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ਸ�ਝਾ ਿਬਆਨ

ਿਪਛਲੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤ� ਪੁਿਲਸ

ਪ��ਾ�ਨ ਸਰਕਾਰੀ �ਿਹ 'ਤੇ ਿਸੱਖ ਨੌਜੁਆਨ� ਨੰੂ ਿਸੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੰਗ ਪ�ੇ�ਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਨ� � 'ਤੇ
ਤ�ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾ�ਦਾ ਹੈ। ਸ�ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ

ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਸੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੋ�ਲ ਮੀਡੀਆ ਤ� ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਘਰ� ਬੇਘਰ ਹੈ ਤੇ

ਘਰ ਨੰੂ ਿਜੰਦਰਾ ਵਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਿਲਸ ਪ��ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ

ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭੈ

ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕੇ ਤੇ ਪੁਿਲਸ ਵਲ� ਇਸ ਕੇਸ ਿਵਚ ਿਗ�ਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ

ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ

ਿਵਚ ਅਸ� ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾ�ਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨਹ� ਹੋਣ

ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਭੈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਵੇ।

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਧਾਰਿਮਕ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲਤ� ਿਖਲਾਫ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਪੱਧਰ

'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿਫਰਕੂ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਹਤ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਸਮੇਤ

ਹੋਰ ਧਾਰਿਮਕ ਗ�ੰ ਥ� ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ� ਦਾ ਿਮਥ ਕੇ

ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਨ� � ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ ਸਖ�ੀਅਤ� ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ

ਿਵਰੱੁਧ ਵੀ ਮੰਦੀ �ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਰੱੁਧ ਸਰਕਾਰ�, ਪੁਿਲਸ
ਪ��ਾਸਨ ਤੇ ਜ�ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ

ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਕਈ ਿਹੱਿਸਆਂ ਵੱਲ� ਿਸੱਖ� ਿਵਰੁਧ ਲਗਾਤਾਰ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ

ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਿਸੱਖ� ਦੀ ਨਸਲਕੁ�ੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ

ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਰੁਧ ਜਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ। ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਿਵੱਚ

ਵਾਪਰੀ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ�, ਕਾਨੰੂਨ, ਪੁਿਲਸ ਪ��ਾਸਨ ਤੇ ਜ�ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਨਫਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪ�ਚਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਿਹਰਦ ਿਹੱਿਸਆਂ ਨੰੂ ਇਕਜੱੁਟ ਹੋ ਕੇ

ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ� ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੱਲ�:
ਭਾਈ ਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ
ਭਾਈ ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਅਕਾਲਗੜ�

ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ
ਭਾਈ ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਭਲਵਾਨ

ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਿਸੰਘ ਚੌੜਾ
ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਿਸੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ
ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਿਸੰਘ ਝੰਜੀਆ
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਿਸੰਘ ਮਿਹਰਾਜ
ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਈਸੜੂ

ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਫਗਵਾੜਾ


