ੁਲਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਸੀਦੀਆਂ ਦਕਾ ਸੀ ਯਾਜ ਅਤ ਦਸ਼ ਲਵਿੱ ਚ ਅਭਨ, ੁਯਿੱਲਿਆ, ਬਾਈਚਾਯਕ ਾਂਝ ਅਤ
ਿੁਸ਼ਸਾਰੀ ਦਾ ਭਾਸਰ : ਲਿਟੀ ਕਲਭਸ਼ਨਯ
ੁਲਰ ਮਾਦਗਾਯੀ ਲਦਵ ਭਕ ਸ਼ਸੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਲਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ਯਧਾਂਜਰੀਆਂ
ਿੀ. ੀ., ਲਿਰਾ ਤ ਸ਼ਨ ਜਿੱ ਜ, . . ੀ. ਤ ਸਯਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਕੀਤਾ ਮਾਦ
ੁਲਰ ਅਤ ਨੀਭ ਫ਼ਜੀ ਫਰਾਂ ਦ ਸ਼ਸੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦ ਲਯਵਾਯਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਨਭਾਨ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 21 ਅਕਤੂਫਯ :
ਦਸ਼ ਦੀ ਕਤਾ ਤ ਅਿੂੰ ਿਤਾ ਰਈ ਆਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਯਨ ਵਾਰ ੂੰ ਜਾਫ ੁਲਰ ਅਤ ਨੀਭ
ਫ਼ਜੀ ਫਰਾਂ ਦ ੂਯਫੀਯਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਯਧਾ ਦ ਪੁਿੱ ਰ ਬਟ ਕਯਨ ਰਈ ਲਿਰਾ ੁਲਰ ਵਿੱ ਰੋਂ ਅਿੱ ਜ ੁਲਰ ਰਾਈਨ ਤਯਨਤਾਯਨ
ਲਵਿ ੁਲਰ ਮਾਦਗਾਯੀ ਲਦਵ ਭਨਾਇਆ ਲਗਆ। ਇ ਭਕ ਲਿਟੀ ਕਲਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ਿੱ ਬਯਵਾਰ,
ਲਿਰਾ ਤ ਸ਼ਨ ਜਿੱ ਜ ਭਿਭ ਸਯਰੀਤ ਕ ਯ ਯੂੰ ਧਾਵਾ, . . ੀ. ਰੀ ਦਯਸ਼ਨ ਲੂੰ ਘ ਭਾਨ ਤ ਸਯਨਾਂ ਸ਼ਿੀਅਤਾਂ ਨੇ
ਸ਼ਯਧਾਂਜਰੀਆਂ ਬਟ ਕੀਤੀਆਂ।

ਲਿਟੀ ਕਲਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਯਦੀ ਕੁਭਾਯ ਿੱ ਬਯਵਾਰ ਨੇ ਇ ਭਕ ਸ਼ਸੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਮਾਦ
ਕਯਲਦਆਂ ਲਕਸਾ ਲਕ ੂੰ ਜਾਫ ੁਲਰ ਦਾ ਇਲਤਸਾ ਰਾਲਭਾਰ ਫਸਾਦਯੀ ਅਤ ਕੁਯਫਾਨੀਆਂ ਨਾਰ ਬਲਯਆ ਸਇਆ ਸ
ਅਤ ਇ ਨੇ ਭੇਂ-ਭੇਂ ਚੁਣਤੀਆਂ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਫਸੁਤ ਦਰ ਯੀ ਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸ। ਉਨਾਂ ਲਕਸਾ ਲਕ ੂੰ ਜਾਫ ੁਲਰ ਨੇ
ਅਿੱ ਤਵਾਦ ਅਤ ਵਿੱ ਿਵਾਦ ਨੂੂੰ ਜੜੋਂ ਿਤਭ ਕਯਕ ਨਾ ਲਯਪ ਬਾਯਤ ਗੋਂ ੂਯ ੂੰ ਾਯ ਲਵਚ ਲਭਾਰ ਕਾਇਭ ਕੀਤੀ ਸ।
ਉਨਾਂ ਲਕਸਾ ਲਕ ਇਸ ਕਾਭਮਾਫੀ ੁਲਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਸੀਦੀਆਂ ਨਾਰ ਸੀ ਲਭਰੀ ਸ ਲਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਸਾਦਤਾਂ ਦਕਾ
ਅਿੱ ਜ ਯਾਜ ਅਤ ਦਸ਼ ਲਵਿੱ ਚ ਅਭਨ, ੁਯਿੱਲਿਆ, ਬਾਈਚਾਯਕ ਾਂਝ ਅਤ ਿੁਸ਼ਸਾਰੀ ਦਾ ਭਾਸਰ ਸ। ਉਨਾਂ ਅਲਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ
ਲਨਯਦਸ਼ ਲਦੂੰ ਲਦਆਂ ਲਕਸਾ ਲਕ ਜਕਯ ਸ਼ਸੀਦਾਂ ਦ ਲਯਵਾਯਾਂ ਦਾ ਕਈ ਭਰਾ ਉਨਾਂ ਕਰ ਆਉਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉਦਾ ਲਸਰ
ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ ਸਿੱ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।
ਇ ਭਕ . . ੀ. ਦਯਸ਼ਨ ਲੂੰ ਘ ਭਾਨ ਨੇ ਲਕਸਾ ਲਕ ੁਲਰ ਅਤ ਨੀਭ ਫ਼ਜੀ ਫਰਾਂ ਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ
ਸ਼ਸਾਦਤ ਾਿ ਰਈ ਰਯਣਾ ਯਤ ਸ। ਉਨਾਂ ਲਛਰ ਾਰ ਦਯਾਨ ਸ਼ਸੀਦ ਸ ਦਸ਼ ਦ 383 ੁਲਰ ਅਤ ਅਯਧ
ਲਨਕ ਫਰਾਂ ਦ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤ ਅਿੱ ਤਵਾਦ ਦਯਾਨ ਸ਼ਸੀਦ ਸ ਲਿਰ ਦ ੁਲਰ ਤ ਸਭਗਾਯਿ ਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਯਫਾਨੀ
ਨੂੂੰ ਨਤਭਤਕ ਸੁੂੰ ਲਦਆਂ ਲਕਸਾ ਲਕ ੂੰ ਜਾਫ ਲਵਚ ਅਿੱ ਤਵਾਦ ਦ ਦਯ ਦਯਾਨ 1800 ੁਲਰ ਤ ਸਭ ਗਾਯਿ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤ
250 ਲਯਵਾਲਯਕ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੂੂੰ ਕਤਾ ਤ ਅਿੂੰ ਿਤਾ ਦੀ ਰੜਾਈ ਦਯਾਨ ਆਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਆਸੂਤੀ ਦਣੀ ਈ। ਉਨਾਂ
ਲਕਸਾ ਲਕ 21 ਅਕਤੂਫਯ 1959 ਨੂੂੰ ੀ. ਆਯ. ੀ. ਪ. ਦ . ਆਈ. . ਕਯਭ ਲੂੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਰ ਗਸ਼ਤੀ
ਦਰ ਦੀ ਸਾਟ ਲਯੂੰ ਗ ਰਿੱਦਾਿ ਲਵਿ ਚੀਨੀ ਫਰਾਂ ਨਾਰ ਭੁਕਾਫਰ ਦਯਾਨ, 10 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਸੀਦੀ ਨੂੂੰ ਨਭਨ ਕਯਨ
ਰਈ ਇਸ ਲਦਨ ਭਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਉਨਾਂ ਲਕਸਾ ਲਕ ਇ ਲਦਨ ਦਸ਼ ਰਈ ਕੁਯਫਾਨ ਸਣ ਵਾਰ ਭੂਸ ਨੀਭ ਫ਼ਜੀ
ਫਰਾਂ ਅਤ ੁਲਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ ਰਤੀ ਸ਼ਸਾਦਤ ਨੂੂੰ ਮਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਉਨਾਂ ਅਿੱ ਗ ਲਕਸਾ ਲਕ ਲਕ ਸ਼ਸੀਦ ਦ
ਲਯਵਾਯ ਨੂੂੰ ਕਈ ਭੁਲਕਰ ਸਵ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਰ ਵੀ ਯਾਫਤਾ ਕਯ ਕਦਾ ਸ। ਉਨਾਂ ੁਲਰ ਲਵਬਾਗ ਦ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ
ਨੂੂੰ ਲਕਸਾ ਲਕ ਜਕਯ ਕਈ ਕਯਭਚਾਯੀ ਲਯਟਾਇਯਿ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਈ ਘਟਨਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਾਯ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉਸਨਾਂ ਦਾ
ਪਯਿ ਫਣਦਾ ਸ ਲਕ ਉਸ ਇ ਲਯਵਾਯ ਦ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨਾਰ ਸਭਸ਼ਾ ਜੁੜ ਯਲਸਣ ਤਾਂ ਜ ਇਸਨਾਂ ਲਯਵਾਯਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਿੱ ਿ
ਤਕਰੀਪਾਂ ਦਾ ਸਿੱ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕ।
ਇ ਤੋਂ ਲਸਰਾਂ ਿੀ.ੱ.ੀ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਭਾਯ ਅਿੱ ਤਯੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਵਚ ੁਲਰ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱ ਰੋਂ ਸਲਥਆਯ
ਉਰਟ ਕਯਕ ਸ਼ਕ ਰਾਭੀ ਲਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਅਤ ਾਯ ਅਲਧਕਾਯੀਆਂ ਅਤ ਭਲਸਭਾਨਾਂ ਵਿੱ ਰੋਂ ਦ ਲਭੂੰ ਟ ਦਾ ਭਨ ਧਾਯ ਕ
ਸ਼ਸੀਦਾਂ ਨੂੂੰ ਸ਼ਯਧਾਂਜਰੀ ਲਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। .ੀ. ਸੱਿਕੁਆਯਟਯ ਰੀ ਗੁਯਨਾਭ ਲੂੰ ਘ ਨੇ ਦਸ਼ ਲਵਚ ਫੀਤੀ 21 ਅਕਤੂਫਯ
ਤੋਂ ਸੁਣ ਤਿੱ ਕ ਲਿਊਟੀ ਦਯਾਨ ਸ਼ਸੀਦ ਸ ਅਯਧ ਲਨਕ ਫਰਾਂ ਤ ੁਲਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ੂਚੀ ੜੀ। ਭਾਗਭ
ਦ ਅਖ਼ੀਯ ਲਵਚ ਲਿਰ ਦ ਸ਼ਸੀਦ ਸ ਅਲਧਕਾਯੀਆਂ ਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦ ਲਯਵਾਯਾਂ ਨੂੂੰ ਨਭਾਲਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲਗਆ। ਇ
ਭਕ ੁਲਰ ਅਲਧਕਾਯੀ, ੁਲਰ ਜਵਾਨ, ਵਾਭੁਕਤ ੁਲਰ ਅਲਧਕਾਯੀ, ਭਾਜ ਵੀ ੂੰ ਥਾਵਾਂ ਦ ਨੁਭਾਇੂੰ ਲਦਆਂ ਤੋਂ
ਇਰਾਵਾ ਲਿਰ ਦ ਸ਼ਸੀਦ ੁਲਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦ ਲਯਵਾਯਕ ਭੈਂਫਯ ਸਾਿਯ ਨ।

