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নতনু িভিডওেত যা বলেলন ি য়া সাহা

নতনু িভিডওেত ি য়া সাহা

আবারও আেলাচনা ি য়া সাহার নতুন িভিডও িনেয়। ইউিটউেব আবারও মুখ খলুেলন ি য়া সাহা।

ইউিটউেব কািশত ওই িভিডওেত দখা যায়, মাবাইল হােত িনেয় িতিন এক ব ি র সে  কথা বলেছন,
তার িবিভ  ে র উ র িদে ন। তেব সই ব ি র পিরচয় জানা যায়িন।

ি য়া বেলন, আিম ভােলা নই। পরবতী অব া আপনারা দেশ আেছন, িতিট িবষয় আপনারা দখেছন।
িতটা অব া কী  অব ার মধ  িদেয় যাে । সামািজক মাধ ম বা সংবাদমাধ ম বা িবিভ  ব ি  বা কান

পযায় থেক, স ব াপাের আপনারা খুব অ । ‘ কােনা সম া হে  িক না?’ এমন ে র উ ের ি য়া সাহা
বেলন, আমার পিরবার ভীষণ সম ার মধ  িদেয় যাে । কারণ বাসার সামেন কালেক তালা ভাঙেত চ া
করা  হেয়েছ। কালেক আমার বাসার সামেন  িমিছল করা  হেয়েছ। সব চাইেত বড় ব াপার হেলা,  আমার
পিরবােরর ছিব ছেপ দওয়া হেয়েছ িবিভ  পি কায়। কথা বেলিছ আিম, তারা আমার ছিব িদেত পারত।
িক  আমার পিরবােরর ছিব পি কায় িদেয় তােদর সবার জীবনেক িবপ  কের ফলা হেয়েছ। আপিন িগেয়
এলাকায় দেখন, প -পি কায় দেখন। কারণ তারা আমার কােজর সে  কােনা অব ােতই কউ যু  নয়।
‘ি য়া সাহা যু রাে  গেলন কীভােব, কারা তােক পািঠেয়েছ? এ ছাড়া িহ , বৗ , ি ান ঐক  পিরষদ
পািঠেয়েছ িক না’-  এমন ে র উ ের  ি য়া  সাহা  বেলন,  িহ ,  বৗ ,  ি ান  ঐক  পিরষদ আমােক
পাঠায়িন। তারা একটু চাইেলই সটা খাজঁ করেত পােরন। আমােক আইআরআর থেক সরাসির ফান করা
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হেয়েছ, ইেমইল পাঠােনা হেয়েছ। তােদর প  থেক আমােক এবং ট িডপাটেম ট থেক আম ণ জানােনা
হেয়েছ।

‘ঐক  পিরষেদর তািলকায় আপনার নামও িছল িক না? রানা দা-ও অ ীকার করেছন।’ ি য়া সাহা বেলন,
না, কাজল দা, রানা দা জােনন না। ঐক  পিরষেদর কউ ব াপারটা জােন না য আিম এখােন এেসিছ। এবং
আিম য আসব, সটাও আিম যিদন আসিছ তার আেগর িদন জানেত পেরিছ। বলেত পােরন, হঠাৎ কেরই
আসিছ। আিম ইেমইল পেয়িছ। আমােক িনম ণ জানােনা হেয়েছ, তার মাধ েমই আিম এেসিছ। ‘ইেমইল
কেব পেয়েছন’-  করেল ি য়া  সাহা  বেলন,  ইেমইলটা  পেয়িছ  ১৪ তািরেখ,  গত মােস। িক  আিম
সভােব রসপ  কিরিন। তারপর বারবার তারা মইল কেরেছ। এবং আিম এেসিছ যিদন, সিদন আিম

স ার পর এেসিছ। ১৫ তািরেখ আিম ঢাকা থেক রওনা িদেয়িছ।

‘এটা িক আপনার থম যু রাে  যাওয়া, নািক আেগও িগেয়েছন?’ উ ের ি য়া সাহা বেলন, ‘আিম ব বার
যু রাে  এেসিছ। আিম যু রা  সরকােরর  লারিশেপ আইিবএেল  িশ েণ এেসিছলাম ২০১৪ সােল
ওম ান  িলডারিশপ  া ােম।  আিম  আেমিরকান  সরকােরর  আইিবএেল  ই টার াশনাল  ভেলি টয়ার  য
িলডারিশপ া াম, য া ােম বাংলােদেশর ি কার, ব ব রু াণি য় নতা সবাই এেসিছেলন। এবং
জািতর জনক ব ব  ু সই িশ েণ এেসিছেলন এবং আিমও এেসিছলাম, আেমিরকার সরকােরর িনব েন।

‘আপিন মািকন যু রাে র িসেডে টর কােছ এই কথা েলা কন বেলেছন, যটা িনেয় আপিন শারেগাল
করেছন?’ এমন ে র জবােব ি য়া সাহা বেলন, আসেল এই কথা েলা আিম কন বিল, থেম তা এই
কথা েলা  মাননীয়  ধানম ীর  কথা।  মাননীয়  ধানম ী  শখ  হািসনা  ২০০১  সােল  যখন  সংখ ালঘু
স দােয়র ওপর িনবাচন-উ র চরম িনযাতন চলিছল ৯৪ িদন ধের,  তখন মাননীয় ধানম ী, আজেকর

ধানম ী,  তখন িবেরাধীদলীয় ন ী,  িতিন বাংলােদেশর সংখ ালঘুেদর র া  করার জ  সারা  পৃিথবীেত
ঘুেরেছন। সম  জায়গায় ব ব  িদেয়েছন। তার কথায় অ ািণত হেয়, তার অ সরেণ আিম বেলিছ। এবং
য কােনা অ ােয়র িব ে  য কােনা জায়গায় বলা যায়। এটা আিম তার কােছ িশেখিছ।

ি য়া সাহা বেলন, ২০০১ সােল তখনকার য সা দািয়ক সরকার সংখ ালঘু স দােয়র ওপর চরম িনযাতন
চািলেয়িছল এবং আওয়ামী লীেগর ওপের, তার িব ে  বতমান মাননীয় ধানম ী সারা পৃিথবীেত কীভােব
সং াম কেরেছন। সটা আপনারা সবাই অবগত আেছন। আসেল িবষয় েলা আপনারা িনেজরাও জােনন।
বাংলােদেশর য পিরসংখ ান বই রেয়েছ, ২০০১ সােলর পিরসংখ ান বইেয়র য ধমীয় সংখ ালঘুর চ া ার
রেয়েছ, সখােন এ িবষয় েলা লখা রেয়েছ।

িতিন বেলন, িত বছর সরকার য স াস িরেপাট বর কের, সই স াস িরেপাট অ সাের দশভােগর
সময় দেশর সংখ ালঘু জনসংখ া িছল ২৯.৭ ভাগ। আর এখনকার সংখ ালঘু স দােয়র জনসংখ া হেলা
৯.০৭ ভাগ। এখন দেশর মাট জনসংখ া ায় ১৮০ িমিলয়েনর মেতা। স ে  জনসংখ া ?যিদ একই
হাের বৃি  পত তাহেল অব ই য জনসংখ া আেছ সই জনসংখ া, অথাৎ মাগতভােব যা হািরেয় গেছ,
সই জনসংখ ার সে  আমার তথ টা িমেল যায়। ি য়া সাহা আরও বেলন, ঢাকা িব িবদ ালেয়র অধ াপক

আবুল বারকাত। িতিন িক  পিরসংখ ান বইেয়র ওপর িভি  কের, অথাৎ সরকােরর কািশত বইেয়র তেথ র
ওপর িভি  কের িতিন গেবষণা কেরেছন। এবং সই গেবষণায় িতিন দিখেয়েছন, িতিদন বাংলােদশ থেক
৬৩২ জন লাক হািরেয় যাে । এবং কী  পিরমােণ মাগতভােব লাক াস পেয়েছ। এবং পিরসংখ ান
বইেয় আিম ২০১১ সােল ােরর সে  সরাসির কাজ কেরিছলাম, যার কারেণ িবষয়িট স েক আিম অবিহত।
ি য়া বেলন, আপিন জােনন য, আমরা বাংলা ভাষায় কথা বিল। শে র িতটা িবষয় য আমরা অবগত তা
নয়।  আিম যিট বাঝােত  চেয়িছ  সিট হেলা,  এই পিরমােণ  লাক থাকার  কথা  িছল।  যিদ  াভািবক
জনসংখ া  বৃি র  ি য়া,  যভােব  বাংলােদেশর  জনসংখ া  বৃি  পেয়েছ,  সই  একইভােব  যিদ  ধমীয়
সংখ ালঘু ২৯.৭ শতাংশ থাকত, তাহেল এই জনসংখ াটা হেতা। িক  তা নাই। এই য মাগতভােব কেম
গেছ, এটা য নাই, কন, সটাই আিম বাঝােত চেয়িছ। এই কথা েলা তা সাধারণ কথা। এটা একটা
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সত  কথা,  কীভােব  মা ষ েলা  কাথায়  গেছ,  কী  িতিদন  হে  না  হে ।  আপিন  একজন  িসিনয়র
সাংবািদক,  দেশর  সকল  সাংবািদক,  সেচতন  মা ষ;  এ  িবষয় েলা  আপনারা  দা ণভােব  সেচতন।
মা ষ েলা কাথায় গল, কী হেলা না হেলা।

কতার এক ে র জবােব ি য়া সাহা বেলন, আিম কােনা রাে র িব ে  অিভেযাগ করেত চাইিন। আিম
ধ ুিনেজর ােমর কথা বিল। আপিন যিদ দেখন, আমার বািড় িপেরাজপুের, সবাই জােনন। সখােন ২০০৪

সাল  থেক  আজ  পয  ৪০িট  পিরবার  িছল;  এখন  মা  ১৩িট  পিরবার  আেছ।  তাই  আমার  ােমর
মা ষ েলােক আিম দেখিছ। এই মা ষ েলা কাথায় গল, কাথায় আেছ, স তা আপনােদর দখার কথা
বা আমার রাে র দখার কথা। সটা যিদ আপিন আমার কােছ জানেত চান, তাহেল কমন হেব দাদা?

বাংলােদশ থেক মা ষ হািরেয় যাে , এ িবষেয় ি য়া সাহা বেলন, আপনারা িনয়িমত এটার খবর চার
কের থােকন। কান াম উে দ করা হে , কার অত াচাের মা ষ চেল যাে । গত মােসও সাত ীরা থেক
অেনক মা ষ চেল গেছ। স-সং া  অেনক সংবাদ প -পি কায় আসেছ।

২০১১ সােল যখন অধ াপক আবুল বারকাত এই গেবষণা কেরন, তখন িক  িতিন িসরডাপ িমলনায়তেন
মানবািধকার  কিমশেনর  চয়ারম ান,  িব িবদ ালেয়র  অধ াপকবৃ ,  িথতযশা  সাংবািদকবৃ সহ  ব াপক
মা েষর সামেন এই িরেপাটিট কাশ কেরন। এবং তৎকালীন সকল গণমাধ ম দািয় শীলতার সে  সকল
িরেপাট কাশ কেরিছল। তারপর গণমাধ ম িনয়িমতভােব, যখন য মা ষ যখান থেক দশ ছাড়েত বাধ
হে ,  তারা  িরেপাট  পেলই তা  কাশ  কের।  এবং  যখন যখােন  ঘটনা  ঘটেছ,  আপনারা  স কাজটা
দািয় শীলতার সে  করেছন।

ি য়া বেলন, আমােক ডেক িনেয় এেস বলল য, চেলন আমরা হায়াইট হাউেস যাব। তা আিম আর বুিঝ
নাই। হায়াইট হাউেস যােব, িঠক আেছ যােব। আিম জানতাম না য িসেডে টর সে  দখা হেব। তা
সবাই গািড়েত কের চেল গল। াম াউন দ াট অ া ােসডর অ াপলােয়ড, তার নতেৃ  আমরা গলাম।
িকছু ণ বসার পের নেত পারলাম, খুব নসান খুব গাছগাছ চলেতেছ য িবষয়টা কী। আমরা একটা েম
বসলাম। পােশর েমই িসেড ট আসেবন। তার সে  আমােদর দখা হেব কেয়ক িমিনেটর মেধ । তখন
ওই খােন িকছু েটাকল আেছ, সব ব াগট াগ সবিকছু দেখেটেক যেত হয়, কীভােব ব াজট াজ পরেত হয়,
স েলা  পের সবাইেক িসিরয়ািল িবিভ  ধরেনর না ািরং করা  হয়। িনেয় আমােদর দাড়ঁ করাল। তারপর

িসেড ট আসেলন। যখন অ রা কথা বলেছন দখলাম য অেনেকই কথা বলেছন। আমার ধারণা িছল না,
আমার মেন হেয়িছল য িতিন ( া ) একটা ব ব  দেবন, এই া ামটা আেমিরকােত হে ।
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