ক্ষতিবক্ষত েযৗনাঙ্গ, মুেখ রক্ত,
েঠাঁেট কামেড়র দাগ, এ েকমন স্বাধীন

নাম সািময়া আফিরন সায়মা। ৭ বছেরর একিট িনাপ ছা িশ, ফেু লর পাপিড়র মেতা মেয়িট রাজধানীর ওয়ারী
িসলভারেডল ুেলর নাসািরেত পড়েতা। য িশিট হািস-উাস, খলাধল
ু া আর আু-আুেক ডেক ডেক মািতেয় রাখেতা ঘর।

িনাপ সই িশিটর িনথর দহ পেড় আেছ ৯ তলার একিট িনজন খািল ােটর কানায়। মেু খ র, ঠাঁেট কামেড়র দাগ,
তিবত যৗনা। কােনা এক নরিপশােচর িশকার হেয়েছ স। িবকৃত ও িবকার যৗন উাদনায় হােয়নার মেতা ঝাঁিপেয়
পেড়েছ িশিটর ওপর। কুেড় কুেড় িছেড় খেয় গেলা অসভ জােনায়ার। এর আেগ বার (৫ জল
ু াই) সার পর থেক িশ
সায়মার খাঁজ পািল না পিরবার। িনউজিট পড়েত পড়েত ততেণ আমার চাখ ঝাপসা হেয় এেলা। িনেজেক িধার িদলাম।
িনেজেক প
ু ষ িহেসেব ভাবেত ভীষণ লা অনভ
ু ব করিছলাম। ভাবিছলাম য প
ু ষিট একিট িশর ওপর এভােব হােয়নার মেতা
ঝাঁিপেয় পেড় শষ কের িদল, স িক জেলর রেয়ল বল টাইগার! হােয়না! িশয়াল িকংবা কুকুর! নািক তার চেয় ভয়র
কােনা প! বার আনমু ািনক সা সােড় ৭টার িদেক নবিনিমত ভবনিটর নবম তলার ফাঁকা ােটর ভতের সায়মােক ম ৃত
অবায় দখেত পান পিরবােরর সদসরা। খবর পেয় রাত ৮টার িদেক পিু লশ ঘটনােল িগেয় মরেদহ উার কের। শষ খবর
পাওয়া পয সায়মা হতার ঘটনায় তার বাবা আুস সালাম বাদী হেয় ওয়ারী থানায় নারী ও িশ িনযাতন দমন আইেন একিট
মামলা কেরেছন। মামলায় ভবন মািলকসহ পাঁচজনেক িজাসাবােদর জন আটক কেরেছ পিু লশ। আমরা সরকােরর কােছ দািব
জানাি, অিবলে সায়মার ধষণকারী এবং খিু নেক কােশ ম ৃতুদ কাযকর করা হাক, টিলিভশেন তা লাইভ দখােনা হাক।
গণমাধম এবং সাশাল িমিডয়ায় এই খেু নর িবচার ভাইরাল হেব, এমন দ ৃামূলক সাজা দওয়া হাক যন িতিট ধষণকারীর
ৎকন  হয়। তারা যন ধষণ করার আেগ িনেজর ােণর কথা একবার ভােব। এ ছাড়া কােনাভােবই ব হেব না ধষণ,
ব হেব না খনু ।
মানষু েক আাহ তায়ালা আশরাফলু মাখলক
ু াত তথা স ৃির সরা জীব িহেসেব ঘাষণা কেরেছন। িক মানষু সই সােনর
জায়গা থেক সের িগেয় প ৃিথবীর সবেচেয় িনকৃ াণীেত পিরণত হেয় গেছা! শয়তানও িবিত মানেু ষর িবভৎস আচরেণ! হায়!
মানষু এত িনকৃ িকভােব হয়! আাহ তায়ালা এই অসভ-ববর মানেু ষর কথা কারান শিরেফ তুেল ধের বেলন, ‘এরা ধু
চতুদ জই নয় বরং তার চেয়ও বিশ িনকৃ (সরু া আল-ফরু কান, আয়াত ৪৪)।

িনহত সািময়া আফিরন সায়মার জনেদর আহাজাির। ইনেসেট সািময়া। ছিব-সংগ ৃহীত
িদনই িদনই বাড়েছ এই অসভ, লট ও ববর মানেু ষর সংখা। খবেরর কাগজ খল
ু েলই চােখ পেড় ধষণ আর খেু নর িনউজ।!
পিকায় খবর- সারা দেশ গত ২২ িদেন ২৮ জন মানষু েক কুিপেয় হতা করা হেয়েছ। একইসে ভয়াবহ হাের বাড়েছ ধষেণর
সংখা। ভেবিছলাম, বরনায় িরফাতেক কােশ কুিপেয় হতার দােয় খিু ন নয়ন বেক যখন সফায়ার িদেয় িনয়া থেক
িবদায় করা হেয়েছ, এই ছিব যখন গণমাধম এবং সাশাল িমিডয়ায় ছিড়েয় পেড়েছ, সব মানষু এটা দেখেছ। বািক আসািমরা
এেকর পর ধরা পড়েছ, ভেবিছলাম- এসব দেখ অপরাধীরা িনব ৃ হেব, ধষণ-খেু নর মাা িকছিদেনর
জন হেলও ব থাকেব।
ু
িক না, একটুও কেমিন। বরং আেরা িবভৎস অবায় আেরা িনমমভােব মানষু মানষু েক হতা করেছ, চলেছ এেকর পর এক
ধষণ। বাদ পড়েছ না ১০০ বছেরর ব ৃাও। এই নরিপশাচ কারা? সমােজর অিশিত লাক, বির লাক? িরকশা ওয়ালা িকংবা
কােনা াবািহনী? না এরা গিরব মানষু নয়, বা ধু া বািহনী নয়, ধষেণর িনউজেলা পযােলাচনা করেল দখা যায় িশক,
মাাসার অধ, ডাার, ইমাম থেক  কের উপ সিচব পয ব সািনত মানষু ধষেণর মেতা জঘন কােজ জিড়েয়
পড়েছ। এই সংখা েমই বাড়েছ। একিটই কারণ দ ৃামূলক সাজা হে না। এরা ধরা পড়েলও আইেনর নানা ফাঁক-ফাকের
বিরেয় আসেছ। সিদন খবেরর কাগেজ পড়লাম ধষণ মামলার আসািম জািমেন বর হেয় এক তণীেক ধষণ কেরেছ।
তারপরও যিদ শাসন বা সরকার িনিল থােক, শিথল দখায় তাহেল ধষেণর হাত থেক এ দেশর কােনা মা-বানই
িনরাপেদ থাকেব না। মেন রাখেত হেব িনাপ িশ সােয়মােদর জীবেনর িনরাপা িদেত না পারেল ৩০ লাখ শিহেদর জীবেনর
িবিনমেয় অিজত এ াধীনতা অথহীন। য াধীনতা দেশের মানেু ষর িনরাপা িদেত পারেব না, িতিদন ধিষত হেব দেশর িশ
ও নারীরা, খনু হেব িনিবচাের- এই াধীনতার জন মিু েযাারা জীবন উৎসগ কেরিন। ভুেল গেল চলেব না- ব দাম িদেয়
কনা এই াধীনতা। পািকািন নরিপশাচেদর হাত থেক দেশর মানষু েক ম
ু করার জেনই এই াধীনতা, ধষণ-খনু ও
‘অথৈনিতক’ মিু র জনই এই াধীনতা।
(লখক : য
ু বাতা সাদক, পূবপিমিবিড)

