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রিবuল iসলাম 

 
           
 “মানুেষের ঘৃণা কির,- 
 o কারা, কারান, বদ, বাiেবল চুিmেছ মির মির” !........... িবেdাহী কিব নজrল iসলাম 
 
ধম যখন মানুেষর চেয় বড় হেয় uেঠ, তখন কল ােণর চেয় aকল াণi বশী ঘেট eকিট জািতর জীবেন । 
তাi হেয় eেসেছ িচরকাল, iিতহাস তাi বেল । aথচ ক না জােন, মানুেষর জন i ধম eেসিছল, ধেমর 
জন  মানুষ নয়-ধেমর নােম মাlা-পুেরািহতেদর তথাকিথত (িবকৃত) শিরয়ত-মনুংিহতার যঁাতাকেল 
নারীসমাজেক আজo বলী হেত হেc । আজ যন মানুষ হেয় গল গৗণ (eবং তার মেধ  নারী আেরা বশী 
গৗণ), আর ধম হেয় গল মুখ  eকে ণীর মাlা-পুেরািহতেদর কােছ । aথচ ei ভারতবেষর 
আিদবাংলায়,-সমতেট ীৈচতন  তঁার িচরnণ pেমর বাণী গেয় uেঠিছেলন-'সবার uপের মানুষ সত , তঁাহার 
uপের নাi ।' মরমী সাধকরা জেনেছন, মানবাtাi হেলা পরমাtার aংশ, মানবাধােরর মেধ i s া িবরাজ 
করেছন , আর ধম-দশন-িশl-সংsিৃত  হেলা সi মানবাtা থেক u�সািরত িঠকরেনা আেলা যা মানুষেক 
পথ িনেদশ কের eবং সত েক িমথ া থেক পৃথক করেত শখায় । িবদায় হেjর ভাষেন রসুলুlাh (সঃ) 
aত n জার িদেয় বেলিছেলন,-  
  

 “ধম িনয়া তামরা বাড়াবািড় কিরo না, ধম িনয়া বাড়াবািড়র কারেণ aতীেত বh জািত ংস হiয়া 
িগয়ােছ” ।  

 
“... তামরা িনেজেদর ধেম aন ায়ভােব সীমা ল ন কিরo না, ঐ সমs লােকর কlনার uপর চিলo না 
যাহারা aতীেত িনেজরাo ািnেত পিতত হiয়ােছ eবং আরo বh লাকেক ািnেত িনেkপ কিরয়ােছ 
।”-সূরা মািয়দাh , আয়াত 76 ।  

 
িpয় পাঠক, ei আেলােক িবচার কrন রাজৈনিতক iসলােমর পিথকৃত মoলানা মodদীর ধমিবেরাধী 
তৎপরতােক,- য লাক eকিট গা ী তথা মুসলমানেদর eকিট সেkর কােয়মী sােথ শাসন kমতা 
কুিkগত করার লেk  শািnর iসলােমর িবকৃত o সুিবধাবাদী ব াখ া িদেয় িনজs bােnর iসলাম pবতন 
কেরিছল । যা হেলা ug oহাবী iসলােমরi নামাnর eবং আজেকর জামায়াত o aন ান  সমেগাtীয় দল 
aনুসরণ করেছ কােয়িম sােথ। uপেরাk আয়ােতর শেষর aংশটুকু,-'িনেজরাo ািnেত পিতত 
হiয়ােছ..............'-ei আেলােক িবচার কrন  1953 সােল মৗdদী কতৃক দা া বািধেয় পািকsােনর  
লােহাের 15 হাজার কািদয়ানীেক হত ার ঘটনা* ।   
 
 eটাi িক আমােদর iসলাম ? তােতা নয় । hদয়মিnেরর য aতলিসnুেক মnন কের যুগ যুগ ধের 
                                                 
* মুনীর কিমশন িরেপাট, লােহার হাiেকাট, 1956 dঃ 



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িচরকালীন মাlাতnt বনাম নারীর সমানািধকার 

 
 
eত মরমী আধ ািtকতা, ভাবদিরয়ায় ভাবরস o ভিkরেসর লীলা, ধম o দশেনর কল াণ িশkা, সi সাত 
রাজার ধন মািনক-রতন হলায় uেপিkত হেয় gমের কঁােদ আর িবধাতা নীরেব চােখর জল ফেল ।  
 
   স িবেন আর জােননা, জােননা য মন, 
   .........................................  
   সi eকজনাের মন সেপিছ......... 
   .................................  
   স আমার আেছ পরােণ........   
   ei ভবদিরয়ায়,.......... ei ভবদিরয়ায় ঢu uেঠেছ 
   ফুল ফুেটেছ ভেবর মাজাের । (মরমী গান, লখক-ajাত) 
 
   নজrল 'পাপ' কিবতায় িলেখেছন-   
  
    “িমথ া িনিন ভাi, 
    ei hদেয়র চেয় বড় কান মিnর-কাবা নাi ।”  
 
ক জােন নজrল, লালন ফকীর-নানক-কবীর pমুখ মরমী মানবতবাদীরা সমািধেত েয় নীরেব চােখর জল 
ফলেছন িকনা সব দেখ েন !  

 
িpয় পাঠক, gাম  সমাজপিতেদর যাগসাজেস ফেতায়াবাজ ববর মাlারা কত নূরজাহানেক, কত িনরীহ 
দিরd িপতার িকেশারী কন ােক হয় পাথর মের হত া কেরেছ নয়েতা দাr রা িদেয় শািs িদেয়েছ (যার চূড়াn 
পিরণিত হেলা আtgািনেত ভুেগ মেয়িটর আtহত া), মৗলবাদী নরপ েদর dারা সংখ ালঘু সmpদােয়র কত 
হাজার মানুষ খুন হেলা, কয়িট মসিজদ-মিnর ংস হেলা, কত কারাণ-গীতা দাহ হেলা, আহমদীয়া o িহnু 
সmpদােয়র িক পিরমাণ সmিt মৗলবাদী জ ী-dবৃtেদর dারা আtসাৎকৃত হেলা iত ািদ সাmpদািয়ক 
সিহংসতার eকটা পূণা  তদn-pিতেবদন  pকািশত হoয়া uিচত । 
 
য বয়েস eকিট িশ র সুকুমার-বৃিt চচার কথা ; িবদ াজন, ছিব আঁকা, ছড়া-কিবতা আবৃিt চচার কথা,  
স ীেতর কামলতা o ধেমর ভিkরস-কল াণেক hদয়তntীেত সমিnত করার কথা, স বয়েস কন সi ফুল 
িপশাচ-িনিkp পাথেরর আঘােত রkাk-kতিবkত হয় ? aকােল ঝের যায় ধমিপশাচেদর িহংs থাবায় ? 
জািতর িবেবেকর কােছ আমার p  । aথচ কান কান সভ  দেশ বার- চৗd বছেরর কান সnানেক মা-
বাবাo যিদ pহার কের, আiন aনুযায়ী মা-বাবােক জেল যেত হয় । aথচ,  ঐ হতভাগ  মেয়েদরi কu 
হয়েতা সুেযাগ পেল eকিদন 'মাদার তেরসা ' বা ' বগম রােকয়া' িকংবা 'সেরািজনী নাiডু' হেয় jান আর 
ভালবাসার আেলা ছড়ােত পারেতা (যা ঐ মাlােদর কােছ dলভ), হেত পারত rনা-লায়লার মেতা িশlী 
aথবা কান দরদী িচিকৎসক । kাজ-আেপর কল ােণ নালকেক আজ ক না জােন । aথচ, বশীিদন 
আেগর কথা নয়, যখন তঁার গিবত 'মা' মানুেষর বাড়ীেত কাজ কের তােক মানুষ কেরেছন । কাথায় হািরেয় 
যত নালেকর িভতেরর সi pিতভা যিদ kাজ-আপ তােক খুেঁজ বর না করেতা, হািরেয় যেতা hদেয়র 
সi মিণ-মুেkা যা আজ ধােপ ধােপ psুিটত হেয় oঠার aেপkায় ।  
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aথচ, হতভাগ  ঐ নূরজাহানেদর চারপােশর য ঘন-িনকষ anকার পািরপাি কতা তরী কের রেখেছ 
মাlাতnt o gাম  সামnতেntর িমিলত a ভ শিk, সিট ভদ কের ঐ হতভাগীনীরা আেলার কােছ য 
পৗছেত পাের না । আর তাi বুিঝ ঐ মহাকােলর কrণ স ীত শানা যায়, যার মােঝ নারীর িচরnন কাnা 
িনত-pিত িনত হেc,- 

 
   'আিম য আঁধাের বnীনী, আমােক আেলােত িনেয় যাo, 
   sপন ছায়ােত চ লা, আমােক পৃিথবীর কােছ নাo ।        
    
বতমান তttাবধায়ক সরকার 'জাতীয় নারী unয়ন নীিত 2008 '-e সমাজ o রা ীয় জীবেনর িবিভn kেt 
eবং সmদ o সmিtর utরািধকাের নারীপুrেষর সমানািধকােরর নীিত gহণ কেরেছ, তখন িকছু sেঘািষত 
'iসলােমর জাধারী' মৗলবাদী দল রব তুলল য eেত নািক কারাণ লি ত হেয়েছ । iসলামিবেরাধী 
কান আiন তঁারা হেত দেবন না বা pিতেরাধ করেবন iত ািদ । আিম বুঝেত পারিছ না,  তঁােদর পেkর 

(aথাৎ রাজৈনিতক iসলােমর) eত আেলম-oলামা থাকেত তােদর eকদল pিতিনিধ pধান uপেদ া বা 
ধমিবষয়ক uপেদ ার কােছ িগেয় যুিk িদেয় িবশদ ব াখ াসহকাের বুিঝেয় বলেছন না কন য, কাn  কাn  
কারেণ গৃহীত নীিতিট iসলামিবেরাধী বা কারাণিবেরাধী । 'নারী unয়ন নীিত 2008'-e সmিtেত নারী-
পুrেষর aিধকার সmেক আসেল কী লখা রেয়েছ, তা' িক তারা eকবারo পেড় দেখেছন ? নািক 'িচেল 
কান িনেয় গল' বেল মতলিব শারেগাল তুেল ঘালাপািনেত মাছ িশকােরর চ া করেছন । তারা কন e 
িবষেয় umুk িবতেকর চ ােল  gহণ করেছন না দশ-িবেদেশর iসলামী sলারেদর, যারা নারীিবেরাধী o 
মানবতািবেরাধী শরীয়ােক iসলােমর মৗল চতনার পিরপnী তথা iসলামিবেরাধী বেল  pমািণত কেরেছন 
eবং সংsােরর তািগদ িদেয়েছন । সটা না কের বা umুk আেলাচনাসভায় সাধারণ মানুষেক মুkভােব 
pে র সুেযাগ না িদেয় তঁারা 'pিতেরাধ-pিতহত' করার hমিক িদেcন । জrরী aবsায় আর সবার জন  
যখন িমিছল-সমােবশ িনিষd, তখন আiনেক বুেড়া আঙুল দিখেয় সmূণ aৈনিতকভােব িমিছল-সমােবশ 
কেরেছন -eেতi eেদর জঙলী চিরt pকাশ হেয় পেড় ধু নয়, eেদর িভতেরর দন তািটo ফঁাস হেয় যায়। 
আসেল সেত র মুেখামুিখ দঁাড়াবার স�সাহস eেদর নi, তাi সিট ঢাকবার জন  তােদর eত আkমনাtক 
pবণতা লk  করা যায় ।  
     
      সmpিত িনuiয়েকর মদীনা মসিজেদ oলামা পিরষেদর eক সমােবেশ বতমান তttাবধায়ক 
সরকােরর গৃহীত 'জাতীয় নারী unয়ন নীিতমালা 2008' বািতেলর দাবী জািনেয়েছন । মাlারা তঁােদর 
বkৃতায় দাবী কেরেছন য পিবt কারআেনi নারীর sান িনধািরত হেয়েছ । তারা বেলেছন, কারআন-
হাদীেসর আেলােক নারীরা যাবতীয় সুেযাগসুিবধা ভাগ করেছন । তারা বেলেছন, িবিভn পযােয় কাটা pথা 
pবতেনর মাধ েম নারীেক কrণার পােt পিরণত করা হেয়েছ । িবেদশীেদর মদেদ বতমান সরকার নারী 
unয়ন নীিতমালার নােম নারীেদর aিধকার খব করার চkােn িলp হেয়েছ । িবিভn পযােয় কাটা pথা 
pবতেনর মাধ েম নারীেদর pিতভা o যাগ তােক কrণার পােt পিরণত করা হেয়েছ । আিম তঁােদর সভায় 
uপিsত িছলাম না । পিtকায় যতটুকু পেড়িছ, তাi িলখলাম । মজার ব াপার হেc, eকাtেরর যুdাপরাধী 
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o নারীধষেনর সহায়ক আশরাফুjামান  খান সভা পিরচালনা কেরন । যােহাক, মাlারা তঁােদর কৗশল 
পােlেছ দখিছ । তারা eখন জােন য, সরাসির নারী unয়েনর িবেরািধতা আজেকর যুেগ আর করা যােব 
না । eখন তারা নারী দরদী সেজেছ । eকাtের যারা আমােদর মােবানেদর পাক হানাদারেদর কােছ তুেল 
িদেয়িছল kমাতার sাদ পাoয়ার জন , যােদর ফেতায়াবািজর িশকার হেয়  নারীরা aহরহ আtহনেনর পথ 
বেছ িনেc তারাi eখন নারীদরদী সেজ আবার নারী unয়ন নীিতর িবrেd লেগেছন । p  কির, কাটা 

pথা pবতেনর p  আেস কন, সব িকছুi যিদ িঠক ঠাক থােক, সব ধরেণর সুেযাগসুিবধাi নারীরা ভাগ 
কের থােকন । কন িবেশষভােব 'নারী unয়ন নীিতমালা'র pেয়াজন হয়, িকnt 'পুrষ unয়ন নীিতমালা'র 
pেয়াজন হয়না ? আমােদর দেশ নারী িশkার হার কত† ?  শতকরা কয়জন নারী চাকরী করেত পারেছ, 
sাধীন ব বসা করেত পারেছ ? কয়জন নারী ডাkার, pেকৗশলী, আiনব বসা pভৃিত পশায় pিতি ত হেত 
পেরেছ ? য কয়জন আেছ তােদর সংখ া ন ণ  নয় িক ? eখান থেকi বিরেয় আেস ' কারআন-হাদীেসর 
আেলােক নারীরা যাবতীয় সুেযাগসুিবধা ভাগ করেছন' ei দাবী কতটা িভিtহীন িমথ া o aসার । uk 
দাবী সত  হেল eনিজogিলেক কন নারীিশkা o sােs র দািয়t িনেত হয় ? কারণ আর িকছুi নয়, 
সরকারী pশাসন ব থ হেয়েছ eবং রা যেntর মেধ  মৗলবাদীেদর pভাব িবsার । কথায় আেছ, িবেরাধ 
থাকেলi মীমাংসার pেয়াজন হয়, সমস া থাকেলi সমাধােনর p  আেস । ন ায  িহস া পাoয়ার aিধকােরর 
মেধ  কrণার p  আসেব কন ? কrণার পাtী করার ব বsা তা মাlাে ণী নারীেদর কের eেসেছ যুগ যুগ 
ধের । িকভােব তা ei pবেn আিম দখাব । তেব তার আেগ eখােন সামান  িকছু নমুনা দখাব । মাlারা 
িঠকi বেলেছন, iসলােম aবশ i নারীেক ন ায  aিধকার দoয়া হেয়েছ । বরং মাlারাi িবকৃত-
গাজািমেলর ব াখ া িদেয় স pদt aিধকােরর বাsব pেয়াগ-pিতফলন ঘটেত দনিন । যমন, সmpিত 
মাlােদর চােপ 'নারী unয়ন নীিত-2008' eর জন  pণীত িরিভu কিমিটেত কিতপয় oলামােক সংযুk 
করা হেয়েছ eবং তারা নাবািলকা িববাহেক আiন কের িনিষd করার পিরবেত িনrৎসািহত করার জন  
সংেশাধনী িদেয়েছন কারআন-হাদীেসর aজুহাত িদেয় । মাlারা নারী সমােজর কল াণ চাiেল (জাতশtr 
না হেল) নারীমুিkর জন  kিতকর eমন eকিট আবদার করেতন না-eর uেd শ  আর িকছু নয়, নারীেক 
মনেন, বুিdেত, মযাদায়, আিথক sাবলmেন িপিছেয় রেখ ভােগর বst কের রাখা । তারা eভােব িনেজরাi 
pমাণ করেছন য iসলাম সাংs ৃিতক kেt, বতমান সভ তার পেথ যাtায় তার uপেযািগতা হািরেয়েছ । 
pমাণ কেরেছন য, 'iসলামী মূল েবাধ', 'iসলাম পূণা  জীবন িবধান' বেল যসব গা ভরা শb ঐ গাি িট 
বেল eেসেছ সgেলা আজেকর যুেগ ন ায়-নীিতর িবচাের কত dবল; iসলাম নারীমুিkর শtr-নারীর জন  
আtার 'বnীশালা' । নারীর শtr িক সিত i iসলাম  নািক   aপব াখ াকারী pিতিkয়ািশল মাlারা ? 
তাহেল 1997 সােল িবিভn নারীসংগঠন, মানবািধকার সংঠন  eবং eনিজogেলা িমেল ঐকমেত র িভিtেত 
য 'নারী নীিত' pণীত হেয়িছল, সটেক কন 2004 সােল,  রােতর anকাের aত n aৈনিতক uপােয় 
লুেকাচুিরর আ য় িনেয় সmূণ বদেল িদেয়িছল জাট সরকার মালবাদীেদর কারসািজেত ? যখােন 
কমসংsান, বাজারব বsা, ঋণ, সmদ, utরািধকার, ভূিমর uপর নারীর aিধকার, যাতায়াত ব বsা, ড 
কয়ােরর ব বsা(কমজীিব মােয়রেদর িশ েদর দখােশানার জন  িবেশষ আবািসক ব বsা), দk-aদk 
নারী ম-শিkর কমসংsান বৃিdর ব বsা gহন, রা ীয় pশাসেনর িবিভn sের eবং িবচারিবভাগীয় ucপেদ 
নারী িনেয়ােগর নীিত, সংসেদর সংরিkত আসেন সরাসির িনবাচন eবং সমান সুেযাগ o aংিশদািরেtর 
                                                 
† নারী-43%, পুrষ-59% 
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ধারাgিল বাদ দয়া হেয়িছল ? ড কয়ােরর িবrdাচরেণর কারণ িক নারীেক চাকরী-ব বসা-বািণজ  pভৃিত 
থেক িবরত-বি ত রাখার লেk  pিতবnকতা সৃি র মাধ েম িনr�সািহতকরণ ?  সভ  দশgিলেত কমজীিব 
মােয়রা ড কয়ারgিলেত িনি েn তঁােদর বাcােদর রেখ যান কমsেল যাoয়ার পূেব । ei মানিবক ব বsা 
িদেয়i eকিট সভ  দেশর সমােজর সােথ মধ যুগীয় ববর সংs ৃিতর ধারক মাlা- মৗলবাদী আkাn-দূিষত 
আমােদর ei aসভ  দেশর পাথক  করা যায় । নারীসমাজেক তঁােদর শtr িচনেত হেব, নiেল আেখের 
আেরা aেনক বশী পsােত হেব যা তঁারা কlনাo করেত পারেছন না ei মূhেত । িনuiয়েকর মদীনা 
মসিজেদ aনুি ত oলামােদর uপেরাk সমােবেশ কিথত বkেব  আসা যাক । মৗলবাদীরা য কথায় কথায় 
'iসলাম' শbিট ব বহার কেরন মুখs আpবােক র মেতা-তারা বাধ কির িনেজরাo জােনন না eধরেণর টাম 
ব বহােরর মsবড় ভুল o ফঁাকটা কাথায় । eধরেণর মুখs শb pেয়ােগর কারেণ মেন হয় তারা iসলামেক 
eকিট aপিরবতনীয় জড়gn িহেসেব pিতপn করেত চান মানুেষর কােছ । iসলাম তা eকটা ব াপক ধারণা 
। যখােন হাজােরা তরীকা রেয়েছ, িবj আেলমেদর িনেজেদর মেধ i হাজােরা মতেভদ রেয়েছ- সটােক িক 
কের eকিট িনিদ  িsর-rব s াnাড ধের বলা যায়,'iসলাম aনুমিত দয়না, iত ািদ iত ািদ....। 
 
  হঁ া, নারীেক বতমান আধুিনক যুেগর uপেযাগী aিধকার-মযাদা pদােনর জন  pেয়াজনীয় 
য sস, য pিভশন সটা aবশ i iসলােম আেছ । সটাi মাlারা মানেত বা বুঝেত চান না aথবা 
বুঝেত akম । তা' হেলা, কারােণর আেদশ-িনেদশgিলর যুেগাপেযাগী ব াখ া । ei pবেn সটাi 
আেলািচত হেব । 
 
    িpয় পাঠক, চলুন, আমরা সংেkেপ পযােলাচনা কের দিখ, কারাণ আসেল িক বেল সmেদর 
utরািধকার pে  । কারণ, আজকাল কিতপয় সংিবধান িবেশষj যমন জািতেক aj মেন কের iেcমেতা 
আiেনর ধারা সmেক jান িদেয় যােcন, তমিন eকে ণীর আেলম- মৗলানাo sাথবুিd eবং kমতা বা 
pিতপিtর লাভ dারা চািলত হেয় iসলাম o শরীয়ত সmেক জািতেক িনেজেদর  খয়ালখুশীমেতা িব াn 
কের যােc । িpয় পাঠক, কাn  ব িkর বাণীেক (eেkেt খাৎবা o oয়াজমাh ফীল) আপিন িব াস 
করেবন, সটা িনভর করেব ঐ ব িkর চািরিtক gনাবলী, ব িkt, সততা pভৃিত aতীত-বতমান 
কাযকলােপর রকেডর uপর । সাজা কথায়, সমােজ যার gহণেযাগ তা গেড় ঊেঠেছ । ধুমাt oয়াজ-
নসীহত আর নামাজ- রাযা করেলi কu মহৎ o aনুসরণীয় মুমীন ব িkt হয় না । মৗলানা-
মৗলবীেদরেক য আমােদর সমােজ eত সমাদর করা হয়, তা' কতটা সমীেহর কারেণ আর  কতটা ধমীয় 
dবলতা o পরকাল ভীিতর কারেণ সটা বলা মুশিকল । নবীজীেক য মkার কুরাiশরা আল-আমীন uপািধ 
িদেয়িছল, তা িতিন aজন কেরিছেলন দীঘিদেনর সত বািদতা o সততা িদেয় তঁােদর মনজয় কেরিছেলন বেল 
। মানুেষর িব ােসর মযাদা নবী (সঃ) রাখেত পেরিছেলন বেলi ববর কুরাiশেদর মােঝo তঁার gহণেযাগ তা 
pিতি ত হেয়িছল । iসলােমর pথম যুেগর  চারজন খিলফাo aত n সাধারণ জীবনযাপন করেতন । তার 
pায় 500 বছর পর শখ আিল uসমান, খাজা মঈনুdীন িচশিত, কুতুব বখিতয়ার- শখ ফরীদ pমুখ ধম 
pচারক সাধকগণ ভারতবেষ eেস িহnু-মুসিলম uভয় সmpদােয়র ভিk-ভালবাসা aজন কেরিছেলন তঁােদর 
বাhল হীন aিত সাধারণ কৃcতাপূণজীবন, িবশাল uদারতা, মহtt o মানবেpম িদেয় । পkাnের 'নারী নীিত' 
িনেয় মাlােদর uপেরাk aৈনিতক 'লুেকাচুির' িক সাk  দয় ? আজেকর যুেগ আমােদর শিষনার পীর সােহব 
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িকভােব আপন ভাi- বােনর কািট কািট টাকার সmিt আtসাৎ কেরন তার খবর আমরা জেন যাi 
aন ােয়র িশকার তারi বােনরi করা সংবাদ সেmলেনর মাধ েম পিtকার পাতা থেক(সমকাল; 5 
জুন,2006)। 
 
পরকীয়া pেমর মেতা aৈনিতক কারেণ খুন হন iসলামী ঐক েজাট নতা iকবাল (সমকাল; 20 aেkাবর, 
2005 aনলাiন সংখ া)। তা সi আেলােক িবচার কrন আজেকর যুেগর মাlা- মৗলানােদর 
gহণেযাগ তা কতটুকু । সুতরাং সেত র খািতের আমােদর িনেজেদরi সত -িমথ া যাচাi কের িনেত হেব  
gহণেযাগ  o আnজািতকভােব sীকৃত iসলামী পিnতেদর গেবষণালb দিললািদ থেক।   
  

“আিমi কারাণ নািযল কিরয়ািছ eবং আিমi uহার রkক”-সূরা িহy র, আয়াত 9 । কারােণর িজmা 
যখােন আlা িনেজi িনেcন, তখন তথাকিথত ' কারাণ- dািহতা' বা ' কারাণিবেরাধী তৎপরতা' ঘেট 
থাকেল তাঁর ভার আlাi িনেcন eবং ei দূরদিৃ সmn‡ আয়ােতর মাধ েম মানুষেক(eেkেt আেলম-
oলােমেদরেক) সi িবতিকত দায়(নািক কতৃt ?) থেক aব াহিত দয়া হেয়েছ । 
 
“aতeব, আপিন (রসুল সঃ) uপেদশ িদন, আপিন ত কবল uপেদশদাতা, আপিন তাহােদর শাসক 
নেহন” । -সূরা আl  গািসয়াh , আয়াত 21 o 22। 
 
 
“আিম পয়গmর pরণ কিরনা, সুসংবাদদাতা o ভীিতpদশকrেপ ব তীত”................”তাহােদর 
িহসাব  িবnুমাto আপনার দািয়েt নেহ”......................”আিম আপনােক তাহােদর সংরkক কির 
নাi eবং আপিন তাহােদর কায িনবাহী নেহন”..............”আপিন তাহােদর বিলয়া িদন, আিম 
তামােদর uপর খবরদারকারী নিহ “......... ।-সূরা আl  আনাম, আয়াত 48,52,66, 69 o 107 । 

 
“( হ রসূল) বলুন, সত  তামােদর পালনকতা হiেত আগত । aতeব, যাহার icা িব াস sাপন 
কrক, eবং যাহার icা aমান  কrক” ।...............”আিম রসূলিদগেক সসুংবাদদাতা o 
ভয়pদশনকারীrেপi pরণ কির ।”-সূরা কাh ফ, আয়াত 29 o 56 । 
 
“বলুন, ............আিম s  সতককারী ব তীত আর িকছুi নিহ” । -সূরা আl  আh কাফ, আয়াত 9। 

 
িpয় পাঠক, eবার আপনারা িমিলেয় িনন iসলামী লবাসধারী সংগঠনgিল o eকে ণীর মoলানার 
সাmpিতক জহাদী বkেব র সােথ uপেরর আয়াতgিল-” কারাণিবেরাধী কান আiন হেল আমরা  pিতেরাধ 
করব” । eরা কারা ?- 'iসলামী শাসনতnt আেnালন', জামাত eবং eর সমেগাtীয় দলgিল । uপেরর 
আয়াতgিল িক শাসনতnt বা শাসনব বsা িহেসেব কারাণেক ব বহােরর কান aিধকার িদেc eমনিক 
রসুলুlাh (সঃ)- ক ? শাসনতnt মােন হেc কতgিল আiন o aধ ােদেশর িবিভn ধারা-uপধারার সমাহার । 
'আiন' শbিটর ব বহার লk  কrন । যখােন রসূলুlাh কi কান কতৃt দoয়া হয়িন, কারােণর 
                                                 
‡  টীকা-কারণ আlাh  জােনন য eটা না করেল কারােণর uপেদশgিলর pােয়াগ-pে  'Authorization ' িনেয় ভিবষ েত aেহতুক িববাদ-িবতক o 
হানাহািন সৃি  হেব । 
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আয়াতgিলেক আiন িহেসেব pেয়াগ বা কােয়ম করার জন , সখােন আেলম-oলামােদরেক সসব আয়াতেক 
আiন িহেসেব pেয়ােগর কতৃt দয়ার তা p i uেঠ না, যােদর িনেজেদর মেধ i রেয়েছ হাজােরা দলাদিল 
eবং গা ী , রেয়েছ নিতকতা-gহণেযাগ তার eকাn aভাব । তাহেল কীভােব সgিলেক 'আiন' বলা 
হেc ?  iসলামী নামধারী eসব দলgিলর eiসব ত�পরতা জনগনেক ধাঁকার িনরnর pেচ া ছাড়া আর কী 
বলা যােব ?  তথাকিথত 'আlার আiন' বা 'iসলামী শাসন' নয়-আসেল িনেজেদর মি েল-মকসুদ aথা� 
'kমতা' নামক দবীলkীর বরলাভi তােদর আসল মাk ।   
 
uপেরাk আয়াতgিল হেc শিkশালী দিলল যা িদেয় সুs  pমািণত, য কারােণর বাণীgিলেক 
uপেদশবাতা ব তীত রা নীিত িহেসেব pেয়ােগর কান িনেদশনা নi, সুেযাগo নi । aথচ মাlারা 
রা নীিতর uপর eকিট গা ীর icােক চািপেয় িদেত চােcন,  িনজs ব াখ া aনুযায়ী নারীর utরািধকার-
সংkাn কারােণর আয়াতেক রাজনীিতর হািতয়ার বািনেয়েছন। িpয় পাঠক, eেদর চািরিtক o কােয়মী 
sােথর srপ আমােদর িচনেত হেব । ei লখক pবেnর sােন sােনi pস  aনুযায়ী uপেরাk গা ীর 
ধমীয় মুেখাশ টেন খুেল ফলার চ া করেব । আমেদরেক eখন িঠক করেত হেব, আমরা িক মাlা 
সmpদায়েক pভু মানব(“.....আিম(মুহmদ) s  সতককারী ব তীত আর িকছুi নিহ”) নািক সৃি কতােক 
pভু মানব । তেব eকটা কথা তােদরেক সুs  জািনেয় রাখেত চাi, ei গা ীর খাদার pিতিনিধেtর 
ধৃ তা eেদেশর মানুষ সহ  করেব না- “জনগেণর কান সাবেভৗমt o kমতা মািননা-সকল kমতা ধু 
আlার”- ei ধরেণর চাণক  কৗশল িদেয়, িনিবকার-িনরেপk আlার uপর তথাকিথত 'আlার আiন' o 
'সাবেভামt' আেরাপ কের িনেজেদরেক আlার sলািভিষk করার ধুত মতলিব ধাnায় বাংলার মানুষ বশীিদন 
ভুলেব না । iসলামেক রা ধম করার মাধ েম aন ান  ধমীয় o e  িনক গা ীgিলেক িকভােব িdতীয় ণীর 
নাগিরেক পিরণত করা হেয়েছ, শtr-সmিtর মেতা eকিট ববর বষম মূলক আiন করা হেয়েছ িহnুেদর 
সmিt লুnন করার জন  । মৗলবাদী গা ীিট ei আiন থেক িনেজেদর হীনsাথ হািসল কেরেছ । সসব 
p  eবং জািতসttা o জািতয়তাবােদর pে র সােথ uপেরাk ধমীয় ফ ািসবােদর dেndর মীমাংসা pসে  
sনামধন  কলািম  গা  ফার চৗধুরী, pয়াত মনsী লখক মানবতাবাদী oয়ািহdল হক, aধ াপক িসরাজুল 
iসলাম, মুনতাসীর মামুন pমুখ বুিdজীিবরা যেথ  িলেখেছন-আর সসব p  e pবেnর আoতার বাiের । 
তাi, সংেkেপ ধু eটুকুi বলব য, দেশর সংিবধােনর uপর মুসিলম- aমুসিলম, িব াসী-aিব াসী, নারী-
পুrষ সবারi হক রেয়েছ । ' কারােণর আiন'-eর নােম সংিবধােনর ধম-বণিনিবেশেষ সাবেভামt o 
িনরেপkতার uপর বষম মূলক হsেkপ যমন জনগণ মেন নেব না, তমিন 'সাবেভামt o kমতা ধু 
আlার'(ফ ািসs সাঈদীর কখু াত uিk)-e কথা বেল জনগেণর গণতািntক aিধকারেক পদদিলত  করার 
পায়তারা জনগেণর বঁাচামরার সংgােমর মুেখi জবাবিদিহতার pেয়াজেন ধুিলঃসাৎ হেয় যােব । পরবতীেত 
আমরা সময়মেতা pস  aনুযায়ী সmিtর uপর নারীর utরািধকার pে  শরীয়ার aনুশাসনgিল 
iসলামসmত(aথা� কারাণসmত) িকনা eবং িনভরেযাগ  িকনা তা' আেলাচনা করব ।      
 
1)  আেলম- মাlােদর কােছ িকছ ুp ঃ ক) আেলম-oলামা সােহবরা য যুিkিট সবসময় িদেয় 
থােকন তা' হেলা, কারান িনেদশ িদেc -'সmিtর kেt diজন নারীর aংশ eকজন পুrেষর সমান '। 
তারা যুিk দন-'নারীেক ভরনেপাষণ o রkার দািয়t পুrেষর uপর ন s করা হেয়েছ' । আজেকর আধুিনক 

 



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িচরকালীন মাlাতnt বনাম নারীর সমানািধকার 

 
 
সভ  যুেগ, কান িশিkত, আtমযাদাসmn নারীর জন  eটা gহণেযাগ  হেবনা eটা বলাi বাhল  । 
eধরেণর িচnাধারা o pবণতা থেক আশংকা করার যথাথ কারণ রেয়েছ য ei গা ী শাসন kমতা পেল 
নারীেক পা বতী আফগািনsােনর aনুকরেণ সত i anর মহেল ঢাকােব িকনা ? uপের বিণত কারােণর 
িনেদশ(িনেদশ  নািক uপেদশ সটা uপের আেলািচত হেয়েছ) সmেক আসা যাক । ধের িনলাম ei kেt 
'িনেদশ' বলা হেc । আমরা আমােদর pথম কস sািডিট করব । কসিট হেলা, িমঃ ek মারা গেছন । 
মরhেমর পুt সnান নi । মা, বাবা, di মেয় o stী আেছ । ক কত aংশ পােব তা বর করেত হেব । 
eবার, পাঠকেক aনুেরাধ করব, ক  কের সূরা িনসার 10 o 11 নmর আয়ােত বিণত utরািধকার সmিকত 
িনেদশgিল যtসহকাের পড়ুন । িপতা o মাতা uভেয় eক ষ াংশ কের পােবন; stী eক a াংশ পােবন; di 
কন া িমেল পােবন di তৃতীয়াংশ । eবার ক  কের aংশgিল যাগ কrন । utর যিদ সিঠক হয় তেব 
আমােদর '1' পাoয়ার কথা aথাৎ 100% িমেল যাoয়ার কথা । িকnt, মজার ব াপার হেc, ফলাফল 1-eর 
বশী হেয় যােc । e থেক িক pমাণ হয় ? কারাণ ভুল ? জািননা, তেব হযরত আলী রসুলুlাh র(সঃ) 
মহাpয়ােণর পের ei িনেদশিটেত তখনকার uপেযাগী সংেশাধন কেরিছেলন । eখন, আেলম- মাlা 
সােহবেদর কােছ আমার p  হেc, তঁারা য সবসময় দাবী কের থােকন য কারআেনর eকিট akরo 
পিরবতন করার kমতা কয়ামত পযn কােরা নi , সi দাবীর িভিt িক eখােন আর থাকেছ ?  uপের 
বিণত কারান-হাদীেসর দিললgিল eবং িনেm  বিণত সূরা বাকারার 106 নmর আয়াত থেক eিট pমািণত 
য বাsব aবsার pেয়াজেন, sান-কাল-পাt িবেশেষ কারআন সংেশাধনেযাগ । eছাড়া e সmেক aন ান  
আয়াত বা দিলল িক বেল আিম eকটু পের আেলাচনা করব ।  
 
2(খ)  িdতীয় p ঃ মাlারা যুিk িদেcন, পুrষ যেহতু নারীর ভরনেপাষন o রkণােবkন 
করেব, সmিtর di-তৃতীয়াংেশর কতৃেttর দাবীদার হেc পুrষ । তা' ছাড়া, মেয়রা ত' িপতা o sামী 
uভয় পk থেকi পিরত k সmিtর aংশ পােবন । িকnt, সটা ত' eকিট গাtীয় সমােজর জন  pেযাজ  
। eখন সূরা িনসায়(আয়াত 10,11) আমরা দখেত পািc, মৃত ব িkর stী পুt-কন া থাকেল তােদর 
তুলনায় aেনক কম পােবন(eক a মাংশ মাt)।   
 
দখা যাক, সূরা িনসা, আয়াত 10 িক িনেদশ িদেc-”.....আর যিদ মৃত ব িkর eকািধক ভাi- বান থােক, 
তেব তাহার মাতা eক ষ াংশ পাiেব ।”  
 
“....আর eমন মৃত ব িk-...................eবং তাহার eক াতা aথবা eক ভgী থােক, তেব eতdভেয়র 
pেত েকi eক ষ াংশ পাiেব । আর যিদ iহারা তদেপkা বশী হয়, তেব iহারা সকেল eক তৃতীয়াংেশর 
aংশীদার হiেব, aিছয়ত পূণ করার পর...”।-(আয়াত 12) 
 
িpয় পাঠক, uপেরর আয়াতgিল ভাল কের pিণধান করা যাক, আমােদর সামািজক বাsবতার িনিরেখ । 
সাধারণভােব, মা-বাবার আেগ সnােনর মৃতু  asাভািবক eবং ব িতkম িহেসেবi ধরা হয় । িকnt ei 'যিদ 
শত'- ক মেন িনেল, সnান, sামী eবং িপতার aংশ িমেল মাতা সবেমাট পােবন 62.5 শতাংশ 
(1/8+1/6+1/3)। eখােনo সমস া রেয়েছ, িপতার সmিt o sামীর সmিtর পিরমাণ িভn হেত পাের 
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। িন য়তার ব াপাের আমরা পের কথা বলব । িকnt 'যিদ' শেতর uপর আমরা িনভর করেত পাির িক ? 
িবেশষ কের আজেকর যুেগর বাজাের িনm মধ িবt পিরবােরর নারীেদর জন  eটা aত n বাsব eকিট সমস া 
। াতা বা ভgী eকজন হেল পােব eক ষ াংশ, eকািধক হেল পােব eক তৃতীয়াংশ, সখােন stী পােcন 
মাt eক a মাংশ । মেন রাখেত হেব, আমােদর সমােজ খুব কম ভাi পাoয়া যােব যারা বানেদর 
দখােশানা কেরন । িকnt আরেবর গাtীয় সমােজ তা' িছল না, তখন সmুণ গাt িমেল eকিট পিরবার 
িহেসেব গণ  হেতা । নারীেদর আিথক িনরাপtা গােtর aবশ  কতব rেপ গণ  করা হেতা । গােtর 
িনয়ম-কানুন pেত কেক মান  করেত হেতা । aত n ন ায  eকিট p  হেc, য stী সারাজীবন সnান 
লালনপালন, তােদর মানুষ করা থেক r কের ঘর-গৃহsািল(eটাo েমর মেধ  পেড় যার মূল ায়ণ আমােদর 
পুrষতািntক সমাজ কেরনা) eমনিক বািহের চাকরী করেলন; য stী(বা সnানেদর িচরাচিরত dঃিখনী মা) 
সারাজীবন সংসােরর জন  aবদান  রাখেলন sামীর সmিtর uপর তঁার দাবী o হক িক পুt-সnানেদর চেয় 
বশী নয় ? আর মা তা সnানেদর aম ল চাiেবন না । সi stী(বা সnানেদর মা) পােব মাt eক 

a মাংশ  aথবা eক চতুথাংশ যিদ সnান না থােক(আয়াত 11)  াতা-ভgীেদর eক ষ াংশ বা eক 
তৃতীয়াংেশর িবপিরেত(uপেরর দিলল দখুন) ।   p  হেলা, আমােদর সমােজর বাsবতায় sামীর 
aনুপিsিতেত পুেtর সংসাের পুtবধূর সােথ যিদ কান মানিসক dnd দখা দয়, সেkেt দখা যায় য 
আপন সংসােরর িsিতিশলতার জন  হাক বা sাথপরতার জন  হাক, মাতােক যিদ পুt সnান পৃথক হoয়ার 
জন  চাপ দয়, সেkেt মােয়েদর aবsা িক হয় সেতা আমরা বাsেব pায়i দখেত পাi । বচারী মা 
পালা কের eেকক সnােনর বাসায় থােকন গলgেহর মেতা । আবার কান কান মােয়র sান হয় নািসং 
হােম । তাi বলিছ, কারআেনর utরািধকার সংkাn িনেদশ গাtীয় সমােজর জন  pেযাজ  িছল, যখােন 

pিতিট গাt তােদর নারীেক pােটকশন িদত, িকnt আজেকর যািntক বাsবতার যুেগ eটা pেয়াগেযাগ  নয় 
। ei সােথ িমিলেয় দখুন িনেmর দিললgিল- 
 
"নস  (aথঃ কান িনেদশেক aন  িনেদশ dারা pিতsাপন- কারােণ eটা আেছ)-eর uপলিb আিসয়ােছ 
মানুেষর uপকােরর জন  সমােজর িবদ মান পটভূিম o আiেনর সমnয় করার pেয়াজন হiেতi "- 
িpিnপl s  aফ iসলািমক জুিরsprেডn-ড. হািশম কামাল§ । 
 
“..pেত ক কােলর জন  িবেশষ আh কাম হয় ।.....eবং মূল িকতাব তঁাহারi িনকট রিহয়ােছ ।”-সূরা রা'দ, 
আয়াত 39 । 
 
2(গ)   আেলম-oলামা সােহবরা eকিট িমেথ  কথা জািতেক িনেয় যােc য বাংলােদেশ 
নারীরা িপতা o sামী uভেয়র পk থেকi নািক সmিtর ভাগ পেয় থােক । হঁা, নারীেক eর মেধ  য 
কতবড় ফঁাক রেয়েছ, তা ভুkেভাগীরাi জােনন । বাংলােদেশর কয়জন নারী তােদর িপতার সmিt( কারান 
বিণত eক তৃতীয়াংশ) থেক লাভবান হেcন ? িসংহভাগ  kেti দখা যােব, ভাiরাi বানেদর aংশটুকু 
ভাগ কের থােকন, য মাlারা ei iসু  িনেয় হৈচ করেছ তারাo eর বাiের নয় । aিভjতা থেকi 
বলিছ, আমার আtীয়sজেনর মেধ i eর uদাহরণ রেয়েছ । সmিt িনেয় যারা িকছুমাt খঁাজখবর রােখন, 
                                                 
§ pত k সtূঃ বাংলা শরীয়া-1, হাসান মাহমুদ 
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তারা জােনন য pায় kেti, বােনরা তঁােদর aংশটুকু ভাiেদর ছেড় দন । যমন, আমার গরীব 
আtীয়ারা তঁােদর িপতৃসmিtর aংশটুকু শহের বাসরত aবsাপn ভাiেদর সিনবn aনুেরােধ ভাiেদর কােছ 
ছেড় িদেয়েছন aথবা িকছু Compensation -eর িবিনমেয় িদেয় িদেয়েছন । aথচ, আেগi বেলিছ, 
কিথত ঐ ভাiেয়রা বশ aবsাশালী । মাlারা িক ei বাsব ব াপারটা জােনন না ? িন য়i জােনন । িকnt 
তবুo তঁারা ভnামী কের চেলছন । 
 
2(ঘ)     আেলম সােহবেদর কােছ আমােদর p  হেলা,-  
 2(ঘ)1.       sামীর সmিtর uপর stীর হক o aিধকার িক ভgীর চেয় aেনক aেনক বশী 
নয় ? সংসারেক দঁাড় করােনা o সnানেদর মানূষ করার জন  stীর সারা জীবেনর য পির ম, িন া, eবাদত, 
সাধ-আhাদ িবসজন eসেবর িক কানi মূল  নi ? bাhণ  ধেম যমন নারীেক দবীর আসেন বসােনার 
নােম iেcমত ব না করা হেয়েছ সারা জীবন আিমষ খেত না িদেয় eবং জীবন- যৗবন o সাধ-আhাদ 
থেক, তমিন আমােদর নারীরা িক 'মােয়র পােয়র নীেচ বেহs' ei আpবােক  সnt  থাকেবন ? eখন তা 
পুrষতnt সi সাnণাটুকুo কেড় িনেc । সাmpিতক কােল পুrষতেntর চালু করা নতুন সুিবধাবাদী 
কুসংsার হেলা, sামীর পােয়র নীেচ সnােনর বেহs'। stীর তুলনায় মৃেতর াতা বা ভgীর aংশ বশী 
হoয়ার aজুহাতিট িক ধু ei য ভgী, সmেক মৃত ব িkর বশী ঘিন  ? তাহেল িক stীেক 'বাiেরর 
eকজন কrণাpাp মানুষ' িহেসেব িবেবচনা বা ি ট করা হেলা না ? eমন eকিট পটভূিমেত sামী-stীর aটুট 
পািরবািরক বnন, পািরবািরক িsিতশীলতা eবং stীর পk থেক eকিন তা কতখািন আশা করা  
যায় ?  
 
2(ঘ)2.  পাঠক বাধ কির eকমত হেবন য, ভgীর সবেচেয় বশী aিধকার হেc িপতা o sামীর 
uপর । িপতার uপর জn o sহগত(কন াসুলভ সবার বষিয়ক মূল ায়ন p াতীত o arিচকর, aেনক 
ব  নারীেক eটা ধুi মমাহতi করেব) eবং sামীর uপর হেলা দীঘ ক সাধ  aজেনর মাধ েম pাp 
aিধকার । তাi মৃত ব িkর বান িপতার কাছ থেক সম aংশীদারেtর িভিtেত o sামীর কাছ থেক 
agািধকার িভিtেত সmিtর utরািধকার পাoয়া uিচত । মৃত ব িkর সmিt যিদ eভােব পিরবােরর 
বািহের চেল যায় াতা-ভgী( দর) ক eক ষ াংশ বা eক তৃতীয়াংশ(তারা eেকর বশী হেল) pদােনর 
মাধ েম, তাহেল আজেকর বাজার পিরিsিতেত সnানেদর মানুষ করা তথা পড়া নার ব য় িনবাহ, an-বst-
বাসsান-যাতায়াত pভৃিত নানািবধ ব েয়র kেt য আিথক িনরাপtার p িট আসেছ, তার গ ারািn ক 
দেব ?  আেলমগণ িক দেবন ? নািক পিরবেত আমােদরেক িরিজেকর কথা বেল দায় সারেবন ? সবার জন  
িরিজেকর িন য়তা থাকেল কন গেড় বছের 6 িমিলয়ন িশ  aথবা িদেন 26,500 িশ  kদুা o 
পুি হীনতায় মৃতু বরন কের(জািতসংঘ িরেপাট)? jান-বুিd হoয়ার পূেবi ei লk লk aেবাধ িশ েদরেক 
আlাh  পরীkা করেছন-eধরেণর িচnা-িব াস হাস কর নয় িক ? িরিজেকর ব াপারিট আপনারা িনেজেদর 
kেt pেয়াগ কেরন িক ?  গরীব-gবেরা জনসাধারণেক মাlারা সবর করেত বলেবন, পরীkার কথা বলেবন, 
িনেজরা পরীkা িদেcন িক ? তাহেল, iসলােমর sেঘািষত িঠকাদার মুফিত(গডফাদােরর aপর নাম িক 
মুফিত?) মoলানা ফজলুল হক আিমনী কন িনেজর ছেলেক পািঠেয় দন সntাস- পশীশিkর সাহােয  
বআiিনভােব oয়াk ফ eেsেটর(বড় কাটারা মাdাসা) দখল নয়ার জন ( ভােরর কাগজ; 01 মাচ, 2008 

 



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িচরকালীন মাlাতnt বনাম নারীর সমানািধকার 

 
 
aনলাiন সংখ া)। খােলদার সময় pকাশ  িদবােলােক জৈনক পুিলশ কনে বল হত ার নায়ক ei আিমনী o 
তার সমমনা ধম-ব বসায়ীরা সmpিত ধম pিতমntীর uেd েশ  বেলিছল, কারআনিবেরাধী নারী নীিত pণয়ন 
কের িতিন নািক iসলাম থেক খািরজ হেয় গেছন । খুিন-সntাসীরা যিদ iসলােমর িঠকাদারী িনেয় নয় 
eবং যনেতন pকাের পছেনর দরজা িদেয় kমতায় আসার চ া কের তেব, জনগেণর য িক দশা হয় আর 
iসলােমরi বা িক দশা হয় তা' মানুষ হােড় হােড় টর পােc । আর আমােক মেন কিরেয় দয় , নজrেলর 
কিবতার dিট লাiন, ' কাথা চি স,  গজনী-মামুদ, কাথায় কালাপাহাড় ? ভে  ফেলা ঐ ভজনালেয়র 
যত তালা দoয়া dার'! ei লখক িদন gনেত থােক কান eক ববর, rdমূিত খােন-দাjােলর- য হেব যুগ 
যুগ  সি ত পাপ হেত জাত মূিতমান দানব । িবে র eকিট িবেশষ সmpদােয়র কূপমnুকতা-সুিবধাবািদতা-
সংকীণতা-ajতা-প াদপদতা-aসিহ ুতা-aধম-aমানিবকতা-জািতিবেdষ-যুিk o িবjানিবমুখতা iত ািদ 
জিনত পাপi হেব ঐ দানেবর শিkর u�স ।      
    
2(গ)3.   eেতা গল যােদর সহায়-সmদ আেছ সi ণীর কথা । িকnt, িনm মধ িবt o 
গরীব ণীর  aেনক নারী আেছ যারা িবিবধ বাsব কারেণ eকাnবতী পিরবাের থাকেত চায় না । তঁারা 
sাধীনভােব sামী-সnানািদ িনেয় থাকেত চায় । তােদর kেt িক সমাধান ? গাtীয় সমােজর িবধান িক 
তঁােদর kেt কাজ করেব ?  তঁােদর মেধ  aেনেকi তা হেরক পশায় কাজ কেরন-sামীর uপর সmূণ 
িনভরশীল তঁারা হেত চান না বাsব কারেণi । লk লk নারী গােমns -e কাজ কের িবপুল aংেকর 
বেদিশক মুdা আেয়র kেt aবদান রাখেছন, আবার কারখানা থেক বাড়ী িফের িগেয় সংসােরর সমs কাজ 
করেছন । মধ িবt o ucমধ িবt ণীর িবপুলসংখ ক পশাজীিব নারী aিফেসর কাজ সের বাসায় eেস 
সংসােরর aেনক কাজ সােরন । সভ  দশgিলর  aিফস-আদালেত, মেল বা  িডপাটেমn sারgিলেত দখা 
যায় মেয়েদরেক uেlখেযাগ  সংখ ায় সুপারভাiজার, ম ােনজার iত ািদ করা হয়-তঁােদর ম o দkতার 
sীকৃিত srপ । তাহেল আমােদর দেশ কন  তঁােদর ন ায  kমতায়ন মেন নয়া হেবনা ? সmিtর ন ায  
িহস ািভিtক আiনী কতৃt দয়া হেবনা যার যাগ তা তারা বh আেগi pমাণ কেরেছ । মাlারা 1400 
বছর আেগর সামািজক কাঠােমােক eখেনা মেনাজগেত গঁেথ রেখ স সময়কার পিরিsিতেত যসব আয়াত 
নােজল হেয়েছ বা শরীয়ার(যা aিনভরেযাগ ) িবধান pেয়াগ করা হেয়েছ, সgিলেক আজেকর যুেগ চালােত 
চাiেছন কানরকম সংsার না কের । তখনকার আরেবর গাtবd সমােজ রসূলুlাh র utাণ o 
সমাজসংsােরর পূবপযn মেয়েদর aবsা িছল pায় দাসেদর মতi । stীরা eক গাt থেক বা eক sামী 
dারা(তালােকর মাধ েম) িবতািড়ত হেল aন  গাt বা sামীর আ য়লাভ করেতা দাসীর মযাদা িনেয়i । 
তাছাড়া তখনকার যাগােযাগব বsার সীমাবdতা o pিতকূলতার কারেণ ব বসাবািণজ o িছল মৗসুমিভিtক 
o eবং খুব apতুল । ei aবsায় পুrষেদর পেki কবল দূগম পথ পািড় িদেয় সংসার o গােtর 
aথৈনিতক চাকা িঠক রাখেত হত । তাi sাভািবকভােবi সযুেগ য পুrষেক আিথক কতৃt দয়া হেয়িছল 
সmিtর di-তৃতীয়াংেশর utরািধকােরর মাধ েম তা সযুেগর pkাপেট  যেথ  pগিতশীল পদেkপ িছল । 
আর, বjািনক, সাংs ৃিতক, pযুিkগত eবং কাঠােমাগত aনgসরতার কারেণ  নারীর পূণা  সমানািধকােরর 
জন  রসূলুlাh র সমসামিয়ক সমাজ pstত িছল না ।     
 
   "আিম কান আয়াত রিহত কিরেল বা ভুলাiয়া িদেল তাহা aেপkা utম aথবা 

 



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িচরকালীন মাlাতnt বনাম নারীর সমানািধকার 

 
 
সমপযােয়র আয়াত আিন"-বাকারা 106 । দখা যােc য, খাদ কারােনi সামািজক পিরবতেনর  সােথ 
িবধান পিরবতেনর sীকৃিত আেছ ।  
 
uপের iিতমেধ i আিম নস   (aথঃ কান িনেদশেক aন  িনেদশ dারা pিতsাপন- কারােণo eটা আেছ)-
eর uেlখ কেরিছ ।  
 
            "(শারীয়া)- ত সi সমােজর বিশ  আেছ য সমােজ শািরয়া গিড়য়া uিঠয়ািছল ।"-iমাম 
শািফ, "িরসালা"-পৃ া 3** । 
 
eবাের পাঠক িবচার কের দখুন, 1400 পূেবর eকিট সমাজব বsার জন  য 'সdপেদশ'(বারবার বলিছ- 
'আiন' নয়) pেযাজ  িছল, আজেকর যুেগ তা' pেযাজ  িকনা । ei িনরnর সমাজিববতন o পিরিsিত 
বদেলর  ব াপারিট আlা জােনন বেলi কারাণেক আiন িহেসেব নবী(সঃ)-র কােছ পাঠানিন । িচnা কের 
দখুন, কত aসংখ  ধরেণর সমাজকাঠােমা আজ পযn মানেবিতহাস পার হেয় eেসেছ-সমাজ কান িsর 
জড়বst নয় । আমরা ধু মাটা দােগর কেয়কিট uদাহরণ দব-psরযুেগর যূথবd সমাজব বsা, দাসব বsা, 
সামnতnt aিভজাততnt, পূিজতািntক সমাজ, সমাজতািntক সমাজ eবং কল াণরা  । eখন, ধরা যাক, যিদ 
কয়ামত পযn সমs ধরেণর সmাব  পিরিsিতর  জন  আlাh  নবী করীম(সঃ)- ক বাণী পাঠােতন তাহেল 
কত লk পৃ ার কারাণ িলিপবd করেত হত ? স কারােণর আয়তনi বা কী হত ? য যুেগ মুdণযnt 
আিব তৃ হয়িন, কিmuটার আিব তৃ হয়িন স যুেগর জন  সটা িক aবাsব িছল না ? তাছাড়া, তখনকার 
anকার ববর যুেগ, যখন মানুেষর মেধ  jান-িশkা- মধা iত ািদ িবকিশত হয়িন, সযুেগর মানুেষর জন  
সটা কিঠন হেয় যত নািক ?  

 
3।       িকছু বাsবিভিtক p  রাখেত চাi তথাকিথত আেলম-oলামােদর uেd শ  কের,-  
 
 ক)             মৗলানারা বলেছন য sামীর কাছ থেক নারীরা সmিtর aংশ(eক a মাংশ মাt) বা 
িহস া পেয় থােকন তাi িপতার সmিtর eক তৃতীয়াংশ তােদর জন  যেথ  । িকnt যসব sামীরা কথায় 
কথায় শরীয়েতর নােম 'িতন তালাক' বেল stী তালাক িদেc gােমগে , সেkেt পুrেষর scাচািরতার 
িবপরীেত নারীর সmিtর িহস ার গ ারািn ক দেব ? আর যিদ, sামীর মৃতু র আেগi stীর মৃতু  হয়  
(সংসােরর jালায় িন িষত হেয়), তেব তা তােদর sামীর utরািধকার ভাগ করার সুেযাগi থােক না । 
য নারীিট aবেহিলত o বি ত হেয় মারা গেলা(যা aহরহ ঘটেছ) তঁার দায়ভার ক নেব ? মাlারা, 
মুসিলম পািরবািরক আiন চচাকারী কাট, নািক তথাকিথত সংিবধান pেয়াগকারী রা  ? eেkেt eকমাt 
গ ারািn হেত পারেতা িপতার কাছ থেক সমতার িভিtেত( কারােণর যুেগাপেযাগী pেয়ােগর মাধ েম) pাp 
utরািধকার eবং িশkা-চাকরী pভৃিত মৗিলক সাংিবধািনক o নাগিরক aিধকার যা ধু eকিট সিঠক, 
দূরদৃি সmn o aধুিনক যুেগাপেযাগী 'নারী নীিত' o 'utরািধকার আiেনর' মাধ েমi বাsবায়ন সmব । 
তাহেল, uপেরাk পিরিsিতেত 'নারীরা sামীর সংসাের িগেয় sামীর মৃতু র পর তার সmিtর আিধকার পােব'-
                                                 
** সূtঃ বাংলা শরীয়া-1, হাসান মাহমুদ 
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মoলানা সােহবেদর ei dবল aজুহাত িবশাল eকিট 'যিদ'-eর মেধ  পেড় ধােপ টেক িক ? আর sামীর 
মৃতু  পযn যিদ aেপkা করেত হয়, eবং  নারীর aথৈনিতক kমতায়ন-কতৃt না পেল, পিরবাের stীর dবল 
aবsােনর কারেণ sামী scাচারী হেয় uঠেত পাের eবং aৈনিতক-ucৃংখল জীবেনর িদেক pলুb হেত 
পাের । তাi নয় িক ? বিs eলাকায় eবং শহেরর eিলট সাসাiিটেত eটা খুব সাধারণ ঘটনা । তেব eo 
িক সত  নয় য, মাlাতnt িচরকালi পুrেষর scাচািরতােক সমথন িদেয় eেসেছ ? নািক কেয়কিট কের 
িবিব রাখার সুিবধা o scাচািরতার গাপন লাভিট তারা দমন করেত পােরন না ?  
 
 eবার রাে র ভূিমকা pসে  আিস । সাmpিত সংিবধােন নারীর সমানািধকার সংরিkত কের য 
সমs ধারা 72-eর মুিkযুেdর মাধ েম পাoয়া সংিবধােন সংেযািজত হেয়িছল eবং eখেনা রেয়েছ সসব 
সmেক পরম েdয় শাহিরয়ার কবীর তঁার pবেn('বাংলােদেশ মৗলবাদ eবং নারীর aিধকার'-সূt দিনক 
জনকn) ব াপাের আেলাচনা কেরেছন । সাবজনীন মানবািধকােরর জািতস  ঘাষণা বা সনদ 'িসেডা'- ত 
পািরবািরক, সামািজক o রা ীয় পযােয়র pিতট kেt নারীর সমানািধকােরর িবষয়িট sীকৃত হেয়েছ eবং 
বাংলােদশ eেত sাkরকারী দশ । eখন, িকছু গণিবেরাধী-নারীিবেরাধী মৗলবাদীর কথায় ei a ীকার 
থেক সের eেল বাংলােদশ eকিট aনুদার মধ যুগীয় সংs ৃিতর দশ িহেসেব আnজািতক a েন িবেশষ কের 
সভ  দশgিলর কােছ পিরিচত হেব । eেত বাংলােদেশর ভাবমূিত আnজািতকভােব কতটা বৃিd পােব তা' 
পাঠকেদরেক ভেব দখেত বিল । তাi, আপনােদর কােছ aনুেরাধ, দেশ আপনারা যারা মসিজেদ িনয়িমত 
যােcন, মসিজেদর uপর আপনােদর সবারi সমানভােব হক রেয়েছ-আপনারা মসিজদgিলেত খা�বার নােম 
িবতিকত o sাথবুিdpসূত(kমতার লােভ) রাজৈনিতক বkব  pদােন pিতেরাধ কrন, মসিজদgেলােক 
রkণশীল sাধীনতািবেরাধী িহংs মৗলবাদীেদর eকct আিধপেত র কােছ ছেড় দেবন না । 
 
4)  ক) eবার আমােদর ফাকাস gােমর িদেক িনেল িক দখব ? গরীব ঘেরর নারীরা যিদ 
পুrেষর scাচািরতা-aত াচার না মেন, ফেতায়াবাজ মাlােদর pেরাচনায় িহলা িববােহর মত aবমাননাকর 
(gাম  সািলিশিভিtক িবচার-pহসন) না মেন pভাবশালী পুrষ o মাlােদর ভােগর পণ মাt হেত 
asীকার কের eবং  আtসmান রkােথ যিদ আtহনেনর পথ বেছ নয়(anত ei sাধীনতাটুকু তােদর 
রেয়েছ, যা িদেয় তঁারা  বারবার pমাণ করেত চেয়েছ য তঁারা sাধীন সttা o sাধীন icাসmn মানুষ), 
শহের gািনকর পিততাবৃিtর জন  যেত বাধ  হয় গরীব িপতার িভটায় sান না পেয়, aথবা িনেদনপেk 
ভাসমান মজুর হেয় শহেরর জনসংখ া o aথনীিতর uপর চাপ সৃি  কের, তঁার জন  দায়ী কারা ? ঊtর হেলা 
eক কথায় gাম  মহাজন-মাতবর ণীর শাষণ-িনযাতেনর সহেযাগী o sাথরkাকারী ফেতায়াবাজ 
মাlাে ণী । কারণ eটাi চেল আসেছ eবং চলেছ । আমার ব িkগত aিভjতায় দেখিছ, মাlাতnt o 
সমােজর ভেয়, gামবাংলার aগিণত সmn ঘেরর বাবা-মারাo তােদর কন ােদরেক pাiমারী s ুেলর চৗকাঠ 
পেরােত দন না, িবেয় িদেত বাধ  হন । পিরণিতেত, িশkাবি ত হেয় eবং aথৈনিতক kমতায়েনর 

aভােব, হয় sামীর যৗতুেকর দাবীেত িনযাতন সiেত না পের eকসময় আtহনেনর পথ বেছ নয়, aথবা 
sামীপিরত k হেয় dঃসমেয়র পিরিsিতেত পিততাবৃিtর পথ বেছ িনেত হয় । ঐসব ভাগ াহতা নারী যিদ 
পযাp িশkার সুেযাগ পেতা aথবা বােপর কাছ থেক আিথক kমতায়েনর সুেযাগ পেয় sাবলmী হoয়ার 
সুেযাগ পেতা, তেব তঁারা সাধ কের পিততাবৃিtেত নাম লখােতানা, আtহনেনর পথ বেছ িনেতা না । 

 



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িচরকালীন মাlাতnt বনাম নারীর সমানািধকার 

 
 
মাlাতnti eর জন  দায়ী ।  

 
  মাlারা যিদ eর দায় asীকার কেরন, তা হেল আিম eকিট বাsব দৃ াn তুেল ধরব । মাচ 
িtশ, 2007 সংখ ার দিনক pথম আেলােত pকািশত aনুসnানী pিতেবদন 'নারচেরর মিহলা সিমিতর 
দািরd জয়' থেক সংেkেপ তুেল ধরিছ । কুিমlার চৗdgাম uপেজলার ীপুর iuিনয়েনর নারচর gােমর 
ঘটনা । পােশর gােমর ভূিমহীন কৃষক িসিdকুর রহমান aভােবর তাড়নায় eলাকার eক দাদনদােরর কাছ 
থেক ঋণ নন 3 হাজার টাকা । গrর ব বসা r কের মােস 10 শতাংশ হাের সুদ gনেত িগেয় ঋণ আর 
শাধ হয় না । পেরর বছর দাদনদার eেস তার ঘরেদার খুেল িনেয় যায় । দাদনদার আর কu নয়, পা বতী 
কয়িন gােমর মoলানা(?) আiuব আলী । কlনা কrন eকবার, eকজন ফেতায়াবাজ মoলানার pকৃত 
পিরচয় হেলা স দাদনদার, খাস বাংলায় সুদেখার কাবুিলoয়ালা । ভেব দখুন, eসব মৗলানা নামধারী 
ফেতায়াবাজেদর scাচারী-মনগড়া ফেতায়ার পিরণােম gােমর aসহায় দিরd নারীেদর ভােগ  কী গজব নেম 
আসেত পাের । যাi হাক, িসিdক কঁাদেত কঁাদেত িগেয় হািজর হন পােশর নারচর gােমর aবsাপn রoশন 
আরার বাড়ীেত যার sামী eকজন pেকৗশলী । ঘটনািট রoশন আরার নারীমনেক ব িথত কের । তেব, e 
ঘটনায় aনুpািণত হেয় রoশন আরা দাদন ব বসার িশকার o aভাবজজিরত aসহায় নারীেদর সংগিঠত কের 
eকিট সিমিত pিত া কেরন-'নারচেরর মিহলা সিমিত' ।.. সটা িছল িবনা সুেদ ঋণ িনেয় aবলmনহীন 
মানুষেক sাবলmী কের তালার সংgামী পদেkপ ।...... 60িট gােমর মাট 2 হাজার 35 জন নারী তখন 
নারচর  সিমিতর সদস  । 10 টাকা িদেয় সদস  হেয় সুিবধাজনক সমেয় সুদমুk ঋণ িনেয় িকছু eকটা r 
করা যায় । তখন পিরবােরর পুrষ সদস সহ aন রাo সকােজ aংশ নন । pথম আেলা pিতেবদক যখন 
সেরজিমেন পিরদশন করিছেলন, তখন িবলিকেসর sামী o gােমর লােকর কােছ জানেত পারেলন য 
নলকূপ বসােনা িনেয় মিহলা সিমিতর unয়নকােজ নারীেদর aংশgহন তথা সেবাপির সিমিতেক pিতেরাধ 
করেত কামর বঁেধ লেগিছল িতনিট মহল- দাদনদার, মাlাতnt আর sাধীনতািবেরাধী রাজৈনিতক দল । 
সুদেখার আর মাlারা িমেল gােম সিমিতর ভdেলাকেদর aবাি ত ঘাষণা কের । তাহেল দাদনদার-
মহাজনেদর শাষণ-িনপীড়েনর সহেযাগী শিk কারা ? utর হেলা eক কথায় ফেতায়াবাজ ধমব বসায়ী 
মাlাতnt । তােদর aজুহাত িক িছল ? নারীরা বপদা হেয় যােc । িকnt, আসল কারণgিল িক ? তােদর 
আর দাসী বািনেয় icমেতা ব বহার করা যােব না, কেয়কিট কের িবিব রাখা যােবনা । সািলিশর নােম 
মাতবরেদর কােছ ঘন ঘন দাoয়াত িকংবা জিমিজরাত(আlার নােম দান) uসুল করা যােব না-  dদশাgs 
eেককজন নারীেক  মহাজনেদর হােত িহlার নােম তুেল িদেয় িকছু রাত ভােগর ব বsা কের িদেয় 
মাতবরেদর িpয়ভাজন হoয়া যােবনা । িpয় পাঠক, ei হেc আমােদর মাlােদর চিরt । যারা সুদেখার-
মহাজনেদর সুদেখািরর সহায়তা কের, তােদর কােছ আমরা iসলােমর বাণী নেত চাi না । নারীরা য 
মাlােদর কােছ ভােগর সামgী ছাড়া িকছু নয়, সটা য ধু মুিkযুেdর সময় pমািনত হেয়েছ সটাo িঠক 
নয়, ei pবেnর লখক ঢাকা শহের আমার eক আtীেয়র বাসায় eক িমলাদ-মাh ফীেল মৗলবী সােহবেক 
বলেত েনেছ য, ' মেয়রা হেলা শােকেসর িজিনস, তাi শােকেস সািজেয় রাখেলi তােদরেক মানায়' । 
সব মাlারা ei ধারণা পাষণ কেরন না,-  সাঈদীেদর কথাবাতা আর নারী-unয়নিবেরাধী জহাদী(?) 
ত�পরতায় তমন কান pমাণ আমরা পাiিন । iসলামী ফ ািসs, গডফাদার, বকধািমক সাঈদী তার 
নাপাক oয়ােজ বাংলােদেশর িশিkত নারীেদর পিরিহত পাশাক-পিরেcদ সmেক য আিদরসাtক বণনা 
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pদান কেরন, তােত বাঝা যায় য িতিন দূরবীন িদেয় মিহলােদর পাশাক পযেবkণ কেরন । আর uপিsত 
ধািমকrপী পুrষ ভেnর দল সi rিচহীন, aসংsতৃ বণনা uপেভাগ কের । 
 
ei aসংsতৃ বীর পু েবর দলi য বায়তুল মাকাররেম তাnব চালােব,- iেcমত eকািধক িববাহ, তালাক 
pভৃিত scাচারী কমকােnর মাধ েম নারীেদরেক ভােগর পণ  কের রাখার সুিবধাgিল হাতছাড়া হoয়ার 
আশংকায়, eেত আর আ য িক । িকnt, pবেnর rেত আিম বেলিছলাম, য iসলােমর sেঘািষত 
িঠকাদারেদর ধমীয় মুেখাশ আিম টেন খুেল ফলব pবেnর sােন sােন pস  aনুযায়ী । eেদর srপ িক ? 
খলাফত মজিলেসর আমীর আlামা আিজজুল হক তার চার ছেলসহ 30-35 জন সশst সntাসী িনেয় 
মাহাmদপুর সাতমসিজদ রােডর জািময়া রh মািনয়া মাdাসায় হামলা চািলেয় tাস সৃি  কের(pথম আেলা, 
ম 28, 2007 aনলাiন সংখ া)। মাdাসার লাiেbরী থেক পঁাচ-ছয় লাখ টাকা মূেল র বi লুট কের eবং 
মাdাসার ক ািসয়ার আb ুlাহ আল মাসুদেক aেstর মুেখ িজিm কের নগদ di লাখ টাকা িছিনেয় নয় । 
........ aিভেযাগকারী হেcন(মামলার বাদী) uk মাdাসার সহসভাপিত হািজ মাহাmদ আলী । 
    
িpয় পাঠক, ei খলাফত মজিলেসর লাকরাi িবeনিপ শাসেনর শষ িদেক ঢাকার কািদয়ানীেদর মসিজেদ 
হামলা চািলেয় বh মুসlীেদর আহত কেরিছল 'তঁারা মুহmদেক নবী মােননা' ei িমথ া সাmpদািয়ক িবেdেষর 
ধুয়া তুেল eবং তােদরেক aমুসলমান আখ া িদেয় । ববর দশ িহেসেব িবেদেশ বাংলােদেশর ভাবমূিতেত 
সিদন তঁারা কািলমা লপন কেরিছল । ei সntাসীরাi িকনা আমােদর iসলােমর িজmাদার !    

 
খ)          মাlােদর কােছ p  রাখেত চাi, সিমিত বা en িজoর নােম বপদা মিহলারা বগানা পুrেষর 
সােথ বশরীয়িত মলােমশা কের eবং sামীর aবাধ (মধ যুগীয় মূল েবাধ-iসলােম সমথন নi) হয় ei 
aজুহােত সবসময় unয়েনর িবেরািধতা করেছন, দেশর  aেধক শিkেক আপনারা aেকেজা কের দশেক 
িপিছেয় রাখেছন,  িকnt কিথত চাdgােমর ঐ িসিdকেদর মেতা aভাবgs ভূিমহীন kতমজুর িপতােদর 
aসহায় কন ারা বা stীরা যিদ িপতা বা sামীর aভােবর কারেণ শহের কাজ করেত িগেয় pতারণার ফঁােদ পেড় 
পিততাবৃিtেত নাম লখায়, তেব সটা কী শরীয়তসmত হেব নািক iসলামসmত হেব ? কাn  iসলাম ?  
বাংলােদেশর gামগে  িসিdেকর মেতা হাজােরা aসহায় িপতা, কখেনা বয়ঃpাp হoয়া মেয়েক aথকে র 
কারেণ যৗতুেকর দাবী িমিটেয় সময়মেতা িবেয় না িদেত পারার ফেল, আবার কখেনা কন ািটেক লখাপড়া 
শখােনার aপরােধ, aথবা তালাকpাpা কন ােক বাড়ীেত sান দoয়ার aপরােধ সমােজর কােছ নানাধরেণর 
কটূকথা o মানিসক গ নার িশকার হন, যার যার u�স হেলা মৗলানা- মৗলবীেদর a ভ সাংs ৃিতক pভাব 
o pচার । সামান তম মানবতােবাধ eেদর মেধ  নi ।    
 
                eখােন হয়েতা আপিt uঠেত পাের ei বেল য, কুিমlার eকিট gােমর(নারচর) ঘটনা িদেয়  
বাংলােদেশর সমs gােমর(o শহেরর) মাlােদর িবচার করা যায় না-নারচেরর ঘটনা eকিট িবcn ঘটনা । 
তােদর চিরt সmিকত aেনকgিল দৃ াn আিম iিতমেধ i দিখেয়িছ । লk  করেত হেব য, কিথত মিহলা 
সিমিতর িবrেd gােমর কান eকক মাlা পছেন লােগনিন । লেগিছল gােমর পুেরা মাlাসমাজ । 
eকজন ব িkেমাlা আর মাlাতnt eক ব াপার নয় । aথা�, মাlাতnt গেড় uেঠ সিmিলতভােব তােদর 
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gাম শাসেনর sানীয়ভােব pভাব বা kমতােক কােজ লাগােনার মধ  িদেয় । eকজন মৗলিবর ব িkগত 
িবেরািধতা eকিজিনস আর জাতদার-মহাজনেদর সােথ িমেল pভাব িবsার করা িভn িজিনস । আর eভােব 
দখেল, বাংলােদেশর aগিণত gােমi মাlাতেntর uপিsিত দখা যােব । আবার aন িদেক, মাlাতntেক 
কােজ লাগােc পুrষতnt । মাdা কথা, পুrষতnt o মাlাতnt eেক aপেরর পিরপূরক । বh gােমi, 
যখােনi gাম  যৗথ খামার বা সিমিত aথবা eনিজoর কাযkম(িশkামূলক, িবিনেয়াগিভিtক, sাs িভিtক 

iত ািদ) দখা গেছ, pায় সব জায়গােতi sানীয় মাlারা বাধা িদেয়েছ eবং তােদর শhের কমেরডরা বা 
সহেযািগরা তােত u�সাহ o মদদ জুিগেয়েছন সntাস সৃি র মাধ েম । aথা� সবসময়i তঁারা জািতর 
unয়েনর িবrেd, pগিতর িবrেd দঁািড়েয়েছ । aথচ ভারেতর িবrেd তঁােদর eত িবেdষ, ভারতi নািক 
পাকা ধােন মi িদেc, আপনারাi বলুন, দেশর aেধক শিk নারীেক ঘের আবd রেখ আমরা িকভােব 
ভারেতর সংেগ পাlা দব ? য পািকsান eকসময় সবিকছুেত ভারেতর সােথ পাlা দoয়ার চ া করেতা, 
আজ কন eত িপিছেয় পড়ল, ভারত িকভােব eত সামেন eিগেয় গল-eকিট aথৈনিতক শিk িহেসেব 
আtpকােশর dারpােn uপনীত হেলা, তা আমােদর ভাবেত হেব বিক । তঁারা মানব-সmদ unয়ন ঘটােc 
grেtর সােথ, মানবদkতা কােজ লাগােc । তােদর নারী pাgামার, নারী pেকৗশলী, নারী িচিক�সক 
pভৃিত পশাজীবীরা iuেরাপ-আেমিরকাসহ পৃিথবীর দেশ-িবেদেশ ছিড়েয় পেড়েছ, eমনিক ভারেতর নারী 
মহাকাশিবjানী আজ মািকন যুkরাে র মহাকাশ-গেবষণা o aিভযান কমসূিচেত aংশgহণ কের 
sেদশবাসীেক গৗরবািnত করেছ । িpয় পাঠক, ধু aন েক গািল িদেয়, িনেজেদর দাষgিলর ব াপাের চাখ 
বn কের রেখ আমরা কানিদন eেগােত পারবনা । 
 
     গ) iসলােমর জাধারীরা িক জােনন য, শহের কমরত গৃহপিরচািরকা(যােদর aেনকেকi 
গৃহsামীেদর লালসা পূরণ করেত হয় বাধ  হয়-( পেটর jালা বড় দায়, গােমnস িমক, iটভা া নারী িমক 
iত ািদর eক বড় aংেশরi gােম sামী রেয়েছ) ?  তঁােদর aেনকেকi জীিবকার বাsব pেয়াজেন, িটেক 
থাকেত িগেয়, aথবা শহেরর বিsেত সsা ভাড়ার িনিমেt বা eকািধক পুrেষর থাবা থেক বঁাচার জন  
সাiনেবাড িহেসেব(িdতীয়) eকজন পাতােনা sামী িনেয় িলভ টুেগদার করেত বাধ  হয় ?   eটা নতুন কান 
ব াপার নয়, বh িদন থেকi চেল আসেছ । মাlারা ত' gােম আধা সামn ণীর eবং শহের লুেটরা 
ব বসায়ীেদর uিc  ভাগ কের আরাম-আেয়েশ থােকন, হারাম-হালােলর বাছিবচার না কের, তঁােদর eসব 
aিভjতা থাকার কথা নয় । 'uিc েভােগর' ব পারিট ঈষ� ব াখ া না িদেল পাঠক হয়েতা আমার uপর 
িবk ুb হেবন ei ভেব য আিম মনগড়া বkব  চািলেয় িদিc । aিভjরা জানেত পােরন, ঢাকা-চ gাম 
শহের eত aসংখ  মসিজদ sাপেনর পছেনর রহস টা িক ? না, পরেলৗিকক কান লােভর জন  নয়, sফ 
জাগিতক-iহেলৗিকক কারেণi ঢাকা শহেরর  aিলেত-গিলেত eত মসিজদ sাপন করা হেয়েছ । মসিজদেক 
কnd কের য শিপং সnারgিল গেড় uেঠ, তার ভাগবােটায়ারা িনেয় রীিতমেতা কামড়াকামিড়- টnারবািজ 
r হয় বধ-aৈবধ সমs uপােয় । eiসব লুnন o চঁাদাবািজর eকটা aংশ আlার নােম দান করা হয় 
মাlােদর িবিভn ফােn, তােত নািক সব হালাল হেয় যায়। pস ত, মাdাসা িশkকেদর চঁাদা িনেয় গিঠত 
ফাn আtসা� কের কীভােব iনিকলােবর মoলানা মাnান িনেজর ব বসায় কােজ লািগেয়েছন, সসব ঘটনা 
আমরা পিtকায় দেখিছলাম । আজ, যসব ধমব বসায়ী রাজৈনিতক গা ী নারীর সমানািধকােরর িবrেd 
িমিছল-সমােবশ করেছ, স মাlারাi িকnt eকসমেয়র খুিন o pতারক মৗলানা মাnােনর sৃিতচারণ-সভায় 
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বা  মৃতু  বািষকী uপলেk আেয়ািজত আেলাচনাসভায় হরহােমশা বেল থােকন, য মৗলানা মাnােনর জীবন, 
iসলােমর সবায় তঁার 'আেপাষহীন' সংgাম(িবেশষ কের আ.লীগ সরকােরর সে ) নািক তােদর জন  পােথয় 
o aনুসরণীয় দৃ াn ! বkব gিল hবh eরকম না হেলo মূলকথাটা তাi িছল । eখন, p  হেলা,  মৗলানা 
মাnােনর কাn  আদশিটেক ei মাlারা aনুসরণীয় দৃ াn মেন করেছন ? চঁাদাবািজ o pতারণা(যার 
uদাহরণ uপের দয়া হেয়েছ) ? নািক eকাtেরর সময় বুিdজীিব হত া ? িpয় পাঠক, আজ ei eকi 
গা ী নারীর সমানািধকােরর িবrেd মােঠ নেমেছ তথাকিথত iসলাম রkার নােম । ei গা ীi 52'র 
ভাষা আেnালন থেক r কের 71eর sাধীনতাযুd পযn pিতিট সাংs ৃিতক,  sািধকার o জাতীয় মুিk 
আেnালেনর pত k বা পেরাk িবেরািধতা কের eেসেছ । iিতহাস সাkী, িচরকালi eরা গণমানুেষর 
গণতািntক sােথর িবrেd aবsান িনেয়েছ eবং কােয়মীsােথর পেk aথাৎ e ািbশেমেnর পেk aবsান 
িনেয়েছ ।     
   তা, কথা হিcল, gাম থেক আসা বিsবাসী িছnমূল নারী-পুrষ িমকেদর িলভ-টুেগদার 
িনেয় । ফেতায়াবাজেদর কােছ p , sামীর aজােn aথবা aিববািহত নারী িমকেদর ei য িলভ টুেগদার- 
eটাoেতা বশিরয়িত কাজ, পারেবন িক eটা বn করেত ? তা হেল তা gাম থেক মহাজনী শাষণ eবং 
কৃিষেত পূিজবাদ তথা  gাম  বাজারব বsায় িবিবধ uদারীকরেণর ফেল সৃ  মrকরেনর কারেণ িনsীকরেনর 
িশকার নারীপুrেষর  শহরমুিখ sাতেক বn করেত হেব(যার aেনকটা দায়দািয়t আপনােদর uপর বতায়) ? 
। না আপনারা সটা পারেবন না, কারণ eরi নাম হc সমাজিববতন, সমাজ বাsবতা-যা সমাজ িবকােশর 
iিতহােসর aেমাঘ িনয়ম, যা আপনােদর জন  dেবাধ  । 1400 বছর আেগর আরেবর সমািজক-aথৈনিতক 
কাঠােমা আর িশlিবpেবাtর o িdতীয় িব যুেdাtর eখনকার তৃতীয় িবে র গরীব মুসিলম দশgেলার শতধা 
ণীিবভk সমাজ কাঠােমার মেধ  আকাশপাতাল ফারাক । আরেব তখন eত শত শত বিs িছল না । 

সারভাiভাল-pেটকশন o জিবক চািহদা pভৃিত কারেণ ঐ ভাসমান নারী িমকরা িলভ-টুেগদার করেত 
বাধ  হয়, িববাহ তােদর কােছ খরেচর িবলািসতা আর sািধনতা ত াগ । তা কথা সটা নয়, p  হেলা 
নারীেদর uপেরাk aবsার জন  দায়ী িক ধু মহাজনী o gামীন পুিজবাদী শাষন ? তা aবশ i নয়, 
মাlাতnto aেনকাংেশ দায়ী । িকভােব ? gামীন সামnতেntর জন  uপেযাগী সাংs ৃিতক আবহিট মাlারাi 
তরী কের রােখন-িকভােব কতভােব সটা কেরন তা িলখেত আলাদা eকিট িনবn িলখেত হেব । 
 
   ঘ) eখন, শহেরর মাlারা মােঝমেধ i পূণ েলােভ hংকার ছােড়ন পিততালয়gেলা বn কের দেবন 
। আমার িবনীত p , eটা করার নিতক aিধকার তােদর রেয়েছ িক ? বাংলােদেশ unয়ন সংsাgেলার 
কাযkমেক (aবশ  জামািত eনিজogেলা মাফ) pথম থেকi pিতেরাধ o িবেরািধতার মাধ েম দিরd 
নারীেদর sাবলmী হoয়ার পেথ gাম o শহেরর মাlারা িক eকেযােগi pিতবnকতা সৃি  কের আসেছ না ? 
তেব কান aিধকাের ভাগ াহত eiসব পিততার জীিবকার িবকl ব বsা না কের তােদরেক 
uচেছদ(পিততালয় থেক) করার জন  aমানিবক ববর হামলা চালােনা হয় ?  কথায় আেছ,'শঠ রাজনীিত 
আর মৗলবী-পুেরািহতেদর ভ ামী নািক বশ াবৃিtর চেয়o খারাপ'। কথাটা uেlা কের বলেল, বশ াবৃিto 
eর চেয় utম, তারা আর যাi কrক লাক ঠকায় না । তঁােদর িবকl জীিবকার ব বsা করার মুেরাদ িক 
তথাকিথত ধািমকেদর আেছ ? eটা িক ধু সরকােরর কাজ ? ভdেলাকেদর মত না হাক, কানরকেম 
পেটভােত খেয়পের বঁেচ থাকা তা তােদর aিধকার । আপনারা তােদরেক আিথকভােব sাবলmীo হেত 
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দেবন না, আবার eিদেক পিততাবৃিto করেত দেবন না, তেব তারা যােব কাথায়-আtহত া করেব ? স 
পথo তা আপনারা আpবাক  িদেয় বn কের রেখেছন ।   
 
             eখন মূল pসে  ফরা যাক । uপের বিণত eiসব gািনকর জীবেনর পিরণিত o ঘটনা হয়েতা 
aেনক কম হেতা যিদ নারীরা িপতা বা sামীর সmিtেত পুrেষর সােথ সমানািধকােরর আiনগত pেটk শন 
পেতা eবং k ুd িবিনেয়ােগর মাধ েম sাবলmী হেত পারেতা ।         

   
4)         pথম িব যুেdর পের o িdতীয় িব যুেdর(1939-1945) পূেব o তারপরo বhকাল পযn 
ভারতবেষর মুসিলম o িহnু পিরবারgেলার কাঠােমা িছল pধানত eকাnবতী ধরেণর eবং মূল েবাধ িছল 
রkণশীল  তথা মধ যুগীয় ধঁােচর, eটা আমরা মাটামুিট aেনেকi জািন । তখন িহnু-মুসিলম সmাn 
পিরবারgেলােত নারীেদর কেঠার পদার মেধ  রাখা হেতা । মুসিলম সmাn পিরবােরর নারীরা iংেরিজ িশkা 
দূের  থাকুক, বাংলা িশkাo িনিষd িছল ধমীয় িবধােনর নােম । ধুমাt ফারসী ভাষায় সীিমত িকছু ধমীয় 
িশkার সুেযাগ পেতা । বগম রােকয়ার পািরবািরক জীবন eবং ভাiেয়র সাহায -aনুেpরণায় লুিকেয় 
লুিকেয় রােতর বলা িবদ াচচা করার কািহনী আমরা সবাi জািন । িহnু রkণশীল পিরবারgেলােতo নারীেদর 
eকi aবsা িছল । তা eকাnবতী পিরবারgেলােত নারীেদর যখন ei aবsা চলিছল, তখন pথম o 
িdতীয় িব যুেdর ফলrিতেত কােলাবাজারী, মজুতদারী o dিভk সৃি  হেলা eবং বh িদন sায়ী হেলা, তােত 
ঘটেলা iিতহােসর জঘন তম মnnর যা  প ােশর মnnর বেল কুখ াত । সmূণ পিরকিlতভােব লk লk 
মানুষেক aনাহাের মের ফলা হয়, য ষড়যেntর হাতা িছল শাসক iংেরজ বিনয়ােগা ী eবং তােদরi 
uিc েভাগী eেদেশরi eিলট o লুেটরাবুেজায়াচk । 
 
             তা ei মnnেরর পটভূিমেত িহnু-মুসিলম eকাnবতী পািরবািরক কাঠােমা ভে  যেত লাগেলা,  
eকসমেয়র সmাn o মধ িবt রkণশীল পিরবারgেলার uপর নেম eেলা চরম িবপযয় । পিরবােরর পুrষ 
সদস রা আকােলর সময় stী-কন ােদর বশীিদন ভরনেপাষণ করেত akম হoয়ায়, eকসময় ঐ হতভাগ  
নারীেদর পেথ বর হেত হয় কােজর সnােন । তােদর কu শহের eেস নব  ব বসায়ী ণী বা ucিবেtর 
মানুেষর বাড়ীেত দাসীবৃিtর কাজ িনল(eবং  হয়েতা খুব aিনবায কারেণi aেনকেক গৃহকতার যৗনk ুধা 
মটােত হেয়িছল), কuবা pথেম িভkাবৃিt  eবং তােত িটকেত না পের শষ পযn পিততাবৃিtেত নাম 
লখাল । aবশ  িহnু রkণশীল পিরবােরর যসব রমনীগণ নৃত  o গীতিবদ া তথা rপদী সংগীত শখার 
সুেযাগ বা সাভাগ  লাভ কেরিছল তারা বড়েজার বাঈজী িহেসেব জীবন িনবাহ করেত পেরেছ । তেব eেদর 
সংখ া িছল তুলনামূলকভােব নগন  । সত িজত রােয়র সাড়া জাগােনা eবং জািতয়-আnজািতক পুরsারpাp 
ছায়াছিব 'aশিন সংেকত'-e মnnর বা আকােলর সমেয় মেয়েদর dদশার জীবn o কrন িচt pত k করা 
যায় । দখা যায় িকভােব eক মধ িবt ভd পিরবােরর সুnরী ললনা পাড়ার aন  মেয়েদর সংেগ িকছুিদন 
পা বতী ডাবাgিলেত বুকসমান পািনেত কচু, লতাপাতা eসব িদেয় eকেবলা an জাটােনার জন  আpাণ 
চ া কের । তারপর সসবo যখন ফিুরেয় গল, eক পয়সাoয়ালা ভীষণদশণ eক ব বসায়ীর(নািক 
মজুতদার-দানব ?) হাত ধের শহের পািড় জমাল aিনcাসেtto , য লাকিট eতিদন তঁােক psাব িদেয় 
আসিছল তার হাত ধের পালােনার জন  । না, কান pম-ভালবাসার বশবতী হেয় নয়, ভdঘেরর ঐ 
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মিহলািটেক িকছুিদন িনেজর কােছ রেখ িবেয়র নাম কের ভােগর জন  । তারপর ঐ মিহলািটর িক পিরণিত 
হেয়িছল, বুিdমান পাঠক বা দশকেদরেক িন য় বুিঝেয় বলেত হেব না । তখন ভdঘেরর aসংখ  নারীর ভােগ   
eটাi ঘেটিছল ।    
 
                eবাের eকিট jলn p  রাখেত চাi । uপেরাk eসব নারীেদর সmম,  মানমযাদা, পদা o 
আbr তথা পািরবািরক খানদানীt eবং শরীয়িত আদব য রkা হেলানা, বন ার জেলর মেতা ভেস গল, 
তঁার জন  মূলত িক কারণ দায়ী িছল ? utর হেত পাের-  ক) পিরবােরর পুrষেদর akমতা ?  খ) 
িব যুেdাtর মরণদশাgs পূিজবাদী aথৈনিতক ব বsার সংকট  তথা কােলাবাজারী, dিভk iত ািদ ?  গ) 
sািধনতা সংgাম দমেনর লেk  পিরকিlতভােব গণহত ার uেd েশ  সৃ  কৃিtম dিভk ? ঘ) ত�কালীন 
রkণশীল পিরবারgেলার মুসিলম নারীেদর iংেরজী িশkা থেক বি ত হoয়া,  পশাগত দkতা( যমন-
িশkকতা, ডাkারী pভৃিত) বা যেকান হােতর কাজ িশkা iত ািদ থেক িবরত রাখা-যা করা হেতা খানদানী 
কৃি (সmাn শরীফ ঘেরর আদব-কায়দা) eবং শরীয়তিনেদিশত পদা pথার কেঠার pেয়ােগর দাহাi িদেয় । 
ঙ) মুসিলম নারীর িপতার সmিtর যুেগাপেযাগী utরািধকার থেক (শরীয়তসmত eক তৃতীয়াংেশর িহস া 
নয়) বি ত হoয়া ?  কানিট pধান কারণ ?  
 
                    িবেবচকমাti বুঝেত পারেবন য, খ) o গ)-e বিণত utরিট পটভূিমগত কারণ, pত k 
কারণ নয় ? আমােদর দখেত হেব য pিতকূল o সংকটময় পিরিsিতেত, শরীয়ার নােম য aনুশাসন o 
কৃি  িবরাজমান িছল তা কােলর পরীkায় টকসi িকনা, utীণ িকনা । কারণ শরীয়িত aনুশাসনেক 
aপিরবতনীয় িবধান িহেসেব মাlারা দাবী কের থােকন, িবেশষ পিরিsিত eবং সমাজকাঠােমার kমাগত 
িববতেনর বাsবতাটুকু িবেবচনায় না িনেয় । uপুযুk utরিট সmবত ঘ) o ঙ)-e বিণত সিmিলত utর । 
কিথত ঐসব ভাগ াহতা নারীর যিদ িশkা থাকত, হেরক রকেমর হােতর কােজর কান না কানিট জানা 
থাকত, আর িপতার সmিtর সমভােব pাp aংশ িদেয় eবং হs-দkতা  ব বহার কের ছাটখাট িবিনেয়াগ 
করেত পারেতা, তেব তােদরেক ম nেরর সময় িভkাবৃিt বা পিততাবৃিtেত নামেত হেতা না । িকnt 
মধ যুগীয় শরীয়িত সংsিৃত িছল eর anরায় । aেনেক আপিt তুলেত পােরন য, শরীয়তিনেদিশত 
িপতৃসmিtেত নারীর eক তৃিতয়াংেশর িহস া থেক কu নারীেক বি ত করেল তার জন  শরীয়ত দায়ী হেব 
কন ? । কারণ, শরীয়েতর মাধ েমi নারীর আিথক kমতায়ন eবং িবিবধ পািরবািরক িবষেয় পিরবােরর 
কতােদর u�সািহত করা হেয়েছ নারীর িসdাngহেণর aিধকারেক aবদিমত রাখেত । আিম খুব সংেkেপ 
কারােনর িকছু আয়াত eবং িবখ াত iসলামী িচnািবদেদর িকছু udৃিত uপsাপন করব । 

 
“যখন আিম eক আয়ােতর sেল aন  আয়াত uপিsত কির eবং আlাh  যাহা aবতীণ কেরন তাহা িতিন 
ভালi জােনন” । আয়াতিট iি ত করেছ, aবsার পিরবতেনর সােথ িবধান পিরবতেনর sীকৃিতেক ।            

eবাের আসা যাক পিরবাের নারীর িসdাngহেণর aিধকােরর kেt শরীয়েতর িবধান pসে  । হানাফী 
আiন পৃঃ 138-139 থেক††- 

 
                                                 
†† pত k সtূঃ  banglarislam.com; হাসান মাh মুদ 
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"িবেয়েত মেয়রা aিভভাবক হেত পারেব না" ।  
 

     "ব বসার দিলেল নারী-সাkী পুrেষর aেধক"-হানাফী আiন,352 পৃ া ; শািফ'i আiন-পৃঃ 637 ।  
   
 "pথম হiেতi নারীসাk  gহনেযাগ  না হiবার কারণ হiল,- তাহােদর বুিঝবার কম kমতা, 
তাহােদর কম sরণশিk,  o তাহােদর কম িনয়ntণ kমতা "। -িদ পনাল ল' aফ iসলাম- মাঃ iকবাল 
িস dীিক, কাজী পাবিলেকশn, লােহার-পৃঃ 44,45,46,47, 127 o 149‡‡ ।   
 
                তাহেল, uপেরাk দিলল dিট থেক দখা যােc য, যখােন নারীেক পূণা  মানুষ িহেসেবi 
sীকার করা হেc না, যােদর বাধশিk o sরণশিkর uপরi কান ভরসা করা হয়িন, হলায় agাহ  করা 
হেয়েছ, সখােন পািরবািরক, সাংসািরক বা জাগিতক য কান িবষেয় পিরবােরর মেধ  নারীর য 
িসdাngহেণর o মতামত pকােশর kমতা থাকেব না সটা বলাi বাhল  । প ােশর মnnেরর পূব পযn 
ভারতবেষর মুসিলম পিরবারgেলােত নারীেদর e aবsাi িছল যার িবrেd মহীয়সী বগম রােকয়া আজীবন 
আদিশক সংgাম কেরছন । eখন পিরবাের যখন নারীেদর িসdাngহেণর o মতpকােশর aিধকারi থােক 
না, যার লাiেসn শরীয়াi িদেয় িদেয়েছ, সখােন তােক utরািধকার pে  aবদিমত o pভািবত কের িনskীয় 
কের রাখার পথিট সহজ নয় িক ?  "যােদর বাধশিkর aভাব রেয়েছ, sরনশিk o িবচারবুিdর aভাব 
রেয়েছ, তারা সmিt িনেয় িক করেব" ? "িবচারবুিd-sরণশিkর aভাব থাকেল(শরীয়াpদt লাiেসn) তারা 
ত' সmিtেক কােজ লাগােত পারেব না, িবিনেয়াগo করেত পারেব না-aপচয়i ধু করেব"। eসব যুিk 
িদেয়i শরীয়ার ast ব বহার কের ত�কালীন মুসিলম পিরবারgেলার পুrষ সদস রা নারীেদরেক aবদিমত কের 
রাখেতা(যা আজo চলেছ)। আর তার ফলাফল িছল, মnnেরর সময় eকসমেয়র পদানশীন নারীেক 
পিততাবৃিt aথবা দাসীবৃিtেত নামেত বাধ  হoয়া । ei হেলা িগেয় শরীয়িত খানদানী(aথা� বেনিদ) কৃি র 
পিরণিত ।  
       
   ফেতায়াবািজর কারেণ নারীেদর আtহত া aথবা পিততাবৃিtর পথ বেছ নয়ার 
ব াপাের সিঠক পিরসংখ ােনর জন eকটা ব াপক সেরজিমন aনুসnান হেল ভাল হয় । তেব 'আiন o 
সািলশ কেndর' মেতা সংগঠনgেলার কােছ aথবা  জািতসংেঘর নারীসংkাn িবিভn pিতেবদেন eসব 
পিরসংখ ানগত তথ  পাoয়া যেত পাের । aেনক পাঠক হয়েতা p  তুলেত পােরন, আিম eকেচিটয়া 
মাlাতেntর িবপেk িলখিছ, নারীর uপর bাhণ   ধমীয় pথার নােম য িনপীড়ন করা হেয়েছ বা eখেনা 
হেc, সসব িনেয় আিম নীরব কন ? কারণ dেটা-eক, ei লখার মুখ  uেd শ  হেc সাmpিতক সমেয়র 
িবতিকত 'নারীনীিত' eবং িbিটশ কালপব থেক সমকালীন সমাজ পযn মুসিলম নারীর সামািজক aবsান বা 
মযাদার kেt মাlাতেntর ভূিমকার ঐিতহািসক পটভূিম আেলাচনা করা । di, যুগ যুগ ধের মনুসংিহতার 
নােম িহnু নারীেদর িকভােব িনে িষত করা হেয়েছ, সতীদাহ-সতীেcদ pভৃিত হাজােরা ববর pথার মাধ েম, 
eবং eখেনা িক ধরেণর িনে ষণ চলেছ, সসব আেলাচনা করেবন িহnু সমােজর কান আেলািকত pাj 
লখক-যা ei pবেnর আoতার বাiের ।       

                                                 
‡‡ পূেবাk 
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5।       gাম  সমােজ eখেনা eধরেণর ভুির ভুির ঘটনা দখা যায় য, িপতা হয়েতা aন  কান যুবতী 
নারীেক িবেয় করেছ িববাহেযাগ া কন ার uপিsিতেত, তখন মা- মেয়র ভােগ  নেম আেস dগিত । আর যিদ 
সi সােথ eকািধক ছেল সnান থােক, তেব তথাকিথত শরীয়ত-িনেদিশত,  নারীেদর জন  িপতৃসmিtর 

eক তৃতীয়াংেশর য ফমূলা, তঁার পিরণিতটা িক দঁাড়ােc ? কারআেন শতসােপেk বhিববাহ aনুেমািদত । 
কারণিট iিতপূেব বলা হেয়েছ, রসুলুlাh র সমেয়র আরব  সমােজ গােtর িনয়ম aনুযায়ী নারীেদর 
ভরনেপাষেণর দািয়t িপতা, sামী বা (তালাক-িহলা pভৃিতর ফেল) aন    কান পুrেষর হােত ন াs হেতা 
। তখনকার যুেগর জন  সিট sাভািবক হেলo আজেকর যেুগর আtমযাদাসmn নারীরা e ধরেণর সমাধান 
মেন নেবন না । তা, স� মা o সৎ-ভাiেবানেদর uপিsিতেত pথম o িdতীয় পেkর stীর িহস া(eক 

a মাংশ); কন াসnানেদর(aথা� পরsর সৎ বান) িহস া(eক তৃতীয়াংশ) িক uপেরাk aবsায় eকi 
থাকেছ নািক যথাkেম eক ষ দশতম(1/16) o eক ষ াংেশ(1/6) পিরণত হেc ? িকnt আজেকর 
বাজাের, িপতৃ সmিtেত  stী-কন ার aবমূল ািয়ত (eকািধক stীর কারেণ)  aংেশর িবপরীেত 'সমান 
ব বহােরর শত' sিবেরাধী নয় িক ? বাংলােদেশর সমাজ o সংsিৃতেত কান নারী িক তার সাজােনা sেpর 
সংসাের আেরকজন সতীনেক মেন নয় ? আরেবর গাt সমােজ সটা িছল sাভািবক-stীrেপ রিkতা 
হoয়াo নারীর কােছ aেগৗরবজনক িকছু িছলনা । তাi, তখনকার সমেয়র জন  কারােণ সটার 
শতসােপk aনুেমাদন দয়া হেয়িছল । িকnt বাংলােদেশর বতমান বাজাের o আথসামািজক বাsবতায় 
সmিtর eভােব ভাগ হoয়ার সmাবনা দখা িদেল কান  মা'i সnােনর ভিবষ ত িনরাপtাহীনতা মেন 
নেবন না ।  

  
  
         6)   iংেরজশািসত ভারতবেষ মুসিলম সমােজর মনsেtt eকটা আেkপ িছল য 'িহnুরা সমs  
uঁচু পেদর সরকারী চাকরী, ব বসা-বািণজ , কাট-কাছারী সব দখল কের ফেলেছ-িহnুেদর ষড়যেnt iংেরজ 
মুসলমানেদর pিত বষম  করেছ' eবং কেরেছ('কেরেছ' বলিছ-কারণ আজo বh মুসলমান ei ধারণা 
পাষন কেরন) । ei আেkপ, িবেdষ o হীনমন তােক কােজ  লািগেয় iংেরজ মৗdিদ, কােয়েদ আজম, 

eবং aন ান  pিতিkয়াশীল মাlােদর িদেয় eবং aন  পেk ug িহnু নতােদর uেs িদেয় aসংখ  
সাmpদািয়ক দা া বঁািধেয়িছল। ভারতবেষর sাধীনতা সংgাম e কারেণ বারবার হাচট খেয়িছল aৈনক , 
িবভিk, সাmpদািয়কতার িবষবা  eবং িহnু-মুসলমােনর াতৃঘািত হানাহািনেত । 
   
                   p  হেলা, ক) ei য দা াকবিলত হেয় aগিণত িপতা সnানহারা হেলা, aসংখ  মা 
পুtহারা হেলা, aসংখ  বধূ sামীহারা হেলা ; eত হাহাকার- ভাগািnর জন  দায়ী িক ধু iংেরজ ?   
খ) eত ত ােগর পেরo sাধীনতা সংgােম বারবার িপিছেয় যাoয়ার জন  দায়ী িক ধ ুiংেরজ নািক য মূল 
কারণিট বা পটভূিমিট iংেরজেদরেক ei সুেযাগ সৃি  কের িদেয়িছল সিট ? কারা দায়ী িছল ? iিতহাস 
সাkী, ei মাlারাi ত�কালীন মুসিলম সমাজেক বুিঝেয়িছল, ফেতায়া িদেয়িছল য িবধমীেদর ভাষা িশkা 
করা যােব না । িবধমী iংেরেজর ভাষা িশেখ মুসলমানরা ঈমাণ হািরেয় ফলেব, নাসারােদর ভাষা-কৃি র 
pভােব মুসিলমরা তােদর শত শত বছেরর পূবেগৗরব হািরেয় ফলেব । আর eভােবi তখন মুসলমানেদরেক 
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প াশ বছেরর জন  িপিছেয় দয়া হয় িশkাদীkাসহ সবেkেt । বnুগণ, eবার িবচার কrন, uপেরর ক) o 
খ)-e বিণত ােজডীর জন  কারা দায়ী ? মাlারা নয় িক ? তঁারাi ত' eত aগিণত দা া o রkপােতর 
কারণgেলা সৃি  কেরিছল । আজেকর মাlারা িক তােদর হেয় ei aসংেশাধনেযাগ  ভুেলর জন  kমা 
চাiেবন ? 
 
 আজ যখন তttাবধায়ক সরকার 'জাতীয় নারী unয়ন নীিতমালায়'  aথনীিত o সmিtসহ সবেkেt নারীর 
সমানািধকােরর psাব ( যেহতু eিট eখেনা আiন নয়, িকnt eর িভিtেত আiন pনয়েণর সmাবনা রেয়েছ) 
করা হেয়েছ, তখন ধমব বসায়ী মাlারা eর িবrেd হৈচ r কের িদেয়েছ, তারা আমােদরেক ভূেতর মেতা 
পছন িদেক টেন ধরেত চাiেছ । িচরকালi দেশিবেদেশ তােদর eকi pিতিkয়াশীল pগিতিবেরাধী ভূিমকা 
িনেত দখা িগেয়েছ । িpয় পাঠক, আিম আপনােদর sরণ কিরেয় িদেত চাi, দড়শ-diশ  বছর আেগ 
যভােব মাlাতেntর কারেণ মুসিলম সমাজ িপিছেয় িগেয়িছল, বh aকল ােণর ভুkেভাগী হেত হেয়িছল ধু 
মুসলমানেদরi নয়, পুেরা ভারতবষেক, আজo তােদর pগিতিবেরাধী, কল াণিবেরাধী eবং েয়াঃিবেরাধী 
ভূিমকার কান পিরবতন হয়িন eতটুকুo, তােদর মনগড়া, িবকৃত িনজs iসলােমর নােম, শরীয়েতর নােম । 
িচরকালi ei গা ীিট সভ তার িবrেd, িবjােনর িবrেd, আধুিনকতার িবrেd eবং কল াণ-pগিতর 
িবrেd aবsান িনেয়েছ, aচলায়তন সৃি  কেরেছ । 
 
   ei মাlাতnt, ফেতায়াবািজ eবং শরীয়াতেntর কারেণi িবে র মুসিলম দশgিল jােন-িবjােন 
pযুিkেত পা ােত র তুলনায় শতবছর িপিছেয় আেছ আর ধুেঁক ধুেঁক মার খােc সাmাজ বাদীেদর হােত । 
 
      আমােদর sাধীনতাযুেdর সময় ei pিতিkয়াশীল মাlােদর ভূিমকা িক িছল eেদেশর মানুেষর 
সটা ভুেল  যাoয়ার কথা নয় । eরা হেc anকােরর শিk, তাi anকার o ajতা ছড়ােনাi eেদর কাজ 
। eেদর কারেণi আজ সমােজ নারীর pিত eত সিহংসতা, eত eিসড-সntাস, হত া pভৃিতর মেতা ববর 
aপরাধ সংঘিটত হেc । কারণ, aৈনসলািমক শরীয়ার নােম(পৃিথবীর িবখ াত iসলামী িচnািবদরা  শরীয়ােক 
iসলামিবেরাধী বেল রায় িদেয়েছন) ei মাlারা ধষক o ধিষতােক, িনযাতক o িনযািততােক eকi শািs 
িদেয় aপরাধীেদরেক u�সািহত কেরেছ । eেদর সািলশীর িবচার-pহসেনর কারেণ শত শত নারী aপমােন-
লjায় হয় আtহত া কেরেছ, নয়েতা  ঘরবাড়ী-sামী সবিকছু হািরেয় পেথর িভিখির হেয় গেছ, নতুবা 
মৃতু বরন কেরেছ ঐ নূরািন চহারার িপশাচgেলার িন ুর psরাঘােত । িpয় পাঠক, খুব বশীিদন আেগর 
ঘটনা নয়, ei eকi চk( য মৗলবাদী সংগঠনgেলা নারীর সম aিধকারসংkাn জাতীয় নীিতর িবrেd 
জহাদ ঘাষণা কেরেছ), eকi ( খলাফত মজিলেসর ক াডার) নরিপশাচরা জাট সরকােরর সময় pকাশ  
িদবােলােক, আপন কন ার সামেন eক কািদয়ািন মসিজেদর ঈমামেক নৃশংসভােব হত া কেরিছল । 
আh মদীয়ােদর বাড়ীঘের আgন লািগেয় লুnনযj চািলেয়িছল, তােদর পিবt মসিজদ ভে  িদেয়িছল, পিবt 
কারআন শরীেফ আgন লািগেয় িদেয়িছল, pাথণারত aবsায় ববর হামলা চািলেয় আহত কেরিছল 
মুসlীেদর । িকnt dভাগ  আমােদর, বা ালী বড় িবsৃিতpবণ জািত !  
 
  জামাত o তার সমেগাtীয় িকছু মৗলবাদী, ধমব বসায়ী o sাধীনতািবেরাধী রাজৈনিতক দল আজ 
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iসলাম o তথাকিথত আlাh র আiন(?) রkার নােম শািnিpয় মুসlীেদরেক ব বহার করেত চাiেছ 
তttাবধায়ক সরকােরর psািবত সাmpিতক নারী নীিতর িবrেd, যা হেব নারী aিধকােরর রkাকবচ । িকnt 
কাn  iসলাম ?  যারা আজকাল  iসলাম রkার নােম বায়তুল মাকাররেম তাnব চালােc, তঁােদর pকৃত 
srপ িক ? eেদর মেধ  রেয়েছ খলাফত মসিজেদর আিমর শায়খুল হাদীস আিজজুল হক, মুফিত আিমনী  
pমুখ যােদর সntাসী o dনীিতgs চিরt আমরা iিতমেধ i দেখিছ । eরা য হানাহািন o িফt না সৃি কারী 
রাজৈনিতক iসলােমর পূজারী হেব তােত িক আ য হoয়ার িকছু আেছ ? িpয় পাঠক, আমােদর iসলাম 
হেলা সুফীসাধকেদর uদার o সমািহত শািnর iসলাম । তেলায়ােরর মাধ েম eেদেশ iসলাম কােয়ম হয়িন, 
হেয়িছল সূফী-দরেবশেদর unত চািরিtক বিশে র pভােব, তঁােদর সহনশীলতা, uদারতা,  kমা, ভালবাসা, 
আধ ািtকতা, মরমী ভাবরস o ন ায়পরায়ণতার pভােব(আজেকর মৗলবাদীেদর মেধ  যার লশমাto খুেঁজ 
পাoয়া যায় না ),-িহংসা o ঘৃণা ছিড়েয় নয় । iিতহাস সাkী, সূফী মনসূর হাlােজর মেতা িসd সাধকেক 
তঁার সমেয়র রkণশীল aসিহ ু শরীয়াপnী মাlারাi pাণদেn দিnত কেরিছল খাদােdাহী আখ া িদেয় । 
সব যুেগi eেদর ভূিমকা eকi রকম । মেতর িমল না হেলi eকদল আেলম বা মৗলানা aন দল 
মৗলানােক মুরতাদ আখ া িদেয় আসেছন যা সmূণভােব কারােণর o রসূলুlাh র িনদেশর বরেখলাপ । 

 
 তা যা বলিছলাম, বাংলােদেশর eiসব ধমব বসায়ীেদর aপত�পরতার আসল uেd শ  হেলা, eকটা 
িকছু iসু  কের ধুমাt রাজৈনিতক ফায়দা হািসল করা eবং pািnক সাংগঠিনক aবsা থেক িনেজেদর 
utরণ ঘিটেয় kমতার আsাদgহণ eবং কােয়মীsােথর ভাগীদার হoয়া । aন  কথায়, যার চূড়াn লk   
হেলা 'theocracy' (যাজকসmpদায় বা ধমেনতােদর dারা পিরচািলত  sরতািntক শাসনকাঠােমা)  pিত া 
করা aথা� মাlাতntেক pািত ািনক rপ দoয়া । eসব a ভ আলামত । eসেবর য কী ভয়ংকর 
পিরণিত হেত পাের, dাদশ শতাbীর মাঝামািঝ সময় থেক(1233 ী াb) iনকুiিজশন(Inquisition)§§ 
আiেনর(aেনকটা bাসেফমী আiেনর মত) মাধ েম iuেরােপর যাজকতেntর  ববর, u�পীড়নমূলক o 
রkkয়ী iিতহাস থেক আমরা জানেত পাির । চােখর সামেন আফগািনsানi ত' শরীয়ার নােম 
মানবািধকার ল েনর বড় uদাহরণ-পদা না মেন জীিবকার তািগেদ কমsেল যাoয়ার aপরােধ িকভােব 
মিহলােদরেক শািsর নােম িনযাতন করা হেতা, pম বা ব ািভচােরর aপরােধ দাররা বা পাথর মের হত া 
করা হেতা, মেয়েদর চাকির করেত না িদেয়, তােদর s ুল-কেলজ বn কের িদেয় তােদরেক জারপূবক 
িভkাবৃিtেত নামেত বাধ  করা হেয়িছল, তার pামাণ িচt o সিচt তথ  iেলক িনক িমিডয়া o 
inারেনেটর কল ােণ দশিবেদেশ ছিড়েয় পেড়েছ ।  
 
আমােদর ভারতবেষ, সন রাজােদর সময়***, পুেরািহততেntর ধমীয় ববরতা, শাষণ-দূনীিত o aত াচার-
                                                 
§§ Inquisition-refers to the judgment of heresy by the Roman Catholic Church (In west Europe)। The 
Inquisition (aka The Holy Orders of the Emperor's Inquisition) is a secret organisation in the Warhammer 
40,000 universe. They act as the secret police of the Imperium, hunting down any and all threats to the 
stability of the God-Emperor's realm.  
 
*** সন রাজােদর রাজtকাল সmেn ঐিতহািসক বা পিnতেদর িভnমত রেয়েছ বেল মেন হয় । ডkর আh মদ শরীফ তঁার 'বাঙলার সমােজ, সািহেত , 
o সংs ৃিতেত মুসিলম aবদান' শীষক eকােডমীক pবেn uেlখ কেরেছনঃ“নেগndনাথ বসুর মেত বlাল সন চৗd শতেকর শষােধর লাক”। িনবািচত 
pবn; আh মদ শরীফ; পৃ া 104 । িকnt, আমরা জািন, য ভারতবেষ iসলােমর আিবভােবর( ী ীয় a ম শতাbী) pায় সমসামিয়ক কােলi শ েরর 
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িনপীড়েনর কািহনী iিতহাস পাঠকমােti জােনন । আমার মেতা aেনেকরi আশংকা যন িমেথ  হয়, য 
আফগািনsােনর মেতা মধ যুগীয় মাlা-শাসেনর িদেক বাংলােদশ ধািবত হেc িকনা । তখন, নারীসমাজ 
eখন যটুকু িশkার সুেযাগ পােcন, তাo হারােবন । ভােটর aিধকার ত' দূের থাকুক । সৗিদ আরবসহ 
মধ pােচ র মুসিলম দশgিলেত iসলােমর নােম মেয়েদর ভাটািধকার থেক বি ত করা হেয়েছ । 
বাংলােদেশর সেচতন নারীসমােজর কােছ আমার eকাn আhান, সময় থাকেত মাlােদর সাmpিতক নারী-
unয়নিবেরাধী ত�পরতার িবrেd আপনারা সাcার হান, তা না হেল, eেদরেক kমতায় বসােনার জন  
বতমান সরকােরর যসব গাপন চkাn চলেছ, সটাi সফল হেব । pেয়াজেন ঝাড়ুিমিছল বর কrন । 
িনবাচেনর সময় যসব মিহলা বারখা পের ঘের ঘের িগেয় ধমীয় মৗলবাদী সংগঠেনর পেk ভাট চাiেত 
যায়, দয়া কের তােদর ভােলা ভােলা ধমীয় কথায় ভুেল যােবননা । oেদর ভdমুেখােশর আড়ােলর িহংs 
চহারাটা লুিকেয় রােখ, আবার সময় সুেযাগমত pকাশ কের । আজ যিদ আপনারা মেয়রা ঘুিমেয় থােকন,  
পূণ াজেনর আশায় aেহতুক মৗলবীেদর (iসলােমর সে  সমপকিবহীন) িমলােদ-দাoয়ােত আমntণ জািনেয়, 
দান কের মাlােদর 'িবেশষ সামািজক মযাদা' বৃিd করেত সাহায  কেরন, মৗলবাদীেদর aথবা তােদর 
pিতিনিধtকারী বারখাoয়ালী ক ােmiনারেদর িমি  কথায় ভুেল যান, তাহেল eখন যটুকু sাধীনতা রেয়েছ 
সটুকুo হারােত হেব । eমনিক আফগািনsােনর পিরণিত বরন করেত হেব-pশাসেন o সংসেদ pিতিনিধt 
তা দূের থাকুক, চাকুরী o িশkার aিধকার হরণ কের anকার pেকাে  িনেkপ করা হেব ।   

 
eকটু খয়াল করেলi দখা যােব, সাধারণ মানুেষর মৗিলক iসু gিল যমন, িশkা, sাs , dব মূল , দািরd , 
িবেদশী o তােদর eেদশীয় eিলট- দাসরেদর কাছ থেক খিনজসmেদর ন ায  িহস া আদায় o তার 
পিরকিlত ব বহার, পিরেবশরkা iত ািদ grtপূণ iসু gিলেত কখেনাi ei মৗলবাদীেদর কখেনা আেnালন 
করেত দখা যায়িন । িমকেদর ন ায  মজুরী o কৃষকেদর ন ায মূেল  সােরর দাবীর মেতা iসু gিলেত 
কানিদনi ei গা ীর নতােদর কােরা eকিট িববৃিত বা িনবn আমরা পিtকায় দিখিন , আেnালন তা দূের 
থাক । আজ যখন utরবে  নীরব dিভk চলেছ, dব মূেল র u গিতেত দেশর িনmিবt o মধ িবেtর 
মানুেষরা িদেশহারা, িনবাচন o গণতnt িনেয় সরকােরর নানান লুেকাচুিরেত দেশর মানুষ সিng o uিdg eবং 
িবেশষ কের যুdাপরাধীেদর িবচােরর দাবীেত জনগণ সাcার হেয় uেঠেছ, তখন রাজৈনিতকভােব দuিলয়া 
হেয় যাoয়ার ভেয়, সসব থেক জনগেণর দৃি  aন  িদেক ফরােনার জন i, িঠক সi সময়িটেকi কিথত 
ঐসব গণিবcn মৗলবাদী রাজৈনিতক দলgিল,  eমন eকিট মতলবী o sশকাতর iসু েত মাঠ গরম করেত 
চাiেছ । সাধারণ মানুেষর জ়ীবন-মরণ iসু gিলর ব াপাের তােদর কান মাথাব থা নi । eiসব মৗলবাদী 
দলgেলা গণতেnt িব াস কেরনা বেলi সাধারণ মানুেষর জীবন-মরণ iসু gিলর ব াপাের তােদর মাথাব থা 
নi, eেদর গঠনতেntর মেধ o মানুেষর গণতািntক aিধকারেক sীকৃিত দয়া হয়িন তথাকিথত 'আlার 

eকct aিধকােরর' নােম । aথচ খলাফেতর সময়o(eজীেদর পূব পযn) তখনকার সমেয়র uপেযাগী 
                                                                                                                                                 
আিবভাব(সূtঃ uপেরাk pবn, পৃঃ 100) । iিতহাসিবদ সুরিজত দাশgেpর মেত শ রাচােযর utান নবম শতাbীেত eবং রামানুেজর আিবভাব 
eকাদশ শতাbীেত(ভারতবষ o iসলাম; পৃঃ 54)। িকnt, আh মদ শরীেফর uপেরাk gেn uেlিখত হেয়ছঃ রামানুেজর আিবভাব বার শতেক । যেহতু 
eটা সাধারণ বাধবুিdর কথা, য সন রাজােদর রাজtকােল bাhণ-পুেরািহত সmpদােয়র aত াচােরর ফেলi িনmবেণর িহnু o বৗd সmpদােয়র 
মানসজগেত পুি ভূত িবেkাভ বhকাল ধের সি ত িছল, তাi iসলােমর আগমেনর পর নয়, তার বh পূেবi বlাল সেনর রাজt িবদ মান িছল । তাi 
িতিন ' চৗd শতেকর শষােধর লাক'-e দাবীর সত তা মেল না । আসেল বlাল সন শ রাচােযর(a ম বা নবম শতাbী) aেনক আেগ রাজt কের 
থাকেত পােরন । কারণ, বlাল সন িপতা িবজয় সন o পুt লkণ সন-ei di জেনর মধ বতী সমেয় রাজt কেরেছন ।  
 

 



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িচরকালীন মাlাতnt বনাম নারীর সমানািধকার 

 
 
pাথিমক ধঁােচর িনবাচনমূলক শাসনব বsা pচিলত িছল ।  
 
                িpয় পাঠক, uপের িচিtত পশািচকতা, িহংsতা, ববরতা, কপটতা, সুিবধাবািদতা , সংকীণ 
কােয়মী sাথ-iত ািদi হেলা িগেয়, মৗলবাদীেদর o মাlাতেntর আসল চহারা । eেদর পােপর কান 
সীমা-পিরসীমা নi । eেদর কারেণi নারীসমােজর eত হাহাকার, eত dঃখ, eত দীঘ াস । eত 
সাmpদািয়ক দা া, সংখ ালঘুেদর ব বসা o সmিt লুnন, gেনড িবেsারণ কের aগিণত িনরীহ মানুষ হত া 
। ei ভnরাi নািক মানাজােতর মেধ  দায়া কের, 'সমs মুসলমানেক আlা যন সুেখ-শািnেত রােখ, 
হফাজত কের' । িকnt eরাi মানুেষর জীবনেক aশািnেত ভিরেয় তুলেছ । িহলার নােম stীেক যিদ aেন র 
ঘের দয়া হয়, তােত ধু ঐ নারীi মানিসক িনপীড়েনর িশকার হয় না, sামীেকo মানিসক যntণা পাহােত 
হয় । eকজন aিশিkত sামী সামিয়ক রাগ বা খয়ােলর বেশ 'তালাক' শbিট ucারণ করেতi পাের-eটা 
সংসােরর sাভািবক ঘটনা । িকnt, আlা ত' মানুেষর মধ  িদেয়i তঁার কাজ কের যান, তাহেল মাlােদর 
eসব ভূিমকা িক খাদার কােজর সহায়ক ? তাহেল িকভােব আlা  মুসলমানেদর (িবধমীেদর কথা বাদi 
িদলাম-তােদর কথা আlা ভাবেবন) শািnেত রাখেবন ?  
 
aতeব, eসব ধমব বসায়ী চk 'iসলাম গল গল' রব তুেল নারী-aিধকােরর িবrেd জহাদ ঘাষণা করেব, 
সাধারণ ধমpাণ মানুেষর ধমীয় aনুভূিত eবং dবলতােক পূিজ কের িকছুিদেনর hজুেগ মানুেষর দৃি  
আকষেণর চ া করেব eবং সsা জনিpয়তা aজেনর চ া করেব-eেত আ য হoয়ার িকছু নi । বরং 
eটাi pত ািশত ।  আপনারা eবার িবচার কrন কারা নারীেক িচরকাল কrণার পাt কের রেখিছল ?eসব 
মতলববাজেদর ব াপাের জনগনেক সতক থাকেত হেব, তােতi তঁােদর ঈমাণ o দশেpম uভয়i রkা 
পােব।  
   
কারণ আlাh  সীমা ল নকারীেদর পছn কেরন না (-আl  কারান) । 
 
 পিরেশেষ, নজrেলর 'পাপ' কিবতার dিট লাiন িদেয় লখা শষ করিছ- 
   
 “ধমাnরা শান, 
 aেন র পাপ গিনবার আেগ িনেজর পাপ গােনা ।” ।  
 

 
 
রিবuল iসলাম,  লখক o গেবষক। iেমiল - rblislam@yahoo.com 
 

 


