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ঠান্ডা যুদ্ধের উদ্ভব   

 

         দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের পর দুটি িৃহৎ শদ্বি, দুই পরমাণু শদ্বিধর দেশ, মাদ্বকি ন যুিরাষ্ট্র ও দ াদ্বিদ্ধয়ত 

ইউদ্বনয়ন আন্তর্ি াদ্বতক রার্নীদ্বতদ্ধত আত্মপ্রকাশ কদ্ধর এিং  দ্বিয় হয় । দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের  ময় এই দুটি দেশ র্ামিান 

আগ্রা দ্ধনর দ্বিরুদ্ধে পরস্পরদ্ধক  হদ্ধযাদ্বিতা কদ্ধরদ্বিল। দ্বকন্তু যুদ্ধের অি াদ্ধনর পর মূলত ইউদ্ধরাদ্ধপর পুনিিঠন দক 

দকন্দ্র কদ্ধর এই দুটি দেশ পরস্পদ্ধরর দ্বিরুোচরণ  শুরু কদ্ধর । 

 

       দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের অিিাদ্বহত পদ্ধর মাদ্বকি ন যুিরাষ্ট্র আশঙ্কা করদ্ধত থাদ্ধক দয দ াদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বনয়ন ইউদ্ধরাদ্ধপ 

এিং িদ্ধম  মগ্র দ্বিদ্ধশ্ব  মার্তন্ত্র প্রদ্বতষ্ঠার স্বপ্ন দেখদ্ধত শুরু কদ্ধরদ্ধি। দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের পর মাদ্বকি ন দ্বিদ্ধেশনীদ্বতর 

অনযতম লক্ষ্য দ্বিল দ াদ্বিদ্ধয়ত  মার্তন্ত্র প্রদ্বতষ্ঠার নীদ্বত দক দরাধ করা। উদ্ধেখয 1917  াদ্ধল িলদ্ধশদ্বিক দ্বিপ্লদ্ধির 

পর প্রদ্বতদ্বষ্ঠত হয় (Union of Soviet Socialist Republics (USSR) িা দ াদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বনয়ন। মাকি   ও এদ্ধগেঁল  

প্রণীত  মার্তাদ্বন্ত্রক নীদ্বত মূহ দ াদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বনয়দ্ধনর রাষ্ট্রীয় নীদ্বত িৃহীত হয়। অথিাৎ দ াদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বনয়ন দ্বনদ্ধর্দ্ধক 

 মার্তাদ্বন্ত্রক দেশ িদ্ধল দ াষণা কদ্ধর এিং রার্ননদ্বতক ও অথিননদ্বতক দ্বিদ্বিন্ন দক্ষ্দ্ধে  মার্তাদ্বন্ত্রক রীদ্বত- নীদ্বত গ্রহণ 

কদ্ধর । দ্বিদ্ধশ্বর প্রথম  মার্তাদ্বন্ত্রক দেশ দ্বহদ্ধ দ্ধি দ াদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বনয়দ্ধনর আত্মপ্রকাশ যদ্ধথষ্ঠ আদ্ধলাড়ন ও আগ্রদ্ধহর 

 ৃদ্বি কদ্ধর । পক্ষ্ান্তদ্ধর মাদ্বকি ন যুিরাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় নীদ্বতর দক্ষ্দ্ধে উোরপন্থী িণতাদ্বন্ত্রক আেশি (Liberal Democratic 

Ideas)  গ্রহণ কদ্ধর। মাকি  ীয়  মার্তাদ্বন্ত্রক মতােশি এিং উোর িণতাদ্বন্ত্রক মতােশি পরস্পর - দ্বিদ্ধরাধী দুটি িৃহৎ 

শদ্বির এই মতােশিিত দ্বিদ্ধরাদ্বধতাই ঠান্ডা যুে নাদ্ধম পদ্বরদ্বচত । ঠান্ডা যুে আ দ্ধল  রা দ্বর যুে নয় , দ্বকন্তু যুদ্ধের 

আশঙ্কা এিং িমািত উদ্ধের্নার ফদ্ধল যুদ্ধের পদ্বরদ্বিদ্বত  ৃদ্বি। পৃদ্বথিীর দ্বিদ্বিন্ন প্রাদ্ধন্তর দুই িৃহৎ শদ্বির পারস্পদ্বরক 

বিদ্বরতা এিং দ্বিরুোচারণ  াদ্ধড় চার েশক ধদ্ধর  ৃদ্বি কদ্ধরদ্ধি উদ্ধের্নাকর পদ্বরদ্ধিশ এিং যুদ্ধের আশঙ্কা , িাস্তদ্ধি এই 

দুই িৃহৎ শদ্বির মদ্ধধয কখদ্ধনা যুে িােঁ দ্ধধ দ্বন। 

 

        ঠান্ডা যুদ্ধের উদ্ভদ্ধির কদ্ধয়কটি কারণ দ্বনদ্ধেি শ করা দযদ্ধত পাদ্ধর । প্রথমতঃ দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের পর 
ইউদ্ধরাদ্ধপর পুনিিঠন দক দকন্দ্র কদ্ধর শুরু হয় দুই শদ্বির মতাননকয এিং ঠাণ্ডা যুে। টু্রমযান নীদ্বত এিং মাশিাল 

পদ্বরকল্পনা দ াদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বনয়নদ্ধক আশদ্বঙ্কত কদ্ধর দতাদ্ধল এই কারদ্ধণ দয মাদ্বকি ন যুিরাষ্ট্র িুদ্বি ইউদ্ধরাদ্ধপর ওপর তার 

প্রাধানয প্রদ্বতষ্ঠা করদ্ধত চাইদ্ধি । এই আশঙ্কার ফদ্ধলই দ াদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বনয়ন পূিি ইউদ্ধরাদ্ধপর ওপর তার প্রাধানয 

প্রদ্বতষ্ঠা কদ্ধর এিং শুরু হয় পূিি-পদ্বিম দ্বিিার্ন। 



                  দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধোের র্ামিাদ্বনর িদ্বিষযৎ দ্বনদ্ধয় শুরু হয় দুই িৃহৎ শদ্বির ঠান্ডা লড়াই। দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের 

দ্বির্দ্ধয়র মুহুদ্ধতি  দ্বমেশদ্বি ঠিক কদ্ধরদ্বিল দয র্ামিাদ্বনর অখন্ডতা ির্ায় রাখা হদ্ধি যুদ্ধের পর । দ্বকন্তু এই দ্ব োন্ত িহাল 

রাখা  ম্ভি হয়দ্বন যুদ্ধের পর দুই িৃহৎ শদ্বির প্রিাি দ্বিস্তাদ্ধরর প্রদ্বতদ্ধযাদ্বিতার ফদ্ধল। র্ামিাদ্বনদ্ধক দ্বনদ্ধর্দ্ধের প্রিািাধীন 

করিার মানদ্ব কতাও র্ন্ম দ্বেদ্ধয়দ্বিল ঠান্ডা যুদ্ধের। 

 

        তৃতীয়তঃ মতােশিিত দ্বিদ্ধরাধ ঠান্ডা যুদ্ধের উদ্ভদ্ধির অনযতম কারণ। মাদ্বকি ন যুিরাষ্ট্র এই আশঙ্কায় িীত 

দ্বিল দয দ াদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বনয়ন  ারাদ্বিদ্ধশ্ব কদ্বমউদ্বনর্ম প্রদ্বতষ্ঠায় িেপদ্বরকর। দ াদ্বিদ্ধয়ত ইউদ্বনয়দ্ধনর আশংকা দ্বিল দয 

, মাদ্বকি ন যুিরাষ্ট্র কদ্বমউদ্বনস্ট  মার্তদ্ধন্ত্রর দ্বিদ্ধরাদ্বধতায়  দ্বিয় এিং  ারাদ্বিদ্ধশ্ব দ  'িুদ্ধর্ি ায়া িণতন্ত্র' প্রদ্বতষ্ঠা করদ্ধত 

চায় (উোরপন্থী িণতন্ত্রদ্ধক মাকি  িােীরা িুদ্ধর্ি ায়া িণতন্ত্র দ্বহ াদ্ধি দেখদ্ধতন )। এই ধরদ্ধনর পরস্পর- দ্বিদ্ধরাধী আশঙ্কা 

যার র্ন্ম মতােশিিত কারদ্ধণ, ------ দুই িৃহৎ শদ্বি দক দ্বলপ্ত কদ্ধরদ্বিল ঠান্ডা যুদ্ধে। 

 

            িদ্ধশদ্ধষ িলা দযদ্ধত পাদ্ধর দয দ্বিতীয় দ্বিশ্বযুদ্ধের আন্তর্ি াদ্বতক রার্ননদ্বতক ও অথিননদ্বতক পদ্বরদ্বিদ্বত যা 

ইউদ্ধরাদ্ধপর পিােপ রণ এিং দুই িৃহৎ শদ্বির উত্থান  ুদ্বনদ্বিত কদ্ধরদ্বিল,  ৃদ্বি কদ্ধরদ্বিল ঠান্ডা যুদ্ধের পদ্বরদ্ধিশ। 

অথিাৎ রার্ননদ্বতক ও অথিননদ্বতক শদ্বি দ্বহদ্ধ দ্ধি ইউদ্ধরাদ্ধপর প্রাধানয খিি হওয়ার ফদ্ধল েী িদ্বেদ্ধনর শদ্বির িার াময 

(Balance of Power) নি হদ্ধয়দ্বিল । দুই িৃহৎ শদ্বির উত্থান আন্তর্ি াদ্বতক রার্নীদ্বতদ্ধত এক নতুন অধযাদ্ধয়র  ূচনা 

কদ্ধর। যাদ্ধক পরিতীকাদ্ধল দ্বিদ্ধশষজ্ঞরা দ্বিদ্ধমরু প্রিণতা (Bipolarity) িদ্ধলদ্ধিন। আন্তর্ি াদ্বতক রার্নীদ্বতর আ দ্ধর 

দকিলমাে দুটি িৃহৎ শদ্বির উপদ্বিদ্বত, এিং তাদ্ধের মতােশিিত ও রার্ননদ্বতক িন্দ্ব অদ্বনিাযিিাদ্ধিই র্ন্ম দ্বেদ্ধয়দ্বিল 

ঠান্ডা যুদ্ধের। 


