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দেশভাগ ববষয়টির দোষগুণ বনক্য় এ বছর আবার নতুন কক্র বিন্তাভাবনা শুরু হক্ত দেখা দগক্ছ। 

পযাক্েস্টাইন আর আয়ারেযান্ড, ভারত ও পাবকস্তান ববভাজক্নর সক্ে জবিত দেশভাগ সংক্রান্ত ঘটনাবেীর 

দেবিক্ত দেশববভাক্গর েণােীর গুণমান এবং তার বনষ্পবি বনক্য় গত কক্য়ক মাস ধক্র আক্রা দববশ গুরুত্ব 

বনক্য় আক্োিনা করা হক্য়ক্ছ। ভারক্তর জনয, ববক্শষ কক্র বতত মাক্ন দেভাক্ব দেশভাক্গর সৃ্মবতক্ক 

রাজননবতক েিাইক্য়র হাবতয়ার কক্র দতাো হক্ে তার পবরক্েবিক্ত, এই দুই দেশ দেক্ক দে বশিা পাওয়া 

োয় তা মূেযবান হক্য় ওঠা উবিত।  

 

১৯৯৮ সাক্ে, একটি সুেীঘত োক্েবশক ও রাজননবতক দ্বক্ের মক্ধযই বববভন্ন অংশীোর একক্ে উির আয়ারেযান্ড িুবি বা নেত ানত আয়ারেযান্ড দোক্টাকক্ে 

স্বাির কক্রন, ো োয় একশ বছক্রর পুরক্না দেশভাগ সদৃশ বববাক্ের অবসান কক্র ওই অঞ্চক্ে বিবত ও শাবন্ত বিবরক্য় এক্নক্ছ। এখন, দেবিক্টর সক্ে 

আইবরশ েশ্নটি জবিক্য় দগক্ছ।তার িক্ে, গত দুই েশক্ক এই অঞ্চক্ে বহংস্রতা এবং ববশৃঙ্খোর ঘটনা কমক্ত শুরু করক্েও আবার তার সম্ভাবনা ততবর 

হক্য়ক্ছ।   

 

আইবরশ শাবন্ত েবক্রয়া একটি সংঘবদ্ধ আেশতক্ক কল্পনা কক্র োর তববশষ্ট্য দেক্শর সীমানার বশবেেকরণ এবং একটি ইউক্রাপীয় িুবির কাঠাক্মার অধীক্ন 

একটি রাজননবতক িুবির উপর নযস্ত পবরকাঠাক্মার দ্বারা দেশ শাসন। ভারতীয় েশতক, োাঁ ক্ের েবতটি ধারাবাবহক সরকার গত সাত েশক্কর অক্নকটা 

অংশ জুক্ি দশািনীয়ভাক্ব দমাটামুটি তুেনীয় এক অধরা সমাধাক্নর সন্ধাক্ন বযস্ত দেক্কক্ছন তাাঁ ক্ের কাক্ছ, ইউক্কক্ত দেবিট দভাক্টর পর দেভাক্ব এই 

সমসযার মীমাংসা করা হক্য়ক্ছ তা সবতযই ববস্ময়কর।     

 

দেবিট সমাধাক্নর অেত হে, ইউক্কর আভযন্তরীণ শুল্ক সীমানাক্ক একতরিাভাক্ব বপবছক্য় আইবরশ সাগক্রর বেক্ক দটক্ন দনওয়া। এই কাজটি অক্নক 

বেক দেক্কই দেক্শর সীমানাক্ক একতরিাভাক্ব বেক্ে বেক্য়ক্ছ। এর িক্ে আক্রা ো ঘক্টক্ছ তা হে, বরপাববেক্কর সংখযাগবরষ্ঠক্ের েক্ে ভাবর হক্য় 

োওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেক্ব বক্ে উির আয়ারেযাক্ন্ডর দোক্টস্টযান্ট সম্প্রোক্য়র মক্ধয ভয় দেখা বেক্য়ক্ছ। ববক্রাবধতা ও আন্তঃসাম্প্রোবয়ক তবরভাবও 

দবক্ি দগক্ছ, ো এক কঠিন েিাইক্য়র পর পাওয়া দেশভাগ সংক্রান্ত সমসযার সমাধানক্ক নষ্ট্ কক্র বেক্ে। এর উক্ল্লখ কক্র, অক্নক ভাষযকারএখনই 

বহংসাত্মক ঘটনার সম্ভাবনা সম্পক্কত  সতকত  করক্ছন।           

 

দম মাক্স, পূবত দজরুজাক্েক্মর আকসা মসবজেক্ক বঘক্র ঘটা বহংসাত্মক ঘটনার িক্ে োো শুরু হয় ো িরম মাোয় দপ াঁক্ছায় “১১ বেক্নর েুক্দ্ধ”। এই 

েুক্দ্ধ ইসরাক্য়ে ওক্য়স্ট বযাক্ের বসবতগুবেক্ক বনশানা কক্র, োর িক্ে ২৩০ জন পযাক্েবস্টনীয়র মৃতুয হয়। বহু েশক ধক্রই ইজরাক্য়ক্ের সরকার বক 

ভাক্ব পযাবেবস্টনীয়ক্ের অবিানক্ক ক্রমশ দুবতেতর কক্র তুক্েক্ছন তা সবারই জানা। বকন্তু দসই ঘটনার এই সাম্প্রবতকতম পুনরাবৃবির সক্ে েবিণ 

এবশয়ার দেশভাক্গর সক্ে সাদৃশয খুাঁক্জ পাওয়া োয় বক্ে তা আক্রা গভীর ববক্বিনার োবব রাক্খ।     
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পূবত দজরুজাক্েক্মর ববতবকত ত অঞ্চক্ে বসবাসকারী বতনশটি পবরবার উক্েে হওয়ার মুক্খ, কারণ ওই জবমক্ত তাাঁ ক্ের অবধকার বনক্য় েশ্ন দতাোর িমতা 

ইজরাক্য়ক্ের আক্ছ। ইজরাক্য়ক্ের বিবয, ওই অঞ্চে আসক্ে ইহুেী বাবসন্দাক্ের অবধকাক্র। ইজরাক্য়েী সরকার জাবনক্য়ক্ছন দে পূবত দজরুজাক্েক্মর 

ববক্িাভকারীরা “দজরুজাক্েক্মর বহংসাত্মক ঘটনার আগুক্ন আহুবত বেক্ত, িাবর সম্পবি সংক্রান্ত একটি বযবিগত সমসযাক্ক জাতীয়তাবােী ববষক্য় 

পবরণত কক্র তুক্েক্ছ”।    

 

অনয দকান রাক্ের েবে এই অবিায় ভারসাময আনার ইো দেক্ক োক্ক তক্ব দসই উক্েক্শযর েবত আক্বেন করার িমতাক্ক সুবনয়বিতভাক্ব কবমক্য় 

দেওয়ার িক্ে পযাবেবস্টনীয়ার বাবসন্দাক্ের হাক্ত আশ্রয় পাওয়ার ববকল্প অক্নকটাই কম। এর িক্ে, তাাঁ ক্ের অবিাক্নর দুবতেতা আক্রা দবক্ি দগক্ছ। 

েকৃতপক্ি, ববক্শষজ্ঞরা ২০২০ সাক্ে িােু হওয়া “ট্রাম্প শাবন্ত পবরকল্পনা” বা “ট্রাম্প বপস প্ল্যান”-দক বযাপকভাক্ব সমাক্োিনা কক্রক্ছন। তাাঁ ক্ের মক্ত, 

বক ভাক্ব পযাক্েবস্টনীয়ক্ের একটি বাস্তবসম্মত রােপবরবিবত দেওয়ার সম্ভাবনাক্ক ক্রমাগত দশষ কক্র দেওয়া দেক্ত পাক্র,   এই পবরকল্পনা হে তারই 

একটি উোহরণ।     

  

তার উপক্র, একটি বদ্ব-রাে পবরকাঠাক্মার অভাক্ব উদ্বাস্তুক্ের “দিরার অবধকার”-দক স্বীকৃবত দেওয়ার ববষয়টি আক্রা ববপেগ্রস্ত হক্য় পক্িক্ছ। ১৯৪৮-

এর “নাকবা”-র সমক্য় ঘটা উক্েে েবক্রয়ার ববক্শষজ্ঞরা, বক ভাক্ব দসই বছর, ইজরাক্য়ে েবতষ্ঠার পক্রই ৭৫০,০০০ পযাক্েবস্টনীয়ক্ক বছন্নমূে করা হয় 

তার বণতনা কক্রন। এর কারণ, আধাসামবরক বাবহনীর েিার করা ধারণা দে, েীঘত দময়ােী বসবাক্সর িক্ে জাত অবধকার পযাক্েবস্টনীয়ক্ের দিক্ে েক্োজয 

নয়। এই উক্েে েবক্রয়া ঘক্ট পুক্রােস্তুর বহংসাত্মক ঘটনা বা কাক্ন কাক্ন ক্রমাগত িেক্ত োকা েিাক্রর মক্ধয বেক্য়। পযাক্েবস্টনীয় উদ্বাস্তুক্ের 

ইজরাক্য়ক্ের পুনবতাসন বা বনজস্ব সম্পবি পুনরুদ্ধাক্রর জনয দসখাক্ন বিক্র োওয়ার অবধকার আজও ববতবকত তই রক্য় দগক্ছ।      

 

এই েবক্রয়াটির বযাবি পরীিা কক্র দেখার নানাববধ উপায় আক্ছ। বকন্তু, ১৯৫০-এর েশক্কর েেম বেক্ক ভারত আর পাবকস্তাক্নর দে অবিান বছে তার 

দেক্ক উক্ল্লখক্োগয বশিা পাওয়া োয়। পূবত পাবকস্তান দেক্ক পবিমবক্ে অবভবাসক্নর অবনয়বিত দস্রাত আটক্ত ভারত ও পাবকস্তান সরকার 

অক্নকগুবে িুবি কক্রন, েেক্ম োক্েবশক স্তক্র ো পক্র ১৯৫০ সাক্ের দনহরু-বেয়াকত িুবির মক্ধয বেক্য় িূিান্ত রূপ পায়।          

 

তার উপর, উদ্বাস্তু সম্পবির ববষক্য় ভারত আর পাবকস্তাক্নর সরকার এক সক্ে কাজ করার দিষ্ট্া কক্রক্ছন। তার কারণ, অংশত, অনয রাক্ের ভার 

বহক্নর ধাক্কা সামোক্নার জনয েক্য়াজনীয় বনরাপিা দবষ্ট্নীর অভাক্বর িক্ে দেশববভাগ পরবতী সমক্য়র দেবিক্ত, উদ্বাস্তুক্ের দিক্ে োওয়া সম্পবি 

ববনা বাধায় দবেখে করার সম্ভাবনা আক্রা দবক্ি োয়। এই ববষয়টি ভারত-পাবকস্তান সম্পকত ক্ক বক ভাক্ব েভাববত করক্ত পাক্র তা সমযকভাক্ব ববিার 

করার কারক্ণও ১৯৫০-এর েশক্ক েবিণ এবশয়ায় দেশববভাক্গর অংশত বভন্ন গবতপে ততবর হক্য়বছে।       

  

ভারক্তর দেশভাগ পরবতী সমক্য় েবিণ এবশয়ার রােগুবেক্ত বাসিান পিক্নর বভবি িাপনক্ক েশ্ন করার সক্ে জবিত নতুন জাতীয় ও আন্তজত াবতক 

নীবতর জনয দৃষ্ট্ান্ত দখাাঁ জার সময় সরকাক্রর উবিত উির আয়ারেযান্ড ও পযাক্েস্টাইক্নর বযেততার গুরুত্বক্ক ববক্বিনা করা। দশষ পেতন্ত, একটি রােক্ক 

দুবতে কক্র তুেক্ত একটিমাে সরকাক্রর একতরিা রায় বা একটি রাক্ের উপর অনয একটি রাক্ের বনজস্ব মতামতক্ক িাবপক্য় দেওয়ার িোিে কখনই 

িায়ী হয় না। এই সমাধানগুবে ো ইবেত দেয় – অেতাৎ সংখযােঘু সম্প্রোক্য়র অবধকাক্রর মূক্েয জবরেবস্ত একটি আঞ্চবেকীকৃত জাবতপবরিয় বনমতাক্ণর 

আইন-েণয়ন – এই পেক্িপটিই আসক্ে সব দেক্ক দববশ অদূরেশী।     



 

পল্লবী রাঘবন অক্শাকা ববশ্বববেযােক্য়র আন্তজত াবতক সম্পক্কত র সহকারী অধযাপক। ২০২০ সাক্ে বস. হাস্টত  অযান্ড দকা. (ইউক্ক) এবং হাপতার কবেন্স দেক্ক তাাঁ র বই, 

অযাবনক্মাবসটি অযাট দবঃ অযান অেটারক্নটিভ বহবি অি েয ইবন্ডয়া-পাবকস্তান বরক্েশানবশপ, ১৯৪৭-১৯৫২ েকাবশত হক্য়ক্ছ।   


