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পুতিন চলেলে যুলে 

পুনতজিৎ রায়লচৌধুরী 
 

পূর্ি ইউলেলনর সীমান্তর্িিী ছোট্ট গ্রাম তেমলের র্রলে ঢাকা ধুধু প্রান্তর। সত্তর-র্াহাত্তর র্েলরর এক রৃ্ো ছসখালন দাাঁতিলয় 

দূলরর ইউলেন-রাতিয়া সীমালন্তর তদলক তনতনিলমলে িাতকলয় আলেন। তনউজ চযালনলে ছসই রৃ্োর মুলখর ছলাজ আপ ছদখলি 

ছদখলি মলন হে ওাঁর ছচাখ-মুলখ আিলের স্পষ্ট োপ। কীলসর আিে? আসন্ন যুলের তক? সম্ভর্ি। 

গি দু-মাস ধলর ইউলেলনর পূর্ি এর্ং দতিণ সীমালন্তর কালে রাতিয়া এক েলিরও ছর্তি সসনয ও তর্পুে অস্ত্রসম্ভার মজুি 

কলরলে। সাম্প্রতিক অিীলি রাতিয়ার সামতরক িতিমত্তার এি র্যাপক প্রদিিন ছদলখতন তর্শ্ব। েেি তর্শ্বজুলি এই আিো 

সিতর হলয়লে ছয ইউলরাপ সর্িাত্মক যুলের দ্বারপ্রালন্ত দাাঁতিলয় আলে।  

উত্তর আটোতিক তনরাপত্তা ছজাট র্া নযালটা (আলমতরকার ছনিৃত্বাধীন ৩০তট ছদলির একতট প্রতিরিামূেক ছজাট), রাতিয়ার 

সম্ভার্য স্থে আেমলণর আিোয়, ইউলেলন অতিতরি সসনয ও সামতরক সরঞ্জাম পাতিলয় ইউলেলনর িতি রৃ্তে ঘটালনার 

ছচষ্টা কলরলে। নযালটা জাতনলয়লে, ইউলেন সীমালন্ত রাতিয়ার েমাগি সামতরক িতিমত্তা প্রদিিন কলর ইউলেনলক ভীতি 

প্রদিিলনর প্রতিতেয়ায় িালদর এই পদলিপ। 

আন্তজিাতিক সম্পকি তর্লিেজ্ঞলদর মলি, ইউলেনলক রাতিয়ার ভীতিপ্রদিিলনর মূে কারণ ইউলেলনর নযালটার সদসয হওয়ার 

অতভপ্রায়। ইউলেন র্িিমালন নযালটার সদসয নয়, িলর্ িারা দীঘিকাে ধলর নযালটার সদসয হওয়ার ছচষ্টা চাতেলয় যালে। 

র্স্তুি, ১৯৯১-ছি ছসাতভয়াি রাতিয়া ছভলে যাওয়ার পর যখন ইউলেন স্বাধীনিা োভ কলর, ছসই িখন ছেলকই ইউলেন 

িার রুি সাম্রালজযর উত্তরাতধকারলক িযাগ করার এর্ং পতিলমর উন্নি ছদিগুতের সলে ঘতনষ্ঠ সম্পকি স্থাপলনর জনয 

িৎপরিা ছদখালে।  

রাতিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাতদতমর পুতিন স্পষ্ট কলর জাতনলয়লেন ছয তিতন ইউলেলনর নযালটালি ছযাগদালনর আকাঙ্ক্ষালক রাতিয়ার 

সীমান্ত তনরাপত্তায় র্ি তর্পদ তহসালর্ গণয করলেন। রাতিয়ার সীমান্তর্িিী ছদিগুতের মধয পাাঁচতট ছদি ইতিমলধই হয় নযালটায় 

সরাসতর ছযাগ তদলয়লে অের্া তনলজলদর নযালটার তমত্র-রাষ্ট্র র্লে ছঘােণা কলরলে। ইউলেন নযালটায় ছযাগদান করলে রাতিয়ার 

সীমান্তর্িিী নযালটার সদসয র্া তমত্র-রালষ্ট্রর সংখযা েয়লি তগলয় দাাঁিালর্ যা রাতিয়ার সীমালন্ত নযালটার সামতগ্রক িতিরৃ্তে 

করলর্। এটা মলো এলকর্ালরই চাইলে না।  

গি র্েলরর তিলসম্বর মালস, পুতিন স্পষ্ট ভালর্ জাতনলয়তেলেন ছয আলমতরকা এর্ং িার তমত্র রাষ্ট্রগুতের কালে রাতিয়া 

"তনভিরলযাগয এর্ং দীঘিলময়াদী সুরিার আশ্বাস" চাইলে। র্াইলিন সরকালরর কালে পুতিলনর দাতর্ তেে িারা ছযন প্রতিশ্রুতি 

ছদয় ছয নযালটা আর পূর্ি তদলক অগ্রসর হলর্ না এর্ং রাতিয়ার ভূখলের কাোকাতে অস্ত্র র্যর্স্থা ছমািালয়ন করা র্ন্ধ করলর্। 
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আলমতরকা ও নযালটা রাতিয়ার দাতর্লি ইতিমলধযই সািা তদলয়লে র্লে খর্র। যতদও মলো র্া পতিমলদিগুতে ছকউই রাতিয়ার 

দাতর্র পতরলপ্রতিলি তিক কী কো হলয়লে িা পুঙ্খানুপুঙ্খভালর্ জানায়তন, িলর্ এতট ছমাটামুতট পতরষ্কার ছয রাতিয়ার প্রধান 

দাতর্গুতে – অেিাৎ ইউলেনলক নযালটার সদসয না করা এর্ং সামতরক ছজাট আরও পূলর্ি প্রসাতরি হলর্ না আলমতরকার পি 

ছেলক ছসই প্রতিশ্রুতি ছদওয়া – মানা হয়তন। র্ো র্াহুেয, িালদর দাতর্ মানা না হওয়ায় রাতিয়া যারপরনাই রুষ্ট হলয়লে। 

িারই েেশ্রুতি রাতিয়া-ইউলেন সীমালন্ত সসনয মজুি কলর এর্ং কৃষ্ণ সাগলর যুেজাহাজ ভাতসলয় ইউলেন ও িার র্নু্ধ 

রাষ্ট্রলদর রাতিয়ার ভীতিপ্রদিিন।  

অলনলক অর্িয র্েলেন, এসর্ তকেুই না। পুতিন যুে যুে রর্ িুলেলেন অনয কারলণ। রুিরা ছকাতভি তটকাকরণ প্রতিলরাধ 

করার েলে এর্ং অতিমাতর দ্বারা সৃষ্ট হওয়া অেিননতিক সমসযাগুতের সমাধালন মলো র্যেি হওয়ায়, রাতিয়ার অর্স্থা এখন 

ছর্ি খারাপ। েমাগি যুলের হুমতক তদলে তর্লশ্বর নজর রাতিয়ার এই অর্স্থা ছেলক সতিলয় রাখা সম্ভর্ হলর্! 

কারণ যাই ছহাক, রাতিয়ার এই হুমতক র্া ভীতিপ্রদিিনলক তকন্তু গুরুত্ব তদলয় না ছদখাটা রু্তেমালনর কাজ হলর্ না। কারণ 

মাত্র আট র্ের আলগ, ২০১৪-এ, রাতিয়া ইউলেনলক আেমণ কলরতেে ইউলেনীয়রা যখন িালদর রাতিয়াপন্থী রাষ্ট্রপতিলক 

িমিাচুযি কলর। ছসই সময় রাতিয়া ইউলেলনর অন্তগিি দতিণ তেতময়ার উপদ্বীপলক দখে ছিা কলরইতেে, পূর্ি ইউলেলনর 

তর্িাে অংলি তনলজলদর ঘাাঁতট র্াতনলয় রাখা তর্তেন্নিার্াদীলদর সমেিনও জুতগলয়তেে।  

দুই ছদলির মলধয তক যুে র্াধলর্ই? এই মুহূলিি পতরষ্কার কলর প্রশ্নতটর উত্তর ছদওয়া মুিতকে। িলর্ যুলের সম্ভার্না ছয 

যলেষ্ট, ছসটা প্রায় সমস্ত আন্তজিাতিক সম্পকি তর্লিষ্জ্জ্ঞরাই মলন করলেন। কারণটা সহজলর্াধয। রাতিয়া ইউলেলনর সিস্ত্র 

র্াতহনীলক যুেলিলত্র পরাতজি করলি পারলে ইউলেলনর সামতরক িতিমত্তালক তর্লশ্বর কালে হাতসর পালত্র পতরণি করলি 

পারলর্ন পুতিন। একই সলে আলমতরকা, তিলটন-সহ নযালটার অন্তগিি অনযানয ছদিগুতের কালে তিতন এই র্ািিা তদলি 

পারলর্ন ছয িারা ছকানও ছদলির পালি োকালেই ছসই ছদি, অন্তি রাতিয়ার কালে, অপরালজয় হলয় ওলি না। 

যুলের সম্ভার্না যলেষ্ট র্লেই সম্ভর্ ছপিাগন পূর্ি ইউলরালপ ছমািালয়লনর জনয ৮,৫০০ মাতকিন সসনযলক প্রস্তুি কলর ছরলখলে 

র্লে খর্র পাওয়া যালে এর্ং নযালটা জাতনলয়লে ছয িারা ওই অঞ্চলের প্রতিরিালক িতিিােী করলি যুেজাহাজ এর্ং 

যুেতর্মান পািালে। 

রাতিয়া ইউলেনলক আেমণ করলে, ওয়াতিংটন এর্ং েন্ডন প্রতিশ্রুতি তদলয়লে ছয রাতিয়ালক আতেিকভালর্ এমন আঘাি 

করা হলর্ ছযমন আলগ কখনও করা হয়তন। ছয পদলিপগুতে গ্রহণ করলি পালর ওয়াতিংটন এর্ং েন্ডন ছসগুতের মলধয 

একতট হলি পালর সুইেট (SWIFT) আতেিক র্যর্স্থা ছেলক রাতিয়ালক র্াদ ছদওয়া। সুইেট-এর মাধযলম সারা তর্লশ্ব র্যাে 

ছেলক র্যালে অেি স্থানান্তর করা হয়। সুইেট ছেলক রাতিয়া র্াদ পিলে, স্বাভাতর্কভালর্ই, িারা ছর্তিরভাগ আন্তজিাতিক 

আতেিক ছেনলদন ছেলক তর্তেন্ন হলয় পিলর্। ছযলহিু রাতিয়ার রাজলস্বর প্রায় ৪০ িিাংি আলস আন্তজিাতিক র্াজার ছেলক 

ছিে ও গযাস রপ্তাতনর োভ তহসালর্, এই পদলিপতট, র্োই র্াহুেয, রাতিয়ার অেির্যর্স্থালক যলেষ্ট ছজািালো ধাক্কা তদলি 

পালর।   
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রাতিয়ার ছকামর ছভলে ছদওয়ার জনয আরও দু’ধরলণর পদলিপ তনলি পালর ইউলেলণর পতিমীয় র্নু্ধরা। প্রেমি, আলমতরকা 

রাতিয়ার মাতকিন িোর পাওয়া পুলরাপুতর র্ন্ধ কলর তদলি পালর। তদ্বিীয়ি, আলমতরকা রপ্তাতন তনয়ন্ত্রলণর মাধযলম রাতিয়ালক 

উচ্চ প্রযুতি পাওয়া ছেলক সমূ্পণি র্তঞ্চি করলি পালর।  

উলেখয, রাতিয়া এর্ং ইউলেলনর মলধয উলত্তজনা রৃ্তে আমালদর ছদিলক কতিন পতরতস্থতিলি ছেলেলে একাতধক কারলণ। 

প্রেম কারণ উলত্তজনা রৃ্তের েলে তর্শ্বর্যাপী ছিে ও গযালসর র্াজালর – ছযখান  রুি ছকাম্পাতনগুলো একতট তর্িাে ভূতমকা 

পােন কলর – তর্পযিয় ঘটা অর্িযম্ভাতর্। এই মূেযরৃ্তে ভারলির অেিনীতির র্যাপক িতি করলি পালর, সিতর করলি পারলি 

রাজননতিক িামালিাে। এই ছভালটর র্াজালর প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র ছমাদীর জনয ছসটা ছমালটই সুখর্র নয়। 

তদ্বিীয় কারণ, স্নায়ুযুলের সমাতপ্ত এর্ং ছসাতভলয়ি ইউতনয়লনর পিন নয়াতদতেলক একই সলে মলোর সলে িার অিীি 

সম্পকি ধলর রাখার এর্ং ওয়াতিংটলনর সলে িার সম্পকি প্রসাতরি করার সুলযাগ কলর তদলয়তেে। তকন্তু আলমতরকা এর্ং 

রাতিয়ার মলধয েমর্ধিমান উলত্তজনা ভারিলক একই সলে দুই সেীর সলে সম্পকি ছরলখ চোয় র্াধা হলয় দাাঁিালি পালর। 

সর্ তমতেলয় ২০২২-র ছগািালিই উত্তর ছগাোলধির রাজননতিক পতরতস্থতি ছর্ি ছঘারালো হলয় উলিলে। ছিেলমি পুতিন 

যুলের পলেই হাাঁলটন তকনা, এখন ছসটাই ছদখার। 

ছদি, ১৭ ছেব্রুয়াতর ২০২২ 

 

 


