েদেশ িফরেত িদন গুনেছন সালাহ
উদ্িদন আহেমদ
িনউজ েডস্ক : েদেশ িফরেত উদগ্রীব হেয় আেছন িবএনিপর স্থায়ী কিমিটর
সদস্য সালাহ উদ্িদন আহেমদ। তেব আইিন বাধার কারেণ এখনই িফরেত
পারেছন না িতিন।
ভারেত অৈবধ প্রেবেশর দােয় ‘ফেরনার্স অ্যাক্ট-৪৬’ এ করা মামলায়
বর্তমােন শর্তসােপক্েষ েসখােনই জািমেন আেছন িতিন।
েদশিটর েমঘালয় রাজ্েযর িশলংেয়র েজলা ও দায়রা জজ আদালেত মামলািটর
িবচারকাজ েশষ পর্যােয় রেয়েছ। িশগিগরই রায় েঘাষণা হেত পাের।
েকােনা সাজা না হেল রােয়র পরপরই িতিন েদেশ িফের আসেবন।
রায় েঘাষণার আগ পর্যন্ত িতিন েমঘালয় রাজ্য ছাড়েত পারেবন না এবং
সপ্তােহ ১ িদন িশলং পুিলশ সুপার কার্যালেয় ও ধার্য তািরেখ আদালেত
হািজরা েদয়ার শর্েত জািমন পান সালাহ উদ্িদন।
আদালেতর অনুমিত িনেয় কেয়ক মাস আেগ িদল্িলেত িচিকৎসা করােত যান
িতিন। েসখােন তার িকডিন ও ঘােড় অস্ত্েরাপচার করা হয়। িনয়িমত
েচকআেপর জন্য এখনও তােক মােঝ মােঝ িদল্িল েযেত হয়।
সালাহ উদ্িদন এখন িশলংেয় সানরাইজ েগস্ট হাউেস অবস্থান করেছন। তার
সঙ্েগ একজন সহকারী আেছন। িতিনই তার েদখভাল কেরন। এছাড়া তার
ভািতজারা কেয়ক মাস পরপর েসখােন যান।
েফরা প্রসঙ্েগ জানেত চাইেল সালাহ উদ্িদন আহেমদ বুধবার িবকােল
েটিলেফােন যুগান্তরেক বেলন, আিম েতা ইচ্ছা কের এখােন থাকিছ না।
আদালেতর িনর্েদেশই আমােক এখােন থাকেত হচ্েছ। মামলার রায় েঘাষণার
পর আিম একিদনও এখােন থাকেত চাই না। রােয়র পরপরই আিম েদেশ িফের
যাব।
এ িবএনিপ েনতা বেলন, ‘শারীিরক অবস্থা িকছুটা ভােলা হেলও এখনও
পুেরাপুির সুস্থ হইিন। িকছুিদন আেগ িদল্িলেত অপােরশন হেয়েছ।
িনয়িমত েচকআেপর জন্য আমােক িশলংেয়র বাইের েযেত হয়।’
মামলার অগ্রগিত প্রসঙ্েগ িতিন বেলন, আদালত মামলার কাজ অেনক দূর
এিগেয় এেনেছন। আশা কির দ্রুত রায় হেব। েদশবাসী এবং েনতাকর্মীেদর

েদায়ায় মামলার রায় আমার পক্েষ আসেব বেল আশা করিছ।
দলীয় ও পািরবািরক সূত্ের জানা েগেছ, মামলায় তদন্ত কর্মকর্তার
(আইও) সাক্ষ্য গ্রহণও েশষ। এখন চলেছ েজরা ও যুক্িততর্ক উপস্থাপন।
এরপরই রায় েদেবন আদালত।
সূত্র আরও জানায়, প্রেয়াজন ছাড়া সালাহ উদ্িদন েগস্ট হাউস েথেক
েবর হন না। িবিভন্ন খবেরর কাগজ, িটিভ, অনলাইন িনউজ েপার্টাল েদেখ
বাংলােদেশর চলমান পিরস্িথিতর খবর রােখন। দেলর েনতাকর্মী ও
শুভাকাক্সক্ষীরাও সালাহ উদ্িদেনর েখাঁজখবর রাখেছন।
এ প্রসঙ্েগ সালাহ উদ্িদন আহেমেদর স্ত্রী সােবক সংসদ সদস্য হািসনা
আহেমদ জানান, িতিন (সালাহ উদ্িদন) এখনও পুেরাপুির সুস্থ হনিন।
এখনও িচিকৎসার মধ্েয আেছন।
িতিন আরও বেলন, সন্তােনর পড়ােলখার কারেণ িনয়িমত িশলংেয় যাওয়া
সম্ভব হয় না। েছেলেমেয়রা যখন ছুিট পায়, তখন তােদর িনেয় েসখােন
যাওয়ার েচষ্টা কির। তেব এবার ঈদ সালাহ উদ্িদেনর সঙ্েগই কািটেয়েছন
হািসনা আহেমদ।
২০১৫ সােল সরকারিবেরাধী আন্েদালেনর সময় ১০ মার্চ রােত উত্তরার
একিট বাসা েথেক িনেখাঁজ হন ওই সমেয় দলিটর মুখপাত্েরর দািয়ত্েব
থাকা সালাহ উদ্িদন আহেমদ।
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হেয়েছ,

আইনশৃঙ্খলা বািহনীর পিরচেয় তােক বাসা েথেক তুেল েনয়া হেয়েছ।
িকন্তু আইনশৃঙ্খলা বািহনী বরাবরই এ অিভেযাগ প্রত্যাখ্যান কের।
িনেখাঁেজর ৬২ িদন পর ২০১৫ সােলর ১১ েম িশলংেয়র গলফ িলংক এলাকায়
েখাঁজ েমেল সালাহ উদ্িদেনর। উদভ্রান্েতর মেতা েঘারােফরার সময়
েসখানকার পুিলশ তােক উদ্ধার কের প্রথেম স্থানীয় মানিসক হাসপাতােল
ভর্িত কের। পের েসখানকার পুিলশ পিরচয় িনশ্িচত হেয় সালাহ উদ্িদেনর
স্ত্রীেক েফান কের। খবর েপেয়ই িশলংেয় ছুেট যান স্ত্রী হািসনা
আহেমদ।
িচিকৎসা চলা অবস্থায়ই তার িবরুদ্েধ করা মামলার চার্জিশট েদয়া হয়।
িসিট পুিলশ েমঘালয় অিতিরক্ত েজলা ম্যািজস্ট্েরেটর কােছ এ
চার্জিশট েদয়।
এেত ফেরনার্স অ্যাক্েটর ১৪ ধারা অনুযায়ী ৈবধ ডকুেমন্ট ছাড়া অৈবধ

অনুপ্রেবেশর অিভেযাগ আনা হয় তার িবরুদ্েধ। চার্জিশট হওয়ার আেগই
মামলা চালােনার জন্য িশলংেয়র িবিশষ্ট আইনজীবী এসিপ েমাহান্তেক
িনেয়াগ েদয়া হয়। িতিন সালাহ উদ্িদেনর পক্েষ আইনগত িদকগুেলা
েদখেছন।-সূত্র যুগান্তর

