
ഭരണഘടനെയ വ�ി�ാതിരി�ുക,  
പൗരത� േഭദഗതി ബിൽ പിൻവലി�ുക  

 
സ�ത�� ഇ��യിൽ പൗരത�ം എ�ത് ഭരണഘടനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അവകാശമാണ്.       
ന�ുെട ഭരണഘടനയിൽ പൗരത�െ� കുറി��� വ�വ�കളിൽ     
ജാതി-മത-സമുദായ-ലിംഗ-ഭാഷാേഭദമേന� സമത��ിനാണ് ഊ�ൽ നൽകിയിരി�ു�ത്. 
 
സ�ാത��� സമരകാലം മുതൽ�ിേ�ാ�� നാം പുലർ�ിേപാ�ി��� ഇ��െയ കുറി���       
സമ�ഗവും സർേവാ�ുഖവും ആയി��� ദർശന�െള�ാം പി�ി�ീ�ു� തര�ിലാണ്      
2019െല പൗരത� (േഭദഗതി) ബിൽ വിഭാവനം െചയ്തി���ത്. 1955െല ഇ��ൻ പൗരത�         
ബി�ിന് പുതിയ നിയമം മുേഖന നിർേദശി�െ�� േഭദഗതികെള�ാം ന�ുെട       
ഭരണഘടനയുെട അടി�ാന�പമാണ�െള�ാം തെ� ലംഘി�ു�വയാണ്. ഇത്     
വഴിെവ�ുക േകവലം ച��ളിൽ മാ�തം ഒതു�ു� മാ��ിന�, മറി�� ഇ��യിെല        
ജനാധിപത�ഭരണ�ിെ� അടി�ാന സ�ഭാവെ� തെ� അ�ിമറി�ാൻ േപാ�      
തര�ിലു� ഒരു �ിതിവിേശഷ�ിനാണ്. 
 
സ�ത��വും മേതതരവുമായ ന�ുെട ജനാധിപത�ഭരണം �ാപിതമായതിനുേശഷം     
ആദ�മായാണ് പൗരത��ിനു� മാനകമായി മതെ� വിഭാവനം െച��� ഒരു ബിൽ        
അവതരി�ി�െ�ടു�ത്. ബം�ാേദശ്, അഫ്ഗാനി�ാൻ, പാകി�ാൻ എ�ിവിട�ളിൽ     
നി�ു� മു�ിം-ഇതര മതവിഭാഗ�ൾ�ു ഇ��ൻ പൗരത�ം ലഭ�മാ�ാൻ      
വഴിെയാരു�ു�ു�തിേല�ായി, 1955െല പൗരത�നിയമ�ിൽ േഭദഗതി വരു�ാനാണ്     
പുതിയ ബിൽ വഴി �ശമി�ു�ത്. ആദ�മായി, ചില മതവിഭാഗ�ൾ�ു       
�പേത�കാവകാശ�ൾ നൽകാനു� നിയമപരമായ �ശമമാണ് ഇവിെട നട�ു�ത്.      
ഇതാദ�മായി, മു�ീ�െള നിയമ�പകാരം അവരുെട മത�ിെ� മാ�തം അടി�ാന�ിൽ       
െപാതുമാ�്, പൗരത�ം എ�ിവയിൽ നി�് ഒഴിവാ�ാനു� നീ�വും നട�ു�ു.       
വാസ്തവ�ിൽ, സഹ�സാബ്ദ�ളായി ഈ രാജ��് നിലനി� വിവിധ�ളായ      
ഭരണകൂട�ളിൽ നി�് കുടിേയ��ാർേ�ാ അഭയാർഥികൾേ�ാ മത�ിെ�     
അടി�ാന�ിൽ ഇടം നിേഷധി� ഇ�ര�ിലു� ഒരു ഔേദ�ാഗിക ഇടെപടൽ       
കെ��ാനു� സാ��ത വിരളമാണ്. 
 
ഇേ�ാൾ അവതരി�ി�െ��ിരി�ു� പൗരത� േഭദഗതി ബി�ിെന, രാജ��ു നിലവിൽ       
വരാൻ േപാകു� േദശീയപൗരത�പ�ികയുെട പ�ാ�ല�ിൽ േവണം നാം േനാ�ി       
കാണാൻ. ഇതിനകം തെ� അസമിൽ നിലവിൽ വ� േദശീയപൗരത�പ�ിക മൂലം,        
സ�തേവ �പയാസമനുഭവി�ിരു�വരായ വലിയ വിഭാഗം ജന�െള ഭി�ി�ി�ു�തിനും      
േരഖകള�െട അഭാവ�ാൽ നിരവധിയാള�കള�െട പൗരത�ം നിേഷധ�െ�ടു�ു�തിനും     
അത് പിെ� േകാടതി വ�വഹാര�ിേല�ും തട�ൽ പാളയ�ളിേല�ും നീള�� െകാടും        
ദുരിത�ൾ�് ഇടയാ�ു�തിനും നാം സാ��ം വഹി��. മരണ�ള�ം, കുടുംബ�ള�െട       
തകർ�യും, തടവറകള�ം, 'പരേദശികൾ�ായു�' �പേത�ക േകാടതികള�ം, ഭയവും,      
അര�ിതാവ�യും മൂലം സാധാരണ�ാർ�്, വിശിഷ�ാ ന��നപ��ൾ, സ്�തീകൾ,      
കു�ികൾ ഉൾെ�െടയു�വർ�് , കഷ്ടത അനുഭവിേ��ി വ�ിരി�ു�ു. ഭ��സുര�,      
െതാഴിൽ, ജാതി-മത-സാമുദായിക-ലിംഗവിേവചന�ൾ, സംസാരി�ാനും   
ആരാധി�ാനും ജീവി�ാനുമു� സ�ാത���ം മുതലായ ജന�ള�െട     
നിർണായകാവശ��ൾ പരിഹരി�ു�തിനുപകരം, പൗരത� ബി��ം േദശീയ പൗരത�      



പ�ികയും രാജ�വ�ാപകമായി നട�ാ�ാൻ �ശമി�ു�ത് രാജ�െമ�ാടുമു�     
ജന�ൾ�ിടയിൽ വ�ാപകമായ ഭി�ി��ം ദുരിതവും ഉരുവാ�ും. 
 
 
മൂ�് മുസ് ലിം ഭൂരിപ� രാജ��ളിൽ നി�ു� മു�ിം ഇതര മത�ർ�് അവരുെട         
രാജ��ളിൽ മതപരമായ പീഡനം േനരിേട�ി വ�ാൽ; അെ��ിൽ അ�രം       
പീഡനെ� ഭയ�് അവർ ഇ��യിേല�് കുടിേയറുകയാെണ�ിൽ, അവർ�് ഇ��ൻ       
പൗരത�ം ഉറ��വരു�ുെമ�ാണ് ബില് പറയു�ത്. എ�ാൽ മ�ാൻമറിൽ നി�ു�       
േറാഹിംഗ�കെളേയാ ഹി�ുവിെനേയാ, �ശീല�യിൽ നി�ു� മു�ീം തമിഴെനേയാ      
പാകി�ാനിൽ നി�ു� അ�ദികേളാ ആയ അഭയാർഥികെള ഈ ബി�ിെ� പരിധിയിൽ        
നി�ും ഒഴിവാ�ിയത് എ�ുെകാ�ാണ്? അഭയാർഥികള�െട സാധ�മായ ഏക      
േ�സാത��കൾ എ� മ�ിൽ മൂ�് രാജ��ളിൽ മാ�തം �ശ� േക��ീകരി�ു�ത്        
എ�ുെകാ�്? രാഷ്�ടീയ േന��ൾ�ായി മതെ� ഉപേയാഗെ�ടു�ു� ഒരു      
�പത�യശാസ്�തം നിർേ�ശി�ു� നിയമമ�, നീതി ന�ായ വ�വ�കൾ�് അനുസൃതമായ       
ഒരു അഭയാർ�ി നിയമമാണ് ഇ���് ആവശ�ം. 
 
ഇ��ൻ പൗരത�ം ഉരുവാകു�ത് തെ� ന�ുെട ഭരണഘടനയിൽ നി�ാണ്. പൗരത�        
േഭദഗതി ബി�ിെ� പരിധിയിൽ നി�ും ഒരു സമുദായെ� അ�ാെട ഒഴിവാ�ിയത്        
വിേവചനപരവും ഭി�ി��ളവാ�ു�തുമായ ഒരു നടപടിയാണ് ഇത് ഭരണഘടനയിൽ      
ഉൾെ�ടു�ിയി��� സമത�ം; വിേവചനരഹിതമായ പരിഗണന എ�ിവയുൾെ�െട     
ഉറ��നൽകു� 14,15, 16, 21; വകു��കെളയും മേതതര തത��െളയും       
ലംഘി�ു�താണ്. ഭരണഘടന വിഭാവനം െചയ്ത രാജ��ിെ� െഫഡറൽ ച��ൂടിെന       
േപാലും ഈ ബിൽ െവ��വിളി�ു�ു�് . ഈ വിഷയ�ിൽ പാര്ലെമ��നക�ും        
പുറ�ു െപാതു സമൂഹ�ിലും അനിവാര�മായി ഉ�ാേക�ിയിരു� ഒരു      
സംവാദ�ിെ� സാധ�ത േപാലും ഇവിെട പരിഗണി�െ��തായി കാണു�ി�. 
 
അ�ാദമിക, സാംസ്കാരിക രംഗ�ു നി�ു� നാെമ�ാവരും ഭി�ി��ളവാ�ു�തും      
വിേവചനപരവും ഭരണഘടനാവിരു�വുമായ ഈ ബി�ിെന അപലപി�ു�ു. ഈ ബി��ം       
േദശീയ പൗരത� പ�ികയും രാജ�െമ�ാടുമു� ജന�ൾ�് വിവരി�ാനാവാ�      
കഷ്ടതകൾ വരു�ിെവ�ും. ഇത് ഇ��ൻ റി��ി�ിെ� അടി�ാന സ�ഭാവെ�       
തെ� വീെ�ടു�ാനാവാ� വിധം ദുര്ബലെ�ടു�ും. ഇതിനാലാണ് സർ�ാർ ബിൽ       
പിൻവലി�ണെമ�് ഞ�ൾ ആവശ�െ�ടു�ത്. ഇതിനാലാണ് സർ�ാർ ഭരണഘടനെയ      
വ�ി�രുെത�ു ഞ�ൾ ആവശ�െ�ടു�ത്. തുല�വും മേതതരവുമായ     
പൗരത��ിനായു� ഭരണഘടനാപരമായ �പതിബ�ത മാനി�െ�ടണെമ�്    
ഉറ��വരു�ാൻ മനഃസാ�ിയു� എ�ാ ജന�േളാടും ഞ�ൾ അഭ�ർ�ി�ു�ു.  


