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রাফালে চুক্তির সারাংশ : কাঠগড়ায় নলরন্দ্র ম�াদী
রাফালে চুক্তি ম�াদী সরকালরর ক্িতলরর দুর্ীক্ত ও ধান্ার পুঁক্িবালদর স্তূপলক মেলক 

রাখা পদ্াক্িলক মেঁড়াফািা কলর ক্দলেলে। শুধু তাই রে, ১২৬ক্ি রাফালে যুদ্ধক্ব�ার মকরার 

পূব্বত্ী পক্রকল্পরা মেলক সলর এলস রতুর কলর উড়লত-প্রস্তুত ৩৬ক্ি রাফালে মকরার 

মপেলর কী কী ঘিরা কাি কলরলে তা উল্াচলরর �লধযে ক্দলে এই সব্লেষ প্রক্তরক্া 

মকলেঙ্াক্রলত প্রধার�ন্তীর সরাসক্র ভূক্�কা খুব স্পষ্টিালব প্রকাে মপলেলে।

ক্�ক্িোলত সালবক ফরাক্স মপ্রক্সলিন্ট ফাঁলসাো ওোঁলদর সম্প্রক্ত প্রকাক্েত ক্ববৃক্ত 

ম�াদী সরকালরর ক্�েযোচার ও মকলেঙ্াক্র ধা�াচাপা মদওোর প্রলচষ্টা ফাঁস কলর ক্দলেলে। 

রাফালে চুক্তি স্াক্লরর স�েকার ফরাসী রাষ্ট্রপক্ত ওোঁদ একক্ি ফরাসী ওলেবসাইিলক 

বলের ময রাফালে চুক্তিলত িারতীে অংেীদালরর রা� িারত সরকারই প্রস্াব কলরক্েলের 

এবং ফরাক্স সরকার বা ক্ব�ার ক্র�্াতা দাসাউ এ ক্বষলে মকালরা কো বলেক্র। ক্তক্র 

স্পষ্টিালব বলেলের ‘‘আ�ালদর এবযোপালর পেলন্র মকালরা প্রশ্নই ক্েে রা’’।

এই ক্ববৃক্ত মদওোর পলরর ক্দর, ২২মে মসলটেম্বর, ওোঁদ ক্বষেক্ি ফরাক্স সংবাদ সংস্া 

এ এফ ক্প-মক আরও স্পষ্ট কলর বলেক্েলের। এ এফ ক্প-র প্রক্তলবদলর বো হলেলে, 

‘‘ওোঁদ বলের ময ম�াদী সরকালরর ক্�তাে আসার পর রাফালে চুক্তির আলোচরাে 

একক্ি রতুর সূলরের অংে ক্হসালব ক্রোলেন্স গ্রুলপর রা� হাক্ির করা হলেক্েে’’।

ফলে মদলের প্রক্তরক্া�ন্তী ক্র�্ো সীতারা�র এতক্দর ময হাবিাব মদখাক্ছিলের 

এইসব কাণ্ডকারখারা তার পদ্াফাঁস কলর ক্দলেলে। মসািাসাপিা মবাঝা যালছি আম্বাক্রর 

সলগে চুক্তিলত বাধযে হলেক্েে দাসাউ। সীতার�র কলেকক্দর আলেও দাক্ব কলরক্েলের ময 

দাসাউ মকার িারতীে অংেীদার ক্রব্াচর করলে মস ক্বষলে িারত সরকালরর মকারও 

িারালবাঝা ক্েে রা এবং এই ক্সদ্ধালতে িারত সরকালরর মকালরা ভূক্�কা ক্েে রা।

এ মক্লরে মবাঝা দরকার মকর এই িারতীে অফলসি অংেীদার মকলেঙ্াক্র প্র�ালের 

একক্ি গুরুত্বপূে্ সূরে। ২০১২ সালে, িারতীে ক্ব�ার বাক্হরীর িরযে ১২৬ক্ি িগেী ক্ব�ার 

মকরার িরযে মখাো দরপরে �ূেযোের প্রক্রিোর �াধযেল� দাসাউ-র ততক্র রাফালের িগেী 

মিিগুক্ে ক্রব্াচর করা হলেক্েে। স�লঝাতা স্ারলক (এ� ও ইউ) উক্লিক্খত হে ১০৮ক্ি 

রাফালে যুদ্ধক্ব�ার ততক্রর িরযে রাষ্ট্রােত্ত সংস্া ক্হন্ুস্ার এযোলরারক্িক্স ক্েক্�লিি (হযোে, 

HAL) দাসাউ-র অংেীদার োকলব। (১৮ক্ি যুদ্ধক্ব�ার উড়লত-প্রস্তুত অবস্ালতই মকরা 

হলেক্েে।)

ক্কন্তু ২০১৫ সালের এক্প্রে �ালস প্রধার�ন্তী ম�াদী পযোক্রলস যাওোর পলরই 
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রািকীেিালব ঘিরার েক্ত পক্রবত্র ঘলি। ১২৬ক্ি যুদ্ধক্ব�ার মকরার চুক্তি বাক্তে করা 

হে এবং তার বদলে ৩৬ক্ি উড়লত-প্রস্তুত অবস্াে োকা ক্ব�ার মকরার িলরযে দাসাউ-র 

সালে একক্ি রতুর চুক্তি স্াক্ক্রত হে। এোড়াও ক্রধ্াক্রত হে ৫০ েতাংে অফলসি 

ক্লি, যা পূরলের িরযে অক্রে আম্বাক্রর ক্রোলেন্স ক্িলফন্স ক্েক্�লিি মকাম্াক্রলক প্রাে 

২০,০০০ মকাক্ি িাকা �ূলেযের চুক্তির প্রধার অংেীদার ক্হসালব ক্রব্াক্চত করা হে।

িারতীে ক্ব�ারবাক্হরীর দরাদক্র আর �ূেযোেলরর দীঘ্ প্রক্রিোর পর ময চুক্তিক্ি করা 

হলেক্েে কী কারলে মসিা রাকচ হলো তা আি পয্তে সলতোষিরকিালব বযোখযো করা 

হেক্র। িারলতর ময ১২৬ক্ি িগেী ক্ব�ার দরকার এ ক্রলে মকাোও মকালরা ক্বতক্ ক্েে রা 

কারে ক্ব�ারবাক্হরীর ৪২ক্ি ম্াোড্রর বরাদ্দ োকলেও প্রলোিলরর তুেরাে এখর হালত 

অলরক ক� ক্ব�ার রলেলে।

ম�াদী সরকার ক্বলেষ কলর তার প্রক্তরক্া�ন্তী ক্র�্ো সীতারা�র ও অে্�ন্তী অরুে 

মিিক্েলক ক্দলে ক্বষেিা গুক্েলে মদবার মচষ্টা করলে। তাঁরা বেলের ময দরদা� ক্িক 

করা আর হযোে-এর সলগে সহ-উৎপাদর চুক্তি ক্রলে আলোচরা এলোেক্র বলেই আলের 

চুক্তির কাি ে�লক মেক্েে। ক্র�্ো সীতারা�র একক্ি সাক্াৎকালর বলেলের ময হযোে-

এর পক্রকািাল�ােত অবস্ার কারলেই দাসাউ ওলদর সলগে মকারও চুক্তি করলত পালরক্র। 

ক্বপালক পলড় অল্াবলর সীতারা�র েুলি মেলের ফালন্স। তালতও �ুখরক্া হেক্র।

সম্প্রক্ত তাঁর এই অপবযোখযোক্ি সম্ূে্ রসযোৎ কলর ক্দলেলের হযোলের সদযে প্রাতির 

মচোর�যোর ক্ি সুবে্ রািু। তাঁর যুক্তি, এই �ুহূলত্ মযিা িারতীে বােুলসরার প্রধার অস্ত্র, 

মসই চতুে্ প্রিল্র ২৫ িলরর যুদ্ধক্ব�ার সুলখাই-৩০ যখর হযোে কাঁচা�াে পয্াে মেলক 

শুরু কলর মেষ পয্াে পয্তে ক্রলিই বারালত পালর, তাহলে আর কী বোর োলক? অে্াৎ 

প্রশ্নাতীতিালব হযোে-এর রাফালে বারালরার ক্�তা আলে।

ক্র�্োর যুক্তি ক্েে ইউ ক্প এ আ�লে হযোে-এর সলগে রাফালে ক্র�্ােকারী ফরাক্স 

সংস্া দাসাউ-র মবাঝাপড়াই হেক্র। ক্কন্তু রািু বলের, ‘‘আ�রা রাফালেও সফে হতা�। 

সবই ক্িক হলে ক্েলেক্েে। দুই মকাম্াক্র মযৌে কালির চুক্তি সই কলর সরকারলক ক্দলেও 

ক্দলেক্েে। সরকারলক বেুর রা সব ফাইে প্রকালেযে আরলত। ফাইে  মেলকই সব পক্রষ্ার 

হলে যালব’’।

হযোলের প্রাতির মচোর�যোর ময সক্তযে কোই বেলের তা মবাঝা মেলে দাসাউ-র প্রধার 

ক্রব্াহী ক�্কত্া (ক্সইও) এক্রক ট্যোক্পোলরর একক্ি সংবাদ সলমেের মেলক মযখালর ক্তক্র 

বলেলের িারলতর প্রধার�ন্তীর ফান্স সফলরর দুই সপ্াহ আলে চুক্তিক্ি ‘‘৯৫ েতাংে 

সম্ূে্’’ ক্েে এবং হযোে-এর সালে একক্ি কালির েক্রকারা (WORK-SHARE) চুক্তি 

স্াক্ক্রত হলে মেক্েে।

এখালরই ধান্ার পুঁক্িবালদর প্রসগে শুরু। ময ক্রোলেন্স ক্িলফন্স ক্েক্�লিলির সা�ক্রক 

উৎপাদলর মকারও পূব্ অক্িজ্ঞতা মরই, যুদ্ধ ক্ব�ার ততক্রর িরযে যার মকালরা পক্রকািাল�া 

মরই, ময গ্রুলপর অলরক মকাম্াক্র বযোপক ঋলের িালর রুযেব্জ...ক্কিালব এ�র একক্ি 

বযেক্তিেত �াক্েকারার মকাম্াক্রলক এরক� অতযোধুক্রক যুদ্ধক্ব�ালরর সরঞ্া� উৎপাদলরর 
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কাি মদওো হে? রহসযেিা কী?

এর িবাব খুঁিলত মেলেই আলস প্রধার�ন্তী রলরন্দ্র ম�াদীর সরাসক্র ভূক্�কার কো। 

২০১৫ সালের এক্প্রে �ালস ম�াদী সরকাক্র সফলর ফালন্স ক্েলেক্েলের। সফলরর আলে 

সরকালরর মকার স্লর মকালরা আলোচরা হেক্র ময দাসাউ-র ১২৬ক্ি ক্ব�ার মকরার চুক্তির 

অবসার ঘিালরা উক্চত বা এর মচলে অলরক অল্প সংখযোর ক্ব�ার মকরার চুক্তি করা উক্চত। 

ক্ররাপত্তা ক্বষেক কযোক্বলরি কক্�ক্িলত এই ক্বষেক্ি মকালরািালবই যাচাই করা হেক্র। 

ম�াদীর পযোক্রলস যাওোর কলেক ঘণ্া আলে ক্বষেক্ি প্রক্তরক্া�ন্তী �লরাহর পক্রক্ারলক 

িারালরা হলেক্েে।

অতঃপর প্রধার�ন্তী ফান্স সফলর যার এবং তাঁর সফরসগেী �ারুষিলরর �লধযে োলকর 

অক্রে আম্বাক্র। একক্ি প্রক্তলবদলর প্রকাক্েত হলেলে রতুর চুক্তি মঘাষোর পর অক্রে 

আম্বাক্র দাসাউ মকাম্াক্রর ক্স ই ও-র সালে আলোচরা কলরলের। অতএব, ক্বশ্াস করার 

যলেষ্ট কারে আলে ময ম�াদীর পরা�লে্ই এই ফরাসী মকাম্াক্র অক্রে আম্বাক্রর সালে 

চুক্তির ক্সদ্ধাতে ক্রলেলে।

মবাঝা মেে হযোে-মক বাদ ক্দলে একক্ি মবসরকা  ক্র সংস্ালক মবলে মরওো ম�াদী 

সরকালরর প্রক্তরক্া মক্লরে মবসরকাক্রকরলের রীক্তর সলগে �ারারসই। ক্কন্তু একক্ি 

মযােযেতাহীর সংস্ালক মবলে মরওো মেলক, স্পষ্টিালব, অরযে ক্কেু মবাঝা যাে। মবাঝা যাে 

ময এলক্লরে একক্ি পারস্পক্রক উপকার ক্বক্র�ে পদ্ধক্ত কাি কলরলে।

তাোড়া, রতুর চুক্তিলত রাফালে যুদ্ধ ক্ব�ালরর ময দা� ক্রধ্াক্রত হলেলে তা আলের 

চুক্তিলত রক্েবদ্ধ দাল�র ক্বিগুে। এই ক্বষেক্ি মোপর করলতই ম�াদী সরকার সংসলদ 

ক্ব�ালরর �ূলেযের ক্ববরে ক্দলত অস্ীকার কলরলে।

ক্কেু িাষযেকার বোর মচষ্টা কলরলের ময এই চুক্তির ক্বষলে এখলরা পয্তে মকারও 

আক্ে্ক মেরলদলরর ক্বষে উলি আলসক্র। তলব, এই প্রসগে আলোচরার স�ে �লর রাখলত 

হলব, ম�াদীর িারলত দুর্ীক্ত ক্বক্ধসমেত হলে উলিলে। এখর এ�রক্ক ঘুলষর িাকা ক্রব্াচরী 

বলডের �াধযেল� আইরত মদওো যাে, মকার প্রশ্ন োড়াই।

বৃহত্তর মপ্রক্ক্লত িাবলে প্রধার�ন্তীর এলহর মস্ছিাচারী ক�্কালণ্ড সবলচলে ক্ক্তগ্রস্ 

হলছি িাতীে ক্ররাপত্তা। বােুলসরার যুদ্ধক্ব�ালরর ম্াোড্রলরর ঘািক্ত অলরকক্দলরর। এই 

ক্বষলে দরপরে বা ক্রলকালেস্ট ফর প্রলপািাে (আর এফ ক্প) িাক্র করা হে ইউ ক্প এ 

সরকালরর অধীর ২০০৭ সালে। দীঘ্ আলোচরা, পয্ালোচরার পর বাোই করা হে 

পেলন্র িগেী ক্ব�ারক্ি এবং দাসাউ মকাম্াক্রর ১২৬ক্ি রাফালের িরযে চুক্তি করা হে 

২০১২-মত।

এই চুক্তির বাস্বাের ত্বরাক্বিত করার পক্রবলত্, ম�াদী এক্ি রাকচ করলের। পক্রবলত্ 

�ারে দুক্ি ম্াোড্রলর অে্াৎ ৩৬ক্ি ক্ব�ার মকরার বযেবস্া করা হলেলে যা আলদৌ ক্ব�ার 

বাক্হরীর চাক্হদা পূরে করলব রা। তাোড়া মযলহতু এগুলো মরক্িল�ি মকরা হলছি তাই মকার 

প্রযুক্তির হস্াতের ঘিলব রা। তার মচলেও বড় কো বােুলসরা সম্প্রক্ত সরকারলক ১১০ক্ি 

িগেী ক্ব�ার ক্করলত রতুর কলর অরুলরাধ কলরলে। সুতরাং পুলরা প্রক্রিোক্ি এক দেক ধলর 
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ক্বেক্ম্বত হওো োড়া আর ক্কেুই ঘিলো রা।

তাই প্রধার�ন্তীর ক্বরুলদ্ধ দুক্ি প্রধার অক্িলযাে — ক্তক্র িাতীে ক্ররাপত্তার সলগে 

আপস করলের এবং দুর্ীক্ত ও ধান্ার ধরতন্তলক উৎসাক্হত করলের। এই দুই �ারাত্মক 

অক্িলযালের ক্বচার করলত একক্ি মযৌে সংসদীে কক্�ক্ি েির প্রলোির যা মোিা চুক্তিলক 

পয্ালোচরা করলব এবং প্রধার�ন্তীর ভূক্�কা খক্তলে মদখলব।

রাফালে মকলেঙ্াক্র : ক্িস্ালর মিাঝা
রাফালে মকলেঙ্াক্র অলরকিা মসই প্রবাদতুেযে মপঁোলির �লতা যার একক্ি মখাসা 

োড়ালে আপক্র মদখলবর তোে অরুরূপ আলরকিা মখাসা আলে। এবং এিালব মখাসা 

োড়ালত োড়ালত ক্কেুক্লের �লধযেই দুর্ীক্তর কটু ঝাঁলি আপরার মচাখ িলর িে আসলব। 

এখরকার সবলচলে সাম্প্রক্তক মখাসাক্ি হলো ফালন্সর তৎকােীর রাষ্ট্রপক্ত ফাঁলসাো 

ওোঁলদর বতিবযে। �লর রাখলত হলব ওোঁদ মপ্রক্সলিন্ট োকা কালেই ২০১৫ সালে মস মদে 

সফলর ক্েলে রলরন্দ্র ম�াদী রাফালে চুক্তি কলরক্েলের।

িারলত এর আলে কখলরাই মকউ এরক� পক্রক্স্ক্ত মদলখক্র, মযখালর প্রধার�ন্তী ক্রলি 

মদলের প্রক্তরক্া বযেবস্াে িরযে প্রলোিরীে সরঞ্া� এবং হাি্ওেযোর মকরার ক্বষলে িক্ড়ত 

অরযে মকার কর্্পলক্র সালে (এ�রক্ক ক্ব�ারবাক্হরীর সালেও) মকারও আলোচরা োড়াই 

সরাসক্র হস্লক্প কলর আলেকার আ�লে করা ক্ব�ার মকরা সংরিাতে প্রক্তরক্া চুক্তি 

রদ করলত উলদযোেী হলেলের। মযরক� স্ূেিালব একক্ি আতেি্াক্তক প্রক্তরক্া চুক্তিলত 

অক্রে আম্বাক্রর �াক্েকারাধীর মকাম্াক্রর স্াে্রক্া ও ক্বস্ালরর উলদযোে মরওো হলেলে, 

এলদলে ধান্ার েেতলন্তর এরক� রক্ির আলে কখলরা মকউ মদলখক্র।

এিাও স্পষ্ট ময এই ক্বষলে প্রে� মেলক মেষপয্তে দাে প্রধার�ন্তী ম�াদীরই ক্যক্র 

বযেক্তিেতিালব এবং প্রতযেক্িালব এই মবাঝাপড়া সম্ন্ন কলরলের।

তার পাোপাক্ে আলের আ�ালদর প্রক্তরক্া�ন্তী—ক্র�্ো সীতারা�র, যার এ ক্বষলে 

অরে্ে অসতযে বেলত ক্কংবা একিা রবরত্ন ক্েলরাপা পাওো রাষ্ট্রােত্ত সংস্ালক মবইজ্জত 

করলত ক্কেু�ারে বালধ রা, কারে ক্তক্র তাঁর মদলের রে বরং তাঁর মরতার প্রক্তরক্ালতই 

এক�ারে দােবদ্ধ।

আসুর আ�রা প্রলশ্নাত্তর ধাঁলচ রাফালে চুক্তি ক্রলে খাক্রক ক্বেলদ আলোচরা কলর 

ক্রই। এই আলোচরা মেলক স্পষ্ট হলব ক্স ক্প আই (এ�) ও অরযোরযে ক্বলরাধী দে রাফালে 

ঘিরা তদলতের িরযে মযৌে সংসদীে কক্�ক্ি েিলরর ময দাক্ব িারালছি তা কী প্রবেিালব 

যুক্তিযুতি।

আলগর রাফালে চুক্তিলে কী ক্িে?
প্রাে এক দেক ধলর মবাক্েং, েকক্হি-সহ ে’ক্ি প্রক্তলযােী মকাম্াক্রর ক্ব�ালরর 

ক�্দক্তা যাচাই করার পর ফালন্সর দাসাউ এক্িলেেলরর ততক্র অতযোধুক্রক প্রযুক্তির 

রাফালে যুদ্ধক্ব�ারলক মকরার িলরযে মবলে মরে ইউ ক্প এ সরকার। বফস্ মকলেঙ্াক্রসহ 
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অরযোরযে প্রক্তরক্া সরঞ্া� সংরিাতে মকলেঙ্াক্রর কো �াোে মরলখ বাোই পব্ 

পক্রচাক্েত হে মখাো মিডোলরর �াধযেল�। ১২৬ক্ি ক্বশ্�ালরর যুদ্ধক্ব�ার অে্াৎ এ�ার ক্স 

এ...‘�াক্টিলরাে অযোিিান্সি ক�বযোি এোররিাফি’ মকরার মিডোর প্রক্রিোর আর এফ 

আই (ক্রলকালেস্ট ফর ইরফরল�ের) পয্ােক্ি শুরু হে ২০০৪-এ। পলর ২০০৭-এ আর 

এফ ক্প (ক্রলকালেস্ট ফর প্রলপািাে) পলব্ ক্সদ্ধাতে পােলি েক্তিোেী ক্�ক্িো� �াক্টি 

মরাে ক�বযোি এোররিযোফি (এ�এ�আরক্সএ) মকরার উলদযোে মরওো হে। িারতীে 

ক্ব�ারবাক্হরী ১২৬ক্ি ক্ব�ালরর প্রলোিলরর কো িাক্রলেক্েে। মদলে ততক্র মতিস, 

রাক্েোর সুলখাই-৩০ োড়াও ক্ব�ারবাক্হরীর সম্ালর ১২৬ক্ি রাফালে যুতি হলে দারুে 

ঘিরা ঘিলব বলে �লর কলরক্েলের সংক্লিষ্ট �হলের অলরলকই।

২০১২ সালে দীঘ্ ও খুঁক্িরাক্ি ক্বচার ক্বলবচরার পর প্রধারত ক্বক্িন্ন ক্ব�ালরর 

িীবরচলরির (িীবরকােবযোপী) খরচ তুেরা কলর চূড়াতে পয্ালে রাফালে ক্ব�ারক্ি 

ক্রব্াক্চত হলেক্েে। মিডোর অরুযােী কো ক্েে, প্রে� ১৮ক্ি ক্ব�ার দাসাউ-এর মেলক 

সরাসক্র মকরা হলব। অবক্েষ্ট ১০৮ক্ি িারলত ততক্র করলব মদলের প্রক্তরক্া মক্লরে 

রবরত্ন রাষ্ট্রােত্ত মকাম্াক্র ক্হন্ুস্ার এযোলরারক্িক্স ক্েক্�লিি (হযোে), দাসাউ মেলক প্রযুক্তি 

হস্াতেলরর �াধযেল�। ফলে মবাঝাই যালছি এই চুক্তির ফলে িারত মকবে িগেী ক্ব�ারগুক্ে 

অি্র করলতা রা, পরবত্ীকালে ক্ব�ার ততক্রর মক্লরে বা অরযোরযে ক্েলল্প বযেবহালরর িরযেও 

উন্নত প্রযুক্তি করােত্ত করলত পারলতা। িারত সব স�লেই এই পদ্ধক্ত পেন্ কলর; এর 

ফলে উৎপাদলর স্ালদক্েকতা উৎসাক্হত হে ও প্রযুক্তিলত স্ক্রি্রতা আলস।

ম�াদীর রাফালে চুক্তিক্ি ক্করক�?
এই রাফালে চুক্তি যখর প্রাে চূড়াতে পয্ালে তখর প্রধার�ন্তী রলরন্দ্র ম�াদীর পযোক্রস 

সফলরর স�ে ২০১৫ সালের এক্প্রে �ালস আচ�কা এই চুক্তি মকালরা বযোখযো োড়া 

বাক্তে করা হে। ফরাক্স মপ্রক্সলিন্ট ফাঁলসাো ওোঁলদর সলগে তবিলক ম�াদী ক্সদ্ধাতে 

ক্রলের আলেকার ১২৬ক্ি ক্ব�ার মকরার চুক্তি বদলে সরকার মেলক সরকার মেরলদলরর 

ক্িক্ত্তলত সরাসক্র শুধু�ারে ৩৬ক্ি রাফালে ক্ব�ার ক্করলত। এই ৩৬ক্ি দাসাউ-র ক্ব�ালরর 

প্রলতযেকক্ি সম্ূে্রূলপ ফালন্স ততক্র হলব। ম�াদীর সফরকালে ক্রোলেন্স অক্রে ধীরুিাই 

আম্বাক্র গ্রুলপর (Reliance ADAG) অক্রে আম্বাক্র পযোক্রলস ক্েলের। পলর আম্বাক্রর 

মকাম্াক্র দাসাউ মকাম্াক্রর অফলসি অংেীদার মঘাক্ষত হে।

স্পষ্টতই, মযখালর মকবে�ারে ৩৬ক্ি উলড়ািাহাি উড়লত প্রস্তুত অবস্াে মকরা 

হলছি, মসখালর প্রযুক্তি স্ারাতেলরর মকার প্রশ্ন মরই। অফলসলির মক্লরে, সব প্রক্তরক্া 

মেরলদলরই যা হে, ফান্স মেলক ময ৩৬ক্ি রাফালে িারলত আসার কো মসগুক্ে বারালরার 

ক্বষলে মকারও ভূক্�কা োকলব রা। অফলসলির ভূক্�কা োকলব দাসাউ-র ক্বোসবহুে 

ফযোেকর ক্সক্রলির মিি বারালরাে। এইিালব অতযোধুক্রক ক্ব�ালরর মদেীে উৎপাদলরর 

সম্াবরা এবং ক্বলদেী অতযোধুক্রক প্রযুক্তি অি্র ও আহরলের সুলযাে রষ্ট করা হলো। 

২০১৬ সালের ২৩ মসলটেম্বর রোক্দক্লিলত িারত ও ফান্স দুই মদলের প্রক্তরক্া�ন্তীর 
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�লধযে এক্বষলে কো চূড়াতে হে। ৩৬ক্ি রাফালের পয্ােরিক্�ক সরবরাহ শুরু হবার কো 

২০১৯-এর মসলটেম্বর/অল্াবর মেলক আর মেষ হবার কো ২০২২ সালের এক্প্রলে।

প্রাে এক দেলকর দীঘ্ প্রক্রিোর �লধযে ক্দলে মখাো দরপরে প্রক্রিোর �াধযেল� ১২৬ক্ি 

ক্ব�ার মকরার ময চুক্তি করা হক্ছিে তালক সরাসক্র �ারে ৩৬ক্ি ক্ব�ার মকরার চুক্তিলত 

পক্রেত করা হলো মকর? আি পয্তে এক্বষলে প্রধার�ন্তীর দপ্র বা প্রক্তরক্া �ন্তোেে 

(MoD) মেলক মকারও বযোখযো মদওো হেক্র। মক ক্ব�ালরর দা� ক্িক করার ক্সদ্ধাতে 

ক্রলেলে? এই ৩৬ সংখযোক্ি ক্িক করেই বা মক? এখলরা পয্তে এই প্রশ্নগুক্ের �লধযে 

একিারও উত্তর মদওো হেক্র।

�ারে ৩৬ক্ি যুদ্ধক্ব�ার সরাসক্র ক্কলর িারতীে বােুলসরার কাক্ক্ক্ত েক্তি পূরলের 

মকারও সম্াবরা মরই। এরফলে ম�াি ক্ব�ার সংখযো যা দাঁড়ালব তা এখলরা প্রলোিরীে 

ম্াোড্রর সংখযোর মচলে অলরক ক�। প্রক্তরক্া �ন্তোেে এখর ১১০ক্ি ক্ব�ালরর িরযে 

রতুর দরপলরের কো বেলে।

তাহলে আলের চুক্তি মকর বাক্তে করা হলো? মকর আ�রা আবার প্রক্তরক্া সরঞ্া� 

টুকলরা টুকলরা মকরাকািার ভুে পে গ্রহে করলত চলেক্ে?

ম�াদী চুক্তি অলনক মিক্শ ি্যয়িহুে হলে পালর
আলের চুক্তি অরুযােী ২০১৫-র এক্প্রলের ক্বক্র�ে হালর ১২৬ক্ি ক্ব�ালরর দা� প্রাে 

৫৩,৩৫০ মকাক্ি িাকা �ালর ক্ব�ার প্রক্ত ৪২৩ মকাক্ি িাকা। প্রক্তরক্া �ন্তোেলের 

রাষ্ট্র�ন্তী সুিাষ িা�লর এই বেলরর শুরুলত সংসলদ িাক্রলেলের, রতুর করা চুক্তি অরুযােী 

মকরা প্রক্তক্ি ক্ব�ালরর �ূে �ূেযে ৬৭০ মকাক্ি িাকা (সূরে : ক্ফরাক্ন্সোে এক্সলপ্রস, ১২ �াচ্ 

২০১৮)। আরুষক্গেক অযোি-অরগুক্ের সালে একলরে ক্বলবচরা করলে রতুর চুক্তির িরযে 

ক্ব�ার প্রক্ত বত্�ার দা� প্রাে ১৪০৬ মকাক্ি িাকা।

প্রেল� প্রক্তরক্া�ন্তী ক্র�্ো সীতারা�র রালফলের প্রকৃত দা� ক্বষেক তেযে ক্�ক্িোলক 

িাক্রলে মদলবর বলে কো ক্দলেক্েলের। পরবত্ীলত, ম�াদী সরকার এবং তার প্রক্তরক্া 

দপ্র িারাে চুক্তির মোপরীেতা রক্া সংরিাতে এক ধারার িরযে রাফালের দাল�র পূে্াগে 

তেযে তারা প্রকাে করলত পারলে রা। এ ক্বষলে িাষযেকালররা ক্রক্দ্ষ্টিালব উললিখ কলরলের, 

মোপরীেতা সংরিাতে ধারাক্ি শুধু�ারে সরঞ্াল�র প্রকৃত ক্ববরলের সলগে সম্ক্ক্ত, তালদর 

�ূলেযের সলগে রা। ফরাক্স সরকারও ক্বষেক্ি ক্রক্চিত কলর বলেলে ময, শুধু মকৌেেেত 

ক্ববরে বাদ ক্দলে িারত সরকার তার সংসদ ও িরেলের কালে বাক্ক কী প্রকাে করলব 

তা তারাই ক্রধ্ারে করলব।

সরকালরর পলক্ দুঃসংবাদ হলো ক্র�্াতা সংস্া দাসাউ ইলতা�লধযেই ২০১৭ সালের 

আক্ে্ক প্রক্তলবদলর রাফালে যুদ্ধক্ব�ালরর দা� প্রকাে কলর ক্দলেলে। মসই প্রক্তলবদর 

অরুযােী এই খালত ১ অল্াবলরর ক্বক্র�ে হালর ম�াি দা� পলড়লে ৭.৪ ক্বক্েের িোর 

বা ৫৩,৮৭০ মকাক্ি িাকা।

�ূে চুক্তিলত রক্েবদ্ধ দাল�র ক্বস্াক্রত তেযে প্রকাে রা করার সরকালরর একগুঁলে 
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�লরািালবর িলরযে দাল�র যুক্তিযুতি তুেরা�ূেক ক্বচার করা কক্ির তলব এিা মবাঝাই 

যালছি ময আলের চুক্তির তুেরাে রতুর চুক্তিলত ক্ব�ার প্রক্ত খরচ অলরকিাই মবলড় মেলে।

দুই চুক্তিলে দা�

ক্িষয় পুলরানা চুক্তি নয়া চুক্তি

ক্ব�ার সংখযো ১২৬ ৩৬

ম�াি দা� ১০.২ ক্বক্েের িোর

= ৭৪,২৫০ মকাক্ি িাকা

৭.৪ ক্বক্েের িোর

= ৫৩,৮৭০ মকাক্ি িাকা

ক্ব�ার প্রক্ত দা� ৫৮৯ মকাক্ি িাকা ১৪৯৬ মকাক্ি িাকা

ক্ব. দ্র. প্রক্ত িোর=৭২.৮০ িাকা ক্বক্র�ে হালরর উপর ক্িক্ত্ত কলর। (১ অল্াবর, ২০১৮)

হ্যাে ( HAL)-মক িক্ের পাঁঠা করা হলছে
রতুর চুক্তির অধীলর মযলহতু িারলত মকার ক্কেু উৎপাদলরর বযোপার মরই, ফলে 

প্রক্তরক্া মক্লরে রবরত্ন রাষ্ট্রােত্ত মকাম্াক্র হযোে রাফালে চুক্তি মেলক বাদ পলড়লে। 

প্রক্তরক্া �ন্তী ক্র�্ো সীতারা�র আবার হযোলের কািা ঘালে রুলরর ক্েলি ক্দলত উলি পলড় 

মেলেলের। ক্তক্র হযোেলক মদাষালরাপ করার মচষ্টা করলের এই বলে ময হযোলের িলরযেই 

রাক্ক আলের চুক্তি বাক্তে হলেলে। এক্ি ক্কন্তু অস্ািাক্বক; হযোে ওঁর �ন্তোেলেরই অধীলর 

একক্ি অংে এবং ক্র�্ো িালরর হযোলের পলক্ মখাোখুক্েিা  মব �ন্তীর বতিলবযের ক্বলরাক্ধতা 

করা সরকারী ক্রেল�ই সম্ব রে।

সম্প্রক্ত �ন্তী বলের ময, ক) কালির িাোিাক্ে আর েযোরাক্ন্টলক মকন্দ্র কলর �তানরলকযে 

দাসাউ এবং হযোলের �লধযে আলোচরা কায্ত ধলস যাে; এবং খ) হযোলের িারলত রাফালে 

ততক্রর বা বােুলসরার প্রলোিরীে ে  ক্তলত তা ততক্রর ‘‘ক্�তা ক্েে রা’’। এরফলে সরকার 

ওই চুক্তি মেলক মবক্রলে আসলত এবং রতুর কলর সরকার—সরকার সরাসক্র চুক্তি সম্াদর 

করলত বাধযে হে।

এই দাক্বগুক্েই এই �ূহুলত্ চুক্তি বাক্তলের সপলক্ এক�ারে সরকারী ‘বযোখযো’ এবং এর 

মেলক মবাঝা যালছি ময চুক্তি বাক্তলের িলরযে কায্ত হযোলের ঘালড় মদাষ চাক্পলেই মরহাই 

মপলত চাে সরকার।

দাসাউ এবং হযোে-এর �লধযে আলোচরা যক্দ সক্তযেই িি পাক্কলে ক্েলে োলক তলব 

মকর দাসাউ-র প্রধার কত্া বা ক্সইও এক্রক ট্যোক্পোর, তাঁর বাক্ষ্ক আক্ে্ক প্রক্তলবদর 

ক্বষেক সাংবাক্দক সলমেেলর (১৩ �াচ্, ২০১৪) বলেক্েলের ময দাসাউ এক্িলেের ১২৬ক্ি 

রালফে যুদ্ধক্ব�ার সরবরালহর িরযে িারলত ক্হন্ুস্ার এযোলরারক্িক্স ক্েক্�লিলির (হযোে)-

এর সালে একক্ি দৃঢ় চুক্তি কলরলে। ট্যোক্পোলরর ক্ববৃ  ক্তলতই বো ক্েে, ক্ব�ালরর সাধারে 

করক্ফোলরের, প্রযুক্তি হস্াতের এবং দুই অংেীদারলদর �লধযে ক্বস্াক্রত কালির িাোিাক্ে 
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সবিাই এই চুক্তির আওতাে পলড়। এর�লধযে ওোলরক্ন্ট পক্রচােরা করার প্রক্রিোক্িও 

অতেভু্তি। েযোরাক্ন্ট প্রদালরর িক্িেতার স�াধারক্ি ক্েে ময দুই পক্ তালদর ক্রলিলদর 

কালির পক্রক্ধ ক্রলিরা ক্রক্চিত করলব। সদযে অবসর মরওো হযোলের মচোর�যোর ক্ি সুবে্ 

রািু সম্প্রক্ত ‘ক্হন্ুস্ার িাই�স’ পক্রেকাে প্রকাক্েত এক সাক্াৎকালর িাক্রলেক্েলের, 

‘রাফালে ততক্রর বযোপালর পারস্পক্রক ওোক্ মেোর স�লঝাতা সই কলর মফলেক্েে দাসাউ 

এবং হযোে। আ�রা সরকালরর হালত মসই স�লঝাতাপরে তুলেও ক্দলেক্েো�। সরকার মকর 

মসসব ফাইেপরে প্রকালেযে আরলে রা? আপরারা সরকারলক বেুর সব ফাইে প্রকালেযে 

আরলত। ফাইেই সব কো বলে মদলব।’

ফলে মবাঝাই যালছি হযোে ও দাসাউ দু’পলক্র �লধযে স�লঝাতা চুড়াতে হলে ক্েলেক্েে। 

সরকার যখর আলের চুক্তি বাক্তে করলত চলেলে তখরও মসই কােি সরকালরর ক্িমোে 

ক্েে। সুতরাং এর পলরও মযিালব মদলের প্রক্তরক্া�ন্তী রািনরক্তক স্ালে্ ক্রলির দপ্লরর 

অধীরস্ সংস্া হযোলের বদরা� করলের তা সক্তযে েজ্জািরক!

ওোক্কবহাে �হলে হযোলের দক্তা সুপক্রক্চত। হযোে-এর ততক্র সালবককালের 

‘রযোি’, ‘অক্িত’ বা আিলকর এইচ এফ-২৪ �ারুত িগেী ক্ব�ার ক্বলশ্র প্রেংসা 

কুক্ড়লেলে। প্রক্েক্ে মিি উলড়ািাহালির �লধযে ‘ক্করে’ সক্বলেষ উললিলখর দাক্ব 

রালখ। ক্বেত অে্বলষ্ হযোে বাক্রলেলে ৪০ক্ি যুদ্ধক্ব�ার ও মহক্েকটোর, যার 

�লধযে আলে অতযোধুক্রক সুলখাই এস ইউ এ�   মক আই ৩০, এে ক্স এ মতিস 

যুদ্ধক্ব�ার, িক্র্োর ক্িও ক্ব�ার ২২৮, ধ্রুব এবং ক্চতে মহক্েকটোর।

এ োড়াও এই রাষ্ট্রােত্ত সংস্া বাক্রলেলে ১০৫ক্ি রতুর ইক্ঞ্র। সলগে আরও 

২২০ক্ি রতুর যুদ্ধক্ব�ার ও মহক্েকটোলরর গুরুত্বপূে্ ম�রা�ক্তলত তারা অংে 

ক্রলেলে। িারতীে প্রক্তরক্া �ন্তলকর িরযে যুদ্ধক্ব�ার, মহক্েকটোর ও যন্তাংে 

ততক্র োড়াও �হাকাে েলবষোলতও ক্বক্িন্ন যন্তাংে বাক্রলে প্রযুক্তিেত ক্দক মেলক 

ক্রলিলদর মযােযেতা প্র�াে কলরলে হযোে। সম্প্রক্ত মবগোেুরুলত আোদা একিা 

মহক্েকটোর বারালরার মকন্দ্র খুলেলে হযোে। মসখালর ে’মে ে’মে মহক্েকটোর 

বারালরা হলছি। এরপলরও কী কলর মকউ, ক্বলেষ কলর মদলের প্রক্তরক্া�ন্তী, 

বেলত পালরর ময হযোলের বিারা রাফালে ক্ব�ার ততক্র সম্ব ক্েে রা, মযিা আবার 

ততক্র হলতা োইলসন্স বযেবস্ার অধীলর বা প্রযুক্তি হস্াতেলরর �াধযেল�?

এত ক্কেুর পলরও এিা সক্তযে দুঃখিরক ময এ�রক্ক মদলের বােুলসরা প্রধারলক 

ক্�তাসীরলদর চালপ পলড় হযোলের স�ালোচরা কলর ক্ববৃক্ত ক্দলে বেলত হলছি হযোে 

স�ে�ত সরবরাহ করলত এবং উপযুতি গুেেত �ার অি্র করলত অক্� এবং তার 

প্রস্তুত করা সরঞ্াল�র দা� মবক্ে। এ�রিা করলত হলছি যালত সরকার সা�ক্রক উক্দ্র 

�ারযেতার আড়ালে তার ক্সদ্ধাতেেত অপক�্ েুক্কলে রাখলত পালর! িারতীে ক্ব�ারবাক্হরী 

এবং হযোলের �লধযে যক্দ সক্তযেই স�সযো মেলক োলক তলব তার ক্ররসর করা ক্ক প্রক্তরক্া 

�ন্তীর কত্বযে রে? রাক্ক ঋেগ্রস্ অক্রে আম্বাক্রর ক্রোলেন্স গ্রুপ যার এ ক্বষলে মকার 

পূব্ অক্িজ্ঞতা মরই তালক ক্রলে আসা এলক্লরে একক্ি উত্ত� ক্বকল্প? এিা ক্ক বাস্ব ময 
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হযোে খুব ধীলর ধীলর কাি কলর এবং এই চুক্তি অরুযােী দাসাউ হযোলের মচলে অলরক দ্রুত 

ক্ব�ার সরবরাহ করলব? রো চুক্তি বেলে দাসাউ ২০১৯-এ তার প্রে� ক্কক্স্র ক্তরক্ি 

ক্ব�ার সরবরাহ করার পর দুেক্ক চালে কাি কলর ক্ফ বেলর এক িির রাফালে এলদলে 

পািালব। অে্াৎ চুক্তি সই করার বের মেলক ক্হসাব করলে ৩৬ক্ি ক্ব�ার বারালত স�ে 

মরলব ৬ বের।

তাহলে হযোলের সরবরালহর ‘লিেেক্ত’ ক্রলে এই হই-হলিা ক্কলসর? এর আলে 

িারতীে বােুলসরা হযোেলক স�ালোচরা কলরক্েে, কারে হযোে বেলর ১২ক্ি োইি 

ক�বযোি এোররিযোফ্ট মোলরের (এে ক্স এ) মতিস যুদ্ধক্ব�ার বারালতা। এখর হযোে 

মসই সংখযোক্ি ১৮-মত ক্রলে মেলে। �লর রাখলত হলব অরযোরযে সব কাি অক্ষুণ্ণ 

মরলখই হযোে এই কাি কলরলে।

এক্ি খুবই স্পষ্ট ময সরকালরর আলেকার মিডোর বাক্তে করা ও রো চুক্তি 

স্াক্লরর অলযৌক্তিক ক্সদ্ধাতেলক তবধতা ক্দলত হযোেলক বক্ের পাঁিা বারালরা হলছি। 

এই রতুর চুক্তি অবেযে প্রক্তরক্া ক্েলল্প এক রবােত মবসরকাক্র উলদযোেপক্তর সা�লর 

স্ে্বিার খুলে মদলব। এই উলদযোেপক্তর রা� অক্রে আম্বাক্র। 

নয়া অংশীদালরর আগ�ন : আম্াক্ন ক্রোলয়লসের আক্ির্াি
রো দরপলরে ক্রধ্ারে করা হলেক্েে ময চুক্তি�ূলেযের ৫০% অফলসলির �াধযেল� িারলত 

বযেে করা হলব। এই ‘অফলসি’ ধারা অরুসালর দাসাউলক ম�াি রাফালে চুক্তির �ূলেযের ৫০ 

েতাংলের স�ার পক্র�াে অে্ িারলত ক্বক্রলোে করলত হলব। অবেযেই, অফলসলির েক্যে 

শুধু�ারে প্রক্তরক্া অক্ধগ্রহে বযেলের একক্ি উললিখলযােযে অংে মদলের অক্ধকালর রাখা রে। 

এর পাোপাক্ে েক্যে হে মদেীে প্রক্তরক্া উৎপাদর ক্�তা মিারদার করা, প্রক্তরক্া 

ক্েলল্পর ক্িক্ত্ত প্রসাক্রত করা এবং উন্নত প্রযুক্তিেত জ্ঞার অি্র।

এই প্রসলগে তাক্রলখর রি�গুক্ে খুবই েক্রীে। ২৮ �াচ্ ২০১৫, অে্াৎ পযোক্রলস 

আলের চুক্তি বাক্তলের �ারে ১২ ক্দর আলে, ক্রোলেন্স গ্রুপ ক্রোলেন্স ক্িলফন্স ক্েক্�লিি 

রাল� একক্ি রতুর মকাম্াক্র রক্েভুতি বা মরক্িস্টার কলরলে। ২০১৫ সালের ১০ এক্প্রে 

ম�াক্দ ১২৬ ক্ব�ার মকরার চুক্তি বাক্তে কলর ৩৬ক্ি ক্ব�ালরর িরযে একক্ি রতুর চুক্তি 

স্াক্র কলরর। অক্রে আম্বাক্র মসক্দর পযোক্রলস সেরীলর উপক্স্ত। আবার, পযোক্রস চুক্তির 

ক্িক ১৩ ক্দর পর ক্রোলেন্স ক্িলফন্স ক্েক্�লিলির সহকারী সংস্া ক্রোলেন্স এোরস্টাকচার 

ক্েক্�লিি েক্িত হে। আ�ালদরলক এখর ক্বশ্াস করলত বো হলছি এই সব তাক্রখ এবং 

ঘিরা ক্রেকই কাকতােীে!

রতুর চুক্তি অরুসালর ক্রোলেন্স এোরস্টাকচার ক্েক্�লিি মযক্ি ঋলের েিীলর ডুলব োকা 

অক্রে ধীরুিাই আম্বাক্র গ্রুলপর �েূযে একক্ি অংে (সম্ক্ত্ত�ূলেযে যালদর মদরার পক্র�াে 

১েক্ মকাক্ি িাকা), দাসাউ-র প্রধার অফলসি অংেীদার হলত মপলরলে। এই ক্রোলেন্স 

অফলসি চুক্তির ম�াি �েূযে প্রাে ২০,০০০ মকাক্ি িাকা। বাক্ক ৯০০০ মকাক্ি িাকা, মযিা মযাে 

করলে ম�াি চুক্তির ৫০% �েূযে ততক্র হে, মসিা রলেলে অরযে িারতীে অংেীদারলদর হালত।
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উপরন্তু, মযলহতু চুক্তি অরুযােী ৩৬ক্ি রাফালে ক্ব�ারই দাসাউ-র মেলক সরাসক্র মকরা 

হলব তাই ক্রোলেন্স ক্িলফলন্সর কালির সলগে রাফালের মকার সম্ক্ মরই। মোরা যালছি 

ক্রোলেন্সলক দাসাউ-র ফযোেকর এেক্িক্কউক্িি মিি ক্ব�ালরর ক্কেু উপাদার ক্র�্ালে 

িক্ড়ত করা হলেলে।

ক্রোলেন্স গ্রুলপর উৎপাদর মক্লরে অক্িজ্ঞতার এক�ারে রক্ির িারুোক্র ২০১৬-মত 

ক্পপািব ক্েপইোি্ অক্ধগ্রহে। ক্কন্তু এক্ির �াক্েকারা ক্রোলেন্স ক্িলফন্স ক্সলস্ট� প্রাইলিি 

ক্েক্�লিলির, মযক্ি ক্রোলেন্স ক্িলফন্স ক্েক্�লিি মেলক পৃেক একক্ি সংস্া।

ক্রোলয়সেলক িািলো মক?
প্রক্তরক্া�ন্তী ও অরযোরযে সরকারী �ুখপারে দাক্ব কলরলের ময তীব্র ঋেগ্রস্ ক্রোলেন্স 

অফলসি অংেীদার ক্হসালব মবলে মরওো দাসাউ-র স্াধীর ক্সদ্ধাতে এবং িারত সরকালরর 

এলত ক্কেুই করার ক্েে রা। প্রসগেত উললিখযে ক্রোলেন্স গ্রুলপর চারক্ি ফ্যোেক্েপ 

মকাম্াক্রর (ক্রোলেন্স ইরফাস্টাকচার ক্েক্�লিি, ক্রোলেন্স কযোক্পিাে ক্েক্�লিি, 

ক্রোলেন্স কক্�উক্রলকের ক্েক্�লিি এবং ক্রোলেন্স পাওোর ক্েক্�লিলির) বযোলেন্স েীি 

অরুযােী সক্মেক্েতিালব বািালর এক েক্ মকাক্ি িাকারও মবক্ে ঋে রলেলে।

এক্ি অতযোচিয্ ক্বষে ময দাসাউ-র �ত প্রকাণ্ড আকার এবং খযোক্তর একক্ি মকাম্াক্র 

ক্রলি মেলক তার অফলসি অংেীদার ক্হসালব সম্ূে্রূলপ অরক্িজ্ঞ, ক্ব�ার ক্র�্াে   মক্লরে, 

প্রকৃতপলক্ উৎপাদর মক্লরে, এলকবালরই রবােত কাউলক মবলে মরলব। এক্িও সকলেরই 

িারা ময এই ধরলরর ক্বোে বযেেসালপক্ একক্ি উলদযোলের মক্লরে উিে মদলের সলব্াচ্চ 

কর্্পক্লক যুতি করা হে এবং োইলসন্স উৎপাদর বা অফলসি বাোইলের মক্লরে অফলসি 

অংেীদালরর রা� ক্রব্াচলর মরিতা মদলের সরকালরর একক্ি গুরুত্বপূে্ ভূক্�কা োলক। এিা 

অিাবরীে ময িারত সরকার এই অফলসি বাোইলের আলোচরা মেলক সম্ূে্ হাত ধুলে 

মফলেক্েে এবং দাসাউলক পেলন্র ময মকারও কাউলক মবলে মরওোর অরু�ক্ত ক্দলেক্েে।

িারত সরকালরর এই অবস্ারলক ক্যক্র খণ্ডর কলরলের ক্তক্র আর মকউ রর স্েং সালবক 

ফরাক্স মপ্রক্সলিন্ট ফাঁলসাো ওোঁদ। ২১ মসলটেম্বর ২০১৮ ফরাক্স অরোইর অরুসন্ারী ও 

�তা�ত ক্র�্ােকারী ওলেবসাইি ‘ক্�ক্িোপাি্’-মক মদওো একক্ি সাক্াৎকালর, কীিালব 

এবং কার বিারা ক্রোলেন্স ক্রব্াচর করা হলেক্েে তা বেলত ক্েলে ক্তক্র বলের, ‘‘আ�ালদর 

এ ক্বষলে ক্কেুই বোর ক্েে রা। এক্ি এই পক্রলষবা মোষ্ী (ক্রোলেন্স)-র রা� প্রস্াব 

কলরক্েে িারত সরকার এবং দাসাউ আম্বাক্রর সালে বলন্াবস্ কলরক্েে। আ�ালদর এ 

ক্বষলে পেলন্র মকারও অবকাে ক্েে রা, আ�রা ওলদর পেলন্র অংেগ্রহেকারীলক গ্রহে 

কলরক্ে।’’

এই ক্ববৃক্ত মদওোর পলরর ক্দর, ২২মে মসলটেম্বর, ওোঁদ ক্বষেক্ি ফরাক্স সংবাদ সংস্া 

এ এফ ক্প-মক আরও স্পষ্ট কলর বলেক্েলের। এ এফ ক্প-র প্রক্তলবদলর বো হলেলে, 

‘‘ওোঁদ বলের ময ম�াদী সরকালরর ক্�তাে আসার পর রাফালে চুক্তির আলোচরাে 

একক্ি রতুর সূলরের অংে ক্হসালব ক্রোলেন্স গ্রুলপর রা� হাক্ির করা হলেক্েে।’’
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ম�াদী প্রোসলরর েীষ্ ক�্কত্ারা দৃঢ়িালব বলে চলেলের ময দাসাউ-র অফলসি 

চুক্তিলত িারত সরকার িক্ড়ত ক্েে রা। ২০১৫ সালের আেলস্ট প্রধার�ন্তীর রতুর চুক্তি 

মঘাষোর এক বেলররও মবক্ে স�ে পলর এবং চূড়াতে চুক্তি স্াক্ক্রত হওোর কলেক �াস 

আলে প্রক্তরক্া �ন্তক তার অফলসি ক্রলদ্ক্েকাগুক্েলত একক্ি সংলোধরী আলর। এই 

সংলোধরী ক্বলদেী ক্বলরিতালদর চুক্তি স্াক্লরর তাক্রলখর পলর ময মকারও একক্ি তাক্রলখ 

তালদর িারতীে অফলসি অংেীদালরর সম্লক্ তেযে প্রক্তরক্া �ন্তোেেলক ক্বস্াক্রত 

িারালরার অরু�ক্ত মদে। রাফালে চুক্তিলত দাসাউ-র অফলসি অংেীদার সম্লক্ ময তারা 

অবক্হত ক্েে এিা অস্ীকার করলত ম�াদী সরকার এই ধারা  ক্িলক বারবার সা�লর আরলে।

ক্কন্তু ২০১৩ এবং ২০১৬-র ক্িলফন্স প্রক্কউরল�ন্ট পারলচি (ক্িক্পক্প) ময অফলসি 

সংরিাতে ক্রলদ্ক্েকাগুক্ে বাক্রলেলে মসই অরুযােী িাক্র করা অরযোরযে মবে ক্কেু ক্বক্ধ 

আলে যা বেলে চুক্তির চূড়াতেকরলের পূলব্ দরকষাকক্ষর (negotiating) কক্�ক্ির কালে 

অফলসি চুক্তির সম্ূে্ ক্ববরে বাধযেতা�ূেকিালব ি�া ক্দলত হলব। রাফালে চুক্তি ক্রলে 

কযোরািার পক্রেকার প্রছিদ ক্রবলন্ (মসলটেম্বর ২০১৮) বো হলেলে ময কযোরািলরর 

করা একক্ি আর ক্ি আই-এর প্রক্তক্রিোে বােুলসরার সদর দপ্র ক্রক্চিত কলরলে ময 

আতেঃসরকারী চুক্তি এবং দাসাউ ও িারলতর সরকালরর �লধযে অফলসি চুক্তি উিেই 

স্াক্ক্রত হে একই ক্দলর—২৩ মসলটেম্বর ২০১৬। যক্দ প্রক্তরক্া �ন্তলকর সক্তযেই তখরও 

রা িারা মেলক োলক দাসাউ-র অফলসি অংেীদার মক, তাহলে মসিা ক্ি ক্প ক্প ২০১৩ 

অফলসি োইিোইলরর স্পষ্ট েঙ্ঘর হে। হে মসিা ঘলিলে অেবা সরকার চুক্তিলত স্াক্র 

করার স�ে দাসাউ-র অফলসি অংেীদার মক ক্েলের তা িারার ক্বষলে মদলের িরেলের 

কালে ক্�েযো কো বেলে।

মশষ কথা : েদন্ত চাই
এসব মদলখশুলর আ�ালদর আেঙ্া ক্ব মি ক্প সরকালরর িাঁড়ালরর সলষ্র �লধযে মেলক 

আরও অলরক ভূত ক্রকি িক্বষযেলত মবলরালত চলেলে। রাফালে চুক্তি মেষল�ষ মবালফাস্ 

�া�োর ম�াক্দ অধযোে হলত পালর বলেও অলরলকর অরু�ার।

আলেই বো হলেলে এই প্রে� একির প্রধার�ন্তী কালরা সলগে মকার পরা�ে্ বা 

আলোচরা োড়া, এ�রক্ক বােুলসরার সলগেও কো রা বলে প্রক্তরক্া সরঞ্া� মকরার সব 

ক্রে�ক্বক্ধ েঙ্ঘর কলর, আলে করা একক্ি প্রক্তরক্া মক্লরের চুক্তি বাক্তে কলর রতুর চুক্তি 

করলত সরাসক্র হস্লক্প কলরলের। এলদে আলে কখলরা ময এই ধরলরর ক্র�্� ধান্ার 

পুঁক্িবাদ মদলখক্র : একিা আস্ সরকার কাি কলরলে প্রক্তরক্া চুক্তিলত, বযেক্তি অক্রে 

আম্বাক্রর স্াে্ক্সক্দ্ধলত, যার মকাম্াক্রর এ ক্বষলে মকালরা অক্িজ্ঞতা মরই এবং যার বযেবসা 

সাম্ালিযের বািালর ঋলের পক্র�াে এক োখ মকাক্ি িাকা!

ক্স ক্প আই (এ�) ও অরযোরযে ক্বলরাধী দেস�ূহ তাই রাফালে দুর্ীক্ত ক্রলে মযৌে 

সংসদীে ক্সলে্ কক্�ক্ি েিলরর দাক্ব তুলেলে। এই দাক্বর স�ে্লর মসাচ্চার হওোর 

িলরযে আ�রা িরেলের কালে আহ্ার িারাক্ছি যার �লধযে ক্দলে প্রধার�ন্তী পলদর �য্াদা 
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ও ক্�তার অপবযেবহার কলর ক্রকৃষ্টত� ধান্ার পুঁক্িবালদর স্াে্রক্ার এই অপলচষ্টা এবং 

মদলের প্রক্তরক্ালক ক্বপদাপন্ন করার এই অপপ্রোস উল্াক্চত ও প্রক্তহত হলব।

রাফালে চুক্তি : ঘিনাক্র�

২০০৪ ১২৬ক্ি �াক্টি মরাে ক�বাি এোররিাফি (এ� আর ক্স 

এ) অে্াৎ যুদ্ধক্ব�ার মকরার িরযে ক্বশ্বযোপী যুদ্ধক্ব�ার 

ক্র�্ােকারী সংস্ার মেলক ক্রলকালেস্ট ফর ইরফরল�ের 

(আর এফ আই) বা অরুলরাধপরে মচলে পািাে িারত। 

মিডোর প্রক্রিোর সূরেপাত।

২০০৭ দরপরে বা ক্রলকালেস্ট ফর প্রলপািাে (আর এফ ক্প) 

পয্ালে কা�যে যুদ্ধক্ব�ালরর ধরর পালটি করা হে ক্�ক্িো� 

�াক্টি মরাে ক�বযোি এোররিযোফি (এ� এ� আর ক্স এ)।

২০১২ বহু ক্ব�ালরর ফীল্ড ট্াোে ক্রলে ও িীবরচলরির খরচ 

তুেরা কলর ফরাক্স সংস্া দাসাউ অযোক্িলেেলরর যুদ্ধক্ব�ার 

রাফালে ক্রব্াক্চত হে।

২৮ �াচ্ ২০১৫ ক্রোলেন্স অক্রে ধীরুিাই আম্বাক্র গ্রুপ ক্রোলেন্স ক্িলফন্স 

ক্েক্�লিি রাল� রতুর সহােক প্রক্তষ্ার ক্রবক্ন্কৃত 

(register) কলর।

১০ এক্প্রে ২০১৫ প্রধার�ন্তী ম�াদী পযোক্রলস ক্েলে ১২৬ক্ি ক্ব�ালরর িরযে 

দরপরে বাক্তে মঘাষো কলরর এবং দাসাউ অযোক্িলেেলরর 

মেলক সরাসক্র ৩৬ক্ি রাফালে ক্ব�ার মকরার ক্সদ্ধাতে 

মঘাষো কলরর মযগুক্ে সম্ূে্ত ফালন্স ততক্র হলব। ম�াক্দর 

সফরকালে পযোক্রলসই ক্েলের অক্রে আম্বাক্র!

২৪ এক্প্রে ২০১৫ পযোক্রস চুক্তির ১৩ ক্দর পলর েক্িত হে ক্রোলেন্স ক্িলফন্স 

ক্েক্�লিলির সহকারী ক্রোলেন্স এলরাস্টাকচারে ক্েক্�লিি।

২৩ মসলটেম্বর ২০১৬ 

িারত ও ফালন্সর প্রক্তরক্া �ন্তী দাসাউ মেলক ৩৬ক্ি 

রাফালেে ক্ব�ার মকরার চুক্তি স্াক্র কলরর।

দাসাউ এবং িারত সরকালরর �লধযে অফলসি চুক্তি একই 

ক্দলর স্াক্ক্রত হে।

৩ অল্াবর ২০১৬ ক্রোলেন্স এলরাস্টাকচার এবং দাসাউ এক্িলেের যোরিল� 

৫১% এবং ৪৯% মেোলরর সালে মযৌে উলদযোে (joint 
venture) েির কলর।



িারলতর কক্�উক্রস্ট পাক্ি্ (�াক্সবাদী), পক্চি�বগে রািযে কক্�ক্ির পলক্ সুলখন্ ুপাক্রগ্রাহী 

কর্্ক �িুফ্ ফর আহ্ �দ িবর, ৩১ আক্ে�ুক্দ্দর ক্স্টি, কেকাতা-৭০০ ০১৬ মেলক 

প্রকাক্েত এবং িেতে েীে কর্্ক েেেক্তি ক্প্রন্টাস্ প্রাইলিি ক্েক্�লিি, ৩৩ আক্ে�ুক্দ্দর 

ক্স্টি, কেকাতা - ৭০০ ০১৬ মেলক �ুক্দ্রত।

দা� : ৫ িাকা

অল্াবর, ২০১৮


