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শরিয়া আইন বৈষম্যম্ূলক হলল তা পরিৈততন য াগ্য : ৈযারিস্টাি সািা যহালসন
প্ররতলৈদক : ৈাততা কক্ষ ,

প্রকারশত: ২৯ এরপ্রল, ২০১৯ ৩: ৫১ অপিাহ্ণ

শরিয়া আইলন হাত না রদলয় সম্পরিলত নািীি অরিকাি িক্ষা রনরিত কিলত প্রিানম্ন্ত্রীি
পিাম্লশতি ৈযাপালি সুরপ্রম্ যকালটতি আইনজীৈী ৈযারিস্টাি সািা যহালসন ৈলললন, সংরৈিান একটা
যদলশি সলৈতাচ্চ আইন। যসখালন নািী পুরুলষি সম্ানঅরিকাি সম্ুন্নত িলয়লে। যসখালন শরিয়া
আইন রদ বৈষম্যম্ূলক হয় তা অৈশ্যই পরিৈততন কিলত হলৈ।
আজ যসাম্ৈাি (২৯ এরপ্রল) রৈরৈরসি সলে সাক্ষাতকালি রতরন এসৈ কথা ৈললন।
ৈযারিস্টাি সািা যহালসন ৈললন, শরিয়া আইলন হাত না রদলয়, নতুন একরট আইন কিা য লত
পালি। ‘অপশন’ আইন বতরি কিা য লত পালি। শরিয়া আইলন এৈং রহন্দু আইলন রৈচাাি স্ভবৈ না
হলল ‘অপশন’ আইলন রৈচাাি হলত পালি। আম্ালদি যদলশ রকেু ৈযরিগ্ত আইন আলে, য ম্ন
রহন্দুলদি, ম্ুসলাম্ান, খ্রীষ্টানলদি জন্য রিন্ন আইন আলে। যসখালন রৈচাািক রকেু কিলত পালিন
না। শরিয়া আইলন নািী তাি সম্পরিি অরিকাি যথলক অলনক সম্য় ৈরিত হন, রদ ম্ুসলম্ান
পরিৈালি ৈাৈা ম্া ম্ািা াওয়াি আলগ্ সম্পরি িাগ্ না কলি ান। সম্পরি যপলত কষ্ট হয়। তালক
িাইলদি সদাচাািলনি ওপি রনিতি কিলত হয়। আি রহন্দু আইলন যতা নািীিা রকেুই পান না।
সািা যহালসন আলিা ৈললন, এখালন রৈচাািলকি ওপি সৈ যদাষ রদলয় যকালনা লাি হলৈ না।
তািালতা যকলনা আইন কলিন না। আইন প্রলেতালদি উরচাত নতুন আইন কিা। য খালন
পারিৈারিক রন তাতন ৈন্ধ কিাি জন্য িাষ্ট্র আইন বতরি কলিলে। পারিৈারিক আইন কিলত পািলল,
সম্পরিলত নািীি অরিকাি িক্ষায়ও নতুন আইন কিা য লত পািলৈ না যকলনা। কিলে না ক্ষম্তায়
রটলক থাকাি জন্য, যকউলতা ক্ষম্তা োড়লত চাায় না। তাই স্পশতকাতি অলনক রৈষয় এরড়লয় চালা
হয়। যকলনা আইলন হাত না রদলয় সংরৈিালনি সলে সম্ুন্নত যিলখ একরট নতুন আইন কিলল
সম্স্যা থালক না।
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যকএম্ নারহদ : শরিয়া আইলন হাত না রদলয় সম্পরিলত নািীি অরিকাি িক্ষা রনরিত কিলত
প্রিানম্ন্ত্রীি পিাম্লশতি ৈযাপালি এ সম্পলকত সুরপ্রম্ যকালটতি আইনজীৈী ৈযারিস্টাি সািা যহালসন
ৈলললন, সংরৈিান একটা যদলশি সংরৈিান সলৈতাচ্চ আইন। যসখালন নািী পুরুলষি সম্ানঅরিকাি
সম্ুন্নত িলয়লে। যসখালন শরিয়া আইন রদ বৈষম্যম্ূলক হয় তা অৈশ্যই পরিৈততন কিলত হলৈ।
যসাম্ৈাি রৈরৈরসি সলে সাক্ষাতকালি রতরন এসৈ কথা ৈললন।
রতরন ৈললন, শরিয়া আইলন হাত না রদলয়, নতুন একরট আইন কিা য লত পালি। ‘অপশন’ আইন
বতরি কিা য লত পালি। শরিয়া আইলন এৈং রহন্দু আইলন রৈচাাি স্ভবৈ না হলল ‘অপশন’ আইলন
রৈচাাি হলত পালি। আম্ালদি যদলশ রকেু ৈযরিগ্ত আইন আলে, য ম্ন রহন্দুলদি, ম্ুসলাম্ান,
খ্রীষ্টানলদি জন্য রিন্ন আইন আলে। যসখালন রৈচাািক রকেু কিলত পালিন না। শরিয়া আইলন নািী
তাি সম্পরিি অরিকাি যথলক অলনক সম্য় ৈরিত হন, রদ ম্ুসলম্ান পরিৈালি ৈাৈা ম্া ম্ািা
াওয়াি আলগ্ সম্পরি িাগ্ না কলি ান। সম্পরি যপলত কষ্ট হয়। তালক িাইলদি সদাচাািলনি
ওপি রনিতি কিলত হয়। আি রহন্দু আইলন যতা নািীিা রকেুই পান না।
রতরন আলিা ৈললন, এখালন রৈচাািলকি ওপি সৈ যদাষ রদলয় যকালনা লাি হলৈ না। তািালতা
যকলনা আইন কলিন না। আইন প্রলেতালদি উরচাত নতুন আইন কিা। য খালন পারিৈারিক
রন তাতন ৈন্ধ কিাি জন্য িাষ্ট্র আইন বতরি কলিলে। পারিৈারিক আইন কিলত পািলল, সম্পরিলত
নািীি অরিকাি িক্ষায়ও নতুন আইন কিা য লত পািলৈ না যকলনা। কিলে না ক্ষম্তায় রটলক
থাকাি জন্য, যকউলতা ক্ষম্তা োড়লত চাায় না। তাই স্পশতকাতি অলনক রৈষয় এরড়লয় চালা হয়।
যকলনা আইলন হাত না রদলয় সংরৈিালনি সলে সম্ুন্নত যিলখ একরট নতুন আইন কিলল সম্স্যা
থালক না।

