মুরিস বনাম আল িসিসর তুলনামূলক িবেষণ: িত এক বছেরর শাসনামল
ওয়ালা রমাদান

িবগত বছের এই িদেন িববাসী িমশেরর ইিতহােস থম িনবািচত িসেডট মুহাদ মুরিসর উৎখাত ত কেরেছ। ২০১৩
সােলর ৩ জুলাই তােক জারপূবক মতার মসনদ থেক সিরেয় দওয়া হয়। ডঃ মুহাদ মুরিস গণেভােট িনবািচত হেয় এক বছর
পূণ হেত না হেতই আেল ফাতা আল িসিস ারা সামিরক অভুােন মতাচুত হন। তখন আল িসিস িছেলন িতরা মী।
এখন উপযু সময় মুরিস শাসনামেলর এক বছর এবং আল িসিসর মতার এক বছর পযােলাচনা করার। িবগত ১২ মােস
সূপাত হেয়েছ অেনক নিজরিবহীন ঘটনার যার মেধ আল িসিসর িসেডট পেদ িনবাচেন দাঁড়ােনা অতম। উ িনবাচেন তার
জয়ী হওয়াটােক অেনেকই অৈবধ ও হসনমূলক মব কেরেছন।
িসেডট পেদ িনবাচনী চারণাঃ
িসেডট াথী িহেসেব দওয়া িতিত ও পিলিসর তুলনামূলক পযােলাচনার মাধেম অভুােনর নপথ বি (আল িসিস)
যার উপর অেনেকই িমশেরর সমা সমাধােনর আশা করেছন এবং মতাচুত িসেডেটর (মুরিস) রা পিরচালনায় দূরদিশতা
ও অিভবির পাথক  করা যায়।
আল িসিসর িনবাচনী চারণায় তােক িমশেরর কিতপয় পূণ িবষেয় িজাসা করা হেয়িছল। ঘন ঘন িবৎ িবাট িনেয় আল
িসিস িমশরীয়েদর সাধারণ বােলােক িবৎ সায়ী বাে পািরত করার এবং বিতক যপািতর ববহার কিমেয় দওয়ার
পরামশ দন। অিদেক ২০১২ সােলর িনবাচিন চারণায় মুরিস একই ের জবােব ‘রেনসাঁ কের’  দখান। িতিন
িবৎ ঘাটিত দূর করেত াব কেরন পারমাণিবক শি ববহােরর। ধু তাই নয়, উ কের অধীেন উৎপািদত উৃ শি
রািন কের িতিন িমশরীয়েদর জাতীয় আয় বৃি করার িতিত দন।
অেনক িমশরীয় নাগিরেকর এমনিক িট কনার সামথ না থাকায় সরকােরর ভতুিক দয়া িট িকনেত লাইেন দাঁড়ােত হয়। উ
সমার িবপরীেত আল িসিস জানান িতিন িমশরীয় পিরবারেলােক খাদ সয় এবং একিট কের িট বাঁচােত িনেদশ িদেবন।
“যিদ ২৫ িমিলয়ন পিরবার একিট িটর এক চতুথাংশ না খেয় সয় কের, তাহেল অভু, ুধা নাা মাষেলার জ ২৫
িমিলয়ন িটর ববা করা সব হেব”- িতিন যুি দখান।
অপরপে, মুরিস গেমর উৎপাদন বাড়ােনােক খাদ ঘাটিত পূরেণর উপায় িহেসেব অধাবন কেরন। িতিন ধারণা দন দান এবং
ইিথওিপয়া থেক জায়গা ভাড়া িনেয় চাষাবােদর যােত পািনসেদর অপচয় রাধ করা যায়। তাঁর লই িছল চার বছের িমশরেক
গেম য়ংসূণ করা।
িমশের িবেদিশ িবিনেয়াগকারী ও পযটক আগমন না করার কারেণ বেদিশক মুার িরজাভ কেম যায়। উ সমা সামাল িদেত
আল িসিস বাসী িমশরীয়েদর িত মােস ১০ ডলার কের দেশ পাঠােনার পরামশ দন। এেে মুরিস েয়জ খােল গমনশীল
িবেদিশ জাহাজেলা থেক িফ বৃি করার পরামশ দন।
৯ কািট িমশরীয়েদর মেধ িবরাজমান ১৩.৪ শতাংশ বকার সমা দূরীকরেণ আল িসিস ১০০০ গািড় িকনার পরামশ দন।
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উ গািড়েলােত যুবকরা সবিজ িবি কের কমসংােনর ববা কের িনেব। মুরিসর মেতা এেে িভ। বকার সমা
দূিরকরেণ িতিন উেদাগ নন িকছু ছাট ও বড় ক বাবায়েনর, যমনঃ কিউটার ও টিলিভশেনর যাংশ একিত করা,
েয়জ খাল উয়ন এবং অা ম িনিবড় কসমূহ। মুরিসর মেত েয়জ খাল ক জাতীয় আয় বৃির পাশাপািশ ল
বকােরর কােজর েযাগ সৃি করেব।
ইসরাইেলর সােথ কা ডিভড চুির িবষেয় িজাসা করা হেল, আল িসিস উ চুির শতেলা রা এবং সীমা রায়
ইসরাইলেক সহেযািগতা করার কথা বেলন। িবপরীতভােব, মুরিস এ বাপাের িমশেরর াধীনতা ও সাবেভৗমের উপর জার
দন। তাঁর মেত, “িমশরেক আজািতক িনয়ম মেন সব দশ ও গাির সােথ সক বজায় রাখেত হেব; ৫০ লাখ লাক ৯ কািট
জনগণেক ভয় দখােনা অেযৗিক”।
উেিখত িবষয়েলা পিরচালনায় উভয় শাসেকর দূরদিশতা ও অিভবির পাথক িদবােলােকর মেতা । িমশেরর িবরাজমান
তেলােত আল িসিস শ বনী আটকােত চান, অিদেক মুরিস ঐ তেলা গাড়া থেক সের তুেল দীঘ ময়াদী সমাধােন
পৗঁছােত েচায় িছেলন। িতিন জার দন, “আমােদর খাদ, ঔষধ ও যুা িনেজেদরেক তির করেত হেব”। িনবাচিন চারণায়
আল িসিসর অথৈনিতক নীিত আঁচ করা কিঠন িছল, কননা তার কান অথৈনিতক নীিতই িছল না।
রা পিরচালনার পূেব তােদর বিজীবনঃ
িমশরীয় মতার মনেদ অিধিত হওয়ার পূেব মুরিস ও আল িসিসর বিজীবন কমন িছল; তােদর পিরচয় কী? মুহাদ মুরিস
ঈসা আল আয়াহ জহণ কেরন ১৯৫১ সােল। িতিন কায়েরা িবিবদালয় থেক েকৗশেল াতক ও াতেকার শষ কেরন।
অতঃপর িতিন আেমিরকার সাউদান কািলেফািনয়া িবিবদালয় থেক ১৯৮২ সােল ডেরট িডী অজন কেরন। িশা শেষ
মুরিস আেমিরকার ’িট িবিবদালেয় িশকতা কেরন। িনজ দেশ এেস িতিন আল যাকািযক িবিবদালেয়র েকৗশল শাখায়
েফসর এবং ডীন িছেলন।
িশাজীবেনর পাশাপািশ মুরিস মুসিলম াদারেডর িভতর িদেয় রাজৈনিতক জীবেন অংশহণ কেরন। ২০০০ সােলর িনবাচেন
একিট সংসদীয় আসেন জয়ী হওয়ার পর মুরিস াদারেডর সংসদীয় মুখপাের দািয় পালন কেরন। তােক সবসতভােব
২০০০-২০০৫ সােলর সরা সংসদীয় বি িহেসেব উপািধ দওয়া হয়। ২০১১ সােল মুরিস াদারেডর রাজৈনিতক শাখা িডম
এড জািস পািটর (এফেজিপ) ধান িছেলন এবং ২০১২ সােলর সংসদীয় িনবাচেন জয়ী হন। িতিন িসেডট পেদ িনবািচত
হওয়ার পর এফেজিপ এবং াদারড থেক অবসর নন।
অপরপে, আেল ফাতাহ সািয়দ সাইন খািলদ আল িসিস জহণ কেরন ১৯৫৪ সােল। িতিন সামিরক িতান থেক ১৯৭৭
সােল াতক শষ করার পর পদািতক বািহনীেত যাগদান কেরন। ২০০৬ সােল িতিন আেমিরকার ওয়ারটাইম িমিলটাির কেলেজ
অধয়ন কেরন এবং সউিদ আরেব িমশেরর সামিরক বাা ও কমকতা িহেসেব িনেয়ািজত িছেলন। সরাসির কান যুে অংশহণ
না কের ও আল িসিসেক সনাবাহীিনর অভের পেদািত দওয়া হয় এবং অেনক পূণ পেদ আসীন করা হয়। তােক
িমশেরর পদািতক বািহনীর ধান এবং আেলকজািয়ার উরাংেশর সেবা পেদ অিধিত করা হয়। মুরিস তােক িতরামী
িহেসেব িনেয়ােগর পূেব আল িসিস দশীয় গােয়া বািহনীর ধান িছেলন। ২০১২ সােলর আগ মােস মি পাওয়ার পূেব
আল িসিস জনগেণর কােছ অপিরিচত ও নগ িছেলন।
িনবাচন এবং জনিয়তাঃ
২০১২ সােলর িনবাচেন মুরিসর িনবািচত হওয়া িছল গণতের এবং ২৫ জায়াির িবেবর িবজয়। িববিট িমশেরর জনগণেক
এক সািময়ানার িনেচ অেন। িনবচেনর ফলাফল িনেদশ কের য, িমশেরর জনগণ শাসেকর ধরণ িনধারেণ ঐকমেত পৗঁছােত
পেরেছন। িবপরীতভােব, এই বছেরর িনবাচন অিত হয় সই কােলা রা সামিরক অভুােনর পর, যা ৮০০০ লােকর াণ
সংহার কের এবং কারা কের ৪৪,০০০ এর বিশ নারী, পুষ ও িশেক।
তাছাড়া ২০১২ সােলর িনবাচন সকেলর জ উু িছল। ১৩ জন াথী উ িনবাচেন িতিতা কেরন। অপরপে ২০১৪
সােলর িনবাচেন সবাই এক পুতুল িতি ত কের। আল িসিসর িনবাচন িবগত ৬ দশেকর রাচাির শাসেনর পুনরাবৃির
কথা রণ কিরেয় দয়। অব অভুান - সমথক অেনক দল ৩০ জুন িবব ও ৬ এিেলর আোলনেক উযাপন করেত
অীকার কেরিছল। সেবাপির, সালািফ নূর দল িনবাচন থেক অা দল বিহার করার িবষয়েক ক কের য িবেরােধর
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সূপাত কের, তা অতীত িমশেরর জািতগত িবভাজেনর সকল ইিতহাসেক ভ কের।
মুরিস তার িবনয়ী ভাব িদেয় জনিয়তা অজন কেরন। িনবাচেন জতার পের ও মুরিস তার পুরেনা বাসায় ভাড়া িদেয় থাকেতন
এবং িত মােস ১৬৫০ ডলােরর রাীয় ভাতায় িনেজেক সীমাব রােখন। িতিন সরকাির আমলা ও সদেদর সােথ িনিবড়
যাগােযাগ রা করেতন এবং তােদর সােথ একে সালাত আদায় করেতন। িনবাচন পরবতী তাহিরর চেরর ভাষণ ও জনগেণর
সােথ সাােত িতিন বিগত িনরাপা হরী রাখােক অপছ করেতন। অিদেক, আল িসিসর নকল জনিয়তা সেও ােণর
ভেয় িতিন এখেনা কান গণ সমােবেশ হািজর হন িন।
আল িসিস িনিদ সাংবািদক িদেয় পিরকিত সাাৎকার গণমাধেম চার কেরন। িতিন জাতীয় িনরাপার জব তুেল পুেরা
িনবাচন িয়া গাপন রােখন। িমশেরর রাীয় টিলিভশন তােক গণমুির নায়ক িহেসেব আদশািয়ত কের এবং তুলনা কের
ান িসেডট নােসেরর সােথ। কিতপয় ঃখজনক ঘটনার পের িসিস র বাড়েত থােক। এর পাশাপািশ গণমাধমেলা
িবেরাধী পেক অভ শির ভূিমকায় রেখ, আল িসিসেক দশন কের মহামানব িহেসেব।
অজনসমূহঃ
আল িসিসর নতৃাধীন িবগত ৩৬৫ িদেন িমশের মানবািধকােরর লন িছল চােখ পড়ার মেতা। ৮,০০০ মাষ
হতা, ২০,০০০ এর বিশ নাগিরেকর তর আহত হওয়া এবং আল িসিসর মদদপু িকছু আেলম উ রের
হািল খলার অেমাদন দােন মানব জীবেনর ইত আ ভূলিত হেয়েছ। িমশর চাখ বুেজ স কেরেছ
াধীনতা ও অধীকার হনেনর ভয়াবহ ঘনঘটা। আল িসিস অভুােনর মধ িদেয় ৪৮ সাংবািদকসহ ৪৪,০০০
রাজৈনিতক বিেদরেক কারাবি কের রােখ এবং শত শত লােকর মৃতুদের ফরমান জাির কের।
অভুােনর পর িমশেরর িবিভ টিলিভশন চােনল ও প-পিকা ছাপাখানা িসলগালা কের দওয়া হয়। িডম হাউেজর মেত,
দশিট গণমাধেমর াধীনতা, মতকােশর াধীনতা, রাজৈনিতক কমকাে অংশহণ, শািপূন সমােবশ, িবচািরক াধীনতা ও
আইেনর শাসন সহ আেরা িকছু িবষয় িবেবচনায় পৃিথবীর সবিন াধীনতা উপেভাগকারী ৪৮ িট দেশর একিটেত অবান
করেছ। িমশর আবােরা িফের গেছ পুিলিশ রাের অকাের। বতমােন রাের সকল িতােনর উপর সনাবািহনীর এক
আিধপত িবদমান।
অপরপে, মুরিসর সমেয় ৩০ টা িবোহ সে ও তমন কান তর সিহংসতার ঘটনা ঘেট িন। মতকােশর াধীনতা
দমনকাির আইনিট অবলু করা হেয়িছল এবং রাজৈনিতক বীর নাম িনশানা ও পাওয়া যায় িন। তার আমেল ২০১৩ সােলর
থম অেধেক পযটেকর সংখা বেড় ৭০ লােখ দাঁড়ায়, যা িমশেরর জাতীয় অথনীিতেত ৫০ লাখ ডলার যাগ কের। আগের
ংসয ও সামিরক অভুােনর পের পযটক িশের আয় ৩০ শতাংশ িনেচ নেম আেস এবং কায়েরার গণহতার পর তা
শূেণর কাটায় থেম যায়।
মুরিস িসেডট হওয়ার পর আমদািন করা তেলর সয় ১৪ িমিলয়ন ডলার থেক বেড় ১৮.৮ িমিলয়েন উেঠ দাঁড়ায়।
অিদেক, সামিরক অভুােনর এক মােসর মাথায় তেলর সংহ ৩.৯ িমিলয়ন ডলার াস পেয় ১৪.৯ িমিলয়েন নেম যায়।
দেশর অভের ও বাইের মুরিস ব নতােদর সােথ দশীয় ােথ সাাত কেরন। আিকান ইউিনয়েনর সমােবেশ মুরিসেক
অত মযাদার সােথ াগত জািনেয় সামেনর সািরেত উপিব করােনা হয়। অপরপে, অভুােনর ’িদন পের আিকান
ইউিনয়েনর শাি ও িনরাপা িবভাগ িমশেরর সদপদ বািতল কের। আল িসিসর িনবাচেন িজতার পর উ সদপদ অনােহর
সিহত পুনবহাল করা হয়। আিকার দাির িনরসেনর গণতািক িতানসমূেহর পিরচালক াম আকাকী আল িসিসর
মানবািধকার ভূলেনর িবিভ দৃা তুেল ধের সদপদ পুনরায় বাদ দওয়ার আহবান জানান। যাই হাক, সদ অিত
আিকান সমােবেশ আল িসিসেক তৃতীয় সািরেত বসার জায়গা দওয়া হয়।
ইিতহাসই হেব িবচারকঃ
িমশরীয়েদর জ অথনীিত, িনরাপা এবং বিগত াধীনতা মৗিলক িবষয়। িবগত বছের মৗিলক েয়াজনেলা
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নজীরিবহীনভােব পদিপ হেয়েছ। ীকালীন রমযােনর এই মােস িমশরীয়রা নাকাল হে খাদেবর উগিত ও মুমু িবৎ
িবােট। বলেত হয়, রমযান এই বৎসর িমশরীয়েদর কােছ েবশ কেরেছ ঃেখর ভার িনেয়। এই মােস জনগেণর আধািক
চচােলা িনয়ণ কের পাশ করা হেয়েছ অেনক আইন ও িনেষধাার। ব করা হেয়েছ শত শত মসিজদ। উু মসিজেদ েবশ
করেত েয়াজন হে পিরচয় পের। তারািবর নামায সংি কের দওয়া হেয়েছ। রাীয় টিলিভশন এই রমযােন জনগেণর
িচা িভ খােত িফরােত আেয়াজন কেরেছ ৩০ িট ধারাবািহক নাটেকর।  হেলা, িমশরীয়রা িক এই ধীর িবষিয়া থেক জেগ
আপিরচয় খাঁজার তদিবর করেব এবং বতমান দলন, িনপীড়ন ও িনযাতেনর িবে অবান িনেব? অনাগত ভিবত তার
উর িদেব।
িসেডট মুরিস পিরপূণ না ও হেত পােরন, িতিন ভুল করেত পােরন; িক এক বছর যেত না যেত দশিট আবােরা দীঘ ৬০
বছেরর রাচাির, পিশবািদ, অকার শাসন ববায় িফের যােব তা মেন নওয়া অেযৗিক। আল িসিসর িবগত বছরেলার
“অজনসমূহ” পযােলাচনা কের কউ িক সিতকার অেথ সামিরক অভুানেক সমথন জানােত পাের?
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