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ਪਿਵ) ਤਰ ਕੁਰਾਨ (17.70) ਿਵ) ਚ ਪ ਮਾਤਮਾ ਨ=  ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਮਨੁ) ਖ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇ) ਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ 

ਹੈ। ਿਕਤੇ ਹੋਰ (49.13) ਪ ਮਾਤਮਾ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦਾਤਿਮਕ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ, ਉਸਨ=  

ਮਾਨਵਤਾ ਨੰੂ ਜਾਤੀਆਂ/ਰਾਸ਼ਟਰH ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ/ਕਬੀਿਲਆਂ ਿਵ) ਚ ਵੰਡ ਿਦ) ਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰIH, ਿਵਅਕਤੀਗਤ 

ਅਤੇ ਸਮੂਿਹਕ ਹJਦ ਦੋਵH ਨੰੂ ਹੀ ਪ ਮਾਤਮਾ ਵ) ਲJ ਪਿਹਚਾਣ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਬਖਿਸ਼ਆ ਿਗਆ। ਲਗਭਗ ਦਰਜਨH ਪਾਠH ਦੇ 

ਹੋਰਨH ਛੰਦH ਿਵ) ਚ ਦਰਜ ਪ ਮਾਤਮਾ ਵ) ਲJ ਯੋਗਤਾ, ਿਗਆਨ, ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੋਵN ਤਰIH ਦੇ 

ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਕੰਮH ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਿਦ) ਤੇ ਪੈਗਾਮH ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹH। ਇਹ ਸਭ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ ਮਾਤਮਾ ਨ=  

 ਸਮੁ) ਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਮਨੁ) ਖੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤਕ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੰੂ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਉ 

ਅਸ( ਜਾਣਦੇ ਹH ਿਕ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 'ਹੋਰ ਿਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ' ਨਾਲ ਹੰੁਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਤਕਰੇ ਨੰੂ 

ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਿਨਰਪ)ਖਤਾ ਤJ ਵHਝ ੇਮੁਸਲਮਾਨH ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇ) ਕਜੁ) ਟ ਹੋ 

ਕੇ ਿਨਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਜਨ-ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਿਕਵN ਕਰ ਸਕਦੇ ਹH। 

 

1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵ) ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ 65 ਸਾਲH ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵ) ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਿਮਲਦੇ ਹਨ 

ਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਿਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰ)ਕੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਿਵ) ਚ ਹੋਰ ਧਰਮH ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤJ ਿਪਛੜੇ 

ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁ) ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦJ ਤJ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦJ ਤJ ਸ) ਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਰਾ ਕਿਮਸ਼ਨ 

ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਰਪੋਰਟH ਸਰਵਜਨਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨI H ਿਰਪੋਰਟH ਿਵ) ਚ ਇਸ ਿਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਿਪ) ਛੇ ਦੇ 

ਿਨਮਨ ਕਾਰਕH ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਹੈ: (1) 1950 ਤJ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਲਮਾਨH ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੰੂ ਇ) ਕ ਕNਦਰੀ 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ( ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵ) ਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ 

ਿਵਧਾਨਸਭਾਵH, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰH ਅਤੇ ਿਸ) ਿਖਅਕ ਸੰਸਥਾਵH ਿਵ) ਚ 15% ਦੀ ਮYਬਰਿਸ਼ਪ ਤJ ਬਾਹਰ ਰ) ਿਖਆ ਿਗਆ 

ਹੈ। (2) ਿਜਨI H ਚੋਣ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵ) ਚ ਕਾਫੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵ) ਚ ਮੁਸਿਲਮ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹਨH ਨੰੂ ਅਨੁਸੂਿਚਤ 

ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਹJਦ-ਹੀਣ ਜH ਸੰਿਖਆ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹ)ਤਵਹੀਣ ਐਸਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਿਵ) ਚ ਿਗਿਣਆ ਜHਦਾ 

ਹੈ। (3) ਮੁਸਿਲਮ-ਿਵਰੋਧੀ ਪ) ਖਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵ) ਚ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ, (4) 



ਸ)ਤਾਰੂੜ ਸੰਸਥਾਵH ਨ=  ਲਗਾਤਾਰ ਨ=  ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਹੈ ਿਕ ਵ) ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵ) ਚ ਮੁਸਿਲਮ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 

ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਿਦਆਂ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪ) ਧਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਨਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਸਲਮਾਨH ਨੰੂ ਰ) ਿਖਆ ਿਗਆ 

ਹੈ। 

 

ਿਪਛਲੇ 65 ਸਾਲH ਤJ, ਸਿਹਵਰਤੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵ) ਚ - ਸਮੁ) ਚੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸਪੈਕਟ ਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖHਦੇ ਿਨਯੋਿਜਤ 

ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਿਵ) ਚ - ਮੁਸਿਲਮ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਅਤੇ ਸ਼) ਕ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜH ਉਨI H ਦੀ ਹJਦ 'ਤੇ ਕਾਲੇ 

ਬ) ਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧਰਮ-ਿਨਰਪ)ਖ ਪ ਬੰਧਕ ਕਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਿਲਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਿਹਫਾਜਤ ਅਤੇ 

ਸੁਰ) ਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸਿਲਮ ਵੋਟH ਦੀ ਝਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ) ਜੇਪ) ਖੀ ਚਰਮਪੰਥੀ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ 

ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਘ) ਟ ਪੜIੇ-ਿਲਖੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਿਲਮ ਵੋਟਰH (ਹਾਲHਿਕ ਉਹ ਿਗਣਤੀ ਿਵ) ਚ ਨਹ( ਹਨ) 'ਤੇ 'ਿਹੰਦੂ-ਪਿਹਚਾਣ 

'ਤੇ ਮੁਸਿਲਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜੋਿਖਮ'ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵ) ਚ ਲ) ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਿਕਿਰਆ ਿਵ) ਚ, ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨH 'ਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ 

ਅਤੇ ਅ) ਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼) ਕ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਿਤਕ-ਨਕਰਸ਼ਾਹੀੌ  ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੁਸਿਲਮ ਨਜਵਾਨHੌ  ਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮN 

ਤ) ਕ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰ) ਖਣਾ, ਉਨI H ਦੀ ਬੇਕਸੂਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਿਮਲਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਿਰਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਉਨI H ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜHਦਾ ਘੋਰ ਅਿਨਆਂ ਅਤੇ ਿਜਆਦਤੀ ਅ) ਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਿਕ ਤੀ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-

ਪੁਸਤਕH ਿਵ) ਚ ਮੁਸਿਲਮH ਨੰੂ ਨੀਵH ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਨ=  ਗੁਪਤ ਮਹHਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ। ਅਤੇ, 

ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਗੈਰ-ਮੁਸਿਲਮ ਪੀੜIੀਆਂ ਇਸ ਤਰIH ਦੇ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਿਘਰੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵ)ਚ ਪ ੌੜIਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 

ਅ)ਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  

 

ਇਸ ਪ ਕਾਰ, ਮੁਸਿਲਮ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਹਚਾਣ, ਆਦਰ-ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿਰਕ ਇ) ਕਜੁ) ਟਤਾ 

'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬ) ਧ, ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਮਿਲਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਗ) ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਿਦਖਾਉਣ 

ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹ) ਦ ਟ) ਪਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਿਲਮ ਚੇਤਨਾ, ਮੁਸਿਲਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ]ਨਤੀ ਅਤੇ 

ਤਰ)ਕੀ ਲਈ ਇਸਦੇ ਲੋੜ(ਦੇ ਿਧਆਨ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵ) ਚ ਭੁ) ਲ ਜਾਣਾ ਦਰਸਾ"ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰIH, ਕੁਝ ਬਲH ਨ=  

ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਸਲਮਾਨH ਦਾ ਸਥਾਨ ਮ)ਲ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵ) ਡੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵ) ਚ ਮੁਸਿਲਮ ਸਮਾਜ ਸੁਰ) ਿਖਆਤਿਮਕ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ) ਕ ਸੀਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ। 

 

 

 



ਇ)ਕੀਵ( ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨH ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ 'ਤੇ ਇ) ਕ ਬਹੁਤ ਵ) ਡੀ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ 

ਨਕਰਾਤਿਮਕ ਧਾਰਾਵH ਨੰੂ ਸਕਰਾਤਿਮਕ ਪਿਰਯੋਜਨਾਵH ਿਵ) ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਿਹਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ 

ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇ) ਥJ ਤ) ਕ ਿਕ 2013 ਿਵ) ਚ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ 

ਤਿਹਤ ਵੀ ਕNਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ 1950 ਿਵ) ਚ ਪੈਰਾ 3 ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ 

ਦੇ ਿਪ) ਛੇ ਿਵਵਰਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਨਹ( ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨ=  ਸ) ਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮN ਤJ 

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਾ ਰਿਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਵਹਾਿਰਕ ਰੂਪ ਤJ ਇਸ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਤJ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦ) ਤਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ 

ਿਵ) ਚ ਸੀਮਾ-ਿਨਰਧਾਰਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸਦੇ ਰਾਹ(, ਵਧੇਰੇ ਸੰਿਖਆ ਿਵ) ਚ ਮੁਸਿਲਮ ਆਬਾਦੀ 

ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵ) ਚ ਲੋਕH ਨੰੂ ਅਿਨਆਂ, ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਪੇਚੀਦਾ ਉਲਝਣ ਤJ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰ ਤJ ਵHਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ ਕਾਰ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨ=  

ਸੀਿਮਤ ਪ ਤੀਯੋਗੀ ਪ ੀਿਖਆ ਦੇ ਰਾਹ( ਭਾਰਤੀ ਪੁਿਲਸ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ 1400 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਮੁਸਿਲਮ-

ਿਵਰੋਧੀ ਸੂਚਨਾ 2010 ਨੰੂ ਅਜੇ ਤ) ਕ ਵਾਪਸ ਨਹ( ਿਲਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰIH ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਰਾਜਨੀਿਤਕ-ਚੋਣ ਿਬਸਾਤ 'ਤੇ, ਅਸ( ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ, ਿਪਛਲੇ 65 ਸਾਲ ਤJ ਿਬਨH ਿਕਸੇ ਨੰੂ 

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਏ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲੇ ਚ) ਲ ਰਹੇ ਹH। ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਸਦੀ ਿਵ) ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਹੌਲੀ 

ਤਰ)ਕੀ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁ) ਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਿਜਕ-ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵH ਦੇ ਰੂਪ ਿਵ) ਚ ਅਸ( 

ਬੁਰੀ ਤਰIH ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹH ਰੇਟਰੋਗ ੇਡ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਡੰੂਘਾਈ ਿਵ) ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਮਾਨ ਸਿਹਣਾ ਿਪਆ 

ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜIੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ( ਹੈ। ਸਮਾਜ 

ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਬਸਾਤ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ 

ਤਰIH ਚ) ਲਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੰੂ ਅ) ਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਸ ਰਾਣੀ ਦੀ ਤਰIH ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 

ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵ) ਖ-ਵ) ਖ ਿਦਸ਼ਾਵH ਿਵ) ਚ ਕਈ ਡ) ਬੇ ਅ) ਗੇ ਵ) ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

1950 ਿਵ) ਚ ਸਾਡੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵ) ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨH, ਗੈਰ-ਇਸਾਈਆਂ ਦਿਲਤ ਨਾਗਿਰਕH ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਹ) ਕ ਰਾਖਵN ਰ) ਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤ_ੇ ਬਾਅਦ ਿਵ) ਚ 'ਹੋਰ ਿਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ' ਲਈ 42% ਹ)ਕ ਰਾਖਵN ਰ) ਖੇ ਗਏ। 

ਬੇਸ਼) ਕ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜJ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਮੁ) ਲੇ ਿਹ) ਸੇ ਦੀ ਿਸ) ਿਖਅਕ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰ)ਕੀ 

ਹੋਈ। ਹਾਲHਿਕ, ]ਥੇ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਵੰਡ ਸਮਾਿਜਕ ਰੁਤਬੇ ਿਵ) ਚ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹ( ਹੋਇਆ। ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਉਸੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਲ ਿਵ)ਚ ਜੀਵਨ ਵਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ 

ਮਾਨਿਸਕ ਪ ਤਾੜਣਾ ਅਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ਾ, ਬਾਈਕਾਟ, ਵਰਜਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵ) ਚJ ਕ) ਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 



ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਿਵ) ਚ ਨੀਵN ਹੰੁਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੋਰ ਿਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 

ਸਮਾਿਜਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਚੇਤਨ ਿਵ) ਚ ਪ ੋ-ਐਸ/ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ( ਹੈ। ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਲਆਉਣ ਲਈ, ਲ) ਖH 

ਲੋਕH ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ਾਰH ਸਾਲH ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਸਿਕ ਤੀ ਨੰੂ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹਣਾ ਿਪਆ ਜ ੋਿਕ ਉਨI H ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ 

ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਿਰਵਾਜ਼H ਿਵ) ਚ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1950 ਦਾ ਸਮੁ) ਚਾ ਪ ੋ-ਐਸਸੀ ਸੰਿਵਧਾਿਨਕ ਢHਚਾ 

ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵ) ਚ ਹੋਏ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲੋਕH ਦੇ ਮਨH ਿਵ) ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਲਆਉਣ ਿਵ) ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ 

ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਮੁ) ਚਾ ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪੁਸਤਕ ਇ) ਕ ਬਹੁਰੂਪੀ-aਰਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵ) ਚ ਕੰਮ ਨਹ( ਕਰ ਸਕਦੇ। 

 

ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁ) ਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨI H ਦੇ ਜਖਮH 'ਤੇ 

ਮ)ਲIਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਚbਦH ਸਦੀਆਂ ਪਿਹਲH ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਦਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਪਬੁਹ) ਮਸੀਹਾ, ਹੀਰਾ ਦੀ ਗੁਫਾ 

ਿਵ) ਚ ਪ ਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨ=  ਿਦਲ ਦੇ ਦੁ) ਖH ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾ ਨੰੂ  

 ਰਾਮਬਾਣ ਿਦ) ਤਾ। ਉਨI H ਨ=  ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਨਤਾ ਨੰੂ ਸਮਾਿਜਕ ਗ) ਲਬਾਤ ਦੀ ਧੁਰੀ ਕਿਹ 

ਕੇ ਸ) ਿਦਆ। ਿਫਰ, ਿਕ" ਅਸ( ਕ Hਤੀ ਨਹ( ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਿਰਕH ਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹ( ਕਰ ਸਕਦੇ ਹH? 

ਇਸ ਲਈ ਿਕ" ਨਹ( ਅਸ( ਇਸ ਰਾਮਬਾਣ ਰੂਪੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਿਕ" ਨਹ( ਅਸ( ਅ) ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ 

ਦੀ ਭਿਵ) ਖਬਾਣੀ ਨੰੂ ਸ)ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ: 

ਿਨਕਲ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸੇ ਿਜਸਨ=  ਰੋਮਾਨ ਕੀ ਸਲਤਨਤ ਕੋ ਪਲਟ ਿਦਆ ਥਾ, 

ਸੁਨਾ ਹੈ ਯ ੇਕੁਦਸ਼ੀਓੰ ਸੇ ਮੈਨd  ਵੋ ਸ਼ੇਰ ਿਫਰ ਹੋਿਸ਼ਆਰ ਹੋਗਾ। 

 

ਸਵਰਗਦੂਤ ਸਮਾਨ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇ) ਕ ਸ਼ੇਰ ਜ ੋਰੇਿਗਸਤਾਨ ਤJ ਗਰਿਜਆ ਅਤੇ ਿਜਸਨ=  ਰੋਮਨ 

ਸਲਤਨਤ ਨੰੂ ਿਹਲਾ ਿਦ) ਤਾ ਉਹ ਿਫਰ ਤJ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ।  

ਸਾਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ 

ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵ) ਚ ਇਸ ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹ)ਤਵਪੂਰਨ ਮੁ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਮY ਿਵਸਥਾਰ ਸਿਹਤ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ 

ਨ=  ਪ ਧਾਨ ਸ਼ ੀ ਉਿਦਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ) ਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ, ਉਨI H ਨ=  ਮੈਨੰੂ ਦ) ਿਸਆ ਿਕ ਉਹ 

ਜ) ਜ ਿਮਸ਼ਰਾ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਸ)ਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਗ) ਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰIH ਸਿਹਮਤ ਹਨਾ ਿਕ 1950 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 

ਦੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਿਵ) ਚJ ਪੈਰਾ 3 ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦ) ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵ) ਚJ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਿਮਕ ਿਨਸ਼ਠਾ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦ) ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨI H ਨ=  ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵ) ਚ 

ਵੀ ਿਦ) ਤੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਿਕ" ਨਾ ਅਸ( ਮੁਸਲਮਾਨ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਧਾਰਿਮਕ ਪ) ਖਵਾਦ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 



ਸਨਾਤਨ ਭਿਵ) ਖਬਾਣੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾਈਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਪ ਮੁ) ਖ ਨਾਲ ਵੀ ਗ) ਲਬਾਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹH। 

ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨH ਦੀ ਹੀ ਤਰIH 65 ਸਾਲH ਤJ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੰੁਦੇ ਿਵਤਕਰੇ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 

ਅਿਭਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰIH ਿਤਆਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ 1950 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਿਵ) ਚJ ਪੈਰਾ 3 

ਹਟਾ ਿਦ) ਤਾ ਜHਦਾ ਹੈ. ਤH ਮੁਸਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਨਾਈਆਂ, ਲੋਹਾਰH ਅਤੇ ਮੋਚੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹੀ ਸੰਿਵਧਾਿਨਕ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ 

ਅਿਧਕਾਰ ਪ ਾਪਤ ਹੋਣਗ਼ੇ ਜੋ ਿਕ ਿਹੰਦੂ/ਿਸ) ਖ/ ਬੁ) ਧ ਨਾਈਆਂ, ਲੋਹਾਰH ਅਤੇ ਮੋਚੀਆਂ ਨੰੂ 65 ਸਾਲH ਤJ ਪ ਾਪਤ ਹਨ। 

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ, ਉਨI H ਨੰੂ ਸੰਸਦ, ਿਵਧਾਨਸਭਾ, ਿਜ਼ਲIਾ/ਤਾਲੁਕਾ ਪਿਰਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ ਾਮ 

ਪੰਚਾਇਤH ਦੀਆਂ ਚੋਣH ਿਵ) ਚ ਖੜIੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪ ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨI H ਨੰੂ ਨਕਰਸ਼ਾਹੀੌ  ਲਈ 

ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਿਵ) ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪ ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਿਸਿਵਲ 

ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਪ ੀਿਖਆ ਦੇ ਰਾਹ( ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜHਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਸ) ਿਖਅਕ ਸੰਸਥਾਵH ਿਵ) ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 

ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟH ਦੇ ਹ) ਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗ।ੇ 

 

ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨH ਨੰੂ, ਮੁ) ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਬਹਤਰ ਅਤੇ ਸ) ਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤHਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਅਸ( ਪ ਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਿਮਲੀਏ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੰਦਰੇ-ਅੰਦਰ 

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਇਨਾਮ ਦੇਵ।ੇ ਇਸ ਿਗਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੰੂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵ) ਲJ ਸਰਬੋਤਮ ਕੰਮ 

ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਤਰIH ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਸਮੁ) ਚੀ ਮਨੁ) ਖੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਲਾਗ ੂਕਰਕੇ, ਸਾਨੰੂ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪ ੇਮ ਦਾ ਹ) ਥ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਦੀਆਂ ਤJ ਉਨI H 

ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵH ਨੰੂ ਪੁ) ਜ ਰਹੀ ਠ= ਸ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨI H ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵ) ਚ ਦੂਜੇ ਮਨੁ) ਖH ਦੀ ਤਰIH ਹੀ ਇ) ਜ਼ਤ-

ਸਿਤਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰIH, ਅਸ( ਿਮਲਜੁਲ ਕੇ ਅ) ਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹH। ਿਫਰ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਚੋਣ ਤਾਕਤ 

(ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਕਈ ਗੁਣਾ ਤ) ਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ( ਬਹੁਤ ਅ)ਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹH। ਇਸ ਤਰIH, ਸਾਨੰੂ 

ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨI H ਦਾ 

ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਵ) ਤਰ ਕੁਰਾਨ ਿਵ) ਚ ਪ ਮਾਤਮਾ ਨ=  ਸਾਨੰੂ ਜ ੋਿਕਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨI H 

ਨਾਲ ਿਮਲਜੁਲ ਕੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਲੇਖਕ ਹਨ, ਪ ਧਾਨ, ਜ਼ਾਕਾਤ ਫਾਉਡNਸ਼ਨ ਔਫ ਇੰਡੀਆ। ਈਮੇਲ: 

info@zakatindia.org 


