
�പിയ സുഹൃേ�,  

സാംസ്കാരികസമൂഹ�ിൽ െപ� ന�ുെട നാ��ിെയാൻപത് 
സഹ�പവർ�കർെ�തിെര ഒരു േകസ് ചാർ�് െച�െപ�ിരി�ുകയാണ്: 
െപൗരസമൂഹ�ിെല ബഹുമാന�രായ അംഗ�ൾ എ� നിലയിൽ സ��ം ചുമതല 
നിർ�ഹി�തിൻെറ മാ�തം േപരിൽ. ന�ുെട നാ�ിെല ത�ിെ�ാലകളിൽ ആശ� 
�പകടി�ി�് അവർ �പധാനമ��ി�് ഒരു തുറ� കെ�ഴുതി. 

ഇതിെന ‘രാജ�േ�ദാഹം’ എ�് വിളി�ാേമാ? അേതാ േകാടതിെയ ദുരുപേയാഗം െചയ്ത് 
െകാ�ു� ഈ പീഡനം െപൗരെര നി�ബ്ദരാ�ാനു� ഒരു സൂ�തം മാ�തമാേണാ? 

ഇ��ൻ സാംസ്�ാരിക�ൂ�യ്മയിെല അംഗ�ള�ം, മന:സാ�ിയു� െപൗരരും എ� 
നിലയിൽ ഞ�െള�ാം ഈ പീഡനെ� െകാടും െത�ായി കാണു�ു. മാ�തവുമ�, 
ഞ�ള�െട സുഹൃ�ു�ൾ �പധാനമ��ിെ�ഴുതിയ ഓേരാ വാ�ിെനയും പി�ാ�ു�ു. 

അത് െകാ�ാണ് ഞ�ൾ ആ ക�് താെഴ പുന:�പസി�ീകരി�ുകയും ഇ��യിെല 
സാംസ്കാരിക�പവർ�കരുെടയും  അ�ാദമി�ുകള�െടയും നിയമ�രുെടയും 
സമുദായ�േളാട് അത് െച�ാൻ അഭ�ർഥി�ുകയും െച���ത്. 

അതുെകാ�് തെ� ഓേരാ ദിവസവും നാം കൂടുതൽ കൂടുതലായി സംസാരി�ും - 
ആൾ�ൂ�െ�ാലയ്െ�തിെര. 

ജനശബ്ദെ� അടി�മർ�ു�തിെ�തിെര. 

െപൗര�ാെര ഉപ�ദവി�ാൻ േകാടതികെള ദുരുപേയാഗം െച���തിെ�തിെര. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
അടൂർ േഗാപാലകൃഷ്ണൻ, േരവതി, രാമച�� ഗുഹ, അനുരാഗ് കാശ�പ്, , ശ�ാം െബനഗൾ 
തുട�ിയവർ  ഉൾെ�െട 49 സാംസ്കാരിക�പവർ�കർ �പധാനമ��ിയ്�് അയ� തുറ� 
ക�ിൻെറ പൂർണ രൂപം താെഴ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

�ശീ നേര��ദാേമാദർ േമാഡി 

ഇ��ൻ �പധാനമ��ി 

 

�പിയ �പധാനമ��ി�്, 

സമാധാന �പിയരും ഇ���ാെര� നിലയിൽ അഭിമാനി�ു�വരുമായ ഞ�ൾ അടു� 
കാല�ായി ന�ുെട �പിയെ�� മാതൃരാജ��ിൽ നട�ുെകാ�ിരി�ു� ദാരുണ 
സംഭവ�ളിൽ അത��ം ആശ�ാകുലരാണ്. 

ഇ��െയ ഒരു മേതതര േസാഷ�ലി�് ജനാധിപത� റി��ി�് എ� രീതിയിലാണ് 
ഭരണഘടന വിഭാവനം െചയ്തിരി�ു�ത്. മത-വംശ - ജാതി- ലിംഗ വ�ത�ാസമി�ാെത 
എ�ാ പൗര�ാരും ഇവിെട തുല�രുമാണ്. ആയതിനാൽ ഒേരാ ഇ���ാരനും ഭരണഘടന 
വിഭാവനം െച��� അവകാശ�ൾ ലഭ�മാകു�തിന് േവ�ിയാണ് ഞ�ള�െട ഈ 
നിേവദനം: 

 



1. ആൾ�ൂ� ആ�കമണ�ളിൽ െപ�് ഇ��യിെല മു�ീം- ദളിത് -ന��നപ� 
വിഭാഗ�ളിൽെ�� ആള�കൾ െകാലെച�െ�ടു� �ിതിവിേശഷം എ�തയും െപെ��് 
അവസാനി�ി�െ�േട�താണ്. NCRB (National Crime Records Bureau) യുെട 20l6 
വർഷെ� കണ�ുകൾ �പകാരം 840-ൽ കുറയാ� അതി�കമ�ൾ ദളിതർ�ു േനെര 
നട�ി���്. എ�ാൽ അേത വർഷം തെ� ആ വിഷയ�ിൽ കു�ം ചുമ�െ��വരുെട 
എ�ം തുേലാം കുറവാണു താനും! കൂടാെത മതപരമായ െവറിയുെട േപരിൽ മാ�തം 2009 
ജനവരി ഒ�ിനും 2018 ഒക്േ�ാബർ 29 നും ഇടയിൽ 254 കു�കൃത��ൾ റിേ�ാർ�് 
െച�െ�ടുകയു�ായി. അതിൽ 91 േപർെ��ിലും ജീവൻ നഷ്ടെ�ടുകയും 579 േപർ�് 
പരി�് പ��കയും െചയ്തിരി�ു�ു. (Fact Checker.in database, Oct.30, 2018) The Citizens 
Religious Hate-crime Watch േരഖെ�ടു�ിയിരി�ു�ത് ഇ��യുെട ജനസംഖ�യിൽ 14% 
വരു� മു�ി�ളായിരു�ു 62% േ�ാളം വരു� േകസുകളിലും ഇരയാ�െ��വർ എ�ും 
ജനസംഖ�യിെല 2% വരു� �കിസ്ത�ൻ മതവിഭാഗ�ിൽെ��വരായിരു�ു 14% േ�ാളം 
േകസുകളിേലയും ഇരകൾ എ�ുമാണ്. താ�ള�െട സർ�ാർ േദശീയ തല�ിൽ 
അധികാരേമ�് 2014 േമയ് 14 ന് േശഷമാണ് ഈ ആ�കമണ�ളിൽ 90% നട�ത് 
എ�താണ് വസ്തുത. ജന�ള�െട പരമാധികാര സഭയിൽ (Parliament) ഇ��ൻ 
�പധാനമ��ിെയ� രീതിയിൽ താ�ൾ ഇ�രം അതി�കമ�െള അപലപി�ി���്, 
എ�ാൽ അതുമാ�തം മതിയാവി�! ഇ�രം അതി�കമ�ൾ�് േനതൃത�ം 
െകാടു�വർെ�തിെര ഇേതവെരയും എ�ു നടപടിയു�ായി? 

ഇ�രം നിയമ ലംഘകർെ�തിെര ജാമ�മി�ാ വകു��കൾ പുറെ�ടുവിേ��തും 
മാതൃകാപരമായ ശി�ാ നടപടികൾ േവഗ�ിലും നിർബ�ിതമായും 
നട�ാേ��താെണ�ും ഞ�ൾ നി�യമായും കരുതു�ു.െകാലപാതക�ൾ�് 
പേരാളി�ാ� ജീവപര��ം ഇവിെട ശി�ാവിധിയാെണ�ിരിേ� ,അതിലും 
ൈപശാചികമായ ആൾ�ൂ� ആ�കമണകൾ�് അത് എ�ുെകാ� നൽകി�ൂടാ? 
േഖദകരെമ�ു പറയെ� "ജയ് �ശീറാം " എ�ത് �പേകാപനപരമായ ഒരു 
യു�കാഹളമാകുകയും നിരവധി �കമസമാധാന�പശ്ന�ൾ സൃഷ്�ി�ു� ഒ�ായി അത് 
മാറുകയും അതിെ� േപരിൽ ആൾ�ൂ� െകാലപാതക�ൾ അരേ�റുകയും െച���ു. 
മത�ിെ� േപരിൽ ഇ�തയും ആ�കമണ�ൾ നട�ു�ു എ�ത് ഭയെ�ടു�ു� 
ഒ�ാണ്! ഇത് മധ�കാലഘ�മ�! "റാം " എ�ത് ഇ��യിെല ഭൂരിപ� സമുദായ�ളിൽ 
െപ� പലർ�ും ഒരു പരിശു�നാമമാണ്. ഈ രാജ�െ� ഏ�വും ഉയർ� ഭരണ�ലവൻ 
എ� രീതിയിൽ, രാമനാമം ഇ�തയും മലിനമാ�െ�ടു�ത് താ�ൾ ഇടെപ�് 
അവസാനി�ി�ണം. 

2. വിേയാജി��കളിെ��ിൽ ജനാധിപത� മി�. സർ�ാരിെന വിമർശി�ു�വെര 
'േദശേ�ദാഹികളായും ' ' നഗര- നക്സ ൈല�്കൾ'   ആയും മു�ദ കു�ി തടവിലിേട�തി�. 
ഇ��ൻ ഭരണഘടനയുെട Article 19 �പകാരം സംര�ി�െ��ി��� അഭി�പായ/ 
ആവിഷ്കാര സ�ാത����ിൽ 'വിേയാജി��കൾ 'എ�ത് നി�യമായും ഒരു അവിഭാജ� 
ഘടകമാണ്. 

ഭരി�ു� പാർ�ിെയ വിമർശി�ുക എ�ാൽ രാജ�െ� വിമർശി�ുക എ�� 
അർ�ം.അധികാര�ിലിരി�ു� ഒരു പാർ�ിയും രാജ�െമ�തിന് 
സമാനപദമാവുകയുമി�. മറി�് അത് ആ രാജ�െ� നിരവധി രാഷ്�ടീയ പാർ�ികളിൽ ഒ�ു 
മാ�തേമ ആവുകയു��. അതിനാൽ തെ� ഭരി�ു� സർ�ാരിെനതിെരയു� 
വിമർശന�െള േദശവിരു�വികാര�ള�മായി കൂ�ിയിണ�ാവു�ത�. ന�ുെട 
രാജ��ിെ� ഭാവിഭാഗേധയ�ിൽ ആശ�ാകുലരും ആകാം�യു�വരുമായ 



യഥാർ� ഇ���ാർ എ� അർ��ിൽ മാ�തം ഞ�ള�െട നിർേദശ�ൾ 
പരിഗണി�െ�ടുെമ�് �പതീ�ി�ു�ു. 

 

സൗഖ�ം േനർ�ുെകാ�്, 

 

വിശ�സ്തതേയാെട, 

 

അടൂർ േഗാപാലകൃഷ്ണൻ, അഷീസ് ന�ി, രാമച�� ഗുഹ, അനുരാഗ് കാശ�പ്, േരവതി, 
ശ�ാം െബനഗൾ തുട�ിയവർ  ഉൾെ�െട 49 സാംസ്കാരിക�പവർ�കർ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


