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ਇਹ ਕਾਰਜ(ਓ ਕੈਨਡਾ ਪੰਜਾਬੀ) ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪੱਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗ੍ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਹੇਠ
ਮੁਹਇ
ੱ ਆ ਕਰਾਇਆ ਗਇਆ ਹੈ ॥
ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਦ ਹੋਂ:
ਓ ਕੈਨਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸ੍ਤੇ । ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਸਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸ੍ਤੇ । ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੰਡਨ ਜਾਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸ੍ਤੇ॥
ਸਿਰਫ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ:
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ਗੁ ਣ ਆਰੋਪਣ

ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ

ਗੈਰ ਵਿਉਤਪੱਨ

ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਿ:
ਛੋਟ

ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ(ਮਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲੇ ਖਕ ਜਾਂ ਅਕੱਥ ਕਥਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼੍ਨਸ ਦੀ ਆਗ੍ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਮਤਿ ਹੈ)
ਓ ਕੈਨਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਸ੍ਤਮਾਲ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਵਾਸ੍ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸ੍ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ॥ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਛਾਪ ਕੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ॥

ਤੁਸੀਂ ਓ ਕੈਨਡਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹ੍ਦ ੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜ
ਨਹੀਂ ਬਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋਂ ॥

ੱ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇ ਖਕ(ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੋਲਡਰ) ਤੋਂ ਆਗ੍ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਉਪਰ
ਕਰ ਲਵੋਂ

ਲੋ ਕਕ
ੱ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਲੋ ਕਕ
ੱ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ'ਚ ਹਣ ਇਸ ਆਗ੍ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਓਹ੍ਦ ੀ
ਬਾਕੀ ਹੱਕ

ਹੈਸਿਅਤ'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਭੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਗ੍ਗਿਆ ਪਤ੍ਤ ਰ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦੇਂ ਨੇ:
 ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਜਬ ਇਸ੍ਤਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਫੇਰ ਲਾਗੂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟ
 ਲੇ ਖਕ ਦੇ ਨੈਤਕ ਹੱਕ

 ਬਾਕੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇਸ ਕਾਰਜ'ਚ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ੍ਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼੍ਹੂਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਜੀ
ਹੱਕ

ਹਿਦਾਇਤ

ਵੰਡਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ੍ਤਮਾਲ(ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਨ ਵਾਸਤੇ) । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ
ਆਗ੍ਗਿਆ ਪਤ੍ਤ ਰ ਹੇਠ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ॥

ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਿਅਤ ਵਾਸ੍ਤੇ ਮੁਹਇ
ੱ ਆ ਕਰਾਇਆ ਗਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭੀ ਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭਾ ਦੀ ਹਾਲਤ'ਚ English Version ਹੀ ਲਾਗੂ
ਹੋਵਗ
ੇ ਾ.

cbnd ੨੦੧੪ – ੨੦੧੯ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ । ਅਕੱਥ ਕਥਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼੍ਨਸ । ਓਟੈਂ ਰੀਓ । ਕੈਨਡਾ॥ ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ
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ਓ ਕੈਨਡਾ

ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਂ ਤੇ ਸਾੱਡਾ ਘਰ !

ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ॥
ਧੁਰ ਦਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਮਾਣ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ।
ੱ ਅਸਲੀ !
ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਤਰ
ਦੂਰਿਓ ਂ ਨੇੜਿਓ ਂ ।

ਓ ਕੈਨਡਾ । ਅਸੀਂ ਖੜੇ੍ਹ ਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤੇਰੀ ॥

ਰੱਬਾ ਰੱਖੀਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਂ ਸਾੱਡੀ !
ਓ ਕੈਨਡਾ । ਅਸੀਂ ਖੜੇ੍ਹ ਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤੇਰੀ ॥
ਓ ਕੈਨਡਾ । ਅਸੀਂ ਖੜੇ੍ਹ ਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤੇਰੀ ॥
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ਓ
ਓ ਕੈਨਡਾ/O Canada
ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਂ ਤੇ ਸਾੱਡਾ ਘਰ !
Our home and native land!

ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ॥
True patriot love in all thy children command.

ਧੁਰ ਦਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਮਾਣ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ।

With glowing hearts we see thee rise,

ੱ ਅਸਲੀ !
ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਤਰ

The True North strong and free!

ਦੂਰਿਓ ਂ ਨੇੜਿਓ ਂ ।

From far and wide,

ਓ ਕੈਨਡਾ । ਅਸੀਂ ਖੜੇ੍ਹ ਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤੇਰੀ ॥

O Canada, we stand on guard for thee.

ਰੱਬਾ ਰੱਖੀਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਂ ਸਾੱਡੀ !

God keep our land glorious and free!

ਓ ਕੈਨਡਾ । ਅਸੀਂ ਖੜੇ੍ਹ ਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤੇਰੀ ॥

O Canada, we stand on guard for thee.

ਓ ਕੈਨਡਾ । ਅਸੀਂ ਖੜੇ੍ਹ ਹਾਂ ਕਰਨ ਰਾਖੀ ਤੇਰੀ ॥

O Canada, we stand on guard for thee.
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Ŏ kÿnda
jƻɗï zmïɲ ŧy saƻda ġr !
sƻcy ɗyƨ ßgŧ bƻciÄɲ nüɳ hÿ hukm ɗa Ėɳŧzar.
đur ɗiLoɲ sanüɳ hÿ maņ ŧrƻkï ŧy ŧyrï,
ŧakŧvr ŧy Ȧzaɗ hÿ Ūƻŧr ȦsLï !
ɗüriŎɲ nyŗiŎɲ ,
Ŏ kÿnda , Ȧsïɲ ķŗɥy haɲ krn raķï ŧyrï.
rƻba rƻķïɲ mhan ŧy Ȧzaɗ Ėh zmïɲ saƻdï !
Ŏ kÿnda , Ȧsïɲ ķŗɥy haɲ krn raķï ŧyrï.
Ŏ kÿnda , Ȧsïɲ ķŗɥy haɲ krn raķï ŧyrï.
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ओ कैनडा
जद्दी ज़मीं ते साड्डा घर !
सच्चे दे श भगत बच्चिआं नूँ है हुकम दा इँ तज़ार ॥
धुर दिलों सानूँ है माण तरक्की ते तेरी ।
ताकतवर ते अज़ाद है उत्तर असली !
द ूरिओं नेड़िओं ।
ओ कैनडा । असीं खढ़े हां करन राखी तेरी ॥
रब्बा रख्खीं महान ते अज़ाद इह ज़मीं साड्डी !
ओ कैनडा । असीं खढ़े हां करन राखी तेरी ॥
ओ कैनडा । असीं खढ़े हां करन राखी तेरी ॥
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ਸੱਭ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਃ cbnd ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ । ਨਿਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸ੍ਤੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥
All photographs released under cbnd CC BY-ND NC 4.0 license.
Free for Non-commecial use.

ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ http://www.KhalsaSchool.net ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ

Ės kiŧab ɗï nkL ŧusïɲ http://www.KhalsaSchool.net ŧoɲ prapŧ kr skɗy ho ɲ
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