
ibeSx  saQa‡kaer ড় োরজা িকবিরয়া 

সরকাির সব সংએઐার োভতর োগઝেনড 

হামলাকারীেদর োলাক অােছ 
 

রাজৈনিতক দশગেনর পাথગেকઘর জনઘই শাহ এ এম এস িকবিরয়ােক োগઝেনড হামলায় জীবন 

িদেত হেয়েছ„ সরকার োযভােব চাইেছ োসভােব এই স ੬ੰাসী হামলার তদেੰ æ োকােনা ফল অাসেব 

না„ যারা এসব োবামা-োগઝেনড অাਠઙমণ করেছ তােদর দল খઓবই শিਡઙশালী„ সরকাির সব সংએઐার 

োভতরই তােদর োলাক অােছ„ এ জনઘই তদে æੰর বઘাপাের িবেদশী সংએઐার ওপর অামােদর োবিশ 

অাએઐা„ অামরা সંাধীন অা æੰজગািতক তদ æੰ চাই„ পઝথম অােলার সেŠ একাੰæ সাਉাਅকাের োগઝেনড 

হামলায় িনহত সােবক অথગম ੬ੰী শাহ এ এম এস িকবিরয়ার োছেল ড় োরজা িকবিরয়া এসব কথা 

বেলন„ গত োরাববার তােদর ধানমিਫর বাসভবেন এ সাਉাਅকার োনওয়া হয়„  

 
োরজা িকবিরয়া মেন কেরন, বতગমান স ੬ੰাসী কমગকাਟ োথেক োরহাই োপেত পઝেতઘক নাগিরকেক 

অবએઐান িনেত হেব এবং এর িবরઔেਤ রઔেখ দঁাড়ােত হেব„ িতিন মেন কেরন, োদেশর ভিবষઘেতর 

জনઘ বতગমান ধারার রাজনীিত বজગন করা অপিরহাযગ„  

 
ড় োরজা িকবিরয়া ঢাকা িবশੴিবদઘালেয়র অথગনীিত িবভােগ িশਉকতা কেরন„ বতગমােন িতিন 

িবশੴিবদઘালয় োথেক ছઓিট িনেয় িবশੴবઘাংেকর হেয় কઓেয়েতর বােজট সংੌােরর কাজ করেছন„ এ 

ছাড়া অেઍটચিলয়ার একিট িবশੴিবদઘালেয় িশਉকতা করেছন„ এখােন সাਉাਅকােরর িবએæািরত 

পઝকািশত হেলা„ 

 
পઝথম অােলা : অাপনােদর পিরবার এক ভীষণ য ੬ੰণা ও োবদনার সময় অিতਠઙম করেছ„ অামরা 

পઝথম অােলার সবাই এই োবদনার অংশীদার„ জনাব িকবিরয়া অামােদর একজন সઓহખদ িছেলন„ 

অাপনার বাবার এই নৃশংস হতઘাকাਟেক কীভােব োদখেছন? এর োপছেন িক কারণ অােছ বেল 

মেন কেরন?  

 
োরজা িকবিরয়া : কারণ িক থাকেত পাের তা অামরা বઓঝেত পারিছ না„ িতিন এলাকায় খઓব 

জনিপઝয় িছেলন„ োলখােলিখেত িতিন িবিভনੱ সময় বতગমান সরকােরর অেনক নীিতর সমােলাচনা 

কেরেছন„ অার তা ছাড়া িতিন মઓিਡઙেযাਤা িছেলন এবং এটা োতা এখােন এখন অাপিਡকর 

পিরচয়„ জনিপઝয়তা, সরকােরর সমােলাচনা এবং মઓিਡઙেযাਤা× এই িতনিট কারণ বতગমান 

বাংলােদেশ কােরা ওপর োগઝেনড হামলার জনઘ যেথੈ„  
পઝথম অােলা : োদশ-িবেদেশর মানઓষ এই স ੬ੰাসী ঘটনার িন੯দা জািনেয়েছন, িবচার োচেয়েছন„ 

অাপনারা োকন মেন করেছন বতગমান সরকােরর পেਉ সઓ ઓੋ তদੰ æ ও নઘায়িবচার পઝিতੋা স਼ব 

নয়?  

 



োরজা িকবিরয়া : এত†েলা োবামা ও োগઝেনড হামলা হেয়েছ তার োকােনাটার সઓ ઓੋ তদ æੰ হেয়েছ 

িক? পঁাচ সদেসઘর একিট কিমিট সরকার বািনেয়েছ তােদর িবিভনੱ সংએઐার োলাক িনেয়„ এ 

ধরেনর তদੰ æ অামােদর কােছ োতা গઝহণেযাগઘ হেবই না, োদেশর মানઓেষর কােছও এটা 

গઝহণেযাগઘ হেব না„ অেনক বઓিਤমান মানઓষ োজাট সরকাের অােছন„ িক ੫ੰ এত বઓিਤমান োলাক 

িনেয় ১৫ োফবચઔয়ািরর মেতা িনবગাচন কেরও তারা োভেবিছেলন পার োপেয় যােবন„ োদেশর মানઓষ 

িক ੫ੰ তা গઝহণ কেরিন„ অামার মেন হয় এত বઓিਤ থাকার পরও তারা অাবার অােরকটা ভઓল 

করেত যাে੧ছন„  

 
পઝথম অােলা : িক ੫ੰ অাপনার বাবা োয রাজৈনিতক দল করেতন, তারা যখন ਉমতায় িছেলন 

তখনকার োবামা হামলা†েলার সઓੋ ઓ তদ æੰ বা িবচার হয়িন„ এর অথગ িক রাজৈনিতক দেলর 

সরকার োকাথাও বাধা পাে੧ছ? োকাথাও অাটেক যাে੧ছ?  

 
োরজা িকবিরয়া : যারা এসব োবামা-োগઝেনড অাਠઙমণ করেছ তােদর দল খઓবই শিਡઙশালী„ 

সরকাির সব সংએઐার োভতরই তােদর োলাক অােছ„ সরকাির সংએઐাসমূেহ ভােলা ও দਉ কমગকতગা 

োযমন অােছন, োতমিন িভনੱ ধরেনর মানઓষও অােছন„ এ জনઘই তদে æੰর বઘাপাের িবেদশী সংએઐার 

ওপর অামােদর োবিশ অাએઐা„ ইে੯দােনিশয়ার বািলেত োবামা হামলা হওয়ার পর োসেদেশর পઓিলশ 

এবং িনরাপਡকমગীরা তার তদ æੰ কের„ হয়েতা ইে੯দােনিশয়ার পઓিলেশর মান অামােদর োচেয় 

অেনকটা উনੱত„ তা সেਡંও এ োদেশ এেকর পর এক বઘথગ হেত হেব, তা োদখেত হেব× এটা 

অনাকাি੦ਉত„ িবেশষ কের এই সরকােরর অামেল সবেਉেਠ অদਉতা োদখা যাে੧ছ, এটা 

অামােদর হতাশ করেছ„  

 
অামার বাবার হতઘার োਉেਠ রাজৈনিতক দশગেনর পাথગকઘ একটা মূল কারণ বেল মেন কির„ 

কারণ অামার বাবােক সিরেয় িবিভনੱ িদক োথেক সরকােরর মেধઘ কােরা কােরা সઓিবধা হেয়েছ„ 

এটা অািম িকছઓটা অা੯দাজ করেত পারিছ„  

 
পઝথম অােলা : জনাব িকবিরয়া অাহত হওয়ার পর অাপনার মা কীভােব খবর োপেলন? কতটা 

অাহত হেয়েছন বেল োজেনিছেলন?  

 
োরজা িকবিরয়া : অািম এ বઘাপাের ভােলামেতা জািন না„ তখন অািম োদেশ িছলাম না„ অািম 

জািন, অামার বাবােক হিবগে™ সઓিচিকਅসা োদওয়া হয়িন„ োগઝেনড হামলার পেরর ঘটনা†েলা 

সবেচেয় োবিশ রহসઘজনক„ োসখােন সরকােরর কী ভકিমকা িছল তা োদশবাসীর কােছ তઓেল ধরা 

পઝেয়াজন„  

 
পઝথম অােলা : সরকােরর কার সেŠ অাপনােদর োযাগােযাগ হেয়িছল? অথবা সরকােরর পਉ 

োথেক োকউ অাপনােদর সেŠ োযাগােযাগ কেরিছল?  

 



োরজা িকবিরয়া : অামােদর বাসায় লઘাਫ ও োমাবাইলসহ পঁাচিট োফান িছল„ একিট োফােনও 

সরকােরর োকউ োফান কেরনিন„ সরকােরর পਉ োথেক অামােদর সেŠ োযাগােযােগর োয কথা 

বলা হেয়েছ, তা সઃপકণગ িমথઘা„ তারা োছাটখােটা িমথઘা না বেল বড় িমথઘা বলেছন, এটাই 

বઓিਤমােনর কাজ„ হিবগে™র কােছ িসেলট োসনািনবাস িছল, তােদর িনઉচয় োহিলকੳটার অােছ„ 

অার োসখােন োমিডেকল সઓিবধাও অােছ„ ইে੧ছ করেল িচিকਅসার জনઘ তােক োসখােনও োনওয়া 

োযত„  

 
পઝথম অােলা : সরকােরর োকউ অাপনােদর বাসায় অােসিন„ োটিলেফােনও োকউ সমেবদনা 

জানানিন? 

 
োরজা িকবিরয়া : সরকােরর পਉ োথেক োকউ োকােনা োযাগােযাগ কেরিন„ িએপকােরর িপএ 

জানাজার বઘাপাের োটিলেফােন কথা বেলিছেলন„ িએপকােরর দািয়তંšান ও ভদચতা সઃপেকગ 

িকছઓটা সে੯দহ পઝকাশ করেত পাির„ িতিন অামার বাবােক বারেডেম োনওয়ার পর োদখেত 

যাওয়ার উেদઘাগ োননিন„ োহিলকੳটার পািঠেয় িচিকਅসার জনઘ দચઔত অানার োকােনা বઘবએઐা 

োননিন„ অামার বাবার িনরাপਡার বઘাপাের োকােনা উেদઘাগ োননিন„ বাংলােদেশর সংসেদর 

িએপকার িবষয়টা অািম বઓিঝ না„ অামার ইংেরিজ šােনর ਠઔিট থাকার জনઘ এটা হেত পাের„ 

তেব অনઘ োদেশ িએপকার বলেত ওই সব োদেশর সাংসেদর িએপকারই োবাঝায়„ িকੰ੫ 

বাংলােদেশ মেন হে੧ছ, িবএনিপর একজন িએপকার অােছ, অাওয়ামী লীেগর োকােনা িએপকার 

োনই„ তার সংবাদ সেমઅলন োটিলিভশেন পઝচার করা হেয়েছ„ তােত িতিন িনেজেকই উেੰੱািচত 

কেরেছন„ অামার মা িক বেলেছন এবং োস িবষেয় িতিন িক বেলেছন োদশবাসী এখন জােন„ 

এই ভদચেলাক িক ধরেনর োলাক, দািয়তંšান তার কতটা× তা অামরা সবাই োদখেত োপেয়িছ„ 

 
পઝথম অােলা : কারা জনাব িকবিরয়ার ওপর হামলা কেরেছ বেল মেন কেরন? তার ওপর হামলা 

হেত পাের, এমন অাশ‰া িক িতিন কখেনা পઝকাশ কেরিছেলন? 

 
োরজা িকবিরয়া : অামার বাবা োয ধরেনর মানઓষ িছেলন এবং োয ধরেনর রাজনীিত করেতন 

তােত তার োকােনা বઘিਡઙগত শਠઔ িছল না„ িতিন যখন োকােনা িকছઓ িলখেতন তখন তা নীিতর 

িবষেয়, কােরা ওপর বઘিਡઙগতভােব অাਠઙমণ করেতন না„ তার োয জীবনাচরণ, তােত িতিন 

অাশা কেরনিন, তার বઘিਡઙগত শਠઔ ৌতির হেত পাের„  

 
পઝথম অােলা : ২১ অাগઍট অাওয়ামী লীেগর সমােবেশ োশখ হািসনার ওপর হামলার োচੈার 

পরও িক অাপিন বাবােক সতকગ কেরনিন?  

 
োরজা িকবিরয়া : অামরা সব সময় দઓিઉচੰ æায় থাকতাম„ িবেশষ কের যখন িতিন হিবগ™ সফের 

োযেতন, িফের না অাসা পযગੰ æ অামার মা দઓিઉচੰ æায় থাকেতন„ িকੰ੫ সংসদ সদসઘ িহেসেব দািয়তં 

পালেন িতিন অতઘੰ æ িনੋাবান িছেলন„ হিবগে™র কােজ, হিবগে™র মানઓেষর সেŠ িনিবড় সઃপকગ 

রাখার িবষয়িট তার জনઘ খઓব †রઔতંপূণગ িছল„  



 
পઝথম অােলা : এই স ੬ੰাস অাতে‰র দমবਤ পিরিએઐিতেত তাহেল পথ িক? 

 
োরজা িকবিরয়া : সমগઝ জািতেক ঐকઘবਤভােব এই সমসઘার োমাকািবলা করেত হেব„ পઝেতઘক 

নাগিরকেক এর িবরઔেਤ দঁাড়ােত হেব এবং একটা অবએઐান িনেত হেব„ োয োযখােন থাকઓন, 

সরকাির চাকিরজীবী োহান, িশਉাপઝিতੋােন থাকઓন িকংবা বઘবসায়ী োহান৵ যারা ছাਠলীগ িকংবা 

ছাਠদল কেরন সবারই িচੰ æা করা পઝেয়াজন অামরা িক ধরেনর োদশ চাই„ যারা বতગমান ধারার 

রাজনীিতেত িনেজেদর গেড় তઓেলেছ তােদর বজગন করাটা অামােদর োদেশর জনઘ, োদেশর 

ভিবষઘেতর জনઘ খઓবই অপিরহাযગ„  

 
পઝথম অােলা : অাপনােদর পিরবােরর পਉ োথেক বলা হেয়েছ, খઓিনেদর খঁઓেজ োবর না করা পযગੰ æ 

অাপনারা সંিએæ পােবন না„ কীভােব খઓঁেজ োবর করেবন খઓিনেদর? সরকার সহায়তা না িদেল 

কীভােব এটা স਼ব? 

 
োরজা িকবিরয়া : এই মઓহકেতગ সবিকছઓ বলেত চাই না„ অামরা োয বઘবએઐা োনওয়ার িচੰ æা করিছ তা 

একিট দীঘગেময়ািদ পઝিਠઙয়া„ অািম মেন কির, অামরা সফল হব„ তেব এ জনઘ কত িদন সময় 

লাগেব তা অামরা জািন না„  

 
পઝথম অােলা : সরকার এফিবঅাই, ੌটলઘাਫ ইয়াডગ ও ই੯টারেপােলর সহায়তা োচেয়েছ„ এটা িক 

খઓিনেদর খઓেঁজ োবর কর ত সাহাযઘ করেব বেল মেন কেরন?  ে

 
োরজা িকবিরয়া : সরকার োযভােব চাইেছ োসভােব এই তদে æੰ োকােনা ফল অাসেব না„ োকননা, 

এভােব তদੰ æ তারা অােগ োথেক মઘােনজ কের িনেত পাের„ দઓজন িবেদশীেক এেন োদশটা 

ঘઓিরেয় োদিখেয় সরকার িবদায় কের িদেত পাের„ অার সরকার োযভােব চাইেছ তােত অামরা 

উਅসািহত হেয় যাব, এটা ভাবা োবাকািম„ অামরা বেলিছ, সંাধীন অা æੰজગািতক তদ æੰ চাই„ এ 

তদে æੰর বઘবએઐাপনােতও থাকেব অা æੰজગািতক সংએઐা„ অামরা যઓਡઙরাে છੈর এফিবঅাই, যઓਡઙরাজઘ, 

ਰা੯স অথবা অেઍটચিলয়ার োগােয়੯দা সংએઐার কথা ভাবিছ„ তারা অতઘ æੰ দਉ এবং স ੬ੰােসর 

িবরઔেਤ কাযગকর„ তেব োশষ পযગੰ æ সরকার কােক অাহਸ਼ান করেবন জািন না„ অামােদর অেনক 

বਬઓ রা ચੈ অােছন যারা এ বઘাপাের সহেযািগতা করেবন বেল অাশা কির„  

 
পઝথম অােলা : অাপনার বাবার বণગাঢઘ জীবন িছল„ কৄতী িশਉাথગী, সফল কકটনীিতক ও 

রাজনীিতিবদ িছেলন িতিন„ বাবার মেতা জীবন িক অাপনােক টােন? অথગাਅ অাপিন বা 

অাপনােদর পিরবােরর োকউ িক রাজনীিতেত অাসেবন? 

 
োরজা িকবিরয়া : এই মઓহકেতગ এ ধরেনর োকােনা িচੰ æা অামার োনই„ অামার মূল উেਣশઘ হেলা 

অামার বাবার হতઘার তদ æੰ এবং িবচার„ ভিবষઘਅ িক হেব তা িনেয় অামার িকছઓ বলার োনই„  

 



অামার বাবা ੂধઓ রাজনীিতিবদ নন, কકটনীিতক িহেসেবও খઘািতমান িছেলন„ অথગনীিতিবদ 

িহেসেব এবং জািতসংেঘর অাਫার োসেਠઙটাির োজনােরল িহেসেবও িতিন সઓনাম অজગন কেরেছন„ 

পઝথম জীবেন ঢাকা িবশੴিবদઘালেয়র িশਉক িছেলন„ তেব অামার বাবা এ োদেশর সংবাদপেਠ 

অবদান রাখেত োপের অতઘ æੰ গিবગত িছেলন„ অাশা কির, সাংবািদকরা অামার বাবার হতઘার 

তদੰ æ এবং িবচােরর দািব জািগেয় রাখেবন„ িতিন সংবাদপেਠ িলেখ সবেচেয় অান੯দ োপেতন„ 

পઝথম োলখা পઝকােশর পর িতিন োদড় হাজার টাকা সমઅানী োপেলন„ তখন িতিন জািতসংঘ োথেক 

অবসর ভাতা পান„ িক ੫ੰ োসই োদড় হাজার টাকা িদেয় অামার মােয়র জনઘ একটা সઓিত শািড় 

বাবা িকেনিছেলন„ সাংবািদকতার পઝিত তার োয অŠীকার িছল, এ োদেশর সাংবািদক সমাজ তার 

পઝিত সমઅান োদখােবন বেল অাশা কির„ 
  
saQa‡kariF pãTm Velay 1 ŸPbã›yarI pãkaiSt  
 

Vera pRun (mu¹¡-mnay pãkaiSt pãbÉablI)W 
 

• mâduBaxenr smy ŸSx Hey ŸgeC : muÇ»asIr mamun 
• ba„laedS ik j˜I ŸmOlbadI rañä? Ÿgalam Ÿmaàtja 
• Ÿkan ŸdSepãimkek baƒcet Ÿdwya Heb na : Vebd Kan 
• …† ŸdS …† jnpd :  niÆdnI ŸHaesn 
• duW÷epÈr iÃtIy pãHr : AiBij‡ ray 
• bajar AàTnIit w dairÅ ibemacn : SaH … …m …s ikbiryar ŸSx ŸlKa 
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