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জািতসংঘ  িনযুk  িময়ানমােরর  মানবািধকার  িবষয়ক  িবেশষ  দতূ  iয়াংিহ  িল  েরািহ া
pতয্াবাসন  র  বয্াপাের  সেnহ  pকাশ  কের  বেলেছন,  িনকট  ভিবষয্েত  েরািহ ােদর
িময়ানমাের  িফের  যাoয়ার  েকােনা  সmাবনা  েনi।  কারণ  িময়ানমার  কতৃর্ পk  েরািহ া
pতয্াবাসেনর uপেযাগী পিরেবশ সৃি েত েকােনা পদেkপ gহণ কেরিন। গতকাল kবার ঢাকায়
eক সংবাদ সেmলেন িতিন e কথা বেলন।

েরািহ া সংকট েদখেত ছয়িদেনর সফের গত 19 জানয়ুাির বাংলােদেশ আেসন iয়াংিহ িল।
সফরকােল িতিন কkবাজাের েরািহ া কয্াm পিরদশর্ন কেরন। eকiসে  িতিন ভাসানচর
পিরদশর্ন কেরন। e ভাসানচের েরািহ ােদর sানাnেরর পিরকlনা করেছ সরকার। e িবষেয়
iয়াংিহ িল বেলন, ভাসানচের েরািহ ােদর sানাnেরর বয্াপাের তিড়ঘিড় েকােনা পদেkপ েনoয়া
uিচত হেব না। e sানাnেরর িবষেয় আরo আলাপ-আেলাচনা eবং পযর্েবkণ জ ির। e
ছাড়া কkবাজাের aবsানরত েরািহ ােদর নযূ্নতম মানবািধকার িনি ত করার িবষয়িটo

tপূণর্ বেল uেlখ কেরন।

গতকাল ঢাকা ছাড়ার আেগ সংবাদ সেmলেন িময়ানমাের জািতগত সংঘােতর সািবর্ক িচt তুেল
ধের iয়াংিহ িল বেলন, ধু রাখাiন নয়, আরo কেয়কিট pেদেশo জািতগত সংঘাত kেমi
ভয়াবহ প িনেc। মানবািধকার কমর্ী eবং sাধীন মত pকাশ করা সাংবািদকরা kমাগত
সরকােরর েরাষানেল পড়েছ। e aবsায় কkবাজাের আ য় েনoয়া েরািহ ােদর রাখাiেন িফের
যাoয়ার সmাবনা েনi বলেলi চেল।

সাংবািদকেদর pে র জবােব িতিন বেলন,  েরািহ া সংকেটর জনয্ িময়ানমার দায়ী eবং
রাখাiেন গণহতয্া হেয়েছ, eটা আnজর্ ািতক সmpদােয়র সামেন পির ার। তাi েরািহ া সংকট
eখন ৈবি ক iসুয্ eবং আnজর্ ািতক uেদয্াগ ছাড়া e সংকেটর সমাধান সmব নয়। সংকট
সমাধােন িময়ানমােরর uপর আnজর্ ািতক চাপ বিৃdরo িবকl েনi। িতিন রাখাiন গণহতয্ার
িবচাের eডহক বা asায়ী িভিtেত eকিট আnজর্ ািতক আদালত sাপন করা েযেত পাের বেলo
aিভমত েদন।

চীন eবং রািশয়া e সংকটেক িdপkীয় সংকট uেlখ কের েয aবsান িনেয়েছ, তার ফেল e
সংকট আরo দীঘর্ািয়ত হেc িকনা জানেত চাiেল িতিন বেলন, e সংকট িঘের চীন o
রািশয়ার ভূিমকা িনেয় িতিন বারবারi p  তুেলেছন। iয়াংিহ িল েরািহ া সংকট েমাকািবলায়
pধানমntী েশখ হািসনার দঢ়ৃ ভূিমকার pশংসা কেরন। িতিন আnজর্ ািতক সmpদায়েক e সংকট
েমাকািবলায় আরo সিkয়ভােব বাংলােদেশর পােশ থাকার আহবান জানান।
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েডমরা েরাড, ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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