
ਅਕਾਲਅਕਾਲਅਕਾਲਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤਤਖ਼ਤਤਖ਼ਤਤਖ਼ਤ ਦੇਦਦੇੇਦ ੇਮੁੱ ਖਮੁੱ ਖਮੁੱ ਖਮੁੱ ਖ ਸੇਵਾਦਾਰਸੇਵਾਦਾਰਸੇਵਾਦਾਰਸੇਵਾਦਾਰ ਗਰੁਬਚਨਗਰੁਬਚਨਗਰੁਬਚਨਗਰੁਬਚਨ ਿਸੰਘਿਸੰਘਿਸੰਘਿਸੰਘ ਨੰੂਨੰੂਨੰੂਨੰੂ 45 ਸਵਾਲਸਵਾਲਸਵਾਲਸਵਾਲ 

ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਵ ਇਨ� � ਅਖਤੌੀ ਆਗੂਆ ਂਨੰੂ ਿਸੱਖ� ਸਾਹਮਣ ੇਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ� ਨੰੂ 

ਇੱਕ ਹਿਥਆਰ ਮੁੱ ਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱ ਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਿਜੱਥ ੇਵੀ ਜਾਣ, ਿਵਰਧੋ ਕਰ,ੋ ਪਰ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛ,ੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਿਪ,ੰ ਟ ਕਰਕ ੇਉਨ� � ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਰੱਖ,ੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗੋ।  

ਿਜਸ ਿਦਨ ਿਸੱਖ� ਨੰੂ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਹੀਆ ਬੱਝ ਿਗਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਸੱਖ� ਨੰੂ ਵਰਗਲਾ ਨਹ/ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਿਰਆ ਂ

ਦਾ ਸ�ਝਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੰੂ ਿਹੰਮਤ ਕਰਕ ੇਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਜਲੂਾ ਸਾਡੇ ਿਸਰ1 ਲਿਹ 

ਸਕ।ੇ 

1. 2003 ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਤ1 ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਿਕ "ਸ,ੀ ਗੁਰ ੂਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦ ੇਵਾਕਰ (ਤੁੱ ਲ) ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਗ,ੰ ਥ, ਪੁਸਤਕ 

ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਪ,ਕਾਸ਼ ਨਹ/ ਹੋ ਸਕਦਾ।" ਅੱਜ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਿਨਹੰਗ ਜਥਬੰੇਦੀਆ,ਂ ਪੰਜਾਬ ਤ1 ਬਾਹਰ ਦੋ ਤਖ਼ਤ� 'ਤ ੇ

ਅਖਤੌੀ ਦਸਮ ਗ,ੰ ਥ ਦਾ ਪ,ਕਾਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸ,ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਵਲ1 ਜਾਰੀ ਆਦਸ਼ੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ/? 

2. ਸ,ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਤ1 ਸੰਨ 2003 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਿਸੱਖੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹ1ਦ ਅਤੇ ਪ,ਭਸੱੂਤਾ ਦ ੇਪ,ਤੀਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ 

ਕੈਲੰਡਰ ਨੰੂ ਿਫਰ ਤ1 ਿਬਕਰਮ ਸੰਮਤ ‘ਚ ਿਕ4 ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ? ਕੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹ/ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰ ੇਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤ ੇ

ਿਦਨ ਿਤਉਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਿਮਥ ੇਹਏੋ ਿਦਨ� ‘ਤੇ ਆ4ਦ,ੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਤਰੀਕ� ਬਦਲਣ ਦਾ ਝੰਜਟ 

ਮੁਕਦਾ? 

3. ਸ,ੀ ਗੁਰ ੂਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਆਧਾਿਰਤ ਪ,ਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਤੁਸ/ ਕੀ ਮੱਲ� ਮਾਰੀਆ ਂਹਨ? 

4. ਸ਼,ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਭੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਦੱਸ,ੋ ਿਜੱਥ ੇਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੱਖ ਰਿਹਤ ਮਿਰਆਦਾ ਲਾਗੂ ਹਵੋ?ੇ 

5. ਿਸੱਖ ਰਿਹਤ ਮਿਰਯਾਦਾ ਦੀਆ ਂ ਧੱਜੀਆ ਂਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤੱਖਤ� (ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਿਹਬ ਅਤ ੇਪਟਨਾ ਸਾਿਹਬ) ਦੇ ਮੁੱ ਖ 

ਸੇਵਾਦਾਰ� ਨੰੂ ਤੁਸ/ ਸ,ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ‘ਤੇ ਿਬਠਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਫੈਸਿਲਆ ਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ, ਿਕਸ ਿਨਯਮ ਅਧੀਨ 

ਕਰਵਾ4ਦ ੇਹੋ? 

6. ਆਪ ਨ9  ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਟਨਾ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਚਿਰਤ,ਹੀਣ ਮੁੱ ਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਿਗਆਨੀ ਇੱਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਦ ੇਿਖਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ 

ਿਕ4 ਨਹ/ ਕੀਤੀ, ਿਜਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਸਦ ੇਇਖ਼ਲਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਕ� ਮਾਰ ਕ ੇਇਹ ਿਵਿਥਆ ਿਬਆਨ ਕਰ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤ ੇਇਸ ੇਹੀ ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਨ9  2016 'ਚ ਗੁਰ ੂਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰ ੇਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਇਸ ਬਾਰ ੇਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? 



7. ਨੀਲਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦ ੇਮੁੱ ਖੀ ਸਤਨਾਮ ਿਸੰਘ ਪੀਪਲੀ ਵਾਲੇ ਨੰੂ “ਸੰਤ ਬਾਬਾ”, “ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ” ਿਜਿਹਆ ਂਉਪਾਧੀਆ ਂਿਕਸ 

ਿਨਯਮ ਅਧੀਨ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ?ਂ ਕੀ ਨੀਲਧਾਰੀਆ ਂਨ9  ਆਪਣ ੇਮੁਖੀ ਿਕੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹ?ੈ ਕੀ ਉਨ� � ਨ9  

ਨੀਲੇ ਕਮਰਕੱਸ ੇਬੰਨਣ ੇਛੱਡ ਿਦੱਤ ੇਹਨ? 

8. "ਸੰਤ ਸਮਾਜ" ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੈਰ ਿਸਧ�ਤਕ ਹ ੈਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹ,ੈ ਉਸ ਦ ੇਮੁਖੀ ਕੋਲ1 500 ਵਰ�ੇ ਪੁਰਾਣਾ 

ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ “ਥੜ�ਾ ਸਾਿਹਬ” ਢਾਹਣੁਾ, ਿਕਸ ਤਰ�� ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? 

9. ਤੁਸ/ ਇਕ ਤਕਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਹ ੈਿਕ “ਦਸਮ ਗ,ੰ ਥ, ਗੁਰ ੂਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹ”ੈ ਅਤ ੇ“ਜ ੋਿਵਸ਼ਾ ਦਸਮ 

ਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਹ,ੈ ਉਹੀ ਿਵਸ਼ਾ ਗੁਰ ੂਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਹ”ੈ, “ਗੁਰ ੂਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ, ਸੰਤ ਬਣਾ4ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਦਸਮ ਗ,ੰ ਥ 

ਿਸਪਾਹੀ”। ਇਹ ਤੁਸ/ ਿਕਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਕਹਾ? 

10. ਿਸੱਖੀ ਿਵੱਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ,ਾਪਤ ਹੈ। ਤੁਸ/ ਇਕ ਤਕਰੀਰ ‘ਚ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ "ਇਸਤਰੀ ਅਖੰਡ 

ਪਾਠ ਨਹ/ ਕਰ ਸਕਦੀ।" ਇਹ ਤੁਸ/ ਿਕਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਕਹਾ? 

11. ਸ,ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਤ1 ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਿਸੰਘ ਦ ੇਿਖਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮ ੇਨੰੂ ਤੁਸ/ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਿਕ4 

ਨਹ/ ਕਰਵਾ ਸਕ?ੇ ਜਦ ਿਕ ਸ਼,ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱ ਖੀ ਪ,ਕਾਸ਼ ਿਸੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ�ਝ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਸਾਧ ਨਾਲ ਹੈ, 

ਤੁਸ/ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? 

12. ਸਾਧ ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਵਾਲਾ ਿਜਸਦ ੇ ਉਪਰ ਵੀ ਅਨ< ਿਤਕ ਸੰਬੰਧ� ਦ ੇਇਲਜ਼ਾਮ, ਗਲਤ ਹੱਧਕੰਿਡਆ ਂ ਨਾਲ 

ਗੁਰਦੁਆਰ ੇ ਨੰੂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ, ੳਤ ੇਅਦਾਲਤ ਵਲ1 ਉਸ ਨੰੂ ਜਲੇ ‘ਚ ਸੁੱ ਟਣਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 

ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਾ, ਤੁਹਾਡ ੇਉਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦਰਸਾ4ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰ ੇਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ? 

13. ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼, ਇੱਕ ਿਸੱਖ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼� ਲਈ ਅੰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਬਰਜ਼ੇ ਸਾਧ ਮਾਨ ਿਸੰਘ 

ਿਪਹਵੋ ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ� ਸ�ਝੀਆ ਂ ਕਰਨੀਆ,ਂ ਉਸ ਤ1 ਸੋਨ9  ਦ ੇ ਖੰਡ ੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ ਲੈਣ ੇ ,ਕੀ ਇਹ ਨਹ/ 

ਦਰਸਾ4ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਾਧ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹ?ੈ 

14. ਪ,ੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਿਬਨਾ ਿਕਸ ੇਸਬੂਤ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤ ੇਗੈਰ ਿਸਧ�ਤਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪੰਥ ਤ1 ਛੇਕਣ 

ਅਤ ੇਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਿਫਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਉਿਚਤ ਹ?ੈ 

15. ਕਾਨਪਰੁ ‘ਚ 16-17 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੰੂ ਪ,ੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਦਾ ਗੁਰਮਿਤ ਸਮਾਗਮ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ� ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, 

ਇਥ1 ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸ/ ਥਾਨ9 ਦਾਰ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ “ਇਨ ਿਸੱਖ1 ਕੋ ਜੂਤ ੇਮਾਰ”ੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ 

ਹੁਕਮਨਾਿਮਆ ਂ ‘ਚ ਿਸਰਫ ਪ,ੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰਘ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੀ ਅਿਹਿਮਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦ ੇ

ਹੁਕਮਨਾਿਮਆ ਂ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਜ਼ਰੋ ਿਕ4 ਨਹ/ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ? 



16. ਸ,ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਅੰਿਮ,ਤਸਰ ਿਵਖ ੇ ਿਸੱਖ ਰਿਹਤ ਮਿਰਆਦਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸ,ੀ ਗੁਰ ੂਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 

ਅਤ ੇਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾਵ� ਤ1 ਇਲਾਵਾ ਿਲਖਤ� ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਤੁਸ/ ਇਸ ਬਾਰ ੇਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? 

17. ਸ,ੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਅੰਿਮ,ਤਸਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕ ੇਮਸਤੂਆਣਾ ਿਵਖ ੇਬਣ ੇਗੁਰਦਆੁਰ ੇਬਾਰ ੇਤੁਸ/ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? 

18. ਪੰਜਾਬੀ ਿਫਲਮ “ਸਾਡਾ ਹੱਕ” ਜ ੋਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸ>ਸਰ ਬੋਰਡ, ਸ਼,ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲ1 ਪ,ਵਾਿਨਤ ਹੈ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹ/ ਚਲਣ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਤੁਸ/ ਇਸ ਬਾਰ ੇਕੁੱ ਝ ਨਹ/ ਕੀਤਾ, ਿਕ4? 

19. ਸ,. ਪ,ਕਾਸ਼ ਿਸੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲ1 ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਿਫਲਮ “ਸਾਡਾ ਹੱਕ” ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਿਫਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਿਕ ਸ਼,ੋਮਣੀ 

ਕਮੇਟੀ ਨ9  ਇਹ ਿਫਲਮ ਨਹ/ ਦੇਖੀ, ਜਦਿਕ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਦਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸ਼,ੋਮਣੀ 

ਕਮੇਟੀ ਮ>ਬਰ� ਨ9  ਇਹ ਿਫਲਮ ਦੇਖੀ, ਤ ੇਿਫਰ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ। ਤੁਸ/ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? 

20. ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਲ1 ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਨ9  ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਤ1 “॥” 

ਹਟਾ ਿਦੱਤੀਆ,ਂ ਤੁਸ/ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? 

21. ਿਹੰਦੀ ‘ਚ ਛਪੀ “ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ” ‘ਚ ਗੁਰ ੂਸਾਿਹਬ ਦੀ ਘੋਰ ਿਨੰਦਾ ਅਤ ੇਅਪਮਾਿਨਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤ1 ਕੀਤੀ 

ਗਈ, ਤੁਸ/ ਸ਼,ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? 

22. ਸ਼,ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦ ੇਸਪੁਰੀਮ ੋਪ,ਕਾਸ਼ ਿਸੰਘ ਬਾਦਲ ਨੰੂ “ਫਖਰ-ਏ-ਕੌਮ” ਿਕਸ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਿਕਸ ਮਾਅਰਕੇ ਲਈ, ਿਕਸ 

ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ? 

23. ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਮੱਕੜ ਨੰੂ “ਅਕਾਲੀ ਫਲੂਾ ਿਸੰਘ” ਅਵਾਰਡ (ਜਦਿਕ ਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਫਲੂਾ ਿਸੰਘ ਵਲ1 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ 

ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਮੋਰ� ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਿਕੱਕਰ ਨਾਲ ਬੰਨ�  ਕੇ ਕੋੜ� ੇਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ) ਅਤ ੇਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਮੱਕੜ (ਅਵਾਰਡ 

ਮੁਤਾਿਬਕ ਅੱਜ ਦੇ ਫੂਲਾ ਿਸੰਘ), ਪ,ਕਾਸ਼ ਿਸੰਘ ਬਾਦਲ (ਅੱਜ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ) ਨੰੂ ਕਟਰੀਨਾ ਕੈਫ਼ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ 'ਤੇ 

"ਫਖਰ-ਏ-ਕੌਮ"! ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਹੈ? 

24. ਗੁਰ ੂਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ 'ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ ਬਹਾਦਰੁ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ, ਨਸ਼ ੇਨੰੂ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ 

ਅਖਤੌੀ ਿਨਹੰਗ ਧਰਮ ਿਸੰਘ 'ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਿਬਆਨ ਲਾ ਕੇ, ਮਗਰ1 ਵਾਿਪਸ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? 

25. ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਹਤੁ ਤੇਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਿਤੰਨ ਕਰੋੜ ਤ1 ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਇਕੱਲਾ ਉਨ� � ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੀ ਪੀ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 

26. ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਜੀ, ਤੁਸ/ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਿਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੌਕ,ੇ ਿਹੱਕ ਥਾਪੜ ਕ ੇਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੁਜਰਮ� ਨੰੂ ਕਿਟਹਰ ੇ

ਿਵੱਚ ਖੜ�ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ1 Aਪਰ ਸਮ� ਹ ੋਿਗੳ�, ਪਰ ਕਈੋ ਿਗ,ਫਤਾਰੀ ਨਹ/ ਹੋਈ ਅਤ ੇਸ਼ਹੀਦ ਭ�ਈ 

ਜਸਪਾਲ ਿਸੰਘ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦਰ ਦਰ ਠB ਕਰ� ਖਾ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਨ� � ਦੀ ਬ�ਹ ਿਕ4 ਨਹ/ ਫੜੀ? 



27. 16 ਅਪ,ਲੈ 2012 ਨੰੂ ਤੁਸ/ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ “ਮ> ਰਹ� ਜਾ ਨਾ ਰਹ�, ਿਕਸੇ ਗੁਰਮਿਤ ਿਵਰਧੋੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਬਖਿਸ਼ਆ 

ਨਹ/ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਵੋ”ੇ। ਸ਼,ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ੋਅਤ ੇਫਖਰ-ਏ-ਕੌਮ 

ਪ,ਕਾਸ਼ ਿਸੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪਿਹਨ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰਨਾ, ਅਪ,ੈਲ 2013 ‘ਚ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਹਰਿਸਮਰਤ 

ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲ1 ਿਸ਼ਵਿਲੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲ1 ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ‘ਤ ੇਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ… 

ਆਿਦ ਬਾਰ ੇਤੁਸ/ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? 

28. ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਿਵੱਚ ਿਸੱਖ ਯੂਥ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨ9  ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਬੱਟ ੂਅਤ ੇਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਬੜਾ ਿਪੰਡ 

ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਵਲ1 ਝਠੂ9  ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰਖ ੇਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਅਪੀਲ 

ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਪੰਜ ਿਸੰਘ ਸਾਿਹਬਾਨ ਿਮਿਟੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਤ1 ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ 

ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਨ9  ਕਈੋ ਮੀਿਟੰਗ ਿਕ4 ਨਹ/ ਸੱਦੀ? 

29. ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਸੈਨਹਜ਼ੋ,ੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਗੈਰ ਿਸੱਖ ਵੋਟ� ਬਾਰ ੇਜਥੇਦਾਰ ਨੰੂ 

ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤ ੇਤੁਸ/ ਇੱਕ ਮਹੀਨ9  ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨ9  ਲੰਘਣ 

'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸੈਲਾ ਿਕ4 ਨਹ/ ਹਇੋਆ? 

30. ਤਖ਼ਤ ਸ,ੀ ਹਜ਼ਰੂ ਸਾਿਹਬ ‘ਚ ਬਕਿਰਆ ਂਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ, ਅਤ ੇਬਕਰ ੇਦੇ ਖੂਨ ਦ ੇਿਟੱਕ ੇਪਿਹਲ� ਸ਼ਸਤਰ�, ਿਫਰ ਸ,ੀ ਗੁਰ ੂ

ਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦ ੇਸਰਪੂ ਨੰੂ ਲਾਉਣ ੇਅਤ ੇ ਭੰਗ ਦਾ ਪ,ਸ਼ਾਦ “ਸੁਖ ਿਨਧਾਨ” ਕਿਹਕ ੇਵਰਤਾਉਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਮਿਤ 

ਅਨੁਕੂਲ ਹ?ੈ 

31. ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸ,ੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ‘ਤ ੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣ ੇਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ 

ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ/ ਗੁਰ ੂਦਾ ਤਖ਼ਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਗੁਪਤ ਤਰੀਿਕਆ ਂਨਾਲ, ਿਬਨਾ ਗੁਰ ੂਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ ਤ1 ਬੰਦ 

ਕਮਰ ੇ‘ਚ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਇਸ ਿਪੱਛ ੇਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? 

31. 2003 ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਤ1 ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਿਕ "ਸ,ੀ ਗੁਰ ੂਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦ ੇਵਾਕਰ (ਤੁੱ ਲ) ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਗ,ੰ ਥ, ਪੁਸਤਕ 

ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਪ,ਕਾਸ਼ ਨਹ/ ਹੋ ਸਕਦਾ।" ਅੱਜ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਿਨਹੰਗ ਜਥਬੰੇਦੀਆ,ਂ ਪੰਜਾਬ ਤ1 ਬਾਹਰ ਦੋ ਤਖ਼ਤ� 'ਤ ੇ

ਅਖਤੌੀ ਦਸਮ ਗ,ੰ ਥ ਦਾ ਪ,ਕਾਸ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸ,ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਵਲ1 ਜਾਰੀ ਆਦਸ਼ੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ/? 

32. 15 ਅਪ,ਲੈ 2013 ਨੰੂ ਿਸੱਖ� 'ਤੇ ਹਏੋ ਜ਼ੁਲਮ� ਨੰੂ ਦਰਸਾ4ਦੀ ਿਫਲਮ "ਸਾਡਾ ਹੱਕ" ਦੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਤ1 ਿਕ4 ਇਨਕਾਰ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ? 

33. ਿਦੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਅਹਦੁੇਦਾਰ 4ਕਾਰ ਿਸੰਘ ਥਾਪਰ ਵਲ1 2010 ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵ ਿਹੰਦ ੂਪਿਰਸ਼ਦ ਦੀ ਰੈਲੀ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ 

ਿਕ "ਸ,ੀ ਗੁਰ ੂਗ,ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵੱਚ 2533 ਵਾਰ ਰਾਮ ਆ4ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਉਹ ਰਾਮ, ਸ,ੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹਨ", ਤੁਸ/ ਕੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? 



34. ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਿਹੰਦਆੂ ਂਦੇ ਹਿਰਦਵਾਰ ਦੀ ਨਕਲ 'ਚ ਅਸਥੀਆ ਂਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਇਹ 

ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁਕਲੂ ਹੈ? 

35. ਪ,ਕਾਸ਼ ਿਸੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ� ਵਲ1 ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤ ੇਉਸ ਨੰੂ "ਸਿਤਗੁਰ"ੂ 

ਕਿਹ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਿਸੱਖੀ ਦ ੇਿਵਰੁੱ ਧ ਨਹ/? 

36. ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਿਵਰਸਾ ਿਸੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵਲ1, ਿਸੱਖ� ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦ ੇਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਯੋਤੀ ਪ,ਚੰਡ ਕਰਨਾ, ਜ ੋਿਕ 

ਸ,ੀ ਅਕਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਆਦਸ਼ੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣ� ਹੈ, ਉਸ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? 

37. ਤੁਸ/ ਗੁਰ ੂਸਾਿਹਬ ਦ ੇਬਾਗੀ ਪੁੱ ਤਰ ਸ,ੀ ਚੰਦ ਦ ੇਸਮਾਗਮ� 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦ ੇਹ,ੋ ਸ,ੀ ਚੰਦ ਦ ੇਿਦਹਾੜ ੇਮਨਾ4ਦੇ ਹ,ੋ ਅਤ ੇ

ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦਾ ਸਾਥ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਸਾਿਹਬ ਨ9  ਕੋਈ 

ਅਿਹਮੀਅਤ ਨਹ/ ਿਦੱਤੀ, ਕੀ ਤੁਸ/ ਦੱਸ ਸਕਦ ੇਹੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਕਸਨ9  ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ? 

38. ਰਾਗੀ ਹਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸ,ੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਰਾਗ� ਦਾ ਪਰੂਾ ਿਗਆਨ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਿਫਲਮੀ ਧੁਨ� 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹ/ ਕਰਦ?ੇ 

ਕੀ ਿਸੱਖ� 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਨਹ/ ਸੀ, ਇਸ ਿਖਤਾਬ ਦ ੇਲਾਇਕ, ਿਫਰ ਿਕਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਿਕਸ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ, ਿਕਹੜ ੇ

ਮਾਪਦੰਡ 'ਤ ੇਉਨ� � ਨੰੂ "ਸ਼,ੋਮਣੀ ਰਾਗੀ" ਦਾ ਿਖਤਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ? 

39. 22 ਤ1 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਂ ਿਤੰਨ ਬ,ਾਹਮਣ ਸਭਾਵ� ਵਲ1 ਸ�ਝ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਰ ਮਾਈਸਰ ਖਾਨਾ ਤ1 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਤੱਕ ਇੱਕ "ਿਰਣ ਉਤਾਰ ਯਤਨ ਯਾਤਰਾ" ਸ਼,ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤ ੇਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ 

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ,ਸਤੀ ਹੇਠ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰ ੂਸਾਿਹਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੰੂ ਛੋਟਾ ਨਹ/ ਦਰਸਾ4ਦੀ, 

ਤੁਸ/ ਇਸ ਬਾਰ ੇਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 

40. ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਮੱਕੜ ਵਲ1 ਿਸੱਖ� ਨੰੂ ਕੁੰ ਭ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਲੈਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤ ੇਉਥ ੇਜਾ ਕ ੇਇਸ਼ਨਾਨ ਨੰੂ 

ਪ,ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ,ੇ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਮਿਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹ?ੈ 

41. ਮਾਰਚ 2013 'ਚ ਤੁਸ/ ਸਵੇਾ ਿਸੰਘ ਤਰਮਾਲਾ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ "ਪ,ਭ ਿਮਲਨ<  ਕਾ ਚਾਉ" ਸੰਸਥਾ ਸ,ੀ 

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ ਅਤ ੇਿਸੱਖ ਰਿਹਤ ਮਿਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਰਮਾਲੇ ਵਲ1 ਕਰਵਾਏ 

ਜਾ ਰਹ ੇਿਸਮਰਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਗੁਰ ੂਦੀ ਹਜ਼ਰੂੀ 'ਚ ਿਸੱਖ� ਦੀਆ ਂਦਸਤਾਰ� ਲਿਹ ਜ�ਦੀਆ ਂਸਨ, ਇਹ ਿਕਹੜੀ ਮਿਰਆਦਾ 

ਹੈ, ਿਕਥ1 ਦੀ ਮਿਰਯਾਦਾ ਹ?ੈ 

42. 29 ਮਾਰਚ 2000 ਨੰੂ ਪੰਜ ਮੁੱ ਖ ਸਵੇਾਦਾਰ� ਵਲ1 ਸ਼,ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ,ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ: 
 

1. ਜਲਦੀ ਤ1 ਜਲਦੀ ਗੁਰਮਿਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਾਿਹਰ� ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਤ ੇ

ਮੁੱ ਖ ਗ,ੰ ਥੀ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦ ੇ ਸੇਵਾ ਿਨਯਮ, ਿਜਵC ਿਨਯਕੁਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵ�, ਉਨ� � ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ ਿਵਧੀ, 

ਅਿਧਕਾਰ ਅਤ ੇਿਜੰਮਵੇਾਰੀਆ,ਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਆਿਦ ਦੇ ਿਨਯਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮC ਸਮC ਪੇਸ਼ 



ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਪੰਥਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦ ੇਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਸ,ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਤ1 ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਵਧੀ ਿਵਧਾਨ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਤ� ਜ ੋਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵਲ1 ਵੀ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ 

ਿਨੱਜੀ ਿਹੱਤ� ਲਈ ਵਰਤ1 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹ ੇਅਤ ੇਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਿਵੱਚ ਸ,ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਤ1 ਸਮC ਸਮC 

ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ ਹੁਕਮਨਾਿਮਆ ਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤ ੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। 
 

ਕੀ ਤੁਸ/ ਹੁਣ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਯਾਦ ਹੈ? ਯਾਦ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਕ4ਿਕ ਇਸ ਇੱਕਤਰਤਾ ਿਵੱਚ ਤੁਸ/ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ, 

ਅਤ ੇਆਪਜੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਮੌਜਦੂ ਹਨ। ਤੁਸ/ ਇਸ ਬਾਰ ੇਕੀ ਕਦਮ ਚੱੁਿਕਆ? 

43. ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਮਤੌ ਤ1 ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼-ਕੌਮ ਪ,ਤੀ ਿਕਹੜੀ ਪ,ਾਪਤੀ, ਿਕਹੜ ੇਯੋਗਦਾਨ, ਿਕਹੜੀ ਬਹਾਦਰੁੀ ਕਰਕ,ੇ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨ9  "ਸ਼ਹੀਦ" ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਿਦੱਤੀ। ਉਸਦੀ ਅੰਿਤਮ ਿਕ,ਆ 'ਚ ਤੁਸ/ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ। ਤੁਸ/ ਇਸ ਬਾਰ ੇਕੀ 

ਕੀਤਾ? 

44. ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਥ� 'ਤ ੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ, ਅਤ ੇਉਸ 

ਗੁਰਦੁਆਰ ੇਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਜਰਨ< ਲ ਿਸੰਘ ਿਭੰਡਰ�ਵਾਿਲਆ ਂਦੇ ਨਾਮ 'ਤ ੇਰੱਿਖਆ ਿਗਆ, ਅਤ ੇਸ਼ਹੀਦ� ਦਾ ਨਾਮ ਦੋ ਸਟੀਲ 

ਦੇ ਬੋਰਡ� 'ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ। ਉਨ� � ਬੋਰਡ� ਨੰੂ ਪੱਟਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨ9  ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸ/ 

ਇਸ ਬਾਰ ੇਕੀ ਕੀਤਾ? 

45. ਿਦੱਲੀ ਿਵਖ ੇ1984 ਿਸੱਖ ਨਸਲਕਸ਼ੁੀ ਦ ੇਮੁੱ ਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਵਲ1 ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਬੀਬੀ ਿਨਰਪ,ੀਤ 

ਕੌਰ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਹੜਤਾਲ, ਿਕਹੜੀਆ ਂਮੰਗ� ਪੂਰੀਆ ਂਹੋਣ 'ਤੇ ਤੋੜੀ ਗਈ? 
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