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ি য়ার িম া দািবর েপছেন মািক র্ন দূতাবােসর দুরিভসি  রেয়েছ 
 জেয়র সে হ 

িবেশষ িতিনিধ ॥ জািতর িপতা ব ব র েদৗিহ  o ধানম ী েশখ হািসনার ত  o েযাগােযাগ যুি  িবষয়ক uপেদ া সজীব 
oয়ােজদ জয় বেলেছন, মািক র্ন ে িসেড  েডানা  াে র কােছ ভয় র িম া কথা বেলেছন ি য়া সাহা। তেব মািক র্ন ে িসেড  
েডানা  া  o তার সরকার a  েদেশর aভয্ রীণ িবষেয় হ ে প করার নীিতেত িবশব্াসী নন। তারা e ধরেনর ভয় র িম া 
দািব িবশব্াস করার মেতা েবাকাo নন। তেব eর েপছেন মািক র্ন দূতাবােসর ‘দুরিভসি ’ রেয়েছ বেল সে হ কাশ কেরন িতিন।  

রিববার সজীব oয়ােজদ জয় েফসবুেক তার েভিরফাiড েপেজ েলখা eক েপাে  eমন সে হ েপাষণ কেরন। সজীব oয়ােজদ জয় 
িলেখেছন, গত িনব র্াচেনর পর আিম eকটু িবরিত েনi, তাi ei েপেজo কম েপা  করা হয়। িক  সা িতক িকছু ঘটনার 
পিরে ি েত আমার িকছু বলা uিচত বেল মেন হেলা। আপনারা হয়ত েদেখেছন মািক র্ন ে িসেড  েডানা  াে র কােছ ি য়া 
সাহার ভয় র o িম া দািব। uিন বেলেছন, বাংলােদশ েথেক নািক 4 েকািট 81 লাখ ধম য় সংখয্ালঘুরা ‘গােয়ব’ বা ‘গুম’ হেয় 
েগেছন। ায় 5 েকািটর কাছাকািছ েয সংখয্ািট uিন বলেছন তা আমােদর মহান মুি যুে  শহীদেদর সংখয্ার 21 গুেণরo েবিশ, আর 
িদব্তীয় িবশব্যুে  িনহতেদর সংখয্ার কাছাকািছ। eত মানুষ গুম হেলা সবার aজাে ? 4 েকািট 81 লাখ মানুষ গােয়ব হেলা েকান ত  
মাণ ছাড়াi? 

জয় িলেখেছন, ি য়া সাহােক আেমিরকায় পাঠােনা হয় বাংলােদেশ মািক র্ন দূতাবােসর মেনানয়েন। aেনক সমােলাচনার পর আজ 
তারা (মািক র্ন যু রা ) eকিট িববৃিত িদেয়েছন। েসখােন তারা বেলেছন তারা aংশ হণকারীেদর কথাবাত র্ার oপর েকান িবিধিনেষধ 
আেরাপ কেরন না। িক  যখন তােদর eকজন মেনানীত aংশ হণকারী তােদরi রা ধােনর কােছ েকান ভয় র িম া ব  
িদেলন, তােদর uিচত িছল তাৎ িণকভােব তার িতবাদ জানােনা, যা তারা কেরনিন।  

ব ব র েদৗিহ  জয় মেন কেরন, e িবষয়িট েথেক িক  মািক র্ন দূতাবােসরi দুরিভসি  কাশ পায়। তারা েজেনশুেনi ি য়া সাহােক 
বাছাi কের, কারণ তারা জানেতা uিন e ধরেনর ভয় র িম া ম  করেবন। ei ধরেনর কােজর েপছেন eকটাi কারণ িচ া করা 
যায়, মানিবকতার েদাহাi িদেয় আমােদর ei a েল েসনা aিভযােনর ে  ত করা। মেন রাখা ভাল কেয়কিদন আেগi মািক র্ন 
eক কংে স ান eকিট ব ে  বেলিছেলন, বাংলােদেশর িময়ানমােরর রাখাiন রাজয্ দখল করা uিচত। 

সজীব oয়ােজদ জয় বেলন, ‘মািক র্ন দূতাবাস েয আoয়ামী লীগ িবেরাধী তা নতুন িকছু নয়। তােদর সব aনু ােনi জামায়াত 
েনতাকম রা o যু াপরাধীরা িনয়িমত আমি ত হেতন। ি য়া সাহার িম া ব েক েক  কের বাংলােদেশ তােদর সরাসির আিধপতয্ 
িব ােরর ষড়য  পির ারভােবi ল য্ করা যাে ।’ ি য়া সাহার িম া ব  যু রা  িবশব্াস করেব না বেল মেন কেরন জয়। িতিন 
বেলন, ‘েসৗভাগয্বশত, মািক র্ন ে িসেড  েডানা  া  o তার সরকার a  েদেশর aভয্ রীণ িবষেয় হ ে প করার নীিতেত 
িবশব্াসী নন।’ 

 


