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র�োহিঙ্ো জনগ�োষ্ঠী� মতোমত:

র�োহিঙ্ো জনগ�োষ্ঠী� মসুলমোন এবং হিন্ ু
সম্প্রদোগে� মগ্যে সম্পর্ক  হর পোগটেগে?

র�োহিঙ্ো জনগ�োষ্ঠী� হিন্ ুও মুসলমোন সম্প্রদোগে� মগ্যে সম্পর্ক  : 
অতীত, বত্ক মোন ও ভহবষযেৎ

আমো এরক অন্যরক আমারেে উৎসব এবং চবরয়রত আমন্ত্রণ জানাতাম। আমারেে 
মর্্য ভারিা সম্পক্ চিি, চকন্তু এখন গনই, চকন্তু তবষু আমারেে মরন িয় ওরেেও 
আমারেে মতই ন্যায় চবিাে আে অচ্কাে পাওয়া উচিৎ।”

– নােী, ২৯, মষুসচিম, ক্যাম্প ৩

জীবন আর� ভারিাই চিি। গকবি ্ম্ িাডা অন্য গকানও গভোরভে চিি না। ওো 
গেখরতও আমারেে মতই চিি। তরব আচম মরন কচে না গে আমো আে কখরনাই 

আর�ে মত ওই সম্পরক্ চিরে গেরত পােরবা। কােণ ওরেে কােরণ আমো আমারেে 
গিাকজন িাচেরয়চি। এখন আমো এমন এক গেরে বাস কেচি ো আমাে নয়।”

– পষুরুষ, ২৫+, চিন্ষু, ক্যাম্প ১পঃ

সতূ্র: ২৪গে গসরটেম্বে গথরক ২০গে অর্াবরেে মর্্য ইন্ােচনউরজে ১৭ জন জনর�াষ্ঠীে সংবােোতা এবং 
একজন চিডব্যাক ম্যারনজারেে ১প,ূ ১প, ২প,ূ ২প, ৩ এবং ৪ নং ক্যাম্প গথরক গকারবা কারি্ অ্যারপে 
মা্্যরম সংগ্রি কো মতামত। বাংিারেরে পাচিরয় আসাে পরে চিন্ষু এবং মষুসিমান গোচিঙ্া সম্প্রোরয়ে 
মর্্য সম্পরক্ চক ্েরণে পচেবত্ন ঘরেরি তা তুরি ্োে জন্য গমাে ১০৯৮টি করথাপকথন চবরলেষণ কো 
িরয়রি। ইংরেচজ এবং বাংিা চিচপ ব্যবিাে করে গোচিঙ্া ভাষায় মতামত সংগ্রি কো িরয়রি।

ইন্ো�হনউজ  ২৩ রসগটেম্ব� - ২০ অগ্োব�, ২০১৮

গমাে মতামত

১০৯৮ ৬৮০ ৪১৮



প্রাপ্ত মতামত গথরক এোই প্রচতিচিত িয় গে, মায়ানমারে থাকরত চিন্ষু এবং মষুসিমান গোচিঙ্া 
সম্প্রোরয়ে মর্্য পােস্পচেক গসৌিাে্্য চিি। মষুসিমান সম্প্রোরয়ে অরনরকই জাচনরয়রিন গে, গেরিতু 
তারেে সম্প্রোরয় গকানও নাচপত চিি না গসরিতু চিন্ষু সম্প্রোরয়ে নাচপরতো তারেে এিাকায় এরস প্রচত 
সপ্তারি িুি গকরে চেরয় গেরতন। আে চবচনমরয় োকা গেওয়া পচেবরত্ মষুসিমানো বিে গেরষ তারেে িাি 
চেরতন োরত নাচপতো তারেে পচেবােরক সাো বিে খাওয়ারত পারেন। এরত গবাঝা োয়, গবঁরি থাকাে 
জন্য তাো এরক অপরেে ওপে চনভ্েেীি চিরিন।

জীচবকাে জন্য চনভ্েেীিতাে পাোপাচে েষুই সম্প্রোরয়ে মানষুষই জাচনরয়রিন গে তাো চকভারব একই 
সারথ ্মমীয় উৎসব উেোপন কেরতন এবং সামাচজক সমারবরে একচত্রত িরতন। চিন্ষু এিাকায় 
মষুসিমানরেে োওয়া-আসা এবং েষুই সম্প্রোরয়ে একসারথ খাওয়াোওয়া কো সা্ােণ ব্যাপাে চিি। 
বহু উত্তেোতাই বরিরিন গে ্ম্ িাডা েষুটি সম্প্রোরয়ে গিিাো এবং সংস্কৃ চতরত তাো গতমন পাথ্ক্য 
গেখরত গপরতন না এবং তারেে মর্্য খষুব ভারিা সম্পক্ চিি।

্ম্ চনরয় আমারেে মর্্য কখরনাই গকানও চববাে িয়চন। এো শুরু িরয়চিি কােণ গসনাো 
চিন্ষুরেে মষুসিমান গভরব চনে্াতন করেচিি। আে আমো শুরনচি গে মায়ানমারেে 
গসনারেে চনরে্রে চিন্ষুোও আমারেে বাচড জ্াচিরয় চেরয়চিি।”

– নােী, ২১, মষুসচিম, ক্যাম্প ২পঃ

ওো চিি আমারেে ভাইরয়ে মত। চকন্তু আমো ওরেে কােরণ অরনক কষ্ট গপরয়চি। ওরেে 
জন্য আমো আমারেে মানষুষ আে বাচডঘে িাচেরয়চি। চকিু গিাক বরিরি গে বমমী গসনা 
নয়, বেং মষুসিমানোই আমারেে গিাকরেে গমরেরি।”

– পষুরুষ, ৩২, চিন্ষু, ক্যাম্প ১পঃ

 
প্রাপ্ত মতামত চবরলেষণ করে গেখা োয়, এই েষুই সম্প্রোরয়ে মর্্য সম্পরক্ ২০১৭ সারিে আ�স্ট মারস 
অবনচত ঘেরত শুরু করে েখন উভরয়ে মরনই এই ্ােণা োনা গবঁর্চিি গে অপে পক্ই তারেে েষুে্োে 
কােণ। তরব মষুসিমান সম্প্রোরয়ে চকিু মানষুরষে মর্্য চিন্ষু সম্প্রোরয়ে জন্য সিমমমীতা েরয়রি কােণ 
তাো মরন করেন চিন্ষু সম্প্রোয় চনে্াচতত িরয়চিি, মাো চ�রয়চিি, আশ্রয় িাচেরয়চিি বাচম্জ গসনাো 
তারেে মষুসিমান মরন কোে কােরণ। অন্য চেরক গকউ গকউ মরন করেন চিন্ষু সম্প্রোরয়ে মানষুরষো 
বাচম্জ গসনারেে চনরে্রে মষুসিমানরেে বাচডঘে জ্াচিরয় চেরয়চিি।

চিন্ষু সম্প্রোরয়ে মানষুরষো বরিরিন গে মষুসিমানরেে কােরণ তারেে অরনক কষ্ট সি্য কেরত িরয়রি। 
তারেে মতামরত এই ্ােণা উরে এরসরি গে মষুসিমানরেে কােরণই তারেে সম্প্রোরয়ে উপে বমমী 
গসনাো িামিা করেচিি এবং তারেে সম্প্রোরয়ে মানষুষরেে প্রাণ িাোরত িরয়রি। গকউ গকউ আবাে 
মরন করেন মষুসিমান সম্প্রোয়ও ওই িামিায় অংে চনরয়চিি। েষুই সম্প্রোরয়ে চববৃচতগুচিরত গেখা োয় 
গে, তারেে মর্্য আর� গসৌিাে্্যপণ্ূ সম্পক্ থাকরিও বত্মারন তারেে মরন এরক অপরেে প্রচত ো� ও 
অচবশ্াস েরয়রি। 

আমো বাংিারেরে আসাে সময় খাবাে ভা� করে গখরয়চি আে এরক অপেরক সািাে্য 
করেচি। এখন, েচেও আমো আিাো আিাো ক্যারম্প বাস কেচি, তবষু আমরেে গেে 

একোই। আমারেে েঢৃ় চবশ্াস গে আমো গেমন আমারেে গেরে চিরে গেরত িাই, মাতৃভূচমরত, 
ওোও আমারেে মরতাই গসোই িায়। আমো শু্ষু আমারেে জন্যই ন্যায়চবিাে িাই না, আমো ওরেে 
জরন্যও গসো িাই।”

– পষুরুষ, ৪৯, ক্যাম্প ১পঃ

আচম জাচন না আমো আে আর�ে মরতা িরত পােরবা চক না। আমো জাচন না মষুসিমানো 
আমারেে গিাকরেে গমরেচিি চক না। আমো এখারন একসারথ এরসচি। চকন্তু আমো 

আমারেে গেরে চিরে গেরত িাই। আমো আবাে আর�ে মতই িরত পাচে েচে ওো আমারেে সারথ 
আরস। আমো ন্যায়চবিাে িাই।”

– নােী, ৩৮, চিন্ষু, ক্যাম্প ১পঃ

 
মষুসিমান সম্প্রোরয়ে মানষুরষো জাচনরয়রিন গে েখন চিন্ষু এবং মষুসিমান সম্প্রোরয়ে মানষুরষো 
বাংিারেরে পাচিরয় আসচিরিন তখন তাো পরথ এরক অপেরক সািাে্য করেরিন। তাো মরন করেন 
গে, মায়ানমাে েতো তারেে গেে, ঠিক ততোই চিন্ষু সম্প্রোরয়ে মানষুরষেও গেে এবং মায়ানমারে গসনা 
অচভোরনে সময় তাোও মষুসিমান সম্প্রোরয়ে মানষুষরেে মরতাই একই ্েরনে কষ্ট গপরয়রিন। তারেে 
েঢৃ় চবশ্াস গে চিন্ষু সম্প্রোরয়ে মানষুরষোও তারেে মরতাই মায়ানমারে চিরে গেরত িান। ্মমীয় পচেচিচত 
চভন্ন িওয়া সরত্ত্বও তাো গসই সমস্ মানষুষরেে জন্য ন্যায়চবিাে িান োো এই কষ্টকে অচভজ্ঞতাে মর্্য 
চেরয় গ�রিন। 

মষুসিমান সম্প্রোরয়ে মরতাই চিন্ষু 
সম্প্রোরয়ে গকউ গকউ বরিরিন গে 
তাো চনচচিত নন গে তারেে গিারকরেে 
আসরি গক অত্যািাে করেরি, গমরেরি; 
মষুসিমানো নাচক বমমী না�চেকো? 
তাো ন্যায় চবিাে িান এবং তারেে গেরে 
চিরে গেরত িান। তাো এও জাচনরয়রিন 
গে অবস্াে পচেবত্ন িরি তাো আবারো 
আর�ে মতন মষুসিমান সম্প্রোরয়ে সারথ 
চমরিচমরে বসবাস কেরত পােরবন।

েষুই সম্প্রোরয়ে মানষুষই মরন করেন গে 
্ম্ আিাো িরিও তারেে গেে একোই 
এবং তাো তারেে আচে ভূচমরত চিরে 
গেরত িান এবং সম্ান ও োচন্ে সারথ 
বসবাস কেরত িান।



রক্সবোজোগ� বসবোসরো�ী কু্দ্র 
ন-ৃর�োষ্ঠী� মোনগুষ�ো রুহজ র�োজ�ো� 
এবং পহ�গবশ হনগে হিহতিত

সতূ্র: ৭ই অর্াবে ২০১৮ তাচেরখ কক্স বাজারেে োমিাপষুে িাই স্কু রি গেকড্ কো 
গবতাে সংিাপ নামক আরিািনামিূক গেচডও অনষুষ্ারন স্ানীয় বাংিারেেী গশ্রাতারেে 
গথরক সংগ্রি কো মতামত। এই পব্টি এমন একটি এিাকায় গেকড্ কো িরয়চিি 
গেখারন ক্ষু দ্র নৃ-গ�াষ্ঠীে প্রিুে মানষুষ বসবাস করেন এবং গসই কােরণ গশ্রাতারেে 
গবচেেভা�ই এই সব মানষুরষো চিরিন এবং এই চবরলেষরণ ক্ষু দ্র নৃ-গ�াষ্ঠীে এই সমস্ 
মানষুষরেে নানান আেংকাে কথা তুরি ্ো িরয়রি। এই অনষুষ্ানটি ইউচনরসি ও 
চবচবচস চমচডয়া অ্যাকেরনে সিরোচ�তায় বাংিারেে গবতাে প্ররোজনা করেরি।

কক্সবাজারে বসবাসকােী ক্ষু দ্র নৃ-গ�াষ্ঠীো এই অঞ্চরি গোচিঙ্ারেে আ�মরনে 
পে গথরক তাো গে চবচভন্ন সমস্যাে সম্ষুখীন িরয়রিন গসই সম্পরক্ জাচনরয়রিন। 
এরেে অরনরকই বাজারে োকসবচজ, মাি বা অন্যান্য প্ররয়াজনীয় চজচনস চবচরি 
কোে মরতা গিারোখারো ব্যবসা করে চেন িািান। চকন্তু তারেে মরন িরছে গে 
ইোনীং গোচিঙ্াো তারেে ব্যবসাে চসংি ভা� েখি করে চনরয়রি এবং তাো শু্ষু 
ক্যারম্পই নয়, বেং স্ানীয় বাজারেও চবচরি বাট্া কেরিন। তাো এমনও মরন 
কেরিন গে মারিে বাজাে েেও গোচিঙ্াোই চনয়ন্ত্রণ কেরিন। কম িাভ গেরখ 
মাি চবচরি করেন বরি গোচিঙ্াো গজরিরেে কাি গথরক স্াভাচবরকে গিরয় গবেী 
েরে মাি চকনরত পারেন।

আমো ১ গকচজ মাি ৫০ োকায় চকনতাম। চকন্তু গোচিঙ্াো একই 
মাি গবেী োরম চকনরি আে এই কােরণ আমারেে ব্যবসাে 
ক্চত িরছে।”

– পষুরুষ, ৫৫, মাি ব্যবসায়ী

তারেে মরত গোচিঙ্ারেে আসাে িরি চনত্য ব্যবিাে্ চজচনসপরত্রে োম গবরড 
গ�রি এবং গসই কােরণ তারেে চেন িািারনা আেও কঠিন িরয় উরেরি। 
চকিু স্ানীয় মানষুষজন এই কথাও বরিরিন গে তাো আর� জঙ্ি গথরক বঁাে 
গকরে এরন এিাকাে বাজারে চবচরি করে োকা গোজ�াে কেরতন চকন্তু এই 
কাজোও এখন খষুব কঠিন িরয় উরেরি, কােণ জঙ্রিে চবোি একো অংে 
গকরে গিিা িরয়রি। মানষুষ আেও বরিরিন গে গোচিঙ্াো জঙ্রিে বাচক 
অংে গথরক জ্ািাচন কাে গো�াড করে এবং স্ানীয় মানষুরষো জঙ্রি তারেে 
সামনাসামচন িরত ভয় পান। 

েখনই আমো কারজে জন্য বাইরে োই, গোচিঙ্াো আমারেে 
�ািা�াি গেয় আে গিঁিারমচি করে। আমো সবসময় ওরেে 
ভয় পাই। আমো ভয় গপরয় কাজ কো বন্ধও করে চেই।”

– পষুরুষ, ৩৫, চেন মজষুে

কক্সবাজারে বসবাসকােী ক্ষু দ্র নৃ-গ�াষ্ঠীো 
একথাও বরিরিন গে তাো পচেরবরেে 
ভােসাম্য বজায় োখাে ব্যাপারেও চিচন্ত 
আরিন। তারেে মরত, জঙ্ি আে �ািপািাে 
এই চবপষুি ক্চতে কােরণ তারেে এিাকাে 
তাপমাত্রা চেন চেন গবরড োরছে। 

তাো এিাকায় স্ারস্্যে চবচভন্ন সমস্যা 
চনরয়ও আেংকায় আরিন। তাো মরন করেন, 
গোচিঙ্াো আসাে পে গথরক তাো নানান 
অসষুখচবসষুরখ ভু�রিন এবং এইিআইচভ-
এইডরসে প্রােষুভ্াব ঘেরব বরি ভয় পারছেন।

আঞ্চহিক ভোষো ও দ�্ুো:

র�োহিঙ্ো ভোষো� উপ� 
্গম্ক� প্রভোব

কষু তুপািং গম�া ক্যারম্পে ঠিক বাইরে থাকা গিাে ক্যাম্পোরত 
গ�াকাে আর� গথরকই উৎসরবে আরমজ গেে পাওয়া োচছেি। 
সংখ্যায় মাত্র ২০০টি পচেবাে িরিও, চিন্ষু গোচিঙ্াো তারেে গেবী 
েষু�্ারক আবািন জানারনাে জন্য মাইরক একই সারথ বচিউড আে 
ভচতি�ীচত বাচজরয় একো গবে জমকারিা সমারোরিে আরয়াজন 
করেচিি। এই সম্প্রোয় তারেে সবরিরয় বড উৎসরবে প্রস্তুচতরত 
ব্যস্ থাকরিও, আমারেে অবাক করে চেরয় তাো সাগ্ররি তারেে 
ভাষা চনরয় আমারেে সারথ কথাবাত্া বরিচিরিন। ক্যারম্প গ�াকাে 
সময় আমারেে নমস্াে (সংস্কৃ ত নমস্ােম গথরক গনওয়া) বরি 
স্া�ত জানারনা িরয়চিি, গেখারন মষুসিমান গোচিঙ্াো িরি সািাম 
(আেচব গথরক গনওয়া) জানারতন।

্ম্ গে ভাষাে চবকারে প্রভাব গিরি একথা মাথায় গেরখই আমো 
চিন্ষু আে মষুসিমান গোচিঙ্ারেে ভাষাে মর্্য পাথ্ক্যো বষুঝরত 
গিরয়চিিাম। গেরিতু চিন্ষুরেে ্মমীয় ভাষা িি সংস্কৃ ত, তাই চিন্ষু 
গোচিঙ্া সম্প্রোরয়ে ভাষাে উপে সংস্কৃ রতে প্রভাব তুিনামিূকভারব 
গবচে। গে েব্দগুরিা সোসচে ্মমীয় কাজকম্ বা আিাে-আিেরণে 
সারথ েষুতি, গেমন ‘প্রাথ্না’ (োরোনা) এবং ‘পষুরোচিত’ (গবান, 
ব্াহ্মণ গথরক) সংস্কৃ ত ভাষা গথরক গনওয়া িরয়রি। মষুসিমান 
গোচিঙ্ারেে কথায় এই েব্দগুচিরক নামাজ এবং ইমাম বিা িয় 
ো েথারিরম িাচস্ এবং আেচব ভাষা গথরক গনওয়া িরয়রি। সংস্কৃ ত 
ভাষাে প্রভারবে িরি চিন্ষু গোচিঙ্ারেে ভাষাে সারথ িাে�ঁাইয়া 
ও বাংিা ভাষাে চমি অরনক গবচে। এই কােরণ অন্যান্য ক্যারম্পে 



সংখ্যা�চেষ্ মষুসিমান গোচিঙ্ারেে তুিনায় এই চিন্ষু গোচিঙ্ারেে 
সারথ গো�ারোর�ে সময় ত্রাণকমমীো কম সমস্যাে সম্ষুখীন িন। 

োইরিাক, ভাষাে ওপে ্রম্ে প্রভাব মচন্ে এবং মসচজরেে 
মর্্যই সীমাবদ্ধ গনই। এই প্রভাব গোজকাে জীবরন বিা নানান 
কথাে ওপরেও পরডরি।

 হবশ্োস এবং পহ�বো�

এই েষুটি ্রম্ আত্ীয়তা গবাঝারনাে জন্য ব্যবহৃত েব্দগুরিাও 
আিাো। ভাই, গবান, খািা, িািা এবং আেও অরনক সম্পক্ 
গবাঝারত েষুরো ্ রম্ আিাো আিাো েব্দ ব্যবিাে কো িয়। চিন্ষুো 
সংস্কৃ ত ভাষা গথরক গনওয়া এবং মষুসিমানো আেচব, পাচস্, এবং 
উেষু্  ভাষা গথরক গনওয়া েব্দ ব্যবিাে করেন। উোিেণ চিরসরব 
গেখারন চিন্ষু গোচিঙ্াো স্তীরক চত্র (সংস্কৃ ত স্তী গথরক) বরিন 
গসখারন মষুসিমান গোচিঙ্াো বরিন চবচব (উেষু্  গথরক গনওয়া)। 

এমনচক ‘পষুরুষ’ এবং ‘নােী’ গবাঝারতও আিাো আিাো েব্দ 
ব্যবিাে কো িয়। চিন্ষু গোচিঙ্াো ‘পষুরুষ’ গবাঝারত িষু রুে 
(সংস্কৃ ত পষুরুষ গথরক গনওয়া) েব্দটি ব্যবিাে করেন এবং 
মষুসিমান গোচিঙ্াো বরিন মরোত (পাচস্ মেে গথরক গনওয়া)। 
‘মচিিা’ গবাঝারত মষুসিমানো মায়া-িষু য়া েব্দটি ব্যবিাে করেন 
এবং চিন্ষুো মচিিাই বরিন।

সতূ্র: ২০১৮ সারিে অর্াবরে 
ক্যাম্প ১ (পচচিম চিন্ষু পাডা) এ 
বসবাসকােী চিন্ষু গোচিঙ্া নােী 
ও পষুরুরষে জন্য চব.চব.চস. চমচডয়া 
অ্যাকেরনে আরয়াজন কো চবষে 
সাক্াৎকাে ও গিাে গিাে গিাকাস 
েরি আরিািনা।

 স্োস্যে ও হিহরৎসো

মষুসিমান গোচিঙ্াো বরিন গে তারেে চবয়াোরমে (গো�/অসষুখ) 
জন্য তারেে োবাই (ওষষ্ু ) েেকাে। এই েষুরো েব্দই গনওয়া িরয়রি 
অন্যান্য মষুসিমান সংস্কৃ চত গথরক -োবাই আেচব গথরক এবং চবয়াোম 
পাচস্ গথরক। চিন্ষু গোচিঙ্াো চকন্তু গে েব্দগুচি ব্যবিাে করেন তা 
বাংিা ভাষাে গবে কািাকাচি - ওষষ্ু  গবাঝারত ওশুত এবং অসষুখ 
গবাঝারত ওশুক-চবশুক। আে এই কােরণই এই মিূ েব্দগুরিা গথরক 
গে অন্যান্য েব্দ ততচে কো িরয়রি গসগুরিাও আিাো িরব গসোই 
স্াভাচবক। গেমন, মষুসিমানো ‘চিচকৎসা’ গবাঝারত োবাই �েন 
বরিন। োবাই কথাো চিন্ষু গোচিঙ্াো ব্যবিাে করেন না, তািরি 
তাো ‘চিচকৎসারক’ চক বিরবন? এে জন্যও তাো সংস্কৃ ত গথরক 
গনওয়া েব্দ চিচ�সসা (বাংিা চিচকৎসাে সারথ চমি িক্ণীয়) 
ব্যবিাে করেন।

 তবু আনন্ খুহশই থোগর

েচেও আমো েষুটি সম্প্রোরয়ে মর্্য চকিু ভাষা�ত পাথ্ক্য তুরি 
্েিাম, তবষু তাো চকন্তু এরক অপরেে কথা খষুব সিরজই গবারঝন 
কােণ তাো ্ মমীয় প্রভারবে কােরণ িওয়া এই ভাষা�ত পাথ্ক্যগুরিাে 
ব্যাপারে জারনন। তবষুও মানষুষ তারেে চনজস্ সম্প্রোরয়ে মর্্য তারেে 
এই চনজস্ েব্দগুরিা বিাই পিন্ করেন।

এমন চকিু েব্দ আরি ো ্মমীয় বা ্রম্ে মা্্যরম প্রভাচবত মরন 
িরিও, উভয় সম্প্রোয়ই গসগুচি ব্যবিাে করে। োচথি, অথ্াৎ োচন্ 
েব্দটিে সংস্কৃ ত ভাষা ও চিন্ষু সংস্কৃ চতে সারথ �ভীে গো�ারো� 
থাকরিও মষুসিমান গোচিঙ্াোও সমানভারব এই েব্দটি ব্যবিাে করে 
থারকন। ‘�ভ্বতী’ গবাঝারত চিন্ষুোও আেচব েব্দ িাচমি ব্যবিাে 
করেন। বাংিা ভাষায় ‘পাচন’ গবাঝারত েষুই ্রম্ে মানষুরষো প্রায়ই 
আিাো আিাো েব্দ ব্যবিাে করে থাকরিও (মষুসিমানো ‘পাচন’ 
বরিন, আে চিন্ষুো বরিন ‘জি’), গোচিঙ্ারেে সবাই এরক বরিন 
‘িাচন’।

একজন ‘খষুচে’ চকংবা ‘গিরেোন’ মানষুষ বিরত গবাঝায় েথারিরম 
একজন ‘আনচন্ত’ চকংবা ‘চবিচিত’ মানষুষ – চিন্ষু ও মষুসিমান 
উভরয়ই এই একই েব্দগুচি ব্যবিাে করেন। ক্যাম্প গথরক িরি 
আসাে আর� আমো করয়কজন নােীরক চজজ্ঞাসা করেচিিাম গে 
েষু�্াপজূা তারেে গকমন িা�রি। কঠিন চকিু মরনাসামাচজক েব্দ 
জানরত পােরবা এই প্রত্যাোয় আচম আমাে খাতা কিম চনরয় ততচে 
চিিাম। চকন্তু তঁাো গকবি িাসরিন, আে সবরিরয় প্রবীণ নােীটি 
সবাে িরয় উত্তে চেরয় চেরিন। 

“গকমন আবাে িা�রব? 
আমো খষুচে। খষুব, খষুব খষুচে।

হিন্ ুর�োহিঙ্ো সম্প্রদোে স্োস্যে, হন�োপত্ো, 
আশ্রে ও �সদ হনগে সবগিগে রবশী হিহতিত

ক্যারম্প বসবাসকােী চিন্ষু গোচিঙ্া সম্প্রোয় স্াস্্যরসবাে ব্যবস্া চনরয় সবরিরয় 
গবচে চিচন্ত। তারেে মরত, স্াস্্যরকন্দ্রগুরিারত েরথষ্ট ডাতিাে বা ওষষ্ু  গনই, 
আে গসগুরিা শু্ষুমাত্র চনচে্ষ্ট চকিু সমরয়ে জরন্যই গখািা থারক। তাই স্াস্্যরসবা 
গপরত তারেে প্রায়ই চনরজে ক্যাম্প গথরক িষুচকরয় গবে িরত িয় (ক্যাম্প এিাকাে 
বাইরে তারেে িিারিোয় সীমাবদ্ধতা আরি) আরেপারেে ক্যারম্প চকংবা স্ানীয় 
বাংিারেেী ডাতিাে গেখারত োওয়াে জন্য। তাো বিরিন গে এভারব চিচকৎসা 
কোরত অরনক খেি িয়। গেমন, একজন ডাতিাে গেখারত তারেে ৪০০-৫০০ 
োকা চেরত িয়। তাই চিচকৎসাে োকা গজা�াড কেরত গবচেেভা� চিন্ষু গোচিঙ্া 
ত্রারণ পাওয়া চজচনসপত্র চবচরি করে চেরছেন। অন্যান্যো চবচভন্ন সংস্াে জন্য 
চেনমজষুে চিসারব কাজ করে চেরন ৪০০-৫০০ োকাে মত আয় কেরিন।

আমারেে সবরিরয় বড চিন্া চিচকৎসা চনরয়। আমারেে ক্যারম্প 
একো স্াস্্যরকন্দ্র আরি, চকন্তু সবসময় গসখারন ডাতিাে থারক না। 

প্রচতচেনই ডাতিাে গেচে করে আরসন আে ওষষ্ু  চিসারব গেওয়া িয় শু্ষু 
প্যাোচসোমি আে স্যািাইন। তাই চিচকৎসাে জন্য আমারেে ক্যারম্পে 
বাইরে গেরত িয়।”

– পষুরুষ, ৩০, ক্যাম্প ১ (চিন্ষু সম্প্রোয়)

 
চিন্ষু গোচিঙ্া সম্প্রোরয়ে আরেকটি বড েষুচচিন্া চনোপত্তা চনরয়। তাো বিরিন, 
আরিাে অভারব সন্ধ্যারবিা ক্যারম্পে গভতে িিারিো কো খষুবই কষ্টকে িরয় 
েঁাডায়। ক্যারম্পে ি্যাট্রিনগুরিা গেল্াে গথরক গবে চকিুো েরূে, তাই োরতে গবিা 
গসগুরিারত গেরত তাো ভয় পান।

চিন্ষু গোচিঙ্া সম্প্রোয় এই ভয়ও পান গে মষুসিমান গোচিঙ্া জনর�াষ্ঠী তারেে 
আরিমণ কেরব কােণ তারেে মর্্য সম্পক্ ভারিা নয়। চিন্ষু সম্প্রোরয়ে সেস্যো 
বিরিন গে, মায়ানমারে থাকরত মষুসিমান গোচিঙ্া সম্প্রোরয়ে সারথ তারেে খষুবই 



চবচবচস চমচডয়া অ্যাকেন, ইন্ােচনউজ এবং ট্ান্সরিেস্ উইোউে বড্াস্ চমচিতভারব গোচিঙ্া সংকরে 
ক্চতগ্রস্ জনসা্ােরণে কাি গথরক মতামত সংগ্রি কো এবং গসগুচি সংকচিত কোে কাজ কেরি। 
এই সংচক্প্ত প্রচতরবেনটিে উরদেে্য িি চবচভন্ন চবভা�গুচিরক গোচিঙ্া এবং আশ্রয়োতা (বাংিারেেী) 
সম্প্রোরয়ে গথরক পাওয়া চবচভন্ন মতামরতে একটি সংচক্প্ত চববেণ গেওয়া, োরত তাো জনর�াষ্ঠীগুচিে 
িাচিো এবং পিন্-অপিরন্ে চবষয়টি চবরবিনা করে ত্রারণে কাজ আেও ভারিাভারব পচেকল্পনা 
এবং বাস্বায়ন কেরত পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাচতসংঘ অচভবাসন সংস্াে সিরোচ�তায় কো িরছে এবং এটিে জন্য 
অথ্ সেবোি করেরি ই.ইউ চিউম্যাচনরেচেয়ান এইড এবং ইউরক চডপাে্রমন্ িে ইন্ােন্যােনাি 
গডরভিপরমন্।

'ো জানা জরুচে' সম্পরক্ আপনাে গেরকারনা মন্ব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকানায় ইরমইি করে জানারত পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যনক ককানোভানবই ইউন�াশিযাে ইউশেযনে� আেুষ্াশেক বক্তব্য শিনেনব, বা যুক্ত�ান্্য� ে�কান�� ে�কাশ� েীশত শিনেনব গণ্য ক�া উশিৎ েয।

ভাি সম্পক্ চিি। চকন্তু তাো মরন করেন গে ২০১৭ সারিে মাঝামাচঝ 
সমরয়, মায়ানমাে গসনাবাচিনীে আরিমরণে পে গথরক গসই সম্পক্ 
খাোপ িরত শুরু করেরি। তাো বিরিন গে গসই সমরয় মষুসিমান 
সম্প্রোরয়ে সেস্যো আোকান জচঙ্ সং�েরনে সারথ গো� গেয়, এবং 
চিন্ষু সম্প্রোরয়ে মানষুষরেেও গো� চেরত বরি োরত শু্ষুমাত্র গোচিঙ্া 
জনর�াষ্ঠীে জন্য একো স্া্ীন োষ্ট্র �রড গতািা োয়। চিন্ষু গোচিঙ্া 
সম্প্রোয় এরত োজী িয়চন এবং তারেে মরত, এে পে গথরকই মষুসিমান 
গোচিঙ্াো তারেে উপে জষুিষুম কেরত শুরু করে। 

চিন্ষু গোচিঙ্া সম্প্রোয় তারেে গেল্াে চনরয়ও চিচন্ত। ঘে বানারত 
তারেেরক গেসব চজচনসপত্র গেওয়া িরয়চিি গসগুরিা তারেে মরত 
ভারিা মারনে চিি না এবং তাো বিরিন গে, প্রথমবাে গে বঁাে ও 
গতেপি গেওয়া িরয়চিি তােপে গথরক তাো বাচড বানারনাে আে 
গকানও চজচনসপত্র পান চন। তারেে মরত এো সমস্যা ততচে করেরি 
এবং তাো বষ্াে সমরয় চকভারব ঘে গভরে পডরব এই আতরকে চিরিন 
এবং িাে গথরক পাচন পডাে িরি গমরঝরত ঘষুমারত পােচিরিন 
না তা জাচনরয়রিন।

এিাডাও চিন্ষু সম্প্রোরয়ে মানষুরষো েরথষ্ট পচেমাণ ত্রাণ না পাওয়া 
চনরয় েষুচচিন্ায় আরিন এবং জাচনরয়রিন গে ত্রাণ সংগ্ররিে জন্য 
তারেে প্রিুে সমস্যাে সম্ষুখীন িরত িরছে। তাো বিরিন গে, ক্যারম্পে 
গভতরে গকানও চবতেণ গকন্দ্র গনই, আে সবরিরয় কারিে গসনা ক্যাম্প 
গথরক ত্রাণ চনরয় আসাে জন্য তারেেরক ২০-৩০ োকা োতায়ারত খেি 
কেরত িরছে। তাো েচেও জ্ািাচন কাে গপরয়রিন, চকন্তু চিন্ষু গোচিঙ্া 
মচিিাো জাচনরয়রিন গে, �্যারসে িুিা গপরি তারেে অরনক সষুচব্া 
িত, কােণ জ্ািাচন কারেে গ্ঁায়ায় গিাখ জ্ািা করে এবং োন্না কো 
কষ্টকে িরয় ওরে। মষুসিমান গোচিঙ্াো গে ত্রাণ চিসারব �্যারসে িুিা 
গপরয়রিন তা তাো জারনন বরি জাচনরয়রিন।

গেষবাে েখন িাসপাতারি চ�রয়চিিাম তখন একজন 
মষুসিমান গোচিঙ্াে গথরক শুরনচিিাম গে তাো �্যারসে 
িুিা গপরয়রি। চকন্তু আমো তা পাই চন।”

– নােী, ৩২, ক্যাম্প ১ (চিন্ষু সম্প্রোয়)

হনগজগদ� ভহবষযেৎ সম্পগর্ক  তোগদ� ্ো�ণো রী?

চিন্ষু গোচিঙ্া সম্প্রোয় জাচনরয়রি গে, তাো সষুরো� গপরি 
মায়ানমারেই চিরে গেরত িাইরবন কােণ বাংিারেরে তারেে 
গকারনা স্া্ীনতা গনই। তাো একথাও বরিরি গে, মষুসিমান 
গোচিঙ্া সম্প্রোরয়ে সারথ থাকাো তারেে চনোপে বরি মরন 
িরছে না, আে তাই েচে তাো চনরজে গেরে চিরে গেরত না 
পারেন তািরি তাো ভােরত গেরত িান কােণ গসখারন প্রিুে 
চিন্ষু সম্প্রোরয়ে মানষুষ েরয়রিন। 

আমারেে জন্য সবরিরয় ভাি িরব েচে আমো 
ভােরত চ�রয় থাকরত পাচে, কােণ গসখারন 

গবচেেভা� মানষুষই আমারেে ্রম্ে আে সংস্কৃ চতে চেক 
চেরয়ও গসখারন আমরেে পরক্ মাচনরয় গনওয়া 
সিজ িরব।”

– পষুরুষ, ৪৫, ক্যাম্প ১ (চিন্ষু সম্প্রোয়)


