ਿਫ਼ਰਕੂ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
1919 ਦੇ ਜ਼ਿਲਆਂਵਾਲ਼ੇ ਕਾਂਡ ਤ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿਫਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀ ਿਸਆਸਤ
ਤੇਜ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ 1924 ਿਵੱਚ ਕੋਹਾਟ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ੈਰ
ਇਨਸਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਹੰਦੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਿਸਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਿਵੱਚ
ਿਫਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ੂਬ ਬਿਹਸ ਚੱਲੀ। ਇਨਾਂ ਨੂ ੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਿਸਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਿਹੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁਲਾਹਨਾਮਾ ਿਲਖਾ ਕੇ
ਫਸਾਦਾਂ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਨੇ ਇਹ ਲੇ ਖ ਿਲਿਖਆ ਜੋ
ਜੂਨ, 1927 ਦੇ ‘ਿਕਰਤੀ’ ਿਵੱਚ ਛਿਪਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰ ਵੀ ਇਸ
ਿਵਚਲੇ ਿਵਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। -ਸੰਪਾਦਕ ਲਲਕਾਰ
ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਿਪਛਲੱਗ-ਦੂ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਨੀ
ਦੁ ਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਦੂ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵੈਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਜੇ
ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਸਾਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਉ। ਿਕੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਿਸੱਖਾਂ,
ਿਹੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹੇ ਹਨ ਤੇ ਿਕੱਦਾਂ ਿਸੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਹੂ
ਇਸ ਲਈ ਨਹ ਲਾਹੇ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਫਲਾਣਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਗ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਫਲਾਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਿਹੰਦੂ ਹੈ,
ਜਾਂ ਿਸੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਬੱਸ, ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਸੱਖ ਜਾਂ ਿਹੰਦੂ ਹੋਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਿਕਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਲੀਲ ਸੀ।
ਜਦ ਇਹੋ ਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬੇਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਹੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਬੜਾ ਕਾਲ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ‘ਧਰਮਾਂ’ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼
ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਫ਼ਸਾਦ ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਦਾ ਕਦ
ਖਿਹੜਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਨਾਂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂ ੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਅੰਧ-ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿਹਣ ਿਵੱਚ ਸਭ ਵਿਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ਹੀ
ਿਹੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਿਸੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣਾ ਿਦਮਾਗ਼ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਇਹ
ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰੋਅਬ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੰਡੇ-ਸੋਟੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ,
ਛੁ ਰੀਆਂ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜ ਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਸਰ ਪਾੜ-ਪਾੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਹੰਦੇ-ਖੂੰਹਦੇ ਕੁ ੱਝ
ਤਾਂ ਫਾਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁ ੱਝ ਜੇਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨਾਂ
‘ਧਰਮੀਆਂ’ ਉਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡੰਡਾ ਵਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਇਨਾਂ ਦੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਦਾ ਕੀੜਾ ਿਟਕਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਿਜੱਥ ਤੱਕ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਨਾਂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਿਪੱਛੇ ਿਫਰਕੂ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ
ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਹੋ-ਗਾਲ ਛੱਡੀ ਹੈ ਿਕ ਚੁੱਪ ਹੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਲੀਡਰ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ
ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂ ੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ‘ਸਾਂਝੀ
ਕੌਮੀਅਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਵਰਾਜ ਸਵਰਾਜ’ ਦੇ ਦੱਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹ ਸਨ ਥੱਕਦੇ, ਉਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਿਸਰੀਆਂ ਲੁ ਕਾਈ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਏਸੇ ਧਰਮਵਾਰ ਵਿਹਣ ਿਵੱਚ ਹੀ ਵਿਹ ਗਏ ਹਨ। ਿਸਰੀਆਂ ਲੁ ਕਾ
ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਿਜਹੜੇ ਿਫ਼ਰਕੂ ਲਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਲ਼ੇ ਹਨ

ਉਹੋ ਿਜਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਉਹੋ ਿਜਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੁੱਿਟਆਂ ਸੌ ਿਨੱਕਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਆਗੂ
ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਿਦਲ ਸਾਂਝਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਵਾਰ ਲਿਹਰ ਦਾ
ਇਤਨਾ ਪਬਲ ਹੜ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੜ ਨੂ ੰ ਠੱਲ ਨਹ ਪਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਲੀਡਰੀ ਦਾ ਦੀਵਾਲ਼ਾ ਿਨੱਕਲ਼ ਿਗਆ ਹੈ।
ਦੂ ਜੇ ਸੱਜਣ ਿਜਹੜੇ ਿਫਰਕੂ ਅੱਗ ਨੂ ੰ ਭੜਕਾਉਣ ਿਵੱਚ ਖ਼ਾਸ ਿਹੱਸਾ ਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ।
ਅਖ਼ਬਾਰ-ਨਵੀਸੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਿਜਹੜਾ ਕਦੇ ਬੜਾ ਉ ਚਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋ ਕ ਇੱਕ ਦੂ ਜੇ ਦੇ ਬਰਖ਼ਲਾਫ਼ ਬੜੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਿਸਰਲੇ ਖ ਦੇ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾ ਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਡਾਂਗੋ-ਸੋਟੀ ਕਰਾ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਥਾ ਨਹ ਿਕੰਨੀ ਥਾਂਈ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਿਕ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭੜਕੀਲੇ ਲੇ ਖ ਿਲਖੇ ਸਨ। ਉਹ ਿਲਖਾਰੀ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਦਲ ਤੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਠੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਿਵੱਿਦਆ ਦੇਣੀ, ਤੰਗ-ਿਦਲੀ ਿਵੱਚ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਕੱਢਣਾ, ਤੁ ਅੱਸਬ ਦੂ ਰ ਕਰਨਾ,
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਪੇਮ ਿਮਲ਼ਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ
ਅਿਗਆਨ ਭਰਨਾ, ਤੰਗ ਿਦਲੀ ਦਾ ਪਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੁ ਅੱਸਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ
ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂ ੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ
ਵਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਕਰਕੇ ਰੱਤ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸਵਾਲ
ਉ ਠਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ੰ?
ਿਜਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨਾ-ਿਮਲਵਰਤਣ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਭਾਰ ਨੂ ੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂ ੰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ
ਰੋਣ ਆ ਦਾ ਹੈ। ਿਕੱਥੇ ਉਹ ਿਦਨ ਸਨ ਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕੱਥੇ
ਅੱਜ ਆਹ ਿਦਨ ਹਨ ਿਕ ਸਵਰਾਜ ਸੁਪਨਾ ਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ, ਏਹੋ ਹੀ ਤੀਜਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ
ਇਨਾਂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਨਾਲ਼, ਪਾਰਟੀ-ਜਾਬਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂ ੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹੋ ਨੌ ਕਰਸ਼ਾਹੀ ਿਜਸ ਦੀ ਹਦ ਨੂ ੰ ਖ਼ਤਰਾ ਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹ ਹੈ, ਪਰਸ ਵੀ ਨਹ , ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ
ਨੂ ੰ ਿਹਲਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਿਫ਼ਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦਾ ਜੜ ਕਾਰਨ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂ ੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆਰਥਕ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਾ
ਿਮਲਵਰਤਣ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਢੇਰ ਕੁ ਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ
ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਾ-ਿਮਲਵਰਤਣ ਦੇ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਣ ਿਪੱਛ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇ-ਇਤਬਾਰੀ
ਿਜਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਿਜਸ ਨਾਲ਼ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਫਰਕੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਧੰਿਦਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਿਗਆ। ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਿਹ ਿਵੱਚ ਪੇਟ ਦਾ ਸੁਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ
ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਿਤੰਨ ਅਸੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਬਲੀਗ, ਤਕਜ਼ੀਮ
ਅਤੇ ਸ਼ੁਧੀ ਆਿਦ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦੁ ਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਿਬਆਨਾਂ
ਤ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਬਸ ਸਾਰੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ
ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕ ਿਕ ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ
ਪੁਰਸ਼ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਆਨੇ ਦੇ ਕੇ ਦੂ ਜੇ ਨੂ ੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁ ੱਖ ਤੇ ਦੁ ੱਖ ਤ ਆਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁ ੱਖ

ਸਭ ਅਸੂਲ ਿਛੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹ ਕਰਦਾ।
ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਕਿਠਨ ਹੈ। ਿਕ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਏਹੋ
ਹੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂ ੰ ਨਹ ਸੁਧਰਨ ਦਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਸੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਰਾਮ ਨਹ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਲੜਨ ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ, ਿਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂ ੰ
ਸਾਫ਼ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਦੁ ਸ਼ਮਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਹੱਥਕੰਿਡਆਂ ਤ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੁ ੱਝ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਉਹ ਿਕਸੇ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਮਜ਼ਹਬ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਹੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ।
ਤੁ ਹਾਡਾ ਭਲਾ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸ ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਿਭੰਨ-ਭੇਦ ਿਮਟਾ ਕੇ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ਼
ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੰਗਲ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਰਥਕ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਿਮਲ਼ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿਜਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਰੂਸ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੇਲ਼ੇ ਉ ਥੇ ਵੀ ਏਹੋ ਿਹੰਦੋਸਤਾਨ
ਵਾਲ਼ੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਉ ਥੇ ਵੀ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਿਫ਼ਰਕੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਛੱਤਰ-ਪੋਲਾ ਹੀ ਖੜਕਾ ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ। ਪਰ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤ ਿਕਰਤੀ-ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉ ਥੇ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉ ਥੇ ਕਦੇ
ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹ , ਹੁਣ ਉ ਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂ ੰ ‘ਇਨਸਾਨ’ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ‘ਧਰਮੀ’ ਨਹ । ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੇਲ਼ੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਫ਼ਸਾਦ-ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੂਸੀਆਂ
ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜਮਾਤੀ-ਚੇਤਨਾ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉ ਥੇ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫ਼ਸਾਦ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਹ ਆਏ।
ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਿਵੱਚ ਝ ਤਾਂ ਬੜੇ ਿਦਲ ਢਾਹੁੰਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦਾਂ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਾਲ਼ੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉ ਥੇ ਹੋਏ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਿਵੱਚ ਟਰੇਡ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਿਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਨਹ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਗ ਉਹ ਬੜੇ ਪੇਮ ਨਾਲ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਹੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਿਮੱਲਾਂ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ-ਬਿਹੰਦੇ ਸਨ ਤੇ
ਫ਼ਸਾਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜਮਾਤੀ-ਚੇਤਨਾ ਆਈ
ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਫਾਇਿਦਆਂ ਨੂ ੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜਮਾਤੀ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ
ਰਾਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਫ਼ਸਾਦ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੋਅ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌ ਜਵਾਨ ਹੁਣ ਉਹੋ ਿਜਹੇ ਧਰਮਾਂ ਤ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਿਸਖਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੰਨੀ
ਖੁੱਲ-ਿਦਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂ ੰ ਧਰਮ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਨਾਲ਼ ਿਹੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਜਾਂ ਿਸੱਖ ਨਹ ਵੇਖਦੇ ਸਗ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂ ੰ ਪਿਹਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਫਰ ਿਹੰਦੁਸਤਾਨੀ।
ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਿਵੱਚ ਇਨਾਂ ਿਖ਼ਆਲਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ-ਵਰਸ਼ ਦਾ ਅੱਗਾ ਬੜਾ
ਚਮਕੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂ ੰ ਇਹ ਫ਼ਸਾਦ ਆਿਦ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਨਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਸਗ ਿਤਆਰ-ਬਰ-ਿਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਐਸਾ ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਜਸ
ਨਾਲ਼ ਿਕ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ।

1914-15 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂ ੰ ਿਸਆਸਤ ਤ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਿਕ
ਧਰਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਦੂ ਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹ । ਨਾ ਹੀ
ਇਸ ਨੂ ੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਘੁਸੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਨੂ ੰ ਸਾਂਝੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਿਮਲ਼ਕੇ ਕੰਮ ਨਹ
ਕਰਨ ਦਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਗ਼ਦਰ ਵਰਗੀ ਲਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇੱਕ-ਮੁੱਠ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ
ਿਜੱਥੇ ਿਸੱਖ ਵਧ-ਵਧ ਕੇ ਫ਼ਾਂਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਉ ਥੇ ਿਹੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹ
ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕੁ ੱਝ ਿਹੰਦੋਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਿਨੱਤਰੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਧਰਮ ਨੂ ੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤ
ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ ਇਸਦੀ
ਪੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਧਰਮ ਨੂ ੰ ਵੱਖਿਰਆਂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਵ ਅਸ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਹੋਈਏ।
ਸਾਡਾ ਿਖ਼ਆਲ ਹੈ ਿਕ ਿਹੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇਲਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਹੁ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਿਹੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਆਤਮਘਾਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤ ਇਸ ਨੂ ੰ ਬਚਾ ਲੈ ਣਗੇ।
- ਭਗਤ ਿਸੰਘ (ਜੂਨ 1928)
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