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Abstract
„Kashmir Issue‟ is one of the important obstacles to the way of friendly relationship
between India and Pakistan. This problem has been thrilling the South Asian politics for a
long period. Any kind of permanent solution of this issue has not appeared till now since the
post independence period. As a result this beautiful, quite, charming and wonderful
Kashmir valley, a „Paradise of Earth‟ has turned into a land of fear and panic. This land
has become a platform of war where soldiers and terrorists are fighting with each other
now and then. I have tried to highlight some following subjects in the present article. –
1. Examined the actual sources of the Kashmir problem and also explained what was the
hidden object and role of the powerful states (U. S. A & China) behind the Kashmir
Crisis.
2. Illustrated how some important issues like war, terrorist activity, peaceful process,
Confidence Building Measures (CBMs) and some statements of political leaders affect
Indo-Pak relation in different times.
3. Highlighted the contemporary scenario, issues (such as Terrorist attack on Uri &
pilgrims of Amarnath Yatra, Surgical Strike, debate on Burhan Wani & Kulbhushan
Yadav, China-Pakistan Economic Corridor and Doklam) and dynamic trend of
relation between India and Pakistan.
4. At least I have tried to find out a reasonable and realistic way which can solve the
Kashmir issue.
Key words: Kashmir Issue, War, Terrorist, Powerful, Peaceful Process, Confidence
Building Measures, Contemporary.

বূতভকা (Introduction) : প্রকৃততয অরূ মৌন্দলমে ুতিত কাশ্মীয উতযকা, প্রকৃতত মপ্রতভক ভানুললয কালে
এক আকলেণীে জােগা। মমখালন প্রকৃতত তাাঁয অকৃণ লে ভে তকেু উজাড় কলয তদলেলে, মা তদলে অতবনফ
নান্দতনক মৌন্দলমে মলজ উলেলে অরূা ুন্দযী কাশ্মীয উতযকা। কাশ্মীয উতযকায মৌন্দলমেয খযাতত
তফশ্বলজাড়া। মায জনয কাশ্মীয ভলতেযয ‚বূস্বগে‛ তালফ তযতিত। আজ তফতবন্ন কাযলণ এই বূস্বগে কামেত নযলক
মেফতত লেলে। গুতর, মফাভায আোজ  ফারুলদয গলে ান্ত, তিগ্ধ তনভের কাশ্মীয উতযকা আজ অান্ত 
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উত্তপ্ত। াধাযণ নাগতযকযা আজ আততঙ্কত  ততযত। আজলকয কাশ্মীয কামেত এক ‚ভৃতুযুযীলত‛ তযণত লেলে।
মমখালন ভানুললয তনযাত্তা তফন্ন, ফন্দুলকয গুতর মম মকান ভে ভানুললয অভূরয জীফন মকাঁলড় তনলত ালয।
কাশ্মীয ভযা আজলক শুধুভাি বাযত  াতকোলনয স্বালথেয ংলঙ্গ ংতিষ্ট নে। এই ভযা দতক্ষণ এতো 
ভগ্র তফলশ্বয ভযা। তফলল কলয এই ভযায মনলথয যলেলে তফলশ্বয প্রবাফারী যাষ্ট্রগুতরয ংকীণে জাতীে স্বাথে।
এই ভযা মক তখণ্ডী কলয এযা তালদয অস্ত্র ফযফায শ্রীফৃতি ঘটালনায জনয আন্ততযক বালফ লিষ্ট। আভযা ফতেভান
তনফলে কাশ্মীয ভযায ূিনা মথলক আজ মেন্ত িরভান ঘটনা প্রফালয গুরুবপূূণে তদকগুতরয য আলরাকাত
কযফায মিষ্টা কলযতে।
মবৌগতরক অফস্থান (Geographical Location) : কাশ্মীয ভযা মক প্রকৃত অলথে উরতি কযলত িাইলর এয
মবৌগতরক অফস্থান ম্পলকে জ্ঞাত ো জরুযী। কাশ্মীয এভন এক স্থালন অফতস্থত মায িাতযতদক মফষ্টন কলয যলেলে,
বাযত,াতকোন, আপগাতনোন  গণপ্রজাতন্ত্রী িীন। ফতেভান জম্মু  কাশ্মীয যাজযতট জম্মু, কাশ্মীয উতযকা 
রাদাখ এই ততনতট অঞ্চর তনলে গতেত। শ্রীনগয এই যালজযয গ্রীষ্মকারীন যাজধানী  জম্মু এই যালজযয ীতকারীন
যাজধানী। এই যালজযয ালই অফতস্থত াতকোন তনেতন্ত্রত স্বাতত ‘আজাদ কাশ্মীয’  তগরতগট-ফারতটোন।
অযতদলক িীলনয প্রান তনেতন্ত্রত ‘অক্ষে িীন’। এবালফই ই এরাকাে ততনতট ফৃৎ যালষ্ট্রয কতৃেবপূ াাাত
কালেভ লেলে। এই মবৌগতরক তিি প্রভাণ কলয এখালন ভযা  তফলযাধ তততযয উমুক্ত যদ যলেলে।
জনংখযাগত অফস্থান (Demographic Location) 0 ২০১১ ালরয আদাভুভাতয অনুমােী জম্মু কাশ্মীয
যাজযতটয মভাট জনংখযা প্রাে ১.২৫ মকাতট, ুরুললয ংখযা ৬৬,৪০,৬৬২ জন  ভতরা জনংখযা মথাক্রলভ
৫৯,০০,৬৪০ জন।১ যাজয তবতত্তক ধভেীে তথয- ২০১১ অনুমােী এই যালজয ৬৮.৩১ তাং ভানুল ভুতরভ  ২৮.৪৪
তাং ভানুল তন্দু ধভেীে মগাষ্ঠীয অন্তবুেক্ত।২ জম্মু কাশ্মীয যাজযতট ২২ তট মজরাে তফবক্ত। এই যালজযয মফতযবাগ
মজরা ভুতরভ অধুযতলত। তলফ িাযতট মজরা জম্মু,(তন্দু -৮৪.২৭%, ভুতরভ -৭.০৩%) াম্বা,(তন্দু -৮৬.৩৩%,
ভুতরভ -৭.২০%) কাথুো (তন্দু -৮৭.৬১%, ভুতরভ -১০.৪২%)  উদযভুয (তন্দু -৮৮.১২%, ভুতরভ ১০.৭৭%) মজরাে তন্দুযা ংখযাগতযষ্ঠ। অযতদলক মর মজরাে (তন্দু -১৭.১৪%, ভুতরভ -১৪.২৮%  মফৌি “
৬৬.৪০%) মফৌি ধলভেয ভানুল মফত ফফা কলয।৩ জম্মু কাশ্মীয যালজযয ততনতট তফবালগয ভলধয কাশ্মীলযয
অতধকাং ভানুল ভুতরভ অযতদলক জম্মুলত ফফাকাযী ভানুললয অতধকাং তন্দু। রাদালখ ভুতরভ  তন্দু ধলভেয
ভানুললয াাাত মফৌি ধলভেয ভানুললয উজ্জ্বর উতস্থতত রক্ষ কযা মাে।৪ এই ধভেীে জনংখযাগত অফস্থান
যাজননততক তফলযালধয অনযতভ তকড় তালফ কাজ কযলে।
কাশ্মীয ইুযলত বাযত  াতকোন যালষ্ট্রয অতবভত (Opinion of India and Pakistan on Kashmir
issue) 0 কাশ্মীয ইুযলত বাযত  াতকোন দুতট যালষ্ট্রয যস্পয তফলযাধী অফস্থান, দৃতষ্টবতঙ্গ  তিন্তাধাযায ভলধয
কাশ্মীয ভযায ভূর কাযণ রুক্কাতেত যলেলে। তাই বাযত াক ম্পলকেয ভযালক প্রকৃত অলথে উরতি কযলত
লর কাশ্মীয ম্পলকে দুই মদলয যস্পয তফলযাধী ভত ম্পলকে জ্ঞাত ো জরুযী।
বাযলতয অতবভত (Indian point of view) 0 জম্মু কাশ্মীয বাযলতয অতফলেদ অং। বাযলতয অতবলমাগ
াতকোলনয ভদলত তকেু তফতেন্নতাফাদী ংগেন  কট্টয মভৌরফাদী জতঙ্গ ংগেন(রস্কয-ই-ততেফা, জই-ই-ভুাম্মদ
প্রবৃতত) উলেযপ্রলণাতদত বালফ ান্ত কাশ্মীয মক অান্ত কলয িলরলে। শুধু তাই নে, বাযতফললেয অবযন্তযীণ
জনজীফন মক তফৃঙ্খর কযফায জনয তযকতিতবালফ বাযলতয জনজীফলন এক ন্ত্রালয আফ তততযয অশুব
প্রলিষ্টাে তাাঁযা ব্রতী যলেলে।
 কাশ্মীয ভযায ভাধান লত ালয তিাতক্ষক আলরািনায ভধয তদলে।
 কাশ্মীয ভযায ভাধালন মকান তৃতীে লক্ষয েলক্ষ মক বাযত ভথেন কলয না।
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জম্মু  কাশ্মীয শুধুভাি বাযতযালষ্ট্রয অতফলেদ অং তাই নে, এতট বাযতযালষ্ট্রয একতট অতযন্ত গুরুবপূূণে
অঙ্গযাজয। ‘ধভেতনযলক্ষতা’, ‘তফতিলিযয ভলধয একতা’  ‘ফহুবপূফাদ’ বাযতীে তিযােত দেলনয ভূর ফুতনোদ। মায
য একতফং তাব্দীয আধুতনক বাযত দাাঁতড়লে আলে। এই দেলনয জনয তাভাভ তফলশ্ব বাযত প্রংতত  ভাদৃত
লে আলে। বাযত যালষ্ট্রয ধভেতনযলক্ষতায দেলনয তকড় বাযতীে ভালজয অতযন্ত গবীলয মপ্রাতথত।
ধভেতনযলক্ষ বাযত যালষ্ট্রয এক উজ্জ্বর তনদেন জম্মু  কাশ্মীয। াযা বাযলত তন্দুযা ংখযাগতযষ্ঠ লর জম্মু 
কাতশ্মলয তকন্তু ভুতরভযা ংখযাগতযষ্ঠ। বাযতফললেয ধভেতনযলক্ষতা মম, শুধু তাতিকতাে ীভাফি নে, তাাঁয ফােফােন
প্রকৃত অলথে ঘলটলে তা দৃযভান ে বাযতযালষ্ট্র জম্মু  কাশ্মীয যালজযয নাগতযকলদয তনযাদ  স্বেন্দয
জীফনমালনয ভলধয। তাই ধভেতনযলক্ষ বাযতীে দেনলক ভৃি  তযূণেতা প্রদান কলযলে জম্মু  কাশ্মীয।৫
াতকোলনয অতবভত (Pakistan point of view) 0 অখণ্ড বাযত যাষ্ট্র ১৯৪৭ ালর খতণ্ডত স্বাধীনতা রাব
কলযতের। বাযত তফবাজলনয তেলন তি-জাতততি একতট গুরুবপূূণে বূতভকা ারন কলযতের। মইভে ভুতরভ
অধুযতলত এরাকাগুতর ইরাতভ যাষ্ট্র াতকোলনয অন্তবুেক্ত লেতের, এফং তন্দু অধুযতলত এরাকাগুতর ধভেতনযলক্ষ
বাযতযালষ্ট্রয ভলধয অন্তবুেক্ত লেতের। এয ফাইলয ৫৬২ এয ভলতা মদীে যাজালদয াতত এরাকা তের, মালদয
স্বাধীনতা মদো লেতের তাাঁযা িাইলর বাযত তকংফা াতকোন যালষ্ট্রয অন্তবুেক্ত লত ালয অথফা স্বাধীন বালফ তাাঁ যা
তালদয এরাকায ান কযলত ালয। জম্মু কাশ্মীয তের ভুতরভ অধুযতলত এরাকা তকন্তু এয যাজা তেলরন একজন
তন্দু। যফতেীকালর এখানকায তন্দু যাজা তয তং এয ইোে জম্মু  কাশ্মীয বাযলতয অন্তবুেক্ত লেতের।
 াতকোন জম্মু  কাশ্মীয যালজযয বাযত অন্তবুেতক্ত মক কখলনা ভথেন কলয না। াতকোলনয ভলত জুনাগড়
তের একতট তন্দু ংখযাগতযষ্ঠ এরাকা। তাাঁয ভুতরভ াক াতকোলন অন্তবুেক্ত লত মিলেতের তকন্তু
মখানকায ালকয ইোলক গুরুবপূ মদো েতন যফতেীকালর ১৯৪৮ ালর তা বাযলতয অন্তবুেক্ত
লেতের। তাই াতকোন ভলন কলয জম্মু  কাশ্মীয মমলতু ভুতরভ ংখযাগতযষ্ঠ এরাকা তাই তা বাযলতয
নে াতকোলনয অন্তবুেক্ত ো উতিত। াতকোলনয অতবভত র কাশ্মীয তালদয এক জাতীে তযতিতত,
এলক ফাদ তদলে বাযত তফবাজন  াতকোলনয স্বাধীনতা দুতট অম্পূণ।ে
 াতকোন কাশ্মীয ইুযলক আন্তজোততক েলয উত্থান কযলত িাে। াতকোন িাে ১৯৪৮ ালরয তম্মতরত
জাততুলেয
মক ফােফাতেত কযা মাক। মমখালন কাশ্মীয ভযা ভাধালন স্বাধীন গণলবালটয
প্রোলফয কথা ফরা লেলে।
 াতকোন কাশ্মীয ভযা ভাধালন তৃতীে লক্ষয েলক্ষ িাে।
কাশ্মীয ভযা  তম্মতরত জাততুে (Kashmir Crisis and United Nation) 0 কাশ্মীয ভযায প্রাক রলে
বাযতফললেয আহ্বালন প্রথভ তম্মতরত জাততুে কাশ্মীয ভযা ভাধালন েলক্ষ কলযতের। াতকোন মখন স্ত্র
ানাদায  মনাফাতনী িাযা কাশ্মীয দখর কযফায জনয উদযত লেতের, এই ঘটনা মক মকন্দ্র কলয বাযত 
াতকোন দয স্বাধীনতা প্রাপ্ত দুতট যাষ্ট্র তনলজলদয ভলধয মুলি াতভর লেতের। মইভে বাযলতয প্রাক্তন প্রধানভন্ত্রী
জযরার মনলরুয মনতৃলবপূ বাযত তম্মতরত জাততুলেয তনযাত্তা তযললদয কালে ১৯৪৮ ালরয ১রা জানুোতয
াতকোলনয আক্রভলণয তফরুলি একতট অতবলমাগ দালেয কলযতের। এই আলফদলনয তযলপ্রতক্ষলত তম্মতরত
জাততুলেয তনযাত্তা তযলদ ততন দয তফতষ্ট একতট কতভন তততয কলযতের। এই কতভলনয নাভ যাখা লেতের
United Nation Commission on India and Pakistan (UNCIP) । এই কতভলনয ভুখয রক্ষয তের মুি
তযতস্থতত মোলরািনা কযা  তকবালফ মুি ফে কযা মাে তাাঁয উমুক্ত লথয অনুোন কযা। এই কতভন মলমেন্ত
১৩ই আগস্ট ১৯৪৮ ালর একতট
া কলযতের। মমখালন মুি ফে  অতফরলম্ব উবে লক্ষয
মনাফাতনী প্রতযাালযয কথা ফরা লেতের। তম্মতরত জাততুলেয তিাফধালন একতট গণলবালটয  প্রোফ মদো
লেতের। অফললল মুিতফযতত কামেকাযী লেতের ১রা জানুোতয ১৯৪৯ ার মথলক।৬ মুিতফযতত এরাকা তনধোযলণয
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জনয United Nation Commission on India and Pakistan (UNCIP) একতট তিাফধেক তটভ
াতেলেতের। মলমেন্ত এই মুিতফযতত এরাকাই তনেন্ত্রণ মযখায ীভা (LOC) তালফ তিতিত লেতের।
তম্মতরত জাততুলেয েলক্ষ  একাতধক উলদযাগ থাকা স্বলি কাশ্মীয ভযায ভাধালন মকান ইততফািক
লথয োন এখন মেন্ত াো মােতন।
মুি এফং বাযত াক ম্পকে (War and Indo-Pak Relation) 0 ভানুল তাাঁয অতীত অতবজ্ঞতা মথলক একথা
উরতি কলযলে মম, মুলিয িাযা মকান ভযায স্থােী ভাধান ে না। এই প্রলঙ্গ প্রখযাত যভাণু তফজ্ঞানী তথা
বাযতফললেয প্রাক্তন যাষ্ট্রতত  তফতষ্ট তিন্তাতফদ আব্দুর কারালভয একতট উিৃতত উলেখ কযলত াতয :
“War is never a lasting solution for any problem”. -A. P. J. Abdul Kalam ৭

তকন্তু
তফলে এই মম, যাষ্ট্র মনতাযা এখলনা তা উরতি কযলত ালযতন অথফা উরতি কলয 
তনলজলদয ক্ষুদ্র স্বালথে মুি নাভক ধংাত্মক অস্ত্র মক এখন  প্রলোগ কলয থালক। এয পলর ফলথলক মফত ক্ষততগ্রে
ে, াধাযণ নাগতযক আয উকৃত ে অস্ত্র ফযফােীযা। াতকোন তাাঁয জন্মরে মথলক কাশ্মীয দখলরয মম ুপ্ত স্বলে
মভাগ্রে যলেলে তাাঁয ফােফােন আজ েতন। মই ঘুভন্ত স্বে ফােফােলনয জনয কখন াতকোন বাযত মক হুভতক
প্রদান কলয, কখলনা ফা োোমুলি তরপ্ত ে, আফায কখলনা  প্রকায মুলি াতভর ে। কাশ্মীয মক মকন্দ্র কলয
বাযত াক ম্পলকেয োণ্ডা রড়াই আজ
যলেলে।
ইততভলধয মফ কলেকফায (১৯৪৭-৪৮, ১৯৬৫, ১৯৭১  ১৯৯৯)দুতট যাষ্ট্র মুলি াতভর লেলে। াতকোন দয
স্বাধীন যাষ্ট্র তালফ আত্মপ্রকা কলযই মই ফেয কাশ্মীয দখর কযফায জনয তযকতিত বালফ কাশ্মীলয অাতন্ত
ৃতষ্ট কলযতের। তখন তৎকারীন কাশ্মীলযয তন্দু যাজা বাযলতয াাময প্রাথেনা কলযতের। মলমেন্ত তন্দু যাজা তয
তং বাযলত অন্তবুেতক্তয প্রততশ্রুতত তদলরই বাযত কাশ্মীয মক যক্ষা কযায জনয মনা াতেলেতের। মায তযণততলত
দয স্বাধীন দুতট যাষ্ট্র প্রথভফায এলক অলযয তফরুলি মুলি াতভর লেতের। ফেলল মোলে জাততুলেয
েলক্ষল দুতট যাষ্ট্র মুিতফযতত মভলন তনলেতের। এয পলর মদতে যাজয তালফ কাশ্মীলযয তযতিতত তফরুপ্ত ে।
রাইন অপ কলরার ফযাফয জম্মু কাশ্মীলযয এরাকা বাযত  াতকোলনয ভলধয তফবক্ত লে লড়তের। কাশ্মীলযয
এক তৃতীোং এরাকায য াতকোলনয তনেন্ত্রণ প্রতততষ্ঠত ে। আজাদ কাশ্মীয, তগরতগট  ফারতটোন এয য
াতকোলনয তনেন্ত্রণ প্রতততষ্ঠত ে। বাযত অফতষ্ট জম্মু কাশ্মীলযয য তনেন্ত্রণ প্রততষ্ঠা কলয। এই মুলি াতকোন
কাশ্মীলযয তকেু এরাকায য তনেন্ত্রণ প্রততষ্ঠা কযলত ভথে োে াতকোলনয কাশ্মীয দখলরয ুপ্ত ইো ক্রভ
তীব্র আকায ধাযণ কযলত শুরু কলযতের। এযয এলকয য এক তযকতিত লড়মলন্ত্রয ভাধযলভ াতকোন কাশ্মীয
দখলর ক্রভ উদগ্রীফ লে লে।
১৯৬৫ ালর াতকোন ুনযাে কাশ্মীয দখলরয জনয উলদযাগী লেতের। াতকোন মিলেতের কাশ্মীলয এভন
একতট তযলফ তততয কযলত, মালত কাশ্মীলযয জনগণ বাযলতয তফরুলি তফলদ্রা মঘালণা কলয। এই অালযলনয
মাাতক নাভ মদো লেতের ‘Operation Gibraltar’। মলমেন্ত দুতট মদ তিতীে ফালযয জনয মুলি াতভর
লেতের। আফায  তনযাত্তা তযললদয অনুলযালধ বাযত  াতকোন তফফদভান দুতট ক্ষ মুিতফযতত নীততলত ম্মতত
প্রদান কলযতের। মইভে তৎকারীন মাতবলেত ইউতনেলনয প্রধানভন্ত্রী Alexci Kosygin এয ভধযস্থতাে দুতট
ক্ষলক আলরািনায মটতফলর ফালনা ম্ভফ লেতের। ১৯৬৬ ালরয ১০ ই জানুোতয বাযত াতকোন উবে যাষ্ট্র
মাতবলেত ইউতনেলনয তাখলন্দ এক ঐততাতক িুতক্তলত স্বাক্ষয কলযতের, মা ‘তাখন্দ িুতক্ত’ নালভ তযতিত।
বাযতললেয ক্ষ মথলক িুতক্তলত স্বাক্ষয কলযতেলরন তৎকারীন প্রধানভন্ত্রী রার ফাাদুয াস্ত্রী  াতকোলনয ক্ষ
মথলক িুতক্তলত স্বাক্ষয কলযতেলরন প্রাক্তন াক মপ্রতলেন্ট আেুফ খান। ৬
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১৯৭১ ালর তৎকারীন ূফে াতকোন ফঙ্গফেু মখ ভুতজফুয যভালনয মনতৃলবপূ াতকোন মথলক তফতেন্ন লে
ৃথক স্বাধীন যাষ্ট্র তালফ আত্মপ্রকালয দাতফলত রড়াই ংগ্রালভ াতভর লেতের। মইভে প্রাক্তন প্রধানভন্ত্রী
শ্রীভতী ইতন্দযা গাতেয তনলদেল বাযতীে মনাফাতনী প্রতযক্ষবালফ এই মুলি াতভর লেতের এফং ূফে াতকোলনয
ভুতক্ত আলন্দারলনয ংগ্রালভ বাযত ফেলতাবালফ লমাতগতায াত ফাতড়লে তদলেতের। এই মুলি াতকোলনয
মনাফাতনী বাযলতয কালে আত্মভেণ কযলত ফাধয লেতের। এই মুলিয ভাতপ্তয ভাধযলভ তফলশ্বয ভানতিলি এক
নতুন স্বাধীন যাষ্ট্র তালফ ‘ফাংরালদলয’ আতফবোফ ঘলটতের।
বাযত  াতকোলনয ভলধয ফেলল মুি ংগতেত লেতের ১৯৯৯ ালর। ১৯৯৯ ালরয মভ জুরাই ভাল
বাযত  াতকোন উবে যালষ্ট্রয ভলধযকায এই মুি ংগতেত লেতের। জম্মু কাশ্মীয যালজযয কাশ্মীয মজরাে
াতকোতন মপৌজ  কাশ্মীতয তফতেন্নতাফাদীযা তভতরতবালফ তনেন্ত্রণ মযখা অততক্রভ কলয বাযতীে ীভানাে অনফধ
বালফ প্রলফ কলযতের এফং বাযলতয মফতকেু এরাকা তনলজলদয দখলর তনলে এলতের। বাযতফলে তাাঁয এরাকা
ুনরুিালযয জনয মুলি াতভর লত ফাধয লেতের। বাযতীে মনাফাতনী  তফভানফাতনী মমৌথবালফ এই অতবমালন
াতভর লেতের। এই অতবমালনয নাভ মদো লেতের ‚অালযন তফজে‛ মলমেন্ত বাযত এই মুলি জেরাব
কলযতের  তাাঁয হৃত এরাকা ুনরুিায কযলত ক্ষভ লেতের। াতকোন তকন্তু এই মুলিয দাতেবপূ তনলত অস্বীকায
কলযতের। তাাঁযা কাশ্মীতয তফতেন্নতাফাদী জতঙ্গ ংগেনগুতরয য এই মুলিয দােবায অেণ কলযতের। তকন্তু মুি
যফতেীকালর তফতবন্ন তথয প্রভাণ মথলক একথা প্রভাতণত লেলে মম, বাযতীে ীভানাে অনফধ প্রলফ  তনলজলদয
দখর প্রততষ্ঠায মেলন াতকোলনয প্রতযক্ষ ভদত তের। এবালফই াতকোন কাশ্মীলযয অাতন্তয মনলথয নানা
ধযলণয েরিাতুযী  লড়মলন্ত্রয কালজ তনলজলক মুক্ত মযলখলে তকন্তু প্রকালয তা স্বীকায কযলত িাে না। প্রতততট মুলি
াতকোন যাজে ফযণ কযলর  কাশ্মীয দখলরয ভানতকতা ভন মথলক তযতযাগ কযলত ালযতন।
ন্ত্রাফাদ  বাযত াতকোন ম্পকে (Terrorism and Indo-Pak Relation) 0 াতকোন মদতটয লঙ্গ
‚ন্ত্রাফাদ‛ এই ব্দতটয তনতফড় মমাগালমাগ যলেলে। কাযণ একাতধক ন্ত্রাফাদী ংগেন াতকোলনয ভুক্ত জর
াোে ক্রভ অফালধ মফলড় উেলে।ন্ত্রাফাদী ংগেন গুতরয মফলড় উেফায মক্ষলি াতকোন আদে উফেয বূতভ।
রস্কয-ই-ততেফা, জই-ই-ভুাম্মদ এয ভলতা একাতধক জতঙ্গ ংগেন াতকোলনয ভাতটলত তালদয কামেকরা
অফযাত মযলখলে। একাতধক ন্ত্রাফাদী জতঙ্গ মনতায তনেত অফাধ তফিযণ যলেলে াতকোলনয ভাতটলত। মখানকায
যকালযয প্রতযক্ষ  লযাক্ষ ভদলত াতকোলনয ভাতট ন্ত্রাফাদী কামেকরালয জনয ফযফহৃত লে আলে। একদা
তফলশ্বয প্রথভ াতয ন্ত্রাফাদী জতঙ্গ ংগেন  আর কােদায ীলে মনতা  ন্ত্রাফাদী দুতনোয কুখযাত নােক তফন
রালদন তনযাদ আশ্রে তালফ আত্মলগালনয জনয াতকোলনয ভাতটলক মফাঁলে তনলেতের। মতদ মলমেন্ত
„Operation Neptune Spear‟ এয ভাধযলভ ভাতকেন মুক্তযাষ্ট্র অেকায জগলতয এই কুখযাত নােকলক তযা
কলযতের। এই ঘটনা প্রভাণ কলয ন্ত্রাফাদীলদয অফাধ তনযাদ তফিযণবূতভ তালফ াতকোলনয খযাতত তফশ্বলজাড়া।
এভনতক াতকোন যকায মক তনেন্ত্রণ কযফায মক্ষলি  ন্ত্রাফাদীলদয এক তফলল বুতভকা যলেলে। এই
ন্ত্রাফাদীলদয ুলকৌলর ফযফায কলয বাযতফললে একপ্রকায অাতন্তয আফ তততয কযলত  বাযলতয ঐকয 
ংততলক তফন্ন কযলত াতকোন তনযর প্রলিষ্টা িাতরলে মালে। তাই াতকোলনয ভদলত এলকয য এক
ন্ত্রাফাদী আক্রভলণ প্রাণ াতযলেলে তনযযাধ াধাযণ নাগতযক যক্তাক্ত  করুতলত লেলে বাযতবূতভ। মা
স্বাবাতফক বালফই বাযত াক ম্পলকেয য এক মনততফািক প্রবাফ মপলরলে।
বাযতফললেয ভাতটলত ংগতেত নৃং, ফফেলযাতিত  অভানতফক ন্ত্রাফাদী াভরায কলেকতট তনদেন তুলর ধযা
র। ১৯৯৩ ালরয ১২ই ভািে বাযতফললেয অনযতভ ফযে  কভেিঞ্চর ফাতণজয নগযী ভুম্বাইলত ধাযাফাতক বালফ ১২
তট গাতড় মফাভা তফলফাযণ ঘটালনা লেতের। এলদয রক্ষয তের মালটর, ফযাংক, ফাতণজয মকন্দ্র প্রবৃতত। মম ঘটনাে
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প্রাে ২৫৭ জন ভাযা তগলেতের  আত লেতের প্রাে ৭১৩ জলনয ভলতা। এই ভভোতন্তক ঘটনা ংগতেত কযায
মেলন নাভ উলে এলতের অেকায জগলতয ভাতপো েন দাউদ ইব্রাতলভয ‘তে মকাম্পাতনয’ নাভ।
২০০৬ ালরয ১১ই জুরাই ন্ত্রাফাদীলদয আক্রভলণয রক্ষযফস্তু তালফ বাযতফললেয ফাতণজয নগযী ভুম্বাইলেয
িরভান মািীফাী মেনলক মফলে মনো লেতের। এই মেন তফলফাযলণ ভাযা তগলেতের প্রাে ২০০ জলনয অতধক
ভানুল  আত লেতের প্রাে ৬০০ এয অতধক ভানুল।
২০০৮ ালরয ২৬ ম নলবম্বয আফায ন্ত্রাফাদীলদয তাণ্ডলফ আতঙ্ক-ুতযলত তযণত লেতের ভুম্বাই নগযী।
এফায ন্ত্রাফাদীযা জরলথ এল ভুম্বাই নগযীয এলকয য এক জােগাে আক্রভণ াতণত কলযতের। তাজ মালটর,
নতযভযান াউ, লফযে োইলেন্ট,  েিতত তফাজী টাতভেনা এয ভলতা একাতধক গুরুবপূূণে জােগাে
ন্ত্রাফাদীযা মফাভা তফলফাযণ, গুতর িারনা  একাতধক ভানুল মক ণফতন্দ কলযতের। বাযতীে এন. এ. তজ
মগাষ্ঠীয তৎযতাে মলমেন্ত জতঙ্গভুক্ত লেতের ভানগযী ভুম্বাই। এই অালযনতটয নাভ মদো লেতের
‚অালযন ব্ল্যাক টলনেলো‛। মমখালন ভাযা তগলেতের প্রাে ১৬৬ জন  আত লেতের ৬০০ এয  অতধক ভানুল।
জীতফত আফস্থাে একভাি জতঙ্গ আজভর কাাফ ধযা লড়তের। এই ঘটনায লঙ্গ াক জতঙ্গ ংগেন রস্কয-ইততেফায নাভ উলে এললে। এই ঘটনায তত াতকোলনয মমাগালমাগ যফতেীকালর প্রভাতণত লেলে। মতদ
াতকোন যাতয এই ঘটনায দাে তনলত অস্বীকায কলযতের।
এবালফই ন্ত্রাফাদীযা বাযতফললেয ভাতটলক যক্তাক্ত কলযলে,  বাযতফললে একপ্রকায অতস্থযতায তযলফ তততয
কযফায ুদীঘে প্রলিষ্টা িাতরলে মালে। ২০০১ ালরয ১৩ ই তেলম্বয ন্ত্রাফাদীলদয ফুলটয আঘালত করুতলত
লেলে তফলশ্বয ফৃত্তভ গণতলন্ত্রয তফি ভতন্দয ‘ংদ বফন’। ম্প্রতত ২০১৬ ালরয ২যা জানুোতয বাযতীে ফােু
ফাতনীয তফভান ঘাাঁতটলত জতঙ্গ আক্রভণ ংঘতটত লেতের। লন্দ কযা লে এই াভরায মেলন জই ই ভম্মদ
জতঙ্গ ংগেলনয দযযা মুক্ত যলেলে। একই ফেয ১৮ই মলেম্বয জম্মু কাশ্মীয যালজযয অন্তগেত উতযলত বাযতীে
মনাফাতনীয এক ঘাাঁতটলত স্ত্র জতঙ্গ আক্রভণ ংগতেত লেতের। এই আক্রভলণ বাযতীে মনাফাতনীয ১৯ জন ফীয
জোন প্রাণ াতযলেতের। এই কাুরুললাতিত আক্রভলণয মেলন ন্ত্রাফাদী জতঙ্গ ংগেন জই ই ভম্মদ এয নাভ
যলেলে ফলর লন্দ কযা লে।
াতকোন যকালযয আনুকূলরয ন্ত্রাফাদীযা মই মদলয ভাতটলত আোনা স্থান কলয ক্রভ শ্রীফৃতি রাব
কযলে। তালদয আক্রভলণয তকায লে বাযতফললেয তনযী াতন্ততপ্রে নাগতযকফৃন্দ। ২০০১ ালরয ৯/১১ ঘটনায
য মথলক এইফ ন্ত্রাফাদীলদয তফরুলি ফযফস্থা মনোয জনয ভাতকেন মুক্তযাষ্ট্র ফালয ফালয িা তদলে। তকন্ত
াতকোন যকায তালদয তফরুলি মযকভ ফড় মকান দলক্ষ গ্রণ কযলত ফযথে লেলে। এয পলর বাযত াক
ম্পকে ক্রভ ততক্ত লেলে।
বাযত াক াতন্ত প্রতক্রো (Peace process between India and Pakistan) 0 াতকোন  বাযত দুতট
যালষ্ট্রয ভলধযকায াযস্পতযক লন্দ, অতফশ্বা  ত্রুবাফান্ন ভানতকতাই বাযত  াক ম্পলকেয াতন্ত প্রতক্রোয
ভলধয এক অন্তযাে। তিযত্রু দুতট যালষ্ট্রয ভলধয ত্রুতা থাকলর মফতকেু ভলে দুতট যালষ্ট্রয ভলধয ম্পলকেয ফযপ
গলরতের। বাযত াক ম্পলকেয ভলধযকায ীতরতায অনুকূর তযলফ তততযয মক্ষলি বাযত যালষ্ট্রয উদায  ভুক্ত
ভানতকতাই অলনকাংল ােক বূতভকা ারন কলযতের। কাযণ বাযত ফেদাই প্রততলফী যালষ্ট্রয লঙ্গ ুম্পকে
ফজাে যাখলত  মম মকান ভযায াতন্তূণে ভাধান কযলত প্রততশ্রুততফি। কাশ্মীয তাাঁয ফযততক্রভী ঘটনা নে। তাই
বাযত  াতকোলনয ভলধযকায ম্পকেলক স্বাবাতফক কযলত মফতকেু উলদযাগ মনো লেলে। এয ভলধয অনযতভ
র তাখন্দ িুতক্ত ১৯৬৬, তভরা িুতক্ত ১৯৭২, রালায িুতক্ত ১৯৯৯  আগ্রা াতভট ২০০১। এোড়া বাযত াক
ম্পকেলক স্বাবাতফক কযফায জনয মফতকেু Confidence Building Measures (CBM) এয উলদযাগ মনো
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লেতের। Confidence Building Measures ফরলত তক মফাঝাে তাাঁয ুস্পষ্ট ধাযণা মলে থাতক তফতষ্ট
তিন্তাতফদ Johan Jorgen Holst এয ংজ্ঞাে –
According to Johan Jorgen Holst : “Confidence Building Measures (CBMs) may be
defined as arrangements designed to enhance assurance of mind and belief in the trustworthiness of states_ confidence is the product of much broader patterns of relations than
those which relate to military security. In fact, the latter have to be woven into a complex
texture of economic, cultural, technical and social relationships.”৮

তফফদভান দুতট যাষ্ট্র এলক অলযয প্রতত আস্থা  তফশ্বা প্রততষ্ঠায ভাধযলভ ম্পকে স্বাবাতফক কযফায জনয মফতকেু
উলদযাগ তনলেতের। কখলনা দুতট যালষ্ট্রয প্রধানভন্ত্রীয ভলধয, তফলদ তিফ মোলে, তনেন্ত্রণ মযখায মক্টয কভালডালদয
ভলধয কলথাকথন এয ভাধযলভ তযতস্থতত মক স্বাবাতফক কযফায উলদযাগ মনো লেলে। বাযত  াতকোন মুগ্ম
কতভন তততয কযা লেলে ১৯৮২ ালর, দুই যাষ্ট্র এলক অযলক াযভাণতফক তদক মথলক আক্রভণ কযলফ না ফলর
Agreement of Non Attack -1988 স্বাক্ষতযত লেলে। দুতট যালষ্ট্রয ভলধযকায জর ভযা ভাধালনয জনয
Indus Water Treaty – 1960 ম্পাতদত লেলে। তফলল কলয প্রাক্তন প্রধানভন্ত্রী শ্রী অটর তফাযী ফাজলেী
এয ভেকালর বাযত াক ম্পকেলক স্বাবাতফক কযফায জনয একগুে দলক্ষ মনো লেতের। এলক্ষলি আভযা
তফললবালফ উলেখ কযলত াতয, শ্রীনগয ভুজাপযফাদ ফা াতবে, ভুম্বাই কযািী মপতয াতবে, অভৃতয রালায
ভলঝাতা এক্সলপ্র  তদেী রালায ফামািা। এ প্রলঙ্গ আভযা প্রাক্তন প্রধানভন্ত্রী শ্রী অটর তফাযী ফাজলেীয
একতট ফক্তফয উলেখ কযলত াতযMy message to the people and rulers of Pakistan is, 'As neighbours, we want peace
and friendship and cooperation with you so that together we can change the face of
South Asia.' -Atal Bihari Vajpayee ৯

এোড়া  াংস্কৃততক ক্রীড়া তফলেলক মকন্দ্র কলয দুতট যাষ্ট্র াযস্পাতযক মৌাদেূণে তযলফ তততয কযফায
উলদযাগ গ্রণ কলযলে। শুধু তাই নে ২০০১ ালর গুজযালট বূতভকম্প লেতের। মইভে তৎকারীন াতকোন
মপ্রতলেন্ট াযলবজ ভুাযপ িাণ মফাঝাই একতট মেন ইরাভাফাদ মথলক আলভদাফালদ াতেলেতেলরন। অযতদলক
২০০৫ ালর াতকোলন মম বোফ বূতভকম্প লেতের মখালন বাযত তফুর তযভাণ িাণ াভগ্রী াতেলে ােতা
কলযতেলরন। এবালফ প্রাকৃততক তফমেলে আক্রান্ত ভানুললয াল দাাঁতড়লে দুতট যাষ্ট্র তনলজলদয ভলধয ম্পকেলক
স্বাবাতফক কযফায উলদযাগ তনলেলে। বাযত াতকোলনয লঙ্গ ম্পকে স্বাবাতফক কযলত কতখাতন আগ্রত তাাঁয ফাতো
তদলত বাযলতয প্রধানভন্ত্রী নলযন্দ্র মভাদী নোজ তযলপয জন্মতদলনয শুলবো জানালত তনলজ যীলয মৌাঁলে
তগলেতেলরন াতকোলন।১০ বাযত  াতকোন দুতট যাষ্ট্র তনলজলদয ভলধযকায ম্পকেলক স্বাবাতফক কযফায একাতধক
উলদযাগ গ্রণ কযলর তা তিযস্থােী েতন।
কাশ্মীয ভযা  ভাতক্তধয যাষ্ট্র (Kashmir Crisis and Super-Power States) 0 কাশ্মীয ভযায লঙ্গ
মম দুতট তক্তধয যালষ্ট্রয নাভ তফলল বালফ মুক্ত তাাঁয একতট র ভাতকেন মুক্তযাষ্ট্র  অযতট র গণপ্রজাতন্ত্রী িীন।
তফলশ্বয ভাতক্তধয যাষ্ট্রগুতর তফশ্ব যাজনীততয ক্ষভতায অতরলন্দ প্রলফ কলয তনলজয প্রবাফ কালেভ যাখফায জনয,
তফলশ্বয মম মকান ভযায লঙ্গ তাাঁযা তনলজলদযলক মুক্ত কলয। কাশ্মীয ভযা  ফযততক্রভী ঘটনা নে। তাই কাশ্মীয
ভযা মোলরািনা কযলত মগলর কাশ্মীয ভযায মেলন ভাতক্তধয যালষ্ট্রয বূতভকা মোলরািনা কযা জরুযী।
কাশ্মীয ইুযলত ভাতকেন মুক্তযালষ্ট্রয বূতভকা (Role of U.S.A on Kashmir issue): কাশ্মীয ইুযলত ফতেভান
তফলশ্বয প্রবাফারী যাষ্ট্র ভাতকেন মুক্তযালষ্ট্রয বূতভকা শুরু মথলকই াতকোন অতবভুখী তের। কাশ্মীয ভযায জন্মরে
মথলক এই ভযায লঙ্গ ভাতকেন মুক্তযাষ্ট্র তনলজলক মুক্ত কলযতের। ভাতকেন মুক্তযাষ্ট্র তনলজয স্বালথে দীঘেতদন কাশ্মীয
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কাশ্মীয ভযায আলরালক বাযত াক-ম্পলকেয াম্প্রততক গততপ্রকৃতত

তিতদফ ঙ্কয ধাড়া

ইুযলত বাযলতয দাতফলক কামেত স্বীকায কযলত িােতন। ভাতকেন মুক্তযালষ্ট্রয কাশ্মীয নীতত অনুমােী কাশ্মীয একতট
তফততকেত জােগা এফং কাশ্মীযী জনগলণয ইোয তবতত্তলত এই ভযায ভাধান লত ালয। াতন্তূণে বালফ কাশ্মীয
ভযায ভাধান লত ালয প্রলোজলন দুতট লক্ষয ম্মততয তবতত্তলত তাাঁযা ভধযস্থতাে যাতজ। মতদ  বাযত ভলন
কলয কাশ্মীয বাযলতয অতফলেদয অং এফং বাযত কাশ্মীয ভযায ভাধালন তৃতীে লক্ষয েলক্ষলয তফলযাধী।
বাযত দীঘেতদন ধলয াতকোলনয তফরুলি ন্ত্রালয অতবলমাগ কলয আলে তকন্তু ভাতকেন মুক্তযাষ্ট্র মতফললে মতভন
কণোত কলযতন। এভনতক ১৯৯৮ ালরয ১১ই মভ  ১৩ই মভ মাখযান যভাণু তফলফাযলণয তযলপ্রতক্ষলত ভাতকেন
মুক্তযাষ্ট্র বাযলতয য তনললধাজ্ঞা  আলযা কলযতের। ভাতকেন যাষ্ট্রতত জজে ফুলয আভর মথলক বাযত  ভাতকেন
ম্পকে এক তবন্ন গততলত প্রফাতত লত শুরু কলযতের। ২০০১ এয নলবম্বলয প্রাক্তন প্রধানভন্ত্রী শ্রী অটর তফাযী
ফাজলেী দুতট মদলক ‚Natural Allies” ফলর অতবতত কলযতেলরন।১১ বাযত ভাতকেন ম্পকে ক্রভ তনতফড় লত
শুরু কলয ৯/১১ ঘটনায য। ভাতকেন মুক্তযাষ্ট্র তনলজ মখন ন্ত্রাফাদীলদয নে আক্রভলণয তকায লেতের, তাযয
মথলক তফশ্ব ন্ত্রাফাদ তফলযাধী অতবমালন তনলজলক াতভর কলযতের। বাযতফলে  ন্ত্রাফাদ তফলযাধী অতবমালন
ভাতকেন মুক্তযালষ্ট্রয াল এল দাাঁতড়লেতের। মইভে মথলক ভাতকেন মুক্তযাষ্ট্র াতকোন মক িা তদলত শুরু কলযতের
মালত তাাঁযা ন্ত্রাফাদী ংগেনগুতর তনেন্ত্রলন ইততফািক দলক্ষ গ্রণ কলয। এই ভে মথলক বাযত ভাতকেন ম্পকে
একপ্রকায প্রাণ মলত শুরু কলয। ৯/১১ ঘটনায য ভাতকেন মুক্তযাষ্ট্র বাযত ম্পলকে তাাঁয দৃতষ্টবতঙ্গ ফদলরলে,
বাযতলক ‘এক ম্ভাফনাভে তফশ্বে তভি’ তালফ অতবতত কলযলেন।১২ বাযত ভাতকেন ম্পলকেয তভিতায তবত আয
ভজফুত লেলে, বাযত ভাতকেন অাভতযক াযভানতফক িুতক্তয ভধয তদলে। ম্প্রতত ভাতকেন মুক্তযাষ্ট্র তাাঁয আইনবা
কংলগ্রল ম কযা ফাতলেক প্রততলফদলন (কাতর তযলাটে অন মটযতযজভ) আলভতযকায তফলদভন্ত্রক জাতনলেলে,
াতকোন এখন ‘ন্ত্রাফাদীলদয তনযাদ স্বগেযাজয’। আলভতযকায এই স্বীকালযাতক্ত প্রভাণ কলয মম, বাযলতয
এততদলনয দাতফ মুতক্তঙ্গত। ভাতকেন মুক্তযালষ্ট্রয এধযলণয তযলালটে একতদলক াতকোন মমভন ক্ষুি, অযতদলক
মতভতন বাযত তাাঁলক স্বাগত জাতনলেলে। মা বাযত  ভাতকেন ম্পলকেয তভিীয যােন মক এক নতুন রূদান কযলফ।
কাশ্মীয ইুযলত িীলনয বূতভকা (Role of China on Kashmir issue) : গণপ্রজাতন্ত্রী িীন একতট উদীেভান
তক্ত তালফ ফতেভান তফলশ্ব আত্মপ্রকা কলযলে। িীন শুধুভাি তফশ্ব ফাজালয প্রবাফারী তক্ত তালফ আত্মপ্রকা
কলযতন, াভতযক  অথেননততক তদক মথলক িীন ক্রভ তাাঁয অগ্রগততয ধাযা অফযাত মযলখলে। ‘কাশ্মীয’ র এভন
একতট এরাকা মায ীভালন্ত যলেলে িীন, বাযত, াতকোন  আপগাতনোন। কাশ্মীয ইুযলত িীলনয বূতভকালক
মোলরািনা কযলত লর দতক্ষণ এতোয িরভান যাজনীততয তযলপ্রতক্ষলত তাাঁয মোলরািনা কযা উতিত। কাশ্মীয
ইুযলত িীন মকান স্থােী অফস্থান গ্রণ কলযতন। গততীর যাজনীততয তযফততেত তযতস্থততয তযলপ্রতক্ষলত িীন তাাঁয
নীতত মকৌর তফতবন্ন ভে ফদলরলে। দতক্ষণ ূফে এতোয যাজনীততলত তফকাীর বাযত এয মািাথ মক প্রততলযাধ
কযফায জনয িীন তফতবন্ন ভে কাশ্মীয ইুযলত াতকোলনয ফক্তফয মক লযালক্ষ ভথেন জাতনলেলে। এভনতক াক
বাযত মুলি িীন াতকোলনয ক্ষ অফরম্বন কলযলে  াতকোন মক াভতযক  আতথেক তদক মথলক লমাতগতায
ভাধযলভ একতদলক িীন মমভন াক অতধকৃত কাশ্মীযী বূখলণ্ড তনলজয আতধতয প্রততষ্ঠায প্রলিষ্টা কযলে তেক মতভতন
াতকোন মক বাযলতয একতট তক্তারী ত্রু তালফ প্রতততষ্ঠত কযফায কালজ তনলজলক তনলোতজত মযলখলে। িীন
ভলন কলয কাশ্মীয একতট তফততকেত এরাকা। িীন তফতবন্ন ভে কাশ্মীতয জনগলণয আত্মতনেন্ত্রলণয অতধকালযয স্বলক্ষ
মজাযদায োর কলযলে। ১৯৬৫ ালরয ১৬ই মলেম্বয িীন একতট মনাট াতেলেতের বাযতলক মখালন িীলনয
অতবভত তের“The Chinese government has consistently held that the Kashmir question should be
settled on the basis of respect for Kashmiri people‟s right of self determination, as
pledged by India and Pakistan. That is what is meant by China‟s non-involvement in
the dispute between India and Pakistan. But non- involvement absolutely doesn‟t
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mean failure to distinguish between right and wrong; it absolutely does not mean
that China can approve of depriving the Kashmiri people of their right of self
determination”১৪

এভনতক ২০০৯ ালর িীন বাযলতয অন্তবুেক্ত কাশ্মীয এরাকায জনগলণয জনয ৃথক তবা িারু কলযতের।
িীলনয লঙ্গ বাযলতয ম্পকে ফভে ততক্ত তের এভনটা নে। তফতবন্ন ভে দুতট যালষ্ট্রয ভলধয একপ্রকায
মৌালদেয ফাতাফযণ তততয লেতের। ১৯৪৯ ালর িীন মখন তফলশ্ব স্বাধীন যাষ্ট্র তালফ আত্মপ্রকা কলযতের ভাতকেন
মুক্তযাষ্ট্র তালক দীঘেতদন স্বীকৃতত জানাইতন তকন্তু বাযত স্বাধীন যাষ্ট্র তালফ িীনলক স্বীকৃতত জাতনলেতের। িীলনয লঙ্গ
বাযলতয ঐততাতক ‘ঞ্চীর িুতক্ত’ ম্পন্ন লেতের। ১৯৯৯ কাতগের মুলি ভলন কযা লেতের িীন াতকোলনয ক্ষ
অফরম্বন কযলফ তকন্তু মই আঙ্কা দূযীবূত কলয িীন তনযলক্ষ নীতত গ্রণ কলযতের। তলফ ধুভাি কাশ্মীয ভযায
তযলপ্রতক্ষলত িীন বাযত ম্পলকেয যােন অনুধাফন কযা ম্ভফয নে এয জনয প্রলোজন ততকভ, ততব্বত,
অরুণাির প্রলদ, অকাই িীন, তাইোন  দরাই রাভা ইুযয তযলপ্রতক্ষলত বাযত িীন ম্পকে ভূরযােন কযা
জরুযী। ২০০৩ ালর ফাজলেী  িীলনয প্রধানভন্ত্রী লেন তিোা এয ভলধযকায তফেলক িীন বাযত ম্পকে
স্বাবাতফক োয ইতঙ্গত তভলরলে। িীলনয প্রকাতত ভানতিলিয নতুন ংস্কযলণ ততকভ মম বাযলতয অন্তবুেক্ত তা স্পষ্ট
কযা লেলে। অনযতদলক বাযতফলে  ততব্বত মক িীলনয একতট স্বেংাতত অঞ্চর তালফ স্বীকৃতত তদলেলে। ম্প্রতত
(২০১৭) িীলন অনুতষ্ঠত তব্রক লম্মরলন তকেু ন্ত্রাফাদী ংগেলনয কামেকরালয তফরুলি ফেম্মত তনন্দা প্রোফ
গৃতত লেলে। এই জতঙ্গ ংগেনগুতরয তাতরকাে াতকোলনয ভাতটলত তফোয রাব কযা বাযত তফলযাধী কামেকরাল
তরপ্ত জতঙ্গ ংগেন রস্কয-ই-ততেফা  জই-ই-ভুাম্মদ এয নাভ যলেলে। তাৎমেূণে বালফ এই প্রোলফ িীলনয
ভথেন মা একতদলক াতকোলনয প্রতত একধযলনয তকেফাতো অযতদলক তেক মতভতন িীন বাযত ম্পকে নো লথ
তযিাতরত োয এক শুব লঙ্কলতয ফাতো ফন কলয।১৫
বাযত াক ম্পলকেয াম্প্রততক গততপ্রকৃতত (Recent trend of Indo-Pak Relation): াম্প্রততক কালর
বাযত  াতকোলনয ভলধযকায ম্পকে একাতধক ইুযলক মকন্দ্র কলয আফততেত লে িলরলে। ফতেভান ভলে মম
ভে ইুয বাযত াক ম্পলকেয গততপ্রকৃততয িাতরকা তক্তয আলন আীন যলেলে, মই ভে ইুযগুতরয ভলধয
অনযতভ র উতযলত জতঙ্গ াভরা  ১৮ জন বাযতীে মনায ভৃতুয, তেুয জর িুতক্ত ভযা, Surgical Strike,
অভযনাথ মািীলদয য জতঙ্গ আক্রভণ, ৩৭০ নম্বয ধাযা, মনা ংঘললে তনত জতঙ্গ ফুযান োতন তফতকে, প্রাক্তন
মনৌ মনায আতধকাতযক কুরবূলণ প্রঙ্গ, িীন াতকোন অথেননততক কতযেয, মোকারা মত বাযত  িীলনয
মনাফাতনীয ভলধযকায িােুয রড়াই, াযস্পাতযক তফফৃতত  ারটা তফফৃততয রড়াই, অস্ত্র প্রততলমাতগতা  ীভালন্ত
োো মুি এফ মক মকন্দ্র কলয তিযত্রু প্রততলফী দুতট যালষ্ট্রয ভলধযকায ম্পকে এক তফলল ভািা রাব কলযলে।
এই ইুযগুতর তকবালফ বাযত াক ম্পকেলক তনেন্ত্রণ কযলে তা ফতেভালন শুধু দতক্ষণ এতোয যাজনীততলত নে তফশ্ব
যাজনীততয ইততাল এক গুরুবপূূণে আলরািয তফলে।
বাযত াতকোন লাদয দুতট যালষ্ট্রয ভলধযকায ম্পলকেয উত্তা ক্রভ ফাড়লত শুরু কলযলে। তফলল কলয জম্মু
কাশ্মীলযয উতযলত বাযতীে মনাফাতনীয মনা ঘাাঁতটলত ২০১৬ ালরয ১৮ই মলেম্বয জতঙ্গলদয কাুরুললাতিত
আক্রভলণয তকায ে ১৮ জন বাযতীে মনা। শুধু তাই নে াতকোলনয তযপ মথলক ীভালন্ত মিাযালগাপ্তা জতঙ্গ
আক্রভণ ক্রভ ফাড়লত শুরু কলযলে। এভনতক াক ফাতনী মুলিয ভে তনেভ কানুন মক রঙ্ঘন কলয তাতিক
তনভেভ বালফ ভধযমুগীে কােদাে অতযন্ত ফফেলযাতিত অভানতফকবালফ দুই বাযতীে মনা জোন মক তযা কলয তাাঁয
তযলেদ কলয। ঘটনাতট ঘলটলে কৃষ্ণঘাাঁতট মক্টলযয কালে। মইভে বাযতীে মনাফাতনী দুই জোন মেতরং
কলযতের, মইভে াতকোলনয ফেোয অযাকন তটভ ফা ফযাট তফনা প্রলযািনাে যলকট  ভটায ফলেণ কযলত থালক।
এই ঘটনাে তনত ে দুজন বাযতীে মনা। তাযয তালদয ভুণ্ডলেদ কলয তাাঁযা তনলে িলর মাে। াক মনাফাতনীয
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জঘনয  কদমেতভ আক্রভলণয তীব্র তনন্দা বাযতীে মনাফাতনী কলযলে।১৬ স্বাবাতফকবালফ বাযত তাাঁয মমাগয
জফালফয কথা ফলরলে। বাযত াতকোন মক মমাগয জফাফ মদোয জনয ২৮ ম মলেম্বয ২০১৬ ভধযযালি বাযতীে
মনাফাতনী তনেন্ত্রণ মযখা অততক্রভ কলয াক অতধকৃত কাশ্মীলযয অস্থােী জতঙ্গ কযাম্পগুতরয য আক্রভণ ংগতেত
কলযলে, এয পলর কভলক্ষ ৩৫ জতঙ্গয ভৃতুয লেলে ফলর বাযতীে মনাূলি খফয।ংঘললে ভৃতুয লেলে দুই াক
মনায। বাযতীে মনায তে. তজ. এভ  যণফীয তং জাতনলেলেন-

।
।
।
।

।’’ ১৭

াতকোন যকায  মনা Surgical Strike এয কথা অস্বীকায কলযলে। মতদ বাযলতয ক্ষ মথলক এই
ঘটনায য তবতে প্রকা কলয দাতফ কযা লেলে মম, তকবালফ বাযতীে মনা অতযন্ত দক্ষতায লঙ্গ তনেন্ত্রণ মযখা
মতযলে াক অতধকৃত কাশ্মীলযয অস্থােী জতঙ্গ ততফযগুতর ধং কলয তনযালদ আফায তপলয আলত ক্ষভ লেলে।
াতকোন যকায  মনা উবেই বাযলতয এধযলনয াপরযলক স্বীকৃতত জানােতন, কাযণ এয পলর তনলজলদয
মনাফাতনীয ফযথেতা মমভন প্রকাতত লফ তেক একইবালফ বাযত মম দীঘেতদন দাতফ কলয আলে াতকোন
যকালযয ভদলত াক অতধকৃত কাশ্মীলয বাযত তফলযাধী কামেকরা কযফায জনয মফতকেু অস্থােী জতঙ্গ কযাম্প তততয
কযা লেলে এই দাতফলক কামেত াতকোন স্বীকৃতত জানালত ফাধয লফ। তাই াতকোলনয ক্ষলথলক দাতফ কযা
লেলে মকানপ্রকায Surgical Strike এয ঘটনা ঘলটতন। তলফ বাযতীে মনা মমবালফ তফনা যলিানাে ীভালন্তয
ায মথলক গুতর িারাে এয পলর দুই াক মনায ভৃতুয লেলে, াতকোলনয প্রধানভন্ত্রী নোজ তযপ এই ঘটনা
তীব্রবালাে তনন্দা কলযলে। তততন ফলরলেন১৮

।
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এই তফলে মক মকন্দ্র কলয বাযত  াতকোলনয ভলধয উলত্তজনায াযদ ক্রভ ফৃতিপ্রাপ্ত লেলে।
২০১৭ ালরয ১০ই জুরাই কাশ্মীলযয অনন্তনালগ অভযনাথ মািীফাী ফালয য জতঙ্গলদয আক্রভণ ঘলট।
এই আক্রভলণ ৭ জন অভযনাথ মািী ভাযা মান।১৯ ঘটনািলক্র এযা ফাই গুজযাট যালজযয অতধফাী। তনযস্ত্র ভানুল
মখন বগফালনয কালে তনলজলক আত্মভেণ কলয ূণে রালবয জনয তফি অভযনাথ মািাে াতভর ে মই ভে
অততকেলত যাতিলফরা জতঙ্গলদয এই ধযলনয আক্রভণ তনভেভ অভানতফক তংস্র ভানতকতায তযিে ফন কলয।
অভযনাথ মািীলদয ভলধয আতঙ্ক  বলেয ফাতাফযণ তততয কলয একতদলক তফি অভযনাথ মািা ফেকযা 
অযতদলক তনলজলদয অতেবপূ জাতয কযা এই ীন ভানতকতা মথলক জতঙ্গযা আক্রভলণয রক্ষযফস্তু তালফ অভযনাথ
মািীলদয মফলে তনলেলে ফলর তফললজ্ঞ ভলরয ধাযণা। অতীলত ২০০০ ালর জতঙ্গলদয আক্রভলণ তনত লেতের
৩০ জন অভযনাথ মািী। এবালফই এযা বাযলতয অবযন্তলয অতস্থযতা তততযয ঘৃণয প্রলিষ্টাে তনলজলদযলক তনলোতজত
মযলখলে। তলফ আায কথা এই মম, এই ঘটনায লয  তফি অভযনাথ মািা ফে েতন। ভানুলজন তিগুণ উৎাল
যকাযী কড়া তনযাত্তায ভলধয তফি অভযনাথ মািাে তনলজলদযলক াতভর কলযলে, এভনতক কাশ্মীতয ভুতরভ
ভানুলজন  অভযনাথ মািীলদয কর প্রকায লমাতগতাে তনলজযা এতগলে এললে। কাশ্মীলযয অতধফাীযা
এধযলনয জতঙ্গ আক্রভলণয তীব্র তনন্দা কলযলে।
অযতদলক াতকোন তফশ্ব দযফালয বাযত মক কাতরভাতরপ্ত কযফায জনয যাষ্ট্রুলেয াধাযণ বায ভঞ্চলক
আফায ফযফায কযর। াতকোলনয প্রাক্তন প্রধানভন্ত্রী নোজ তযপ তম্মতরত জাততুলেয াধাযণ বাে
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(২০১৬)কাশ্মীয ইুযলক আফায তুলর ধযলরন এফং ুলকৌলর তততন উতযয ঘটনালক এতড়লে মগলরন। মনা
ংঘললে তনত জতঙ্গ ফুযান োতনলক াধাযণ কাশ্মীযীলদয মনতৃলবপূ গলড় ো নো ইনততপাদা -য (তফলদ্রা) প্রতীক
তালফ তততন অতবতত কলযলেন। মইলঙ্গ তততন ফলরন-

কাশ্মীয ভযা না তভটলর াতন্ত তপযলফ না। তকন্তু আলরািনায জনয বাযত ফেক্ষণ ূফে তে িাতলে যালখ।
বাযতলক ফুঝলত লফ, আলরািনা কলয ম াতকোনলক ধনয কযলে না।’’২০
এবালফ তততন কাশ্মীয ভযা ভাধান না োয জনয বাযতলক দােী কযলরন। অযতদলক বাযত াতকোলনয
এই ফক্তলফযয ভুতিত জফাফ তদলেলে। বাযলতয তফলদ ভন্ত্রলকয ভুখাি তফকা স্বরূ টুইট কলয জাতনলেলেন-

ফুযান োতনলক ভতভাতিত কলয তযপ ন্ত্রালয লঙ্গ াতকোলনয ম্পকেটা ফুতঝলে তদলরন।’২০
এই ফুযান োতন ইুযলক মকন্দ্র কলয বাযত  াতকোন উবে যালষ্ট্রয ভলধযকায িাানউলতায দুতট যালষ্ট্রয
ভলধযকায ম্পলকেয অফনতত ঘতটলেলে।
বাযলতয প্রাক্তন মনৌ মনায আতধকাতযক কুরবূলণ মাদফ মক াতকোন ফারুতিোন মথলক িযফৃতত্তয অতবলমালগ
মগ্রপ্তায কলয। াতকোন তালদয মনা আদারলত তফিালয কুরবূলণ মাদফ মক ভৃতুযদলণ্ডয তনলদে মদে। বাযত
জাতনলেলে কুরবূলণ তনলদোল তালক তফনা কাযলণ িযফৃতত্তয অতবলমালগ অতবমুক্ত কলয মগ্রপ্তায কযা লেলে। মতদ মনা
আদারলতয তনলদেল তালক ভৃতুযদণ্ড মদো ে তালর তা বাযত াক ম্পলকেয য প্রবাফ ড়লফ। বাযত
ভৃতুযদণ্ড মযাধ কযফায জনয আন্তজোততক তফিাযারলেয িাযস্থ ে। আন্তজোততক আদারলতয তনলদেল কুরবূলণ মাদলফয
পাাঁত আাতত স্থতগত যলেলে।২১ আন্তজোততক আদারলতয এই তনলদে বাযলতয কালে এক ফড় জে তালফ মদখলে
আন্তজোততক ভর। অযতদলক াতকোলনয কালে এ এক ফড় ধাক্কা। এয পলর াতকোন কামেত তা এভনতক াক
ংফাদ ভাধযলভ  াতকোন যকালযয বূতভকা ভালরাতিত লেলে। এতনলে বাযত  াতকোলনয ভলধয ফাকমুি
অফযাত যলেলে।
ভাভতেক কালর িীন  াতকোলনয ভলধয ফেুবপূূণে ম্পকে ক্রভ তক্তারী লে। এই ম্পলকেয ফেন
আয ভজফুত লেলে ‘িীন াতকোন অথেননততক কতযেয’ তততযয ভধয তদলে। মমখালন িীন তফুর তযভাণ অথে
তফতনলোগ কলযলে। এই প্রকিতট িীন  াতকোলনয ভধয তদলে মগলে। তফলল কলয াক অতধকৃত কাশ্মীলযয
তগরতগট  ফারতটোন এয ভধয তদলে প্রোতফত ‘িীন াতকোন অথেননততক কতযেয’ তট মগলে এয পলর বাযত এখালন
আতত্ত জাতনলেলে। বাযত তফলেতট যাষ্ট্রংলঘ  জাতনলেতের তকন্তু তনযাত্তা তযলদ তফলেতটলক গুরুবপূ মদেতন।
ম্প্রতত যাষ্ট্রলু েয এতোয অথেননততক  াভাতজক তফলে ংক্রান্ত কতভলনয তযলালটে আঙ্কা প্রকা কযা লেলে
মম, ‘িীন াতকোন অথেননততক কতযেয’ িারু লর কাশ্মীয ভযা আয জতটর আকায ধাযণ কযলফ। এতনলে বাযত
াক ম্পকে ক্রভ অফনততয আঙ্কা যলেলে।২২ মইলঙ্গ িীন বাযত  বুটান এয মোকারাভ ীভালন্ত যাো তততয 
মনা মভাতালেন মক মকন্দ্র কলয বাযত  িীলনয ভলধযকায নতুন কলয উলত্তজনা শুরু লেলে। এই ঘটনায
তযলপ্রতক্ষলত িীন  াতকোন আয তনকলট আলত শুরু কলযলে এফং দতক্ষণ এতোয যাজনীততলত উত্তা ক্রভ
ফৃতি ালে।
উংায (Conclusion): ফতেভান তফলশ্ব মম কলেকতট ভযায এখন স্থােী ভাধান মভলরতন তালদয ভলধয
অনযতভ র কাশ্মীয ভযা’। এই ভযা ভাধান না োয মেলন দােী তফফদভান যাষ্ট্রগুতরয অনড় ভানতকতা,
কট্টয মভৌরফাদী ংগেনগুতরয তফভ্রাতন্ত ভূরক প্রিায, ন্ত্রাফাদী কামেকরা  তফলশ্বয ভাতক্তধয যাষ্ট্রগুতরয এই
ভযালক তখণ্ডী কলয তনলজলদয ক্ষুদ্র স্বাথেততিয অশুব প্রলিষ্টা। দতক্ষণ এতোয স্থােী াতন্ত, প্রগতত, অগ্রগতত 
তফকালয স্বালথে কাশ্মীয ভযায ভাধান জরুযী। তফফদভান যাষ্ট্রগুতরয দাতেবপূীর যাষ্ট্রনােকলদয একথা উরতি
কযলত লফ মম, অলস্ত্রয তকংফা মুলিয ভাধযলভ ৃতথফীয মকান ভযায স্থােী ভাধান ম্ভফ নে। দুবোলগযয তফলে এই
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মম, অলনকভে যাষ্ট্রনােকযা দাতেবপূ-জ্ঞানীন তফফৃতত তদলে থালক এয পলর তযতস্থতত উত্তপ্ত লে লে। মমভন
াতকোলনয প্রাক্তন যাষ্ট্রতত Zulfikar Ali Bhutto একভে অতবভত প্রকা কলযতেলরন –
“We (Pakistan) will eat grass, even go hungry, but we will get one of our own
(Atom bomb)”.... We have no other choice! ২৩

পরশ্রুততলত ভযা ভাধালনয তযফলতে একপ্রকায মুলিয আফ তততয ে, মা াতন্ত প্রতক্রোলক ফযাত কলয।
একভাি গণতাতন্ত্রক িততলত াতন্তূণে উালে আলরািনায ভাধযলভ মম মকান জতটর ভযায ভাধান ম্ভফ।
এতফললে আভযা মনালফর াতন্ত ুযষ্কায জেী আিেতফ
এয একতট উিৃতত উলেখ কযলত াতয –
“If you want peace, you don't talk to your friends. You talk to your enemies” ২৪
Archbishop Desmond Tutu

ইততভলধয দুতট যাষ্ট্র মফ কলেকফায তনলজলদয ভলধয মুলি তরপ্ত লেতের এয পলর উবে যাষ্ট্রই আতথেক,
াভতযক, ফাতণতজযক তদক মথলক ক্ষততগ্রে লেলে, ফযাত লেলে উন্নেন ভূরক কভেমজ্ঞ, লফোতয উবে যাষ্ট্রই
াতযলেলে তালদয মদলপ্রতভক ফীয মমািালদয, অযতদলক রাবফান লেলে অস্ত্র ফযফােীযা। এ প্রলঙ্গ প্রাক্তন
ভাতকেন যাষ্ট্রতত আইলজনাোয এয একতট উতক্ত উলেখ কযলত াতয-

প্রতততট ফন্দুক তততয, প্রতততট যণতযী জলর বাালনা, প্রতততট যলকলট আগুন ধযালনায অথে মল মেন্ত র—
মাাঁযা ক্ষুধাতে, মাাঁলদয খাফায মনই, মাাঁযা ীলত কুাঁকলড় যলেলেন, মাাঁলদয ীতফস্ত্র মনই, আলর তাাঁলদয মথলক
িুতয কযা।’২৫
তাই উবে যালষ্ট্রয উতিত ভুক্তভলন এভন এক প্রকায তযলফ তততয কযা মালত তনলজলদয ভলধয লন্দ,
অতফশ্বা  বলেয তযলফ দূয ে, তযফলতে তফশ্বা, আস্থা  মৌালদেয ফেন প্রতততষ্ঠত ে। তলফ অতীলত 
এধযলনয উলদযাগ মনো লেতের তকন্তু দুতট যাষ্ট্র াতন্ত প্রতক্রোয য তনলজলদয আস্থা যাখলত ফযথে লেতের। মতদ
াতন্তূণে উালে কাশ্মীয ভযায ভাধান কযা মাে তালর তফলশ্বয কালে তা এক উলেখলমাগয দৃষ্টান্ত লে থাকলফ।
এলক্ষলি ভাতক্তধয যাষ্ট্র তালফ ভাতকেন মুক্তযাষ্ট্র  গণপ্রজাতন্ত্রী িীনলক ইততফািক বূতভকা ারন কযলত লফ।
এতফললে আভযা প্রাক্তন বাযলতয যাষ্ট্রতত প্রণফ ভুলখাাধযাে এয একতট উতক্ত উলেখ কযলত াতয"Let Jammu and Kashmir lead the way in the building of a new future for India.
Let it set an example to the rest of India and the world by showing how the entire
region can be transformed into a zone of peace, stability and prosperity." ২৬
-Pranab Mukherjee

অনযথাে দতক্ষণ এতো তথা ভগ্র তফলশ্ব কাশ্মীয ভযা এক অতন লঙ্কলতয ইতঙ্গত ফন কযলে।
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