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বিশ্বায়নের বিদায় 
পুেবজিৎ রায়ন ৌধুরী 

 

‘বিশ্বায়নের ফনে পৃবিিীটা খুি দ্রুত একটা ‘গ্লািাে বিনেজ’-এ পবরণত হনি।’ 

আমরা, অিিাৎ যারা গত শতনকর সাত অিিা আনটর দশনক জনেবি, গ্িাটনিোয় প্রায়ই উপনরাক্ত কিাবট শুেতাম। এই 

শতনকর গ্ ৌকাঠ গ্পনরানতই িুঝনত পারোম, কিাবটর মনধে িুে বিে ো এতটুকু। বিনেনতর গ্য সুস্বাদু বমন্ট  নকানেট 

প্রিাসী আত্মীনয়র গ্সৌজনেে কানেিনে গ্ নখ গ্দখার সুনযাগ হত, তা পাওয়া গ্যনত োগে িাবির পানশর মুবদখাোয়। 

গ্কিে হবেউনের বসনেমানতই আনমবরকার গ্য বিখোত িাগিার, ফ্রানয়ে ব নকে বকিংিা কবফর জনয়ন্টগুবে গ্দখনত গ্পতাম, 

গ্সই জনয়ন্টগুবে আমানদর গ্দনশ অপানরশেস শুরু করে। গ্য সমস্ত বিনদবশ ইনেক্ট্রবেক গোনজটস গ্কোর ইনে িাকনেও 

গ্কােওবদে বকেনত পারি ো িনে ধনরই বেনয়বিোম (হয় িাজানর উপেব্ধ েয় িনে ো হয় অতোবধক দানমর জেে), গ্সই 

সমস্ত গোনজটসই, ব নের গ্সৌজনেে, স্বল্প মূনেে িবিনয় পিে িারনতর িাজানর। অেেবদনক, পািার পুনজার হতিাকতিা 

মনু্টদা, দাদার িনু্ধর িাই ইরািাে, পানশর ফ্ল্োনটর তৃণাবদর মত আমানদর গ্দনশর েক্ষ েক্ষ গ্িনেনমনয়, যারা এতবদে 

 াকবর করত কেকাতায় অিিা গ্দনশর অেে গ্কােও শহনর, তারা বিবিন্ন ‘এম এে বস’গ্ত  াকবর গ্পনয় িবিনয় পিে 

িস্টে গ্িনক িতনসায়াোয়। বিশ্বায়নের ফনে, সবতেই গ্যে ‘বিপুো এ পৃবিিী’ হনয় উঠে মফঃস্বনের গ্িাট্ট একবট শহর িা 

গ্রাম। 

বকন্তু এই গ্য বিশ্বায়ে, যারা ধাক্কায় কেকাতা আর কোবেনফাবেিয়া অদু্ভতিানি বমনে গ্গে, এক মাস আনগ শুরু হওয়া 

রাবশয়া-ইউনেে যুদ্ধ বক তার গ্শনের সূ ো করে? গ্তমেটাই মনে করনিে অিিেীবতবিদনদর একািংশ। গ্কে, গ্সটা 

সিংনক্ষনপ িোর গ্ ষ্টা কবর। 

রাবশয়া ইউনেেনক আেমণ করার অিেিবহত পনরই পবিনমর শবক্তশােী গ্দশগুবে রাবশয়ার বিরুনদ্ধ একাবধক কিা 

পদনক্ষপ গ্রহণ কনর। তার মনধে কনয়কবট উনেখনযাগে পদনক্ষপ হেঃ পুবতে-ঘবেষ্ঠ রুশ ধেী িেবক্তনদর সম্পবি িানজয়াপ্ত 

করা, বেনজনদর গ্দনশর আকাশসীমায় রুশ বিমাে বেবেদ্ধ গ্ঘােণা করা, প্রযুবক্ত আমদাবে করার গ্ক্ষনে রাবশয়ার ওপর 

োো বিবধবেনেধ আনরাপ করা, SWIFT (আন্তঃিোঙ্ক আবিিক গ্েেনদনের আন্তজিাবতক িেিস্থা) গ্িনক সমস্ত রুশ আবিিক 

প্রবতষ্ঠােনক বেবেদ্ধ গ্ঘােণা করা এিিং রাবশয়ার গ্সন্ট্রাে িোনঙ্কর বরজািি অোনসটস ‘বফ্রজ’ কনর গ্দওয়া। এই 

পদনক্ষপগুবের ফনে মাে এক মানসই রাবশয়ার অিিেীবত মুখ িুিনর পনিনি িেনেও কম িো হনি। 

রাবশয়ার বিরুনদ্ধ পবিনমর গ্দশগুবের এই পদনক্ষপগুবে নেবতকিানি যুবক্তযুক্ত েয়, তা িো যানি ো গ্মানটই। সবতেই 

গ্তা, রাবশয়া গ্যিানি ইউনেেনক বেবিি ানর িিিনরাব তিানি আেমণ কনর  নেনি, তার জেে তানদর এরকম শাবস্তই 

প্রাপে। বকন্তু একবট কিা িুনে গ্গনে  েনি ো বকিুনতই, রাবশয়ার বিরুনদ্ধ পবিনমর গ্দশগুবে গ্য সমস্ত পদনক্ষপ গ্রহণ 

কনরনি, তার ফনে িয়ােকিানি আঘাত পানি বিশ্বায়ে।  

গ্কে বিশ্বায়ে আঘাত পানি? প্রিমত, ব ে এখেও পযিন্ত রুশ আগ্রাসনের বিরুনদ্ধ গ্ ানখ পিার মনতা গ্কােও পদনক্ষপই 

গ্েয়বে। িরিং অনেনকই মনে করনিে, এই যুনদ্ধ বশ বজেবপনের বিকবট েট অিস্থানের মনধে বদনয় প্রকারান্তনর মনকারই 
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পানশ দাাঁিানে গ্িবজিং। গ্সই কারনণ পবিম গ্দশগুবেনত ব ে-বিনরাধী হাওয়া ইবতমনধেই িইনত শুরু কনরনি যা বিশ্ব 

অিিনেবতক িেিস্থায় ব নের একাকীকরনণ তীব্র িাধা হনয় দাাঁিানি।  

বিতীয়ত, স্বািাবিক সময়নতই ওয়াবশিংটানের সুেজনর িাকা ো িাকা বেনয় সিিক্ষণ তটস্থ হনয় িানক িহু গ্দশ। এখে, 

এই যুনদ্ধর সমনয়, যখে আনমবরকাই গ্য বিনশ্বর হতিা কতিা বিধাতা গ্সটা পবিনমর বমবেয়া আমানদর নদবেক মনে কবরনয় 

বদনে, তখে আনমবরকার গুেিুনক িাকা ো িাকা বেনয় মািা িেিা বিগুণ হনয়নি গ্স গ্দশগুবের। এর ফনে আনমবরকার 

গ্েক েজনর গ্েই এমে সমস্ত গ্দনশর সনে অিিনেবতক সম্পকি বিন্ন করনত তারা দু’িার িািনি ো।   

তৃতীয়ত, আনমবরকা ও গ্েনটা রাবশয়ার ওপর োোরকম বিবধবেনেধ আনরাপ করার ফনে রাবশয়া পবিম ও মধে ইউনরানপ 

গ্তে ও গোস সরিারহ িন্ধ কনর বদনত পানর, এরকম একটা কিা িাতানস িাসনি। তা যবদ সবতে হয়, এর দরুণ 

ইউনরানপর িহু গ্দনশই অিিনেবতক সিংকট নতবর হনি। এই সম্ভািো আাঁ  কনর অনেক গ্দশই ইবতমনধেই 

আত্মবেিিরশীেতার েীবত—অন্তত জ্বাোবে গ্জাগানের গ্ক্ষনে—অেুসরণ করনত শুরু কনরনি।  

এই কারণগুবের জেে, আন্তজিাবতক সম্পকি বিনশেজ্ঞনদর মনত, বিশ্ব অিিেীবত দুবট ‘ব্লক’-এ বিিক্ত হনয় যাওয়াটা এখে 

গ্েফ সমনয়র অনপক্ষা। এই দুবট ব্লনকর একবটর গ্কনে িাকনি ব ে, অেেবটর গ্কনে িাকনি আনমবরকা এিিং ইউনরাপীয় 

ইউবেয়নের অন্তিুিক্ত গ্িবশর িাগ গ্দশ। 

অিিেীবতর দৃবষ্টনকাণ গ্িনক বি ার করনে, অিিনেবতকিানি পৃবিিী দু’িানগ বিিক্ত হওয়ার ফনে গ্য িানি বিশ্বায়ে িোহত 

হনি, তার ফে মারাত্মক হনত পানর বিশ্ব অিিেীবতর জেে। গ্লািাে সাপ্লাই গ্ নের কিাই িািুে। িতিমানে, গ্িবশরিাগ 

িহুজাবতক গ্কাম্পাবে তানদর উৎপাদে প্রবেয়ার মূে ইেপুটগুবে একবট বেবদিষ্ট গ্দশ িা মুবষ্টনময় কনয়কবট গ্দশ গ্িনক 

গ্সাসি কনর। এরকম গ্লািাে সাপ্লাই গ্ ে স্থাপনের বপিনে অিশেই শবক্তশােী অিিনেবতক যুবক্ত আনিঃ উৎপাদক সিংস্থা িা 

গ্কাম্পাবেগুবেনক বিনশেীকরনণর জেে উৎসাবহত কনর এই পদ্ধবত শুধু উৎপাদনের খর ই কমায় ো, উৎপাদনের গ্কে 

িৃবদ্ধনতও সহায়ক হয়। 

বকন্তু িতিমানের িূ-রাজনেবতক িাস্তিতার পবরনপ্রবক্ষনত, িহুজাবতক গ্কাম্পাবেগুবে ইেপুট সরিরাহর জেে বেবদিষ্ট বকিু 

গ্দনশর উপর বেিির করার ঝুাঁবক গ্েনি ো (বিনশে কনর যবদ গ্সই গ্দশগুবে রাজনেবতকিানি বস্থবতশীে ো হয় (অিিা 

আনমবরকা তানদর বমে রাষ্ট্র মনে ো কনর)। পবরিনতি, তারা বেনজনদর গ্দনশ সাপ্লাই গ্ ে বেমিাণ করার পনি হাাঁটনি। এই 

পদনক্ষপ, অনেকটা িীমার মনতা, তানদর বকিু গ্েবতিা ক ঝুাঁবকর হাত গ্িনক রক্ষা করনি হয়নতা। বকন্তু িুনে গ্গনে 

 েনি ো, গ্দনশ সাপ্লাই গ্ ে গনি গ্তাো সরকাবর মদত িা পৃষ্ঠনপােকতার িািা কখেই সম্ভি েয়। এর একটাই অিি—

সরকানরর বিপুে খর  িৃবদ্ধ যার বিবেমনয় সরকানরর তাৎক্ষবণক গ্কােও অিিনেবতক োি আশা করার গ্কােও প্রশ্নই 

ওনঠ ো। 

শুধু সাপ্লাই গ্ ে েয়, বিশ্বায়ে িোহত হনে উদ্ভািনের ওপর গ্েবতিা ক প্রিাি পিনি। িোই িাহুেে, প্রযুবক্ত উদ্ভািনে 

নিজ্ঞাবেক প্রবতিার নিবশ্বক পুে যখে বেযুক্ত িানক এিিং বেনজনদর মনধে তাাঁরা ‘আইবেয়াজ’ বিবেময় করনত পানর, তখে 

উদ্ভািে দ্রুত ঘনট। তাই রাষ্ট্রগুবের জেে যবদ এরকম রাজনেবতক িাধেিাধকতা নতবর হয় গ্য তারা তানদর প্রযুবক্ত গ্কিে 

বকিু গ্দনশর সনে িাগ কনর বেনত পারনি, তাহনে উদ্ভািে প্রবেয়া ক্ষবতগ্রতস্থ হনত িাধে। যবদ অদূর িবিেেনত, জ্ঞাে-
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বিজ্ঞানের পীঠস্থাে িেনত গ্য গ্দশগুবেনক িুবঝ আমরা (আনমবরকা, বব্রনটে প্রিৃবত), গ্সই গ্দশগুবের গনিেণা 

প্রবতষ্ঠােগুবেনত প্রবতিািাে ব ো এিিং রুশ িােিােীরা গনিেণা করার সুনযাগ ো পাে, তাহনে গ্সই গ্দশগুবে আনদৌ 

আর জ্ঞাে-বিজ্ঞানের পীঠস্থাে িাকনি বকো তা বেনয় যনিষ্ট সনেহ আনি।  

গ্েবতিা ক প্রিাি পিনি অিিনেবতক দক্ষতা এিিং পণে নিব নেের ওপরও। অিিেীবতর তত্ত্ব িনে অিিনেবতক দক্ষতা নতবর 

হনয় প্রবতনযাবগতার মাধেনম। তাই যুদ্ধ-উির কানে, অিিনেবতকিানি পৃবিিী দু’িানগ বিিক্ত হওয়ার ফনে, ব ো এিিং 

পবিবম গ্কাম্পাবেগুবের মনধে যবদ প্রবতনযাবগতা ো িানক, তাহনে গ্কাম্পাবেগুবের অদক্ষ হনয় পিার সম্ভািো িৃবদ্ধ পানি। 

গ্িাক্তারা িতিমানে পনণের গ্ক্ষনে িাজানর গ্য রকম নিব েে গ্পনত অিেস্ত তাও প্রবতনযাবগতারই কেোনণ। প্রবতনযাবগতা 

হ্রাস গ্পনে, িাজানর পনণের গ্সই নিব েেও হ্রাস পানি।  

অিিনেবতক বিিাজনের দুবট বদনকই পুাঁবজ গ্িনক হওয়া আয় হ্রাস পাওয়ার সম্ভািোও িৃবদ্ধ পানি বিশ্বায়ে িোহত হওয়ার 

ফনে। যুদ্ধ-পরিতিী পৃবিিীনত আমানদর সঞ্চয় গ্কািায় বিবেনয়াগ করনত পারি, তার েতুে বেয়মািেী নতবর হনি যা 

‘ইেনিস্টনমন্ট োইিারবসফনকশে’-এর সুনযাগ কবমনয় গ্দনি িনেই মনে হয়। একই সনে যুনদ্ধর দরুণ নতবর হওয়া 

আতঙ্ক এিিং (নমবক) জাতীয়তািাদ গ্দশীয় সরকাবর িা সরকার-সমবিিত বসবকউবরবটনজ বেরাপদ বিবেনয়ানগর জেে 

মােুনের আকাঙ্ক্ষা িৃবদ্ধ করনি (নসই বিবেনয়াগ গ্িনক আনয়র সম্ভািো যনিষ্ট কম হনেও)। এই দুই কারনণ পুাঁবজ গ্িনক 

হওয়া আয় তোবেনত গ্পৌঁনি যানি যা সরাসবর অিিনেবতক িৃবদ্ধনক ক্ষবতগ্রস্ত করনি। 

দুিিাগেিশত, বিশ্বায়ে িোহত হনে সিন নয় গ্িবশ ক্ষবতগ্রস্ত হনি িারনতর মনতা দবরে গ্দশগুবে। বিনদবশ সাহাযে এিিং 

সরাসবর বিনদশী বিবেনয়াগ সিংোন্ত বসদ্ধান্ত গ্েওয়ার সময় যবদ অদূর িবিেেনত এই গ্দশগুবেনক গ্কােও একবট পক্ষ 

গ্িনি বেনত িাধে হয়, তাহনে তানদর প্রাইনিট গ্সক্টনরর অিিনেবতক িৃবদ্ধর সুনযাগগুবে সিংকুব ত হনয় পিনি। িহুজাবতক 

গ্কাম্পাবেগুবের একটা িি অিংশ, যবদ আত্মবেিিরশীেতার তত্ত্ব গ্মনে, এই গ্দশগুবে গ্িনক পাততাবি গ্গাটানত উদেত হয়, 

তাহনে তার সরাসবর প্রিাি পিনি তানদর কমিসিংস্থাে পবরবস্থনত। এিািা বিশ্বায়ে িোহত হওয়ার ফনে যবদ িাজানর 

বিনদবশ পনণের সরিরাহ কনম যায় এিিং পনণের নিব েে কনম আনস, তার গ্য কী িয়িংকর গ্েবতিা ক অিিনেবতক প্রিাি 

পিনি গবরি গ্দশগুবের গ্িাক্তানদর ওপর, তা রিীেোনির ‘ঘনর-িাইনর’ পিা িাোবে পাঠকনক আোদা কনর িনে বদনত 

হনি ো (‘ঘনর-িাইনর’-গ্ত িাজানর গ্কিে স্বনদশী পণে বিবে করার বিপনক্ষ বেবখনেনশর যুবক্তর কিা িািুে)।   

গ্কাবিে-উির কানে, অিিনেবতকিানি গ্িনে পিা পৃবিিীনক গ্মরামনতর জেে যখে বিশ্বায়নের সিন নয় গ্িবশ প্রনয়াজে 

বিে, বঠক গ্সই সমনয়, গুবটকনয়ক স্বািিানেেী, উেি, রক্তবপপাসু রাষ্ট্রোয়কনদর জেে, বিশ্বায়েনক বিদায় জাোনোর জেে 

প্রস্তুত হনত হনে আমানদর। এর গ্িনক িি ট্র্োনজবের উদাহরণ পৃবিিীর ইবতহানস খুি একটা আনি বক? 

গ্দশ, ২ এবপ্রে ২০২২ 

 


