ইউক্রেন যুদ্ধঃ নব্য নাৎসীব্াদ, ব্র্ব্াদ,
ণ
উগ্রজাতীয়তাব্াদ, মার্কণন-পশ্চিম
ইউক্র াপীয় নযাক্র া সম্প্রসা র্ ব্নাম
রুশ প্রর্তক্র াধ-সম্প্রসা র্
২৪ ফেব্রুয়া ী ২০২২ ার্শয়া ইউক্রেন আেমর্ কক্র । মার্কণন ও পশ্চিম ইউক্র াপীয়ক্রদ সামর্ ক ফজা নযাক্র া
সম্প্রসা র্ ফেকাক্রনা জনয ও ফসইসাক্রে ইউক্রেক্রন রুশর্ব্ক্র াধী নয়া নাৎসী উগ্রজাতীয়তাব্াদীক্রদ উক্রেক্রদ এই
অর্িযান চালাক্রনা হক্রে ব্ক্রল ার্শয়া জানাক্রে। এই লক্রযয ার্শয়া পূব্ ণ ইউক্রেক্রন ডনব্াস সীমাক্রে সসনয সমাক্রব্শ
শুরু কক্র এর্প্রল ২০২১ ফেক্রক । ২০২১ এ ফশক্রে এই সসনয সমাক্রব্শ র্ব্শাল আকা ধা র্ কক্র । ফেব্রুয়া ী ২০২২ এ
উত্তক্র ফব্লারুশ, পূক্রব্ ণ ডনব্াস আ দর্যক্রর্ শ্চের্ময়া এ র্তন অঞ্চক্রল র্ব্শাল সমাক্রব্শ কক্র ফসখান ফেক্রক র্তন র্দক
র্দক্রয় ২৪ ফেব্রুয়া ী ২০২২ ফেক্রক ইউক্রেক্রন ঢুক্রক পক্রে রুশ ব্ার্হনী।
২০১৪ সাক্রল ইউক্রেক্রন রুশ র্ব্ক্র াধী পশ্চিমাক্রদ দালাল নব্য নাৎসী উগ্র জাতীয়তাব্াদী া ইউক্রেক্রন যমতা দখল
কক্র । নব্য নাৎসী া রুশ জার্তসহ সকল সংখযালঘু জার্ত, ব্র্,ণ স্তক্র ওপ গর্হতযা শুরু কক্র । এ েল র্হক্রসক্রব্ পূব্ ণ
ইউক্রেক্রন রুশ িাোিােী জনগর্ সশস্ত্র জাতীয় সংগ্রাম শুরু কক্র । রুশ িাোিােী শ্চের্ময়া অঞ্চল স্বাধীনতা ফঘাের্া
কক্র ও ার্শয়ায় ফযাগদান কক্র ।
রুশর্ব্ক্র াধী ইউক্রেক্রন উগ্র ডান স কাক্র
নযাক্র াক্রত ফযাগদাক্রন র্সদ্ধাে ার্শয়াক্রক উক্রত্তশ্চজত কক্র ফতাক্রল।
ফসার্িক্রয়ত ইউর্নয়ন ফিক্রে যাওয়া প নযাক্র া আ পূব্ র্দক্রক অগ্রস হক্রব্না এমন প্রর্তশ্রুর্ত র্দক্রয়র্িল। র্কন্তু নযাক্র া
প্রর্তশ্রুর্ত িঙ্গ কক্র সম্প্রসা র্ ঘ াক্রতই োক্রক, শুধু ইউক্রেন এখন ব্ার্ক আক্রি। ইউক্রেক্রন নযাক্র াক্রত ফযাগদাক্রন
অে ণ হক্রব্ ার্শয়া দ জায় প্রর্তদ্বন্দ্বী মার্কণন-পশ্চিম ইউক্র াপীয়ক্রদ পা মানর্ব্ক অস্ত্র ফমাতাক্রয়ন। ২০১৪ সাক্রল
এ কম পর্ র্ির্ত ফদখা র্দক্রল রুশ দ্রুত শ্চের্ময়া অেিূ ক্ত
ণ কক্র ফনয়। গত ব্ি ফেক্রক ার্শয়া ইউক্রেনক্রক চাপ প্রক্রয়াগ
ক ক্রত োক্রক যাক্রত তা া র্ন ক্রপয োক্রক। র্কন্তু ইউক্রেন ও পশ্চিমা া এ র্ব্েক্রয় অনে োক্রক যা ার্শয়া কাক্রি র্িল
অগ্রহর্ক্রযাগয। ার্শয়া ইউক্রেক্রন পশ্চিমা পুতুল ফজক্রলক্রনর্ি স কা উৎখাত কক্র র্নজ পুতুল স কা ব্সাক্রত চায়
আ এখন রুশিাোিােী ডনব্াস অঞ্চল ার্শয়ায় অেিুক্ত
ণ কক্র র্নক্রত চায়।
মার্কণন ও পশ্চিম ইউক্র াপীয়ক্রদ ফজা নযাক্র া ফসার্িক্রয়ত ইউর্নয়ন সাম্রাজযব্াদী প াশশ্চক্তক্রক ফিক্রে র্দক্রত ব্ াব্ ই
েেযন্ত্র কক্র এক্রসক্রি এব্ং ফশে পযে
ণ সেল হক্রয়ক্রি। এ ব্যাপা া রুশ সাম্রাজযব্াদী া র্ব্ক্রশেত পুর্তন কখক্রনা িুক্রলর্ন।
আজক্রক ার্শয়া পুন ায় সামর্ ক প াশশ্চক্ত, তা সাম্রাজযব্াদী সম্প্রসা ন আব্র্শযকিাক্রব্ প্রক্রয়াজন, যা সব্ক্রচক্রয় ব্ে
ব্াাঁধা মার্কণন-পশ্চিম ইউক্র াপ ফজা । এই ব্াাঁধা ফিক্রে তাক্রক এর্গক্রয় ফযক্রত হক্রব্। মার্কণন-পশ্চিম ইউক্র াপীয় নযাক্র া
ব্লক্রক র্ব্প ীক্রত রুশ-চীন ব্লকও গক্রে উেক্রি ব্ক্রল প্রতীয়মান হক্রে। আম া জার্ন চীন এক অেননর্তক
ণ
প াশশ্চক্ত আ
একট সাম্রাজযব্াদী শশ্চক্ত। ার্শয়া একট সাম্রাজযব্াদী শশ্চক্ত আ এক সামর্ ক প াশশ্চক্ত। এই দুইক্রয় ফজা মার্কণনপশ্চিম ইউক্র াপীয় প াশশ্চক্ত র্ব্প ীত ফজাক্র পর্ র্ত হক্রে। এ হক্রে র্ব্শ্বক্রক পুন ায় িাগ ব্াক্র ায়া া কক্র ফনয়া। এই
ব্ন্টন পুনব্ন্টন
ণ
সাম্রাজযব্াদী যুক্রদ্ধ মাধযক্রম ঘক্র োক্রক। এ া শুরু হক্রয়র্িল ১৯১৪ সাক্রল প্রেম র্ব্শ্বযুক্রদ্ধ মাধযক্রম।
এই যুক্রদ্ধ েল র্হক্রসক্রব্ ১৯১৭ সাক্রল প্রেম সমাজতার্ন্ত্রক ফদশ ার্শয়া জন্ম র্নক্রয়র্িল। তা প র্দ্বতীয় র্ব্শ্বযুদ্ধ ১৯৩৯৪৫। তখন জন্ম ফনয় চীন, পূব্ ণইউক্র াপ, র্কউব্া, উত্ত ফকার্ য়া, র্িক্রয়তনাম, কম্পুর্চয়াসহ এক ঝাাঁক সমাজতার্ন্ত্রক
ফদশ।

মাও ফসতু ে ব্ক্রলক্রিন হয় র্ব্প্লব্ যুদ্ধক্রক ফেকাক্রব্ নয় যুদ্ধ র্ব্প্লব্ক্রক ফডক্রক আনক্রব্। আজক্রক তৃতীয় র্ব্শ্বযুক্রদ্ধ
সম্ভাব্নাও ফদখা যাক্রে।
ইউক্রেক্রন জনগর্ মূলত রুশী। ার্শয়া জনগর্ র্নক্রজক্রদ ব্ে রুশী, ইউক্রেক্রন জনগর্ক্রক ফিা রুশী আ
ফব্লারুক্রশ জনগর্ক্রক সাদা রুশী ব্ক্রল োক্রকন। এ া জার্তগত দ্বন্দ্ব উসক্রক র্দক্রত পাক্র । তক্রব্ ইউক্রেক্রন পশ্চিমাঞ্চক্রল
নাৎর্সক্রদ সহক্রযাগী ব্ার্হনীও র্িল র্দ্বতীয় মহাযুক্রদ্ধ সময়। ১৯৩০-৩২ সাক্রল র্দক্রক ফসার্িক্রয়ত ইউর্নয়ক্রন
সমাজতার্ন্ত্রক ফযৌেক ক্রর্ সময় কুলাক ব্া ধনী কৃেকক্রদ উপ র্কিু ব্লপ্রক্রয়াগ ক া হক্রয়র্িল। ফসই কুলাকক্রদ র্কিু
অংশ ফসার্িক্রয়ক্রত র্ব্ক্র ার্ধতা কক্র । ১৯৮০ দশক্রক মার্কণন সাম্রাজযব্াদী া ফসক্রদক্রশ প্রব্াসী এই ধ ক্রর্ র্কিু ফলাক্রক
সহক্রযার্গতায় ইউক্রেক্রন নয়া ইর্তহাস চনা কক্র যাক্রত হলদম নাক্রম এক া গর্হতযা যুক্ত ক া হয়। যাক্রত ফদখাক্রনা
হয় ১৯৩০-৩২ সাক্রল ফযৌেক ক্রর্ সময় ইউক্রেক্রন উপ কৃশ্চিম দুর্িণয সৃটি কক্র স্তার্লক্রন ফনতৃক্রে ফসার্িক্রয়ত
ইউর্নয়ন গর্হতযা চার্লক্রয় কক্রয়ক র্মর্লয়ন মানুে হতযা কক্র র্িল। ইর্তহাক্রস খাদযািাক্রব্ দুর্িণয ঘক্র র্িল ফদখা যায় যাক্রত
পুক্র া ফসার্িক্রয়ত ইউর্নয়ক্রন কক্রয়ক লয ফলাক মা া ফগর্িল ব্ক্রল জানা যায়, র্কন্তু হলদম ব্ক্রল র্কিু র্িল ব্ক্রল জানা
যায়না। র্কিু ব্াোব্ার্ে যর্দ হক্রয়ও োক্রক ফস া এমন র্কিু নয় যাক্রক হলদম ব্ক্রল আখযা ফদয়া যায়। এ া এক া জঘনয
র্মেযাচা যা মার্কণন সাম্রাজযব্াদ সৃটি কক্র র্দক্রয়ক্রি। এ উপ ই ইউক্রেনীয় নয়া নাৎসীব্াদ জন্ম র্নক্রয়ক্রি, যা া আব্া
ফশ্বতাঙ্গ ব্র্ব্াদী।
ণ
এ া র্ব্গত সাত আ ব্ি যাব্ত ইউক্রেক্রন ব্র্র্ব্ক্রদ্বে,
ণ
জার্তর্ব্ক্রদ্বক্রে র্ব্িীর্েকা কাক্রয়ম কক্র ক্রি।
তা া মাকণস, ফলর্নন, স্তার্লক্রন মুর্তণ ফিক্রে ফেলক্রি। অেচ ফলর্নন স্তার্লক্রন মাধক্রমই ইউক্রেন নামক পৃেক ফদশ
গক্রে উক্রের্িল। ফয ইউক্রেক্রন অর্ধকাংশ মানুে নাৎর্সক্রদ র্ব্রুক্রদ্ধ লোই কক্র ক্রি। কক্রয়ক র্মর্লয়ন ইউক্রেনীয়
জনগর্ জামান
ণ নাৎর্সক্রদ গর্হতযা র্শকা হক্রয়ক্রিন। ফসখাক্রন কীিাক্রব্ নব্য নাৎর্স জন্ম র্নক্রত পা ল? পশ্চিম
ইউক্রেক্রন সীমােব্তী লুর্িি এক্রদ ফকন্দ্র। এসব্ এলাকা যুক্রদ্ধ মাধযক্রম ব্া ব্া হাত ব্দল হক্রয়ক্রি, আ র্িন্ন র্িন্ন
জার্তগত দ্বক্রন্দ্ব ফযি র্িল। আসক্রল নব্য নাৎর্সব্াদ হক্রে েযার্সব্াদ যা দুর্নয়া সব্ জায়গায়ই জন্ম র্নক্রত পাক্র
ফকাোও ব্র্ব্াদক্রক
ণ
আাঁকক্রে ধক্র , ফকাোও উগ্র জাতীয়তাব্াদক্রক আাঁকক্র ধক্র আ ফকাোওব্া ধমব্াদক্রক
ণ
আাঁকক্রে ধক্র ।
অপ র্দক্রক রুশ আগ্রাসন। এ হক্রে সাম্রাজযব্াদী সম্প্রসা র্। রুশ সাম্রাজযব্াক্রদ ক্রয়ক্রি কাাঁচামাল ও র্ব্শাল ফদশ আ
র্ব্ া সম শশ্চক্ত। স্বািার্ব্কিাক্রব্ই ফস সম্প্রসা র্ ক ক্রব্। চীক্রন
ক্রয়ক্রি র্ব্ া জনশশ্চক্ত, কার্ গর্ শশ্চক্ত, ব্ৃহত্তম
পুশ্চাঁ জ। ফসও সম্প্রসার্ ত হক্রে দ্রুত গর্তক্রত। এ দুক্রয় সমন্বক্রয় পশ্চিমা র্ব্ক্র াধী অেননর্তক-সামর্
ণ
ক ইউক্র র্শয়ান
সাম্রাজযব্াদী প াশশ্চক্ত জন্ম র্নক্রে। স্বািার্ব্কিাক্রব্ চীন এখন তাইওয়ান দখক্রল র্দক্রক অগ্রস হক্রব্।
২০১৯ সাক্রল সূর্চত ফকার্িড ১৯ অর্তমা ীক্রত পৃর্েব্ীক্রত এ পযে
ণ ো লাখ মানুে মা া ফগক্রি। এ া পুশ্চাঁ জব্াক্রদ সাধা র্
সংক র্হক্রসক্রব্ প্রতীয়মান হয়। যা ব্তণমান অর্িব্যশ্চক্ত যুদ্ধ। এ সংকক্র
ফেক্রক পুশ্চাঁ জব্াদী ব্যব্িা মুশ্চক্ত ফনই। হয়
পুশ্চাঁ জব্াদক্রক দুর্নয়া ফেক্রক র্ব্দায় র্নক্রত হক্রব্ নাহক্রল দুর্নয়াক্রক র্নক্রজক্রক ধ্বংস হক্রত হক্রব্। আম া জার্ন দুর্নয়া ৯৯
িাগ মানুে পুশ্চাঁ জব্াক্রদ মৃতুয কামনা কক্র ন। ইউক্রেক্রন নব্য নাৎর্স ফজক্রলক্রনর্ি যুদ্ধ উন্মাদনা দুর্নয়া মানুক্রে
কাময নয়। কাময নয় মার্কণন-পশ্চিম ইউক্র াপ নযাক্র া-রুশ-চীন আগ্রাসন। দুর্নয়া মানুক্রে কাময ফশাের্হীন পৃর্েব্ী
তো সামযব্াদ, আ তা জনয মানুে যুদ্ধ ক ক্রত প্রস্তুত।
দুর্নয়াব্যাপী সামযব্াদীক্রদ র্নজ র্নজ শশ্চক্ত র্ব্কর্শত কক্র তু লক্রত হক্রব্। র্নজ র্নজ ফদক্রশ জনগর্ক্রক পশ্চিমা প্রাচয
সকল সাম্রাজযব্াদ, পুশ্চাঁ জব্াদ ও সামেব্াক্রদ র্ব্রুক্রদ্ধ জাগর্ ত ক ক্রত হক্রব্। সকল ফশাের্ ফেক্রক মুক্ত এক নতু ন
দুর্নয়া জনয।
কর্মউর্নস্ট পাট ণ মাকণসব্াদী ফলর্ননব্াদী মাওব্াদী ব্াংলাক্রদশ
১০ মাচণ ২০২২

