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ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਜਦ� ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵ� ਘਟਨਾਕ�ਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਰਕਾਰ, ਪੁਿਲਸ ਪ��ਾਸਨ ਤੇ

ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ� ਿਮੱਥ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਬਰਤ�ਤ ਖੜ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ� ਿਸੱਖ�, ਅਤੇ

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਸੱਖ ਨੌਜਵਾਨ� ਿਵਰੱੁਧ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵ�

ਿਕਸੇ ਖਲਾਅ ਿਵਚ� ਪੈਦਾ ਨਹ� ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ� � ਨੰੂ ਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਇਨ� � ਿਪਛਲੇ ਕਾਰਨ�

ਦੀ �ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਿਵੱਚ ਵਾਪਿਰਆ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਕ�ਮ ਿਸੱਖ ਮਾਨਿਸਕਤਾ

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਡੰੂਘੇ ਜਖਮ ਵ�ਗ ਦਰਜ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕ�ਡ ਬਾਰੇ ਪੁਿਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ

ਵੱਲ� ਜ�ਚ ਿਜੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲਣ, ਿਸਆਸੀ ਬਿਹਸ� ਤੇ ਵੋਟ ਿਸਆਸਤ ਦਾ ਮੱੁਦਾ ਬਣ

ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਜਰ ਨਹ� ਆ ਿਰਹਾ। ਬੇਅਦਬੀ

ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ�, ਪੁਲੀਸ, ਜ�ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ� ਅਤੇ ਿਸਆਸੀ ਿਧਰ� ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਲ 1978 ਦੇ ਿਨਰੰਕਾਰੀ ਕ�ਡ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਮੱਥ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ

ਵੱਲ� ਦੋ�ੀਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਰਾਹ� ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ

ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਨਰੰਕਾਰੀ ਕ�ਡ ਵ�ਗ ਹੀ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਿਸੰਘ ਵਾਲਾ,

ਬਰਗਾੜੀ, ਮੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਜਲਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਿਸੱਖ� ਵੱਲ� ਲੰਮੀ ��ਤਮਈ ਜੱਦੋ

ਜਿਹਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ� ਨ� ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ� ਕੀਤੀ। ਿਸੱਖ�

ਨ� ਸਦਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ� ਨੰੂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੁਮ� ਸਬੰਧੀ ਿਨਆਂ

ਕਰਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ� ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਜਦ� ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ�ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਕੀ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਵੀ

ਸਕੇਗਾ ਜ� ਨਹ� ਤ� ਓਦ� ਿਸੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਿਵੱਚਮ ਿਸੱਖ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਦੇ ਰਹੇ

ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ� ਤੇ ਅਦਾਲਤ� ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲ� ਿਸਰਸਾ ਸਾਧ ਨੰੂ

ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਿ��� ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵਲੋ� ‘ਿਨਆਂ ਤ� ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ’ ਤੇ ਿਸੱਖ� ਿਖਲਾਫ

‘ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਾਹਟ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਦ��ਟੀ ਤ� ਵੇਿਖਆਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ

ਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋ�ੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ�ਮ ਿਪੱਛੇ ਸਰਕਾਰ�, ਜ�ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਪ��ਾਸਨ

ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ� ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲ� ਿਸਰਸਾ ਸਾਧ ਨੰੂ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ

ਰਹੀ ਭੜਕਾਹਟ ਹੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵ� ਲਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰੀ ਿਧਰ

ਹੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

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


