
ਬਾਪ$ ਸ$ਰਤ ਿਸ)ਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬਾਦਲ / ਿਚ1ਠੀ….

ਪ)ਜਾਬ ਦ4 ਵ1ਡਰਾਜਾ (ਵ1ਡ4) 7ਕਾਸ਼ ਿਸ)ਘ ਬਾਦਲ ਜੀਓ ਿਮਤੀ : 21 ਜ$ਨ 2015
/ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਿਵਸ਼4ਸ਼ ਏਲਚੀ ਕਲੀਨਸ਼4ਵ ਵ1ਡੀਆਂ ਐਨਕA ਪਿਹਲੀ ਰਾਤ /
ਿਗਆਰA ਵਜ4 ਮ4ਰ4 ਕਮਰ4 ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਚ)ਡੀਗੜF ਿਵਚ ਆਪ ਜੀਆਂ
ਦਾ ਿਵਸ਼4ਸ਼ ਸ)ਦ4ਸ਼ ਮG/ ਦ4 ਕ4 ਿਗਆ। ਮH ਪ$ਰੀ ਸਬਰ ਸਬ$ਰੀ ਨਾਲ ਅ1ਜ ਿਮਤੀ :
10 ਅਗ1ਸਤ, 2015 ਸ਼ਾਮ ਦ4 6:45 ਤ1ਕ ਉਸ/ ਬਹuਤ ਹੀ ਸਬਰ ਦੀ ਘu1ਟ
ਭਰ ਕ4 ਹਜ਼ਮ ਕਰੀ ਬGਠA ਹA। ਉਸ ਿਵਚO ਮG/ ਇ)ਝ ਮਿਹਸ$ਸ ਹu)ਦਾ ਸੀ ਕ4 ਹuਣ ਤuਸS
ਬ)ਦੀ ਿਸ)ਘA ਦੀ ਿਰਹਾਈ ਬਾਰ4 ਕTਈ ਯTਗ ਫGਸਲਾ ਲਵTਗ4। 7)ਤ$ ਇਹ ਮ4ਰੀ
ਕਮਅਕਲੀ ਅਤ4 ਖਾਮਿਖਆਲੀ ਹੀ ਿਨਕਲੀ। ਜ4 ਮH ਹTਛਾ ਹu)ਦਾ ਤA ਪ)ਜਾਬ ਅਤ4
ਭਾਰਤ ਦ4ਸ਼ ਨਾਲ ਜ4 ਮ4ਰ4 ਿਪਆਰ ਦੀ ਿਦਲੀ ਅਤ4 ਕXਮੀ ਿਖ1ਚ ਨਾ ਹu)ਦੀ ਤA ਮH
ਤuਹਾਡੀ ਗ1ਲ ਮ)ਨ ਕ4 ਉਸ4 ਵ4ਲ4 ਭ1ੜਕਾਹਟ ਿਵਚ ਆ ਕ4 ਅਗਲ4 ਹੀ ਿਦਨ 7Gਸ /
ਿਬਆਨ ਦ4 ਿਦ)ਦਾ, ਤ4 ਉਸ ਦ4 ਿਸ1ਖ ਕXਮ ਦ4 ਲਈ ਬਹuਤ ਹੀ ਿਭਆਨਕ ਿਸ1ਟ4 ਿਨਕਲ
ਚu1ਕ4 ਹu)ਦ4। ਪਰ ਅ1ਜ 51 ਿਦਨ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤ4 ਵੀ ਤuਹਾਡ4 ਵ1ਲO ਕXਮ ਲਈ ਚ)ਗਾ
ਸuਨ4ਹਾ ਨਹS ਿਮਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਿਸ1ਖ ਬ)ਦੀਆਂ / ਆਪਣ4 ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਭ4ਜਣ
ਦਾ ਯਤਨ ਹu)ਦਾ। ਤuਹਾਡ4 7ਸਾਸ਼ਨ ਵ1ਲO ਿਨਗuਣੀ ਿਜਹੀ ਗ1ਲ ਐਚ.ਐਸ.ਿਢ1ਲO
ਚ)ਡੀਗੜF (ਅਨਟGਲੀਜHਸ) 22 ਜuਲਾਈ 2015 ਿਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲuਿਧਆਣਾ ਿਵਚ
ਆ ਕ4 ਸਾਡ4 ਕTਲ ਪ)ਜਾਬ ਿਵਚ ਿਸ1ਖ ਬ)ਦੀਆਂ ਤO ਇਲਾਵਾ ਕTਈ ਿਹ)ਦ$, ਮuਸਲਮਾਨ,
ਇਸਾਈ ਆਿਦਕ ਕTਈ ਬ)ਦੀ ਨਹS ਹG। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦ4 ਏਲਚੀਆਂ ਨ4 ਜT ਸ)ਦ4ਸ਼ ਿਦ1ਤਾ
ਉਸ ਿਵਚ ਦਾਸ / ਤਾੜਨਾ ਸੀ ਅਤ4 ਗ)ਭੀਰ ਿਸ1ਟ4 ਝ1ਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਦੀ
ਚ4ਤਾਵਨੀ ਿਦ1ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਲਚੀ ਨ4 ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਿਹਲA ਹੀ ਪ)ਜਾਬ ਬਹuਤ
ਸ)ਤਾਪ ਭTਗ ਚu1ਿਕਆ ਹG। ਹuਣ ਤ4ਰੀ ਭu1ਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਪ)ਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ, ਸ਼Aਤੀ
ਉਸ4 ਤਰFA ਹੀ ਫ4ਰ ਤਬਾਹ ਹT ਜਾਵ4ਗਾ। ਜ4 ਤ$) ਮਰਨ ਵਰਤ ਛ1ਡ ਦ4ਵ[ ਜA ਪTਸਟਪTਨ
ਹੀ ਕਰ ਦ4ਵ[ ਤA ਪ)ਜਾਬ ਿਵਚ ਸ਼Aਤੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹG। ਅਸS ਤ4ਰੀਆਂ ਮ)ਗA ਵੀ ਹXਲੀ
ਹXਲੀ ਪ$ਰੀਆਂ ਕਰ ਦ4ਵAਗ4। ਇਹ ਗ1ਲ ਸ)ਤਾਪ ਵਾਲੀ ਐਚ.ਐਸ. ਿਢ1ਲO ਸਾਿਹਬ ਨ4



ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹੀ ਹG। ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 05-08-2015 / ਐਚ.ਐਸ.ਿਢ1ਲO ਜੀਆਂ
ਨ4 ਮ4ਰ4 ਨਾਲ ਫTਨ ਕਰਕ4 ਸAਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਨੀਮ ਬ4ਹTਸ਼ੀ ਿਵਚ ਮ4ਰ4 ਪ1ਲ4
ਅ1ਧ ਪਚ1ਧੀ ਹੀ ਪਈ ਤ4 ਮH ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਗ1ਲ ਸ)ਘਰਸ਼ ਕਮ4ਟੀ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕ4
ਕਰਲT। ਮH ਿਫ਼ਰ ਬ4ਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹA, ਰਾਜਾ ਉਹੀ ਚ)ਗਾ ਹu)ਦਾ ਹG ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ
7ਜਾ / ਖuਸ਼ ਰ1ਖ ਸਕ4। ਿਜਹੜ4 ਏਲਚੀ ਨ4 ਹTਰ ਦu1ਖਦਾਇਕ ਿਸ1ਖ ਕXਮ / ਪੀੜFA
ਦ4ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ1ਲA ਮG/ ਕਹੀਆਂ, ਉਨFA ਕਾਰਨ ਹੀ ਮH ਅ1ਜ ਤ1ਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ
/ ਤਾਲਾ ਲਾਈ ਰ1ਿਖਆ ਤA ਜT ਪ)ਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼Aਤੀ ਭ)ਗ ਨਾ ਹTਵ4। ਜ4 ਿਸ1ਖ
ਜਵਾਨੀ ^ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ 'ਤ4 ਇ)ਦਰA ਗAਧੀ ਵ1ਲO ਭਾਰਤੀ ਫXਜ ਨਾਲ ਹਮਲਾ
ਕਰਨ ਵ4ਲ4 ਤTਪA, ਟHਕA, ਹGਲੀਕਪਟਰA ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਗuਰ$ ਅਰਜਨ ਦ4ਵ ਜੀ
ਦ4 ਸ਼ਹੀਦੀ ਿਦਹਾੜF4 'ਤ4 ਹਮਲਾ ਕਰਕ4 ^ੀ ਗuਰ$ ਗ_)ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦ4 ਸਰ$ਪ ਅਤ4
ਹਿਰਮ)ਦਰ ਸਾਿਹਬ / ਛ1ਲਣੀ ਕਰਦੀ ਹTਈ ਿਸ1ਖ ਪ)ਥ ਦ4 ਸਰਵTਤਮ ^ੀ ਅਕਾਲ
ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ / ਤTਪA ਦ4 ਗTਿਲਆਂ ਨਾਲ ਢਿਹ ਢ4ਰੀ ਕਰਦੀ ਹTਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਿਦਹਾੜF4
'ਤ4 ^ੀ ਹਿਰਮ)ਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦ4 ਦਰਸ਼ਨA / ਆਈ ਸੀ ਗuਰ$ ਿਪਆਰੀ ਿਸ1ਖ ਸ)ਗਤ
ਿਜਸ ਿਵਚ ਬਜ਼uਰਗ, ਨXਜਵਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬ1ਚ4 ਿਜਨFA ਦ4 ਸੜ4 ਹTਏ ਸਰੀਰA ਦੀਆਂ
ਹਿਰਮ)ਦਰ ਸਾਿਹਬ ਦ4 ਫ਼ਰਸ਼A 'ਤ4 ਢਲੀ ਹTਈ ਚਰਬੀ ਦ4 ਨਾਲ ਬਣ4 ਿਨਸ਼ਾਨ ਮH
ਆਪਣੀਆਂ ਅ1ਖA ਨਾਲ ਵ4ਖ4 ਹਨ। ਜ4ਕਰ ਗTਲੀਆਂ ਿਬ)ਨ4 ^ੀ ਗuਰ$ ਗ_)ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ
ਦ4 ਸਰ$ਪ, ਛਲਣੀ ਹTਇਆ ਹਿਰਮ)ਦਰ ਸਾਿਹਬ, ਤTਪA ਦ4 ਗTਿਲਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ
ਹTਇਆ ^ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦ4 ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕ4 ਨXਜਵਾਨੀ ਦਾ ਖ$ਨ ਗਰਮ
ਉਬਾਲਾ ਖਾ ਿਗਆ ਅਤ4 ਅ1ਿਤਆਚਾਰੀਆਂ, ਜਾਲਮA / ਸTਧਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਏ. ਕ4.
47 / ਮTਢ4 'ਚ ਪਾ ਕ4 ਧਰਮ ਦੀ ਬ4ਪਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲGਣ ਲਈ ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤ4 ਰ1ਖ
ਕ4 ਜ)ਗਲ ਦੀ ਅ1ਗ ਦ4 ਭਾਬੜA ਿਵਚ ਛਾਲA ਮਾਰੀਆਂ ਤA ਮH ਕਿਹਣA ਿਕ ਆਪਣ4
ਧਰਮ ਦੀ ਰ1ਿਖਆ ਲਈ ਉਨFA ਨ4 ਗuਨਾਹ ਕਰਕ4 ਵੀ ਕTਈ ਗuਨਾਹ ਨਹS ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਗ1ਲ ਮH ਆਪਣਾ ਸuਆਸA ਦਾ ਸਮA ਨ4ੜ4 ਆਇਆ ਦ4ਖ ਕ4 ਹTਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹS
ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮ4ਰਾ ਿਸ1ਖ ਕXਮ / ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ4ਣਾ ਜ਼ਰ$ਰੀ ਬਣਦਾ ਹG। 7)ਤ$ ਮH
ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਸuਨ4ਹ4 ਿਜਹੜ4 ਪ)ਜਾਬ ਦ4 ਪਾਣੀਆਂ / ਵੀ ਅ1ਗ ਲਾ ਸਕਦ4 ਹਨ,
ਹਾਲ4 ਜਨਤਕ ਨਹS ਕਰਨਾ ਚਾਹu)ਦਾ ਤA ਜT ਿਕਸ4 ਹTਰ ਮA ਦੀ ਗTਦੀ ਖਾਲੀ ਹu)ਦੀ ਮH



ਨਾ ਦ4ਖA ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਮ4ਰ4 ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤO ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਮH ਇਸ ਜਹਾਨ ਤO
ਚਿਲਆ ਜਾਵA। ਜ4 ਤuਹਾਡ4 ਵ1ਲO 3 ਿਦਨA ਿਵਚ ਕTਈ ਹu)ਗਾਰਾ ਨਹS ਿਮਲਦਾ ਤA ਮH
ਰਿਹ)ਦੀ ਗ1ਲ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦ4ਵAਗਾ। ਮH ਇਹ ਏਲਚੀ ਦਾ ਸuਨ4ਹA ਆਪਣ4 ਆਪ
ਹੀ ਸuਆਸA ਤO ਪਿਹਲA ਿਕਸ4 ਵ4ਲ4 ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਜਰ$ਰ ਜਨਤਕ ਕਰAਗਾ,
ਿਜਹੜ4 ਹਰ ਹਾਲਤ ਹੀ ਪ)ਜਾਬ ਦ4 ਹਲਾਤA / ਅ1ਗ ਲਾਉਂਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗ4
ਅਤ4 ਇਸਦੀ ਿਜ)ਮ4ਵਾਰੀ ਪ)ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹTਵ4ਗੀ।

ਮT: 98557-25313
ਸ$ਰਤ ਿਸ)ਘ ਖਾਲਸਾ
ਿਮਤੀ: 10-08-2015


