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੫ ਜੁਲਾਈ ੨੦੨੦ 

ਸ ਿੱ ਖ ਅ ੰਬਲੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਗਰੁਦਆੁਰਾ  ਾਸਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ 
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸ ਿੱ ਲ ਦਣੇ ਦਾ  ਵਾਗਤ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥ 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦ ੇਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣ, ਉੱਥ ੇਸਵੇਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਹਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤ ੇਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੂੰਦੀਆ ਂ੪ ਜੁਲਾਈ 
੨੦੨੦ ਨੂੂੰ  ਨਰਮ ਿੋ ਗਈਆਂ ਿਨ । ਹਸਿੱ ਖ ਅਸੂੰਬਲੀ ਲਾਰਡ ਗਰੀਨਿਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਆਯੋਹਜਤ ਗੋਲਮੇਜ ਮੀਹ ੂੰਗ ਦਾ ਹਿਿੱ ਸਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਹਵਸ਼ ੇ
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਲਾਿ ਦਣੇ ਦੇ ਹਦਿੱ ਤੇ  ਮੌਕੇ ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਦੀ ਿੈ । ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ 

ਸੁਰਿੱ ਹਖਆ ਨਾਲ ਹ ਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਦਸ਼ਾਂ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਚਤ ਿੈ ।  

ਹਸਿੱ ਖ ਅਸੂੰਬਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਸੂੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਪਿੱਸ਼  ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 
ਵਿੱਲੋਂ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਆਿ ਕਰਨ ਸਬੂੰਧੀ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੂੰ  ਖੋਲਣ ਸਬੂੰਧੀ ਹਸਿੱ ਖ ਅਸੂੰਬਲੀ 
ਦੀਆ ਂਹਚੂੰਤਾਵਾਂ, ਹਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਨਤਕ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਦਸ਼ਾ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿੈ ।  

ਹਦਸ਼ਾ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹਵਿੱਚ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੂੰਦਰ ਹਸਰਫ ਇਕਸਾਰ ੩0 ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਲੂੰ ਗਰ ਸਬੂੰਧੀ ਅਤ ੇ
ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵਿੱਚ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਹਵਿਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹਸਿੱ ਖ ਅਸੂੰਬਲੀ ਦਾ ਸਾਰੀਆ ਂਧਾਰਹਮਕ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ ਹਵਚਲੇ ਪਰਭਾਵ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ।  

ਹਸਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ, ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੂੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਹਕਸ ੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਾਈਕੀ ਨਾਲ 
ਜੋੜ ਕ ੁਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਹਰਿਾ ਸੀ, ਨੂੂੰ  ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਿਾਂ-ਪਿੱ ਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੋਹਧਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ । ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ ੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਿੈ ਹਕ ਇਿੱਕ ਰਾਗੀ ਹਸੂੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਦੀ 
ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿੀਂ ਿ ੈ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਿੈ ਹਕ ਕੀਰਤਨੀਏ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ 1 ਮੀ ਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣਗੇ ।  

ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਆਪਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੂੰ  ਹਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸਾਿਨਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤ ੇਸਾਰੀਆ ਂਗੁਰਦਆੁਰਾ 
ਪਰਬੂੰ ਧਕ ਕਮੇ ੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਹਕ ਕੋਹਵਡ -੧੯ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਹਲਆ ਂਦੀ ਸੂੰ ਭਾਹਵਤ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਚੁਤੇ 
ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਚਕੌਸੀ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਿਰਣ ਗੁਰਦਆੁਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਿਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈਸ ਰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਚੁਿੱ ਕ ੇ
ਗਏ ਕਦਮ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤ ੇਪਰਸ਼ੂੰ ਸਾ ਯੋਗ ਿਨ ਹਜਸ ਹਵਚ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਥਾਨਕ ਪਿੱ ਧਰ ਤ ੇਵਧ 

ਰਿੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦ ੇਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਹਖਆ ਿੈ ।  

ਇਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਹਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦਆੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂੰਗਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ  
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ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਹਵਚਲੇ ਸਬੂੰਧ ਨੂੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਣ । ਇਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਲੂੰ ਗਰ ਹਵਚ ਸੂੰਗਤ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਹਖਆ ਲਈ 
ਬਿੁਤ ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੈ । ਹਸਿੱ ਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਸਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਿ ੈਹਕ ਉਿ ਇਿ ਸੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕਰਨ ਹਕ 
ਸਮਾਹਜਕ ਗਿੱਲਬਾਤ ਿਰ ਸਮੇਂ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤ ੇਸਮਾਹਜਕ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਹਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਬਣਹਦਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ 

ਹਸਿੱ ਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਨਰੂੰਤਰ ਗਿੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਾਮੀ ਮੀਹ ੂੰਗਾਂ ਹਵਚ 
ਹਸਿੱ ਖ ਹਿਿੱ ਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਿਾਂਗੇ ਅਤ ੇਇਿ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਿਾਂ । 

ਸਰਦਾਰਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਠਾੜੂ ਨੇ ਹਕਿਾ, 

“ਹਸਿੱ ਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਹਦਸ਼ਾ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯਗੋਦਾਨ ਪਾਇਆ ਿੈ। ਹਦਸ਼ਾ ਹਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹਵਿੱ ਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ 
ਅਸਲ ਹਵਿੱਚ ਦੋ-ਪਿੱ ਖੀ ਸੂੰ ਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਤਕਾਰ ਦੀ ਇਿੱਕ ਉਦਾਿਰਣ ਿੈ । ਅਸੀਂ ਲਾਰਡ ਗਰੀਨਿਾਗ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ  ੀਮ 
ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱ ਦੇ ਲਈ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਿਾਂ । ਿੁਣ ਤਿੱ ਕ ਕੀਤੇ ਕੂੰ ਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਿ ਹਮਲਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਸਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ 
ਹਨਰੂੰਤਰ ਗਿੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਹਵਿਾਰਕ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਹਪਤ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਜਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿੀਹਨਆ ਂ
ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਹਵਿੱਚ ਸਮੁਿੱਚ ੇਤੌਰ ‘ਤ ੇਹਬਰਹ ਸ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੂੰ  ਲਾਭ ਿੋਵੇਗਾ।” 

ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਹਸੂੰਘ ਹਗਿੱਲ ਨੇ ਹਕਿਾ, 

“ਹਸਿੱ ਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਸਿੱ ਖ ਹਿਿੱ ਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਸਲਾਿ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਦ ੇ
ਹਵਕਾਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਿਾਂ । ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਵਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਕ ਿਾਂ ਪਿੱ ਖੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਿੀ ਿੈ, 
ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਗਿੱਲਬਾਤ ਨੂੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਹਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿੇ । 
ਇਸ ਹਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿ-ੁਵਚਨਤਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਿੈ ਅਤੇ ਹਕਸ ੇਨੂੂੰ  ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਅਪਰਮਾਹਣਤ 
ਮਹਿਸੂਸ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ।” 

 

ਕਸਿਊਸਨਟੀ ਸਰ ੋਰ  ਟੀਿ 

ਸ ਿੱ ਖ ਅ ੰਬਲੀ 
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