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মায়ানমাের মুসিলম গণহতযা : নীরব িব�িবেবক 
পৃিথবীর মানিচে� েচাখ েরেখ েয �াে�ই নজর েদেবন মুসিলম 

িনযরাতন েকাথাও খুব িবরল নয়। বতরমান দুিনয়ার সবেচ ��মূলয 

িজিনসগেলার তািলকায় চেল এেসেছ মুসিলমেদর র�। ধরাপৃে�র 

অনয েকােনা জািত বা ধমর ইসলাম বা মুসিলেমর মেতা িনযরািতত 

নয়। জগেতর সবেচ বড় িনগৃিহত জািতর নাম মুসিলম। আধুিনক 

দুিনয়ায় বসিনয়া-েচচিনয়া-িজংিজয়াং ও িম�ানাওেয়র পর কাি�র-

গজরাা-আসাম, িফিলি�ন-আফগান-ইরাক ও মায়ানমাের চলেছ 

মুসিলম িনধনযজ। জািতসে�র েঘাষণা অনুযায়ী পৃিথবীেত সবেচ 

িনযরািতত সংখযালঘু জািতর নাম েরািহ�া মুসিলম।   

একিা কুকুর না েখেয় মারা েগেল েয সভয দুিনয়ায় েচােখর পািনর 

ে�াত বেয় যায়, বনয �াণী বাচঁােত েযখােন েকািা েকািা ডলােরর 

ফা� অনায়ােস সংগৃহীত হয়, মায়ানমাের মােসর পর মাস 

িনিবরচাের িনরপরাধ নারী-িশশ-বৃ�েক হতযা করার পরও েসখােন 

েকােনা সাড়া পেড় না। েকােনা কুলা�ার ইসলােমর নবী বা ধমরেক 

কাাক কের �াণ বাঁচােত েদশা�িরত হেল সভয দুিনয়ায় তার 

আ�েয়র অভাব হয় না। তার �েদশ তযােগর েবদনায় সমবযথী 

বযি� বা েদেশর অভাব হয় না। অথচ িনজ েদেশ পরবাসী 

েরািহ�া মুসিলমেদর েজার কের েদশ েথেক েবর কের েদওয়া 

হেলও এ িনেয় তােদর েকােনা উ�বাচয েনই। মানবব�ন, াকেশা 
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িকংবা জািতসে�র েকােনা িবেশষ ৈবঠক েনই। এই িবে� বাঘ 

সংরকেণর আ�ােন পি�কার িশেরানাম করা হয়, সে�লন হয় 

িক� সারািবে� ৫৭িা সংখযাগির� মুসিলম েদশ থাকা সে�ও 

মুসিলমেদর গণহতযা েথেক রকা করেত েকােনা সে�লন হয় না। 

অ�হীন িনযরাতেনর পর�রা :  

১৯৮২ সােল নাগিরক� আইন সংেশাধন করার মাধযেম 

েরািহ�ােদর নাগিরক অিধকার েকেড় েনয় বামরা সরকার। কেয়কশ 

বছেরর িপতৃভূিমেতই তােদর বলা হে� অৈবধ অিভবাসী। 

িনেজেদর েদেশ তাঁরা বতরমােন �বাসী। এেদর েরািহ�া বলেত 

নারাজ বামরা সরকার এবং বামরার েবৗ�রা। তারা এেদর ডােক 

বাঙািল বেল। েস েথেকই বামরায় মুসিলমেদর গণহতযা চেল 

আসেছ। �ায়ই েরািহ�া মুসিলমেদর �িত কখেনা সরকার, কখেনা 

�ানীয় উ� সা�দািয়ক েবৗ�রা আবার কখেনা উভয়পক মুসিলম 

িনধনযজ চািলেয় যাে�। যখনই িনযরাতেনর িকছু িচ� সামিরক 

জা�ার জা�ব িনয়�ণ েথেক মু� আেলায় আেস, তখনই এ িনেয় 

িকছুাা কথাবাতরা হয়। আবার কিদন পেরই সব আেলাচনা েথেক 

যায়। �ায়ী সুরাহা হয় না েরািহ�া মুসিলমেদর সমসযার।  

সবরেশষ বযাপক গণহতযা অনুি�ত হেয় েগল বছেরর জুন মােস। 

রাখাইন রােজয সংঘিাত ২০১২ সােলর সা�দািয়ক দা�া মূলত 

মায়ানমােরর উ�রা�লীয় রাখাইন রােজযর েরািহ�া মুসিলম ও 
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েবৗ� রাখাইনেদর মেধয চলমান সংঘেষরর ঘানা�বাহ। দা�ািার 

সূ�পাত হয় জািতগত েকা�লেক েক� কের এবং উভয়পকই 

এেত জিড়ত হেয় পেড়। অে�াবর মােস এিা সকল নৃতাি�ক 

েগা�ীর মুসিলম স�দােয়র িবরে� দা�া িহেসেব পিরিচিত লাভ 

কের। এেত কমপেক ৮০ জন িনহত হয়, বা�চুযত হয় �ায় 

২০,০০০ মানুষ এবং হাজার হাজার ঘরবািড় আগেন পুেড় যায়।  

১০ জুন রাখাইেন জরির অব�া েঘাষণা করা হয় এবং সামিরক 

বািহনীেক ওই অ�েলর �শাসিনক দািয়� অপরণ করা হয়।  

চলমান দা�ায় অেনেকই িনহত হয়। ২২ আগ� সরকািরভােব 

৪৪ জেনর িনহত হওয়ার কথা �ীকার করা হয়। ৯০,০০০০ 

েলাক বা�চূযত হেয়েছ বেল ধারণা করা হয়। �ায় ২,৫২৮িা বািড় 

পুিড়েয় েদওয়া হয়, যার েবিশরভাগই েরািহ�ােদর। দা�ায় বািমরজ 

েসনাবািহনীর িবরে� পকপািতে�র অিভেযাগ পাওয়া যায়। 

েসনাবািহনীর িবরে� একতরফাভােব েরািহ�ােদর বযাপক 

গণে�ফতার এবং ধরপাকেড়র অিভেযাগ ওেঠ। 

চলিত বছেরর ২১ মাচর আবার দা�া শর হেয়েছ। বামরার 

েমইকিতলা শহের েবৗ� ও মুসিলম স�দােয়র মেধয বড় ধরেনর 

দা�া শর হেয়েছ। �ানীয় একজন সংসদ সদসয বেলেছন 

সিহংসতায় অ�ত ১০ জেনর মৃতুয হেয়েছ এবং কেয়কিা 

মসিজেদর ওপর হামলা ও অি�সংেযােগর ঘানা ঘোেছ। সবরেশষ 
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১ েম উ�বাদী েবৗ�েদর হামলায় নতুন কের অ�ত দু’িা মসিজদ 

ও �ায় দুশ’ বসতবািড় �ংস হেয়েছ। মুসিলমেদর এসব ঘর-

বািড় আগেন পুিড়েয় েদয়া হেয়েছ। 

অসহায় েরািহ�া :  

একবার িচ�া কের েদখুন েতা হঠাৎ যিদ বলা হয় আপিন এ 

েদেশর নাগিরক নন, অনয েকােনা েদেশর নাগিরক�ও েনই 

আপনার কােছ-তাহেল েকমন লাগেব? বামরার েরািহ�া মুসিলমেদর 

বতরমান েকােনা মাতৃভূিম েনই। এতসব মানবািধকার আর 

আ�জরািতক সে�র যুেগ তােদর বাস�ল িরিফউিজ কযা�! 

কাঁাাতােরর েবড়া িদেয় েঘরা কযা�গেলা পাহারা িদে� 

েচকেপা� বিসেয় বামরার িমিলাাির। বাঁচার জনয �েয়াজনীয় 

সাম�ীর সাবরকিণক অভাব-ব�নায়, দুঃখ-কে� ও দুেভরােগ 

অিনি�ত জীবন েকো যাে� শরণাথরী িশিবরবাসী েরািহ�ােদর। 

পি�মা�লীয় রাখাইন রােজযর বািস�া ৬৮ বছর বয়সী েমাহা�দ 

আিল সংবাদ ইি�েপে��েক বলেত লাগেলন, আমার বাবা, দাদা 

সবার জ� এই মািােতই। বরদা কযাে� আি�ত হেয়েছন ১৫ 

হাজার েরািহ�া। মুসিলম িসতেবেত িছল এেদর িনজ� ঘরবািড়। 

েছেড় পািলেয় আসেত বাধয হেয়েছন। 

৩৮ বছর বয়সী মুসিলম নারী মিনয়ন খাতা জানােলন, তােদর 

বসেতর আশপাশ পুিলশ ও েবৗ�রা িঘের েফলেল পািলেয় িগেয় 
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তারা জান বাঁচান িঝেলর পািনেত লুিকেয়। েবৗ�রা েকন তােদর 

ওপর হামলা করেলা- জােনন না এই ভয়াতর নারী। তার ধারণা, 

তােদর জিম ও স�ি� েবৗ�রা েকেড় িনেত চায়। আমরা েদশ 

েছেড় পািলেয় যাই- এাাই চায় েবৗ�রা। েবৗ�েদর সিহংস হামলা 

েথেক বাঁচার গরেজ রাখাইন অ�েলর অসংখয েরািহ�া মুসিলম 

ঘরবািড় েছেড় পািলেয় শরণাথরী িশিবরগেলায় িদন কািােয় 

চেলেছন গত বছেরর জুন েথেক। বামরায় এেকর পর এক ৈবষময-

য�ণা সেয় চেলেছ এই মুসিলম স�দায়। 

গত ৩ িডেস�র আিকয়ােবর একিা মুসিলম িশিবের হািজর হেয় 

বমরী ৈসিনকরা মুসিলমেদর একিা ছাপােনা ফেমর সই করেত বেল। 

ফেমর নাগিরকে�র জায়গায় বাংলােদশী েলখা েদেখ িশিবেরর 

েলাকজন ফেমর সই করেত অ�ীকার করেল ৈসনযরা এরপর চার 

মিহলাসহ আা বযি�েক ধের িনেয় যায়। 

গণতে�র েন�ীও েনই েরািহ�ােদর পােশ : 

বামরার গণত�প�ী েন�ী সুিচ গত বছর কেয়ক দশেকর গৃহবি�� 

ঘুিচেয় মু� দুিনয়ায় পা েফেলন। তার তযাগ আর সং�ােমর 

�শংসায় প�মুখ সারািবে�র িমিডয়া। মানবািধকার ও গণত� 

িনেয় লড়াইেয়র জনয এেকরপর এক িতিন লাভ করেছন নানা 

আ�জরািতক স�াননা। অথচ গত এক বছের েরািহ�া মুসিলমেদর 

ওপর দুেযরােগর ঘনঘাা িবরাজ করেলও �িতবােদ �জাতীয়েদর 
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িবরে� মুখ েখােলন িন িতিন। েরািহ�ােদর বযাপাের তার 

নীরবতার সমােলাচনা হেয়েছ মুসিলম িব�জুেড়। �েদশী 

েরািহ�ারাও অস�� তার �িত। বা�িভাাহারা েরািহ�া নারী েমৗং 

বেলন, িতিন (সুিচ) েকােনা কথা বলেছন না, স�বত আরও েবিশ 

েবৗ� েভাা িতিন েপেত চান বেল। িক� শরণাথরী িশিবের আি�ত 

হেয়ও ভিবষযৎ �ে� েরািহ�ারা আত�মু� নন। গত বছেরর জুন 

ও অে�াবের েবৗ� সিহংসতার িশকার েরািহ�া মুসিলমেদর 

বাঁচাবার জনয েকােনা অবল�েনর উপায় েখাঁজা স�ব হে� না। 

কাঁাাতােরর েবড়ায় এবং পুিলশ ও েসনা তথা সীমা� রকীবািহনীর 

পাহারায় তােদর িদন কাােছ। খাদযাভােব, েরােগ, িচিকৎসার 

অভােব ও শীেতর �াদুভরােব অ�ায়ী কযাে� তােদর জীবন হেয় 

উেঠেছ দুিবরষহ। েকােনা আ�জরািতক সাহাযয আজও তােদর কােছ 

েপৗছায়িন। অনযিদেক িশিবরাি�ত েরািহ�া মুসিলমেদর ওপর বমরী 

িনরাপ�া বািহনীর হামলা ও হয়রািন আজও অবযাহত রেয়েছ। 

কারা এই েরািহ�া? 

েরািহ�া আিদবাসী জনেগা�ী পি�ম মায়ানমােরর আরাকান 

রােজযর একিা উে�খেযাগয নৃতাি�ক জনেগা�ী। এরা ধেমর 

মুসিলম। েরািহ�ােদর আলাদা ভাষা থাকেলও তা অিলিখত। 

মায়ানমােরর আিকয়াব, েরেথডাং, বুিথডাং মংডু, িকয়�াও, মা�া, 

পা�রিক�া এলাকায় এেদর বাস। বতরমান ২০১২ সােল, �ায় 
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৮,০০,০০০ েরািহ�া মায়ানমাের বসবাস কের। মায়ানমার ছাড়াও 

৫ লেকর অিধক েরািহ�া বাংলােদেশ এবং �ায় ৫ লাখ েসৗিদ 

আরেব বাস কের বেল ধারণা করা হয়। েরািহ�ােদর স�েকর 

একিা গ� �চিলত রেয়েছ- স�ম শতা�ীেত বে�াপসাগের ডুেব 

যাওয়া একিা জাহাজ েথেক েবঁেচ যাওয়া েলাকজন উপকূেল 

আ�য় িনেয় বেলন, আ�াহর রহেম েবঁেচ েগিছ। এই রহম 

েথেকই এেসেছ েরািহ�া।  

ইিতহােসর আেলায় েরািহ�া জািত :  

বতরমান িময়ানমােরর েরািহং (আরাকােনর পুরেনা নাম) এলাকায় 

এ জনেগা�ীর বসবাস। ইিতহাস ও ভূেগাল বলেছ, রাখাইন 

�েদেশর উ�র অংেশ বাঙািল, পািসরয়ান, তুিকর, েমাগল, আরবীয় 

ও পাঠানরা বে�াপসাগেরর উপকূল বরাবর বসিত �াপন কেরেছ। 

তােদর কথয ভাষায় চ��ােমর �ানীয় উ�ারেণর �ভাব রেয়েছ। 

উদুর, িহি�, আরিব শ�ও রেয়েছ। রাখাইেন দুিা স�দােয়র 

বসবাস ‘মগ’ ও ‘েরািহ�া’। মগরা েবৗ� ধমরাবল�ী। মেগর মু�ুক 

কথািা বাংলােদেশ পিরিচত। দসুযবৃি�র কারেণই এমন নাম 

হেয়েছ ‘মগ’েদর। এক সময় তােদর েদৗরা�য ঢাকা পযর� 

েপৗেছিছল। েমাগলরা তােদর তাড়া কের জ�েল েফরত পাঠায়। 

তেব ওখানকার রাজসভার বাংলা সািহেতযর েলখকরা ওই রাজযেক 

েরাসাং বা েরাসা� রাজয িহসােব উে�খ কেরেছন। ১৪৩০ েথেক 
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১৭৮৪ সাল পযর� ২২ হাজার বগরমাইল আয়তেনর েরািহ�া �াধীন 

রাজয িছল। িময়ানমােরর রাজা েবাদাওফায়া এ রাজয দখল করার 

পর েবৗ� আিধপতয শর হয়। এক সময় ি�িাশেদর দখেল আেস 

এ ভূখ�। তখন বড় ধরেনর ভুল কের তারা এবং এাা ই�াকৃত 

িকনা, েস �� �ল�। আমােদর ‘�া�ন �ভুরা’! িময়ানমােরর 

১৩৯িা জািতেগা�ীর তািলকা ��ত কের। িক� তার মেধয 

েরািহ�ােদর নাম অ�ভুর� িছল না। এ ধরেনর কত েয েগালমাল 

কের েগেছ ি�িাশরা! 

১৯৪৮ সােলর ৪ জানুয়াির িময়ানমার �াধীনতা অজরন কের। শর 

হয় বহদলীয় গণতে�র পেথ যা�া। েস সময় পালরােমে� 

েরািহ�ােদর �িতিনিধ� িছল। এ জনেগা�ীর কেয়কজন পদ� 

সরকাির দািয়�ও পালন কেরন। িক� ১৯৬২ সােল েজনােরল েন 

উইন সামিরক অভুয্ান ঘিােয় রা�কমতা দখল করেল 

িময়ানমােরর িভ�পেথ যা�া শর কের। েরািহ�ােদর জনয শর হয় 

দুেভরােগর নতুন অধযায়। সামিরক জা�া তােদর িবেদিশ িহেসেব 

িচি�ত কের। তােদর নাগিরক অিধকার েথেক বি�ত করা হয়। 

েভাাািধকার েকেড় েনওয়া হয়। ধমরীয়ভােবও অতযাচার করা হেত 

থােক। নামাজ আদােয় বাধা েদওয়া হয়। হতযা-ধষরণ হেয় পেড় 

িনয়িমত ঘানা। স�ি� েজার কের েকেড় েনওয়া হয়। 

বাধযতামূলক �েম িনেয়ািজত করা হেত থােক। তােদর িশকা-
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�া�যেসবার সুেযাগ েনই। িবেয় করার অনুমিত েনই। স�ান হেল 

িনব�ন েনই। জািতগত পিরচয় �কাশ করেত েদওয়া হয় না। 

সংখযা যােত না বােড় েস জনয আেরািপত হয় এেকর পর এক 

িবিধিনেষধ। মায়ানমােরর মূল ভূখে�র অেনেকর কােছই েরািহ�া 

জনেগা�ী ‘কালা’ নােম পিরিচত। বাঙািলেদরও তারা ‘কালা’ বেল। 

ভারতীয়েদরও একই পিরিচিত। এ পিরচেয় �কাশ পায় সীমাহীন 

ঘৃণা। 

বাঙালী-বািমরজ স�কর : 

িনকা �িতেবশী এবং ভাতৃ�িতম জািত িহেসেব বাংলােদেশর 

সে� েরািহ�া মুসিলমেদর স�েকরর ইিতহাস অেনক পুরেনা। 

ইিতহােসর ধারাবািহকতায় েরািহ�ারা আজ আমােদর আ�য়�াথরী। 

অথচ ইিতহােসর সুদীঘর পথপির�মায় এই আরাকািন মুসিলমরা 

আমােদর সাহাযয কের আসেছন। মধযযুেগর বাংলা সািহেতযর 

�ধান কিব আলাউল আরাকান রাজসভার সভাকিব িছেলন। 

এখােন বেসই িতিন িহি� কিব মািলক েমাহা�দ জায়সীর 

পদুমাবৎ অবল�েন প�াবতী কাবয�� রচনা কেরিছেলন। বাংলা 

ভাষার গেবষকরা সবাই একমত েয, আরাকান রাজসভােতই 

বাংলা ভাষার নব উৎকেষরর সূচনা হেয়িছল। পরবতরী ঘানা স�াা 

আওর�েজেবর সময়কােলর। স�াা শাহজাহােনর পু�েদর মেধয 

যখন �াতৃঘাতী সংঘষর শর হেলা, েমেঝা পু� শাহ শজা িযিন এ 



 

12 

বাংলার শাসক িছেলন। িক� তার ভাই আওর�েজেবর দাপো 

তারই েসনাবািহনীর চােপ বাংলায় িাকেত না েপের জীবন বাঁচােত 

িতিন সপিরবাের আরাকােন চেল িগেয়িছেলন। তৎকালীন মগরাজা 

রাজপু� শাহ শজার কনযােক �ী িহেসেব পাওয়ার জনয ��াব 

িদেল শাহ শজার সে� তার িবেরাধ শর হয়। েস েকে� এই 

েরািহ�া মুসিলমরাই েসিদন মুসিলম রাজকনযার স�ম বাঁচােত 

এিগেয় এেসিছেলন। যিদও তারা সফল হনিন। িক� তােদর 

সাহস, সহমিমরতা ও মুসিলম িহেসেব আ�মযরাদা ইিতহােস েসানার 

হরেফ েলখা আেছ। 

স�দশ শতেকর েশেষর িদেক আমােদর সমু� উপকূলবতরী 

এলাকা আরাকািন মগেদর অতযাচাের অিত� হেয় পেড়িছল। ওই 

অ�েলর জনজীবেন আরাকািন ডাকাতেদর অতযাচােরর মূিতরমান 

আত� এখেনা শরীের কাঁপন ধরায়। বাংলার নবাব তখন শােয়�া 

খান। িতিন বুজুগর উেমদ খানেক চ��ােমর শাসক িহেসেব পাঠান 

মগ জলদসুযেদর দমেন। বুজুগর উেমদ খান তখন আরাকািন 

েরািহ�া মুসিলমেদর কূাৈনিতক এবং সামিরক সহেযািগতায় 

আরাকািন জলদসুযেদর স�ূণর �ংস কেরিছেলন। 

 

মায়ানমার সরকােরর ি�মুখী আচরণ : 
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৩০ এি�ল ২০১৩ িময়ানমার সরকােরর পক েথেক �কািশত 

এক �িতেবদেন উ� েবৗ�েদর হামলার িশকার হেয় শরণাথরীেত 

পিরণত হওয়া হাজার হাজার েরািহ�া মুসিলেমর জনয সাহােযযর 

আেবদন জানােনা হেয়েছ।  

গত মােস এক েবৗ� িভকুেক হতযার অিভেযােগ িময়ানমােরর 

আদালেত সাতজন মুসিলেমর িবচার চলেছ। অথচ উ� েবৗ�রা 

েয শত শত মুসিলমেক নৃশংসভােব হতযা কেরেছ সরকার েস 

বযাপাের স�ূণর নীরব। একজন েবৗ�েকও এ পযর� িবচােরর 

স�ুখীন করা হয়িন। এ েথেকই মুসিলমেদর বযাপাের িময়ানমার 

সরকােরর ি�মুখী আচরেণর িবষয়িা �� হেয় উেঠেছ এবং 

�মািণত হেয়েছ সরকার নযায়িবচার করেছ না।  

েশষ কথা  

িময়ানমার বতরমােন দিকণ-পূবর এিশয় সহেযািগতা সং�া 

আিসয়ােনর সদসয। এ েজাোর বাইের িনজ ই�ামত তারা চলেত 

পারেব না। ইে�ােনিশয়ার ে�িসেড� স�িত িময়ানমার 

সরকােরর উে�েশ হঁিশয়াির উ�ারণ কের েরািহ�া মুসিলমেদর 

সমসযা সমাধােন পদেকপ েনয়ার দািব জািনেয়েছন। আিসয়ােনর 

অনযতম �ভাবশালী এ েদশিার হমিকর পাশাপািশ মুসিলম িবে�র 

আ�জরািতক সব সংগঠন িবেশষত ওআইিসেক এ েকে� অ�ণী 

ভূিমকা রাখেত হেব। সাধারণভােব সকল মুসিলম েদশ এবং 
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িবেশষভােব আরবিব�েক মায়ানমােনর অসহায় মুসিলমেদর পােশ 

দাঁড়ােত হেব। েকবল যৎসামানয আিথরক সাহাযয-সহেযািগতায় 

সীিমত না েথেক আ�জরািতক সকল েফারােম িবেশষত জািতসে� 

েরািহ�ােদর নাগিরক অিধকার িনেয় আওয়াজ তুলেত হেব। 

মায়ানমােরর িবেবকহীন সরকারেক বাধয করেত হেব েরািহ�ােদর 

নাগিরক� িফিরেয় িদেত এবং তােদর সকল নাগিরক অিধকার 

িনি�ত করেত। 

েহ আ�াহ, আপিন তাবৎ িবে�র মজলুমেদর সাহাযয করন। 

আপনার আসমানী সাহাযয আর অদৃশয শি�েক তােদর সহায়ক 

বািনেয় িদন। িদেক িদেক উ�ীন কের িদন ইসলােমর িবজয় 

পতাকা।  

 


