
ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ�ਪਾ� ਦੇਦਦੇੇਦ ੇਕਤਲਕਤਲਕਤਲਕਤਲ ਨਾਲਨਾਲਨਾਲਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤਸੰਬੰਧਤਸੰਬੰਧਤਸੰਬੰਧਤ ਔਰਤਔਰਤਔਰਤਔਰਤ ਤੇਤਤੇੇਤ ੇਕੁੱਝਕੁੱਝਕੁੱਝਕੁੱਝ ਹਰੋਹਰੋਹਰੋਹਰੋ ਵਰੇਵੇਵਰੇਵੇਵਰੇਵੇਵਰੇਵ ੇ

 ਗੁਰ�ਰਨਗੁਰ�ਰਨਗੁਰ�ਰਨਗੁਰ�ਰਨ ਿਗਲਿਗਲਿਗਲਿਗਲ ‘ਧੀਦੋਧੀਦੋਧੀਦੋਧੀਦ”ੋ-ਬਕੇਰਸਫੀਲਡਬਕੇਰਸਫੀਲਡਬਕੇਰਸਫੀਲਡਬਕੇਰਸਫੀਲਡ  

23 ਫ਼ਰਵਰੀ 2011 ਨੰੂ ਛਪੇ ਕੈਨ� ਡਾ ਦ ੇਸਪਤਾਹਕ ਅਖ਼ਬਾਰ  ਦ ੇਮੁੱਖ ਪੰਨ�  ਤ ੇਮਟੋੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਿਵਚ 

ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਪਾ� ਦ ੇਕਤਲ ਬਾਰੇ ਬੜ ੇਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਿਵਚ ਖ਼ਬਰ 

ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਰਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਾ� ਦਾ ਕਤਲ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀਆ ਂਨ�  ਨਹ. ਕੀਤਾ ਸਗ/ 

ਇਹ ਉਸਦ ੇਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ1 ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਥ/ ਤਾਈ ਂਵੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ 

ਿਕ ਕਤਲ ਸਮ4 ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਫੇਰ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ 

ਉਸ ਔਰਤ ਨੰੂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਮਾਿਪਆ ਂਨ�  ਿਕਸੇ ਸਾਬਕਾ ਨਕਸਲਾਈਟ ਤ/ ਮਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

  

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨ�  ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀ ਤ ੇਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਲਿਕਆ ਂਿਵਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤ ੇਪ7ੇ�ਾਨ ਵੀ। ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੁਫ਼ਰ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ 

ਪ7ਵਾਸੀਆ ਂ’ਚ ਿਵਕਦਾ ਹੈ ਤ1 ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਖ਼ੈਰ ਿਤੰਨ1 ਿਧਰ1 ਤ ੇਹੀ ਇਕ ਮਾਨਿਸਕ 

ਦਬਾਅ ਪ9ਦਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਪਾ� ਦ ੇਕਤਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਵੇਰਵ ੇਹਨ, ਅੱਗੇ ਿਲਆਂਦ ੇ

ਜਾਣ। 

ਨਕਦੋਰ ਿਵਚ ਫ਼ਵਾਰਾ ਚੌਕ ਤ/ ਮਾਲੜੀ ਗੇਟ ਨੰੂ ਜ1ਿਦਆ ਂਪੰਜ ਸੱਤ ਦੁਕਾਨ1 ਛੱਡਕ ੇਸੱਜੇ ਪਾਸ,ੇ 

ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਿਸੰਘ ਸਭਾ, ਨਕੋਦਰ ਸਿਥਤ ਹੈ, ਿਜੱਥ ੇਆਪ7ੇ�ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤ/ ਪਿਹਲ1 ਹੀ ਮਾਝੇ ਦ ੇ

ਅਸਾਲਟੀ ਿਸੰਘ1 ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ �ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਤੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨ�  ਪਿਹਲ1 ਇਸ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ 

ਿਵਚ ਨਵ4-ਨਵ4 ਕਸੇਰੀ ਦਸਤਾਰ1 ਦ ੇ�ੌਕੀਨ1 ਦੀ ਚਾਣਚੱਕ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਪੁੱਿਛਆ ਿਗਆ ਿਕ 

ਨਕਦੋਰ ਦ ੇਇਲਾਕ ੇਿਵਚ ਿਕਹੜ ੇਕਾਮਰੇਡ ਹਨ ਿਜਨ: 1 ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਨਾਲ ਸੰਤ1 ਦੀ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਲਿਹਰ. 

ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਅੱਡ ੇਦ ੇਲਾਗੇ ਹੀ ਇਕ ਿਕਤਾਬ1 ਦੀ ਦਕੁਾਨ ਦ ੇਮਾਲਕ 

ਕਾਮਰੇਡ ਗਗਨ ਦਾ ਨ1ਅ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਪਾ� ਦਾ ਨ1ਅ ਪਿਹਲ1 ਹੀ ਉਹਨ1 ਦੀ ਿਹੱਟ ਿਲਸਟ 

ਿਵਚ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਭਣਕ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ �ਾਿਮਲ ਇਕ ਮੁੰ ਡ ੇਨ�  ਉਸੇ ਿਦਨ ਪਾ� ਨੰੂ ਆ ਿਦੱਤੀ। 

ਸਮ4 ਦਾ ਚੱਕਰ ਦੇਖੋ ਿਕ ਪਾ� ਦ ੇਿਪਤਾ ਮੇਜਰ ਸੋਹਣ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨ�  42 ਸਾਲ ਪਿਹਲ1 ਇਸ ੇ



ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਿਵਚ �7ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪ7ਬੰਧਕ ਕਮਟੇੀ ਦ ੇਅੰਿਮ7ਤ ਪ7ਚਾਰ ਜਥ ੇਤ/ ਅੰਿਮ7ਤਪਾਨ ਕੀਤਾ 

ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਇਸ ੇਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਚ/ ਹੀ ਉਨ: 1 ਦ ੇਪੁੱਤ ਦੀ ਮਤੌ ਦ ੇਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ

ਜਾਣਗੇ। 

ਨਕਸਲੀ ਲਿਹਰ ਦ ੇਉਡਾਰ ਲੋਕ ਕਵੀ, ਖੇਤ1 ਦ ੇਪੁੱਤ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਮੱਟੀ ਦ ੇਧਾਰਾਤਲ ਤ ੇਕੱਲੀ 

ਕਿਹਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ <ਤ ੇਮੌਤ ਦਾ ਦ9ਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤ/ ਸੰਤ ਿਭੰਡਰ1 

ਵਾਲੇ ਦ ੇਹੁਕਮ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ1 ਤ ੇਸਵਾਰ ਅਸਾਲਟ1 ਨਾਲ 

ਲੈਸ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਕਮ1ਡੋ ਫੌਜ ਦੀਆ ਂਮੁੰ ਡੀਰ1, ਿਦਨ-ਿਦਹਾੜ ੇਇਲਾਕ ੇਿਵਚ ਆਪਣ ੇਿਨ�ਾਨ�  ਦੀ 

ਭਾਲ ਿਵਚ ਦਗੜ-ਦਗੜ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਾ� ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਮ1-ਿਪਓ ਨੰੂ ਵੀ ਨਾ 

ਦੱਸਦਾ। ਰਾਤ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਤਰਕਤਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਦਨੋ>  ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਜਾਗਦੇ। ਇਕ ਜਣਾ 

ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਿਵੰਕਲ ਨਾਲ ਸ?ਦਾ, ਦੂਜਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਿਬੜਕ ਰੱਖਦਾ। 

ਪਾ� ਕੁਝ ਿਦਨ ਉਦਾਿਸਆ ਿਰਹਾ ਪਰ ਹਫ਼ਤ ੇਖੰਡ ਿਵਚ, ਲੋਹ ਕਥਾ ਜੀਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਲੈਕ ੇਉਹ ਕੰਧ 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਾਕ. ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਸਮ4 ਉਹਨ�  ਉਹ ਕੁਝ ਿਲਿਖਆ, ਜੋ ਕਈੋ ਿਵਰਲਾ ਲੋਕ1 ਦਾ 

ਜਾਇਆ ਹੀ ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ 15-20 ਜਿਣਆ ਂਦੀ ਢਾਣੀ ਰੂਹ-ਏ-ਰਵ1 ਹੋ 

ਗਈ-------ਉਹਨ1 ਿਦਨ1 ਿਵਚ ਰੂਹ-ਏ-ਰਵ1 ਲਫ਼ਜ਼ ਦ ੇਜੌਹਰ ਓਸ ਇਿਤਹਾਸ ਦ ੇਿਵਰਲੇ ਟਾਵ4 

�ਖ਼ਸ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਿਜਨ: 1 ਨੰੂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ। 

ਇਸ ੇਸਮ4 ਮੈਕਫ਼ਾਰਲ9ਡ, ਕਲੈੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਇਸ ਲੇਖਕ ਦ ੇਫ਼ਾਰਮ ਿਵਚ 7-8 ਪੁਰਾਣ ੇਪੀ. 

ਐਸਂ. ਯੂ. ਦ ੇਕਾਰਕੁੰ ਨ ਤ ੇ10-12 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ1 ਨ�  ਆਪਣ-ੇਆਪ ਨੰੂ ਐਟਂੀ ਫ਼ੌਰਟੀ ਸੈਵਨ ਫ਼ਰੰਟ ਦ ੇ

ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕ,ੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਿਭੰਡਰ1ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਕਾਮਰੇਡ1 ਿਵਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 

ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵਚ, ਕਾਮਰੇਡ1 ਦ ੇਹੱਕ ਿਵਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਿਰਆ। ਫ਼ਰੰਟ ਵਲ/ ਿਦੱਲੀ ਿਵਚ 

ਿਨਹੱਥ ੇਿਸੱਖ1 ਦ ੇਕਤਲੇਆਮ ਨੰੂ ਵੰਗਾਰਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗ1ਧੀ ਤ ੇਿਭੰਡਰ1ਵਾਲੇ ਦੀ ਿਫ਼ਰਕ ੂਿਸਆਸਤ ਦੀ 

ਸਖ਼ਤ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਿਢਆ ਜ1ਦਾ ਜੋ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦ ੋਿਤੰਨ ਗੁਰਦੁਵਾਿਰਆ ਂਿਵਚ 

ਵੰਿਡਆ ਜ1ਦਾ। 



ਫ਼ਰੰਟ ਕੋਲ ਲੜਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਸੀ ਪਰ ਕਾਟ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਲੇਖਣੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹ. ਸੀ। ਪਾ� ਤ ੇ

ਿਨਗਾਹ ਪਈ ਤ ੇਉਸ ਨ�  ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਹਨੰੂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ। ਕਨੈ� ਡਾ 

ਵਾਿਲਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤ/ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨ�  ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਮਲਟੀ ਐਟਂਰੀ ਵੀਜ਼ਾ 

ਦ ੇਿਦੱਤਾ। ਪਾ� ਆਪਣ ੇਪਿਰਵਾਰ ਸਣੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1986 ਨੰੂ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ। 

ਮੈਕਫ਼ਾਰਲ9ਡ  ਫ਼ਾਰਮ ਿਵਚ ਘਰ ਦ ੇਚੁਬਾਰੇ ਤ/ ਉਸ ਨ�  ਪਿਹਲਾ ਤ ੇਆਖ਼ਰੀ ਅਕਾਲਕ ਲੜੀ, 

ਇਕਚੁਵਰਕਾ ਪ9ਫ਼ਲ9ਟ ਆਪਣ ੇਹੱਥ. ਿਲਖ ਕ ੇਸੰਪਾਦਤ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਾ� ਨ�  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਲ/ 

ਸਰਬ ਸ1ਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸਨੁ� ਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦ ੇਹਵਾਲੇ ਦ ੇਕ,ੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਹੋ ਰਹੇ ਿਨਹੱਥ ੇਕਤਲ1 

ਅਤ ੇਦੂਜੇ ਿਫ਼ਰਕ ੇਤ/ ਨਫ਼ਰਤ ਿਜਹੇ ਕਾਿਰਆ ਂਤ/ ਵਰਜਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦ ੇਸੰਦ�ੇ ਯਾਦ ਕਰਾਏ। 

ਇਹ ਪਰਚਾ ਫ਼ਰੰਟ ਵਾਿਲਆਂ ਥ1-ਥ1 ਵੰਿਡਆ। ਪਾ� ਦ ੇਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ �ਰਤ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ 6 

ਮਹੀਨ�  ਿਪੱਛ/ ਅਮਰੀਕਾ ਤ/ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕ ੇਮੁੜ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤ ੇ6 ਮਹੀਨ�  ਦੀ ਐਟਂਰੀ ਿਮਲ 

ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ:1 ਉਹ ਪੰਜ1 ਸਾਲ1 ਿਵਚ ਿਜੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸ ੇਲਈ ਉਹ 

ਪਿਹਲੇ 6 ਮਹੀਨ�  ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਹ ਕ ੇਇੰਗਲ9ਡ ਚਲਾ ਿਗਆ (ਆਰਿਥਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੰੂ 

ਇਕ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਦ ੇਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹੰਗਾ ਿਪਆ)। 

ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਇੰਗਲ9ਡ ਰਿਹਣ ਤ/ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਿਗਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨ�  

ਦੀ ਐਟਂਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਮ9 ਅਤ ੇਪਾ� ਮੈਕਸੀਕੋ ਦ ੇਬਾਰਡਰ ਤ ੇਗਏ। ਪਰ ਇੰਮੀਗ7ੇ�ਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨ�  

ਸਾਫ਼ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉੁਹ ਬਾਹਰ ਤ1 ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਐਟਂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹ.। 

ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕ ੇਮੜੁ ਆਏ। ਪਾ� ਅੰਦਰ/ ਖ਼ੁ� ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਬਹਾਨ�  ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕ ੇਆਪਣ ੇਿਪੰਡ, 

ਆਪਣ ੇਮ1 ਬਾਪ ਤ ੇਖ਼ੇਤ1 ਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ ਿਕ<ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿਪੰਡ ਤ ੇਖੇਤ1 ਨਾਲ ਅੰਤ1 ਦਾ ਮੋਹ 

ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਿਗਆ ਵੀ ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤ ੇਇੰਮੀਗ7ੇ�ਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨ�  ਸਾਨਫ਼ਰ1ਿਸਸਕੋ 

ਏਅਰਪੋਰਟ ਤ/ ਬਰੰਗ ਵਾਪਸ ਮੜੋ ਿਦੱਤਾ। ਉਹਨ1 ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਪਛਲੀ ਠਿਹਰ ਸਮ4 ਉਹ ਇਕ 

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ <ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਸਲੈਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੀ ਅਤ ੇ

ਅਖ਼ੀਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹੰਗਾ ਿਪਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨ�  ਉਸ ਨੰੂ ਅਤ ੇਸਾਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨ�  ਹੰਸ 

ਰਾਜ ਤ ੇਹੋਰ ਦੋਸਤ1 ਸਮਤੇ ਬ7ਾਜ਼ੀਲ ਰਾਹ. ਮੁੜ ਏਥ ੇਆਉਣ ਦੀਆ ਂਕੋਿ��1 ਆਰੰਭ ਿਦੱਤੀਆ ਂਪਰ 

ਓਨ�  ਿਚਰ ਨੰੂ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਿਗਆ। 



ਪਾ� ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪੰਦਰਵ1-ਸੋਲ:ਵ1 ਸਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ/ ਕਾਫ਼ੀ ਿਦਲਚਸਪ ਸੀ। ਉਹ ਬਣ-ਠਣਕ ੇ

ਅਤ ੇਪੋਚਵ. ਪੱਗ ਬੰਨ:  ਕ ੇਅਕਸਰ ਿਪੰਡ ਦ ੇਗੁਰਦਵੁਾਰੇ ਜ1ਦਾ ਤ ੇਗ7ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਿਨਰਾ ਪਾਠ ਹੀ 

ਨਹ. ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਗ/ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦ ੇਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਜਾਨਣ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰਦਾ।�7ੀ ਗੁਰੂ 

ਗ7ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਠੀਕ ਏਸ ੇਸਮ4 ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਿਵਚ 

ਇਕ ਕੜੁੀ ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਕਰੌ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਬਚਪਨ ਤ/ ਹੀ ਿਸੱਖੀ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ 

ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸ-ਿਗਆਰ1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਿਪੰਡ ਦ ੇਏਸ ੇਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਸਵੇਰੇ-�ਾਮ ਪਾਠ 

ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਿਚਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਿਮ7ਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਨ�  ਪ7ਾਇਮਰੀ ਦੀ ਪੜ:ਾਈ 

ਿਪੰਡ ਦ ੇਸਕੂਲ ਤ/ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ:ਾਈ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣ ੇਨਾਨਕ ੇਿਪੰਡ ਰੌਲੀ, ਨ� ੜ ੇ

ਮਿਹਤਪੁਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਾਲਜੀ ਿਵੱਿਦਆ ਲਈ ਉਹਨ�  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨE �ਨਲ ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ 

ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਿਲਆ। ਉਸਦੇ ਨਾਨਕ ੇਿਨਹੰਗ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਲਟੀ ਿਸੰਘ1 ਨ�  ਉਨ: 1 ਦ ੇਘਰ ਆਪਣੀ 

ਠਾਹਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਿਜਸ ਕਰਕ ੇਰਾਜਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਵੀ ਉਨ: 1 ਦ ੇਪ7ਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਈ। 

ਨਕਦੋਰ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੜੀਆ ਂਉਸਦੇ ਪ7ਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਕਮ1ਡ ੋ

ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਕਮ1ਡਰ ਿਨਯੁਕਤ ਹੋ ਕ ੇਉਹ ਮੁੜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਆ ਗਈ। ਿਫਰ ਏਥ ੇਵੀ ਉਹਨ1 ਦ ੇ

ਘਰ ਅਸਾਲਟੀ ਿਸੰਘ1 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਈ  ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜ: ੇਿਦਨ1 ਿਵਚ ਹੀ ਘਰ ਿਵਚ ਟ7ੈਕਟਰ ਤ ੇਕਾਰ ਆ 

ਗਏ। ਗਿਹਣ ੇਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਛੁਡਾ ਲਈ ਗਈ। ਇਹਨੀ ਿਦਨ. ਹੀ ਪਾ� ਦ ੇਮਾਮ ੇਦਾ ਪੁੱਤ ਅਮਰਜੀਤ 

ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਉਰਫ਼ ਬੱਬ ੂਦ ੇਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆ ਕ ੇਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀ ਲਿਹਰ ਿਵਚ �ਾਿਮਲ ਹੋ 

ਿਗਆ। ਦੱਿਸਆ ਜ1ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਘਰ/ ਕਾਫ਼ੀ ਿਦਨ ਬਾਹਰ ਿਰਹਾ। ਇਕ ਦ ੋਵਾਰ ਿਪੰਡ ਆਇਆ ਤ ੇ

ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਘਰ ਦ ੇਿਗਆ ਪਰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁਿੜਆ। ਸਾਲ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦ ੇ

ਖ਼ਾਿਲਸਤਨੀਆ ਂਨਾਲ ਕੁਝ ਮਤਭਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਿਦਨ ਮੱਲੀਆ ਂਦ ੇਅੱਡ ੇਤ/ 

ਉਹਨੰੂ ਚੁੱਕ ਕ ੇਲੈ ਗਏ। ਮਹੀਨ�  ਭਰ ਦੀ ਤਲਾ� ਤ/ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦ ੇਥਾਣੇ ਚ/ ਉਸ ਦ ੇਕੱਪੜ ੇ

ਿਮਲੇ। ਪੁਿਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾ� ਕਪੂਰਥਲੇ ਤ/ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨਾਲ 

ਲੱਗਦ ੇਇਕ ਜੰਗਲ ਦ ੇਕੰਢ ੇਿਮਲੀ ਸੀ ਜੋ ਪੁਿਲਸ ਨ�  ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦ ੇਕ ੇਸੰਸਕਾਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸ ਨ�  ਤ ੇਿਕ< ਮਾਿਰਆ, ਅੱਜ ਤਾਈ ਂਇਕ ਭਦੇ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 



ਪਾ�  23 ਜਨਵਰੀ 1988 ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜਾ ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਨਫ਼ਰ1ਿਸਸਕ ੋਏਅਰਪੋਰਟ ਤ/ ਹੀ 

ਵਾਪਸ ਮੜੋ ਿਦੱਤਾ। 17 ਮਾਰਚ 1988 ਨੰੂ ਜੈਮਲ ਪੱਡਾ ਨੰੂ ਉਸ ਦ ੇਿਪੰਡ ਲੱਖਣਕ ੇਪੱਡ ੇਿਵਚ 

ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀਆਂ ਨ�  ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕ ੇਮ1 ਨ�  ਪਾ� ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੁਣ 

ਤ1 ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀ ਆਪਣ ੇਇਲਾਕ ੇਿਵਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਨੰੂੈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਪਾ� ਨ�  ਮ1 ਨੰੂ ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। 22 ਮਾਰਚ 1988 ਪਾ� ਦੀ ਮ1 ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਪੰਡ 

ਿਵਚ �ੱਕੀ ਬੰਦ ੇਸਣੁੀਦ ੇਹਨ। 23 ਮਾਰਚ 1988 ਸਵਰੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਤ ੇਪਾ� ਰੋਜ਼ 

ਦੀ ਤਰ:1 ਿਟ7ਿਬਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲੈ ਕ ੇਆਪਣ ੇਿਟਊਬਵ9ਲ ਤ ੇਨਹਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਤਖ਼ਤ ਪੋ� ਤ ੇ

ਬੈਠ�  ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ: ਰਹੇ ਸੀ ਿਕ ਦ ੋਅਸਾਲਟੀ ਿਸੰਘ ਪਾ� ਦ ੇਿਟਊਬਵ9ਲ, ਜੋ ਿਪੰਡ ਦ ੇਨ� ੜ ੇਹੀ ਹੈ, ਤ ੇ

ਆਏ ਅਤ ੇਆ<ਿਦਆ ਂਹੀ ਦੋਹ1 ਨ�  ਏ-ਕ ੇਸੰਤਾਲੀ ਰਾਈਫ਼ਲ1 ਦ ੇਬਰਸਟ1 ਨਾਲ ਦੋਹ1 ਨੰੂ ਛਾਨਣੀ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਿਪੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਿਗਆ। <ਗੀ ਅਤ ੇਮੱਲ:ੀਆ ਂਦ ੇ

ਲੋਕ1 ਨ�  ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਤ ੇਦਕੁਾਨ1 ਦ ੇ�ਟਰ ਹੇਠ1 ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ। <ਗੀ ਦੀ ਸੀ. 

ਆਰ. ਪੀ. ਐਫ਼. ਦੀ ਚ?ਕੀ ਦੀ ਪੁਿਲਸ ਦਸ1-ਪੰਦਰ1 ਿਮੰਟ1 ਿਵਚ ਹੀ ਪਹੰੁਚ ਗਈ। ਨਕਦੋਰ ਦੀ ਪੁਿਲਸ 

ਵੀ ਡੇਢ ਘੰਟ ੇਿਪੱਛ/ ਆ ਗਈ। ਲਾ�1 ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਪੱਛ/ ਿਪੰਡ ਆ ਗਈਆ ਂਤ ੇਦੋਹ1 

ਦਾ ਇਕ ੋਸਮ4 ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਬੱਬ ੂਵੀ ਪਾ� ਦੀ ਦੇਹ ਤ ੇਭੁੱਬ. ਰ/ਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਕਤਲ 

ਤ/ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ੇਅਸਾਲਟੀ ਿਸੰਘ ਗੇੜ ੇਲਾ<ਦੇ ਰਹੇ। ਪਾ� ਦ ੇਬਾਰ ਮਹੂਰੇ ਉਸਦੇ ਮ1 ਬਾਪ 

ਨੰੂ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਕਰਦੇ। ਧਮਕੀ ਿਦੰਦ ੇਸਨ ਿਕ ਪਾ� ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬੰਜਰ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਇਸ ਨੰੂ ਵਾਹੁਣ 

ਦੀ ਕੋਈ ਿਹੰਮਤ ਨਹ. ਕਰੇਗਾ। ਪਾ� ਦ ੇਚਾਚੇ ਨਾਜ਼ਰ ਿਸੰਘ ਨ�  ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹ1 ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 

ਪਰ ਪਾ� ਦ ੇਕਤਲ ਤ/ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤ ੇਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦ ੇਚਾਚਾ ਨਾਜ਼ਰ ਿਸੰਘ ਦਾ ਆਪਣ ੇਿਟਊਬਵ9ਲ 

<ਤ ੇਸੁੱਤ ੇਪਏ ਦਾ ਗੋਲੀਆ ਂਮਾਰਕ ੇਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਤ <ਤ ੇਵੀ ਬੱਬ ੂਦਾ ਰੋਣਾ ਅਤ ੇ

ਿਸਆਪਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤ/ ਬਾਹਰ ਹੈ। 

ਿਪੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਅਤ ੇਨ� ੜਲਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਦਿਹ�ਤ ਦ ੇਿ�ਕੰਜੇ ਿਵਚ ਜਾਮ ਹੋ 

ਕ ੇਰਿਹ ਿਗਆ। ਪਾ� ਦੀ ਭੈਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤ/ ਗਈ, ਭਰਾ ਦ ੇਫੁੱਲ ਚੁੱਗੇ ਤ ੇਮਸਤਕ ਨਾਲ ਲਾਏ। ਿਕਹਾ, 

ਵੀਰੇ! ਤੈਨੰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਤ1 ਨਹ. ਲੈ ਕ ੇਜਾ ਸਕੀ, ਬੱਸ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤ1 ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ, 

ਇਹੋ ਲੈ ਕ ੇਚੱਲੀ ਹ1। ਸੁਨ� ਹਾ ਿਫਰ ਵੀ ਿਮਿਲਆ ਿਕ ਪਾ� ਦ ੇਫੁੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹ. ਜਾਣਗੇ। ਧਮਕੀ 



ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਕ ਜੋ ਵੀ ਪਾ� ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤ/ ਹੱਥ ਧੋਣ ੇਪੈਣਗੇ। 

ਜਹ1ਗੀਰ ਿਪੰਡ ਦ ੇਇਕ ਿਕਸਾਨ ਨ�  ਿਹੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕ ੇਝੋਨ�  ਲਈ ਕੱਦ ੂਕੀਤੀ ਅਤ ੇ

ਪਨੀਰੀ ਦੀਆ ਂਗੁੱਛੀਆ ਂਖੇਤ1 ਿਵਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਰ ਅਸਾਲਟ1ਧਾਰੀ ਿਸੰਘ ਜਹ1ਗੀਰ ਉਨ: 1 ਦ ੇ

ਿਟਊਬਵ9ਲ ਪਹੰੁਚ ਗਏ, ਿਵਚਾਰੇ ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਧਰੀ-ਧਰਾਈ ਰਿਹ ਗਈ। 

ਮਾਰਚ 1988 ਦ ੇਅਖ਼ੀਰ ਤਾਈ ਂਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਕਮ1ਡ ੋਫ਼ੋਰਸ ਦ ੇਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਿਸੰਘ ਨ�  ਅਜੀਤ 

ਅਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਿਟ7ਿਬਊਨ ਿਵਚ ਪਾ�, ਜੈਮਲ ਪੱਡਾ ਅਤ ੇਬਚਨ ਿਸੰਘ ਨਵ1 ਿਪੰਡ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦ ੇ

ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਿਟ7ਿਬਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਿਸੰਘ ਨ�  ਿਕਹਾ ਿਕ 

ਕਾਮਰੇਡ ਪਾ� ਖਾਿਲਸਤਾਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਿਸੰਘ1 ਦ ੇਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਇ�ਾਿਰਆ ਂਤ ੇ

ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ. ਅਤ ੇਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰ1 ਿਵਚ ਲੇਖ ਿਲਖਦਾ ਸੀ। ਪ7ੈਸ ਨG ਟ ਿਵਚ ਪਾ� <ਤ ੇਦ�ੋ ਲਗਾਇਆ 

ਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਨ�  ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀਆਂ ਿਵਰੁੱਧ ਲਿਹਰ �ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ79ਸ ਨG ਟ 

ਿਵਚ ਪਾ� ਨੰੂ œਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ.ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕ ਿਸੰਘ ਦ ੇਨ1 ਹੇਠ ਿਲਖਦਾ 

ਸੀ। ਲਾਭ ਿਸੰਘ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂਆ ਂਦ ੇਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਿਲਖਦ ੇਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤ1 ਸੱਚੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ. ਦ ੇ

ਸੰਪਾਦਕ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ। 

ਪਾ� ਦਾ ਿਪੰਡ ਤ ੇਖੇਤ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਦਿਹ�ਤ ਤ ੇਕਾਮਰੇਡ1 ਵਲ/ ਜ਼ੋਰ-

ਅਜ਼ਮਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਿਗਆ। 8 ਜੂਨ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਸਰਾਭਾ ਿਬ7ਗੇਡ ਦ ੇ

ਗੁਰੇਿਲਆ ਂਨ�  ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਕਮ1ਡਰ ਅੰਿਮ7ਤਧਾਰੀ ਔਰਤ ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਕੌਰ 

ਸੰਧੂ ਉਰਫ਼ ਬੱਬ ੂਦ ੇਘਰ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ <ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਦੇਖਦ ੇਬੱਚ ੇਘਰ/ 

ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤੇ। ਇਸ ਐਕ�ਨ ਿਵਚ ਬੱਬ ੂਤ ੇਉਸਦਾ ਬਾਪ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੀਤ ੂਮਾਰੇ ਗਏ। 

ਇਸ ਐਕ�ਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਖੁਲ:ੇ  ਤੌਰ ਤ ੇਅਖ਼ਬਾਰ1 ਿਵਚ ਆਈ। ਿਪੰਡ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦ ੇਹਨ ਿਕ ਮਾਈ 

ਭਾਗੋ ਰੈਜਮ9ਟ ਦੀ ਕਮ1ਡਰ ਬੱਬ ੂਦ ੇਸੰਸਕਾਰ ਮਕੌ ੇਪਾ� ਦ ੇਸੰਸਕਾਰ ਿਜੰਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਸੀ। 

ਦਰਜਨ1 ਕੁੜੀਆ ਂਿਸਰ1 ਤ ੇਕੇਸਰੀ ਕਸੇਕੀਆ ਂਬੰਨ: ੀ �ਾਿਮਲ ਹੋਈਆਂ। 

ਪਾ� ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤ ੇਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀ ਦਿਹ�ਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਵ�ਾ ਬਿਣਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਚਣਤੌੀ ਨੰੂ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ1 ਨ�  ਕਬੂਿਲਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਅਤ ੇਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਿਦਨ 



ਤਰੀਕ ਕਾਫ਼ੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲ1 ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰ1 ਿਵਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਿਮਥ ੇਿਦਨ ਤ ੇਮਾਲਵੇ, ਮਾਝੇ ਤ ੇ

ਦੁਆਬ ੇਦ ੇਦਰਜਨ1 ਟ7ਕੈਟਰ ਹਜ਼ਾਰ1 ਕਾਮਰੇਡ1 ਸਮਤੇ ਆਏ। ਪਾ� ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕ ੇਸੁਹਾਗ 

ਿਦੱਤੀ। ਏਸ ਵੱਤਰ ਭੋਏ ਂਤ ੇਖਲੋਕ ੇਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਿਜ਼ੰਦਾਬਾਦ ਦ ੇਨਾਅਿਰਆ ਂਦੀ ਗੰੂਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕ ੇ

ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆਪਣ ੇ�ਹੀਦ ਸਾਥੀਆ ਂਨੰੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਤ ੇਿਪੰਡ ਿਵਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਪਾ� ਦ ੇ

ਖੇਤ1 ਿਵਚ ਹਰੀਆ ਂਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ1 ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਾ� ਆਪਣ ੇਿਸਵੇ ਤ ੇਹਰਾ ਕਚਾਰ ਘਾਹ ਬਣਕ ੇ

ਉਗ ਆਇਆ। ਉਸਦੀ ਕਿਵਤਾ ਦੀ ਰੂਹ ਭਾਰਤ ਦ ੇਦਰੂਲੇ ਖੇਤ1, ਬੇਿਲਆ,ਂ ਬੰਿਨਆ ਂਅਤ ੇਿਪੰਡ1 ਨ�  

ਵਾਰਸ ਬਣਕ ੇਆਪਣ ੇਸੀਨ�  ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸ1ਭ ਲਈ। 

ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਿਸੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੁੱਖਾ ਿਸਪਾਹੀ 12 ਜੁਲਾਈ 1988 ਨੰੂ ਪੁਿਲਸ ਹੱਥ/ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਸਾਲ 

1992-93 ਤੱਕ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀ ਲਿਹਰ ਤ ੇਇਸ ਦਿਹ�ਤ ਦਮ ਤੜੋ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾ� ਦ ੇਕਤਲ ਤ/ 

ਲਗਭਗ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨ� ਡਾ ਤ/ ਿਨਕਲਦ ੇਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਲ/ ਪਾ� ਦਾ ਕਤਲ 

ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਕਮ1ਡ ੋਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਕਮ1ਡਰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ, ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਬੱਬ ੂਨਾਲ ਜੋੜ 

ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਹਲੇ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ।ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਏਸ ਦਲੇਰੀ ਤ ੇਜੁੱਰਅਤ <ਤ ੇ

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਧੰਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜ ੇਹਲਿਕਆ ਂਿਵਚ ਅਨ� ਕ1 ਸਵਾਲ ਖੜ ੇਕਰ ਿਦੱਤ ੇਹਨ। ਅਖਬਾਰ 

ਵਾਿਲਆਂ ਨ�  �ਾਇਦ ਪਾ� ਦ ੇਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕ ੇਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਜੇ 

ਿਜHਦੀ ਰੱਖ ਲ9ਦ ੇਤ1 ਸਬਤੂ ਲਈ ਖੜ:ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸI 
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