
 
৬ অক্টোবর,  ২০১৯ 

হোওক্রর রোজপুক্ের মুক্িোমুখি হোখিফ সংক্েত  
মোনুষ ততো েয় স্যোক্ডেল পরো রোষ্ট্রপখত  

 
রোষ্ট্রপখত তমো. আবদুল হোখমক্ের মুক্িোমুখি হক্য়খিক্লি ‘ইতযোখে’ িযোত খিখি বযখিত্ব হোখিফ সংক্েত। 
খেক্ োরগক্ের খমঠোমইি উপক্জলোর হোখমেপল্লীক্ত খবখিখির মযোগোখজি অনুষ্ঠোি ইতযোখে ধোরণ েক্র তোে লোখগক্য় 
তেওয়ো হোখিফ সংক্েত সোক্ষোৎেোর খিক্য়ক্িি রোষ্ট্রপখতর। সহজ- সরল ও সোেোমোিো মক্ির মোনুষ রোষ্ট্রপখত 
আবদুল হোখমে ইতযোখের হোখিফ সংক্েক্তর প্রখতখি প্রক্েরই সরোসখর জবোব খেক্য়ক্িি যো খিল অতযন্ত খ ক্ষণীয়,  
রসঘি ও অনুেরণীয়। তসই সোক্ষোৎেোরখি এিোক্ি তুক্ল ধরো হক্লো-  
হোখিফ সংক্েত : মহোমোন্য রোষ্ট্রপখত,  আমরো আমোক্ের এবোক্রর অনুষ্ঠোিখি েক্রখি আপিোরই খমঠোমইি 
উপক্জলোয়,  তযিোক্ি আপিোর তেক্িক্ি শ  ব এবং শেক্ োর। তিিেোর হোওর এবং এিিেোর হোওর সম্পক্েে 
আপিোর উপলখি েী? 
রোষ্ট্রপখত : আখম এক্েবোক্র তিোি সময় বষেোেোক্ল হোওক্রর পোখিক্ত সোাঁতরোক্িো,  শুেিোর সময় িেীক্ত সোাঁতরোক্িো,  
মোক্ঠ- ঘোক্ি চক্র তবড়োক্িো,  এেেম শ  ক্ব এগুক্লো আখম উপক্িোগ েক্রখি। সবক্চক্য় বড় বযোপোর হক্লো আখম 
যিি েক্লক্জ পখড় তিি আমোর হোওক্রর তয খচে খিল-  বষেোেোক্ল আমোক্ের তেোক্িো তলোে যখে মোরো তযত তোক্ে 
েোফি েরোর জন্য তেোক্িো তগোরস্থোি খিল িো,  যোর জন্য বষেোেোক্ল তেউ মোরো তগক্ল জোিোজো পক্ড় তোক্ে 
পোখিক্ত িোখসক্য় খেক্ত হক্তো। এগুখল আমোর মক্ির মক্ধয এেিো েোগ েোিত। তরয়োর বোখড়ঘর খিল যোরো িোখে 
বোখড়ক্ত েবর খেক্ত পোরত এবং খ ক্ষো- েীক্ষোয় এত অিগ্রসর খিল এিো আপখি খচন্তোই েরক্ত পোরক্বি িো। 
এগুখল আমোর মক্ি পীড়ো খেত। তযমি আমোর বোখড় তয খমঠোমইি উপক্জলোয়,  তসিোক্ি এেিো হোইসু্কল খিল। 
তিি আখম খিখপ,  িোে। তসই িোেোবস্থোয় ’৬৬ সোক্ল আখম খমঠোমইি হোইসু্কল েরোর উক্েযোগ খিই। 
হোখিফ সংক্েত : আমরো শুিলোম আপিোর এলোেোয় আপখি  তোখধে খ ক্ষোপ্রখতষ্ঠোি গক্ড় তুক্লক্িি। 
রোষ্ট্রপখত : শুধু খমঠোমইি িো,  ইিিো,  অষ্টগ্রোক্ম আরও আক্ি। 
হোখিফ সংক্েত : খজ,  এবং এত বযস্ততোর মক্ধযও আপখি খিয়খমত প্রখতষ্ঠোিগুক্লোর তিোাঁজিবর রোক্িি। 
রোষ্ট্রপখত : হ্োাঁ,  িবর রোখি। 



হোখিফ সংক্েত : এিো েী েক্র সম্ভব হয়? 
রোষ্ট্রপখত : ত োক্িি,  বযোপোর হক্লো েী,  সবখেিু আখম খিক্জ উক্েযোগ খিয়ো েরখি। তোই এেিো মোয়ো- মমতো ততো 
আক্ি। 
হোখিফ সংক্েত : খজ,  খজ। 
রোষ্ট্রপখত : যোর জন্য আমোর এলোেোয়,  যিিই আখম তয অবস্থোয় থোখে িো তেি জিগণ তথক্ে খেন্তু আখম খবখ্ন 
িো। তোরো আমোর এিোক্ি আক্স। যিি আখম শুখি িোরোপ এেিো খেি ুহক্্ তিি আখম ওই এলোেোর ইউএিও বো 
জিপ্রখতখিখধ যোরো আক্ি তোক্ের বখল তয এই উক্েযোগিো িোও। সব সময় আমোর মক্ি খিল আখম সুক্যোগ পোইক্লই 
আমোর হোওর এলোেোর খেিু তেক্িলপক্মডি েরব। 
হোখিফ সংক্েত : আক্গ ততো শুক্িখি িোখে ওিোক্ি খরে ো... 
রোষ্ট্রপখত : খরে ো খে সোইক্েল চোলোবোর রোস্তোও খিল িো। যিি প্রধোিমন্ত্রী এেবোর ’৯৮- এ এিোক্ি তগখিক্লি 
তিি আমরো দুইিো খরে ো খেক্ োরগে তথক্ে খিখিলোম। তিৌেো েক্র খমঠোমইি বোজোক্র িোমোইয়ো উিোক্ে তুইলো 
দুইিো খরে ো খেয়ো চক্লখি। 
হোখিফ সংক্েত : অথচ ওিোক্ি খেন্তু এিি গোখড়ও চলক্ি। 
রোষ্ট্রপখত : এিি সবখেিু চক্ল। এিোক্ি হোওক্রর মক্ধয তয রোস্তো েরোর েথো আখম বলতোম পোলেোক্মক্ডি,  তিি 
সবোই হোসত। হোওক্র আবোর েীক্সর রোস্তো! তিি আখম সোবমোজে তরোক্ের েথো বললোম। এর পরই এগুখল শুরু 
হক্লো। 
হোখিফ সংক্েত : হোওক্র খবদুযৎ তিওয়োও ততো েখঠি েোজ খিল? 
রোষ্ট্রপখত : ’৯৬- এ ক্ষমতোয় আসোর পর আখম তেপখুি খিেোর হইলোম,  যিিই আখম এলোেোয় খগয়ো বললোম তয 
আখম হোওক্র খবদুযৎ আিব তিি মোইিক্ষ হোসোহোখস েক্র তয,  ‘েইবোর লোইগো েইক্ি,  খবদুযৎ এই পোখিক্ত 
তেমক্ি আিব?’ পক্র খঠেই আখম খতি উপক্জলোয় খবদুযৎ খিখি। ওই এলোেোর মক্ধয খবদুযৎখবহীি তেোক্িো গ্রোমই 
িোই। 
হোখিফ সংক্েত : আপখি সোতবোর মহোি জোতীয় সংসক্ে প্রোথেী হক্য় প্রখতবোরই সংসে সেস্য খিবেোখচত হক্য়ক্িি,  
এখি আমোক্ের তেক্ র রোজনিখতে অঙ্গক্ি এেিো খবরল েৃষ্টোন্ত। এিো েীিোক্ব অজেি েক্রক্িি? 
রোষ্ট্রপখত : আমোক্ে তয মোনুক্ষ তিোি খেক্ি,  মোনুক্ষর এেিো েিখফক্েন্স খিল মোনুষ মক্ি েরক্ি তয এই তলোেক্র 
তিোি খেক্ল আমোর উপেোরিো িো েরুে,  আমোর অন্তত অপেোর েরক্ব িো। 
হোখিফ সংক্েত : আপখি সংসে সেস্য,  মহোি সংসক্ের খিেোর তথক্ে আজক্ে মহোমোন্য রোষ্ট্রপখত। সোফলয 
এবং সম্মোক্ির সক্বেোচ্চ স্থোক্ি খগক্য়ও আপিোর বযখিক্ত্বর এবং এলোেোর মোনুক্ষর সক্ঙ্গ আপিোর সম্পক্েের তেোক্িো 
পখরবতেি ঘক্িখি। খবষয়খি েী েক্র সম্ভব হক্্? 
রোষ্ট্রপখত : এই বঙ্গিবি সৃখষ্টর পক্র যতজি রোষ্ট্রপখত এিোক্ি খিক্লি সমস্ত রোষ্ট্রপখত খমলোইয়ো তয তলোে িো আসক্ি 
আমোর এই েয়খেক্ি এর তচক্য় েক্য়ে গুণ তবখ  তলোে আসক্ি। েোরণ এিখর উইক্ে খমখিমোম তফোর ি ুফোইি 
হোিক্েে তলোে আমোর এিোক্ি আক্সি এবং এর তবখ র িোগই খেক্ োরগে এবং আমোর এলোেোর। 
হোখিফ সংক্েত : খজ,  তসজন্যই সবোই বক্ল আপখি অতযন্ত সহজ- সরল মোনুষ। 
রোষ্ট্রপখত : অক্িক্ে এিোও বক্ল,  স্যোক্ডেল পরো রোষ্ট্রপখত। 
হোখিফ সংক্েত : হো- হো- হো,  মহোমোন্য রোষ্ট্রপখত-  তেক্ র িখবষ্যৎ জিপ্রখতখিখধক্ের প্রধোি গুণ েী হওয়ো উখচত 
বক্ল আপখি মক্ি েক্রি? 
রোষ্ট্রপখত : প্রথমত,  তোর সততো থোেক্ত হক্ব। জিগক্ণর সক্ঙ্গ যো বলক্ব মোক্ি তোরো তেোি ফোাঁখেবোখজ েরক্ব িো। 
মোনুষক্ে যো পোরক্ব তস তসিো বলক্ব,  যো পোরক্ব িো তসিো তস িো েক্র খেক্ব। অথেোৎ-  
হোখিফ সংক্েত : মোনুষক্ে আ ো তেওয়োর েরেোর তিই। 



রোষ্ট্রপখত : মোনুষক্ে খমথযো আ ো খেয়ো তঘোরোক্িো খঠে িো। অক্িে সময় তেিো তগল তয তেউ েোক্জর জন্য 
তিখলক্ফোক্ি িো ঘুরোইয়ো তিখলক্ফোি খরখসিোর তুইল্লো তিখলক্ফোক্ি বইলো খেখি,  যোও। আসক্ল তিখলক্ফোিই েক্র 
িোই। 
হোখিফ সংক্েত : এক্ত মোনুক্ষর খবশ্বোস িষ্ট হয়। 
রোষ্ট্রপখত : খবশ্বোস িষ্ট হইয়ো যোয় এবং অক্িে সময় আমোক্ের তেক্  এ ধরক্ির এেিো েথো বক্ল,  ‘তুই ততো 
আমোর লক্গ এেিো পখলখিক্স েরখল’। এিোক্ি পখলখিক্সিোক্ে অন্য অক্থে বযবহোর েক্রক্ি। সুতরোং পখলখিখ য়োিরো 
যখে সবোই সখঠেিোক্ব সোধোরণ মোনুক্ষর সক্ঙ্গ আচরণ েক্র,  েোজেমে সখঠেিোক্ব েক্র,  ন্যোয়- খিষ্ঠিোক্ব েক্র 
তোহক্ল ‘ওই আমোর লক্গ পখলখিক্স েক্রোস’,  এই েথোিো আর তেউ বলত িো। তিি পখলখিক্সিোর প্রখত 
মোনুক্ষর এেিো আস্থো,  সম্মোি,  খবশ্বোস থোেত। 
হোখিফ সংক্েত : এবোর আমরো এেিু খিন প্রসক্ঙ্গ যোই। আপখি ততো হোওর এলোেোয় বড় হক্য়ক্িি,  হোওক্র 
েিক্িো মোি ধরোর সুক্যোগ তপক্য়ক্িি? 
রোষ্ট্রপখত : আক্র মোি ততো প্রচুর ধক্রখি। বড়খ  খেয়ো মোি ধক্রখি। এবং আমোর বড়খ র মক্ধয তবখ  মোি ধরত িো। 
তিি সক্ঙ্গ যোরো বসত তযই তেিখি অক্ন্য এইেো ধরক্ি তিি বড়খ  িোি খেয়ো বেলোইয়ো আমোরিো তোক্ে খেয়ো 
খেখি আর তোরিো আখম তুইলো তফলখি। এইসব েরখি। তক্ব তেোাঁচ খেক্য় তয বড় মোি খ েোর েক্র,  তসিো 
েখরখি। 
হোখিফ সংক্েত : সবক্ ক্ষ এেিু জোিক্ত চোইব,  আপিোর এই  ত বযস্ততোর মক্ধয ‘ইতযোখে’ তেিোর মক্তো 
অবসর হয়? 
রোষ্ট্রপখত : আক্র বহুবোর তেখি আখম ‘ইতযোখে’। অক্িে সময় খমস েরক্ল,  পয়লো খেি িো তেিক্ত পোরক্ল 
পিুঃপ্রচোর যিি হয়,  তিি তেখি। 
হোখিফ সংক্েত : অক্িে ধন্যবোে আপিোক্ে। মহোমোন্য রোষ্ট্রপখত,  আজক্ে আমোক্ের এই মূলযবোি সময় 
তেওয়োর জন্য ‘ইতযোখে’ অনুষ্ঠোক্ির পক্ষ তথক্ে আপিোক্ে আন্তখরে ধন্যবোে এবং েৃতজ্ঞতো। আমরো আপিোর 
সুস্বোস্থয েোমিো েরখি। 
রোষ্ট্রপখত : এবং আপিোরোও তয েষ্ট েইরো এিোক্ি আসক্িি এই হোখমেপল্লীক্ত খগয়ো তয আপখি ‘ইতযোখে’ 
অনুষ্ঠোি েরক্িি আখম আবোরও আপিোক্ে আন্তখরেিোক্ব অখিিন্দি জোিোই,  ধন্যবোে জোিোই। এই অনুষ্ঠোক্ির 
মোধযক্ম আখম সোরো তে বোসীক্ে,  খবক্ ষ েক্র হোওক্র এিো হইক্ি হোওরবোসীক্েও আখম খবক্ ষিোক্ব অখিিন্দি 
জোিোই। এই ‘ইতযোখে’ অনুষ্ঠোক্ির এবং আপিোর সোখবেে সফলতো েোমিো েখর। 
হোখিফ সংক্েত : অক্িে ধন্যবোে। 
 


