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1984 ਿਵਸਾਹਘਾਤ - ਨੰਗਾ ਸੱਚ

"There are three types of persons: those, who
confess their own faults and mention the
excellence of others, are the highest type;
those, who highlight their own excellence and
decry the faults of others, are worse; those,
who parade their own faults as excellence and
deride the excellence in others as faults, are
the worst. The last type is nowadays most
rampant."
Indira Gandhi was one of this last type and now
our Govt of India represents this same
category.

ਮੁਖ-ਬੰ ਦ
ਓੰਝ ਤੇ ਨਵੰ ਬਰ 1984 ਦੇ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਜਾ
ਚੁਿਕਆ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਿਵਖੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਿਲਖਣ ਦਾ ਮ ਸਦ ਓਸ ਵੇਲੇ ਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰ ਿਦਆਂ ਨੂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਓਹਨਾ ਨੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਭੈੜੀਆਂ ਚਾਲ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਓਹਨਾ ਸਭਨਾ ਨੂ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਰਖਣਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਇਹ
ਜਾਣ ਸਕਣ ਿਕ ਓਹਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ , ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਿਕੰ ਜ ਮਸੂਮ ਲੋ ਕ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ
ਖੇਡਦੀਆਂ ਨ, ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਗੰ ਦਾ ਿਖਡਾਰੀ ਕ ਗਰਸ ਤ ਬਗੈਰ ਾਇਦ ਹੀ
ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਭੇਗਾ! ਜਦਿਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਇਕ ਿਹੰ ਦੁਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਨ ਵੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਿਵਚ ਇਸ ਕ ਗਰਸ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚਲਿਦਆਂ
ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸੀ! ਇਹ ਬੜੀ ਚੁਭਵ ਗੱਲ
ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਭ ਵੇ ਕ ਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਲ
(ਪਾਰਟੀ) - ਜਦ ਗੱਲ ਿਹੰ ਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਇਹ ਸਭ ਿਹੰ ਦੂ ਦਲ ਇਕੋ ਹੀ ਬਣ
ਜ ਦੇ ਨ - ਇਹਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਮਤਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦੇ ਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ

ਮਸੂਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੁ ਮਨ ਬਣ ਜ ਦੇ ਨ! ਇਹਨਾ ਦੀ ਕਲ ਭ ਵੇ
ਵਖਰੀਆਂ ਨ ਪਰ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦਾ ਮੰ ਤਵ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਦੀ
ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਜਾਿਹਰ ਨਹ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ!
ਇਹ ਕੋਈ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਥੇ ਿਕਸੇ ਮੁਲਕ
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋ ਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ? ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਇਹੋ
ਿਜਹੇ ਬਥੇਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨ ਿਜਵ ਿਕ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਵੱਲ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕਤਲ, ਿਹਟਲਰ ਵੱਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਿਮ ਰ ਦੇ ਰਾ ਟਰਪਤੀ
ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ 900 ਜੁਆਨ ਨੂ ਤਹਰੀਰ ਚੌਕ ਿਵਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ,
ਚੀਨ ਨ ਆਪਣੇ 3000 ਨੌਜਵਾਨ ਨੂ ਿਤਨਾਨਿਮਨ ਚੌਕ ਿਵਖੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਿਹਦੋਸਤਾਨ ਨੂ ਅਜਾਦ ਹੋਈ ਹਾਲ ਕੁਲ 37 ਸਾਲ ਹੀ
ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂ ਅਜਾਦ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਇਸੇ ਿਸਖ ਕੌਮ ਨ ਸਭ ਤ
ਵਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਓਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕ ਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕੀਤੇ
ਇਸ ਕਤਲੇ ਆਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਵਰੋਸਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦਾ
ਹਸਲਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹ ਤੋੜ ਸਕੀ, ਨ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ
ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਸਕੀ!
ਤ ਕੀ ਖੱਿਟਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨ ਇਹਨਾ ਬੇਕਸੂਰ ਿਸਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ?
ਕੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਿਵਚ

ਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੀ? ਨਹ ! ਅਸਲ ਿਵਚ ਜੇਕਰ ਵੇਿਖਆ

ਜਾਵੇ ਤ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਅੱਤਵਾਦ ਿ ਖਰ ਤੇ ਿਰਹਾ! ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ
ਕ ਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨ ਬੇਅੰਤ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਿਵਚ ਲਖ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੀ
ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਵੱਲ ਝੂਠ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਖਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤੇ! ਅੱਜ ਿਸਖ
ਕੌਮ ਬੜੀ ਦੁਿਚੱਤੀ ਿਵਚ ਹੈ ਕੀ ਓਹ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਮੰ ਨ ਜ
ਨਾ? ਿਸਖ ਕੌਮ ਨੂ ਇਸ ਵ ਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਲੋ ੜ ਹੈ - ਓਸ ਕੋਲ ਇਕ ਿਨਡਰ
ਅਤੇ ਿਹੰ ਮਤੀ ਿਸਖ ਲੀਡਰ ਦੀ ! ਿਜਸ ਿਦਹਾੜੇ ਕੋਈ ਿਸਖ ਲੀਡਰ, ਿਸਖ ਕੌਮ ਨੂ
ਿਮਲ ਿਗਆ ਤ ਓਸੇ ਿਦਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਿਸਖ ਦਾ ਭਿਵਖ
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ ਨਹ ? ਪਰ ਕੀ ਤੁਸ ਿਸਖ ਤ ਬਗੈਰ ਇਸ

ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਕ ਬਂਟਵਾਰਾ 1947
ਿਵਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਬਣਾ ਿਲਆ
ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾ ਕਤਲ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੋਖੀ ਨੂ ਸਜ਼ਾ ਨਹ ਿਮਲਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਇੰ ਜ ਹੀ ਿਸਖ ਿਵਰੋਧੀ ਰਵਈਆ ਰਖਦੀ ਤੁਰੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤ ਅਗਲੀ ਵੰ ਡ ਲਈ ਕੌਣ
ਜੁ ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗ?
ਾ ਘਟ ਤ ਘਟ ਅਸ ਿਸਖ ਤੇ ਨਹ !
ਓੰਝ ਤੇ ਇਸੇ ਕ ਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 1947 ਦੀ ਵੰ ਡ ਦੀ ਜੁ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜ ਦੀ ਹੈ!
ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰ ਡ ਨਹ ਸੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਇਸ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਦੀਪ ਨੂ ਇਹ ਵੰ ਡ ਦਾ ਜਿਹਰ ਪੀਣਾ ਪਦਾ! 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ
ਇਸ ਸ ਝੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੀਬਨ 10 ਲਖ ਬੰ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬਨ
ਇਕ ਕਰੋੜ ਵਾਸੀ ਘਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਤ ਕੀ ਕ ਗਰਸ ਨ ਕੋਈ ਸਬਕ ਿਸਿਖਆ --ਨਹ , ਜੇਕਰ ਿਸਿਖਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਤ ਬੇਕਸੂਰੇ ਿਸਖ ਦਾ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ1984 ਿਵਚ ਦੋ
ਵੇਰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਦੀ!
1984 ਿਵਖੇ ਇੰ ਿਦਰਾ ਗ ਧੀ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ
ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਨ ਿਸਖ ਦੇ
ਪਿਵਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਫੌਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ! ਇਸ
ਹਮਲੇ ਨੂ ਬੜੀ ਿਵ ਤ ਨਾਲ ਿਸਰੇ ਚਾਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
ਤੇ ਅਗੇ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪਿਹਲ ਓਹਨਾ ਹਲਾਤ ਨੂ ਿਲਖਣਾ ਿਜਆਦਾ ਜਰੂਰੀ
ਹੈ ਿਜਹਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ਇਸ ਪਿਵਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂ ਟਕ ਨਾਲ ਉਡਾਓਣਾ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂ ਿਸਖ ਕੌਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਵਚ ਨਹ ਕਡ ਸਕਦੀ - ਕਦੀ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ
ਨੂ ਭੁਿਲਆ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦਾ!
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਜਰਨਲ ਐਸ ਕੇ ਿਸਨਹਾ, ਜੋ ਿਕ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮ ਡ ਦੇ ਜੀ ਓ ਸੀਇਨ-ਸੀ ਸਨ, ਓਹਨਾ ਨ ਆਪਣੀ ਇਕ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਪਛਲੇ
18 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰਾਦੂਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਕ ਪਹਾੜੀ
ਥ (ਚਕਰਾਤਾ) ਜੋ ਕੀ ਡੇਰਾਦੂਨ ਤ 90 ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਿਵਥ ਤੇ ਹੈ, ਸੀ ਦਰਬਾਰ

ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਕੱਚਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂ ਓਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਟਰੇਿਨੰਗ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ! ਇਸ ਤ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ
ਅੰ ਦਰਲੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਹਮਲਾ
ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂ ਕੋਈ ਮੁ ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ! ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ
ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਿਭੰ ਡਰ ਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਣ ਤ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਇਸ ਪਿਵਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵ ਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਅਿਜਹੇ ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਿਸਖ ਨੂ ਸਬਕ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ -- ਅਸਲ ਿਵਚ ਤੇ ਿਸਖ ਨੂ ਕੋਈ
ਸਬਕ ਿਸਖਾਓਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਹੀ ਨਹ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਸੀ ਵੀ ਤ ਓਹ ਖੁਦ
ਇੰ ਿਦਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ਸੀ!
ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਦੂਜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਨਰਲ ਿਸਨਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨ ਿਕ
ਓਹਨਾ ਨੂ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਵੱਲ ਚੌਕ ਮੇਹਤਾ, ਿਜ਼ਲਾ ਬਟਾਲਾ ਿਵਖੇ ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ
ਜੀ ਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਨੂ ਟਕ ਨਾਲ ਉਡਾਓਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚਾਲੇ ਿਸਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਰਾਨੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਵੀ ਰਿਹ ਚੁਕੇ ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਿਸਖ ਬਿਚਆਂ ਨੂ ਧਾਰਮਕ
ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ! ਜਨਰਲ ਿਸਨਹਾ ਨ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਮੰ ਨਣ
ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਫੌਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਨਾ ਦੇ ਿਸਖ
ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵ ਨੂ ਸੱਟ ਵਜੇਗੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਸੇਨਾ ਿਵਚ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਓਹਨਾ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਓਹਨਾ ਇਸ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ , ਓਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਰ
ਓਹਨਾ ਨੂ ਹੁਣ ਮੁਖੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਓਹਨਾ ਤ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਵੈਦ
ਨੂ ਇੰ ਦਰਾ ਵੱਲ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ! ਜਨਰਲ ਿਸਨਹਾ ਨ ਇਸ ਨੂ ਆਪਣੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫੌਜ਼ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ !
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਸੰ ਘ ਦੇ ਇਕ ਮੁਖੀ ਅ ਿਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਿਕ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਿਵਚ

ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋਏ1974 ਿਵਖੇ ਸੀਨਗਰ - ਕ ਮੀਰ ਿਵਖੇ ਤਨਾਤ ਸੀ - ਅਪੈਲ
2006 ਿਵਚ ਿਦੱਲੀ ਿਵਖੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਉਘੇ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਹੇਤ ਰਿਖਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਿਵਖੇ ਿਦੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾ ਣ ਿਵਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ .....ਜਦ ਓਹ
ਸੀਨਗਰ, ਕ ਮੀਰ ਿਵਖੇ ਤਨਾਤ ਸੀ ਤ ਇਕ ਿਦਨ ਓਹਨਾ ਨੂ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦਾ ਇਕ
ਅਰਜੰ ਟ ਸੁਨਹਾ ਿਮਲੀਆ ਿਕ ਓਹਨਾ ਨੂ ਫੌਰਨ ਿਦੱਲੀ ਪੁਜਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ! ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਓਹਨਾ ਝਟ ਿਦੱਲੀ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਫਿੜਆ
ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ਆਪਣੇ ਆਓਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾ ਿਦੱਤੀ! ਇੰ ਦਰਾ ਨ ਓਹਨਾ ਨੂ
ਇਕੋ ਹੀ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਸਿਖਆ ਮੰ ਤਰੀ ਵੱਲ ਓਹਨਾ ਨੂ ਇਕ ਸੁਨਹਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪੁਿਛਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਿਵਚ ਇੰ ਨ ਿਸਖ
ਿਕ

ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨ ? ਓਹਨਾ ਨ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹ ਿਦੱਤਾ

ਜਦਿਕ ਓਹ ਅੰ ਦਰ ਕਾਫੀ ਪਰੇ ਾਨ ਮਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ! ਓਹਨਾ ਇੰ ਦਰਾ ਤ ਜਾਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰ ਗੀ ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਿਦੱਤੇ ਓਹ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਹਾਉਸ ਿਵਚ ਆ
ਗਏ! ਆ ਿਦਆਂ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋ ਪਿਹਲਾ ਕੰ ਮ ਓਹਨਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਿਕ ਓਹਨਾ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ
ਆਪਣਾ ਇਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ! ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਦੁਿਨਆ ਿਵਚ ਜਾਣੀ ਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਿਕਥੇ ਹੈ - ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਿਗਆ
ਇਹ ਖੇਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਿਵਚ!
1975 ਿਵਚ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਨੂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਚੋਣ ਿਵਚ
ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ਼ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਿਜਤਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਿਵਚ ਜਜ਼ ਿਸਨਹਾ ਨ
ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਿਵਚ ਇਸਤੇ ਆ ਦੇ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਿਬ ਰਮੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਿਕ ਇਸ ਔਰਤ ਨ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ
ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹ ਿਵਚ ਕਰਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਿਵਚ
ਇਮਰਜੇਨਸੀ ਲਾ ਕੇ ਲੋ ਕ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ! ਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਹੀ ਚੋਣਵ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂ ਿਜਹ੍ਲ ਿਵਚ ਡੱਕ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ! ਇੰ ਿਦਰਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨ ਿਰਹਾ! ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ...ਭਾਰਤ
ਇੰ ਿਦਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰ ਿਦਰਾ ਹੀ ਭਾਰਤ! ਖੈਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਿਕਥੇ ਗਈ

ਜੁਲਮੀ ਇੰ ਿਦਰਾ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਰੋਧੀ ਤੇ ਸੀ ਨਹ , ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰ ਿਦਰਾ ਇਕ
ਤਾਨਾ ਾਹ ਬਣ ਗਈ! ਗੈਰਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਿਸਖ ਕੌਮ ਤੋ ਇਹ ਜੁਲਮ ਬਰਦਾ ਤ
ਨਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਜੁਲਮੀ ਇੰ ਿਦਰਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਿਦੱਤਾ!
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100-100 ਬੰ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਿਜਹਲ ਿਵਚ ਜਾਣ ਲਗੇ ! ਹੁਣ ਇੰ ਿਦਰਾ
ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਨ ਸਾਰੇ ਵਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਨੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛਡਣਾ ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ! ਪਰ ਿਸਖ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂ ਲੈ ਕੇ ਇੰ ਿਦਰਾ, ਿਸਖ ਨੂ ਆਪਣਾ ਦੁ ਮਨ
ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਈ ਿਕ ਿਕ ਇਮਰਜੇਨਸੀ ਦੇ ਖ੍ਲਾਫ਼ ਪਿਹਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ
ਿਸਖ ਵੱਲ ਹੀ ਚੁਕੀ ਗਈ ਸੀ! ਓਦ ਤੋ ਹੀ ਇੰ ਿਦਰਾ ਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਿਸਖ ਨੂ
ਸਬਕ ਸਖਾ ਕੇ ਹੀ ਰਵੇਗੀ! ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਫਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵਚ ਓਸਨ ਏਡੀ ਵੱਡੀ
ਇੱਤਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਜਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸਨੁ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਨਾ
ਿਪਆ! ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹ ਸੀ ਹੋਈ, ਸੀ ਅਮਤਸਰ ਿਵਖੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ
ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤ ਉਸਨੁ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਸਖ ਉਸਨੁ ਿਜੰ ਦਾ
ਨਹ ਛੱਡਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵ ਤ ਉਸਨ ਿਸਖ ਦੇ ਖਲਾਫ਼
ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਚਾਲ ਚਲਣੀਆਂ ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤ !
ਵੀਰ ਸ ਘਵੀ, ਜੋ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਖ ਅਖਬਾਰ ਿਹੰ ਦੁਸਤਾਨ ਟਾਇਮਸ ਦੇ ਚੀਫ਼
ਏਿਡਟਰ ਨ, ਓਹਨਾ ਨ ਸੋਿਨਯਾ ਗ ਧੀ ਦਾ ਇਕ ਇੰ ਟਰਿਵਯੂ ਿਲਆ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਯੂ
- ਟੂਬ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਇੰ ਟਰ ਿਵਯੂ ਿਵਚ ਸੋਿਨਯਾ ਖੁਦ ਮੰ ਨਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਇੰ ਿਦਰਾ ਗ ਧੀ ਅਿਮਤਸਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨੂ
ਆਪਣੀ ਅਚਣਚੇਤ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤ ਬਾਦ ਕੀ ਕੀ ਅਤੇ ਿਕੰ ਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਦੀ
ਹੁ ੰ ਦੀ ਸੀ! ਿਜਸਦਾ ਿਸਧਾ ਿਜਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤ ਬਾਦ ਰਾਜੀਵ
ਗ ਧੀ ਨ ਿਸਖ ਤ ਿਕਵ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ---ਰਾਜੀਵ ਨੂ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜਾ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ
ਸੀ! ਭਾਰਤੀ ਪ ਾਸਨ, ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਮੁਖ ਓਹਦੀਆਂ ਤੇ ਓਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰ ਦੇ
ਿਫਟ ਸੀ ਿਜਹਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਇਸ ਕੰ ਮ ਨੂ ਅੰ ਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ !
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਿਸਖ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਿਸਖ
ਧਰਮ ਦੀ ਰਿਖਆ ਦਾ ਿਜੰ ਮਾ ਵੀ ਹੈ! ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਾਤ ਨੂ ਵੇਖਦੇ

ਹੋਏ ਿਸਖ ਨਾਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਿਵਤਕਰੇ ਅਤੇ ਕਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੂਿਬਆਂ ਨੂ ਕਮਜੋਰ ਰਖਣ
ਦੇ ਖ੍ਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਸੰ ਨ 1973 ਿਵਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਸ੍ਤਾਓ ਪੇ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾ ਸੂਿਬਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦ
ਮੁਖਤਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਓ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੀ,! ਇਹਨਾ ਸੁਝਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਸੂਿਬਆਂ ਤੇ ਕਦਰ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜੋਰ ਜਰੂਰ ਹੁ ੰ ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਉਸਦੀ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵਚ
ਦਖਲੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂ ਠੱਲ ਵਜਦੀ ਸੀ ਪਰ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਪੂਜਣੇ
ਸੀ ! ਇੰ ਿਦਰਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕ ਗਰਸ ਇਸ ਪਸਤਾਓ ਦੇ ਹ ਿਵਚ ਨਹ ਸੀ, ਇਸਦੇ
ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਦਰ ਦੀ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵਚ ਹੁ ੰ ਦੀ ਦਖਲੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਸ ਨਾਲ ਇੰ ਿਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੂਜੇ ਸੂਿਬਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ - ਛੱਲ ਨਾਲ ਨਹ ਸੀ
ਡੇਗ ਸਕਦੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵਚ ਜੋੜ - ਤੋੜ ਨਾਲ ਕ ਗਰਸ ਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਮੁ ਕਲ ਹੋ ਜ ਦੀ, ਇਹ ਉਸਨੁ ਮਨਜੂਰ ਨਹ ਸੀ!
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰ ਿਦਰਾ ਿਵਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਿ

ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ

ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾ ਿਵਤਕਿਰਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਹੁ ੰ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਹਨਾ
ਪੇ ਕ

ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਿਦੰ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਿਜੱਦੀ ਇੰ ਿਦਰਾ ਆਪਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਲਬ

ਕਰਕੇ ਅੰ ਨੀ ਹੋਈ ਆਪਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਤ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜ ਦੀ ਸੀ! ਪਰ ਿਕ ਿਕ
ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਸਖ ਵਰੁਧ ਝੂਠਾ ਪਚਾਰ
ਕਰਕੇ ਿਸਖ ਨੂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਿਸਖ ਅਤੇ
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖ੍ਲਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰ ਦਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ
ਸੱਚਾ ਸਾਿਬਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਿਸਖ ਕੌਮ ਨ ਇਹ ਵੇਖ ਿਲਆ
ਿਕ ਇੰ ਦਰਾ ਿਕਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਖ ਿਵਚ ਨਹ ਹੈ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਿਸਖ ਦੇ
ਖੂਨ ਦੀ ਿਪਆਸੀ ਹੈ!
ਇੰ ਦਰਾ ਦੀ ਇਸੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਓਦੇ ਵੱਲ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤੇ
ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਿ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਹਮੇ ਾ

ਲਈ ਇਸ ਪਿਵਤਰ ਸਥਾਨ ਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਓਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਸੀ,
ਇਸਦੀ ਮਿਰਆਦਾ ਅਤੇ ਪਿਵਤਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਣ ਲਈ ਇਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਹਲੀ

ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਿਫਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਜੇਕਰ
ਿਸਰਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਓਸ ਪਿਵਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ
ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂ ਓਥ ਬਾਹਰ ਕੱਡਣ ਲਈ ਹੀ ਸੀ ਤ ਿਫਰ
ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਨੂ ਿਕ
? ਿਕ

ਿਨ ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ

ਸਾਰੇ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਅਿਮਤਧਾਰੀ ਿਸਖ ਅਤੇ ਿਸਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰ ਨਵਾਹ

ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਿਪਛਲੇ ਿਵਦੇ ਮੰ ਤਰੀ ਨਟਵਰ ਿਸੰ ਘ ਨ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੇ ਮੁਗਲ
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦਸਦੇ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ "profiles and letters "
(ISBN: 8129102358) ਿਵਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ 1968 ਿਵਚ
ਇੰ ਿਦਰਾ ਗ ਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਅਫਗਾਿਨਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ
ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਈ ਸੀ! ਨਟਵਰ ਿਸੰ ਘ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ (IFS ) ਵਜ ਇਸ
ਟੂਅਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ! ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਦੇ ਕੰ ਮਾ ਤ ਫੁਰਸਤ ਿਮਲਣ ਤ ਬਾਦ ਇੰ ਦਰਾ
ਨੂ ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ! ਕਾਰ ਿਵਚ ਇਕ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਪਰ ਕਰਕੇ ਓਹ
ਬਾਬਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਸੀ, ਜਦਿਕ ਓਥੇ ਜਾ ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਗਾਮ ਪਿਹਲ
ਤ ਿਮਿਥਆ ਨਹ ਸੀ ਿਗਆ! ਅਫਗਾਨੀ ਸੁਰਿਖਆ ਦਸਿਤਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤੇ
ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪਰ ਿਜੱਦੀ ਇੰ ਿਦਰਾ ਨਹ ਸੀ ਮੰ ਨੀ ! ਆਿਖਰਕਾਰ ਓਹ
ਓਸਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹੀ! ਓਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਿਸਰ ਨੀਵ ਕਰਕੇ
ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ! ਨਟਵਰ ਿਸੰ ਘ ਓਸਦੇ ਿਪਛੇ ਖੜੇ ਰਹੇ! ਜਦ ਇੰ ਿਦਰਾ
ਗ ਧੀ ਨ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤ ਓਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਲੀ, " ਅੱਜ ਮ
ਆਪਨ ਇਤਹਾਸ ਨੂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ (Today we have had our
brush with history)"ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂ ਇਹ ਦਸ ਦੇਵ ਿਕ ਬਾਬਰ ਹੀ
ਿਹੰ ਦੋਸ੍ਤਾਨ ਿਵਚ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੀ!
ਅੰ ਗਰੇਜ ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਮਤਰ ਨੂ ਚੇਤੇ ਰਖਣ ਲਈ ਕਲਕੱਤੇ ਿਹਰ ਿਵਚ ਇਕ
ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਲਵੇਲ ਸਮਾਰਕ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਹਮੇ ਾ ਹੀ ਿਹੰ ਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ
ਿਜਆਦਿਤਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੁਖ ਇਸਤ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਹੈ ਜੋ ਿਕ

ਅਸ ਆਪਣੇ ਿਵਛੜੇ ਭਰਾਵ ਦੀ ਅਤੇ ਹੀਦ ਦੀ 28 ਸਾਲ ਿਨਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ
ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਨਹ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ! ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ! ਅਖੀਰ ਿਕ ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰ ਜ ਪ੍ਬੰਦੀਆਂ ਲਾਓਣ ਨਾਲ
ਕੀ ਿਸਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੱਡਬੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜੁਲਮ, ਫੌਜ਼ ਦੀਆਂ
ਿਜਆਦਿਤਆਂ, ਬੇ ਦੋ ੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਿਸਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਭੁਲ ਜਾਵ ਗੇ
---ਨਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹ ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਰਾਹ ਅਸ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਕ ਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ
ਖੇਡ, ਇੰ ਦਰਾ ਦੀ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓਨ ਦੀ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲ , ਿਸਖ ਨਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਵਤਕਰਾ ਅਤੇ ਿਹੰ ਦੂਵਾਦੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਿਖਆਂ ਦਾ
ਰੱਜ ਕੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਗੇ ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ ਨੂ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਨੂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵ ਗੇ ਿਕ
ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਿਸਖ
ਤੇ ਕੀਤੇ ਜੁਲਮ ਦੇ 28 ਵਰੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਹਲਾਤ ਿਵਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ
ਹੈ---ਇਸਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਗੇ!

ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ
31 ਅਕਤੂਬਰ 1984, ਿਦਨ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਰੇਡੀਓ ਬੀ ਬੀ ਸੀ
ਵੱਲ ਇਹ ਖਬਰ ਨ ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਹੁਣ ਨਹ ਰਹੀ, ਓਹਨਾ ਨੂ,
ਓਹਨ ਦੇ ਦੋ ਿਸਖ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਵੱਲ ਅਤੇ ਇਕ ਮੋਨ ਬੰ ਦੇ ਵੱਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ
ਓਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਿਵਚ ਹੀ ਹਲਾ

ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ !

ਇਹ ਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ ਮਾਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਚ ਦੋ ਿਸਖ ਸੀ ਪਰ
ਤੀਜੇ ਮੋਨ ਬੰ ਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰਿਖਆ ਏਜਸੀਆ ਨ ਚੁਪ ਧਾਰਣ
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ!
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਿਵਖੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ (ਿਸਫਾਰਤ ਖਾਨ)
ਨੂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇਕ ਟੇਲੇਕਸ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹ ਖਬਰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਚ ਦੋ ਿਸਖ ਅਤੇ ਇਕ ਮੋਨਾ ਬੰ ਦਾ
ਾਿਮਲ ਸੀ ! ਦੋਨਾ ਿਸਖ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚਲ ਿਗਆ ਪਰ ਓਹ ਤੀਜਾ ਮੋਨਾ ਬੰ ਦਾ ਕੌਣ

ਸੀ, ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਿਕ

ਨਹ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ? ਇਸ

ਸੁਆਲ ਨੂ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਦੇ ਿਰਟਾਇਰਡ ਮੁਖ ਜਜ਼ ਸਰਾਦਰ ਆਰ ਐਸ
ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਨ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮੀ ਨ ਜੋ ਿਕ 08-05-2000 ਨੂ ਿਸਖ ਦੰ ਿਗਆਂ ਦੀ
ਜ ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਰਾਹ ਹਦ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ 30
ਸੁਆਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ ਇਹੋ ਸੁਆਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ!
ਇਹ ਦੋਵ ਿਸਖ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ! ਇਹ ਦੋਵ
ਿਦੱਲੀ ਪੁਿਲਸ ਿਵਚ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਿਸੰ ਘ ਸਬ-ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰ ਨ 1980 ਤ ਹੀ
ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੇ ਸੁਰਿਖਆ ਦਸਤੇ ਿਵਚ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ! ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਹਾਲ ਨਵ
ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਹੀ ਓਸਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਇੰ ਦਰਾ
ਗ ਧੀ ਦੇ ਸੁਰਿਖਆ ਦਸਤੇ ਿਵਚ ਹੋਈ ਸੀ! ਬੇਅੰਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਆਪਣੀ ਿਪਸਤੌਲ ਨਾਲ
ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਜਦਿਕ ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਾਈਨ ਖਾਲੀ ਕਰ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੀਜਾ ਮੋਨਾ ਬੰ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲ
ਤਕ ਨਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ!
ਇਸਤ ਬਾਦ ਬੇਅੰਤ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਸੁਰਿਖਆ
ਦਸਿਤਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਿਹਰੇ ਤੇ ਤਨਾਤ ਆਈ ਟੀ ਬੀ ਪੀ ਦੇ ਜੁਆਨ
ਨ ਇਹਨਾ ਨੂ ਆਪਣੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਲੈ ਿਲਆ! ਇਹਨਾ ਸੂਰਿਮਆਂ ਨ ਵੀ ਿਬਨਾ
ਿਕਸੇ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ੇਰ ਵ ਗ
ਗਜ਼ ਕੇ ਬੋਲੇ, "ਅਸ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੋ!"ਇੰ ਨਾ
ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਅਤੇ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ਲਹੁ ਿਵਚ ਜਮੀਨ ਤੇ ਿਡਗੇ ਿਪਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਟੀ ਬੀ ਪੀ
ਦੇ ਜੁਆਨ ਨ ਇਹਨਾ ਦੋਨਾ ਿਨਹਥੀਆਂ ਤੇ (ਜੋ ਪਿਹਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਇਹਨਾ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਸੀ) ਨੂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ!
ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਿਮਟਾਓਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਿਪਛੇ ਹੋਰਨਾ ਵਡੀਆਂ
ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ! ਤੀਜੇ ਮੋਨ
ਬੰ ਦੇ ਨੂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਕ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ!

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਕਨਡੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ‘ਲੀ ਓਸਵਾਲਡ’ ਨੂ
ਵੀ ਿਕਸੇ ਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਓਸ ਕਾਤਲ ਨੂ ਵੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ!
ਖੁਦ ਇੰ ਦਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਿਮਟਾਓਣ ਿਵਚ ਮਹਾਰਤ
ਰਖਦੀ ਸੀ! ਉਸਨ ਇਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈ ਕ, ਕਨਾਟ ਪ੍ਲੇਸ ਦੇ ਮੁਖ ਖਜਾਨਚੀ
ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਹੀ 50 ਲਖ ਰੁਪਈਏ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਬੰ ਦੇ ਨੂ ਭੇਜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਿਲਆਓਣ ਲਈ ਿਕਹਾ! ਇਸ ਬੰ ਦੇ ਦਾ ਨਾ

ਸੀ ਮੇਜਰ

ਨਾਗਰਵਾਲਾ! ਓਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ, ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਿਲਖਾ ਪੜੀ ਦੇ
ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਤ 50 ਲਖ ਰੁਪਈਏ (ਅੱਜ ਓਹ ਰਕਮ ਕਰੀਬਨ 60 ਕਰੋੜ ਤ ਵੀ
ਉਪਰ ਹੋਣੀ) ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਾ ਬਿਣਆ! ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਨਾਗਰਵਾਲਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ!
ਜਦ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹ ਿਮਲੀ ਤ ਬਾਦ ਿਵਚ ਇਸਦੀ ਪੁਲਸ ਿਰਪੋਰਟ ਵੀ
ਿਲਖਾਈ ਗਈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਓ ਮੁਤਾਬਕ ਓਹ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰ ਗਈ ਿਕ ਓਸਨ ਕੋਈ
ਰਕਮ ਮੰ ਗਵਾਈ ਸੀ ਜ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ! ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਓਸ ਗੁਆਚੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮੇਜਰ
ਨਾਗਰਵਾਲਾ ਦੀ ਤਲਾ ਿਵਚ ਲੱਗ ਗਈ!
ਪਰ ਇਸ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇੰ ਦਰਾ ਵੱਲ
ਪਿਹਲ ਵੀ ਇੰ ਜ ਹੀ ਪੈਿਸਆਂ ਦਾ ਲੈ ਣ ਦੇਣ ਚਲਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਹੀ ਐਸ
ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਿਲਖਾ ਪੜੀ ਦੇ, ਿਸਰਫ ਇਕ ਫੋਨ ਆਓਣ ਤੇ
ਹੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕੱਡ ਕੇ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ?
ਖੈਰ ਕੁਝ ਿਦਨ ਮਗਰ ਮੇਜਰ ਨਾਗਰਵਾਲਾ ਫਿੜਆ ਿਗਆ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਓਹਨ
ਸ੍ਕੂਟਰ ਦੀ ਸਟਰਪਨੀ ਿਵਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰਖੇ ਸੀ ਜਦਿਕ ਹਾਲ ਓਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ੍ਕੂਟਰ
ਵੀ ਨਹ ਸੀ! ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪੁਛ - ਿਗਛ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਿਦਨ
ਮੇਜਰ ਨਾਗਰਵਾਲਾ ਨ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ
ਕਹੀ ਪਰ ਓਹ ਰਾਤ ਓਸਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ! ਓਸ ਰਾਤ ਪੁਲਸ ਦੀ
ਹਵਾਲਾਤ ਿਵਚ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ (ਹੌਲ ਪੈਣਾ) ਓਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ! ਿਬਆਨ
ਤੇ ਓਸਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਓਸਦਾ ਤੇ ਕਤਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਲਾਤ ਿਵਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ

ਿਗਆ!
ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਡੀ ਕ

ਪ ਨੂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜ ਚ ਦਾ ਿਜੰ ਮਾ

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ! ਕੁਝ ਿਦਨਾ ਬਾਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਿਲਸ ਮਿਹਕਮੇ ਦੀ ਇਕ ਜੀਪ ਨਾਲ
ਉਸਦਾ ਐਕਸੀਡੇ ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਅਜਾਈ ਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ!

ਪੁਲਸ ਦੇ ਿਜਸ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਇਹ ਐਕਸੀਡੇ ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਓਸਦੀ ਵੀ ਥੋੜੇ
ਿਦਨ ਬਾਦ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ! ਇੰ ਜ ਸਭ ਕੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਿਜਹਨਾ ਕਰਕੇ
ਪੁਲਸ ਕੋਈ ਤਫਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੰ ਜ ਹੁਣ ਇੰ ਦਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹ ਆਈ !
ਇੰ ਜ ਭਾਰਤੀ ਕ ਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਤ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਵਾਿਕਫ਼ ਸੀ!
ਇਸੇ ਤਰ ਹੀ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਦੋਵ ਿਸਖ ਕਾਤਲ ਨੂ ਵੀ ਆਈ ਟੀ ਬੀ ਪੀ ਦੇ ਜੁਆਨ
ਵੱਲ ਕਤਲ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਿ

ਕੀਤੀ ਗਈ! ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ

ਹੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਬੁਰੀ ਤਰ ਜਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਚ ਿਗਆ ਸੀ
! ਇਸ ਤ ਪੁਲਸ ਕੁਝ ਿਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ ਿਕ ਿਕ ਇਸਨ
ਬੇਅੰਤ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਹੀ ਇੰ ਦਰਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ! ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ
ਰੋਲ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਿਵਚ ਨਹ ਸੀ!
ਇਹਨਾ ਦੋਵ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਨੂ ਿਕਹਨ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਿਵਚ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਉਘੀ ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਹਥ ਸੀ, ਤ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਹਮੇ ਾ ਲਈ ਖਤਮ
ਕਰਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇਸ ਤੀਜੇ
ਮੋਨ ਬੰ ਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ!
ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰ ਦੇਸੇ ਨ ਉਸਨੁ ਉਸਦੇ ਆਖਰੀ 4 ਿਦਨ ਿਵਚ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਪਰੇ ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ! ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਸਨ
ਭੁਵਨ ਵਰ (ਉੜੀਸਾ) ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਭਾ ਣ ਿਵਚ ਲੋ ਕ ਨੂ ਿਕਹਾ ਵੀ ਸੀ! ਇਸ
ਤ ਬਾਦ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬੀ ਐਨ ਪ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ
ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ! ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਉਸਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਿਕ
ਓਹ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂ ਿਦੱਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ! ਓਹ ਧਾਰਮਕ ਿਖਆਲ ਦੀ ਔਰਤ
ਨਹ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਓਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰ ਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਨਹ

ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ!
ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਿਖਆਲ ਤ ਵੀ ਓਹ
ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬੰ ਿਦਆਂ ਨੂ ਸਰਕਾਰ ਿਵਚ
ਉਚੇਚੇ ਓਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ
ਰਲ ਕੇ ਿਸਖ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ ਨਾ ਕਰਣ ਲਈ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪਲਾਿਨੰਗ ਕੀਤੀ!
ਓਹਨਾ ਨੂ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗ ਚੁਕਾ ਸੀ ਿਕ ਿਸਖ ਬੜੀ ਧਾਰਮਕ ਲੋ ਕ ਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ
ਿਜੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਧਰਮ ਨੂ ਸਭ ਤ ਉਚੀ ਥ ਿਦੰ ਦੇ ਨ! ਇੰ ਦਰਾ ਨ ਪਿਹਲ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ
1984 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨ ਿਵਚ ਹੀ ਿਸਖ ਦੇ ਪਿਵਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ
ਜੀ ਤੇ ਿਸਖ ਦੇ ਪੰ ਜਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੀਦੀ ਿਦਹਾੜੇ ਤੇ ਅਪੇ ਨ ਬਲੂ
ਸਟਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਿਸਖ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲ ਗੂਰਪਰਬ ਜ

ਹੀਦੀ

ਿਦਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਰੂਰ ਜ ਦੇ ਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਦਹਾੜੇ ਓਹ ਆਪਣੀਆਂ
ਿਕਰਪਾਨ ਆਿਦਕ ਹਿਥਆਰ ਤੋ ਅਵੇਸਲੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਨ, ਅਤੇ ਇੰ ਜ ਓਹਨਾ ਨੂ ਓਹਨਾ ਦੇ
ਘਰ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਸਖ ਿਕਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂ ਅੰ ਜਾਮ ਨਹ ਦੇ
ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਜ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂ ਬਚਾਓਣ ਿਵਚ ਸਫਲ ਹੋ
ਸਕਣਗੇ! ਿਸਖ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕਣ ਲਈ ਓਸੇ ਸਾਲ 8
ਨਵੰ ਬਰ ਨੂ ਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਿਦਹਾੜੇ (ਗੁਰਪਰਬ) ਨੂ ਿਸਖ ਦਾ
ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਯੋਜਨਾ (ਪਲਾਿਨੰਗ) ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ!
ਇਸ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਬਾਡਰ ਤੇ ਲਗਦੇ ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਿਜਵ ਗੁਰਦਸਪੂਰ,
ਅਿਮਤਸਰ, ਗੰ ਗਾ ਨਗਰ, ਬਟਾਲਾ ਆਿਦਕ ਿਹਰ ਿਵਚ ਿਸਖ ਦੀ ਿਜਆਦਾ ਵਸ
ਵਾਲੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੇਨਾ (Indian Air Force) ਦੇ
ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤ ਬੰ ਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰ ਜ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਿਨ ਾਨ
ਲੈ ਣੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਿਡਪਾਰਟਮੇ ਟ ਆਕਾ ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰ ਨ
ਕਦਰ ਤ ਇਹ ਖਬਰ ਨ ਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਿਕ ਿਸਖ ਪਾਕਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹਨ,
ਇੰ ਜ ਿਸਖ ਦੇ ਖ੍ਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂ ਭੜਕਾਓਣਾ ਸੀ, ਿਫਰ ਹਰ ਿਹਰ ਅਤੇ ਿਪੰ ਡ
ਿਵਚ ਓਹਨਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ! ਇਸ ਤ ਬਾਦ ਇਸ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ

ਜੁ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਿਕ ਹਮਲਾ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ!
ਿਬਅੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਿਦੱਲੀ ਪੁਲਸ ਿਵਚ ਸਬ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਓਹਦੇ ਤੇ ਸੀ
ਅਤੇ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਦਸਤੇ ਿਵਚ ਪੋਸਟੇਡ ਸੀ, ਨੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ
ਖਤਰਨਾਕ ਪਲਾਿਨੰਗ ਦੀ ਸੂਹ ਿਮਲ ਗਈ ਅਤੇ ਓਸਨ ਿਸਖ ਨੂ ਬਦਨਾਮੀ ਤ
ਬਚਾਓਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨ ਚਾ ਕਰ ਿਲਆ,
ਇਸ ਕੰ ਮ ਨੂ ਿਸਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਓਸ ਬਹਾਦਰ ਨ ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਰਲਾ ਿਲਆ !
31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂ ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੇ ਭਾਈ ਿਬਅੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਆਪਣੀ
ਸਰਿਵਸ ਿਰਵੋਲਵਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਿਪਸਤੋਲ) ਨਾਲ ਇਕ ਿਮੰ ਟ ਤ ਵੀ ਘਟ ਦਾ ਸਮਾ
ਲਦੀਆਂ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੇ ਿਢਡ (Abdomen) ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਠਕ ਿਦੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਵੇਖ ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਾਇਨ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ
ਇੰ ਦਰਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਿਢਡ ਤੇ
ਵਜੀਆਂ! ਓੰਜ ਤੇ ਿਸਰਫ ਇਕ ਗੋਲੀ ਜੇਕਰ ਿਸਰ ਿਵਚ ਮਾਰੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਤ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋ
ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਓਹ ਗੋਲੀ ਜੇ ਿਨ ਾਨ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜਦੀ ਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ
ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਣੀ ਨਹ ਸੀ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾ
ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਿਢਡ ਿਵਚ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ! ਓਹਨਾ ਨੂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀ
ਿਕ ਓਸ ਿਦਨ ਇੰ ਦਰਾ ਨ ਆਪਣੀ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਜੈਕਟ ਨਹੀ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ! ਭਾਈ
ਿਬਅੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਭਾਈ ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ਇਹ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਿਧਆਨ
ਰਿਖਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਧਵਨ ਨੂ ਨਾ ਵੱਜੇ ਿਕ ਿਕ ਓਹ ਓਸਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ!
ਧਵਨ ਵੀ ਓਸ ਿਦਨ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ ਿਰਹਾ ਸੀ! ਇਹੋ ਵੱਜਾ ਸੀ ਿਕ ਜਦ
ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਿਗਆਂ ਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਖਮੀ ਨਹ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਹ
ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਿਰਹਾ ਇਕ ਪੁਲਸ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ ਜਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕ
ਓਸ ਨ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ਬਚਾਓਣ ਦੀ ਕੋਿ

ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹ ਤੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ

5 - 6 ਬੰ ਿਦਆਂ ਚੋ ਿਕਸੇ ਨੂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹ ਸੀ ਵੱਜੀ! ਏਨੀ ਹੁਿਸਆਰੀ ਇਹਨਾ
ਦੋਹ ਬਹਾਦਰ ਨ ਵਰਤੀ ਸੀ!

ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤ ਬਾਦ ਦੋਹ ਬਹਾਦਰ ਨ ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ
ਤੇ ਗਜ਼ਵ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਿਕ, ਅਸ ਜੋ ਕਰਣਾ ਸੀ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸ ਜੋ ਕਰਣਾ
ਕਰ ਲਵੋ!
ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਖਬਰਚੀ ਸਤੀ ਜੈਕਬ ਰੱਬ ਸਬਬੇ ਹੀ ਓਸ ਿਦਨ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ
ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅਿਗ

ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਿਕ ਓਹਨਾ ਨੂ ਕੋਠੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਿਜਹੀ

ਹਲਚਲ ਨਜਰ ਆਈ, ਓਹਨਾ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਚੱਟੀ ਏਮਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਿਵਚ ਸੋਨੀਆ
ਗ ਧੀ ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨੂ ਲੈ ਕੇ ਿਪਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਓਹ ਕਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਦੇ ਮੁਹਰ ਦੀ ਿਨਕਲ ਗਈ, ਓਹ ਿਸਰਫ
ਇਕ ਿਲ ਕਾਰਾ ਿਜਹਾ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕੇ ਸੀ! ਓਹਨਾ ਨੂ ਇੰ ਦਰਾ ਦੀ ਕਲ ਿਵਖਾਈ ਦੇ
ਗਈ ਸੀ! ਝਟ ਓਹਨਾ ਆਪਣਾ ਸ੍ਕੂਟਰ ਮੋਿੜਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਿਪਛੇ ਲਾ ਿਲਆ! ਤੇਜੀ
ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਓਹ ਕਾਰ ਆਲ ਇੰ ਿਡਯਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰ ਸਟੀਟਯੂਟ ਅੰ ਦਰ ਵੜ ਗਈ! ਜਦ
ਤਕ ਸਤੀ ਜੈਕਬ ਓਥੇ ਪੁਜਦੇ, ਓਹਨਾ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਨੂ ਅਪੇ ਨ
ਿਥਏਟਰ ਵੱਲ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁਿਕਆ ਸੀ! ਓਹਨਾ ਨ ਆਪਣੀ ਖੋਜੀ ਿਦਮਾਗ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਦਆਂ ਪੁਿਛਆ ਿਕ, 'ਿਕਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਓਹ ਠੀਕ ਹਨ?' ਇਹ
ਆਖਦੀਆਂ ਓਹਨਾ ਐਵ ਹੀ ਹਨਰੇ ਿਵਚ ਇਕ ਤੀਰ ਮਾਿਰਆ ਿਜਹੜਾ ਠੀਕ ਵਿਜਆ
ਅਤੇ ਜੁਆਬ ਿਮਿਲਆ ਿਕ ਇੰ ਦਰਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹ ਹੈ, ਓਹਨਾ ਨੂ ਗੋਲੀਆਂ
ਵੱਜੀਆਂ ਨ !
ਇਹ ਖਬਰ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹੀ ਓਹਨਾ ਨ ਝਟ ਆਪਣੇ ਲੰਦਨ ਆਿਫਸ ਲਈ ਟਰੰ ਕ
ਕਾਲ (Trunk Call) ਬੁਕ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ
ਖਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਪੇਸ ਿਰਪੋਰਟਰ ਦਸਿਦਆਂ ਕਾਲ ਛੇਤੀ ਲਾਓਣ
ਲਈ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ! ਓਹਨਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਝਟ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਓਹਨਾ ਇਸ
ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅੱਤ ਜਰੂਰੀ ਮੁਖ ਖਬਰ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਨੂ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸਨੂ ਝਟ ਹੀ
ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਨ ਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ!
ਓਸ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਜੇ ਪੀਟਰ ਉਸ੍ਤੀਨਵ, ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ
ਡਾਕ ੂਮਟਰੀ ਿਫਲਮ ਬਣਾਓਣ ਲਈ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਤੇ ੂਿਟੰ ਗ ਕਰਣ ਓਥੇ ਆਏ ਹੋਏ

ਸੀ! ਓਹਨਾ ਨੂ ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਜੇ ਦਾ ਵਖਤ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ! ਓਹਨਾ ਦੇ ਆਓਣ ਤ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੂਿਟੰ ਗ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ! ਓਹਨਾ ਦੇ ਡੇਿਸੰ ਗ ਰੂਮ ਿਵਚ ਓਹਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ ਕਰਣ ਵਾਲਾ
ਪਕਾ ਿਕ ਨ ਿਨਗਮ ਓਥੇ ਹਾਜਰ ਸੀ! ਪਰ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਿਵਚ ਪੀਟਰ ਉਸ੍ਤੀਨਵ
ਦਾ ਸੁਨਹਾ ਿਮਿਲਆ ਿਕ ਓਹ ੂਿਟੰ ਗ ਦੇ ਿਮਥੇ ਸਮੇ ਿਵਚ ਥੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ
ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਓਹਨਾ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਨਹ ਸੀ ਪੁਜ ਸਿਕਆ ! ਇਸ ਕਰਕੇ
ਓਹਨਾ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾ ਬਦਲ ਕੇ 9.20 ਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ!
ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 9.20 ਤੇ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਿਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 1 ਸਫਦਰ ਜੰ ਗ
ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਿਬਲਿਡੰ ਗ 1 ਅਕਬਰ ਰੋਡ --ਿਜਹੜਾ ਓਹਨਾ ਦਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਵੱਲ ਚਲ ਪਈ ! ਇਹਨਾ ਦੋਹ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ
ਇਕ ਖੁਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ (ਗੇਟ) ਨੂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਦਾ ਸੀ, ਿਜਥੇ ਓਸ ਿਦਨ ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ
ਡੀਓਟੀ ਤੇ ਹਾਜਰ ਸੀ ਅਤੇ ਿਬਅੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੀਓਟੀ ਓਥੇ ਹੀ ਲਵਾ ਲਈ
ਸੀ! ਿਜਵ ਹੀ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਓਸ ਗੇਟ ਕੋਲ ਪੁਜੀ ਤ ......ਿਬਅੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਆਪਣੀ
ਿਪਸਤੋਲ (Revolver) ਦਾ ਮੁ ੰ ਹ ਓਹਨਾ ਵੱਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ! ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰ ਦਰਾ
ਆਪਣੇ ਹੋ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਿਬਅੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ਪੁਿਛਆ ਿਕ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ?'
ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥ ਭਾਈ ਿਬਅੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਿਪਸਤੌਲ
(Service

Revolver) ਤ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਠਕ

ਿਦੱਤੀਆਂ! ਫੇਰ ਓਹਨਾ ਭਾਈ ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ਵੀ ਝਟ ਕੰ ਮ ਿਨਪਟਾਓਣ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹ ਸੀ ਲਭਣਾ ! ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਤਵੰ ਤ
ਿਸੰ ਘ ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਬਾਇਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇੰ ਦਰਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ
ਿਦੱਤੀ!
ਇਥੇ ਇਕ ਸੁਆਲ ਤੇ ਜਰੂਰ ਉਠਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੀਟਰ ਉਸ੍ਤੀਨਵ ਵੱਲ ਿਫਲਮ ਦੀ
ੂਿਟੰ ਗ ਦਾ ਸਮਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਿਸਰਫ ਇਕ ਸੰ ਜੋਗ ਸੀ ਜ ਿਕਸੇ ਿਗਣੀ ਿਮਣੀ
ਸਾਿਜ ਦਾ ਇਕ ਿਹੱਸਾ ਸੀ ! ਇਸ ਤੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਤਥ ਸਾਨੂ ਨਹ ਿਦਿਸਆ ਹੈ!
ਦੋਹ ਿਸੰ ਘ ਭਾਈ ਿਬਅੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਨੂ ਓਥੇ ਿਡਓਟੀ ਤੇ ਹਾਜਰ ਜੁਆਨਾ ਮੁਹਰੇ ਪੇ ਕਰਣ ਤ ਬਾਦ ਇਹਨਾ ਨੂ ਆਈ ਟੀ
ਬੀ ਪੀ ਦੇ ਜੁਆਨਾ ਵੱਲ ਕਤਲ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਿ
ਕੋਿ

ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ

ਿਵਚ ਭਾਈ ਿਬਅੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਭਾਈ

ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ! ਓਹਨਾ ਦੀ ਰੀੜ (Back
bone) ਦੀ ਹੱਡੀ ਿਵਚ ਗੋਲੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਿਜਸਨੂ ਡਾਕਟਰ ਨ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ
ਨਹ ਸੀ ਕਿਢਆ ! ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਜਹ ਸੀ ਿਕ ਓਹਨਾ ਨੂ ਮਾਨਸਕ ਅਤੇ ਰੀਰਕ
ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ!ੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ਼ ਨਾ ਿਮਲਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ
ਤਕ ਇਸ ਤਕਲੀਫ਼ ਤ ਦੁਖੀ ਰਹੇ ਇਕ ਿਦਨ ਜਦ ਤਕਲੀਫ਼ ਿਜਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਤ
ਓਹਨਾ ਨ ਜਖ੍ਮ ਵਾਲੀ ਥ ਤੇ

ਗਲ ਵਾੜ ਕੇ ਓਹ ਗੋਲੀ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੱਡੀ ਸੀ

ਿਜਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਰਾਨ ਹੀ ਰਿਹ ਗਏ ਸੀ ! ਦਲੇ ਰ ਭਾਈ ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨ
ਿਹੰ ਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜ ਇਥ ਦੇ ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮੁਆਫੀ ਨਹ ਸੀ
ਮੰ ਗੀ ਨਾ ਹੀ ਰਿਹਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ! ਲਾ ਾਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਿਮਸਾਲ
ਕਾਇਮ ਰਖਿਦਆਂ ਓਸ ਬਹਾਦਰ ਨ ਫਾਹੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਿਵਚ ਪਾ ਿਲਆ
ਸੀ! ਓਹਨਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਬੀਬੀ ਸਿਰੰ ਦਰ ਕੌਰ ਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫੇਰ ਿਵਆਹ ਨਹ ਸੀ
ਕਰਵਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲਾਵ ਲੈ ਕੇ, ਿਸਖ ਪੰ ਥ ਦੀ
ਮਿਰਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੰਦੁ ਕਾਰਜ ਪੜ ਕੇ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ! ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਓਹਨਾ
ਭਾਈ ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਿਵਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੈ ਸਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਓਹਨਾ ਨ ਇਸ ਦੁਖ ਭਰੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਤ ਿਵਦਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਚਖੰ ਡ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ
ਚਰਨ ਿਵਚ ਭਾਈ ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂ ਜਾ ਿਮਲੀ!
ਪਰ ਇਸ ਤੀਜੇ ਬੰ ਦੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਿਹਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਿਫਆ ਏਜਸੀਆਂ ਨ ਚੁਪ
ਧਾਰਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਵਖ ਿਵਚ ਵੀ ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲ ਸਕੇ, ਹੋ
ਸਕਦਾ ਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮੇ ਾ ਵਾਸਤੇ

ਕੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ?

ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤ ਬਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ ਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ
ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂ ਅੰ ਜਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ- ਿਜਸ ਿਵਚ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂ ਿਸਖ
ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਿਜਕਰ ਕਰ ਕੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ (All

India Radio) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ (Door Darshan) ਤ
ਦਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਿਵਚ ਵਧ ਤੋ ਵਧ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ
ਸਕਣ - ਇਹੋ ਵਜਹ ਸੀ ਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਮੋਨ ਬੰ ਦੇ ਦੇ ਵੀ
ਕਤਲ ਿਵਚ ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਿਸਖ ਦਾ
ਹੀ ਦਿਸਆ ਸੀ! ਇਸ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਨੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਵਕਾਊ
ਅਫਸਰ ਵੱਲ ਗ ਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਕਰਕੇ ਿਕਵ ਬਾਖੂਬੀ ਅੰ ਜਾਮ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਗੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ!
ਇਸ ਤ ਇਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਟੂਅਰ ਤੇ ਸੀ! ਓਥ ਦੀ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੁਵਨ ਵਰ ਦੀ ਇਕ ਸਭਾ ਿਵਖੇ ਓਹਨ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਓਸਦੀ ਮੌਤ ਤ
ਬਾਦ ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਕਤਰਾ ਦੇ ਨੂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਿਸਖ
ਕ ਗਰਸ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਜੁਲਮ ਨੂ, ਇਹਨਾ ਕਤਲ ਨੂ ਭੁਲ ਸਕਦੇ ਨ? ਅਤੇ ਕੀ
ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਮਝਣਗੇ? -- ਅੱਜ 28 ਸਾਲ ਬਾਦ ਮੈਨੂ ਤੇ
ਿਕਤੇ ਇੰ ਜ ਨਹ ਿਦਸਦਾ! ਹ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਪਸ੍ਤ ਲੋ ਕ ਿਸਖ ਿਵਚ ਵੀ ਨ ਜੋ ਇਹ ਝੂਠਾ
ਦਾਹਵਾ ਕਰਦੇ ਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸਚ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਿਟੰ ਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਸਚ ਕੀ ਹੈ ? ਹੁਣ ਿਸਖ ਆਪਣਾ ਅੱਡ
ਮੁਲਕ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਨ ਿਕ ਿਕ ਓਹ ਨਹ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਿਕ ਓਹਨਾ ਦੀਆਂ ਆਓਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਜੁਲਮ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰੇ ਜ ਏਸ
ਦੇ ਦੇ ਵਧ ਿਗਣਤੀ ਿਹੰ ਦੂ ਭਿਵਖ ਿਵਚ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂ ਅੰ ਜਾਮ
ਦੇਣ ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਸਖ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹ ਕਰਦੇ!
ਭੂਵਨ ਵਰ ਿਵਖੇ ਇੰ ਦਰਾ ਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਾ ਣ ਾਮ ਨੂ 6 .30 ਵਜੇ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ! ਇਹ ਭੂਵਨ ਵਰ ਇੰ ਦਰਾ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰ ਗੀ ਿਕਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹ ਸੀ
ਆਇਆ, ਇੰ ਦਰਾ ਦਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਿਹਰੂ - ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪਧਾਨ ਸੀ
ਮੰ ਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਓਹਨਾ ਨੂ ਵੀ ਮਈ 1964 ਨੂ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇਥੇ ਹੀ ਿਪਆ ਸੀ,
ਿਜਸ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਦਾ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ! ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ਇਥੇ
ਪਬਲਕ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਿ ਕਾਰ ਬਣਨਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਇਥੇ ਹੋਈ ਪਥਰਬਾਜ਼ੀ ਿਵਚ ਉਸਦੇ

ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾ ਣ ਓਹਨਾ ਦੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ
ਭਾ ਣ ਹੀ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ!
ਭੂਵਨ ਵਰ ਿਵਖੇ ਹੀ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ਇਹ ਸੁਨਹਾ ਿਮਿਲਆ ਿਕ ਉਸਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਾਹੁਲ
ਅਤੇ ਪੋਤਰੀ ਿਪਯੰ ਕਾ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੇ ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ
ਉਸਨ ਆਪਣਾ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਟੂਅਰ ਕਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓਸੀ ਰਾਤ ਓਹ ਿਦੱਲੀ ਵਾਪਸ
ਆ ਗਈ ਸੀ! ਪਰ ਓਸਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਤ ਕਾਲ ਘੁਮ ਿਰਹਾ ਸੀ!
ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ਆਲ ਇੰ ਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰ ਸਟੀਿਟਓਟ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ, ਉਸਦੇ ਓਥੇ
ਪੂਜਣ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ਓਸਦੇ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ
ਕੋਲ ਪੂਜ ਚੁਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਪੇ ਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ! ਇੰ ਦਰਾ
ਦੇ ਪੁਜਦੇ ਹੀ ਉਸਨੁ ਅਪੇ ਨ ਿਥਏਟਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਿਗਆ!
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜੀ ਤੋੜ ਿਮਹਨਤ ਕਰਣ ਤੇ ਵੀ ਇੰ ਦਰਾ ਬਚ ਨਹੀ ਸੀ ਸਕੀ! ਉਸਦੇ
ਰੀਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਅੰ ਗ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ ਫੱਟੜ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਰੀਰ
ਿਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹ ਸੀ ਕੱਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ! ਰੇਡੀਓ ਨ ਉਸਦੇ ਕਤਲ
ਦੀ ਕੋਿ

ਅਤੇ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਜਰੂਰ ਨ ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ

ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਬ ਲਈ ਗਈ ਸੀ! ਇਹ ਖਬਰ ਆਲ ਇੰ ਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋ ਨਹ ਸੀ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ! ਦੁਪਹਰੀ ਢਾਈ ਵਜੇ ਜਦ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਨ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਤ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਕਾ ਵਾਣੀ (ਰੇਡੀਓ) ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ
ਨਾਲ ਨ ਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ!
ਰਜੀਵ ਗ ਧੀ ਓਹਨੀ ਿਦਨੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਬੰ ਗਾਲ ਦੇ ਟੂਅਰ ਤੇ ਸੀ! ਓਹ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਛੱਡ ਕੇ ਝਟ ਿਦੱਲੀ ਨੂ ਟੁਰ ਪਏ !ਿਦੱਲੀ ਆਓੰਿਦਆਂ ਹੀ ਓਹਨਾ ਨੂ
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋ ਿਸਧੇ ਆਲ ਇੰ ਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨ੍ਸ੍ਟੀਿਟਓਟ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ!
ਰਜੀਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਧੀ ਿਪਅੰ ਕਾ ਨੂ ਇੰ ਦਰਾ ਦੀ ਖਾਸ ਸਹੇਲੀ ਜੋ ਿਕ
ਿਹੰ ਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮ ਹੂਰ ਿਫਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਿਮਤਾਭ ਬਚਨ ਦੀ ਮ ਸੀ, ਦੀ ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ
ਿਵਚ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ!

ਕ ਗਰਸ ਵੱਲ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਿਸਖ ਤੋ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ
ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਿ

!

ਪਿਹਲੀ ਨਵੰ ਬਰ 1984 ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਿਵਚ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖਬਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਆਲ ਇੰ ਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨ੍ਸ੍ਟੀਿਟਓਟ ਿਵਖੇ ਇਲਾਜ਼ ਅਤੇ
ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ
ਿਵਚ ਛਪੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ
ਨਹ ਸੀ! ਮੈਨੂ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਿਕ ਿਹੰ ਦੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਿਹੰ ਦੁਸਤਾਨ ਟਾਇਮਸ' ਦੇ
ਪਿਹਲੇ ਪੰ ਨ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਿਹਲੇ ਕਾਲਮ ਿਵਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਿਕ
ਗਾਿਜਆਬਾਦ ਅਤੇ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਿਸਖ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੂਟ-ਮਾਰ
ਦੀ ਘਟਨਾਵ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ
ਖਬਰ ਨਹੀ ਸੀ!
ਫੇਰ ਕੀ ਵਿਜਹ ਸਨ ਿਕ ਓਸ ਿਦਨ ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਿਸਖ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਹਰ
ਵਾਪਿਰਆ ਅਤੇ ਿਜਸਨੂ ਅੰ ਜਾਮ ਿਦੱਤਾ ਵ ਤ ਦੀ ਹ ੂਮਤ ਨ, ਜੋ ਕ ਗਰਸ ਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਸੀ?
31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂ ਹੀ ਿਦੱਲੀ ਦੂਰ ਦਰ ਨ (ਸਰਕਾਰੀ ਟੀ ਵੀ) ਵੱਲ ਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਹੀ ਸਟੇਟ ਤ ਕ ਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਿਦੱਲੀ ਪੁਜਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰ ਬੜੇ
ਜੋਰ ੋਰ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ! ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਕ ਅਪੀਲ ਸੁਣਾਈ ਿਦੱਤੀ
ਿਕ ਕ ਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨ ਸਾਰੇ ਕ ਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਓਹ
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਥ ਅਮਨ ਚੈਨ ਬਣਾਏ
ਰਖਣ ਿਵਚ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਣ !
ਮ ਬੜਾ ਹਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਮੈਨੂ ਿਕਤ ਦੀ ਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ
ਨਹ ਸੀ ਿਮਲੀ, ਿਹੰ ਦੂ, ਿਸਖ ਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰ ਦਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤ ਦੁਖੀ ਨਹ
ਸੀ ਿਦਿਸਆ! ਮੈਨੂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਬੰ ਦਾ ਨਹ ਸੀ ਿਮਿਲਆ ਜਦਿਕ ਮ ਆਪਣੇ
ਿਹਰ ਦੇਹਰਾ ਦੂਨ ਿਵਖੇ ਬਜਾਰ ਿਵਚ ਵੀ ਘੁਮ ਿਰਹਾ ਸੀ! ਹ ! ਾਮੀ ਵੇਲੇ ਬਜਾਰ
ਜਰੂਰ ਬੰ ਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਲੋ ਕੀ ਸੜਕ ਤੇ ਘੁਮ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ ਖਬਰ

ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਰੁਝੇ ਸੀ! ਦੇਰ ਾਮੀ ਕਰੀਬਨ 7 ਕੁ ਵਜੇ ਚਕਰਾਤਾ ਰੋਡ ਤੇ ਿਕ ਨਾ
ਿਸਨਮਾ ਹਾਲ ਕੋਲ 200-250 ਲੋ ਕ ਦੀ ਭੀੜ ਭੀੜ ਵੇਖੀ ਸੀ! ਅਸ ਦੋ ਭਰਾ ਸੜਕ
ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਿਕਸੇ ਨ ਭੀੜ ਿਵਚ ਇਕ ਪਥਰ ਚੂਕ ਕੇ ਮਾਿਰਆ, ਅਸ ਖੜ ਗਏ
ਅਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲ ਵੇਹਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਖ ਤ ਨਾ ਵਾਪਿਰਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਸ
ਰਾਜੀ ਖੁ ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਗਏ!
ਰਜੀਵ ਗ ਧੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਿਦੱਲੀ ਪੂਜ ਚੁਕੇ ਸੀ, ਰਾ ਟਰ ਪਤੀ ਿਗਆਨੀ ਜੈਲ
ਿਸੰ ਘ ਵੀ ਯਮਨ ਦੀ ਜਾਤਾ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲ ਪਰਤੇ ਨਹ ਸੀ! ਿਹੰ ਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਿਵਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਬੰ ਦਾ ਨਹੀ ਸੀ ਜੋ ਓਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਜੋਗ ਹੁ ੰ ਦਾ
ਿਕ ਿਕ ਓਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਿਵਚ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਰਾ ਟਰ ਪਤੀ
ਹੀ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਿਚਤੀ ਿਜਹੀ ਿਦਸ ਰਹੀ ਸੀ !
ਇਹ ਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਿਕ ਿਕ

ਕ ਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨ ਦੇ

ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਤੋ ਆਏ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਨੂ ਓਹਨਾ ਦੇ ਿਹਰ ਨੂ ਵਾਪਸ
ਪਰਤ ਕੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ! ਅਸਲ
ਿਵਚ ਤੇ ਇਹਨਾ ਲੀਡਰ ਨੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਕ ਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂ ਕ ਗਰਸ ਹਾਈ
ਕਮਾਨ ਨ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਿੜਆ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ
ਿਸਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਓਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਫੂ ੰ ਕ ਿਦਓ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਗਿਹਣੇ ਆਿਦਕ
ਲੁੱਟ ਲਵੋ, ਓਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ , ਬਸ ਨੂ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਲਭਾਲ ਕੇ ਿਸਖ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਢੜਾ ਹੋਵੇ ਜ ਜੁਆਨ, ਸਭ ਨੂ ਵੱਡ ਦੇਵੋ ਿਜ ਿਦਆਂ
ਨੂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਵੋ! ਓਹਨਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭੈੜੇ ਤ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ!
ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਕ ਗਰਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਪਰਤ ਗਏ! ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂ ਇਹ
ਹੁਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਕਮਾ ਇਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਫਾਇਰ ਿਬਗੇਡ ਨੂ
ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲਗੀ ਹੋਵੇ ਤ ਨਹ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜੇ
ਜਾਣਾ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਾਲ ਦੇ

ਘਰ ਨੂ ਆਪਣੀ ਜੱਦ ਿਵਚ ਨਾ ਲਵੇ ਪਰ ਿਸਖ ਦੇ ਜਲਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹ
ਪਾਓਣਾ! ਇਹਨਾ ਕ ਗਰਸੀ ਗੁ ੰ ਿਡਆਂ ਨੂ 72 ਘੰ ਟੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਿਕ ਿਜੰ ਨ ਕਤਲ ਤੁਸ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਲਵੋ ਿਕ ਿਕ ਫੇਰ ਇੰ ਦਰਾ ਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੋਰਨਾ
ਦੇ

ਤੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨ ਆਓਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 72 ਘੰ ਟੇ ਕਤਲ ਕਰਣ ਦੀ ਖੁਲ ਸੀ!

ਇੰ ਦਰਾ ਦੀ ਲੋ ਥ ਨੂ ਇਹਨਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ,
ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੀ ਅਖ ਤਾ ਨਹ ਸੀ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਿਜਵ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ
ਉਸਨੁ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ - 'ਵੇਖ ਮ ! ਮ ਇਕ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਵ ਗੂ ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ
ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਿਦਆਂ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੇ ਨ - ਵੇਖ ਲੈ ਮ ! ਫੇਰ 3 ਨਵੰ ਬਰ
ਨੂ ਇੰ ਦਰਾ ਦਾ ਸੰ ਸਕਾਰ, ਨਿਹਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਲਈ ਰਾਖਵ ਥ ਿਦੱਲੀ ਰਾਜਘਾਟ ਦੇ
ਲਾਗੇ ਿਰੰ ਗ ਰੋਡ ਦੇ ਕਨਾਰੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ !
31 ਅਕਤੂਬਰ ਾਮ ਨੂ ਹੀ ਰਾ ਟਰ ਪਤੀ ਿਗਆਨੀ ਜੈਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਯਮਨ ਤ
ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਿਵਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਾਮ ਨੂ ਹੀ
ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆ ਨ ਨਲ ਕ ਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ
ਗ ਧੀ ਨੂ ਇਸ ਦੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਬਣਾਓਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ !ਇੰ ਜ ਹੁਣ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਇਸ ਦੇ ਦੇ ਨਵ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਥਾਪ ਿਦੱਤੇ
ਗਏ ਸੀ !
ਿਗਆਨੀ ਜੈਲ ਿਸੰ ਘ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਓਹ ਇਸ ਦੇ
ਦੇ ਰਾ ਟਰ ਪਤੀ ਵੀ ਸੀ! ਓਹਨਾ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਗ ਧੀ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਹੀ
ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਦਆਂ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਨੂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਵ ਪਧਾਨ
ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਓਹਦੇ ਦੀ ਸਹ ਜਰੂਰ ਚੁਕਵਾਈ ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੇ
ਅਤੇ ਦੇ ਦੇ ਿਨਵਾਿਸਆਂ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦੇ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਨਾ

ਤੇ ਚੁਕੀ ਸਹ ਦੇ

ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲਾ ਫਰਮਾਨ ਕ ਗਰਸੀਆਂ ਨੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ---ਇਸ ਮੁਲਕ
ਦੇ ਸਭ ਿਸਖ ਨੂ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦਓ!
ਰਾਜੀਵ ਲਈ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਖ ਵਿਜਹ ਸੀ ਿਕ ਓਸ ਦੀ ਮਾਤਾ
ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਨੂ ਉਸਦੇ ਦੋ ਿਸਖ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਨ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ

ਕਤਲ ਤ ਪਿਹਲ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਇੰ ਦਰਾ, ਰਾਜੀਵ ਨੂ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਣ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਿਵ ਤ ਸਮਝਾ ਗਈ ਸੀ !ਇਹ ਜਗ ਜਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਇੰ ਦਰਾ ਿਸਖ ਤ ਨਫਰਤ ਕਰਦੀ
ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨ ਸੀ ਅਿਮਤਸਰ ਦੇ ਪਿਵਤਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ, ਿਸਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸੀ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ, ਿਜਸ ਨੂ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਿਵਚ GOLDEN TEMPLE ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ, ਤੇ ਿਸਖ ਦੇ ਪੰ ਜਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੀਦੀ ਿਦਹਾੜੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ
ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਿਬਤ ਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ! ਫੌਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਜਾਿਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ
ਦੋਹ ਿਧਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ! ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂ
ਅਪੇ ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ! ਇਸਦੇ ਇਕ ਜਰਨਲ ਕੇ ਐਸ
ਬਰਾਰ (ਜੋ ਖੁਦ ਇਕ ਿਸਖ ਪਰਵਾਰ ਤ ਸੀ ਪਰ ਿਸਰ ਗੁ ੰ ਮੇ ਅਤੇ ਪਿਤਤ ਸੀ, ਅਤੇ
ਿਸਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀ ਸੀ) ਨ ਆਪਣੀ ਇਕ ਿਲਖੀ ਿਕਤਾਬ
'ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ' ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੁਆਨਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰ
ਦੀ ਕੁਲ ਿਗਣਤੀ 15,307 ਅਤੇ ਜਖਮੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 17,897 ਦਸੀ ਹੈ!

ਜਦ ਿਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਿਸਖ ਮੁ ੰ ਡੇ, ਿਜਹਨਾ ਦੀ ਕੁਲ ਿਗਣਤੀ ਕਰੀਬਨ 200-250 ਹੀ
ਸੀ, ਨ

ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ

ਿਭੰ ਡਰ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਿਵਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਉਘੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨਲ
ੁਬੇਗ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ਼ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਸੀ! ਇਹ ਿਸਖ ਮੁ ੰ ਡੇ ਸਭ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾ ਗਏ ਪਰ ਿਜਓੰਦੇ ਜੀ ਿਕਸੇ ਨ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ! ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੁਆਨਾ

ਦੀ ਕੁਲ ਿਗਣਤੀ ਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰ ਗ
ਿਵਚਲੇ

ਹੀਦ ਹੋਇ ਜੁਆਨ ਦੀ ਕੁਲ ਿਗਣਤੀ ਤ ਵੀ ਿਕਤੇ ਵਧ ਹੈ!

ਜਨਰਲ ੁਬੇਗ ਿਸੰ ਘ ਜੀ 1971 ਦੀ ਬੰ ਗਲਾ ਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਰ ਹੀਰੋ ਰਹੇ
ਨ, ਓਹਨਾ ਨ ਬੰ ਗਲਾ ਦੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹੀਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਨੂ ਗੁਿਰੱਲਾ ਲੜਾਈ
ਦੀ ਟਰੇਿਨੰਗ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ! ਪਰ ਓਹਨਾ ਦੇ ਫੌਜ਼ ਤੋ ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤ ਿਸਰਫ ਇਕ
ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਿਕਸੇ ਝੂਠ ਲ ਛਨ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾ ਨੂ ਫੌਜ਼ ਿਵਚ ਕੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਜ੍ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਓਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਲੈ ਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਸੀ, ਇਸ
ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਿਵਚ ਓਹਨਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਹੀ
ਿਸੰ ਘ ਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨੁਕਸਨ ਕੀਤਾ, ਾਇਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼
ਇਸ ਬੇਜ੍ਤੀ ਨੂ ਕਦੇ ਭੁਲ ਸਕੇ! ਇਹਨਾ ਜਨਰਲ ੁਬੇਗ ਿਸੰ ਘ ਨ 200-250 ਿਸਖ
ਮੁ ੰ ਿਡਆਂ ਨੂ ਫੌਜੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਜਹਨਾ ਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦਾ ਸਿਤਆਨਾ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ!
ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾ ਤ ਨ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪਗਲਾ ਗਈ ! ਜੋ
ਵੀ ਅਿਮਤਧਾਰੀ ਿਸਖ ਇਸਨੁ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ, ਉਸਨੁ ਇਹਨਾ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ!
ਿਜਨਵਾ ਸੰ ਧੀ (Gineva Treaty) ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਦੁ ਮਨ ਦੇ ਿਗਫਤਾਰ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਪਰ ਇਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਦੀ ਖੁਦ
ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਨ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਜੋ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤੇ ਓਹ ਪੜ ਸੁਣ ਕੇ ਲੂ ੰ ਕੰ ਡੇ ਖੜੇ ਹੋ
ਜ ਦੇ ਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਿਘਨ ਆਓਣੀ ੁਰੂ ਹੋ ਜ ਦੀ ਿਕ ਕੀ ਅਸ ਇਸ
ਦੇ ਦੇ ਨਾਗਰਕ ਹ ? ਯਕੀਨ ਨਹ ਹੁ ੰ ਦਾ ਿਕ ਵਾਕਈ ਕਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਨ ਇਸ
ਿਹੰ ਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨ? ਅਖ ਵੇਖੀ ਘਟਨਾ ਦੀ
ਇਕ ਿਰਪੋਰਟ ਮ ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਪਤਰਕਾਰ ਹਰਬੀਰ ਭਂਵਰ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ‘ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰ ਨ
ਜੋ ਇਿਤਹਾਸ ਬਣ ਗਏ' ਦੇ ਪੰ ਨਾ ਨ. 69...’ ਤੇ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ
ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਕ ਡੇਰਾ ਹੈ ਆਟਾ ਮੰ ਡੀ ਿਵਖੇ ਬਾਬਾ ਾਮ ਿਸੰ ਘ

ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ) ਿਜਥ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਖਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਿਵਚ ਅਰਦਾਸ ਤ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਕੜਾਹ ਪਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਪੁਚਾ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਿਦਨ ਵੇਲੇ
ਲੰਗਰ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ! ਓਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੰਗਰ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ
ਸੀ, ਪਿਹਲ ਤੇ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਜੁਆਨ ਨ ਡੇਰੇ ਨੂ ਲੁਿਟਆ, ਇਕ ਿਸਖ ਭਾਈ ਦੌਲਤ
ਿਸੰ ਘ ਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰ ਡੀਗੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੇਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸਦਾ 60,000
ਰੁਪਇਆ ਡੇਰੇ ਦੀ ਇਕ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵਚ ਰਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੁਆਨ ਵੱਲ ਓਹ ਲੁੱਟ
ਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਰਫਲ ਦੇ ਬੱਟ (ਦਸਤੇ) ਨਾਲ ਿਸਖ ਨੂ ਕੁਟਦੇ ਰਹੇ! ਇਸ
ਕੁਟਮਾਰ ਤ ਬਾਦ ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਸੰ ਘ (ਕੁਲ 19 ਬੰ ਦੇ) ਨੂ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਜੁਆਨ ਨ ਫੜ
ਿਲਆ, ਓਹਨ ਦੀ ਪੱਗ ਖੋਲ ਕੇ ਓਹਨਾ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਹਥ ਿਪਛੇ ਕਰ ਕੇ ਬੰ ਨ ਿਦੱਤੇ, ਫੇਰ
ਗਲੀ ਿਵਚ ਲੈ ਆਏ! ਇਹਨਾ ਨੂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਿਕ ਜਥੇ ਦੇ ਇਕ ਬਜੁਰਗ
ਿਸੰ ਘ ਿਕਰਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨ ਇਸ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ,
'ਤੁਸ ਸਾਨੂ ਗੋਲੀ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਹਲ ਸਾਨੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈ ਣ
ਿਦਓ!' ਫੌਜ਼ ਦੇ ਓਸ ਅਫਸਰ ਨ ਇਹ ਗਲ ਮਨ ਲਈ! ਿਜਵ ਹੀ ਿਸੰ ਘ ਨ ਅਰਦਾਸ
ਸਮਾਪਤੀ ਤ ਬਾਦ ਜਕਾਰਾ ਛੱਿਡਆ ---"ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ
ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ!' ਇੰ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨ ਇਹਨਾ ਸਭਨਾ 19 ਿਸੰ ਘ ਨੂ
ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ!
ਿਤਨ ਿਦਨਾ ਬਾਦ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਿਸਟੀ ਸਰਦਾਰ ਅਪਾਰ ਿਸੰ ਘ ਬਾਜਵਾ ਨ ਇਹਨਾ
ਲੋ ਥ ਨੂ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾ ਦਾ ਅੰ ਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ !

ਿਸਖ ਨੌਜੁਆਨਾ ਦੀ ਲਾ ਾਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੀ
ਹਾਰ:
ਿਸਖ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਲਾ ਾਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੀ ਇਨਫਟੀ
ਿਡਿਵਜ਼ਨ (ਪੈਦਲ ਫੌਜ਼) ਨ ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ ਸੀ, 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤਕ ਚਲੀ
ਇਸ ਆਹਮਣੇ ਸਾਮਣੇ ਚਲੀ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਵਧ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ

ਿਵਚ ਇਕ ਫੌਜ਼ ਿਜਸਨ ਪਾਕਸਤਾਨ ਨੂ ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਿਤਨ ਵਾਰੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀ
---ਅੱਜ ਮੂਠੀ ਭਰ ਜੁਝਾਰੂ ਿਸਖ ਨੌਜੁਆਨਾ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਬੇਬਸ ਸੀ!
ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵਖੇ ਘੰ ਟਾ ਘਰ ਤ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ
ਫਾਸਲਾ ਿਸਰਫ 200 ਕੁ ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ! ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਜਰਨਲ ਨੂ ਜਕੀਨ ਸੀ
ਿਕ ਓਹ ਅਧੇ ਘੰ ਟੇ ਿਵਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ਣਗੇ ਪਰ 72 ਘੰ ਿਟਆਂ
ਤਕ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ਼ ਜੋ ਲਖ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸਨ ਪੂਰੇ ਪੰ ਜਾਬ ਨੂ
ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ 200 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਪਾਰ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰ
ਸਕੀ! ਇਸਨੁ ਇਨ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ! ਇਸ ਫੌਜ਼ ਨੂ ਸੁਪਨ ਿਵਚ
ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹ ਸੀ ਿਕ ਮੁਠੀ ਭਰ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਫੌਜੀ ਟੇਿਨੰਗ ਦੇ ਇਹ ਿਸਖ
ਨੌਜੁਆਨ ਚੰ ਗੀ ਲੜਾਕੂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਨੂ ਰੋਕ ਲੈ ਣਗੇ! ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਭੁਲ ਗਈ
ਸੀ ਿਕ ਿਸਖ ਿਵਚ ਹੀਦੀ ਦਾ ਚਾਓ ਜਮ ਦਰੁ ਹੀ ਹੁ ੰ ਦਾ! ਓਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ
ਤੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਦੇ ਜੰ ਗ ਿਵਚ ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂ ਸੀਸ ਭਟ ਕਰਣ ਿਵਚ
ਫਖਰ ਮਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨ! ਿਸਖ ਨੌਜੁਆਨ ਲੜ ਤੇ ਰਹੇ ਸੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਨਾਲ
ਿਜਸਨ ਓਹਨਾ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਪਿਵਤਰ ਗੁਰੂਘਰ ਨੂ ਖਤਮ ਕਰਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ
ਚੜਾਈ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਫੌਜ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹੀਦ
ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਿਖਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨੀ ਤੇ ਸੂਰਮਗਤੀ
ਪਾਓਣੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂ ਿਦੱਤਾ ਆਪਣਾ ਕੌਲ ਿਨਭਾਓਣਾ, ਆਪਣੇ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਲਫਜ਼ ---'ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾ
ਕਹਾ

!! ਤਬੈ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਨਾਮ

!!' ਨੂ ਸਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇ ਹੀਦੀ ਪਾਓਣ ਨੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਖਰ ਦੀ

ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜਦਿਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਜੁਆਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਨੀ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ!

ਦੋਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੰ ਤਵ ਵੀ ਅੱਡ ਸੀ :
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਜਰਨਲ ਵੱਲ ਅਪੇ ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਿਵ ਤ
ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਓਹਨਾ ਵੱਲ ਿਸਖ ਦੇ ਪੰ ਜਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੀਦੀ ਿਦਹਾੜੇ

ਨੂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਓਸ ਿਦਨ ਿਸਖ ਸੰ ਗਤ ਗੁਰੁਦੁਆਰੇ ਿਵਚ
ਬਾਹਲੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਦਨ ਭਾਰਤ ਫੌਜ਼ ਵੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ
ਫਾਇਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ!
ਪਿਹਲਾ - ਬਾਹਲੀ ਸੰ ਗਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੌਜ਼ ਸੰ ਗਤ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੋਈ ਦਰਬਾਰ
ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਪਕਰਮਾ ਿਵਚ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤਕ ਸੌਖੀਆਂ
ਪੂਜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਫੌਜ਼ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੀ ਤ ਮਰਨਾ ਤੇ ਿਸਖ ਨ ਹੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ
ਓਹ ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਜ ਸੰ ਗਤ ਿਵਚ ! ਇੰ ਦਰਾ ਦਾ ਵੀ
ਤੇ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਸੀ ਿਕ ਿਸਖ ਚਾਹੇ ਿਜਨ ਮਰਜੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਸੀ ਅਕਾਲ
ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਿਭੰ ਡਰ ਵਾਲਾ ਨੂ ਿਜਓੰਦਾ ਨਹ ਛੱਡਣਾ !
ਇੰ ਜ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਿਸਖ ਸੰ ਗਤ ਦੀ ਓਟ ਲਦੇ ਹੋਇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ
ਜੀ ਤਕ ਪੁਜਣਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਸੀ! ਫੌਜ਼ ਇੰ ਜ ਹੀ ਜੰ ਗ ਿਵਚ ਵੀ ਭੇਡੂ,
ਬਕਰੀਆਂ, ਗਾਵ , ਮਝ ਆਿਦਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਓਟ ਲਦੀ ਹੋਈ ਗ ਹ ਵਧਦੀ ਹੈ ਿਜਸ
ਨਾਲ ਇਸਨੁ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ!
ਇਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਜਰਨਲ ਨ ਇਹੋ ਿਵ ਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਫੌਜੀਆਂ ਨੂ ਸੰ ਗਤ ਦੀ ਓਟ ਲਦੇ ਹੋਏ ਅਧੇ ਘੰ ਟੇ ਿਵਚ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂ ਘੇਰੇ ਿਵਚ
ਲੈ ਲੈ ਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਿਤਹ ਕਰ ਲਵ ਗੇ ਿਕ ਿਕ ਓਹਨਾ ਜਰਨਲ ਨੂ ਇਹ ਜਕੀਨ
ਸੀ ਿਕ ਿਸਖ ਖਾੜਕੂ (ਜੋਧ)ੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾਵ , ਭੈਣ ਜ ਬਿਚਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹ
ਚਲਾਓਣਗੇ! ਪਰ ਅੰ ਦਰ ਵੀ ਤੇ ਜੋ ਜੋਧੇ ਸੀ, ਓਹ ਭਾਈ (ਿਰਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ) ੁਬੇਗ
ਿਸੰ ਘ ਤੋ ਗੁਿਰੱਲਾ ਲੜਾਈ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲੈ ਚੁਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੰ ਗ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾਕਾਰੀ
ਿਵਚ ਮਾਿਹਰ ਸਨ, ਓਹਨਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਧਾਵੇ ਨੂ ਇਕ ਿਮੰ ਟ ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਫੌਜੀ ਪਿਹਲੇ ਹੱਲੇ ਿਵਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਿਵਚ ਵੜੇ ਵੀ
ਸੀ, ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਨ ਪਾਰ ਬੁਲਾਤੇ!
ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਲੜਾਈ 72 ਘੰ ਟੇ ਤਕ ਚਲੀ ਪਰ
ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਪੈਦਲ ਫੌਜ਼ (ਇਨਫਟਰੀ ਿਡਿਵਜ਼ਨ)ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਲ ਘ ਵੀ ਨਾ
ਪੁਟ ਸਕੀ ਤ ਓਹਨਾ ਨੂ ਸੁਰਿਖਅਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤਕ ਿਲਜਾਣ ਲਈ

ਬਖਤਰਬੰ ਦ (APC Vehicle) ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਿਸੰ ਘ ਵੱਲ
ਚਲੀ ਿਮੱਸਾਇਲ ਨ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉੜਾ ਿਦੱਤੀ!
ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਜਰਨਲ ਪਸੀਨ ਪਸੀਨੀ ਹੋਗੇ! ਿਜਸ ਜੰ ਗ ਨੂ ਓਹਨਾ ਿਸਰਫ
ਅਧੇ ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਓਹ ਤੇ 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਚ ਵੀ ਨਹ ਸੀ ਮੁੱਕੀ, ਿਜੰ ਨਾ ਫੌਜ਼ ਨੂ
ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾ 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵਚ ਚੂਕਨਾ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਹ ਖਾਣੀ ਪਈ
ਵਖਰੀ, ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅਧੇ ਘੰ ਟੇ ਿਵਚ ਇਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ
ਜੁ, ਓਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰ ਤ ਹੀ ਨਹ ਸੀ ਿਦਸਦਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਜਰਨਲ ਨ
ਇੰ ਦਰਾ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵਚ ਟੈ ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣ ਦੀ ਪਰਿਮ ਨ ਮੰ ਗੀ
ਜਦਿਕ ਇਸ ਵ ਤ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂ ਮਾਰਕ ਤੁਲੀ (ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਪਤਰਕਾਰ) ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਿਵਚ ਿਸਰਫ 14 ਿਸੰ ਘ ਹੀ ਿਜਓੰਦੇ ਬਚੇ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ
ਫੌਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਲ ਟੁਕੜੀ (ਇਨਫਟਰੀ) ਏਨੀ ਕਮਜੋਰ ਪੈ ਚੁਕੀ ਸੀ, ਿਕ ਇਹਨਾ ਫੌਜੀਆਂ
ਨ ਆਪਣੇ ਹਥ ਖੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਇਹਨਾ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਨਹ ਸੀ ਿਕ ਇਹਨਾ ਆਖਰੀ 14
ਿਸਖ ਜੁਝਾਰੂ ਨੌਜੁਆਨਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ! ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾ ਜਰਨਲ
ਨ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂ ਿਜਤ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਣ ਲਈ ਟਕ ਨਾਲ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਪਿਵਤਰ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸਕ ਿਬਲਡੰ ਗ ਨੂ ਹੀ ਟਕ ਨਾਲ ਗੋਲੇ ਮਾਰ
ਮਾਰ ਕੇ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ!
ਸਾਰੀ ਦੁਿਨਆ ਹਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਜੁਲਮ ਿਕ

ਵਾਪਿਰਆ? ਪਰ ਿਸਖ ਦੇ ਤੇ

ਅਥਰੂ ਹੀ ਨਹ ਥੰ ਮਦੇ ! ਓਹਨਾ ਦੀਆਂ ਆਖ ਿਵਚ ਅਥਰੂ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਿਡਗਦੇ ਵੀ
ਨਹ ਸੀ, ਅਥਰੂ ਿਜਵ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹੋਣ ! ਿਸਖ ਨੂ ਤੇ ਿਜਵ ਵਡੋ ਤੇ ਖੂਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ !
ਓਹਨਾ ਦਾ ਵੱਸ ਚਲਦਾ ਤ ਿਸਖ ਦਾ ਵਖਰਾ ਮੁਲਕ ਓਸੇ ਿਦਨ ਬਣ ਜ ਦਾ ! ਸਮੂਹ
ਿਸਖ ਨੂ ਵੱਟ ਚਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹ੍ ੁਮਤ ਅਤੇ ਇਸਦੀ
ਰਹਨੁਮਾ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਤੇ! ਆਿਖਰਕਾਰ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਿਹਰਦੇ ਨਾਲ ਿਸਖ ਨ ਕੌੜਾ ਅਤੇ
ਦੁਖਦਾਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਹੀ ਿਲਆ!
ਦੋ ਿਸੰ ਘ ਸੂਰਿਮਆਂ (ਭਾਈ ਹਰਿਜੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਜੀ) ਨ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਸੀਧਰ ਵੈਦਯਾ ਨੂ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਸਰੇ ਆਮ ਪੂਨਾ

ਿਵਖੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉੜਾ ਿਦੱਤਾ, ਇੰ ਜ ਓਹਨਾ ਇਸ ਮੂਰਖ ਭਾਰਤੀ ਜਨਰਲ ਤ ਸੀ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਿਲਆ!
ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸੀ ਇੰ ਦਰਾ ਦੀ ਿਜਸਦਾ ਅੰ ਤ ਵੀ ਿਸਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਹਥ ਹੀ ਿਲਿਖਆ
ਸੀ!
ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਿਸਖ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਅਿਨਖੜਵ ਅੰ ਗ ਰਹੇ ਹਨ! ਿਪਛਲੀ
ਦੋਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰ ਗ (WWW I) ਿਵਖੇ ਓਹਨਾ ਨ ਫਰ ਸ , ਇਟਲੀ, ਮਲੇ ਿ ਆ,
ਅਫਰੀਕਾ, ਬਰਮਾ ਆਿਦਕ (ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੁਲਕ , ਮਧ- ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਦਖਣ
ਪੁਰਬ) ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਪਰਚਮ ਲਿਹਰਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਓਹਨਾ
ਦੀ ਲਾ ਾਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਓਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨ ਯਾਦਗਾਰੀ
ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨ! ਇਹਨਾ ਜੰ ਗ ਿਵਚ ਇਕ 83005 ਿਸਖ ਫੌਜੀ ਜੁਆਨ ਨ
ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ ਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤ ਿਕਧਰੇ ਵਧ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ!
ਅਜਾਦ ਿਹੰ ਦ ਫੌਜ਼ (INA) ਿਵਚ ਵੀ ਇਹਨਾ ਿਸਖ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਦਾ
ਵੱਡਾ ਅਿਹਮ ਰੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 60% ਤ ਵਧ ਸੀ!
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰ ਗਾਮ ਿਵਚ ਵੀ ਿਸਖ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂ ਅਖ ਓਹਲੇ
ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ! ਿਹੰ ਦੂ ਭ ਵੇ ਬਹੁ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਇਹਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਕਰੀਬਨ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸਚ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦ ਕ ਗਰਸ
ਸਰਕਾਰ ਨ ਇਹ ਸਚ ਆਪਣੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਿਵਚ ਛਾਿਪਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾਨਾ
ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਅਜਾਦ ਵੱਲ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਓਹਨਾ ਵੱਲ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਆਂਕੜੇ ਵੇਖੋ:
ਸਜਾਵ ਿਜਹਨਾ ਸਹੀਆਂ
ਿਸਖ ....ਗੈਰ ਿਸਖ ....ਕੁਲ ਯੋਗ
ਿਜਹਨਾ ਨੂ ਫਾਹੇ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
93…………..28…………121
ਿਜਹਨਾ ਨੂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੀ

2147......... 499........
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ਿਜਹੜੇ ਜਿਲਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਿਵਖੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ
799………..501………..1300
ਬਜ਼ ਬਜ਼ ਘਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ
67…………..46…………113
ਕੂਕਾ ਅੰ ਦੋਲਨ ਿਵਚ ਹੀਦ
91…………ਕੋਈ ਨਹ ……...91
ਅਕਾਲੀ ਅੰ ਦੋਲਨ ਿਵਚ ਹੀਦ
500…………ਕੋਈ ਨਹ …....500
ਕੁਲ ਯੋਗ
3697……… 1074….....4771
ਵੱਲ: ਅਜਮੇਰ ਿਸੰ ਘ ਰੰ ਧਾਵਾ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਅਿਨਖੜਵ ਿਹੱਸਾ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਿਸਖ ਦੀ
ਸੂਰਮਤਾਈ ਤ ਅੰ ਜਾਨ ਹੀ ਰਹੀ ਿਕ ਿਕ.....ਘਰ ਦੀ ਮੁਰ੍ਗੀ ਦਾਲ ਬਰੋਬਰ ! ਭਾਰਤੀ
ਫੌਜ਼ ਨੂ ਿਸਖ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਜ੍ਮਾਓਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿਸਧਾ ਵਾਹ ਨਹ ਸੀ ਿਪਆ ! ਇਸਦੇ
ਦੁ ਮਨ ਨੂ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨ ਇਹਨਾ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਾ ਸਚ ਆਪਣੀ
ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਮਿਨਆ ਹੈ! ਖੁਦ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਇਕ
ਿਰਟਾਇਰਡ ਜਰਨਲ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਮੁਕੀ ਖਾਨ ਨ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ 'Crisis
of Leadership’ ਦੇ ਪੰ ਨਾ ਨ.250 ਤੇ ਓਹ ਿਸਖ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ 1971 ਦੀ
ਜੰ ਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਿਲਖਦੇ ਨ ਿਕ 'ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਦੀ ਮੁਖ ਵਜਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਸਖ
ਨਾਲ ਜੰ ਗ ਿਵਚ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੀ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਣਾ! ਅਸ ਓਹਨਾ ਅਗੇ
ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਣ ਜੋਗੇ ਨਹ ਸੀ! ਿਸਖ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਿਵਚ
ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਜਜ੍ਬਾ ਹੈ - ਇਕ ਚਾਓ ਹੈ! ਓਹ ਬੜੀ ਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨ
ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਿਵਚ ਇਹ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਿਕ ਓਹ ਆਪਣੇ ਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧੂ ਫੌਜ਼ ਨੂ ਵੀ

ਹਰਾਓਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰਖਦੇ ਨ!'

ਓਹ ਅੱਗੇ ਿਲਖਦੇ ਨ......
'3 ਦਸੰ ਬਰ 1971 ਨੂ ਅਸ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾ ਤ ਅਤੇ ਦਲੇ ਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ
ਇਨਫਟਰੀ ਿਬਗੇਡ (ਪੈਦਲ ਫੌਜ਼) ਨੂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਤੇ
ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ! ਸਾਡੀ ਇਸ ਿਬਗੇਡ ਿਵਚ ਪਾਕਸਤਾਨ ਦੀ ਬ੍ਲੂਚ ਰੇਿਜਮੇ ਟ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਰੇਿਜਮੇ ਟ ਵੀ ਸੀ! ਕੁਝ ਹੀ ਿਮਨਟ ਿਵਚ ਅਸ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਨੂ ਭਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਓਹ ਕਾਫੀ ਿਪਛੇ ਤਕ ਹੱਟ ਗਏ! ਓਹਨਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਖਾਸ ਸੁਰਿਖਆ
ਚੌਿਕਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸਨ! ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਿਪਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਫੌਜ਼ ਬੜੇ ਜੋ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਗ ਹ ਵਧ ਰਹੀ
ਸੀ! ਸਾਡੀ ਫੌਜ਼ ਹੁਣ ਕੌਸਰੇ—ਿਹੰ ਦ ਚੌਕੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੂਜ ਚੁਕੀ ਸੀ! ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੀ
ਇਕ ਛੋਟੀ ਟੁਕੜੀ ਓਸ ਚੌਕੀ (ਪੋਸਟ) ਦੀ ਰਿਖਆ ਲਈ ਹਾਿਜ਼ਰ ਸੀ! ਇਸ ਫੌਜੀ
ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਸਪਾਹੀ ਿਸਖ ਰੇਿਜਮੇ ਟ ਤ ਸੀ! ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਗਣਤੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਿਸਖ
ਰੇਿਜਮੇ ਟ ਨ ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਕੰ ਧ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਿਲਆ! ਓਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ
ਨਾਲ "ਬੋਲੇ ਸੋ ਿਨਹਾਲ ਸਿਤ ਸੀ ਅਕਾਲ' ਦੇ ਿਸਖ ਜਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਹਲਾ
ਰਹੇ ਸੀ! ਓਹਨਾ ਸਾਡੇ

ਤੇ ਭੂਖੇ ੇਰ ਵ ਗੂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ!

ਇਹ ਸਭ ਫੌਜੀ ਿਸਖ ਸੀ ! ਇਥੇ ਇਕ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੀ, ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ, ਇਕ ਫੌਜੀ
ਦੀ ਦੂਜੇ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ! ਅਸਮਾਨ 'ਯਾ ਅਲੀ' ਅਤੇ 'ਬੋਲੇ ਸੋ ਿਨਹਾਲ' ਦੇ
ਜਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂ ੰ ਜ ਿਰਹਾ ਸੀ! ਇਸ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਵੀ ਿਸਖ ਫੌਜੀ
ਏਨੀ ਲਾ ਾਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਿਕ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦ , ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਣੇ
ਧੂੜ ਿਵਚ ਜਾ ਰਲੇ , ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਪਾਣੀ ਿਫਰ ਿਗਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਸੁਪਣੇ ਢਿਹ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ !
ਇਸ ਜੰ ਗ ਿਵਚ ਬ੍ਲੂਚ ਰੇਿਜਮੇ ਟ ਦੇ ਲੇ ਫ਼ਟੀਨ ਟ ਗੁਲਾਬ ਹੁੱਸੈਨ ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ,
ਓਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਜਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਈਫ਼ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਆਿਰਫ਼ ਅਲੀਮ ਵੀ ਅੱਲਾਹ

ਿਮਆਂ ਨੂ ਿਪਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ! ਓਹਨਾ ਹੋਰਨਾ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ
ਸਕਣੀ ਵੀ ਮੁ ਕਲ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਜੰ ਗ ਿਵਚ ਹੀਦ ਹੋਏ! ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤ ਇਹ
ਸੀ ਿਕ ਸਾਨੂ ਵਡੋ ਤੇ ਲਹੁ ਨਹੀ ਸੀ ! ਮੁਟਠੀ ਭਰ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਹਸਲੇ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀ
ਇਸ ਲਾ ਾਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂ ਅਸ ਬਸ ਤੱਕਦੇ ਹੀ ਰਿਹ ਗਏ !ਜਦ ਅਸ ਇਸ ਿਤਨ
ਮੰ ਜਲੀ ਕੰ ਕਰੀਟ ਦੀ ਬਣੀ ਚੌਕੀ ਤੇ ਫਿਤਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤ ਿਸਖ ਇਸਦੀ ਉਪਰਲੀ
ਛਤ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰ ਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ - ਸਾਨੂ ਸਾਹ ਨਹ ਲੈ ਣ ਿਦੱਤਾ!
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਓਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਿਰੰ ਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਓਹ ਆਪਣੇ ਜਕਾਰੇ
' ਬੋਲੇ ਸੋ ਿਨਹਾਲ ਸਿਤ ਸੀ ਅਕਾਲ' ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ! ਇਹ ਿਸਖ ਫੌਜੀ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤਕ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਟਕ ਨ ਇਹਨਾ ਨੂ ਚਾਰੇ
ਬਿਨ

ਘੇਰਾ ਨਹ ਸੀ ਪਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਰਿਖਆ ਚੌਕੀ ਨੂ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਕੇ

ਨਹ ਸੀ ਉੜਾ ਿਦੱਤਾ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਟਠੀ ਭਰ ਿਸਖ ਫੌਜੀ ਇਸ ਜੰ ਗ ਿਵਚ ਸਾਡਾ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾ ਗਏ ਪਰ ਫੇਰ ਿਸਖ ਫੌਜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਮੁਕ ਨ
ਤੋਪਖਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟਕ ਨੂ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ
ਲੜਦੇ ਹੋਇ ਅਗ ਹ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚੌਕੀ ਨੂ ਸਾਡੇ ਤ ਖੋਹ ਿਲਆ! ਇੰ ਜ ਸਾਡੀ
ਫੌਜ਼ ਨੂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਿਪਆ!
'....ਇਹਨਾ ਮੁਟਠੀ ਭਰ ਿਸਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਗੜੀ ਿਜਤ ਨੂ ਹਾਰ ਿਵਚ
ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ! ਿਕਥੇ ਅਸ ਿਜਤਦੇ ਹੋਏ ਅਗ ਹ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ
ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਹੀਦ ਦੀਆਂ ਲੋ ਥ ਵੀ ਨਹ ਸੀ ਿਗਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ! ਸਾਡੇ ਹਸਲੇ
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਿਮਹਨਤ ਿਮੱਟੀ ਿਵਚ ਰੋਲ ਿਦੱਤੀ! ਇੰ ਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢਾਕਾ (
ਬੰ ਗਲਾ ਦੇ ) ਿਵਚ ਵੀ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ! ਜੱਸੂਰ ਦੀ ਇਕ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਿਸਖ ਨ
ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਫੌਜ਼ ਨਾਲ ਏਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸਾਡੀ ਰੀੜ
(Back bone) ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੀ ਭੰ ਨ ਕੇ ਰਖ ਿਦੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹ ਲੱਗਣ
ਿਦੱਤੇ! ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਦੀ ਮੁਖ ਵਜ਼ਾ ਬਣੀ! ਿਸਖ ਦਾ ਹੀਦੀ ਲਈ ਚਾਓ, ਸੁਰਿਖਆ
ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਣੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਓਹਨਾ ਵੱਲ ਇਜ਼ਤ, ਇਹ ਸਭ

ਓਹਨਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾ ਬਿਣਆਂ!

ਿਸਖ ਦੀ ਲਾ ਾਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਪੇ ਹੈ:
12 ਸਤੰ ਬਰ 1897 ਨੂ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਫੌਜ਼ ਦੀ 36ਵੀੰ ਰੇਿਜਮੇ ਟ ਨੂ ਕਰੀਬਨ 10,000
ਅਫਰੀਦੀ ਪਠਾਨ ਨ ਸਾਰਾਗੜੀ, ਿਕਲਾ ਲੋ ਖਾਰਟ --NWFP ਸੂਬਾ (ਹੁਣ
ਪਾਕਸਤਾਨ) ਿਵਖੇ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਲੈ ਿਲਆ! (ਇਹ ਅਫਰੀਦੀ ਪਠਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ
ਪਰਿ ਆ-ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਦ ਾਹ ਫਰੀ ਦੀਨ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਣ ਦਸਦੇ
ਨ!), ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰ ਗ ਿਵਚ, ਿਜਸਨੂ ਇਥ ਦੇ ਸਥਾਿਨਕ ਲੋ ਕ ਤੀਰਾ-ਜੁਧ, ਜ
ਸਾਰਾਗੜੀ ਜੁਧ ਦੇ ਨਾ

ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨ, ਇਹ ਜੁਧ ਹਵਾਲਦਾਰ ਈ ਰ ਿਸੰ ਘ ਦੀ

ਕਮਾਨ ਹੇਠ 12 ਸਤੰ ਬਰ 1897 ਨੂ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ! ਅਫਰੀਦੀ ਪਠਾਣਾ ਵੱਲ ਿਦੱਤੇ
ਗਾਏ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 200 ਪਠਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ 1000 ਪਠਾਨ ਜਖਮੀ
ਹੋਏ ਸੀ! ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵਚ ਿਸਰਫ ਹਵਾਲਦਾਰ ਈ ਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਹੀ
ਿਜਓੰਦੇ ਬਚੇ ਸੀ, ਓਹਨਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਓਹਨਾ ਦੇ ਹੀਦ ਹੋਏ 20 ਅਿਮਤਧਾਰੀ
ਿਸਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਛਤਰੀਆਂ ਲੋ ਥ ! ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਡਰ ਜ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਇਸ ਕੱਲੇ
ਿਸਖ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨ ਿਸਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ (High spirit) ਨੂ ਕਾਇਮ
ਰਖਿਦਆਂ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤਕ ਇਹਨਾ ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਕਈ ਘੰ ਿਟਆਂ ਤਕ
ਮੋਰਚਾ ਿਲਆ! ਇੰ ਜ ਓਹਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ 21 ਿਸਖ ਅਿਮਤ ਧਾਰੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ
ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਵਤਰ ਬਚਨ ਨੂ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ..."ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾ

ਤਬੈ

ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਨਾਮ ਕਹਾ !!" ਨੂ ਸੁਫਲਾ ਕੀਤਾ! ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ 21 ਿਸਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂ
ਇਹਨਾ ਦੀ ਹਾਦਤ ਤ ਬਾਦ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤ ਉਚੇਚੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਮਗੇ....
INDIAN ORDER OF MERITT (IOM) ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਤਕਾਿਰਆ ਿਗਆ !
ਇਹ ਤਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ! ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ
ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਇਕੋ ਿਦਨ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਥ ਤੇ ਇੰ ਨ
ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਨਹ ਸੀ ਵੰ ਡੇ ਗਏ! ਇਹਨਾ ਿਸਖ ਦੀ ਲਾ ਾਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ

ਿਕੱਸੇ ----ਫੌਜੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਬੇਜੋੜ ਨ!
ਜਦ ਇਹਨਾ ਿਸਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬੇਿਮਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ
ਇੰ ਗਲਡ ਪੁਜੀ ਤ ਿਬਿਟ ਪਾਰਲੀਆਮੇ ਟ ਨ ਆਪਣਾ ਇਕ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਮਬਰ ਵੱਲ ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ 21 ਿਸਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂ ਓਹਨਾ ਦੀ ਲਾ ਾਨੀ
ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹਾਦਤ ਤੇ ਦੋ ਿਮੰ ਟ ਦਾ ਮੌਨ (ਚੁੱਪੀ) ਰਖ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਰਧ ਜਲੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ! ਓਹਨਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਿਵਚ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਿਲਖੇ ਗਏ ਿਕ
..."ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਮਬਰ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੇ ਿਸਖ ਦੀ ਇਸ ਬੇਿਮਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ
ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਖਰ ਮਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨ! ਿਬਿਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ 36 ਵੀੰ ਿਸਖ
ਰੇਿਜਮੇ ਟ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸੰ ਗ ਮਸੂਸ ਨਹ ਕਰਣਗੇ ਜੇਕਰ
ਓਹਨਾ ਦੀ ਾਨ ਿਵਚ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਿਲਖੇ ਜਾਣ ਿਕ ...'ਿਜਸ ਫੌਜ਼ ਿਵਚ ਇਹੋ ਿਜਹੇ
ਬਹਾਦਰ ਿਸਖ ਹੋਣ, ਓਹ ਫੌਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੰ ਗ ਿਵਚ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹ
ਸਕਦੀ! ' ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ 21 ਿਸਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਦਤ ਤ ਬਾਦ ਲਾ ਾਨੀ ਬਹਾਦਰੀ
ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਇਨਾਮਾ ਅਤੇ ਤਮਿਗਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਏਡੀ
ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਦਨ ਿਵਚ ਇਨ ਉਚੇਚੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਇਨਾਮਤ ਇਸ
ਤ ਪਿਹਲ ਕਦੀ ਨਹ ਸੀ ਵੰ ਡੇ ਗਏ!
ਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਿਸਖ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹ ਸੀ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਪੇ ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੀ ਪਿਹਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਿਤ
ਨਵ ਨਵੇਕਲੇ ਹਿਥਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਟਠੀ ਭਰ ਅਨਟਰਡ ਨੌਜੁਆਨ ਿਸਖ ਨਾਲ ਹੋਇਆ! ਅਿਮਤਸਰ ਿਵਚ ਓਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰੀਬਨ ਇਕ
ਲਖ ਫੌਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸੀ ਕਰੀਬਨ 200-250 ਿਸਖ ਨੌਜੁਆਨ!
ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਤਰ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰ ਗ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਥਆਰ
--ਮ ੀਨਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ! ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਵਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਿਖਆ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਓ ਿਦਲ ਿਵਚ ਰਖੇ ਇਹ ਿਸਖ ਨੌਜੁਆਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼

ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਕੰ ਧ ਬਣ ਖਲੋ ਤੇ! ਏਸ ਵੱਡੀ ਫੌਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਮੰ ਡ ਇਹਨਾ ਕੁਝ
ਿਸਖ ਨੌਜੁਆਨ ਨ ਆਪਣੀ ਲਾ ਾਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਿਵਚ ਰੋਲ ਕੇ ਰਖ
ਿਦੱਤਾ!
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਜਰਨਲ ਨ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ਜਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਅਧੇ ਘੰ ਟੇ
ਿਵਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲੈ ਣਗੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤ
ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਿਭੰ ਡਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂ ਿਜੰ ਦਾ ਜ ਿਮਰਤ ਫੜ ਿਲਆਓਣਗੇ ! ਇੰ ਦਰਾ
ਗ ਧੀ ਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਸੀਧਰ ਵੈਦਯਾ ਨੂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ.....
"I don't give a damn if the Golden Temple and
whole of Amritsar are destroyed, I want
Bhindranwale dead." (Indira Gandhi, Indian
Prime Minister, communicating with Gen. Vaidya
during "Operation Blue Star")
ਮੈਨੂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹ ਜੇਕਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਿਮਤਸਰ
ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂ ਿਭੰ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮੁਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ! (ਭਾਰਤੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ
ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਨ ਜਨਰਲ ਵੈਦਯਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲ ਬਾਤ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਪਰੇ ਨ
ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਦੁਰਾਨ ਇਹਨਾ ਲਫਜ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਰਤੀ ਸੀ)!

ਿਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਵੱਲ ਿਲਖੀ ਓਹਨਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ 'ਸਾਚੀ
ਸਾਖੀ' ਿਵਚਾਲੇ ਪੰ ਨਾ ਨ. 4-5 ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਿਵਚਾਲੇ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ ਿਕ ਿਕਵ
ਸਮੁਚੀ ਿਸਖ ਕੌਮ ਨੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਰਾਇਮ ਪੇ ਾ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ!
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ (ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਿਮਲਣ ਤ ਫੌਰਨ ਬਾਦ) ਦੇ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਿਹਰੂ, ਿਗਹ ਮੰ ਤਰੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ
ਪਿਹਲੇ ਮੁਖ ਮੰ ਤਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰ ਦ ਭਾਰਗਵ, ਇਹਨਾ ਿਤਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇ (ਸਰਕੁਲਰ) ਭਾਰਤ ਨੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਮਲਣ ਦੇ ਦੋ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਸਖ ਨੂ
ਜਰਾਇਮ ਪੇ ਾ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ (ਗਰਦਾਿਨਆ ਿਗਆ) ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ
ਸਮੂਹ ਿਜ਼ਲਾ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਸੀ! ਇਥੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰਖਣ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਿਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਿਸਖ ਅਤੇ
ਿਹੰ ਦੂ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਪੰ ਜਾਬ ਤ ਉਜੜ ਕੇ ਇਧਰਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ
ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲਖ ਿਵਚਾਰੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ! ਇਹਨਾ ਿਵਚ ਿਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ
ਆਪਣੇ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਘਰ ਬਾਰ, ਪੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਹਰੀ ਅਤੇ ਿਪੰ ਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ,
ਆਪਣੇ ਸਿਕਆਂ ਨੂ ਗੁਆ ਕੇ, ਫਲਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ ਵ ਝੇ ਹੋ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂ ਮੁਹਤਾਜ਼
ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਰ੍ਫੁਜ਼ੀ (Refujee) ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੀ! ਫੇਰ ਵੀ
ਇਹਨਾ ਕ ਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨ ਓਸ ਿਸਖ ਕੌਮ ਨੂ ਜਰਾਇਮ ਪੇ ਾ ਿਕਹਾ ਿਜਹਨਾ ਦੀ
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਜਾਦ ਹੋਇਆ! ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰ ਗ
ਿਵਚ ਫ ਸੀ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਸਜਾਵ ਨੂ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਿਸਖ ਦਾ ਜੋ ਿਕ ਗੁਲਾਮ
ਭਾਰਤ ਦੇ 1% ਤ ਵੀ ਘਟ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 93% ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਵੇਰਵਾ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ!
ਹੁਣ ਇਸੇ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਦੀ ਧੀ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ( ਜੋ ਖੁਦ
ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਬਣੀ) ਨ ਇੰ ਜ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਿਸਖ ਲਈ

ਆਪਣੀ ਨਫਰਤ ਨੂ ਪਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਇਹਨਾ ਲਫਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ....ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ
ਅਿਮਤਸਰ ਿਹਰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ.....' ਮਤਲਬ ਿਕ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਠਸ ਸਬੂਤ ਦੇ
ਇਕ ਿਸਖ ਸੰ ਤ ਨੂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਪੂਰੇ ਅਿਮਤਸਰ ਿਹਰ ਨੂ ਖਤਮ ਕਰ
ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਿਤਆਰ ਸੀ ਜੋ ਿਸਖ ਧਰਮ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਿਸਖ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨ
ਧਰਮ ਦਾ, ਸ ਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੂਹ
ਨਾਲ ਪਿਵਤਰ ਹੋਈ, ਓਸ ਪਿਵਤਰ ਧਰਤੀ ਸੀ ਅਿਮਤਸਰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਣਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ਤਬਾਹ ਕਰਣ ਲਈ ਬਿਜਦ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਜ ਤੇ ਪਾਗਲ ਸੀ ਤੇ ਜ ਿਸਖ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਫਰਤ ਨੂ ਛੁਪਾ ਨਹ ਸੀ ਸਕੀ! ਅਿਮਤਸਰ ਨੂ ਤਬਾਹ ਕਰਣ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਿਸਖ ਧਰਮ ਨੂ

ਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਿਸਖ ਆਪਣੇ

ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਿਖਆ ਲਈ ਇਸ ਪਾਗਲ ਔਰਤ ਨੂ ਹੀ ਿਕ
ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ------ਕੋਈ

ਨਾ

ਨਹ ਿਕ ਓਹਨਾ ਵ ਤ ਿਸਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ

ਸੀ!
ਕ ਗਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ, ਿਜਸਨੂ ਇਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਿਵਚ
'ਰਾ ਟਰਿਪਤਾ' ਦੇ ਿਖਤਾਬ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦੇ
ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ (ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਿਸਖ ਸਮੇਤ )ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਨੂ ਸੁਰਿਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਿਤਹਾਸਕ ਪਮਾਣ ਵੇਖੋ:
ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਖੁਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗ ਧੀ ਨ ਵੀ ਕਲਕਤਤਾ ਿਵਖੇ 1947 ਿਵਚ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਖ ਿਵਚ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਰਤੇ ਸੀ.....ਿਰਚਰਡ ਗੇਨੀਅਰ ਿਲਖਦਾ ਹੈ
.....“The Gandhi Nobody knows ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ , march
1983
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ਅਸਚਰਜ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਭ ਵੇ ਸਾਰਾ ਕਲਕੱਤਾ ਿਹਰ ਹੀ ਖੂਨ ਿਵਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ
ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਿਨਰਦੋ

ਦੇ ਖੂਨ ਨੂ ਖੁਦ ਭਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ !' ਿਕੱਡੇ

ਅਸਚਰਜ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ....ਫੇਰ ਵੀ ਲੋ ਕੀ ਇਸਨੁ ਮਹਾਤਮਾ ਆਖਦੇ ਨ?'

ਇਸ ਤ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਿਜੱਦੀ ਸੁਭਾਓ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਓਹ ਕੰ ਨਾ ਦੀ ਕੱਚੀ
ਵੀ ਸੀ ---ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ੀ ਲਾਲ ਿਕ ਣ ਅਡਵਾਨੀ, ਨਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ
ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ ‘My country-my life’ ਦੇ ਿਵਚ ਕਰਦੇ ਨ ਿਕ,
‘ਓਹਨਾ ਨ ਇੰ ਦਰਾ ਜੀ ਨੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਲਈ ਜੋਰ
ਪਾਇਆ ਸੀ!'
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਤੇ ਇਹ ਜੋਰ ਿਕ

ਪਾਇਆ?

ਇਸ ਦੀ ਕਈ ਵਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨ, ਪਰ ਓਹਨਾ ਇੰ ਦਰਾ ਦੀ ਿਸਖ ਪਤੀ ਨਫਰਤ ਨੂ
ਹਵਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਇਆ, ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ

ਨਹ ! ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾ

ਅਸਰ ਿਸਖ ਨੌਜੁਆਨ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੈ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਸਖ ਨੌਜੁਆਨ
ਰਾਬ ਆਿਦਕ ਨਿ ਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਛੱਡ ਕੇ --ਅਿਮਤ ਛਕ ਕੇ ਿਸੰ ਘ ਸੱਜ ਰਹੇ ਸੀ!
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਿਸਖ ਨੌਜੁਆਨ ਿਸਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਣ ਲਈ ਸੰ ਤ ਜੀ ਦੇ
ਬਚਨ ਨੂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਿਮਤ ਛਕ ਿਤਆਰ ਬਰ ਿਤਆਰ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੱਜਣੇ ੁਰੂ
ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਤ ਕੱਟਰ ਿਹੰ ਦੂ ਵਾਦੀ ਸੰ ਗਠਨ ਰਾ ੍ਟੀਯ ਸਯੰ ਸੇਵਕ ਸੰ ਘ ਨੂ
ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲਗੀ ਿਕ ਿਕ ਿਸਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਹੰ ਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਹਮਣ ਵਾਦ --ਦੋਵ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨ! ਿਸਖ ਧਰਮ ਬਾਹਮਣ ਵਾਦ ਨੂ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ
ਪੂਜਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰ ਗਠਨ ਨੂ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਹਦ ਖਤਰੇ ਿਵਚ
ਿਦਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ! ਇੰ ਜ ਲਾਲ ਿਕ ਨ ਅਡਵਾਣੀ ਨੂ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ
ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਨ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਨੂ ਭੜਕਾਓਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ
ਕੇ ਹੀ ਛੱਿਡਆ !
ਓਧਰ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਸੀ,
ਭ ਵੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪਕਾ ਿਸੰ ਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੰ ਤ ਜੀ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਕੋਈ ਜੋਰ ਨਹ ਸੀ!
ਬਾਦਲ ਇਕ ਾਿਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਿਖਡਾਰੀ ਹੈ! ਓਹਨ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਸੰ ਤ ਲਗੋਵਾਲ

ਨੂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿ ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਬੰ ਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ
ਿਸੰ ਘ ਟੋਹੜਾ ਨੂ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰ ਤਰੀ ਬਣਾਓਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਿਦੱਤੀ! ਸੰ ਤ ਲਗੋਵਾਲ
ਅਤੇ ਟੋਹੜਾ ਜੀ ਦੋਵ ਹੀ ਇਸਦੀ ਚਾਲ ਿਵਚ ਆ ਫਸੇ ! ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਨ ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ
ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂ ਅੱਡ ਕਰਣ ਦੀ ਨਵ ਚਾਲ ਖੇਡੀ!
ਇਕ ਖਤ ਇੰ ਟਰ ਨਟ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਪਕਾ
ਿਸੰ ਘ ਬਾਦਲ ਨ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਕੇ ਧਵਨ ਨੂ 25 ਅਪੈਲ 1984 ਨੂ
ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਬਾਦਲ ਨ ਧਵਨ ਨੂ ਆਪਣੀ ਿਪਛਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵਚਾਲੇ
ਹੋਈ ਗਲ ਬਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂ ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਿਖਲਾਬ
ਝਟ ਹੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ!
ਵੇਖੋ ਇਸ ਖਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ:

ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਇਕ ਿਸਧੇ ਸਾਡੇ, ਧਾਰਮਕ ਿਖਆਲ ਵਾਲੇ ਭਲੇ ਬੰ ਦੇ ਸੀ, ਓਹ
ਬਾਦਲ ਦੀ ਾਤਰ ਚਾਲ ਤ ਨਾਵਾਕਫ ਸੀ, ਨਹ ਸੀ ਸਮਝ ਸਕੇ ਿਕ ਬਾਦਲ ਓਹਨਾ
ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ! ਓਹ ਤੇ ਧਰਮ ਪਚਾਰ ਨੂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਿਜੰ ਦਗੀ ਦਾ ਮ ਸਦ ਬਣਾਈ ਬੈਠ
ਸੀ! ਓਹਨਾ ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰ ਤ ਲਗੋਵਾਲ ਵੱਲ ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਮ
ਜੁਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂ ਆਪਣੀ ਪਵਾਨਗੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ! ਓਹ ਅਨੰਦੁ ਪੁਰ ਮੱਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ

ਪਖ ਿਵਚ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ ) ਕਦਰ ਦੀ ਦਖਲੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ
ਡਰ ਤ ਲ ਭੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਿਬਆਂ ਨੂ ਵਾਧੂ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ
ਿਮਲਦੇ! ਓਹਨਾ ਨੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹ ਸੀ ਪਰ ਓਹਨਾ ਨ
ਕਦਰ ਦੀ ਿਸਖ ਿਵਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਓਹ
ਇੰ ਦਰਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਇਕ ਕੰ ਡਾ ਬਣ ਕੇ ਚੁਭਣ ਲੱਗ ਪਏ!
1978 ਦੀ ਵਸਾਖੀ ਦੇ ੁਭ ਿਦਹਾੜੇ ਤੇ ਿਨਰੰ ਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰ ਘ ਨ ਸੀ
ਅਿਮਤਸਰ ਿਹਰ ਿਵਖੇ ਿਨਰੰ ਕਾਰੀ ਮੱਤ ਦਾ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੀ
ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਿਬ-ਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ! ਇਸਦੀ ਖਬਰ ਿਮਲਦੀਆਂ ਹੀ
ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨ 13 ਬੰ ਿਦਆਂ ਦਾ ਇਕ ਜਥਾ ਿਨਰੰ ਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂ ਸਮਝਾਓਣ
ਲਈ ਘਿਲਆ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮਹੌਲ ਸੁਖਾਵ ਹੋ ਸਕੇ! ਜਥੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਸੰ ਘ ਹੀ ਿਨਹਥੇ
ਸੀ! ਜਦ ਇਹ ਜਥਾ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥ ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਆਪਣੀ ਗਲ ਿਨਰੰ ਕਾਰੀ
ਮੁਖੀ ਅੱਗੇ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਿ

ਕੀਤੀ, ਤ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਾਲ ਗੁਰਬਚਨ ਨ

ਆਪਣੇ ਗੁ ੰ ਿਡਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਤੇ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਥੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 13 ਿਸੰ ਘ ਓਥੇ ਿਨਰੰ ਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ! ਬੜੀ
ਹਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਾ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਏਨੀ ਤਾਕਤ
ਰਖਦੀ ਸੀ ਿਕ 1978 ਦੀ ਵਸਾਖੀ ਨੂ ੰ ਅਿਮਤਸਰ ਿਵਚ ਿਨਰੰ ਕਾਰੀ14 ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਕਤਲ
ਕਰਕੇ ਓਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿਨਕਲ ਗਏ ! ਇਹ ਿਕਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਓਸ ਵੇਲੇ
ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜ ਦੇ ਤੇ
ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ! ਫੇਰ ਇਸ ਿਨਰੰ ਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂ ੰ ਪੰ ਜਾਬ ਚੋ ਸੁਰਿਖਅਤ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਿਦੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਿਵਚ ਿਕਸਨ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਇਕ ਤੇ ਸਾਨੂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਲਾਲਾ
ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ, ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਿਫਰਕਾ ਪਸਤ ਿਹੰ ਦੂ ਪੇਸ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਿਜਹੜਾ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਵਚ ਮੰ ਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹ ਚੁਿਕਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ ਿਜਹਨਾ ਨ
ਇਹਨਾ ਿਨਰੰ ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਇਕ ਨਾ

ਤਫਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਦਾ ਹੈ,

ਪੰ ਨੂ ਦਾ, ਜੋ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਵਚ ਰਾਜਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਿਨਰੰ ਕਾਰੀ ਸੀ!

ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰ ਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਨ ਿਨਰੰ ਕਾਰੀ ਗੁਰੂ - ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ
ਹੋਰਨਾ ਕਾਤਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ ਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਓਹ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਰੋਕ
ਦੇ ਪੰ ਜਾਬ ਤ ਬਾਹਰ ਿਦੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ!
ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਪੁਜਿਦਆਂ ਹੀ ਿਸਖ ਿਵਚ ਰੋਹ ਫੈਲ ਿਗਆ ਓਰ ਫੇਰ ਵੀ ਿਸਖ ਕੌਮ
ਨ ਇਹ ਜੁਲਮ ਬਰਦਾ ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾ ਕਤਲ ਦੀ ਪੁਲਸ ਿਵਚ ਿਰਪੋਰਟ ਦਰਜ਼
ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੀ! ਪਰ ਪੰ ਜਾਬ ਪੁਲਸ ਇਸ ਿਨਰੰ ਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਚਨ ਤੇ ਹਥ ਪਾਓਣ
ਦੀ ਿਹਮਾ ਤ ਨਹ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ! ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਸੱਕਤਰ ਪੰ ਨੂ ਅਤੇ
ਿਹੰ ਦ ਸਮਾਚਾਰ ਗਰੁਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਨ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਗੁਰਬਚਨ ਨੂ ਸੁਰਿਖਅਤ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ
ਿਦੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ!
ਸਮੂਹ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਿਸਖ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਨਰੰ ਕਾਰੀਆਂ
ਿਖਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਗਆ! ਓਹਨਾ ਝੱਟ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਇਕ ਮੀਟੰ ਗ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਿਸਖ ਨੂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਸਭ ਿਸਖ ਿਨਰੰ ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਭ ਿਰ ਤੇ
ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ!
ਵੇਖੋ ਪਖਪਾਤ ਿਕਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ-- 13 ਕਤਲ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਨ ਪਰ
ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰ ਜਾਬ ਤ ਬਾਹਰ ....? ਕੀ ਿਕਤੇ
ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਹਨਰ ਵੇਿਖਆ? ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ
ਚਲਾਓਣ ਦੀ ਮੰ ਜੂਰੀ ਨਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰ ਜਾਬ ਤ ਬਾਹਰ
ਹਿਰਆਣਾ ਦੇ ਿਹਰ ਕਰਨਲ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਥੇ ਿਨਰੰ ਕਾਰੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰਬਚਨ ਨੂ
ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਨੂ ਇਹਨਾ 13 ਬੰ ਿਦਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲ੍ਜ਼ਾਮ ਤ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ
ਸਾਿਜ ਹੇਠ ਬਾ-ਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ!

ਇਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਇੰ ਦਰਾ ਸਰਕਾਰ) ਵੱਲ ਿਸਖ

ਨਾਲ ਿਵਤਕਰੇ ਭਿਰਆ ਇਨਸਾਫ਼ ?
ਹੁਣ ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਿਕ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿਸਖ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਥ ਕਰਣ
ਦਾ ਕਰੜਾ ਅਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਿਲਆ ! ਕੁਝ ਅਣਖੀ ਨੌਜੁਆਨ ਿਸੰ ਘ ਨ ਲਾਲਾ
ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਨੂ 09 ਸਤੰ ਬਰ 1981 ਨੂ ਲੁਿਧਆਣੇ ਲਾਗੇ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ,
ਅਖੀਰ 13 ਬੇਦੋ ੇ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂ ਵੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਿਮਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ! ਓਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾ 13 ਬੇਦੋ ੇ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਜੁ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਤ(ਭ ਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹ ਸੀ ਆਏ ਪਰ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਤਲ ਦੀ
ਮਦਦ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ) ਬਚ ਨਹ ਸੀ ਸਕਦੇ !
ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਿਚਰ ਬਾਦ ਹੀ ਇਕ ਨੌਜੁਆਨ ਿਸਖ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਇਸ
ਿਨਰੰ ਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉੜਾ ਿਦੱਤਾ ! ਇੰ ਜ 13
ਿਸਖ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂ ਯਮਲੋ ਕ ਪੁਚਾਓਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਮੇ ਨੂ ਿਸਖ ਪੰ ਥ ਨ ਆਪਣੀ ਅਖ ਤੇ
ਚੁੱਕ ਿਲਆ--ਉਸਨੁ ਸਭ ਤ

ਚੇ ਓਹਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਿ ਬ ਜੀ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ

ਸੌ ਪ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇੰ ਜ ਉਸਨੁ ਪੰ ਥ ਵੱਲ ਸਿਤਕਾਿਰਆ ਿਗਆ ! 13 ਬੇਦੋ ੇ ਿਸਖ ਦੇ
ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂ ਵੀ ਅਖੀਰ ਆਪਣਾ ਅੰ ਜਾਮ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਿਪਆ!
ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਮੇ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲ੍ਜ਼ਾਮ ਸੰ ਤ
ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਤੇ ਥੋਪ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਿਸਧ ਨਹ ਸੀ ਹੋ
ਸਿਕਆ ! ਓਹਨਾ ਨੂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੌਕ ਮੇਹਤਾ ਤ ਿਗਫਤਾਰ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦ ਿਵਚ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਿਪਆ ! ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਓਹਨਾ ਦੀ
ਿਗਫਤਾਰੀ ਨੂ ਲੈ ਕੇ ਿਸਖ ਿਵਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ! ਹੁਣ ਿਸਖ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਜੁਲਮ ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ!
ਹੁਣ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਅਤੇ ਕਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂ ਆਪਣਾ
ਵੱਡਾ ਦੁ ਮਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਓਧਰ ਸੰ ਤ ਲਗੋਵਾਲ ਵੱਲ ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਧਰਮ ਜੁਧ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਿ ਖਰ ਤੇ ਸੀ! ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲਖ ਿਗਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ

ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲ ਲਾਠੀਆਂ ਲਗਣ ਕਰਕੇ ਬਥੇਰੇ ਿਸੰ ਘ ਫੱਟੜ ਵੀ ਸੀ ਪਰ
ਫੇਰ ਵੀ ਿਸੰ ਘ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਿਵਚ ਸੀ! ਿਸਖ ਕੌਮ ਨੂ ਅਨੰਦੁ ਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਮਤੇ
ਿਵਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਭਿਵਖ ਸੁਰਿਖਅਤ ਨਜਰ ਆ ਦਾ ਸੀ! ਏਸ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਿਦਨ ਿਦਨ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ! ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂ ਸੁਫ੍ਲਾ
ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨ ਇਕ ਨਵ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਟਆ ਚਾਲ ਖੇਡੀ! ਸਰਕਾਰ ਨ
ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਿਹੰ ਦੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ , ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਹੰ ਦੂ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂ ਲੈ ਕੇ (ਜੋ ਪੰ ਜਾਬੀ ਜੁਬਾਨ ਿਲਖਣੀ ਅਤੇ ਪੜਨ ਿਵਚ ਮਾਹਰ
ਸਨ) ਓਹਨਾ ਨੂ ਿਸਖ ਦਾ ਨਕਲੀ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ (ਧਰਮ ਨਹ ਬਦਿਲਆ) ਅਤੇ ਫੇਰ
ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਏਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂ ਫੇਲ ਕਰਣ ਲਈ ਬੇਦੋਿ ਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਿਜੰ ਮਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਸਖ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ!
ਿਜਵ ਸਰਕਾਰ ਨ ਿਮਿਥਆ ਸੀ, ਓੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਬੱਸ ਤ ਲਾਹ ਕੇ
ਕਈ ਬੇਦੋ ੇ ਿਹੰ ਦੂ ਵੀਰ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ, ਿਸਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਹ ਕਰਾਏ ਦੇ
ਹਿਤਆਰੇ, ਕਤਲ ਦੀ ਥ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਛੱਡ ਜ ਦੇ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ
ਮੀਿਡਆ ਵੀ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ! ਿਸਖ ਨੂ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਦਾ ਦੁ ਮਨ
(ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ) ਦਸਣਾ ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਇੰ ਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ
ਭਾਰਤੀ ਮੀਿਡਆ ਵੱਲ ਿਸਖ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਦੇ ਿਵਚ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ! ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹ ਹੈ --- ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ
ਹੀ ਜੋ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ, ਅਸ ਅਖ ਵੇਿਖਆ, ਸੁਿਣਆ ਹੈ! ਇਕ ਿਸਖ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂ
ਅਿਮਤਸਰ ਿਹਰ ਿਵਚ ਰਾਤ ਨੂ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਸੀ ਤ ਮੇਰੇ ਇਕ
ਿਰ ਤੇਦਾਰ ਮਾਮੇ ਨ (ਿਜਹੜਾ ਇਕ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੀ) ਨ ਖੋਜ ਭਾਲ
ਕੀਤੀ ਤ ਪਤਾ ਚਿਲਆ ਿਕ ਬੀ ਐਸ ਐਫ (Border Security Force)
ਦੇ ਜੁਆਨ ਨ ਿਸਖ ਸਰੂਪ ਿਵਚ ਉਸਨੁ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੁ ਘਰ ਲੈ
ਆਂਦਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਤ ਬਾਦ ਓਹਨਾ ਨ ਪੰ ਜਾਬ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ! ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਾਮਾ
ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨ, ਚੜਾਈ ਕਰ ਿਗਆਂ ਨੂ! ਇਹ ਸੱਚਾ ਵਾਿਕਆ ਓਹਨਾ
ਨ ਹੀ ਮੈਨੂ ਆਪ ਦਿਸਆ ਸੀ !

ਖੈਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰ੍ਕਾਰ ਵੱਲ ਿਸਖ ਨੌਜੁਆਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਗਏ ! ਿਜਹੜੇ ਿਸਖ
ਜੁਆਨ ਕਦੀ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਿਲਆਏ, ਿਹੰ ਦੂ ਧਰਮ
ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਿਜਹਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ ਵਾਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਜੇ ਇਸ ਨਾੁਕਰੇ ਮੁਲਕ (thankless nation) ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਓਹਨਾ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਦੀ
ਔਲਾਦ ਹੀ ਇਹਨਾ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜੁਆਨਾ ਨੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ! ਨੀਚਤਾ
ਅਤੇ ਿਕਤ ਿਘਨਤਾ ਦਾ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਨਾ- ੁਕਰਾਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਾਇਦ ਹੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਕੌਮ ਨ ਕਦੀ ਿਕਤੇ ਖੇਡੀ ਹੋਵੇ!
ਹੁਣ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਯੋਜਨਾ ਨੂ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀਆਂ ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ! ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1982 ਦੇ
ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵਚ ਦੇਹਰਾ ਦੂਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਕ ਫੌਜੀ ਛਾਵਨੀ ਜੋ ਿਕ ਪਹਾੜੀ ਤੇ
ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾ ਦੂਨ ਤ 90 ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ! ਇਹ ਪਿਹਲ ਇਕ ਿਹਲ ਸਟੇ ਨ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਟੂਿਰਸਟ ਬਹੁਤ ਆ ਦੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਸੀ ਪਰ1962 ਿਵਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗੀ ਲੜਾਈ
ਤ ਬਾਦ ਇਸ ਥ ਨੂ ਜੁਆਨ ਨੂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਟੇਿਨੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਿਹਲ
ਸਟੇ ਨ ਨੂ ਫੌਜੀ ਛਾਓਣੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ! ਇਥੇ ਫੌਜ਼ ਵੱਲ ਸੀ ਦਰਬਾਰ
ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਰਸਰ ਦਾ ਇਕ ਨਕਲੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂ
ਇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦੀ ਟੇਿਨੰਗ ਦੇਣੀ ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਦ ਿਕ ਅਜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਪਖ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਨਹ ਸੀ ਬਣੇ! ਇਸ ਟੇਿਨੰਗ ਦਾ
ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਨ.2 ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਿਸਨਹਾ ਨ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ
ਕੀਤਾ ਹੈ! ਇਸ ਤ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਮਨ ਿਵਚਾਲੇ ਚਲ ਰਹੀ ਕੋਝੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ!
ਇਸੀ ਜਨਰਲ ਨ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਨ ਉਸਨੁ ਚੌਕ ਮੇਹਤਾ
ਿਵਖੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਮੁਖ ਿਬਲਡੰ ਗ ਨੂ ਟਕ ਨਾਲ ਉਡਾਓਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ
ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂ ਮੰ ਨਣ ਤ ਓਹਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ਜਵਾਬ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇੰ ਜ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ ਨਾਲ ਿਸਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਵ੍ਲੂਨ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਿਵਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਫੌਜ਼ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਗੱਲ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਓਹ ਆਪਣੇ ਿਸਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕਤਾ ਨੂ ਸੱਟ ਨਹ ਪੁਚਾ

ਸਕਦੇ!
ਜਨਰਲ ਿਸਨਹਾ ਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰ ਦਰਾ ਨ ਓਹਨਾ ਤ
ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਯਾ ਨੂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ
ਿਦੱਤਾ! ਇਸ ਨੂ ਆਪਣੀ ਬੇ-ਇੱਜਤੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਿਸਨਹਾ ਨ ਫੌਜ਼ ਤ ਇਸਤੀਫਾ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ! ਇੰ ਜ ਇਕ ਿਨਡਰ, ਵੀਰ, ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਦੇ ਭਗਤ ਫੌਜੀ ਨੂ ਿਕਸੇ ਪਿਵਤਰ
ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ
ਿਜੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁਲ ਤਾਰਨਾ ਿਪਆ!
ਇੰ ਦਰਾ ਵੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀਆਂ ਦੀ
ਖਬਰ ਪੂਜਣੀਆਂ ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ! ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਿਸਖ ਵਫਦ ਨ ਫਰਵਰੀ
1984 ਿਵਚ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ਖਤ ਿਲਖ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਦੁਖਦ ਪਿਰਣਾਮਾ ਤ ਵੀ ਜਾਣੁ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਿਜਦ ਦੀ ਪੱਕੀ
ਇੰ ਦਰਾ ਨ ਓਹਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹ ਮੰ ਨੀ!

ਕੀ ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅੱਤਵਾਦੀ
ਸੀ?

ਕੀ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਿਸਖ ਨੌਜੁਆਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਜ ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ
ਿਭੰ ਡਰ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਤ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਨਕਲੀ
ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫੌਜ਼ ਨੂ ਇਸ ਪਿਵਤਰ ਥ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦੀ ਟੇਿਨੰਗ ਿਦਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਸੀ, ਤ ਓਹਨਾ ਿਦਨਾ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ

ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ (ਿਸਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ) ਲੀਡਰ ਸੰ ਤ ਜੀ ਨੂ ਿਮਲਣ ਸੀ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵਖੇ ਆ ਦੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਸੀ, ਿਜਸਦੀਆਂ ਫੋਟੂਆਂ ਵੀ ਿਦਸਦੀਆਂ ਨ, ਨ
ਤੇ ਕੀ ਓਹ ਸਬ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜ ਦੇ ਸੀ?
ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵ ਗ ਹੀ ਪਿਹਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਅਤੇ ਫੇਰ
ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਓਣ ਵਾਲੇ
ਮੁਲਾਕਾੱਿਤਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਿਦਆਂ ਨੂ, ਖਬਰ ਲਾਓਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂ, ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ
ਫੋਟੂਆਂ ਿਖਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂ, ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਇੰ ਟਰ ਿਵਊ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂ
ਿਮਲਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਓਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਓਹਨਾ ਨੂ ਸਿਹਜੇ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ
ਦੂਰਬੀਨ ਵਾਲੀ ਰਫਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਨਹ ਸੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਇਕ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂ ਮਾਰਣਾ ਇੰ ਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਤ ਫੇਰ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਫੌਜੀ
ਹਮਲਾ ਿਕ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ? ਅਤੇ ਓਹ ਵੀ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਉਸ ਖਾਸ ਿਦਨ---ਿਜਸ

ਿਦਹਾੜੇ ਿਸਖ ਸੰ ਗਤ ਵਧ ਤ ਵਧ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵਚ
ਆਪਣੇ ਪੰ ਜਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਓਣ ਲਈ ਹਮ ਹੁਮਾ ਕੇ
ਦੂਰ ਦੁਰ ਿਡ

ਪੁਿਜਆਂ ਸਨ?

ਜੇਕਰ ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਿਭੰ ਡਰ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ---ਿਜਵ ਿਕ ਅੱਜ
ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਝੂਠਾ ਪਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ ਅਸ ਿਸਖ ਲੋ ਕੀ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਤ ਇਸਦਾ ਪਰਮਾਣ (ਸਬੂਤ) ਮੰ ਗਦੇ ਹ ! ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ
ਿਕ ਕੀ ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਓਹਨਾ ਨੂ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਨ (ਅਦਾਲਤੀ
ਹੁਕਮ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਓਹ ਹਾਜਰ ਨਹ ਸੀ ਹੋਏ? ਅਤੇ ਕੀ ਕਦੇ
ਕੋਈ ਵਰੰ ਟ ਵੀ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ ਓਹਨਾ ਨੂ ਹਾਜਰ ਕਰਣ ਲਈ ਜ ਫੇਰ ਫੜ ਕੇ
ਿਲਆਓਣ ਲਈ ! ਕੀ ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨ ਓਹਨਾ ਨੂ ਕਦੀ ਮੁਜਿਰਮ ਜ ਅੱਤਵਾਦੀ
ਗਰਦਾਿਨਆ (Declare) ਸੀ? ਜ ਕਦੀ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਓਹਨਾ ਨੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਿਨਆ ਹੋਵੇ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ
ਦੇ ਦੀ ਸੰ ਸਦ (Parliament) ਨ ਵੀ ਓਹਨਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ
ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ? ਜੇ ਜਵਾਬ ਹ ਿਵਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇ

ਕਰੇ!
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਿਸਖ ਨੌਜੁਆਨ ਤੇ
ਇੰ ਨਾ ਿਜਆਦਾ ਵਧ ਚੁਕਾ ਸੀ ਿਕ ਓਹਨਾ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜੁਆਨ ਨ ੇ ਆਿਦਕ
ਛੱਡ ਕੇ ਿਸਖ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ! ਿਜਹੜੇ ਨੌਜੁਆਨ ਰਾਬ ਪੀਣ
ਦਾ ੌਕ ਰਖਦੇ ਸੀ ਜ ਇਸ ਦੇ ਨ ੇ ਿਵਚ ਡੁੱਬ ਚੁਕੇ ਸੀ, ਓਹਨਾ ਨ ਰਾਬ ਪੀਣੀ
ਕਾ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦਤੀ! ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਓਹਨਾ ਨ ਆਪਣੇ ਕੇਸ
ਅਤੇ ਦਾਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਖੰ ਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ
ਿਲਆ, ਓਹ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜ ਗਏ! ਿਸਖ ਸੱਜਣ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ
ਓਹ ਵੀ ਅਿਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ! ਓੰਜ ਤੇ ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਵੀ ਕਈ
ਪਮਾਣ ਿਮਲਦੇ ਨ ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨ ਿਸਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ! ਸੰ ਤ ਜੀ ਦੇ ਅਸਰ
ਹੇਠ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨ ਫੇਰ ਅਿਮਤ ਛਿਕਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਿਵਚ ਕਈ ਤੇ ਸੰ ਤ ਜੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਰਿਖਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਨਾਲ
ਲੜ ਦੇ ਹੋਏ ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ!
ਪੰ ਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਨਾ ਦੀ ਇਕ ਿਹੰ ਦੂ ਅਖਬਾਰ ਨ ਤੇ ਇਹਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ
ਲੋ ਥ ਿਮਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਵਿਜਹ ਸੀ--- ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਿਸਖ ਨੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ!
ਇਹਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਦਸਣ ਦਾ ਇਕ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਿਕ
ਪਾਕਸਤਾਨ ਿਸਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ! ਇਹਨਾ ਵੀਰ ਦੀ ਸੁ ੰ ਨਤ ਹੋ ਰਖੀ ਸੀ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਖ ਨੂ
ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਜ਼ਿਰਆ ! ਇਸ ਿਹੰ ਦੂ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਤੇ
ਕੋਈ ਨਹ ਸੀ ਪਰ ਮ ਤੁਹਾਨੂ ਇਕ ਸੱਚਾ ਪਮਾਣ ਵੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹ ! ਇਸ ਹੇਠਲੀ ਫੋਟੋ
ਿਵਚ ਵੇਖੋ ਿਕ ਿਕਵ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਬਰੂ ਿਸਖ ਸਿਜਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਿਕਵ ਓਹ ਇਕ
ਿਸਖ ਜਰਨਲ ਵੀ ਬਿਣਆ?
ਇਹਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਪਿਹਲ ਤ ਹੀ ਸੁ ੰ ਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਸੀ ਿਜਸ
ਕਰਕੇ ਪੰ ਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਿਜਹੀ ਿਹੰ ਦੂ ਅਖਬਾਰ ਨ ਇਹਨਾ ਨੂ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ

ਿਕਹਾ! ਮੁਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹ ---ਨਹ ਤੇ ਇਹਨਾ ਵੀਰ ਨ ਵੀ ਉਠ ਕੇ ਕਿਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਿਕ
ਓਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀ, ਗੁਰੂ ਦਸਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨ, ਖਾਲਸੇ ਨ!

ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹ , ਬਥੇਰੇ ਿਹੰ ਦੂ ਨੌਜੁਆਨ ਵੀ ਸੰ ਤ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ
ਧਾਰਮਕ ਜੰ ਗ ਿਵਚ ਲੜਨ ਲਈ ਸੰ ਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਿਹੰ ਦੂ ਪੇਸ
ਨ ਕਦੀ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹ ਖੋਹਿਲਆ ! ਸਾਨੂ ਫੋਟੋ ਭ ਵੇ ਇਕੋ ਹੀ ਿਮਲ ਸਕੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਿਕ ਭਾਈ ਦੁਲਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ!,ਪਰ ਵੇਰਵਾ ਹੋਰਨਾ ਿਹੰ ਦੂ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਿਮਿਲਆ ਹੈ
ਿਜਹਨਾ ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਜੰ ਗ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਬਿਲਦਾਨ ਿਦੱਤਾ! ਅਸ ਓਹਨਾ ਦੀ
ਲਾ ਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ੀ ਝੁਕਾ ਦੇ ਹ !
ਵੇਖੋ ਇਹ ਫੋਟੋ:

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਹੰ ਦੂ ਵੀਰ ਦੇ ਇਸ ਧਰਮ ਜੁਧ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ

ਹੋਇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਿਵਚ ਹੀਦ ਹੋਏ ਿਹੰ ਦੂ ਵੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸ ਵੀ ਿਕਸੇ ਠਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹ ਪੂਜ ਸਕਦੇ,
ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਿਵਚ ਾਮਲ ਹੋਈ ਿਹੰ ਦੂ ਜ ਹੋਰਨਾ ਵੀਰ (ਿਸਖ ਤੋ ਿਬਨਾ) ਦੀ
ਬਾਬਤ ਿਜਆਦਾ ਕੁਝ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹ ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਿਸਖੀ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਨਾਲ
ਿਵਤਕਰਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਦੇ ਅਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਾ
ਵਾਰਨ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਸੀ ਿਜਹਨਾ ਦੀ ਾਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਲੇ ਖ ਨਹ ਿਲਖੇ
ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾ ਾਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਗਏ, ਿਫਰ ਵੀ
ਇਹਨਾ ਦਾ ਲਾ ਾਨੀ ਹਾਦਤ ਨੂ ਪਨਾਮ ਹੈ---ਪਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾ ਹੀਦ ਨੂ!
ਿਹੰ ਦੂ ਹੀਦ ਰੋ ਨ ਲਾਲ ਬੈਰਾਗੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਤਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨ!
ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲੇ ਿਹੰ ਦੂ ਵੀਰ ਸਨ ਿਜਹਨਾ ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਤ
ਪਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਿਸਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ! ਬੈਰਾਗੀ - ਿਹੰ ਦੂ ਬਾਹਮਣ ਜ ਬਾਹੜੇ ਹੀ
ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਰਖਦੇ ਨ ! ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਿਹੰ ਦੂ ਬਾਹਮਣਾ ਦਾ ਇਹ
ਤਬਕਾ ਿਸਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੜੇ ਹੈ ! ਸੀ ਅਿਮਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਗਲੇ ਿਪੰ ਡ
ਿਵਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾ ਪਰਵਾਰ ਿਵਚ ਜਰੂਰ ਹੀ ਿਮਲ ਜਾਉਗਾ! ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ
ਿਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰ ਗਦੇ ਨ ਜ
ਧਾਰਮਕ ਰੀਤ - ਿਤਓਹਾਰ (ਿਸਖੀ ਿਵਚ ਵੀ) ਤ ਵੀ ਆਓਦਾ ਡੰ ਗ ਸਾਰ ਲਦੇ ਨ! ਹੁਣ
ਤੇ ਕਈ ਥ ਵ ਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂ ਮਜੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ!
ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਹੰ ਦੂ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਮੀਿਡਆ ਵੱਲ
ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨ, ਿਜਹਨਾ ਨ ਇਸ ਿਸਖ ਮੋਰਚੇ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਪਾਇਆ,
ਓਹਨਾ ਿਵਚ ਕੁਝਕੁ ਨਾਮ ਇੰ ਜ ਨ .... ੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ੇਰ ਿਸੰ ਘ ੇਰ
(ਅਿਮਤ ਛਕਣ ਤ ਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ), ਰਾਕੇ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਪਪੂ ਹੀਦ
1992, ਬਲਵੰ ਤ ਰਾਇ ਉਰਫ ਗੁਰਿਦੱਤ ਿਸੰ ਘ ਗੁਲੂ ਹੀਦ 1992, ਅ ੋਕ ਕੁਮਾਰ
ਿਬੱਲਾ, ਰਮੇ ਲਾਲ ਉਰਫ ਕਾਬੁਲ ਿਸੰ ਘ ਹੀਦ, ਿਵਕਾਸ ਪੰ ਿਡਤ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ

ਪੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਬ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਪਲਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਹੀਦ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਅ ੋਕ
ਕੁਮਾਰ (ਸੁਖਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ), ਕੇ ਸੀ ਰਮਾ ਹੀਦ, ਸੁ ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਹੀਦ, ਾਮ
ਸੁ ੰ ਦਰ ਾਸਤਰੀ ਉਰਫ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਿਬੱਟੂ ਹੀਦ1992, ਭਾਈ ਦੇਸ ਰਾਜ ਦੇਸਾ
ਸਲੇ ਮ ਤਬਰੀ ਹੀਦ 1992, ਤਰਸੇਮ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਿਗਰਫ਼ਤ ਤ ਫਰਾਰ 1992, ਅਤੇ
ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਪੰ ਿਡਤ ਉਰਫ ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਹੀਦ 1992.
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਹੰ ਦੂ ਵੀਰ ਿਜਹਨਾ ਨ ਿਸਖ ਧਰਮ
ਅਤੇ ਇਸ ਿਸਖ ਮੋਰਚੇ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਦੀ ਬਾਬਤ ਿਜਆਦਾ ਿਵਸਤਾਰ
ਨਾਲ ਿਲਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰ ਮ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇਹਨਾ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਭਣੀ
ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰ ਮ ਨਹ ! ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਓਹ ਇੰ ਟਰਨਟ
ਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ! ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿ

ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਇਹਨਾ ਵੀਰ ਬਾਬਤ ਵਧ ਤ ਵਧ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤਕ ਪੁਚਾਈ ਜਾਵੇ!
ਭਾਰਤੀ ਮੀਿਡਆ ਨ ਤੇ ਇਹਨਾ ਵੀਰ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤ ਚੁਪ ਹੀ
ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸਚ ਹੈ ਿਕ ਬਥੇਰੇ ਿਹੰ ਦੂ ਵੀਰ ਨੂ ਵੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ
ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਡੂ ੰ ਗੀ ਸੱਟ ਵਜੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਮੱਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਨ ਲਾਗੂ
ਕਰਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜਦਿਕ ਇਸ ਮੱਤੇ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਸਭਨ ਸੂਿਬਆਂ ਨੂ ਵਧੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਮਲਣੇ ਸੀ ! ਿਸਖ ਦੀ ਇਹ ਮੰ ਗ ਿਸਰਫ ਪੰ ਜਾਬ
ਦੇ ਿਸਖ ਲਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰ ਜਾਬੀਆ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬ ਹੋਰ
ਖੁ ਹਾਲ ਹੁ ੰ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਇਹਨਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਹੰ ਦੂ
ਵੀਰ ਨ ਿਸਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਿਸਖ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ , ਪੁਿਲਸ
ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਅਧ ਫੌਜੀ ਦਸਿਤਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀਦੀਆਂ
ਪਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ!

ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਿਭੰ ਡਰ ਵਾਲੇ ਿਹੰ ਦੂ ਅਰਤ ਦੇ ਇਕ ਜਥੇ ਨਾਲ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਯੁਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੁਰਾਨ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵਚ ਸੰ ਤ ਨੂ ੰ
ਿਮਲਣ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸੰ ਤ ਜੀ ਨ ਸਭ ਨੂ ੰ ਆ ੀਰਵਾਦ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਕਿਹ
ਕੇ ਨਵਾਿਜਆ ਸੀ!
ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ ਖਾਲਸਾ ਨੂ ਇਹ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ "ਵੇਖ
ਪਰਾਈਆਂ ਚੰ ਗੀਆਂ ਮਾਵ ਧੀਆਂ ਭੈਣ ਜਾਣੋ !!" ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂ ੰ ਹਰ ਇਕ
ਜਨਾਨੀ ਨੂ ੰ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਧਰਮ
, ਜਾਤ ਜ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਿਵਤਕਰੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅਤੇ
ਮ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
-ਇਹਨਾ ਿਵਚ ਕਈ ਵੀਰ ਨੂ ਸੰ ਤ ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਿਭੰ ਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਲ
ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਦਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਮੱਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ
ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ਆ ਦੀ ਖੁ ਹਾਲੀ ਬਾਬਤ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਪਰ ਓਹ ਵੀ ਸੀ
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਵੱਲ ਢਾਹੇ ਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਿਸਖ ਵੀਰ
ਦੀ ਤਰ ਉਦਾਸ ਸੀ! ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜਾ
ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਸਖ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਿਮਲਾ ਕੇ ਇਸ ਜੰ ਗ ਿਵਚ ਿਨਤਰੇ ਅਤੇ
ਲਾ ਾਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ! ਓਹ
ਇਸ ਗੱਲ ਤ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਜਾਣੂ ਸੀ ਿਕ ਓਹਨਾ ਦੇ ਵ ੇਰੀਆਂ ਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮ
ਪੰ ਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਓਸ ਕਲੰਕ ਨੂ ਇਹਨਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਹੰ ਦੂ ਵੀਰ ਨ
ਆਪਣਾ ਲਹੁ ਦੇ ਕੇ ਧੋਣਾ ਿਕਤੇ ਚੰ ਗਾ ਜਾਿਪਆ ! ਧੰ ਨ ਨ ਇਹ ਵੀਰ!

ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਜਦ ਇਕ ਨਪਾਲੀ ਿਹੰ ਦੂ ਦਾ ਿਜਸਨ ਪਿਹਲ ਿਸਖ ਧਰਮ
ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਮਕ ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਮਬਰ ਬਿਣਆ !
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਿਲਸ ਸੁਪਰੀਡੇ ਟ ਨ ਬਲਬੀਰ ਿਸੰ ਘ ਬਾਬਤ ਦਿਸਆ ਿਕ ਓਹ ਇਕ
ਨਪਾਲੀ ਿਹੰ ਦੂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਓਸਨ ਅਿਮਤ ਛਿਕਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ
ਸੱਜ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸਨੁ 1996 ਿਵਚ ਿਗਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ! ਇਹ ਬਲਬੀਰ
ਿਸੰ ਘ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨ ਜਗਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀ ਿਸੰ ਘ (ਿਜਹੜੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ
ਮੁਖ ਮੰ ਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਿਵਚ ਚੰ ਡੀਗੜ ਦੀ ਬੁਧੈਲ ਜੇਲ ਿਵਚ ਬੰ ਦ
ਸੀ ਅਤੇ ਓਥ ਸੁਰੰਗ ਖੋਦ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ), ਨੂ ਨਪਾਲ ਭਜ਼ ਜਾਣ ਿਵਚ ਮਦਦ
ਕੀਤੀ ਸੀ!
ਿਸਰਫ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹ , ਿਹੰ ਦੂ ਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹ , ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਇਸਾਈਆਂ
ਨ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਪਾਓਣ ਿਵਚ ਿਪਛੇ ਨਹ ਰਹੇ! ਖੁਰਮ ਮਸੀਹ
ਉਰਫ ਮਨਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਉਰਫ ਅਕਾਲ, ਇਕ ਇਸਾਈ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸਿਜਆ
ਅਤੇ ਜੋ ਨੀਟੇ ਦਾ ਸਹਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਇਕ ਪੁਿਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਜੰ ਮੂ ਦੇ ਆਰ ਐਸ ਪੂਰਾ
ਦੇ ਡਬਲੇ ਹਾਰ ਿਪੰ ਡ ਿਵਖੇ 28 ਿਦਸੰ ਬਰ 2000 ਨੂ ਹੀਦ ਹੋਇਆ !ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੁਤਾਬਕ ਓਹ ਨੀਟੇ ਦਾ ਿਹਟ-ਮੈਨ ਸੀ! ਇਹ ਖੁਰਮ ਮਸੀਹ ਜੰ ਮੂ, ਿਦੱਲੀ, ਪੰ ਜਾਬ
ਅਿਦਖ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਬੰ ਬ ਧਮਾਿਕਆਂ ਲਈ ਜੁ ੰ ਮੇਵਾਰ ਦਿਸਆ ਜ ਦਾ
ਹੈ!
ਮੈਨੂ ਚੇਤੇ ਹੈ ਿਕ ੀ ਜੈ ਪਕਾ ਨਾਰਾਯਣ ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਨਾਹਰੇ .....'INDIRA IS INDIA INDIA IS INDIRA” ਤੇ
ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ, "ਸਾਡੇ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਿਵਚ ਹੈ ....ਕੁਝ ਤੁਸ ਕਹੋ ਕੁਝ ਅਸ ਸੁਿਣਏ ... ਕੁਝ ਤੁਸ ਕਹੋ - ਕੁਝ ਅਸ ਸੁਿਣਏ ...ਕੁਝ ਅਸ ਕਹੀਏ ਤੇ
ਤੁਸ ਸੂਣੋ ! ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂ ਕਿਹੰ ਿਦਆਂ ਸੁਣਿਦਆਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ!
ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤ ਦੀਰ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨਹ ਹੋ

ਸਕਦਾ!"
ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਅਫਸਰ ਨ 'ਇੰ ਿਦਰਾ ਨੂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂ
ਇੰ ਿਦਰਾ' ਕਿਹ ਕੇ ਪਚਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ! ਅੱਜ ਪੁਛੋ ਇਹਨਾ ਕੋਲ ਬਈ ਭਾਰਤ
(ਇੰ ਡੀਆ) ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰ ਿਦਰਾ ਿਕਥੇ ਹੈ?

ਿਸਆਸੀ ਪੱਖ ਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਖ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਬੀਬੀ ਇੰ ਦਰਾ ਜੀ ,
ਮ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਿਵਚਾਰ ਪਗਟਾ ਿਰਹਾ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਿਚੱਠੀ ਰਿਹਣ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੋਲੇ ਕੰ ਨ ਤਕ ਪਹੁਚਣਗੇ! ਿਸਖ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ
ਅਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁ ੰ ਚੇਗੀ! ਇੰ ਨਾ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨ ਿਸਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵ ਨੂ ਜਖਮੀ
ਕੀਤਾ ਹੈ! ਇਸ ਖਤ ਿਵਚ ਿਜਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਭਾ ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਾਇਦ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੇ ਕੰ ਨ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ! ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੇਪਣ ਨੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਇਸ
ਪੱਤਰ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ ਪਗਟਾਓਆਂਆਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਹ ! ਇਸ ਨੂ ਜ਼ਰਾ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਪਿੜਓ ! ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ ਚ
ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ ਿਵਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ!ਇਹ ਮੇਰੀ ਿਗਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਰੰ ਟ ਤ ਸਾਬਤ ਹੁ ੰ ਦਾ
ਹੈ! ਪਰ ਿਸਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਤਲ , ਿਸਖ ਦੀ ਸੰ ਪੱਤੀ ਨੂ ਨ ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ
ਚੰ ਦੋ ਕਲ ਿਵਚ ਿਸਖ ਦੀ ਿਤਨ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ਲੁਟਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਖਲਾਫ਼ ਜ ਚ

ਇਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਿਰੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਿਦੱਤੀ, ਆਖੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਿਸਖ ਜਜ਼ ਕੋਲ ਹੈ! ਮੇਰਾ
ਕੇਸ ਿਹੰ ਦੂ ਜਜ਼ ਕੋਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ! ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੇਪਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ,
ਿਕ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜ ਚ ਇਕ ਿਹੰ ਦੂ ਜਜ਼
ਨੂ ਿਕ

ਸੌ ਪੀ ਗਈ ? ਿਹੰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਿਹੰ ਦੂ ਜੇਲ ਨਹ ਿਗਆ, ਿਹੰ ਦੂ ਮੰ ਦਰ ਦੇ

ਨ ਤੇ ਟੇਨ ਦਾ ਨ ਰਖਣ ਬਦਲੇ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਵੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਨਹ ਿਲਆ ਿਗਆ
! ਕੁਝ
ਿਹੰ ਦੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇ ਨ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਿਹਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ
ਵੀ ਕੋਈ ਜੇਲ ਨਹ ਿਗਆ! ਨਾ ਹੀ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨੂ ਿਕਸੇ ਿਹੰ ਦੂ ਿਚਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ
ਬਿਲਦਾਨ ਦੇਣਾ ਿਪਆ! ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜਾ
ਓਹਨਾ ਦੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਫਟ ਬੈਠਦਾ ਸੀ! ਪਰ ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ
ਬਾਅਦ ਇਕ ਲਖ ਤ ਵਧੇਰੇ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਿਗਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ'ਚ
ਿਸਖ ਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸੂਬੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ 'ਚ ਟਾੰਸਮੀਟਰ ਲਗਾਓਣ, ਵਖਰੇ ਰਾ ਟਰ
ਦੀ ਮੰ ਗ, ਅਿਮਤਸਰ ਨੂ ੰ ਪਿਵੱਤਰ ਿਹਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਦਵਾਓਣ ਦੀ ਖਾਤਰ
, ਿਸਖ
ਿਚਨ ਨੂ ਪਿਹਨਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਦਾਨ ਿਦੱਤਾ! ਓਦ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੇ ਕੰ ਨ ਨੂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਨਹ ਿਦੱਤਾ!
ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਪਿਹਲ ਹੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ
, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂ ੰ
ਇਹ ਜਾਣ ਲੈ ਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਿਸਖ ਦਾ ਸਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਗਆ ਤ ਓੰਨਾ ਨ
ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਿਬਕ ਹਿਥਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸੀ
ਕੀਤੀ, ਜਦ

ਤਮਈ ਹੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰ ਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਿਫਰ ਹਿਥਆਰ

ਚੁਕਣਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਬਦਲ ਬਚਦਾ ਹੈ (ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ)!
ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਹਿਥਆਰ ਚੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਗਾਮ ਨਹ ਹੈ! ਪਰ ਜੇ ਇੰ ਜ ਹੀ
ਿਸਖ ਨਾਲ ਅਿਨਆਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਇਹ ਹੋਰ ਸਿਹਣ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਿਕ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਗਆ ਹੈ! ਅਸ ਲੰਮੇ ਸਮ ਤ

ਤਮਈ ਰੁਖ

ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੈ! ਜਦ ਅਸ ਸਰਕਾਰ ਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰ ਗ ਮਨਵਾਓਣ ਦੀ

ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹ ਤ ਅਸ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਹੰ ਦੂ ਨੂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਚਨ
ਿਵਚ ਿਵ ਵਾਸ ਰਖਣ ਦਾ ਪੁਰਨ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ! ਅਸ ਅਿਜਹੇ ਹਰੇਕ ਿਹੰ ਦੂ ਨੂ ੰ ਇਕ
ਭਰਾ ਵ ਗ ਦੇਖਦੇ ਹ ! ਇਸੇ ਤਰ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇਕ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਵੀ ਆਪੋਆਪਣੇ ਧਰਮ ਿਵਚ ਪੁਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਪਾਠ ਅਸ ਪੜਾ ਦੇ ਹ ! ਿਫਰ
ਭਲਾ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਇਕ ਅਿਤਵਾਦੀ ਕਿਹਣਾ ਿਕਥ ਤੱਕ ਸਹੀ ?
ਹੈ
ਿਸਖ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਰੋਲਣਾ, ਇਕ ਿਸਖ ਦੇ ਮੁ ੰ ਹ ਤੰ ਬਾਕੂ ਪਾਓਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਥੂਕਨਾ,
ਰੀਰਕ ਅੰ ਗ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਰਕੇ ਓੰਨਾ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾਓਣਾ, ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ ਨੂ ਸਾੜਨਾ,
ਿਸਖ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਓਣਾ, ਿਸਖ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ਿਗਫਤਾਰ
ਕਰਕੇ ਓੰਨਾ ਨੂ ੰ ਝੂਠ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ'ਚ ਮਾਰਨਾ ਆਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਦਾ ਇਥੇ
ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ! ਇਸ ਖਤ ਿਵਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ!
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੋਵੇ ਤ ਮ ਤੁਹਾਨੂ ੰ ਿਸਖ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੁ ੰ ਦੇ ਿਵਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ
ਸਿਹਤ ਦੱਸ ਗਾ!
ਜਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਖਾਲਸਾ
(ਦ ਸੰ ਡੇ ਇੰ ਡੀਅਨ ਤ ਧੰ ਨਵਾਦ ਸਿਹਤ)
ਤ ਿਜਸ ਿਦਹਾੜੇ 3 ਜੁਨ 1984 ਨੂ ੰ ਇੰ ਦਰਾ ਵੱਲ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ
ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ, ਓਸੇ ਿਦਨ ਹੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਵੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ! ਿਸਖ ਲੋ ਕ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਿਬਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਦੀ ਬਰਦਾ ਤ ਨਹ
ਕਰ ਸਕਦੇ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰ ਜ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰ ਦਰਾ ਨ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ
DEATH WARRANT (ਮੌਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ) ਉਪਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਇਨ
(SIGNATURE) ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸੀ!
ਤੁਹਾਨੂ ੰ ਸਭਨ ਨੂ ੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਬਿਟ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ1919
ਨ ਦੇ
ਿਵਸਾਖੀ ਦੇ ਿਦਹਾੜੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਜਿਲਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਿਵਖੇ
ਿਨਹਥੇ ਲੋ ਕ ਤੇ ਅੰ ਨਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਤ ਵਧ ਬੰ ਦੇ ਕਤਲ

ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਿਬਅੰ ਤ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸੀ! ਊਧਮ ਿਸੰ ਘ ਨ ਓ ਦੇ ਇਕ ਿਸਖ ਗਭਰੂ
ਜੁਆਨ ਨ ਓਸ ਿਦਨ ਸਹ ਖਾਦੀ ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂ ਓਸਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨ ਿਦੱਤੀ ਵੀ। ਉਸਨ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕੌਲ
ਿਨਭਾਇਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂ ੰ ਇੰ ਗਲਡ ਪੁੱਜ ਕੇ20 ਸਾਲ ਬਾਦ ਇਕ
ਪਬਿਲਕ ਜਲਸੇ ਿਵਚ, ਿਜਥੇ ਉਸਨੂ ੰ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ
, ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ
ਕੇ ਹਿਤਆ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇੰ ਜ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਰਖੀ ਸੀ ਪਰ
ਪਾਪਣ ਇੰ ਦਰਾ ਨ ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਨਹ ਸੀ ਪਿੜਆ, ਾਇਦ ਜੇ ਿਕਤੇ
ਪਿੜਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰਖਦੀ ਿਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੌਜੀ
ਹਮਲੇ ਤ ਬਾਦ ਿਸਖ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਿਕਵ ਕੱਡਣਗੇ ?
ਿਫਰ ਵੀ ਇੰ ਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਿਗਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਓਹ ਜਾਣ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਿਸਖ ਨ ਉਸਨੁ ਬਖ ਣਾ ਨਹ ! ਪਰ ਉਸਨ ਆਪਣੀ
ਇਸ ਗਲਤੀ ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਕ ਨਾ ਿਸਿਖਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਓਹ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤ ਬਾਦ ਿਸਖ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਅਤੇ ਿਕਵ
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦਸਦੀ ਰਹੀ! ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ

ਚੇ ਓਹਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ

ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੂ ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਿਵ ਵਾਸ ਿਵਚ ਲਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਚਾਨਕ
ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ (ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ) ਮਗਰ ਿਸਖ ਦੇ ਿਕਵ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨ, ਿਕਵ ਿਸਖ
ਧਰਮ ਦਾ ਘਾਣ (ELIMINATE) ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ
ਿਮਲ ਕੇ ਇਸਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ --- ਿਜਵ ਇਲੈ ਕ ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ
ਿਲਸਟ ਿਵਚ ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ , ਦੁਕਾਨ , ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਿਬਿਜਨਸ ਅਦਾਰੇ ਆਿਦਕ ਦੀ
ਵੱਡੇ ਪਧਰ ਤੇ ਿਨ ਾਨਦੇਹੀ (ਪਛਾਣ - IDENTIFICATION) ਕੀਤੀ ਗਈ !
ਓਹਨਾ ਿਦਨ ਿਵਚ ਕੰ ਿਪਓਟਰ ਤੇ ਨਹ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਿਪ ੰ ਟ ਕੱਡਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਮ ੀਨ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਿਦਨ ਰਾਤ ਕੰ ਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ
ਿਸਖ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਿਲਸਟ ਨੂ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮ ਬੜੇ
ਹੀ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ (ਗੁਪਤ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਇੰ ਦਰਾ
ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਿਵ ਵਾਸੀ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰ ਿਦਆਂ ਤ ਹੀ ਕੰ ਮ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਨਹ ਤੇ ਹਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਹੰ ਦੂ ਜ ਿਸਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋ ਗ ਵੀ
ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨ! ਓਹਨਾ ਤ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਨਹ ਸੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀ! ਇੰ ਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਇਹ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ HOME MINISTRY OF INDIA ਦੀ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ!
ਇਕ ਨਵੰ ਬਰ 1984 ਨੂ ੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਹ ਿਲਸਟ ਿਹੰ ਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ(Hindu
rioters) ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਹੀ ਕਤਲ ਦਸਿਤਆਂ (Death squads) ਦੇ
ਹਥ ਿਵਚ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਿਜਸ ਤ ਇਹਨਾ ਿਲਸਟ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ
ਲਾਓਣਾ ਕੋਈ ਮੁ ਿਕਲ ਕੰ ਮ ਨਹ ਹੈ!

ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਿਵਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਸੰ ਘ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਮ ਹੂਰ ਵ ੀਲ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ (Human
Rights activist) ਨਵਿਕਰਣ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਵੱਲ ਪਾਠਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਤ

ਲੇ ਖਕ ਨੂ ੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ!

ਇਹ ਓਹ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਜੋ 1984 ਤ 1994 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ,
ਇਹਨਾ ਿਵਚ ਵੀ 1984 ਦੇ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ ਹੀਦ ਹੋਏ ਿਸਖ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੀ
20,000 ਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ,
ਇਹ ਿਗਣਤੀ ਹੋਰਨ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖ ਦੀ ਹੈ!
ਇਸ ਸਭ ਖੁਲਾਸੇ ਤ ਬਾਦ ਮ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਸ ਝਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹਵ ਗਾ ਕੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਹਲਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਨਹ ਸੀ,
ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ
ਪਰ ਓਹ ਹਮਲੇ ਮੁਗਲ ਵੱਲ ਿਸਖ ਕੌਮ ਨੂ ਖਤਮ ਕਰਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਸਖ ਧਰਮ ਦਾ
ਮੂਲ ਨਾ ਕਰਣ ਹੇਤ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂ ਿਨ ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜ ਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ
! ਸਭ ਤ ਖਾਸ ਚੇਤੇ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਮਹ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਧਰਮ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾੜਵੀ ਆਪਣੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਿਵਚ 154ਵ ਿਦਨ
ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਦਾ ਨਹ ਵੇਖ ਸਿਕਆ ! ਕੋਈ ਵੀ ਧਾੜਵੀ 153 ਿਦਨ ਤ ਵਧ ਿਜਓੰਦਾ
ਨਹ ਿਰਹਾ!
ਹੇਠਲੀ ਫੋਟੋ ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਤ ਤੁਸ ਇਸ ਦਾ ਪਮਾਣ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ !

154 ਿਦਨ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਭੇਦ ਇਸਦਾ? ਓੰਜ ਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਰੱਬ ਨੂ
ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਤੁਛ ਬੁਿਧ ਅਤੇ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਵੱਲ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਗਆਨ ਦੀ
ਰੋ ਨੀ ਿਵਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹ ਗਾ ਿਕ ਿਸਰਫ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾਵ ਹੀ
84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਤ ਬਾਦ ਿਮਲੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ ਬਾਦ ਹੀ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚ ਹਾਜਰੀ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨ, ਹੋਰ ਪਾਪੀ, ਦੁ ਟ
ਆਤਮਾਵ ਘੋਰ ਨਰਕ ਿਵਚ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਆਚ ਜ ਦੀਆਂ ਨ - ਓਹਨਾ ਨੂ ਅਕਾਲ
ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਨ ਵੀ ਨਹ ਹੁ ੰ ਦੇ!
ਵੇਖੋ---ਅੰ ਕ ਗਿਣਤ (Nurology) ਕੀ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ:
154 = 1+5+4 = 10 = 1
ਜਾਨੀ ਿਕ (154) ਦਾ ਕੁਲ ਜੋੜ ਇਕ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਤੇ ਿਸਰਫ ਓਸ ਸੱਚ
ਦੇ ਹੀ ਦਰ ਨ ਕਰਵਾ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂ ਅਸ ਰੱਬ ਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਹ (ਸੱਚ
ਤ ਿਸਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਿਦ ਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਗ ਤ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਓਣ ਵਾਲੇ ਜੁਗ ਿਵਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ) ਅਤੇ ਇਹ ‘ਏਕਾ’ (1) ਪਾਪੀ ਅਤੇ
ਦੁ ਟ ਆਤਮਾਵ ਨੂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਨ ਨਹ ਿਦੰ ਦਾ!

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ ਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ....?
ਹੁਣ ਪਿਹਲੀ ਨਵੰ ਬਰ ਦੀ ਹੋਈ ! ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਰੋ ਨੀ ਿਵਚ ਿਨਰਦੋ ੇ
ਿਸਖ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਿਗਆਂ ਿਵਚ ਹਨਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ! ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ - ਓਹ
ਗਿਹਰਾ ਦਾਗ - ਜੋ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਥੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਥੇ ਨੂ

ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹ , ਓਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ - ਖੁਦ
ਭਾਰਤਵਾਸੀ --ਿਜਹਨਾ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਸੀ , ਿਜਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਹਰ ਪਖ
ਰਿਖਆ ਕਰਣ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਓਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸੀ!
ਿਦਨ ਿਨਕਿਲਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਗੁ ੰ ਡੇ ਸੜਕ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ - ਓਹਨਾ ਨੂ
ਓਹਨਾ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ (guarntee) ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਕਮੇ (Administration), ਪੁਲਸ ਮੰ ਤਰੀ ਪਰੀ ਦ
(Cabinet of Ministers), ਸੰ ਸਦ ਅਤੇ ਅਸਬਲੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਮਬਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਓਹਨਾ ਨੂ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਸੀ! ਇਹਨਾ ਦਾਈਆਂ ਦੇ
ਹਥ ਿਵਚ ਿਸਖ ਦੇ ਦਫਤਰ , ਘਰ , ਿਬਿਜਨਸ ਦੇ ਿਠਕਾਿਣਆਂ, ਮੋਟਰ ਗਰਾਜ ,
ਟੈਕ੍ਸੀ ਸਟਡ ਆਿਦਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿਲਸਟ ਸੀ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕ ਖੁਦ
ਓਹਨਾ ੍ਦਾਈਆਂ ਨੂ ੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਨ ਹੀ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸੀ!
ਹੁਣ ਇਹਨਾ ੍ਦਾਈਆਂ ਨੂ ੰ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਿਸਖ ਿਦਸ ਜ ਦਾ
, ਇਹ ਉਸਨੁ ਪਟਰੋਲ ਜ
ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਿਜਓੰਦੇ ਨੂ ੰ ਹੀ ਸਾੜ ਿਦੰ !ਦੇਿਸਖ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂ ਵੀ
ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਿਸਖ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵ , ਭੈਣ ਨੂ ਬੇ ਇਜ਼ਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ, ਕਈ ਥਾਵ ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਪੱਤ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ! ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਿਘਣਾਉਣਾ ਅਤੇ
੍ਤਾਨੀ ਕੰ ਮ ਤੇ ਿਸਰਫ ਇਹ ਿਹੰ ਦੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ ਿਕ ਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨ ਧਰਮ
ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਿਦੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਿਕਸੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਕਦੀ ਿਕਤੇ ਵੀ
ਪੱਤ ਨਹ ਸੀ ਲੁੱਟੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਿਹੰ ਦੂ ਅਖਵਾ ਦੇ ਇਹ ਪਾਪੀ
ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਦ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਿਸਰਫ ਤਾਨ ਹੀ
ਿਦਸਦੇ ਸੀ! ਚੀਖ੍ਦੀਆਂ, ਕੁਰ੍ਲਾਓੰਿਦਆਂ ਮਸੂਮ ਿਜੰ ਦਗੀਆਂ ਇਹਨਾ ੍ਤਾਨ ਕੋਲ
ਿਜੰ ਦਗੀ ਮੰ ਗਿਦਆਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੌਤ ਵੰ ਡੀ ਜ ਦੇ ਸੀ! ਿਸਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂ ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ
ਿਮਰਤ ਮਰਦ ਅਤੇ ਬਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ਥ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾ ਦਿਰੰ ਿਦਆਂ ਨ
ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਿ ਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਪਾਪ ਕਦੀ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਵੇਿਖਆ ਸੀ--ਇਹਨਾ ਿਹੰ ਦੁਆ ੍ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨ ਤੇ ਤੈਮੂਰ

ਲੰਗ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂ ੰ ਵੀ ਰਮ ਸਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਜਸਨ ਿਦੱਲੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਤਲ
ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ! ਪਰ ਇਹ ਿਹੰ ਦੂ ਤਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤ ਵੀ ਕਈ ਪੁਲ ਘ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ
ਸੀ?
ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੀ ਿਮਰਤ ਦੇਹ ਨੂ ਲੋ ਕ ਵੱਲ ਰਧ ਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਿਤਨ
ਮੂਰਤੀ ਭਵਨ ਿਵਖੇ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਪਿਹਲ ਦੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪਧਾਨ
ਮੰ ਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰ ਗਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮ ੁਜੀਅਮ
(musium) ਹੈ ! ਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ! ਲੋ ਕੀ
ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਤਾ ਨੂ ੰ

ਤੀ

ਰਧ ਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ
! ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵ ਬਣੇ

ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ (ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ) ਖੁਦ ਵੀ ਓਥੇ ਖਲੋ ਤੇ ਸੀ, ਇਸੇ
ਵੇਲੇ ਮ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਿਸਨ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਮ ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵੀ
ਮੈਨੂ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ! ਓਹ ਗ ਧੀ
ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਪਰਵਾਰਕ ਮਬਰ (family member) ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਓਥੇ
ਿਵਖਾਈ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਹਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਦੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨੂ ੰ ਕੀਤੀ
---ਓਹ ਕਦੀ ਨਹ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ!
ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦਰ ਨ (ਸਰਕਾਰੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੂ ਵੀ ਸਿਦਆ
ਿਗਆ ਸੀ! ਜਦ ਕੈਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਤਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤ ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵੀ
ਓਥੇ ਪੁੱਜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਨੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਦੇ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨੂ ੰ
ਭੜਕਾਓਣ ਵਾਲੀ ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ....'ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ' ਅਤੇ ਇਹ
ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ, "ਇੰ ਦਰਾ ਕੋ ਮਾਰਨ ਵਲ ਕੇ ਖੂਨ ਕੇ ਛੀਟੇ ਉਨਕੇ ਘਰ ਤਕ ਪਹੁ ੰ ਚਨ
ਚਾਹੀਏ ..."
ਇਸ ਤਰ ਅਿਮਤਾਭ ਬਚਨ ਨ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਿਸਖ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ ! ਓਹਨਾ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਧੇ ਹੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਿਦੱਤੀ! ਿਦੱਲੀ

ਦੇ ਕ ਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਿਜਵ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਹਰੀ ਿਕ ਨ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਜਗਦੀ
ਟਾਇਟਲਰ,

ਾਸਤਰੀ ਲਿਲਤ ਮਾਕਨ, ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਓਹਨਾ ਕੁੱਿਤਆਂ ਵ ਗੂ

ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਖੂਨ ਵਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾ
ਖੂਨ ਵਗਇਆ ਵੀ! ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਿਕਆਂ ਿਵਚ ਇਹਨਾ ਲੀਡਰ ਨ ਬਾਲਮੀਕੀ
(ਚੂਹੜੇ) ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਜਾਟ ਨੂ ਲੈ ਕੇ ਿਸਖ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇ ਆਮ ਨੂ ਅੰ ਜਾਮ ਿਦੱਤਾ ਪਰ
ਅਿਮਤਾਭ ਤ ਓਹ ਸਖਸ ਹੈ ਿਜਸਨ ਸਾਰੇ ਿਹੰ ਦੋਸਤਾਨ ਿਵਚ ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਈ!
ਅਿਮਤਾਭ ਬਚਨ ਨੂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਤ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕਰਣ ਦਾ ਆਰੋਪ
(allegation) ਤੇ ਖੁਦ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖ ਜਜ਼ ਰਹੇ
ਸਰਦਾਰ ਆਰ ਐਸ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਨ ਵੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਿਮ ਨ ਨੂ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤੀ
ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਇਹ ਕਿਮ ਨ ਿਸਖ ਦੰ ਿਗਆਂ ਦੀ ਜ ਚ ਲਈ ਇਕ
ਅਿਧਆਦੇ ਰਾਹ 08-05-2000 ਨੂ ੰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ
! ਆਪਣੀ 38 ਪ ਨ
(ਸਵਾਲ ) ਦੀ ਿਲਸਟ ਿਵਚ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰ ਜਵ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁਿਛਆ ਹੈ ਿਕ, "ਓਹ
ਿਕਹੜਾ ਬੰ ਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਦੂਰ ਦਰ ਨ ਤੇ ਿਸਖ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨੂ ੰ ਭੜਕਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਹਿਰਆਂ ਨਾਲ ਿਸਖ ਦਾ ਖੂਨ ਮੰ ਗ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜਦਿਕ
ਇਸ ਬੰ ਦੇ ਨੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪਛਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਬੰ ਦਾ
31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਨਵੰ ਬਰ ਨੂ ੰ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
!
ਅਤੇ ਅਸ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲ ਕੇ ਪਰਦਾ ਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬੰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ ,
ਭਾਰਤੀ ਿਸਨਮਾ ਦਾ ਜਾਿਣਆ ਪਛਾਿਣਆ ਿਫਲਮ ਸਟਾਰ ਅਿਮਤਾਭ ਬਚਨ ਹੀ ਸੀ!
ਜਸਿਟਸ ਨਰੂਲਾ ਤੇ ਮੁਖ ਜਜ਼ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹ ਸੀ ਲੈ
ਸਕੇ ਪਰ ਅਸ ਖੁਲੇ ਲਫਜ ਿਵਚ ਇਸ ਬਦਨਾਮ ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਦੇ ਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਸੰ ਸਾਰ ਨੂ ਇਸ ਬੰ ਦੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤ ਜਾਣੁ ਕਰਵਾ ਦੇ ਹ ! ਜਸਿਟਸ (ਜਜ਼) ਨਰੂਲਾ
ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰ ਜਵ ਸਵਾਲ ਿਵਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਰੋਪ ਲਾਓੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਨ ਿਕ ਿਕ
ਇਸ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਬੰ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਿਬਰਾਦਰੀਆਂ ਿਵਚ ਫੁੱਟ ਪਾਓਣ ਅਤੇ ਿਸਖ ਦੇ ਖੂਨ

ਕਰਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਿਬਰਾਦਰੀ ਨੂ ਭੜਕਾਓਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਨੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਕ

ਨਹ

ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਲੋ ਕੀ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ਇਸ (ਅਿਮਤਾਭ ਬਚਨ) ਦਾ ਨਾਨਾ ਿਸਖ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮ
ਤੇਜੀ ਬਚਨ ਿਸਖ ਪਰਵਾਰ ਤ ਸੀ ਪਰ ਓਹ ਲੋ ਕ ਇਹ ਿਕ

ਭੁਲਦੇ ਨ ਿਕ ਉਸਦੀ ਮ

ਨ ਇਕ ਕਾਇਸਥ ਿਹੰ ਦੂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਿਸਖ ਧਰਮ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਇਕ ਿਹੰ ਦੂ ਘਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਸੀ ਨ ਿਕ ਇਕ ਿਸਖਣੀ! ਉਸਦੀ ਇੰ ਦਰਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀਦੋਸਤੀ (ਸਹੇਲਪੁਣਾ) ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਿਮਤਾਭ ਬਚਨ ਨੂ ੰ ਿਫਲਮ ਿਵਚ
ਕੰ ਮ ਿਦਵਾਓਣ ਲਈ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਨ ਆਪਣੇ ਪਭਾਓ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ!
ਮ ਹੂਰ ਿਫਲਮ ਿਨਰਮਾਤਾ ਖਵਾਜ਼ਾ ਅਿਹਮਦ ਅੱਬਾਸ ਨੂ ੰ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਨ ਇਕ
ਿਸਫਾਿਰ ੀ ਖਤ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਲੈ ਕੇ ਅਿਮਤਾਭ ਬੰ ਬਈ(Mumbai) ਿਗਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੁ ਅੱਬਾਸ ਨ ਆਪਣੀ ਿਫਲਮ 'ਸਾਤ ਿਹੰ ਦੁਸਤਾਨੀ' ਿਵਚ ਇਕ ਛੋਟਾ
ਸਾਈਡ ਰੋਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ!
ਹੁਣ ਸਮਾ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਓਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂ ੰ ਲਾਹੁਣ ਦਾ
! ਸੋ ਅਿਮਤਾਭ ਬਚਨ ਨ ਟੀ ਵੀ
ਤੇ ਆ ਕੇ ਿਹੰ ਦੋਸ੍ਤਾਨ ਦੇ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨੂ ੰ ਿਸਖ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਭੜਕਾਇਆ
!
ਉਸਦੀ ਇਸ ਭੜਕਾਹਟ ਸਦਕੇ ਿਸਖ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਦੇ ਿਵਚ ਦੰ ਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ! ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਿਬਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਿਵਚ ਤਕਰੀਬਨ
20,000 ਤ ਵਧ ਿਸਖ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੀ! ਭਾਰੀ ਦੁਖ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਇਸ ਦੋਗਲੇ ਬੰ ਦੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਬੂਤ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਨ! ਦੂਰ ਦਰ ਨ
ਦੇ ਕੋਲ ਇਸਦੀ ਭੜਕਾਓਣ ਵਾਲੀ ਓਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਓਹ ਿਦੰ ਦੇ ਨਹ ! ਮ ਇਸ
ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਿ

ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੂਰ ਦਰ ਨ ਿਵਭਾਗ ਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ

ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤ ਮਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ!
ਮ ਖੁਦ ਅਿਮਤਾਭ ਬਚਨ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਦੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਇਕ PIL,

ਇਸਦੇ 1984 ਦੇ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ ਿਸਖ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨੂ ੰ ਭੜਕਾਓਣ
,
ਸਾਰੇ ਦੇ ਿਵਚ ਿਸਖ ਿਵਰੋਧੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੂਰ ਦਰ ਨ ਤੇ
ਭੜਕਾਊ ਨਾਹਰੇ ਲਾਓਣ ਸਦਕੇ 20,000 ਤ ਵਧ ਬੇਦੋ ੇ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ
ਿਵਚ ਇਸਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਓਣ ਲਈ ਿਬਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਮਨ ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ
ਨਾਮੀ ਜਜ਼ ਨ ਮੰ ਜੂਰ ਕਰਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਤ ਬਾਦ ਮ ਸਾਰੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਇੰ ਟਰਨਟ ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਿਮਤਾਭ ਬਚਨ ਦਾ ਇਹ
ਿਘਨਾਓਣਾ ਅਤੇ ਦੋਗਲਾ ਿਕਰਦਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਿਨਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਿਗਆ ! ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਫੇਸ ਬੁਕ ਤੇ ਇਹ ਬਲੋ ਗ ਵੇਖੋ:
http://failedattemptonamitabh.blogspot.com/ ਇਸ
ਬਲੌ ਗ ਿਵਚ ਤੁਸ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੂਤ ਸਣੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ!
ਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਿਬਆਨ (staement) ਵੀ ਨਟ ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਿਮਤਾਭ ਆਪਣੇ ਪਭਾਓ ਜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ, ਭਿਵਖ ਿਵਚ ਕਦੀ ਵੀ,
ਿਕਤੇ ਵੀ, ਿਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜਸੀ ਜ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤ ਮੈਨੂ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਵਾ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਵੀ ਦੁਿਨਆ ਇਹ ਪੜ ਸਕੇ ਿਕ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਿਬਆਨ
(statement) ਪੜਣ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਲੌ ਗ ਵੇਖੋ:
http://monsteramitabh.blogspot.com/
14 ਿਦਸੰ ਬਰ 2009 ਨੂ ੰ ਲੋ ਕ ਸਭਾ(parliament ) ਦੇ ਮਬਰ
ਸਰਦਾਰ ਿਤਰਲੋ ਚਨ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨ ਿਹੰ ਦੋਸ੍ਤਾਨ ਦੀ ਸੰ ਸਦ ਿਵਚ ਖੁਲ ਕੇ ਇਹ ਆਰੋਪ
ਲਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਦੇ ਭੂਤ ਪੁਰਬ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਰਾਜੀਵ
ਗ ਧੀ ਅਤੇ ਿਫਲਮੀ ਐਕਟਰ ਅਿਮਤਾਭ ਬਚਨ 1984 ਦੇ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਿਵਚ ਦਾਗੀ
ਸਨ! ਸਬੂਤ ਲਈ ਵੇਖੋ:
http://www.emgonline.co.uk/news.php?news=8272/

ੀਮਤੀ ਪਿਤਭਾ ਪਾਿਟਲ
ੀਮਤੀ ਪਿਤਭਾ ਪਾਿਟਲ ਨੂ ਇਸ ਦੇ ਦੀ ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕ ਗਰਸ ਨ
ਆਪਣਾ ਕਰਜਾ ਹੀ ਲਾਿਹਆ ਸੀ! ਓਹਨਾ ਨੂ ਇਹ ਓਹਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਓਹਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ੇਤਰ ਿਵਚ ਵੀ 1984 ਦੇ ਿਸਖ
ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ ਬੇਦੋ ੇ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ!
ਵੇਖੋ ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ ;
ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਿਮ ਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਵੀ ਓਹਨਾ ਿਸਖ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦ
ਹਨ ਿਜਹਨਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਪਿਤਭਾ ਪਾਿਟਲ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ੇਤਰ ਿਵਚ
ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਵੱਲ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੀ! ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਨੂ ਮੁਖ ਰਖਿਦਆਂ ਇਕ
NGO ਛੇਤੀ ਇਕ RTI

ਦਾਿਖਲ ਕਰਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ!

ਰਾ ਟਰਪਤੀ ੀਮਤੀ ਪਿਤਭਾ ਪਾਿਟਲ ਵੱਲ 6 Lancer, Armed core
ਦੀ ਇਕ ਰੇਿਜਮੇ ਟ ਨੂ "The
ੰ
Standards"ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ!
ਇਸ ਰੇਿਜਮੇ ਟ ਨ ਅਪੇ ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਿਵਚ ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਸੀ! Sikhs For
Justice (SFJ) ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਮਾਨਵ ਅਿਧਕਾਰ ਸੰ ਗਠਨ (NGO),
ਿਜਹੜੀ ਸੰ ਸਥਾ 1984 ਦੇ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੇ
ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ੀਮਤੀ
ਪਿਤਭਾ ਪਾਿਟਲ ਦੇ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਿਹਸੇਦਾਰੀ ਿਨਭਾਓਣ ਨੂ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣੀ ੰ ਕਾ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਪਾਠਕ ਨੂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈ ਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ

ਮਹਾਰਾ ਟਰ ਦੇ ਜਲਗਾਓੰ ਿਵਚ ਨਵੰ ਬਰ 1984 ਿਵਚ ਬੇਦੋ ੇ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ! ਓਸ ਵੇਲੇ ੀਮਤੀ ਪਿਤਭਾ ਪਾਿਟਲ ਮਹਾਰਾ ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਿਵਚ
ਇਕ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀ(Cabinet Minister) ਸੀ!
ੀ ਗੁਰਪਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਪੰ ਨੂ, ਕਨੁਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਿਸਖਸ ਫ਼ੋਰ ਜਸਿਟਸ ਨ ਦਿਸਆ
ਿਕ ਮਹਾਰ ਟਰ ਦੇ ਜਲਗਾਓੰ ਿਵਚ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ 1984
ਿਵਚ ਕਈ ਸੌ ਬੇਦੋ ੇ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪਮਾਣ ਿਮਲੇ ਹਨ! 1984
ਿਵਚ ਇਹਨਾ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ੀਮਤੀ ਪਿਤਭਾ ਪਾਿਟਲ ਹੀ ਕ ਗਰਸ ਦੀ ਿਵਧਾਇਕ
ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰ ਤਰੀ ਸੀ ! ਜਸਿਟਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਿਮ ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾ ਇਲਾਿਕਆਂ
ਿਵਚ 70 ਤ ਵਧ ਹਲਫਨਾਮੇ (Affidavits) ਪੁੱਜੇ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਇਹਨਾ
ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰ ਿਦਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੀ! ੀਮਤੀ ਪਿਤਭਾ ਪਾਿਟਲ
ਦੇ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਨਾਲ ਨੜਲੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮਹਾਰਾ ਟਰ ਦੇ ਿਸਰਫ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ
ਿਵਚ ਹੀ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਪਛੇ ੀਮਤੀ ਪਿਤਭਾ ਪਾਿਟਲ ਦੇ ਹਥ ਦੇ ਹੋਣ
ਦੇ

ਤੋ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ! ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਿਕ

1984 ਿਵਚ ਇਸ ਜਲਗਾਓੰ ਨੂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਸਖ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਨਹ
ਹੋਏ!
ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਪਿਤਭਾ ਪਾਿਟਲ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤ ਵੱਡੇ ਪਰਜਾ
ਤ ਤਿਰਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨ, ਓਹਨਾ ਨੂ 1984
ੰ
ਿਵਚ ਿਸਖ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਨਲੇ ਵਾ
ਹਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਹਥ ਹੋਣ ਦੇ

ਨੂ ਦੂਰ ਕਰਣ ਲਈ ਆਪ ਮੁਹਰੇ ਆ ਕੇ

ਆਪਣਾ ਿਬਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਇਹਨਾ ਕਤਲ ਦੀ ਸਹੀ ਖੋਜਬੀਨ
ਕਰਣ ਲਈ ਿਸਖਸ ਫ਼ੋਰ ਜਸਿਟਸ (SFJ )

ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ 1984 ਿਵਚ ਜਲਗਾਓੰ ਿਵਖੇ ਹੋਏ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ
(Massacre) ਦੀ ਸਹੀ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓਣ ਲਈ ਪੁਿਲਸ ਿਵਚ ਦਾਿਖਲ
ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸਭ FIR ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ!

ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਿਲਖਦੇ ਵੇਲੇ ਤਕ ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਓਹਦੇ ਤੇ ੀਮਤੀ ਪਿਤਭਾ
ਪਾਿਟਲ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਸ ਿਵਚ ਜਾਣ ਤਕ ਓਹ ਆਪਣਾ
ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ੀ ਪਣਵ ਮੁਖਰਜੀ ਨਵ ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਲਏ
ਗਏ ਸੀ ਿਜਹਨਾ ਨ ਆਪਣੇ ਓਹਦੇ ਨੂ ਸ ਭ ਿਲਆ ਹੈ !

ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ
ਤੁਸ ਸਭਨ ਨ ਮੁਗਲ ਵੱਲ ਿਸਖ ਅਤੇ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਲਮ ਦੀ
ਬਾਬਤ ਤੇ ਜਰੂਰ ਹੀ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵ ਿਕ ...ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾੜਵੀ ਿਹੰ ਦੁਆਂ
ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤੇ ਿਸਖ ਧਰਮ ਤ ਭ ਵੇ ਹੁ ੰ ਦਾ ਪਰ ਖਾਲਸਾ
ਨਹ ! ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਵੀ ਮੁਗਲ ਤੋ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਜੁਲਮ ਤ
ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨੂ ਬਚਾਓਣ ਅਤੇ ਿਹੰ ਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ! ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ
ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਨ ਾਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਥੇ ਜ਼ਾਿਲਮ ਖੁਦ
ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਅਿਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋ ਸੀ, ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ/ ਿਸਖ
ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮੋ ਿਨ ਾਨ ਹੀ ਿਮਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਸੀ?
ਤੁਸ ਸਭ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਹੋਲਵੇਲ ਸਮਾਰਕ ਤ ਵੀ ਜਾਣੁ ਜਰੂਰ ਹੀ ਹੋਵਗੇ ! ਇਸ
ਸਮਾਰਕ (ਯਾਦਗਾਰ) ਨੂ ੰ ਅੰ ਗੇਜ਼ ਨ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਕਰੀਬਨ122 ਅੰ ਗੇਜ਼
ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਬੰ ਗਾਲ ਦੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਵਾਬ ਵੱਲ 10' x 10’ ਫੂਟ ਦੇ
ਇਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੀ! ਇਹਨਾ ਿਵਚ ਿਜਆਦਾਤਰ ਦੀ
ਮੌਤ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ! ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਭਾਰਤ ਸਕਰ ਨ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬ
ਿਵਚ ਿਸਖ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਅਖ ਵੇਿਖਆ ਹਾਲ ਹੇਠ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ
ਹੈ.....
ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਪਤਰਕਾਰ ਹਰਬੀਰ ਿਸੰ ਘ ਭਂਵਰ ਆਪਣੀ ਇਕ ਿਕਤਾਬ (ਡਾਇਰੀ ਦੇ
ਪੰ ਨ) ਆਪਣੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਵੱਲ ਅਖ ਿਡਿਠਆ ਹਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਲਖਦੇ ਨ ਿਕ,
'ਪੋਫ਼ੇਸਰ ਧਵਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਜਦੀਕੀ ਿਰ ਤੇਦਾਰ ਸਥਾਨਕ ਿਮਲਟਰੀ ਕੈ ਪ

(ਅਿਮਤਸਰ) ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਨ! ਓਹ ਕੈ ਪ ਿਵਚ POW (ਜੰ ਗੀ ਕੈਦੀਆਂ) ਨੂ ੰ ਵੇਖ
ਕੇ ਆਏ ਹਨ! ਓਹਨਾ ਨ ਦਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਬਾਹਲੀ ਤਦਾਦ ਿਵਚ
ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਬੰ ਦ ਕਰਕੇ ਰਿਖਆ ਿਗਆ !ਹੈਗਰਮੀ ਅੱਤ ਦੀ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਨਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ!
ਦੋ ਨੂ ੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤ ਓਹ ਬਾਰੀ ਰਾਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ
! ਫੌਜ਼ ਨ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ
ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ! ਿਕਹਾ ਇਹ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਨੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿ

ਕਰ ਰਹੇ

ਸੀ! (ਇਸ ਤਰ ਿਪਛ ਹੋਰ ਅਨਕ ਹੀ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ੰ ਕੈ ਟ ਿਵਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀਦ ਕਰ
ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ !(ਪੰ ਨਾ 51)
ਹੁਣ ਤੁਸ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵੋ ਿਕ ਿਸਖ ਧਰਮ ਹੀ ਿਸਰਫ ਐਸਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਿਬਨਾ
ਿਕਸੇ ਨਸਲੀ ਰੰ ਗ ਭੇਦ ਧਰਮ ਜ

ਚ-ਨੀਚ ਜ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁਖ ਨੂ ੰ

ਇਕੋ ਪੰ ਗਤ ਿਵਚ ਰੋਟੀ ਖੁਆ ਦਾ ਹੈ (ਲੰਗਰ) ਪਰ ਭੂਖੇ ਿਧਆਹੈ ਜ ਬੀਮਾਰ ਬੰ ਦੇ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੂ ੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਿਸਰਫ ਿਹੰ ਦੂ ਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਹੀ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ!
ਿਕੰ ਨਾ ਜਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ/ ਿਸਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਹੰ ਦੂ ਧਰਮ
ਿਵਚ?
ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਭੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਬੀਰ ਿਸੰ ਘ ਭਂਵਰ ਦਾ ਘਰ
ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਿਵਖੇ ਸੀ, ਓਹ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲ
ਲੁੱਟ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਓਹਨਾ ਦੀ ਤੀਵ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਭੰ ਨ ਕੇ
ਚੋਰੀ ਕਰ ਿਲਤੇ ਗਏ ਸੀ!
ਅਸਲ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂ ਹੋਇਆ ਸੀ! ਸੰ ਤ ਲਗੋਵਾਲ ਅਤੇ
ਿ ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪਬੰ ਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਧਾਨ ਿਸੰ ਘ ਟੋਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਿਦਹਾੜੇ
ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਹੀ ਹਾਜਰ ਸਨ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸਮੰ ਦਰੀ ਹਾਲ (ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ
ਸਰ ) ਿਵਖੇ ਹੀ ਹੈ! ਪੰ ਜ ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਫੌਜ਼ ਨ ਅੰ ਦਰ ਿਸਖ ਦਾ ਕਤਲੇ ਆਮ
ੁਰੂ ਕੀਤਾ!
ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰ ਘ ਚੀਮਾ, ਪਿਬ੍ਲਿਸਟੀ ਇੰ ਚਾਰਜ ਿ ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪਬੰ ਧਕ

ਕਮੇਟੀ, ਜੀ ਓਸ ਰਾਤ ਖੁਦ ਓਥੇ ਹਾਿਜ਼ਰ ਸੀ, ਦਸਦੇ ਨ ਿਕ ....ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਹਰ
ਿਸਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ! ਖਾਸ ਨਟ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਫੌਜੀ ਰਾਬ ਦੇ
ਨ ੇ ਿਵਚ ਗਰਕ ਸੀ(ਹੋ ਿਵਚ ਹੁ ੰ ਦਾ ਤੇ ਾਇਦ ਰੱਬ ਤ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਬੇਦੋਿ ਆਂ ਤੇ
ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ
, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਫੌਜੀ
ਜੁਆਨ ਨੂ ੰ ਲੋ ੜ ਤ ਵਧ ਰਾਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
) ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਿਜਹੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਲਈ ਰਾਬ ਿਪਆ ਕੇ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਭੜਕਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ! ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੇਤਰ ਿਵਚ ਘੱਚੋ ਘਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ!
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰ ਤ ਲਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰ ਘ ਟੋਹੜਾ, ਪਧਾਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਹੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਅਸ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੁ ੰ ਦਰੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਿਵਚ
ਸੀ! ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮੁ ੰ ਦਰੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ SGPC ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ!
ਦਰਬਾਰ ਿ ਬ ਛੇਤਰ ਿਵਚ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੀ! ਸਵੇਰੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ
ਵਜੇ ਫੌਜ਼ ਨ ਸਮੁ ੰ ਦਰੀ ਹਾਲ ਨੂ ਘੇਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦਿਹ ਤ ਪਾਓਣ ਲਈ ਅੰ ਨ ਵਾਹ
ਗੋਲੀ ਚਲਾਓਣੀ ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ! ਿਜਵ ਹੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂ ੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਸੰ ਤ
ਲਗੋਵਾਲ ਜੀ ਅੰ ਦਰ ਨ ਤ ਓਹਨਾ ਜੋਰ ਦੀ ਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂ ੰ ਖਬਰ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਸੰ ਤ ਲਗੋਵਾਲ ਜੀ ਇਥੇ ਨ,
ਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਸੰ ਤ ਲਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਟੋਹੜਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ! ਇਕ
ਅਫਸਰ ਨ ਇਹਨਾ ਨੂ ੰ ਬਾਹਵ ਤ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਲੈ ਿਲਆ
!
ਹੁਣ ਇਸਤ ਬਾਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਇਕ ਨਵ ਦਾਸਤਾਨ ੁਰੂ ਹੋਈ! ਸਾਡੀ
ਸਭਨ ਦੀ ਤਲਾ ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਿਨ ਾਨੀਆਂ ਿਜਵ
ਿਕਰਪਾਨ ਨੂ ੰ ਵਖਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
, ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗ ਵੀ ਲਾਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਅਤੇ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ !
ਇਸ ਤ ਬਾਦ ਸਾਨੂ ੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰ ਦੇ ਖੁਲੇ ਹਾਤੇ ਿਵਚ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
!
ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਿਨਹਥੇ ਿਸੰ ਘ ਇਥੇ ਜ਼ਮਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੁ ਚਾਰ

ਵਜੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ, ਅਜੇ ਅਸ 5-6 ਲੈ ਨ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਿਕ ਸਰ ਦੀ
ਉਪਰਲੀ ਮੰ ਜਲ ਤ ਿਕਸੇ ਨ ਦੋ ਗਨਡ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆ ਕੇ
ਫੱਟੇ ! ਗਨਡ ਦੀ ਮਾਰ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋ ਕੀ ਿਵਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਭ ਬੜ
ਮਚ ਗਈ, ਲੋ ਕੀ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਿਖਅਤ ਥ ਟੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨ ਭੀੜ
ਤੋ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਿਦੱਤੀ, ਅਨਿਗਨਤ ਬੰ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਜ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗਨਡ
ਨਾਲ ਜਖਮੀ ਹੋਇਆ!

ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰ ਦੇ ਹਾਤੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ
ਇਸ ਤ ਬਾਦ ਸਾਨੂ ੰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ ਨੂ ੰ ਸਰ ਦੇ ਬਰਾਮਿਦਆਂ ਿਵਚ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ! ਅਸ ਤੜਪਦੇ ਜਖਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਿਛਤਰੀਆਂ ਮਨੁਖੀ ਲੋ ਥ ਿਵਚ ਬੈਠ
ਸੀ! ਫੌਜੀ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਜਲੂਮ (ਬੇਦੋਿ ਆਂ) ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ,
ਿਜਸਨੂ ੰ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦੰ ਦੇ ,ਸੀਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਲੋ ਕ ਨੂ ੰ ਹਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਨਸਾਇਆ ਜ ਦਾ ਅਤੇ ਿਪਛ ਉਹਨ ਨੂ ੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦੰ ਦੇ! ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਇਹੋ ਿਜਹਾ
ਨਹ ਸੀ ਿਜਥੇ ਲੋ ਥ ਨਾ ਹੋਣ? ਓਹ ਫੌਜ਼ ਿਜਸਤੇ ਹਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਫਖਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਰਾਖਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ---ਅੱਜ ਓਸੀ ਫੌਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਨਵ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂ ੰ ਿਮਿਲਆ
!
ਕਮਿਰਆਂ ਿਵਚ ਪਿਹਲ ਅੱਗ ਲਾਓਣ ਵਾਲਾ ਬੰ ਬ ਸੁੱਿਟਆ ਜ ਦਾ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਫਾਇਿਰੰ ਗ ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ! ਿਸਰਫ ਸਰ ਿਵਚ ਹੀ ਅੱਠ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋ ਕੀ ਕਤਲ
ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ! ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵਚ ਹਾਿਜ਼ਰ ਇਹਨਾ ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂ ੰ ਚਾਰ ਜੂਨ ਤ ਬਾਦ
ਇਕ ਬੂ ੰ ਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਸੀਬ ਨਹ ਸੀ ਹੋਈ! ਹਾਲ ਨੰਬਰ ਿਵਚ 35 ਿਵਚ ਬੰ ਦੇ ਸੀ,
ਿਜਹਨ ਿਵਚ 31 ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਿਮਲਣ ਕਰਕੇ ਿਪਆਸੀਆਂ ਤੜਪਦੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ

ਸੀ!
ਕੀ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫੌਜ਼ ਤ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਉਮੀਦ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਭਾਰਤੀ
ਫੌਜ਼ ਨ ਿਨਹਥੀਆਂ ਨੂ ੰ ਬਚਾਓਣ ਦੀ ਤ ਗੱਲ ਦੂ,ਰਇਹਨਾ ਆਪ ਹੀ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ
ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁ ੰ ਨ ਸੁੱਿਟਆ ! ਕੀ ਰਮ ਨਹ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ
ਲਹੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ

੍ਤਾਨ ਨੂ ?
ੰ ਤੇ ਕੀ ਇੰ ਦਰਾ ਦੋਖੀ ਨਹ ਸੀ ਇਹਨਾ ਸਭ ਬੇਦੋ ੇ ਿਸਖ

ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਿਜਹਨਾ ਨੂ ੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਚ ਸੁਰਿਖਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ
ਉਪਰਾਲਾ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਲੋ ਕ ਬਾਹਰ
ਸੁਰਿਖਅਤ ਆ ਸਕਣ ?
ਤੇ ਿਫਰ ਕੀ ਦੋਖੀ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ੰ ਇਹਨਾ ਬੇਦੋਿ ਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਹਨ ਦੇ ਖੂਨ
ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹ ਸੀ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਿਸਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਾ ਾਨੀ
ਬਹਾਦਰ ਨ ਇਸਨੁ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਤ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ? ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ?
ਜੇਕਰ ਬੇਦੋ ੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਲਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਿਵਖੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓਣ ਵਾਲਾ
ਅੰ ਗੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜਰ ਿਵਚ ਦੋਖੀ ਸੀ ਤ ਸਰਦਾਰ ਉਧਮ
ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਿਜਸਨ, ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਦ ਇੰ ਗਲਡ ਿਵਚ ਉਸ ਨੂ ੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਦੀ
ਲੱਜ ਰਖੀ ਅਤੇ ਬੇਦੋ ੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੇ ਭਗਤ
ਕਹਾਇਆ ਤ ਇੰ ਦਰਾ ਿਜਹੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੂ ੰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਦੋ ੇ ਿਸਖ
ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤ , ਬਿਚਆਂ ਨੂ ਕਤਲ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਜਨਰਲ ਨੂ ੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਓਣ ਵਾਲੇ ਿਸੰ ਘ ਹੀਦ ਨਹ ਤੇ ਕੀ ਓਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ
?
ਿਕਹੜਾ ਪ੍ਮਾਨਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਇਸ ਮੁਲਕ
ਿਵਚ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਓਏ ਅਜੇ ਤਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੀ ਕ ਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨ ਨਤਾ ਜੀ
ਸੁਭਾ ਚੰ ਦਰ ਬੋਸ ਨੂ ੰ ਵੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹ ਮਿਨਆ ਹੈ- ਮਿਨਆ ਹੈ ਤੇ ਿਸਰਫ ਗ ਧੀ
ਅਤੇ ਨਿਹਰੂ ਨੂ ੰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾ ਕ ਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂ----ਭਾਰਤ
ੰ
ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ

ਪੜੋ ਤੇ ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂ ੰ ਆਪ ਜਾਣ ਲਵੋ!
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸ ਨ ਤੇ ਿਸਖ ਉਪਰ ਗੈਰ ਮਨੁਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਣ ਿਵਚ ਤੇ
ਿਹਟਲਰ ਨੂ ੰ ਵੀ ਿਪਛੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
! ਇਕ ਿਸਖ ਭੈਣ ਜੋ ਿਕ ਕਨਾਡਾ ਦੀ ਰਿਹਣ
ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸੀ ਅਿਮਤਸਰ ਿਵਖੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁ ੰ ਡੇ ਨੂ ੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ,ਸੀਨੂ ੰ ਵੀ
ਿਗਫਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ! ਉਸਤੇ ਢਾਹੇ ਗਾਏ ਜੁਲਮ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਲੂ ੰ ਕੰ ਡੇ ਖੜੇ ਹੋ
ਜ ਦੇ ਨ, ਓਹ ਹਾਲ ਵੀ ਿਜਓੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਹੈ ਓਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੋ ਉਸਨ ਭੋਿਗਆ
ਸੀ, ਓਸ ਨ ਭੁਗਿਤਆ ਸੀ ਇਹਨਾ ਨੂ ੰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਇਹਨਾ
ਦਿਰੰ ਿਦਆਂ ਨੂ ੰ ਅਿਮਤਸਰ ਦੇ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਪੁਛ ਿਗਛ ਸਟਰ(Police
Interrogation Center) ਿਵਚ, ਜੋ ਇਹ ਫੌਜੀ ਟੁਕਿੜਆਂ ਿਕਸੇ ਮਨੁਖ
ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨ, ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਿਰਆ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਭੈਣਾ
ਅਤੇ ਮ ਵ ਨ ਝਿਲਆ ਹੋਣਾ ਿਜਹਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾ ਰਾਕ ਸ ਨ ਇਹ ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ?
ਓਹਨਾ ਮਸੂਮ ਭੈਣ ਿਵਚ ਕਈਆਂ ਨ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂ ੰ ਗੱਲ ਲਾ ਿਲਆ ਹੋਣਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹ
ਹੋਰ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਬਦਨਸੀਬ ਭੈਣ ਹੋਣੀਆਂ ਿਜਹਨਾ ਨ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਿਪੰ ਡੇ ਤੇ ਜਿਰਆ
ਹੋਣਾ? ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਓਹਨਾ ਦਾ ਕੀ ਬਿਣਆ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੂ ੰ ਤੇ ਇਹਨਾ ਰਾਕ ਸ ਨ
ਆਪ ਹੀ ਵੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੋਣਾ? ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣੇ!

ਪੇ ਹੈ ਓਸ ਵੀਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਿਸਖ ਭੈਣ ਦਾ ਆਪੂ ੰ ਿਲਖੀਆ ਸੱਚ ਜੋ ਨੰਗੀਆਂ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂ -ੰ ਮਾਈ ਹਿਰੰ ਦਰ ਕੌਰ ਹਾਲ ਸੁਖ ਨਾਲ ਿਜਓੰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਾਡਾ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ!

ਮਾਈ ਹਿਰੰ ਦਰ ਕੌਰ
ਦੁਰਜੋਧਨ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੁ: ਾਸਨ ਵੱਲ ਦੌਪਦੀ ਨੂ ੰ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਤ
ਿਖਚ ਕੇ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਧ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ - ਿਹੰ ਦੂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅੱਜ
ਵੀ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰ ਗ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ!
ਇਹ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸਚ ਹੈ ਤੇ ਿਫਰ ਸਾਡੀ ਿਸਖ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜੋ ਅਣ-ਮਨੁਖੀ ਜ਼ੁਲਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧ ਸੈਿਨਕ ਸੁਰਿਖਆ ਦਸਿਤਆਂ , ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਅਤੇ
ਪੁਿਲਸ ਵੱਲ ਢਾਹੇ ਗਏ --ਉਸਦੀ ਿਸਰਫ ਇਕ ਿਮਸਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਜਓੰਦੀ
ਜਾਗਦੀ ਪੀੜਤ ਭੈਣ ਦਾ ਆਪੂ ੰ ਿਲਿਖਆ ਸੱਚ ਜੋ ਉਸਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਟ ਤੇ ਪਾਇਆ
ਿਗਆ ਿਬਆਨ ਹੈ, ਮ ਉਸ ਨੂ ੰ ਆਪ ਸਭਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਥੇ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਜੁਬਾਨ ਿਵਚ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ ! ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਅਨ-ਮ੍ਣੁਖੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋਰ ਮੇਰੀਆਂ ਿਕੰ ਨੀਆਂ
ਭੈਣ ਨ ਆਪਣੇ ਿਪੰ ਡੇ ਤੇ ਜਰੇ ਹੋਣੇ - ਿਘਰਣਾ ਆ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਤ ਿਜਥੇ
ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਪਾਪੀ ਲੋ ਕ ਵਸਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਜਲੂਮ ਔਰਤ ਤੇ ਜੁਲਮ
ਢਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋਣ? ਿਕਵ ਅਸ ਇਸ ਦੇ ਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਮੰ ਨ ਲਈਏ? ਿਕ

ਨਾ ਆਪਣਾ ਅੱਡ

ਮੁਲਕ ਮੰ ਗੀਏ ਿਜਥੇ ਸਾਡੀ ਮ ਭੈਣ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਸੁਰਿਖਅਤ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ
ਵੇਖ ਕੇ ਿਫਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇਕ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਮੰ ਗਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਹ ਤੇ ਅਸ ਸੌ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰ ਗੇ --ਦੇ ਦਵੋ ਸਾਨੂ ਇਸ ਜੁਰਮ ਿਵਚ

ਫ ਸੀ? ਿਕ

ਨਹ ਓਸ ਨਰ ਿਪ ਾਚ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਿਗੱਲ ਨੂ ੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ

ਿਖਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰ ਦੇ? ਕੀ ਸਾਨੂ ਘਮੰ ਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ---ਤ ਮੇਰਾ ਜੁਆਬ ਹੋਵੇਗਾ "ਕਦੀ ਨਹ ?"

ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦਾ ਜੁਰਮ:
ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਮ ਅਿਮਤਸਰ ਿਵਚ ਸੀ - ਜੂਨ
1984, ਵੱਲ : ਮਾਈ ਹਿਰੰ ਦਰ ਕੌਰ
४ ਜੂਨ १९८४
ਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਣੀ ਅਤੇ ਤੇਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਿਮਤਸਰ ਿਵਚ ਸੀ ! ਅਸ ਦੁਪਿਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬਨ

ਿਹਰ ਿਵਚ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ

ਆਪਣੇ ਿਰ ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਓਣਾ ਜਾਣਾ ਲਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਹਨਾ ਿਵਚ
ਿਜਆਦਾਤਰ ਓਹਨਾ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸਨ!
ਤਰੀਖ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਿਜਆਦਾਤਰ ਨੂ ੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹ ਹੋਣ-ੀ ਅਪੇ ਨ ਬਲੂ
ਸਟਾਰ ਦੇ ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ, ਿਜਵ ਕੀ ਇਹ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜਦ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਨ ਸੀ ਹਰਮੰ ਦਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾਹਵੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੀ ਓਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨ!
ਫੌਜ਼ ਨੂ ੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਹਜ਼ਾਰ ਿਸਖ ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਪੰ ਜਵ ਪਾਤ ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਓਣ ਲਈ ਇਕਠੀਆਂ ਹੋਇਆ ਨ, ਸੰ ਗਤ
ਹਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੁਜੀਆਂ ਸਨ! ਿਫਰ ਵੀ ਫੌਜ਼ ਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੇਤਰ
ਿਵਚ ਅੰ ਨ ਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜਾਨ, ਿਕਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣੇ! ਜਦ ਫੌਜ਼
ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ, ਓਸ ਵੇਲੇ ਚੰ ਗੀ ਿਕਸਮਤ ਸਦਕੇ ਅਸ ਆਪਣੇ ਇਕ
ਿਰ ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸੀ , ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸ ਸੁਰਿਖਅਤ ਸੀ!

ਿਫਰ ਵੀ ਅਸ ਇੰ ਨ ਿਕਸਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹ ਸੀ ਪਰ ਚੰ ਗੀ ਿਕਸਮਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਿਤਨ ਦੇ ਪਾਸ ਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ!
ਮੈਨੂ ਇਹ ਤੇ ਚੇਤੇ ਨਹ ਕੀ ਸਾਨੂ ੰ ਿਕਥੇ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ
, ਾਇਦ ਕੋਈ
ਪੁਿਲਸ ਸਟੇ ਨ ਹੋਵੇਗਾ ! ਓਹਨਾ ਸਾਨੂ ਔਰਤ ਨੂ ੰ ਮਰਦ ਤ ਅੱਡ ਕਰ ਿਦੱਤਾ! ਮੈਨੂ
ਡਰ ਸੀ ਕੀ ਮ ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂ, ੰ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨ ਨੂ ੰ
ਵੇਖ ਰਹੀ ਹ !
ਿਫਰ ਓਹਨਾ ਸਾਨੂ ੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂ ੰ ਵਖ ਵਖ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵਚ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
!ਮ
ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ! ਿਜੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂ ਡਰ ਲਿਗਆ ! ਕੁਝ ਿਚਰ
ਮਗਰ ਇਕ ਨੌਜੁਆਨ ਪੁਿਲਸ ਅਫਸਰ ਅੰ ਦਰ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਆਇਆ! ਹਾਲ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਹਥ ਲੱਕ ਿਪਛੇ ਬਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਿਫਰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਤਰ ਮ ਆਪਣਾ ਕਨਡੀਅਨ
(Canadian) ਪਾਸ ਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਕਿਡਆ !
ਉਸ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ ਿਪਆ !
‘ਕੀ ਤੁਸ ਿਸਖ ਹੋ?‘ ਆਪਣੀ ਕਲ ਤੇ ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਿਲਆ ਦੀਆ ਪੁਿਛਆ !
‘ਹ !’ ਮ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਿਦੱਤਾ!
‘ਗਲਤ ਜੁਆਬ!’ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸਨ ਮੇਰੇ ਮੁ ੰ ਹ ਤੇ ਇਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ!
‘ਕੀ ਤੁਸ ਿਸਖ ਹੋ?’ ਆਪਣੀ ਕਲ ਤੇ ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਿਲਆ ਦੀਆ ਪੁਿਛਆ !
‘ਹ !’ ਮ ਿਫਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੁਆਬ ਦੁਹਰਾ ਿਦੱਤਾ!
ਗਲਤ ਜੁਆਬ! ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸਨ ਮੇਰੇ ਮੁ ੰ ਹ ਤੇ ਇਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ!
‘ਕੀ ਤੁਸ ਿਸਖ ਹੋ?’ ਆਪਣੀ ਕਲ ਤੇ ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਿਲਆ ਦੀਆ ਫੇਰ
ਪੁਿਛਆ !
‘ਹ !’ ਮ ਫੇਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੁਆਬ ਦੁਹਰਾ ਿਦੱਤਾ!
'ਗਲਤ ਜੁਆਬ ਅਤੇ ਤੂ ੰ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹ!' ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਹਥ ਦੀ ਮੁਠੀ ਜੋਰ ਨਾਲ
ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰ ਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁ ੰ ਹ ਤੇ ਇਕ ਮੁੱਕਾ ਮਾਿਰਆ!

‘ਕੀ ਤੁਸ ਿਸਖ ਹੋ?' ਮੁ ੰ ਹ ਤੇ ਹੌਲੀ ਿਜਹੇ ਹਸਿਦਆਂ ਨ ਫੇਰ ਪੁਿਛਆ!
'ਹ ! ਮ ਖਾਲਸਾ ਹ !' ਮੇਰੇ ਮੁ ੰ ਹ ਿਵਚ ਖੂਨ ਵੱਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ! ਮ
ਸੋਚਦੀ ਹ ਿਕ ਮੈਨੂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮ ਡਰੀ ਹੋਈ ਨਹ ਸੀ ਪਰ ਇਹ
ਕਿਹਣਾ ਝੂਠ ਹੋਵੇਗਾ! ਇਕ ਵੱਡਾ ਝੂਠ! ਮ ਓਦ ਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਿਜੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਕਦੀ ਵੀ
ਇੰ ਨਾ ਨਾ ਡਰੀ ਸੀ ! ਫੇਰ ਵੀ ਮ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ!
ਓਹ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਝੁਿਕਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ
! ਫੇਰ ਓੰਨ
ਮੇਰੀ ਿਕਰਪਾਨ ਨੂ ੰ ਵੀ ਿਖਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਡ ਿਲਆ
! "ਛੋਟੀ ਸੰ ਤ ਿਸਪਾਹੀ ਕੋਲ ਛੋਟਾ
ਚਾਕੂ" ਓਹ ਿਮਹਣਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਬੋਿਲਆ ! ਫੇਰ ਿਕਰਪਾਨ ਦਾ ਬਲੇ ਡ (ਿਤਖਾ ਪਾਸਾ)
ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਖ ਿਦੱਤਾ! ਮ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਡਰ ਤ ਜੋਰ ਦੀ ਿਖੜ-ਿਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ!
ਇਕ ਿਬਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ!
ਦੂਸਰੇ ਹੋਰਨਾ ਿਸਖ ਦੀ ਤਰ ਮ ਖੂ ੰ ਡੀ(ਿਬਨਾ ਧਰ ਵਾਲੀ) ਿਕਰਪਾਨ ਨਹ
ਪਾ ਦੀ! ਮ ਜਾਣਦੀ ਹ ! ਮ ਜਾਣਦੀ ਹ ! ਿਕਰਪਾਨ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਿਚਨ (ਿਨ ਾਨ)
ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਰ ਨਹ ! ਮ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹ ਗੀ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਮੇਰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਖ ਪੁਿਜਆ ਹੋਵੇ! ਮ ਜਾਣਦੀ ਹ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਦੁਖ
ਜਰੂਰ ਪੁਿਜਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੁਿਨਆਵੀ ਿਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨ
ਜੇਕਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂ ੰ ਿਬਨਾ ਹਿਥਆਰ ਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੋ?ਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮ
ਿਜਆਦਾਤਰ ਰੇਜਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਫਰ ਸ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਖੰ ਜਰ ਹੀ
ਪਾ ਦੀ ਹ ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇਕ ਬੁਢੜੀ ਤੀਵ ਵੱਲ ਮੈਨੂ ਿਮਿਲਆ ਸੀ!
ਮੇਰਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਨੂ ੰ ਸਹੀ ਅਰਥ ਿਵਚ ਿਕਰਪਾਨ ਕਿਹਣਾ ਸਹੀ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ
ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂ ੰ ਹੀ ਪਾ ਦੀ ਹੁ ੰ ਦੀ !ਸੀਮੈਨੂ ਪੂਰੀ ਤਰ ਚੇਤੇ ਨਹ ਿਕ ਿਕ

ਓਸ

ਿਦਨ ਮ ਇਸਨੂ ੰ ਨਹ ਸੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ! ਜੇਕਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਤੇ ਓਸ
ਿਦਨ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਜਕੀਨੀ ਸੀ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਮ ਜੋਰ ਦੀ ਿਖੜ ਿਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੀ ਸੀ!

ਇਹ ਉਸਨੂ ੰ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾਓਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ
, ਉਸਨ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਪੈ ਟ ਵੀ ਉਤਰ
ਿਦੱਤੀ! ਇੱਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਅੰ ਦਰ ਆਇਆ ! ਪਿਹਲ ਵਾਲੇ ਨ ਮੈਨੂ
ਮੇਰੇ ਕੇ

ਤ ਫੜ ਕੇ ਿਖਿਚਆ! ਤੁਸ ਅਸਭ (Uncivilized) ਖਾਲਸੇ

ਇਹਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ ਨਹ ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸ
ਇਹਨਾ ਕੇਸ ਨੂ ੰ ਕਟਵਾ ਓਣ ਤ ਪਿਹਲ ਮਰਨਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਗੇ
?
ਮ ਇ ਬਾਲ ਕੀਤਾ 'ਹ !'
'ਬੇਵਕੂਫ਼'
ਦੂਜੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨ ਉਸਨੂ ੰ ਇਕ ਜੋੜੀ ਕਚੀ ਦੀ ਿਲਆ ਕੇ ਿਦੱਤੀ
! ਤ ਓੰਨ ਮੇਰੇ
ਕੇਸ ਵੱਲ ਇ ਾਰਾ ਕੀਤਾ ! 'ਮ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ! ਮਰਜੀ
ਤੇਰੀ ਹੈ: ਇਥੇ! "ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵੱਲ ਇ ਾਰਾ ਕੀਤਾ", ' ਜ ਇਥੇ?'ਅਤੇ ਫੇਰ ਓੰਨ ਮੇਰੇ
ਕਛਿਹਰੇ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਿਹੱਸਾ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਹੇਠ ਿਡੱਗ ਿਪਆ !"
ਮੇਰੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੁ ੰ ਹ (ਯੋਨੀ-Vagina) ਵੱਲ ਇ ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨ ਿਕਹਾ!
ਓਹ ਹਸਦਾ ਿਰਹਾ! ਹਸਦਾ ਹੀ ਿਰਹਾ!
ਇਸ ਤੇ ਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਸ ਪਈ!
ਡਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪ ਦਾ ਸੁ ੰ ਨ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ! ਮ ਕੁਝ ਨਹ ਬੋਲੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰ ਦਰ
ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਾਜ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ!
ਗੋਿਬੰ ਦ!
ਨ 'ਗੁਰ'ੂ ਨ 'ਿਸੰ ਘ' ਅਤੇ ਨ ਹੀ 'ਜੀ'
ਿਸਰਫ 'ਗੋਿਬੰ ਦ'
ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ ਿਰਜ਼ਲਟ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ! ਮੇਰਾ ਡਰ ਪਤਾ ਨਹ ਿਕਥੇ ਗੈਬ ਹੋ
ਚੁਿਕਆ ਸੀ! ਮੈਨੂ ਕੋਈ ਪੀੜ ਵੀ ਨਹ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ! ਮ ਨਹ ਜਾਣਦੀ ! ਮ ਿਕਵ ਜਾਣ
ਸਕਦੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕ

ਉਸਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਨਹ ਪਈ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਣ ਦੀ? ਮ ਇਸ

ਸਭ ਤ ਰੱਤੀ ਕੁ ਵੀ ਪਰੇ ਾਨ ਨਹ ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਣਗੇ ! ਮੈਨੂ ਮੇਰੇ

ਦਸਮੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਿਦੱਤੇ, "ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂ ਕੋਈ ਨੀਵ
ਨਹ ਿਵਖਾ ਸਕਦਾ!"
ਮ ਹੱਸੀ ਤੇ ਿਕਹਾ, 'ਮ ਖਾਲਸਾ ਹ ' ਮ ਫੇਰ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਲੱਗੇ ੀ ੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ!
ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਨਹ ਹ ! ਮੈਨ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਹਨਾ ਪੜਤਾਲ
ਕਦਰ (Interrogation centers) ਿਵਚ ਇਕ ਤਰਫਾ ਪਾਰ ਿਵਖਾਈ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ

ੀ ੇ ਲੱਗੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਨ! ਅਤੇ ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ ਬੇਿਫਕਰ ਸੀ ਿਕ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ

ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁ ੰ ਡੇ ਨੂ ੰ ਇਹਨਾ ਰਾਕ ,ਸਹਰਾਮਜਾਦੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਇਹ ਨੀਚ ਕੰ ਮ ਜਰੂਰ ਿਵਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ! ਮ ਆਪਣੇ ਨਾ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਘਰ
ਵਾਲੇ ਨੂ (ੰ ੀ ੇ ਦੇ ਪਾਰ), ਓਸ ਪਾਸੇ ਮੁ ੰ ਹ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਹਲਾਇਆ
!
ਓੰਨ ਮੇਰੇ ਿਢਡ ਤੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਪਰ ਮੈਨੂ ਕੁਝ ਨਹ ਹੋਇਆ ! ਓੰਨ ਇੰ ਜ
ਦੀਆਂ ਸੱਟ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂ ਮਾਰੀਆਂ , ਮਾਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਆਖਰੀ
ਵਾਰੀ ਓੰਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਮਾਿਰਆ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮ ਹੇਠ ਿਡੱਗ ਪਈ !ਮ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂ ੰ ਕਦੀ ਇੰ ਨਾ

ਤ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਨਹ ਸੀ ਮਸੂਸ ਕੀਤਾ
, ਇਸ ਸਭ ਨੂ ਲਫਜ

ਿਵਚ ਦੱਸਣਾ ਬਾਹਲਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੋ ਹੈ!
ਹੁਣ ਓਹ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਖੜਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਮ ਪੂਰੀ
ਤਰ ਨਗਨ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰ ਤੇ ਿਡੱਗੀ ਪਈ ਸੀ! ਉੰ ਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਤੇ ਜੋਰ
ਜੋਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ! ਫੇਰ ਓੰਨ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂ ੰ ਫੜ ਕੇ ਿਖਿਚਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ
ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਨੂ ਇਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ! ਫੇਰ ਓੰਨ ਿਮਰਚ ਵਾਲੀ ਪੋਟਲੀ ਖੋਲੀ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁ ੰ ਹ ਤੇ ਮਲੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਿਵਚ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਖ
ਿਵਚ ਵੀ! ਮ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹ ਕੀਤੀ!
ਹੁਣ ਓੰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤ ਨੂ ੰ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਮਰਚ ਦੇ ਪੋੱਡਰ ਨੂ ੰ ਮੇਰੀ ਯੋਨੀ
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਆ! ਦੂਜੇ ਨ ਮੈਨੂ ਮੇਰੇ ਅਗ੍ਲੇਪੈਰ ਵੱਲ ਿਖਿਚਆ ਜਦਿਕ

ਪਿਹਲੇ ਵਾਲੈ ਨ ਮੇਰੀ ਟੱਟੀ ਵਾਲੀ ਥ (ਬੁ ੰ ਡ) ਿਵਚ

ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਗੰ ਦ ਬਾਹਰ ਕਿਡਆ

ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁ ੰ ਹ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ! ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਓਹ ਮੈਨੂ ਹਰ ਤਰ ਨੀਵ ਿਵਖਾਓਣ ਲਈ
ਿਮਹਣੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਿਰਹਾ! ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਿਹੰ ਮਤ ਨ ਜੁਆਬ ਨਹ ਸੀ
ਿਦੱਤਾ! ਮ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਨਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕੀ ਓੰਨ ਮੈਨੂ ਕੀ ਕੀ ਿਕਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਓਹ ਸਭ ਜੋ ਠਠ ਪੰ ਜਾਬੀ ਜੁਬਾਨ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ
ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਸਰਫ ਿਕਸੇ ਨੂ
ਇਹ ਿਸਖਾਓਣ ਦੇ ਿਕ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਿਕਵ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ?
ਜਦ ਓਹ ਿਮਰਚ ਲਾਓਣੀਆਂ ਬੰ ਦ ਕਰ ਹਿਟਆ ਤ ਓੰਨ ਕਚੀ ਫੜ ਲਈ ਿਜਹੜੀ
ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀ ਸੀ! ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਓੰਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਲਾ ਕੇ
ਜਖਮ ਕੀਤੇ! ਪਰ ਜਦ ਮ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹ ਕੀਤੀ ਤ ਫੇਰ ਓੰਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਹੇਠ
ਤਲਿਵਆਂ ਿਵਚ ਚੀਰੇ ਲਾਏ! ਹੁਣ ਓਹ ਪੂਰੀ ਤਰ ਟੁੱਟ ਚੁਿਕਆ ਸੀ! ਮ ਸੋਿਚਆ ਿਕ
ਹੁਣ ਜ ਤੇ ਓਹ ਮੇਰਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਊਗਾ ਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅਖ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਡ ਦਊਗਾ!
ਹੁਣ ਓੰਨ ਫੇਰ ਮੈਨੂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਤ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਫੇਰ
ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤ ਨੂ ੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤਾ! ਹੁਣ ਓੰਨ ਮੇਰੀ ਯੋਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਚੀ
ਲਾਈ! ਇਹ ਉਸਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋਰੀ ਕਰਣ (Rape) ਦਾ ਇ ਾਰਾ ਸੀ! ਓਹ
ਰੁਿਕਆ, ਓਸ ਵੇਲੇ ਨੂ ਬਚਾਓਣ ਲਈ 1 (ਇਹ ਇਕ ਤਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸੀ)
ਠੀਕ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਿਲਆ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨ ਜੋਰ ਦੀ ਆਿਖਆ ! ਠਿਹਰੋ !
ਸਾਨੂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਿਕ ਕਨਾਡਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਿਝਆ ਜਾਵੇ!
ਓੰਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਿਘਰਣਾ ਨਾਲ ਤੱਿਕਆ! ਪਰ ਖੜ ਿਗਆ! ! ਦੂਜੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ
ਨ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਵ ਖੋਲ ਿਦੱਤੀਆਂ!
ਮ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਆਪਣਾ ਕਛਿਹਰਾ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਤੇੜੀ ਪਾਇਆ, ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਟ
ਪਾਈ! ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ ਫੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ! ਮੇਰੇ ਮੁ ੰ ਹ ਿਵਚ ਹੱਲ ਵੀ ਖੂਨ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮ ਓਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁ ੰ ਹ ਕਰਕੇ, ਓਹਦੇ ਪੈਰ ਲਾਗੇ ਥੁੱਕ ਿਦੱਤਾ! ਓਹ ਬੜੀ

ਹੌਲੀ ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਬੋਿਲਆ ਿਜਹੜੀ ਿਸਰਫ ਮ ਹੀ ਸੁਨ ਸਕਦੀ ਸੀ, "ਜੇਕਰ
ਫੇਰ ਮ ਤੈਨੂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਿਖਆ, ਤੈਨੂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਮ ਤੈਨੂ ਅੱਜ ਹੀ
ਿਕ

ਨਹ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ!"
ਤੇ ਿਫਰ ਮੈਨੂ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਕੀ ਮਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦ ਓਹ ਮੈਨੂ ਤਸੀਹੇ (ਮੇਰੇ

ਰੀਰ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ) ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ! ਮ ਦਾਹਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹ ਸਕਦੀ ਹ ਿਕ
ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਹੀ ਸੰ ਨ! ਮ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂ ੰ ਮਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ
! ਪਰ ਮੈਨੂ ਕੋਈ ਪੀੜ ਨਹ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਨ
ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਮਾਨਿਸਕ, ਨ ਓਦ ਅਤੇ ਨ ਬਾਦ ਿਵਚ! ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂ
ਮੂਲ ਮੰ ਤਰ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਾਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ! ਵਾਰ ਵਾਰ
ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ! ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦ ਅਿਹਸਾਸ ਸੀ
ਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਿਸਰਫ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਸਭ ਨ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ (ਰੂਹ) ਨੂ ੰ
ਕੀਤੇ ਦੂਰ ਪੁਚਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਜਥੇ ਪੀੜ ਮਸੂਸ ਨਹ ਹੁ ੰ ਦੀ! ਇਹ ਸੁਖਦ ਅਿਹਸਾਸ ਮੈਨੂ
ਆਪਣੀ ਇਸ ਿਜੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ! ਉਸ ਤ ਬਾਦ ਇਹ ਫੇਰ ਕਦੀ
ਨਹ ਹੋਇਆ!
ਮੈਨੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਦੋ ਿਜੰ ਦਗੀਆਂ ਇਕੋ ਸਾਥ ਿਜਓਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਿਰਹਾ
ਸੀ! ਮੇਆਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਤਨ ਤਾਵ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਮੈਨੂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣ
ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ! ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾ ਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ! ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਦੇ ਰੰ ਗ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ! ਮ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ ਆਪਣੇ ਹੋ ਿਵਚ
ਸੀ ! ਮ ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਹ ਕੀ ਮ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ,
ਮਜਬੂਤ ਜ ਹੀਰੋ ਨਹ ਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮ ਕੋਈ ਇੰ ਜ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਹ ਿਜਹੜੀ ਿਕਸੇ
ਦੂਜੇ ਬੰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੀਰ (ਿਪੰ ਡੇ) ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਖ ਪੁਚਾਓਣ ਨਾਲ ਰੀਰਕ ਸੁਖ
(sexual pleasure) ਮਸੂਸ ਕਰਿਦਆਂ ਨ! ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਇਕ
ਖੁ ਹਾਲ ਿਜੰ ਦਗੀ ਿਜਓਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਚ ਹ ਿਜਵ ਿਕ ਮ ਸੁਪਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹ ! ਮੈਨੂ
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ ਿਪਆ ਕੀ ਓਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ!

ਮ ਇਹ ਿਕ

ਸੋਚ ਿਕਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰ ਜ ਿਕ

ਵਾਪਿਰਆ? ਿਕ ਿਕ ਮ ਓਸ ਭਰੋਸੇ

ਨਾਲ ਬਝੀ ਹ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਸਮੇ ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ! ਇਸ ਸਭ ਿਵਚ
ਮ ਕੁਝ ਨਹ ਹ ! ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂ ੰ ਹੱਕ ਹੈ ਾਇਦ
ਆਪਣੀ ਡੀਓਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਖਿਦਆਂ ਿਕ ਓਹ ਵੀ ਇੰ ਜ
ਹੀ ਕਰੇ! ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹ , ਕੋਈ ਛੁਿਪਆ ਸੁਨਹਾ ਵੀ ਨਹ , ਕੋਈ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ
ਸੰ ਸਕਾਰ (Rituals) ਵੀ ਨਹ , ਬਸ ਿਸਰਫ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਦਸਮੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਚਰਨ ਵੱਲ!
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਹ, ਸਭ ਤੋ ਪਿਹਲਾ,
ਕੁਝ ਗੱਲ ਮਿਰਆਦਾ ਤਿਹਤ ਜੋ ਮ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹ
ਸੀ ਹੋਇਆ, ਿਕ ਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਿਸਰਫ ਮਰਦ ਦੇ ਿਲੰਗ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਯੋਨੀ ਿਵਚ
ਵੜਨ ਨੂ ੰ ਹੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ !ਹੈਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ,ਣੇ
ਕੋਈ ਸੁਖਦਾਈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖਚ ਪਾਓਣ ਵਾਲਾ ਅਿਹਸਾਸ ਨਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ
ਖਾਸ ਜੰ ਤਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਪਦੀ, ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਿਮਰਚ , ਇਕ ਜੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲੀ
ਕਚੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹਵ ਨੂ ੰ ਬਨਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਿਦਮਾਗੀ ਕਸਰਤ
ਕੀ ਿਕਵ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ?
ਮ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹ ਦਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਓਸ ਵੇਲੇ ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚ ਗਰਭਵਤੀ
(ਿਢਡ ਤ) ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਿਬ ਕ ਿਕਸੇ ਤਰ
ਵੀ ਇਹ ਨਹ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਫ਼ਰਕ ਪਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅਜਨ੍ਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਿਕ

ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ ਪੁਿਜਆ
, ਮ ਤੇ

ਿਸਰਫ ਇੰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਹ ਸਕਦੀ ਹ ਿਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਖਆ ਵੀ ਮੇਰੇ
ਦਸਮੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ !
"ਮ ਿਸਰਫ ਹੌਲੀ ਿਜਹੀ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ!"ਕੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਿਕਰਪਾਨ ਵਾਪਸ
ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨ ਮੇਰੀ ਿਕਰਪਾਨ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਥ

ਿਵਚ ਫੜਾ ਿਦੱਤੀ!
ਓਹਨਾ ਮੇਰਾ ਹਥ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ (Hall)
ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰੇ ਜਦਿਕ ਹੱਲ ਵੀ ਮ ਅਧ ਨੰਗੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵੀ ਵੱਗ ਿਰਹਾ
ਸੀ! ਬੜੀ ਹੀ ਇਜਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਕੇ ਸੰ ਦੀਪ ਨ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਹ ਕੇ
ਮੈਨੂ ਪੁਆਓਣ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ!
ਇਸ ਪਾੱਸੇ ਮਮੀ ਜੀ! ਥੋੜੀ ਕੰ ਬਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਓਸਨ ਿਕਹਾ! ਉਸਨੁ ਵੀ ਪੁਲਸ
ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਿਵਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁਜਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਿਵਚ
ਵੀ ਿਕਸੇ ਨ ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਿਢੱਲੀ-ਢਾਲੀ, ਬੇ-ਤਰਤੀਬੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇੰ ਜ
ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਬਝੀ ਹੋਵੇਗੀ! ਇਸ ਤੇ ਅਸ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਗੇ! ਓਹਨਾ
ਿਮਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਸੀ!
ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਅਸ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ!
ਮਣੀ (ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ) ਨ ਮੇਰੀਆਂ ਆਖ ਿਵਚ ਵੇਿਖਆ!" ਓਸ ਇਕ ਸਿਕੰ ਟ ਲਈ ਮ
ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂ ਟੁੱਟ ਜਾਏੰਗੀ!"
"ਮ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਖ ਿਵਚ ਅਖ ਪਾ ਕੇ ਪੁਿਛਆ ! ਕੀ ਮ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ
ਸੀ? "
"ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਬਦਿਲਆ ਮਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜਵ ਤੂ ੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ
ਸੀ! ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?"
ਮ ਉਸ ਨੂ ੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ
! ਓਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਮੁ ੰ ਹ ਕਰਕੇ ਬੋਿਲਆ
(ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ

ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਜੂਨ 1984 ਿਵਚ ਹੀ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ

ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਮ ਇ ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਕ
, ਇਹ ਸਭ
ਮੈਨੂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ ਚੇਤੇ ਹੈ!
"ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਕ ਅਸਚਰਜ ਤੋ ਭਰਪੂਰ ਿਸਖ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂ ਓਹਨਾ
ਿਜਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹ ਿਮਲ ਸਕਦੀ! ਪਰ ਮ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਵਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਤੁਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਸੰ ਘਣੀ ਨੂ ੰ ਇੰ ਜ ਹੀ ਿਪਆਰ ਕਰਗੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਤ
ਬਖ ਣਾ ਿਜਵ ਮ ਕਰਦਾ ਹ !"

ਕੀ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ, ਿਕਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਕਹੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾ ਿਪਆਰੇ ਲਫਜ ਨੂ ੰ ਭੁੱਲ
ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸੰ ਦੀਪ ਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਿਕਹਾ, ਮਮੀ ਜੀ,
ਤੁਸ ਬੜੇ ਿਕਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਕੀ ਓਹ ਓਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕ ਗਏ ਿਜਥੇ ਓਹਨਾ ਨੂ
ਰੁੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
ਅਸ ਦੋਵ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, "ਿਕਸਮਤ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਣ ਦੇਣ ਨਹ
ਸੀ"
"ਇਥੇ ਮ ਇਸ ਦੁਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਓਣੀ ਹ , ਅਖੀਰਲੇ ਇਹਨਾ ਲਫਜ
ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾ ਤ ਨਹ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਿਹੰ ਮਤ ਿਜਸ ਨ ਮੈਨੂ ਏਨੀ
ਬਖਿ

ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂ ਿਦੱਤਾ

ਹੋਇਆ ਇਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ!"
ਮ ਤੇ ਿਸਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਪੰ ਡੇ ਨੂ ੰ ਹੱਲਾ ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹ ਿਕ ਮ
ਓਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂ ੰ ਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਦ ਮੈਨੂ ਇਸ ਮਦਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਲੋ ੜ
ਸੀ!
ਓਸ ਿਦਨ ਅਸ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤੇ ਨਹ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਕੁਝ ਭਲੇ ਲੋ ਕ ਨ ਸਾਨੂ
ਓਸ ਿਦਹਾੜੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇ ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਤ ਓਹ ਸਾਨੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ
ਗਏ!
ਹਾਲ ਿਕ ਿਹਰ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹਿਸਆਂ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੱਪਲਾਈ ਰੋਕ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਆ
ਿਰਹਾ ਸੀ! ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਘਰਣਤ ਅਤੇ ਗੰ ਦਾ ਮਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ
!
ਇਕ ਚੰ ਗੇ ਸਨਾਨ ਲਈ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਨਵਾਦ!ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਣੀ ਨ ਮੈਨੂ
ਆਪਨ ਆਪ ਨੂ ੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ
! ਮੈਨੂ ਨੁਹਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਫੇਰ
ਤ ਸੰ ਵਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਕੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨ ਮੇਰੇ ਸਜਰੇ ਕੇਸ ਨੂ ੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
,
ਹੁਣ ਮ ਫੇਰ ਤ ਸੋਹਨੀ ਿਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ! ਕੋਈ ਮੈਨੂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਕੀਨ ਨਹ
ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਮ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਿਵਚਾਲੇ ਜਖਮ ਿਵਚ ਵਗਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ

ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ! ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮ ਆਪਣੇ
ਪੈਰ ਦੇ ਜਖਮ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੀੜ ਨਹ ਹੋਈ,
ਜਖਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਿਨ ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਰੰ ਦ ਜਰੂਰ ਸੀ ਜੋ ਰਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ
ਦੀ ਤਾ ਤ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਰੂਰ ਗਈ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ
ਖਾਸ ਨਹ ਸੀ!
ਮਣੀ ਜੋ ਿਕ ਖੁਦ ਵੀ ਇਕ ਡਾਕਟਰ (physician) ਨ, ਮੇਰੀ ਚੰ ਗੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਜ ਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਿਪੰ ਡੇ ਤੇ ਏਨੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ, ਜੋ ਮ ਸਿਹਣ ਕੀਤੀ,
ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜਖ੍ਮ ਨਹ ਸੀ!
ਸਾਨੂ ੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਿਕ ਿਹੰ ਦੂ ਸੀ
, ਸਾਨੂ ਪਾਓਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਪੜੇ
ਿਦੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰ ਗੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖੁਆਈ, ਆਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਿਕ ਅਿਮਤਸਰ ਿਹਰ ਿਵਚ ਵੀ
ਚੰ ਗੇ ਸੁਭਾਓ ਦੇ ਲੋ ਕ ਵੱਸਦੇ ਨ! ਅਸ ਆਪਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਪੜੇ ਜਲਾ ਿਦੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰ ਦੀਪ ਵੱਲ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਓਹ ਕਮੀਜ਼ ਯਾਦਗਾਰ ਰਖਣ ਲਈ ਸਹੇਜ
ਕੇ ਰਖ ਲਈ! ਸਾਡੇ ਅਿਮਤਸਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਿਵਚ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸ ਭ ਕੇ ਰਖੀ ਹੋਈ
ਹੈ!
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਿਮਤਸਰ ਤੇ ਿਲਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਓਹ
ਬੋ, ਗਰਮੀ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਿਜਹੜਾ ਲੋ ਥ ਨਾਲ ਪੱਿਟਆ ਿਪਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇੰ ਟਰਨਟ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਨੂ ੰ ਬਥੇਰਾ
ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਮ ਤ ਿਸਰਫ ਆਪਣੀ ਹੱਡ-ਬੀਤੀ ਹੀ ਿਲਖ ਰਹੀ ਹ !
[Courtesy: The Unringed Bell. Edited for
sikhchic.com]
October 31, 2011
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cat=21

ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਪਤਰਕਾਰ ਸੁਹਾਸ ਮੁਨ ੀ ਵੱਲ ਿਲਿਖਆ

ਜੁਲਮ ਦਾ ਸੱਚ
Suhas Munshi New Delhi, November 1, 2011 |
UPDATED 14:53 IST
ਿਸਖ ਦੰ ਗਾ ਜੋਸੇਫ ਮੱਿਲਆ ਕਾਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀ ਿਕਵ
ਓਹਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨ ਿਸਖ ਨੂ ਕਤਲ ਕਰਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ
ਟਾਈਮ ਕਿਡਆ !
ਉਚੇਚੇ ਪਤਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਜੋਸੇਫ ਮੱਿਲਆਕਾਨ 1984 ਦੇ ਹੌਲ
(ਦਿਹ ਤ) ਿਵਚ ਅੱਜ ਵੀ !
ਓਹਨਾ 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਹੌਲਨਾਕ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਦ ਭੜਕੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕਾਤਲ
ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲ 1984 ਿਵਚ ਹਜ਼ਾਰ ਿਸਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ! ਪੁਲਸ ਬਸ ਖੜੀ ਤਮਾ ਾ
ਹੀ ਵਹਦੀ ਰਹੀ ਜਦ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ! ਇਸ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦੇ ਦੁਖ ਤ ਉਚੇਚੇ
ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਤਰਕਾਰ ਜੋਸੇਫ ਮੱਿਲਆ ਕਾਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲਬੇਦੀ ਵੀ ਬਚ ਨਹ ਸਕੇ
ਿਜਹਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਾਤ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤ ਇੰ ਜ ਿਲਿਖਆ
!
"To visualise that time close your eyes and
imagine that there's no state. The police
remain inert while rabid mobs attack you minute
after minute with military precision. The
administrators look the other way with complete
indifference and the situation seems never to
abate," Bedi, who covered the massacre in
Trilokpuri's Block-32, says.
ਓਹਨਾ ਦੁਖੀ ਵਾਿਕਆਤ ਨੂ ੰ ਚੇਤੇ ਕਰਣ ਲਈ(ਆਪਣੀਆਂ ਅਖ ਮੁਹਰੇ ਵੇਖਣ
ਲਈ) ਆਪਣੀਆਂ ਅਖ ਨੂ ੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਿਕ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹ ,ਹੈ
ਿਕਸੇ ਦਾ ਾਸਨ ਨਹ ਹੈ! ਪੁਲਸ ਿਸਰਫ ਤਮਾ ਾ ਵੇਹਂਦੀ ਹੈ ਜਦਿਕ ਹਰ ਇਕ ਿਮੰ ਟ ਤੇ
ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਕਤੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਪਾਗਲ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਿਸਖ ਨੂ ਭਾਲ
ਭਾਲ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ! ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਫਸਰ ਨ ਆਪਣੀ
ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਤ ਅਖ ਬੰ ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨ, ਇੰ ਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹ

ਥਮੇਗਾ ! ਬੇਦੀ- ਿਜਹਨਾ ਿਤਰ੍ਲੋਕ੍ਪੁਰੀ ਬਲੌ ਕ 32 ਦੇ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਤੇ
ਆਪਣੀ ਖੋਜਪੂਰਨ ਿਰਪੋਰਟ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ !
ਪੂਰਬੀ ਿਦੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕਲੋ ਨੀ ਿਵਖੇ ਇਹਨਾ ਕਤਲ ਨੂ ੰ ਕਰਣ ਤ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਲੀਤੀ ਗਈ ਸੀ! ਓਹਨਾ ਜਦ ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਦੀ
ਸੂਹ ਕਡੀ ਤ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਤਕਰੀਬਨ 320 ਿਸਖ ਮਰਦ , ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਿਚਆਂ ਨੂ ੰ
ਿਸਰਫ ਦੋ ਿਦਨ ਿਵਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ!
ਪਿਹਲੀ ਨਵੰ ਬਰ ਨੂ (ਇੰ
ੰ ਦਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਕ ਿਦਨ ਬਾਦ) ਇਹਨਾ ਕਤਲ
ਵਾਲੀ ਥ ਤੇ ਪੁਜਣ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਮੱਿਲਆਕਾਨ ਨੂ ੰ ਓਥ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ! ਪਰ ਪਤਰਕਾਰ ਨ ਪੱਿਕਆਂ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤੜਕੇ ਹੀ
ਓਹ ਦੁਬਾਰਾ ਓਥੇ ਜਾ ਪੁਜੇ! ਿਜਥੇ ਇਹਨਾ ਵੇਿਖਆ ਿਕ, " ਿਸਖ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ
ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਓਥੇ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਦਆਂ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨ
ਏਨੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਸਦਦੇ ?
ਿਸਖ ਦੀ ਇਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਓਹਨਾ ਦੇ ਘਰ , ਸੜਕ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਿਵਚ ਦੋ
ਿਦਨ ਤਕ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ! ਕਤਲ ਏਨ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਿਜਵ
ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੋ!ਵਓਹ
ੇ
ਆਪਣੇ
ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂ ਬੇਪੱਤ ਕਰਣ ਲਈ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਲਈ ਅਤੇ
ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਣ ਲਈ ਵ ਤ ਕਢ ਰਹੇ ਸੀ!" ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਨ ਇਹ ਦੱਿਸਆ !
ਮੱਿਲਆ ਕਾਨ ਜੋ ਹੁਣ JEM ਨਾਮੀ ਪਿਤਕਾ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨ, ਦਸਦੇ ਨ ਿਕ ਜਦ
ਵੀ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਓਹਨਾ ਚਾਰ ਿਦਨ ਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਦਾ ਹੈ ਤ
ਓਹ ਸੋਗ ਿਵਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜ ਦੇ ਨ!
ਓਹ ਦਸਦੇ ਨ ਿਕ ਓਹਨਾ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਭੀੜ ਨ ਇਕ ਿਸਖ ਨੌਜੁਆਨ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਸੀ, ਉਸਨੁ ਧੂਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਖਚ ਿਲਆਂਦਾ
ਿਗਆ, ਉਸ ਨੌਜੁਆਨ ਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਿਜਓੰਿਦਆਂ ਹੀ ਸਾੜ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਇਸ ਵਾਕਏ ਨੂ ੰ ਓਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਿਵਚ ਨਹ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ
!
ਇਸ ਨੂ ੰ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਤੇ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹ ਹੁ ੰ ਦਾ
!

ਓਹ ਓਹਨਾ ਿਦਨ ਨੂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨ ਜਦ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ਼ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ
ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਤਲ ਤੋ ਬਾਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋ ਕ ਨੂ ੰ ਬਾਹਰ ਕੱਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ
! ਇਹ
ਓਹ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਸੀ ਕਦ ਪਤਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਇਸ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵਾਲੀ ਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ! ਮ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੇਖੀ ਿਕ ਓਹ
ਹੱਡੀ ਿਕੰ ਜ ਦੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ! ਮੱਿਲਆਕਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜ ਦੇ ਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲਦੇ ਨ! ਮ
ਪਿਹਲ ਇਕ ਿਨਆਣੇ ਨੂ ੰ ਸ ਿਭਆ ਿਜਹੜਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਚੁਿਕਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸਨ ਿਪਛਲੇ
30 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ ਕੁਝ ਨਹ ਸੀ ਖਾਦਾ ! ਜਦ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ACP ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਤ ਮ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੰ ਬ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮ ਉਸਨੂ ੰ ਿਕਹਾ ਿਕ"ਓਸਨੂ ੰ ਖੁਦ ਨੂ ੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ
ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਓਸਦੀ ਨਜਰ ਿਵਚ ਵਰਦੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਿਜੰ ਨੀ ਵੀ ਇਜ਼ਤ ਬਚੀ
ਹੋਵੇ!" ਓਹ ਦਸਦੇ ਨ!
ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਪੜੋ ;
<http://indiatoday.intoday.in/story/1984sikh-riot-senior-journalists-rahul-bedi-josephmalliakan/1/158167.html>
http://indiatoday.intoday.in/story/1984-sikhriot-senior-journalists-rahul-bedi-josephmalliakan/1/158167.html
http://indiatoday.intoday.in/story/1984sikh-riot-senior-journalists-rahul-bedi-josephmalliakan/1/158167.html
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==========

ਸੰ ਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਬ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੇਠਲੀਆਂ
ਵਜਹ ਸਨ ! ਇਸ ਤ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ
ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ! ਨਤੀਜਾ.....1984 ਦਾ ਿਸਖ

ਕਤਲੇ ਆਮ.....?
ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾ ਡ ਿਵਚ 7 ਿਦਸੰ ਬਰ 1975 ਨੂ ੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ
ਜੀ ਦਾ ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਥੇ ਕਰੀਬਨ ਦੋ ਲਖ ਲੋ ਕ ਦਾ ਇਕ
ਜਲੂਸ ਰਾਮਲੀਲ ਗਰਾ ਡ ਵੱਲ ਵਿਧਆ ! ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਖੁਦ ਵੀ
ਸ੍ਟੇਜ ਤੇ ਆਈ ਿਜਥੇ ਿਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦਾ ਪਕਾ ਸੀ, ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ
ਓਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਸੀ, ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੇ ਆਓਣ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਣ
ਲਈ ਉਠ ਖਲੋ ਤੇ ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ (ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ) ਨਹ ਉਠ
ਅਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਸਤਕਾਰ ਵਜ ਬੈਠ ਰਹੇ! ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨ
ਪਬਲਕ ਨੂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਿਸਖ ਿਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ
ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂ ਮੁਖ ਰਖਿਦਆਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵਚ
ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਠ ਖਲੋ ਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ (ਸੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਸਖ
ਧਰਮ ਦੇ ਹਾਿਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵਚ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂ ੰ
ਉਠ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ) ! ਓਥੇ ਹਾਜਰ ਅਨਕ ਲੀਡਰ ਨ ਇੰ ਦਰਾ ਦੀ
ਤਰੀਫ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇੰ ਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਿਰ ਤੇ
ਬਣਾ ਰਖੇ ਨ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ! ਇਸ ਤ ਬਾਦ ਇੰ ਦਰਾ ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾ ਣ ਿਵਚ ਿਕਹਾ
ਿਕ, "ਿਦੱਲੀ ਨ ਹੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂ ੰ

ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਿਦੱਲੀ

ਓਹਨਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਿਵਚ ਮਥਾ ਟੇਕਦੀ (ਦੰ ਡਵਤ ਪਨਾਮ) ਹੈ! ਓਹੀ ਿਦੱਲੀ ਜੋ ਿਸਖ
ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿ ਕਾਇਤ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਓਹੀ ਿਦੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂ ੰ
ਰਧ ਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ!"
ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਤ ਬਾਦ ਹੁਣ ਸੰ ਗਤ ਨੂ (ਿਦੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਬ੍ਲਕ ਨੂ)ੰ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਦਾ
ਸਮਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ! ਓਹਨਾ ਿਕਹਾ ਿਕ, "ਪਿਹਲ ਰਾਜਪੂਤ
ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦ ਾਹ ਨੂ ੰ ਦੇਣ ਿਵਚ ਫ਼ਖਰ ਮਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ
!
ਅੱਜ ਿਸਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ -ਇਜ਼ਤ
ਬੇ
ਸਮਝਣਗੇ ਜੇ ਓਹ ਵੀ ਇੰ ਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨ ਤ ?

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੇਇਜਤੀ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਧੀ
, ਭੈਣ ਦਾ
ਿਵਆਹ ਿਕਸੇ ਮੋਨ ਜ ਪਿਤਤ ਬੰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ! ਿਸਖ ਰਿਹਤਨਾਮਾ
Sikh Code of Conduct ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ,* ਕਿਨਆ ਦੇਵੇ ਿਸਖ ਕੋ ਲੇ ਵੇ
ਨਹ ਿਕਛੁ ਦਾਮ! ਸੋਈ ਮੇਰਾ ਿਸਖ ਹੈ ਪਹੁ ੰ ਚੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਧਾਮ! ਇਕ ਿਸਖ ਜੋ ਆਪਣੀ
ਕਿਨਆ ਦਾ ਿਵਆਹ ਿਕਸੇ ਿਸਖ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਿਕਸੇ
ਿਕਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨਹ ਕਰਦਾ ਤ ਓਹ ਇਕ ਸੱਚਾ ਿਸਖ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਿਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਸਫਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਓਹ ਮੇਰੇ ਧਾਮ ਸੱਚਖੰ ਡ ਹੀ ਆਏਗਾ! (ਰਿਹਤਨਾਮਾ
ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਿਸੰ ਘ ਜੀ, ਪੰ ਨਾ 160)
See as;
*First Rajput Kings used to give their
daughters to get rewards. Today Sikhs are
disgracing themselves if they do the same. For
this reason no Sikh is to marry their daughter
to a Mona or a patit and the rehatnama says:*
ਕੰ ਿਨਆ ਦੇਵੈ ਿਸਖ ਕੋ ਲੇ ਵੈ ਨਿਹ ਿਕਛੁ ਦਾਮ । ਸੋਈ ਮੇਰਾ ਿਸਖ ਹੈ ਪਹੁਚੇ ਗੁਰ
ਕੇ ਧਾਮ ।
A Sikh that marries his daughter to a Sikh
and does not take any money/dowry, he is a true
Sikh of mine and will reach my abode in
Sachkand.
(Bhai Sahib Singh Rehatnama, p.160)
ਦੂਜੀ ਅਿਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨ ਸੰ ਗਤ ਨੂ ੰ ਕਹੀ ਿਕ
,
ਅਸ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਨੂ ੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹ ਿਕ ਿਦੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਨੂਨ ਿਕਹਨ
ਬਣਾਇਆ! ਜੇ ਤੁਸ ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂ ਆਪਣੀ ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭਟ
ਕਰਣ ਆਈ ਹੋ ਤ ਤੁਸ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਿਸਰੇ ਨਹ ਚਾਿੜਆ! ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ
ਆਪਣੀ ਹਾਦਤ ਨਹ ਸੀ ਿਦੱਤੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਤ ਇਸ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਹੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤਰਫ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਕੁਮ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀਆ ਸਨ!

ਤੁਹਾਨੂ ੰ ਵੀ ਇਥੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਆਓਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ
!
ਿਜੰ ਨ ਰੋਮ ( ਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲ) ਇੰ ਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਰੀਰ ਤੇ ਨ, ਜੇਕਰ ਓਨੀ ਵਾਰ ਇਹ
ਿਸਰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂ ੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ
ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤ ਮੁਕਤ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੀ! ਚਾਹੇ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਿਕੰ ਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਿਕ

ਨਾ ਹੋਣ? ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ
, ਜੋ ਿਕ

ਿਸਖ ਦੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਹਾਿਜ਼ਰ ਨਾਿਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨ, ਨੂ ੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ !ਹੈ
ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਨਹ ਿਕ ਅਸ ਉਠੀਏ ਅਤੇ
ਇੰ ਦਰਾ ਜੀ ਨੂ ੰ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕਰੀਏ
! ਏਨਾ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਚਾਰ ਪਾਿਸ

ਿਸਖੀ ਦੇ ਜੈ

ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਿਹਲ ਉਿਠਆ !
ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਵੱਲ ਕਹੇ ਗਏ ਇਹਨਾ ਸਚੇ ਬਚਨ ਨੂ ੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ
ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਿਵਚ ਟਾਕਰਾ ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ! ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਿਬ - ਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂ ੰ
ਬਰਦਾ ਤ ਨਹ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ! ਇਹੋ ਵਜੀਹ ਸੀ ਿਕ ਓਹਨਾ ਨ ਨਕਲੀ ਿਨਰੰ ਕਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁਕੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 1984 ਦੇ ਿਸਖ
ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਤਕਰ ਜਾ ਪੁੱਜੀ!
ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਅਠ ਸਾਲ ਿਤਕਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ
ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨ ਇਸ ਸਮ ਿਵਚ ਿਸਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਚਾਰ ਕੀਤਾ! 3 ਅਗਸਤ
1977 ਨੂ ੰ ਓਹ ਮਲੀਹਾ(ਜਲੰਧਰ) ਤ (ਿਹਮਾਚਲ) ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਿਕ ਰਸਤੇ ਿਵਚ
ਹੁਸੈਨ ਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਕਰ ਇਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜਾ ਵੱਜੀ, ਬੜੀ ਗੰ ਭੀਰ
ਜਖਮੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਲੁਿਧਆਣਾ ਦੇCMC ਹਸਪਤਾਲ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ
1ਿਜਥੇ 6 ਅਗਸਤ 1977 ਨੂ ੰ ਓਹ ਹਮੇ ਾ ਲਈ ਸਚਖੰ ਡ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ
ਿਵਚ ਚਲੇ ਗਏ! ਓਹਨਾ ਦਾ ਅੰ ਿਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ (ਅਗਨ ਸੰ ਸਕਾਰ) 21 ਅਗਸਤ 1977
ਨੂ ੰ ਮੇਹਤਾ(ਬਟਾਲਾ) ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰ ਨ ਪਕਾ ਿਵਖੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ!
==============================================
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ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖ ਭਰੀ--- ਡਰਾਓਣੀ ਪਰ ਸੱਚੀ

ਕਹਾਣੀ
ਕੀ ਇਹ ਦੰ ਗੇ ਸਨ ਜ ਿਕਸੇ ਇਕ ਨਸਲ ਦਾ ਕਤਲੇ ਆਮ?
ਿਲਖਾਰੀ: ਅਿਰ੍ਤਕਾ ਬਖ ੀ
ੀ ਥਰੂਰ: ਅਨਕ ਲਫਜ ਦਾ ਸਮਰਥ - ਓਹ ਜੋ ਹਰ ਮਤਲਬ ਤੇ ਵਰ੍ਤਨ
ਜੋਗ- ਜਦ ਓਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਨ ਤ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਰਖਦੇ ਨ!
ਮ ਓਹਨਾ ਨੂ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾ ਟਰ ਿਵਚ ਬੋਲਿਦਆਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਓਹ ਵੀ ਓਦ ਜਦ
ਓਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵਚ ਨਵ ਹੀ ਆਏ ਸਨ! ਮ ਓਹਨਾ ਤ ਬੜੀ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋਈ!
ਇਕ ਬੰ ਦਾ ਤ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਓਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਾਜਰ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਸੱਚ ਨੂ ੰ ਸਿਚਆਈ
ਨਾਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ!
ਓਹਨ ਵੱਲ ਿਲਖੀ ਿਕਤਾਬ 'The Riots' ਤੇ ਮੇਰੀ ਓਹਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲ
ਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਮ ਇਥੇ ਦਸਦੀ ਹ !
ਇਹਨਾ ਸਭ ਦਿਸਆਂ ਘਟਨਾਵ ਿਵਚ ਮੈਨੂ ਿਸਰਫ ਇਕੋ ਚਿਲਤਰ ਨ ਸਭ ਤ ਵਧ
ਪਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ---ਗੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਨ ਅਤੇ ਸਟ
ਸਟੀਫਨ ਕਾਲੇ ਜ ਦੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਨ! ਆਪਣੀ ਰੋਹਬਦਾਰ ਅਵਾਜ਼, ਛੱਲੇ ਦਾਰ ਜੁਬਾਨ,
ਮ੍ਜਾਿਕਆ ਲਿਹਜਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਬ ਦੇ ਪੈਗ ਲਾਓੰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਇਕ ਚੰ ਗੇ ਿਕਰਦਾਰ ਵ ਗ ਮਸੂਸ ਹੁ ੰ ਦੇ ਨ!
ਗੁਰਿਵੰ ਦਰ 1984 ਦੇ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦੀਆਂ ਓਹਨਾ ਨਾ ਭੁਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦ
ਿਵਚ ਗੁਆਚ ਜ ਦੇ ਨ ਿਜਹਨਾ ਦੇ ਜਖ੍ਮ ਓਹਨਾ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਸਭ ਿਸਖ ਦੇ ਿਕਤੇ
ਅੰ ਦਰ ਤੱਕ ਿਕਧਰੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨ! ਮੇਰਾ ਮਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਿਜਨ ਕਦੀ
ਵੀ ਧਾਰਿਮਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸ ਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਹ ਇਹਨਾ
ਭਾਵਨਾਵ ਨੂ ੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਝ ਸਕੇਗ! ਾ
ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 1984 ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਿਵਸਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨ ਪਰ ਗੁਰਿਵੰ ਦਰ ਦੇ ਲਫਜ਼
ਮੇਰੇ ਅੰ ਦਰ ਤਕ ਨੂ ੰ ਚੀਰ ਿਦੰ ਦੇ !ਨਅਸ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰ ਜਾਬ ਿਵਚ ੁਰੂ ਹੋਈ ..... ਤੇ

ਇਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਿਸਖ ਦੇ ਮਨੁਖੀ ਹਕ ਨੂ ੰ
ਕੁਚਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਉਪਰ ਇੰ ਦਰਾ ਵੱਲ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ
ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਿਵਤਤਾ ਭੰ ਗ ਹੋਈ ਿਜਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹ
ਸੀ! ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਉਸਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਰਿਖਆ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੇ ਜੁਆਨ
ਵੱਲ ਗੁਆ ਕੇ ਤਾਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ!
ਇਸ ਸਭ ਤ ਬਾਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਿਰਆ ਓਹ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਰੀ ਿਸਰੇ ਤ
ਦਖਣੀ ਿਸਰੇ ਤਕ ਬੇਦੋ ੇ ਿਸਖ ਦਾ ਕਤਲ, ਇਕ ਬਦਨੁਮਾ ਕਾਲਾ ਨਾ ਿਮਟਣ ਵਾਲਾ
ਗਿਹਰਾ ਦਾਗ, ਿਜਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਥੇ ਤੇ ਲਿਗਆ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਦੇ
ਕਤਲ ਦਾ! ਗੁਰਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜੁਰਬੇ ਨਾਲ,

ੀ ਥਰੂਰ ਨ ਿਸਖ ਵੱਲ

ਮਨੁਖ ਜਾਤ ਦੀ ਅਣਖੀਲੀ ਬੇਿਮਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨੂ ੰ ਹਰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ ਤਕ
ਪੁਚਾਓਣ ਦਾ ਇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ!
ਇਸ ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ ਜਦ ਗੁਰਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਓਹਨਾ
ਦੇ ਭਣੋਈਏ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤ ਓਹਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ
ਓਹ ਆਪਣੀ ਪੁਲਸ ਦੀ

ਚੇ ਓਹਦੇ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਤ ਇਸ੍ਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ

ਓਹਨਾ ਇੰ ਜ ਨਹ ਕੀਤਾ!
ਓਹਨਾ ਦੇ ਿਬਰਧ ਿਪਤਾ ਨ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਕਨੂਨ ਦੀ ਰਿਖਆ ਕਰਣ
ਵਾਲੇ ਮਿਹਕਮੇ ਿਵਚ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਓਹ ਇੰ ਜ ਦੇ ਜੁਲਮ ਨੂ ੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਹੋਣ ਤ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨ!, ਇਸ ਮਿਹਕਮੇ (ਪੁਲਸ) ਤ ਦੂਰ ਰਿਹ ਕੇ ਨਹ ! ਇੰ ਜ ਓਹਨਾ
ਿਸਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਸੂਲ 'ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ' ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦਿਕ
ਓਹਨਾ ਲਈ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ!
ਇਸਤ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ 1984 ਦੇ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਬਾਬਤ ਾਇਦ ਹੀ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੇ!

ਜਜ਼ ਆਰ ਐਸ ਨਰੂਲਾ (ਮੁਖ ਜਜ਼ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ)

ਵੱਲ 1984 ਦੇ ਓਹ ਸੁਆਲ ਿਜਹਨਾ ਦੇ ਜੁਆਬ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹ

ਿਦੱਤੇ ਗਏ!
ਓਹਨਾ ਵੱਲ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਇਹ ਲੇ ਖ 'Sikh Review' ਨਾਮ ਦੀ
ਪਤਰਕਾ (ਮੈਗਜ਼ੀਨ) ਿਸਤੰ ਬਰ 2000 ਤੋ ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ!
ਿਦੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਕ ਨਟੀਿਫਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਈ 2000 ਿਵਚ
ਜਸਿਟਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਨੂ 1984
ੰ
ਦੇ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਣ ਲਈ ਜੁਮੇਵਾਰੀ
ਸੌ ਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਮ ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾ ਵਿਹਿ ਆਨ ਕਤਲ ਤੇ ਕੁਝ ਿਜਓੰਦੇ
ਜਾਗਦੇ ਸੁਆਲ!
ਇਕ ਵਾਰ ਮ 1984 ਦੇ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਤੇ ਇਕ ਲੇ ਖ ਿਲਖਣ ਬਾਬਤ ਸੋਿਚਆ
ਸੀ! ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾ ਨਾ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਇਸਤੇ ਕੋਈ ਲੇ ਖ ਿਲਖਣ ਤ ਪਰਹੇਜ਼
ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਲੇ ਖ ਦੇ ਿਲਖਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂ ੰ ਕਨੂਨ ਤ ਬਚਣ
ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਭ ਜ ਦਾ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨ ਇਹਨਾ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ

ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮ ਇਹ ਲੇ ਖ ਨਹ ਿਲਿਖਆ!
ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਮ ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਿਜਓੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸੁਆਲ --ਸਹੀ ਮਾਿਣਆਂ ਿਵਚ
ਸਰਕਾਰ ਲਈ --ਿਜਹਨਾ ਦਾ ਜੁਆਬ ਜਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
18– ……….ਹਾਲਾਤ ਨੂ ੰ ਖਰਾਬ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਵੇਖਕੇ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਏਹਿਤਆਤੀ
ਕਦਮ ਿਕ

ਨਹ ਚੁਕੇ ਗਏ ਜਦਿਕ ਪਿਹਲੀ ਨਵੰ ਬਰ ਨੂ ੰ

ਾਮ ਸਾਡੇ ਛੇਹ ਵੱਜੇ ਹੀ

ਲੋ ਥ ਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰ ਪੁਲਸ ਨੂ ੰ ਵਾਇਰਲੇ ਸ ਤ ਿਮਲ ਰਹੀਆਂ
ਸੀ, ਪੁਲਸ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵਚ ਇਹਨਾ ਲੋ ਥ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਸਖ ਕਰਕੇ ਿਕ

ਨਹ ਿਲਖੀ

ਗਈ?
19– ……...ਕੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉਚੇ ਓਹਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ
(administrative officers), ਿਗਹ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰ ਿਸਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂ ੰ
ਸੱਪ ਸੁ ੰ ਘ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦਿਕ ਕਿਲਆਣ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਿਤਰ੍ਲੋਕਪੂਰੀ (ਪੂਰਬੀ ਿਦੱਲੀ)
ਦੀਆਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, (ਅ ) ਾਮ 5.31 ਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ
ਖਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਿਮਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ (ਬ) - ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਕੇ ਰਮਾ ਨੂ ੰ
ਓਹਨਾ ਦੇ ਵਾਇਰਲੇ ਸ ਤੇ ਖਬਰ ਿਮਲੀ ਿਕ ਕਰੀਬਨ 2000 ਬੰ ਿਦਆਂ ਨੂ ੰ ਿਤਰ੍ਲੋਕ
ਪੂਰੀ ਿਵਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ?
20– ………...ਕੀ ਿਕਸੇ ਖਬਰ ਨੂ ੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਦੇ ਓਸ ਤੇ ਕੋਈ
ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਿਕਤੇ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ ਓਸ ਸੋਚ ਨੂ ਤੇ ਨਹ ਪਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ
ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਿਡਗ ਪੈਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ!
36– ………..ਇਹ ਿਕਵ ਸੰ ਭਵ ਹੋਇਆ ਿਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋ ਕ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ
ਇਲਾਿਕਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਤ ਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਕੋਲ ਇਕੋ ਹੀ ਮਾਪ
ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਬਨਾਵਟ ਦੀਆਂ ਲੋ ਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡ (iron rods) ਸਨ?
ਿਕ

ਨਹ ਕਤਲੇ ਆਮ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਤ ਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੜ

ਤੀ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਣ ਤ ਬਾਦ

ਓਹਨਾ ਕੋਲ ਇਹਨਾ ਰਾਡ ਨੂ ੰ ਵਾਿਪਸ ਨਹ ਿਲਆ ਿਗਆ
?

31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
, ਿਕਸੇ ਦਾ
ਘਰ ਨਹ ਲੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ! ਜੇਕਰ ਅਸ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ
ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭੈੜੀ ਖਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ ਿਮਲਦੀ --- ਹ
ਿਹੰ ਦੁਸਤਾਨ ਟਾਇਮਸ ਦੇ ਮੁਖ ਪੰ ਨ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕਾਲਮ ਿਵਚ ਿਦੱਲੀ ਦੇ
ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਇਲਾਿਕਆਂ ਅਤੇ ਗਾਿਜਆਬਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਤਨਾਓ ਅਤੇ ਕੁੱਟ
ਮਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਜਰੂਰ ਸੀ ! ਕੀ ਵਜਹ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ
ਕਤਲ ਤ ਬਾਅਦ ਚੁਪ ਰਹੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ 9.20 ਤ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤਕ ਿਕਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ
ਨਹ ਹੁ ੰ ਦਾ ਪਰ ਿਸਰਫ ਰਾਤ ਭਰ ਿਵਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਿਸਖ ਦੀ ਵੈਰੀ ਿਕਵ
ਬਣ ਗਈ ? ਇਹੋ ਿਹੰ ਦੂ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾਵ , ਿਸਖ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਿਪਆਸੀ ਿਕ
ਬਣ ਗਈ? ਇਸ ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰਨੀ ਅਿਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ! ਿਜਸ ਿਦਹਾੜੇ ਇੰ ਦਰਾ ਦਾ
ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਨਤਾ

ਤ ਅਤੇ ਸਹਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਡਰ ਿਵਚ ਸੀ ! ਸਾਰੇ ਸਿਹਮੇ ਹੋਏ

ਸੀ, ਭ ਵੇ ਿਹੰ ਦੂ ਸੀ, ਿਸਖ ਸੀ ਜ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਿਕਤੇ ਕੁਝ ਨਹ ਸੀ
ਹੋਇਆ ! ਕੁਝ ਰਾਰਤੀ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨ ਮਾਹੌਲ ਿਵਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਿ

ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਿਜਵ

(AIIMS) ਿਵਚ ਵੇਖਣ ਨੂ ੰ ਿਮਿਲਆ
, ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹ ਸੀ! ਿਹੰ ਦੂ ਵੀ
ਿਕਸੇ ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ ਜ ਉਸ ਿਸਖ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਤ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਿਕ ਿਕ ਿਸਖ
ਆਖਰੀ ਦਮ ਤਕ ਲੜਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਰਿਖਆ ਕਰਦਾ! ਇਸ ਕਰਕੇ
ਿਕਤੇ ਵੀ, ਿਕਸੇ ਨ ਵੀ ਿਸਖ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹ ਕੀਤਾ ! ਇਹ ਹਮਲੇ ਓਦ ਹੀ ੁਰੂ
ਹੋਏ ਜਦ ਇਹਨਾ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂ ੰ ਓਹਨਾ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
,
ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਿਸਖ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਨੂ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ
ਤੇ ਿਸਖ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਓਹ ਬੇਦੋ ੇ ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ
ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਣ, ਓਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂ ੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਜਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਿਸਖ ਿਦੱਸੇ
,
ਉਸ ਨੂ ੰ ਜਾਣ ਤ ਮਾਰ ਦੇ!ਣਇਹਨਾ ਸਭਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਚਾਰ ਤੰ ਤਰ (Propagating system) ਦਾ ਲੋ ੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਿਲਆ ਿਜਵ ਦੂਰ ਦਰ ਨ ਟੀ ਵੀ, ਅਕਾ ਵਾਣੀ (ਰੇਡੀਓ ) ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵਗੈਰਾ!

People's Union for Democratic Rights (PUDR)
and people's Union for Civil Liberties (PUCL)
ਵੱਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਟੀਮ ਨ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ, ਿਜਹਨਾ ਨੂ ੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨ
ਿਸਖ ਿਵਰੋਧੀ ਦੰ ਿਗਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, (ਦੰ ਗਾ--ਓਸਨੂ ਕਿਹੰ ਦੇ ਨ ਿਜਹੜਾ ਿਕ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਕਸੇ ਦੋ ਜ ਦੋ ਤ ਵਧ ਿਫਰਿਕਆਂ ਿਵਚ ਆਪਸ ਿਵਚ ਲੜ ਪੈਣ ਨੂ ੰ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਤ ਿਸਰਫ ਿਸਖ ਨੂ ਹੀ ਿਨ ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ
ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ) ! ਇਹ ਟੀਮ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਓਸ ਕੋਨ ਿਵਚ
ਗਈ ਿਜਥੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਸਖ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ! ਇਹਨਾ ਕਤਲ ਦੇ ਿਪਛੇ ਛੁਪੇ ਸੱਚ
ਨੂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਣ ਲਈ ਇਹਨਾ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਰਪਰੋਟ ਨੂ ੰ
ਿਕਤਾਬਚੇ ਦੀ ਕਲ ਿਵਚ ਬਜਾਰ ਿਵਚ ਪੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ!, ਇਹਨਾ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ
ਸਭ ਤ ਖਾਸ ਸੀ, 'ਦੋ ੀ ਕੌਣ' ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਿਵਚ'Who are the
Guilty' ਦੇ ਨਾਮ ਤੋ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ ! ਇਹਨਾ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਛਪਣ ਤੇ ਰਜੀਵ
ਗ ਧੀ , ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਕਮਾ ਿਹਲ ਿਗਆ ਸੀ,
ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਹਨਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਿਗਆ ਸੀ! ਓਸ ਵੇਲੇ ਦੀ
ਕ ਗਰਸ ਦੀ ਿਦੱਲੀ ਦੀ ਪੇਸੀਡੇ ਟ ਅੰ ਿਬਕਾ ਸੋਨੀ ਨ ਇਹਨਾ ਿਕਤਾਬ ਨੂ 'ਝੂਠ ਦਾ
ਪੁਿਲੰਦਾ' ਿਕਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂ ਧਮਕੀ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਿਜਹਨਾ ਨ
ਇਹਨਾ ਨੂ ਿਲਿਖਆ, ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਛਾਿਪਆ !
ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮਬਰ ਨ ਬਚੇ ਹੋਏ ਿਸਖ ਪਰਵਾਰ ਤ, ਓਹਨਾ ਦੇ ਗਵ ਡੀਆਂ ਤ
ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਘਟਨਾਵ ਨੂ ੰ ਿਸਲਿਸਲੇ ਵਾਰ ਜ ਚ ਕਰਕੇ
ਵੇਿਖਆ ਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ---ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵ ਿਪਛੇ ਪਿਹਲੀ ਮੁਖ ਵਜਹ ਸੀ--ਅਫਵਾਹ ! ਪਿਹਲੀ ਅਫਵਾਹ ਤ ਿਸਖ ਵੱਲ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤ ਬਾਦ ਮਿਠਆਈ
ਵੰ ਡਣ ਦੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹ ਿਮਿਲਆ, ਕੋਈ ਅਖ ਵੇਿਖਆ ਸਬੂਤ ਜ
ਗਵਾਹ ਨਹ ਲਭਾ, ---- ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਖੁਦ ਿਦੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲ ਹੀ ਫ਼ਲਾਈਆਂ
ਿਗਆਂ ਸੀ ਿਜਵ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਥਾਣ ਕਲੋ ਨੀਆਂ ਿਵਚ ਜਾ ਜਾ

ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਿਕ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ, ਓਹਦੇ ਿਵਚ ਿਸਖ ਨ ਜਿਹਰ ਿਮਲਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ---ਪੁਰਾਣੀ ਿਦੱਲੀ ਰੇਲ ਸਟੇ ਨ ਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਤ ਿਹੰ ਦੁਆਂ
ਦੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੋ ਥ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ! ਇਹਨਾ
ਅਫਵਾਹ ਨੂ ਫਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂ ੰ ਿਸਖ ਿਖਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ ਿਗਆ
!
ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਰਾ ਡ ੁਰੂ ਹੋਇਆ -- ਹਿਥਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਨੌਜੁਆਨ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਦਾ
----ਿਜਹੜੇ ਟੈਮਪੋ, ਵੈਨਾ, ਬਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਿਵਚ ਭਰ ਕੇ ਿਲਆਂਦੇ ਗਏ! ਓਹਨਾ ਦਾ
ਿਦੱਲੀ ਪੁੱਜਣਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅਧੀ ਰਾਤ ਨੂ ਹੀ ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ
ਸਵੇਰ ਓਹ ਦਖਣੀ ਿਦੱਲੀ ਤ ਲੈ ਕੇ

ਤਰੀ ਿਦੱਲੀ, ਪਛਮੀ ਿਦੱਲੀ ਤ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬੀ

ਿਦੱਲੀ ਅਤੇ ਮਧ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨ ਿਵਚ ਪੁੱਜ ਚੁਕੇ ਸਨ! ਿਜਵ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਦਖਣੀ
ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਮੁਨੀਰਕਾ, ਸਾਕੇਤ, ਸਾਉਥ ਐਕ੍ਸਟ ਨ, ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ, ਭੋਗਲ, ਜੰ ਗਪੁਰਾ
ਅਤੇ ਆ ਮ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ! ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਖਣ ਪੂਰਬ ਿਦੱਲੀ ਦੇ
ਕਨਾਟ ਪਲੇ ਸ ਦੇ ਬਜਾਰ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਦੀ ਕਲੋ ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਉਤਰੀ
ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ! ਓਹਨਾ ਦੇ ਹਥ ਿਵਚ ਪਟਰੋਲ ਦੇ ਭਰੇ ਪੀਪੇ
(Canes) ਸੀ ਅਤੇ ਓਹ ਕਲੋ ਨੀਆਂ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ ਨੂ, ਦੁਕਾਨ , ਅਤੇ
ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਨੂ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ! ਸਾਨੂ ਇਹਨਾ ਹਲਿਕਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ਦਿਸਆ
ਿਕ ਓਹਨਾ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਕ ਗਰਸੀ ਨਤਾ ਅਤੇ ਕ ਗਰਸ ਦੇ
ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ
ਇਹਨਾ ਕਾਤਲ ਦਸਿਤਆਂ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ
! ਿਦੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ
ਓਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰਖਣ ਦੀ ਰਤ ਤੇ ਦਿਸਆ ਿਕ,
'ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਇਨ ਬੋਰਡ' ਤੇ ਿਹੰ ਦੀ ਜ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਜੁਬਾਨ ਿਵਚ ਹੀ ਿਲਖੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਨ ਿਜਸ
ਤ ਇਹਨਾ ਅੱਗ ਲਾਓਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁ ੰ ਿਡਆਂ ਨੂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਿਕਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਿਕ
ਫਲਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਕੋਈ ਿਸਖ ਹੈ ਜ ਿਹੰ ਦੂ, ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਕੋਈ ਓਸ ਦੀ ਸਹੀ
ਪਛਾਣ ਿਕਸੇ ਪੜੇ ਿਲਖੇ ਬੰ ਦੇ ਜ ਲੋ ਕਲ ਬੰ ਦੇ ਤੋ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ? ਸਾਨੂ ਦਿਸਆ
ਿਗਆ ਿਕ ਭੰ ਗੀ (ਚੂਹੜੇ) ਜਾਤ ਦੇ ਲੋ ਕ ਨ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂ ਿਸਰੇ ਚਾਿੜਆ ! ਦਖਣੀ

ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਿਦੱਲੀ ਟਾੰਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ (DTC) ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਨ ਇਹਨਾ
ਕਾਿਤਲ ਦਿਰੰ ਿਦਆਂ ਨੂ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਕੇ ਇਕ ਥ ਤੋ ਦੂਜੀ ਥ ਪੁਚਾਇਆ ! DTC
ਿਕਵ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸ ਨੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (permission)
ਇਹਨਾ ਨੂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ?
ਇਹਨਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦਸਿਤਆਂ ਨ ਕਤਲ ਨੂ ਅੰ ਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਪੋਗਾਮ
ਿਮਿਥਆ ਹੋਇਆ ਸੀ! 1971 ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ 20ਤ 25 ਸਾਲ
ਦੇ ਿਸਖ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲਖ ਸੀ ! ਇਹਨਾ ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ
ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਸਖ ਿਵਚ ਿਜਆਦਾਤਰ ਿਸਖ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਇਸਦੇ
ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਹੀ ਸੀ! ਿਹੰ ਦੋਸ੍ਤਾਨ ਟਾਇਮਸ ਦੀ 7 ਅਤੇ 11 ਨਵੰ ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ
ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਿਸਰਫ 325 ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਹਨਾ ਿਵਚ46 ਿਹੰ ਦੂ
ਵੀ ਾਿਮਲ ਸੀ! ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕ
ਬੜਾ ਘਿਟਆ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ! ਓਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਂਕਿੜਆਂ ਮੁਤਾਿਬਕ
ਿਜਹੜੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਕਲੋ ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਸਰੋਤ ਤ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਓਹਨਾ
ਮੁਤਾਿਬਕ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 1000 ਤ ਿਕਧਰੇ ਵਧ ਸੀ! ਬਾਦ ਿਵਚ
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਿਗਣਤੀ 2733 ਿਨਕਲੀ ਜਦਿਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਸਰਫ ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਹੀ 10000 ਤ ਵਧ ਿਸਖ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੀ!
ਿਤਰ੍ਲੋਕਪੂਰੀ ਅਤੇ ਮੰ ਗੋਲਪੂਰੀ ਿਜਥੇ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਸਭ ਤ ਵਧ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਦੀਆਂ ਖਬਰ ਿਮਲੀਆਂ ਸੀ, ਓਥੇ ਵੀ ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ , ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਨੂ
ਅੱਗ ਲਾਓਣ ਲਈ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ! ਿ ਕਾਰ ਿਜਆਦਾਤਰ
ਨੌਜੁਆਨ ਿਸਖ ਨੂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ! ਓਹਨਾ ਨੂ ਘਰ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਧੂਿਹਆ
ਿਗਆ, ਕੁੱਿਟਆ-ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਿਜ ਿਦਆਂ ਨੂ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ! ਜਦ ਿਕ ਬੁਿਢਆਂ ਬੰ ਿਦਆਂ ਨੂ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਚਆਂ ਨੂ
ਿਜਆਦਾਤਰ ਬਚ ਕੇ ਿਨਕਲ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਓਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਕੀਮਤੀ

ਸਮਾਨ, ਗਿਹਣੇ ਨਗਦੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂ ਲੁੱਟਣ ਤ ਬਾਦ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ! ਓਹਨਾ ਦੇ
ਘਰ ਦੀ ਿਮਲ੍ਕੀਅਤ (registry) ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਜਲਾ ਿਦੱਤੇ ਗਾਏ! ਮੰ ਗੋਲ
ਪੂਰੀ ਿਵਚ ਸਾਨੂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਓਹਨਾ ਦੇ ਿਨੱਕੇ ਿਨੱਕੇ ਿਨਆਿਣਆਂ ਨੂ
ਵੀ ਨਹ ਬਖਿ ਆ ਿਗਆ! ਸਾਨੂ ਿਸਖ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸਮੂਿਹਕ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰ ਵੀ ਿਮਲੀਆਂ! ਿਸਖ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ (ਜ੍ਦੈਦ ) ਨੂ ਖਤਮ
ਕਰਨ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲੇ ਵਾਰ ਿਨੰਦਾ ਭਿਰਆ) ਕੰ ਮ ਓਹਨਾ ਦੇ ਘਰ , ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂ ਵੀ ਿਨ ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ!
ਹਰ ਓਸ ਥ ਿਜਥੇ ਿਸਖ ਨੂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਇਹਨਾ ਿਸਖ ਨੂ ਿਜ ਿਦਆਂ ਅੱਗ
ਲਾਓਣ ਲਈ ਇਕੋ ਵਸੀਲਾ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ! ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤ ਪੰ ਜ ਿਦਨ
ਬਾਦ ਵੀ ਮੰ ਗੋਲ ਪੂਰੀ ਦੇ ਕ ਗਰਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਲਾਏ ਜਾਣ
ਦੇ ਿਨ ਾਨ ਵਖਾਈ ਿਦੱਤੇ, ਇਥ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨ ਸਾਨੂ ਪਿਹਲ ਹੀ ਖਬਰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ
ਿਕ ਇਥੇ ਚਾਰ ਿਸਖ ਨੂ ਿਜ ਿਦਆਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦਿਕ
ਫੁਟਪਾਥ (footpath) ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸੀ!
ਇਕ ਖਾਸ ਤਥ (ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ): ਸਭ ਤ ਿਜਆਦਾ ਪਭਾਿਵਤ ਖੇਤਰ ਿਜਵ
ਿਤਰ੍ਲੋਕ ਪੂਰੀ, ਮੰ ਗੋਲ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ ਪੂਰੀ ਿਵਚ ਸਥਾਿਨਕ (Local)
ਕ ਗਰਸੀ ਨਤਾਵ ਵੱਲ ਿਨਰਦੇਿ ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ! ਇਹ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ,
ਕ ਗਰਸ ਵੱਲ ਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਓਦ ਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ
ਇਹ ਕ ਗਰਸ ਦੇ ਗੜ ਨ ਿਕ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕ ਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਭੀੜ ਇਹਨਾ
ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ! ਇਕ ਜਾਣੇ-ਮਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਤਾ ਨ ਇਹਨਾ
ਖੇਤਰ ਬਾਬਤ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ, 'ਇਹ ਖੇਤਰ ਤ ਕ ਗਰਸ
ਦੀ ਰਖੈਲ ਹੈ!
ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਿਪੰ ਡ ਿਵਚ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਜੱਟ ਨ ਿਸਖ ਨੂ ੰ
ਲੁੱਟਣ, ਓਹਨਾ ਨੂ ਕਤਲ ਕਰਣ ਵਗੈਰਾ ਿਵਚ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਸ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ!

ਇਹਨਾ ਨ ਿਸਖ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵਚ ਦੰ ਗਾ ਭੜਕਾਇਆ, ਅਫਵਾਹ ਨੂ ਹਵਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਬੜੇ ਜਾਿਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਦੋਸੇ ਿਸਖ ਨੌਜੁਆਨਾ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ
! ਜਸਿਟਸ
ਨਰੂਲਾ ਨ ਖੁਦ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ, .... ਅਸਚਰਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਿਕਵ
ਸੰ ਭਵ (possible) ਹੋ ਸਿਕਆ ਿਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋ ਕ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਿਕਆਂ
ਿਵਚ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਤ ਇਕਠ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹਥ ਿਵਚ ਇਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕੋ ਸਾਇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋ ਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡ ਸੀ? ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਇਹ ਰਾਡ ਿਕਥ
ਿਮਲੀਆਂ, ਿਕਸਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ? ਿਕਸਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਵਿਹ ੀ
ਹਿਤਆਿਰਆਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਿਰਆਂ ਨੂ ੰ ਵੰ ਡੀਆਂ
? ਕੀ ਵਜਹ ਸੀ ਿਕ ਕਤਲੇ ਆਮ ਬੰ ਦ ਹੋਣ
ਅਤੇ

ਤੀ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਣ ਤ ਬਾਦ ਵੀ ਇਹਨਾ ਰਾਡ ਨੂ ੰ ਓਹਨਾ ਦਿਰੰ ਿਦਆਂ ਤ ਵਾਪਸ

ਨਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹਨਾ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਜੱਟ ਿਵਚ ਿਜਆਦਾਤਰ ਪਛਮੀ ਅਤੇ
ਦਖਣੀ ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਰੁਹਬ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਥੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਨ! ਕਦੀ ਇਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨ ਬੇਰ ਸਰ , ਮੁਨੀਰਕਾ
ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦਪੁਰ ਿਵਚ ਸੀ! ਿਦੱਲੀ ਨੂ ੰ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸ

ਿਵਕਾਸ ਕਰਣ ਲਈ ਇਹਨਾ

ਦੀਆਂ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ! ਇਹਨਾ ਦੀਆਂ ਬੰ ਜਰ ਜਮੀਨ
(ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕਸੇ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਨਹ ਸੀ), ਤ ਵੀ ਇਹਨਾ ਨ ਚੰ ਗੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲਏ ਸੀ !
ਓਹ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰਨਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪੈਸੇ
ਦੇ ਿਜਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾ ਨੂ ਸਥਾਿਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖਚ
ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ! ਇਹ ਇਕ ਜਾਿਣਆ ਪਛਾਿਣਆ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾ ਇਲਾਿਕਆਂ
ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਿਵਚ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਜੱਟ ਿਬਰਾਦਰੀਆਂ ਿਕਸੇ ਇਕ ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਨ!
ਪੁਲਸ ਨੂ ੰ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵਚ ਇਹਨਾ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਹਟਾ ਿਲਆ
ਿਗਆ ਸੀ! ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਿਜਕ
ਅਨਸਰ ਿਵਚ ਿਮਲ ਗੋਭਾ ਸਾਫ਼ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ !ਇਹਨਾ ਿਸਖ ਿਵਰੋਧੀ ਦੰ ਿਗਆਂ
ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਖਾਸਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ!
ਅਤੇ ਦਿਲਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋ ਕ ਲਈ ਿਜਹਨਾ ਨੂ ੰ

ਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਿਜਆਂ

ਥਾਵ ਤੇ ਵਸ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਿਰਜਰਵੇ ਨ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ
ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੋ ਕ ਵੀ ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਵੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂ ੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਕਿਮਆਂ ਿਵਚ ਰੁਜਗਾਰ ਿਮਿਲਆ! ਚੂਹੜੇ ਲੋ ਕ ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ ਦੇ
ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਲੱਗ ਗਏ! ਧਾਨੁਕ ਿਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋ ਕ--- ਿਜਹੜੇ ਇਹਨਾ ਦਿਲਤ ਦੇ
ਿਵਚ ਵੀ ਸਭ ਤ ਨੀਵ ਦਰਜੇ ਤੇ ਨ, ਨੂ ੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਸਨਮਾਨਤ ਥ ਨਸੀਬ ਹੋਈ
!
ਇਹਨਾ ਦਿਲਤ ਿਵਚ ਿਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਕਲੋ ਨੀ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਸੀ, ਿਜਆਦਾਤਰ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਜਦਿਕ ਚੂਹੜੇ ਕ ਗਰਸ ਦੇ!
ਇਸ ਸ ਝੀ ਟੀਮ ਨੂ ੰ ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਿਬਕ ਇਹਨਾ ਚੂਹਿੜਆਂ ਵੱਲ ਹੀ
--ਿਜਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਸਭ ਤ ਵਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਇਆ
ਿਗਆ!

ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ;
31 ਅਕਤੂਬਰ ਤ ਲੈ ਕੇ 4 ਨਵੰ ਬਰ ਤਕ -- ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਦੱਲੀ
ਪੁਲਸ ਵੱਲ ਿਸਖ ਦੇ ਸਰੇ ਰਾਹ ਹੁ ੰ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਜਮੇਵਾਰੀ ਤ ਅਖ
ਬੰ ਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ! (1)- ਓਹ (ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ) ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਨਜਰ ਨਹ ਆਏ, ਤੇ
(2)- ਤੇ ਜੇਕਰ ਓਹ ਓਥੇ ਸੀ ਵੀ, ਤ ਵੀ ਬੜੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਕਤਲ ਨੂ ੰ
ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਵੇਹਂਦੇ ਰਹੇ, (3)- ਜ ਓਹ ਖੁਦ ਵੀ ਿਸਖ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੜੀ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ
ਪੇ ਆਏ ਅਤੇ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਣ, ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਲੁੱਟਣ ਿਵਚ ਾਿਮਲ ਰਹੇ
! ਪਿਹਲੀ
ਨਵੰ ਬਰ ਨੂ ੰ ਜਦ ਇਸ ਟੀਮ ਨ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਿਲਆ ਤ ਟੀਮ
ਦੇ ਮਬਰ ਨ ਵੇਿਖਆ ਿਕ, ਪੁਲਸ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਓਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਗਾਇਬ ਸੀ ਜ
ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਸੀ ਜਦ ਿਸਖ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਨੂ ੰ ਲੁੱਿਟਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨੂ
ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ!
ਇਹ ਨੌਜੁਆਨ ਲੁਟੇਰੇ ਹਥ ਿਵਚ ਿਤਰ੍ ੁਲ, ਸਰੀਏ, ਿਕਰਪਾਨ , ਖੰ ਜਰ ਅਤੇ ਲੋ ਹੇ
ਦੀਆਂ ਰਾਡ ਲੈ ਕੇ ਬਜਾਰ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਿਵਚ ਘੁਮ ਰਹੇ ਸੀ! ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤੀ ਤ

ਿਸਰਫ ਇਕ ਜੀਪ ਿਜਹੜੀ ਿਕ
ਰਹੀ ਸੀ! ਇਹਨਾ

ਤੀ ਜਾਤਰਾ ਕੱਡ ਰਹੇ ਲੋ ਕ ਨੂ ੰ ਅਗੇ ਵਧਣ ਤ ਰੋਕ

ਤੀ ਪਸੰ ਦ ਲੋ ਕ ਵੱਲ ਬਾਦ ਿਵਚ 'ਨਾਗਿਰਕ ਏਕਤਾ ਮੰ ਚ' ਵੀ

ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ! ਜਦ ਇਹ

ਤੀ ਪਸੰ ਦ ਲੋ ਕ ਕਠ ਹੋ ਕੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੇ

ਮੁਖ ਬਜਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ ਤ ਇਕ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਿਵਚ ਬੈਠ ਇਕ ਇੰ ਸਪੈਕਟਰ
ਨ ਇਹਨਾ ਨੂ ੰ ਰੋਿਕਆ ਅਤੇ ਵਾਰਿਨੰਗ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਹਰ ਿਵਚ ਕਰਿਫਊ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਲਗੀ ਹੈ! ਜਦ ਇਹਨਾ

ਤੀ ਪਸੰ ਦ ਲੋ ਕ ਦੇ ਹਜੂਮ ਦੇ ਪਬੰ ਧਕ ਨ

ਉਸਨੁ ਪੁਿਛਆ ਿਕ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 144 ਲਗੀ ਹੈ ਤ ਓਹ ਇਹਨਾ ਗੁ ੰ ਿਡਆਂ ਨੂ ਿਕ
ਨਹ ਰੋਕਦਾ ਿਜਹੜੇ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨ! ਉਸਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬ
ਨਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਇੰ ਨਾ ਹੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ (Risk of
life) ਤੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁਖ ਬਜਾਰ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨ! ਬਜਾਰ ਿਵਚ ਪੁੱਜ
ਕੇ ਇਹਨਾ ਲੋ ਕ ਨ ਓਹਨਾ ਗੁ ੰ ਿਡਆਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝਾਓਣ ਦੀ ਕੋਿ

ਕੀਤੀ ਿਕ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ

ਕਤਲ ਿਵਚ ਇਹਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਥ ਨਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ
ਪੁਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ! ਜਦ ਇਹ ਲੋ ਕ ਇਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤ ਭੀੜ
ਿਵਚ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਨ ਇਹਨਾ ਦੇ ਹਥ ਮਾਈਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਿ

ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 'ਇੰ ਦਰਾ'

ਅਤੇ 'ਿਹੰ ਦੀ ਿਹੰ ਦੀ ਭਾਈ ਭਾਈ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲਾਏ! ਿਜਥੇ ਿਜਥੇ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ
ਮਬਰ ਗਏ, ਓਹਨਾ ਨ ਇਹਨਾ ਗੁ ੰ ਿਡਆਂ ਦੇ ਮੁ ੰ ਹ ਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵ ਨਾ
ਵੇਿਖਆ, ਓਹ ਿਕਸੇ ਸੋਗ ਿਵਚ ਨਹ ਸੀ! ਓਹਨਾ ਦੇ ਮੁ ੰ ਹ ਿਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਿਜਵ ਓਹਨਾ
ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਿਤਓਹਾਰ(Festival) ਿਵਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ
ਿਮਿਲਆ ਹੋਵ?
ੇ
ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਿਦਨ ਤ ਮ ਇੰ ਗਲਡ ਦੀ ਇਕ ਸੇਵਾ ਸੰ ਸਥਾ 'ਸੇਵਾ84' ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ
1984 ਦੇ ਇਹਨਾ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਿਮਿਲਆ ਹ ਅਤੇ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਵਖ ਵਖ
ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਤਲਕ ਿਵਹਾਰ, ਮੰ ਗੋਲ ਪੂਰੀ, ਰੋਹਣੀ, ਜਹ ਗੀਰ ਪੂਰੀ ਆਿਦਕ ਿਵਚ
ਘੁਿਮਆ ਅਤੇ ਮ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਟ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਪਰਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ
ਇਲਾਿਕਆਂ ਤੋ ਸੀ ਅਤੇ ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਮਾਣ-ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਿਦਹਾੜੀ

ਦਾਰ ਮਜਦੂਰ ਪਰਵਾਰ ਤ ਸੀ ਿਜਹਨਾ ਦੀ ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨ
ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀ! ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਭ ਲੋ ਕ ਿਜਹੜੇ ਿਦੱਲੀ ਦੀ ਇਹਨਾ
ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਲੋ ਨੀਆਂ ਿਵਚ ਵੱਸ ਗਏ ਸੀ, ਤ ਿਸਰਫ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਿਮਲੀ ਜਮੀਨ
ਕਰਕੇ ! ਇਹਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚੀ ਪਹੁ ੰ ਚ ਵੀ ਨਹ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਵਚ ਵੀ
ਇਹ ਭੂਲੇ ਿਵਸਰੇ ਹੀ ਸੀ ਪਰ 1984 ਦੇ ਇਹਨਾ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦੇ ਇਹ ਮੁਖ ਿ ਕਾਰ
ਬਣੇ! ਇਹਨਾ ਿਵਚ ਵੀ ਿਜਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਨੌਜੁਆਨ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਤ ਬਾਹਰ
ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਓਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਕਾਜ ਭਾਲਣ ਲਈ ਹੀ ਿਨਕਲੇ ਸੀ! ਮ ਨਹ
ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਿਕ ਨ ਲਾਲ ਭਗਤ ਿਜਹੇ ਤਾਨ ਨੂ ੰ ਇਹਨਾ
ਗਰੀਬ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਲਾਚਾਰ ਲੋ ਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਿਮਿਲਆ ਹੋਣਾ? ਕੀ ਿਸਰਫ
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ (ਓਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੇ ਨਵ ਬਣੇ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਅਤੇ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਕਪੂਤ)
ਹੰ ਕਾਰੇ ਰਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨੂ ੰ ਖੁ ਕਰਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋ ਕਂ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ! ਜਹ ਗੀਰ ਪੂਰੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਪੂਰੀ, ਕਿਲਆਣ ਪੂਰੀ, ਮੰ ਗੋਲ ਪੂਰੀ ਅਤੇ
ਿਤਰ੍ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਿਵਚ ਸਭ ਤ ਵਧ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
! ਅੱਜ ਵੀ ਿਦੱਲੀ ਦੀ
ਿਵਧਵਾ ਕਲੋ ਨੀਆਂ ਿਵਚ ਿਜਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾ ਇਲਾਿਕਆਂ ਤੋ ਹੀ ਨ! ਇਹਨਾ
ਿਵਚਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਿਖਆ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਰ ਨਹ ਸੀ! ਹੋਰਨਾ ਇਲਿਕਆਂ ਿਵਚ
ਤੇ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਿਗਆਨਤਾ, ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨਾਲ ਨੜਤਾ
ਅਤੇ ਿਵ ਵਾਸ (Blind faith), ਸਕੂਲੀ ਿਸਖੀਆ ਤ ਵ ਝੇ
(illiterate), ਮੁਖ ਿਸਖ ਪੰ ਥ ਤ ਵਖਰੇਵ , ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਅਤੇ ਿਬਅੰ ਤ
ਗਰੀਬੀ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾ ਿਵਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਕਤਲ
ਦੀ ਵਜਹ ਬਣੇ!
ਇਸ ਤ ਉਪਰੰ ਤ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਜ ਦੁਕੱਲਾ ਿਸਖ ਬੰ ਦਾ ਇਹਨਾ ਗੁ ੰ ਡੇ ਕਾਤਲ
ਨੂ ੰ ਸੜਕ ਤੇ ਜ ਗਲੀਆਂ ਿਵਚ ਲਿਭਆ
, ਇਹਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਤਲ ਦੀ ਭੀੜ ਅਗੇ
ਬੇਬਸ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ੍ਤਾਨ ਦਾ ਿਨ ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ,

ਉਸਨੂ ੰ ਇਹਨਾ ਕਾਤਲ ਨ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
, ਚਾਹੇ ਓਹ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਛੁੱਟੀ
ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਸੇ ਰੇਲ ਸਟੇ ਨ ਤੇ ਜ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਿਵਚ ਇਹਨਾ ਦਾ
ਿ ਕਾਰ ਬਣ ਿਗਆ! ਨਹ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ
ਮਿਹਕਿਮਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾ ਨੂ ੰ ਹੁਲਾਰਾ ਹੁ ੰ ਿਦਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾ ਿਕਰਣ
, ਡਰਪੋਕ ਿਵਚ ਏਨੀ
ਿਹੰ ਮਤ ਨਹ ਸੀ ਿਕ ਿਕਤੇ ਿਸਖ ਦੀ ਿਜਆਦਾ ਿਗਣਤੀ ਨੂ ੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਦਾ
ਜੋਖਮ ਲਦੇ! ਸੜਕ ਤੇ ਿਕਸੇ ਟਰੱਕ ਨੂ ੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸਦੇ ਡਰੈਵਰ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹ ਪਰ ਿਕਸੇ ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਿਸਖ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋ-ਦੋ ਹਥ ਕਰਨ
ਲਈ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਨਾ---ਿਸਰਫ ਮੂਰਖਤਾ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਦਿਰੰ ਿਦਆ ਨ
ਿਸਰਫ ਿਨਹਥੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ - ਦੁਕੱਲੇ ਿਸਖ ਬੰ ਦੇ ਨੂ ੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਰਤ
ਕੀਤੀ! ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹ ਕੀਤੀ ਿਜਸਤੇ ਇਹ ਕ ਗਰਸੀ ਗੁ ੰ ਡੇ
ਫਖਰ ਮਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ!
ਕਿਲਆਣ ਪੂਰੀ ਦੇ ਐਸ ਐਚ ਓ (ਭਾਟੀ) ਜੋ ਿਕ ਿਤਰ੍ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ
ਵੇਹਂਦੇ ਸੀ, ਨ ਪੁਲਸ ਕਾਿਮਆਂ ਨੂ ੰ ਡੀਓਟੀ ਤ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਿਸਖ ਦੇ
ਕਤਲ ਕਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ! ਇਹਨਾ ਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀਪ ਤ
ਵੀ ਤੇਲ ਕੱਡ ਕੇ ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂ ੰ ਜਲਾਓਣ ਵਾਸਤੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
! ਇਸ ਤੇ
ਦੋ ਿਸਖ ਨੂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਹ ਹੋਈ! ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਘੁਮ ਘੁਮ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਥਾਣ ਲੋ ਕ ਿਵਚ ਅਫਵਾਹ ਫਲਾ
ਰਹੇ ਸੀ!
ਪਰ ਿਦੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੀ ਤ ਕਦਰ ਦੇ ਿਗਹ ਮੰ ਤਰਾਲਯ ਹੇਠ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਚਾਰਜ
ਿਗਹ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰ ਿਸਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਿਜੰ ਮੇ ਸੀ, ਤ ਿਗਹ ਮੰ ਤਰੀ ਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਓਹ ਵੀ
ਤ ਰਜੀਵ ਗ ਧੀ ਦੇ ਇ ਾਿਰਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਿਦੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ
ਉਚੇ ਓਹਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨ ਆਪਣੀ ਿਜਮੇਵਾਰੀ ਨਹ ਿਨਭਾਈ ਤ ਦੇ
ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਰਿਖਆ ਦਸਤੇ ਵੀ ਤ ਓਹਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਸੀ, ਓਹ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਤ ਅਧ-ਸੁਰਿਖਆ

ਬਲ ਜ ਫੌਜ਼ ਨੂ ੰ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਲਈ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨ ਇੰ ਜ ਨਹ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਓਹਦੇ ਦੀ ਮਿਰਆਦਾ ਨੂ ੰ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਿਜਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ
ਿਨਰਬਾਹ ਨਹ ਕੀਤਾ!
ਨਰ ਿਸਮਹਾ ਰਾਓ ਦਾ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ ਿਸਧਾ ਹਥ ਭ ਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ
ਓਹਨਾ ਬੇਦੋਿਸਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਭਰਵ ਹੁ ੰ ਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ
ਸੁਰਿਖਆ ਿਵਚ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਦੇ ਦੇ ਿਗਹ ਮੰ ਤਰੀ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋਈਆਂ
ਵੀ ਇਸਦਾ ਆਪਣੀ ਿਜਮੇਵਾਰੀ ਤ ਲ ਭੇ ਹੋਣਾ---ਇਸਨੂ ੰ ਵੀ

ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਰਖਦੀ

ਹੈ! ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸ ਹੋਰ ਿਲਖ ਗੇ!
ਿਦੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਿਕ ਇਸਦੇ ਐਡੀ ਨਲ ਕਿਮ ਨਰ ਗੌਤਮ ਕੌਲ
ਨ ਆਲ ਇੰ ਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰ ਸਟੀਿਟਓਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾ ਭੜਕੇ ਲੋ ਕ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਿਨਆ ਸੀ ਿਕ, "ਅਸ ਇਹਨਾ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ!" ਇੰ ਡੀਅਨ ਐਕਸਪੇਸ 1, ਨਵੰ ਬਰ 1984)! ਅਸਚਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਅਯੋਗ (in -capable) ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂ ੰ ਛੇਤੀ ਹੀ
ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ Additonal Commissioner, Security

ਦੀ

ਿਜਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌ ਪ ਿਦੱਤੀ ਗਈ!
ਿਤਨ ਨਵੰ ਬਰ ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਿਵਪ੍ਖ ਦੇ ਦੋ ਮਬਰ ਨ ਨਰ ਿਸਮਹਾ
ਰਾਓ ਅਤੇ ਿ ਵ ੰ ਕਰ ਨੂ ੰ ਰੇਲ ਰਾਹ ਪੰ ਜਾਬ ਤ ਿਦੱਲੀ ਆ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ
ਿਵਚ ਿਸਖ ਪਿਸੰ ਜਰ ਨੂ ੰ ਸੁਰਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹਾ ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਦੋਨ ਵੱਲ ਹੀ -ਅਣ
ਸੁਿਣਆ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ! ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਜ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਵਾਸਤੇ
ਨਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਿਵਚਾਰੇ ਬੇਦੋਸੇ ਜਾਤਰੁਆਂ ਨੂ ੰ ਇਹਨਾ ਦਿਰੰ ਦੇ ਕਾਿਤਲ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਜਹੜੇ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਰੇਲ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਧੂਹ ਕੇ ਕੱਡਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਓਹਨਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕੇ ਓਹਨਾ ਦੀਆਂ ਿਮਰਤ ਲੋ ਥ ਨੂ ੰ ਓਥੇ ਹੀ ਪਲੇ ਟ
ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੇ ਜ ਰੇਲ ਦੇ ਪਟਿਰਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਿਦੰ ਦੇ ਸਨ! ਓਹਨਾ ਿਵਚ ਕਈਆਂ ਨੂ ੰ ਤੇ

ਿਜ ਿਦਆਂ ਨੂ ੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
! ਅਖਬਾਰ ਿਵਚ ਿਸਰਫ 43
ਬੰ ਿਦਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪੀਆਂ ਸੀ ਜਦਿਕ ਾਮ ਨੂ ੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀ ਵੀ
ਚੈਨਲ ਦੂਰ ਦਰ ਨ ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖਬਰ ਿਵਚ ਇਹਨਾ ਤੇ ਿਕੰ ਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ!
ਸਟੇਟਸਮੈਨ (Statesman) ਨਾਮੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਤਰਕਾਰ ਨ ਓਸੇ ਿਦਨ ਾਮ
ਨੂ 3.30
ੰ
ਵਜੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਸਟੇ ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਪਲੇ ਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦੋ
ਿਸਖ ਦੀਆਂ ਲੋ ਥ ਪਈਆਂ ਸੀ! ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰਿਖਆ ਦਸਤੇ ਤ ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ
ਦਾ ਵਾਪਰਨ ਤ ਬਾਦ ਪੁਜਦੇ ਸੀ ਜ ਚੁਪ ਖਲੋ ਤੇ ਇਹਨਾ ਕਤਲ ਨੂ ੰ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਵਹਦੇ
ਰਹੇ ਸੀ!
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m ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਿਗਆਨੀ ਜੈਲ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵਚ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ
ਕੋਈ ਹ ਨਹ ਸੀ! ਿਦੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਿਮ ਨਰ ਸੁਭਾ ਟੰ ਡਨ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ,
ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਨਹ ਸੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਜਦਿਕ ਓਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰ ਜ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਿਵਚ ਵੀ ਵੇਖੇ
ਗਏ ਸੀ! ਿਗਹ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰ ਿਸਮਹਾ ਰਾਓ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠ ਰਹੇ! ਲੇ ਫ਼ਟੀਨ ਟ
ਗਵਰਨਰ ਗਵਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਿਕ ਸਬ ਕੁਝ ਕੰ ਟੋਲ ਿਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਵੀ ਫੌਜ਼ ਨੂ ੰ
ਬੁਲਾਓਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹ ਿਲਆ! ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਨੂ ੰ ਓਹਨਾ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ.... ਜੇਕਰ
ਫੌਜ਼ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਤਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨ! ਇਕ ਮਿਜਸਟੇਟ ਭੀੜ ਨੂ ੰ
ਕਾਬੂ ਕਰਣ ਲਈ ਤਾ ਤ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਣ (ਜੇਕਰ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤ ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ
ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਇਨ ਕਰਣ ਤ ਮਨਾ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਓਸ ਦੇ ਗਵ ਢ
ਿਵਚ ਹੀ ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ ਫੂਕੇ (ਜਲਾਏ) ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਿਜ ਿਦਆਂ
ਹੀ ਸਾਿੜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ!
ਕ ਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨਤਾ ਿਜਵ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰੋਜ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੇਰ
ਰਾਤ ਤਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟੰ ਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਕੈਰੋਸੀਨ ਅਤੇ ਇਕ ਿਚੱਟੇ ਰੰ ਗ

ਦਾ ਝੱਟ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੋਡਰ (highly inflammable
substance) ਵੰ ਡਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂ ੰ ਿਸਰੇ ਚਾੜਨ ਿਵਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਸੀ
!
ਿਦੱਲੀ ਟਾੰਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ (DTC) ਅਤੇ ਿਦੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਣੀ ਵੀ ਇਸ
ਿਵਚ ਾਿਮਲ ਸੀ!

ਖਾਕੀ ਕਪਿੜਆਂ ਿਵਚ ਭੇੜੀਏ;
ਿਜਹੜੇ ਸਬੂਤ ਿਮਲੇ ਨ ਓਹ ਿਦਲ ਿਵਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨ ਿਕ ਿਦੱਲੀ ਪੁਲਸ
ਨ ਵੀ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂ ਅਖੋ ਓਹਲੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ! ਇਕ ਉਚੇਚੀ ਪਤਰਕਾਰ ਤੁ ਾ
ਿਮੱਤਲ 25 ਸਾਲ ਪਿਹਲ ਹੋਏ ਇਹਨ ਕਤਲ ਦੀ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਿਦਆਂ ਦਸਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਿਕਵ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾ ਕਤਲ ਨੂ ੰ ਅੰ ਜਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
!
ਿਦੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ ਜੋ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਇੰ ਜ ਹੈ; ....'ਓਹ ਵਹਦੇ ਰਹੇ!...ਓਹ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਣ
ਦੀ ਖੁੱਲ ਿਦੰ ਦੇ ਰਹੇ! ਇਹਨਾ ਕਤਲ ਿਵਚ ਕਈ ਪੁਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨ ਖੁਦ ਵੀ ਿਹੱਸਾ
ਿਲਆ! ਓਹਨਾ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਿਵਚ ਓਹਨਾ ਿਸਖ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂ ੰ ਡੀਓਟੀ ਤ ਹਟਾ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਇਹਨਾ ਕਾਤਲ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕਰਣ ਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਰਖਦੇ ਸੀ! ਓਹਨਾ
ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਿਸਖ ਕੋਲ ਓਹਨਾ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਿਜਹਨਾ ਨਾਲ ਓਹ ਆਪਣੀ
ਰਿਖਆ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ! ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨ ਫੇਰ ਓਹਨਾ ਦੀ ਰਿਖਆ ਕੀਤੀ!
ਓਹਨਾ ਨ ਓਹ ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਸੁਨਹੇ ਤੇ ਅਗੇ ਭੇਜੇ ਿਜਹਨਾ ਿਵਚ ਦਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਿਸਖ
ਦੇ ਕੋਲ ਿਕਰਪਾਨ ਸੀ ਪਰ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਸੁਨਹਾ ਨਹ ਭੇਿਜਆ ਿਜਸ ਿਵਚ
ਦਿਸਆ ਹੋਵੇ ਿਕ ਭੀੜ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ
!
ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਓਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਿਦੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਜੋ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨ ਿਸਖ ਕਤਲੇ
ਆਮ 1984 ਿਵਚ ਿਸਖ ਲਈ ਕੀਤਾ! ਿਜਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ, ਓਹਨਾ ਦੀਆਂ
ਿਮਰਤ ਦੇਹ ਤੇ ਸਨ ਪਰ ਓਹਨਾ ਦੀਆਂ ਿਗਣਤੀ ਨੂ ਛੁਪਾਇਆ ਿਗਆ !700 ਿਵਚ
300 ਕੇਸ ਨੂ ੰ ਤੇ ਬੰ ਦ ਹੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਆਰੋਪੀ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ ਲੱਗ

ਸਿਕਆ ! ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂ ੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਕੇਸ ਦਾਿਖਲ ਨਾ ਕਰਣ!
ਸਕਿੜਆ ਕੇਸ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ FIR ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ! ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ
ਅਫਸਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ FIR ਦਰਜ਼ ਕਰਣ ਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ ਗਏ
ਸੀ! ਇਸ ਤ ਵਧ ਵੀ ਦੁਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਫੇਰ ਵੀ ਿਸਖ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੀ FIR
ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ! ਅਖੋ ਵੇਖੀ ਗੱਲ ਦਸਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਨੂ ੰ ਧਮਕਾਇਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਓਹ ਪੁਲਸ ਪਖੀ ਹਲਫਨਾਿਮਆਂ
(Affidavits) ਤੇ ਹੀ ਸਾਇਨ ਕਰਣ! ਗੰ ਭੀਰ (serious) ਅਪਰਾਧ ਨੂ
ਹਲਕੀਆਂ (General category)

ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ! ਸਬੂਤ ਨੂ

ਿਮਟਾਇਆ ਿਗਆ, ਓਹਨਾ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਤ ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜਾਤ ਨੂ
ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ! ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕਰਿਫਓ
ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਜਦਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ ਿਸਖ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਓਹਨਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤ
ਬਾਦ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ !
ਇਹ ਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ , ਇਸ ਤ ਵੀ ਵਧ ਭੈੜਾ ਕੰ ਮ ਹੋਇਆ ਸੀ! ਿਦੱਲੀ ਪੁਲਸ
ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਦਸਦੇ ਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ
ਅਫਸਰ ਨ ਓਹਨਾ ਕ ਗਰਸੀ ਨਤਾਵ (Leaders) ਨੂ ੰ ਨਾਮਜਦ ਨਹ ਸੀ ਕੀਤਾ
ਿਜਹੜੇ ਇਹਨਾ ਕਾਤਲ ਦਸਿਤਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂ ੰ ਭੜਕਾ
ਰਹੇ ਸੀ!
ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਤ ਬਾਦ ਕਈ ਕਿਮ ਨ ਆਏ ਅਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾ ਸਭਨ ਨ
ਪੁਲਸ ਦੀ ਿਮਲੀ ਭਗਤ ਨੂ ੰ ਪੜਤਾਲੀਆ! ਪਿਹਲ 1984 ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ
ਦੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ! ਫੇਰ ਦੂਜਾ --1987 ਿਵਚ! ਇਕ
ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਭਾਰਤੀ ਪ ਾਸਿਨਕ ਸੇਵਾ (IAS) ਦੀ ਇਕ ਅਫਸਰ ਕੁਸੁਮ ਲਤਾ
ਿਮੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ! ਤੀਜਾ 1990 ਿਵਚ, ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ..
ਿਰਟਾਇਰਡ ਜਜ਼ ਜੇ ਡੀ ਜੈਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ(IPS) ਦੇ ਿਰਟਾਇਰਡ
ਅਫਸਰ ਡੀ ਕੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਇਹਨਾ ਦੋਹ ਦੀ ਸ ਝੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ! ਫੇਰ ਚੌਥਾ
2000 ਿਵਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮੀ ਨ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸੁਪੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਿਰਟਾਇਰਡ ਜਜ਼

ਜੀ ਟੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਚ ਬਿਣਆ! ਹਰ ਇਕ ਕਿਮ ਨ ਨ ਹਜ਼ਾਰ
ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਏ ਿਜਹਨਾ ਿਵਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਰੋਲ ਨੂ ੰ ਖੁੱਲ ਕੇ
ਦਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਹਨਾ ਸਭਨ ਨ ਸੁਭਾ ਟੰ ਡਨ ਨੂ ੰ ਹੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਦਿਸਆ ਸੀ
,
ਓਹਨਾ ਦਾ ਿਸਧਾ ਹਥ ਇਹਨਾ ਕਤਲ ਿਵਚ ਦਿਸਆ ਸੀ, ਜਾਿਨ ਕੀ ਓਹਨਾ ਨੂ ਇਹਨਾ
ਕਤਲ ਲਈ ਿਜਮੇਦਾਰ ਗਰਦਾਿਨਆ ਸੀ!
ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਿਜਹੜਾ ਜਗਦੀ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਇਕ ਮੁਖ ਗਵਾਹ ਹੈ,
(ਜਗਦੀ ਟਾਇਟਲਰ ਿਜਸਤੇ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ),
ਹੈ ਨ ਪੁਲਸ
ਕਿਮ ਨਰ ਸੁਭਾ ਟੰ ਡਨ ਨੂ ੰ ਮਦਦ ਲਈ ਆਿਖਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਸ ਸੁਭਾ ਟੰ ਡਨ ਨ ਉਸ
ਨੂ ੰ ਕੀ ਜੁਆਬ ਿਦੱਤਾ
, ਇਸਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸ ਓਹਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੇ ਕਤਲ
ਹੋ ਗਏ, ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸ ਮਾਰੇ ਜ ਦੇ! ਅਸਲ ਿਵਚ ਏਸ ਸੁਅਰ
ਟੰ ਡਨ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕਰਣ ਿਵਚ ਹਥ ਸੀ
!
ਇਕ ਸਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬਨ ਚੌਥਾ ਿਹੱਸਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼
ਹੀ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਇਹਨਾ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋ ੀ ਹੀ
ਮਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ !ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਮ ਨ ਨ 147 ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦਾ
ਿਕਰਦਾਰ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਿਵਚ ਹਥ ਹੋਣਾ ਦਿਸਆ ਹੈ! ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂ ੰ
ਸਜ਼ਾ ਨਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ! ਸੰ ਨ 2005 ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਿਵਚ 42 ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਜ ਤੇ
ਿਰਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸੀ ਜ ਓਹ ਮਰ ਚੁਕੇ ਸੀ! ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ

ਤੇ

ਿਦੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ ਕੀਤੀ!
ਬਥੇਰੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਿਜਹਨਾ ਦੀ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ ਓਹਨਾ ਦੇ ਹਥ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਿਵਚ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ, ਨੂ ੰ ਫੇਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
! ਕਈ ਹੋਰਨ ਨੂ ੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਬਖ ਿਦਆਂ
ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ! ਕਦਰੀ ਿਗਹ ਮਨਤਾਲ ਨ ਇੰ ਜ ਦੇ ਪੰ ਜ
ਅਫਸਰ ਨੂ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ! ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰ ਜ ਦੇ ਸੁਚਾਰੁ ਪਬੰ ਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ
ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਿਜਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਓਹਨਾ ਨੂ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਡਰ ਦੇ,
ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਘੁਮਣ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਿਦੱਤੀ

ਗਈ!
ਐਸ ਐਚ ਓ ੂਰ ਵੀਰ ਿਸੰ ਘ ਿਤਆਗੀ ਿਜਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣੇ ਿਵਚ
ਤਨਾਤ ਸੀ, ਦੀ ਉਸਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਚ 500 ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
!
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇਕ ਿਹੱਸੇ ਿਵਚ ਇਹਨਾ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਿਵਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਇਹ ਸਭ ਤ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਸੀ! ਕੁਸੁਮ ਲਤਾ ਿਮੱਤਲ ਨ ਆਪਣੀ ਜ ਚ ਿਵਚ ਿਤਆਗੀ
ਬਾਬਤ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ .....ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ (ਨਰ ਸੰ ਹਾਰ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂ ੰ
'ਅਪਰਾਿਧਕ ਦੂ -ਚਿਰਤਰ ਿਵਅਕਤੀ' ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ ਿਕ, 'ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਰ੍ਮਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਿਜੰ ਦਾ ਿਮਸਾਲ ਹੈ!'
ਿਫਰ ਵੀ ਿਤਆਗੀ ਨੂ ੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਿਵਚ ਤਰੱਕੀ ਿਮਲਦੀ ਹੀ ਰਹੀ
! ਕੁਸੁਮ
ਲਤਾ ਿਮੱਤਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਿਲਖਦੀ ਹੈ ਿਕ, ' ਅਖ ਵੇਖੇ ਗਵਾਹ ਤੇ
ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਪੱਖ ਿਵਚ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਸੰ ਕੇਤ ਿਦੰ ਦੇ ਨ ਿਕ
ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਮੁਮਿਕਨ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਇੰ ਨੀ ਿਹੰ ਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਓਹ
ਆ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ! ਓਹਨਾ ਦਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ
ਬੜਾ ਹੀ ਅਸਚਰਜ ਭਿਰਆ ਹੈ ਿਕ ....ਿਤਆਗੀ ਨੂ ੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਬੜੇ
ਸਨਮਾਿਨਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਰਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਿਕ ਪੁਲਸ, ਕਦਰੀ ਿਗਹ
ਮਨਤਾਲ ਿਵਚ ਉਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਚਾਰਜ ੀਟ ਦਾਿਖਲ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਓਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂ ੰ
ਹਾਿਸਲ ਕਰਣ ਿਵਚ ਕਾਿਮਆਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕਨੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੱਤ ਲੋ ੜ ਦਾ ਸੀ! ਓਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ ਹੋਈ! 2005 ਿਵਚ ਤ ਓਸਨੂ ੰ ਅਿਸਸ੍ਟੇ ਟ ਪੁਿਲਸ
ਕਿਮ ਨਰ (ACP) ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ!
ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਡੀ ਸੀ ਪੀ (ਪੁਰਬ) ਿਤਆਗੀ ਤ ਉਪਰਲੇ ਓਹਦੇ ਤੇ ਤਨਾਤ ਸੀ! ਸੇਵਾ
ਦਾਸ ਦਾ ਚਿਲਤ ਿਕਸੇ ਪੁਲਸ ਸੰ ਗਠਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਹੈ! ਉਸਨੂ ੰ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਿਜਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰ ਮ ਨਹ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿਹਦਾ, ਓਹ ਿਵ ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਿਬਲ
ਨਹ ਹੈ! ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਨ ਿਸਖ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂ ੰ ਡੀਓਟੀ ਤ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਜਹੜੇ
ਦੰ ਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਿਤਲ ਦੇ ਦਸਿਤਆਂ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਿਵਚ ਸਮਰਥ ਸੀ ! ਓਹਨਾ ਦੇ

ਹੇਠ ਕੰ ਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਸ ਐਚ ਓ ਅਫਸਰ ਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ
ਿਸਖ ਕੋਲ ਹਿਥਆਰ ਰਖਵਾ ਲਏ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹਨ ਨੂ ੰ ਿਨਹਥੀਆਂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਜਸ
ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਓਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਰਿਖਆ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ! ਹਿਥਆਰ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਤ ਬਾਦ ਓਹਨਾ ਿਸਖ ਦੀ ਰਿਖਆ ਲਈ ਕੋਈ
ਪੁਖਤਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਪੁਲਸ ਵੱਲ ਨਹ ਸੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ! ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਨੂ ੰ ਹੁਕਮ ਿਸਧੇ ਹੀ
ਪੁਲਸ ਕਿਮ ਨਰ ਸੁਭਾ ਟੰ ਡਨ ਤ ਿਮਲਦੇ ਸੀ!
ਕ ਗਰਸ ਦੀ ਿਹ ਤੇ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਓਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਿਮ ਨਰ ਸੁਭਾ ਟੰ ਡਨ ਨ
ਇਸ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਨੂ ੰ ਅੰ ਜਾਮ ਿਦੱਤਾ
, ਿਸਰੇ ਚਾਿੜਆ !

ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਿਮ ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਭਾ ਟੰ ਡਨ ਦੇ ਿਬਆਨ
ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ;
ਉਸਨ ਅਗੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਓਥੇ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਲੇ ਫਟੀਨ ਟ ਗਵਰਨਰ, ਉਸਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਤੇ
ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜਾਮਵਾਲ (ਿਦੱਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਆਿਫਸਰ ਕਮ ਿਡੰ ਗ) ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਮੀਿਟੰ ਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੁਪਿਹਰ ਤ ਬਾਦ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜਾਮਵਾਲ
ਨ ਉਸਨੂ ੰ ਦਿਸਆ ਿਕ ਓਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ਼ ਦੀ ਏਨੀਆਂ ਯੂਿਨਟ ਨਹ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹ
ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਿਸਰਫ ਦੋ ਿਜਿਲਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਫੌਜ਼ ਦੀ ਤ੍ਨਾਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਦੱਲੀ
ਕੈ ਟ ਿਵਚ ਆਰਮੀ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ! ਓਸਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਜਾਮਵਾਲ
ਕਦਰੀ ਿਦੱਲੀ ਅਤੇ ਦਖਣੀ ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਫੌਜ਼ ਦੀ ਟੁਕਿੜਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੰ ਨ ਗਏ !
ਉਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰ ਜ ਸਾਿਹਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸਆ
ਿਕ ਓਹ ਵੀ ਓਥੇ ਿਗਆ ਸੀ ! ਓਸਨ ਅੱਗੇ ਦਿਸਆ ਿਕ ਜਦ ਓਹ ਗੁਰੁਦੁਆਰੇ ਪੁੱਜਾ ਸੀ
ਤ ਅੰ ਦਰ ਕਮਪ੍ਲੈਕ੍ਸ ਿਵਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਸਨ! ਤ ਓਹ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ (Complex) ਿਵਚ ਵੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨ ਇਕ ਨਤਾ ਨੂ ੰ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਓਹ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਅੱਗ ਲਾਓਣ ਤ ਰੋ!ਕਓਸਨ
ੇ
ਇਹ ਵੀ ਦਿਸਆ ਿਕ ਓਹ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਤਨ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨੂ (ਿਜਹੜੇ
ੰ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਿਜਮ ਸਨ) ਅਤੇ ਓਹਨ

ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂ ੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿਖਅਤ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ
! ਇਸਨ ਭੀੜ
ਤੇ ਚੰ ਗਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਕੁਝ ਸਾਹ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਓਹਨਾ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨੂ ੰ
ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ ਸੀ ਪੁੱਜਾ! ਓਸਨ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਓਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ
ਅਤੇ ਦਿਸਆ ਿਕ ਕਮਲ ਨਾਥ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਓਥ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸੀ
! ਓਸਨ ਇਹ
ਵੀ ਦਿਸਆ ਿਕ ਓਸ ਵੇਲੇ ਓਥੇ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਿਮ ਨਰ ਵੀ ਆ ਪੁੱਜੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਓਹਨ ਓਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਨੂ ੰ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਖਣ ਲਈ ਵੀ ਿਕਹਾ
! ਉਸਨ
ਹੋਰ ਕਈ ਮੀਿਟੰ ਗ ਬਾਬਤ ਵੀ ਦਿਸਆ ਜੋ ਿਕ ਲੇ ਫ਼ਟੀਨ ਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਿਗਹ
ਮੰ ਤਰੀ ਿਵਚਕਾਰ ਪਿਹਲੀ ਨਵੰ ਬਰ ਨੂ ੰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ
!
ਉਸਨੂ ੰ ਿਤਰ੍ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਿਵਚ ਹੋਏ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਾਮ ਨੂ ੰ ਛੇ
ਵਜੇ ਿਮਲੀ ਸੀ ਤ ਉਸਨ ਿਦੱਲੀ ਤੇ ਏਡੀ ਨਲ ਪੁਲਸ ਕਿਮ ਨਰ ਿਦੱਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂ ੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਖੁਦ ਓਥੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਿਜਬ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ! ਉਸਨ ਅੱਗੇ
ਇਹ ਵੀ ਦਿਸਆ ਿਕ ਓਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੂ ੰ ਿਸਖ ਦੇ ਬਚਾਓਣ ਿਵਚ
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਿਗਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪੁਲਸ
ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤ ਸਸਪੇ ਡ ਵੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ!(ਜਦਿਕ ਤੁਸ ਉਸਨੂ ੰ ਖੁਲੇ ਆਮ
ਘੁਮਿਦਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ) ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਖੁਦ ਨੂ ੰ ਵੀ ਿਤਰ੍ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਾ ਿਪਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਿਸਖ ਦੀ ਰਿਖਆ ਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰਿਖਆ ਪਬੰ ਧ ਪੁਖਤਾ
ਕਰਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ ਸੀ! ਉਸਨ ਅੱਗ ਦਿਸਆ ਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਚਾਰ
ਨਵੰ ਬਰ ਤ ਬਾਦ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ! ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਉਸਨੂ ੰ ਕਦਰੀ ਿਗਹ
ਮੰ ਤਰੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤ ਪਿਹਲੀ ਨਵੰ ਬਰ ਦੀ ਾਮ ਤੱਕ
ਿਮਲੇ ਸੀ ! ਓਹਨਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਫਸੀਲ (details) ਨਹ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ! ਕੀ
ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਿਮ ਨ ਘਾਹ ਖੋਦ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਓਸ ਕੋਲ ਪੁਛਣ ਵਾਲੇ ਪ ਨ
ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਨਹ ਸੀ? ਿਸਰਫ ਇਹਨਾ ਜ਼ਿਲਮ , ਗੁਿਨਹਗਾਰ ਨੂ ੰ ਬਚਾਓਣ ਦੀਆਂ
ਚਾਲ ਹੀ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ!

ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤ ਬਾਹਰ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਲੇ ਫ਼ਟੀਨਟ ਗਵਰਨਰ ਨ
ਕਦਰੀ ਿਗਹ ਮਨਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂ ੰ ਮੰ ਨਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤ ਓਹਨਾ
ਤੇ ਿਗਹ ਮਨ੍ਤਾਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅਨੁ ਾਸਿਨਕ (Disciplinary) ਕਾਰਵਾਈ
ਿਕ

ਨਹ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਦਿਕ ਅਗਲੇ ਹੀ ਿਦਨ 4 ਨਵੰ ਬਰ ਨੂ ੰ ਓਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ

ਗਏ ਸੀ, ਓਹਨਾ ਦੀ ਥ ਹੁਣ ਹੋਮ ਸਕੱਤਰ ਐਮ ਐਮ ਕੇ ਵਲੀ ਨੂ ੰ ਇਹ ਓਹਦਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ ! ਤਿਹਲਕਾ ਦੇ ਮ ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨ ਲੇ ਫ਼ਟੀਨ ਟ
ਗਵਰਨਰ ਗਵਾਈ ਦਾ ਇੰ ਟਰਿਵਓ ਿਲਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਅਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ ਦੇ
ਪੜਨ ਲਈ ਹੇਠ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹ ;

ਤਿਹਲਕਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਿਸੰ ਘ ਵੱਲ ਗਵਈ ਦਾ
ਿਲਆ ਿਗਆ ਇੰ ਟਰਿਵਓ ; ਨਵੰ ਬਰ 1984 ਦੇ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ
ਪਦਮਾਕਰ ਗਵਈ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਲੇ ਫ਼ਟੀਨ ਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ! ਓਹਨਾ ਦੇ ਓਸ ਇੰ ਟਰਿਵਓ
ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਓਹਨਾ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂ 2005
ੰ
ਿਵਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ!
ਕੀ ਤੁਸ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨੂ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂ ੰ ਮੱਦੇ ਨਜਰ
ਰਖਿਦਆਂ ਫੌਜ਼ ਲਾਓਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ?
ਹ ! ਮ ਿਦੱਤੀ ਸੀ! ਪਰ ਮ ਓਹਨਾ ਕੋਲ ਿਕ

ਜ ਦਾ --- ਕੀ ਿਸਰਫ ਆਪਣਾ

ਅਸਰ ਪਾਓਣ ਲਈ ? ਇਸ ਤ ਬਾਦ ਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਸਰਫ ਇਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਸੀ

ਿਕ ਿਗਹ ਮਨ੍ਤਾਲ ਨੂ ੰ ਿਸਫਾਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਿਕ ਿਕ ਪੁਲਸ ਤੇ ਿਸਰਫ ਓਹਨਾ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ!
ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨ ਕੀ ਜੁਆਬ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸ ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ
ਫੌਜ਼ ਲਾਓਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ?
ਹੁਣ ਮ ਤੁਹਾਨੂ ੰ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬਾਬਤ ਕੀ ਦੱਸ? ਜਗਦੀ
ਟਾਇਟਲਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾਸ ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਓਥੇ ਬੈਠ ਹੋਏ ਸੀ !ਓਸਨ (ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ
ਨ) ਮੈਨੂ ਜੁਆਬ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਫੌਜ਼ ਨੂ ਬੁਲਾਓਣ ਿਵਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ! ਮ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਸ ਤੇ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸ ਸੋਗ ਿਵਚ
ਹੋ, ਪਰ ਮ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਇਸਦੇ ਿਰਜਲਟ ਕੀ ਿਨਕਲਣਗੇ?
ਤ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਇਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ
ਸੀ?
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰ ਦੇ ਜਗਦੀ ਟਾਇਟਲਰ, ਾਸਤਰੀ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸੀ! ਇਹਨਾ ਨ
ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਓਣ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਦੇ ਕੰ ਨ ਭਰ ਿਦੱਤੇ ਸੀ!
ਲੇ ਫ਼ਟੀਨ ਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ? ਟਾਇਟਲਰ ਨੂ ੰ ਇਹ ਬਰਦਾ ਤ
ਨਹ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਦਿਲਤ ਿਦੱਲੀ ਦਾ ਲੇ ਫ਼ਟੀਨ ਟ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ! ਉਸਨ ਇਹ ਵੀ
ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ, ਗਵਾਈ ਓਹਨਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ!
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸ ਿਕਸ ਨੂ ੰ ਿਜਮੇਵਾਰ ਮੰ ਨਦੇ ?
ਹੋ
ਖੁੱਲੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ ਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਹ, ਿਗਹ
ਮੰ ਤਰੀ ਇਕ ਚੂਹੇ ਵ ਗੂ ਛੁਪੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਲੋ ਕੀ ਫੰ ਸ ਗਏ ਨ, ਤੁਸ
ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨ ਪਰ ਇਸਤੋ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹ ! ਇਹ ਕੀ
ਦਸਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਨ? ਇਹ ਸਬ ਚੋਰ ਲੋ ਕ, ਕਿਹੰ ਦੇ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ (ਿਜਮੇਵਾਰੀ)
ਇਸੇ (ਗਵਈ) ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਭੰ ਨ ਿਦਓ!
ਤੇ ਕੀ ਨਰ ਿਸਮਹਾ ਰਾਓ ਇਕ ਚੂਹੇ ਵ ਗੂ ਛੁਿਪਆ ਿਰਹਾ ?
ਹ ! ਡਰ ਕਰਕੇ ! ਓਹ ਇਕ ਚੂਹੇ ਵ ਗੂ ਛੁਿਪਆ ਿਰਹਾ! (ਓਹ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਅਤੇ
ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ - ਦੋਹ ਦਾ ਹੀ ਿਵ ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਬਾਦ ਿਵਚ ਇਸ ਦੇ ਦਾ

ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਵੀ ਬਿਣਆ)
ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹੈ?
ਜਾਮਵਾਲ! ਉਸਨ ਪੁਲਸ ਕਿਮ ਨਰ (ਐਸ ਸੀ ਟੰ ਡਨ) ਨੂ ੰ ਿਮਲਣ ਤ ਮਨਾ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ! ਓਹ ਮੈਨੂ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮ ਉਸਨੂ ੰ ਿਕਹਾ ਕੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਫਾਲਤੂ ਿਵਚ ਵੇਲਾ ਨਾ ਗੁਆਓ! ਇਹਨ ਦੋਹ ਨੂ ੰ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
! ਮ ਟੰ ਡਨ ਨੂ ੰ
ਫੌਜ਼ ਲਾਓਣ ਦੀ ਬਾਬਤ ਪੁਿਛਆ ਸੀ! ਮ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੈਦਯਾ ਨੂ ੰ
ਫੌਜ਼ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਿ ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤ ਉਸਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂ ਹਲਿਕਆਂ ਲਦੇ
ਜੁਆਬ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਸਬ ਕਰਣ ਿਵਚ ਟਾਈਮ ਲਗਦਾ ਹੈ! (ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ
ਜਾਮਵਾਲ ਓਸ ਵੇਲੇ ਿਦੱਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਮ ਿਡੰ ਗ ਅਫਸਰ ਸੀ)!
ਤੁਸ ਪਿਹਲ ਇਕ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦਾ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ?
ਇਹ ਮੀਿਟੰ ਗ ਡਾਕਟਰ ਪੀ ਸੀ ਅਲੇ ਗਜੇ ਡਰ (ਪਧਾਨ ਸਕੱਤਰ) ਨ ਸੱਦੀ ਸੀ!

ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵੇਲਾ ਇਸ ਿਵਚ ਅਜਾਈ ਂ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ! ਇਸ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵਚ
ਵੀ ਮ ਫੌਜ਼ ਨੂ ਸੱਦਣ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ! ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਸੀ!
ਪਰ ਅਲੇ ਗਜੇ ਡਰ ਨ ਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਹੋਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ?
ਹ ! ਮੈਨੂ ਪਤਾ ਹੈ! ਪਰ ਓਸਨ ਇਸ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ! ਿਗਹ
ਮੰ ਤਰੀ ਵੀ ਓਥੇ ਹਾਜਰ ਸੀ! ਇਥੇ ਮੈਨੂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ! ਬਦਲੇ
ਿਵਚ, ਮੈਨੂ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਓਹਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇ ਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ !
ਮ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਲੇ ਫ਼ਟੀਨ ਟ
ਗਵਰਨਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨਹ ਜ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਇਸ੍ਤੀਫਾ ਜਰੂਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਬੜੀ
ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ! ਅਲੇ ਗਜੇ ਡਰ ਓਥੇ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ! ਿਸਰਫ ਖਤ ਹੀ ਿਲਖ
ਿਰਹਾ ਸੀ! ਮ ਕੱਲਾ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ!
ਤੁਸ ਿਗਹ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰ ਿਸਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ
ਦਾ ਇਸ ਸਭ ਿਵਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ?
ਓਹਨਾ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂ ੰ ਇਹ ਦਿਸਆ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨ ਪਰ
,

ਲੇ ਫ਼ਟੀਨ ਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂ ੰ ਹਾਲਾਤ ਨੂ ੰ ਸ ਭਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ! ਸੀ
ਕੀ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ?
ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਦੇ ਸਲਾਹ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਭ ਿਵਚ ਬੜਾ ਅਿਹਮ ਰੋਲ ਸੀ,

ਓਹਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾ ਅਜਾਈ ਂ ਹੀ ਗੁਆ ਿਦੱਤਾ!
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ਲੇ ਫ਼ਟੀਨ ਟ ਗਵਰਨਰ ਪਦ੍ਮਾਕਰ ਗਵਾਈ ਦੇ ਇਸ ਿਬਆਨ ( ਖੁਲਾਿਸਆਂ) ਤ
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ, ਜਨਰਲ ਏ ਐਸ ਵੈਦਯਾ, ਪੀ ਸੀ
ਅਲੇ ਗਜੇ ਡਰ, ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਗਹ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰ ਿਸਮਹਾ
ਰਾਓ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦਾ ਮਨ੍ਤਾਲ -- ਜਾਨੀ ਿਕ ਨ ਿਸਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
(ਕ ਗਰਸ) ਹੀ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਲਈ ਦੋ ੀ( ਗੁਿਨਹਗਾਰ) ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ ਾਸਿਨਕ (administrative) ਮਿਹਕਮਾ ਵੀ
ਿਨੱਕੰ ਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਕ ਗਰਸੀ ਨਤਾਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋੱਡੇ ਟੇਕ
(surrendered) ਚੁੱਕਾ ਸੀ!, ਪ ਾਸਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਸਮਾ ਗੁਆਇਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂ ੰ ਿਵਗੜਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
, ਉਸਨੂ ੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਿ

ਨਾ

ਕੀਤੀ ਗਈ! ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਬੇਰਿਹਮ ਕਾਿਤਲ ਦੇ ਦਸਿਤਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
! ਓਹ
ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਪ ਾਸਿਨਕ
ਅਿਧਕਾਰੀ (administrative officers) ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਡੂ ੰ ਘੀ ਨ ਦਰੇ
ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ! ਨੀਰੋ ਬੰ ਸਰੀ ਵਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਰੋਮ ਜਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਥੇ ਿਦੱਲੀ ਿਸਰਫ
ਜਲ ਹੀ ਨਹ ਸੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੈਮੂਰ ਲੰਗ ਤ ਬਾਦ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਇਹ
ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੀਣ ਨੂ ੰ ਮਜਬੂਰ ਸੀ
, ਿਦੱਲੀ ਨੂ ੰ ਤੈਮੂਰ ਲੰਗ ਜ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਿਵਚ
ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ ਸੀ ਿਦਸ ਿਰਹਾ! ਬਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਡੁੱਿਲਆ ਿਪਆ ਸੀ!
ਬੇਦੋਿਸਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੁ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹ ਸੀ!
ਿਕਸੇ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ ਿਕਹੜੇ ਪਰਵਾਰ ਮਾਤਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ,

ਉਸਨੂ ੰ ਕੀ
? ... ਓਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਿਨਆ ਿਵਚ ਮਸਤ ਸੀ ... ਮਾਤਾ ਤੇ ਗਈ ਪਰ
ਿਵਰਾਸਤ (will) ਿਵਚ ਉਸਨੂ ੰ ਰਾਜ ਵੀ ਤ ਿਮਲ ਹੀ ਿਗਆ ਸੀ
! ਸੋਗ ਤੇ ਿਸਰਫ
ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ!
ਨਰ ਿਸਮਹਾ ਰਾਓ ਨ ਫੌਜ਼ ਨਹ ਸੀ ਸੱਦੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਿਨਆ ਨੂ ਿਵਖਾਓਣ ਲਈ
ਮੇਰਠ ਤ ਫੌਜ਼ ਸੱਦੀ ਗਈ ਜੋ ਿਕ ਿਦੱਲੀ ਤ ਿਸਰਫ 65 ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਿਵਚ ਮਸ ਇਕ ਘੰ ਟਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਫੌਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਟੁਕੜੀ ਨੂ ੰ
ਗਿਜਆਬਾਦ ਹੀ ਰੋਕ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਟੁਕੜੀ ਿਵਚ ਿਸਖ ਿਸਪਾਹੀ ਵੀ
ਸਨ! ਓਧਰ ਅਖਬਾਰ ਿਵਚ ਖਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀ ਵੀ ਦੂਰ
ਦਰ ਨ ਤੇ ਝੱਟ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਅਤੇ
ਕਰਿਫਓ ਲਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੌਜੀ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹ ਸੀ
ਿਕ ਓਹਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹ ? ਪੁਲਸ ਨ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਸਿਹਯੋਗ ਨਹ
ਸੀ ਿਦੱਤਾ! ਫੌਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ ਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹ ਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ!
ਕਰਿਫਓ ਲਾਓਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਿਫਓ ਿਲਆ ਨਹ ਸੀ! ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਿਮ ਨਰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ
(ਪੁਲਸ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ) ਿਵਚ ਸੀ, ਫੌਜ਼ ਦੇ ਿਦੱਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਮ ਡਰ ਿਦੱਲੀ ਕੈ ਟ ਦੇ
ਧੌਲਾ ਕੁਆਂ ਿਵਚ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇ ਫ਼ਟੀਨ ਟ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਨਵਾਸ ਿਵਖੇ ! ਪੁਲਸ
ਦੇ ਜਵਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਸਿਹਯੋਗ ਨਹ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜਦਿਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲ ਇਹਨਾ
ਫੌਜੀਆਂ ਨੂ ੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰ ਵੀ ਿਮਲੀਆਂ ਸੀ
! ਫੌਜੀਆਂ ਨੂ ੰ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਵਖ
ਵਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕ ੇ (1974 ਦੇ) ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਿਜਹਨਾ ਿਵਚ ਕਈ ਨਵ
ਵੱਸੀਆਂ ਕਲੋ ਨੀਆਂ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹ ਸੀ ਿਜਥੇ ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ
ਸੀ! ਫੌਜ ਨੂ ੰ ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਿਵਚ ਿਲਆਓਣ ਲਈ ਨਹ ਪਰ3000 ਫੌਜੀ
ਜੁਆਨ ਨੂ ੰ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੀ ਿਚਤਾ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤ ਆਓਣ ਵਾਲੇ
ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਮਿਹਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਵਾਸਤੇ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਸੀ! ਇੰ ਦਰਾ ਦੀ ਿਚਤਾ
ਨੂ ੰ ਅਗਨ ਭਟ ਕਰਣ ਤ ਬਾਦ ਹੀ ਇਹਨ ਫੌਜੀ ਜੁਆਨ ਨੂ ੰ ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ
ਕਰਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ! ਇਹ ਫੌਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਿਦ ਾ ਹੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂ

ਪੁਲਸ ਨ ਕੋਈ ਸਿਹਯੋਗ ਨਹ ਸੀ ਿਦੱਤਾ! ਇਹਨਾ ਜੁਆਨ ਨੂ ਤ ਓਥੇ ਪੁਚਾਇਆ
ਜ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਪਿਹਲ ਓਥ ਕੱਟ-ਵਢ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਸੀ ਜ ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ
ਵਾਪਰਨ ਤ ਬਾਦ ਹੀ ਿਲਜਾਇਆ ਜ ਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂ ੰ ਕਾਬੂ
ਨਹ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ! ਇੰ ਜ ਫੌਜ਼ ਨੂ ੰ ਵੀ ਕ ਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨ ਜਾਣ
-ਬੁਝ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ
ਿਦਤਾ ਸੀ!
ਇੰ ਜ ਭਾਰਤੀ ਪ ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਲੰਗ ਮਾਰਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸੇ ਿਸਖ ਹੁ ੰ ਦੇ ਰਹੇ,
ਫੌਜ਼ ਨੂ ੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸੁਿਪਨਟੇ ਡੇ ਟ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ(ਿਜਲਾ
ਅਿਧਕਾਰੀ) - ਇਹਨਾ ਦੋਹ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੇਦੋਸੇ ਿਸਖ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਿਗਆਂ ਬਚਾਓਣ ਲਈ ਨਹ ਕੀਤਾ,
ਿਜਸ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਤ ਵਧ ਬੇਦੋਸੇ ਿਸਖ ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਹੀ ਕਤਲ
ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ! ਸਰਕਾਰੀ ਿਰਕਾਰਡ ਤੇ ਿਸਰਫ 2733 ਮੌਤ ਹੀ ਦਸਦੇ ਨ ਪਰ ਜੋ
ਿਰਪੋਰਟ ਦਰਜ਼ ਹੀ ਨਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ ਿਜਹੜੇ ਪਰਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੀ
ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਜ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਅਧ ਬੰ ਦਾ ਬਿਚਆ ਵੀ
ਹੋਣਾ ਤ ਓਹ ਵੀ ਿਦੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਹੋਣਾ --- ਓਹਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਿਰਕਾਰਡ
ਨਹ ਹੈ! ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰ ਤਰੀ
ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਨ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜ ਚ ਫੇਰ ਤ ੁਰੂ ਕਰਵਾਓਣ ਿਵਚ ਆਪਣਾ
ਅਿਹਮ ਿਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸੱਚ ਿਨਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ !
ਜਦ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ ਤ ਇਹਨਾ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
6700 ਤ ਿਕਧਰੇ ਵਧ ਸੀ! ਪਰ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾ
ਹ੍ਲ੍ਫ੍ਨਾਿਮਆਂ ਿਵਚ ਿਜਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਤਾਵ (leaders)
ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਵ ਦੇ ਵੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਸਨ, ਿਜਹਨਾ ਨੂ ੰ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ ਬੇਦਾਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਨਤਾ ਵੀ ਨਹ ਹਨ!
ਪਿਹਲੀ ਨਵੰ ਬਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਫੌਜ਼ ਨੂ ੰ ਨਹ ਸੀ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਜਦਿਕ ਿਦੱਲੀ
ਦੇ ਕੁਝ ਿਸਰ ਕੱਡ ਉਘੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਨਾਗਿਰਕ ਅਤੇ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ

ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਜਾ ਕੇ ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਿਗਆਨੀ ਜੈਲ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ੰ ਵੀ ਿਮਲੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਫੌਜ਼ ਸੱਦਣ ਅਤੇ

ਤੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਣ ਦੀ ਅਰਜੋਈ ਵੀ ਓਹਨਾ ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ,

ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਇਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਫੌਜ਼ ਸੱਦਣ ਤੇ ਿਵਚਾਰ
ਵਟ ਦਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨ ਪਰ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਿਦਲ ਕਨਾਟ ਪ੍ਲੇਸ ਿਵਚ ਿਸਖ ਦੀਆਂ
ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਕੰ ਮਾ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਟਰ (business establishments)
ਨੂ ੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਿਰਹਾ
, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧ-ਸੈਿਨਕ
ਸੁਰਿਖਆ ਦਸਤੇ ਤਮਾ ਾ ਵਹਦੇ ਰਹੇ ! ਇੰ ਜ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ ਇਹਨਾ ਸੁਰਿਖਆ
ਦਸਿਤਆਂ ਨੂ ੰ ਲਕਵਾ(Paralysis)ਮਾਰ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੁਪ
ਖਲੋ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਲਾਓੰਦੇ ਹਜੂਮ ਨੂ ੰ ਤਕਦੇ ਰਹੇ
! ਿਸਰਫ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਨ ਹੀ
ਪਿਹਲੀ ਨਵੰ ਬਰ ਨੂ ੰ ਹੀ ਫੌਜ਼ ਮੰ ਗ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਫੌਜ਼ ਦੀ ਟੁਕਿੜਆਂ ਿਤਨ
ਨਵੰ ਬਰ ਨੂ ੰ ਹੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪੁੱਜੀਆਂ! ਿਕ ? ਕੀ ਪਿਹਲੀ ਨਵੰ ਬਰ ਤ ਿਤਨ ਨਵੰ ਬਰ
ਤੱਕ ਮੇਰਠ ਜ ਆਗਰਾ ਤ ਫੌਜ਼ ਨੂ ੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪੁੱਜਣ ਿਵਚ ਏਨਾ ਸਮਾ ਲਗਦਾ ?
ਹੈ
ਜ ਪ ਾਸਨ ਵੱਲ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ
ਸਾਿਜ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ! ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਦੰ ਗਾਈ ਅਨਸਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹ ਸੀ! ਇਹਨਾ
ਅਨਸਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਪਿਹਲੀ ਨਵੰ ਬਰ ਤ ਿਤਨ ਨਵੰ ਬਰ ਤੱਕ ਦੁਗਨਾ
ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਚੁਿਕਆ ਸੀ! ਿਤਰਲੋ ਕ ਪੂਰੀ ਿਵਚ ਿਤਨ ਨਵੰ ਬਰ ਨੂ ੰ ਫੌਜ਼ ਤ ਭੇਜੀ ਗਈ
ਪਰ ਿਸਰਫ ਗ ਤ (Patrolling) ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾ ਭੜਕੇ ਦੰ ਿਗਆਂ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ
ਵਾਸਤੇ ਜ ਓਹਨਾ ਤੇ ਿਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹ ?
ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ ਕ ਗਰਸੀ ਨਤਾਵ ਵੱਲ ਦੰ ਗਾਇਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂ ੰ
ਭੜਕਾਓਣ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲ੍ਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ! ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ
ਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਤੱਕ ਨ ਇਹਨਾ ਕ ਗਰਸੀ ਨਤਾਵ ਦੇ
ਰੋਲ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂ ੰ ਹੀ ਮੁਖ ਗੁਨਿਹਗਾਰ ਮਿਨਆ ਹੈ! ਇਹਨਾ
ਿਵਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਦਨਾਮ ਿਜਵ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀ ਟਾਇਟਲਰ, ਹਰੀ ਿਕ ਨ
ਲਾਲ ਭਗਤ, ਧਰਮ ਦਾਸ ਾਸਤਰੀ, ਲਿਲਤ ਮਾਕਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਵਗੈਰਾ ਨ

ਪਰ ਇਹਨਾ ਤ ਛੋਟੇ ਕਦ ਦੇ ਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਵ ਦੀ ਿਲਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐਲ ਅਤੇ ਪੀ ਯੂ ਡੀ ਐਫ ਨ ਿਤਆਰ
ਕਰਕੇ ਛਪਵਾਇਆ ਸੀ ! ਇਹਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾ ਨੂ ੰ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦੇ ਸਮੇ
ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਖ ਵੇਖੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ
ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ! ਓਹਨਾ ਵੱਲ ਿਤਆਰ ਇਹਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਨੂ ੰ ਇਕ ਿਕਤਾਬ
, "ਦੋ ੀ ਕੌਣ'
ਅਤੇ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਿਵਚ "Who are the guilty”

ਛਾਿਪਆ ਸੀ! ਇਹਨਾ

ਿਕਤਾਬ ਨੂ ੰ ਬਾਦ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਬਤ ਕਰ
ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਓਸ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਇਹ ਲਖ ਦੀ ਤਦਾਦ ਿਵਚ ਹਥ ਹਥ ਿਵਕ
ਚੁਕੀਆਂ ਸੀ! ਤੁਸ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਤਰਜੁਮਾ (English
translation) http://guiltyof1984.blogspot.in/
ਇਸ ਵੇਬ ਸਾਇਟ ਦੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ!
ਿਦੱਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕ ਗਰਸੀ ਨਤਾਵ ਨ ਤੇ ਦੰ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗੁਆਈ
ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾ ਨੂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ , ਦੁਕਾਨ , ਵਪਾਰਕ ਿਠਕਾਿਣਆਂ ਅਤੇ
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਅੱਗ ਲਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸੇ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਸਰੇ ਆਮ ਗਲ ਿਵਚ ਟਾਇਰ
ਪਾ ਕਾ ਿਜਓੰਦੇ ਜੀ ਸਾਿੜਆ ! ਇਹਨਾ ਕਤਲ ਦੇ ਹਥ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਨਵੰ ਬਰ ਦੀ
ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਲੈ ਕ ਨ ਕਿਮ ਨ ਦੀ ਵੋਿਟੰ ਗ ਿਲਸਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੇਿਖਆ ਗਈਆਂ
ਸੀ ਿਜਹਨਾ ਿਵਚ ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਜਾਨਕਾਿਰਆਂ ਦਰਜ਼ ਸੀ! ਇਹ
ਕਾਪੀਆਂ ਇਹਨਾ ਨਤਾਵ ਦੇ ਹਥ ਿਵਚ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਿਜਹਨ ਰਾਹ ਓਹ
ਆਪਣੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ
ਸੀ! ਪਰ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਿਲਸਟ ਿਤਆਰ ਿਕਵ ਕਰ
ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਿਕਵ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾ ਨਤਾਵ ਨੂ ੰ ਇਹਨਾ ਨੂ ੰ ਵੰ ਡ ਵੀ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ! ! ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ !
ਅਪੇ ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ (ਜੂਨ 1984) ਤ ਮਨ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਿਰਜਲਟ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਵੇਖ
ਕੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਤਦਾਦ ਿਵਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਿਸਖ ਵੱਲ ਬੜੀ
ਲਾ ਾਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ
ਪਾਕਸਤਾਨ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਵੀ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਨੂ ੰ ਮਨ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਿਰਜਲਟ ਨਹ

ਿਮਿਲਆ, ਓਹ ਤੇ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਸਬਕ ਿਸਖਾਓਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਓਹ ਮੁੜ ਕੇ
ਕਦੀ ਭਿਵਖ ਿਵਚ ਵੀ ਗ ਧੀ ਪਰਵਾਰ ਜ ਕਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਤ
ਪਿਹਲ ਸੌ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਪਰ ਉਸ ਨੂ ੰ ਇੰ ਜ ਦਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹ ਹੋਇਆ ਪਰ ਿਸਖ
ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦਰ ਅਤੇ ਕ ਗਰਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ! ਓਧਰ ਸੀ
ਅਿਮਤਸਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ, ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਸਵਰਣ ਮੰ ਦਰ ਜ
Golden Temple ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਪਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂ ੰ ਿਸਖ ਨ ਆਪਣੇ
ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ੰ ਨਾ ਿਸਰਫ ਜਾਨ
ਮਾਰਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂ ੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਵਾਨਗੀ ਨਾਲ
ਿਸਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਿ

ਜਾਰੀ ਸੀ! ਿਸਖ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ੰ

ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ
ਸੀ! ਿਸਖ ਕੌਮ ਨ ਤੇ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਕਰਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰ ਦਰਾ
ਵੀ ਇਸਤ ਅੰ ਜਾਨ ਨਹ ਸੀ ! ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚਲਾਕ ਔਰਤ ਇੰ ਦਰਾ ਨ ਿਸਖ ਨੂ ੰ
ਖਤਮ ਕਰਣ ਲਈ ਇਕ ਪਲਾਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦਾ ਨਾ , 'ਅਪੇ ਨ

ਤੀ'

(Operation Shanti) ਰਿਖਆ ਿਗਆ!
ਇੰ ਜ ਇੰ ਦਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਿਸਖ ਤੋ ਸੁਰਿਖਅਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਓਹਨਾ ਤੇ ਦੇ ਦੋਹੀ ਦਾ ਇਲ੍ਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਿਹੰ ਦੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਿਵਚ
ਫੇਰ ਤ ਆਪਣੀ ਥ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ! ਬਸ ਲੋ ੜ ਸੀ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂ ੰ ਇਹ
ਿਵ ਵਾਸ ਿਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਿਸਰਫ ਇੰ ਦਰਾ ਹੀ ਰਾ ਟਰ ਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਖ ਕੌਮ
ਦੇ ਦੋਹੀ? ਇੰ ਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਿਵਚ ਿਸਖ ਦਾ ਕਤਲੇ ਆਮ ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਨੀਵ ਿਵਖਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਆਰਥਕ ਪਖ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ
! ਿਸਖ
ਨੂ ੰ ਇੰ ਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਡੇਿਗਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਲੋ ਕੀ
ਓਹਨਾ ਨਾਲ ਿਮਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਛੱਡ ਿਦੰ ਦੇ! ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਬੜੀ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ
ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਾਕਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ
ਾਿਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਅੰ ਜਾਮ ਿਦੱਤਾ

ਜਾਣਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ 1984 ਦੇ 8 ਨਵੰ ਬਰ ਨੂ ੰ ਪਦਾ ਸੀ
! ਇਸ ਪਲਾਿਨੰਗ (ਯੋਜਨਾ)
ਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਤਰ ਗੁਪਤ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸੂਹ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਗਈ
!
ਉਚੇ ਓਹਦੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਈ ਿਜਹਨਾ ਆਪਣੇ
ਕਈ ਜਾਣ - ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਿਸਖ ਪਰਵਾਰ ਨੂ ੰ ਹੁਿਸਆਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
!
ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਿਦਨ ਜਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਸਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਿਦਹਾੜੇ ਦੀਆਂ
ਖੁ ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤ ਓਸ ਿਦਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨ ਪਾਕਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀ ਵੀ ਤ ਿਸਖ ਵੱਲ ਪਾਕਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ
ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਨੂ ੰ ਪਸਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਿਵਚ
ਿਸਖਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ! ਅਕਤੂਬਰ 1984
ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਸੇਨਾ ਦੀ ਪਾਕਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਨਾਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੜਾਈ
ਹੋਣੀ ਪੱਕੀ ਸੀ! ਇਕ ਅਫਵਾਹ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਿਕ ਕਦਰ ਨ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ... ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਪੰ ਜਾਬ ਨਾਲ
ਲਗਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ
ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਪਸਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਿਸਖ ਨ ਿਵਦਰੋਹ (revolt) ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹ ਪਾਕਸਤਾਨ ਨਾਲ ਿਮਲ ਗਏ ਨ! ਇੰ ਜ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਿਵਚ
ਿਸਖ ਦੀ ਕੱਟ ਵੱਡ ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਨੂ ੰ ਲੁੱਿਟਆ ਵੀ ਜਾਣਾ
ਸੀ! ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਬੰ ਬ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾ ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਵੀ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ! ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਸਾਰੇ ਪੰ ਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਿਜਿਲਆਂ ਿਵਚ ਿਜਵ
ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਰ, ਅਿਮਤਸਰ, ਿਫਰੋਜਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਿਵਚ ਨਾ ਿਸਰਫ
ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਤ ਬੰ ਬ ਹੀ ਮਾਰਨ ਸੀ ਪਰ ਫੌਜ਼ ਅਤੇ ਅੱਧ ਸੈਿਨਕ ਸੁਰਿਖਆ
ਦਸਿਤਆਂ ਵੱਲ ਓਹਨਾ ਦਾ ਕਤਲੇ ਆਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਿਹੱਿਸਆਂ
ਿਵਚ ਯੂਥ ਕ ਗਰਸ ਦੇ ਨਤਾਵ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਵ ਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਿਜਕ ਅਨਸਰ
ਨ ਓਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਲੁੱਟਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ
! ਯੂਥ ਕ ਗਰਸ
ਵੱਲ ਇਸਦੀ ਿਤਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ , ਿਸਰਫ ਕਦਰ ਵੱਲ ਇ ਾਰਾ ਿਮਲਣ
ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ!

ਇੰ ਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਅੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨੂ ੰ ਇੰ ਦਰਾ ਦੀ ਇਸ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੂਹ
ਿਮਲ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂ ੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਓਣ
ਲੱਗ ਿਪਆ! ਉਸਨੂ ੰ ਜਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਲਭਾ ਤ ਉਸਨ ਇਕ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ
ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡ ਗ ਵੀ
ਨਾ ਟੁੱਟੇ !ਉਸਨ ਇਸ ਦੁ ਮਨੀ ਨੂ ੰ ਹਮੇ ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਣ ਲਈ
, ਿਸਖ ਤੇ ਲਾਏ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾ ਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂ ਬਚਾਓਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸੇ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂ ੰ
ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੇ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਿਹਤ ਿਵਚ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਣ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ! ਇਸ ਕੰ ਮ ਨੂ ੰ ਿਸਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਵ ਭਰਤੀ
ਹੋਏ ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ੰ ਿਮਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪੇ ਨ

ਤੀ ਦੇ ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ ਨੌ ਿਦਨ

ਪਿਹਲ ਹੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂ ੰ ਇਹਨਾ ਦੋਹ ਬਹਾਦਰ ਨ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ੰ ਹਮੇ ਾ
ਲਈ ਚੁਪ ਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪੇ ਨ

ਤੀ ਨੂ ੰ

ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋ ਪਿਹਲ ਹੀ ਹਮੇ ਾ ਵਾਸਤੇ

ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ!
ਅਪੇ ਨ

ਤੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਜ ਿਸਰਫ ਸੋਚ ਨਹ ਿਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ

ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨੂ ੰ ਜ ਹੋਰਨਾ ਦੇ ਪੇਮੀਆਂ ਨੂ ੰ ਇਹ ਇਕ ਬਕਵਾਸ ਲੱਗੇ
- ਇਕ ਹ ੀ ਤ ਹੈ,
ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ! ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭੂਤਪੂਰਬ ਮੁਖ ਜਜ਼
ਸਰਦਾਰ ਆਰ ਐਸ ਨਰੂਲਾ ਨ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਿਮ ਨ ਨੂ ੰ ਿਲਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਿਵਚ ਇਸ
ਤੇ ਿਕੰ ਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਹਨਾ ਵੱਲ ਪੁਛੇ ਗਏ 38 ਸੁਆਲ ਿਵਚ ਸੁਆਲ ਨੰਬਰ 35 ਦੇ
ਮੁਤਾਿਬਕ ...35. What was “Operation Shanti”? When was
it conceived and worked out?
ਲਾ ਦਾ ਹੈ !

ਇਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਮੋਹਰ

http://www.docstoc.com/docs/7558768/1984-Sikhs%E2%80%99-Kristallnacht ਤ ਧਨਵਾਦ ਿਦੰ ਿਦਆਂ
ਮ ਹੂਰ ਇਤਹਾਸਕਾਰ ਰਜਨੀ ਕੁਠਾਰੀ ਨ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ... ਿਮਲੇ ਸਬੂਤ
ਮੁਤਾਿਬਕ ਅਪੇ ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਝੱਟ ਬਾਦ ਅਤੇ ਫੇਰ ਿਸਖ ਖਾੜਕੁਆਂ
(Militants) ਵੱਲ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਜੁਆਬ ਤ ਘਾਬਰ ਕੇ ਕਦਰ ਵੱਲ ਇਸਦਾ
ਵਾਿਜਬ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਸ ਨੂ ੰ ਹਰ
ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਟਰ, ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ, ਸਭ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪਬੰ ਧ ਕਰ
ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਲਈ ਸਭ ਿਤਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ!

ਵੇਖੋ : ਹੇਠਲੀ ਫੋਟੋ ਿਵਚ ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ!

http://www.docstoc.com/docs/7558768/1984-Sikhs%E2%80%99-Kristallnacht ਤ ਧਨਵਾਦ ਿਦੰ ਿਦਆਂ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂ ੰ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂ ੰ
ਓਹਨਾ ਨ ਆਪਣੀ ਪਵਾਨਗੀ ਨਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ! ਓਹਨਾ ਨ ਇੰ ਦਰਾ ਨੂ ੰ ਇੰ ਜ ਨਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ! ਓਹਨਾ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਕ ਨਾਜੀਆਂ ਨ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂ ੰ

ਖਤਮ ਕਰਣ ਲਈ ਗੈਸ ਚਬਰ ਿਵਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਓਹ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ
ਖਤਮ ਕਰਣ ਿਵਚ ਕਾਿਮਆਬ ਨਹ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇੰ ਜ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਇਕ
ਝਟਕੇ ਿਵਚ ਖਤਮ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਿ

ਉਸਨੁ ਵੀ ਿਹਟਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਿੜਆਂ

ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਿਜੱਦ ਦੀ ਮਾਰੀ ਇੰ ਦਰਾ ਨ ਓਹਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂ ੰ ਮੰ ਨਣ ਤ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ! ਓਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਸੀ!
ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਿਕਸੇ ਦੀ ਨਹ ਸੀ ਸੁਣਦੀ ਹੁ ੰ ਦੀ! ਉਸ ਵੱਲ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ
ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂ ੰ ਅੰ ਜਾਮ ਦੇਣ ਤ ਪਿਹਲ ਓਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ27
ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂ ੰ ਕ ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਈ! ਾਇਦ ਉਸਨੂ ੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ
ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ! ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਵਿਜਹ ਦੇ ਹੀ, ਓਸਨ ਵਾਪਸ ਿਦੱਲੀ ਆਓੰਿਦਆਂ
ਹੀ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਜਨਰਲ ਵੈਦ ਨੂ ੰ ਸੱਦ ਿਲਆ
, ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਅਲੇ ਗਜ਼ੇ ਡਰ ਆਪਣੀ
ਿਕਤਾਬ ‘My Years with Indira Gandhi’ ਿਵਚ ਿਲਖਦੇ ਨ ਿਕ,
ਓਹਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਓਹਨਾ (ਇੰ ਦਰਾ ਨ) ਜਨਰਲ ਵੈਦ ਨੂ ੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਿਛਆ
ਿਕ ਜੰ ਮੂ ਅਤੇ ਕ ਮੀਰ ਿਵਚ ਫੌਜ਼ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਕਵ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ
ਿਕਤੇ ਲੜਾਈ ਿਛੜ ਪਦੀ ਹੈ ਤ ? ਜਨਰਲ ਵੈਦ ਨ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹੋ
ਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ ਿਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹ
ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਫੌਜ਼ ਦੀ ਹਲਚਲ (Movements) ਤ ਵੀ ਅੰ ਜਾਨ ਨਹ ਹਨ!
ਜਦ ਜਨਰਲ ਵੈਦ ਓਥ ਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤ ਇੰ ਦਰਾ ਜੀ ਨ ਮੈਨੂ ਉਪ-ਰਾ ਟਰਪਤੀ
ਵੇ ਕਟ ਰਮਨ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਕ ਮੀਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ
ਦੀ ਿਨਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ (ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਿਸਖ
ਰਾ ਟਰ ਪਤੀ ਨੂ ੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ਵ ਿਝਆਂ ਹੀ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ
) ਓਹਨਾ ਉਪਰਾ ਟਰ ਪਤੀ ਜੀ ਨੂ ੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਜਾਣਨ
ਲਈ ਵੀ ਿਕਹਾ, ਇਸਤ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਿਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ
! ਮ ਨਹ ਜਾਣਦਾ
ਿਕ ਓਹਨਾ ਓਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਕ

ਿਦੱਤੇ ਸੀ....?

ਇੰ ਦਰਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਿਵਨਾ ਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ ਉਪ-ਰਾ ਟਰ
ਪਤੀ ਨੂ ੰ

ੁਰੂ ਤ ਹੀ ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਓਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ

ਵੇ ਕਟਰਮਨ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਾਰੀ ਰਾ ਟਰ ਪਤੀ ਬਣਨਗੇ ਜੇਕਰ ਅਪੇ ਨ

ਤੀ ੁਰੂ ਹੋ

ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਗਆਨੀ ਜੈਲ ਿਸੰ ਘ ਰਾ ਟਰ ਪਤੀ ਨਹ ਵੀ ਰਿਹਣਗੇ ਤ ....
ਇਹਨਾ ਸਭ ਅਫਵਾਹ ਿਵਚ ਕੰ ਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਸੀ, ਇਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਪਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰੀਏ ਤ ਜੋ ਕੁਝ ਅਖ ਤੋ ਿਵਖਾਈ
ਿਦੰ ਦਾ ਸੀ --- ਉਸ ਤ ਵਧ ਓਹ ਵੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਵਖਾਈ ਨਹ ਸੀ ਦੇ ਿਰਹਾ! ਇਹ
ਇਕ ਇਨਸਾਨੀ ਨਸਲ ਨੂ ੰ ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਭੈੜੀ ਅਤੇ ਕੋਝੀ ਕੋਿ
ਸੀ! ਇਸ ਨੂ ੰ ਨਜਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਰਾ ਟਰ
ਪਤੀ ਜੀਆ-ਉਲ-ਹ ਨ ਇੰ ਦਰਾ ਦੀ ਿਚਤਾ ਨੂ ੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ
....ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹ ਬੜੀ ਮੁ ਕਲ ਨਾਲ ਿਹੰ ਦੋਸ੍ਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਜੰ ਗ ਨੂ ੰ ਟਾਲਣ ਿਵਚ ਕਾਿਮਆਬ ਹੋਏ ਨ! ਉਸਦੇ (ਜੀਆ-ਉਲ-ਹ )
ਨੰਬਰ ਦੋ, ਗੁਲਾਮ ਇ ਹਾ ਖਾਨ ਨ ਜੁਲਾਈ 1993 ਿਵਚ ਰਾ ਟਰ ਪਤੀ ਆਿਫਸ ਤ
ਆਪਣੀ ਿਵਦਾਈ ਲਦੀਆਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ, ਇੰ ਦਰਾ ਨ ਪਾਕਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ ਿਕ ਓਹ ਲੜਾਈ ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਯਾਮਤ ਤ
10 ਿਦਨ ਪਿਹਲ ਹੀ ਉਸਨੂ ੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
!

ਹੀਦ ਿਬਅੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਜੀ
ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੀ ਿਸਖ ਦੀ ਨਸਲਕੁ ੀ ਦੀ ਇਸ ਿਵਨਾ ਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂ ੰ ਿਜਹੜੀ
ਿਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਿਦਨ, ਜਦ ਸਮੂਹ ਿਸਖ ਸੰ ਗਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਿਦਹਾੜੇ
ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਦੇ ਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਿਵਚ ਸਮੁਚੇ ਪਰਵਾਰ

ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨ ਨੂ ੰ ਪੁਜਦੇ ਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ
ਲਵਾ ਦੇ ਨ, ਇੰ ਦਰਾ ਨ ਆਪਣੀ ਅਿਤ ਿਘਨਾਉਣੀ ਸਾਿਜ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂ ੰ
ਅੰ ਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਿਦਹਾੜੇ ਨੂ ੰ ਹੀ ਫੇਰ ਤ ਜਾਣ
-ਬੁਝ ਕੇ
ਚੁਿਣਆ ਸੀ! ਇਸ ਤੋ ਪਿਹਲ ਵੀ ਓਸਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵੱਲ ਿਸਖ ਦੇ
ਪੰ ਜਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ (Martyrdom day) ਨੂ ੰ ਸੀ
ਅਿਮਤਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਅਪੇ ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਾਮੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਫੌਜੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਤਿਹਤ ਬੇਦੋਸੇ ਿਸਖ ਯਾਤਰੂਆਂ ਅਤੇ ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ
ਕਰਵਾਓਣ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, (ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬੇਦੋਸੇ ਿਸੰ ਘ,
ਿਸੰ ਘਣੀਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ (ਭੁਜੰਗੀ) ਵੀ ਹੀਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਿਜਸ ਬਾਬਤ ਿਪਛੇ
ਿਲਿਖਆ ਜਾ ਚੁਿਕਆ ਹੈ)! ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੰ ਦਰਾ ਵੱਲ ਿਸਖ ਦੀ ਨਸਲਕੁ ੀ ਲਈ
ਇਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲਿਭਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ

ਨਹ ਿਕ ਓਹ ਇਕ

ਤਾਨ ਔਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਖ ਨਾਲ ਦੁ ਮਨੀ ਰਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਿਸਖ
ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਿਵਚ
, ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਓਣ ਿਵਚ ਹੀ ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਰਿਹੰ ਦਾ
ਸੀ!
ਉਸਦੀ ਨੂ ੰ ਹ ਸੋਨੀਆ ਨ ਵੀਰ ਸ ਘਵੀ(ਐਡੀਟਰ ਿਹੰ ਦੁਸਤਾਨ ਟਾਇਮਸ) ਨੂ ੰ ਿਦੱਤੇ
ਆਪਣੇ ਇਕ ਇੰ ਟਰਿਵਓ ਿਵਚ ਇਹ ਮਿਨਆ ਹੈ ਿਕ ਓਹ (ਇੰ ਦਰਾ) ਰਾਜੀਵ ਨੂ ੰ
ਆਪਣੀ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਜ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਅਤੇ ਿਕੰ ਝ ਕਰਨਾ ਹੈ --- ਇਹ
ਸਭ ਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਦੱਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਿਹਰ
ਿਵਚ ਨਵੰ ਬਰ 1984 ਦੇ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓਣਾ ਕੋਈ
ਮੁ ਕਲ ਕੰ ਮ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਦੋਨ ਵਾਰੀ (ਜੂਨ 1984 ਅਤੇ ਿਵਨਾ ਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ
ਿਦਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਵੰ ਬਰ 1984) ਿਸਖ ਦੇ ਸਮੂਿਹਕ ਕਤਲ ਲਈ ਇਕੋ ਖਾਸ ਿਦਨ
ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਹੀਦੀ ਿਦਹਾੜਾ ਹੀ ਿਕ

ਚੁਣੇ ਗਏ? ਇਹ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾ

ਦੋਹ ਕੌਮੀ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਿਜਹਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਿਸਖ ਕੌਮ ਨੂ ੰ ਬੇਦਾਗ ਬਚਾ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਕਤਲ(ਅਜਾਈ ਂ ਮੌਤ)ਹੋਣ ਤ ਬਚਾ ਿਲਆ

ਭ ਵੇ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਇਕ ਜੁਲਮੀ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੂ ੰ ਹੀ ਿਕ

ਨਾ

ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਿਸਖ ਕੌਮ ਨੂ ੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ
ਦਾਗ ਲੱਗਣ ਤ ਓਹਨਾ ਸਾਫ਼ ਬਚਾ ਿਲਆ! ਇਸ ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਸਾਰੀ ਿਸਖ ਕੌਮ
ਇਹਨਾ ਲਾ ਾਨੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਹਮੇ ਾ ਹੀ ਦੇਣਦਾਰ ਰਹੇਗੀ!
ਹੁਣ ਅਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਓਹਨਾ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹ
ਿਜਹੜੇ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤ ਬਾਦ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਿਸਖ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਭੜਕਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੰ ਡਦੇ ਰਹੇ ਜ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕਰਣ ਦੀ
ਹਰ ਕੋਿ

ਨੂ ੰ ਅੰ ਜਾਮ ਿਦੰ ਦੇ ਰਹੇ
, ਜ ਤੇ 1984 ਿਵਚ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕ ਗਰਸ ਪਾਰਟੀ

ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕਰਣ ਿਵਚ ਵਧ
-ਚੜ ਕੇ ਾਿਮਲ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਾਮ ਸਾਫ਼
ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨ, ਿਜਹਨਾ ਿਵਚ ਕ ਗਰਸ ਦੇ ਖਾਸ ਨਤਾਵ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਵ ਦੇ
ਨਾਮ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰ ਜ ਹੈ;

ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ
ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ ਅਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵ ਥਾਪੇ ਗਏ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਗ ਧੀ ਿਜਹੜੇ
ਆਪਣੇ ਪੇ ੇ ਵਜ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਸੀ, ਪਰ ਓਹਨਾ ਦੀ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ (ਭੂਤ ਪੂਰਬ
ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ) ਦੇ ਕਤਲ ਤ ਬਾਦ ਨਿਹਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂ ੰ ਵਧਾਵਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜ
ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਕ ਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਤੇ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਚਮਚੇ ਨਤਾਵ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਧਾਨ
ਮੰ ਤਰੀ ਦਾ ਓਹਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਦੇ ਓਹਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਬ੍ਲਕ ਨੂ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ31

ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਾਮ ਨੂ ੰ ਹੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
!
ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇਵ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਬਣੇ! ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਬਣਿਦਆਂ ਹੀ
ਓਹਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾ ਟਰ ਪਤੀ ਿਗਆਨੀ ਜੈਲ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ੰ ਲੋ ਕ ਸਭਾ ਭੰ ਗ ਕਰਣ
ਲਈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਲੋ ਕ
ਸਭਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁਕੀ ਸੀ! ਿਦਸੰ ਬਰ 1984 ਿਵਚ ਓਹਨਾ
ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਿਮਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂ ੰ ਕੈ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਵਾ
ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਜਸ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਭਰਵ ਹੁ ੰ ਗਾਰਾ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਓਹਨਾ 543 ਸੀਟ ਿਵਚ 411 ਸੀਟ ਿਜਤ ਕੇ ਇਕ ਨਵ ਿਰਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ
ਪਰ ਿਕਸਮਤ ਦੇ ਖੇਡ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਿਜੰ ਨੀ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚੋਣ ਿਵਚ
ਫਿਤਹ ਹਾਿਸਲ ਕਰਕੇ ਓਹ ਲੋ ਕ ਸਭਾ ਿਵਚ ਪੁੱਜੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਲੋ ਕ ਸਭਾ ਿਵਚ ਿਸਰਫ
ਅਗਲੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਿਵਚ ਹੀ 1989 ਿਵਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣ ਿਵਚ ਹੀ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਬੁਰੀ
ਤਰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁ ੰ ਹ ਵੇਖਣਾ ਿਪਆ ਜਦ ਓਹਨਾ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੈਿਬਨਟ ਮੰ ਤਰੀ
(ਿਵੱਤ ਮੰ ਤਰੀ) [Finanace Minister] ਵੀ ਪੀ ਿਸੰ ਘ ਨ ਓਹਨਾ ਤੇ
ਬੋਫ਼ੋਰਸ ਤੋਪ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿਵਚ ਕਿਮ ਨ ਲੈ ਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ! ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਿਵਚ
ਓਹਨਾ ਦਾ ਨਾ

ਆਓਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਬੁਰੀ ਤਰ ਨਕਾਰ

ਿਦੱਤਾ!
1989 ਤ ਬਾਦ ਭ ਵੇ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ
ਪਰ ਕ ਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ (General Secretary) ਤੇ ਓਹ 1991
ਤੱਕ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹੇ! ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਓਹਨਾ ਨ ਪਿਹਲ ਤ ਸੀ ਲੰਕਾ ਦੇ
ਤਿਮਲ ਈਲਮ (LTTE) ਨੂ ੰ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਟੇਿਨੰਗ ਿਦੱਤੀ
, ਫੇਰ ਕੁਝ ਸਮ ਬਾਦ ਸੀ
ਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹਨਾ ਤਿਮਲ ਈਲਮ ਦੇ ਟਾਈਗਰਸ ਨੂ ੰ ਨੱਥ ਪਾਓਣ
ਅਤੇ ਸੀ ਲੰਕਾ ਿਵਚ

ਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਨੂ ੰ ਸੀ ਲੰਕਾ ਭੇਜ

ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਓਥ ਦੇ ਤਿਮਲ ਟਾਇਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ! 21 ਮਈ
1991 ਨੂ ੰ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਤਿਮਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੀ ਪੇਰੁ ੰ ਬੁਦ(Sri
ੁਰ
Perumbudur)
ਿਵਚ ਓਥ ਦੇ ਕ ਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵਚ ਚੋਣ ਪਚਾਰ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਿਜਥੇ

ਇਕ ਔਰਤ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬਝੇ ਬੰ ਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹਮਲੇ ਿਵਚ
ਓਹਨਾ ਦੀ ਥ ਏ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ! ਪਰ ਚੇਤੇ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 1984
ਿਵਚ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਤ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਇਕ ਿਬਆਨ ਿਵਚ ਓਹਨਾ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ, ਜਦ
ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਿਡਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਿਹਲਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਮਰਦੇ ਹੀ
ਨ'! ਪਰ ਹਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤ ਬਾਦ ਤੇ ਤਿਮਲਨਾਡੂ ਿਵਚ
ਨਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਿਹਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਮਿਰਆ? ਪਰ ਿਕ ਿਕ ਓਥ ਦੇ
ਲੋ ਕ ਨ ਇਸਨੂ ੰ ਤਿਮਲ ਦਾ ਦੁ ਮਨ ਗਰਦਾਿਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾ ਦੀ
ਹਮਦਰਦੀ ਤਿਮਲ ਟਾਇਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਹ !

ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ

ਚੇ ਓਹਦੇ ਵਾਲੇ ਕ ਗਰਸੀ ਨਤਾਵ ਦੇ ਇ ਾਿਰਆਂ ਤੇ

ਹੀ ਬੇਦੋਸੇ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਇਸਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਪਿਹਲ ਤੋ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ! ਿਸਖ ਦੀ ਨਸਲਕੁ ੀ ਲਈ ਇਕ
ਿਵਨਾ ਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ
ਵੇਰਵਾ ਅਸ ਿਪਛੇ ਿਲਖ ਿਦਤਾ ਹੈ! ਫੇਰ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆਂ ਸਾਨੂ ੰ
ਕੁਝ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਓਿਣਆਂ ਪੈਣ ਿਗਆਂ ! ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਸੋਨੀਆ ਗ ਧੀ
ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਇਟਲੀ ਤ ਹੈ! ਇੰ ਦਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤ ਬਾਦ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ
ਦੋਸਤ ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਵਾਲੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ

ਦੂਰ ਦਰ ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕ ਲਾਇਵ ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਓਹਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ
ਿਹੰ ਦੂ ਜਨਤਾ ਤ ਿਸਖ ਦਾ ਖੂਨ ਮੰ ਿਗਆ ਸੀ ! ਓਹਨਾ ਆਪਣੇ ਟੀ ਵੀ ਪਸਾਰਨ ਿਵਚ
'ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਦੇ ਜਜਬਾਤ ਭੜਕਾਓਣ ਿਵਚ
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਅਸ ਅੱਗੇ ਅਿਮਤਾਭ
ਬੱਚਨ ਦੇ ਬੇਦੋਸੇ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਿਵਚ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਿਵਚ ਰਮਨਾਕ ਰੋਲ ਤੇ ਿਲਖ ਗੇ!
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਥੇ ਭੱਜਦੇ ਦੁ ਮਨ
ਤੇ ਕਦੀ ਵਾਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ! ਿਪਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨ 17 ਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂ ੰ
ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਿਪਥਵੀ ਰਾਜ ਚੁਹਾਨ
ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨ ਉਸ ਨੂ ੰ ਿਗਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅਖ ਕੱਡ
ਲਈਆਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਬੇਰਿਹਮੀ ਤੇ ਿਸਰਫ ਿਵਦੇ ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਰਿਹਮ ਿਦਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਨ ਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ
ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਦੀ ਰੀਤ ਿਕਥ ਆ ਗਈ?
ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਬੀਿਲਆਂ ਿਵਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਨ ਅਤੇ
ਓਥ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂ ੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ .ਨ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਕ ਜਦ ਤਕ ਿਕਸੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹ ਲੈ ਲਈ
ਜ ਦੀ ਓੰਨ ਿਚਰ ਓਹ ਦਾਗ ਨਹ ਧੁੱਬਦਾ! ਇਸ ਗੱਲ ਨ ਤੇ ਿਸਰਫ ਸੋਨੀਆ ਹੀ
ਜਾਣਦੀ ਸੀ! ਇਟਲੀ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਿਵਚ ਇਸਨੂ "Lu
ੰ
sangu lava lu
sangu" ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਿਵਚ ਅਸਚਰਜ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹ
ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨੂ ੰ ਸੋਨੀਆ ਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂ(ਰਾਜੀਵ
ੰ
ਗ ਧੀ) ਨੂ ੰ ਦਿਸਆ
ਹੋਵੇ? ਅਤੇ ਫੇਰ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੂਰ ਦਰ ਨ ਨੂ ੰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੋ,ਵਫੇੇ ਰ
ਇਕ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਿਤਨ ਮੂਰਤੀ ਭਵਨ
ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਿਜਥੇ ਓਹਨਾ ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ ਿਜਹੇ (ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਭਰੇ ਿਕਰਦਾਰ ਿਵਚ
ਮ ਹੂਰ) ਕਲਾਕਾਰ ਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂ ੰ ਇਸ ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਵ
ਰੀਤ ਨਾਲ ਜਾਣੁ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇੰ ਜ ਿਸਖ ਦਾ ਖੂਨ ਮੰ ਿਗਆ! ਇਸ ਦੇ ਿਰਜਲਟ

ਵਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਿਸਖ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ
ਕਤਲੇ ਆਮ ਨੂ ੰ ਵਧਾਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
, ਅਖੀਰ ਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਨਜਰ ਿਵਚ ਿਸਖ
ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੀ ਤੇ ਸੀ?

14 ਿਦਸੰ ਬਰ 2009 ਨੂ ੰ ਲੋ ਕ ਸਭਾ ਿਵਚ ਇਕ ਿਸਖ ਸ ਸਦ ਸਰਦਾਰ
ਿਤਰਲੋ ਚਨ ਿਸੰ ਘ ਨ ਆਪਣੇ ਭਾ ਣ ਿਵਚ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਲਈ ਿਸਧੇ ਿਸਧੇ ਹੀ
ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਿਮੱਤਰ ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਆ,
ਿਕਸੇ ਕਾਗਰਸੀ ਮਬਰ ਨ ਇਸਤੇ ਿਕੰ ਤੂ ਨਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਓਹਨ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਸੱਚ ਤ ਸਭ ਹੀ ਵਾਕਫ ਸਨ ਜਦਿਕ ਿਵਪੱਖ ਦੇ ਮਬਰ ਨ ਮੇਜ ਨੂ
ਥਪਕੀ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਇਸਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਮੰ ਜੂਰੀ ਿਦੱਤੀ
! ਸਰਦਾਰ ਿਤਰਲੋ ਚਨ ਿਸੰ ਘ ਜੀ
1984 ਿਵਚ ਰਾ ਟਰ ਪਤੀ ਿਗਆਨੀ ਜੈਲ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੇ ਿਨਜੀ ਸਕੱਤਰ
(personal secretary) ਰਿਹ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰ ਜ ਓਹ ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ (Secrets) ਤ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਜਾਣੁ ਨ!

ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਇਹ ਿਲੰਕ ਵੇਖ;ੋ
http://timesofindia.indiatimes.com/India/VSlinks-Rajiv-to-Sikh-riots-Andersonescape/articleshow/6128474.cms
ਪੰ ਜ ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂ ੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕ ਗਰਸੀ ਮੁਖ ਮੰ ਤਰੀ ਸੀ ਵੀ ਐਸ
ਅਚ ੁਤਾ ਨੰਦਨ ਨ ਭੂਤ ਪੁਰਬ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਤੇ 1984 ਿਵਚ ਿਸਖ
ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦਾ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ! ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ ਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮੁਖ ਮੰ ਤਰੀ ਵੱਲ
ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ ਦੇ ਦੇ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਦੇ ਿਸਧੇ ਹਥ ਹੋਣ ਦਾ
ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਸ ਸੱਚ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਾ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ
ਤ ਬਾਦ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨਵ ਬਣੇ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਰਾਜਵੀ ਗ ਧੀ ਨ ਹੀ ਬੇਦੋਸੇ
ਹਜ਼ਾਰ ਿਸਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਿਵਚ ਕੋਈ

ਨਹ ਰਿਹ ਜ ਦਾ ਿਕ

ਿਕਸੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਸ ਤ ਵਧ ਰਮ ਦੀ ਹੋਰ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਿਜਥੇ ਓਸ
ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਖੁਦ ਹੀ ਿਕਸੇ ਸਮੁਚੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਖੀ ਹੋਵੇ? ਅਤੇ ਓਹ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ?
ਜਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇ ਿਵਚ ਨਵ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜ

ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਥਾਿਪਆ ਜ ਦਾ ਹੈ

ਤਾ ਉਸਨੂ ੰ ਓਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਨੂ ੰ ਮੁਖ ਰਖਿਦਆਂ ਸਹ ਚੁੱਕਣੀ ਪਦੀ ਹੈ ਿਕ ਓਹ
ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨ ਆਪਣੇ

ਓਹਦੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਿਵਚ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਗਆ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂ ੰ ਦੇ ਦੇ ਸਭ ਤ ਵੱਡੇ
ਇਨਾਮ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜਦਿਕ ਇਸਨੂ ੰ ਤੇ ਹੋਰਨਾ
ਮਨੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵ ਗੂ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ
ਕ ਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆ ਦੀ ਹੈ, ‘ਆਪੇ ਅੰ ਮਾ ਮਥਾ
ਟੇਕੇ ਆਪੇ ਬੁਢ ਸੁਹਾਗਣ !’ ਇੰ ਜ ਹੀ ਇਹ ਇਨਾਮ ਇਸ ਕ ਗਰਸ ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ
ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਸੀ!
Oath of Prime Minister of India;
Oath of office:
I, <name>, do swear in the name of
God/solemnly affirm that I will bear true faith
and allegiance to the Constitution of India as
by law established, that I will uphold the
sovereignty and integrity of India, that I will
faithfully and conscientiously discharge my
duties as Prime Minister for the Union and that
I will do right to all manner of people in
accordance with the Constitution and the law,
without fear or favour, affection or ill-will.
— Constitution of India, Third Schedule,
Part I
Oath of secrecy:
I, <name>, do swear in the name of
God/solemnly affirm that I will not directly or
indirectly communicate or reveal to any person
or persons any matter which shall be brought
under my consideration or shall become known to
me as Prime Minister for the Union except as
may be required for the due discharge of my
duties as such Minister.
— Constitution of India, Third Schedule,
Part II

Now you just see yourself whether PM Rajiv
gandhi did right to his oath in in his office
or violated it. As he himself was involved in
mass murders of innocent citizens - the Sikhs
in 1984 and then by misusing his constitutional
post by not calling army in time or by not
holding any accountability on guilty police
officials or by giving special berths in its
cabinet to perpetrators then how could he be
given a Bharat Ratna award? Was he not liable
for impeachment? Why not this award is taken
back from his family on his violation of his
oath and not discharging his duties faithfully?
He failed in doing right for the people in
accordance of constitution which guaranty every
citizen by fundamental rights?
ਪਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂ ੰ ਰੱਬ ਤ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਿਹਦਾ !ਹੈਰਾਜੀਵ
ਗ ਧੀ ਨ ਬੇਦੋਸੇ ਹਜ਼ਾਰ ਿਸਖ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੇ, ਓਹਨਾ ਿਵਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਓ ਦੀ ਲਾ ਵੀ ਨਹ ਸੀ ਵੇਖ ਸਕੇ ਿਕ ਿਕ ਇਹਨਾ ਿਹੰ ਦੂ ਜ਼ਾਲਮ ਨ ਿਸਖ
ਦੇ ਗਲ ਿਵਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਿਜਓੰਦੇ ਜੀ ਹੀ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ! ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ
ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਇਸ ਗ ਧੀ ਪਰਵਾਰ ਨੂ ੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ
! 1991 ਿਵਚ ਜਦ
ਇਕ ਬੰ ਬ ਧਮਾਕੇ ਿਵਚ ਇਸ ਿਸਖ ਦੇ ਦੁ ਮਨ ਅਤੇ ਬੇਦੋਿਸਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਾਜੀਵ
ਗ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤ ਇਸਦੇ ਰੀਰ ਦੇ ਚੀਥੜੇ

ਡ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਖ ਨਹ ਸੀ

ਲਭਾ ਇਸ ਦੇ ਰੀਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹ ਸੀ ਲਭੀ ਿਸਰਫ ਇਕ ਪੈਰ ਦਾ ਬੂਟ
ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਿਜਸਤ ਉਸ ਪੈਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ! ਪਤਾ ਨਹ ਿਕਸ ਿਕਸ ਦੇ ਅੰ ਗ
ਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਕਸੇ (Coffin Box) ਿਵਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ਥ ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ
ਿਜਸਨੂ ਇਸਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਬਰ ਨਹ ਸੀ ਵੇਖ ਸਿਕਆ! ਜੇ ਿਸਖ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਇਸ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆਪਣੇ ਿਮਰਤ ਿਪਓ ਦਾ ਮੁ ੰ ਹ ਨਹ ਸੀ ਵੇਖ ਸਕੇ ਤ ਇਸ
ਜਾਲਮ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਓ ਦਾ ਮੁ ੰ ਹ ਨਹ
ਸੀ ਵੇਖ ਸਕੇ!
ਇਹ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ !

ਇਹ ਸੀ ਓਹਨਾ ਿਸਖ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਚਆਂ ਦੀ ਹਾਏ! ਸੋ ਰੱਬ ਤ ਡਰੋ!

ਭਾਰਤ ਦੇ 1984 ਿਵਚ ਿਗਹ ਮੰ ਤਰੀ ਰਹੇ ਨਰ
ਿਸਮਹਾ ਰਾਓ
ਜੇਕਰ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਤ ਬਾਦ
ਿਜਸ ਖਸ ਦਾ ਨਾ

ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਓਹ ਿਸਰਫ ਨਰ

ਿਸਮਹਾ ਰਾਓ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ! ਇਹ 1984 ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਿਵਚ ਿਗਹ
ਮੰ ਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਦੀ ਿਜਮੇਵਾਰੀ
ਇਹਨਾ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾ ਲਈ ਤੇ ਏਨਾ ਿਲਖਣਾ ਹੀ ਵਾਿਜਬ ਹੋਵੇਗਾ --- ਿਕ
ਇਹ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪ ਸਾਿਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇ ਇਕ
ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਨਸਲਕੁ ੀ ਨੂ ੰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀਆਂ ਵਹਦੇ ਰਹੇ
, ਿਸਖ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇ ਆਮ ਨੂ ੰ
ਇਹਨਾ ਦਾ ਭਰਵ ਹੁ ੰ ਗਾਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸਾਹਮਿਣ

ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ

ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਲਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਲੇ ਆਮ ਨੂ ੰ ਕਰਵਾਓਣ ਿਵਚ
ਇਹਨਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹਥ ਸੀ! ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਿਮ ਨਰ ਨੂ ੰ ਇਸ
ਕਤਲੇ ਆਮ ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇ ਆਮ ਨੂ ੰ ਰੋਕ ਸਕਣ ਿਵਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਿਮ ਨਰ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ?
ਿਗਹ ਮੰ ਤਰੀ ਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਓਹ ਵੀ ਤ ਰਜੀਵ ਗ ਧੀ ਦੇ ਇ ਾਿਰਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੰ ਮ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਿਦੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉਚੇ ਓਹਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨ

ਆਪਣੀ ਿਜਮੇਵਾਰੀ ਨਹ ਿਨਭਾਈ ਤ ਦੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਰਿਖਆ ਦਸਤੇ ਵੀ ਤ ਓਹਦੇ
ਹੇਠ ਹੀ ਸੀ, ਓਹ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਤ ਅਧ-ਸੁਰਿਖਆ ਦਸਿਤਆਂ ਜ ਫੌਜ਼ ਨੂ ੰ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ
ਸੁਰਿਖਆ ਲਈ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨ ਇੰ ਜ ਨਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਓਹਦੇ ਦੀ
ਮਿਰਆਦਾ ਨੂ ੰ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਿਜਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਿਨਰਬਾਹ ਨਹ ਕੀਤਾ
!
ਇਹਨਾ ਨ ਿਤਨ ਿਦਨ ਤੱਕ ਫੌਜ਼ ਵੀ ਨਹ ਲੱਗਣ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦ ਫੌਜ਼ ਲਗੀ ਵੀ ਤ
ਪੁਲਸ ਨ ਇਹਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂ ੰ ਕਾਤਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹ
ਿਦੱਤੀ! ਕੁਝ ਉਘੇ ਿਹਰੀਆਂ ਵੱਲ ਬਾਹਲਾ ਦਬਾਓ ਪੈਣ ਤੇ ਫੌਜ਼ ਸੱਦੀ ਵੀ ਗਈ ਪਰ
ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਿਕ ਫੌਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਯੂਿਨਟ ਿਵਚ ਿਸਖ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨ ਤ ਇਸ ਫੌਜ਼
ਨੂ ੰ ਗਾਿਜਆਬਾਦ ਹੀ ਰੋਕ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕਤੇ ਓਹ ਿਸਖ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂ ੰ
ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ? ਿਫਰ ਫੌਜ਼ ਦੀ ਨਵ ਯੂਿਨਟ ਸਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਜਹੜੀ ਿਸਖ ਦੀ
ਰਿਖਆ ਲਈ ਨਹ , ਪਰ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਸੰ ਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਏ ਿਵਦੇ ੀ ਮਿਹਮਾਨ ਦੀ
ਸੁਰਿਖਆ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ! ਓਹਨਾ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤ ਬਾਦ ਫੌਜ਼ ਵੱਲ ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ
ਇਹਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਲਈ ਹੀ! ਿਦੱਲੀ ਿਵਚਾਲੇ ਿਸਖ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜਾਨੀ
ਜ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ -- ਓਸ ਸਭ ਦੀ ਿਜਮੇਵਾਰੀ ਿਸਰਫ ਇਸ ਨੂ ੰ ਹੀ ਜ ਦੀ
ਹੈ! ਇਹਨਾ ਬਾਬਤ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਪਿਹਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ ਜਾ ਚੁਿਕਆ
ਹੈ ! ਕ ਗਰਸ ਨ ਇਹਨਾ ਦੀ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਨੂ ੰ ਮੁਖ ਰਖਿਦਆਂ1991
ਿਵਚ ਦੇ ਦਾ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਥਾਪ ਿਦੱਤਾ ਸੀ!
ਨਰ ਿਸਮਹਾ ਰਾਓ ਦਾ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ ਿਸਧਾ ਹਥ ਭ ਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ
ਓਹਨਾ ਬੇਦੋਿਸਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਭਰਵ ਹੁ ੰ ਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ
ਸੁਰਿਖਆ ਿਵਚ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਦੇ ਦੇ ਿਗਹ ਮੰ ਤਰੀ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋਈਆਂ
ਵੀ ਇਸਦਾ ਆਪਣੀ ਿਜਮੇਵਾਰੀ ਤ ਲ ਭੇ ਹੋਣਾ---ਇਸਨੂ ੰ ਵੀ

ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਰਖਦੀ

ਹੈ!

1984 ਦੇ ਕਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪਸਾਰਨ ਮੰ ਤਰੀ ਹਰੀ ਿਕ ਨ
ਲਾਲ ਭਗਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕ ਕਲੰਕ ਸੀ

ਇਹਨਾ ਨੂ ਿਮਲੋ - ਇਹ ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂ ੰ ਧੰ ਨ ਧੰ ਨ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਹਰੀ
ਿਕ ਨ ਲਾਲ ਭਗਤ ਿਜਹਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾ ਦੇ ਮ ਿਪਓ ਨ ਬੜੀ ਰਧਾ ਨਾਲ
ਰਿਖਆ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇਹ ਕੁਲ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂ ੰ ਵੀ ਦਾਗ ਲਾਓਣ
ਵਾਲੇ ਿਨਕਲੇ ! ਿਜੰ ਨਾ ਸੋਹਨਾ ਇਹਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਓਨ ਹੀ ਇਹਨਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ,
ਪੂਰੀ ਦੁਸਟ, ਪਾਪੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਇਹ! ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਲੋ ਕ ਜਾ ਿਬਰਾਜੇ ਹਨ ਤੇ
ਪੱਕੀ ਗਰੰ ਟੀ ਹੈ ਿਕ ਰੱਬ ਨ ਿਕਤੇ ਡੂ ੰ ਗੇ ਨਰਕ ਿਵਚ ਹੀ ਸੁੱਿਟਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾ ਨੂ?
ਿਹੰ ਦੂ ਧਰਮ ਿਵਚ ਿਜਸਨੂ ੰ ਕੁਮ੍ਭੀ ਨਰਕ ਕਿਹੰ ਦੇ ,ਨਉਸ ਤ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਥ ਤੇ
ਇਹਨਾ ਨੂ ੰ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗ! ਾਇਹ ਓਥੇ ਹੀ ਸੜਦੇ ਰਿਹਣਗੇ! 1984 ਦੇ ਿਸਖ
ਕਤਲੇ ਆਮ ਦੀ ਸਾਿਜ ਦੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੇ ਗੁਿਨਹਗਾਰ ਸੀ !
ੂਰਵੀਰ ਿਸੰ ਘ ਿਤਆਗੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਕਿਲਆਣ ਪੂਰੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸੀ
ਅਤੇ ਿਜਸਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਡੀਓਟੀ ਿਵਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਲ੍ਜ਼ਾਮ ਿਵਚ ਿਗਫਤਾਰ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ, ਓਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੂ ੰ ਤੇ ਿਸਰਫ
ਮੋਹਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਸੱਚਾਈ (ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫਜ ਿਵਚ) ਤੇ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਾਮ ਨੂ ੰ ਇਕ ਮੀਟੰ ਗ ਹਰੀ ਿਕ ਨ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ
ਾਹਦਰੇ (ਪੂਰਬੀ ਿਦੱਲੀ) ਹੋਈ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ

ਚੇ ਓਹਦੇ ਵਾਲੇ

ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਹਾਜਰ ਸੀ ! ਉਸ ਮੀਟੰ ਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਉਪਰ ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ

ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਿਕ ਕਤਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਨ
- ਹੋਣ ਿਦਓ, ਸਬੂਤ ਿਮਟਾ ਿਦਓ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵ ਤ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੂਤ
ਿਮਟਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਿਤਰਲੋ ਕ ਪੂਰੀ ਿਵਚ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਾਧੂ
ਸੀ ਅਤੇ ਅਧ ਜਿਲਆਂ ਲੋ ਥ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਿਖਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਿਜਹਨਾ ਨੂ ੰ ਛੇਤੀ
ਦੇਣੀ ਹਟਾਓਣਾ ਅਿਤ -ਮੁ ਕਲ ਸੀ, ਇਹਨਾ ਲੋ ਥ ਨੂ ੰ ਪੱਤਰ ਕਾਰ ਤ ਬਚਾਓਣਾ ਵੀ
ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਨੂ ੰ ਹੋ ਗਈ
!
ਇਕ ਪੀੜਤ ਿਸਖ ਿਵਧਵਾ ਜਨਾਨੀ ਅਜੈ ਕੌਰ ਨ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਹੀ
ਿਕ ਓਸਨ ਹਰੀ ਿਕ ਨ ਲਾਲ ਭਗਤ ਨੂ ੰ ਉਸਦੇ ਗਵ ਢ ਿਵਚ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਰਿਦਆਂ ਇਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਪੁਲਸ ਿਤਨ ਿਦਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਖਲੰਦਾਜ਼ੀ
ਨਹ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਓਹਨ ਨੂ ੰ ਹਰ ਇਕ ਿਸਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ,ਹੈ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ!
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੋ ਜੋ ਇਸ ਵੇਬ ਸਾਈਟ ਤ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਿਦਆਂ ਲਈ
ਗਈ ਹੈ

http://www.docstoc.com/docs/7558768/1984-Sikhs’-Kristallnacht
ਪੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭੂਤ ਪੂਰਬ ਮੁਖ ਜਜ਼ (Ex-Chief

Justice) ਸੀ ਐਚ ਐਸ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਨ ਵੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਿਮ ਨ ਨੂ ੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ
ਸੁਆਲ ਦੀ ਿਲਸਟ ਿਵਚ ਛੇਵ ਅਤੇ ਸਤਵ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ ਨ ਿਵਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪੂਛੀ
ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਓਹ ਪ ੍ਨ ਵੇਖੋ;
6. Some police officers – above DSP level were
called by wireless messages to attend a meeting
at a Minister’s (H.K.L. Bhagat’s) house late on
Oct. 31. Who ordered the meeting, how much time
was spent in the meeting, who addressed the
meeting, and
for what purpose?
7. Who accompanied Rajiv Gandhi on the
night between 31.10.1984 and 1.11.1984 when he
– admittedly – went around East Delhi with HKL
Bhagat, and others, for a short time?
ਮਤਲਬ:6- ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ --- ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਓਹਦੇ ਤ ਉਪਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂ ੰ
ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਰਾਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਾਮ ਨੂ ੰ ਮੰ ਤਰੀ ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ
ਇਕ ਮੀਟੰ ਗ ਿਵਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ! ਇਸ ਮੀਟੰ ਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਕਸਨ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਮੀਟੰ ਗ ਿਵਚ ਕੁੱਲ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮਾ ਲੱਗਾ? ਇਸ ਮੀਟੰ ਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
(who presided) ਿਕਸ ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ?
7- ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਫੇਰ 1 ਨਵੰ ਬਰ ਦੀ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂ ੰ
ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਲਈ ਮੰ ਤਰੀ ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨ ਨੂ ੰ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਪੂਰਬੀ ਿਦੱਲੀ ਗਏ ਸੀ (ਇਹ ਓਹਨਾ ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਤੇ ਫੇਰ ਓਹਨਾ ਨਾਲ
ਹੋਰ ਕੌਣ - ਕੌਣ ਿਗਆ ਸੀ?

ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਿਮਆਂ ਤੋ ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਿਬਕ ਇਸ ਮੰ ਤਰੀ ਹਰੀ
ਿਕ ਨ ਲਾਲ ਭਗਤ ਨ ਭੀੜ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਤਾਵ (Local leaders) ਨੂ ੰ ਪੈਸੇ
ਵੰ ਡੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਿਵਚ ਤੇ ਇਸਨ ਖੁਦ ਵੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ,

ਫੇਰ ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਜਾਨ ਮਾਰ ਮੁਕਾਓਣ ਲਈ
ਭੜਕਾਇਆ ਵੀ ਸੀ! ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਹੈ ਿਕ ਇਸਨ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਿਵਚ
ਿਗਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਾਏ ਲੋ ਕ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਾਹਦਰਾ ਜੇਲ ਤ ਛੁਡਵਾਇਆ ਵੀ
ਸੀ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੀ ਮੌਤ 2005 ਿਵਚ ਹੋਈ ਸੀ!

ਕਮਲ ਨਾਥ

ਕਮਲ ਨਾਥ---ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਿਲਖਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕ ਅਤੇ
ਪਿਰਵਹਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨ, ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਿਮ ਨ ਨ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ
ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦਾ ਦੋ ੀ ਗਰਦਾਿਨਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖ ਵੇਖੇ ਗਵਾਹ ਨ ਕਮਲ
ਨਾਥ ਨੂ ੰ ਓਸ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਿਜਸ ਨ ਿਦੱਲੀ ਦੇ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰ ਜ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਿਜ ਿਦਆਂ
ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਿਮਲਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਬਾਦ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਸਿਟਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਨ ਇਸਨੁ

ਦਾ

ਲਾਭ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਇ ਇਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰ
ਨਹ ਸੀ ਕੀਤੀ!
ਇੰ ਡੀਅਨ ਐਕਸਪੇਸ ਦੇ ਇਕ ਫੋਟੋ ਗਰਾਫ਼ਰ ਮਨੀ ਸੰ ਜਯ ਨ ਵੀ ਇਸ ਕਮਲ
ਨਾਥ ਨੂ ੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰ ਜ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਭੜਕਾ ਿਦਆਂ
ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦ ਿਵਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਿਮ ਨ ਨੂ ਿਦੱਤੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਿਵਚ
ਿਬਆਨ ਬਦਲਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂ ੰ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਓਥ
ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੰ ਿਦਆਂ ਸੁਿਣਆ ਸੀ! ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਜ ਇਹ ਮਨੀ , ਿਜਸਨ ਇਹ
ਗਵਾਹੀ ਿਕ

ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਿਕ

ਬੋਿਲਆ?

ਪਰ ਬੜੇ ਦੁਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਕਮਲ ਨਾਥ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨੂਨੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ ਹੋਈ, ਨ ਹੀ ਕਦੀ ਓਹਨ ਨੂ ੰ ਿਗਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਇਸ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋਖੀ ਗਰਦਾਿਨਆ(ਮਿਨਆ) ਿਗਆ? ਪਰ

ਤਰੱਕੀਆਂ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕ ਗਰਸ ਨ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਅੱਜ ਕਦਰੀ
ਮੰ ਤਰੀ ਦਾ ਓਹਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ!
One obvious place to check for trouble was
the gurdwaras. I made my way to Rakab Ganj
gurdwara, where I saw the still smouldering
bodies of two Sikhs who had been burnt alive by
a mob outside. And this was while a very large
police contingent stood by, all wearing riot
gear - to protect themselves. And still I had
no idea what scale of killing was being
prepared for that night, or even taken place
the past night. It was only after the next day
after seeing how much killing had taken place,
and at how many places, that I reported that
these were not murders, these were massacres.

http://ibnlive.in.com/blogs/sanjaysuri/259/5392
2/1984-riots-the-lives-of-others.html ਤ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਸਿਹਤ
ਪਰ ਿਕ ਿਕ ਇਹਨਾ ਿਸਖ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਹ ਹੁ ੰ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਿਵਖ ਿਵਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਿਨਆਂ (justice) ਕਰਣ

ਵਾਲਾ ਿਸਸਟਮ ਲੰਗੜਾ (Incapable) ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਹਾਲਾਤ
ਿਵਚ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਆ ਦੇ ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹ !ਹੈ
ਇਸਨੂ ੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਿਦਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨ ਿਸਖਸ ਫੌਰ
ਜਸਿਟਸ (Sikhs for Justice) ਨ ਦੋ ਅਖ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ
ਜਸਬੀਰ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਮਿਹੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਿਨਓ-ਯਾਰਕ (NewYork USA) ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਸ ਪਾਪੀ, ਦੁ ਟ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤ ਵੱਡੀ ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਸ
ਤ ਵਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਿਜਥ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਿਨਆ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਵੇਖਣ?
ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਇਹ ਹੇਠਲੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ;ੋ

ਸਕਿੜਆ ਿਸਖ ਨ ਬੇਲਜੀਅਮ ਦੇ ਿਹਰ ਲਯੂਵੇਨ (Leuven)ਿਵਖੇ ਕਦਰੀ
ਲਾਈਬਰੇਰੀ ਦੇ ਮੁਹਰੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂ ੰ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਥੇ ਿਕ
ਭਾਰਤ ਿਵਚ 1984 ਦੇ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦੇ ਮੁਖ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾਵ ਿਵਚ ਇਕ ਕਮਲ
ਨਾਥ (ਕਦਰੀ ਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ ਮੰ ਤਰੀ) ਵੀਰਵਾਰ ਨੂ ੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰ ਜਵ ਯੂਰੋ ਇੰ ਡੀਆ
ਸਿਮੱਟ (Euro India summitt) ਿਵਖੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਪੁਿਜਆ ਸੀ! ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂ ੰ ਬੇਲਜੀਅਮ ਦੇ ਕਨੂਨ
ਦੇ ਤਿਹਤ, ਉਸ ਵੱਲ ਬੇਦੋਸੇ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਿਵਚ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਚਲਾਓਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ! ਇਹ ਮੁਜਾਹਰਾ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਿਸਖ ਸੰ ਗਠਨ ,
ਬੇਲਜੀਅਮ ਦੀ ਿਸਖ ਕਾ ਿਸਲ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਦੀ ਪਬੰ ਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ

ਵੱਲ ਸ ਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ!
ਲੰਦਨ ਦੇ ਬਿਕੰ ਘਮ ਗੇਟ ਤੇ ਕਰਾਉਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਮੰ ਗਲਵਾਰ 28 ਿਸਤੰ ਬਰ
2010 ਨੂ ੰ ਕਮਲ ਨਾਥ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਕਦਰੀ ਲੰਦਨ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਇੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ
(Highway Infrastructure) ਤੇ ਇਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਕਰਣ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਨੂ ੰ ਿਸਖ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਿਪਆ
,
ਿਸਖ ਸੰ ਗਤ ਬੋਲੇ ਸੋ ਿਨਹਾਲ ਸਿਤ ਸੀ ਅਕਾਲ, ਨਵਰ ਫੌਰਗੇਟ 1984 ਅਤੇ
ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆਿਦਕ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ! ਕਮਲ ਨਾਥ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ
ਿਵਚ ਪਰਦੇ ਿਪਛ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨੂ ੰ ਛੁੱਪ ਕੇ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ
ਦੀ ਪੁਲਸ ਤ ਆਪਣੀ ਰਿਖਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ! ਿਨਆਂ ਦਾ ਢੋ ਗ ਕਰਣ
ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿਜਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਿਨਆਇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
ਇਨਸਾਫ਼ ਨ ਦੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕੋਲ ਿਜਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹ ? ਪੀੜਤ ਦੀ ਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਸ
ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਿਪਛਲੇ28 ਸਾਲ ਤ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਨਹ ਿਦੱਤੀ? ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ
ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨ ਇਸ ਪਾਪੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਓਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ!
23 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂ ੰ ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਟੋਰੰਟੋ ਿਹਰ ਿਵਚ ਵੱਲ ਕਮਲ ਨਾਥ
, ਕਦਰੀ
ਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ ਮੰ ਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਿਵਚ ਇਕ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ
ਪਬੰ ਧ ਲੀ ਮੈਰੀਿਡਅਨ ਿਕੰ ਗ ਐਡਵਰਡ ਹੋਟਲ ਿਵਖੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਿਜਸਦੀ ਖਬਰ
ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਵੱਲ ਓਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂ ੰ ਵੀ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
!
ਿਸਖ ਸੰ ਗਠਨ ਨੂ ੰ ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤ ਕਨਾਡਾ ਦੇ
ਿਸਖ ਨ ਓਥੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤ 1984 ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦੇ ਕਤਲ
ਹੁਕਮਰਾਨ (Chief organizers) ਿਵਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾ

ਹੋਣ ਤੇ ਅਤੇ ਿਦੱਲੀ

ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰ ਜ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਓਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ
ਜੀ ਨੂ ੰ ਅੱਗ ਲਾਓਣ ਅਤੇ ਫੇਰ ਓਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਵੱਲ ਦੋ ਬੇਦੋਸੇ ਿਸਖ
ਨੂ ੰ ਿਜ ਿਦਆਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂ ੰ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤੇ

ਜਾਣ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਨਾਡਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਤੀ, ਓਥੋ ਦੀ (ਕਨਾਡਾ) ਪਾਰਲੀਆਮੇ ਟ ਦੇ ਿਜਆਦਾਤਰ
ਮਬਰ ਨ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਭਰਵ ਹੁ ੰ ਗਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਕਨਾਡਾ ਫੇਰੀ
ਦਾ ਿਵਰੋਧ(ਮੁਖਾਲਫਤ) ਕੀਤੀ! ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਇਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਾਪਸ
ਇੰ ਡੀਆ ਪਰਿਤਆ!

ਇਸਤ ਮਗਰ ਜਦ ਇਹ ਫੇਰ ਪਰਤਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਆਏ ਤ ਓਥੇ ਵੀ
ਇਹਨਾ ਨੂ ੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਿਸਖ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ
, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ
ਿਸਖ ਨ ਵਧ-ਚੜ ਕੇ ਇਸਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਿਸਖਸ ਫੌਰ
ਜਸਿਟਸ' ਨਾਮੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਨ ਇਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਨਓ ਯਾਰਕ ਦੀ ਇਕ
ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਇਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਆਓਣਾ
ਬਾਕੀ ਹੈ!
ਜੈਕ ਲੈ ਟਨ ਨੂ ੰ ਮ ਇਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ
, ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਮ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਸਨਮਾਨ
ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਣ ਦੀ ਅਰਜੋਈ (Appeal) ਕੀਤੀ
ਸੀ, ਿਜਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਜ ਉਸਨ ਮੈਨੂ ਇਹ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੁਆਬ ਿਦੱਤਾ ਜੋ
ਿਕ ਮ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ! ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ;

ਜੈਕ ਲੈ ਟਨ ਓਸ ਵੇਲੇ ਕਨਾਡਾ ਦੀ ਿਵਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਿਨਓ ਡੇਮੋਕੇਿਟਕ ਪਾਰਟੀ
(New Democratic Party)

ਦੇ ਆਗੂ ਨਤਾ ਸੀ, ਬਾਦ ਿਵਚ ਕਨਾਡਾ

ਿਵਚ 2 ਮਈ 2011 ਿਵਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣ ਿਵਚ ਓਹਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ NDP

ਨੂ ੰ

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਵਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਮਿਲਆ, ਓਹਨਾ ਨ ਇਹਨਾ ਚੋਣ
ਿਵਚ ਵੱਡੀ ਿਜਤ ਹਾਿਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂ ੰ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਿਜੱਤ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ!
ਪਰ ਰੱਬ ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜੂਰ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਿਚਰ ਮਗਰ ਕੈ ਸਰ
(Prostate cancer) ਕਰਕੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ!

ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਏਨ ਪੇਮੀ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਕ ਬੰ ਦੇ ਨੂ ੰ ਅਸ ਵੀ ਆਪਣੀ
ਰਧ ਜਲੀ ਭਟ ਕਰਦੇ ਹ !

ਸਿਵਟਜਰਲੈ ਡ (ਜਨਵਰੀ 18, 2013): ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਸਿਵਟਜਰਲੈ ਡ ਦੇ ਟੂਅਰ
ਤੇ (ਜੋ ਿਕ 23 -27 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹੈ) ਆਓਣ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ “Sikhs For
Justice” (SFJ) ਅਤੇ ਸਿਵਸ NGO “Movement Against
Atrocities & Repression” (MAR) ਵੱਲ ਇਕ ਿ ਕਾਯਤ ਪੱਤਰ
ਓਥ ਦੇ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂ ੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥਿਜੰ ਦਾ ਜਲਾਓਣ ਅਤੇ
ਿਸਖ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਨੂ ਅੱਗ ਲਾਓਣ ਅਤੇ ਮਨੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਕਰਣ ਦੇ ਦੋ ਿਵਚ ਇਸ ਨੂ ੰ ਿਗਫਤਾਰ ਕਰਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਓਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ
ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾ ਸੰ ਗਠਨ ਵੱਲ 11 ਪੰ ਿਨਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ
ਸਿਵਟਜਰਲੈ ਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਸਿਪਆ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਤੁਸ ਹੇਠ ਵੇਖ ਸਕਦੇ
ਹੋ! ਤੇ 1984 ਦੇ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ ਇਸ ਵੱਲ ਲੋ ਕ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਭੜਕਾਓਣ
,
ਅਗੁਆਈ ਕਰਨ, ਿਸਖ ਨੂ !ੰ

ਾਿਤਲ ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ

ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਭਾਰਤੀ ਿਸਨਮਾ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਇਕ ਚਮਕਦਾ ਿਸਤਾਰਾ ਅਤੇ ਇਕ
ਾਿਤਲ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਹ , ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕਾਤਲ ਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨ
ਇਕ, ਦੋ, ਿਤਨ ਜਾਨ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ? ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਇਕ ਨਰ ਿਪ ਾਚ ਹੈ
---- ਇਸਨ 984 ਿਵਚ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਿਲਕਾਨਾ
ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੋ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੂਰ
ਦਰ ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ! ਆਪਣੇ ਿਸਧੇ ਪਸਾਰਣ ਿਵਚ ਇਸਨ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਤ ਿਸਖ ਦਾ
ਖੂਨ ਮੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਿਸਖ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ
! ਇਹ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ

ਨਹ ਹੈ---ਇਕ ਕੌੜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰ ਨਣ ਜੋਗ ਸੱਚ ਹੈ! ਇਸਨ ਦੂਰ ਦਰ ਨ ਟੀ ਵੀ ਤੇ
ਆ ਕੇ ਿਸਖ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦਾ ਖੂਨ ਮੰ ਿਗਆ, "ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ
ਖੂਨ" ਅਤੇ ਫੇਰ ਦੂਰ ਦਰ ਨ ਨਾਮੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਨ ਿਤਨ ਿਦੰ ਨ ਤੱਕ ਰੁੱਕ
ਰੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾ ਨਾਹਿਰਆਂ ਨੂ ੰ ਪਸਾਿਰਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਹੰ ਦੂ ਜਨਤਾ ਨੂ ੰ ਿਸਖ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਓਣ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਾਇਆ!

ਂ
ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ ਇਕ 'ਐਗਰੀ
ਯੰ ਗ ਮੈਨ' ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋ ਕ ਿਵਚ

ਿਜਆਦਾ ਮ ਹੂਰ ਸੀ, ਇਸਨੂ ੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ
ਲੋ ਕ ਸਨ ! ਇਸਦੀ ਨੜਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤ ਤਾਕਤਵਰ ਘਰਾਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ
ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸਦੀਆਂ
ਿਫਲਮ ਨੂ ੰ ਭਾਰਤੀ ਸਸਰ ਬੋਰਡ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ
ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਿਸਨਮਾ ਿਵਚ ਇਕ ਉਘੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਿਣਆ ਜਾਣ ਲੱਗ
ਿਪਆ! ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਫਲਮ ਿਵਚ ਇਸਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਿਫਲਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗਰੰ ਟੀ ਹੁ ੰ ਦਾ
ਸੀ!
ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਤ ਬਾਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਧਾਨ
ਮੰ ਤਰੀ ਬਿਣਆ, ਉਸਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੇਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ
ਦਾ ਆਪਣੇ ਿਨਜੀ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਤਨ ਿਦਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ
ਿਹੰ ਦੋਸ੍ਤਾਨ ਿਵਚ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਿਸਲਿਸਲਾ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ!
ਕ ਗਰਸ ਦੇ ਬਾਹਲੇ (ਿਜਆਦਾਤਰ) ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਿਵਚ
ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹਨਾ ਿਵਚ ਕੁਝਕੁ ਨਾਮ ਨ; ਹਰੀ
ਿਕ ਨ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਜਗਦੀ ਟਾਇਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਲ ਨਾਥ, ਧਰਮ ਦਾਸ
ਾਸਤਰੀ, ਭਜਨ ਲਾਲ, ਨਰ ਿਸਮਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਗੈਰਾ!
ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁੱਿਤਆਂ ਵ ਗੂ ਹੀ ਸਨ ਿਜਹਨਾ ਆਪਣੇ
ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ - ਿਜਹੜਾ
ਭਾਰਤੀ ਿਸਨ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਇਕ ਜਾਿਣਆ ਪਛਾਿਣਆ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਸਨ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ
ਹੀ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਸੁਨਹਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂ ੰ ਿਦੱਤਾ
, ਓਹ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਿਵਚ

ਿਘਓ ਪਾਓਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਸੁਨਹੇ ਨ, ਇਸ ਮੰ ਗ ਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਹੰ ਦੋਸ੍ਤਾਨ ਿਵਚ
ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵੱਡੇ ਿਹਰ ਿਵਚ ਤਬਾਹੀ ਿਲਆ ਿਦੱਤੀ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਿਵਚ, ਬੱਸ
ਿਵਚ, ਗਲੀਆਂ ਿਵਚ, ਦੁਕਾਨ ਿਵਚ, ਪਟਿਰਆਂ ਉਪਰ, ਪ੍ਲੇਫਾਰਾਮ ਤੇ ਅਤੇ ਓਹਨਾ
ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਿਨਆਂ ਿਵਚ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ! ਪੂਰੇ ਦੇ
ਿਵਚ ਕਰੀਬਨ 20,000 ਤ ਿਕਤੇ ਵਧ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਬੇਦੋਸੇ ਿਸਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ!
ਇੰ ਜ ਇਸ ਨਰ ਿਪ ਾਚ (ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਭੂਤ-ਪੇਤ, ੍ਤਾਨੀ ਆਤਮਾ)
ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਿਪਆਸ ਬੁਝੀ ਹੋਣੀ(ਪਤਾ ਨਹ ਿਕ ਬੁਝੀ ਵੀ ਜ ਨਹ , ਇਹ ਵੀ ਓਸੇ
ਅਿਮਤਾਭ ਨੂ ੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣ) ਾਅਨਿਗਨਤ ਿਸਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ,
ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਵੀ ਇਹਨਾ ੍ਤਾਨ ਵੱਲ ਲੁੱਟ ਲਈ ਗਈ! ਓਹਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ
ਬਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਵੀ ਨਹ ਬਖਿ ਆ ਿਗਆ
, ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਵੀ ਿਜੰ ਦਾ ਜਲਾਓਣ ਦੀ ਖਬਰ ਅਤੇ
ਸਬੂਤ ਿਮਲੇ ਨ (ਤੁਸ ਹੇਠਲੀ ਫੋਟੂਆਂ ਿਵਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ), ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ , ਜ੍ਦੈਦ
ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂ ੰ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
! ਿਸਖ ਵੀਰ ਨੂ ੰ ਿਜ ਿਦਆਂ ਹੀ ਗਲ ਿਵਚ
ਬਲਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਿੜਆ ਿਗਆ, ਇੰ ਜ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਿਸਖ ਦੇ
ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ!

ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ- ਭਾਰਤੀ ਿਸਨ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਇਕ ਚਮਕਦਾ ਿਸਤਾਰਾ - ਿਜਹੜਾ
ਿਕ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤ ਬਾਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਾਮ ਨੂ ੰ ਿਦੱਲੀ ਪੁਿਜਆ ਸੀ!
ਸਾਨੂ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਰਾਹ ਿਮਲੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਿਬਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਿਦੱਲੀ ਦੇ
ਪਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਿਦਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਕ ਿਸਖ ਿਸਕ ੋਿਰਟੀ

ਵਾਲੇ ਬੰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਿਜਸ ਨ ਇਸਨੂ ੰ ਜੀ ਆਈਆਂ ਵੀ ਿਕਹਾ
, ਉਸਨੂ ੰ ਵੇਖਿਦਆਂ
ਹੀ ਇਸਨ ਪਰਤ ਕੇ ਜੋਰ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁ ੰ ਹ ਤੇ ਇਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ
ਿਕ ਤੁਸ ਿਸਖ ਨ ਸਾਡੀ ਮ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ,ਹੈਤੁਹਾਨੂ ੰ ਵੀ ਿਜਓੰਦਾ ਰਿਹਣ ਦਾ ਕੋਈ
ਹੱਕ ਨਹ ਹੈ! ਅਸ ਇਸ ਵਾਕਏ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ
ਸਾਨੂ ੰ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਤੇ ਇਕ ਿਸਖ ਵੱਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
! ਪਰ ਇਸ ਤ
ਸਾਨੂ ੰ ਇਸਦੇ ਿਸਖ ਿਵਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ !ਹੈ

ਇਕ ਿਸਖ ਬੱਚੀ, ਿਜਸਨੂ ੰ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਵੱਲ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਿਜ ਦੀ ਨੂ ੰ ਹੀ ਸਾੜਨ ਦੀ
ਕੋਿ

ਕੀਤੀ ਗਈ

ਇਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਸਖ ਬੱਚਾ ਿਜਸਨੂ ੰ ਵੀ ਇਹਨਾ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਵੱਲ ਅੱਗ ਲਾ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਬਚ ਿਗਆ
ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪੋਤਰੀ ਿਪਅੰ ਕਾ ਨੂ ੰ ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਮ
ਤੇਜ਼ੀ ਬੱਚਨ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਿਵਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਇਹੋ ਪਰਵਾਰ ਇੰ ਦਰਾ

ਦਾ ਨੜਲਾ ਅਤੇ ਿਵਸਾਹ ਦਾ ਸੀ! ਓੰਜ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਬੱਚਨ ਵੀ ਿਪਛ ਇਕ ਿਸਖ ਪਰਵਾਰ
ਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ, ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਿਵਚ ਕਾਇਸਥ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰ ਦੇ ਹਰਵਨ੍
ਰਾਇ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਧਰਮ - ਿਸਖ ਧਰਮ ਨੂ ੰ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਿਹੰ ਦੁਆਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ!ਅਿਮਤਾਭ ਨੂ ੰ ਿਫਲਮ ਿਵਚ
ਿਲਆਓਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਵੀ ਇੰ ਦਰਾ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਸਨ ਖਵਾਜ਼ਾ ਅਿਹਮਦ ਅੱਬਾਸ
ਨੂ ੰ ਇਕ ਿਸਫਾਿਰ ੀ ਿਚਠੀ ਿਲਖ ਕੇ ਇਸਨੂ ੰ ਬੰ ਬਈ ਭੇਿਜਆ, ਸੀ
ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂ ੰ
ਇਕ ਿਹੰ ਦੀ ਿਫਲਮ 'ਸਾਤ ਿਹੰ ਦੋਸਤਾਨੀ' ਿਵਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਕਰਣ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ! ਪਰ ਜਦ ਮਾਰ -ਧਾੜ ਤ ਭਰੀ ਿਫਲਮ ਜੰ ਜੀਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤ
ਇੰ ਦਰਾ ਦੀ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਸਰ ਬੋਰਡ ਨ ਇਸਨੂ ੰ ਪਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
, ਜੇਕਰ
ਇਹ ਰੋਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ਕੀਤਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਿਫਲਮ ਪਾਸ ਨਹ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ! ਇਸ

ਂ
ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਿਵਚ ਹੀ ਇਹ ਅਿਮਤਾਭ ਿਹਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 'ਐਗਰੀ
ਯੰ ਗ ਸਟਾਰ' ਬਣ
ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰ ਦਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤ ਬਾਦ ਵੇਲਾ ਸੀ ਿਕ ਇੰ ਦਰਾ ਪਰਵਾਰ ਦਾ
ਕਰਜਾ ਿਕਵ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਲਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਿਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੂਰ ਦਰ ਨ
ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਭਵਨ (ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰ ਗਲਾ) ਿਜਸ
ਿਵਚ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੇ ਿਮਰਤ ਰੀਰ ਨੂ ੰ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਲੋ ਕੀ ਉਸਨੂ ੰ
ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਰਧ ਜਲੀ ਦੇਣ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤ ਇਹ ਦੂਰ ਦਰ ਨ
ਵਾਲੇ ਓਥੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਬੰ ਿਦਆਂ ਨੂ ੰ ਅਤੇ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਲਗੇ ਲੋ ਕ ਨੂ ੰ ਕੈਮਰੇ
ਰਾਹ ਿਵਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤ ਓਥੇ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵੀ ਸਾਨੂ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਸ ਿਵਚ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪਏ ! ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਸ ਰਾਜੀਵ
ਗ ਧੀ ਨੂ ੰ ਇਸ ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਕੰ ਨ ਿਵਚ ਕੁਝ ਕਿਹੰ ਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਝੱਟ
ਅਿਮਤਾਭ ਓਥੇ ਖਲੋ ਤੀ ਦੂਰ ਦਰ ਨ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਟੀਮ ਵੱਲ ਵਧ ਿਗਆ! ਹੁਣ ਓਹ
ਵਾਪਿਰਆ ਿਜਸ ਦੀ ਮ ਕਦੀ ਸੁਪਨ ਿਵਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਮ ਸੁ ੰ ਨ ਸੀ,
ਵੱਡ ਿਦਓ ਤੇ ਿਜਵ ਖੂਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ! ਿਕ ਿਕ ਮ ਅਿਮਤਾਭ ਨੂ ੰ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨੂ ੰ
ਭੜਕਾ ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਿਸਖ ਦਾ ਖੂਨ ਮੰ ਗਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ!

ਮ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਅਿਮਤਾਭ ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਰ ਡੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਿਵਚ 1015 ਕਦਮ ਚਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਥ

ਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਠੀ ਬੰ ਦ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ

ਅੰ ਦਾਜ਼ ਿਵਚ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ' ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ' ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਚ ਿਵਚ
ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਿਵਚ ਕਿਹੰ ਦਾ ਨਜਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ! ਇਹਨਾ ਖੂਨ ਮੰ ਗਦੇ
ਨਾਹਿਰਆਂ ਨਾਲ ਅਿਮਤਾਭ 10-15 ਪੈਰ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਅਗੇ ਜ ਦਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਿਪਛੇ
ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਦਾ ਵੇਿਖਆ! ਏਸ ਵੀਡੀਓ ਿਕ੍ਲਪ ਨੂ ੰ ਇਹਨਾ ਦੂਰ ਦਰ ਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਿਹੰ ਦੋਸ੍ਤਾਨ ਿਵਚ ਿਸਖ ਿਵਰੁਧ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਲਈ ਿਤਨ ਿਦਨ ਤਕ
ਰੁੱਕ-ਰੁੱਕ ਕੇ ਿਵਖਾਇਆ ਜ ਦਾ ਿਰਹਾ! ਏਸ ਵੀਡੀਓ ਨ ਹੀ ਅੱਗ ਿਵਚ ਿਘਓ ਦਾ ਕੰ ਮ
ਕੀਤਾ! ਸਾਰੇ ਿਹੰ ਦੋਸ੍ਤਾਨ ਿਵਚ ਇਸ ਅਿਮਤਾਭ ਦੀ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਬੇਦੋਸੇ ਿਸਖ ਦੇ
ਕਤਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਸਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ (ਜਬਰਦਸਤੀ) ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ, ਓਹਨ ਨੂ ੰ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
! ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਦੀ ਇਸ ਘਰਿਨਤ ਸੋਚ -- ਓਹਨਾ
ਦਾ ਵਿਹ ੀਪੂਣਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦ ਇਹਨਾ ਕੰ ਜਰ ਨ ਮਜਬੂਰ ਰਦੀਆਂ
ਕੁਰਲਾ ਿਦਆਂ ਿਸਖ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਓਹ ਵੀ
ਓਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਓਹਨਾ ਦੇ ਭਰਾਵ ਅਤੇ ਬਿਚਆਂ ਦੀ ਿਮਰਤ ਰੀਰ
ਮੁਹਰੇ?
ਮ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਟੀ ਵੀ ਨੂ ੰ ਤੱਕੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁ ੰ ਨ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ ਿਪੰ ਡਾ ਮੇਰਾ
ਿਜਵ ਵੱਡ ਿਦਓ ਤੇ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਨਾ ਡੁੱਲੇ ? ਮ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ ਿਕ ਕੀ
ਇਸਦੀ ਿਫਲਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਿਸਰਫ ਿਹੰ ਦੂ ਹੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਓਹੀ ਅਿਮਤਾਭ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਕਲ ਤੱਕ ਇਕ ਫੇਲ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਿਜਸਦੀ ਹਰ ਿਫਲਮ ਬੌਕਸ ਔਿਫਸ ਿਵਚ
ਿਪੱਟ ਜ ਦੀ ਸੀ! ਓਦ ਵੀ ਅਸ ਇਸਦੀ ਹਰ ਿਫਲਮ ਵੇਖਦੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਸਾਨੂ ੰ
ਇਸਦਾ ਕੰ ਮ ਚੰ ਗਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵ 'ਅਨੰਦ' ਿਫਲਮ ਿਵਚ! ਤੇ ਕੀ ਅਸ ਿਸਖ ਿਕਸੇ
ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਨਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਕੱਟਰ ਿਹੰ ਦੂ ਹੋ ਕੇ ਿਸਰਫ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਦਾ ਹੀ
ਐਕਟਰ ਸੀ ? ਓਸ ਿਦਨ ਤ ਮੈਨੂ ਨਫਰਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਬੰ ਦੇ ਨਾਲ!
ਕੋਈ ਕ ਨਹ ਸੀ ਿਰਹਾ ਹੁਣ ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਕੱਟਰ ਿਹੰ ਦੂ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਖ ਨੂ ੰ
ਆਪਣੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਿ ਕਾਰ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ! ਓਹ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਆਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ

ਿਵਚ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਣ ਲਈ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨੂ ੰ ਭੜਕਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸ ਬੇਜੁਬਾਨ
ਜਾਨਵਰ ਵ ਗ ਹਥ ਤੇ ਹਥ ਰਖੀੰ ਬੈਠ ਇਸਦੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵਚ ਕਤਲ ਹੁ ੰ ਦੇ
ਿਸਖ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ! ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਅਸ ਿਸਰਫ
ਆਪਣੀਆਂ ਅਖ ਿਵਚ ਡੂਲਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੂ ੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ
ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਸਾਨੂ ੰ ਮਾਣ ਸੀ
? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ
ਵੇਲੇ ਤ ਸਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਭਾਰਤੀ ਆਖਿਦਆਂ ਵੀ ਰਮ ਆ ਦੀ, ਇਹ
ਹੈ ਮੁਲਕ
ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਹ ਲਗਦਾ! ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਸਖ ਵੀਰ ਹੀ ਤੇ ਸੀ ਿਜਹਨ ਆਪਣੀਆਂ
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੂ ੰ ਅੰ ਗੇਜ਼ ਤ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਨ ਿਸਖੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਿਸਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ
ਿਹੰ ਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਬਿਚਆ ਪਰ ਇਹ ਿਹੰ ਦੂ ਇਨ ਅਿਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨ,
ਕਦੀ ਸੁਪਨ ਿਵਚ ਵੀ ਸੋਿਚਆ ਨਹ ਸੀ? ਜੇ ਿਸਖ ਿਹੰ ਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਿਖਆ
ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰ ਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵੱਡਾ
ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮੁਲਕ ਹੁ ੰ ਦਾ? ਿਹੰ ਦੂ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਥੇ ਿਵਖਾਈ ਨਹ ਸੀ ਦੇਣੀ, ਫੇਰ
ਵੀ ਿਸਖ ਨਾਲ ਇੰ ਨਾ ਵੱਡਾ ਿਵਸਾਹ ਘਾਤ ਇਹਨਾ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ?
ਜਕੀਨ ਨਹ ਸੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਪਰ ਸੱਚ ਅਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ!
ਹੋਰ ਤ ਹੋਰ, ਇਸ ਤ ਵਧਕੇ ਿਵਸਾਹ ਘਾਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾ
ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਚ ਦਨੀ ਚੌਕ ਿਵਖੇ ਬਿਣਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰ ਜ ਸਾਿਹਬ, ਜੋ
ਿਕ ਿਸਖ ਦੇ ਨੌਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾ ਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਥ ਤੇ ਉਸਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾ ਔਰੰ ਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨੂ ੰ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਤ ਬਚਾਓਣ ਲਈ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਿਹੰ ਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਿਕਤਿਘਣਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਿਵਚ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਸਬੂਤ
ਵਜ ਇਹਨਾ ਨ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੂ ੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ
! ਵੇਖੋ ਹੇਠਲੀ
ਫੋਟੋ;

ਅਿਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋ ਿਹੰ ਦੂ --- ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ
ਸੀਸਗੰ ਜ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੂ ੰ ਅੱਗ ਲਾਓਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਿਕ ਇਥੇ ਹੀ ਿਸਖ
ਦੇ ਨੌਵ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ ਿਹੰ ਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਿਖਆ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਿਲਦਾਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ!

ਓਹਨਾ ਿਵਚ ਕੁਝ ਿਸਖ ਭਰਾਵ ਦੀਆਂ ਲੋ ਥ ਿਜਹੜੇ ਅਿਮਤਾਭ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ
ਮੰ ਗ ਦੇ ਿ ਕਾਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਵੱਲ ਬੇਦੋਸੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ (ਹੋਰਨ ਸਭਨ ਤ ਪਿਹਲ ) ਇਸ ਿਘਰਣ੍ਤ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਹੰ ਦੋਸ੍ਤਾਨ ਿਵਚ ਬੇਦੋਸੇ ਿਸਖ ਦਾ ਕਤਲੇ ਆਮ ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ, ਤਕਰੀਬਨ
20,000 ਤ ਵਧ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
! ਿਸਖ ਦੀ ਜ੍ਦੈਦ (ਚੱਲ ਅਤੇ
ਅਚੱਲ) ਨੂ ੰ ਲੁੱਟ ਿਲਆ ਿਗਆ ਜ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
! ਓਹਨਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ
ਅਦਾਿਰਆਂ ਨੂ ੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
! ਓਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂ ੰ ਵੀ ਲੁੱਿਟਆ ਿਗਆ
, ਇੰ ਜ
1947 ਤ ਬਾਦ ਇਹ ਿਸਖ ਇਸ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ - ਪੈਸੇ ਨੂ ਮੁਹਤਾਜ

ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ! ਿਸਰਫ ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਹੀ ਨਹ , ਸਾਰੇ ਿਹੰ ਦੁਸਤਾਨ ਿਵਚ ਿਤਨ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਇਹ ਲੁੱਟ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਿਸਖ ਕਤਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਰਹੇ! ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰੀ
ਿਗਣਤੀ ਨ 2733 ਕਤਲ ਦੱਸੇ ਜਦਿਕ ਹੋਰਨ ਿਮਲੀਆਂ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਇਹ
ਿਗਣਤੀ 10000 ਤ ਵੀ ਿਕਤੇ ਉਪਰ ਸੀ! ਇਸ ਖਸ ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੇ ਦੋ ਸਮਾਜ
ਦੇ ਵਰਗ ਿਵਚ ਫੁੱਟ ਪਾਓਣ, ਆਪਸ ਿਵਚ ਦੁ ਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਣ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੰ ਪੱਤੀ
ਨੂ ੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਓਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂ ੰ ਫੇਰ ਤ ਇਕ ਹੋਰ ਬੰ ਟਵਾਰੇ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ
ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਘਰਣਤ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ
ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨੂ ੰ ਭੜਕਾਓਣ ਦੇ ਇਲ੍ਜ਼ਾਮ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਨਹ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਿਕ ਇਸਦੀਆਂ ਕਈ ਵਜਹ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰਿਖਆ ਹੇਠ ਸਾਰੇ
ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਘੁਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਇਸ ਿਹੰ ਦੋਸ੍ਤਾਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਚਲਾਓਣਾ ਕਰੀਬਨ ਨਾਮੁਮਿਕਨ ਹੀ ਹੈ!

ਕਾ

ਜੇਕਰ ਿਕਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੁ ੰ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ

ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁਕਦਾ ਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਏਨੀ ਿਹੰ ਮਤ ਨਹ ਸੀ ਪੈਣੀ ਿਕ ਓਹ ਿਸਖ ਦੀ ਨਸਲਕੁ ੀ ਦੀ ਕੋਿ

ਵੀ ਕਰ

ਸਕਦੀ ਪਰ ਓਸ ਿਦਨ ਤ ਇਸ ਦੇ ਨੂ ੰ ਅਸ ਆਪਣਾ ਨਹ ਿਕਹਾ
, ਨਹ ਮਿਨਆ!
ਜਦ ਲੋ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤ ਸਬੂਤ ਮੰ ਗਦੇ ਨ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਿਵਖਾਓ ਿਜਸ ਿਵਚ
ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵੱਲ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨੂ ੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਿਸਖ ਦਾ ਖੂਨ ਮੰ ਗਿਦਆਂ ਿਵਖਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤ ਮ ਓਹਨਾ ਦੀ ਿਸਰਫ ਕਲ ਹੀ ਤੱਕਦਾ ਹ ਿਕ ਿਕਧਰੇ ਓਹ ਮੂਰਖ ਤੇ
ਨਹ ਜ ਵਾਧੂ ਹੀ ਚਲਾਕ ਨ? ਓਏ ! ਓਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ
ਜਾਨ ਦੀ ਦੁ ਮਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ! ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁ ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂ ਖਤਮ ਕਰਣ
ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹ , ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਓਹ ਭਰਾ ਸੀ ਿਜਹਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ
ਸ ਝ ਸੀ, ਿਪਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹਨਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ! ਿਸਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਿਹੰ ਦੂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਿਪਠ
ਿਵਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਗਏ (Back stabbed), ਫਾਇਰ ਿਬਗੇਡ ਨੂ ੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਿਕ
ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਅੱਗ ਿਮਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ
ਿਕਸੇ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤ ਪਾਣੀ, ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਿਹੰ ਦੂ ਘਰ ਉਪਰ ਜਾਵੇ ਿਜਸ

ਨਾਲ ਅੱਗ ਓਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂ ੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁਚਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧੇ ਪਰ ਿਸਖ ਦੇ
ਬਲਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ! ਸਾਨੂ ਆਪਣੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਲ ਦਾ
ਪਤਾ ਨਹ ਸੀ ਿਕ ਵੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜ ਨਹ , ਅਸ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ ਿਵਚ ਹੀ ਇਨ ਮ ਗੂਲ ਸੀ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਬੰ ਦੇ ਕੋਲ ਫੁਰਸਤ
ਹੁ ੰ ਦੀ ਜੋ ਅਿਮਤਾਭ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ? ਵੀਡੀਓ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲ
ਤੇ ਤੁਸ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ ਿਕ ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਹਰ ਘਰ ਿਵਚ ਨਹ ਸੀ, ਮੋਬਾਇਲ
ਫੋਨ ਦੀ ਇਜਾਦ ਅਜੇ ਨਹ ਸੀ ਹੋਈ, ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਵੀ ਤ ਵੀ
ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ ਕਰਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹ , ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਿਵਚ ਚਲਦੇ ਟੀ
ਵੀ ਪੋਗਾਮ ਦੀ ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ ਿਕੰ ਨ ਕੁ ਲੋ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ? ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਤੇ ਘਰ ਿਵਚ
ਿਬਜਲੀ ਵੀ ਕੱਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਥ ਦੇ ਲੋ ਕ ਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਿਹੰ ਦੁਆ ਨੂ ੰ
ਭੜਕਾ ਦੀਆਂ ਵੇਿਖਆ ਵੀ ਨਹ ਹੋਣਾ ਿਰਕਾਰਡ ਿਕਥ ਕਰਦੇ? ਹ , ਬਾਹਰ ਬਥੇਰੀਆਂ
ਨ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰ ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਵੀ ਪਰ ਓਹਨਾ ਦੇਣ
ਤ ਮਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੇਖੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ!
ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨ ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂ ੰ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਹਰੇ
ਲਾ ਿਦਆਂ ਨਾ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇ? ਹਜ਼ਾਰ ਨ ਵੇਿਖਆ, ਸੁਿਣਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਿਜਹੜੇ
ਿਦੱਲੀ ਤ ਬਾਹਰ ਹੋਰਨਾ ਿਹਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਸੀ, ਨ ਸਬਨ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਪਰ ਓਹ
ਦੱਸਣ ਵੀ ਤ ਿਕਸਨੂ?ੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹ
ਸੀ! ਮੈਨੂ ਵੀ 25 ਵਰੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਿਕਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹ ਸੀ ਹੁ ੰ ਦੀ! ਤ ਮੈਨੂ
ਿਖਆਲ ਆਇਆ ਿਕ ਮੰ ਗਲ ਪ ਡੇ ਨੂ 1857
ੰ
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰ ਗ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਦਿਸਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਉਸ ਤ ਪਿਹਲ ਹੀ ਫਾਹੇ ਲਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ
ਸੀ ਪਰ ਮੰ ਗਲ ਪ ਡੇ ਨੂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰੀ ਮਨਦੀ ਹੈ! ਚਲੋ ਮਨਦੇ ਹ ਿਕ ਉਸਨ
ਵੀ ਕੱਲੇ ਨ ਹੀ ਅੰ ਗੇਜ਼ ਨੂ ੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਿਹੰ ਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ
! ਿਕਸੇ ਕ ਤੀ ਦੀ
ੁਰੁਆਤ ਕਰਣ ਲਈ ਇਕ ਿਚੰ ਗਾਰੀ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਹੁ ੰ ਦੀ? ਮ ਤੇ ਖੁਦ ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ
ਨੂ ੰ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨੂ ਭੜਕਾ ਿਦਆਂ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਵੇਿਖਆ

ਸੀ, ਿਕਵ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹ ?
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਵ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ
ਿਵਚ ਕੇਸ ਕਰ ? ਕੇਸ ਕਰਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਬਾਹਲੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਮ ਨਹ ਸੀ
ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਿਦੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ
ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਕ ਿਨਮਾਣੀ ਿਜਹੀ ਕੋ

ਕੀਤੀ! 19-09-2009 ਨੂ ੰ ਮ ਇਕPIL

(Public Interest Litigation) ਿਦੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ
ਦਾਿਖਲ ਕੀਤੀ!

24-10-2009 ਨੂ ੰ ਹੀ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜ਼ ੀ ਮਨ ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਨ ਇਸ
PIL ਨੂ ੰ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਇਕ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮ ਮਗਰ ਦਾਿਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ
ਸੁਣਵਾਈ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਿਟੱਪਣੀ ਵੀ ਓਹਨਾ ਨ ਕਾਗਜ ਤੇ ਿਲਖੀ!
ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਿਵਜ਼ਨ ਕਰਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨ ਇਹ ਕੇਸ
ਮੁਫਤ ਲੜਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹ ਭਰੀ, ਾਇਦ ਓਹ ਵੀ ਅੰ ਦਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ!
ਨਤੀਜਾ--- ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹ !
ਹਰਾਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸ ਵੇਖਦੇ ਹ ਿਕ ਿਬਹਾਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨ
ਓਥ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰ ਤਰੀ ਨੀਤੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂ ਇਕ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵ 18 ਸਾਲ ਤ ਬਾਦ
ਸੰ ਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂਨ ਮੁਤਾਿਬਕ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋ ੀ ਿਜੰ ਨ ਸਾਲ
ਬਾਦ ਵੀ ਫਿੜਆ ਜਾਵੇ, ਉਸਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲੇ ਗਾ ਪਰ ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ
ਵਾਰੀ ਕਨੂਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਕਨੂਨੀ
ਪੱਖ ਨਜ਼ਰੰ ਦਾਜ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ!
ਮ ਦੂਰ ਦਰ ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋ 1 ਨਵੰ ਬਰ 1984 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਲਪ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਮੰ ਗੀ ਸੀ ਪਰ ਓਹਨਾ ਇਹ ਦੇਣ ਤ ਮਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਇਸ ਤ ਬਾਦ ਮ
ਇੰ ਟਰਨਟ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚੀ! ਅਤੇ ਜਦ ਮ ਵੇਖ ਿਲਆ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ

ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹ , ਨਾਮੁਮਿਕਨ ਵੀ ਹੈ, ਤ ਮ ਇੰ ਟਰਨਟ
ਿਸਿਖਆ, ਅਤੇ ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਜੰ ਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ,
ਓਹ ਮ ਇੰ ਟਰਨਟ ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤੀ! ਲੋ ਕੀ ਹਰਾਨ ਸੀ, ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪਤਾ
ਨਹ ਸੀ! ਹਾਲ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲ ਵੀ ਨਟ ਤੇ ਕਰਨਲ ਿਸੰ ਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ,
ਪਧਾਨ ਆਲ ਇੰ ਡੀਆ ਿਸਖ ਸਟੂਡੇ ਟ ਫ਼ੇਡਰੇ ਨ ਨ ਇਹ ਸੱਚ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ
ਓਹਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਗਵਾਹ ਨਹ ਸੀ! ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਦੇ ਇਸ
ਅੰ ਦੋਲਨ ਿਵਚ ਇਕ ਨਵ ਰੂਹ ਆ ਗਈ! ਿਪਛਲੇ ਿਤਨ -ਚੌਹ ਸਾਲ ਿਵਚ ਹੀ ਅਸ
ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂ ੰ ਇਸ ਅਿਮਤਾਭ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਲ ਿਵਖਾ ਿਦੱਤੀ ,ਹੈਹੁਣ ਇਹ ਸੰ ਸਾਰ
ਦੇ ਿਜਸ ਵੀ ਮੁਲਕ ਿਵਚ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ (ਮੁਖਾਲਫਤ) ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ,
ਇਸਨੂ ੰ ਹਿਤਆਰਾ(ਮਰਡਰਰ) ਕਿਹ ਕੇ ਵਾੱਜ ਪਦੀਆਂ ਨ! ਿਜਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਮੈਨੂ
ਾਇਦ ਇਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਿਮਲਦੀ, ਓਸ ਤ ਵਧ ਮੈਨੂ ਨਟ ਤੇ ਆ ਕੇ
ਿਮਲੀ! ਇਹ ਟੋਰੰਟੋ, ਕਨਾਡਾ ਇਸੇ ਿਵਰੋਧ ਤੋ ਡਰਦਾ ਮਾਿਰਆ ਨਹ ਸੀ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਇਸਨ ਆਈ ਐਫ ਐਫ ਏ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਸੀ! ਿਸਖਸ ਫੌਰ ਜਸਿਟਸ ਨਾਮੀ
ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਗਠਨ (Sikhs for justice) ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ
ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਇਕ ਮੰ ਗ ਪੱਤਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਜਸ ਿਵਚ 1984 ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਿਸਖ ਦੀ ਨਸਲਕੁ ੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਕ ਗਰਸੀ
ਨਤਾਵ ਦੇ ਨਾ
ਸੀ!
ਵੇਖੋ ਸਬੂਤ;

ਿਲਖੇ ਸੀ, ਇਸ ਿਲਸਟ ਿਵ ਅਿਮਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਨਾ

ਵੀ ਾਿਮਲ

ਫੇਰ ਇਹ ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਇੰ ਗਲਡ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੀ ਬੀ ਸੀ, ਟੀ ਵੀ
ਵਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਿਫਲਮ 'ਪਾ' ਦਾ ਪਮੋ ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸਨੂ ੰ ਿਸਖ ਦੇ ਭਾਰੀ ਿਵਰੋਧ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਿਪਆ, ਫੇਰ ਇਹ ਕਵ ਸਲੈ ਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੀ
ਿਗਆ, ਿਜਥੇ ਇਸ ਤੇ 1984 ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਣ ਿਵਚ ਇਸ ਦੇ
ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਿਵਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ! ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ
ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ 2012 ਿਵਚ ਮੁੜਕੇ ਇੰ ਗਲਡ ਿਗਆ, ਓਲੰਿਪਕ ਖੇਡ ਦੀ ਸਨਮਾਿਨਤ
ਮ ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਨ ਪਰ ਓਥੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਿਸਖ ਨ ਡਟਵ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
'ਕਾਿਤਲ', 'ਕਾਿਤਲ' (Murderer) ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ!
ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਿਸਖ ਦੇ ਸਭ ਤ

ਚੇ ਸਥਾਨ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ

ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਿਵਚ ਵੀ ਲੁਆਈ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਿਸਖ ਦੀ ਨਸਲਕੁ ੀ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਹਥ
ਹੋਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਬੂਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ
ਕੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਸੌ ਪਰਦੇ ਫਾੜ ਕੇ ਵੀ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਿਦਨ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜ ਦਾ
ਹੈ!
ਜੇਕਰ ਿਦੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵਚ ਤਾਨ ਿਹੰ ਦੂ ਜੋ ਿਕਸੇ
ਧਾਰਿਮਕ ਿਖਚ ਕਰਕੇ ਨਹ ਸਗ ਕ ਗਰਸ ਦੀ ਚਾਲਾਕ ਅਤੇ ਕਮੀਨੀ ਪਾਿਲਸੀ,
ਧਾਰਮਕ ਦੁ ਮਨੀ (ਿਹੰ ਦੂ-ਿਸਖ) ਕਰਕੇ ਬੇਦੋਸੇ ਿਸਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ

ਿਸਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਿਹਸਾਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਿਹੰ ਦੂ ਕੌਮ ਨੂ ੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
,
ਦਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤ ਓਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਚੰ ਗੇ ਸੁਭਾਓ ਵਾਲੇ , ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ,
ਅਤੇ 'ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਿਹਚਾਨਬੋ' ਨੂ ੰ ਮਨਦੇ ਹੋਏ ਿਹੰ ਦੂ ਵੀਰ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੀ
ਵੀ ਕੋਈ ਘਟ ਨਹ ਸੀ ਿਜਹਨ ਨ ਮੁਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਿਵਚ ਪਾ
ਕੇ ਵੀ ਅਨਿਗਨਤ ਿਸਖ ਪਰਵਾਰ ਨੂ ੰ ਇਹਨਾ ੍ਤਾਨ ਤ ਬਚਾਇਆ
, ਓਹਨਾ ਨੂ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਪਨਾਹ ਿਦੱਤੀ, ਓਹਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਖੁਆਇਆ
ਿਪਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਤਾਨ ਤ ਆਪਣੀ ਜਾਣੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਿਸਖ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਅਨਜਾਨ ਿਸਖ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਓਹਨਾ ਸਭਨ ਦੇ
ਅਸ ਕਰਜਦਾਰ ਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਝੁਕਾ ਕੇ
ਓਹਨਾ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਓਹਨਾ ਵੀਰ ਅਤੇ ਭੈਣ ਤੇ ਵੀ
ਆਪਣਾ ਿਮਹਰ ਭਿਰਆ ਹਥ ਸਦਾ ਿਸਰ ਤੇ ਰਖੇ, ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਬਖ ੇ !

ਬਜਰੰ ਗ ਿਸੰ ਘ
ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮ ਓਹਨਾ ਦੋਹਨਾ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ ਝੀ ਜਰੂਰ
ਹੀ ਕਰਣੀ ਚਾਹਵ ਗਾ (ਿਜਹਨਾ ਦੀ ਮੈਨੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ) ਇਕ ਸੀ, ੀ ਬਜਰੰ ਗ ਿਸੰ ਘ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ੀ ਵੇਦ ਪਕਾ ਜੈਸਵਾਲ! ਬਜਰੰ ਗ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਮਧ ਿਦੱਲੀ ਤ ਸੰ ਬੰ ਧ ਰਖਦੇ
ਸੀ ਅਤੇ ਚੰ ਗੇ ਖ ਦੇ ਪ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤ ਸੀ, 1984 ਿਵਚ ਓਹਨਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ 19
ਬੱਸ ਸੀ , ਓਹਨਾ ਨ ਜਦ ਿਸਖ ਦਾ ਕਤਲੇ ਆਮ ਹੁ ੰ ਦਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਨੱਕੇ ਿਨੱਕੇ

ਿਨਆਿਣਆਂ ਅਤੇ ਿਸਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂ ੰ ਸੜਕ ਤੇ ਰਦੀਆਂ ਵੇਿਖਆ ਤ ਓਹਨਾ ਨ ਿਸਖ
ਪਰਵਾਰ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਲਆਂਦ, ਾਪਨਾਹ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ
ਕੀਤੀ, ਜਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਵੀ ਆਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਆਿਦਕ ਵੀ ਿਲਆ ਕੇ
ਿਦੱਤੀ! ਕ ਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਿਜਸਨ ਇਸ ਕਤਲੇ ਆਮ ਨੂ ਿਸਰੇ ਚਾਿੜਆ ਸੀ, ਓਹ ਿਕਵ
ਇਸ ਬ੍ਜ ੰ ਗ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ਿਸਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ ਭ ਕਰਿਦਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸਨ ਆਪਣਾ
ਜੁਲਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਸ ਭਲੇ ਬੰ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੱਸਣਾ ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ!
ਪਿਹਲ ਤੇ ਇਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਨੱਸ ਗਏ, ਫੇਰ ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਈਆਂ ਨ ਬੱਸ
ਚਲਾ ਕੇ ਿਸਖ ਪਰਵਾਰ ਨੂ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਿਸਖ ਿਮਲਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ
ਆਏ ਅਤੇ ਸ ਭ ਕੀਤੀ! ਸਰਕਾਰ ਨ ਬੈ ਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੀਨ ਦਾ
ਨਿਟਸ ਬਜਰੰ ਗ ਿਸੰ ਘ ਨੂ ੰ ਭੇਿਜਆ
, ਜੋ ਿਕ ਦੇਣਾ ਨਾਮੁਮਿਕਨ ਸੀ, ਇਸਦੀਆਂ ਬੱਸ
ਸਰਕਾਰ ਨ ਜਬਤ ਕਰ ਿਲਆਂ, ਭੁਿਖਆਂ ਰਿਹ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਨ ਆਪਣਾ
ਫਰਜ਼ ਨਹ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਿਸਖ ਦੀ ਸ ਭ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ! ਧੰ ਨ ਹੈ ਓਹ ਮ ਿਜਸਨ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਲਾਲ ਨੂ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ, ਅੱਜ ਬਜਰੰ ਗ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੁਿਨਆ ਿਵਚ ਨਹ ਪਰ ਓਹਨਾ ਦਾ ਪਰਵਾਰ
ਅੱਤ ਗਰੀਬੀ ਿਵਚ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਦੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂ ਵੀ ਇਸ ਵੀਰ ਤ ਿਸਿਖਆ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ
ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ---'ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ
ਪਿਹਚਾਨਬੋ !' ਅਸ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ, "ਹੇ ਦਾਿਤਆ !
ਿਮਹਰ ਕਰ, ਬਜਰੰ ਗ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਦੀ ਿਵਛੁੜੀ ਰੂਹ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਿਵਚ ਿਨਵਾਸ
ਬਖ ੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਬਖ ਿਦਆਂ ਸਾਨੂ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ
ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਬਖ !"

ੀ ਵੇਦ ਪਕਾ ਜੈਸਵਾਲ
ੀ ਵੇਦ ਪਕਾ ਜੈਸਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਓਹਨਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ੀ
ਰਾਜੀਵ ਜੈਸਵਾਲ ਇਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾ ਟਟ ਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਪੂਰਬੀ
ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਾਹਦਰੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾ ਨ ਵੀ ਅਨਕ ਿਸਖ ਪਰਵਾਰ ਦੀ
ਸੁਰਿਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ
ਿਸਖ ਨਾਲ ਬੜੇ ਡੂ ੰ ਗੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨ! ਸਾਡਾ ੀ ਜੈਸਵਾਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂ ੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ
ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ!

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ

ਕ ਗਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਿਦੱਲੀ ਤ ਸੰ ਸਦ ਦੇ ਮਬਰ (ਐਮ ਪੀ) ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ

ਿਜਹਨਾ ਦੀ ਦੁ ਟਤਾ ਅਤੇ ਕਮੀਨਾਪਨ ਸਾਰੇ ਦੁਰਜਨ (ਭੈੜੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀਆਂ) ਨੂ ੰ ਵੀ
ਿਪਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ---- ਆਪਣੇ ਕ ਗਰਸੀ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਵ ਨੂ ੰ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ
ਹਿਥਆਰ ਵੰ ਡਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਫੋਟੋ
ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰ ਮ ਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ ਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ
ਮੀਿਡਆ ਨੂ ੰ ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਮਲ ਚੁੱਕੀ ,ਹੈਇਹਨਾ ਨ ਇਕ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕਰਣ ਵਾਲੇ
ਨੂ ੰ ਇਕ ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ100 ਰੁਪਈਏ ਇਨਾਮ ਵਜ ਵੰ ਡੇ ਸੀ! ("ਦੋਖੀ ਕੌਣ"
ਅਤੇ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾ

("Who is guilty")

[http://guiltyof1984.blogspot.com/]) ਹੈ, ਓੰਜ ਤੇ ਮੁਗਲ
ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਿਸਖ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਸੀ (ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਵੀ ਿਸਖ
ਦੇ ਿਸਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਓਣ ਦੀ ਰਸਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਹਨਾ ਮੁਗਲ ਦੇ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ
ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਹਰੂ, ਇੰ ਦਰਾ ਦਾ ਪਰਵਾਰ, ਿਜਹੜਾ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਪਜਾਤੰ ਤਰ ਦੇ
ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਰਾਜ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ) ਇਸ ਦੁ ਟ ਤੇ ਅੱਜ 28 ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਸ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ ਇਸਨੁ ਸਜ਼ਾ ਨਹ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦਾ ਿਸਰਫ
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਖੇਿਡਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ!

ਮੰ ਗੋਲ ਪੂਰੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਪੂਰੀ, ਆਿਦਕ ਬਾਹਰਲੀ ਿਦੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਲੋ ਨੀਆਂ ਿਵਖੇ
ਿਸਖ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਵਾਓਣ, ਓਹਨਾ ਦੀਆਂ ਿਵਧਵਾ ਜਨਾਨੀਆਂ

ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ/ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਓਣ, ਓਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂ ੰ ਲੁੱਟਣ
, ਅੱਗ ਲਾਓਣ
ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ , ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਿਰਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਨੂ ੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ
ਸਾੜਨ ਿਵਚ ਇਸੇ ਦੁ ਟ ਦਾ ਹੀ ਹਥ ਸੀ, ਇਸਨ ਖੁਦ ਨ ਵੀ ਕਾਤਲ ਦੇ ਦਸਿਤਆਂ
ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ! ਿਦੱਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤ ਸੁਰਿਖਅਤ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਦੱਲੀ
ਕੈ ਟ (ਛਾਓਣੀ) ਿਵਚ ਇਸਨ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਕ ਿਸਖ ਜਨਾਨੀ
ਜਗਦੀ ਕੌਰ ਨ ਆਪਣੇ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਿਵਚ ਇਸ ਤੇ ਭੀੜ ਨੂ ਅਗੁਆਈ ਦੇਣ,
ਅੱਗ ਲਾਓਣ ਅਤੇ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂ ਭੜਕਾਓਣ ਦੇ ਦੋ ਲਾਏ ਨ,
ਿਜਹਨਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਦਰੀ ਅਨਵੇਕ ਨ
ਬ ੂਰੋ (CBI) ਨ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਇਹਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਿਵਚ ਇਸਨੂ ੰ ਦੋਖੀ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਕ ਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਨਾਮੀ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ---- ਇਸਨੂ ੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਕਸੇ
ਕੋਰਟ ਤ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣੀ ਕਰੀਬਨ ਨਾਮੁਮਿਕਨ ਹੀ ਹੈ!

ਜਗਦੀ

ਟਾਇਟਲਰ

ਜੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਆਪਣੀ ਿਗਫਤਾਰੀ ਤ ਡਰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ
ਇਹੋ ਹਾਲ ਜਗਦੀ

ਟਾਇਟਲਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ! ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਹੋਈਆਂ ਕਾਮਨ ਵੈਲਧ

ਖੇਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰ ਗਲਡ ਨਹ ਸੀ ਿਗਆ ਿਕ ਿਕ ਇਸਨੂ ੰ ਓਥੇ
ਆਪਣੀ ਿਗਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਸੀ! ਵੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ;

ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਿਮ ਨ ਨ ਜਗਦੀ ਟਾਇਟਲਰ ਨੂ 1984
ੰ
ਦੇ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ
ਇਸ ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂ ੰ ਿਵ ਵਾਸ ਜੋਗ ਦਿਸਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਟੱਪਣੀ ਿਵਚ
ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ (ਜਗਦੀ ਟਾਇਟਲਰ) ਦਾ ਇਹਨਾ ਕਤਲ ਨੂ ੰ ਕਰਵਾਓਣ
ਿਵਚ ਹਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁ ੰ ਜਾਇ ਬਹੁਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਜਹ ਕਰਕੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨ ਇਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਕਸੇ ਠਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇ ਕੋਈ
ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਓਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ!
ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਰਪੋਰਟ 185 ਪੰ ਿਨਆਂ ਦੀ ਸੀ! ਇਸ ਕਿਮ ਨ ਨ ਆਪਣੀ
ਆਖਰੀ ਿਰਪੋਰਟ 2004 ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ ਸੌ ਪੀ ਸੀ
! ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ
ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਦੇ

ਚੇ ਕ ਗਰਸੀ ਨਤਾਵ ਿਜਹਨ ਿਵਚ ਜਗਦੀ ਟਾਇਟਲਰ ਵੀ ਸੀ,

ਿਜਹੜਾ ਬਾਦ ਿਵਚ ਕਦਰ ਿਵਚ ਮੰ ਤਰੀ ਵੀ ਬਿਣਆ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਿਕ ਨ
ਲਾਲ ਭਗਤ (ਿਜਹੜਾ ਨਰਕ ਨੂ ਜਾ ਚੁਿਕਆ ਹੈ) ਉਪਰ ਿਮਲੇ ਸਬੂਤ ਨੂ ੰ ਮੁਖ
ਰਖਿਦਆਂ ਇਹਨਾ ਤੇ ਇਲ੍ਜ਼ਾਮ ਤੈ ਕੀਤੇ ਸੀ! ਇਹਨਾ

ਤੇ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਇੰ ਿਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੇ

ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨੂ ੰ ਭੜਕਾਓਣ ਦਾ
, ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ
ਹਲਿਕਆਂ ਿਵਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾਓਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ! ਇਹਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕਰਕੇ ਹੀ 10 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂ ੰ ਕਦਰੀ ਮੰ ਤਰੀ ਪਿਰ ਦ ਵੱਲ ਜਗਦੀ
ਟਾਇਟਲਰ ਨੂ ੰ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਓਹਦੇ ਤ ਲਾਹੁਣਾ ਿਪਆ ਸੀ
!
ਜਗਦੀ ਟਾਇਟਲਰ, ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਸਦਰ ਖੇਤਰ ਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰ ਸਦ ਦੇ ਮਬਰ (MP)

ਨ, 6 ਨਵੰ ਬਰ 1984 ਨੂ ੰ ਇਹ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਿਮ ਨਰ ਦੀ ਪੇਸ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਿਵਚ
ਿਬਨਾ ਬੁਲਾਏ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ! ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਇਹਨਾ ਨ ਪੁਲਸ
ਕਿਮ ਨਰ ਨੂ ੰ ਤਕਰੀਬਨ ਡ ਟਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨ
, ਓਹ (ਟਾਇਟਲਰ) ਦੇ
ਬੰ ਿਦਆਂ ਨੂ ੰ ਿਗਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੰ ਗਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣ ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ
ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨ ! (‘ਦੋਖੀ ਕੌਣ’ ਅਤੇ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਵੇਖੋ "Who is
guilty") http://guiltyof1984.blogspot.com/
ਅਸਚਰਜ਼ ਤੇ ਓਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਦਰੀ ਅਨਵੇਕ ਨ ਿਬਓਰੋ
(CBI) ਨ ਇਸ ਨੂ ੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
, ਜਦਿਕ
ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਿਮ ਨ ਨ ਇਸ ਨੂ ੰ ਦੋਖੀ ਗਰਦਾਿਨਆ ਸੀ
? ਇਕ ਗਵਾਹ ਿਗਆਨੀ
ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਨ ਿਜ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਿਬਆਨ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਉਸਨ ਆਪਣੀ ਜ ਨੂ ੰ ਖਤਰਾ ਦਿਸਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਵਾਪਿਰਆ
ਵੀ! ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਇਕ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਓਹਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਿਹਗੁਰੂ
ਹੀ ਜਾਣੇ ਿਕ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਜ ਓਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰੇ
! ਹੁਣ
ਫੇਰ ਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਦੁਬਾਰਾ ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਇਸ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਬੰ ਦੇ ਨੂ ਹੁਣ ਉੜੀਸਾ ਿਵਚ ਕ ਗਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਿਪਆ ਹੈ!
ਿਗਆਨੀ ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਜੀ, ਜੋ ਿਕ ਓਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਗ ੰ ਥੀ ਵੇ
ਨ, ਿਜਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ! ਕਿਮ ਨ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਿਕ, ਓਸਨ (ਸੁਿਰੰ ਦਰ
ਿਸੰ ਘ) ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਜਗਦੀ ਟਾਇਟਲਰ ਨ ਭੀੜ ਨੂ ੰ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕਰਣ ਅਤੇ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂ ੰ ਅੱਗ ਲਾਓਣ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ
! ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੁਤਾਿਬਕ -ਇਸ ਤ ਬਾਦ ਭੀੜ ਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵਚ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਵੀ
ਕੀਤਾ ਸੀ! ਇਕ ਬਾਦਲ ਿਸੰ ਘ ਨਾਮੀ ਬੰ ਦੇ ਨੂ ੰ ਿਜ ਿਦਆਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ! ਉਸਨ ਆਪਣੇ ਿਬਆਨ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਟਾਇਟਲਰ ਨ ਉਸ ਨਾਲ
10-11-1984 ਨੂ ੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ੰ ਦੋ ਕਾਗਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ
ਕਰਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ, (ਿਜਵ ਿਕ ਉਸਨ ਇਕ ਹੋਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਿਵਚ ਓਸ ਿਦਨ
ਟਾਇਟਲਰ ਨੂ ੰ ਓਥੇ ਨਾ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ
)
ਇੰ ਡੀਅਨ ਐਕਸ ਪੇਸ ਦੇ ਕਾਲਮ ਿਲਖਾਰੀ ਸੀ ਡੀ ਕੇ ਿਸੰ ਘ ਿਲਖਦੇ ਨ ਿਕ;

ਟਾਇਟਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ! ਕੀ ਕ ਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਇਕ
ਬੰ ਦੇ ਤ ਬਗੈਰ ਲੰਗੜੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਤਹਾਸ ਨਹ ਹੈ? ਇੰ ਜ ਦਾ
ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਸਾ ਲੇ ਖ ਵੀ ਨਹ ਿਕ ਓਸਦੀ (ਟਾਇਟਲਰ) ਦੀ ਾਨ ਿਵਚ ਕਸੀਦੇ ਪੜੇ
ਜਾਣ ਿਕ ਓਹ ਕ ਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਮਜਬੁਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇ
! ਓਸਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ
ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਥ ਪਬਲਕ ਿਵਚ ਨਹ ਹੈ! ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਿਹਰੂ ਪਰਵਾਰ ਦਾ
ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਿਵ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹ ਹੈ ਤ ਸੁਆਲ ਇਹ ਬੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਿਵ ਵਾਸ ਿਕਹਨਾ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਬਿਣਆ !

ਇਸ ਤ ਵਧ ਕੇ ਧੱਕਾ ਿਕਸੇ ਨੂ ੰ ਕੀ ਵੱਜਣਾ ਜਦ ਉਸਨੂ ੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਿਕ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤ ਵਧ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਖੁਿਫਆ ਏਜਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਬਾਦ
ਇਸ ਕਾਤਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹ ਲਭ ਸਕੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਏਜਸੀ ਨ ਖੁਦ
ਹੀ ਕਿਚਹਰੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਆਪਣੇ ਹਥ ਿਵਚ ਲਦੀਆਂ ਇਸ ਦੋਖੀ ਨੂ ੰ ਕਲੀਨ ਿਚਟ ਦੇ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤ ਇਸਨੂ ੰ ਬਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
! ਕੀ ਇਸਨੂ ੰ ਇਸ ਜ ਚ
ਏਜਸੀ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਮਿਨਆ ਜਾਵੇ ਜ ਇਸਨੂ ੰ ਹਾੱਸੋ ਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ
! ਇਹ
ਫੈਸਲਾ ਤੁਸ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਵੋ!
ਸਾਡੇ ਿਹੰ ਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਿਸਖ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ 1984 ਦੇ ਿਸਖ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦੇ ਇਕ
ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ, ਬੇਦੋਸੇ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਓਣ ਦੇ ਦੋਖੀ ਇਸ ਜਗਦੀ

ਟਾਇਟਲਰ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਵੇਖ;ੋ
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲ 2007 ਿਵਚ ਜਗਦੀ ਟਾਇਟਲਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ
ਜ ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਜਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹਾੱਸੋ ਹੀਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਅਖੇ ਓਹਨਾ
ਨੂ ੰ ਇਸ ਟਾਇਲਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂ ੰ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤ
ਬਾਦ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ ਇਸਦੇ ਹਥ ਹੋਣ ਦੇ, ਇਸ ਵੱਲ ਭੀੜ ਨੂ ਭੜਕਾਓਣ
ਦੇ, ਭੀੜ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਕਰਣ ਦੇ ਜ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਓਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹ ਲਭੇ, ਇਸ
ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂ ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋ

(ਇਲਜ਼ਾਮ ) ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ,

ਜਦਿਕ ਇਸ ਟਾਇਟਲਰ ਵੱਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਿਸਖ ਦੇ ਘਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ
ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਖ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰ ਿਦਆਂ (ਸਮਰਥਕ )
ਨੂ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ (ਘਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ) ਕ ਗਰਸ
ਪਾਰਟੀ ਿਵਚ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂ ੰ ਧੱਕਾ ਵਿਜਆ ਹੈ(ਇਜ਼ਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ) ਜਾਨੀ ਿਕ
ਿਜਸਨ ਿਜਆਦਾ ਤਦਾਦ ਿਵਚ ਿਸਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜ ਕਰਵਾਏ, ਓਹੀ ਭਾਰਤੀ
ਰਾ ਟਰੀ ਕ ਗਰਸ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ ! ਫੇਰ ਵੀ ਇਸਨੁ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋ

ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ

ਿਗਆ?

ਲਿਲਤ ਮਾਕਨ

ਕ ਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਨੌਜੁਆਨ ਨਤਾ ਸੀ ਇਹ ਲਿਲਤ ਮਾਕਨ, ਇਸ ਤੇ ਇਹ

ਇਲ੍ਜ਼ਾਮ ਹੈ ਿਕ ਇਸਨ ਵੀ ਹਰ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਹਰ ਕਾਤਲ ਨੂ 100-100
ੰ
ਰੁਪਈਏ ਵੰ ਡੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਸੀ! ਦੋ ਬਹਾਦਰ
ਿਸਖ ਨ ਭਾਈ ਹਰਿਜੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਜੰ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਸੁਖਾ ਨ ਇਸ ਨੂ ੰ ਵੀ
ਇਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ ਹੀ ਸਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁ ੰ ਨ ਸੁੱਿਟਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਇੰ ਜ 1984 ਦੇ ਬੇਦੋਸੇ ਿਸਖ ਦੀ ਤੜਪ ਦੀਆਂ ਰੂਹ ਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ

ਤੀ

ਿਦੱਤੀ ਸੀ! ਇਸਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੀਤ ਜਲੀ ਨ ਇਸ ਨੂ ੰ ਬਚਾਓਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਿ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਓਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਿਵਚ ਜਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੀਚ ਰਾਕ ਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਕ ਦੀ ਭਾਗੀ ਬਣੀ ਸੀ!

ਇਸਨੂ ੰ ਇਸਦੀ ਿਚੱਟੀ ਅਮਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਿਵਚ ਅਜ਼ਾਦਪੁਰ ਿਵਚ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ
ਸੀ, ਿਜਥੇ ਇਹ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਖ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂ ੰ ਅੱਗ
ਲਾਓਣ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ!
(ਦੋ ੀ ਕੌਣ) ਅਤੇ ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਵੇਖੋ; " Who is guilty")
[http://guiltyof1984.blogspot.com/]

ਅਸ ਧੰ ਨਵਾਦੀ

ਹ

ਧਰਮ ਦਾਸ ਾਸਤਰੀ
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾ ਟਰੀ ਕ ਗਰਸ ਦਾ ਇਕ

ਚੇ ਓਹਦੇ ਦਾ ਨਤਾ ਸੀ! 1984 ਿਵਚ

ਇਹ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਤ ਲੋ ਕ ਸਭਾ (Parliament) ਦਾ ਮਬਰ
ਸੀ! 1984 ਦੇ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲੇ ਆਮ ਿਵਚ ਇਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕਰਣ ਲਈ ਵੋਿਟੰ ਗ ਿਲਸਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾ ਨਗਰ ਦਾ
ਮੇਟਰੋਪੋਿਲਟਨ ਮਬਰ ਮਿਹੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ੍ਡ ਨੰਬਰ 32 ਤ ਮ ੁਿਨਿਸਪਲ
ਮਬਰ ਮੰ ਗਤ ਰਾਮ ਵੀ ਸੀ ! ਅਗਸਤ 1993 ਿਵਚ ਜੈਨ ਅੱਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨ ਧਰਮ
ਦਾਸ ਾਸਤਰੀ

ਪਰ ਿਸਖ ਨੂ ੰ ਕਤਲ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਕਰਣ ਅਤੇ

ਭੜਕਾਓਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਿਵਚ ਇਸਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਣ ਦੀ ਕਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂ ੰ
ਿਸਫਾਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ !
ਨਟ : ਅਸ ਬਹੁਤ ਕੋਿ

ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਕਤ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਭ ਜਾਵੇ ਜੋ

ਅਸ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ ਪਾਠਕ ਨੂ ਇਸਦੀ ਭੈੜੀ ਕਲ ਿਵਖਾ ਸਕੀਏ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ
ਸਾਨੂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹ ਲਭ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਿਮਲੀ ਤੇ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਸੁਖ ਰਖੇ, ਅਗਲੇ
ਐਡੀ ਨ ਿਵਚ ਛਾਪ ਿਦਆਂਗੇ!
5 ਨਵੰ ਬਰ ਨੂ ਅਖਬਾਰ ਿਵਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰ ਮੁਤਾਿਬਕ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾਸ
ਹੋਰਨਾ ਕ ਗਰਸੀ ਨਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾ
ਰਹੇ ਸੀ ਿਕ ਿਸਖ ਦੇ ਘਰ , ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪਾਟ ਕਰਣ ਦੇ ਦੋ ਿਵਚ ਫੜੇ ਗਏ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਿਕ ਓਹ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਬੰ ਦੇ ਸੀ
, ਪਰ ਇਕ
ਪੱਤਰ ਕਾਰ ਸੰ ਜਯ ਸੂਰੀ
http://ibnlive.in.com/blogs/sanjaysuri/259/5392
2/1984-riots-the-lives-of-others.htmll ਨ ਿਲਿਖਆ ਹੈ
ਿਕ ਓਸਨ ਧਰਮ ਦਾਸ ਾਸਤਰੀ ਨੂ ੰ ਿਡਪਟੀ ਪੁਲਸ ਕਿਮ ਨਰ ਆਮੋਦ ਕੰ ਠ ਨਾਲ
ਉਲ੍ਝਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਓਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ ਸਾਥ ਹੁਕਮ ਚੰ ਦ ਜਾਟਵ ਿਜਹੜਾ
ਆਮੋਦ ਕੰ ਠ ਦਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ! ਉਸਨ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸ
ਿਵਚਕਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨ ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਇਹ ਕਿਹੰ ਦੇ ਵੀ
ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਕੁਝ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਤਾ ਕੁਝ ਕਰਣ ਹੀ
ਨਹ ਿਦੰ ਦੇ? ਇਹ ਓਹਨਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ!
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ (ਧਰਮ ਦਾਸ ਾਸਤਰੀ), ਹੁਕਮ ਚੰ ਦ ਜਾਟਵ ਨਾਲ ਵੀ ਉਲਝ
ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਓਹਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਪੁਿਛਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਟਵ
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੁਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਦਿਕ ਓਹਨਾ (ਸੰ ਜਯ
ਸੂਰੀ) ਨ ਆਪ ਸੁਿਣਆ ਸੀ! ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਿਬਕ ਮਰਣ (ਕਤਲ) ਹੋਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 3000 ਤ ਿਕਧਰੇ ਵਧ ਸੀ!
ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰ ਤੋਖ ਿਸੰ ਘ ਉਮਰ 46 ਸਾਲ ਿਨਵਾਸੀ
16.ਬੀ/5 ਦੇ ਬੰ ਧੁ ਗੁਪਤਾ ਰੋਡ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਨਵ ਿਦੱਲੀ 110005 ਵੱਲ ਿਮ ਰਾ

ਕਿਮ ਨ ਨੂ ੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹਲਫਨਾਮਾ
........
5 ਨਵੰ ਬਰ 1984 ਨੂ ੰ ਓਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਿਪਤਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਜਸਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਜੋ
ਕੀ 8, ਭ ਮਰੀ ਮੈਨ ਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਿਗਆ ਸੀ! ਓਥੇ ਅਸ
ਧਰਮ ਦਾਸ ਾਸਤਰੀ ਲੋ ਕ ਸਭਾ ਮਬਰ ਨੂ ੰ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਓਸ ਵੇਲSHO
ੇ
ਨੂ ੰ ਗਾਹਲ ਕੱਡ ਿਰਹਾ ਸੀ
, ਅਤੇ ਓਸਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਓਹ ਓਸਦੇ ਕਾਰਜ
ਕਰਤਾਵ ਨੂ ੰ ਿਰਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਿਜਹਨਾ ਨੂ ੰ ਓਸ ਨ ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਰੋਿਕਆ
(Detained) ਹੋਇਆ ਸੀ! (ਧਰਮ ਦਾਸ ਾਸਤਰੀ SHO ਤੇ ਚੀਿਖਆ ਿਕ ਓਸ
ਨੂ ੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਓਹ ਧਰਮ ਦਾਸ ਾਸਤਰੀ )!
ਹੈ ਜਦ SHO ਨ ਓਹਨਾ
ਨੂ ੰ ਛੱਡਣ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਤ

ਾਸਤਰੀ ਨ ਓਸਨੂ ੰ ਗਲੇ ਤ ਫੜ ਿਲਆ

ਅਤੇ ਗਾਹਲ ਕੱਡਣ ਲੱਗਾ! ਮ ਓਥੇ ਬਥੇਰੇ ਬੰ ਿਦਆਂ ਨੂ ੰ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਿਜਹਨਾ ਨੂ ੰ ਪੁਲਸ
ਨ ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਿਬਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ!
ਸਾਨੂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਜੀ ਤੇ ਿਜਆਦਾ ਜਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਓਹ 1984 ਦੇ
ਇਕ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਓਹਨਾ ਆਪਣੀ ਅਖ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਥਾਣੇ ਿਵਚ ਵੇਿਖਆ,
ਓਹੀ ਿਮ ਰਾ ਕਿਮ ਨ ਨੂ ੰ ਿਦੱਤੇ ਆਪਣੇ ਿਬਆਨ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤ
ਿਮਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਖਬਰ ਹੀ ਓਸ ਿਦਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਸਨ!
ਸੰ ਜਯ ਸੂਰੀ, ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਭ ਵੇ
ਿਵ ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਨਹ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ!

ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ

ਿਵਸਾਹ ਘਾਤੀ ਕੌਣ
ਲੋ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨ ਿਕ ਿਬਅੰ ਤ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਸਤਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ, ਇੰ ਦਰਾ ਦੀ ਸੁਰਿਖਆ
ਵਾਸਤੇ ਤਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨ ਇੰ ਦਰਾ ਗ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਿਵਸਾਹ ਘਾਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ? ਵਾਹ ਿਕਨ ਅਸਚਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨ? ਓਏ ਿਵਸਾਹਘਾਤ ਤੇ ਤੁਸ
ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਨ ਿਸਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਿਵਸਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ --- ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ
ਿਹੰ ਦੂ ਿਸਖ ਭਾਈ ਚਾਰੇ ਦਾ, ਆਪਸੀ ਿਰ ਿਤਆਂ ਦਾ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਾਨ ਿਛੜਕਣ ਵਾਲੇ
ਓਸ ਿਵਸਾਹ ਦਾ, ਸ ਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਰੋਟੀ - ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ ਝ ਦਾ? ਅਸ ਜਾਣਦੇ ਹ ਿਕ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਿਸਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁ ਮਨੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਭਾਰਤ
ਿਵਚ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਨੂ ੰ ਿਸਖ ਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਰੋਿਕਆ ਸੀ
! ਮੁਸਲਮਾਨ ਨ
ਹਜ਼ਾਰ , ਲਖ ਿਸਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਅਨਕ ਜੰ ਗ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨ ਿਜਹਨ ਿਵਚ
ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਿਮਹਰ ਸਦਕਾ ਿਸਖ ਨ ਹੀ ਫਿਤਹ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਰਾਜ ਤੇ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਿਰਹਾ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਦੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਜੇ
ਪਰ ਤੁਸ ਿਹੰ ਦੂ ਤੇ ਸਾਦੀ ਿਸਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਿਹਸਾਨ ਹੇਠ ਸੀ, ਸਾਨੂ ਇਹ ਫਖਰ ਸੀ ਿਕ
ਅਸ ਿਹੰ ਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹ ---ਅਸ ਹੀ ਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ? ਤੁਹਾਡੇ
ਿਹੰ ਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਿਖਆ ਲਈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਿਸਖਾ ਦੇ ਨੌਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ
ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਿਹੰ ਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ! ਿਹੰ ਦੂ ਕੌਮ ਨੂ ੰ ਤੇ ਿਸਖ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ
ਅਿਹਸਾਨਮੰ ਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!

ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ
ਦੂਜਾ ਿਵਸਾਹਘਾਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਖੀ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ
ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨ ਕੀਤਾ ---- ਓਸਦੀ ਸੰ ਿਵਧਾਿਨਕ ਜੁ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਿਕ ਪਰਜਾ ਦੀ
ਰਿਖਆ ਕਰਨੀ ਪਰ ਇਥੇ ਤੇ ਵਾੜ ਹੀ ਪੈਲੀ ਨੂ ੰ ਖਾ ਗਈ! ਿਕੰ ਨ ਅਸਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ
ਹੈ ਿਕ ਿਜਸਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾ ਟਰ ਪਤੀ ਇਹ ਜੁ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਓਹ ਹਰ ਵਾਿ ੰ ਦੇ (ਨਾਗਿਰਕ) ਦੀ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਨਸਲੀ ਿਵਤਕਰੇ ਦੇ ਰਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਓਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫੌਜ਼, ਪੁਲਸ ਤੇ ਹੋਰਨ ਸੁਰਿਖਆ ਦਸਿਤਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ --ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਿਨਹੱਥੇ ਵਾਿ ਂਦੀਆ ਦਾ ਨਾ ਕਰਣ ਤੁਰ ਪਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਨਸਲ
ਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਤਰ ਖਤਮ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਿ

ਕਰਦਾ ਹੈ--- ਇਸ ਤ ਵਧ ਕੇ

ਿਵਸਾਹਘਾਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਸਾਨੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ
ਫੇਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਾਇਦ ਭਿਵਖ ਿਵਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹ !

ਹੁਣ ਤੁਸ ਖੁਦ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵੋ ਿਕ ਿਕਵ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ, ਜਨਰਲ ਏ ਐਸ ਵੈਦ , ਪੀ
ਸੀ ਅਲੇ ਗਜੇ ਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਗਹ
ਮੰ ਤਰੀ ਨਰ ਿਸਮਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦਾ ਮਨ੍ਤਾਲ

---ਜਾਿਨ ਿਕ ਨ ਿਸਰਫ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਕ ਗਰਸ) ਹੀ ਬੇਦੋਸੇ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜੁ ੰ ਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ ਾਸਨ ਿਨਕੰ ਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਕ ਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾ
ਨਤਾਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋੱਡੇ ਟੇਕ ਚੁਿਕਆ ਸੀ! ਪ ਾਸਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਵ ਤ ਜਾਇਆ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂ ੰ ਿਵਗੜਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
, ਉਸ ਨੂ ੰ ਕਾਬੂ ਕਰਣ ਦੀ
ਕੋਿ

ਨਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ! ਿਨਹੱਥੇ ਿਸਖ ਨੂ ਇਹਨਾ ਕਾਤਲ ਦਸਿਤਆਂ ਦੇ

ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜੋ ਇਹਨਾ ਨੂ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਓਹ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਬੇਦੋਸੇ
ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ! ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ ਾਸਿਨਕ ਅਫਸਰ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ
ਗੂੜੀ ਨ ਦ ਿਵਚ ਬੇਸੁਧ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ! ਨੀਰੋ ਬੰ ਸਰੀ ਵਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜਦਿਕ ਰੋਮ ਜਲ
ਿਰਹਾ ਸੀ! ਪਰ ਇਥੇ ਿਦੱਲੀ ਿਸਰਫ ਜਲ ਹੀ ਨਹ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰ ਤੈਮੂਰ ਲੰਘ ਦੇ
ਇਹ ਿਹੰ ਦੂ ਵਾਿਰਸ ਸਦੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤ ਬਾਦ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੀ ਰਹੀ
ਸੀ! ਉਸ (ਿਦੱਲੀ) ਨੂ ੰ ਤੈਮੂਰ ਲੰਘ ਜ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ ਸੀ

ਿਦਸ ਿਰਹਾ ! ਬਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਡੁਿਲਆ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਬੇਦੋਿਸਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਇੰ ਜ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ! ਉਸ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹ ਸੀ! ਿਕਸੇ
ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜ ਿਕਹੜੇ ਪਰਵਾਰ ਮਾਤਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸਨੂ ੰ
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹ ਸੀ! ਓਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਿਨਆ ਿਵਚ ਮਸਤ ਸੀ
....ਮਾਤਾ ਤੇ ਗਈ ਪਰ ਿਵਰਸੇ ਿਵਚ ਉਸਨੂ ੰ ਰਾਜ ਤੇ ਿਮਲ ਿਗਆ
? ਸੋਗ ਤੇ ਿਸਰਫ
ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਸੀ!
ਫੇਰ ਇਕ ਕੱਲੀ ਇੰ ਦਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਿਸਖ ਦੀ
ਦੁ ਮਨ ਬਣੀ ਰਹੀ --- ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨ
ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੇਦੋਸੇ ਿਸਖ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲੇ ਆਮ ਕਰਵਾਇਆ
ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਬੰ ਧ ਿਵਚ ਸਭ ਤੋ

ਚੇ ਓਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਵੀ ਫੌਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੁਚੇ ਸਰਕਾਰੀ

ਤੰ ਤਰ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਆਓਣ ਵਾਲਾ ਇਿਤਹਾਸ ਕਦੀ ਇਸਨੂ ੰ ਭੁਲਾ
ਵੀ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਨਾ

ਵੀ ਬੇਰਿਹਮ ਹਿਤਆਿਰਆਂ ਦੀ ਿਲਸਟ ਿਵਚ ਨਹ

ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਰੂਰ ਹੀ ਿਲਿਖਆ ਜਾ ਚੁਿਕਆ ਹੈ --- ਘਟ ਤੋ ਘਟ ਿਸਖ ਦੇ
ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਇਕ ਨੀਚ, ਨਫਰਾਤੀ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਦੋਿਸਆਂ ਦੇ
ਕਤਲ ਲਈ ਤੈਮੂਰ ਲੰਘ ਦੀ ਤਰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ!

ਜੀਆ-ਉਲ-ਹ
ਜੇਕਰ ਇਕ ਪਾੱਸੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਿਵ ਵਾਸ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਿਸਖ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤੋੜ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਉਸ ਭਰਮ ਨੂ ੰ ਿਕ
, 'ਿਹੰ ਦੂ - ਿਸਖ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨ' ਓਹਨਾ ਿਵਚ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤੇ ਬੇਟੀ
(ਧੀ) ਦੀ ਸ ਝ ਹੈ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰ ਿਤਆਂ ਨੂ ੰ ਇਸ ਸਮਾਜ
ਿਵਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾ ਿਰ ਿਤਆਂ ਨੂ! ੰ ਇੰ ਨੀ
ਮਹਾਨ ਰੀਤ ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਕਰਣ ਦਾ ਵੀ ਓਹ ਗੁਨਹਗਾਰ ,ਹੈਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾੱਸੇ ਇਕ ਹੋਰ
ਖਸ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਿਜਸਨ ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪ ਿਵਖਾਓੰਿਦਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤ
ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਦੁ ਮਣੀ ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਕਰਣ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾ ਿਦੱਤੀ
! ਓਹ ਬੰ ਦਾ
ਸੀ ਜੀਆ-ਉਲ-ਹ , ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਿਜਹਨ ਿਸਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਿਵਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋ ਚਲਦੀ ਆਓੰਦੀ ਦੁ ਮਣੀ ਨੂ ੰ ਦੋਸਤੀ ਿਵਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ
ਵਰਿਤਆ ! ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਿਵਚ ਸਫਲ ਤੇ ਦੋਵ ਹੀ ਹੋਏ ਪਰ ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਜੀਵ
ਗ ਧੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਿਜਆਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਿਸਖ ਕੌਮ --- ਿਹੰ ਦੁਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ
ਤਰ ਜ੍ਕੀਨ ਨਹ ਕਰਦੀ ! ਓਹਨਾ ਨੂ ੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਹੰ ਦੂ ਸਾਹਮਿਣ

ਵਾਰ ਨਹ

ਕਰਦਾ - ਿਪਠ ਿਵਚ ਛੂਰਾ ਭਕਦਾ ਹੈ, ਿਵ ਵਾਸ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹ
ਕਦ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ! ਓਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ
ਲੜਦੇ ਨ, ਇੰ ਜ ਿਪਠ ਿਪਛੇ ਵਾਰ ਨਹ ਕਰਦੇ, ਿਜਵ ਿਹੰ ਦੂ ਕੌਮ ਨ 1984 ਿਵਚ
ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਿਸਖ ਨਾਲ ਕੀਤਾ?
ਿਜੰ ਨਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨ ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਪੜੀ ਮ ਓਹਨਾ ਸਭਨਾ ਨੂ ੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ
ਹੋਏ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਨਤੀ ਜਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਹੇਠ comment
ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਓ ਜਰੂਰ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਿਕਵ ਦੀ
ਲੱਗੀ, ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗਾ !
ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਿਤਹ !!
ਪੰ ਥ ਦਾ ਦਾਸ ;
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