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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

শেখ হাতিনা, নষ্ট প ুঁতিবাদী বযবস্থার ফিল এই বখাটে িন্তান, শদেবািীটে প্রদীপ-হাতরটেটনর য টে তফতরট়ে তনটি চা়ে 

িারাটদটে চলমান অিহনী়ে তদবা-রাতির শলাডটেতডিংট়ের মটযয শেখ হাতিনা শদেবািীটে জ্বালানী িাশ্রট়ের িনয হাতরটেন 
বযবহাটরর প্রস্তুতি গ্রহটের আহ্বান িাতনট়েটে। হাতিনা িনেেটে িাতিলয েরার ি টর বটলটে: “শদটের িবাই প্রস্তুি শহান। তবশ্ববযাপী শয 
অবস্থা িৃতষ্ট হটি, িাটি শেষটমষ শেন্না আর শরতির শিল তদট়ে িবাইটে চলটি হটব। শিো তদট়ে ে তপ বা হাতরটেন জ্বালাটি হটব”। 
িনেটের দ ুঃখ-দ দদো তনট়ে হাতিনা এমনোটব তবদ্রুপ েরতেল শযন িাযারে িনেে তনটিরাই শদটের িমস্ত জ্বালানী তনুঃটেষ েটর তদট়েটে, 
আর এই অপরাটয শি িাটদরটে েট ার হটস্ত োতস্ত তদটি! শবতেতদন আটের েথা ন়ে, শেখ হাতিনা দাবী েটরতেল শদটের প্রতিতে ঘটর 
েিোে তবদ যৎ শপৌঁটে শদ়োর শয িফলিা শিো িার িরোটরর এেতে ‘মাইলফলে অিদন’। িার িরোটরর শিাুঁোর মন্ত্রীবেদ ও দলী়ে 
শনিৃবৃন্দ িাটে বািংলাটদটের ‘প্রতমতথউি অব লাইে’ (!) তহটিটব আখযা তদট়েতেল (“শেখ হাতিনা: আটলা আন়েনোরী প্রতমতথউি”, জ্বালানী 
উপটদষ্টা শিৌতফে-ই-ইলাহী শচৌয রী, দয তবিটনি স্ট্যান্ডাডদ, ২৭শে শিটেম্বর, ২০২২)। তেন্তু িার বহুল প্রেিংতিি এই ‘িাফটলযর’ োলেল্প 
উটমাতচি হটি শবতে িম়ে লাটেতন। বাস্তবিা হটি, শেখ হাতিনার িথােতথি ‘উন্ন়েন’ আমাটদর তেল্প-োরখানা ও িামতগ্রে উৎপাদনটে 
ধ্বিংটির দ্বারপ্রাটন্ত তনট়ে শেটে, এবিং জ্বালানী িিংেটের োরটে ৩০তেরও অতযে তবদ যৎটেন্দ্র বন্ধ রট়েটে। িার িরোটরর প ুঁতিবাদী জ্বালানী 
নীতি ও বযাপে দ নদীতির োরটে শদটের প্রাতন্তে ও অিহা়ে িনটোষ্ঠীটে এখন জ্বালানীর আোেচ ম্বী মূলয পতরটোয েরটি হটি। মযযম ও 
তনম্ন-মযযম আট়ের লক্ষ লক্ষ িনেে এখন েযাি-তবদ যৎ-পাতনর মূলয (ইউতেতলতে তবল) পতরটোয এবিং িাটদর পতরবাটরর িনয খাবাটরর 
বযবস্থার মযয শথটে শযটোন এেতে শবটে তনটি বাযয হটি। অথচ, অথদননতিেোটব অরতক্ষি এই িনটোষ্ঠীটে রক্ষা েরাটিা দূটরর েথা, 
বরিং পযদাপ্ত পতরমাটন তবদ যৎ ও জ্বালানী িরবরাহ তনতিটির দাবী শিালার োরটে হাতিনা িাটদর উপর শক্ষাে প্রোে েটরটে! এিোই 
তনলদজ্জ ও তনষ্ঠ র োিে হটি শি, শয তেনা িনেটের শবদনা ও দ ুঃখ-েটষ্টর শোটনা শিা়োক্কা েটর না এবিং িাটদর দ টেদাে লাঘটবর দাত়েত্ব 
োুঁটয ি টল শন়ে না। িাযারে িনেেটে উন্ন়েন ও প্রবৃতির তমথযা প্রতিশ্রুতি তদট়ে শেখ হাতিনা েতিপ়ে দ বৃদত্ত প ুঁতিপতি অতেিািটদর পটেে 
েতিদ েটরটে, আর এখন শি িনেেটে ২০২৩ িাটল আরও েত ন পতরতস্থতি ও দ তেদক্ষ শমাোতবলার িনয প্রস্তুি থােটি বলটে। এই 
যরটনর তনলদজ্জ বযতিটদর বযাপাটর আল্লাহ্’র রািূল ملسو هيلع هللا ىلص বটলটেন: “যতদ শিামার লজ্জা না থাটে, িটব যা ইিা েটরা” (ব খারী)। অিএব, এ 
তবষট়ে শোন িটন্দহ শনই শয হাতিনা এই নষ্ট প ুঁতিবাদী বযবস্থার এে বখাটে িন্তান। িনেটের প্রতি শি শয ঘৃো শপাষে েটর িা অি স্থ 
পযদাট়ের, আর এোরটেই শি িার তবশ্বািঘািেিার রািনীতি তদট়ে িাটদরটে োিন েরটি চা়ে। ঘৃেয এই যমদতনরটপক্ষ প ুঁতিবাদী বযবস্থার 
িাটথ িাটথ িাটেও অপিারে েরা োিা আর তে শোন িমাযান থােটি পাটর? 

শহ শদেবািী, আপনারা প্রিযক্ষ েটরটেন তেোটব হাতিনা িরোর শদতে-তবটদতে েতিপ়ে প ুঁতিপতি অতেিাি ও িাম্রািযবাদীটদরটে 
িীমাহীন ল েপাটের ি টযাে তদট়ে িমগ্র জ্বালানী খািটে পঙ্গ  েটর তদট়েটে। তবদ যৎ উৎপাদটন স্ব়েিংিমূ্পেদিা অিদটনর নীতি বাস্তবা়েন না েটর 
িার িরোর তবশ্ববযািংে, আন্তিদাতিে ম দ্রা িহতবল এবিং এেী়ে উন্ন়েন বযািংে-এর মটিা নবয ঔপতনটবতেে প্রতিষ্ঠানিমূটহর শপ্রিতিপেন 
অন যা়েী তবদ যৎ খািটে ে ইে-শরন্টালতেতত্তে প্রেল্পিমূটহর উপর তনেদরেীল েটর শরটখটে। ফলস্বরূপ, ঘটর ঘটর েিোে েযাি ও 
তবদ যিা়েটনর দাবী েরটলও িনেেটে প্রদীপ-হাতরটেটনর য টে তফতরট়ে শন়ো োিা িার হাটি আর শোন তবেল্প শনই৷ এো ইতিমটযযই স্পষ্ট 
শয, িার িথােতথি উন্ন়েন েল্পোতহনী এবিং প্রবৃতির আখযান িনেটের িাটথ প্রোেয প্রিারো, েণ্ডামী ও তনলদজ্জ প্রহিন োিা আর তেে ই 
ন়ে। এো তে যরটনর উন্ন়েন যা মান ষটে আতদম অন্ধোর য টে তফতরট়ে তনট়ে যা়ে? প্রেৃিপটক্ষ, িেল যমদতনরটপক্ষ প ুঁতিবাদী িরোর িবদদা 
শেবল তমথযা ও প্রিারোর আশ্র়ে শন়ে, এবিং দ বৃদত্ত শেখ হাতিনাও এর বযতিিম ন়ে। শি োটলা েটরই িাটন, িথােতথি উন্ন়েটনর নাটম শয 
শফালাটনা-ফাপাটনা শবল ন শি তিতর েটরটে িা েীঘ্রই শফটে যাটব, আর িাই শি িনেেটে এখন হাতরটেন-ে তপ বযবহাটরর আহ্বান িানাটি 
শুরু েটরটে। 

শহ ম িতলমেে, আমাটদর উপর শচটপ বিা এিব পতিমা মদদপ ষ্ট যমদতনরটপক্ষ োিটেরাই প্রেৃি অন্ধোটরর বতহুঃপ্রোে, যাটদর 
িম্পটেদ আল্লাহ্ আজ্জা ও়ো জ্বাল আমাটদরটে িিেদ েটরটেন। িারা শয অতি প্রজ্বতলি েটর িা শেষ পযদন্ত আমাটদরটে অন্ধোর ও 
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হিাোর তদটে যাতবি েটর। দালাল এই যমদতনরটপক্ষ োিেটোষ্ঠী ও িাটদর মন্দ োিনবযবস্থাটে িহয েটর আমরা এর পতরেতি তহটিটব 
তনটিটদর িনয শেবল েষ্ট আর দ টেদােই শডটে এটনতে। যারা পতিমা োতফর-িাম্রািযবাদীটদর অন্ধোটরর প্রতিতনতযত্ব েটর এবিং িাটদর 
িঘনয স্বাথদরক্ষার োটি তনট়োতিি থাটে, িাটদর োে শথটে আপনারা প্রেৃি উন্ন়েন আো েরটি পাটরন না। অিএব, এই তনদ্রা শথটে 
শিটে উ  ন, শহ ম িতলমেে! আল্লাহ্ ি বহানাহু ও়ো িা‘আলা’র েত্রুটদর োে শথটে আটলার িন্ধান েরটবন না। িাটদর যমদতনরটপক্ষ 
প ুঁতিবাদী োিনবযবস্থাটে িামতগ্রেোটব প্রিযাখযান েরুন। আটলা ও ম তির এেমাি িত ে পথ হটি আমাটদর প্রেৃি আবাি- নব ়েযটির 
আদটল প্রতিতষ্ঠি তদ্বিী়ে তখলাফটি রাতেদাহ্-এর তদটে প্রিযাবিদন েরা। শুয মাি আিন্ন তখলাফি রাষ্ট্রই এমন োিে তিতর েরটি িক্ষম 
যারা িাতি-যমদ-বেদ তনতবদটেটষ িাটদর নােতরেটদর প্রতি যত্নেীল এবিং দাত়েত্বেীল হটব। আল্লাহ্ ি বহানাহু ও়ো িা‘আলা পতবি ে র‘আটন 
আমাটদর িিেদ েটর বটলন: 

ُ بِنُوِرِهْم َوتََرَكُهْم فِ * آ أََضآَءْت َما َحْولَهُۥ ذََهَب ٱَّللَّ ا فَلَمَّ ت ٍۢ َّلَّ يُْبِصُرونَ َمثَلُُهْم َكَمثَِل ٱلَِّذى ٱْستَْوقَدَ نَار ًۭ ـٰ  *ى ظُلَُم
“িাটদর দৃষ্টান্ত শিই বযতির মি শয আগুন জ্বাতলট়েটে; এবিং যখন শিই আগুন িাটদর চারপাে আটলাতেি েটর ি লটলা, ত ে িখন আল্লাহ্ 

িাটদর চারতদটের আটলা উত ট়ে তনটলন এবিং িাটদরটে অদৃেয অন্ধোটর শেটি তদটলন” [িূরা বাক্বারাহ্: ১৭] 
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