
ਸ�ਝਾ ਿਬਆਨ

ਿਫਰਕਾਪ�ਸਤੀ, ਿਵਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਉਸਰੀ ਤੇ ਮਨੁਖਤਾ ਿਵੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ

ਿਹੰਦੂਤਵੀ ਿਬਪਰੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹ�ਦੀਪ ਦੇ ਿਖੱਤੇ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ

ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਬਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਿਹੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਿਬਆਨ,

“ਿਹੰਦੂ ਬੀਤੇ 1000 ਸਾਲ ਤ� ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ

ਹੈ”, ਇਸ ਉਪਦੀਪ ਤੇ ਇਥੇ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ ਘੱਟਿਗਣਤੀ ਕੌਮ�, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ� ਲਈ ਆ

ਰਹੇ ਿਭਆਨਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਨਸਲਕੁ�ੀ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਿਕ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ �ਤਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੰੂ ਦੋਮ

ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਫਰਕੂ ਨਸਲੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਵ� ਜਦ� ਰਾਜਸਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਉਹਨ�

ਵੱਲ� ਘੱਟਿਗਣਤੀ ਕੌਮ� ਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਿਵਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵ� ਤੇ ਪੈਦਾ

ਹੋਈਆਂ ਮੁਸੀਬਤ� ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਿਵਰੱੁਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨਫਰਤੀ ਪ�ਚਾਰ ਤੇ

ਜੁਲਮ� ਨੰੂ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ� ਿਵਰੱੁਧ ਆਈ ਜਾਿਗ�ਤੀ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਦੱਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਕੇ

ਇਹਨ� ਘੱਟਿਗਣਤੀ ਕੌਮ� ਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁ�ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੁਲਾਕਾਤ (ਇੰਟਰਿਵਊ), ਜੋ ਸੰਘ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ’ ਿਵਚ

ਛਪੀ ਹੈ, ਰਾਹ� ਘੱਟਿਗਣਤੀਆਂ ਿਵਰੱੁਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨਫਤਰ ਭਰੇ ਪ�ਚਾਰ ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ ਨੰੂ ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾ ਕੇ ਇਸ

ਨਫਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਿਘਨਾਉਣੀ ਸੋਚ ਹੈ।

ਗੁਰਮਿਤ ਦਾ ਆ�ਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਿਬਰਦ ਸ�ਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇ� ਹੈ।

ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਦਰ��, ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਪ�ੰ ਪਰਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਖ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਿਨਆਂ

ਿਜਹੀਆਂ ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� ਦੇ ਸਦਾ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹ�ਦੀਪ ਿਵਚ ਇਸ ਸਮੇ ਬਣ ਰਹੇ

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਿਸੱਖ� ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਆ�ੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਪ�ੰ ਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਲੂਮ� ਨਾਲ ਖੜ�ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਪਰਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਿਬਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਆਂ ਪਸੰਦ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਿਵਚ ਿਬਪਰਵਾਦ ਵੱਲ� ਘੱਟਿਗਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁ�ੀ

ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿਪੜ ਬਾਰੇ ਗ�ੈਗਰੀ ਐਚ. ਸਟੈਨਟਨ ਿਜਹੇ ਮਾਹਰ� ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੰੂ

ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲ�ਿਦਆਂ, ਇਸ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਿਫਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਿਵਰੱੁਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੌਮ�ਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਲੈਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਲੋੜ�ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਥੇ ਮਨੱੁਖਤਾ ਿਵਰੱੁਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਹ�ਜ਼ਰੁਮ� ਨੰੂ ਸਦੀਵੀ ਠਲ� ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ

ਅਤੇ ਅਗੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਬਾਨਣੰੂ ਬੰਿਨ� ਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨ�ੇ ’ਚ ਅੰਨ� ੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਿਫਰਕੂ

ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਘਟਿਗਣਤੀ ਕੌਮ� ਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵਰੱੁਧ ਿਘਨਾਉਣੀਆਂ, ਬੇਰਿਹਮ ਤੇ ਮਾਰੂ ਸੋਚ� ਸੋਚਣ

ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਕਰੇ।



ਵੱਲ�:

ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ

ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਿਸੰਘ

ਭਾਈ ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਅਕਾਲਗੜ�

ਭਾਈ ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਭਲਵਾਨ

ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਿਸੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ

ਭਾਈ ਰਾਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ

ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਿਸੰਘ ਝੰਜੀਆਂ

ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਡੋਡ

ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਈਸੜੂ

ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਿਸੰਘ ਮਿਹਰਾਜ

ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਫਗਵਾੜਾ

੨੯ ਪੋਹ ੫੫੪
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