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   িহজােবর ওপর েকন এই পি�িম হামলা? 

ইউেরােপ �াে�র পর হলযােেও েবারকা পরায় িনেেষাাার 

েঘােণা েদয়া হেয়েছ। �ষানম�ী িমি�েনর ভােয মেত, েবারকা 

ছাড়া জনসমাগম�ােন েহলেমট পিরষােনও িনেেষাাা আেরাপ 

করা হেয়েছ। হলযােের  রাা ম�ণালেয়র িবববিতেত বলা হেয়েছ, 

আগামী বছর েথেক েবারকা, েনকাব বা িহজাব এবং েচহারা 

আববত রােখ এমন সব েপাশাক পিরষােন পুেরাপুির িনেেষাাা 

জাির করা হেব। হলযােের �ষানম�ী িমি�ন আমমাডডেম 

িমিডয়ােক বেলন, এ িনেেষাাা েকবল েবারকা বা ানযানয 

ইসলামী েপাশােকর ওপরই নয়; বরং েচহারা আববত করার সব 

েপাশােকর ওপর বলবৎ করা হেব। ইেতাপূেবড �া� েবারকা ও 

িহজােবর ওপর িনোষাাা আেরাপ কেরেছ। এরপর হলযােই 

ি�তীয় রাা যা েবারকা বা িহজােবর ওপর িনেেষাাা জাির করল। 

উে�খয েয, হলযােের সেতর িমিলয়ন নাগিরেকর মেষয এক 

িমিলয়ন নাগিরক মুসলমান।  
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�াে�র সংসেদর িন�কক গত জুলাই ২০১০ ঈসায়ীেত িহজােবর 

ওপর িনেেষাাার িবল ানুেমাদন কেরিছল। াতপর ২০১১ 

সােলর এি�েল পালডােমেে পাশ হওয়া আইেনর াষীেন মুসিলম 

নারীেদর পুেরাপুির িহজাব পিরষােন িনেেষাাা জাির করা হয়। 

�তডবয েয, �া� েনকােব িনেেষাাা আেরাপকারী ইউেরাপীয় 

ইউিনয়েনর �থম সদসয রাা। সুতরাং এখন �াে� সাষারণ 

�ানসমূেহ েনকাব আববতা েয েকােনা মুসিলম নারীেক জিরমানা 

এবং কারাবােসর সাজার মুেখ পড়েত হয়। �াে�র সংসদীয় 

কিমিটর সুপািরেশর আেলােক ��ত এই আইেনর আওতায় 

রাোর সকল �ুল, হসিপটাল, সরকাির পিরবহন এবং সরকাির 

দ�রসমূেহ মুসিলম নারীেদর স�ূণড িহজাব পরার ওপর 

িনেেষাাা কাযডকর রেয়েছ। এ জায়গায়েলায় িহজাব পরেল ১৫০ 

ইউেরা পযড্  জিরমানা আদায় করা হয়। উপরর েযসব পুুে 

িনেজেদর �ী, কনযা বা েবানেদর িহজাব পরেত বাষয করেবন 

এবং েয আেলমগণ এর �চার করেবন তােদরেক ি�শ হাজার 

ইউেরা পযড্ জিরমানা বা এক বছর কারাবােসর শািি �দান 

করা হয়। এখােন এ কথাও উে�খয, �াে�ই বাস কের ইউেরােপ 
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মুসিলমেদর সবেচ বড় কিমউিনিট। এখােন �ানীয় ও ািভবাসী 

িমিলেয় মুসলমােনর সংখযা োট লােখর ািষক।  

�াে�র মুসিলম কিমউিনিট ও সরকােরর মেষয েযখােন আেগ 

েথেকই টানােপােড়ন চলিছল, েসখােন এই িবতিকডত আইন 

কাযডকর হেল াব�া আরও জিটল আকার েনেব। মুসিলম 

কিমউিনিটর �িতিনিষবব� (সােবক) ে�িসেডে িনেকালাস 

সারেকািজ সরকােরর িবুেে মুসলমােনর সেে ৈবেমযমূলক 

আচরেণর ািভেযাগ তুেলেছন। যখন উে�িখত আইন পাশ করা 

হেয়িছল, তখন িবেরাষীরা বেলিছল, এই আইন কাযডকর করা 

কিঠন হেব। �াে�র উ� আদালত এেক েবআইনী েঘােণা করেত 

পাের। িকর আজ পযড্ উ� আদালেত েথেক এেক েবআইনী 

েঘােণা করা হয় িন। �াে�র মুসিলমেদর ভােয মেত, এই আইন 

কাযডকর হওয়ায় �াে�র ানয বড় ষমডাবলাীগণ তী  ীা কুিন 

ানুভব কেরেছন। েদেশ ইসলােমােফািবয়ার ীু িক আরও েবিশ 

ববিে েপেয়েছ। মুসলমান ও তােদর মসিজদয়েলা ষারাবািহক ঘবণার 

টােগডেট পিরণত হেে। �কাশ থােক, গত বছর �াে�র পথ ষের 
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েবলিজয়াম ও াে�িলয়াও মুসিলম নারীেদর  েনকাব পরার ওপর 

িনেেষাাা আেরাপ কেরেছ।  

ইউেরােপ েবারকা ও িহজােবর িবুেে যিদও িনেেষাাা জাির 

করা হেে; িকর ওখানকার াানী-য়ণী ও মানবািষকার 

সংগঠনয়েলা পক েথেক এই িনেেষাাার তী  সমােলাচনা করা 

হেয়েছ। এ �সেে ইউেরােপর মানবািষকার কাউি�েলর কিমশনার 

থমাস হামবুগড এক িবববিতেত বেলন, ‘এই ষরেনর পদেকেপর 

কারেণ নারীেদর  াষীনতা েদয়ার পিরবেতড তােদরেক সামািজক 

জীবন েথেকই েবর কের েদয়া হেে। ব�ত েবারকার ওপর 

িনেেষাাা ইউেরােপর মানবািষকােরর মানদন এবং িবেশেত 

কােরা ঘেরায়া জীবন ও বযিি পিরচেয়র �িত স�ান �দশডেনর 

েচতনা পিরপ�ী। মুসিলম নারীেদর েপাশােকর বযাপারিটেক 

েযভােব সমােলাচনার লকয বানােনা হেে, তা েথেক হাত য়টােত 

হেল আলাপ-আেলাচনা ও আইন করার �েয়াজনীয়তা রেয়েছ।’ 

িব�েয়র বযাপার হেলা, েয সমােজ পদডােক সামািজক স�েকডর 

জনয া্রায় আখযািয়ত কের সমােলাচনার লকয বানােনা হেে, 

েসখানকার নারীেদর মেষয িহজােবর জনি�য়তা েকবল েবেড়ই 
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চেলেছ। কেয়কজন ামুসিলম নারী ইসলােমর েপাশাক ষারণ 

কের িনেজেদর ািভাতা তুেল ষেরেছন। তারা িনেজেদরেক এ 

বািবতা  ীকাের ৈনিতকভােব বাষয মেন কেরেছন েয, আদেতই 

নারীরা িহজাব ও পদডার েভতের স�ান েবাষ কেরন। ‘নাউিম 

ওয়া�’ আেমিরকার এক ি�মান নারী। নারী  াষীনতা এবং 

সমােজ নারীেদর স�ান ও মযডাদা �িততায় িতিন কাজ কেরন। এ 

িবেেয় িতিন দুেটা বইও রচনা কেরেছন। নানা ষমড ও সং�ব িতর 

নারীেদর াব�ান পযডেবকণ ও াষযয়েন তার িবেশেে আেহ। 

িহজাব েকি�ক সমােলাচনা সূে� একিট মুসিলম েদেশ মুসিলম 

েপাশাক পরার ািভাতা াজডন কেরন িতিন। উে শয, এ 

েপাশােক েখাদ নারীরা েকমন েবাষ কেরন তা জানা।  

তা র ভােয িছল, ‘আিম মারােকেশ িনেজর থাকার জায়গা েথেক 

যখন বাজাের যাবার জনয েবর হলাম, তখন আিম েসেলায়ার-

কািমস পেরিছলাম। আমার মাথা িছল �ােফড  াকা। মারােকেশর 

মুসিলম েমেয়েদর মেষয এর বযাপক �চলন রেয়েছ। সবখােন 

এেক স�ান েদখােনা হয়। আর আিম েযেহতু তােদর  েদশী 

েকউ নই, তাই তােদর দবি�েত িকছুটা ি�ষা ও সংশয় থাকেব ৈব 
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িক। িকর সে�েহর িকছু দবি�র কথা বাদ িদেল আমােক উি�� 

করার মেতা েকােনা িকছু নজের আেস িন। আিম েনহাত আরােম 

িছলাম। েকােনা িচ্ার িবেয় িছল না। আিম সব িদক েথেক 

িনেজেক িনরাপদ বরং এক �কার  াষীনতা ানুভব কেরিছ।’ 

‘মুসিলম নারী : পদডা এবং েজোর ইসুয’ শীেডক িনেজর এিটডেকেল 

‘নাউিম ওয়া�’ পি�মােদর পরামশড িদেয়েছন, ‘মুসিলম 

মূলযেবাষেক িনতার সেে বুীেত েচ�া কুন। পদডার উে শয 

কখেনাই নারীেক দিমেয় রাখা নয়। এিট বরং ‘�াইেভেটর 

েমাকােবলায় পাবিলেকর’ িবেয়। পা�াতয িবব নারীেক 

 াষীনভােব েছেড় িদেয় এক ােথড বাজােরর পণয বািনেয় 

েছেড়েছ। পকা্ের ইসলাম নারীর েসে�যড ও তার সরােক 

 াষীনভােব েছেড় িদেয় তােক এক পুুেের জনয িনষডারণ কের 

িদেয়েছ। েয পুুেের সেে ষমডীয় রীিত-নীিত ানুসাের িতিন পুেরা 

জীবন কািটেয় েদেবন বেল ি�র কেরেছন।  

িকছুিদন আেগ আেমিরকার িহ�যািনক বংশশুত এক নও মুসিলম 

নারী িলেখন, ‘আিম যখন পা�ােতযর েপাশােক িছলাম তখন 

আমােক িনেজর েচেয় ােনযর ুিচর �িতই েবিশ লকয রাখেত 
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হত। ঘর েথেক েবুবার আেগ িনেজেক েদখেত েকমন লাগেছ 

তা িনি�ত হওয়া এক াি�য় ও িবরিিকর বযাপার িছল। তারপর 

আিম যখন েকােনা েমার, েরমুেরে বা জনসমাগম �ােন েযতাম 

তখন িনেজেক ানযেদর দবি�েত আকেডণীয় ানুভব করতাম। 

দবশযত আিম যিদও িনেজ  াষীন ও িনজ িসোে্র মািলক িছলাম 

িকর বািেব আিম িছলাম ােনযর পছ�-াপছে�র জােল বি�। 

তাছাড়া এ িচ্াও মাথায় থাকত েয, যতিদন আমার রপ-লাবণয 

ও বয়স াটুট থাকেব মানুে আমার েপছেন ঘুরেব; িকর বয়স 

গড়ােনার পর িনেজেক ােনযর কােছ েহণেযাগয করেত হেল 

আমােক আরও েবিশ পির�ম করেত হেব। পকা্ের ইসলাম 

আমােক এখন ওসব উটেকা ীােমলা েথেক এেকবাের িনি�্ ও 

 াষীন বািনেয় িদেয়েছ।’  

ািতস�িত হিলউেডর �খযাত িচ�িনমডাতা িলয়াম িনসন ইসলাম 

েহেণর েঘােণা িদেয়েছন। ঊনোট বছর বেয়সী এই পিরচালক 

কযাথিলক ি�মান িছেলন। িবেদিশ পি�কা মারফত জানা যায়, 

িলয়াম িনসন জানান, তুরে� িসেনমার িচ� ষারণ করেত িগেয় 

েসখানকার মুসলমােনর ইবাদেতর ষরেন িতিন �ভািবত হন। এর 
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মেষয িতিন আিিক �শাি্ ানুভব কেরন। িতিন আরও বেলন, 

মসিজদয়েলা খুবই িচরাকেডক। এসেব পা চ ওয়াি সালাত 

আদােয়র মাষযেম মানুে ইসলােমর আরও কােছ চেল আেস।   

ভাববার িবেয় হেলা, পা�াতয িক এখন িনেজর িদগার সভযতা ও 

মাতা-িপতাহীন সং�ব িতর বেদেলেত �ংস ও পতেনর ািত কােছ 

চেল িগেয়েছ? এ �ে�র উরেরর জনয একিট খবেরর উেব িতই 

যেথ� হেত পাের। এেত বলা হেয়েছ, পা চ েকািট মািকডিন নানা 

ষরেনর মানিসক েরােগ ভুগেছ। �িত পা চজেনর একজন 

আেমিরকান পিরপূণড মানিসক েরাগী হেয় েগেছন। পুুেেদর 

তুলনায় নারীরা েবিশ জিটল মিিে�র েরােগ আ�া্। শতকরা 

২৩ ভাগ নারীর েমাকােবলায় শতকরা ১৬.৮ ভাগ পুুে এই 

উপসেগডর িশকার। পপােশা�ড বযিিেদর তুলনায় ১৮ েথেক ২৫ 

বছর বেয়সী যুবকেদর মেষয এই েরােগর িবিার ি�য়ণ। িরেপােটড 

এ কথাও বলা হয় েয, এক েকািট ১৪ লাখ মািকডিনর মেষয জিটল 

িকিসেমর মিিে�র েরাগ পাওয়া যায়। ১২ েথেক ১৭ বছর বেয়সী 

১৯ লাখ তুণ আেমিরকান িডে�শেনর িশকার। উে�খয, এই 

িরেপাটডিট ��ত করা হেয়েছ সমে যুিরাো ১২ বা তেদা�ড 
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বয়েসর ৬ লাখ ৭৫ হাজার বযিির মেষয পিরচািলত জিরপ েথেক 

�া� তেথযর আেলােক।  

�কব তপেক তায়তী শিিয়েলার পক েথেক েহণ করা ইসলাম 

িবেরাষী পদেকপয়েলা পা�ােতয তত বিষডবু ইসলােমর 

জনি�য়তার পথ ুে করবার বযথড �েচ�া মা�। কারণ, গত এক 

দশেক েযভােব পা�ােতয ইসলাম েহণকারীর সংখযা েবেড়েছ 

তােত জায়নবাদী কমডকতডােদর েচােখর ঘুম হারাম হবার েযাগাড়। 

শষু আেমিরকােতই �িত বছর ২০ হাজার বযিি ইসলােম দািখল 

হেেন। এ পযড্ েযই সভযতা-সং�ব িত ব�পূজা ও আ�াহেক ু� 

করার েপাশােক উপ�াপন করা হেয়েছ আজ তা ঘুেণ ষরা কােঠর 

মেতা দবশয তুেল ষরেছ। গতকালও েয কালচার ও সভযতােক 

উপমা বা আদশড বলা হিেল আজ তারই �াণপিত তার েথেক 

িবমুি েঘােণা করেছ। পা�ােতয িদনিদন ইসলােমর �মবষডমান 

জনি�য়তা ইসলােমর সতযতা এবং ইসলােমর নবীর ব�িনততার 

সবেচ বড় �মাণ।  

 


