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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

বাাংলাদেদে অপ্রতিদরাধ্য নেী েখল সমসযা কেবলমাত্র তখলাফি রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যদমই থামাদনা সম্ভব 

বাাংলাদেদে অথথননতিে প্রবৃতি ও কেেসই উন্নয়ন তনতিদির জনয নে-নেীসমূহদে অিযাবেযেীয় প্রােৃতিে সম্পে তহদসদব তবদবচনা 

েরা হয়। তবদের বৃহত্তম ব-দ্বীপ তহদসদব বাাংলাদেদে সবথোই বাতিজয বৃতি ও খােয তনরাপত্তা েতিোলী েরার তবপুল সম্ভাবনা তবেযমান। অথচ, 

বযাপে সরোরী েুনথীতির মাধ্যদম আেীবথােপুষ্ট েতিপয় পুুঁতজপতিদের অনবধ্ ও অতবরাম নেী েখল োর্থক্রম আমাদের কেদে বহমান ৭০০ 

নে-নেীর প্রায় সবগুদলাদেই ধ্ীদর ধ্ীদর মৃিুযর মুদখ কেদল তেদে। এবাং, সম্প্রতি কোন তবচার-তবদবচনা ছাডাই খুলনার পাইেগাছায় তমনহাজ 

নেীর জতম েখদলর সুদর্াগ কেয়া হদয়দছ, ফদল কেদের নেী িীরবিথী অঞ্চলসমূদহ বসবাসরি জনদগাষ্ঠীর েুতবথষহ জীবন-জীতবো ও আথথ-

সামাতজে অবস্থার সদে নিুন আদরেতে েুেথো রু্ি হদি র্াদে। সরোর এই নেীর ২.৫২ এের জতম মৎসয বযবসার জনয ইজারা তহদসদব 

কবসরোতর খাদি হস্তান্তর েদরদছ, র্তেও এই নেী গি-মাতলোনাধ্ীন সম্পে এবাং এর পাতনর উপর েৃতষর কসচর জনগি তনর্থরেীল। ফদল 

নেী ও খাদলর নাবযিা হ্রাস পাওয়ায় এদি প্রবাতহি পাতনর উপর তনর্থরেীল েুই উপদজলার অন্তি ৭০তে গ্রাদমর কেদনজ বযবস্থা ইতিমদধ্যই 

কর্দে পদডদছ। িার উপদর, এই কবসরোতর মাছ চাষীদের অপতরেতিি বাুঁধ্ গ্রাদম বসবাসরি মানুদষর জীতবো ধ্বাংস েরদছ এবাং বষথাোদল 

েৃতত্রম বনযা ও িীব্র জলাবিিা সৃতষ্ট েরদছ। 

কর্ সমাদজ পুুঁতজবােী মিােেথ গৃহীি হয় এবাং ধ্মথতনরদপক্ষ োসনবযবস্থা বাস্তবাতয়ি হয়, কসখাদন গি-মাতলোনাধ্ীন সম্পদের তবনাে 

এবাং জীবন-জীতবোর এরূপ েৃতত্রম সাংেে খুবই স্বার্াতবে। োরি, পুুঁতজবাে ও ধ্মথতনরদপক্ষিাবাদের অশুর্ সম্পেথ কেবল বস্তুগি সুতবধ্ার 

চারপাদে আবতিথি হয় এবাং জনস্বাথথদে উদপক্ষা েরা হয়। গুতেেদয়ে পুুঁতজপতির স্বাদথথ জনগদির সম্পদের এেদচতেয়ােরি ও লুেপােই 

পুুঁতজবাদের প্রেৃি মূলমন্ত্র। আর, েুনথীতি তনতিি েরদিই অোর্থের ও নীতিহীন এই ধ্মথতনরদপক্ষ োসনবযবস্থা বলবৎ রদয়দছ। িাই আমরা 

প্রিযক্ষ েতর, এেতেদে বাাংলাদেদের ধ্মথতনরদপক্ষ সরোর নেী েখলদে কফৌজোতর অপরাধ্ তহদসদব ক াষিা েদর, আর অনযতেদে িার 

োতয়ত্বেীল েমথেিথাগি োয়মুতির ছত্রছায়ায় অতর্জাি-কেিীর হাদি আমাদের নে-নেীদে িুদল কেয়। 

কহ কেেবাসী, আপনারা র্তে ধ্মথতনরদপক্ষ-গিিাতন্ত্রে োসনবযবস্থার অবসান না  োন, িদব এসব েুনথীতিগ্রস্থ পুুঁতজপতি েিৃথে অনবধ্ 

নেী েখল ও অনযানয প্রােৃতিে সম্পে লুন্ঠন বন্ধ হদব না। এসব সম্পে রক্ষায় এবাং এগুদলা হদি সুতবধ্া কপদি আপনাদেরদে অবেযই 

নবুু্য়যদির আেদল প্রতিশ্রুি তদ্বিীয় তখলাফি রাতেোহ্ তফতরদয় আনদি হদব। নে-নেীর মদিা প্রােৃতিে সম্পেসমূহ প্রেৃিপদক্ষ জনগদির 

আমানি, র্া আসন্ন তখলাফি র্াদলার্াদবই ওয়াতেবহাল, এবাং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া িা‘আলা’র তবধ্ান অনুর্ায়ী রাদষ্ট্রর োতয়ত্ব হদে উম্মাহ্’-

এর স্বাদথথ এ ধ্রদনর সম্পেসমূদহর সদবথাত্তম বযবহার তনতিি েরা। রাসূলুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص স্পষ্টর্াদব বদলদছন: “তিনতে তজতনদস মাতলোনার তবষদয় 

োউদে অস্বীোর েরা র্াদব না: পাতন, চারিরূ্তম এবাং আগুন” (ইবদন মাজাহ্)। রাসূলুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص িাুঁর সাহাবী আল-আতবয়াে তবন হাম্মাল (রাঃ)-

কে এেতে জতম কেয়ার পদর র্খন জানদি কপদরতছদলন কর্ কসতের মদধ্য খতনজ পোদথথর উৎস রদয়দছ, িখন তিতন ملسو هيلع هللا ىلص িা কফরি তনদয়তছদলন। 

এরপর তিতন ملسو هيلع هللا ىلص অতবলদে কসই জতমদে গি-মাতলোনাধ্ীন সম্পে তহদসদব ক াষিা েদরন এবাং কোন বযতি েিৃথে এতের মাতলোনাদে তনতষি 

েদরন। সুিরাাং, আমরা আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাই আপনারা তখলাফি রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার োজদে আরও কবগবান েরুন, কর্ রাষ্ট্র 

ইসলামদে পতরপূিথর্াদব বাস্তবায়ন েরদব এবাং ধ্মথতনরদপক্ষ-পুুঁতজবাে েিৃথে সৃষ্ট চলমান সাংেদের তচর অবসান  োদব। 
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