তেলর জন আর কানও যু নয়যুে র জন আর
তল খরচ করা হেব না
ু া য সই ল ল কািট ডলার ঢালা হে যা পিরেবেশর িত
য ু এবং যেু র িতর অতল গেভ ধম
রাধ করেত ব বহার করা যত তাই নয়, পিরেবেশর িতর এক অন তম ত কারণ হল য ু ও তার িত।
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মািকন সামিরক বািহনী পৃিথবীর অন তম ধান দ ূষণকারী। ২০০১ সাল থেক, মািকন সনাবািহনী ১.২ িবিলয়ন
মি ক টন ি নহাউজ গ াস িনঃসরণ কেরেছ, যা রা ায় ২৫৭ িমিলয়ন গািড়র বািষক িনঃসরেণর সমান। মািকন
" িতর া" িবভাগ তেলর িবে র সববৃহৎ ািত ািনক াহক (১৭ িবিলয়ন ডলার / বছর) এবং ৮০িট দেশ
৮০০িট িবেদশী সামিরক ঘাঁিটসহ িবে র সবেথেক বিশ জিমর মািলক। একিট িহেসেব দখা গেছ মািকন সামিরক
বািহনী ইরােক ২০০৮ সােলর মা এক মােস ১২ ল ব ােরল তল ব বহার কেরেছ। ২০০৩ সােল একিট সামিরক
িহেসব অনযু ায়ী মািকন সনাবািহনীর ালানীর দুই তৃতীয়াংশ খরচ হেয়েছ য ু ে ে
ালানী সরবরাহকারী
গািড় িলেত।

পিরেবশ স ট যখন আরও গভীর হে , য ু েক তা মাকািবলা করার উপায় িহসােব িবেবচনা করেল আমরা চূড়া
দু চে র িদেক িশকার হব। জলবায় ু পিরবতনেক যেু র কারণ িহসােব ঘাষণা করা এই বা বতােক উেপ া কের য
আসেল মানষু যেু র কারণ এবং যিদ আমরা অিহংসভােব সংকেটর মাকােবলা করেত না িশিখ তেব আমরা কবল
পিরি িত আরও খারাপ িদেক িনেয় যাব।

িকছু যেু র পছেন একিট ধান রণা হল সই াকৃিতক স েদ িনয় ণ পাওয়ার ই া যা পৃিথবীেক দ ূিষত কের,
িবেশষত তল এবং গ াস। কৃতপে , দির দশ েলােত ধনী দশ েলা যখন যেু র স ূচনা কের তার সােথ
মানবািধকার ল ন বা গণতে র অভাব বা স াসবােদর মিকর কানও যাগােযাগ থােক না, বরং এর পছেন
অন তম কারণ হে তেলর উপি িত।

য ু যখােন ঘেট সখােন তার বিশরভাগ পিরেবশগত িত কের তেব িবেদশী ও দেশর সামিরক ঘাঁিটর াকৃিতক
পিরেবশেকও ংস কের দয়। মািকন সনা মািকন নৗপেথর তৃতীয় বৃহ ম দ ূষণকারী।
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