
!"ਸ ਿਬਆਨ 

ਚ"ਡੀਗੜ, 16 ਨਵ"ਬਰ — ਿਸਖ ਜਗਤ 0 ਮਨ2 ਿਵਚ 3ੀ ਕਰਤਾਰਪuਰ ਸਾਿਹਬ 0 ਲ2ਘ; 0 ਖuਲਣ = ਲ> 

? ਮ@ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ; ਬਣ; ਸਾਰ; ਸ਼"? ਸਚ ਸਾਬਤ ਹu"0 ਜਾ ਰਹ; ਹਨ। ਹuਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹ@ ਿਗਆ G ਿਕ 

ਮ@ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ>ਸਲਾ ਅਧ; ਮਨ ਨਾਲ ਮਜਬKਰੀਵਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ G ਅL ਲਗ0 ਵਸ ਉਹ ਇਸ 

ਫ>ਸਲ; = ਅਮਲੀ ਰKਪ ਿਵਚ ਲਾਗK ਕਰਨ 0 ਰਾਹ ਿਵਚ ਆ ਸਕ0 ਸਾਰ; ਅਿੜ? ਡਾਹ ਰਹੀ G। ਸਭ ਤO ਵਡਾ 

ਅਿੜਕਾ ਪਾਸਪ@ਰਟ, ਪuਿਲਸ ਜ2ਚ-ਪੜਤਾਲ L ਪਿਹਲ2 ਤO ਹੀ ਓਨਲਾਈਨ ਰਿਜਸਟR;ਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ G। ਿਫਰ 

ਸਰਹਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪSਡK ਲ@ਕ2 ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਏਨਾ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅL ਗ>ਰਮਨuਖੀ G ਿਕ 

ਕ@ਈ ਵੀ ਸਵ>ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨuਖ ਇਸ ਵਤੀਰ; = ਸਿਹਣ ਨਹU ਕਰ ਸਕਦਾ। 

V>ਸ 0 ਨ2 ਿਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਿਸਖ ਿਵਚਾਰ ਮ"ਚ ਚ"ਡੀਗੜ X ਪ"ਜਾਬ L 0ਸ ਭਰ 0 ਜਮਹKਰੀ ਲ@ਕ2 

= ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ G ਿਕ ਉਹ ਮ@ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉL ਦਬਾਅ ਬਣਾ ? ਆਮ ਿਸਖ2 ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹ@ ਰਹ; 

ਇਸ ਿਖਲਵਾੜ ਿਵਰuਧ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਅL ਕਰਤਾਰਪuਰ ਸਾਿਹਬ 0 ਦਰਸ਼ਨ2 ਿਵਚ ਪਾਈਆ ਜਾ 

ਰਹੀਆ ਇਹਨ2 ਰuਕਾਵਟ2 = ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ। ਿਸਖ ਿਵਚਾਰ ਮ"ਚ X ਿਕਹਾ G ਿਕ ਇਕ ਪਾਸ; ਸuਪਰੀਮ 

ਕ@ਰਟ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ 0 ਆਧਾਰ ਉL ਗ>ਰਕਾ=ਨੀ ਢ"ਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਿਜਦ 

ਦੀ ਥ2 ਉL 'ਧਰਮ ਿਨਰਪਖ' ਸਰਕਾਰ = ਮ"ਿਦਰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਰਹੀ G ਅL ਦKਜ; ਪਾਸ; ਇਹੀ 

ਸਰਕਾਰ ਿਸਖ2 0 ਆਪਣ; ਧਾਰਿਮਕ ਅਸਥਾਨ2 0 ਖuਲ; ਦਰਸ਼ਨ-ਿਦਦਾਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਰuਕਾਵਟ2 ਪਾ ਰਹੀ 

G। 

ਿਸਖ ਿਵਚਾਰ ਮ"ਚ X ਿਕਹਾ G ਿਕ ਕਰ@ੜ2 ਿਸਖ2 ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ2 ਇਸ ਲ2ਘ; 0 ਖuਲਣ ਨਾਲ ਜuੜੀਆ 

ਹ@ਈਆ ਹਨ ਅL ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਬਾਬ; ਨਾਨਕ 0 ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 0 ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹu"0 ਹਨ। 

ਪਰ ਪਾਸਪ@ਰਟ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਸ਼ਰਤ, ਜ2ਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਪ;ਚੀਦਾ ਢ"ਗ L ਪuਿਲਸ ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਲ2ਘ; ਦਾ 

ਆਮ ਪSਡK ਲ@ਕ2 = ਫਾਇਦਾ ਲ>ਣ ਤO ਰ@ਕ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਿਸਖ ਿਵਚਾਰ ਮ"ਚ ਅਨuਸਾਰ ਉਂਝ ਇਸ ਸਚਾਈ 

ਦੀ ਪuਸ਼ਟੀ 10 ਨਵ"ਬਰ = ਹੀ ਹ@ ਗਈ ਸੀ ਜਦO ਇਕ 65-70 ਸਾਲ ਦਾ ਪSਡK ਬਜuਰਗ ਸਰਹਦ 0 ਉL 

ਬੜੀ ਤ2ਘ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪuਰ ਸਾਿਹਬ ਵਲ ਵ;ਖਿਦਆ ਹ@ਇਆ,ਂ ਦKਰਬੀਨ 0 ਕ@ਲ ਖੜ; ਹ@ ? ਮ@ਦੀ ਸਰਕਾਰ 



ਿਵਰuਧ ਨਾਹਰ; ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅL ਸ"ਗਤ2 = ਦਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲ> ? 

ਕਰਤਾਰਪuਰ ਸਾਿਹਬ ਜਾਣ ਲਈ ਆਇਆ G ਪਰ ਹuਣ ਉਸ = ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ G ? ਉਹ ਆਪਣਾ 

ਪਾਸਪ@ਰਟ ਲ> ? ਅL ਓਨਲਾਈਨ ਰਿਜਸਟR;ਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ? ਆਵ;। ਉਹ ਲ@ਕ2 = ਪuਛ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ 

ਉਮਰ ਿਵਚ ਹuਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪ@ਰਟ ਿਕਵS ਬਣਵਾਵ; ਅL ਿਕਸ = ਕਿਹ ? ਓਨਲਾਈਨ ਰਿਜਸਟR;ਸ਼ਨ 

ਕਰਵਾਵ;। 

 ਿਸਖ ਿਵਚਾਰ ਮ"ਚ X ਆਿਖਆ G ਿਕ ਮ@ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲ2ਘ; ਬਾਰ; ਨੀਅਤ ਉਦO ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹ@ 

ਗਈ ਸੀ, ਜਦO ਉਸX ਗuਰK ਬਾਬ; 0 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹ; Vਕਾਸ਼ ਪuਰਬ ਅL ਕਰਤਾਰਪuਰ ਸਾਿਹਬ 

0 ਲ2ਘ; 0 ਖuਲਣ ਨਾਲ ਿਸਖ-ਮuਸਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰ; ਿਵਚਕਾਰ ਏਕਤਾ 0 ਬਣ ਰਹ; ਮਾਹ^ਲ = ਤਾਰਪੀਡ@ 

ਕਰਨ ਅL ਕਰਤਾਰਪuਰ ਸਾਿਹਬ 0 ਲ2ਘ; 0 ਆਲਮੀ ਰਾਜਸੀ ਮਹਤਵ = ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸuਪਰੀਮ ਕ@ਰਟ 

ਿਵਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਿਜਦ 0 ਫ>ਸਲ; 0 ਿਦਨ = ਬਦਲਵਾ ? ਉਸ; ਿਦਨ 9 ਨਵ"ਬਰ ਨੀਅਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 

?ਂਦਰ ਸਰਕਾਰ L ਸuਪਰੀਮ ਕ@ਰਟ ਦੀ ਿਸਖ ਜਜਿਬਆਂ = ਠ_ਸ ਪਹu"ਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਮ"ਦਭਾਗੀ 

ਕ@ਿਸ਼ਸ਼ ਸੀ। ਿਸਖ ਿਵਚਾਰ ਮ"ਚ X ?ਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕ@ਲ@ ਮ"ਗ ਕੀਤੀ G ਿਕ ਿਕਸ; ਵੀ ਪਛਾਣ ਪਤਰ 0 ਆਧਾਰ 

ਉL ਯਾਤਰKਆਂ = ਕਰਤਾਰਪuਰ ਸਾਿਹਬ ਜਾਣ ਦੀ ਖuਲ ਹ@ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ G।   

ਸਰਦਾਰ ਗuਰLਜ ਿਸ"ਘ, ਡਾਕਟਰ ਗuਰਦਰਸ਼ਨ ਿਸ"ਘ ਿਢaਲO, ਜਸਪਾਲ ਿਸ"ਘ ਿਸaਧK, ਸuਖ0ਵ ਿਸ"ਘ ਿਸaਧK, 

V@ਫ>ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਿਸ"ਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਿਸ"ਘ ਧਵਨ, ਰਾਿਜ"ਦਰ ਿਸ"ਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਗuਰVੀਤ ਿਸ"ਘ (Vਧਾਨ ਿਸaਖ 

ਸਟਡੀਜ਼), ਗuਰਬਚਨ ਿਸ"ਘ(0ਸ਼ ਪ"ਜਾਬ) । 

 

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ : ਖuਸ਼ਹਾਲ ਿਸ"ਘ  


