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বাাংলাদেদে আপনি ব্লগ ললখার জিয খুি হদে পাদরি 

চাববাক যার িাম লবে কদেকটি হেযা োনলকাে থাকার পদর সম্প্রনে বাাংলাদেে লথদক লেোন্তরী 
হদেদেি, ফেসাল আদরনফি েীপি সহ অিযািয সাম্প্রনেক হেযাকাদের ঘটিাসমূহ বাাংলাদেদে মুক্ত 
নচন্তার ভনবষ্যদের জিয নক অথব বহি কদর লস নবষ্দে আদলাকপাে কদরদেি।   

আনম প্রচণ্ড অসহােত্ব, েদুভব াগ ও আমার হৃেদে অজস্র যন্ত্রণা নিদে আপিাদের সাদথ কথা বলনে। 
বাাংলাদেদের স্বাধীিো-উত্তর েরুণ প্রজন্ম - আমার প্রজন্ম - যারা সনিনলেভাদব একটি ধমবনিরদপক্ষ 
স্বদেদের স্বপ্ন লেদখনেল, োরা আমাদের নিদজদের আদরক নপ্রে প্রজন্মদক হারাদলা। মাত্র এক সপ্তাহ 
আদগ, চাপানে-চালিাকারী চরমপন্থীরা ফেসাল আদরনফি েীপি লক টুকদরা টুকদরা লাদে পনরিে 
কদরদে, লসই সাদথ আমাদের স্বপ্নদকও নেন্ন-নবনিন্ন কদরদে।  

এইবাদর লকাি ব্লগারদক িে, নকন্তু একজি ধমবনিরদপক্ষ বই প্রকােকদক কুনপদে হেযা করা হদেদে। 
োই এটা মদি হদি লয লযদকাি কাযবকলাপ যা মুক্ত মে প্রকাদের (শুধু ব্লনগাং িে) সহােক ো এই 
চরমপন্থী লগাষ্ঠীগুদলা লকািমদেই বরোস্ত করদব িা।  

বাাংলাদেদে লবনেরভাগ মািুষ্ই চাপানে আক্রমদণর মুদখ থাকা আমাদের অল্প কদেকজিদক রক্ষা করদে 
ইিকু িি। ক্ষমোে যারা রদেদেি োরা নিনববদে োসি কদর যাদিি, আমাদের রাজিীনেনবেগণ 
“িানস্তকদের হেযাকাে’র” নবষ্দে মুখ বন্ধ কদর রদেদেি। এমিনক আমাদের নেল্পী-পনণ্ডে-বুনিজীবীরাও 
নকেুই বলদেি িা, োরা োদের “গুরুত্বপূণব” কাজ নিদে বযস্ত। বাক স্বাধীিো, প্রদেযক িাগনরদকর 
জীবদির সুরক্ষা, এবাং ধমবনিরদপক্ষো বাাংলাদেদের সাংনবধাদির মদধযই নিরাপদে আটদক লরদখ োরা 
েৃপ্ত- বহুনেি হদে লগল বাস্তদব এগুদলার চচব া হেনি।    

চরমপন্থীদের দ্বারা হেযা োনলকা প্রকাে 

২০১৩ সাদল, আিসারুল্লাহ বাাংলা টিম, সাম্প্রনেক কাদলর আকনিক খুিগুদলার নপেদি লয চরমপন্থী 
লগাষ্ঠীর হাে রদেদে বদল মদি করা হে, োরা ৮৪ জি ধমবনিরদপক্ষ ব্লগারদের একটি ‘খুদির োনলকা’ 
প্রকাে কদরনেদলা। লসই োনলকাে আমার িাম নেল। (এটাই একমাত্র োনলকা নেল িা, বা এটাই 
একমাত্র োনলকা হদে থাকদব িা।) 

আমার অদিক সহকমী ললখকদের মে আনমও ববজ্ঞানিক েনৃিভঙ্গীর সমথবি, িারীদের অনধকার, এবাং 
সাংখযালঘুর নবষ্দে ব্লগ বা লফসবুদক ললখানলনখ করার কারদণ োনলকাভুক্ত হদেনেলাম। এোড়াও আনম 
ধমীে লমৌলবাদের নবরুদি সমাদলাচিামুখর নেলাম। 

এই বেদরর ২৬ লফব্রুোনর, যখি নবনেি ব্লগার ও বাাংলাদেেী নবজ্ঞািী অনভনজৎ রােদক কুনপদে হেযা 
করা হে, েখি আনম ও আমার সহকমী ললখকরা েীব্র যন্ত্রণাে ্বললনেলাম। আমরা অনভনজৎ এর 
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হেযাকাদণ্ডর জিয োেী বযনক্তদের অনবলদে লেপ্তার োনব কদরনেলাম নকন্তু সরকার নেল িীরব ও 
নিনিে।  

আমরা পদর আনবষ্কার করলাম, অনভনজৎ এর হেযাকাদণ্ডর একটি নবনিন্ন ঘটিা নেল িা। ওোনেকুর 
রহমাি বাব,ু অিন্ত নবজে োে, নিলাদ্রী িীল এবাং সববদেদষ্, আদরনফি েীপি, এরা সবাই নবজ্ঞািনভনত্তক 
প্রশ্ন, মোমে এবাং ধমবনিরদপক্ষ কাযবক্রদমর জিয একটি চরমপন্থী প্রনেনক্রোর নেকার- “চাপানে-উত্তর” 
লপদেনেদলি। এসব ঘটিার সুনবচার করদে সরকাদরর পযবােক্রনমক অিীহা, লক্ষযবস্তুদে থাকা অিযািয 
ব্লগারদের জীবি আর নবপন্ন কদর েুলদে।   

অিন্ত নবজে োে, নযনি অনভনজে এর সদঙ্গ ঘনিষ্ঠভাদব করদেি, োর হেযার পর েে মাস পূনেব  
হদব ১২ িদভের। এখদিা োর হেযাকারীদের খুুঁদজ লবর করার নবষ্দে লকাি অেগনে হেনি। আজ 
পযবন্ত, আহদমে রাজীব হােোর- যাদক একই ভাদব একই চরমপন্থী েদলর দ্বারা এবাং একই কারদণ 
আড়াই বের আদগ হেযা করা হে- োর হেযাকাণ্ডসহ অিযািয হেযাকাদণ্ডর নবষ্দে লকাি গুরুের 
েেন্ত হেনি।  

কাজ করদে লযদে প্রচণ্ড ভীনে   

একটি চাপানে হেযাকাের পদরই আনম অনফদস যাওো বন্ধ কদর নেদেনেলাম। আনম অহুনেি ধদর 
অনফদস অিুপনিে নেলাম, আনম প্রাে আমার চাকনর লখাোদে যানিলাম। লযদহেু আনম আমার 
পনরবাদরর একমাত্র উপাজব িক্ষম বযনক্ত নেলাম - আনথবক প্রভাব হে ভোবহ। নকন্তু আনম নকইবা 
করদে পারোম? আমার িাম চরমপন্থীদের দ্বারা প্রকানেে নবনভন্ন োনলকাে থাকার পরও পুনলে 
আমাদক রক্ষা করার জিয ইিকু নেল িা।  অন্তে, আমার এরকমই মদি হদেনেল অিযািয ব্লগার- 
যারা পুনলদের সাহাযয লচদেও পােনি, োদের কথা শুদি।   

আনম নিদজদক আমার বানড়দে আটদক রাখার লচিা কদরনেলাম। নকন্তু, অবেযই ো নেল অসম্ভব। 
রাস্তাে চলাদফরার সমে লয কাদরা দ্বারা আনম টুকদরা টুকদরা হদে পানর এটা লভদব আনম লকমি 
উদদ্বদগ নেলাম ো আপনি কল্পিাও করদে পারদবি িা। লকউ আমাদক অিুসরণ করদে নকিা লসটা 
লবাঝার জিয আনম ক্রমাগে আমার চারপাদের মািুষ্দের নেদক িজর করোম। আমার এমি মদি 
হনিল লয রাস্তাে চলাদফরা করা সব মািুষ্ই আমার সম্ভাবয হেযাকারী। এটি আমার জিয নেল একটি 
ভেঙ্কর, লভৌনেক অবিা।   

লকউ আমাদক বাুঁচাদে পারদো িা। আমার খুিীদের কখদিা নবচার করা হদব িা। পনরবদেব , োরা 
সমাদজর নকেু নিনেবি অাংদের দ্বারা িােক নহদসদব শ্রিা পাদব। এমিনক আমার বানড়ও আমার জিয 
নিরাপে নেল িা। নিলাদ্রী িীল পুনলদের কাদে সাহাযয চাওোর পর একই লকৌেল অবলেি কদরনেল, 
নকন্তু লেষ্ পযবন্ত োদক োর নিদজর বানড়দে কুনপদে হেযা করা হে।  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/bangladesh-horrifying-murder-of-blogger-must-be-wake-up-call/
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লকাি প্রকাদর, এযামদিনি এবাং অিযািয মািনবক প্রনেষ্ঠাি লথদক সাহাদযয নিদে, আনম বাাংলাদেে লথদক 
পানলদে আসদে লপদরনে। েৃেযে, আনম এখি আমার সহকমী ব্লগারদের লচদে নিরাপে জােগাে থানক। 
নকন্তু আনম প্রনেটি হেযাকাদণ্ডর নবষ্দে যখি পনড়, আনম জানি আমার বাাংলাদেদের বনু্ধরা লকমি 
লবাধ কদরি, এবাং মদি পদড় আমারও লকমি অিুভূনে হে, আরও মদি পদড়- নকভাদব আমার 
লমরুেণ্ড লবদে ভদের ঠাণ্ডা লস্রাে বদে লযে।  

“চাপানে সন্ত্রাসবাে” এর অধীদি একটি প্রজদন্মর জীবিযাপি  

আমার মদি হেিা বাাংলাদেদের ইনেহাদস অিয লকাি প্রজন্ম এমি একটি েীঘব সমদের জিয “চাপানে 
সন্ত্রাসবাে” এর হুমনকর অধীদি বসবাস কদরদে। বাাংলাদেদের অিয লকাদিা প্রজন্মই োদের মদি 
ক্রমাগে মৃেুযভে নিদে বাস কদরনি।  

আমরা পাচারকারী, খুিী, ধষ্বক বা নবশ্বাসঘােক িই। আমরা লকবল ব্লগ নলনখ এবাং আমাদের মোমে 
প্রকাে কনর। আমাদের মদধয লকউ লকউ বই প্রকাে কদর, লকউ লকউ লফসবুদক ললখানলনখ কদর এবাং 
আমাদের মদধয অদিদকই যুিাপরাদধর নবচার োনব কদরদেি।  

নকন্তু নিমবম পনরহাদসর নবষ্ে এটাই লয আমাদের মোমে জঘিয অপরাধ নহদসদব লেখা হে, োই 
আমাদের হেযা করা হদি বা আমাদের নিববানসে করা হদি। েরুণ ব্লগার, ললখক ও কমীরা লেে 
লেদড় যাদিি এবাং ইউদরাপ অনভমুদখ যাত্রা করদেি।  

এবাং এইসব হেযাকাদণ্ডর নিন্দা করদে ইিকু মািুদষ্র সাংখযা কদম যাদি, অিয নেদক বাাংলাদেদে প্রনে 
মুহূদেব  কলম থামাদিা হদি।  

 ব্লগার এর পনরচে লগাপি রাখার জিয িাম পনরবেব ি করা হদেদে।  
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