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ਬਖ਼ਿਸ਼ੰਦਰ 

ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤ� ਦੋ ਿਦਨ ਮਗਰ� 25 ਮਾਰਚ, 1988 ਨੰੂ ਮ� ਉਸ ਦੇ ਿਪੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਿਗਆ ਸ#। ਉਦ� ਮੈਨੰੂ ਨਾ 

ਤ# ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਸੇ ਸਨ, ਨਾ ਉਨ& # ਵੱਲ�  ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ, ਿਜਨ& # ਿਵਚ� ਇਕੱ ਖੋਲ ਨੰੂ, ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ 

ਿਕਤਾਬ ਿਲਖਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਖੀ ਲੇਖਕ, ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 'ਿਚਲਕਦਾ ਕਾਰਤੂਸ' ਿਲਖ ਚੁੱਕਾ 

ਹੈ। ਹ#, ਅਸ� ਪਾਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੇਠ ਿਮੱਧੀ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਦ� ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਕਾਣ# ਆ 

ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਹੈ ਨਹ� ਜ# ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤ� ਦੋ ਿਦਨ ਪਿਹਲ# 21 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਮ� ਪਾਸ਼ ਦੇ ਿਪੰਡ ਿਗਆ ਿਕ� ਿਕ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤ� 

ਠੀਕ 22 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨ8  ਬਾਅਦ ਕੈਨ8 ਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨ8  ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨ8  'ਤੇ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ 

ਿਕ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀਆਂ ਨ8  ਨਹ� ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਗ� ਇਹ ਕਤਲ, ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ/ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ# ਕਾਰਨ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। 23 ਸਾਲ ਪਿਹਲ਼# ਵੀ ਮ� ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਪੜ& ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਿਗਆ ਸ#, 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਤਲਵੰਡੀ ਿਲਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ 

ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤ� 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇਸ ਤਰ&# ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਤ� ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪ�ਦਾ ਸੀ ਿਕ 

ਖ਼ਬਰ ਿਵਚਲੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦ� ਿਕ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ& ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਨ8  

ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖ਼ਬਰ 'ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ' ਪਾਸ਼ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤ� ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਿਹਲ# ਛਾਪਣਾ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਅੰਗ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ# ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ 'ਫੇਸਬੁੱਕ' ਰਾਹ� ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਗਈ। ਫੋਨ ਖੜਕਣ  

 ਲੱਗੇ। ਲੋਕ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਤ# ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ& # ਲੋਕ# ਿਵਚ ਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 

ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਸ� ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਪਰਮਜੀਤ (ਪੰਮੀ), ਭਣੋਈਏ ਧੀਦੋ, ਬਾਪ ਮੇਜਰ ਸੋਹਨ 

ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਨ& # ਨ8  ਸਾਨੰੂ ਜੋ ਦੱਿਸਆ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਤ� ਪਿਹਲ# ਅਸ� ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ#।  

ਪਾਸ਼ ਮਰ ਿਗਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਵਤਾ ਜੀCਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਜੀCਦੀ ਰਹੀ ਤ# ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਵਾਿਲ਼ਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ 

ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਿਗਆ। ਉਹ ਤ# ਪਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਸ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ# ਤੇ ਫ਼ਰੁਿਨਆਂ ਨੰੂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਉਨ& # ਨ8  ਪਾਸ਼ ਦੇ ਿਵਚਾਰ# ਨੰੂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੁਫ਼ਰ ਛਪਵਾਇਆ, ਕਦੇ ਖ਼ਬਰ# ਤੇ ਲੇਖ# ਦੇ 



ਰੂਪ ਿਵਚ ਝੂਠ ਦੇ ਕੰੁਡੇ ਮੇਲ਼ੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰ ਵਾਰ, ਪਾਸ਼ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤ� ਪਿਹਲ# ਜ# ਉਸ ਦੇ ਨ8 ੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੰੁਦਾ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਗੱਲ ਅਸ� ਨਹ�, ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨ8  ਤੇ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਿਫ਼ਕਰ ਦੀ ਬ#ਹ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ# ਨ8  ਕਹੀ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਆਈਏ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ! ਕੈਨ8 ਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪਰਚੇ ਨ8  ਿਜਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਦੇ 

ਮੰੂਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪਣ ਵਾਲ਼ੇ, ਡਾ. ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਅੱਖ# ਮੀਟ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਾ. ਜਗਤਾਰ 

ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ# ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜਲੰਧਰ ਿਵਚ ਰਹੇ ਹਨ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਉਨ& # ਦੇ ਅੰਗ-

ਸੰਗ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ& # ਨ8  ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ#ਝੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੇ ਤ# ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਿਵਚ ਸਾਰਾ 

ਮੀਡੀਆ ਸੱਦ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਿਦੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ&# ਹੋਇਆ ਨਹ�। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਨੰੂ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜ# ਭਾਰਤ ਦੀ ਪGੈੱਸ ਜ# ਮੀਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨ8 ਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਿਕ� ਲੈਣਾ ਿਪਆ ਜ# ਕੀ ਕੈਨ8 ਡਾ ਦੇ ਉਸ 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਨ8  ਜਹਾਨH  ਤੁਰ ਗਏ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨ# ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਰਿਤਆ ਹੈ? ਇਨ& #  ਸੁਆਲ# ਦੇ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣੇ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਿਕ� ਿਕ 

ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨ8  ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਜ# ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਣੀ ਹੰੁਦੀ। 

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਕੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦ� ਿਪੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ਼ 

ਹੁਰ# ਦੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਨੰੂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਤ# ਮੋਟਰ ਵਾਲ਼ੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜ# ਔਰਤ ਵੀ 

ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀ ਨਹ� ਸਨ, ਸਗ� ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵੱਲ�  

ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਕਾਤਲ ਸਨ। 

ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨ8  ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਕਤਲ ਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨ8  

ਜ# ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਕਿਰੰਦੇ 'ਪੀ੍ਰਤਮ ਿਸੰਘ' ਨ8  ਤ# ਇਸ 'ਆਸ਼ਕਾਨਾ ਿਕੱਸੇ' ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਿਕੱਸਾ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਿਜਹੜੇ 

ਸੁਆਲ ਛੱਡ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਨ& # ਦੇ ਜੁਆਬ ਤ# ਉਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੰੂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਿਜਸ ਨ8  ਪGਮਾਣਕਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤ ੇ

ਬਗ਼ੈਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ# ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 'ਸਾਈ ਦੇ ਕੇ' ਿਲਖਾਈ ਹੋਈ 

ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਿਕ� ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤ� ਕਈ ਝੋਲ# ਸਾਫ਼ ਿਦਸਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਫ਼ਆੁਰਾ ਚੌਕ ਤ� ਮਾਲੜੀ ਗੇਟ ਵੱਲ ਜ#ਿਦਆਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਦੁਕਾਨ# 

ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਿਸੰਘ ਸਭਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵਚ 42 ਸਾਲ ਪਿਹਲ# ਪਾਸ਼ ਦੇ ਿਪਤਾ ਮੇਜਰ ਸੋਹਨ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨ8  'ਅੰਿਮGਤ 

ਛਿਕਆ' ਸੀ। 'ਆਪGੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ' ਤ� ਕੁੱਝ ਮਹੀਨ8  ਪਿਹਲ# ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵਚ 'ਅਸਾਲਟੀ ਿਸੰਘ#' ਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟੰਗ ਿਵਚ ਇਹ ਸੁਆਲ Jਿਠਆ ਿਕ ਨਕੋਦਰ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਕਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਨ, ਿਜਨ& # ਨੰੂ 'ਸੋਧਣ' ਨਾਲ 

'ਸੰਤ# ਦੀ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਲਿਹਰ' ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਿਵਚ ਕਾਮਰੇਡ 'ਗਗਨ' ਦਾ ਨ# ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਪਾਸ਼ 

ਦਾ ਨ# ਪਿਹਲ# ਹੀ ਉਨ& # ਦੀ ਿਹੱਟ-ਿਲਸਟ ਿਵਚ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਿਰਪੋਰਟ, ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਮੰੁਡੇ ਨ8  ਉਸੇ 

ਿਦਨ ਹੀ ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਿਜਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤ� ਬਾਪ ਨ8  'ਅੰਿਮGਤ ਛਿਕਆ' ਸੀ, ਉਸ ਿਵਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਜਸਮ ਿਵਚ 

'ਬਾਰੂਦੀ ਜ਼ਿਹਰ ਤੁੰ ਨਣ' ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਪਾਸ਼ ਨ8  ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਨਹ� ਦੱਿਸਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ 

ਸਾਥਣ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਜਾਗ ਕੇ ਰਾਤ# ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ। 

ਪਾਸ਼ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤਦਾਰ ਧੀਦੋ ਨ8  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਨ& � ਹੀ ਿਦਨ� ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵਚ, ਮੈਕਫਰਲ�ਡ ਿਵਖੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਕੁੱਝ ਨੌਜੁਆਨ#, 

ਿਜਨ& # ਿਵਚ� ਕੁਝ ਜਣੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਰਿਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨ8  'ਐਟਂੀ ਫੋਰਟੀਸੈਵਨ ਫਰੰਟ' ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗ# ਿਵੱਢ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਨ। 

ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਤਗੜੇ ਕਲਮਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਸ਼ 'ਤੇ ਗਈ। ਕਈ ਅੜਚਣ# ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 

ਉਸ ਨੰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਿਖੱਚ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ 'ਐਟਂੀ-47' ਨ# ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣ ਿਗਆ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ# 

ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁੱਝ ਸਮ# ਅਮਰੀਕਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਏਦ# ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਿਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਕੁੱਝ ਸਮ# 

ਇੰਗਲ�ਡ ਵੀ ਿਰਹਾ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ Jਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਉਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ, ਪਾਸ਼ ਦੇ 



ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ&  ਗਈ ਿਕ� ਿਕ ਉਸ ਪੰਪ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਵੱਲ� ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਣ ਮਗਰ� 

ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪGਵਾਨਾ ਉਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤ� ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਹੁਕਮ ਸੀ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਭਾਰਤ ਤ� ਮੁੜਨਾ 

ਨਹ� ਚਾਹੀਦਾ। 

ਪਾਸ਼ ਮੁੜ ਵੀ ਨਾ ਸਿਕਆ। 23 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੰਸ ਰਾਜ, ਮੋਟਰ ਨ8 ੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੰੁਨ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ 

ਝੱਟਪੱਟ ਹੀ ਨਹ� ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਉਰਫ਼ ਬੱਬ,ੂ ਜੋ ਪਾਸ਼ ਨਾਲ� 16 ਕੁ ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਸੀ, 

ਦਸ ਿਗਆਰ# ਸਾਲ# ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਿਪੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਨ8  ਅੰਿਮGਤ ਵੀ ਛਕ ਿਲਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਵ� 

ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ� ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰ� ਅਗਲੀ ਪੜ&ਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਿਪੰਡ ਰੌਲ਼ੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਿਸੱਖੀ ਰੰਗ ਿਵਚ 

ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਿਨਹੰਗ ਸਨ। ਸਕੂਲੀ ਪੜ&ਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਹ Jਥ� ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ, ਨਕੋਦਰ ਿਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 

ਉਸ ਦੇ ਨਾਨਿਕਆਂ ਦਾ ਘਰ 'ਅਸਾਲਟੀ ਿਸੰਘ#' ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਬਣ ਿਗਆ ਤੇ ਬੱਬੂ ਵੀ ਉਨ& # ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 'ਮਾਈ ਭਾਗੋ 

ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਕਮ#ਡੋ ਫੋਰਸ' ਦੀ ਕਮ#ਡਰ ਬਣ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਆ ਗਈ ਜ# ਭੇਜ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਿਨਤਾਰਾ ਪਾਠਕ 

ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। 

ਬੱਬੂ ਵੱਲ�  ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰ ਉਨ& # ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਲਿਹਰ#-ਬਿਹਰ# ਹੋ ਗਈਆਂ। ਥੋੜ&ੇ ਿਦਨ# ਿਵਚ ਹੀ ਟGੈਕਟਰ ਆ ਿਗਆ, ਕਾਰ ਆ 

ਗਈ। ਗਿਹਣੇ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ& # ਹੀ ਿਦਨ�, ਪਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅਮਰਜੀਤ, ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ 'ਬੱਬ'ੂ ਦੇ 

ਪGਭਾਵ ਹੇਠ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਗਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਏਦ# 

ਿਗਆ ਿਕ ਿਫਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁਿੜਆ। 

ਜਦ� ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤ# ਬੱਬੂ ਇੱਕ ਦਮ ਆ ਕੇ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਧਾਹ� ਰੋਈ। ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਹੀ ਨਹ�, ਪਟੜੀ 

ਬੰਨ8  ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ 'ਬੱਬ'ੂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਿਕ� ਿਕ ਉਹ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਘਰਿਦਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤ� ਵੀ ਪਿਹਲ# ਮੌਕੇ Jਤੇ ਪਹੰੁਚੀ 

ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕ# ਨੰੂ ਲੱਿਗਆ ਸੀ, ਿਜੱਦ# ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਿਹਲ# ਹੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਵ#ਗੂ ਿਵ�ਿਤਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। 

ਪਾਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਮਰੇਡ# ਨ8  ਉਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਤਾੜ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਿਵਚ 'ਬੱਬ'ੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲ� ਪਾਏ ਗਏ ਉਹ ਵੈਣ, 

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਬੇਕਸੂਰ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਖਣ ਹੀ ਸਨ। 'ਬੱਬ'ੂ ਅਗਲੇ ਿਦਨ� ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਚੁਗਣ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਸਭ 

ਤ� ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਦ� ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਰਸਮ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨ8  ਸੱਿਦਆ ਵੀ ਨਹ� ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਦੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸਥੀਆਂ ਚੁਗਿਦਆਂ 

ਭਾਵੁਕ ਿਜਹੀ ਹੋਈ, ਉਨ& # ਦੀ ਧੀ ਪਰਮਜੀਤ ਨ8  ਿਕਹਾ, ''ਵੀਰ, ਮ� ਤੈਨੰੂ ਜੀCਦੇ ਨੰੂ ਤ# ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਿਲਜਾ ਸਕੀ, ਪਰ ਮ� ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ 

ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਿਲਜਾਵ#ਗੀ।" ਮੇਜਰ ਸੋਹਨ ਿਸੰਘ ਦੇ ਕਿਹਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਤ ਉਨ& # ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰੁਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ# ਨ8  

ਸਭ ਸੁਣਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, ''ਭਲੇ ਮਾਣਸੋ! ਤੁਸ� ਆਪ ਜ�ਦੇ ਬਚੋਗੇ ਤ# ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰੁਡੇ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਿਲਜਾਵ�ਗੇ।" ਇਸ ਤਰ&#, ਫੁੱਲ 

ਚੁਗਣ ਸਮN ਸਿਹਜ ਭਾਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲ# ਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਤੱਕ ਿਕੱਦ# ਪਹੰੁਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਿਕਸੇ 

ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹ�। 

ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀ ਨ8  ਓਟੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਇੰਨਾ ਕਿਹਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ 

ਹੈ ਿਕ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲ�  ਿਕੱਲ&-ਿਕੱਲ& ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ 28 ਮਾਰਚ, 1988 ਦੇ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ' ਿਵਚ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਤ� 

ਛਪੀ 'ਕਮ#ਡੋ ਫੋਰਸ ਨ8  ਪਾਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ' ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਵਚ ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤ� ਛਪੀ 'ਪਾਸ਼ ਦੇ 

ਕਤਲ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ' ਖ਼ਬਰ ਪੜ& ਕੇ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ& # ਖ਼ਬਰ# ਿਵਚ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਲਾਭ ਿਸੰਘ ਨ8  ਇਹ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹ�, ਪਿਹਲੀ ਤ� ਸੱਤ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ 'ਇੰਡ-ੋਕੈਨ8 ਡੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਿਵਚ ਛਪੇ 'ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਿਸੰਘ ਦੀ 

ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨ8 ' ਿਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਿਵਚ 'ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਲਾਭ ਿਸੰਘ' ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀ ਨ8  ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਜੈਮਲ ਪੱਡਾ ਨੰੂ 

ਕਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਿਫਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤ# ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਪੰਨਾ 54 Jਤੇ ਛਪੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਤਰ# ਪੜ& ਲਈਆਂ ਜਾਣ: 



''ਹੁਣ ਜੈਮਲ ਿਸੰਘ ਪੱਡੇ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨH  ਹੀ ਕਤਲ ਅਣਹੱਕੇ ਹੋਏ 

ਹਨ। 'ਪਾਸ਼' ਨੰੂ 'ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ' ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ...।....ਇਹੋ ਗੱਲ ਜੈਮਲ ਿਸੰਘ ਪੱਡਾ Jਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨH  ਿਵਅਕਤੀ 

ਖਾੜਕੂ ਲਿਹਰ ਦੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ& # ਨ8  ਅਿਜਹਾ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ 

ਜਾਣ।" 

ਇਨ& # ਸਾਰੇ ਨੁਕਿਤਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ  ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਕਮ#ਡੋ ਫੋਰਸ' ਦੀ ਕਮ#ਡਰ ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਨ8  ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ 

ਿਵਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਕਾਮਰੇਡ# ਨ8  ਸਾਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਨਹ�, ਉਨ& # ਨ8  ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਏ। 

ਆਖ਼ਰ, 8 ਜੂਨ ਨੰੂ ਰਾਤ� 9 ਵਜੇ ਉਹ ਘੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਿਜਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੱਬੂ ਘੜੀ-ਘੜੀ ਕਰਦੀ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ 

ਆ�ਿਦਆਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਸਰਾਭਾ ਿਬGਗੇਡ ਦੇ ਗੁਰੀਿਲਆਂ ਨ8  ਬੱਬੂ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਅੰਨ&8 ਵਾਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥ# 

ਪਿਹਲ#, ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਤ� ਟੈਲੀਿਵਜਨ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਤੇ ਿਫਰ ਬੱਬੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਉਰਫ਼ 

ਜੀਤੂ ਨੰੂ, ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੱਬੂ ਦੇ 

ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦਰਜਨ# 'ਿਸੰਘ' ਹੀ ਨਹ�, ਦਰਜਣ# ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਿਜਨ& # ਨ8  ਿਸਰ# Jਤੇ ਕੇਸਰੀ ਕੇਸਕੀਆਂ ਬੰਨ& ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਸਨ। 

ਕਤਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਮਰੇਗਾ ਜ# ਨਹ�, ਉਸ ਨੰੂ ਫੇਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜ#ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਜ# ਨਹ� ਇਨ& # ਸੁਆਲ# ਦੇ ਜੁਆਬ ਸਮN ਦੇ 

ਖੀਸੇ ਿਵਚ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਸੁਆਲ# ਦੇ ਜੁਆਬ, ਹਵਾ ਿਵਚ ਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਸੁਆਲ ਕਰਨ8  ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਨ& # ਜੁਆਬ 

ਹਵਾ ਿਵਚ� ਫੜਨ8  ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਪਾਸ਼ ਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜ# ਔਰਤ, ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਸੀ ਤ# ਉਸ 

ਦੇ ਮਾਿਪਆ ਵੱਲ� ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲ# ਨ8  ਉਸ ਨੰੂ ਜੀCਦੀ ਿਕ� ਛੱਿਡਆ? ਕੀ ਉਸ ਨੰੂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾੜਾ ਉਨ& # ਨੰੂ ਨਹ� 

ਿਮਿਲਆ ਸੀ? ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨ8  ਉਹ ਕੁੜੀ ਿਕਨ& # ਕੋਲ� ਤੇ ਿਕੰਨਾ ਭਾੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾਈ ਸੀ? ਕੈਨ8 ਡਾ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੰੂ 14 ਸਾਲ 

ਪੁਰਾਣੀ ਖ਼ਬਰ 'ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ' ਸੁਰਖ਼ੀ ਿਕ� ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ? ਪਾਸ਼ ਦਾ ਭੂਤ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲ# ਹੋਰ ਿਕੰਨ8  ਵਰ&ੇ ਸਤਾ�ਦਾ ਰਹੇਗਾ? 

ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਬੱਬ,ੂ ਿਜਸ ਨ8  ਖਾਿਲਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ# ਿਵਚ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰ� ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 

ਨ8  ਉਸ ਨੰੂ ਬਦਚਲਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਦੀ ਰੂਹ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਨ& # ਸੁਆਲ# ਦੇ ਜੁਆਬ ਲੱਭੇ ਜਾਣ, ਸਭ ਨਾਲ ਸ#ਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਤ# ਿਕ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ, ਨਹ� ਤ# ਕੁਫ਼ਰ ਦੀ ਚੜ& ਮਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। 


