
ਸ�ਝਾ ਿਬਆਨ

ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਨਿ�ਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ �ਤੇ ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ� ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ

ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੂ�ਣਬਾਜੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾ�ਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤ�

ਸੱਖਣੀ ਫੋਕੀ ਿਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ� ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ� ਿਨਕਲ ਸਕਦਾ।

ਨਿ�ਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ� ਨੰੂ

ਿਵਚਾਰ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਦੀ �ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨ�ੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਲਪੁਰਿਜਆਂ ਦੀ

ਿਨ�ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਿਸਆਸੀ ਿਬਆਨਬਾਜ਼ੀ

ਿਵਚ� ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਮਨਫੀ ਹਨ।

ਨਿ�ਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤ�ੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋ�

ਬਾਅਦ ਯੁਨਾਇਟਡ ਨ� �ਨਜ਼ ਿਵਚ ਨਸਲਕ�ੁੀ ਿਵਰੋਧੀ ਕਾਨੰੂਨ �ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੌਕੇ ਕੌਮ�ਤਰੀ ਕਾਨੰੂਨ

ਕਿਮ�ਨ ਨ� ਆਪਣੀ ਇਕ ਿਸਫਾਿਰ� ਿਵਚ ਨਿ�ਆਂ ਨੰੂ ਨਸਲਕ�ੁੀ ਦਾ ਸੰਦ ਦੱਸਿਦਆਂ ਇਸ ਨੰੂ

ਨਸਲਕ�ੁੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਿਵਚ �ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ

ਸਰਕਾਰ� ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਨਿ�ਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੰੂ ਨਸਲਕ�ੁੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜ� ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਨਿ�ਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹ� ਹੈ, ਇਸ ਿਪੱਛੇ

ਿਹੰਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਿਵ�ਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਨਿ�ਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰ� ਤ�

ਬਾਅਦ �ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹ� ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲ�ਡ ਿਜਹੇ �ਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ

ਸਿੂਬਆਂ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਆ ਿਵਚ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ� ਨ� ਆਪਣੇ ਿਸਆਸੀ ਹੱਕ ਲਈ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋ-ਜਿਹਦ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਨ�ੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਹਨ ਿਜਸ ਤ� ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕ�ਦਰੀ

ਪੱਧਰ �ਤੇ ਨੀਤੀਬਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰ� ਦੇ ਿਜਸ ਦੌਰ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ�

ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਿਹ ਕੇ ਪ�ਚਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾ ਨਿ�ਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋ� ਮੁਕਤ ਿਰਹਾ

ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਿਕ ਖਾੜਕੂ ਲਿਹਰ ਦੇ ਮੱਠ� ਪੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ

ਸਰਕਾਰ� ਵੱਲ� ਪੰਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਦਾ ਸੱਿਭਆਚਰਕ ਿਵੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਅਖਾਿੜਆਂ ਤੇ ਗੀਤ�

ਰਾਹ� ਨਿ�ਆਂ ਨੰੂ ਵਿਡਆਉਣਾ �ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਨ�ੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲੇ

ਹਨ।

ਨਿ�ਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚਲਾ ਤੰਤਰ ਿਸਆਸੀ, ਪ��ਾਸਿਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ

ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਰਾਜਨ� ਤਾਵ�, ਅਫਸਰ�ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਿਵਆਪਕ �ਮੂਲੀਅਤ ਕਈ ਵਾਰ

ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ�, ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ
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ਪਰਤੱਖ ਿਮਸਾਲ ਹਨ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਨ�ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਿਵਚ ਆ�ਦੀ ਹਰ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਨ�ੇ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿ�ਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਿਵਚ ਕ�ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ�, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰਸ� ਦੀ ਵੀ ਭਿੂਮਕਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ �ਤੇ ਕ�ਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨ�ੇ-ਤੰਤਰ ਿਵਚ ਿਸੱਧੇ-ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ �ਤੇ �ਾਿਮਲ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ �ਤੇ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿ�ਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਿਸਆਸੀ ਤਾਕਤ� ਦਾ

ਕ�ਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਡਰ ਸਿਕਓਰਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਇਰੇ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ

ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ�ਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਿਮਤ �ਾਹ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਿਬਆਨ ਇਸ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ।

ਜਦ� ਸਰਕਾਰ�, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਫਸਰ�ਾਹੀ, ਿਸਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਿ�ਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੰਭੀਰ ਨਹ� ਹਨ ਬਲਿਕ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੰੂ ਿਵਚ �ਾਿਮਲ ਹਨ ਜ� ਇਸ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ�

ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਅਿਜਹੇ ਿਵਚ ਨਿ�ਆਂ ਿਵਰੁਧ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਖੁਦ ਹੀ ਖੜ�ੇ ਹੋਣਾ

ਪਵੇਗਾ। ਨਿ�ਆਂ ਿਵਰੁਧ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਲੋਕ� ਦੀ

ਆਪਣੀ �ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿੁਹਰਦ ਿਹੱਸੇ ਇਕੱਠ� ਹੋ ਕੇ

ਪਿਹਲਕਮਦੀ ਕਰਨ।
ਵੱਲ�:

ਭਾਈ ਰਾਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ

ਭਾਈ ਲਾਲ ਿਸੰਘ ਅਕਾਲਗੜ�

ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ

ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਿਸੰਘ

ਭਾਈ ਭਿੁਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਭਲਵਾਨ

ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਿਸੰਘ ਝੰਜੀਆਂ

ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਿਸੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ

ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਡੋਡ

ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਈਸੜੂ

ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਿਸੰਘ ਮਿਹਰਾਜ

ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਫਗਵਾੜਾ
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