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ਹਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਿਸੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਿਸੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ 
ਪ"ਬੰਧ 6 ਅਕਤੂਬਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ! ਸਰੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ 70ਵੇਂ ਵਰ#ੇ 
! ਸਮਰਪਤ ਹੈ। 

ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਿਚੰਤਕ ਡਾ:  ਇਸ਼ਿਤਹਾਕ ਅਿਹਮਦ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਸਵੀਡਨ ਦੀ 
ਸਟਾਕਹੋਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱਚ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨਤ (ਪ"ੋਫੈਸਰ ਅਮੈਰੇਟਸ) ਅਿਧਆਪਕ ਹਨ।  

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ! ਹੋਂਦ ਿਵੱਚ ਆਇ+ ਸੱਤਰ ਵਰ#ੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ: ਅਿਹਮਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਹਾਸ ਦੇ 
ਇਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਪੁਸਤਕ& ਿਲਖੀ# ਹਨ: 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਲੱਡੀਡ, ਪਾਰਟੀ&ਨਡ ਐਂਡ ਕਲੈਂਨਸਡ' (2012) 
ਅਤੇ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਦਾ ਗੈਰਿਸਨ ਸਟੇਟ, ਓਰਿਜਿਨ, ਐਵੋਿਲਉਂ(ਨ, ਕਾਉਂਸੀਿਕਉਂਸਜ਼ (1947-2011)' (2013)। ਇਨ#$ 
ਿਕਤਾਬ& ਵਾਸਤੇ ਉਨ#$ ! ਕਈ ਅਿਹਮ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਿਮਲ਼ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ#$ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ 
ਦੀ ਵਸੋਂ ਚੌਤੀ ਿਮਲੀਅਨ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਿਮਲੀਅਨ ਿਹੰਦ#ੂ ਅਤੇ ਿਸੱਖ" ! ਅਤੇ ਛੇ ਿਮਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ' 
! ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ! ਸਾਰੀ% ਿਧਰ" ਵਲੋਂ ਮੰਨ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਫੇਰ ਕੀ ਕਾਰਨ 
ਸੀ ਿਕ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਹੰਸਾ ਭੜਕੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ$ ! ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ? ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ( ਮੌਜੂਦਾ 
ਸਿਥਤੀ& ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਬਕ ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹ"। 

ਡਾ: ਹਰੀ !ਰਮਾ ਫਾਊਂਡੇ'ਨ ! ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਉਨ#$ ਭਾਅ ਜੀ ਗੁਰ$ਰਨ ਿਸੰਘ ਦੇ ਸਿਤਕਾਰ ਿਵੱਚ ਗੁਰ$ਰਨ 
ਿਸੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾ#ਣ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਅ ਜੀ 27 ਸਤੰਬਰ 2011 ! ਸਾਥੋਂ ਿਵਛੜ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਨੁੀਆ 
ਦੇ ਹੋਰ ਿਹੱਿਸ% ਿਵਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ$ ਵਲੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ! ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜ"ਦਾ ਹੈ। ਉਨ#$ ਨੇ ਮੁੱਖ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਿਸਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ$ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 
ਇਸ ਤਰ#$ ਉਨ#$ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕ$ ਲਈ ਰੰਗਮੰਚ !ਪਰ ਅਿਮੱਟ ਅਸਰ ਛੱਿਡਆ। ਉਨ#$ ਦੀ# ਕਨੇਡੀਅਨ 
ਫੇਰੀ% ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਅਗ#ਹਵਧੂ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ& ਲਈ ਥ" ਬਣਾਈ ਿਜੱਥੇ 
ਢ"ਚਾਗੱਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਿਦ& ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਹਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਮਾਿਜਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਿਵਰਸੇ ! ਸਿਤਕਾਰ 
ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਅ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਿਸਘ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਿਕ ਉਨ#$ ਦੇ ਕੰਮ$ ! ਯਾਦ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏਥੇ ਵਸਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਸਮਾਿਜਕ ਇਨਸਾਫ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟ#ਦਰੇ ! ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ। 

ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ਼ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਿਸੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪੋਸਟਰ) ਭੇਜ ਰਹੇ ਹ" ਜੋ 
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 6, 2017 ! ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵਜੇ (6:30-8:30) ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 
ਦੇ ਸਰ#ੀ ਕੈਂਪਸ ਿਵਚ ਡਾ: ਇਸ਼ਿਤਆਕ ਅਿਹਮਦ ਵਲੋਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਸੰਪਰਕ ਲਈ: ਹਿਰੰਦਰ ਮਾਿਹਲ: 778-995-5851;; ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ: 604-644-2470; ਸਾਧੂ ਿਬਿਨੰਗ: 778-773-1886  
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