
ਸਮੂਹ ਿਸੱਖ ਜਗਤ ਨੰੂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਹਾਰਿਦਕ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ

ਅਸ� ਆਪਣੇ ਮੂਲ, ਗੁਰਮਿਤ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਿਰਵਾਇਤ�, ਵੱਲ ਪਰਤੀਏ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ

ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਭਿਵੱਖ ਵੱਲ ਪੇ�ਕਦਮੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ� ਦੇ

ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਿੜਆ ਦੀ ਹਾਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਸੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ

ਦਲ ਅਤੇ ��ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੰੂ ਪੰਥਕ ਿਹਤਾ ਮੁਤਾਿਬਕ ਸਾਧਣ ਲਈ

ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕਵਾਇਦ �ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਹ ਅਮਲ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਨੁਕਿਤਆ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

● “ਅਕਾਲੀ” ਦ�ਮੇ� ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਿਨਵਾਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਤ-ਿਸਪਾਹੀ ਹੈ ਜੋ

ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸੱਤਾ ਤ� ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੁਿਨਆਵੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ

ਅਧੀਨਗੀ ਨਹ� ਕਬੂਲਦਾ। ਅਕਾਲੀ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਅਤੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲਬਾਲੇ’ ਿਹਤ

ਿਨ�ਕਾਮ ਤੌਰ �ਤੇ ਸੰਘਰ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਿਨਆਵੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਹੁਦੇ

�ਤੇ ਨਹ� ਿਬਰਾਜਦਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰਘ ਨ�

ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਲਆ।

● “ਅਕਾਲੀ ਦਲ” ਗੁਰਮਿਤ ਿਸਧ�ਤ ਨੰੂ ਪ�ਣਾਏ ਸੰਘਰ� ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ

ਅਕਾਲੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਿੜਆਂ �ਤੇ ਦੁਿਨਆਵੀ ਰਾਜਸੀ ਢ�ਿਚਆਂ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਤੇ ਿਦੱਲੀ

ਦਰਬਾਰ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵ� ਇਨ� � ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਸਯੋਗ

ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

● ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ

ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਤਿਹਤ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਚ ਪ�ਧਾਨੀ ਪ�ਣਾਲੀ

ਮੁਤਾਿਬਕ ਹੋਵੇ, ਫੈਸਲੇ ਗੁਰਮਤਾ ਿਵਧੀ ਿਵਧਾਨ ਰਾਹ� ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਿਨ�ਕਾਮ ਤੌਰ

�ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰ� ਕਰੇ।

● ਅਿਜਹੇ ਗੁਣ� ਵਾਲੇ “ਅਕਾਲੀ” ਅਤੇ “ਅਕਾਲੀ ਦਲ” ਤਖਤ ਸਾਿਹਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ

ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੁਿਨਆਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਤਿਹਤ

ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਦੁਿਨਆਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਿਵਚ ਪੈਣ ਸਗ� ਉਹ

ਰਾਜਸੀ ਦਲ� ਅਤੇ ਿਨਜਾਮ ਦੇ ਿਨਗਰਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

● ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਸਮੱੁਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ

ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ।



● ਦੁਿਨਆਵੀ ਢ�ਿਚਆਂ ਜ� ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਿਨਜਾਮ ਿਵਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਿਸੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ

ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਜ� ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤ� ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਦੇ

ਰਾਜਸੀ ਢ�ਿਚਆਂ ਰਾਹ� ਿਸੱਖ ਉਮੰਗ� ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਿਖੱਤੇ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗ� ਨੰੂ ਿਸੱਖੀ

ਿਸਧ�ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਭਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਹ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਿਕ ਇਹ ਿਧਰ ਿਕਸੇ

ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਵੋਟ ਅਮਲ ਰਾਹ� ‘ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲਬਾਲੇ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਿਕ

ਕੁਝ ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਅੰ�ਕ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤ� ਜੇਕਰ ਿਸੱਖ

ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਿਰਹਾ

ਹੋਵੇ।

ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ

ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ
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