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িময়ানমার সরকােরর কথায় আsা েনi বাংলােদেশ পািলেয় আসা েরািহ ােদর। 2017 সােলর 25 আগs
েথেক  িকংবা  তারo  আেগ  িনপীড়েনর  িশকার  হেয়  আসা  eসব  েরািহ ার  eকটাi  দািব— ‘জীেবেনর
িনরাপtা’। তাঁেদর মেত, িময়ারমার সরকার কথা রােখ না। তারা িব েক েশনােত ভাল ভাল কথা বেল।
িকn  oপাের  িনেয়  িনযর্াতন  কের।  aতীেতর  ঘটনা েলাo  eর  pমান।  eছাড়া  েরািহ ােদর  িময়ানমাের
িনেয় েসখানকার সরকার কয্ােm বিn জীবন কাটােত বাধয্ করেত পাের বেলo আশংকা তােদর। তাi 5
দফা দািব িনি ত না হেল pতয্াবাসেন রাজী নয় েকান েরািহ াi।
তােদর  দািব, 5িট  শতর্  বাংলােদেশ  থাকা  aবsায়  পূরণ  করেত  হেব  িময়ানমার সরকারেক।  নাগিরকt,
িনরাপtা, বসতবািড়সহ সmদ িফিরেয় েদয়া, sাsয্  েসবা  o aবাধ চলােফরা eবং িনপীড়েনর  িবচার
িনি ত করেণর দািব পূরেণর িন য়তা িদেত হেব eখনi।
গতকাল রিববার েরািহ া হতয্াযেjর দ’ুবছর পূণর্ হoয়া uপলেkয্ সমােবশ o েদায়া মাহিফেলo eকi
কথা  বেলেছন  েরািহ া  েনতারা।   সমােবেশ  আরাকান  েরািহ া  েসাসাiিট  ফর  িপস  aয্াn  িহuময্ান
রাiটস’র েচয়ারময্ান মুিহব ulাহ বেলন—নাগিরকt, িনরাপtা eবং বসতিভটা েফরতসহ আমােদর 5
দািব েমেন িনেত হেব। aনয্থায় আমরা িময়ানমাের েফরত যাাব না। kতুপালং 4 নmর কয্ােmর ডাবল
‘o’  bেকর  সালামত  খান  (28)  বেলন,  িনেজরা  কেঠার  ম  িদেয়  িকছু  আবািদ  জিম  বািনেয়  চাষাবাদ
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

করতাম। িকছু েবৗd eেস আমােদর জিম পছn করেলা আর েসখানকার pশাসন আমােদর জিম েকেড়
িনেয়  তােদর  িদেয়  িদেলা।  আমােদর  বলেলা  aনয্  জায়গায়  চােষর  জিম  বানােত।  eিট  2017  সােলর
আগেsর র ঘটনা। eর 20িদন পরi  হয় হতয্াযj। আমরা পািলেয় eলাম। eখন নাগিরকt না
েপেল oপাের িগেয় আেগর পিরিsিতi েভাগ করেত হেব না eটার িন য়তা েক েদেব? eখােন িতন েবলা
ভালমেতা েখেত না পারেলo sাধীনভােব ঘুরেত পারিছ, িচnাহীনভােব বাঁচেত পারিছ। আমরা sাধীন ভােব
বাঁচার িন য়তা েপেল িফের েযেত ৈতরী আিছ।
kতুপালং  কয্ােmর  e-2  bেকর  েরািহ া  েনতা  জিমর  uিdন  বেলন,  সামিরক  জাnােদর  (িময়ানমােরর)
কথার িব াস েনi। আnজর্ ািতক মহেলর চােপ পেড় তারা আমােদর িফিরেয় েনয়ার কথা বলেলo েসখােন
িনেয় িভn আচরণ করেব। বাংলােদেশ ঝঁুপিড় ঘর হেলo িময়ানমােরর েচেয় eখােন ভাল আিছ সবাi। বািক
সময়টা ei ঝুপিড় ঘের (বাংলােদেশ) কািটেয় িদেত iেc করেছ। তারপেরo নাগিরকt o িনরাপদ পিরেবশ
েপেল িফের েযেত চাi।
pায় সব েরািহ ােদর কথায় ‘আsাহীনতা’র কথা uেঠ আেস। িময়ানমার সরকােরর psাবণা পূরণ হেব
িকনা e dেd দ’ুবার সময় িঠক কেরo pতয্াবাসন  করা সmব হয়িন। েকান েরািহ াi িফের েযেত
রািজ  হয়িন।  eমন  িক  িময়ানমােরর  পুেরােনা  বািসnা  বেল  চুড়াn  sীকৃিত  পাবার  পরo  তািলকাভূk
েরািহ ােদর aেনেক েজার কের পািঠেয় েদয়ার ভেয় বাড়ী ঘের তালা লািগেয় পািলেয় যায়।
sানীয়  সেচতন  মহেলর  মেত,  শরণাথর্ী  হেয়  আসেলo  েরািহ ারা  eখােন  aবাধ  sাধীনতা  িনেয়  চলেছ।
বাংলােদশ সরকােরর আেয়াজেন েদিশ-িবেদশী সাহাযয্ সংsার সহেযািগতায় জীবন ধারেণর সকল uপকরণ
পােc। uিখয়া-েটকনােফর 33িট কয্ােmর েকাথাo িনরাপtা েদয়াল বা কাঁটাতােরর েবড়া েনi। রাখাiেন
িনেজর  gােমo pেয়াজন  বয্িতত  েবর  হেত  না  পারা  েরািহ ািট  eখােন ঘুরেছন  সবর্t।  eখানকার  unত
জীবনাচরণ তােদরেক িময়ানমার িবমূখ করেছ।
কkবাজােরর িপপলs েফারােমর সভাপিত ফজললু কােদর েচৗধুরী বেলন, িময়ানমাের জn েথেকi ৈবষময্
েদেখ eেসেছ েরািহ ারা। তাi, েকu eখন oপাের িফরেত চাiেচ না। eখােন সহানুভূিত েপেয় সময় কাটােনা
েরািহ ারা েবশীরভাগ সময় sানীয়েদর uপর আgািস হেc। িকছু eনিজoর usািনেত তারা eমন আচরণ
করেছ। eেদর েফরত পাঠােত কেঠার না হেল আমােদর সামেনর িদেন আেরা েভাগেত হেব।
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