
અમારા  સાથી  નાગ�રકોને  એક  ��ુલો  પ� : દરરોજ આપણામાનંા વ� ુને વ� ુલોકો બોલશ…ે 
ભારતીય  સા�ં�ૃિતક  મચં 
 
7 ઓ�ટોબર  2019 
 
સા�ં�ૃિતક  સ�દુાયના  અમારા  ઓગણપચાસ  સાથીઓ  સામે  નાગ�રક  સમાજના  સ�માિનત  સ�યો  તર�ક�ની 
ફરજ  બ�વવા બદલ એફઆઈઆર ન�ધવામા ંઆવી છે. તેમણે વડા  �ધાનને  દ�શમા ં ટોળાઓં �ારા થતા 
�લ��ચ�ગ  (�હ�સક �મુલા ) �ગે  �ચ�તા  �ય�ત  કરતો એક ��ુલો પ� લ�યો  હતો . 
 
�ુ ં આ રાજ�ોહ કહ�વાય ? ક� પછ� પજવણી  - અદાલતોનો  �ુ�પયોગ  કર�ને  નાગ�રકોના  અવાજોને  �પૂ 
કરવાનો�પચં ? 
 
અમે બધા ં, ભારતીય  સા�ં�ૃિતક  સ�દુાયના  સ�ય  તર�ક� , �તરા�માના  નાગ�રકો  તર�ક� , આવી  પજવણીની 
િન�દા  કર�એ  છ�એ . એથી િવશષે : અમે અમારા  સાથીદારોએ  વડા  �ધાનને  લખેલા  પ�ના  દર�ક  શ�દની  ��ુ�ટ 
કર�એ  છ�એ . આથી  જ  અમે  તેમનો  પ�  ફર�  એકવાર  અહ�  ર�ુ  કર�એ  છ�એ , અને  સા�ં�ૃિતક , શ�ૈ�ણક  અન ે
કા�નૂી  સ�દુાયોને  પણ  આમ કરવા િવનતંી કર�એ છ�એ . આથીજ અમારામાનંા વ� ુને વ� ુલોકો દરરોજ 
બોલશ ે. મોબ  �લ��ચ�ગ  સામે . લોકોના  અવાજો  દબાવવા  સામે . નાગ�રકોને  પજવવા  માટ�  અદાલતના 
�ુ�પયોગ  સામે .  
 
અપણા�  સેન , અ�ૂર  ગોપાલ�ૃ�ણન , �યામ  બેનેગલ , અ�રુાગ  ક�યપ , આિશષ  નદં�  અને  રામચ�ં  �હુા  સ�હત 
23 નામા�ંકત  નાગ�રકો  �ારા  23 �ુલાઈ  2019 ના  રોજ  વડા  �ધાન  મોદ�ને  લખેલો  ��ુલો પ�  (�ળૂ  લખાણ ): 
 
અમે  શાિંત�ેમી  અને  ગૌરવ�ણૂ�  ભારતીયો  અમારા  િ�ય  દ�શમા ં હાલના  સમયમા ં બની  રહ�લી  અનેક  �ુ :ખદ 
ઘટનાઓ  િવશ ે �બૂ  �ચ�િતત  છ�એ . 
 
આપ�ુ ં બધંારણ  ભારતને  ધમ�િનરપે�  સમાજવાદ�  લોકશાહ�  ��સ�ાક  તર�ક�  ઓળખાવ ે છે;  �યા ં તમામ 
ધમ� , વશં , �લ�ગ  અને  �િતના  નાગ�રકો  સમાન  છે . દર�ક  નાગ�રક  સિંવધાન  �ારા  તેને  અપાયેલા  અિધકારનો 
આનદં માણી શક� એ  વાત  �િુનિ�ત  કરવાના હ��થુી  અમે આ ર�ૂઆત કર�એ છ�એ : 
 

1.  ��ુ�લમો , દ�લતો  અને  અ�ય  લ�મુતીઓ�ુ ં �લ��ચ�ગ  તા�કા�લક  બધં  થ�ુ ં જોઈએ . એનસીઆરબી 
(નેશનલ  �ાઈમ  ર�કો�્�સ  ��રુો ) ના  અહ�વાલ �જુબ  વષ�  2016 મા ં દ�લતો  પર  અ�યાચારના  ઓછામા ં
ઓછા  840 દાખલા  ન�ધાયા  છે,   �યાર�  �યાયાલય  �ારા  મા�યતા  અને  દંડની  ટકાવાર�મા ં ચો�સ 
ઘટાડો  થયો  છે એ �ણીને અમે �બૂ આઘાતમા ંહતા ં. 

 
વ�મુા ં, 1 ���આુર�  2009 થી  29 ઓ�ટોબર  2018 ની  વ�ચે  254 ધાિમ�ક  ઓળખ  આધા�રત  નફરતના  �નુા 

ન�ધાયા  હતા , �મા ં ઓછામા ં ઓછા  91 લોકો  માયા�  ગયા  હતા  અને  579 ઘાયલ  થયા  હતા 
(ફ��ટચેકર .ઈન  ડ�ટાબેઝ , 30 ઓ�ટોબર , 2018). િસટ�ઝન  ર��લ�યસ  હ�ટ -�ાઇમ  વોચ  ન�ધે છે  ક� ભોગ 
બનેલાઓમા ં 62% ક�સોમા ં��ુ�લમો  (ભારતની  વ�તીના  14% ) અને  14% ક�સોમા ં ���તીઓ  (ભારતની 
વ�તીના  2%) હતા . આમાથંી  લગભગ  90% �મુલા  મે  2014 પછ�  ન�ધાયા  હતા , �યાર�  તમાર�  સરકાર� 
રા���ય  �તર�  સ�ા  સભંાળ�  હતી . 

 
તમે  સસંદમા ં આવી  �લ��ચ�ગની  ટ�કા  કર�  છે,  �ી  �ધાનમ�ંી , પણ  તે  �રૂ� ુ ં નથી ! ખર�ખર  �નુેગારો  સામે  કઇ 

કાય�વાહ�  કરવામા ં આવી  છે ? અમને  ભાર�વૂ�ક  લાગે  છે  ક�  આવા  �નુાઓને  �બન�મીનપા�  �હ�ર 
કરવામા ં આવવા  જોઈએ , અને  દાખલા�પે  આવા  �ક�સાઓમા ં ઝડપથી  અને  ચો�સપણે  સ�  થવી 
જોઈએ . જો  હ�યાના  ક�સોમા ં પેરોલ  િવના  આ�વન  ક�દની  સ�  હોઇ  શક� , તો  �લ��ચ�ગ  માટ�  ક�મ  નહ� , � 
આનાથી  પણ  વ� ુ �ણૃા�પદ  છે ? કોઈ  પણ  નાગ�રકને  તેના  પોતાના  દ�શમા ં ડર�ને  �વ�ુ ં જોઈએ 
નહ� ! 

 
અફસોસની વાત છે  ક�  "જય  �ી  રામ " આ�  એક  ઉ�ક�રાતો ��ુ-લલકાર  બની  ગયો છે,  �  કાયદા  અન ે

�યવ�થાના  ��ો ઉભા કર� છે , અને  તેના  નામે ઘણા ં �લ��ચ�ગ  થાય  છે . ધમ�ના  નામે   આટલી  �હ�સા 



આઘાતજનક  છે ! આ  મ�ય  �ગુ  નથી ! ભારતના  બ�મુતી  સ�દુાયમા ં ઘણા  લોકો  માટ�  રામ�ુ ં નામ 
પિવ�  છે . આ  દ�શના  સવ��ચ  અિધકાર�  તર�ક�  તમાર�  રામના  નામને   કલ�ંકત  થ�ુ ં અટકા�ુ ં જોઈએ . 

 
2. અસમંિત  િવના  લોકશાહ�  નથી . લોકોને  સરકાર  િવરોધી  મત ર�ુ કર�  તે  કારણે  તેમને  ‘રા��  િવરોધી ’ 

અથવા  ‘શહ�ર�  ન�સલ ’ ગણાવી  ન  દ�વા  જોઈએ . અસમંિત ભારતના  બધંારણના   આ�ટ�કલ  19 નો  એક 
અ�ભ�  ભાગ  છે � વાણી  અને  અ�ભ�ય��તની  �વત�ંતા�ુ ં ર�ણ  કર�  છે .  

 
શાસક  પ�ની  ન�દા  રા��ની  ન�દા  નથી . કોઈ  પણ  શાસક  પ�  દ�શનો  સમાનાથ�  નથી, પછ� ભલે તે દ�શમા ં

સ�ામા ંક�મ ન હોય . તે   મા� દ�શનો  એક  રાજક�ય  પ�  છે . તેથી  સરકાર  િવરોધી  પ�ને  રા��િવરોધી 
ના  ગણાવી  શકાય . એક  ��ુ�ુ ં વાતાવરણ  �યા ં અસમંિત  કચડાતી  ના  હોય  ફ�ત  તે જ  એક  મજ�તૂ 
રા��  બનાવ ે છે . 

 
અમે  આશા  રાખીએ  છ�એ  ક�  અમારા  �ચૂનો  એના સાચા અથ�મા ં�વીકારશો  - એવા  ભારતીયોના �  પોતાના 

દ�શ  ના  ભિવ�ય  માટ�  �બૂ  �ચ�િતત  છે . 
 
 
 


