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প্রকাশমকর কর্া
‘গ্রলাবাে ফরিািথ: গ্রিন্টার ির ফরিািথ অন গ্রলাবাোইমজশন’ গ্রর্মক প্রকাফশত
একফি ফরমপামিথ বো িয় ১৯৪৫-২০১৮ িাে পর্থন্ত আমমফরকার িামত
ফনিমতর িংখ্যা ২০ ফমফেয়মনরও গ্রবফশ! কময়ক বছর ধমর গমবষণা কমর
ফরমপািথফি প্রস্তুত কমরমছন মাফকথন ইফতিািফবদ গ্রজমি এ েুকাি।
ফরমপািথফিমত বো িয় ২০-৩০ ফমফেয়ন মানুষ ফনিত এবং ফনিত প্রফতজমনর
ফবপরীমত ১০ জন আিত িময়মছ। ফিফকৎিকমদর কময়কফি আন্তজথাফতক
িংগঠন আমরকফি ফরমপািথ প্রকাশ কমর গ্রর্িামত গ্রদখ্া র্ায় ২০০৪ িাে
গ্রর্মক ২০১৩ িাে পর্থন্ত র্ুক্তরামের গ্রনতৃত্বাধীন িন্ত্রািবাদ ফবমরাধী র্ুমে
১৩ েক্ষ মানুষ ফনিত িময়মছ! তর্াকফর্ত মানবতার গ্রিফরওয়াোমদর িাত
কতিা রক্তাক্ত এই দু’ফি ফরমপািথ গ্রর্মকই এফি স্পষ্ট বুঝা র্ায়।
িন্ত্রামির ফবরুমে তর্াকফর্ত র্ুমের নামম শত শত মানুমষর উপমর ভয়াবি
ফনর্থাতন িাফেময়মছ মাফকথন র্ুক্তরাে। ‘িন্ত্রামির ফবরুমে র্ুমে’র নামম িো
এই রােীয় িন্ত্রামির ফশকার ি. আফিয়া ফিফিকী ফর্ফন আমমফরকামতই
উচ্চফশক্ষা োভ কমরমছন। ফতন িন্তামনর জননী আফিয়া ফিফিকীমক
অপিরণ কমর দীর্থ পাাঁি বছর গুম কমর গ্ররমখ্ অবমশমষ আিমকর কর্া
স্বীকার করা িয় ২০০৮ িামে। নযায়ফবিার এমনফক নূনযতম গ্রমৌফেক
অফধকার গ্রর্মক বফিত এক নারীমক ৭ বছর ধমর িীমািীন ফনপীড়ন ও
ফনর্থাতমনর পমর ২০১০ িামে ইউএি গ্রিিামরে গ্রকামিথ তার ফবরুমেই
অফভমর্াগ করা িয়। ফবিামরর নামম গ্রিই প্রিিমন ৩৮ বছর বয়িী
আফিয়ামক ৮৬ বছর কারাদন্ড গ্রদওয়া িয়। কযাঙ্গারু গ্রকামিথর এই রায়
প্রমাণ কমর ‘র্ুক্তরামে নযায়ফবিার এক দূেথভ বস্তু’।
বক্ষযমাণ েন্থফি আফিয়ার জীবনী, অপিরণ, গ্রেিতার নািক, মামো ও
বতথমান অবস্থার উপর গ্রেখ্া। এই বইফির গ্রবফশর ভাগ তর্য আফিয়া
ফিফিকী: আদার ভয়মিি, পায়াম-ই-িায়া, মুিফেমমযািারি িি অগথ,
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আফিয়া মুভমমন্ট িি কম, আফিয়া িি অগথ গ্রর্মক গ্রনওয়া। ফবফভন্ন বই ও
ওময়বিাইি গ্রর্মক িংকেন করার মমতা একফি দূরুি কাজ িম্পূনথ করায়
ফিম প্রজমন্মর প্রফত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করফছ। এ ছাড়াও আফিয়া মুভমমন্ট
বাংোর কামছ কৃতজ্ঞতা জানাফচ্ছ র্ারা অনুবামদর কাজিা এফগময় ফদময়মছন।
কৃতজ্ঞতা কভার ফিজাইন গ্রর্মক বাইফন্ডং পর্থন্ত প্রফতফি ধামপর িামর্ িংর্ুক্ত
বযফক্তমদর।
আশা কফর ‘আফিয়া ফিফিকী: গ্রে গ্রেফি অব বাগরাম’ বইফি বাংো
ভাষাভাষী মানুমষর িামমন আফিয়া ফিফিকীর পফরিয় এবং িকে র্িনা
পফরষ্কার ভামব িুফিময় তুেমত িক্ষম িমব। পাশাপাফশ নতুন কমর দু’ফি জাফত
ও দু’ফি গ্রদমশর মুমখ্াশ উমন্মািমন ভূফমকা রাখ্মব।
পফরিােক,
প্রজন্ম পাবফেমকশন
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একনজমর আফিয়া ফিফিকী
আফিয়া ও তার পফরবার
আফিয়া ফিফিকী ১৯৭২ িামের ২রা মািথ পাফকস্তামনর করাফি শিমর এক
িম্ভ্রান্ত মুিফেম পফরবামর জন্মেিণ কমরন। বাবা মুিাম্মদ িামেি ফিফিকী
ফছমেন ফিফিশ প্রফশক্ষণপ্রাপ্ত ফনউমরািাজথন। মা ইিমাত ফিফিকী ফবফশষ্ট
িমাজকমথী। ফতন ভাইমবামনর মমধয আফিয়া িবথকফনষ্ঠ। বড় ভাই মুিাম্মদ
ফিফিকী একজন আফকথমিক্ট ইফঞ্জফনয়ার। বড় গ্রবান ি. িাওফজয়া ফিফিকী
িাভথািথ প্রফশক্ষণপ্রাপ্ত স্নায়ুমরাগ ফবমশষজ্ঞ। আফিয়া ফিফিকীর শশশবকাে
কামি আফিকার গ্রদশ জাফম্বয়ামত। ৮ বছর বয়ি পর্থন্ত ফতফন গ্রিখ্ামন
ফছমেন। এরপর পাফকস্তামন ফিমর আমিন এবং প্রার্ফমক, মাধযফমক ও
উচ্চমাধযফমক গ্রশষ কমরন। আফিয়া ফিফিকী পফবত্র কুরআন ফিিজ কমরন।
একইভামব বাইমবে আর গ্রতারািও (ফিষ্টীয়ধমথেন্থ) পমড়ফছমেন।
তুেনামূেক ধমথতমে অগাধ জ্ঞামনর জনয আফিয়ামক তার গ্রবান
‘তুেনামূেক ধমথতমের এনিাইমলাফপফিয়া’ বমে িাকমতন।
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আমমফরকায় গমন
১৯৯০ িামে আফিয়া ফিফিকী মাফকথন র্ুক্তরামে তার ভাই মুিাম্মদ
ফিফিকীর কামছ র্ান এবং গ্রিক্সামির িাউস্টন ইউফনভাফিথফিমত ভফতথ িন।
িাউস্টমন তৃতীয় গ্রিফমষ্টামর র্াকাবস্থায় মযািািুমিিি ইনফস্টফিউি অব
গ্রিকমনােফজ (MIT) গ্রর্মক িুে স্কোরশীপ গ্রপময় গ্রিখ্ামন ভফতথ িন।
১৯৯২ িামে আফিয়া ফিফিকী Islamization in Pakistan & its
Effect on Women ফবষময় গমবষণা কমর CARROL L. WILSON
AWARD অজথন কমরন এবং পাাঁি িাজার িোর পুরস্কার পান। ১৯৯৩
িামে আফিয়া ফিফিকী কযামফিজ এফেমমন্টাফর স্কুে প্রাঙ্গমণ ‘ফিফি গ্রিজ’
পফরচ্ছন্নতা কার্থক্রমম অংশ ফনময় ১২০০ িোর পুরস্কার গ্রজমতন।

োজুময়শন ও ফপএইি.ফি. োভ
আফিয়া ফিফিকী ১৯৯৫ িামে এমআইফি গ্রর্মক বাময়ােফজমত ফবএি ফিেী
অজথন কমরন। ১৯৯৯ িামে ফতফন িযাফন্ডজ ফবশ্বফবদযােময় জ্ঞানীয়
স্নায়ুফবজ্ঞান ফবভামগ ভফতথ িন। িযাফন্ডজ গ্রর্মকই ২০০১ িামে ফপএইি.ফি.
কমরন। তার গমবষণার ফবষয় ফছে ‘অনুকরমণর মাধযমম গ্রশখ্া’। আফিয়া
ফিফিকী প্রমিির গ্রনায়াম িমফস্কর তোবধামন দফক্ষণ এফশয়ার রাজননফতক
পফরফস্থফত ফনময় গমবষণা কমরন। প্রমিির গ্রনায়াম িমফস্ক তার িম্পমকথ
বমেন, “আফিয়া গ্রর্খ্ামনই র্ামব গ্রিখ্ামনর পফরমবশমকই পামে গ্রদমব।”

দাতবয ও গ্রিবামূেক কামজ অংশেিন
ি. আফিয়া বিফনয়ার মজেুম নারী ও ফশশুমদর জনয একাই এক িাজার
িোর জমা কমরন র্া িম্ভবত গ্রকামনা ছাত্রীর পক্ষ গ্রর্মক িান্ড গঠমনর ফবশ্ব
গ্ররকিথ ফছে। শত শত বিফনয়ান এফতমমক আশ্রয় গ্রদওয়ার জনয ফতফন
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আমমফরকায় খ্ুাঁমজ খ্ুাঁমজ মুিফেম পফরবার গ্রবর কমরমছন। ফতফন কাশ্মীমরর
মুিেমানমদর জনযও এক েক্ষ রুফপ জমা কমরন। আফিয়া ভদ্রতা ও
িাফরফত্রক মাধুর্থতার জনয িকে ফশক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীমদর কামছ ফপ্রয়
ফছমেন। তার িামক িাড়া ফদময় অমনমকই দামনর িাত প্রশ্বস্ত কমরন।
গ্রকামে হৃদময়র অফধকারী ি. আফিয়ার র্মরর অনর্থক পশু-পাফখ্র প্রফতও
ফছে িীমািীন ভামোবািা। ফতফন িড়ুই পাফখ্র বাচ্চামক মৃতুযবরণ করমত
গ্রদখ্মেও কষ্ট গ্রপমতন। বৃে ও দুবথে বযফক্তমদর প্রফত তার ফছে ফবমশষ
অনুরাগ। আমমফরকায় ফগময়ও আফিয়া প্রায়ই বৃোশ্রমম গ্রর্মতন। বয়স্ক
মফিোমদর গ্রদখ্ামশানা করমতন, গ্রগািে কফরময় ফদমতন, িুে আাঁিমড়
ফদমতন। কখ্মনা কখ্মনা মানফিক গ্ররাগীমদরও গ্রিবা করমত গ্রর্মতন
গ্রস্বচ্ছামিবী ফিমিমব। তার গ্রবান ফজমজ্ঞি কমরফছমেন এিব প্রফতবন্ধী ফশশুর
গ্রিবা গ্রি গ্রকন কমর, র্ারা ফকনা ফবফনমময় একিা ধনযবাদও ফদমত পারমব
না। এফদমক আশ্রমমর বৃোরা অমনমকই গ্রতা আরও অকৃতজ্ঞ। পারমে
অফভশাপ গ্রদমব। আফিয়া বমেফছে কৃতজ্ঞ গ্রোমকর জনয গ্রতা গ্রিবা করার
মানুমষর অভাব গ্রনই। এই দুভথাগা মানুষগুমো কামরা গ্রকামনা িুনজর গ্রর্মক
বফিত। এজনয আফম তামদর গ্রিবাই কফর।

ইিোম প্রিার
আফিয়া ফিফিকী পফবত্র কুরআমনর িামিজা ফছমেন। ইিোমমর প্রফত ফছে
িীমািীন ভামোবািা। ফতফন মমন করমতন আমমফরকার িাধারণ মানুষ
শাফন্তর প্রতযাশায় জািান্নামমর ফদমক র্ামচ্ছ। িুতরাং মুিেমানমদর দাফয়ত্ব
িমো তামদর কুরআমনর পর্ গ্রদখ্ামনা। ফতফন বেমতন, আমমফরকা আমামক
জাগফতক ফশক্ষা ফদময়মছ আর আফম আমমফরকার জনগণমক ইিোমমর ফশক্ষা
গ্রদমবা। এই উমিমশয ১৯৯৯ িামে ি. আফিয়া তার গ্রবান ি. িাওফজয়ামক
িামর্ ফনময় ইফনফস্টউি অি ইিোফমক ফরিািথ এন্ড ফিফিং প্রফতষ্ঠা
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কমরফছমেন। এই ইফনফস্টউমি কুরআমনর দাওয়াতমক বযাপক ভামব ছফড়ময়
গ্রদওয়ার জনয বক্তৃতার উপর গুরুত্বামরাপ করা িয়। ি. আফিয়া িাজার
িাজার কফপ কুরআন ফবতরণ কমরমছন। ফবমশষভামব কারাগামর অবস্থানরত
বফিমদর মামঝ ইিোমমর দাওয়াত ফদময়মছন এবং কুরআন ফবতরণ
কমরমছন। মাফকথন গমবষক ও স্কোর ফস্টমিন েযান্ডফমন বমেন, “ি. আফিয়া
ফিফিকীর অপরাধ শুধু একফিই গ্রিিা িমো, গ্রি ভুে িমময় ভুে জায়গায়
ইিোমমর প্রিার-প্রিার কমরফছমেন।”

ফবময় ও িন্তান জন্মদান
১৯৯৫ িামে পাফরবাফরক ফিোমন্ত অযামনিফর্ফিয়াফবদ আমজাদ গ্রমািাম্মাদ
খ্ামনর িামর্ ফববাি বন্ধমন আবে গ্রিান ি. আফিয়া। এরপর র্র্াক্রমম
আিমমদ (১৯৯৬), মাফরয়াম (১৯৯৮) এবং িুোইমান (২০০২) নামম ফতন
িন্তান জন্মদান কমরন।

পাফকস্তামন ফিমর আিা এবং ফবমচ্ছদ
আফিয়া ফিফিকীর িামর্ আমজাদ খ্ামনর িম্পকথ খ্ুব ভামো র্াফচ্ছে না।
২০০২ িামে তৃতীয় িন্তান িুোইমান জমন্মর আগ মুহুমতথ গ্রিিা প্রকি
আকার ধারন কমর। আফিয়া তার িন্তানমদর ফনময় আমমফরকা গ্রর্মক
পাফকস্তামন ফিমর আমিন। একই বছর তার বাবা মুিাম্মদ িামেি ফিফিকী
িািথ অযািামক মারা র্ান। একজন প্রতক্ষযদশথী দাফব কমরন, আমজাদ খ্ান
আফিয়ার বাবামক ধাক্কা ফদমে ফতফন পমড় র্ান এবং িািথ অযািাক কমরন।
ফকছু ফদন পমর আমজাদ খ্ামনর িামর্ আফিয়ার ফববাি ফবমচ্ছদ িয়।
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এিুমকশন ফিফি গড়ার পফরকল্পনা
ি. আফিয়া গ্রদমশর দুবথে ফশক্ষাবযবস্থামক িকে িমিযার মূে কারণ ফিিামব
ফিফিত কমরন। আফিয়া মমন করমতন, র্ফদ নতুন প্রজন্মমক উচ্চফশক্ষা ফদময়
িফিত করা র্ায় অর্থাৎ ফশক্ষামক িিজেভয করা র্ায় তািমে এই জাফতর
ভাগয পফরবতথন িমত পামর। এই উমিশয বাস্তবায়মনর জনযই ফতফন ফনজ
গ্রদমশ ফিমর আমিন। ২০০২ িামে িরকামরর ফনকি করাফির পাশ্বথবতথী
এোকায় িামদদথ ইউফনভাফিথফির িফন্নকমি ফশক্ষানগরী (Education
City) প্রফতষ্ঠার জনয জফম বরামের আমবদন কমরন। র্া অনুমমাদনও
গ্রপময়ফছে। ফতফন িারা ফবমশ্বর িকে মুিফেম ফশক্ষাফবদমদরমক গ্রিই স্থামন
একফত্রত কমর একফি আদশথ ফশক্ষামবািথ প্রফতষ্ঠা করমত গ্রিময়ফছমেন।
গ্রর্খ্ামন তরুণ প্রজন্ম গ্রগািা পৃফর্বীর আধুফনক ইিোমী ফশক্ষার মূে উৎি
অনুর্ায়ী জ্ঞান অজথন করমত পামর।

অপিরণ
২০০৩ িামের ৩১ মািথ ি. আফিয়া তার ফতন িন্তান, ছয় বছর বয়িী
আমমফরকার নাগফরক আিমমদ, িার বছর বয়িী আমমফরকার নাগফরক
মাফরয়াম এবং ছয় মাি বয়িী িুোইমান িি পাফকস্তামনর করাফিমত
আইএিআই কতৃথক অপহৃত িন। ৩১ মািথ ২০০৩ িামে গণমাধযমম
প্রিাফরত িয় গ্রর্, আফিয়ামক গ্রেিতার কমর র্ুক্তরামের প্রফতফনফধমদর িামত
তুমে গ্রদওয়া িময়মছ। NBC Nightly News িি অনযানয িংবাদমাধযম
এর িতযতা ফনফিত কমর। অপিরমণর পর ি. আফিয়ার মাময়র িামর্
িমিিভাজন এমজফি গ্রর্াগামর্াগ কমর। তারা হুমফক গ্রদয়, আফিয়ামক
জীফবত গ্রিরত গ্রপমত িাইমে তার পফরবার গ্রর্ন মুখ্ বন্ধ রামখ্।
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আিগাফনস্তামন িন্ধান এবং নািক
২০০৮ িামের মমধয অমনমকর মমন এ ধারণা জমন্ম গ্রর্, ফনমখ্াাঁজ িওয়ার
পাাঁি বছর পর িয়মতা আফিয়া এবং তার িন্তামনরা আর গ্রবাঁমি গ্রনই। এরপর
২০০৮ িামের জুোই মামি ি. আফিয়া নািকীয়ভামব গজনীমত ‘আফবভূথত’
িন। তখ্ন ফিফিশ মানবাফধকার ও িংবাদকমথী ইভন ফরিফে এবং বাগরামমর
িামবক কারাবফি, ফিফিশ নাগফরক গ্রমায়ামিম গ্রবগ জনিম্মুমখ্ বাগরাম
কারাগামর বফি এক নারীর প্রিঙ্গ তুমে আমনন। ফিৎকার কমর কান্না করা
গ্রিই বফিনীর নাম তারা গ্ররমখ্ফছমেন ‘গ্রে গ্রেফি অব বাগরাম’ বা
‘বাগরামমর ধূির মফিো’। মাফকথন কতৃথপক্ষ আফিয়ামক ফনময় একফি নািক
িাজায়। বো িয়, “আিগান বাফিনী আফিয়ামক গ্রেিতার কমর তামদর
কযামম্প ফনময় আমি। তামক ফজজ্ঞািাবামদর জনয মাফকথন গ্রিনারা আফিয়ামক
রাখ্া গ্রিই কমক্ষ প্রমবশ কমর। এক শিফনক তার M-4 রাইমিেফি গ্রমমঝমত
রাখ্মে আফিয়া গ্রিফি তুমে ফনময়ই ফিৎকার কমর ওমঠ এবং গুফে িাোয়।
গ্রি িময় আত্মরক্ষামর্থ আফিয়ার উপর গুফে িাোয় এক মাফকথন শিনয।”
র্ফদও পরবতথীমত তারা এই দাফবর স্বপমক্ষ শফক্তশােী গ্রকামনা প্রমাণ
উপস্থাপন করমত পামরফন।

ফনর্থাতন
ি. আফিয়া ফিফিকীমক আমমফরকান কতৃথপক্ষ ভয়ানক ফনর্থাতন িাোয়।
শারীফরক, মানফিক ও গ্রর্ৌন ফনর্থাতমনর পাশাপাফশ তার ধমথমকও অবমাননা
করা িয়। একাফধকবার গণধষথমনর ফশকার আফিয়ামক কারাবফির নূনযতম
অফধকার গ্রর্মকও বফিত রাখ্া িয়। তার আইনজীবীর তর্যানুর্ায়ী ফনর্থাতমন
তার গ্রিইন িযামমজ িময় র্ায়। মাফকথনীরা তার গ্রদি গ্রর্মক একফি ফকিফনও
িফরময় গ্রিমে। অপামরশমনর িময় তার অমন্ত্রর ফকছু অংশ গ্রকমি গ্রিো িয়
র্ার কারমন ফতফন খ্াবার িজম করমত পামরন না। গুফেফবে ক্ষমতর িাজথাফর

আফিয়া ফিফিকী : গ্রে গ্রেফি অব বাগরাম

13

করমত ফগময় তার শরীমর প্রমেমপর পর প্রমেপ জুফড়ময় গ্রিোই করা িয়।
অপামরশমনর িমে তার শরীমর অমনকগুমো ক্ষমতর িৃফষ্ট িয়। আদােমত
তার উপর িাোমনা ভয়ঙ্কর ফনর্থাতমনর বণথনা গ্রদন আফিয়া। আিগাফনস্তান
গ্রর্মক আমমফরকায় ফনময় ফগময়ও তার উপমর ফনর্থাতন অবযািত র্ামক।
ফনউইয়কথ ফিমিনশন গ্রিন্টামর ছয়জন পুরুষ শিনয তামক গ্রজারপূবক
থ উেঙ্গ
কমর ধূমোবাফে ভফতথ কক্ষ গ্রর্মক বাফিমর এমন তার উপর ঝাাঁফপময় পমড়।
তার ফভফিও ফিল্ম বানামনা িয় এবং তামক বো িয়, এই ফভফিও ফিল্ম
ইন্টারমনমি গ্রছমড় গ্রদওয়া িমব। এভামব তামক মানফিক ফনর্থাতন কমর
পাগে বানামনার গ্রিষ্টা করা িয়। মাফকথন িরকার ‘গ্রিন্ট্রাে গ্রকামিথ’ আমবদন
কমর ফকছু ছফবর প্রিারণা ফনফষে কমরফছে র্ার মমধয আফিয়ার উপমর
িাোমনা ফনর্থাতমনর গ্রিই ছফবগুমোও ফছে। জাফতিংর্ ও গ্রজমনভা
কনমভনশমনর ফনয়ম অনুর্ায়ী, গ্রবআইফনভামব গ্রেপ্তারকৃত বযফক্তর উপর
গ্রকামনাপ্রকার অপরামধর স্বীকামরাফক্ত িাফপময় গ্রদওয়া র্ায় না। এ ছাড়াও
নারীমদর িতীত্ব রক্ষা িবথাবস্থায় জরুরী। িাই তার উপর গ্রর্-গ্রকামনা
অপরামধর অফভমর্াগ র্াকুক। ফকন্তু তার ফবপরীমত ি. আফিয়া ফিফিকীমক
STRIP SEARCHING এর নামম পুরুষ শিনযমদর উপফস্থফতমত উেঙ্গ করা
িময়মছ এবং পুরুষ িাক্তার তামক তল্লাফশ কমরমছ। ফিমনির মুশাফিদ
হুিাইন ফমফিয়ায় বমেন, আফিয়ার উপর ফনর্থাতমন ভয়াবি এবং বণথনাতীত
পেফত বযবিার করা িময়মছ। ি. আফিয়া তামক জাফনময়মছন, তার উপর
মাফকথনীরা ভয়াবি ফনর্থাতন িাফেময়মছ।
ফমফিয়া মাফকথন কারাগারগুমোমত নারী বফিমদর িামর্ মানবতা ফবধ্বংিী
কার্থকোমপর র্িনা প্রকামশয এমনমছ। কারাগারগুমোমত ফিপ িাফিথং
(STRIP SEARCHING) এর নামম নারীমদর শ্লীেতািাফন, ফনর্থাতন এবং
বাড়াবাফড় খ্ুবই িাধারণ ফবষয়। গ্রিক্সামির গ্রর্ কারাগামর ি. আফিয়ামক
রাখ্া িময়ফছে তামক ‘আতমঙ্কর র্র’ বো িয়। মাফকথন আদােমত এমন
মামোও ফবদযমান র্ার মমধয গ্রিক্সামির কারাগার গ্রর্মক মুফক্ত পাওয়ার
পূমবথই নারীমদরমক ভয়াবি ফনর্থাতমনর পর গ্রমমর গ্রিো িয়। গ্রর্ন তারা
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কারাগামরর বাফিমরর বাফিিামদরমক কারাগামর িংর্ফিত ভয়াবি ফনর্থাতন
িম্পমকথ অবফিত করমত না পামর। বাগরাম কারাগামর আিগান, আরব ও
পাফকস্তাফন নারীমদর উপর িংর্ফিত ফনর্থাতমনর র্িনা মাফকথন বাফিনীর
আমরক অপরাধনামা।
মাফকথন এিথফন ফিনা িস্টার ২০১০ িামের গ্রিব্রুয়াফরমত করাফির গ্রিামিে
ফরমজন্ট োজায় মানবাফধকার গ্রিফমনামর বক্তৃতাকামে বমেন, বাগরাম
কারাগামর বফি নারী, ফশশু ও পুরুমষর িংখ্যা িার িাজামররও অফধক।
র্ামদরমক অতযন্ত ভয়াবি শাফস্তর ফনশানা বানামনা িময়মছ। র্ার মমধয
শতকরা ৯৮% বফিই ফনমদথাষ। গ্রর্খ্ামন মাফকথন প্রশািন িরকাফর ফিিাব
অনুর্ায়ী মাত্র ৬০০ জন বফি র্াকার কর্া স্বীকার কমরমছ। ইরামকর আবু
গারীব কারাগামর নারীমদর উপর িংর্ফিত ফনর্থাতমনর র্িনা অমনক আমগই
ফমফিয়ায় এমিমছ। মাফকথন শিনযরা নারীমদর ফবরুমে গ্রর্ৌন ফনর্থাতনমক অস্ত্র
ফিমিমব বযবিার কমর। িাজার িাজার নারী এখ্নও ফিআইএ’র অফধমন
প্রফতফষ্ঠত এই কারাগারগুমোমত ফনর্থাতমনর ফশকার। বফিমদর উেঙ্গ ফভফিও
বাফনময় তামদরমক র্ন্ত্রণা গ্রদওয়া ফিআইএর অমনকগুমো ষড়র্মন্ত্রর মমধয
একফি। তামদরমক শুধু শারীফরকভামবই নয় বরং মানফিক ও ফিন্তাগতভামব
শাফস্ত গ্রদওয়া িয়। এমনফক তামদর নূনযতম গ্রমৌফেক অফধকার পর্থন্ত ফছফনময়
গ্রনওয়া িয় গ্রিই কারাগারগুমোমত।

অফভমর্াগ ও মামো
আিগাফনস্তামন আফিয়ার উপর গুফে করার পর ৩রা আগষ্ট ২০০৮
আিতাবস্থায় গ্রেপ্তার কমর আমমফরকার ফনউইয়মকথ ফনময় র্াওয়া িয়। ৪ঠা
আগষ্ট ২০০৮ তার ফবরুমে মাফকথন শিনযমদর উপর আক্রমমণর ফভফিিীন
মামো দাময়র করা িয়।
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২৭ জুন ২০০৯ পাফকস্তাফন রােদূত হুিাইন িক্কাফন ি. আফিয়া ফিফিকীর
িামর্ িাক্ষাত কমরন। এরপর পাফকস্তামনর পররাে মন্ত্রনােময়র ইফঙ্গমত
তামক পুনরায় গ্রিক্সামির মানফিক কারাগার গ্রর্মক ফনউইয়মকথর
গ্রমমরাপফেিন ফিমিনশন গ্রিন্টার (MDC) গ্রত স্থানান্তর করা িয়। গ্রিখ্ামন
তামক একফি খ্াাঁিায় বফি কমর রাখ্া িয় র্ার িাইজ ৮×৬×৬। র্ামত একফি
িয়মেি ও একফি ওয়াশ গ্রবফিন রময়মছ। এই গ্রিেমক গ্রস্পশাে িাউফজং
ইউফনি (SHU) বো িয়। র্ার িম্মুমখ্ দুইজন পুরুষ গািথ িবথক্ষণ পািারা
গ্রদয় এবং প্রফত ২০ ফমফনি পরপর গ্রিমের দরজা খ্ুমে গ্রভতমর আিা-র্াওয়া
কমর। গ্রিখ্ামন গ্রকামনা রকম পদথার বযবস্থা নাই। মা ও ভাইময়র িামর্ কর্া
বোর িময় আফিয়া দাফব কমরন, কারা কতৃথপক্ষ পাফকস্তান িরকামরর
ইফঙ্গমতই তামক ফনর্থাতন ফনপীড়মনর েক্ষয বাফনময় গ্ররমখ্মছ গ্রর্ন তামক ফদময়
তার ‘না করা অপরামধর স্বীকামরাফক্ত’ আদায় করা র্ায়।
আফিয়ার ফবরুমে প্রধান অফভমর্াগ িমো আমমফরকান শিনযমদর িতযামিষ্টা।
অফভমর্াগফি র্ফদও িািযকর কারন কফর্ত গ্রিই ‘িতযামিষ্টায়’ গ্রকামনা মাফকথন
শিমনযর গাময় িামানয আাঁিড়ও োমগফন অর্ি আফিয়ার গ্রপমি দুমিা গুফে
করা িয়। আমরা অবাক করা ফবষয় িমো আফিয়ার ফবরুমে আে-কাময়দার
িংফশ্লষ্টতা প্রমাণ করা িম্ভব িমব আশঙ্কায় এই ফবষময় গ্রকামনা অফভমর্াগ
করা িয়ফন।

পাফকস্তাফন ষড়র্ন্ত্র
আইএিআই আফিয়ামক তার িন্তানমদরিি অপিরণ কমরফছে এর অিংখ্য
প্রমাণ ফবফভন্ন িময় ফমফিয়ামত এমিমছ। অর্থাৎ ফবষয়িা এমন ফনজ গ্রদমশর
একজন িম্মাফনত নাগফরকমক অপিরণ কমর আমমফরকার িামত গ্রগাপমন
তুমে (ফবক্রয়!) গ্রদয় পাফকস্তান। তমব পাফকস্তাফন গ্রগাময়িাবাফিনীর কামছ
এিা নতুন ফকছু না। এর আমগও শত শত মানুষমক আমমফরকার কামছ ফবফক্র
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কমর ফদময়মছ আইএিআই। র্ার মমধয অনযতম আেজাফজরার িাংবাফদক
িাফম আেিার্। পাফকস্তাফন কতৃথপমক্ষর ইচ্ছায় আফিয়া আমমফরকান
কারাগামর বফি, এিা ফদবামোমকর নযায় স্পষ্ট। ফবষয়িা জনিাধারমনর
কামছ আমরা পফরষ্কারভামব িুমি ওমঠ র্খ্ন আমমফরকায় ফনর্ুক্ত পাফকস্তাফন
রােদূত হুিাইন িক্কানীর ষড়র্ন্ত্র িামমন আমি। িক্কাফন মাফকথন উফকে োজ
ফিংকমক ি. আফিয়ার জাফমন করামত ফনমষধ কমরন এবং তামক ইস্তিা
ফদমত বাধয কমর। হুিাইন িক্কাফনর ইশারায় ি. আফিয়ার ইচ্ছার ফবরুমে
এমন উফকে ফনময়াগ গ্রদওয়া িয়, র্ারা ি. আফিয়ার মুফক্তর পফরবমতথ
উমো মাফকথন িরকামরর ফনময়াগকৃত উফকমের িিমর্াফগতার দাফয়ত্ব পােন
কমরমছন। ফিমনির তােিা মািমুদ, ফর্ফন গ্রিই পাাঁি ফিমনির দমে অন্তভুথক্ত
ফছমেন র্ারা গ্রিক্সামির মানফিক কারাগামর ি. আফিয়ার িামর্ িাক্ষাত
কমরফছে। ১২ই গ্রিব্রুয়াফর ২০১০ করাফিমত অে পাফিথর গ্রগােমিফবে
কনিামরমি বক্তবযকামে তােিা প্রধানমন্ত্রী ইউিুি গ্ররজা ফগোনীর উেৃফত
ফদময় বমেন, পররাে মন্ত্রণােয় ি. আফিয়ার বযাপামর প্রধানমন্ত্রীমক
অন্ধকামর গ্ররমখ্মছ এবং অনযায় উদািীনতার প্রমাণ ফদময়মছ।
পাফকস্তান িরকার ও পররাে মন্ত্রণােয় কখ্নই ি. আফিয়ামক গ্রিরত
আনার ফবষময় একফনষ্ঠ ফছে না। ফকন্তু ি. আফিয়ার িািফিকতা ও দৃঢ়তার
কারমণ িৃফষ্ট িওয়া জনগমণর প্রফতফক্রয়া গ্রর্মক বাাঁিার জনয িরকার
িংবাদপমত্র গ্রোক গ্রদখ্ামনা ফববৃফত ফদময় র্ামচ্ছ। মাফকথন এিথফন ফিনা িস্টার
৬ই মািথ ২০১০ করাফি িিরকামে গ্রিামিে ফরমজন্ট োজায় এক গ্রিফমনামর
বমেন, পাফকস্তান িরকার মাফকথন উফকেমদর শুধু এজনয ফনময়াগ ফদময়ফছে
গ্রর্, ি. আফিয়ামক গ্রর্মনা মুক্ত করার পফরবমতথ উমো গ্রদাষী িাবযস্ত করা
র্ায়। ফিনা িস্টার আমরা বমেন, এই মামোর গ্রকামনা আইনী ফভফি গ্রনই
এবং ি. আফিয়ার উপর আমরাফপত অফভমর্াগগুমো খ্ুব িিমজই ভুে
প্রমাফণত করা গ্রর্মতা। ফকন্তু উফকেরা ি. আফিয়ার পমক্ষ শক্ত প্রমাণাফদমক
বযবিামরর পফরবমতথ অতযন্ত িােকা ভূফমকা পােন কমরমছন।

