
মুখতারান িবিব এবং আমােদর রােহলা   
োসজান মাহমুদ

 

োকউ যিদ পચশੱ কের উনিবংশ শতাਲ਼ীর দাসপચথা৴ িবংশ শতাਲ਼ীর োটাটািলটািরয়ান রাজনীিতর সংকেটর 

মেতা একিবংশ শতাਲ਼ীর সবেচেয় বড় সংকট কী৶ উਡের িনঃসে੯দেহ বলা যায় িলŠ ৌবষমઘ এবং 

মানবািধকার„ এই মানবািধকার লি੦ঘত হে੧ছ ইরােক৴ োসামািলয়ায়৴ োচচিনয়ায়৴ লি੦ঘত হে੧ছ ভারত৴ 

পািকએ æান বা বাংলােদেশর পચতઘੰ æ গઝােম৴ কখনও বড় আকাের৴ কখনও োছাট িবি੧ছਭ ঘটনা ঘটেছ৴ িকੰ੫ 

তার ভয়াবহতা থমেক িদে੧ছ আমােদর সভઘতার িবেবক„ 

 

পািকએ æােনর রাজধানী ইসলামাবাদ োথেক দিਉণ়পূেবગ মাਠ বার ঘ੩টার দূরেতੴ মীরওয়ালা একিট োছা› 

গઝাম„ দু৹ হাজার দুই সােলর জুন মােসর ঘটনা„ এই গઝােমর এক দিরদચ িনমੱ়বংশীয় (৶) ঘেরর একিট 

োছেলেক োযৗন়িনপীড়ন কের কেয়কজন তথাকিথত উ੧চ়বংশীয় োলাক„ ঘটনািট ধামাচাপা োদওয়ার জনઘ 

োসই তথাকিথত উ੧চবংশীয় োলােকরা ੂরઔ কের এক মধઘযুগীয় ষড়যੰ੬„ তারা পચচার কের োসই 

িনমੱ়বংশীয় োছেলিট তােদর উ੧চ়বংশীয় এক োমেয়র সেŠ অৈবধ সઃপকગ গেড় তઓেলেছ„ সুতরাং তার 

িবচার হেব গઝামઘ সািলেশ„ ਉমতাধর োসই উ੧চ়বংশীয় োলােকরা সািলশী িবচাের োদাষী সাবઘએ æ কের োসই 

োছেলিটেক„ োসই পચহসনমূলক িবচােরর রায় ੂেন એ æি਼ত না হেয় পারা যায় না„ সািলশীরা রায় োদয় 

োযেহতઓ োছেলিট তােদর উ੧চ়বংশীয় োমেয়র সেŠ সઃপকગ গেড় তઓেলেছ৴ তার শািએ æ িহেসেব তার োবানেক 

গণধষગণ করেব কেয়কজন উ੧চ়বংশীয় পুরઔষ„ োসই োছেলিটর োবােনর নাম মুখতারান িবিব„ কী অਧুত 

িবচার৲ কী কઓਅিসত িবকৃিত৲ 

 

োসিদন োসই িবচারসভায় পચায় িতনশ গઝামবাসীর সামেন চারজন উ੧চ়বংশীয় পুরઔষ এেকর পর এক ধষગণ 

কের মুখতারান িবিবেক„ োকউ োকানও উ੧চবাচઘ কেরিন৴ পચিতবাদ জানায়িন৴ পચিতেরাধ কেরিন„ 

মুখতারান িবিবর অশઝઔ ੂধু িমেশ োগেছ গઝােমর িববণગ ধুলায়৴ তার হাহাকার করઔণ আতনગাদ হেয় িমেশ 

োগেছ ধূসর োগাধূিল আর রােতর অਬকাের„ 

 

সবার ধারণা িছল মুখতারান িবিব পরিদনই আতੱহতઘা করেব„ মুসলমান অধুઘিষত অিশিਉত এই 

জনেগাੋীর মােঝ গণধিষગতার োকানও એઐান োনই„ এখােন পােশর গઝােমই এক গণ়ধিষગতা লŒায়৴ 

অপমােন কীটনাশক িবষপােন আতੱহতઘা কেরেছ„ িকੰ੫ মুখতারান িবিব োস পথ োবেছ োনন িন„ পরিদন 

োথেকই িতিন পચিতবােদ মুখর হেয় ওেঠন„ ধীের ধীের সংবাদ মাধઘেমর কলઘােণ মানুষ জানেত পাের এই 

পাশিবকতার গઈপ„ পরবিতગকােল ਖ਼য়ং োপચিসেডে੩টর হએ æেਉেপ মুখতারান িবিব িবচােরর সুেযাগ পান„ 

রায় োঘািষত হয় মুখতারান িবিবর পেਉ„ আসামীেদর মৃতઓઘদেਟ দিਟত করা হয়„ আর ਉিতপূরণ িহেসেব 
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মুখতারান িবিবেক োদওয়া হয় আট হাজার িতনশ আেমিরকান ডলােরর সমপিরমাণ অথગ„ আসামীরা 

এখন মৃতઓઘদਟােদশ মাথায় িনেয় অেপਉা করেছ„ অনઘিদেক মুখতারান িবিব টাকা হােত োপেয় মুখ বঁুেজ 

িনেজর ভাগઘ পিরবতગেনর বચেত িনেয়াগ কেরেছন িনেজেক„ িতিন এই টাকায় খুেলেছন একিট ઓੌল„ োয 

ੌઓেল গઝােমর িশੂেদর পাশাপািশ িনেজও চতઓথગ োশચণীর ছাਠী„ তার ਖ਼পੱ একিদন এই িশੂরা িশਉা িনেয় 

দূর করেব সমােজর এই অਬতੴ৴ অšতা ও অিবচার„ এখন মুখতারান িবিবর পચহরায় সাবગਉিণক পুিলশ 

িনেয়ািজত„ 

িক ੫ੰ গઈপ এখােনই োশষ নয়„ োয সীিমত টাকা িনেয় মুখতারান িবিব যাਠা ੂরઔ কেরেছন তার ੌઓেলর৴ 

ਖ਼াভািবকভােব তােত অিচেরই টান পেড়েছ„ টাকার জনઘ আেবদন জািনেয় িকছুই পানিন সরকােরর 

তরফ োথেক„ অনઘিদেক ਉমতাধর তথাকিথত উ੧চবংশীয় োলােকরা ওਅ োপেত আেছ কখন পুিলশ পચহরা 

তઓেল োনওয়া হেব„ গઝামবাসী অেনেকরই আশ‰া পুিলশ পચহরা তઓেল িনেল হয়েতা মুখতারান িবিবেক 

হতઘা কেরই পચিতেশাধ োনেব স ੬ੰাসীরা„ এখন পચশੱ একটাই৴ োশষ পযગੰ æ মুখতারান িবিবর সংগઝাম িটেক 

থাকেব োতা৶ পারেবন োতা তার এবং গઝােমর িশੂেদর মুিਡઙর ਖ਼পੱ বাએ æবায়ন করেত৶ 

 

দুই 

পািকએ æােনর মুখতারান িবিবর গেઈপর সেŠ বাংলােদেশর োয োকানও িনযગািতত নারীর গেઈপর িমল খুঁেজ 

পাওয়া যােব„ বাংলােদেশর সামািজক এবং রাজৈনিতক সংকট োবাঝার জনઘ এখন আর সমাজিবšানী 

বা রাੈચিবšানী হওয়ার পચেয়াজন োনই„ সেব মাਠ গণতাি ੬ੰক পચিਠઙয়ার পথ ধের আগােত ੂরઔ করা 

বাংলােদেশর সমাজ এবং রাজনীিতেত ੂরઔ হেয়েছ এক দুঃসহ৴ মরণমুখী৴ ধੴংসাতੱক পચিਠઙয়া„ সামািজক 

োਉেਠ এই অবਉয় এেতাটাই পચকট োয এখন োভেব োদখা অিনবাযગ আমরা সুએઐ সমাজ বઘবએઐায় বাস 

করিছ িক না„ সমােজ অপরাধ থােক৴ থােক তার পચিতকার„ োসই পચিতকার আেস রাੈચ িনধગািরত আইন ও 

তার পચেয়ােগর মধઘ িদেয়৴ না হয় রীিত বিহভূગত সামািজক িনয়ੰ੬েণর মধઘ িদেয়„ এই দুই বઘবએઐা যখন 

োভেঙ পেড় বা োভেঙ পড়ার উপਠઙম হয় তখনই ੂরઔ হয় বীভਅস অপরাধ সংঘটেন রত উਅসব„ অপরাধ 

পચবণতা মানুেষর আিদম ৌবিশেੈর ধারাবািহকতা„ িকੰ੫ বাংলােদেশর সংঘিটত অপরােধর ধরন৴ মাਠা 

এবং সংখઘা োদেখ শংিকত না হেয় পারা যায় না„ মানুষ খুন কের একশ়দুই টઓকেরা করা৴ খুেনর মাধઘেম 

চূড়াੰ æ িবকৃিত৴ অসহায় নারী ও িশੂেদর ওপর অমানুিষক৴ িবকৃত িনযગাতন-এসবই সামািজক ধੴংেসর 

আলামত বহন কের„ মানুেষর আએઐা োনই আইেনর পચিত৴ তাই িনজ হােত তઓেল িনে੧ছ আইন়ফেল োচার 

সে੯দেহ িপিটেয় মানুষ হতઘা৴ ডাকাত সে੯দেহ চਉઓ উਅপাদন৴ পেকটমার সে੯দেহ িপিটেয় হাত োথতেল 

োদওয়ার মেতা ঘটনা ঘটেছ„ আইন রਉাকারী বািহনীর হােত মরেছ অপরাধী বা িনরপরাধ (আমরা জািন 

না৴ কারণ োক অপরাধী আর োক িনরপরাধী৴ তা িবচার করার দািয়তੴ িবচার িবভােগর)„ োলাকজন বাহবা 

িদে੧ছ-যাক কাজ হে੧ছ বেট৴ একিট সভઘ সমাজ বઘবએઐায় এটার পিরণিত কী তা না োভেবই„ োযমন 

রઘােবর †িলেত ঢাকার সবুজবােগ সੰ੬াসী িনহত হওয়ার পাশাপািশ িনহত হেয়েছ পঁাচ বছেরর িশੂ 

মাইশা„ এই মাইশার মৃতઓઘর দািয়তੴ োনেব োক৶ নািক বিએæবাসী৴ গরীেবর স æੰান বেল মাইশার জীবেনর 

োকানও মূলઘ োনই সরকার বা শাসকেশચণীর কােছ৶ সরকােরর দুবગলতার সেুযােগ সৃিੈ হে੧ছ বাংলা 

ভাই়এর মেতা চিরেਠর„ আর ਖ਼য়ং পચধানম ੬ੰীর িনেদગেশর পরও যখন বাংলা ভাইেক োগઝফতার করা 

স਼ব হয় না তখন সরকার এবং সংিশઆੈ ম ੬ੰণালেয়র কাযગকািরতা িনেয় পચশੱ জােগ৴ পચশੱ জােগ়অপরাধ 

দমেন তােদর আੰ æিরকতা িনেয়ও„ নািক সরকাির নীিতিনধગারেকরা মেন কেরন িবেরাধীদেলর দািব বা 



জনদািবর মুেখ এ কাজ†েলা করেল তােদর দুবગলতা পચকাশ পােব৶ আমােদর মেন রাখা দরকার োয 

ভােলা কাজ োয োকানও দািবর মুেখই করা োহাক না৴ িযিন কেরন কৃিততੴ তারই„ 

ক৹ িদন আেগ জাহাŠীরনগর িবশੴিবদઘালেয়র জংগল োথেক ধিষગতা৴ অধગমৃত গৃহবধু রােহলােক উਤার 

কেরেছ সাধারণ মানুষ„ তার ਉীণ কে੩ঠ ধੴিনত হেয়িছল সবગেশষ আকઓিত-মির নাই৴ আমাের বঁাচান„ কী 

অিনবাযગ জীবন়তৃষ੨া৴ কী অઍফઓট হাহাকার৲ যিদও োশষ পযગੰ æ রােহলােক বঁাচােনা স਼ব হয়িন„ োদেশর 

পચধানম ੬ੰী৴ িবেরাধীদলীয় োনਠী দু৹জেনই নারী„ অੰ æত এই একিট িবষেয় আপনারা একমত হেয় বলুন 

আজ োথেক বাংলােদেশর মািটেত োকানও অসহায় নারী িনযગাতনকারীেক োরহাই োদওয়া হেব না„ তারপর 

কান খাড়া কের ੂনুন৴ সমએ æ রাੈચযੰ੬৴ সমগઝ োদশ এক অিনবাযગ জীবন়তৃষ੨া িনেয় জানাে੧ছ োশষ আকઓিত৴ 

মির নাই৴ বঁাচান আমাের৲ 

োসজান মাহমুদ: mu¹¡-mna sdsY; সািহিতઘক৴ বতગমােন আেমিরকা পચবাসী„ 


