
ি িটশ আদ

ি েটেন
েমেহদী হাস

aনুেমািদত 
ে ার কের
েবিশ সময় প
িতিন দািব 
আoয়ামী লী
িফরেল তাঁর 

ি িটশ সব্রা
েসখােনo ত
পয র্ােলাচনা ক
eবং বাংলােদ

েবিশর ভাগ 
হেয়েছ। মাম
েফরত না পা

ei িতেবদ
ছ নাম বা ন
aয্া  aয্াসা
(দশ র্নাথ ) িভ
িবeনিপর e
রাজনীিতেত 
পিরবার িবe

দালেতর 66 রায়

ন আ য় ে
সান    

েময়ােদর েচেয় 
রিছল যু রাজয্ পু
পর 3127 সােলর
কেরন, বাংলােদ
ীেগর করা মামলা
জ  বড় িবপদ 

 দ র oi ি
তা খািরজ হেয়েছ
কের েদখা েগেছ
েদেশ েফরা তােদ

মামলার রায় হে
মলার নিথ ে েট

পাঠােনার আেবদন

দেনর শুরুেত uে
নােমর আ রo

সাiলাম েচমব্ার) শু
িভসায় ি েটেন িগ
eকজন সদ  বে
সি য় হেয় uঠ

eনিপেত সি য়। 

রিববার । 

ায় পয র্ােলাচনা 

েপেত রাজ

েবিশ সময় aব
পুিলশ। eর পর 
লর 6 eি ল হঠাৎ
দেশ িতিন িবeন
ায় তাঁর িবরুে  
aেপ া করেছ।

ি র আেবদন 
ছ। যু রােজয্ আ
ছ, যু রােজয্ আ
দর জ  িবপ নক

েয়েছ 3119 েথে
ট েদখা যায়, বাং
ন কেরন। 

ে খ করা ি র
o u  রাখা হেয়
শুনািনেত aংশ 
িগেয়িছেলন। তাঁর
েল দািব কেরন। 
ঠিছেলন। িক  যু

32 eি ল 312৯

জৈনিতক 

ব ান করার সে
েথেক তাঁর িনয়ি
ৎ িতিন িনেজেক
নিপ করেতন। িস
ে াির পেরায়ান
 

তয্াখয্ান করার 
আ েয়র জ  তাঁ

েয়র জ  িকছু
ক বেল দািব করে

েক 3129 সােলর
ংলােদেশ কারাগা

র মামলািট eতi 
য়েছ। আ েয়র 
েনoয়া আেবদনক
র িভসার েময়াদ 
তাঁর আেরা দািব

যু রােজয্ যাoয়া
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চাতুরী 

 

েহ eবং চুিরর
িমত হািজরা েদo

ক িবeনিপর কম  
িসেলট a েলর 
না জাির হেয়েছ

পর িতিন aিভ
ারঁ মেতা aধ র্শত

ি  িনেজেদর 
রেছ। 

লর মে । িকছু ম
ার o মানবািধকা

শ র্কাতর েয আ
জ  গত বছেরর
কারীর জ  2৯৯
িছল 3123 সােল

িব, 3121 সােল 
ার পর িবeনিপর

 

37। 25 শাবান 

দােয় eক বাংল
oয়ার বা বাধকত
েঘাষণা কের যু
eকিট iuিনয়ন

। হুমিকর মুেখ e

ভবাসনসং া  u
তািধক বাংলােদিশ
র িবেরাধী রাজৈন

মামলা নতুন কের
ার পিরি িত নাজু

আদালেতর িনেদ
র 37 জুন যু র
৯4 সােল বাংলাে
লর জানুয়াির পয
িতিন iuিনয়ন ছ
র সে  তাঁর স

2551 

লােদিশেক 3124
কতা িছল। oi ে

রােজয্ আ য় ে
ন ছা দেলর সভ
e েদেশ তাঁর পির

u  আদালেতo 
িশর আেবদেনর ি
নিতক কম , িবেশ

র শুনািনর জ  a
জুক থাকার aজুহ

দ র্েশ মামলার নিথ
রােজয্র u তর 
ােদেশ। 29 বছর
য র্ । আ েয়র আ
ছা দেলর সভাপ
ৃ তা কেমেছ।

4 সােলর 2৯ েফ
ে ােরর িতন বছ
েচেয় বেসন। আ
ভাপিতo িছেলন 
িরবারo ঘরছাড়া

আেবদন কেরিছ
িবষেয় আদালেত
শষ কের িবeনিপ

a  আদালেত প
জুহাত েদিখেয়o a

িথেত তাঁর নাম, e
াiবুয্নােল (iিম

র বয়েস িতিন িভ
আেবদেন িতিন িন
পিত িছেলন eবং
 তেব বাংলােদে

ফ য়াির 
বছেররo 
আেবদেন 

িতিন। 
। েদেশ 

িছেলন। 
তর রায় 
পর কম  

পাঠােনা 
aেনেক 

eমনিক 
িমে শন 
িভিজটর 
িনেজেক 

েমi 
েশ তাঁর 



oi আেবদনকারী তাঁর আেবদেন জানান, ানীয় আoয়ামী লীগ সদ রা তাঁর িবরুে  মামলা কেরেছ eবং ে াির পেরায়ানাo জাির 
হেয়েছ। তাঁর েখাঁেজ তাঁর পিরবারেক হুমিক েদoয়া হে । e কারেণ তাঁর ভাiেয়রা আ েগাপেন চেল েগেছ। েবােনর পড়ােলখাo 
ব । আoয়ামী লীেগর কম রা তাঁেক হতয্ার েচ াo কেরিছল বেল দািব কের oi ি  যু রােজয্ আ য় চান। 

তেব ি িটশ সব্রা  দ র তাঁর আেবদেন u ািপত যুি গুেলা aসংগিতপূণ র্ বেল খািরজ কের েদয়। iuিনয়ন ছা দল সভাপিত িহেসেব 
তাঁর দািয়তব্ কী িছল, েস িবষেয়o হণেযাগয্ u র িদেত পােরনিন িতিন। গত েসে মব্র মােস u তর াiবুয্নােলর ে িসেড  
জাি ন েলiন oi ি র েদoয়া aেনক ত  o যুি  হণেযাগয্ নয় বেল তাঁর আেবদন খািরজ কের েদন রােয়। oi ি র পে  
যু রাজয্ িবeনিপর সভাপিত িচিঠ িদেয় তাঁেক যু রােজয্ তাঁর দেলর সি য় কম  বেল দািব কেরিছেলন। aথচ আেবদনকারীi 
আদালতেক বেলেছন েয যু রােজয্ যাoয়ার পর নানা কারেণ িতিন িবeনিপেত সি য় থাকেত পােরনিন। িবচারক e স েক র্ 
িলেখেছন, যু রাজয্ িবeনিপর সভাপিত যিদ oi আেবদনকারী স েক র্ সিতয্i জানেতন বা কখেনা সরাসির েদখা করেতন, তেব 
িতিন বুঝেত পারেতন েয oi ি  েকােনািদন িবeনিপ কেরনিন। 

আেরা বড় জািলয়ািত ধরা পেড় িসেলেট দােয়র করা কিথত মামলা িনেয়। আ েয়র জ  আেবদনকারী ি  েয তািরখ o মামলার 
ত  িদেয়েছন, e েদেশ ি িটশ হাiকিমশেনর িতিনিধরা থানায় িগেয় eর সতয্তা পানিন। আেবদনকারী e িবষেয় দািব কেরিছেলন, 
বাংলােদেশ eমনিট হয়। মামলার আসল ত  লুিকেয় রাখা হয়। িক  oi মামলার ত  জানােত পুিলশ েযভােব ি িটশ হাiকিমশন 
কম র্কত র্ােদর সহায়তা কেরেছ, তােতo oi আেবদনকারীর যুি  েটেকিন। 

আেরকিট মামলার রােয় েদখা যায়, iংেরিজেত ‘eস eiচ’ আ েরর eক বাংলােদিশ 2৯৯9 সােল aৈবধভােব যু রােজয্ েবশ 
কের আ য় েচেয়িছেলন। তাঁরo দািব, িতিন িবeনিপ করেতন eবং e কারেণi আoয়ামী লীগ তাঁর িবরুে  eকািধক িম া মামলা 
েদয়। eক মামলায় তাঁর সাত বছেরর সাজাo হেয়েছ। েদেশ িফরেল িতিন হয়রািন o িনয র্াতেনর িশকার হেবন বেল তাঁর আশ া। 

ি িটশ সব্রা  দ র তাঁেক আ য় েদoয়ার েযৗি কতা খুেঁজ পায়িন। eর িবরুে  ‘eস eiচ’ যখন (3115 সােল) যু রােজয্র 
aয্াসাiলাম aয্া  iিমে শন াiবুয্নােল আিপল কেরন, তত িদেন বাংলােদেশ িবeনিপ রা মতায়। eর পরo েফরার আ হ না 
েদিখেয় বরং e েদেশর কারাগাের িনয র্াতন হoয়ার যুি  েদিখেয় ি েটেন আ য় চান িতিন। ি িটশ াiবুয্নােল ‘eস eiচ বনাম 
সব্রা ম ী’ মামলায় বাংলােদেশর কারাগার পিরি িত eবং ঝুিঁকo িবে ষণ করা হয়। েশষ পয র্  আদালত পয র্েব েণ বেলেছন, ‘eস 
eiচ’ তাঁেক যু রােজয্ আ য় েদoয়ার েযৗি কতা মাণ করেত পােরনিন। e কারেণ মানবািধকােরর aজুহােত িতিন আ য় েপেত 
পােরন না। 

3121 সােলর েসে মব্ের যু রােজয্র u তর আদালত (aয্াসাiলাম aয্া  iিমে শন াiবুয্নাল) শামসুল হক নােমর eক 
বাংলােদিশর আেবদন তয্াখয্ান কেরিছেলন। িতিনo িনেজেক িবeনিপর কম  দািব কের uে খ কেরিছেলন, েদেশ িফরেল 
রাজৈনিতক কারেণ তাঁেক হতয্া করা হেত পাের। তেব আদালত রােয় বেলেছন, মানিবক কারেণ আ েয়র জ  শামসুল হেকর 
যুি গুেলা হণেযাগয্ নয়। 

3124 সােলর 6 জুলাi যু রােজয্র u তর আদালেতর (aয্াসাiলাম aয্া  iিমে শন াiবুয্নাল) আেরক রােয় আবদুল হা ান 
নােমর eক বাংলােদিশর আ েয়র আেবদন খািরজ হয়। িতিন িনেজেক িবeনিপর সমথ র্ক িহেসেব uে খ কের দািব কেরন, িতিন 
eকিট হতয্া মামলার সা ী। e কারেণ আoয়ামী লীেগর কম রা তাঁেক হুমিক িদে । বাংলােদেশ েফরা তাঁর জ  িবপ নক। তেব 
আদালত রােয় বেলেছন, বাংলােদেশ িফরেল জীবন হুমিকেত পড়ার দািব মাণ করেত থ র্ হেয়েছন আবদুল হা ান। 

গত 6 নেভমব্র eক রােয় িবeনিপর কম  বেল দািব করা ‘eস e’ নােমর (আ র) eক ি র যু রােজয্ আ েয়র আেবদন 
তয্াখয্াত হয়। িতিনo দািব কেরিছেলন, বাংলােদেশ িফরেল তাঁর জীবন িবপ  হেব। যু রােজয্র আদালত oi দািব হণ 

কেরনিন। 

 


