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বেল্ট বরোড ব োরোম সম্মেলন আমরো কি নোই হম্মে যোকি  

গত ২৫ একিল কিল চীনো বেল্ট বরোড কেষম্মে কিতীে সম্মেলন েো সোকমট। গত ২০১৭ সোম্মল অনুকিত িথম সোকমম্মটর মম্মতো এেোম্মরো এটো 

বেইক িংম্মে অনুকিত হম্মে বগল। েলো হে, বেল্ট বরোড মহো িিম্মের আইকডেো চীনো বিকসম্মডন্ট কি ক নক িং ২০১৩ সোম্মলর অম্মটোেম্মর 

িো োখস্তোম্মনর এি সম্মেলন বথম্মিই িথম হোক র িম্মরকিম্মলন। বসই বথম্মি িে েিম্মর এই মহো িিম্মের মুখ্য নোম এিটি-দু’টি 

থোম্মিকন, িম্মেিটি হোক র হম্মেম্মি। ঠিি বযমন এই কিতীে সম্মেলম্মন এর নোম বেেো হম্মেম্মি বেল্ট বরোড ব োরোম েো কেআরএ । 

২০১৭ সোম্মল এর িথম আনুিোকনি সম্মেলম্মন নোম বেেো হম্মেকিল ‘বেল্ট বরোড সোকমট’। সম্ভেত িথম রোষ্ট্রিধোনম্মের সম্মেলন কিল 

বসটি, বস  ন্য। ওই কেম্মি  ম্মের শুরুম্মত এর নোম কিল কসল্ক বরোড িিে, কসল্ক রুট িিে, ওেোন বেল্ট ওেোন বরোড ইতযোকে অম্মনি 

কিছু। 

িিম্মের আইকডেো ও এর েোস্তেোেম্মনর কেষেটি কিল খুেই ব্যো ি, বয িোরম্মে এটিম্মি শুধু িিে নো েম্মল মহো িিে কলম্মখকি। আর এর 

বচম্মে েড় ব্যো োর হম্মলো কেষেটির েহু কিছুই ইভলকভিং েো ফুম্মলর  ো কড় বখোলোর মম্মতো েী  আইকডেো ক্রমোন্বম্মে েোস্তে ও স্পষ্ট 

হম্মেম্মি। িোম্ম ই বেল্ট বরোড মহো িিম্মে নতুন নতুন মুখ্য নোম েলোম্মত কেষেটি এম্মিি সমে এম্মিিটি, এমন অেশ্যই নে; েরিং েলো 

যোে এিই বেল্ট বরোড মহো িিম্মের আনম্ম োকডিং মোম্মন ক্রম্মমই ভাঁ  খুম্মল কনম্ম ম্মি পূে ণ আর স্পষ্ট িম্মরম্মি। আর বসই সোম্মথ অেশ্য কিল 

সিংকিষ্ট কেকভন্ন রোম্মষ্ট্রর সোম্মথ ক্রম্মমই বনম্মগোকসম্মেিম্মন েো  রস্পম্মরর সুকেধো-অসুকেধোগুম্মলো আমম্মল কনম্মে নতুন বেোঝো ড়োে যোওেোÑ 

এসম্মের চুকি সম্পন্ন িরো। ‘ক্রম্মমই ভাঁ  বখোলো’ েলম্মত আমরো এটোও বুঝম্মত  োকর।  

আর বযম্মহতু দুকনেোে এটোই মম্মন হে এখন  য ণন্ত এমন সে ণবৃহৎ এি অেিোঠোম্মমো িিে, যো িম্মেি কিকলেন ডলোম্মরর, আর বযখোম্মন 

 োকতসম্মের বিোট-েড় কমকলম্মে ১৯৩ সেস্যরোম্মষ্ট্রর মম্মে ৭০-এর বেকি রোষ্ট্র এই িিম্মের অিংি হম্মে বগম্মি েো আনুিোকনি বযোগেোম্মনর 

ব োষেো কেম্মেম্মি। আর িোথকমি আগ্রহ  োকনম্মে সম্মেলম্মন বযোগ কেম্মেম্মি বমোট ১২৯ রোষ্ট্র। অ র কেম্মি ওই ৭০ রোষ্ট্র, যোরো বযোগেোম্মনর 

ব োষেো কেম্মেম্মি, এম্মের েড় অিংিই হম্মলো একিেোন েড় েো উেীেমোন অথ ণনীকতর, যো ইেোনীিং ইউম্মরোম্ম র বযোগেোন হম্মে উঠম্মি। তম্মে 

এখোম্মন একিেোর েলম্মত তো মে একিেো এেিং মেিোচযসহÑ এভোম্মে বুঝম্মত হম্মে, বযখোম্মন একিেো ও ইউম্মরো  সড়ি ও বরম্মল সিংযুি 

হম্মি এই মে একিেোম্মি মোঝখোম্মন বরম্মখ। 

সম্মেলম্মন বযোগ বেেো রোষ্ট্র েো সরিোরিধোন িত ন? ২০১৭ সোম্মলর িথম সম্মেলম্মন বস সিংখ্যোটি কিল ২৯, আর এেোর ২০১৯ সোম্মল 

কিতীে সম্মেলম্মন তো আট বেম্মড় হম্মেম্মি ৩৭  ন। এর মম্মে ইইউর সেস্য এমন রোষ্ট্র কিল অকিেো ও  তুণগোল। আর ওই কেম্মি একিেোর 

মম্মে বযোগ বেেো রোষ্ট্রিধোন এেোম্মরো অম্মনম্মিই কিম্মলন। কিন্তু একিেোর এেোরই িথম রোষ্ট্র েো সরিোম্মরর বযসে িধোন বযোগ কেম্মেম্মিন, 

এমন দুই রোষ্ট্র হম্মলো কসঙ্গোপুর ও থোইল্যোন্ড। এম্মত ১০ সেম্মস্যর আকসেোন রোষ্ট্র ব োম্মটর সেোই এেোর বযোগ বেন। 

বেল্ট বরোড মহো িিে বেোঝোর সমে এখোম্মন এিটো িথো বখেোল রোখম্মত হম্মে, বসোকভম্মেত যুম্মগর মোম্মন বিোড ওেোর যুম্মগর কচন্তোর 

অভযোম্মস আমোম্মের মম্মন বেঁম্মথ থোিো ধোরেো হম্মলো, বযখোম্মন নতুন বলোেোল বনতো চীনো বসখোম্মন আম্মমকরিো েো তোর ব োম্মটর বিউ বযোগ 

বেম্মেই নো। ঠিি বযমন বসিোম্মল বসোকভম্মেত ব্লম্মির রোষ্ট্র আম্মমকরিো ব্লম্মির রোম্মষ্ট্রর সোম্মথ বিোম্মনো অথ ণননকতি েো েোকেক যি বলনম্মেন 

সম্পিণ কিল নো, এিোম্মলও বেোধহে  টনোগুম্মলো বস রিম। এমন ধোরেো মোথো বথম্মি ব ম্মল কেম্মত হম্মে। এিোম্মল চীন-ভোরম্মতর 

স্বোথ ণকেম্মরোম্মধর বিষ বনই, অথচ তোম্মের েোকেক যি সম্পিণ কেিোল; ৮০ কেকলেন ডলোম্মরর, যো ১০০ কেকলেম্মনর  ম্মথ। বখোে চীন-

আম্মমকরিো বিেল এিোম্মলই েোকে যঝগড়োে হোক র হম্মেম্মি, যো আেোর কনরসন মীমোিংসোরও বচষ্টো চলম্মি। কিন্তু তো সম্মেও চীম্মন 

আম্মমকরিোন কেকনম্মেোগ আম্মগর মম্মতোই চলম্মি, েোকে যও চলম্মি, যকেও তো েোধো ব ম্মে ব ম্মে। এি িথোে, এিোম্মলর েোকেক যি 

বলনম্মেম্মনর সম্পিণ বরম্মখই অন্যোন্য রোষ্ট্রস্বোম্মথ ণর ঝগড়ো চম্মল। ‘ও পু ুঁক েোে, আকম নই’Ñ তোই সম্পিণ বনই, এমন কভকি এিোম্মল বনই। 

েোেো-মোম্মের সোম্মথ সম্পিণ বরম্মখই বযমন সন্তোম্মনরো অম্মনিসমে আম্মরো বেকি  োওেোর  ন্য ঝগড়ো িম্মর, রোগ বেখোে েো উল্টো োল্টো 

কিছু িম্মর েম্মস, অম্মনিটো বতমনই। অথ ণোৎ মূল িথো হম্মলো, বসোকভম্মেত ইউকনেন ভোঙোর  ম্মরর নতুন  করকিকতর িধোন বেকিষ্টয ও 

লক্ষে হম্মলোÑ এেোর সে রোষ্ট্রই এিটি বলোেোল িযোক টোকল ম্মমর অিংি হম্মে যোে। আর  রস্পম্মরর  ণ্য, পু ুঁক , কেকনম্মেোগ, েো োর 

ইতযোকে কেকনমম্মে  কড়ম্মে এি বলোেোল বলনম্মেন কেকনমম্মের অিংি হম্মে যোে। কিন্তু এিই সোম্মথ তোরো কনম্ম র যোর যোর স্বোম্মথ ণর  ন্যও 

লম্মড় যোম্মি। িযোক টোকল ম্মমর েে খোসলতগুম্মলোর এখন তোহম্মল িী হম্মেম্মি? বসগুম্মলো কি কমথ্যো কিল? অেশ্যই নে। কিন্তু বসসম্মের 

কেরুম্মে লড়োর আকঙ্গি,  োটোতন, িোেেো ইতযোকে সেই এখন েেম্মল বগম্মি। তোই লড়োই চলম্মেই; এমনকি ব োট হম্মে েো আলোেোভোম্মে 

লড়োর ধরন েেল হম্মলও। তোহম্মল এই  করম্মিকক্ষম্মত এেোম্মরর কেআরএম্ম র বেকিষ্টয ও অ ণন িী? 



িকথত ঋে াঁে আর বলোেোল স্ট্যোন্ডোড ণ 

এই সম্মেলম্মনও এ দু’টিই মুখ্য ইসুয হম্মেম্মি। িোরে, কি ক নক িং তোর েিম্মব্য কনম্ম ই বসো ো িকতশ্রুকত কেম্মে শুরু িম্মরম্মিন, এ দুই 

ইসুযম্মি কতকন এেোর মুখ্য কেষে িরম্মিন। চীনো কমকডেোর ভোষোে েলম্মল, এই মহো িিে কনম্মে চীম্মনর বিৌিলগত উম্মেশ্য িী, তো কনম্মে 

 কিমোরো সম্মেহ সৃকষ্ট িম্মরম্মি, বিকসম্মডন্ট কি বসগুম্মলোরই  েোে কেম্মেম্মিন, যোম্মত সম্মেহ দূর হে। বিকসম্মডন্ট কি চীম্মনর বনেো 

িিেগুম্মলোম্মত বটিসই ঋে,  করম্মেি রক্ষো আর দুনীকত কনেন্ত্রে িরোÑ এ কেিগুম্মলো কনকিত িরোর িকতশ্রুকত কেম্মেম্মিন। এ বথম্মিই 

মম্মন হম্মি, কতকন  কিমো সমোম্মলোচনো, ি োগোন্ডো ও উম্মিগগুম্মলোর কেম্মি মম্মনোম্মযোগী হম্মত চোম্মিন। হিংিিং-কভকিি সোউথ চোেনো মকন ণিং 

ব োস্ট্  কিিো কিছু এক্স োট ণম্মি উদ্ধৃত িম্মর আমোম্মেরম্মি  োনোম্মি, এেোম্মর ব োরোম্মম সূক্ষ্ম কিন্তু বেকিষ্টযপূে ণ কিছু েেল েলম্মত এগুম্মলোই 

 ম্মটম্মি। তোরো মম্মন িম্মরন, কি-এর এসে েিব্য কিল খুেই আ সমূলি বটোম্মন। আর খুে সম্ভেত তো আম্মমকরিো, ভোরত,  ো োন আর 

ওই কেম্মি  োম ণোকন ও ফ্রোম্মের িথো মোথোে বরম্মখ।  

ব্যো োরটো হম্মলো, কেশ্বব্যোিংি-আইএমএম্ম র কনেকন্ত্রত বলোেোল অথ ণননকতি অেিোে আমরো এখম্মনো আকি। এটোই ডকমম্মনটিিং। আর এর 

বতকর িরো মোনেণ্ড অেশ্যই আম্মি; যকেও তো ‘চরম ভোম্মলো মোম্মনর েো আেম্মি ণর’ এ িথো মম্মন িরোর বিোম্মনো সুম্মযোগ বনই। এখন এটো 

েলোর অম্ম ক্ষো রোম্মখ নো বয, এসে ব্যো োম্মর চীম্মনর এত কেম্মনর অেিোন কিল এ রিমÑ বযন চীন কনম্ম ই এিটো স্ট্যোন্ডোড ণ আর দুকনেোে 

বয স্ট্যোন্ডোড ণ চোলু আম্মি, তো  কিমো। বযন বস  ন্য এটো খোরো । কিন্তু আসল িথো হম্মলো এ  য ণন্ত দুকনেোে যো কিছু স্ট্যোন্ডোড ণ েো মোনেণ্ড, 

তো কনিঃসম্মেম্মহ আম্মমকরিোর বনতৃম্মের দুকনেোম্মতই হম্মেম্মি ও আম্মি। আর তো এম্মিেোম্মর চরম মোনসম্পন্ন েো আেি ণÑ ব্যো োরটি তো নে, 

েরিং এর খোমকতর বিষ বনই, তো-ও হেম্মতো েলো যোম্মে। কিন্তু এর বিোম্মনো মোনেণ্ড বনইÑ এমন ধোরেো িরো মোম্মন, কনম্ম ম্মিই  াঁকি 

বেেো। সোরিথো হম্মলো, মোনেোকধিোরসহ সে কেষম্মে চীন নতুন বনতো কহম্মসম্মে কনম্ম র মোনেণ্ড েম্মল কিছু বেখোম্মত চোইম্মল তো িরম্মত হম্মে 

 কিমো মোনেণ্ডম্মি কভকি ধম্মর। মোম্মন এর বচম্মে আম্মরো ভোম্মলো চীন িী িরম্মত  োম্মর, বসটি বেখোম্মত হম্মে। তোই েলোই েোহুল্য,  কিমো 

মোনেম্মণ্ডর কনম্মচ সে কিছুই অগ্রহেম্মযোগ্য হম্মে। 

আমোম্মের মম্মতো বেম্মি কেশ্বব্যোিংি বযসে িিে বনে তো বেি কিছু মোনেণ্ড বমম্মন চম্মল। বযমনÑ এর এিটো হম্মলো, কেশ্বব্যোিংম্মির সোম্মথ 

অেিোঠোম্মমো কেকনম্মেোম্মগ বয বেিই েোতো- োট ণনোর থোকুি নো বিন, বখোলো িকতম্মযোকগতোে আন্ত ণোকতি বটন্ডোম্মর সোব্যস্ত হম্মে- িো  বি 

 োম্মে। মোম্মন, ওই েোতো বেিম্মি িো  কেম্মত হম্মেÑ এমন বিোম্মনো িতণ বনই। িোে সে চীনো িিেই এই মোনেম্মণ্ড অচল। বসখোম্মন 

সোধোরে অকভমুখ হম্মলো, চীনোরোষ্ট্র হে েোতো, ঠিিোেোর হম্মে চীনো বিোম্পোকন আর তো হম্মে কেনো বটন্ডোম্মর এেিং গুরুেপূে ণ হম্মলো, এি িোনীে 

এম্ম ন্ট বিোম্পোকন থোিম্মেই, যোর িো  হম্মে গ্রহীতো বেম্মির িিোসনম্মি ঘুষ খোওেোম্মনো। এটো বতো এম্মিেোম্মরই অগ্রহেম্মযোগ্য, এটো 

চলম্মতই  োম্মর নো। বেল্ট বরোডসহ চীনো িিেগুম্মলো এভোম্মে চলম্মত থোিম্মল চীম্মনর ভকেষ্যৎ হম্মে অন্ধিোর।  

এর কে রীম্মত চীনোরো হেম্মতো েলম্মেন, আমরো বিোম্মনো বেম্মি  কিম্মমর মম্মতো রো ননকতি হস্তম্মক্ষ  িকর নো, বস্ট্ি বনই; তোই বিোম্মনো 

বেম্মির দুনীকত উম্মিে আমোর িো  নে। বয বেি ঘুষ কনম্মেই িো  বেে, তোম্মি আমরো ব্যো ি ঘুষ কেই, আর বয বনে নো তোম্মি সোকধ 

নো। তোই ঘুষ কেম্মে িো  বনম্মেো কি নো, বসটো চীন ঠিি িম্মরকন। 

আসম্মল এটো েোে এড়োম্মনোর েোকেেজ্ঞোনহীন যুকি। িোরে, চীনো রোষ্ট্র বিোম্মনো বনকতিতোহীন েোকেক যি বিোম্পোকন নে। এ িোড়ো চীন 

দুকনেোর অথ ণননকতি বনতো হম্মত চোে। িোম্ম ই বনকতিতোর ঊম্মবণ বথম্মি চীন বনতো হম্মত  োরম্মে নো। অথচ  কিমো মোম্মন, আম্মমকরিোে 

বরক স্ট্োড ণ বিোম্মনো বিোম্পোকনর কেম্মেম্মি ঘুষ কেম্মে িো  বনেো অ রোধ; যকেও এর িম্মেোগ খুেই িম। এটো কিছুটো এিোম্মল বেখো যোম্মি 

ওেোর অন বটরম্মরর ইসুযম্মত মোকনলন্ডোকরিং আইম্মনর িোরম্মে। এই েোস্তেতো ও মোনেণ্ডম্মি একড়ম্মে ব িম্মন  ম্মড় থোিো চীন কিভোম্মে বনতো 

হম্মত  োরম্মে? আমোম্মের মম্মতো বেিগুম্মলোম্মি আম্মরো দুনীকতগ্রস্ত িরোর  ন্য েোেী হম্মে চীন কি বনতোকগকরর আিো িরম্মত  োম্মর? তোই 

এিিথোে েলম্মল, ব্যো োরটো  কিমো-অ কিমোর ইসুযই নে। 

এটো ঠিি, চীম্মনর বনেো বেকির ভোগ িিম্মের বক্ষম্মি েোকেক যি স্বোথ ণই এিমোি নে, এর েোইম্মর চীনো রোম্মষ্ট্রর এিধরম্মনর িযোম্মটক ি 

স্বোথ ণ থোম্মি, বযটো অস্বোভোকেি নে। বযমন চীন- োকিস্তোম্মনর বগোেোের িকরম্মডোর িিে। এর নোমই েলম্মি, চীম্মনর ল্যোন্ডলিড হম্মে থোিো 

 কিমো ভূখণ্ডম্মি মুি িরোর লম্মক্ষয েের  য ণন্ত িকরম্মডোর বনেোই চীম্মনর িযোম্মটক ি উম্মেশ্য। অথ ণোৎ িিম্মের সুকেধোম্মভোগী এিো 

 োকিস্তোন নে, চীনও। িোম্ম ই ঋেচুকির িতণোেকলম্মত এর িো  থোিম্মত হম্মে। বযমন চীনো ঋে বিোধ বেেোর সমে সোধোরেত ২০ েির 

হম্মত বেখো যোে। বস তুলনোে কেশ্বব্যোিংম্মির িনম্মসিনোল ঋম্মের মোনেণ্ড হম্মলো ৪০ েিম্মরর, যোর িথম ১০ েির আেোর সুেকেহীন। 

চীনোরোও িকরম্মডোর  োওেো সুকেধোম্মভোগী, তোই এিো  োকিস্তোম্মনর অথ ণনীকতর ও র এর কেপুল ঋে বিোম্মধর েোে চো োম্মনো অননকতি ও 

অেোস্তে। িোম্ম ই এ বক্ষম্মি  োকিস্তোম্মনর িথম ২০ েির সুে-আসল পুম্মরো কিকস্তকেহীন হম্মত  োম্মর। সোরিথোে,  োইন্যোকেেোল 

অযোনোলোইকসস িম্মর  োকিস্তোন-চীন উভেম্মিই েোে ভোগ িম্মর কনম্মত হম্মে, বসটোই হম্মতো ন্যোয্য। কিন্তু আমরো বেখকি,  োকিস্তোন এখনই 

ধু ুঁিম্মি। এই িকরম্মডোর ঋম্মের কিকস্ত যকেও এখম্মনো শুরুই হেকন, সম্ভেত ২০২২ সোম্মলর আম্মগ শুরু হম্মে নো; তখন  োকিস্তোম্মনর িী হম্মে? 

 োকিস্তোম্মনর অথ ণননকতি দুে ণিো বেকখম্মে এখনই আম্মমকরিো এেিং আইএমএ  টিটিোকর কেম্মি। এটো কনিেই চীম্মনর  ম্মক্ষ যোম্মি নো। 

িোম্ম ই, েোকেক যম্মির সোম্মথ িযোম্মটক ি স্বোম্মথ ণর িিে হম্মতই  োম্মর। কিন্তু েোে ভোগোভোকগর এিটো মোনেণ্ড থোিম্মতই হম্মে।  োকিস্তোম্মনর 

িোসম্মিরো বচোর ও বলোভী েম্মল চীন এর সুকেধো কনম্মে কনম্ম  দুকনেোর বনতো হম্মত  োরম্মে িী িম্মর? এটো বিোন বুঝ? েস্তুত বিোম্মনো 

িিম্মের অথ ণননকতি ভোেোকেকলটি মোম্মন িিে-ঋে বিোধ সম্ভে হম্মে কি নো, এর যোচোই চীন আম্মেৌ িম্মর েম্মল আমোম্মের  োনো বনই।  



বিন? চীন বিন এখোম্মন উেোসীন থোম্মি? ‘পু ুঁক েোেী’ ব্যো োর েম্মল? চীম্মনর সো োই িী, আমরো  োকন নো। অথচ এমন হওেোর িোরম্মে 

আইএমএম্ম র বিকসম্মডন্ট কমস লোগোম্মে ণর নকসহত শুনম্মত হম্মি চীনম্মি বয, ‘িিে গ্রহম্মের আম্মগ এর ভোেোকেকলটি’ যোচোই িরুন। এই 

নকসহত েো িখম্মনো টিটিোকর শুম্মন চীম্মনর বিোন ইজ্জত েোড়ম্মি  োনো যোে নো। আর এখোন বথম্মিই চীন ‘ঋে াঁে’ ব ম্মতম্মিÑ এই 

আম্মমকরিোন ি োগোন্ডো িরোর সুম্মযোগ বতকর িরম্মি চীন কনম্ম ই।  

তোহম্মল কি এখন িোম্মন  োকন ঢুম্মিম্মি? এেোম্মরর কেআরএ  বথম্মি আমরো কি বসই ইকঙ্গত  োকি? সম্ভেত হযাঁ। কিম্মসর কভকিম্মত এমন 

েলো যোে? খুে সহ । গত মোম্মস ৯ একিল চীন-ইইউ সোকমট অনুকিত হম্মেম্মি। বসখোন বথম্মি এি বযৌথ কেবৃকত িিোি হে। বেখো যোে, 

এি মোনেণ্ড বতকর বমম্মন চলো আর এ কনম্মে িো  িরম্মত চীন বসখোম্মন ইইউর সোম্মথ এিমত  োকনম্মেম্মি। িোম্ম ই বিকসম্মডন্ট কি আসম্মল 

এেোম্মরর কেআরএ  বথম্মি েলম্মত চোইম্মলন, কতকন ইইউর সোম্মথ যো যো এিমত হম্মেম্মিন, বসটোই এখন কেআরএ  ব োরোম্মমও েোস্তেোেম্মন 

িো  িরম্মেন। যোম্মত  ম্মরর কেআরএ  সম্মেলম্মন কতকন  োম ণোন চযোম্মেলর আর  রোকস বিকসম্মডন্টম্মিও হোক র িরম্মত  োম্মরন। এি 

িথোে েলম্মল, িোম্মম্পর আম্মমকরিো চীম্মনর কেরুম্মে বনকত ি োগোন্ডো িম্মরই বগল। আর ইইউ চীনম্মি মোনেম্মণ্ড আসম্মত েোে িরল, যোম্মত 

সম্ভোব্য বনতো চীম্মনর  োট ণনোর হম্মে ইইউ কনম্ম র ভকেষ্যৎ গড়ম্মত  োম্মর। 

তোহম্মল এখন বেল্ট বরোম্মড ভোরম্মতর িী হম্মে? 

ইইউর মম্মতো ভোরম্মতর  ন্যও চীনো প্যোম্মি  আম্মি। সম্ভেত চীনো  থ হম্মত যোম্মি, সেোত নে। েরিং আম্মরো সুকেধো অ োর িম্মর 

ভোরতম্মি কনম্ম র বনৌিোে তুম্মল বনেো হম্মে। সিংম্মক্ষম্ম  েলম্মল, মোসুে আ হোম্মরর নোম  োকতসম্মের  কঙ্গ তোকলিোে তুলম্মত চীম্মনর আর 

আ কি নো িরো বসটিরই ইকঙ্গত। তম্মে এটো বিেল ভোরতম্মি িোড় বেেো নে। অনুমোন িরো যোে, ভোরতম্মিও িকতশ্রুকত কেম্মত হম্মেম্মি বয, 

মোসুে ইসুযম্মত ভোরত  োকিস্তোম্মনর ও র চো  সৃকষ্ট িরম্মত েো  োকিস্তোম্মনর কেরুম্মে বিোম্মনো ি োগোন্ডো েো সোমকরি েো িযোম্মটক ি বিোম্মনো 

 েম্মক্ষম্ম  যোম্মে নো। চীন অম্মনি আম্মগ বথম্মিই এমন সমোধোম্মনর ইকঙ্গত কেম্মে আসকিল। এমনকি সম্ভেত িোকির ইসুযম্মত লম্বো  ম্মথর 

হম্মলও এিটো সুরোহো, অন্তত ডোেোলগ শুরু িম্মর  থ খু ুঁম্ম   োওেোÑ এত দূর  য ণন্ত  করিেনোে আম্মি। চীন বস  ন্য অরুেোচল েো 

িোকিম্মরর সোম্মথ ম্যোম্ম  িোর বিোনটো এলোিো-সিংক্রোন্ত অম্মনি েোকে বথম্মিও সম্মর এম্মসম্মি, তো ভোরম্মতর কমকডেোই েলম্মি। অম্মনম্মি 

অেশ্য অনুমোন িম্মর েলম্মিন, চীম্মনর এত িোম্মড়র অথ ণÑ বস মম্মন িরম্মি ভোরম্মতর চলকত কনে ণোচম্মন বমোকে নে, নতুন সরিোর আসম্মিÑ 

এরই ইকঙ্গত। ওই কেম্মি ভোরম্মতর কনে ণোচন সমোপ্ত হম্মল চীম্মন বসম্মিন্ড য়ুহোন সম্মেলম্মনরও িস্তুকত চলম্মি। 

েোিংলোম্মেম্মির ভোম্মগ িী? 

আ োতত ফুটো িকড়। কনে ণোকচত হওেোর  রই আমোম্মের সরিোম্মরর ভোরতীে কমকডেোে বয হুঙ্কোর বেেো সোক্ষোৎিোর, বসটো এখন  াঁ ো 

েম্মল হোক র হম্মেম্মি। বসখোম্মন ভোরম্মতর আ কি উম্ম ক্ষো িম্মর আমোম্মের সরিোর কনম্ম ই চীনো বেল্ট বরোড িিেসহ চীম্মনর সোম্মথ ব্যো ি 

সম্পম্মিণ যোম্মি েম্মল বয ইকঙ্গত, বস বক্ষম্মি এখন েোস্তেত সরিোর মুম্মরোেহীন েম্মল কনম্ম ম্মি িমোে িম্মরম্মি। িোরে, ওই সোক্ষোৎিোম্মরর 

সোম্মথ সোমঞ্জস্যপূে ণ আচরে হম্মতো গত ২৫ একিম্মলর কেআরএ  সম্মেলম্মন িধোনমন্ত্রীর বনতৃম্মে টিম যোওেো, তো  ম্মটকন। এিমোি 

ইম্মি োি েলম্মি, এিো কিেমন্ত্রী নোকি কগম্মেকিম্মলন। ইসুযটিম্মি কমকডেো বয অগুরুেপূে ণভোম্মে কিট িম্মরম্মি, এম্মত অনুমোন হে-সরিোম্মরর 

িোম্মিও এটো অগুরুেপূে ণ; তোই এমন। ভোরম্মতর কমকডেোে সোক্ষোৎিোর বেেোর বেোড অেিোম্মনর  র তোহম্মল এই গুরুেহীনতোর অথ ণ িী?  

বসো ো অথ ণ হম্মলো, ওই েোকে িরম্মলও সরিোম্মরর বিোম্মনো সক্ষমতো বনই বয, ভোরম্মতর স্বোম্মথ ণর েোইম্মর কগম্মে কন  স্বোম্মথ ণ বস চীম্মনর সোম্মথ 

বিোম্মনো সম্পম্মিণ যোে। ব্যো োরটি োঁড়োল এমন বয, কনে ণোকচত হম্মলও ভোরম্মতর স্বোথ ণ বথম্মি ইকন্ডম্ম ম্মন্ডন্ট বথম্মি বিোম্মনো অেিোন বনেোর 

সক্ষমতো সরিোম্মরর বনই েম্মল সরিোম্মররই অনুমোন। তোই আেোর স্ট্যোটোস বিো; যো কিল তোই আম্মগর  োেগোে। ভোরম্মতর স্বোম্মথ ণর কনম্মচ 

চো ো  ম্মড় থোিো। ইকন্ডম্ম ম্মন্ডন্ট অেিোন বনেোর সক্ষমতো আমোম্মের সরিোম্মরর এখম্মনো বনই। ইম্মতোমম্মে খের বেকরম্মেম্মি, কেকসআইএম 

মোম্মনÑ েোম ণো হম্মে আমোম্মের চীম্মনর কুনকমিং যোওেোর এেিং বসোনোকেেো েের পুম্মরো িিেই চীন নোকি গুটিম্মে ব ম্মলম্মি। 

 ম্মল েোিংলোম্মেম্মির  ন্য সে কিছুর িোকপ্ত শূন্য। ব িম্মনর  নসমথ ণন িোড়ো এি সক্ষমতোহীন ক্ষমতো েম্মল চীন-ভোরত আমোম্মের 

সরিোরম্মি জ্ঞোন িরম্মি। তোই ভোরম্মতর স্বোথ ণ পূরম্মের অগ্রোকধিোম্মরর কনম্মচই চো ো  ড়ো আমরো। কনিঃসম্মেম্মহ তো খুেই হতোিো নি! 

এ কেম্মি  ররোষ্ট্র িকতমন্ত্রী িোহকরেোর আলম এি সোক্ষোৎিোর কেম্মে েলম্মিন, ‘সরিোর চীম্মনর কেিে  োন্ড েোতো খু ুঁ ম্মি।’ কিম্মরোনোম 

হম্মলো, ইধহমষধ েিংয বুেিং ধষিঃেৎহধিঃরোেিং ঃিঃড় ঈযরহধ’ঃিং নেষিঃ ধহ  ৎড়ধ  ষড়ধহিং... সোউথ চোেনো মকন ণিং ব োম্মস্ট্র ২৩ 

একিল িো ো, এর করম্ম োট ণোর েোিংলোম্মেম্মি এম্মস ওই সোক্ষোৎিোর কনম্মেম্মিন েম্মল মম্মন হম্মেম্মি। সেম্মচম্মে তোৎ য ণপূে ণ হম্মলো ভোরম্মতর বিো-

আম্মমকরিোন কেজ্ঞম্মের েিব্য বসখোম্মন িো ো হম্মেম্মি, যোর সোরিথো েোিংলোম্মেম্মির চীনো ঋম্মে যোওেো ঠিি নে। ব্যো োরটো েড়ই রহস্যমে! 

িধোনমন্ত্রী চীনো বেল্ট বরোম্মড বযোগ কেম্মত বচম্মে সোক্ষোৎিোর কেম্মিন। আর কতন মোম্মসর মোথোে সরিোম্মরর িকতমন্ত্রী েলম্মিন, তোরো চীনো 

বেল্ট বরোম্মডর কেিে  োন্ড খু ুঁ ম্মিন!  
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