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ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੱਤਕ 18, 551

ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ ਜੀ। 

 

 ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਮਹੀਨ�   ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ 550ਵ� ਪ�ਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ 

ਿਸੱਖ ਪਾਰਲੀਮ�ਟ ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਸੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਵ�ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ 

ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਿਸੱਖ ਪਾਰਲੀਮ�ਟ ਿਵਦੇ�� ਿਵਚਲੇ ਿਸੱਖ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ 

ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਿਵਚ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ  

ਉਨ� � ਨੂੰ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵ� ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ�� ਇਸ 

ਧਰਮ ਿਵਚ  ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਪਆਰ, ਿਦਆਲਤਾ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦਾ  ਸੰਦੇ� ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ  ਹੈ।  ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜੋ ਿਕ ਹੁਣ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਦੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ 

1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨ� ਨ�  ਆਪਣੇ 

ਸਦੀਵੀ ��ਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇ� ਦਾ ਪ�ਚਾਰ ਕਰਿਦਆਂ ਿਵ�ਵ ਦੇ 

ਕਈ ਿਹੱਿਸਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।

 ਆਪਣੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ�  ਜ਼ਾਲਮ �ਿਹਨ�ਾਹ� ਅਤੇ 

ਨ� ਤਾਵ� ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨ� ਨ�  ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨ�  ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ� ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਬਰਾਬਰੀ, 

ਲੋਕ� ਨਾਲ ਸ�ਝ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦਇਆ ਿਦਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕ  ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਹਨ। 

 ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ�  ਿਸੱਖ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ� ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 



ਦੂਸਰੇ ਦੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ� ਦੇ ਹੱਕ� ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਤ� ਕੇ ਿਸੱਖ  ਿਵ�ਵ 

ਿਵਚ ਲੋੜਵੰਦ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਦੁੱਖ ਿਵਚ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਣ। 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ  ਸੰਦੇ� ਸਪੱ�ਟ ਹੈ ਿਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਹੱਥ� ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ  ਮਰਨ 

ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨ� ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਬਹਾਦਰ� ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ। 

 ਉਨ� � ਦੇ ਨਕ�ੇ ਕਦਮ� 'ਤੇ ਚੱਲਿਦਆਂ ਵਰਲਡ ਿਸੱਖ ਪਾਰਲੀਮ�ਟ ਉਨ� � 

ਲੋਕ� ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨ�  ਿਸੱਖ ਕਮ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ� ਤ� ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ� ੌ

ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਬੰਦ ਿਸੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ� ਵਾਰੀਆਂ 

ਸਨ। ਅਸ� ਉਨ� � ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਜੋ ਭਾਰਤ ਿਵਚ  ਘੱਟ ਿਗਣਤੀਆਂ ਿਜਵ�  

ਿਸੱਖ, ਇਸਾਈ, ਮੁਸਿਲਮ, ਦਿਲਤ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ 

ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਘਾਣ  ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਿਸੱਖ 

ਪਾਰਲੀਮ�ਟ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਚਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸ�ਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਿਸੱਖ� ਦੇ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ  ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਮਾਰ ਿਦਤੇ  ਗਏ, ਗਾਇਬ 

ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ� ਿਜਨ� � 

ਨਾਲ ਿਬਨ� ਵਜ�ਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ  ਗਈ। ਿਸੱਖ ਕਮ ਿਨਰਸੰਦੇਹ ਸਵੈ- ਿਨਰਣੇ ਦੇ ੌ

ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ ਿਜਥੇ ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਜੀ 

ਦੁਆਰਾ ਿਸਖਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਆਂ ਿਸੱਖ 

ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਹੈ।  

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਲਡ ਿਸੱਖ ਪਾਰਲੀਮ�ਟ ਨ�  ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, 

ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲ�ਘੇ ਦੇ 

ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ� ਕੇ, ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 



ਪਿਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪ�ਕਾ� ਪੁਰਬ 

ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ� ਿਸੱਖ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨ�  ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤ� 

ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਆਉਣਗੇ। 

 ਵਰਲਡ ਿਸੱਖ ਪਾਰਲੀਮ�ਟ ਦਾ ਗਠਨ 10 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 

ਿਵਚ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ (ਿਸੱਖ ਕਮ ਦਾ ਇਕੱਠ) ਦੇ ਮਤੇ ਤ� ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਸੱਖ ੌ

ਧਰਮ ਸਮਾਜਕ ਿਨਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਨ� ਿਤਕ ਰਿਹਣੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 

ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ  ਖੜ�ਾ ਹੈ, ਿਸੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ  20 

ਿਮਲੀਅਨ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਵ�ਵ ਦਾ ਪੰਜਵ� ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ।  ਇਹ 

ਸੰਦੇ� ਿਵ�ਵ ਿਸੱਖ ਪਾਰਲੀਮ�ਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀਆਂ  

ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਲ� ਦੇ  ਮ�ਬਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। �

ਧੰਨਵਾਦ

ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ ਜੀ।  

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
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EMAIL info@worldsikhsparliament.com 
WEB SITE www.worldsikhsparliament.com 
YOUTUBE www.youtube.com/wsp 
FACEBOOK www.facebook.com/World-Sikh-Parliament-437703036630199/ 
INSTAGRAM https://www.instagram.com/worldsikhp 
Twitter @WorldSikhParl 
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