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ਹਰ ਮਜਸੈਟੀ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਬੈੈੱਥ II: ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 

ਕੈਨੀ 
8 ਸਤੰਬਰ 2022 ਮੀਡੀਆ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ  

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ  ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਹਰ ਲੇਟ ਮਜੈਸਟੀ ਰਾਣੀ ਐਲਲਜ਼ਬੈੈੱਥ II ਦੀ 
ਮੌਤ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਲਲਿਆ ਲਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ: 

“ਮੈਂ ਐਲਬਰਟਾ ਲਨਵਾਸੀਆ,ਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਲੇਟ ਮਜੈਸਟੀ ਰਾਣੀ 
ਐਲਲਜ਼ਬੈੈੱਥ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅਲਤ ਡ ੰ ਘੇ ਦੁੁੱ ਿ ਅਤੇ ਸ਼ੋਕ ਲਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ।  

“ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਲੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਭਾਜਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਿਤਮ ਹੋ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਜਵੇਂ ਸਰ 

ਲਵੰਸਟਨ ਚਰਲਚਲ ਨੇ ਲਕਹਾ, ਿਤਮ ਹੋਇਆ ਦ ਸਰਾ ਐਲਲਜ਼ਬੈੈੱਥ ਯੁੁੱ ਿ।  

“ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਸਾਲਰਆ ਂਲਈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮਰਾਟ ਸੀ ਲਜਸਨ ੰ  ਕਦੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਲਰਆ ਂ

ਨੇ ਜਾਲਣਆ।ਂ ਇਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲਥਰਤਾ ਅਤੇ ਲਿਾਤਾਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, 
ਸਾਡੀਆ ਂਲਜ਼ੰਦਿੀਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਲਨਰੰਤਰ ਲਕਰਪ੍ਾਲ  ਅਤੇ ਪ੍ਰਲਤਸ਼ਠਾਵਾਨ ਮੌਜ਼ ਦਿੀ।  

“ਹਰ ਲੇਟ ਮਜੈਸਟੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਾਰੀ ਲਜ਼ੰਦਿੀ ਆਪ੍ਣ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਵਚ ਲਿਾਈ 

ਲਜਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਿੀ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਜਨਤਕ 

ਲਡਊਟੀਆ ਂਨ ੰ  ਆਪ੍ਣ ੇਰਾਜ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਦਹਾਕ ੇ‘ਚ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਉਮਰ  ਦੇ 96ਵੇਂ ਵਰਹ ੇ‘ਚ ਜਾਰੀ ਰੁੱਿਲਦਆਂ, ਇਉਂ 

ਜਾਪ੍ਦਾ ਸੀ ਲਜਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲਜ਼ੰਦਿੀਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਅਟੁੱਲ ਮੌਜ਼ ਦਿੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੁੱਜ ਦੀ ਉਦਾਸ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਿਬਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਰਆ ਂਲਈ ਲਭਆਨਕ ਝਟਕਾ ਹੈ ਲਜਵੇਂ ਸਾਡੀਆ ਂਲਜ਼ੰਦਿੀਆਂ ਲਵਚਲੀ 
ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਚੀਜ਼ ਹਟ ਿਈ ਹੈ।  



 
Classification: Public 

“ਐਲਬਰਟਾ ‘ਚ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਕਈ ਫੇਰੀਆ ਂ‘ਚ, ਹਰ ਮਜੈਸਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡ ੰ ਘੇ ਲਪ੍ਆਰ 

ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਇੁੱਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਲਜ਼ੰਦਾ ਰਹੇਿਾ, ਸਾਡੇ ਸਕ ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 
ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਨਰਸੰਦੇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰੌਕੀ ਮਾਊਂਟੇਨਜ਼ ਦੀਆ ਂਮਾਊ ਂਟ ਕਈਨ ਐਲਲਜ਼ਾਬੈੈੱਥ ਅਤੇ ਕੁਈਨ 

ਐਲਲਜ਼ਾਬੈੈੱਥ ਰੇਂਜ ਉੱਪ੍ਰ।  

“ਸਵਰਿੀ ਰਾਣੀ ਇਕ ਅਲਜਹੀ ਔਰਤ ਸੀ ਲਜਸਨੇ ਲਕਰਸਚੀਅਨ ਧਰਮ ‘ਚ ਚੁੁੱ ਪ੍ਚਾਪ੍ ਪ੍ਰੰਤ  ਡ ੰ ਘਾ ਲਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੁੱ ਲਿਆ। 

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੁੱਥੋਂ ਦੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਣਲਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਦੀ ਰ ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ 

ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਲਰਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੁੱ ਿ ਦੇ ਧਰਵਾਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਲਤਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ‘ਤੇ 
ਲਧਆਨ ਲਿਾਇਆ ਹੋਵੇਿਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲਕ ਉਹ ਅੰਤ ਨ ੰ  ਇੰਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਣਨਿੇ। ‘ਬਹੁਤ 

ਚੰਿਾ ਕੀਤਾ, ਚੰਿਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੇਵਕ; ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਲਹੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਵਾਂਿਾ। ਆਪ੍ਣ ੇਰੁੱਬ ਦੀਆ ਂਿੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ।ੋ” 

“ਧੰਨਵਾਦ ਯ ਅਰ ਮਜੈਸਟੀ। 

“ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਰਾਜੇ ਨੰੁ ਸੁਰੁੱ ਲਿਅਤ ਰੁੱਿੇ।” 
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