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ਇਹ ਕੋਈ ਨਵ� ਗੱਲ ਨਹ� ਿਕ ਿਵਰੋਧੀ ਿਵਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਧੜ ੇਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਿਚੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੱਦ&-

ਬੰਨ'  ਟੱਪ ਜ&ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਨੀਵ& ਿਵਖਾਉਣ ਜ& ਲੋਕ& ਨਾਲ਼*  ਤੜੋਨ ਲਈ ਅਿਜਹੀਆ ਂਦਲੀਲ& ਨੰੂ ਵੀ ਸਹੀ 

ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ, & ਨੰੂ ਖੁਦ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਕੋਈ ਿਧਰ ਿਕਸੇ ਿਵਰੋਧੀ 

ਿਧਰ ਨੰੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਹੀ ਸੁਿਹਰਦ ਹਮਾਇਤੀਆ ਂਨੰੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਜਾਵ,ੇ ਅਿਜਹੀ ਿਮਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ 

ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ''ਖਾੜਕੂ ਲਿਹਰ" ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਿਕਸੇ ''ਗੰੁਮਨਾਮ" ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲ*  

ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ� ਪਾਸ਼ ਿਵਰੁੱਧ ਿਲਖੇ ਗਏ ਬੇਹੱਦ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਲੇਖ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਿਮਿਲ਼ਆ ਹੈ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਬਦਨਾਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ, & ''ਖਾੜਕੂਆ"ਂ ਨ'  ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਿਜਸਮ-ਫ਼ਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧੱਬਾ ਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹ� 

ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨ'  ਇਨ, & ਦੀ ਲਿਹਰ ਦਾ ਸਾਥ ਿਨਭਾ8ਿਦਆ ਂਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਏਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲੇਖ ਿਲਖਣ ਵਾਲ਼ਾ ਗੰੁਮਨਾਮ ਸੱਜਣ ਅਤ ੇਇਸ ਲੇਖ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰ& ਿਵੱਚ ਛਾਪਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਸਾਨੰੂ 

ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਖਾਿਲਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੁੜੀ ਪਾਸ਼ ਨਾਲ਼ ਹਮਿਬਸਤਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? 

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰ& ਤ* ਇਲਾਵਾ 24 ਮਾਰਚ 2011 ਨੰੂ ਟਰ&ਟੋ ਤ* ਛਪਦੀ 'ਪੰਜਾਬੀ ਡੇਲੀ' ਅਖ਼ਬਾਰ 

ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੇਖ ਲੱਗਾ ਸੀ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀਆ ਂਨ'  ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ ਸਗ* ਉਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ਼ 

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ& ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਖ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਕਤਲ ਹੋਣ ਸਮ; ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ 

ਪਾਸ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਦ ੇਮਾਿਪਆ ਂਵੱਲ* ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।  

ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ 23 ਮਾਰਚ 1988 ਨੰੂ ਸਵੇਰ ਦ ੇਤਕਰੀਬਨ 7.30 ਵਜੇ ਉਸ ਸਮ; ਅਸਾਲਟ& ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ* ਉਹ 

ਆਪਣ ੇਪ;ਡ ੂਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦ ੇਦੋਸਤ ਹੰਸ ਰਾਜ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਨਹਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਿਪੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ 

ਿਵੱਚ ਸੜਕ ਤ* ਕੋਈ ਪੰਜ ਕੁ ਸੌ ਮੀਟਰ ਹਟਵ� ਸੀ ਜੋ ਸੜਕ ਤ* ਪੂਰੀ ਤਰ,& ਿਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜਦ* ਕਤਲ 

ਹੋਇਆ ਤ& ''ਉਹ ਕੁੜੀ" ਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦ ੇਿਦਨ& ਿਵੱਚ 

ਸਵੇਰ ਦ ੇ7.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਿਪੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਾਸ਼ ਨਾਲ਼ ਮੋਟਰ ਦੇ ਉਸ ਛੋਟ ੇਿਜਹੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖੜ,ਨ ਦੀ ਥ& ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਿਪੰਡ ਦ ੇਹਰ ਜਣ-ੇਖਣੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਸੀ। ਇਸ 



ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ ਏਨ'  ਦਲੇਰ ਸਨ ਿਕ ਆਪਣ ੇਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ& ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ, 

ਿਦਨ-ਿਦਹਾੜੇ ਅਤ ੇਨੰਗੀ-ਿਚੱਟੀ ਥ& 'ਤ,ੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਿਮਟਾ ਰਹੇ ਸਨ।  

ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਤਲ ਿਸਰਫ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹ� ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਦੇ ਿਪੰਡ ਦਾ ਮੰੁਡਾ ਹੰਸ 

ਰਾਜ ਵੀ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ* ਪਾਸ਼ ਆਪਣ ੇਹੀ ਿਪੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ਼ ਿਜਸਮ-ਫ਼ਰੋਸ਼ੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ& 

ਹੰਸ ਰਾਜ ਵੀ ਓਥ ੇਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਸ� ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ-ਪਲ਼ੇ ਹ& ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ,& 

ਜਾਣਦੇ ਹ& ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰੁਡੇ ਨਾਲ਼ ਤ& ਅਿਜਹੇ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੂਹਕ ਸਬੰਧ ਨਹ�। ਜੇ 

ਪਾਸ਼ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸਵਰੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7.30 ਵਜੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਰਹੀ 

ਸੀ ਤ& ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਦੂਸਰਾ ਮਰਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ 

ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ'  ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਧੋਤ ੇਹੋਣਗੇ। ਜਦ* ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਪਣ ੇਿਪੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰੁਡੇ ਨਾਲ਼ ਆਪਣ ੇਹੀ ਿਪੰਡ ਦ ੇਦੂਸਰੇ ਮੰੁਡੇ 

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ& ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਿਪਆਰ ਨਹ� ਪਾਲ਼ ਰਹੀ 

ਬਲਿਕ ਸਮੂਹਕ ਿਜਸਮ-ਫ਼ਰੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਿਮਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤ ੇ

ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂਅਖ਼ਬਾਰ& ਿਵੱਚ ਥ& ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੇਸਵਾ ਿਕਸਮ ਦੀ 

ਕੁੜੀ ਸੀ।  

ਏਥ* ਤੱਕ ਤ& ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਗਰਿਕਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ 

ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲਾ ਉਦ* ਖੜ,ਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ* ਇਨ, & ਦਾ ਇਹ ''ਮੁੱਲਵਾਨ" ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਦਾ 

ਕਤਲ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਿਪਉ ਨ'  ਿਕਸੇ ਸਾਬਕਾ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਹੱਥ* ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ 

ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇੱਕ ਿਫ਼ਕਰੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਅਿਹਮ ਦਾਅਵ ੇਹਨ: 

1. ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਿਪਉ ਨ'  ਕਰਵਾਇਆ 

2. ਕੁੜੀ ਦੇ ਿਪਉ ਨ'  ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮਰਵਾ ਿਦੱਤੀ 

ਪਿਹਲੇ ਦਾਅਵ ੇਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਮA ਪਿਹਲ& ਵੀ ਕਿਹ ਚੁੱਕਾ ਹ& ਿਕ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਿਪੰਡ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੀ ਪਾਸ਼ ਹੁਰ& ਦੀ 

ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮ; ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ* ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ਼ ਨਹਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤ& ਇਹ ਿਕ ਜੇ 

ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਸਮ; ''ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ" ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ* ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤ& ਿਫਰ ਪਾਸ਼ ਕਮਰੇ ਤ* ਬਾਹਰ 

ਖੇਤ& ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਿਕਵ; ਿਡੱਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤ ੇਪਾਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤ& ਕੁੜੀ ਿਕਵ; ਬਚ ਗਈ 

ਜਦਿਕ ਉਸ ਦ ੇਬਾਪ ਨ'  ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸੀ (ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਦੱਿਸਆ 

ਿਗਆ ਹੈ ਨਾ!)? 

ਦੂਸਰੇ ਦਾਅਵ ੇਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਏਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤ& ਇਹ ਿਕ ਕੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਪਉ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦ ੇਕਾਤਲ ਦੋਵ; ਹੀ ਏਨ'  ਅਨਾੜੀ ਸਨ ਿਜਨ, & ਨ'  ਇੱਕੋ 

ਹੀ ਸਮ; ਪਾਸ਼ ਅਤ ੇਕੁੜੀ ਦੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ, & ਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮ; 'ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਦੂਸਰਾ ਅਿਹਮ ਸਵਾਲ 



ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ* ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤ& ਉਸ ਸਮ; ਉਸ ਦਾ ਿਪਉ ਵੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਕੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ& ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ ਜੇ ਿਪਉ ਨ'  ਹੀ ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ 

ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤ& ਿਫਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਵੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਿਕ8 ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ?  

ਇਨ, & ਸਵਾਲ& ਦ ੇਜਵਾਬ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ& ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਿਕ8ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹ� ਬੋਲ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ 

ਿਜਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਿਵੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਰਖੇਲ ਨਹ� ਬਲਿਕ ਿਸੱਖ ਸਟੂਡAਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ 

ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਤ ੇ''ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਖਾਿਲਸਤਾਨ ਕਮ&ਡੋ ਫ਼ੋਰਸ" ਦੀ ਕਮ&ਡਰ ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ 

ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨ'  ਹੀ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸੂਹ ਦ ੇਕੇ ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ, ਜੀਤੂ (ਿਜਸ 

ਬਾਰੇ ਪਾਸ਼ ਨ'  ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ* ਪਿਹਲ& ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਨਹ� ਵਰਤ)ੇ, 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਖਾੜਕੂਆ ਂਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ& ਨੰੂ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਸੱਖੀ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦ ੇਖੈਰ-ਖਵਾਹ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਨ, & ਪੱਤਰਕਾਰ& 

ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ& ਨ'  ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦ ੇਨ& 'ਤੇ ਵੀ ਕਲੰਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨ'  ਇਨ, & 

ਦਾ ਸਾਥ ਿਨਭਾ8ਿਦਆ ਂਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਲੀ ਿਦੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ਼ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ 

ਮੱਤਭਦੇ ਸਨ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮA ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਦਸ਼ੁਮਣ ਸਮਝਦਾ ਹ& ਪਰ 

ਮA ਉਸ ਵੱਲ*  ਆਪਣੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤ ੇ(ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ& ਿਵੱਚ ਭਾਵ; ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੀ ਿਕ8 ਨਹ� ਸੀ) ਪਿਹਰਾ 

ਿਦੰਿਦਆ ਂਹੋਇਆਂ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹ& ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤ& ਖੜ,ੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦ* ਉਸ ਦ ੇ

ਆਪਣ ੇਹੀ ਵਾਰਸ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦ ੇਪਾਸ਼ ਨਾਲ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤ ੇਉਹ ਿਬਨ& 

ਿਕਸੇ ਡਰ-ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਕੋਲ਼ ਸਰੇਆਮ ਜ&ਦੀ ਸੀ ਤ& ਇਹ ਲੋਕ ਿਸਰਫ ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਸਗ* 

ਆਪਣੀ ਉਸ ਭਣੈ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਕਾਿਲ਼ਆ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨ'  ਇਨ, & ਦ ੇਸੁਪਿਨਆਂ ਨੰੂ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 

ਗਵਾਈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤ& ਇਹ ਦੱਸਣ ਿਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਜ& ਇਸ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਿਕਸੇ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਹੋਰ 

ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਇਹ ਪਾਸ਼ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਦ ੇਹਨ?  

ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀਆ ਂਨ'  ਨਹ� ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਏ ਮੁਫ਼ਤ 

ਿਵੱਚ ਹੀ ''ਸ਼ਹੀਦ" ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਨ, & ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਰਨG ਲ ਵੱਲ*  ਏਨ'  ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲ*  ਹੋਰ ਦਲੀਲ& ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹ� ਬਚਦੀ। ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਿਸੰਘ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਲਿਹਰ 

ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨ'  ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਚਣੋ& ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹ� ਬਚਾਈ ਸਗ*, ਗਲਤ-ਭਾਵ; ਠੀਕ, ਆਪਣੇ 

ਿਨਸ਼ਾਨ'  ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਰਨG ਲ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ ਕਮ&ਡੋ ਫੋਰਸ ਨ'  ਪਾਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ 

ਿਜ਼ੰਮ;ਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਵਨੈਕੂਵਰ ਤ* ਛਪਦੀ ''ਇੰਡ-ੋਕਨ' ਡੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼" ਅਖ਼ਬਾਰ ਦ ੇ1 ਤ* 7 ਜੂਨ, 1995 ਦੇ ਅੰਕ ਿਵੱਚ 

ਇਸੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਿਸੰਘ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦ ੇਪੰਨ'  ਛਪੇ ਹਨ ਿਜਨ, & ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ'  ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ& ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਸਰਫ ਇਸ 

ਕਤਲ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਲਈ ਸਗ* ਇਸ ਕਤਲ ਨੰੂ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਿਦੰਿਦਆ ਂਹੋਇਆਂ ਅਿਸੱਧੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ 

ਕਫ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਕੱਲ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਹੈ: 



ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲ*  ਬਲਦਵੇ ਿਸੰਘ ਮਾਨ ਨੰੂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਜ,ਾ ਕਰਕੇ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਭਾਰੂ ਸੀ) ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ 

ਦੇਣ ਤ* ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ (ਨਕਸਲੀ) ਧੱਕੇ-ਧਕਾਏ ਗਲਤ ਜਗ,ਾ ਜਾ ਪਹੰੁਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਨ, & ਨਾਲ਼*  ਵੱਧ ਦੋਸ਼ ਖਾੜਕੂ 

ਿਸੰਘ& ਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ, & ਨ'  ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਸਦਕਾ ਇਕ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੈਮਲ ਿਸੰਘ 

ਪੱਡਾ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ ਪਾਸ਼ ਦ ੇਕਤਲ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਨੋH  ਹੀ ਕਤਲ ਿਨਹੱਕੇ ਹੋਏ 

ਹਨ।...ਇਹ ਦੋਨH  ਿਵਅਕਤੀ ਖਾੜਕੂ ਲਿਹਰ ਦ ੇਨੁਕਤਾਚੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ, & ਨ'  ਅਿਜਹਾ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ 

ਿਜਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। (ਸਫ਼ਾ 54) 

ਜੇ ''ਗੰੁਮਨਾਮ" ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀਆਂ ਨ'  ਨਹ� ਸੀ ਕੀਤਾ ਿਫਰ ਪਾਸ਼ ਦ ੇਕਤਲ ਦੀ 

ਿਜ਼ੰਮ;ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਕਤਲ ਨੰੂ ਗ਼ਲਤ ਕਿਹਣ ਵਾਲ਼ਾ ਅਤੇ ਖਾਿਲਸਤਾਨ ਲਈ 1988 ਿਵੱਚ ਹੀ ਖੁਦ ਵੀ 

ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾਲ਼ਾ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਿਸੰਘ ਕੀ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀਆ ਂਨੰੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ 

ਅਖ਼ਬਾਰ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜ& ਪJੀਤਮ ਿਸੰਘ (ਿਜਸ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ Kਗਲ਼ੀ ਗਈ ਹੈ) ਇਹ ਗੱਲ 

ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਿਸੰਘ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਨਹ� ਸੀ ਅਤ ੇਜੋ ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਿਸੰਘ ਨ'  ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ 

ਪੰਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠ ਸੀ?  

ਪਾਸ਼ ਿਵਰੁੱਧ ਛਪੇ ਲੇਖ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆ ਂਨੰੂ ਟੁੱਕੜਬਚੋ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਜਨਰਲ ਲਾਭ 

ਿਸੰਘ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਿਵੱਚ* ਹੀ ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਨਕਸਲੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਪਿਹਲ& ਖਾੜਕੂ ਲਿਹਰ ਨਾਲ਼*  ਹਕੂਮਤ ਦ ੇਵੱਧ ਿਵਰੋਧੀ ਸਨ। ਉਹ 

ਿਸੱਖ ਖਾੜਕੂਆ ਂਨਾਲ਼ ਿਸੱਧੇ ਟਕਰਾਓ 'ਚ ਨਹ� ਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ ਖਾਹਮਖਾਹ ਹੀ ਉਨ, & ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ ਤ& ਉਹ ਿਤਲਕਦ-ੇਿਤਲਕਾ8ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਪੱਖ 'ਚ ਖਲੋਤੇ। ...ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾੜਕੂ ਲਿਹਰ Kਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 

ਜਬਰ ਿਖਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ ਅਤ ੇਝੂਠ'  ਪੁਿਲਸ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਦਾ ਡਟਵ& ਿਵਰੋਧ ਕਰਦ ੇਸਨ, ਉਨ, & ਨੰੂ ਬਦ-ੋਬਦੀ 

ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ (ਸਫ਼ਾ 53)। 

ਿਜੱਥੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਿਸੰਘ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਇਕਬਾਲ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰੂਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਓਥੇ ਨਕਸਲੀ ਲਿਹਰ 

ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਿਸੰਘ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਪJੜੋ,ਤਾ 

ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ''ਟੁੱਕੜਬਚੋ" ਸੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹ� 

ਿਕ ਪਾਸ਼ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਲਿਹਰ ਦਾ ਕੱਟੜ ਿਵਰੋਧੀ ਸੀ ਅਤ ੇਉਸ ਨ'  ਿਫਰਕੂ ਦਿਹਸ਼ਗਰਦੀ ਿਵਰੁੱਧ ਿਲਿਖਆ ਪਰ ਜਦ* 1984 

ਨੰੂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਿਦੱਲੀ ਦੀਆ ਂਸੜਕ& ਨੰੂ ਿਸੱਖ& ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ਼ ਧੋ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਤ& ਉਦ* ਪਾਸ਼ ਹੀ ਸੀ 

ਿਜਸ ਨ'  ਿਲਿਖਆ ਸੀ: 

ਮA ਉਮਰ ਭਰ ਉਸਦ ੇਿਖਲਾਫ ਸੋਿਚਆ ਤ ੇਿਲਿਖਆ ਜੇ ਉਸਦ ੇਸੋਗ ਿਵਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤ& ਇਸ ਦੇਸ਼ ਚ* ਮੇਰਾ ਨਾਮ 

ਕੱਟ ਦਵੇ* (ਬੇਦਖਲੀ  ਿਬਨG  ਪੱਤਰ) 



ਮA ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ''ਕਾਮਰੇਡ" ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹਾਤਾ-ਧੋਤਾ ਸੀ 

ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ''ਟੁੱਕੜਬਚੋ" ਕੀ ਪਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆ ਂਜਾਨ& ਵਾਰ ਗਏ ਜ& ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ''ਖਾੜਕੂਵਾਦ" ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਿਨਹੱਕੇ ਲੋਕ& ਨੰੂ ਕਤਲ 

ਕਰਕੇ ਿਜ਼ੰਮ;ਵਾਰੀਆ ਂਲA ਦੇ ਰਹੇ ਤ ੇਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਚੋਣ& ਲੜਦੇ ਿਫਰਦ ੇਹਨ? ਜ& ਿਜਨ, & ਨ'  ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਕੁਰੱਪਟ 

ਿਸਆਸਤਦਾਨ& ਨਾਲ਼ ਿਸੱਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤ* ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਿਸੱਖ ਨੌਜਵਾਨ& ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਪਰਵਾਰ& ਦਾ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ?? 

ਜ& ਟੁੱਕੜਬੋਚ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੰੁਆਂ ਖਾ ਕੇ ਚਣੋ& ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸ 

ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਕਦੀ ਉਹ ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਿਸੱਖ ਨੌਜਵਾਨ& ਦ ੇਜਜ਼ਿਬਆਂ ਨਾਲ਼ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਸਨ??? 

ਪਾਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਤ* ਤਕਰੀਬਨ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਸ਼ 'ਤੇ ਿਚੱਕੜ-ਉਛਾਲ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪੱਤਰਕਾਰ& ਅਤੇ ਲੇਖਕ& ਨੰੂ ਦ ੋ

ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਮA ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹ& ਿਜਨ, & ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੋਈ ਿਤੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿਹਲ& ਦੀ ਇੱਕ 

ਇੰਟਰਿਵਊ ਨਾਲ਼ ਹੈ।  

ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸਮ; ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਤ ੇਿਜਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟਆੋਂ ਟਰ&ਟੋ ਦ ੇ

ਗੁਰਦਵਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀਆ ਂਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦ* ਪੁਲੀਸ ਕੈਟ ਵਜ* ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤ& ਟਰ&ਟੋ ਦ ੇ'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰੂਜ' ਰੇਡੀਓ 

ਪJੋਗJਾਮ ਨੰੂ ਇੰਟਰਿਵਊ ਿਦੰਦੇ ਸਮ; ਉਸ ਨ'  ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ''ਹ& ਜੀ ਿਬਲਕੁਲ, ਿਜੰਨ'  ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਡਕੋਰ 

ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ& ਤੇ ਉਨ, & ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਿਸਰਫ ਤੇ ਿਸਰਫ ਚੰਗੀ ਉਠਣੀ ਬਿਹਣੀ ਹੀ ਨਹ� ਹੈ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ& 

ਨਾਲ ਉਨ, & ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਾਲ ਮੇਲ ਹੈ। ਿਕ8ਿਕ ਅਸ� ਗਵਾਹ ਹ& ਉਨ, & ਚੀਜ਼& ਦ,ੇ ਉਨ, & ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦ,ੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਦ ਜ&ਦੇ 

ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇਖੁੱਦ [ਖੁਦ]ਆਪਣ ੇਿਨਜ਼ੀ [ਿਨੱਜੀ] ਕੰਮ ਕਰਵਾ8ਦ ੇਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪੈਣ ਤ* ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 

ਸਟੇਟਮAਟ& ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮੂਹਰੀ ਸਨ।" ਕੀ ਿਕਸੇ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨ'  ਜ& ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਨ'  ਇਹ ਗੱਲ 

ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹਨ ਜੋ ਿਸੱਖ ਨੌਜਵਾਨ& ਨੰੂ ਗੰੁਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰਦ ੇਰਹੇ ਅਤੇ 

ਸਰਕਾਰ ਤ* ''ਟੁੱਕੜ" ਵੀ ਬਚੋਦੇ ਰਹੇ? ਜੇ ਨਹ� ਤ& ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?? ਮA ਉਪਰੋਕਤ 

ਪੱਤਰਕਾਰ& ਜ& ਲੇਖਕ& ਵ&ਗ ਸਦੀਵੀ ਿਵਛੜੋਾ ਦ ੇਚੁੱ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਨਹ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਸਗ* 

ਿਜOਦੇ ਜਾਗਦ ੇਰੇਡੀਓ-ਪJੋਗJਾਮ ਸੰਚਾਲਕ&, ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ&, ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੈਟ ਦੇ ਿਬਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ 

ਹ&। 

ਪਾਸ਼ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ& ਿਵੱਚ ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤ ੇਭਲ਼ੇੋ-ਭਾਲ਼ੇ ਲੋਕ& ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਅਤ ੇਛਾਪਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ& ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮA ਉਨ, & ਤੱਥ& ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨ& ਜ& ਉਨ, & ਦੇ ਵਰਤਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ* ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਖਾਿਲਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਖਾੜਕੂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪJੋੜ,ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ 

ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਸਗ* ਖਾਿਲਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤੰਗਿਦਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ:  



ਖਾੜਕੂ ਿਸੰਘ& ਨੰੂ ਐਨੀ ਅਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹ� ਿਵਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕ ਉਨ, & ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨੰੂ ਹੀ 

ਜਾਨH  ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵ।ੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਿਸਆਸੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤ ੇਿਵਰੋਧ ਸਿਹਣ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਤ& ਇਹ ਉਸ ਦੀ 

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ (ਉਹੀ, ਸਫ਼ਾ 54)। 

ਪਾਸ਼ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਕਸਾਨ ਅਤ ੇਖੇਤ ਮਜ਼ਦਰੂ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ& ਬਾਰੇ ਖੁਭ ਕੇ ਿਲਖਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਂ

ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਜਦ* ਿਫ਼ਰਕੂ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨ'  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਿਲਆ ਂਨੰੂ ਨਿਜੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 

ਇਨ, & ਨੰੂ ਗੰਧਿਲਆਂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲ& ਨੰੂ ਫੁੱਲ ਚੜ,ਾਏ ਤ& ਪਾਸ਼ ਨ'  ਇਸ ਿਫ਼ਰਕੂਵਾਦ ਿਵਰੁੱਧ ਵੀ ਿਲਿਖਆ (ਉਸ 

ਦੀ ਕਿਵਤਾ ''ਧਰਮ-ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਿਬਨG -ਪੱਤਰ")। ਜਦ* ਿਦੱਲੀ ਦ ੇਬਾਜ਼ਾਰ& ਿਵੱਚ ਿਸੱਖ& ਨੰੂ ਚਣੁ ਚਣੁ ਕੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਤ& 

ਪਾਸ਼ ਨ'  ਉਦ* ਸਰਕਾਰੀ ਗੰੁਡਾਗਰਦੀ ਦ ੇਿਵਰੁੱਧ ਵੀ ਖੁੱਲ, ਕੇ ਿਲਿਖਆ (''ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਲਈ ਿਬਨG -ਪੱਤਰ")। ਅਤ ੇਜਦ* ਉਸ ਨੰੂ 

ਆਪਣ ੇਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਤ& ਉਸ ਨ'  ਉਦ* ਵੀ ਚੁੱ ਪ ਨਹ� ਧਾਰੀ (''ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ")। 

ਇਸ ਤਰ,& ਪਾਸ਼ ਦੀ ਿਲਖਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਲਿਹਰ& ਅਤੇ ਧਿੜਆ ਂਤ* Kਚਾ Kਠ ਚੁੱਕਾ ਕਵੀ ਸੀ। 

ਉਹ ਲੋਕ& ਨੰੂ ਗੰੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਸੀ ਿਲਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀਆਂ ਵ&ਗ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਿਥਆਉਣ 

ਲਈ ਆਪਣਾ ਿਸਆਸੀ ਿਪੜ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਦਾ ਸੀ, ਸਗ* ਲੋਕ-ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਿਲਖਦਾ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਵਰਗੀ 

ਿਨਧੜਕ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਅਰਥ& ਿਵੱਚ ਲੋਕ-ਆਵਾਜ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ,& ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ,& ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਭਰੀ 

ਿਵਰੋਧਤਾ ਬਦਨਾਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਗ* ਅਿਜਹੀ ਿਚੱਕੜਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਖੁਦ ਲੋਕ& ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਿਵੱਚ ਘੜੀਸ 

ਲਏ ਜ&ਦ ੇਹਨ। ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਮA ਪਾਸ਼ 'ਤੇ ਿਚੱਕੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪੱਤਰਕਾਰ& ਅਤੇ ਲੇਖਕ& ਤ* ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਵਾਲ& ਦੇ ਜਵਾਬ 

ਮੰਗਦਾ ਹ&: ਜਵਾਬ ਿਦਉ ਿਕ ਅਸਲੀ ਟੁੱਕੜਬਚੋ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਵਾਬ ਿਦਉ ਿਕ ਪਾਸ਼ ਨੰੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ 

ਲਿਹਰ ਦੀ ਿਜਸ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਪਾਸ਼ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ?? ਪੁਲੀਸ 

ਕੈਟ (ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਹੀਦ) ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲ* ਟਰ&ਟੋ ਦ ੇਰੇਡੀਓ ਪJੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ& ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ 

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਿਕ8 ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨ'  ਕੈਨ' ਡਾ ਿਵੱਚ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ 

ਏਜAਟ& ਦੀ ਹ*ਦ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰੀ ਸੀ)??? 

ਪਾਸ਼ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਨ' ੜਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤ ੇਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗ਼ਲਤ ਪJਚਾਰ ਦਾ ਸੁਿਹਰਦਤਾ ਨਾਲ਼ ਜਵਾਬ ਦਣੇ ਦਾ 

ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਿਨਭਾਉਣ ਤ* ਬਾਅਦ ਮA ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪJਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹ& ਿਕ ਿਜਨ, & ਲੋਕ& ਨ'  ਿਪਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ& 

ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਨ' ਿੜ8 ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਵਾਿਕਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, 

ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਿਫ਼ਕਰ ਹੈ ਤ& ਿਫਰ ਸਮ& ਆਪਣ-ੇਆਪ ਨੰੂ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਜ& ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹ� ਸਗ* 

ਰਲ਼-ਿਮਲ਼ ਕੇ ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਨਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਰੋਿੜ,ਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ 

ਖਾਿਲਸਤਾਨ ਦੀ ਪJਾਪਤੀ ਜ& ਿਕਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਬਲਿਕ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤ* ਵੱਧ ਵਰਤ* ਕਰਕੇ 

ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ''ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ" ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਅਸ� ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਸਿਹਮਤ ਹ& ਿਕ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਜਦ* 

ਵੀ ਿਕਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਵੱਚ* ਲੰਘਣਾ ਿਪਆ ਹੈ, ਭਾਵ; ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜ& ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ* ਬਾਅਦ ਲੋਕ& ਦੀ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਨ'  ਹਮੇਸ਼& ਅਗਲੀਆਂ ਸਫ਼& ਿਵੱਚ ਖੜ, ਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਿਨਭਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕ& 

ਲਈ ਲੜਨਾ ਅਤ ੇਖੜ,ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼& ਹੀ ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ& ਿਵੱਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖ& 



ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਿਕ ਇਨ, & ਨੰੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਵ; ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ 

ਵਾਲ਼ੇ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਹੋਣ, ਭਾਵ; ਕੂਕਾ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਲਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ& ਪਾਉਣ 

ਵਾਲ਼ੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਸੱਖ, ਭਾਵ; ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਿਹਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਵੀ, ਅਤੇ ਭਾਵ; ਕੋਈ 

ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਿਰਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਸੇਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਸੱਖ ਪਰਵਾਰ& ਨੰੂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ 

ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਹਲ& ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਕੋਲ਼ ਉਨ, & ਦੇ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛਵੇ& ਿਹੱਸਾ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਚਦ ੇਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ* ਵੀ ਨਾ ਿਸਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗ* ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨੀ ਨੰੂ ਵੀ 

ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤ& ਉਹ ਸਰਕਾਰ& ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੰੂ ਨਿਸ਼ਆਂ 

ਿਵੱਚ ਰੁੜ,ਦੀ ਜ&ਦੀ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਂਵੀ ਚੁੱ ਪ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਗਲਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੀ 

ਬੱਿਚਆ ਂਦੀਆਂ ਰਗ਼& ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਹਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗਵੱਈਏ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਨੰੂ ਸ਼ਰਾਬ& ਪੀਣ, 

ਰਫ਼ਲ&-ਰੀਵਾਲਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਪੈੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੁਿਟਆਰ& ਦੀਆ ਂਬਾਹ& ਫੜ,ਨ ਦ ੇਸਬਕ ਹੀ ਿਸਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਸਭ ਤ* ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਦਆ ਂਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਿਵਰੋਧ& ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਘਰੇ ਿਫਰਦੇ 

ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ,& ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵ; ਅਸ� ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਿਹਰ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹ& ਅਤ ੇਭਾਵ; 

ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਲਿਹਰ ਦ,ੇ ਜੇ ਸਾਡ ੇਵਾਰਸ ਜ& ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਵ& ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਾ ਬਚ ੇਤ& ਸਾਡੀਆ ਂਲਿਹਰ& ਿਕੱਥ* 

ਦਮ ਭਰਨਗੀਆ? ਸਾਡੀ ਬਵੇਕੂਫੀ ਦਾ ਇਸ ਤ* ਵੱਡਾ ਸਬਤੂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸਾਡੀਆ ਂਰਗ਼& ਿਵੱਚ ਜ਼ਿਹਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ 

ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸ� ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ& ਿਵੱਚ ਿਘਰੇ ਰਹੀਏ?  

ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡ ੇਨੌਜਵਾਨ& ਦੇ ਗਰਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਿਕਰਦਾਰ& ਨੰੂ ਸਹੀ ਰਸਤ ੇ'ਤੇ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ, & ਦ ੇਿਕਰਦਾਰ& ਨੰੂ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਿਮਲ਼ਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਂਦੇ ਖ਼ੂਨ ਿਵੱਚ 

ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦੇ ਵਸੀਿਲਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲ ਤ& ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ 

ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ  ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀਆ ਂਜੜ,& ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹ&। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਇਕ 

ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ 

ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੁ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤ ੇਭਾਈ 

ਕਨ, ਈਏ ਵਰਗੀਆ ਂਿਮਸਾਲ& ਹਨ। (ਜੋ ਵਰਾਤਾਰਾ ਅੱਜ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਖਾਿਲਸਤਾਨੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਨ, & ਲੋਕ& ਵੱਲ* 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਭਾਈ ਕਨ, ਈਏ ਨੰੂ ਬਖਸ਼ਦ?ੇ) ਅੱਜ ਜਦ* 

ਆਪਣੀਆਂ ਤੰਗਿਦਲੀਆ ਂਕਾਰਨ ਅਸ� ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਨ, & ਨਾਇਕ& ਨੰੂ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਿਮਲ਼ਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼& ਕਰ&ਗੇ ਤ& 

ਸਾਨੰੂ ਬਾਹਰਲੇ ਿਕਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਿਕ8 ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਦਿਕ ਉਨ, & ਦਾ ਿਕਰਦਾਰ ਅਸ� ਖੁਦ ਹੀ ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਹੋਵ&ਗੇ? ਸਾਡੀਆਂ 

ਇਹ ਹਰਕਤ& ਬਲੂਰ ਸਟਰੀਟ ਦ ੇਿਕਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਮ& ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਚੜਿਗੱਲ,ੀਆਂ ਪੈਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਤ& 

ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਿਰਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ& ਲਈ ਮਰਹਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹ� ਦ ੇਸਕਦੀਆਂ। 

ਇਸ ਲਈ ਮA ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ& ਿਕ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆ ਂਕਰਤੂਤ& ਨਾਲ਼ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਿਕਸੇ ਸ&ਝੇ ਿਫ਼ਕਰ ਦੀ ਬ&ਹ ਫੜਨਗੇ। 

 


