
ধষেণর িবভীিষকায় দশ
কাশ : ১৫ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

দেশ মহামািরর মেতা ছিড়েয় পেড়েছ ধষণ। ধষেকর লালপু দিৃ  থেক বাদ যাে  না ক ািশ  ও বৃ
নারীরাও। এমনিক রহাই পাে  না বাক বা বিু  িতব ীরাও। ধু তাই নয়, ধষণ শেষ িনমম িনযাতন,
এমনিক চল  বাস থেক ফেল িদেয় িকংবা আ েন পুিড়েয় হত ার ঘটনাও ঘটেছ। মা ষ নামধারীরা এক
িবভ স প িনেয় হািজর হে  আমােদর ক ািশ , িকেশারী ও নারীেদর সামেন।

এক পিরসংখ ােন দখা গেছ, চলিত মােসর থম আটিদেন ৪১িট িশ  ধষেণর িশকার হেয়েছ। মলূত
অপসং িৃত, আকাশ সং িৃতর বসামাল ভাব, অ ীলতা, ঘষু, নীিতসহ নানা কারেণ দেশ িদেন িদেন

  আিসফরু রহমান সাগর
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সামািজক অব য় আর অি রতা চরম আকার ধারণ কেরেছ। অ ীলতার আ াসেনর পাশাপািশ মা েষর
নিতক মলূ েবােধর অব েয় ধষেণর ঘটনা আশ াজনক হাের বাড়েছ। িবে ষকরা বলেছন, ধষেণর ঘটনা

বিৃ র পছেন রেয়েছ চরম নিতক অব য়, আকাশ সং িৃতর িব প ভাব, মাদেকর িব ার, িবচারহীনতা,
িবচার ি য়ায় িতব কতা ও িবচােরর দীঘসূ তা।

কন এত ধষণ: মেনািবদরা বলেছন, যারা ধষক তারা মেনািবকার । নারীর ওপের মতা দখােনা,
তােক দখল করার মেনাবিৃ  এবং অবদিমত কাম চিরতাথ করেত ধষেণর ঘটনা ঘটেছ। সইসে  তারা
এটাও বলেছন য, ধষণ করেল অপরাধীর কােনা শাি  হেব না। তাই এ ধরেনর ঘটনা কমােনা যাে  না।
িদন িদন বাড়েছ, সমােজর িতিট ের ছিড়েয় পড়েছ ধষণ।  সংবাদপে র পাতায় িতিদন ধষেণর খবর
ছাপা হে । সভ তা যত এ ে  িদন িদন ধষেণর মা া যন আেরা বিৃ  পাে । লু, কেলজ, মা াসা,
অিফস, রা া-ঘাট,  বাস—  কাথাও নারী  িনরাপদ নয়।  যখােনই েযাগ  িমলেছ সখােনই িবকার
পু ষেদর ারা ধিষত হে  নারী। সবেচেয় ভয়াবহ িবষয় হে  িকেশার বয়েসর মেয়রা সবেচেয় বিশ
ধষেণর িশকার হে । এরপেরই রেয়েছ িশ রা। অথাত্ অ বয়সী মেয়রা যােদর িতেরােধর শি -সাহস
নই তারাই ধষেণর িশকার হে  বিশ। িতিদন কত মেয় য ধিষত হয় তার কােনা িহসাব নই। যারা

সামেন এেস িবচার চায় আর যারা হত ার িশকার হন তােদর খবরই আমরা ধু জানেত পাির। অেনেক
অপমােনর  ালা  ও  য ণা  িনেয়  বেঁচ  থােক।  মা েষ  মা েষ  স ক,  নারী  পু েষর  স ক  মমতা,
ভােলাবাসা ও ার ওপের িটেক রেয়েছ। সই া, ভােলাবাসা আর স ানটাই যন নারীর ওপর থেক
চেল গেছ এক িণর পু েষর। নারী হেয় উেঠেছ ভােগর ব ।

ধষেণর য ণার তী তা য কতখািন, তা আমরা িকছুটা বঝুেত পাির যখন দিখ ছা  মেয়র ধষেণর িবচার
না পেয় বাবা আর মেয় িমেল একসে  আ হনন কেরিছল রললাইেন মাথা পেত। তােদর কােছ এই
শে র য ণা  মতুৃ র থেকও অেনক ভাির। সমাজিবদরা জানাে ন,  ধষকেদর িবচার না হওয়ার কারেণ
সমােজ ধষেণর মা া কমেছ না। সিঠক িবচার সমােজর অপরাধ কিমেয় আনেত সহায়ক।

ধষেণর মা া কমেছ না: আইন ও সািলশ কে র তথ  সংর ণ ইউিনট জানাে , ধষেণর মা া কমেছ
না। সংবাদপে  কািশত খবেরর িভি েত ২০১৮ সােল দেশ মাট ধষেণর সংখ া ৭৩২িট। আর এ বছর

থম চার মােস মাট ধষেণর সংখ া ৩৫৪িট। তােদর িহসােব দখা যাে  ১৩ থেক ১৮ বছর বয়সী
মেয়রা সবেচেয় বিশ ধষেণর িশকার হে । গতবছর এই সংখ া িছল ১১৬ জন। এরপেরই রেয়েছ ৭
থেক ১২ বছেরর মেয়রা। ২০১৮ সােল ১০৪ মেয়িশ  ধিষত হেয়েছ। আর এবছর এই চার মােসই ১৩
থেক ১৮ বছেরর ৬৪ জন নারী ধষেণর িশকার হেয়েছ, আর ৭-১২ বছেরর মেধ  এ সংখ া ৫২ জন। আর

এক বছেরর কম থেক ছয় বছেরর িশ  ধষেণর সংখ া খুব মারা ক। গতবছর যা িছল ৫১ জন। এবছর
এই চার মােসই এই সংখ া ৩৮ জেন দাঁিড়েয়েছ।

গত পাচঁ বছেরর ধষেণর চালিচ  দখেল িশউের উঠেত হয়। ২০১৪ সােল মাট ধষণ ৭০৭িট। এর মেধ
একক ধষেণর সংখ া ৩৮৭িট, গণধষণ ২০৮, ধষণ পরবতী হত া ৬৮, ধষেণর পের আ হত া ১৩ আর
ধষণ চ া ৮১িট। ২০১৫ সােল মাট ধষণ ৮৪৬িট। এর মেধ  একক ধষেণর সংখ া ৪৮৪িট, গণধষণ
২৪৫, ধষণ পরবতী হত া ৬০, ধষেণর পের আ হত া ২ আর ধষণ চ া ৯৪িট। ২০১৬ সােল মাট ধষণ
৭২৪িট। এর মেধ  একক ধষেণর সংখ া ৪৪৪িট, গণধষণ ১৯৭, ধষণ পরবতী হত া ৩৭, ধষেণর পের
আ হত া ৮ আর ধষণ চ া ৬৫িট। ২০১৭ সােল মাট ধষণ ৮১৮িট। এর মেধ  একক ধষেণর সংখ া
৫৯০িট, গণধষণ ২০৬, ধষণ পরবতী হত া ৪৭, ধষেণর পের আ হত া ১১ আর ধষণ চ া ১০৪িট।
২০১৮ সােল মাট ধষণ ৭৩২িট। এর মেধ  একক ধষেণর সংখ া ৫০২িট, গণধষণ ২০৩, ধষণ পরবতী
হত া ৬৩, ধষেণর পের আ হত া ৭ আর ধষণ চ া ১০৩িট। আর ২০১৯ সােলর জা য়াির থেক এি ল
পয  া  তেথ  দখা যায়, মাট ধষণ ৩৫৪িট। এর মেধ  একক ধষেণর সংখ া ২৫৬িট, গণধষণ ৯৪,
ধষণ পরবতী হত া ১৮, ধষেণর পের আ হত া ৬ আর ধষণ চ া ৫৫িট।

িবেশষ রা  যা  বেলন:  এ  সে  কথাসািহিত ক ও  মেনািব ানী  মািহত  কামাল  বেলন,  আমােদর
বিৃ েক িনয় ণ কের আমােদর িবেবক। িবেবকেক চািপেয় যখন বিৃ  ভাব িব ার কের তখন ভাগবাদী

স া আিধপত  িব ার কের। ধষকরা ধু নারীেলালপু নয়। তাই যিদ হেতা তাহেল তারা িশ েদর ধষণ
করত না।  থমত তারা  অবদিমত কাম চিরতাথ করেত চায়,  ি তীয়ত,  নারীর িত  ভু  বা  মতা
দখােত চায়, তৃতীয়ত, নারীেক ভােগর ব  মেন কের। নারী য বােনর মমতা, মােয়র ভােলাবাসা ও
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

ায় মশােনা একজন মা ষ, সটা এেদর মন থেক সের িগেয় ধ ু ভােগর িবষেয় পিরণত হেয়েছ।

ঢাকা িব িবদ ালেয়র মেনািব ান িবভােগর অধ াপক ড.  মা.  কামাল উি ন বেলন,  যারা  ধষক তারা
মানিসকভােব   নন,  তারা  মেনািবকার  ব ি ।  এরা  ধষণ  কের  অসহায়  িশ ,  িকেশার  বয়সী
নারীেদর। নয়েতা দল বেঁধ ধষণ কের। শ -সমথ কােনা নারীেক এরা ধষণ করেত যায় না। অেনেক
মাদকাস  থােক  সজ  খবু  উ  আচরণ  কের।  সইসে  এেদর  অেনেকই  িশ  বয়েস  ধষণ  বা
সামািজকভােব  িনপীড়েনর  িশকার  হেয়  থােক।  ফেল  এরা  মেনর  সই  রাগ  াভ  মটােত  বল
িকেশারীেদর বেছ নয়।

িবচারহীনতার  সং িৃতেকই  দাষােরাপ:  সমােজ  ধষেণর  মা া  বিৃ র  কারণ  িহসােব  ইজন
মেনািব ানীই িবচারহীনতার সং িৃতর কথা উে খ কেরেছন। মািহত কামাল বেলন, ধষকেদর দৃ া মলূক
শাি র ব ব া  করেত হেব। এর পাশাপািশ িশ েদর িবকােশর সমেয় সবেচেয় বিশ নজর িদেত হেব।
একজন  মা ষ কখেনা ধষক হেব না। তাই এই ভাগবাদী সমােজ বেড় উঠেত িগেয় িশ েদর কাছ
থেক াট  ফান  দেূর রাখেত হেব।  াট  ফােনর নাগাল  পেলই তােদর জ  পেনা  সাইট েলােত

িবচরেণর  সিৃ  হয়। িশ  বয়েস এ ধরেনর উে জক সাইট দখেল তােদর মাঝ থেক নারীর িত
মমতা,  ভােলাবাসা  দরূ হেয়  তােদর কােমর ব  িহেসেব মেন করেত  করেব।  তাই  িশ েদর 

াভািবক িবকাশ সবেচেয় জ ির।
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