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নাৰীসকলৰ প্রতি মুকতল তিতি 

আলী হাছান তিয়ব 

 

তপ্রয় বাইদেউ, তবশ্বাস কৰক আদ ানাৰ সমাদলািনা কৰা মমাৰ অতিপ্রায় নহয়। আৰু আদ ানাক 
মবয়া প্রমান কৰাদিা মমাৰ মকাদনা লাি নাই। আ ুতন ধমম িিমা কৰক বা নৰক,  েমা কৰক বা 

নকৰক, মমাক আ ুতন িাল বুতল ধাৰণা কৰক বা মবয়া বুতলÑ আ ুতনও মমাৰ িতন। আমাৰ আতে 
ত িা এজদনই। আ ুতন তি মেশ বা তি ধমমদৰ নহওক তকয়, আতে ত িাৰ এই সম্পকম মকাদনাদেই 

নুই কতৰব। অনুগ্ৰহ কতৰ, এবাৰ হদলও মমাৰ এই কথাতিতন  ঢ়ক। আৰু অল  সুস্থ মগুজুদৰ তিন্তা 
কৰক।  

আ ুতন িাতবদছ মনতক,  ৃতথেী আতজ বহু েূৰ আগুোই তৈদছ। সাফলয ও সমৃদ্ধৰ শৃৃ্ঙৈি উ নীি 
তহদছ। আৰু মানুহ এতিয়া তবতিন্ন গ্ৰহ-উ গ্ৰহতল ৈতি কতৰদছ। মৈাদেই তবশ্ব এতিয়া আমাৰ হািৰ 
মুতিি। ৈতিদক এতিয়া  েমা কৰা মাদন মধযিুৈি উিতি মিাো।  েমা কৰা মাদন তনজদক বতিি 
কৰা। আমাৰ মুতি মকেল নাৰী স্বাধীনিাি। আৰু ইছলাম বজমনদিই আমাৰ মুতি।  

ইতিহাস  তঢ় িাওক, ইছলাদমই সবমপ্রথম নাৰীক মুতি তেদছ। নাৰীক মকতিয়াও মিাৈ-তবলাসৰ বতল 
হবলল তেয়া নাই শাতন্তৰ ধমম ইছলাদম। একমাত্র ইছলাদমই কনযা সন্তান প্রতি ালনৰ  ুৰস্কাৰ 
ম াষণা কতৰদছ জান্নাি। মাকক বৃদ্ধাশ্রমি ৰাতি স্ত্ৰীকলল সুিী জীেনৰ ৈঢ়াৰ ইছলামি মকাদনা 

সুদিাৈ নাই অথবা জন্মৰ  ৰা মৃিুযতল মকাদনা মেত্রদিই মাকক অবমূলযায়ন কৰাৰ মকাদনা সুদিাৈ 
নাই। স্ত্ৰী, জীয়াৰী আৰু মাÑ নাৰী জীেন ইয়াৰ বাতহদৰ নহয়। এই তিতনওো মেত্রি ইছলামিলক 
মবতছ অধীকাৰ আন মকাদনা ধমম বা মকাদনা জাতিদয়ই তেব  ৰা নাই।  

তবশ্বতবেযালয়ি অধযায়নৰি িতিসকল, আ ুতন  াশ্চািযৰ স্বাধীনিাি প্রবতিি নহ’ব। ছযাদেলাইে 
িযাদলন মবাৰৰ হৃেয় আষমণীয় তিত্র মেতি তসহঁিৰ মায়া জালি ন তৰব। নােক-তিদনমা আৰু 

ইউদৰা -আদমতৰকাৰ সুিৰ ছতব মেতি তনজদক হিিাৈী বুতল নািাতবব।  তশ্চমা মেশদবাৰৰ অল  
তিিদৰাো িবৰ ল’মলই বাস্তে তবষয়দো ৈম  াব।   

তিহঁদি তনয়তমি বািতৰ কাকি  দঢ় মিওঁদলাকক সুতধ িাওক- প্রাদয়ই  তত্রকাি সংবাে আতহ আদছ 

 তশ্চমা িৰুণী সকদল িথাকতথি স্বাধীনিাৰ  ৰা তবৰি তহদছ। ইছলাম ধমম গ্ৰহণ কৰাৰ মাজি 
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মিওঁদলাকৰ হাৰ আোইিলক মবতছ। Daughter of another নামক এিন তকিা ি িতিশজন 

মাতকমন িৰুণীৰ (িথাকতথি নাৰী স্বাধীনিা  তৰহাৰ কতৰ)  েমাৰ ধমম ইছলাম গ্ৰহণৰ ৈল্প োতঙ ধৰা 
তহদছ। মিওঁদলাদক আোদয় নাৰী স্বাধীনিাৰ স্বৰূ  প্রিযে কতৰদছ। এই স্বাধীনিাক মিওঁদলাদক 
কৃতিম আৰু ইছলামৰ  েমা তবধানক মুতি ও সুৰো বুতল আিযাতয়ি কতৰদছ। বৃদেইনৰ িান মে 
এক্সদপ্রছ  তত্রকাৰ মতহলা সাংবাতেক তৰেতল- তিজন আফৈাতনস্তানি িাতলবানৰ মবাৰিাতল কদিাৰ 
সমাদলািক আতছল। িাই তনদজই তকন্তু ত ছি সংবাে সদেলন কতৰ ইছলামৰ  েমাক শাতন্তৰ 
তিকানা ম াষনা কদৰ। নাৰী স্বাধীনিাৰ নামি মিৌন স্বাধীনিাৰ োবীোৰ িছতলমা নাছতৰন তিদয় 
িাৰিি আশ্রয় তল আদছ এই িাৰিবষমদিই িাইৰ তনতিনা অদ ন মলিাদলতিৰ বাদব আদলাতিি 
মালায়লম আৰু ইংৰাজী িাষাৰ মলতিকা কমলা োস এতিয়া ইছলাম গ্ৰহণ কতৰ  েমা কতৰদছ। 
এমনকুো উোহৰন এো েুো নহয় বহুদিা আদছ। এওঁদলাক আোদয় সুতশতেিা। এওঁদলাকৰ 
মকাদনও আদবৈৰ বশেিমী তহ বা জবৰেতস্ত ইছলাম কবুল কৰা নাই।   

উচ্চাতিলাষী মমাৰ িতি, ইছলামৰ সীমাি থাতক আ ুতন তিদকাদনা কাম কতৰব  াদৰ।  তঢ়ব 
তবিাতৰদল তিমান ইচ্ছা  তঢ়ব  াদৰ। বযেসা, িাকুৰী অথবা তি ইচ্ছা মসইদোদে কতৰব  াদৰ মকেল 
িিম হ’ল িতৰয়িৰ সীমা অতিক্ৰম নকৰা। আৰু  েমা লঙ্ঘন নকৰা। মনি ৰাতিব, ইছলাম 
মকতিয়াও আদ ানাৰ প্রৈতিি বাধা নহয়। আৰু  েমাও মকাদনা আেৰণ নহয় প্রৈতিৰ  থি। 
ইছলাদম তবিাদৰ আ ুতন ি’মিই থাকক আদ ানাৰ সিীত্ব, মশ্রষ্ঠত্ব আৰু সন্মান ৰো হওক। 
আদ ানাৰ মকামলিা, মসৌন্দিম আৰু িদ্রিা বজায় থাকক। ইছলাদম  মকতিয়াও আদ ানাক বতন্দ 
কতৰ ৰাতিবলল ইচু্ছক নহয়। মকাদনা িতৰত্রহীদন িাদি আদ ানাক কোত  কলংতকি কতৰব মনাোদৰ, 
মকাদনা বাহানা বা ছদলদৰ-মকৌশদলমৰ অথবা আন মকাদনািামেই আদ ানাক অ মাতনি কতৰব 

মনাোদৰÑ এইমোদেই ইছলামৰ কামনা। 

  

সু্কল-কদলজি অধযায়নৰি িতি সকল, আদ ানাদলাকক তকদছা, মবয়া েৃতিৰ  ৰা িতে  তৰত্রণান 
 াব তবিদৰ মিদন্ত  েমাৰ আশ্রয় লওক। অমানুষীক সকলৰ এতছে সন্ত্রাসৰ  ৰা ৰো  াব 
তবিাতৰদল আহক  েমাৰ তনৰা িাি। আদ ানাৰ মিৌিুক তেব নালাতৈব বৰং নৈে মমাহৰ আোয় তে 
আদ ানাক তল িাবলল বাধয হ’ব িতে আ ুতন তহজাব  তৰধান কদৰ। এইদো মমাৰ োবী নহয়; 
বাস্তেিা।  
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িতিহঁি, আধুতনকিাৰ নামি আ ুতন তনজদক অসন্মান আৰু অতনৰা ে নকতৰব। তহোয়িৰ 
উজ্জলিাৰ  ৰা বতিি সকলৰ প্রিাৰ-প্র াৈাণ্ডাি তবভ্রান্ত নহব। তসহঁদি বুজাব মিাদজ, সিযিা 

আৰু তবজ্ঞানৰ অিূি ূবম উৎকষমৰ এই িুৈি আদকৌ ধমম তকহৰ? সিযিা মৈৌৰেী এইদবাৰ মানুহৰ 
অ প্রিাৰি আ ুতন প্রিাতেি নহব। তসহিঁ নাজাদন মি ইয়াৰ আৈদিও  ৃতথেীি তসহঁিৰ েদৰ 
সিযিা মৈৌৰেী জাতি আতছল। তসহঁি আতজ কি? কওক, সপ্তমাশ্চিম িাজ মহল আৰু ত ৰাতমে 

তিহঁদি সাতজদছ মিওঁদলাকৰ মকাদনাবা  ৃতথেীি জীতেি আদছ মন? েয়াময় আিাহ তকমান সুন্দৰ 

কথা তকদছেঃ 

 
َ
ْكََثَ ِمنُْهْم َوأ

َ
يَن ِمْن َقبِْلِهْم ََكنُوا أ ِ رِْض َفيَنُْظُروا َكيَْف ََكَن ََعقِبَُة اَّلذ

َ
فَلَْم يَِسرُيوا ِِف اأْل

َ
رِْض َفَما أ

َ
ًة َوآَثَاًرا ِِف اأْل َشدذ قُوذ

ْغََن َعنُْهْم َما ََكنُوا يَْكِسبُوَن )
َ
 ( 28أ

‘তসহঁদি  ৃতথেী ভ্রমণ কৰা নাই মনতক, মিদন্ত তসহঁদি মেতিদলদহঁদিন, তসহঁিৰ  ূবমেিমী সকলৰ 
 তৰণাম তক তহতছল? তসহঁি  ৃতথেীি এওঁদলাকিলক সংিযাি আৰু অতধক আতছল। আৰু শতিি 
আতছল অতধক প্রবল।  ৃতথেীি তবতিন্ন ঐতিহয এতৰ তথ তৈদছ। তকন্তু তসহিঁৰ এইদবাৰ কাদম 

তসহঁিক এদকা উ কাৰ কতৰব  ৰা নাই।’1 

মমাৰ তপ্রয় িতি, ৰূ  বা মিৌেনৰ মজাোৰি িাতহঁ নািাবা। মেহৰ শতি আৰু মসৌন্দিমৰ মকাদনা 
স্থায়ীত্ব নাই। মিওঁ ইচ্ছা কতৰদল তি মকাদনা সময়দি এই মসৌন্দিম কাতঢ় লব  াদৰ। তনশ্চয় িুতম 
মেতিছা তকমান ৰূ েিীদয় মবমাৰ-আজাৰ আৰু েু মেনাৰ তিকাৰ তহ তিৰতবোয় লব লৈীয়া হয়। 
আৰু তকমানজনক িুতম তনদজই মেতিছা িাদৈ নমতৰদলও  ঙু্গত্ব বা অন্ধত্বৰ অতিশা  তল জীয়াই 
থাতকবলৈীয়া হয়। িুতম মি এই অসহায় তিকাৰি  তৰণি নহবা িাৰ মকাদনা তনশ্চয়িা আদছ মন? 
 ৃতথেীি বহুদিা ৰূ েিীদয়ই ইতিহাস ৈতঢ়দছ; তকন্তু মিওঁদলাকৰ মকাদনাবাই মৃিুযৰ  ৰা  তৰত্রাণ 
 াইদছদন? হৃেয় আকতষমি ৰূ লল অহংকাৰ কতৰ নিতলবা। আিাহ িাআলাই তকদছ  :  

بَاَل ُطوًَل ) رَْض َولَْن َتبْلَُغ اْْلِ
َ
رِْض َمرًَحا إِنذَك لَْن ََتِْرَق اأْل

َ
 (73َوََل َتْمِش ِِف اأْل

‘িুতম িূ- ৃষ্ঠি মৈৌৰদেদৰ মিাজ তনতেবা; কাৰণ িুতম মকতিয়াও মাতে ফোব মনাোতৰবা আৰু 

কোত ও  বমিৰ েদৰ ওি হব মনাোতৰবা।2 

                                                           
২.  ৈাতফৰ : ৮২। 
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মমাৰ তপ্রয় িতি, আ ুতন জানাদন মব েমাৰ কুফল তক?  েমাৰ প্রতি তিমাদনই অেদহলা কৰা তহদছ 
নাৰীৰ প্রতি সতহংসিা তসমাদনই বাতঢ়দছ। জাতি তহিাদ  আতজ আতম আৈিলক মবতছ তশতেি। তকন্তু 
কওকদিান, নাৰী সকলৰ প্রতি সামাতজক অনািাৰ বাতঢ়দছ মন কতমদছ? তেতনক-নিুন  দ্ধতিি 
নাৰীৰ ও ৰি তনিমািন কৰা তহদছ। এই  েমা লঙ্ঘন কৰাৰ কাৰদণই তকন্তু অলবধ মিৌন সম্পকমৰ 

প্রথম মিাজ আৰু নাৰী- ুৰুষৰ অলবধ মমল-তমতেংদৈ মি তনতশ্চি মৃিুযৰ জীবানু এইেছ-ৰ েদৰ 
তবতিন্ন মৰাৈ মাতি আদন, এয়া আতজ অমুছতলম সকদলও স্বীকাৰ কতৰদছ।  

তপ্রয় অমুছতলম িতিহঁি, আদ ানাদলাদক তনদজই  তঢ় িাওক ছুৰাইয়া োসৰ তনতিনা এজনী স্বাধীন, 
প্রৈতিবােী ও প্রিযাি ইংৰাজী িাষাৰ কতব বযতি  েমা সম্পদকম তক তকদছ। ১৯৯৯ িনৰ ১২ তেদিম্বৰ 
মাহি মকৰালাৰ মকাতিন িহৰি এক সাতহিয সিাি মিওঁ িাষণ প্রোন কদৰ। মসই সিাি িাৰিৰ 

বহুসংিযক ৰাজনীতিতবে, সাতহতিযক, কতব,  তণ্ডি ৈদেষক, সাংবাতেকসহ বুতদ্ধজীতে বযতিত্ব সকল 

উ তস্থি আতছল। েক্টৰ ছুৰাইয়া কমলা উি িাষণি তকতছল, ‘ ৃতথেীৰ মানুহক আতজ মই এই কথা 
জনাব তবিাদৰা মি, মই ইছলাম গ্ৰহণ কতৰদছাঁ। ইছলাম শাতন্ত, সম্প্রীতি ভ্রািৃত্ব আৰু িাদলাম াোৰ 

ধমম। ইছলাম এক  ূণমাঙ্গ জীেন তবধান। মমাৰ এই তসদ্ধান্ত মকাদনা আদবৈৰ বশেিমী বা জজবাতি 
তসদ্ধান্ত নহয়। এই তসদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ আৈি মই ৈিীৰ তনষ্ঠা আৰু তধিমৰ তসদি েী মতেন িােি 
অধযায়ন কতৰদছাঁ। মই এই তসদ্ধান্তি উ নীি তহদছা মি, আন আন বহুদিা মসৌন্দিমৰ লৈদি 
ইছলাদম নাৰীক আত্মৰোৰ অনুিূতি তশো তেদছ। 

এই আত্মৰোৰ অতধকাৰ নাৰীৰ অতি প্রদয়াজন বুতল মই িাদবাঁ। মই ইছলাম গ্ৰহণ কৰাৰ বাদব 
অসংিয উ াসযৰ  তৰেদিম মই এতিয়া এক আিাহৰ উ াসনা কতৰব লাতৈব। এতিয়া ৰমজানৰ 
মৰাজা  ালন কতৰব লাতৈব। এতিয়া ৰমজান মাহ িতল আদছ। মুছলমান সকলৰ ওিৰি অিযন্ত 
 তেত্র এই মাহ। এই মাহদিই মই মমাৰ তিিদিিনাি তবপ্লতেক  তৰবিমন আতনদছা। মই জাতন বুতজ 
সজ্ঞাদন সুস্থ মতস্তষ্ক তসদি ম াষণা কতৰদছা মি, আিাহৰ বাতহদৰ আন মকান (সিয) উ াসয নাই 
আৰু মুহােে িািািাহু আলাইতহ অছািাম আিাহৰ ৰাছুল। অিীিি মমাৰ মকাদনা ধমমতবশ্বাস 
নাতছল। মূতিম ূজাৰ প্রতি তবৰি তহ মই নাতস্তকিা গ্ৰহণ কতৰতছদলাঁ। এতিয়া মই ম াষণা কতৰদছা ঁ
মি, মই এক আিাহৰ ইবােি কতৰম। মকাদনা ধৰণৰ  াথমকয নকতৰ জাতি-ধমম-বণম-তনদবমদশদষ 

আিাহৰ সকদলা বান্দাহক মই িাল  াওঁ।’ 

 ৰেিমী সময়ি এক মেতলতিিন সাোৎকাৰি মিওঁ তকতছল মি, ‘কাদৰা মহিাি মই ইছলাম গ্ৰহণ 
কৰা নাই। এইমো মমাৰ স্বাধীন তসদ্ধান্ত। মই মকাদনা সমাদলািকৰ সমাদলািনাৰ কথা নািাদবা। মই 
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মমাৰ  ৰৰ  ৰা সকদলা মূতিম অ সাৰণ কতৰদছা। আতজ মমাৰ অনুিে তহদছ মিন মই নিুন জন্ম 
গ্ৰহণ কতৰদলা।ঁ’ 

োইমছ অে ইতিয়া  তত্রকাক তেয়া এক সাোৎকাৰি ১৯৯৯ িনৰ ১৫ তেদিম্বৰ েক্টৰ ছুৰাইয়যা 

কমলাই তকদছ, ‘ইছলামী তশোৰ মাজি নাৰী সকলৰ মবাৰকা  তৰধান কৰাদোদে মমাক অতিলক 
প্রিাতেি কতৰদছ। মুছলমান নাৰী সকদল সাধাৰণি এই ম ািাক  তৰধান কদৰ। প্রকৃি েি নাৰী 
সকলৰ বাদব মবাৰকা এক ওোিাৰফুল ম ািাক। মবাৰকা নাৰী সকলক  ুৰুষৰ মলালু  েৃতিৰ  ৰা 
তহফাজি কদৰ। নাৰীক তবদশষ ধৰণৰ তনৰা িাৰ তনশ্চয়িা প্রোন কদৰ।’ 

আৰু তসহিঁক তকতছল, ‘ মমাৰ তসদ্ধান্তক আদ ানাদলাদক তবস্ময়কৰ বুতল িাতবব। তকন্তু মই তক 
কতৰম কওকদিান, িথাকতথি স্বাধীনিাি মই অতিষ্ঠ তহ  তৰদছাঁ। নাৰীসকদল অধমনগ্ন তহ 
স্বাধীনিাদে  ুতৰ ফুতৰব এইদবাৰ মমাৰ সহয নহয়। মই তনতবিাদৰা মকাদনা  ুৰুদষ মমাৰ প্রতি িীক্ষ্ণ 
েৃতিমৰ িাওক। আদ ানাদলাদক শুতন আিতৰি হ’ব মি, তবৈি ২৪ বছৰ িােি মই প্রায় মবাৰকা 

 তৰধান কতৰ আতহদছা। শ্বত ং কৰাৰ সময়ি, সাংসৃ্কতিক অনুষ্ঠানি, লৈদি তবদেশ ভ্রমনৰ সময়দিা 
মই মবাৰকা  তৰধান কতৰদছাঁ। মবাৰকা  তৰধান কৰাৰ বাদব মই আত্মৰোি আৰু তনজদক 
তহফািি কৰাৰ এক তবদশষ আনন্দ অনূিে কতৰদছাঁ। মই লেয কতৰদছাঁ তি নাৰী  েমা কদৰ মানুদহ 
িাইক সন্মান কদৰ। মকাদনাদে িাইক উিযি নকদৰ। 

েক্টৰ ছুৰাইয়া আৰু তকদছ, ‘ইছলাদম নাৰীক তবতিন্নিাদে বহুদিা স্বাধীনিা তেদছ। েমিাৰ প্রসঙ্গি 

কব  াতৰ ইছলাম নাৰী  ুৰুষৰ মাজি তি মমিাৰ বযেস্থা কতৰদছ, ইতিহাসৰ মকাদনা অধযায়ি 
মকাদনা সমাদজ আন মকাদনাদে এদনধৰণৰ সম অতধকাৰ, মমিা নাৰীক তেয়া নাই। নাৰীক  ুৰুষৰ 
সমান অতধকাৰ তেয়া তহদছ। নাৰী মা, িতন, স্ত্ৰী আৰু জীয়ৰী তহিাদ  সকদলা সম্পকমৰ মেত্রদিই 

মিমাোৰ অতধকাৰী। নাৰীক ত িাৰ স্বামীৰ আৰু সন্তানৰ সম্পতিৰ অংশীোৰ কৰা তহদছ।  দৰাো 
জীেনি নাৰী স্বামীৰ প্রতিতনতধ আৰু স্বামীৰ সমকে। স্বামীৰ আনুৈিযৰ প্রশ্নি কব  াতৰ। 
 াতৰবাতৰক জীেনৰ শৃঙ্খলাৰ বাদব স্বামীৰ আনুৈিয কৰা নাৰীৰ প্রদয়াজন। এই আনুৈিযক মই 
োসত্ব বুতল নািাদবা। এইদো নাৰী স্বাধীনিাৰ মকাদনামদিই  তৰ ন্থী নহয়। এইধৰণৰ আনুৈিয 
বযিীি সমাজৰ মকাদনা অংশি শাতন্ত-শৃঙ্খলা বজাই ৰিা সম্ভে নহয়। ইছলাম এক  ূণমাঙ্গ জীেন 
তবধান। ইছলাম আিাহৰ ওিৰি িিমহীন আত্মসম মনৰ নাম। আিাহ আৰু মিওঁৰ ৰাছুলৰ িিমহীন 
আনুৈিযৰ নাম। এই আনুৈিয আৰু এই োসত্ব প্রকৃি স্বাধীনিাৰ তনশ্চয়িা প্রোন কদৰ। অনযথা 
মানুহ আৰু  শুৰ মাজি  াথমকযই নাথাতকদলদহদঁিন। ি’ি ি’মি িাৰ িাদৰ মিতিৰ ফিল 
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িতৰদলদহঁদিন। মূল কথা ইছলাদমই তহদছ একমাত্র নাৰীৰ মিমাো সংৰেণকাৰী। তহনু্দধমমি নাৰীৰ 
মিমাো ৰোৰ এদনকুো মকাদনা বযেস্থা লেয কৰা নািায়।’3 

এদিদক আহক মুতিৰ  িাকাৰ িলি। তনৰা িাৰ সুৰতেি সীমাি।  েমা মকেল আদ ানাৰ 
ইহকালীন জীেনদকই তনৰা ে নকদৰ, বৰং তনতশ্চি কতৰব আদ ানাৰ সন্মান-সমৃতদ্ধ। আৰু নাজাি 
 াব জাহান্নামৰ শাতস্তৰ  ৰা। আৰু তিৰশাতন্তৰ তিকনা জান্নাি হ’ব আদ ানাৰ আোস। আিাহ 
িা’আলাই আমাক সকদলাদক সতিক বুজাৰ শতি তেয়ক। আমীন। 
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