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গত বছর েসৗিদ সাংবািদক জামাল খােসািগেক তুরেs
হতয্ার  ঘটনায়  েসৗিদ  আরেবর  eকিট  আদালত
গতকাল েসামবার পাঁচজনেক মতুৃয্দ  িদেয়েছ। eকi
ঘটনায়  িতনজনেক  কারাদ  েদoয়া  হেয়েছ।  েসৗিদ
সরকােরর  কেঠার  সমােলাচক  জামাল  খােসািগেক
তুরেsর  isাm ুেল  েসৗিদ  কনসুয্েলেটর  েভতের  হতয্া
করা  হয়।  েসৗিদ  আরেবর  eকদল  eেজn  ei
হতয্াকা  ঘটায় বেল aিভেযাগ আেছ।

েসৗিদ  আরেবর  সরকাির  েকৗঁসুিল  দািব  কেরেছন,

কতৃর্ পেkর িনয়ntণ eবং aনেুমাদেনর বাiের িগেয় ei
হতয্াকা  ঘটােনা  হয়।  েমাট  11  জন  ajাতনামা

বয্িkেক ei ঘটনার জনয্ িবচােরর মুেখামুিখ করা হয়। জািতসংেঘর eকজন িবেশষj ei ঘটনােক ‘িবচারবিহভূর্ ত হতয্াকা
বেল  বণর্না  কেরিছেলন।  জািতসংেঘর  িবেশষj  কমর্কতর্ া  aয্াগেনস  কয্ালামাডর্  ei  ঘটনায়  েসৗিদ  যুবরাজ  েমাহাmদ  িবন
সালমােনর সংি তা তদেnরo  আhান জািনেয়িছেলন। যুবরাজ েমাহাmদ িবন সালমান aবশয্ e ঘটনার সে  তার েকােনা
সmেকর্ র কথা asীকার কেরেছন।

েযভােব হতয্া করা হয়:মািকর্ ন সংবাদপt oয়ািশংটন েপােsর কলািমs জামাল খােসািগেক সবর্েশষ েদখা িগেয়িছল গত
বছেরর 2 aেkাবর isাm ুেল েসৗিদ কনসুয্েলেট েঢাকার সময়। িতিন েসখােন িগেয়িছেলন তার তুিকর্  বাnবীেক িবেয় করার জনয্
pেয়াজনীয় কাগজপt েজাগাড় করেত। েসখােন খােসািগেক হতয্ার সমেয়র কথাবাতর্ া েগাপেন েরকডর্  কেরিছল তুিকর্  েগােয়nা
সংsা। েসi েরকিডর্ ং েন েগাটা িব  জানেত পাের কীভােব নৃসংশভােব হতয্া করা হেয়িছল ei সাংবািদকেক।

েসৗিদ সরকােরর কেঠার সমােলাচক খােসািগেক তুরs েথেক আটক কের িরয়ােদ িনেয় যাবার জনয্ eকিট দলেক েসখােন পাঠান
েসৗিদ  আরেবর  েগােয়nা  সংsার  uপ-pধান।  তােক  বুিঝেয়- িনেয়  বা  দরকার  হেল  েজার  কের  েদেশ  িফিরেয়  আনেত  বলা
হেয়িছল ei দলিটেক। িকn খােসািগ েদেশ িফরেত রািজ না হoয়ায় কনসুয্েলেটর মেধয্ ধsাধিs  হয়। eক পযর্ােয় তার
শরীের  iনেজকশন  পুশ  কের  িবষাk  dবয্  ঢুিকেয়  তােক  েমের  েফলা  হয়।  eরপর  তার  শরীর  খ -িবখ  কের  sানীয়  eক
‘দালােলর’ হােত তুেল েদoয়া হয় েস েলা লিুকেয় েফলার জনয্। eখেনা পযর্n জামাল খােসািগর েদহ খুেঁজ পাoয়া যায়িন। েসৗিদ
েডপুিট পাবিলক pিসিকuটর শালান দািব কেরিছেলন, eসেবর িকছুi যুবরাজ েমাহাmদ িবন সালমান জানেতন না।

eিদেক সমােলাচনার েজের েসৗিদ আরেব e ঘটনায় েমাট 18 জনেক েgফতার করা হয়। পাঁচজন ucপদs েসৗিদ কমর্কতর্ ােক
বরখাs করা হয়। eেদর মেধয্ িছেলন েগােয়nা সংsার uপ-pধান আহেমদ আিসির eবং যুবরাজ েমাহাmেদর ঘিন  সহেযাগী
সাuদ আল-কাহতািন।

oরা 11 জন: ei হতয্াকাে  গত জানয়ুািরেত িরয়ােদর eক েফৗজদাির আদালেত 11 বয্িkর িবচার  হয়। eেদর মেধয্
পাঁচজেনর  জনয্  মৃতুয্দ  েচেয়িছেলন  েসৗিদ  পাবিলক  pিসিকuটর।  ei  11  জেনর  নাম-পিরচয়  pকাশ  করা  হয়িন।  তেব
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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জািতসংেঘর কমর্কতর্ া aয্াগেনস কয্ালামাডর্  জািনেয়িছেলন - েয পাঁচজেনর জনয্ মৃতুয্দে র শািs চাoয়া হেয়িছল, তারা হেcন
ফাহাদ শািহব আল-বালাui, তুিকর্  মুসােরফ আল-েসহির, oয়ািলদ আবদlুাহ আল-েসহির, মােহদ আবদলু আিজজ মতুেরব eবং
ড.  সালাহ  েমাহাmদ  তুবাiিগ।  বাকী  ছয়জন  হেcন,  মানসুর  oসমান  আবা েসiন,  েমাহাmদ  সাদ  আল-যাহরািন,  মুsাফা
েমাহাmদ  আল-মাদািন,  সাiফ  সাদ  আল-কাহতািন,  মফুিল  সায়া  আল-মুসিলহ  eবং  আহমদ  আিসির।  েসৗিদ  পাবিলক
pিসিকuটার জানান, সাuদ আল-কাহতািনর বয্াপাের তদn করা হেয়িছল িকn যেথ  তথয্pমাণ পাoয়া যায়িন, েস কারেণ
তার িব েd aিভেযাগ আনা হয়িন।
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