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রাজৈনিতক আ েয়র জ  িমথ া ও ভুয়া তথ  িদেয়েছন

শংকর মার দ ॥ বাংলােদশ ীমেকােটর সােবক ধান িবচারপিত ের  মার িসনহা (এসেক িসনহা) যু রাে
রাজৈনিতক আ য় না পেয় এবার কানাডায় রাজৈনিতক আ য় চেয়েছন। যু রাে  রাজৈনিতক আ য় চাওয়ার

ে ও সত  গাপন কের িমথ ার আ য় িনেয়েছন িতিন। কানাডায় িগেয় রাজৈনিতক আ য় পাওয়ার জ  ধু
িমথ া, ভয়ুা, বােনায়াট, কা িনক তথ  পিরেবশন কের বাংলােদেশর ভাবমিূত িবন  ও গভীর ষড়যে  িল  হেয়েছন
সােবক  ধান  িবচারপিত।  বাংলােদেশর  প  থেক  পররা  ম ণালেয়র  মাধ েম  সােবক  ধান  িবচারপিতর
িমথ াচােরর িব ে  িতবাদ ও যাগােযাগ র া করা হেব বেল জানা গেছ। সরকােরর উ  পযায় সূে  এ খবর
জানা গেছ। জানা গেছ, যু রাে  রাজৈনিতক আ য় চাওয়ার জ  সােবক ধান িবচারপিত ষাড়শ সংেশাধনীর
ওপর ীমেকােটর একিট রায় দয়ােক ক  কের িতিন বাংলােদশ ত াগ করেত বাধ  হেয়েছন বেল যু রাে
আ য়  চাওয়ার  আেবদেন  বেলিছেলন।  কতৃপে  সােবক  ধান  িবচারপিতর  নিতক  লনসহ  ১১  নীিতর
অিভেযােগ  তার  সে  ীমেকােটর  আপীল  িবভােগর  অপর  ৫  িবচারপিত  বসেত  রািজ  হনিন।  বাধ  হেয়

ীমেকােটর বে  বসেত না পের থেম অে িলয়া ও পরবতীেত িস াপুের এেস পদত াগপ  পািঠেয় িবেদেশ
অব ান কেরন ায়। যু রাে  রাজৈনিতক আ য় চাওয়ার ে  এসব ঘটনার উে খ না কের বরং তা গাপন
কেরন। যু রাে  রাজৈনিতক আ য় চাওয়ার জ  সখােন যু াপরাধী ধন েবর মীর কােসম আলী যার ফাঁিসেত
ঝিুলেয় মৃতু দ- কাযকর করা হেয়েছ তার পুে র কাছ থেক িবরাট অে র ডলার িনেয় ‘এ ােকন ি ম’ নােমর
একিট বই িলেখ সরকােরর িবেষাদগার কের রাজৈনিতক আ য় চাওয়ার পথ তির কেরন। িক  সােবক ধান
িবচারপিত য রাজৈনিতক আ য় চাওয়ার ে  িমথ া, শঠতা, তারণার আ য় িনেয়েছ তা তদ  কের বর কের
যু রাে র গােয় া সং া ফডােরল বু েরা অব ইনেভি েগশন (এফিবআই)। রাজৈনিতক আ য় চাওয়ােক ক
কের কানাডায় বেসও বাংলােদেশর িব ে  গভীর ষড়যে  িল  রেয়েছন সােবক ধান িবচারপিত এসেক িসনহা।
সরকােরর উ  পযায় সূে  জানা যায়, বাংলােদশ ীমেকােটর সােবক ধান িবচারপিত ের  মার িসনহার
িবষেয় টরে টা থেক কািশত ইতািলয়ান ভাষার পি কা কািরেয়ের কানািডজ এই সংবাদ িদেয়েছ, যা তােদরই
সরবরাহ করা সংবাদিট  পিরেবিশত হেয়েছ। যু রা  থেক গত ৪ জুলাই এসেক িসনহা যান কানাডায়। িতিন
যু রাে  রাজৈনিতক আ য় না পেয় কানাডায় িগেয়ও সত  গাপন কের িমথ ার আ য় িনেয় িবরাট অে র ডলােরর
িবিনমেয় সংবাদপ েক করায়  কের সখানকার সংবাদ মাধ েম পিরেবিশত সংবােদই তার মাণ দয়। কািরেয়ের
কানািডজ পি কার িতেবদক জা ভালেপ িলেখেছন, আপনারাও িন য়ই আমার মেতা এই সংবাদ েন মেঝ
থেক লাফ িদেয় উঠেছন! কননা, িতিন কান সাধারণ নাগিরক নন। িতিন একিট দেশর সেবা  িবচারপিত িছেলন।
িতেবদেন বাংলােদেশর িবিভ  নিতবাচক িদক তেুল ধের বলা হয়, সােবক ধান িবচারপিত এসেক িসনহা

ভারতীয় উপমহােদেশর এক উ াল সমেয়র মেধ  বড় হেয়েছন। সখােন িবেদশী দখলদাির  িতিন যমন দেখেছন
তমিন দেখেছন ানীয়, জািতগত ও ধমীয় িবেভদ। ি িটশ ও পািক ানী দখলদাির  শষ হেলও, বাংলােদেশ

এখনও এমন পিরি িত আেছ। বাংলােদেশর রাজৈনিতক কাঠােমার বণনা িদেয় পি কািটেত লখা হয়, বাংলােদেশর
গণতাি ক ি য়া এখনও অতটা পিরপ  নয়। ফেল সরকােরর িবিভ  শাখা, অথাৎ আইনসভা, িনবাহী ও িবচার
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িবভাগ এখনও স ণূ পৃথক হেত পােরিন। আইনসভা ও িনবাহী িবভাগ িনবাচেনর িভি েত িঠক হয়। এমন এক
পিরি িতেত  ২০১৫  সােলর ১  জা য়াির  এসেক  িসনহা  থম  িহ  িহেসেব  মুসিলম  সংখ াগির  বাংলােদেশর
সাংিবধািনক িবচারালয় ীমেকােটর ধান িহেসেব িনযু  হন। বাংলােদেশর িট ইংেরজী পি কার বরাত িদেয়
বলা হয়, ২০১৩ সােলর িডেস ের এসেক িসনহার ােমর বািড়েত আ ন দয়ার চ া করা হয়। িতেবদেন এসেক
িসনহার দশত ােগর াপট তুেল ধের বাংলােদশ সরকােরর সমােলাচনা করা হয়।

এর আেগ, যু রাে  গত ফ য়ািরেত এসেক িসনহা রাজৈনিতক আ য় াথনা কেরন, তার ী কেরনিন। তেব
যু রা  এখন পয  এ িবষেয় সাড়া দয়িন।

ধান িবচারপিত ের  মার িসনহা অে িলয়ার উে েশ ঢাকা ত াগ কেরন। যাওয়ার সময় িতিন সাংবািদকেদর
জানান, িতিন অ  নন, স ণূ । িতিন একিট িলিখত ব ব ও দন। তােত ীমেকাট শাসেন পিরবতন আনার
িবষেয়  আইনম ীর  ব ব  সে  বলা  হয়,  ধান  িবচারপিতর  শাসেন  দািয় া  ধান  িবচারপিত  িকংবা
সরকােরর হ ে প করার রওয়াজ নই। িতিন ধু িটনমািফক দনি ন কাজ করেবন। এিটই হেয় আসেছ। ধান
িবচারপিতর ওই ব েব র াপেট িববিৃত দয়া হয় ীমেকােটর প  থেক।

দেশর ইিতহােস এই থম কান ধান িবচারপিতর িব ে  তার সহকমীেদর অব ান ব াখ া কের দেশর সেবা
আদালত থেক িববৃিত দয়া হয়। একই সে  ধান িবচারপিতর সে  বেস িবচারকাজ পিরচালনা করেত অ ীকিৃত
জানােনার কথাও কাশ করা হেলা। ধান িবচারপিতর ব েব র িবষেয় আইনম ী আিন ল হক তখন সংবাদ
সে লন কের সরকােরর অব ান ব াখ া কেরন। এ াটিন জনােরল মাহবেুব আলম সাংবািদকেদর বেলন, ধান
িবচারপিত ের  মার িসনহা িবেদেশ যাওয়ার া ােল গণমাধ মকমীেদর কােছ য ব ব  দন তা িব াি মলূক।
এ অব ায় ীমেকাট বেস থাকেল দশবাসী িব াি েত পড়ত। এ িব াি  দূর করেত ীমেকােটর প  থেক
িববিৃত দয়ার েয়াজন িছল। িববিৃত িদেয় ীমেকাট তার দািয়  পালন কেরেছ। এেত সকল িবতেকর পিরসমাি
ঘটল। এ াটিন  জনােরল আরও বেলন, তার ( ধান িবচারপিত) িব ে  অিভেযাগ ওঠার পর দেশ িফের এেস
পনুরায় ধান িবচারপিতর চয়াের বসা দূরপরাহত।

সরকােরর উ  পযােয়র একজন কমকতা বেলন, সােবক ধান িবচারপিত এসেক িসনহা যু রাে  রাজৈনিতক
আ য় চাওয়ার জ  যু াপরাধীর বশংবেদর িবরাট অে র ডলােরর িবিনমেয় এ ােকন ি ম িলেখ বাংলােদেশর
িব ে  ষড়য  ও ভাবমিূত  ু  কেরেছন। এখন আবার কানাডায় রাজৈনিতক আ য় লােভর জ  নতুন কের
বাংলােদেশর ভাবমিূত  ু  ও  ষড়য  করেছন।  বাংলােদেশর প  থেক  পররা  ম ণালেয়র মাধ েম কানাডা
সরকােরর সে  যাগােযাগ কের সােবক ধান িবচারপিতর অতীত কমকা- তুেল ধের িমথ াচােরর জবাব দয়া হেব।
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