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অসহায় নারীেদর সাহাযয্ােথর্ এিগেয় আ স
(ক)
সালাতুল মাগিরব আদায় কের বাসায় েফরার পেথ মু�ােদর ঘেরর
সামেন মানু েষর িভড় েদেখ থমেক েগলাম। এিগেয় িগেয় যা শুনলাম
তােত আমার আে�ল গুড় ম। দাদার বেয়সী মু�ার বাবা নািক আ�হতয্া
করেত িগেয়িছেলন ! মু�ার মােয়র িচৎকার শুেন েলাকজন এেস দরজা
েভে� তােক উ�ার কের। েমেয়র বেয়সী �ীর কথায় অিত� হেয় নািক
িতিন আ�হতয্া করেত িগেয়েছন। বউ তার কােছ শুধু টাকা চায়
বািড়ভাড়া েদয়ার জনয্ আজ েস খুব েচঁচােমিচ করিছল। উপি�ত
েলাকেদর সামেন িনলর্�ভােব জানােলন আরও িকছু িনজর্লা িমেথ
কথা। েসখােন অবশয্ তার কথায় গলার মেতা েকউ িছল না।
মু�ােদর ঘর লােগায়া দালােনর েদাতলা �য্ােট ওঠার পর �ায়ই েদিখ
ওই মুরুি�েক মু�ােদর ঘের েযে-আসেত। েভেবিছলাম মুরুি�
হয়েতা মু�ার নানা হেবন। িক� ভুল ভাি�েয় িদেলন আমার সহধিমর্ণী।
িতিন নািক মিহলার �ামী। পক্ষা�ের মুরুি�র বয়স েযখােনঅনূয্ন
েসখােন মু�ার মা ’র বয়স হেব পঁিচশ েথেক ি�েশর মেধয! েয েকউ
মু�ােক নাতিন আর তার মােক ভাবেব তার েমেয় িহেসেব। মুরুি�
তার েমেয়র বেয়সী �ীেক �ায়ই গালাগাল কেরন। হাতও তুেলন ৈব
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িক। এসব শুেনই �ীেক বেলিছলাম িবেয় িকভােব হেলা েস ইিতহাস
েজেন িনেত। আিম অিফেস েগেল মু�ার মােক �ায়ই ঘের েডেক
আমার �ী ভােলা-ম� িজেজ্ঞস কেরন। সাধয্মত এটা েসটা িদেয় সাহা
কেরন। িতিনই জানােলন মু�ার মােয়র েবদনািবধুর জীবেনিতহাস।
মু�ার মােয়রা িছেলন এক ভাই একেবান। বাবা অেনক আেগই মারা
িগেয়িছেলন। একা একা তােদর মা লালন-পালেনর কাজ করেত না
পারায় েছেলিট আয় েরাজগার শু কেরন। েসই ভাইিটই এিতম
েবােনর িবেয়র বয্ব� কেরন। �ায় ি�গু বেয়সী এই েলাকিট তার
ভাইেক �ায় বশ কের েফেলিছেলন। তাছাড়া অসহায় েবানেক েকােনা
মত িবদায় করার জনয িতিনও িছেলন উদ�ীব। ফেল িবধবা মা এবং
েখাদ েবানিট স�ত না হেলও একরকম েজার কেরই িবেয় েদন এই
বয়� েলাকিটর সে�। িবেয়র পর যখন ভাইেয়র েচােখর পদর্া সের যা,
তখন বুঝেত পােরন েবােনর কী ক্ষিতই না িতিন কেরেছন
�বীণ েলাকিটর �ী ও স�ান রেয়েছ জানার পর তারা মু�ার মােক
ছািড়েয় িনেত েচ�া কেরন। িবধবা মা বেলন, েতার ভাইেয় ভাত না
িদেল আিম �েয়াজেন মানু েষর বািড়েত কাজ কের েতােক খাওয়াব।
তবুও তুই ওই �তারক েলাকিটর ঘের যাসেন মা। অিচেরই তার েপেট
মু�া চেল আেস। বা�া ন� করার েচ�া কেরও তারা সফল হন িন।
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মু�ার বাবা এ বয্াপাের যেথ� সজাগ িছেলন। িতিন বেল, স�ান হেল
আিম ওেক িনেয় ঢাকায় যাব। ওখােন েগেল েস সতীেনর সে� সুেখই
সংসার করেত পারেব।
�তারেকর কথা কখেনা সতয্ হবার নয়। যা হবার তাই হেলা। সুদূর
নীলফামারী েথেক ঢাকায় এেল তােক সতীেনর ঘের আ�য় িনেত হেলা।
হেত হেলা সতীেনর পেরাক্ষ চাকর। বুেড়া েকােনা খরচা িদেত চায় না
তাই তােকও লািগেয় িদল এক বািড়েত িঝেয়র কােজ। তদু পির চুন
েথেক নু ন খসেলই চেল শারীিরক িনযর্াতন। বাধয্ হেয়ই তােক ও বাি
ছাড়েত হেলা। েয বািড়েত কাজ করেতন েস বািড়র গৃ িহণী এবং
�িতেবিশেদর পরামেশর্ িতিন একিট কুঁেড় ঘের আ�য় েনন।
মু�ার মা এখন অেনয্র বািড়েত কাজ কেরন। এখােন তােক ভাড়া
িদেত হয় পাঁচ শ টাকা। ক’িদন পরপর বুেড়া �ামী এখােন এেস �ামীর
অিধকাের থােকন িঠকই, িক� খরচািদ িকছুই েদন না। এখন মু�ার
েলখাপড়ার বয়স হেয়েছ। তার খরচও টানেত হে� এই অসহায় মােক ।
পাঁচ বছেরর েমেয়িট সারািদন

একা একা ঘের বেস েখলা কের । এ

বািড় ও বািড়েত ঘুের েবড়ায়। দু পুের কাজ কের যা একটু খাবার িনেয়
আেসন তা-ই মা-িঝেয় ভাগ কের খান।
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�ামীর �িত মিহলার আর কত ৈধযর্ েদখােবন। খরচািদ েদবার নাম
নাই। ক’িদন পর এেসই �ীেক মারধর আর অকথয্ ভাষায় গালাগাল
কেরন। এবার তাই মু�ার মা বেলন, আমার খরচ েদন না, আপনার
িন�াপ িশশুিটরও ন, অ�ত ঘর ভাড়ার পাঁচ শ টাকা েদন। আিম আর
পারিছ েন। আমার ওপর দয়া করুন। এসব কথার সূে� কথা কাটাকািট
কেরই িতিন িগেয়িছেলন এই বয়েস গলায় ফাঁস িদেত !
(খ)
আমার বতর্মান মহ�ার েশষ মাথায় রেয়েছ কেয়কিট ছাপ ড়া ঘর। তার
একিটেত ভাড়া থােক রােশেদর মা। সাত বছেরর রােশদ তার বড়
েছেল। ওেক েরেখ পািলেয়েছ তার বাবা। তারপর জীবেনর তািগেদ
িতিন আবার িবেয় কেরন একজনেক। তার ঔরেস জ� েনয় িতনিট
স�ান। তারপর েসও িগেয় িবেয় কের আেরকজনেক। চার চারিট
স�ান িনেয় ঘর ভাড়া কের থাকেত তাই রােশেদর মােক অমানুিষক
পির�ম করেত হয়। িতন বািড়েত সারািদন িঝেয়র কাজ কের েকােনা
রকম িদন গুজরান কেরন। আর সাত বছেরর িশশু বড় ভাই রােশদে
সারািদন েদিখ জীণর্কায় আট মােসর কিন� ভাইিটেক কাঁেধ িনেয় পেথ
েঘারােফরা করেত।

6

একিদন েডেক িজেজ্ঞস কের জানল, মা কাজ কের মানু েষর বািড়েত।
অতএব তােকই পালন করেত হে� েছাট ভাইিটেক। হরেরাজ সুিজ
রা�া কের িফডার িদেয় খাওয়ায়। সময় মেতা ঘুম পািড়েয় েদয়। েগাসল
করায়। কাপড় পরায়। তার সে� েখলা কের। অথচ ওরই এখন েখলা
করার পাড়ার অনয্ িশশুেদর সে�। শীেতর মেধয্ও েদেখিছ অেনক স
সকাল গিড়েয় দু পুর না আসেতই ক�ালসার ভাইিটেক সে� িনেয়
েবিরেয়েছ, অথচ পরেন শীেতর কাপড় েনই। নাক িদেয় সিদর্ গিড়েয়
পড়েছ আবার ওেক িনেয়ই িরমিঝম বৃ ি�েত িভেজ ঘুের েবড়াে�।
মােঝমেধয্ ওেদর মা এেস েদেখ যায় ওরা কী করেছ। েপেটর দােয়
মানু েষর বািড়েত কােজ বাধয্ হেলও মােয়র মন েতা িঠকই পেড় থােক
িশশ দু ’িটর কােছ। িচ�া করেত অবাক হেয় যাই এমন কেয়কিট
িন�াপ স�ান েরেখ কীভােব একজন বাবা অনয্ েমেয়র েপছেন ঘুের
েবড়ায়। িনেজর রে�র এমন মানেবতর অব�া েদেখও তার পাষাণ
হৃদয় গেল ন !
(গ)
এর আেগ আিম িছলাম আেরক মহ�ায়। েয েদাতলা �য্ােট ভাড়া
থাকতাম তার পােশই িছল িলজােদর ছাপ

ড়া ঘর। িতন ঘের িতনিট

দির� পিরবার ভাড়া থাকত। িলজােদর জীবনটাই ওেদর মেধয্ িছল
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সবেচ কে�র। িলজার মা ’র বািড় রংপুেরর ম�া কবিলত হতদির�
পিরবাের। তার িবেয় হেয়িছল ময়মনিসংেহর এক অথর্েলাভীর সে�।
সকােল ঘুম ভাঙার পর জানালার �াস সিরেয় মােঝমেধয্ই আমার �ী
েদখােতন িলজার মা ’র দুঃখ-কে�র নমুনা। িতন পিরবােরর জনয্ বরা�
িছল এক চুলা। তাই সাতসকােল েসখােন েছেল-েমেয়র জনয্ �ত রা�া
কের �াণপেণ ছু েটন েচরাগ আলী হুইল পাউডার ফা�িরেত। দশ বােরা
ঘ�া িডউিট কের েবতন পান মা� আঠার শ ' টাকা। ঘর ভাড়া িদেয়
দু ’িট স�ান িনেয় দু ’েবলা দু’মুেঠা অ� েযাগােতই যা যেথ� নয়। অগতয্া
বাধয্ হেয় তার িকেশার েছেলিটেকও কােজ নামেত হেয়েছ পড়ােলখা
বাদ িদেয়।
েমেয়িট পেড় �য্াক �ুে , েযখােন অক্ষর আর িবেনাদন জ্ঞানই
অ�ািধকার। স�ত কারেণই দু ’েবলা শুধু ভাতটুকুও রা�া করেত চায় না
েস। কমর্�া� মা বািড়েত এেস রা�া করেলই তেব েপেট িকছু চালান
করেত পােরন। অথচ এ বয়েস গরীেবর েমেয়রা িদিবয্ এ কাজ কের
যায়। েছেলিট ওর স�ূণর্ উে�া। কােজর ফাঁেক েস এক ওয়া�
নামাজও ছােড় না। আজান হেল তােক ঘের বি� রাখা স�ব হয় না।
ওেয়ি�ং েমিশেনর েদাকােন কাজ করত। একিদন নামােজ একটু েদির
হওয়ায় নামকা ওয়াে� েবতেনর চাকিরিটও যায় চেল।
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এলাকার মুস �ী ভাইেয়রা তােক একিট দিজর্র েদাকােন ঢুিকেয় ে

ন।

এটা তার জনয্ শােপ বর হেয়েছ। এখন েস েটইলািরংেয়র কাজ
িশখেছ। আেগ িশখেছ পা�ািব বানােনার কাজ। টু প-পা�ািব পরা
একহারা গড়েনর িকেশারিটেক বয্িতবয্� হেয় েয-আসেত েদখেল
িনঘর্াত মেন হেব েস মাদরাসা েথেক বাসায় আসেছ বা আহার েসের
েসখােন িফরেছ। অবনত ম�েক সরল ভি�েত তার পথচলা েদখেল
‘তািলবুল ইলম ’ বেলই �ম হেত

িঠক িকতােব পড়া আদশর্ েকােনা

পাের। দু খীিন মােক সাহাযয্ করেত তার �াণা� েচ�া েয েকােনা
িচ�াশীল মানু ষেক ছুঁেয় যায়।
িলজার মা এত ক� কের েখেয়-না েখেয় সংসার চালান আর যৎিকি�ত
টাকা স�য় কেরন েমেয়র জনয্। যখনই িকছু স�য় গেড় ওেঠ তখনই
তার �ামী েকাে�েক েযন ইিলেশর �াণ পাওয়া িবড়ােলর মেতা স�পর্েন
হািজর হ ন িলজােদর েডরায়। েকামল �াণ �ী কেঠার হেত েচেয়ও
পােরন না তােক িফিরেয় িদেত। এক ঘেরই িকভােব েযন িকেশার
বেয়সী েছেল-েমেয়েক িনেয় থােকন তারা। দু ’চারিদন �ামীর দািব িনেয়
েথেক েখেয় তৃ� হেয় ছেল-বেল-েকৗশেল �ীর স�লটু কু হািতেয় িনেয়
চেল যায় আেরক বউেয়র কােছ।
(ঘ)
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বাজার েথেক িফের বাসার দরজায় একজন মিহলা িভক্ষুকেক েদখে
েপলাম আহার করেত। পাশ কািটেয় ঘের ঢুকেতই সহধিমর্নী বলেলন
দরজা খুেল েমেয়িটেক একটু পরখ কেরা। যােক মিহলা েভেবিছলাম
িতিন আসেল তরুণী। তার বাঁ হাত েনই। ডান হােত আট মােসর েমেয়
েকােল িনেয় বািড় বািড় িগেয় িভেক্ষ কেরন। বা�ািটর জে�র মা
খােনক আেগ কয্া�ার আ�া� হেয় মারা যায় তার বাবা। মিহলা িনেজও
আজ� এিতম। তােক জ� িদেত িগেয় তার মা মারা যান। বাবা মারা
যান আরও আেগ। সহৃদয় ফুফােতা ভাই তােক লাল-পালন কেরন।
অতপর িতিনই তােক িবেয় কেরন। কথাগুেলা শুেন হৃদয় েকঁ
উঠেলও েতমন িকছু করেত পারলাম না। আিম িকছু আর িনজ�
তহিবল েথেক �ী িকছু িদেয় তােক িবদায় িদলাম।
তারপর এক পক্ষ চেল েগেলও অকােল িবধবা হওয়া এ অসহায় মােয়
কথা মন েথেক মুছেত পারিছলাম না। �ীর অব�াও তৈথবচ।
অসহােয়র �িত তার মমতা মােঝমেধয্ আমােকও ছুঁেয় যায়। েয
মহ�ায়ই বাসা েনই তার কােছ এমন অসহায় েমেয়েদর আনােগানা
েদিখ। এ জনয্ই েমেয়িট মা� েসিদেনর পিরচেয় ওেক েভােল িন।
গতকাল িতিন আবার এেসিছেলন। দু ’িদন আেগ িভেক্ষ করেত িগে
িবি�ংেয়র িসঁিড় ভা�ার সময় বা�ািট তার হাত েথেক পেড় যায়।
িন�াপ মায়াভরা েচহারার িশশুিট মাথায় আঘাত পায়। আঘােত েভে�
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যায় তার কিচ হাতখািন। দু ঃেখর এখােনই েশষ নয়। বা�ােক িনেয়
সরকাির হাসপাতােল েগেল েসখান েথেক বলা হয় ১৪শ টাকা লাগেব।
এ ছাড়া ওর ি�টেম� শুরু করা যােব না। িনরুপায় হেয় মা তাই অস
বা�ািটেক হাসপাতােলর ওয়ােডর্ ভিতর্ এক সহৃদয় মিহলার কােছ ের
এেসেছন আমার সহধিমর্নীর কােছ
(ঙ)
এই েলখািট যখন ��ত করিছ, তখনই ৈদিনক �থম আেলার অনলাইন
ভাসর্েন এ িবষেয় ছিবসহ একিট মমর্�শর্ী ঘটনা েচােখ পড়ল। িনে
হুবহু ওই সংবাদ তুেল ধরিছ(সূ� �থম আেলা অনলাইন,
০৮/০৪/২০১২)
‘ক্ষুধা ও দািরে�য্র কােছ হার মানেলন এক মা। মা মােলকা েবগম ম
পাঁচ হাজার টাকার িবিনমেয় নবজাতক আেমনােক িদেয় েদন।
িনঃস�ান �বাসী জাহা�ীর আলেমর �ী নািগর্স েমেয়িটেক দ�ক েনন।
২৮ িদেনর িশশুস�ানে নািগর্েসর কােছ িদেয় েদন মা মােলকা। িক�
এই মােয়র দািরে�য্র সুেযা

িনেয় একিট দালালচ� জিড়েয় েদয়

মামলায়। দালালচে�র ফাঁেদ পেড় মােলকা েবগম

নািগর্স েবগেমর

িবরুে� রাজধানীর তুরাগ থানায় অিভেযাগ কেরন। গত বুধবার িশ
আেমনার দ�ক মা নািগর্স ও মা মােলকা মহানগর হািকম হািসবুল
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হেকর আদালেত হািজর হন। আদালেতর িজজ্ঞাসায় মা মােলকা বে ,
‘সয্া, সাত-আট মাস আেগ আমার �ামী ওবায়দু র রহমান তােক েছেড়
চেল েগেছ। আমােক েকােনা ভরণেপাষণ েদয় না। ১০ মাস ১০

িদন

এই বা�ােক েপেট ধেরিছ। েকান মা চায় তার স�ানেক েবেচ িদেত ?
নািগর্ আপার েকােনা স�ানািদ নাই। আমার বা�ােক মানু ষ করেব
বেল চায়। সয্া , আিম েপেটর দােয় আমার িশশুস�ানেক িদেয় িদিছ।
আিম েতা মা। আমার স�ান ভােলাভােব মানুষ েহাক, এইটা চাই।’
িবচারক বেলন , ‘তাহেল থানায় অিভেযাগ করেলন েকন ?’ এ সময়
মােলকা েবগম বেলন , ‘এই বইেনর েকােনা েদাষ নাই

, সয্ার’

আদালত আবার বেলন , ‘আপিন মা। এখন বলুন , এই িশশুস�ান কার
কােছ থাকেব। তা

আপনােকই িস�া� িনেত হেব ।’ উ�ের মােলকা

বেলন, ‘সয্া, আপনারা জ্ঞানীগুণী মা , আপেনরা যা ভােলা েবােঝন
তা-ই কেরন।’
িবচারক বেলন , ‘এই স�ােনর েতা মােয়র দু েধর �েয়াজন আেছ , তা
জােনন িক?’ ‘হ সয্া, জািন। তয় এক কাজ কেরন , তার পােশ থাইকা
আমরা দুইজেন মানু ষ কির। আিম েকােনা িদন ওই স�ানেক চাইব না।
ও েবােনর মাইয়া। দালােলর ফাঁেদ পইড়া আিম

এই অিভেযাগ

করিছলাম। েবিশ েটহা পাব বইলা। এমুন ভুল আর ওইব না সয্া।’
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িবচারক নািগর্স েবগমেক বেল , ‘েযেহতু স�ােনর বয়স ২৮ িদন

,

মােয়র দু েধর �েয়াজন রেয়েছ।’ আদালেতর আেদেশ বলা হয়, মােলকা
েবগম িশশুস�ানেক লালনপাল

করার জনয্ নািগর্স েবগেমর কাে

েদন। এ িবষেয় একিট হলফনামাও স�াদন কের েদন মােলকা। িক�
মাতৃ�েবােধর তাড়নায় েমেয়েক িফের েপেত চান এবং থানায় অিভেযাগ
কেরন। তেব িবচারেকর কােছ েমেয় লালনপালন করার জনয্ নািগর্সে
েদওয়ার কথা �ীকার কেরন। আদালতেক বেলন , ‘আমার বুেক দুধ
আেছ। তাহেল বা�াটা একটু

বড় হবার পর আফােক েদই , সয্ার’

দির� মােলকা েকাথায় রাখেবন — এমন �ে�র উ�ব হেল মােলকা
বেলন, ‘সয্া, নািগর্স আপার বাসার পােশ বাসা িনমু দুইজেনই মানুষ
করুম’ আদালত মােয়র িজ�ায় িশশুকনয্া আেমনােক েদওয় িনেদর্শ
েদন।
মােলকা েবগম �িতেবদকেক বেলন , ‘স�ান িদেয় িদিছ। িনেজ খািত
পাই না। �ামীও চইলা েগেছ। স�ান মানুষ করমু েকমেন। আর বইেনর
স�ান নাই। তাই এই বইেনের িদয়া িদিছ। ’ নািগর্স বেল , ‘মােলকার
ই�ার িবরুে� তাঁর স�ানেক িন িন। মা হওয়ার ই�া পূরেণর জনয্
তাঁর কােছ এই স�ান িভক্ষা েচেয়ি’
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সেচতন পাঠক মাে�ই জােনন আমােদর সমােজ এমন
রােশদ, িলজা ও মু�ার মােয়েদর অভাব েনই। �িতিট জনপেদই এমন
অসহায় নারীর শত দু ঃখগাঁথা গুমের মরেছ। কজেনর কথাই বা
িমিডয়ায় আেস। দু েয়কজেনর মমর্�শর্ী কািহনী যখন �কাশ 
তখনই নেড়-চেড় বেস েদেশর মানুষ। এই দুখী নারীেদর

,

নয্া েদেশ

বয্ােঙর ছাতার মেতা গিজেয় ওঠা িবেদশী মদদপু� এনিজওর সংখয্া
হােত েগানার মেতা নয়। গরীবেদর িনেয় বয্বসা করার মেতা িবেবক
�িতব�ী অেনক েমধাবী রেয়েছন এ েদেশ। গরীবেদর নাম ভািঙেয়
এমিপ, ম�ী েথেক িনেয় অেনক িকছু হওয়া যায়। আঙুল ফুেল কলা
গাছ এমনিক িব�জনীন �ীকৃিত িহেসেব েনােবল িবজেয়র দৃ �া�ও
বতর্মান। িক� তােত রােশ , িলজা আ র মু�ার মােয়েদর ভােগয্র
েহরেফর হয় না। তারা যা িছল তাই েথেক যায়। সমােজ নারী
িনযর্াতেনর সংখয্া বাড়েছ ৈব কমেছ না। অসহায় নারীর হাহাকার থামে
না। অিশক্-কুিশক্ষাও  ি�ত হাের কমেছ না। তাহেল এতগুেলা
এনিজও, নারী অিধকার সংগঠন কী করেছ? দাতারাই বা তােদর েপছেন
অথর্ েঢেল যাে� েক?
েসটাই আমােদর িচ�ার িবষয়। দাতারা সিতয্ই কী চান তাও তকর
সােপক্ষ। িক� িচ�া করেল েদ , এনিজওগুেলা িকছু করুক না কর
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েমেয়েদর রা�ায় নামােত েপেরেছ। পুরুেষর সে� সমানতােল লড়াইেয়
দাঁড় কিরেয়েছ। রাে�র সেবর্া� �র পযর্� নারীর ক্ষমতায়ন িন
কেরেছ। আর েয কাজিট তারা সবেচ সফলভােব কেরেছ তা হেলা নারী
অিধকােরর ধুয়া তুেল ইসলামী এমনিক েখাদ কুরআনী অেনক িবধােনর
িবরুে� সুেকৗশেল সরল�াণ মুসিলম ন-নারীেক েক্ষিপেয় তুেছ। এ
জনয্ই নারী উ�য়ন নীিতমালায় ‘িসডও’ সনেদর সে� একমত েপাষণ
কের �কারা�ের কুরআেনর িবরুে� অব�ান েনয়া হেয়েছ। সাধারণ
িশিক্ষতেদর মেধয্ ইসলােমর �ভাব ও ধমর্ীয় মূলয্েবাধ িশিথল
িদেয়েছ। অপিরহাযর্ িবধান পদর্ােক উেপক্ষা এমনিক কটাক্ষ ক
সহনীয় কের তুেলেছ। তাই েদখা যায় ক

’িদন পরপরই সংখয্াগির�

মুসিলেমর একিট েদেশর নানা �াে�র �ুল-কেলেজ ক্ষমার অেযাগ
প�ায় নারীর অবশয্ পালনীয় এ ফরজ পালেন বাধার সৃি� করা হে�।
বাংলােদেশ েয কয়িট বায়বীয় বয্বসা রমরমা তার অনয্তম হেলা নার
অিধকার রক্ , নারী িনযর্াতন �িতেরাধ ও নারীর ক্ষমতায়ন ইতয্
নােমর বািণজয্। িচিকৎস

, �েকৗশলী, আইনজীবী �ভৃিত নানা

স�ানজনক েপশার মেতা ইদানীং নারী অিধকারকমর্ী েপশািটও
জনি�য়তা লাভ কেরেছ। ইসলােমর আদশর্িবচুয্ত একিট সমােজ যা হ
আমােদর সমােজ তার সবটু কুই িবদয্মান। হাজার

‘নাই’ -এর মেধয্

সমােজ ইন সাফ ও সাময্ নাই। ধন-গরীেবর ৈবষেময্র মেতা নারীর
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�িতও ৈবষময্ এখােন �াভািবক পযর্ােয় িগেয় েঠেকেছ। পি�েম
মানসস�ান অিধকাংশ িমিডয়া ও নারীবাদীরা এমনভােব ঢাকেঢাল
েপটায় েযন ধমর্ই নারী িনযর্াতেনর �ধান হািতয়ার। ধমর্ই ৈবষেম
চািবকািঠ।
মজার বয্াপার হেল , যারা এসব ৈবষেময্র িবরুে� আে�ালন করেছ
তারাই আবার ধমর্গুেলার মেধয্ ইসলােমর সে� ৈবষময্ কেরন। পৃিথব
েতা অেনক ধমর্ই রেয়েছ। সব ধমর্ই তােদর লক্ষয্ব� হবা িছল।
িক� তােদর আ�মেণর িশকার েকবল অিধকারহারা নারী

র �কৃত

অিধকার ও শাি� িনি�তকারী ধমর্ ইসলা! সব ধমর্ই তােদর আনুকূলয
পায়, ইসলােমর েবলায় তারা েকবল খড়গহ�। ইসলােমর িবরুে�
তােদর সমােলাচনাগুেলা েয সৈবর্ব িমথয্া এবং উে�শয্ �েণ

, তা

নতুন কের �মােণর দরকার েনই। ব�ত নারী িনযর্াতেনর জনয্ ইসলা
দায়ী নয় বরং ইসলাম না মানাই এর জনয্ দায়ী। নারী অিধকার রক্
শুধু ন, তা �িত�া করেতই �েয়াজন ইসলামী জীবনবয্ব�া।
তেব েয ভ� মিহলারা নারী অিধকােরর �জা িনেয় অহরহ ইসলামেক
সমােলাচনায় িব� কেরন। তােদর পিরবােরর অ�রমহেলর খবর িক�
খুব খারাপ। না, আিম েসখােন ডাল-ভাত হওয়া বয্িভচার বা পাপাচােরর
কথা বলব না। তুলেত চাইিছ তারাই তােদর অিধন� নারীেদর কতটু কু
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অিধকার েদন েস ��। �কৃতপেক্ষ তােদর �িত তারা কতট
ৈবষময্হী? তােদর বািড়র পু�বধূেদর সাক্ষাৎকার িনেলই বুঝেবন দাি
আর বা�বতার মেধয্ ফারাক কত েবি ! নারী েন�ীর বাসায় কমর্রত
দীনহীন িঝ আর বুয়ােদর খবর িনেল েদখেবন তােদর �িতই চেল কত
শারীিরক ও মানিসক িনযর্াত ! তারাই স�ান কেরন না মা-শাশুিড়তুলয
অসহায় মিহলােদর! তারাই িক� িনেজরা ইউেরাপ-আেমিরকায় েমৗেজ
েমেত অসহায় বাবা-মােক মানিসক িনযর্াতেনর ভে�ািচত �ান বৃ�া�েম
পাঠােনার অপবয্ব�ার আমদানীকারক।
এখােনই ভ�ািমর েশষ নয়। নারী অিধকার রক্ষার আে�ালন করে
জ� হেলও তারা মূ লত রাজৈনিতক িবষেয়ই থােকন েসা�ার। রােশদিলজা-মু�ােদর মােয়েদর িনেয় এেদর েতমন মাথা বয্থা েনই। েরাজ
সংবাদ মাধয্েম িবিভ� নারী িনযর্াতেনর সংবাদ �চািরত হ

, িক�

েসগুেলা েতমন নজর কােড় না তােদর। ওেদর পেক তােদর রাজপেথ
নামেত েদখা যায় না। েদখা যায় না ওেদর পেক্ষ সরকােরর ওপর চা
সৃ ি� করেত। েদখা যায় েকবল ইসলােমর েকান িবধােন , হাদীেসর েকান
ইি�ত-ইশারায় নারীেক ঠকােনা হেয়েছ েসসব আজগুিব ত� তালাশ
করেত।
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তােদর ভিবষয্ৎ পিরক�না ও পিরচালনািবিধ পেড় েদখু

, অসহায়

নারীেদর সহায়তায় তােদর ভূিমকা যৎসামানয্। এরা নারীর ক্ষমতা
িনেয় বয্ । কারণ, তাহেল আেগ িনেজ রা ক্ষমতার �াদ পাওয়া যােব
জাতীয় সংসেদর সংরিক্ষত নারী আসনগুেলায় অিধি�ত তুেখ
মিহলােদর তািলকা েদখুন , তাহেলই বুঝেবন নারীর ক্ষমতায়েন
মােজজা। অনয্ভােব আেগর কথািট আবারও বলেত হয় , �াথর্পর এই
িশিক্ষতােদরই ভাগয্ বদল , িনেজেদর অিধকার স�েকর্ অসেচতন
�ােমর অিশিক্ষত নারীেদর ভাগয্ বদল হয় ন মা� ক’িট টাকার জনয্
িনেজর ঔরসজাত স�ানিটেক পযর্� িবি� কের িদেত বাধয্ হয় একজ
মা! (েহ আ�াহ, তুিম আমােদর ক্ষমা কেরা। আমরা এেদর জনয্ িকছ
করেত পারিছ না।)
তেব ওরা যাই করুক না েকন আমরা িনেজেদর দায় এড়ােত পাির না।
�েতয্েকর কতর্বয্ পােশর বািড়র খবর েনয়া। িনজ মহ�ার অসহ
নারীেদর সাহােযয্ সবর্�থম আমােকই ছুেট েযেত হেব। সােধয্র মে
যতটু কু করা যায় তা করেত হেব। ওেদর সাহাযয্ােথর্ জনমত গঠন এব
ফা� কােলকশেনর কাজও করেত হেব আমােদর। েয েকােনা অসহায়
িবপ� মানু ষেক �িতি�ত করার দািয়� �ধানত ইসলামী রাে�র। িক�
সমাজ যখন ইসলামী নয়, তখন আিখরােতর জবাবিদিহতা েথেক বাঁচেত
আমােদরই এ দািয়� িনেত হেব আপন কাঁেধ।
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আলহামদুিল�াহ, এখন িবজ্ঞ উলামােয় িকরােমর ত�াবধােন িবপ
মানবতার সাহােযয্ নানা ইসলামী এনিজও গেড় উেঠেছ। িক� যুগপৎ
দু ঃখ ও রহসয্জনক বয্াপার হেলা এসব এনিজও সব সময় রাে�
পিরচালকেদর েকাপানেল পেড়েছ। তােদর েযখােন সহেযািগতা করার
। আমার

কথা, েসখােন তারা পেথ পেথ বাধার িব�াচল ৈতির কেরন

িনেজর অিভজ্ঞতায় েদেখিছ েদেশর সীমা�বতর্ী এলাকাগুেলায় পি
মদদপু� িবিভ� এনিজও ধমর্া�িরতকরণ েজারদার কেরে
কখেনা সরকােরর মাথা বয্থার কারণ হ

, তারা

িন। অথচ আ�াহেক খুিশ

করার িনয়েত পিরচািলত ইসলামী এনিজওগুেলার বয্াপাের সব সম
েনিতবাচক মেনাভাব পিরলিক্ষত হয়
পাশাপািশ ইসলামী এনিজওগুেলােক আরও দূরদিশর্তার পিরচয় িদে
হেব। শুধু ম�ব ও মাদরাসা �িত�া িনেয়ই বয্� না েথ

, সমােজর

আরও কােছ েঘঁষেত হেত হেব। মানু েষর আরও কােছ েপৗঁছেত হেব
আপনােদর। ওরা অসহায় নারীেদরেক সু েকৗশেন নানা ে�াগােন িব�া�
করেছ। এনিজওগুেলা �কােশয্ ইসলােমর িবরুে� েখাদ মুসিলমে
েক্ষিপেয় তুলেছ। �তয্ক্ষ বা পেরাক্ষভােব মানুেষর ঈমান হরণ
ি��বাদ �চার ও �িত�া করেছ। তােদর �িতিনিধেদর রা�
পিরচালনার নানা পযর্ােয় ঢুিকেয় িদেয় উে�শয্ হািসল করেছ। এস
বয্াপাের আমােদর ইসলামী এনিজওগুেলা যেথ� সেচতন নয়
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আিম মেন কির , ইসলামই েযেহতু নারীেক সবেচ েবিশ অিধকার
িদেয়েছ, তাই ইসলােমর ধারকরাই নারীেদর অিধকার আদােয় সবেচ
েবিশ কথা বলেবন। নারী িনযর্াতন �িতেরােধ তারাই সবেচ

অ�ণী

ভূিমকা রাখেবন। আ�াহর েশাকর তাঁরা তা কেরন এবং করেছনও।
তেব এ ভূিমকােক এখন সাংগঠিনক রূপ িদেত হেব। জাতীয় পযর্াে
ইসলােমর মেনাভাব তুেল ধরেত হেব। নারী িনেয় বািণজয্ ব� করেত
�কৃত শুভাক �ী িহেসেব ইসলামী এনিজগুেলােক িনেজেদর িন�

,

আ�িরকতা ও মেনােযাগ �মাণ করেত হেব। তাহেল এমিনেতই ওরা
জনিবি�� হেয় পড়েব। নারীেদরেক তারা আর মগজ েধালাই করেত
পারেব না। িমিডয়াগুেলাও তােদর সুের কথা বেল মানুেষর ঈমান হরণ
করেত পারেব না।
ওরা েযখােন গিরবেদর জনয্ টাকা এেন িনেজর েপেট চালান কের হঠাৎ
ধনী হেয় যাে�। িনেজেদর আেখর েগাছাে�। বািড়, গািড় ও সু �রী
নারী িনি�ত করেছ, েসখােন ওেদর েমাকািবলায় আমার ভাইেদরেক
অেনক েবিশ তয্াগ �ীকার করেত হেব। অেনয্র টাকা আ�সােতর ��
েতা ওেঠ না, কখেনা কখেনা �েয়াজেন িনেজর পেকট েথেকও িদেত
হেব। আ�াহ তা‘আলা আমােদর স কলেক এসব অস হায় নারীর েসবায়
এিগেয় যাবার তাওফীক িদন। িবপ� মানবতা ও অসহায় েবানেদর জনয্
িকছু করবার, তােদর পােশ আপন িহেসেব দাঁড়াবার তাওফীক িদন।
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সমােজর �িতিট �ের িবদয্মান অৈনিতকতা ও ৈবষময্ �িতেরােধ এব
অসহায় আদম কনয্ােদর �িত িনযর্াতন বে� কাযর্কর বয্ব�া েন
তাওফীক িদন। আমীন। ইয়া র�াল ‘আলামীন।
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