
িকেশাররা কন হত াকাে র িশকার
িসিনয়র-জিুনয়র , মঘিটত িবেরাধ, আিথক ও মাদকসং া  কারেণ হত াকা  বিশ িনহত হে
১২-১৭ বছর বয়সী িশ রাই

বশ িকছিুদন আেগ িম ায় মডান েুলর মা ািহন ইসলাম িমরন নােম অ ম িণর এক ছা েক তার
সহপাঠীরা  ছিুরকাঘােত  খনু  কের। একিট অ ােন  আসন হণ িনেয়  িমরেনর  সে  ানীয়  িকেশারেদর
িবেরাধ হয়। গত এি েল শেববরােত িমরনেক সই িকেশাররা  হত া  কের। একইভােব গত মােচ পুরান
ঢাকায় িকেশার গ াং কালচােরর জের ১৫ বছেরর িসজান নােমর আেরক িকেশারেক ানীয় িকেশাররা হত া
কের।  সা িতক সমেয়  িমরন  ও  িসজােনর  মেতা  আরও  অেনক িকেশার  সিহংসতার  িশকার  হেয়  াণ
হািরেয়েছ।  িকছু  িকছু  ে  পরকীয়ায়  মাণ  না  রাখেত  িকেশারেদর  হত া  করা  হয়।  তেব  িকেশার
হত াকাে ডর ধরন েলা  িবে ষণ কের দখা  যায়,  বিশর ভাগ ে ই িসিনয়র-জিুনয়র ,  মঘিটত
িবেরাধ, আিথক ও মাদকসং া  কারেণ িকেশাররা হত াকাে ডর িশকার হে । এ ে  পাড়ায় আিধপত
িব ার িনেয় িকেশার প েলার মেধ  সংঘেষর জর ধের উে খেযাগ  হত া েলা ঘটেছ।

বয়স িবে ষণ কের দখা যায়, ১২ থেক ১৭ বছর বয়সী িশ েদরই বিশ াণ যাে । যারা হত াকাে ডর
িশকার বিশর ভাগই িন িব  ও মধ িব  পিরবােরর। বিশর ভাগ ে ই িকেশার হত াকা- েলায় চা  ও
ধারােলা অ  ব বহার করা হে ।

বাংলােদশ িশ  অিধকার ফারােমর দওয়া তেথ , চলিত বছেরর জা য়াির থেক জনু এ ছয় মােস মাট
২০৫ জন িশ -িকেশারেক হত া করা হয়। এর মেধ  মা-বাবার িনযাতেন ১৮, শারীিরক িনযাতেনর পর ৩ ও
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বৃ েদর ছিুরকাঘােত ৩ িশ  হত াকাে ড র িশকার হয়। তেব বা েব এবং গণমাধ ম থেক া  খবের
আরও বিশ িশ -িকেশার হত াকাে ডর িশকার হেয়েছ। িপেরাজপুেরর মঠবািড়য়ায় িতপে র ছিুরকাঘােত
আিরফ হাওলাদার (১৬) নােম এক িকেশারেক গত ২ জনু হত া কের ানীয় যুবকরা। খলা িনেয় িবেরােধর
জের আিরফেক গলায় চা  মের হত া করা হয়। চলিত বছেরর ২৯ জা য়াির ফনী শহেরর পাঠানবাড়ী

সড়েক আরাফাত  হােসন  নািহদ (১২)  নােমর  এক িকেশারেক হত া  কের  মািটেত  পঁুেত  রােখ  ানীয়
িকেশারেদর  একিট প।  ানীয়  সই  িকেশার  পেক ভয়  না  পাওয়া  ও  মযাদা  না  দওয়ায়  পিটর
দলেনতাসহ অ রা আরাফাতেক হত া কের। িমকােক ভািগেয় নওয়ায় চুয়াডা ায় গত ম মােস মিমন
নােমর ১৬  বছেরর  িকেশারেক তারই ব ু  সাফােয়ত গলায়  ধারােলা  ছিুর  চািলেয়  হত া  কের।  িসেলেট

মঘিটত িবেরােধর জের ১৫ মাচ মা ািফজরু রহমান (১৫) নােম এক িকেশারেক বািড় থেক ডেক িনেয়
তার িকেশার ব রুা পাথর িদেয় তার মুখম ল থঁতেল তােক হত া কের। এ ছাড়া স িত িপেরাজপুের ৫ লাখ
টাকা  মুি পণ না  পেয় সালাউি ন (১৩) নােম এক লুছা েক হত া  কের একদল িকেশার। এর আেগ
িকেশারগে ও আিথক কারেণ এক িকেশারেক তার িতন সহপাঠী হত া কের।

সংি রা  বলেছন,  রাজধানীেত  ব  খুন,  ধষণ,  মাদকসহ নানা  ধরেনর  অপরােধ  িশ -িকেশাররা  জিড়েয়
পড়েছ। এর আেগ রাজধানীর উ িব  এলাকার িকেশারেদর ‘গ াং কালচাের’  উ ু  হেত দখা  গেলও
বতমােন পুরান ঢাকার িবিভ  এলাকায় যমন বংশাল, চকবাজার, িরেটালা, চানখারঁপুল ও মািলেটালায়ও এ
ধরেনর অেনক প শনা  করেছ আইনশৃ লা র াকারী বািহনী। আর তােদর হােত িবগত সমেয় অেনক
িশ -িকেশারেক হত াকাে ডর িশকার হেতও দখা যায়।

মানিসক  া  ইনি িটউেটর  সােবক  পিরচালক  মেনািচিকৎসক  ডা.  হদােয়তলু  ইসলাম  বাংলােদশ
িতিদনেক  বেলন,  আইনশৃ লা  র াকারী  বািহনীর  িশিথল  ভূিমকার  কারেণই  িকেশার  হত ার  মেতা

ঘটনা েলা ঘটেছ। পািরবািরক ব ন িশিথল হেয় যাওয়াও এ ধরেনর অপরাধ বৃি র পছেন আেরকিট কারণ।
িকেশাররা এখন িনয়মশৃ লা মানেত চাে  না।  িবেনাদন ও খলাধলুার অভােব িকেশাররা এখন নানা
ধরেনর অপরােধ  জিড়েয়  পড়েছ।  তু  কারেণ এক িকেশার আেরক িকেশারেক হত া  করেছ। এ ছাড়া
মাদেকর িব ার  ও  সামািজক যাগােযাগমাধ েমর  িবিভ  কনেট ট দেখও পাড়ায়  পাড়ায়  এখন  িকেশার
অপরাধী তির হে । তারা কােনা িকছু না ভেবই সামা  ঘটনায় সহপাঠী ও ব রু ওপর সিহংস আ মণ
চালাে ।

বাংলােদশ িশ  অিধকার ফারােমর পিরচালক আব ছ সহীদ বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,  ‘পযেব েণ
আমরা দখেত পাই য, বড় বড় শহেরই এখন িকেশার হত ার ঘটনা েলা বিশ ঘটেছ। হত াকা েলার সে
জিড়ত িশ -িকেশাররা অেনেকই স ল ও িশি ত পিরবােরর স ান। এরা অ াডেভ ােরর বেশ এলাকার
িসিনয়র ভাইেদর দেখ এ ধরেনর অপরােধ উৎসািহত হয়। অপরাধ কেরও পার পেয় যাওয়া যায়- এমন
ধারণা  থেকই িকেশার অপরাধীরা  তােদর সমবয় েদর হত ায় জড়াে । এ ে  পশাজীবীেদর িদেয়
িশ া িত ান েলায় কাউে িলং করােনার পাশাপািশ আইেনর যথাযথ েয়াগ আব ক।’
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