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লাভ সবার, িত বাংলােদেশর 

► িময়ানমােরর সে  চীন, ভারত, জাপােনর স ক আেরা পা  করার েযাগ হেয়েছ  
► াথ  হওয়ার আশ ায় এখেনা রািহ া ‘ জেনাসাইড’ বলেছ না রা , দশ েত িময়ানমােরর 
িজএসিপও বহাল  
► তর মানবািধকার ল ন সে ও িময়ানমারেক বািণজ  িবধা িদে  ইইউ  
► ঘাতক বািহনীেক এখেনা অ -রসদ সরবরাহ করেছ সবাই 

মেহদী হাসান    

২৬ আগ , ২০১৯ ০০:০০ | পড়া যােব ৯ িমিনেট  

 
রািহ া ঢেলর ই বছর উপলে  গতকাল ক বাজােরর টকনােফ রািহ া ক াে  ‘ জেনাসাইড িদবস’ পালন করেত সমেবত হয় 

ক াে র অধল ািধক বািস া। ছিব : কােলর ক   
রািহ ােদর ‘রা হীন’ কের কেয়ক বছর পরপর বড় পিরসের িনযাতন-িনপীড়ন চালায় িময়ানমার। সবেশষ ২০১৭ সােলর ২৪ 

আগ  রাত থেক িময়ানমার বািহনী িন ল অিভযান চািলেয় ইিতহােস থমবােরর মেতা েরা রািহ া জনেগা ীর বড় অংশেক 
দশছাড়া কের বাংলােদেশ পা েয়েছ। ১১ লােখরও বিশ রািহ ােক আ য় দওয়া বাংলােদেশর মহা ভবতায়  ও ত  

িব স দায়, িবেশষ কের আ িলক ও বি ক ভাবশালী দশ েলা। অথচ ওই দশ েলা রািহ ােদর ওপর ‘ জেনাসাইড’ 
(গণহত া িহেসেব চিলত), ‘মাস িকিলং’ ( াপক হত া) চালােনা সে ও িময়ানমােরর িব ে  কাযকর কােনা ব া নয়িন। 
পি মা িক  দশ বরং রািহ া ই েক িঁজ কের িময়ানমােরর ওপর চাপ ি র মা েম িনেজেদর -রাজৈনিতক াথ উ ার 
করার চ া চালাে  এবং তােত সাফ ও পাে । অথচ িময়ানমােরর তাড়ােনা রািহ ােদর েরা চাপ, িঁক ও িত বহন করেত 
হে  বাংলােদশেক। 



টৈনিতক ে  জানা যায়, পি মা দশ েলা যখন বছেরর পর বছর িময়ানমােরর ওপর িনেষধা ার খ  চািপেয়েছ তখন সই 
েযােগ সখােন একেচ য়া বসা কেরেছ চীন। ২০১৭ সাল থেক ন ন কের  হওয়া রািহ া সংকট িময়ানমােরর সে  চীেনর 

স ক আেরা জারদার করার েযাগ কের িদেয়েছ। রাখাইন রােজ  চীেনর অথৈনিতক, -রাজৈনিতক ও ালািন িনরাপ া িবষেয় 
বড় াথ আেছ। তাই চীন িময়ানমােরর সে  স ক ন  করেত চাইেব না। চীন চায় বাংলােদশ ও িময়ানমার িমেল রািহ া সংকট 
ত সমাধান ক ক। িবেশষ কের বাইেরর বা অ  অ েলর কউ এই সংকেট  হাক বা িময়ানমােরর ওপর চাপ ি  ক ক তা 

চায় না চীন। রািশয়ার অব ানও এ ে  ায় অিভ । জাপােনর িবিভ  ক ািন বসা-বািণজ  করেছ িময়ানমােরর সামিরক 
বািহনীর সে । রািহ া ই েত চােপ পড়া িময়ানমােরর সে  তােদর স ক আেরা পাকা করার েযাগ ি  হেয়েছ। 
বাংলােদশ ও িময়ানমার—উভেয়র িতেবশী ভারত রািহ া সংকেট মানিবক সহায়তা ও ত াবাসেন সহায়ক িমকা পালেনর 
পথ বেছ িনেয়েছ। বাংলােদশ, িময়ানমার— ই দেশর সে ই জারােলা স ক রাখেত চায় ভারত। তাই রািহ া ই েত 
িময়ানমােরর জবাবিদিহ িবষেয় জািতসংেঘ াব েলার ওপর ভাটা েত ভারত উপি ত থেকও কােনা প  না িনেয় ভাটদােন 
িবরত থাকেছ। 
রািহ া সংকেট মানিবক সহায়তার ওপরই িবেশষ  িদে  পি মা দশ েলা। অথচ রািহ া সংকেট িময়ানমারেক 

জবাবিদিহ করেত বা  করা বা িনেজ উে াগী হেয় এককভােব িময়ানমােরর সে  স ক কাটছ ট করার কােনা উে াগ নই। 
পররা ম ী ড. এ ক আ ল মােমন স িত সাংবািদকেদর বেলেছন, রািহ া সংকট িঘের ভাবশালী এক  দশ এই অ েল 
শি  দশেনর াব িদেয়িছল। িক  বাংলােদশ তােত রািজ হয়িন। 
িবিভ  দেশর টনীিতকেদর সে  কথা বেল আভাস পাওয়া গেছ, রািহ া সংকেট সবার াথ একরকম নয়। মানবািধকােরর 

িত অ ীকােরর অ হােত অেনক দশ এখনই রািহ ােদর িময়ানমাের ফরত পাঠােনার পে  নয়। তেব রািহ ােদর ওপর 
িনপীড়েনর জবাবিদিহর জ  িময়ানমােরর ওপর কাযকর চাপ ি র তমন কােনা উে াগই তারা িনে  না। এ থেক তারা এ 
সংকট সমাধান চ ায় কতটা আ িরক তা িনেয়ও  উেঠেছ। 
পি মা টনীিতকরা বেলেছন, তারা িময়ানমােরর সামিরক বািহনীর জবাবিদিহ িনি ত করেত িগেয় িময়ানমােরর জনগণ ও 
বসামিরক সরকারেক শাি  িদেত চান না। ইউেরাপীয় ইউিনয়ন (ইইউ) এখেনা িময়ানমারেক বািণজ  িবধা িদেয় যাে । িক  

জািতসংেঘর তরাও বেলেছন, ২০১৭ সাল থেক চলা রািহ া িনধনয  ঠকােত থতার দায় িময়ানমােরর ট কাউে লর অং 
সান  িচ ও ত র বসামিরক সরকার এড়ােত পাের না। তা ছাড়া প চ দশেকরও বিশ সময় ধের িময়ানমার শাসন করা সামিরক 
বািহনীেক এখন ওই দশ র জনগণ, বসা-বািণজ , এমনিক পালােম  থেক আলাদা করা ক ন। 
গত ৫ আগ  জািতসংেঘর িময়ানমারিবষয়ক াধীন সত া স ানী দেলর িতেবদেন বলা হেয়েছ, রািহ ােদর হত া ও িবতাড়েনর 
মা েম জেনাসাইড স  করেত ৪৫  ক ািন ও সং া িময়ানমার সামিরক বািহনীেক অ ত এক কা  ২০ লাখ মািকন ডলার 
িদেয়িছল। ওই ক ািন ও সং া েলাই পের রাখাইন রাজ  নগঠেনর কাজ পেয়েছ এবং লেডাজার িদেয় রািহ ােদর বািড়ঘর, 
নাম-িনশানা িনি  করেত িমকা রেখেছ। এ ছাড়া িময়ানমােরর সামিরক বািহনী এবং এর শীষ অিধনায়করা ওই দশ র ও ধ, 
ইন ের , পযটন, াংিকংসহ অ ত ১২০ ধরেনর বসার সে  জিড়ত। তােদর অধীন অ ত ২৬  িত ান কািচন ও শান রােজ  
জড ও িবর খিন খনেনর কাজ পেয়েছ। 

জািতসংেঘর তদ দল িময়ানমােরর সামিরক বািহনী পিরচািলত বসা-বািণেজ র ওপর িনেষধা া আেরাপ করার আ ান জানােলও 
গত ২০ িদেন কােনা দশই তােত সাড়া দয়িন। চীন, রািশয়া, ভারতসহ সাত  দেশর অ ত ১৪  রা ীয় মািলকানাধীন বা 
বসরকাির িত ান িময়ানমার বািহনীেক অ  ও সামিরক সর াম সরবরাহ করেছ। িময়ানমােরর সে  অ  বসা ব  করারও 
কােনা ল ণ নই। 

পররা ম ী ড. এ ক আ ল মােমন বেলেছন, ‘ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর সবেচেয় বড় বসা িময়ানমােরর সে । রা  এখেনা 
িময়ানমারেক িজএসিপ (অ ািধকার লক বাজার িবধা) িদে । এখেনা িময়ানমােরর সব বসা হয় িস া েরর মা েম, আ ধািব, 
আরব আিমরােতর মা েম।’ 
িময়ানমােরর সে  স ক থাকা ওই দশ েলােক িতিন এ িবষয়  দখার আ ান জানান। 
সংি  সরকাির- বসরকাির কমকতােদর সে  কথা বেল জানা যায়, রািহ া সংকেট মানবািধকারিবষয়ক দিশ ও আ জািতক 
িবিভ  বসরকাির সং ার (এনিজও) িবশাল কােজর েযাগ ি  হেয়েছ বাংলােদেশ। মানিবক সহায়তার বড় অংশ জািতসংেঘর 
িবিভ  সং া ও এনিজওর মা েম বা বািয়ত হে । রািহ ােদর জ  বি ক তহিবল বাহ দেখ অেনক এনিজও মানিবক 
সহায়তা কায েমর িদেক েঁকেছ। 
এিদেক রািহ ােদর ওপর সংঘ ত ‘ জেনাসাইড’ ক রা  ীকার করেব িক না তা িনেয় া  শাসেনর কমকতােদর চরম 
মতপাথেক র ত  গত বছেরর ১৩ আগ  ফ স কেরিছল রা িভি ক জানাল পিল েকা। রাে র ধম য় াধীনতািবষয়ক 
অ া াসাডর অ াট লাজ াম াইন াকসহ পররা  দ েরর মানবািধকারিবষয়ক েরার অেনেকই রািহ া ‘ জেনাসাইড’ হওয়ার 
িবষয়  ীকার করার পে  িছেলন। অ িদেক পররা  দ েরর আইনিবষয়ক েরার ি  িছল, ‘ জেনাসাইেড’র িবষয়  মাণ 



করা যােব এমন  তারা িনি ত নয়। তােদর সে  র িমিলেয় ব এিশয়া ও ািসিফক েরার কমকতােদর ব  িছল, 
‘ জেনাসাইড’ হওয়ার কথা ীকার করেল িময়ানমােরর সে  রাে র স ক িবন  হেব। িবেশষ কের রা  িময়ানমারেক 
চীেনর ভাববলয় থেক বর করার য চ া চািলেয় যাে  তা াহত হেব। এর চেয় বড় িবষয় হেয় দ িড়েয়িছল, 
জেনাসাইডিবেরাধী বি ক ি েত সই করা রা  িহেসেব জেনাসাইড ঠকােনার দািয় ও রেয়েছ তার। এমন াপেট 
জেনাসাইড ঠকােনার সই দািয়  এড়ােত ‘ জেনাসাইড’ হওয়ার কথাই ীকার কেরিন রা । 

পিল েকার সই িতেবদন ফ স হওয়ার কেয়ক িদন পর রাে র পররা  দ র কােনা রকম ঘাষণা ছাড়াই অেনকটা গাপেন 
তার ওেয়বসাইেট তােদর অ স ােনর খি ত এক  অংশ কাশ কের। অথচ য িত ানেক িদেয় রা  রািহ া িনপীড়েনর 
অ স ান চািলেয়িছল সই িত ানও আলাদাভােব একািধকবার তর অপরােধর জবাবিদিহর দািব েলেছ। রা  িময়ানমােরর 
সশ  বািহনীর সবািধনায়ক িসিনয়র জনােরল অং িমন াইংসহ কেয়কজন জ  কমকতা ও  সামিরক ইউিনেটর ওপর 
িনেষধা া আেরাপ কেরেছ। টৈনিতক েলা বলেছ, জািতসংেঘর তদ কারীরাই যখােন জেনাসাইড, গণহত া, মানবতািবেরাধী 
অপরাধ, াপরােধর মেতা তর সব অপরােধর আলামত থাকার কথা বলেছ তখন ি িবেশেষর ওপর রাে র িনেষধা া 

তীকী। 
িময়ানমাের বাংলােদেশর সােবক এক রা ত নাম কাশ না করার শেত কােলর ক েক বেলন, রাে র ওই িনেষধা ায় 
িময়ানমােরর িক ই আেস যায় না। কারণ িময়ানমােরর সনারা রাে  যেত চায় না। বরং তারা তােদর ব রা  চীেন যেত চায়। 
আর চীন তােদর াগত জানােত ত। 
আ জািতক স ক িবে ষকরা বলেছন, রা  রািহ া িনপীড়নেক ‘এথিনক ি নিজং’ (জািতগত িন ল) িহেসেব অিভিহত কের 
আসেছ। আ জািতক আইেন অপরাধ বণনার ওই শ  লনা লক ন ন এবং এই অপরাধ ঠকােত ‘ জেনাসাইেড’র মেতা বি ক 
ি  বা ঐকমত  হয়িন। রা  বলেছ, তারা অপরাধ েলা পযােলাচনা করেছ। তাই ভিব েত কােনা একিদন পিরবিতত 

পিরি িতেত জেনাসাইেডর কথা ীকার করেব না এমন নয়। 
আেগও দখা গেছ, রা  িনজ াথ িবেবচনায় তর অপরাধ হে  জেনও চেপ গেছ। ১৯৯৪ সােল য়া ায় হাজার হাজার 

তিসেক যখন হত া করা হি ল তখন ি নটন শাসন ‘ জেনাসাইড’ বলা থেক িবরত থেকেছ। কারণ ‘ জেনাসাইড’ হে  বেল 
ীকার করেলই তা ঠকােত রা েক ব া িনেত হেতা। তেব ২০০৪ সােল তৎকালীন পররা ম ী দােনর দার র অ েল 

িনিবচার হত ায েক ‘ জেনাসাইড’ বেল অিভিহত কেরিছেলন। কারণ তত িদেন রা  িনি ত হেয় িগেয়িছল য জেনাসাইেডর 
কথা ীকার করেলও তা ঠকােত তার তমন কােনা বা বাধকতা থাকেব না। 
‘ জেনাসাইেড’র অংশ িহেসেব ২০১৭ সােলর ২৪ আগ  রাত থেক িময়ানমার বািহনী রািহ ােদর ওপর ন ন মা ায় হত ায , 
িন ল অিভযান  কের। ওই অিভযােন কেয়ক হাজার রািহ া িনহত এবং গত ই বছের সাত লাখ ৪০ হাজােররও বিশ রািহ া 
িময়ানমার থেক বিহ ত হেয় বাংলােদেশ আ য় িনেত বা  হয়। রা  িময়ানমােরর িব ে  কাযকর ব া নওয়ার চেয় এ 
দেশ আি ত রািহ ােদর মানিবক সহায়তােকই ত বিশ  িদে । 

ঢাকা িব িব ালেয়র আ জািতক স ক িবভােগর অ াপক লাই ফার ইয়াসিমন কােলর ক েক বেলন, শীতল ে র সময়ও িক  
দািয়  রা , িক  দািয়  রািশয়া পালন করত। তখন ‘ চক অ া  ালাে র’ এক  ব া িছল। এখন িক  িবে  ‘ চক অ া  

ালাে র’ কােনা ব া নই। িতিন বেলন, রা , িবেশষ কের াে র সরকােরর আমেল িবে র িত অ ীকার থেক িপ  
হটেছ। িময়ানমার থেক বাংলােদেশ ১৯৯২ সাল ও ২০১৭ সােলর রািহ া ঢেলর পাথক  দখেল দখা যােব, িময়ানমার িক  ১৯৯২ 
সােল এত বড় পিরসের রািহ ােদর তাড়ােত পােরিন। ১৯৯২ সােল শীতল  শষ হেয় গেলও আ জািতক ব া কান িদেক 
যােব তা বাঝা যাি ল না। এখন িময়ানমার ঝেত পারেছ য রা , আ জািতক ফৗজদাির আদালত বা আ জািতক স দােয়র 
তমন কউই আর তােক জবাবিদিহ করেত বা  করার মেতা নই। 

এিদেক মালেয়িশয়ার য়ালালাম ের মালয় িব িব ালেয়র ইনি উট অব চায়নার অ াপক ড. সয়দ মাহ দ আলী িবিবিস 
বাংলােক বেলেছন, তীয় দশ িহেসেব বাংলােদশ ও িময়ানমারেক চীনই  সহেযািগতা করেত পাের। িক  অথৈনিতক, -
রাজৈনিতক কৗশলগত িনরাপ াসহ আেরা নানা ই েত িময়ানমার ও চীন পর েরর ওপর িনভরশীল। তােদর মে  স কও বশ 
ঘিন । তাই রািহ া ত াবাসন সফল করেত চীন কতটা এেগােব স িনেয় সে হ আেছ। 
 


