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আবরার ফাহাদ হত ার তাৎ িণক িতি য়ায় েয়েটর কি উটার িব ান িবভােগর ৩০ জন িশ ক িলেখেছন, ‘এই ঘটনার ম  
িদেয় েরা েয়টই ন হেয়েছ।’ িব িব ালয় র উপাচায, া , ছা ক াণ পিরষেদর পিরচালক, েয়েট অব ানরত িশ ক ও 
িশ াথ রা আবরােরর ন রাধ করেত পােরনিন। এমনিক আইন লা র াকারী বািহনীর এক কমকতােক সিদন রােত 
শেরবাংলা হেল িগেয়ও িফের আসেত হেয়েছ। ছা লীেগর নতা-কম রা ত েক হেলর ভতের কেত দনিন। রাে র আইন সখােন 

খােট না। ছা লীেগর কথাই আইন। আওয়ামী লীেগর দািয় শীল নতারা বলেছন, আবরার হত ার সে  জিড়ত কউ ছাড় পােবন না। 
অপরাধীরা সেবা  শাি  পােবন। িক  পিরসং ান ত েদর এ ব  সমথন কের না। াধীনতার পর দেশর িব িব ালয় েলােত 
১৫১ জন িশ াথ  ন হেয়েছন বেল পি কায় খবর এেসেছ। এর মে  ঢাকা িব িব ালেয় ৭৪ জন, রাজশাহী িব িব ালেয় ২৯, 
চ াম িব িব ালেয় ১৯, বাংলােদশ িষ িব িব ালেয় ১৯, জাহা ীরনগর িব িব ালেয় ৭, ইসলামী িব িব ালয় ও বাংলােদশ 

েকৗশল িব িব ালেয় ( েয়ট) ২ জন কের, মাওলানা ভাসানী িব ান ও ি  িব িব ালেয় এবং হজরত শাহজালাল িব ান ও 
ি  িব িব ালেয় ১ জন কের িশ াথ  ন হন। আেগর কথা যিদ বাদও িদই, আওয়ামী লীেগর টানা গত ১০ বছের িবিভ  

িব িব ালেয় ২৪ জন িশ াথ  ন হন, যার মে  মতাসীন দেলর ছা সংগঠন র নতা-কম ই বিশ। িক  এক রও িবচার 
হয়িন। িবচার হেলও কউ শাি  পানিন। আসািমেদর কউ কউ পলাতক অথবা িবেদেশ পািলেয় গেছন। াধীন বাংলােদেশ 
ক া ােস েনর রাজনীিত িক  াধীনতািবেরাধী িকংবা সরকারিবেরাধী কােনা ছা সংগঠন  কেরিন। বড় দােগ এই েনর 
রাজনীিত চা  কের ছা লীেগরই একাংশ, ১৯৭৪ সােল। তারও আেগ ১৯৭৩ সােলর ডাক  িনবাচেন জাসদ–সমিথত ছা লীেগর 
সে  যৗথভােব িত ি তা কেরিছল সরকার সমথক ছা লীগ ও ছা  ইউিনয়ন। ওই িনবাচেন ভরা িব হেব জেন ালট বা  
িছনতাই কের সরকার সমথক ছা লীগ। যিদও তখন জাসদ ছা লীেগর ওপরই এর দায় চাপােনার চ া হেয়িছল। বাংলােদেশ  
ছা রাজনীিতর সবনাশ  হয় তখন থেকই। 

১৯৭৪ সােলর এি েল ব ব  িচিকৎসার জ  মে া যান। ৪ এি ল রােত ছা লীেগর অ ধারীরা য সন হেলর ৬৩৫ ন র ক  
থেক ছা লীেগর নতা কািহ রসহ চারজনেক ‘হ া স আপ’ কিরেয় িনেয় আেসন হসীন হেলর িভ েমর সামেন। অ ধারীেদর 

আেরক  দল ৬৪৮ ন র ক  থেক আরও িতনজনেক একই কায়দায় সখােন িনেয় আেসন। রাত ২টা ১১ িমিনেট ওই সাতজন 
ছা েক ল  কের ‘ াশফায়ার’ কেরন ত রা। এরপর অ ধারীরা ফ কা িল ড়েত ড়েত ঘটনা ল ত াগ কেরন। হসীন হেল য রা 
ন হেলন এবং য রা ন করেলন, ত রা সবাই ছা লীেগর। িনহত িশ াথ রা আওয়ামী বলীগ নতা শখ ফজ ল হক মিণর সমথক 

িছেলন। িতপ  েপর উসকািনেত শিফউল আলম ধান এ কাজ কেরেছন বেল অিভেযাগ আেছ। পরিদন হত ার িবচােরর দািবেত 
য িমিছল হয়, তােতও িতিন ন  িদেয়িছেলন। িতন িদন পর ধান ার হন। হত াকারীেদর মে  য রা রাজসা ী হেয়িছেলন, 

ত েদর বণনায় উেঠ আেস েনর ভয়ংকর িববরণ। আওয়ামী লীগ শাসনামেলই হসীন হেলর সাত হত ার িবচার হয়। িবচাের 
ধােনর যাব ীবন শাি  হয়। িক  িজয়াউর রহমান ত েক ১৯৭৮ সােল ি  িদেয় আওয়ামী লীগিবেরাধী রাজনীিতেত মােঠ 

নামান। এরপর ক া ােস  হয় ছা দেলর তা ব। মধাবী ছা েদর িজয়া িহজ ল বাহাের িনেয় িগেয় কী তািলম িদেয়িছেলন জািন 
না। িক  গালাম ফা ক অিভসহ অেনক মধাবী ছা ই স াসীেত পিরণত হন। ক া ােস েনা িনর ঘটনা সব সরকােরর আমেলই 
হেয়েছ। ১৯৮৭ সােল ছা দেলর অভ রীণ কা েল ন হন বাব সহ আরও অেনেক। ২০০১ সােল খােলদা িজয়া ি তীয়বার মতায় 
আসার পর ছা দেলর স াস ও হানাহািন এতটাই বেড় যায় য সরকার নািসরউি ন আহাে দ িপ েক ার করেত বা  হয়। 
িপ  তখন দেলর সাংসদ ও ছা দেলর সভাপিত। 

২০১০ সােলর ২ ফ য়াির আওয়ামী লীগ আমেল ঢাকা িব িব ালেয়র এফ রহমান হেল ছা লীেগর অভ রীণ কা েল ন হন 
আ বকর নােমর এক িশ াথ । িতিন িছেলন এক িদনম েরর স ান। এ ঘটনায় এফ রহমান হল শাখা ছা লীেগর তৎকালীন 
সভাপিত সাই ামান ফা কসহ আটজেনর িব ে  অিভেযাগপ  দয় শাহবাগ থানার িলশ। িক  মামলার রােয় ২০১৭ সােলর ৭ 
ম ছা লীেগর সােবক ১০ নতা–কম র েত কেক বক র খালাস দওয়া হয়। ওই রােয়র পর থম আেলায় িলেখিছলাম, ‘আ  



বকরেক কউ ন কেরিন।’ ২০১০ সােল রাজশাহী িব িব ালেয়র এস এম হেল িশিবর কম েদর হােত ন হন ছা লীেগর কম  
ফা ক। লাশ পেড় থােক ানেহােলর ভতের। একই কায়দায় লিতফ হেলর ডাইিনংেয়র পােশর েন পাওয়া যায় িল  নােমর 
ছা লীেগর আেরক কম র লাশ। কােনা র িবচার হয়িন। ফা ক হত ায় িলশ অিভেযাগপ  িদেলও িল  হত ার তদ ই শষ হয়িন। 
সরকােরর িশিবরিবেরাধী রাজনীিতর ন না বেট। 

২০১২ সােল জাহা ীরনগর িব িব ালেয় ছা লীেগর কম েদর িনযাতেন অনাস শষ বেষর িশ াথ  বােয়র আহেমদ িনহত হন। 
িতিনও ছা লীেগর িতপ  েপর কম  িছেলন। ছয় বছর পর হাইেকাট অিভ  প চ ছা লীেগর কম েক দ  িদেলও সই রায় 
কাযকর হয়িন। আমরা যিদ আেরক  পছেন তাকাই দখেত পাব, ১৯৯২ সােলর ১৩ মাচ ঢাকা িব িব ালয় ক া ােস ছা দল ও 
ছা লীেগর সংঘেষর সময় স াসিবেরাধী িমিছল করিছেলন ছা  ইউিনয়ন নতা মঈন হাসাইন ওরেফ রা  ও ত র ব রা। সই 
িমিছেল স াসীেদর িলেত রা  ন হেলও িলশ অিভেযাগপ  জমা িদেত পােরিন। রা র রেণ ঢাকা িব িব ালেয়র এসিসর 
সামেন ভা য তির করা হেয়েছ। সই ভা েযর িনেচ দ িড়েয় িশ াথ রা ক া ােস শাি  িত ার দািবেত সমােবশ কেরন। িক  
হত ার িবচার হয়িন। 

গত ১০ বছের চ াম িব িব ালেয় ৮  েনর ঘটনা ঘেট। এর মে  সবেচেয় আেলািচত হেলা ২০১৬ সােল ছা লীেগর ক ীয় 
কিম র সহস াদক িদয়াজ ইরফান চৗ রী হত া। লাশ উ ােরর িতন িদন পর ২৩ নেভ র চ াম মিডেকেলর িচিকৎসকেদর 
দওয়া থম ময়নাতদ  িতেবদেন ঘটনা  ‘আ হত া’ বেল উে খ করা হয়। ময়নাতদ  িতেবদন ত া ান কের িদয়ােজর মা 

িব িব ালেয়র কমচারী জােহদা আিমন চৗ রী বাদী হেয় আদালেত হত া মামলা কেরন। মামলায় িব িব ালেয় সােবক সহকারী 
র আেনায়ার হােসন, ছা লীেগর িব  কিম র সভাপিত আলমগীর সহ ছা লীেগর ১০ নতা–কম েক আসািম করা হয়। 

িদয়ােজর মােয়র আপি েত আদালত িসআইিডেক তদ  কের িতেবদন দািখেলর িনেদশ দন। ২০১৭ সােলর ৩০ লাই এক 
িতেবদেন িচিকৎসেকরা িদয়ােজর শরীের হত ার আলামত পাওয়ার কথা জানান। বতমােন মামলা  িপআইিবর তদ াধীন। 

িদয়ােজর মা স ান হত ার িবচােরর জ  াের াের েরেছন। িক  তদ কাজ শষ হয় না। 

িবএনিপ মতায় থাকেল ছা দল ক া ােস েনা িন কের। আওয়ামী লীগ মতায় থাকেত ছা লীগও একই 
কাজ কের। আসল রাগ ছা লীগ বা ছা দল নয়। আসল রাগ হেলা মতা,িনেজেক আইেনর ঊে  ভাবা। 
আবরার ফাহাদ হত ার িবচার হেব িক হেব না, সই ে র উ র দেব ভিব ৎ। যিদ তেকর খািতের ধেরও িনই 
য ক া ােস সংঘ ত ১৫০  েনর িবচার না হেলও ১৫১তম ন র িবচার হেব। অপরাধীরা শাি  পােবন। িক  

তােত িব িব ালয় েলােত য ভয়াবহ নরাজ , স াস ও আইন িনেজর হােত েল নওয়ার সং িত চলেছ, তার 
অবসান আশা করা যায় না। 

আবরােরর েনর কারণ িহেসেব কউ কউ িভ মত কাশ  করা ও র ািগং সং িতেক দায়ী করেছন। িক  আমরা মেন কির, এই 
ািধর িশকড় আরও গভীের। কােনা িক েক পেরায়া না করা িকংবা আইন িনেজর হােত েল নওয়ার য সং িত আমােদর 

জাতীয় রাজনীিতেত িব মান, এ হত া তারই বিহঃ কাশ। য রা আবরারেক ছয়–সাত ঘ া ধের িনযাতন কের হত া কেরেছন, ত রা 
ধের িনেয়েছন ত েদর িক  হেব না। কননা ত েদর দল মতায় আেছ। িবএনিপর আমেল ছা দলও এ রকম ভাবত। আইন িনেজর 
হােত নওয়া িকংবা দায় ি র সং িত মা ষেক এতটাই অমা ষ কের য িহতািহত ান থােক না। ছা রাজনীিতর নােম এই 
অপরাজনীিত উ িশ ালেয় আসা িশ াথ েক  লাশ কের না, িনও কের। আবরােরর মা–বাবা কখেনা ভােবনিন ত েদর স ান 
লাশ হেয় িফের যােবন। িক  িতিন লাশ হেয়ই িফের গেলন। একইভােব য রা আবরারেক ন কেরেছন, ত েদর মা–বাবাও স ানেক 
দেশর সরা িশ া িত ােন পা েয়িছেলন মা ষ হেত। ত রা কখেনা ভােবনিন, ত েদর স ান িন হেবন। অথচ আইন িনেজর হােত 
েল নওয়ার সং িত ত েদর শষ পয  িনেতই পা িরত করল। ছা রাজনীিতর নােম য অপরাজনীিত মধাবী স ানেদর লাশ ও 
িন বানায়, আমরা তার অবসান চাই। 
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