
ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਚੁਣੌਤੀ  - ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਚਚੜੀਆ-ਘਰ 

ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਚਿੜੀਆ-ਘਰ ਚਵਿੱਿ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਚ ਿੰ ਜਰੇ ਨੇ  

ਚਜਸ ਚਵਿੱਿ ਰਚ ਿੰ ਦ ੇਨੇ ...ਕਾਲੇ, ਚਿਿੱਟੇ, ਕਣਕ-ਚਭਿੰ ਨੇ ਤੇ ਚ ਿੱ ਟੀ ਰਿੰ ਗੇ … 

ਉੱਿੇ-ਲਿੰ  ,ੇ  ਧਰੇ, ਅਤੇ ਭਾਂਤ - ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ 

ਚ ਿੰ ਨਹੇ  ਨਿੱ ਕ  'ਤ ੇਿ ਿੰ ਨਹ ੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਵਾਲੇ 

ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ….. ਜਾਨਵਰ ਨ ੀਂ …..  ਰ  ਾਨਸ ਜਾਤ!!!! 

  

 ਰ   ਲਕ ਚਵਿੱਿ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚਿੜੀਆ-ਘਰ  

ਅਤੇ ਚ ਿੰ ਜਰੇ ਘੜਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ  

ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ  ਾਨਚਸਕ  ਿੱ ਚਤਆ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ…. 
 ਰ ਇ ਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਰਾਣੀ  ੈ ਇਿੱਕ 

ਗੋਰੀ-ਚਿਿੱਟੀ ਿ ੜੀ ਵਾਲੀ, ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ  ਾਂ ਕਚ ਲਾਵ ੇ

ਏਦਾਂ ਦੇ  ੀ ਇਿੱਕ ਚ ਿੰ ਜਰੇ ਚਵਿੱ ਿ  ੈਂ ਵੀ ਰਚ ਿੰਦੀ 
ਖਾਣ- ਚ ਨਣ ਨ ਿੰ  ਸਭ  ੈ ਚ ਲਦਾ  
 ੇਰ ਵੀ ਚਕਉਂ  ੈ ਦ  ਚਜ ਾ ਘ ਟਿੱਦਾ? 

 

 ੇਰੇ   ਰਖੇ ਦਿੱ ਸਦ ੇਨੇ …. ਇਿੱਕ ਸਦੀ  ਚ ਲਾਂ 
ਇਿੱਕ ਜ ਾਨੀ  ਨਡ ਿੱ ਬੀ ਸੀ ਆਈ 

ਕੋ ਾਗਾਟਾ  ਾਰ  ਨਾਂ ਸੀ ਉਸਦਾ 
 ੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ  ਉਸ ਨੇ ਜੀਅ ਸੀ ਢੋਏ 

 ਗੜੀਆਂ, ਟੋ ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਣਕ-ਚਭਿੰ ਨੇ ਚਜ ੇ ਭਲੇ ਾਣਸ ਇਨਸਾਨ!!!!  

ਜੇ ਧਰ  - ਛਾ  ਨ ਿੰ  ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉ  ਸਨ ਚਸਿੱ ਖ, ਚ ਿੰ ਦ , ਅਤੇ   ਸਲ ਾਨ ! 

ਰਾਣੀ   ਕ  ਿਲਾਵ ੇਬੈਠੀ ਸਿੱਤ ਸ  ਿੰ ਦਰੋਂ  ਾਰ 

ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਬ ਚਣਆ ਸੀ ਚਜਸਨੇ ਇਿੱਕ ਘਾਤਕ ਜਿੰਜਾਲ 

 

ਵੈਨਕ ਵਰ ਦ ੇ ੋਰਟ ਤੇ ਚਲਆ  ਨਡ ਿੱ ਬੀ ਬਿੰਨਹ ੀ 
ਸਿੰਘ-ਘ ਿੱ ਟਣੀ ਚਜ ੀ ਲਾ ਚਦਿੱਤੀ …  ਚਜਉਂ  ਛਚੇਰਆ ਂਨੇ ਸੀ  ਛਲੀ ਚਬਿੰਨਹ ੀ 
ਦਾਣਾ- ਾਣੀ ਵੀ ਬਿੰਦ ਕਰ ਇਉਂ ਕਚ ਰ ਸੀ ਢਾਇਆ 

“ਚਿਿੱਟਾ ਕਨੇੈਡਾ” ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ ਣਾਇਆ 

376 ਯਾਤਰੀ  ਰ ਵਿੱਡਾ ਸਰ ਾਇਆ 

  ਰਚਖਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਿੱਡੀ-ਿਟੋੀ ਦਾ ਜੋਰ ਸੀ ਲਾਇਆ 

ਅੋਖਾ ਸੀ …..  ਰ  ੇਰ ਵੀ ਬਾਚਬਆਂ  ੀਲਾ ਕੀਤਾ 
ਘਰ ਜ ੀਨਾਂ ਗਚ ਣੇ ਧਰ …..  ਢੋੇ ਨਾਲ  ੋਢਾ ਡਾਚ ਆ 

  



ਵੇਖ ਜੋਸ਼ ਭਾਈਿਾਰੇ ਦਾ, ਸਰ ਾਏ ਨੇ ਸਿੰਘੀ ਘ ਿੱ ਟੀ 
ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਚ ਿੰ ਜਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਵਾਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ 

ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਨ ਿੰ ਨ ਸੀ ਉ ਨ ਿੰ  ਕਣੋ ਨਕਾਰ ੇ

ਝੋਲੀ ਿ ਿੱ ਕ ਕਚਰਿੰ ਚਦਆ ਂਨ ਿੰ  ਬਈ ਕੌਣ  ਟਾਵ ੇ

ਸਰ ਾਏ ਦਾ ਜ ਲ  ਸੀ ….ਬੜਾ ਕਚ ਰ ਸੀ ਢਾਇਆ 

ਬਿੰਦ ਕ ਸਾਧ ਕੇ 20 ਾਂ ਨ ਿੰ  ਤਾਂ ਚਸਰੇ ਿੜਹਾਇਆ 

ਿ ਿੱ  ੀ ਸਾਧ ਜੋ ਸਚ  ਲਵੇ ਉ  ਦਾਸ ਕ ਾਵ ੇ

ਚਸਰ ਕਿੱਢ ਆਵਾਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਕਚ ਲਾਵ ੇ

 

ਗਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆ ਂ ੇਰ ਬੀੜਾ ਿ ਿੱ ਚਕਆ 

ਚ ਿੰ ਜਰੇ ਤੋੜ ਫ਼ਰਾਰ  ੋਣ ਦਾ ਨਾਰਹਾ ਕਿੱ ਚਢਆ 

 ੌਤ ਦ ੇਬਦਲੇ  ਤੌ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕੀਤਾ 
 ੌਤ ਦ ੇਬਦਲੇ  ਤੌ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕੀਤਾ! 
 

ਉਸ  ਨਡ ਿੱ ਬੀ ਦੇ  ਾਦਸੇ ਨੇ ਅਿੱ ਖਾਂ ਖੋਲਹੀਆ ਂ

 ਜ ਲ  ਜਬਰ ਨਾ ਸ ਾਂਗੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬੋਲੀਆ ਂ

 ਨਸਲਵਾਦ ਦ ੇਅਿੰਤ ਦੀ ਇਉਂ ਲਚ ਰ ਿਲਾਈ 

 ਇਿੱਕ ਵਿੱਡੀ ਜ ਿੰ  ਵੇਾਰੀ  ੇਰੇ  ੋਚਢਆਂ  ਾਈ 

ਚ ਿੰ ਜਰਾ ਤੋੜ ਅਜਾਦ  ੋਣ ਦਾ  ੈਂ ਟੀਿਾ ਬਿੰ ਚਨਹ ਆ 

   ਿੰ   ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਣੇ ਦਾ  ਕਫ਼ਨ ਲੈ ਬਿੰ ਚਨਹ ਆ 

ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨ ੀਂ ਸ ਾਂਗੇ … ਨ ੀਂ ਸ ਾਂਗੇ! 

 ਗਲਘੋਟ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ   ਣ  ਨ ੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਨ ੀਂ ਡਰਾਂਗੇ! 
 

ਡਾ. ਕ ਸ   ਸਨੋੀ 
Coordinator, South Asian Studies Institute, UFV 
April 14th, 2021 
 
 
 

 

 

 

 

 



ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਚੁਣੌਤੀ  - ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਚਚੜੀਆ-ਘਰ 

Challenging Injustice – The Menagerie of Racism  

 

ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਚਿੜੀਆ-ਘਰ ਚਵਿੱਿ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਚ ਿੰ ਜਰੇ ਨੇ  

ਚਜਸ ਚਵਿੱਿ ਰਚ ਿੰ ਦ ੇਨੇ ...ਕਾਲੇ, ਚਿਿੱਟੇ, ਕਣਕ-ਚਭਿੰ ਨੇ ਤੇ ਚ ਿੱ ਟੀ ਰਿੰ ਗੇ … 

ਉੱਿੇ-ਲਿੰ  ,ੇ  ਧਰੇ, ਅਤੇ ਭਾਂਤ - ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ 

ਚ ਿੰ ਨਹੇ  ਨਿੱ ਕ  'ਤ ੇਿ ਿੰ ਨਹ ੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਵਾਲੇ 

ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ….. ਜਾਨਵਰ ਨ ੀਂ …..  ਰ  ਾਨਸ ਜਾਤ!!!! 

In the menagerie of racism, there are varieties of cages 

In those cages live varieties of “beings” …..  

Blacks, Whites, Browns and those of the colour of Dirt  

Tall, short with a variety of looks  

Flat-nosed and with narrow lined eyes …. 

The varieties are not of, “The Faunas” …. But… our fellow women and guys! 

 

 

 ਰ   ਲਕ ਚਵਿੱਿ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚਿੜੀਆ-ਘਰ  

ਅਤੇ ਚ ਿੰ ਜਰੇ ਘੜਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ  

ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ  ਾਨਚਸਕ  ਿੱ ਚਤਆ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ…. 
 ਰ ਇ ਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਰਾਣੀ  ੈ ਇਿੱਕ 

ਗੋਰੀ-ਚਿਿੱਟੀ ਿ ੜੀ ਵਾਲੀ, ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ  ਾਂ ਕਚ ਲਾਵ ੇ

ਏਦਾਂ ਦੇ  ੀ ਇਿੱਕ ਚ ਿੰ ਜਰੇ ਚਵਿੱ ਿ  ੈਂ ਵੀ ਰਚ ਿੰਦੀ 
ਖਾਣ- ਚ ਨਣ ਨ ਿੰ  ਸਭ  ੈ ਚ ਲਦਾ  
 ੇਰ ਵੀ ਚਕਉਂ  ੈ ਦ  ਚਜ ਾ ਘ ਟਿੱਦਾ? 

In all the nations and world empires, there are cages and cages 

and cage-carving artisans who are not the Sages 

but are human killers, professional daily wagers,  

All of them come from one mother – the white Queen of Racism 

Soaked in abundance of food, dresses and shoes  

I also live in one of those Cages 

I wonder sometimes, why 

I feel suffocated among all that rich and shiny illusion  

Amongst these people full of rage? 

 
 
 
 
 
 



 ੇਰੇ   ਰਖੇ ਦਿੱ ਸਦ ੇਨੇ …. ਇਿੱਕ ਸਦੀ  ਚ ਲਾਂ 
ਇਿੱਕ ਜ ਾਨੀ  ਨਡ ਿੱ ਬੀ ਸੀ ਆਈ 

ਕੋ ਾਗਾਟਾ  ਾਰ  ਨਾਂ ਸੀ ਉਸਦਾ 
 ੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ  ਉਸ ਨੇ ਜੀਅ ਸੀ ਢੋਏ 

 ਗੜੀਆਂ, ਟੋ ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਣਕ-ਚਭਿੰ ਨੇ ਚਜ ੇ ਭਲੇ ਾਣਸ ਇਨਸਾਨ!!!!  

ਜੇ ਧਰ  - ਛਾ  ਨ ਿੰ  ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉ  ਸਨ ਚਸਿੱ ਖ, ਚ ਿੰ ਦ , ਅਤੇ   ਸਲ ਾਨ ! 

ਰਾਣੀ   ਕ  ਿਲਾਵ ੇਬੈਠੀ ਸਿੱਤ ਸ  ਿੰ ਦਰੋਂ  ਾਰ 

ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਬ ਚਣਆ ਸੀ ਚਜਸਨੇ ਇਿੱਕ ਘਾਤਕ ਜਿੰਜਾਲ 

ਰਾਣੀ   ਕ  ਿਲਾਵ ੇਬੈਠੀ ਸਿੱਤ ਸ  ਿੰ ਦਰੋਂ  ਾਰ 

ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਬ ਚਣਆ ਸੀ ਚਜਸਨੇ ਇਿੱਕ ਘਾਤਕ ਜਿੰਜਾਲ 

My elders narrate this story …that a century ago 
A Japanese boat had arrived  

Komagata Maru was its name 

Which boarded people who looked alike my race  

With Turbans and Caps, wheat-colored humans “humbled” was their surname 

They were Sikhs, Hindus and Muslims for their religious virtual frame   

Across the seven seas, far away and away  

The Queen commands it all, and knits that deadly net 

That’s what she thrives in her expertise of entangled bets 

 

ਵੈਨਕ ਵਰ ਦ ੇ ੋਰਟ ਤੇ ਚਲਆ  ਨਡ ਿੱ ਬੀ ਬਿੰਨਹ ੀ 
ਸਿੰਘ-ਘ ਿੱ ਟਣੀ ਚਜ ੀ ਲਾ ਚਦਿੱਤੀ …  ਚਜਉਂ  ਛਚੇਰਆ ਂਨੇ ਸੀ  ਛਲੀ ਚਬਿੰਨਹ ੀ 
ਦਾਣਾ- ਾਣੀ ਵੀ ਬਿੰਦ ਕਰ ਇਉਂ ਕਚ ਰ ਸੀ ਢਾਇਆ 

“ਚਿਿੱਟਾ ਕਨੇੈਡਾ” ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ ਣਾਇਆ 

376 ਯਾਤਰੀ  ਰ ਵਿੱਡਾ ਸਰ ਾਇਆ 

  ਰਚਖਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਿੱਡੀ-ਿਟੋੀ ਦਾ ਜੋਰ ਸੀ ਲਾਇਆ 

ਅੋਖਾ ਸੀ …..  ਰ  ੇਰ ਵੀ ਬਾਚਬਆਂ  ੀਲਾ ਕੀਤਾ 
ਘਰ ਜ ੀਨਾਂ ਗਚ ਣੇ ਧਰ …..  ਢੋੇ ਨਾਲ  ੋਢਾ ਡਾਚ ਆ 

That Historic Ship came and moored at Vancouver Port 

Suffocated, pinched and perished it was… 

Like the fishermen who succeeded and trapped a fish in their mesh  

“No Food – No Water” was the deadly rule 

“White Canada” announcement echoed in arrogant abuse 

376 passengers Vs. Super Powers 

Our elders accepted the challenge and pitched in together in unity 

Tough It was …. but our great-grand fathers took great-grand responsibility 

Lands and homes leased and moved forward together shoulder to shoulder in support 

 



ਵੇਖ ਜੋਸ਼ ਭਾਈਿਾਰੇ ਦਾ, ਸਰ ਾਏ ਨੇ ਸਿੰਘੀ ਘ ਿੱ ਟੀ 
ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਚ ਿੰ ਜਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਵਾਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ 

ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਨ ਿੰ ਨ ਸੀ ਉ ਨ ਿੰ  ਕਣੋ ਨਕਾਰ ੇ

ਝੋਲੀ ਿ ਿੱ ਕ ਕਚਰਿੰ ਚਦਆ ਂਨ ਿੰ  ਬਈ ਕੌਣ  ਟਾਵ ੇ

ਸਰ ਾਏ ਦਾ ਜ ਲ  ਸੀ ….ਬੜਾ ਕਚ ਰ ਸੀ ਢਾਇਆ 

ਬਿੰਦ ਕ ਸਾਧ ਕੇ 20 ਾਂ ਨ ਿੰ  ਤਾਂ ਚਸਰੇ ਿੜਹਾਇਆ 

ਿ ਿੱ  ੀ ਸਾਧ ਜੋ ਸਚ  ਲਵੇ ਉ  ਦਾਸ ਕ ਾਵ ੇ

ਚਸਰ ਕਿੱਢ ਆਵਾਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਕਚ ਲਾਵ ੇ

Seeing enthusiasm of the community, Government tightened the rules  

And established a brand-new cage right there, at the shores  

Who would deny the Queen’s Law? 

Who would stop her puppets? 

Threatening were the government’s tight laws  

When 20 were shot with the guns  

“Slaves” were synonymous with silence  

And the ones who would raise their head and speak  

were named “Revolutionary” 

 

 ਗਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆ ਂ ੇਰ ਬੀੜਾ ਿ ਿੱ ਚਕਆ 

ਚ ਿੰ ਜਰੇ ਤੋੜ ਫ਼ਰਾਰ  ੋਣ ਦਾ ਨਾਰਹਾ ਕਿੱ ਚਢਆ 

 ੌਤ ਦ ੇਬਦਲੇ  ਤੌ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕੀਤਾ 
 ੌਤ ਦ ੇਬਦਲੇ  ਤੌ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕੀਤਾ! 
The Ghadri revolutionaries took over responsibilities 
Echoed the slogan to break the cage 

“Death will bring Death” was the call 

“Death will bring Death” was the call 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ਉਸ  ਨਡ ਿੱ ਬੀ ਦੇ  ਾਦਸੇ ਨੇ ਅਿੱ ਖਾਂ ਖੋਲਹੀਆ ਂ

ਜ ਲ  ਜਬਰ ਨਾ ਸ ਾਂਗੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬੋਲੀਆ ਂ

ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਅਿੰ ਤ ਦੀ ਇਉਂ ਲਚ ਰ ਿਲਾਈ 

ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਡੀ ਜ ਿੰ  ਵੇਾਰੀ  ੇਰੇ  ੋਚਢਆਂ  ਾਈ 

ਚ ਿੰ ਜਰਾ ਤੋੜ ਅਜਾਦ  ੋਣ ਦਾ  ੈਂ ਟੀਿਾ ਬਿੰ ਚਨਹ ਆ 

   ਿੰ   ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਣੇ ਦਾ  ਕਫ਼ਨ ਲੈ ਬਿੰ ਚਨਹ ਆ 

ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨ ੀਂ ਸ ਾਂਗੇ … ਨ ੀਂ ਸ ਾਂਗੇ! 

ਗਲਘੋਟ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ   ਣ  ਨ ੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਨ ੀਂ ਡਰਾਂਗੇ! 
 

The Historic Ship tragedy opened our eyes 

Pontificated in public “Will not tolerate oppression”  

“End Racism” was the wave to spread  

with a big responsibility held on my shoulders 

I decided to break the cage and run away 

And decided to “Talk back” to their face but not let them sway 

“Will not tolerate oppression at all”, I said 

“Will not fear suffocation pressured by the governments anymore” I said 

 

 

Dr. Kusum Soni  

Coordinator, South Asian Studies Institute, UFV 
April 14th, 2021 
 


