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যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় পাৈতৈ তিচারপতি তিৈহা 

কাৈাডার কর্তপৃক্ষ িাষ্ট্রক রাজনৈতিক আশ্রয় দেিার ব্যাপাষ্ট্রর কাগজপত্র তিতর দেষ্ট্রক িিতকছুষ্ট্রি ইতিিাচক িাড়া 

তেষ্ট্রয়ষ্ট্রে িষ্ট্রল এি দক তিৈহা জাতৈষ্ট্রয়ষ্ট্রেৈ। ৪ জুলাই তিতৈ স্থলপষ্ট্রে কাৈাডায় প্রষ্ট্রিশ কষ্ট্ররৈ 

 

এি দক তিৈহা 

িাষ্ট্রিক প্রধাৈ তিচারপতি সুষ্ট্ররন্দ্র কুমার তিৈহা কাৈাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় প্রােৈৃা কষ্ট্ররষ্ট্রেৈ। এর আষ্ট্রগ তিতৈ যুক্তরাষ্ট্রে অিস্থাৈ 

করতেষ্ট্রলৈ। তিতিতি িাাংলাষ্ট্রক এক িাক্ষাৎকাষ্ট্রর তিতৈ জাতৈষ্ট্রয়ষ্ট্রেৈ, যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রষ্ট্রয়র আষ্ট্রিেৈ গৃহীি ৈা হওয়ায়, গি ৪ জুলাই তিতৈ 

িার স্ত্রীিহ স্থলিীমান্ত তেষ্ট্রয় কাৈাডায় ঢুষ্ট্রক রাজনৈতিক আশ্রষ্ট্রয়র আষ্ট্রিেৈ কষ্ট্ররষ্ট্রেৈ। ২০১৭ িাষ্ট্রল িাংতিধাষ্ট্রৈর দ াড়শ িাংষ্ট্রশাধৈী 

িাতিল িাংক্রান্ত একটি মামলার আতপষ্ট্রলর রায়ষ্ট্রক দকন্দ্র কষ্ট্রর ক্ষমিািীৈ আওয়ামী লীগ এিাং িরকাষ্ট্ররর কাে দেষ্ট্রক প্রচন্ড চাষ্ট্রপর মুষ্ট্রে 

তিচারপতি তিৈহা পেিযাগ কষ্ট্রর দেশ দেষ্ট্রড় যাৈ িষ্ট্রল অতিষ্ট্রযাগ রষ্ট্রয়ষ্ট্রে। 'এ দরাষ্ট্রকৈ তিম' ৈাষ্ট্রম িার দলো একটি িইষ্ট্রয় তিতৈ দি 

িময়কার ঘটৈািতল তিস্তৃিিাষ্ট্রি ির্ৈৃা কষ্ট্ররষ্ট্রেৈ। তিতিতির এক প্রষ্ট্রের জিাষ্ট্রি তিচারপতি তিৈহা িষ্ট্রলৈ, 'যুক্তরাষ্ট্রে এষ্ট্রিই তকন্তু িষ্ট্রে 

িষ্ট্রে আতম রাজনৈতিক আশ্রয় দৈইতৈ। এই তচন্তা আমার মাোয়ই আষ্ট্রিতৈ দয আতম অযািাইলাম দৈি। তকন্তু যেৈ আমার িইটা 

প্রকাতশি হষ্ট্রে, দি িময় তিতড তলকড আউট হষ্ট্রয় দগল, িেৈই দগাষ্ট্রয়ন্দা িাংস্থার দলাকজৈ আমার ওয়াইফষ্ট্রক দপ্রিার তক্রষ্ট্রয়ট করল 

এটা প্রকাশ ৈা করষ্ট্রি। িেৈই আতম আষ্ট্রমতরকায় অযািাইলাম চাইলাম।' 'আষ্ট্রমতরকাষ্ট্রি অযািাইলাম চাওয়ার পষ্ট্রর, একজৈ িাষ্ট্রিক 

প্রধাৈ তিচারপতি, এিাং আতম দযটা দেইম করতে ইট ইজ িাষ্ট্রপাষ্ট্রটডৃ িাই ডকুষ্ট্রমন্টি। যষ্ট্রেষ্ট কারর্ োষ্ট্রক অযািাইলাম অযাকষ্ট্রিপ্ট 

করার জন্য। তকন্তু দুঃেজৈক হষ্ট্রলও িিয আষ্ট্রমতরকাষ্ট্রি িারা দই/তিৈ মাি তকছু করল ৈা। এরপর এটা দডফারড করল ইৈষ্ট্রডতফতৈট 

তপতরয়ষ্ট্রডর জন্য। দুঃেজৈক হষ্ট্রলও িিয দেড় িেষ্ট্ররও িারা দকাষ্ট্রৈা তিদ্ধান্ত দেয়তৈ।' ২০১৮ িাষ্ট্রল িার আত্মজীিৈীমূলক িই 'এ 

দরাষ্ট্রকৈ তিম' প্রকাষ্ট্রশর পর ওয়াতশাংটষ্ট্রৈ িাংিাে িষ্ট্রেলৈ কষ্ট্রর তিচারপতি তিৈহা জাতৈষ্ট্রয়তেষ্ট্রলৈ, িাাংলাষ্ট্রেষ্ট্রশ িার জীিষ্ট্রৈর ঝুঁতকর 

কারষ্ট্রর্ তিতৈ যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় দচষ্ট্রয়ষ্ট্রেৈ। দি িময় তিতিতিষ্ট্রক দেয়া িাক্ষাৎকাষ্ট্রর তিতৈ িষ্ট্রলতেষ্ট্রলৈ, অষ্ট্রৈক তিধা-িন্দ্ব তৈষ্ট্রয় 

তিতৈ এই আশ্রয় দচষ্ট্রয়ষ্ট্রেৈ। শুক্রিার তিতৈ জাতৈষ্ট্রয়ষ্ট্রেৈ, এক পযাৃষ্ট্রয় িার স্ত্রী অসুস্থ হষ্ট্রয় পষ্ট্রড়ৈ। তিতৈ িষ্ট্রলৈ, 'আমার দযষ্ট্রহতু দকাষ্ট্রৈা 

স্ট্যাটাি তেল ৈা, আমার দকাষ্ট্রৈা ইন্সু্যষ্ট্ররন্ তেল ৈা। ফাইৈাতন্য়াল িাষ্ট্রপাট ৃ তকছু িন্ধু-িান্ধিরা করি, িই-এর তকছু রয়যালটি 

দপষ্ট্রয়তেলাম, এটা তেষ্ট্রয় দমতডষ্ট্রকল তিটষ্ট্রমন্ট করতেলাম। এই কারষ্ট্রর্ অষ্ট্রৈক তচন্তা-িািৈা কষ্ট্রর কাৈাডায় আিার তচন্তা-িািৈা করলাম।' 

তিচারপতি তিৈহা এর আষ্ট্রগ জাতৈষ্ট্রয়তেষ্ট্রলৈ, তিতৈ দেষ্ট্রশ তফরষ্ট্রিৈ। দিই পতরকল্পৈা তক এেৈ স্থতগি? এমৈ প্রষ্ট্রের জিাষ্ট্রি তিতৈ 

িষ্ট্রলৈ, 'শুষ্ট্রৈৈ যেৈ প্রধাৈ তিচারপতি তেলাম, দি িময় যতে আমাষ্ট্রক গৃহিতন্দ রাো হয়, দেড় পের পর আমাষ্ট্রক একটা মামলা তেষ্ট্রয় 

তেল, িাষ্ট্রের (িরকার) ইৈষ্ট্রটৈশৈ যতে িাষ্ট্রলা োকি িাহষ্ট্রল দিা এটা করি ৈা।' টাকা পাচার িাংক্রান্ত অতিষ্ট্রযাষ্ট্রগর জিাষ্ট্রি তিতৈ 

জাৈাৈ, তৈষ্ট্রজর িম্পতি তিতক্র কষ্ট্রর তিতৈ িাাংলাষ্ট্রেষ্ট্রশ তিতৈষ্ট্রয়াগ কষ্ট্ররষ্ট্রেৈ। তিতিতির প্রষ্ট্রের জিাষ্ট্রি তিচারপতি তিৈহা জাতৈষ্ট্রয়ষ্ট্রেৈ, 



দকাষ্ট্রৈা একটি দেষ্ট্রশ রাজনৈতিক আশ্রয় প্রােৈৃা করার পর, কাৈাডায় আশ্রয় চাওয়া যায় ৈা িষ্ট্রল দেশটির আইষ্ট্রৈ একটি তিধাৈ রষ্ট্রয়ষ্ট্রে। 

'তকন্তু প্রধাৈ তিচারপতি োকাকাষ্ট্রল যাষ্ট্রক দেশ দেষ্ট্রক তিিাতড়ি কষ্ট্রর িরকার, িাষ্ট্রক যতে রাজনৈতিক আশ্রয় ৈা দেয়, িাহষ্ট্রল উন্নি 

দেশ যারা মাৈিাতধকাষ্ট্ররর কো িষ্ট্রল িাষ্ট্রের ইষ্ট্রয় োকার কো ৈা।' কাৈাডার কর্তপৃক্ষ িাষ্ট্রক রাজনৈতিক আশ্রয় দেিার ব্যাপাষ্ট্রর 

কাগজপত্র তিতর দেষ্ট্রক িিতকছুষ্ট্রি ইতিিাচক িাড়া তেষ্ট্রয়ষ্ট্রে িষ্ট্রল তিতৈ জাতৈষ্ট্রয়ষ্ট্রেৈ। ৪ জুলাই তিতৈ স্থলপষ্ট্রে কাৈাডায় প্রষ্ট্রিশ কষ্ট্ররৈ। 

তিচারপতি তিৈহা িষ্ট্রলৈ, 'আষ্ট্রমতরকাষ্ট্রি আিার পরই আতম, আমার তডষ্ট্রপস্নাম্যাটিক পািষ্ট্রপাট ৃ তেল, দিটা িাষ্ট্ররন্ডার করলাম এিাং 

একজৈ দলাক পাঠিষ্ট্রয় কৈিাল দজৈাষ্ট্ররলষ্ট্রক দটতলষ্ট্রফাষ্ট্রৈ িললাম দয, আমাষ্ট্রক একটা ৈরম্যাল পািষ্ট্রপাট ৃ দেয়া দহাক। কৈিাল 

দজৈাষ্ট্ররল আমাষ্ট্রক িলষ্ট্রলৈ দয, স্যার আতম ঢাকার অনুমতি তৈষ্ট্রয় আপৈাষ্ট্রক তেষ্ট্রয় দেি।' এরপর তিচারপতি তিৈহার পািষ্ট্রপাটটৃি দৈয় 

দূিািাি। তিতৈ িষ্ট্রলৈ, 'প্রায় েয়মাি পষ্ট্রর আতম জাৈষ্ট্রি চাইলাম আমার পািষ্ট্রপাটটৃা কী হষ্ট্রলা। তিতৈ িলষ্ট্রলৈ, স্যার আমাষ্ট্রের 

তডষ্ট্রপস্নাম্যাটিক ব্যাগ আষ্ট্রি ৈাই। ঢাকা দেষ্ট্রক আষ্ট্রমতরকাষ্ট্রি দেড় িেষ্ট্ররও তডষ্ট্রপস্নাম্যাটিক ব্যাগ আষ্ট্রি ৈাই। আমার পািষ্ট্রপাট ৃআর 

আিা হষ্ট্রলা ৈা। 'আমার তিিা যতেও তেল, তকন্তু ওটা দিা পািষ্ট্রপাষ্ট্রট।ৃ যার পতরষ্ট্রপ্রতক্ষষ্ট্রি আতম এয়ারষ্ট্রপাষ্ট্রট ৃদগষ্ট্রল দিা আমাষ্ট্রক ওোষ্ট্রৈ 

আটকাি। আতম দকাষ্ট্রৈা অল্টারষ্ট্রৈটিি ৈা দেষ্ট্রে তচন্তা করলাম িডাৃর তেষ্ট্রয় পার হষ্ট্রয় যাই।' তিতৈ অতিষ্ট্রযাগ কষ্ট্ররৈ, িাাংলাষ্ট্রেষ্ট্রশর 

িরকার একজৈ িাষ্ট্রিক প্রধাৈ তিচারপতির 'তহউতমতলষ্ট্রয়শৈ' িা মাৈহাতৈ করষ্ট্রে প্রতি পষ্ট্রে পষ্ট্রে। 'এোষ্ট্রৈ আিার পষ্ট্রর আমূল পতরিিৈৃ 

দযটা দপলাম, িারা (কাৈাডা িরকার) স্বিুঃস্ফূিিৃাষ্ট্রি এষ্ট্রি আমার ইন্টারতিউ তৈষ্ট্রে, িারা িলষ্ট্রে স্যার আপতৈ দকাষ্ট্রৈা তচন্তা করষ্ট্রিৈ 

ৈা, আমরা আপৈার পাষ্ট্রশ আতে। োকার ব্যিস্থা িিতকছু িারা অযাষ্ট্ররঞ্জ কষ্ট্রর তেষ্ট্রে।' িতিষ্যৎ পতরকল্পৈা কী তিচারপতি তিৈহা 

িতিষ্যষ্ট্রি িাাংলাষ্ট্রেষ্ট্রশ তফরষ্ট্রি চাৈ এিাং তফষ্ট্রর তিতৈ োিব্য কাষ্ট্রজ তৈষ্ট্রজষ্ট্রক যুক্ত করষ্ট্রি চাৈ। 

 


