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অপরােধ জিড়েয় পড়ার শ া
রািহ া শরণাথী
১৮ ঘ া আেগ

কাজী আিমনুল হাসান
রািহ ােদর ে বলা যায়, এরা জ থেকই লেছ। এই জ থেক লার িবষয়িট তােদর মেধ
হেয়েছ ি িটশেদর ভারত ত ােগর সময় থেক। এর সূ পাত ঘেট যখন ি তীয় িব যুে র সময়
জাপান বামা দখল কের। এর ফেল, ১৯৬২ সােল সামিরক জা া বামার মতা দখেলর পর ১৯৭৮ সােল রািহ ােদর ওপর 'অপােরশন িকং াগন' পিরচালনা কের। এর পর থেকই তােদর ওপর দমনিনপীড়ন চলেত থােক। ১৯৭৮ সােল িজয়াউর রহমােনর শাসনামেল বাংলােদশ থমবােরর মেতা জািতসংেঘর ােব রািহ ােদর আ য় িদেয় রািহ া সমস ার সে জিড়েয় পেড়। তেব গত ২৫
আগ , ২০১৭ িময়ানমােরর উ র-পি মা লীয় রাখাইন রােজ পুিলশ ও সনাবািহনীর কমপে ২০িট ত ািশ চৗিকেত হামলার জর ধের িনরাপ া বািহনীর সে মুসিলম িবে াহীেদর র য়ী সংঘষ
হয় বেল িময়ানমার সরকােরর প থেক দািব করা হয়। এর পর থেক িবপুল সংখ ক রািহ া জনেগা ী াণ বাঁচােত শরণাথী িহেসেব বাংলােদেশ আ য় িনেয়েছ, যিদও বাংলােদশ সরকার এখনও
তােদর শরণাথী িহেসেব ীকৃিত না িদেয় অনু েবশকারী িহেসেবই আখ ািয়ত করেছ। ইউএনএইচিসআেরর সবেশষ িতেবদন অনুসাের, ২৫ আগ থেক ৬ িডেস র পয বাংলােদেশ সবেমাট ৬ লাখ
২৭ হাজার ৬৮০ জন রািহ া আ য় িনেয়েছ। এ ছাড়াও গত ৫০ বছের িতন দফায় (১৯৭৭-৭৮, ১৯৯১-৯২ ও ২০১২ সােল) েবশকৃত ( িতবারই সিহংসতা ও দমন-িনপীড়ন এড়ােত) চার ল ািধক
রািহ া জনেগা ী আেগ থেকই শরণাথী িহেসেব বাংলােদেশ আেছ।
বতমােন বাংলােদেশ আ য় হণকারী রািহ ােদর সংখ া ১০ ল ািধক। আর এখনও রািহ ারা দেল দেল বাংলােদেশ েবশ করেছ। ইউএনএইচিসআর এবং আইওএেমর মেত, িতিদন কেয়কশ'
রািহ া বাংলােদেশ ঢুেকেছ এবং মানিবক কারেণ বাংলােদশও তােদর আ য় িদেয়েছ। িক ঘনবসিতর এই দেশ তারা খাদ , িচিকৎসা, বাস ান সংকটসহ নানা ঝুঁিকর স ুখীন হেত পাের। এসব ঝুঁিকর
মেধ অন তম হেলা রািহ ােদর িবিভ অপরােধ জিড়েয় পড়া বা তার িশকার হওয়া। কারণ আেগর িতন দফায় েবশকৃত রািহ ােদর কারও কারও জি তৎপরতাসহ িবিভ অপরােধ জিড়ত থাকার
অিভেযাগ রেয়েছ। বাংলােদশ পুিলেশর তথ মেত, রামুেত বৗ িবহাের স াসী হামলায় রািহ ােদর ত ভােব জিড়ত থাকার অিভেযাগ রেয়েছ। রািহ ারা বাংলােদেশ জি ও স াসী কায ম, মাদক
পাচার, মানব পাচার, অ বচােকনা, ধষণ, ভাসমান পিততাবৃি , সা দািয়ক দা া, চারাকারবাির, চুির-ডাকািত-িছনতাই ইত ািদ অপরাধ কমকাে যু হেত পাের। প া ের রািহ ারা বাংলােদেশ
মানব পাচার, নারী ও িশ পাচার, ধষণ, িছনতাই, শারীিরক িনযাতন, যৗন িনযাতনসহ িবিভ অপরােধর িশকারও হেত পাের।
থমত, বা চু ত রািহ ােদর যসব অপরাধ করার আশ া রেয়েছ ত েধ সবেচেয় বড় চ ােল হেলা রািহ ােদর িবিভ জি সংগঠেন ির ুট হওয়া। কারণ জি সংগঠন েলার জি কমী সং েহর
একিট বড় উৎস হেলা িনযািতত ও িনপীিড়ত মানুষ আর রািহ ােদর ওপর ি তীয় িব যুে র সময় থেক চলমান িনযাতন তােদর জি কায েম স ৃ হওয়ার ঝুঁিকেক বৃি কেরেছ। এ ে
িব খ াত আেমিরকান সমাজিব ানী রবাট ক মাটেনর নরাজ বা এেনািম ত িদেয় তােদর অপরাধ কায মেক ব াখ া করা যায়। মাটেনর মেত, মানুষ যখন সমাজ জীবেনর ত ািশত ল েলা
সমােজর চিলত িনয়ম-কানুেনর মেধ থেক অজন করেত ব থ হয়, তখনই স অপরাধ সংঘিটত কের ল অজেনর চ া কের।
ি তীয়ত, স িত হাভাড িব িবদ ালেয়র সমাজিব ানী ড ািনেলাম ানিডক তার এক গেবষণায় (২০১৭) দখান, বিশরভাগ িসরীয় শরণাথী মানব পাচার চে র সে তথ দাতা ও সহায়তাকারী িহেসেব
কাজ করেছ। সুতরাং রািহ ােদরও একিট বড় অংশ আ জািতক মানব পাচার চে র সে জিড়েয় পড়েত পাের।
তৃতীয়ত, ইংল াে র িকছু গেবষেকর এক গেবষণায় দখা যায়, আেমিরকার শরণাথীরা বিশরভাগ ে স ি সং া অপরােধ জিড়েয় পেড়। এর থেক ধারণা করা যেত পাের, রািহ ারা
চারাকারবাির, চুির-ডাকািত-িছনতাই ইত ািদ অপরােধ স ৃ হেত পাের। অপর এক গেবষণায় িডয়ািকন িব িবদ ালেয়র িরচাড ইভান (২০১৪) দখান, িভেয়তনােমর শরণাথীেদর সে মাদক
পাচােরর িনিবড় স ক িবদ মান, যা ইি ত দয় রািহ ারা মাদক পাচােরও স ৃ হেত পাের। এ ছাড়াও রািহ ােদর অ বচােকনা, ধষণ, ভাসমান পিততাবৃি , সা দািয়ক দা া ইত ািদ অপরাধ
কমকাে ও যু হওয়ার আশ া তা রেয়েছই।
চতুথত, এই িবপুল সংখ ক জনেগা ী বাংলােদেশর পাবত া েল েবশ করায় সখানকার অিধবাসীরা (িবেশষ কের ক বাজার ও বা রবান) সংখ ালঘু জনেগা ীেত পিরণত হে , যােদর মেধ রািহ া
ারা িবিভ অপরােধর িশকার হওয়ার ভীিত তির হেয়েছ। ইিতমেধ হত াসহ িকছু অ ীিতকর ঘটনা ঘেটেছ। ফেল পাবত া েলর মানুেষর মেধ অপরাধভীিত বৃি পাে ।
প মত, রািহ ারা বাংলােদেশ মানব, নারী, িশ এবং অ - ত পাচারকারীেদর অন তম ল ব েত পিরণত হেত পাের। কারণ বাংলােদেশ পািলেয় আসা রািহ ােদর গণনা বা বােয়ােমি ক িনব ন
চলমান। যার ফেল তােদর খুব সহেজই অ - ত পাচার করার লে অপহরণ করা হেত পাের এবং আইন েয়াগকারী সং া এ স েক সহেজ অবগতও হেব না।
রাজার াম ুল অব ই ারন াশনাল ািডেজর গেবষক রিমমাহ জাম দািব কেরন, রািহ ােদর ব াপাের আ জািতক স দায় পদে প নওয়ার ে দির কের ফেলেছ। তার মেত, আল কায়দা
ইিতমেধ রািহ া ইসু েক পুঁিজ কের নতুন যা া সং েহর চ ায় নেম পেড়েছ, যা বাংলােদশসহ সম িবে র জন অেনক বড় মিক প। পিরেশেষ বলা যায়, রািহ ােদর িবিভ অপরােধ জিড়েয়
পড়ার আশ া দূরীকরেণ আইন-শৃ লা র াকারী বািহনী কতৃক তােদর অপরাধ স েক সেচতনতা বৃি করা েয়াজন। একই সে বা চু ত ও মানিসকভােব িবপয রািহ ােদর জন অিত স র
কাউি িলংেয়র ব ব া করা েয়াজন, যােত তারা সহেজ মানিসক িবপযয় কািটেয় উঠেত পাের।
গেবষণা কমকতা, বাংলােদশ ইনি িটউট অব সাশ াল িরসাচ া
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