
somvwr 6 jnvrI 2020 qoN AYqvwr 12 jnvrI 2020 q`k 

6.1.20 somvwr: - ShIdI BweI kyhr isMG qy sqvMq isMG jI 

8.1.20 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 BweI suKivMdr isMG 
Aqy BweI AkwSdIp isMG jI kIrqn krngy Aqy swrI syvw hovygIhovygI  

dygW dIAW syvwvW: - sR: AmrjIq isMG, sR: hrijMdr isMG Aqy bIbI qrsym kOr, bIbI pvndIp kOr, s 
ibkRmjIq isMG QWdI Aqy bIbI rxjIq kOr Aqy sR sucw isMG bYNs pirvwrW vloN hoxgIAW [ 

9.1.20 vIrvwr: - 10.00 v`jy: -bIbI kSmIr kOr Aqy pirvwr v`loN sRI AKMf pwT 10.00 v`jy 
ArMB hoxgy  Aqy iqMny idn swrI syvw hovygI  

10.1.20 Sukrvwr: - 11.00 v`jy: - bIbI kSmIr kOr Aqy pirvwr v`loN sRI suKmnI swihb dy pwT 
hoxgy Aqy swrI syvw hovygI 

dygW dIAW syvwvW: - s: surjIq isMG syKoN, s: surjIq isMG Syrig~l qy bIbI gurdIp kOr Syrig`l, s: Avqwr 
isMG qy bIbI kulivMdr kOr puryvwl, bIbI suirMdr kOr puryvwl, s: kSmIr isMG qy bIbI suirMdr kOr nwgrw,  s: 
syvw isMG A`tw qy bIbI Avqwr kOr A`tw, bIbI AmrjIq kOr sMDU qy s: gurdyv isMG AOlK,  s: iCMdw isMG QWdI, 
s: hrbMs isMG in`Jr, s: ieMdrjIq isMG bIbI pRmjIq kOr  qy sv: s: inrml isMG puryvwl, s blivMdr isMG 
jOhl qy bIbI mlivMdr kOr syKoN dy pRIvwrW vloN hoxgIAW[ 

11.1.20 Sincrvwr: -  

1. 10.00 v`jy: -bIbI kSmIr kOr Aqy pirvwr v`loN rKwey hoey sRI AKMf pwT dy 10.00 v`jy 
Bog pYxgy, hzUrI jQw kIrqn krygw auprMq FwfI mohn isMG iKAwlI dw jQw hwzrI Brygw 
hwzrI Brygw kuVmweI dI rsm hovygI Aqy lMgr Awid dI swrI syvw hovygI [ 

2. 12.00 v`jy: -s hrbMs isMG Syrig`l Aqy pirvwr v`loN sRI suKmnI swihb dy pwT hoxgy 
Aqy swrI syvw hovygI 

3. 4.30 v`jy: - swD sMgq v`loN sRI suKmnI swihb dy pwT 4.30 v`jy hoxgy, rihrws swihb dy 
pwT hoxgy auprMq dIbwn s`jxgy, hzUrI jQw hwzrI Brygw Aqy swrI syvw hovygI[ 

12.1.20 AYqvwr: - 8.30 vzy: - s suKpwl isMG Aqy pirvwr v`loN sRI suKmnI swihb dy pwT     
8.30 vzy pYxgy bwAd’c hzUrI jQw kIrqn krygw, hYf gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw 
krngy, swrI syvw hovygI, 

Punjabi School Assembly in Shaheed Udham Singh Hall 11.00 AM -11.30 AM or 11.30 AM- 12.00 Noon. 

Parents can attend 

jnvrI 

poh-mwG 13 jnvrI sMgRWd mwG 

• 13 jnvrI lohVI 
• 18 jnvrI jnm idn BweI ihMmq isMG jI 
• 19 jnvrI 2020 Teacher assessment. 
• 26 jnvrI 2020 Teacher assessment 
• 27 jnvrI jnm idn bwbw dIp isMG jI 
• 31 jnvrI pRkwS sRI gurU hirrwie jI 
•  

ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਸੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਿਹਰ ਸਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਦਵਸ ਮਿੌ ੇ



ਜੂਨ, 1984 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਾਹਿਬ ਅਤ ੇ37 ਿੋਰ ਇਹਤਿਾਸ੍ਕ ਗੁਰਧਾਮਾਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਂਕਾਾਂ-ਤੋਪਾਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲੇ ਨੇ ਹਸ੍ਿੱਖ ਮਾਨਹਸ੍ਕਤਾ ਨੂੂੰ  ਬੜਾ 

ਦਖੁਦਾਈ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਸ੍ਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਿੱਚਾ-ਬਿੱਚਾ ਅਿੱਖਾਾਂ ਹਵਿੱਚੋਂ ਿੂੰਝੂ ਕੇਰਦਾ, ਇਸ੍ ਹਸ੍ਿੱਖੀ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਹਵਿੱਚ ਸ੍ੀ। 31 

ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ  ਗੁਰ ੂਕੇ ਲਾਲਾਾਂ, ਭਾਈ ਬੇਅੂੰਤ ਹਸ੍ੂੰਘ, ਭਾਈ ਸ੍ਤਵੂੰਤ ਹਸ੍ੂੰਘ ਨੇ ਹਦਿੱਲੀ ਸ੍ਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਇੂੰਦਰਾ ਗਾਾਂਧੀ ਨੂੂੰ  ਉਸ੍ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸ੍ਜ਼ਾ 

ਹਦਿੱਤੀ। 

ਇੂੰਦਰਾ ਗਾਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿੇ ਹਕਸੇ੍ ਿੋਰ ਨੂੂੰ  ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਿੀ ਾਂ ਲਿੱਗੀ, ਹਕਸੇ੍ ਿੋਰ ਬੇਗੁਨਾਿ ਨੂੂੰ  ਨਿੀ ਾਂ ਮਾਹਰਆ ਹਗਆ। ਇਿ ਸ੍ੀ ਹਸ੍ਿੱਖ ਇਨਸ੍ਾਫ਼ ਦਾ 

ਤਰਾਜੂ (ਤਿੱਕੜੀ)। 

31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੂੰ  ਭਾਈ ਬਅੇੂੰਤ ਹਸ੍ੂੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਅਤ ੇ6 ਜਨਵਰੀ, 1989 ਨੂੂੰ  ਕੌਮ ਦੇ ਮਿਾਨ ਸੂ੍ਰਬੀਰਾਾਂ ਭਾਈ ਸ੍ਤਵੂੰਤ ਹਸ੍ੂੰਘ ਤੇ 

ਭਾਈ ਹਕਿਰ ਹਸ੍ੂੰਘ ਨੇ ਹਤਿਾੜ ਜੇਲਹ  ਹਵਿੱਚ ਿਿੱਸ੍-ਿਿੱਸ੍ ਕੇ ਫਾਾਂਸ੍ੀ ਦੇ ਰਿੱਹਸ੍ਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਹਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। 

ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਕਿਰ ਹਸ੍ੂੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੂੰਤ ਹਸ੍ੂੰਘ ਿੋਰਾਾਂ ਦੇ ਹਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ੍ਨ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿੇਰ ਹਸ੍ੂੰਘ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਿ ਲਾਇਆ ਹਗਆ ਹਕ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬੇਅੂੰਤ 

ਹਸ੍ੂੰਘ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਹਮਰਤ ਛਕਣ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਹਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ੍ ਤਰਹਾਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬੇਅੂੰਤ ਹਸ੍ੂੰਘ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਬਣ ਹਗਆ। 

ਦਨੁੀਆਾਂ ਦੇ ਪਰਮੁਿੱਖ ਕਾਨੂੂੰ ਨਦਾਨਾਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸ੍ੀ ਹਕ ਭਾਈ ਹਕਿਰ ਹਸ੍ੂੰਘ ਨੂੂੰ  ਫਾਾਂਸ੍ੀ ਹਬਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹਕ ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ ਇੂੰਦਰਾ ਗਾਾਂਧੀ 

ਕਤਲ ਹਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿਿੱਥ ਸ੍ਾਬਤ ਨਿੀ ਾਂ ਸ੍ੀ ਿੁੂੰਦਾ। ਹਫਰ ਵੀ ਭਾਈ ਹਕਿਰ ਹਸ੍ੂੰਘ ਿੋਰਾਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹਸ੍ਦਕ, ਸ੍ਬਰ ਹਦਖਾਉ ਾਂਹਦਆਾਂ, ਗੁਰ ੂਦਾ ਭਾਣਾ 

ਸ੍ਮਝ ਕੇ ਿਿੱਸ੍ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੂੰ  ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। 

ਭਾਈ ਸ੍ਤਵੂੰਤ ਹਸ੍ੂੰਘ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕਰਹਦਆਾਂ ਅਲੋਕਾਰ ਸੁ੍ਿਾਗਣ ਬੀਬੀ ਸੁ੍ਹਰੂੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਬੇਿਿੱਦ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿੈ, ਹਜਸ੍ ਦੀ ਮੂੰਗਣੀ ਭਾਈ 

ਸ੍ਤਵੂੰਤ ਹਸ੍ੂੰਘ ਿੋਰਾਾਂ ਨਾਲ ਿਈੋ ਿਈੋ ਸ੍ੀ ਜਦੋਂ ਸੂ੍ਰਹਮਆਾਂ ਨੇ ਇਿ ਇਹਤਿਾਸ੍ਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਹਵਖਾਇਆ। ਅਕਸ੍ਰ ਅਸ੍ੀ ੂੰ ਸ਼ਿੀਦਾਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ 

ਕਰਹਦਆਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਤਨੀਆਾਂ, ਮਾਾਂਵਾਾਂ, ਭੈਣਾਾਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਕਰ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਾਂਦੇ ਿਾਾਂ, ਹਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਿਤੁ ਵਿੱਡੀ ਿੋਇਆ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ, ਸ੍ਿੱਸ੍-ਸ੍ਿਰੁਾ ਤੇ ਧਾਰਹਮਕ ਸ੍ਖਸ਼ੀਅਤਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਮਨਹਾਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀ ਸੁ੍ਹਰੂੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ੍ ਪਰਣ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਿੇ ਹਕ ਉਿ 

ਭਾਈ ਸ੍ਤਵੂੰਤ ਹਸ੍ੂੰਘ ਨੂੂੰ  ਪਤੀ ਮੂੰਨਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਨਾਾਂ ‘ਤੇ ਿੀ ਹਜ਼ੂੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। 

ਜੇਲਹ  ਅਹਧਕਾਰੀਆਾਂ ਵਲੋਂ  ਹਵਆਿ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨਾ ਹਮਲਣ ‘ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸ੍ਤਵੂੰਤ ਹਸ੍ੂੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲਾਵਾਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸ੍ਿੱਖ ਇਹਤਿਾਸ੍ 

ਅੂੰਦਰ ‘ਅਲੋਕਾਰ ਸੁ੍ਿਾਗਣ’ ਿਣੋ ਦਾ ਮਾਣ ਿਾਸ੍ਲ ਕੀਤਾ। ਅੂੰਤ ਬੀਬੀ ਸੁ੍ਹਰੂੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਕੈਂਸ੍ਰ ਦੀ ਹਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਹਦਆਾਂ 

ਗੁਰਪੁਰੀ ਹਸ੍ਧਾਰ ਗਏ। 

ਸ਼ਿੀਦ ਭਾਈ ਸ੍ਤਵੂੰਤ ਹਸ੍ੂੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿੀਦ ਭਾਈ ਹਕਿਰ ਹਸ੍ੂੰਘ ਦੇ ਸ਼ਿੀਦੀ ਹਦਵਸ੍ ਮੌਕ ੇਖਾਲਸ੍ਾ ਪੂੰਥ ਆਪਣੇ ਮਿਾਨ ਸੂ੍ਰਬੀਰਾਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੂੰ  

ਹਸ੍ਜਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

‘ਸ਼ਿੀਦ ਕੀ ਜੋ ਮੌਤ ਿ,ੈ ਵੋਿ ਕੌਮ ਕੀ ਹਿਆਤ (ਹਜ਼ੂੰਦਗੀ) ਿੈ। 

ਹਿਆਤ ਤੋ ਹਿਆਤ ਿੈ, ਮੌਤ ਭੀ ਹਿਆਤ ਿ।ੈ’ 

– ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸ੍ੂੰਪਾਦਕੀ ‘ਚੋਂ 

Via Gurpreet Singh Sahota 

 

 

 


