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আলদ সয়াইফয়ারপয়াঙ্কগণ লছিললিন প্রধয়ানতে কঅয়াললিলফয়ানরর্নীয় ললিবিয়াটর য়ালরয়য়ান। আলম এলসলছিলিয়াম 

লভিন্ন একটয়া ধয়ারয়া সথেলক। লকন্তু আমরয়া সবিয়াই সচেলয়লছিলিয়াম রয়াষ্ট্রর্নীয় জজলিজমবিয়ালজর হয়াতে সথেলক 

বিঅলক্তির সয়াধর্নীনতেয়ার সজরকয়া। লক্রিলপয়াগয়ালফ লছিলি আময়ালদর সগয়াপন অস্ত্র। কতেটয়া অন্তররয়াতে-

মমলিক লজলনস এটয়া লছিলি তেয়া এখন ভিজ ললি সগলছি ময়ানজষ। লক্রিলপয়াগয়ালফ তেখন লছিলি রয়াষ্ট্রসমমলহর 

একলচেলটয়য়া সম্পলত্তি। তেয়ারয়া  সসটয়া বিঅবিহয়ার করতে তেয়ালদর লবিলভিন্ন যজলদ্ধে। আময়ালদর লনজস 

সফটওয়য়ার ললিলখ ললিলখ লদগলদগলন্ত ছিলড়লয় সদওয়য়ার ময়াধঅলম লক্রিলপয়াগয়ালফলক আমরয়া মজক্তি 

কলরলছিলিয়াম।  আমরয়া  এলক বিশ ময়ালনলয়লছিলিয়াম  এবিবং এর পলরবিঅয়ালপ্তি রলটলয়লছিলিয়াম  নতেজ ন 

ইনয়ারলনলটর সর্নীময়ালন্ত সর্নীময়ালন্ত।

সসামসাজজজ্যিক রসাষ্ট্রগুললসার জবিরুলদ্ধে লড়সাইলয়ে প্রধসান এক অস্ত্র হলতে পসালর জক্রিলপসাগসাজফ ১



এর পলরণয়ালম নয়ানয়ালবিধ ‘অস্ত্র পয়াচেয়ার’ আইলনর আওতেয়ায় রটয়ালনয়া ক্রিঅয়াকডয়াউন বিঅথের 

হলয়লছিলি।  ওলয়বি  বয়াউজয়ারগুললিয়ালতে  এবিবং  আলরয়া  সযসবি  সফটওয়য়ার  ময়ানজষ  লনতেঅলদন 

বিঅবিহয়ার কলর সসগুললিয়ালতে  লক্রিলপয়াগয়ালফ হলয় উলঠেলছিলি আদশর ময়ান সরূপ। রয়াষ্ট্রর্নীয় লনপর্নীড়ন 

সময়াকয়ালবিলিয়া  করয়ার জর্নীবিন্ত হয়ালতেয়য়ার হললিয়া  শলক্তিশয়ালির্নী  লক্রিলপয়াগয়ালফ। আর এটয়াই আময়ার 

সয়াইফয়ারপয়াঙ্কস  বিইলয়র মমলি কথেয়া। লকন্তু শলক্তিশয়ালির্নী লক্রিলপয়াগয়ালফলক সবিরজনর্নীনভিয়ালবি সজলিভি 

কলর সতেয়ালিয়ার আলনয়ালিন গলড় তেজ লিলতে হলবি অবিশঅই এর সচেলয় সবিলশ লকছিজ হয়ালসললির জনঅ। 

আময়ালদর ভিলবিষঅৎ সস্রেফ বিঅলক্তির সয়াধর্নীনতেয়ার ওপরই লনভির র কলর নয়া।

উইলকললিকস লনলয় আময়ালদর কয়াজকমর সথেলক আন্তজরয়ালতেক লবিলধ-বিলনয়াবিলস্তের গলতে-

লবিলধ ও সয়াময়ালজঅর যজলক্তি-প্রণয়ালির্নী সম্পলকর  শয়ালণতে উপলিলব্ধি অজরন করয়া যয়ায়। বিড় বিড় সদশ 

কর্নীভিয়ালবি সছিয়াট সদশগুললিয়ালক তেজরন-গজরন কলর শয়াসয়ায় এবিবং তেয়ালদর ওপর ময়াতেব্বলর কলর 

অথেবিয়া ববিলদলশক বিয়ালণজঅ সবংসয়াগুললিয়া কর্নীভিয়ালবি ঢজ লক পলড় সছিয়াট সছিয়াট সদলশর সভিতেলর এবিবং 

কর্নীভিয়ালবি সছিয়াট সদশগুললিয়ালক কয়াজ করলতে হয় লনলজলদর ইচয়ার লবিরুলদ্ধে— তেয়ার সয়াকঅপ্রময়াণ 

আমরয়া সদলখলছি উইলকললিকলসর উতয়ালনর লদনগুললিয়ালতে। আমরয়া সদলখলছি গণ-আকয়াঙয়ালক 

ভিয়াষয়া খজখলজ নয়া-সপলতে। লনবিরয়াচেন সকনয়ালবিচেয়া করলতে সদলখলছি আমরয়া। সকলনয়য়ার মলতেয়া আলরয়া 

নয়ানয়া সদলশর ধনসম্পদ চেজলর হলয় সযলতে এবিবং তেয়া লিন্ডন ও লনউ ইয়লকর র ধলনকলগয়াষর্নীর হয়ালতে 

লনলিয়াম হলয় সযলতে আমরয়া সদলখলছি।

লিঅয়ালটন আলমলরকয়ার আত্মলনয়ন্ত্রণ প্রলতেষয়ার লিড়য়াই লিঅয়ালটন আলমলরকয়ায় যয়াখরয়া বিয়াস 

কলরন তেয়াখরয়া ছিয়াড়য়াও আলরয়া অলনলকর জনঅ জরুলর সকননয়া এ সথেলক বিয়ালক দ জলনয়য়া সদখলতে 

সকম হয় সয, কয়াজটয়া করয়া সম্ভবি। লকন্তু লিঅয়ালটন আলমলরকয়ার সয়াধর্নীনতেয়া এখনও তেয়ার বশশলবি 

পলড় আলছি। লিঅয়ালটন আলমলরকয়ার গণতেলন্ত্রর লবিরুলদ্ধে অন্তররয়ালতের সচেষয়া এখলনয়া চেলিলছি— 

অলতে সম্প্রলতে যয়া রলটলছি হন্ডজ রয়ালস, হয়াইলতেলতে, ইকজ লয়ডলর এবিবং সভিলনজজলয়লিয়ায়।

এই জনঅই সয়াইফয়ারপয়াঙ্কলসর মমরকথেয়া লিঅয়ালটন আলমলরকয়ার ময়ানজলষর জনঅ লবিলশষভিয়ালবি 

গুরুত্বপমণর। পয়াইকয়ালর নজরদয়ালর সস্রেফ গণতেন্ত্র আর শয়াসনপ্রণয়ালির্নীর ইসজঅ নয়— এটয়া একটয়া 

ভিম -রয়াজননলতেক ইসজঅ। পজলরয়া একটয়া জনলগয়াষর্নীর ওপর একটয়া ববিলদলশক শলক্তির নজরদয়ালর 

সয়াভিয়ালবিকভিয়ালবিই তেয়ার সয়াবিরলভিভৌমলত্বর জনঅ হুমলক সরূপ। লিঅয়ালটন আলমলরকয়ার গণতেলন্ত্রর 

ওপর হস্তেলকলপর পর হস্তেলকপ আময়ালদরলক বিয়াস্তেবিবিয়াদর্নী হলতে লশলখলয়লছি। আমরয়া জয়ালন, 

এখলনয়া লিঅয়ালটন আলমলরকয়ার সয়াধর্নীনতেয়ার আলবিভির য়াবিলক লবিলিলম্বিতে করয়ার অথেবিয়া দলমলয় রয়াখয়ার 

সযলকয়ালনয়া সজলযয়াগ কয়ালজ লিয়াগয়ালতে চেয়াইলবি পজরয়াতেন শলক্তিগুললিয়া।

সস্রেফ ভিম লগয়ালিটয়া সভিলবি সদখজন। সতেলিসম্পদ সয ববিলশ্বিক ভিম -রয়াজনর্নীলতের চেয়াললিকয়াশলক্তি 

সসটয়া সকললিই জয়ালনন। সক ময়াতেব্বর হলবি, সক অলধকক তে হলবি, আর সক একরলর হলয় পলড় 
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থেয়াকলবি সসটয়া লনধরয়ালরতে হয় সতেললির প্রবিয়াহ লদলয়। সতেললির পয়াইপলিয়াইলনর এমনলক একটয়া 

টজকরয়ার  ওপর  বিয়াস্তেবি  লনয়ন্ত্রণ থেয়াকয়াটয়াও  বতেলর  কলর লবিশয়ালি ভিম -রয়াজননলতেক কমতেয়া।  এ 

ধরলনর অবিসয়ালন থেয়াকয়া সরকয়ারগুললিয়া নয়ানয়ালবিধ ছিয়াড় আদয়ায় করলতে পয়ালর লবিপজলি পলরময়ালণ। 

পমবির ইউলরয়াপ এবিবং জয়ামরয়ালনলক এক ধয়াকয়ায় একটয়া তেয়াপলবিহর্নীন শর্নীতেকয়াললি পয়ালঠেলয় সদওয়য়ার 

মলতেয়া শয়ালস্তে লদলতে পয়ালর সক্রিমললিন। এবিবং সতেহরয়ালনর তেরলফ পমবির অলভিমজলখ ভিয়ারতে ও চের্নীলনর 

লদলক সতেললির একটয়া পয়াইপলিয়াইন চেয়ালিয়ালতে পয়ারয়ার একটজখয়ালন সম্ভয়াবিনয়াও লকন্তু ওয়য়ালশবংটলনর 

ময়ারমজলখয়া যজলক্তি খয়াড়য়া করয়ার অজজহয়াতে হলয় উঠেলতে পয়ালর।

নতেজ ন লবিরয়াট সখলিয়াটয়া লকন্তু সতেললির পয়াইপলিয়াইন লনলয় যজদ্ধে নয়। এটয়া তেথেঅ-পয়াইপ-

লিয়াইলনর যজদ্ধে। এ যজদ্ধে সমজদ্রতেলিলদশ লদলয় এবিবং ময়ালটর ওপর লদলয় যয়াওয়য়া ফয়াইবিয়ার-অপলটক 

সকবিললির গলতেপলথের ওপর লনয়ন্ত্রণ লনলয়। নতেজ ন এ ববিলশ্বিক ধনভিয়াণয়ার হলচ বদতেঅয়াকয়ার 

সডটয়া-প্রবিয়াহসমমলহর লনয়ন্ত্রণ। এসবি সডটয়া-প্রবিয়াহ সবংযজক্তি করলছি সগয়াটয়া সগয়াটয়া মহয়ালদশ এবিবং 

সভিঅতেয়ালক,  গলথেতে করলছি  লবিললিয়ন লবিললিয়ন ময়ানজষ  ও  সবংগঠেলনর  মধঅকয়ার  সযয়াগয়ালযয়াগ-

সমমহলক।

এটয়া এখন আর সকয়ালনয়া সগয়াপন বিঅয়াপয়ার নয় সয, ইনয়ারলনট এবিবং সফয়ান উভিয় সকলত্রেই 

লিঅয়ালটন আলমলরকয়া সথেলক সবির হওয়য়া এবিবং লিঅয়ালটন আলমলরকয়ার সভিতেলর সঢয়াকয়া সমস্তে পথে 

ময়ালকর ন যজক্তিরয়াষ্ট্র হলয় যয়াওয়য়া-আসয়া কলর। দলকণ আলমলরকয়া সথেলক সবির হওয়য়া এবিবং দলকণ 

আলমলরকয়ার সভিতেলর সঢয়াকয়া সডটয়া-টয়ালফলকর ৯৯ শতেয়াবংশলকই ইনয়ারলনট-অবিকয়াঠেয়ালময়া সযসবি 

ফয়াইবিয়ার-অপলটক লিয়াইন লদলয় চেলিয়াচেলি করয়ায় সসসবি লিয়াইন ময়ালকর ন যজক্তিরয়ালষ্ট্রর সর্নীময়ান্ত সছিদ 

কলর চেললি। এসবি লিয়াইলন আলড় সপলতে লনজলদলশর নয়াগলরকলদর ওপর সগয়ালয়নয়ালগলর করয়ার 

জনঅ তেয়ার লনলজর আইন লিঙ্ঘন করয়ার সকলত্রে ময়ালকর ন যজক্তিরয়াষ্ট্র সরকয়ালরর সকয়ালনয়া সলঙ্কয়াচে 

কয়াজ কলর নয়া। ববিলদলশক নয়াগলরকলদর ওপর সগয়ালয়নয়ালগলরর লবিরুলদ্ধে সতেয়া সকয়ালনয়া আইনই 

নয়াই। প্রলতেঅকটয়া লদন, সগয়াটয়া লিঅয়ালটন আলমলরকয়া মহয়ালদলশর শতে শতে লমললিয়ন সমলসজ গপ 

গপ কলর  লগললি খয়ায় ময়ালকর ন যজক্তিরয়ালষ্ট্রর সগয়ালয়নয়াসবংসয়াগুললিয়া,  এবিবং সছিয়াট সছিয়াট  শহলরর 

সময়ান  লবিলভিন্ন গুদয়ামরলর সসগুললিয়া  জময়া কলর রয়ালখ  লচেরতেলর। ইনয়ারলনট-অবিকয়াঠেয়ালময়ার 

সভিভৌলগয়াললিক রটনয়ারয়ালশও তেয়ার ময়ালন লিঅয়ালটন আলমলরকয়ার সয়াধর্নীনতেয়া ও সয়াবিরলভিভৌমলত্বর ওপর 

প্রভিয়াবি লবিস্তেয়ার কলর।

সমসঅয়াটয়া ভিম লগয়ালিলক লকন্তু অলতেক্রিমও কলর। লিঅয়ালটন আলমলরকয়ার অলনক সরকয়ার ও 

লমললিটয়ালর তেয়ালদর সগয়াপন বিঅয়াপয়ারসঅয়াপয়ারলক লনরয়াপলদ রয়ালখ লক্রিলপয়াগয়ালফক হয়াডর ওয়য়ালরর 

সয়াহয়ালযঅ। এগুললিয়া এমনসবি বিক্স ও সফটওয়য়ার যয়া লদলয় সমলসজ-পত্রে আউলিয়াঝয়াউলিয়া কলর 

সদয়য়া হয় এবিবং তেয়ারপর অপর প্রয়ালন্ত আউলিয়াঝয়াউলিয়া অবিসয়াটয়া লঠেক আলগর মলতেয়া সগয়াছিগয়াছি 

সসামসাজজজ্যিক রসাষ্ট্রগুললসার জবিরুলদ্ধে লড়সাইলয়ে প্রধসান এক অস্ত্র হলতে পসালর জক্রিলপসাগসাজফ ৩



কলর সনওয়য়া  হয়। সরকয়ারগুললিয়া  এগুললিয়া  সকলন তেয়ালদর সগয়াপনলক সগয়াপন রয়াখয়ার জনঅ 

সকননয়া নঅয়াযঅতেই তেয়ারয়া তেয়ালদর সযয়াগয়ালযয়াগ ফয়াখস হলয় যয়াওয়য়ার ভিলয় ভির্নীতে থেয়ালক। এটয়া তেয়ারয়া  

কলর অবিশঅ জনসয়াধয়ারলণর মঙ্গললির লবিলনমলয়।

লকন্তু এইসবি দয়ালম যন্ত্রপয়ালতের লবিলক্রিতেয়া সকয়াম্পয়ালনগুললিয়ার সয়ালথে ময়ালকর ন যজক্তিরয়ালষ্ট্রর 

সগয়ালয়নয়া-সম্প্রদয়ালয়র থেয়ালক রলনষ সম্পকর । প্রয়ায়ই সদখয়া যয়ায় তেয়ালদর প্রধয়ান লনবিরয়াহর্নী কমরকতের য়া 

ও সজঅষ কমরকতের য়ারয়া  আসললি এনএসএ-র গলণতেজ্ঞ ও প্রলকভৌশলির্নী।  ময়ালকর ন  নজরদয়ালর-

রয়ালষ্ট্রর জনঅ লনলজলদর উদয়াবিনগুললিয়া সথেলক লিয়াভিবিয়ান হয় তেয়ারয়া। তেয়ালদর যন্ত্রপয়ালতেগুললিয়া 

প্রয়ায়শই দজবিরলি প্রকক লতের হয়। অবিশঅ এগুললিয়া দজবিরলি কলর রয়াখয়া হয় লবিলশষ উলদ্দেলশঅ। কয়ারয়া 

এসবি যন্ত্র বিঅবিহয়ার করলছি বিয়া কর্নী প্রলক্রিয়য়ায় এগুললিয়া বিঅবিহৃতে হলচ সসটয়া সকয়ালনয়া বিঅয়াপয়ার নয়া

— ময়ালকর ন যজক্তিরয়ালষ্ট্রর এলজলন্সিগুললিয়া আউলিয়াঝয়াউলিয়া লসগনঅয়ালিগুললিয়ালক লঠেকই আবিয়ার 

সগয়াছিগয়াছি কলর লনলতে পয়ালর এবিবং পলড় লনলতে পয়ালর সমলসজগুললিয়া।

লিঅয়ালটন আলমলরকয়ার এবিবং অনঅসবি সদলশর কয়ালছি এসবি যন্ত্রপয়ালতে লবিলক্রি করয়া হয় ওসবি 

সদলশর সগয়াপনলক সজরলকতে করয়ার উপয়ায় লহলসলবি লকন্তু ওগুললিয়া আসললি সগয়াপন লবিষয়আশয় 

চেজলর করয়ারই উপয়ায়।

এরই মলধঅ, পলরর ধয়ালপর লবিরয়াট অস্ত্র প্রলতেলযয়ালগতেয়ালক চেয়ালগলয় তেজ লিলছি ময়ালকর ন যজক্তি-

রয়াষ্ট্র।  শলক্তিশয়ালির্নী রয়াষ্ট্রগুললিয়া কতেক র ক দজবিরলি রয়াষ্ট্রগুললিয়ালক আক্রিমলণর জনঅ বতেরর্নী অলতেশয় 

জলটলি সবি অস্ত্রয়ালয়তে সফটওয়য়ালরর নতেজ ন যজগলক আবিয়াহন করলছি   Stuxnet ভিয়াইরয়ালসর 

আলবিষয়ার  —  এবিবং  তেয়ারপর   Duqu ও   Flame ভিয়াইরয়ালসর  আলবিষয়ার।  ইরয়ালনর  ওপর 

এসলবির প্রথেম-আরয়াতেমমলিক আগয়াসর্নী হয়ামলিয়ার লসদ্ধেয়ান্ত সনওয়য়া হলয়লছি জয়াতের্নীয় সয়াবিরলভিভৌমত্ব 

রকয়ালথের ইরয়ালনর প্রলচেষয়ালক কলতেগস্তে করয়ার জনঅ। ইরয়ালনর এসবি সচেষয়া এ অঞ্চললি ময়ালকর ন 

যজক্তিরয়াষ্ট্র ও ইসরয়ালয়ললি সয়ালথেরর জনঅ অলভিশয়াপ সরূপ। 

আক্রিমণয়াত্মক অস্ত্র লহলসলবি কলম্পউটয়ার ভিয়াইরয়ালসর বিঅবিহয়ার এক কয়াললি কল্পনবিজ্ঞয়ালনক 

উপনঅয়ালসর প্লট বিললি ভিয়াবিয়া হলতেয়া। এখন এটয়া এক ববিলশ্বিক বিয়াস্তেবিতেয়া। আন্তজরয়ালতেক আইলনর 

লবিপরর্নীলতে বিয়ারয়াক ওবিয়াময়ার প্রশয়াসলনর সবিপলরয়ায়য়া আচেরণ এলক উৎসয়ালহতে কলর চেললিলছি। 

লনজ লনজ আক্রিমণয়াত্মক সয়ামথেরঅ  বিয়াড়য়ালনয়ার জনঅ অনঅ রয়াষ্ট্রগুললিয়াও এখন একই কয়ায়দয়া 

অনজসরণ করলবি। তেয়ালদরলকও সতেয়া নয়াগয়ালি ধরলতে হলবি, তেয়াই নয়া? 

ময়ালকর ন যজক্তিরয়াষ্ট্রই একময়াত্রে অপরয়াধর্নী নয়। সয়াম্প্রলতেক বিছিরগুললিয়ালতে উগয়ান্ডয়ার মলতেয়া 

সবি সদলশর ইনয়ারলনট-অবিকয়াঠেয়ালময়া সমকদ্ধে হলয়লছি প্রতেঅক চের্নীনয়া লবিলনলয়য়ালগ। চের্নীনয়া সকয়াম্পয়ানর্নী

-গুললিয়ার সয়ালথে  আলফ্রিকর্নীয় চেজ লক্তিসমমলহর লবিলনমলয় বিণ্টন কলর সদওয়য়া  হলচ নয়াদজস-নজদজস 

ঋণ। উলদ্দেশঅ ইনয়ারলনলটর সমরুদণ লহলসলবি বিঅবিহয়াযর অবিকয়াঠেয়ালময়া গলড় সতেয়ালিয়া। আর এ 

৪ জজললিয়য়ান অঅয়াসয়াঞ



অবিকয়াঠেয়ালময়া আলফ্রিকয়ার সজলি,  সরকয়ালর মন্ত্রণয়ালিয় এবিবং নয়ানয়ান সম্প্রদয়ায়লক গলথেতে করলছি 

ববিলশ্বিক ফয়াইবিয়ার-অপলটক লসলস্টেলমর সয়ালথে।

আলফ্রিকয়া অনলিয়াইলন আসলছি লঠেকই,  লকন্তু সস আসলছি উচয়াকয়াঙর্নী এক ববিলদলশক 

পরয়াশলক্তির সরবিরয়াহ করয়া হয়াডর ওয়য়ালরর ময়াধঅলম। আলফ্রিকর্নীয় ইনয়ালরনটই লক হলবি সসই উপয়ায় 

যয়া লদলয় এই একলবিবংশ শতেয়াবর্নীলতে বিশর্নীভিম তে হলতে থেয়াকলবি আলফ্রিকয়ার সদশগুললিয়া?  আলফ্রিকয়া 

লক আলরয়া একবিয়ার পলরণতে হলতে যয়ালচ ববিলশ্বিক শলক্তিগুললিয়ার সবংরয়ালতের নয়াটঅশয়ালিয়ায়? 

সযভিয়ালবি  সয়াইফয়ারপয়াঙ্কলদর  মমরকথেয়া  বিঅলক্তি-সয়াধর্নীনতেয়ালক  অলতেক্রিম  কলর  সযলতে  পয়ালর 

এসবি তেয়ারই কলতেপয় গুরুত্বপমণর লদক। নয়াগলরক সয়াধর্নীনতেয়া আর বিঅলক্তি-অলধকয়ারই শুধজ নয়, 

লক্রিলপয়াগয়ালফ সজরকয়া লদলতে পয়ালর সগয়াটয়া সগয়াটয়া সদলশর সয়াবিরলভিভৌমত্ব আর সয়াধর্নীনতেয়ালক; লক্রিলপয়া

-গয়ালফ সজরকয়া লদলতে পয়ালর একই লিলকঅ কমররতে নয়ানয়ান গ্রুলপর সভিতেরকয়ার সবংহলতেলক, এবিবং 

ববিলশ্বিক বিন্ধনমজলক্তির প্রকল্পলক। বিঅলক্তির ওপর রয়ালষ্ট্রর উৎপর্নীড়নলবিলরয়াধর্নী লিড়য়াইলয়র সকলত্রেই 

শুধজ নয়,  কজদ্রতের সদশগুললিয়ার ওপর সয়াময়ালজঅর উৎপর্নীড়লনর লবিরুলদ্ধে লিড়য়াইলয়ও লক্রিলপয়া-

গয়ালফ বিঅবিহৃতে হলতে পয়ালর ববিলক। 

সয়াইফয়ারপয়াঙ্কলদর এখলনয়া তেয়ালদর মহত্তিম কয়াজ করয়া বিয়ালক। আময়ালদর সয়ালথে যজক্তি সহয়ান।

দঅ গয়ালডর য়য়ান, ৯ই জজলিয়াই ২০১৩, : .https //archive is/Mbsx4

অনজবিয়াদ: ২৫সশ সসলপম্বির ২০১৭ 

সসামসাজজজ্যিক রসাষ্ট্রগুললসার জবিরুলদ্ধে লড়সাইলয়ে প্রধসান এক অস্ত্র হলতে পসালর জক্রিলপসাগসাজফ ৫
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