
ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪੀਲ : ਆਓ ਨਫ਼ਿਤ ਦੀ ਰਿਆਿਤ ਰਖਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈਏ । ਆਓ ਬਿਾਬਿੀ ਅਤੇ ਰ ੂੰ ਨਤਾ 
ਵਾਲੇ ਰ ੂੰ ਦੁਿਤਾਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈਏ 

ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵ ਧਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਕੋ ਵਿਹੇ ਹਿੱਕ -ਖਾਣ ਦੀ 
ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਵਿਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਸਵਹਮਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵ ਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਲੰਚ ਹੰੁਵਦਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੰੁਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਿਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਾਈਚਾਰੇ, ਿਾਤ , ਵਲੰਗ ਿਾਂ ਖੇਤਰੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵ ਤਕਰੇ ਹੰੁਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਵਸਆਸਤ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੁਲਕ ਨ ੰ   ੰਡਣ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ  ਿੱਧ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰੇ ਹਿੱਕਾਂ  ਾਲੇ ਨਾਗਵਰਕ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਿਉਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਵਿਲਮਕਾਰਾਂ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨ ੰ   ਸੈਂਸਰ 
ਕੀਤਾ, ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ  ਵਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਿੋ ਕੋਈ  ੀ ਤਾਕਤ ਵ ਿੱਚ ਬੈਵਿਆਂ ਨ ੰ  ਸ ਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੰ  ਤੰਗ 
ਕੀਤੇ ਿਾਂ, ਝ ਿੇ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ ਲ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵ ਿੱਚ ਵਗਿਿਤਾਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। 
      ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨ ੰ  ਬਦਲਣਾ ਚਾ ੁੂੰ ਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦ ੇਵਕ ਤਰਕਿੀਲਾ, ਲੇਖਕਾਂ ਿਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਿਕਾਰ 
ਬਣਾਇਆ ਿਾ  ੇਿਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਔਰਤਾਂ, ਦਵਲਤਾਂ, ਘਿੱਟ ਵਗਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਦ  ਾਸੀ ਿਾਈਚਾਵਰਆਂ 
ਵਖਲਾਫ਼ ਿਬਦੀ ਿਾਂ ਿਰੀਰਕ ਵਹੰਸਾ ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੇ ਿਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵ ਿੱ ਵਦਆ, ਖੋਿ, ਵਸਹਤ 
ਸੰਿਾਲ ਦੇ ਇਕੋ ਿੇਹੇ ਮੌਵਕਆਂ ਲਈ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਰੋਤ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ। ਸਿ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵ ਵਿੰਨਤਾ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ 
ਿਮਹ ਰੀਅਤ ਨ ੰ   ਿੱਧਦੇ ਿੁਲਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ । 
     ਪਰ ਇਹ ਕਰੀਏ ਵਕ ੇਂ? ਅਸੀਂ ਿੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਏਨੀ ਵਿਿੱ ਦਤ ਨਾਲ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਕ ੇਂ ਵਲਆਈਏ ?ਅਵਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਿੱਲਾਂ 
ਹਣ, ਿੋ ਸਾਨ ੰ  ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ  ੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਵਹਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਹੈ- 

   ਪਵਹਲਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਦਮ ਵਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਿਲਦੀ ਚੁਿੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਵਸਆਸਤ ਨ ੰ   ੋਟਾਂ ਵ ਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ   ੰਡਣ ਨ ੰ  ਹਰਾਓ, ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨ ੰ  ਹਰਾਓ, ਵਹੰਸਾ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਵਿਪ ਵਖਲਾਫ਼  ੋਟ ਪਾਓ। ਇਹੋ ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ 
ਹੈ ਵਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਵਿਹੇ ਿਾਰਤ ਲਈ  ੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਸੰਵ ਧਾਨ ਦੇ ਕੀਤੇ  ਾਅਵਦਆਂ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਲਈ 
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਉਹ ਵਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ  ਾਲੇ ਿਾਰਤ ਲਈ  ੋਟ ਪਾਉਣ। 
 

 


