ইেতামধ্েযই
পৃিথবীেক
েযভােব
বদেল িদেয়েছন েডানাল্ড ট্রাম্প

মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর প্েরিসেডন্ট শুধু তার িনজ েদেশর েনতা নন।
িতিন সম্ভবত পৃিথবীর সবেচেয় ক্ষমতাধর ব্যক্িত। িতিন যা কেরন তা
আমােদর সবার জীবেন িকছু না িকছু প্রভাব েফেল। েডানাল্ড ট্রাম্পও
েস িদক েথেক ব্যিতক্রম নন। িঠক কীভােব পৃিথবীেক বদেল িদেয়েছন
ট্রাম্প?

আেমিরকােক বাকী িবশ্ব কীভােব েদেখ
প্েরিসেডন্ট ট্রাম্প একািধকবার েঘাষণা কেরেছন েয যুক্তরাষ্ট্র
হচ্েছ ‘পৃিথবীর সবেচেয় মহান েদশ’। িকন্তু সম্প্রিত ১৩িট েদেশ
চালােনা িপউ িরসার্চ েসন্টােরর এক জিরেপ েদখা েগেছ, িম. ট্রাম্প
িবেদেশ তার েদেশর ইেমজ বাড়ােনার ক্েষত্ের খুব েবিশ িকছু কেরনিন।
ইউেরােপর অেনক েদেশই আেমিরকা সম্পর্েক একিট ইিতবাচক ধারণা আেছ

এমন মানুেষর পিরমাণ এখন গত ২০ বছেরর মধ্েয সবেচেয় িনেচ েনেম
এেসেছ।
যুক্তরাজ্েয ৪১ শতাংশ েলােকর মেন ইিতবাচক ধারণা আেছ, িকন্তু
ফ্রান্েস এ ধারণা েপাষণ কেরন ৩১ শতাংশ েলাক – যা ২০০৩ সােলর পর
সর্বিনম্ন। আর জার্মািনেত এই হার মাত্র ২৬ শতাংশ।
যুক্তরাষ্ট্র কেরানাভাইরাস মহামািরর ব্যাপাের
িদেয়েছ তা িছল এ ক্েষত্ের একটা বড় িনর্ণায়ক।

েযভােব

সাড়া

মাত্র ১৫ শতাংশ মেন কেরন, যুক্তরাষ্ট্র ভােলাভােব ভাইরাস
েমাকািবলা কেরেছ – বলেছ জুলাই ও আগস্ট মােস পাওয়া তথ্য।

জলবায়ু পিরবর্তেনর
পেথ হাঁটা

ক্েষত্ের

জলবায়ু পিরবর্তেনর ব্যাপাের প্েরিসেডন্ট
িবশ্বাস কেরন – তা বলা েবশ কিঠন।

ট্রাম্প

উল্েটা
েয

িঠক

িক

িতিন জলবায়ু পিরবর্তনেক একটা “ব্যয়বহুল েধাঁকা” েথেক শুরু কের
একটা “গুরুতর িবষয়” এবং “আমার কােছ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ”
পর্যন্ত নানারকেমর আখ্যা িদেয়েছন।

তেব এটা িঠক েয দািয়ত্ব গ্রহেণর ৬ মাস পেরই িতিন – িবজ্ঞানীেদর
হতবাক কের – েঘাষণা কেরিছেলন, জলবায়ু পিরবর্তন সংক্রান্ত প্যািরস
চুক্িত েথেক আেমিরকােক েবর কের েনবার কথা।
ওই চুক্িতেত প্রায় ২০০িট েদশ িমেল ৈবশ্িবক তাপমাত্রা বৃদ্িধেক ২
িডগ্িরর িনেচ রাখার ব্যাপাের অঙ্গীকার কেরিছল।
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র হচ্েছ চীেনর পর িবশ্েবর দ্িবতীয় বৃহত্তম
গ্রীনহাউজ গ্যাস িনর্গমনকারী েদশ।
গেবষকরা সতর্ক কের িদেয়েছন েয িম. ট্রাম্প যিদ পুনঃিনর্বািচত হন

– তাহেল ৈবশ্িবক তাপমাত্রা বৃদ্িধ িনয়ন্ত্রেণ রাখা অসম্ভব হেয়
পড়েত পাের।
প্যািরস চুক্িতেক প্রত্যাখ্যান কের িম. ট্রাম্প দািব কেরিছেলন,
এর ফেল অিতিরক্ত িনয়মকানুন ও িবিধিনেষেধর কারেণ বহু আেমিরকান
পণ্য উৎপাদকেদর কারখানা বন্ধ কের িদেত হেতা।
এটা িম. ট্রাম্েপর প্েরিসেডন্িসর একটা মূল বার্তায় পিরণত হেয়েছ
এবং িতিন বহু রকেমর দূষণসংক্রান্ত িনয়মনীিত বািতল কেরেছন যােত
কয়লা, েতল ও গ্যােসর উৎপাদন খরচ কেম যায়।
প্যািরস চুক্িত ত্যাগ কার্যকর হবার
িনর্বাচেনর িঠক পেরর িদন ৪ঠা নেভম্বর।

কথা

রেয়েছ

প্েরিসেডন্ট

অেনেক ভয় েপেয়িছেলন েয যুক্তরাষ্ট্েরর েবিরেয় যাবার ফেল হয়েতা
আেরা অেনক েদশ একই কাজ করেব।
তা যিদও হয়িন, তেব িকছু িবশ্েলষক মেন কেরন ব্রািজল ও েসৗিদ আরব
েয কার্বন িনর্গমন কিমেয় েদবার অগ্রগিত
ট্রাম্েপর পদক্েষেপর ফেল সহজ হেয়েছ।

আটেক

িদেয়েছ

–

তা

িম. ট্রাম্েপর প্রিতদ্বন্দ্বী েজা বাইেডন অঙ্গীকার কেরেছন, িতিন
িজতেল যুক্তরাষ্ট্রেক আবার প্যািরস চুক্িতেত িফিরেয় আনেবন।

িকছু েলােকর জন্য সীমান্ত বন্ধ
ক্ষমতায় অিভিষক্ত হবার এক সপ্তাহ পরই প্েরিসেডন্ট ট্রাম্প সাতিট
মুসিলম-সংখ্যাগিরষ্ঠ েদেশর ভ্রমণকারীেদর জন্য যুক্তরাষ্ট্েরর
সীমান্ত বন্ধ কের েদন।
বর্তমােনও ১৩িট েদেশর ক্েষত্ের কড়া ভ্রমণ িবিধিনেষধ আেছ।
যুক্তরাষ্ট্ের বসবাস কেরন িকন্তু িবেদেশ জন্ম িনেয়েছন এমন েলােকর
সংখ্যা ২০১৬ সােলর েচেয় ২০১৯-এ ৩ শতাংশ েবেড়েছ।
তেব এই অিভবাসীেদর পিরচেয়র ক্েষত্ের পিরবর্তন এেসেছ।
িম. ট্রাম্প প্েরিসেডন্ট হবার পর েমক্িসেকায় জন্ম েনয়া অিভবাসীর
সংখ্যা কেমেছ, িকন্তু লািতন আেমিরকা ও ক্যািরিবয়ােন জন্ম এমন

অিভবাসীর সংখ্যা েবেড়েছ।
েযসব িভসায় যুক্তরাষ্ট্ের স্থায়ী বািসন্দা হওয়া যায় – এমন িভসার
িনয়মনীিত কেঠারতর করা হেয়েছ – িবেশষ কের যারা ইেতামধ্েযই
যুক্তরাষ্ট্ের আেছন, তােদর আত্মীয়েদর ক্েষত্ের।
প্েরিসেডন্ট ট্রাম্েপর অিভবাসন নীিতর একটা প্রতীক হেয় উেঠিছল “এক
িবরাট ও সুন্দর েদয়াল” – যা িতিন যুক্তরাষ্ট্র-েমক্িসেকা
সীমান্েত গেড় তুলেবন বেল বেলিছেলন।
তেব ১৯েশ অক্েটাবর পর্যন্ত সরকাির তথ্য অনুযায়ী ৩৭১ মাইল েদয়াল
িনর্িমত হেয়েছ ।
আর এর প্রায় পুেরাটাই হেয়েছ এমন সব জায়গায় – েযখােন আেগ েথেকই
েবড়া েদয়া িছল, শুধু পুেরােনা েবড়া নতুন কের বানােনা হেয়েছ
মাত্র। এবং, আেমিরকায় আসার জন্য যারা েবপেরায়া, – তােদর দমােতও
পােরিন ট্রাম্েপর েদয়াল।
গত ১২ বছেরর মধ্েয ২০১৯ সােল যুক্তরাষ্ট্র-েমক্িসেকা সীমান্েত
সবেচেয় েবিশ েলাক আটক হয়।
যুক্তরাষ্ট্ের ২০১৬ সােল ৮৫,০০০ শরণার্থী ঢুেকিছল। তেব পেরর বছর
এ সংখ্যা ৫৪,০০০ -এ েনেম আেস।
তেব ২০২১ সােল এর সর্েবাচ্চ সংখ্যা হেব ১৫,০০০ – যা হেব ১৯৮০
সােলর পর সবেচেয় কম।
‘েফইক িনউজ‘ বা ভুয়া খবেরর উত্থান
“আমার মেত আিম যত শব্দ ব্যবহার কেরিছ তার মধ্েয সবার েসরা হচ্েছ
েফইক” – ২০১৭ সােল েদয়া এক সাক্ষাৎকাের বেলিছেলন িম. ট্রাম্প।
েফইক িনউজ কথাটা ট্রাম্প উদ্ভাবন কেরনিন , িকন্তু িতিন এটােক
জনপ্িরয় কেরেছন।
এক জিরেপ বলা হয়, িডেসম্বর ২০১৬ েথেক শুরু কের িতিন প্রায় ২,০০০
বার কথাটা ব্যবহার কেরেছন।
গুগেল েফইক িনউজ কথাটা অনুসন্ধান করেল েদখা যােব সারা িবশ্ব েথেক
১১০ েকািটরও েবিশ ‘সার্চ েরজাল্ট’ পাওয়া যােব, এবং যুক্তরাষ্ট্ের
২০১৬-১৭ েথেক এ আগ্রহ ক্রমাগত েবেড়েছ। প্েরিসেডন্ট ট্রাম্প তার

িবেবচনায় েযসব খবর ‘ভুয়া’ তার জন্য একটা পুরস্কারও েঘাষণা করার
পর এ আগ্রহ শীর্ষিবন্দু স্পর্শ কের।
এক পর্যােয় প্েরিসেডন্ট েফইক িনউজ কথাটা ব্যবহার করেত শুরু কেরন
‘িতিন িনেজ একমত নন এমন’ খবরেক আক্রমণ করার জন্য।
িতিন ২০১৭-র েফব্রুয়ািরেত িকছু
জনগেণর শত্রু বেল িচহ্িনত কেরন।

সংবাদ

প্রিতষ্ঠানেক

আেমিরকান

থাইল্যান্ড, িফিলিপন, েসৗিদ আরব ও বাহরাইেনর েনতারাও এ কথাটা
ব্যবহার করেত শুরু কেরন।
অেনেক িবেরাধীদল ও সাংবািদকেদর দমন-পীড়নেক
েফইক িনউজ ছড়ােনার অিভেযাগেক ব্যবহার কেরন।

ৈবধতা

েদবার

জন্য

সুশীল সমােজর েগাষ্ঠীগুেলা বেলেছ, িবশ্বাসেযাগ্য খবেরর িবরুদ্েধ
এই শব্দবন্ধিট ব্যবহার কের রাজনীিতিবদরা গণতন্ত্রেক েহয় করেছন।
আেমিরকার ‘সমাপ্িতহীন যুদ্ধ‘, এবং একিট মধ্যপ্রাচ্য চুক্িত
মার্িকন কংগ্েরেস ২০১৯ সােল এক ভাষণ েদবার সময় িম. ট্রাম্প
িসিরয়া েথেক মার্িকন ৈসন্য প্রত্যাহােরর অঙ্গীকার কের বেলন,
“েকান মহান জািত সমাপ্িতহীন যুদ্েধ জড়ায় না।”
তেব আসল বাস্তবতা িঠক এরকম নয়।
িসিরয়ায় েতলকূপগুেলা সুরক্িষত রাখেত িম. ট্রাম্প প্রায় ৫০০ জন
মার্িকন ৈসন্য রাখার িসদ্ধান্ত েনন।
আফগািনস্তান, ইরাক ও িসিরয়ায় িবিভন্ন মাত্রায় ৈসন্য সংখ্যা কমেলও
– িম. ট্রাম্েপর ক্ষমতাসীন হবার িদন েযসব েদেশ মার্িকন ৈসন্য
উপস্িথত িছল – আজও তার প্রত্েযকিটেতই রেয়েছ।
তেব মধ্যপ্রাচ্েয
প্রভাব েফেলেছন।

েডানাল্ড

ট্রাম্প

ৈসন্য

ছাড়া

অন্য

উপােয়ও

িতিন ২০১৮ সােল ইসরােয়েল মার্িকন দূতাবাস সিরেয় আেনন েতল আিবব
েথেক েজরুসােলেম, এবং অিধকৃত পূর্ব েজরুসােলমসহ পুেরা শহরিটেক
ইসরােয়েলর রাজধানী িহেসেব স্বীকৃিতও েদন।
এক্েষত্ের িতিন আেগকার মার্িকন প্েরিসেডন্টেদর আপত্িতেক উল্েট

েদন।
গত মােস সংযুক্ত আরব আিমরাত এবং বাহরাইন যখন ইসরােয়েলর সােথ
সম্পর্ক স্বাভািবক করেত চুক্িত কের – তার মধ্যস্থতায় ভুিমকা িছল
যুক্তরাষ্ট্েরর।
প্েরিসেডন্ট ট্রাম্প
অিভনন্িদত কেরন।

এেক

“নতুন

মধ্যপ্রাচ্েযর

বাগাড়ম্বর বাদ িদেল এিটই হয়েতা
গুরুত্বপূর্ণ কূটৈনিতক অর্জন।

ট্রাম্প

সূচনা”

প্রশাসেনর

বেল

সবেচেয়

কীভােব (বািণজ্য) চুক্িত করেত হয়
িম. ট্রাম্প িনেজ েয চুক্িত কেরনিন – েসগুেলােক িতিন দু’চক্েষ
েদখেত পােরন না বেলই মেন হয়।
ক্ষমতায় এেস প্রথম িদনই িতিন পূর্ববর্তী প্েরিসেডন্ট ওবামার
অনুেমািদত ট্রান্স-প্যািসিফক পার্টনারিশপ নােম ১২-জািতর একিট
বািণজ্য চুক্িত বািতল কের েদন।
এেত অবশ্য চীেনরই লাভ হয়, কারণ তারা এেক এিশয়া-প্রশান্ত
মহাসাগরীয় অঞ্চেল তােদর প্রভাব কমােনার েচষ্টা িহেসেবই েদখিছল।
তেব যুক্তরাষ্ট্ের যারা মেন করিছল েয এেত আেমিরকানেদর
িবপন্ন হবার ঝুঁিক ৈতির হেব – তারা উল্লিসত হয়।

চাকির

উত্তর আেমিরকান ফ্ির-ট্েরড চুক্িত – যা ক্যানাডা ও েমক্িসেকার
সােথ হেয়িছল – তার আেলাচনা নতুন কের করােনা হয় ট্রাম্েপর সময়।
িতিন বেলিছেলন, এটা সম্ভবত ইিতহােসর সবেচেয় খারাপ চুক্িত।
িকন্তু নতুন কের যখন এ চুক্িত
েবিশরভাগই অপিরবর্িতত রেয়েছ।

করা

হয়,

তখন

েদখা

যায়

–

এর

প্েরিসেডন্ট ট্রাম্েপর সবেচেয় বড় মাথাব্যথা িছল কীভােব সারা
িবশ্েবর বািণজ্য েথেক আেমিরকা লাভবান হেত পাের। এর ফেল চীেনর
সােথ যুক্তরাজ্েযর এক িতক্ত বািণজ্য-যুদ্ধ শুরু হয়, দু’পক্ষই
পরস্পেরর পণ্েযর ওপর শত শত েকািট ডলােরর কর বসায়।

পের
২০১৯
সােল
েদখা
যায়,
চীেনর
সােথ
পণ্েযর
ক্েষত্ের
যুক্তরাষ্ট্েরর বািণজ্য ঘাটিত ২০১৬ সােলর েচেয় িকছুটা কেমেছ।
তেব যুক্তরাষ্ট্র এখেনা চীেন যা রপ্তািন কের তার েচেয় েবিশ চীন
েথেক আমদািন কের।

চীেনর সােথ দ্বন্দ্ব
িম. ট্রাম্প িনর্বাচেন িজেতেছন িকন্তু তখনও প্েরিসেডন্ট পেদ আসীন
হনিন – এমন এক সময় ২০১৬র িডেসম্বের – িতিন একিট টুইট বার্তায়
পৃিথবীেক স্তম্িভত কের েদন।
েয তাইওয়ােনর সােথ ১৯৭৯ সাল েথেক যুক্তরাষ্ট্েরর আনুষ্ঠািনক
সম্পর্ক িছন্ন – তার প্েরিসেডন্েটর সােথ সরাসির েফােন কথা বেলন
িম. ট্রাম্প। এই েফানালাপ িনেয় উইিকিপিডয়ােত একিট পৃষ্ঠা আেছ।
চীন তাইওয়ানেক স্বাধীন েদশ িহেসেব স্বীকার কের না বরং তােদর একিট
প্রেদশ বেল মেন কের।
এর মধ্েয িদেয়ই চীনেক নানা িদক েথেক েখাঁচােনার সূচনা কেরন িম.
ট্রাম্প।
যুক্তরাষ্ট্র দক্িষণ চীন সাগের চীেনর ভূখন্ড দািবেক অৈবধ েঘাষণা
কেরেছ, তােদর পণ্েযর ওপর শুল্ক বিসেয়েছ, তােদর এ্যাপ িটকটক ও
উইচ্যাট ডাউনেলাড িনিষদ্ধ কেরেছ, চীেনর বৃহৎ েটিলকম েকাম্পািন
হুয়াওেয়েক কােলা তািলকাভুক্ত কেরেছ।
চীন অবশ্য এর মধ্েয হংকংএ িবতর্িকত এক িনরাপত্তা আইন জাির কেরেছ,
এবং সংখ্যালঘু মুসিলম উইঘুরেদর গণহাের কারাবন্দী কেরেছ – যা এই
উত্েতজনা বৃদ্িধর জন্য অংশত দায়ী।
প্েরিসেডন্ট
ভাইরাস”।

ট্রাম্প

েকািভড-১৯এরও

িনজস্ব

নাম

িদেয়েছন

“চায়না

এগুেলার সবই চীনেক ব্যাপকভােব ক্িষপ্ত কের।
অবশ্য মার্িকন িনর্বাচেন েডেমাক্র্যাটরা িজতেলও েয এর পিরবর্তন
হেব – তা িকন্তু নাও হেত পাের।

েজা বাইেডন চীনা প্েরিসেডন্ট িশ-েক একজন ‘গুণ্ডা’ বেল অিভিহত কের
বেলেছন, তার েদেহ গণতন্ত্েরর িছেটেফাঁটাও েনই।

ইরােনর সােথ প্রায় যুদ্ধ
ইরােনর পারমাণিবক কর্মসূিচ সীিমত রাখেত শক্িতধর েদশগুেলার সােথ
েয চুক্িত হেয়িছল – প্েরিসেডন্ট ট্রাম্প ২০১৮ সােলর েম মােস তা
েথেক যুক্তরাষ্ট্রেক েবর কের আেনন। েদশিটর ওপর আেরাপ কেরন কড়া
সব িনেষধাজ্ঞা।
ইরােন ব্যাপক মন্দা েদখা িদল, খাদ্েযর দাম ৬১% েবেড় েগল। শুরু
হেলা গণিবক্েষাভ।
১৯৭৯ সাল েথেক চলেত থাকা ইরান-মার্িকন দ্বন্দ্ব আেরা তীব্র হেলা
এভােবই।
প্েরিসেডন্ট ট্রাম্প ২০১৯ সােল িবশ্ববাসীেক স্তম্িভত কের
জানােলন, যুক্তরাষ্ট্র ইরােনর সবেচেয় শক্িতধর েজনােরল কােসম
েসালাইমািনেক হত্যা কেরেছ – িযিন মধ্যপ্রাচ্য জুেড় ইরােনর
সামিরক কর্মকান্েডর েনতৃত্ব িদেতন।
ইরান পাল্টা পদক্েষপ িহেসেব ইরােক দুিট মার্িকন ঘাঁিটেত
ব্যািলস্িটক ক্েষপণাস্ত্র হামলা চালােলা – যােত শতািধক মার্িকন
ৈসন্য আহত হেলা।
িবশ্েলষকরা মেন
দাঁিড়েয়েছ।

করিছেলন,

দু-েদশ

যুদ্েধর

দ্বারপ্রান্েত

এেস

যুদ্ধ অবশ্য হয়িন, িকন্তু ইরানী বািহনী ভুলবশতঃ একিট ইউক্েরিনয়ান
যাত্রীবাহী িবমান গুিল কের ভূপািতত করেলা – িনহত হেলা ১৭৬
আেরাহীর সবাই।
কেরানাভাইরাস সংক্রমেণ গুরুতর আক্রান্ত
মেনােযাগ এখন মহামাির েঠকােনার িদেকই ।

দুিট

েদেশর

রাজৈনিতক

তেব তােদর মধ্েয কূটৈনিতক চ্যােনল খুবই সীিমত ।
অন্যিদেক- উত্েতজনা আকস্িমকভােব েবেড় েযেত পাের – এমন সম্ভাবনা
আেছ অেনক ক্েষত্েরই।

িবিবিস
প্রিতেবদনিট জনস্বার্েথ প্রকাশ করা হেলা

