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ইসলােমর পদরা িববান িনেে  এিি িলিিখ সসলাপ  

আলী হাসান ৈখেব 

িমিডোওোচ নােম  এিি সা�ািহএ পি�এা �এািশখ হে ৈদিনএ আমােদর সমে- র সহেযাগী পি�এা 

িহেসেব। মাসিােনএ আেগ   মযাগািিেন পদরা বা নারীবাদী িনেে িবখএর ্  হবার পর েপেএ  র �িখ 

েএউ েএউ আমার দৃি� আএষর্  এরিিেলন। খােদরই  নুেরােব িমিডোওোচ পপা ্ । দা ্ উপে াগ 

এরিিলাম ি�ার েহােসন ও মুহা�দ মাহবুব হাসােনর বুি�দী� পা�াপাি� েলিাগেলা।  রা দু ’িন 

পদরার পেে-িবপেে িলিিিেলন।   িবষেে িএিু েলিার িনয �পম েপেএই আমার ও আ�হ েিেগিিল । 
খেব খােদর যুি�গেলার েশষ েদিার  েপোে সসযখ িিলাম।  াবিিলাম  এিি েলিা িদেে বুি� ও 

যুি�র  ই সু� লপাইেের ইিখ িানবার েচ�া এরেবা। িএ� ১৭ িানুোির (৪ নস) সসিযাে িনাব মাহবুব 

হাসােনর েলিার পাশাপািশ ‘পদরা িবখএর’ িশেরানােম �দীপপির নােম  এিেনর েলিা �এাশ হেখ েদেি 

মেন হেলা পি�এা এখৃরপে আেলাচনার  এিি উপসসহাের আসেখ চাইেিন। বলাবাহলয, পদরার িবপেেই 

খােদর  ব�ান �িখ াখ হি�ল। উপসসহারিির সে�  এমখ না হেখ পারাে েশষাবিব আিম  ই েলিািি 

��খ এির। েলিািি �এােশর পর সারােদশ েপেএ বযাপএ ইিখবাচএ �িখিিো িানেখ পাির। েলিািির 

আেবদন ও ে�োপি িবেবচনা সারা িবেবর বাসলা  াষা াষী সখয  নুসনানীেদর িনয ইসলাম হাউেি খা 

�এাশ এরা হল।   

‘বৃেিেনর  এিি িববিবদযালেের বাাালী  এ মুসিলম িা�েএ খার  এ িি�ান সখীপর বলেলা , খুিম িএ 

আমােএ েখামােদর বমরীে �েের েএােনা ইসেরিি  নুবাদ সস�হ এের িদেখ পােরা ? মুসিলম িা�িি 

বলেলা,  বশযই। পরিদনই েস ইসেরিি  াষাারসহ  এিি এুরআন খুেল িদেলা িি�ান সহপাাীর হােখ। 

মা� দু’িদন পরই েিেলিি বাাালী িাে�র এােি পিব� এুরআেনর ওই এিপ েফরখ িদেে বলেলা ,  িা নে; 

েয এুরআন েখামরা  নুসর্ এেরা খার  এিি এিপ চাই আমার।   এুরআেনর সে� েখা েখামােদর 

েএােনা িমলই েনই। ’  িি েএােনা বানােনা গ� নে। বা�ব ঘিনা। বাাালী ওই যুবেএর আ�ীেের মুেিই 

্েনিি গ�িি। গ�িির  বখার্া  িােন েএন খা  এিু পেরই েিালাসা এির। 

আসেল ্বু ইসলােমর পদরা িববান নে ; আরও  েনএ িববান িনেেই সমােলাচনার  এিা বারা চেল 

আসেি  খীখ েপেএ। আেগ এরেখন  মুসিলমরা।  িন মুসিলম নামবারীরাই   েেে�  িগেে। আমার 

পযরেবে্ বেল,   বরেনর সমােলাচনার মূল এার্ ইসলাম স�েএর  পূ্র ও  পযরা� াান  বস ইসলাম 

িনেে �ািড না এের মুসিলমেদর িনেে �ািড এরা। েএউ যিদ েিালা মেন ইসলােমর পূ্র  বেবিােএ 

 বযেন- বেলাএন এেরন , খেব িখিন  র  নুসারী না েহান ;  াখ সমােলাচএ হেখ পারেবন না।  ই 

শি� ও  সাবার্ েমখা আেি বেলই পৃিপবীর সবেচ েবিশ  প�চােরর িশএার বমর হবার পরও 

ইসলােমর আেলা িমশ িবএিশখই হে�। খেব  িবএাসশই  ুল এেরন ইসলাম  বযােন না এের 

আমােদর মেখা বএ বািমরএ মুসিলমেদর েদেি। ওপেরর গ�িিই আমার পেে সােী। খাই সমােলাচএেদর 

 ৎরসনা এরার আেগ িনেিেদরই  এ��  ৎরসনা এের িনই।  
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হবার এপা িিল  মন , মুসিলমেএ েদেি  মুসিলমরা ইসলাম স�েএর িানেব। আএৃ� হেব ইসলােমর 

 িনবরা্ আেলার �িখ।  খীেখ খাই হেেেি। নেেখা ্বু আরবী  াষা িানা ম বাসীেদর মাবযেম চীেন 

িএ ােব ইসলাম �চািরখ ও সাদের বিরখ হেলা ? মা�  বরশখাাীএােলর মেবয �াে  বরিাহান 

মুসিলমেদর এরাে� হেলা? হেেেি খরবািরর েিাের নে;  নুপম আদশর আর  এপি মানিবএখার গে্। 

দুঃিিনএ হেলও সখয ইসলাম আর মুসিলেমর মেবয ফারাএ  িন িব�র। খাই মুসিলমেদর িনয 

িশে্ীে ওপেরর গে�র মেখা ঘিনা ঘেি। খাইেখা আি ি�ার েহােসেনর মেখা মুসিলমরা বমর খপা 

আ�পিরচে িনেে সসএেি ে ােগন। সা�া মুসিলম নামবারীেদর ে�াপাগা�াে িব�াা হেে �দীপপিররা 

ইসলামেএ িারাপ বলার সুেযাগ পান। দুঃিিনএ বযাপার হেলা, ি�ার েহােসনরা পৃিপবীর সব িএিুই 

পেপন আেদযাপাা। ্বু ইসলামিাই পেপন িিখখ�েপ। খােদর গেবষ্ার েিিবেল সবই �ান পাে সসিস� 

িবষেে  ি া ও িবেশষােদর হাখ বের। ইসলামিাই ্বু খারা িানেখ  বস বুবেখ চান িনেির ইে� 

মেখা িএসবা গিিএে েমিএ মুসিলেমর আচর্ েদেি।    

বনু ি�ার িলেিেিন, ‘আমার ্বু  এিি িােগাে আপিি , খা হেলা  পবযািযা। আিম  েসএর ঘৃ্া এির 

 পবযািযােএ। আমার মখ িনেে , েলিা িনেে ি�মখ েপাষ্ এ এ , িবখএর েহাএ, যুি� িদএ েলােএ, খােখ 

িব�ুমা� আপিি আমার েনই। িএ�  পবযািযার মেখা েিখএর আর এী আেি , বলুন। যা আিম বিলিন , 

িলিিিন, বযািযা িদইিন, খা যিদ িনেি েপেএ  েনযরা িদেে েদে , খাহেল  র েচেে আর  েসএর এী হেখ 

পাের? এী আেি  র েচেে দুঃিিনএ িগেখ ?’ আপিন যিদ সেখযর পূিারী হেে পােএন খেব বলুন 

আপনার  ই  ি�ে,  নি ে�খ ও  েসএর এািিিই িএ আপিন এরেিন না ? আমােদর এােরা �িখ েখা 

আপনার েএােনা ঋ্ েনই; খােখই আপনার এপার  পবযািযা যিদ  খ বপ  পরাব ও  খ িন�নীে হেে 

পােএ, খেব যার এােি আমােদর ঋে্র েশষ েনই েসই মহান ��ার বা্ীর  পবযািযা এখ  পরাব?  

ইসলাম স�েএর আপনার িানােশানার েদদপ এখদূর? সাবার্খ আপনার মেখা েশএপে ালা েলাএেদর 

ইসলাম িানার েদদপ  েএবাের সীিমখ। আপনারা  এিেনা সমােির েসসব মানুেষর এােি েঘষঁেখ ই�ুএ 

নন যারা সিখযএার  েপর ইসলাম লালন ও  নুশীলন এেরন। যােদর এােি েগেল আপনার মেখা পািখ 

নাি�এরা েএন চরম ইসলামিবে�ষীরা পযরা েসানার মানুেষ পির্খ হে।  রা এিেনা ই িিিিস এেরন 

না।  েদর েমেেরা এিেনা ই িিিিসেের িশএারও হে না। আপিন িএ এের িনি�খ হেলন ইসলাম 

স�েএর আপনার দৃি� ি�গেলা এুরআন-হাদীেসর  পবযািযা নে ? িনাব মাহবুব হাসানেএ আপিন েয 

 পরােব  পবযািযাএারী , �িখিিোশীল ও েমদলবাদী বেল গালম� এেরেিন আপনােএও েখা েস 

 পরােবই এাাগপাে দাঁপ এরােনা যাে।  

আপিনই িলেিেিন , ‘বেমরই েখা বলা হেেেি , পু ষেদর এখৃর� েদওো হেেেি নারীেদর ওপর ,  এিন 

পু ষ সােী সমান দুিন নারী সােী। ্ীেএ শাসেনর নােম মৃদু �হােরর  নুমিখ েখা বমরই িদেেেি। 

পু েষর বহিববােহর এপা , েস েখা বেমররই গ�। বেমরর এপা বেলই েখা েবারএা , েিা�া, িহিাব-

 �ীএােরর সুেযাগ আেি েএােনা ? বমরই েখা পােএ েমদলবােদর েগাপাে। ’ হযা, আপনার  সব  ি েযাগই 
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মূলখ ইসলােমর  পবযািযা। পিরসর বৃি�র আশআাে  িােন বযািযা িদেখ পারিি না। সিাএ বযািযা যিদ 

আপিন, �দীপপির বা  নয েএােনা  াই সিখযএার  েপর িানেখ চান খেব িবেশষােদর সাহাযয িনন।  

�মা্ িদেে দািব এেরেিন সাদােএ সাদা আর এােলােএ এােলা বলার মানুষ আপিন। সিখযই যিদ খাই 

হেে পােএন খেব আপনার এলম েপেএ ইসলাম ও মুসিলমেদর ইিখবাচএ িদএ িনেেও িএিু েলিা 

�সিবখ হওোর এপা। খা িএ হেেেি ? িবেবেএর আদালেখ দাঁিপেে বুেএ হাখ িদেে িনেিেএ �� এ ন 

খা এেরেিন িএ-না। আপিন িনেিেএ ‘আিমে্র িশএার ’ বেলেিন।  পচ বা�েব আপিন আিাা নন ; 

আিম্এারী। আপিন আিম্ এেরেিন েএািি মানুেষর িববাস ও েচখনার বািখঘের। আঘাখ এেরেিন 

 সসিয মানুেষর  ােলাবাসার শীষরিব�ুেখ। ইসলাম  নুসারীেদর  ােলা এী এী গ্ হেখ পাের , খারা 

এখিা সুনাগিরএ খা িানেখ আপিন  ই িলসেএর সাহাযয িনেখ পােরন :  
( Uhttp://www.dailynayadiganta.com/2010/12/04/fullnews.asp?News_ID=248274&sec=6 U)  

 বার আিস �াখৃ�খীম �দীপপিরর এপাে। আপিন িলেিেিন , ‘ি�ার েহােসন সব বমরেএই দােী 

এেরেিন নারীর �াবীনখািবেরাবী িহেসেব ,  নযিদেএ মাহবুব হাসান যুি�র আআে না িনেেই সবার ওপের 

খার ইসলামেএ �িখ�া এরার আ�া্ েচ�া চািলেে েগেিন  বস িখিন খার সবরেশষ েলিার (সসিযা:৩) 

েশষিদেএ বেলেিন , িখিন বুএ উিঁচেে গবর এের বলেখ পােরন , যারা পদরা এের খারা   পযরা ই  

িিিিসেের িশএার হনিন। এপািা েমােিও সখয নে।’   

গে� বি্রখ মুসিলম  বস খসিলমা-ি�ারেদর মেখা েশএপ , ঐিখহয ও আদশরচুযখ িএিু মুসিল েমর 

 প�চাের � ািবখ হেে আপনার মেখা  েনএ  মুসিলম  াই-েবানই মেন এেরন , ইসলাম খার 

 নুসারীেদর �াখৃ�খীম েখা দূেরর এপা  মুসিলমেদর  মানুষ  াবেখ িশো েদে। মুসিলম-মুসিলেম 

স�এর বেমরর আর মুসিলম- মুসিলেম স�এর রে�র। ইসলাম মেখ , পৃিপবীর সবর�পম মানব িিেলন 

বাবা আদম আলাইিহস সালাম। বমর-ব্র িনিবরেশেষ পরবখরী সবাই খার সাান। েস িহেসেব পৃিপবীর সব 
মানুষেএই র� স�েএরর  াই  বস  এই ��ার সৃি� িহেসেব স�ান েদবার িশো েদে ইসলাম। েসই 

মানবখাবাদী ইসলামেএ যিন  নয বমরগেলার সে�  এই এাখাের  েন খসিলমা-ি�াররা সমােলাচনার 

খীের িব� এেরন। ্বু খাই নে , েয ইসলাম  িবএারহারা নারীর েপিেন �পম দাঁপােলা , নারীেএ েযিােন 

মানুষ িহেসেব �ীএারই এরা হেখা না , েসিােন খােদর মা-েমেে-েবান ও ্ী �েপ মযরাদা �িখ�া এরেলা , 

িীবেনর �িখিি �ের খােদর  িবএার িনি�খ এরেলা , িদবােলােএর মেখা পির�ার সাময ও মানবখার বমর 

েস ইসলামেএ যিন েএউ েিাঁপা যুি�েখ আঘাখ এের , খিন ‘যুি�র আআে না িনেে ’ খা �িখ�া এরার 

আ�া্ েচ�া চালােনাই েখা যুি�যু�।   

‘যারা পদরা এের খারা   পযরা ই িিিিসেের িশএার হনিন ’- আপনার মেখ ‘এপািা েমােিও সখয নে ’। 
আমার মেখ   এপা   বশযই সখয। �মা্ িহেসেব আপিন েয গােনর এিল খুেল বেরেিন খা-ই আমার 

�মা্। ‘আলখা রাাা পােে আবার নূপুর পেরেি , েবারএা পরা েমেে পাগল এেরেি। ’   বােএয েবারএা 

পরা েমেের এপা আেি িাএ। িএ� খােখ   এপাও আেি েয , েস েবারএা েদেি পাগল হেিন , পাগল 

হেেেি খার রাাা পােে ‘ সু� হদেে’ বপেখালা নূপুেরর িন�ন আওোি ্েন। ইসলাম নারীেএ ঘেরর 

http://www.dailynayadiganta.com/2010/12/04/fullnews.asp?News_ID=248274&sec=6�
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বাইের আসার সমে নূপুর পােে িদেখ িনেষবই এেরেি।   এপার �িখ �েেপ না এরার ফেল েবারএাও 

খােএ আ�াহর িনেদরশে ালা পু েষর েলালুপ দৃি� েপেএ বাঁচােখ পােরিন। আর িুনীরা যােখ এু িচপূ্র 

আেবদেনর িশএার না হে েসিনযই নারী-পু ষ সবার িনয দরএার ৈনিখএ িশোর। ৈনিখএ খপা বমরীে 

িশোই পাের নারী-পু ষেএ পররেরর �িখ আ�াশীল এরেখ। ই িিিিস িনমূরেল নারী-পু েষর েয 

আদিশরএ শি� দরএার খার েযাগান িদেখ পাের েএবল বমর।  এমা� নারীেদর শালীনখা আর পু ষেদর 

সসযমই পাের ই িিিিসেের মেখা সামািিএ  াইরাস িন মূরল এরেখ। বলাবাহলয ,    ি� াইরােসর সবেচ 

বপ েযাগানদাখা ইসলাম।   

আপিন আেরা বেলেিন , ‘নারী ও পু ষ সমমযরাদাস�স  িােন েএউ এাউেএ মু� এরার  ার  পর্  

এেরিন।’ বিল, নারী-পু ষ েএউ এাউেএ মু� এরার  ার  পর্  এরেব েএন ?  দুই সিার মহান ��া 

আ�াহই   দািে�  পরন এেরেিন পররেরর �িখ।  েএ   পেরর �িখ আ�াশীল ও দািে�বান হবার 

মবয িদেেই নারী-পু ষ মু� ও সুিী হেখ পাের। নারী-পু ষ েখা সমমযরাদাস�স নে। িএিু েেে� খারা 

সমান হেলও �াে েেে� েএাপাও নারীরা আবার েএাপাও পু ষরা েবিশ মযরাদাস�স। আর ইসলাম 

নারীেএ িএিুিা সুিববা িদেেিিল যিন মানেিন , খাহেল ইসলাম �াবীনখা ও মুি� িদেেেি খা মানেিন না 

েএন? আ�া, মুি� ও �াবীনখার �েোিন েএন?  বশযই মানুেষর েমদিলএ  িবএার িনি�খ এরার িনয। 

ইসলাম েখা খা িনি�খ এেরেিই ; উপর� েচদ�শ বির আেগ  মন িএিুও এেরেি স যখাগবরী িািখগেলা 

যা এেরেি মা� গখ শখাাীেখ  েস।  

‘ইসলাম �িখ�ার সে� সে� পু ষখেেরও িে হে , পদরার আপােল ও ঘের  ুএেখ হে নারীেএ ’-  মন 

আষােঢ় গ� আপিন েপেলন েএাপাে? মুসিলমেদর বাদই িদলাম আপনার এপােএ িমপযা �মাে্  মুসিলম 

মনীষীবৃে�র পযরা� ব�বযই যেপ�। ই�ারেনেি  ুেএ আপিন েযেএােনা সমে খােদর ব�বয েদেি িনেখ 

পােরন। ডা. িািএর নােেএ ও আহমদ িদদােখর ব�বযও েচাি  বস হদেের দুোর িুেল িদেখ পাের। 

খাও আপিন পেপ েদিেখ পােরন ইউিিউেব  ুেএ। পৃিপবীর খাবৎ বেমরিববাসীরাই িােনন , �াএ ইসলামী 

যুেগ নারীরা িিল েশািষখ , বি�খ ও িনযরািখখ। ইসলামই �পম    ব�াে পিরবখরন  েনেি।  এিু 

পেরই আপনার ি�ে এিব সুরাইো এমলা দােসর মুেিও ্নেবন েস এপা।   

ি�ে �দীপ , আরব নারীেদর  ব�ার এী িােনন আপিন ? আরবেদর স�েএর আপনার াান িন�ে 

পেপাখদু�  এেচািা িববিমিডোর সরবরাহ এরা খপয পযরা সীিমখ। আমােদর েদেশ েযিােন 

�িখিনেখই েযদখুেএর িনয নারীেএ �া্ িদেখ হে , এনযাদাে�� িপখার হদেিবদারী আহািারী ্নেখ 

হে, েসিােন ইসলাম েপেএ  েনএ দূের চেল যাওোর পরও েসদিদ আরেব আি পযরা েযদখুেএর বিল 

হেখ হে না েএােনা নারীেএ। এনযা সাােনর িপখা হওোে পিরখাপ এরেখ হে না েএােনা িপখােএ। 

েিেলর িপখােদর েচেে বরস েমেের বাবারাই েবিশ সুিববা ে াগ এের পােএন। আমরা �ােই েদিি 

িবেদেশ িগেে  েনেএই েসেদেশর েমেেেদর িবেে এের েদেশ িনেে আেসন।  েনএ উসখ ও স য 

েদেশর েমেেেদরও িবেে এের আনেখ েদেিিি  িবরল ােব। িএ� েসদিদ েমেেেএ িবেে এের  েনেি , 

 মন এাউেএ েদিিিন  িেনা। এার্ , েসিােন েমেেেএ িবেে এরার িনয �াে লাি িােনএ িরোল িমা 
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িদেখ হে। যার মািলএ হন েমেে ও েমেের বাবা। আরেবর েসসব নারীই েনশাে আস� যারা ইসলাম ও 

েদেশর আইনেএ বুেপা আ�ুল েদিিেেেি।  খ ব খােদর দাে খােদরই িনেখ হেব ; ইসলাম বা রা� েনেব 

েএন?  

ইবর নারী না পু ষ খা িনেে েখা   পযরা েএােনা েি�ার সেচখনেএও �� খুলেখ েদিিিন ; আপনােএই 

�পম েদিলাম।  নয বমর সরাসির ইবরেএ নারী বা পু ষ বেলেি খােখ এী হেেেি ?  নয বমর েখা 

ইবরেএ এখ িএিুই না াাওিরেেেি। মুসিলমরাই িনেির েপেএ খাঁেএ িএিু বানােিন। িখিন িনেি যা 

বেলেিন মুসিলমরা েস  নুযােীই খাঁেএ িলে�র উে�র রােি। আপনার আেরএিি  ি েযাগ , মাহবুব হাসান 

পি�মা নারীেদর উদাহর্ েিেন েবারএােএ িােে য এরেখ েচেেেিন।  এদম ডাহা  ুল খপয। এপাে 

এপাে যারা পি�মােদর উদাহর্ িদেে আমােদর িশো িদেখ চান , েচাি বুেি যারা পি�মােদর  নুসর্ 

এেরন, খােদর েচাি িুেল িদেখই পি�মা নারীেদর দৃ�াা উপ�াপন এরা হেেেি।    

 ারেখর �িযাখ এিব সুরাইো এমলা দােসর ইসলাম �হে্র দৃ�াা েদোে আপিন যার পর নাই  বাএ 

হেেেিন।  বাএ আরও হেবন যিদ িনেচর  ই িলসেএ িগেে ইসলােমর �িখ খাঁর আ�িনেবদন ও আ�ার 

 মূলয বাএযগেলা �চেে পেপ েদেিন। উইিএিপিডোর েসই বািস ও েসেএেল এেেএিি বাএযই েএবল 

েচােি পপেলা আপনার?   খিএিু আপনার েচাি  পােলা এী এের! খািাপা উইিএিপিডোর ওই িলসেএও 

েখা আপনার ব�েবযর সপেে েখমন িএিু েনই। িলসএিি  ই :  
( Uhttp://www.shomoy24.com/index.php/2009-09-29-07-58-17/20-2009-09-29-07-56-
50/16884-2010-11-09-05-32-57U)    

১৯৯৯ সােলর ১২ িডেস�র েএরালার েএািচন শহের  এ সািহখয সে�লেন ড. সুরাইো দাস  াষ্ েদন। 

ওই সে�লেন  ারেখর বহসসিযএ রািনীিখিবদ , সািহিখযএ, এিব, পিখখ, গেবষএ সাসবািদএসহ িবদ� 

বযি�� উপি�খ িিেলন। িখিন েসই  াষে্ বেলন , ‘দুিনোর মানুষেদর আি আিম  এপা িানােখ চাই 

েয, আিম ইসলাম �হ্ এেরিি। ইসলাম শািা , স�ীিখ �াখৃ�  বস  ােলাবাসার বমর। ইসলাম  এ 

পূ্রা� িীবন িববান। আমার  ই িস�াা েএােনা আেবগখািপখ িস�াা নে।  ই িস�াা �হে্র আেগ 

আিম গ ীর িন�া  বস ৈবেযরর সে� দীঘরিদন যাবৎ পপােশানা এেরিি। আিম  ই িস�াো উপনীখ হেেিি 

েয,  নযানয  েনএ েসদ�েযরর পাশাপািশ ইসলাম নারীেএ আ�রোর  নু ূিখ িশো িদেেেি।  ই 

আ�রোর  িবএার নারীর  ীষ্ �েোিন বেল আিম মেন এির। আিম ইসলাম �হ্ এরার এারে্ 

 সসিয েিাদার পিরবেখর আমােএ  এ েিাদার উপাসনা এরেখ হেব।  িন রমযান মাস চলেি। 

মুসিলমেদর িনএি  খযা পিব�  ই মাস।  ই মােস আিম আমার িচিেচখনাে ৈববিবএ পিরবখরন 

 েনিি। আিম েিেন বুেব সাােন সু� মি�ে� েঘাষ্া এরিি েয , আ�াহ িাপা েএােনা মাবুদ েনই  বস 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওোসা�াম আ�াহর রাসূল।  খীেখ আমার েএান বমরিববাস িিল না। 

মূিখরপূিার �িখ িবর� হেে আিম নাি�এখা �হ্ এেরিিলাম।  িন আিম েঘাষ্া এরিি , আিম  এ 

আ�াহর  বাদখ এরেবা। েএােনা রএম পাপরএয না এের িািখ-বমর-ব্র-িনিবরেশেষ আ�াহর সএল বা�ােএ 

আিম  ােলাবাসেবা।’  

http://www.shomoy24.com/index.php/2009-09-29-07-58-17/20-2009-09-29-07-56-50/16884-2010-11-09-05-32-57�
http://www.shomoy24.com/index.php/2009-09-29-07-58-17/20-2009-09-29-07-56-50/16884-2010-11-09-05-32-57�
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পরবখরীএােল  এ েিিলি শন সাোৎএাের িখিন বেলন , ‘এােরা চােপর মুেি আিম ইসলাম �হ্ এিরিন। 

 িা আমার �াবীন িস�াা। আিম েএােনা সমােলাচেএর সমােলাচনার পেরাো এির না। আিম আমার ঘর 

েপেএ সএল মূিখর  পসার্ এেরিি। আি আমার মেন হে� আিম নো িজ লা  এেরিি। ’  

িাইমস  ব ইি�োেএ েদো  এ সাোৎএাের ১৯৯৯ সােলর ১৫ িডেস�র ড. সুরাইো এমলা বেলন , 

‘ইসলামী িশোর মেবয নারীেদর েবারএা আমােএ দা ্ � ািবখ এেরেি। মুসিলম নারীগ্ সাবার্খ 

 ই েপাশাএ পিরবান এেরন। �এৃখপেে নারীেদর িনয েবারএা  এ ওো�ারফুল েপাশাএ। েবারএা 

নারীেদরেএ পু েষর েলালুপ দৃি� েপেএ েহফা যখ এের। নারীেএ িবেশষ রএেমর িনরাপিার িনে�েখা 

েদে।’  

িখিন খােদর বেলন , ‘আমার িস�াা আপনােদর এােি িব�েএর মেন হেব। িএ� িএ এরেবা বলুন , 

খপাএিপখ �াবীনখাে আিম  িখ� হেে পেপিি। নারীরা ন� েচহারাে �াবীন ােব ঘুের েবপােব  সব 

আমার েমােিই পি� নে। আিম চাই না েএােনা পু ষ আমার �িখ খীে  দৃি�েখ খাএােব। আপনারা 

্েন  বাএ হেবন, েবারএা পিরবান এরার এারে্ আিম আ�রোে  বস িনেিেএ েহফাযখ এরার িবেশষ 

আন�  নু ব এরিি। আিম লেয এরিি েযসব নারী পদরা এের  নযরা খােদর স�ান এের। েএউ খােদর 

 এারে্ উখয� এের না।’  

�দীপ আপিন িলেিেিন , ‘গখ দশ বিের মসিিদ , মি�র, মা�াসা, িগিরা, পযােগাডা  েনএ েবেপেি , 

েবেপেি েচার , বািপার, সোসীও  বস  েনএ এেমেি  ােলা মানুেষর সসিযা। খাহেল বেমরর িাদু িদেে 

েয নারী িনযরাখন েপেএ ্  এের  সব সমসযার সমাবান সাব নে ,  ই মাহবুব হাসােনরা এী ােব খা 

 �ীএার এেরন ?’  এেচাি িদেে েদেি এপা বলেল খা হে সেখযর  পলাপ। বমরীে �িখ�ান েবেপেি 

বেল  পরাবী বােপিন। মানুেষর সসিযা বৃি�র সে� আনুপািখএ হােরই েবেপেি সবিএিু। আপিন িাএই 

বেলেিন নারী িনযরাখন েপেএ ্  এের  সব সমসযার সমাবান বেমরর িাদু িদেে সাব নে। খেব সাব 

িএ িদেে খা বেলনিন। হযা , সাব  এমা� বেমরর পূ্র  নুগখয ও  নুশীলন িদেে। �দীেপর আেলা িদেেও 

িএ ি�ার-পিররা েদিেখ পান িশিেেখর সসিযা যখ বাপেি সুনাগিরেএর সসিযাও এমেি খখ ? িএিুিদন 

আেগ সসবাদ েবিরেেিিল এী ােব েদেশর সেবরা� িশিেখ  এদল মানুষ পরীোে �যুি�র সাহাযয িনেে 

নএেল সাহাযয এেরন! �পম আেলােখ িিবসহ িাপা হেেিিল  এিন এেলি িশেএ এী ােব আবুিনএ 

�যুি� এােি লািগেে আপন িা�ীেদর সে�  ৈবব েমলােমশা এের খার িিব সবর� িিপেে িদেেেিন! 

  ােব  সসিয উদাহর্ই  িােন হািির এরা যাে।    

বনুবর ি�ার ও �দীপ, আপনারা যখ সামািিএ ও চািরি�এ সমসযা িচিিখ এেরেিন  বস আেরা েযসব 

িচিিখ এরা হেে পােএ - সবগেলার মূেল রেেেি ৈনিখএ খপা বমরীে িশো ও খার  নুশীলেনর   াব। 

আমরা মুসিলম, খেব ইসলামেএ িনেিেদর িীবেনর �িখিি পেবরর িদএিনেদরশএ না েমেন েএবল এিখপে 

আচার িনেে বয� পািএ।    ব�ার পিরবখরন যখিদন না হেব , যখিদন আমরা ইসলােমর পূ্র  নুগখ না 

হেবা, যখিদন �িখিি নাগিরএ ৈনিখএ বেল বলীোন হেব ,  সব সমসযা বাপেব ৈব এমেব না। মিহলা 

িশেএ স�েএর আমােদর যুব সমােির  েনেএরই েয দৃি� ি� খা ওই ৈনিখএ িশোর ৈদনযখারই দিলল। 
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খাই আসুন শািাপূ্র সমাি গপেখ , �গরখুলয েদশ গপেখ আমরা সবাই ৈনিখএ িশোে আেলািএখ হই। 

পেপাখ ও দলাদিল বন এের �এৃখ াােনর আেলাে উাািসখ হই। আসুন আমরা বি দৃি� ি� িনেে 

��া ও ��ার িশোেএ না েদেি সেফদ  পিআল হদে িনেে বমরীে াান  িরন এির। � ু আমােদর সহাে 

েহান।  


