
9 ਦਸੰਬਰ 2019  

  ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹ ਘਾਤ ਨਾ ਕਰੋ:-ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਸਧੋ ਵਬਲ ਿਾਪਸ ਲਓ  

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਡ ੰ ਘੇ ਰ ਪ ਵਿਿੱ ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਨਾਗਵਰਕਤਾ 
ਸੰਬੰਧੀ ਿੇਰਿੇ ਵਿਿੱ ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮ ਲ ਤਿੱ ਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੰਦਾ ਹ-ੈਵਲੰਗ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਿਰਗ, ਸਮ ਹ 
ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ। 

     ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਸੋਧ ਵਬਲ 2019, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਮਲੇ ਜੁਲੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂਿੇਸ਼ੀ 
ਵਦਿਸ਼ਟੀ ਨ ੰ  ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲਾਂ ਹੈ। 1955 ਦੇ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਕਾਨ ੰ ਨ ਵਿਿੱ ਚ ਜੋ ਨਿੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪਿਸਤਾਵਿਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਿਾਂ ਵਬਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕਿੱ ਲੇ ਕਿੱ ਲੇ ਮ ਲ ਤਿੱ ਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 
ਵਿਿੱ ਚ ਇਹ ਵਸਰਫ ਕਾਨ ੰ ਨ ਵਿਿੱ ਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਬਲ ਭਾਰਤੀ ਵਰਪਬਵਲਕ ਦੇ ਮ ਲ ਚਵਰਤਿ ਨ ੰ  
ਬਦਲਣ ਿਾਲਾਂ ਹੈ । 

 ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਨਰਪਿੱਖ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਬਲ ਵਿਿੱ ਚ ਧਰਮ ਨ ੰ  
ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਦੀ ਕੰੁਜੀ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਬਲ ਵਿਿੱ ਚ 1955 ਦੇ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਕਾਨ ੰ ਨ ਵਿਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਵਨਸਤਾਨ ਦੇ ਗਰੈ ਮੁਸਵਲਮਾਂ ਨ ੰ  ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਦਣੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਾਹ 
ਕਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਧਕਾਰ ਦਣੇ ਦੀ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  
ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਿਾਂਝਾ ਰਵਖਆ ਜਾਿੇ-ਵਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕਾਰਣ। ਅਸਲ ਵਿਿੱ ਚ ਵਪਛਲੇ 
ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ  ਅਵਜਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਵਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਕ ਵਕਸੇ 
ਿੀ ਪਰਿਾਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਨ ੰ  ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਨਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇ।  

    ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਸੋਧ ਵਬਲ ਨ ੰ  ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਵਜਸਟਰ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਲਾਗ  ਕਰਣ ਦੇ 
ਪਿਸਤਾਿ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਅਸਾਮ ਵਿਿੱ ਚ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਵਜਸਟਰ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਣ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਡਣ, ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਨ ੰ  ਕਾਗਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਬੰਦ ਕਰਣ ਿਰਗੇ 
ਵਭਆਨਕ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਵਿਿੱ ਚ ਹਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ  ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ, ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਜਓਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਤਾਂ, ਪਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਟੁਿੱ ਟ ਭਿੱ ਜ , ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 
ਕੇਂਦਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਟਿਬੁਨਲ ਦਾ ਡਰ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ , ਆਮ ਲੋਕਾਂ 
ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਧਾਰਵਮਕ ਘਿੱ ਟ ਵਗਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬਵਚਆਂ, ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਿਾਪਰ ਵਰਹਾ ਹੈ , ਅਤੇ 
ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਵਬਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱ ਧਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਵਜਸਟਰ ਪ ਰੇ ਮੁਲਕ 
ਵਿਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਿੰਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਦੇਿੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ-ਭੋਜਨ ਤੇ 



ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰੁਿੱ ਵਖਆ, ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ , ਵਲੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦ ਭਾਿ,  ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੇ ਧਾਰਵਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਅਤੇ ਵਭੰਨਤਾ ਸਵਹਤ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਜਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਧਆਨ ਹਟਾ ਦੇਿੇਗਾ।  

          ਵਬਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਵਤੰਨ ਮੁਸਵਲਮ ਬਹੁ ਵਗਣਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਧਾਰਮਕ ਪਰਤਾਡਣਾ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ 
ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਭਾਰਤ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਿਾਸ ਕਰਣ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਖਤਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਿੀ  ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਵਦਿੱ ਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ। ਪਰ ਮਯਨਾਮਰ ਦੇ ਰੋਵਹਵਗਆਂ, ਜਾਂ ਸਿੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਤਵਮਲਾਂ ਜਾਂ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਮਵਦਆਂ ਨ ੰ  ਵਕਉਂ 
ਨਹੀਂ।? ਵਸਰਫ ਵਤੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਫੋਕਸ ਵਕਓਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕਤੇ  ਇਹੋ ਮੁਲਕ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। 
ਵਬਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਤਖਾ ਅਵਹਸਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਭਾਰਤ ਨ ੰ  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਨੀਤੀ 
ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਵਕ ਅਵਜਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਵਸਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੋਿੇ 
।  

    ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵਨਕਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਸੋਧ ਵਬਲ ਇਿੱ ਕ ਵਫ਼ਰਕੇ ਨ ੰ  
ਬਾਹਰ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਿੰਡ ਪਾਉ ਅਤੇ ਭੇਦ ਭਾਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਵਨਰਪਿੱਖ ਅਸ ਲਾਂ- ਧਾਰਾ 
14, 15, 16 ਅਤੇ 21 ਦਾ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ, ਕਾਨ ੰ ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਬਨਾ ਭੇਦ ਭਾਿੀ ਹੋਣ 
ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਬਣਾਏ ਸੰਘੀ ਿਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਵਬਿੱ ਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਿੱ ਚ ਵਡਬੇਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਖੁਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੰ  
ਦਰਵਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

    ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਵਮਕ ਜਗਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਇਸ ਵਬਲ ਨ ੰ  ਿੰਡ ਪਾਉ, ਭੇਦ ਭਾਿੀ ਅਤੇ 
ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਨਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਕੌਮੀ ਰਵਜਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 
ਵਬਲ ਪਰੁੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਵਕਹ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗਾ । ਇਹ ਮ ਲ ਤਰੌ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਰਪਬਵਲਕ ਦੇ 
ਚਵਰਤਿ ਨ ੰ  ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ ਿਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 
ਵਬਲ ਨ ੰ  ਿਾਪਸ ਲਿੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧਿੋਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ 
ਜ਼ਮੀਰ ਪਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਿੱ ਦਾ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਵਨਰਪਿੱਖਤਾ  ਅਧਾਰਤ ਨਾਗਵਰਕਤਾ 
ਦੀ  ਰਵਖਆ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਿਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਨ ੰ  ਸਵਤਕਾਰਨ ।  


