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ਪਹਿਲੇ ਹਿਸ਼ਿ ਯ ੁੱ ਧ ਹਿਚ ਤ ਰਕੀ ਨੇ ਹ ੁੱ ਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰ ੁੱ ਧ ਜਰ ਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੁੱਡ 

ਹਦੁੱ ਤਾ ਸੀ. ਭਾਰਤ ਦੇ   ਸਲ ਾਨ ਤ ਰਕੀ ਦੇ ਸ ਲਤਾਨ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਧਾਰਹ ਕ ਆਗ   ੂੰਨਦੇ 

ਸਨ.ਪਹਿਲੇ ਹਿਸ਼ਿ ਯ ੁੱ ਧ ਹਿਚ ਤ ਰਕੀ ਅੂੰਗਰਜ਼ਾਂ ਦੇ  ਹਿਰ ੁੱ ਧ ਲਹਿਆ ਸੀ. ਪਹਿਲੇ ਹਿਸ਼ਿ ਯ ੁੱ ਧ 
ਦੌਰਾਨ ਇੂੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਰਧਾਨ  ੂੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ   ਸਲ ਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਿਸ਼ਿਾਸ ਹਦੁੱ ਤਾ ਹਕ ਖ਼ਲੀਫ਼ੇ ਨਾਲ 

ਚੂੰਗਾ ਹਿਿਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ,ਪਰ  ਹਿਸ਼ਿ ਯ ੁੱ ਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਿਰਸ ਦੀ ਸੂੰ ਧੀ ,1920 ਅਨ ਸਾਰ 
ਤ ਰਕੀ ਨ ੂੰ  ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਹਿੁੱ ਚ ਿੂੰਡ ਹਦੁੱ ਤਾ ਹਗਆ ਤੇ ਸ ਲਤਾਨ ਨ ੂੰ  ਹਗਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਹਲਆ ਹਗਆ , 

ਹਜਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ   ਸਲ ਾਨਾਂ ਹਿੁੱ ਚ ਰੌਸ ਪੈਦਾ ਿੋ ਹਗਆ ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਸਰਕਾਰ ਹਖ਼ਲਾਫ਼ ਅੂੰਦੋਲਨ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਹਦੁੱ ਤਾ ,ਹਜਸ ਨ ੂੰ  ‘ਹਖ਼ਲਾਫ਼ਤ ਅੂੰਦੋਲਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਹਣਆ 

ਜਾਂਦਾ ਿੈ .ਇਸ ਅੂੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਰ  ੁੱ ਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ੋਕਤ ਅਲੀ ,  ਿੂੰ  ਦ ਅਲੀ ,ਿਕੀ  ਅਜ ਖਾਂ , ੌਲਾਨਾ 
ਅਬ ਲ ਕਲਾ  ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ.  ਿਾਤ ਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਿੀ ਇਸ ਅੂੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ ਰਥਨ ਕੀਤਾ. 

ਇਸਲਾ  ਧਰ  ਨ ੂੰ   ੂੰਨਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ   ਸਲ ਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਾਰਹ ਕ ਗ ਰ  ਦਾ ਬਿ ਤ 

ਸਹਤਕਾਰ ਕਰਦ ੇਸਨ. ਹਿੂੰ ਦ ਸਤਾਨੀ   ਸਲ ਾਨਾਂ ਤ ਰਕੀ ਦੇ ਸ ਲਤਾਨ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ  ੂੰਨਦੇ 

ਸਨ. ਉਿ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਦ ਆਰਾ ਹਦੁੱ ਤ ੇਿ ਕ  ਨ ੂੰ   ੂੰਨਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰ   ੂੰਨਦੇ ਸਨ.ਪਹਿਲੇ ਹਿਸ਼ਿ 
ਯ ੁੱ ਧ ਹਿਚ ਤ ਰਕੀ ਨੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿੀਂ ਹਦੁੱ ਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਖ਼ਲਾਫ਼ ਜਰ ਨੀ ਦਾ 
ਸਾਥ ਹਦੁੱ ਤਾ ਸੀ. ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਭਾਰਤੀ   ਸਲ ਾਨਾਂ ਨੇ ਿੀ ਤ ਰਕੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹਦੁੱ ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 
ਦਾ ਹਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ. 

 ਇੂੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ   ਸਲ ਾਨਾਂ ਦਾ ਹਦਲ ਹਜੁੱ ਤ ਹਲਆ.ਯ ੁੱ ਧ ਹਿੁੱ ਚ 

ਇਗਲੈਂਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਕ ਉਿ ਯ ੁੱ ਧ ਖ਼ਤ  ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ ਰਕੀ ਨ ੂੰ  ਹਕਸੇ ਹਕਸ  ਦਾ 
ਨ ਕਸਾਨ ਨਿੀਂ ਿੋਣ ਦੇਣਗੇ , ਹਜਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ   ਸਲ ਾਨਾਂ ਨੇ ਇੂੰਗਲੈਂਡ  ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ 
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ਕੀਤੀ ,ਪਰ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਿੀ ਐਲਾਨ ਪ ਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ , ਤ ਰਕੀ ਦੇ ਸ ਲਤਾਨ ਦੀਆਂ 

ਹਕਸੇ ਿੀ  ੂੰਗਾਂ ਿੁੱਲ ਕੋਈ ਿੀ ਹਧਆਨ ਨਾ ਹਦੁੱ ਤਾ ਅਤ ੇਤ ਰਕੀ ਤੋਂ  ੈਸੋਪੋਟਾ ੀਆ ,ਅਰਬ ,ਸੀਰੀਆ 

ਆਹਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਕ ਸੂੰਧੀ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਖੋਿ ਲਏ ਗਏ . ਖੋਿੇ ਿੋਏ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਿੂੰਡ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 
ਅਤ ੇਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਹਿੁੱ ਚ ਕਰ ਲਈ ਅਤ ੇਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਨ ੂੰ  ਕੈਦ ਕਰ ਹਲਆ ਹਗਆ, ਹਜਸ 

ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ   ਸਲ ਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ ਨ ਖੋਲ ਹਗਆ ਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਖ਼ਲਾਫ਼ ਅੂੰਦੋਲਨ ਸ਼ ਰ  
ਕਰ ਹਦੁੱ ਤਾ. 

 ਿਾਤ ਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਿਚਾਰ ਸੀ ਹਕ   ਸਲ ਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਹਿੁੱ ਚ ਹਿੂੰ ਦ --
  ਸਹਲ  ਏਕਤਾ ਕਾਇ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ. ਇਸ ਲਈ  ਿਾਤ ਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿੇਠ 

ਡਾਕਟਰ ਅੂੰਸਾਰੀ,ਅਲੀ ਭਰਾ ਤੇ ਿੋਰ   ਸਲ ਾਨ ਨੇਤਾਿਾਂ ਦੀ ਿਾਜ਼ਰੀ ਹਿੁੱ ਚ ਇਕ ਪਿਤੀਹਨਧੀ  ੂੰਡਲ 

ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਿਰਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਹਦੁੱ ਤਾ ਹਗਆ , ਪਰ ਤ ਰਕੀ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਹਿੁੱ ਚ   ਸਲ ਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱ ਖ 
ਦੀ ਕੋਈ ਿੀ ਗੁੱਲ ਨਾ ਸ ਣੀ .ਇੂੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿਧਾਨ  ੂੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਹਿੁੱ ਚ ਉੱਤਰ ਹਦੁੱ ਤਾ ਹਕ 

ਤ ਰਕੀ ਦਾ ਸ ਰਾਟ ਹਸਰਫ਼ ਤ ਰਕੀ ਤੇ ਿੀ ਆਪਣਾ ਅਹਧਕਾਰ ਰੁੱਖ ਸਕਦਾ ਿੈ. ਤ ਰਕੀ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ 
ਉਿ ਹਕਸੇ ਿੀ ਿੋਰ ਗ਼ੈਰ--ਤ ਰਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਿੁੱਕ ਨਿੀਂ ਰੁੱ ਖ ਸਕਦਾ. 19  ਾਰਚ,1920 ਈਸਿੀ 
ਨ ੂੰ  ਅੂੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਾਬ ਹ ਲਣ ਤੇ ਇਸ ਹਦਨ ਨ ੂੰ  ‘ਸ਼ੋਕ ਹਦਿਸ’ ਿਜੋਂ  ਨਾਇਆ ਹਗਆ. 

 ਸ਼ੋਕਤ ਅਲੀ ਨੇ ਇਿ ਐਲਾਨ ਕਰ ਹਦੁੱ ਤਾ ਹਕ ਜੇਕਰ ਤ ਰਕੀ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਹਿੁੱ ਚ ਕੋਈ ਿੀ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹਲਆ ਹਗਆ ਤਾਂ ਉਿ ਅੂੰਗੇਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੂੰਧੀ ਨ ੂੰ  ਰੁੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 

ਕਦ ੇਿੀ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿੀਂ ਕਰਨਗੇ. ਭਾਰਤੀ   ਸਲ ਾਨ ਜਾਣਦ ੇਸਨ ਹਕ ਪਹਿਲੇ 

ਹਿਸ਼ਿ ਯ ੁੱ ਧ ਦੌਰਾਨ ਅੂੰਗੇਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹਲਆ ਿੈ. 

ਉਿ ਜਾਣਦ ੇਸਨ ਹਕ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ ਤ ਰਕੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰ ਰ ਲੈਣਗੇ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਹ ਕ 

ਆਗ  ਦਾ ਸਾਥ ਹਦੁੱ ਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਣ   ਸਲ ਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿ ੇਸ਼ਾ ਇੂੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 
ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ. 

ਤ ਰਕੀ ਦੇ ਸ ਲਤਾਨ ਤੇ ਇੂੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧਾਂ ਹਿੁੱ ਚ ਕ ਿੁੱ ਤਣ ਆ ਜਾਣ 
ਕਾਰਨ   ਸਹਲ  ਲੀਗ ਿੀ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਰ ੁੱ ਧ ਿੋ ਗਈ.   ਸਹਲ  ਲੀਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ 

ਆਪਣੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਸ ਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿੁੱ ਚ ਲਖਨਉ ਹਿੁੱ ਚ ਇਕ 
ਸ ਝੌਤਾ ਿੋਇਆ,ਹਜਸਨ ੂੰ  ‘ਲਖਨਉ ਸ ਝੌਤੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ . ਇਸ ਸ ਝੌਤੇ ਨ ੂੰ  
ਭਾਰਤੀ ਇਹਤਿਾਸ ਹਿੁੱ ਚ ‘ਕਾਂਗਰਸ-ਲੀਗ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ. ਇਸ ਸ ਝੌਤੇ 
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ਅਨ ਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ   ਸਹਲ  ਲੀਗ ਨੇ ਆਪਸ ਹਿੁੱ ਚ ਹ ਲਕੇ ਸ ਤੂੰ ਤਰਤਾ ਅੂੰਦੋਲਨ ਹਿੁੱ ਚ ਸੂੰਘਰਸ਼ 
ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ. ਲਖਨਊ ਹਿੁੱ ਚ ਪਿਹਸੁੱ ਧ ਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਰ  ਦਲ ਤੇ ਗਰ  

ਦਲ ਦਾ ਦ ਬਾਰਾ ਪ ਨਰ ਹ ਲਾਪ ਿੋ ਹਗਆ. 
 
ਫ਼ਰਿਰੀ.1920 ਈਸਿੀ ਹਿੁੱ ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ   ਸਲ ਾਨਾਂ ਨੇ ਅੂੰਗਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਖ਼ਲਾਫ਼ ਇਕ 

ਅੂੰਦੋਲਨ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਹਦੁੱ ਤਾ,ਹਜਸਨ ੂੰ  ਹਖ਼ਲਾਫ਼ਤ ਅੂੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾ  ਨਾਲ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ.ਇਸ 
ਅੂੰਦੋਲਨ ਹਿੁੱ ਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਿੇਠ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਿਤੀਹਨਧੀ  ੂੰਡਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ ੇਹਖ਼ਲਾਫ਼ਤ ਅੂੰਦੋਲਨ ਦਾ ਏਜੂੰਡਾ ਉਲੀਹਕਆ ਹਗਆ . ਇਸ 
ਹਿੁੱ ਚ   ਸਲ ਾਨਾਂ ਨੇ ਹਖ਼ਲਾਫ਼ਤ ਸਹ ਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ.ਅੂੰਗਰਜ਼ਾਂ ਹਿਰ ੁੱ ਧ  ੌਲਾਨਾ  ਹਿ  ਦ-ਉਲ -

ਿਸਨ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿੇਠ ਜ ੀਅਤ-ਉਲ -ਉਲ ਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੁੱਕ ਸੂੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਏ. 

ਇਸ ਸੂੰਸਥਾ ਨੇ ਅੂੰਗਰਜ਼ਾਂ ਦ ਆਰਾ ਤ ਰਕੀ ਦੇ ਸ ਲਤਾਨ ਹਿਰ ੁੱ ਧ ਕੀਤ ੇਬ ਰੇ ਹਿਿਿਾਰ ਬਾਰੇ ਹਨਹਦਆਂ 

ਕੀਤੀ.ਡਾਕਟਰ ਅੂੰਸਾਰੀ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿੇਠ ਇੁੱਕ ਿੋਰ ਪਿਤੀਹਨਧੀ  ੂੰਡਲ ਬਹਣਆ ਹਗਆ ,ਇਸ 

 ੂੰਡਲ ਨੇ ਿਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਸਾਿ ਣੇ  ੂੰਗ ਰੁੱਖੀ ਹਕ ਤ ਰਕੀ ਨ ੂੰ  ਹਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਿੀ ਿਾਣੀ ਨਾਂ 
ਪਿ ੂੰ ਚਾਈ ਜਾਿੇ ਅਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਧਾਰਹ ਕ ਆਗ  [ਖ਼ਲੀਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਿੁੱ ਚ ਹਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 

ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ,ਪਰ ਅੂੰਗੇਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ  ੂੰਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ ਕਰ 
ਹਦੁੱ ਤਾ .ਇਸ  ਗਰੋਂ  ੌਲਾਨਾ   ਿੂੰ  ਦ ਅਲੀ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿੇਠ ਇੁੱਕ ਪਿਤੀਹਨਧੀ  ੂੰਡਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 

ਸਕੁੱਤਰ ਹਫਸ਼ਰ ਤੇ ਪਿਧਾਨ  ੂੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਜਾਰਜ ਨ ੂੰ  ਹ ਹਲਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਿੀ ਕੋਈ  ਿੁੱਤਿਪ ਰਨ 

ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਹਨਕਹਲਆ . 
 

f;ZNk [ Conclusion ] ;-  

 
ਸੂੰ ਖੇਪ ਹਿੁੱ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦ ੇਿਨ ਹਕ ਹਬਿਹਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਖ਼ਲਾਫ਼ ਅੂੰਦੋਲਨ ਸ਼ ਰ  ਿੋਣ 

ਦੇ ਹਪੁੱ ਛ ੇਕਈ ਕਾਰਣ ਹਜ਼ ੇਿਾਰ ਸਨ,ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਿੁੱ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿਸ਼ਿ ਯ ੁੱ ਧ ਪਿ  ੁੱ ਖ ਸੀ . ਹਖ਼ਲਾਫ਼ਤ 

ਅੂੰਦੋਲਨ ਹਿੁੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਣ ਲਈ 19  ਾਰਚ ,1920 ਈਸਿੀ ਦੇ ਹਦਨ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੋਕ-ਹਦਸਿ ਦੇ 

ਰ ਪ ਹਿੁੱ ਚ  ਨਾਇਆ ਹਗਆ. ਹਬਿਹਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਖ਼ਲਾਫ਼ ਰੌਸ   ਜ਼ਾਰ,ੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹਦਖਾਿੇ 
ਿੀ ਕੀਤ ੇਗਏ, ਪਰ ਇਿ ਸਭ ਹਬਿਹਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਧਆਨ ਆਪਣੇ ਿਾਲ ਆਕਰਹਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ 
ਸਕੇ. ਹਬਿਹਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹਿੁੱ ਚ ਆਪਸੀ ਫ ੁੱ ਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿ ਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ 

ਕੀਤ.ੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਦ ੁੱ ਖੀ ਿੋ ਕੇ 10  ਾਰਚ,1920 ਈਸਿੀ ਿਾਲੇ ਹਦਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 
ਨਾ-ਹ ਲਿਰਤਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਦੁੱ ਹਸਆ. ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਹਸਆ ਹਕ ਹਬਿਹਟਸ਼ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ   ਸਲ ਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰ ਖੋਿੇ ਿਨ,ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ  ੂੰਗਾਂ ਨਿੀਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ .ਇਸ 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਭਾਹਿਤ ਿੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਖ਼ਲਾਫ਼ਤ ਅੂੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ-ਹ ਲਿਰਤਨ 
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ਅੂੰਦੋਲਨ ਿੀ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਹਦੁੱ ਤਾ .ਹਬਿਹਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਡ ਹਦੁੱ ਤੀਆਂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹਦੁੱ ਤਾ . 
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