
    

েরািহ া pতয্াবাসেন নতুন ফমুর্লা চীেনর

িময়ানমার সরকােরর িবষেয় েরািহ ােদর ‘আsার ঘাটিত’ দরূ করেত নতুন ফমুর্লা utাপন কেরেছন চীনা
রা দতূ িল িজিমং। ei pিkয়ার নাম িতিন িদেয়েছন ‘1+1+2’ আiিডয়া। নতুন ei ফমুর্লা কীভােব কাজ
করেব  েসi  বণর্নাo  িদেয়েছন  চীনা  রা দতূ।  গতকাল  ঢাকায়  জাতীয়  েpস  kােব  eক  েসিমনাের  িতিন  e
পdিতর  কথা  তুেল  ধেরন।  iংেরিজ  ৈদিনক  বাংলােদশ  েপাs  ‘েরািহ ােদর  শািnপূণর্  pতয্াবাসেনর  েকৗশল
সnান’  শীষর্ক  e  েসিমনােরর  আেয়াজন  কের।  রা দতূ  িল  িজিমং  বেলন,  েরািহ ােদর  সে  িময়ানমার
সরকােরর তথাকিথত িব ােসর ঘাটিত েমাকািবলায় ‘oয়ান pাস oয়ান pাস টু’ আiিডয়া িনেয় eেসিছ আিম।
eেkেt eকিট েরািহ া পিরবার eমন eকজনেক pিতিনিধ িহেসেব িনবর্াচন করেব, েয িকনা িময়ানমাের িফের
যােব।  চীন  তােদর  দিুট  েমাবাiল  েফান  েদেব।  eকিট  oi  pিতিনিধর  কােছ  থাকেব,  আেরকিট  থাকেব
কkবাজাের তার পিরবােরর সদসয্েদর কােছ। ফেল পিরবােরর pিতিনিধরা িময়ানমাের িগেয় যা েদখেবন, তা
জানােত  পারেবন  শরণাথর্ী  িশিবের থাকা  তার  sজনেদর।  িময়ানমাের  িগেয়  তারা  sচেk  পিরিsিত েদখেব,
রাখাiেনর  পিরিsিত  ভােলা  o  িনরাপদ  িক-না  তাৎkিণকভােব  পিরবােরর  সে  ভাগাভািগ  করেব।  েসi
আেলােক  তারা  েদখেব,  সামেন  আগােনা  যােব  িক-না।  ei  েscােসবক  pিতিনিধেদর  িনরাপtা  িময়ানমার
সরকারেক িনি ত করেত হেব বেল মnবয্ কেরন চীনা রা দতূ। েরািহ া সংকেট িময়ানমােরর পk েনoয়ায়
চীেনর  সমােলাচনার  জবােব  রা দতূ  বেলন,  পৃিথবীর  aেনক  েদেশ  eমন  কথা  চালু  আেছ,  চীন  যা  বেল
িময়ানমার েসi aনযুায়ী  কাজ কের। ei  ধরেনর িব াস েথেক eকিট ধারণা ৈতির  হেয়েছ  েয aথর্ৈনিতক
কারেণ চীন েবাধহয় সবসময় িময়ানমােরর পেk থাকেছ। eটা সm ূণর্ ভুল। িময়ানমার o বাংলােদশ সাবর্েভৗম
েদশ। কী করেত হেব েসটা তােদর বলার aিধকার চীেনর েনi। িময়ানমােরর সব ৈবেদিশক নীিত ‘সমতা o
পারsিরক সmােনর’ oপর  িভিt কেরi  িঠক হয়  মnবয্ কের রা দতূ বেলন, আিম eবং  iয়া েুন  আমার
সহকমর্ী- আমরা েকবল বাতর্ া েপৗঁেছ িদi, সহায়তা কির, সােজশন ৈতির কের িদi। আমরা েকােনা েদশেক
eমন েকােনা কাজ করেত বাধয্ কির না, েযটা তারা করেত চায় না। দiু েদেশর মেধয্ aমীমাংিসত িবষেয়র
েkেt আপস রফার সীমাটা েকাথায়, eেkেt মলূ চািলকাশিk কারা- ‘চীন তা জােন’ বেল মnবয্ কেরন িল
িজিমং।  েরািহ া  সংকেটর  েkেt  িতনিট  িবষেয়  আ  পদেkপ  িনেত  আnজর্ ািতক  সmpদােয়র  pিত  আhান
জািনেয় রা দতূ বেলন, কkবাজােরর মানেুষর  oপর  আরo েবিশ  নজর িদেত হেব, কারণ তারাo ভুগেছ;
িdতীয়ত  aথর্  সহায়তার  েkেt  িsিতশীলতা  বজায়  রাখা  eবং  eর  যথাযথ  তদারক  করা,  যােত  টাকাটা
িঠকমেতা েরািহ া eবং sানীয়েদর জনয্ খরচ হয়। তৃতীয়ত, িময়ানমার o বাংলােদেশর মেধয্ বnুtপূণর্ o
শািnপূণর্ সংলাপ বজায় রাখা। জািতসংেঘর শরণাথর্ী সংsার (iueনeiচিসআর) পিরচালক িsেভন করিলস
েসিমনাের বেলন, আিম আমার িtশ বছেরর জীবেন eমন aবণর্নীয় শরণাথর্ী িশিবর েদিখিন, েযটা েদেখিছ
েরািহ া  কয্ােm  িগেয়।  বাধয্  হেয়i  তারা  েসখােন  বসবাস  করেছ।  আিম  যােদর  সে  কথা  বেলিছ,  তােদর
শতকরা 97 জনi িনেজেদর েদেশ িফের েযেত চায়। তেব eর জনয্ তারা িনরাপtার িন য়তাo চায়। আর
তােদর e িনরাপtার জনয্ pেয়াজন শািnপূণর্ pতয্াবাসন। বাংলােদশ েপােsর pধান সmাদক শরীফ শাহাব
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uিdেনর সভাপিতেt জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর সােবক েচয়ারময্ান কাজী িরয়াজলু হক েসিমনাের মলূ
pবn uপsাপন কেরন। aনয্েদর মেধয্ iনিsিটuট aব কনি k ল aয্াn েডেভলপেমn sািডেজর িনবর্াহী
পিরচালক  aবসরpাp  েমজর  েজনােরল  আবদরু  রিশদ,  কানািডয়ান  হাiকিমশেনর  রাজৈনিতক  uপেদ া
সািবনা iয়াসিমন aনু ােন বkবয্ েদন।

েরািহ া pতয্াবাসেন নতুন ফমুর্লা চীেনর|477742|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/477742/2019-11-25

2 of 2 11/25/2019, 12:19 PM


