
“   రాజ్యాం��గానికి ద్రో	హం� చేయవద్దు� .    పౌరసత్వ� సవరణ బిల్లు� ను ఉపస�హంరిం�చుకోం�డి. ”

  స్వా�త్వ�త్వ!"� వచ్చి$నప&టి ను�డి,      భారత్వ పౌరసత్వ�� రాజ్యాం��గం�లో దృ,డం�గా పాతుకుపోయిం�ది.   దాని పౌరసత్వ�
నిబం�ధనలలో,   రాజ్యాం��గం� లిం�గం�,  కుల�,  మత్వ�,  త్వరగంతి,      స�ఘం� లేదా భాషతో స�బం�ధ� లేకు�డా

    సమానత్వ�� యొక్కC పా	థమికాలను నొకిC చెబుతు�ది.  పౌరసత్వ�� (సవరణ)  బిల్లు� ,  2019   మన స్వా�త్వ�త్వ�J
     స�గా	మానికి మారKనిర్దే�శం� చేసిన భారత్వదేశం� యొక్కC సమగం!,     మిశం!మ దృ,ష్టిQని ముక్కCల్లు చేస్తుంT �ది.   ఇది 1955

   పౌరసత్వ� చట్టాQ నికి ప!వేశంపెటిQన సవరణలలో,         కొత్వT బిల్లు� రాజ్యాం��గం�లోని ఈ పా	థమిక్క స\త్రా	లలో ప!తి ఒక్కCటి
ఉల��ఘిస్తుంT �ది.  నిజ్యాంనికి,      ఇది కేవల� చట్టంQ�లో మార్పు& కాద్దు.      ఇది భారత్వ రింపబి�క్ యొక్కC స�ర\పానిd

  పా	థమిక్క�గా మార్దే$ బిల్లు� .         మన స్వే�చ్ఛాgయుత్వ మరింయు లౌకిక్క గంణత్వ�త్వ! దేశం స్వాj పన త్వర్పువాత్వ మొదృటిస్వారింగా,
    బిల్లు� మత్రానిd పౌరసత్రా�నికి కీలక్క� చేస్తుంT �ది. 1955      పౌరసత్వ� చట్టాQ నిd సవరిం�చడానికి ఈ బిల్లు� ప!యతిdస్తుంT �ది.

 త్వదా�రా బం�గా� దేశ్,         ఆఫ్ఘqనిస్వాT న్ మరింయు పాకిస్వాT న్ ను�డి ముసి�మేత్వర్పుల్లు పౌరసత్రా�నికి వేగంవ�త్వమైuన మారాKనిd
అం�ది�చవచు$.          మొదృటిస్వారింగా కొనిd మత్రాలను ప!త్యే�క్క హోదా అం�ది�చే చట్టంQబందృyమైuన ప!యత్వd� ఇది.
మొట్టంQమొదృటిస్వారింగా,   చట్టంQ� దా�రా,   ముసి��లను -        వారిం మత్వ� త్వప& వేర్దే కారణ� లేకు�డా -  ర్పుణమాఫీ

     మరింయు పౌరసత్వ�� ను�డి మినహాయిం�చే ప!యత్వd� ఇది.  వాసTవానికి, ఎక్కCడా,    ఈ దేశానికి వేల స�వత్వ~రాలో�
 వివిధ పాలనలలో,          వలసదార్పుల్లు లేదా శంరణార్పుj లకు మత్వ� ఆధార�గా ఒక్క సjలానిd నిరాక్కరిం�చ్చిన అంధికారింక్క స్వాj న�

   యొక్కC ఉచ్ఛా$రణను క్కనుగొనడం� ఆస్వాధ�మే. 

    నేషనల్ రింజిసQర్ ఆఫ్ సిటిజన్~ (NRC)      యొక్కC దేశంవా�పT అంమల్లుతో పాటుగా CAB   ని చ\డాలిం.  ఇప&టికే
        అంస్వా~�లో ఎన్�ఆర్�సి అంమల్లుపరిం$నప్పు&డు ప!జలను విభజి�చడం� మరింయుపౌరసత్రా�నిd పేపర్పు� ,  నిర��ధ కే�దా	ల్లు
       మరింయు టి�బు�నల్�లకు అంనుస�ధాని�చే ఘోరమైuన మానవ పరింణామాలను మనకు చ\పిం�చ్చి�ది.  మరణాల్లు,

 నలింగిపోతునd కుటు�బాల్లు;      నిర��ధ శిబిరాల్లు మరింయు విదేశీయుల టి�బు�నల్~;  భయ�,   గం�దృరగోళం� -
 స్వామాన� ప!జల్లు,  ముఖ్యం��గా మైuనారింటీల్లు, మహిళంల్లు,      పింల�ల్లు మరింయు పేదృల్లు బాధపడంట్టం� మరింయు బాధల్లు

 కొనస్వాగి�చడం� ఇదే.      ప!జలలో కి�షQమైuన అంవసరాలను తీర$డం� క్క�టే,     ఆహార భదృ¡త్వ మరింయు ఉపాధి క్కలిం&�చట్టం�
క్క�టే, కుల�,     సమాజ� ఆధార�గా వివక్షను నిర\£లిం�చడం� క్క�టే,    ఆరాధి�చడానికి మరింయు జీవి�చే స్వే�చgను

 క్కలిం&�చట్టం� క్క�టే,   పౌరసత్వ� బిల్లు� ,    అంలాగే దేశంవా�పT�గా ఎన్�ఆర్�సి,     దేశంవా�పT�గా విసT,త్వమైuన విభజన మరింయు
 బాధలను క్కలింగిస్తుంT �ది. 

 మ\డు ముసి��-         మైజ్యాంరింటీ దేశాల ను�డి ముసి�మేత్వర్పుల్లు త్వమ దేశాలలో మత్వపరమైuన హి�సను ఎద్దుర్కొంC�టే,
             లేదా అంల�టి హి�స ఎద్దుర్కొంC�ట్టార్పు అంని భావి�చ్చి వలసి వచ్చి$న వారింకి పౌరసత్వ�� లభిస్తుంT �దృని బిల్లు� పేర్కొంC�ది.

           మయనా£ర్ ను�డి రోహి�గా�ల్లు లేదా శ్రీల�క్క ను�డి త్వమిళుల్లు లేదా పాకిస్వాT న్ ను�డి అంహం£దీయల్లు వ�టి
  శంరణార్పుj లను ఎ�ద్దుకు వదిలింవేయాలిం?        శంరణార్పుj ల యొక్కC ఏకైuక్క ఆధార� అంయింనటు� గా మ\డు దేశాలపెu

   మాత్వ!మే ఎ�ద్దుకు దృ,ష్టిQ పెట్టాQ లిం?       రాజకీయ ప!యోజనాల కోంస� మత్రానిd ఉపయోగి�చుకునే భావజ్యాంల�
  నిర్దే�శి�చ్చిన చట్టంQ� కాకు�డా,        అం�త్వరా° తీయ చట్టాQ నికి అంనుగుణ�గా భారత్వదేశానికి కూడా శంరణారింj విధాన�
    అంవసరమనిఈ బిల్లు� మనకు చ\పింస్తుంT �ది.

     భారత్వ పౌరసత్వ�� రాజ్యాం��గం� ను�డి ప!వహిస్తుంT �ది.       పౌరసత్వ� సవరణ బిల్లు� ఒక్క స�ఘానిd నిర�క్ష��గా
   మినహాయిం�చడం� వివక్షత్వ మరింయు విభజన.       ఇది రాజ్యాం��గం�లో పొం�ద్దుపరచబండిన లౌకిక్క స\త్రా	లను -

     సమానత్వ� హంకుCకు హామీ ఇచే$ ఆరింQక్కల్~ 14,15, 16   మరింయు 21   తో సహా -  ఉల��ఘిస్తుంT �ది.   ఈ బిల్లు�
       రాజ్యాం��గం� అం�ది�చ్చిన సమాఖ్యం� చట్టా	నిd కూడా ప!మాదృ� లోకి నెడుతో�ది.   ఇది ప!జ్యాంస్వా�మ��లో పార�మై�టులో

  చర$ చేయవలసిన అంవసరానిd,     అంలాగే విసT,త్వమైuన బంహిర�గం చర$ను విస£రిం�చ్చి�ది.   స్వా�సC,తిక్క మరింయు విదా�
     వరాKల ను�డి మనమ�దృర� ఈ బిల్లు� ను విభజన,     వివక్షత్వ మరింయు రాజ్యాం��గం విర్పుదృyమని ఖ్యం�డిస్తుంT నాdము. ఇది

      ఎన్�ఆర్�సితో పాటు దేశంవా�పT�గా ప!జలకు చెప&లేని బాధలను తెస్తుంT �ది.      ఇది భారత్వ రింపబి�క్ యొక్కC స�భావానిd
    పా	థమిక్క�గా మరింయు కోంల్లుకోంలేని విధ�గా దెబం�తీస్తుంT �ది.    అం�ద్దువల� ప!భుత్వ�� బిల్లు� ను ఉపస�హంరిం�చుకోంవాలని

 మేము కోంర్పుతునాdము.       ప!భుత్వ�� రాజ్యాం��గానికి ద్రో	హం� చేయవదృ�ని మేము కోంర్పుతునాdము.   సమాన మరింయు
        లౌకిక్క రాజ్యాం��గంబందృyమైuన నిబందృyత్వను గౌరవి�చ్ఛాలని మనస్వా~క్షి క్కలింగిన ప!జల�దృరింకీ మేము పింల్లుప్పునిస్తుంT నాdము.


