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মায়ানমারেে রোহিঙ্গা : সমসযা ও সমাধান 

ড. হিবকুান্ত বমমন 
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Abstract 

Myanmar is predominantly a Buddhist country.  Rohinghyas are situated in the western 

part of the country. Arakan is one of the districts of Myanmar in the northern part which is 

inhabited by Rohinghyas. Rohinghyas constitutes minority of around 8 lakh people among 

the majority of Buddhist. Rohinghyas believe in Islam which brought them at the target of 

Buddhist people of the country. However religion is the prime reason of the dispute between 

both the religious groups. Myanmar was also one of the colonies of British colonialism like 

India and South Africa. Myanmar also liberated from the colonial rule one year later India 

attained freedom in 1947 whereas Myanmar got freedom in 1948. It has been around 70 

years of Myanmar’s independence from British rule but Rohinghyas have not been provided 

citizenship so far. Because of which they are deprived of basic constitutional rights. They 

are subjugated, exploited, suppressed and marginalized. Basic amenities like food, shelter, 

medical facilities and education are inaccessible by Rohingyas Muslims. Law and order is 

the primary concern for their survival since at any point of time they have to face atrocities 

meted out to them by Buddhist. They are brutally killed, women are raped, and sexualy 

assaults are quite common. Many human rights activists have tried to address their concern 

internationally however no proper majors have been taken so far. Rohingyans have to face 

acute poverty and deprivation which force them to encroach to the neighboring countries 

like Bangladesh and India only to safeguard their families.  
 

This research article attempts to explore the historicity of Rohinghyas. Rohinghyas’s 

problems have been discussed from socio-political, cultural, economic and religious point 

of views.  
 

     পৃহিবীে সমস্ত জীব জগরেে মরধয সব রিরক বুহিমান প্রাহর্ িল্ মানুষ। পৃহিবীে সমস্ত পশু, পাহি, বন-জঙ্গল্, 

পািাড়-পবমে প্রভৃহে সমস্ত হকছরুকই িাসরে পহেনে করেরছ। অনয বস্তু বা প্রাহর্রক বি কোে পাল্াে যিন সমূ্পর্ম 

সমাহি ঘরে েিন শুরু িয় মানুরষে সরঙ্গ মানুরষে প্রহেরযাহগো। রক কারক িাসরে পহের্ে করে হনরজরক রেষ্ঠ 

প্রমান কেরব এ্ই িয় মানব জােীে এ্কমাত্র ল্ক্ষ্য। শুরু িয় হিিংসা, োিামাহে, এ্রকে সরঙ্গ অপরেে কু্ষ্দ্র কু্ষ্দ্র 

পহেসরে হনজস্ব হবষয় সম্পহিে ল্ড়াই ক্ররম রবরড় উঠরে িারক মানব জােীে মরধয। এ্ই রপ্রহক্ষ্রেই িাহন্ত িৃঙ্খল্া 

েক্ষ্া, সুস্থ জীবন-যাপন, দু:ি–কষ্ট রিরক মুহিে জনয সবমজনীন সেয হিরসরব আহবভূমে িয় ধরমমে। আনুমাহনক আজ 
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মায়ানমারেে রোহিঙ্গা: সমসযা ও সমাধান         হিবুকান্ত বমমন 
 

Volume-V, Issue-III                                                       May 2019                                                                   14 

রিরক প্রায় পঁহিি িাজাে বছে আরগ ধরমমে প্রিল্ন শুরু িয় রবৌি ধরমমে িাে ধরে। ধীরে ধীরে হিষ্ট ধমম, ইসল্াম 

ধমম ও হিন্দ ুধমম প্রভৃহে হবহভন্ন ধরমমে প্রবেমন িয়। েরব সব ধরমমে উরেিয দু:ি-দুিমিা, িুন, গ্লাহন, স্বািমপেো প্রভৃহে 

জীবন যাপরনে অনুপরযাহগ হবষয় রিরক মানব জাহেরক মুহি। অেীরে রয ধরমমে হনমমার্ িয় মানব জাহেে সবমাঙ্গীর্ 

মুহিে জনয রস ধমমই িরয়রছ আজ হবশ্ব মানব জাহেে অহস্তরেে সিংকে। রয মানব জাহেরক েক্ষ্াে জনয ধরমমে সৃহষ্ট 

িয় রস ধমমই িরয়রছ আজ মানব জাহেে পেম িত্রু। রকারনা এ্ক সময় ধরমমে জনযই োজনীহেে আহবভমাব িরয়রছ 

বেমমারন োজনীহেে জনয ধরমমে প্ররয়াগ কো িরে রগাো হবশ্ব জুরড়। এ্ই রূরপে আিংহিক হিত্র ল্ক্ষ্য কো যায় 

বেমমান এ্হসয়া মিারিরিে ভােে, পাহকস্থান, বািংল্ারিি এ্বিং মায়ানমারেে জােীয় ইহেিারস। ধমমীয় োজনীহেে 

েরি-কল্ুহষে িরয় আরছ উিৃে োষ্ট্র গুহল্ে ইহেিাস। হকন্তু বেমমারন এ্ই করয়কহে োরষ্ট্রে মরধয সব রিরক বড় 

রবিনা িায়ক ঘেনাে উদ্ভব রিিা হিরয়রছ মায়ানমারেে োিাইন অঞ্চল্ বা আোকারন। িযাঁ এ্ই রসই আোকান রয 

আোকান োজসভাে কহব রিৌল্ে কাজী ও সসয়ি আল্াওল্, যারিে িিমা শুধু বািংল্া সাহিরেয নয় ভােরেে প্রায় সমস্ত 

সাহিরেযে ইহেিারস ল্ক্ষ্য কো যায়। রয োরজয কহব হিল্পীরিে প্রহেভাে হবেুেরর্ সবমিা পুস্পবৃহষ্ট ঝরে পড়ে 

প্রসিংসায়। রস আোকান আজ হবরশ্বে ইহেিারস রোহিঙ্গা িেযাে গ্লাহনরে জজমহেে, কল্ুহষে, রেিাি, হবষন্নো ও 

ল্জ্জ্বাে হবষয়। 
 

     মায়ানমাে রিিহেে পূবম নাম হছল্ বামমা। এ্িানকাে প্রািীন অহধবাসী হেব্বেীয় বামমান ভাষাভাহষ জনরগাষ্ঠী। এ্বিং 

এ্রিে ধমম িরল্া রবৌি। নবম রিরক আঠারো িেক পযমন্ত এ্ই োরষ্ট্রে ভাঙা-রগাড়াে রিল্া জাহে িারক। এ্বিং এ্ই 

সময়ই মায়ানমাে এ্হসয়া মিারিরিে মরধয সবরিরয় স্বাক্ষ্ে োরষ্ট্র পহেনে িয়। এ্যিংরল্া বমমী যুরিে ফল্ স্বরূপ 

বামমায় হিহেি ঔপহনরবি িাসন প্রহেহষ্ঠে িয়। কৃহষ হনভমে এ্ই বৃিৎ োরষ্ট্রে বৃিৎ ক্ষ্মোে ভাঙন ধোরে কু্ষ্দ্র কু্ষ্দ্র 

জাহেরগাষ্ঠীরে হবরভি সৃহষ্ট করে। আে এ্ই হবরভরিে ফল্ স্বরূপ এ্কই োরষ্ট্রে আভযন্তহের্ জাহেরগাষ্ঠীে মরধয শুরু 

িয় গৃি যুি। ১৯৪৮ সারল্ স্বাধীনো ল্ারভে সময়কাল্ রিরক এ্িরনা পযমন্ত এ্ই গৃি যুরিে প্রহেফল্ন পহেল্হক্ষ্ে 

িয়।  
 

     রোহিঙ্গা মায়ানমারেে করয়কহে কু্ষ্দ্রেম জাহে রগাষ্ঠীে মরধয এ্কহে। “োরিে সবাই সুিেূ অেীরে বামমাে বাইরে 

রিরক এ্রসরছ। রোহিঙ্গাো রেমহন এ্কহে কু্ষ্দ্র জাহে যাো মুসহল্ম ধমমাবল্ম্বী। আনুমাহনক ৬০০ বছে আরগ 

রোহিঙ্গাো পূবম-বািংল্া রিরক আোকান োরজয হগরয় বসহে স্থাপন করে। নেরমিল্া নারমে এ্ক আোকান োজা োজয 

িাহেরয় বািংল্াে সুল্োন জাল্াল্ুহেন িারিে আেয় রনন। ১৪৩০ সারল্ বািংল্াে সুল্োন োরক োে োজয 

পুনরোিারে সািাযয করেন। বািংল্ারিি রিরক োে এ্ই অহভযারন সািাযয কোে জনয যারিেরক হেহন হনরয় যান 

োোই পেবেমীরে রোহিঙ্গা নারম পহেহিহে িন।”
১
  

 

     আবাে “১৯৪৬ সারল্ যিন ভােে ও পাহকস্তান  হিহেিরিে কাছ রিরক স্বাধীন িওয়াে প্রহক্রয়া িল্হছল্ েিন 

আোকারনে রোহিঙ্গা মুসহল্ম রনোো পাহকস্তারনে সরঙ্গ যুি িওয়াে জনয রিষ্টা করে। পাহকস্তারনে মুসহল্ম ল্ীগ 

রনো মুিাম্মে আল্ী হজন্নাি আোকারনে মুসহল্ম অধুযহষে এ্ল্াকা পাহকস্তারনে সারি এ্হকভূে কেরে আগ্রি 

রিিানহন।”
২
  

 

     পাহকস্তারনে অস্বীকৃহে রযন রোহিঙ্গা মুসহল্মরিে জীবন পহেনহেে এ্কহে অনযেম বড় কােন। যহিও বামমা বা 

মায়ানমারেে স্বাধীনোে সরঙ্গ রোহিঙ্গাে জীবন গািাে রকারনা সম্পকম রনই। কােন ৪৮-এ্ে পূবমবেমী সময় রিরকই 

রোহিঙ্গা হনযমােন অবযািে হছল্। স্বাধীনো ল্ারভে পে এ্ই হনযমােন রযন হিগুন রবরড় যায়। ১৯৪৮ সারল্ ‘ইউহনয়ন 

অফ  বামমা’ে রয ‘ইউহনয়ন িুহি’ স্বাক্ষ্ে িয় োরে রোহিঙ্গা জনরগাষ্ঠীে রকারনা উরিি িারক না। ফরল্ এ্ঁরিে স্বািম 

অহধকাে ও সািংহবধাহনক সুেক্ষ্াে সমস্ত েকম সুরযাগ সুহবধা রিরক বহঞ্চে িয়। হিহেি ও মায়ানমাে উভয়ই 

রযৌিভারব রোহিঙ্গা মুসহল্মরিে সরঙ্গ প্রোের্া করে। অিি এ্ই রোহিঙ্গা মুসহল্মোও হবগে ৬০০ বছে ধরে বসবাস 

করে আসরছ বামমাে আোকান অঞ্চরল্। িীঘম হিন ধরে বসবাস করে আসা প্রায় ৪ ল্ক্ষ্ মানুষ োো-োহে 
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নাগহেকেরক িাহেরয় রফরল্, িাহেরয় রফরল্ হনরজে পহেিয়। রযরিেু সািংহবধাহনক স্বীকৃহে রনই োই সবষমযমূল্ক 

আিের্ িেরম উঠরে িারক। 
 

     রন উইন ১৯৬২ সারল্ বামমাে রসনানায়ক রজনারেল্ পি গ্রির্ করে ১৯৮৮ সাল্ পযমন্ত রিি িাসন করে। ‘হেহন 

এ্বিং োঁে োজননহেক িল্ রোহিঙ্গা মুসল্মানরিে হনযমােন ও হবোেরর্ে পহল্হস গ্রিন করে। োো োরিে হিেেরে 

উরেরিে ল্ক্ষ্য হনরয় ধীরে ধীরে সকল্ নাগহেক অহধকাে িের্ কেরে শুরু করে। রোহিঙ্গা মুসল্মানরিে সকল্ 

ধেরর্ে সামাহজক সািংস্কৃহেক সিংগঠন ও এ্রিে কমমকাণ্ড হনহষি কো িয়। রকবল্ অহধকাে িের্ নয়, েীহেমরো 

ত্রারসে োজে কারয়ম করে োরিে হভরেছাড়া কোে অবযািে প্ররিষ্টা িল্রে িারক। নানােকম োষ্ট্রীয় হনপীড়ন-

হনযমােন আে অপরকৌিরল্ে হিকাে িয় োো।’
৩
  

 

     রন উইন সেকাে ১৯৭৮ সারল্ ‘ড্রাগন অপারেিন’ শুরু করে। বাহিযক উরেিয অনয িাকরল্ও এ্ই অপারেিরনে 

আভযন্তহেন উরেিয হছল্ রোহিঙ্গা উরেি। সামহেক-আধাসামহেক-রবসামহেক প্রভৃহে সমস্ত বাহিনীই হনেস্ত্র 

রোহিঙ্গারিে হনহবমিারে িেযা করে। শুরু করে নােী হনযমােন, ধষমর্ ও গনধষমরর্ে মরো নযক্কােজনক হক্রয়াকল্াপ। 

ধ্বিংস করে সমস্ত মসহজি ও হকছু সিংিযক হিন্দু মহন্দেও। প্রায় িি িাজাে রোহিঙ্গারক িেযা করে মায়ানমারেে 

মানুহষকো িীন অমানুরষো। এ্েই রপ্রহক্ষ্রে রোহিঙ্গা নােী-পুরুষ, হিশু, বৃি সকরল্ই প্রান বাঁিারনাে োহগরি হভরে-

মাহে রছরড় পাহল্রয় আরস বািংল্া রিরি। হবশ্ব সিংবাি মাধযরমে সিরযাহগোয় হনন্দাে ঝে উরঠ রন উইরনে নারম, 

মায়ানমারেে প্রিাসরনে প্রিাসহনক পিহেে প্রহে সহিিান িয় রগাোহবশ্ব। এ্ই প্রহেহক্রয়াে ফল্স্বরূপ সমস্ত 

রোহিঙ্গারিে পুনোয় মায়ানমারে হফহেরয় রনয়। হকন্তু রন উইরনে োজননহেক িরল্ে রসেকম রকারনা উরিিরযাগয 

পহেবেমন পহেল্হক্ষ্ে িয় না। অপেহিরক ১৯৮২ সারল্ বামমাে নাগহেকে আইরন শুধুমাত্র বাহমমজ জনরগাষ্ঠী ছাড়া আে 

কাউরক নাগহেকরেে অহধরন হনরয় আরস না। ফরল্ পুনোয় রোহিঙ্গাো নাগহেকে রিরক বহঞ্চে িয়, বহঞ্চে িয় 

রভাোে োহল্কাে অন্তভুমহি কের্ রিরক। হনজ রিরি, হনজ োরজয বসবাস করেও রোহিঙ্গাো িয় পেবাসী। ১৯৯২ 

সারল্ে রগাড়াে হিরক পুনোয় শুরু িয় রোহিঙ্গা হনযমােরনে পাল্া। িল্রে িারক অেযািাে, হনযমােন, িুন ও ধষমর্ যা 

সিয কেরে না রপরে আবাে োরেে অিকারে পাহল্রয় আরস বািংল্ারিরি। এ্ই সময় প্রায় আড়াই ল্রক্ষ্যেও অহধক 

হিন্দু-মুসল্মান রোহিঙ্গা বািংল্ারিরিে িের্ািমী হিহবরে ঠাঁই রনয়। আবাে শুরু িয় হময়ানমারে রোহিঙ্গা হফহেরয় 

রনওয়াে িুহিপরত্রে হমরিয অহভনয়। আবাে ২০১৭ সারল্ে রসরেম্বরে শুরু িয় বািংল্ারিরি রোহিঙ্গা পাহল্রয় আসাে 

ঢল্। এ্ই সমরয় হনযমােন, বাহড়-ঘে জ্বাহল্রয় রিওয়াে িসুযে ও পশুে প্রবৃহি এ্বিং িেযাকারণ্ডে রূপ এ্েোই ভয়ঙ্কে 

হছল্ রয সবমরমাে প্রায় পাঁি ল্ক্ষ্ নােী-পরুষ-হিশু বািংল্ারিি ও পহিম বরঙ্গে হবহভন্ন অঞ্চরল্ উিাস্তু হিরসরব ঠাঁই 

রনয়। হসোজ উহেন সািী োঁে ‘রোহিঙ্গাে হবষাি হসিু’ গ্ররে রোহিঙ্গারিে হনযমােরনে সময়রেিারক ধাোবাহিক ভারব 

সাহজরয়রছন এ্ভারব, 
 

‘সময়কাল্ ঘেনা 

১৭৮৪  বামমাে অধীরন বাহমমজ োজা বুিাওয়াপা আোকান িিল্ করে রোহিঙ্গা মুসল্মান ও োিাইন উভয়  

  সম্প্রিারয়ে অহধবাসীে উপে হনযমােন িাল্ান। অরনরক পাহল্রয় িহক্ষ্র্ িট্টগ্রারম িরল্ আরসন। 

১৮২৮  বামমা ইিংরেজরিে উপহনরবরি পহেনে িয়। 

১৯৩৭ হিহেি ভােে রিরক আল্ািা কো িয়। রবৌিরিে সাম্প্রিাহয়ক িাঙ্গায় অসিংিয রোহিঙ্গা মুসল্মান 

হনিে িয়। 

১৯৪৭-৭৮ ভােেবষম দুই রিরি হবভি িরয় স্বাধীনো পায়। আোকাহন রোহিঙ্গাো পাহকস্তারন রযাগ হিরে 

িায়। হিহেিো োরিে স্বেন্ত্র মযমািাে আশ্বাস হিরল্ও রিষ পযমন্ত বামমাে অন্তভুমি করে। 

১৯৬২ রজনারেল্ রন উইরনে রনেৃরে রসনাবাহিনীে ক্ষ্মো িিল্। বহমম স্টাইরল্ে সমাজেন্ত্র ও 

রোহিঙ্গারিে হবরুরি করঠাে পিরক্ষ্প গ্রির্। 
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১৯৬৩  রোহিঙ্গারিে স্বাধীনোকামী সিংগঠরনে আহবভমাব। সেকাহে িমন। 

১৯৭৫  আোকানসি বামমায় সেকােহবরোধী রগহেল্া ল্ড়াই। সেকােী িমন নীহে। পরনে িাজাে রোহিঙ্গা  

  পাহল্রয় এ্রস বািংল্ারিরি আেয় রনয়। 

১৯৭৭  সামহেক জান্তা কেৃমক ‘নাগাহমন’ বা ড্রাগন হকিং অপারেিন পহেিাল্না। 

১৯৭৮ সামহেক জান্তা ও রবৌি সহিিংসোে কােরন প্রার্ বাঁিারে প্রায় ৩ ল্াি রোহিঙ্গা বািংল্ারিরি 

পাহল্রয় আরস। বামমা সেকাে রোহিঙ্গাহবরোধী নীহেগ্রির্ করে। 

১৯৮২ মায়ানমাে নাগহেকে আইন পাস করে রোহিঙ্গারিে অনাগহেরক পযমবহসে কো িয়। োরিে 

অহধকাে  বহঞ্চে কো িয়। 

১৯৯১  রসনা বাহিনীে অহভযারন হনযমাহেে িরয় ২ ল্াক্ষ্ ৫০ িাজারেে অহধক রোহিঙ্গা মােৃভূহম রছরড় 

বািংল্ারিরি আসরে বাধয িয়। 

১৯৯২-২০০৪ জাহে সিংরঘে পৃষ্ঠরপাষকোয় বািংল্ারিরি িরল্ আসা রোহিঙ্গারিে রফেে পাঠারনা িয়। হকছু 

িেনািমী হিহবরে অরপক্ষ্ায় িারক। 

২০০৫ মায়ানমাে (সারবক বামমা) সম্পাহিে িুহি ভঙ্গ করে অবহিষ্ট রোহিঙ্গারিে রফেে হনরে অস্বীকাে 

করে। 

২০১২  মায়ানমাে রসনা বাহিনী রোহিঙ্গা হনযমােরনে নেুন অধযায় শুরু করে। হনপীহড়ন, হনযমােন, ধষমন ও  

িুরনে মরো হনষ্ঠুেো রবৌিরিে উসরক রিয়। রবৌি হভকু্ষ্ আহিন উঠোিা সাম্প্রিাহয়ক িাঙ্গায় 

রনেৃে রিয়। 

-রোহিঙ্গাো বািংল্ারিরি আসরে িাইরল্ বািংল্ারিি সেকাে োরিে পুিবযাক করে। এ্ সময় 

অসিংিয রোহিঙ্গাে প্রার্িাহন ঘরে।  

২০১৪  মিংডু ও হসরি িিরে োষ্ট্রীয় পৃষ্ঠরপািকোয় রোহিঙ্গারিে হবরুরি নৃিিংস সিংহিো পহেিাহল্ে িয়। 

২০১৫ জাহেসিংরঘে মানবাহধকাে কাউহিল্ রোহিঙ্গারিে হবরুরি িীঘমস্থায়ী ও প্রাহেষ্ঠাহনক সবষমযমূল্ক 

আিের্ অবযািে িাকাে জনয উরিগ প্রকাি করে। 

২০১৭ সামহেক বাহিনী হনহবমিারে রোহিঙ্গারিে িেযা, ধষমর্, গনধষমর্, হনযমােন এ্বিং োরিেে ঘে বাহড় 

জ্বাহল্রয় হিরয় মােৃভূহম রিরক হিেেরে হবোড়রনে অহভযান িাল্ায়। অভূেপূবম মাত্রায় গর্িেযা 

িাল্ায়। বািংল্ারিরি এ্রস আেয় রনয় িি ল্ক্ষ্াহধক অসিায় রোহিঙ্গা।’  
 

     এ্বাে প্রশ্ন িরল্া রকরনা রোহিঙ্গাো বাে বাে ভােরেে পহিমবরঙ্গ ও বািংল্ারিরি উিাস্তু িরয় আসরছ। রকনই বা 

রিাষর্, হনযমােন, ধষমরর্ে মরো রনািংো অেযািারেে হিকাে িরে রোহিঙ্গা অঞ্চরল্ে মানুরষো। এ্ই প্ররশ্নে এ্ক 

কিায় উিে হিরে িাইরল্ বল্রে িয় ধরমমে কিা! িযাঁ ধমমই িরে রোহিঙ্গারিে জীবন হবনরষ্টে মূল্ কােন। সরঙ্গ 

ওেরপ্রােভারব জহড়রয় আরছ োজননহেক কােন। মায়ানমাে সাধাের্ে রবৌি ধরমমে গযাোকরল্ পহেিাহল্ে িরয় 

আসরছ সুিূে অেীে কাল্ রিরক। আজও এ্ই ধরমমে প্রভাব এ্েোই প্রবল্ রয রগাো োষ্ট্র িহিরক এ্ই ধমমাবল্ম্বী 

মানুরষোই পহেিাহল্ে কেরছ ধরমমে অজুিারে। ‘িাজাে বছরেও োো ধরে রেরিরছ োরিে পূবমপুরুরষে স্বেন্ত্র 

সবহিষ্ঠয ও সািংস্কৃহেক সামাহজক ধাো। বর্মবািী হবষরয়ে সরঙ্গ ধমমীয় হবষয় এ্করত্র কাজ করেরছ। মুসল্মানরিে প্রহে 

এ্ক ধেরর্ে হবেৃষ্ণা ও হবোগ হবোজ কেরছ উগ্র রবৌিরিে মারঝ। োো রবৌি ধরমমে প্রহে িযারল্ঞ্জ হিরসরব োরিে 

রিিরছ। বামমাে সামহেক-রবসামহেক িাসকো রবৌিধমমাবল্ম্বী। রবৌি ধরমমে প্রধান দুই ভারগে মরধয োো সকরল্ই 

‘রিোবাি’ অিংরিে। োো রিোবািী রবৌি। এ্মন ধমমীয় হবশ্বারসে রপ্রক্ষ্াপে রিরক োো বামমা েিা বেমমান 

মায়ানমারেে োষ্ট্র ও সমাজরক োরিে হনরজে ঢিংরয় গরড় রোল্াে রিষ্টা কেরছ বহুকাল্ ধরে। এ্কনায়কসুল্ভ 

কেৃমেবািী িাসরন োো এ্ো কেরছ সুিূেপ্রসােী পহেকল্পনায়।’
৪
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     সুেোিং বুঝরে অসুহবধা িরে না রয শুধুমাত্র ধমমীয় কােরনই মায়ানমারেে স্থায়ী আহধবাসীরিে কারছ রোহিঙ্গাো 

সমূ্পর্ম মানুষ নয়। যিন িুহি োরিে িেযা কো যায়, রযৌন হনযমােন কো যায় রোহিঙ্গা নােীরিে, কো যায় ধষমর্ ও 

গনধষমরর্ে মরো পশুে আিের্। কােন রোহিঙ্গারিে ধষমর্ বা গনধষমর্ অিবা হনযমােরনে রকারনা হবিাে িয় না 

মায়ানমারে। সমস্ত অনযায় অেযািােরক মুকমুরজ সিয কেরে িয় রোহিঙ্গা পুরুষরিেরকও। ‘পহেবারেে পুরুষ 

সিসযো োরিে নােীরিে েক্ষ্া কেরে পােরছ না। হনজ পহেবারেে নােীসিসযরিে আব্রু সুেহক্ষ্ে কোে িাহয়ে 

পাল্ন কো রো িূরেে কিা, এ্রক্ষ্রত্র োোও িেযাকারণ্ডে হিকাে িরে। নযক্কােজনকভারব োো পহেবারেে অনযানয 

পুরুষ সিসয ও হিশুরিে সামরন প্রকারিয ধহষমে িরে। হিশু ও হকরিােীোও অরনক রক্ষ্রত্র ধষমর্ ও উেৃঙ্খল্ 

রযৌনোে সন্মূিীন িরে। োো ধহষমে িরে নাসাকা বাহিনীে িাো। গনধষমরর্ে হিকাে সামহেক বাহিনী ও পুহল্ি 

কেৃমক। গনধষমর্ রযন োরিে অহভযারনে অপহেিাযম অিংি। োো হনহবমিারে ধহষমে িরে রবসামহেক োিাইনরিে 

িাো। এ্ এ্ক সনোজযকে ধষমরর্ে মুিুক রোহিঙ্গারিে কারছ। এ্ রযন এ্ক জািান্নারমে মুিুক। মরগে মুিুক।’
৫
  

 

     এ্ছাড়াও েরয়রছ রোহিঙ্গা নােী, পুরুষ ও হিশুরক িাসরে পহের্ে কোে কাহিহন। ইহেিারসে করয়কহে ঘৃর্যেম 

প্রিাে মরধয এ্কহে িল্ িাসপ্রিা। এ্ই প্রিা হবল্ুহিে আপ্রান রিষ্টা িল্রছ রগাো হবশ্বজুরড় অিি রোহিঙ্গাো িাহনকো 

হভন্ন ভারব িরল্ও এ্ই প্রিােই হিকাে। রজােজবেিহস্ত রোহিঙ্গারিে ধরে হনরয় হগরয় েরম হনযুি কেরছ মায়ানমাে 

সেকাে। িাড় ভাঙা পহেেম কেরছ বরে হকন্তু োে যিাযি মূল্য রিরক িরয়রছ বহঞ্চে। স্বাভাহবক কােরন োো 

োরিে উপাজমরনে নযাযয মূল্য রিরক বহঞ্চে িওয়াে কােরন পহেবারে রিিা রিয় িেম অভাব। এ্রিে মরধয রকই 

রকই অিক্ষ্ েহমক রকারনা েকরম োরিে পাহেেহমরকে োকায় িাল্ায় োরিে সিনযহন্দন সিংসাে। হবনা মজুহেরে 

কাজ কোয় এ্রিে পহেবারে রনরম আরস সীমািীন িাহেদ্র। অবাক কোে হবষয় এ্ই অেযািাে শুধুমাত্র রোহিঙ্গারিে 

জনযই প্ররযাজয। অনযরকারনা জাহেরগাষ্ঠীরক এ্ই েম হিরে িয় না। সািমক িরে মায়ানমারেে প্রকল্প েম হিরে 

রোহিঙ্গা। উপেন্তু হনহবমিারে িরল্ হনযমােন-িেযা-ধষমর্-গর্ধষমর্। হবনা অপোরধ রোহিঙ্গা েহমক মজুে কৃষকরক 

বহন্দিাল্ায় বহন্দ করে িল্রে িারক অেযািাে। এ্ক কিায় রোহিঙ্গাো মায়ানমারেে রিারি সমূ্পর্ম মানুষ নয় পশুে 

রিরয়ও নীরি। রোহিঙ্গারিে হবষাি হসিু গ্ররে হসোজ উহেন সািী রোহিঙ্গারিে প্রহে িওয়া রজােজবেরিাহস্তমূল্ক হকছু 

রক্ষ্ত্রসমূরিে উরিি করেরছন। 
 

১. রসনাছাউহন হনমমার্ ও েক্ষ্র্ারবক্ষ্র্। 

২. সড়ক হনমমার্ ও েেক্ষ্র্ারবক্ষ্র্। 

৩. গযারসে পাইপল্াইন স্থাপন। 

৪. নাসাকা বাহিনীে বাগান সৃজন ও েক্ষ্র্ারবক্ষ্র্। 

৫. রসনাছাউহনরে জ্বাল্াহন কারঠে সেবোি। 

৬. মরডল্ হভরল্জ সেহেে সেকাহে প্রকল্প। 

৭. পাহনয় সেবোি। 

৮. ইে সেহে। 

৯. োহত্রকাল্ীন পািাোিাে। 
 

     ধমমীয় ও সামাহজক এ্বিং সািংস্কৃহেক োজননহেক রিাষর্ ছাোও রোহিঙ্গারিে বহঞ্চে কো িে োরিে জনয বোি 

অিম রিরকও। রসকােরনই শুধ ু ধমম বা জাহে হবরিরষে আহঙ্গক রিরক না রিরি অিমননহেক হিকহেও ল্ক্ষ্য কো 

প্ররয়াজন। উিািের্ স্বরূপ বল্া যায়, ‘২০০৯ সারল্ নাহগমস ঝরে হময়ানমারে ১ ল্ক্ষ্ রল্াক ক্ষ্হেগ্রস্থ িরয়হছল্। এ্ই 

ক্ষ্হে কাহেরয় ওঠাে জনয রস রিরিে প্ররয়াজন হছল্ ৬৯৩ হমহল্য়ন মাহকমন ডল্াে। সেকাে জনগরনে পারি না 

িাঁহড়রয় ৬৩০ হমহল্য়ন মাহকমন ডল্াে হিরয় োহিয়াে কাছ রিরক ২০হে হমগ-২৯ ও এ্ম আই ৩৫ এ্োহকিং রিহল্কোে 

হকরনরছ। এ্ই হবপুল্ পহেমান অিম যুহগরয়রছ ইয়ািানা গযাস হফরেে গযাস। রযহে োিাইন োরজযে কাছাকাহছ সমুদ্র 
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রিরক উরিাল্ন করে এ্ই োরজযে উপে হিরয়ই পাইপ ল্াইন হনরয় িীরন পাঠারনা িরয়রছ। বামমায় রস সময় সামহেক 

িাসন হছল্। রজনারেল্ো প্রাকৃহেক সম্পি হবহক্রে সমস্ত োকাই হমহল্োহে অস্ত্র বা বযহিগে অযাকাউরন্ট হবরিরি 

পািাে করেরছন। রিিহে হিন হিন গেীব রিরক গেীব িরয়রছ। আোকান অঞ্চরল্ ৭৮% রল্াক িাহেদ্রসীমাে নীরি বাস 

করে।’
৬
  

 

     আোকান অঞ্চল্হে হবহভন্ন েকম মূল্যবান প্রাকৃহেক সম্পরি ভো। হবরিষ করে গযারসে িহন েরয়রছ এ্ই অঞ্চরল্, 

েরয়রছ রেরল্ে িহন। এ্িানকাে পুকুে, নিী, রল্ক, পিঘাে প্রাকৃহেক ভারবই সমুরদ্রে সরঙ্গ যুি। আভযন্তহেন 

বাহনরজযে জনয এ্ই স্থান মায়ানমারেে হবরিষ স্থান রূরপ হিহিে িরয়রছ। সমুদ্র সিংল্গ্ন িওয়ায় আন্তজমাহেক 

বাহনরজযে রক্ষ্রত্রও এ্ই স্থারনে গুরুে অপহেসীম। এ্ছাড়া কৃহষ কারজে জনয এ্ই স্থান অরপহেসীম সম্ভাবনাময়। োই 

মায়ানমারেে কারছ এ্ই স্থান স্বাভাহবক ভারবই িরয় ওরঠ পাহিে রিাি। এ্বিং মায়ানমাে সেকাে যিন বুঝরে পারে 

রয প্রাকৃহেক সম্পরিে জনয রমাো অরঙ্কে োকা এ্ই োরজযে জনয বোি কেরে িরব। োকা রো িূরেে কিা 

এ্িানকাে অহধবাসীরিেরকই উরেরিে কারজ রল্রগ পরে মায়ানমাে সেকাে। অিি এ্ই অঞ্চরল্ে োস্তা-ঘাে, স্কুল্-

করল্জ, িাসপাোল্ প্রভৃহেে িেি এ্ই সব গযাস রকাম্পাহনেই প্রিান কোে কিা। এ্সরবে রো বাল্াই রনই উপেন্তু 

গযাস উরিাল্রনে জনয রয জহমে িেকাে, রস জহমও রোহিঙ্গারিে কাছ রিরক িিল্ করে গযাস উরিাল্রনে কাজ 

কো িয় হকন্তু জহমে রকারনা েকম ক্ষ্হেপুের্ রিওয়া িয় না। ২০১২ সারল্ এ্ই জহমে পহেমান হছল্ ৩১ ল্ক্ষ্ এ্কে। 

জহম োিাইন অঞ্চরল্ে রোহিঙ্গারিে অিি জহমে মাহল্ক মায়ানমাে সেকাে। েম রিয় রোহিঙ্গা েরমে অিম পায় 

মায়ানমাে। এ্ভারবই বিংি পেম্পো অনুযায়ী উিোহধকাে সূরত্র িল্রে িারক রোহিঙ্গারিে িাসে জীবন। 
 

     এ্রকে পে এ্ক রকারনা না রকারনা ভারব মায়ানমারেে রোহিঙ্গা সমসযা সৃহষ্ট িরয় আসরছ স্বাধীনো পূবমবেমী 

সময় রিরক বেমমান সময় পযমন্ত। এ্ে মূল্ কাের্ হিরসরব রিিা যারে মায়ানমাে সেকারেে রিাষর্, িাসন, 

িমনপীড়ন নীহে, িেযা, ধষমর্, করপমারেিন, এ্বিং োজনীহে। সরঙ্গ েরয়রছ ধমমীয় িমনপীড়ন নীহেে হবধ্বিংসী 

গযাড়াকল্ ও রেহর্গে সবষময। এ্িরনা অগহনে আোকান রোহিঙ্গা মুসল্মান পহেবাে ভােে ও বািংল্ারিরিে আহেো। 

েরব কী এ্ই সমসযাে রকারনা সমাধান রনই! হনিয় আরছ। পৃহিবীরে এ্মন রকারনা সমসযা রনই রয সমসযাে 

সমাধান িয় না। প্ররয়াজন শুধু সামযবািী িৃহষ্টরকারনে, িেি ও মানহবকোে। রোহিঙ্গারিেরক োরিে হনজভূহমরে 

হফহেরয় হনরয় যাওয়াই িরব এ্ই সমসযাে মূল্ সমাধান। সরঙ্গ োরিে নাগহেকে, হনোপিা ও সন্মারনে হবষয়হেও 

গুরুে সিকারে ভাবরে িরব। মরন োিরে িরব রকউ কাউরক িেযা করে বড় িরে পারে না। োছাড়া আোকারনে 

প্রকৃহে রযমন মায়ানমারেে সম্পি রসিানকাে নাগহেকও মায়ানমারেে সম্পি এ্ই ভাবনায় ভাহবে িরে িরব। এ্ে 

জনয জাহেসিংঘরক অনযেম গুরুেপূর্ম ভূহমকা পাল্ন কেরে িরব। সমসযা সমাধারনে পেবেমীরে যারে পুনোয় এ্ই 

সমসযা সৃহষ্ট না িয় রস হবষরয় ধযান োিরে িরব। মায়ানমারেে রবৌি ও রোহিঙ্গা মুসল্মান উভয় সম্প্রিায়রকই ধমম 

ও ধমমসিংক্রান্ত হবষরয় মনুষযরেে হবকহিে কেরে িরব। ভােৃরেে বিরন মানহবক আরবিরন আবি িাকরে িরব, 

েরবই িরব মায়ানমাে োরষ্ট্র উন্নহে, হফেরব িাহন্ত। 
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১১. রোহিঙ্গা সমসযাে মূল্ কােন, কল্ম রিাে এ্ে বািংল্া ব্লগ, ১২ই রসরেম্বে, ২০১৭ হবকাল্ ৫:৫৮। 
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