
 
Bilkis Yakub Rasool’s Statement 

August 17, 2022 
 

As 11 men, including those convicted of gang-raping her and 
 murdering 14 members of her family, walked free 

 
Two days ago, on August 15, 2022 the trauma of the past 20 years washed over me again. 
When I heard that the 11 convicted men who devastated my family and my life, and took 
from me my 3 year old daughter, had walked free. I was bereft of words. I am still numb.  
 
Today, I can say only this - how can justice for any woman end like this? I trusted the highest 
courts in our land. I trusted the system, and I was learning slowly to live with my trauma. 
The release of these convicts has taken from me my peace and shaken my faith in justice. 
My sorrow and my wavering faith is not for myself alone but for every woman who is 
struggling for justice in courts.  
 
No one enquired about my safety and well-being, before taking such a big and unjust 
decision.  
 
I appeal to the Gujarat Government, please undo this harm. Give me back my right to live 
without fear and in peace. Please ensure that my family and I are kept safe. 
 
 

Released on behalf of Bilkis Bano 
 by Advocate Shobha 

 
 

***** 
HINDI 

िबलिकस याकूब रसूल का बयान 
17 अग/त, 2022 

 
उन 11 अपरािधय7 क8 9रहाई पर िज=ह> िबलिकस बानो पर सामूिहक बलाAकार और प9रवार क8 हAया 

के मामले म> दोषी ठहराया गया था  
 
दो िदन ह-ए 15 अग3त, 2022 को मझुपर जैसे िपछले 20 सालE का सदमा िफर से कहर कG तरह टूट पड़ा। जब 
मMने सनुा िक िजन 11 आरोिपयE ने मेरा परूा जीवन नR िकया, मेरी आँखE के सामने मेरे परेू पUरवार को खVम 
िकया, मेरी 3 साल कG बेटी मझुसे छीन ली, वो सभी आरोपी Uरहा कर िदए गए हM । आज़ाद घमू रह ेहM । ये सनुने के 
बाद मेरे पास कोई श]द नह^ थे। मM सु̀ न और खामोश सी हो गई हb ँ। 
 
आज मM केवल इतना कह सकती हb ँ-  eया एक औरत को िदए गए `याय का अंत यही ह?ै मMने इस दशे के सबसे 
ऊंच े`यायालय पर िवjवास रखा । मMने इस kयव3था पर िवjास रखा । मM धीरे-धीरे अपने सदमे के साथ जीना 



सीख रही थी । इन 11 आरोिपयE कG Uरहाई ने मझुसे मेरी शांित छीन ली ह ैऔर `याय कG kयव3था पर मेरा भरोसा 
िहला िदया ह ै। मेरा दखु और ये डगमगाता िवjास िसफn  अपने िलए नह^ उन सब औरतE के िलए ह ैजो इसंाफ कG 
तलब मp अदालतE मp आज लड़ रही हM।  
 
इन आरोिपयE को Uरहा करने के इतने बड़े और अ`यायपणूn फैसले से पहले िकसी ने मझुसे नह^ पछूा । मेरी सरुrा 
और बहाली के बारे मp नह^ सोचा ।   
 
मM गजुरात सरकार से अपील करती हb ँिक इस हािनकारक फैसले को वापस लp । शांित से और िनडर होकर मेरे 
जीने का अिधकार मझेु वापस लौटाएं। मेरे और मेरे पUरवार कG सरुrा सिुनिtत करp।  
 
 
िबलिकस बानो कG तरफ से जारी  
एडवोकेट शोभा  
 

***** 

GUJARATI 

!બ#ક%સ યા)ુબ ર,લુ.ુ ંિનવેદન 

તાર%ખ 17  ઓગ9ટ ૨૦૨૨ 

૧૧ અપરાધી Bવો એ તેના પર ગEગ રFપ કયG અને તેના પHરવાર ના 14 સIયો ને માર% નાKયા, હવે  

Bલ MNુત થઈ ગયા છે   

બે #દવાસ  પેહલા, તાર-ખ ૧૫ ઓગ3ટ ૨૦૨૨ ના રોજ મારો ૨૦ વષ< પહ=લાનો ઘાવ ફર-થી  પાછો 

આવી ગયો, જયાર= મE સાભંHIુ ંક= ૧૧ Lનુેગારો Mઓએ માર- અન ેમારા પ#રવાર ની PજQદગી બરબાદ 

કર- નાખી અને માર- 3 વષ<ની દ-કર-ન ે માર- પાસ ેથી  છ-નવી લીધી , ત ેલોકો Mલ માથંી #રહા થઈ 

ગયા છે. માર- પાસ ેકોઈ શUદો નથી.  Vુ ંWબુજ આઘાતમા ંX.ં  

આM, Vુ ંમાY એટZજુ કહ-શ-  ક= કોઈ પણ મ#હલા માટ= \યાય અચાનક થી આમ ક=વી ર-ત ેસમા^ત 

થઇ શક=? મE આપડા દ=શની સવabચ અદાલત પર િવdાસ કયa હતો, મE \યાય eયe3થા પર ભરોસો 

કયa હતો અને Vુ ંમારા fુખ અને તકલીફની સાથ ેgવવાhુ ંશીખી રહ- હતી.  

આ Lનુેગારોના #રહા  થવાથી માiંુ jkુુન છ-નવાઈ ગIુ ંછે અન ે\યાય પરથી મારો િવdાસ ડગમગી 

ગયો છે.   માiુ fુખ અને ડગમગી િવdાસ માY મારા માટ= નથી, પરંl ુદર=ક એ મ#હલા  માટ= છે M 

અદાલત મા ં\યાય માટ= સઘંષ< કર- રહ- છે.  



કોઈ એ પણ આટલો મોટો અ\યાયી િનણ<ય કરતા પેહલા માર- jરુmા અને  jખુાકાર- િવષ ેિવચાર-Iુ ં

નહ-.  

Vુ ંLજુરાત સરકાર પાસ ેઅપીલ કiંુ X ંક= ત ેkૃપા  કર-ન ેઆ અ\યાયી િનણ<યન ેપરત લે. મન ેમારા 

શાિંતથી અને ભય વગર gવન gવવાનો અિધકાર પરત કરો .  માર- અને મારા પ#રવારની jરુmા 

jિુનિoત કરો.   

બી#ક%સબા(ુ ંતરફથી /હ1ર  

એડવોક1ટ શોભા  

  

 
 
 
 
 


