
মায়ানমারে রোহিঙ্গা সমস্াাঃ হিশ্ব হিরিরেে 
অসাড়তা 

 

মভয়ানভারযয আযাকান প্ররের যাখাইন -ভুমরভ বয়াফ োঙ্গায রয রকরে উঠরে না  রকানভরত। যাখাইনরেয 
রেয়া আগুরনয ররমরারন োউ োউ করয জ্বররে ভুরভানরেয ফামিঘয , ভমিে মফমবন্ন স্থানা। মেন মেন 
মনরতয ংখযা রফরিই চররে। মভয়ানভারযয ফমুিস্ট যাখাইনরেয মনমযাতন , নাাকা  াভমযক িান্তায 
অভানমফক িরুরুভয মকায রযামঙ্গা ভুমরভযা ফাংরারের প্ররফ কযরত আতয নাে  আািামযয মযরফ বাযী 
রয় উরঠরে। বুক্তরবাগী ভুরভানরেয িীফন কােরে ভানরফতয। রযামঙ্গা অনপু্ররফ রঠকারত রফযাচ্চ 
নিযোমযরত যরয়রে ফাংরারে ফর্য ায গার্য  (মফমিমফ)। রযামঙ্গা অনপু্ররফরয আঙ্কায় রন্ট ভার্টয ন রথরক 
উমখয়ায ভনখারীয ঘাে মযন্ত ফ ধযরনয রনৌমান চরাচররয য মফমধমনরলধ আরযা কযা রয়রে মফমবন্ন 
ভয়। অনপু্ররফ রঠকারত অস্থায়ী কযাম্প স্থান কযা রয়রে। 

রযামঙ্গা ভযা মেন মেন আয ির্টর রে। এ অফস্থায় কর ভররয এখন প্রশ্ন ফাংরারেরয মফযামিত 
রযামঙ্গা ভযায আরেৌ মক রকান ভাধান রফ মক ? েীঘয অনুন্ধারন িানা মায় , ফাংরারেরয বূখরে রযামঙ্গা 
ভযায যরয়রে এক ুেীঘয ইমতা । ফতয ভারন মভয়ানভারয অন্তগযত আযাকান প্ররে মের একর্ট ু -প্রাচীন 
আরাো রে। রভাঘর , মতফফত, ভ্রহ্ম  ফহু উিামত মনরয় প্রাচীন আযাকারনয ফৃত্তয িনরগাষ্ঠী গঠিত। 
১৮৭৫ খ্রীষ্টারে ব্রহ্মযাি রফাধ ায়া স্বাধীন আযাকান যািয িয় করযন। ব্রহ্মরেরয অন্তবুয ক্ত করযন। র 
রথরক ভরূত এ বূখরে রযামঙ্গা ভযা । ফভী সনযযা আযাকারনয গ্রাভ গ্রাভান্তরয ভানলুিনরক একমিত করয 
মত ম্ভফ তযা করয। ফভী রনারেয অতযাচায মনমযাতন ম্পরকয  তৎকারীন আযাকানী েয ায অযারার এয 
িফানীরত িানা মায় , ফভী রনাযা মনমফযচারয ২ রাখ আযাকানীরক   তযা করয এফং ভংখযক ো মররফ 
ফাভযায় রপ্রযণ করয। ফভী যারিযয এ ধযরনয মনমযাতন , খুন, তযা-মনীিরনয পরর আযাকান যারিযয মন্নকেস্থ 
কক্সফািারয আশ্রয়গ্রণ করয।  

যায রয়াল্টায রমভল্টরনয প্রমতরফেন রথরক িানা মায় , মতমন ১৮০২ খ্রীষ্টারে যাভযু যণাথী মমফরয প্রায় 
রক্ষামধক আযাকানী যণাথীয অফস্থান রেরখমেররন। ংমষ্ট ভর উরেমখত ঘেনা প্রফা মফরেলণ করয ফররন 
এ ঘেনায ভরধয মেরয় ভরূত আযাকান অঞ্চরর ফফাযত রযামঙ্গা িনরগাষ্ঠীয ারথ ফভীরেয েযূত্ব ৃমষ্ট য়। 
একই যারেয নাগমযক রর রযামঙ্গা  ফভীরেয ভারে ২ ' ফেরযয রফম ভয় আরগ রথরক শুরু য়া 
দ্বনদ্ব ংঘারতয ধাযাফামকতা আিরক মযন্ত অফযাত যরয়রে। এ ধাযাফামকতায় তারেয ভরধয নানা রািন 
অনীয় মযারয় রৌৌঁেরর ফা ীভা োমিরয় রগরর আযাকারন ফফাযত রযামঙ্গা িনরগাষ্ঠী মনযাে আশ্রয় 
অথযাৎ কক্সফািারযয রেকনাপ চরর আর। এবারফ রযামঙ্গা অনপু্ররফরয ঘেনা একমেরনয িনয  ম্ভফত রথরভ 
রনই। ংমেষ্ট ূরি িানা মায়,  



 

গত রায়া ২ ' ফেরযয ইমতার ফযাকারয অথযাৎ এক ারথ ৩ রাখ রযামঙ্গা যণাথী ১৯৭৮ ারর   

ফাংরারের চরর আর। যফতী ১৯৭৯ ারর মভয়ানভারযয  ফাংরারেরয ভরধয ম্পামেত চুমক্ত রভাতারফক 
ই ভয় ৩ রাখ রযামঙ্গারক মভয়ানভারয রপযত মনরয় মায়। ১৯৭৮ ারর রযামঙ্গা ভযা ভাধারনয য এক 
মুরগয ফযফধারন আফারযা ১৯৯১ াররয নরবম্বয ভার ুনযায় ২ রাখ ৬৫ ািায রযামঙ্গা যণাথী 
ফাংরারের আশ্রয় রনয়। এ যণাথীরেয মনরয় শুরুরতই ঘরে শুবংকরযয পাৌঁমকয একর্ট ঘেনা। এ ভয় 
রেকনারপয অবযথযনা রয়রন্ট ফাংরারে ২ রাখ ৬৫ ািায যণাথীরক গ্রণ কযরর  তারেয ২০র্ট যণাথী 
মমফরয রযরখ রখারন গনণায ভয় রভাে যণাথীয ংখযা োৌঁিায় ২ রাখ ৫০ ািায ৮৭৭ িন। এ 
মারফয শুরুরতই প্রায় ১৫ ািায রযামঙ্গা ফাংরারেরয অবযন্তরয ামররয় মায় রকৌরর। ফতয ভারন ২ রাখ ৫০ 
ািায ৮৭৭ িন যণাথীয ভরধয ২০ ািায ৩৬৭ িন যণাথী প্রতযাফারনয অরক্ষায় কুতুারং এফং 
নয়াািা মমফরয অফস্থান কযরে। ১৯৯১ ার রথরক এ মযন্ত যণাথীরেয ভারে প্রায় ৭৬ ািায ১৩৯ িন 
মশুয িন্ রয়রে।  

ক্ষান্তরয কর ফয়রয ১৫ ািায ৩৬ িরনয ভতুৃয ঘরেরে। েু 'র্ট যণাথী মমফরয অফস্থানযত ২৫ ািায 
রযামঙ্গা োিা মফমবন্ন রগারয়ন্দা ংস্থায তথযভরত প্রায় ারি চায রাখ রযামঙ্গা কক্সফািায, চট্রগ্রাভ, ফান্দযফন 
রিরা রেরয অনযানয স্থারন ফফা কযরে। তরফ রচতন ভররয ধাযণা অবফধ অনপু্ররফকাযী রযামঙ্গায 
ংখযা যকাযী রগারয়ন্দা ংস্থা প্রেত্ত   ংখযায মদ্বগুণ রফ। এই ফ রযামঙ্গায ারথ রেকনারপয ররো োরর 
বাভান যরয়রে ৭ রত ৮ ািারযয ভরতা। এ মেরক রযামঙ্গারেয অনপু্ররফ রযারধ এফং অনপু্ররফকাযী অবফধ 
রযামঙ্গারেয মফরুরে শুমে অমবমান মযচারনায িনয রফ করয়কফেয রত যকাময -রফযকাময োময়ত্বীর 
ভর রথরক রিাযাররা োমফ উঠরর  েমতগত ত্রুর্ট কঠিন ফাস্তফতায় তা পর রে না। অরনকফায 
প্রান ইউমনয়ন মযলরেয ভাধারভ কক্সফািায রিরায তামরকা সতময রর  তা মথামথ কামযকয ম্ভফ 
য়মন। ম্প্রমত কক্সফািায রিরায আইন -ংৃখরা মফলয়ক ভামক বায় অবফধ রযামঙ্গারেয মফলয়র্ট ভরূ 
এরিো মররফ আররাচনা য়।  

ফায ফায রচতন ভর ুধী ভর রথরক অরনক মেন ধরয অমবরমাগ উত্থামত রে রম , অবফধ ফফাকাময 
রযামঙ্গারেয স্থানীয় মযারয়য অরনক িনপ্রমতমনমধ প্রবাফারী ভর মনরিরেয নানামফধ স্বারথয আশ্রয় -প্রশ্রয় মেরয় 
থারকন। আফায অরনরক রযামঙ্গা মুফকরেযরক মনরিরেয মনকোত্মীয়রেয মফরয় মেরয় ফামি -ঘয সতময করয মেরয় 
স্থায়ীবারফ ফফারয ুরমাগ করয মেরে। আফায রেখা মায় , অরনরকই রযামঙ্গা ুন্দযী মুফতী মফরয় করয 
তারেযরক রবাোয তামরকায় অন্তবুয ক্ত কযরে। রখাৌঁি মনরয় িানা মায় , ফতয ভারন েু 'র্ট রযামঙ্গা মমফরয রম , ২৫ 
ািারযয অমধক রযামঙ্গা যরয়রে তন্রধয মভয়ানভারযয যকায ৮ ািায রযামঙ্গারক তারেয রের 
প্রতযাফারনয িনয ম্মমত মেরয়রে। ফাকী ১২ ািাযরক তাযা মপমযরয় মনরত যািী নয়। িানা মায় , এ মযন্ত 



ফাংরারে-মভয়ানভারযয ভরধয মদ্ব -াক্ষীয় রম ফ উচ্চ মযারয়য সফঠক রয়রে। তায ফর্টরত অনযতভ এরিো 
মের রযামঙ্গা যণাথীয ভযা ভাধারনয।  

ফাংরারেরয যযােভন্ত্রী র্া. েীু ভমন ম্প্রমত মভয়ানভায পযকারর মভয়ানভারযয যকারযয ারথ মদ্ব -ামক্ষক 
আররাচনায় ফাংরারের অফস্থানযত যণাথী রযামঙ্গা ভযা মনযরনয মফলয়র্ট গুরুত্ব কারয তুরর ধরযন। 
এ রক্ষরি উবয় রের ঐকযভত রালণ কযরর  ফাস্তরফ তা আররায ভখু রেখরে না। অযমেরক রযামঙ্গা 
যণাথীযা চারে তারেয ভযার্ট দ্রুত ভাধান উক। যণাথী কযারম্পয রযামঙ্গারেয অমবরমাগ, তাযা এখরনা  
উদ্বাস্তু, ফতয ভারন তাযা যােীন নাগমযক । তারেয নাগমযকত্ব রনই মভয়ানভারয , রনই ফাংরারের । তাযা োমফ 
তুররে তারেয স্বরের (মভয়ানভারয) মপমযরয় রনয়া উক। অনযথায় মমফয রথরক ভমুক্ত মেরয় ফাংরারেরয 
নাগমযকত্ব প্রোন কযা উক। এর্ট ম্ভফ না রর তারেযরক তৃতীয় রকান যাে ুনফযামত কযা উক। 
আন্তিয ামতক ংস্থায কারে তাযা মরমখতবারফ এ োমফ িামনরয়রেন। তরফ তারেয োমফ ম্পরকয  ফাংরারেরয 
অফস্থান ুস্পষ্ট। ফাংরারে াপ িামনরয় মেরয়রে রযামঙ্গারেযরক রকান ভূুরতয  নাগমযকত্ব প্রোন কযরফ না। 
তরফ তারেযরক স্বরে প্রতযাফতয রন রফযাচ্চ প্ররচষ্টা চামররয় মারে।  

এ অদূ্ভত ামফযক মযমস্থমতরত মতয রযামঙ্গা ভাধানর্ট মেন মেন প্রকে রে। ভযায িে অমত রি 
খুররফ এভনর্ট আা কযায রকান কাযণ খুৌঁরি ায়া মারে না এ ভূুরতয । প্রায়ই মভয়ানভারয আযাকান 
যারিযয ভুমরভ রযামঙ্গাযা রের্টয নাাকা, যাখাইন মুফক, রণু্ঠন ফামনীয  মি-ভখুী ফফযরযামচত াভরায মকায 
রয় প্রায়  ভুমরভ রযামঙ্গা নাযী-ুরুল ফাংরারেরয অবযন্তরয অনপু্ররফরয অরক্ষায় যরয়রে ফরর িানা রগরে। 
মফমবন্ন ভয় ফাংরারের অনপু্ররফকৃত এফ যণাথীরেয ুফযাক  করযরে মফমিমফ। এ মেরক আযাকারন ৃষ্ট 
োঙ্গায রপ্রমক্ষরত রযামঙ্গারেয ফাংরারের আশ্রয় -প্রশ্রয় মেরত িামতংঘ ফাংরারে যকাযরক অনরুযাধ 
িামনরয়রেন। যযাে ভন্ত্রী র্া . েীু ভমন াংফামেক রম্মরন করয স্পষ্ট বালায় ফরর মেরয়রেন রকান 
রযামঙ্গারক ফাংরারের আয ঢুকরত রেয়া রফ না তরফ অমবজ্ঞ ভর ভরন করযন িামতংরঘয উমচত 
মভয়ানভারযয সফধ নাগমযক মনমযামতত ভুরভারনযা মারত তারেয ফতমবরে মপরয ায় এফং মনযারে তারেয 
রের ফফা কযরত ারয র রক্ষরি মভয়ানভারযয যকারযয উয চা প্ররয়াগ কযা। 

 

 

েুুঃখিনক রর মতয রম ফাভযা স্বাধীন ফায রয রযামঙ্গা - অনযানয ভুমরভরেয মফরুরে মযকমিত 
গণতযা  নৃংতা চররতই থারক। নতৃামিক মফনারয ররক্ষয রযামঙ্গারেয মফরুরে মনরেনরক্ষ েইু র্িন 
অমবমান চারারনা য়, রগুররা রে: 

১. াভমযক অমবমান (৫ভ ফভী রযমিরভন্ট) – নরবম্বয ১৯৪৮ 



২. ফাভযা রেমযরোমযয়ার রপায (B T F ) এয অমবমান – ১৯৪৮-৫০ 

৩. াভমযক অমবমান (মদ্বতীয় িরুযী মেন রযমিরভন্ট) – নরবম্বয ১৯৪৮ 

৪. ভাউ অমবমান – অরটাফয ১৯৫২-৫৩ 

৫. ভরন-রথান অমবমান – অরটাফয ১৯৫৪ 

৬. ভমিত অমবফান  াভমযক রমৌথ অমবমান – িানয়ুাযী ১৯৫৫ 

৭. ইউমনয়ন মভমরোময ুমর (UMP ) অমবমান – ১৯৫৫-৫৮ 

৮. কযারেন র্টন মকয়া অমবমান – ১৯৫৯ 

৯. রারয় মক অমবমান – অরটাফয ১৯৬৬ 

১০. মক গান অমবমান – অরটাফয-মর্রম্বয ১৯৬৬ 

১১. ঙ্গামিঙ্কা অমবমান – ১৯৬৭-৬৯ 

১২. মভয়াে রভান অমবমান – রপব্রুয়াযী ১৯৬৯-৭১ 

১৩. রভিয অং থান অমবমান – ১৯৭৩ 

১৪. ামফ অমবমান – রপব্রুয়াযী ১৯৭৪-৭৮ 

১৫. নাগা মভন (ড্রাগন যািা ) অমবমান – রপব্রুয়াযী ১৯৭৮ -৭৯ (পরাপর: ৩ রক্ষ রযামঙ্গায ফাংরারের 
অমবমনষ্ক্রভণ (e x o d u s ); ভতুৃয চমে ািায) 

১৬. রারয় মন্থা অমবমান – অগাস্ট ১৯৭৮-৮০ 

১৭. রগররান অমবমান – ১৯৭৯ 

১৮. ১৯৮৪’য তাউঙ্গরকয গণতযা 

১৯. ভুমরভ মফরযাধী োঙ্গা – তাউমঙ্গ (মিভ ফাভযা)। ময়াই  রযঙ্গনু  ফাভযায অরনক অঞ্চরর এই োঙ্গা 
ঘরে। 

২০. ম মথয়া অমবমান – িরুাই ১৯৯১ -৯২ (পরাপর: েইু রক্ষ আেলমি ািায রযামঙ্গায ফাংরারের 
অমবমনষ্ক্রভণ (e x o d u s )) 

২১. না-া-কা অমবমান – ১৯৯২ রথরক আি মযন্ত 

২২. ভুমরভ মফরযাধী াস্প্রোময়ক োঙ্গা – ভাচয  ১৯৯৭ (ভান্দারয়) 

২৩. মটীরয়’রত ভুমরভ মফরযাধী োঙ্গা – রপব্রুয়াযী ২০০১ 

২৪. ভধয ফাভযায ভুমরভ মফরযাধী ফযাঙ্গীন োঙ্গা – রভ ২০০১ 

২৫. ভধয ফাভযায ভুমরভ মফরযাধী ফযাঙ্গীন োঙ্গা (মফরলত ময়াই/রপ্রাভ, ফারগা/রগু রয) – ৯/১১ এয যফতী 
রথরক অরটাফয ২০০১ 

২৬. রমৌথ মনভূযরামবমান – িনু ২০১২ রথরক চররে 



রিনারযর রন উইন রথরক শুরু করয আি মযন্ত কর মভয়ানভায যকাযই রভৌমরক ভানফামধকায ফন্ধ রযরখ 
রযামঙ্গারেয ামফযক নতৃামিক মফনার রখরায় ভত্ত। রযামঙ্গারেয যােমফীন রঘালণা কযতুঃ – তারেয মফরুরে 
কযা ফ ধযরণয অযাধরক সফধতা রেয়া রয়রে।  

 আন্তিয ামতক ভানফামধকায নরেয রকারনা অনরুেেই ভানা রেনা। রযামঙ্গারেয মফরুরে ঘো 
অযাধগুররায ংমক্ষপ্ত তামরকা রেয়া ররা: 

 নাগমযকত্ব অস্বীকায 

 ীমভত  মনয়মন্ত্রত ভ্রভণ  চরাচর 

 মনয়মন্ত্রত  ীমভত মক্ষা 

 ীমভত  মনয়মন্ত্রত কারিয অমধকায 

 িফযেমস্তভরূক শ্রভমনরয়াগ 

 বূমভ অমধগ্রণ 

 িফযেমস্তভরূক উরেে 

 ঘযফািী, অমপ, সু্কর, ভমিে ইতযামেয ধ্বং াধন 

 ধভীয় মন্ত্রণা োন 

 িামতগত সফলভযভরূক আচযণ 

 মনয়মন্ত্রত মফরয় 

 প্রিনরন ফাধাপ্রোন  রিাযূফযক গবয না 

 রস্বোচাযী কয আরযা  ফরপ্ররয়ারগ কয আোয় 

 গফামে শু- মযফারযয েযরেয িফযেমস্তভরূক িন্  ভতুৃয মনফন্ধকযণ 

 সস্বযাচাযী ভরনাবাফূরব রগ্রপতায, মনফতয ন  আইন ফমবূয তবারফ তযা 

 রযামঙ্গা ভমরা  ফয়ষ্করেয অফভাননা  অভমযাো 

 মুরেয অস্ত্র মররফ ধলযরণয প্ররয়াগ 

 রযামঙ্গা ভেৃ ররাকাররয়য প্রণারীফে উরেে 

 অমবফান  নাগমযকত্ব কার্য  ফারিয়াপ্তকযণ 

 আবযন্তযীণ যনাথী  যােীনতা 

 ভুমরভ মযমচমত ভরুে রপরায ররক্ষয ভুমরভ ঐমতয ভেৃ স্থান  প্রতীরকয ধ্বং মকংফা মযফতয ন 
 

রযামঙ্গারেয মভয়ানভারযয নাগমযক মররফ অস্বীকায রকফর স্বমফরযামধতাই নয় , তা বযিগরতয আইনকানরুনয 
মযন্থী। মনি রেরয প্রায় আে রাখ ভানলুরক অস্বীকায করয মফতািন কযা আন্তিয ামতক আইরন 
অযাধতুরয কাি। যােীয় মনীিরনয মকায রযামঙ্গারেয করুণ মযণমতয মফলয়র্ট ভুমরভ মফশ্ব কারযাযই 
উরক্ষা কযা উমচত নয়। মফরশ্বয প্রমতর্ট মফরফকভান ভানরুলয উমচত মফলয়র্ট গবীযবারফ খমতরয় রেরখ 



প্রমতফাে কযা। আন্তিয ামতক ংস্থা, িামতংঘ মফশ্ব -িনভত  মফশ্ব-গণভাধযরভ মভয়ানভারযয এই িামতমফরদ্বলী 
 অামন্ত ৃমষ্টকাযী কামযকরারয মফরুরে চা সতমযয রকারনা মফকি রনই। এখনই তা কযরত রফ। 
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