েশখ মুিজেবর
স্মৃিত

সােথ

িকছুক্ষেণর

িফেরাজ মাহবুব কামাল
১৯৭০ সােলর জানুয়াির মােসর প্রথম সপ্তাহ। পরন্ত িবেকেল কেয়ক জন বন্ধুর
সােথ

ঢাকার

ইসলামপুর

েরােড

ফুটপােথ

হাঁটিছ।

েদাকােন

েদাকােন

তখন

েকনাকাটার ভীড়। এমন সময় িপছন েথেক হঠাৎ আমার নাম ধের ডাকার আওয়াজ। আিম
এেসিছ মফস্বেলর গ্রাম েথেক। ঢাকায় বন্ধু-বান্ধব েতমন েনই। ফেল রাস্তার
ফুটপােথ আমােক েকউ এভােব ডাকেবন েসিট িছল অভািবত। িবস্মেয় েচাখ িফরালাম।
েদিখ

আমােদর

িচিকৎস্যকও।

এলাকার
েবশ

অিত

অমায়ীক

পিরিচত

মানুষ।

তখন

ডাক্তার।
এমিবিবএস

িতিন

আমােদর

ও

এম

এল

পািরবারীক

এেফর

পাশাপাশী

ন্যাশন্যাল পাশ ডাক্তারও গ্রাম এলাকায় েদখা েযত। িতিন িছেলন েশষাক্ত
শ্েরনীর।

আমার

চাচাজােনর

িতিন

িছেলন

অিত

ঘিনষ্ট

বন্ধু।

ডাক্তারীর

পাশাপািশ িতিন রাজনীিত করেতন এবং িছেলন আওয়ামী লীেগর থানা পর্যােয়র একজন
েনতা। ভাল ছাত্র িহসােব িকছুটা পিরিচিত থাকায় এবং েস সােথ পািরবারীক
িচিকৎস্যক হওয়ার কারেণ আমােক িতিন স্েনেহর েচােখ েদেখন। উনার সােথ িছেলন
আমােদর এলাকার আেরকজন ব্যক্িত িযিন পরবর্তীেত আমােদর এলাকার েচয়ারম্যান
হেয়িছেলন।

আমার

েছাটভােয়র

সােথ

উনার

েমেয়র

িবেয়

হওয়ােত

িতিন

আমার

আত্মীয়েত পিরণত হেয়িছেলন। দুঃখজনক হল, েচয়্যারম্যান থাকা অবস্থায় িতিন
সন্ত্রাসীেদর

হােত

অল্প

বয়েসই

িনহত

হন।

উনারা

কুষ্িটয়ার

গ্রাম

েথেক

ঢাকােত এেসেছন।সামান্য িকছু কুশলািদ িবিণমেয়র পর ডাক্তার সােহব আমােক
বল্েলন,“আমরা বায়তুল েমাকাররেম িকছু েকনাকাটা করেবা, তুিমও আমােদর সােথ
চল।” উনােদর েস প্রস্তােব আিম সােথ সােথ রািজ হেয় েগলাম।
ঢাকােত িনজ এলাকার মানুষ মােনই আপন মেন হত। ফেল তােদর সােথ সময় কাটােনার
প্রচণ্ড এক আনন্দ িছল। উনােদর খুিশ করেত পাির েতমন একটা বািতকও িছল। আমার
বন্ধু সাথীেদর েথেক িবদায় িনেয় তােদর সােথ হাঁটা শুরু করলাম। ঢাকা শহের
েকনাকাটার েকান অিভজ্ঞতা আমার আেদৗ িছল না। নতুন নতুন ঢাকায় এেসিছ, ফেল
ঢাকার েদাকান-পাঠ িনেয়ও আমার অিভজ্ঞতা িছল সামান্য। আমার েথেক উনারা েকান
সাহায্য ও পরামর্শ পােবন না, েসিট উনারা জানেতন। িকন্তু তারপরও তারা েকন
সােথ িনেলন তা আিম েসিদন বুঝেত পািরিন। তেব এখন তার কারণ িকছু বুিঝ। েকন
বুিঝ েসিটর িকছু ব্যাখা েদই। পািকস্তােনর একজন িবখ্যাত আইনিবদ িছেলন জনাব
আল্লাহবখশ েখাদাবখশ ব্েরাহী। সংক্েষেপ তাঁেক বলা হেতা এেক ব্েরাহী। িতিন
পািকস্তােনর আইনমন্ত্রীও হেয়িছেলন। েদখেত েকতাদুরস্ত িমষ্টার মেন হেলও
মেনপ্রােণ

প্রচণ্ড

ধার্িমক

িছেলন।

আগরতলা

ষড়যন্ত্র

মামলায়

িতিন

েশখ

মুিজেবর আইনজীবী িছেলন। তেব তাঁর আেরকিট বড় পিরচয় িছল। েসিট হেলা, িতিন
িছেলন একজন উঁচুমােনর দার্শিনক। েসিট প্রথম েটর পাই লােহােরর এক েসিমনাের
তাঁর েদয়া এক বক্তৃতা শুেন। েসিট আেরা ভাল ভােব বুিঝ তাঁর েলখা বই
“এ্যাডেভন্চার ইন েসল্ফ এক্সপ্েরশন” নামক িবখ্যাত বইিট পেড়। বইিট অিত
উচ্চাঙ্েগর। বইিট আমার এতই ভাল েলেগিছল েয িকছু িকছু চ্যাপ্টার কেয়কবার
পেড়িছ। েস বইেয়র িকছু কথা আমার মেন এখনও েরখাপাত কের আেছ। এক জায়গায় িতিন
িলেখেছন, “every event is destined to promote a serious purpose”। তাঁর
এ কথার মর্মার্থ যা বুেঝিছ তা হেলা, জীবেনর েকান ঘটনাই অর্থহীন নয়।
লক্ষ্যহীন ভােব েসগুিল ঘেটও না। গােছর পাতা েযমন মহান আল্লাহর অনুমিত
ছাড়া পেড় না, েতমিন েকান ঘটনাও তার অনুমিত ছাড়া ঘেট না। ব্যক্িতর জীবেন
ঘেট যাওয়া প্রিতিট ঘটনার একিট অন্তঃিনিহত উদ্েদশ্েয থােক। আর েসিট হেলা
মহৎ একিট লক্ষ্েযর িদেক তার জীবনেক ত্বরান্িবত করা। মানুেষর দািয়ত্ব হল,
েসসব ঘটনা –তা ভাল েহাক বা মন্দ েহাক তা েথেক লাগাতর িশক্ষা েনয়া। যারা
এসব ঘটনাবিল েথেক িশক্ষা েনয় তারা িবশ্বিবদ্যালেয় না িগেয়ও দার্শিনেক
পিরণত হয। কুনফুিসয়াস, সক্েরিটস, প্েলেটা, েগৗতম বুদ্েধর মত ব্যক্িতরা
তাই েকান িবশ্বিবদ্যালেয়র ছাত্র না হেয়ও মানব ইিতহােসর িবখ্যাত দার্শিনক।
কথাটা েয কতটা সত্য তা আমার জীবেন আিম বহুবার উপলব্িধ কেরিছ। আমার জীবেন
বহু ঘটনা শুরুেত আেদৗ কল্যাণকর মেন হয়িন, বরং আসন্ন ক্ষিত বা িবপেদর কারণ
মেন হেয়েছ। িকন্তু পের েদিখেছ েসিটই আামার জীবেন বড় কল্যাণ েবেয় এেনেছ।
পের

এক

মার্িকন

িবশ্বিবদ্যালেয়

ম্যােনজেমন্ট

সােয়ন্স

পড়েত

িগেয়

অেনক

গুরুেক বলেত শুেনিছ, যারা জীবেন ঘেট যাওয়া ঘটনাবিল েথেক িশক্ষা িনেত জােন
তােদর জীবেন ব্যর্থতা বেল িকছু েনই। বরং বড় বড় েস ব্যর্থতাগুিল তােদর
জীবেন িশক্ষার অমূল্য সুেযাগ হেয় দাঁড়ায়। তাই েসিদন তােদর সােথ ঢাকার
রাস্তায় ঘুরাটা আমার কােছ অনর্থক মেন হেলও তা বস্তুত অর্থহীন সময়ক্েষপণ
িছল না। বরং তা িদেয়েছ এমন িশক্ষা যা কেলজ িবশ্বিবদ্যালেয়র ক্লাসরূেপ
জানবার সুেযাগ হয়িন। হয়েতা েতমন একিট িশক্ষা েদয়ার জন্যই আল্লাহপাক আমােক
ইসলামপুর

েরাড

েথেক

তুেল

িনেয়

তােদর

সােথ

িকছুক্ষণ

চলার

সুেযাগ

কের

িদেয়িছেলন। অিলগিল, মােঠঘােট, ঘের-বাইের ও নানা মানুেষর মােঝ েকাথায় েয
িশক্ষার কত অমূল্য রত্ন ছিড়েয় আেছ তা েক জােন?
বায়তুল মার্েকট েথেক উনারা িকছু শাড়ী িকনেলন। তারপর বলেলন, “আমরা আওয়ামী
লীগ অিফেস যাব। তুিমও চেলা আমােদর সােথ।” আমারও েকান ব্যস্ততা িছল না,
তাই রাজী না হওয়ারও েকান কারণ িছল না। তখন আওয়ামী লীেগর েকন্দ্রীয় অিফস
পুেরান পল্টেন। বায়তুল েমাকাররম ও িজিপওর উত্তর পােশ েয হাউস িবল্িডং
ফাইনান্েসর িবল্িডং তার পূর্ব পােশর রাস্তা িদেয় িকছুটা উত্তের েগেলই
রাস্তার পশ্িচম পার্শ্েব আওয়ামী লীেগর অিফস। সম্ভবত িবল্িডংিট িছল িতন
তালা। আমরা দুই তালায় উঠলাম। রাস্তায় কাউেক িজজ্েঞস না কের ডাক্তার সােহব

েযভােব সরাসির অিফেস িগেয় েপৗছেলন তােত মেন হল েস অিফেস িতিন পূর্েবও
েগেছন, নইেল মফস্বেলর েলােকর পক্েষ ঢাকার েকান অিফস এত সহেজ েচনা সম্ভব
হয় িক কের? দুই তলায় উেঠই ডানপার্শ্েবর বড় রুমটােত েসাজা ঢুেক পড়েলন। েকউ
েকান বাধা িদল না। ঢুেকই েদিখ েশখ মুিজব বসা। তাঁর সামেন একিট মাঝারী
আকােরর েটিবল। েটিবেলর সামেন দুই খািন খািল েচয়ার। পােশ আেরক খািন। আমরা
িতন জন একসােথ ঢুিক। ডাক্তার সােহবেক েদখা মাত্রই েশখ মুিজব েচয়ার েথেক
উেঠ দাঁড়ােলন। িতিন আমােদর িতন জেনর সােথই এেক এেক হাত েমলােলন। েটিবেলর
পােশর িতনিট েচয়াের আমােদর বসেত বলেলন। সােথ সােথ িতন কাপ চােয়র হুকুম
িদেলন। ডাক্তার সােহব বসেলন েশখ মুিজেবর বাঁ পােশর েচয়াের অিত কােছ। আিম
বসলাম সরাসির সামেনর েচয়াের।
আিম েতা অবাক। আমােদর ডাক্তার সােহব এলাকায় খুব একটা িবখ্যাত েলাক নন।
তার

িনেজর

েকান

েচম্বার

বা

ফার্েমসীও

েনই।

িতিন

েরাগী

েদেখন

অন্েযর

ফার্েমসীেত বেস। গ্রােম গ্রােম ঘুের েরাগী েদেখন পুেরান এক সাইেকেল চেড়।
অথচ েশখ মুিজব তখন িবখ্যাত ব্যক্িত। তােক েদেখ েশখ মুিজব েচয়ার েছেড় উেঠ
দাঁিড়েয় স্বাগতম বলেবন েসিট েদেখ আিম েসিদন অিভভূত হেয়িছলাম। বুঝেত বািক
থাকেলা না, শুধু েজলা পর্যায় নয়, থানা ও ইউিনয়ন পর্যােয়র েনতা-কর্মীেদর
সােথ েশখ মুিজেবর সম্পর্ক কত গভীর। েশখ মুিজেবর েসিদেনর বিড ল্যাংগুেজ
আিম এতটাই িবস্িমত হেয়িছলাম েয েস গল্প আিম পরবর্তীেত বহু েলাকেক বহুবার
বেলিছ। তেব তার েস বিড ল্যাংগুেজর িববরণ আিম আমার স্ত্রীর কােছও বহুবার
শুেনিছ। আমার শ্মশুর সােহব এক সময় িছেলন বৃহত্তর কুষ্িটয়া েজলার আওয়ামী
লীেগর েনতা। িতিন আিলগড় িবশ্বিবদ্যালয় েথেক ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হেয়
িশক্ষাকতায় েযাগ েদন। প্রথেম জগন্নাথ কেলজ, তারপর ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র
অর্থৈনিতক িবভােগ েযাগ েদন। িকন্তু

িশক্ষাকতা তাঁর ভাল লােগিন। পঞ্চােশর

দশেকর শুরুেতই েস েপশা েছেড় িদেয় কুষ্িটয়ায় িগেয় আইন-ব্যবসায় েযাগ েদন।
তােত িতিন যেথষ্ট ভাল কেরন। িতিন িছেলন আওয়ামী লীেগর প্রিতষ্টাতা সদস্য।
আইয়ুব আমেলর আেগ কুষ্িটয়া েজলা পিরষেদর েচয়্যারম্যান রূেপও িনর্বািচত
হেয়িছেলন। তখন েজলা পিরষেদর েচয়্যারম্যানেদর হােত প্রচুর ক্ষমতা থাকেতা।
অবশ্য আইয়ুব খান এেস েস ক্ষমতা েজলাপ্রশাসকেদর হােত তুেল েদন। মাওলানা
ভাষানীসহ অেনক বড় বড় আওয়ামী লীগ েনতারা তাঁর বাসায় এেসেছন। পের িতিন
আওয়ামী

লীগ

েছেড়

েদন।

েশখ

মুিজব

যখন

৬

দফা

েপশ

কেরন

তখন

পূর্ব

পািকস্তােনর সেতেরা েজলার মধ্েয ১৩ েজলার আওয়ামী েনতাই েসিটর িবেরাধীতা
কের েবিড়েয় যান যান, এবং িতিন িছেলন তােদর একজন। আলীগেড় পড়া অবস্থায় িতিন
িছেলন পািকস্তান আন্েদালেনর একজন একিনষ্ঠ কর্মী। েস পািকস্তােনর ক্ষিত
তাঁর কােছ িছল অসহনীয়। েশখ মুিজেবর ৬ দফার মধ্েয িতিন েসিট েটর েপেয় সের
দাঁিড়েয়েছিছেলন। আওয়ামী লীেগ থাকেল িতিন সম্ভবত একজন মন্ত্রী হেত পারেতন।
েশখ মুিজব িছেলন আমার শাশুড়ীর আত্মীয়, সম্পর্েক হেতন মামা। আমার শাশুড়ীও

িছেলন

েগাপালগঞ্েজর

েমেয়।

সত্তেরর

িনর্বাচনী

জলসা

করেত

যখন

িতিন

কুষ্িটয়ায় আেসন তখন িতিন এেসিছেলন আমার শ্মশুর সােহেবর বাসায়। েসিটই িছল
তার েশষ আসা। েসিদন জলসা েশেষ তারা গলার ফুেলর মালা আমার দাদী শাশুড়ীর
গলায়

পিড়েয়

িদেয়িছেলন।

আমার

দাদী

শাশুড়ী

তখন

পক্ষাগ্রস্ত

শয্যাশায়ী

েরাগী। িকন্তু েস মুহুর্েতও িতিন েভাট চাইেত ভূেলনিন। আমার শ্মশুর তাঁর
দলেক েভাট িদেবন না েসিট জানেতন, িকন্তু েভাট েচেয়েছন আমার শাশুড়ীর কােছ।
বেলিছেলন, “জািন, জামাই েতা েভাট িদেব না, তুই িকন্তু েভাটটা আমােকই
িদিব।” িনর্বাচনী জয় েয েশখ মুিজেবর কােছ কতটা গুরুত্বপূর্ণ িছল এ হেলা
তার নমুনা। তার রাজনীিত িছল অিত েফাকাসড তথা সুস্পষ্ট লক্ষ্যিভত্িতক।
েসিট, েয েকান ভােব িনর্বাচনী জয়। ব্যাবহােরর গুেণ িতিন সহেজই মানুেষর
সােথ এভােব ঘিনষ্ঠ হেত পারেতন।
েশখ মুিজবেক আিম এর আেগ েকানিদন েদিখিন। তেব পের িবিভন্ন জনসভায় তাঁেক
কেয়কবার আেরা েদেখিছ। আিম ভাবেতও্র পািরিন জীবেন এমন কােছ েথেক তাঁেক
েদখার

সুেযাগ

পাব।

আমােদর

জন্য

চা

আসেলা।

আমােদর

গ্রােমর

বাড়ীেত

চা

খাওয়ার প্রচলন িছলনা। ঢাকায় এেস তখনও চা েখেত অভ্যস্থ হেয উিঠিন। ফেল চা
খাওয়ার েচেয় আমার নজর িছল রুেমর অন্যেদর িদেক। রুেম তখন অেনক েলাক।
রুমিটও েমাটামুিট বড়। েদিখ েকােন েকােন দাঁিড়েয় েকউ েকউ চুিপ চুিপ আলাপ
সারেছন। রুেমর বাইেরও মানুেষর িভড়। তােদর কথাবার্তাও রুেমর মধ্েয েভেস
আসেছ। গুঞ্জন চারিদেক। েযন েশয়ার বাজার। েশখ মুিজব িবিভন্ন ব্যক্িতর সােথ
এেকর পর এক আলাপ সারেছন, আলােপর ফাঁেক মুেখ পাইপ ঢুিকেয় মােঝ মােঝ তামাক
টানেছন।

েদেশর

প্েরিসেডন্ট

তখন

েজনােরল

ইয়ািহয়া

খান।

িতিন

জাতীয়

ও

প্রােদিশক পিরষেদ িনর্বাচন অনুষ্ঠােনর ওয়াদা িদেয়েছন। এমন ভাব, েস ওয়াদায়
িতিন েয অটল থাকেবন েসিট প্রমাণ কেরই ছাড়েবন। এবং েসিট িতিন প্রমাণ
কেরিছেলনও।

তেব

অন্য

েকান

েজেনেরেলর

এক্েষত্ের

েকান

সুনাম

িছল

না।

েদশজুেড় তখন িনর্বাচেনর আেমজ। আওয়ামী লীেগর নিমেনশন িনেয় তখন শুরু হেয়েছ
েজার লিবং। েসিট েসখােন বেসই বুঝা যাচ্িছল। আমােদর ডাক্তার সােহব তার
মুখিট েশখ মুিজেবর অিত কােছ িনেয় চুিপ চুিপ িকছু েযন বলেলন। আমার েসিট
জানার আগ্রহও িছল না, তেব িকছু আওয়াজ যা কােন েভেস আসেলা তা েথেক বুঝলাম
িতিনও কুষ্িটয়ায় দেলর মেনানয়ন িনেয় িকছু কথা েশখ সােহেবর কােছ রাখেলন।
এমন সময় দুইজন তাগড়া েজায়ান সােথ িনেয় ঢুকেলন আব্দুর রাজ্জাক। আব্দুর
রাজ্জাক

তখন

আওয়ামী

স্েবচ্ছােসবক

বািহনীর

প্রধান।

ইিনই

েসই

আব্দুর

রাজ্জাক িযিন পের মন্ত্রী হেয়েছন। েশখ মুিজেবর অিত কােছ িগেয় িতিন দুই
যুবকেক পিরচয় িদেলন এই বেল, “এরা দুই জন আমােদর ভাল কর্মী। এরা লালবােগর।
আপিন

েতা

জােনন,

ওখােন

জামায়ােতর

ঘাঁিট।”

েশখ

মুিজব

েচয়ার

েথেক

উেঠ

দাঁিড়েয় যুবক দু’জেনর কাঁধ চাপিড়েয় সাবাস জানােলন। উৎসাহ িদেলন দেলর জন্য

েবশী েবশী কােজর। তেব আব্দুর রাজ্জােকর বক্তব্য শুেন আিম েতা অবাক। কারণ,
লালবাগ কখনই জামায়ােতর ঘাঁিট িছল না। লালবােগ তখন িবশাল খােরজী মাদ্রাসা।
েস

মাদ্রাসার

িশক্ষক

িছেলন

েমাহাম্মদউল্লাহ

হােফজজী

হুজুেরর

মত

ব্যক্িতবর্গ। তারা িছেলন েঘারতর জামায়াত িবেরাধী। ফেল আব্দুর রাজ্জােকর
রাজৈনিতক জ্ঞান িনেয়ই আমার িকছুটা সংশয় েদখা িদল।
যতক্ষন বেস িছলাম েদখলাম, েশখ মুিজেবর অিফস রুেমর দরজািট বরাবরই েখালা।
দরজায় েকান প্রহরীর বালায় েনই। ফেল ফ্ির ট্রািফক। ইচ্ছামত মানুষ তাঁর
রুেম ঢুকেছন। েযমন েনতারা ঢুকেছ, েতমিন ঢুকেছ সাধারণ কর্মীরা। েসখােন
েদখলাম

আমার

পত্িরকা

েচনাজানা

এক

পত্িরকার

করেতা।

মাথায়

টুিপ,

িবিল

হকার।

িবপুল

েস

আমােদর

বপুধারী

েস

কেলজ

েহাস্েটেল

হকারিটর

কাজ

িছল

পত্িরকা িবিলর পাশাপািশ িচল্িলেয় িচল্িলেয় আওয়ামী লীেগর বানী প্রচার করা।
েসখােন তাঁেক েদেখও আিম িবস্িমত হলাম। প্রশ্ন েজেগেছ, এখােন এ হকােরর িক
কাজ? এিট েতা দেলর েকন্দ্রীয় অিফস। আমার প্রত্যাশা িছল, এখােন েতা তারাই
আসেব যারা েদেশর ভিবষ্যৎ িনেয় ভােবন এবং নীিত িনর্ধারণ করেবন। এ অিফেসর
কাজ হেব তােদর মােঝ সংেযাগ ও সলাপরামর্েশর িকছু সুেযাগ কের েদয়া। িকন্তু
েতমন েকান পিরেবশই েদখলাম না। এক িবশৃঙ্খল অবস্থা। েদখলাম মাষ্টার গুল
খান এক পশ্িচম পািকস্তানী ঘুরােফরা করেছন। িতিন তখন পাঞ্জাব আওয়ামী লীেগর
েনতা। তার নাম পূর্েব পত্িরকায় পেড়িছ, এবার সামেন েদখলাম।
উিনশ শ’ সত্তেরর জানুয়ারী মাসিট িছল িনর্বাচনী জনসভার মাস। আওয়ামী লীগ
তখন

েদশ

জুেড়

েজােরেশাের

িনর্বাচনী

প্রচারণার

উদ্েযাগ

িনেয়েছ।

েজলায়

েজলায় তখন প্রধান প্রধান সড়গুিলেত বড় বড় েনৗকা আর েশখ মুিজেবর নােম েগট
ৈতরীর িহিড়ক। কুিমল্লা েথেক আগত আওয়ামী লীেগর এক েনতা েশখ মুিজবেক প্রশ্ন
করেলন, তাঁর আগমন উপলক্ষ্েয কুিমল্লােত ক’িট েগট বানােনা হেব? প্রশ্নিট
আমার কােছ অদ্ভুত লাগেলা। েনতার নােম ক’িট েগট বানােনা হেব -েসিটর জন্য
আবার

েশখ

মুিজবেক

েমরুদন্ডহীন
বেলিছেলন

পদেসবী

েসিট

িজজ্েঞস

করেত

চিরত্র?

েস

সুস্পষ্ট

শুনেত

হেব?

এিট

প্রশ্েনর
পািরিন।

িকেসর

জবােব

গণতন্ত্র

েশখ

নমুনা?

এিট

েতা

মুিজব

েসিদন

িক

সাধারণ

মানুেষর

মােঝ

ক্ষমতায়ন ঘটায়, িকন্তু এিট িক ক্ষমতায়েনর নমুনা? ক’িট েগট বানােত হেব েস
মামূলী িসদ্ধান্তিটও একজন েজলা পর্যােয়র েনতা িনেত পারেছন না। এেসেছন
সরাসির েশখ মুিজব েথেক জানেত! এিট িক কম তাজ্জেবর িবষয়? েদিখ ওখােন সবাই
েশখ মুিজবেক স্যার বেল ডাকেছন। একজন বল্েলন, “স্যার, আিম আগামী রিববার
আপনার বাসায় েদখা করেত চাই।” উত্তের েশখ মুিজব পাইেপ মুখ লািগেয় গম্ভীর
ভােব

বল্েলন

েসিট

অসম্ভব।

আেরা

বল্েলন,

“জােনা

েতা,

সােড়

সাত

েকািট

বাঙালীর জন্য আমােক িকছু ভাবেত হয়? অতএব রিববাের সম্ভব নয়।” তার েস
উক্িতেত আিম েসিদন অবাক হেয়িছলাম। েদশবাসীর জন্য একজন েনতার ভাবনা েতা

সর্বক্ষেণর। এিট িক েকান িদনক্ষণ েবঁেধ হয়? তাছাড়া িদনক্ষণ েবঁেধ হেলও
েসিট িক েঘাষণা েদয়ার মত?
তেব েস সন্ধােত িবস্মেয়র আেরা িকছু বাঁকী িছল। একজন ব্যক্িত মুিজেবর বাঁ
পােশ দািড়েয় িকছু বলা শুরু করেলন। বুঝা যাচ্িছল িতিন এেসেছন মফস্বল েথেক।
িতিন যা িববরণ শুনাচ্িছেলন তা হল, জামায়ােত ইসলােমর েলােকরা নািক গ্রােম
গ্রােম িগেয় প্রচার করেছ েয তােদর ঢাকায় েযেত হেব। তারা আেরা বলেছ েশখ
মুিজব নািক তােদর ঢাকায় হািজর হেত বেলেছন। আমার কােছ তার এ িববরণ িমথ্যা
ও হাস্যকর মেন হল। ১৮ই জানুয়ািরেত পল্টন ময়দােন জামায়ােত ইসলামীর প্রথম
িনর্বাচনী

জনসভা।

েস

সভায়

মাওলনা

মওদূদীসহ

দলিটর

েকন্দ্রীয়

েনতােদর

বক্তৃতা েদয়ার কথা। পশ্িচম পািকস্তান েথেক মাওলানা মওদূদীর সােথ আেরা
অেনক

েকন্দ্রীয়

েনতা

আসেছন।

জামায়ােতর

েনতা

ও

কর্মী

বািহনী

তখন

েস

জনসভােক যতটা সম্ভব িবশাল ও ঐিতহািসক করার জন্য েদশব্যাপী আপ্রাণ েচষ্টা
করিছল। তােদর পিরকল্পনা িছল, সকল েজলা েথেক যত েবশী সম্ভব েলাক জড় করা।
িকন্তু

তারা

েসজন্য

েশখ

মুিজেবর

নাম

ব্যবহার

করব

েসিট

িছল

সম্পূর্ণ

িমথ্যা। এিটর েকান প্রমাণ নাই। এিট িক চাটুকার এক কর্মীর পক্ষ েথেক েনতার
সামেন তার েনতার ইেমজেক বড় কের েদখােনার েচষ্টা? িকন্তু েশখ মুিজব েস
িমথ্যােক কীরূেপ গ্রহণ করেলন েসিট তার মুখ েথেক প্রকাশ েপল না। িতিন
জবােব িকছুই বল্েলন না। িকন্তু িনেজ েথেক যা বল্েলন, েসিট িছল আমার কােছ
মেন হল েযমন ভয়ানক েতমিন িবস্ময়কর। মুেখর পাইপ েথেক টানা তামােকর েধাঁয়া
ছাড়েত ছাড়েত রাগতঃ স্বের বল্েলন, “লােহার-করাচীর ব্যবসায়ীেদর পয়সা িনেয়
মওদূদী বাঙ্গালী িকনেত আসেছ। েদেখ িনেব িক কের িমিটং কের।”
তার কথা শুেন আিম অবাক। িতিন বলেছন, মওদূদী বাঙ্গালী িকনেত আসেছন। তা হেল
প্রশ্ন

হল,

বাঙ্গালী

িক

িবক্রয়েযাগ্য

পণ্য?

মুিজেবর

েচােখ

এিটই

িক

বাঙালীর মূল্যায়ন? মাওলানা মওদূদী পািকস্তােনর একিট রাজৈনিতক দেলর েনতা।
েদেশর েয েকান স্থােন জনসভা করার অিধকার তাঁর নাগিরক অিধকার। েস অিধকারেক
খর্ব

করার

েকান

শাস্িতেযাগ্য

অিধকার

েফৗজদাির

েশখ
অপরাধ।

মুিজেবর

িছল

বাঙ্গালী

না।
েকনাই

েসিট

হেল

তা

যিদ

মাওলানা

হেব

এক

মওদূদীর

পিরকল্পনা হয় তেব েসিটর েমাকােবলা তাঁেক রাজৈনিতক ভােব করা উিচত। িকন্তু
েস অিভেযাগ এেন পল্টন ময়দােন মাওলানা মওদূদীেক িমিটং করেত েদয়া হেব না এিট িক ধরেণর িবচার? এিট েতা ফ্যাসীবাদ। এভােব জনসভা বানচাল করা িক েকান
সভ্য েদেশ েশাভা পায়? অথচ মেন হল, মুিজব দৃঢ় প্রিতজ্ঞাবদ্ধ েয িতিন
জামায়ােত ইসলামীেক িমিটংই করেত িদেবন না। আওয়ামী লীগ েনতারা িনেজেদরেক
গণতান্ত্িরক রূেপ জািহর কেরন। িকন্তু এিট িক গণতন্ত্েরর নমুনা?
মুিজেবর েস কথািট রুেমর অেনেকই শুনেলন। িকন্তু েদখলাম কােরা মধ্েয েকান
প্রিতক্িরয়া েনই। েযন িতিন েকানরূপ অন্যায় বা অেশাভন কথা বেলনিন। এিটই

মেন হেলা আওয়ামী লীেগর সংস্কৃিত। সংস্কৃিত েথেকই েতা মানুষ িসদ্ধ-অিসদ্ধ,
ন্যায়-অন্যােয়র একিট মাপকািঠ পায়। এজন্য কাউেক িবশ্বিবদ্যালেয় যাওয়া লােগ
না। েস সংস্কৃিতর সােথ খাপ খাইেয় কথা বলেল েসিট েতা মামূলীই মেন হেব।
সন্ত্রাস বা ফ্যাসীবাদ যখন দলীয় সংস্কৃিত হেয় দাঁড়ায় তখন েস দেলর েনতা
রুমভর্িত

মানুেষর

সামেন

অন্যদেলর

িমিটং

ভাঙ্গার

ন্যায়

দম্েভাক্িতিট

প্রকাশ্েয করেত পােরন। ডাকাত পাড়ারও িনজস্ব একিট সংস্কৃিত থােক। েসখােন
েক কতটা নৃশংস ভােব ডাকািত করেলা, ধর্ষণ করেলা বা খুন করেলা েসিটই বাহবা
পায়। ভদ্রতা, মানবতা, দয়ােবাধ েস পাড়ায় বাজার পায় না। এমন এক অসুস্থ্য
সংস্কৃিতর কারেণই এক ডাকাত ঘর ভর্িত অন্য ডাকাতেদর সামেন নৃশংস ডাকািতর
িববরণ বুক ফুিলেয় েদয়। েসিট েসখােন বীরত্ব রূেপ মেন গণ্য হয়। িকন্তু সভ্য
সমােজ েসিট ঘেট না। েতমিন পিততাপল্িলর সংস্কৃিতেত অশ্িলল বা উলঙ্গ থাকািট
েকান

অসাধারণ

িকছু

নয়।

মার্িকন

প্েরিসেডন্ট

িনক্সন

প্রিতদ্বন্দী

িডেমাক্রাটদলীয় প্রার্থীর েকান জনসভা পণ্ড কেরনিন। শুধু তােদর েহড অিফেস
েগাপন খবর সংগ্রেহর জন্য লুকােনা যন্ত্র িফট কেরিছেলন। আর এ অপরােধই
তাঁেক

প্েরিসেডন্ট

পদ

ছাড়েত

হেয়িছল।িপটার

ম্যান্েডলসন

িছেলন

ব্িরিটশ

েলবার দেলর এক প্রভাবশালী েনতা ও মন্ত্রী। তােক বলা হত িকং েমকার। তাঁর
সমর্থেনর বেলই টিন ব্েলয়ার প্রধানমন্ত্রী হন। িতিন এক ব্যবসায়ীর ভাড়া করা
প্যািরেসর এক েহােটল রুেম িছেলন বেল তাঁেক মন্ত্রীত্ব হারােত হেয়িছল। যিদ
েকান মন্ত্রী িমথ্যা কথা বেলেছন এিট যিদ প্রমািণত হয় তেব েস অপরােধ
ব্িরেটেন এখনও মন্ত্রীত্ব যায়। সততা, সত্যবাদীতা, আইেনর প্রিত শ্রদ্ধা
–এগুেলা সভ্য সমােজর জন্য অপিরহার্য। অপরিদেক অন্যদেলর রাজৈনিতক িমিটং
পন্ড করা ও েস িমিটংেয় মানুষ খুন করা েতা মারাত্মক অপরাধ। অথচ জামায়ােতর
১৮ই জানুয়ারীর িমিটংেয় েসিটই ঘেটিছল। এবং েসিটই আিম স্বেচােখ েদিখিছ। েস
িববরণও পের িদব।
আওয়ামী লীগ অিফস েথেক িবষন্ন মন িনেয় িফরলাম। দুশ্িচন্তা বাড়েলা েদেশর
ভিবষ্যৎ িনেয়। পািকস্তােনর রাজৈনিতক আকােশ তখন ঘন কােলা েমঘ। যখন তখন ঝড়
শুরু হেত পাের। তেব তখনও ভােবিন,পািকস্তান হয়েতা আর বাঁচেব না। কারণ েস
িবতর্ক তখনও শুরু হয়িন। বরং েশখ মুিজব িনেজও মােঠ ময়দােন েজাের েজাের
পািকস্তান

িজন্দাবাদ

ধ্বিন

িদচ্েছন।

ইয়ািহয়া

এবং

পূর্ব

পািকস্তােনর

গভর্নর এ্যাডিমরাল আহসােনর সােথও েদখা করেছন। তখন িতিন ব্যস্ত িনর্বাচনী
িবজয় িনেয়। তেব মুিজেবর মত ব্যক্িতর হােত েয গণতন্ত্র বাঁচেব না েস িবষেয়
আমার েসিদন িবন্দুমাত্র সন্েদহ িছল না। প্রচণ্ড েস হতাশা িনেয়ই েসিদন আিম
আওয়ামী লীগ অিফস েথেক িফেরিছলাম। আিম তখন এক তরুন কেলজ ছাত্র। িকন্তু
আমার েসিদেনর েস ধারণা িবন্দুমাত্র িমথ্যা প্রমািণত হয়িন। ১৯৭৪ সােল
একদলীয় বাকশালী গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠা কের েসিট তা প্রমাণ কের েছেড়েছন।

ঢাকায়

বসবাস

কােল

আমার

রুিটন

হেয়

দাঁিড়েয়িছল

পল্টন

ময়দােনর

প্রিতিট

জনসভায় েযাগদান করা। ঢাকায় এিটই িছল জনসভার জন্য সবেচেয় প্রিসদ্ধ জায়গা।
আমার বড় আকর্ষণ িছল মাওলানা ভাষানীর বক্তৃতা। ঢাকায় অনুষ্িঠত কেয়কিট
জনসভায় আিম তাঁর বক্তৃতা শুেনিছ। তার জনসভায় প্রচুর েলাকসমাগম হত। তার
বক্তৃতার ভঙ্িগটা িছল অিত িচত্তাকর্ষক। মানুষেক খ্যাপােনার িদক িদেয় তাঁর
জুিড় িছল না। । একবার পশ্িচম পািকস্তান েথেক আগত ওয়ালীখানপন্িথ ন্যােপর
েনতােদর বক্তৃতাও শুনলাম। অবেশেষ এল ১৯৭০েয়র ১৮ই জানুয়াির। েসিদনও আিম
িগেয় হািজর। েদিখ চাির িদক েথেক প্রচুর েলাক আসেছ। মেন হচ্িছল অেনক েলাক
হেব। বহু েলাক এেসেছ মফস্বল েথেক। তখনও মাওলানা মাওদূদীসহ েকান েকন্দ্রীয়
েনতাই মঞ্েচ এেস হািজর হনিন। তখন পল্টন ময়দােনর দক্িষণ ও পশ্িচম পার্শ্েব
িছল

ইেটর

েদয়াল।

মঞ্চ

হেতা

ময়দােনর

পূর্ব

িদেক।

েদখলাম

জামায়ােতর

স্েবচ্ছােসবীরা মােঠর িবিভন্ন স্থােন দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় িনরাপত্তা সুদৃঢ়
করা

ব্যবস্থা

করেছ।

তােদর

হােত

িবিভন্ন

শ্েলাগান

িবিশষ্ঠ

েপাষ্টার।

ময়দােনর উত্তেরর িদেক েদখলাম িকছু পুিলশ। ইিতমধ্েয বক্তৃতা শুরু হেয়
েগেছ। েজলা ও প্রােদিশক পর্যােয়র িকছু েনতা তখন বক্তৃতা িদেয় মাঠ গরম
কেরেছন।
লক্ষ করলাম,পশ্িচম িদেকর িজন্নাহ এিভিনউেত এখন যা বঙ্গবন্ধু এিভিনউ নােম
পিরিচত, েসখােন েবশ িকছু সংখ্যক যুবক দািড়েয় জটলা পাকােচছ। িমিটং তখন
আধাঘন্টাও চেলিন। এরপর শুরু হল িমিটং লক্ষ কের বড় বড় পাথর িনক্েষপ। মােঠ
তখন হাজার হাজার মানুেষর িভড়। এমন িভেড়র মােঝ পাথর ছুড়েল লক্ষভ্রষ্ট
হওয়ার

উপায়

েনই।

পাথর

গুেলা

সহেজই

তার

কাঙ্িখত

টার্েগেট

িগেয়

আঘাত

হানিছল। লাগিছল কােরা মাথায়, কােরা গােয়, কােরা বা পােয়। অেনেকর মাথা
েফেট রক্ত েবরুচ্িছল। অেনেক মািটেত পেড় যাচ্িছল। িকছুক্ষণ এরূপ অিবরাম
পাথর বর্ষেণর পর শুরু হল উত্তেরর পাশ েথেক দলবদ্ধ হামলা। কেয়ক শত যুবক
লািঠ

িনেয়

জনসভার

মধ্েয

ঢুেক

পড়ার

েচষ্টা

করিছল।

তােদর

রুখার

জন্য

সাহিসকতার সােথ প্রাণপণ েচষ্টা করিছল জামায়ােতর স্েবচ্ছােসবকগণ। প্রায়
আধাঘন্টা ধের তারা তােদর রুেখ েরেখিছল। এর মধ্েয এল পুিলশ।পুিলশ েদেখ
জামায়ােতর

স্েবচ্ছােসবীরা

মেন

হয়

েভেবিছল,

এবার

পুিলশ

হামলাকারীেদর

রুখেব। আর এেতই শুরু হল আেরক বর্বরতা। এবং েসিট ভয়ানক ভােব। অথচ এতক্ষণ
স্েবচ্ছােসবীরা ভালই রুখিছল। তারা বার বার ধাওয়া কের তােদরেক জলসা েথেক
বহুদুর হিটেয় েরেখ আসিছল। িকন্তু পুিলশ হামলাকািরেদর না রুেখ বরং তােদর
জনসভার মধ্েয ঢুকার সুেযাগ কের িদল। ফেল সম্পূর্ণ েভঙ্েগ পড়েলা জনসভার
িনরাপত্তা। সহেজই পণ্ড হল জনসভা। এবার েনতাকর্মীেদর প্রাণ িনেয় বাঁচাবার
পালা।

েদখলাম

লম্বা

েশরওয়ানী,পাঞ্জাবী,আলেখল্লা

পিরিহত

৬০-৭০

বছেরর

বৃদ্ধেক দক্িষেণর েদয়াল টপিকেয় প্রাণ বাঁচাবার িক করুণ িচত্র! পালাবার
সময়ও তােদর উপর পড়েছ পাথর,কােরা িপেঠ উপর লািঠর আঘাত।েসখােন েসিদন দুই জন

প্রান হারান। আহত হন শত শত। আহতেদর অেনেক ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল
িগেয়

পুণরায়

আহত

হন

ছাত্র

লীগ

কর্মীেদর

হােত।

পল্টন

ময়দােনর

িনকটতম

প্রিতেবশী হল গভর্নর হাউস। িকন্তু এতবড় হামলার েস খবর িক েসিদন েসখােন
েপৗেছিছল? এত বড় হামলার পরও কাউেক েসিদন একিদেনর জন্যও গ্েরফতার করা
হয়িন।

কােরা

েকান

শাস্িতও

হয়িন।

প্রশাসন

আওয়ামী

লীগেক

েয

কতটা

ছাড়

িদেয়িছল এ হেলা তার প্রমাণ।
পরিদন ৈদিনক পত্িরকাগুেলার খবর েদেখ আেরক িবস্ময়। ৈদিনক ইত্েতফাক ও ৈদিনক
সংবাদ

িবশাল

ব্যানার

েহিডং

িদেয়

খবর

েছেপিছল,

জনসভায়

আগত

জনতার

উপর

জামায়াতকর্মীেদর বর্বর হামলা। একিট জািত যখন অধঃপতেনর িদেক যায় তখন েস
েদেশর

দুর্বৃত্তরাই

শুধু

িবেবকশূন্য

হয়

না,

ভয়ানক

অমানুেষ

পিরণত

হয়

মানুষরূপীরাও। েসিদেনর ৈদিনক ইত্েতফাক ও ৈদিনক সংবাদ পেড় অন্তত েসিটই মেন
হেয়িছল।

কেয়কিট

পত্িরকায়

িনহতেদর

ছিব

ছাপা

হেয়িছল।

িনহতেদর

দুই

জনই

এেসিছল মফস্বেলর েজলা েথেক। তােদর ছিব েদেখ েসিদন এিটই প্রশ্ন েজেগিছল,
িক অপরােধ তােদর হত্যা করা হেলা? িক জবাব েদয়া হেব তােদর আপনজনেদর?
আপনজনগন সান্তনাই বা পােব কীরূেপ? েকান সভ্যেদেশ িক এিট ভাবা যায়? স্েরফ
রাজৈনিতক স্বার্থ হািছেল এভােব িনরপরাধ মানুষ হেত হেব? েকান সভ্যেদেশ এমন
ঘটনা ঘেটেল সকল দল িমেল তার একিট তদন্ত দাবী কের। িকন্তু আওয়ামী লীগ েস
দাবীও কেরিন।
আওয়ামী লীগ অিফেস বেস েসিদন মুিজেবর মুখ েথেক মাওলানা মওদূদীর িমিটং পণ্ড
করার েয দৃঢ় অঙ্িগকার শুেনিছলাম, েসিট েসিদন স্বেচােখ েদখলাম। তেব এতটা
নৃশংসতার মধ্য িদেয় েয এিট ঘটেব, েসিট েসিদন ভাবেত পািরিন। েসিদন যারা
মারা িগেয়িছল বা আহত হেয়িছল তারা িছল এই বাংলারই িনরীহ-িনর্েদাষ অিত সহজসরল মানুষ। েয েকান সভ্যেদেশ এমন প্রিতিট হত্যাকাণ্ডই প্রচণ্ড বর্বরতা।
েস বর্বর ঘটনার আিম একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। েদেখিছ তার মূল নায়কেকও।
হত্যাকাণ্ড সবার েচােখর সামেন ঘেট না। িকন্তু যার সামেন ঘেট তার ঘােড়
আল্লাহপাক

চািপেয়

েদন

এক

গুরুতর

দায়ভার।

েস

হেলা

েস

সংঘিটত

অপরােধর

প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ইসলােম েস সাক্ষী েগাপন করা কবীরা েগানাহ। বাংলােদেশ
েস কবীরা গুনাহিট অিত েবশী েবশী হয় বেলই শত শত খুন হেলও তার িবচার হয় না।
এর ফেল ভয়ানক খুিনরা মহান েনতােত পিরণত হয়। ১৮ জানুয়ারীর পর পরবর্তী
েরাববার িছল ২৫ জানুয়ারী। ঐিদন িছল কনেভনশন মুসিলম লীেগর িমিটং; প্রধান
বক্তা িছেলন দেলর প্রধান ফজলুল কােদর েচৗধুরী। ঐিদনও আিম পল্টন ময়দােন
হািজর হেয়িছল। েসিদনও েদখলাম গুন্ডােদর হামলা। ইেটর বর্ষেণ েস িমিটংও
পণ্ড কের েদয়া। এ হেলা আওয়ামী লীেগর গণতন্ত্েরর রূপ।
েশখ মুিজবেক জািতর িপতা বা বঙ্গবন্ধু যাই বলা েহাক না েকন, আিম েসিদন
তাঁর মধ্েয েয রূপিট েদেখিছলাম েসিট আেদৗ েকান মানবতার রূপ নয়। বাঙ্গালীর

বন্ধুর রূপেতা নয়ই। বরং ভয়ানক এক মানব-শত্রুর। েসিট আেরা প্রবল ভােব
প্রকাশ েপেয়িছল তাঁর শাসনামেল। বন্দী অবস্থায় িসরাজ িশকদার হত্যার পর
িতিন সংসেদ দািড়েয বেলিছেলন, “েকাথায় আজ িসরাজ িসকদার?” িতিন শুধু িতিরশ
হাজােররও েবশী িবেরাধী রাজৈনিতক কর্মীেকই হত্যা কেরনিন, হত্যা কেরিছেলন
গণতন্ত্র ও ন্যূনতম েমৗিলক মানিবক অিধকারেকও। প্রিতষ্িঠত কেরিছেলন একদলীয়
বাকশাল,

বন্ধ

কেরিছেলন

সকল

িবেরাধী

দল

ও

তােদর

পত্র-পত্িরকা।

আমার

স্মৃিতর ভাণ্ডাের িদন িদন আেরা বহু স্মৃিতই জমা হেয়েছ। েসগুিলর েকানিট
আনন্দ েদয়, েকানিট প্রচণ্ড পীড়াও েদয়। িকন্তু েসগুিলর মােঝ েয স্মৃিতিট
এখনও আমােক দারুন পীড়া েদয় তা হেলা মুিজেবর হােত হত্যাকাণ্েডর এ করুণ
স্মৃিত। আেরা পীড়া েদয় বাঙালীর মানিবক পিরচয় িনেয় েবেড় উঠায় ব্যর্থতা
িনেয়।
প্রখ্যাত কংগ্েরস েনতা েমাহন দাস করম চাঁদ গান্িধ বেলিছেলন, একিট জািতর
মানিবক গুেণ েবেড় উঠায় ব্যর্থতা বা সফলতা ধের পেড় পশুেদর সােথ তােদর আচরণ
েদেখ। িকন্তু এ কথা িতিন বেলনিন, ৈনিতক ব্যর্থতািট আেরা িনখুঁত ভােব ধরা
পেড় একই সমােজর িনরপরাধ মানুেষর সােথ আেরক মানুেষর অসভ্য ও নৃশংস আচরেণ।
ভারেত েস দারুন অসভ্যতািট ধরা পেড় সাম্প্রদািয়ক দাঙ্গার নােম িনরপরাধ
মুসিলমেদর হত্যা, ধর্ষণ ও তােদর ঘরবাড়ী ধ্বংেসর মধ্েয। িহটলােরর আমেল
জার্মানীেত েসিট েদখা েগেছ ইহুদীেদর িবরুদ্েধ। ফ্যািসবাদী স্ৈবরাচািরেদর
মােঝ িভন্ন মেতর মানুেষর প্রিত সামান্যতম শ্রদ্ধােবাধ থােক না; বরং থােক
হত্যর েনশা। ফেল তােদর রাজনীিতেত েযিট প্রবলতর হয় েসিট হেলা গুম, খুন,
সন্ত্রাস ও েজল-জুলুম। তাই স্ৈবরাচাির শাসেন অসম্ভব হয় জনগেণর সভ্য রূেপ
েবেড় উেঠ। স্ৈবরাচাির শাসেনর এিটই হেলা সবেচেয় বড় নাশকতা। বাংলােদেশর
রাজনীিতেত েসিটই বার বার িফের আসেছ। এ িপছেন রেয়েছ েশখ মুিজেবর িলগ্যািস।
এ কারেণই স্ৈবরাচার হেলা মানব ইিতহােসর সবেচেয় নৃশংস মানবতা িবেরাধী
অপরাধ। সভ্য মানুেষর রীিত হেলা েস অপরাধীেদর ঘৃণা করা; সন্মান করা নয়।
একিট েদেশর জনগেণর ৈনিতক ব্যর্থতা অিত প্রকট ভােব ধরা পেড় যখন েস সব
স্ৈবরাচাির

খুিনেদর

ঘৃনা

না

কের

জািতর

িপতা,

বন্ধু,

েনতা,

েনত্রী

ও

মাননীয়’র আসেন বসােনা হয়। এমনিট ঘেট মানিবক গুণ ও িবেবেকর মৃত্যুেত। অথচ
বাংলােদেশ েসিটও িক কম হচ্েছ?

২৩/০৪/২০১১

ইরােন প্রথম িদেনর স্মৃিত
িফেরাজ মাহবুব কামাল
ইরােন েপৗঁিছ ১৯৮০ সােলর েম মােস এবং েদেশ িফির ১৯৯০ সােলর জুেন। পুেরা
দশিট বছর ইরােন কািটেয়িছ। এর মধ্েয বহুবার আশা যাওয়া কেরিছ। তখন সারা
দুিনয়ার মানুেষর নজর ইরােনর িদেক। কারণ, েদশিটেত তখন িবস্ময়কর ঘটনা ঘেট
েগেছ।

প্রিতেদেশর

িশেরানাম

পাচ্েছ।

পত্র-পত্িরকা,
যথন

েদেশ

েরিডও-িটিভেত

েবড়ােত

আসতাম

নানা

ইরােনর

খবর

তখন

মানুষ

তখন

নানা

লাগাতর
ধরেণর

প্রশ্ন করেতা। ইরান সম্মদ্েধ জানেত তারা েয কতটা উৎস্যুক িছল েসিট বুঝতাম
তােদর জানার আগ্রহ ও প্রশ্েনর ধরণ েথেক। ইরােনর িবরুদ্েধ তখন পাশ্চাত্য
িমিডয়ার মাধ্যেম এেতা েবশী িমথ্যা প্রচার হেয়েছ েয েদশিট সম্মদ্েধ সিঠক
খবর পাওয়াই অসম্ভব িছল। অেনেকই ইরানেক একিট ব্যর্থ রাষ্ট্র ভাবত। তেব
েদখতাম, সবাই জানেত চাইেতা ইরােনর িবপ্লব, ইরানর মানুষ ও েস েদেশর েনতা
ইমাম েখােমনী সম্মদ্েধ।
দীর্ঘ

দশিট

মন্ত্রনালেয়।

বছর

ডাক্তার

কর্মস্থল

িছল

রূেপ

কাজ

েতহরান

কেরিছ

েথেক

ইরান

মাত্র

১০৫

সরকােরর

স্বাস্থ্য

িকেলািমটার

পূর্েব

গরমসার নামক এক েজলা শহের। এ েজলারও একিট ইিতহাস আেছ। এ েজলার মানুেষর
মােঝ িশক্ষার হার েবশ উঁচু। এ েজলারই সন্তান জনাব আহেমদী েনজাদ ইরােনর
প্েরিসেডন্ট হন। গরমসার িবখ্যাত উন্নত মােনর খরবুজা, ডািলম ও ডুমুেরর
জন্য। েজলার দক্িষেণ অবস্িথত ইরােনর িবশাল মরুভূিম দাশেত কবীর। রাজধানী
শহর েতহরান কােছ হওয়ায় ঘন ঘন েসখােন েযতাম। বােস মাত্র েদড় ঘন্টা লাগেতা।
েতহরােন আমার িকছু ঘিনষ্ট বন্ধু পিরবার িনেয় থাকেতা, তােদর বাসায় আিমও
পিরবার িনেয় হািজর হতাম। আমার বাসায় তারাও আসেতা। তারা ছাড়াও ৩০ িকেলা
িমটােরর মধ্েয ৭/৮ জন বাংলােদশী ডাক্তার কাজ করেতা। ছুিটর িদেন আমরা েকান
একজন ডাক্তােরর বাসায় একত্িরত হতাম। তােত িবেদেশ থাকার ক্লান্িত দূর
হেতা। প্রায় ৮ বছর কাজ কেরিছ গরমসার েজলার একমাত্র হাসপাতােল। একই েজলার
গ্রামীন স্বাস্থ্য েকন্দ্ের কাজ কেরিছ প্রায় ২ বছর। ইরান তখন ইসলামী
িবপ্লেবর েদশ। এ িবপ্লেবর শুরু ১৯৭৯ সােলর নেভম্বের মহম্মদ েরজা শােহর
রাজতন্ত্র উৎখােতর মধ্য িদেয়। দীর্ঘ এ দশিট বছর ইরােন অবস্থান কােল অিত
কােছ েথেক ইরান, ইরান িবপ্লব ও ইরােনর মানুষেদর েদখার সুেযাগ েপয়িছ। আমার
জীবেনর েস এক লম্বা ও িবিচত্র অিভজ্ঞতা।
েস সময় ডাক্তার িহসােব কােজর সুিবধা মধ্যপ্রাচ্েযর অন্যান্য েদেশও িছল।
িকন্তু

মহান

আল্লাহর

িবেশষ

রহমত

েয,

িতিন

আমােক

ইরােন

কােজর

সুেযাগ

িদেয়িছেলন। অন্যেদেশ কােজ অিধক অর্থপ্রাপ্িত হেলও তােত মানব ইিতহােসর

গুরুত্বপূর্ণ এ িবপ্লবেক এেতা কােছ েথেক েদখার সুেযাগিট িমলেতা না। ইরােন
তখন িবপ্লেবর পাঠশালা। শাহেক হঠােত পারেলও িবপ্লব তখন িনরাপদ তথা মজবুত
অবস্থান পায়িন। তখন লাগাতর অভ্যন্তরীন যুদ্ধ চলিছল। শুধু েদেশর ইসলাম
িবেরাধী নানা গ্রুেপর িবরুদ্েধই নয়, যুদ্ধ চলিছল মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর
নানারূপ ষড়যন্ত্েরর িবরুদ্েধও। মহম্মদ েরজা শাহ িছল সমগ্র মধ্যপ্রাচ্েয
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর সবেচেয় িবশ্বস্ত ও ঘিনষ্টতম িমত্র। যুক্তরাষ্ট্র
তার এ ঘিনষ্ট িমত্েরর এমন অপমানজনক উৎখাতেক কখনই েমেন েনেত রািজ িছল না।
প্রিতিট িবপ্লেবর পরই প্রিত িবপ্লেবর সম্ভাবনা থােক। ইরােন েস সম্ভাবনা
আেরা প্রবল িছল। কারণ েসনাবািহনীসহ সর্বত্র তার ভক্তরা িছল। প্রশাসেন ও
সামিরক

বািহনীেত

উস্কানীেতই

তখন

িছল

শক্িতশালী

ইরােনর

উপর

েসক্যুলািরষ্ট

প্রকান্ড

হামলা

কের

েফার্স।
বেস

মার্িকনী

ইরােকর

সাদ্দাম

েহােসন। তােক সর্বাত্মক সমর্থণ িদচ্িছল কুেয়ত, েসৗিদ আরব, জর্দান, িমশরসহ
মধ্যপ্রাচ্েযর সকল স্ৈবরাচাির শাসকচক্র। মার্িকনীেদর পাশাপািশ ইরােনর উপর
সাদ্দােমর

েস

আগ্রাসনেক

ফ্রান্সসহ

প্রায়

প্রিতেবশী

মুসিলম

সকল

তখন

িবেদশী

েদশগুিলেত

সর্বাত্মক

সমর্থন

শক্তবর্গ।
ইসলামী

তােদর

করিছল
কােছ

িবপ্লেবর

গ্েরট
েস

প্রসার

ব্িরেটন,

যুদ্ধিট
েরােধর

িছল
একিট

সুপিরকল্িপত স্ট্রােটজী। সাদ্দাম েহােসনেক এ কােজ তারা সুেকৗশেল ব্যবহার
করিছল। পাশ্চাত্েযর েস খােয়শ পুরেন ইরান ও ইরােকর প্রায় ১৫ লক্ষ মানুেষর
প্রাণনাশ হয়। এবং ৮ বছর ব্যাপী েস যুদ্েধ িবনষ্ট হয় শত শত িবিলয়ন ডলার।
ইসলােমর শত্রুপক্ষিট েস সময় মুসিলম উম্মাহর িবশাল ক্ষিতেত আনন্েদ ডুগডুিগ
বািজেয়েছ।
েয েকান েদেশ ডাক্তার িহসােব কােজর বড় সুিবধািট হেলা, সুেযাগ েমেল েদেশর
সর্বপ্রকার মানুেষর সােথ িনবীড় েমলােমশার। ডাক্তারী েপশায় এ হেলা বড়
রকেমর এক বাড়িত সুিবধা। অন্য েপশায় এরূপ সুেযাগ জুেট না। ডাক্তারেদর শুধু
েরাগীর েদেহর খবর জানেল চেল না, েরাগ বুঝেত তােক তার ঘেরর খবর, মেনর খবর
এবং আপনজনেদর খবরও জানেত হয়। কারণ ব্যক্িতর শািররীক, মানিসক ও সামািজক
েরাগগুিল এেক অপেরর সােথ ওতপ্েরাত ভােব জিড়ত। ফেল জানা হেয় যায় তার
প্রাত্যিহক

অভ্যাস,

রীিতনীিত

ও

সংস্কৃিতসহ

তার

িনজ

ঘেরর

অেনক

গুরুত্বপূর্ণ খবরই। েরাগী িহসােব আমােদর কােছ শুধু আম মানুষই আসেতা না,
অেনক খাস মানুষও আসেতা। দশ বছেরর চাকুির কােল েজলার জােম মসিজেদর ইমাম,
েজলা

প্রশাসক,

এমিপ,

রাজৈনিতক

েনতা-কর্মী,

পুিলশ

প্রধান

ও

পুিলশ

কর্মকর্তা, িবপ্লবী রক্িষবািহনী, বািসজ বা স্েবচ্ছােসবক বািহনীর সদস্যসহ
নানা ধরেণর ক্ষমতাধর মানুেষর সােথও আমার পিরচয় গেড় উেঠ। কােছ েথেক েদখার
সুেযাগ েমেল তােদর কর্ম ও আচরণ।
েবশীর ভাগ সময় কাজ কেরিছ হাসপাতােলর ইমার্েজন্সী বা জরুরী িবভােগ। কখনও

কখনও েসখােন িডউিট হত ২৪ ঘন্টা ব্যাপী। এ সময়টােতই মানুেষর সােথ সংেযাগ ও
কথাবার্তার

সুেযাগটা

হেতা

েবশী।

কথা

হেতা

ইরানী

নার্স,

প্যারােমিডক,

ফার্মািসস্টসহ হাসপাতােলর অেনক কর্মচািরর সােথও। দশ বছর একই েজলােত থাকায়
ঐ েজলার মানুষেক এেতা মানুেষর সােথ এেতা জানা-েশানা ও বন্ধুত্ব হেয়িছল েয
আমার িনজ থানা বা িনজ েজলােতও এেতা মানুেষর সােথ পিরচয় হয়িন। যখন শহের
বাজার করেত বা েবড়ােত েবর হতাম তখন রাস্তাঘােট ও েদাকােন প্রচুর পিরিচত
মানুষ েপতাম। েদাকানেদর প্রায় সবাই হেয় পেড়িছল পিরিচত। েভড়ার-রাখাল েথেক
শুরু কের, সাধারণ কৃষক, ব্যবসায়ী, ইরানী ডাক্তার, স্কুল ও কেলজ িশক্ষক
ইত্যািদ নানা েপশার অেনেকই েযমন আমার বাসায় আসেতা, েতমিন আিমও সপিরবাের
তােদর বাসায় েবড়ােত েযতাম। তারা আমােক ও আমার পিরবারেক দাওয়াত করেতা।
িবেদশী হওয়ার ফেল তারা আমােদর সােথ িনর্ভেয় মেনর কথা বলেতা। িবপ্লেবর
িবেরাধীরাও তােদর মেনর কথাগুেলা বলেতা। ইরানী সংস্কৃিতর সােথ হাসপাতােল
েরাগী

েদখার

মধ্য

িদেয়

েয

পিরচয়িট

েপেয়িছলাম

তােদর

ঘের

আসা

যাওয়ার

মাধ্যেম েস পিরচয়িট আেরা গিভরতর হেয়িছল। আমার আেরকিট বাড়িত সুিবধা িছল।
েসিট হেলা, েমিডক্যাল কেলেজ পড়াশুনার কারেণ দীর্ঘ িদন পািকস্তােন থাকায়
আিম আেগ েথেকই উর্দু ভাষা পড়েত ও বলেত জানতাম। আিম ডাক্তারী পাশ কেরিছলাম
লােহার েথেক। উর্দু ও ফার্িস এ উভয় ভাষার বহু শব্দই আরবী েথেক েনওয়া। ফল
দাঁিড়েয়িছল, ফার্সী ভাষা পড়েত বা বলেত অভ্যস্থ হেত েবশী সময় লােগিন।

ইরােন যাওয়ার আেগ েথেকই েদশিট আমার কােছ এক িভন্ন মর্যাদার েদশ রূেপ গণ্য
হেয়িছল। দুিনয়ায় ৫৭িট মুসিলম রাষ্ট্র। িকন্তু এ েদশগুেলার েকানিটেতই জনগণ
এত িবপুল সংখ্যায় ইসলােমর পক্েষ রাস্তায় নােমিন। েকান েদেশই ইসলােমর নােম
এেতা

মানুষ

প্রাণ

েদয়িন

বা

িবপ্লবও

কেরিন।

অন্য

েকান

েদেশ

শিরয়তও

প্রিতষ্ঠা পায়িন। অথচ মুসিলম েদেশ এর আেগ আন্েদালন বা িবপ্লব েয হয়িন -তা
নয়। েকান েকান মুসিলম েদেশ আন্েদালন হেয়েছ এবং িবপ্লব হেয়েছ জাতীয়তাবাদ ও
সমাজতন্ত্েরর নােম। বহুেদেশ ক্ষমতা কুক্িষগত হেয়েছ ইসলােম অঙ্িগকারশূণ্য
েসক্যুলািরস্টেদর হােত। এবং বহু মুসিলম েদশ িফের েগেছ মধ্যযুগীয় বর্বর
রাজতন্ত্েরর িদেক -েযখােন মানুেষর েমৗিলক নাগিরক অিধকার বেল িকছু েনই।
িবপ্লেবর আেগ ইরােন ক্ষমতাসীন িছল মহম্মদ েরজাশাহ নােম এক স্ৈবরাচারী
বাদশাহ। তার িপতা েরজা শাহ িছল তাঁর বংেশর প্রথম রাজা। মহম্মদ েরজা শাহ
িনেজেক ইরানী রাজতন্ত্েরর প্রিতিনিধ এবং িবখ্যাত পারস্য সম্রাট সাইরাস ও
দািরয়ুেসর উত্তারািধকাির রূেপ িচত্িরত করেতা। েরজা শাহেক একজন ৈসিনেকর
স্তর

েথেক

তুেল

িনেয়

ক্ষমতায়

বিসেয়িছল

ইঙ্েগা-মার্িকন

েনতৃত্বাধীন

সাম্রাজ্যবাদী পক্ষ। মহম্মদ েরজা শাহ ১৯৬৯ সােল ইরানী রাজতন্ত্েরর দুই
হাজার বছেরর উৎসব পালন কের। িশরাজ নগরীর শহরতলীেত অবস্িথত পারেসপিলস
নগরীেত

অনুষ্িঠত

অিত

জাঁকজমকপূর্ণ

েস

উৎসেব

বহু

েদেশর

রাজা-রানী

ও

প্েরিসেডন্ট-প্রধানমন্ত্রীেদর সমােবশ ঘেটিছল।
মহম্মদ েরজা শােহর সামিরক শক্িত েযমন মধ্যপ্রাচ্েযর েয েকান শাসেকর েচেয়
েবশী িছল, েতমিন সবেচেয় গিভরতর িমত্রতা িছল মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্েরট
ব্িরেটনসহ

সকল

নব্য

ও

পুেরান

সাম্রাজ্যবাদী

শক্িতর

সােথ।

১৯৫২

সােল

ইরােনর জাতীয়তাবাদী প্রধানমন্ত্রী শরীফ েমাসাদ্েদক রাজতন্ত্রেক উৎখাত কের
মহম্মদ েরজা শাহেক িনর্বাসেন পাঠান। িতিন ইরানেক প্রজাতন্ত্র রূেপ েঘাষনা
েদন

এবং

েতল

সম্পদেক

যুক্তরাষ্ট্র

ও

জাতীয়করণ

গ্েরট-ব্িরেটনসহ

কেরন।

ফেল

বন্ধ

সাম্রাজ্যবাদীেদর

হেয়

যায়

হােত

মার্িকন

ইরানী

েতেলর

লুন্ঠন। স্ৈবরাচাির রাজতন্ত্েরর এমন উৎখাত এবং ইরােনর েতল সম্পেদর উপর
ইরানী জনগেণর এমন একচ্ছত্র মািলকানা সাম্রাজ্যবাদীেদর কােছ গ্রহণেযাগ্য
হয়িন। ফেল শুরু হয় ষড়যন্ত্র। অিত অল্পিদেনর মধ্েযই েমাসাদ্েদেকর িবরুদ্েধ
সামিরক ক্যু কের তাঁেক অপসািরত কের। এবং তারা আবার ক্ষমতায় বসায় মহম্মদ
েরজাশাহেক। েমাসাদ্েদেকর সামিরক ক্যু কের শাহেক পুনরায় ক্ষমতায় বসােনার
পর

শােহর

িবেদশী

সুিনশ্িচত

করেত

বন্ধুরা

তার

এবার

চারপােশ

অিত

সতর্ক

পরামর্শদাতার

হেয়

যায়।

েবশ

ধের

শােহর

মজবুত

িনরাপত্তা

প্রিতরক্ষা-

েবষ্ঠিন গেড় েতােল। ফেল িবেদশী মদদপ্রাপ্ত এমন এক ক্ষমতাধর স্ৈবরাচাির
শাসকেক উৎখাত কের িবপ্লব ঘটােনা সহজ িছল না। এবং তাও ইসলােমর নােম। কারণ
ইসলােমর নােম েকান িবপ্লেব নামেল অন্য েকান েদেশর সামান্যতম সাহায্য
পাওয়াও

েস

সময়

অিচন্তনীয়

িছল।

এখােনই

ইমাম

েখােমনীর

কৃিতত্ব।

মানব

ইিতহােস িতিন এক অসাধারণ িবপ্লেবর সফল েনতা। তাই িবশ্ববাসীর কােছ িতিন
িছেলন

এ

অবাক

িবস্ময়।

ফেল

অিত

তাড়াতািড়

িতিন

িবশ্েবর

েকািট

েকািট

ইসলামপ্িরয় মানুেষর হৃদেয় স্থান কের েনন। সমকালীন িবশ্েব আর েকান মুসিলম
েনতাই এ মর্যাদা পানিন।
১৯৭৯ সােলর শােহর উৎখােতর পর ইমাম েখােমনী ও তাঁর অনুসািরগণ হুিশয়ার হেয়
যান।

িবপ্লব

সফল

হেলও

প্রিতিবপ্লেবর

ভয়

তখন

সর্বত্র।

সাম্রাজ্যবাদী

শক্িতবর্গ িবতািড়ত শাহেক আবার যােত পুণঃপ্রিতষ্ঠার সুেযাগ না পায় েস িদক
িদেয় তাঁরা সতর্ক হেয় যান। এমনই এক অিতসতর্ক পিরেবেশ ছাত্ররা হামলা কের
বেস েতহরােনর মার্িকন দূতাবােস। তারা েসিটেক িবপ্লব-িবেরাধী ষড়যন্ত্েরর
সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁিট আখ্যায়ীত কের দূতাবােসর অিফসারেদর েচাখেবঁেধ ও হাত
িপঠেমাড়া িদেয় েবঁেধ িজম্িম বািনেয় েফেল অজানা স্থােন িনেয় যায়। িবশ্েবর
আর েকান েদেশ মার্িকনীেদর আর কখনই এত বড় অপমােনর মুেখামুিখ হেত হয়িন। এসব
ঘটনা ঘেটিছল আমার ইরােন েপৗঁছার কেয়ক মাস আেগ। মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর
প্েরিসেডন্ট তখন িজিম কার্টার। বন্দীেদর উদ্ধােরর েচষ্টা িতিন কেরিছেলন।
িকন্তু েসিট সফল হয়িন। েয মার্িকন বািহনী েহিলকপ্টার েযােগ তােদর উদ্ধাের
ইরােনর অভ্যন্তের ঢুেকিছল তােদর সবাই ঝেড় েহিলকপ্টার িবধ্বস্ত হেয় যাওয়ায়

মারা পেড়। তখন িটিভর পর্দায় িবশ্বব্যাপী েদখােনা হয় মরুভূিমেত পেড় থাকা
মার্িকন ৈসিনকেদর জ্বলন্ত লাশ। ইরানীেদর অেনেকই ভােব এিট মহান আল্লাহর
পক্ষ েথেক এক িবরাট রহমত। আল্লাহতায়ালা েয তােদর পক্েষ েসিট তােদর মেন
আেরা বদ্ধমূল হেয় যায়। ফেল আেরা েবেড় যায় তােদর মনবল। অেনেকই এিটেক সুরা
িফেল বর্িনত ক্বাবা ধ্বংেস আগত আবরাহার িবশাল বািহনীর ধ্বংস হওয়ার সােত
তুলনা কের। মার্িকন বািহনী িবধ্বস্ত হয় েতহরান েথেক কেয়ক শত মাইল দূেরর
দাশেত

কবীেরর

মরুভূিমেত।

এরপর

মার্িকনীরা

তােদর

বন্দীেদর

উদ্ধাের

দ্িবতীয়বার েকান সামিরক েচষ্টা কেরিন।
পৃিথবীর

ইিতহােস

মাত্র

আেরকিট

েদশ

শুধু

ইসলােমর

নােম

অর্িজত

হেয়িছল।মুসিলম ইিতহােস এ িছল আেরক গণিবপ্লব। এবং েস েদশিট হল পািকস্তান।
ভারেতর বুক িচেড় দক্িষণ এিশয়ার মুসলমানগণ অেনক েকারবানী িদেয় এ েদশিট
গেড়িছল। বহু লক্ষ মানুষ েসিদন িনজ বাপদাদার ৈপতীক িভটা, চাষাবাদ, চাকুরী,
ব্যবসা-বািণজ্য

েছেড়

১৯৪৭-৪৮

সােল

পািকস্তােন

পাড়ী

জিমেয়িছল।

িকন্তু

তােদর েস স্বপ্ন সফল হয়িন। সারা বছেরর বহু শ্রম, বহু কষ্ট, বহু অর্থ
ব্যেয় ফলােনা ফসল িক প্রিত বছর ঘের উেঠ? কতবারই েতা তা প্লাবেন েভেস যায়।
েতমিন লােখা মুসিলেমর বহু রক্ত, বহু শ্রম ও বহু কষ্েটর িবপ্লব অেনক সময়ই
বাঁেচ

না।

ইসলােমর

সাতচল্িলেশর

শত্রুপক্ষ

পািকস্তােনর

পািকস্তানও

েদশিটর

বাঁেচিন।

অস্িতত্েবর

েসক্যুলািরস্ট,

প্রিতষ্ঠার

িবরুদ্েধই

জাতীয়তাবাদী,

শুরু

িবেরাধীতা

সমাজতন্ত্রীরা

েথেকই

শুরু

কের।

েদশিটেক

েমেন

িনেত পািরিন। েমেন িনেত পােরিন েদশিটেত বসবাসকারীরা সংখ্যালঘুরাও। তােদর
সােথ

েদেশর

ঘেরর

শত্রুেত

পিরণত

হয়

েদশিটর

েসক্যুলার

এবং

েস

সােথ

চিরত্রহীন প্রশাসিনক কর্মকর্তা, েসনাবািহনীর েজনােরল, আদালেতর িবচারপিত,
িমিডয়া ও রাজৈনিতক েনতৃবৃন্দ। ইসলােমর নােম একিট েদশ প্রিতষ্ঠা পােব,
েসখােন শিরয়ত প্রিতষ্ঠা পােব –েসিট ইসলােম অঙ্িগকারহীন দুর্বৃত্তেদর কােছ
অসহ্য িছল। তাই েদশিটর অস্িতত্েবর িবরুদ্েধ জন্ম েথেকই গেড় উেঠ ইসলােমর
শত্রুপক্েষর
েসািভেয়ত
েদশিটর

বৃহত্তর

রািশয়াসহ
দুভাগ্য

েকায়ািলশন।
অন্যান্য

েয,

তােদর

সােথ

সাম্রাজ্যবাদী

শত্রুপক্েষর

এতবড়

েযাগ

হয়

িবেদশী

েকায়ািলশেনর

ভারত,

শক্িতও।

ইসরাইল
অপর

িবরুদ্েধ

ও

িদেক

লড়াইেয়

েনতৃত্ব েদওয়ার জন্য জুেটিন ইমাম েখােমনীর ন্যায় দূরদর্শী ও েকৗশলী েনতা।
জুেটিন আত্মত্যাগী কর্মীবািহনী। বরং েনতৃত্েবর আসেন বেসেছ আইয়ুব খান,
ইয়ািহয়া খােনর ন্যায় বহু দুর্বৃত্ত স্ৈবরাচাির েনতা। ফেল ধ্বেস েগেছ
উপমহােদেশর মুসলমানেদর বহু িদেনর স্বপ্ন।
তেব ইসলােমর পরািজত দশা শুধু পািকস্তান বা বাংলােদেশর ন্যায় উপমহােদেশর
মুসিলম েদেশই নয়, অন্যান্য মুসিলম েদেশও। হাজার বছেররও েবশী কাল ধের
মুসিলম িবশ্েবর বুেকর উপর েজঁেক বেস আেস নানারূপী স্ৈবরাচাির শাসন। তােদর

সামেন ইসলােমর িবজেয়র স্বপ্ন েদখাও শাস্িতেযাগ্য অপরাধ। শিরয়েতর নােম
আওয়াজ েতালাই সন্ত্রাস। এরই মােঝ ইরানীরা ইসলােমর নােম আওয়াজ তুলেলা,
িবপ্লব ঘটােলা এবং েস িবপ্লবেক বাঁিচেয়ও রাখেলা -েসটা িছল অভাবনীয়। আমার
মেন প্রচন্ড সাধ িছল ইসলােমর শক্িতর উৎস্যিট েকাথায় েসটা েদখার। হটাৎ েস
সুেযাগও এেস েগল। ইরােন চাকুির জুিটেয় িদেয় মহান আল্লাহতায়ালা আমােক েযন
েস সুেযাগই কের িদেলন। মানুষ বহু েদেশ বহু েপশায় বহু কােজ যায়। িকন্তু
আমার কােছ ইরােন যাওয়ার আনন্দটাই িছল িভন্ন। িনছক চাকুির নয়, এিট িছল অিত
স্বপ্েনর এক অজানা রহস্যেক িনজ েচােখ েদখার আনন্দ। এতিদন েযিট নানা পত্রপত্িরকা পেড় জানার েচষ্টা করতাম, এখন েসিটই জনপেদ ঘুের ঘুের েদখেবা,
মানুেষর সােথ সরাসির কথা বেল জানেবা –এিট িক কম েসৗভাগ্েযর? তাই ইরােন
কােজর সুেযাগ পাওয়ায় আমার জীবেন েযন নতুন িশক্ষা জীবন শুরু হল।
িকন্তু

েতহরান

িবমানবন্দর

েথেক

েনেমই

প্রচন্ড

আঘাত

েপলাম।

এিট

িছল

স্বপ্নভঙ্েগর আঘাত। পােশ নরনারীর েপাষাক-পিরচ্ছেদর েয িচত্র েদখলাম তােত
েতহরানেক েকান ইসলামী িবপ্লেবর েদেশর রাজধানী দূের থাক, েকান মুসিলম েদশর
নগর মেন হয়িন। েস তুলনায় ঢাকা, করাচী, লােহার, ইসলামাবাদ আমার কােছ েবশী
ইসলামী মেন হেয়েছ। ইরােনর প্েরিসেডন্ট তখন ড. বিন সদর। ইরােন যখন িবপ্লব
শুরু হেয়েছ তখন িতিন প্যািরেস থাকেতন। েসখােনই অর্থনীিতেত িপএইচিড কেরন।
িবপ্লেবর পর পরই িতিন েদেশ িফের আেসন এবং িনেজর রাজৈনিতক প্রিতষ্ঠায় েলেগ
যান। শুরুেত িতিন িনেজেক িবপ্লেবর েঘার সমর্থক িহসােব জািহর কেরন। ইমাম
েখােমনীর

অনুসাির

ও

ইসলািম

িবপ্লেবর

সমর্থক

রূেপই

িনর্বাচেন

প্রিতদ্বন্দীতা কেরন এবং িবজয়ী হন। তাঁর আমেল মন্ত্রীেদর কম সংখ্যকই
িছেলন

পুরাপুির

ইসলামী।

তারা

অেনেকই

িছেলন

ইরানী

জাতীয়তাবাদী।

েকউবা

মধ্যমপন্িথ ইসলামী। তারা রাজনীিতেত শােহর স্ৈবরাচােরর িবেরাধী হেলও শােহর
আমেল েয েসক্যুলার সংস্কৃিত গেড় উেঠ তার আমূল সংস্কার বা িবেলাপ তােদর
কাম্য িছল না। মার্িকনীেদর প্রিতও তােদর মনভাব এতটা তীব্র িছল না।
িবপ্লেবর পর পরই প্রধানমন্ত্রী হন েমেহদী বাজারগান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী
হন ড. ইব্রাহীম ইয়াজদী । এরা দু’জনই িছেলন মধ্যমপন্িথ ইসলািমক। ইসলােমর
অনুশাসেনর প্রিতষ্ঠার ব্যাপাের তারা এতটা আেপাষহীন িছেলন না। ফেল তখন শাহ
না থাকেলও তােদর সময় শােহর আমেল গেড় উঠা সংস্কৃিতেক েতমন পিরবর্তন আেসিন।
পিরবর্তেনর েচষ্টাও হয়িন। েতহরান িবমান বন্দের েনেমই েসিটর নমুনা েদখলাম।
এক্েষত্ের

স্মরণেযাগ্য,

পাশ্চাত্েযর

শক্িতবর্গ

ও

তােদর

েসক্যুলার

অনুসািরগণ মুসিলম জাহােনর েয দুিট েদেশ সরকাির পিরচর্যায় অিত দ্রুততার
সােথ পাশ্চাত্য সংস্কৃিতর প্রিতষ্ঠার েচষ্টা হেয়িছল তার একিট হেলা ইরান।
এবং অপরিট হেলা তুরস্ক। শােহর আমেল ইরােন গেড় উঠা পাশ্চাত্য সংস্কৃিতর েস
প্রবলতর রূপই েতহরােন েনেমই েদখলাম। শাহ চেল েগেলও শাহ আমেল গেড় উঠা
সংস্কৃিতর গােয় তখনও েকান আঁচড় লােগিন। েদেশ একিট রাজৈনিতক িবপ্লব হেলও

সাংস্কৃিতক িবপ্লেবর কাজ

তখন শুরুই হয়িন।

িবপ্লেবর বয়স তখন এক বছরও হয়িন। িবপ্লেবর সময় স্ৈবরাচাির শােহর িবরুদ্েধ
নানা দেলর ও নানা িবশ্বােসর মানুষ একত্ের কাজ কেরিছল। ইসলামপন্িথরা েযমন
িছল, েতমিন বামপন্িথ, ডানপন্িথ, জাতীয়তাবাদীরাও িছল। শাহ িবতািড়ত হওয়ার
পর

যুদ্ধ

নয়া

রুপ

েনয়।

এবােরর

যুদ্ধ

শুরু

হয়

তােদর

িনেজেদর

মধ্েয।

বামপন্িথ েমাজািহেদ খালক, তুেদহ পার্ট (ইরানী কম্যুিনষ্টেদর সংগঠন) এবং
জাতীয়তাবাদী েসক্যুলািরস্টেদর কােছ এিট কখেনাই কাম্য িছল না েয, শােহর
রাজতন্ত্র-িবেরাধী িবপ্লব একিট সফল ইসলামী িবপ্লেব পিরণত েহাক। িকন্তু এ
লড়ােয় তারা লাগতর হারেত শুরু কের ইসলামপন্িথেদর হােত। অিতদ্রুত রাজপথ
তােদর

হাত

ছাড়া

হেয়

যায়;

দ্রুত

দখল

জিমেয়

বেস

ইসলামপন্িথরা।

তখন

েমাজােহদীেন খালেকর ন্যায় সংগঠেনর লক্ষ হেয় দাঁড়ায়, ইসলামপন্িথ েনতােদর
গুপ্তহত্যা করা। েবেছ েনয় সন্ত্রােসর পথ। এসব সন্ত্রাসীেদর হােতই িনহত হয়
ইসলামী

িবপ্লেবর

অন্যতম

প্রথমসািরর

বুদ্িধজীবী

আয়াতুল্লাহ

মুর্তজা

েমাতাহাির, আয়াতুল্লাহ তােলগানী ও আয়াতুল্লাহ েবেহশতীসহ আেরা অেনেক। িনহত
হেয়েছন

েদশিটর

িনর্বািচত

প্েরিসেডন্ট

জনাব

েরজায়ী

এবং

প্রধানমন্ত্রী

বাহানূর। সন্ত্রাসীরা এমন িক েতহরােন জুম্মাহর নামােযও েবামা িবস্েফারণ
ঘিটেয় বহু মানুষেক হত্যা কের।
েতহরান

িবমান

বন্দর

েথেক

ট্যাক্িসেত

শহেরর

েকন্দ্রিবন্দু

েতাপখােন

এলাকােত িগেয় েপৗঁছলাম। ঢাকা শহেরর েকন্দ্রিবন্দু যিদ বায়তুল েমাকাররাম
মসিজদেক ধরা যায় তেব েতাপখানা হল েতহরােনর েসরূপ েকন্দ্রিবন্দু। এখােন
অবস্িথত বহুতল িবিশষ্ঠ িবশাল েটিলেফান এক্সেচঞ্জ িবল্িডং। পের এ িবল্িডং
বহুবার বহু প্রেয়াজেন আমােক েযেত হেয়েছ। এখােন এেস জমা হয় েতহরােন নানা
েকান েথেক আসা শত শত বাস। েহােটল-মুখী যাত্রাপেথ ট্যাক্িস ড্রাইভােরর
সােথ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফারসীেত আলাপ করিছলাম। ইরােন চাকুিরেত িসেলক্ট হেয়িছ
এ খবর যখন েপলাম তখন আিম লােহাের। লােহােরর িবখ্যাত মল েরােড িফেরাজ
সন্েসর িবশাল বইেয়র েদাকান। েসখান েথেক ফার্সী েশখার বই িকেন এেন রীিতমত
পড়াশুনা কের েদই। এবং ফার্সী ভাষার েস প্রাথিমক জ্ঞান কাজ িদেয়িছল ইরােন
েপৗঁছার

সােথ

সােথই।

েহােটেল

ব্যাগ

েরেখই

আমার

শুশুর

সােহেবর

েদওয়া

িঠকানার খুঁেজ েবর হলাম। িঠকানািট িছল পরবর্তীেত আমার ঘিনষ্ট বন্ধু এবং
অিত অমায়ীক ব্যক্িত জনাব ফিরদুদ্দীন খােনর। পরবর্তীেত িতিন পািরবারীক
বন্ধুেত পিরণত হন, বহুবার িতিন তার স্ত্রীেক িনেয় আমার বাসায় এেসেছন এবং
আিমও তার বাসায় েগিছ। তাঁর েদেশর বাড়ী ব্রাহ্মনবািড়য়া েজলার নবী নগের।
শােহর আমেল িতিন ইরােন আেসন। িতিন ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয় েথেক অর্থনীিতেত
এম.এ পাশ কেরন। িনজ েচষ্টায় িতিন ফার্িস ভাষা ও ফার্িসেত েলখা ইসলািম
দর্শেনর উপর প্রচুর পড়াশুনা কেরন। েতহরান েরিডও’েত িতিন বাংলা িবভােগর

দািয়ত্েব িছেলন। িতিন েবশ িকছু বইও িলেখেছন। িবখ্যাত ইরানী দার্শিনক
েমাল্লা ছদরার দর্শন িনেয় বহু আেলাচনা তার মুেখ শুেনিছ। েদেশ িফের িগেয়
িতিন ঢাকার এক প্রাইেভট িবশ্বিবদ্যালেয় িশক্ষাকতা কেরন। িবিভন্ন পত্িরকায়
কলাম েলেখন এবং পিলিস েফারাম নােম একিট প্রিতষ্ঠােনর সভাপিত িছেলন।
েতাপখানার বাস স্েটশেন দাঁিড়েয় এক অপূর্ব অিভজ্ঞতা হল। আিম এক টুকরা
কাগেজ জনাব ফিরদুদ্িদন খােনর িঠকানািট ইংরাজীেত িলেখ িনেয়িছলাম। বাসস্টেপ
বােসর অেপক্ষায় দাঁড়ােনা কেযকজন যুবকেক আিম িজজ্েঞস করিছলাম িকভােব আিম
েসখােন েযেত পাির েসিট জানার জন্য। অপূর্ব আগ্রহ েদখলাম তােদর মােঝ। সবাই
আমােক িকভােব সাহায্য করেত পাের েস িবষেয় উদগ্রীব। একজন আমােক বলেলা চলুন
আমার সােথ। আিম েস যুবকিটর সােথ বােস উেঠ পড়লাম। প্রায় িবশ িমিনট পর েস
বাস েথেক েনেম হাটা ধরেলা। অেনক পথ হাঁটার পর আমার েস িঠকানায় িগেয়
েপৗঁছলাম।

িকন্তু

দূর্ভাগ্য

েস

িবল্িডংেয়র

িভতর

েথেক

খবর

এেলা

জনাব

ফিরদুদ্দীন খান েসখােন থােকন না। তেব েসৗভাগ্য েসখান েথেক খবর েপলাম তাঁর
বর্তমান

িঠকানার।

জীবেন

এই

প্রথম

েদখলাম

বাসার

দরজায়

লাগােনা

মাইক্েরােফােনর সাহায্েয বাইের দাঁিড়েয় িভতেরর কােরা সােথ কথা বলা যায়।
কাউেক এজন্য েগেট এেস দরজা খুলেত হয় না। এবং েসিট িছল ১৯৮০ সােলর কথা।
এবার আবার যাত্রা শুরু হল, তেব েকান বােস বা ট্যাক্িসেত নয়। এবার পােয়
েহঁেট। অেনক পথ হাঁটলাম। মেন মেন বড় অপরাধী মেন হল। িচিন না, জািন না এমন
এক অজানা যুবকেক িবপেদ েফললাম! িকন্তু অবাক হলাম েস যুবেকর হাস্যজ্জ্বল
েচহারা েদেখ। আমােক সাহায্য করেত পারেছ েস জন্যই েযন তার মনভরা আনন্দ।
েভেব অিভভূত হলাম। অেনক হাঁটাহাঁিটর পর অবেশেষ আমরা েস কাঙ্িখত িঠকানায়
িগেয় েপৗঁছলাম। তখন সন্ধারাত। খবর েপেয় হািজর হেলন জনাব ফিরদুদ্দীন খান।
তার মুেখও তখন আনন্দ ভরা হাঁিস। তাঁেক এর আেগ েকান িদনই েদিখিন। প্রথম
পিরচেয়ই মেন হল িতিন েযন আমার বহু িদেনর পিরিচত ঘিনষ্ট বন্ধু। আমার
শ্বশুর

জনাব

এ্যাডেভােকট

সা’দ

আহম্মদ

সােহব

ইরােনর

িবপ্লবী

সরকােরর

দাওয়াত েপেয় এর আেগ েতহরান এেসিছেলন। তখন ফিরদ ভাইেয়র সােথ তাঁর সাক্ষাত
হেয়িছল। েস সূত্েরই তাঁর িঠকানা তাঁর কােছ িছল।
ফিরদ ভাইেক বল্লাম ইরানী যুবকিটর সােথ পিরচেয়র কািহনী এবং েস েয আমার
জন্য েয কষ্ট কেরেছন এবং মূল্যবান সময় িদেয়েছন -েসসব কথা। ফিরদ ভাই তাঁেক
ফার্সীেত অেনক ধন্যবান জানােলন। আিমও যতটা পারলাম তাঁেক বার বার ধন্যবাদ
জানালাম। েতহরান এক িবশাল শহর। েস শহেরর েকান এক গিল েথেক প্রথম িদেনই
েকান একজনেক খুঁেজ েবর করা িনতান্তই অিত কিঠন কাজ। েস কাজ অিত সহজ কের
িদেলন

এই

ইরানী

যুবক।

হাঁিসমুেখ

আমােক

জিড়েয়

ধের

যুবকিট

িবদায়

িনল।

িকন্তু েরেখ েগল এমন এক স্মৃিত যা আমার মেনর বহু হাজার স্মৃিতর ভীেড়
অিতশয় ভাস্বর হেয় আজও েবঁেচ আেছ। এমন মহৎ িদেলর মানুেষরা গেড় উেঠ েদেশর

সমৃদ্ধ সংস্কৃিত েথেক। েস ঘটনািটর পর িনেজেক বার বার প্রশ্ন কেরিছ, আমরা
িক েপেরিছ েসরূপ সমৃদ্ধ সংস্কৃিতর জন্ম িদেত? আিম িনশ্িচত, এ স্মৃিত
আামার

জীবেন

আমৃত্যু

েবঁেচ

থাকেব।

একিট

জািতর

সংস্কৃিত,

েচতনা

ও

মূল্যেবাধ েতা এভােবই িবেদশীেদর েচােখ ধরা পেড়।
ইরােন দশ বছের সঞ্িচত এরূপ বহু স্মৃিতই অহরহ মেন পেড়। আর বার বার িমিলেয়
েদেখিছ আমার িনজ েদেশর সংস্কৃিতর সােথ। সংস্কৃিত মােঠ ঘােট গেড় উেঠ না।
এর জন্য চাই হাজার বছেরর িনরলস প্রেচষ্টা। চাই িবদ্যালয়। চাই শত শত
দার্শিনক,

েলখক,

কিব-সািহত্িযক,

িশক্ষক

ও

ধর্মীয়

েনতা।

তারাই

েতা

সংস্কৃিতর িনর্মাতা। েস সােথ চাই হাজার হাজার উন্নত মােনর বই। েসগুিলই
েচতনা

ও

চিরত্েরর

গঠেন

িবপ্লবী

ভূিমকা

রােখ।

মুেখর

ভাষা

সব

জািতর

মানুেষরই থােক। পশু পািখরও থােক। িকন্তু সব ভাষা সংস্কৃিতর ভাষা নয়। এবং
েস সত্যিট ফার্িস ভাষার সােথ পিরিচত হওয়ার পর আমার কােছ আেরা প্রকটতর হল।
মেন হেয়েছ ফার্িস ভাষা যথার্থই একিট সংস্কৃিতর ভাষা। এ ভাষার সমৃদ্িধেত
কাজ

কেরেছন

েশখ

সাদী,

হািফজ

িসরাজী,

জালালুদ্দীন

রুিম,

ফিরদুদ্দীন

আত্তার, ওমন খাইয়ােমর মত শত শত কিব। ভারত বর্েষ ভাষার সংখ্যা বহু শত।
িকন্তু শত শত বছর ধের এ ফার্িসই ভারতবাসীর সংস্কৃিতর ভাষা রূেপ কাজ কের।
ফার্িসর চর্চা িছল এমনিক রাজা রামেমাহন, রবীন্দ্রনােথর ন্যায় িবখ্যাত
বাঙালী পিরবােরও। আজও বাংলা ভাষায় েয ক’িট চিরত্র গঠনমূলক কিবতা বা গল্প
স্কুেল পড়ােনা হয় তার েবশীর ভাগ ফার্িস েথেক ধার েনওয়া। েযমন স্কুেলর
পাঠ্য বইেয়র “জীবন খানা েষাল আনাই িমেছ” “কুকুের কামড় েদওয়া িক মানুেষর
েশাভা পায়” ইত্যািদ কিবতাগুেলা।
আেরক উপলদ্িধ হেলা, েয ব্যক্িত েকান িদনই তার িনজ েদেশর বাইের যাইিন তার
পক্েষ িনজ েদেশর সংস্কৃিত ও মূল্যেবােধর তূলনামূলক িবচার বা মূল্যায়েনর
সুেযাগ েমেল না। তার অবস্থা অেনকটা

কূয়ার ব্যাঙেয়র মত। এমন কূপমন্ডক

ব্যক্িতর কােছ তখন িনজ েদশবাসীর অজ্ঞতা ও অপসংস্কৃিতও িবশ্েবর শ্েরষ্ঠ
সংস্কৃিত মেন হয়। এমন িক তা িনেয় অেনক সময় অহংকারও েজেগ উেঠ। ইরােন দশ
বছর থাকা কােল েয অিভজ্ঞতাগুেলা হেয়েছ েসগুিলেক বার বার িমিলেয েদিখেছ
আমার

িনজ

েদেশর

সংস্কৃিত

ও

মূল্যেবােধর

সােথ।

েভেবিছ,

ঢাকার

েকান

বাসস্টেপ েকান িবেদশী যিদ এরূপ সাহায্য চাইেতা তেব তার জন্য আিম িনেজ
কতটুকু সময় ব্যয় করতাম? হয়েতা মুেখ মুেখ বা হােতর ঈশারায় পথ বাতিলেয় িদেয়
তার েথেক দ্রুত িবদায় িনতাম। বড় েজার হয়ত কেয়ক কদম তার সােথ হাঁটতাম।
িকন্তু

কখনই

তােক

িঠকানা

েচনােত

িনজ

খরেচ

গুিলস্তান

েথেক

বােস

উেঠ

মীরপুের েযতাম না। এখােনই আমার ও আমােদর েদেশর জনগেণর েচতনা, সংস্কৃিত ও
মূল্যেবােধর সমস্যা।
আমােদর দািরদ্র্যতা যতটা অর্থৈনিতক, তার েচেয়ও অেনক েবশী হল সাংস্কৃিতক ও

ৈনিতক। ইরানী যুবকিট হাত বািড়েয় আমােক সাহায্য করেত এেসেছ। েস েযন েস
সুেযাগিটই অধীর আগ্রেহ খুঁজিছল। আচরেন ও কর্েম ইসলামী সংস্কৃিতর প্রকাশ
ঘেট েতা এভােবই। সুস্থ্য সংস্কৃিতর অর্থ নাচ-গান নয়। নাটেক অিভনয় বা
গল্প-উপন্যাস

েলখাও

নয়।

বরং

েসিট

হেলা

িনজ

পােয়

দাঁড়ােনা

ও

অন্যেক

সাহায্য করার সামর্থ্য। উচ্চতর সমাজ ও সভ্যতা গেড় উেঠ েতা এমন মহৎ গুেণর
কারেণই। তাই ইসলামী সংস্কৃিতেত সমৃদ্ধ মুসিলমগণ শুধু স্বিনর্ভরই হয় না,
অপেরর সাহায্েযও অগ্রনী হয়। এমন এক সংস্কৃিতর বেল অতীেত তৃষ্ণার্থ মুসিলম
ৈসিনক

মূর্মর্ষ

িদেয়েছ।

অথচ

অবস্থােতও

িনেজ

পািন

পান

না

অপসংস্কৃিতেত

বােড়

পরিনর্ভরতা,

কের
বােড়

পােশর

আহত

ৈসিনকেক

িভক্ষাবৃত্িত।

বােড়

স্বার্থপরতা ও দুর্বৃত্িত। এবং বাংলােদশ ইিতহাস গেড়েছ এগুেলােত। আেরা
ভয়ংকর িদক হল, এ িনেয় েদশবাসীর মােঝ েতমন দুশ্িচন্তাও েনই। হয়ত বাংলােদেশ
অবস্থান করেল আমার মেনও আমােদর সাংস্কৃিতক ও ৈনিতক েরাগগুেলা এতটা প্রকট
ভােব ধরা পড়েতা না। দুশ্িচন্তাও বাড়েতা না। কারণ, সব সময় েহঁেসেল যার
বসবাস তার কােছ েহঁেসেলর গন্ধই স্বাভািবক মেন হয়। ইরানসহ িবিভন্ন েদেশ
দীর্ঘকাল থাকার ফেল তূলনামূলক িবচােরর েয সুেযাগিট েমেলেছ আমার কােছ আজও
েযন েসিটই অমূল্য।

আমার েকািভড অিভজ্ঞতা
িফেরাজ মাহবুব কামাল
মহাদয়াময় মহান আল্লাহতায়ালার অপিরসীম েমেহরবানী েয িতিন আমােক মৃত্যুর
মুখ েথেক িফিরেয় এেনেছন। িনেজর েকািভড অভীজ্ঞতা িনেয় আজ েযরূপ অন্যেদর
সামেন আমার কথাগুিল তুেল ধরিছ েস সামর্থ্যিট েতা একমাত্র তারই েদয়া। অিত
সত্য কথা হেলা, করুণাময় মহান আল্লাহতায়ালা আমােক একিট নতুন জীবন দান
কেরছন। আিম দয়াময় রা্ব্বুল আলামীেনর কােছ িচরকৃতজ্ঞ। গত এপ্িরেলর ২৫
তািরেখ আমােক হাসপাতােল েনয়া হয়। হাসপাতাল েথেক েবর হই ১৭ই েসপ্টম্বর।
েমাট ১৪৬ িদন থািক হাসপাতােল। এর মধ্েয ১২০ িদন থািক আই.িস.ইউ’েত। এেতা
দীর্ঘিদন

আই.িস.ইউ’েত

থাকার

ইিতহাস

অিত

িবরল।

আমােক

িচিকৎসা

করা

হয়

েকািভড েরাগী িহসােব। েকািভড েরাগ সাধারণতঃ িতন প্রকােরর হেয় থােক। এক).
ম্িরদু (mild) মাত্রার; দুই). মাঝাির (moderate) মাত্রার; িতন). গুরুতর

(severe) েকািভড। আমার ক্েষত্ের শুরু হয় ম্িরদু মাত্রা িনেয়। প্রথেম
শুকেনা কািশ েদখা েদয়। এরপর রােত জ্বর ও কাঁপুিন। পের রূপ েনয় গুরুতর
েকািভেড। শতকরা ৯০ ভাগ েকািভেডর ক্েষত্ের েকান িচিকৎসার প্রেয়াজন পেড় না।
েরাগীেক হাসপাতােল িনেলও দ্রুত িবদায় েদয়া হয়। িকন্তু বাঁিক শতকরা ১০
ভােগর ক্েষত্ের েরাগ মারাত্মক আকার ধারণ করেত পাের। েরাগীেক অক্িসেজন
েদয়া লােগ, অেনকেক আই.িস.ইউ (intensive care unit)’েত ভর্িত করা লােগ।
এেদর মধ্য েথেক অেনেক মারা যায়। আিম িছলাম েশষাক্ত গ্রুেপর একজন।
হাসপাতােল ভর্িত হওয়ার মাত্র একিদন আেগ আমার হাসপাতাল কর্মস্থল েথেক
িবকােল লন্ডেনর বাসায় িফির। েসিদন ব্যস্ত মটরওেয়েত ঘন্টায় ৭০ মাইল েবেগ
িবরামহীন িতন ঘটা গািড় চািলেয়িছলাম। আিম েসখােন েমিডিসেনর কনসাল্েটন্ট
িহসােব কাজ করতাম। িফরার পেথ েতমন েকান অসুিবধাই মেন হয়িন। রােত ভালই ঘুম
হেলা। পেরর িদন সকােলও ভাল িছলাম। িবকােল দুর্বলতা অনুভব করেত থাকলাম।
কািশও হচ্িছল। গােয় জ্বর িছল না। েকািভড িনেয় সমস্যা হেলা েরাগিট নীরেব
েদেহ মারাত্মক ক্ষিত করেত পাের। েরাগী জানেত পাের না েয েস মহািবপেদর
িদেক ধািবত হচ্েছ। িবেকেল আমার মেন হেলা, আমার অক্িসেজন েলেবল েদখা উিচত।
েকািভেডর প্রধান লক্ষণ হেলা, রক্েতর অক্িসেজন েলেবল নীেচ নািমেয় আেন।
বাসায় অক্িসেজন মাপার েকান যন্ত্র িছল; আমার েছেল েসিট দ্রুত বাজার েথেক
িকেন আেন। েদখা েগল আমার রক্েত অক্িসেজেনর মাত্রা ৮৬%। স্বাভািবক মাত্রা
হেলা ৯৪-৯৮%। বুঝেত পারলাম, দ্রুত হাসপাতােল েযেত হেব এবং অক্িসেজন িনেত
হেব। আমার েয েকািভড হেয়েছ তা িনেয় আর েকান সন্েদহই থাকেলা না। সােথ সােথ
এ্যাম্বুেলন্স ডাকা হেলা।
আমার এক েছেল এবং ৪ েমেয়। এক েমেয় কােছ থােক। অন্যেদর খবর েদয়া হেলা।
তারা কােছই থাকেতা; তাড়াতািড় চেল এেলা। ইিতমধ্েয আমার ইেমল িলস্েট যােদর
নাম িছল সবাইেক বার্তা িদলাম েয আিম েকািভেড আক্রান্ত হেয়িছ। আিম তােদর
কােছ েদায়ার আেবদন করলাম। আমার ইেমল তািলকায় অেনক েনকবান্দাহ আেছন এবং
তারা আমােক ভালবােসন। আমার িবশ্বাস িছল, এ খবর পাওয়া মাত্র তারা আমার
জন্য রাব্বুল আলামীেনর কােছ আন্তিরক ভােব েদায়া করেবন। এবং েদায়াই িছল
ভরসা।
১০ িমিনেটর মধ্েযই এ্যাম্বুেলন্স এেস েগল। প্যারােমিডকগণ আমার অক্িসেজন
েচক কের েদখেলা অক্িসেজন েলবল অেনক নীেচ। সােথ সােথ অক্িসেজন েদয়া শুরু
করেলা। এবার আমােক এ্যাম্বুেলন্েস েনয়ার পালা। আমার স্ত্রী ও েছেলেমেয়েদর
মুখ তখন অত্যন্ত িববর্ণ। লন্ডেন শত শত মানুষ তখন েকািভেডর কারেণ প্রিতিদন
মারা যাচ্েছ। ফেল চািরিদেক েকািভড ভীিত। তাই েকািভেড আক্রান্ত হওয়ািট
মামূলী

িবষয়

স্বাভািবক।

নয়।
সবাইেক

আবার

ঘের

িবদায়

িফরেবা

জানালাম;

িক

না

তা

িনেয়

এ্যাম্বুেলন্স

সন্েদহ

দ্রুত

জাগাটাই

রওয়ানা

িদল

হাসপাতােলর িদেক। সােথ কােরা হাসপাতােল যাওয়ার অনুমিত েনই, তাই একাকী
েযেত হেলা।
আমার বাসা েথেক সবেচেয় িনকটবর্তী হেলা িকং জর্জ হাসপাতাল। েসখােনই আমােক
েনয়া

হেলা।

এ্যাকিসেডন্ট

েদিখ
ও

েকািভড

েরাগীেদর

ইমার্েজন্সী

জন্য

িবভােগর

আলাদা

েগট।

িরসািসেটশন

আমােক

রুেম।

েনয়া

েসখােন

হয়

আবার

অক্িসেজন মাপা হেলা। দ্রুত এক্স-ের করা হেলা এবং ব্লাড পরীক্ষার জন্য
রক্ত িনল। প্রথেম অক্িসেজন েদয়া শুরু হয় সাধারণ মাস্ক িদেয়। পের CPAP
(continuous positive airway pressure) লাগােনা হয়। আিম তখনও সজ্ঞান এবং
স্বাভািবক ভােবই কথা বলিছ। CPAP সহ্য করা সহজ নয়। আিম একসময় লন্ডেনর
হাসপাতােল েরসিপেরটরী েমিডিসেনর েরিজস্টার িছলাম। বুঝেত পারলাম, েকন অেনক
েরাগী CPAP লাগােনার েচেয় মের যাওয়াই শ্েরয় মেন করেতা। আমােক কতক্ষন
CPAP’েয়র উপর রাখা হেয়িছল তা আমার জানা।
প্রথম রাতিট আেদৗ ভাল কােটিন। উপড় হেয় শুেয় বহু কষ্ট সেয় অক্িসেজন িনেত
হেয়েছ। যতক্ষন হুশ িছল েভেবিছ, আর কত ঘন্টা এভােব আমােক কষ্ট সইেত হেব?
এভােব িদেনর পর িদন থাকা েতা অসম্ভব। ইিতমধ্য একজন ডাক্তার এেস বলেলন,
আমােক িভন্িটেলটেরর উপর রাখািট জরুরী। িতিন আমার সম্মিত চান। আিম সােথ
সােথ

সম্মিত

জািনেয়

িদলাম।

বুঝেত

বাঁিক

থাকেলা

না,

আমার

অবস্থা

অিত

গুরুতর। িভন্িটেলটর হেলা েকািভড িচিকৎসার সর্বেশষ স্তর। তখন মেন হেলা,
আমার

েবঁেচ

থাকা

হয়েতা

সম্ভব

নাও

হেত

পাের।

এখন

েয

পৃিথবীটা

েদখিছ

সম্ভবতঃ এিটই েশষ েদখা।
িভন্িটেলটেরর কথা শুেন মেনর িভতের হতাশা ও েবদনািট অিত গভীর হেলা। আমার
জীবেন একিট স্বপ্ন িছল। মেন হচ্িছল, স্বপ্নিট েভঙ্েগ চুরমার হেয় েগল। অথচ
স্কুল জীবন েথেক েস স্বপ্ন িনেয় বড় হেয়িছ। আিম স্বপ্ন েদখতাম পশ্চাদপদ,
পরািজত ও

অপমািনত মুসিলম উম্মাহর কল্যােণ িকছু করার। আিম িবশ্বাস িছল,

মুসিলম উম্মাহর অভাব সম্পেদ নয়, েলাকবেল নয়, ভূেগােলও নয়। েসিট জ্ঞান।
জ্ঞানই

মানুষেক

েদয়

শক্িত,

িবজয়

ও

ইজ্জত।

আদম

(আঃ)

জ্ঞােনর

বেলই

িফেরশতােদর সােথ প্রিতেযািগতায় িজেতিছেলন এবং তােদর িসজদা পাওয়ার েযাগ্য
িবেবিচত হেয়িছেলন। আদম (আঃ) েস জ্ঞান েপেয়িছেলন মহান আল্লাহতায়ালা েথেক।
তাই জ্ঞানদান মহান আল্লাহতায়ালার সূন্নত। মহান নবীজী (সাঃ)েকও তাই নামাযেরাযা িদেয় তাঁর িমশন শুরু করেত বেলনিন। শুরু কেরেছন ইকরা তথা পড় ও
জ্ঞানবান হও –এিদেয়। তাই আমার স্বপ্ন িছল, েশখা ও েশখােনার রাজ্েয িকছু
কাজ করা। জ্ঞান িবতরেণর কােজ েলখনীেক েবেছ েনয়া।
েলখনীর শক্িত েয কত প্রচণ্ড –েসিট আিম েছাট েবলা েথেকই অনুভব কেরিছ।
বহুবই আমার শরীের তখন িশহরণ তুেলেছ। েসসব বই পেড় আিম েচয়াের বেস থাকেত

পারতাম না। তীব্র আেলাড়ন সৃষ্িট হেতা আমার মেনর ভূবেন। সভ্য সমাজ বা
সভ্যতা কখেনাই ভাল পানাহােরর কারেণ সৃষ্িট হয় না; েসিট হয় ভাল বইেয়র
কারেণ। তখন েথেকই স্বপ্ন েদখতাম, হায়! আিম যিদ তােদর মত েলখক হেত পারতাম।
কৃিষ, িশল্প, বািণজ্য, ডাক্তারী, ইঞ্িজনীয়ািরং –এরূপ নানা েপশায় লক্ষ
লক্ষ মানুেষর ভীড়। িকন্তু একিট জািত কতটা মানিবক গুণাবলী িনেয় েবেড় উঠেব
-েসিট িনর্ভর কের েস জািতর মােঝ কতজন জ্ঞান িবতরেণর কােজ তথা েলখােলিখেত
িনেয়ািজত হেলা তার উপর। িচিকৎসা িবজ্ঞানেক আিম েবেছ িনেয়িছলাম সন্মানজনক
উপার্জন ও মানব েখদমেতর হািতয়ার রূেপ। িকন্তু বাঁচার মূল লক্ষ্যিট িছল
মহান আল্লাহতায়ালােক খুিশ করা। এবং েস লক্েষ েলখােলিখর ময়দােন তাঁর একজন
একিনষ্ট ৈসিনক রূেপ যুদ্ধ করা। তাই কলম েবেছ িনেয়িছলাম েস যুদ্েধ হািতয়ার
রূেপ। েলখােলিখর কােজ িনেজর সামর্থ্য বাড়ােনার লক্ষ্েয উর্দু, ফার্িস এবং
আরবী ভাষা েশখার েচষ্টা কেরিছ। িবগত িতিরশ বছেরর েবশী কাল ধের েস স্বপ্ন
িনেয় বহুশত প্রবন্ধ িলেখিছ। েসগূিলর সবই ছাপা হেয়েছ িবিভন্ন পত্িরকা,
জার্নাল ও ওেয়ব সাইেট। বহুিদন ধেরই ভাবিছলাম এ েলখাগুিলেক দীর্ঘ আয়ু িদেত
হেল বই আকাের প্রকাশ করেতই হেব। েসগুিল তখন আমার জন্য সাদকােয় জািরয়া
হেব। ভাবিছলাম, আগামী এক বছেরর মধ্েযই কেয়ক খািন বই প্রকাশ করেবা। তাই
হাসপাতােল ভর্িত হওয়ার পূর্েব গভীর রাত েজেগ েজেগ আমার েস প্রবন্ধগুিলর
এিডিটং করিছলাম। িকন্তু

েকািভড েযন আমার সব স্বপ্ন চুরমার কের িদল। েস

েবদনািট আমােক খুবই কষ্ট িদচ্িছল। মেন হচ্িছল, এখন মহান আল্লাহতায়ালার
কােছ িফের যাওয়ার পালা। দুঃখ হচ্িছল, আিম েতা িফের যাচ্িছ এক রকম খািল
হােত। আফেসাস হচ্িছল, সাদকােয় জািরয়ার িকছুই েরেখ েযেত পারলাম না। মহান
আল্লাহতায়ালা আমােক যা িদেয়েছন তা েতা ওপাের পাঠােত পারলাম না। েস এক
করুণ েবদনা। ওপাের পাঠােনার প্রস্তুিত িনচ্িছলাম মাত্র, এমন মুহুর্েতই
েকািভেডর হামলা। পের ভাবলাম, আিম েতা স্েরফ স্বপ্নই েদখেত পাির। স্বপ্নেক
বাস্তেব রূপ েদয়ার সামর্থ্য েতা আমার হােত নাই। আমােক িনেয় েতা মহান
আল্লাহতায়ালার

িনজস্ব

পিরকল্পনা

আেছ।

আিম

েয

তাঁর

ৈসিনক

-েসিট

মহান

আল্লাহতায়ালা ছাড়া আর েক ভাল জােনন? িতিন েতা আমার িনেয়ত জােনন। অতএব
আমার কাজ মহান আল্লাহতায়ালার পিরকল্পনার কােছ আত্মসমর্পণ করা। িনেজেক
শান্তনা িদচ্িছলাম এভােব। এরূপ ভাবনার মধ্েযই হািরেয় েগলাম।
কখন আমােক িভন্িটেলটেরর উপর েনয়া হেলা আমার তা জানা নাই। িভন্িটেলটর
কখেনাই সজ্ঞান মানুেষর উপর লাগােনা যায় না। েরাগীেক অজ্ঞান করেত হয়।
আমােক কখন অজ্ঞান করা হয় –েসিটও বুঝেত পািরিন। অজ্ঞান অবস্থায় কখন িক
হেয়েছ তা একটুও েটর পায়িন। একবার েচাখ খুেল েদিখ আমার েছেল আমার পােশ
বসা। তার মুেখ হাঁিস। সম্ভবতঃ তখন আমার মুেখও হাঁিস িছল। কারণ, হাসপাতােল
ভর্িত হওয়ার পর এই প্রথম পিরবােরর কাউেক েদখিছ। কনসাল্েটন্ট তােক েডেক
এেনেছ

আমােক

েদেখ

যাওয়ার

জন্য।

েস

আমােক

প্রশ্ন

করেলা,

কতিদন

আিম

হাসপাতােল আিছ। আিম বল্লাম, এক িদন বা দুই িদন। েস বল্েলা তুিম আড়াই মাস
েবহুশ িছেল। আেরা বল্েলা, আমার অবস্থা নািক খুবই খারাপ িছল, ডাক্তার খুবই
সমস্যায় পেড়িছল আমার অক্িসেজন েলেবল কাঙ্িখত মাত্রায় আনেত। একসময় ১০০%
অক্িসেজনও িদেত হেয়েছ। তখনও বুঝেত পািরিন েয, আিম আই.িস.ইউেত।
পের আমার স্ত্রী ও েছেল েথেক জানেত পাির, আই.িস.ইউ’র ডাক্তারগণ আমার
ব্যাপাের খুবই হতাশ হেয় পেড়িছল। তারা েভেবিছল, আিম আর বাঁচেবা না। গত
রামাদ্বােনর মাঝামািঝ সমেয় অবস্থা এেতাই খারাপ হেয় যায় েয, ডাক্তার বাসায়
েফান কের আমার স্ত্রীেক তাড়াতািড় েশষেদখা েদখার জন্য হাসপাতােল আসেত বেল।
তেব করুণাময় মহান আল্লাহর রহমেত েস সময় অবস্থা আর খারাপ হয়িন। িকন্তু তার
২ সপ্তাহ পর ঈদুল িফতেরর িদন অবস্থা আবার খারাপ হেয় যায়। ডাক্তারেদর পক্ষ
েথেক

আমার

পিরবােরর

প্রিত

ডাক

আেস

েশষ

েদখা

েদেখ

আসার

জন্য।

মহান

আল্লাহতায়ালার অপার েমেহরবানী েয, েসবারও রক্ষা েপেয় যাই্। পেরর িদন
ডাক্তার েফােন আমার েছেলেক জানায়, “সুখবর আেছ, েতামার আব্বার শরীর ভােলার
িদেক।” এরপর আিম ধীের ধীের সুস্থ্য হেত থািক। উল্েলখ্য হেলা, হাসপাতােলর
কনসাল্েটন্ট ও নার্সগণ আমার পিরবােরর সদস্যেদর সােথ েবশ ভাল ব্যবহার
কেরেছন। আই.িস.ইউ’েয়র িটম আমার জন্মিদনও পালন কেরেছ। এবং তার ছিব NHS
(National

Health

Service)

ওেয়ব

সাইেট

িদেয়েছ।

েস

ছিব

আমার

বন্ধুগণ

িবেলত, বাংলােদশ ও অন্যান্য েদশ েথেক েদেখেছ।
আমার

জ্ঞান

িফের

আসার

পর

আই.িস.ইউ’েয়র

কনসাল্েটন্ট

ও

নার্সগণ

আমার

অবস্থার বর্ণনা শুনােন শুরু কেরন। আিম েযেহতু ডাক্তার তােদর েসসব বলার
েবশ আগ্রহও িছল। তারা সবাই বলেতা, এিট অেলৗিকক ব্যাপার েয আিম েবঁেচ
েগিছ। সত্য হেলা, মহান আল্লাহতায়ালার কােছ এরূপ অেলৗিকক িকছু ঘটােনা েকান
ব্যাপারই নয়। আিম স্বেচােখ আমার ফুসফুেসর িসিট স্কান েদেখিছ। ফুসফুেসর েয
অবস্থা েদেখিছ তােত সত্যই েবঁেচ যাওয়ািট আমার কােছ অেলৗিককই মেন হেয়েছ।
আমার দুিট ফুসফুেসই িনউেমািনয়া হেয়িছল। েস সােথ দুই ফুসফুেসই ইম্েবািলজম
হেয়িছল; েস সােথ পািনও জেমিছল। আমার িকডিন েফল করায় ডায়ালাইিসস িদেত
হেয়িছল। ফুসফুেস ইম্েবািলজম হওয়ােত হার্টও েফল কেরিছল। েস সােথ িলভােরও
েদাষ েদখা িদেয়িছল। অথচ েকািভড হওয়ার আেগ আিম

সুস্থ্য িছলাম। আমার

ফুসফুস, িকডিন, হার্ট, িলভার –এসব িকছুই পুরাপুির সুস্থ্য িছল।
হুশ েফরার পরও আিম দুই মাস হাসপাতােল িছলাম। পিরবােরর কাউেক আসেত িদত না।
িভিডও মারফত সাক্ষাৎ করােনা হেতা। েবহুশ অবস্থায় আমার শরীেরর উপর কীরূপ
িবপদ েগেছ তা বুঝেত পািরিন। িকন্তু যখন হুশ িফরেলা তখন শুরু হেলা নতুন
সমস্যা। এমন রাতও েগেছ েয একিট িমিনটও ঘুমােত পািরিন। জীবেন েকানিদন
ঘুেমর বিড় েখেত হয়িন। িকন্তু তখন ঘুেমর বিড় না েখেল ঘুমই হেতা। আবার ঘুম
হেল নানা রূপ স্বপ্ন েদখতাম। হ্যালুিসেনশন হেতা। আমার বাম হােত েকান

শক্িত িছল না। খাড়া হওয়া দূের থাক, বেস থাকেত পারতাম না। পাঁচ িমিনট বেস
থাকেলই হাঁিপেয় উঠতাম। অক্িসেজন েদয়া লাগেতা। িফিজওেথরািপস্টগণ কাজ শুরু
করেলা। বাচ্চােক হাটা েশখােনার ন্যায় আমােক হাটা েশখােনা শুরু করেলা। দুই
চার কদম হাটেত পারেল িফিজওেথরািপস্টরা বাহবা িদত। পােশ হুইল েচয়ার ও
অক্িসেজন িসিলন্ডার িনেয় তারা প্রস্তুত থাকেতা আমােক িবশ্রাম েদয়ার জন্য।
প্রায় দুই মাস এ রকম িফিজওেথরািপর েদয়ার পর আিম িসঁিড় েবেয় উপের উঠেত
সমর্থ হলাম। তখন তারা বল্েলা, আিম এখন বাসায় িফরেত পারেবা।
হাসপাতােলর

িদনগুিলেত

আিম

িবচ্িছন্ন

হেয়িছল

দুিনয়ার

জগত

েথেক।

েস

মুহুর্েত তীব্রতর হেয়িছল আেখরােতর ভাবনা। আিম মৃত্যুেক অেনক কােছ েথেক
েদেখিছ। নড়বেড় পােয় দাঁিড়েয়িছলাম এপার ও ওপােরর মােঝ এমন এক খাড়া পর্বত
চুড়ার উপর েয সামান্য ধাক্কা িদেলই অনন্ত অসীম পরকােল িগেয় পড়তাম। েসখান
েথেক আর িফের আসা েযত না। আমার শরীেরর েকািভড েয েকান সময় আেরা খারাপ রূপ
িনেত পারেতা। এ পার্িথব জীবন কতই না ভঙ্গুর! কেরানার ন্যায় কত অসংখ্য
অদৃশ্য প্রাণনাশী শত্রুর মােঝ আমােদর বসবাস। অথচ এর িবপরীত এক মৃত্যহীন
জীবন

রেয়েছ

পরকােল।

েসখােন

েকান

কেরানা

নাই।

জান্নােত

স্থান

েপেল

সামান্যতম ব্যাথা-েবদনাও নাই। অথচ েস পরকাল িনেয় ভাবনাই নাই। এর েচেয় বড়
েবওকুিফ

আর

িক

হেত

পাের?

জান্নােতর

পথ

েথেক

মুখ

িফিরেয়

েনয়ার

েচেয়

বুদ্িধহীনতাই বা িক হেত পাের?
সবেচেয় বড় বাস্তবতা হেলা, জীবন ও মৃত্যুর ফয়সালািট কখেনাই জিমেনর উপর হয়
না। েসিট হয় আসমােন। ফয়সালা েনন একমাত্র আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা।
েসখােন কােরা অংশীদািরত্ব চেল না। পিবত্র েকার’আেন তাই বলা হেয়েছ “মা
আসাবা িমম মুিসবািতন ইল্লা িব ইযিনিলল্লাহ” –(সুরা তাগাবুন, আয়াত ১১)।
অর্থঃ আল্লাহর অনুমিত ছাড়া েকান িবপদই েতামােদর স্পর্শ করেত পাের না। তাই
েকান

প্রাণনাশী

ভাইরাস

বা

জীবাণু

মৃত্যু

ঘটােত

পাের

না

-যিদ

না

েস

িসদ্ধান্তিট মহান আল্লাহতায়ালার হয়। তেব এক্েষত্ের েদায়ার শক্িত িবশাল।
মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর বান্দার েদায়া শুেনন এবং জবাবও েদন। েস কথািট
পিবত্র েকার’আেন বার বার বলা হেয়েছ। বলা হেয়েছ “ফাজকুরুনী, আজকুরুকুম”।
অর্থঃ েতামরা আমােক স্মরণ কেরা, আিমও েতামােদর স্মরণ করেবা। এবং মহান
আল্লাহতায়ালার স্মরেণ যাওয়া তথা তাঁর সাহায্য পাওয়ার উত্তম মাধ্যম হেলা
েদায়া।
মহান আল্লাহতায়ালা আমােক প্রােণ বাঁিচেয় অেনক িকছু জানার সুেযাগ কের
িদেয়েছন। মারা েগেল িকছুই জানেত পারতাম না। আিম েকান িবখ্যাত ব্যক্িত নই;
অন্যেদর সােথ আমার েয সংেযাগ -েসিট শুধু েলখনীর মাধ্যেম। িকন্তু অত্যন্ত
িবস্িমত হেয়িছ েজেন েয, হাজার হাজার মানুষ িবিভন্ন েদেশ আমার জন্য েদায়া
কেরেছন। লন্ডেনর িবিভন্ন মসিজেদ আমার জন্য সমেবত ভােব েদায়া করা হেয়েছ।

ইন্টারেনেট

জুম

ৈবঠক

বাংলােদেশও

হেয়েছ।

কের

সূদুর

েদায়া

করা

কানাডােতও

হেয়েছ
েদায়া

একািধক
হেয়েছ।

বার।
েকউ

েদায়ার

েকউ

আমার

মজিলস
জন্য

সাদাকা িদেয়েছন। েকউ েকউ েচােখর পািন েফেলেছন। এসবই শুেনিছ অন্যেদর েথেক।
িবশাল মেনর অিধকাির এসব ভাইেবানেদর েবশীর ভাগেক আিম েকানিদন েদিখিন।
তােদর এ িবশাল মেনর পিরচয় েজেন আিম অত্যন্ত অিভভূত হেয়িছ। এমনিট েকানিদনই
ভাবেত পািরিন। ভালবাসা েকনা যায় না। ভালবাসা েদখােনার সামর্থ্যও সবার
থােক না। ফেল যারা েসিদন আমার প্রিত ভালবাসা েদিখেয়েছন তারা িনঃসন্েদেহ
মহৎ গুেণর অিধকারী। আিম তােদর প্রিত গভীর ভােব কৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহতায়ালা
িনশ্চয়ই তােদরেক প্রিতদান িদেবন। ইসলামী ভাতৃত্বেবাধ েয মুসিলমেদর মােঝ
এখেনা েবঁেচ আেছ -এ হেলা তারই নমুনা। নানা হতাশার মােঝ এিটই িবশাল আশার
পথ েদখায়। গভীর ভােব আমােক অনুপ্েররণাও েজাগায়। মুসিলমগণ যখন ঈমান িনেয়
েবেড় উেঠ তখন িহংসার বদেল এরূপ েদায়ার সংস্কৃিতই প্রবলতর হয়। মানুষ েতা
এভােবই এেক অপেরর প্রিত কল্যাণমুিখ হয়। ২৪/১১/২০২০।

ড.
হাসান
রুহানীর
িকছুক্ষেণর স্মৃিত

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
কাছাকািছ েপৗঁছার।

খুেল

েদয়।

ফেল

সহজ

হয়

তােদর

মেনর

অিত

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 ইরােনর সুপ্িরম ন্যাশনাল িসক্যুিরিট কাউন্িসেলর
েসক্েরটাির।

ড. রুহানীর সােথ আমার সাক্ষােতর একিট ক্ষুদ্র 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
েদাকান।
িবেরাধী
করা হয়।

একজন ধর্মভীরু ব্যক্িত,স্থানীয় বাজাের তাঁর মসলাপািতর
ব্যবসার পাশাপািশ েদেশর রাজনীিতেতও তার গভীর আগ্রহ। শাহও ইসলামপন্িথ হওয়ায় শােহর আমেল তাঁেক বহুবার গ্েরফতার
ি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
পূর্ণাঙ্গ
ভােব
েমেন

েদেশর
চলা।

রাজনীিত, আদালেত ও
অর্থাৎ
রাজনীিতর

প্রশাসেন
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 মধ্েয যােদর বসবাস তারাও িবস্িমত হেব
বাংলােদেশ এেস।

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
িনেয় তারা েযমন মােঠ নােমন

হজ-যাকােতর মােঝ। দ্বীেনর দাওয়াত
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

