
দক্ষিণ এক্ষিয়ার ভূ-রাজনীক্ষি : এই মুহূর্িে র সমীকরণ 

ভূ-রাজননক্ষিক ক্ষিচার্র দক্ষিণ এক্ষিয়া একটি নিুন প্রেিাপট িা অধ্যার্য় ের্িি কর্রর্ে। ক্ষিখ্যাি ভূ-রাজননক্ষিক 

ক্ষির্েষক Halford Mackinder-এর ‘Heartland’ িত্ত্ব ক্ষকিংিা Alfred Mahan-এর ‘Sea Power’ িত্ত্ব ভূ-রাজননক্ষিক 

গুরুত্বর্ক যরু্ে যরু্ে িুর্ে ধ্র্রর্ে। দক্ষিণ এক্ষিয়ার সামর্ন ভূ-রাজনীক্ষি এখ্ন নিুনভার্ি আক্ষিভূে ি হর্য়র্ে। দক্ষিণ 

এক্ষিয়ার ভূ-রাজননক্ষিক পক্ষরিিে র্নর হাওয়া োয় দুই দিক আর্েই শুরু হর্য়ক্ষেে। ১৯৯৮ সার্ে যখ্ন ভারি-পাক্ষকস্তান 

পারমাণক্ষিক িক্ষির পরীিা কর্র, িখ্ন প্রের্কই িো চর্ে দক্ষিণ এক্ষিয়ার এক নিুন ভূ-রাজননক্ষিক িাস্তিিা শুরু 

হয়। িার আর্ে অিিয উর্েখ্ করা প্রযর্ি পার্র, ১৯৯১ সার্ে ক্ষিশ্ব রাজনীক্ষির্ি স্নায়ুযুর্ের সমাক্ষি, প্রসটিও দক্ষিণ 

এক্ষিয়ার ভূ-রাজনীক্ষির্ক েভাক্ষিি কর্রক্ষেে। ক্ষকন্তু পৃক্ষেিীর অনযানয অঞ্চের্ক প্রযভার্ি এটি েভাক্ষিি কর্রক্ষেে, দক্ষিণ 

এক্ষিয়ার প্রিোয় প্রসটি ঘর্টক্ষন। কারণ, আমরা েি কর্রক্ষেোম প্রয স্নায়ুযুর্ের সমাক্ষির পরও দক্ষিণ এক্ষিয়ায় প্রযসি 

আঞ্চক্ষেক এিিং ক্ষিপিীয় ক্ষির্রাধ্ ক্ষেে, প্রসগুর্োর প্রিমন প্রকার্না সমাধ্ান হয়ক্ষন। শুধ্ু িা-ই নয়, দক্ষিণ এক্ষিয়ার প্রভির্র 

আঞ্চক্ষেক সহর্যাক্ষেিার প্রয ক্ষিষয়টি িা খ্ুি একটা েক্ষি োভ কর্রক্ষন। এর অনযিম উদাহরণ সাকে , প্রযটি ১৯৮৫ সার্ে 

িািংোর্দর্ির ের্চষ্টায় শুরু হর্য়ক্ষেে, প্রস ের্চষ্টাটি স্নায়ুযুর্ের সমাক্ষির পরও প্রিমন একটা সাফর্েযর মুখ্ প্রদর্খ্ক্ষন। প্রয 

কারর্ণ দক্ষিণ এক্ষিয়ার্ক িো হয় এমন একটি অঞ্চে, প্রযখ্ার্ন আঞ্চক্ষেক সহর্যাক্ষেিার মাত্রা সির্চর্য় কম। 
যা প্রহাক, আমরা দুই দিক ধ্র্র েি করক্ষে দক্ষিণ এক্ষিয়ার অেেননক্ষিক মানক্ষচত্র, ভূ-রাজননক্ষিক মানক্ষচত্র, সাক্ষিেকভার্ি 

পুর্রা অঞ্চর্ে িযাপক পক্ষরিিে ন ঘটর্ে। ক্ষির্িষ কর্র দক্ষিণ এক্ষিয়ার আটটি প্রদর্ির প্রভির্র প্রয ধ্রর্নর অেেননক্ষিক 

পক্ষরিিে ন সূক্ষচি হর্য়র্ে, িার্ি সির্চর্য় গুরুত্বপূণে ভূক্ষমকা পােন করর্ে ভারি। আমরা জাক্ষন, িিে মান ক্ষির্শ্বর 

সির্চর্য় িক্ষিিােী অেেনীক্ষির মর্ধ্য িৃিীয় িৃহত্তম অেেনীক্ষি হর্ো ভারি এিিং প্রসই অেেননক্ষিক িক্ষি এই অঞ্চর্ে 

অিক্ষিি। পািাপাক্ষি িািংোর্দর্ির অেেনীক্ষিও েি দুই দির্ক িযাপকভার্ি িক্ষিিােী হর্য়র্ে এিিং এই মুহূর্িে  ক্ষির্শ্ব একটি 

গুরুত্বপূণে িান দখ্ে কর্র আর্ে। এ োড়া শ্রীেঙ্কা ও পাক্ষকস্তান- এই প্রদি দুটির অেেনীক্ষিও িক্ষিিােী। ফর্ে পুর্রা দক্ষিণ 

এক্ষিয়ার অেেননক্ষিক ক্ষভি প্রযমন িক্ষিিােী হর্য়র্ে, প্রিমক্ষন আমরা জাক্ষন প্রয দক্ষিণ এক্ষিয়ায় িাস কর্র পৃক্ষেিীর োয় 

এক-পঞ্চমািংি মানুর্ষর প্রিক্ষি। ফর্ে দক্ষিণ এক্ষিয়ায় একটি ক্ষিিাে িাজার রর্য়র্ে, সর্ে সর্ে এই এোকায় মানরু্ষর 

ক্রয়িমিাও িাড়র্ে। দক্ষিণ এক্ষিয়ায় মধ্যক্ষিত্ত প্রেক্ষণর ক্ষিকাি ঘটর্ে। ফর্ে ক্ষির্শ্বর প্রয প্রকার্না িহুজাক্ষিক প্রকাম্পাক্ষন, 

প্রয প্রকার্না ক্ষিল্প িা িাক্ষণজয েক্ষিষ্ঠার্নর জনয দক্ষিণ এক্ষিয়া একটি আকষেণীয় িাজার, একটি আকষেণীয় অেেনীক্ষি। 

ফর্ে এই পক্ষরিিে র্নর ধ্ারায় আমরা েি করোম এই অঞ্চর্ে ভূ-রাজননক্ষিক পক্ষরিিে র্নর ধ্ারাও আর্রা িযাপক মাত্রায় 

ঘর্টর্ে। যক্ষদও প্রয প্রকার্না অঞ্চর্ে ভূ-রাজননক্ষিক পক্ষরিিে র্নর কিগুর্ো িায়ী উপাদান োর্ক এিিং দক্ষিণ এক্ষিয়ার 

প্রির্ত্র আমরা স্বাভাক্ষিকভার্িই িা েি কক্ষর। এই িায়ী উপাদানগুর্ো যক্ষদ দক্ষিণ এক্ষিয়ার পক্ষরর্েক্ষির্ি পযের্িিণ কক্ষর 

িাহর্ে প্রদখ্া যার্ি প্রয, দক্ষিণ এক্ষিয়ায় প্রয আঞ্চক্ষেক িযিিা আর্ে, িার্ি ভারি এখ্ার্ন সির্চর্য় িক্ষিিােী শুধ্ ুনয়, 

প্রদিটি ক্ষির্শ্ব িিে মার্ন সির্চর্য় িক্ষিিােী রাষ্ট্রগুর্োর অনযিম। প্রয রাষ্ট্রগুর্োর্ক প্রকন্দ্র কর্র একটি আঞ্চক্ষেক িযিিা 
আর্ে, িা একটি ভূ-রাজননক্ষিক িাস্তিিার ওপর েক্ষিক্ষষ্ঠি। কারণ, এই অঞ্চর্ের সি গুরুত্বপূণে রার্ষ্ট্রর সর্েই ভারর্ির 

সীমান্ত আর্ে িা ভারর্িরও েক্ষির্িিী রাষ্ট্র ক্ষহর্সর্ি ক্ষির্িক্ষচি। এখ্ার্ন একক্ষদর্ক প্রযমন ভুটান িা প্রনপার্ের মর্িা 
Landlocked প্রদিগুর্ো প্রযমন ভারর্ির েক্ষির্িিী, একই সর্ে িািংোর্দি িা শ্রীেঙ্কাও ভারর্ির েক্ষির্িিী। শ্রীেঙ্কার 

সর্ে ভারর্ির রর্য়র্ে ক্ষিিাে সমুদ্রসীমা। িািংোর্দর্ির সর্ে ভারর্ির ক্ষিন ক্ষদর্ক সীমান্ত রর্য়র্ে, পাক্ষকস্তার্নর সর্ে 

ভারর্ির ক্ষিিাে িেসীমা রর্য়র্ে। ফর্ে ভারির্ক প্রকন্দ্র কর্র এই অঞ্চর্ে একধ্রর্নর ভূ-রাজননক্ষিক আন্তক্ষনভে রিীেিা 
পক্ষরেক্ষিি হয়। একইভার্ি আমরা যক্ষদ এই িাস্তিিা েভীরভার্ি পযের্িিণ কক্ষর, প্রদখ্া যার্ি, েক্ষিটি প্রদর্ির ক্ষনজস্ব 

প্রভৌর্োক্ষেক প্রয অিিান, োকৃক্ষিক সম্পদ এিিং আর্রা অনযানয প্রকৌিেেি প্রয উপাদান আর্ে, প্রসই উপাদানগুর্ো 
িারাও েভাক্ষিি। দক্ষিণ এক্ষিয়ার ভূ-রাজনীক্ষির িায়ী উপাদানগুর্োর মর্ধ্য েের্মই আমরা িের্ি পাক্ষর, দক্ষিণ 

এক্ষিয়ার রর্য়র্ে একটি ক্ষিিাে প্রভৌর্োক্ষেক অিিান, একটি প্রভৌর্োক্ষেক সীমানা। এই সীমানার একক্ষদর্ক রর্য়র্ে দক্ষিণ-

পূিে এক্ষিয়া, পূিে এক্ষিয়া; আর্রক ক্ষদর্ক মধ্য এক্ষিয়া িা Central Asia িা আর্রা িড় অর্েে মধ্যোচয। দক্ষিণ এক্ষিয়ার 



এক ক্ষদর্ক ভারি মহাসাের এিিং ির্োপসাের, অনযক্ষদর্ক আরি সাের। দক্ষিণ এক্ষিয়ার সীমান্তটি এমনভার্ি অিক্ষিি, 

যার সর্ে িযাপকভার্ি সামুক্ষদ্রক প্রযাোর্যাে প্রযমন সম্ভি, প্রিমক্ষনভার্ি িেপর্ে প্রযাোর্যােও। গুরুত্বপূণে হর্ো প্রকিে 

দক্ষিণ-পূিে এক্ষিয়া নয়, দক্ষিণ এক্ষিয়ার সর্ে যুি হর্য় আর্ে পূিে এক্ষিয়া। পূিে এক্ষিয়ার গুরুত্বপূণে রাষ্ট্র হর্ো চীন, জাপান 

ও দক্ষিণ প্রকাক্ষরয়া। ফর্ে পূিে এক্ষিয়া, দক্ষিণ-পূিে এক্ষিয়া, দক্ষিণ এক্ষিয়া ও পক্ষিম এক্ষিয়া এিিং িারপর্র মধ্যোচয। 

মধ্যোর্চযর পর্রই আমরা প্রদখ্ক্ষে আক্ষিকার সর্ে সম্পকে  আর্ে দক্ষিণ এক্ষিয়ার এিিং ইউর্রার্পর সর্েও সম্পকে  আর্ে। 

িার মার্ন দক্ষিণ এক্ষিয়া ভূ-রাজননক্ষিকভার্ি একটি অিযন্ত গুরুত্বপূণে অিিার্ন আর্ে। ভূ-রাজননক্ষিক িাস্তিিায় 

দক্ষিণ এক্ষিয়ার একটি আন্ত-আঞ্চক্ষেক মাত্রা রর্য়র্ে। 
দক্ষিণ এক্ষিয়ার অভযন্তরীণ িাস্তিিায় রর্য়র্ে ভূ-রাজনীক্ষির আর্রকটি মাত্রা, যা আর্রা িাৎপযেপূণে। এখ্ার্নও ভারর্ির 

উপক্ষিক্ষি, ক্ষিক্ষভন্ন রার্ষ্ট্রর সর্ে ভারর্ির সীমান্ত রর্য়র্ে। আফোক্ষনস্তান িযিীি সি কটি আঞ্চক্ষেক রার্ষ্ট্রর সর্ে রর্য়র্ে 

ভারর্ির িে ও জেসীমান্ত। দক্ষিণ এক্ষিয়া প্রপক্ষরর্য় ভারর্ির সীমান্ত রর্য়র্ে চীর্নর ও ক্ষময়ানমার্রর সর্ে । ভারর্ির 

জনসিংখ্যা, োকৃক্ষিক সম্পদ, িে ও জেসীমান্ত, ির্োপসাের, ভারি মহাসাের ও আরি সাের্র ভারর্ির িযাপক 

উপক্ষিক্ষি ভারির্ক দক্ষিণ এক্ষিয়ার ভূ-রাজননক্ষিক িযিিার প্রকন্দ্রক্ষিনু্দর্ি পক্ষরণি কর্রর্ে। একই সর্ে দক্ষিণ এক্ষিয়ার 

অনযানয রাষ্ট্র প্রযমন পাক্ষকস্তান, িািংোর্দি, শ্রীেঙ্কা, আফোক্ষনস্তান ও প্রনপার্ের রর্য়র্ে িযাপক ভূ-রাজননক্ষিক গুরুত্ব। 

এমনক্ষক আয়িন ক্ষকিংিা জনসিংখ্যায় িুদ্র হর্েও ভুটান ও মােিীর্পর রর্য়র্ে ক্ষির্িষ গুরুত্ব, যা অক্ষিসম্প্রক্ষি আমরা েি 

কর্রক্ষে। এই প্রদিগুর্ো একক্ষদর্ক প্রযমন ভারর্ির সর্ে প্রভৌর্োক্ষেকভার্ি যুি, অনযক্ষদর্ক দক্ষিণ এক্ষিয়ার িাইর্রর 

গুরুত্বপূণে রার্ষ্ট্রর সর্ে রর্য়র্ে সীমান্ত। পাক্ষকস্তান, আফোক্ষনস্তান, িািংোর্দি, প্রনপাে ও ভুটার্নর কো উর্েখ্ করা প্রযর্ি 

পার্র। ভারি মহাসাের্রর অিিান ক্ষির্িচনায় শ্রীেঙ্কা ও মােিীর্পর রর্য়র্ে ক্ষির্িষ িাৎপযে। 
দক্ষিণ এক্ষিয়ার অভযন্তর্র সি রার্ষ্ট্রর ভূ-রাজননক্ষিক গুরুত্ব ও িাস্তিিার ক্ষিষয়টি ক্ষিস্তাক্ষরি িণেনার সুর্যাে না 
োকর্েও িািংোর্দর্ির ক্ষিষয়টি সিংক্ষিিভার্ি অিিারণা করা প্রযর্ি পার্র। একদা India Locked ক্ষকিংিা ‘tyranny of 

geography’-এর কো ির্ে িািংোর্দর্ির ভূ-রাজননক্ষিক সীমািেিার কো িো হর্েও োয় দুই দিক ধ্র্র 

িািংোর্দর্ির ভূ-রাজননক্ষিক গুরুর্ত্বর ক্ষিষয়টি িযাপকভার্ি আর্োক্ষচি হর্ে। সাম্প্রক্ষিক প্রেিাপর্ট িািংোর্দর্ির ভূ-

রাজননক্ষিক গুরুত্ব ক্ষির্িষভার্ি িৃক্ষে প্রপর্য়র্ে। এ প্রির্ত্র কর্য়কটি ক্ষিষয় সিংক্ষিি পক্ষরসর্র আর্োচনার করা প্রযর্ি 

পার্র। 
সারািণ 

েেমি, িািংোর্দর্ির প্রভৌর্োক্ষেক অিিার্নর গুরুত্ব নিুন মাত্রা পার্ে। ভারি ও ক্ষময়ানমার িািংোর্দর্ির েক্ষির্িিী 
রাষ্ট্র, ক্ষির্িষ কর্র ক্ষিশ্ব িক্ষি ক্ষহর্সর্ি ভারর্ির উত্থান িািংোর্দর্ির গুরুত্বর্ক িহুগুর্ণ িৃক্ষে করর্ে। প্ররাক্ষহো সমসযা 
সর্ত্ত্বও ক্ষময়ানমার অেেননক্ষিক ও সামক্ষরক ক্ষদক প্রের্ক ক্ষদর্ন ক্ষদর্ন িক্ষিিােী হর্ে। ফর্ে িািংোর্দি-ক্ষময়ানমার সম্পর্কে র 

ভূ-রাজননক্ষিক ক্ষদকটি আর্রা গুরুত্বপূণে হর্য় উঠর্ে। িা োড়া ভারি ও ক্ষময়ানমার্রর সর্ে রর্য়র্ে ক্ষিিাে সমুদ্র 

সীমানা, যা প্রনৌ িক্ষিক্ষভক্ষত্তক সমর প্রকৌির্ের জনয িাৎপযেপূণে। ক্ষিিীয়ি, িািংোর্দর্ির প্রভৌর্োক্ষেক অিিান একাক্ষধ্ক 

এিীয় অঞ্চর্ের সর্ে প্রসিুিন্ধ তিক্ষর কর্রর্ে। প্রযমন: দক্ষিণ এক্ষিয়া ও দক্ষিণ-পূিে এক্ষিয়ার মর্ধ্য সিংর্যাে প্রদি ক্ষহর্সর্ি 

িািংোর্দি অিক্ষিি। অনযক্ষদর্ক পূিে এক্ষিয়া ও মধ্যোর্চযর সর্ে প্রযাোর্যার্ের প্রির্ত্র িািংোর্দর্ির ক্ষির্িষ গুরুত্ব রর্য়র্ে। 

িৃিীয়ি, িািংোর্দি-ভারি সম্পর্কে র মর্ধ্য দুটি ক্ষির্িষ িাৎপযেপূণে ভূ-রাজননক্ষিক উপাদান আর্ে। একটি হর্ে 

ভারর্ির মূে খ্ণ্ড ও উত্তর-পূিে রাজযগুর্োর সিংর্যােিে ক্ষহর্সর্ি িািংোর্দর্ির অিিান। Transit ও Connectivity 

রাজনীক্ষির প্রকন্দ্রক্ষিনু্দর্ি আর্ে এই ভূ-রাজননক্ষিক িাস্তিিা, যা ভারর্ির ক্ষির্িষ গুরুত্ব িহন কর্র। অনয উপাদানটি 

হর্ে ‘ক্ষিক্ষেগুক্ষড় কক্ষরডর’, যা ক্ষচর্কন প্রনক ক্ষহর্সর্ি অক্ষধ্ক জনক্ষেয়। িািংোর্দি ও ভুটার্নর মধ্যকার ১২ মাইর্ের 

একটি কক্ষরডর হর্ে ভারর্ির মূে ভূখ্র্ণ্ডর সর্ে উত্তর-পূিে রাজযগুর্োর িে প্রযাোর্যার্ের একমাত্র পে। চীন-ভারি 

সম্ভািয িড় ধ্রর্নর সামক্ষরক সিংঘার্ির প্রেিাপর্ট এই ক্ষচর্কন প্রনকটি িন্ধ হর্য় প্রের্ে ভারি িার উত্তর-পূিোঞ্চে প্রের্ক 

সমূ্পণে ক্ষিক্ষেন্ন হর্য় পড়র্ি। ফর্ে ভুটান ও িািংোর্দর্ির অিিান ভূ-রাজননক্ষিক ক্ষিচার্র সীমাহীন গুরুত্ব িহন কর্র। 

চিুেেি, িািংোর্দর্ির দক্ষির্ণ অিক্ষিি ির্োপসাের, যা প্রদিটির ভূ-রাজননক্ষিক গুরুত্বর্ক শুধ্ু িৃক্ষেই কর্রক্ষন, িরিং িে 

ও প্রনৌ িক্ষির সমন্বর্য় একটি ভারসামযপূণে সামক্ষরক প্রকৌিে ক্ষিক্ষনমোর্ণর সরু্যাে কর্র ক্ষদর্য়র্ে। ির্োপসাের্র 



িািংোর্দর্ির ক্ষিিাে সমুদ্র অঞ্চে, যার্ক ক্ষির্েষকরা একটি নিুন িািংোর্দি আখ্যা ক্ষদর্য় প্রদিটির ভূ-প্রকৌিেেি 

অিিানর্ক িক্ষিিােী কর্রর্ে। পঞ্চমি, িািংোর্দর্ির ক্ষিপুে জনসিংখ্যা সম্পদ প্রদিটির ভূ-রাজননক্ষিক িক্ষির্ক আর্রা 
প্রজারদার কর্রর্ে। জনসিংখ্যার ক্ষিচার্র ক্ষির্শ্বর অষ্টম িৃহত্তম রাষ্ট্র িািংোর্দি; যা প্রয প্রকার্না ক্ষিচার্র একটি ঈষেণীয় 

উপাদান। ষষ্ঠি, সিের্ির্ষ িো প্রযর্ি পার্র, িািংোর্দর্ির রর্য়র্ে অিযন্ত সমৃে সামক্ষরক ইক্ষিহাস। ১৯৭১ সার্ের মহান 

মুক্ষিযুর্ে িাঙাক্ষের সিস্ত্র সিংগ্রাম ক্ষিশ্ব ইক্ষিহার্সর পািায় স্বণোির্র প্রেখ্া আর্ে। অিযন্ত সুসক্ষিি ও পক্ষরকক্ষল্পি 

পাক্ষকস্তার্নর নযক্কারজনক সামক্ষরক আক্রমণর্ক েক্ষিহি কর্র প্রেক্ষরোযুর্ে ক্ষিজয়ী হওয়া একটি িড় ধ্রর্নর সামক্ষরক 

সাফেয। িা োড়া োচীনকাে প্রের্ক ক্ষিক্ষভন্ন সাম্রাজযক্ষির্রাধ্ী আর্ন্দাের্ন এই অঞ্চর্ের মানুষ ক্ষনভীক ও অদময সাহর্সর 

পক্ষরচয় ক্ষদর্য়র্ে। এই ইক্ষিহাস ও নৃিাক্ষত্ত্বক পটভূক্ষম ভূ-রাজননক্ষিক িক্ষি ক্ষির্েষর্ণ ক্ষির্িষ সহায়ক। 
ফর্ে িািংোর্দিসহ সমগ্র দক্ষিণ এক্ষিয়ার ভূ-রাজনীক্ষির্ি একটি নিুন সময় পক্ষরেক্ষিি হর্ে। এ প্রেিাপর্ট ভূ-

রাজনীক্ষির িায়ী উপাদার্নর সর্ে যুি হর্ে অিায়ী ক্ষকিংিা সমকােীন ‘Situational’ ক্ষিষয়সমূহ। এখ্ার্ন েের্মই 

উর্েখ্ করা প্রযর্ি পার্র ভারি-চীন েক্ষিিক্ষিিার ক্ষিষয়টি। ভারি-চীন সম্পকে  অম্ন-মধ্ুর হর্েও োয় দুই দিক ধ্র্র 

এই সম্পর্কে র মর্ধ্য ক্ষিিিার পক্ষরমাণ ক্রমান্বর্য় িৃক্ষে পার্ে। ২০১৪ সার্ে ভারর্ির িাসকর্োষ্ঠীর পক্ষরিিে র্নর মধ্য 
ক্ষদর্য়, অেোৎ ক্ষির্জক্ষপর প্রনিৃর্ত্ব এনক্ষডএ সরকার েক্ষিষ্ঠার পর প্রের্ক সম্পকে  ক্ষির্িষভার্ি অিনক্ষি হর্য়র্ে। ভারি-

পাক্ষকস্তান সম্পর্কে র নাটকীয় অিনক্ষি, চীন-পাক্ষকস্তান সম্পর্কে র িযাপক উন্নক্ষি- এই দুই প্রদর্ির সম্পকে র্ক আর্রা ক্ষিি 

কর্রর্ে। এই তিক্ষরিার মর্ধ্য কক্ষফর্নর প্রিষ আঘার্ির মর্িাই এর্সর্ে েি জনু মার্স ভারি-চীন োেওয়ান উপিযকা 
সীমান্ত সিংঘর্ষে। এই সীমান্ত সিংঘষে উসর্ক ক্ষদর্য়র্ে চীন এিিং ভারির্ক আর্রা িত্রুিায়, আর্রা েক্ষিিক্ষিিায়। এই 

ক্ষিিিা ও েক্ষিিক্ষিিা প্রকিে ক্ষিিীয় ক্ষিশ্বযুে-উত্তর স্নায়ুযুেকােীন পক্ষরেক্ষিি হর্য়ক্ষেে। ফর্ে দক্ষিণ এক্ষিয়া দৃিযি 

একটি স্নায়ুযুর্ের যরু্ে ের্িি করর্ি যার্ে। ভারি ও চীর্নর সম্পর্কে র মর্ধ্য নাটকীয় পক্ষরিিে ন না ঘটর্ে এই ঠাণ্ডা 
েড়াই একটি িাস্তিিা হর্ি যার্ে। হয়র্িা কার্রা কার্রা কার্ে এটি িিে মান। 
ক্ষিিীয়ি, ভারি-চীন েক্ষিিক্ষিিার সর্ে যুি হর্য়র্ে আর্রা ক্ষকেু তিক্ষশ্বক েিণিা। চীন-মাক্ষকে ন িাক্ষণজযযুে ও 

িক্ষিিােী েক্ষিিক্ষিিা একটি ক্ষির্িষ িাৎপযেপূণে ক্ষিষয় ক্ষহর্সর্ি দাাঁক্ষড়র্য়র্ে। প্রকাক্ষভড-১৯ তিক্ষশ্বক মহামাক্ষর ও মাক্ষকে ন 

প্রেক্ষসর্ডন্ট ক্ষনিোচর্নর ডামার্ডার্ে চীন-মাক্ষকে ন তিক্ষরিা কঠিন রূপ ধ্ারণ করর্ে। আন্তজে াক্ষিক সম্পর্কে র ভাষায় এই 
তিক্ষরিা ক্ষিপিীয় ও আঞ্চক্ষেক েক্ষণ্ড প্রপক্ষরর্য় পক্ষরষ্কারভার্ি আন্তজে াক্ষিক (Systemic) িযিিার্ক প্রমৌক্ষেকভার্ি েভাক্ষিি 

করর্ে। মাক্ষকে ন যুিরার্ষ্ট্রর পািাপাক্ষি কানাডা, ইউর্রাক্ষপয়ান ইউক্ষনয়ন সদসযরাষ্ট্র, অর্েক্ষেয়া, জাপান ও যুিরাজয 
চীনর্ক প্রকৌিেেি ও মিাদক্ষিেকভার্ি প্রমাকাক্ষিো করর্ে। এ প্রির্ত্র মানিাক্ষধ্কার, হিংকিং পক্ষরক্ষিক্ষি, দক্ষিণ চীন ক্ষির্রাধ্ 

ও চীর্নর তিক্ষশ্বক েভাি িৃক্ষের প্রচষ্টা গুরুত্বপূণে কারণ ক্ষহর্সর্ি কাজ করর্ে। ক্ষনিঃসর্ন্দর্হ ভারর্ির চীন ক্ষির্রাক্ষধ্িার 

ক্ষিষয়টি আর্রা েক্ষি পার্ে। 
িৃিীয়ি, গুরুত্বপূণে তিক্ষশ্বক িক্ষি ক্ষহর্সর্ি রাক্ষিয়া, ইউর্রাক্ষপয়ান ইউক্ষনয়ন; ক্ষির্িষ কর্র জামোক্ষন ও িান্স এিিং প্রিক্ষিট-

পরিিী যুিরাজয িিে মান ক্ষির্শ্ব েভািিােী ভূক্ষমকা রাখ্ার জনয িৎপর। জাপান, দক্ষিণ প্রকাক্ষরয়া, আক্ষসয়ান, ইরান, 

িুরস্ক, উপসােরীয় প্রদিসমূহ ও ব্রাক্ষজে গুরুত্বপূণে ভূক্ষমকা রাখ্ার প্রচষ্টা করর্ে আঞ্চক্ষেক ও আন্তজে াক্ষিক পযোর্য়। িৃহৎ 

ও সামক্ষরক িক্ষি ক্ষহর্সর্ি পক্ষরক্ষচি এই রাষ্ট্রগুর্ো ক্ষিপিীয় পযোর্য় িনু্ধত্ব ও সহর্যাক্ষেিার মাধ্যর্ম ক্ষির্িষ ক্ষির্িষ িক্ষির 

পর্ি কাজ করর্ে, আিার কখ্র্না কখ্র্না েক্ষিিিী রার্ষ্ট্রর ক্ষিরুর্ে ভারসাময তিক্ষর করর্ে। িিে মান ক্ষির্শ্ব ক্ষনরাপত্তা, 
অেেনীক্ষি, সিংসৃ্কক্ষি ও পক্ষরর্িি এই েিণিাসমূহ িারা ক্ষনরন্তর েভাক্ষিি হর্ে। 
উক্ষেক্ষখ্ি তিক্ষশ্বক ক্ষকিংিা িাক্ষহযক েিণিাসমূহ দক্ষিণ এক্ষিয়ার ভূ-রাজনীক্ষির্ক জটিে প্রের্ক জটিেির কর্র িুের্ে। 

ক্ষির্িষ কর্র চীন-ভারি তিরি, ভারি-পাক্ষকস্তান তিক্ষরিা, প্ররাক্ষহো সিংকট, ির্োপসাের ও ভারি মহাসাের্র িৃহৎ 

িক্ষিসমূর্হর েক্ষিিক্ষিিা এই অঞ্চর্ের ভূ-রাজননক্ষিক কাঠার্মার্ক নক্ষজরক্ষিহীনভার্ি কাাঁক্ষপর্য় ক্ষদর্ে। আফোক্ষনস্তান 

প্রের্ক মােিীপ পযেন্ত েক্ষিটি দক্ষিণ এক্ষিয়ার প্রদি নিুন কর্র ক্ষহসাি কসর্ে, যা অধ্েদিক আর্েও অকল্পনীয় ক্ষেে। 

যক্ষদও চীর্নর প্রিল্ট অযান্ড প্ররাড ইক্ষনক্ষির্য়টিভ (BRI) ও ইর্ন্দাপযাক্ষসক্ষফক প্রের্টক্ষজ (IPS)-এর মাধ্যর্ম একধ্রর্নর চাপ 

দক্ষিণ এক্ষিয়ার প্রদিগুর্ো ক্ষকেু সময় আর্ে প্রের্কই অনুধ্ািন করক্ষেে। একই সর্ে মাক্ষকে ন যুিরার্ষ্ট্রর, যুিরাজয ও 

ইইউ প্রদিগুর্োর আগ্রহ এই অঞ্চর্ের েক্ষি িরািরই ক্ষেে। ক্ষকন্তু চীন ও ভারর্ির মধ্যকার সম্পর্কে র ক্ষকেুটা 



ক্ষিক্ষিিীেিা স্বাভাক্ষিক পক্ষরক্ষিক্ষি (Status quo) িজায় রাখ্র্ি সাহাযয কর্রর্ে। এমনক্ষক ২০১৭ সার্ের চীন-ভারি 

প্রডাকোম (Doklam) সিংকট প্রের্কও প্রির হর্য় সম্পকে  স্বাভাক্ষিক পযোর্য় ক্ষনর্য় যাওয়ার প্রচষ্টা চেক্ষেে। ির্ি োেওয়ান 

উপিযকা ঘটনা-পরিিীকার্ে দক্ষিণ এক্ষিয়ার প্রদিসমূহ ভূ-রাজননক্ষিকভার্ি নিুন িাস্তিিার মুর্খ্ামুক্ষখ্। ইক্ষিমর্ধ্য 
েি করা যার্ে, ভারি িযিীি দক্ষিণ এক্ষিয়ার সি রার্ষ্ট্র চীর্নর েভাি িৃক্ষে প্রপর্য়র্ে। এ প্রির্ত্র চীর্নর BRI কমেসূক্ষচ, 

ক্ষিপিীয় অেেননক্ষিক সহর্যাক্ষেিা এিিং কূটননক্ষিক প্রিাঝাপড়া একটি িড় ভূক্ষমকা রাখ্র্ে। এই প্রদিগুর্োর্ি সরকার 

ক্ষকিংিা রাজননক্ষিক এক্ষেটর্দর মর্ধ্য স্পষ্টি চীন ও ভারর্ির সর্ে সম্পর্কে র িযাক্ষি ও েভীরিা ক্ষনর্য় ক্ষিধ্াক্ষিভক্ষি 

আর্ে। প্রনপাে একটি অনযিম উদাহরণ। চীন ও ভারর্ির মধ্যকার এই িাফার রাষ্ট্রটি (Buffer State) িিে মার্ন 

ভারর্ির সর্ে সরাসক্ষর সীমান্ত ও কূটননক্ষিক ক্ষির্রার্ধ্ জক্ষড়র্য় পড়র্ে, যা অিযন্ত ক্ষিরে। িিে মান আঞ্চক্ষেক পক্ষরক্ষিক্ষির 

আর্োর্ক িো প্রযর্ি পার্র দক্ষিণ এক্ষিয়ার প্রদিগুর্ো ঠাণ্ডা েড়াইর্য়র প্রমরুকরর্ণর সম্মুখ্ীন হর্ি যার্ে। এই প্রমরুকরণ 

অর্নকটা ক্ষিিীয় ক্ষিশ্বযুর্োত্তরকার্ের ক্ষির্মরুর্কক্ষন্দ্রক িক্ষিকাঠার্মার মর্িা। দীঘেক্ষদর্নর ভারির্কক্ষন্দ্রক আঞ্চক্ষেক 

কাঠার্মা প্রভর্ঙ পড়ার উপক্রম হর্য়র্ে। এটি একটি নাটকীয় পক্ষরিিে র্নর েিণ। অেোৎ এক ধ্রর্নর Paradigm Shift 

যা ক্ষকেুক্ষদন আর্েও অননুর্ময় ক্ষেে। ভারর্ির েক্ষির্িিী েেম ক্ষকিংিা ‘অযাক্টইে’ নীক্ষি খ্ুি প্রিক্ষি কাযেকর হর্য়র্ে ির্ে 

ধ্রা যার্ি না। ভূ-রাজননক্ষিক পক্ষরক্ষিক্ষি ক্রমি জটিে হর্েও প্রমরুকরর্ণর ক্ষিষয়টি ধ্ীর্র ধ্ীর্র সামর্ন চর্ে আসর্ে। 
এ পক্ষরক্ষিক্ষি এখ্ন পযেন্ত িািংোর্দি একটি িাক্ষন্তপূণে ও ভারসামযক্ষভক্ষত্তক কূটনীক্ষি িজায় রাখ্র্ে। ক্ষিপিীয় সম্পর্কে র 

প্রির্ত্র প্রপিাদারত্ব ও জািীয় স্বার্েের ক্ষিষয়টি অগ্রাক্ষধ্কার পার্ে। প্রমরুকরর্ণর েিযি ক্ষকিংিা পর্রাি চাপর্ক 

সফেভার্ি প্রমাকাক্ষিো করর্ে। িািংোর্দর্ির িক্ষিিােী রাজননক্ষিক প্রনিৃত্ব ও কূটননক্ষিক দিিা এ পক্ষরক্ষিক্ষি 

প্রমাকাক্ষিো করর্ি ক্ষির্িষভার্ি সহায়িা করর্ে। িািংোর্দি িযিীি এই অঞ্চর্ের অনয প্রদিসমূর্হর ওপর এ 

প্রমরুকরর্ণর েভাি পক্ষরষ্কারভার্ি েি করা যার্ে। পাক্ষকস্তান রাষ্ট্রটি জন্ম প্রের্কই, অেোৎ ১৯৪৭ সাে প্রের্কই 

প্রমরুকরর্ণর মর্ধ্য ক্ষেে। িিে মান প্রমরুকরণ প্রদিটির জনয নিুন সম্ভািনা তিক্ষর করর্ে, যক্ষদও পাক্ষকস্তার্নর অভযন্তরীণ 

সমসযার কারর্ণ প্রদিটি িািংোর্দি প্রের্ক ক্ষপক্ষের্য় পড়র্ে। পাক্ষকস্তান এই প্রমরুকরণর্ক দৃিযি স্বােি জানার্ি এিিং 
সমূ্পণে ফায়দা প্রনয়ার প্রচষ্টা করর্ি। আফোক্ষনস্তান, শ্রীেঙ্কা, মােিীপ ও ভুটান এই নিুন ভূ-রাজননক্ষিক পক্ষরক্ষিক্ষির্ি 

অর্নকটা ক্ষিচক্ষেি হর্েও ভারর্ির সর্ে সম্পর্কে র ক্ষিষয়টি অিীর্ির মর্িা েশ্নািীি নয়। প্রকার্না প্রকার্না ক্ষিষর্য় এ 

প্রদিগুর্ো ইক্ষিমর্ধ্য চীর্নর মুখ্ার্পিী হর্ে। ক্ষির্িষ কর্র অেেননক্ষিক সহায়িা োক্ষি একটি েধ্ান ক্ষিষয়। অনযক্ষদর্ক 

প্রনপাে দৃিযি চীর্নর ওপর ক্ষনভে রিীেিা িৃক্ষে করর্ে, যা প্রদিটির সর্ে ভারর্ির ক্ষির্িষ সম্পকে র্ক েশ্নক্ষিে করর্ে। 

এখ্ার্ন ক্ষির্িষ গুরুত্বপূণে ক্ষিষয় হর্ে, দীঘে োয় সার্ড় ক্ষিন দিক ধ্র্র এই অঞ্চর্ে প্রকার্না কাযেকর আঞ্চক্ষেক 

সহর্যাক্ষেিার কাঠার্মা ের্ড় না ওঠার কারর্ণ ক্ষিপিীয় সম্পর্কে র প্রমরুকরণ সহর্জই পক্ষরিিে র্নর সুর্যাে তিক্ষর হর্ে। 

ির্ি ইক্ষিমর্ধ্য ভারি কূটননক্ষিক উর্দযাে গ্রহণ করর্ি শুরু কর্রর্ে। অেোৎ দীঘেক্ষদর্নর জর্ম োকা প্রিাভ ও 

অমীমািংক্ষসি ক্ষিষয়গুর্ো সমাধ্ার্নর মাধ্যর্ম এই অঞ্চর্ের প্রদিগুর্োর সর্ে আর্রা িক্ষিিােী সম্পকে  ের্ড় প্রিাোর প্রচষ্টা 
করর্ে। এ প্রির্ত্র ক্ষনিঃসর্ন্দর্হ পাক্ষকস্তান একটি িযক্ষিক্রম। একই সর্ে চীন হয়র্িা আর্রা প্রিক্ষি উর্দযাে গ্রহণ করর্ি। 

ক্ষির্িষ কর্র চীন-মাক্ষকে ন তিক্ষরিা ও ইউর্রার্পর সর্ে নিুন দূরর্ত্বর ফর্ে চীন দক্ষিণ এক্ষিয়ার েক্ষি আর্রা মর্নার্যােী 
হর্ি। এ পক্ষরক্ষিক্ষির্ি সমগ্র দক্ষিণ এক্ষিয়া ও পাশ্বেিিী অঞ্চেসমূহ এই নিুন প্রমরুকরণ িারা অিধ্াক্ষরিভার্ি েভাক্ষিি 

হর্ি। ির্োপসাের, আরি সাের ও ভারি মহাসাের হর্য় উঠর্ি আর্রা অিান্ত। নিুন এই ভূ-রাজননক্ষিক পক্ষরক্ষিক্ষির্ি 

দক্ষিণ এক্ষিয়ার প্রদিগুর্োর্ক মর্ন রাখ্র্ি হর্ি প্রয ক্ষিিীয় ক্ষিশ্বযুর্োত্তর কার্ের মর্িা িৃহৎ িক্ষির সিেগ্রাসী ির্ির প্রযন 

ক্ষিকার না হয়। িোকক্ষেি পরািক্ষির েক্ষিিক্ষিিা ক্ষিশ্বর্ক ক্ষনরন্তর েক্ষিরিা ও ক্ষনরাপত্তা ভািনায় ক্ষনমক্ষিি কর্র 

প্ররর্খ্ক্ষেে। তিক্ষর কর্রক্ষেে জািীয়, আঞ্চক্ষেক ও আন্তজে াক্ষিক পযোর্য় এক আক্ষধ্পিযিাদী কাঠার্মা, যা প্রের্ক আজও 

রাষ্ট্রসমূহ প্রির হর্ি পার্রক্ষন। ির্ি িিে মান ক্ষির্শ্বর েযুক্ষি ক্ষনভে রিা, ক্ষিশ্বায়র্নর েভাি, স্নায়ুযুর্োত্তর েজন্ম ও িাজার 

অেেনীক্ষির স্পিেকািরিা দক্ষিণ এক্ষিয়ায় প্রমরুকরর্ণর েভাির্ক সীক্ষমি করর্ি সহায়িা করর্ি পার্র। এ প্রির্ত্র 

রাজননক্ষিক প্রনিৃর্ত্বর দঢ়ৃিা, কূটননক্ষিক দিিা জ্ঞানক্ষভক্ষত্তক নীক্ষি ক্ষনধ্োরণ ও অভযন্তরীণ রাজনীক্ষির ক্ষির্রাধ্ 

পক্ষরহার্রর মাধ্যর্ম িক্ষিিােী ও ভারসাময পররাষ্ট্রনীক্ষি ক্ষিপিীয় ও আঞ্চক্ষেক পযোর্য় িাক্ষন্ত ও ক্ষিক্ষিিীেিা েক্ষিষ্ঠা 
করর্ি পার্র।  

 


