িবসিমল্লািহর রাহমািনর রািহম

মাইেকল জাকসেনর আইনজীিব মাকর্ েশফারেশফার-এর
ইসলামইসলাম-গৰ্হেণর কািহনী
[বাংলা - bengali - ]ﻛﻨﻐﺎﺔ

েলখক : আলী হাসান ৈতয়ব

সম্পাদনা : ড. েমা: আবদুল কােদর

2011- 1432

﴿ ﻗﺼﺔ ﺳﻼ ﻣﺎ ﺷﻴﻔﺮ ﻤﻟﻠﻴﻮﻧﺮﻴ ﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﴾
» ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻛﻨﻐﺎﺔ «

ﻋﻲﻠ ﺣﺴﻦ ﻃﻴﺐ

ﻣﺮﺟﻌﺔ .0 :ﺤﻣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﻟﻘﺎ0

2011- 1432

মাইেকল জাকসেনর আইনজীিব মাকর্ েশফার-এর ইসলাম গৰ্হেণর কািহনী
আলী হাসান ৈতয়ব
{গত ২০ েফবৰ্ুয়াির ২০১১ তািরেখ বাংলােদেশর অনতম জাতীয় ৈদিনক আমার েদশ- এ একিট
িরেপাটর্ পৰ্কািশত হেয়েছ: আল-জািজরার উদ্ধৃিতেত েসই পৰ্িতেবদনিটর িশেরানাম িছল এমন :
‘িবৰ্িটশ নারীেদর ইসলাম ধমর্ গৰ্হেণর পৰ্বণতা বাড়েছ’: এেত বলা হয় :
‘িবৰ্েটেন গত দশ বছের পৰ্ায় ৪০ হাজার মানু ষ ধমর্ান্তিরত হেয়েছ: তােদর মেধ এিগেয় রেয়েছ
নারীরা: তারা মূ লত ইসলাম ধমর্ গৰ্হণ কেরেছ: ‘েফথ মাটাসর্’ একিট িবৰ্িটশ সংস্থা: এই সংস্থািট
সম্পৰ্িত একিট জিরেপ চািলেয় এ তথ জানায়: িবৰ্েটেন েশব্তাঙ্গরা, িবেশষ কের েমেয়রা িখৰ্স্টান ধমর্
েছেড় ইসলাম ধমর্ গৰ্হণ করেছ: ফেল রক্ষণশীল িবৰ্িটশরা েবশ িচিন্তত হেয় পেড়েছ: ইসলাম ধমর্
িনেয় কাজ করেছ ‘েফথ মাটাসর্’ নামক সংস্থা: েসই সংস্থা একিট জিরেপ জািনেয়েছ, গত ১০ বছের
িবৰ্েটেন পৰ্ায় ৪০ হাজার মানু ষ ধমর্ান্তিরত হেয়েছ এবং এেদর পৰ্ায় সবাই ইসলাম ধমর্ গৰ্হণ কেরেছ:
জিরেপ জানােনা হয়, যারা ধমর্ান্তিরত হেয়েছ তােদর কােরা বয়সই ২৭-এর েবিশ নয়: এেদর মেধ
েমেয়েদর সংখা পৰ্ায় ৬২ শতাংশ:’
িবেশব্র তাবত্ িমিডয়া যখন ইসলােমর ওপর হামেল পেড়েছ; ইসলােমর সু ন্দর রূপিটেক কদযর্ িহেসেব
উপস্থাপেন আদাপািন েখেয় মােঠ েনেমেছ, তদু পির ইসলােমর সু শীতল ছায়ায় আশৰ্য়গৰ্হণকারীর
সংখার এমন উচ্চবৃ িদ্ধ েকবল ইসলােমর হক্কািনয়াত তথা সততাই পৰ্মাণ কের: পিবতৰ্ কুরআেন
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তারা

তােদর মুেখর ফুত্কাের আল্লাহর নূ রেক িনিভেয় িদেত চায়, িকন্তু আল্লাহ তাঁর নূ রেক পূ ণর্তাদানকারী:
যিদও কািফররা তা অপছন্দ কেরঅ: (সূ রা আন-নূ র : ০৮) এ আয়ােতরই উজ্জব্ল পৰ্মাণ িহেসেব গৰ্হণ
করেত পাির উপেরাক্ত পৰ্িতেবদনিটেক:
পৰ্িতিদনই িবেশব্র নানা েদেশ অশািন্তভরা জীবন তাগ কের শািন্ত ও মুিক্তর অবথর্ িঠকানা ইসলােমর
পিরবাের শািমল হেচ্ছন অেনক সাধারণ নর-নারী েথেক িনেয় জ্ঞানী-পিণ্ডতরা: এেদর দীন বদেলর
গল্প হেত পাের আমােদর েহদায়ােতর পােথয়: হেত পাের অেনেকরই ইসলােমর পৰ্িত পথ িনদর্শক:
তাই পৰ্িত মােস একিট কের এমন বিক্তেদরই রূপান্তেরর গল্প িনয়িমত তুেল ধরা হেব ইনশাআল্লাহ:
এই ধারাবািহকিটর নাম েদয়া হেলা ‘ইসলাম গৰ্হেণর গল্প’: এ পেবর্ উপস্থািপত হেলা : ইসলাম
গৰ্হেণর গল্প (১)}

ইসলাম গৰ্হেণর গল্প (১)
গত ২৪ অেক্টাবর ২০০৯ শিনবার পৰ্খাত মািকর্ন এাডেভােকট ও িমিলয়িনয়ার মাকর্ েশফার তার
দশিদেনর েসৗিদ ভৰ্মণ েশেষ ইসলাম গৰ্হেণর েঘাষণা েদন: জনাব েশফার আেমিরকার লসএেঞ্জলসএর একজন ডাকসাইেট আইনিবদ ও েকািটপিত: িতিন একজন খাতনামা অিপর্তসম্পিত্ত আইন
িবেশষজ্ঞ: সবর্েশষ িতিন মৃতুর এক মাস আেগ মাইেকল জাকসেনর িবরুেদ্ধ দােয়র করা মামলািটর
িবরুেদ্ধ লেড়েছন:
জনাব মােকর্র ইসলাম গৰ্হেণর ঘটনা বক্ত করেত িগেয় েসৗিদ টৰ্ােভল গাইড জািব িবন নািসর শরীফ
বেলন, মাকর্ েশফার েসৗিদ আরব েপঁৗছার পর েথেকই ইসলাম সম্পেকর্, ইসলােমর অনতম রুকন
সালাত সম্পেকর্ িজেজ্ঞস করেত শুরু কেরন: িরয়ােদ আমরা দু িদন অবস্থান কির: েসখােনও িতিন
ইসলােমর খুঁিটনািট িজেজ্ঞস অবাহত রােখন: তারপর আমরা েগলাম নাজরান: েসখান েথেক আবহা
আবার েসখান েথেক উলায় েগলাম: উলায় েপঁৗছার পর ইসলােমর বাপাের তার েকৗতূ হল আরও
েবেড় েগল: এখােন একবার আমরা ঘুরেত েবরুেনার পর উলায় আমােদর সেঙ্গ আসা িতনজন েসৗিদ
যু বেকর পৰ্শান্তিচেত্ত মরুবালু কার ওপর নামায পড়ার দৃ শ তার হৃদয়েক পৰ্বলভােব আেন্দািলত কের:
দু 'িদন উলায় কািটেয় আমরা যাই জাউফ নামক স্থােন: জাউেফ িগেয় মাকর্ েশফার আমার কােছ
ইসলাম সম্পিকর্ত েয েকােনা গৰ্ন্থ চাইেলন: আিম তােক ইসলাম ধেমর্র ওপর িলিখত কেয়কিট
পুিস্তকা সরবরাহ কির: িতিন মেনােযাগসহ েসসব পড়া শুরু করেলন: েভারেবলা িতিন আমার কােছ
জানেত চাইেলন, নামায কীভােব আদায় করেত হয়? আিম তােক নামায িকভােব পড়েত হয়, অযু
করেত হয় িকভােব— তা বাখা করলাম: তত্ক্ষণাত্ িতিন আমার পােশ দাঁিড়েয় েগেলন এবং আমার
সেঙ্গ নামায আদায় করেলন: নামায পর আমােক জানােলন, িতিন নামায পেড় খুব পৰ্শািন্ত লাভ
কেরেছন:
বৃ হস্পিতবার সন্ধায় আমরা েজদ্দায় িফের এলাম: িতিন িকন্তু পুিস্তকাগুেলার ওপর েচাখ বুলােনা
অবাহত েরেখেছন: শুকৰ্বার সকােল আমরা পুরান েজদ্দায় েগলাম: জুমার নামােজর সময় ঘিনেয়
এেল আমরা েহােটেল িফের এলাম: সবাইেক জানালাম, িকছু ক্ষেণর মেধই আিম জুমার নামায পড়েত
যাব: মাকর্ বলেলন, 'আিম েতামার সেঙ্গ েযেত চাই: আিম েতামােদর নামায পড়া েদখব:' আিম তােক
সব্াগত জানালাম: মসিজেদ েগলাম এবং সমেবত অেনক মুসিল্লর সেঙ্গ মসিজেদর বিহপৰ্র্াঙ্গেণ জুমার
নামায আদায় করলাম: অনিতদূ র েথেক সবই লক্ষ করিছেলন মাকর্ েশফার: নামায পর সব মুসিল্ল
এেক অনেক সালাম-সম্ভাষণ জানােচ্ছন: সবার মুেখ এক অপািথর্ব খুিশর দীিপ্ত: এসব দৃ শ তােক
খুবই মুগ্ধ করেলা:
আমরা যখন েহােটেল িফের এলাম, িতিন বলেলন, 'আিম ইসলাম ধেমর্ দীিক্ষত হেত চাই:' আিম
তােক েগাসল করেত বললাম: সেঙ্গ সেঙ্গ িতিন েগাসল করেলন: আিম তােক কােলমােয় শাহাদােতর
তালিকন িদলাম: িতিন পড়েলন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদু র রসু লুল্লাহ': তারপর িতিন দু 'রাকাত
নামায পড়েলন: নামায বাদ িতিন আমােক বলেলন, আিম েসৗিদ তাগ করার আেগ পিবতৰ্ মক্কার
হারাম শরীেফ যাবার বাসনা রািখ: শিনবার সন্ধায় হারাম শিরেফ িগেয় িতিন সালাত আদায়
করেলন: তারপর আমরা হামরায় অবিস্থত “দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ” অিফেস েগলাম: েসখােন িতিন
আনু ষ্ঠািনকভােব ইসলাম গৰ্হণ করেলন: তােক ইসলাম গৰ্হেণর সামিয়ক সনদ েদয়া হল: শিনবার
সন্ধায় তার আেমিরকান সঙ্গীরা েযেহতু চেল যােবন তাই পৰ্েফসর তুরিকস্তািন মাকর্ েশফারেক হারাম
শিরেফ েপঁৗছােনার দািয়তব্ িনেলন:

সার মাকর্ েশফােরর হারাম শরীফ গমন সম্পেকর্ পৰ্েফসর মুহাম্মদ আিমন তুরিকস্তািন বেলন,
সামিয়ক সনদ গৰ্হেণর পর মাকর্ েশফার এবং আিম মক্কার হারাম শিরেফ েগলাম: হারাম শরীফ দশর্ন
মাতৰ্ তার েচহারায় ফুেট উঠল এক অনািবল লাবণ: তার কপাল ও কেপাল উদ্ভািসত হল েসৗভােগর
এক িবরল ৈবভেব: আমরা যখন হারােম পৰ্েবশ করলাম: সরাসির পিবতৰ্ কাবা েদখেত েপলাম:
তখন তার আপাদমস্তেক আনেন্দর েঢউ েখেল েগল: পৰ্ািপ্ত ও তৃিপ্তেত ভের উঠেলা েযন তার মন:
আল্লাহর শপথ! আিম েস দৃ েশর বণর্না িদেত অক্ষম: মাকর্ েশফার কাবা তাওয়াফ করেলন: আমরা
নামায পড়লাম: যখন িফরিছলাম তখন মেন হিচ্ছল, এ ঘর তার কত আপন! কত েচনা! কাবােক
েছেড় তার মন েযন িকছু েতই িফের আসেত চাইিছল না:
'আিম েযন নব জীবন লাভ কেরিছ:'
ইসলাম গৰ্হেণর েঘাষণা েদবার পর িরয়ােদ এক সংবাদ সেম্মলেন মাকর্ েশফার তার ইসলাম কবুেলর
েসৗভােগর িববরণ িদেত িগেয় বেলন, 'আমার পেক্ষ এ মুহূেতর্র অনু ভূিত বক্ত করা আসেলই সম্ভব
নয়: শুধু এেতাটুকু বলেত পাির েয, আিম এক নব জীবন লাভ কেরিছ: আজ আমার নতুন জীবেনর
সূ চনা ঘটেলা:'
িতিন আরও বেলন, আিম েতা েসৗভােগর চূ ড়ায় উপনীত হেয়িছ: যখন হারাম শরীেফ পৰ্েবশ করলাম,
পিবতৰ্ খানােয় কাবা েদখলাম— েস েয কী পৰ্ািপ্ত ও তৃিপ্তর পূ ণর্তার মুহূতর্ িছল, তা আিম আপনােদর
সামেন বক্ত করেত সক্ষম নই:
পরবতর্ীেত িতিন কী করেবন এমন এক পৰ্েশ্নর জবােব মাকর্ েশফার বেলন, 'আিম ইসলাম সম্পেকর্
আরও েবিশ েবিশ জানার েচষ্টা করব: আল্লাহর দীন সম্পেকর্ গভীরতায় েপঁৗছার পৰ্য়াস চালাব এবং
পিবতৰ্ হজ সম্পাদেনর জন অিচেরই আবার েসৗিদ আরেব িফের আসব:'
ইসলাম গৰ্হেণ উদব্ু দ্ধ হেলন কীভােব এমন পৰ্েশ্নর জবােব বেলন, 'ইসলাম সম্পেকর্ খুব অল্পই জানাশুনা িছল: আিম যখন েসৗিদ আরব ভৰ্মণ করলাম, েসখানকার মুসিলমেদর জীবন যাপন পৰ্ণালী
েদখলাম, িবেশষত তােদরেক পৰ্শান্তিচেত্ত সালাত আদায় করেত েদখলাম, তখন ইসলাম সম্পেকর্
জানেত পৰ্বলভােব আগৰ্হ েবাধ করলাম: ইসলাম সম্পেকর্ জানেত শুরু করা মাতৰ্ই আমার পৰ্বল
িবশব্াস জন্মাল েয, এিট সত ধমর্:
েরাববার পৰ্ভােত সার মাকর্ আেমিরকার উেদ্দেশ েজদ্দাস্থ িকং আু ল আিজজ িবমানবন্দর তাগ
কেরন: এয়ারেপােটর্ ইিমেগৰ্শন পবর্ অিতকৰ্ম করার সময় ধমর্ ঘের িলেখন ইসলাম: পাঠক, ছিবসহ
মাকর্ েশফারেক েদখেত চাইেল িভিজট করেত পােরন—
http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?goto=newpost&t=50738

