ਸਸਿੱ ਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂ ਕੇ ਦੀਆ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਸਿਆਹ ਸਬੰ ਧੀ ਨਸੀਹਤਾਂ
17 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਰੋਇਲ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਹਿਆਿ ਸਬੂੰ ਧੀ ਕਾਨੂੰ ਨ
2013 (ਸਮ ਹਲੂੰਗੀ ਜੋੜੇ) ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਿੱ ਖ ਕੌਂ ਸਲ ਯ ਕੇ ਨੇ
ਗੁਰਦੁਆਹਰਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤਜ਼ਿੀਜ਼਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਦਸ਼ਾ ਹਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਨ
ਹਿਆਿ ਸਬੂੰ ਧੀ ਕਾਨੂੰ ਨ 2013(ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਕਪਲਜ਼) ਸਮ-ਹਲੂੰਗੀ ਜੋਹੜਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹਿਆਿ ਦੀਆਂ
ਰਸਮ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਆਿ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਿੇਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਮਸ਼ਿਰੇ ਸਮੇਂ ਹਸਿੱ ਖ
ਕੌਂ ਸਲ ਯ ਕੇ ਨੇ ਸਮ-ਹਲੂੰਗੀ ਹਿਆਿ ਸਬੂੰ ਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਿ ਨੀਤੀ ਅਤੇ
ਪੈਂਤੜਾ ਹਸਿੱ ਖ ਰਹਿਤ ਮਹਰਯਾਦਾ ਦੇ ਅਸਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਿਲੋਂ ਿਾਲ ਿੀ ਹਿਚ
ਜਾਰੀ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ।
ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮੇਲ ਹਸੂੰ ਘ ਨੇ ਹਕਿਾ, ‘ਹਸਿੱ ਖ ਸਾਹਰਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹਿਚ ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਰਿੱ ਖਦੇ
ਿਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕਸੇ ਿੀ ਿਾਲਤ ਹਿਚ ਗੇ ਅਤੇ ਲੈ ਸਬੀਅਨ ਲੋ ਕ਼ਾਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ
ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ।’ ਪਰ ਹਸਿੱ ਖ ਰਹਿਤ ਮਹਰਯਾਦਾ ਦੇ ਅਸਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਿਲੋਂ
ਜਾਰੀ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਨੂੰਦ ਕਾਰਜ ਹਸਰਫ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦਰਹਮਆਨ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਮੈਨੂੰ
ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿੈ ਹਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਬਣਾਉਣ ਿਾਹਲਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ਼ਾਂ ਅਤੇ
ਅਮਲ਼ਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਹਦਆਂ ਿੋਇਆਂ ਇਿ ਯਕੀਨ ਹਦਿਾਇਆ ਿੈ ਹਕ ਸਮ ਹਲੂੰਗੀ
ਹਿਆਿ਼ਾਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਗੁਰਦੁਆਹਰਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਿੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।’
ਇਸ ਪਹਰਪੇਖ ਹਿਚ ਹਸਿੱ ਖ ਕੌਂ ਸਲ ਯੁ ਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਹਰਆਂ ਨੂੰ ਹਦਸ਼ਾ ਹਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਨ
ਹਜਸ ਹਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਬੂੰਧ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਮਾਡਲ ਰੈਜਲੇ ਸ਼ਨ ਅਖਹਤਆਰ ਕਰਨ਼ਾਂ
ਿੋਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਿ ਗਿੱ ਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਹਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਹਸਿੱ ਖ ਰਹਿਤ ਮਹਰਯਾਦਾ ਦੇ ਅਸਲ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸੂੰ ਦੇਸ਼
ਅਨੁਸਾਰ ਚਲ ਹਰਿਾ ਿੈ।’
ਹਸਿੱ ਖ ਕੌਂ ਸਲ ਯ ਕੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਹਰਆਂ ਲਈ ਹਜਥੇ ਮਾਡਲ ਰੈਜਲੇ ਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਦਸ਼ਾ ਹਨਰਦੇਸ਼

ਂ ਇਕੁਐਹਲਟੀਜ਼—ਔਰਤ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ’ ਦੇ ਮੂੰ ਤਰੀ ਐਮ ਪੀ ਿੈਲਨ ਗਰ਼ਾਂਟ
ਭੇਜੇ ਿਨ ਉਥੇ ‘ਿੁਹਮਨ ਐਡ
ਿਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹਚਿੱ ਠੀ ਿੀ ਭੇਜੀ ਿੈ ਹਜਸ ਹਿਚ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰ ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ

ਿੈ। ਇਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹਸਿੱ ਖ ਕੌਂ ਸਲ ਯ ਕੇ ਦੇ ਿੈਬਸਾਈਟ www.sikhcounciluk.org ਤੇ ਿੀ ਪਾ
ਹਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨ.
ਹਸਖ ਕੌਂ ਸਲ ਯੁ ਕੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਿੈ ਹਕ ਹਜਿਨ਼ਾਂ ਗੁਰਦੁਅਹਰਆਂ ਹਿਚ ਹਸਿਲ ਮੈਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ
ਜ਼ਾਂਦੀ ਿੈ ਉਿਨ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਚਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣ਼ਾਂ ਕਰਨ਼ਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ਼ਾਂ ਤੇ ਹਸਿਲ
ਮੈਹਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਬੂੰ ਦ ਕਰਨ ਸਬੂੰ ਧੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਹਦਆਹਰਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਹਤਆਤ ਿਰਤਣ ਦੀ
ਸਲਾਿ ਹਦਆਂਗ।ੇ ਹਸਿੱ ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਕ ਭਾਈਚਾਹਰਆਂ ) ਦੇ ਤੁਅਿੱਲਕ ਨੂੰ
ਸਮਝਹਦਆਂ ਿੋਇਆਂ ਮੂੰ ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਂਸਦ਼ਾਂ ਿਲੋਂ ਇਿ ਗਰੂੰ ਟੀ ਹਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਪਰਸਤਾਿਤ
ਚੌਿਰੀ ਤਾਲਾਬੂੰ ਦੀ (quadruple lock ) ਰਾਿੀਂ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਸਾਫਗੋਈ ਦਾ ਸੂੰ ਕੇਤ ਹਦਿੱ ਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਤੇ
ਮੂੰ ਤਰੀਆਂ ਿਲੋਂ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ ਬਚਨ ਹਦਿੱ ਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਹਕਸੇ ਿੀ ਧਾਰਮਕ ਸੂੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮ
ਹਲੂੰਗੀ ਹਿਆਿ ਲਈ ਮਜ਼ਬਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਹਕਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਹਸਿਲ ਮੈਹਰਜ
ਸਬੂੰ ਧੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਚਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ ਤ਼ਾਂ ਇਿ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਆਤਮ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਹਿਧਾਨਕ
ਿਾਇਦਾ ਹਖਲਾਫੀ ਿੋਏਗੀ, ਹਜਸ ਸਬੂੰ ਧੀ ਹਸਿੱ ਖ ਕੌਂ ਸਲ ਯ ਕੇ ਹਸਆਸਤਦਾਨ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਾਬਦੇਿ
ਬਣਾਏਗੀ।

