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মািকন  কংে েসর  িন ক  িতিনিধ  পিরষেদ  পররা  ম ণালয়  স িকত  কিমিটর  এিশয়া  স িকত
উপকিমিটেত গত ১৩ জনু ‘দি ণ এিশয়ায় যু রাে র াথ এবং ২০২০ অথবছেরর বােজট’ স িকত

নািনেত এ উপকিমিটর চয়ারম ান  কংে সম ান ( ডেমাে ট,  ক ািলেফািনয়া)  াড শরম ান একিট
পূণ কথা বেলেছন।

িতিন বেলেছন,  িময়ানমার সরকার যিদ রািহ া  জনেগা ীেক র ায় শাসন িত ায় আ হী না  হয়,
রাখাইন রােজ র উ রা েলর রািহ া জনেগা ীর লাকজনেক িনরাপ া িদেত না চায় অথবা অপারগ হয়,
তাহেল ওই রােজ র রািহ া অধু িষত এলাকােক বাংলােদেশর সে  যু  করা উিচত এবং ওই এলাকােক
বাংলােদেশর কােছ ানা র করেত (বাংলােদেশর অংশ করেত) যু রাে র সমথন দয়া উিচত, যা ওই
এলাকার মা ষও চাে ।

কংে সম ান শরম ান আরও বেলেছন,  রািহ ারা  এমন একিট সরকােরর অধীেন থাকেত চায়,  যারা
তােদর িনধন নয়, র ায় আ িরক অেথ কাজ করেব।

ওই নািনেত মািকন পররা  ম ণালেয়র দি ণ ও মধ  এিশয়ািবষয়ক ভার া  সহকারী ম ী রা দতূ
অ ািলস  ওেয়লস এবং  ইউএস এইেডর ভার া  সহকারী  শাসক ািরয়া  ি িল  িনজ িনজ ব ব
উপ াপন কেরন। তেব তারা উপেরা  ব েব র আেলােক কােনা মতামত দনিন।

কংে সম ান শরম ান য ব ব  িদেয়েছন, সটা সরকাির কােনা ব ব  নয়। অথাৎ া  শাসেনর

  তােরক শাম র রহমান
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নীিত এটা নয়। তেব কংে েসর উভয় চ ার, অথাৎ িসেনট ও িতিনিধ পিরষেদ এ ধরেনর াব পাস
হওয়ার স াবনাও ীণ।  এ  ধরেনর একিট ব ব  স ণূ  নতনু এবং  িনঃসে েহ তা  িচ ার খারাক
জাগােব।

এ ধরেনর একিট াব কােনা আেমিরকান রাজনীিতেকর কাছ থেক এই থম এেলা। এটা বলেতই
হেব, রািহ া সম ার সমাধােন এ াব আেদৗ কােনা ভােলা ‘সংবাদ’ বেয় আনেব না। বাংলােদশ
সরকার কংে সম ান শরম ােনর ােব  কােনা  িতি য়া  না  দখােলও িময়ানমার সরকােরর একিট

িতি য়া পাওয়া গেছ।

ভারতীয় সংবাদমাধ ম ইেকানিমক টাইমস িময়ানমার সরকােরর উ িৃত িদেয় জািনেয়েছ, তােদর মেত ওই
াব একিট দেশর অখ তা ও ায় শাসেনর িত  অ া।  এিট অবা ব ধারণার ওপর িভি  কের

অমলূক াব বেল তারা মেন কেরন।

কংে সম ান শরম ােনর াব য অবা ব, তােত সে হ নই। িক  িতিন কােনা ইি ত িদেয় গেলন
িকনা,  সটাই বড়  এখন। িময়ানমােরর রাখাইন অ লিটর যেথ  ােটিজক ও অথৈনিতক 
রেয়েছ। এ ােটিজক ও অথৈনিতক ে র কারেণ চীন ও ভারত রাখাইেন বড় িবিনেয়াগ কেরেছ।

এখন মািকন  কা ািন েলারও আ হ রেয়েছ এ  অ েলর ব াপাের।  শরম ােনর ম েব র পছেন  এ
ধরেনর কােনা উে  কাজ করেছ- এমন স াবনা এেকবাের উিড়েয় দয়া যায় না।

রাখাইন রােজ  িবপুল পিরমাণ াকৃিতক স দ রেয়েছ, যা এখনও উে ালন করা হয়িন। ন ইেয়র দশেক
িময়ানমার একিট আইন পাস কের, যখােন রা েক ব ি গত য কােনা জিম অিধ হেণর মতা দয়া
হেয়েছ।  অথাৎ  রা  ‘তার েয়াজেন  ও উ য়েনর ােথ’  য কােনা  ব ি গত জিম  অিধ হণ করেত
পারেব। িময়ানমার সরকার তা কেরেছও।

িহউম ান রাইটস ওয়ােচর মেত, রাখাইেনর ায় ৩৬২ াম থেক রািহ ােদর উে দ কের সখানকার
বসতবািড় ংস কের দয়া হেয়েছ। ওইসব ােমর বসতবািড়র কােনা অি  এখন আর নই। এসব
এলাকায় কাথাও কাথাও সনা ছাউিন করা হেয়েছ। কাথাও বা আবার ওই জিম িবিনেয়াগকারীেদর দয়া
হেয়েছ।

খিন  খনন  কের  তারা  সখান  থেক মলূ বান  পাথর  সং হ  করেছ।  একইসে  অ া  িমনােরেলর
অ স ান চলেছ। তুলনামলূক িবচাের চীন ও ভারেতর আ হ এখােন বিশ।

রাখাইন  ঘেঁষ  বে াপসাগেরর গভীের িবপুল  পিরমাণ  গ াস  ও তেলর িরজাভ পাওয়া  গেছ।  চীেনর
আ হটা স কারেণই। চীন রাখাইেনর পাশ ঘেঁষ বে াপসাগেরর গভীর সমেু  গ াস আহরণ করেছ এবং
সই গ াস তারা িনেয় যাে  তার ইউনান েদেশ। ইউনান েদেশ কােনা সমু ব র নই। অথচ তার
ালািন দরকার।

তাই পাইপলাইেনর মাধ েম িময়ানমােরর একািধক রােজ র ভতর িদেয় িনেয় যাওয়া হে  ইউনান রােজ ।
২০১৪ সােলর য পিরসংখ ান পাওয়া যায়, তােত দখা যায় িময়ানমার ১২ দশিমক ৭ িবিলয়ন িকউিবক
িমটার গ াস পাইপলাইেনর মাধ েম চীন (৯.৭  িবিলয়ন  িকউিবক িমটার)  ও  থাইল াে ড (৩  িবিলয়ন)
সরবরাহ কেরেছ। ২০১৮-এর পিরসংখ ান পেল দখা যােব, সরবরােহর পিরমাণ অেনক বিশ। বলাই
বা ল , ইউনান েদেশর ‘ ালািন ধুা’ মটাে  িময়ানমােরর গ াস।

পিরসংখ ান বলেছ, ১৯৮৮-২০১৮ সময়সীমায় চীন ২০ দশিমক ২৪ িবিলয়ন ডলার িময়ানমাের িবিনেয়াগ
কেরেছ। এর মেধ  ৫৭ শতাংশ িবিনেয়াগ হেয়েছ িব ৎ খােত; তল, গ াস ও খিন খােত িবিনেয়াগ হেয়েছ
১৮ শতাংশ। চীন রাখাইন রােজ র Kyaukpyu- ত গভীর সমু ব র িনমাণ করেছ।

এেত চীেনর িবিনেয়ােগর পিরমাণ ১ দশিমক ৩ িবিলয়ন ডলার। ৫২০ হ র জিমেত িবশাল এক কময
 হেয়েছ সখােন, যােত ানীয় ১ লাখ মা েষর কমসং ান হেব। চীন একইসে  Muse-Mandalay

রলওেয় লাইনও তির করেছ। এেত কের Kyaukpyu থেক চীেনর ইউনান েদেশর সীমা বতী Muse
পয  রললাইন ও পাইপলাইন সংযু  হেব।

উে  হে , চীন রাখাইন েদেশর গভীর সমেু  িতনিট গ াসে  থেক য পিরমাণ গ াস ও তল
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উে ালন করেছ, তা এই পাইপলাইেনর মাধ েম চীেনর ইউনান েদেশ িনেয় যাওয়া। চীন একইসে  ২০
িবিলয়ন  ডলার ব য় কের ৮১০ িকেলািমটার দীঘ  Kyaukpyu-Kunming রললাইনও তির করেছ।
Muse-Mandalay রললাইেনর স সািরত অংশই হে  Kyaukpyu-Kunming রললাইন।

আমরা িবিসআইএম (বাংলােদশ, চীন, ভারত ও িময়ানমার) কিরেডােরর কথাও উে খ করেত পাির। এ
কিরেডােরর আওতায় ইউনান েদেশর সে  ক বাজােরর সড়ক ও রলপথ সংযু  হেব।

এ কারেণই চীন সানািদয়ায় একিট গভীর সমু ব র িনমাণ করেত চেয়িছল। সিট এখন আর তির
হে  না। চীন সানািদয়ার গভীর সমু ব েরর মাধ েম ইউনান েদেশ উৎপািদত পণ  িবেদেশ রফতািন
করেত পারত।

এমনিক সড়কপেথ চীনা পণ  বাংলােদেশও আসেত পারত। তােত কের চীনা পেণ র দাম কেম যত।
িবিসআইএম অথৈনিতক কিরেডােরর এিট একিট অংশ। এখন রািহ া  সংকেটর কারেণ  িবিসআইএম
কিরেডােরর ভিব ৎ ে র মেুখ।  তরাং  চীন এতিদন য  রািহ া  সংকেট িময়ানমােরর পােশ এেস
দািঁড়েয়েছ, তার কারণ মলূত এটাই।

ভারেতর অব ানও অেনকটা তমিন। চীন যখােন রাখাইেনর Kyaukpyu- ত গভীর সমু ব র িনমাণ
করেছ, সখােন ভারত Sittwe- ত য সমু ব রিট রেয়েছ, তার উ য়ন করেছ।

এ অ লেক িঘের ভারেতর Kaladan পিরক নার কথা আমরা সবাই জািন। এ পিরক নার আওতায়
ভারত  সমু পেথ  তার  সাত  বান  রাজ েলােক  সংযু  করেছ।  কলকাতার  গিল  নদী  হেয়  ৫৩৯
িকেলািমটার দেূর Sittwe ব রেক সমু পেথ সংযু  করা হেব। তারপর নদীপেথ িময়ানমােরর আেরক
ব র Paletwa সংযু  হেব।

Paletwa থেক সড়কপেথ  (িময়ানমােরর Chin রাজ ) Zorinpui সীমা  ব র অিত ম কের ১০০
িকেলািমটার  দেূর  িমেজারােমর  আইজল  পয  সংযু  হেব।  এটাই  Kaladan পিরক না।  ভারেতর
িরলােয়  কা ািন রাখাইেনর গভীর সমেু  গ াস উে ালন করেছ। এই গ াস তারা িনেয় যেত চায় সাত
বান রাজ েলােত।

তরাং ভারেতর াথেকও হালকা কের দখার েযাগ নই। এমন এক পিরি িতেত প টাগেনর াথ
থাকেত পাের। রাখাইেনর গভীর সমেু র গ াস, রাখাইেনর খিনজস দ, রাখাইেনর ােটিজক অব ান
ইত ািদ নানা কারেণ মািকন ােটিজ েদর কােছ এ অ েলর  বাড়েছ। রাখাইেনর উপ ল ঘেঁষ
বে াপসাগর থেক সহেজ ভারত মহাসাগের েবশ করা যায়।

আর সখান থেক চীনা  নৗবািহনীর গিতিবিধ পযেব ণ করা সহজ। চীনেক ‘মিনটর’  করেত হেল এ
অ েল তার উপি িতর েয়াজন রেয়েছ।  ফেল কংে সম ান শরম ােনর ব েব র পছেন এ ধরেনর
কােনা উে  আেছ িকনা, সটাই ল  করার িবষয়।

তেব  বলেতই  হেব,  িময়ানমােরর একটা  অংশেক িবি  করা  িকংবা  অ  রাে র সে  সংযু  করা
আ জািতক আইেনর বরেখলাপ। দি ণ দান িকংবা  ই  িতমেুরর সে  রাখাইন রােজ র তুলনা করা
যােব না।

িনঃসে েহ রািহ া  সম ার ব াপকতা  সারা  িব বাসীর দিৃ  আকৃ  কেরেছ।  িক  এর সমাধান ওই
েদশেক বাংলােদেশর সে  সংযিু র মধ  িদেয় নয়।  বরং  িময়ানমােরর সে  বাংলােদেশর য চিু

হেয়েছ, ওই চিু  বেল িময়ানমােরর জনেগা ীেক ( রািহ া) িময়ানমার হণ করেত বাধ । আ জািতক
স দায়েক আজ বাধ  করেত হেব িময়ানমারেক ওই চিু  মানেত। 

রেয়াজেন জািতসংেঘর উেদ ােগ িময়ানমােরর ওপর অথৈনিতক অবেরাধ আেরাপ করার িবষয়িট িবেবচনায়
িনেত হেব। চিু  া েরর পর দীঘিদন অিতবািহত হওয়া সে ও একজন রািহ াও তার িনজ দেশ িফের
না যাওয়ায় িময়ানমােরর আ িরকতা িনেয়  আেছ। বাংলােদশেক এখন শ  টৈনিতক অব ােন যেত
হেব।

িনউইয়ক, যু রা
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