
ಸಂವಿಧಾನಕೆ್ಕ  ದ್ರ ೋಹ ಮಾಡಬೇಡಿ: ನಾಗರಿಕತ್ವ  ತಿದ್ದು ಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ವಾಪಸ್ಸು  

ಪಡೆಯಿರಿ. 

 ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ದ ನಂತ್ರರ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ರಾ ವು  ಸಂವಿಧಾನದಲಿ್ಲ  ಬಲವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. 

ಸಂವಿಧಾನವು ಪೌರತ್ರಾ ದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಲ್ಲಿಂಗ, ಜಾತ, ಧಮð, ವಗð, ಸಮುದಾಯ  

ಅಥವಾ  ಭಾಷೆಗಳನ್ನು  ಆಧರಿಸದೆ ಸಮಾನತೆಯ ಮೂಲತ್ರತ್ರಾ ಗಳನ್ನು  ಎತಿಹಿಡಿಯುತಿ್ರದೆ. 

ಭಾರತ್ರದ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ  ಹೀರಾಟಕೆ್ಕ  ಮಾಗðದಶðನ ಮಾಡಿದ ಒಳಗೊಳ್ಳು ವ ಹಾಗೂ 

ವೈವಿಧಯ ತೆಯ ಕಾಣೆ್ಕಯನ್ನು   ಪೌರತ್ರಾ (ತದ್ದು ಪಡಿ) ಮಸೂದೆಯು 2019  ಹರಿದ್ದ 

ಚಿಂದಿಮಾಡುತಿ್ರದೆ. ನಾಗರಿೀಕತ್ರಾ  ಕಾಯಿದೆ 1955 ಕೆ್ಕ  ಈ ಹಸ ಮಸೂದೆಯು ತ್ರರುತಿರುವ 

ತದ್ದು ಪಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ತಯಿಂದ್ದ ಮೂಲತ್ರತ್ರಾ ವನ್ನು   ಉಲಿಿಂಘನೆ 

ಮಾಡುತಿ್ರದೆ. ನಿಜವೇನೆಿಂದರೆ, ಇದ್ದ ಕೇವಲ ಕಾನೂನಿನ ಬದಲಾವಣ್ಕಯಲಿ . ಇದ್ದ 

ಭಾರತೀಯ ಪ್ಜಾರಾಜಯ ದ ಸಾ ರೂಪವನೆು ೀ ಮೂಲಭೂತ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ 

ಮಸೂದೆಯಾಗಿದೆ. 

 ನಮಮ  ಸಾ ತಂತ್್ರ  ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಯಯ ಲರ್ ಪ್ಜಾರಾಜಯ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದ  ನಂತ್ರರ ಮೊದಲ 

ಬಾರಿಗೆ ಈ ಮಸೂದೆಯು ಧಮðವನ್ನು  ನಾಗರಿೀಕತ್ರಾ ದ ಸ್ವಧನವನಾು ಗಿಸುತಿ್ರದೆ. ಈ 

ಮಸೂದೆಯು 1955ರ ನಾಗರಿೀಕತ್ರಾ  ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು  ತದ್ದು ಪಡಿ ಮಾಡಿ ಬಾಿಂಗಿ್ಲದೇಶ,  ಅಫ್ 

ಘನಿಸಿ್ವನ,  ಮತಿ್ತ    ಪಾಕಿಸಿ್ವನದ  ಮುಸಿ್ಲಮೇತ್ರರರಿಗೆ  ತ್ರಾ ರಿತ್ರ ಮಾಗðದಲಿ್ಲ  ಭಾರತೀಯ 

ನಾಗರಿೀಕತ್ರಾ ವನ್ನು  ನಿೀಡುವುದಕೆ್ಕ  ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುತಿ್ರದೆ. ಇದ್ದ ಕ್ಕಲವು ಧಮðಗಳಿಗೆ 

ವಿಶೇಷ ಸವಲತಿ್ತಗಳನ್ನು  ಕೊಡುವ ಮೊದಲ ಕಾನೂನಾತ್ರಮ ಕ ಪ್ಯತ್ರು ವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ 

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ರಮ ಕವಾಗಿ ಮುಸಿ್ಲಮರನ್ನು  ನಾಗರಿೀಕತ್ರಾ  ಮತಿ್ತ  amnesty ಯಿಿಂದ 

ಹರಗಿಡುವ ಪ್ಯತ್ರು ವಿದಾಗಿದೆ. ವಾಸಿವವೇನೆಿಂದರೆ ಸಹಸ್ಮಾನಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ದೇಶವು 

ಒಳಪಟಟ  ಯಾವುದೇ ಆಳಿಾ ಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ವಲಸ್ಲಗರಿಗೆ, ನಿರಾಶ್್ರತ್ರರಿಗೆ ಧಮðದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಸಥ ಳವನ್ನು  ನಿರಾಕರಿಸುವ ಆಡಳಿತಾತ್ರಮ ಕ ಧೀರಣ್ಕಯನ್ನು  ವಯ ಕಿಪಡಿಸ್ಲದ ಒಿಂದೇ 

ಉದಾಹರಣ್ಕಯು ಸ್ಲಕೆ್ಕವುದಿಲಿ .  

 ನಾಗರಿೀಕತ್ರಾ  ತದ್ದು ಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು  (CAB) ಈಗ ಪ್ಸಿ್ವಪಿಸಲಾಗುತಿರುವ 

ದೇಶಾದಯ ಿಂತ್ರ NRC ಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತಿ್ರದೆ. ಆಸ್ವಮ್ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  

ನಡೆದಿರುವ NRC ಕಾಯಾðಚರಣ್ಕಯು ಈಗ್ಲಗಲೇ ನಮಗೆ ಜನರನ್ನು  ವಿಭಜಿಸುವ ಹಾಗೂ 

ನಾಗರಿೀಕತ್ರಾ ವನ್ನು  ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ, ಸ್ವಥ ನಬದಧ ತೆ   ಕೇಿಂದ್ಗಳಿಗೆ ಮತಿ್ತ  ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ  

ಜೊೀಡಿಸುವ ಭೀಕರವಾದ ಮಾನವಿೀಯ ದ್ದರಂತ್ರವನ್ನು   ಅದರಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ್ಲಗಲೇ 

ದ್ದಸಿರವಾದ ಬದ್ದಕನ್ನು  ಬದ್ದಕ್ಕತಿರುವ ಜನರಲಿ್ಲ  ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ತೀರಿಸ್ಲಕೊಟ್ಟಟ ದೆ. 

ಸ್ವವು, ಕ್ಕಟಿಂಬಗಳ್ಳ ಒಡೆದ್ದ ಹೀಗುವ ನೀವುಗಳ್ಳ, ಸ್ವಥ ನಬದಧ ತೆ ಕಾಯ ಿಂಪ್ ಗಳ್ಳ 



ವಿದೇಶ್ರಯರ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಗಳ್ಳ, ಭೀತ ಮತಿ್ತ  ದೇಶವಿಹಿೀನತೆಯ ಭಯ- ಇವನ್ನು  

ಸ್ವಮಾನಯ  ಪ್ಜೆಗಳ್ಳ ಅದರಲಿ್ಲ  ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ರರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕೆಳ್ಳ ಮತಿ್ತ  

ಬಡಜನರು ಆಸ್ವಮಿನಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಭವಿಸ್ಲದಾು ರೆ ಮತಿ್ತ  ಈಗಲ್ಲ ಅನ್ನಭವಿಸುತಿದಾು ರೆ. 

ನಾಗರಿೀಕತ್ರಾ  ಮಸೂದೆಯು ಮತಿ್ತ  ದೇಶಾದಯ ಿಂತ್ರ NRC ಕಾಯಾðಚರಣ್ಕಯು ಇಡಿೀ ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ವಿಪರಿೀತ್ರವಾದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು  ಮತಿ್ತ  ಸಂಕಷಟ ಗಳನ್ನು  ಜನರಲಿ್ಲ  ಉಿಂಟಮಾಡುತಿ್ರವೆ. ಜನರ 

ನೈಜ ಆತಂಕಕರವಾದ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳನ್ನು  ಆಹಾರಭದ್ತೆ, ಉದ್ಯ ೀಗ ಹಾಗೂ ಜಾತ, 

ಸಮುದಾಯ ಮತಿ್ತ  ಲ್ಲಿಂಗ್ಲಧರಿತ್ರ ತಾರತ್ರಮಯ ಗಳ ನಿವಾರಣ್ಕಯನ್ನು  ಹಾಗೂ ಮಾತ್ರನಾಡುವ, 

ಆರಾಧಿಸುವ , ನಮಮ  ವಿಭನು  ಜನರು ತ್ರಮಮ  ಆಯೆ್ಕಯ ಹಾಗೆ ಬದ್ದಕ್ಕವ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ  – 

ಇವುಗಳನ್ನು  ದ್ರಕಿಸುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಇವು ಸಂಕಷಟ ಗಳ ನೆರೆಯನೆು ೀ ಹರಿಸ್ಲಬಿಡುತಿ್ರವೆ. 

 ಮೂರು ಮುಸಿ್ಲಮ್ ಬಹುಸಂಖ್ಯಯ ತ್ರ ರಾಷಟ ರಗಳ ಮುಸಿ್ಲಮೇತ್ರರರು ತ್ರಮಮ  ರಾಷಟ ರಗಳಲಿ್ಲ  

ಧಾಮಿðಕ ಕಿರುಕ್ಕಳವನ್ನು  ಎದ್ದರಿಸ್ಲದು ರೆ ಅಥವಾ ಅಿಂಥ ಕಿರುಕ್ಕಳಕೆ್ಕ  ಹೆದರಿ ಭಾರತ್ರಕೆ್ಕ  ವಲಸೆ 

ಬಂದಿದು ರೆ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಾ ರಿತ್ರ ಮಾಗðದಲಿ್ಲ  ನಾಗರಿೀಕತ್ರಾ ವನ್ನು  ಕೊಡಲಾಗುವುದೆಿಂದ್ದ ಈ 

ಮಸೂದೆಯು ಹೇಳ್ಳತಿ್ರದೆ. ಮ್ಯಯ ನ್ ಮಾನನ ರೀಹಿಿಂಗ್ಲಯ ಗಳ್ಳ, ಶ್್ರ ೀಲಂಕಾದ ತ್ರಮಿಳರು ಅಥವಾ 

ಪಾಕಿಸಿ್ವನದ ಅಹಮದಿಗಳ್ಳ ಇಿಂಥ ನಿರಾಶ್್ರತ್ರರನ್ನು  ಮಾತ್್ರ  ಕೈಬಿಡುವುದ್ದ ಏಕ್ಕ? ಮೂರು 

ನಿದಿðಷಟ  ರಾಷಟ ರಗಳ್ಳ ಮಾತ್್ರ  ಆಶ್ಯ ಕೇಳಿಬರುವ ನಿರಾಶ್್ರತ್ರರ ಸಂಭವನಿೀಯ ಮೂಲಗಳ್ಳ 

ಎನ್ನು ವ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್್ರ  ಗಮನಕೊಡಲಾಗಿದೆ? ಈ ಮಸೂದೆಯು ನಮಗೆ 

ಅಿಂತ್ರರ್ ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಒಗುು ವ ನಿರಾಶ್್ರತ್ರರ ಬಗೆಗಿನ ನಿೀತಯ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದೆಯ್ಕ 

ಹರತ್ತ ಧಮðವನ್ನು  ರಾಜಕಿೀಯ ಲಾಭಗಳಿಗ್ಲಗಿ ಬಳಸ್ಲಕೊಳ್ಳು ವ ಸ್ಲದಾಧ ಿಂತ್ರದಿಿಂದ 

ನಿದೇðಶ್ರತ್ರವಾಗಿರುವ ಮಸೂದೆಯಲಿ . 

 ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತ್ರಾ ವು ಸಂವಿಧಾನದಿಿಂದ ನಮಗೆ ದತಿ್ರವಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿೀಕತ್ರಾ  

ತದ್ದು ಪಡಿ ಮಸೂದೆಯು ಹಿೀಗೆ ಪ್ಚಛ ನು ವಾಗಿ ಒಿಂದ್ದ ಸಮುದಾಯವನ್ನು  ಹರಗಿಡುವುದ್ದ 

ತಾರತ್ರಮಯ ಕರ ಮತಿ್ತ  ವಿಭಜಕವಾಗಿದೆ. ಅದ್ದ ನಮಮ  ಸಂವಿಧಾನದಲಿ್ಲ  , ಅಿಂದರೆ 14, 15, 16 

ಮತಿ್ತ  21ನೇ ಕಲಮುಗಳ್ಳ ಸೇರಿದಂತೆ, ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನವಾಗಿರುವ ಸೆಕ್ಯಯ ಲರ್ ತ್ರತ್ರಾ ಗಳನ್ನು  

ಉಲಿಿಂಘಿಸುತಿ್ರದೆ. ಇವು ಸಮಾನತೆ, ಕಾನೂನಿನ ಎದ್ದರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಮತಿ್ತ  ಭಾರತ್ರದ 

ಪ್ಭುತ್ರಾ ದಿಿಂದ ತಾರತ್ರಮಯ ವಿಲಿದ ನೀಡುಕೊಳ್ಳು ವಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ವಿಶಾಾ ಸ್ಲೀಕರಿಸುತಿ್ರವೆ. ಈ 

ಮಸೂದೆಯು ಸಂವಿಧಾನವು ಕೊಡಮಾಡಿರುವ ಸಂಯುಕಿ  ಒಕೆ್ಯಟದ ಚೌಕಟಟ ನ್ನು  

ಅಪಾಯಕೆ್ಕ  ಒಳಪಡಿಸುತಿ್ರದೆ. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ರಮ ಕ ಪ್ಜಾಪ್ಭುತ್ರಾ ದಲಿ್ಲ  ಅವಶಯ ಕವಾಗಿರುವ 

ಸಂಸತಿನಲಿ್ಲ  ಚಚೆð ಹಾಗೂ ಮುಕಿ  ಹಾಗೂ ವಾಯ ಪಕವಾದ ಸ್ವವðಜನಿಕ ಚಚೆðಯನ್ನು  ಅದ್ದ 

ಕಡೆಗ್ಲಣಿಸ್ಲದೆ. 

 ಸ್ವಿಂಸೆ ೃತಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸದಸಯ ರಾದ ನಾವು ಈ 

ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ಅದ್ದ ವಿಭಜಕವಾಗಿದೆ, ತಾರತ್ರಮಯ ಕರವಾಗಿದೆ ಮತಿ್ತ  



ಅಸಂವಿಧಾನಾತ್ರಮ ಕವಾಗಿದೆಯ್ಕಿಂದ್ದ ಖಂಡಿಸುತಿೆೀವೆ. ಅದ್ದ, ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಾದಯ ಿಂತ್ರ NRC ಯ 

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನವು ದೇಶದ್ದದು ಕೆ್ಯ  ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗದ ಸಂಕಷಟ ಗಳನ್ನು  ತ್ರರುತಿ್ರವೆ. ಭಾರತೀಯ 

ಪ್ಜಾರಾಜಯ ದ ಮೂಲ ಸಾ ಭಾವವನೆು ೀ ಇದ್ದ ಮೂಲಭೂತ್ರವಾಗಿ ಮತಿ್ತ  ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ 

ಹಾನಿಗಿೀಡುಮಾಡುತಿ್ರದೆ. ಆದು ರಿಿಂದಲೇ ಸರಕಾರವು ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ವಾಪಸುು  

ಪಡೆಯಬೇಕ್ಕಿಂದ್ದ ಒತಿಾಯಿಸುತಿೆೀವೆ. ಆದು ರಿಿಂದಲೇ ಸಂವಿಧಾನಕೆ್ಕ  ದ್್ೀಹಮಾಡಬೇಡಿ 

ಎಿಂದ್ದ ಸರಕಾರವನ್ನು  ಒತಿಾಯಿಸುತಿೆೀವೆ. ನಾವು ಎಲಿ  ಪ್ಜಾಾ ವಂತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಾಗೂ 

ಸೆಕ್ಯಯ ಲರ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬಗೆು  ಇರುವ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ರಮ ಕ ಬದಧ ತೆಯನ್ನು  ಗೌರವಿಸ್ಲ ಎಿಂದ್ದ 

ನಿೀವೂ ಒತಿಾಯಿಸ್ಲ ಎಿಂದ್ದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳು ತಿದೆು ೀವೆ.  


