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সােথ

ড. হাসান রুহানী আজ ইরােনর িনর্বািচত প্েরিসেডন্ট।
নানা কারেণ
িতিন আজ িবশ্েবর বহু আেলািচত ব্যক্িত। ক’িদন আেগ জািতসংেঘর
সাধারণ পিরষেদ ভাষণ িদেয় িতিন আেলাচনার শীর্ষিবন্দুেত েপৗেছ
েগেছন। সম্প্রিত মার্িকন প্েরিসেডন্ট ওবামার সােথ েটিলেফান
সংলােপর মধ্য িদেয় ইরান-মার্িকন সম্পর্েক এতকাল েয িবচ্েছদ িছল
েস ক্েষত্ের নতুন সংেযাগ গেড়েছন। ইরােন অবস্থান কােল আমার িবরল
সুেযাগ িমেলিছল জনাব রুহানীর সােথ প্রায় ৫-৬ ঘন্টা কাটােনার। েস
স্মৃিত ভূলবার নয়। েস স্মৃিতর বহুিকছু শুধু িবস্ময়করই নয়,
েশখবারও।তাঁর সােথ সাক্ষােতর ফেল সুেযাগ েমেল েস সময় যারা
িবপ্লেবর কান্ডাির িছল তােদর িচন্তা-েচতনা সােথ িকছু পিরচয়
লােভর। তখন উনার বয়স বত্িরশ। সময়টা িছল ১৯৮০ সােলর জুন মাস। আিম
সেবমাত্র ইরােন এক সরকাির েজলা হাসপাতােল িচিকৎস্যক রূেপ েযাগ
িদেয়িছ,িবপ্লেবর বয়স তখন এক বছর চার মাস। মহম্মদ েরজা শাহ পাহলিভ
ইরান েছেড় পলায়ন কের ১৯৭৯ সােলর ১৬ই জানুয়ািরেত।তার পলায়েনর পর
পরই আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ েখােমনী বহু বছেরর িনর্বাসন েশেষ
প্যািরস েথেক েতহরােন িফের আেসন। েফব্েরয়াির মােসর ১১ তািরেখ
শােহর
সমর্থণপুষ্ট
শাহপুর
বখিতয়ার
সরকােরর
পতন
ঘেট
এবং
প্রিতষ্িঠত হয় ড.েমেহদী বাজারগােনর েনতৃত্েব িবপ্লবী সরকার।
আিম ইরােন েপৗিছ ১৯৮০ সােলর েম মােস। ইরােনর আজেকর প্েরিসেডন্ট
জনাব ড. হাসান রুহানী তখন মজিলেশ শুরার সদস্য। ইরানীরা
পার্লােমন্টেক বেল মজিলেশ শুরা অর্থাৎ পরামর্শ সভা। আমার
কর্মস্থল েতহরান েথেক ১০৫ মাইল পূর্েব গরমসার নামক একিট েজলার
েজলা হাসপাতােল। গরমসার েসমনান প্রেদেশর পূর্বাঞ্চলীয় একিট েজলা
শহর। ড.হাসান রুহানী তখন েসমনান েজলার এমিপ।৫ বার িতিন েস পেদ
িনর্বািচত হেয়েছন;১৯৮০ সাল েথেক ২০০০ সাল অবিধ ২০ বছর যাবত িতিন
মজিলেশ শুরার সদস্য িছেলন।চতুর্থ ও পঞ্চম েময়াদ কােল িতিন
পার্লােমন্েটর িডপুিট স্পীকারও িছেলন। আিম আমার ইরােন কর্মজীবেনর
পুরা ১০িট বছর কািটেয়িছ গরমসার েজলােত। এত দীর্ঘকাল একই েজলােত
ডাক্তার রূেপ কাজ করার ফেল েজলার সর্বস্তেরর মানুেষর সােথ গেড়
উেঠ ব্যাপক পিরিচিত। অেনেকর সােথ গভীর বন্ধুত্বও গেড় উেঠ। েভড়ার
রাখাল েথেক শুরু কের সাধারণ কৃষক,িশক্ষক,ব্যবসায়ী, সরকাির

কর্মকর্তা, জুম্মার ইমাম, এমিপ, ধর্মীয় ও রাজৈনতীক েনতাকর্মীেদর
সােথ পিরিচিতও গেড় উেঠ। সুেযাগ েমেলেছ বহু বামপন্িথ, শাহপন্িথ,
েমাজািহদীেন খালেকর ন্যায় প্রচন্ড িবপ্লব িবেরাধীেদর সােথ কথা
বলারও। এরা আমার কােছ এেসেছ েরাগী িহসােব। এেদর অেনেকর বাসায়
েমহমান রূেপও বহুবার আমন্ত্িরত হেয়িছ।
িবেদশী হওয়ার কারেণ এরা আমার সােথ কথা বলেতা িনর্ভেয়। েস এক
িবিচত্র অিভজ্ঞতা। ডাক্তাির েপশার এিট এক বাড়িত সুিবধা। এ েপশায়
নানা স্তেরর মানুেষর সােথ েমলােমশায় েকান প্রাচীর থােক না।
িবেলেতও েসিট অনুভব কির। শুধু েদেহর কথাই নয়, মেনর কথাও তারা
িনর্ভেয় বেল। ইরােনর স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় েথেক চাকুিরর প্রস্তাব
পাওয়ার সােথ সােথ আিম ফার্িস ভাষা েশখায় তাড়াহুড়া শুরু কের েদই।
তখন দুশ্িচন্তা িছল ফার্িস না জানেল আিম েরাগীেদর সােথ কথা বলেবা
িক কের? তােদর েরাগই বা জানেবা িক কের? ইরােন েপৗছার পর ফার্িস
ভাষা েশখার েস আগ্রহটা আেরা তীব্রতর হয় ফারসী সািহত্য ও ইরােনর
পত্র-পত্িরকায় প্রকািশত েস েদেশর বুদ্িধজীবীেদর েলখােলিখর সােথ
পিরিচিত লােভর জন্য। কারণ পত্র-পত্িরকা হেলা জািতর িচন্তা-েচতনার
প্রিতচ্ছিব।
েসখােন
সন্ধান
েমেল
একিট
েদেশর
িচন্তাশীল
ব্যক্িতবর্গ ও রাজৈনতীক কর্ণধারগণ েদশবাসী ও িবশ্ববাসীেক িনেয় িক
ভাবেছন তার পিরচয়। তাই েকান েদেশর মানুেষর মন ও মনন এবং তােদর
রাজৈনতীক অিভলােষর েখাঁজখবর েপেত হেল েস েদেশর পত্র-পত্িরকা
পােঠর িবকল্প েনই। তাছাড়া মুসিলম জগেত আরবীর পরই ফার্িস হেলা
দ্িবতীয় সমৃদ্ধ ভাষা। তাই যতিদন ইরােন িছলাম ততিদন েচষ্টা কেরিছ
ফার্িস ভাষা েশখার।ফার্িসেত কথা বলায় প্রথম িতন-চার মাস সমস্যা
হেলও পের আর েস সমস্যা থােকিন। তাছাড়া ফার্িস ভাষািট অিত
সহজ,উর্দু জানা থাকেল েসিট আেরা সহজ হেয় যায়। কারণ এ দুিট ভাষার
শব্দভান্ডাের রেয়েছ বহু হাজার অিভন্ন শব্দ। ফার্িস বহু শত বছর
ভারেতর রাষ্ট্র ভাষাও িছল। বহু ফার্িস শব্দ বাংলা ভাষােতও রেয়েছ।
ফারসী জানা থাকেল সহজ হেয় যায় আরবী ভাষা িশক্ষাও। কারণ ফার্িসর
প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ শব্দই আরবী ভাষা েথেক েনয়া। ইরােন েপৗঁছার
িকছু িদেনর মধ্েযই আিম ফার্িস ৈদিনক পত্িরকা পড়া শুরু কের েদই।
কারণ আধুিনক ভাষা েশখার এিটই সবেচেয় সফল উপায়। িশক্ষাসূত্ের
লােহাের থাকা কােল আিম উর্দু ভাষা িশিখ এ পত্িরকা পেড়ই। আর ভাষা
হেলা
মানুেষ
মানুেষ
মেনর
সংেযােগর
সবেচেয়
সুন্দর
বাহন।
অন্যভাষীরা খুব খুিশ হয় যখন অন্যেদর তােদর ভাষায় কথা বলেত েদেখ।
তখন তারাও মেনর দরজা খুেল েদয়। ফেল সহজ হয় তােদর মেনর অিত
কাছাকািছ েপৗঁছার।

গরমসার েজলািট একিট ক্ষুদ্র ও জনিবরল েজলা হেলও এ েজলার মানুেষরা
অন্য েজলাবাসীর তুলনায় িনেজেদরেক চালাক-চতুর বা বুদ্িধমান মেন
কের। এবং তা িনেয় গর্বও কের। সম্ভবত তার িকছু কারণও রেয়েছ।
িশক্ষাদীক্ষােত এ েজলাবাসীরা অন্যান্য েজলার তুলনায় অেনক েবশী
অগ্রসর। এ েজলার বহু িশক্িষত মানুষ অন্য েজলায় িগেয় িশক্ষাকতা
কেরন। িবশ্বিবদ্যাদেয়র িশক্ষক বা নামকরা ডাক্তার উেঠ এেসেছ গ্রাম
েথেক।ইরােনর সােবক প্েরিসেডন্ট ড. আহেমদী েনজাদও এ েজলারই এক
ক্ষুদ্র গ্রােমর সন্তান। গরমসােরর অবস্থান ইরােনর সবেচেয় বড়
মরুভূিম “দাশেত কবীর”এর উত্তর ভােগ। ফারসীেত “দাশত” বলেত বুঝায়
প্রান্তর,মাঠ বা ক্েষত্র। “কবীর” অর্থ বড় বা িবশাল। মরুভূিমর
পােশ অবস্থান হওয়ায় েজলার আবহাওয়া গ্রীষ্মকােল হেয় পেড় অত্যন্ত
গরম; ইয়ার-কুলার বা ইয়ার-কন্িডশনার ছাড়া ঘের বসবাস করাই কিঠন।
িকন্তু শীত কােল আবার প্রচন্ড শীত, মােঝ মধ্েয বরেফ েঢেক
যায়।গরমসার শহর েথেক প্রায় ১১০ মাইল পূর্ব িদেক হেলা প্রােদিশক
শহর
েসমনান।
গরমসােরর
অবস্থান
েসমনান
ও
েতহরােনর
প্রায়
মাঝামািঝেত। েসমনান প্রেদেশর পূর্েব প্রিসদ্ধ েখারাসান প্রেদশ
এবং উত্তের িবশাল আল েবারজ পর্বতমালা এবং পর্বেতর ওপােরই
কাস্িপয়ান সাগর তীরবর্তী নয়নািভরাম মােজন্দারান প্রেদশ। আর
পশ্িচেম হেলা েকন্দ্রীয় প্রেদশ েতহরান। গরমসার েজলািট িবখ্যাত
উন্নত মােনর েখারবুজা, ডুমুর,আনার ও তুলা উৎপাদেনর জন্য। ১৯৯০
সােল ইরান েথেক চেল আসার জানেত পাির েজলার দক্িষণ ভােগ বড় ধরেণর
একিট িবমান ঘাঁিট িনর্িমত হেয়েছ।

ড. রুহানীর সােথ সাক্ষােতর পূর্েব তাঁর সােথ আমার েকান পিরিচিত
িছল না। তার নামও আেগ শুেনিন। ড. হাসান রুহানীর সােথ প্রায় ৫ -৬
ঘন্টা কাটােনা কােল আেদৗ বুঝেত পািরিন এ ব্যক্িতিট ইরােনর
প্েরিসেডন্ট হেবন এবং ইিতহােস একজন িবখ্যাত ব্যক্িত রূেপ
প্রিতষ্ঠা পােবন। েসরূপ ধারণা না থাকায় হয়েতা ভালই হেয়েছ। কারণ,
েসরূপ ধারণা থাকেল হয়েতা আমােদর কেয়ক ঘন্টার আেলাচনা এতটা
েখালােমলা ও স্বাভািবক হেতা না। আমােদর আেলাচনা হেয়িছল একই
সমতেল, েক কত বড় তা িনেয় অন্তত আমার মেন েকান ধারণাই আেসিন।
হয়েতা তার মেনও নয়। সম্ভবত েস কারেণ আিম েযমন উনার সােথ
িনঃসংেকােচ কথা বেলিছ, েতমিন উিনও বেলেছন। েসিদন উনার মােঝও
েকানরূপ কৃত্িরমতা বা অহংকার েদিখিন। ক’িদন আেগ জািতসংেঘর সাধারণ

পিরষেদ ফার্িসেত েদয়া তাঁর ভাষণিট মনেযাগ সহকাের শুনলাম। বহু
েদেশর বহু প্েরিসেডন্ট এবং বহু প্রধানমন্ত্রীই জািতসংেঘ ভাষন
িদেয়েছন। প্েরিসেডন্ট ওবামাও িদেয়েছন। িকন্তু আন্তর্জািতক প্রচার
মাধ্যেম এবার সবেচেয় েবশী গুরুত্ব েপেয়েছ ড. রুহানীর ভাষণ। আল
জািজরা তারা পুরা ভাষণিট প্রচার কেরেছ। শুধু আল জািজরা নয়,
িবিবিসসহ িবশ্েবর নানা গুরুত্বপূর্ণ িটিভ চ্যােনল তাঁর ভাষেণর
উপর িবিভন্ন রাজৈনতীক িবেশষজ্ঞেদর মন্তব্যও প্রচার কেরেছ। সবাই এ
ব্যাপাের একমত েয প্েরিসেডন্ট রুহানীর বক্তৃতার মােঝ িছল
কুটনীিত-সুলভ প্রজ্ঞা ও রাষ্ট্রনায়ক-সুলভ দুরদৃষ্িট যা সােবক
প্েরিসেডন্ট আহেমদী েনজােদর বক্তৃতায় থাকেতা না। জনাব আহেমদী
েনজােদর আেগ আয়াতুল্লাহ রাফজানজািন ও মুহাম্মদ খােতমী যখন ইরােনর
প্েরিসেডন্ট িছেলন তখন ড. রুহানী িছেলন তাঁেদর ইরােনর েসক্যুিরিট
িবষয়ক পরামর্শদাতা। ইরােনর পারমানিবক অস্ত্র িনেয় গ্েরট ব্িরেটন,
ফ্রান্স ও জার্মানী -এ িতন ইউেরাপীয় েদেশর সােথ িতিনই ইরােনর
পক্ষ েথেক ৈবঠক করেতন। ১৯৮৯ সাল েথেক ২০০৫ সাল অবিধ ১৬ বছর যাবত
িতিন িছেলন
েসক্েরটাির।

ড.

রুহানীর

ইরােনর

সােথ

সুপ্িরম

আমার

ন্যাশনাল

সাক্ষােতর

একিট

িসক্যুিরিট

ক্ষুদ্র

কাউন্িসেলর

পঠভূিমকা

আেছ।

ইরােন আমার অবস্থান তখন একমাসও হয়িন। েস সময় িকছু প্রেয়াজনীয়
কােজ আমােক েসমনান প্রেদেশর েহলথ ডাইেরক্টেরর অিফেস েযেত হয়। কাজ
েসের িবেকেল বাস েযােগ কর্মস্থেল েফরার িচন্তা করিছ। এমন সময়
আমার এক ইরানী বন্ধু বল্েলন, “বারাদার (ভাই), আমােদর শহেরর এমিপ
সােহব এখনই েতহরােনর িদেক রওয়ানা িদচ্েছন। আপিন বােস না িগেয়
উনার গাড়ীেত যান। উনার গাড়ীেত জায়গাও আেছ।” পরামর্শিট আমার জন্য
খুবই ভাল মেন হল। সময় মত বাস পাওয়ার ঝােমলা বড় ঝােমলা। েসমনান
েথেক গরমসােরর েকান বাস সার্িভস নাই। বাস িনেত হয় রাস্তার পােশ
দাঁিড়েয় হাত উঁিচেয় দূরপাল্লার চলন্ত বাস থািমেয়। অেনক সময় ঘন্টা
খােনক েলেগ েযত এরূপ চলন্ত বােস জায়গা েপেত। সাধারনত এ বাসগুেলা
মাশহাদ, িনশাপুর, সবজাভার বা অন্যান্য দূরবর্তী শহর েথেক েসমনান
ও গরমসােরর পথ ধের েতহরানমুখী ছুটেতা। েফরার পেথ এমিপ’র িজেপ
জায়গা হেব েসিট িছল আমার জন্য খুবই আনন্েদর িবষয়।তেব আমার কােছ
আনন্েদর মূল কারণিট শুধু বাস পাওয়ার ঝােমলা েথেক মুক্িত পাওয়া
নয়, বরং একজন এমিপ’র সােথ িকছু সময় কাটােনার।

আমার ইরানী বন্ধুিটই আমােক এমিপ সােহেবর সােথ পিরচয় কিরেয় িদেলন।
ইরােন েপৗছােনার পর েয কেয়ক ইরানীর সােথ আমার পিরচয় ঘেট েস
তােদরই একজন। ড. রুহানী সােহব তাঁর স্ত্রী ও বাচ্চােদর িনেয়
েতহরান যাচ্েছন। বাচ্চা িনেয় তাঁর স্ত্রী বসেলন িপছেনর িছেট।
এমিপ সােহব এবং আিম বেসিছ মােঝর সািরেত। েচহরাসুরত ও েলবাস েদেখ
বুঝেত বাঁিক থাকেলা না িতিন একজন আেলম। তাঁর েচহারায় তখনও
তারুন্য ও মুেখ িমষ্িট হাঁিস। মাথায় িশয়া আেলমেদর ন্যায় পাগড়ী।
িতিন আমার সােথ ইংরাজীেত কথা বলা শুরু করেলন। উচ্চারন আেমিরকান
এ্যাকেসন্েটর এবং সুন্দর িবশুদ্ধ ইংরাজী। িবস্িমত হলাম,একজন আেলম
এরূপ ইংেরজী িশখেলন েকাত্েথেক? ভাবলাম,আমােদর েদেশর ক’জন আেলম
এরূপ ইংেরজীেত কথা বলেত পােরন? িবশ্বিবদ্যালেয়র িডগ্িরধািররাই বা
ক’জন পােরন? তােদর অেনেক েতা শুদ্ধ বাংলাও বলেত পােরন না। যােহাক
যাত্রা পেথ আমােদর আেলাচনায় মােঝ ভাষার আর েকান প্রিতবন্ধকতা
থাকেলা না। েসমনান েথেক গরমসার প্রায় দুই ঘন্টার যাত্রাপথ।
িকন্তু েস দুই ঘন্টায় মােঝ আমােদর আেলাচনায় সম্ভবত দুই িমিনটও
েছদ পিরিন। ধর্মীয় জ্ঞােনর পাশাপািশ জ্ঞােনর অন্যান্য রাজ্েযও েয
তার পদচারণা আেছ েসিট েসিদন সহেজই বুঝেত েপেরিছলাম।

আমােদর আেলাচনার েকান িনর্িদষ্ট িবষয় িছলনা। আলাপ হচ্িছল নানা
িবষেয়। িবেশষ কের িবপ্লব পরবর্তী অবস্থা ও ইরােনর সমস্যা িনেয়।
কথা হচ্িছল বাংলােদেশর সমস্যা িনেয়ও। আলাপ হচ্িছল মুসিলম িবশ্েবর
অৈনক্য, সাম্রাজ্যবােদর েগালামী ও পশ্চাদপদতা িনেয়। কথা হচ্িছল
িবপ্লব িবেরাধীেদর এেজন্ডা িনেয়ও। িতিন প্রচন্ড অমায়ীক ও
িমষ্টভাষী। মেন হেয়িছল িতিন একজন ভাল মােনর বুদ্িধজীবীও। িতিন
েসমনান শহেরর এমিপ হেলও তার ৈপত্রীক িনবাস েসমনান েথেক প্রায় ১৫
মাইল দূরর েসারেখ নামক এক েছাট্ট শহের। এ শহরিট েসমনান েথেক
েতহরান যাওয়ার যাত্রা পেথই পের। েসারেখ শহরিট েদেখ মেন হয় এিট
মরুদ্যান। গাছপালাহীন দীর্ঘ ধূসর মরুভূিম অিতক্রম কােল এ শহরিট
তার সবুজ গাছপালা,ক্েষতখামার আর ঘরবািড় িনেয় পেথর মােঝ হটাৎ কের
হািজর হয়। তখন মনটাও েযন রুক্ষ ভাব েথেক হটাৎ েজেগ উেঠ। সবুেজর
স্পর্েষ মানুেষর মন েয কতটা প্রবল আেবেগ আন্েদািলত হয় েসিট এরূপ
মরুদ্যানগুেলা
েদখেল
বুঝা
যায়।
সম্ভবত
ইরােনর
এরূপ
মরুদ্যানগুেলােতই েসেদেশর িবখ্যাত কিবেদর জন্ম। বায়ুর মােঝ
বসবােস বায়ুর কদর বুঝা যায় না, েতমিন ছায়া ঢাকা,পািখ ডাকা সবুজ
শ্যামল েদেশ যােদর বসবাস তারাও প্রকৃিতর অপরূপ রূপ েদেখ এতটা

পুলিকত হয় না। িকন্তু মরুভূিমর েদেশ প্রিতিট বৃক্ষ,প্রিতিট ফুল ও
ফল,প্রিতিট গুল্মলতা এবং প্রিতিট ঝরণা অপরূপ সাজসজ্জা ও অলংকার
মেন হয়।পিবত্র েকারআেন জান্নােতর বর্ণনা িদেত িগেয় মহান
আল্লাহতায়ালাও তাই েসগুিলর বর্ণনা বার বার েপশ কেরেছন। পিবত্র
েকারআেনর েস বর্ণনায় মরুবাসী আরবগণ েয দারুন ভােব আন্েদািলত হেতা
তা িনেয় িক সন্েদহ আেছ? েসিট আিম িনজ মেন তীব্রভােব প্রথম অনুভব
কেরিছ যখন গরমসােরর রুক্ষ কর্মস্থল েছেড় অপরূপ প্রাকৃিতক
েসৗন্দর্েয ভরা কাস্িপয়ান সাগর উপকূলবর্তী িগলান বা মােজন্দারান
প্রেদেশ েবড়ােত েগিছ। েস এক তীব্র অনুভূিত।

ইরােনর সর্ববৃহৎ মরুভূিম দাশেত কবীেরর িবশাল উত্তর ভাগ জুেড়
েসমনান প্রেদশ। এ প্রেদেশর আর দুিট েজলা হেলা দমঘান ও শাহরুদ।
দমঘান িবখ্যাত েপস্তা উৎপাদেনর জন্য। এ দাশেত কবীেরর তাবাস’েয়ই
১৯৭৯ সােল কেয়কিট মার্িকন েহিলকপ্টার তার আেরাহী কমান্েডােদর
িনেয় িবধ্বস্ত হেয়িছল। এ ঘটনািট ঘেট আমার ইরােন েপৗছার আেগই।
পত্িরকায় েদিখিছ িবধ্বস্ত েহিলকপ্টার ও তার দগ্ধ আেরাহীেদর বীভৎস
ছিব। িজিম কার্টার তখন মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর প্েরিসেডন্ট।
ইরানী ছাত্রেদর হাত েথেক দূতাবােসর িজম্িম মার্িকনীেদর উদ্ধােরর
লক্ষ্েয এিট িছল মার্িকন প্রশাসেনর এক ব্যর্থ প্রেচষ্টা। এিট
ব্যর্থ হওয়ায় কার্টােরর দ্িবতীয় বার প্েরিসেডন্ট পেদ িনর্বাচনী
িবজয়িটও ব্যর্থ হেয় যায়। িতিন িবপুল েভােট পরািজত হন েরানাল্ড
েরগােনর কােছ।

ড. রুহানী বল্েলন, চলার পেথ িতিন তাঁর েসারেখর ৈপত্িরক বাড়ীেত
িকছুক্ষেণর জন্য থামেবন। আমােকও অনুেরাধ করেলন, আিমও েযন
িকছুক্ষণ বিস। তার িপত্রালেয়র গৃহিট কাদামািটর এবং অেনক কােলর
পুরেনা। েকান িবলািসতা েনই। েকানরূপ চাকিচক্য বা জাঁকজমকও েনই।
েনই েকান েটিবল েচয়ার বা েসাফােসট। েমেঝেত েদয়াল েথেক েদয়াল অবিধ
কার্েপট। এমন কার্েপটই ঘেরর েচহারা পাল্েট েদয়। আিম গ্রােমর
কৃষেকর বাড়ীেতও এমন কার্েপট েদিখিছ। েকান েচয়ার েটিবল েনই।
েদয়ােলর সােথ লােগায়া ঠ্যাস-বািলশ। ফার্িসেত বেল পুশিত। পুশত
হেলা মানুেষর িপঠ। এ বািলশগুেলােত িপঠ ঠ্যাকােনা হয় বেলই হয়েতা
বলা হয় পুশিত। সবাই েদয়াল েঘেষ কার্েপেটর উপর বেস। ইরােন যত
বাড়ীেত েগিছ, দুেয়কিট ব্যিতক্রম ছাড়া সর্বত্র েদেখিছ একই িচত্র।

মেন হল, এিটই ইরােনর রীিত। েদখলাম ড. রুহানী সােহেবর পিরবােরর
অেনেকই তাঁর আগমেনর জন্য অেপক্ষায়। আমরা সবাই বসার একিট ঘের
চারপাশ িঘের েদয়ােল েহলান িদেয় বসলাম। মােঝ িবছােনা হেলা
দস্তরখানা। ফার্িসেত দস্তরখানেক বলা হয় েসারেফ। জনাব রুহানীর
িপতা ও তার ভাইেয়রাও আসেলন। তােদর সামেন আমােক পিরচয় কিরেয় েদয়া
হেলা। সবাই আমােক েখাশআমেদদ বলেলন, িকছু প্রশ্নও করেলন। েদাভাষীর
কাজ করিছেলন জনান রুহানী। জনাব রুহানীর িপতা হািজ আসাদুল্লাহ
ফরীদুন একজন ধর্মভীরু ব্যক্িত,স্থানীয় বাজাের তাঁর মসলাপািতর
েদাকান। ব্যবসার পাশাপািশ েদেশর রাজনীিতেতও তার গভীর আগ্রহ। শাহিবেরাধী ও ইসলামপন্িথ হওয়ায় শােহর আমেল তাঁেক বহুবার গ্েরফতার
করা হয়। িতিন প্রথম গ্েরফতার হন ১৯৬২ সােল।

ড. হাসান রুহানী ধর্মীয় িশক্ষার শুরু েসমনােনর এক মাদ্রাসায়।
এরপর িতিন েকাম নগরীেত যান। তৎকালীন বড় বড় আয়াতুল্লাহেদর কােছ
িতিন িশক্ষা লাভ কেরন। ইমাম েখােমনী তখন প্যািরেস িনর্বািসত জীবন
কাটাচ্েছন। তখনও তাঁেক ইমাম বলা হেতা না। িতিন পিরিচত িছেলন আর
দশ জন আয়াতুল্লাহর ন্যায় একজন আয়াতুল্লাহ রূেপ।আয়াতুল্লাহ
েখািমনীর জ্েযষ্ঠ পুত্র েমাস্তাফা েখােমনী শােহর গুপ্ত ঘাতকেদর
হােত শহীদ েহান। তার মৃত্যু বার্িষকী উদযাপেনর আেয়াজন হেয়িছল আরক
মসিজেদ। েস জলসায় এ তরুন যুবক হাসান রুহানীই আয়াতুল্লাহ েখািমনীর
নােমর সােথ প্রথম ইমাম শব্দিট যুক্ত কের েদন।এরপর েথেক অন্যরাও
তাঁেক ইমাম বলা শুরু কের। িশয়ােদর কােছ ইমাম েখতাবিট েকান মামূলী
িবষয় নয়, এিট একিট গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদাপূর্ণ েখতাব।
কাউেক ইমাম বলার সােথ সােথ তাঁর প্রিত আনুগত্েযর িবষয়িটও এেস
যায়। তখন েথেকই ইমাম েখািমনী অন্যান্য আয়াতুল্লাহেদর েথেক অিধক
মর্যাদাবান ধর্মীয় ব্যক্িতেত পিরণত হন। েকানরূপ িনর্বাচন বা
েরফােরন্ডাম ছাড়াই এভােব স্বীকৃিত ও ৈবধতা পায় তাঁর েনতৃত্ব।
এভােব ইরােনর ইিতহােসর েস গুরুত্বপূর্ণ লগ্নিটেত জনাব হাসান
রুহানী এ গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকািট পালন কেরন। তখনও শােহর রাজত্ব।
তার অিত কুখ্যাত েসক্যুিরিট বািহনীর নাম িছল
সাভাক। শুধু ইমাম
েখােমনীর পুত্রই নন, ডক্টর আলী শিরয়িতর ন্যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ
িবপ্লবী ব্যক্িত সাভােকর খুিনেদর হােত গুম হন। সাভােকর িহটিলস্েট
জনাব রুহানীর নাম থাকায় আয়াতুল্লাহ েবেহশতী ও আয়াতুল্লাহ
েমাতাহারীর ন্যায় েনতাগণ জনাব রুহানীেক ইরান েছেড় িবেদেশ পািড়
জমােনার পরামর্শ েদন।

জনাব রুহানীর ৈপতীক বাড়ীেত আমার অিভজ্ঞতা ভান্ডাের নতুন িকছু
েযাগ হেলা। আমােদর সামেন আনা েহাল ফলমূল ও চা। এই প্রথম েদখলাম
ফেলর ঝুিলেত শসা। শসা ইরােন ফেলর মর্যাদা েপেয়েছ। বাংলােদেশ
জাংলায় ধরা িবশাল শসার তুলনায় এ শসাগুেলা সরু ও েছাট। তেব স্বাদ
অিভন্ন। বুঝেত বাঁিক থাকেলা না, ড. রুহানী অিত সাধারণ পিরবার
েথেক উেঠ এেসেছন। একই অবস্থা সােবক প্েরিসেডন্ট ড. আহমদী
েনজােদর। আহেমদী েনজােদর েছাট্ট বাসােতও েকান খাটপালং বা েসাফােটিবল নাই। েমেঝেত িবছানা েপেড় ঘুেমান। গণতন্ত্েরর অর্থ েতা এরূপ
সৎ ও প্রিতভাধর েযাগ্য মানুষেদর জন্য ক্ষমতার সর্েবাচ্চ িশখের
উঠার জন্য পথ কের েদয়া। িকন্তু েসিট যখন িজম্িম হেয় পেড় েকান মৃত
েনতার অেযাগ্য সন্তান বা স্ত্রীেদর হােত তখন িক তােক গণতন্ত্র
বলা যায়? জনগণও যখনেস িজম্িমদশােক িনেয় গর্ব কের এবং েসিটেক
গণতন্ত্র বেল িচৎকার কের তখন িক েস জনগণেক গণতন্ত্েরর পক্েষর
শক্িত বলা যায়? এরূপ পিরবারতন্ত্েরর সােথ রাজতন্ত্েরর পার্থক্য
েকাথায়? রাজতন্ত্েরও েতা রাজার পাগল বা দুর্বৃত্ব পুত্র বা কন্যা
রাজা বা রানী হওয়ার সুেযাগ পায়।

ড. রুহানীর িপতার বাড়ীেত প্রায় ঘন্টা খােনক অবস্থােনর পর আবার
আমােদর যাত্রা শুরু হেলা। সারা পথ ধের শুরু হেলা আবার িবিবধ
িবষেয় আেলাচনা। উনার েথেক জানেত পারলাম, আমার কর্মস্থল গরমসােরও
িতিন যাত্রা িবরিত করেবন। বলেলন, েসখানকার জােম মসিজেদ তাঁর
বক্তৃতার পূর্বিনর্ধািরত অনুষ্ঠান। আমােক িজজ্েঞস করেলন, আমার
হােত সময় হেব িকনা মসিজেদর েস জলসায় থাকার। ঐ রােত হাসপাতােল
আমার েকান িডউিট িছল না। অতএব রাজী হেয় েগলাম। িতিনও খুিশ হেলন।
মাগিরেবর সময় আমরা মসিজেদ িগেয় েপৗঁছলাম। মাগিরেবর নামােজর পর
তাঁর সভা। িতিন ফার্সীেত বক্তৃতা িদেলন। েস বক্তৃতা পুরাপুির
বুেঝ উঠার মত ফার্িস তখনও আিম িশেখ উঠেত পািরিন। ইরােন রাজৈনিতক
জলসাগুেলা েকান ময়দােন হয় না, মসিজেদই হয়। মসিজদই ইরােনর ধর্ম,
রাজনীিত, সংস্কৃিত ও সামিজকতার েকন্দ্রিবন্দু। নবীজীর আমেলও
েসিটই িছল রীিত। মসিজদ িভন্ন তখন রাজনীিত চর্চার অন্য েকান
প্রিতষ্ঠানই িছল না। সাহাবােয় েকরামেদর আমেলও িছল না। অথচ েসিট
হেত িদেত রাজী নয় েসক্যুলািরস্টগণ। মসিজেদ রাজনীিত চর্চােক তারা
বেল ইসলাম েথেক িবচ্যুিত। বেল রাজনীিতেত ধর্েমর ব্যবহার। অথচ
ইসলােমর িশক্ষা রাজনীিতেত ধর্েমর ব্যবহার নয়,বরং ইসলােমর শিরয়িত

িবধানসহ সকল িবিধিবধানেক েদেশর রাজনীিত, আদালেত ও প্রশাসেন
পূর্ণাঙ্গ
ভােব
েমেন
চলা।
অর্থাৎ
রাজনীিতর
পিরপূর্ণ
ইসলামীকরণ।েসিটই েতা নবীজী (সাঃ)র িশক্ষা। ইসলােমর িবিধবদ্ধ
িবধানেক রাজনীিতেত পূর্ণ ভােব েমেন না চলেল িক ইসলাম পালন হয়? আর
েসিট করেত হেল রাজনীিতর চর্চাও মসিজদ েথেকই শুরু করেত হয়। কারণ
মসিজদই হেলা আল্লাহর দ্বীেনর িনজস্ব প্রিতষ্ঠান, েস সােথ সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ প্রিতষ্ঠানও। িকন্তু েসক্যুলািরস্টেদর এেজন্ডা শুধু
রাষ্ট্েরর উপর তােদর দখলদাির প্রিতষ্ঠা নয়, বরং মসিজেদর উপর
দখলদািরও। তুরস্েক কামাল আতাতুর্ক মসিজদগুেলা দখেল িনেয়িছল
েসখােন সরকােরর েবতনেভাগী ইমামেদর বিসেয়। ধর্মপ্রচাের েসসব
সরকাির ইমামেদর েকান স্বাধীনতা িছল না, বরং অর্িপত দায়ভারিট িছল
সরকােরর পক্ষ েথেক ছাপােনা েখাতবা জুম্মার নামােজ পেড় েশানােনা।
ইসলাম চর্চার ক্েষত্ের েসক্যুলািরস্টগণ েয কীরূপ িনেজেদর
িনয়ন্ত্রণ প্রিতষ্ঠা করেত চায় এ হেলা তার নমুনা। িবেলেত েদখিছ
রাজনীিতর চর্চা এেদেশর চার্েচ হয় না। েসিট হয় পােব -যা আসেল
মদ্যশালা। প্রিতগ্রাম ও প্রিতমহল্লায় রেয়েছ মদ্যশালা। মানুষ
এখােন শুধু মদ েখেতই আেস না, এখােন বেস িটিভেত েখলা েদেখ, ঘন্টার
পর ঘন্টা গল্প কের, রাজনীিত িনেয়ও িবতর্ক কের। এমিপগণ এ
মদ্যশালায় িগেয় মানুেষর সােথ কথা বেল। এভােব তারা জনসংেযাগ ও
িনর্বাচিন জলসা কের। এিটই ব্িরিটশ রাজনীিতর েসক্যুলািরজম। তােদর
রাজনীিতেত চার্েচর েযমন স্থান েনই, েতমিন স্থান েনই ধর্েমর।
িকন্তু েসিট েতা ইসলােমর িশক্ষা নয়। খৃষ্টান ধর্ম েথেক ইসলাম
িভন্নতর শুধু আক্িবদা-িবশ্বাস ও ইবাদেতর ধরেণ নয়, বরং রাজনীিতেতর
ইসলােমর প্রেয়ােগর ক্েষত্েরও।

গরমসােরর মসিজেদ ঢুেক েদখলাম মসিজেদর েদয়ােল অেনক েপাস্টার।
েসগুিলর অিধকাংশই মূলত ইমাম েখােমনীর উক্িত। েতমন বহু উক্িত
ক্যািলগ্রািফর ঢংেয় ইরােনর রাস্তাঘােট শত শত েদেখিছ। একই িচত্র
েদেখিছ ইরােনর অন্যান্য মসিজেদও। মসিজেদর পুরা েমেঝ জুেড় িবছােনা
অিত দামী দামী কার্েপট। অবাক হলাম মসিজেদর গােয় লটকােনা ফেটা
েদেখ। েসখােন েশাভা পাচ্েছ ইমাম েখািমনীর ছিবও।েদখলাম জায়নামােজ
বেস অেনেক চা খাচ্েছ। ইরানীরা চা খায় দুধ ছাড়া এবং িচিনর টুকেরা
িভিজেয় িভিজেয়। চা বানােনার জন্য মসিজেদর এক রুেম আলাদা আেয়াজনও
আেছ। চা বানােনার েস িবশাল পাত্রিটেক বলা হয় সামাভার। েস পাত্ের
ৈতরী চা ভিলন্িটয়ারগণ সমেবত মুসল্িলেদর মােঝ ফ্ির িবতরণ করেছ।

েদখলাম েকউ েকউ আবার ধুমপানও করেছ। ইমাম েখােমনী তখন েজাের েশাের
িশয়া-সূন্নীর উর্দ্েধ উেঠ মুসিলম একতা ও ভাতৃত্েবর কথা বলেছন।
ইমাম েখােমনীর একতার েস বানী পাশ্চাত্েযর কােছ ভাল লােগিন। ভাল
লােগিন েসৗিদ বাদশাহেদর ন্যায় মুসিলম েদেশর স্ৈবরাচাির শাসকেদর
কােছও। িকন্তু মসিজেদ বেস আমার মেন হল, ঢাকা, করাচী, লােহার ও
কাবুেলর মুসল্লীরা যিদ মসিজেদর িভতের এরূপ ছিব টানােনা ও
ধুমপােনর খবর জানেত পাের তেব িশয়া-সূন্নীর একতা িবনষ্েটর জন্য িক
েকান অমুসিলম বা িবেদশী শত্রুর প্রেয়াজন পড়েব?

ড. রুহানীর বক্তৃতা েশষ হেলা। বক্তৃতার পর শহেরর গণ্যমান্য
েলাকেদর সােথ িকছুক্ষণ বসেলন। তারপর প্রস্থােনর উদ্েযাগ িনেলন।
আমােক বল্েলন, রােত গরমসার শহেরই তাঁর দাওয়াত আেছ। আমােকও িতিন
দাওয়াত িদেলন এবং িজজ্েঞস করেলন, আিম েযেত রাজী আিছ িকনা। আমার
পিরবার তখনও ইরােন েপৗঁেছিন, হাসপাতােলর বাসায় একা একা থািক।
ভাবলাম, বাসায় িফের একাকী িক করেবা? ড. রুহানীর সােথ থাকায় ইরানী
পিরবার,সমাজ ও রাজনীিতেক িভতর েথেক েদখার েয সুেযাগ েপলাম েসিট
আমার কােছ অিত মূল্যবান মেন হল। বহু অর্থ বহু সময় ব্যেয়ও ক’জন
এরূপ েদখার সুেযাগ পায়? তাছাড়া িবনা কারেণ দাওয়াত অগ্রাহ্য করাও
েতা সূন্নেতর েখলাপ। অতএব রাজী হেয় েগলাম। অিতশয় অবাক হলাম ড.
রুহানীর েমজবােনর ঘেরর দরজার সামেন িগেয়। ড. রুহানীেক অভ্যার্থনা
জানােনার জন্য ঘর েথেক তাঁর েমজবানগণ েবিরেয় এেলন। জনাব রুহানী
তাঁর সমেবত আত্মীয়েদর মােঝ বেয়াজ্েযষ্ঠ ব্যক্িতেক পিরচয় কিরেয়
িদেলন এই বেল, ‘ইিন আমার ফার্স্ট কািজন’। তারপর বল্েলন, “ইিন এ
শহেরর নািপত।”
আিম েতা অবাক। েস এক িবশাল কালচারাল শক। আিম
ভদ্রেলাকেক িচনতাম। কারণ, আিম গরমসার শহের আসার পর তাঁর েদাকােন
চুল কাটােত েগিছ। িকন্তু েস েয তাঁর কািজন েসিটই আমার িবস্মেয়র
কারণ। তাঁর কািজন েয নািপত েসিট বলেত ড. রুহানীর সামান্যতম
সংেকাচও হেলা না। ভাবলাম, আমার েদেশ হেল ব্যাপারিট েকমন হেতা?
েকউ িক তার এমন আত্মীয়েক পিরচয় কিরেয় িদত? তাছাড়া প্রশ্ন হেলা,
েকান মুসলমান সন্তান িক নািপেতর েপশা গ্রহন করেতা? বাংলােদেশ
লক্ষ লক্ষ মানুেষ পেথ বেস িভক্ষা করেত লজ্জা কের না, িকন্তু ক’জন
েপশা রূেপ নািপেতর কাজ করেত রাজী? বাংলােদেশ এ কাজ কের
িনম্মশ্েরনীরা িহন্দুরা। মুসলমানেদর মধ্েয যারা এ কাজিট কের তারা
অবাঙালী িবহারী। ইসলােম শ্েরনীেভদ, জািতেভদ ও বর্ণেভদ হারাম।
হারাম হেলা কােরা েকান কাজ বা েপশােক ঘৃনা করা। আর সবেচেয় ঘৃনার

কাজ হল িভক্ষা করা। অথচ বাঙালী মুসলমানগণ িনেজেদর ধর্মভীরু রূেপ
গর্ব করেলও ধর্েমর এ েমৗল িশক্ষািটেক তােদর আচরেণ স্থান েদয়িন।
তােদর েচতনার মােঝ এখনও রেয় েগেছ িহন্দুেদর ধর্মীয় িবশ্বাস ও
আচার। ফেল এখনও রেয় েগেছ িহন্দুেদর ন্যায় েডাম, েমথর, নািপত,
মুচীর কাজেক ঘৃনা করার সংস্কৃিত। অথচ ইরােনর েকান গ্রােম বা
মহল্লায় েকান েডাম-েমথর নাই। সবাইেক িনজ িনজ পায়খানা িনজ হােত
পিরস্কার করেত হয়। অথচ বাংলােদেশর িচত্রটাই িভন্ন। পাড়ায় পাড়ায়
িভক্ষা করেব তবুও েকান বাঙালী মুসলমান এসব কাজেক িনেজর েপশা রূেপ
গ্রহন করেব না। েযন একাজ করার জন্যই জন্ম িনেয়েছ িনম্ন শ্েরণীর
অচ্ছুৎ িহন্দুরা। িহন্দু সংস্কৃিতর সােথ বাঙালী মুসলমােনর
সংস্কৃিত এখােন একাকার হেয় েগেছ। অথচ একিট জনেগাষ্িঠর সংস্কৃিত
েথেকই পিরচয় েমেল তােদর ধর্মীয় িবশ্বাসিট জনগেণর িচন্তা ও
চিরত্ের কতটা পিরশুদ্িধ বা সংস্কার এেনেছ েসিটর।তাই জনগেণর
ঈমােনর পিরমাপিট পাওয়া যায় তােদর সংস্কৃিত েথেক।এমন িহন্দুয়ািন
সংস্কৃিত িনেয় েকউ ইরােন েগেল ‘কালচারাল শক’এর িশকার না হেয় উপায়
েনই। ইসলািম সংস্কৃিতর
বাংলােদেশ এেস।

মধ্েয

যােদর

বসবাস

তারাও

িবস্িমত

হেব

ড. হাসান রুহানী েয শুধু মাদ্রাসা-িশক্িষত আেলম -তা নয়। িতিন
১৯৭২ সােল েতহরান িবশ্বিবদ্যালয় েথেক জুিডিশয়াল ল’র উপর স্মাতক
িডগ্ির িনেয়েছন। এবং কন্সিটিটউশনাল ল’এর িপএইচড কেরেছন গ্লাসেগার
ক্যািলেডািনয়ান িবশ্বিবদ্যালয় েথেক। েসিট ১৯৯৯ সােল -যখন িতিন
কাজ করিছেলন ইরােনর সুপ্িরম ন্যাশনাল েসক্যুািরিটর েসক্েরটািরর
ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ পেদ। েস বছেরই তথা ১৯৯৯সােল িতিন িনর্বািচত
হন ইরােনর অিত মর্যাদাবান প্রিতষ্টান মজিলেস খুবরাগান বা
এক্সপার্ট
কাউন্িসেলর
সদস্য
রূেপ।
এ
মজিলেসর
কাজ
হেলা
পার্লােমন্েট গৃহীত আইেনর উপর নজরদাির রাখা। পার্লােমন্েটর
সদস্যেদর আইন প্রেণায়েনর অিধকার থাকেলও আল্লাহতায়ালা প্রদত্ত
শিরয়িত িবধােনর িবরুদ্ধাচারেনর েকান অিধকার েনই। পাশ্চাত্েযর
গণতন্ত্র েথেক ইসলােমর শুরািভত্িতক গণতন্ত্েরর এখােনই মূল
পার্থক্য। জনাব রুহানী পার্লােমন্েটর িডেফন্স ও পরারাষ্ট্র নীিত
িবষয়ক কিমিটর প্রধােনর দািয়ত্বও পালন কেরন। িতিন েয শুধু
রাজৈনতীক অঙ্গেণর েযাদ্ধা তা নয়,ইরাক-ইরান যুদ্েধর সময় িতিন
যুদ্েধর ফ্রন্ট লাইেনও অস্ত্র ধেরেছন। অংশ িনেয়েছন ইরােকর
অিধকৃিত েথেক খুররম শহর নামক নগরিটেক আযাদ করার যুদ্েধ।েস যুদ্েধ

বীরত্েবর জন্য িতিন সর্েবাচ্চ “নাছর” পদকিট লাভ কেরন। ১৯৮৩ েথেক
১৯৮৫ সাল অবিধ ইরাক-ইরাক যুদ্েধর সময় িতিন সশস্ত্র বািহনীর
িডপুিট কমান্ডারও িছেলন। লক্ষণীয় হেলা, এরূপ নানা ব্যস্ততার মােঝ
িতিন েলখাপড়ার কাজও চািলেয় েগেছন। মনেযাগ িদেয়েছন েদেশর িশক্ষা
ক্েষত্ের িবপ্লব সাধেনও। িতিন েতহরান িবশ্বিবদ্যালেয়রও একজন
ট্রাস্িট। অংশ িনেয়েছন গেবষণার কােজও। ১৯৯২ সাল েথেক কাজ করেছন
েসন্টার ফর স্ট্রােটিজক িরসার্েচর প্রধান রূেপ। িক িশক্ষা, িক
রাজনীিত, িক যুদ্ধ, িক কুটনীিত, িক গেবষণা -সর্বক্েষত্ের িতিন
িবচরণ
কেরেছন
সর্বশক্িত
িনেয়।এরূপ
ব্যক্িতগণ
যখন
েদেশর
রাষ্ট্রপ্রধান হয় তখন েস েদশ েয পৃিথবীর মঞ্েচ িনেজর জন্য
েগৗরবময় স্থান কের িনেব েসিটই িক স্বাভািবক নয়? বাংলােদেশর
অর্েধক জনশক্িত িনেয় এজন্যই ইরান আজ
গুরুত্বপূর্ণ শক্িত।

“ইনসােন কােমল” ইসলােম একিট বহুল প্রচিলত প্রিতশব্দ। কােমল
শব্েদর অর্থ পিরপূর্ণ। িশক্ষা, কর্ম ও ইবাদেতর অঙ্গেণ জীবনেক
শুধু একিট ক্েষত্ের সীিমত রাখেল েস কামািলয়াত বা পিরপূর্ণতা আেস
না। েস জন্য তােক েযমন নানা িবষেয় জ্ঞানার্জন করেত হয়,েতমিন জীবন
যুদ্েধর নানা রণাঙ্গেণ অংশও িনেত হয়। এভােবই ঈমানদােরর জীবেন
কামািলয়াত বা পূর্ণ আেস। এিটই নবীজীর মহান সূন্নত। নবীজী
(সাঃ)শুধু
সর্বযুেগর
সর্বশ্েরষ্ঠ
আেলমই
িছেলন
না,
িছেলন
সর্বশ্েরষ্ঠ দায়ী বা ধর্মপ্রচারকও। ধর্েমর বানী িনেয় বহু জনপেদ
ঘুেরেছন। িতিন িছেলন রণাঙ্গেনর েজনােরল। িছেলন সর্বশ্েরষ্ঠ
রাজনীিতিবদ, িছেলন সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ট রাষ্ট্রনায়ক। িছেলন
আদর্শ িপতা, আদর্শ প্রিতেবশী ও আদর্শ ব্যবসায়ী। যারা নবীজী
(সাঃ)র আদর্েশর অনুসাির হেত চায় তােদর সামেন তাই বহুমুিখ কােজ
আত্মিনেয়ােগর িবকল্প নাই। সাহাবাগেণর মধ্েয েস কামািলয়াত বা
পূর্ণতা অর্জেনর বাসনা িছল প্রবল। ফেল েস সময় মুসিলম সমােজ
নানামুিখ উন্নয়ন ঘেটেছ। তখন েদেশ শুধু মসিজদ-মাদ্রাসার সংখ্যাই
বােড়িন,কৃিষ, িশল্প,িবজ্ঞান ও সামিরক ক্েষত্েরও িবপুল িবপ্লব
এেসেছ।উচ্চতর সভ্যতা েতা এভােবই িনর্িমত হয়। ড.হাসান রুহানীর
মােঝও েস বাসনািট েয অিত প্রবল িছল েসিট বুঝা যায় তার িশক্ষাজীবন
ও কর্মজীবেনর বহুমুখীতা েদেখ। অথচ বাংলােদেশ কত আেলম সারা জীবন
শুধু মসিজেদর ইমামিত বা মাদ্রাসার িশক্ষাকতা কেরই জীবনিট েশষ
করেছন। ধর্েমর েলবাসধাির অিধকাংশ মানুষ িনেজেদর ধর্মকর্মেক সীিমত
েরেখেছন শুধু নামাজ-েরাযা ও হজ-যাকােতর মােঝ। দ্বীেনর দাওয়াত

িনেয় তারা েযমন মােঠ নােমন না, েতমিন আল্লাহর শিরয়িত িবধান
আস্তাকুঁের িগেয় পড়েলও তা িনেয় মাথা ঘামান না। তােদর জীবেন েযমন
িজহাদ েনই, েতমিন ইসলামেক িবজয়ী করার েকান রাজনীিতও নাই। েকান
জ্ঞানচর্চা বা বুদ্িধবৃত্িতও নাই। আগ্রহ নাই িনেজ েশখা ও অন্যেদর
েশখােনায়।বহু আেলেমর অবস্থা েতা এমন েয পয়সা না িদেল তারা মুখই
েখােলন না। অথচ েকারআেনর জ্ঞান িবতরণ করেত িগেয় নবীজী (সাঃ)রেকান
অর্থপ্রাপ্িত ঘেটিন। তাঁেক বরং কােফরেদর হােত পাথর েখেত হেয়েছ।
এরপরও ভােবন,তারা নবীজী (সাঃ)র সূন্নেতর অনুসাির! প্রশ্ন
হেলা,এমন মুসলমােনর সংখ্যা বৃদ্িধেত শুধু বাংলােদশ নয়, সমগ্র
িবশ্বও যিদ ভের যায় তবুও িক তােত ইসলােমর েকান িবজয় আসেব? কল্যাণ
হেব িক মুসলমােনর?

িবস্মেয়র িবষয় শুধু ড. রুহানীর প্েরিসেডন্ট পেদ অিধষ্টৃত হওয়ািট
নয়। বরং অিধক িবস্মেয়র িবষয় হেলা যারা তােক িনর্বািচত কেরেছ েস
েভাটাদাতােদর রুচী, দূরদৃষ্িট ও প্রজ্ঞা। একিট েদেশর জনেগাষ্িঠর
রুচী ও প্রজ্ঞা েতা ধরা পেড় তােদর িনর্বািচত প্েরিসেডন্ট বা
এমিপেদর
চিরত্র
েদেখ।
েয
েদেশ
েচারডাকাত,
খুিন,গণতন্ত্র
হত্যাকাির
বাকশালী,ব্যািভচাির,
স্ৈবরাচাির,
িমথ্যুক
ও
দূর্নীিতপরায়নরাও িবপুল েভােট িনর্বািচত হয় এবং জািতর িপতার আসন
পায়,েস েদেশর সাধারণ মানুেষর অপরাধিটও িক কম? এমন েদশ বার বার
দুর্বৃত্তেদর দখেল যােব েসিটই িক স্বাভািবক নয়? ডাকাত পাড়ায় েকান
ভাল মানুষ সর্দার হেত পাের না। েস জন্য িনষ্ঠুর ডাকাত হওয়ািট
জরুরী। এমন িনষ্ঠুর ডাকাত যখন গ্রামবাসীর েভােট সর্দার িনর্বািচত
হয় তখন িক সন্েদহ থােক েস গ্রামবািসর চিরত্েরর পচন িনেয়? তােদর
চিরত্েরর পিরমােপ িক তখন আর েকান গজকািঠর প্রেয়াজন হয়? বাংলােদশ
েতা েতমিন এক দুর্বৃত্তকবিলত েদশ। এমন একিট েদশ দুর্বৃত্িতেত
িবশ্েব বার বার চ্যাম্িপয়ান হেব েসিটই িক স্বাভািবক নয়?
গণতন্ত্েরর অর্থ শুধু বার বার িনর্বাচন নয়, বরং েসিট হেলা েযাগ্য
মানুষেদর িনর্বাচেন জনগেণর সামর্থ। েস সামর্থ ছাড়া গণতন্ত্র
ব্যর্থ হেত বাধ্য। বাংলােদেশর মানুেষর েস সামর্থ িক আেদৗ অর্িজত
হেয়েছ?

মানুষেক শুধু িহংস্র পশু,িবষধর শাপ ও িবষাক্ত েপাকামাকড়েক িচনেল
চেল না, তােক ইসলােমর শত্রু ও সমােজর দুর্বৃত্তেদরও িচনেত হয়।

একিট েদেশর সবেচেয় বড় ক্ষিতিট হয় এরূপ দৃর্বৃত্তেদর িচনেত ব্যর্থ
হওয়ার কারেণ। িহংস্র পশু,িবষধর শাপ ও িবষাক্ত েপাকামাকেড়র কামেড়
ক’জন মারা পেড়? িকন্তু দুর্বৃত্তগণ ক্ষমতা েপেল িবপেদ পেড় সমগ্র
জািত। মানুষ তখন পেথঘােট গুম বা খুন হয়। লুন্িঠত হয় েদেশর
অর্থভান্ডার।েদশ তখন িভক্ষার ঝুিলেত পিরণত হয়। তখন েনেম আেস
আল্লাহতায়ালার আযাব। তাই মহান আল্লাহতায়ালা এমন দুর্বৃত্তেদর
শুধু েচনাটাই ফরজ কেরনিন, তােদর িনর্মূল করাটােকও ফরজ কেরেছন।
ইসলােম িজহাদেক ফরজ করা হেয়েছ েতা েস লক্ষ্েযই। িনর্মূেলর েস
কাজিট করেত িগেয়ই েতা শতকরা ৬০ ভােগর েবশী সাহাবী শহীদ হেয়
েগেছন। গণতন্ত্র েতা তখনই সফল হয়,যখন জনগণ েস সামর্থ পুরাপুিরিট
অর্জন কের। তখন প্রািতিট িনর্বাচন ইসলােমর শত্রু িনর্মূেলর কােজ
ধারােলা হািতয়ার রূেপ কাজ কের। খিলফােয় রােশদার আমেল েতা েসরূপ
গণতন্ত্রই প্রিতষ্ঠা েপেয়িছল। ফেল তখন রাজতন্ত্র ও পিরবারতন্ত্র
িনর্মূল হেয়িছল এবং িনর্বািচত হেয়িছেলন সমােজর সবেচেয় েযাগ্যবান
ব্যক্িতগণ।েসিট না হেল গণতন্ত্েরর পথ ধের িহটলার,মুিজব ও হািসনার
ন্যায় ফ্যািসবাদী খুিনেদর হােত েদশ অিধকৃত হয়। তখন েদেশ গ্যাস
েচম্বার
বা
শাপলা
চত্বেরর
গণগত্যা
েনেম
আেস।
বাংলােদেশ
গণতন্ত্েরর নােম গণদুষমণগণ বার বার িনর্বািচত হচ্েছ ও রাজপথ বার
বার রক্তাত্ব হচ্েছ েতা েস ব্যর্থতার কারেণই। ২৯/০৯/১৩

