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কািরয়া সংকেট ভারেতর ভূিমকা
কািরয়ােক ক

কের মািকন ও সািভেয়ত যু রা ভু

আেস। এিশয়ার অন তম

শি

কেরিছল। ১৯৪৭ সােলর ১৫ই আগ
জাট-িনরেপ
নীিত

িশিবেরর ঠা া যু

এিশয়ােত চেল

ভারত কািরয়া যু ে র উপশেম

পূ ণ ভূ িমকা

ভারত াধীনতা লাভ কের এক ত

পররা নীিত অথাৎ

পররা নীিত অনু সরণ কেরিছল। কািরয়া যু ে

ভারত তার জাটিনরেপ

হণ

পররা

েয়ােগর সু েযাগ পেয়িছল। ১৯৫০ সােল উ র ও দি ণ কািরয়ার মেধ সংঘাত

হেয়িছল। কািরয়া সমস া সমাধােনর জন সি িলত জািতপু
ভিবষ ৎ িনধারেণর জন জািতপু

উেদ াগ িনেয়িছল। কািরয়ার

একিট কিমশন িনেয়াগ কেরিছল। এই কিমশেনর সভাপিত িছল

ভারতীয় কূটনীিতিবদ ক. িপ. এম. মনন। িতিন বড় শি
না গলাবার পরামশ িদেয়িছেলন। িক

বৃ হৎ শি

েলােক কািরয়ার রাজনীিতেত মাথা

িল এই পরামশ উেপ া কেরিছল। তারা

িনেজেদর ােথ কািরয়ােক কােজ লািগেয়িছল।
কািরয়া যু

হেল সি িলত জািতপু

কেরিছল। উ র কািরয়াই

উ র কািরয়ােক আ মণকারী বেল ঘাষণা

থম ৩৮˚ রখা অিত ম কের দি ণ কািরয়ােক আ মণ কেরিছল।

ভারত সি িলত জািতপুে র এই ব ব েক মেন নয়। ভারেতর এই ভূ িমকা মািকনীেদর পে
ভকর হেয়িছল। ১৯৫০ সােলর ২৭ শ জুন সি িলত জািতপু
িব ে

দি ণ কািরয়ােক সাহায করা হেব এবং কািরয়ার শাি

রা েক অনু েরাধ করা হেয়িছল। ভারত এই

াব িনেয়িছল উ র কািরয়ার
ও িনরাপ া র ার জন সকল

াবেক সমথন কেরিছল। িক

দি ণ কািরয়ার সমথেন যখন যৗথ বািহনী পাঠােনার িস া

সি িলত জািতপু

িনেয়িছল তখন ভারত এই

াবেক সমথন কেরিন। কারন ভারত মেন কেরিছল যৗথ বািহনী কািরয়ার অভ ের
করেল কািরয়া সংকট আরও তী

হেব। ভারেতর তৎকালীন

উেদ াগ িনেয়িছেলন। িতিন মািকন রা পিত
শাি র

বা পাঠান। নহ

ধানম ী নহ

ু ম ান এবং সািভেয়ত রা

ধান

েবশ

শাি র জন
ািলেনর কােছ

সািভেয়ত রািশয়ােক পুনরায় জািতপুে র িনরাপ া পিরষেদ যাগ

দওয়ার অনু েরাধ কেরন। চীন, সািভেয়ত রািশয়া ও মািকন যু রা আলাপ আেলাচনার মাধ েম
কািরয়া সংকেটর সে াষজনক সমাধান ক ক এই
ভারেতর এই
কেরিছল।

াবেক

িদেয়িছল। িক

াব ভারত িদেয়িছল। সািভেয়ত যু রা

মািকন যু রা ভারেতর এই

ধু তাই নয় মািকনীরা ভারেতর এই

াবেক ‘আ াসেনর

াব ক

ত াখান

িত তাষণ’ বেল মেন

কেরিছল।
মািকন যু রাে র মদেত সি িলত জািতপুে র বািহনী ম াক আথােরর নতৃে
অিত ম কের উ র কািরয়ােত
আ মণ করেব। নহ

৩৮˚ রখা

েবশ কেরিছল। ভারত বুঝেত পেরিছল মািকন যু রা চীনেক

বেলিছেলন মািকন যু রা

সি িলত জািতপু েক NATO –র একিট

স সািরত সং রেণ পিরণত কেরেছ। সি িলত জািতপু

শাি র জন আর চ া করেছ না, এই

সংগঠন যু ে র সংগঠেন পিরণত হেয়েছ।
রা সংেঘর বািহনী উ র কািরয়া ক অিধকার কের চীন সীমাে
বষণ

করেল চীন ভারতীয় রা দূ ত পাি কেরর মাধ েম তী

িতবােদ কান কাজ হয়িন। ফল
কািরয়া যু ে র
হয়। নহ

ইয়ালু নদীর তীের বামা
িতবাদ জানায়। িক

এই

প চীন উ র কািরয়ােক সমথন করেত এিগেয় এেল

কৃিত বদেল যায়। কািরয়ােক ক

কের নতুন কের চীন – মািকন যু

পিরি িতেক াভািবক কের তালার জন একিট আ জািতক সে লেনর উপর জার

িদেয়িছেলন। সি িলত জািতপু

মািকন যু রাে র চােপ চীনেক আ মণকারী বেল ঘাষণা

কেরিছল। ভারত এই ঘাষণার িবেরািধতা কেরিছল। ভারেতর ব ব িছল চীন আ াসেনর
মেনাভাব িনেয় এই কািরয়া যু ে

যাগ দয়িন। িনেজর িনরাপ ার

িদেত বাধ হেয়েছ। ভারেতর ব ব িছল মািকন যু রা ই
কািরয়ােক আ মণ কেরিছল এবং চীন তার পা া

ােথ চীন এই যু ে

যাগ

থম ৩৮˚ রখা অিত ম কের উ র

িতেরাধ কেরিছল।

াভািবকভােব মািকন

যু রা ভারেতর এই মেনাভােবর সমােলাচনা কেরিছল। ভারত সিঠকভােব কািরয়া সংকেট তার
ভূ িমকা পালন করেত পেরিছল। মািকন যু রাে র মেতা বৃ হৎ শি র চাখ রাঙািনেক উেপ া
করার সৎ সাহস ভারত দিখেয়িছল। ভারেতর উেদ ােগই যু
সভাপিতে

যু

ব ী িবিনমেয়র কাজ

িবরিত ঘাষণা হেয়িছল। ভারেতর

হেয়িছল। কািরয়া সংকট সমাধােন ভারেতর ভূ িমকা

আ জািতক রাজনীিতেত তার অব ান সু দৃঢ় কেরিছল।

