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 িনউইয়ক টাইমেসর স াদকীয় 

বাংলােদেশর স সমা  একাদশ জাতীয় সংসদ িনবাচনেক ‘ হসেনর ভাট’ আ া িদেয় মািকন সংবাদমা ম  িনউইয়ক 
টাইমেসর এিডেটািরয়াল বাড সামবার এক  স াদকীয় কাশ কেরেছ। 

এেত ধানম ী শখ হািসনার িবগত ১০ বছেরর সাফে র শংসা করা হয়। মাথািপ  আয় ১৫০ ভাগ ি , চরম দাির  ১৯ শতাংশ 
থেক ৯ শতাংেশ নেম আসার িবষয় েলােক উে খ করা হয়। তেব ধানম ীর সব অজন িনবাচেন একতরফা জেয়র কারেণ ান 

হেয়েছ বেল এেত উে খ করা হেয়েছ। িনবাচেনর আেগ থেকই ানীয় ও মানবািধকার সং া েলা িবেরাধী প েক মিক ও 
ফতােরর সমােলাচনা কের আসিছল। িনবাচনী চারণায় কমপে  ১৭ জন িনহত হেয়েছ। িহউ ান রাইটস ওয়ােচর এক 

িতেবদেন যটা িছল- ‘িবচার িবভাগ বা িনবাচন কিমশেনর বাধা ছাড়া সমােজর িথতযশা থেক সাধারণ মা েষর মে  ভীিত 
ছড়ােনার এক  আবহ।’ িনউইয়ক টাইমস গত িডেস ের  টাইমসেক দয়া ধানম ীর এক সা াৎকােরর উ িত দয়, যখােন 
িতিন বেলন, ‘আিম যিদ খা , চাকির, া েসবার ব া করেত পাির, তেব সটাই মানবািধকার।’ িবেরাধী দল, শীল সমাজ, 
এনিজও কী বলল তা িনেয় আিম িচি ত নই। আিম আমার দশেক িচিন, আিম জািন কীভােব দেশর উ য়ন করেত হয়।’ এরপরই 
স াদকীয় েত  তালা হেয়েছ- যখােন সা িতক জিরেপ শখ হািসনার জয়লােভর স হ স াবনা িছল, সখােন কন এই 
অথহীন িনবাচনী ফলাফল। শখ হািসনার সব অজন ান হেয় গল তার ক বাদী প িত এবং দমন লক আচরেণর কারেণ। এখন 
তার িনবািসত বা আ েগাপেন থাকা িবেরাধীরা আরও ক র এবং িবেদিশ সমথকরা আরও সতক হেয় উঠেব। লখা েত িনবাচন 
িনেয় মািকন ট িডপাটেম  ও ইউেরািপয়ান ইউিনয়েনর অস ি র কথাও উে খ করা হেয়েছ। লখা র সমাি  টানা হয় এই বেল, 
সা িতককােল শখ হািসনার রাজৈনিতক ও ি গত য গিতপথ, তােত এ ধরেনর উপেদশ িদেয় তােক নড়ােনা যােব না। িক  
বাংলােদেশর সে  বসা করেছ এবং দির তা ােসর কারেণ উৎসািহত করেছ এমন িম েদর মেন রাখেত হেব য মানবািধকার 
কােনা আেরািপত বমানান সং িত নয়, বরং এ  উ য়ন ও অ গিতর এক  ণ উপাদান। 


