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বার  সকােল  আজারবাইজােনর  রাজধানী  বা েত   হেয়েছ  জাটিনরেপ  আে ালেনর  ( াম)
’িদনব াপী শীষ সে লন। এেত রািহ া সংকেটর িবষয়িট তুেল ধেরেছন ধানম ী শখ হািসনা।

রািহ া সংকট কবল বাংলােদেশ নয়, এর বাইেরও অি িতশীলতা তির করেছ উে খ কের ধানম ী
বেলেছন, িময়ানমােরর নাগিরকেদর িনরাপ া ও মযাদার সে  তােদর িনজ ভূিমেত িফের যাওয়াই  এ
সংকেটর  একমা  সমাধান।  এছাড়া  সমকালীন  িবে র চ ােল  মাকােবলায়  বা ং  সে লেন  গৃহীত
নীিতমালার আেলােক সি িলত ও যথাযথ পদে প নয়ার আ ান জানান ধানম ী। আমরা মেন কির,
মানবতার ােথ এবং মা েষর মযাদার র া িনি ত করার জ  ু  জািতেগা ী রািহ ােদর মৗিলক
অিধকার েলা ত িফিরেয় দয়ার িবক  নই।

আথ-সামািজক ে  আমােদর অেনক সাফল  থাকেলও জলবায়ু পিরবতনজিনত সম া এবং রািহ া
সংকেট আমােদর িহমিশম খেত হে । অথচ এ িট সংকেটর কােনা একিট তিরর পছেনও আমােদর
হাত নই। উ ত দশ েলা কতৃক ফিসল ফুেয়ল ও িসএফিসসহ িবিভ  ধরেনর গ াস ব বহােরর কারেণ
জলবায়ু  পিরবতেনর  সংকট  তির  হেয়েছ।  অ িদেক  রািহ া  সংকেটর  শকড়  রেয়েছ  িময়ানমােরর
অভ ের। িক  ভাগ জনক হেলও সত , এ িট সংকেটর বড় ধরেনর খসারত আমােদর িদেত হে  ু
ভূখে র দশ হেয়ও। এসব িবষয় তুেল ধের রািহ া সম ার সমাধােন আ জািতক স দােয়র সহায়তা

ত াশা কেরেছন ধানম ী। আ জািতক স দােয়র উিচত িনরাপ া ঝঁুিকসহ সবিকছু িবেবচনায় িনেয় এ
সংকট ত সমাধােনর ওপর জার দয়া।

  যগুা র ড    
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াম সে লেন আরও অেনক িকছু তুেল ধরার পাশাপািশ ১৯৭১ সােলর মিু যেু র সময় আমােদর ১
কািটর বিশ শরণাথীেক ভারেতর আ য় দয়ার িবষয়িট উে খ কেরেছন ধানম ী। িনেজেদর ভাগাি র

অতীত রণ কেরও মানবতার ােথ সামিয়কভােব আমরা িময়ানমােরর ১১ লােখর বিশ রািহ ােক আ য়
িদেয়িছ। িক  িনেজেদর সীিমত সামথ  িদেয় এবং পিরেবশ ও জীবৈবিচ  ংস কের বছেরর পর বছর
তােদর ধের রাখা আমােদর পে  স ব নয়। এ অব ায় িবে র ভাবশালী দশ েলা রািহ া ই েত চপু
কের বেস থাকেত পাের না। িবষয়িট িব স দায়েক অ ধাবন করেত হেব। এ সংকট সমাধােন তৎপর
হেত হেব।

আশার কথা,  াম সে লেনর ফাঁেক ধানম ী শখ হািসনার সে  বঠেক রািহ া সম ার শাি পূণ
সমাধান  এবং  হত াযে র  িবচার  দািব  কেরেছন  মালেয়িশয়ার  ধানম ী  ডা.  মাহািথর  মাহা দ।
আিসয়ানেক সে  িনেয় রািহ ােদর ত াবাসেন িনেজেদর অব ান পুনব  কের সব সময় এ িবষেয় কাজ
কের  যাওয়ার  িত িত  িদেয়েছন  িতিন।  এছাড়া  ইরােনর  প  থেকও  রািহ া  সম া  সমাধােন
আ জািতক পযােয় িময়ানমােরর ওপর চাপ েয়াগ করা হেব বেল জািনেয়েছন িসেড ট হাসান হািন।
সবার সি িলত পদে েপর মাধ েম িবে  সবেচেয় ঝুঁিকর মেুখ থাকা ু  নেৃগা ী  রািহ া  জনেগা ীর
নাগিরক  ও িনরাপ াসহ িময়ানমাের িফের যাওয়ার পথ তির হেব বেল আমােদর িব াস।
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