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৫ শেত অনড় রািহ ারা তািলকা েদর িবে াভ: শরণাথ  ত াবাসন 

 

ইমরান রহমান ও শাহীন শাহ টকনাফ থেক : ায় সােড় িতন হাজার রািহ ার ত াবাসন সামেন রেখ বাংলােদশ-িময়ানমার 
ক প  মাঠ পযােয় ত। যিদও যােদর িঘের এত আেয়াজন সই রািহ ােদর মে ই নই ফরার কােনা ধরেনর িত। 
ইউএনএইচিসআর িতিনিধসহ সংি েদর কােছও তািলকা  রািহ ারা বেলেছন, িফরেত রািজ নন তারা; তেব িময়ানমার যিদ 
তােদর দয়া ৫  শত মেন নয় তাহেল িফরেত কােনা আপি  নই। বা েব যিদও শত েলা মেন নয়ার কােনা ল ণ এখন অবিধ 
দখা যাে  না িময়ানমােরর মে । অ িদেক বাংলােদশ তা থম থেকই বেল আসেছ, জার কের একজন রািহ ােকও ফরত 

পাঠােনা হেব না। ফেল ২২ আগ  ত াবাসন ি য়া শষ পয  আেদৗ  করা স ব হেব িকনা তা িনেয়ই িবরাজ করেছ চরম 
সংশয়। এিদেক এসব ঘটনার মে ই বাংলােদশ পররা  ম ণালয়েক এক  িচ  িদেয়েছ িময়ানমার ক প । যখােন তারা দািব 
কেরেছ, বাংলােদেশ বই সি য় রেয়েছ আরসা (আরাকান রািহ া ালেভশন আিম), যারা সবেতা চ া করেছ রািহ ােদর 

ত াবাসন ঠকােনার জ । ল ণীয়, রািহ া ফরেতর মৗিলক শতাবিল, যমন- তােদর িময়ানমােরর নাগিরক িহেসেব ী িত ও 
সখােন াধীন চলােফরার অিধকারসহ িনরাপদ জীবনযাপেনর পিরেবশ িনি ত করার মেতা আসল কােজর ে  একিব ও 

অ গিত নই অথচ নানািবধ টালবাহানা কের অে র ঘােড় দাষ চাপােনার বণতার কমিত দখা যাে  না কােনা। অব  
িময়ানমােরর এসব অসা  বণতার সে  আেগই পিরচয় রেয়েছ বাংলােদেশর। ফেল চলিত দফায়ও রািহ া ত াবাসন স ব হেব 
িকনা তা িনি ত করেত পারেছ না বাংলােদশ সরকার। তেব িনয়ম অ সাের সব ধরেনর িত স  কের রাখা হে , যােত  
কােনা েতানাতায় ফর তােদর ঘােড় দাষ চািপেয় দয়ার মেতা কােনা অ হাত না পেত পাের িময়ানমার। 

বাংলােদেশর প  থেক যানবাহন রিড রাখাসহ সব ধরেনর িত স  করা হেয়েছ। ত রেয়েছ ম ম ও টকনােফর 
ক নতলীর  ট। এিদেক নয়পাড়ার ২৬ ন র ক াে  থাকা তািলকা  ৩ হাজার ৪৫০ জন রািহ া িফরেত রািজ িকনা স 

িবষেয় গতকালও দফায় দফায় বঠক কেরেছ ইউএনএইচিসআরসহ সংি রা। গত কেয়কিদন ধের িবতরণ করা হেয়েছ 
সেচতনতা লক িলফেলট। িক  রািহ ােদর মে ই নই কােনা িত। ক া  ইনচাজ কািলদ হােসেনর কােছ িগেয় তারা 
জািনেয় িদেয়েছ, প চ শত মানা না হেল িক েতই িফের যােব না তারা। 

ত াবাসেনর িব ে  গতকাল িবেকেলও িবে াভ কেরেছ তািলকা  রািহ ারা। এ সময় ‘নাগিরক  চাই’, ‘চলােফরার াধীনতা 
চাই’, ‘হত াকাে র িবচার চাই’ ইত ািদ ¯ ◌ø◌াগান দয় তারা। যিদও িবষয়  অ ীকার কেরন ক া  ইনচাজ। িতিন ভােরর 
কাগজেক বেলন, িবে ােভর ত  স ক নয়। আমরা তািলকা  ২১  পিরবােরর সে  আেলাচনা কেরিছ। আগামীকাল (আজ) 
তািলকা  অ েদর সে  আেলাচনা করা হেব। আমরা ২২ আগ  ত াবাসেনর জ  আশাবাদী। এিদেক সেরজিমেন তািলকা  



অধশতািধক রািহ ার সে  কথা বেল জানা গেছ, িময়ানমােরর নাগিরক , িনরাপ া িনি ত করা, িময়ানমাের থাকা রািহ ােদর 
অবাধ চলােফরার অিধকার িনি ত করা, রািহ া হত াকাে র িবচার করা ও িভটামা - িষ জিম ফরত দয়া হেল তেবই ায় 
ফরত যােব সব রািহ া। অ থায় কউ বাংলােদশ থেক এক লও নড়েব না। 

২৬ ন র ক াে র মা. িরয়াজ বেলন, আমার ী, ১ ছেল ও ৪ মেয়র নাম আেছ তািলকায়। গতকাল িবেকেল ক া  ইনচাজ 
আমােদর ডেক পা েয়িছল। আমরা এককথায় বেল এেসিছ বতমান পিরি েত কউ িফরব না। প চ শত মেন না িনেল কউ 
আমােদর কাথাও িনেত পারেব না। একই ক াে র তািলকা  রিশদ আলম বেলন, িময়ানমাের ১৩৫  জািত রেয়েছ। ১৩৬ ন র 
জািত িহেসেব আমােদর ী িত িদেল আমরা িময়ানমাের ফরত যাব। পাশাপািশ িময়ানমােরর কারাগাের বি  সব রািহ ােক 
ি  িদেত হেব এবং িময়ানমাের আইিডিপ ক াে  থাকা রািহ ােদর চলাচেলর াধীনতা িদেত হেব। এ েকরই বািস া আহেমদ 
হােসন বেলন, আমার পিরবােরর ১৪ জেনর নাম আেছ তািলকায়। িক  কান আশায় আমরা সখােন যাব? তার চেয় বাংলােদশই 

ভােলা। আমরা এখােন ব েখ আিছ। ক াে র এ েকর রািহ া নতা ইিলয়াস মািঝ ভােরর কাগজেক বেলন, তািলকা  
কােনা রািহ ারই িফের যাওয়ার ই া নই। আরআরআরিসও বেলেছন, জার কের কাউেক পাঠােনা হেব না। তেব আরআরআরিস 

কিমশনার আ ল কালাম ভােরর কাগজেক বেলন, ত াবাসেনর িত নয়া হেয়েছ। রািহ ােদর সে  আেলাচনা চলেছ। আমরা 
আশা ছাড়িছ না। 

উে , ২০১৭ সােলর ২৪ আগ  রােত িময়ানমােরর সিলম অ িষত রাখাইন রােজ র ৩০  সীমা  চৗিকেত একেযােগ হামলা 
হয়। এরপর ২৫ আগ  থেক সখানকার রািহ ারা বাংলােদেশ আসেত থােক। বতমােন জািতসংেঘর ত  অ যায়ী, উিখয়া-
টকনােফ আি ত রািহ ার সং া ১১ লাখ ৮৫ হাজার ৫৫৭। তােদর মে  নারী ও িশ র সং াই বিশ। 

 


