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বেুয়েট আবরার ফাহাদ হতয্ার ঘটনায় েদেশর মানুেষর মানিসক kেত টান না ধরেত ধরেতi েদেশর কেয়কিট
eলাকায় মা-বাবার হােত িনেজর ‘pাণিpয়’ সnানেক হতয্ার নৃশংসতায় মানুষ েযন মষুেড় পেড়েছ। সুনামগে
বাবা o আপন  চাচা িমেল  িশ েক নারকীয়ভােব ছুিরকাঘােতর  মাধয্েম  হতয্া, দiু  মােয়র হােত  তাঁেদর  দiু
িশ সnান  হতয্া,  eক  বয্িkর  ধষর্েণর  িশকার  আপন  ভাiেয়র  িশ কনয্া,  মধয্বয়সী  pিতেবশী  o  আেরক
বয্িkর আেরা পাঁচ িশ েক ধষর্ণ—eসবi ঘেটেছ গত িতন-চার িদেন।

eমন  ঘটনা েলােক  মানুষ  ৈপশািচকতার  চরম  বিহঃpকাশ  o  মনষুয্tেবােধর  নারকীয়  িবপযর্য়  বেল  মেন
করেছ। সমাজিবjানী, মেনািবjানী, মেনােরাগ িবjানীরা eর বয্াখয্া িদেত িগেয় দায়ী করেছন সামািজক,

মানিবক o রা ীয় নানামখুী aবkয়েক।

জানেত  চাiেল  মেনািবদ  o  ঢাকা  িব িবদয্ালেয়র  মেনািবjান  িবভােগর  aধয্াপক  েমহতাব  খানম  কােলর
ক েক  েকবল  eতটুk  বেলন,  ‘আবরােরর  ঘটনা  আমােক  eতটাi  তািড়ত  কেরেছ  েয  আিম  আর  aনয্
ঘটনা েলা ভাবনায় িনেত পারিছ না। তাi eসব িবষেয় eখন আর আিম িকছু বলার মেতা aবsায় েনi।’
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eকi িব িবদয্ালেয়র মেনািবjান িবভােগর েচয়ারময্ান aধয্াপক ড. মাহফুজা খানম কােলর ক েক বেলন,
‘যারা িনেজর সnানেক িকংবা িন াপ িশ েদর নশৃংসভােব েমের েফলার মেতা ঘটনা ঘটায় তােদর েভতের
িবেবকসmn মনষুয্t ৈতির হয়িন; তােদর মানুষ বলা যায় না। eর জনয্ পিরবার, সমাজ রা —সবারi দায়

আেছ। সামািজক নানা aবkেয়র pভােবo aেনক েkেt িকছু মানেুষর মেনাবৃিtর aবkয় ঘেট।’ 

ঢাকা িব িবদয্ালেয়র  সমাজিবjান িবভােগর  েচয়ারময্ান aধয্াপক রােশদা iরশাদ নািসর  কােলর  ক েক
বেলন, ‘কী আর বলব, e ধরেনর িশ র pিত সিহংসতার মাtা েতা কমেছ না বরং আেরা েবেড়i চলেছ।
বয্িkগতভােব eসব ঘটনায় আিম খুবi শি ত-uিdg হেয় পিড়।’

িতিন বেলন, ‘সবাi েযন aিতমাtায় েকয়ার ি  হেয় যােc। মানুেষর pিত মানুেষর সংেযাগ কেম যােc, তা

ঘের িকংবা বাiের সব েkেti, সবাi বয্িkেকিndক হেয় েগেছ, িশ েদরo েসভােবi গেড় েতালা হেc। ফেল
সামেন আtেকিndক সমসয্া আেরা pকট হেয় uঠেব, তখন e ধরেনর aপরাধpবণতা আেরা েবেড় যাoয়ার
আশ া  রেয়েছ।  e  ধরেনর  aবkয়  েরােধ  বয্াপকভােব  কাজ  করেত  হেব।  ধু  আiন  িদেয়i  ei  সমসয্ার

সমাধান সmব নয়।’

ঘটনা  খুঁজেত  িগেয় সবেচেয়  েবিশ  নৃশংসতার  বণর্না  পাoয়া  যায়  সুনামগে র  িদরাi  uপেজলার  রাজানগর
iuিনয়েনর েকজাuড়া gােম সােড় পাঁচ বছেরর িশ  তুিহনেক হতয্ার ঘটনায়। জnদাতা িপতা বািছর ঘুিমেয়

থাকা  সnানিটেক  েকােল  িনেয়  বাiের  িগেয়  তুেল  েদন  তাঁর  ভাi  (িশ িটর  চাচা)  নািসেরর  কােছ।  বাবার

সহায়তায় চাচা িশ িটেক নৃশংস কায়দায় হতয্া কেরন। দিুট কান o পু ষা  েকেট েফেলন। আর হতয্াকাে
বয্বহূত দিুট ছুিরর বাঁেট  pিতপেkর সালাতুল o েসােলমােনর নাম  িলেখ েপেট িবd  কের লাশ গােছর সে
ঝুিলেয় রােখন।

aনয্িদেক লkীপুের িশ  কাuসারেক াস েরাধ কের হতয্ার aিভেযাগ uেঠেছ িশ িটর মা spার িব েd।
আবার নারায়ণগে র ফতুlায় জািহন নােমর আড়াi বছেরর eকিট িশ েক চারতলার ছাদ েথেক েফেল িদেয়
হতয্ার  aিভেযাগ  uেঠেছ  তার  মা েরাকসানা  আkােরর  িব েd। e দিুট ঘটনায়  পুিলশ  দiু  মােকi  েgpার

কেরেছ। aনয্িদেক কেয়কিট ধষর্েণর ঘটনায় িশuের uেঠেছ িবেবকবান মানষু। িবেশষ কের গত বহৃsিতবার
ধামরাiেয়  pথম  ে িণেত  পড়ুয়া চার  িশ েক  হাত-পা  েবেঁধ  আফসার  uিdন  নােমর  eক  নরপ র  ধষর্েণর
ঘটনা,  eকi  uপেজলায়  চেকােলেটর  pেলাভন  েদিখেয়  েগালাম  েমাsফা  নােমর  eক  মধয্বয়সী  বয্িk  ধষর্ণ
কেরেছন  pথম  ে িণেত  পড়ুয়া  আেরক  িশ েক।  গাজীপুেরর  পুের  আপন  চাচা  ধষর্ণ  কেরেছন  সােড়  চার

বছেরর eকিট িশ  েমেয়েক। সবর্েশষ রাজধানীর পlবীেত 15 িদন ধের pথম ে িণেত পড়ুয়া িশ েক েযৗন

িনযর্াতেনর ঘটনায় েসল ুনােমর eকজনেক ম লবার েgpার কেরেছন যর্ােবর সদসয্রা।

ব বnু েশখ মিুজব েমিডকয্াল িব িবদয্ালেয়র মেনােরাগ িবভােগর েচয়ারময্ান aধয্াপক ডা. সালাহuিdন
কাuসার  িবpব  বেলন,  ‘e  ধরেনর  ঘটনার  বয্াখয্া  েদoয়ার  মেতা  িকছু  পািc  না।  eককথায়  বলেত  েগেল

e েলা  আমােদর  কােছo  apতয্ািশত।  যিদo  e  ধরেনর  aপরাধীর  েকu  েকu  িবিভn  রকম  মানিসক

aসুsতার েভতের থাকেত পাের। তব ুe েলা মানেত ক  হয়।’
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গত েসেpmের চাil রাiটস aয্াডেভােকিস েকায়ািলশন iন বাংলােদশ-eর eক গেবষণা pিতেবদন aনসুাের,

িশ র pিত সিহংসতার মাtা আেগর বছেরর তুলনায় 20 শতাংশ েবেড়েছ। oi তথয্ aনসুাের, চলিত বছেরর
জানুয়াির  েথেক  আগs  পযর্n  িতন  হাজার  653িট  িশ  িবিভn  ধরেনর  িনযর্াতন  o  সিহংসতার  িশকার
হেয়েছ। oi িহসােব pিত মােস গেড় িনযর্াতেনর িশকার হেয়েছ 457িট িশ । আেগর বছের pিত মােস িশ

িনযর্াতেনর সংখয্া িছল 381িট। pিতেবদেন জানােনা হেয়েছ, চলিত বছেরর জানয়ুাির েথেক আগs পযর্n

ধষর্েণর িশকার হেয়েছ 697িট িশ । ধষর্েণর েচ া করা হেয়েছ 104 জনেক। 161 জনেক েযৗন হয়রািন o

285 জনেক হতয্া করা হেয়েছ। আtহতয্া কেরেছ 133 জন। aপহরণ করা হেয়েছ 145 িশ েক। িনেখাজঁ

হেয়েছ 104 জন।

aনয্িদেক আiন o সািলশ েকেndর পাঁচ বছেরর পিরসংখয্ান aনসুাের ধষর্েণর িশকার 90 শতাংশi িশ  o
িকেশারী। আর সাত েথেক 18 বছর বয়সী িশ রাi েবিশ িনযর্াতেনর িশকার। eর িবপরীেত েদখা যায়, ঢাকা
েজলার  পাঁচিট  নারী  িনযর্াতন  দমন  াiবুয্নােল  15  বছের  (2002-16) ধষর্ণসংkাn  পাঁচ  হাজার  মামলার
িবচাের সাজা হেয়েছ মাt 3 শতাংেশর।

িশ েদর সুরkায় কাজ করা আnজর্ ািতক সংsা েসভ দয্ িচলে েনর বাংলােদেশর পিরচালক ডা. iশিতয়াক
মাnান বেলন, ‘েকবল ei কেয়ক িদেনর ঘটনাi নয়, সারা বছরi িশ েদর pিত eক ধরেনর জঘনয্ সিহংসতা
ঘটেত েদখিছ। সরকার বা আiন-শৃ লা রkাকারী বািহনী হয়েতা তােদর দািয়t পালন করেছ, িকn েসটা

ঘটনা ঘটার পের। আমােদর সবাiেক িমেল ঘটনা pিতেরােধ আেরা কাযর্কর uেদয্াগ িনেত হেব। সমােজর সব

পযর্ােয় e ধরেনর সিহংসতা েরােধ সেচতনতা বাড়ােত হেব।’

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মুিdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : [email protected]
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