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uেদব্গজনক। ei ঘটনা মাণ কের আদালেত িনরাপ া ব া কতটা দুব র্ল। আiনশৃ লা ব ার aবনিতর 
ফেলi e ধরেনর ঘটনা ঘেট। যার ফেল aপরাধীেদর aপরাধ বণতা চূড়া  পয র্ােয় েপৗঁেছেছ। ei ে ে  
আiনশৃ লা বািহনীেক আেরা সেচতন eবং সতকর্ হেত হেব। সে  িবচারক, আiনজীবী, আসািমেদর িনরাপ া 
ব া িনি ত করেত হেব। ঢাকা িবশব্িব ালেয়র আiন িবভােগর a াপক ড. আিসফ নজরুল বেলন, িবচার হয় 

না, িবচার হেত aেনক িবলমব্ হয় eসব কারেণi aপরােধর সংখয্া বাড়েছi। হতয্া মামলার আসািম খুব সহেজ 
জািমন েপেয় যায়। জািমন েপেয় েকu েকu পািলেয় যায়। আবার িন  আদালেত সাজা েপেলo u  আদালেত 
খালাস েপেয় যায়। eমন ঘটনা aেনক ঘটেছ। মানুেষর মেন হয়েতা eকটা আ িবশব্াস জে েছ েকােনা না েকােনা 
ভােব aপরাধ করেলo ছাড়া পাoয়া স ব। িতিন বেলন, কুিম ায় েয ঘটনািট ঘেটেছ তারা দুiজনi খুেনর মামলার 
আসািম। িক  তারা জািমেন আেছ। আমােদর েদেশ েছাট েছাট রাজৈনিতক মামলাগুেলায় িদেনর পর িদন জািমন 
েদয়া হয় না aথচ ভয় র ei খুেনর মামলািটেত জািমন েদয়া হেয়েছ। eটা েয aেনক বড় eকটা ভুল িস া  
িছল েসটা মাণ হেয় েগল। িতিন বেলন, গভীরভােব েদখেল মানুেষর েয aথ র্ৈনিতক aিন য়তা, জীিবকা েনi, 
আয় ƣবষ  বাড়েছ, মানুেষর মে  িবিভ  ধরেনর ƣবষ  বাড়েছ, হতাশা বাড়েছ, সুশাসন েনi, ে াভ কাশ 
করার েকােনা মা ম েনi, চ  রাজৈনিতক o সামািজক aি রতার কারেণ eটা ি  মানুেষর oপর ভাব 
পড়েছ। 
 
মানবািধকার কম  aয্াডেভােকট সালমা আলী e িবষেয় বেলন, েদেশ আiনশৃ লা পিরি িত aবনিতর 
িদেক।  েদেশ আiেনর শাসন েনi। সবেচেয় িনরাপদ ান হে  আদালত, েসখােন যিদ কাে  খুন করা হয় 
তেব eর দায়ভার েক েনেব? eিট গণতে র জ  ল াজনক। আiনশৃ লা বািহনী তার দািয়তব্ সিঠকভােব পালন 
করেছ না। িতিন বেলন, কাে  মানুষ হতয্া করা হে , তারপরo পুিলেশর কােছ েকােনা ƣকিফয়ত চাoয়া হে  
না। জনগণ আদালেত িগেয় িবচার পাে  না। সালমা আলী বেলন, কিথত ব কযুে র নােম িবনা িবচাের মানুষ 
মারা হে । সফায়ার বা িবচার বিহভূ র্ত হতয্া েকােনা সমাধান নয়। েকােনা গণতাি ক েদেশ সফায়ার েনi। 
ei মানবািধকার কম  বেলন, েদেশ যখন িবচার ব া aকায র্কর থােক, তখন িবচার বিহভূ র্ত হতয্া েবেড় যায়। 
eেত কের aপরাধীরা আেরা সাহস পায়। েদখা যায় েয, কৃত aপরাধীরা মতাসীনেদর ছ ছায়ায় পার েপেয় 
যায়।  

 


