
somvwr  7 jnvrI 2019 qoN AYqvwr 13 jnvrI 2019 q`k 

 
 9.1.19 bu~Dvwr: - 4.30 vzy:-  swD sMgq v`loN sRI suKmnI swihb dy pwT 4.30 vzy hoxgy 

, rihrws dy pwT auprMq dIvwn s`jxgyy hjUrI jQw kIrqn krygw bwAd ivc hYf gRMQI 
igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy Aqy swrI hovygI  

 10.1.19 vIrvwr:- 6.00 v`zy:- rihrws swihb dy pwT hoxgy auoprMq hzUrI jQw Sbd 
kIrqn krygw Aqy swrI syvw hovygI[ 

 

11.1.19 Sukrvwr:- 10.00 vzy:- swD sMgq v`loN 40 mukiqAW dy ShIdI dy sbMD iv`c sRI 
AKMf pwT swihb 10.00 vzy ArMB hoxgy swrI syvw hovygI[  
 

12.1.19 Sincrvwr: - 2.00 v`jy:- s qyjw isMG sMDr dy giRh iv`Ky sRI suKmnI swihb dy pwT 
hoxgyAqy dyg dI syvw gurdvwrw swihb hovygI[ 
 

 13.1.19 AYqvwr:-   sMgRWd mwG dI,  lohVI 
  

10.00 vzy: - swD sMgq v`loN  40 mukiqAW  dy ShIdI dy sbMD iv`c rKwey hoey sRI AKMf pwT 
swihb dy Bog 10.00 vzy pYxgy Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c hzUrI jQw kIrqn krygw 
auprMq BweI hrbMs isMG joS dw jQw hwjrI Brygw[ 
12.00 v`jy :- s mihMdr isMG mwn v`loN sRI suKmnI swihb dy pwT auprly hwl iv`c hoxgy 
Aqy swrI syvw hovygI[ 

 3.00 v`jy:- s ibkRmjIq isMG QWdI Aqy pirvwr v`loN sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy Aqy 
swrI syvw hovygI[ 

 Passport Surgery from 11.00 -1.00 PM 

 13.1.19 Children of Punjabi School Assembly in Shaheed Udham Singh Hall 
 18 jnvrI jnm idn BweI ihMmq isMG jI 
 26 jnvrI jnm idn bwbw dIp isMG jI 
 31 jnvrI pRkwS gurU hirrwie jI 

  Passport Surgery from 11.30 AM to 13.00 PM 

 ArQ:- mwG ivc (mwGI vwly idn lok pRXwg Awidk qIrQW qy ieSnwn krnw bVw puMn smJdy hn, pr qUM hy 
BweI!) gurmuKW dI sMgiq ivc (bYT, iehI hY qIrQW dw) ieSnwn, auhnW dI crn DUV ivc ieSnwn kr (inmRqw-
Bwv nwl gurmuKW dI sMgiq kr, auQy) prmwqmw dw nwm jp, prmwqmw dI is&iq-swlwh sux, hor sBnW nUµ ieh 
nwm dI dwiq vMf, (ies qrHW) keI jnmW dy kIqy krmW qoN pYdw hoeI ivkwrW dI mYl (qyry mn qoN) lih jwiegI, 
qyry mn ivcoN AhMkwr dUr ho jwiegw [ 

 (ismrn dI brkiq nwl) kwm ivc k®oD ivc nhIN PsIdw, loB-ku`qw BI mu`k jWdw hY (loB, ijs dy Asr hyT mnu`K 
ku`qy vWg dr dr qy Btkdw hY) [ ies sc̀y rsqy au~qy quirAW jgq dI soBw krdw hY [ ATwhT qIrQW dw 
ieSnwn, swry puMn krm, jIvW au~qy dieAw krnI jo Dwrimk kMm mMnI geI hY (ieh sB kuJ ismrn dy ivc hI 
Aw jWdw hY) [ 

 prmwqmw ikrpw kr ky ijs mnu`K nUµ (ismrn dI dwiq) dyNdw hY, auh mnu`K (izMdgI dy shI rsqy dI pCwx vwlw) 
isAwxw ho jWdw hY [ 

 hy nwnk! (AwK—) ijnHW nUµ ipAwrw pRBU iml ipAw hY, mYN auhnW qoN sdky hW [ mwG mhIny ivc isr& auhI su`cy bMdy AwKy 
jWdy hn, ijnHW au~qy pUrw siqgurU dieAwvwn huMdw hY (qy ijnHW nUµ ismrn dI dwiq dyNdw hY) [12[ 



 
 

ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਸੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਿਹਰ ਸਸੰਘ ਦ ੇਸ਼ਹੀਦੀ ਸਦਵਸ ਮੌਿੇ 

ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਸੰਘ ਅਤ ੇਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਿਹਰ ਸਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਦਵਸ qy 

 

ਜੂਨ, 1984 ਦੇ ਸਰੀ ਅਿਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਸਹਬ ਅਤ ੇ37 ਹੋਰ ਇਸਤਹਾਸਿ ਗੁਰਧਾਮਾਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਂਿਾਾਂ-ਤੋਪਾਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਸਿੱਖ ਮਾਨਸਸਿਤਾ ਨੰੂ ਬੜਾ ਦਖੁਦਾਈ ਅਨੁਭਵ 

ਿਰਵਾਇਆ। ਸਸਿੱਖ ਿੌਮ ਦਾ ਬਿੱਚਾ-ਬਿੱਚਾ ਅਿੱਖਾਾਂ ਸਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਿੇਰਦਾ, ਇਸ ਸਸਿੱਖੀ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਸਵਿੱਚ ਸੀ। 31 ਅਿਤੂਬਰ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਿੇ ਲਾਲਾਾਂ, ਭਾਈ 

ਬੇਅੰਤ ਸਸੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਸੰਘ ਨੇ ਸਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਾਂਧੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਦਿੱਤੀ। 

ਇੰਦਰਾ ਗਾਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਿੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀ ਾਂ ਲਿੱਗੀ, ਸਿਸੇ ਹੋਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੰੂ ਨਹੀ ਾਂ ਮਾਸਰਆ ਸਗਆ। ਇਹ ਸੀ ਸਸਿੱਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਰਾਜੂ (ਤਿੱਿੜੀ)। 

31 ਅਿਤੂਬਰ 1984 ਨੰੂ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਸੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਅਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ, 1989 ਨੰੂ ਿੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਾਾਂ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਸੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਿਹਰ ਸਸੰਘ 

ਨੇ ਸਤਹਾੜ ਜੇਲਹ  ਸਵਿੱਚ ਹਿੱਸ-ਹਿੱਸ ਿੇ ਫਾਾਂਸੀ ਦੇ ਰਿੱਸਸਆਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਸਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। 

ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਹਰ ਸਸੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਸੰਘ ਹੋਰਾਾਂ ਦੇ ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਿੇਹਰ ਸਸੰਘ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਸਗਆ ਸਿ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਸੰਘ ਨੰੂ ਅੰਸਮਰਤ 

ਛਿਣ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਸਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਿਰਿ ੇਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਸੰਘ ‘ਦਸਹਸ਼ਤਗਰਦ’ ਬਣ ਸਗਆ। 

ਦਨੁੀਆਾਂ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱਖ ਿਾਨੰੂਨਦਾਨਾਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਸਿ ਭਾਈ ਸਿਹਰ ਸਸੰਘ ਨੰੂ ਫਾਾਂਸੀ ਸਬਲਿੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਿ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਾਂਧੀ ਿਤਲ ਸਵਿੱਚ ਿੋਈ 

ਹਿੱਥ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਾਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਫਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿਹਰ ਸਸੰਘ ਹੋਰਾਾਂ ਨੇ ਿਮਾਲ ਦਾ ਸਸਦਿ, ਸਬਰ ਸਦਖਾਉਾਂਸਦਆਾਂ, ਗੁਰ ੂਦਾ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਿੇ ਹਿੱਸ ਿੇ ਮੌਤ ਨੰੂ ਗਲ ਨਾਲ 

ਲਾਇਆ। 

ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਸੰਘ ਦਾ ਸਜ਼ਿਰ ਿਰਸਦਆਾਂ ਅਲੋਿਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਬੀਬੀ ਸੁਸਰੰਦਰ ਿੌਰ ਦਾ ਸਜ਼ਿਰ ਿਰਨਾ ਬੇਹਿੱਦ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ, ਸਜਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਸੰਘ ਹੋਰਾਾਂ 

ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਸਮਆਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸਤਹਾਸਿ ਿਾਰਨਾਮਾ ਿਰ ਸਵਖਾਇਆ। ਅਿਸਰ ਅਸੀ ੰਸ਼ਹੀਦਾਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਿਰ ਿਰਸਦਆਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਤਨੀਆਾਂ, ਮਾਾਂਵਾਾਂ, 

ਭੈਣਾਾਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਿਰ ਿਰਨੋਂ ਰਸਹ ਜਾਾਂਦੇ ਹਾਾਂ, ਸਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਿੁਰਬਾਨੀ ਬਹਤੁ ਵਿੱਡੀ ਹੋਇਆ ਿਰਦੀ ਹੈ। 

ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ, ਸਿੱਸ-ਸਹਰੁਾ ਤੇ ਧਾਰਸਮਿ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਮਨਹਾਾਂ ਿਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀ ਸੁਸਰੰਦਰ ਿੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਣ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਸਿ ਉਹ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ 

ਸਸੰਘ ਨੰੂ ਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਨਾਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। 

ਜੇਲਹ  ਅਸਧਿਾਰੀਆਾਂ ਵਲੋਂ  ਸਵਆਹ ਦੀ ਆਸਗਆ ਨਾ ਸਮਲਣ ‘ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਸੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲਾਵਾਾਂ ਲੈ ਿੇ ਸਸਿੱਖ ਇਸਤਹਾਸ ਅੰਦਰ ‘ਅਲੋਿਾਰ 

ਸੁਹਾਗਣ’ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਿੀਤਾ। ਅੰਤ ਬੀਬੀ ਸੁਸਰੰਦਰ ਿੌਰ ਵੀ ਿੈਂਸਰ ਦੀ ਸਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦੋਜਸਹਦ ਿਰਸਦਆਾਂ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਸਧਾਰ ਗਏ। 

ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਸੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਿਹਰ ਸਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਦਵਸ ਮੌਿੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਾਾਂ ਦੀ ਿੁਰਬਾਨੀ ਨੰੂ ਸਸਜਦਾ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

‘ਸ਼ਹੀਦ ਿੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ, ਵੋਹ ਿੌਮ ਿੀ ਸਹਆਤ (ਸਜ਼ੰਦਗੀ) ਹੈ। 

ਸਹਆਤ ਤੋ ਸਹਆਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਭੀ ਸਹਆਤ ਹੈ।’ 

– ਚੜਹਦੀ ਿਲਾ ਦੀ ਸੰਪਾਦਿੀ ‘ਚੋਂ 

Via Gurpreet Singh Sahota 

 


