Sikh of America World Competition
ਿਸੱ ਖ ਆਫ ਅਮੈਿਰਕਾ ਅੰ ਤਰਾ ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਨਟ: ਸਵਾਲ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵੱ ਚ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਵਾਬ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ
ਪ1.ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਿਕਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਸੀ?
ਉ1.ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ੇਰ-ੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਸੀ।ਿਵਸਾਖੀ ਦੇ ਿਦਹਾੜੇ ਤੇ 11 ਿਸੱ ਖ ਿਮਸਲ ਨੂੰ ਿਮਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨ ਸਰਕਾਰ ਏ
ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖਾਲਸਾ(1799-1839) ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਪ2; ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦ ਹੋਇਆ?
ਉ2;ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਜਨਮ 13 ਨਵੰ ਬਰ 1780 ਨੂੰ ਗੁਜਰ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਜਕਲ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।ਉਹਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰ ਧਾਵਾਲੀੇਏ ਜੱ ਟ ਿਸਖ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਚ ਸਰਦਾਰ ਮਹ ਿਸੰ ਘ ੁਕਰਚਕੀਆ ਤੇ ਮਾਈ ਰਾਜ ਕੌ ਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ।ਉਸ ਸਮ ਿਸੱ ਖ ਿਮਸਲ ਿਵਚ ਵੰ ਡੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਦਾਦਾ
ਸਰਦਾਰ ਚੜਤ ਿਸੰ ਘ ੁਕਰਚੱ ਕੀਆ ਸਨ।ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੌਧ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਸਨ।ਉਹਨ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱ ਧ ਜੀ ਪਿਹਲੇ ਅੰ ਿਮਤ ਪਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਸੱ ਖ ਿਵਚ ਇੱ ਕ ਸਨ।
ਪ3; ਸਰਦਾਰ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰ ਘ ਕੌ ਲ ਿਕੰ ਨੀ ਜਮੀਨ ਸੀ?
ਉ3;ਉਹਨ ਕੌ ਲ 25 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸੀ ਿਜਸ ਉਪਰ ਉਹਨ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਿਜਲੇ ਿਵੱ ਚ ੁਕਰਚਕੀਆ ਿਪੰ ਡ ਵਸਾਇਆ।
ਸਰਦਾਰ ਨੌਧ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਿਵਆਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਲਾਲੀ ਕੌ ਰ ਸਪੁੱ ਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਿਸੰ ਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।(ਮੌਤ 1752)
ਸਰਦਾਰ ਚੜਤ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਿਵਆਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸ ਕੌ ਰ ਪੁਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਿਸੰ ਘ ਵੜੈਚ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। (ਮੌਤ 1770)
ਸਰਦਾਰ ਮਹ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਿਵਆਹ ਜ ਦ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਕੌ ਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਾਈ ਕੌ ਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
ਮਹ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦੀਆਂ 20 ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ।
ਪ4;ਉਸ ਸਮ ਿਦੱ ਲੀ ਿਵਚ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜੇ ਮੁਗਲ ਹੋਏ?
ਉ4; 1. ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਸਰਾ( ਿਮਰਜਾ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀ ਗੌਹਰ1759-1806)
2.ਅਕਬਰ ਾਹ ਦੂਸਰਾ (1806 1837)
3.ਬਹਾਦੁਰ ਾਹ ਜਫਰ (1837 1858) ਰੰ ਗੂਨ ਿਵਚ ਦੇ ਿਨਕਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ।
ਪ5; ਉਸ ਸਮੇ ਅੰ ਗਰੇਜ ਰਾਜ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜੇ ਾ ਕ ਹੋਏ?
ਉ5; 1.ਜੌਰਜ ਤੀਸਰਾ(1760 1820)
2. ਜੌਰਜ ਚੌਥਾ (1820 1830)
3. ਿਵਲੀਅਮ ਚੌਥਾ (1830 1837)
4. ਰਾਣੀ ਿਵਕਟੋਰੀਆ(1837 1901)
ਪ6; ਉਸ ਸਮੇ ਚੀਨ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜੇ ਾ ਕ ਹੋਏ?
ਉ6; 1.ਬਾਦ ਾਹ ਿਜਆਿਕੰ ਗ(1797 1820)
2. ਬਾਦ ਾਹ ਦਾੳਗੁਆਂਗ

ਪ7; ਉਸ ਸਮ ਇਰਾਨੀ ਕਜਰ ਰਾਜ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜੇ ਾਸਕ ਹੋਏ?
ਉ7; 1.ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਾਹ ਕਜਰ (1797 1834)
2. ਮੁਹੰਮਦ ਾਹ ਕਜਰ (1834 1848)
ਪ8: ਉਸ ਸਮੇ ਫਰ ਸ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜੇ ਾਸਕ ਹੋਏ?
ਉ8: 1. ਨਪੋਲੀਅਨ (1804 1814)
2. ਲੂਈਸ ਅਠਾਰਵ (1814 1815)
3. ਨਪੋਲੀਅਨ (1815 )
4. ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੂਸਰਾ (1815)
5. ਲੂਈਸ ਅਠਾਰਵ (1815 1824)
6. ਚਾਰਲਸ ਦਸਵ (1824 1830)
7. ਲੂਈਸ ਿਫਿਲਪ (1830 1848)
ਪ9. ਉਸ ਸਮੇ ਪਿਟਆਲਾ ਾਸਕ ਦੇ ਨਾਮ?
ਉ9: 1 ਰਾਜਾ ਸਾਿਹਬ ਿਸੰ ਘ (1781 1813)
2. ਰਾਜਾ ਕਰਮ ਿਸੰ ਘ (1813 1845)
ਪ10 ਉਸ ਸਮੇ ਜ ਦ ਿਰਆਸਤ ਦੇ ਾਸਕ?
ਉ10 1.ਰਾਜਾ ਭਾਗ ਿਸੰ ਘ (1789 1819)
2. ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਿਸੰ ਘ (1819 1822)
3.ਰਾਜਾ ਸੰ ਗਤ ◌ੰਿ◌ਸੰ ਘ (1822 1834)
4. 1834 ਤ 1837 ਕੋਈ ਨਹੀ
5. ਰਾਜਾ ਸਰੂਪ ਿਸੰ ਘ (1837 1864)
ਪ11 ਨਾਭਾ ਿਰਆਸਤ ਦੇ ਾਸਕ?
ਉ11 ਰਾਜਾ ਜਸਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ (1783 1840)
ਪ12 ਫਰੀਦਕੋਟ ਿਰਆਸਤ ਦੇ ਾਸਕ?
ਉ12 1. ਸਰਦਾਰ ਚੜਤ ਿਸੰ ਘ (1798 1804)
2.ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਿਸੰ ਘ ( 1804 1826)
3. ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਿਸੰ ਘ (1826 1827)
4. ਸਰਦਾਰ ਪਹਾੜ ਿਸੰ ਘ (1827 1849)
ਪ13 ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਿਪਤਾ ਕੌ ਣ ਸੀ?
ਉ13 ਮਹ ਿਸੰ ਘ ੁਕਰਚਕੀਆ ਿਮਸਲ ਦਾ ਿਮਸਲਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਗੁਜਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪੱ ਛਮੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਾਸਕ ਸੀ।12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਰਣਜੀਤ
ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ।ਬਚਪਨ ਿਵਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਖੱ ਬੀ ਅੱ ਖ ਦੀ ਰੌ ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ।ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤ ਬਾਦ ਕਨਈਆ ਿਮਸਲ ਦੀ ਸਦਾ
ਕੌ ਰ ਨ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਪਰਵਿਰ ਕੀਤੀ।

ਪ14 ਿਕੰ ਨੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ੁਕਰਚਕੀਆ ਿਮਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਿਣਆਂ?
ਉ14◌਼ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। 1796 ਿਵਚ ਉਹਨ ਦਾ ਿਵਆਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖ ਿਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ ਦੀ ਪੁਤਰੀ ਮਿਹਤਾਬ ਕੌ ਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।1798 ਿਵਚ
ਉਹਨ ਦਾ ਿਵਆਹ ਨਕਈ ਿਮਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਪੁਤਰੀ ਰਾਜ ਕੌ ਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
ਪ15 ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਕਦ ਹੋਈ?
ਉ15 ਮਹਾਨ ਯੋਧ,ੇ ਅਣਖੀਲੇ ਜਰਨਲ, ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਾਸਕ ਦੀ ਮੌਤ 27 ਜੂਨ 1839 ਨੂੰ ਹੋਈ।ਉਸਦੀ ਸਮਾਧ ਲਾਹੌਰ ਿਵਚ ਹੈ।ਕਈ
ਮੁਿਹੰ ਮ ਤ ਬਾਦ ਿਸੱ ਖ ਸਰਦਾਰ ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰ ਨ ਿਲਆ।ਸਾਰੀਆਂ ਿਮਸਲ ਨੂੰ ਿਮਲਾ ਕੇ ਉਸਨ 12 ਅਪੈਲ 1801 ਨੂੰ ਿਵਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ
ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ।
ਪ16 ਉਸਨ ਪਿਵਤਰ ਿਹਰ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਤੇ ਕਦ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ?
ਉ16 ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਿਵਧਵਾ ਮਾਈ ਸੁੱ ਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 1802 ਿਵਚ ਉਸਨ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਉਪਰ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ।ਉਸਨ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱ ਖ ਰਾਜ
ਕਰਿਦਆਂ ਮੁਸਿਲਮ ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਜੀਆ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।ਉਸਨ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮ ਡਰ
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਪ17 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਪਜਾ ਕੀ ਸੀ
ਓ17 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਪਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨਰਮ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦਾ ਸੀਉਹ ਉਨ ਦੇ ਧਰਮ ਰੀਤੀ
ਿਰਵਾਜ ਅਤੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱ ਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀਉਹ ਏ ੀਆ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਾਸਕ ਸੀ ਿਜਸ ਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱ ਚ ਚ ਅਹੁਿਦਆਂ ਤੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਿਬਠਾਇਆਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹ ਬਲਿਕ
ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਤਕਾਿਰਆ ਜ ਦਾ ਸੀਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਿਵਚਲੇ ਇਲਾਕੇ ਿਜਵ ਿਕ ਅੰ ਿਮਤਸਰ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਾਹੌਰ ਕਸੂਰ ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੁਿ ਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਵੱ ਚ ਵਸੇ ਸਨ।
ਪ18 , ਕੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਕਿਰੰ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਇਜ਼ੱ ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ?
ੳ18 , ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕਿਰੰ ਿਦਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱ ਜ਼ਤ ਦਾ ਇੱ ਕ ਨਮੂਨਾ ਿਸੱ ਖ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਵਦੇ ਮੰ ਤਰੀ ਰਹੇ ਫ਼ਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੂਦੀਨ ਦੀ ਆਕਲਡ
ਦੇ ਅਰਲ ਜੌਰਜ ਈਡਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱ ਲਬਾਤ ਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਜੌਰਜ ਈਡਨ ਿਵਦੇ ਮੰ ਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਇੱ ਕ ਅੱ ਖਦੀ ਰੌ ਨੀ ਿਕਵ
ਗਈ ਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ੂਦੀਨ ਜਵਾਬ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੱ ਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱ ਕ ਅੱ ਖ ਦੀ ਰੌ ਨੀ ਹੀ ਏਨੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਅੱ ਖ ਵੱ ਲ ਝਾਕਣ
ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹ ਕਰਦਾ। ਬਚਪਨ ਿਵੱ ਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਅੱ ਖ ਦੀ ਰੌ ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਿਖੱ ਤੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਮਹਾਰਾਜੇ ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱ ਖ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਸਗ ਉਹ ਕਿਹੰ ਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇੱ ਕ ਅੱ ਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ19 ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਕਵ ਿਦੱ ਤਾ?
ੳ19 ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਖੁ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨ ਿ ਮਲਾ ਿਵੱ ਚ ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁੱ ਟ ਤੇ ਬੱ ਝੀ ਸੋਨ ਦੀ ਖੜੀ ਿਵਦੇ
ਮੰ ਤਰੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵੱ ਜ ਿਦੱ ਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੱ ਕ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱ ਖ ਾਸਕ ਸੀ ਜੋ ਿਹੰ ਦੂ ਿਸੱ ਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਦਾ
ਸੀ।ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਿਨ ਾਨੀ ਸੀ ਿਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੱ ਕ ਿਸੱ ਖ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖ ਜਰਨਲ ਦਾ
ਦਬਦਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ ਕਾਇਮ ਸੀ।
ਪ20 ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਪਰ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਥਾਿਪਆ?
ੳ20 ਮਹਾਰਾਜਾ ਨ ਅਫਗਾਨ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਾਸਕ ਦੀ ਤਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹ ਕੀਤਾ।ਮਹਾਰਾਜ ਨ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਸੱ ਖੀ ਦੀ
ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ ਪਰ ਆਧਾਰਤ ਸੀ।ਇੱ ਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱ ਖਦਾ ਸੀ।ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਧਰਮ ਨਹ ਬਲਿਕ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਨ ਪਰ ਇੱ ਕ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਅਖੀਰੀ ਸਮ ਮੰ ਜੇ ਤੇ ਪੈ ਿਗਆ ਤ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਿਬਹਤਰੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਿਫਕਰ

ਕਰਦਾ ਸੀ।ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਇੱ ਕ ਜਰਨਲ ਗੁਰਮੁੱ ਖ ਿਸੰ ਘ ਲੰਬਾ ਦੇ ਬੋਲ “ਅਖੀਰੀ ਸਮ ਿਬਸਤਰ ਤੇ ਲੇ ਟੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ
ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਸਰਦਾਰ ਖੜਕ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ”ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਤੀ ਅਤੇ

ਪ21 ਕੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਜਨਮ ਤ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਸੀ?
ੳ21 ਕਵੀ ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਜਨਮ ਤ ਹੀ ਇੱ ਕ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਉਸਨ ਕ ਮੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਪੇ ਾਵਰ ਅਤੇ ਚੰ ਬਾ ਕ ਗੜਾ
ਅਤੇ ਜੰ ਮੂ ਆਪਣੇ ਅੱ ਗੇ ਝੁਕਾਏ ।ਉਸ ਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱ ਦ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਿਸੱ ਕਾ ਚਲਾਇਆ।ਪੂਰੇ ਪੰ ਜਾਹ ਸਾਲ ਉਸ ਨ
ਤਾਕਤਵਰ ਤਸੱ ਲੀ ਬਖ ਅਤੇ ਕਤੀ ਾਲੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਏ ਖਾਲਸਾ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ
ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਅਰਬ ਪ ਤੂਨ ਈਰਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕ ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਸਨ ਿਜਨ ਨ ਹਮੇ ਾ ਇਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱ ਤਾ।
ਪ22 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਅਿਜਹਾ ਿਕ ਉਸਾਿਰਆ ਜੋ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ੳ22 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਸੈਨਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨ ਨ ਵੱ ਡੇ ਿਖੱ ਤੇ ਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁ ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ
ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹਮਿਲਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ।ਇਹ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਉਸ ਨ ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ
ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਗ਼ੈਰ ਿਸਖਲਾਈ ਪਾਪਤ ਸੀ।ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਸੀ ਤੇ ਸੈਿਨਕ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿਥਆਰ ਸਨ।ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ
ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਏ ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤ ਆਧੁਿਨਕ ਫੌਜ ਬਣ ਗਈ ਿਜਸ ਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਤ ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਤ
ਰੋਿਕਆ।
ਪ23 ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਸੈਿਨਕ ਨੂੰ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਬੰ ਨ ਕੇ ਰੱ ਖਦੀ ਸੀ?
ੳ24 ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਪਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸੈਿਨਕ ਨੂੰ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰੱ ਖਦੀ ਸੀ।ਉਹ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱ ਧ ਨੀਤੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਸਰ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ
ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਕਲਿਪਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕੈਮ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ੁਰੂਆਤੀ
ਦੌਰ ਿਵੱ ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੈਿਨਕ ।ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰ ਦ ਟਰੇਿਨੰਗ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਆਪਣੀ ਅੱ ਖ ਦੇਿਖਆ ਸੀ।ਉਹ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਫੌਜ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨ ਈਸਟ ਇੰ ਡੀਆ ਕੰ ਪਨੀ ਤ ਬਾਗੀ।ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਿਵੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾਉਸ ਨ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ
ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਵੱ ਚ ਈਸਟ ਇੰ ਡੀਆ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਟੇਿਨੰਗ ਅਤੇ ਜੰ ਗ ਨੀਤੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ।
ਪ24 647 1192 ਤੱ ਕ ਦੇ ਸਮ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ?
ੳ24
647 1192 ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜ
713 1300 ਤੁਰਕ ਅਤੇ ਅਰਬ ਹਮਲਾਵਰ ਿਜਨ ਿਵੱ ਚ ਮਹਾਨ ਮੁਲਕ ਮੁਸਿਲਮ ਾਸਕ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜਨੀ ਵੀ ਾਮਲ ਸਨ ।
ਅੱ ਠਵ ਸਦੀ ਿਵੱ ਚ ਅਰਬ ਨ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਿਸੰ ਧੀ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।
1450 1700 ਮੁਗਲ ਰਾਜ
1469 1539 ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਹਲੇ ਿਸੱ ਖ ਗੁਰੂ
1539 1675 ਗੁਰੂ ਕਾਰਡਗੁਰੂ ਅੰ ਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ

ਪ25 1699 ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ।
ੳ25 1675 1708 ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ
1699 ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ
1708 1715 ਬੰ ਦਾ ਿਸੰ ਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਿਜੱ ਤ

1716 1759 ਿਸੱ ਖ ਦਾ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂਮਤ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸੰ ਘਰ
1739 ਇਰਾਨ ਤ ਨਾਦਰ ਾਹ ਦਾ ਹਮਲਾ
1748 1769 ਅਿਹਮਦ ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੱ ਲ ਨੂੰ ਹਮਲੇ
1762ਅਿਹਮਦ ਾਹ ਦੇ ਛੇਵ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਿਸੱ ਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਘੱ ਲੂਘਾਰਾ
1764 1799 ਿਸੱ ਖ ਿਮਸਲ ਦਰਿਮਆਨ ਇਲਾਕੇ ਿਜੱ ਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰ ਗ
1799 1839 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰ ਮੂ ਕ ਮੀਰ ਪਰ ਰਾਜ

ਪ26, 1707 1740 ਤੱ ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ
ੳ26 ਿਸੱ ਖ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ
1707 1716 ਿਸੱ ਖ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਉਭਾਰ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਪਰ ਅਸਰ
1716 1732 ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਿਵਰੁੱ ਧ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱ ਧ
1735 1739 ਿਸੱ ਖ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਿਥਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯੁੱ ਧ
1739 1740 ਿਸੱ ਖ ਦੁਆਰਾ ਪੰ ਜ ਦਿਰਆਵ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰ ਜਾਬ ਪਰ ਿਸੱ ਖ ਰਾਜ ।
ਪ27 1753 1762 ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ।
ੳ27 1753 1762 ਿਸੱ ਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱ ਦ ਦੀ ਰਾਖੀ
1762 1767 ਅਿਹਮਦ ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖ ਦਰਿਮਆਨ ਜੰ ਗ
1763 1774 ੁਕਰਚੱ ਕੀਆ ਿਮਸਲ ਦੇ ਿਮਸਲਦਾਰ ਚੜਤ ਿਸੰ ਘ ਵੱ ਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੱ ਜਰ ਵਾਲਾ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
1773 ਅਿਹਮਦ ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਤੈਮੂਰ ਾਹ ਦਾ ਿਸੱ ਖ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ।
1774 1790 ਮਾਨ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ੁਕਰਚੱ ਕੀਆ ਿਮਸਲ ਦਾ ਿਮਸਲਦਾਰ ਬਣਨਾ।
1762 1801 ਿਸੱ ਖ ਦੀ ਸੈਿਨਕ ਕਤੀ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ।
ਪ28, 1790 1801 ਤੱ ਕ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ
ੳ28 1790 1801 ਹਰਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ੁਕਰਚੱ ਕੀਆ ਿਮਸਲ ਦਾ ਿਮਸਲਦਾਰ ਬਣਨਾ
1799 1801 ਿਸੱ ਖ ਿਮਸਲ ਤ ਿਸੱ ਖ ਰਾਜ ਬਣਦਾ
1801 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਤਾਜਪੋ ੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
1801 1839 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਲ ਿਜਸ ਦੀ ੁਰੂਆਤ 1801 ਿਵੱ ਚ ਹੋਈ।
27 ਜੂਨ 1839 ਤ 5 ਨਵੰ ਬਰ 1840 ਚੰ ਦ ਕੌ ਰ ਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮ ਲਈ ਾਸਕ ਬਣਨਾ।
18 ਜੂਨ 1841 ਤ 15 ਸਤੰ ਬਰ 1843 ਮਹਾਰਾਜਾ ੇਰ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਰਾਜ
1843 ਤ 1849 ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਰਾਜ।
ਪ29 ,ਿਸੱ ਖ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ?
ੳ29 )ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰ ਦ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਮ ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਿਸੱ ਖ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੈਿਨਕ ਸਨ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਸੱ ਖ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ
ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਫੌਜ ਿਵੱ ਚ ਪੂਰਬੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਮੁਸਿਲਮ ਅਫਗਾਨ ਅਤੇ ਗੋਰਖਾ ਸਭ ਾਿਮਲ ਸਨ।ਇਨ
ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਅਠਾਰ ਸੌ ਿਤੰ ਨ ਚਾਰ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਅਿਹਮਦ ਖ਼ਾਨ ਿਸਆਲ ਅਤੇ ਚ ਦੇ ਿਜ਼ਮ ਦਾਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਜੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਪੀਿਖਆ ਹੋਈ।ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਨ ਸੈਿਨਕ

ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਸਮ ਖੁਦ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰ ਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਿਸੱ ਖ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਮਾਣ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਅਸਲੇ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱ ਤਤਾ ਿਦੱ ਤੀ।
ਪ30
ਪ31 ਇਸ ਦੀ ੁਰੂਆਤ ਿਕੱ ਥ ਹੋਈ?
ੳ31 ਅਠਾਰ ਸੌ ਬਾਈ ਿਵੱ ਚ ਨਪੋਲੀਅਨ ਜੰ ਗ ਦੇ ਜਰਨਲ ਜੀਨ ਬੈਪਿਟਸਟ ਵੈਨਤੂਰਾ ਅਤੇ ਜੀਨ ਫਰ ਕੋਇਸ ਅਲਾਰਡ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱ ਜਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ
ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਕੁਝ ਿਝਜਕਣ ਤ ਬਾਅਦ ਇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਿਭਆਸ
ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁ ਾਿਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।ਜਨਰਲ ਵਟੂਰਾ ਨ ਪੈਦਲ ਸੈਿਨਕ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਲਾਰਡ ਨ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੂੰ
ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ।ਇਲਾਹੀ ਬਖ਼ ਅਤੇ ਲਿਹਣਾ ਿਸੰ ਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਰ ਸ ਅਫਸਰ ਜਨਰਲ ਕਲਾਊਡ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਰਨਲ ਅਗਸਰ
ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੱ ਕ ਤੋਪਖਾਨ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਿਜ਼ੰ ਮਾ ਸਿਪਆ ਿਗਆ।ਲਿਹਣਾ ਿਸੰ ਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਹੰ ਗਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਨ ਮਾਰਿਟਨ ਹੁਿਨੰਗ ਬਰਗਰ ਨੂੰ ਗੰ ਨ ਪਾਊਡਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਜ਼ੰ ਮਾ ਸਿਪਆ ਿਗਆ।
ਪ34 ਫੌਜ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਦ ਹੋਇਆ?
ੳ34 1822 ਤ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇਨ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਲੇ ਖਾ ਜੋਖਾ ਪੋਫੈਸਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਕੋਹਲੀ ਵੱ ਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸਾਲ
ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ
ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੈਨਾ
ਅਤੇ ਹੋਰ
1819 7748
750
3577
1823 11681
1650
7300
1828 15825 4315
7200
1838
26617
4090
10795

ਪ35 ਅਸਲੇ ਖਾਨ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨ ਦਾ ਲੇ ਖਾ ਜੋਖਾ।
ੳ35 ਸਾਲ ਬੰ ਦੂਕ ਤੋਪ ਤੋਪਚੀ
1819 22
190 834
1823 ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹ
1828 130 280 3778
1838 188 280 4535

ਪ34 ਪਰ ਿਦੱ ਤੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਾਿਮਲ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ?
ੳ34 ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਫੌਜਦੀ ਿਗਣਤੀ ਾਮਲ ਨਹ ਹੈ।ਇਹ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਤਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ ਰੱ ਖਣੀ ਪਦੀ
ਹੈ ਤੇ ਦੁਸਿਹਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਤੀ ਪਦਰ ਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰ ਗ ਰੱ ਖੇਗਾ ਤ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜੀ-ਕ- ਹਜ਼ਤ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਫੌਜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ
ਿਵੱ ਚ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਿਜਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਕੰ ਮ ਖਾਸ ਿਕੱ ਿਲਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲੀ
ਆਪਣੀ ਬੇਪਨਾਹ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਿਦੰ ਦੇ ਸਨ।
ਪ35 ਕਦਰੀ ਸੈਨਾ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਕੀ ਾਮਲ ਸੀ?
ੳ35 ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਕਦਰ ਿਬੰ ਦੂ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਇਸ ਨੂੰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਿਡਆ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਹਰ
ਬਟਾਲੀਅਨ ਿਵੱ ਚ ਨੌ ਸੌ ਸੈਿਨਕ ਸਨ।ਬਟਾਲੀਅਨ ਇੱ ਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢ ਚਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਯੋਗ ਕਮ ਡਰ ਦੀ ਕਮ ਡ ਹੇਠ ਚੱ ਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਇਕ
ਮੇਜਰ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।ਸੈਿਨਕ ਤ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢ ਚੇ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਵਪਾਰੀ ਮੁਨੀਮ ਮੁੱ ਤਸਾਦੀ ਅਤੇ ਗੰ ਥੀ ਵੀ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ।

ਪ36 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਢ ਚਾ ਿਕਵ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ?
ੳ36 ਬਟਾਲੀਅਨ ਿਵੱ ਚ ਅੱ ਠ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਨ ਿਜਨ ਿਵੱ ਚ ਸੌ ਫ਼ੌਜੀ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਇਨ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਚਾਰ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਿਡਆ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।ਘੋੜ
ਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਰਸਾਲਾ ਰੈਜੀਮਟ ਅਤੇ ਤੁਰਪ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰ ਿਡਆ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਅਸਲੇ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬੰ ਦੂਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰ ਿਡਆ
ਜ ਦਾ ਸੀ।
ਪ37 ਅਠਾਰ ਸੌ ਚਾਰ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ।
ੳ37 1804 ਿਵੱ ਚ ਤੋਪਖਾਨ ਨੂੰ ਤੋਪਖਾਨਾ ਕਲ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਊਠ ਤੇ ਲੱਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪ ਜ
ਜੰ ਬੂਰਕ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ 1810 ਿਵੱ ਚ ਘੋੜਸਵਾਰ ਤਪਖਾਨਾ ਵੀ ਫੌਜ ਚ ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।ਮੀਆਂ ਗੋ ਾ ਦੇ ਨ ਨਾਲ ਮ ਹੂਰ ਗੌਸ ਮੁਹੰਮਦ
ਖਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਤੋਪਖਾਨ ਨੂੰ ਤੋਪਖਾਨਾ ੲੇੇ ਖਾਸ ਜਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਏ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਸੀ।
ਪ38 ਅਠਾਰ ਸੌ ਸਤਾਈ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ੳ ,ਅਠਾਰ ਸੌ ਸਤਾਈ ਿਵੱ ਚ ਤੋਪਖਾਨ ਨੂੰ ਿਤੰ ਨ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨ ਜੀ ਅਸਲਾ ਘੋਿੜਆਂ ਅਤੇ ਬਲਦ ਗੱ ਡੀਆਂ ਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਪਰ ਲੈ ਜਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪ ਸੀ । ਘੋੜਸਵਾਰ ਤੋਪਖਾਨਾ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ
ਸੀ।ਹਾਥੀਆਂ ਪਰ ਲੱਦ ਕੇ ਿਲਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਪਖਾਨ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਬੈਟਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਦੋ ਤੋਪ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਸਨ ਤੇ ਿਜਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸਮ ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਸੀ।
ਪ39 ਮੈਦਾਨੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਿਕਵ ਵੰ ਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ੳ39 ਮੈਦਾਨੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਢ ਚਾਗਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਫੌਜੀ ਕਵਾਇਦ ਫੌਜ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ।ਜਨਰਲ ਵਤੂਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਹੇਠ ਫੌਜੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਪੰ ਜ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਿਡਆ ਿਗਆ।ਜਨਰਲ ਅਲਾਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਿਤੰ ਨ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਰੈਜੀਮਟ
ਸਨ।ਜਨਰਲ ਇਲਾਹੀ ਬਖ ਦੀ ਕਮ ਡ ਹੇਠ ਚੋਟੀ ਤੋਪ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਢ ਚਾਗਤ ਸੈਨਾ ਜਰਨਲ ਵਤੂਰਾ ਦੀ ਕਮ ਡ ਹੇਠ ਜੰ ਗ ਲੜਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤ
ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜ ਫੌਜ ਬੇ ਕਵਾਇਦ ਨਾਮ ਦੀ ਫੌਜ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਿਸੰ ਘ ਲੰਬਾ ਜੋ ਪੰ ਦਰ ਵਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਰਵ ਚ ਸਨਮਾਨ ਇਜ਼ਾਜੀ ੲੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱ ਚ ਹਰੀ ਿਸੰ ਘ ਨਲੂਆ ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰ ਦ ਅਤੇ
ਿਮਸਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰ ਦ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨਲ ਾਮਲ ਸਨ।

ਪ40 ਹਰੇਕ ਡੇਰਾ ਿਕਸ ਤਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ?
ੳ। ਹਰੇਕ ਡੇਰਾ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਧਿੜਆਂ ਿਮਸਲ ਅਤੇ ਕਬੀਿਲਆਂ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰ ਿਡਆ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਜਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਮਸਲਦਾਰ ਕਰਦਾ
ਸੀ।ਜਗੀਰਦਾਰ ਫੌਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ ਹੀ ਵੰ ਡੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਤੋਪਖਾਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਕਦਰੀ ਫੌਜ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਮੁਿਹੰ ਮ ਤੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ
ਡੇਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਸੀਤੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਮ ਡ ਿਕਸੇ ਿਹਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਹੱ ਥ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱ ਕ ਚ ਦਰਜੇ
ਦਾ ਕਮ ਡਰ ਸੀ।
ਪ41 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਕਦ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ?
ੳ42 ਮਹਾਰਾਜੇ ਨ ਕਈ ਮੁਿਹੰ ਮ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਮ ਡ ਸੰ ਭਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਕਮ ਡ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱ ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਫੌਜ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਆਪਣੇ ਿਨ ਜੀ ਪਭਾਵ ਨਾਲ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਕਰ ਲਦਾ ਸੀ ।
ਫੌਜ ਦੇ ਮੱ ਧ ਿਵੱ ਚ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ਪਰ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ।ਜੰ ਗ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋਪਖਾਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ
ਲੜੀ ਜ ਦੀ ਸੀ।

ਪ42 ਸੈਿਨਕ ਕੀ ਪਿਹਨਦੇ ਸਨ?
ੳ42 ਫੌਜ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱ ਕੇ ਸੈਿਨਕ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਤਰ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਿਹਨਦੇ ਸਨ।ਕੋਟ ਸਵਾਰ ਲਾਲ ਰੰ ਗ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟ ਲਾਲ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ
ਨੀਲੀਆਂ ਪਟ ਅਤੇ ਨਾਭੀ ਰੰ ਗ ਦੀ ਪੱ ਗ ਬੰ ਨਦੇ ਸਨ।ਰੈਜੀਮਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਹਿਥਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਸੂਹੇ ਰੰ ਗ ਦੀ ਜੈਕਟ ਿਚੱ ਟੇ
ਰੰ ਗ ਦੀ ਪਟ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰ ਗ ਦੀ ਬੈਲਟ ਪਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਜੀਮਟ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਰੰ ਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਸਨ ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਫੇਦ
ਲਾਲ ਹਰਾ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਰੰ ਗ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਗੋਰਖੇ ਹਰੇ ਰੰ ਗ ਦੀ ਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਿਹਨਦੇ ਸਨਸਰਦੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਜੈਕਟ ਪਿਹਨੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ
ਸਨ।
ਪ43 ਤੋਪਚੀ ਕੀ ਪਿਹਨਦੇ ਸਨ?
ੳ ਤੋਪਚੀ ਸਫੇਦ ਪਟ ਅਤੇ ਕਾਲਾਕੋਟ ਪਦੇ ਸਨ ਇਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਪਿਹਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰ ਦ ਨਹ ਸੀ ਹੁੰ ਦੀਇਹ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰ ਗ ਦੀਆਂ
ਵਰਦੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਿਹਣ ਲਦੇ ਸਨ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨ ਗਾਲੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਰਦੀ ਨਹ ਸੀ ਹੁੰ ਦੀ ਪਰ ਿਵਦੇ ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਬੈਰਨ
ਹੂਗਲ ਜੋ 1836 ਿਵੱ ਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ ਇਸ ਤਰ ਦੀ ਫੌਜ ਕਦੇ ਨਹ ਦੇਖੀ।ਭਾਵ ਿਕ ਇਹ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ
ਤਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਉਸ ਨ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲ ਕਦੇ ਨਹ ਦੇਖੀ।
ਪ44 ਕੀ ਫੌਜ ਕੰ ਮ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰ ਗਿਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ੳ, ਫ਼ੌਜ ਪੂਰੀ ਤਰ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰ ਗਠਨ ਸੀ ਇੱ ਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜ ਕੌ ਮੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹ ਸੀ ਕੀਤਾ
ਜ ਦਾ। ਫੌਜ ਿਵੱ ਚ ਸਰੀਿਰਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਜ ਅਹੁਦੇ ਿਮਲਦੇ ਸਨ। ਜੰ ਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱ ਚ
ਿਦਖਾਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਚ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਿਮਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਿਦੱ ਤੇ ਜ ਦੇ ਸਨ।
ਪ45 ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਿਕਸ ਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਰੱ ਿਖਆ ਸੀ?
ੳ , ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦੁਆਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਕਬੀਿਲਆਂ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਾਿਮਲ ਸਨ
।ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ ਹਨ ਹਰੀ ਿਸੰ ਘ ਨਲਵਾ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁੱ ਖ ਿਸੰ ਘ ਲੰਬਾ, ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰ ਦ ਗੁਲਾਬ ਿਸੰ ਘ ਿਵੰ ਡੀਆਂ ਜੋ ਬਾਬਾ
ਦੀਪ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰ ਘ।
ਪ46 ਬਲਭੱ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮ ਹੂਰ ਸੀ?
ਂ ਲੋ ਗੋਰਖਾ ਵਾਰ ਤ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਵਾਸਤੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ।ਉਹ ਨਾਲਪਣੀ ਦੀ ਜੰ ਗ ਲਈ
ੳ ਬਲਭੱ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਖੀ ਜਰਨਲ ਸੀ ਿਜਸ ਨ ਐਗ
ਮ ਹੂਰ ਸੀ
ਮਹਾਨ ਿਸੰ ਘ ਮੀਰਪੁਰੀ ।
ਦਲ ਿਸੰ ਘ
ਯੂਰਪੀ ਅਫ਼ਸਰ ਿਵੱ ਚ ਵੈਨਤੂਰਾ ਜੋ ਇਟਲੀ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ।ਪਾਲੋ ਡੀ ਅੈਵੀਟਲ ਜੋ ਇਟਲੀ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਜੋ ਫਰ ਸ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਪੰ ਜ ਸਪੇਨ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ
ਪ47 ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵ ਿਕਸ ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਸਨ?
ੳ , ਫ਼ੌਜ ਿਵੱ ਚ ਿਨਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਨਖਾਵ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਖਾਕਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ।
ਪਿਹਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਫ਼ਸਲੀ ਜ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਇੱ ਕ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 400500 ਰੁਪਏ ਿਦੱ ਤੇ ਜ ਦੇ ਸਨ।1725 ਰੁਪਏ ਇੱ ਕ ਪੈਦਲ ਸੈਿਨਕ ਨੂੰ ਅਤੇ 2226 ਰੁਪਏ ਇੱ ਕ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਤੇ
ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨ ਘੋੜੇ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।ਯੂਰਪੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤ ਵਧ ਤਨਖਾਹ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਟੂਰਾ ਅਤੇ
ਅਲਾਰਡ ਨੂੰ ਪੱ ਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਗੀਰ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਪ49 ਿਕੱ ਥੇ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜ ਸਹੂਲਤ ਨਹ ਸੀ?
ੳ ,ਇੱ ਥੇ ਿਰਟਾਇਰਮਟ ਤੇਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਹ ਸੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਪਰ ਜੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨ ਿਵੱ ਚ
ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਿਵੱ ਤੀ ਮਦਦ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਸੀ। ਤੀ ਸਮ ਅਤੇ ਜੰ ਗ ਦੇ ਿਹਸਾਬ
ਨਾਲ ਿਖਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਜ ਦੇ ਸਨ।
ਪ50 ਿਖੜ ਤ ਿਕੰ ਨ ਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਸਨ?
ੳ ਇੱ ਥੇ ਿਤੰ ਨ ਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਖੱ ਲ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਸਨ ।ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੱ ਪੜੇ ਗਿਹਣੇ ਅਤੇ ਹਿਥਆਰ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਨਮਾਨ ਫ਼ਾਰਸੀ ਿਵੱ ਚ
ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ।ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਲਾ ਦਾ ਸੀ।ਇਨ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਨਾਮ ਿਹਜਬਾਰੀ ਜੰ ਗ, ਜਫਰ ਜੰ ਗ, ਬਹਾਦਰ ਮ ਾਨ
ਅਦੁੱ ਓਲਾ, ਸੂਜਾ ਦੁੱ ਲਾ ਅਤੇ ਤਾਹਰਪੁਰ ਪਨਾਹ।
ਪ51, ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਇਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਿਕਵ ਦੇਖਦੇ ਸਨ?
ੳ, ਪਬੰ ਧਕੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਿਦੱ ਤੇ ਜ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜੰ ਗੀ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨਮਾਨ ਸਭ ਤ ਤਮ ਮੰ ਿਨਆ ਜ ਦਾ ਸੀ
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁੱ ਖ ਿਸੰ ਘ ਲੰਬਾ ਨੂੰ ਇੱ ਜ਼ਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਪੰ ਦਰ ਵਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰ ਗ
ਲੜਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਕਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਦੀ ਪਿਟੰ ਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ52ਕੰ ਵਰ ਨੌਿਨਹਾਲ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਦ ਹੋਇਆ?
ੳ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਲਗਪਗ ਅਠਾਰ ਸੌ

ਤੀ ਿਵੱ ਚ ਕਵਰ ਨਾਲ ਹਾਲ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ।

ਪ53 ਿਤੰ ਨ ਵੱ ਖੋ ਵੱ ਖ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਕਾਬ-ਵਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸੀ।
ੳ.. ਇਹ ਇੱ ਕ ਤਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਚੰ ਨ ਸੀ ਜੋ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਿਤੰ ਨ ਿਕਸਮ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ ।ਪਿਹਲੀ ਿਕਸਮ ਮਹਾਰਾਜਾ
ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜ ਉਸ ਦੇ ਖਾਸ ਚਹੇਤੇ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਿਦੱ ਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਹੀਰਾ ਜਿੜਆ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ।ਦੂਸਰੀ ਿਕਸਮ
ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਗੀਰਦਾਰ ਿਮਸਲਦਾਰ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਤੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਜੜੇ ਹੀਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਿਹਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਮਾਣਕ ਜਿੜਆ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ।
ਪ54 ਤੀਸਰੇ ਪਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਿਕਸ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ?
ੳ ,,,ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਾਣਕ ਜਿੜਆ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਿਜਵ ਿਕ ਕਰਨਲ ਮੇਜਰ ਜ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਉਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਾਸਨ ਲਈ ਿਦੱ ਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ ਕੋਕਾ ਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਿਖੱ ਲ ਅਤੇ ਤਖ਼ੱ ਲੁਸ ਵੀ ਿਦੱ ਤੇ ਜ ਦੇ ਸਨ।

ਪ1 ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌ ਮ ਨਵਾਬ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਿਕਵ ਦਾ ਜਰਨਲ ਸੀ?

ੳ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌ ਮ ਨਵਾਬ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਇੱ ਕ ਮਹਾਨ ਿਸੱ ਖ ਲੀਡਰ ਸੀ ।ਉਸਨ ਿਮਸਲ ਿਮਸਲ ਦੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਿਸੱ ਖ ਦੀ ਕਮ ਡ
ਸੰ ਭਾਲੀ।ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸੱ ਖ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ 29 ਮਾਰਚ 1748 ਨੂੰ ਿਵਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖ ਿਮਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ
ਥਾਿਪਆ ਿਗਆ ਜੋ ਿਕ ਅਠਾਰਵ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਿਸੱ ਖ ਸਨਮਾਨ ਸੀ।
ਪ2 ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਨਮਾਨ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਸ ਜਗਾ ਤੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ?
ੳ,, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤ ਬਾਅਦ 1754 ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦਾ ਿਖਤਾਬ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ।ਸਤਾਰ ਸੌ ਸੋਲ
ਿਵੱ ਚ ਬਾਬਾ ਬੰ ਦਾ ਿਸੰ ਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਹੀਦੀ ਤ ਲੈ ਕੇ ਅਠਾਰ ਸੌ ਇੱ ਕ ਤੱ ਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੱ ਕ ਦੇ ਸਮ ਨੂੰ ਿਮਸਲ ਦਾ ਸਮ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰ ਘ ਬੁੱ ਢਾ ਦਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ।
ਪ3। ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਿਕਸ ਜਗਾ ਹੋਇਆ?
ੳ,, ਸਤਾਰ ਸੌ ਅਠਾਰ ਿਵੱ ਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਆਹਲੂ ਿਪੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਹਲੂ ਿਪੰ ਡ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਦੇ
ਵਡੇਰੇ ਸਦਾ ਿਸੰ ਘ ਨ ਵਸਾਇਆ ਜੋ ਛੇਵ ਗੁਰੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰ ਦ ਜੀ ਦੇ ਪੱ ਕੇ ਿਸੱ ਖ ਸਨ ਉਨ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਵਡੇਿਰਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪਾਸ ਜੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ
ਲ ਨ ਖਾਤਰ ਚਾਰ ਿਪੰ ਡ ਆਹਲੂ ਹਲ ਤੂਰ ਅਤੇ ਚੱ ਕ ਇਨਾਮ ਵਜ ਿਮਲੇ ਸਨ।
ਪ4 ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨ ਕਦ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ?
ੳ,, ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਿਦੱ ਲੀ ਿਵਖੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰ ਦਰੀ ਦੀ ਸੰ ਗਤ
ਿਵੱ ਚ ਚੜੇ ਗਏ। ਉਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ ਪਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰ ਦਰੀ ਜੀ ਵੱ ਲ ਬੜੀਆਂ ਬਖ਼
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਮਾਤਾ
ਸੁੰ ਦਰੀ ਜੀ ਵੱ ਲ ਭਿਵੱ ਖਵਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ ਿਵੱ ਚ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਾਸਕ ਬਣਗਾ। ਬਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪੰ ਜਾਬ ਆ ਗਏ।
ਪ5 ,,ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਿਕਸ ਜਗਾ ਆ ਕੇ ਵਸੇ?
ੳ, ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਿਵੱ ਚ ਵਸੇ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸੀ ਜੋ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱ ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜ ਦਾ ਸੀ। ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰ ਘ ਕੋਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ
ਿਵਖੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਆਇਆ।ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰ ਘ ਉਸ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੁਕਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ।
ਪ6 ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਿਕਸ ਨ ਲਗਾਇਆ?
ੳ,, ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰ ਘ ਨ ਲਾਇਆ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰ ਘ ਨ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਉਨ ਦੇ ਕੋਲ
ਹੀ ਛੱ ਡ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ । ਇਥੇ ਇੱ ਕ ਗੱ ਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਇੱ ਕ ਪੱ ਕਾ ਿਸੱ ਖ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਨਮਰ ਸੀ। ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਉਸ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਪ7,,ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਨ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ?
ੳ , ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਸਪੇ ਗਏ ਹਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਿਨਭਾ ਦਾ ਸੀ।ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਨਰੀ ਰਾਤ ਚ ਭਾਰੀ ਮ ਹ ਪੈ ਿਰਹਾ ਸੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ
ਿਸੰ ਘ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਨਕਿਲਆ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਿਕਹੜਾ ਦਰਬਾਰੀ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਪਰ ਖੜਾ
ਿਮਿਲਆ।ਇਸੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਨ ਸਤਰ ਿਵੱ ਿਦਆ ਿਸੱ ਖਣੀ ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਤੇ ਕੋਟ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ।
ਪ8 ਿਸੱ ਖ ਫੌਜ ਕਦ ਤੱ ਕ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਪਠ ਜਿਥਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ?

ੳ, 1745 ਤੱ ਕ ਿਸੱ ਖ ਫੌਜ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ 65 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰ ਘ ਨ ਇਨ ਜਿਥਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਕਰਕੇ ਿਗਆਰ
ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇਨ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਝੰ ਡਾ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਜੋ ਿਮਸਲ ਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਜ ਦੇ ਸਨ ।ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਿਮਸਲ
ਕੱ ਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ9 ,ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ?
ੳ ,,ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖ ਿਮਸਲ ਦਾ ਕਮ ਡਰ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਿਸੱ ਖ ਿਮਸਲ ਦੇ ਕਮ ਡਰ ਤ ਇਲਾਵਾ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਿਮਸਲ ਦਾ
ਿਮਸਲਦਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤ ਬਾਅਦ1753 ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਿਮਿਲਆ 1764 ਿਵੱ ਚ ਲਾਹੌਰ ਿਜੱ ਤਣ ਤ ਬਾਅਦ ਕੌ ਮ ਨ
ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌ ਮ ਦਾ ਿਖਤਾਬ ਿਦੱ ਤਾ
ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਨ ਹਿਰਮੰ ਦਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਢੱ ਠੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ।
ਪ10,, ਅਫਗਾਿਨਸਤਾਨ ਦੇ ਿਸੰ ਘਾਸਣ ਤੇ ਕੌ ਣ ਬੈਠਾ?
ੳ,, ਨਾਦਰ ਾਹ ਦੇ ਕਤਲ ਤ ਬਾਅਦ ਅਿਹਮਦ ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਫਗਾਿਨਸਤਾਨ ਦੇ ਿਸੰ ਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਨ ਪ ਤੂਨ ਖੇਡ ਸਾਦੋਜਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ
ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ 1747 ਤ 1774 ਤੱ ਕ ਉਸ ਨ ਭਾਰਤ ਪਰ ਨੌ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
ਪ11ਮੁਗ਼ਲ ਪ ਾਸਨ ਨੂੰ ਿਕਸ ਨ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ?
ੳ ਅਿਹਮਦ ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨ ਹਮਿਲਆਂ ਨ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਤਰ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਮੁਗ਼ਲ ਦਾ ਪ ਾਸਨ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱ ਖ ਿਦੱ ਤਾ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ
ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਨ ਮਰਾਿਠਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਿਦੱ ਤੀ ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਿਖੱ ਤਾ ਿਸੱ ਖ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਛੱ ਡਣਾ ਿਪਆ।
ਪ12 ਛੇਵ ਅਫਗਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕਦ ਹੋਇਆ?
ੳ, 1762 ਿਵੱ ਚ ਛੇਵ ਅਫਗਾਨੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ।ਇਸ ਹਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਿਨ ਾਨਾ ਿਸੱ ਖ ਸਨ।ਪੰ ਜ ਫਰਵਰੀ 1762 ਨੂੰ ਇਸ
ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱ ਡਾ ਘੱ ਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਿਰਆ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਸੱ ਖ ਦਾ ਕਤਲੇ ਆਮ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ। ਅਫਗਾਨੀ ਜਰਨਲ ਨੁਰੂਦੀਨ ਵਾਮੇਜਈ ਦੀ
ਿਸੱ ਖ ਹੱ ਥ ਹੋਈ। ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਤ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖ ਦਾ ਨਵਾਬ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਨ ਇਹਹਮਲਾ ਿਸੱ ਖ
ਪਰ ਕੀਤਾ।
ਪ13 ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ੳ,, ਉਹ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰ ਧਾਰ ਤ ਿਤਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਿਰਆ ਉਸ ਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਿਸੱ ਖ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਿਸੱ ਖ ਜਦ
ਸਤਲੁਜ ਲੰਘ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਿਕੱ ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਜੰ ਗਜੂ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਤ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਾਮਲ ਸਨ
ਪ14 ਜਦ ਿਸੱ ਖ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਿਹਮਦ ਾਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਤ ਉਨ ਨ ਕੀ ਕੀਤਾ
ੳ ਅਿਮਤ ਾਹ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤ ਬਾਅਦ ਿਸੱ ਖ ਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਜੰ ਗ ਲੜਨੀ ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਅੱ ਗੇ
ਵਧਦਾ ਿਗਆ ਪਰ ਉਨ ਅਿਹਮਦ ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤ ਇਲਾਵਾ ਮੇਲ ਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱ ਦ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਿਤੱ ਖੇ ਹਮਲੇ ਝੱ ਲਣੇ ਪਏਸਰਦਾਰ ਚੜਤ ਿਸੰ ਘ
ੁਕਰਚੱ ਕੀਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਿਸੰ ਘ ਿਢੱ ਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨ ਇਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਚੋਣ ਫੱ ਟ ਲੱਗੇ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਬਚ ਿਗਆ ਸਰਦਾਰ ਚੜਤ ਿਸੰ ਘ ਨਇੱ ਕ ਤ ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ ਪੰ ਜ ਘੋਿੜਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਪ15 ਕੀ ਅਿਹਮਦ ਾਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਿਕਆ?
ੳ ਅਖੀਰ ਅਿਹਮਦ ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਿਮਲੀ।ਉਸ ਨ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੂਲ ਪੁ ਾਕ ਪਿਹਨੀ ਹਰ ਇੱ ਕ ਿਸੱ ਖ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ
।ਮਲੇ ਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸਰਿਹੰ ਦ ਦੀਆਂ ਫੌਜ ਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਪਰ ਹਰੇ ਪੱ ਤੇ ਬੰ ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਤ ਜੋ ਿਸੱ ਖ ਤ ਅਲੱਗ ਿਦਖਣਪੰ ਜ ਫਰਵਰੀ ਸਤਾਰ ਸੌ ਬਾਹਠ

ਨੂੰ ਕੁੱ ਪ ਨਾਮ ਦੇ ਿਪੰ ਡ ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਇੱ ਕੋ ਿਦਨ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਿਸੱ ਖ ਦਾ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡਾ ਘੱ ਲੂਘਾਰਾ
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਪ16 ਇਸ ਜੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਿਕੰ ਨ ਫ਼ੱ ਟ ਵੱ ਜੇ
ੳ ਸਇਸ ਜੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਬਹੱ ਤਰ ਤ ਵੱ ਧ ਘੱ ਟ ਵੱ ਜੇ ਪਰ ਉਹ ਿਫਰ ਵੀ ਜ ਦਾ ਿਰਹਾ ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚੜਤ ਿਸੰ ਘ ੁਕਰਚੱ ਕੀਆ ਨ
ਇੱ ਕ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰ ਜ ਘੋੜੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇਵੀ ਕਈ ਫੱ ਟ ਵੱ ਜੇ ਜਦ ਅਿਹਮਦ
ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧੀ ਜੰ ਗਲੀ ਲਲਕਾਿਰਆ ਤ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਨ ਅਿਹਮਦ ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧੇ ਮੱ ਿਥਆਂ ਟੱ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰ ਮ ਸਨ
ਜੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਅਿਹਮਦ ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਿਚਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ
ਪ17 ਿਕਸ ਦੀ ਕਮ ਡ ਹੇਠ ਿਸੱ ਖ ਨ ਸਰਿਹੰ ਦ ਦੇ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜਦਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ?
ੳ ਵੱ ਡੇ ਘੱ ਲੂਘਾਰੇ ਤ ਬਾਅਦ ਿਸੱ ਖਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਥਆਰ ਚਕਲੇ ਤੇ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਦੀ ਜੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਮ ਡ ਹੇਠ ਜੈਨ ਖ਼ ਨੂੰ ਹਰ
ਨਾਲਗੜ ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਹਰਾਇਆ ਿਸੱ ਖ ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੱ ਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜੋ ਉਨ ਨ ਹਿਰਮੰ ਦਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਇਸਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮ ਬਾਅਦ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਸੈਿਨਕ ਵੱ ਲ ਸਰਹੱ ਦ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੈਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।
ਪ18 ਿਸੱ ਖ ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦ ਤਾਕਤ ਿਵੱ ਚ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ?
ੳ ,, ਪੱ ਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱ ਤੇ ਿਸੱ ਖ ਦੁਆਰਾ ਕਤਰ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਇਕੱ ਤਰ ਹੋਏ ਅਬਦਾਲੀ ਨ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱ ਖ
ਪਰ ਿਜੱ ਤਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਿਕਆ। ਿਫਰਉਸ ਨ ਿਸੱ ਖ ਨਾਲ ਸੰ ਧੀ ਕਰਨੀ ਤੀ ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਪਰ ਿਸੱ ਖ ਨ ਉਨ ਦੂਤ ਨੂੰ
ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨ ਿਬਨ ਕੋਈ ਸਮ ਗੁਆਏ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਘੱ ਤ ਿਲਆਸਤਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਸਤਾਰ ਸੌ ਬਾਹਠ ਿਵੱ ਚ ਸੂਰਜ ਗਿਹਣਵਾਲੇ ਿਦਨ
ਇਹ ਯੁੱ ਧ ਲਿੜਆ ਿਗਆ।
ਪ19 ,ਇਹ ਯੁੱ ਧ ਕਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ?
ੳ,, ਇਹ ਯੁੱ ਧਸੂਰਜ ਗਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਮੱ ਿਸਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਵ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤ ਹਟ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਿਸੱ ਖ ਵਾਪਸ ਲੱਖੀ ਦੇ
ਜੰ ਗਲ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਿਹਮਦ ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਿਗਆਇਹ ਪਿਹਲੀ ਪਮੁੱ ਖ ਜੰ ਗ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਿਹਮਦ ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਖ਼ੁਦ
ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਪ20 ਅਿਹਮਦ ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸ ਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ?
ੳ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਨ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਨ ਪਾਪੀ ਹੱ ਥ ਤ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਇਨ ਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਿਸੱ ਖ ਕੌ ਮ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਚੇ ਿਕਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਿਸੱ ਖ ਬਣ
ਗਏ।
ਪ21 ਅੱ ਠਵ ਅਫਗਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕਦ ਹੋਇਆ?
ੳ ਅੱ ਠਵ ਅਫਗਾਨੀ ਹਮਲਾ ਨਵੰ ਬਰ ਸਤਾਰ ਸੌ ਿਛਆਹਠ ਿਵੱ ਚ ਹੋਇਆ ਜਦ ਅਬਦਾਲੀ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵੱ ਚਿਸੱ ਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਨਹ ਆਇਆ ਇੱ ਥੇ ਿਸੱ ਖ
ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਚੰ ਗੇ ਹੱ ਥ ਿਵਖਾਏ ਿਸੱ ਖ ਨ ਢਾਈ ਫੁੱ ਟਚਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆਇਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਦੀ
ਜਗਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਜਰਨਲ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਿਭਅੰ ਕਰ ਯੁੱ ਧ ਹੋਇਆ। ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਰਅਫ਼ਗਾਨ ਨੂੰ ਜੰ ਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱ ਡਣਾ
ਿਪਆ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆਪਣੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਿਸੱ ਖ ਸੈਿਨਕ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨ ਦੇ ਕਪ ਪਰ ਟੁੱ ਟ ਕੇ ਪੈ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ।
ਪ22 ਨੌਵ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਕਦ ਹੋਇਆ

ੳ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ 1769 ਿਵੱ ਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਨ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਿਸਤਾਰ ਸੁੱ ਚਤਾ ਿਵੱ ਚ ਓਬਰਾ ਭੱ ਟੀ ਤ ਿਜੱ ਤ ਿਲਆ ਤੇਇੱਥੇ
ਆਪਣਾ ਹੈ ਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਮੌਤ ਸਤਾਰ ਸੌ ਤ ਿਰਆਸੀ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਿਵਖੇ ਹੋਈਸੰ ਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਿਸੰ ਘ
ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਦਾਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਬਿਣਆ ਿਜਸ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਫਿਤਹ ਿਸੰ ਘ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਿਮਸਲਦਾਰ ਦੀ ਤਰ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ
ਨ ਕਟੜਾ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਿਮਸਲ ਦਾ ਕੱ ਟੜਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਿਕਲੇ ਬੰਦੀ
ਕੀਤੀ।
ਪ23 ਉਸ ਦਾ ਿਕਲਾ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇ ਿਕਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜ ਦੇ ਹਨ?
ੳ , ਉਸ ਦਾ ਿਕਲਾ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇ ਿਕਲਾ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱ ਜ ਖੰ ਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ
ਉਸ ਨ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਿਹਰ ਦੀ ਨਵ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਬੰ ਧ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ
ਿਵੱ ਚ ਗੁਜ਼ਾਿਰਆ । ਿਸੱ ਖ ਕੌ ਮ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਅੰ ਿਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਅੰ ਿਮਤਸਰ ਿਵਖੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਹਦੂਦ
ਅੰ ਦਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜੋ ਿਸੱ ਖ ਧਰਮ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਸਿਤਕਾਰ ਮੰ ਿਨਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵੱ ਚ ਬਾਬਾ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨਾਮ ਦੇ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ ਨੀ ਸੌ ਪਚਾਸੀ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਡਾਕ ਿਟਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌ ਮ ਨਵਾਬ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ‘ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ’ ਨ ਵਜ ਵੀ ਮ ਹੂਰ
ਸੀ।ਉਨ ਤ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਿਨਹੰ ਗ ਬਾਬਾ ਨਣਾ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਬੁੱ ਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ।
ਪ24 ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌ ਮ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨ ਕਦ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ?
ੳ , ਸੁਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌ ਮ ਜੱ ਸਾ ਿਸੰ ਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨ 1883 ਿਵੱ ਚ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ । ਉਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਿਸੱ ਖ ਨ ਿਦੱ ਲੀ ਵੱ ਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਲਾਲ ਿਕਲੇ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਝੰ ਡਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਿਨ ਾਨ ਸਾਿਹਬ ਝੁਲਾ ਿਦੱ ਤਾ ਪਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮ ਿਮਸਲ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਉਲਝ
ਗਈਆਂ।1783 ਤ 1799 ਤੱ ਕ ਿਸੱ ਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਵੱ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਤੇ ਜਮਾਨ ਾਹ ਜੋ ਅਫਗਾਿਨਸਤਾਨ ਦਾ ਾਸਕ ਸੀ ਉਸ ਨ ਿਸੱ ਖ ਪਰ ਹਮਲਾ
ਕਰਕੇ 1798 ਿਵੱ ਚ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਿਲਆ।
ਪ25 ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਕੌ ਣ ਸੀ?
ੳ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਇੱ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਿਸੱ ਖ ਜਰਨਲ ਸੀ ਿਜਸ ਨ ਗੁਜਰ ਵਾਲਾ ਤ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਉਪਰ ਕਬਜਾ ਕਰ ਿਲਆ ।ਜਮਾਨ ਾਹ ਨ ਿਬਨ
ਲੜਾਈ ਕੀਿਤਆਂ ਅਫਗਾਨ ਅਫਗਾਿਨਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੱ ਜਣਾ ਹੀ ਿਬਹਤਰ ਸਮਿਝਆ ਸਤਾਰ ਸੌ ਨਿੜਨਵ ਤ ਅਠਾਰ ਸੌ ਉਨਤਾਲੀ ਤੱ ਕ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਦੀ
ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਿਸੱ ਖ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ।ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਨ 1801 ਤ 1834 ਿਕ ਤੱ ਕ ਿਸੱ ਖ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮ ਡ ਸੰ ਭਾਲੀ ਤੇ ਏ ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤ
ਤਾਕਤਵਰ ਕੌ ਮ ਬਣ ਕੇ ਭਰੇ।ਇਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱ ਦ ਅੰ ਦਰ ਖੈਬਰ ਿਸੰ ਧ ਕ ਮੀਰ ਤੇ ਿਤੱ ਬਤ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਨੀ ਠਾਰ
ਸੌ ਿਛਆਲੀ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖ ਤਾਕਤ ਘਟਣੀ ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ।ਿਸੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਧਾੜ ਮੱ ਚ ਗਈ ਤੇ ਿਸੱ ਖ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹਾਰ ਖਾਣੀਆਂ
ਪਈਆਂ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਨ ਿਸੱ ਖ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਲੁੱਟ ਲਏ। 1849 ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰ ਤ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ
ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ।।

