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নারীেদর �িত েখালা িচিঠনারীেদর �িত েখালা িচিঠনারীেদর �িত েখালা িচিঠনারীেদর �িত েখালা িচিঠ    
আলী হাসান ৈতয়ব 

 

ি�য় েবান, িব-াস কর েতামার সমােলাচনা করা আমার অিভ�ায় নয়0 েতামােক ম1 

ঠাওরােনােতও েকােনা লাভ েনই আমার0 ধম4 চচ4া কর বা না কর, পদ4া েমেন চল বা না 

চল এমনিক আমােক ভােলা 7ান কর বা ম1Ñ তুিমও আমার েবান0 েগাড়ায় আমােদর 

বাবা-মা অিভ:0 েয েদশ বা েয ধেম4রই হও না েকন আিদ িপতার এ স%ক4 নস=া> কের 

সাধ= কার ? ি@জ, আমার কথাBেলার ওপর একবার েচাখ বুলাও0 একটুখািন েভেব েদখ 

েখালা মেন0  

তুিম ভাবেছা, পৃিথবী আজ অেনক দূর এিগেয় েগেছ0 সাফল= ও সমৃিHর শীষ4 চূড়ায় 

উপনীত হেয়েছ0 ধুিলর ধরা ছািড়েয় মানুষ এখন েপKেছ েগেছ নানা Lেহ-উপLেহ0 সারা 

িব- এখন আমােদর হােতর মুেঠায়0 সুতরাং এখন পদ4া করা মােন মধ=যুেগ িফের যাওয়া0 

পদ4া করা মােন িনেজেক বিMত করা0 আমােদর মুিN নারী Oাধীনতায়0 মুিN ইসলাম 

উেপPায়0  

ইিতহাস পেড় েদখ, ইসলামই সব4�থম নারীেক মুিN িদেয়েছ0 নারীেক েভােগর পণ= হেত 

েদয়িন শািRর ধম4 ইসলাম0 একমাS ইসলামই কন=া সRান �িতপালেনর পুরTার েঘাষণা 

কেরেছ জা:াত0 ইসলামই পুVেষর চািরিSক Wিচতা যাচাইেয় Xীর সাফাইেয়র কথা 

বেলেছ0 ইসলােম েকােনা সুেযাগ রাখা হয় িন মােক বৃHাYেম েরেখ বউ িনেয় সুেখ থাকার 

অথবা জেZর পর েথেক িনেয় মৃতু= পয4R েকােনা পেব4 মােক অবমূল=ায়ন করার0 Xী, কন=া 

ও মাতাÑ নারী জীবন েতা এর বাইের নয়0 এ েPSSেয়র েকােনািটেতই ইসলােমর েচেয় 

েবিশ িদেত পােরিন েকােনা ধম4 বা েকােনা জািত0  

আমার ভািস4িট পড়–য়া েবান, তুিম পা\ােত=র েমিক Oাধীনতায় �বিMত হেয়া না0 

স=ােটলাইট চ=ােলনBেলার ]দয়কাড়া িচS েদেখ েধাকঁায় পেড়া না0 নাটক-িসেনমা আর 

ইউেরাপ-আেমিরকার সুেখর ছিব েদেখ িনেজেক হতভাগী েভেবা না0 পি\মা সমােজর 

একটু েভতেরর খবর িনেলই জানেত পারেব বা_ব অব`া0   

যারা িনয়িমত খবেরর কাগজ পেড়ন তােদর িজে7স কের েদখ- �ায়ই পিSকায় সংবাদ 

আসেছ পি\মা তVণীরা তথাকিথত Oাধীনতার েশকেল (!) হািঁফেয় উেঠেছ0 তােদর মেধ= 
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ইসলাম ধম4 Lহেণর হার সবেচেয় েবিশ0 Daughter of another নামক একিট বইেয়1 

চি�শজন মািক4ন তVণীর (কিথত নারী Oাধীনতা পিরহার কের) পদ4ার ধম4 ইসলাম 

Lহেণর গl তুেল ধরা হেয়েছ0 তারা সবাই নারী Oাধীনতার Omপ �ত=P কেরেছন0 এ 

Oাধীনতােক তারা কৃিnম ও �পM এবং ইসলােমর পদ4া িবধানেক মুিN ও সুরPা বেল 

আখ=ািয়ত কেরেছন0 বৃেটেনর সান েড এoে�স পিSকার মিহলা সাংবািদক িরডিল- িযিন 

আফগািন_ােন তােলবানেদর েবারখা িনেয় বাড়াবািড়র কেঠার সমােলাচক িছেলন0 িতিনই 

িকp পরবত4ীেত সংবাদ সে(লন কের ইসলােমর পদ4ার ছায়ােক শািRর িঠকানা বািনেয় 

েনন0 নারী Oাধীনতার নােম েযৗন Oাধীনতার দািবদার তসিলমা নাসিরন েয ভারেত আYয় 

িনেয়েছন েস ভারেত তারই মত েখালােমলা েলখােলিখর জন= আেলািচত মালায়লম ও 

ইংেরিজ ভাষার েলিখকা কমলা দাস এখন ইসলাম Lহণ কের পদ4া করেছন0 এমন নিজর 

একিট দু’িট নয় অেনক0 এেদর সবাই সুিশিPতা0 এরা েকউ আেবেগর বেশ বা চােপ 

পেড় ইসলাম কবুল কেরন িন0   

উsািভলাষী েবান আমার, ইসলােমর সীমানায় েথেক তুিম সবই করেত পার0 যিদ পড়েত 

চাও তেব যত ইেt পড়েত পার0 ব=বসা, চাকুির িকংবা যা ইেt তা-ই করেত পার0 Wধু 

পদ4া লuন কেরা না0 শিরয়েতর গিv অিতwম কেরা না0 মেন েরেখা, ইসলাম েতামার 

অLযাSায় বাধা নয়0 পদ4াও অRরায় নয় �গিতর পেথ0 ইসলাম চায় তুিম েযখােনই থাক 

েতামার সতীx, েYyx এবং স(ান রPা েহাক0 েতামার েকামলতা, েসৗ1য4 এবং ভzতা 

বজায় থাকুক0 ইসলাম েতামােক বি1 করেত ইtুক নয়0 েকােনা চিরSহীন েযন েতামােক 

কলংিকত না করেত পাের, ছেল-বেল-েকৗশেল তথা েকােনাভােবই েতামােক অপমািনত না 

করেত পােরÑ এই ইসলােমর অে{ষা0  

আমার Tুল-কেলজগামী েবান, বখােটেদর ইভিটিজং েথেক বাঁচেত চাও? এেসা পদ4ার 

আYেয়0 অমানুষেদর এিসড স|াস েথেক বাঁচেত চাইেলও এেসা পদ4ার িনরাপnায়0 

েযৗতুক েতামােক িদেত হেব না বরং নগদ েমাহরানা িদেয় েতামােক িনেয় েযেত বাধ= হেব 

যিদ তুিম িহজােব সুেশািভত হও0 এ আমার দািব নয়; বা_বতা0 পিরসংখ=ান েদখেলই 

জানেত পারেব পদ4ানশীনেদর অlজনই এসব অমানিবকতার Oীকার হয়0  

                                                 
১. কেয়ক বছর আেগ ঢাকা েথেক ‘অন=পেথর কন=ারা’ নােম বইিটর অনুবাদ �কািশত হেয়েছ0 
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েবান, আধুিনকতার নােম তুিম িনেজেক অস(ান ও অিনরাপদ কেরা না0 েহদােয়েতর 

আেলা বিMতেদর �চার-�পাগাvায় িব�াR হেয়া না0 ওরা বুঝােত চায়, সভ=তা ও 

িব7ােনর অভূতপূব4 উ>কেষ4র এই যুেগ আবার ধম4 েকেনা? সভ=তাগব4ী এসব মানুেষর 

অপ�চাের তুিম �ভািবত হেয়া না0 ওরা জােন না এর আেগও পৃিথবীেত তােদর মত 

সভ=তাগব4ী জািত িছল0 তারা আজ েকাথায়? বল, স�মা\েয4র তাজ মহল এবং িপরািমড 

যারা গেড়েছ তােদর েকউ িক পৃিথবীেত েবঁেচ আেছ? দয়াময় আ�াহ কত সু1র কের 

ইরশাদ কেরেছনÑ 
يَن ِمْن َقبِْلهِ  ِ

6
يَْف َ>َ; َ:قِبَُة �7

َ
�ِْ@ َفيَنُْظُر<� ك

َ ْ
ْم يَِسAِ �>Bُ �أل

َ
فَل
َ
F Aِ ��ًَثَاI>َ Jً َشد6 قُو6

َ
F>َ ِمنُْهْم َLَ

ْ
ك
َ
F ْم َ>نُو�

ْلQَ َقنُْهْم َما َ>نُو� يَْكِسبُوَ; 
َ
F َفَما @ِْ�

َ ْ
 ) TU(�أل

‘তারা িক পৃিথবী �মণ কের িন, তাহেল তারা েদখত, তােদর পূব4বত4ীেদর পিরণাম েকমন 

হেয়িছল? তারা পৃিথবীেত িছল তােদর েচেয় সংখ=ায় অিধক0 আর শিNেত ও কীিত4েত 

তােদর েচেয় অিধক �বল0 অতপর তারা যা অজ4ন করত তা তােদর কােজ আেস িন0’2 

আমার ি�য় েবান, mপ বা তাVেণ=র েজায়াের েভেস েযও না0 েদেহর শিN ও েসৗ1েয4র 

েকােনা `ায়ীx েনই0 িতিন চাইেল েয েকােনা সময় তা েকেড় িনেত পােরন0 েদখ কত 

সু1রী েরাগ বা দুঘ4টনার িশকার হেয় িচরিবদায় েনয়0 কতজন না মের প�ুx বা অ�েxর 

অিভশাপ িনেয় েবঁেচ থােক0 তুিম েয এর অসহায় িশকাের পিরণত হেব না তার িক 

েকােনা িন\য়তা আেছ? পৃিথবীেত কত সু1রীই েতা ইিতহাস হেয় আেছ; িকp তারা িক 

েকউ মৃতু=র দংশন েথেক বাঁচেত েপেরেছ? ]দয়কাড়া েচহারা েদিখেয় অহংকােরর সে� 

পথ চেলা না0 জগত অিধপিতর ভাষায়  :  
 
ً
بَاXَ ُطوال ِ

ْ
Y� لَْن َيبْلَُغ>َ @َْ�

َ ْ
ِْرَ\ �أل

َ
�ِْ@ َمرًَحا �ِن6َك لَْن [

َ ْ
 َيْمِش Aِ �أل

َ
 )a`(َ<ال

‘েতামরা ভূ-পৃেy বড়াই কের চেলা না; তুিম েতা কখেনা ভূিমেত ফাটল ধরােত পারেব না 

এবং কখেনা পাহাড় সমান উsতায় েপKছেতও পারেব না03 

�াণি�য় েবান, তুিম িক জান েবপদ4ার কুফল িক? পদ4ার �িত যত অবেহলা করা হেt 

নারীর �িত সিহংসতা ততই বাড়েছ0 জািত িহেসেব আজ আমরা আেগর েচেয় েবিশ 

িশিPত0 িকp বল, নারীেদর �িত সামািজক অনাচার েবেড়েছ না কেমেছ? িনত=-নতুন 

                                                 
২. সূরা গািফর : ৮২0 
৩. সূরা আল-ইসরা : ৩৭0  
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প�ায় নারীেদর ওপর িনয4াতন করা হেt0 এই পদ4া লuনই িকp অৈবধ েযৗন স%েক4র 

�থম ধাপ আর নারী-পুVেষর অৈবধ েমলােমশাই েয িনি\ত মৃতু=র পেরায়ানা িনেয় 

এইড�-এর মেতা নানা েরাগ েডেক আেন, তা েতা আজ অমুসিলমরাও Oীকার করেছ0  

ি�য় অমুসিলম েবানরা আমার, আপনারাই পেড় েদখুন সুরাইয়া দােসর মেতা একজন 

Oাধীনেচতা, �গিতবাদী ও �খ=াত ইংেরিজ ভাষার কিব ব=িN পদ4া স%েক4 কী বেলেছন0 

১৯৯৯ সােলর ১২ িডেস�র েকরালার েকািচন শহের এক সািহত= সে(লেন িতিন ভাষণ 

েদন0 েস সে(লেন ভারেতর ব�সংখ=ক রাজনীিতিবদ, সািহিত=ক, কিব, পিvত গেবষক 

সাংবািদকসহ িবদ� ব=িNx উপি`ত িছেলন0 ড�র সুরাইয়া কমলা েসখােন তারঁ ভাষেণ 

বেলন, ‘দুিনয়ার মানুষেদর আজ আিম একথা জানােত চাই েয, আিম ইসলাম Lহণ 

কেরিছ0 ইসলাম শািR, স�ীিত �াতৃx এবং ভােলাবাসার ধম40 ইসলাম এক পূণ4া� জীবন 

িবধান0 আমার এই িসHাR েকান আেবগতািড়ত জজবািত িসHাR নয়0 এই িসHাR 

Lহেণর আেগ আিম গভীর িনyা এবং ৈধেয4র সে� দীঘ4িদন যাবত পড়ােশানা কেরিছ0 আিম 

এই িসHােR উপনীত হেয়িছ েয, অন=ান= অেনক েসৗ1েয4র পাশাপািশ ইসলাম নারীেক 

আ�রPার অনুভূিত িশPা িদেয়েছ0 

এই আ�রPার অিধকার নারীর ভীষণ �েয়াজন বেল আিম মেন কির0 আিম ইসলাম Lহণ 

করার কারেণ অসংখ= েখাদার পিরবেত4 আমােক এক েখাদার উপাসনা করেত হেব0 এখন 

রমযান উপাসনা করেত হেব0 এখন রমযান মাস চলেছ0 মুসলমানেদর িনকট অত=R 

পিবS এই মাস0 এই মােস আিম আমার িচnেচতনায় ৈব@িবক পিরবত4ন এেনিছ0 আিম 

েজেন বুেঝ স7ােন সু` মি_ে� েঘাষণা করিছ েয, আ�াহ ছাড়া েকান মাবুদ েনই এবং 

েমাহা(দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর রাসূল0 অতীেত আমার েকান ধম4িব-াস 

িছল না0 মূিত4পূজার �িত িবরN হেয় আিম নাি_কতা Lহণ কেরিছলাম0 এখন আিম 

েঘাষণা করিছ েয, আিম এক আ�াহর এবাদত করেবা0 েকান রকম পাথ4ক= না কের 

জািত-ধম4-বণ4-িনিব4েশেষ আ�াহর সকল বা1ােক আিম ভালবাসেবা0’ 

পরবত4ীকােল এক েটিলিভশন সাPা>কাের িতিন বেলন, ‘কােরা চােপর মুেখ আিম ইসলাম 

Lহণ কিরিন0 এটা আমার Oাধীন িসHাR0 আিম েকান সমােলাচেকর সমােলাচনার পেরায়া 

কির না0 আিম আমার ঘর েথেক সকল মূিত4 অপসারণ কেরিছ0 আজ আমার মেন হেt 

আিম নয়া জZ লাভ কেরিছ0’ 



 6

টাইমস অব ইি�য়া পিSকােক েদয়া এক সাPা>কাের ১৯৯৯ সােলর ১৫ই িডেস�র ড�র 

Wরাইয়া কমলা বেলন, ‘ইসলামী িশPার মেধ= নারীেদর েবারকা আমােক দাVণ �ভািবত 

কেরেছ0 মুসলমান নারীগণ সাধারণ এই েপাশাক পিরধান কেরন0 �কৃতপেP নারীেদর 

জন= েবারকা এক ওয়া�ারফুল েপাশাক0 েবারকা নারীেদরেক পুVেষর েলালুপ দৃি� েথেক 

েহফাজত কের0 নারীেক িবেশষ রকেমর িনরাপnার িনয়\য়তা েদয়0’ 

িতিন তােদর বেলন, ‘আমার িসHাR আপনােদর কােছ ি�য়কর মেন হেব0 িকp িক 

করেবা বলুন, তথাকিথত Oাধীনতায় আিম অিতy হেয় পেড়িছ0 নারীরা ন� েচহারায় 

Oাধীনভােব ঘুের েবড়ােব এসব আমার েমােটই পছ1 নয়0 আিম চাই না েকান পুVষ 

আমার �িত তী� দৃি�েত তাকােব0 আপনারা Wেন অবাক হেবন িবগত ২৪ বছর যাবত 

আিম �ায়ই েবারকা পিরধান কের আসিছ0 শিপং করার সমেয় সাংTৃিতক অনুyােন 

এমনিক িবেদেশ সফেরর সময় আিম েবারকা পিরধান কেরিছ0 েবারকা পিরধান করার 

কারেণ আিম আ�রPায় এবং িনেজেক েহফাযত করার িবেশষ আন1 অনূভব কেরিছ0 

আিম লP= করিছ েযমন নারী পদ4া কের অেন=রা তােদরেক স(ান কের0 েকউ তােদরেক 

অকারেণ উত=N কের না0 

ড�র সুরাইয়া আেরা বেলন, ‘ইসলাম নারীেক িবিভ:ভােব অেনক Oাধীনতা িদেয়েছ0 

Pমতার �সে� বলা যায় ইসলাম নারী পুVেষর মেধ= েয মমতার ব=ব`া কেরেছ 

ইিতহােসর েকান অধ=ােয় েকান সমােজ অন= েকউ এরকম সম অিধকার, মমতা নারীেক 

েদয়িন0 নারীেক পুVেষর সমান অিধকার েদয়া হেয়েছ0 নারী মা, েবান Xী এবং কন=া 

িহেসেব সকল স%েক4র েPেSই ময4াদার অিধকারী0 নারীেক িপতার Oামীর এবং সRােনর 

স%িnর অংশীদার করা হেয়েছ0 ঘেরায়া জীবেন নারী Oামীর �িতিনিধ এবং Oামীর 

সমকP0 Oামীর আনুগেত=র �ে� বলা যায়0 পািরবািরক জীবেনর শৃ�লার জন= Oামীর 

আনুগত= করা নারীর �েয়াজন0 এই আনুগত= আিম দাসx মেন কির না0 এটা নারী 

Oাধীনতার েমােটই পিরপ�ী নয়0 এই রকেমর আনুগত= ব=তীত সমােজর েকান অংেশ 

শািR-শৃ�লা বজায় রাখা স ব নয়0 ইসলাম এক পূণ4া� জীবন িবধান0 ইসলাম আ�াহর 

িনকট শত4হীন আ�সমপ4েনর নাম0 আ�াহর রাসূেলর শত4হীন আনুগেত=র নাম0 এই 

আনুগত= এবং এই দাসx সিত=কার Oাধীনতার িন\য়তা �দান কের0 তা না হেল মানুষ 

েতা পW হেয় েযত0 েযখােন েসখােন যার তার েPেতর ফসেল মুখ িদেতা0 েমাটকথা 
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ইসলাম একমাS ইসলাম নারীর ময4াদা সমু:ত েরেখেছ0 িহ1ুধেম4 নারীর ময4াদা রPার 

এরকম েকান ব=ব`া লP= করা যায় না0’4 

অতএব এেসা মুিNর পতাকাতেল0 িনরাপnার সুরিPত গিvেত0 পদ4া Wধু েতামার 

ইহকালীন জীবনেক িনরাপদই করেব না, িনি\ত করেব েতামার স(ান-সমৃিH0 আিখরােত 

নাজাত পােব তুিম জাহা:ােমর কlনাতীত শাি_ েথেক0 আর িচরশািRর িঠকানা জা:াত 

হেব েতামার আবাস0 আ�াহ তা ’ আলা আমােদর সবাইেক সিঠক বুঝ িদন0 আমীন0 
 

                                                 
৪. www.somewhereinblog.net/blog/ADITIASIMU/page/30  


