
�പസ്താവന 

“വരവര റാവു, ആന�് െതൽതുംബ്േഡ,  സുധാ ഭരദ�ാജ്, േഷാമാ െസൻ ,  െഗൗതം നെ�ഖ, 
അരുൺ െഫേരറാ,  െവർണൻ  േഗാൺസാൽവസ്, സുേര�� ഗാഡ് ലിംഗ്, മേഹഷ്  റാവു�്, 
േറാണാ  വിൽ സൺ, സുധീർ ധാവ്െള എ�ീ  വിശിഷ്ടവ��ികള�െട 
ആേരാഗ�െ��ുറി��� ഞ�ള�െട അഗാധമായ  ഉത്കണ്ഠ േരഖെ�ടു�ാൻ  ഞ�ൾ 
ആ�ഗഹി�ു�ു. ഈ പതിെനാ�ു േപരും മനുഷ�ാവകാശ സംര�കരാണ്, 
ആക്�ിവി��കള�ം.  ഇ��യിെല ഏ�വും ദരി�ദരും അരികുവത്കരി�െ��വരുമായ
മനുഷ�രുെട േ�മ�ിനു േവ�ി ദശാബ്ദ�ളായി െപാരുതു�  ഇവരിൽ പലരും 
എഴു�ുകാരും കവികള�ം ബു�ിജീവികള�മാണ്. എ�ാൽ ഈ 
മനുഷ�ാവകാശേ�ാരാളികൾ ഇ�് കു�വാളികെളേ�ാെല ഇ��യിെല ജയിലുകളിൽ 
യാതന അനുഭവി�ുകയാണ് . അവരിൽ പലരും തടവറയിൽ കഴിയു� മഹാരാഷ്�ടയിെല 
ജയിലുകളിൽ പലരും  േകാവിഡ് േരാഗികളാണ് എ�് െതളി�ി�� േപാലും- പലരും 
മരി�ുക തെ� െചയ്തു- അവർ�് ജാമ�ം നൽകെ��ി�ി�.  േകാവിഡ്  അവിെട കൂടുതൽ 
പടരു�തായും റിേ�ാർ��കൾ പറയു�ു.  ഈ അവ�യിലും അവർ തടവിൽ കഴിയു�ത്  
ഞ�െള ഏെറ അസ��രാ�ു�ു. നിയമ�ിൽ നി�് ഒളിേ�ാടി നാട് വിടാൻ �ശമി�ു� 
കു�വാളികള�ാ ഈ  മനുഷ�ാവകാശ�പവർ�കർ. എ�ി��ം അവരുെട ആേരാഗ�വും 
സുര�യും ജീവൻ തെ�യും അപകട�ിലായിരി�ു�ു. 

  

ജാമിയാ മി�ിയായിെല മൂ�ാം ൈ�ടേമെ�ർ വിദ�ാർഥിനിയായ, ഗർഭിണിയായ,  സഫൂറാ 
സർഗർ െപൗരാവകാശനിയമ േഭദഗതിെ�തിെര സമരം െചയ്തു എ�ാ കു�ം 
ചുമ�െ��� ജയിലിൽകഴിയുകയാണ്. സഫൂരയുെടയും കു�ിെ�യും ജീവൻ 
അപകട�ിലാണ് . സഫൂറായ്�് ഉടൻ ജാമ�ം നൽേക�തു�്. വരവരറാവുവിനു 
എൺപത് വയസായി, അേ�ഹ�ിെ� ആേരാഗ�നില വളെര േമാശമാണ്. അേ�ഹം 
േപാലീസാശുപ�തിയിലാണ്. േകാവിഡ് േരാഗം ജയിലുകളിൽ പടരു� പ�ാ�ല�ിൽ 
മനുഷ�ാവകാശ �പവർ�കെര വി�യ�ണം എ�് മനുഷ�ാവകാശ�ൾ�ു േവ�ിയു� 
ഐക�രാഷ്�ട സഭാ ക�ീഷണരും, അേമരി�ൻ ബാർ അേസാസിേയഷെ� 
മനുഷ�ാവകാഷെക��വും ഇ��ൻ സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��� കഴി�ു . ഇേ�ാഴും ഈ 
വലിയ മനുഷ�സ്േനഹികൾ ജയിലിലാെണ�ിൽ, അവർ�ു േനരിടു� ഏതപകട�ിനും 
ഇ��ൻ ഭരണകൂടം മറുപടി പറേയ�ി വരും . പാർശ�വത്കരി�െ�� മനുഷ�ർെ�ാ�ം 
നി� ഈ  േപാതു�പവർ�കേരാട് ഗവെ�� ് എ�ിെന െപരുമാറു�ു എ�ത് ജന�ൾ 
േസാഒക്ശ്മമായി േനാ�ി കാണു�ു�്. അത് തെ� ഇവെര ജാമ��ിൽ വി�യ�ാൻ 
മതിയായ കാരണമാണ്. അതിൽ കുറ� ഒ�ുമ�ാ ഞ�ൾ�് േവ�ത്.” 

�പസ്താവനയിൽ ഒ�് െവ�വരിൽ  അരു�തി േറായ്, അമിതാവ് േഘാഷ് അടൂർ 
േഗാപാലകൃഷ്ണൻ,   ടി. എം. കൃഷ്ണ, േറാമീലാ ഥാ�ർ,   അടൂർ േഗാപാലകൃഷ്ണൻ, 
സ�ിദാന�ൻ, േപാൾ സ�റിയാ, നസിറു�ീൻ ഷാ , െസൗമി�താ ചാ�ർജീ, ജയതി േഘാഷ്,  
നയൻ താരാ സഗാൾ  , ശശികുമാർ, െക പി രാമനു�ി, ഇ�ിരാ ജയ്സിംഗ്, എൻ 
പുഷ്പമാല, ഹർഷ് മ�ർ, ആദിൽ ജു�ാവാലാ, ഋതു േമേനാൻ, അമിത് െചൗധുരി, 
അേമാൽ പേല�ർ, അേശാക്  വാജ്ൈപ, മ�ികാ സാരാഭായ്, േകകി ദാരുവാലാ, ജവഹർ 
സർ�ാർ, സാമി�് ബേ�ാപാ��ായ്,       അകീൽ ബില്�ഗാമി, വിജയ്  �പസാദ് ,  ന�ിതാ 
ദാസ്, അപർ�ാ െസൻ , താനികാ സർ�ാർ, സുമിത് സർ�ാർ, സുമൻ മുേഖാപാധ�ായ്, 
സ�രാ ഭാസ്കർ, ൈമഥിലീ റാവു,  ഗീതാ ഹരിഹരൻ, കമലാ ഭസീൻ, ഒനീർ, മംഗെളഷ് 
ദ�ബാൽ തുട�ി വിവിധരംഗ�ളിെല വ��ികൾ ഉൾെ�ടു�ു. 



 


