
ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ੍ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਿਬਆਨ , "ਡਰੇਾ ਮੁਖੀ ਨੰੂ ਕਦ ੇਮੁਆਫੀ ਨਹੀ ਿਦੱਤੀ" 
1. ਸ਼ੋ: ਗ ੁ:ਪੰ: ਕਮੇਟੀ ਵਲ 91 ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਦ ੇਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਕਸ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤ ੇਗਏ |ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਰ ੇਲਏ ਗਏ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਦਰੁਸਤ ਠਿਹਰਾਾਂੲਆ ਿਗਆ ? 
2. ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤ ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਹਤੂ ਵਜ ਜਾਣੇ ਜਾਦਂ ੇ,ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਮੇਤ ਪੰਥ ਦੀਆ ਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਂ

ਵਲ ਿਕ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ? 
3. ਕੀ ਕਾਰਣ ਸਨ ਿਕ  ਭਾਈ ਿਪੰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ , ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗ ੇਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਿਵਦਵਾਨ ਪਚਾਰਕਾ ਂਦ ੇ"ਦੀਵਾਨ 

ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਿਹਬ " ਿਵਖੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ  ? 
4. ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਿਸੰਘ, ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਿਸਘੰ ਆਿਦ ਦ ੇਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤ ੇਪਾਬਦੰੀ ਲਾਈ ਗਈ ? 
ਤੁਹਾਡ ੇਵਲ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਾ ਪਥੰ ਸੜਕਾਂ ਤ ੇਉਤਰ ਆਇਆ |   ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾ ਕੇ 
ਅੰਿਮਤ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਦਾਤ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਖਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਨਣ ਤ ਬਾਅਦ,  ਿਲਆ ਸੀ, 
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲਾ ਂਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ |ਪਰੰਤੂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਵੀਕਾਰਨ ਵੇਲੇ 
ਧੂਹ ਵੀ ਨਾ ਿਨਕਲਣ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ,ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਪਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰੋਹ ਅਗੇੱ ਝੁਕਿਦਆ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਿਪਸ 
ਲੈਣਾ ਿਪਆ| 
ਉ ਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਿਹਬ ਵਲ ਆਪਣੀ ਕਠੋੀ ਿਵਖੇ ਕੀਤੀਆ ਂਸ਼ੋ.ਕਮੇਟੀ ਮਬਰਾਂ ਦੀਆ ਂਮੀਿਟੰਗਾ ਂਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ,ਮਬਰਾ ਂਨੰੂ ਿਪੰਡਾ ਂਿਵੱਚ 
ਜਾ ਕ ੇਤੁਹਾਡ ੇਫੈਸਲੇ ਦ ੇਹੱਕ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਂ ਧਰੀਆ ਂਧਰਾਈਆਂ ਰਿਹ ਗਈਆਂ| ਗਰੁੂ ਕੀ ਗਲੋਕ ਦਾ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ , ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਾ ਂਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ , ਸੱਭ ਬੇਅਰਥ ਚਲ ਿਗਆ| 
ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਵਲ  ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੰੂ ਮਆੁਫ ਨਹੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤਾਂ ਏਡਾ ਅਡੰਬਰ ਿਕਸ ਗੱਲ ਲਈ ,ਜ ੇਿਕਤੇ ਵਕਤ ਲੱਗ ੇਤਾ ਂ91 ਲੱਖੀ 
ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ ਜਰਰੂ ਪੜਨੀ ਜੋ ਸ਼ਰੁੂ ਹੀ "ਜੋ ਸਰਿਣ ਆਵ ੈਿਤਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ" ਤ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਿਦਨਾ ਿਵੱਚ ਅਕਾਲੀ 
ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਿਬਆਨ ਵੀ ਘੋਖਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ| 
ਨਾ ਚਾਹੁੰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਵੀ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆ ਂਨੰੂ  ਸੀ੍ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਤ ਆਏ  ਫੈਸਲੇ ਿਖ਼ਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਿਪਆ| 
ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪੰਪਰਾਵਾ ਂਨੰੂ ਇੱਕ ਪਥੰ ਿਵਰੋਧੀ ਅਗੇੱ ਬੇਵੱਸ ਅਤ ੇਲਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ 
ਬਦਬੂ ਹਰ ਿਸੱਖ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦ  ਵੀ ਪਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ| ਇਹ ਹੀ ਪਥੰਕ ਰੋਸ ਸੀ ਜਦ ਫਿਤਹਗੜ 
ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜਮੇਲੇ ਸਮੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੰਥਕ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ | 

ਭੱੁਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਿਖਮਾਂ  
ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ  
ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਭੌਰ 


