ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮਟ ਿਵਚ ਿਸੱ ਖ ਕਸਲ
ਯੂ ਕੇ ਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਝੰ ਡੇ ਗੱ ਡੇ
ਬੁੱ ਧਵਾਰ 13 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮਟ ਦੇ ਵੈਸਟ ਮਿਨਸਟਰ ਹਾਲ
ਿਵਚ ਹੋਏ ਿਡਬੇਟ ਦੌਰਾਨ ਿਸੱ ਖ ਕ ਸਲ ਯੂ ਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ
ਪਾਰਲੀਮਟ ਮਬਰ' ਵਲ( ਯੂ ਕੇ ਿਵਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟੀਕਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਿਸੱ ਖ' ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ
ਪ,ਤੀਿਨਧ ਿਧਰ ਵਜ ਮਾਨਤਾ ਪ,ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਪਾਰਲੀਮਟ ਦੇ ਮਬਰ' ਨ ਪ,ਾਈਮ
ਮਿਨਸਟਰ, ਸਮੂਹ ਮੰ ਤ,ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਸੱ ਖ
ਕ ਸਲ ਯੂ ਕੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤ' ਿਕ ਿਸੱ ਖ' ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀ
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਿਸੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਸੱ ਖ'
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮਟ ਗਰੁਪ ਦੀ ਪੇਰਣ ਨਾਲ ‘ਿਬਿਟਸ਼ ਿਸੱ ਖ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਡਬੇਟ’
ਡਰਾਟਫੋਰਡ ਤ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਿਟਵ ਐਮ ਪੀ ਗੈਿਰਥ ਜੌਹਨਸਨ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ਇਸ
ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਹ ਪਾਰਲੀਮਟ ਮਬਰ ਨ- ਭਾਗ ਿਲਆ ਅਤੇ ਨੱਬੇ ਿਮੰ ਟ ਦੇ ਿਡਬੇਟ
ਿਵਚ ਕਰੀਬ ਅੱ ਧੇ ਮਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮ ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਿਸੱ ਖ ਕ2 ਸਲ ਯੂ ਕੇ ਅਤੇ
ਿਸੱ ਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮਟਰੀ ਗਰੁਪ ਦੇ ਆਗੂ
ਫੇਬੀਅਨ ਹੈਿਮਲਟਨ (ਉਤਰ ਦੱ ਖਣੀ ਲੀਡਜ਼ ਤ ਲੇ ਬਰ ਐਮ ਪੀ) ਨ- ਪਾਰਲੀਮਟ ਮਬਰ
ਨੂੰ ਇਸ ਿਡਬੇਟ ਪਤੀ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਿਬਿਟਸ਼ ਿਸੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਬੰ ਧੀ ਇਹ ਿਡਬੇਟ ਬਹੁਤ ਹ-ਪੱ ਖੀ ਿਰਹਾ । ਭਾਵ8 ਿਸੱ ਖ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰ ਜ ਕੁ ਹੀ ਿਦਨ ਸਨ ਪਰ
ਏਨ- ਘੱ ਟ ਸਮ8 ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਮਗਰ ਏਨੀ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਦੇ ਮਬਰ ਪਾਰਲੀਮਟ ਵਲ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਇਸ

ਂ ਲੋ ਕਲ ਗੰ ਵਰਨਮਟ, ਦੇ
ਿਡਬੇਟ ਦਾ ਲੇ ਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਸਮ8 ‘ਕਿਮਊਿਨਟੀਜ਼ ਐਡ
ਮਿਨਸਟਰ ਡਾਨ ਫੋਸਟਰ ਨ- ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਾਖੂਬੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਿਡਬੇਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮਟ ਮਬਰ ਨ- ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰੀ ਅਤੇ
ਆਰਿਥਕ ਬੜੌਤਰੀ ਿਵਚ ਿਸੱ ਖ ਵਲ ਪਾਏ ਗਏ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸਰਾਹਨ ਕੀਤੀ ।
ਮਬਰ ਨ- ਿਜਥੇ ਇੱ ਕ ਸੌ ਇੱ ਕ ਸਾਲਾ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਾਕ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਿਸੰ ਘ ਜਹੇ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱ ਖ ਦੀਆਂ ਪਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਿਸੱ ਖ ਵਲ ਸਭ ਪੇਿਸ਼ਆਂ
ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ਪੱ ਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਿਡਬੇਟ ਸਬੰ ਧੀ ਿਸੱ ਖ ਕ ਸਲ ਦੇ ਕੌ ਮੀ ਅਗਜ਼ੈਿਕਿਟਵ ਮਬਰ ਸ: ਜਗਤਾਰ ਿਸੰ ਘ
ਦਾ ਕਿਹਣ' ਹੈ ਿਕ ‘ ਇਸ ਿਡਬੇਟ ਿਵਚ ਪਾਰਲੀਮਟ ਮਬਰ' ਵਲ( ਏਨੀ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ
ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਅਸਲ ਿਵਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਿਸੱ ਖ' ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ,ਾਪਤੀ ਹੈ ।
ਪਾਰਲੀਮਟ ਮਬਰ' ਵਲ( ਿਸੱ ਖ ਕ ਸਲ ਯੂ ਕੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਮਲਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ
ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱ ਖ ਕ ਸਲ ਯੂ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ
ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਯੂ ਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਿਵਚ ਿਸੱ ਖ' ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ
ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਦੇ ਹੱ ਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਅਸਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ’।
ਸ: ਜਗਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਨ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ‘ ਇਹ ਸਭ ਤ' ਹੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਿਕਆ ਹੈ ਜੋ
ਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵਚ( ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲ( ਿਸੱ ਖ ਕ ਸਲ ਯੂ ਕੇ ਨੂੰ
ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਿਸੱ ਖ' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌ ਮੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਹੋਰ
ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਗੁਰਿਦੁਆਿਰਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ'ਗਾ
ਿਕ ਉਹ ਿਸੱ ਖ ਕ ਸਲ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ’।
ਿਡਬੇਟ ਦੌਰਾਨ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨ- ਿਜਥੇ ਿਸੱ ਖ ਕ2 ਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਿਵਚ ਿਸੱ ਖ ਦੀ ਪਤੀਿਨਧ
ਿਧਰ ਵਜ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਯੂ ਕੇ ਿਵਚ ਿਸੱ ਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਸਬੰ ਧੀ
ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਿਦੱ ਤੇ । ਕਈ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨ- ਿਸੱ ਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮੁੱ ਿਦਆਂ
ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ।

ਦੋਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਬਰ ਨ- ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਿਸੱ ਖ ਨੂੰ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਿਤਕਾਰਤ
ਹੱ ਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਮਯਾਬ ਸਰਕਾਰੀ Aਦਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂ ਵੀ
ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ।
ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨ- ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਭਾਵ8 ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਸੱ ਖ ਰਿਹਤ
ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਿਸੱ ਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਕੜਾ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ
ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਅਜੇ ਕੰ ਮ ਹੋਣ ਬਾਕੀ ਹੈ ।
ਿਸੱ ਖ ਕ ਸਲ ਯੁ ਕੇ ਦੇ ਕੌ ਮੀ ਅਗਜ਼ੈਿਕਿਟਵ ਮਬਰ ਸ: ਦਿਬੰ ਦਰਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਕਿਹਣ'
ਹੈ ਿਕ ‘ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਿਸੱ ਖ' ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਿਵਚਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ' ਸਬੰ ਧੀ ਿਸੱ ਖ
ਰਿਹਤ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਅਕਸਰ ਅਸਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨ' ਿਵਚ ਿਦਨ: ਿਦਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਿਸੱ ਖ ਕ ਸਲ ਯੂ ਕੇ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸੱ ਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਿਸੱ ਖ ਰਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਬੰ ਧਤ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਦੇ ਹੱ ਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤ' ਵੀ
ਿਵਆਪਕ ਇਹਨ' ਅਿਹਮ ਮੁੱ ਿਦਆਂ `ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਟ ਮਬਰ' ਦਾ
ਸਿਹਯੋਗ ਤਸੱ ਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ’ ।
ਿਸੱ ਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨ- ਪਿਹਲੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੁੱ ਧ ਿਵਚ ਿਸੱ ਖਾ ਦੇ
ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਿਵਚ ਬਣਦਾ
ਸਥਾਨ ਿਦਵਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਚਾਰ ਵੀ ਿਦੱ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਦੀ
ਬੜੌਤਰੀ, ਿਸੱ ਖ ਸਕੂ਼ਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਰੁੱ ਪ ਲਈ ਫੰ ਡ ਦੀ
ਆਸਾਨ ਪਿਕਿਰਆ ਸਬੰ ਧੀ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਹੋਈਆਂ ।
ਵਧੇਰੇ ਅਿਹਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਿਵਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਿਕ ਕੁਝ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨ- ਉਠਾਇਆ । ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਿਵਚ ਇੱ ਕ ਹਫਤਾ ਪਿਹਲ ਹੋਏ
ਿਡਬੇਟ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 1984 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ

ਘਟਨਾਵ ਸਬੰ ਧੀ ਪਸ਼ਾਸਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ,ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਵੀ ਅਨ-ਕ ਵਾਰ Aਠਾਏ ਗਏ ।
ਇਸ ਿਡਬੇਟ ਮਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਤੀਿਨਧ, ਪਾਰਲੀਮਟਰੀ ਅੰ ਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ
ਂ ਲੋ ਕਲ ਗਵਰਨਮਟ ਮਾਣਯੋਗ ਡੋਨਾਲਡ ਫੋਸਟਰ ਨਾਲ ਿਸੱ ਖ
ਫਾਰ ਕੰ ਿਮਊਿਨਟੀਜ਼ ਐਡ
ਕ2 ਸਲ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਪਤੀਿਨਧ ਦੀ ਹੋਈ ਸੰ ਖੇਪ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵਚ ਇਹ ਤਿਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਸੱ ਖ
ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਉਹ ਕ2 ਸਲ ਨਾਲ ਅਗਾD ਤਾਲਮੇਲ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨਗੇ ।
ਗੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਜੋਸਨ ਨ ਇਸ ਿਡਬੇਟ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ‘ਿਡਬੇਟ
ਦੋਰਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਨਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ
ਇਹ ਹੀ ਪ,ਭਾਵ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਿਸੱ ਖ ਕ ਸਲ ਯੂ ਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਿਸੱ ਖ
ਪ,ਤੀਿਨਧ ਸੰ ਸਥਾ ਵਜੌ ਜੀਅ ਆਇਆਂ ਕਿਹ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਗਲਬਾਤ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ' ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ' ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ’।
For further information from the Sikh Council UK, please contact Balvinder
Kaur – info@sikhcounciluk.org
Live recording of the debate can be watched on link:
http://www.parliamentlive.tv/Main/Player.aspx?meetingId=12786

