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অসহায় নারীেদর সাহাযযােেথ ্ এেয় য়সআন 
(ক) 

সালাতআ ল মাএ রব য়দায় কের বাসায় েফরার পেে মআ�ােদর ঘেরর 

সামেন মানআেষর  ভড় েদেখ েমেক েএলাম। ্ এেয়  এেয় যা শনলাম 

তােত য়মার য়ে�ল গড়আ ম। দাদার বেয়সী মআ�ার বাবা না ক য়�হতযা 

করেত  এেয় ছেলন ! মআ�ার মােয়র  চৎকার শেন েলাককন ্েস দরকা 

েভে� তােক উ�ার কের। েমেয়র বেয়সী �ীর কোয় অ ত� হেয় না ক 

 ত ন য়�হতযা করেত  এেয়েছন। বউ তার কােছ শশআ ুাকা চায়। 

বা ড়ভাড়া েদয়ার কনয য়ক েস খআব েচচচােম চ কর ছল। উপ িত 

েলাকেদর সামেন  নলথ্ভােব কানােলন য়রর  কছআ  নকথলা  মেেয 

কো। েসখােন অবশয তার কোয় এলার মেতা েকউ  ছল না।  

মআ�ােদর ঘর লােএায়া দালােনর েদাতলা �যােু রওার পর  ায়য় েদ খ 

রয় মআর িেক মআ�ােদর ঘের েযেত-য়সেত। েভেব ছলাম মআর ি 

হয়েতা মআ�ার নানা হেবন।  ক� ভআ ল ভা �েয়  দেলন য়মার সহশ মথ্ী। 

 ত ন না ক ম হলার �ামী। পকাষের মআর ির বয়স েযখােন অন যন ষাু 

েসখােন মআ�ার মা ’র বয়স হেব পচ চশ েেেক  �েশর মেশয! েয েকউ 

মআ�ােক নাত ন য়র তার মােক ভাবেব তার েমেয়  হেসেব। মআর ি 

তার েমেয়র বেয়সী �ীেক  ায়য় এালাএাল কেরন। হাতর তআ েলন ৈব 
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 ক। ্সব শেনয় �ীেক বেল ছলাম  বেয়  কভােব হেলা েস য় তহাস 

েকেন  নেত। য় ম অ ফেস েএেল মআ�ার মােক  ায়য় ঘের েডেক 

য়মার �ী ভােলা-ম�  কেজস কেরন। সাশযমত ্ুা েসুা  দেয় সাহাযয 

কেরন।  ত নয় কানােলন মআ�ার মােয়র েবদনা বশআর কীবেন তহাস। 

মআ�ার মােয়রা  ছেলন ্ক ভায় ্কেবান। বাবা অেনক য়েএয় মারা 

 এেয় ছেলন। ্কা ্কা তােদর মা লালন-পালেনর কাক করেত না 

পারায় েছেল ু য়য় েরাকএার শর কেরন। েসয় ভায় ুয় ্ তম 

েবােনর  বেয়র বযবিা কেরন।  ায়  �গ্ বেয়সী ্য় েলাক ু তার 

ভায়েক  ায় বশ কের েফেল ছেলন। তাছাড়া অসহায় েবানেক েকােনা 

মত  বদায় করার কনয  ত নর  ছেলন উদ�ীব। ফেল  বশবা মা ্বং 

েখাদ েবান ু স�ত না হেলর ্করকম েকার কেরয়  বেয় েদন ্য় 

বয়� েলাক ুর সে�।  বেয়র পর যখন ভায়েয়র েচােখর পদথা সের যায়, 

তখন বআঝেত পােরন েবােনর কী ক তয় না  ত ন কেরেছন।  

 বী্ েলাক ুর �ী র সষান রেয়েছ কানার পর তারা মআ�ার মােক 

ছা ড়েয়  নেত েচ�া কেরন।  বশবা মা বেলন, েতার ভায়েয় ভাত না 

 দেল য় ম  েয়াকেন মানআেষর বা ড়েত কাক কের েতােক খারয়াব। 

তবআর তআ য় রয়  তারক েলাক ুর ঘের যাসেন মা। অ চেরয় তার েপেু 

মআ�া চেল য়েস। বা�া ন� করার েচ�া কেরর তারা সফল হন  ন। 
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মআ�ার বাবা ্ বযাপাের যেে� সকাএ  ছেলন।  ত ন বেলন, সষান হেল 

য় ম রেক  নেয় ঢাকায় যাব। রখােন েএেল েস সতীেনর সে� সআেখয় 

সংসার করেত পারেব।  

 তারেকর কো কখেনা সতয হবার নয়। যা হবার তায় হেলা। সআদ র 

নীলফামারী েেেক ঢাকায় ্েল তােক সতীেনর ঘের য়�য়  নেত হেলা। 

হেত হেলা সতীেনর পেরাক চাকর। বআেড়া েকােনা খরচা  দেত চায় না। 

তায় তােকর লা এেয়  দল ্ক বা ড়েত  ঝেয়র কােক। তদআপ র চআ ন 

েেেক নআন খসেলয় চেল শারী রক  নযথাতন। বাশয হেয়য় তােক র বা ড় 

ছাড়েত হেলা। েয বা ড়েত কাক করেতন েস বা ড়র এৃ হ্ী ্বং 

  তেব শেদর পরামেশথ  ত ন ্ক ু কআ চেড় ঘের য়�য় েনন।  

মআ�ার মা ্খন অেনযর বা ড়েত কাক কেরন। ্খােন তােক ভাড়া 

 দেত হয় পাচচ শ ুাকা। ক’ দন পরপর বআেড়া �ামী ্খােন ্েস �ামীর 

অ শকাের োেকন  ওকয়,  ক� খরচা দ  কছআয় েদন না। ্খন মআ�ার 

েলখাপড়ার বয়স হেয়েছ। তার খরচর ুানেত হে� ্য় অসহায় মােক। 

পাচচ বছেরর েমেয় ু সারা দন ্কা ্কা ঘের বেস েখলা কের । ্ 

বা ড় র বা ড়েত ঘআের েবড়ায়। দআপআের কাক কের যা ্ক আু  খাবার  নেয় 

য়েসন তা-য় মা- ঝেয় ভাএ কের খান।  
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�ামীর   ত ম হলার য়র কত ৈশযথ েদখােবন। খরচা দ েদবার নাম 

নায়। ক’ দন পর ্েসয় �ীেক মারশর য়র অকেয ভাষায় এালাএাল 

কেরন। ্বার তায় মআ�ার মা বেলন, য়মার খরচ েদন না, য়পনার 

 ন�াপ  শশ ুরর না, অষত ঘর ভাড়ার পাচচ শ ুাকা েদন। য় ম য়র 

পার ছ েন। য়মার রপর দয়া করন। ্সব কোর স ে� কো কাুাকা ু 

কেরয়  ত ন  এেয় ছেলন ্য় বয়েস এলায় ফাচস  দেত ! 

(খ) 

য়মার বতথমান মহ�ার েশষ মাোয় রেয়েছ কেয়ক ু ছাপ ড়া ঘর। তার 

্ক ুেত ভাড়া োেক রােশেদর মা। সাত বছেরর রােশদ তার বড় 

েছেল। রেক েরেখ পা লেয়েছ তার বাবা। তারপর কীবেনর তা এেদ 

 ত ন য়বার  বেয় কেরন ্ককনেক। তার ঔরেস ক� েনয়  তন ু 

সষান। তারপর েসর  এেয়  বেয় কের য়েরককনেক। চার চার ু 

সষান  নেয় ঘর ভাড়া কের োকেত তায় রােশেদর মােক অমানআ ষক 

প র�ম করেত হয়।  তন বা ড়েত সারা দন  ঝেয়র কাক কের েকােনা 

রকম  দন গকরান কেরন। য়র সাত বছেরর  শশ বড় ভায় রােশদেক 

সারা দন েদ খ কী্থকায় য়ু মােসর ক ন� ভায় ুেক কাচেশ  নেয় পেে 

েঘারােফরা করেত।  
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্ক দন েডেক  কেজস কের কানলাম, মা কাক কের মানআেষর বা ড়েত। 

অত্ব তােকয় পালন করেত হে� েছাু ভায় ুেক। হরেরাক সআ ক 

রা�া কের  ফডার  দেয় খারয়ায়। সময় মেতা ঘআম পা ড়েয় েদয়। েএাসল 

করায়। কাপড় পরায়। তার সে� েখলা কের। অেচ ররয় ্খন েখলা 

করার পাড়ার অনয  শশেদর সে�। শীেতর মেশযর েদেখ ছ অেনক সময় 

সকাল এ ড়েয় দআপআর না য়সেতয় ক�ালসার ভায় ুেক সে�  নেয় 

েব রেয়েছ, অেচ পরেন শীেতর কাপড় েনয়। নাক  দেয় স দথ এ ড়েয় 

পড়েছ য়বার রেক  নেয়য়  রম ঝম বৃ �েত  ভেক ঘআের েবড়াে�।  

মােঝমেশয রেদর মা ্েস েদেখ যায় ররা কী করেছ। েপেুর দােয় 

মানআেষর বা ড়েত কােক বাশয হেলর মােয়র মন েতা  ওকয় পেড় োেক 

 শশ দআ ’ ুর কােছ।  চষা করেত অবাক হেয় যায় ্মন কেয়ক ু 

 ন�াপ সষান েরেখ কীভােব ্ককন বাবা অনয েমেয়র েপছেন ঘআের 

েবড়ায়।  নেকর রে�র ্মন মানেবতর অবিা েদেখর তার পাষা্ 

হদয় এেল না !  

(এ) 

্র য়েএ য় ম  ছলাম য়েরক মহ�ায়। েয েদাতলা �যােু ভাড়া 

োকতাম তার পােশয়  ছল  লকােদর ছাপ ড়া ঘর।  তন ঘের  তন ু 

দ র� প রবার ভাড়া োকত।  লকােদর কীবনুায় রেদর মেশয  ছল 
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সবেচ কে�র।  লকার মা ’র বা ড় রংপআেরর ম�া কব লত হতদ র� 

প রবাের। তার  বেয় হেয় ছল ময়মন সংেহর ্ক অেথেলাভীর সে�। 

সকােল ঘআম ভাঙার পর কানালার �াস স রেয় মােঝমেশযয় য়মার �ী 

েদখােতন  লকার মা ’র দআঃখ-কে�র নমআনা।  তন প রবােরর কনয বরাা 

 ছল ্ক চআ লা। তায় সাতসকােল েসখােন েছেল-েমেয়র কনয  ত রা�া 

কের  া্পে্ ছআেুন েচরাএ য়লী হয়ল পাউডার ফাা রেত। দশ বােরা 

ঘ�া  ডউ ু কের েবতন পান মা� য়ওার শ ' ুাকা। ঘর ভাড়া  দেয় 

দআ ’ ু সষান  নেয় দআ ’েবলা দআ ’মআেওা অ� েযাএােতয় যা যেে� নয়। অএতযা 

বাশয হেয় তার  কেশার েছেল ুেকর কােক নামেত হেয়েছ পড়ােলখা 

বাদ  দেয়। 

েমেয় ু পেড় �যাক �আ েল , েযখােন অকর য়র  বেনাদন জানয় পায় 

অ�া শকার। স�ত কারে্য় দআ ’েবলা শশআ ভাত আু কআ র রা�া করেত চায় না 

েস। কমথ্াষ মা বা ড়েত ্েস রা�া করেলয় তেব েপেু  কছআ চালান 

করেত পােরন। অেচ ্ বয়েস এরীেবর েমেয়রা  দ বয ্ কাক কের 

যায়। েছেল ু রর স� ্থ উেো। কােকর ফাচেক েস ্ক রয়া� 

নামাকর ছােড় না। য়কান হেল তােক ঘের ব � রাখা স�ব হয় না। 

রেয় �ং েম শেনর েদাকােন কাক করত। ্ক দন নামােক ্ক আু  েদ র 

হরয়ায় নামকা রয়াে� েবতেনর চাক র ুর যায় চেল।  
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্লাকার মআস�ী ভায়েয়রা তােক ্ক ু দ কথর েদাকােন ঢআ  কেয় েদ ন। 

্ুা তার কনয শােপ বর হেয়েছ। ্খন েস েুয়লা রংেয়র কাক 

 শখেছ। য়েএ  শখেছ পা�া ব বানােনার কাক। আু প-পা�া ব পরা 

্কহারা এড়েনর  কেশার ুেক বয তবয� হেয় েযেত-য়সেত েদখেল 

 নঘথাত মেন হেব েস মাদরাসা েেেক বাসায় য়সেছ বা য়হার েসের 

েসখােন  ফরেছ। অবনত ম�েক সরল ভ �েত তার পেচলা েদখেল 

 ওক  কতােব পড়া য়দশথ েকােনা ‘তা লবআল য়লম ’ বেলয় �ম হেত 

পাের। দআখী ন মােক সাহাযয করেত তার  া্াষ েচ�া েয েকােনা 

 চষাশীল মানআষেক ছআ চেয় যায়।   

 লকার মা ্ত ক� কের েখেয়-না েখেয় সংসার চালান য়র যৎ ক �ত 

ুাকা স�য় কেরন েমেয়র কনয। যখনয়  কছআ স�য় এেড় রেও তখনয় 

তার �ামী েকাে�েক েযন য় লেশর �া্ পারয়া  বড়ােলর মেতা সষপথেন 

হা কর হ ন  লকােদর েডরায়। েকামল  া্ �ী কেওার হেত েচেয়র 

পােরন না তােক  ফ রেয়  দেত। ্ক ঘেরয়  কভােব েযন  কেশার 

বেয়সী েছেল-েমেয়েক  নেয় োেকন তারা। দআ ’চার দন �ামীর দা ব  নেয় 

েেেক েখেয় তৃ� হেয় ছেল-বেল-েকৗশেল �ীর স�ল আু কআ  হা তেয়  নেয় 

চেল যায় য়েরক বউেয়র কােছ।  

(ঘ)  
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বাকার েেেক  ফের বাসার দরকায় ্ককন ম হলা  ভকআ কেক েদখেত 

েপলাম য়হার করেত। পাশ কা ুেয় ঘের ঢআ কেতয় সহশ মথনী বলেলন 

দরকা খআেল েমেয় ুেক ্ক আু  পরখ কেরা। যােক ম হলা েভেব ছলাম 

 ত ন য়সেল তর্ী। তার বাচ হাত েনয়। ডান হােত য়ু মােসর েমেয় 

েকােল  নেয় বা ড় বা ড়  এেয়  ভেক কেরন। বা�া ুর কে�র মাস 

খােনক য়েএ কযাাার য়আাষ হেয় মারা যায় তার বাবা। ম হলা  নেকর 

য়ক� ্ তম। তােক ক�  দেত  এেয় তার মা মারা যান। বাবা মারা 

যান য়রর য়েএ। সহদয় ফআ ফােতা ভায় তােক লালন-পালন কেরন। 

অতপর  ত নয় তােক  বেয় কেরন। কোগেলা শেন হদয় েকচেদ 

উওেলর েতমন  কছআ করেত পারলাম না। য় ম  কছআ য়র  নক� 

তহ বল েেেক �ী  কছআ  দেয় তােক  বদায়  দলাম। 

তারপর ্ক পক চেল েএেলর অকােল  বশবা হরয়া ্ অসহায় মােয়র 

কো মন েেেক মআছেত পার ছলাম না। �ীর অবিার তৈেবচ। 

অসহােয়র   ত তার মমতা মােঝমেশয য়মােকর ছআ চেয় যায়। েয 

মহ�ায়য় বাসা েনয় তার কােছ ্মন অসহায় েমেয়েদর য়নােএানা 

েদ খ। ্ কনযয় েমেয় ু মা� েস দেনর প রচেয় রেক েভােল  ন। 

এতকাল  ত ন য়বার ্েস ছেলন। দআ ’ দন য়েএ  ভেক করেত  এেয় 

 ব �ংেয়র  সচ ড় ভা�ার সময় বা�া ু তার হাত েেেক পেড় যায়। 

 ন�াপ মায়াভরা েচহারার  শশ ু মাোয় য়ঘাত পায়। য়ঘােত েভে� 
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যায় তার ক চ হাতখা ন। দআঃেখর ্খােনয় েশষ নয়। বা�ােক  নেয় 

সরকা র হাসপাতােল েএেল েসখান েেেক বলা হয় ১৪শ ুাকা লাএেব। 

্ ছাড়া রর  �ুেম� শর করা যােব না।  নরপায় হেয় মা তায় অসআি 

বা�া ুেক হাসপাতােলর রয়ােডথ ভ তথ ্ক সহদয় ম হলার কােছ েরেখ 

্েসেছন য়মার সহশ মথনীর কােছ।  

(ঙ) 

্য় েলখা ু যখন  �ত কর ছ, তখনয় ৈদ নক  েম য়েলার অনলায়ন 

ভাসথেন ্  বষেয় ছ বসহ ্ক ু মমথ্শথী ঘুনা েচােখ পড়ল।  নেচ 

হবহ রয় সংবাদ তআ েল শর ছ। (স �  েম য়েলা অনলায়ন, 

০৮/০৪/২০১২)  

‘কআ শা র দা রে�যর কােছ হার মানেলন ্ক মা। মা মােলকা েবএম মা� 

পাচচ হাকার ুাকার  ব নমেয় নবকাতক য়েমনােক  দেয় েদন। 

 নঃসষান  বাসী কাহা�ীর  য়লেমর �ী না এথস েমেয় ুেক দদক েনন। 

২৮  দেনর  শশসষানেক  না এথেসর কােছ  দেয় েদন মা মােলকা।  ক� 

্য় মােয়র দা রে�যর সআেযাএ   নেয় ্ক ু দালালচআ ক ড়েয় েদয় 

মামলায়। দালালচেআর ফাচেদ পেড় মােলকা েবএম  না এথস েবএেমর 

 বরে� রাকশানীর তআ রাএ োনায় অ ভেযাএ কেরন। এত বআশবার  শশ  

য়েমনার দদক মা না এথস র মা মােলকা মহানএর হা কম হা সবআল 
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হেকর য়দালেত হা কর হন। য়দালেতর  কজাসায় মা মােলকা বেলন , 

‘সযার, সাত-য়ু মাস য়েএ য়মার �ামী  রবায়দআর রহমান তােক েছেড় 

চেল েএেছ। য়মােক েকােনা ভর্েপাষ্ েদয় না। ১০ মাস ১০   দন 

্য় বা�ােক েপেু শের ছ। েকান মা চায় তার সষানেক েবেচ  দেত ? 

না এথস য়পার েকােনা সষানা দ নায়। য়মার বা�ােক মানআষ করেব 

বেল চায়। সযার , য় ম েপেুর দােয় য়মার  শশসষানেক  দেয়  দ ছ। 

য় ম েতা মা। য়মার সষান ভােলাভােব মানআষ েহাক, ্য়ুা চায়।’ 

 বচারক বেলন , ‘তাহেল োনায় অ ভেযাএ করেলন েকন ?’ ্ সময় 

মােলকা েবএম বেলন , ‘্য় বয়েনর েকােনা েদাষ নায় , সযার।’ 

য়দালত য়বার বেলন , ‘য়প ন মা। ্খন বলআন , ্য়  শশসষান কার 

কােছ োকেব। তা  য়পনােকয়  স�াষ  নেত হেব ।’ উদের মােলকা 

বেলন, ‘সযার, য়পনারা জানীগ্ী মানআষ , য়পেনরা যা ভােলা েবােঝন 

তা-য় কেরন।’  

 বচারক বেলন , ‘্য় সষােনর েতা মােয়র দআেশর  েয়াকন য়েছ , তা 

কােনন  ক?’ ‘হ সযার, কা ন। তয় ্ক কাক কেরন , তার পােশ োয়কা 

য়মরা দআয়কেন মানআষ ক র। য় ম েকােনা  দন রয় সষানেক চায়ব না। 

র েবােনর মায়য়া। দালােলর ফাচেদ পয়ড়া য় ম  ্য় অ ভেযাএ 

কর ছলাম। েব শ েুহা পাব বয়লা। ্মআন ভআ ল য়র রয়ব না সযার।’ 
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 বচারক না এথস েবএমেক বেলন , ‘েযেহতআ  সষােনর বয়স ২৮  দন , 

মােয়র দআেশর  েয়াকন রেয়েছ।’ য়দালেতর য়েদেশ বলা হয় , মােলকা 

েবএম  শশসষানেক লালনপালন  করার কনয না এথস েবএেমর কােছ 

েদন। ্  বষেয় ্ক ু হলফনামার স�াদন কের েদন  মােলকা।  ক� 

মাতৃ�েবােশর তাড়নায় েমেয়েক  ফের েপেত চান ্বং োনায়  অ ভেযাএ 

কেরন। তেব  বচারেকর কােছ েমেয় লালনপালন করার কনয না এথসেক 

েদরয়ার কো �ীকার কেরন। য়দালতেক বেলন , ‘য়মার বআেক দআশ 

য়েছ। তাহেল বা�াুা ্ক আু  বড় হবার পর য়ফােক েদয় , সযার।’ 

দ র� মােলকা েকাোয় রাখেবন — ্মন  ে�র  উ�ব হেল মােলকা 

বেলন, ‘সযার, না এথস য়পার বাসার পােশ বাসা  নমআ।  দআয়কেনয় মানআষ 

করম।’ য়দালত মােয়র  ক�ায়  শশকনযা য়েমনােক েদরয়ার   নেদথশ 

েদন।  

মােলকা েবএম   তেবদকেক বেলন , ‘সষান  দেয়  দ ছ।  নেক খা ত 

পায় না। �ামীর চয়লা েএেছ। সষান মানআষ করমআ েকমেন। য়র বয়েনর 

সষান নায়। তায় ্য়  বয়েনের  দয়া  দ ছ। ’ না এথস বেলন , ‘মােলকার 

য়�ার  বরে� তাচর সষানেক  নয়   ন। মা হরয়ার য়�া প রে্র কনয 

তাচর কােছ ্য় সষান  ভকা েচেয় ছ।’ 
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সেচতন পাওক মাে�য় কােনন য়মােদর সমােক ্মন 
রােশদ,  লকা র মআ�ার মােয়েদর অভাব েনয়।   ত ু কনপেদয় ্মন 

অসহায় নারীর শত দআঃখএাচো গমের মরেছ। ককেনর কোয় বা 

 ম ডয়ায় য়েস। দআেয়ককেনর মমথ্শথী কা হনী যখন  কাশ হয় , 

তখনয় নেড়-চেড় বেস েদেশর মানআষ। ্য় দআখী নারীেদর নযায় েদেশ 

বযােঙর ছাতার মেতা এ কেয় রওা  বেদশী মদদপআ� ্ন করর সংখযার 

হােত েএানার মেতা নয়। এরীবেদর  নেয় বযবসা করার মেতা  বেবক 

  তব�ী অেনক েমশাবী রেয়েছন ্ েদেশ। এরীবেদর নাম ভা ঙেয় 

্ম প, ম�ী েেেক  নেয় অেনক  কছআ হরয়া যায়। য়ঙআ ল ফআ েল কলা 

এাছ ্মন ক  ব�কনীন �ীকৃ ত  হেসেব েনােবল  বকেয়র দৃ�াষর 

বতথমান।  ক� তােত রােশদ ,  লকা  য় র মআ�ার মােয়েদর ভােএযর 

েহরেফর হয় না। তারা যা  ছল তায় েেেক যায়। সমােক নারী 

 নযথাতেনর সংখযা বাড়েছ ৈব কমেছ না। অসহায় নারীর হাহাকার োমেছ 

না। অ শকা-কআ  শকার কা  �ত হাের কমেছ না। তাহেল ্তগেলা 

্ন কর, নারী অ শকার সংএওন কী করেছ? দাতারায় বা তােদর েপছেন 

অেথ েঢেল যাে� েকন?  

েসুায় য়মােদর  চষার  বষয়। দাতারা স তযয় কী চান তার তকথ 

সােপক।  ক�  চষা করেল েদ খ , ্ন করগেলা  কছআ করক না করক 
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েমেয়েদর রা�ায় নামােত েপেরেছ। পআরেষর সে� সমানতােল লড়ায়েয় 

দাচড় ক রেয়েছ। রাে�র সেবথা� �র পযথষ নারীর কমতায়ন  ন  ত 

কেরেছ। য়র েয কাক ু তারা সবেচ সফলভােব কেরেছ তা হেলা নারী 

অ শকােরর শআয়া তআ েল য়সলামী ্মন ক েখাদ কআ রয়নী অেনক  বশােনর 

 বরে� সআেকৗশেল সরল া্ মআস লম নর-নারীেক েক পেয় তআ েলেছ। ্ 

কনযয় নারী উ�য়ন নী তমালায় ‘ সডর’ সনেদর সে� ্কমত েপাষ্ 

কের  কারাষের কআ রয়েনর  বরে� অবিান েনয়া হেয়েছ। সাশার্ 

 শ কতেদর মেশয য়সলােমর  ভাব র শমথীয় ম লযেবাশ  শ েল কের 

 দেয়েছ। অপ রহাযথ  বশান পদথােক উেপকা ্মন ক কুাক করােকর 

সহনীয় কের তআ েলেছ। তায় েদখা যায় ক ’ দন পরপরয় সংখযাএ র� 

মআস লেমর ্ক ু েদেশর নানা  ােষর �আ ল-কেলেক কমার অেযাএয 

প�ায় নারীর অবশয পালনীয় ্ ফরক পালেন বাশার সৃ � করা হে�।   

বাংলােদেশ েয কয় ু বায়বীয় বযবসা রমরমা তার অনযতম হেলা নারী 

অ শকার রকা , নারী  নযথাতন   তেরাশ র নারীর কমতায়ন য়তযা দ 

নােমর বা ্কয।  চ কৎসক ,  েকৗশলী, য়য়নকীবী  ভৃ ত নানা 

স�ানকনক েপশার মেতা য়দানীং নারী অ শকারকমথী েপশা ুর 

কন  য়তা লাভ কেরেছ। য়সলােমর য়দশথ বচআ যত ্ক ু সমােক যা হয় 

য়মােদর সমােক তার সব আু কআ য়  বদযমান। হাকার ‘নায়’ -্র মেশয 

সমােক য়ন সাফ র সাময নায়। শনী-এরীেবর ৈবষেমযর মেতা নারীর 
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  তর ৈবষময ্খােন �াভা বক পযথােয়  এেয় েওেকেছ। প  েমর 

মানসসষান অ শকাংশ  ম ডয়া র নারীবাদীরা ্মনভােব ঢাকেঢাল 

েপুায় েযন শমথয় নারী  নযথাতেনর  শান হা তয়ার। শমথয় ৈবষেমযর 

চা বকা ও।  

মকার বযাপার হেলা , যারা ্সব ৈবষেমযর  বরে� য়ে�ালন করেছন 

তারায় য়বার শমথগেলার মেশয য়সলােমর সে� ৈবষময কেরন। পৃ েবীেত 

েতা অেনক শমথয় রেয়েছ। সব শমথয় তােদর লকযব� হবার কো   ছল। 

 ক� তােদর য়আমে্র  শকার েকবল অ শকারহারা নারী র  কৃত 

অ শকার র শা ষ  ন  তকারী শমথ য়সলাম! সব শমথয় তােদর য়নআক লয 

পায়, য়সলােমর েবলায় তারা েকবল খড়এহ�। য়সলােমর  বরে� 

তােদর সমােলাচনাগেলা েয সৈবথব  মেযা ্বং উোশয  ে্া দত , তা 

নতআ ন কের  মাে্র দরকার েনয়। ব�ত নারী  নযথাতেনর কনয য়সলাম 

দায়ী নয় বরং য়সলাম না মানায় ্র কনয দায়ী। নারী অ শকার রকা 

শশআ নয়, তা   ত�া করেতয়  েয়াকন য়সলামী কীবনবযবিা।  

তেব েয ভ� ম হলারা নারী অ শকােরর �কা  নেয় অহরহ য়সলামেক 

সমােলাচনায়  ব� কেরন। তােদর প রবােরর অ�রমহেলর খবর  ক� 

খআব খারাপ। না, য় ম েসখােন ডাল-ভাত হরয়া বয ভচার বা পাপাচােরর 

কো বলব না। তআ লেত চায় ছ তারায় তােদর অ শন� নারীেদর কত আু কআ  
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অ শকার েদন েস  �।  কৃতপেক তােদর   ত তারা কতুা 

ৈবষমযহীন? তােদর বা ড়র পআ�বশ েদর সাকাৎকার  নেলয় বআঝেবন দা ব 

য়র বা�বতার মেশয ফারাক কত েব শ  ! নারী েন�ীর বাসায় কমথরত 

দীনহীন  ঝ য়র বআয়ােদর খবর  নেল েদখেবন তােদর   তয় চেল কত 

শারী রক র মান সক  নযথাতন ! তারায় স�ান কেরন না মা-শাশ ড়তআ লয 

অসহায় ম হলােদর! তারায়  ক�  নেকরা য়উেরাপ-য়েম রকায় েমৗেক 

েমেত অসহায় বাবা-মােক মান সক  নযথাতেনর ভে�া চত িান বৃ�া�েম 

পাওােনার অপবযবিার য়মদানীকারক।   

্খােনয় ভ�া মর েশষ নয়। নারী অ শকার রকার য়ে�ালন করেত 

ক� হেলর তারা ম লত রাকৈন তক  বষেয়য় োেকন েসা�ার। রােশদ-

 লকা-মআ�ােদর মােয়েদর  নেয় ্েদর েতমন মাো বযো েনয়। েরাক 

সংবাদ মাশযেম  ব ভ� নারী  নযথাতেনর সংবাদ  চা রত হে� ,  ক� 

েসগেলা েতমন নকর কােড় না তােদর। রেদর পেক তােদর রাকপেে 

নামেত েদখা যায় না। েদখা যায় না রেদর পেক সরকােরর রপর চাপ 

সৃ � করেত। েদখা যায় েকবল য়সলােমর েকান  বশােন , হাদীেসর েকান 

য় �ত-য়শারায় নারীেক ওকােনা হেয়েছ েসসব য়কগ ব তত তালাশ 

করেত।   
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তােদর ভ বষযৎ প রককনা র প রচালনা ব শ পেড় েদখআন , অসহায় 

নারীেদর সহায়তায় তােদর ভ  মকা যৎসামানয। ্রা নারীর কমতায়ন 

 নেয় বয�। কার্, তাহেল য়েএ  নেক রা কমতার �াদ পারয়া যােব। 

কাতীয় সংসেদর সংর কত নারী য়সনগেলায় অ শ �ত তআ েখাড় 

ম হলােদর তা লকা েদখআন , তাহেলয় বআঝেবন নারীর কমতায়েনর 

মােককা। অনযভােব য়েএর কো ু য়বারর বলেত হয় , �ােথপর ্য় 

 শ কতােদরয় ভাএয বদল হয় ,  নেকেদর অ শকার স�েকথ অসেচতন 

�ােমর অ শ কত নারীেদর ভাএয বদল হয় না। মা� ক’ ু ুাকার কনয 

 নেকর ঔরসকাত সষান ুেক পযথষ  ব আ কের  দেত বাশয হয় ্ককন 

মা! (েহ য়�াহ, তআ  ম য়মােদর কমা কেরা। য়মরা ্েদর কনয  কছআয় 

করেত পার ছ না।) 

তেব ররা যায় করক না েকন য়মরা  নেকেদর দায় ্ড়ােত পা র না। 

 েতযেকর কতথবয পােশর বা ড়র খবর েনয়া।  নক মহ�ার অসহায় 

নারীেদর সাহােযয সবথ েম য়মােকয় ছআেু েযেত হেব। সােশযর মেশয 

যত আু কআ  করা যায় তা করেত হেব। রেদর সাহাযযােেথ কনমত এওন ্বং 

ফা� কােলকশেনর কাকর করেত হেব য়মােদর। েয েকােনা অসহায় 

 বপ� মানআষেক   ত �ত করার দা য়�  শানত য়সলামী রাে�র।  ক� 

সমাক যখন য়সলামী নয়, তখন য় খরােতর কবাব দ হতা েেেক বাচচেত 

য়মােদরয় ্ দা য়�  নেত হেব য়পন কাচেশ।  
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য়লহামদআ  ল�াহ, ্খন  বজ উলামােয়  করােমর ততাবশােন  বপ� 

মানবতার সাহােযয নানা য়সলামী ্ন কর এেড় উেওেছ।  ক� যআএপৎ 

দআঃখ র রহসযকনক বযাপার হেলা ্সব ্ন কর সব সময় রাে�র 

প রচালকেদর েকাপানেল পেড়েছ। তােদর েযখােন সহেযা এতা করার 

কো, েসখােন তারা পেে পেে বাশার  ব�াচল ৈত র কেরন । য়মার 

 নেকর অ ভজতায় েদেখ ছ েদেশর সীমাষবতথী ্লাকাগেলায় প  মা 

মদদপআ�  ব ভ� ্ন কর শমথাষ রতকর্ েকারদার কেরেছ , তারা 

কখেনা সরকােরর মাো বযোর কার্ হয়   ন। অেচ য়�াহেক খআ শ 

করার  নয়েত প রচা লত য়সলামী ্ন করগেলার বযাপাের সব সময় 

েন তবাচক মেনাভাব প রল কত হয়।  

পাশাপা শ য়সলামী ্ন করগেলােক য়রর দ রদ শথতার প রচয়  দেত 

হেব। শশআ ম�ব র মাদরাসা   ত�া  নেয়য় বয� না েেেক , সমােকর 

য়রর কােছ েঘচষেত হেত হেব। মানআেষর য়রর কােছ েপৗছেত হেব 

য়পনােদর। ররা অসহায় নারীেদরেক সআেকৗশেন নানা ে�াএােন  ব�াষ 

করেছ। ্ন করগেলা  কােশয য়সলােমর  বরে� েখাদ মআস লমেদর 

েক পেয় তআ লেছ।  তযক বা পেরাকভােব মানআেষর ামান হর্ করেছ। 

 ��বাদ  চার র   ত�া করেছ। তােদর   ত ন শেদর রা� 

প রচালনার নানা পযথােয় ঢআ  কেয়  দেয় উোশয হা সল করেছ। ্সব 

বযাপাের য়মােদর য়সলামী ্ন করগেলা যেে� সেচতন নয়।  
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য় ম মেন ক র , য়সলাময় েযেহতআ  নারীেক সবেচ েব শ অ শকার 

 দেয়েছ, তায় য়সলােমর শারকরায় নারীেদর অ শকার য়দােয় সবেচ 

েব শ কো বলেবন। নারী  নযথাতন   তেরােশ তারায় সবেচ অ�্ী 

ভ  মকা রাখেবন। য়�াহর েশাকর তাচরা তা কেরন ্বং করেছনর। 

তেব ্ ভ  মকােক ্খন সাংএও নক রপ  দেত হেব। কাতীয় পযথােয় 

য়সলােমর মেনাভাব তআ েল শরেত হেব। নারী  নেয় বা ্কয ব� করেত 

 কৃত শভাকা �ী  হেসেব য়সলামী ্ন কগেলােক  নেকেদর  ন�া , 

য়ষ রকতা র মেনােযাএ  মা্ করেত হেব। তাহেল ্ম নেতয় ররা 

কন ব �� হেয় পড়েব। নারীেদরেক তারা য়র মএক েশালায় করেত 

পারেব না।  ম ডয়াগেলার তােদর সআের কো বেল মানআেষর ামান হর্ 

করেত পারেব না।  

ররা েযখােন এ রবেদর কনয ুাকা ্েন  নেকর েপেু চালান কের হওাৎ 

শনী হেয় যাে�।  নেকেদর য়েখর েএাছাে�। বা ড়, এা ড় র সআ�রী 

নারী  ন  ত করেছ, েসখােন রেদর েমাকা বলায় য়মার ভায়েদরেক 

অেনক েব শ তযাএ �ীকার করেত হেব। অেনযর ুাকা য়�সােতর  �য় 

েতা রেও না, কখেনা কখেনা  েয়াকেন  নেকর পেকু েেেকর  দেত 

হেব। য়�াহ তা‘য়লা য়মােদর সকলেক ্সব অসহায় নারীর েসবায় 

্ এেয় যাবার তারফীক  দন।  বপ� মানবতা র অসহায় েবানেদর কনয 

 কছআ করবার, তােদর পােশ য়পন  হেসেব দাচড়াবার তারফীক  দন। 
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সমােকর   ত ু �ের  বদযমান অৈন তকতা র ৈবষময   তেরােশ ্বং 

অসহায় য়দম কনযােদর   ত  নযথাতন বে� কাযথকর বযবিা েনবার 

তারফীক  দন। য়মীন। য়য়া রিাল ‘য়লামীন। 


