
“அரசியலமைப்புக்கு எதிராக செயல்படாதீரக்ள். குடியுரிமை திருத்த 

ைச ோதோமை ைோபஸ் பபறுங்கள்.” 

 

 

சுதந்திரம் பெற்றதிலிருந்து, இந்திய குடியுரிமம என்ெது அரசியலமமெ்பில் 

உறுதியாக வேரூன்றியுள்ளது. அரசியலமமெ்பு அதன் குடியுரிமம ேமகமுமறகளில், 

ொலினம், சாதி, மதம், ேரக்்கம், சமூகம் அல்லது பமாழி ஆகியேற்மறெ் 

பொருட்ெடுத்தாமல் சமத்துேத்தின் அடிெ்ெமடகமள ேலியுறுத்துகிறது. 

 

2019 குடியுரிமம (திருத்த) மவசாதா நமது சுதந்திரெ் வொராட்டத்திற்கு ேழிகாட்டிய 

இந்தியாவின் உள்ளடக்கிய, ஒருங்கிமைந்த ொரம்ேமய சிமதக்கிறது. 1955 ஆம் 

ஆை்டின் குடியுரிமமச ்சட்டத்தில் இந்தப் புதிய மவசாதா அறிமுகெ்ெடுத்திய 

திருத்தங்களிலின் மூலம் இது அரசியலமமெ்பின் அடிெ்ெமடகளில் 

ஒே்போன்மறயும் மீறுகிறது. உை்மமயில், இது சட்டத்தின் மாற்றம் மட்டும் இல்மல. 

இது இந்திய குடியரசின் அடிெ்ெமடத் தன்மமமயவய மாற்றக் கூடிய ஒரு மவசாதா 

ஆகும். 

 

நம் சுதந்திர மற்றும் மதசச்ாரெ்ற்ற குடியரசு நிறுேெ்ெட்ட பின் முதல் முமறயாக, 

இந்த மவசாதா மதத்மத குடியுரிமமக்கு முக்கியமாக்குகிறது. இந்த மவசாதா 

1955ஆம் ஆை்டின் குடியுரிமமச ்சட்டத்மத திருத்துேதற்கு முயல்கிறது, இதனால் 

ேங்கவதசம், ஆெ்கானிஸ்தான் மற்றும் ொகிஸ்தாமனச ்வசரந்்த 

முஸ்லிமல்லாதேரக்ளுக்கு குடியுரிமமக்கான விமரோன ொமதமய ேழங்க 

முடியும். முதன்முமறயாக சில நம்பிக்மககளுக்கு சலுமககமள ேழங்குேதற்கான 

சட்டரீதியான முயற்சி நடக்கிறது. முதன்முமறயாக, சட்டத்தின் மூலம், பொது 

மன்னிெ்பு மற்றும் குடியுரிமமக்கான ோய்ெ்பிலிருந்து முஸ்லிம்கமள 

விலக்குேதற்கான முயற்சி இது – இது  நிகழ்த்துேதற்கு அேரக்ளின் மதத்மதத் தவிர 

வேறு எந்த காரைமும் இல்மல. உை்மமயில், இந்த நாட்டில் ஆயிரக்கைக்கான 

ஆை்டுகளாக இருந்த ஆட்சிகளின் கீழ், புலம்பெயரந்்தேரக்ளுக்வகா 

அகதிகளுக்வகா ஒரு மதத்தின் அடிெ்ெமடயில் ஒரு இடத்மத மறுத்துள்ள ஒரு 

அதிகாரெ்பூரே் நிமலெ்ொட்மடக் காை முடியாது. 

 

குடிமக்களின் வதசிய ெதிவேட்மட நாடு தழுவிய அளவில் 

நமடமுமறெ்ெடுத்துேவதாடு வசரத்்து இந்த குடியுரிமம திருத்த மவசாதாமே நாம் 

ொரக்்க வேை்டும். ஏற்கனவே அசாமில் நடந்த என்.ஆர.்சி ெயிற்சியானது, மக்கமளெ் 

பிளவுெடுத்துேதற்கும், குடியுரிமமமய ஆேைங்கள் தடுெ்புக்காேல் நிமலயங்கள் 

மற்றும் தீரெ்்ொயங்களுடன் இமைெ்ெதற்கும் உை்டாகிய ெயங்கரமான மனித 

இழெ்மெ நமக்குக் காட்டியுள்ளது. குறிெ்ொக ஏற்கனவே ஒரு ஆெத்தான 

ோழ்க்மகமய ோழ்ெேரக்ளிடம் இந்த இழெ்புகள் நடந்துள்ளன. மரைம், 

குடும்ெங்களின் சிமதவு, தடுெ்பு முகாம்கள் மற்றும் பேளிநாட்டினரின் 

தீரெ்்ொயங்கள், ெயம் மற்றும் நிமலயற்ற தன்மமயின் குழெ்ெம் – இெ்ெடிதான் பொது 

மக்கள், குறிெ்ொக சிறுொன்மமயினர,் பெை்கள், குழந்மதகள் மற்றும் ஏமழகள் 

பதாடரந்்து அேதிக்குள்ளாகி இருக்கிறாரக்ள். இந்த குடியுரிமம மவசாதாவும், நாடு 

தழுவிய என்.ஆர.்சியும், நாடு முழுேதும் மக்கள் மத்தியில் ெரேலான பிளவு மற்றும் 

துன்ெங்கமள கட்டவிழ்த்துவிடும். இமே அமனத்தும், மக்களின் முக்கியமான 

வதமேகளான உைவு ொதுகாெ்பு மற்றும் வேமலோய்ெ்பு முதல் - சாதி, சமூகம் 

மற்றும் ொலினம் ஆகியேற்றின் அடிெ்ெமடயிலான ொகுொட்மட ஒழிெ்ெது ேமர 

நமடமுமரெ்ெடுத்தி, பேே்வேறான மக்கள் சுதந்திரத்துடன் வெச, ேழிெட, மற்றும் 

ோழ -  ேழி பசய்யாமல், நடக்கும் நிகழ்வுகளாகும். 

 



இந்த மவசாதா, மூன்று முஸ்லீம் பெரும்ொன்மம நாடுகமளச ்வசரந்்த 

முஸ்லிமல்லாதேரக்ள் தங்கள் நாடுகளில் மதத் துன்புறுத்தல்கமள 

எதிரப்காை்டாவலா அல்லது அத்தமகய துன்புறுத்தலுக்கு ெயந்து அேரக்ள் 

இந்தியாவுக்கு குடிபெயரந்்தாவலா அேரக்ளுக்கு குடியுரிமம ேழங்கெ்ெடும் என்று 

கூறுகிறது. இதிலிருந்து மியான்மமரச ்வசரந்்த வராஹிங்கியாக்கள் அல்லது 

இலங்மகமயச ்வசரந்்த தமிழரக்ள் அல்லது ொகிஸ்தாமனச ்வசரந்்த 

அஹ்மதியாக்கள் வொன்ற அகதிகமள ஏன் விலக்கெ்ெட வேை்டும்? புகலிடம் 

வகாருவோர ்இந்த பின்புலங்களில் மட்டும் இருெ்ெது வொல இந்த மூன்று நாடுகளில் 

மட்டும் ஏன் கேனம் பசலுத்த வேை்டும்? இந்த மவசாதா, சரே்வதச சட்டத்திற்கு ஏற்ெ 

இந்தியாவுக்கு அகதிகள்  பகாள்மக வதமே என்ெமத கூரம்மயாகக் காட்டுகிறது. 

அரசியல் ஆதாயங்களுக்காக மதத்மதெ் ெயன்ெடுத்தக்கூடிய ஒரு சித்தாந்தத்தால் 

கட்டமமக்கெ்ெட்ட சட்டமாக இந்த மவசாதா இருக்கக்கூடாது. 

 

இந்திய குடியுரிமம அரசியலமமெ்பிலிருந்து பதாடரக்ிறது. குடியுரிமம திருத்த 

மவசாதா ஒரு குறிெ்பிட்ட சமூகத்மத அெ்ெட்டமாக விலக்குேது ொரெட்சமானதும் 

பிளவுெடுத்துமாகும். இது அரசியலமமெ்பில் கூறெ்ெட்டுள்ள மதசச்ாரெ்ற்ற 

பகாள்மககமள - குறிெ்புகள் 14,15,16 மற்றும் 21 ஆகிய சமத்துேத்திற்கான 

உரிமமக்கு உத்தரோதம் அளிக்கும், சட்டத்தின் முன் சமத்துேம், மற்றும் இந்திய 

அரசால் ொகுொடற்ற சிகிசம்ச ஆகியேற்மற வலியுறுத்தும் - மீறுகிறது. இந்த 

மவசாதா அரசியலமமெ்ொல் ேழங்கெ்ெட்ட கூட்டாட்சி கட்டமமெ்மெ 

அசச்ுறுத்துகிறது. இது ொராளுமன்றத்தில் விோதத்தின் அேசியத்மதயும், 

அரசியலமமெ்பு ஜனநாயகத்தில் திறந்த மற்றும் ெரேலான பொது விோதத்மதயும் 

புறக்கைித்துள்ளது. 

கலாசச்ார மற்றும் கல்வி சமூகங்கமளச ்வசரந்்த நாங்கள் அமனேரும் இந்த 

மவசாதாமே பிளவுெடுத்தும் வநாக்கம் பகாை்ட, ொரெட்சமான மற்றும் 

அரசியலமமெ்பிற்கு முரைானது என்று கை்டிக்கிவறாம். இந்த மவசாதா நாடு 

தழுவிய என்.ஆர.்சி உடன் வசரந்்து, நாடு முழுேதும் உள்ள மக்களுக்கு அளவிட 

இயலாத துன்ெத்மத ஏற்ெடுத்தும். இது இந்திய குடியரசின் அடிெ்ெமடத் 

தன்மமமயவய மாற்றி சரிபசய்யமுடியாமல் வசதெ்ெடுத்தும். எனவே அரசாங்கம் 

இந்த மவசாதாமே திரும்ெெ் பெற வேை்டும் என்று நாங்கள் வகாருகிவறாம். 

இதனால்தான் அரசாங்கம் அரசியலமமெ்புக்கு எதிராக பசயல்ெடக்கூடாது என்று 

நாங்கள் வகாருகிவறாம். சமமான மற்றும் மதசச்ாரெ்ற்ற குடிமக்களுக்கான 

அரசியலமமெ்பு கடமமமய உறுதிெ்ெடுத்தவும் ேலியுறுத்தவும் மனசாட்சி உள்ள 

அமனத்து மக்கமளயும் நாங்கள் அமழக்கிவறாம். 

   


