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চীেনর ওিবআর কে  িচি ত হওয়া উিচত নয় ভারেতর - িসএনএন িনউজ এই ন 

 

ভারতীয় সংবাদমা ম িসএনএন িনউজ এই নেক দয়া এক সা াৎকাের ধানম ী শখ হািসনা বেলেছন, ভারেতর মেতা এত বড় দশ, এত 
বড় যার অথনীিত তার উিচত না (চীেনর ওয়ান ব , ওয়ান রাড ক  িনেয়) িচি ত হওয়া। বরং অথৈনিতক ােথ ভারত এেত  হেত 
পাের। িতিন উে খ কেরন, িব  এখন ‘ াবাল িভেলজ’ হেয় গেছ। অথৈনিতক উ য়েনর জ  কােনি িভ র দরকার। এ  বই জ ির। চীন, 
ভারত, বাংলােদশ ও িময়ানমার এরই মে  কােনি িভ র িবষেয় ি  া র কেরেছ; িবিসআইএেমর ইেকােনািমক কিরেডার। এই ি  

া িরত হেয় যাওয়ার পর আিম মেন কির না ভারেতর ি ার আর কােনা কারণ থাকেত পাের। িত ার পািন ব ন ি র ে  ভারেতর 
ধানম ী নের  মািদর অব ানেক সহেযািগতা লক আ া িদেয় ধানম ী শখ হািসনা বেলেছন, সম া হে  িদিদমিণেক (পি মবে র 

ম ী মমতা বে াপা ায়) িনেয়।  
িতিন আেরা বেলেছন, িময়ানমােরর সােথ ভারেতর স ক ভােলা। রািহ া ত াবাসন স ব কের লেত ভারেতর উিচত িময়ানমােরর ওপর 
চাপ দয়া। সংবাদমা ম র পে  সা াৎকার হণ কেরেছন জাকা জ াকব। গত রাববার ভারতীয় িভ সা াৎকার  স চার কের। িনউজ 
পাটাল বাংলা ি িবউন সা াৎকার র িব ািরত কাশ কেরেছ গতকাল সামবার।  

িসএনএন িনউজ এই ন-এর পে  সা াৎকার হণকারী জাকা জ াকব ধানম ী শখ হািসনােক ২০১৮ সােলর ৩০ িডেস েরর িনবাচেনর 
ফলাফলেক ‘জনগেণর ঐিতহািসক রায়’, ‘পরপর িতনবার িবজেয়র রকড’ আ া িদেয় িতিন  কেরন: ৮০ শতাংেশর বিশ ভাট পাওয়ার 
পর আপনার অ িত কমন? 
শখ হািসনা: এটা ক য ভারতীয় উপমহােদেশর ইিতহােস আমরাই টানা তীয়বােরর মেতা িনবািচত হেয়িছ। এ জ  থমত আিম 
ভাটারেদর ধ বাদ িদেত চাই। তারা আমােক ও আমার দলেক ভাট িদেয়েছন। বাংলােদশ আওয়ামী লীগ িতি ত হেয়িছল মা েষর অিধকার 

আদােয়র জ । িত ার পর থেকই দল  জনগেণর অিধকার আদােয়র সং ােম লড়াই চািলেয় যাে । জািতর জনক ব ব  শখ িজ র 
রহমােনর ন ে  সংগ ত হেয় এই দেশর মা ষ দশ াধীন কেরিছল। াভািবকভােবই আমােদর জনগেণর িত দায়ব তা আেছ। এবার 
আমরা তীয়বােরর মেতা সরকার গঠন কেরিছ। থমবার আমরা সরকার গঠন কেরিছলাম ১৯৯৬ সােল। তখন জনগণ ঝেত পেরিছল, 
আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেত পারেল জনগেণর জ  কাজ কের। 
িসএনএন িনউজ এই ন: ভারতীয় উপমহােদেশর রাজনীিত ও িনবাচেন মতাসীনেদর িব ে  এক ধরেনর জনমত থাকার কথা বলা হয়। কারণ 
মা ষ সরকােরর ওপর বিশ  থােক। আপিন পর পর িতনবার িজেতেছন। িনবাচন থেক আপিন কী ঝেত পেরেছন? 
শখ হািসনা: মা েষর আ া অজন করেত পারেল মতাসীনিবেরাধী অ িত জেগ ওেঠ না। দেশর জনগণ আমােদর হণ কেরেছ। তারা 
েঝেছ, একমা  আমরাই তােদর ভােলা করেত পাির। ১৯৭৫ সােল জািতর িপতােক হত ার পর থেক দশবাসী িনবািচত জন িতিনিধেদর হাত 
থেক মতা কেড় িনেত দেখেছন, সামিরক অ ান দেখেছন, সামিরক শাসন দেখেছন। পরবত েত তােদর দখেত হেয়েছ সরকােরর 
ন িত, জন ীিত, জি বাদ সংি তা, এমনিক অথ পাচােরর মেতা কমকা ও। অ  িদেক দেশর জনগণ আমােদর সরকােরর িমকা 
দেখেছ। আমরা জনগেণর জ  কাজ কির। আর সজ ই মা ষ আমােদর ত া ান কেরিন। আমােদর দেশর জনগণ িক  তােদর 
ভাটািধকােরর িবষেয় অত  সেচতন। আমরা যিদ অ হণেযা  িক  করতাম তাহেল তারা আমােদর ভাট িদেতন না। আমরা মা েষর আ া 

অজন করেত পেরিছ, যটা সবেচেয় ণ িবষয়। 
িসএনএন িনউজ এই ন : স ে  বাংলােদেশর িবেরাধী রাজৈনিতক দল, িবিভ  আ জািতক সং া এমনিক কেয়ক  িবেদশী সরকােরর প  
থেক িনবাচেনর বধতা িনেয় য  উেঠেছ স েলােক আপিন িকভােব দখেছন? তারা বেলেছন, ‘ জেল থাকার কারেণ িনবাচেন িবেরাধীেদর 

অেনকেকই িত ি তা করেত পােরনিন। িনবাচন পাতােনা িছল।’ 
শখ হািসনা: গণতে  সমােলাচনা ব াভািবক িবষয়। আমােদর দেশ সংবাদপে র াধীনতা আেছ। সবাই সবার মত কাশ করেত পাের, 



আেলাচনা করেত পাের। আ জািতক স দায়ও সমােলাচনা করেত পাের। িক  তােদর বা বতা ঝেত হেব। সমােলাচনার করার আেগ তােদর 
ববত  িনবাচন েলার ফলাফল দখা উিচত। এবােরর িনবাচন অেনক শাি ণ হেয়েছ। আিম অ ীকার করিছ না, য িক  িক  ােন িবি  

সিহংসতা হেয়েছ। আমরা স ও চাইিন। এ েলা িবেরাধী রাজৈনিতক দেলর লাকজন কেরেছ। তারা বরং আমােদর দেলর ব  নতাকম েক 
হত া কেরেছ। তারপরও মা ষ ঘর ছেড় বিরেয় এেসেছ ভাট িদেত। নারী ও ন ন ভাটাররা িব ল সং ায় এিগেয় এেসেছ আওয়ামী লীগেক 
ভাট দয়ার জ । তারা সমােলাচনা করেছন। িক  তােদর তা মাণ দখােত হেব য িক খারাপ কাজ সরকার কেরেছ। স রকম িক  হেয় 

থাকেল আমরা ভিব েত আেরা সতক থাকব। আমােদর িবেরাধী দেলর সম া হে , তােদর নতা ক তা তারা িনেজরাই জােন না। তারা 
িনবাচেন িজতেল ধানম ী হেতা ক? তারা এ ে র কােনা উ র িদেত পােরিন। আেরক  িবষয় হে , তােদর মেনানয়ন বািণজ । িনবাচেনর 
নােম তারা বািণজ  কেরেছ। তারা টাকা িনেয় একজনেক মেনানয়ন িদেয়েছ। এক ঘ ার মে  তারা আেরকজনেক সই মেনানয়ন িদেয় িদেয়েছ। 
জামায়ােতর অেনক নতাই ‘ াপরাধী’। তােদর িবচার হেয়েছ। িবএনিপ যখন জামায়ােত ইসলামীেক সে  িনেয়েছ, তখন মা ষ তােদর 
এেকবাের ত া ান কেরেছ। তােদর জি বাদ, অথ পাচার ও ন িতর কারেণ মা ষ তােদর হণ কেরিন। মা ষ কন তােদর ভাট দেব? 
জনগণ জানত আমােদর দল মতায় গেল তােদর জ , দেশর জ  কাজ করেব। তখন তারা ধের িনেয়েছ, আমােদর ভাট িদেলই তােদর জ  
ভােলা। 
িসএনএন িনউজ এই ন: জামায়াতেক িনেয় য একটা শ া িছল য তারা মতাসীন হেল বাংলােদশেক চরমপ ার িদেক িনেয় যােব, স িবষেয় 
িক  ব ন। 
শখ হািসনা: জামায়াত এখন িবএনিপর সােথ আেছ। তােদর জাট আেছ। আদালেতর আেদেশ জামায়ােতর িনব ন বািতল হেয় গেলও িবএনিপ 

তােদর সােথ রেখেছ। তােদর লাকেদর মেনানয়ন িদেয়েছ। সসব আসেন তারা জনগেণর ারা ত া াত হেয়েছ। তরাং যারা আমােদর 
সমােলাচনা করেছ তােদর ঝেত হেব, িবেরাধী দল িনবাচেনর সময় কী কেরেছ। আমার মেন হেয়েছ, িবেরাধীরা িনবাচেনর সময় আসেল সই 
মা ায় সি য়ও িছল না। ন ে র স ট তােদর জ  অেনক বড় সম া িছল। যখন দ া  ও পলাতক আসািমেক নতা করা হয় তখন জনগণ 
কন তােদর ভাট দেব? 

িসএনএন িনউজ এই ন : ভারত চীেনর ‘ওয়ান ব , ওয়ান রাড’ মহাপিরক নার অংশ নয়। আমরা জািন চ াম- নিমং হাইওেয়সহ িবশাল 
বড় বড় ক  তিরর াব আেছ বাংলােদশ-চীেনর। চীেনর ‘ওয়ান ব , ওয়ান রাড’ পিরক নার িবষেয় থাকা ভারেতর ি া কমােত 
আপিন কী বেল ভারতেক আ  করেবন? 
শখ হািসনা: িব  এখন ‘ াবাল িভেলজ’ হেয় গেছ। অথৈনিতক উ য়েনর জ  কােনি িভ র দরকার। এটা বই জ ির। চীন, ভারত, 

বাংলােদশ ও িময়ানমার ইেতামে  কােনি িভ র িবষেয় ি  া র কেরেছ; িবিসআইএেমর ইেকােনািমক কিরেডার। এই ি  া িরত 
হেয় যাওয়ার পর আিম মেন কির না ভারেতর ি ার আর কােনা কারণ থাকেত পাের। 
বরং আমার মেন হয় এেত বসায় বািণজ  বাড়েব। এেত বাংলােদশ, চীন, ভারত ও িময়ানমার সবাই লাভবান হেব। অথৈনিতক উ য়েনর জ  
কােনি িভ  জ ির। যিদ কােনা িবষয় িনেয় শ া থােক তাহেল ভারত ি প ীয় বা ব প ীয় আেলাচনার মা েম স েলার সমাধােন উে াগী 
হেত পাের। ভারত ও চীন উভেয়ই আমােদর িতেবশী। ভারত আমােদর সবেচেয় কােছর িতেবশী। আমরা িলিন, আমােদর ি ে র সময় 
ভারেতর সহেযািগতার কথা। তারপর ১৯৭৫ সােলর হত াকাে র পর তারা আমােদর পিরবারেক আ য় িদেয়েছ। আমরা ভারেতর সােথ িছটমহল 
িবিনময় ি  কেরিছ। ি  সংসেদ পাস করােত ভারেতর সব দেলর সংসদ সদ রা ভাট িদেয়েছন। এর মা েম ৬৮ বছর পর আমরা 
িছটমহল সম ার সমাধান করেত পেরিছ। এ  এক  ঐিতহািসক ঘটনা। িবে র ব  দশ িছটমহল িবিনময় করেত িগেয় ে  জিড়েয় পেড়। 
অথচ এখােন আমরা স  কেরিছ উৎসব খর পিরেবেশ। ভারেতর মেতা এত বড় দশ, এত বড় যার অথনীিত তার উিচত না (চীেনর ওয়ান ব , 
ওয়ান রাড ক  িনেয়) িচি ত হওয়া। বরং অথৈনিতক ােথ ভারত-এর সােথ  হেত পাের। 
িসএনএন িনউজ এই ন : রািহ ােদর িবষেয় আপিন বেলেছন, চীন ও ভারেতর মেতা বড় িতেবশী দশ েলা যিদ আেরা এক  বিশ িমকা 
রাখত তাহেল আপনার সরকােরর পে  িবষয়  সামলােনা সহজ হেতা। রািহ ােদর িবষেয় আপিন চীন ও ভারেতর কােছ কী ধরেনর িমকা 

ত াশা কেরন? 
শখ হািসনা : এ ে র জ  অেনক ধ বাদ। রািহ া স ট আসেলই আমােদর জ  অেনক বড় এক  িবষয়। আ য় নয়া ১০ লােখরও বিশ 

মা ষ আমােদর জ  অেনক বড় চাপ। আমরা চাই, িবষয় র ত সমাধান হাক এবং রািহ ারা তােদর িনেজেদর দেশ িফের যাক। আিম মেন 
কির, বড় িতেবশী দশ িহেসেব এ ে  ভারেতর িমকা রাখা দরকার। তােদর সােথ িময়ানমার সরকােরর ভােলা স ক। রািহ ােদর 
িনেজেদর দেশ িফের যাওয়া িনি ত করেত ভারত িময়ানমােরর িব ে  চাপ েয়াগ করেত পাের, বা বস ত পদে প িনেত পাের বা সম ার 
সমাধােন তােদর আেলাচনায়ও ডাকেত পাের, রািহ ােদর ত াবাসন িনি ত করেত ভারেতর সহেযািগতা আমােদর দরকার। 
িসএনএন িনউজ এই ন : ভারত ও বাংলােদেশর মে  থাকা অমীমাংিসত সম া েলার এক  িত ার পািন ব ন। আপিন িক মেন কেরন, 

তীয়বার মতায় আসার এই ময়ােদ িবষয় র সমাধান হেয় যােব? 
শখ হািসনা: িন য়ই। আমরা সটাই ত াশা কির। িক  িবষয়  িনভর করেছ ভারেতর ক ীয় সরকার ও রাজ  সরকােরর ওপর। আিম 
ধানম ী নের  মািদর পদে েপর শংসা করেত চাই, িতিন বা বস ত পদে প হণ কেরেছন। তার িমকা সহেযািগতা লক। 

সম া হে  িদিদমিণেক িনেয়। আপনারাও সটা জােনন। আিম তার সােথও কথা বেলিছ। িতিন একপযােয় রািজও হেয়িছেলন। িক  শষ পয  
ি  বা বায়ন করা যায়িন। আিম আশা কির, ভিব েত এর সমাধান হেয় যােব। 


