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ফিন  সরকার

১৯৪৭ সােল ভারতবষ িবভি র পর ভারেতর তৎকালীন ধানম ী পি ডত জওহরলাল নেহ  ও যুেগা ািভয়ার
তৎকালীন িসেড ট যােশফ াজ িটেটার উেদ ােগ ১৯৫৫ সােল বা ং সে লেন সমু ত নীিতমালা ণয়েনর পর
১৯৬১ সােল যুেগা ািভয়া বলে েড থেম াম িতি ত হয়। উে খ , াম িত াকালীন সমেয় সারা িবেশ^ই
একটা অ ি কর পিরেবশ িবরাজ করিছল। ইউেরাপ ও আি কার ম  অ ল ও দি ণপূব এিশয়ার দশ েলার
মেধ  জািতগত িবে ষ,  সই সে  পার িরক ায়ুযুে  অশাি র  কােলােমঘ জমা হেয়িছল পৃিথবীর রাজনীিতর
আকােশ। স সময় জািতসংেঘর অসহায়  িছল চােখ পড়ার মেতা। যিদও জািতসংঘই িছল িবেশ^র সেবা
আ জািতক ফারাম। িবে  মানবতা িত া ও মানবসভ তার আধুিনকায়েন িবক  একিট সংগঠন গেড় তালার

েয়াজনীয়তা উপলি  কের জাটিনরেপ  আে ালন ( াম) িতি ত হয়। থমত ৫৫িট দশ এর সদ ভু
হয়। পরবতীেত এর পিরিধ বাড়েত থােক। বতমােন পযেব কসহ ১২০িট দশ জাটিনরেপ  আে ালেনর সে
জিড়ত।  জািতসংেঘর  পর  ামই  হে  পৃিথবীর  ২য়  বৃহ র  আ জািতক  ফারাম।  িবেশ^র  িবিভ  দেশর
পররা নীিতর সে  সাম  রেখ িত িতন বছর অ র এর সে লন অ ি ত হয়। এবার হেয় গল ১৮তম
সে লন। ২০১৭ সােল ভিনজুেয়লায় ১৭তম সে লন অ ি ত হেয়িছল। য দেশ এই সে লন অ ি ত হয়, সই
দেশর রা  বা  সরকার ধান পরবতী  িতন বছেরর জ  চয়ারম ান িনযু  হন। ২ িদনব াপী  এবার সে লন

উে াধন  কেরন  আজারবাইজােনর  িসেড ট  ইলহাম  এিলেয়ভ।  াগত  ভাষণ  দন  ভিনজুেয়লার  িসেড ট
িনেকালাস মা েরা। এর পরই সবস িত েম আগামী  িতন বছেরর জ  আজারবাইজােনর িসেড ট ােমর
চয়ারম ান িনবািচত হন।

সে লেনর মূল পেব আমােদর ধানম ী শখ হািসনা বা  কংে স স টাের পূণ ভাষণ দন। বতমান িবে র
সামি ক  পিরি িতর  বা বতায়  িবিভ  চ ােল  মাকােবলায়  সমি ত  ও  পযা  পদে প  িনি ত  কের  বা ং
নীিতমালা  সমু ত  রাখার  ওপর  ােরাপ  কের  ব ব  রােখন।  িতিন  তাঁর  ব ৃতায়  উে খ  কেরন  য,
আথসামািজক  ে  ব াপক  সাফল  অজন  সে ও  বাংলােদশ  বতমােন  জলবায়ু  পিরবতন  ও  রািহ া  স ট
মাকােবলায় চ ােলে র মুেখ পেড়েছ। রািহ া স ট একিট রাজৈনিতক স ট। এ স ট য কবল বাংলােদেশর

স ট না, তার ব াখ াও দান কেরন। তার ব ৃৃতায় সৃ কৃত এ স েটর জ  িময়ানমারই দায়ী। তাই এর সমাধানও
িময়ানমােরর হােতই রেয়েছ। রািহ া স টেক বি ক স ট িহেসেব উে খ কের আ জািতক স দােয়র কােছ
িময়ানমােরর িত ায়স ত চাপ েয়ােগর আ ান জানান। রািহ া স ট যিদ স ানজনকভােব সমাধান না হয়,
তেব বাংলােদেশর বাইেরও রাজৈনিতক অি িতশীল পিরি িত তির হেত পাের। যার ভাব সাড়া িবে  ছিড়েয়
যােব।  অ িদেক  জলবায়ু  পিরবতেনর  িব প  ভাব  সে  শখ  হািসনা  বেলন,  বি ক  উ য়েনর  ে
বাংলােদেশর দায় খুবই নগণ  হওয়া সে ও বাংলােদশ জলবায়ু পিরবতেনর মারা ক ভােব বলভােব িত
হে । িতিন বেলন, জলবায়ু পিরবতেনর িত মাকােবলায় আ জািতক স দায় িবেশষ কের উ ত দশ েলােক
অব ই জািতসংেঘর জলবায়ু পিরবতন িবষয়ক মওয়াক কনেভনশেনর িত পূণ স ান জানােত হেব।
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াম সে লেন সাইডলাইেন ধানম ী শখ হািসনা মালেয়িশয়ার রা ধান মাহািথর মাহা দ, ইরােনর িসেড ট
হাসান রাহািনর সে  বঠক কেরন। এছাড়া িভেয়তনােমর রা পিত ও নপােলর রা পিতর সে ও ি পাি ক বঠক
কেরন। িভ  িভ  বঠক েলােত িতিন রািহ া ই িট াধা  িদেয় আেলাচনা কেরন। মানিবক কারেণ িময়ানমােরর
নাগিরকেদর আ য় িদেয় তােদর খাওয়া-পরার ব ব া কেরেছন। িময়ানমােরর রাখাইন রােজ  িময়ানমার সরকার
রািহ ােদর ওপর ববেরািচত হামলা করেল তারা াণ বাঁচােত ক বাজােরর টকনাফ িদেয় বাংলােদেশ েবশ

কের। আমােদর ধানম ী উদার ও নিতক দৃি েকাণ থেক শরণাথী িহেসেব ায় ১১ লােখরও বিশ রািহ ােক
আ য় দন। ১৯৭১ সােল মুি যু কালীন সমেয় ভারত বাংলােদেশর ায় ১ কািট শরণাথীেক আ য় িদেয়িছল
এবং খাওয়া-পরার ব ব া কেরিছল। স য ণাদায়ক অিভ তা থেক িতিন উদার হ  সার কেরন রািহ ােদর
আ য়দােনর মাধ েম। িক  আ য়দােনর ফেল বাংলােদশ য চরম স েট িনপািতত হয়, তা অেনকটাই অভাবনীয়।
আজেকর  বা বতায়  রািহ ােদর  যিদ  িময়ানমাের  শাি পূণভােব  পাঠােনা  না  যায়,  তেব  দূর সারী  একিট
নিতবাচক রাজৈনিতক ভােব সারা িবশ^ই য িত  হেব, সটা িনি ত বলা যায়। এ বাধ থেকই ধানম ী
শখ হািসনা রািহ া ত াবাসেন আ জািতক স দােয়র সাহায  কামনা কের আসেছন িবিভ  ফারােমর বঠেক।

িতিন সদ সমা  জািতসংঘ অিধেবশেনও এ িবষেয় জারােলা ব ব  রেখেছন, যা সারা িবে র নতৃবৃ ও হণ
কেরেছন। রািহ ােদর আ য়দান করার কারেণ ধানম ী শখ হািসনা সব মহেল শংিসত হেয়েছন এবং মাদার
অব িহউম ািনিট উপািধেত ভূিষত হেয়েছন। বলার অেপ া রােখ না য, বাংলােদেশর মহান নতা াধীনতার পিত
জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান িছেলন অসামা  এক সৃজন- িতভাস  রাজৈনিতক ব ি । িযিন
তার আপন স ায় বাংলােদেশর সং ৃিত, দশন ও বাঙালী জাতীয়তােবােধর বিশ েক সামি কভােব মূত কের
তুলেত  স ম  হেয়িছেলন  িব  দরবাের।  িতিন  সদ  াধীন  বাংলােদেশর  জ  একিট  িনিদ  পররা নীিতেত

িতভার া র রেখিছেলন। কারও সে  বিরতা নয়, সবার সে  ব ু । বাংলােদেশর পররা নীিতেত মানব-
গিত স ে  সািবক িবষয়িটেকও ান দয়া হেয়েছ। সই ধারাবািহকতায় ব ব ুর ক া জনগণ কতৃক রা মতা
া  হবার পর থেকই বাংলােদশেক অন  এক উ তায় িনেয় যেত স ম হন। কী ধরেনর রাজৈনিতক ব ব ায়

একিট  জনকল াণমুখী  সমাজ  িত া  করা  যায়,  আমােদর  পররা নীিতেত  সিট  ান  পেয়েছ।  কান  কান
রাজৈনিতক দল এটােক নতজা  নীিত িহেসেব ব াখ া করার ব থ েচ া চািলেয় যাে ন। সি িলত েচ া ছাড়া
আথসামািজক উ য়ন স ব নয়।  ও সফল সমাজ গড়েত হেল স ব  ও সমবায়ী মেনাবৃি র েয়াজন রেয়েছ।

েত েক েত েকর িব ে  লড়াই করার মেনাভাব িনেয় কান সমৃৃি  আসেব না- শখ হািসনা িবিভ  ফারােম স
বাতাই িদেয় যাে ন। স ূণ একিট জনকল াণমুখী রা  গেড় তলুেত হেল সাধারণ মা েষর মেধ  িতনিট মলূ েবাধ
জাগােত কাজ করেত হেব। এ িতনিট মূল েবাধ হে  চুর কাজ, দ  কাজ ও সি িলত কাজ। নারী-পু ষেক বৃি
ও িনবৃি মূলক যৗথ আদেশর িভি েত রা াচাের মেনােযাগী হবার উৎসাহ ও রণা যুিগেয় যাে ন ধানম ী শখ
হািসনা। কান দেশর জাতীয় নীিতর একিট অংশ হে  পররা নীিত। রাে র জাতীয় নীিতর য অংশটু  বিহিবেশ^র
সে  দৃঢ়  ও  ায়  িভি েত  স ক  াপেনর  মাধ েম  মানবীয়  াথ েলা  সমু ত  রাখেত  স ম  হয়,  সটাই
পররা নীিত। আধুিনক িব  সভ তায় কান রা ই এককভােব এিগেয় যেত পাের না। পৃিথবী এখন াবাল িভেলেজ
পিরণত হেয়েছ।

দেশ দেশ গণতে র আবহাওয়া। কান সামিরকত , রাজত , ধনত , আমলাত েকি ক রা  সািবক অেথ এিগেয়
যেত পাের না। িময়ানমার এক সময় পৃিথবীর অ তম সমৃি শালী দশ িছল। ভারতবেষর মা ষ র ুেন কমসং ান

করেত পারেল িনেজেক ধ  মেন করত। সই িময়ানমার ায় ৭০ বছেরর বিশ সময় টানা সামিরকতে  দশ
পিরচািলত হেয় আসিছল। আউং সান িচর  নতৃে  গণত  িত া  পেলও কাযত রা  পিরচালনায় সামিরক
তে রই আিধপত । গণতে র মাড়েক সামিরক আইনই বলবত রেয়েছ িময়ানমাের। দীঘকাল িব  িবি  একিট
রা  িছল িময়ানমার। তেব বতমােন িব  থেক িবি  না থাকেলও তােদর িনিদ  কান পররা নীিত আেছ বেল
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মেন হয় না। যিদ থাকত, তেব বাংলােদেশ আি ত রািহ ােদর সস ােন িনজ দেশ িফিরেয় িনেয় নাগিরক মযাদা
িদেয় একিট শাি পূণ রা ীয় সমাজ গেড় তুলেত সবার সহেযািগতা চাইত।

পৃিথবীেত আজ আধুিনক িবে র সভ তার জয়জয়কার। এ সভ তারও একিদন পতন হেয় যােব যিদ িব  িবেবক
মানিবক মূল েবাধহীন হেয় পেড়। িব  িবেবেক মানিবক মূল েবাধ জেগ উঠুক- শখ হািসনা াম সে লেনর
ভাষেণও স মেসজিট িদেয়েছন। বাংলােদশ আজ িবিভ  পেবর মধ  িদেয় এিগেয় চেলেছ। আবার এই এিগেয়
চলার মেধ  নানা শ াও কাজ করেছ। তাই সমি ত সৃজনমুখী আে ালেনর ওপর জার িদেয় িতিন কাজ কের
যাে ন। মানবসভ তা ও সি িলত মানবীয় েচ া ছাড়া আ জািতক কান ফারাম তার ল  অজন করেত পাের
না।  আজ এ কথা জার িদেয় বলেত হে ,  আমােদর ধানম ী  শখ হািসনা  আ জািতক ফারােম  এ যাবত
যত েলা ভাষণ িদেয়েছন, তার তাৎপয িবে ষেণ এ সত িটই তীয়মান হেয়েছ। িবে  যা অ ভ, যা অকল াণকর-
তার  িব ে  সি িলতভােব  িতেরাধ  গেড় তুলেত হেব।  পৃিথবীর  ািণজগেতর  মেধ   হে  মানবজািত।
মানবজািতর বিশ  হে  কখনও উৎকৃ  লাক হয় এবং খুবই শাি ি য় হয়। তারাই আবার কখনও কখনও
আ াসী বৃ  ও মারমুখী। আ াসী মেনাভাব দূর কের মা ষেক আরও শাি ি য় হেয় উঠেত হেল কী পদে প িনেত
হেব স মূলম েক িতপাদ  িবষয় কেরই াম সে লন সমা  হেয়েছ। বাংলােদেশর ধানম ী একিট মানিবক
বাতা বহন কেরই আ জািতক সে লন েলােত অংশ হণ কের আসেছন। াম সে লেনও এর ব িত ম কেরনিন।
িবপদ মাকােবলার চ ােল  হণ কেরই মানিবক দৃি ভি েত এিগেয় যেত হয়, এটাই হওয়া উিচত মানবজািতর
মহান িশ া।

লখক : আ জািতক িবে ষক

phani.sarker@gmail.com
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