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‘সরোহিঙ্গোরো বোাংলোপ্টেহি’ সুহির দুই রূপ্টে হবহিত ক্যোপ্টেরন 

 

সনোপ্টবলজয়ী অাং েোন সুহির সরোহিঙ্গো হবষয়ক্ েন্তব্য েছন্দ ক্প্টরনহন বৃপ্টেপ্টনর েোপ্টবক্ প্রধোনেন্ত্রী সেহিে ক্যোপ্টেরন। সরোহিঙ্গোরো 

বোাংলোপ্টেহি, সুহির মুপ্টে এেন অেতয ক্থন শুপ্টন িোপ্টলো লোপ্টেহন তোর।  ক্যোপ্টেরন তোর নতুন বইপ্টয় এই তথ্য প্রক্োি ক্প্টরপ্টছন। হে 

েোহে িয়োন ১৯সি সেপ্টেম্বর বপ্টলপ্টছ, ক্যোপ্টেরপ্টনর নতুন স্মৃহতক্থোপ্টক্ অপ্টনস্ট বো েৎ হিপ্টেপ্টব বর্ িনো ক্প্টরপ্টছ । েোপ্টবক্ বৃটিি প্রধোনেন্ত্রীর 

নতুন বই েত বৃিস্পহতবোর বোজোপ্টর এপ্টেপ্টছ। হতহন বৃপ্টেপ্টনর প্রধোনেন্ত্রী হছপ্টলন ২০১০ সথপ্টক্ ২০১৬ েোল ের্ িন্ত। বইটির নোে ফর 

দ্য  সরক্ে ি। দু’বোর সেেো িপ্টয়হছল ক্যোপ্টেরপ্টনর েপ্টঙ্গ সুহির। সনোপ্টবল পুরস্কোর হবজয়ী সনত্রী অাং েোন সুহি’র েপ্টঙ্গ তোর এক্টি ববঠপ্টক্র 

প্রিাংেোসূিক্ স্মৃহতিোরর্ ক্প্টরপ্টছন হতহন। ক্যোপ্টেরন হলপ্টেন: ‘আহে ের্তন্ত্রেহি  সনত্রী অাং েোন সুহির েপ্টঙ্গ র্েন েোক্ষোৎ ক্হর তেন 

হতহন তোর সেপ্টির  সপ্রহেপ্টেন্ট েপ্টে হনব িোিপ্টনর জন্য প্রস্তুহত হনহিপ্টলন এবাং তোর ক্প্টথোেক্থপ্টনর েধ্যহেপ্টয় হতহন এেো ফুটিপ্টয় 

তুপ্টলহছপ্টলন ১৫ বছর গৃিবহন্দ সথপ্টক্ হতহন হক্ ক্প্টর তোর  সেিপ্টক্ এক্টি প্রকৃত ের্তপ্টন্ত্র উত্তরপ্টর্র সিষ্টো িোহলপ্টয়হছপ্টলন।’ 

 

এর এক্বছর েপ্টর লন্ডপ্টন সুহির  েপ্টঙ্গ হিতীয় েোক্ষোৎ ঘপ্টে। ক্যোপ্টেরন এবোপ্টর হিন্নতো লক্ষয ক্প্টরন। হতহন হলপ্টেপ্টছন, ২০১৩ েোপ্টলর 

অপ্টটোবপ্টর হতহন লন্ডন এপ্টলন। তেন  সরোহিঙ্গো মুেহলেপ্টের উেপ্টর হনর্ িোতপ্টনর েবপ্টর হবশ্ববোেীর সিোে আেপ্টক্ আপ্টছ। ক্োরর্  তোপ্টেরপ্টক্ 

তোপ্টের বোহি  সথপ্টক্ হবতোিন ক্রো িপ্টয়প্টছ। ধষ ির্, িতযো এবাং এথহনক্ হিনহজাং িলপ্টছ। সেোেো হবশ্ব তো ের্ িপ্টবক্ষর্ ক্রহছল। আহে সেেো 

তোপ্টক্ বললোে।  এর উত্তপ্টর সুহি বপ্টলহছপ্টলন, ‘তোরো প্রকৃতেপ্টক্ষ বেী নয়, তোরো বোাংলোপ্টেহি।  ‘সেহিে ক্যোপ্টেরপ্টনর বইটি বোজোপ্টর 

এপ্টেপ্টছ এেন এক্টি েেপ্টয়, র্েন জোহতোংপ্টঘর এক্টি অনুেন্ধোনী হরপ্টেোে ি প্রক্োহিত িপ্টয়প্টছ। র্োপ্টত বলো িপ্টয়প্টছ, সরোহিঙ্গোপ্টের হবরুপ্টে 

েহিাংেতো প্রহতপ্টরোপ্টধ ক্োর্ িক্র েেপ্টক্ষে হনপ্টি নো। হেয়োনেোর ের্িতযোর হবিোর ক্রপ্টত েোপ্টরহন এবাং তোরো ের্িতযোপ্টক্ েণ্ডনীয় অেরোধ 

হিপ্টেপ্টব েণ্য ক্প্টর এক্টি  সফৌজেোহর আইন বতহর ক্রপ্টতও ব্যথ ি িপ্টয়প্টছ। 

 

িলহত েপ্তোপ্টির  সেোিোয় হিউম্যোন রোইেে ক্োউহিপ্টল হেয়োনেোপ্টরর ক্প্টঠোর েেোপ্টলোিনো ক্প্টরপ্টছন ইয়োাংহে হল। ২০১৭ েোপ্টলর আেপ্টস্টর 

আপ্টের েপ্টতোই ক্রুর্ অবস্থোয় রপ্টয় সেপ্টছ  সরোহিঙ্গোপ্টের জীবন- েন্তব্য ক্প্টরপ্টছন হে. হল। 

উপ্টেখ্য সর্, েোেহরক্ িোেপ্টনর হবপ্টরোহধতো ক্প্টর ১৯৮৯ েোল সথপ্টক্ ২০১০ েোপ্টলর েধ্যবতী ১৫ বছর অাং েোন সুহি গৃিবহন্দ হছপ্টলন। 

২০১৩ েোপ্টল  সরোহিঙ্গোপ্টের ওের হনর্ িোতপ্টনর েপ্টর সুহি ব্যোেক্ ও ক্প্টঠোর েেোপ্টলোিনোর মুপ্টে েপ্টিন। ক্োরর্ হতহন মুেহলে 

োংখ্যোলঘুপ্টের হবরুপ্টে েহিাংেতো বপ্টন্ধ এবাং এেনহক্ তোর হবরুপ্টে ক্থো বলপ্টত ব্যথ ি িন। ২০১৩ েোপ্টলর অপ্টটোবপ্টর সুহি হবহবহেপ্টক্ 

বপ্টলন, ‘মুেহলেরো েোপ্টে িে িপ্টয়প্টছ। হক্ন্তু  সবৌেরোও েহিাংেতোর হিক্োর। এই িীহতেোই েব োংক্ে সেপ্টক্ এপ্টনপ্টছ।’  

 


