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জনক  ড  ॥ রািহ া জনেগা ীর ওপর সংঘিটত গণহত া িনেয়  থেকই সা ার মািকন মানবািধকার সং া
এইচআরডি উ। এবার হাে িরর উ  ডানপ ী ধানম ী িভ র আরবােনর সে  িময়ানমােরর রা ীয় উপেদ া আউং
সান িচর বঠক সে  দয়া এক িতি য়ায় সরাসির তােক সনাবািহনীর রািহ া গণহত ার সহায়তাকারী আখ া
িদেয়েছ সং ািট। এইচআরডি উ বলেছ, ইউেরাপ থেক িবি  িচ সখানকার অবাি ত নতা আরবােনর সে
ব ু েকই সাফল  মেন করেছন। খবর ইয়া  িনউেজর।

এক সময় য ইউেরাপ িচেক দি ণ এিশয়ায় ‘গণত  ও মিু র’ তীক বেল মেন করত, সই রািহ া িনধনযে
নিতবাচক ভূিমকার কারেণ সই ইউেরাপ থেক এেকবােরই িবি  হেয় পেড়েছন িতিন। এমন অব ায় অথৈনিতক

স ক দৃঢ় করার ত েয় ইউেরাপ সফের িগেয় বদুােপে  িভ র আরবােনর সে  সা াত কেরন িময়ানমােরর রা ীয়
উপেদ া। ই নতার বঠেকর পর এক িববিৃতেত জানােনা হয়, ইসলাম ও অিভবাসন িনেয় তারা জেনই একই
দৃি ভি  কাশ কেরেছন। মানবািধকার সংগঠন িহউম ান রাইটস ওয়ােচর এিশয়া অ েলর পিরচালক িফল রবাটসন
বেলেছন,  ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর দৃি  থেক অেনক  আেগই  দূের  চেল  গেছন  িচ। আর এখন ইউেরােপর
অবাি ত  আরবােনর সে  বঠকেক  িতিন  সাফল  মেন  করেছন। রবাটসন  বেলন,  রািহ া  িনধনযে র পরও
িময়ানমার সনাবািহনীেক িনল ভােব সমথন দয়ার পর িতিন এখন ইউেরােপর সবেচেয় অগণতাি ক নতার সে
খুিশ মেন ব ু  করেছন। িচ- আরবান বঠক শেষ দয়া এক িববিৃতেত বলা হয়, বতমােন ই দশ ও তােদর
অ ল দি ণ-পবূ এিশয়া এবং ইউেরােপর জ  সবেচেয় বড় চ ােল  হে  অিভবাসন। একই সে  মসুিলমেদর
িনেয়ও অিভ  অব ান কাশ পেয়েছ ই নতার ব েব । িববিৃতেত বলা হেয়েছ, িচ-আরবান বঠেক মাগত
বাড়েত থাকা মসুিলম জনেগা ীর সে  সহাব ােনর চ ােল  িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। রবাটসন বেলেছন, এ থেক
য   বাতা  পাওয়া  যায়  তা  হেলা,  িময়ানমার  আমােদর  নীরব  টৈনিতক  িশ াচারেক  আমেল  িনে  না।

এইচআরডি উর এই অব ান িনেয় িময়ানমােরর সরকােরর প  থেক এখনও কান ম ব  করা হয়িন।
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