
नेपाल तथा भारतका आस्थाका बन्दीहरूको ररहाइका लागि सार्वजननक अपपल 

संसार यतिबेला कोरोना महामारीका विरुद्ध जुधिरहेको छ । प्रकृतिको यस प्रतिकूलिाले झन्ड ै विश्ियुद्धजस्िै मानिीय 
विनाश तनम्त्याइरहेको छ र मान्छे तनरुपाय त्रासदी भोग्न वििश छ । यतिबेला विश्िसमुदाय यो महामारी र यसले ससजजना गरेको 
त्रासदीको पीडा ि भोधगरहेको छ नै, पुुँजीिाद िथा साम्राज्यिादका संिेदनाहीन मानिद्िेषी चररत्र र व्यिहारले विशेषिः श्रमजीिी 
िथा विपन्न जनिामाधथ कोरोनाजस्िै थप पीडा पुयाजइरहेको छ र मान्छे रोगसुँगै भोकको पीडाले मने स्स्थति ससजजना भएको छ ।  

विश्िपुुँजीिाद कति मानिद्िेषी छ भन्न े कुरा केही ददनअति मात्र साम्राज्यिादविरुद्ध लडडरहेका टकीका क्रास्न्िकारी 
सांस्कृतिक कमीहरूकी एक सदस्य हेसलना बोलेकले २८८ ददनको भोकहडिालका क्रममा ज्यान गुमाउनुपने अिस्थाले सङ्केि गदजछ 
। पुुँजीिादका विरुद्ध विचार राख्न ुर क्रास्न्ि रोज्न ुजनिाको नैसधगजक अधिकार हो िर पुुँजीिाद ्यसलाई आिङ्क देख्छ र काला 
कानुनहरुको प्रयोग गरेर िथा झठुा मुद्दाहरू लगाएर पररििजनकामी असभयन्िाहरू, सांस्कृतिक कमीहरू एिं राजनीतिक कमीहरूलाई 
अपरािी िोवषि गछज र जेलमा बन्दी बनाउुँछ । आज नेपालको कम्तयुतनस्ट नामिारी राज्यस्िाले पतन ्यसरी नै गणिन्त्रका 
योद्धा िररष्ठ सांस्कृतिक कमी माइला लामालगायि थुप्रलैाई झटु्ठा मुद्दा लगाई जेलमा बन्दी बनाएको छ । यस ैगरी भारिीय 
राज्यस्िाले पतन झठुा मुद्दामा ८० िषीय िररष्ठ मार्कसजिादी कवि िथा सांस्कृतिक कमी िरिर रािका साथै न्याय र पररििजनका 
पक्षमा तनसभजकिापूिजक कलम चलाउने लेखक िथा सामास्जक असभयन्िा गौिम निलखा, प्राध्यापक आनन्द िेलिुम्तड े िथा 
शारीररक रूपले ९० प्रतिशि अपाङ्ग प्राध्यापक स्ज. एन साइबाबा लगायिका लेखक, पत्रकारहरूलाई बन्दी बनाएको छ र तनमजम 
िथा कठोर व्यिहार गरररहेको छ ।  

कोरोनाको महामारीले विश्िमानि र मानिीयिा गम्तभीर सङ्कटमा परेको यसबलेा न्याय र पररििजनका लाधग कलम 
चलाउने र आिाज उठाउने आस्थाका बन्दी बनाइएका यी लेखक, कवि, पत्रकार, प्राध्यापक िथा सांस्कृतिक कमीहरूको जीिन 
जोखखममा छ र उहाुँहरुको जीिनरक्षाका लाधग चौिर्फी आिाज उठाउनु िथा सम्तबद्ध राज्यहरूलाई दबाब ददनु अ्यािश्यक भएको 
छ । यस सङ्गीन िडीमा हामी िपससलका लेखक, प्राध्यापक िथा सांस्कृतिक कमीहरू अन्यायपूणज ढङ्गले बन्दी बनाइएका 
आस्थाका बन्दीहरूको जीिनरक्षाप्रति संिेदनशील हुुँदै नेपाली सांस्कृतिक कमी माइला लामा लगायिका नेपाली राजबन्दीहरू िथा 
भारिीय जेलामा रहेका िरिर राि, आनन्द िलेिुम्तड,े गौिम निलखा, जी. एन. साइबाबा लगायिका लेखक िथा सामास्जक 
असभयन्िाहरूको बबनासिज ररहाइको माग गदजछौँ ।   

यसै गरी हामी टकीकी सांस्कृतिक सदहद हेसलना बोलेकप्रति हाददजक श्रद्धासमुन व्यर्कि गदै उहाुँहरूको साम्राज्यिादविरोिी 
आन्दोलनप्रति ऐर्कयबद्धिा पतन प्रकट गदजछौं । साथ ै कवि िरिर राि लगायि भारिीय लेखकहरूको ररहाइका लाधग भारिका 
लेखकहरूले राज्यलाई दाबाब ददनका लाधग सञ्चालन गरररहेको असभयानप्रति पतन ऐर्कयबद्धिा प्रकट गदजछौं ।  
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