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বিকের সি চেকে জর্িহুল গণতন্ত্র বিকসকি পবরবেত ভারত িহু িছর ধকরই অর্যার্য চেকের গণতাবন্ত্রে সংগ্রাকম
সিােতা েকর েকলকছ। বিপাবিে িা িাইলযাটারাল ও িহুপাবিে িা মাবিলযাটারাল উকেযাকগর বমশ্রণ ও বিকেষ
েকর অর্ননর্বতে উন্নের্মূ লে পবরেল্পর্ার মাধযকম এই চেে এই ধরকণর সিােতা সম্ভি েকর। তিু ও, ইউকেকর্র
উপর রাবেোর সাম্প্রবতে আেমণ বিষকে ভারকতর চে মকর্াভাি এিং জাবতসংকের বর্রাপত্তা পবরষে িা
ইউর্াইকটড চর্ের্স বসবেউবরটি োউবিকল (অস্থােী সেসয বিকসকি) এই আেমকণর বিষকে তার চে আেরণ, তা
এই চেকের গণতকন্ত্রর পৃ ষ্ঠকপাষে বিকসকি পবরেকের চে োিী তার বিপরীকত োে। েু কের শুরুকতই রাবেোর
আগ্রাসর্কে বধক্কার জার্ার্র চে সঙ্কল্প জাবতসংে বর্কেবছল, ভারত তার পকি চভাট র্া চেওোে অকর্ে সেসয-চেেই রুষ্ট িকেকছ।
চভাট র্া চেওো চর্কে বিরত র্াোর সারিত্তা প্রমাণ েরকত ভারত এেটি তর্ােবর্ত “এক্সপ্ল্যাকর্োর্ অফ চভাট” (ইওবভ) প্রোকের প্রকোজর্ীেতা
অর্ু ভি েকর। এই র্বর্কত ভারত “কূটর্ীবতর পকর্ চফরা” এিং অবিলকে “বিংসা ও েত্রুতার” সমাবির জর্য আকিের্ জার্াে। গুরুত্বপূ ণনভাকি, ভারত
এই ইওবভ-চত বিিৃ ত েকর চে, “সমসামবেে বিকের রীবতর্ীবত বর্বমনত িকেকছ জাবতসংকের সর্ে, আন্তজনাবতে আইর্ এিং রাকের সািনকভৌমত্ব এিং
আঞ্চবলে অখণ্ডতার প্রবত শ্রোর উপর বভবত্ত েকর…সামকর্ এবগকে েলার গঠর্মূ লে পন্থাটি চখাোঁজার সমে সমস্ত সেসয রাকেরই প্রকোজর্ এই
তত্ত্বগুবলকে মকর্ রাখা। এই মুিূকতন েতই ভীবতর উকেে েরুে র্া চের্, এেমাত্র েকর্াপের্র্ই সমস্ত পার্নেয ও িন্দ্ব বর্ষ্পবত্তর এেমাত্র উপাে”।
জাবতসংকের সর্কের অন্তগনত প্রাসবিেতা এিং উকেেয অর্ু োেী ভারকতর চে স্বীেৃত অিস্থার্, এই বিিৃ বত এিং েকর্াপের্র্ শুরু েরার আহ্বার্ তার
সকি সামঞ্জসযপূ ণন িকলও, আড়েরপূণন িােয উচ্চারণ ও িাস্তকি প্রেৃতই তার েেনার মকধয এখর্ও স্পষ্ট অসিবত চেখা োে। এে র্জকর মকর্ িকি,
জর্সংকে বিকের বিবভন্ন চগাষ্ঠীর প্রবতবর্বধকের প্রতযাোর চর্কে অকর্ে চিবে গুরুত্বপূ ণন রাবেোর সকি ভারকতর “ভাল” সম্পেন িজাে রাখা। আরও
গুরুত্বপূ ণন এেটি বিষে িল, চভাট চেওো চর্কে বিরত চর্কে আপাতদৃবষ্টকত তার মু খয পররাে ও চেৌেলগত র্ীবত, অর্নাৎ সিনো চেৌেলগত
স্বােত্তোসকর্র প্রকেষ্টা িজাে রাখা, ভারত তা লঙ্ঘর্ েকরকছ।
তকি, চেৌেলগত বেে চর্কে চেখকল, চসাবভকেত ইউবর্ের্ েখর্ আফগাবর্স্তার্ আেমণ েকরবছল তখর্ ভারকতর ো প্রবতবেো বছল, এিাকরও চস
তারই পু র্রািৃ বত্ত েরকছ। ভারকতর চিকত্র তার জাতীে সু রিার পাোপাবে এবেো ও িাবে বিকের উপর তার িতন মার্ ও ভবিষযৎ বজওস্ট্র্যাকটবজে প্রভািও
বিপন্ন। চে সামবরে বর্ভন রেীলতা এই মু িূকতন ভারত আর রাবেোর মকধয িতন মার্ তা সু বিপু ল এিং সকি সকি, চসটি এেটি বিপজ্জর্ে প্রকিবলোও ততবর
েকরকছ। ১৯৭১ সাকল “ভারত-চসাবভকেত োবন্ত, তমত্রী ও সিকোবগতা েুবি” িা “ইকডা-চসাবভকেত ট্রিটি অফ বপস, চেডবেপ অযাড চোঅপাকরোর্”
সািবরত িওোর পর চর্কে প্রবতরিা এিং সামবরে সরঞ্জাম সরিরাকির েীেনস্থােী েুবি সবেে িকেবছল। েবেও ২০০০ সাকলর অকটাির মাস চর্কেই
ভারত ও রাবেোর মকধয এেটি চেৌেলগত সম্পেন বছল, ো ২০২০ সাকলর বডকসের মাস চর্কে “বিবেষ্ট ও বিকেষাবধোরপ্রাি সম্পকেন ” উন্নীত িকেকছ।
েবেও, গত েকেে িছকর রুে আমোবর্ স্পষ্টতই হ্রাস চপকেকছ, স্টেকিাম ইন্টারর্যাোর্াল বপস বরসােন ইর্বস্টটিউট (এসবপআরআই)-এর সরোরী তর্য
চর্কে জার্া োে ো, ১৯৯৬-২০১৫ সাল পেনন্ত ভারকতর আমোবর্েৃত সামবরে সরঞ্জাকমর সত্তর েতাংেই আসত রাবেো চর্কে এিং ২০১৬ চর্কে
২০২০ সাকলর মকধয তার িার উর্পঞ্চাে েতাংকের আকেপাকে। প্রেৃতপকি, িতন মাকর্ ভারকতর োিতীে সামবরে সরঞ্জাকমর সত্তর েতাংেই রাবেো
চর্কে সরাসবর আমোবর্, েুোস্ত্র বর্মনাকণ প্রকোজর্ীে েন্ত্রাংকের অবধোংে রাবেো চর্কে আর্া িকেবছল িা রাবেো ভারতকে এই সরঞ্জাম উৎপােকর্র
অর্ু মবত বেকেবছল। ২০২০ সাল এই সরঞ্জামগুবল বছল, অবধোংে ভারতীে টযাংে, এেমাত্র বিমার্ িািে (আইএর্এস বিেমাবেতয, এেটি িযাপেভাকি

পবরিবতন ত বেকেভ-ক্লাস েু েবিমার্ িািে) ও তার সমস্ত বমগ-29 েু েবিমার্, ছেটি বেকগট, োরটি চডসট্রোর এিং এেমাত্র পারমাণবিে িমতাসম্পন্ন
ডু কিাজািাজ। এর পাোপাবে, ভারতীে চর্ৌকসর্ার চেৌেটি ডু কিাজািাকজর মকধয আটটিই রাবেোর্ বেকলা-ক্লাকসর অন্তগনত। ভারতীে িােুকসর্া রুে টযাঙ্কার
বিমাকর্র পাোপাবে, সু কখাই সু -30এমকেআই এিং বমল এমআই-17 িযিিার েকর। েু েবিমার্ ও ইউটিবলটি চিবলেপ্টাকরর অবধোংেই ের্ােকম এই দুই
চশ্রণীর অন্তগনত। সম্প্রবত ভারত এস-400 চিপণাস্ত্র প্রণালীটিও বেকর্কছ।
েবেও, সামবরে বেে চর্কে মাবেন র্ েু িরাে, ইজরাকেল, োি ও ইটাবলর মত অর্যার্য চেকের বেকেও ভারত আিার মকর্াকোগ বেকে – এিং ধীকর ধীকর
বর্কজর িমতা িাবড়কে বিকেেী আমোবর্র চেেজ বিেল্প ততবর েরকছ, বেন্তু তা সকত্ত্বও চিে বেছু সংখযে র্তু র্ ভারত-রুে পবরেল্পর্া বেন্তাভাির্ার স্তকর
আকছ িা ইবতমকধযই িাস্তিাবেত িকত েকলকছ। ২০২১ সাকলর বডকসের মাকস তর্ােবর্ত “2+2 ডােলগ”-এর (ভারত আর তার বমত্রপকির পররাে ও
প্রবতরিা মন্ত্রীকের মকধয) োঠাকমাকত ভারত ও রাবেো তাকের সামবরে-প্রেু বিগত সিকোবগতার এেটি র্তু র্ অধযাে শুরু েকরকছ। েটর্ােকে, ভারত
তার োরটি প্রধার্ চেৌেলগত অংেীোর – অকস্ট্র্বলো, মাবেন র্ েুিরাে, জাপার্ ও সেয সংেুি রাবেোর সকি চেৌেলগত, বর্রাপত্তা ও চেৌকতযর চিকত্র
সিকোবগতা আরও এবগকে বর্কে োওোর জর্যও এই এেই বির্যাস িযিিার েকরকছ। রাবেো আর ভারত আরও েে িছকরর (২০৩১ সাল পেনন্ত) জর্য
পারস্পবরে সামবরে সম্পেন গভীরতর েরকত সম্মত িকেকছ। র্তু র্ চে বেেগুবলর সংকোজকর্র ের্া ভািা িকেকছ তা িল, রুে েুোস্ত্র প্রণালীর
গতার্ু গবতে খবরোবরর পাোপাবে অকর্ে সাধারণ গকিষণা প্রেল্প এিং র্তু র্ েুোস্ত্র প্রণালী ো দুই চেকেই সমার্ভাকি উৎপাবেত িকি তার বিোে।
চেগুবল র্তু র্ভাকি উৎপাবেত িকি চসগুবল িল, বেকগট, চিবলেপ্টার, ডু কিাজািাজ, বর্েন্ত্রণকোগয চিপণাস্ত্র এিং এমর্বে োলােবর্েভও।
এই পারস্পবরে সিকোবগতার গভীরতা এিং, বিকেষ েকর ভারকতর বর্ভন রতা এেটি সু িৃিৎ বিধাকে সামকর্ একর্ চেে, চেৌেলগত বেে চর্কেই এেমাত্র
তার েঠির্ পবরণাম আকছ এমর্ র্ে, সকি সকি তার এেটি েীেনস্থােী আঞ্চবলে প্রবতবেোও চেখা োে। রাবেোর বিরুকে চে বিেিযাপী বর্কষধাজ্ঞা জাবর
েরা িকেকছ তা বিকেষত রুে অর্নর্ীবত ও সামবরে েবিকে লিয েকর। মাইকোবেপ আর েু েবিমাকর্র েন্ত্রাংকের মত জরুবর উপাোর্ সংগ্রকির বেে
চর্কে চেখকল মকর্ িে চে রাবেো খু ি তাড়াতাবড়, বিকেষ েকর চমরামত, বর্মনাণ এিং অবতবরি অংে মজু ত রাখার চিকত্র, োটবতর মু কখামু বখ িকি
(র্তু র্ সরঞ্জাম উৎপাের্ চতা আরও পকরর বিষে)। েবে র্া বেকর্র মত অর্য চোর্ চেে এই আন্তজনাবতে বর্কষধাজ্ঞা এবড়কে িস্তকিকপর চেষ্টা র্া েকর,
তািকল বর্কজর প্রবতরিা িযিস্থার তোরবেকত রাবেোর প্রতযাবেত অিমতা আরও অকর্ে বিষেকেই প্রভাবিত েরকি। ভারকতর সকি চে েুবি িকেকছ
রাবেোর পকি তা পূ রণ েরা সম্ভি িকি র্া এিং রুে েুোকস্ত্রর অপ্রতু লতার োরকণ চে অবতবরি েন্ত্রাংকের অভাি চেখা চেকি, তার ফকল ভারকতর
বর্কজর সামবরে িাবির্ীও িবতগ্রস্ত িকি। উৎপাের্ ও সংগ্রিবিষেে েুবি এিং সাধারণ প্রেল্পগুবল তাই বিপকের মু কখামু বখ িকেকছ এিং চসই জর্য
ভারত এই মু িূকতন রাবেোর সুর্াকমর উপর আকগর চেকেও অকর্ে চিবে বর্ভন রেীল িকে পকড়কছ।
সামবরে বিষকে বর্ভন রেীলতার পর আকছ অর্নর্ীবত এিং রাজনর্বতে চিকত্র আর্ু ষবিে ফলাফল ো ভারকতর চভাট চেওোর ধরণকে প্রভাবিত েকর।
ভারত চেকিতু তার প্রকোজর্ীে চতল আর গযাকসর আবে েতাংেই িাইকর চর্কে আমোবর্ েকর, তাই এই বিেিযাপী বর্কষোজ্ঞার োরকণ ইবতমকধযই
চতল ও গযাকসর োকম র্াটেীে িৃ বে চেখা চগকছ। রাবেোর িেকল অর্যার্য চেে চর্কে সামবরে সরঞ্জাম আমোবর্ েরা অকর্ে চিবে িযেসাধয িকি।
চোবভড-19 অবতমারীর োরকণ ইবতমকধযই েকর্ষ্ট িবতগ্রস্ত ভারকতর অর্নর্ীবতকত এই বিষেটি আকরেটি িড় আোত। রাজনর্বতে বেে চর্কে চেখকল,
েবিণ এবেোে ভারকতর আবধপতয স্পষ্টতই োকপর মু কখ পকড়কছ ো বের্-পাবেস্থার্ চজাকটর োরকণ খু ি এেটা তু েও র্ে। ভারত আর পাবেস্তাকর্র
ইবতমকধযই প্রিল অবস্থর সম্পকেন র পকি এই চজাট ভারকতর চোকখ খু িই বিপজ্জর্ে। উপরন্তু, ২০২০ সাকলর চম মাকস ভারত-বের্ সম্পকেন আরও
অির্বত েকট েখর্ বিমালকের সীমান্তপ্রকেকে বেকর্র অিোঠাকমাগত প্রেল্পগুবলর োরকণ লড়াই শুরু িে োর ফকল অকর্ে তসকর্যর মৃ তুয িে। তার
উপর, েবিণ বের্ সাগকরর উপর বেকর্র অবধোকরর োবিকে ভারত চখালাখু বল বিকরাবধতা েকর। শ্রীলঙ্কা, মালিীপ এিং, বিকেষ েকর, পাবেস্তাকর্ সড়ে
উকেযাগ িা চরাড ইবর্বেকেটিকভর োঠাকমাকত বেকর্র সািাকেযর প্রস্তাির্াও েমে আরও চিবে েকর সকেকির চোকখ চেখা িকে। এ বিষকে ভারকতর
োিী চে বের্ আসকল ভারতকে োবরবেে চর্কে বেকর চফলার চেষ্টা েরকছ।

রাবেোর সকি বিকেে সৃ বষ্ট র্া েকর স্বাধীর্তার পোঁ োত্তরতম িছকর ভারত বিশুে বরকেলপবলটিে িা রাজর্ীবতর এমর্ এেটি প্রণালী অর্ু সরণ েরকছ ো
তর্বতেতা িা আেকেনর পবরিকতন রাকের স্বার্ন ও প্রকোর্ীেতাকেবিে িযিিাবরে বভবত্তকেই চিবে গুরুত্ব চেে। এই র্ীবত অিলের্ েকর ভারত রাবেোকে
বিবেন্নও েরকছ র্া, আিার সকি সকি ইউকের্কে চমৌবখে সমর্নর্ও জাবর্কে েকলকছ। এর তিপরীতযমে ফলাফল িল, রাবেো এখর্ চতল, গযাস ও
অর্যার্য বিবর্কোগ আরও েম মূ কলয চেকি িকল জাবর্কেকছ, এিং এেই সমকে ইউকে ভারকতর সকি তার সামবরে সম্পেন উন্নততর েরার ের্া িকলকছ
এিং ইউকেকত উৎপাবেত েুোস্ত্র ভারতকে সরিরাি েরার প্রস্তাি েকরকছ। চেকের রাজনর্বতে প্রবতষ্ঠার্টির ের্া চভকিই ভারত সামবরে চিকত্র িা
স্বল্পমূ কলযর চতল ও গযাকসর উৎপােে বিকসকি রাবেোর সািাকেযর িাত চছকড় বেকত পাকর র্া। এর পর চর্কে, ভারকতর সামবরে িাবির্ীকে চেকের
জাতীে বর্রাপত্তাকে সু রবিত েরকত িকি এিং ভারকতর প্রভাি ও েবিকে চেকের সীমান্ত চপবরকে আরও দূকর ছবড়কে বেকত িকি।
আর্নডট বমকেল োইিাগন বিেবিেযালকের (জামনাবর্) রােবিজ্ঞার্ বিভাকগর চলেোরার, ইবডো’জ ফকরর্ পবলবস অযাড বরবজওর্াল মাবিলযাটারাবলজম
(পযালকগ্রভ মযােবমলার্, ২০১৩) র্াকমর িহু পু রস্কারপ্রাি িইকের চলখে এিং ইবডোর্ ভারবস্টকের্ (আডারস্টযাবডং ইবডো, বিিার ২০১৬) র্ামে
িইটির সি-সম্পােে। এবেোর্ বসবেউবরটি, চেমবিজ বরবভউ অফ ইন্টারর্যাের্াল অযাকফোরস, িাভন াডন এবেো চোোটাবলন, ইবডো চোোটাবলন এিং

ইবডো বরবভউকত তাোঁর প্রিন্ধ চিবরকেকছ।

