લેખકોની નાગરિકોને અપીલ:
ચાલો આપણે નફિતના િાજકાિણની વિરુધ્ધમાાં મત આપીએ; આપણે સમાન અને િૈવિધ્ય-સભિ ભાિત
માટે મત આપીએ.
--------------------------------આિી િહેલી ચટાં ણીઓએ આપણા દે શને એક ચોિાહા પિ ઊભો કયો છે . આપણા બાંધાિણે બધા જ
નાગરિકોને સમાન અવધકાિોની, તેઓ ઈચ્છે એ ખાિાના, ધમમ પાળિાના અને જીિિાના સ્િાતાંત્ર્યની તેમ જ
અભભવ્યક્તતની સ્િતાંત્રતા અને અસમ્મત થિાના હક્કની બાહેંધિી આપી છે . પિાં ત ુ છે લ્લા કેટલાક િર્ષોમાાં
આપણે જોયુાં છે કે નાગરિકોને તેમના સમહ, જ્ઞાવત કે ભલિંગને કાિણે અથિા તો એ અમક પ્રદે શોમાથી આિતા
હોિાથી અમક સમહ દ્વાિા કાયદો પોતાના હાથમાાં લઈને માિી નાખિામાાં કે એમના પિ હુમલો કિિામાાં કે
એમના પ્રવત ભેદભાિ કિિામાાં આિી િહ્યો છે . દે શને વિભાજજત કિિા, ભય પેદા કિિા કે િધુ અને િધુ
લોકોને પિા અવધકાિ સાથે જીિતા નાગરિકોમાથી બાકાત કિિા માટે નફિતના િાજકાિણનો ઉપયોગ થાય
છે . લેખકો, કલાકાિો,રફલ્મ વનમામ તાઓ, સાંગીતકાિો અને બીજા સાાંસ્કૃવતક તજજ્ઞોનો પીછો કિિો, તેમને
ડિાિિા કે તેમના પિ દે ખિે ખ િાખી વનયાંત્રણ મકિામાાં આિે છે . જે કોઈ સત્તાધાિીઓને પ્રશ્ન પછે છે એને
જુ ઠા અને હાસ્યાસ્પદ આિોપ મકી સતાિિામાાં કે એની ધિપકડ કિિામાાં આિે છે

આપણે બધાાં આ પરિક્સ્થતી બદલાય એમ ઈચ્છીએ છીએ.
િે શનાભલસ્ટો, લેખકો અને કમમશીલોનો પીછો થાય કે એમની હત્યા થાય એ આપણે નથી જોઈતુ.ાં સ્ત્રીઓ,
દભલતો, આરદિાસીઓ અને લઘુમતી કોમોની સામે શબ્દ કે કૃ ત્ય દ્વાિા રહિંસાની સામે સખત પગલાાં લેિાય એ
આપણે જોઈએ છે . આપણે નોકિી, વશક્ષણ, સાંશોધન અને સ્િાસ્્ય માટે સાંસાધનો ઊભાાં થાય અને પગલાાં
લેિાય તેમ જ બધાાંને સમાન તકો મળે એવુાં ઈચ્છીએ છીએ. ખાસ તો, આપણે આપણી વિવિધતાનુાં િક્ષણ
કિિા અને લોકશાહીને સમ ૃધ્ધ કિિા માાંગીએ છીએ.
આ આપણે કેિી િીતે કિી શકીએ? જે બદલાિ ખબ અગત્યનો ને જરૂિી છે એ આપણે કેિી િીતે લાિી
શકીએ? ઘણી િસ્તુઓ આપણે કિિી જોઈએ અને કિી શકીએ. પણ તાકીદનુાં પહેલ ુાં પગલુાં આપણે લઈએ.

પહેલ ુાં પગલુ,ાં જે આપણે તિત લઈ શકીએ તે એ છે કે નફિતના િાજકાિણને, આપણા લોકોના વિભાજન
ને,અસમાનતા ને મતોથી હિાિીએ; રહિંસા, ભય અને વનયાંત્રણની વિરુધ્ધ મત આપીએ. આ એક માત્ર િસ્તે
આપણે એ ભાિતને મત આપીએ જે બાંધાિણે આપેલા િચનને ફિીથી જીિતુાં કિશે. આથી અમે બધાાં જ
નાગરિકોને વિવિધ અને સમાન ભાિત માટે મત આપિાની અપીલ - વિનાંતી કિીએ છીએ.

