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ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖਾਲਸਾ ! ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫਤਹਿ !!
ਸਹਤਕਾਰਯੋਗ ਸੇਵਾਦਾਰ,
ਸ ਿੱ ਖ ਫਰਬੰ ਡ ਡਾਇਚਲਾਂਡ ਤੁਹਾਨੰ ਨਵੇਂ ਾਲ ਅਤੇ ਸਵ ਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ ।।
ਇ ਖਿੱ ਤ ਰਾਂਹੀ ਅ ੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਸ ਿੱ ਖ ਫਰਬੰ ਡ ਡਾਇਚਲਾਂਡ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
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+ 49 177 770 480 7
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www.youtube.de/SikhVerband
www.twitter.com/SikhVerband
Kontoverbindung:
IBAN: DE24 3702 0500 0001 3577 00
SWIFT-BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft
Vorstand:
Umeet Singh Bedi
Ranbir Singh Anand
Harminder Singh
Amtsgericht Köln
Vereinsregister: VR 17886
Steuernummer: 223/5918/2148

ਹਾਂ।।ਵਾਸਹਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰਪ੍ਾ ਨਾਲ ਸ ਿੱ ਖ ਫਰਬੰ ਡ ੰ ਨ 2013 ਸਵਿੱ ਚ ਹੋਂਦ ਸਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਿੱ ਗੇ ਵਿੱ ਧਦਾ ਸਰਹਾ ।।

ਬਹੁਤ ਾਰੇ ੇਵਾਦਰ ਇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇ ਨੰ ਆਪ੍ਣਾ ਮਝ ਕੇ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਿੱ ਖ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਤੋਂ ਮੋਢੇ ਕੇ
ੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਕਾਰੀ, ਆਮ ਅਤੇ ਸ਼
ੋ ਲ ਅਧਾਸਰਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸ ਿੱ ਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੰ

ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਕੇ।।

ਸ ਿੱ ਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਕ ਅ ੀਂ ਜ਼ਰਰ ਪ੍ਰੇ ਜਰਮਨੀ ਭਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸ ਿੱ ਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ ਿੱ ਖਾਂ ਬਾਰੇ
ਖੁਿੱ ਲ ਕੇ ਜਾਣ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਸਕ ਅ ੀਂ ਜਰਮਨੀ ਸਵਿੱ ਚ ਸਬਨਾ ਸਕ ੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸਬਨਾਂ ਸਕ ੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸ ਿੱ ਖੀ ਰਪ੍
ਅਤੇ ਸ ਿੱ ਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁ ਾਰ ਆਪ੍ਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਕੀਏ ।। ਇ ਲਈ ਸ ਿੱ ਖ ਫਰਬੰ ਡ ਡਾਇਚਲੰਡ ਲੋ ਕਲ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼
ੋ ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸ ਿੱ ਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀਡੀਉ ਸਫਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ।।
ਸ ਿੱ ਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਉ ਸਫਲਮਾਂ ਪ੍ਰੇ ੰ ਾਰ ਭਰ ਸਵਿੱ ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂਦੇ ਸਧਆਨ
ਸਵਿੱ ਚਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ।।

ਸ ਿੱ ਖ ਫਰਬੰ ਡ ਦੀ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਕਾਰੀ ਅਧਾਸਰਆ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਹੈ ਇਹ ਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਬਹੁਤ ਅਸਹਮ ਕਦਮ

ਹੈ। ਇ ਕਦਮ ਨਾਲਦ ਤਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਅਤੇ ਸ ਿੱ ਖੀ ਰਪ੍ ਸਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰ, ਲਿੱਭਣ
ਚ ਮਦਦ ਸਮਲੇ ਗੀ ।। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਇਕ ਦ ਤਾਰਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰ ਉ ਦੀ ਦ ਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਆਰਮੀ
(Bundeswehrdienst) ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ ੀ ਪ੍ਰ ਬਾਅਦ ਸਵਿੱ ਚ ਫੈ ਲਾ
ਸ ਿੱ ਖ ਨੌਂਜਵਾਨ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਸਵਿੱ ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਕ ਉਹ ਦ ਤਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੋ ਕਦਾ ਹੈ।।

„In Deutschland
gibt es keinen
Platz für kulturelle
Diskriminierung.“
Sikh Verband Deutschland e.V.
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ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਸਕ ਸਜਨਾਂ ਕਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸ ਿੱ ਖ ਬਿੱ ਚੇ ਪ੍ੜਹਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸ ਿੱ ਖੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਰ ਦਿੱ ਸ ਆ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਸਕ ਾਡੇ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਨੰ ਭਸਵਿੱ ਖ ਸਵਿੱ ਚ ਸਕ ੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਾਹਮਣਾ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਿੱ ਸਚਆ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਆਮ ਸਜ਼ੰ ਦਗੀ ਲੋ ਕਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਵਚਰ ਕਣ ਇ ਲਈ ਸ ਿੱ ਖ ਫਰਬੰ ਡ ਵਿੱ ਧ ਚੜ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਕਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਜਾ ਕੇ
ਸ ਿੱ ਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸ ਿੱ ਖੀ ਵੀਡੀਓ ਸਫਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ।।
ਹੁਣ ਇ

ਾਲ ਤਿੱ ਕ ਸ ਿੱ ਖ ਫਰਬੰ ਡ ਡਾਇਚਲਾਂਡ ਸਨਊਨਬਰਗ, ਇ
ੁ ਟ, ਓਫਨਬਾਖ ਦੇ ਕਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਾਡੀ

ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਹੈ ਸਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਾਰੇ ਰਕਾਰੀ ਅਦਾਸਰਆਂ ਨੰ ਵੀ ਸ ਿੱ ਖੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ।।
ਇ

ਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬਲਡੁੰ ਗ ਵਰਕ ਸਮਊਨਚਨ (14.04), ਕਲੋ ਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਵਿੱ ਚ Psychiatrischen Allgemein

Gemeinschaft ਦੀ ਟੀਮ(27.04), ਬਰਸਲਨ ਸਵਿੱ ਚ ਦ ਤਾਰ ਡੇ ਤੇ (28.04) ਸ ਿੱ ਖੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਆ ਸਗਆ ਅਤੇ ਆਖਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਾਸਹਬ (SVD Tour 13.05),ਕਲੋ ਨ ਦੇ ਇਕ ਸਮਊਜ਼ੀਅਮ ਸਜਥਿੱ ਇੰ ਡੀਅਨ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ (01.06), ਲਾਨਾ ਿੱ ਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਦਨ ਸਜਹੜਾ ਸਕ ਕਲੋ ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਾਸਹਬ ਸਵਿੱ ਚ 02.06.18 ਨੰ ਹੈ ਸਵਿੱ ਚ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੋਣਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਵੀ ਸ ਿੱ ਖੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਲਈ ਸ ਿੱ ਖ ਕਲਸਰੰ ਗ ਸਕਤਾਬਾਂ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਤੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱ ਚੇ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ਿੱ ਖ

ਕਣ ਅਤੇ ਬਚਪ੍ਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਸਹਣ ।। ਇਹ ਸਕਤਾਬਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ੰ ਗਤ ਲਈ ਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ

ਕੋਈ ਲੈ ਕਦਾ ਹੈ ।। ਇ ਦੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵਿੱ ਚ ਕਾਰਡ, ਪ੍ੋ ਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸਜ ਨਾਲ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੰ ਘਿੱ ਟ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸ ਿੱ ਖੀ ਬਾਰੇ ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਲ ਕੇ ।।

ਅਖੀਰ ਸਵਿੱ ਚ ਸ ਿੱ ਖ ਫਰਬੰ ਡ ਆਪ੍ ਜੀ ਨੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ੀਂ ਖੁਦ ਆਪ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਆ -ਪ੍ਾ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ , ਕਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚ, ਸਜਿੱ ਥੇ ਤੁ ੀਂ
ਕੰ ਮਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਸ ਿੱ ਖੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦਉ ।।

ਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਉਪ੍ਲਿੱਭਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਨ ਦੀ ਖੁਿੱ ਲ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ।।ਅ ੀਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱ ਦਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ।। ਜੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ, ਕਲ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ ਿੱ ਖੀ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਕਦੇ
ਹੋ।।

ਅ ੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਸਦਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਸ ਿੱ ਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਸਝਿੱ ਜਕ ੰ ਪ੍ਰਕਕਰੋ ਅਤੇ ਅਿੱ ਗੇ
ਹੋਰ ਆਪ੍ਣੇ ਜਾਣ- ਪ੍ਸਹਚਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੰ ਵੀ ਸ ਿੱ ਖ ਫਰਬੰ ਡ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਾਡੇ ਨਾਲ ਸ ਿੱ ਧਾ ੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਕਦੇ ਹਨ ।।
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ੍ਣਾ
ਸ ਿੱ ਖ ਫਰਬੰ ਡ ਡਾਇਚਲਾਂਡ
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