
 
 

09 ਅਗਸਤ 2016 
ਯਨੂਾਈਿਟਡ ਿਸਖੱਜ਼ ਅਤ ੇਏਥਨਜ਼ ਸਿਥਤ ਗਰੁਦਵਾਰ ੇਨੇ ਸੀਰੀਅਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆ ਂਨੂ ੰਜ਼ਰਰੂੀ ਮਦੱਦ ਪਹੁਚੰਾਈ 

“ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਇਸੇ ਤਰਾ ਂਿਮਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸ  ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਉ ਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਥੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਸਕੇ” - ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਸੱਖਜ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਏਡ ਕਆੋਰਡੀਨੇਟਰ  

 
ਹਰਸ਼ਰਨ ਕਰੌ ਸ਼ਰਨਾਥੀਆ ਂ'ਚ ਮਸੁਕਾਨਾ ਂਵਡੰਦੀ ਹਈੋ 

ਏਥਨਜ਼, ਗਰੀਸ: ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਏਥਨਜ਼ 'ਚ ਛੱੁਟੀਆ ਂਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਗਰੀਸ 'ਚ ਰਿਹ 
ਰਹੇ ਸੀਰੀਅਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਿਬਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਏਥਨਜ਼ ਸਿਥਤ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ 
ਅਤ ੇਕੈਥੋਿਲਕ ਚੈਿਰਟੀ ਕੈਰੀਟਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਹਰਸ਼ਰਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਜੋ ਉਥੇ ਛੱੁਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਿਵਚ ਹਰਸ਼ਰਨ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱਤਾ। ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਸੱਖਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਏਥਨਜ਼ 'ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਵਸਤਾ ਂ



ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਿਪਛਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਸੱਖਜ਼ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਹਾਮਾ, ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਸ਼ਰਨ 
ਲੈ ਕੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਅਤ ੇਮੈਸੀਡੋਨੀਆ 'ਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਖਾਣਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗਰੁ ੂਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਏਥਨਜ਼ ਅਤ ੇਕੈਿਰਟਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਦੱਦ ਨਾਲ, ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਸੱਖਜ਼ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਫਲ ਹੋਈ। 
ਏਥਨਜ਼ ਪਹੁੰਚਦ ੇਹੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਿਨਓਕੋਸਮੋਸ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦਰੌਾ ਕੀਤਾ 'ਤੇ ਉਥ ੇਲੋੜ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ 
ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 71 ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ 35 
ਬਿੱਚਆਂ ਨੰੂ ਪੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗਰੁ ੂਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦ ੇਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਅਤ ੇਗੁਰਪਾਲ ਿਸੰਘ, ਅਤ ੇਕੈਰੀਟਾਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ ਤ ਬਾਅਦ, ਅਸ  
ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਿਕ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਅਸ  ਮਦੱਦ ਕਰਾਂਗ ੇਤਾਂ ਜੋ ਇਥੇ ਰਿਹੰਦ ੇ
ਸ਼ਰਨਾਥੀਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਸੱਖਜ਼ ਦ ੇਏਥਨਜ਼ ਪਾਜਕੈਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਿਲੰਕ 'ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰ:ੋ UNITEDSIKHSTV 

 
ਗਰੁ ੂਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਏਥਨਜ਼ ਦ ੇਜਸਿਵਦੰਰ ਿਸਘੰ (ਖਬੱੇ, ਪਗੱ 'ਚ) ਅਤ ੇਹਰੋ ਸਵੇਾਦਾਰਾ ਂਨੇ ਯਨੂਾਈਿਟਡ ਿਸਖੱਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ 

"ਏਥਨਜ਼ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਮੱਦਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਇਕਲੱੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ। 
ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਸੱਖਜ਼ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਮਦੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਿਸਰ ਉ ਚਾ ਕੀਤਾ ਹ"ੈ, ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸਘੰ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਜੋ ਿਕ ਏਥਨਜ਼ ਗੁਰ ੂ
ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗਰੁਦਵਾਰ ੇਦੇ ਪਬਧੰਕ ਹਨ। 
ਏਥਨਜ਼ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਅਤ ੇਕਰੈੀਟਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਸੱਖਜ਼ ਵਲੱ ਇਨਾ ਂਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਜ਼ਰਰੂੀ 
ਵਸਤਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤ ੇਿਕਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈ ਨ ਆਿਦ ਮੱੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਂਗਈਆਂ ਅਤ ੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਡੇਣ ਲਈ ਇਕ ਜਗਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। 



 
ਯਨੂਾਈਿਟਡ ਿਸਖੱਜ਼ ਬਿੱਚਆ ਂਦ ੇਖਡੇਣ ਲਈ ਜਗਾ ਬਣਾ ਦ ੇਹਏੋ 

ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਸੱਖਜ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਏਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਮੈਨੰੂ ਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਮ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਸੱਖਜ਼ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ 
ਪੁਰਖ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ 4 ਿਦਨਾਂ ਦ ੇਿਵਚ ਅਸ  ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕ ੇਉਨਾ ਂਦੀ 
ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਅਸ  ਇਹ ਸਭ ਗਰੁ ੂਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਏਥਨਜ਼ ਤੇ ਕੈਰੀਟਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤ ੇਅਸ  
ਇਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹਰੋ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" 
ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਨਾਥੀਆਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਰ ਮਨੱੁਖੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾ ਂਬਾਰ ੇਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ: 
http://unitedsikhs.org/PressReleases/PRSRLS-18-02-16-01.html  

http://unitedsikhs.org/european-refugee-relief-effort/  

 
 
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, 
ਗੁਰਿਸਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ  
ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ  
ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿਸੱਖਜ਼  
ਈ-ਮੇਲ: sikhaid@unitedsikhs.org | contact@unitedsikhs.org 


