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30 ఆగస్టు , 2022 

జై లులో పాేండు నరోటి మరణానికి కారకమయిన ఫాసిస్టు  పర భుత్వానిి తీవ్ర ేంగా గర్హ ేంచేండి 
 
దేశంలో బ్రాహ్మణీయ హందుత్వ ఫాసిస్టు భాజపా నరంద్ర మోదీ-అమిత్ షా ముఠా క్రూరత్వవన్ని, అమానవీయ వైఖరిన్న నాగ్ పూర్ జైలులో 

2022 ఆగస్టు 26వ తేదీన పాండు నరోటి మరణం నగింగా తేటతెల్లం చేస్టునిది. ఈ ‘హ్త్య’ను భారత్ కమ్యయన్నస్టు పార్టు (మావోయిస్టు) కంద్ర 
కమిటీ అత్యంత్ తీవ్ర పదజాల్ంతో గరిిస్టునిది. 

ఆచారయ సాయిబాబాపై పెటిున కస్టలో గఢ్ చిరోలి జిల్లల నుంచి అరెస్ుయిన వారిలో పాండు నరోటి ఒకరు. ఈ కస్టలో కోరుు ఐదుగురికి 
యావజ్జవీ కారాగార శిక్ష విధంచింది. ఈ త్ప్పుడు కస్టకు, శిక్షకు వయతిరకంగా మానవ హ్కుుల్ స్ంఘాలు పోరాడుతూ వస్టునాియి. ఆచారయ 
సాయిబాబా పరిసిితి గురించి అందరికీ తెలిసినదే. ఆయన ఆరోగయం క్షీణిస్టుని త్రుణంలో పాండు నరోటి స్వవన్ ఫ్లలతో మరణించాడు. 

ఆయన ఆరోగయ పరిసిితి గురించి తెలియజేయమన్న ఆయన కుటంబ స్భ్యయలు జైలు అధకారుల్కు రాసారు. ఆయనకు త్క్షణమే చికిత్స 
అవస్రం అన్న ఆయన నాయయవాదులు కోరుుకు వెళ్లలరు. మెరుగైన ఆస్టపత్రికి తీస్టకువెళ్లమన్న డాకురుల జైలు అధకారుల్కు చెపాురు. ఆయన మరణం 
త్రువాత్ దినపత్రికల్ ద్వవరా మాత్రమే వారికి విషయం తెలిసింది. ఆయన నాయయవాది ఆకాశ్ స్రోటేకు కూడా అధకారులు తెలియజేయలేదు. 
ఆరోగయం దేశ పౌరుల్ రాజాయంగపర మౌలిక హ్కుు. పాండు మరణం రాజాయంగబదధ ప్రజాసావమయ ఘోర ఉల్లంఘన. గత్ంలో ఫాదర్ సాున్ సావమికి 
పారిసన్ స్న్స వాయధ కారణంగా అవస్రం అయిన ఒక సాా ఇచేచందుకు కూడా జైలు అధకారులు న్నరాకరించారు. ముంబయ్ జైలులో ఉని కామ్రేడ్ 
కిరణ్ కు పై దశల్లో ఉని కాయనసర్ వాయధతో బాదపడుతూ నగరంలో ఒక హోస్వుస్ లో ఉని ఆయన స్హ్చరి కామ్రేడ్ నరమద గురించి తెలియజేసారు 
త్పు ఆమెను కలిసందుకు అనుమతి న్నరాకరించారు. చివరకు ఆమె శవాన్ని చూసందుక ఆయనను తీస్టకువెళ్లలరు. దండకారణయంలో రాష్ర్ు కమిటీ 
స్భ్యయలుగా పన్న చేస్టుని వీరిదదరూ 2019 జూన్ నెల్లో అరెస్ుయాయరు. దీన్నన్న బటిు భారత్ రాజయ క్రూరత్వం అరంి చేస్టకోవచ్చచ. 

దేశంలో ఈ రకంగా ఉని పరిసితిుల్లో పౌరుల్ యావతుు ప్రజాసావమిక, మౌలిక హ్కుుల్కు స్ంబంధంచిన చట్టుల్ను, ప్రభ్యత్వవలు 
న్నయమించిన మానవ హ్కుుల్ కమిషన్ ల్ను పశిించాలి. దేశ పౌరులు భారత్ రాజయ ఈ అనాగరిక, పాశవిక వైఖరిన్న బల్ంగా వయతిరకించవల్సిన 
స్మయం ఆస్నిమంది. గత్ స్ంవత్సరం మరణించిన సాున్ సావమి, ఈ స్ంవత్సరం మరణించిన పాండు నరోటిల్ త్రువాత్ వివిధ రకాల్ 
అనారోగాయల్తో బాధపడుతుని సాయిబాబా అటవంటి పరిసిితికి చేరుకోకుండా చూడడం నేటి అవస్రం. 

భారత్ జైళ్లలోల ఖైదీల్ గురించి ప్రభ్యత్వవన్ని ఒతిుడి చేయవల్సిందిగా కంద్ర కమిటీ దేశంలో, ప్రపంచంలో యావతుు పీడిత్ వరాలాు, స్క్షన్ 
లు, ప్రజాసావమికవాదులు, దేశభకుులు, ఆదివాసీ ప్రజల్ శ్రేయోభిల్లషులు, యావతుు విపలవ, ప్రజాసావమిక, మానవ హ్కుుల్, ఆదివాస్టల్ 
స్ంఘాల్ను కోరుతునిది. స్పెుంబరు 13వ తేదీ నుంచి 19వ తేదీ వరకు ఐసీఎస్ పీడబ్ల్లూఐ పిలుప్ప మేరకు జరగనుని ఆక్షన్ వీక్ లో ఈ విషయాన్ని 
గురించి బల్ంగా నొకిు చెపుమన్న కోరుతునిది. 
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