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বাংলােদেশ অথপণূ সংলােপর আ ান জািতসংেঘর - ‘িনবাচন পারেফ  িছল না’ 
গা র ড  

 
বাংলােদেশর রাজৈনিতক পিরম েলর সংি  সব প েক ইিতবাচক ফলাফেলর জ  অথ ণ রাজৈনিতক সংলােপ বসার আ ান 
জািনেয়েছ জািতসংঘ। বার রাে র িনউইয়েক জািতসংঘ সদর দফতের এক সংবাদ সে লেন এ আ ান জানান সং া র 
মহাসিচেবর খপা  ফােন জািরক। ৩০ িডেস র অ ি ত বাংলােদেশর সাধারণ িনবাচন ‘পারেফ  (িন তঁ) িছল না’ বেলও 
ম  কেরন িতিন। 
জািতসংঘ মহাসিচেবর কােছ একজন সাংবািদক  কেরন, ‘আপিন জােনন ৩০ িডেস র বাংলােদেশ জাতীয় িনবাচন হেয়েছ। এই 
িনবাচেন ভাট কার িপ হেয়েছ। ভীিত দশন করা হেয়েছ। িবেরাধীেদর ওপর দমনপীড়ন চালােনা হেয়েছ। 
আর িবেরাধীরা িনবাচনেক ত া ান কেরেছ। এমনিক আ জািতক পযেব করা বাংলােদেশর িনবাচনেক াগত জানায়িন। 
বাংলােদশ সরকার িনবাচন পযেব েণ রাে র পররা  ম ণালেয়র অধীেন ১৭  সংগঠনেক অ েমাদন দয়িন। তাই 
বাংলােদেশর িনবাচন িনেয় আপনার পযেব ণ িক? আপিন িক সািবক িবষয় তদ  করেত এবং বাংলােদেশ গণত  নঃ িত ায় 
কােনা ত বা িবেশষ কােনা মেক পাঠাে ন?’ 

জবােব খপা  জািরক বেলন, িনবাচেন জািলয়ািতর তদ  করার এখিতয়ার জািতসংেঘর নই। তেব সবার আেগ বলেত চাই, 
রািহ া শরণাথ  ই েত জািতসংেঘর ণ অংশীদার হল বাংলােদশ। 

উ য়ন িনেয় িবিভ  ধরেনর সংকট ও সম ার মে  থাকার পরও এত বিশ রািহ া শরণাথ েদর আ য় দয়ায় দশ র 
মহা ভবতায় আমরা ত । 
খপা  জািরক আরও বেলন, অব ই িনবাচন ‘পারেফ ’ িছল না। বাংলােদেশর রাজৈনিতক পিরম লেক যতটা স ব ইিতবাচক 

রাখার ে  াথসংি  সব প েক অথ ণ সংলােপ বসার জ  আমরা উৎসািহত করিছ। সংবাদ সে লেন জািতসংঘ মহাসিচব 
অ াে ািনও েতেরস উপি ত িছেলন। 
রািহ া ত পেণ ‘িময়ানমােরর ধীরগিত’ ত হতাশ জািতসংঘ মহাসিচব : রাখাইন থেক সামিরক অিভযােনর েখ বাংলােদেশ 

পািলেয় আসা রািহ ােদর ফরত নয়ার ে  িময়ানমােরর িমকা অত  ধীরগিত বেল ম  কেরেছন জািতসংেঘর মহাসিচব 
অ াে ািনও েতেরস। 
য অ গিত হওয়ার কথা িছল তা না হওয়ায় িতিন হতাশা  কেরন। বার িনউইয়েক জািতসংেঘর সদর দফতের এক সংবাদ 

সে লেন এসব কথা বেলন মহাসিচব। রয়টােসর সাংবািদক িমেশল িনেকালােসর ে র জবােব মহাসিচব েতেরস বেলন, সবেশষ 
কথা বলার পর বশ িক টা সময় পিরেয় গেছ। 
আমার কথা সব সময়ই এক। আ া ও িব ােসর পিরেবশ ি র  েল ধরা হয়। এটা য  ‘িফিজক াল’ নগঠেনর িবষয় তা 
নয়, এটা হল স দায় েলার মে  নজাগরেণর িবষয়। 
সরকােরর শি শালী িত িতর িবষয় হল স দায় েলার মে  যতটা স ব নেরক ীকরণ ও রািহ া জনেগা ীেক িনরাপ া 
দয়া। এ সম ার ল কারণ সমাধােন থ হেল সিহংসতা ফর মাথাচাড়া িদেয় উঠেত পাের। 



এমনটা আমরা িময়ানমাের স িত দেখিছ। হতাশা কাশ কের মহাসিচব আরও বেলন, ঃখজনক হেলও সত  পিরি িত যমন 
হওয়ার কথা িছল তমন হয়িন। সবিক  চলেছ বই ধীরগিতেত। এসব মা েষর েভােগর িবষেয় আমরা ভীষণ রকম হতাশা । 
িবেশষ কের চরম, অত  চরম অব ার মে  এখন বাংলােদেশ িব লসং ক রািহ া বসবাস করেছন। তােদর আমরা েল যেত 
পাির না। রািহ ােদর ায় ত পেণর িবষেয়  েল ধের িতিন বেলন, আমরা চাই এমন এক  পিরেবশ ি  করেত যােত 
তারা ায় িফের যান। 
এে ে  থম য পদে পটা হওয়া উিচত অব ই তা হল অভ রীণভােব বা তেদর সম া সমাধান করা। এসব মা েষর 
সম ার িব াসেযা  সমাধান দয়ার ফেলই ভিব েত ত পেণর পথ গম হেব। 
২০১৭ সােলর ২৫ আগ  রাখাইেনর কেয়ক  িনরাপ া চৗিকেত হামলার পর বপিরকি ত ও কাঠােমাব  সিহংসতা জারােলা 
কের িময়ানমােরর সনাবািহনী। স াসিবেরাধী ি  অিভযােনর নােম  হয় িনধনয । 
হত া-ধষণসহ িবিভ  ধারার মানবতািবেরাধী অপরাধ সংঘ ত হেত থােক ধারাবািহকভােব। এমন বা বতায় জািতগত িনধনযে র 
বিল হেয় রাখাইন ছেড় বাংলােদেশ পািলেয় আসেত বা  হয় ায় সােড় সাত লাখ রািহ া। 
এেদর িফিরেয় িনেত বাংলােদেশর সে  িময়ানমােরর এক  সমেঝাতা হেয়েছ। পের জািতসংেঘর শরণাথ িবষয়ক সং ার সে ও 
রািহ ােদর ফরত নয়ার িবষেয় সহেযািগতার জ  এক  ি  া র কের িময়ানমার। িক  এখন পয  রািহ ােদর িফিরেয় 
নয়া হয়িন। 


