
িবেয়াগা


ক ঘটনা িতেরােধ মােয়েদর সােথ কাজ করা িনেয়  ফােতন এর খু
লা িচ

আমার নাম ফােতন। আিম িসিরয়া থেক আমার পিরবার িনেয় যুরােজ চেল আিস কননা আমােদর
জীবন ঝু
িকপু
ন িছেলা, আমার দশ েত কান িনরাপ া নই এবং িতিদনই অব ার অবনিত হে  যার
কারেণ যুিব
িসিরয়া থেক পির ান এর জন দশত াগ এর মত ক ন এক িস া আমােদরেক িনেত
হেয়েছ।
এমন অেনক িবষয় বা সু
িবধা যা আপনারা অিত া ে
িতিনয়ত এেদেশ পেয় যাে ন িসিরয়ােত
আমােদর স প সু
েযাগ নই। আমার দেশ জীবেনর বা বতা হে ঘর থেক ব েনা মােনই িবপদ 
জনসাধারণ মেন কের য ধু
িনেজেদর ধম য় পিরচেয়র কারেণ দু
ব বহােরর িশকার হওয়া থেক মু
ি
পেত তােদরেক আ পিরচয় গাপন করার পাশাপািশ পাশাকআশােক পিরবতন এেন ছ  বশ ধারণ কের
চলা ফরা করেত হেব । আমার ছেলেক
তর অব ায় িচিক সার জন হাসপাতােল িনেয় যেত ঘর
থেক ব েনা মা ই আমােক এবং আমার ামীেক মিকর স খ
ুীন হেত হেয়িছেলা। আমার ামীর ভাই
কান কারণ ছাড়াই ফতার এর িশকার হন। এই িছেলা আমােদর জীবেনর বা বতা।
আিম এখােন ইউ, ক. ত বসবাসরত মা’ দরেক বলেবা দয়া কের আপনারা িনেজেদরেক এমন িতর
স াবনায় ফলেবন না যার ফেল সহসা একিদন জেগ উেঠ আপনােক জানেত হয় য আপনার মেয়
িসিরয়ায় পািলেয় গেছ। হয়েতাবা স হেয় উঠেত পাের তার সােথ আপনার শষ দখা এবং কথা বলা।
যুিব
এক দেশর বা ব জীবনিচ িনেয় তার সােথ আপিন কথা বলু
ন আর তােক বু
ঝান অংিকত
ভাবমূ
িত থেক বা বতা আসেল কতটু িভ ।
দয়া কের আপনার মেয়েক বু
ঝেত সাহায ক ন য স হয়েতাবা এমন ধারণা করেছ য আমােদর দেশ
এেস স িসিরয়ার জনগনেক সাহায করেছ, িক আসেল তা মােটই সত নয়। বরং তার এমন কাজ
আমােদর ব ু
বা ব এবং পিরবার যােদরেক আমােদরেক ছেড় আসেত হেয়েছ তােদর জন পিরি িত ক ন
কের তু
লেব।

িবেয়াগা ক ঘটনা িতেরােধ মােয়েদর সােথ কাজ করা িনেয়  ইসাফ এর খু
লা িচ
আই. এস. আই. এস. ( আইিসস ) এ যাগ িদেত িসিরয়ায় মনকারী কম বয়সী নারীেদর ব াপাের যখন
নেত পাই তখন আিম মমাহত হই কননা আিম জািন য এর মাধ েম আমার জািতর কান উপকার হেব
না বরং এ এই অ বয়সী নারীেদর জন দু
ভাগ ছাড়া আর িকছু
ই বেয় আনেত পারেব না যারা ভু
ল কের
ভাবেছ য আমার দেশ তােদর ভােলা এক ভিবষ ত রেয়েছ।
আিম িসিরয়া ছেড় এেসিছ কারণ সত বলেত িক আমার দেশর কান ভিবষ ত নই। িনরাপদ জীবন
যাপেনর াধ অনু
ভব করেত এবং আমার বা ােদর ও িনেজর ােনর িনরাপ া খু
জেত িগেয়ই আজ ইউ.
ক. (UK) ত আমার আগমন।
আমার দেশর পিরি িত বশ জ ল যখােন অসংখ িনরাপরাধ নারীপুষ এবং িশ েদরেক হত া করা
হে ।
ব ু
ক হােত িনেয় যু
ে র মাধ েম সমস ার সমাধান হয়না। ব ু
েকর চেয় অেনক বিশ
এ
ধু
যুাব ােক দীঘািয়ত করেছ যা আমার জ ভূ
িমেক ংস কের িদে ।

মতার েয়াজন 

অ বয় একজন মু
সিলম নারী িহসােব িনেজেক দখেল আিম বলেবা  আিম এক উ ত শাি পু
ন দেশ
বসবাস করিছ। আিম কনইবা িসিরয়ায় যেত চাইেবা যখােন আইিসস মানু
ষেক শত শত বছর িপছেন
িনেয় যাে । তারা জনসাধারনেক িশি ত হেয় উঠা থেক িবরত রাখেছ, িনর র বািনেয় িদে । আমার
বা আমােক এক পিরবার এর স েক বেলেছ যখােন চা বছেরর বািলকা সহ েত ক নারীেক িনকাব
পরেত বাধ করা হেয়েছ, তােদর জন একা একা িনেজ িনেজ ঘু
রা ফরা করা সহ কান িকছু
করার অনু
মিত
নই। আিম য িসিরয়ােক িচনতাম এই িসিরয়া সই িসিরয়া নয়।
আিম মা’ দরেক বলেবা, আপনার মেয় যিদ সাহায করেত আ হী হেয় থােক তেব অনুহপূ
বক তােক
তমন করেত উ সাহ দন তেব এখােন, ইউ. ক. ত  চ াির সং ােদর সহায়তা দােনর মাধ েম এবং
শরণাথ েদর সাহােয র মাধ েম  আমােদর মত লাকজনেক যারা জীবেনর িনরাপ ার খােজ িনেজেদর
দশত াগ কের এেসেছ। এভােবই একজন আদশ মু
সলমান িহসােব স সিত কার অেথ বা িবক পিরবতন
আনেত সহায়ক ভূ
িমকা পালন করেত পারেব।
অ বয়সী মেয়েদরেক আিম বলেবা আপনারা িনেজেদরেক িনেয় ভাবু
ন এবং আপনােদর ভিবষ ত িনেয়
িচ া ক ন। িসিরয়ায় িগেয় ফতার, িনযাতন এবং এমন িক মৃ
তু
র মু
েখামু
খী হওয়া সহ ক েনা ঘের না
ফরার স াবনােক এিড়েয় এখােন িনেজেদর ভিবষ ত গেড় তু
লু
ন যখােন রেয়েছ অবািরত সু
েযাগসু
িবধা
এবং াধীন জীবনযাপেনর সু
েযাগ।

িবেয়াগা ক ঘটনা িতেরােধ মােয়েদর সােথ কাজ করা িনেয়  যাকা’র খু
লা িচ
িসিরয়ার জনগণ এর প থেক আিম ইউ. ক. ত বসবাসরত মােয়েদর জন তােদর মেয়েদর সােথ শয়ার
করার জন এক বাতা িনেয় এেসিছ  আর স হে , দয়া কের িসিরয়ায় গমন করা থেক িবরত থা ন।
াইপার/ব ু
কধারী কতৃ
ক আমার ামী িনহত হওয়ার পর আমার িতন ছেলস ােনর াণনােসর
আশংকায় আিম িসিরয়া ছেড় আিস। 
আমােদর মত িনেদাষ লাকেদর ফতােরর সমূ
হ আশংকায় এবং পাশাপািশ
আমার ছেলর িলউকিময়া রােগ আ া হেয় থাকার কারেণ আিম আমার মাতৃ
ভূ
িম পিরত াগ করার িস া

নই,

এবং থেম িমসর দেশ গমন কির, তারপর যুরােজ এেস পৗছাই।

আপনার মেয়র কােছ আমার কািহনী বলু
ন যােত কের স বু
ঝেত পাের য বসবােসর জন িসিরয়া এক
ভয়ংকর জায়গা, যা স ানস িত গেড় তালার উপেযাগী কান জায়গা নয়। আপনার মেয়েক বলু
ন ভেব
দখেত, এখােন ইউ. ক. ত স িকরকম সু
িবধািদ পাে  এমন এক দশ যখােন রেয়েছ তার জন
িনরাপ া এবং ব ি  াধীনতা, অন িদেক িসিরয়া, সখােন িক রেয়েছ ? রেয়েছ আইিসস এর িনয় ণ,
যখােন তার কানটাই স পােবনা।
আইিসস এর দশন, ইসলাম এর আদশ থেক অেনক দু
ের। তারা ইসলােমর িশ ার অনু
সরণ কের না আর
তারা আসেল মু
সলমান নয়। িসিরয়ার জনগণ আসাদ সরকার এর চেয় আইিসস ক বিশ ভয় পায়।
আপনার মেয়র ভেব দখা উিচত য আইিসস এর কথাও কান অি
িছেলা না এবং িকভােব চােখর
পলেক এই দল হঠাত কের এত সমথন পেয় উঠেলা। আইিসস কানভােবই িসিরয়ার জন ভােলা বা
সহায়ক নয়  এক মা কােজ তারা সু
নাম অজন কেরেছ আর তা হে তারা মানু
ষ হত া করেত পেরেছ

এবং তােদরেক ঘরবািড় থেক উ খাত করেত পেরেছ। তারা আমােদর দেশ য িব ব এেসিছেলা তার
কবল িতই কেরেছ এবং িনরপরাধ িসিরয়াবািসর জন অিতির কে র কারণ হেয় দািড়েয়েছ।
নারী বা পুষ য কান িসিরয়ান নাগিরকই আপনােক এটা বেল িদেত পারেব য, আমােদর দেশ যু
ে যাগ
িদেত বা সহায়তা করেত এেস িনেজর জীবন িবপ করার কােরার কান েয়াজন নই।
অনুহ কের আপনার মেয়েক বু
ঝেত সাহায ক ন য ইউ. ক. ত অবি ত চ াির
িত ান েলার
সােথ কাজ কের অথ সং েহর মাধ েম স অতীব েয়াজনীয় িচিক সা সহ িনদা নভােব সাহােয র
মু
খােপ ী িসিরয়ার নাগিরকেদরেক কাযকর অেথ সহায়তা দােন স ম হেত পারেব। অন েদর মৃ
তু
র সােথ
জিড়ত হওয়ার ঝু
িক িনেত না িগেয় স বরং কান একজন ব ি র জীবনেক সািজেয় িদেত, গেড় তু
লেত
পারেব এবং একজন সিত কার মু
সলমান িহসােব িনেজর পিরচয় তু
েল ধরেত স ম হেব।

