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েরািহঙগ্া  সংকট িনেয় বলেলন সমাজিবজঞ্ানী  রণবীর সমাদদ্ার

পর্শন্টা েতা অিধকােররও

১৬ েসপে্টমব্র, ২০১৭, ০৬:০০:১৪

েশষ আপেডট: ১৬ েসপে্টমব্র, ২০১৭, ০০:৪১:৩৩

আিবশব্: ইরােনর রাজধানী  েতহরােন

রাষট্র্পঞুে্জর অিফেসর সামেন মায়ানমাের

েরািহঙগ্া-িনপীডে়নর পর্িতবােদ  িবকে্ষাভ। ছিব:

এএফিপ

পর্শন্: সবই িঠকঠাক চলিছল। ভারেত করম্রত রাষট্র্পঞুে্জর পর্িতিনিধরা েরািহঙগ্ােদর পিরচয়পতর্ পর্দান

করিছেলন এবং শরণারথ্ীরা এ েদেশর একািধক রাজে্য, িবেশষ কের জমম্েুত আশর্য় পাচি্ছেলন। এমনকী একিট

েরািহঙগ্া পিরবার েখালাখিুল জািনেয়িছেলন েয, সব্েদেশ ভয়ংকর অতীেতর তলুনায় তারঁা ভারেত সব্রগ্বাস

করেছন। হঠা  ছিবটা আমলূ পালে্ট েগল েকন?

রণবীর সমাদদ্ার: পর্থেমই বলা দরকার, উদব্াসত্ ুগর্হেণর কে্ষতে্র ভারেতর নীিত দীরঘ্ সময় জেুড ়একই

রকম থােকিন। এক িদেক ভারত সরকার িতবব্িত উদব্াসত্েুদর পর্ভতূ সাহাযয্ কেরেছ, এমনকী তােঁদর িনেয়

ইনে্দা-িটেবটান সামিরক বািহনী গঠন কেরেছ। অনয্ িদেক তারা উেঠ পেড ়েলেগেছ েরািহঙগ্ােদর িবতাডে়নর জনয্।

এই দি্বচারী নীিত েকন? দি্বতীয়ত, ভারেতর েরািহঙগ্া নীিত বহৃতত্র ভারত-মায়ানমার সমপ্রে্কর সঙে্গ যকুত্।

ভারত মায়ানমারেক যখন িনেজর িদেক আনেত চায়, তখনই েরািহঙগ্া িবতাডে়নর পর্শন্িট মাথা চাডা় েদয়; আবার

সমপ্রে্ক যখন টানাপেডন় েদখা েদয়, তখন আশর্য়দানেক েকনদ্র্ কের েকানও বড ়পর্শন্ েদখা েদয় না। আমরা,

কয্ালকাটা িরসারচ্ গর্পু-এর গেবষকরা এই অসংগিত িনেয় িবসত্র েভেবিছ ও িলেখিছ।

পর্ধানমনত্র্ী নেরনদ্র্ েমাদী সদয্ মায়ানমার েথেক িফেরেছন। েসখােন েরািহঙগ্ােদর সমসয্া ও সংকট িনেয়

আউং সান স ুিচ-র সঙে্গ আেলাচনাকােলই িতিন মায়ানমার সরকােরর েরািহঙগ্া নীিত ও কারয্কর্েমর পর্িত

পেরাকষ্ সমরথ্ন জানান। েরািহঙগ্ােদর ভারত েথেক িবতাডে়নর িসদধ্ানত্ ও পর্য়াস এই পেরাকষ্ মৈতকে্যর
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সঙে্গ যকুত্।

পর্: অেনেক বেলেছন, গত মােসর েশেষর িদেক মায়ানমােরর পর্িতরকষ্া বািহনীর িবরদুে্ধ সশসত্র্ েরািহঙগ্া

মকুি্তকামীেদর অিভযান ও তার ফেল বািহনীর পর্িত-আকর্মণ েদশতয্ােগর মাতর্া তীবর্ ভােব বািডে়য় েদয়।

উ: সশসত্র্ েরািহঙগ্ােদর কারয্কর্েমর সমােলাচনা হেতই পাের, িকনত্ ুতা বেল েরািহঙগ্ােদর গণহতয্া করা

হচে্ছ েকন? বসত্তু, বহ ুবছর ধেরই েরািহঙগ্ােদর িবরদুে্ধ আঘাত বা পর্তয্াঘাত জাির রেয়েছ। রাষট্র্পঞুে্জর

মানবািধকার িবষয়ক হাই কিমশনার জাইদ িবন রাদ আল-হেুসন দব্য্রথ্হীন ভাষায় বেলেছন েয, এই আকর্মণ ও

িনপীডন় ‘েজেনাসাইড’ বা গণহতয্া আর ‘এথিনক কে্লনিজং’ বা জািত িবলপুি্তকরণ ছাডা় আর িকছ ুনয়। যারঁা

এখন গণহতয্ার পিরণাম এডা়েত ভারেত এেস েপৗেঁছেছন, তােঁদর আশর্য়পর্দান আমােদর করত্বয্। আমরা

িতবব্িত শরণারথ্ীেদর থাকেত েদব, শর্ীলঙক্ার তািমল উদব্াসত্েুদর সাহাযয্ করব, িকনত্ ুেরািহঙগ্ােদর তািডে়য়

েদব েসই জব্লনত্ কটােহর িদেক, এটা কী রকম কথা? েরািহঙগ্ারা মসুিলম বেলই িক িবেজিপ সরকার এই মেনাভাব

গর্হণ কেরেছ?

এটা িঠক েয, মায়ানমাের জািতিনপীডন় বনে্ধর উদে্দশে্য আলাপ আেলাচনা শরু ুকরেতই হেব এবং সশসত্র্

দলগিুলেক এই আেলাচনায় অংশ িনেত হেব। তা না হেল, েস েদেশ যারঁা শানি্ত ও গণতনত্র্ চান তারঁা েকাণঠাসা

হেয় পডে়বন এবং রাষট্র্ীয় জঙি্গবােদর উদে্দশয্ সফল হেব।

পর্: ভারত সরকােরর পকষ্ েথেক জানােনা হেয়েছ েয পািকসত্ােনর আইএসআই এবং লসক্র-এ-তইবা-র সঙে্গ

েরািহঙগ্া িবদে্রাহীেদর ঘিনষঠ্ সংেযাগ রেয়েছ। েরািহঙগ্া ও লসক্েরর সদসয্েদর নািক একই িশিবের সামিরক

পর্িশকষ্ণ েদওয়া হয়। দািব করা হচে্ছ, েরািহঙগ্ােদর ভারতবােসর সঙে্গ জাতীয় িনরাপতত্ার পর্শন্িট

অঙগ্াঙি্গ জিডত়।

উ: এই অিভেযােগর বাসত্ব িভতি্ত কী আমার জানা েনই। তেব এটা বলাই যায় েয, এই িবেশষ কে্ষতে্র েদশ বা

রাষট্ে্রর িনরাপতত্াসরব্সব্ েবাধেক পর্েয়াজেনর অিধক মলূয্ েদওয়া হচে্ছ, ফেল কষ্িতগর্সত্ হচে্ছ গণতনত্র্

ও শানি্ত পর্িতষঠ্ার পর্কি্রয়া। এই ‘েগল েগল, তর্াস তর্াস’ রব, এই উগর্ িনরাপতত্ােবােধর সঙে্গ উগর্

জাতীয়তাবােদরও ঘিনষঠ্ সংেযাগ। সব িকছ ুহািরেয়-খইুেয় সে্রফ বাচঁবার জনয্ এেসেছন যারঁা, েসই সব

আশর্য়হীন মানষুেক ‘এেজনট্ পে্রােভােকটর’ ভাবার আসেল েকানও অবকাশ েনই। আিম আবার বলব েয

ইউএনএইচিসআর এই গভীর সংকট িনেয় যা বেলেছ তা মানিবক, যকুি্তগর্াহয্ এবং গর্হণেযাগয্।

েকনদ্ে্রর বরত্মান শাসকেদর ঘিনষঠ্ এক সাংবািদক ‘কমপয্াশন’ বা সহমরি্মতা এবং জাতীয় িনরাপতত্ার এই

দৈ্বরেথর পর্িত আমােদর দষৃি্ট আকরষ্েণর েচষট্া কেরেছন, যিদও এখােন তথাকিথত দৈ্বরেথর েকানও সথ্ান

েনই। রাখাইন অঞচ্ল েথেক যারঁা এেসেছন, তারঁা আমােদর জাতীয় িনরাপতত্ােক কী ভােব িবঘি্নত করেছন?

আসেল, তারঁা আমােদর সহমরি্মতা ও সমেবদনার পর্তয্াশী। মানবািধকােরর পর্শন্ েতা রেয়েছই, আশর্য় পাওয়ার

অিধকারও তােঁদর আেছ।

পর্: ভারেতর িনজসব্ েকানও উদব্াসত্ ুনীিত েনই। থাকেল হয়েতা আমরা এই সংকটেক অনয্ েচােখ েদখেত

সকষ্ম হতাম।

উ: ভারত রাষট্র্পঞুজ্ পর্ণীত উদব্াসত্ ুকনেভনশন-এ সই কেরিন, ফেল এমিনেতই জিটলতা আেছ। তার উপর

ভারেতর িনজসব্ েকানও শরণারথ্ী সংকর্ানত্ আইনও েনই। তেব তার মােন এই নয় েয, ভারেত আশি্রত হাজার

হাজার েরািহঙগ্া শরণারথ্ীেক জবরদসি্ত কের এই মহুরূে্ত আবার বােঘর মেুখ েঠেল িদেত হেব। ভলুেল চলেব না েয,
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এই ভারতই অতীেত িবিভনন্ বরে্ণর, ধরে্মর শরণারথ্ীেদর আশর্য় িদেয়েছ। উপরনত্,ু ভারত ইনট্ারনয্াশনাল

েকােভনানট্ অন িসিভল অয্ানড্ পিলিটকাল রাইটস-এর পর্িত সমরথ্ন জঞ্াপন কেরেছ। এই সরকাির সমরথ্নই

েরািহঙগ্া উদব্াসত্েুদর িবতাডে়নর সমভ্াবয্ যজঞ্িটেক নীিতবিহরভ্তূ ও েবআইিন বেল িচহি্নত করেব। আল-

হেুসন িঠকই বেলেছন, ‘‘ভারত পাইকাির বিহষক্ােরর নীিত অনসুরণ করেত পাের না, (িবপনন্) মানষুেক এমন

জায়গায় (েজার কের) েফরত পাঠােত পাের না েযখােন তােদর অতয্াচােরর ও অনয্ নানা ধরেনর অিধকারহািনর

ভয় আেছ।’’ আশার কথা, দলাই লামা েরািহঙগ্ােদর ভারতবােসর সমরথ্েন কথা বেলেছন। মেন রাখেত হেব,

মায়ানমােরর েবৗদধ্ সংখয্াগিরষঠ্রাই সংখয্ালঘ ুেরািহঙগ্া মসুিলমেদর িনপীডন় কের চেলেছ। এই আচরণ েবৗদধ্

দরশ্ন ও আদরে্শর সমপ্রূণ্ িবেরাধী। শর্ীলঙক্ায়ও েবৗদধ্ সংখয্াগিরষঠ্রা িহনদ্ ুতািমলেদর িনপীডন় কেরিছল।

এই অশভু ও তীবর্ জািতধরম্িভতি্তক িনপীডন় অিবলমে্ব বনধ্ হওয়া দরকার।

পর্: এই সংকেটর িনরসন কী ভােব সমভ্ব?

উ: পর্থেমই যা অপিরহারয্, তা হল মায়ানমােরর অভয্নত্রীণ গণতনত্র্ীকরণ। মায়ানমারেক েসই েদেশ পিরণত

হেত হেব, েযখােন জািত, ধরম্, সমপ্র্দায় িনরি্বচাের পর্তে্যেক শানি্তেত ও সমমরয্াদায় থাকেত পারেব।

রাখাইন-এর মসুিলম জনেগাষঠ্ীেক নাগিরক িহেসেব সব্ীকার কের িনেত হেব এবং সরব্কে্ষতে্র সমানািধকার

িদেত হেব। দি্বতীয়ত, পর্িতেবশী রাষট্র্গিুলেকও সকি্রয় ও ত পর হেত হেব। অরথ্া  ভারত িচন বাংলােদশ

তাইলয্ানড্ মালেয়িশয়ােক সমি্মিলত পর্ভাব িবসত্ার করেত হেব, মায়ানমারেক সসুপ্ষট্ ভাষায় বলেত হেব েয

জািত-িনপীডন় আঞচ্িলক সাময্ ও ৈমতর্ীেক িবঘি্নত করেছ। ততৃীয়ত, আঞচ্িলক পর্িতকি্রয়ার সত্র অিতকর্ম

কের িবশে্বর দষৃি্ট েফরােত হেব মায়ানমােরর িদেক। বঝুেত হেব েয শধু ুভমূধয্সাগের নয়, বঙে্গাপসাগর এবং

ভারত মহাসমদুে্রও শত শত িনরাশর্য়, িবতািডত় েরািহঙগ্া পরুষু-নারী-িশশ ুএখনও ভাসমান। তারা অিভশপত্

েবাট-িপপল বা েনৗকা-বািসনদ্া। েশষ কথা, এই গভীর সমসয্া সমাধােনর উদে্দশে্য েদির না কেরই বয্াপক

আেলাচনা শরু ুহওয়া দরকার, যােত েযাগ েদেব পশি্চিম শাসক েগাষঠ্ীও, যারা এত িদন ভমূধয্সাগের ভাসমান

শরণারথ্ীেদর িনেয়ই ভািবত িছল। আনত্রজ্ািতক সত্ের জনমত গঠন ও পর্চার িনঃসনে্দেহ জরিুর। িসিরয়ায়

চলমান গহৃযদুধ্ িনেয় যিদ আলাপ-আেলাচনা চলেত পাের, েরািহঙগ্ােদর কে্ষতে্রও তা শরু ুহেব না েকন?

সাকষ্া কার: শভুরঞজ্ন দাশগপুত্
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