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যাষ্ট্রীন ‘ঘাওভা’ ম্প্রদায়েয (ূফভ াকওস্থান, ফাাংরায়দ, বাযত) এওকি অকফঘায়যয
ওাককন ফযাঔযা  কফয়েলণ (১৯৬৪-১৯৮৬)
অকবকচৎ ফাক
চুকনেয কযাঘভ ফপয়রা ( ইউ. কচ. ক, আয. কচ. এন. এপ) ইকতা কফবাক, যফীন্দ্রবাযতী কফশ্বকফদযারে, ওরওাতা
Abstract
„Chakma‟, a Mongoloid Buddhist tribe who were residing to North- Eastern states of
undivided India. There were some small tribe groups. Chakmas were the one of the two
biggest tribe communities among them who were dominating this C.H.T (Chittagong Hill
Tracts) region. The area was once under controlled by British rulers of India. But the CHT
is a integral part of Bangladesh now. The CHT was declared as a “Fully Excluded Area”
by the act of 1935 by the British Indian rulers. India got its independence from British rule
on the fifteen day of August, 1947 and then the CHT was included into Pakistani territory.
But the same CHT region was again included into Bangladesh in 1971, when it had got
independence from Pakistani regime. But the problem is, after the several decades, the
Chakmas have been remained stateless, they are refused to get citizenship by any sovereign
states irrespective of Pakistan, Bangladesh, or even India. Though chakmas should have
been granted citizenship by India and Bangladesh also, but it is regret to say that nothing
has been made in favour of chakmas to live prestigiously in Bangladesh and even in India.
Key words: Chakma community, C.H.T area, Pakistan, Bangladesh, Arunachal
Pradesh, India, stateless.

‘ঘাওভা’ এওকি ফভাঙ্গরীে ফফৌদ্ধধভভাফরম্বী প্রাঘীন ক্ষুদ্র চনচাকত, মাযা অকফবক্ত বাযতফয়লভয কফকবন্ন স্থায়ন (উত্তযূফভ) কফকিন্নবায়ফ ফফা ওযয়তন। কিকি কয়ফলও ফা স্করাযয়দয উচ্চাযণকত স্বতন্ত্রতায চনয আভযা এঁয়দয
‘Chukma’ ফা ‘Chakma, নায়ভ কঘনয়র এই ম্প্রদায়েয এওচন প্রকতকনকধ কনয়চয়দযয়ও SAWNGMA OR
CHAWNGMA নায়ভ কযঘে ফদন।১ স্থানীে বালাে তাঁযা ‘চুম্মা’ (Jumma people) নায়ভ কযকঘত। ‘ঘাওভা’
ব্দকি ঔুফই াম্প্রকতও, মায দ্বাযা CHT অঞ্চয়রয াংঔযাগুরু উচাকত ম্প্রদায়েয ভানুলয়দয ফফাছায়না য়েয়ঙ।
ফাভভায়ত এই চনয়কাষ্ঠী ‘TSAK-THEK’ নায়ভ কযকঘত।২ এই ক. এইঘ. কি অঞ্চরকি ২১০ ২৫০ এফাং ২৩০ ৪৫০
উত্তয অক্ষাাং ফথয়ও ৯১০ ৪৫০ এফাং ৯২০ ৫০০ ূফভ দ্রাকখভাাংয়য ভয়ধয অফকস্থত। এই অঞ্চরকি ফাাংরায়দয়য দকক্ষণ
ীভায়েয অকেভ কফন্দু মভে কফস্তৃত। কতনকি ফচরা মথা ঘট্টগ্রাভ াফভতয অঞ্চর, ফন্দাযফন এফাং ঔাকযাঘাকয কনয়ে এই
অঞ্চরকি ককিত। এই অঞ্চরকিয ফভাি আেতন ১৩১৮১ ফস্কাোয কওকভ ফা ৫,০৮৯ ফস্কাোয ভাইর। এই কতনকি ফচরায
উত্তযবায়ক যয়েয়ঙ বাযতীে যাচয কিুযা, কিভবায়ক যয়েয়ঙ ঘট্টগ্রাভ ফচরা, দকক্ষণবায়ক ফাভভা (ভাোনভায) এফাং
ূফভ কদয়ও ফাকভভচ আযাওান াফভতয অঞ্চর এফাং রুাই ফভত । এই ক এইঘ কি এরাওাে ফফাওাযী অয়নওগুকর
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তন্ত্র ফঙায়িা ফঙায়িা উচাকতগুকরয ভয়ধয দুয়িা ফভফৃত চনয়কাষ্ঠী র ‘ঘাওভা’ এফাং ‘ভাযভা’। এঔায়ন আয়রাঘয
কফলে ‘ঘাওভা’ফদয য়ঙ্গ ফাগাকর কন্দুয়দয আঘায আঘাযণকত এফাং াংস্কৃকতকত কওঙু াদৃয যয়েয়ঙ। কনয়ফকও
আভয়র কিকি বাযত যওায এই ‘ঘাওভা’ ম্প্রদায়েয স্বতন্ত্র াাংস্কৃকতও ঐকতয ফচাে যাঔায প্রয়োচনীেতা অনু বফ
ওয়যকঙয়রন, তাই এই ক. এইঘ. কি. এরাওায়ও ‚কঘিাকা কর ট্রাও ফযগুয়রন‛ আইন, ১৯০০ (Chittagong
Hill Tracts regulation act,1900) দ্বাযা ‘ফকযাকত অঞ্চর’ (Excluded area) ফয়র ফখালণা ওযা ে। ১৯৩৫
করিঃ বাযত ান আইন দ্বাযা এই এরাওায়ও ুনযাে ‘ম্পূণভ ফকযাকত অঞ্চর’ (Fully Excluded Area) ফয়র
ফখালণা ওযা ে।৩
বালা  াংস্কৃকতকত বফকঘি  উচ্চাযণকত কফকবন্নতায চনয CHAWNGMA ফা CHUKMA ইতযাকদ কফকবন্ন
নাভ থাওয়র আয়রাঘনায ুকফধায চনয এঔায়ন এই উচাকতয দযয়দয ‘ঘাওভা’ নায়ভই য়ম্বাধন ওযা র। এই
‘ঘাওভা’ য়ব্দয অথভ মাঁযা TSAK ফা THEK ফকাষ্ঠী ফা উচাকতয দয, মাযা আফায ‘ফাকভভচ’ উচাকতয ফাংধয।
আযাওান াফভতয অঞ্চয়র কফকবন্ন চাকত ফা উচাকতয ভানুল ফফা ওযয়তন ফমভন Khuime ফা Owe, Khey
ইতযাকদ। তয়ফ কিকি কয়ফলওয়দয ভয়ত ঘাওভাযা য়রন Khyeng-tha চাকতয াঔাবুক্ত ভয়ঙ্গারীে কযফায।
আযাওান ব্দ Khyeng-tha-য অথভ, ফই চাকত ফা চনয়কাষ্ঠীয ভানুল মাঁযা চয়রয ওাঙাওাকঙ ফফা ওয়যন।
ফাকভভচ উচ্চাযণ Khy-Chaw ফা Khyeng-tha ফথয়ও Chaw-eng-tha ব্দকি এয়য়ঙ মায অথভ র ‘ঘাওভা’।
এই ঘাওভায়দয অতীয়তয ফকৌযফচনও অধযায়েয ওথা আভায়দয ওায়ঙ এঔন অচানা ফথয়ও ফকয়ঙ, ওাযণ এই
কফলয়ে ফতভন উয়েঔয়মাকয ফওান কয়ফলণা এঔন মভে য়ে য়িকন। ফাকভভচ বালানুমােী ‘ঘাওভা’যা TibetoBurman ফকাষ্ঠীয ভানুল (Thet অথফা sak people), মাঁযা এই চােকাে (ক. এইঘ. কি) এয়কঙয়রন ফাভভা দ্বাযা
আযাওান যাচয ধ্বাং োয অফযকত য়য । ফাকভভচ প্রায়নয কফয়যাধী আযাওানযা এই অঞ্চয়র উদ্বাস্তু য়ে আশ্রে
কনয়েকঙয়রন, তঔন এই ক. এইঘ. কি. এরাওাকি কিকি প্রাকনও অঞ্চয়রয ভয়ধয অফকস্থত কঙর।৪
আযাওান খিনাকঞ্জ অনুমােী ফাাংরায যাচাযা আযাওান াফভয়বৌভত্ব ফভয়ন কনয়েকঙয়রন, মঔন এই যাচয তায
ক্ষভতা  বফবয়ফয ীয়লভ অফস্থান (১১৩৩ ার) ওযকঙর। ফলাড় তয়ওয ফয়লয কদয়ও আবা এফাং ফগুয ভয়ধয
প্রফর াংখলভ তাঁয়দয প্রকতয়ফী যাচয আযাওানয়ও ফফ কওঙুিা ুকফধাচনও অফস্থায়ন ফযয়ঔকঙর এফাং এই ুয়মায়ক
তাঁযা ঘট্টগ্রায়ভয কদয়ও তাঁয়দয আকধতয স্থান ওযয়ত য়ঘষ্ট ন। ফায়যা তয়ওয প্রথভকদও ফথয়ওই আযাওান অঞ্চর
ফথয়ও আকতযা ধীয়য ধীয়য ক. এইঘ. কি. অঞ্চয়রয াাকড় ঢারগুকরয ওাঙাওাকঙ ঘয়র আয়ত থায়ওন। আযাওায়নয
প্রওৃত ইকতা শুরু য়েকঙর ১৩৭৪ ার নাকাদ, মঔন আযাওান যাচ কভয়টা ান ক্ষভতাে অকধকষ্ঠত কঙয়রন। কতকন
অনযােবায়ফ ঘাওভা যাচা ভায়যওোচা (Marekyaja) ফও কাংানঘুযত ওয়যকঙয়রন। ভায়যওোচা ফাাংরাে রােন
ওয়যন। ফই ভে ফকৌয়ড়য যাচা আয়ভদ া তাঁয়ও উষ্ণ অবযথভনা চানান। ফাাংরায নফাফ চারারউকিন ভম্মদ
(১৪১৮-৩১) ঘট্টগ্রায়ভয দকক্ষণবায়ক ঘাওভাযাচায়ও আশ্রে ফদন। ফঔায়ন অথভাৎ ভাতায়ভৌকয নদীয উচ্চ অফফাকওা
অঞ্চয়র ঘাওভা প্রধান তাঁয প্রথভ যাচধানী (আকরওাদাভ) স্থান ওয়যকঙয়রন। কফঔযাত ঘাওভা ফরাওকাথাঁ ‘যাধাভন’
এফাং ‘ধনকত’ ফথয়ও এই ভয়েয ওথা চানা মাে। অনয আয এওকি ঘাওভা ফরাওকাঁথা (য়কজ্ঞঔূরী) ফথয়ও
আযাওান যায়চয কফরুয়দ্ধ ঘাওভায়দয কফচয়েয ওাককন চানা মাে। এঔায়ন ফাাংরায নফাফ ঘাওভায়দয বনয কদয়ে
াাময ওয়যকঙয়রন। ঘাওভাযা ফফৌদ্ধধভভাফরম্বী য়র ফাাংরায নফাফয়দয য়ঙ্গ তাঁয়দয ফওান কফয়যাধ কঙর না। তয়ফ
ঘাওভা যাচায়দয ভুরভান নাভ ফা উাকধ গ্রয়ণয কঙয়ন অনযতভ ওাযণ কঙর ফাাংরায নফায়ফয প্রকত আনুকতয
প্রদভন। তয়ফ এই ফফৌদ্ধধভভাফরম্বীযা ওঔন ইরাভ ধভভ গ্রণ ওয়যনকন।
ঘট্টগ্রাভ (ুযায়না নাভ প্তগ্রাভ) অঞ্চরকি এভন এওকি স্থান মা এও এও ভয়ে তুভকীচ-আযওান-আপকানািাণ-ফভাকর এফাং ফয়ল কিকিয়দয স্তকত য়েকঙর। ফাাংরায আকধতয কনয়ে ফভাকর-আপকান ঙ্কয়িয ভয়ে
(য়লার তাব্দীয ফয়ল) ঘট্টগ্রাভ য আযাওান যাচ ুনযাে চে ওয়যকঙয়রন ফয়র ভয়ন ওযা ে। ঘাওভায়দয
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ইকতায় এই ভেিা ‘Mughar Mulluk’ (Unruly lawless country) ফয়র কযকঘত।৫ ফাাংরায কবনভয
ায়েস্তা ঔাঁ ১৬৬৪-৬৫ ায়র ফাযাংফায আযাওান আক্রভণ ফন্ধ ওযায চনয আযাওান যায়চয কফরুয়দ্ধ এও ফড়
অকবমায়নয কযওল্পনা গ্রণ ওয়যকঙয়রন। এই াভকযও অকবমায়নয পয়র ফভখনা নদীয ম্মুঔফতভী ওয়েওকি দুকভ
এফাং ঘট্টগ্রাভ য ত্রুয়ক্ষয অধীয়ন থাওা ফফ কওঙু এরাওা কতকন অকধওায ওযয়ত ক্ষভ ন। এই এরাওা
১৬৬৫ ায়র ভুখর াও উয়ভদ ঔায়নয অধীয়ন আয়, কতকন এয নাভ কযফতভন ওয়য ‘ইরাভাফাদ’ যায়ঔন।
১৭৬০ ায়র ফাাংরায কবনভয কভয ঔান কিকি ইট ই ইকাো ফওাম্পাকনয়ও ঘট্টগ্রাভ য ভভণ ওয়যন। তয়ফ এঔায়ন
উয়েঔয ফম, ায়েস্তা ঔাঁয়নয ভেওায়র এওকি স্বাধীন যাচয কয়য়ফ ঘাওভাযা মঔন ান ওযয়তন তাঁযা তঔন
ফওান নচযানা ফা ঔাচনা ভুখর াওয়ও কদয়তন না।
তয়ফ মাইয়াও ফাাংরায কবনভয কভয ঔান  কিকি ইট ই ইকিো ফওাম্পাকনয ভয়ধয এও ঘুকক্তয পয়র ফওাম্পাকন
ভুখরয়দয ফথয়ও ঘট্টগ্রায়ভয কনচাভুয ফযায়েয কিভবাক অকধওায ওয়য (অধুনা ঢাওা ট্রাঙ্ক ফযাে) এফাং ঘট্টগ্রায়ভয
ফাকও অাং ঘাওভাপ্রধান যাচা কেয ভাট ই ঔানয়ও ভভণ ওযা ে। ফওাম্পাকন ১৭৬৩ ায়র এওকি ফখালণা দ্বাযা ই
অঞ্চরকিয ঘাওভায়দয আঞ্চকরও কফঘাযকফবাকীে (Territorial Jurisdiction) স্বাধীনতা ফভয়ন ফনে। এইবায়ফ
ঘট্টগ্রাভ কিকি ইট ই ইকিো ফওাম্পাকনয স্তকত ে। দীখভ ভেওার ধয়য ঘাওভাপ্রধান  ফাাংরায ভুকরভ াওয়দয
ভয়ধয ওয আদায়েয ায কনয়ে (Tax fixation) কফয়যাধ ঘয়রকঙর। যফতভীওায়র তা কভয়ি ফকয়র ফওাম্পাকনয
আভয়র ঘাওভায়দয য আয়যাকত ওয়যয ায ফা কযভাণ ূফভায়ক্ষা অয়নও ফফী োে ঘাওভাপ্রধান এয়ত ফফ
অন্তুষ্ট কঙয়রন। পয়র ১৭৬০ ার ফথয়ও ১৭৮৪ ায়রয ভয়ধয প্রাে ২৪ ফঙয ধয়য ঘাওভাপ্রধান ফওাম্পাকনয কফরুয়দ্ধ
মুয়দ্ধ অফতীণভ য়েকঙয়রন। কফয়দ্রাী ঘাওভায়দয দভন ওযায চনয কিকি যওায ১৭৭২, ১৭৭৭, ১৭৭৮, ১৭৮০,
এফাং ১৭৮২ ায়র ফড় ফড় ওয়েওকি াভকযও অকবমান কযঘারনা ওয়যকঙয়রন।৬ ফাাংরায কবনভয ফচনায়যর
োয়যন ফকট ইাং নভনীে  নীর নীকত গ্রন ওয়যকঙয়রন। পয়র ঘাওভা প্রধায়নয য়ঙ্গ ওরওাতায ফপাি
উইকরোয়ভ এও াকেঘুকক্ত (১৭৮৭ ায়র) স্বাক্ষকযত ে এফাং ওয়যয কযভাণ হ্রা ওযা ে। প্রথয়ভ ভুখরযা ফমভন
নীকত গ্রন ওয়যকঙয়রন কিও ফতভনই ফওাম্পাকন এঁয়দয অবযেযীণ প্রায়ন অথভাৎ ক. এইঘ. কি. অঞ্চয়রয
প্রাকনও কফলয়ে স্তয়ক্ষ না ওযায নীকত গ্রণ ওয়যকঙয়রন। ঐকতাকও কন্ধক্ষয়ণ ফওাম্পাকনয াত ফথয়ও ান
ক্ষভতা মঔন স্বোং কিকি যওায গ্রণ ওয়য তঔন যাচা ধযভ ফুও ঔায়নয (১৮১২-৩২) কফধফা ত্নী ওায়রকন্দ যানী
(১৮৩২-৭৩ ার) ঘাওভা কাংান আীন কঙয়রন। কিকি যওায তাঁয কাংান আয়যাণ ভথভন ওয়যকঙয়রন।
তাঁয ঘকে ফঙয়যয ানওায়র কতকন ওঔন কিকিয়দয প্রকত অকত দ্ভাফ ফদঔানকন, মকদ কতকন ১৮৫৭ ায়রয
ভাকফয়দ্রায়য ভে ইাংয়যচয়দয ক্ষ অফরম্বন ওয়যকঙয়রন। ীভােফতভী অঞ্চয়রয উচাকতয়দয আক্রভন ফথয়ও
‘ঘট্টগ্রাভ কর ট্রযাও’ ফও যক্ষা ওযায চনয এফাং এই অঞ্চরকিয়ও ফদঔবায়রয চনয ুাকযয়টনয়েট দাকধওাযী
এওচন অকপায কনয়োয়কয ওথা ফরা ে। ১৮৬০ ায়র এই আইন ফয়র ক. এইঘ. কি. -য চনয আরাদা াংকফধান
প্রণেন ওযা ে। এই আইনকিয ফয়র কিকি যওায এই অঞ্চরয়ও স্বতন্ত্র প্রাকনও ক্ষভতা কদয়ত স্বীওৃত ে।৭ এই
আইন দ্বাযা ১৮৬০ ায়রয চুরাই ভায় এই াফভতয অঞ্চয়রয চনয এওচন ুাকযয়টনয়েট কনয়োক ওযা ে।
এযয ফথয়ও এই অঞ্চরকি ‚কর ট্রযাও অপ কঘিাকাঁ‛ নায়ভ কযকঘত ে। ওায়রকন্দ যানী কঙয়রন ঘাওভায়দয ফল
স্বাধীন াও। ১৮৬০ ায়র আইন দ্বাযা ক. এইঘ. কি. এরাওায়ও কতনকি ায়ওভয়র বাক ওযা ে, মথা ও. ঘাওভা,
ঔ. ফফাভাাং, ক. ভাউন। এযয ১৯০০ ায়র ক.এইঘ. কি ফযগুয়রন আইন দ্বাযা উক্ত অঞ্চর ‘Excluded Area’
এফাং ১৯৩৫ ায়রয বাযত ান আইন অনুায়য একিয়ও ‘Fully Excluded Area’ ফখালণা ওযা ে (ূয়ফভ
উয়েকঔত য়েয়ঙ)।
ফাাংরা ীভাে ওকভয়নয বাকত যায ককযর যযােকফেরয়পয ফখালণা অনুমােী (১৬ই আকট ই, ১৯৪৭ ার) ক.
এইঘ. কি. ( ৯৮% চনকণ ফভাঙ্গরীে  ফফৌদ্ধ ধভভাফরম্বী ) অঞ্চরকি াফভয়বৌভ ইরাভীে যাষ্ট্র ( চন্ম-১৪ ই আকট ই,
১৯৪৭ ার) াকওস্তায়নয অেবুভক্ত ে। াংঔযারখু ফভায়ঙ্গারীে চাকত ফফৌদ্ধধভভাফরম্বী ঘাওভায়দয াংঔযাককযষ্ঠ
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ইরাভ ধভভাফরম্বী যাষ্ট্র াকওস্তায়নয য়ঙ্গ চুয়ড় ফদোয কদ্ধাে ফখালণা োয য়যই ক. এইঘ. কি. ফাকন্দায়দয
ভয়ধয এই কদ্ধায়েয কফরুয়দ্ধ অয়োল দানা ফাঁয়ধ। প্রঔযাত ঘাওভা ফনতা ওাকভনী ফভান ফদোয়নয ফনতৃয়ত্ব এও
ঘাওভা প্রকতকনকধ দর কদেীয়ত এয় তাঁয়দয এরাওায়ও বাযয়তয ভয়ধয অেবুভ ক্ত ওযায দাকফ চানান। যযােকফেরপ
ফখালণায কফরুয়দ্ধ ঘাওভায়দয ভয়ধয ফথয়ও প্রথভ ঙািভাচ কফয়দ্রাী য়ে য়ি, ফমভন এঁয়দয ওয়েওচন য়রন“
খনযাভ ফদোন, ফে ওুভায ঘাওভা, রকরত ওুভায ঘাওভা প্রভুঔ। ফময়তু ফফৌদ্ধধভভ কন্দুধভভ ফথয়ও উৎকত্ত য়েকঙর
তাই ঘাওভাযা তাঁয়দয এরাওায়ও াকওস্তায়নয অেবুভক্ত না ওয়য কন্দু াংঔযাককযষ্ঠ বাযয়তয য়ঙ্গ াংমুক্ত ওযায দাকফ
চানান। অনযকদয়ও াকওস্থায়নয ভুকরভ ফনতৃত্ব ঘাওভায়দয অয়োল ম্বয়ন্ধ োকওফার ন এফাং াকেূণভ
ভাধায়নয য়থ না ককয়ে ঘাওভায়দয য দভনীড়ন শুরু ওয়য ফদন। পয়র এই এরাওা ফথয়ও অয়নয়ওই
(ঘাওভাযা) ীভাে অকতক্রভ ওয়য বাযয়তয উত্তয ূয়ফভয ীভােফতভী অঞ্চর গুকরয়ত কনযাত্তায চনয আশ্রে কনয়ত
ত্থায়ওন। তাঁয়দয অয়োয়লয প্রধান ওাযণ কনকত কঙর, -এই অঞ্চয়রয অকধফাীয়দয য়ঙ্গ ফওান যওভ আয়রাঘনা
না ওয়যই তাঁয়দয এরাওায়ও াকওস্থায়নয য়ঙ্গ চুয়ড় ফদোয ভয়তা আভানকফও কদ্ধায়ে ফৌঁঙায়নায আয়ক
কণয়বায়িয (Referendum) দ্বাযা তাঁয়দয ভতাভত চানায়নায ফওান ুয়মাক ফদো েকন। পয়র তাঁযা কনয়চয়দয
অকস্তত্ব কফন্ন ওল্পনা ওয়য কফয়দ্রাী য়ে য়িন এফাং তাঁযা আপ্রাণ প্রয়ঘষ্টা ঘাকরয়ে ফময়ত থায়ওন, এই াংমুকক্তওযণ
ফমন ফওানবায়ফ আিওায়না মাে। আন্ন বাযত কফবাক দ্বাযা ফমন ক. এইঘ. কি. এরাওায়ও াকওস্থায়নয ভয়ধয
অেবুভক্ত না ওযা ে এফাং তাঁয়দয অঞ্চরয়ও ফমন বাযয়তয য়ঙ্গ মুক্ত ওযা ে – এই দাকফ কনয়ে তাঁযা ফাাংরা ীভাে
ওকভয়নয বাকত যযােকফেরয়পয য়ঙ্গ াক্ষাৎ ওয়যন। তাঁযা আয ফয়রন ফম বাযয়তয য়ঙ্গ মুক্ত য়র তাঁয়দয
ঐকতয  াংস্কৃকত অক্ষুণ্ণ থাওয়ফ। কওন্তু বাকত তাঁয়দয প্রওৃত ভযা অনুধাফন ওযয়ত ায়যন কন। তাঁযা এ কফলে
কনয়ে চযরার ফনয়রু’য য়ঙ্গ াক্ষাৎ ওয়যকঙয়রন। ফনয়রু তাঁয়দয দাকফ ানুবূকতয ায়থ কফয়ফঘনা ওযা য়ফ
ফয়র আশ্বা ফদন। এয়ত ঘাওভা ফনতৃকফন্দ কওঙুিা আশ্বস্ত য়েকঙয়রন, ফবয়ফকঙয়রন তাঁয়দয দাকফদাো েত ফভয়ন
ফনো য়ফ । কওন্তু ফলমভে ফদঔা মাে তাঁয়দয ফওান দাকফই গ্রায ওযা ে কন। ঘাওভায়দয ভযা কনয়ে ফওান
আয়রাঘনা ঙাড়াই কনয়চয (যযােকফেরয়পয) এওও কদ্ধায়েয উয কবকত্ত ওয়য ক. এইঘ. কি ফও. ফাগাকর ভুরভান
াংঔযাককযষ্ঠ তৎওারীন ূফভ াকওস্থান অথভাৎ দয স্বাধীন াফভয়বৌভ যাষ্ট্র াকওস্থায়নয অেবুভক্ত ওয়যন। পয়র াংঔযারখু
ফফৌদ্ধ ধভভাফরম্বী ফভাঙ্গরীে ঘাওভায়দয নযাময দাফী, ঐকতয, ভানফাকধওায ইতযাকদ রকঘিতত ে। পয়র ক. এইঘ. কি.
অঞ্চর ফথয়ও অয়নও উচাকত ঘাওভা ম্প্রদায়েয দয ীভাে অকতক্রভ ওয়য কিুযা, আাভ, অরুণাঘর প্রয়দ
ইতযাকদ বাযয়তয উত্তয-ূয়ফভয কফকবন্ন যায়চয আশ্রে কনয়ত ফাধয য়েকঙয়রন।
১৯৪৭ ায়র ক. এইঘ. কি. অঞ্চয়রয ভগ্র চনাংঔযায ৯৭.৫% ফভাঙ্গরীে উচাকত ম্প্রদায়েয ভানুল কঙয়রন
এফাং ফাকও প্রাে ১.৫% ফাগাকর ভুরভান ম্প্রদায়েয ভানুল কঙয়রন।৮ এই অঞ্চয়রয ভগ্র উচাকত ম্প্রদায়েয
ভানুয়লয প্রধান চীকফওা কঙর চুভঘাল । এই অঞ্চয়রয বূকভ উফভয থাওাে ওৃকল কঙর স্বোংম্পূণভ । কওন্তু স্বাধীন াকওস্থান
যাষ্ট্র কিয়নয য যাষ্ট্রকক্ত ফঔানওায অথভাৎ ক. এইঘ. কি. এরাওায াংঔযাগুরু ফফৌদ্ধধভভাফরম্বী ঘাওভায়দয উক্ত
অঞ্চয়রয উয আকধতয ক্ষুণ্ণ ওযায অকবপ্রায়ে ফাগাকর ভুরভান ম্প্রদায়েয ভানুলচনয়ও ই কফয়ল অঞ্চয়র
স্থােীবায়ফ ফফা ওযয়ত উৎা ফদে। এই নতুন ফাকন্দায়দয চনয এঔায়ন আধুকনও কফকবন্ন কল্প, ওাকচকভর
এফাং ‘ওযািাই াইড্র ইয়রওকট্রও ফপ্রায়চক্ট’ প্রবৃকত (Kaptai Hydro Electric Project) কযওল্পনা গ্রণ ওযা
ে। এই ভস্ত কযওল্পনায পয়র এঔায়ন ওভভাংস্থায়নয ুয়মাক ৃকষ্ট ে এফাং এই অঞ্চয়রয ফাইয়যয অয়নও
ভানুলচন (Non-tribal) এঔায়ন এয় ফকত স্থান ওযয়ত থায়ওন। ফও. এইঘ. ই. ক. (K. H. E. P) প্রওয়ল্পয
পয়র ৃকষ্ট ো চয়রািায় ঘাওভা ফকতয এও কফস্তীণভ এরাওা চরপ্লাকফত য়ে য়য। প্লাকফত অঞ্চয়র
ফফাওাযীয়দয চনয ফওান মভাপ্ত ুনফভায়নয ফযফস্থা ওযা েকন।৯ উযন্তু যয়েয়ঙ াকওস্থানী যাষ্ট্রকক্ত কনেকন্ত্রত
াভকযও ফাকনীয কনভভভ অতযাঘায । ঘাওভা’যা এওকদয়ও ধভভীে অকষ্ণুতায ফকর ন এফাং অনযকদয়ও যাচননকতও
ঘক্রায়েয কওায য়ে তাঁযা বাযয়তয উত্তয-ূয়ফভয ীভােফতভী যাচযগুকরয়ত আশ্রয়েয আাে ক এইঘ কি অঞ্চর
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তযাক ওযয়ত ফাধয ন। ফম অঞ্চরয়ও ফল প্রাে কতন’ ফঙয ঘাওভাযা কনয়চয়দয ভাতৃবূকভ কয়য়ফ ফদয়ঔ এয়য়ঙন
ফই ক. এইঘ. কি. এরাওা তযাক ওয়য এঁয়দয চনাংঔযায এও ফৃৎ অাং বাযয়ত প্রয়ফ ওয়যনত। ১৯৬৪ ায়র
প্রাে ৪০,০০০ ঘাওভা ম্প্রদায়েয ভানুল বাযয়ত এয় যণাথভীয চীফন ফফঁয়ঙ কনয়ত ফাধয ন।১০ তাঁযা ফ ভয়ে
এয়দয়য (বাযত) ফনপা (NEFA or North Eastern Frontier Agency) অঞ্চয়র অথভাৎ ফতভভায়নয অরুণাঘর
প্রয়দয় এয় ফকত স্থান ওয়যন।১১ এইবায়ফই প্রাে ২০,০০০ ভানুল ীভাে অকতক্রভ ওয়য ফাভভায আযাওান
াফভতয এরাওাে আশ্রে ফনন। এই ুয়মায়ক এও কফুর াংঔযাও ইরাভ ধভভাফরম্বী ভানুল এই ক. এইঘ. কি.
অঞ্চয়র ফকত স্থান ওয়যন। ১৯৬৪ ায়রয ভয়ধয এই অঞ্চয়রয প্রাে এও রক্ষ ভানুল ফাস্তুাযা ন, এঁয়দযয়ও
অয়নয়ও ‘Environmental Refugees’ ফয়রয়ঙন ।
ক. এইঘ. কি. অঞ্চয়রয ফফাওাযী ঘাওভা’ফদয দুদভা এঔায়নই ফল েকন, এযয মঔন ূফভ াকওস্থায়নয
ফাগাকর ভুকরভ ম্প্রদায়েয ভানুল কিভ াকওস্থান ফথয়ও অথভাৎ াকওস্থান ফথয়ও আরাদা য়ে স্বতন্ত্র যাষ্ট্র ফা নতুন
যাষ্ট্র, আধুকনও ফাাংরায়দ কিন ওয়যন, ফই নফ ককিত ফদয় ঘাওভাযা কনয়চয়দয স্বতন্ত্র অকস্তত্ব ঔুঁচয়ত ফযথভ ন।
এঔায়ন তাঁযা নানাযওভ ফালণ, ফঞ্চনায ম্মুঔীন ন। ইরাভ ধভভাফরম্বী াকওস্থায়নয ভয়তা ফাগাকর ভু করভ
াংঔযাগুরু ফাাংরায়দয়য যওায ফভাঙ্গরীে ফফৌদ্ধধভভাফরম্বী ঘাওভায়দয প্রকত ফওান ানুবূকত ফদঔানকন, ফযঞ্চ
তাঁয়দযয়ও যওাকয গুাা ফাকনীয দভন ীড়য়নয ভুয়ঔাভুকঔ য়ত য়েয়ঙ । ১৯৭২ ায়র ভানয়ফন্দ্র নাযােণ রাযভায
ফনতৃয়ত্ব আিায়যাচন উচাকত ফনতায়দয এওকি প্রকতকনকধ দর ফাাংরায়দয়য তৎওারীন যাষ্ট্রকত (প্রথভ) ভুকচফয
যভায়নয ায়থ াক্ষাৎ ওয়যন এফাং ক. এইঘ. কি. অঞ্চয়র তাঁয়দয স্বতন্ত্র অকস্তত্ব যক্ষায়থভ যাষ্ট্রকতয কনওি তাঁয়দয
দাকফ উত্থান ওয়যন। ১২ তাঁয়দয দাকফগুকরয ভয়ধয কঙর ফমভন- ক. এইঘ. কি. অঞ্চয়রয স্বােত্ব ান, এই অঞ্চয়র
উচাকত কবন্ন অনয ম্প্রদায়েয ভানুয়লয ফফা কনকলদ্ধ ফখালণা ওযা ইতযাকদ। কওন্তু উচাকত ফনতায়দয ফওান
দাকফই ফাাংরায়দয়য যাষ্ট্রকতয ওায়ঙ কফয়ফঘয ফয়র ভয়ন েকন। পয়র প্রকতকনকধ দরয়ও এওযা তাা কনয়ে ঔাকর
ায়তই কপযয়ত ে। ক. এইঘ. কি. অঞ্চয়র ফফাওাযী ঘাওভায়দয ওায়ঙ আয়ফদন কনয়ফদন ওযায ফযওভ থ
ম্পূণভ ফন্ধ য়ে মাোয য ঘাওভায়দয ভয়ধয ীনভনযতায়ফাধ, অােতা, কনযাা  তাায়ফাধ প্রওি ে।
কনচবূয়ভ যফাী োয মন্ত্রণা তাঁযা বুরয়ত ায়যকন পয়র তাঁযা ফলমভে কফওল্প য়থয ন্ধান ওযয়ত ফাধয ন।
এভেই ‘যাগাভাকিয ওকভউকনট ই াকিভ’ নায়ভ এওকি যাচননকতও দর আত্মপ্রওা ওয়য (১৬ফভ, ১৯৭২ার)।
এই দয়রয অনয এওকি নাভ র ‘চন াংকত কভকত’। ভানয়ফন্দ্র নাযােণ রাযভা এই দয়রয ফঘোযভযান কনমুক্ত ন।
এই কভকতয অধীয়নই ১৯৭৩ ায়র ৭ই চানুোযী ‘কক্ত ফাকনী’(কণভুকক্ত ফপৌচ ) নায়ভ এওকি াভকযও অস্ত্রয়স্ত্র
কিত ফাকনী ককিত ে। এঙাড়া কঙর াফভতয ঘট্টগ্রাভ চন াংকত কভকত (P.C.J.S.S)।১৩ ঘাওভাযা ১৯৭২
ায়রয ফাাংরায়দয়য াংকফধান ফভয়ন কনয়ত অস্বীওায ওয়যন। তয়ফ ১৭৭৩ ায়রয ফাাংরায়দয়য প্রথভ াধাযণ
কনফভাঘয়ন ভানয়ফন্দ্র রাযভা এফাং ঘাইয়িােী ফযৌচা (Chaitoai Rouza) ক. এইঘ. কি. ফথয়ও কনফভাকঘত য়ে
ফাাংরায়দয়য ারভায়ভয়ট প্রয়ফ ওয়যন। এযয তাঁযা ফওন্দ্রীে আইনবাে ঘাওভায়দয আঞ্চকরও স্বােত্ব ায়নয
দাকফ চানান। এই বায়ফ কফকবন্ন খিনাফরী ফাাংরায়দয় অকস্থযতা ৃকষ্ট ওয়য। পয়র ফাাংরায়দয় াভকযও ান চাকয
ওযা ে। াকেফাকনীয অয়নও ফনতা আত্ময়কান ওয়যন। অয়নও কফয়দ্রাী ফনতা  ওভভীফৃন্দয়ও ফগ্রপ্তায ওযা ে।
১৯৭৫ ায়র ক. এইঘ. কি.অঞ্চয়রয ৬৭ চন প্রকতকনকধয এওকি দর কদ্বতীেফায ফাাংরায়দয়য তৎওারীন যাষ্ট্রকত
ফচনায়যর কচোউর যভায়নয কনওি তাঁয়দয দাকফ উত্থান ওয়যন। কওন্তু এফায়য তাঁয়দয ফওান অনুয়যাধ ফা
আয়ফদন কফয়ফঘনা ওযা ে কন । ১৯৭৮ ায়র ফাাংরায়দয়য নাককযওয়দয নাককযওয়ত্বয কযঘয়েয কযফতভন খকিয়ে
‘ফাগাকর’ ফথয়ও ‘ফাাংরায়দী’ ওযা ে। ১৯৮০ ায়র এয য়ঙ্গই ক. এইঘ. কি.ফও ‘উদ্রত এরাওা’ (Disturbed
Are) ফয়র ফখালণা ওযা ে।১৪ এযয ফাাংরায়দয়য াভকযও ফাকনী দ্বাযা ক. এইঘ. কি. এরাওায ঘাওভায়দয উয
দভন-ীড়ন শুরু ে। প্রাে ৫০,০০০ ফাগাকর ভুরভান ওৃলওয়ও এই অঞ্চয়র ফকত স্থায়ন উৎা ফদো ে।
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তাঁয়দয নানাযওভ ুয়মাক ুকফধা ফমভন- ফযকনাং ফযফস্থা, ফোর ইতযাকদ ফদো ে। এযপয়র ফফৌদ্ধধভভাফরম্বী
ঘাওভাযা আয ােম্বরীন অাে অফস্থায ম্মুঔীন ন। তাঁয়দয ভয়ধয আত্মকফশ্বায়য অবাফ ফদঔা মাে।
াভকযও ফাকনীয়ও কফয়দ্রাীয়দয আয়ন্দারন ম্পূণভ দভন ওযায দাকেত্ব ফদো ে। এযয়যই ওারাভাকি
তযাওায়ায (২৫ ভাঘভ, ১৯৮০ার) খিনা াংখকিত ে। অয়নও খযফাকড়য়ত অকিাংয়মাক ওযা ে, ম্পকত্ত রুিাি
 ধলভয়ণয খিনা খয়ি। ফহু ভানুলয়ও তযা ওযা ে। অনযকদয়ও আফায ‘াকেফাকনী’ দ্বাযা ম্পাকদত কফকবন্ন
তযাওায়ায খিনা াংখকিত ে। কওন্তু ফাাংরায়দয়য ফনাফাকনী দ্বাযা অকতকযক্ত দভনীড়য়নয পয়র ‘াকেফাকনী’য
অয়নও দয আত্মভভণ ওযয়ত ফাধয ন। ১৯৮৬ ায়র প্রাে ৭০,০০০ ‘ঘাওভা’ উচাকতয ভানুল ীভাে ফকযয়ে
ফাাংরায়দ ফথয়ও কিুযায়ত আশ্রে ফনন।১৫ ১৯৬৪ ায়রয য বাযয়ত এিাই ফয়ঘয়ে ফৃৎ াংঔযাও ভানুয়লয
অনুপ্রয়ফয়য খিনা।
ফওান ফদয়য স্বাধীনতা রাব ফম, ফ ফদয়য ফওান াংঔযারখু ম্প্রদায়েয ভানুলয়দয আশ্রেীন, আয়যা
দুদভাগ্রস্ত ওয়য তুরয়ত ায়য তায প্রওৃত উদাযণ ফাাংরায়দয়য ক. এইঘ. কি. অঞ্চয়রয ফফাওাযী উচাকত
ম্প্রদায়েয ‘ঘাওভা’যা। এই অঞ্চয়র প্রাে ৩০০ ফঙয ধয়য স্থােীবায়ফ ফফা ওযা য়ে তাঁযা আচ ফওান ফদয়য
নাককযওত্ব রাব ওয়যন কন। ফদবায়কয য যাষ্ট্রীন োয পয়র ফওান াফভয়বৌভ ফদয়য ফম ুয়মাকুকফধা 
অকধওায ফওান চাকত রাব ওয়য থায়ওন, স্বাধীনতা রায়বয ৭০ ফঙয য়য তা ফথয়ও ঘাওভাযা ফকঞ্চত যয়ে ফকয়ঙন।
কওন্তু এঁয়দয এই ীভাীন দুিঃঔওষ্ট, তাাভে চীফন এফাং অকফযাভ ফালণ কনয়েলয়ণয কঙয়ন দােী ফও, ওাযা ?
দীখভওার ধয়য কতব্বতীে-ফাভভা ফকাষ্ঠীয ফভাঙ্গরীে াংঔযারখু ফফৌদ্ধধভভাফরম্বী ‘ঘাওভা’যা এওভয়ে ঘাওভা যাচায়দয
অধীয়ন ক. এইঘ. কি. অঞ্চয়র কনকফভয়স স্বাধীনবায়ফ ফফা ওযয়তন। ভুখর আভয়র ঘাওভায়দয ফতভন ফওান ওয ফা
ঔাচনা ফওালাকায়য চভা কদয়ত ত না (১৭১৩ ার মভে, ূয়ফভ উয়েকঔত)। ঘাওভাযা ফাাংরায ভুরভান াওয়ও
নাভভাি ওয কদয়তন এফাং স্বাধীনবায়ফই ফফা ওযয়তন। কওন্তু ১৭৬০ ায়রয য ফথয়ও ‘ঘাওভা’যা তাঁয়দয ফদে
ওয়যয কযভাণ কনয়ে কিকি ইট ই ইকিো ফওাম্পাকনয প্রকত অন্তুকষ্ট ফযক্ত ওযয়ত রাকয়রন । ওাযণ তঔন ফওাম্পাকনয
অধীয়ন ‘ঘাওভা’ফদয অয়নও ফফক কযভাণ ওয কদয়ত ত। ১৯০০ ায়রয ফযগুয়রন (For the good
Government of CHT Regulation,1900) দ্বাযা এই অঞ্চয়রয চনকয়ণয স্বােত্ব ায়নয (SelfGovernance) ক্ষভতা ীকভত ওযা ে। তয়ফ মাইয়াও ১৯৪৭ ায়রয আকট ই ভায়য ভাছাভাকছ ভে মভে
অথভাৎ বাযতীে উভায়দ কদ্বঔকাত োয আয়ক মভে ‘চুম্মা’ যা (Jumma People, স্থানীে বালাে ঘাওভাযা
‘চুম্মা’ নায়ভ কযকঘত )১৬ কিকি বাযত যওায়যয অধীয়ন ফথয়ও এওপ্রওায স্বাধীনবায়ফই চীফনধাযন ওযয়তন।
ক. এইঘ. কি. অঞ্চয়রয অবযেযীণ কফলয়ে বাযয়তয কিকি যওায স্তয়ক্ষ ওযয়তন না। পয়র তাঁযা এওযওভ ুঔ
এফাং াকেয়তই চীফন অকতফাকত ওযয়তন। তাঁযা অমথা বাযয়তয কিকি যওায়যয ফওান ওায়চয কফয়যাকধতা
ওযয়তন না, ফতভনই তাঁযা যওায়যয প্রকত অকতকযক্ত অনুগ্র প্রদভন ওযয়তন না। তাঁযা কনয়চয়দয ভাচ াংস্কৃকত
 ঐকতয কনয়ে স্বাবাকফও চীফনমান ওযয়তন। কওন্তু ফদবাক এঁয়দয চীফয়ন এও ঙ্কি ফা ট্রযায়চকে কনয়ে াকচয
ে। নফককিত াকওস্থান যওায প্রথভ ফথয়ওই এঁয়দয প্রকত দে ফযফায ওয়যকন । ফযঞ্চ তাঁয়দয নানা াভাকচও,
অথভননকতও এফাং ধভভীে ফঞ্চনায কওায য়ত য়েয়ঙ। তাঁয়দয নাককযও অকধওায াকওস্থান যওায স্বীওায ওযয়ত
ম্মত ে কন । মকদ কিকি যওায দ্বাযা ফদবায়কয পয়র আইনানুায়য ‘ঘাওভা’যা াকওস্থায়নয স্বাবাকফও নাককযও
অকধওায়য কযণত য়েয়ঙ। তাঁয়দয উয প্রথভ ফড় আখাত ানা ওযা ে মঔন াকওস্থায়নয প্রথভ াংকফধায়ন ক.
এইঘ. কি. এরাওায়ও ফকযাঞ্চর (Excluded Area) ফদয়র ‘Tribal Area’ ফয়র ফখালণা ওযা ে। পয়র ১৯৬৩
ার ফথয়ওই াকওস্থায়নয ক. এইঘ. কি. এরাওায চনকয়ণয কফয়ল অকধওায ওামভত কফরুপ্ত ে। এযয ১৯৬৪
ায়র KHEP ফও ফওন্দ্র ওয়য এই অঞ্চয়র প্রথভ ফযাও উয়ত্তচনায ৃকষ্ট ে ( ূয়ফভ উয়েকঔত)। প্রঘুয ভানুল খয
ঙাড়া য়ে আশ্রয়েয ন্ধায়ন তাঁযা ীভানা অকতক্রভ ওয়য বাযয়ত প্রয়ফ ওয়যন। প্রাে ৪০,০০০ ভানুল (ূয়ফভ
উয়েকঔত) বাযয়তয NEFA ( যফতভীওায়রয অরুণাঘর প্রয়দ) বূঔয়া আশ্রে ফনন।
Volume-II, Issue-VI

July 2016

6

‘

’

(

,

,

)

…

কওন্তু ভযা র তৎওারীন NEFA ফা যফতভীওায়রয অরুণাঘর প্রয়দ যওায এই ঘাওভায়দয নাককযও
অকধওায কদয়ত যাকচ েকন। কক্ষা, স্বাস্থয, ফবািাকধওায, ওভভাংস্থান ইতযাকদ নূনযতভ নাককযও অকধওায ফথয়ও এই
যওায নানা অকঙরাে ঘাওভায়দয প্রাে ৫০ ফঙয়যয ফফক ভে ধয়য ফকঞ্চত ওয়য ফযয়ঔয়ঙ। এভনকও এই ৫০ ফঙয়যয
ভয়ধয ফম ফ ঘাওভা মুফয়ওযা এঔায়ন চন্মগ্রণ ওয়যয়ঙন এফাং প্রাপ্তফেস্ক য়েয়ঙন তাঁযা ফবািাকধওায রাব
ওয়যনকন। পয়র তাঁয়দয এঔায়ন কদ্বতীে ফশ্রণীয নাককযও কয়য়ফই চীফন অকতফাকত ওযয়ত য়ি। এঁয়দয
াংস্কৃকতকত ঐকতয ারন, ধভভাঘযণ, ফবািাকধওায ইতযাকদ ূণভ নাককযও অকধওায ফদো য়র াংকফধায়নয লষ্ঠ
তপকর অনুমােী অরুণাঘর প্রয়দয়য স্থানীে অকধফাীয়দয ফভৌকরও অকধওায ক্ষুণ্ণ য়ফ, প্রয়দয়য াাংস্কৃকতও
কযয়ফ  চনাংঔযাকত বাযাভয কফনষ্ট য়ফ, এই ফ নানা অচুাত ফদকঔয়ে অরুণাঘর যওায ঘাওভায়দয ফওান
দাকফদাো ভানয়ত অস্বীওায ওয়য এয়য়ঙ। অথঘ বাযয়তয ভাভানয ুকপ্রভ ফওািভ কনয়দভ কদয়েয়ঙন ফম, ঘাওভায়দয
ফমন বাযতীে নাককযওত্ব ফদো ে।১৭ বাযতীে নাককযওত্ব আইন, ১৯৫৫ অনুমােী (Citizenship Act, 1955)
ঘাওভাযা বাযতীে নাককযওত্ব াোয বফধ অকধওাযী।১৮ তাই এঁয়দয ফযওভ াংকফধান স্বীওৃত অকধওায  ুয়মাক
ুকফধা ফদোয ুাকয ওয়যয়ঙন বাযয়তয ীলভ আদারত। তৎওারীন ফওয়ন্দ্রয ফভাযাযকচ ফদাই যওায ফায়য
ফায়য অরুণাঘর প্রয়দ যওায়যয ওায়ঙ ঘাওভায়দয নাককযওত্ব ফদোয চনয আয়ফদন ওয়যয়ঙন, কওন্তু ফওান
ুাকয ফা কনয়দভ এই যাচয যওায ফাস্তয়ফ রুােন ওয়যকন। ফযাং ঘাওভায়দয অরুণাঘয়রয ফাইয়য ফওান স্থায়ন
ফকত কয়ড় ফদোয চনয ফওন্দ্রীে যওাযয়ও তাযা আয়ফদন চাকনয়েয়ঙন। এই যায়চয (অরুণাঘর) ফফাওাযী
ঘাওভায়দয বাযতীে নাককযওত্ব ফমন না ফদো ে তায চনয ুকপ্রভ ফওায়িভ যাচয যওায আয়ফদন চাকনয়েয়ঙন।
অরুণাঘর যওায়যয ক্ষ ফথয়ও এভন ফরা য়েয়ঙ ফম, ঘাওভাযা নাককযওত্ব রায়বয স্বত্বস্বরূ আয়ফদনি
কিওবায়ফ ূযণ ওয়যনকন।১৯
বাযয়তয ফহুদরীে ফযফস্থায নানা ভযা, ফওন্দ্র  যায়চযয ভয়ধয অভৃণ ম্পওভ, দাোযা ভয়নাবাফ, রার
কপয়তয পাঁ, AAPSU ( All Arunachal Pradesh Students’Union) -য আয়ন্দারন, যওাকয উদাীনতা
ইতযাকদ ঘাওভায়দয আচ িাৎদ ওয়য ফযয়ঔয়ঙ। তাঁয়দয কযঘে এওিাই তাঁযা যাষ্ট্রীন। আয যাষ্ট্রীন
চনয়কাষ্ঠীয়ও ফওান ভাচ, যাষ্ট্র, ফদ আন ওয়য ফনে না। তাঁযা ফভেই বফলভযয কওায য়ে থায়ওন । এওকি
াংঔযারখূ ম্প্রদাে, মাযা এওকি চােকাে প্রাে ৩০০ ফঙয ধয়য ফফা ওযয়ঙন, কনয়ফকও আভয়র কনয়চয়দয
স্বতন্ত্র অকস্তত্ব ফচাে ফযয়ঔয়ঙন অথঘ স্বাধীনতা রায়বয য প্রাে ৭০ ফঙয ধয়য তাঁয়দয উয কনভভভ ফালণ 
অতযাঘায়যয ধাযা অফযাত যয়েয়ঙ, এভন দৃষ্টাে ৃকথফীয ইকতায় কফযর। APCSU (Arunachal Pradesh
Chakma Students’ Union) ফাযফায ফওন্দ্র  যাচয যওায এফাং ুকপ্রভয়ওায়িভ কনয়চয়দয নূনযতভ নাককযও
অকধওায  উচাকত তওভা রায়বয দাকফয়ত াকচয য়েয়ঙন কওন্তু ফওান ুযাা আচ মভে েকন। ৃকথফীয
ফৃত্তভ কণতাকন্ত্রও ফদয়য ইকতায় াংঔযারখুয়দয প্রকত এ এওঘযভ দাীনযতায কযঘে ফন ওয়য। ঘাওভা
ঙািঙািীয়দয অরুণাঘয়রয স্কুর, ওয়রয়চয প্রয়ফয়য য়থ নানা ফাঁধা ৃকষ্ট ওযা ে। তাঁয়দয কক্ষায অকধওায ফথয়ও
ফকঞ্চত ওযা য়ি, এভনকও নূনযতভ কযয়লফা মভে তাঁয়দয ফদো ে না । যওাকয ঘাওযীয়ত এঁয়দয ফমাকদায়নয
ফওান ুয়মাক এওপ্রওায ফনই ফরয়রই ঘয়র। APCSU -য আয়ন্দারয়নয য়ঙ্গ মুক্ত অয়নও ঙািঙািীয়ও স্কুর ওয়রচ
ফথয়ও ফকষ্কায ওযা য়েয়ঙ। াফভয়বৌভ ভাচতাকন্ত্রও ধভভকনযয়ক্ষ ফদয়য এই াংঔযারখু উচাকত ম্প্রদায়েয
ভানুলয়দয াংকফধান স্বীওৃত ফভৌকরও অকধওায ুকনকিত ওযয়ত ফওউ এঔন মভে এককয়ে আয়নকন। তয়ফ ফয়ল
অয়নও আয়ফদন কনয়ফদন  আয়ন্দারয়নয য়য ২০০৪ ায়র অরুণাঘর প্রয়দয় বাযয়তয ইয়রওন ওকভন দ্বাযা
ভাি ১৪৯৭ চন ঘাওভায়ও ফবািাকধওায ফদো য়েয়ঙ।২০ ফাকও ঘাওভা উচাকতয ভানুয়লযা এঔন ফওান ফদয়য
নাককযওত্ব রাব ওয়যনকন, তাঁযা এঔন যাষ্ট্রীন অফস্থাে ফা ওয়যয়ঙন।
বাযয়তয ভাচ, যাচনীকত, অথভননকতও চীফন এফাং ধভভীে যীকতয কঘযাঘকযত বফকষ্টয অনুমােী এয়দয়য ফণভকন্দু
ম্প্রদাে ওর ভেই আকধতয ওয়য এয়য়ঙন। তাঁযা ফমন বাযতীে ভাচফযাফস্থায কনউকফেরো, তাই াংঔযাে ক্ষুদ্র
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য়র এই ম্প্রদাে বাযয়তয াংঔযাককযষ্ঠ অফকষ্ট চনকয়ণয য প্রবাফ কফস্তায ওয়য এয়য়ঙন । এই ফণভকন্দু
ম্প্রদােয়ও ফওন্দ্র ওয়যই ফমন ফকওঙু কয়ড় উয়িয়ঙ অথভাৎ ফকওঙুয়তই তাঁয়দয স্বায়থভয কদওিা অকত য়ঘতনবায়ফ
যক্ষা ওযা য়েয়ঙ। ওাযণ তাঁযাই ফফকযবাক যওাকয ফফযওাকয াংস্থা  প্রকতষ্ঠায়নয প্রকতকনকধত্ব ওয়য আয়ঙন।
ঘাওভাযা ফফৌদ্ধধভভাফরম্বী ম্প্রদাে োে তাঁয়দয প্রকত বাযয়তয তথাওকথত উচ্চফয়ণভয ভানুয়লয ফতভন ফওান
ানুবূকত ফনই। পয়র এই ম্প্রদায়েয ভানুয়লয অবাফ অকবয়মাক, দাকফ-দাো ফওান কওঙুই এই ফদয়য নীকত
কনধভাযও ফশ্রণীয ওণভওুয়য ফৌঁঙােকন। তাঙাড়া ঘাওভা’যা াংঔযাে এতই ক্ষুদ্র এওকি উচাকত ম্প্রদাে ফম, তাঁয়দয
যাচননকতও আয়ন্দারন বাযয়তয কঘযাঘকযত যাচনীকতয ভূর কবত নাড়ায়ত ফতভন ক্ষভ নকন। পয়র চনভথভয়নয
অবায়ফ এই আয়ন্দারন ফতভনবায়ফ দানা ফাঁধয়ত ায়যকন। তাঁয়দয য়ে প্রকতকনকধত্ব ওযায চয়নয তাঁয়দয ভয়ধয ফথয়ও
ফতভন উয়েঔয়মাকয ফওান ফনতা ফা ফনিী চাতীে যাচনীকতয ভূর ফরায়ত উয়ি আয়ত ায়যনকন। বাযয়তয প্রাে
ভস্ত যাচননকতও আয়ন্দারয়নয ভূর ফক্ষি মকদ উত্তযবাযত ে, তায়র এওথা ফরা ফাহুরযই ফম, তাঁয়দয দাকফদাো
এই অঞ্চয়রয যাচননকতও ফনতায়দয দৃকষ্ট আওলভণ ওযয়ত পর ে কন। ঘাওভায়দয ভয়ধয ফওান এও এভন ফশ্রণী উয়ি
আয়ত ায়যনকন ফম, মাযা াভাকচও-অথভননকতও  যাচননকতও কদও ফথয়ও ফফ প্রবাফারী। এঔায়ন এওিা কফলে
উয়েঔয ফম, ূফভফঙ্গ ফথয়ও (অধুনা ফাাংরায়দ) নভূদ্র ম্প্রদায়েয এও কফার াংঔযাও ভানুল ফতভভান কিভফয়ঙ্গ
ফফ ওয়েও ধায় অনুপ্রয়ফ ওয়যয়ঙন। তাঁযা াংঔযাে অয়নও ফফক োে তাঁয়দয কনয়ে যাচননকতও দরগুকর
কনয়চয়দয স্বাথভককদ্ধয প্রয়ঘষ্টাে ফভে য়ঘষ্ট য়েয়ঙন। এঁয়দয ভয়ধয এও ফৃৎ অাংই ফবািাকধওায ফয়েয়ঙন।
তয়ফ নভূদ্র ম্প্রদায়েয অফকষ্ট্রাাং এঔন তাঁয়দয নানাকফধ দাকফদাো অবাফ অকবয়মাক কনয়ে যাচননকতও য়থ
আয়ন্দারন ওয়য ঘয়রয়ঙন।
ঘাওভা’ফদয কনয়ে বাযয়তয প্রধান যাচননকতও দরগুকরয ফতভন উৎা না থাওায ওাযণ র এই ফম, এঁয়দয
ফবািাকধওায ফনই এফাং এঁযা াংঔযাে নকণয। চাতীে যাচনীকতয আকগনাে তাঁয়দয য়ে প্রকতকনকধত্ব ওযায ভয়তা ফওান
উয়েঔয়মাকয ফযাকক্তকফয়য়লয আকফবভাফ না োয তাঁয়দয নযাময দাকফগুকর আচ অফয়করত ফথয়ও ফকয়ঙ। তাঁয়দয
ভযা চাতীে স্তয়যয ফওান াংফাদভাধযয়ভয দৃকষ্ট আওলভণ ওযয়ত ায়য কন। বাযয়তয াংঔযাককযষ্ঠ ভানুল েত
‘ঘাওভা’ নাভও ফওান ফফৌদ্ধধভভাফরম্বী ম্প্রদায়েয নাভ মভে এঔন ফায়ননকন, তাঁয়দয দাকফ দাো মভায়রাঘনা ওযা
ফতা দুযস্থান । পয়র এঁয়দয এঔন কযঘে াংওি (Identity Crisis) কনয়ে বুকয়ত য়ি। বাযয়তয যাচননকতও
দরগুকর মঔন ভানকফও ওাযয়ণ ফবািফযাঙ্কফভস্ব যাচনীকত কযতযাক ওয়য ভায়চয ওরস্তয়যয ভানুয়লয (চাকত,ধভভ,
ফণভ, নাযী, ুরুল কনকফভয়য়ল) ভঙ্গর ওাভনাে কনয়চয়দয আত্মকনয়োক ওযয়ত াযয়ফ, তঔনই ৃকথফীয এই ফভফৃৎ
কণতাকন্ত্রও ফদয়য াংকফধান প্রওৃত স্বাথভওথা রাব ওযয়ফ। শুধু াংঔযাককযষ্ঠ ভানুয়লয চনয নে, ফদয়য ভস্ত ধভভীে
াংঔযারখু ম্প্রদায়েয নূযনতভ াাংকফধাকনও অকধওায প্রকতকষ্ঠত ওযয়ত য়ফ। এই াংঔযারখু ম্প্রদােগুকরয ফওান
প্রকতকনকধ মঔন ফদয়য যাচনীকতয ভূরয়রাত ফথয়ও কনয়চয়দয চাকতয চনয পর প্রকতকনকধত্ব ওযয়ত াযয়ফ,
াংকফধায়নয লষ্ঠ তপকর ফভয়ন মঔন উচাকত ম্প্রদাে অধুযকলত এরাওাে তাঁয়দয কনচস্ব যম্পযাকত ঐকতয
ারয়ন ফওান ফাকযও কক্তয স্তয়ক্ষ ফযদাস্ত ওযা য়ফ না, তঔনই বাযত যায়ষ্ট্রয াফভয়বৌভ ভাচতাকন্ত্রও
ধভভকনযয়ক্ষ ঘকযি পর য়ফ। এঙাড়া ফরা মাে ফম, বাযতীে াংকফধায়নয মুক্তযাষ্ট্রীে ওািায়ভা ফভয়ন ফওন্দ্র 
যাচযগুকরয ভয়ধয ক্ষভতায ফণ্টন কনয়ে অনূওুর ম্পওভ থাওা ফাঞ্ছনীে । ফযাফযই বাযয়তয ফওন্দ্র যওায অঙ্গ
যাচযগুকরয উয আকধতয কফস্তায়যয ফঘষ্টা ওয়য এয়য়ঙ এফাং ফওান ভযা ভাধানওয়ল্প ফওন্দ্র শুধু দাোযা
ভয়নাবাফ কনয়ে যাচযয়ও কনয়দভ কদয়ে এয়য়ঙ। অথঘ ই াংকেষ্ট যায়চযয অবযেযীণ কফকধ ফযাফস্থা, যাচননকতও
ফাধযফাধওতা, ভযা ভাধায়নয চনয উমুক্ত কযয়ফ ফা কযওািায়ভা আয়ঙ কওনা, এফ কফলে কনয়ে বাযয়তয
ফওন্দ্রীে যওাযয়ও ফওানভে ফফক উৎাী য়ত ফদঔা মােকন। এফ কওঙুয কযণকত, ঘাওভাযা আচ কনয়চয়দয
অকস্তত্ব যক্ষায াংগ্রাভ ওয়য ঘয়রয়ঙন।
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ৃকথফীয কফকবন্ন ফদয়য ইকতা মভায়রাঘনা ওযয়র ফদঔা মায়ফ ফম, াংকেষ্টয়দয়য উচ্চফয়ণভয াংঔযাগুরু ভানুল
ফই ফদয়য াংঔযারখু কনম্নফয়কভয উয আকধতয কফস্তায়যয ফঘষ্টা প্রকতকনেত ওয়য ঘয়রয়ঙন ; পয়র তাঁয়দয ফালণ,
ান, ফঞ্চনাে ফভে চচভকযত য়ত য়েয়ঙ াংঔযারখুম্প্রদােয়ও। তয়ফ আায ওথা এই ফম, স্বাধীনতায এত
ফঙয য বাযয়তয াংকফধায়ন স্বীওৃত অকধওায কফলয়ে বাযয়তয াংঔযারখু ফশ্রণীগুকর োকওফার য়ত শুরু ওয়যয়ঙ।
কক্ষাে, ভাচকিয়ন, যাচনীকতয়ত তাঁযা এককয়ে আয়ঙন ফদয়ও ফনতৃত্ব কদয়ত। তাঁযা কনয়চয়দয অকধওায়যয দাকফ
চানায়ত আয়ন্দারয়ন ফমাকদান ওযয়ঙন। ভায়চ বফলভয কওঙুিা য়র দূয য়েয়ঙ। ফভয়েযা তাঁয়দয অকধওায়যয
ভথভয়ন আয়ন্দারয়ন াকভর য়ত এককয়ে আয়ঙন। আাওকয, এইফ প্রয়ঘষ্টা পর য়ফ  তা বকফলযয়তয কদও
কনয়দভ ওযয়ফ। এিাই ওয়রয ওাভয ।
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