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সাক্ষাৎকার ► প্রিয়া সাহা 

২০০১-এ ৯৪ প্রিন ধরর সংখ্যালঘু প্রনর্ যাতন চরলপ্রিল 

প্রিরেষ িপ্রতপ্রনপ্রধ    

যুক্তরারের প্রিপ্রসরেন্ট প্রোনাল্ড ট্রারের কারি সংখ্যালঘু প্রনর্ যাতন ও হাপ্রররয় র্াওয়ার তথ্য তুরল ধরর আরলাপ্রচত-সমারলাপ্রচত প্রিয়া 

সাহা আিারও মরন কপ্রররয় প্রিরলন ২০০১ সারলর প্রনি যাচন-পরিতী সপ্রহংসতার কথা। গতকাল রপ্রিিার প্রিরকরল প্রেপ্রলর ারন প্রতপ্রন 

কারলর কণ্ঠরক িরলন, ২০০১ সারল প্রনি যাচনপরিতী সপ্রহংসতার সময় োনা ৯৪ প্রিন সংখ্যালঘুরির ওপর প্রনর্ যাতন চালারনা হরয়প্রিল। 

আজরকর িধানমন্ত্রী প্রেখ হাপ্রসনা তখন প্রিররাধীিলীয় প্রনতা প্রিরলন। এ প্রিরে সংখ্যালঘুরির রক্ষায় তখন প্রতপ্রন প্রিশ্বসম্প্রিারয়র িপ্রত 

আহ্বান জাপ্রনরয়প্রিরলন। 

প্রর্রকারনা অন্যারয়র প্রিরুরে প্রর্রকারনা জায়গায় প্রর্ কথা িলা র্ায় এটি প্রতপ্রন প্রেখ হাপ্রসনার কাি প্রথরক প্রেরখরিন িরলও িাপ্রি কররন 

প্রিয়া সাহা। প্রতপ্রন িরলন, প্রিপ্রসরেন্ট ট্রারের সরে তঁর করয়ক প্রসরকরের করথাপকথন আর এই প্রিপ্রেও অনলাইরন িপ্রিরয় প্রিরয় ঘৃণ্য 

িচারণা চাপ্রলরয় প্রকান প্রগাষ্ঠী লািিান হরত প্রচরয়রি, তা খপ্রতরয় প্রিখা প্রহাক। প্রতপ্রন িরলন, ‘র্ারা আমার প্রিরুরে প্রমপ্রিল, মানিিন্ধন, 

সংিাি সরেলন কররি, িাংলারিেো প্রর্মন তারির, প্রতমপ্রন আমারও। আপ্রম আমার প্রিরে প্র রার অরপক্ষায় আপ্রি।’ 

এক িরের জিারি প্রিয়া িরলন, ৩৭ প্রমপ্রলয়ন িা প্রতন প্রকাটি ৭০ লাখ সংখ্যালঘু ‘প্রেস-অযাপ্রপয়াে য’ হওয়ার অথ য প্রতপ্রন বুপ্রিরয়রিন 

‘ক্রমাগতিারি হাপ্রররয় র্াওয়া’ প্রহরসরি। ১৯৪৭ সারল প্রিেিারগর পর জনসংখ্যার সরকাপ্রর প্রহসাি প্রিখরলই এটি স্পষ্ট হরি। আর র্প্রি 

১৯০১ সাল প্রথরক প্রহসাি ধরা হয়, তাহরল এ সংখ্যা চার প্রকাটি ৯০ লাখ হরি। 

প্রিয়া সাহা িরলন, ‘সরকাররর পপ্ররসংখ্যান অনুর্ায়ী, ১৯৪৭ সারল এ প্রিরে প্রহন্দু, প্রিৌে, প্রিস্টান ও প্রিপ্রিন্ন নৃরগাষ্ঠীর সিস্য প্রিল ২৯.৭ 

েতাংে। ২০১১ সারলর জপ্রররপ তা প্রনরম এরলা ৯.৬ েতাংরে। িাংলারিরের জনসংখ্যা এখন িায় ১৮ প্রকাটি। পপ্ররসংখ্যান অনুর্ায়ী, 

িাংলারিরে প্রতা এখন সংখ্যালঘুর সংখ্যা িয় প্রকাটি ১৮ লাখ ৫০ হাজার হওয়ার কথা প্রিল। প্রকন্তু িাংলারিরে িতযমারন সংখ্যালঘুর 

সংখ্যা এক প্রকাটি ২৯ লাখ। অথ যাৎ চার প্রকাটি ৮৯ লাখ ৫০ হাজার হওয়ার কথা প্রিল।’ 

প্রিয়া সাহা িরলন, ‘আজ ৩৭ প্রমপ্রলয়ন প্রনরয়ই শুধু কথা হরে। অথচ সংখ্যালঘুরির িাপ্রিঘর িখল, উরেি হরে, তা প্রনরয় প্রকউ িলরি 

না।’ ২০০১ সারল জামায়াত প্রনতা প্রিলাওয়ার প্রহাসাইন সাঈিী প্রপররাজপুরর এমপ্রপ থাকার সময় িাপ্রিঘর আক্রান্ত ও িখল হওয়ার 

তথ্য তুরল ধররন প্রতপ্রন। 

প্রিয়া িরলন, ‘গত ২ মাচ য প্রপররাজপুরর আমার িাপ্রিরত অপ্রিসংরর্ারগর খির পরপ্রিন প্রিপ্রিন্ন সংিািমাধ্যরম িকাপ্রেত হরয়প্রিল। প্রস 

সময় প্রকউ এ প্রনরয় িে প্রতারলপ্রন। অথচ ট্রারের সরে কথা িলার পর প্রসই আগুনরক সাজারনা নােক িলরি! প্রখঁজ প্রনরয় সতযো 

জানুন।’ 

তঁর িক্তরের জন্য সংখ্যালঘুরির প্রকন হুমপ্রক প্রিওয়া হরে, তা প্রনরয় িে প্রতারলন প্রিয়া। প্রতপ্রন িরলন, ‘প্রকন তারির মুখ প্রচরপ প্রমথ্যা 

িলরত িাধ্য করা হরে? প্রকন ঢাকায় আমার িাসায় তালা প্রিওয়ার প্রচষ্টা চলরি?’ 

প্রিয়া আররা িরলন, ‘প্রকছু গণমাধ্যম আমার পপ্ররিাররর সিস্যরির িপ্রি িকাে করর তারির জীিন ঝুপঁ্রকরত প্র রলরি। আমার 

পপ্ররিাররর সিস্যরা প্রতা প্রকারনা অপরাধ কররপ্রন।’ 

একজন প্রিরিপ্রে রােিধারনর কারি প্রিষয়টি িলা ঠিক হরয়রি প্রক না জানরত চাইরল প্রিয়া সাহা িরলন, ‘আপ্রম চাই না, িাংলারিে 

আ গাপ্রনস্তান, পাপ্রকস্তারনর মরতা প্রহাক।’ িাংলারিে ও যুক্তরাে সন্ত্রাস ও সপ্রহংস উগ্রিাি িমরন সহরর্াপ্রগতা করর। প্রস িািনা প্রথরকই 

প্রতপ্রন মরন কররন, সংখ্যালঘুরির রক্ষায় দুই প্রিরের সহরর্াপ্রগতার কথা িরলরিন। 

প্রিয়া সাহা িরলন, ট্রারের সরে তঁর সাক্ষাৎ ও করথাপকথন প্রনরয় অপিচার ও ষির্ন্ত্র করররি প্রমৌলিািী ও উগ্রিািীরিরই একটি 

চক্র। আর অরনরক না প্রিারি তারত জপ্রিরয়রি। প্রতপ্রন িরলন, ‘আপ্রম প্রতা সরকাররর পপ্ররসংখ্যান ধররই কথা িরলপ্রি। সরকার িলুক, 

আমার প্রকান িক্তেটি অসতয? আপ্রম রাে িা সরকাররর প্রিরুরে প্রকারনা কথা িপ্রলপ্রন। সরকার প্রকন আমার িক্তে প্রনরয় ষির্রন্ত্রর 

 ঁরি পা প্রিল?’ 


