
2019 ਨ ੂੰ  ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਹੇ ਬਾਗ (13 ਅਪ੍ਰੈਹ 1919)ਦੇ ਸਾਕੇ ਨ ੂੰ  100 ਸਾਹ ਹ ੋਲ੍ਗਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬ ਅਤ ੇਦੇਸ਼ਾਂ ਲ੍ਵਦੇਸ਼ਾਂ 
ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਹਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਰਧਾਂਜਹੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਹਾ ਬਾਗ ਹਿੱ ਲ੍ਤਆ ਕਾਂਡ ਅੂੰ ਲ੍ਰਰਤਸਰ ਲ੍ਵਖੇ ਸਰੀ ਹਲ੍ਰਰੂੰ ਦਰ ਸਾਲ੍ਹਬ ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਹੇ 

ਬਾਗ ਲ੍ਵਿੱ ਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਹ 1919 ਨ ੂੰ  ਲ੍ਵਸਾਖੀ ਵਾਹੇ ਲ੍ਦਨ ਹਇੋਆ ਸੀ । ਉਥ ੇਰੌਹਟ ਐਕਟ ਦਾ ਲ੍ਵਰੋਧ ਕਰਨ ਹਈ 

ਇਿੱ ਕ ਸਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲ੍ਜਸ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਰੌਜ ਦ ਇਕਿੱਠ ਉੱਤ ੇਜਨਰਹ ਡਾਇਰ ਨਾਰਕ ਇਿੱ ਕ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ ਅਲ੍ਧਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਹੀ 

ਚਹਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਰ ਲ੍ਦਿੱ ਤਾ ਸੀ । 

 

ਲ੍ਪ੍ਛੋਕੜ ….13 ਅਪ੍ਰੈਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਲ੍ਤਹਾਸਕ ਲ੍ਪ੍ਛੋਕੜ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਲ੍ਵਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ। 

ਲ੍ਜਨਿ ਾਂ ਲ੍ਵਿੱ ਚੋਂ ਰੁਿੱ ਖ ਰੌਹਟ ਐਕਟ ਸੀ। ਰੌਹਟਐਕਟ ਅੂੰ ਗਰਜ਼ੇਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਸਲ੍ਟਸ ਲ੍ਸਡਨੀ ਰੌਹਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲ੍ਵਿੱ ਚ 

ਸਥਾਲ੍ਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਕਲ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲ੍ਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਲ੍ਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਲ੍ਰਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 



ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਤ ੇਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜ਼ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਉਨਿ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਦੇ ਰਕਸਦ ਨਾਹ ਲ੍ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । 
ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲ੍ਨਗਿਾ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਦੇਸ਼ -ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ੍ਣੇ ਰੁਹਕ ਨ ੂੰ  ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਹਈ ਕੀਤੀਆ ਂ

ਗਤੀਲ੍ਵਧੀਆਂ ਜੁਰਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਲ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲ੍ਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਲ੍ਰਤ 6 ਫਰਵਰੀ 1919 ਨ ੂੰ  ਇੰਪੀਰੀਅਲ 

ਹੈਲ੍ਜਸਹੇਲ੍ਟਵ ਕੌਂਸਹ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਹੋਂ  ਦ ੋ ਲ੍ਬਿੱ ਹ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤੇ ਉਨਿ ਾਂ ਲ੍ਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਲ੍ਬਿੱ ਹ ਆਜਾਕਰਤਾਵਾਦੀ ਅਤ ੇ

ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜ਼ਹੁਰ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਰ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਰੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲ੍ਵਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ 18 ਰਾਰਚ 1919 ਨ ੂੰ  ਪ੍ਾਸ ਕਰ ਲ੍ਦਿੱ ਤਾ 

ਲ੍ਗਆ । 

ਇਸ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਰਾਹੀਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਲ੍ਵਰੁਿੱ ਧ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਲ੍ਕਸ ੇਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨ ੂੰ  ਕੁਚਹਣ ਦੀ 

ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਲ੍ਰਹ ਗਈ ਸੀ। ਰੌਹਟ ਐਕਟ ਲ੍ਵਰੁਿੱ ਧ ਸੂੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਰੂੰ ਭ 19 ਫਰਵਰੀ 1919 ਨ ੂੰ  ਬੂੰ ਦ ੇਰਾਤਰਰ ਹਾਹ 

ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਹਾਹਾ ਕਨਿਿੱ ਈਆ ਹਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਠੇ ਹੋਈ ਰੀਲ੍ਟੂੰ ਗ ਤੋਂ ਰੂੰ ਲ੍ਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਰੀਲ੍ਟੂੰ ਗ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਬਦਰੁਹ 

ਇਸਹਾਰ ਨੇ ਰੌਹਟ ਐਕਟ ਦ ੇਲ੍ਵਰੁਿੱ ਧ ਰਤਾ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦ ੋਹਿੱ ਖ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤ ੇ

ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲ੍ਥਤੀ ਦਾ ਲ੍ਜ਼ਕਰ ਕਰਲ੍ਦਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਿੱਹ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਰਾਰਚ ਅਤ ੇ

29 ਰਾਰਚ ਦੀਆਂ ਰੀਲ੍ਟੂੰ ਗਾਂ ਲ੍ਵਿੱ ਚ 30 ਰਾਰਚ ਨ ੂੰ  ਹੜਤਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਹਾ ਕੀਤਾ ਲ੍ਗਆ। 30 ਰਾਰਚ ਨ ੂੰ  ਹੋਕਾਂ ਨੇ 

ਕੂੰ ਰ ਬੂੰ ਦ ਰਿੱ ਲ੍ਖਆ ਅਤ ੇਵਰਤ ਰਿੱ ਲ੍ਖਆ। ਲ੍ਜ਼ਲ੍ਹਿਆਂਵਾਹਾ ਬਾਗ਼ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਇਸ ਲ੍ਦਨ ਸੈਫ-ਉਦ ਦੀਨ ਲ੍ਕਚਹ  ਦੀ 

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਜਹਸਾ ਹੋਇਆ। ਅੂੰ ਲ੍ਰਰਤਸਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱ ਲ੍ਤਆਪ੍ਾਹ ਅਤੇ ਡਾ ਸੈਫ-ਉਦ-ਦੀਨ ਲ੍ਕਚਹ  ਜਹ ਸ 

ਜਹਲ੍ਸਆਂ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਬੋਹਣ ਦੀ ਰਨਾਹੀ ਦ ੇਬਾਵਜ ਦ ਬੋਹੇ ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਹ ਦੀ ਹੜਤਾਹ ਦਾ ਫਸੈਹਾ ਕੀਤਾ ਲ੍ਗਆ । 

6 ਅਪ੍ਰੈਹ ਦੀ ਹੜਤਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਹਟ ਐਕਟਨ ੂੰ  ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਵਾਉਣ ਹਈ ਰਤਾ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਲ੍ਗਆ ।ਲ੍ਡਪ੍ਟੀ 
ਕਲ੍ਰਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਹਰੌ ਲ੍ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਲ੍ਰਸ਼ਨਰ ਲ੍ਰਸਟਰ ਲ੍ਕਚਨ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ ਫੌਜ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰੂੰ ਗ ਕੀਤੀ 

ਗਈ 9 ਅਪ੍੍ ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਲ੍ਰਰਤਸਰ ਲ੍ਵਖੇ ਰਾਰ ਨੌਰੀ ਦੇ ਰੌਕੇ ਇਿੱ ਕ ਲ੍ਵਸ਼ਾਹ ਜਹ ਸ ਕਿੱ ਲ੍ਿਆ ਲ੍ਗਆ । ਇਸ ਜਹ ਸ ਲ੍ਵਿੱ ਚ 

‘ਰਹਾਤਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਜੈ ‘ਲ੍ਕਚਹ  ਕੀ ਜੈ’ ਸਿੱ ਲ੍ਤਆਪ੍ਾਹ ਕੀ ਜੈ’ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹਗਾਏ ਗਏ ।ਅਗਹੇ ਲ੍ਦਨ ਡਾਕਟਰ 

ਲ੍ਕਚਹ  ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱ ਲ੍ਤਆਪ੍ਾਹ ਨ ੂੰ  ਲ੍ਗਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅੂੰ ਲ੍ਰਰਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਰਰਸ਼ਾਹਾ ਭੇਜ ਲ੍ਦਿੱ ਤਾ ਲ੍ਗਆ 

।ਇਸ ਲ੍ਗਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸ਼ਲ੍ਹਰ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗ ਵਾਂਗ ਫੈਹ ਗਈ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤ ੇਵਪ੍ਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੂੰ ਦ ਹ ੋ

ਗਏ ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲ੍ਗਣਤੀ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਹੋਕ ਡਾ:ਸਿੱ ਲ੍ਤਆਪ੍ਾਹ ਅਤੇ ਡਾ :ਲ੍ਕਚਹ  ਦੀ ਲ੍ਰਹਾਈ ਦੀ ਰੂੰ ਗ ਕਰਨ ਹਿੱ ਗ ੇ।ਇਸ 

ਲ੍ਦਨ ਵੀ ਪ੍ੁਲ੍ਹਸ ਨੇ ਗੋਹੀ ਚਹਾਈ ਅਤ ੇਵੀਹ ਦ ੇਕਰੀਬ ਹੋਕਾਂ ਦੀ ਰਤੌ ਹੋਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਖ਼ਰੀ ਹੋਏ ।ਜ਼ਖ਼ਰੀਆਂ ਦੀ 

ਰਿੱ ਹਿਰ-ਪ੍ਿੱ ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲ੍ਖਆਹ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਲ੍ਖਆ ਲ੍ਗਆ।  



 

ਇਸ 10 ਅਪ੍ਰੈਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਹੇ ਲ੍ਦਨ 11 ਅਪ੍ਰੈਹ ਸ਼ਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਹੂੰ ਧਰ ਤੋਂ ਲ੍ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਹ 

ਡਾਇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਅੂੰ ਲ੍ਰਰਤਸਰ ਸ਼ਲ੍ਹਰ ਫੌਜ ਦ ੇਹਵਾਹੇ ਕਰ ਲ੍ਦਿੱ ਤਾ ।ਪ੍ੂੰ ਜਾਬ ਦੇ ਹੈਫਟੀਨੈਂ ਟ ਗਵਰਨਰ 

ਰਾਈਕਹ ਅਡਵਾਇਰ ਵਿੱ ਹੋਂ  ਰਾਰਸ਼ਹ ਹਾਅ ਹਾਗ  ਕਰ ਲ੍ਦਿੱ ਤਾ ਲ੍ਗਆ ।ਇਸ ਤਰਿਾਂ ਦ ੇਇਕਿੱਠ ਅਤੇ ਜਹ ਸ ਕਰਨ ਤ ੇ

ਪ੍ਾਬੂੰ ਦੀ ਹਗਾ ਲ੍ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੋਹੀ ਚਹਾਉਣ ਦ ੇਹੁਕਰ ਹ ੋਗਏ। 

12 ਅਪ੍ਰੈਹ ਨ ੂੰ  ਡਾਇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਫੌਜ ਵਹੋਂ  ਸ਼ਲ੍ਹਰ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਫਹੈਗ ਰਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਬੁਿੱ ਗਾ ਰਿੱ ਹ ਅਤ ੇ

ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸਰਤੇ ਬਾਰਾਂ ਲ੍ਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਲ੍ਹਰਾਸਤ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਹੈ ਲ੍ਹਆ ਲ੍ਗਆ । 

13 ਅਪ੍ਰੈਹ ਲ੍ਵਸਾਖੀ ਵਾਹੇ ਲ੍ਦਨ ਆਹੇ ਦੁਆਹੇ ਦੇ ਲ੍ਪ੍ੂੰ ਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਹਈ ਅੂੰ ਲ੍ਰਰਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜਹੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 

ਰੇਹ ਗਿੱ ਡੀ ਹਈ ਥਰਡ ਕਹਾਸ ਦੀਆ ਂ ਲ੍ਟਕਟਾਂ ਦੀ ਲ੍ਵਕਰੀ ਰੋਕ ਲ੍ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ।ਲ੍ਪ੍ਛਹੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਲ੍ਹਰ ਲ੍ਵਿੱ ਚ 

ਕਰਲ੍ਫਊ ਹਗਾ ਲ੍ਦਿੱ ਤਾ ਲ੍ਗਆ ,ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਗੋਹੀ ਦ ੇਹੁਕਰ ਰਨੁਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਲ੍ਦਿੱ ਤ ੇਗਏ ।ਸ਼ਲ੍ਹਰ ਲ੍ਵਿੱ ਚੋਂ ਲ੍ਬਨਾਂ ਪ੍ਾਸ 

ਤੋਂ ਅੂੰ ਲ੍ਰਰਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਲ੍ਦਿੱ ਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁਾਂਲ੍ਦਿੱ ਤਾ ਅਤ ੇਹਹਵਾਈ ਬਿੱ ਹੋ 

ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਰੁਨਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਰ ਨ ੂੰ  ਚਾਰ ਵਜੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਹਾ ਬਾਗ ਇਕਿੱਤਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱ ਦਾ ਲ੍ਦਿੱ ਤਾ ।ਲ੍ਜਸ 

ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱ ਲ੍ਤਆਪ੍ਾਹ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲ੍ਕਚਹ  ਦੀ ਲ੍ਰਹਾਈ ਅਤੇ ਰੋ੍ੋ੍ ਲਟ ਅੇ੍ੈਕਟ ਦੀ ਵਾਪ੍ਸੀ ਦੀ ਰੂੰ ਗ ਕੀਤੀ 
ਗਈ। 



 

303 ਬੂੰ ਦ ਕਾਂ ਨਾਹ ਹੈੈੱਸ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਅਤ ੇਰਸ਼ੀਨ ਗੂੰਨਾਂ ਵਾਹੀਆਂ ਦ ੋਆਰਰਰਡ ਕਾਰਾਂ ਨਾਹ ਹੈ ਕੇ ਡਾਇਰ 

ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਹੇ ਬਾਗ ਪ੍ਹੁੂੰ ਲ੍ਚਆ ।ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲ੍ਕਚਹ  ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਈ ਸੀ ।‘ਵਕਤ’ਅਖ਼ਬਾਰ ਦ ੇ

ਐਡੀਟਰ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਵੈਦ ਇਿੱ ਕ ਰਤਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰ ਰਹ ੇਸਨ । ਸ਼ਾਰ 5:15ਵਜੇ ਜਨਰਹ ਡਾਇਰ ਦ ੇਹੁਕਰ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਾਰਨ ਹਈ ਲ੍ਸਿੱ ਧੀਆਂ ਗੋਹੀਆਂ ਚਹਾਈਆ।ਂ ਲ੍ਜਿੱ ਧਰ ਹੋਕ ਵਧ ਸਨ,ਉਧਰ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਸਸਿੱ ਧੀਆਂ ਗੋਹੀਆਂ 

ਚਹਾਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੂੰ ਕਲ੍ੜਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 179 ਹੋਕ ਰਾਰੇ ਗਏ । ਪਰ ਮਰਨ ਵਾਸਲਆਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ  1200 ਦ ੇ

ਕਰੀਬ ਸੀ, 1650 ਰਾਊਂਡ ਗੋਹੀਆਂ ਚਹਾਈਆਂ ਗਈਆ।ਂਹਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਹ ਅਤ ੇਜ਼ਖ਼ਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿੱ ਹਿਰ ਪ੍ਿੱ ਟੀ ਦਾ 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱ ਹੋਂ  ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲ੍ਗਆ ।ਉਨਿ ਾਂ ਦ ੇਸਕੇ ਸਬੂੰ ਧੀ ਵੀ ਕਰਲ੍ਫਊ ਕਾਰਨ ਉਨਿ ਾਂ ਕੋਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। 



 

ਜਨਰਹ ਡਾਇਰ ਦਆੁਰਾ ਗਹੋੀ ਚਹਾਉਣ ਦੀ ਲ੍ਭਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗਿੱਹ ਤੋਂ ਹਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਲ੍ਕ 

ਕੂੰ ਧਾਂ ਟਿੱ ਪ੍ਦੇ ਹੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੋਹੀਆਂ ਚਹਾਈਆਂ ।ਬਾਹਰ ਨਾਹ ਹਿੱ ਗਦੀਆਂ ਗਹੀਆਂ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਹਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ । 

ਜਨਰਹ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਹੀ ਜਾਣ ਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਚਹਾਈ ।ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹੂੰ ਟਰ ਕਲ੍ਰਸ਼ਨ ਅਿੱ ਗੇ ਲ੍ਦਿੱ ਤੇ ਲ੍ਬਆਨਾਂ 

ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਤਾ ਹਿੱ ਗਦਾ ਹ।ੈ 



 

ਲ੍ਵਲ੍ਦਆਰਥੀਆਂ ਹਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ  ਪ੍ਰਭਾਵ:- ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਹੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 

ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲ੍ਜਸ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਅਮਰ  ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹ ੈ।  

 



ਸ਼ਹੀਦੀ ਖ ਹ ਲ੍ਜਸ ਲ੍ਵਿੱ ਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿੱ ਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਗੋਹੀਆਂ ਦੇ ਲ੍ਨਸ਼ਾਨ ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲ੍ਰਊਜ਼ੀਅਰ  ਹ ੈ

। ਲ੍ਵਲ੍ਦਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੂੰ ਲ੍ਰਰਤਸਰ ਜਾਣ, ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਹਾ ਬਾਗ ਯਾਦਗਾਰ ਜ਼ਰ ਰ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਹਾ ਬਾਗ਼ 

ਦਾ ਖ਼ ਨੀ ਸਾਕਾ ਵਾਪ੍ਲ੍ਰਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਰੇਂ ਊਧਰ ਲ੍ਸੂੰ ਘ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਦਸ਼ਰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਨਾਹ ਦੇਲ੍ਖਆ ਸੀ ਅਤ ੇ

ਉਸ ਸਰੇਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਹਾ ਹੈਣ ਦੀ ਸਹੁੂੰ  ਖਾਧੀ ਸੀ । 21 ਸਾਹਾਂ ਬਾਅਦ ਹੂੰ ਡਨ ਲ੍ਵਿੱ ਚ 16 ਰਾਰਚ 1490 ਨ ੂੰ  ਇੂੰ ਡੀਆ 

ਹਾਊਸ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਜਹਸਾ ਹੋ ਲ੍ਰਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰ ਰਾਈਕਹ ਅਡਵਾਇਰ ਬੋਹਣ ਹਿੱ ਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬ ਦੀ 
ਧਰਤੀ ਦ ੇਵੀਰ ਸ ਰਬੀਰ ਊਧਰ ਲ੍ਸੂੰ ਘ ਨੇ ਲ੍ਤੂੰ ਨ ਗੋਹੀਆਂ ਰਾਰ ਕੇ 21 ਸਾਹ ਬਾਅਦ ਬੇਕਸ ਰੇ ਪ੍ੂੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦ ੇਖ ਨ ਅਤ ੇ

ਬੇਇਿੱ ਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਹਾ ਲ੍ਹਆ 31 ਜੁਹਾਈ 1940 ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਸਰੀ ਊਧਰ ਲ੍ਸੂੰ ਘ ਉਰਫ ਰਾਰ ਰੁਹੂੰ ਰਦ ਲ੍ਸੂੰ ਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨ ੂੰ  ਸਰ 

ਰਾਈਕਹ ਓਡਵਾਇਰ ਦੇ ਕਤਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਫਾਂਸੀ ਦ ੇਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲ੍ਦਿੱ ਤਾ ਲ੍ਗਆ । 

 

ਲ੍ਕਲ੍ਰਆਵਾਂ:- ਲ੍ਵਸ਼ਾ ਅਲ੍ਧਆਪ੍ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਲ੍ਵਲ੍ਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਹਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਬਾਰ ੇ

ਲ੍ਵਸਥਾਲ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿੱ ਲ੍ਚਆ ਂਤੋਂ ਹੇਠ ਲ੍ਹਖ ੇਹੇਖ ਰੁਕਾਬਹੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 



1. ਲ੍ਹੂੰ ਦ , ਰੁਸਲ੍ਹਰ, ਲ੍ਸਿੱ ਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿੱ ਲ੍ਹਿਆਂਵਾਹਾ ਬਾਗ । 

2. ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਹੇ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦੋਹਨ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਤਤਾ । 

3. ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਹਾ ਬਾਗ ਲ੍ਸਰਫ ਸੈਰਗਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ । 

4. ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਰ ਲ੍ਸੂੰ ਘ । 

• ਪ੍ੋਸਟਰ ਰੇਲ੍ਕੂੰ ਗ ਰੁਕਾਬਹੇ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਹੇ ਬਾਗ ਨਾਹ ਸੂੰ ਬੂੰ ਲ੍ਧਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਰ ਲ੍ਸੂੰ ਘ ਦੀ 

ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

• ਭਾਸ਼ਣ ਰੁਕਾਬਹੇ ਲ੍ਵਿੱ ਚ ਸਰਾਂ 3 ਤੋਂ 5 ਲ੍ਰੂੰ ਟ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਜਲ੍ਹਿਆਵਂਾਹੇ ਬਾਗ ਦ ੇਖ ਨੀ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰੁਕਾਬਹੇ 

ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਇਨਾਰ ਵਜੋਂ ਲ੍ਵਲ੍ਦਆਰਥੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਹੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਾਟ ਵਾਹੀ ਫੋਟ ੋਅਤੇ ਸਰਟੀਲ੍ਫਕੇਟ ਲ੍ਦਿੱ ਤੇ 

ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 


