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অফস্থায রযফর্তন দেখে         ারিস্তাখনয াি  দেনাখযরযা, ম্ভফর্ 

রনখেখেয আখযিটা রিফরা ফানাখনায রদ্ধান্ত রনখেখে। আপখা র্াযা আল্লায 

দ ৌিাখে ভাথা নর্ না িখয অনয আখযি ভূরর্তয র্ারাখ দনখভ খেখে। অনয 

আখযিেখনয দ ারারভয েরে  রাে ঝুরাখনায েনয অরস্থয খে দ খে।  

CPEC       নাখভ দ াোেয ফন্দযখি  ীখনয াখর্ র্ুখর রেখেখে। এখ   ীন 

দথখি দ াোেয মতন্ত াইখে দযাড রনভতাখেয রযিল্পনা িখয ারিস্তাখনয রিভ 

অঞ্চর  ীনখি রেখে দেোয      িযখে। দমই    ারন মতন্ত যারোখি 

আখর্ না দেোয েনয আপ াখনয ভুোরেযা াোখযা িুযফারন রেখেখে, দই 

ারনখি দিান প্রিায     োোই রনে াখর্  ীনখি র্ুখর রেখেখে। 

রনখেখেয অখধতি যাষ্ট্র ফরিঃত্রুয াখর্ র্ুখর রেখে েন েখি এই পরেরর্ 

দানাখে দম, এয দ্বাযা অখনি েন খেয িভতংস্থাখনয ফযফস্থা খেখে। 

ুফানাল্লা! আত্মভমতাোখফাধ ম্পন্ন দিান োরর্ রনখেখেয দেখি রি এবাখফ 

রফরি িখয দেে? ভুরভাখনয িাখে িভতংস্থাখনয দ খে দফর োভী দিান রেরন 

রি দনই?  

আখর CPEC  ুরি িরপখনয দল দখযি রখখফ েুিা খে। এই োরর্য ঘাখে 

আখভরযিায াখথ আখযা এিরট ত্রুখি  ারখে দেো খে।  ীন এই দেখয 

অথতননরর্ি  বূেণ্ড েেখরয য র্াই িযখর্  াে, মা রফখেয ভস্ত র্াগুর্যা 

িযখর্  াে। আ  এয রা াভ ইযাইখরয াখর্। CPEC       রফ র্ িখেি 

ফেখযয ঘটনাফররয আখরাখি এই দেখয বরফলযৎ র ত্র রিেু রিে ুপুখট উখেখে। 

মথািখভ- 

১.         আ   োখনোর নাভি োে ায়  ীন ারিস্তাখনয দমৌথ াভরযি 

প্ররক্ষে        খেখে। এস য় দেনাখযর ইপাি রিোরন  ীখনয প্ররর্ রনখেয 

রফেস্তর্া প্রিাখয েনয প্রথভফাখযয ভর্ রেখফ ইরাভী র্ুরিতস্তারনয াখথ 

রনখেখেয ত্রুর্ায িথা প্রিা িখযখে এফং র্াখেয রফরুখদ্ধ ূখফতয নযাে াভরা 

 ারু যাোয েৃঢ় প্ররর্জ্ঞা ফযি িখযখে। দেখন   খ        - রেখফ ইরাভী 

র্ুরিতস্তান খরা,  ীখনয েফয-েেরিৃর্ ভুররভ বূরভখি ভুি িযা এফং দোন    

ভেরভু ভুরভানখেযখি  ীখনয ার্ দথখি যক্ষা িযায েনয রিে এি ভুোরে 



 

 

ের। ারিস্তাখনয োফী এই েখরয প্রাথরভি  দভৌররি প্ররক্ষে াি-আপ ান 

ীভান্ত অঞ্চখর খেখে। 

২. প্ররক্ষে দখল  ীখনয দেনাখযরযা ফখরখে, মরে াি-দনাফারনী  ীখনয 

রফরুখদ্ধ মুদ্ধযর্ ভুোরে ফারনীয উয আিভে অফযার্ যাখে র্াখর  ীন 

ারিস্তাখনয াখথ প্ররর্যক্ষায দক্ষখত্র এি াখথ িাে িযখর্ েীঘতখভোরে  ুরি 

িযখর্ যারে আখে। এই দেখয েন ে েুফ বাখরাবাখফ োখন, ার্ ভুদ্র দর্য 

নেীয ঐ াখে থািা আখভরযিায াখথ এি খে িাে িযায দ্বাযা ারিস্তারনখেয 

িী অেতন খেখে। আয এই নাখিয ড াে ফখ থািা োনফ  ীখনয াখথ এি খে 

িাখেয  ুরিয দ্বাযা িী রযভাে দ ারারভয রেখি ধারফর্ খফ  স   আ          

       য়       । 

৩. এই াভরযি প্ররক্ষখেয যযই ারিস্তাখনয দ াত্রীে এরািাে দরান াভরা 

শুরু খে দ খে। অথ  ুরারায ঘটনায খয এই াভরা ফন্ধ খে র খেরের। 

এফাখযয রর্নরট দফাভা াভরা  েুরটখর্ রেখফ ইরাভী র্ুরিতস্তারনয বাইখেযখি 

টাখ তট িযা খেখে। আল্লা র্াখেয াাোর্খি িফুর িরুন।  

ভখন যােখফন র্ুরিতস্তাখনয ভেরভু বাইখেয উয ারিস্তাখনয এটাই প্রথভ াভরা 

নে। এয ূখফত ২০০৪ াখর ারিস্তারন দনাফারনী আফু ভুাম্মে র্ুরিতস্তারনখি 

েরক্ষে োরেরযস্তাখনয এি এরািাে গুপ্ত াভরা িখয রে িখযখে। রর্রন 

রেখফ ইরারভয আভীয রেখরন। এোো ২০১০  ২০১১ াখর র্ুরিতস্তারন 

বাইখেযখি াভরা িখয রে িখযখে। আয ারিস্তাখনয দ ান দরগুখরাখর্ 

র্ুরিতস্তারন বাই-দফানখেযখি দমই রনমতার্ন িখয, র্া এই দোট প্রফখন্ধ উখল্লে     

স     । 

৪. এই ফেযগুখরাখর্ রখন্ধয স্কুরভূখ  ােনা বালা দো ফাধযর্াভরূি িখযখে। 

মায পখর রফজ্ঞেনযা র ন্তা িযখর্ ফাধয খেখেন দম, এয দ্বাযা রি আখস্ত আখস্ত 

 ীখনয প্ররর্ ানুবূরর্ তর্রযয দ ষ্টা খে না দর্া! মু  মু  ধখয রিভা দ ারারভয 

খয আফায প্রাখ যয দ ারারভয প্ররর্ ভন-ভানরির্া তর্রয িযা খে না দর্া! 

৫. এই ভে আফায  ীন আভাখেয াখথ রভারখেয দ খে ভেফুর্ ম্পখিতয 

রবরিখর্ ারিস্তাখনয উিয অঞ্চখর এিরট াভরযি ঘারট রনভতাখেয ুখমা  দ খেখে। 

র্াোো উিয অঞ্চখর আ াোরনখেয আরাো যাষ্ট্র  েখনয ুখমা  তর্রযয েনয 



 

 

দফরুর স্তানখি এিরট প্রখে দঘালো িযা খেখে। আ াোরনখেয ইরর্া খরা, 

র্াযা ফতোই ভুরভানখেয রফরুখদ্ধ িাখপযখেয খমার র্া িখযখে। র্াই এই ের 

 ীখনয প্রখর্যি এভন োফীয খক্ষ থািখফ মা   স                  । 

৬. এয দথখি আয দখযারনয িথা খরা ারিস্তাখনয রিে ু দ্বীরন োভার্ 

ারিস্তান  ীখনয ম্পখিতয দলা াখন য    দথখি এিধা এর খে। উর ৎ দর্া 

রের এই রযরস্থরর্খি ঈভানী াল্লাে দভখ র্াযয দ অনুমােী অফস্থান গ্রে 

িযা। রক্ষ রক্ষ ভেরুভ র্ুরিতস্তারন ভুরভাখনয হৃেখে স          প্রখর দেো। 

ারিস্তানখি  ীখনয দ ারারভ না িখয এি আল্লায দ ারারভ িযায প্ররর্ আহ্বান 

োনাখনা।  

রিন্তু আপখাখয রফলেরট ুখযা উল্টা খে। রিে ুফেয ূখফত এি প্ররদ্ধ দ্বীরন 

োভাখর্য দিন্দ্রীে দনর্ৃত্ব  ীখন পয িখযখে।  ীখনয যিাখযয দম ফ দরাি  

ের র্ুরিতস্তাখনয ভুরভানখেয েুরুখভয দক্ষখত্র আখ  আখ  থাখি র্াযাই এই 

েরখি অবযথতনা োনাখর্ এখরের। এযয  ীখনয িখেি   প্রবাফারী 

প্ররর্রনরধ    ের এই েখরয রাখায িামতারে রযেতখন এখরের।       ীখনয 

াখথ এই াক্ষার্  রযেতখনয ুখযা ভে র্ুরিতস্তাখনয ভুরভানখেয োরর্ র্ 

রনভূতখরয রফলখে দিান িথা ফখররন। ইন্নাররল্লা! 

ভখন যােখর্ খফ র্ুরিতস্তারনযা আভাখেয প্ররর্খফী োয িাযখে আভাখেয উয 

র্াখেয অখনি ি ফর্তাে। ারেখ এখখে দম ফযরি আল্লা  আখেযাখর্য প্ররর্ 

রফো যাখে দ দমন র্ায        দি যক্ষা িখয। 

এই ভস্ত রফলখেয প্ররর্ রক্ষয িখয, এই ারিস্তাখনয ভুরভানখেযখি  ীখনয 

ফযাাখয র্িত িযা             । আভযা রনখে আযখফয এি প্ররদ্ধ আখরভ 

আিযাভ রোরেয এিরট দরোয াযংখক্ষ উখল্লে িযরে। এই প্রফখন্ধয 

আখরা না োয দ্বাযা ারিস্তাখনয যিায দম আখভরযিা দথখি ভুি খে  ীখনয 

াখথ ম্পিত যাোয েনয  ীনখি ভুরভাখনয ফন্ধ ুোফী িযখে, র্া দম ুখযা উল্টা 

িথা র্া ফুখঝ আখফ। 

 ীন ইযাইখরয াখথ  বীয ম্পিত যাখে। আয আভাখেয আংিা, অর খযই  ীন 

আখভরযিায রযফখর্ত ইযাইখরয অরববাফিরূখ আরফবূতর্ খফ। 



 

 

চীন আসযাআর্রয সম্পর্কে য সূচনা 
ইযাইর ভধয প্রাখ যয এভন যাষ্ট্র, দম ফত প্রথভ  েপ্রোর্ন্ত্রী  ীনখি (৯ োনুোরয 

১৯৫৬) াখর স্বীিৃরর্ রেখেখে। ঐভে দথখি রিে ুদরাি  ীখনয প্রা ীখযয াখ 

ফখ ইযাইর  েখনয ফযাাখয ফিফি িখয মাখে। 

আভযা মরে  ীন ইযাইখরয ম্পখিতয ইরর্া মতাখরা না িরয, র্াখর দেেখর্ 

াফ ৫০-এয েখি ইযাইর   ীখনয ম্পিত বাখরা রের না। র্াযয ভা 

দর্ুং ভাযা মাোয য, রফখল িখয ১৯৭৮-এয য  ীন ইযাইর ম্পিত 

বাখরা খেখে। এয িাযে িী? ে বালাে এয িাযে খরা  ীন এিরট েুফতর 

দটিখনাখরারেয দে রের। র্ায াভরযি রফবা  এিরট িাে াভী ফারনী 

রখখফ  েয র্। এভনরি  ীন-রবখের্নাভ মুখদ্ধ  ীন রবখের্নাখভয ভর্ দোট 

দেখয াখথ দখয উখেরন। র্েন দারবখের্ ইউরনেন রবখের্নাখভয খক্ষ রের। 

মায পখর  ীন যারোয ম্পিত আখযা োযা খে দ র।  

অয রেখি রিভাখেয ক্ষ দথখি  ীন  িরভউরনস্ট যাষ্ট্রগুখরায িাখে অস্ত্রস্ত্র 

রফরিয দক্ষখত্র েুফ িখোযর্া িযর্। অনয রেখি দারবখেখর্য াখথ  ীখনয ম্পিত 

োযা রের। দভাটিথা,  ীখনয      অস্ত্র দিনায দর্ভন দিান ভাধযভ রের না। 

পখর  ীন র্ায েৃরষ্টবরি দথখি খয এখরা। র্ায অংিাযখি রযর্যা  িযর এফং 

ইযাইখরয াখথ ম্পিত স্থাখনয রদ্ধান্ত রনখরা। এই রদ্ধান্ত দনোয উখেয 

   ,  ীখনয দনাফারনীখি নর্ুনবাখফ  খে দর্ারা। আয ইযাইখরয াভরযি 

রি আখভরযিায দথখি িভ রের না। ইযাইখরয াখথ আেরতি রফখযাধ স্বখত্ব 

 ীন ইযাইখরয াখথ ম্পিত িযখর্  াইর। র্াই ইযাইখরয প্রথভ প্ররর্রনরধ 

েরখি অবযথতনা োনাখর্  ীন প্রস্তুরর্ রনখরা। 

চীন-আসযাআর সম্পর্কে য ফযাার্য অর্ভহযকায পর্যাহন 
এই ম্পখিতয ূ নায য  ীন ইযাইখরয ভাখঝ প্ররর্রনরধ ের আা মাো 

িযখর্ রা র। নব্বই েখি িনপাখযখেয য প্রিাখয যাষ্ট্রীে িামতিভ শুরু খে 

র খেরের। ইযাইর   ীখনয ভাখঝ াভরযি খমার র্ায  ুরি র। আখভরযিা 

এই াভরযি ম্পখিতয িাযখে দখযান খে দ র। র্াই দ রফলেরট মা াই িযায 

েনয ইযাইখর প্ররর্রনরধ ের াোর। আখভরযিা  ইযাইখরয ভাখঝ োৎ েুরট 



 

 

তফেি র। এই তফেখিয ভাধযখভ আখভরযিা ইযাইখরয উয অস্ত্র উৎােখনয 

উয িখোয রনেভ আখযা িযর। িাযে এই উৎােখনয দ্বাযা ভধয এরো  

েরক্ষে এরোে আখভরযিায বাফভূরর্ত  প্রবাফ নষ্ট রের। এ রফলেরট র্ৎিারীন 

ইযাইরর যযাষ্ট্র ভন্ত্রী াররবন যারন স্বীিায িখযখে। ইযাইর, দম রফখেয 

১০% অস্ত্র উৎােখনয ভাররি, দ এভন িী িযর মায দ্বাযা আখভরযিা অন্তুষ্ট 

র? 

অর্ভহযকায পর্যাহনয কাযণ 
এ রফলেরট রনরির্ দম, েুরনোয ফে ফে যাখষ্ট্রয ভখধয অস্ত্র দিনা দফ া  াভরযি 

প্রস্তুরর্য ফযাাযরট রিে ুফযরি  রিেু প্ররর্ষ্ঠান োো অনয ভানলু োখন না। আভযা 

র্াই োনখর্ ারয মা র্াযা প্রিা িখয। অথফা র্াখেয  ুরিত্র দ্বাযা োনা মাে। 

 ীন ইযাইর  ুরিত্র দ্বাযা োনা মাে,  ীন ইযাইখরয িাে দথখি রনখে ফরেতর্ 

রেরন িে িখযরের। 

১. েরি দরান 

২. ব্লারস্টি রভাইর প্ররর্র্িাযী অস্ত্র 

৩. টযাংি ধ্বংিাযী রভাইর 

৪. ত্রুয আা মাোয         ংফাে প্রোনিাযী রফভান দর োি 

(awacs) 

৫. নাইট রবন েূযফীন (যাখর্য অন্ধিাখয দেো মাে) 

৬. ইখরক্ট্ররনি মুদ্ধ িযায অস্ত্র 

৭. ীভান্ত াাযাে াামযিাযী আধুরনি অস্ত্র। 

এই রফলেরট ফত প্রথভ টাইভ রনউে প্রিা িখয। র্াযয ১৯৮০ াখরয 

োনুোরয ভাখ দযরড ভখস্কা দঘালো রেখেখে, ইযাইর  ীখনয দনাফারনীখি 

আধুরনি দনাফারনী ফানাখনায েনয েুফ দ্রুর্ দ ষ্টা  াররখে মাখে। এটা দর্া স্পষ্ট 

দম,  ীখনয এই উন্নরর্ আখভরযিায েনয এিরট আংিায রফলে রের এফং দ এই 

রিয উত্থানখি দিানবাখফই ভানখর্ যারে রের না। এেনয দ  ীন ইযাইখরয 



 

 

ভাখঝ নাি  রাখনা েরুরয ভখন িযর। এরেখি যারো  ীখনয প্ররর্ রক্ষয 

যােরের এফং দ আংিায ভখধয রের। 

চীনর্ক অধুহনক স্ত্রসভৃদ্ধ কযর্ণ আসযাআর্রয সপরতা 
রিন্তু ভস্ত আঙ্কা  াভরেি রনখলধাজ্ঞা স্বখত্ব  ীন ইযাইখরয দমৌথ াভরযি 

খমার র্া  ারু রের। ১৯৮৫ াখর  ীখনয িাখে যারোয তর্রয রট টযাংিখি 

আখগ্রড      েনয  ুরি ে। এটাই রের  ীন-ইযাইর প্রথভ দমৌথ 

প্ররর্যক্ষাভূরি াভরযি  ুরি। এই  ুরিয অধীখন  ীন ঐ টযাংখিয উয 

ইযাইখরয ফানাখনা ১৫০ রভরর ভটতায দর্া স্থান িখয। এই  ুরিয ভখধয আ ও 

    - যাডাখযয ভূরনীরর্খর্ ফানাখনা দমা াখমাখ য মন্ত্রারর্,       দথখি ূখনয 

রনরক্ষপ্ত রভাইরখি প্ররর্র্িাযী প্ররর্যক্ষা ফযফস্থা, অরি রনফতাি মন্ত্র, 

নাইটরবন দরোয  েূযফীন, টাখ তট রেি িযা  রেি োে াে দৌৌঁোখনায 

আখিোখস্ত্রয দমা ান দেো       । 

এয প্রভাে আখে দম, ইযাইখরয প্ররক্ষিযা  ীখনয টযাংখি াভরািাযী 

তনযখেয এর্টুিু দমা য িখয র্ুখররের দম, র্াযা যারোয টযাংখিয উখযয দরাা 

দবে িখয দপর         । 

১৯৮৩ াখর ফ্রাখেয এিরট রত্রিা প্রিা িখযখে দম, ১২০০ অরবজ্ঞ 

ইযাইরর তনয  ীখনয তনযখেযখি অরধি দমা য িখয দর্ারায েনয প্ররক্ষে 

রেখে। আখযা এিরট ংফাখে প্র ারযর্ খেখে,  ীন-যারো ৬৬৭৯ রি.রভ. 

ীভাখন্ত প্ররর্যক্ষা প্রা ীয রনভতাখে ইযাইর  ীনখি দ াখন াের্া িযখে। 

িখেি ইযাইরর ইরিরনোয এই দেোর রনভতাখেয িাখে  ীখন অফস্থান িযখে। 

রফখের রিে ুংফাে ভাধযখভ োনা মাে, ইযাইরর রফখলজ্ঞযা  ীখন ভধযভ  রর্য 

রভাইর  েূযাল্লায রভাইর তর্রযখর্ ফযস্ত ভে ায িযখে। রিভা রভরডোয 

ভাধযখভ োনা মাে  ীন ১৯৯০ াখর ইযাইখরয খমার র্াে রনখেখেয েরে 

রভাইরখি নর্নুবাখফ তর্রয িখযখে। এই রভাইর ইযাইখরয রেফযাঈর 

রভাইখরয দিাোরররটখর্ ফানাখনা খেখে।  

র্াোো রারপ নাভি ইযাইরর দেন, মা অরধি ফযেফহুর োয িাযখে ইযাইর 

র্ায িাে ফন্ধ িখয রেখেরের, ঐ দেখন ফযফহৃর্       এি  ুরিয অধীখন       



 

 

েরি রফভাখন ফযফায িযা খেখে। রারপ রফভাখন ফযফহৃর্ দমা াখমা  ফযফস্থায 

দভরন এফং রফভান িখরার িযায ফযফস্থানায প্ররর্  ীখনয রফখল আগ্র রের। 

    এই রখস্টভ       এপ-১০ েরি রফভাখন ফযফায িযখর্  ারের। াভরযি 

রফলেি ফই Janes Defence Weekly    উখল্লে আখে, ১৯৮৬ াখর 

ইযাইর  ীনখি ভাফ্র্ নাভি টযাংি রফধ্বংী রভাইর যফযা িখযখে। 

দর্ভরনবাখফ ূখনয দথখি ূখনয রনরক্ষপ্ত রভাইর   স          দরনউন-৩ 

এয দটিখনাখরারে যফযা িখযখে। 

এই রভাইর আখভরযিান রভাইর ‘াইন্ড বাখেন্ডাখযয’ আেখর তর্রয ি   

  য়   । র আই এ এয র্থয ভখর্ ইযাইর  ীনখি রভাইর উড্ডেন  রেি 

রনধতাযখেয রনেন্ত্রে  স    দেোয ভাধযখভ েুফ স্পতিার্য রফলে স্তান্তয িখযখে। 

র্াোো প্রাইখবট রভাইর রপট িযায গুরুত্বূেত র্থয রেখেখে। ৯০ এয েখি 

ইযাইর ২৫০ রভররেন ডরাখযয রফরনভখে AWACS দ াখেন্দা রফভান  ীনখি 

রেখফ – এ                 য় আ            য়   । এি ংফাে ভাধযভ      

োনা মাে, নব্বই েখিয দল মতন্ত ইযাইর  ীখনয িাখে ৭ রফররেন ডরাখযয 

অস্ত্র রফিে িখযখে। ২০০৪ াখর আখভরযিায প্রিারর্ এি রযখাটত অনুমােী, 

ইযাইর যারোয য  ীখনয িাখে ফখ খে দফর অস্ত্র রফরি িখয। 

র্াোো  ীনও ইযাইখরয িাে দথখি অস্ত্র িখেয উযই বযা িখয ফখ 

থাখিরন। ফযং দ ইযাইখরয িাখে অস্ত্র ফানাখনায পভুতরা োরফ িখযখে, মাখর্ দ 

রনখে আধুরনি অস্ত্র ফানাখর্ াখয। র্াই  ীন ইযাইখরয িাে দথখি েুফই 

অর্যাধুরনি পভুতরা দনো শুরু িযর। র্ায ভখধয উখল্লেখমা য খরা, যাডাখযয 

পভুতরা, রভাইখরয াখথ রেি রনেতখেয ফযফস্থা, েরি রফভান  রভাইখরয াখথ 

রপট িযা রযখভাট িখরার, smart weapons এ  াখথ ম্পৃি আধুরনি 

দটিখনাখরারে। এ      ীন ইযাইখরয ভাধযখভ আখভরযিায আধুরনি 

দটিখনাখরারে ার্ িযায দ ষ্টা িখযখে। আয র্াখর্ রিে ুপর খেখে। 

অনযানয রিে ুভাধযখভ োনা মাে, ইযাইর   ীন রভখর এিরট আরথতি পান্ড      

িখযখে। এয      ১৫০ রভররেন ডরায আখভরযিায এিরট দিাম্পারনখি ুৌঁরে 

   স      য়  । এয উখেয খরা, দ দিাম্পারন এিরট  ীনা ইউরনবারতরটখি 

প্ররর্যক্ষা ফযফস্থানায  খফলোে াাময িযখফ।  স স    ইযাইখরয াভরযি 



 

 

রফজ্ঞান  দটিখনাখরারে রফলখে িভতযর্ প্ররর্ষ্ঠানগুখরাখি াাময     । র্খফ 

াাখমযয দক্ষখত্র এিরট র্ত   য়  ; র্া খরা, এই প্ররর্ষ্ঠানগুখরা এই 

দটিখনাখরারেখি  ীখনয ভাখিতখট রযর র্ িরযখে রেখফ। এ              য় 

এিরট ইযাইরর দিাম্পারন  এিরট  ীনা দিাম্পারনয ভাখঝ ৭৫ রভররেন 

ডরাখযয  ুরি খেখে।  

এভরনখর্  ীন দমা াখমা  দটিখনাখরারে, াভরযি রফজ্ঞান, প্ররর্যক্ষা, িৃরল 

দটিখনাখরারে ও োর্ীে রনযািায দক্ষখত্র খমার র্ায ভাধযখভ ইযাইখরয 

াখথ েুফ ভেফুর্ ম্পিত স্থান িখযখে। এই  বীয ম্পখিতয এিরট উোযে 

খরা, ২০০৮ াখর  ীখন অরররম্পি দেরাগুখরায রনযািা ফযফস্থানায েনয 

ইযাইর  ীনখি ুখযাুরয াাময িখযখে। 

চীন আসযাআর্রয সম্পর্কে য দ্বাযা আসযাআর্রয র্জিত পায়দা - 
চীর্ন আসযাআর্রয প্রবাফ ও স্থাহয়ত্ব 
এটা দর্া স্পষ্ট দম, ইযাইর এগুখরা  ীখনয ভব্বখর্ িখযরন। ফযং এোন দথখি 

দ রিে ুপােো অেতন িখযখে। ইযাইর- ীন  ুরিয ভাধযখভ দমভন ইযাইর 

যােননরর্ি, অথতননরর্ি, তফজ্ঞারনি রফলখে পােো অেতন িখযখে, দর্ভরনবাখফ 

 ীখন বযর্া-ংস্কৃরর্,  খফলো, ধভতীে, রক্ষা দিন্দ্র প্ররর্ষ্ঠা িখয ইহুেীফাখেয 

উন্নরর্ িখযখে। 

১৯৯১ াখর  ীখনয রক্ষা ভন্ত্রোরখেয এিরট ের ইযাইর পখয েুই দে 

রনখেখেয রক্ষা প্ররর্ষ্ঠাখনয ভাখঝ াযস্পরযি খমার র্ায এিরট রদ্বারক্ষি 

 ুরি ম্পােন িখয। এয ূখফত ১৯৮৬ াখর দফইরেং রফেরফেযারখে রব্রু বালা  

ারর্য, ইহুরে ইরর্া এফং ইহুেীফাখেয রক্ষায েনয এিরট স্বর্ন্ত্র রফবা  দোরা 

ে। দর্ভরনবাখফ ইহুরেযা দফইরেংখে এিরট  খফলো দিন্দ্র েুখরখে। দোখন  ােনা 

বালাে দরো ফই ুস্তখিয রব্রু অনুফাে িযা শুরু িখযখে। 

২০০৪ াখর ‘আেখিয  ীন’ রত্রিাে ‘ ীখনয ইহুরে’ রখযানাখভ এিরট প্রফন্ধ 

দেখখে। র্াখর্ প্রফন্ধিায  ীখন ইহুরেখেয িামতিখভয রিেু গুরুত্বূেত র্থয পাৌঁ 

িখযখে। প্রফখন্ধ দ ররখেখে,  ীখনয ংে েযখেয েুইেন গুরুত্বূেত ফযরি 

ইযাইর এফরর্াইন এফং রডরন যাখফখযা ভূরর্ েন্ম র্ ইহুরে। দই প্রফখন্ধ 



 

 

 ীখনয ফহু ইহুরেখেয প্ররর্ ইরির্ িযা খেখে। র্ায ভখধয যখান  িােুরয ফংখয 

দরািেন োো াখফি ভারিতন অথত ভন্ত্রী ভাইি ফরুখভনার, ংিং দথখি 

প্রিারর্ প্ররদ্ধ ভযা ারেন ‘Far Eastern Economic Review’ এয 

প্ররর্ষ্ঠার্া এরযি        ,  ীখনয  ের্ারন্ত্রি রফেফী ারটতয প্রধান দার্ ইোং 

ুং এয াখফি রফখল ফরড াডত ভরয দিাখন রফখলবাখফ উখল্লেখমা য। 

চীর্নয হদর্ক আহুহদর্দয      
 ীখন ইহুরেখেয  স          রর্নরট গ্রু আখে। প্রথভ গ্রু ১৮৪২ াখর 

opium wars মুখদ্ধয  ুরিয য      আস  শুরু    । র্েন  ীন র্ায অখনি 

ভুদ্র ফন্দয ফযফায েনয েুখর রেখেরের। র্ায ভখধয এিরট ফন্দয রের রং াই 

ফন্দয। দোখন রিভ এরো, রফখল িখয ফা োে দথখি ইহুরেখেয এিরট ের 

এখ উখেখে। এই েখরয ভাখঝ াখান এফং িােুরয ফংখয দরাি রের। র্াযা 

যফর্তীখর্ ংিং এয স্থােী ফারন্দা খে দ খে। র্াযা রফরবন্ন দাখটর  রফরবন্ন 

ফযফাখেয ভাধযখভ েুফ ধনী খে র খেরের।  

রদ্বর্ীে গ্রু রের যারোয ইহুরেযা। র্াযা ১৯১৭ াখর িরভউরনেখভয রফেখফয 

খয যারো দেখে  ীখন  খর আ স। র্ৃর্ীে গ্রু খরা - ১৯৩৭-৩৯ এয 

ভাঝাভারঝ রদ্বর্ীে রফেমুখদ্ধয ভে রটরাখযয বখে ২০ াোয ইহুরে  ীখন  খর 

আ স। ১৯১০ এয আখ   ীখন ভাত্র ১৫০০ ইহুরেয ফা রের। র্াযা দখরান 

রেোং প্রখেখয যােধানী াযান খয ফফা িযর্। রিন্তু ১৯২৯ ার মতন্ত 

র্াখেয ংেযা ১৩ াোখয দৌৌঁখে দ খে। র্াযয র্াখেয ংেযা দফখেই  খরখে। 

র্াখেয ফে এিটা ংেযা ৩০ এয েখি  ীখনয এিরট য দভন ুরযো (উিয 

 ীন) েের িযায য  ীখনয রং াই খয  খর এখখে। 

চীর্ন আহুহদর্দয ফাহণহজযক গ্রগহত 
                  আস  ইহুেীযা রনখেখেযখি ফযফাখেয ভাখঝ ররপ্ত 

দযখেরের। উরল্লরের্ প্রফখন্ধ ফরা খেখে ১৯৩২ মতন্ত রং াই দোয ভাখিতখট 

১০০ ুৌঁরেরর্ অং গ্রে িখযরের। র্ায ভখধয ৪০ েন রের ইহুরে। ফর্তভাখন 

িােুরয ফংখয এি ইহুরে ংিং এয ফখ খে ফে ধনী রখখফ  েয ে। 



 

 

চীর্ন আহুহদর্দয সবযতা, জ্ঞান হফজ্ঞার্ন গ্রগহত 
ফর্তভাখন  ীখন ইহুরে বযর্ায র হ্ন প্রিা দখর্ শুরু িখযখে। দমভন ইহুরে 

আিুভান, ক্লাফ, িরপ, ধভতীে প্ররর্ষ্ঠান, াভারেি ফন্ধন ভেফুর্ যাোয 

প্ররর্ষ্ঠান। রং াইখেয ভখধয ইহুরেখেয উন্নরর্ দফইরেং দথখি এিধা এর খে। এ 

খয ইহুেীফাখেয উয  খফলোয েনয রফরবন্ন প্ররর্ষ্ঠান দোরা খেখে। মায ভখধয 

এিরট প্ররর্ষ্ঠান ‘নাংরং বারতরট’। এ   ১৯৯২ াখরয দভ ভাখ েুখরখে। এই 

রফবাখ য প্রধান খরা প্রখপয দাখন। দ এই রফেরফেযারখেয ‘ফররফতখেয াখথ 

ম্পিত’ রফলখেয রক্ষি এফং ইহুেীফাখেয প্র ায প্রাখযয দক্ষখত্র ফ দথখি দফর 

অগ্র াভী। এই রফবাখ  ইহুরেখেয ইরর্া রফলখে এি ফেযফযাী দিাত ে, প্ররর্ 

ফেয ২০০ োত্র এই দিাখত অংগ্রে িখয। এই দরাি মেন ফতখল ইযাইখর 

পয িখযখে, র্েন ফাযাইরান ইউরনবারতরট ইহুেীফাখেয  খফলোে এর্ ফে 

অফোন যাোয িাযখে র এই  রড রডরগ্র প্রোন িখয। 

প্রখপয দাখন অখনি     প্রফন্ধ ররখেখে। র্ায ভখধয এিরট খরা ‘ইহুরে 

এ াইখক্লাররডো’। এরট  ােনা বালাে রররের্। ইংখযরেখর্    খ   – ‘িাইপংখে 

ফফাযর্  ােনা ইহুরেখেয িথা’। র্ায আখযিরট প্ররদ্ধ ফই খরা ‘াংাে  

অঞ্চখর ইহুরে  ারভ ফংখয ত্রুর্া দিন এফং রিবাখফ?’ এই েুইরট     ােনা 

বালাে রররের্। 

২০০৪ াখর াযরন খয ইহুরেযা েুইরট যাখ াডা রনভতাে িখয। ইহুরে াোভ 

(ইহুরে     য়   )  ীন পখয এখ যিাখযয িাখে আখফেন িখযখে, 

ইহুরেখেযখি  ীখন এিরট ধভত রখখফ স্বীিৃরর্ দেো দাি।  ীন যিাখয  রিেু 

প্র ায ভাধযভ উখল্লে িখযরের, এই যাখ াডা মতটিখেয াযরন ভ্রভখেয প্ররর্ 

উৎারর্ িযায েনয তর্রয িযা খেখে, ইফােখর্য েনয নে; িাযে  ীন ইহুরে 

ধভতখি ধভত রখখফ স্বীিৃরর্ দেে না। র্াই ঐ াোভ োফী িখযরের দম, ইহুরে ধভতখি 

স্বীিৃরর্ দেো দাি। াোভ যাখরাখভা োরফ িখযরের, যাখ াডাখি দমই উখেখয 

ফানাখনা খেখে (ইহুরেখেয ইফাের্  ইহুরে ধখভতয প্র ায) র্া স্বীিায িযায 

আহ্বান িযরে। 

এোখন আখযিরট গুরুত্বূেত র্থয রেই। র্া খে,  ীখন অফস্থানযর্ রিস্টানযা। 

র্াযা রিস্টীে আোয র্খি  ীখন এখখে। েুই খফত র্াখেয প্র ায প্রায খেখে। 



 

 

এভনরি এই ধভত  এখ  াংাে , দফইরেং এয ভর্ ফে খয প্ররদ্ধ খে দ খে। 

ফর্তভাখন  ীখন ৪০ রক্ষ ইহুরে আখে, মাযা          দপ্রাখটস্টযান্ট গ্রুখয াখথ 

ম্পৃি। দপ্রাখটস্টযান্ট গ্রুখয এর্ ফে ংেযা  ীখন উরস্থরর্ এভরনখর্ই ইহুরেখেয 

িামতিভ ে িখয দেে। 

হযহষ্ট 
এেন দর্া  ীখন ইহুরেখেয িামতিভ আখযা ফযাি আ     দেো মাখফ। িাযে 

াভখনয রেনগুররখর্  ীন-ইযাইর ম্পখিতয উন্নরর্ োয ম্ভাফনা আখে। 

          আখভরযিায প্রবাফ িভখে। রিভা অথতনীরর্ র্ায ইরর্াখয ফখ খে 

োযা অফস্থা ায িযখে। এেন দর্া ইযাইখরয  ীনখি আখ য দ খে আখযা 

দফর প্রখোেন। িখেি েখিয রা ার্ায দ ষ্টা  িুযফারনয য ভুররভ 

ভুোরে   আল্লা র্া'আরায িাখে আা িখয ফখ আখে  দম, রর্রন 

আখভরযিাখি যারের্ িযখফন। (আরাভেরুরল্লা আ    স        ওয়    য়    

  স       এ  আ              )। ইনাআল্লা আখভরযিায যােখেয য 

ইহুরেখেয ভাথায উয দথখি আখভরযিায োো উখে মাখফ। পখর ইযাইর েুফতর 

খে মাখফ। এিমতাখে র্াখেয দনর্তৃ্ব েুখট মাখফ এফং ইযাইর যাখষ্ট্রয র্ন খফ। 

এেন ইযাইখরয াভখন এিরট থই দোরা আখে। র্া খরা, দ ভধয এরো  

 ীখনয াখথ ম্পিত স্থাখন পর খফ এফং  ীখনয আশ্রখেই ইরাভ  

ভুরভানখেয রফরুখদ্ধ র্ায রভন োরয যােখফ। রিন্তু  ীখনয আশ্রে রনখে দ 

স্থােী রনযািা াখফ না। িাযে হুেুয াল্লাল্লাহু আরাইর ো াল্লাভ ফখরখেন, 

 যিে  াে োো প্রখর্যি  াে  াথয ফরখফ,  

দ ভুররভ! আভায রেখন ইহুরে আখে র্াখি র্যা িয। 

রিন্তু ঐ রেন আায আখ ই আভাখেয প্রস্তুরর্ দনো, র্াখেয  আভাখেয মুখদ্ধয 

ফ ফাৌঁধাখি েূয িযা - আভাখেয োরেত্ব। আভাখেয ভখন যােখর্ খফ, আভাখেয 

ূফত রেখি (ারিস্তাখনয ূফত রেখি) ইযাইখরয ুযখনা ফন্ধ ুবাযর্ এফং আভাখেয 

উিখয  ীন - ইযাইখরয    রূখ আখে। র্াই াফধান থািখর্ খফ। ত্রু নাখিয 

ড াে থািখর্  াখপর থািা দিান ফুরদ্ধভাখনয িাে নে। 

************* 


