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ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸ ਿੰਘ 
 
 ਮਰੀ:  

ਵੀਹਵੀ ਾਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੁਰ ੂਤਵਚ ਪ੍ੰਜਾਬੀਆਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਟ ਤਸੱਖਾਾਂ ਤਵੱਚ ਤਵਦੇਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰਝੁਾਨ ਬਣਨਾ ਸੁਰ ੂ

ਹੋ ਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਝੁਾਨ ਤਵਸੇਸ ਿੌਰ ਿੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਹੋ ਤਰਹਾ ਸੀ। ਤਕਉਤਕ ਦੱਖਣ-ਪ੍ੂਰਬੀ 

ਏਸੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਾਂ ਅਿੇ ਟਾਪ੍ੂਆਾਂ ਤਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਿੇ ਪ੍ੰਜਾਬੀਆ ਨੰੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਿੇ ਆਉਣ 

ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਤਫਰਾਾਂ ਅਿੇ ਮਲਾਹਾ ਿੋਂ ਇਸ ਿੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਮਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਿੇ ਕੇਨੈਡਾ ਤਵੱਚ 

ਮਜਦਰੂਾਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਿੇ ਮਜਦਰੂੀ ਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਵੀ ਕਨੇਡਾ ਅਿੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤਵੱਚ ਦੱਖਣ-ਪ੍ੂਰਬੀ 

ਏਸੀਆਾਂ ਮੁਲਕਾ ਨਾਲੋ ਲਿਭਿ 10 ਿੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਤਮਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਪ੍ਰੋਕਿ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਦੱਖਣ ਪੂ੍ਰਬ 

ਏਸੀਆਾਂ ਟਾਪ੍ੂਆ ਤਵਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਏ ਹੋਏ ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਭਾਰਿੀ ਲੋਕ ਇਥੋ ਆਪ੍ਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ 

ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਿੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਾਂ ਵੱਲ ਨੰੂ ਜਾਣਾ ਸੁਰ ੂ ਹੋ ਿਏ।ਇਹਨਾਾਂ ਤਵੱਚ ਅਤਜਹੀ 

ਕਾਫੀ ਸੰਤਖਆ ਤਵੱਚ ਭਾਰਿੀ ਸਨ ਜੋ ਇਹਨਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਤਵੱਚ ਫੌਜ਼ ਤਵੱਚ ਵੀ ਨੋਕਰੀ ਕਰ ਰਹ ੇਸਨ।ਬਾਅਦ ਤਵਚ 

ਇਹਨਾਾਂ ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤਰਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਾਂ ਅਿੇ ਤਰਸਿੇਦਾਰਾ ਨੰੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੁਰ ੂਕਰ 

ਤਦੱਿਾ।  
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ਵੀਹਵੀ ਾਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੁਰ ੂ ਤਵਚ ਪ੍ੰਜਾਬੀਆਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਟ ਤਸੱਖਾਾਂ ਤਵੱਚ ਤਵਦੇਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰਝੁਾਨ 

ਬਣਨਾ ਸੁਰ ੂਹ ੋਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਝੁਾਨ ਤਵਸੇਸ ਿੌਰ ਿੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਹੋ ਤਰਹਾ ਸੀ। 

ਤਕਉਤਕ ਦੱਖਣ-ਪ੍ੂਰਬੀ ਏਸੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਾਂ ਅਿੇ ਟਾਪ੍ੂਆਾਂ ਤਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇ

ਭਾਰਿੀਆਾਂੇੇਪ੍ੰਜਾਬੀਆ ਨੰੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਿੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਤਫਰਾਾਂ ਅਿ ੇਮਲਾਹਾ ਿੋਂ ਇਸ ਿੱਲ 

ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਮਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਿੇ ਕੇਨੈਡਾ ਤਵੱਚ ਮਜਦਰੂਾਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਿੇ 

ਮਜਦਰੂੀ ਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਵੀ ਕਨੇਡਾ ਅਿ ੇਅਮਰੀਕਾ ਤਵੱਚ ਦੱਖਣ-ਪ੍ੂਰਬੀ ਏਸੀਆਾਂ ਮੁਲਕਾ ਨਾਲੋ 

ਲਿਭਿ 10 ਿੁਣਾ ਵਧੇਰ ੇ ਤਮਲਦੀ ਹੈ1 ਸੋ ਉਪ੍ਰੋਕਿ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਪ੍ੂਰਬ ਏਸੀਆਾਂ 

ਟਾਪ੍ੂਆ ਤਵਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਏ ਹੋਏ ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਭਾਰਿੀ ਲੋਕ ਇਥੋ ਆਪ੍ਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ 

ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਿ ੇਆਸਟਰੇਲੀਆਾਂ ਵੱਲ ਨੰੂ ਜਾਣਾ ਸੁਰ ੂਹੋ ਿਏ।ਇਹਨਾਾਂ ਤਵੱਚ 

ਅਤਜਹੀ ਕਾਫੀ ਸੰਤਖਆ ਤਵੱਚ ਭਾਰਿੀ ਸਨ ਜੋ ਇਹਨਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਤਵੱਚ ਫੌਜ਼ ਤਵੱਚ ਵੀ ਨੋਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 

ਸਨ।2 ਬਾਅਦ ਤਵਚ ਇਹਨਾਾਂ ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਤਰਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਾਂ ਅਿੇ ਤਰਸਿੇਦਾਰਾ ਨੰੂ ਵੀ 

ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੁਰ ੂਕਰ ਤਦੱਿਾ। 

1903 ਿੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਿ ੇਕਨੇਡਾ ਤਵਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਅਿ ੇਪ੍ੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦੀ ਤਿਣਿੀ 

ਭਾਵ ੇਘੱਟ ਸੀ ਪ੍ਰ 1906 ਿੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਣਿੀ ਲਿਾਿਾਰ ਵੱਧਣ ਲੱਿੀ।3 1912 ਦੇ ਅਖੀਰ 

ਿੱਕ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਤਵੱਚ ਲਿਭਿ 20,000 ਭਾਰਿੀ ਅਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਿ ੇਇਹਨਾ ਭਾਰਿੀਆਾਂ 
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ਤਵਚੋ ਵਧੇਰ ੇ ਤਿਣਿੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀਆਾਂ ਦੀ ਸੀ।ਇਹਨਾਾਂ ਪ੍ੰਜਾਬੀਆਾਂ 

ਤਵੱਚ ਵੱਡੀ ਤਿਣਿੀ ਪ੍ੇਂਡੂ ਤਕਸਾਨ, ਦਸਿਕਾਰ ਅਿ ੇਸਾਬਕਾ 

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਫੌਜ਼ੀ ਸਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਿਾਤਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤਵਚ 

ਿਏ ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਤਵਚੋ 99 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸੀ ਪ੍ਰ ਇਹਨਾਾਂ 

ਤਵਚੋ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸਨ।4 ਕਨੇਡਾ ਿੇ ਅਮਰੀਕਾ 

ਪ੍ਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾ ਭਾਰਿੀਆਾਂੇੇ ਪ੍ੰਜਾਬੀਆਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਲੱਭਣ 

ਤਵੱਚ ਤਜਆਦਾ ਮੁਸਤਕਲਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਾ 

ਤਪ੍ਆ।ਸਿ ੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪ੍ਣੀ ਯੋਿਿਾ 

ਮੁਿਾਤਬਕ ਕੰਮ ਤਮਲਦਾ ਤਰਹਾ ਸੀ। ਤਕਉਤਕ ਇਸ ਸਮੇ ਕੈਨੇਡਾ 

ਿੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ੱਛਮ ਵਾਲਾ ਤਹੱਸਾ ਆਬਾਦ ਕੀਿਾ ਜਾ ਤਰਹਾ 

ਸੀ ਭਾਵ ਜੰਿਲਾਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਸਣ ਯੋਿ ਿ ੇਖੇਿੀਬਾੜੀ 

ਲਈ ਜਮੀਨ ਨੰੂ ਵਾਹੀ ਯੋਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਤਰਹਾ ਸੀ ਤਜਸ ਦ ੇ

ਲਈ ਮਜਦਰੂਾਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਸੀ।ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਤਸੱਖ ਇਸ ਕੰਮ 

ਲਈ ਕਾਫੀ ਤਨਪ੍ੁੰਨ ਸਨ ਅਿ ੇਘੱਟ ਤਸੱਤਖਅਿ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦੂ 

ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰਜੁਿਾਰ ਉਪ੍ਲੱਬਧ ਹੋਇਆ।ਸੋ ਇਹ ਰਜ਼ੁਿਾਰ 

ਪ੍ੰਜਾਬੀਆਾਂੇੇਭਾਰਿੀਆਾਂ ਲਈ ਕੁਸਲਿਾ ਮੁਿਾਤਬਕ ਸਹੀ 

ਸਾਤਬਿ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀਆਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਦੇਸਾਾਂ ਦੇ 

ਪ੍ੱਛਮੀ ਤਹੱਸੇ ਤਵੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਿੇ ਰਤਹਣਾ ਤਜਆਦਾ 

ਪ੍ਸੰਦ ਕੀਿਾ ਿੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਜਵੇ ਤਕ ਜੰਿਲਾ ਨੰੂ 

ਕੱਟਣਾ, ਸੜਕਾਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆ,ਰੇਲ ਦੀਆ ਲਾਇਨਾਾਂ 

ਤਵਛਾਉਣੀਆਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਪ੍ੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਖੇਿੀਯੋਿ ਬਣਾਉਣਾ 

ਆਤਦ ਕੰਮਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰੀ ਤਮਹਨਿ ਨਾਲ ਕੀਿਾ।ਇਸ ਖੇਿਰ ਤਵੱਚ 

ਭਾਰਿੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਿੇ ਜਾਪ੍ਾਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾ 

ਕੰਮਾ ਤਵੱਚ ਲੱਿੇ ਹੋਏ ਸਨ।5 ਪ੍ੰਜਾਬੀਆ ਦੀ ਤਮਹਨਿ ਸਦਕਾ 

ਹੀ ਉਥੋ ਦੀਆਾਂ ਅੰਿਰੇਜ਼ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਮਜਦਰੂਾਾਂ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਤਵਚ 

ਪ੍ੰਜਾਬੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਭ ਿੋ ਤਜਆਦਾ ਪ੍ਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਿ ਿਈਆਾਂ 

ਸਨ। ਸੋ ਇਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ੰਜਾਬੀਆਾਂ ਕੋਲ ਮਜਦਰੂੀ ਦੇ ਕੰਮ 

ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀ ਸੀ। 
ਪ੍ਰ ਤਕਉਤਕ ਭਾਰਿ ਿੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪ੍ੜੇ 

ਤਲਖ ੇ ਅਿੇ ਿਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਤਰਿ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਵਕਤਸਿ ਿੇ ਉਦਯੋਿੀਕਰਨ ਜਾ ਸਥਾਤਪ੍ਿ 

ਉਦਯੋਿਾਾਂ ਵਾਲੇ ਤਹੱਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਕਉਤਕ ਉਥੱੇ ਦ ੇ

ਕਾਰਖਾਤਨਆਾਂ ਤਵੱਚ ਲੱਿੀਆਾਂ ਮਸੀਨਾਾਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਾਂ 

ਦੇ ਵੱਸ ਤਵਚ ਨਹੀ ਸੀ। ਦਜੂੇ ਪ੍ਾਸੇ ਨਵੀਆਾਂ ਜਮੀਨਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣਾ 

ਬਣਾਉਣ ਤਵੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ।6 ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ੱਛਮੀ 

ਤਹੱਸੇ ਤਵਚ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਮਜਦਰੂਾਾਂ ਦੀ ਮੰਿ ਸਭ ਿੋ ਵਧੇਰ ੇ

ਸੀ।ਰਜੁਿਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿੀ ਿੇ ਮਜਦਰੂਾਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਿ ਨੇ 

ਪ੍ੰਜਾਬੀਆਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਾਂ ਮੁਲਕਾਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਿਸਾਤਹਿ 

ਕੀਿਾ।ਇਸੇ ਦਾ ਤਸੱਟਾ ਸੀ ਤਕ ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਤਪ੍ੰਡਾਾਂ ਤਵਚ ਰਤਹਣ 

ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਤਦ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਾਂ ਮੁਲਕਾ 

ਤਵੱਚ ਪ੍ਹੁੰਚਣੇ ਸੁਰ ੂ ਹੋ ਿਏ। ਆਪ੍ਣੀ ਸਖਿ ਤਮਹਨਿ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਇਥੇ ਆਬਾਦ ਿੇ ਖੁਸਹਾਲ ਵੀ ਹੋ ਿਏ ਸਨ।7 

ਕਈ ਤਕਸਾਨਾਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਾਂ 

ਸਨ ਅਿ ੇਕਈਆਾਂ ਨੇ ਜਮੀਨਾਾਂ ਠੇਕੇ ਿੇ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਏ 

ਿੇ ਖੇਿੀ ਕਰਨ ਲੱਿੇ ਸਨ। ਤਕਸਾਨੀ ਤਪ੍ਛੋਕੜ ਤਵਚੋ ਆਉਣ 

ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਥੇ ਖੇਿੀ ਦ ੇਕੰਮ ਤਵਚ ਛੇਿੀ ਹੀ ਸਫਲ 8 ਹੋ ਿਏ 

ਸਨ।ਪ੍ਰੰਿੂ ਖੁਸਹਾਲ ਿੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ੰਜਾਬੀਆਾਂ 

ਨੰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਿੇ ਕਨੇਡਾ ਦ ੇ ਸਮਾਜ ਤਵੱਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ 

ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀ ਤਮਲਦਾ ਸੀ ਸਿ ੋ ਅੰਿਰਜ਼ੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ 

ਬੇਇੱਜ਼ਿੀ ਕਰਦੇ ਿੇ ਿੁਲਾਮੀ ਦੇ ਿਾਅਨੇ ਤਦੰਦੇ ਰਤਹੰਦੇ ਸਨ। 

ਜੇਕਰ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਅੰਿਰੇਜਾਾਂ ਦ ੇਅਤਜਹੇ ਵਿੀਰ ੇਦੀ ਤ ਸਕਾਇਿ ਵੀ 

ਕਰਦ ੇਸਨ ਿਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।9 ਹੌਲੀ-

ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਤਵੱਚ ਰਤਹ ਰਹ ੇਭਾਰਿੀਆਾਂ ਨੰੂ ਅਪ੍ਣੇ ਨਾਲ 

ਹੋ ਰਹ ੇਅਪ੍ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਿਾ ਤਕ ਜਦ 

ਿੱਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ ਭਾਰਿ ਨੰੂ ਅੰਿਰੇਜਾਾਂ ਿੋ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀ 

ਕਰਵਾ ਲਾਂੇੈਦੇ ਉਦੋਂ ਿੱਕ ਇਹਨਾਾਂ ਦੇਸਾ ਤਵੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ 

ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਤਖਆ ਜਾਵੇਿਾ, ਸੋ 

ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਦੇ ਮਨਾਾਂ ਅੰਦਰ ਹਣੁ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਜਬਾ ਜਾਿ ਤਪ੍ਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਾਂ 

ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਿੇ ਤਵਦੇਸਾਾਂ ਤਵਚ ਵੱਸਦ ੇ

ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਨੰੂ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਨ 

1911 ਤਵੱਚ ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਭਾੇੇ ਪ੍ਾਰਟੀ ਜਾਾਂ ਸੰਸਥਾ 

ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ10 ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦ ੇਲਈ 1912 

ਤਵੱਚ ਪ੍ੋਰਟਲਾਂੇੈਡ ਤਵਖ ੇਅਮਰੀਕਾ ਤਵਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਦਾ 

ਇਕੱਠ ਕੀਿਾ ਤਿਆ। ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਇਹਨਾਾਂ ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਨੇ ਵੱਧ 

ਚੜ ਦ ੇ ਤਹੱਸਾ ਤਲਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਤਵੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਿੀ ਨਾਲ 

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ ਤਿਆ ਤਕ ਤਹੰਦਸੁਿਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਆਫ 

ਪ੍ੈਸੇਤਫਕ ਕੋਸਟ ਨਾਾਂ 11 ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਿੇ 

ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ ਤਿਆ ਤਕ ਜਦੋਂ ਿੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ 

ਅਪ੍ਣੀ ਤਕਸੇ ਇਮਾਰਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਿਕੱ 

ਪ੍ੋਰਟਲੱੇੈਡ ਤਵਚ ਿਿੀਤਵਧੀਆਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਿ ੇਬੈਠਕਾਾਂ 

ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਕਸੇ ਤਕਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਿ ਤਵਚ ਹੀ ਦਫਿਰ 

ਖੋਤਲਆ ਜਾਵੇ। ਇਕੱਠ ਤਵਚ ਸਾਤਮਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਨੇ 

ਸਰਵ ਸੰਮਿੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਿਠਨ 

ਕੀਿਾ। ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਤਸੰਘ ਭਕਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ) ਿੁਰ ੂ

ਦੱਿ ਕੁਮਾਰ(ਜਨਰਲ ਸਕੱਿਰ) ਪ੍ੰਤਡਿ ਕਾਾਂਸੀ ਰਾਮ (ਖਜ਼ਾਨਚੀ) 

ਚਤੁਣਆ ਤਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹਾਂੇੋਦ ਤਵਚ ਆ ਜਾਣ ਿੋ ਬਾਅਦ 

ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਅਿ ੇ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪ੍ੀ ਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ 

ਸਤਹਰਾਾਂ, ਤਜਥੇ ਵੀ ਭਾਰਿੀ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆ ਬਰਾਾਂਚਾਾਂ 

ਖੋਲੀਆਾਂ ਿਈਆ। ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿੀ 

ਲਈ ਚੇਿਨਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੰਦਸੁਿਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਉਰਦ ੂ

ਸਪ੍ਿਾਤਹਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੁਰ ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ 

ਤਿਆ।ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੇਿਾਵਾਾਂ ਦੇ ਮੁਿਾਤਬਕ ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਤਵੱਚ 

ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਤਚੰਿਾਰੀ ਜਲਾਉਣ ਤਵੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤਹਮ 



 

~ 394 ~ 

International Journal of Applied Research 
 

ਭੂਤਮਕਾ ਤਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀ ਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 

ਤਵਚਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ 

ਤਿਆ। ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ੋ ਮਕਸਦ ਰੱਤਖਆ ਤਿਆ ਤਕ 

ਤਵਦੇਸਾ ਤਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਨੰੂ ਤਹੰਦਸੁਿਾਨ ਦੀ ਆਜਾਦੀ 

ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਤਲਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਿਾ। 

ਪ੍ਰੰਿੂ ਕੁਝ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਿੁਰ ੂ ਦੱਿ ਬੀਮਾਰ ਹ ੋ

ਤਿਆ।ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਿਰ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਾਂ ਅਿਲੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਕੁਝ ਠੰਡੀਆਾਂ ਪ੍ੈ 

ਿਈਆਾਂ ਅਿ ੇਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ੍ ਪ੍ੈ ਤਿਆ।12 

ਪ੍ੋਰਟਲੈਂਡ ਤਵਖੇ ਲਾਲਾ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਧੂਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ 

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰ ੂ ਹੋ ਤਿਆ। ਲਾਲਾ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨੇ 

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਤਸੰਘ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਤਦੱਿੀ ਤਕ 

ਕੈਲੋਫੋਰਨੀਆਾਂ ਤਵਚ ਪ੍ਤਹਲਾਾਂ ਹੀ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਤਖਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤਵਸਾਖਾ ਤਸੰਘ, 

ਜਵਾਲਾ ਤਸੰਘ, ਲਾਲਾ ਹਰਤਦਆਲ, ਸੰਿੋਖ ਤਸੰਘ, ਰਪੂ੍ ਤਸੰਘ, 

ਕਰਿਾਰ ਤਸੰਘ ਸਰਾਭਾ ਆਤਦ ਭਾਰਿੀ ਤਵਤਦਆਰਥੀਆਾਂ ਤਵੱਚ 

13 ਅੰਿਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤਵਰੁੱਧ ਲਤਹਰ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਯਿਨ ਿੇਜ ਕਰ ਤਦੱਿੇ ਸਨ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ ਤਿਆ ਤਕ 

ਲਾਲਾ ਹਰਤਦਆਲ ਨੰੂ ਪ੍ੋਰਟਲਾਂਡ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ 

ਸੋਤਪ੍ਆ ਜਾਵੇ ਿਾਾਂ ਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਤਬਨਾਾਂ ਤਵਘਨ ਅੱਿ ੇ

ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਮਾਰਚ 1913 

ਨੰੁ ਲਾਲਾ ਹਰਤਦਆਲ ਨੰੂ ਪ੍ੋਰਟਲੈਂਡ ਬੁਲਾਇਆ ਤਿਆ ਅਿੇ 

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ੍ ਤਦੱਿਾ ਤਿਆ।ਲਾਲਾ ਹਰਤਦਆਲ ਦੀ 

ਸਲਾਹ ਿੇ ਹੀ ਭਾਰਿੀਆ ਦੇ ਮਨ ਤਵਚ 1857 ਦੇ ਤਵਦਰੋਹ ਨੰੂ 

ਤਜੰੇ ਦਾ ਰੱਖਣ ਿੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਤਖਲਾਫ ਨਫਰਿ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋ ਲਾਲਾ ਹਰਤਦਆਲ ਦੀ ਸੰਪ੍ਾਦਕੀ ਹੇਠ 

ਿਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹਫਿਾਵਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਕੀਿਾ ਤਿਆ ਅਿ ੇ ਭਾਰਿ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨੰੂ ਵੀ ਿਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ 

ਤਿਆ 14 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1913 ਨੰੂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਤਵਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ 

ਦੀਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਰਾਚਾਾਂ ਦੀ ਮੀਤਟੰਿ ਸੱਦੀ ਿਈ।ਤਜਸ ਤਵੱਚ 

ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ ਤਿਆ ਿਾਾਂ 

ਤਕ ਤਜਆਦਾ ਿੋਂ ਤਜਆਦਾ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਜੋਤੜਆ ਜਾ 

ਸਕੇ।ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਿਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ 

ਤਜਸ ਨਾਲ ਪ੍ੂਰ ੇਭਾਰਿ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਜੋਤੜਆ ਜਾ 

ਸਕੇ। ਤਜਸ ਤਵਚ ਲਾਲਾ ਹਰਤਦਆਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿੇ ਹੀ 

ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਆਫ ਪ੍ੈਸੇਤਫਕ ਕੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇੇੇ 

ਤਹੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਆਫ ਪ੍ੈਸੇਤਫਕ ਕੋਸਟ ਰੱਤਖਆ ਤਿਆ। 

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੱੇ ੈਡ ਕੁਆਟਰ ਸਨਫਰਾਾਂਤਸਸਕੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਤਵਚ 

ਖੋਤਲ੍ਆ ਤਿਆ ਤਜਸਦਾ ਨਾਮ ਯੁਿਾਾਂਿਰ ਆਸਰਮ ਰੱਤਖਆ 

ਤਿਆ। ਿਦਰ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ ਭਾਰਿ ਤਵਚੋਂ ਅੰਿਰੇਜੀ 

ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨਿਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਿ ੇਅਜਾਦੀ 

ਦੇ ਮਹੌਲ ਦੀ ਤਸਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਰੱਤਖਆ ਤਿਆ। 15 ਜਥੇਬੰਦੀ 

ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਤਵਚ 

ਿਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੁ ਰ ੂ ਕੀਿਾ।ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ 

ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਤਵੱਚ ਬਹਿੁ ਹੀ ਲੋਕਤਪ੍ਰਯ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਦੀ 

ਲੋਕਤਪ੍ਰਯਿਾ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੰੂ ਦਜੂੀਆਾਂ ਭਾਰਿੀ 

ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਤਜਵਾਂੇੇ ਤਹੰਦੀ, ਿੁਜਰਾਿੀ, ਮਰਾਠੀ ਆਤਦ ਤਵਚ ਵੀ 

ਕੱਤਢਆ ਤਿਆ। ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, 

ਤਹੰਦਸੁਿਾਨ, ਜਪ੍ਾਨ, ਚੀਨ, ਤਸਘੰਾਪ੍ੁਰ, ਹਾਾਂਿਕਾਾਂਿ ਆਤਦ ਦੇਸਾਾਂ 

ਤਵੱਚ ਵੀ ਭੇਤਜਆ ਤਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪ੍ਰੋਕਿ 

ਦੇਸਾਾਂ ਤਵਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆ ਬਰਾਾਂਚਾਾਂ ਸਥਾਤਪ੍ਿ ਹੋਣ 

ਲੱਿੀਆਾਂ।ਇਸਦੇ ਸਰਿਰਮ ਮੈਬਰਾਾਂ ਦੀ ਤਿਣਿੀ 10 ਹਜਾਰ 

ਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਿਈ ਪ੍ਰ ਇਨਾਾਂ ਤਵਚੋ 90 ਪ੍ਰਿੀਸਿ ਿ ੋ ਤਜਆਦਾ 

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸਨ।16 ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੇਸ ਭਿਿਾਾਂ ਤਵੱਚ 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਤਪ੍ਰਯ ਹੋਇਆ ਤਕ ਅੱਿੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 

ਿੇ ਹੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦਰ ਪ੍ਾਰਟੀ ਪ੍ੈ ਤਿਆ। ਿਦਰ 

ਪ੍ਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਿ ਨੰੂ ਅੰਿਰੇਜਾ ਦੀ ਿੁਲਾਮੀ ਿੋ ਮੁਕਿ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਤਦੱਿੇ।17 ਿਦਰ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦ ੇ

ਨੇਿਾਵਾ ਨੇ ਭਾਰਿ ਤਵਚ ਆਜਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰ 

ਰਹ ੇਕਰਾਿੀਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਬਣਾਇਆ ਅਿ ੇ ਤਵਦੇਸਾਾਂ 

ਤਵਚ ਫਸੇ ਭਾਰਿੀਆ ਨੰੂ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਿੀ ਤਕ ਉਹ ਭਾਰਿ ਆ ਕੇ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਵਚ ਤਹੱਸਾ ਲੈਣ।ਿਦਰ ਪ੍ਾਰਟੀ ਨੇ 

ਘੋਸਣਾ ਕੀਿੀ ਤਕ 1918 ਿੱਕ ਜਰਮਨ ਿੇ ਇੰਿਲੈਡ ਤਵਚਕਾਰ 

ਯੱੁਧ ਸੁਰ ੂ ਹੋ ਜਾਵੇਿਾ। ਅਤਜਹੇ ਹਾਲਾਿ ਤਵਚ ਇੰਿਲੈਡ ਨੰੂ 

ਜਰਮਨ ਅਿ ੇ ਭਾਰਿੀ ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ 

ਲੜਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀ ਹੋਵੇਿਾ। ਪ੍ਰ ਇਹ ਤਵਸਵ ਯੱੁਧ ਿਦਰ 

ਪ੍ਾਰਟੀ ਦ ੇਅਨੁਮਾਨਾਾਂ ਿੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪ੍ਤਹਲਾਾਂ ਹੀ 1914 ਤਵਚ 

ਸੁਰ ੂ ਹੋ ਤਿਆ।ਿਦਰ ਪ੍ਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਾਪ੍ਸ 

ਭਾਰਿ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀਿੀ ਿਈ ਅਪ੍ੀਲ ਅਿੇ ਤਵਸਵ ਯੱੁਧ ਸੁਰ ੂ

ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬਹਿੁ ਸਾਰੇ ਭਾਰਿੀ ਤਵਦੇਸਾਾਂ ਿੋ ਵਾਤਪ੍ਸ ਭਾਰਿ 

ਆ ਿਏ।18 ਅੰਿਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਿਣਿੀ ਤਵੱਚ 

ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਦੇ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਹਿੁ ਡਰ ਿਈ ਸੀ।19 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਿਨ ਿੇਜ਼ 

ਕਰ ਤਦੱਿੇ।ਤਜਸਦੇ ਿਤਹਿ 5 ਸਿੰਬਰ 1914 ਨੰੂ ਇੰਿਲੈਡ 

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਾਸ ਕੀਿਾ ਤਿਆ, ਇਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 

ਿੇ ਅੱਿੇ ਚੱਲ ਕੇ 1915 ਈ. ਤਵਚ ਡੀਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆਾਂ ਐਕਟ 

ਬਣਾਇਆ ਤਿਆ।20 ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਿਤਹਿ ਅੰਿਰੇਜ਼ 

ਸਰਕਾਰ ਤਕਸੇ ਵੀ ਭਾਰਿੀ ਨੰੂ ਤਬਨਾਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਦੱਸ ੇ

ਤਿਰਫਿਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਦ ੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਿੇ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਜਬਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਿੇ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਅਣਤਮੱਥੇ 

ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ ਤਵੱਚ ਬੰਦ ਰੱਤਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੰਿਰੇਜ਼ 
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ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ ਭਾਰਿ ਤਵੱਚ ਉਠੱ ਰਹੀ ਬਿਾਵਿ 

ਨੰੂ ਇਸ ਕਨੰੂਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ। 

1914 ਤਵੱਚ ਪ੍ਤਹਲਾ ਤਵਸਵ ਯੱੁਧ ਸੁਰ ੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਦਰ 

ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਿਰਮ ਜੱਥੇਬੰਦਕਾਾਂ ਅਿ ੇਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੇ 

ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਿ ਦਾ ਭਾਰਿੀ ਰਾਜਨੀਿੀ ਅਿੇ ਿਦਰ ਪ੍ਾਰਟੀ 

ਦੀ ਰਣਨੀਿੀ ਲਈ ਤਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 4 

ਅਿਸਿ 1914 ਨੰੂ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਿਰ ਯੁਿਾਾਂਿਰ 

ਆਸਰਮ ਤਜਹੜਾ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਨਫਰਾਾਂਤਸਸਕੋ ਸਤਹਰ 

ਤਵੱਚ ਸਤਥਿ ਸੀ, ਤਵਖੇ ਮੀਤਟੰਿ ਰੱਖੀ ਿਈ।ਇਸ ਮੀਤਟੰਿ ਤਵੱਚ 

ਯੂਰਪ੍ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸਾਾਂ/ਸਤਹਰਾਾਂ ਤਵੱਚ ਰਤਹ ਰਹ ੇ ਿਦਰ 

ਪ੍ਾਰਟੀ ਦ ੇਵਰਕਰਾਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੇ ਤਹੱਸਾ ਤਲਆ, ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਤਜਵੇਂ 

ਤਕ ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਤਸੰਘ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ, ਊਧਮ ਤਸੰਘ ਕਸਲੇ, 

ਈਸਰ ਤਸੰਘ, ਜਵਾਲਾ ਤਸੰਘ, ਸੰਿ ਤਵਸਾਖਾ ਤਸੰਘ, ਅਰੜੂ 

ਤਸੰਘ, ਸੰਿੋਖ ਤਸੰਘ, ਭਿਵਾਨ ਤਸੰਘ, ਬਰਕਿਉਲੱਾ ਆਤਦ 

ਸਾਤਮਲ ਹੋਏ।21 ਇਸ ਮੀਤਟੰਿ ਤਵੱਚ ਇਹ ਤਵਚਾਤਰਆ ਤਿਆ 

ਤਕ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਿ ਤਵੱਚ ਿਦਰ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀ ਾਂ 

ਹੈ ਪ੍ਰ ਤਫਰ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਹਾਲਾਿ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਤਕਉਾਂਤਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਿ ਦੀ ਅੰਿਰੇਜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਤਹਲੇ 

ਤਵਸਵ ਯੱੁਧ ਤਵੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਜਸ ਕਰਕੇ ਅੰਿਰੇਜੀ 

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋਵੇਿਾ ਤਕ ਇਕ ੋਸਮੇਂ ਭਾਰਿ ਦੀ 

ਬਿਾਵਿ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣਾ ਅਿ ੇ ਤਵਸਵ ਯੱੁਧ ਲੜ੍ਨਾ।22 

ਿਦਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਸੀ ਤਕ ਜੇ ਿਦਰ ਪ੍ਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 

ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਤਬਿੁਲ ਵਜਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਾਂ ਯੂਰਪ੍ ਤਵੱਚੋਂ 

ਵੀ ਇੰਿਲੈਂਡ ਦੇ ਤਵਰੋਧੀ ਦੇਸ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਿਰ੍ਾਾਂ ਦੀ 

ਸਹਾਇਿਾ ਦੇਣਿੇ ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਪ੍ੈਸਾ ਅਿ ੇ ਹਤਥਆਰ ਮੁੱਖ 

ਸਨ।ਦਸੂਰੇ ਪ੍ਾਸੇ ਭਾਰਿ ਤਵੱਚ ਵੀ ਅੰਿਰੇਜਾਾਂ ਦੀ ਫੋਜ਼ ਤਵੱਚ ਕੰਮ 

ਕਰ ਰਹ ੇਭਾਰਿੀ ਫੌਜੀਆਾਂ ਨੰੂ ਅੰਿਰੇਜਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੂਰਪ੍ 

ਜਾਣ ਿੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਤ ਸਸ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇ ਿਾਾਂ ਸਫਲਿਾ ਦੀ ਵਧੇਰ ੇ

ਉਮੀਦ ਸੀ।23 ਭਾਰਿ ਤਵੱਚ ਕਾਾਂਿਰਸ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੀ ਅਿੁਵਾਈ 

1885 ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਵਸਵ ਯੱੁਧ ਿੱਕ ਨਰਮ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਤਵੱਚ ਰਹੀ 

ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਰਮ ਦਲ ਦੀਆਾਂ ਨੀਿੀਆਾਂ ਅਿ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 

ਿਰੀਤਕਆਾਂ ਿੋਂ ਭਾਰਿੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਤਹਮਿ 

ਸਨ।ਤਕਉਾਂਤਕ ਨਰਮ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੰਿਾਲ 

ਨੰੂ ਤਫਰਕਾਪ੍ਰਸਿੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਿੇ ਅੰਿਰੇਜਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਦੋ ਤਹੱਤਸਆਾਂ 

ਤਵੱਚ ਵੰਡ ਤਦੱਿਾ ਤਿਆ ਸੀ ਤਜਸ ਕਾਰਣ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸਨਲ 

ਕਾਾਂਿਰਸ ਦੇ ਿਰਮ ਤਖਆਲੀ ਲੋਕ ਨਰਮ ਦਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਦੇ ਿਰੀਕ ੇਿੋਂ ਅਸੰਿੁਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕ ੇਸਨ ਅਿ ੇਉਹ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ 

ਪ੍ੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।24 ਿਦਰੀਆਾਂ ਨੇ ਓਪ੍ਰੋਕਿ 

ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਤਧਆਨ ਤਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 4 ਅਿਸਿ 1914 

ਨੰੂ ਭਾਰਿ ਤਵੱਚ ਅਜਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਸੁਰ ੂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਕੀਿਾ।25 ਿਦਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਦਨਾਾਂ ਤਵੱਚ ਇਸ 

ਸੰਘਰਸ ਤਵੱਚ ਸਾਤਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਤਵਦੇਸਾਾਂ ਤਵੱਚ ਵੱਸਦ ੇ

ਪ੍ੰਜਾਬੀਆਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੁਰ ੂਕੀਿਾ ਤਿਆ। ਿਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦ ੇ

ਪ੍ਰਚੇ ਮੁੱਫਿ ਵੰਡੇ ਿਏ ਤਜੱਥੇ ਤਜੱਥੇ ਿਦਰ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੀਆਾਂ ਬਰਾਾਂਚਾਾਂ 

ਸਨ।26 ਿਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦ ੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਣ ਤਵਦੇਸਾਾਂ ਤਵੱਚ 

ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਿੀ/ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਤਿਣਿੀ ਤਵੱਚ ਭਾਰਿ 

ਪ੍ਹੁੰਚਣੇ ਸੁਰ ੂਹੋ ਿਏ ਤਜਸ ਕਾਰਣ ਅੰਿਰੇਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਕੁੰਨੀ 

ਹੋਣੀ ਸੁਰ ੂਹੋ ਿਈ।ਇਸ ਮੀਤਟੰਿ ਤਵੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਤਲਆ 

ਤਿਆ ਤਕ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਤਸੰਘ ਭਕਨਾ ਿਦਰੀ ਸਾਥੀਆਾਂ ਨੰੂ 

ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਿ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਿ ੇਉਥੱੇ ਰਤਹ ਕੇ ਿਦਰ ਲਈ 

ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ।ਿਦਰ ਪ੍ਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿ ਦਸੂਰ ੇ

ਅਹਦੁੇਦਾਰਾਾਂ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਪ੍ੰਡਿ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪ੍ਾਠਕ, ਬਾਬ ੂ

ਹਰਨਾਮ ਤਸੰਘ, ਬਰਕਿਉਲੱਾ ਆਤਦ ਸਾਰੇ ਿਦਰ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦੇ 

ਨੇਿਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਿੇ ਬਰਮਾ, ਮਲਾਇਆ, ਤਸੰਘਾਪ੍ੁਰ 

ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਿਾਾਂ ਤਕ ਇਹਨਾਾਂ ਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸਾਹਾਾਂ ਅਿ ੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿੋਂ 

ਭਾਰਿ ਤਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਦਰ ਲਈ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ, 

ਭਾਰਿ ਪ੍ਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਵਉਾਂਿ ਬਣਾਈ ਿਈ।27 ਿਈ ਮੀਤਟਿੰ 

ਤਵੱਚ ਲਏ ਿਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦ ੇ ਵੱਖ ਵੱਖ 

ਸਤਹਰਾਾਂ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਅਿ ੇਸੈਕਰੇਮੈਂਟੋ ਤਵੱਚ 9 ਅਿ ੇ 11 ਅਿਸਿ 

1914 ਨੰੂ ਿਦਰੀ ਨੇਿਾਵਾਾਂ ਨੇ ਜਲਸੇ ਕੀਿ।ੇ ਉਥੱੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ 

ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਨੰੂ ਇੰਨਕਲਾਬੀ ਭਾਸਣਾ ਰਾਹੀ ਾਂ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਮਰੋ ਦ ੇ

ਤਸਧਾਾਂਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਭਾਰਿੀ ਿਦਰ ਤਵੱਚ ਸਾਤਮਲ 

ਹੋਣ ਅਿੇ ਭਾਰਿ ਤਵੱਚੋਂ ਅੰਿਰੇਜੀ ਰਾਜ ਦ ੇਖਾਿਮੇ ਲਈ ਭਾਰਿ 

ਪ੍ਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਦੱਿਾ ਤਿਆ।28 ਿਈ ਅਤਜਹੇ ਭਾਸਣਾਾਂ ਦਾ 

ਅਮਰੀਕਾ ਅਿੇ ਕਨੇਡਾ ਤਵੱਚ ਵੱਸਦ ੇ ਭਾਰਿੀ/ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਾਂ 

ਉਪੱ੍ਰ ਡੰੂਘਾ ਅਸਰ ਤਪ੍ਆ। ਸਾਇਦ ਇਹ ੋ ਕਾਰਣ ਸੀ ਤਕ 

ਿਦਰ ਪ੍ਾਰਟੀ ਨੰੂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਤਵੱਚ ਦਾਨ ਦੇਣਾ 

ਸੁਰ ੂਕਰ ਤਦੱਿਾ। 

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਮਾਿਾਟਾਮਾਰ ੂਜਹਾਜ ਜੋ ਭਾਰਿੀ ਮੁਸਾਤਫਰਾਾਂ ਨੰੂ ਲੈ 

ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਿੀ ਉਪੱ੍ਰ ਪ੍ਹੁੰਤਚਆ ਸੀ ਪ੍ਰ ਦ ੋ

ਮਹੀਨੇ ਲੱਿਭਿ ਕਨੇਡਾ ਬੰਦਰਿਾਹ ਉਪੱ੍ਰ ਖੜ੍ਨ ਦੇ 

ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਸਾਤਫਰਾਾਂ ਨੰੂ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਿੀ ਿੇ ਉਿੱਰਨ ਦੀ 

ਇਜਾਜਿ ਨਾ ਤਦੱਿੀ ਿਈ।ਤਜਸ ਕਾਰਣ ਜਹਾਜ ਤਵੱਚ ਸਵਾਰ 

ਇਹਨਾਾਂ ਮੁਸਾਤਫਰਾਾਂ ਤਵੱਚ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਿ ੇ ਭਾਰਿ ਦੀ 

ਅੰਿਰੇਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੀ ਰੋਹ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ ਤਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ 

23 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨੰੂ ਕਾਮਾਿਾਟਾਮਾਰ ੂ ਜਹਾਜ ਨੰੂ ਵਾਪ੍ਸ 

ਭਾਰਿ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਿਾ।29 ਜਦੋਂ ਿਦਰੀਆਾਂ ਨੰੂ 

ਕਾਮਾਿਾਟਾਮਾਰ ੂਦ ੇਵਾਪ੍ਸ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਿਾ ਲੱਿਾ ਿਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ 

ਇਸੇ ਜਹਾਜ ਰਾਹੀ ਾਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਤਸੰਘ ਭਕਨਾ ਨੰੂ ਭਾਰਿ ਭੇਜਣ 

ਦੀ ਯੋਜਨਾਾਂ ਬਣਾਈ ਤਕਉਾਂਤਕ ਿਦਰੀਆਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਤਕ 

ਸੋਹਣ ਤਸੰਘ ਭਕਨਾ ਭਾਰਿ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜਹਾਜ ਦ ੇ

ਯਾਿਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਿਦਰ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਸਮਝਾਉਣ ਤਵੱਚ 

ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਿੇ ਅਿ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ ਨਾਲ ਭਾਰਿ 

ਪ੍ਹੁੰਚ ਕੇ ਤਮਸਨ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਸਤਹਯੋਿ 

ਤਮਲੇਿਾ।ਕਾਮਾਿਾਟਾਮਾਰ ੂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਿਦਰੀ ਕੁਝ ਹਤਥਆਰ ਵੀ 

ਭਾਰਿ ਪ੍ਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਪ੍ਣੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾਾਂ ਤਵੱਚ 
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ਿਦਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹ ੇ ਤਕਉਾਂਤਕ ਕਨੇਡਾ ਅਿ ੇ ਅਮਰੀਕਾ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੂਫੀਆ ਿੰਿਰ ਿੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਤਸੰਘ 

ਭਕਨਾ ਜਹਾਜ ਤਵੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹ।ੇ30 

ਇਹ ਜਹਾਜ ਦ ੇਵਾਪ੍ਸ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 

ਅਪ੍ਮਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਵਦੇਸਾਾਂ ਤਵੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 

ਭਾਰਿੀਆਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਿੇ ਸੀ।31 ਕੀਿਾ ਕਾਮਾਿਾਟਾਮਾਰ ੂ

ਜਹਾਜ ਦੇ ਮੁਸਾਤਫਰਾਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਿ ਦੀ ਅੰਿਰੇਜੀ 

ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੀ ਨਫਰਿ ਦੀ ਭਾਵਨਾਾਂ ਜੋਰਾਾਂ ਿੇ ਸੀ। ਤਵਦੇਸਾਾਂ ਤਵਚੱ 

ਰਤਹਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਿੀ ਅਪ੍ਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਦਰੁਦਸਾ ਲਈ 

ਭਾਰਿ ਦੀ ਅੰਿਰੇਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਤਜੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਿ ੇ

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਤਕ ਜਦ ਿੱਕ ਭਾਰਿ ਨੰੂ ਅੰਿਰੇਜਾਾਂ ਿੋਂ 

ਅਜਾਦ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਿਰ੍ਾਾਂ 

ਅਪ੍ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਿਾ। ਕਾਮਾਿਾਟਾਮਾਰ ੂ30 ਸਿੰਬਰ 1914 

ਨੰੂ ਕਲਕੱਿਾ ਪ੍ੁੱਜਾ ਿਾਾਂ ਅੰਿਰੇਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿੋਲੀਆਾਂ ਨਾਲ 

ਇਸਦਾ ਸੁਵਾਿਿ ਕੀਿਾ ਤਜਸ ਤਵੱਚ 19 ਯਾਿਰੀ ਮਾਰੇ ਿਏ 

ਅਿ ੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੰੂ ਫੜ੍ ਕੇ ਜੇਲ ਤਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਤਦੱਿਾ 

ਤਿਆ।ਬਾਬਾ ਿੁਰਤਦੱਿ ਤਸੰਘ ਤਜਸਨੇ ਇਹ ਜਹਾਜ ਤਕਰਾਏ ਿੇ 

ਤਲਆ ਸੀ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰਹਾ।32 

ਕਾਮਾਿਾਟਾਮਾਰ ੂ ਦੇ ਪ੍ੁਤਲਸ ਵੱਲੋਂ  ਤਿਰਫਿਾਰ ਕੀਿੇ ਿਏ 

ਯਾਿਰੀਆਾਂ ਿੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਿ ੇਿਏ। ਸਜਾ ਦੇ ਿੌਰ ਿ ੇਕਈਆਾਂ ਨੰੂ 

ਤਪ੍ੰਡਾਾਂ ਤਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਤਦੱਿਾ ਤਿਆ ਕੁਝ ਨੰੂ ਕਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ 

ਸਜਾ ਤਦੱਿੀ ਿਈ।ਮੁਕੱਦਤਮਆਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ 145 ਦੇ ਕਰੀਬ 

ਦੇਸ ਭਿਿਾਾਂ ਨੰੂ ਫਾਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਤਦੱਿੀ ਿਈ।33 

ਕਾਮਾਿਾਟਾਮਾਰ ੂਜਹਾਜ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਕਿੱੁਬਰ 1914 ਨੰੂ 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਿੋਸਾਮਾਰ ੂਨਾਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ ਭਾਰਿੀ ਯਾਿਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਲੈ 

ਕੇ ਕਲਕੱਿਾ ਪ੍ਹੁੰਤਚਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ੁਤਲਸ ਵੱਲੋਂ  ਉਸੇ ਿਰ੍ਾਾਂ 

ਦੀ ਹਤਥਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਿੀ ਿਈ। ਤਕਉਾਂਤਕ ਅੰਿਰੇਜ਼ 

ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਾਂ ਭਾਰਿ ਤਵੱਚ ਉਠੱਣ ਵਾਲੀ 

ਬਿਾਵਿ ਨੰੂ ਦਬਾ ਤਲਆ ਹੈ ਤਕਉਾਂਤਕ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜਾਾਂ ਦ ੇ

ਯਾਿਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਤਿਰਫਿਾਰ ਕਰ ਤਲਆ ਤਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰ ਫੇਰ ਵੀ 

ਿੋਸਾਮਾਰ ੂਜਹਾਜ ਤਵੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸ ਭਿਿ ਬਚ ਕੇ ਤਨਕਲਣ 

ਤਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹ ੇ ਸਨ ਤਜਹਨਾਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕਰਿਾਰ ਤਸੰਘ 

ਸਰਾਭਾ, ਹਰਨਾਮ ਤਸੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ, ਬੀ.ਜੇ ਤਪ੍ੰਿਲੇ, 

ਪ੍ਰਮਾਨੰਦ, ਤਪ੍ਰਥਵੀ ਤਸੰਘ ਲਾਲੜੂ ਆਤਦ ਪ੍ੁਤਲਸ ਿੋਂ ਬਚਦੇ 

ਹੋਏ ਪ੍ੰਜਾਬ ਪ੍ਹੁੰਚਣ ਤਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹ।ੇ34 ਅੰਿਰੇਜ਼ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦੇਸਭਿਿਾਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ 

ਤਰਹਾ ਕਰ ਤਦੱਿਾ ਸੀ ਤਕ ਇਹ ਬਿਾਵਿ ਕੇਵਲ ਤਸੱਖਾਾਂ ਦੀ 

ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਤਸੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ 

ਭਿਿਾਾਂ ਨੰੂ ਤਰਹਾ ਕਰ ਤਦੱਿਾ ਤਿਆ ਸੀ। 

ਕਰਿਾਰ ਤਸੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਿ ੇਰਾਸ ਤਬਹਾਰੀ ਬੋਸ ਆਤਦ ਦੇਸ 

ਭਿਿਾਾਂ ਨੇ ਪ੍ੰਜਾਬ ਪ੍ਹੁੰਚ ਕੇ ਿਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਾਂ ਬਣਾਈ ਤਜਸ 

ਅਨੁਸਾਰ 21 ਫਰਵਰੀ 1915 ਦਾ ਤਦਨ ਿਦਰ ਲਈ ਤਨਸਤਚਿ 

ਕੀਿਾ ਤਿਆ।ਭਾਰਿ ਤਵੱਚ ਿਦਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤਕ 

ਇਸ ਤਦਨ ਵਖੱ ਵੱਖ ਸੈਤਨਕ ਛਾਉਣੀਆਾਂ ਤਵਚਲੇ ਭਾਰਿੀ 

ਤਸਪ੍ਾਹੀਆਾਂ ਨੰੂ ਅੰਿਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਾਂ ਤਵਰੁੱਧ ਬਿਾਵਿ ਕਰਨ 

ਅਿ ੇਅਫਸਰਾਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਨ, ਿੋਲਾ ਬਾਰਦੂ ਿੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਿ ੇ

ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਹੌਰ, ਤਫਰੋਜ਼ਪ੍ੁਰ, ਰਾਵਲਤਪ੍ੰਡੀ ਆਤਦ ਥਾਵਾਾਂ ਿ ੇ

ਬਿਾਵਿ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਸੀ।35 ਅੰਿਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 

ਸਮੇਂ ਪ੍ਤਹਲੇ ਤਵਸਵ ਯੱੁਧ ਤਵੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰ ਤਫਰ ਵੀ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਿੰਿਰ ਅਿ ੇ ਤਕਰਪ੍ਾਲ ਤਸੰਘ ਤਜਹੇ 

ਿੱਦਾਰਾਾਂ ਨੇ ਕਰਿਾਰ ਤਸੰਘ ਸਰਾਭੇ ਅਿ ੇਰਾਸ ਤਬਹਾਰੀ ਬੋਸ ਦ ੇ

ਯਿਨਾਾਂ ਨੰੂ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਤਦੱਿਾ ਸੀ। 

ਤਕਰਪ੍ਾਲ ਤਸੰਘ ਨੇ ਿਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਅੰਿਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਦੇ ਤਦੱਿੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ 

ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਿਨ ਸੁਰ ੂਕਰ ਤਦੱਿੇ ਸਨ।ਿਦਰੀਆਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਣੀ 

ਯੋਜਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਵਦਰੋਹ ਦੀ ਿਰੀਕ 21 

ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਥਾਾਂ 19 ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਤਦੱਿਾ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਰਾਾਂਿੀਕਾਰੀਆਾਂ ਿੱਕ ਨਹੀ ਾਂ ਪ੍ਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। 

ਲਹੋਰ ਤਵੱਚ ਤਵਦਰੋਹ ਹੋਣਾ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੂਰੇ 

ਕਰਾਾਂਿੀਕਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਬਿਾਵਿ ਦੇ ਸੁਰ ੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਿ 

ਤਨਸਤਚਿ ਕੀਿਾ ਤਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਅਤਜਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਤਕਆ 

ਤਕਉਾਂਤਕ ਤਕਰਪ੍ਾਲ ਤਸੰਘ ਦੀ ਿੱਦਾਰੀ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ 

ਿਦਰੀਆਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਿ ੇਬਹਿੁ ਸਾਰੇ 

ਿਦਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਤਿਰਫਿਾਰ ਕਰ ਤਲਆ ਤਿਆ ਸੀ। 

 

ਿਿਾਲੇ ਅਤੇ ਸ ਿੱਪਣੀਆਂ 

1. ਹੰਸ ਸਰਵਰ, ਪ੍ੰਨ। 94 

2. ਤਬਕਰਮ ਤਸੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਿਦਰੀ ਬਾਬਾ ਤਵਸਾਖਾ ਤਸੰਘ, 

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਅਤਧਆਪ੍ਨ ਸਕੂਲ, ਿੂਰ ੁਨਾਨਕ ਦੇਵ  

ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ, 1982, ਪ੍ੰਨਾ 31 

3. ਤਬਕਰਮ ਤਸੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਓਪ੍ਰੋਕਿ, ਪ੍ੰਨਾ 28 

4. ਤਿਆਨੀ ਲਾਭ ਤਸੰਘ, ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀਰ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ, ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਪ੍ਤਟਆਲਾ,1971, ਪ੍ੰਨਾ, 193 

5. ਤਬਕਰਮ ਤਸੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਉਪ੍ਰੋਕਿ, ਪ੍ੰਨਾ 36 

6. ਉਪ੍ਰੋਕਿ  

7. ਤਿਆਨੀ ਲਾਭ ਤਸੰਘ, ਉਹੀ, ਪ੍ੰਨਾ 197 

8. ਤਬਕਰਮ ਤਸੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਪ੍ੰਨਾ ਨੰ. 36,  

9. ਤਿਆਨੀ ਲਾਭ ਤਸੰਘ, ਉਹੀ, ਪ੍ੰਨਾ 76 

10. ਤਬਕਰਮ ਤਸੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਉਹੀ, ਪ੍ੰਨਾ 39 

11. ਓਪ੍ਰੋਕਿ, ਪ੍ੰਨਾ,57 

12. ਓਪ੍ਰੋਕਿ, ਪ੍ੰਨਾ,58 

13. ਓਪ੍ਰੋਕਿ, ਪ੍ੰਨਾ 51  

14. ਓਪ੍ਰੋਕਿ ਪ੍ੰਨਾ, 57 

15. ਬੀ ਬੀ ਮਾਜੂ ਮਦਾਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸਨ 

ਐਡੱ ਤਰਫਾਰਮ ਆਫ ਲੈਤਜਸਲੇਸਨ, ਪ੍ੰਨਾ 313 

16. ਤਿਆਨੀ ਲਾਲ ਤਸੰਘ, ਉਹੀ, ਪ੍ੰਨਾ 194, 



 

~ 397 ~ 

International Journal of Applied Research 
 

17. ਆਰ.ਸੀ. ਮਜਮੂਦਾਰ, ਤਹਸਟਰੀ ਆਫ ਫਰੀਡਮ ਮੂਵਮੈਟ 

ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਤਦੱਲੀ, ਤਜਲਦ੍ਜ਼ਜ਼, ਪ੍ੰਨਾ,335 

18. ਸੇਡੀਸਨ ਕਮਟੇੀ ਤਰਪ੍ੋਰਟ, 1918 

19. ਲਾਰਡ ਹਾਰਤਡੰਿ (ਆਫ ਪ੍ੇਨਸਰਟ) ਮਾਈ ਇੰਡੀਅਨ 

ਆਰਜ਼ 1910, ਲੰਡਨ, ਪ੍ੰਨਾ-116 

20. ਡਾ.ਏ.ਸੀ, ਅਰੋੜਾ(ਸੰਪ੍ਾਦਕ) ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੀਆ ਲੋਕ ਲ਼ਤਹਰਾਾਂ, 

ਪ੍ਬਲੀਕੇਸਨ ਤਬਊਰੋ, ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ,  

ਪ੍ਤਟਆਲਾ 1989, ਪ੍ੰਨਾ, 86 

21. ਤਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਤਸੰਘ ਦਰਦ, ਿਦਰ ਲਤਹਰ ਦੀ ਲਹ ੂ

ਰੰਿੀ ਕਹਾਣੀ, ਯੂਨੀਸਟਾਰ ਪ੍ਬਤਲਕੇਸਨ,  

22. ਚੰਡੀਿੜ੍,2016 ਪ੍ੰਨਾ 15 

23. ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਤਸੰਘ ਤਲਟ., ਿਦਰ ਲਤਹਰ, ਤਦੱਲੀ, 2017 

ਪ੍ੰਨਾ 80 

24. ਓਪ੍ਰੋਕਿ ਪ੍ੰਨਾ 88 

25. ਓਪ੍ਰੋਕਿ ਪ੍ੰਨਾ 81 

26. ਜਿਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਿਦਰ ਲਤਹਰ, ਤਦੱਲੀ, ਪ੍ੰਨਾ 62 

27. ਤਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਤਸੰਘ ਦਰਦ, ਉਹੀ, ਪ੍ੰਨਾ 28 

28. ਓਪ੍ਰੋਕਿ, ਪ੍ੰਨਾ 33 

29. ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਤਸੰਘ ਤਲਟ., ਉਹੀ ਪ੍ੰਨਾ 83 

30. ਤਨਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ, 20 ਜੁਲਾਈ 1914, ਪ੍ੰਨਾ 3, 

ਕਾਲਮ-3, ਹੋਮ (ਪ੍ੋਲੀਟੀਕਲ), ਨਵੰਬਰ 

31. ਜਿਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਿਦਰ ਲਤਹਰ, ਤਦੱਲੀ, ਪ੍ੰਨਾ 72-73 

32. ਹਰੀਸ ਕੇ.ਪ੍ੁਰੀ, ਿਦਰ ਲਤਹਰ, ਅੰਤਮਰਿਸਰ, 2006, ਪ੍ੰਨਾ 
87 

33. ਹਰੀਸ ਕੇ.ਪ੍ੁਰੀ, ਓਪ੍ਰੋਕਿ ਪ੍ੰਨਾ 92 

34. ਜਿਜੀਿ ਤਸੰਘ, ਉਹੀ, ਪ੍ੰਨਾ 73 

35. ਤਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਤਸੰਘ ਦਰਦ, ਉਹੀ, ਪ੍ੰਨਾ 20-21 

36. ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਤਸੰਘ ਤਲਟ., ਉਹੀ ਪ੍ੰਨਾ 84 


