ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ
੧੦ ਨਵੰ ਬਰ ੨੦੨੨
ਪੰ ਜਾਬ ਵਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ
ਮੀਡੀਆ ਵੱ ਲੋਂ ਮਿੱ ਥ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱ ਖਾਂ, ਅਤੇ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱ ਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱ ਧ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਕਿਸੇ ਖਲਾਅ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ
ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਿੱ ਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ
ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਡੂੰ ਘੇ ਜਖਮ ਵਾਂਗ ਦਰਜ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਏਜੰ ਸੀਆਂ
ਵੱ ਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਿੱ ਤੇ ਜਾਣ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱ ਲਣ, ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱ ਦਾ ਬਣ
ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਅਦਬੀ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਜਾਂਚ ਏਜੰ ਸੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਲ 1978 ਦੇ ਨਿਰੰ ਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਮਿੱ ਥ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰ ਤਰ
ਵੱ ਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ
ਬੰ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰੰ ਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰ ਘ ਵਾਲਾ,
ਬਰਗਾੜੀ, ਮੱ ਲ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਜਲਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱ ਖਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਲੰਮੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੱ ਦੋ
ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱ ਖਾਂ
ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਨਿਆਂ
ਕਰਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਵੀ
ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਸਿੱ ਖ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿੱ ਚਮ ਸਿੱ ਖ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਓਟਦੇ ਰਹੇ
ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਇੰ ਡੀਅਨ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਨੂੰ
ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੰ ਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵਲੋ ੰ ‘ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ’ ਤੇ ਸਿੱ ਖਾਂ ਖਿਲਾਫ
‘ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਾਹਟ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿੱ ਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰ ਸੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਭੜਕਾਹਟ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੰ ਝ ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ
ਹੀ ਜਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਭਾਈ ਰਜਿੰ ਦਰ ਸਿੰ ਘ ਮੁਗਲਵਾਲ
ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰ ਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ
ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰ ਘ
ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰ ਘ ਭਲਵਾਨ
ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰ ਘ ਚੌੜਾ

ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰ ਘ ਖੰ ਡੇਵਾਲਾ
ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰ ਘ ਝੰ ਜੀਆ
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰ ਘ ਮਹਿਰਾਜ
ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰ ਘ ਈਸੜੂ
ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰ ਘ ਫਗਵਾੜਾ

