালন করেছ, তা ei পাiপলাiেনর মা েম চীেনর iuনান েদেশ িনেয় যাoয়া। সুতরাং েসখােন চীেনর িবশাল িবিনেয়াগ 
রেয়েছ। েসখােন তােদর জাতীয় সব্াথ র্ রেয়েছ। েসi জাতীয় সব্াথ র্েক uেপ া কের চীন eমন েকােনা িস াে  েযেত পাের না, যােত 
িময়ানমােরর সে  তােদর স ক র্ খারাপ হয়। ধানম ী যখন চীেন িগেয়িছেলন, তখন েরািহ া ে  তারা বাংলােদেশর aব ানেক 
সমথ র্ন কেরেছ। eবং আলাপ-আেলাচনার িভি েত েরািহ া সম ার সমাধান েচেয়েছ। বাংলােদশ েজারপূব র্ক েরািহ ােদর েফরত 
পাঠাক িকংবা িময়ানমার-বাংলােদশ সীমাে  uে জনা সৃি  েহাক—eটা চীন চায় না। চীন ভােলা কের জােন, e সম ার যিদ 
সমাধান না হয়, তাহেল BCI M কিরডর মুখথুবেড় পড়েব। aথ র্াৎ কুনিমং (iuনােনর রাজধানী) েথেক ক বাজার পয র্  ািবত েয 
সড়ক তথা েরলপথ (িময়ানমােরর েভতর িদেয়) তা িত  হেব। আেদৗ বা বািয়ত হেব না। aথচ চীেনর a ািধকার তািলকায় 
রেয়েছ BCI M কিরডেরর পিরক নািট। চীন তাi eক ধরেনর সমেঝাতা চায়, যােত তার সব্াথ র্ রি ত হয়। 

ei যখন পিরি িত, তখন েরািহ া তয্াবাসন িনেয় আমরা েকােনা আশার সংবাদ েদিখ না। 3128 সােলর আগে  ায় সাত লাখ 
েরািহ ােক িনজ বাসভূম েথেক uে দ কের eকিট বড় সংকেটর জ  িদেয়েছ িময়ানমার। সব িমিলেয় ায় 23 লাখ েরািহ া eখন 
ক বাজার eলাকায় বসবাস কের। িক  গত দুi বছর েরািহ া তয্াবাসন িনেয় আ জর্ািতক মহেল েবশ কথাবাত র্া বলা সে o 
িময়ানমার তার ‘aব ান’ পিরবত র্ন কেরেছ বেল মেন হয় না। িময়ানমােরর পররা সিচব িম  েথােয়র 39 জুলাiেয়র ক বাজার 
সফর তারi বড় মাণ। eমনিক মাহািথর েমাহা েদর েরািহ ােদর জ  আলাদা রা  গঠেনর ব o মূল সম ার েকােনা সমাধান 
বেয় আনেব না। বরং দুিট েদেশর মে  (বাংলােদশ o িময়ানমার) eকিট ‘যুে র’ স াবনার জ  িদেত পাের! েরািহ া সম ার 
সমাধান িময়ানমােরর হােত িনিহত। িময়ানমারেক তােদর নাগিরকেদর িফিরেয় িনেত হেব, eটাi বা বতা— সমাধান eখােনi 
িনিহত। 

েলখক : a াপক o রাজৈনিতক িবে ষক 


