
आ�ह� सव� कलाकार, �च�पट�नमा�त,े लेखक आ�ण अ�यासक आहोत. आम�या कामात लोकां�या जीवनाचे,            
क�टांचे आ�ण आशांचे ��त�बबं �दसत असत.े आ�ह� लोकांना �व�ने दाखव�याचे काम करतो. पण स�या�या              
भयावह प�रि�थतीतआ�ह� लोकांना कोणती �व�ने दाखवू शकतो? या देशा�या भ�व�याब�दलआम�या �या             
क�पना आहेत, �या आ�हाला आज आवाज उठवायला �व�ृ करत आहेत, या देशाची लोकशाह� आ�ण              
सं�वधान वाचव�यासाठ�.  
 
नॅशनल रिज�टर ऑफ �स�टझ�स (अ�धकृत नाग�रकांची याद�) आ�ण Citizenship Amendment Act (CAA)            
�कंवा नाग�रक�व द�ु�ती काय�या�वरोधात जे �व�याथ� व नाग�रक आदंोलन कर�त आहेत, �यांना आ�ह�             
आमचे समथ�न देत आहोत. हे सव�जण सं�वधानातील पायाभतू त�वां�या तसेच �यायोगे क�पले�या            
बहुलवाद� आ�ण व�ैव�यपणू� समाजा�या संर�णाथ� लढा देत आहेत. आ�हांस याची जाणीव आहे क�             
सं�वधानातील या वचनाची पतू� कर�यात आ�हाला नेहमीच यश �मळाले आहे असे नाह�. आम�यातील             
अनेकजण �क�येक �संगी अ�यायाचे मकू सा�ीदारदेखील बनलेले आहेत. पणआ�ा�या प�रि�थतीचे गांभीय�            
पाहता आप�याला शांत राहणे परवडणारे नाह�. 
 
या सरकारने �यां�या धोरणांना आ�ण �नण�यांना �वरोध दश�व�यासाठ� �कंवा �यांब�दल चचा� कर�यासाठ�            
कुठेह� जागा ठेवलेल� नाह�. घाईघाईने संसदेम�ये �वधयेके संमत क�न घेऊन हे सरकार सव�समावेशकआ�ण              
धम��नरपे� अशा या देशाचा घात करत आहे. अशामळेु या देशा�या गा�यालाच धोका �नमा�ण झालेला आहे.               
नॅशनल रिज�टर ऑफ �स�टझ�स लागू झा�यास जे जे लोक वंशावळी कागदप�े दाखवू शकणार नाह�त (जी               
अनेकांकडे उपल�धच नाह�त) �यांचे नाग�रक�व �हरावनू घेतले जाणार आहे. पण �यानंतर न�या नाग�रक�व             
(CAA) काय�यामळेु मिु�लमां�य�त�र�त इतर सव�जण भारताचे नाग�रक�व �ा�त क� शकतील.  
 
सरकार�या �हण�यानसुार हा एक �न�प�वी कायदा आहे �यायोगे फ�त इतर� छळ झाले�या            
अ�पसं�यकांना भारत सरकार आ�य देऊ पाहत आहे. पण अशा लोकां�या याद�मधनू �यांना वगळ�यात             
आलेले आहे, ते पाहता हे �प�ट होत आहे क� सरकारचा हा दावा साफ खोटा आहे. अ�यथा सरकारने �ीलंका,                  
चीन आ�ण �यानमारसार�या शजेार� देशांमधील अ�पसं�यकांना का या काय�याबाहेर ठेवले असेल? या            
देशांमधील शासक मसुलमान नाह�त �हणनू? �दसनू येते क� सरकार असा �चार क� पाहात आहे क� फ�त                
मिु�लम शासक हे अ�यायकत� आहेत. कारण �यानमारमधील रो�ह�ंया आ�ण चीनमधील �वगुर           
मिु�लमांसाठ� सरकारकडे अशी स�ह�णतुा �दसनू येत नाह�. हा कायदा फ�त मिु�लम जलुमुी रा�यक�या�कडे             
ल� वेधू इि�छतो, पण मिु�लम बळींकडे साफ दलु�� करतो. याचे उ��द�ट अगद� साफआहे: मसुलमानांचे या                
देशात �वागत नाह� कारण त े'परके' आहेत.  
 
हा रा��परु�कृत छळवाद आहे आ�ण आ�ह� याचे समथ�न कदा�प करणार नाह�. आसामसमवेत ईशा�येतील             
रा�यांम�ये आ�ण का�मीरम�ये �था�नक अि�मतलेा आ�ण उपजी�वके�या साधनांना अभतूपवू� धोका          
�नमा�ण झालेला आहे आ�ण आ�ह� �यास जबाबदार असणा�या धोरणांना समथ�न देऊ शकत नाह�.             
नाग�रकांना होणा�या �ासावर सरकारकडून आ�ण कायदे-अमंलबजावणी करणा�या सं�थांकडून येणार�         
��त��या अ�तशय �ढसाळआ�ण अरेरावी दाखवणार� आहे. भारताने मागील वष� जगभरातील इतर लोकशाह�             
रा��ां�या तलुनेत सवा��धक इंटरनेट सेवा �नलंबीकरण (shutdowns) न�दवले आहेत. पो�लसां�या �हसंक           
भ�ूमकेमळेु शकेडो लोक जखमी झालेले आहेत �यात जा�मया �म�लया इ�ला�मया आ�ण अ�लगढ मिु�लम             
य�ुन�ह�स�ट�मधील �व�या�या�चा देखील समावेश आहे, तर काह� लोक आदंोलनादर�यान ठार झाले आहेत.            
अनेक नाग�रक ��तबंधा�मक�र�या ता�यात घे�यात आले आहेत. आदंोलनांची म�ुकटदाबी कार�यासाठ�          
अनेक रा�यांम�ये कलम १४४ लागू कर�यात आला आहे. जा�त दरू जा�याचीह� गरज नाह�, का�मीरचे              
उदाहरण पाहूनच हे समजनू घेता येईल क� लोकशाह�परूक मतभेद दडप�यासाठ� सरकार कोणती पातळी गाठू              
शकत आहे. का�मीरमधील लोक स�या एका लोकशाह� सरकारने लादलेला सवा��धक द�घ� असा इंटरनेट             
शटडाऊन सहन करत आहे. 
 
सहनश�तीचीदेखील एक मया�दा असत.े  
 
आम�यापकै� जे लोक यापवू� शांत रा�हले आहेत, �यांचे मौन इथेच आता संपत आहे. आमचा �वरोध आता                
आ�ह� अ�तशय �प�ट, उघड आ�ण �यवि�थत�र�या दश�वणार आहोत. आम�या आधी येऊन गेले�या            
�वातं�यस�ैनकां�माणेच आ�ह� सव�धम��नरपे� आ�ण सव�समावेशक अशा भारतासाठ� उभे ठाकलो आहोत.          
जे अ�तशय धाडसाने मिु�लम�वरोधी आ�ण भेदभावी धोरणांचा �वरोध करत आहेत, आ�ह� �यां�यासोबत            



आहोत. जे लोकशाह� �टकवनू ठेव�यासाठ� लढत आहेत, आ�ह� �यां�यासोबत आहोत. आ�ह� तमु�यासोबत            
र��यावर उतरणार आहोत आ�ण इतरह� सव� �यासपीठांवर या ल�यात सामील होणार आहोत. आ�ह�             
तमु�यासोबत आहोत.  


