
বােঘ- কুিমেরর লড়াইেয় িব া  হিরণিশ  

অথনীিতর অ েন পি মা িবে র বাইের চীেনর ধারাবািহক উ ােনর ফেল বািণজ -ভারসােম  িচড় ধরেল যু রাে র মবধমান 

বািণজ  ঘাটিতর রাশ টানার জন  িতনিট প া অবল ন করা জ ির হেয় পেড়। এক, চীন থেক যু রাে র আমদািন কমােনা 

অথবা চীেন যু রাে র র ািন বাড়ােনা। দুই, যু রাে র অভ রীণ স দ িবি  কের সািবক ব ালা  অব পেম -এ ভারসাম  

িফিরেয় আনা। (অথাৎ চীেনর বািণজ -উ ৃ  মািকন জাির িবল েয় আব  না রেখ মািকন ভূখে  স দ েয়র মাধ েম 

চীনা িবিনেয়ােগর সুেযাগ সৃি ।) এবং িতন, িবেদেশর মািটেত অথৈনিতক, রাজৈনিতক ও সামিরক খােত যু রা  সরকােরর 

ব য় কমােনাও অবশ করণীয় বেল গণ  করা হয়। এই িতনিটর এক বা একািধক উপায় কাযকর করার জন  যু রাে  াে র 

মেতা একজন িসেডে র েয়াজন িছল, যাঁর পুেরােনােক আঁকেড় থাকার দায় িছল না, যমনিট িত ী িহলাির ি নটেনর 

িছল।  

২০১৬ সােলর ১০ নেভ েরর এক আেলাচনায় াে র আগমনেক আিম এই আি েক দেখিছলাম। েত আমদািনিনভর 

যু রা ীয় নাগিরেকর া  িবসজন িদেয় ােরােপর মাধ েম থম পথ বেছ নওয়া রাজৈনিতকভােব দু হ িছল। িবগত 

১৫ বছর ধের যু রাে  চীনা িবিনেয়াগ বেড়েছ। ২০০৪ সােল যু রাে  চীনা িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল ১০ কািট ডলার, 

২০১০ সােল তা বেড় হয় ১০০ কািট ডলার এবং াে র িনবািচত হওয়ার সময় আরও বেড় ৪৭০ কািট ডলাের প ছায়। 

া  আসার পর তৃতীয় পথিটেতও অ গিত ঘেট। মধ াচ  থেক ত  মািকন উপি িত কেমেছ। স অ েলর ালািনসমৃ  

দশ েলা যুে র ব য় মটােত বাধ  হেয়েছ এবং সরাসির গৃহযুে  অংশ িনেয় মািকন ব য়ভার কিমেয়েছ। একই ি য়ায় অ  

িবি  থেক মািকন আয় বৃি  পেয়েছ। পৃিথবীর সবেমাট সমরা  েয় মধ ােচ র ভােগ ২২ শতাংশ (২০০৯-১৩) থেক 

২০১৪-১৮ সময়কােল ৩৫ শতাংেশ উ ীত হয়। উে খ , সৗিদ আরব ও সংযু  আরব আিমরাত এই েয়র শীেষ 

িছল।অথনীিতর অ েন পি মা িবে র বাইের চীেনর ধারাবািহক উ ােনর ফেল বািণজ -ভারসােম  িচড় ধরেল যু রাে র 

মবধমান বািণজ  ঘাটিতর রাশ টানার জন  িতনিট প া অবল ন করা জ ির হেয় পেড়। এক, চীন থেক যু রাে র আমদািন 

কমােনা অথবা চীেন যু রাে র র ািন বাড়ােনা। দুই, যু রাে র অভ রীণ স দ িবি  কের সািবক ব ালা  অব পেম -এ 

ভারসাম  িফিরেয় আনা। (অথাৎ চীেনর বািণজ -উ ৃ  মািকন জাির িবল েয় আব  না রেখ মািকন ভূখে  স দ েয়র 

মাধ েম চীনা িবিনেয়ােগর সুেযাগ সৃি ।) এবং িতন, িবেদেশর মািটেত অথৈনিতক, রাজৈনিতক ও সামিরক খােত যু রা  

সরকােরর ব য় কমােনাও অবশ করণীয় বেল গণ  করা হয়। এই িতনিটর এক বা একািধক উপায় কাযকর করার জন  যু রাে  

াে র মেতা একজন িসেডে র েয়াজন িছল, যাঁর পুেরােনােক আঁকেড় থাকার দায় িছল না, যমনিট িত ী িহলাির 

ি নটেনর িছল।  

২০১৬ সােলর ১০ নেভ েরর এক আেলাচনায় াে র আগমনেক আিম এই আি েক দেখিছলাম। েত আমদািনিনভর 

যু রা ীয় নাগিরেকর া  িবসজন িদেয় ােরােপর মাধ েম থম পথ বেছ নওয়া রাজৈনিতকভােব দু হ িছল। িবগত 

১৫ বছর ধের যু রাে  চীনা িবিনেয়াগ বেড়েছ। ২০০৪ সােল যু রাে  চীনা িবিনেয়ােগর পিরমাণ িছল ১০ কািট ডলার, 

২০১০ সােল তা বেড় হয় ১০০ কািট ডলার এবং াে র িনবািচত হওয়ার সময় আরও বেড় ৪৭০ কািট ডলাের প ছায়। 

া  আসার পর তৃতীয় পথিটেতও অ গিত ঘেট। মধ াচ  থেক ত  মািকন উপি িত কেমেছ। স অ েলর ালািনসমৃ  

দশ েলা যুে র ব য় মটােত বাধ  হেয়েছ এবং সরাসির গৃহযুে  অংশ িনেয় মািকন ব য়ভার কিমেয়েছ। একই ি য়ায় অ  

িবি  থেক মািকন আয় বৃি  পেয়েছ। পৃিথবীর সবেমাট সমরা  েয় মধ ােচ র ভােগ ২২ শতাংশ (২০০৯-১৩) থেক 

২০১৪-১৮ সময়কােল ৩৫ শতাংেশ উ ীত হয়। উে খ , সৗিদ আরব ও সংযু  আরব আিমরাত এই েয়র শীেষ িছল।  



নাগিরকেদর তু  রেখ চীনা িবিনেয়ােগর সুেযাগ শ  করার পথিট অিত কােল যু রাে র ানীয় পযােয় ও ব বসায়ী মহেল 

িবেরািধতার স ুখীন হয়। ২০১৭ সােলর সে ের তারই সপে , যু রা  সরকার ল ািটস সিমক া র-এ ক ািনয়ন ি েজ 

চীনা িবিনেয়াগ আটেক দয়। ২০১৮ সালজুেড় এই বাধা দওয়ার মা া বৃি  পায়—মািন াম, এ ি য়া, কুয়ালকম, াইি জ 

ক ািপটাল ও িজএনিসেত চীনা িবিনেয়ােগর েবশািধকার দওয়া হয় না। যু রাে র এই অব ােনর পে  পরবতী সমেয় 

জামািন ও কানাডার কতৃপ  যাগ দয় এবং কুকা-েল েফ  এবং এইকেন চীনা িবিনেয়ােগ বাধা দয়।  

আ জািতক লনেদেন ভারসাম  ফরােনার িবিনেয়াগ-পথ সুগম না হওয়ায় ২০১৮ সাল থেকই যুে র । িব ায়েনর 

নােম একসময় পণ , যুি  ও অেথর আ েদশীয় বাহ অবাধ করার মাধ েম বিহিব  থেক শি শালী পঁুিজবাদী দশ েলােত 

স দ, অথ ও মধা পাচার হেতা। িনজ বলেয়র বাইের অথৈনিতক অ গিতর নতুন ক  সৃি  হওয়ােত পি মা শি  আজ 

অবাধ বািণজ  রােধর লে  াচীর তির করেছ। অথচ দশজ অথনীিতর িবিনময় মূল  সৃি েত পার িরক স ৃ তা বৃি  

পাওয়ায় ব  দেশর অথনীিতেত যুে র নিতবাচক ভাব পড়েব। চীনও তার ব িত ম নয়। অবশ  ২০০৮ সােলর আিথক 

সংকেটর পর চীন অিধকতর অ মুখী এবং দি ণ-পূব এশীয় অথনীিতর সে  স ৃ  হেয়েছ। তবু চীেনর পে  যুি , আিথক 

লনেদন ও ালািনর িব বাজার থেক িবযু  হওয়া অস ব। এমনিক িবিনেয়ােগর ে ও চীন ও পি মা িবে র যাগসূ  

গেড় উেঠেছ। স কারেণ ঘটমান যু েক বািণিজ ক কাঠােমােত ভারসাম  িফিরেয় আনার েচ া িহেসেব গণ  করা যায়। 

অনুমান করা যায়, িব  পঁুিজবাদী ব ব ার ধারক-বাহকেদর প  থেকই এই উেদ াগ, এবং তা দশ, সরকার ও অন ান  সং া 

ারা কাযকর করা হে । স বত স কারেণই নতুন আমদািন  আেরােপর পর েণই সমেঝাতায় প ছােনার তািগেদ বঠেক 

বসার আ ান থােক। দর-কষাকিষর মেধ  িদেয়ই হয়েতা বড় যু  এিড়েয় নতুন িব  ব ব াপনা গেড় উঠেব। এমন স াবনােক 

লঘু কের দখার অবকাশ নই।  

সমেঝাতার বাইেরও দুই শি র স েক বিরতার িদকও রেয়েছ, যিদও তার ািয়  িনেয়  জােগ। িবগত বছর েলােত 

চীন-অবেরাধ নীিতর আওতায় পি মা শি র নতৃে  সামিরক িত এিশয়া- শা  মহাসাগরীয় অ েল ল  করা গেছ। 

অতীেত জীবা  ালািন স দ দখলেক ক  কের বিরতা হেতা। স কারেণ দুবল রা  গঠেন মদদ দওয়া হেয়েছ, রাচারী 

শাসকেদর সমথন দওয়া হেয়েছ, এমনিক শি র জাের যু িব হ ঘিটেয় লাখ লাখ মানুষেক বা হারা করা হেয়েছ। তার 

নমুনা আমরা ঘেরর পােশ উে ািচত হেত দখিছ।  

২০১৫ সােল িময়ানমােরর রাখাইন েদেশর িসতওেয় থেক চীেনর কুনিমং অবিধ ালািন গ াস ও তেলর দুেটা পৃথক সরবরাহ 

পাইপলাইন চালু করা হেয়েছ। এর িত  হেয়িছল আরও ১৫ বছর আেগ। অবশ  িময়ানমাের চীনা আিধপত  খব কের 

পি মা শি  ও তােদর আ িলক সহেযাগীরা বাংলােদশ, বে াপসাগর ও ভারেতর উ র-পূবা েল কৗশলগত সামিরক অব ান 

িনেত সেচ । এই যু -যু  খলাটা বাঝার আেগই হয়েতা এই ি েদশীয় অ েলর স দ অন  চেল যােব। আফগািন ান ও 

িময়ানমােরর খিনজ স দ আহরেণর ে  যু রা , চীন, রািশয়া, ইসরােয়ল, িকছু ইউেরাপীয় দশ ও ভারতীয় পিরচেয় 

নানান কা ািনর সহাব ান দখা গেছ। এ ে  বাংলােদশ ও িময়ানমার ব িত ম নয়।  

াকৃিতক স দ আহরণ আজ অেনক বিশ যুি িনভর, তাই এ কােজ পশাদাির াধান  পায়। একই সে  স দ বাজারজাত 

করা সহজ হেয়েছ বেল তা আহরেণর কতৃ  িনেয় িব ংসী যুে র আশ া কেমেছ। সািবক িবচাের মেন হয়, বিরতার  

পিরবিতত হেয় যুি র অ েন ঢুকেছ। অত াধুিনক যুি  তিরেত ব ব ত িবরল মৃি কা (েরয়ার আথ) যু রাে  র ািনর 

চীনা িস াে র পিরবতন তারই ইি ত দয়। এক  উৎপাদনকারী হওয়ার সুেযাগ িনেয় চীন র ািন কমােত চাইেল যু রা  



ও অন ান  দশ িনজ িনজ ভূিমেত িবরল মৃি কা উৎপাদন  কের এবং পুেরােনা উৎপাদনে েলা চালু কের। ফেল িব -

উৎপাদেন চীেনর অংশ ৮০ শতাংেশ নেম এেসেছ। এ ে  দর-কষাকিষ চলেলও চতুথ িশ িব েবর পৃিথবীেত েবেশর 

া ােল রাি ত তথ বােহর যুি  (ফাইভ-িজ) ও তার অবকাঠােমার ওপর িনয় ণেক িঘের মুখ  বিরতা কাশ পাে । 

চীনা িবিনেয়ােগ পি মা বাধা তারই কাশ। চীনা কা ািনর য়াওেয়র আশাতীত অ গিত, িবেশষািয়ত যুি -অ েনর বেনিদ 

অ জেদর সে  যৗথ িবিনেয়াগ ও ফাইভ-িজ কি ক নতুন ব বহািরক যুি  উ াবন পি মা শি বলয়েক শি ত কেরেছ। 

এ ে ও বিরতার সে  সমেঝাতার িবিভ  উেদ াগ ল  করা যায়, যা চীন ও পি মা পঁুিজেক একই ভ ালু চইেন আরও 

িথত করেব। িভলে েডা প ােরেটার এিলট আ ীকরেণর মেতা িব  অথৈনিতক ব ব া হয়েতা পুেরােনা িকছু সদস েক ঝেড় 

ফেল এবং নতুন যাগ েদর আ ীকরণ কের এবােরর আপাতসংকট কািটেয় ি িতেত প ছােব। তা যত সামিয়কই হাক না 

কন।  

আ জািতক ব ব া পুনগঠনকােল বাংলােদশ বা বাংলা ভাষাভাষী ও অন ান  সহ-অব ানকারী ু -জািতেগা ীর শাসকে িণর 

করণীয় স েক উে খ কের এ িনবে র সমাি  টানব। পুেরােনা বাদ মেন পেড়—‘রাজায় রাজায় যু  হয়, উলুখাগড়ার াণ 

যায়’। এলাকার উভয় শাসক ও জা—ধনী-গিরব, ধম, বণ, ু -জািতেগা ী, দল ও মতাদশিনিবেশেষ ‘উলুখাগড়া’র দেলই 

পেড়। তাই স জাতীয় যুে র আচঁড় যন এখানকার মািট ও মানুেষর ওপর না পেড়, তা িনি ত করা থম করণীয়। নজরদাির 

েয়াজন, তেব সমােজ িব াস পুনঃ িত া করার লে  অিতমা ায় িনরাপ াভীিত ও রচারী বজন আবিশ ক।  

এ অ েলর অ-নবায়নেযাগ  স দ (লু ন পযােয়) আহরেণর উে েশ  ধেমর নােম িবিভ  জািতস া, অথবা জািতস ার নােম 

সম-ধমাবল ীেদর মেধ  িবেভদ সৃি  করা হে । িনজ এলাকায় ব বহােরর জন  হাক বা অন েক শাি পূণভােব স দ আহরেণর 

সুেযাগ িদেয় া  রয় ালিট েদেশ ও জন ােথ ব বহার িনি ত করার উে েশ  হাক, সসব স েদর ওপর কতৃ  াপন 

জ ির। উে খ , িময়ানমাের দীঘকাল চিলত জাতীয় িনব েন বাঙািল ও ভারতীয়েদর পৃথক জািতস া িহেসেব গণ  করা 

হেয়েছ—মুসলমান-অমুসলমান িহেসেব নয়। আসােমর রাজনীিতেত কউ কউ ধেমর কাড খলেলও মূলত বাঙািলিবে ষ উসেক 

িদেয় দি ণ ও দি ণ-পূব এিশয়ার িমলনভূিমেত িবেভদ সৃি র কাজ রাি ত করা হে । িনেজেদর জািতস া সমু ত করার 

পাশাপািশ অন ান  ু  ও বৃহৎ জািতস ার জনেগা ীর সে  স ানজনক সুস ক গেড় তালা বে াপসাগরসংল  এই এলাকায় 

বৃহ র ঐেক র জন  জ ির।  

বিরতা ও সমেঝাতার নানা ধাপ পিরেয় আমরা যিদ নতুন ি িতশীল পৃিথবীেত প ছােত পাির, তা হেব আরও যুি িনভর, 

যখােন অেনক দুবল ও িপিছেয় পড়া এলাকার মানুষেক িব  অথনীিতর কমকা  থেক িছটেক পড়েত হেব। তাই যু -যু  

খলায় ফাটকা ব বসায়ী ােথ চািলত না হেয় আগামী পৃিথবীর জন  জািতেক ত করা েয়াজন। এ জন  িব ান ও যুি র 

ওপর  িদেয় িশ াপ িতেত আমূল পিরবতন জ ির। সসবেক ক  কের ত ণেদর মেধ  সামািজক কমকা  জারদার 

করার পাশাপািশ িনি ত করেত হেব, যন কিথত িনরাপ ার নােম িব ানচচা বা সামািজক মলব ন বাধা  না হয়।  

সা াদ জিহর অথনীিতিবদ ও গেবষণা সং া ইেকানিমক িরসাচ েপর িনবাহী পিরচালক 


