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রািহ া ই েত ভূিমকা

িনরেপ  হেয়েছ ভারত, িবচাের অনা হী চীন

ফাইল ছিব

রািহ া ই েত িতেবশী ভারতেক ‘িনউ ালাইজড’ (িনরেপ ীকরণ) করেত পেরেছ বাংলােদশ। গত মােসর
থম স ােহ ব াংকেক িময়ানমােরর ট কাউে লর অং সান  িচর সে  বঠেক ভারেতর ধানম ী নের

মািদ রািহ ােদর ত িফিরেয় নওয়ার তািগদ িদেয়েছন। সা িতক সমেয় রািহ া ই েত, িবেশষ কের
রাখাইন রাজ  পিরি িত িনেয় উে গ জািনেয়েছ চীন ও জাপান।

ঢাকার টৈনিতক সূ েলা  বলেছ, ভারত, চীন,  জাপান—সবাই চায় রািহ া  সংকেটর সমাধান। তােদর
সবার ত াশা, রািহ ােদর ত ত াবাসন। িক  রািহ া িনপীড়েনর জবাবিদিহর আ জািতক উেদ াগ িনেয়
তােদর অব ানগত পাথক  আেছ।

নাম  কােশ  অিন ুক  এক  টনীিতক  কােলর  ক েক,  “আমরা  ভারতেক  রািহ া  ই েত  অ ত
‘িনউ ালাইজড’ করেত পেরিছ। আমরা মেন কির, জবাবিদিহর ে  চীেনর বড় ভূিমকা রাখার েযাগ িছল
ও আেছ। িবেশষ কের, জািতসংঘ িনরাপ া পিরষেদ িময়ানমােরর জবাবিদিহর ে  এখেনা বড় বাধা চীন।”
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টৈনিতক সূ েলা  বলেছ, ভারত ও জাপােনর নতারা  সা িতক সমেয় রািহ া  ই েত য ের কথা
বেলেছন তা বাংলােদেশর অব ােনর ায় কাছাকািছ। তেব জবাবিদিহর উেদ াগ িনেয় এেকক দেশর অব ান
এেকক রকম। কউ কউ কের মেন কের, রািহ া ই েত আজ িময়ানমারেক আ জািতক অ েন জবাবিদিহ
করেত হেল  ভিব েত  অেনক ই েত তােদরও জবাবিদিহর  মুেখামুিখ  হেত হেব।  তেব রািহ া  ই েত
বরাবরই বাংলােদেশর পােশ জারােলাভােব আেছ যু রা , যু রাজ , ইউেরাপীয় ইউিনয়নসহ (ইইউ) পি মা
দশ েলা।  জবাবিদিহর  আ ান  জািনেয়  জািতসংেঘর  িবিভ  ফারােম  তালা  াব েলার  সমথক  ও

পৃ েপাষক হেয়েছ ইইউ। যু রাজ  জািতসংঘ িনরাপ া পিরষেদ রািহ া ই েত ‘ পন হা ােরর’ ভূিমকা
পালন করেছ।

রািহ া  সংকট  সমাধােন  ভূিমকা  রাখার  লে  কানাডা  িময়ানমারিবষয়ক  িবেশষ  দূত  িনেয়াগ  িদেয়েছ।
কানাডার হাইকিমশনার বনওয়া ি ফনেটইন গত শিনবার ঢাকায় বেলেছন, তাঁর দশ িময়ানমােরর ওপর
িনেষধা া আেরাপসহ সব ধরেনর েচ া চািলেয় যাে ।

কানাডা িময়ানমােরর ট কাউে লর অং সান  িচর স ানসূচক নাগিরক ও বািতল কেরেছ। অ িদেক
যু রা  রািহ া িনপীড়েনর সে  জিড়ত িময়ানমােরর সামিরক বািহনীর িট ইউিনেটর সবার ওপর িনেষধা া
আেরােপর পাশাপািশ সামিরক স ক সীিমত কেরেছ। কানাডা ও ইইউও িময়ানমােরর বশ কেয়কজন জ
সামিরক কমকতার ওপর মণ িনেষধা া  িদেয়েছ। এর ফেল িময়ানমােরর সামিরক বািহনীর সদ েদর
বি ক িবচরণে  ছাট হেয় আসেছ। পাশাপািশ তাঁেদর জবাবিদিহ করার উেদ াগও চলমান।

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধুরী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মুি ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : [email protected]
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