আমার sগ eখােন
মীজান রহমান
eকটা িজিনস আিম কানিদন বুঝেত পািরিন। যঁারা sেগ চেল গেছন, যমন আমােদর নবীজী হজরত
মাহাmদ (দঃ), eবং যঁােদর হােত sেগর গ ারাি মারা সািটিফেকট আেছ, তঁােদর জন আমরা ei
জড়জগেতর সাধারণ মনুষ কূল eত দায়াদrদ পিড় কন। sগবাসীেদর জেন মত বাসীেদর খািনক িহংসা
হেত পাের, িকnt dি nা হেব কন। আর যিদ dি nা না থােক তাহেল দায়া পিড় কন তঁােদর জেন ।
দায়া বলেত আিম বুিঝ ম লকামনা, আশীবাদ। শbটা ফারিস হেলo ‘সািহত সংসদ বা ালা aিভধান’-e
তা ei মােনটাi দoয়া আেছ। আমার kুdবুিdেত তা মেন হয় মহানবীর জেন আমার মত নগণ
মানুেষর দায়া পড়াটাi শািsেযাগ ধৃ তা বেল গণ হoয়া uিচত। আমার ধঁাধাটা eবার বুঝেত পারেছন তা
? ক যন সিদন বলিছল, জনাব মাহাmদ আতা o তঁার আঠােরাজন স ীসাথী যঁারা শাহাদত বরণ কের
জাnাতবাসী হেলন eগােরাi সেpmর (2001) তঁােদর rেহর মাগেফরােতর জেন পািকsানসহ আেরা ক’িট
দেশর পুণ বান মুসলমানগণ নামােজর শেষ আlার কােছ হাত তুেল দায়া পািঠেয়েছন। দায়াটার eকটু
aপচয় হল না িক ? মােন তঁারা তা uেড়াজাহােজ কেরi বেহে চেল গেলন। গ ারাি ড। ধু তঁারাi
গেলন না, সােথ কের বশ িকছু নাসারােকo িনেয় গেলন। ei নাসারাgেলা aবশ sেগ যেত পেরেছ
িকনা সেnহ, শাstমেত oেদর তা নরেকর iিমেgশন পাoয়ারi কথা।

আতাসােহেবর uiলটা পেড় বশ মজা লাগল। aবশ সটা যিদ আেদৗ আতাসােহেবরi uiল হেয়
থােক। ক জােন, কান ihদী চাল িকনা oটা। আসেল সমs ঘটনাটাi তা ihদী চkাn হেত পাের।
িদনেক রাত আর রাতেক িদন করার ব াপাের oেদর মত osাদ আর ক আেছ। তেব ধের নoয়া যাক eটা
সিত সিত আতাসােহেবরi uiল। তােত নািক িতিন icাpকাশ কের গেছন যােত তঁােক কবর দoয়া হয়
খঁািট মুসলমানেদর পােশ। সটা িনu iয়ক শহের সহজ না’o হেত পাের। তাছাড়া eতgেলা পাড়া লােশর
মােঝ কাnা খঁািট মুসলমােনর লাশ আর কাnা নাসারার সটা িজিলয়ানী সােহব বুঝেবন কমন কের। তার
uপর কােরা হাড়মাংস তা eকt নi। eকজেনর কেরািট হয়ত লেগ আেছ আেরকজেনর ধেড়, eকজেনর
চাখ আেরকজেনর কাটের। e-aবsাটা আতাসােহব হয়ত ভেব দেখনিন। আর হঁ া, িতিন নািক পiপi
কের বেল গেছন তঁার জানাজােত যন কান রমণী uপিsত না থােক। সটা সহেজi বাধগম । খঁািট
মুসলমােনর মরালাশ িদেয় জীিবত নারী করেব িক। তার কাজ হল জীিবত খঁািট মুসলমােনর কােছ। uiলটা
করার সময় আতাসােহেবর uিকল হয়ত আেরকটা কথা মেন কিরেয় িদেয়িছেলন তঁােক। বেহে র hরপরী।
আেমিরকান eয়ারলাiেnর eগােরা নmর াiেট কের িতিন যখােন গেলন সখােন তা বাহাtর জন
হাস ময়ী লাস ময়ী কুমারী তঁার আগমেনর জেন aধীর আgেহ তািকেয় থাকবার কথা। বেহে র কুমারীরা
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দখেত কমন জািন না, কানিদন জানার সুেযাগo হেব না সটা ভাল কেরi জািন। তেব কাযত তারা
িন য়i িkেনk কাmানীর িটসু র মত। িকmা িডসেপােজb্ ডাiপার। eকবার ব বহার করেলi ফেল িদেত
হয়। আlাতা’লার কুমারী-ফ াkরীটা হােল িন য়i ডাবl িশে চলেছ। মধ যুেগর পর ei তা pথম eতবড়
িডম া । eত শহীদ তা aেনকিদন আেসিন আlার আরেশ। pেত েকর জেন i বঁাধাধরা র◌্যাশন −
বাহাtর কুমারী। gণ কের দখুন সংখ াটা কাথায় দঁাড়ায়। কুমারীgিল ির-iuেজবl িকনা সটা জানা
থাকেল a টা িঠকমত করা যত। বেহে র কুমারী-ফ াkরী আর বাংলােদেশর গােম s ফ াkরী eকi রকম
eিফিশেয় বাধহয়। sেগর মিদরা হল আেরকটা আকষণ। আমার sূলমিsে খািনক ধঁাধা লােগ। মেত
eটােক পান কের পাপীরা, sেগ কের নকীরা। যুিkটা dেবাধ মেন হয়। eক িমলাদমহিফেল সিদন
মৗলভীসােহব বলেলন, পাকপরoয়ােnগার sয়ং নক মুসলমােনর হােত সুরার গলাশ তুেল দেবন। oখােন
িন য়i oেয়টােরর aভাব। aভাব তা হেবi। মেয় oেয়টারgিল তা সব পুণ বানেদর হােরম িনেয়i ব s।
আর পুrষ যারা আেছন সখােন তারা িন য়i oেয়টােরর মত হীন কাজ করেবন না। যাiেহাক,
আতাসােহেবর aেn ি িkয়াটা তা সমাp হল না eখেনা। শয়তােনর দশ আেমিরকায় যখন খঁািট মুসলমান
পাoয়া কিঠন তখন বুশসােহেবর uিচত হেব িকছু পয়সাকিড় খরচ কের তঁােক মধ pােচ র কান eক
নাসারামুk দেশ পািঠেয় দoয়া। iরােন খামাiিনসােহব আেছন। তঁার পােশ জায়গা পেল খুবi ভাল
হয়। eক খঁািট মুসলমােনর পােশ আেরক খঁািট মুসলমান। iরান যিদ রাজী না হয় তাহেল iরাক আেরকিট
সmাবনা। বড়পীর আেছন সখােন। মহান নতা সাdাম হােসন eখনo শাহাদাত বরণ কেরনিন। সুতরাং
তঁার পােশ বসিতsাপেনর আশা বািতল করেত হয়, যিদo বুশমশাiেয়র মেন স-রকম eকটা গাপন icা
িন য়i uসখুস করেছ। সবেচেয় u কৃ জায়গা হল আফগািনsান। eর চেয় নক জায়গা আর কাথায়
আেছ পৃিথবীেত। মুসিলম িবে র শীষsানীয় di নতার িনবাস oখােন। oসামা িবন লােদন আর মাlা
মাহmদ oমর। তঁােদর a ুিলিনেদেশ িবে র eক pাn থেক আেরক pাn পযn লk লk iমানদার যুবক
জান কারবান করেত pstত হেব, িবেশষ কের সটা যিদ iয়াংিক-িনধেনর মত eকিট মহ কম হয়। পাঠক
িন য়i জােনন য তঁারা eকাধাের পরsেরর র o জামাতা, aথা eেক aেন র কন ােক শাদী
কেরেছন। eমন মধুর িমলেনর সmক সংসাের বড়i িবরল।

সিদন নেত পলাম আnজািতক iসলােমর সবেচেয় বড় লk হল আেমিরকােত iসলামী রা
pিত া করা। eটা কারo aজানা নয় য বতমান িবে র সবেচেয় বড় শয়তান হল আেমিরকা। jানিবjােন
সবেচেয় unত। সবেচেয় শিkশালী। আেমিরকা কাত হেলi তা dিনয়া কাত। িব িবজয়। তারপর
আরামেস আজান দoয়া যােব হায়াiট হাuেসর চtের। চঁাদতারাযুk সবুজ পতাকা uড়েব pিসেডে র
aিফসচূড়ায়। িবরাট sp। কত বছর লাগেব িসd হেত ক জােন। হয়ত পুেরা শতাbীটাi লেগ যােব।
লাgক। মুসলমােনর সবুর আেছ। তেব কাজ চািলেয় যেত হেব। eকিদেক িবিবসােহবার সাহােয সংখ া
বািড়েয় যেত হেব, আেরকিদেক দালানেকাঠা, শিপং মল, খলার মাঠ, বড় বড় সতু, egেলা uিড়েয়
দoয়ার কাজ aব াহত রাখেত হেব। iনশাlাহ সাফল আসেবi eকিদন না eকিদন।
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সmবত স-সাফল sচেk দখার ভাগ আমার হেব না। আমার ছেলেদরo আয়ু াল পার হেয়
যেত পাের তার আেগ। নািত-নাতিনেদর কথা বলা যায় না। য রেট িবjান নতুন নতুন িজিনস আিব ার
করেছ তােত মেন হয় ei শতাbীরi শেষর িদেক লােক eকশ’ দড়শ’ বছর aনায়ােস বঁেচ থাকেত
পারেব। তেব শষ বয়েস তােদরo হয়ত iয়ারপীস পরেত হেত পাের, সুতরাং হায়াiট হাuেসর আজান
তােদর কােণ না’o pেবশ করেত পাের। িচnা হল তার পেরর pজnটােক িনেয়। িবেশষ কের মেয়gেলার
জন । মেয়েদর ভয় তা alিবsর সব সমােজi, তেব আমােদর সমােজi সবেচেয় বিশ। হায়াiট হাuেসর
আজান মােনi তা oেদর ভাগ াকােশ কয়ামেতর িশঙা। আপাদমsক বারখা। sুলকেলজ বn। খলাধূলা
বn। pেম পড়া বn। পরপুrেষর পােন দৃি পাত মােন মু পাত। যােক বেল শিরয়াতnt। খােলফাতুন
রােশদীন। iসলােমর sণযুগ। আেমিরকার পতন মােন ei sণযুেগর পুনrtান। ei sণযুেগর জেন
িব বাসীর কতখািন আgহ জািন না, আমার আgহ নi। আমার বnুবাnব কােরা আেছ বেল মেন হয় না।
dেয়কজন যােদর আেছ তারা আেমিরকার ধমিনরেপk গণতেntর ছtছায়ােত বাস কেরi রােশদীেনর sp
দখেছ। পা াত সভ তার iিতহাস হল নানারকম বnীেtর শকল ভেঙ মুিkর আেলা খঁাজা। আমােদর
বলায় যন তার িবপরীতটাi সত । আমরা মুিkর পথ ছেড় aবেরােধর পথ খুঁজেতi যন বিশ ভালবািস।

আমার বংশধরেদর জেন িবষয়সmিt িকছুi রেখ যাoয়া হল না। ভেবিছলাম, ei
sাধীনতাটুকুi থাকেব তােদর সবেচেয় বড় utরািধকার। আিম তংকার মােহ eেদেশ আিসিন, যিদo
যৗবেনর eকটা সময় আমারo তংকার মাহ িছল খািনক। িকnt eেদেশর pধান আকষণ িছল ei
sাধীনতাটুকু। আমার জীবনচালনার aিধকার o দািয়t কবল আমারi, ei jানটুকু। আিম যখােন icা
সখােন যাব, যা iেc তাi খাব, পরব, বলব, িলখব, ভাবব, যােক iেc তােক কােছ টানব বা দূের ঠলব,
iেc হেল মসিজেদ যাব, iেc না হেল যাব না, iেc হেল রাজা করব, iেc না হেল করব না। আমার
ei মৗিলক sাধীনতাটুকু কেড় নবার জেন কান ধমপুিলশ নi eখােন। আফগািনsােনর ববর
তােলবানেদর মত eখােন কu দিজর িফতা িনেয় টহল দয় না রাsায় দািড়র দঘ মাপার জেন । eেদেশ
আিম iেc করেল দািড়েগঁাফ সব কািমেয় ফলেত পাির, আবার iেc করেল eমন লmা দািড় রাখেত পাির
যােত রাsা ঝাড়– িদেয় িগিনজ-eর রকড বiেত নাম ছাপােনা যায়। eেদেশর পুিলশ বারখাপরা মেয়েদর
পােয়র িদেক তািকেয় দেখ না খুরoয়ালা জুেতা পরল িকনা কu বা আলতা পেরেছ িকনা কu। ঈ েরর
aিst িনেয় p তুলেল কাuেক শূেল uঠেত হয় না eখােন, শিরয়ার oপর কটাk করেল মৃতু দ পেত হয়
না কাuেক। ধম o রা sতnt িজিনস eখােন। ei sাতnt টুকু আিম বজায় রাখেত চাi। ei sাতnt ছাড়া
গণতnt সmব নয়, ব িksাধীনতা বা মানবািধকার সmব নয়। জীবেনর সব সুেখর চেয় বড় সুখ ei
ব িksাধীনতা, ei মানবািধকার। ei সুখটুকু আফগািনsােন নi, iরান বা আরেব নi, পািকsােন নi,
বাংলােদেশo লাপ পেত বেসেছ। আমার মন কঁােদ জnভূিমেত ফরার জেন , িকnt সমােজর বাধা,
সntােসর বাধা, হরতােলর বাধা আর শিরয়ার বাধা আমােক বারবার িফিরেয় আেন সখান থেক। আিম
eখােনi শষ িনঃ াস ফলেত চাi। ei খালা আকােশর িনেচ, ei িব d বায়ুর মােঝ। হায়াiট হাuেস
আজােনর িন শানার বাসনা আমার নi। কান আজােনর িনi আিম নেত চাi না। য আজান
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আমার মেন বােজ না স আজান দালােনর গmুেজ শানার আকাkkা আমার নi। আমার িবধাতা যঁােক
আিম সজদা কির িতিন মসিজেদ থােকন না, থােকন আমার hদেয়।

সিদন কাগেজ পড়লাম কা ীেরর খবর। d’িট মুসলমান মেয় বাজাের িগেয়িছল কনাকাটার জেন । হঠাৎ
তােদর মুেখ a ািসড ছুেড় মারল dবৃেtর দল। dবৃt বলাটা বাধহয় িঠক হল না, আসেল oরা মুিkেযাdা।
কা ীরেক যারা পািকsােনর সে যুk করেত চায় বা িনেজরাi sাধীন হেত চায়, তােদরi কীিত oটা।
তােলবানেদর পদা aনুসরণi তােদর uেdশ । তােলবানরা ধমীয় রা বািনেয়েছ sাধীন হবার পর।
কা ীেরর বীর যাdাগণ sাধীন হবার আেগi ধমীয় রা sাপন করার কােজ লেগ গেছ। ধেমর pথম
কাজi তা মেয়েদর ঘের ঢাকােনা, যােত ভিবষ েত কu বারখা ছাড়া রাsায় বrবার সাহস না পায়।
ভাবলাম, সিত সিত যিদ sাধীন হেয় যায় eকিদন তাহেল তারা িক করেব। aসতী নারীেক জ াn মািটেত
পুেঁ ত পাথর মের হত া করা ? মেয়েদর sুলকেলজ বn কের দoয়া ? oেদর ঘেরর ভতের আটেক রেখ
িদনরাত দীিনয়াত পড়ােনা ? পুrেষর ভােগর সামgী ছাড়া আর সব কাজ থেক তােদর aব াহিত দoয়া ?
সবেচেয় আ য হলাম পেড় য মুিkবািহনীর নারীশাখাo নািক পূণ সমথন জািনেয়েছ ei ববরতার। দাসti
যােদর কােছ sাধীনতার সমান তােদর িক কখেনা sাধীন করা সmব ?

কা ীর আর আফগািনsােনর মেয়েদর জেন আমার ভীষণ ক লােগ, তেব আমার সিত সিত কান
aিধকার নi তােদর ব াপারস াপার িনেয় কান রাজৈনিতক মnব করার। িকnt বাংলােদশ আমার জnsান।
আমার িব াস বাংলােদেশর ব াপার িনেয় মnব করার aিধকার আিম eখেনা হারাiিন সব। দশটার জn হল
ধমিনরেপkতােক িভিt কের। ধেমর দালালেদর সে লড়াi কের কেরi িtশ লk লাক pাণ িদল
eকাtের। আড়াi লk নারী হারােলা তােদর সmম। মুসলমান দেশর ববর সন রা eেস হামলা করল সi
দেশরi বাঙািলpধান a েল। তােত সবনাশ হল আড়াi লk মেয়র। ei সবনাশ করার aিধকারটুকু
তারা পল কােtেক ? ধম থেক, না, জn থেক ? aথচ িক আ য, ঐসময় য-প রা আমােদর aসহায়
মেয়gেলােক ধের ধের চালান িদেয়িছল সন িশিবের, িঠক তারাi বা তােদর বংশধেররা আজেক
বাংলােদেশরi পেথঘােট জারগলায় িচ কার কের বলেছ, বাংলা হেব আফগান, আমরা হব তােলবান। eর
চেয় বড় িবড়mনা আর িক হেত পাের। eর চেয় বড় aপমান আর িক হেত পাের জািতর জীবেন। তবুo
ei িনমম িবড়mনােক, ei aসহ aপমানেক aকাতের p য় িদেয় যােcন আমােদর রাজৈনিতক
নতােনtীরা। ’96-eর সংসেদ তােদর সংখ া িছল মাt d’জন, eবার (2001) সটা দঁািড়েয়েছ ষালেত।
ei দশটা িক সিত সিত sাধীনতার যাগ ?

না, হায়াiট হাuেসর আজান আিম নেত চাi না। pাথনা কির আমার বংশধরেকo যন নেত না হয়
কানিদন। আমার নাতিনর মুেখ কu যন a ািসড না ছােড় কখেনা। আেমিরকােত জngহণ কেরo তােক
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যন িহজাব পরেত বাধ না কের কu। িহজাব যিদ স িনেজর icােত পরেত চায়, পrক, িকnt aেন র
icােত পরেত না হয় যন। স যিদ িবিকিন পের সমুেdর পািনেত সঁাতার কাটেত চায়, কাটুক, তােত যন
বাধা না দয় কu। স যিদ বnুবাnব িনেয় িডেsােত িগেয় রেকর তােল নাচেত চায়, নাচুক। তােত যিদ
বাবা-মা বাধা িদেত চায়, িদক, ধমপুিলশ যন না দয়। তার াসনালী যন rd কের না ফেল কu। স
যন পুrেষর পােশ দঁািড়েয় পূণমানব হেয় uঠেত পাের। তার ব িkt, sাতnt , তার মধা, তার িনজsতা
যন পূণ মযাদা লাভ করেত পাের সমােজর কাছ থেক। হায়াiট হাuেসর আজােনর চেয় হাজারgণ বিশ
কাম আমার তার sাধীনতা, তার ব িkসtার পূণিবকাশ।

iরান আর iরােকর যুেdর সময় নতাম বােরা- তেরা বছেরর িন াপ িনরীহ ছেলgেলার হােত বnুক িদেয়
বলা হত, যুেd িগেয় শহীদ হেল তা kিণক পুরsার পাoয়া যােব আlার কাছ থেক। রীিতমত িলিখত
সািটিফেকট নািক দoয়া হত sেগর। সi sেগ আেছ সীমাহীন সুরার সাগর, আেছ aগিণত সেmাহনী
কুমারী। আিম ei sগেক িব াস কির না। ei sেগর বণনা আমােক লjা দয়, িবbত কের। সুরাপান
আিম কানিদনi পছn কিরিন, sেগo করব না, যিদ সখােন যেতi হয় aগত া। sেগর কুমারীেক ভাগ
করার কlনা আমার িববিমষা জাগায়, মেন কিরেয় দয় আমার ফুেলর মত িন লুষ বানgেলার কথা। আিম
য sগ চাi স-sগ পিততালয় নয়। আমার sগ eখােনi, ei মহামানেবর সাগরকূেল। যখােন মনুষ t
আেছ, নারীর pিত সmান আেছ, কুমারী িকেশারীর pিত আেছ sেহর দৃি , সখােনi আমার sগ।
[2001 সােলর aেkাবর মােস িলিখত ei pবnিট 'dেযােগর পূবাভাস' gেn সংকিলত হেয়েছ।]
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