হািসনােক আদালেত ডাকা হচ্েছ না
েকন: শুনািনেত খােলদা
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : বর্তমান প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনােক নাইেকা দুর্নীিত
মামলায় আদালেত হািজর করার দািব তুেলেছন এ মামলার প্রধান আসািম
সােবক প্রধানমন্ত্রী খােলদা িজয়া।
বৃহস্পিতবার নািজমউদ্িদন েরােডর পুরেনা েকন্দ্রীয় কারাগাের
বসােনা নবম িবেশষ জজ আদালেতর অস্থায়ী এজলােস এক দশক আেগর এ
মামলার অিভেযাগ গঠেনর শুনািনেত িবএনিপ েচয়ারপারসন খােলদা ওই দািব
েতােলন।
িবচারক মাহমুদুল কিবরেক উদ্েদশ্য কের খােলদা বেলন, “এ মামলার
ঘটনায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জিড়ত িছেলন। িতিন আসািমও িছেলন।
তােক েকন আদালেত ডাকা হচ্েছ না?”
বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজব েমিডেকল িবশ্বিবদ্যালয় হাসপাতােল েরেখ এক
মাস িচিকৎসা েদওয়ার পর খােলদা িজয়ােক বৃহস্পিতবার নািজমুদ্িদন
েরােডর পুরােনা েকন্দ্রীয় কারাগাের িফিরেয় েনওয়া হয়।
তার আেগ বুধবার এ মামলার কার্যক্রম বকশীবাজাের কারা অিধদপ্তেরর
প্যােরড মােঠ স্থািপত অস্থায়ী এজলাস েথেক কারাগােরর েভতের বসােনা
অস্থায়ী এজলােস স্থানান্তেরর আেদশ েদয় সরকার।
বৃহস্পিতবার েবলা েপৗেন ১২টার িদেক খােলদা িজয়ার উপস্িথিতেত
নাইেকা দুর্নীিত মামলার অিভেযাগ গঠেনর শুনািন হয়। মামলার অন্যতম
আসািম মওদুদ আহমেদর অব্যাহিতর আেবদেনর আংিশক শুনািন েশেষ িবচারক
১৪ নেভম্বর মামলার পরবর্তী তািরখ েরেখ শুনািন মুলতিব কেরন।
ক্ষমতার অপব্যবহার কের িতনিট গ্যাসক্েষত্র পিরত্যক্ত েদিখেয়
কানাডীয় েকাম্পািন নাইেকার হােত তুেল িদেয় রাষ্ট্েরর প্রায় ১৩
হাজার ৭৭৭ েকািট টাকার ক্ষিত করার অিভেযােগ ২০০৭ সােল ৯ িডেসম্বর
েতজগাঁও থানায় এ মামলা দােয়র কের দুদক।
সােবক প্রধানমন্ত্রী খােলদা িজয়া ছাড়া মামলার অপর আসািমরা হেলনসােবক মন্ত্রী মওদুদ আহমদ, সােবক প্রিতমন্ত্রী এ েক এম েমাশাররফ

েহােসন, সােবক মুখ্য সিচব কামাল উদ্িদন িসদ্িদকী, সােবক সিচব
খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সােবক জ্েযষ্ঠ সহকারী সিচব িস এম ইউছুফ
েহাসাইন, বােপক্েসর সােবক মহাব্যবস্থাপক মীর ময়নুল হক, বােপক্েসর
সােবক সিচব েমা. শিফউর রহমান, ব্যবসায়ী িগয়াস উদ্িদন আল মামুন,
ঢাকা ক্লােবর সােবক সভাপিত েসিলম ভূঁইয়া এবং নাইেকার দক্িষণ
এিশয়া িবষয়ক ভাইস প্েরিসেডন্ট কােশম শরীফ।
গতবছর এ মামলার অিভেযাগ গঠেনর শুনািন শুরুর পর খােলদা িজয়া ও
মওদুদ আহমদ ছাড়া বািক সবার অব্যাহিতর আেবদেনর শুনািন আেগই েশষ
হেয় িগেয়িছল। িকন্তু খােলদা িজয়ােক আদালেত হািজর করেত না পারায়
এবং মওদুেদর সমেয়র আেবদেন এ শুনািন আটেক িছল গত প্রায় এক বছর
ধের।
বৃহস্পিতবার খােলদা িজয়ােক হাসপাতাল েথেক কারাগাের িনেয় আসার পর
হুইল েচয়াের বিসেয় তােক আদালত কক্েষ হািজর করা হয়।
মওদুদ আহমদ এিদনও সমেয়র আেবদন কের বেলন, তােক শুনািনর জন্য
যেথষ্ট কাগজপত্র সরবরাহ করা হয়িন। এ িবষেয় হাই েকার্েট তার একিট
আেবদন িনষ্পত্িতর অেপক্ষায় আেছ।
“এেখােনা েসটার শুনািন করেত পািরিন। আমার েদােষ নয়। আিম কথা
িদচ্িছ হাই েকার্ট যিদ েসটা খািরজ কের তেব আিপল িবভােগ যাব না।”
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মামলা

মওদুদ তখন বেলন, “হঠাৎ কের এ রকম আদালেত এ মামলা এল। এখােন নরমাল
পিরেবশ েনই। এখােন েতা বসারও জায়গা েনই, দাঁড়ােনারও জায়গা েনই।
এখােন বাথরুম টয়েলট েনই। এটা িক আদালত হল? এখােন েকন িবচার চলেব
তা আমার েবাধগম্য না।”
িবচারক তখন মওদুদেক মওদুদেক শুনািন করেত অনুেরাধ জািনেয় বেলন,
“আপনার েশষ হেল ম্যাডােমর শুনািন শুরু করা যায়। আপিন না করেল
মামলা এেগােব না, ম্যাডােমর কষ্ট আরও বাড়েব।”
আদালত সমেয়র আেবদন নাকচ কের িদেল ব্যািরস্টার মওদুদ িনেজই িনেজর
অব্যাহিতর আেবদেনর শুনািন শুরু কেরন।
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অনুেমাদন হেয়িছল িবএনিপ-জামায়াত েজাট সরকােরর আেগর (আওয়ামী লীেগর
১৯৯৬-২০০১ েময়াদ) সরকােরর আমেল ।
“আমরা আেগর সরকােরর িসদ্ধান্ত কনিটিনউ কেরিছ মাত্র। এটা িনয়ম।
উনারা (আেগর সরকার) অনুেমাদন (অ্যাপ্রুভ) করার পর আমােদর সময়
শুধুমাত্র চুক্িতেত স্বাক্ষর হেয়েছ। এটা ধারাবিহকতা। আিম িনেজ
েকােনা মতামেত সই কিরিন। চুক্িতেত আরও আট জেনর স্বাক্ষর রেয়েছ।”
মওদুদ বেলন, “এ মামলার আেগ একই রকম মামলা হেয়িছল, েসখােন বর্তমান
প্রাধানমন্ত্রীও আসািম িছেলন। ওই মামলার এজাহার, অিভেযাগপত্র
হুবুহু এক; েস মামলায় তারা অব্যাহিত েপেয়েছন।”
শুনািনর এ পর্যােয় হুইল েচয়াের বসা খােলদা িজয়া বেলন, “আমরা যিদ
অ্যাপ্রুভ না করতাম তেব এখন উনারা (আওয়ামী লীগ সরকার) বলেতন েকন
অনুেমাদন েদনিন?”
িবচারকেক িতিন বেলন, “বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জিড়ত িছেলন। তােক
হািজর করা উিচৎ। তােক হািজর কের তার ব্যাখ্যা েনন।”
এ কথার উত্তের িবচারক মাহমুদুল কিবর বেলন, “এ মামলায় িতিন আসািম
নন। কােজই তােক হািজর করার প্রশ্ন আেস না।”
নাইেকােক কাজ িদেয় রাষ্ট্েরর ক্ষিত করার অিভেযােগ খােলদার প্রধান
রাজৈনিতক প্রিতপক্ষ আওয়ামী লীগ সভােনত্রী েশখ হািসনার িবরুদ্েধও
একই িদেন আেরকিট মামলা কেরিছল দুদক।
আওয়ামী লীগ সরকাের আসার পর ২০১০ সােলর মার্েচ হাই েকার্ট ওই
মামলা বািতল কের েদয়। রােয় বলা হয়, আওয়ামী লীগ সভােনত্রীেক
হয়রািন করার উদ্েদশ্েযই মামলািট করা হেয়িছল।
িবচািরক আদালত মামলািট আমেল িনেয় ‘েবআইিন কাজ’কেরেছ উল্েলখ কের
উচ্চ আদালত ওই রােয় দুর্নীিত দমন কিমশেনর িবিধমালাও সংেশাধন করেত
বেলিছল।
েবলা ১১টা ৫০ িমিনট েথেক ১২টা ১০ পর্যন্ত শুনািন কের মওদুদ বেলন,
“আিম ক্লান্ত। আর পারিছ না। আমার বয়স এখন ৮১। িসক িফল করিছ।”
তার এ কথায় দুদেকর আইনজীবী কাজল বেলন, “আজ েশষ কের েযেত হেব। আর
সময় েনেবন না।”

এ সময় খােলদা িজয়া বেল ওেঠন- “এত তাড়াহুেড়া েকন?”
মওদুদ তখন কাজলেক বেলন, “আপিন িক েফার্স করেছন?”
কাজল তখন বেলন, “আিমও েতা অসুস্থ, তারপরও েতা শুনািনেত এেসিছ।
আিম েবইসবল েখলেত িগেয় েচােখ আঘাত েপেয়িছ। এ জন্য কােলা চশমা পেড়
এেসিছ। আিম এ বয়েস ক্িরেকটও েখিল।”
খােলদা ও মওদুেদর অপর আইনজীবী েবারহান উদ্িদন এ সময় রুশ
সািহত্িযক ইভান তুর্েগেনেভর একিট উপন্যােসর কািহনী তুেল ধের
বেলন, “িবচারক, আইনজীবী সবাই িমেলই িবচাের বসেত হয়। সবার সবার
প্রিত শ্রদ্ধা েরেখ আইিন সমেঝাতায় িবচার চেল।”
িবচারক মওদুেদর শুনািন মুলতিবর আেবদেন সম্মিত িদেত েগেল কাজল
বেলন, “তাহেল আগামী েরাববার তািরখ রাখা েহাক মওদুদ সােহেবর বািক
শুনািনর জন্য । ম্যাডােমর পক্েষও েসিদন শুনািন করেত হেব।”
আসািম পক্েষর আইনজীবীরা তখন বৃহস্পিতবার শুনািনর তািরখ রাখার কথা
বেলন।
িবচারক মাঝামািঝ িসদ্ধান্ত েটেন তািরখ রােখন আগামী ১৪
নেভম্বর।
এিদন শুনািন চলার মধ্েযই আদালত কক্েষ আেসন িবএনিপ মহাসিচব িমর্জা
ফখরুল আলমগীর। শুনািন েশেষ েবিরেয় িতিন সাংবািদকেদর বেলন, খােলদা
িজয়া ‘অসুস্থ’ থাকার পরও তােক কারাগাের িফিরেয় আনা হেয়েছ।
“তােক অন্যায়ভােব হাসপাতাল েথেক আদালেত হািজর করা হেয়েছ। েমিডেকল
েবার্েড েযসব িচিকৎসক দািয়ত্েব িছেলন, তারা তােক ছাড়পত্র েদনিন।
অন্য একজেনর মাধ্যেম ছাড়পত্র েলখােনা হেয়েছ।”
অন্যিদেক দুদেকর আইনজীবী েমাশাররফ
িজয়ােক েদেখ তার সুস্থই মেন হেয়েছ।

েহােসন

কাজল

বেলন,

খােলদা

“েবগম খােলদা িজয়ােক হসিপটাল েথেক এখােন আনা হেয়েছ এবং িরিলজ
অর্ডােরর মাধ্যেম এখােন আনা হেয়েছ। ডক্টর যারা আেছন, যারা তােক
িরিলজ িদেয়েছন, তারা এ ব্যাপাের ভােলা বলেত পারেবন। বাট অ্যাজ এ
প্রিসিকউটর, আিম আদালেত তােক েদেখিছ ভােলা, উৎফুল্ল… িতিন বেস
িছেলন এবং িবিভন্ন িবষেয় (প্রশ্েনর) জবাব িদেয়েছন, কথাবার্তা
বেলেছন।”
িনউজিবিড৭১/িবিস/নেভম্বর ০৮, ২০১৮

