
 అపర్ణ� సేన్,  అడూర్ గోపాలకృష్ణ�న్,  శ్యా�మ్ బెనెగల్,  అనురాగ్ కృశ్య�ప్,       ఆశిస్ నం�ది మరియు రామచం�ద్ర& గుహాతో సహా 49 
   మ�ది ప+ముఖ పౌరులు 2019  జూలై3 23      నం ప+ధాని మోడీకి రాసినం బహిర్ణ�గ లేఖ:

 శ్యా�తిని ప్రే+మిస@A,     భార్ణతీయుల� అని గర్ణD�గా చెప్పుHకునే మేము,      ఈ మధ్య�కాల�లో మనం ప్రి+యమై3నం దేశ్య�లో
      జరుగుతునంV విషాద్ర స�ఘటనంలు పట[ తీవ్ర+ ఆ�దోళనం చె�దుతున్నాVము. 

    మనం రాజ్యాం��గ� భార్ణతదేశ్యానిV అనిV మత, జ్యాంతి,         లిం�గ మరియు కులాల పౌరులను సమానం�గా చం@సే సెకు�లర్
    సోష్ణలింస్h ప+జ్యాంస్వాDమ� గణత�త+ దేశ్య�గా అభివ్రరి�స్తుంA �ది. అ�దువ్రల[,       ప+తి పౌరుడు రాజ్యాం��గ� ద్వాDరా తమకు ఇచ్చిqనం

  హకుsలను పొం�దుతున్నాVర్ణని నిరాu రి�చండానికి,   ఇది మా సమర్ణHణ:

1. ముసి[�లు,       ద్రళితులు మరియు ఇతర్ణ మై3న్నారిటీల హత�లను వెం�టనే ఆపాలిం. 2016   స�వ్రతzర్ణ�లో ద్రళితులపై3 840 
 అత్యా�చారాలు జరిగాయని,         మరియుముద్వా~ యిలింV దోషులుగా తేలేq శ్యాత�లో ఖచ్చిqతమై3నం క్షీణత ఉం�ద్రని NCRB 

(    నేష్ణనంల్ క్రై3 �మ్ రికార్�� బ@�రో)     నివేదికృల ను�డి తెలుస్తుంకునంVప్పుHడు మేము ఆశ్యqర్ణ�పోయాము.  
 ఇది కాకృ,  జనంవ్రరి 1, 2009   ను�డి అక్టోhబర్ 29, 2018  మధ్య� 254     మత� ప్రేరునం దేDష్ణపూరిత నేరాలు నంమోద్రయా�యి, 

  ఇకృsడ కృనీస� 91    మ�ది మర్ణణిం�చారు మరియు 579   మ�ది గాయపడా� రు (FactChecker.in డేటాబేస్,  అక్టోhబర్ 30, 
2018). 'The Citizen's Religious Hate-Crime Watch'   ముసి[�లు (   భార్ణతదేశ్య జన్నాభాలో 14%) 62% కేస్తుంలలో, 

  మరియు క్రై3 �సAవులు (  జన్నాభాలో 2%) 14%    కేస్తుంలలో బాధితులుగా నంమోదు చేశ్యారు.    మీ ప+భుతD� జ్యాంతీయ�గా
  అధికారానిV చేపట్టిhనం మే, 2014     తరువాత ఈ ద్వాడులో[ 90% నంమోద్రయా�యి.

  ప+ధానం మ�తి& గారు,     మీరు పార్ణ[మై�ట్ లో ఇటువ్ర�ట్టి 'లింనిq�గ['  ను (హత�లను) విమరి¡�చారు,   కానీ అది సరిపోదు! 
    వాసAవానికి నేర్ణస్తుంA లపై3 ఎటువ్ర�ట్టి చంర్ణ�లు తీస్తుంకున్నాVరు?      ఇటువ్ర�ట్టి నేరాలను బెయిలబుల్ కాద్రని ప+కృట్టి�చాలని

   మరియు కృఠినంమై3నం శిక్షను వేగ�గా,     ఖచ్చిqత�గా విధి�చాలని మేము గట్టిhగా భావిస్తుంA న్నాVము.     హత్యా� నేర్ణ� కి�ద్ర పైరోల్
   లేని జీవిత ఖై3దు విధి�చంగలింగినంప్పుHడు,       మరి�త ఘోర్ణమై3నం లింనిq�గ[కు ఎ�దుకు ఇటువ్ర�ట్టి శిక్ష వేయకూడదు?  ఏ

       పౌరుడు తమ సొం�త దేశ్య�లో భయ�తో జీవి�చాలింzనం అవ్రసర్ణ� లేదు!
  విచార్ణకృర్ణ విష్ణయ� ఏమిట�టే, "   జై3 శ్రీ రామ్"    ఈ రోజు రెచంqగొటేh '  యుద్రu భేరి'  గామారి�ది,   ఇది శ్యా�తిభద్ర&తల

 సమస�లకు ద్వారితీస్తుంA �ది.      దీని ప్రేరు మీద్ర చాలా లింనిq�గు[ జరిగాయి.     మత� ప్రేరిట ఇ�త హి�స జర్ణగడమా?! 
       భార్ణతదేశ్య�లోని మైజ్యాంరిటీ లో చాలా మ�దికి రాముని ప్రేరు పవిత+మై3నంది.     ఈ దేశ్య�యొకృs అతు�నంVత

కార్ణ�నిరాDహకుడిగా,        మీరు ఈ పద్రuతిలో రాముని ప్రేరును అపవిత+� చేయడానిV ఆపాలిం.

2.    అసమ·తి లేనిదే ప+జ్యాంస్వాDమ�� లేదు.       ‘ప+భుత్యాDనికి వ్ర�తిరేకృ�గా ఉంనంV అసమ·తి కార్ణణ�గా ప+జలను Anti-National’
(  దేశ్య దో¹హి)  లేద్వా '  అర్ణºన్ నంకృzల్'        అని ముద్ర& వేయడ� లేద్వా జై3లు శిక్ష వేయడ� జర్ణగకూడదు.   భార్ణత రాజ్యాం��గ�లోని

 ఆరిhకృల్ 19 వాక్-    సేDచం¼ను మరియు వ్ర�క్తీAకృర్ణణను ర్ణక్షిస్తుంA �ది,    వీట్టిలో అసమ·తి ఒకృ అ�తరాÁగ�.
     అధికార్ణ పార్టీhని విమరి¡�చండ� దేశ్యానిV విమరి¡�చండ� కాదు.     ఏ పార్టీh అధికార్ణ�లో ఉంన్నాV కానీ,   అది దేశ్యానికి పరా�యపద్ర�

కాదు, అవ్రDదు.       అది ఆ దేశ్య రాజక్తీయ పార్టీhలలో ఒకృట్టి మాత+మే.       అ�దువ్రల[ ప+భుతD వ్ర�తిరేకృ స్వాh �డ[ను దేశ్య వ్ర�తిరేకృ
  భావాలతో సమానం� చేయలేము.   అసమ·తిని అణించ్చివేయని వాత్యావ్రర్ణణ�,   బలమై3నం దేశ్యానికి ఉంపయోగపడుతు�ది.

        మా స@చంనంలు అవి ఉందే~శి�చ్చినం స@ÄరిAతో తీస్తుంక్టోబడత్యాయని మేము ఆశిస్తుంA న్నాVము -     మనం దేశ్య�యొకృs భవిత గురి�చ్చి
ఆ�దోళనం,    ఆతు+ త చె�దుతునంV భార్ణతీయుల లాగా. 


