
ইসরােয়েলর সে  কী সংেযাগ ি য়া সাহার

ইসরােয়েলর পররা ম ী ইসরােয়ল কাৎজ [বােঁয়] ও বাহরাইেনর পররা ম ী শখ খািলদ িবন আহমাদ আল
খিলফার [ডােন] পছেন ি য়া সাহা [ গাল িচি ত] ছিব : সংগহৃীত

ইসরােয়েলর পররা ম ী ইসরােয়ল কাৎেজর সে  বাহরাইেনর পররা ম ী শখ খািলদ িবন আহমাদ আল
খিলফার বঠেক উপি ত িছেলন বাংলােদেশর িবতিকত ি য়া  সাহা। যু রাে র ওয়ািশংটেন  অ ি ত এ
বঠেক  ি য়া  সাহার  উপি িত  িনেয়   উেঠেছ।  দ  টাইমস  অব  ইসরােয়ল,  প ােল াইন  পা ,

আলজািজরা, মরে া িনউজসহ িবে র িবিভ  গণমাধ েম এ বঠেকর ছিব কািশত হয়। এেত দখা যায়, ই
পররা ম ীর করমদন করা ছিবর পছেন একিট টিবেল বেস আেছন ি য়া সাহা। ছিবিট দেখ অেনেক 
কেরেছন, ইসরােয়িল পররা ম ীর বঠেক ি য়া সাহার কাজ কী?

জানা গেছ, এ ছিবিট মূলত ইসরােয়িল পররা ম ীর টুইটাের পা  করা হেয়িছল। স ছিবেত ি য়া সাহার
উপি িত  িনেয়  নানা   উঠেছ।  অেনেক বলেছন,  তেব িক বাংলােদশিবেরাধী  গাপন  কােনা  এেজ ডা
বা বায়েনর িমশেনর ধারাবািহকতায়ই পূণ এ বঠেক ি য়া সাহার উপি িত? িব  গণমাধ েম কািশত
খবর েলার কাথাও বাংলােদশ বা ি য়া সাহা স  না এেলও এ ছিবর এই নারী য ি য়া সাহা এ িবষেয়
অেনকটাই িনি ত হওয়া গেছ। কারণ,  াে র সে  ি য়া সাহার য িভিডও ভাইরাল হেয়েছ সখােনও
ি য়া  একই সােজ িছেলন। একই শািড়,  শাখঁা  ও ঘিড়। এমনিক,  িভিডওেত তার শরীের জড়ােনা  কােলা
কাটিট এ  ছিবেত চয়াের  দখা  যাে ।  এর  আেগ  ১৭ জলুাই মািকন  িসেড ট ডানা  া  ধমীয়
াধীনতা ও সিহ তুার িবষেয় তার কাযালেয় িবে র িবিভ  ধমীয় নতা ও িতিনিধর সে  কথা বেলন।
সখােন ি য়া সাহা িনেজেক বাংলােদিশ পিরচয় িদেয় া েক বেলন, ‘বাংলােদেশ ায় ৩ কািট ৭০ লাখ
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িহ - বৗ -ি ান িনেখাজঁ রেয়েছন। দয়া কের আমােদর সাহায  ক ন। আমরা আমােদর দেশই থাকেত
চাই। এখেনা  সখােন  ১ কািট ৮০ লাখ সংখ ালঘু রেয়েছন। দয়া  কের আমােদর সাহায  ক ন। আিম
আমার ঘরবািড় হািরেয়িছ। তারা আমার ঘরবািড় ািলেয় িদেয়েছ এবং জিমজমাও দখল কেরেছ। িক  এর
কােনা িবচার হয়িন।’ কারা জিম ও ঘরবািড় দখল কেরেছ- তা া  জানেত চাইেল ি য়া সাহা বেলন, ‘সব

সময়  রাজৈনিতক আ েয়  থাকা  মুসিলম মৗলবাদী  সংগঠন েলা  এসব কেরেছ।’  এর  পরই বাংলােদেশ
িতবােদর ঝড় ওেঠ। আর এবার য ছিবিটর কথা বলা  হেয়েছ,  সই অ ানিটও একই িদন অথাৎ ১৭

জুলাইেতই হেয়েছ। একই িদেন হাই াফাইল আরও একিট বঠেক ি য়া সাহার উপি িত জনমেন সংশয়
তির কেরেছ। এিদেক ইসরােয়িল পররা  ম ণালয় এক িববৃিতেত বেলেছ,  এ বঠক অ ােনর পছেন

মািকন পররা  দফতর সম য়েকর ভূিমকা  পালন কেরেছ। মািকন পররা ম ী  মাইক পে ও আেয়ািজত
ধমীয় াধীনতা শীষক সে লেনর অংশ িহেসেব এ বঠক অ ি ত হয়। সে লেন ইরান ও আ িলক মিক
িনেয়ও  আেলাচনা  হয়।  আেলািচত  ছিবিট  ১৮  জলুাই  বৃহ িতবার  টুইটাের  শয়ার  কের  ইসরােয়িল
পররা ম ী  ইসরােয়ল  কাৎজ  িলেখেছন,  ‘গতকাল  আিম  বাহরাইেনর  পররা ম ীর  সে  কা  বঠক
কেরিছ। িতিন পার  উপসাগরীয় দশ েলার সে  স ক এিগেয় িনেত ইসরােয়িল ধানম ীর সে  কাজ
করেবন।’ কাৎজ য টুইটার পা  িদেয়েছন তােত দখা যাে , িতিন ও বাহরাইেনর পররা ম ী পাশাপািশ
দািঁড়েয় আেছন এবং হাসাহািস করেছন। আর তােদর িঠক পছেনই বেস আেছন বাংলােদেশর ি য়া সাহা।
তার নতনু এ ছিবিট স েক একিট িবষয় খয়াল করার মেতা। তা হে , াে র সে  সা ােতর িবষয় ও
পররা ম ীর আেয়ািজত নতনু ছিবর এই সে লেনর িবষয়ব  একই। আর তা হে  ধমীয় াধীনতা। য

ি য়ায় াে র সে  বঠেক উপি ত থেকেছন, একই ি য়ায় হয়েতা পররা  ম ণালেয়র সই সে লেন
যাগ িদেয়েছন ি য়া সাহা। তেব াে র সে  কথা বলেত িগেয় িতিন য িনল  িমথ াচার কেরেছন, এই

সে লেনও তমন িকছু কেরেছন িকনা সটাই সবাইেক ভাবাে । সখােন ি য়া সাহা বফাসঁ কােনা ম ব
কেরেছন  িকনা  তা  যাচাই  করা  স ব হে  না।  এ  ব াপাের সরকােরর  িবিভ  সং া  খাজঁখবর িনে ।
ইসরােয়িল পররা ম ীর সে  িতিন আলাদা বঠক ও কথা বেলেছন িকনা স িবষেয়ও খাজঁখবর নওয়া
হে । কােনা কােনা মহল ি য়া সাহার এ কমকা ক আ জািতক ষড়যে র অংশ বেল মেন করেছ। হঠাৎ
কেরই আেলাচনায় উেঠ আসা এই নারীর িব ে  রা ে াহ মামলা করারও উেদ াগ নওয়া হয়। আদালত
সই মামলা আমেল না িনেলও ি য়া সাহােক িজ াসাবাদ কের িবচােরর আওতায় আনার ঘার দািব উেঠেছ

সাধারণ মা েষর মেধ ।
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