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চীি ও মুেনিম নিশ্ব : েভ্যতার অংশীদানরত্ব েম্ভি? 

গত দুই যুসগ বিনশ্বক রাজনিনতক ও অর্ থনিনতক দৃশযপসে িযাপক পনরিতথি হসেসে। 

রাজনিনতকভ্াসি িিা যাে, ষ াসিা শতক ষর্সক নিশ শতক পয থন্ত উপনিসিশিাদ, 

োম্রাজযিাদ ও পরমাণ ুপ্রভু্সত্বর মাধ্যসম নিশ্বরাজিীনতসত প্রাধ্ািয নিস্তারকারী 

ঐনতহযিাহী পশ্চিমা নিসশ্বর শশ্চি অধ্ঃপতসির নশকার হসেসে। 

অর্ থনিনতকভ্াসি িিা যাে, একই পশ্চিমা বিনশ্বক উৎপাদি ও অর্ থনিনতক শশ্চির 

ষকন্দ্র নহসেসি তার অিস্থাি খুইসেসে। পশ্চিমা নিসশ্বর রাজনিনতক ও অর্ থনিনতক 

প্রভু্সত্বর এই অিক্ষসের োসর্ ভ্ারোময েষৃ্টি কসরসে রাজনিনতক ও অর্ থনিনতক উভ্ে 

নদক ষর্সক প্রাসচযর েমািুপানতক উত্থাি। 



চীি তার নিপুি অর্ থনিনতক ও অংশীদানরত্ব কূেিীনতর মাধ্যসম অ-পশ্চিমানিসশ্ব 

ক্রমিধ্ থমাি রাজনিনতক প্রভ্াি এিং জ্ঞাি, প্রযুশ্চি ও উদ্ভািি নদসে েভ্যতাগত নিশাি 

মাত্রাে েুস্পিভ্াসি প্রাসচযর প্রনতনিনধ্ত্ব করসে। ফসি োনি থকভ্াসি নিসশ্বর রাজনিনতক 

ও অর্ থনিনতক শশ্চির ষকন্দ্র পশ্চিম ষর্সক পূসি থ েসর আেসে, যা ইনতহাসে িতুি 

অধ্যাসের েূচিা করসে। 

ভূ্তাসপক্ষভ্াসি প্রনতফনিত এ পনরিতথি আমাসদর মসধ্য নিশ্বাে েষৃ্টি কসর ষয, 

েভ্যতাগত আিতথ আড়াই হাজার িের আসগ েূনতকাগার চীি তর্া প্রাসচয প্রতযািতথি 

করসে। আড়াই হাজার িের আসগর েভ্যতাগত আিসতথর পুিরািনৃি ঘেসি পরিতী 

েভ্যতাগত প্রার্ী ইেিামী িা মুেনিমনিসশ্বর হওোোই ষযৌশ্চিক। এর ষজর ধ্সরই 

উদীেমাি বিনশ্বক চীি ও মুেনিমনিসশ্বর মসধ্য ঘনিষ্ঠ অংশীদানরসত্বর েম্ভািিা ষদখা 

নদসত পাসর। 

গত ৪০০ িের ধ্সর উপনিসিশিাদ ও েম্পসদর মাত্রানতনরি ষশা সণর মাধ্যসম 

মুেনিমনিশ্বসক নিেন্ত্রণ কসরসে পািাতয। উপনিসিশিতী েমসে পািাতয ও 

মুেনিমনিসশ্বর মধ্যকার েম্পসকথর িহৃির স্বরূসপ মুেনিমনিসশ্বর ক্ষমতােীি এনিে ও 

পািাসতযর মধ্যকার েম্পকথষ্টে অন্তরঙ্গ ও পািাসতযর প্রনত নিভ্থরশীি ষদখা ষগসিও 

জিগণ োধ্ারণভ্াসি প্রাচয (ইেিামী)-মুখীই ষর্সকসে। 

এই নিভ্াজি আসরা ষিনশ প্রকে হসেসে গত চার দশক ধ্সর আফগানিস্তাি, ইরাক, 

নিনিো, নেনরো ও ইসেসমসি এসকর পর এক ধ্বংেযজ্ঞ চািাসিা এিং পািাতয-েমনর্ থত 

বস্বরতন্ত্র ষর্সক মুশ্চি তা অিযাহতভ্াসি প্রতযাখযাি করা এিং নফনিশ্চস্তসি ইেরাইনি 

দখিদানরসত্বর েমাধ্াি িা করার কারসণ। ইেরাইি ও কট্টর রাজতন্ত্রগুসিার মসধ্য 

কূেনিনতক েম্পকথ স্বাভ্ানিকীকরসণর োম্প্রনতক ধ্ারা এই অঞ্চসির মুেনিমনিশ্বসক 

িতুি ষজাে-গঠসির রাজিীনতর নদসক চানিত কসরসে। 

এখি অনিিায থভ্াসিই মুেনিমনিশ্ব পািাসতযর ওপর আস্থা হানরসে ষফিার ষপ্রক্ষাপসে 

পািাতয প্রভ্াসির ক্রসমই অিক্ষসের ফসি ক্ষমতার শূিযতা েষৃ্টি হসেসে। আিার একই 

োসর্ ষভ্তর ষর্সকই অর্ থনিনতকভ্াসি িশৃ্চিপ্রাপ্ত ও নিকনশত হওোর তানগদ িাইসর 

ষর্সক নিশ্বস্ত পষৃ্ঠসপা কতামূিক অংশীদানরসত্বর অিুেন্ধাসির ষপ্ররণা েষৃ্টি কসরসে। 

চীসির উত্থাি নক মুেনিমনিসশ্ব এ ধ্রসির অংশীদানরসত্বর ষজাগাি নদসত পারসি? 



এই প্রসের জিাি ‘হযা াঁ’-ষিাধ্ক হওোর পসক্ষ ষজারাসিা যুশ্চি রসেসে। 

প্রর্মত, জ্বািানির জিয চীসির তৃনপ্তহীি নপপাোই তার মসধ্য োনি থকভ্াসি ষতিেমিৃ 

মুেনিম ষদশগুসিার কাসে যাওোর তানগদ েষৃ্টি করসি। চীসির ক্রমিধ্ থমাি 

িানণজযচুশ্চিগুসিা োড়াও আরি উপদ্বীপ, ইরাি ও মধ্য এনশোর মুেনিম ষদশগুসিার 

গযাে ও ষপসরানিোসমর ওপর চীি িযাপকভ্াসি নিভ্থরশীি। দনক্ষণ ও দনক্ষণ-পূি থ 

এনশোর মুেনিম ষদশগুসিাও চীসির কাাঁচামাি েরিরাহকারী ও নশল্প পসণযর িাজার। 

এেি ষদসশর ওপর নিভ্থরশীিতা তাসদর অর্ থিীনতসত ক্রমিধ্ থমাি চীিা নিনিসোসগর 

োসর্ ভ্ারোময নিধ্াি কসর। 

নদ্বতীেত, আনিকা ও এনশোর মুেনিম ষদশগুসিাসত চীিা অর্ থনিনতক-িীনত 

োধ্ারণভ্াসি ‘অংশীদানরত্ব,’ ‘রাজনিনতক োময,’ ও ‘উইি-উইি েহসযানগতা’ নিসদথশ 

কসর। আর এভ্াসি চীিা নিনিসোগ নিসিনচত হসে অসিক ষিনশ অিুকূি, 

তাৎক্ষনণকভ্াসি কিযাণমিূক ও অর্ থনিনতক প্রকৃনতর। কারণ চীসির নিনিসোগ ও 

বিসদনশক েহােতাে োধ্ারণভ্াসি ষকাসিা রাজনিনতক পূি থ শসতথর প্রসোগ হে িা। 

পািাতয শশ্চিগুসিা ষযখাসি রাজনিনতক কারসণ ইরাি, েুদাি ও নেনরোর মসতা 

ষদশগুসিার ওপর অর্ থনিনতক অিসরাধ্ আসরাপ করসে, ষেখাসি এ ধ্রসির ষকাসিা 

িাধ্যিাধ্কতা োড়াই চীিা েহােতা ও নিনিসোগ প্রিানহত হসে। অিয নদসক, চীিা 

নিনিসোগ ঘসরাো নি সে হস্তসক্ষপহীি। চীসির এই দৃষ্টিভ্নঙ্গ উন্নেি ও িনু্ধসত্বর 

নিভ্থরসযাগয অংশীদার নহসেসি মুেনিমনিসশ্ব অসিক ষিনশ জিনপ্রে ও গ্রহণসযাগয 

হসেসে। 

তৃতীেত, োংহাই েহসযানগতা েংস্থা (এেনেও) চীি ও আঞ্চনিক মুেনিম ষদশগুসিার 

মসধ্য আসরা ঘনিষ্ঠ েম্পকথ নিকনশত করসে। অসিসক মসি করসেি, স্নােযুুসির 

অিোি হওোর পর যিুরাসের ক্রমিধ্ থমাি একতরফািাসদর ষপ্রক্ষাপসে এেনেও 

(SCO) হসিা দরূপ্রাচয ও মধ্য এনশোে মানকথি প্রভ্াি প্রনতসরাধ্ করার একষ্টে প্রোে। 

ফসি পািাসতযর োসর্ ঐনতহযিাহী েম্পকথ িজাে ষরসখই মুেনিম ষদশগুসিা নিকল্প 

শশ্চিসকসন্দ্রর োসর্ েম্পকথ স্থাপসির মাধ্যসম তাসদর েশ্চিনিক শশ্চি িাড়াসিার জিয 

এেনেওসক আসরা ষিনশ আক থণীে নহসেসি ষদখসত পাসর। 



চতুর্ থত, মুেনিমনিসশ্বর অর্ থিীনতগুসিা নিশাি ‘ষিল্ট অযান্ড ষরাড ইনিনশসেষ্টেভ্’ষক 

(নিআরআই) এড়াসত িা অগ্রাহয করসত পাসর িা। আর িাস্তসি এষ্টে এনশোর েি 

মুেনিম অর্ থিীনতসকই িিৃািদ্ব কসরসে। েশ্চিনিতভ্াসি এনশোর মুেনিম 

অর্ থিীনতগুসিার েিই হে ধ্িী িা উন্নেিশীি। এেি ষদশ একই োসর্ নিশাি ষভ্ািা 

িাজার এিং ষেই োসর্ কাাঁচামাসির েরিরাহকারী। ফসি চীসির জিয এেি ষদসশর 

োসর্ েম্পকথ স্থাপি েনুিধ্াজিক। তাই চীি ও এনশোর মুেনিমনিশ্ব িাস্তি কারসণই 

এসক অপসরর োসর্ ষিিসদি এনড়সে র্াকসত পাসর িা। 

েি থসশ  কর্া হসিা, বিনশ্বক প্রাচয িা দনক্ষসণ র্াকা নিপিু েংখযাগনরষ্ঠ মুেনিম 

অর্ থিীনত, জিগণ ও েমাজ, বিনশ্বক রাজনিনতক ও অর্ থনিনতক মসঞ্চ প্রাচয িা 

দনক্ষসণর প্রনতনিনধ্ত্বকারী নিকে উসদযাগসক এনড়সে ষযসত পাসর িা। 

অিয নদসক, বিনশ্বক রাজনিনতক ও অর্ থনিনতক শশ্চি পনরিতথসি ষিতৃত্ব দািকারী 

নিকসের (BRICS) উদীেমাি শশ্চি ষজােসক মুেনিমনিশ্ব অগ্রাহয করসত পাসর িা। 

নিকে ষযসহতু পািাতয ষর্সক েভ্যতাগত পূি থমখুী গনতশীিতার প্রনতনিনধ্ত্ব করসে, 

তাই ষভ্ৌসগানিক ও েভ্যতার বিকসেযর কারসণই মুেনিমনিশ্ব নিকসের নদসক এসগাসত 

িাধ্য। 

চূড়ান্ত নিসে সণ িিা যাে, চীিা েভ্যতা কখসিাই মুেনিমনিসশ্বর কাসে অপনরনচত নেি 

িা। নি েষ্টে একষ্টে প্রাচীি প্রিাদিাসকযও প্রনতফনিত হসেসে : ষযমি জ্ঞাসির েন্ধাসি 

প্রসোজসি চীসিও ষযসত িিা হসেসে। এর মাধ্যসম চীসির েভ্যতাগত েমশৃ্চি, জ্ঞাি ও 

উন্নেসির িাস্তিতাসকই স্বীকৃনত ষদো হসেসে। এসত ষিাঝা যাসে ষয, অন্তত জ্ঞাি, 

প্রযুশ্চি ও বিজ্ঞানিক উসেসশয হসিও চীসির োসর্ ঘনিষ্ঠতর েম্পকথ িািি করাসক 

উৎোনহত করা হসেসে। 

েমোমনেককাসি েভ্যতাগত আিসতথর পনরিতথসি ষিতৃত্বদািকারী শশ্চি নহসেসি চীি 

মুেনিম ষদশগুসিার আস্থা অজথি করসে তাসদর ঘসরাো নি োনদসত হস্তসক্ষপ িা 

করার কারসণ। 

েুস্পিভ্াসি িিা যাে, পািাসতযর প্রভ্াি প্রনতসরাসধ্র জিয একষ্টে নিকল্প পষৃ্ঠসপা ক 

পরাশশ্চি নহসেসি চীিসক ক্রমিধ্ থমাি হাসর গ্রহণ করা যাে। িতথমাি ধ্ারা অিযাহত 



র্াকসি েভ্যতার েঙ্ঘাত প্রশ্চক্রোে ইেিানমক-কিফুনেোি ষজাে গঠি নিসে 

হানটংেসির ভ্নি যদ্বাণী ভ্নি যসত খুি ষিনশ উদ্ভে িা-ও মসি হসত পাসর। 

অনধ্কন্তু, নিকে দশ থি নিসিচিা কসর িিা যাে, চীি ও মুেনিমনিসশ্বর ভ্নি যৎ বিনশ্বক 

শানন্ত ও েমশৃ্চির জিয আসরা ঘনিষ্ঠ েভ্যতাগত অংশীদানরত্ব নিকনশত করার অসিক 

ষযৌশ্চিক কারণ রসেসে। 

নিসশ্বর প্রাচয িা দনক্ষসণ মুেনিমনিসশ্বর হাসত র্াকা ষভ্ৌসগানিক এিাকা নিসিচিা কসর 

িিা যাে, চীি মুেনিমনিসশ্বর ঘনিষ্ঠতর েভ্যতাগত অংশীদানরত্ব ভ্নি যসতর েভ্যতাগত 

আিসতথর পনরিতথসির িাস্তি রূপ ষদোর জিয অসিক ষিনশ অপনরহায থ। 

ষিখক : েহসযাগী অধ্যাপক, রাজিীনত নিজ্ঞাি নিভ্াগ, ইটারিযাশিাি ইেিানমক 

ইউনিভ্ানে থষ্টে মািসেনশো ও অিারানর নেনিের নরোচথ ষফসিা, মুেনিম ওোর্ল্থ নরোচথ 

ষেটার, মািসেনশো (এমডনিউআরনে)। 

ই-ষমইি : mmzaman@iium.edu.my 

ষিখাষ্টে চােিা ষলািাি ষেনিনভ্শি ষিেওোসকথ (নেশ্চজষ্টেএি) প্রকানশত প্রিসন্ধর 

অিুিাদ। ভ্া ান্তর কসরসেি, মমাহাম্মদ হাসান শরীফ। এসত প্রকানশত দৃষ্টিভ্নঙ্গ 

ষিখসকর নিজস্ব। 

 

েম্পাদক : আিমগীর মনহউশ্চেি 

প্রকাশক : শামেুি হুদা, এফনেএ 

১ আর. ষক নমশি ষরাড, (মানিক নমো ফাউসন্ডশি), ঢাকা-১২০৩। 
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