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২০০৩ সামের উইম্বেডন টুননামেমে বড় শবান শেনামসর পামে শসমরনা উইরেয়ােস (বাাঁময়)। শস বছর শেময়মের রেমরাপা শেমেন 

শসমরনা। শেনাস হন রিেীয় (শেটি ছরব) 

  

শবে আমেই রেররমের শকাঠায় পা রেময়ও এখমনা শটরনস শকাটন  োরপময় শবড়ামেন 
যুক্তরামের েইু শবান শেনাস আর শসমরনা উইরেয়ােস। ১৯৯০ এর েেমক শেময়মের 
শটরনমস োমের সমে শখো শুরু করা অনযমের শবরেরোেই  শকাটন মক রবোয় 
োরনময়মছন।  

https://share.america.gov/tennis-anyone/


৩৫ বছর বয়সী শসমরনা উইরেয়ােস েে োনুয়ারর োমস অমেরেয়ায় োাঁর ২৩ েে 
একক গ্র্যান্ড স্ল্যাে রেমরাপা রেমেমছন। শসবার হাড্ডাহারড্ড ফাইনামে রেরন হারান 
রনমের শবানমকই। শসটা রছে বছমরর সবমেময় গুরুত্বপরূ্ন শটরনস টুননামেেগুমোর একটি। 

বড় শবান শেনামসর বয়স ৩৬। ২৩ বছমরর শপোোর কযাররয়ামর রেরন একক গ্র্যান্ড 
স্ল্াে রেমরাপা রেমেমছন সােটি। েটুি হময় শখেমে োরা েেুন ান্ত এক দ্বিে েে। দ্বিে 
েযামে রেনটি অরেরিক স্বর্নপেক আর ১৪ টি গ্র্যান্ড স্ল্াে রেমরাপা রেমেমছন েইু 
শবান। শকবে এই সেীহ োোমনা শটরনস রেমরাপা নয়, নােী েইু নারী শখমোয়াড় 
শকামটন র বাইমরও কৃরেমত্বর স্বাক্ষর শরমখমছন। শেময়মের (রবমেষ কমর অমেোেমের) 
শেমে শেমক বড় স্বপ্ন শেখায় শেরর্া যুরেময়মছন। ঠিক শযেনটা কমরমছন োরা েইু 
শবান। 

 

 

১৯৯১ এর ছরব । েযামের পর হাে শেোমেন েইু শবান শসমরনা (বাাঁময় ) ও শেনাস উইরেয়ােস। োমের রনমের 
েহর কযারেমফারননয়া অেরামেযর কিটমন হময়রছে শখোটা  (শেটি ছরব) 

https://share.america.gov/wanted-portraits-of-top-female-athletes/


সাফমেযর েনয খুব শখমটমছন উইরেয়ােস শবামনরা। শছাটমবোয় বাবা ররোডন  
উইরেয়ােমসর কামছ শটরনস রেমখমছন । রনমেমের েহর কযারেমফারননয়া অেরামেযর 
কিটমন ের্ শটরনস শকামটন  েেমো োমের শটরনস েেন া। সাধারর্ে শটরনস শখো বেমে 
শয অরেোে কারি ক্লামবর কো েমন পমড় ো শেমক সিূর্ন রেন্ন েেে রছে শসটা। 

উইরেয়াে শবামনরা সম্প্ররে রনমেমের েহমর একটা েনকেযার্েেূক উমেযাে রনময়মছন। 
সরহিংসোয় ক্ষরেগ্র্স্ত োনুষমের েনয ইটুমন্ড োইস ররমসাসন শসোর নামে একটি েরেষ্ঠান 
েঠন কমরমছন োরা। এর নাে রাখা হময়মছ শসমরনা ও শেনামসর বড় শবামনর নামে। 
বন্দকু সরহিংসোর এক ঘটনায় োর্ হারান রেরন। শসমরনা উইরেয়ােস আরিকার 
শকরনয়া,উোন্ডা ও েযাোইকামে রনমের শসমরনা উইরেয়ােস ফামন্ডর োধযমে সু্কে 
েরেষ্ঠায় সহায়ো কমরমছন। ইউরনমসমফর শুমেো েমূের োরয়ত্বও পােন কমরমছন 
শসমরনা। সবমেময় ঝুাঁ রকমে োকা রেশুমের োনসিন্ন রেক্ষার সুমযাে রেমে ইউরনমসমফর 
শয রেেন োমে সহায়ো কমরমছন এ কৃেী শটরনস শখমোয়াড়। েইু শবানই এেটন েন 
এইডস ফাউমন্ডেমনর েনয োাঁো েুমে শেওয়ার োধযমে এইডস শরােীমের সাহাযয 
কমরমছন। 

 

নাইমেররয়ার শেমোমস এক শটরনস রক্লরনমক একটি শছাট শেময়মক শখো শেখামেন শেনাস উইরেয়াে। যুক্তরামেও এ 
ধরমনর েরেক্ষর্ রক্লরনমকর আময়ােন কমরমছন েইু শবান । (এরপ ছরব) 

https://share.america.gov/california-hollywood-startups-arboreal-giants/
https://share.america.gov/5-ways-to-keep-girls-in-school/


শকামনা রবষময় রনমেমের অবস্থান শোমরর সমে েকাে করমে কুরিে হন না 
উইরেয়ােস শবামনরা। েন্ডমনর উইম্বেডমন শেময় শখমোয়াড়রা যামে পুরুষমের সোন 
সম্মানী পান ো রনরিে করমে বড় েূরেকা রামখন শেনাস উইরেয়ােস। সাউে 
কযামরাোইনা অেরামেযর আইন পররষে েবমন রবেরকন ে কনমফডামরট পোকা শোোয় 
একবার শসখানকার একটি টুননামেে বেন ন কমরন শসমরনা। 

েীঘন বর্নাঢ্য কযাররয়ামর শেনাস ও শসমরনা উইরেয়ােসমক বর্নবাে, দ্বেরেক 
দ্ববষেয,স্বাস্থযেে সেসযা ও েেীর েমনাকমের েমো অমনক সেসযারই েুমখােুরখ হমে 
হময়মছ। এ সব রবপে-আপে-সঙ্কমট এক শবান অনযেমনর পামে রছমেন। বযেনোর 
আগুমন রনমেমের োরেময় রনময় আবার সাফমেযর পমে এরেময় শেমছন। নারীমের এরেময় 
রনময় যাওয়ামক োরা রনময়মছন বযরক্তেে রেেন রহমসমব। 

২০১৬ সামে শসমরনা উইরেয়াে রে োরডন য়ান পরিকায় েকারেে এক শখাো রেঠিমে 
বমেন, ‘আোর একান্ত আো এটাই শয, আোর কারহনী -এবিং আপনামের আরও 
অমনমকর কারহনী -সব নবীন শেময়মক েীমষন ওঠার েনয েড়মে উৎসাহ শযাোমব। 
অনুমেরর্া শেমব স্বপ্ন সরেয করার শেোয় ।’ 

 শসমরনা আরও বমেন, ‘আোমের অবেযই বড় স্বপ্ন শেখা োরেময় শযমে হমব। ো 
হমেই আোেী েেমের শেময়মের একই রকে েঢ়ৃো রনময় স্বপ্ন পুরমর্র পমে এরেময় 
যাওয়া সম্ভব হমব।’ 

  

এ রনবন্ধটি রেমখমছন রিেযান্স শেখক শেমনার টি অযাডরকনস। 

 

https://share.america.gov/debate-over-confederate-flag/
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/nov/29/dream-big-open-letter-serena-williams-porter-magazine-incredible-women-of-2016-issue-women-athletes

