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বাংলােদেশর aব ান হে  েরািহ া নাগিরকেদর তােদর িনজ েদশ িময়ানমাের েফরত েযেত হেব eবং e ে ে  চীন eকটা ভূিমকা 
পালন করেত পাের। aিত স িত তােলবান ে  চীেনর eকিট ভূিমকা aেনেকর দৃি  েকেড়েছ। তােলবােনর সে  যু রাে র 
'সংলাপ' যখন েকােনা সমাধান বেয় আনিছল না, িঠক তখন চীন eকিট ম তাকারীর ভূিমকায় aবতীণ র্ হয়। চীেনর ei ভূিমকা 
নতুন। aতীেত চীন কখনo a  েকােনা রাে র aভয্ রীণ ঘটনায় হ ে প কেরিন। িক  বত র্মান ে াপেট চীেনর ei aব ােনর 
পিরবত র্ন হেয়েছ। চীন eখন িবশব্শি । aথ র্ৈনিতক িদক েথেক িবেশব্র িদব্তীয় বড় aথ র্নীিতর েদশ চীন। আর e কারেণi 'িবশব্শি ' 
িহেসেব তার হণেযাগয্তা বাড়ােত চীন eখন িবশব্ রাজনীিত তথা আ িলক রাজনীিতেত eকিট ভূিমকা রাখেত চায়। চীন 
আফগািন ােনর 'তােলবান' সম ার সমাধােন eিগেয় eেসেছ। চীন eখন আফগান শাি চুি েত গয্ারা ার িহেসেব ভূিমকা রাখেত 
চায়। গত 37 জুন আফগান সরকােরর eক িববৃিতেত e কথা বলা হয়। চীেনর িবেশষ দূত েদং িশজুন কাবুল সফর কেরিছেলন o 
েসখােন িতিন েদশিটর িনরাপ া uপেদ া হামদু াহ মুিহেবর সে  শাি  ি য়া িনেয় আেলাচনা কেরিছেলন। চীন iিতমে  কাতাের 
িনযু  তােলবােনর রা দূত আবদুল গিন বারাদারেক েবiিজংেয় আম ণ জািনেয়িছল (ডন, জুন 31)। চীেনর ei তৎপরতা মাণ 
কের, চীন আফগািন ােনর তােলবান সম া সমাধােন eকিট 'ভূিমকা' রাখেত চায়। চীন আফগান সরকার o তােলবােনর ম কার 
আেলাচনােক সমথ র্ন করেছ। িক  েরািহ া ে  চীন eকিট ম তা করেত পাের- eমন eকিট স াবনা ƣতির হেলo চীন-বাংলােদশ 
িদব্প ীয় আেলাচনা o চীেনর ধানম ীর ব  িবে ষণ করেল আমার কােছ eটাi তীয়মান হেয়েছ, চীন িদব্প ীয়ভােব সম া 
সমাধােনর oপরi গুরুতব্ িদে  েবিশ। বাংলােদেশর েচেয় িময়ানমােরর গুরুতব্ চীেনর কােছ aেনক েবিশ।  
 
িময়ানমাের চীনা সব্াথ র্ িনেয় আেলাচনা করা েযেত পাের। আফগািন ােনর মেতা িময়ানমােরর সে o চীেনর সীমা  রেয়েছ। চীেনর 
িবশাল িবিনেয়াগ রেয়েছ িময়ানমাের। চীেনর চ  'জব্ালািন ধা' চীনেক পিরপূণ র্ভােব িময়ানমােরর oপর িনভ র্রশীল কের তুেলেছ। 
পিরসংখয্ান বলেছ, 2৯99-3129 সময়সীমায় চীন 31 দশিমক 35 িবিলয়ন ডলার (31351 িমিলয়ন ডলার) িময়ানমাের িবিনেয়াগ 
কেরেছ। eর মােঝ 68 ভাগ িবিনেয়াগ হেয়েছ িবদুয্ৎ খােত; েতল, গয্াস o খিন খােত িবিনেয়ােগ হেয়েছ 29 ভাগ। চীন িময়ানমােরর 
রাখাiন েদেশর কয্াকফুেত গভীর সমু ব র িনম র্াণ কেরেছ। eেত চীেনর িবিনেয়ােগর পিরমাণ 2 দশিমক 4 িমিলয়ন (2411 
িমিলয়ন) ডলার। 631 েহ র জিমেত িবশাল eক কম র্য  শুরু হেয়েছ eখােন, যােত বলা হে  2 লাখ ানীয় মানুেষর কম র্সং ান 
হেয়েছ। চীন eকi সে  িমuস-মা ালয় েরলoেয়লাiনo ƣতির করেছ। eেত কের কয্াকফু েথেক চীেনর iuনান েদেশর 
সীমা বত  িমuস পয র্  েরললাiন সংযু  হেব। uে  হে  চীন রাখাiন েদেশর গভীর সমুে  েয গয্াস o েতল uে ালন করেছ, 
তা ei পাiপ লাiেনর মা েম চীেনর iuনান েদেশ িনেয় যাoয়া। চীন eকi সে  31 িমিলয়ন ডলার য় কের 921 িকেলািমটার 
দীঘ র্ কয্াকফু-কুনিমং েরলoেয় লাiনo ƣতির করেছ। িমuস-ম ালয় েরলoেয় লাiেনর স সািরত aংশi হে  কয্াকফু কুনিমং 
েরলoেয় লাiন। আমরা িবিসআieম কিরেডােরর কথাo uে খ করেত পাির। ei কিরেডােরর আoতায় iuনান েদেশর সে  
ক বাজােরর সড়ক o েরলপথ সংযু  হেব। e কারেণi চীন েসানািদয়ায় eকিট গভীর সমু ব র িনম র্াণ করেত েচেয়িছল। েসিট 
eখন আর ƣতির হে  না। চীন েসানািদয়ার গভীর সমু ব েরর মা েম iuনান েদেশর uৎপািদত প  িবেদেশ রফতািন করেত 
পারত। eমনিক সড়কপেথ চীনা প  বাংলােদেশo আসেত পারত। তােত কের চীনা পে র দাম কেম েযত। িবিসআieম 



aথ র্ৈনিতক কিরেডােরর eটা eকটা aংশ। eখন েরািহ া সংকেটর কারেণ িবিসআieম কিমেডােরর ভিব ৎ ে র মুেখ। সুতরাং 
চীন eতিদন েয েরািহ া সংকেট িময়ানমােরর পােশ eেস দাঁিড়েয়েছ, তার কারণ মূলত eটাi।  
 
তাহেল িক আমরা চীেনর আশব্ােসর oপর ভর কের বেস থাকব? চীেনর আশব্ােসর oপর িনভ র্র করেল আমরা ভুল করব। 
বহুপাি কতার আেলােক e সম ার সমাধােন আমােদর কাজ করেত হেব। েরািহ ােদর িবরুে  aপরাধ তদে  েয জািতসংেঘর ত  
aনুস ানকারী িমশন কাজ করেছ eবং গত বছর যারা িময়ানমােরর িবরুে  গণহতয্ার aিভেযাগ eেনিছেলন, েসi িমশেনর সদ  
ি ে াফার িসেদািত স িত বেলেছন, িময়ানমাের হাজার হাজার েরািহ া মুসলমান কনেসে শন কয্া  o শহুের বি েত বাস 
করেছ, েয রকম পিরি িত িছল নাৎিস বািহনীর aধীন iuেরােপ। eর আেগ জািতসংঘ রাখাiেন যু াপরাধ o মানবািধকার ল েনর 
aিভেযাগ eেনিছল। আ জর্ািতক aপরাধ আদালত েরািহ া গণহতয্ায় যারা জিড়ত, তােদর িচি ত কের িবচােরর আoতায় আনার 
eকিট ি য়া শুরু কেরেছ। বাংলােদশ eখন আ জর্ািতক পিরসের e ধরেনর দািব েজারদার করেত পাের। িময়ানমােরর িবরুে  
aথ র্ৈনিতক aবেরাধ আেরােপর দািব জানােত পাের বাংলােদশ। েমা াকথা, eকিট িবশাল জনেগা ীর ভার বহন করার আিথ র্ক 
স মতা বাংলােদেশর েনi। uপর  eখােন জি বাদী তৎপরতা বৃি র আশ া বাড়েছ। আ জর্ািতক স াসী েগা ী েরািহ া সংকটেক 
পুিঁজ কের েরািহ ােদর মােঝ তােদর সংগঠন গেড় তুলেত পাের। eর ফেল শুধু বাংলােদশi নয়, বরং e a েলর ি িতশীলতা 
িবপয র্  হেয় পড়েব। সুতরাং েরািহ া তয্াবাসেনর াপাের চীেনর oপর িনভ র্রতা e সম া সমাধােন কতটুকু ফল সূ হেব e িনেয় 

 আেছ। বহুপাি কতার আoতায় বাংলােদশেক e সম ার সমাধান খুজঁেত হেব।  
 
িনuiয়ক র্, যু রা  
 
a াপক o রাজৈনিতক িবে ষক 
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