ਓ ! ਗਲੀਜ਼ ਪੁਜਾਰੀਓ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ ਤੇ ਸਸਿੱ ਖ ਕੌਮ ਦਾ ਖਸਹੜਾ ਛਿੱ ਡ ਸਦਓ !
-: ਡਾ. ਹਰਜ ਿੰ ਦਰ ਜ ਿੰ ਘ ਜਦਲਗੀਰ

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਿਚ ਇਕ ਹਾ -ੋ ਹੀਣੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਜਕ 4 ੂਨ 2016 ਦੇ ਜਦਨ ਪਿੰ

ਪੁ ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਿਰ ੀਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ)

ਦੇ ਜਗਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜ ਿੰ ਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਜ ਿੰ ਘ, ਅਮਰ ੀਤ ਜ ਿੰ ਘ, ਰਜ ਿੰ ਦਰ ਜ ਿੰ ਘ ਤੇ ਅਮਰ ੀਤ ਜ ਿੰ ਘ ਨਰੂਲਾ ਨੂਿੰ ਅਖੌਤੀ
ਤੋਰ 'ਤੇ 'ਛੇਕ' ਜਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਜਕ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਨਹਾਂ ‘ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰਾਂ’ ਦਾ ਇਹ ਕੂੜਨਾਮਾ (ਅਖੌਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ) ਜ ਰਫ਼
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਿਚ ਛਜਪਆ ਰਜਹ ਾਣਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ (ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ‘ਪੁਰਜਖਆਂ’) ਦੇ ਕੂੜਨਾਜਮਆਂ ਦੀ ਅਜ ਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਈ
ਨਿੀਂ ਗਿੱ ਲ ਨਹੀਂ। ਇਨਹਾਂ ਨੇ ਪਜਹਲਾਂ ਿੀ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਜ ਿੰ ਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾ, ੋਜਗਿੰ ਦਰ ਜ ਿੰ ਘ, ਪਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਜ ਿੰ ਘ ਰਾਗੀ,
ਗਦੀਸ਼ ਜ ਿੰ ਘ ਝੀਂਡਾ, ਦੀਦਾਰ ਜ ਿੰ ਘ ਨਲਿੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂਿੰ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰ ਥ ਜਿਚੋਂ 'ਛੇਜਕਆ’ ੀ। ਪਰ, ਪਿੰ ਥ ਨੇ
ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂਿੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਿੰ ਞ ਨਜ਼ਰ-ਅਿੰ ਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜ ਿੇਂ ਇਕ ਰਾਹਗੀਰ ਇਕ ਕੁਿੱ ਤੇ ਦੇ ਭੌਂਕਣ 'ਤੇ ਚੁਿੱ ਪ ਕਰ ਕੇ
ਕੋਲੋਂ ਲਿੰਘ ਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਉ ਕੁਿੱ ਤੇ ਨੂਿੰ ਗਾਲਹ ਿੀ ਕਿੱ ਢ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਿੱ ੇ ਜਿਚ ਉ ਨੂਿੰ ਢੀਮ ਾਂ ਪਿੱ ਥਰ ਿੀ
ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਜਬਆਨ ਿੰ ਗਤਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਿਚ ਮਗਰੋਂ ਪਜੜਹਆ ਪਰ ਦਰ ਨਾਂ ਥੇਬਿੰਦੀਆਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਕੂੜਨਾਮੇ ਨੂਿੰ

ਤੀ
ੁਿੱ

ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਰਿੱ ਖਣ ਦਾ ਜਬਆਨ ਪਜਹਲਾਂ ਪੜਹ ਜਲਆ।
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ਇਹ ਗਿੱ ਲ ਕਾਬਲੇ ਗ਼ੌਰ ਹੈ ਜਕ ਤਿਾਰੀਖ਼ ਜਿਚ, ਜਕ ੇ ਿੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਚ ਅਿੱ

ਤਕ ਏਨੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਜਕ ੇ ਪੁ ਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ

ਹੋਈ ਜ ਿੰ ਨੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ (ਦਰਅ ਲ ਬਾਦਲ ਤਖ਼ਤ) ਦੇ ਪੁ ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਿ।ੇ 10 ੂਨ 1978 ਦੇ ਜਨਰਿੰ ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਜਖ਼ਲਾਫ਼ ਹੁਕਮਨਾਮੇ (ਜ

ਨੂਿੰ ਇਕ ਿੱ ਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ੀ) ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਨਹਾਂ ਪੁ ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ

ਹੁਕਮਨਾਜਮਆਂ (ਖ਼ਾ ਕਰ ਕੇ

ਬੀਰ ਜ ਿੰ ਘ ਰੋਡ,ੇ ਰਣ ੀਤ ਜ ਿੰ ਘ, ਪੂਰਨ ਜ ਿੰ ਘ, ੋਜਗਿੰ ਦਰ ਜ ਿੰ ਘ ਿੇਦਾਂਤੀ, ਗੁਰਬਚਨ

ਜ ਿੰ ਘ) ਨੂਿੰ ਜ ਿੱ ਖ ਪਿੰ ਥ ਨੇ ਦੁਰਕਾਜਰਆ ਹੈ। ਪਿੰ ਥ ਨੇ ਜ ਿੰ ਨੀ ਨਫ਼ਰਤ 1887 ਜਿਚ ਪਰ.ੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜ ਿੰ ਘ ਦੇ ਜਖ਼ਲਾਫ਼ ਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਕੂੜਨਾਮੇ ਨੂਿੰ ਕੀਤੀ ੀ, ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਕੂੜਨਾਜਮਆਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਉ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਿਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋ ਕ ਤਾਂ ਅਰੂੜ ਜ ਿੰ ਘ ਰਬਰਾਹ ਨੂਿੰ ਇਨਹਾਂ ਗਲੀਜ਼ ਪੁ ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਿਧੀਆ ਮਿੰ ਨਦੇ ਹਨ ਜਕਉਂ ਜਕ ਉ ਨੇ ਤਾਂ
ਅਗ ਤ 1920 ਜਿਚ ਆਪਣੇ ਜਖ਼ਲਾਫ਼ ਇਕ ਪਰੋਟੈ ਟ ਇਸ਼ਜਤਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਅ ਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਜਦਿੱ ਤਾ ੀ ( ੋ ਜਕ ਜ ਰਫ਼ 100 ਦੀ
ਜਗਣਤੀ ਜਿਚ ਛਜਪਆ ੀ ਤੇ ਜ ਰਫ਼ ਅਿੰ ਜਮਰਤ ਰ ਸ਼ਜਹਰ ਜਿਚ ਜਗਣਤੀ ਦੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ’ਤੇ ਲਿੱਜਗਆ ੀ)। ਪੂਰਨ ਜ ਿੰ ਘ,
ੋਜਗਿੰ ਦਰ ਜ ਿੰ ਘ ਿੇਦਾਂਤੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਜ ਿੰ ਘ ਿਰਗੇ ਉਹ ਪੁ ਾਰੀ ਹਨ ਜ ਨਹਾਂ ਨੂਿੰ (ਰਾਸ਼ਟਰ ੋਇਮ ਿ
ੇ ਕ ਿੰ ਘ ਦਾ ਬਾਦਲ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛਿੱ ਡ ਕੇ) ਜ ਖ ਪਿੰ ਥ ਦੀ ਹਰ ਥੇਬਿੰਦੀ ਐਲਾਜਨਆ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਲੋ ਕ ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਫ਼ਤਜਹ ਤਕ
ਬੁਲਾਉਣ ਿਾ ਤੇ ਜਤਆਰ ਨਹੀਂ। ਿੰ ਗਤ ਜਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦ ਤ ਜਕਊਜਰਟੀ ਤੋਂ ਜਬਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਦੇ।
ਇਹ ਉਹ ਪੁ ਾਰੀ ਹਨ ਜ ਨਹਾਂ ਨੇ ਰ ਾ ਦੇ ਗੁਰੁ ਜਨਿੰਦਕ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂਿੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤਾ ੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਿੰ ਥਕ ਗ਼ਦਾਰ
ਹਨ

ੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਾਜਹਬ ਿਿੱ ਲੋਂ ਰਿੱ ਦ ਕੀਤੇ ਰੀਚਿੰ ਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੁ ਗੋਜਬਿੰ ਦ ਜ ਿੰ ਘ ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਿੰ ਥ ਜਿਚੋਂ ਛੇਕੇ

ਧੀਰਮਿੱ ਲੀਆਂ ਦੀ ਰਜਹਿੰ ਦ-ਖੂਹਿੰਦ ਿਡਭਾਗ ਜ ਿੰ ਘ ਦੀਆਂ ਜ ਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ ਜ ਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਜਹਣ ਿਾਲੇ
ਭੈਣੀ ਜਪਿੰ ਡ ਦੇ ਕੁਜਕਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿੱ ਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਪਿੰ ਥਕ ਮਜਰਆਦਾ ਨੂਿੰ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਕੇ ਬਾਨਾਰ ਤੇ ਹਰਦੁਆਰ ਦੀ
ਮਜਰਆਦਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਜਚਿੱ ਟੀ ਜ ਊਂਕ ਨੂਿੰ ਿੰ ਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਬਰਹਮ ਜਗਆਨੀ ਕਜਹਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਿੰ ਥ ਤੇ ਪਿੰ ਾਬ
ਦਾ ਭ ਤੋਂ ਿਧ ਨੁਕ ਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨੂਿੰ ‘ਪਿੰ ਥ ਰਤਨ ਫ਼ਖ਼ਰੇ ਕੌ ਮ’ ਦਾ ਜਖ਼ਤਾਬ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜ ਿੱ ਖ ਿੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਾਜਹਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਹ ਕੇ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਣ
ਿਾਜਲਆਂ ਦੇ ਜਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੂੜਨਾਮੇ ਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਜਕ ਜ ਿੱ ਖ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਣ
ੁ ਦੇ ਹਨ। ਲੋ ਕ ਾਣਦੇ ਹਨ
ਜਕ ਇਹ ਬਾਦਲ, ਚੌਕ ਮਜਹਤਾ ਡੇਰਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ ਿੱ ਖ ਿੰ ਗਤ ਤੇ ਗੁਰਆ
ੂ ਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹਲੜ, ਪਾਪੀ ਾਧਾਂ
ਦੀਆਂ ‘ਧਾਰਜਮਕ ਿੇ ਿਾਿਾਂ ਤੇ ਰਖੈਲਾਂ’ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪਿੰ ਥ ’ਚੋਂ ਖਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰੁ ਗਰਿੰ ਥ ਾਜਹਬ ਨੂਿੰ ਮਿੰ ਨਣ
ਿਾਜਲਆਂ ਨੂਿੰ ਖਾਰ ਜਕਿੇਂ ਕਰ ਕਦੇ ਹਨ।
ਓ! ਗਲੀਜ਼ ਪੁ ਾਰੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦਰ ਾ ਹੈ

ੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਚ ‘ਜਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ’ ਦਾ ਦਿੱ ਜ ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ

ਕੋਲੋਂ ੜਹਾਂਦ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ ਕਰੋ ਤੇ ਜ ਿੱ ਖ ਪਿੰ ਥ ਦਾ ਖਜਹੜਾ ਛਿੱ ਡ ਜਦਓ! ਾਓ, ਹੁਣ ਤੁ ੀਂ ਬਨਾਰ ,
ਹਰਦੁਆਰ ਦੇ ਮਿੰ ਦਰਾਂ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਆਰ.ਐ .ਐ . ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਚ ਾ ਕੇ ਪੂ ਾ ਕਰੋ।
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