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৯ মে, ২০২২ 

এই বছর ভারত ও জাপানের কূটনেততক সম্পনকে র সত্তরতে বাতষেকী। এই সত্তর বছনর এই তিপাতিক 

সম্পকে  অতবচতিতভানব এতিনে মিনছ এবং ২০১৫ সানি েতুে তিতি ও মটাতকনো “মেশাি স্ট্র্যানটতজক 

অযান্ড মলাবাি” অংশীিার হনেনছ। তনব, ইউ.এস ও চীনের েনযয ক্রেবযেোে শত্রুতার ফিশ্রুতত মে 

িেতার মিািাচি তা এই অঞ্চিনক গ্রাস কনর তেনত পানর। েতি ভারত আর জাপােনক একটি তিততশীি 

ইনদা-পযাতসতফক অনেষনের েুখ্য চািক হনত হে, তাহনি তেনজনির তেরাপত্তা বন্ধেনক উন্নত করা একান্ত 

প্রনোজে।    

প্রথেত, চীে এবং তার উত্থানের সম্পনকে  দৃতিভঙ্গী এবং মস তবষনে পিনিনপর েনযয দুই মিনশর মিনেই মে উনিখ্নোিয ববসাদৃশয মিখ্া োে তার 

সোযানের জেয সতিতিত ও সুসঙ্গত পন্থা খু্ুঁনজ মবর করা িরকার। তিতীেত, প্রততরিার জেয প্রনোজেীে সরঞ্জাে মকোনবচার প্রথে মে চুতিটি ভারত ও 

জাপানের েনযয হনত চনিনছ তা পূরে করার প্রতত িিয রাখ্া উতচত। েতি এই “স্বাভাতবক অংশীিার” বা তা সনেও এই সাোেয অততরতঞ্জত “আযা-

মজাট” তা সম্পন্ন করনত পানর তাহনি, ইনদা-পযাতসতফনকর তবষনে চীনের দৃঢ় পিনিনপর পানশ এই মিেনিে একটি গুরুত্বপূেে রাজনেততক সংনকত 

তহনসনব কাজ করনব।  

উদীয়মান  ীনঃ উপলর্ি ও প্রর্তর্িয়ার মর্যে পার্েকে  

চীনের সাম্প্রততক উত্থানের তবষনে এই দুটি মিনশর দৃতিভঙ্গীর মিনে, চীনের তবষনে েতুে তিতি আর মটাতকনোর প্রতততক্রোর তেজস্ব ইততহানসর গুরুত্বপূেে 

ভূতেকা আনছ। মেেে, ১৯৬২ সানির েুনে ভারনতর হার মথনক মে েি ও িীর্েিােী িেতার অসােয বততর হনেনছ তা ভারত-চীনের সম্পকে নক আকার 

তিনেনছ। অেযতিনক, চীনের সনঙ্গ জাপানের সংসিে িনে উনেনছ তার শতাব্দী প্রাচীে সাংসৃ্কততক ও ঐততহাতসক বন্ধনের েনযয তিনে (১৯৩০-এর িশনক 

জাপানের হানত চীে িখ্নির র্টো সহ)। এছাোও, ১৯৭০-এর িশক মথনকই, অথেনেততক সম্পনকে র তবস্তানরর জেয দৃঢ়প্রততজ্ঞ চীনের সেথেক একটি 

শতিশািী মিাষ্ঠী জাপানের িেতাসীে তিবানরি মেনোক্রযাটিক পাটিে  (এিতপতে)-র েনযযই অবিাে করনছ। তাই, োর সনঙ্গ েুখ্য বাতেতজযক ও 

অথেনেততক সম্পকে  মসই চীনেরই অতবচতিত উত্থানের কারনে বততর হওো তবপনির েুনখ্ােুতখ্ হওো সনেও মটাতকনো আর েতুে তিতির প্রতততক্রোর 

যরনে উনিখ্নোিয পাথেকয মিখ্া মিনছ।  

একতিনক, মেনহতু জাপাে এখ্েও মসইতক বুতন্ডর চচে া কনর অথোৎ রাজেীতত মথনক অথেেীততনক আিািা রাখ্া েীততনত তবশ্বাস কনর তাই, চীনের 

মোকাতবিা করনত মটাতকনো তুিোেূিকভানব অতেচু্ছকই তছি। এর তবপরীনত, ভারতীে প্রততষ্ঠােটি েতিও এক সেে মজার তিত োনত প্রততরিার তবষনে 

জাপানের সনঙ্গ সহনোতিতার তবষেটি র্নট “তৃতীে মকােও মিশনক বজে ে কনর েে এবং তবনশষ কনর চীেনক মতা েেই”, তকন্তু চিনত থাকা িািাখ্ 

সেসযার ফিাফি তহনসনব ভারতনক চীনের প্রতত ক্রেশ আরও অসতহষু্ণ হনে উেনত মিখ্া োনচ্ছ। বতে োে আখ্যােটিবরং আরও মবতশ কনর েনোনোি 

তিনচ্ছ ক্রেবযেোে উনত্তজো এবং চীনের উত্থানের তবপরীনত একটি ভারসােয আোর প্রনচিার উপর।  
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এই মপ্রিাপনট, উপিতি ও প্রতততক্রো – এই দুইনের েনযয মে পাথেকয তা সোযানের প্রথে কােেকরী পন্থা হি, ো তানির জেয ইততেনযযই ক্রেশ আরও 

ভানিাভানব কাজ করতছি তানক মজারিার করার েনযয তিনে তেরাপত্তার বন্ধেনক আরও িভীর করা। তেতেিযাটারাি বা স্বল্পসংখ্যক রানের িারা িঠিত 

পুঞ্জ ও োতিিযাটারাি বা বহু সংখ্যক রাে তেনে িঠিত পুঞ্জ – দুই মিনেই এই দুই রাে পরেনরর সনঙ্গ েিতই বনু্ধত্বপূেে। তার কারে, তকে সানপনি, 

মে োতিিযাটারাতিজনের প্রতত েুে-পরবতী সেনের জাপানের ম াুঁ ক তছি তা এই পতরকাোনোগুতি মেনে চনি এবং মকােও রকে আেুষ্ঠাতেক 

বেেীিাপনের উপর ভারনতর তবরাি।     

মেেে, ২০১৭ সাি মথনক মকাোনের – ভারত, জাপাে, ইউ.এস এবং অনস্ট্র্তিোর – েুগ্ম তববৃততর তবনেষেগুতির উনিখ্নোিয উন্নতত প্রতযি করা 

মিনছ। চীনের োে সরাসতর উতিতখ্ত ো হনিও, ইনদা-পযাতসতফনকর মপ্রতিনত “তেরাপত্তা ও সেৃতে আোর জেয পারেতরক সহনোতিতা”-র প্রসঙ্গটি 

েনথি ইতঙ্গতপূেে। এর পাশাপাতশ,– ভারত, জাপাে ও ইউ.এস; ভারত জাপাে ও অনস্ট্র্তিো; এবং সাম্প্রততকতে ভারত, জাপাে ও ইতাতি – এই 

তেপাতিক পুঞ্জ বা ট্রাইিযটারািগুতিরও অগ্রিতত হনেনছ।   

এর সনঙ্গ সােঞ্জসয মরনখ্, ভারত, জাপাে ও ফ্রান্সসহ একটি তেপাতিক পুঞ্জ িাপনের কথা, তকে সানপনি, ভাবা উতচত। ২০১৮ সানি তেনজনির পররাে 

েীততনত ইনদা-পযাতসতফক পতরভাষাটিনক একটি যারো তহনসনব প্রততষ্ঠা করার পাশাপাতশ এই অঞ্চনি ফ্রানন্সর সােতরকবাতহেীর উনিখ্নোিয উপতিতত 

আনছ এবং ভারত ও জাপাে – দুই মিনশর সনঙ্গই সেুদ্রপনথ মোিানোি িাপনে ফ্রান্স উৎসাহী। এর মথনক তেতিত হওো োে মে, ফ্রান্স ইনদা-

পযাতসতফনকর প্রততরিার পতরকাোনোনত েুখ্য অংশীিার এবং অবিােকারী হওোর েত অবিাে আনছ।   

তিতীে পন্থাটি হি, উপকূিরিার মিনে ভারত ও জাপানের পারেতরক সহনোতিতানক আরও মজারিার করা। জাপানের সাংতবযাতেক সীোবেতার 

কারনে তার মেতরটাইে মসিফ-তেনফন্স মফানসের (মজএেএসতেএফ) পনি প্রথািত মেৌবাতহেীর ভূতেকা মেওো সম্ভব েে। তনব, অনেক সেে মে 

তথযটি অবনহতিত হে তা হি, জাপানের একটি অতযন্ত িি উপকূিরিক বাতহেী আনছ। ২০০০-এর িশনকর শুরুর তিনক এই উপকূি রিাবাতহেীর 

পতরবতে েনক “মকাল্ড ওোনরর পরবতী সেনে জাপানের সােতরক বাতহেীর সব মচনে গুরুত্বপূেে ও সব মচনে কে প্রচাতরত উন্নেে” বনি আখ্যা মিওো 

হে। তার পর মথনকই চীনের “যূসর অঞ্চি” সংক্রান্ত কােেকিাপনক প্রততহত করনত মজতসতজ গুরুত্বপূেে ভূতেকা তেনেনছ এবং অেযােয অনেক সােতরক 

তৎপরতা মিতখ্নেনছ।  

২০২১ সানি চীে একটি সেসযাজেক েতুে উপকূিরিা আইে প্রেেে কনর। কখ্ে চীো উপকূিরিকরা বিপ্রনোি করনত পারনবে এবং তবততকে ত 

অঞ্চনির উপর অতযকানরর িাবীনক আরও মজারাি করনত ঠিক কখ্ে মবইতজংনক সাতেি করা োনব তা এই আইনে েিভানব বযাখ্যা করা হে। জাপাে 

অবশযই এর তবরুনে প্রততবাি কনরনছ, তকন্তু তা সনেও, উপকূিরিানকতিক সম্পকে নক আরও মজারানিা করা আসনি ঠিক কতটা প্রনোজে তা এই 

আইেটি মথনক মবা া োে।  

েতিও মজতসতজ আর ভারতীে উপকূিরিা বাতহেী েুগ্মভানব জিিসুয-তবনরাযী এবং সন্ধাে-ও-উোনরর কাজ পতরচািো কনর ও ২০০৬ সাি মথনকই 

সহনোতিতার স্মারকতিতপ বা মেনোর্যান্ডাে অফ মকাঅপানরশাে আনছ, এই জাতীে প্রততকূি অবিার মোকাতবিা করার জেয পারেতরক 

সহনোতিতােূিক কেেপেততনক আরও তবসৃ্তত করা খু্বই িরকার। উিাহরে তহনসনব উনিখ্ করা োে, এিতেতপ প্রস্তাব মরনখ্নছ োনত জাপাে এসতেএফ 

ও উপকূি রিাবাতহেীর িেতানক আরও শতিশািী কনর মতানি এবং এসতেএফ আর ইউ.এনসর সােতরক বাতহেীর েুগ্ম কুচকাওোনজ মজতসতজনক 

অন্তভুে ি করনত উৎসাহ তিনচ্ছ। ভারত েহাসািনর চীো মেৌবহনরর হোৎ হোৎ হাো মিওো তেনে েনথি দুতিন্তাগ্রস্ত ভারত মজতসতজর সনঙ্গ র্তেষ্ঠভানব 

কাজ করনি উপকৃত হনত পানর। একটি সম্ভাবো হি, ভারত, জাপাে ও ইউ.এনসর বাতষেক োিাবার মেৌবহর কুচকাওোনজ মজতসতজনক অন্তভুে ি করা।   



তৃতীে পন্থাটি হি, তেনজনির অবিানের পেোনিাচো করা ও চীনের সনঙ্গ অঞ্চি সংক্রান্ত সংনবিেশীি সেসযার তবষনে আরও মজারানিা সেথেে জাোে। 

২০১৭ সানির আিস্ট োনসর চীে-ভারত মোকিাে অচিাবিার সেে জাপাে মেেে তার প্রতততক্রো জাতেনেতছি। এই সেে জাপাে দূতাবাস মথনক 

প্রকাতশত একটি তববৃততনত বিা হে, “বিপ্রনোি কনর রাজনেততক তিতাবিার পতরবতে নের মচিা করার কানরা পনিই উতচত েে”। এই র্টো জাপানের 

পররাে েীততর মিনে উনিখ্নোিয বযততক্রে, কারে জাপাে অেযােয মিনশর তিতাবিা তেনে রাজনেততক েন্তবয করা মথনক সাযারেত তবরতই থানক।         

তাই হেত মসেকাকু িীপপুঞ্জ তেনে জাপাে ও চীনের েনযয মে অঞ্চি সংক্রান্ত িন্দ্ব আনছ মসই তবষনে ভারত েতি তেনজর অবিােনক পুেঃতবনবচো কনর 

তাহনি ভানিা হনব। এখ্েও পেেন্ত, েতুে তিতি খু্ব সাবযানে এই িীপপুঞ্জ োনক জাপাে তেনজর “ইেনহনরন্ট মটতরনটাতর” তহনসনব মিনখ্ মস তবষনে 

মকােও তববৃতত মিওো এতেনে মিনছ। েতিও ইউ.এসই একোে মিশ মে এই তবষনে তববৃতত তিনেনছ, তকন্তু েতি েতুে তিতি এই অঞ্চনি আরও মবতশ 

প্রাযােয মপনত চাে তনব তানক মকােও এক সেে হেত একটি তেতিে ি অবিাে তেনতই হনব।  

প্রর্তরক্ষার সরঞ্জাম িয়র্বিয় 

 

২০১৪ সানি, জাপানের মে েুেপরবতী শাতন্তবাি অস্ত্রশস্ত্র রপ্তাতে ও তবক্রনে বাযা তিতচ্ছি তা মথনক মবতরনে এনস এই মিশ ১৯৬৭ সানি জাতর হওো অস্ত্র 

রপ্তাতের উপর তেনষযাজ্ঞা তুনি মিে। তারপর মথনক প্রােই জাপাে ভারতনক অস্ত্র তবতক্র করার আগ্রহ মিতখ্নেনছ। অনেকবার কাছাকাতছ এনসও, 

ইউএস-2 তশেোেওো সন্ধাে ও উোনরর কানজর জেয তবনশষ কনর তেতেেত তবোেটির তবক্রনের তবষনে িীর্েকািীে আনিাচো িতিত রাখ্া হনেনছ এবং 

এই েুহূনতে  চুতিটিনক আর তবনবচো করা হনচ্ছ ো বনিই েনে হনচ্ছ। ২০১৭ সানি আনরকটি সুনোি চনি োে। এই বছর ভারনতর মেৌনসো তার 

মপ্রানজক্ট 75(I) উনিযানির জেয ছেটি উন্নততে েুনবাজাহাজ বাোের জেয তনথযর অেুনরায বা তরনকানেস্ট-টু-ইেফনেেশাে (আরটিআই) পাোে। তকন্তু, 

জাপানের তেৎসুতবতশ মহতভ ইন্ডাতস্ট্র্জ ও কাওোসাতক মহতভ ইন্ডাতস্ট্র্জ, োনির অগ্রিেয প্রততনোিী তহনসনব যরা হনেতছি, তারা এই আরএফটির উত্তর 

মিে তে। একটি ইতঙ্গত পাওো োে মে, দুই মিনশর সরকানরর েনযয এই প্রকল্প তবষেক একটি চুতিনত মটাতকনোর মবতশ উৎসাহ তছি।  

 

এর পাশাপাতশ, এখ্েও পেেন্ত মে দুই মিনশর েনযয একটিও চুতি সম্ভব হে তে তার প্রযাে কারে তহনসনব জাপানের তিক মথনক মটকনোিতজ ট্রান্সফার 

সংনবিেশীিতা এবং ভারনতর তিক মথনক েূিয তেনে তচন্তানক মিখ্াে হতচ্ছি। তকন্তু, মসৌতি আরনবর পনরই ভারত এই েুহূনতে  তবনশ্বর তিতীে বৃহত্তে অস্ত্র 

আেিাতেকারী হওোে, ভারনতর অনস্ত্রর বাজার জাপানের জেয িাভজেক হনত পানর। উিীেোে শতি তহনসনব েতুে তিতির উত্থানের সনঙ্গ সনঙ্গ 

েুোনস্ত্রর জেয তার আগ্রহ দ্রুতিততনত বােনব। দুই মিনশর েনযয এই েি চাতহিা ও সরবরানহর সম্ভাবোর তিনক তাতকনেই তানির উতচত তেনজনির 

োবতীে উনিি ও বাযার সোযাে খু্ুঁনজ মবর করনত উৎসাতহত হওো।    

 

সনঙ্গ সনঙ্গ, দুই মিশই েতি ভারনতর মেক ইে ইতন্ডো উনিযািটি তেনে আরও তচন্তা কনর এবং তক ভানব তারা প্রততরিা সংক্রান্ত সরঞ্জাে মকোনবচা 

এবং/অথবা জাপানের ট্রান্সফার অফ মটকনোিতজর সাহানেয উৎপািেনক একতেত করনত পানর মস তবষনে তবনবচো কনর তনব তা মথনক তকছু উপকার 

হনব। ভারনত েখ্ে তবতেনোনির সুনোনির েকশা েিভানব আুঁকা হনে আনছ এবং ইউনক, ইউ.এস, ফ্রান্স এবং ইজরানেি ইততেনযযই ববনিতশক 

তবতেনোিকারী তহনসনব উপতিত তখ্ে দুই রানের জেযই এই উনিযািটি বহুি পতরোনে সুনোিসুতবযা এনে মিনব। জাপানের সােতরক তশল্প “ভঙু্গর, কারে 

অনেক বযবসাতেক সংিাই উৎপািনের বযাপানর অেুকূি েনোভাবাপন্ন েে” এবং মস মিনশর এই তবনশষ মিেটিনত মে একটি আপৎকািীে অবিা বততর 

হনেনছ তা েি হনে উনেনছ।       

 



েতিও উচ্চেূনিযর তজতেনসর আিােপ্রিােই উনেশয হওো উতচত, তকন্তু শুরুর তিনক মছাট তজতেনসর রপ্তাতেই মবতশ কােেকর হনব। জাপানে বততর 

েজরিাতরর র্যাোর, েুনের জেয প্রনোজেীে মোিানোি ও ববদুযততক প্রেুতি ইতযাতির আেিাতে তেনে ভারনতর তচন্তা করা উতচত।  উপরন্তু, িতিে পূবে 

এতশোর তবপরীনত মটাতকনো এেে একটি মকৌশি তেনেনছ োর ফনি মটাতকনোর অনস্ত্রর রপ্তাতে মবতশ সফি হনেনছ বাতেতজযক চুতির োযযনে েে, বরং 

ওভারসীজ মেনভিপনেন্ট অযাতসসটযান্স (অতেএ)-এর সাহানেয হস্তান্তনরর োযযনে। ভারতও এই পন্থা অেুসরে করনত পানর। তচরকািই উন্নেেশীি 

রানের অথেনেততক উন্নেে ও অেযােয কিযােেূিক কানজ জাপানের ওতেএ বযবহৃত হত। তকন্তু, ২০১৪ সানি জাপানের তৎকািীে প্রযােেন্ত্রী অযানব 

একটি েতুে মেনভিপনেন্ট কনপোনরশে চাটে ার জাতর কনরে ো ওতেএ-মক একটি তবনশষ “মকৌশিিত প্রাযােয” মিে। এর ফনি বতে োনে ওতেএর 

সাহানেয েুোস্ত্র সংক্রান্ত সরঞ্জানের হস্তান্তরও র্টনছ। উিাহরে তহনসনব উনিখ্ কনর োে, ২০১৪ মথনক ২০২০ সানির েনযয তফতিপাইন্স জাপাে মথনক 

মে ওতেএ মপনেনছ তার ১২.২ শতাংশ েুোস্ত্র হস্তান্তনরর জেয বযবহৃত হনেনছ – মেেে মজআইতসএর আতথেক সহােতাে িশটি চতিশ তেটার োতি-মরাি 

মরসপন্স মভনসি (এেআরআরতভ) বততর করা। ২০০৩ সানি চীেনক সতরনে জাপানের ওভারসীজ ওতেএর বতে োে সনবোচ্চ গ্রাহক ভারত এই তবষেটি 

তেনে ভাবোতচন্তা কনর মিখ্নত পানর।    

 

মকাতভে-19 অততোরীর কারনে মে জরুরী অবিার বাতাবরে বততর হইনেনছ, তবনশষ কনর চীনের মপ্রতিনত, মসই পটভূতেনত মে বেেী ও ভতবষযৎ তেনে 

কল্পো অযানব আর মোিী ভাি কনর তেনেতছনিে এবং িত এক িশক যনর চাতিনে তেনে মিতছনিে তা আবার শুরু করা উতচত। েতি ভারত-জাপাে 

সহনোতিতার উনেশয হে আঞ্চতিক তেরাপত্তা ও ইনো-পযাতসতফনকর সমৃ্বতে বাোে তনব এখ্েই তার উপেুি সেে। অেযথাে, অদূর ভতবষযনত এই 

সহনোতিতা ও অংশীিাতরত্বনকতিক বেেীবন্ধনের অচিাবিাে চনি োওোর বা, খু্ব মবতশ হনি তখ্েও তেেীেোে অবিানতই মথনক োওোর সম্ভাবো 

মিখ্া মিনব।  

তবদু োই মচাটাতে মেইতজ তবশ্বতবিযািে ও তরৎসুনেইকাে এতশো পযাতসতফক তবশ্বতবিযািনের একজে অযােজােক্ট মিকচারার। তততে ২০২২ সানির ফনি 

সহকারী অযযাপক তহনসনব ইন্টারেযাশোি তক্রতস্টোে তবশ্বতবিযািনে মোি মিনবে।    


