ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਿਗਆਨੀ ਹਰਪੀਤ ਿਸੰ ਘ ਜੀ,
ਜਥੇਦਾਰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ
ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ।। ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ।।
ਇਹ ਖਤ ਅਸ , ਆਪਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਿਲਖ ਰਹੇ ਹ ਿਕ ਅਯੋਿਧਆ ਿਵਖੇ ਪੰ ਜ ਅਗਸਤ
ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰ ਿਦਰ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਸਮਾਰੋਹ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖ ਦੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਕੌ ਮੀ
ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀ ਲੀਡਰਿ ਪ ਨੂੰ ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਤ ਵਰਿਜਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰੋਹ
ਦੇ ਪਬੰ ਧਕ ਿਸੱ ਖ ਦੇ ਪੰ ਜ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ 'ਮਿਹਮਾਨ' ਵਜੋ ਸੱ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ
ਹਨ।
ਿਸੱ ਖ ਇਸ ਿਖ਼ੱ ਤੇ ਦਾ ਮਾਨਤਾ-ਪਾਪਤ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਵੱ ਲ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਿਮਕ
ਭਾਵਨਾਵ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਖੁ ੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਾਿਮਲ ਹੋਣਾ ਘਾਤਕ ਹੀ ਨਹ
ਗ਼ੈਰ-ਿਸਧ ਿਤਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਨ ਧਰਮ (ਿਹੰ ਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਿਲਮ) ਨਾਲ ਿਰ ਤਾ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ
ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਿਨਭਾਉਣਾ ਹੀ ਕੌ ਮੀ ਿਹਤ ਿਵੱ ਚ ਹੈ। ਿਸੱ ਖ ਲਈ ਦੋਨ ਧਰਮ ਿਵਚਾਲੇ ਿਵਵਾਦ ਿਵੱ ਚ
ਿਧਰ ਬਣਨਾ ਬੇਸਮਝੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸ , ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਿਕ ਰਾਮ ਮੰ ਿਦਰ ਦੇ ਹੱ ਕ ਿਵੱ ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਤੋ ਪੇਿਰਤ ਸੀ। ਮੰ ਿਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਜੰ ਮੂ-ਕ ਮੀਰ ਦੇ ਿਵ ੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰ ਦਰ ਮੋਦੀ
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਨਾ ਇਤਫ਼ਾਕਨ ਨਹ ਹੈ।
ਿਹੰ ਦੁਤਵ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਿਦੱ ਲੀ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ ੫ ਤਾਰੀਕ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਿਨਸਿਚਤ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ 'ਤੇ ਵੀ
ਲੂਣ ਮਿਲ਼ਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ, ਆਪ ਜੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਸੱ ਖ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰ ਥ
ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਿਵਚ ਅਯੋਿਧਆ ਜ ਨ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿਤਕਾਰ ਸਿਹਤ :
ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਟ ਡਾ
ਜਨਰਲ ਸਕੱ ਤਰ
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਮੰ ਡ
ਪਧਾਨ, ਿਸੱ ਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰ ਜਾਬ
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