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ব ব রু পলাতক খিুনেদর কন দেশ িফিরেয় আনা হে  না- এ িনেয় জাতীয় সংসেদ ু  িতি য়া
ব  কেরেছন সরকাির দল আওয়ামী লীেগর সংসদ সদ  ও দলিটর সভাপিতম লীর সদ  মাহা দ
নািসম। বধুবার জাতীয় সংসেদ পেয় ট অব অডাের দািঁড়েয় িতিন এ কথা বেলন।

মাহা দ  নািসম  বেলন,  ‘ব ব েুক হত ার পর খুিনরা  দীঘিদন িবচােরর বাইের িছল।  খুিন  মা াক,
িজয়াউর রহমান এেদর িবচােরর পথ ব  কের রেখিছল। িক  শখ হািসনা ১৯৯৬ সােল মতায় আসার
পর এেদর িবচােরর ব ব া কেরন। তেব এখনও কেয়কজন খুিন যু রা , কানাডা ও যু রােজ  পািলেয়
আেছ। সখােন বেস এরা সরকার উৎখােতর চ া  করেছ। অথচ এরা মানবতার কথা বেল।’

নািসম বেলন, ‘নরূ চৗধরুী,  রশীদ এরা কীভােব ওই সব দেশ পািলেয় থােক। এেদর দেশ িফিরেয়
আনেত হেব।’ এ সময় আইনম ী, পররা ম ীর দিৃ  আকষণ কের নািসম বেলন, ‘এেদর দেশ িফিরেয়
এেন িবচােরর রায় কাযকর করার ব ব া করেত হেব। তােদর কন িফিরেয় আনা হে  না। ওই দশ েলা
কন এেদর িফিরেয় িদে  না। এেদর িফিরেয় আনার ব াপাের এখন পয  কী কী ব ব া নয়া হেয়েছ তা

সংসেদ জানােত হেব। এসব খিুনেক িফিরেয় আনা না হেল তারা নতুন কের চ া   করেব।’
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