
oয়ািশংটন েপাsেক েশখ হািসনা

     

েরািহ া  iসুয্েত  কারo  সে  সংঘােত  না  িগেয়  eর  শািnপূণর্  সমাধান  চায়  বাংলােদশ।  oয়ািশংটন  েপাsেক
েদoয়া eক সাkাৎকাের pধানমntী েশখ হািসনা e কথা বেলন। oয়ািশংটন েপােsর সাpািহক সামিয়কী টুেডস
oয়াlর্ িভuেয়র ৈবেদিশক নীিতিবষয়ক সাংবািদক ঈশান থা র েলখা ‘েরািহ া সংকট বাংলােদেশর েবাঝা
হেয় থাকেত পাের না : বেলন pধানমntী’ িশেরানােম e সাkাৎকারিট pকািশত হয়। eেত েশখ হািসনার udৃিত
িদেয় বলা হয়, ‘যিদ আnজর্ ািতক সmpদায় মেন কের, িময়ানমােরর িব েd িনেষধাjায় কাজ হেব, তা হেল
েতা খুবi চমৎকার। তেব আিম e পরামশর্ িদেত পাির না।’
েশখ হািসনা আরo বেলন, ‘িতিন e iসুয্িট িনেয় িময়ানমােরর কাযর্ত েবসামিরক েনতা েনােবল িবজয়ী aং
সান সু িচর সে o আেলাচনা কেরেছন। সু িচ e পিরিsিতর জনয্ েদশিটর সামিরক বািহনীেক দায়ী কেরেছন।
িতিন  আমােক  বেলেছন-  েসনাবািহনী  তার  কথা  খুব  eকটা  েশােন  না।  ভারেত  2016  সােল  আেয়ািজত
আnজর্ ািতক শীষর্ সেmলনকােল তােদর মেধয্ oi ৈবঠকিট হয়। eর পর েথেক সু িচ েদশিটর সামিরক বািহনীর
িসdাnেকi  সমথর্ন  িদেয়  যােcন  eবং  eমনিক  িতিন  জািতগত  সংখয্ালঘু  েগা ীিটেক  েবাঝােত  ‘েরািহ া’
শbিটo ucারণ কেরন না। oi সাkাৎকাের েশখ হািসনা আরo বেলন, eখন আিম েদখেত পািc িতিন (সু
িচ) তার aবsান েথেক সের eেসেছন।’ সাmpিতক eকিট িনবেnর বরাত িদেয় oয়ািশংটন েপােs বলা হয়,
iueন কিমশেনর eকিট pিতেবদন সতকর্  কের িদেয়েছ, 2017 সােল রাখাiন রােজয্ েয ধরেনর সিহংসতার
কারেণ  েরািহ ারা  েদশতয্ােগ  বাধয্  হয়  eখেনা  েসখােন  eকi  aবsা  িবরাজ  করেছ।  pিতেবদেন  বলা  হয়,
‘িময়ানমার সরকােরর eকিট aংেশর oi গণহতয্ার সে  জিড়ত থাকার েজারােলা pমাণ িমেলেছ। েসখােন
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আবারo  গণহতয্া  সংঘিটত  হoয়ার  বড়  ধরেনর  ঝঁুিক  রেয়েছ।  িময়ানমার  সরকার  গণহতয্া  েঠকােত,
গণহতয্ার সু ু  তদn করেত o গণহতয্ার সে  জিড়ত aপরাধীেদর শািs িদেত বয্থর্ হেয়েছ। িময়ানমাের িনযুk
জািতসংেঘর িবেশষ দতূ iয়াংিহ িল e মােসর েগাড়ার িদেক সাংবািদকেদর বেলন, ‘সিহংসতা দমেন িময়ানমার
িকছুi কেরিন। রাখাiেন eখেনা েযসব েরািহ া আেছন, তারা 2017 সােলর আগেs সিহংসতার সময়কার
মেতাi ঝঁুিকপূণর্ পিরিsিতর মেধয্ রেয়েছ।
িনবnিটেত  আরo  বলা  হেয়েছ,  বাংলােদেশ  আ য়  েনoয়া  শরণাথর্ীেদর  েছাট  eকিট  দেলর  িময়ানমাের
pতয্াবাসেনর  বয্াপাের  েদশিটর  সে  চুিk  হেলo  শরণাথর্ীেদর  aিধকাংশ  রাখাiেন  িফের  েযেত  ভয়  পােc।
ত ণী o নারীরা aৈবধ মানব পাচােরর িশকার হেc- eমন িরেপােটর্ র pস o িতিন uেlখ কেরন। িনবেn
বলা হয়, গত সpােহ জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদ pধানমntী েশখ হািসনা তার বkৃতায় বেলন, আnজর্ ািতক
সmpদায়েক aবশয্i সামািজক aবsার aসমথর্তা বুঝেত হেব। িতিন আরo বেলন, তার েদশ ‘িময়ানমােরর
িনেজেদর সৃ  সংকট’ েমাকািবলা করেছ।
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