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eলাকা। দির
ঠুনেকা aজুহ
aহরহ। সব

জািতসংঘi 
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িক  েকন? 
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নিতক েজান করা
া নানা রকম কূট
েচেয়েছন। িবিভ

eখেনা তা a াহ
কার ধানেদর সে
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রািহ ারা আমােদর
 aপরাধ কম র্কাে
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ার িস া  িনেয়ে
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া েমেয়েদর oপর
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o সরকার ধানেদ
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েদেখিছ। 
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কারেণ িময়ানমাে
িময়ানমােরর মূল 
পর িময়ানমার শ
পর িময়ানমার েস
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বেলেছ, রাখাiন 
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সরকােরর আম
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সনাবািহনী। তার 
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তারা িময়ানমােরর
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েকন েরািহ ােদর
পাের েস জ  ধ
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সংকট িনেয় আ
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ীর 

ে  না। 
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ধানম ী 
র কােছ 
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ভারেতর সে  aমীমাংিসত সম া সমাধােন ধানম ী েশখ হািসনা তাঁর ি গত স ক র্েক কােজ লািগেয়েছন। ভারেতর সে  41 
বছরেময়ািদ গ ার পািনব ন চুি  eবং পাব র্তয্ চ াম শাি চুি  সব্া েরর ে ে  ভারতীয় রাজনীিতকেদর সে  েশখ হািসনার 
ি গত স ক র্ বড় ভূিমকা েরেখেছ। তা ছাড়া সব্াধীনতার পর েথেক ভারেতর সে  সীমানা িনধ র্ারণ o িছটমহল িবিনময় সম া ঝুেল 

িছল। সমু সীমা িনধ র্ারেণর িবষয়িটo িছল aমীমাংিসত। েশখ হািসনা িদব্তীয় েময়ােদ ধানম ী হেয়i ভারেতর সে  aমীমাংিসত 
সম া সমাধােনর uে াগ েনন eবং তােত িতিন সফল হন। ি গত স ক র্ না থাকেল দীঘ র্কােলর িজiেয় থাকা সম ার সমাধান 
করা সহজ হেতা না। রািশয়ার ে িসেড  ািদিমর পুিতন, চীেনর ে িসেড  িশ িচনিপং, জাপােনর ধানম ী িশনেজা আেব, 
ভারেতর ধানম ী নের  েমািদ, জাম র্ান চয্াে লর aয্াে লা মােক র্ল, কানাডার ধানম ী জাি ন ুেডাসহ িবেশব্র aেনক সরকার o 
সরকার ধােনর সে  েশখ হািসনার ি গত স ক র্ রেয়েছ। রাে র েয়াজেন িতিন তাঁর ি গত স ক র্েক কােজ লািগেয় 
থােকন। eিট eকিট েদেশর জ  সবেচেয় বড় পাoয়া। তা ছাড়া েশখ হািসনা জািতর জনক ব ব র ক া িহেসেবo িবিভ  েদেশর 
রা  o সরকার ধানেদর কাছ েথেক িবেশষ গুরুতব্ o স ান পাে ন। eটা আমােদর েদেশর জ  বাড়িত পাoয়া। 

বাঙািল জািতর জনক eবং aিবসংবািদত েনতা িহেসেব ব ব  েশখ মুিজবo িবশব্েনতােদর কাছ েথেক িবেশষ গুরুতব্ o স ান লাভ 
কেরেছন। ব ব র কারেণi aেনক েদশ ততম সমেয়র মে  বাংলােদশেক সব্ীকৃিত িদেয়েছ। 2৯83 সােল ‘েসৗিদ আরব-চীন-
পািক ান’ বলেয় থাকা েদশগুেলার সব্ীকৃিত আদায় িক  সহজ াপার িছল না। oi িতন েদশ সব্াধীনতার পরo বাংলােদেশর িবরুে  
বড় ধরেনর ষড়যে  িল  িছল। ব ব র েনতৃতব্ o ি েতব্র কােছ সব িকছুi হার েমেনিছল। eবার জাপান সফের িগেয় ধানম ী 
েশখ হািসনা জাপােনর ধানম ী িশনেজা আেবর সে  ƣবঠক কেরন। ƣবঠেক িতিন েরািহ া তয্াবাসন ততর করেত জাপািন 
ধানম ীর সহেযািগতা কামনা কেরেছন। িশনেজা আেব েদির কেরনিন। েশখ হািসনা জাপান তয্াগ করার পরপরi কূটৈনিতক 

পয র্ােয় িময়ানমােরর oপর চাপ সৃি  কেরেছ েদশিট। iিতমে i জাপান বলেত শুরু কেরেছ, েরািহ া সম া সমাধােন ত পদে প 
িনেত হেব িময়ানমারেক। 

েশখ হািসনা iসলামী সে লন সং া oআiিসেতo েরািহ া iসুয্িট তুেলিছেলন। oআiিস ধানম ীর পােশ থাকেব বেল আশব্াস 
িদেয়েছ। তেব ধানম ী oআiিসর আেরা েজারােলা ভূিমকা কামনা কেরন। oআiিস সি য় হেল িময়ানমােরর oপর বড় ধরেনর 
চাপ ƣতির করা স ব বেল সংি  ে ে র িবেশষ রা মেন কেরন। আগামী মােসর থম স ােহ ধানম ী চীন সফর করেবন। 
চীেনর ে িসেডে র সে  িতিন েরািহ া সংকেটর িবষয় িনেয় আেলাচনা করেবন। ধানম ী খুব ভােলা কেরi জােনন, েরািহ া 
সংকট সমাধােনর মূল কািরগর চীন। চীনেক ভােলা কের ধরেত পারেল তi ei সংকট সমাধান হেব। চীন চাপ িদেল তi 
েরািহ ােদর িফিরেয় েনেব িময়ানমার। aেনেকi aব  বেল থােকন, িময়ানমাের চীেনর সব্াথ র্ আেছ। েসখােন িবিভ  ে ে  িবপুল 
পিরমাণ িবিনেয়াগ কেরেছ চীন। িনেজর সব্াথ র্ িবিকেয় িকছুi করেব না চীন। িক  বাংলােদেশo েতা চীেনর সব্াথ র্ রেয়েছ। eখােনo 
তােদর িবিনেয়ােগর পিরমাণ কম নয়। তা ছাড়া ধানম ী েশখ হািসনা থমবার 2৯৯7 সােল মতায় eেসi চীেনর সে  ঘিন  
স ক র্ গেড় েতােলন। েসi স ক র্ eখন aতয্  সুদৃঢ়। শীষ র্ েনতৃেতব্ আ ার স ক র্ ƣতির হেয়েছ। কােজi বাংলােদেশর িবপেদ চীন 
পােশ দাঁড়ােব না—তা আিম িবশব্াস কির না। 

আমরা েতা aতীেত েদেখিছ, িময়ানমােরর যু জাহাজ েবশ কেয়কবার বাংলােদেশর সমু সীমায় ঢুেক পেড়িছল। যু  বািধেয় েদoয়ার 
জ  েবশ কেয়কবার বাংলােদেশর আকাশসীমাo aিত ম কের। তখন বাংলােদশ চীেনর সহায়তা িনেয় aতয্  ƣধেয র্র সে  
পিরি িত সামাল িদেয়েছ। তেব eবােরর মেতা eত বড় সংকেট আেগ কখেনাi পেড়িন বাংলােদশ। e সংকট েমাকােবলায় 
ভারতেকo পােশ রাখেত হেব। ধানম ী েশখ হািসনা ভারত সফেরo েযেত পােরন। আবার ভারেতর ধানম ী নের  েমািদo 
বাংলােদশ সফের আসেত পােরন। eমন আভাসi িদেয়েছন ধানম ী তাঁর সংবাদ সে লেন। দুi ধানম ীর ƣবঠক ঢাকা িকংবা 
িদি  েযখােনi েহাক, ƣবঠেক দুi েদেশর িদব্প ীয় a া  iসুয্র পাশাপািশ সেব র্া  a ািধকার িদেত হেব েরািহ া সংকেটর 
িবষয়িটেক। েরািহ া তয্াবাসন ততর করেত ধানম ী েশখ হািসনা তাঁর ি গত o পািরবািরক iেমজেক কােজ লাগােল েবিশ 
ফল সূ হেব বেল মেন কির। েদেশর সব্ােথ র্ িতিন তা করেবন বেল আমরা িবশব্াসo কির।   

েলখক : সািহিতয্ক o সাংবািদক 
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