
মািকন িসেড ট াে র সে  শ িসেড ট পুিতন

যেু র দামামা বািজেয় পরমাণু চুি  থেক সের
গল যু রা

অ  িতেযািগতা বাড়ার আশ া
কাশ : ০৩ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

সািভেয়ত  যেুগ  রািশয়ার
সে  করা  পূণ
পারমাণিবক  চিু  থেক
িনেজেদর  ত াহার  কের
িনেয়েছ  যু রা ।  ‘িদ
ই টারিমিডেয়ট  র
িনউি য়ার  ফােসস  ি িট’
বা  আইএনএফ  চিু িট
িছল  মলূত  অ

িতেযািগতা  িনয় েণর
িভি । চিু িট বািতল হেয়
যাওয়ায় অ  িতেযািগতা
বাড়ার পাশাপািশ আবারও
‘ঠা ডা  যেু ’র  িদন িল
িফের  আসার  আশ া
করেছন িবেশষ রা। খবর

িবিবিস  ও রয়টােসর।  আইএনএফ ১৯৮৭  সােল  া র কেরিছেলন  যু রাে র ত কালীন িসেড ট
রানা  রগ ান  ও  সািভেয়ত  নতা  িমখাইল  গবাচভ।  চিু  অ যায়ী  ৫০০ থেক ৫ হাজার  ৫০০

িকেলািমটােরর মেধ  সব  ও মাঝাির পা ার পরমাণু ও অপারমাণিবক পণা  িনিষ  করা হেয়িছল।
সই অ যায়ী ১৯৯১ সাল পয  ায় ২ হাজার ৭০০ পণা  ংস কের যু রা  ও রািশয়া। চিু র

আওতায় ই দশ এেক অে র াপনাও পযেব ণ করেত পারত।

িক  চলিত বছেরর েতই রািশয়ার িব ে  ইউেরাপ সীমাে  নতনু ধরেনর জু িমসাইল মাতােয়েনর
মাধ েম  চিু  ভে র অিভেযাগ  আেন  যু রা  ও  ােটা।  যু রাে র  দািব,  রািশয়া  বশ  িকছু  নাইন
এম-৭২৯ িমসাইল ( য েলা ােটােত এসএসিস-৮ নােম পিরিচত) মাতােয়ন কেরেছ এবং এর মাণ
তােদর হােত আেছ। এরপর ােটাও একই অিভেযাগ তােল। যিদও রািশয়া এই অিভেযাগ ত াখ ান
কের আসিছল। গত ফ য়ািরেত মািকন িসেড ট ডানা  া  বেলন, রািশয়া যিদ চিু টা মেন চলেত
না চায়, তাহেল যু রা  চিু  থেক বিরেয় আসেব। এজ  িতিন ২ আগ  পয  সময়সীমা বেঁধ দন।
াে র এমন অব ােনর পর এে ে  রািশয়ার য আপি  নই  সিটও বিুঝেয় দন শ িসেড ট
ািদিমর পুিতন।

গতকাল বার সই ঘাষণা মাতােবক আইএনএফ চিু  থেক িনেজেদর সিরেয় িনেয়েছ যু রা ।
মািকন পররা ম ী মাইক পে ও এক িববিৃতেত চিু িটর মতুৃ র জ  রািশয়ােকই দায়ী কেরেছন। তার

  ইে ফাক ড
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

দািব,  ােটার পূণ  সমথন িনেয়  যু রা  িনি ত  হেয়েছ  য,  রািশয়া  চিু  ভ  কেরেছ  এবং  চিু র
বাধ বাধকতা  ল ন  কেরেছ।  উ র  আটলাি টক  িনরাপ া  জােটর  ( ােটা)    মহাসিচব  জনস

ােলনবাগও এজ  রািশয়ােক দায়ী  কেরেছন। অ িদেক রািশয়ার পররা  ম ণালয় এক িববিৃতেত
বেলেছ, যু রাে র পদে েপ আইএনএফ চিু র আ ািনক মতৃু  ঘেটেছ।

িবে  অ  িতেযািগতা

বাড়ার আশ া

পরমাণু  যেু র  ঝঁুিক এড়ােত  ৩২  বছর আেগ করা  চিু িট  িবলু  হওয়ার  পর িবে  নতনু  কের অ
িতেযািগতার  আশ া  বাড়েব  বেল  মেন  করেছন  িবেশষ রা।  রািশয়ান  সামিরক  িবে ষক  পােভল

ফলেগনহর বেলেছন,  চিু িট শষ হেয় গেছ। এখন আমরা নতুন নতুন অে র উ য়ন ও মাতােয়ন
দখব। দখব সই সব অ  বসােনা  হে  এেক-অ েক তাক কের।  রািশয়া এখনই তার জ  তির

আেছ।

মািকন কমকতারাও বলেছন,   ও মাঝাির পা ার পণা  তিরেত যু রাে র কােনা  বাধা নই।
এে ে  ত তহিবল বরা  দওয়া হেব। 

এমন ি েত জািতসংঘ মহাসিচব অ াে টািনও েতেরস সতক কের বেলেছন, পরমাণু যেু র পেথ একিট
পূণ  বাধা  সের গল। যু রা  ও  রািশয়ার পদে েপ ব ািলি ক পণাে র মিক কেমিন  বরং

বেড়েছ। এমন পিরি িতেত আ জািতক অ  িতেযািগতা িনয় েণর উপায় খঁুেজ বর করেত সব প েক
সমেঝাতায় পৗঁছােনার আহবান জািনেয়েছন িতিন।

ােটার মহাসিচব জনস ালেটনবাগ বেলেছন, আইএনএফ চিু  গত কেয়ক দশক কের অ  িনয় েণর
একিট িভি  িছেলা এবং এখন আমরা তার মতৃু  দখলাম। এজ  রািশয়া দায়ী। িতিন বেলন, রািশয়া য

পণা  বিসেয়েছ স েলা পরমাণু অ  বহন করেত পাের। এক জায়গা থেক ত অ  জায়গায় যেত
পাের। এ েলার গিতিবিধ শনা  করাও কিঠন।  এ েলা  কেয়ক িমিনেটর মেধ  ইউেরােপর শহর েলা

িঁড়েয় িদেত পাের। বঝুেতই পারিছ, চিু র িদন ফিুরেয় এল! তেব িতিন বেলেছন, রািশয়ার সে  নতনু
কের অ  িতেযািগতায় যােব না ােটা। তেব ইউেরােপ রািশয়ার য কােনা ধরেনর পণা  হামলার
যথাযথ জবাব িদেত ত রেয়েছ ােটা।

মতেভদ আেগও িছল

২০০২ সােল মািকন িসেড ট জজ ডি উ বশু অ াি ট ব ািলি ক িমসাইল চিু  থেক সের আেসন।
২০০৭ সােল শ িসেড ট ািদিমর পুিতন ঘাষণা দন য,  আইএনএফ চিু  আর রািশয়ার াথ
সংর ণ করেছ না। ২০১৪ সােল মািকন িসেড ট বারাক ওবামা  রািশয়ার িব ে  আইএনএফ চিু
ল েনর অিভেযাগ  কেরন। তেব ইউেরািপয়ান নতারা  চাপ িদেলও িতিন চিু  থেক সের দাড়ঁােনার
প পাতী িছেলন না। সবেশষ গত বছর চিু  ল েনর িবষেয় রািশয়ার িব ে  যু রাে র অিভেযাগেক
সমথন কের ইউেরাপ ও ােটা। অিভেযাগ ত াখ ান কের ািদিমর পুিতন বেলন,  চিু  থেক সের
দাড়ঁােত যু রা  পটভিূম তির করেছ। 
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