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মিয়ানিারে ফেো ফোমিঙ্গাো মনজ গ্রারি ফেরে পােরেন না 

ফেমিও মি এমিয়াে প্রমেরেদন 

 

ফেচ্ছায় মিয়ানিারে মেরে োওয়া ৩০০ ফোমিঙ্গা এখনও মনরজরদে গ্রারি ফেরে পােরেন না। োো মেমিন্ন সিয় ফদিটিে োখাইন োরজে মেরে 

ফেরেন। েরে এখনও ফসখারন েসোরসে পমেরেি তেমে িয়মন। অন্যমদরে মনরজে গ্রারি েসেমিটায় োওয়াে সুরোেও োরদে মদরচ্ছ না মিয়ানিাে 

সেোে। েে শুক্রোে আন্তজজামেে সংোদিাধ্যি ফেমিও মি এমিয়াে মেরিষ এে প্রমেরেদরন এ েথ্য উরে এরসরে। েরে ফোমিঙ্গারদে 

মিয়ানিারে মেরে োওয়াে ব্যাপারে আনুষ্ঠামনে ফোরনা েথ্য পাওয়া োয়মন। 

 

ফোমিঙ্গারদে নােমেেত্ব অেীোে েরে আসরে মিয়ানিাে। ২০১৭ সারে মিয়ানিাে ফসনাোমিনী োখাইরন জামেেে মনধনেজ্ঞ শুরু েরে। প্রাণিরয় 

সাে োরখেও ফেমি ফোমিঙ্গা োংোরদরি পামেরয় আরস। ইনু নারিে এে ফোমিঙ্গা জানান, মেমন ২০১৮ সারেে ১০ অরটােে োলুখােী েোম্প 

েোে েরে মিয়ানিাে োন। মেন্তু োখাইরন ফেরেও মনজ গ্রারি ফেরে পােরেন না মেমন। েহু েরে পাঁচ সদরেে পমেোরেে জন্য খাোে সংগ্রি 

েরে োরচ্ছন। ফোমিঙ্গারদে োংোরদি ফেরে মেমেরয় মনরে এখনও ফোরনা োে জেে উরযাে ফনয়মন মিয়ানিাে সেোে। েেং প্রেোোসন 

প্রমক্রয়াে ফোরনা অগ্রেমে না িওয়াে দায় োংোরদরিে ওপে চামপরয়রে। এ পমেমিমেরে েে আেরে মিয়ানিাে সেোে েরেমেে, োো মেন 

িাজাে ৪৫০ ফোমিঙ্গারে মেমেরয় মনরে সম্মে। মেন্তু মিয়ানিারে মনোপত্তা ও অনুকূে পমেরেি ফনই েরে ওই সিয় ফোমিঙ্গারদে ফেউ মেেরে 

োমজ িয়মন। েরে সম্প্রমে মেরে ফেরেন ২৬ ফোমিঙ্গা। োো ফেউ প্রেোোসন চুমি অনুোয়ী ফসখারন োয়মন। ইনু েরেন, মনরজ ব্যেিা েরে 

মিয়ানিারে মেরেরেন মেমন। মেমন ও োে পমেোে অিায়ী মিমেরে মেরেন না। ফেোে মদনই োরদে িংডুরে মনরয় ফেরে োখাইন সেোে। মেন্তু 

োো মনজ গ্রাি মেচংরয় মেরে ফেরে চান। মেন্তু ো সম্ভে নয়। োেণ সেোে েেরে, ফসখারন এখন ফোরনা ফোমিঙ্গা োরে না।  

 

িািমুদ িামে নারি আরেে ফোমিঙ্গা েে েেে মিয়ানিারে মেরে োন। মেমন জানান, 'োংোরদরি ২৬, ২৭ ও ২৮ নম্বে েোরম্পে িেণােীোই শুধু 

প্রেোোসন চুমিে ব্যাপারে জারন। েরে োো ফসখান ফেরে োখাইরন মনজ গ্রারি মেেরে চারচ্ছ, োরদে মেেরে মদরচ্ছ না মিয়ানিাে।'িংডুে 

পান্তামপন গ্রারিে প্রিাসে আরনায়াে অেশ্য দামে েরেন, োখাইরন োে গ্রারি েরয়েজন ফোমিঙ্গা মেরে এরসরেন এেং োসা িাড়া েরে 

োেরেন। মেমন েরেন, 'েে দুই িারস েরয়েজন ফোমিঙ্গা মেরে এরসরে। সেোে ১১ জনরে খাোে মদরয়রে।' 

 

মেমন েরেন, েরয়েজন োংমে গ্রারিে। মেন্তু ওই গ্রারি োরদে আত্মীয়-েজন ফনই। পান্তামপরন েরয়েজন আত্মীয় োোয় এখারনই েসোস েেরে 

চাইরে োো।  

 

ফে, বুমেিং ও িংডুরে োো ফোমিঙ্গাো েরেন, োো এখনও জামেেে মনধনেরজ্ঞে আিঙ্কায় েরয়রেন। মসরত্ত এোোয় োস েো এে ফোমিঙ্গা 

েরেন, আিারদে মনর্ম জরেে জন্য িেো েোে প্ররয়াজন পড়রে না। োেণ, োো আিারদে এিন এে জীেরন ফেরে মদরয়রে, ফেখারন জীেন েরে 

মেছুই ফনই আিারদে।  

 


