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بسم هللا الرحمن الرحيم
জি প্রকহরর সফর সু স্পষ্ট ইহিত প্রেয় প্রয, জলবায়ু পহরবতযি হবষয়ক িাহকযিীদের িতুি ভূ-রাজনিহতক পহরকল্পিার অধীদি
বাাংলাদেদশর সশস্ত্র বাহিিী ও প্রকৌশলগত সম্পেসিূ ি তার ইদদা-পযাহসহফক স্ট্র্যাদেহজর জ্বালািী হিদসদব বযবহৃত িদব
বাইদিি েশাসদির জলবায়ু পহরবতযি হবষয়ক িতুি ভূ -রাজনিহতক পহরকল্পিার আদলাদক িাহকযি যু ক্তরাদের প্রেহসদিদের
জলবায়ু হবষয়ক হবদশষ েূ ত জি প্রকহরর বাাংলাদেশ সফর হবদশষ তাৎপযয বিি কদর। আিরা ইহতিদধযই লক্ষ্য কদরহি প্রয যু ক্তরাে
তার পররাে িীহত ও কূেিীহতর প্রকদে জলবায়ু পহরবতযিদক অন্তভুযক্ত করার িাধযদি হবশ্ববযাপী তার ভূ হিকায় বড় ধরদির পহরবতযি
আিয়দি চাতুযযপূর্য প্রকৌশল অবলম্বি করদি। ট্রাদম্পর পূ বযসূরী সাদবক প্রেহসদিে ওবািা এবাং বুশ েশাসি কততযক এহগদয় প্রিয়া
িাহকযি ইদদা-পযাহসহফক স্ট্র্যাদেহজর িূ ল লক্ষ্যসিূ ি বাস্তবায়দির কাদজ বাাংলাদেশদক বযবিাদরর লদক্ষ্য এই তথাকহথত ‘জলবায়ু
পহরবতযি’ বাইদিি প্রিততত্বাধীি আদিহরকার িতুি এক পন্থা িাত্র। আিরা জাহি, িাহকযি যু ক্তরাদের রােীয় সাংস্থাসিূ ি সরকার ও
েশাসি পহরবতযদির হভহিদত কখদিা তার পররাে িীহতদত পহরবতযি আদি িা; প্রকবলিাত্র িতুি সরকার কততযক হিধযাহরত ধরর্ ও
প্রকৌশল অিু সাদর তা বাস্তবায়দির পদ্ধহতর িদধয পহরবতযি আিা িয়। জি প্রকহর’র হিদয়াদগর িাধযদি এই িতুি ভূ -রাজনিহতক
প্রকৌশলহের েকতত স্বরূপ পহরষ্কারভাদব অিু ধাবি করা প্রগদি, কারর্ হতহি জলবায়ু েূ ত িদয়ও জাতীয় হিরাপিা কাউহিদল প্রযাগোি
কদরি, প্রয কাউহিল িূ লত যু ক্তরাদেের প্রেহসদিদের উপদেষ্টািন্ডলী এবাং জাতীয় হিরাপিা ও পররাে িীহত হবষয়ক িন্ত্রীসভার
কিযকতযাদের েধাি প্রফারাি।
চীদির েভাব হিয়ন্ত্রদর্ এই অঞ্চদল ভারতদক শহক্তশালী করার লদক্ষ্য বাাংলাদেশদক ইহতিদধযই িাহকযি ইদদা-পযাহসহফক
স্ট্র্যাহেহজদত ঘুুঁহে হিদসদব হবদবচিা করা িদে; তাই এো গভীর উদেদগর হবষয় প্রয, এই অঞ্চদল জলবায়ু পহরবতযি প্রিাকাহবলার
অন্তরাদল অহধকতর িাহকযি িস্তদক্ষ্প পহরলহক্ষ্ত িদব। বাাংলাদেদশর সশস্ত্র বাহিিী ও প্রকৌশলগত সম্পেসিূ ি িাহকযি-ভারদতর স্বাথয
হিহিদতর কাদজ জ্বালািী হিদসদব বযবিার করা িদব, হিক প্রযভাদব িাহকযিীরা পাহকস্তািদক ভারদতর স্বাদথয বযবিার করদি। সু তরাাং,
প্রবশ কদয়কহে প্রকৌশলগত ইসু যদত েহতরক্ষ্া সম্পকয প্রজারোর করার িাদি ভারতীয় প্রসিােধাি এি.এি. িারাভাহি’র চলিাি
পাুঁচহেদির বাাংলাদেশ সফরদকও এই একই েত হষ্টভিী হেদয় প্রেখদত িদব। উপরন্তু, জলবায়ু সাংকে প্রিাকাহবলায় সক্ষ্িতা বত হদ্ধ ও
অবকািাদিাগত উন্নয়দির িাদি বাাংলাদেশদক সাম্রাজযবােীদের ‘জলবায়ু ঋদর্র জাদল’ আরও প্রবহশ কদর জড়াদিা িদব। বাাংলাদেদশর
িাহকযিপন্থী চক্র ইহতিদধযই এই অথযনিহতক ফাুঁদের প্রেক্ষ্াপে ততরীর কাদজ হিদয়াহজত রদয়দি। [“তবহশ্বক উষ্ণতার েভাব

প্রিাকাহবলায় যু ক্তরােদক অহধকতর তিহতক োহয়ত্ব বিি করদত িদব: প্রকহরর েহত বাাংলাদেশী পহরদবশকিযী”। (দিইহল স্টার, এহেল
০৮, ২০২১)]
বাাংলাদেদশর জিগদর্র অবশযই জািা উহচত, সাম্রাজযবােী িাহকযিীরা কখদিাই িুসহলিদের হকাংবা িািবতার কলযাদর্র
পদরায়া কদর িা। প্রকবল হিজস্ব পুুঁহজবােী ভূ -রাজনিহতক স্বাদথযর কারদর্ িাহকযিীরা েথদি হকদয়াদো েদোকল এবাং পরবতযীদত
অিযািয জলবায়ু পহরবতযি উদেযাগ প্রথদক হিদজদক েূ দর সহরদয় হিদয়হিল। সু তরাাং, জলবায়ু সাংকে প্রিাকাহবলার উপর িাহকযিীদের
এই আকহিক গুরুত্বাদরাপ আিাদের সম্পে বযবিার কদর তার ঘত র্য এদজন্ডাসিূ ি বাস্তবায়ি িাড়া আর হকিু ই িয়। আিাদের
ভূ হিদত পহিিা আহধপতয বজায় রাখার জিয োয়ী এসব পহিিা-সিহথযত হবশ্বাসঘাতক শাসকদেরদক অপসারর্ কদর িবুয়যদতর
আেদল হখলাফদত রাহশোহ্ হফহরদয় আিার জিয বাাংলাদেদশর উম্মাহ্’র এখি সু স্পষ্ট অবস্থাি গ্রির্ করদত িদব। বাাংলাদেদশর
উম্মাহ্ জািদত চায়, আর কতকাল আিাদের হিষ্ঠাবাি সািহরক অহফসারগর্ এধরদির অবিািিাকর অবস্থায় প্রথদক কাহফরদেরদক
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সািাদযয বাধয িদব, যারা িুসহলিদের িতযা ও তাদের সম্পে লু ণ্ঠদির কাদজ প্রকাি েদচষ্টাই বাহক রাদখহি! তারা হকভাদব এসব
হবশ্বাসঘাতক শাসকদের কাি প্রথদক সম্মাি ও িযযাো আশা কদর, যারা তাদেরদক কাহফর-িুশহরকদের পহরকল্পিার কাদি সিপযর্
কদর… প্রযভাদব প্রভড়াদক জবাইদয়র জিয উৎসগয করা িয়? তারা হক েু হিয়ার প্রিাদি এতোই হবভ্রান্ত িদয় প্রগদি প্রয হপলখািায়
তাদের ভাই ও পহরবাদরর সেসযদের িত শাংস গর্িতযার কথা ভুদল প্রগদি? হিষ্ঠাবাি অহফসারদের অবশযই িদি রাখা উহচত প্রয,
তারা খাহলে হবি ওয়াহলে এবাং সালাহ্উহিি-এর উিরসূ রী; তাদের জিয এো িদব এক হবশাল ক্ষ্হতর হবষয় যহে তারা এই
শাসকদগাষ্ঠীদক এখিই িা থািায়, কারর্ তারা তাদেরদক জীবদির ক্ষ্হর্দকর হকিু িুিূদতযর আরাি-আদয়শ ও আিদদর েদলাভি
প্রেখাদে এবাং পতহথবীদত সু বিািাহু ওয়া তা‘আলা েেি বযবস্থা হখলাফত েহতষ্ঠার অতযাবশযকীয় োহয়ত্বদক ভুহলদয় হেদত চাদে।
প্রি হিষ্ঠাবাি সািহরক অহফসারগর্, আল্লাহ্ সু বিািাহু ওয়া তা‘আলা আপিাদেরদক তাুঁর েীদির পদক্ষ্ এই যু দগর সিথযক
(আিসার) ও সািাযযকারী (িাওয়াহরয়ু ি) িওয়ার েকতত ক্ষ্িতা হেদয় রিিত কদরদিি; সু তরাাং, এই সু দযাগদক িাতিাড়া করদবি
িা এবাং সাম্রাজযবােীদের োলাল হবশ্বাসঘাতক শাসকদের সিথযি কদর আপিাদের আহখরাতদক ধ্বাংস করদবি িা, প্রয োলাল
শাসকদের সািািয প্রকাি হেধা িাই িাহকযিীদের ধ্বাংসাত্মক পহরকল্পিা সিূ ি বাস্তবায়ি করদত যা িদব উম্মাহ্’র সাবযদভৌিদত্বর
ক্ষ্হতর কারর্। আল্লাহ্ সু বিািাহু ওয়া তা‘আলা বদলি:
*

َس ِل ُمون
ْ اَّللِ َوا
َ َّللاِ قَا َل ا ْل َح َو ِاريُّونَ نَحْ ُن أ َ ْن
َ سى ِم ْن ُه ْم ا ْل ُك ْف َر قَا َل َم ْن أ َ ْن
ْ ش َه ْد ِبأَنَّا ُم
َّ َّللاِ آ َمنَّا ِب
َّ ار
َّ ص ِاري إِ َلى
َ س ِعي
ُ ص
َّ * فَلَ َّما أ َ َح
“অতঃপর ঈসা যখি তাদের (বর্ী ইসরাইলীদের) িদধয কুফরী সম্পদকয উপলহি করদত পারদলি, তখি হতহি বলদলি: কারা

আদি আল্লাহ্’র পদথ আিার সািাযযকারী িদব? সিী-সাথীরা (িাওয়াহরয়ু ি) বলদলা: আিরা আল্লাহ্’র পদথ সািাযযকারী। আিরা
আল্লাহ্’র েহত ঈিাি এদিহি। আর আপহি সাক্ষ্ী থাকুি প্রয, আিরা িুসহলি – আত্মসিপযর্কারী”। [সূ রা আহল ইিরাি: ৫২]
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