
 

੨੯ ਅਪ�ੈਲ ਇਕ ਤਵਾਰੀਖੀ ਿਦਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਦਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨ� ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਨਆਰੀ ਤੇ                  

ਸੁਤੰਤਰ ਹ�ਦ ਹਸਤੀ ਨੰੂ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਪਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸਦੀ ਤ� ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰ� ਦਾ ਇਕ ਨਵ� ਮੀਲ-ਪੱਥਰ                  

ਗੱਿਡਆ ਸੀ।  

ਖਾਿਲਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ: 

੧. ਖਾਿਲਸਤਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਿਤਸਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਵੱਲ� ਬਖ਼�ੀ ਸਦੀਵੀ ਪਾਿਤਸਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ                 

ਸਮ� ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਿਵਚ ਿਵਹਾਰਕ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ (political power) ਵਜ� ਪ�ਗਟਾਵਾ ਹੈ।  

੨. ਖਾਿਲਸਤਾਨ ਸੰਘਰ� ਿਸਰਫ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਹ�ਦ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਬਰਤੀ ਦੀ               

ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹ� ਹੈ ਸਗ� ਪਾਿਤਸਾਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜੁਗੋ-ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਿਹਲੂ ਹੈ।  

੩. ਖਾਿਲਸਤਾਨ ਤ� ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦ (ਪ�ਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ) ਰਾਜਨੀਤਕ ਢ�ਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ                 

ਿਨਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹ�ਦ-ਹਸਤੀ ਿਨਰਿਵਘਨ ਿਵਗਸ ਸਕੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਲਤਮੁਖੀ ਤੇ                

ਪਲਤਮੁਖੀ ਬਣਤਰ� (spiritual and temporal structures) ਿਵਕਸਤ ਹੋ ਸਕਣ ਤ� ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਨ              

ਿਵਗਾਸ ਨੰੂ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ (ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਿਲੰਗ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਆਿਦ ਦੇ               

ਿਭੰਨ-ਭੇਦ ਤ� ਰਿਹਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਕ ਪ�ਬੰਧ), ਿਨਆਂ ਤੇ ਸ�ਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਆਦਰ�ਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ               

ਉਸਰ ਸਕੇ।  

੪. ਐਸਾ ਰਾਜ-ਪ�ਬੰਧ ਿਜਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਬ�ਿਹਮੰਡੀ ਪਿਰਪੇਖ (cosmic perspective) ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਕਰ               

ਸਕਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋਵੇਗਾ।  

੫. ਇਸ ਪ�ਬੰਧ ਿਜਸ ਿਵਚ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਪ�ਿਵਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸ�ਝੀ ਲੋਕ ਅਗਵਾਈ ਭਾਵ ਪੰਚ ਪ�ਧਾਨੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ                 

ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸਭ ਤ� ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇ।  

੬. ਇਹ ਰਾਜ ਪ�ਬੰਧ ਇਕ ਦੇ� ਜ� ਦੇ�� ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਧੌਸ ਤ� ਮੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਿਵ�ਵ ਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੋਵੇ।  

੭. ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸੱੁਚੀ ਿਕਰਤ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਤੇ ਚੜਦੀਕਲਾ, ਵਾਲਾ ਬੇ-ਖੌਫ਼ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦਾ                

ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ।  

ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੰਘਰ� ਕਦ� ਕਰਦਾ ਹੈ:  

ਜੋ ਵੀ ਤਾਕਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਿਨਆਰੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹ�ਦ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਜ� ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ� ਰੱਬੀ                     

ਹੁਕਮ ਤ� ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਜੁਲਮੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ� ਸੱਚੇ ਪਾਿਤਸਾਹ ਵੱਲ� ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੈ                    

ਿਕ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭੱਿਖਆ-ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਪ�ਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਆਕੀ ਰਾਜ ਨੰੂ ਜੜ�� ਪੱਟ ਕੇ                  

ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਪ�ਬੰਧ ਿਸਰਜਣ ਤੱਕ ਬਾਗੀ ਜ� ਬਾਦ�ਾਹ ਵਾਲੀ ਿਦ�ੜਤਾ ਨਾਲ ਜੱਦੋਜਿਹਦ ਕਰੇ।  

ਿਬਪਰ ਸਾਮਰਾਜ ੧੯੪੭ ਤ� ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਤੇ ਸੂਖਮ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਲੁਕਵ� ਅਤੇ ਪ�ਤੱਖ ਹਮਲੇ                 

ਵਜ� ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ� ਦਾ ਿਨਰੰਤਰ �ੋ�ਣ, ਮੱੁਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵੱਚ�                 

ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੌ ਨੰੂ ਬੰਜਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ                  

ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਿਖੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਜਰਵਾਿਣਆਂ ਤ� ਰਿਖਆ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਦਾ ਸ�ੀ                    
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ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਤ� ਗੁਰਮਤੇ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦ� ਜੂਨ ੧੯੮੪ ਿਵੱਚ ਸ�ੀ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਸ�ੀ                 

ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹ�ਦ ਿਮਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ� ਸੰਘਰ�                 

ਅਗਲੇ ਪੜਾਉ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਪੰਥ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਜਾਨ� ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲਹੂ ਡੋਲਵ� ਜੰਗ                  

ਿਵੱਚ ਕੱੁਦ ਪਏ। ਇਸ ਸੰਘਰ� ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵਜ� ੨੯ ਅਪਰੈਲ ੧੯੮੬ ਦੇ ਿਦਨ ਖਾਿਲਸਤਾਨ ਦਾ                

ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  

ਆਦਰ� ਹਾਲਤ� ਿਵਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: 

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਪ�ਚੱਲਤ ਹਲਤਮੁਖੀ ਬਣਤਰ� ਪੂਰਨ ਜ� ਅੰ�ਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੱੁਕੀਆਂ ਹਨ ਫਲਸਰੂਪ                

ਮੁਕਾਮੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ �ਤੇ ਅਸਿਥਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤ� ਆਦਰ�ਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ                  

ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ  

ਅਮਲ ਰਾਹ� ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੇ ਪ�ਬੰਧ/ਮਾਡਲ ਪੇ� ਕਰੇ ਿਜਨ� � ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ                 

ਹੋ ਸਕੇ।  

ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਰਗ-ਸੇਧ ਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣ-ਏ�ੀਆਈ                

ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਿਸੱਖ ਸੰਘਰ� ਤ� ਰੌ�ਨੀ ਲੈਕੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇ।  

ਭਿਵਖਮੁਖੀ ਕਾਰਜ  

1. ਖਾਿਲਸਤਾਨ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ �ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਣਤਰ�, ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧ ਬਾਰੇ             

ਿਸਧ�ਤਕਾਰੀ/ਿਗਆਨਕਾਰੀ ਪੇ� ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਹਤ ਕਰਨਾ।  

2. ਖਾਿਲਸਤਾਨ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਿਸਧ�ਤਕ ਪੇ�ਕਾਰੀ ਦੇ ਪ�ਚਾਰ-ਪ�ਸਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰ-ਸੰਗਿਤ ਅੰਦਰ ਇਸ             

ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਇਸ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਿਸੱਧ ਕਰਨੀ।  

3. ਖਾਿਲਸਤਾਨ ਲਿਹਰ ਦੇ ਨਾਇਕ� ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਾਕੇ/ਘਟਨਾਵ� ਦੀਆਂ ਯਾਦ� ਨੰੂ ਮਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰ� ਦੀਆਂ               

ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਰਾਹ� ਪੰਥ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ।  

4. ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਿਖਤੇ ਿਵੱਚ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਤੌਰ �ਤੇ ਮੰਨੂ ਮਿਤ ਅਤੇ ਿਸਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਦੱਲੀ                   
ਤਖਤ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹੈ (ਭਾਵ ਦਿਲਤ, ਆਿਦਵਾਸੀ, ਕ�ਮੀਰੀ, ਤਾਿਮਲ, ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਿਖ਼ੱਤੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨ�               
ਿਵਲੱਖਣ ਕੌਮ�, ਮੁਸਿਲਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ��ੇਣੀਆਂ) ਉਹਨ� ਸਭ ਿਧਰ� ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨਾਲ                

ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ �ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸ�ਝ (ਿਜਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ) ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ।  

ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ 

ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ 

(੨੯ ਅਪਰੈਲ, ੨੦੨੦) 
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