somvwr 19 PrvrI 2018 qoN AYqvwr 25 PrvrI 2018 q`k


21.2.18 bu~Dvwr: - 4.30 vzy:- swD sMgq v`loN sRI suKmnI swihb dy pwT 4.30 vzy
hoxgy , rihrws dy pwT auprMq dIvwn s`jxgyy hjUrI jQw kIrqn krygw bwAd ivc hYf
gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy Aqy swrI hovygI[



ShIdI swkw nnkwxw swihb



22.2.18 vIrvwr:-



6.00 v`zy:- rihrws swihb dy pwT hoxgy auoprMq hzUrI jQw Sbd kIrqn krygw Aqy swrI
syvw hovygI[
nnkwxw swihb dy sbMD iv`c

23.2.18 Sukrvwr:- 10.00 vzy:-swD sMgq v`loN swkw nnkwxw swihb dy sbMD iv`c sRI
AKMf pwT swihb 10.00 vzy ArMB hoxgy swrI syvw hovygI[

24.2.18 incrvwr: - 15.00 vjy:- s hrimMdr isMG bYNs vloN sRI suKmnI swihb dy pwT
hoxgy Aqy swrI syvw hovygI


4.00 vzy:- Swm nUM bIbIAW ismrn krngIAW[

25.2.18 AYqvwr:- 10.00 vzy: - swD sMgq vloN swkw nnkwxw swihb dy sbMD iv`c rKwey
hoey sRI AKMf pwT swihb dy Bog 10.00 vzy pYxgy Aqy swrI syvw hovygI, bwAd’c hzUrI jQw
kIrqn krygw, siqkwrXog hYf gRMQI igAwnI gurmIq isMG jI kQw krngy [
Gurmat Day Camp on Saturday 17th March 2018. Start 9.30 AM -5.30 PM
mwrc



2 mwrc holw mh`lw, 11 March Mother Day, 25 March Day Light Saving Time, 30 March Good Friday, 14 mwrc sMgRWd cyqr, 14 mwrc
gurg`dI sRI gurU hr rwie swihb jI, 19 mwrc joqI joq sRI gurU hirgoibMd swihb jI, 23 mwrc ShIdI idn s Bgq isMG jI



ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ

ਬਲਰਾਜ ਸ ਿੰਘ ਸ ਿੱਧੂ
18ਵ ੀਂ ਦ ਸਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਗ਼ਲਾੀਂ ਸ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ ਿੱਖ ਿੰਘਰਸ਼ ਚਿੱਲ ਸਰਹਾ ਤਾੀਂ ਗੁ ਰਦੁਆਸਰਆੀਂ ਦ ਾੀਂਭ- ਿੰਭਾਲ ਦ ਸ ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਦਾ ਅਤੇ
ਸਿਰਮਲੇ ਾਧੂਆੀਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜ ਤ ਸ ਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮ ਲਾੀਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੇਂ ਗੁ ਰਦੁਆਸਰਆੀਂ ਦੇ ਿਾਮ ’ਤੇ ਵਿੱਡ ਆੀਂ ਜਗ ਰਾੀਂ
ਲਾ ਸਦਿੱਤ ਆੀਂ ਗਈਆੀਂ। ਭਾਰ ਆਮਦਿ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਟਰੋਲ ਿਾ ਹੋਣ ਕਾਰਿ ਮਹਿੰਤ ਹੌਲ ਹੌਲ ਅਿੱਯਾਸ਼ ਤੇ ਸਿਰਿੰਕੁਸ਼ ਬਣ ਗਏ।
ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ ਜਿਮ ਅ ਥਾਿ ਿਿਕਾਣਾ ਾਸਹਬ ਉਹ ਪਸਵਿੱਤਰ ਥਾਿ ਹੈ ਸਜਿੱਥੇ ਰ ਗੁ ਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਵ ਜ ਿੇ 1469 ਈ ਵ ਿੂਿੰ ਅਵਤਾਰ
ਧਾਸਰਆ । ਇ
ਥਾਿ ਦੇ ਿਾਮ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜ ਤ ਸ ਿੰਘ ਵਿੱਲੋਂ 19 ਹ ਾਰ ਏਕੜ ਦ ਜਗ ਰ ਅਤੇ 9892 ਰੁਪਏ ਾਲਾਿਾ
ਰਕਾਰ ਭੇਟਾ ਲਾਈ ਗਈ । 1920-21 ਸਵਿੱਚ ਇ
ਥਾਿ ਦਾ ਕਿੰਟਰੋਲ ਮਹਿੰਤ ਿਰਾਇਣ ਦਾ ਉਦਾ ਕੋਲ । ਉਦੋਂ ਇਿੱਕ ਲਿੱ ਖ
ੀਂ ਾ ਤੇ ਲਿੱ ਖਾੀਂ ਰੁਪਏ ਚੜਹਾਵਾ ਚੜਹਦਾ । ਮਹਿੰਤ ਿੇ ਇ ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ ਿੂਿੰ ਆਪਣ ਸਿਿੱ ਜ ਜਾਇਦਾਦ
ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਮ ਿ ਦਾ ਠੇ ਕਾ ਆਉਦ
ਬਣਾ ਸਲਆ । ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ ਸਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆੀਂ ਅਤੇ ਬ ਬ ਆੀਂ ਿਾਲ ਬਦਤਮ ਕ ਤ ਜਾੀਂਦ । ਮਿੱ ੇ ਰਿੰਘੜ ਦੇ ਿਕਸ਼ੇ
ਕਦਮਾੀਂ ’ਤੇ ਚਿੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਮ ਅ ਥਾਿ ਸਵਿੱਚ ਮੁਜਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾੀਂਦੇ ਿ। 1920 ਸਵਿੱਚ ਗੁ ਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਿ ਕਰਿ ਆਈਆੀਂ
ਫੈ ਲਾਬਾਦ ਸ ਲਹ ੇ ਦੇ ਜੜਹਾੀਂਵਾਲਾ ਸਪਿੰਡ ਦ ਆੀਂ 6 ਬ ਬ ਆੀਂ ਦ ਬੇਇ ਤ ਕ ਤ ਗਈ। ਇ ਕਾੀਂਡ ਿੇ ਾਰੇ ਪਿੰਜਾਬ ਸਵਿੱਚ ਮਹਿੰਤ ਸ਼ਿਲਾਫ਼
਼ਿਤ ਰੋ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ। ਥਾੀਂ ਥਾੀਂ ’ਤੇ ਮਾਗਮ ਕਰ ਕੇ ਿੰਗਤ ਿੂਿੰ ਮਹਿੰਤ ਦ ਆੀਂ ਕਰਤੂ ਤਾੀਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸ ਆ ਸਗਆ।
ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਹਿੰਤ ਿੂਿੰ ਗਿੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਤਿੰਿ ਮੌਕੇ ਸਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉ ਿੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਿਾ ਕ ਤ ਅਤੇ ੁਧਾਰ ਕਰਿ ਦ ਬਜਾਏ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦ ਸਤਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦਿੱਤ । ਉਧਰ ਰਕਾਰ ਵ ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ ੁਧਾਰ ਲਸਹਰ ਿੂਿੰ ਕਮ ੋਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁਿੰਦ । ਮਹਿੰਤ ਿੂਿੰ
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਸਮਸ਼ਿਰ ਸਮ ਟਰ ਸਕਿੰਗ ਦ ਖੁਿੱਲਹ ਹਮਾਇਤ ਸਮਲ ਰਹ । ਉ ਿੇ ਪਿੰਥ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿ ਲਈ 500 ਗੁ ਿੰਡੇ 20 ਰੁਪਏ
ਪਰਤ ਮਹ ਿਾ ਦ ਤਿ਼ਿਾਹ ’ਤੇ ਭਰਤ ਕਰ ਲਏ। ਭਾਰ ਮਾਤਰਾ ਸਵਿੱਚ ਰਾਈਫਲਾੀਂ, ਸਪ ਤੌਲ, ਸਕਰਪਾਿਾੀਂ, ਸਮਿੱਟ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਟਕੂਏ ਵ
ਇਕਿੱਠੇ ਕ ਤੇ ਗਏ। ਉ ਿੇ ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ ਸਵਿੱਚ ਸਕਲਹ ਾਬਿੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਲਏ।
17 ਫਰਵਰ 1921 ਿੂਿੰ ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ ਿੱਚਾ ੌਦਾ ਸਵਿੱਚ ਮ ਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਿ ਪਰਬਿੰਧਕ ਕਮੇਟ ਿੇ ਫ਼ੈ ਲਾ ਕ ਤਾ ਸਕ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸ ਿੰਘ
ਧਾਰੋਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸ ਿੰਘ ਝਿੱਬਰ ਦੋ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ 19 ਫਰਵਰ ਿੂਿੰ ਸਪਿੰਡ ਚਿੰਦਰਕੋਟ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਿੱਥੋਂ ਚਿੱਲ ਕੇ 20 ਫਰਵਰ ਿੂਿੰ

ਅਿੰਸਮਰਤ ਵੇਲੇ ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਿੰਟਰੋਲ ਮਹਿੰਤ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ ਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟ ਿੂਿੰ ਮਹਿੰਤ ਦ ਆੀਂ ਸਤਆਰ ਆੀਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ, ਜਥੇ ਭੇਜਣ
ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈ ਲਾ ਕ ਤਾ ਸਗਆ। ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸ ਿੰਘ ਝਿੱਬਰ ਤਾੀਂ ਉ ਮ ਸਟਿੰਗ ਸਵਿੱਚ ਹਾ ਰ ਿ ਪਰ ਭਾਈ
ਲਛਮਣ ਸ ਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਚਿੰਦਰਕੋਟ ਲਈ ਸਿਕਲ ਚੁਿੱਕੇ ਿ। ਭਾਈ ਧਾਰੋਵਾਲ ਿੂਿੰ ੂਚਿਾ ਦੇਣ ਦ ਸ ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਈ ਝਿੱਬਰ ਿੂਿੰ ੌਂਪ
ਗਈ। ਉਿਹਾੀਂ ਿੇ ਫੌਰਿ ਭਾਈ ਵਸਰਆਮ ਸ ਿੰਘ ਿੂਿੰ ਭਾਈ ਧਾਰੋਵਾਲ ਿੂਿੰ ੂਚਿਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਵਾਿਾ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ।
ਉਧਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸ ਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਆਪਣੇ ਾਥ ਆੀਂ ਮੇਤ ਸਪਿੰਡ ਚਿੰਦਰਕੋਟ ਪਹੁਿੰਚ ਗਏ। ਇਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟਸਹਲ ਸ ਿੰਘ ਿੇ 150
ਸ ਿੰਘਾੀਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸਤਆਰ ਕ ਤਾ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਸ ਿੰਘ ਸਪਿੰਡ ਮੂਲਾ ਸ ਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸਿ ਾਮਪੁਰ ਚੇਲੇਵਾਲਾ, ਡਿੱ ਲਾ ਚਿੰਦ ਸ ਿੰਘ, ਬੋਹੜੂ,
ਢੋਟ ਆੀਂ, ਸਿ ਾਮ ਦੇਵਾ ਸ ਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਸਦ ਸ ਲਹ ਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦੇ ਿ। ਕਾਫ਼ ਦੇਰ ਤਿੱਕ ਭਾਈ ਝਿੱਬਰ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਇਿੰਤ ਾਰ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਥਾ 19 ਫਰਵਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਅਰਦਾ ਾ ੋਧ ਕੇ ਚਿੱਲ ਸਪਆ। ਰ ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਜਥੇ ਦ ਸਗਣਤ 200 ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ। ਉ ੇ ਮੇਂ ਭਾਈ
ਵਸਰਆਮ ਸ ਿੰਘ, ਕਮੇਟ ਵਿੱਲੋਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵ ਕਰਿ ਦ ੂਚਿਾ ਲੈ ਕੇ ਉਿੱਥੇ ਪਹੁਿੰਚ ਗਏ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਟਸਹਲ ਸ ਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸ ਿੰਘਾੀਂ ਿੇ
ਸਕਹਾ ਸਕ ਅਰਦਾ ਾ ੋਸਧਆ ਜਾ ਚੁਿੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹ ਦ ਆੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਆੀਂ ਪੈਣ, ਵਾਪ ਿਹ ੀਂ ਮੁਸੜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥਾ ਜੈਕਾਰੇ
ਛਿੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਿਿਕਾਣਾ ਾਸਹਬ ਵਿੱਲ ਚਿੱਲ ਸਪਆ। ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ ਿ ਦ ਕ ਪੁਿੱਜਾ ਤਾੀਂ ਪਾਲ ਸ ਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰ ਿੇ ਜਥੇ ਿੂਿੰ
ੀਂ ਸਿਸ਼ਸਚਤ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਈ
ਦਿੱਸ ਆ ਸਕ ਮਹਿੰਤ ਕਤਲੇ ਆਮ ਕਰਿ ਲਈ ਪੂਰ ਸਤਆਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਾਹਮਣੇ ਿ ਰ ਆਉਦ
ਧਾਰੋਵਾਲ ਸ ਿੱਖਾੀਂ ਦ ਅਣਖ ਿੂਿੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿਹ ੀਂ ਿ। ਜਥਾ ਜੈਕਾਰੇ ਛਿੱਡਦਾ ਹੋਇਆ 6 ਵਜੇ ਵੇਰੇ ਗੁ ਰੂ ਘਰ ਅਿੰਦਰ
ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਗਆ।
ਰੋਵਰ ਸਵਿੱਚ ਇਸ਼ਿਾਿ ਕਰਿ ਉਪਰਿੰਤ ਜਥਾ ਦਰਬਾਰ ਾਸਹਬ ਸਵਿੱਚ ਜ ਸਗਆ। ਕੁਝ ਸ ਿੰਘ ਦਰਸ਼ਿ ਸਡਉੜ ਸਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ
ਲਛਮਣ ਸ ਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਗੁ ਰੂ ਗਰਿੰਥ ਾਸਹਬ ਦ ਤਾਸਬਆ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਰ ਦ ੇਵਾ ਕਰਿ ਲਿੱ ਗੇ। ਿੰਗਤ ਸ਼ਾੀਂਤ ਿਾਲ ਸਤਿਾਮ ਵਸਹਗੁ ਰੂ
ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹ । ਅ ਲ ਸਵਿੱਚ ਮਹਿੰਤ ਿੂਿੰ ਜਥੇ ਦੇ ਚਿੰਦਰਕੋਟ ਪੁਿੱਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਗਤ ਸਵਧ ਦ ਼ਿਬਰ ਸਮਲ ਰਹ । ਮਹਿੰਤ ਿੇ
ਰਾਤ ਹ ਗੁ ਿੰਸਡਆੀਂ ਦ ਆੀਂ ਸਡਊਟ ਆੀਂ ਲਾ ਸਦਿੱਤ ਆੀਂ ਿ। ਉ ਿੇ ਮੁਿੱਖ ਦਵਾਰ ਬਿੰਦ ਕਰ ਕੇ ਛਿੱਤਾੀਂ ਤੋਂ ਗੋਲਾਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦਿੱਤ । ਗੋਲ ਆੀਂ
ਕਾਰਿ 26 ਸ ਿੰਘ ਸਵਹੜੇ ਅਤੇ 60 ਦਰਬਾਰ ਾਸਹਬ ਅਿੰਦਰ ਸ਼ਹ ਦ ਹੋ ਗਏ। ਇ ਸਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਤ ਿੇ ਗੁ ਿੰਸਡਆੀਂ ਮੇਤ ਤਲਵਾਰਾੀਂ ਤੇ ਗਿੰਡਾ ੇ
ੂਤ ਕੇ ਸਹਕਦੇ ਹੋਏ ਸ ਿੰਘਾੀਂ ਿੂਿੰ ਟੁਕ
ਿੱ ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ। ਗੋਲ ਆੀਂ ਦ ਅਵਾ
ੁਣ ਕੇ ਿ ਦ ਕ ਹ ਉਿੱਤਮ ਸ ਿੰਘ ਦ ਫੈਕਟਰ ਸਵਿੱਚ ਬੈਠੇ
ਭਾਈ ਦਲ ਪ ਸ ਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਵਸਰਆਮ ਸ ਿੰਘ ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਲ ਭਿੱਜੇ। ਮਹਿੰਤ ਿੇ ਭਾਈ ਦਲ ਪ ਸ ਿੰਘ ਿੂਿੰ ਼ਿੁਦ ਸਪ ਤੌਲ ਦ ਗੋਲ ਮਾਰ ਤੇ
ਉ ਦੇ ਗੁ ਿੰਸਡਆੀਂ ਿੇ ਭਾਈ ਵਸਰਆਮ ਸ ਿੰਘ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਸਦਿੱਤੇ। ਦੋਵਾੀਂ ਦ ਆੀਂ ਲਾਸ਼ਾੀਂ ਵ ਅਿੱਗ ਸਵਿੱਚ ੁਿੱਟ ਸਦਿੱਤ ਆੀਂ ਗਈਆੀਂ। ਪਸਵਿੱਤਰ
ਥਾਿ ਸ਼ਹ ਦਾੀਂ ਦੇ ਼ਿੂਿ ਿਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਸਗਆ। ਗੁ ਰੂ ਗਰਿੰਥ ਾਸਹਬ ਜ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵਿੱਚ ਵ ਕਈ ਗੋਲ ਆੀਂ ਲਿੱ ਗ ਆੀਂ। ਭਾਈ ਧਾਰੋਵਾਲ ਿੂਿੰ
ਗੋਲ ਿਾਲ ਼ਿਮ ਹੋਏ ਿੂਿੰ ਜਿੰਡ ਦੇ ਦਰ਼ਿਤ ਿਾਲ ਪੁਿੱਠਾ ਟਿੰਗ ਕੇ ਅਿੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸ ਿੰਦਾ ਾੜ ਸਦਿੱਤਾ ਸਗਆ। ਜਦ ਤਿੱਕ ਪੁਲ ਅਤੇ ਲੋ ਕ
ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ ਾਸਹਬ ਪਹੁਿੰਚੇ, ਾਰੇ ਸ ਿੰਘ ਭ ਮ ਹੋ ਚੁਿੱਕੇ ਿ।
ਵੇਰੇ ਵਾ ਿੌਂ ਉਿੱਤਮ ਸ ਿੰਘ ਿੇ ਕਰਮ ਸ ਿੰਘ ਟੇਸ਼ਿ ਮਾ ਟਰ, ਿਿਕਾਣਾ ਾਸਹਬ ਰਾਹ ੀਂ ਗਵਰਿਰ ਪਿੰਜਾਬ, ਕਸਮਸ਼ਿਰ ਲਾਹੌਰ, ਸਡਪਟ
ਕਸਮਸ਼ਿਰ, ਐਿੱ .ਪ . ਅਤੇ ਮੁਿੱਖ ਸ ਿੱਖ ਿੰ ਥਾਵਾੀਂ ਿੂਿੰ ਟੈਲ ਗਰਾਮ ਰਾਹ ੀਂ ੂਸਚਤ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਣ ’ਤੇ ਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਵਿੱਚ ਹਾਹਕਾਰ ਮਿੱਚ
ਗਈ। ਾਰੇ ਪਿੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ ਿੱਖ ਵਹ ਰਾੀਂ ਘਿੱਤ ਕੇ ਿਿਕਾਣਾ ਾਸਹਬ ਿੂਿੰ ਚਿੱਲ ਪਏ। ਸਡਪਟ ਕਸਮਸ਼ਿਰ ਕਰ ਬ ਾਢੇ 12 ਵਜੇ ਦੁਪਸਹਰ ਤੇ
ਕਸਮਸ਼ਿਰ ਸਕਿੰਗ ਰਾਤ ਾਢੇ 9 ਵਜੇ ਪਹੁਿੰਚ ਗਏ। ਸ਼ਸਹਰ ਿੂਿੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ ਸਗਆ। ਮਹਿੰਤ ਅਤੇ ਉ ਦੇ 30-35 ਗੁ ਿੰਡੇ
ਸਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। 21 ਤਾਰ ਕ ਿੂਿੰ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸ ਿੰਘ ਝਿੱਬਰ ਕਰ ਬ 2 ਹ ਾਰ ਸ ਿੰਘਾੀਂ ਦੇ ਜਥੇ ਮੇਤ ਿਿਕਾਣਾ ਾਸਹਬ ਪਹੁਿੰਚ
ਗਏ। ਭਾਈ ਝਿੱਬਰ ਿੂਿੰ ਦਿੱਸ ਆ ਸਗਆ ਸਕ ਜੇ ਸ਼ਸਹਰ ਅਿੰਦਰ ਆਉਣ ਦ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕ ਤ ਤਾੀਂ ਗੋਲ ਮਾਰ ਸਦਿੱਤ ਜਾਵੇਗ । ਪਰ ਿੰਗਤ ਦੇ ਜੋਸ਼
ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਸਮਸ਼ਿਰ ਿੇ 22 ਫਰਵਰ ਿੂਿੰ ਗੁ ਰਦੁਆਰੇ ਦ ਆੀਂ ਚਾਬ ਆੀਂ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸ ਿੰਘ ਝਿੱਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਦਿੱਤ ਆੀਂ। 22 ਫਰਵਰ
ਿੂਿੰ ਾਢੇ 7 ਵਜੇ ਪੂਰਿ ਗੁ ਰ ਮਸਰਆਦਾ ਿਾਲ ਜਥੇ ਦੇ ਸ ਿੰਘਾੀਂ ਦੇ ਅਿੰਗਾੀਂ ਦਾ ਅਿੰਸਤਮ ਿੰ ਕਾਰ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ ਸਗਆ। ਰਕਾਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇ
ਾਕੇ ਸਵਿੱਚ 86 ਸ ਿੱਖਾੀਂ ਦੇ ਸ਼ਹ ਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸ ਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਕਾਲ ਲੇ ਖਕਾੀਂ ਮੁਤਾਬਕ 150 ਸ ਿੰਘ ਸ਼ਹ ਦ ਹੋਏ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਗਏ
ਇਿੰ ਪੈਕਟਰ ਬਚਿ ਸ ਿੰਘ ਿੇ ਸ਼ਹ ਦਾੀਂ ਦ ਸਗਣਤ 156 ਦਿੱ ਹੈ।
ਇ ਅਣਮਿੁਿੱ ਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਤੋਂ ਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਰਾਿ ਰਸਹ ਸਗਆ। ਵਿੱਡੇ ਕੌਮ ਲ ਡਰ ਿਿਕਾਣਾ ਾਸਹਬ ਪਹੁਿੰਚੇ। ਪਿੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਿਰ
ਐਡਵਰਡ ਮੈਕਲਾਗਿ ਵ 22 ਫਰਵਰ ਿੂਿੰ ਿਿਕਾਣਾ ਾਸਹਬ ਪੁਿੱਜਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾੀਂਧ ਮੁ ਸਲਮ ਲ ਡਰਾੀਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਦ
ਅਲ ਮੇਤ 3 ਮਾਰਚ ਿੂਿੰ ਿਿਕਾਣਾ ਾਸਹਬ ਆਏ। ਉਿਹਾੀਂ ਿੇ ਅਿੰਗਰੇ
ਰਕਾਰ ਦ ਕਰੜ ਆਲੋ ਚਿਾ ਕ ਤ । ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲ ਪ ਸ ਿੰਘ
ਦ ਬੇਟ ਬਿੰਬਾ ਦਲ ਪ ਸ ਿੰਘ ਵ ਸ਼ਰਧਾੀਂਜਲ ਭੇਂਟ ਕ ਤ । 5 ਅਪਰੈਲ 1921 ਿੂਿੰ ਮਹਿੰਤ ਿਰਾਇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਾਥ ਆੀਂ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਿੱਦਮਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ੈਸ਼ਿ ਕੋਰਟ ਿੇ 12 ਅਕਤੂ ਬਰ 1921 ਿੂਿੰ ਿਰਾਇਣ ਦਾ ਤੇ 7 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਆੀਂ ਿੂਿੰ ਫਾੀਂ , 8 ਿੂਿੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, 16 ਿੂਿੰ 7 ਾਲ ਦ
ਕੈਦ ਅਤੇ ਬਾਕ ਆੀਂ ਿੂਿੰ ਬਰ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ। ਮਹਿੰਤ ਵਿੱਲੋਂ ਇ ਫ਼ੈ ਲੇ ਸ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਵਿੱਚ ਅਪ ਲ ਕਰਿ ਉਪਰਿੰਤ ਲਾਹੌਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿੇ 3 ਮਾਰਚ 1922 ਿੂਿੰ ਮਹਿੰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁ ਿੰਸਡਆੀਂ ਦ ਫਾੀਂ ਦ
ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਦਿੱਤ । 3 ਗੁ ਿੰਸਡਆੀਂ ਿੂਿੰ 7-7
ਾਲ ਤੇ ਬਾਕ ਾਰੇ ਬਰ ਕਰ ਸਦਿੱਤੇ।
ਿਿਕਾਣਾ ਾਸਹਬ ਦੇ ਸ਼ਹ ਦਾੀਂ ਿੂਿੰ ਪਿੰਥ ਿੇ ਭਾਰ ਮਾਣ ਿਮਾਿ ਸਦਿੱਤਾ। ਉਿਹਾੀਂ ਦਾ ਿਾਮ ਅਰਦਾ ਸਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕ ਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਹਰ ਸ ਿੱਖ
ੀਂ ਾ ਹੈ। ਗੁ ਰਦੁਆਰਾ ਜਿਮ ਅ ਥਿ ਿਿਕਾਣਾ ਾਸਹਬ ਸਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵ ਉਹ ਹਸਥਆਰ ਅਤੇ
ਅਰਦਾ ਵੇਲੇ ਉਿਹਾੀਂ ਅਿੱਗੇ
ਝੁਕਾਉਦ
ਪਿੱਥਰ ਮੌਜੂਦ ਹਿ ਸਜਿਹਾੀਂ ’ਤੇ ਰਿੱਖ ਕੇ ਸ ਿੱਖਾੀਂ ਿੂਿੰ ਟੁਿੱਸਕਆ ਸਗਆ । ਅਜੇ ਤਿੱਕ ਇਿਹਾੀਂ ਹਸਥਆਰਾੀਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹ ਦਾੀਂ ਦਾ ਼ਿੂਿ ਅਤੇ ੁਿੱਕੇ ਮਾ ਦੇ
ਟੁਕੜੇ ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਹਿ।
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