
ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ (ਕਡ 1) 

ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਿਹਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤੁ।। 

ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ ਕਬਹੰੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤੁ।। 
 

 

ਗੁਲਾਬੀ ਠੰਢ ਸੀ। 

ਹੱਥ ਨੰੂ ਹੱਥ ਮਾਿਰਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆ&ਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਪੈਣ ਸਾਰ ਹੀ ਧੰੁਦ ਉਤਰਨੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜ*ਦੀ ਸੀ। ਿਜਹੜੀ ਦੁਿਪਹਰ ਦੇ ਦਸ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੁੱ ਖ 

ਢਕੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਅਥਾਹ ਸੀਤ ਵਰ.ਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ* ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੱੁਭਰ ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਅੱਧ ਅਸਮਾਨ1  ਿਡੱਗਦਾ ਕੱਕਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰ2 ਦੀਆਂ ਫਸਲ* ਨੰੂ 

ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਨਾਲ ਪ4ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਸਵੇਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵੱਜੇ ਸਨ। 
 

ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੋ ਟਰੱਕ ਸੜਕ* ਦੀ ਛਾਤੀ ਿਮੱਧਦੇ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਿੜੱਕ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਪ4ੀਤ ਿਸੰਘ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਮੂਹਰਲੇ 

ਟਰੱਕ ਿਵਚ ਅਿੜਆ ਿਜਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ* ਿਵਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭੇਦ ਸੀ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਰੌਣਕ! ਉਸ ਦੀ ਿਭਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਟਰੱਕ ਵ*ਗ ਹੀ ਧੰੁਦ ਦਾ 

ਸੀਨ* ਚੀਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟਰੱਕ* ਿਵਚ ਿਸਪਾਹੀ ਠੱਕੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਬੱਕਰੀ ਵ*ਗ ਕੂੰ ਗੜੇ, :ਘ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਿਪੰਡ ਤ2 ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਉਰ*ਹ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਟਰੱਕ ਰੁਕਵਾ ਲਏ। ਲਾਲ ਪੱਗ* ਵਾਲੇ ਿਟੱਡੀ-ਦਲ ਵ*ਗ ਛਾਲ* ਮਾਰ ਕੇ ਟਰੱਕ* ਤ2 ਹੇਠ* ਉਤਰ ਆਏ। ਹੌਲਦਾਰ ਨੰੂ 

ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ* ਚਾੜ.ਨੀਆਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। 

-"ਜੁਆਨ1 ...!" ਉਸ ਨ;  ਲੰਬਾ ਖੰਘੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੱੁਕਾ ਿਜਹਾ ਥੱੁਕ ਥੁੱ ਿਕਆ। 

-"ਕੋਿ਼ਸA ਇਹ ਕਰਨੀ ਐ ਂਿਕ ਬਹੁਤੀ ਹਾਅਤ-ਹੂਅਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ-ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਕੰਮ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਹੀ ਬੜੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 

ਨ; ਪਰੇ ਚਾਿੜ.ਆ ਜਾਵੇ-ਕੋਿ਼ਸA ਕਰਨੀ ਐ ਂਿਕ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚੱਲੇ-ਮੁਜ਼ਰਮ ਿਜ&ਦਾ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਮਰੇ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਦੋAੀ ਸਾਡੇ ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀ ਪਾ 

ਸਕਦੇ-ਸੋ ਮੇਰੇ Aੇਰ ਜੁਆਨ1 ! ਸਮਝਾਏ ਨਕAੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੰੂ ਘੇਰ ਲਵੋ-ਛੇ ਜੁਆਨ ਛੱਤ ਉਪਰ ਚੜ.ਨਗੇ-ਅੰਡਰਸਟCਡ....?" 

-"ਜੀ ਹਜੂਰ!" ਸ*ਝੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। 

-"ਦੋAੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਬਚ ਕੇ ਨਹD ਿਨਕਲਣ ਦੇਣਾ।" 

-"ਜੀ ਹਜੂਰ!" 

-"ਇਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ-ਇਸ ਮੁਜ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰ* ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਿਬਆ ਹੋਇਆ ਹੈ-ਸੋ ਜੁਆਨ1 ! ਮੁਜ਼ਰਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ 

ਿਜੰ◌਼ਦਾ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" 

-"ਪਰ ਜਨਾਬ ਜੇ ਮੁਜਰਮ ਨ;  ਅੰਦਰ2 ਫਾਇਿਰੰਗ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ-ਅਸD ਿਕਹੜੀ ਮੋਰੀ ਿਨਕਲ*ਗੇ?" ਹੌਲਦਾਰ ਨ;  ਅਗਾ: ਸੁਚੇਤ ਹੰੁਿਦਆਂ ਪ4Aਨ ਕੀਤਾ। 

-"ਮੈਨੰੂ ਪੱਕੀ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਮੁਜਰਮ ਗੋਲੀ ਨਹD ਚਲਾਏਗਾ-ਿਕ&ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਿਤਵਾਦੀ ਨਹੀ-ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਿਕਸਾਨ ਹੈ-ਆਪ* ਨੰੂ ਤ* ਿਸਰਫ ਗਵਾਹੀ ਲਈ 

ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" 

-"ਪਰ ਸਰਕਾਰ! ਿਸਆਣੇ ਆਖਦੇ ਐ: ਮਰਨ ਮੰੂਹ ਆਇਆ ਬਾਘੜ ਿਬੱਲਾ ਆਖਰ ਰਗ* ਨੰੂ ਿਚੰਬੜ ਜ*ਦੈ!" ਹੌਲਦਾਰ ਅੰਦਰ2 ਪਰਾਲ. ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਸ 

ਨ;  ਕਈ ਵਾਰ ਖਾੜਕੂ ਹੱਥ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। 

-"ਖ਼ੈਰ...! ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤ* ਗੋਲੀ ਜਰੂਰ ਚਲਾਓ-ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ-ਏ-ਿਹੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਸਵੈ-ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਫਾਇਰ-ਆਰਮ ਵਰਤਣਾ ਹਰ ਤਰ.* ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ 

ਹੈ-ਪਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਮੁਜਰਮ ਲਈ ਘਾਤਕ ਿਸੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ-ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਖਤ ਤ2 ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਹੈ!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  'ਹਦਾਇਤ' 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ 

ਸੀ। 

-"ਜੀ ਜਨਾਬ!" 

-"ਚਲੋ ਤੁਰੋ ਿਫਰ!" 

ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ* ਿਵਚ ਬੈਠ ਗਏ। 

ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। 

ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ2 'ਸਿਤਨਾਮ ਸ4ੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ' ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਅਵਾਜ* ਆਉਣੀਆਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਟਰੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਿ਼ਜਲ* ਮਾਰਦੇ 

ਚਿੜੱਕ ਿਪੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। 

ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤ2 ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ* ਦਾ ਿ਼ਸਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਦੋAੀ ਅਤੇ ਕੀ 

ਿਨਰਦੋA, ਬੇਕਸੂਰ ਮੁੰ ਡੇ ਵੱਖ 

ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕੱੁਟ-ਕੁੱ ਟ ਕੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਿਨਕਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਘੋਰ ਅਣ-ਮਨੱੁਖੀ ਤAੱਦਦ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਤ* ਿਕਸੇ ਨ;  ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ 

ਸੀ? ਤੁਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਿਤਵਾਦੀ ਿਕੱਧਰ2 ਆ&ਦੇ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਕੇ ਿਕੱਧਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜ*ਦੇ? ਇਕ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਸੁਆਲ ਸੀ। ਉਹ 



ਧਰਤੀ ਿਵਚ ਉਤਰ ਜ*ਦੇ ਸਨ ਜ* ਅਸਮਾਨ ਚੜ. ਜ*ਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮੋਟੀ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਿਕ 

ਸਬੰਿਧਤ ਵਾਰਦਾਤ ਿਕਹੜੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲ2 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲ2 ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜੀਏਟ ਘਰ2 

ਸੁੱ ਤਾ ਿਪਆ ਹੀ ਉਠਾਲ ਿਲਆ ਜ*ਦਾ ਅਤੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰ ਕੇ ਸੱਚੇ ਝੂਠ;  ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ. ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜ*ਦਾ। ਹ*, ਅਗਰ ਿਕਸੇ ਮੁੰ ਡੇ ਦਾ ਬਾਪ ਲੱਖ ਦੋ ਲੱਖ 

ਰੁਪਏ ਸਬੰਿਧਤ ਅਫਸਰ ਨੰੂ 'ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ' ਦੇ ਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਤ* ਮੁੰ ਡੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜ*ਦਾ। ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨ* ਵਧੀਕੀਆਂ ਤ2 ਡਰਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਖਾੜਕੂ ਸਫਾ ਿਵਚ ਰਲ, ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਿਨੱਤਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਤ* ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਿਦਨ* ਿਵਚ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰ ਨ;  ਵੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। 

ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ ਖੱੁਲ.ੇ  ਡੱੁਲ.ੇ  ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਲੁੱ ਟੋ ਤੇ ਮਾਰੋ! ਬੁਿਲਟ ਫਾਰ ਬੁਿਲਟ!! ਕਈ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ* ਨ;  ਇਹਨ* ਖੱੁਲ.ੇ  ਅਿਧਕਾਰ* 

ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। 

ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰ* ਅਤੇ ਬCਕ-ਬੈਲCਸ ਅਸਮਾਨ ਜਾ ਲੱਗੇ ਸਨ! ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਪੁਲੀਸ ਿਵਚ ਿਲਆ ਘਸੋਿੜਆ ਸੀ। ਧੀਆਂ-ਪੱੁਤ ਬੜੀ 

Aਾਨ ਨਾਲ, Aਾਹੀ ਠਾਠ ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਕੀ? ਅੱਿਤਵਾਦ ਦਾ ਸੁਿਨਹਰੀ ਮੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ* ਨੰੂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗD ਿਮਿਲਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਹਰ 

ਿਕਸੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨ;  ਬੜੇ ਜੋਰ Aੋਰ ਨਾਲ 'ਪੈਹਲ' ਪੁਆਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਟ*ਵ* ਟ*ਵ* ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਹੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਸੀ। 

ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੌਣੇ ਕੁ ਚਾਰ ਵਜੇ ਟਰੱਕ* ਨ;  ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ! ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਵਾਜੇ ਵੱਲ ਖੜ.ੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਬਾਹਰਲੀ ਅਰਲ ਲਾ 

ਿਦੱਤੀ। ਟਰੱਕ ਿਵੱਚ2 ਪੌੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਈ। ਛੇ ਿਸਪਾਹੀ ਕੰਧ* ਰਾਹD ਛੱਤ ਉਪਰ ਚੜ. ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਠ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਜਾ ਉਤਰੇ। 

ਇਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਆਸਰੇ ਿਵਹੜੇ ਵਾਲੀ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਲਈ। ਿਵਹੜਾ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। ਸਾਰੇ ਪ4ੀਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ Lਭੜਵਾਿਹਆਂ ਵ*ਗ 

Lਠ; । ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਿਵਹੜਾ ਭਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਪਈ ਿਬੱਜ 'ਤੇ ਉਹ ਘੋਰ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜਰਖ਼ਲੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇA ਹੋਇਆ। ਗਲ ਿਵਚ ਉਸ ਨ;  ਪਰਨ* ਪਾ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। 

-"ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮਾਈ ਬਾਪ?" 

-"ਦੱਸਦੇ ਐ-ਂਗੁਰਮੀਤ...!!" 

-"ਹ* ਜੀ...?" 

-"ਬਾਹਰ2 ਸਰਦਾਰ ਨੰੂ ਬੁਲਾ...!" 

ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਅੰਦਰ2 ਅਰਲ ਲਾਹ ਕੇ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਿਦੱਤੀ। ਬਾਹਰ2 ਵੀ ਦਰਵਾਜਾ ਖੱੁਲ. ਿਗਆ। 

ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਮਫ਼ਲਰ ਲਪੇਟੀ, ਹੱਥ* ਦੇ ਦਸਤਾਨ;  ਉਤਾਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਉਸੀ ਤਰ.* ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜੀ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਿਣਆਂ ਖੜ.ਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ 

ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਕੰਬੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਕੀ ਨ* ਐ ਂਬਾਬਾ ਤੇਰਾ....?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਿਸੱਧਾ ਸੁਆਲ ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ ਿਵਚ ਮਾਿਰਆ। 

-"ਜੀ ਬਲੀ ਿਸੰਘ।" 

-"ਿਪਤਾ ਦਾ ਨ*...?" 

-"ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਿਸੰਘ।" 

-"ਸਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੋੜਮ* ਈ ਯੋਿਧਆਂ ਦੈ?" ਿਵਚ2 ਹੌਲਦਾਰ ਨ;  ਟ*ਚ ਕੀਤੀ। 

ਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀ ਹੱਸ ਪਏ। 

-"ਜੁਆਨ...! ਬੋਲਣਾ ਨਹੀ-ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਦਓ-ਹ* ਬਾਬਾ! ਤੇਰਾ ਮੁੰ ਡਾ ਰਣਜੋਧ ਿਕੱਥੇ ਐ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੰੂ ਦਬਕਿਦਆਂ ਆਿਖਆ। 

-"ਮਾਈ ਬਾਪ ਅੰਦਰ ਿਪਐ ਿਪਛਲੇ।" 

-"ਬੁਲਾ ਉਹਨੰੂ...!" 

-"ਮਾਿਪਓ ਉਹਦਾ ਦੋA?" ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕਲੌਤੇ ਜੁਆਨ ਪੱੁਤਰ ਦੀ ਪੰੂਜੀ ਉਸ ਨੰੂ ਖੁਰਦੀ ਪ4ਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਹੱਥ 

ਚਿੜ.ਆ ਜੁਆਨ ਮੁੰ ਡਾ ਜੇ ਬਚ ਵੀ ਿਗਆ ਤ* ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਨਹD ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਸਾਖਾਨ;  ਤ2 ਭਲੀ ਭ*ਤ ਜਾਣੂੰ  ਸੀ। ਇਹਨ* ਬੱੁਚੜ* ਦਾ ਕੀ ਐ? ਮਾਰ ਕੇ 

ਮੁਕਾਬਲਾ ਿਦਖਾ ਦੇਣਗੇ! ਉਹ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ ਿਵਚ ਖੜ.ਾ ਸੀ। 

-"ਦੋA ਵੀ ਦੱਸ ਿਦਆਂਗੇ-ਉਹਨੰੂ ਬਾਹਰ ਤ* ਿਲਆ!" ਹੌਲਦਾਰ ਨ;  ਹੁਕਮੀਆ ਿਕਹਾ। 

-"ਮਾਿਪਓ ਕਦੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀ ਲਾਈ-ਸਹੰੁ ਢ*ਡੀ ਦੀ ਜਮ* ਈ ਗਊ ਐ।" ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨ;  ਸਫਾਈ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਅਸD ਕਦ2 ਕਿਹੰਨ;  ਐ ਂਬਈ ਨਹੀ ਗਊ? ਉਹਨੰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤ* ਲਾ...।" 

-"ਕੀ ਗੱਲ ਐ?" ਹਰਾਸ* ਦੀ ਮਾਰੀ ਰਣਜੋਧ ਦੀ ਬੇਬੇ ਿਕਰਪਾਲ ਕੌਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। 

-"ਆਪਣੇ ਰਣਜੋਧ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਦੇ ਐ।" 

-"ਵੇ ਿਜਉਣ ਜੋਕਿਰਆ-ਕੀ ਦੋA ਐ ਮੇਰੇ ਪੱੁਤ 'ਤੇ?" ਮ* ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਮਾਤਾ ਦੱਸ ਿਦੰਨ;  ਐ-ਂਉਹਨੰੂ ਬਾਹਰ ਤ* ਿਲਆ!" 

-"ਿਲਆ ਤ* ਪੱੁਤ ਿਜਉਣ ਜੋਕਿਰਆ ਿਦੰਨ;  ਐ-ਂਥੋਡੇ ਮੂਹਰੇ ਿਕਹੜਾ ਕੋਈ ਜੋਰ ਐ-ਪਰ Aੇਰਾ ਉਹਨ;  ਿਵਚਾਰੇ ਨ;  ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਕੀਤਾ-ਹਾੜ.ੇ ਮੇਰਾ Aੇਰ!" 

-"ਮਾਈ ਮੈ ਕਦ2 ਕਿਹੰਨN  ਬਈ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕੀਤੈ?" 



-"ਚਾਹ ਧਰਾਵ* ਹਜੂਰ?" ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨ;  ਿਵਚ2 ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਪੁੱ ਿਛਆ। 

-"ਚਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹD-ਬੰਦਾ ਹਾਜਰ ਕਰੋ...!" ਹੌਲਦਾਰ ਨ;  ਹੱਥ ਕੁ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਲਕੇ ਨਾਲ ਠ.O ਕਿਰਆ। ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਸਪਾਹੀ ਬੰਦੂਕ* ਕਸੀ ਿਤਆਰ-ਬਰ-

ਿਤਆਰ ਖੜ.ੇ ਸਨ। 

-"ਜਾਹ ਕੀਅਤੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਬੁਲਾ ਦੇ ਉਹਨੰੂ-ਪਰ ਿਜਉਣ ਜੋਕਿਰਆ ਦੁਹਾਈ ਐ ਰਾਮ ਦੀ-ਦੇਖD ਿਕਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵਲ ਧਰP-ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸੰਨ.  ਰੱਬ 

ਐ!" 

-"ਮਾਈ ਿ਼ਫਕਰ ਿਕ& ਕਰਦੀ ਐ?ਂ" 

ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਰਣਜੋਧ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਤੁਰ ਿਗਆ। ਉਹ ਿਪਛਲੀ ਸਵਾਤ ਿਵਚ ਘਰਵਾਲੀ ਕੋਲ ਸੱੁਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਿਵਆਹ ਹੋਏ ਨੰੂ ਅਜੇ ਡੇੜ. ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਹੀ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਧਰ* ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਜੁਆਨ ਖੇੜੇ ਿਵਚ ਸਨ। 

-"ਜੋਧ....! ਉਏ ਜੋਧ....!!" ਬਾਪੂ ਨ;  ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਗਲ* ਵ*ਗ ਦਰਵਾਜੇ ਨੰੂ ਖੜਕਾਇਆ। 

-"ਕੀ ਐ ਬਾਪੂ?" ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ2 ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। 

-"ਬਾਹਰ ਆ ਪੱੁਤ-Aੇਰ ਬੱਿਗਆ....!" ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਹੰਝੂ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘਿਗਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਫਰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਜੁਆਨ 

ਪੱੁਤ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ ਜ* ਨਾ ਿਮਲੇ। ਅੰਦਰ2 ਕੱਟੀਦਾ ਵੱਢੀਦਾ ਉਹ 'ਵਾਿਹਗੁਰੂ-ਵਾਿਹਗੁਰੂ' ਜਪੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਕਤਲ ਹੰੁਦੀ ਜਾ ਰਹੀ 

ਸੀ। ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਸੀ। 

-"ਕੀ ਗੱਲ ਐ ਬਾਪੂ?" ਘਬਰਾਏ ਮੰੁਡੇ ਨ;  ਬਾਪੂ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਿਨਹਾਰਿਦਆਂ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਖਸਮ* ਨੰੂ ਖਾਣੀ ਪੁਲਸ ਆਈ ਐ-ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਦੀ ਐ-ਮੈਨੰੂ LਦP ਆਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰੈ Aੇਰਾ-ਭੋਰਾ ਝੂਠ ਨ* ਬੋਲD-ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਈ ਂਮੇਰਾ ਪੱੁਤ ਬਣਕੇ-

ਸਮ* ਬਹੁਤ ਈ ਮਾੜਾ ਆ ਿਗਆ ਡੱਡੀਏ-ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ-ਡੋਲD ਨ* ਪੱੁਤਰਾ-'ਕੱਲੀ 'ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਿਨਖਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਈ-ਂਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ।" 

।।।।।ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ* ਸੁਣ ਕੇ ਰਣਜੋਧ ਬਰਫ਼ ਿਵਚ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਖੜ.ੀ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜ ਿਵਆਹੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਿਵੰਦਰ ਕੰਬੀ ਜਾ ਰਹੀ 

ਸੀ। ਕੋਈ ਗ਼ੈਬੀ ਡਰ ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਵਲੂੰ ਧਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਡਾਿਢਆ ਰੱਬਾ! ਹਾੜ.ੇ ਖ਼ੈਰ ਕਰD! ਬੱੁਤ ਬਣੀ ਕੁੜੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਹਾਗ ਦੀ 

ਸੁੱ ਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਚੱਲ ਜੁੱ ਤੀ ਪਾ-ਤੁਰ ਮੇਰਾ Aੇਰ-ਡਰD ਡੋਲD ਨ*-ਮC ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਿਦੱਲੀ ਦੱਖਣ2 ਬੰਦੇ ਢੋਹ ਿਦ:-ਪੈਸਾ ਬਰੋਬਰ ਤੋਲ ਿਦ:-ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਿਬਨ* ਮੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ 

ਕਮਿਲਆ?" ਬਾਪੂ ਅੰਦਰ2 ਿਥੜਿਕਆ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਫੋਕਾ ਧਰਵਾਸ ਦੇਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਿਲਆ ਕੁੜ.ੇ ਦਿਵੰਦਰੇ ਜੁੱ ਤੀ ਅੰਦਰ2 ਜੋਧ ਿਸ& ਦੀ।" ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨ;  ਨੰੂਹ ਨੰੂ ਿਕਹਾ। ਉਹ ਨੰੂਹ ਦਾ ਿਦਲੀ ਦਰਦ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ.* ਪਿਹਚਾਣਦਾ ਸੀ। 

ਨੰੂਹ ਅੰਦਰ2 ਜੱੁਤੀ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। 

-"ਇਕ ਗੱਲ Aੇਰਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖD-ਿਜੰਨ* ਿਥੜਕPਗਾ-ਉਨ;  ਈ ਇਹ ਕੰਜਰ ਿਸਰ ਹੋਣਗੇ-ਿਧਜਣ* ਇਹਨ* 'ਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹD-ਪੁਲਸ ਪੁੱ ਤ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਮੱਤ ਨਹD 

ਹੰੁਦੀ-ਗਾਲ. ਦੱੁਪੜ ਇਹਨ* ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕਰਮ ਐ-ਂਜਦ2 ਇਹ ਮੂਲ2 ਿਜਆਦਾ ਿਮੱਠ;  ਹੋਣ ਉਦ2 ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੰੁਦੇ ਐ।" ਪੁਲੀਸ* ਿਵਚ ਹੰਿਢਆ 

ਬਾਪੂ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਤਰ.* ਤਰ.* ਦੇ ਸਬਕ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦਿਵੰਦਰ ਜੱੁਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਪਤੀ ਨੰੂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਵੀ ਕਿਹ ਨਾ ਸਕੀ। ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਿਦਲ 

ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਹੌਕਾ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਗਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਰੱਝ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਜੱੁਤੀ ਪੁਆ ਕੇ ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨ;  ਪੱੁਤ ਨੰੂ ਠਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇA ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ, ਿਕਸਾਈ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੰੂ ਪੂਛ2 ਫੜ ਕੇ ਤੋਲਣ ਵ*ਗ, ਅੱਖ* 

ਰਾਹੀ ਹੀ ਤੋਿਲਆ! 

-"ਸਾਸਰੀਕਾਲ ਜੀ!" ਰਣਜੋਧ ਿਸੰਘ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਸਾਸਰੀਕਾਲ-ਸੁਣਾ ਬਈ ਰਣਜੋਧ ਿਸਆਂ ਕੀ ਹਾਲ ਐ ਤੇਰਾ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਮੰੁਡੇ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਠੀਕ ਐ ਜੀ।" 

-"ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ-ਬਲੀ ਿਸਆਂ ਚਾਹ ਧਰਾ!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਰੋੜਾ ਚਾਿੜ.ਆ। 

-"ਜੀ ਹਜੂਰ।" 

-"ਿਖਆਲ ਰੱਖD-ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਲੇ ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਐ ਤੇ ਦੋ ਡਰਾਈਵਰ ਐ।" 

-"ਬੇਿਫਕਰ ਰਹੋ ਮਾਈ ਬਾਪ।" 

ਚਾਰ ਿਸਪਾਹੀ, ਹੌਲਦਾਰ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨ;  ਆਪਣੀ ਧੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਅਤੇ ਨੰੂਹ ਦਿਵੰਦਰ ਨੰੂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਾ ਿਦੱਤਾ। 

ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਦਲ* ਅੰਦਰ ਝੱਖੜ ਝੁੱ ਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਨਰਮ ਵਰਤਾਓ ਕਾਰਨ ਉਹਨ* ਦੇ ਿਦਲ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵP ਸਨ। 

-"ਦੇਖ ਬਈ ਰਣਜੋਧ ਿਸਆਂ-ਮੇਰਾ ਨ* ਹੈ ਗੁਰਪ4ੀਤ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ-ਮੇਰਾ ਤ* ਿਸੱਧਾ ਈ ਿਸਧ*ਤ ਐ-ਿਸੱਧੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਤੇ ਵਲ-ਫ਼ੇਰ ਨਾਲ ਿਕਸਾਈ-ਇਹ ਤੇਰੀ 

ਮਰਜ਼ੀ ਐ ਬਈ ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਬੱੁਚੜ ਬਣਾਉਣੈ ਿਕ....?" ਜਾਣ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ। ਕਟਾਰ ਨਜ਼ਰ* ਉਸ ਨ;  ਮੰੁਡੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਗੱਡ ਰੱਖੀਆਂ 

ਸਨ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਿਦਮਾਗ ਫੱਟ ਪਿਹਚਾਣਦਾ ਸੀ। 

-"ਜੀ ਤੁਸD ਕੁਛ ਪੱੁਛੋ ਤ* ਸਹੀ।" ਮੁੰ ਡਾ ਇਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਉਸ ਅੱਗੇ ਿਵਛ ਿਗਆ ਸੀ। 



-"ਤ* ਫੇਰ ਇਹ ਦੱਸ-ਬਈ ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਿਜਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ2 ਮੋਟਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਐ-ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਉਹਨ* ਦੇ ਨ* ਸੀ? 'ਤੇ ਿਕੱਥ2 ਦੇ ਉਹ 

ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸੀ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਇਕੋ ਸਾਹ ਕਈ ਸੁਆਲ* ਦੇ ਤੀਰ ਮੰੁਡੇ 'ਤੇ ਦਾਗ਼ ਿਦੱਤੇ। 

-"ਸਰਦਾਰ ਜੀ- ਰੋਟੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ2  ਜਰੂਰ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਐ-ਭੋਰਾ ਝੂਠ ਨਹੀ-ਪਰ ਮਾਲਕੋ ਮੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨ* ਦਾ ਨਹD ਪਤਾ-ਤੇ ਨਾ ਈ ਪਤੈ ਿਪੰਡ ਦਾ।" 

-"ਇਹ ਪਤੈ ਬਈ ਿਕਹੜੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬੰਿਧਤ ਸੀ?" 

-"ਮਾਲਕੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹD ਪਤਾ।" 

-"ਐਨ* ਿਚਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਰਹੇ-ਤੇ ਤੰੂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀ ਸੁਿਣਆਂ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। 

-"ਜਨਾਬ ਘੰਟਾ ਤ* ਮੈਨੰੂ ਰੋਟੀ ਿਲਜਾਣ 'ਤੇ ਈ ਲੱਗ ਿਗਆ।" 

-"ਤੇ ਬਾਕੀ ਿਚਰ?" 

-"ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕੋ-।" 

-"ਹ*-ਹ* ਬੋਲ?" 

-"ਮੈ ਿਪੰਡ ਪੱੁਿਛਆ ਵੀ ਸੀ ਜੀ-ਬੱਸ ਕਲੋਟੇ ਿਜਹੇ Lਤਰ ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ-ਕਿਹੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ2 ਗਲੁਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹੁਣੈ-ਅਸD ਐਮP ਨਹੀ 

ਠਰੀਆਂ ਰਾਤ* 'ਚ ਸੱਪ* ਦੀਆਂ ਿਸਰੀਆਂ ਿਮੱਧਦੇ ਿਫਰਦੇ-ਤੇ ਜਦ2 ਜੀ ਮੈ ਿਪੰਡ ਬਾਰੇ ਪੱੁਿਛਆ ਤ* ਇਕ ਕਿਹੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਪੰਡ ਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐ-ਂ'ਤੇ 

ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਤ* ਸਾਡਾ ਿਪੰਡ ਈ ਕੋਈ ਨਹD-ਬੱਸ ਜੀ ਐਹੋ ਿਜਹੇ ਅਣਘੜਤ ਿਜਹੇ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ।" 

-"ਹੰੂਅ....! ਸਾਲੇ ਲੰਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ! ਿਪਉ ਦਾ ਨਾ ਸਕੇ ਦਾ ਇਹਨ* ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ-!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਫ਼ੁੰ ਕਾਰਾ ਮਾਿਰਆ। 

ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਾਹ ਲੈ ਆਇਆ। ਦੋ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਚਾਹ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ। 

ਚਾਹ ਪDਦਾ ਠਾਣੇਦਾਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ। ਬਾਹਰ2 ਰਸੋਈ ਿਵੱਚ2 ਿਸਪਾਹੀ ਿਗਲਾਸ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਫੜਾ ਰਹੇ 

ਸਨ। ਚੁੱ ਲ.ੇ  ਦੀ ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਨੰੂਹ ਬੈਠੀਆਂ, ਿਗਲਾਸ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਿਵਚ ਉਹਨ* ਦੇ ਭਰ ਜੁਆਨ ਿਚਹਰੇ 

ਸੰਧੂਰੀ ਭਾਅ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਿਦਲ* 'ਤੇ ਬਰਛੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚਾਹ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਫੜਾ&ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  

ਜੋਰ ਦੇਣੇ ਹੱਥ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ। ਜਦ ਕੁੜੀ ਨ;  ਅੱਗ2 ਅੱਖ* ਿਦਖਾਈਆਂ ਤ* ਉਸ ਨ;  ਬੇਲੱਜ "ਹਾਏ...!" ਕਿਹ ਕੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਝਰਨਾਹਟ* ਨ;  ਜਹਾਦ 

ਛੇਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਬੀ ਤ2 ਜ਼ਾਿਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸA ਿਵਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਿਗਲਾਸ* ਿਵਚ ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨ;  ਕੰਧੋਲੀ 'ਤੇ 

ਹੀ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ। ਨਾ ਚੋਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕੁੱ ਤੀ ਭQਕੇ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਮੀਸਣ* ਿਸਪਾਹੀ ਦਾਅ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅੱਖ ਮਾਰ ਿਗਆ। ਕੁਆਰੀ ਜੁਆਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਿਵਚ 

ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਹਥੌੜੇ ਵ*ਗ ਵੱਜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮਨ ਿਵਚ ਹੀ ਉਸ ਨ;  ਬੇAਰਮ ਿਸਪਾਹੀ ਨੰੂ ਗਾਲ.* ਦੀ ਸੂੜ ਬੰਨ. ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਿਸਪਾਹੀ ਿ਼ਸAਤ ਬੰਨ.  ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੌਕਾ ਬੋਚ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨ;  Aਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਢਕ ਲਈਆਂ। ਭਾਬੀ ਨੰੂ ਉਹ ਿਕਸੇ ਗੱਲ2 ਿਸਰ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ 

ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ। 

ਕੁੜੀ ਦੇ ਉਦ2 ਸਾਹ ਿਵਚ ਸਾਹ ਆਇਆ ਜਦ2 ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਿਲਆ। 

-"ਆਹ ਿਗਲਾਸ 'ਕੱਠ;  ਕਰੋ...!" 

ਿਸਪਾਹੀ ਅੰਦਰ2 ਬਾਹਰ2 ਸਾਰੇ ਿਗਲਾਸ ਇਕੱਠ;  ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 

-"ਹ* ਬਈ ਰਣਜੋਧ ਿਸਆਂ-ਉਹਨ* ਕੋਲ ਹਿਥਆਰ ਕੀ ਕੀ ਸੀ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਮੁੜ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ। 

-"ਜੀ ਹਿਥਆਰ ਉਹਨ* ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਖ* ਸੀ-ਿਜਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਥੋਡੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਕੋਲੇ ਐ।" 

-"ਇਹ ਤ* ਪਤਾ ਈ ਐ-ਸਾਲੇ ਏ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਤ2 ਹੇਠ* ਤ* ਿਕਸੇ ਹਿਥਆਰ ਨੰੂ ਹੱਥ ਈ ਨਹੀ ਪਾ&ਦੇ।" 

-"ਇਕ ਦੇ ਤ* ਪਸਤੌਲ ਵੀ ਪਾਇਆ ਿਵਆ ਸੀ ਜੀ।" 

-"ਤੇ ਹੁਲੀਏ?" 

-"ਹੁਲੀਏ ਮਾਲਕੋ-ਦਾਹੜੀਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਵੇ ਸੀ-ਕੱਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੁ ਿਜੱਡੇ ਈ ਸੀਗੇ ਜੀ।" 

-"ਦਾਹੜੀ ਤ* ਅੱਜ ਕੱਲ. ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਰਾੜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਿਫਰਦੇ ਐ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਸਭ ਤ2 ਵੱਧ ਲੁਟੇਰੇ ਪਾ&ਦੇ ਐ।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੱਸ ਿਗਆ। 

-"ਉਹਨ* ਕੋਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝੋਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ।" ਲੁਟੇਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰਣਜੋਧ ਨੰੂ ਯਾਦ ਆ ਿਗਆ। 

-"ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬ! ਰਣਜੋਧ ਿਸਆਂ ਕੋਈ ਸੁਆਟਰ-ਸੂਟਰ ਪਾਉਣੀ ਐ ਂਤ* ਪਾ ਲੈ-ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ!" 

-"ਿਕੱਥੇ ਜੀ?" ਗੱਲ ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਸੰਘ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੜ ਗਈ। 

-"ਠਾਣੇ! ਹੋਰ ਿਕੱਥੇ?" 

-"ਮਾਈ ਬਾਪ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤ* ਇਹਨ;  ਦੱਸਤਾ-ਹੁਣ ਠਾਣੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਚੱਲੇ R?" ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨ;  ਜ਼ੇਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੱੁਛ ਹੀ ਿਲਆ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਹੱਸ ਿਪਆ। 

-"ਬਾਿਬਆ...! ਪਿਹਲ* ਇਹਦੇ ਿਬਆਨ ਿਲਖ*ਗੇ-ਫੇਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕਾ-ਮਿਜਸਟ4ੇਟ ਤ2 ਕਲਮਬੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤ* ਿਕਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰੱਸਾ ਲਹੂ-ਐਡੀ 

ਛੇਤੀ ਖਿਹੜਾ ਛੱੁਟਣ* ਮੁAਕਲ ਐ-ਇਹਨ;  ਦੇA-ਧਰੋਹੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਖੁਆਈ-ਪਨ*ਹ ਿਦੱਤੀ-ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੇਸ ਨਹD-ਇਹ ਤ* ਮੇਰੀ ਦਿਰਆ-ਿਦਲੀ 

ਐ-ਨਹD ਤ* ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਂ!" 



-"ਫੇਰ ਮਾਈ ਬਾਪ ਇ& ਕਰੋ-ਇਹਨੰੂ ਰਿਹਣ ਿਦਓ-ਮੈਨੰੂ ਲੈ ਚੱਲੋ।" ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਦੀ ਧਾਹ ਿਨਕਲ ਗਈ। 

-"ਤੈਨੰੂ ਿਕਵP ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਬਾਬਾ? ਬੰਦੇ ਇਹਨ;  ਦੇਖੇ ਐ-ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤ* Aਨਾਖ਼ਤ ਕੌਣ ਕਰ?ੂ" 

-"ਇਹਨੰੂ ਉਦ2 ਬੁਲਾਲ*ਗੇ ਜੋਰਾਵਰਾ-ਨਾ ਿਹੱਕ ਧੱਕਾ ਕਰ-ਇਹਨੰੂ ਤ* ਿਵਆਹੇ ਨੰੂ ਵੀ ਅਜੇ ਡੂੜ. ਮਹੀਨ* ਈ ਹੋਇਐ-ਇਕੋ ਇਕ ਮੇਰਾ ਪੱੁਤ ਐ-ਰਿਹਣ ਦੇ ਕੁਲ ਦੀ 

ਜੜ. ਹਰੀ-ਗੁਰੂ ਤੈਨੰੂ ਖੁAੀਆਂ ਬਖAੇ!" 

-"ਬਾਬਾ-ਕਾਨੰੂਨ ਅੱਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਦੇ-!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਇAਾਰੇ 'ਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਹੀ ਨੂੜ ਲਏ। 

-"ਵੇ ਠਾਣੇਦਾਰਾ Aੇਰਾ! ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਪੱੁਤ* ਅਰਗC-ਲੈ ਮC ਤੇਰੇ ਪੈਰD ਚੁੰ ਨੀ ਧਰਦੀ ਐ-ਂਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ-ਹਾੜ.ੇ ਮੇਰਾ Aੇਰ--!" ਸੱਚ ਹੀ ਿਕਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨ;  ਆਪਣੀ 

ਿਸਰ ਦੀ ਚੁੰ ਨੀ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਪੈਰ* ਿਵਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਨ;  ਉਹਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਿਸਪਾਹੀ ਰਣਜੋਧ ਨੰੂ ਟਰੱਕ ਵੱਲ ਧੂਹ ਤੁਰੇ। ਇਕ ਘਮਸਾਣ ਿਜਹਾ 

ਮੱਚ ਿਗਆ ਸੀ। ਮ*-ਬਾਪ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਗੁਰਕੀਰਤ ਅਤੇ ਦਿਵੰਦਰ ਨ;  ਰੋਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

ਰਣਜੋਧ ਨੰੂ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਟਰੱਕ ਿਵਚ ਇੱਟ ਵ*ਗ ਸੁੱ ਿਟਆ ਅਤੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਰਾਹ 'ਤੇ ਧੂੜ ਦਾ ਬੱਦਲ ਿਖੰਡ ਿਗਆ। ਟਰੱਕ ਮਗਰ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਆ&ਦੀ 

ਿਕਰਪਾਲ ਕੌਰ ਠ; ਡਾ ਖਾ ਕੇ 'ਧੜੰ◌੍ਹਮ' ਕਰ ਕੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਈ। 

-"ਬਹੁੜ.ੀ ਵੇ ਿਪੰਡਾ! ਪੁਲਸ ਮੇਰੇ ਿਜਉਣ ਜੋਕਰੇ ਨੰੂ ਲੈ ਗਈ ਵੇ ਲੋਕੋ! ਰੋਕੋ ਵੇ ਕੋਈ! ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦੇਣਗੇ ਬੱੁਚੜ! ਸਹਾਈ ਹੋ ਵੇ ਵਾਿਹਗੁਰੂ! ਬਹੁੜ. ਮੇਿਰਆ 

ਮਾਲਕਾ! ਨਾ ਭਗਤ* ਦੇ ਪ4ਿਤਆਵੇ ਲੈ ਵੇ ਡਾਿਢਆ ਰੱਬਾ-ਹਾੜ.ੇ.....!" ਰਾਹ 'ਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰ ਹ ਪਈ ਿਕਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੰੂਹ ਿਮੱਟੀ 

ਿਵਚ ਿਲੱਬੜ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਹੋAੀ ਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਿਪੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਿਪੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਬੀ?" ਘਰ* 'ਚ2 ਿਦਉਰ ਲੱਗਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨ;  ਆ ਕੇ ਿਕਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੰੂ ਉਠਾਇਆ। 

-"ਵੇ ਕੀ ਦੱਸ* ਸਾਧੂ? ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੰੂ ਲੈ ਗਏ ਬੱੁਚੜ-ਿਲਆਓ ਵੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਨੰੂ-ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਹ ਜ*ਦੀ ਕਰ ਦੇਣ ਔਤਰੇ!" 

-"ਉਠ! ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐ-ਂਐਥੇ ਕਾਹਨੰੂ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਕਰਦੀ ਐ?ਂ ਉਠ ਕਮਲ ਨਹੀ ਮਾਰੀਦਾ-ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ!" ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਉਸ 

ਨੰੂ ਬਾਹ2 ਫੜ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। 

ਇਕ ਅਜੀਬ ਚੁੱ ਪ ਛਾ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ2 ਅਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ: 
 

-"ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕਉ ਮਾਰੇ।। 

ਤਾ ਮਿਨ ਰੋਸੁ ਨ ਹੋਈ।।" 
 

ਉਹਨ* ਨ;  ਘਰੇ ਿਲਆ ਕੇ ਿਕਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੰੂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਿਲਆ...!" 

ਕੁੜੀ ਨ;  ਪਾਣੀ ਿਲਆ ਕੇ ਮ* ਨੰੂ ਿਪਆਇਆ। 

-"ਤੁਸD ਮੈਨੰੂ ਿਕ& ਨਾ ਖਬਰ ਕੀਤੀ?" ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਥ* ਹੈਰਾਨ ਸੀ। 

-"ਵੇ ਟੱੁਟੜਾ ਡਮਾਕ ਈ ਚੱਿਕਆ ਿਰਹਾ-ਖਬਰ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ ਵੇ ਸਾਧੂ! ਉਹ ਤ* ਪੱੁਤ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਾ-ਵਰੋਲੇ ਮ*ਗੰੂ ਆ ਪਏ-ਹਾਏ...!" 

-"ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਬਾਈ?" ਸਰਪੰਚ ਨ;  ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਤ2 ਿਨਰਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਿਹਆ। 

-"ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਐ ਸਾਧੂ-ਆਪਣੇ ਖੇਤ2 ਕੋਈ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਏ- ਤੇ ਇਹ ਜੋਧ ਨੰੂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਪਨ*ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋA 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।" ਬਲੀ ਿਸੰਘ 

ਨ;  ਅੱਤ ਸੰਖੇਪ ਕਿਹ ਸੁਣਾਇਆ। 

-"ਹਲ.ਾ...!" ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੀ ਹੀਰ ਸਮਝ ਿਗਆ। 

-"ਦੁਨੀਆਂ ਦੋਨD ਪਾਸD ਦਰੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ-ਉਹਨ* ਪਤੰਦਰ* ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਿਦੰਦੇ ਤ* ਮਰਦੇ ਆਂ-ਜੇ ਖੁਆ&ਦੇ ਆਂ ਪੁਲਸ ਨਹD ਛੱਡਦੀ-ਕਰੀਏ ਤ* ਕੀ 

ਕਰੀਏ? ਮੌਜ* ਦੋਨ1  ਿਧਰ* ਈ ਮਾਣD ਜ*ਦੀਐ-ਂਮਰਦੇ ਐ ਮਹਾਤੜ!" 

-"ਦੇA ਦਾ ਬਣੂਂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕੀ?" 

-"ਜੋ ਲੋਕ* ਨਾਲ ਹੋਊ-ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੂ।" 

-"ਵੇ ਸਾਧੂ-ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤ* ਬੀਤੀ ਜ*ਦੀ ਐ-ਤੁਸD ਜਲਦੀ ਕੁਛ ਕਰੋ!" ਿਕਰਪਾਲ ਕੌਰ ਿਫਰ ਕਲਪੀ। 

-"ਤੁਸD ਐਨ;  ਜਾਣੇ ਸੀ-ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਦਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਖਆਲ ਨਾ ਆਇਆ? ਤੁਸD ਕੀਤੀ ਨੰੂ ਭੇਜ ਕੇ ਈ ਸੁਨ; ਹ* ਪਹੰੁਚਾ ਛੱਡਦੇ-ਮੈ ਖੜ.ਾ ਖੜੋਤਾ ਈ 

ਪਹੰੁਚਦਾ।" 

-"ਉਏ ਛੋਟੇ ਭਾਈ! ਸੁਰਤ ਈ ਮਾਰੀ ਗਈ-ਬੱਸ! ਇ& ਧਾੜ ਦੀ ਧਾੜ ਪਈ-ਪੱੁਛ ਨਾ! ਔਸਾਣ ਈ ਮਾਰੇ ਗਏ-ਕੀ ਕਰਦੇ?" ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਿਪੱਿਟਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ 

ਥ* ਿਬਲਕੁਲ ਿਨਰਦੋA ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੱਚ ਹੀ, ਸੱਤੇ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

-"ਤੁਸD ਗੱਲ ਨੰੂ ਘੱਟੇ ਨਾ ਪਾਓ-ਕੋਈ ਿਬਧੀ ਸੋਚੋ! ਿਜਹੜਾ ਹੋਣ* ਸੀ ਹੋ ਿਗਆ-ਹਾਏ ਵੇ ਰੱਬਾ....!" 

-"ਤੰੂ ਬਾਈ ਿਤਆਰ ਹੋ-ਮੈ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ-ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ-।" ਸਰਪੰਚ ਉਠ ਕੇ ਖੜ.ਾ ਹੋ ਿਗਆ। 



-"ਸੱਚ ਬਾਈ! ਕੁਛ ਦੱਿਸਆ ਬਈ ਿਕਹੜੇ ਠਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਐ?" ਸਰਪੰਚ ਨ;  ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ&ਿਦਆਂ ਹੀ ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਮੈ ਤ* ਇਹ ਵੀ ਪੱੁਛਣਾ ਭੁੱ ਲ ਿਗਆ-ਸਦਰ ਠਾਣੇ ਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਠਾਣੇਦਾਰ ਆਪਦਾ ਨ* ਗੁਰਪ4ੀਤ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ।" ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨ;  ਯਾਦ 

ਕਰ ਕੇ ਦੱਿਸਆ। 

-"ਗਰੇਵਾਲ ਤ* ਮੋਗੇ ਸਦਰ ਠਾਣੇ 'ਚ ਈ ਐ....।" 

-"ਇਕ ਗੱਲ ਐ ਬਾਈ! ਗਰੇਵਾਲ ਮੰੂਹ2 ਹੱਦ2 ਵੱਧ ਿਮੱਠਾ ਐ-ਪਰ ਿਦਲ ਦਾ ਿਨਰਾ ਈ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ-ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ.  ਲਈ-ਂਇਹਦੀਆਂ ਿਮੱਠੀਆਂ ਗੱਲ* 'ਚ 

ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਆਉਣਾ।" ਸਰਪੰਚ ਨ;  ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ। 

-"ਇਹ ਮC ਜੋਧ ਨੰੂ ਵੀ ਕੰਨ ਕਰਤੇ ਸੀ।" 

-"ਕੁੜ.ੇ ਕੀਤੀ...!" 

-"ਹ* ਚਾਚਾ ਜੀ...?" 

-"ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚਾਰ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖD ਕੁੜ.ੇ!" 

-"ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ!" 

ਸਰਪੰਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। 
 

 

ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ (ਕਡ 2) 

ਜੋA ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਹੀ ਐਨਾ ਿਹੱਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਸਕੂਲ*, ਕਾਿਲਜ* ਿਵਚ ਇਹ ਲਿਹਰ ਕਾਫੀ ਜੋਰ ਫੜ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਡੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਦੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਵੱਧ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ। ਡੀ ਐਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੱਿਧR ਵੱਧ ਸਟੂਡCਟਸ, ਿਸੱਖ ਸਟੂਡCਟ ਫ਼ੈਡਰੇAਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਡੀ ਐਮ ਕਾਿਲਜ 

ਿਵਚ ਕੁਝ ਕੋਿਮਊਿਨਸਟ ਿਵਚਾਰ* ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜੂਤ-ਪਤਾਣ ਹੰੁਦਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 

 
ਿਪ4ੰ ਸੀਪਲ, ਪ4ੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮਲਾ ਅੱਡ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਣ ਦਾ ਹੀਆਂ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀ ਸੀ 

ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਸਟੂਡCਟ ਿਕਹੜੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪ4ੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਮੇA* ਘੱੁਟੇ-ਘੁੱ ਟੇ ਿਜਹੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 

ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਿਵਚ ਪਿਹਲ* ਵਾਲੀ ਰੌਣਕ ਨਹੀ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ। ਿਹੰਦ-ੂਿਸੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਿਜਸ ਨੰੂ ਿ਼ਫਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇ ਕ ੇਿਦਨ1 -ਿਦਨ ਿਭਆਨਕ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਹੰਦ ੂਅਤੇ ਿਸੱਖ ਅਖਬਾਰ* ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਸਟCਡ ਿਲਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਬਲੀਿਸਟੀ-ਸਟੰਟ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਰ-ਧਾੜ, ਲੁੱ ਟ-ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲ* 

ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਖਬਾਰ* ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ-ਸੁਰਖੀਆਂ ਅੱਗ ਉਗਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹਰ ਇਕ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ4Aਨ 

ਸੀ, ਮਸਲਾ ਸੀ। 

ਗੁਰਪਾਲ ਅਜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰਿਲਆ ਨਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਲਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਿਚਹਰੇ ਵੱਲ2 ਸਾਬਤ-ਸੂਰਤ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਿਮ4ਤ 

ਉਸ ਨ;  ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀ ਛਿਕਆ ਸੀ। ਗੁਰਪਾਲ ਇਕ ਨ; ਕ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮ*-ਬਾਪ ਦਾ ਇਕੱਲਾ-ਇਕੱਲਾ ਪੱੁਤ ਸੀ। ਮਾਈ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੋਨ1  ਹੀ 

ਅੰਿਮ4ਤਧਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਠ;  ਪਿਹਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨ* ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪਾਲ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋੜਦੇ ਸਨ। 

ਫ਼ੈਡਰੇAਨ ਅਤੇ ਕੋਿਮਊਿਨਸਟ ਵਰਕਰ* ਦੀ ਹੋਈ ਝੜਪ ਕਾਰਨ ਗੁਰਪਾਲ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤ2 ਿਪੰਡ ਨਹੀ ਜਾ ਸਿਕਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਨ1 -ਤਨ1  ਦੋਹ* ਿਧਰ* ਦਾ 

ਰਾਜ਼ੀਨਾਵ* ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਪਰ Aਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕੋਈ ਪੇA ਨਹੀ ਜਾਣ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਤਮਾAਬੀਨ ਜ* ਕਹੋ &ਗਲੀ-ਚੱਟ ਿਕਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਵP ਦੇ 

ਹੱਕ ਿਵਚ ਨਹੀ ਸਨ। ਦੋਹ* ਿਧਰ* ਦੀ ਦਰਾੜ ਇਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਉਹਨ* ਨੰੂ 'ਘੜੰ◌੍ਹਮ-ਚੌਧਰੀ' ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਵ* ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਤ* ਉਹਨ* ਦੀ 

ਚੌਧਰ ਜ*ਦੀ ਸੀ। ਚੌਧਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਵੀ ਹੱਥ2 ਨਹੀ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਫ਼ੈਡਰੇAਨ ਅਤੇ ਕੋਿਮਊਿਨਸਟ ਵਰਕਰ* ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਝਗੜੇ 

ਿਪੱਛੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਰਣਬੀਰ ਿਸੰਘ ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਣਬੀਰ ਿਸੰਘ ਪੁਲਸ ਦਾ 'ਦੱਲਾ' ਸੀ। ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਸਰਗਰਮ ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਿਪਉ ਨ;  ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਟਾਊਟੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਲਪੁਣ* ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਿਨਆਂ 'ਤੇ ਪੱੁਤ 

ਰਣਬੀਰ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ-ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵ!ੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਰਣਬੀਰ ਦੀ ਿਪੱਠ 'ਤੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਰਣਬੀਰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਖ਼ਬਰ ਸੀ, ਟਾਊਟ ਸੀ। ਪਿਹਲ*-ਪਿਹਲ* ਉਹ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਕਰਨ1  ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੀ ਿਕ&ਿਕ ਮੁਖ਼ਬਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਦੁAਮਣ ਸਨ 

ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲ2 ਮੁਖ਼ਬਰ ਨੰੂ ਸੋਧਣ* ਪਿਹਲਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਕਈ ਪੁਲਸ-ਮੁਖ਼ਬਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਲ2 ਸੋਧੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਇਕ ਿਦਨ ਹੱਲਾAੇਰੀ ਲਈ 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਪ4ੀਤ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨ;  ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਬਾਪੂ ਰਾਹD ਰਣਬੀਰ ਨੰੂ ਠਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਝੱਟ ਰਣਬੀਰ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਠਾਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਬੜਾ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੋਇਆ। 

-"ਉਏ ਆ ਬਈ ਮੇਿਰਆ ਰਣਬੀਰ ਪੱੁਤਰਾ!" ਉਠ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਰਣਬੀਰ ਨੰੂ ਬੱੁਕਲ ਿਵਚ ਲੈ ਿਲਆ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਖਿਹਣ ਕਾਰਨ ਰਣਬੀਰ ਅੰਦਰ ਿਨੱਘ ਭਰ ਿਗਆ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਜਾਗ ਪਈ। 

-"ਚਲੋ ਨੰਬਰਦਾਰਾ-ਉਪਰ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆਂ!" 



ਸਾਰੇ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ. ਗਏ। 

ਰਣਬੀਰ ਉਡਦਾ, ਪੱਬ* ਭਾਰ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚਿੜ.ਆ ਸੀ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਵ*ਗ ਬੱੁਕਲ ਿਵਚ ਿਲਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਖ਼ੁAੀ, ਕੋਈ ਆਨੰਦਮਈ 

ਅਿਹਸਾਸ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੁਤਕੁਤੀਆਂ ਕੱਢ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਹ* ਬਈ ਪੱੁਤਰਾ-ਕੀ ਪੀਏਗਂਾ?" 

-"ਨਹੀ ਜੀ-ਕਾਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹD।" 

-"ਨੰਬਰਦਾਰਾ! ਮੁੰ ਡਾ ਸੰਗਦੈ-ਤੰੂ ਤ* ਕਦੇ ਸੰਿਗਆ ਈ ਨਹD ਸੀ ਯਾਰ-ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰ ਡਾ...? ਖ਼ੈਰ..! ਸੰਗ ਸਾਨੰੂ ਪੱੁਤਰਾ ਲਾਹੰੁਣੀ ਆ&ਦੀ ਐ-!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  

ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ2 ਬੋਤਲ ਕੱਢ ਲਈ। ਬੋਤਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖ* ਿਵਚ ਚਮਕ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਲ.* ਵਗ ਤੁਰੀਆਂ। Aਰਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਤ* 

ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਲਕ ਜ*ਦਾ ਸੀ। ਬੋਤਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਗਧੇ ਵ*ਗ ਹDਗਣ* ਛੱੁਟ ਪCਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ* ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ: ਦਾਰੂ ਿਦਖਾ ਕੇ ਤ* ਚਾਹੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੰੂ 

ਨਰਕD ਲੈ ਜਾਵੋ-ਕਦੇ ਨ*ਹ ਨਹੀ ਕਰਦਾ! 

-"ਬੋਲ ਬਈ ਰਣਬੀਿਰਆ-ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵ*?" ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਿਤੰਨ ਿਗਲਾਸ ਰੱਖਿਦਆਂ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਬੋਤਲ ਨੰੂ ਹੱਥ ਪਾ ਿਲਆ। 

-"ਨਹD ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਿਹਬ-ਮC ਨਹੀ ਪੀਣੀ।" ਮੁੰ ਡਾ ਬਾਪੂ ਦੀ Aਰਮ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। 

-"ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਮੰੁਡਾ ਤੈਥ2 ਜਕਦੈ-ਤੇ ਨਹੀ ਕਾਲਜੀਏਟ ਗੱਭਰੂ ਨਾ ਪੀਣ? ਇਹ ਹੋ ਈ ਨਹੀ ਸਕਦਾ-ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਪੱੁਤਰਾ-ਬਈ ਦਾਰੂ ਕਦੇ ਨਹD ਪੀਤੀ?" 

-"ਨਹੀ ਜੀ ਫੰਕAਨ ਫੁੰ ਕAਨ 'ਤੇ ਕਦੇ ਪੀ ਪੂ ਲਈਦੀ ਐ।" 

-"'ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਿਬੱਲੀ ਿਛ.ੱ ਕ ਗਈ? ਕਿਹ ਖ* ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ-ਦਾਰੂ ਤ* ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨੰੂ ਿਘਉ ਮ*ਗੰੂ ਲੱਗਦੀ ਐ।" 

-"ਪੀ ਕੇ ਖਰੂਦ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ!" 

-"ਲੈ ਖਰੂਦ ਨਾ ਕਰੂ-ਹੋਰ ਕੀ ਲੋਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੰੁਦੇ ਐ? ਇਹਨੰੂ ਪੀ ਕੇ ਪੱੁਤਰਾ ਮਾਣ2-ਖੁAੀ ਮਨਾਓ-ਤ* ਇਹਦੇ ਅਰਗਾ ਿਵਟਾਿਮਨ ਕੋਈ ਨਹੀ-ਪੀ ਕੇ ਕਰੋਧੀ 

ਹੋਵੋ ਤ* ਅੰਦਰ ਸਾੜਦੀ ਐ-ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪੀਓ ਤੇ ਜੀਓ!" 

-"ਚੱਲ ਬੀਿਰਆ-ਲੈ ਲਾ ਤੋਲਾ।" ਨੰਬਰਦਾਰ ਨ;  ਹ*ਮੀ ਭਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਰਣਬੀਰ ਨਾ ਪੀਊ ਤ* ਮੈਨੰੂ ਿਕੱਥ2 ਿਮਲ?ੂ ਿਬੱਲੀ ਦੇ ਕਰਮ* ਨੰੂ 

ਮਸ* ਹੀ ਿਛੱਕਾ ਟੱੁਿਟਆ ਸੀ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਿਤੰਨ ਿਗਲਾਸ ਭਰ ਲਏ। 

-"ਲੈ ਚੱਕ ਪੱੁਤਰਾ-ਬੋਲ ਵਾਿਹਗੁਰੂ-ਖਾਣ ਪੀਣ ਤ2 ਜਕਾਅ ਕਾਹਦਾ? ਭੁੱ ਖੇ ਮਰਨ* ਿਮਹਣ*-ਖ*ਦੇ ਪDਦੇ ਸੌ ਆਰੀ ਮਰ ਜਾਈਏ-ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹੀ-ਚੱਕੋ ਫੇਰ!" 

ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਪੈੱਗ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 

ਅਲਮਾਰੀ ਿਵਚ2 ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਕਾਜੂ ਕੱਢ ਲਏ। 

-"ਜੇ ਪੱੁਤਰਾ ਕਹP ਤ* ਮੁਰਗਾ ਛੁਰਗਾ ਮੰਗਵਾਵ*?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਕਾਜੂ ਚੱਬਦਾ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਨਹੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਿਹਬ-ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ।" ਰਣਬੀਰ ਅੰਦਰ ਮੀਕਣ ਿਵਸਕੀ ਇਕ ਗਰਮ ਿਜਹੀ ਲੀਕ ਪਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਫੁੱ ਲ ਵ*ਗ ਿਖੜ 

ਿਗਆ। ਹਵਾ ਦਾ ਬੱੁਲਾ ਲੋਰੀਆਂ ਿਦੰਦਾ ਜਾਿਪਆ। 

ਬਾਹਰਲੀ ਧੱੁਪ ਸੰਧੂਰੀ ਹੰੁਦੀ ਿਦਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਚਾਅ ਿਜਹਾ ਚੜ.ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮਸਿਤਆ ਿਦਲ ਅੰਬਰD ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਨAੇ ਦੀ ਲੋਰ 

ਅਤੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਬੱੁਕਲ ਦਾ ਿਨੱਘ ਮਾਣ ਕੇ ਰਣਬੀਰ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਉਡ ਜਾਣ ਲਈ ਿਦਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਿਫਰ ਿਗਲਾਸ ਭਰ ਿਦੱਤੇ। 

-"ਨਹੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਬ-ਹੌਲੀ!" ਨੰਬਰਦਾਰ ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਆਿਖਆ। 

-"ਨੰਬਰਦਾਰਾ-ਮC ਮਸ* ਅੱਜ ਆਬਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੁ ਿਮਿਲਐ-ਂਤੰੂ ਿਵਚ ਨੰਨ* ਨਾ ਪਾਅ-ਨਾਲੇ ਜੁਆਨ ਮੁੰ ਡੇ-ਖੰੁਡੇ ਨੰੂ ਦਾਰੂ ਕੀ ਆਖਦੀ ਐ? ਤੰੂ ਤ* ਿਵਚ2 ਕਾਟ ਕਰਕੇ 

ਦਾਰੂ ਦਾ ਨAਾ ਈ ਲਾਹਤਾ-ਤੰੂ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਬੁਿੜ.ਆਂ ਆਲੀਆਂ ਗੱਲ* ਨਾ ਕਿਰਆ ਕਰ!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਉਹਨ* ਹੱਥ ਿਗਲਾਸ ਥਮਾ&ਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। 

ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਿਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 

-"ਹ* ਬਈ ਪੱੁਤਰਾ ਰਣਬੀਰ ਿਸਆਂ-ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਤ* ਨਹD? ਕੋਈ ਤੰਗ ਫੰਗ ਤ* ਨਹD ਕਰਦਾ?" ਗਰੇਵਾਲ ਨ;  ਕਾਜੂਆਂ ਦਾ ਫ਼ੱਕਾ ਮਾਰਿਦਆਂ ਮੁੰ ਡੇ 

ਦੀ ਰਗ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਿਲਆ। 

-"ਜੇ ਕਰੇ ਤ* ਦੱਸ ਦੇਈ-ਂਤੌਣD ਲਾ ਿਦਆਂਗੇ।" 

-"ਨਹੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਿਹਬ-ਕੋਈ ਨਹD।" 

-"ਤੰੂ ਯਾਰ ਪੱੁਤਰਾ-ਆਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਿਹਬ-ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਿਹਬ ਕੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਐ? ਮC ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਐ-ਂਮੈਨੰੂ ਚਾਚਾ ਆਿਖਆ ਕਰ-ਤੇਰਾ ਿਪਉ 

ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਐ-ਤੇ ਤੰੂ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜ-ਸੁਣ ਿਗਆ...?" 

-"ਹ* ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਿਹਬ।" 

-"ਫੇਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਿਹਬ? ਕੁੱ ਿਤਆ ਚਾਚਾ ਆਖ!" ਦਾਰੂ ਦੇ ਦੋ ਪੈੱਗ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਧਤੂਰੇ ਵ*ਗ ਚੜ.ੇ ਸਨ। ਉਹਨ* ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ 'ਬਾਬੂ' ਬਿਣਆਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਰ 

ਿਨੱਤ ਦਾ ਿਪਆਕੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ2 ਲਾਚਿੜਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ, ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਵ ਪ4ਤੀ ਸੁਚੇਤ ਸੀ। ਅੰਦਰ2 ਹਰ ਤਰ.* ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀ। 

-".........।" ਰਣਬੀਰ ਹੱਸ ਕੇ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਿਗਆ। 



ਨੰਬਰਦਾਰ ਗੱਲ* ਸੁਣਦਾ, ਖੁAੀ ਿਵਚ ਆਫ਼ਿਰਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦਾਰੂ ਦੇ ਨAੇ ਿਵਚ, ਿਕਸੇ ਚਾਅ ਿਵਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਹੜ ਿਕਰਲੇ ਵਰਗੀ ਮੁੱ ਛ ਨੰੂ ਬਾਣ ਦੀ ਰੱਸੀ 

ਵ*ਗ ਵੱਟ ਚਾਹੜੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੁੱ ਛ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰੀਏ ਵ*ਗ ਿਸੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

-"ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਪੱੁਤਰਾ!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਮੋੜ ਘੋੜ ਕੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨੰੂ ਆਇਆ। 

-"ਪੱੁਛੋ ਚਾਚਾ ਜੀ।" ਰਣਬੀਰ ਗੜ.ਕੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਹੁਣ ਿਹੱਕ ਠਾਰੀ ਐ ਚਾਚਾ ਆਖ ਕੇ-ਰੀਅਲੀ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ-ਟੂ ਬੀ ਵੈਰ.ੀ ਫ਼ਰCਕ-ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ ਵੈਰ.ੀ ਮੱਚ!" ਉਹ ਹੋਰ ਪੈੱਗ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 

-"ਹ*, ਸੋ ਪੱੁਤਰ ਰਣਬੀਿਰਆ! ਮC ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ-ਿਕ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਲਿਹਰ ਿਕੰਨ. ੀ ਕੁ ਵੜ ਚੁੱ ਕੀ ਐ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਅਸਲ ਸੁਆਲ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤ* 

ਨੰਬਰਦਾਰ ਨ;  ਗੱੁਝੀ ਕੂਹਣD ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇAਾਰਾ ਕੀਤਾ। 

ਮੁੰ ਡਾ ਖ਼ਾਮੋAੀ ਧਾਰ ਿਗਆ। 

-"ਜੀ ਇਹਨੰੂ ਲਿਹਰ* ਦਾ ਕੀ ਪਤੈ? ਕੰਜਰ ਦਾ :ਈ ਂਲ.ੋ ਲੈ!" ਇਸ ਪੱਖ2 ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਪੁਲੀਸ ਤ2 ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। 

ਚਤਰ ਠਾਣੇਦਾਰ ਝੱਟ ਤਾੜ ਿਗਆ ਿਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਚੁੱ ਪ ਕਰਾਊ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੰੂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਕ ਤਕੜੀ ਗਾਲ. ਕੱਢ ਮਾਰੀ: ਸਾਿਲਆ ਲੰਡੇ 

ਢੱਟੇ ਿਦਆ-ਗਿਧਆਂ ਨੰੂ ਯੈਹਣ ਿਸਖਾਉਨU ? ਜੇ ਕ*ਵ* ਦੇ.....ਹੋਣ ਉਹ ਬਨ.; ਰੇ ਨਾ ਢਾਹ ਦੇਣ? ਸਾਡੀ ਪੀ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਸਾਡੀ ਈ ਅਹੀ-ਤਹੀ ਫੇਰੀ ਜ*ਦੈ ਕੁੱ ਤੇ 

ਦਾ ਬੀਅ! ਕੋਈ ਨਾ ਪੱੁਤ! ਮੇਰਾ ਨ* ਵੀ ਠਾਣੇਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਐ-ਜੇ ਨਾ ਤੇਰੀ.....'ਚ ਡੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਕਲੈਹਰੀ ਮੋਰ ਬਣਾਇਆ ਤ* ਸਾਨੰੂ ਪੁਲਸ ਆਲੇ ਕੌਣ ਕਹੂ? 

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹਰੜ-ਬੋਕ ਲੁੱ ਟ ਕੇ ਖਾ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੜੀ ਚੋਦ ਦੇਵਤਾ ਬਿਣਆਂ ਬੈਠN -ਧੀ ਆਬਦੀ ਦਾ ਖਸਮ! 

-"ਆ ਜਾਹ ਪੱੁਤ ਰਣਬੀਿਰਆ-ਐਧਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਹ-ਕਾਹਨੰੂ ਐਮਂੇ ਔਖਾ ਿਜਆ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠU ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਾਈ ਨੰੂ ਤ* ਓਕੜੂ ਿਜਆ ਹੋ 

ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਾਣ ਐ-ਂਤੰੂ ਐਧਰ ਆ ਜਾਹ-ਲੈ ਲਾ ਕੁਰਸੀ!" 

ਮੁੰ ਡਾ ਉਠ ਕੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਸਮਝ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਵੀ ਅੰਦਰ2 ਅੰਦਰੀ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਣਾ 

ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ: ਪੁਲਸ ਆਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਭੈਣ ਆਬਦੀ ਦੇ ਲੱਕੜ ਹੰੁਦੇ ਐ-ਲੈ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਬਹਾਨ;  ਨਾਲ ਈ ਕੋਲ ਿਬਠਾ ਿਲਆ-ਕਰਲੈ ਪੱੁਤ ਿਜਹੜੇ ਅAਨ;  ਪAਨ;  

ਕਰਨ;  ਐ!ਂ ਰਿਹਣ* ਤ* ਰਣਬੀਰ ਨ;  ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਈ ਐ ਨਾ? ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਕ ਲੂੰ ਬੜ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਤੀ ਤ*-ਤ* ਕਹD-ਮੇਰਾ ਨ* ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚਤਰ ਿਸੰਘ 

ਐ-ਲੋਕ ਐਵP ਨਹD ਮੈਨੰੂ 'ਘCਟ-ਨੰਬਰਦਾਰ' ਆਖਦੇ-ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਾਿਲਆ ਬੋਕ ਿਦਆ ਤੇਰੇ ਿਦਲ 'ਚ ਐ-ਮੇਰੇ ਨਹੰੁਆਂ 'ਚ ਐ-ਜਾਤ ਦੀ ਕੋਹੜ ਿਕਰਲੀ Aਤੀਰ* 

ਨੰੂ ਜੱਫੇ! ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਨAਾ ਖੋਟਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਕੂੰ ਗੜੀ ਜੇ ਕਾਹਨੰੂ ਜਾਨU ? ਖੱੁਲ. ਕੇ ਬੈਠ!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਅਗਲਾ ਪੈੱਗ ਦੋਨ* ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਫੜਾ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਤੁਸD ਨਹD ਪੀ◌ੇਣ*?" 

-"ਿਕ& ਨਹੀ ਪੀਣ*? ਏ ਆਹ ਲੈ!"ਠਾਣੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਪੈੱਗ ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਮੁਕਾ ਿਦੱਤੇ। 

ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਸਰੂਰ ਿਵਚ ਸਨ। 

-"ਸੋ ਮਾਈ ਸੰਨ-ਮC ਲਿਹਰ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛ ਿਰਹਾ ਸੀ?" 

ਇਸ ਵਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੁੱ ਪ ਿਰਹਾ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਸਤ ਅੱਖ* ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। 

-"ਲਿਹਰ ਤ2 ਤ* ਜੀ ਅੱਧਾ ਕਾਲਜ ਪ4ਭਾਿਵਤ ਐ!" ਰਣਬੀਰ ਨ;  ਸੱਚ ਦੱਿਸਆ। 

-"ਇਹਨ* ਨੰੂ ਹੱਲਾAੇਰੀ ਕੌਣ ਿਦੰਦੈ?" 

-"ਇਹ ਨਹੀ ਪਤਾ ਜੀ-ਪਰ ਮੁੰ ਡੇ ਬਾਹਰ2 ਆ&ਦੇ ਐ।" 

-"ਮੀਿਟੰਗ* ਬਗੈਰਾ ਿਕੱਥੇ ਕਰਦੇ ਐ?" 

-"ਇਹ ਵੀ ਨਹD ਪਤਾ ਜੀ।" 

-"ਪਤਾ ਕਰ-ਇਹਨ* ਦੇ ਿਵਚ ਵੜ-ਕੋਈ ਇਨਾਮD ਖਾੜਕੂ ਫੜਾ ਦੇ-ਬ.ਾਈ ਗਾਡ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਤੇਰਾ-ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੱਟ 'ਤੇ-ਿਕਸੇ ਕੋਲੇ ਭਾਫ਼ ਨਹੀ ਕੱਢਦੇ-

ਮੇਰੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ-ਤੇਰਾ ਨ* ਗੁਪਤ-ਿਕਸੇ ਕੋਲੇ ਚੂੰ  ਨਹੀ ਿਨਕਲਦੀ-ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ-ਕਹP ਸ4ੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਮੂਹਰੇ 

ਸਹੰੁ ਖਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਐ-ਂਹੋਰ ਦੱਸ?" 

-"ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ-ਗੋਲੀ ਕੀਹਦੀ ਵੱਖੀ ਨੰੂ ਆਊ? ਮੁਖ਼ਬਰ* ਨੰੂ ਤ* ਉਹ ਬੇਹੇ ਕੜਾਹ ਮ*ਗੰੂ ਲCਦੇ ਐ ਸਾਲੇ-ਹੋਰ ਨਾ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋੜਮ* ਈ ਤਬਾਹ ਕਰਾ 

ਲਈਏ?" ਨੰਬਰਦਾਰ ਨ;  ਡਰ ਦੱਿਸਆ। 

-"ਨੰਬਰਦਾਰਾ! ਤੈਨੰੂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਨ;  ਮਾਿਰਆ? ਤੇਰੇ ਿਜੰਨੀ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਿਕਸੇ ਨ;  ਨਹੀ ਕੀਤੀ-ਦੱਸ ਕਦੇ ਸਾਹ ਿਨਕਿਲਐ? ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਾਮ 

ਤੈਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਿਮਲਦੇ ਰਹੇ ਐ-ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭੇਦ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਐ ਤ* ਆਖ? ਤੇਰੀ ਿ਼ਸਫਾਰA 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਥੇਰੇ ਛੱਡੇ ਐ-ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਭੁੰ ਜੇ ਪੈਣ ਿਦੱਤੀ 

ਐ ਤ* ਕਿਹ? ਅੱਧ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹੰੁਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਐ-ਨੰਬਰਦਾਰਾ! ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਸਾਗ ਖਾਣ ਆਲੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਿਕ& ਨਹੀ ਕਰਦੀ? ਕਈ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਤ* ਸਰਕਾਰ 

ਨ;  ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਤ2 ਲੈ ਕੇ ਪੱਚੀ-ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਨਾਮ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਐ-ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਜ* ਪਤਾਲ ਿਵਚ ਤ* ੳ◌ੁ◌ੱਤਰ ਈ ਨਹੀ ਗਏ-ਸਕੂਲ* 

ਕਾਲਜ* 'ਚ ਈ ਖੁਰਵੱਢ ਕਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਐ-ਕੋਈ ਪੱਚੀ ਲੱਖੀਆ ਫੜਾ ਦੇਵP ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੈਠਾ ਖਾਈ-ਂਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੜ.ਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ-ਜੱਟ 

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਿਮੱਟੀ ਹੋਇਆ ਰਹੇ-ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਨਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ-।" 



ਨੰਬਰਦਾਰ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਿਬਆਨ* ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨ;  ਨੀਵD ਸੱੁਟ ਲਈ। ਰਣਬੀਰ ਨ;  ਹQਸਲੇ ਿਵਚ ਗਰਦਨ ਮੋਰ ਵ*ਗ ਉਸਾਰ ਲਈ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  

ਆਪਣੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਿਬਲਕੁਲ ਿਨAਾਨ;  'ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੇਖੇ ਤ* ਉਹ ਹੋਰ ਫ਼ਰੁਤੀ ਫੜ ਿਗਆ। 

-"ਡਰ,ੂ ਢਾਹੂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਹਮੀ ਇਹਨ* ਿਤੰਨ* 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਹੰੁਦਾ-ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਿਤੰਨ;  ਹੀ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਦੁAਮਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਰਣਬੀਿਰਆ! 

ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਦੁAਮਣ!" ਉਸ ਨ;  ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਮੁੱ ਕੀ ਮਾਰੀ। 

-"ਤੇ ਿਫਰ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਚਾਚਾ ਜੀ?" ਰਣਬੀਰ ਅੰਦਰ2 ਪੂਰੀ ਤਰ.* ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਦਾ ਨ* ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਨੰੂ ਸੁਖ਼ਾਲਾ-ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਪ4ਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ: ਮC ਤ* ਇਹਨੰੂ ਐਮP ਈ ਗਾਲ.* ਕੱਢੀ ਿਗਆ? ਇਹ ਤ* ਬੰਦਾ ਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਾ 

ਐ-ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨੰੂ ਆਿਖਆ-ਅੱਧ ਬੋਲ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਿਰਹਾ। ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪੂਛ ਇਹਨ;  ਚੁਕਾਈ ਰੱਖੀ-ਨਹੀ Aਰੀਕ ਿਕਤੇ 

ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਿਜਉਣ ਿਦੰਦੇ ਸੀ? ਸਾਲੇ ਿਨੱਤ ਆਨW  ਕੱਢਦੇ ਸੀ-ਬਾਹ* 'ਚ ਬੰਗਣੇ ਤ* ਇਹਨ;  ਈ ਪਾਏ-ਨਾਲੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਮC ਤੀਹ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਬਣਾ 

ਲਈ-ਨਹੀ ਬਾਪੂ ਆਲੀ ਪੰਜ ਿਕੱਲੇ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਤ* ਝੱਗੇ-ਦੁਵੱਟੇ ਈ ਨਹੀ ਬਣਨ;  ਸੀ-ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਈਦੈ ਤੇ ਇਕ ਲਾਹੀਦੈ-ਚੰਗਾ ਖਾਨ;  ਐ ਂਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆਂ-

ਖੇਤ ਦੋ ਮੋਟਰ* ਐ-ਂਘਰੇ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨਵD ਜੀਪ ਖੜ.ੀ ਐ-ਮੁੰ ਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਐ-ਨਹੀ ਲੋਕ* ਦੇ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਕੋਲੇ ਸਾਲੇ ਟੱੁਟੇ 

ਿਜਹੇ ਸਾਈਕਲ ਐ-ਬੱਸ* ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ* ਨਾਲ ਿਨੱਤ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਪਾਸ* ਿਪੱਛੇ ਜੁੱ ਤ ਪੌਅ ਕਰਦੇ ਐ-ਤੇ ਸਾਡੇ Aੇਰ ਰਣਬੀਰ ਿਸ& ਦਾ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਜ*ਦੈ 

ਕਾਲਜ ਨੰੂ Aੇਰ ਮ*ਗੰੂ ਬੱੁਕਦਾ-ਇਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਿਹਮਤ ਨਹੀ ਤ* ਹੋਰ ਕੀ ਐ ਨੰਬਰਦਾਰਾ? ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਿਮਲਣ ਤੱਕ ਬੜੇ ਨੰਗ ਭੁੱ ਖ ਨਾਲ ਘੁਲੇ-ਹੁਣ ਿਕਧਰੇ 

ਬੱਕਰੇ-ਿਕੱਧਰੇ ਮੁਰਗੇ ਤੇ ਮਾਰ ਫੜਕੇ ਿਕਧਰੇ ਦਾਰੂ ਿਨੱਤ ਉੜਾਈਦੀ ਐ-ਐA* ਕਰਦੇ ਐ ਂਬੱੁਲੇ ਵੱਢਦੇ ਐ-ਂਜੇ ਰਣਬੀਰ ਵਾਿਕਆ ਈ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਫੜਾ ਦੇਵੇ-

ਇਨਾਮ 'ਚ ਿਮਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਿਵਆਜ ਈ ਖਾਧਾ ਨਹੀ ਮੁੱ ਕਣਾ-ਪਰ ਨੰਬਰਦਾਰਾ! ਇਹ ਤ* ਗੱਦਾਰੀ ਐ! ਸਰਾਸਰ ਗੱਦਾਰੀ!! ਖਾੜਕੂਆਂ ਨ;  ਵੀ ਹਿਥਆਰ ਲੋਕ 

ਭਲਾਈ ਲਈ ਈ ਚੁੱ ਕੇ ਐ-ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੀ ਿਹਸਾਬ ਦੇਵPਗਾ? ਪਰ ਦਰਗਾਹ-ਿਕਹੜੀ ਦਰਗਾਹ? ਅੱਗਾ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਨ;  ਦੇਿਖਐ? ਇਹ ਤ* ਕਰਨ ਦੀਆਂ 

ਗੱਲ* ਨ; -ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਸੁਰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਐ-ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਮਰੇ ਨ;  ਘਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਟੈਲੀਗ4ਾਮ ਿਦੱਤੀ ਐ-ਬਈ ਮC ਸੁਰਗ 'ਚ ਆਂ ਜ* ਨਰਕ 

'ਚ ਆਂ? ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਸਭ ਅਫ਼ਵਾਹ*! ਤੰੂ ਆਹ ਿਜੰਦਗੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਹੰਢਾ ਨੰਬਰਦਾਰਾ! ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊ-ਹੁਣ ਸਮ* ਐ ਂਗੌਰਿਮੰਟ ਨੰੂ ਲੁੱ ਟਣ ਦਾ-ਇਹ 

ਟੈਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀ ਆ&ਦੇ- ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ-ਨ; ਕੀ ਨ;  ਕੁਛ ਨਹੀ ਖੋਹਣਾ-ਭੁੱ ਖਾ ਈ ਮਰPਗਾ-ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸ& ਗਰੰਥੀ ਨ;  

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ 'ਚ ਈ ਲਾਤੀ-ਔਹ ਿਫਰਦੈ ਅੰਨ. * ਹੋਇਆ-ਕੋਈ ਬੇਰ* ਵੱਟੇ ਨਹੀ ਪਛਾਣਦਾ-ਕੀਿੜਆਂ ਆਲੇ ਕੱੁਤੇ ਮ*ਗੰੂ ਕਦੇ ਔਥੇ ਿਡੱਗਦੈ-ਕਦੇ ਔਥੇ 

ਿਡੱਗਦੈ-ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀ ਿਦੰਦਾ-ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਸੁਰਗ 'ਚ ਬਿਹਜੇ-ਪਰ ਹੁਣ ਤ* ਜੂਨ ਵੈਰਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਐ ਿਕ ਨਹD? ਹੁਣ ਤ* ਕਲਯੁੱ ਗ ਐ ਕਲਯੁੱ ਗ-

ਿਜੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰPਗਾ ਉਨ* ਈ ਫ਼ਲPਗਾ-ਕਿਹੰਦੇ ਐ ਕਲਯੁੱ ਗ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ. ਕੇ ਮੱਦਦ ਕਰਦੈ-ਉਹਨੰੂ ਵੀ ਤ* ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ 

ਜਰੂਰਤ ਐ-ਜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤ* ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਲਯੁੱ ਗ ਦਾ ਰਾਜ ਿਕਵP ਰਹੂ? ਇਸ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰਾ! ਘਰ ਆਈ ਲੱਛਮੀ ਨਹੀ ਮੋੜੀਦੀ-ਪੈਸੇ 

ਿਬਨ* ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀ ਪੱੁਛਦਾ-ਇਸ ਮਾਇਆ ਕੇ ਤੀਨ ਨ*ਮ-ਪਰਸਾ, ਪਰਸੂ ਤੇ ਪਰਸਰਾਮ! ਪੈਸੇ ਿਬਨ* ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ-ਧੱਕੇ ਪCਦੇ ਨ;  ਬਾਰੋ ਬਾਰ 

ਮੀਆਂ-ਨਾਲੇ ਖਾੜਕੂ ਿਕਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮP ਦੇ ਪੱੁਤ ਲੱਗਦੇ ਐ? ਜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤ* ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪCਦੈ? ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਮਰੀ ਜ*ਦੀ ਐ! ਇਹਨ* 

ਸਹੁਿਰਆਂ ਨ;  ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਿਖਐ। 

ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਟੱੁਟੀ। 

-"ਤੇਰੇ ਲਾਇਕ ਸੇਵਾ ਪੱੁਤਰਾ ਇਹ ਹੈ-।" 

-"ਸੇਵਾ ਰਣਬੀਿਰਆ ਤ* ਲਈ-ਂਜੇ ਤਨ1  ਮਨ1  ਲਾ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਨਭਾਵPਗਾ।" ਿਵਚ2 ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨ;  ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਆਿਖਆ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣ ਿਲਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਗੱਲ* ਦਾ ਜਾਦੂ ਉਹ ਪ4ਤੱਖ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਨਭਾ: ਬਾਪੂ ਜੀ!" ਮੰੁਡਾ ਵੀ ਅੰਦਰ2 ਤਾਅ ਫੜ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"AਾਬਾA ਪੱੁਤਰਾ! ਸੇਵਾ ਰਣਬੀਿਰਆ ਇਹ ਐ ਿਕ ਕੋਿ਼ਸA ਰੱਖਣੀ ਐ ਂਬਈ ਇਹ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਇਕ ਮੱੁਠ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ-ਨੰਬਰ ਦੋ-ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਮੋਢੀ ਿਜਹੇ ਬਣੇ 

ਿਫਰਦੇ ਐ-ਇਹਨ* ਦੇ ਨ* ਤੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਿਲਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਦੇਹ-ਨੰਬਰ ਿਤੰਨ-ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਕਾਲਜ ਆਵੇ ਮੈਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਬਰ ਕਰ-

ਨੰਬਰ ਚਾਰ-ਖ਼ਰੂਦ ਆਪ ਕਰੋ ਨ* ਇਹਨ* ਦੇ ਲਾਓ-ਇਹਨ* ਨੰੂ ਲੋਕ* 'ਚ ਰੱਜ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ-ਜਦ2 ਕੋਈ ਲਿਹਰ ਲੋਕ* 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ-ਸਮਝੋ ਭੋਗ ਪੈ 

ਿਗਆ, ਗਈ-ਿਜੱਥ2 ਿਨਕਲੀ ਸੀ ਸਮਝੋ ਉਥੇ ਈ ਵੜ ਗਈ-!" 

-"ਿਬਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ।" ਨੰਬਰਦਾਰ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਤੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਿਲਖ ਕੇ ਦੇਹ-ਿਰਵਾਲਵਰ ਖ਼ਰੀਦ-ਲਾਈਸੰਸ ਤੇਰਾ ਮC ਬਣਵਾ ਕੇ ਿਦੰਨ*।" 

-"ਕਾਹਨੰੂ-ਕੀ ਲੋੜ ਐ।" ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਰਿਕਆ। 

-"ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਬਾਈ-ਤੰੂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ4ਵਾਹ ਨਾ ਕਰ-ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।" 

-"ਚਲੋ-ਿਜਵP ਮਰਜੀ ਐ ਕਰੋ।" 

-"ਰਣਬੀਿਰਆ-ਦੇ ਤ* ਮC ਤੈਨੰੂ ਏ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਵੀ ਦੇਵ*-ਅਸਾਲਟ, ਠਾਣੇ 'ਚ2-ਪਰ ਿਸਰ ਹੋਜPਗਾ।" 

-"ਕੀ ਲੋੜ ਐ-ਪਸਤੌਲ ਈ ਠੀਕ ਐ।" ਨੰਬਰਦਾਰ ਭੱਜ ਕੇ ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। 

-"ਤੰੂ ਅੱਜ ਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਹ-ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਥ2 ਿਰਵਾਲਵਰ ਦਾ ਲਾਈਸੰਸ ਲੈ ਲਵD।" 

-"ਠੀਕ ਐ ਜੀ।" 



-"ਠੀਕ ਐ ਨਹD-ਚਾਚਾ ਆਖ ਕੁੱ ਿਤਆ!" 

-"ਠੀਕ ਐ ਚਾਚਾ ਜੀ!" 

-"ਹ*---! ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਾਈ ਨ;  ਤ* ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦੂਕ ਪਾ ਮੋਢੇ-ਕੰਨ. * ਪਾ ਿਲਆ ਬਲਦ ਆਂਗੰੂ-ਅਸD ਆਪਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਬੱੁਕਲ ਦਾ ਹਿਥਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵ*ਗੇ।" 

-"ਤੁਸD ਕਰੋ ਗੱਲ* ਮC ਿਪAਾਬ ਕਰ ਆਵ*--।" ਨੰਬਰਦਾਰ ਉਿਠਆ। 

-"ਥੱਲੇ ਈ ਹੋ ਆਈ ਂਬਾਈ-ਉਪਰ ਤ* ਤਾਲਾ ਲੱਿਗਐ।" 

-"ਅੱਛੀ ਬਾਤ।" ਨੰਬਰਦਾਰ ਪੱਗ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪੌੜੀਏ ਂਉਤਰ ਆਇਆ। 

ਸਪੋਲੀਆਂ ਵ*ਗ ਬਾਹਰ ਝਾਕਦੀਆਂ ਜਟੂਰੀਆਂ ਉਸ ਨ;  ਮਸ* ਹੀ &ਗਲ ਦੇ ਹੋੜੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 

-"ਲੈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤ* ਿਗਆ ਚਿਲਆ-ਤੈਨੰੂ ਮC ਇਕ ਗੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਦੱਸਦC-ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੈਟਰਪੈਡ ਤੈਨੰੂ ਿਦ:ਗਾ ਮC-ਿਰਵਾਲਵਰ ਦੀ ਨO ਕ 'ਤੇ ਮੂੰ ਹ ਬੰਨ.  ਕੇ 

ਕੋਈ ਕਾਲਜੀਏਟ ਕੁੜੀ ਕਰ ਅਗਵਾਹ-ਰਿਹਣ ਦਾ ਪ4ਬੰਧ ਤੈਨੰੂ ਮC ਕਰਕੇ ਿਦ:-ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰ ਰਾਤ* ਿਨੱਘੀਆਂ-ਲੈਟਰਪੈਡ ਤੇ ਿਲਖ ਕੇ 

ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਰ ਅਖਬਾਰ* ਨੰੂ-ਖਾੜਕੂ ਬਦਨਾਮ ਤੰੂ ਬਰੀ-ਨਾਲੇ ਕਮ* ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੈ ਗਰਮ ਗੋAਤ ਦਾ ਸੁਆਦ-ਜੇ ਚD-ਫ਼D ਕਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰ.* ਕਰD-

ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨ*-ਲੁੱ ਟ ਲੈ ਬਹਾਰ ਜੈਮਲਾ-ਇਕ ਮੋਰੀ ਦੋ ਡਾਕੇ-ਠੀਕ ਐ ਪੱੁਤਰਾ?" 

-"ਹ* ਚਾਚਾ ਜੀ।" 

-"ਲੈ ਪੈੱਗ ਪੀ।" 

-"ਤੰੂ ਪੱੁਤਰਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ-ਮC ਅਕਸਰ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਐ-ਂਤੰੂ ਕੁੜੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਹ ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਬੰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀ ਝਾਕੂ-ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ 

ਜਾਹ ਤੈਨੰੂ ਤੱਤੀ 'ਵਾ ਨਹੀ ਲੱਗਣ ਿਦੰਦਾ-ਹੋਰ ਦੱਸ ਤੰੂ ਮੈਥ2 ਕੀ ਚਾਹੰੁਨU ?" 

-"ਥੋਡੀ ਿਕਰਪਾ ਚਾਹੰੁਨN  ਚਾਚਾ ਜੀ।" ਰਣਬੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱ ਟਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 

-"ਤੰੂ ਪੱੁਤਰਾ 'ਕੱਲੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦC? ਮC ਸਾਰਾ ਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐ!ਂ" 

ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਹQਸਲੇ ਨਾਲ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਏ। 

ਉਹ ਿਤੱਤਰ ਵ*ਗ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਤੀਮD ਤੇ Aਰਾਬ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣੀ-ਐA ਕਰD ਿਜੰਨੀ ਮਰਜੀ-ਤੀਮੀ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹD ਪCਦਾ-Aਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਜ ਨਹD 

ਲਿਹੰਦਾ-ਪਰ ਜਦ2 ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼* ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਬਣ ਜਾਣ-ਬੰਦਾ ਨਾ ਿਤੰਨ* 'ਚ ਨਾ ਿ਼ਫਰ ਤੇਰ.* ਿਵਚ-ਿਫਰ ਬੰਦਾ ਰਿਹ ਜ*ਦੈ ਿਸਰਫ਼ ਿਨਖੱਟੂ!" 

ਹਰ ਗੱਲ ਰਣਬੀਰ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ-'ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ 'ਕੱਲਾ ਈ ਹੰੁਦੈ ਤੇ ਦੋ ਹੰੁਦੇ ਐ ਿਗਆਰ.*-ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲਗਾੜੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਤੇ ਇਕ ਗਰੋਹ ਖੜ.ਾ ਕਰ-।" 

-"ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ-ਐਨ* ਅਸਲਾ ਿਕੱਥ2 ਆਊ?" ਮੰੁਡੇ ਅੱਗੇ ਇਕ ਪਹਾੜ ਿਜੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਖੜ.ੀ। 

-"ਹੈ ਕਮਲਾ-ਮC ਦੇਖਗ* ਬੈਠਾ-ਅਸਲਾ ਿਦ: ਮC-ਿਜੰਨ* ਚੱਕ ਸਕP ਚੱਕ-ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹD ਫੜਦਾ-ਿਜੱਥੇ ਕਹP ਉਥੇ ਪਹੰੁਚਦਾ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ-ਪਰ ਲਿਹਰ 

ਬਦਨਾਮ ਜਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ-ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ-ਬਲਾਤਕਾਰ, ਲੁੱ ਟ*, ਖੋਹ*, ਕਤਲ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ-ਬੱਸ! ਐਸੇ ਐਕAਨ ਕਰਕੇ ਲਿਹਰ ਨੰੂ ਢਾਹ 

ਲਾਓ ਿਕ ਲੋਕ ਇਹਨ* ਨੰੂ ਮੰੂਹ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ-ਹਰ ਲਿਹਰ ਦੀਆਂ ਜੜ.* ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਐ-ਜਦ2 ਲੋਕ* ਨ;  ਹੀ ਇਹਨ* ਨੰੂ ਿਦਲ2 ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ ਤ* ਇਹ 

ਜੜ.2 Lਖੜੇ ਈ ਪਏ ਐ-ਤੰੂ ਈ ਦੱਸ ਬਈ ਜੜ.2 Lਖਿੜਆ ਰੱੁਖ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਖੜ.ਾ ਰਿਹ ਸਕਦੈ? ਅਸਲਾ ਲੈ ਿਜੰਨਾ ਮਰਜੀ-ਨਾਲੇ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਕਹP! ਆਪਣੇ 

ਕੋਲ ਡਰੈਗਨ ਗੰਨ* ਤ2 ਲੈ ਕੇ ਰਾਕਟ ਲ*ਚਰ* ਤੱਕ ਪਏ ਐ-ਕਹP ਹCਡ ਗਰਨ; ਡ ਵੀ ਦੁਆ ਿਦਆਂਗਾ।" 

ਰਣਬੀਰ ਦਾ ਹQਸਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਣ ਿਗਆ। 

-"ਚਾਚਾ ਜੀ-ਬਾਪੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਿਦਓ ਿਕ ਐਕAਨ ਸੁਰੂ ਿਕੱਥ2 ਕਰੀਏ?" ਰਣਬੀਰ ਨ;  ਅਜੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਿਸਪਾਹੀ 

ਬੰਦੂਕ ਸੰਭਾਲਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਿਗਆ। 

-"ਸਰਦਾਰ-ਚਿੜੱਕ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਐ।" 

-"ਭੈਣ ਦੀ .... ਲਵੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖੜ.ੀ ਹੋ ਕੇ! ਤੈਨੰੂ ਿਦਸਦਾ ਨਹD ਿਕ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐ? ਉਹਨ* ਨੰੂ ਕਿਹ ਮੀਿਟੰਗ ਚੱਲਦੀ ਐ ਬਾਹਰ 

ਬੈਠਣ..! ਅਜੇ ਸਵੇਿਰR ਈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਿਲਆਏ ਐ-ਂਕੁੜੀ ਚੋਦ ਝੱਟ 'ਚ ਈ ਆ ਖੜ.ੇ ਹੋਏ-ਇਹਨ* ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਕੁੱ ਕੜ ਯੈਹਣ!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਭੂਸਰੀ ਗ* ਵ*ਗ 

ਗਲ ਨੰੂ ਆਇਆ। 

-"ਜੀ ਜਨਾਬ।" 

ਿਸਪਾਹੀ ਤੁਰ ਿਗਆ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਦੇਿਖਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪੌੜੀਏ ਂਚੜ.ਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਮੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀ। 

-"ਮੌਕਾ ਬਚਾ ਕੇ ਐਕAਨ ਕਰਨਾ-ਇਹ ਥੋਡਾ ਕੰਮ ਐ-ਂਿਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ-ਹ*, ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨ* ਤੇ ਿਜਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ Lਕਾ ਨਹੀ 

ਭੁੱ ਲਣੀ-ਮਾਰੋ ਲੁੱ ਟੋ ਤੇ ਖਾਓ-ਐA ਕਰੋ-ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਤੋ-ਜੋ ਮਰਜੀ ਐ ਕਰੋ-ਜੋA ਨਾਲ2 ਹੋA ਤ2 ਕੰਮ ਿਜਆਦਾ ਲੈਣਾ-ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਜ* ਅਨਾੜੀਪੁਣਾ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ 

ਵਰਤਣਾ-ਿਦਮਾਗ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਿਡਊਟੀ ਿਨਭਾਉਣੀ ਐ-ਂਬੱਸ!" 

ਨੰਬਰਦਾਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। 



-"ਐਨ* ਿਚਰ ਲਾਅਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰਾ?" 

-"ਥੋਡਾ ਿਸਪਾਹੀ ਈ ਨਹੀ ਅੰਦਰ2 ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਨ* ਲCਦਾ ਸੀ-ਮC ਤ* ਿਫਰ ਬਾਹਰ ਈ ਮੂਤ ਕੇ ਆ ਿਗਆ।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਹੱਸ ਿਪਆ। 

-"ਪਾਇਆ ਨਹD ਪੈੱਗ ਕੋਈ?" 

-"ਅਸD ਤ* ਪਾ ਿਲਆ-ਤੰੂ ਪਾ ਲੈ।" 

-"ਿਕ& ਮC ਰੰਡੀ ਦਾ ਜਮਾਈ ਐ?ਂ" ਿਗਲਾਸ ਕੰਗਣੀ ਤੱਕ ਭਰ ਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨ;  ਹਲਿਕਆਂ ਵ*ਗ ਅੰਦਰ ਸੁੱ ਿਟਆ। ਸੰਘ2 Lਤਰਦੀ ਦਾਰੂ ਨ;  ਉਸ ਅੰਦਰ ਅੱਗ 

ਮਚਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

-"ਥੋਡੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਖਤਮ ਿਕ ਨਹੀ?" 

-"ਬੱਸ ਗੱਲ* ਖਤਮ ਈ ਐ-ਹੋਰ ਿਕਹੜਾ ਅਸD ਵੇਦ ਿਲਖਣੇ ਐ?ਂ" 

-"ਚਲੋ-ਠੀਕ ਐ।" 

-"ਨੰਬਰਦਾਰਾ-ਰਣਬੀਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪੱੁਤ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਐ।" 

-"ਿਬਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ।" 

-"ਜਾਹ ਰਣਬੀਿਰਆ-ਕਿਚਹਰੀਆਂ ਚ2 ਦਰਖਾਸਤ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਿਲਆ-ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਰੂ ਕਰੀਏ-ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਕੱਲ. ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ-ਂਵਧੀਆ ਿਜਆ 

ਿਰਵਾਲਵਰ ਦੇਖ*ਗੇ-ਫੇਰ ਦੇਖD ਜੁਆਨ ਦੀ ਟਹੁਰ-ਿਜੱਥੇ ਤੁਿਰਆ ਕਰੂ ਪੈੜ* ਕਰੂ-।" 

-"ਮC ਜਰੂਰ ਪਹੁੰ ਚੰੂ-ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਿਸਰ ਤੇ ਥੋਡਾ ਹੱਥ ਰਹੂ।" 

-"ਜਰੂਰ ਰਹੂ! ਰਹੂ ਿਕਵP ਨ*? ਜਦ2 ਇਕ ਆਰੀ ਮਰਦ* ਦੇ ਬਚਨ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਐ!" 

ਉਹਨ* ਰਿਹੰਦੀ ਬੋਤਲ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਚੁਬਾਿਰR ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। 

ਚਿੜੱਕ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਹਰ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤਰ.* ਤਰ.* ਦੀਆਂ ਗੱਲ* ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪਰ*ਹ ਗੇਟ ਕੋਲ ਸੰਤਰੀ ਲਾਗੇ ਘੇਰਾ ਘੱਤੀ ਖੜ.ੀ 

ਸੀ। 

-"ਗੁਰਮੇਲ!" 

-"ਜੀ ਹਜੂਰ?" 

-"ਔਹ ਦੂਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਿਕੱਥ2 ਦੀ ਐ?" 

-"ਇਹ ਡਾਲੇ ਦੀ ਐ ਜਨਾਬ।" 

-"ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਐ?" 

-"ਹਜੂਰ ਪਤਾ ਨਹੀ।" 

-"ਪਿਹਲ* ਇਹਨ* ਨੰੂ ਬੁਲਾ-ਿਨੱਕੇ ਮੋਟੇ ਤ* ਿਨਬੇੜੀਏ!" 

ਿਸਪਾਹੀ ਤੁਰ ਿਗਆ। 

-"ਨੰਬਰਦਾਰਾ-ਤੰੂ ਅੰਦਰ ਦਫਤਰ 'ਚ ਬੈਠ।" 

ਨੰਬਰਦਾਰ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਿਗਆ। 

ਡਾਲੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। 

-"ਸਾਸਰੀਕਾਲ-ਸਰਦਾਰ ਜੀ!" ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

-"ਸਾਸਰੀਕਾਲ-ਆਓ ਬਈ ਸਰਦਾਰੋ ਕੀ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ? ਹੁਕਮ ਕਰੋ!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਅਸD ਤ* ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਐ।ਂ" ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮCਬਰ ਨ;  ਗੱਲ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ। 

-"ਦੱਸੋ?" 

-"ਸਾਡੇ ਿਪੰਡ ਐ ਜੀ ਇਕ ਮੁੰ ਡਾ-ਮਾਈ ਬਾਪ! ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜਤ ਨੰੂ ਹੱਥ ਪਾ&ਦਾ ਜਮ* ਨੀ ਜਰਕਦਾ।" 

-"ਐਹੋ ਜੇ ਤ2 ਕੀ ਕਰਵਾਉਣੈ? ਮਾਰ ਕੇ ਪਰ*ਹ ਕਰੋ!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਤੱਟ ਫੱਟ ਆਿਖਆ। 

-"ਜੀ ਮਾਰ ਿਕਮP ਦੇਈਏ?" ਬਜੁਰਗ ਿਬਲਕੁਲ ਿਨਰੱੁਤਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਿਕ&? 'ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਨਾਲ2 ਤਕੜੈ? ਧੰਦਾ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਗਾਹ.* ਤੋਰੋ-ਸਰਦਾਰੋ ਲੱਤ* ਦੇ ਭੂਤ ਬਾਤ* ਨਾਲ ਨਹੀ ਮੰਨਦੇ-ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨੀ 

ਬਣਨਾ।" 

-"ਬੰਦਾ ਤ* ਭੁਗਤਾ ਿਦਆਂਗੇ ਸਰਦਾਰ-ਪਰ ਫਾਹੇ ਕੌਣ ਲੱਗੂ?" ਪੰਚਾਇਤ ਿਵਚ2 ਇਕ ਗੱਭਰੂ ਬੋਿਲਆ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਿਕਆ। 

-"ਕੀ ਨ* ਐ ਂਤੇਰਾ ਜੁਆਨਾ?" 

-"ਜੀ ਮੇਰਾ ਨ* ਘੁਮੰਡ ਿਸੰਘ ਰਾਗਟ ਐ ਜੀ।" 



-"ਤੇ ਰਾਕਟ ਿਸਆਂ-ਤੰੂ ਉਥੇ ਨਹD ਚੱਿਲਆ-ਿਮੱਸ ਮਾਰ ਕੇ ਿਸੱਧਾ ਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਿਡੱਿਗਐ?ਂ" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਸ ਪਏ। 

-"ਥੋਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਈ ਐ ਜੀ-ਮਾਰ ਤ* ਮੈ ਦੇਵ*-ਪਰ ਡਰਦੇ ਫਾਹੇ ਤ2 ਐ।ਂ" 

-"ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੰੁਨN ?" 

-"ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਐ।" 

ਪੰਚਾਇਤ ਿਫਰ ਹੱਸ ਪਈ। 

-"ਐਮੇ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੈ ਸਰਦਾਰ-ਿਦਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਕਰਕੇ ਜੂਨ ਟਪਾ&ਦੈ।" ਸਰਪੰਚ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਮਜ.ਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰ ਡC?" 

-"ਜੱਦੀ ਖਾਨਦਾਨD ਸਰਦਾਰ।" ਮੰੁਡਾ ਲਾਚੜ ਿਗਆ। 

-"ਪਤੰਦਰ ਮਜ.ਬੀ ਖ*ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕੀ ਐ? ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਨੰੂ ਹਰ ਵਕਤ ਿਤਆਰ ਈ ਰਿਹੰਦੇ ਐ।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਅੰਦਰ2 ਖੁA ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਣਬੀਰ ਨਾਲ 

ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਰਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਠਾਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਗਰੋਹ ਿਵਚ Aਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

-"ਸਰਦਾਰੋ-ਕੀ ਨ* ਐ ਂਉਸ ਮੁੰ ਡੇ ਦਾ?" 

-"ਿਬੱਕਰ ਿਸੰਘ ਐ ਜੀ।" 

-"ਿਪਉ ਦਾ ਨ*?" 

-"ਜੀ ਜੁਆਲਾ ਿਸੰਘ।" 

-"ਮੁਣAੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰੋ-ਹੌਲਦਾਰ ਨੰੂ ਆਖੋ ਿਕ ਉਹਨੰੂ ਅੱਜ ਈ ਿਗ4ਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇ-!" 

-"ਜੀ ਜਨਾਬ।" 

-"ਠੀਕ ਐ ਸਰਦਾਰੋ? ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜਨ1  ਤ* ਉਹਨੰੂ ਅੱਜ ਈ ਹਟਾ ਿਦਆਂਗੇ-ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ?" 

-"ਬੱਸ ਸਰਦਾਰ ਿਮਹਰਬਾਨੀ-ਸਾਡਾ ਤ* ਸਹੁਰੇ ਨ;  ਿਜਉਣਾ ਈ ਦੱੁਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ-ਸਹੁਰਾ ਬਾਹਲਾ ਈ ਕੱਬਾ ਐ-ਵੱਢਣ ਨੰੂ ਆ&ਦੈ।" 

-"ਰਾਕਟ ਿਸਆਂ!" 

-"ਹ* ਜੀ?" 

-"ਤੰੂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨN ?" 

-"ਸਰਦਾਰ ਘਰੇ ਘੁੰ ਡ ਆਲੀ 'ਡੀਕਦੀ ਹੋਊ-ਉਹਨੰੂ ਜਾ ਕੇ ਦਰAਣ ਦੇਣੇ ਐ।ਂ" 

ਪੰਚਾਇਤ ਿਫਰ ਹੱਸ ਪਈ। 

-"ਸਰਦਾਰ ਜਮ* ਈ ਛੜਾ ਐ-ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਿਪੱਛਾ ਨਹD-ਜਦ2 ਜੰਿਮਆਂ-ਜੰਮਣ ਸਾਰ ਤ* ਇਹਨ;  ਬੁੜ.ੀ ਮਾਰੀ-ਿਪਉ ਮਹੀਨ;  ਕੁ ਬਾਅਦ ਚੜ.ਾਈ ਕਰ ਿਗਆ-ਮਾਸੀ 

ਨ;  ਪਾਿਲਆ-ਉਹ ਵੀ ਿਵਚਾਰੀ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨW  ਹੋ ਗਏ, ਗੁਜਰਗੀ-ਬੱਸ ਹੁਣ ਇਹ ਈ ਰਿਹੰਦੈ।" ਸਰਪੰਚ ਨ;  ਿਫਰ ਆਿਖਆ। 

-"ਰਾਕਟ ਿਸਆਂ ਤੰੂ ਬੈਠ! ਆਪ* ਗੱਲ* ਬਾਤ* ਕਰ*ਗੇ-ਤੁਸD ਜਾਓ ਸਰਦਾਰੋ ਬੇਿਫਕਰ ਹੋ ਕੇ-ਥੋਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਿਗਆ।" 

-"ਗੁਰਮੀਤ!" 

-"ਜੀ ਜਨਾਬ?" 

-"ਚਿੜੱਕ ਆਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆੜੀ ਰਾਕਟ ਨੰੂ ਚਾਹ ਿਲਆ ਕੇ ਦੇਹ!" 

-"ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ।" 

-"ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚਾਹ ਿਪਆ ਕੇ ਕੁੱ ਟਣ ਨਾ ਡਿਹ ਪਇਉ-ਫੇਰ ਨਾ ਿਕਹੋ ਬਈ ਚਾਹ ਕੱਢ।" 

ਸਰਦਾਰ ਹੱਸ ਿਪਆ। 

-"ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਮC ਿਦਲ2 ਕਦਰ ਕਰਦC ਰਾਕਟਾ-ਤੰੂ ਬੇਿਫਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ-ਜਮ* ਈ ਧੁੜਕੂ ਨਾ ਮੰਨ।" 

ਚਿੜੱਕ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। 

-"ਆਓ ਸਰਦਾਰੋ ਬੈਠO  ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ।" 

ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। 

-"ਦੱਸੋ-ਸਰਪੰਚ ਸਾਿਹਬ?" 

-"ਸਰਦਾਰ ਅਸD ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਰਣਜੋਧ ਿਸ& ਮਗਰ ਆਏ ਆਂ।" 

ਸਾਧੂ ਿਸੰਘ ਨ;  ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 

-"ਸਰਪੰਚ ਸਾਿਹਬ-ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਈ ਤ* ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਂ-ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹD ਹੋ ਸਕੀ-ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਿਵਹਲ ਐ-ਤੁਸD ਦੇਖ ਈ ਰਹੇ ਹੋ-

ਗੁਰਮੀਤ ਰਣਜੋਧ ਿਸ& ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਓ!" ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। 

ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ2 ਕੱਢ ਕੇ ਰਣਜੋਧ ਪੇA ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਡਿਰਆ-ਡਿਰਆ ਿਜਹਾ ਤੱਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। 



-"ਹ* ਬਈ ਰਣਜੋਧ ਿਸਆਂ-ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਿਬਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹD ਜੀ।" ਰਣਜੋਧ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਲਓ ਸਰਦਾਰੋ-ਬੰਦਾ ਥੋਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਬਤਾ ਖੜ.ੈ-ਿਕਸੇ ਨ;  ਬੁਰਾ ਬਚਨ ਵੀ ਬੋਿਲਐ ਤ* ਪੱੁਛ ਲਓ!" 

ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸੰਤੁAਟੀ ਹੋ ਗਈ। 

ਿਦਲ ਥ*ਵP ਆ ਗਏ। 

-"ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਇਹਦਾ ਖਿਹੜਾ ਕਦ2 ਛੱੁਟੂ...?" ਸਰਪੰਚ ਨ;  ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਜਦ2 ਸਰਪੰਚ ਸਾਿਹਬ-ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ-ਇਹਦਾ ਰੱਸਾ ਲਾਹ ਿਦਆਂਗੇ-ਿਬਲਕੁਲ ਬੇਿਫਕਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾਓ!" 

-"ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਿਕੰਨ;  ਕੁ ਿਦਨ-?" 

-"ਬੱਸ ਇਕ ਦੋ ਿਦਨ* ਦੀ ਤ* ਗੱਲ ਐ।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਤੁਰੰਤ Lਤਰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਦੁਹਾਈ ਐ ਰਾਮ ਦੀ-ਮਾਰ ਕੱੁਟ ਨਾ ਕਿਰਓ-ਿਵਚਾਰਾ ਜਮ* ਈ ਗਊ ਐ।" ਸਰਪੰਚ ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਿਲਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ। 

-"ਮC ਆਖ ਿਦੱਤਾ-ਤੁਸD ਿਨਸਿਚੰਤ ਰਹੋ!" 

ਪੰਚਾਇਤ ਤੁਰ ਗਈ। ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਪੱਛੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਿਦਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਅੰਦਰ ਿਜ& ਤਾਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਹੌਲ ਿਜਹਾ ਿਪਆ। ਿਸਰ ਨੰੂ 

ਘੁੰ ਮੇਰ ਚੜ.ੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਭੱਜਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਲਆ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ2 ਹਾਉਕਾ ਉਠਦਾ ਸੀ। ਝੱਖੜ ਦੇ ਝੰਬੇ 

ਦਰੱਖਤ ਵ*ਗ ਉਹ ਿਡੱਕ ਡੋਲੇ ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੱੁਤ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ* ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਣਬੀਰ ਆ ਿਗਆ। ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਪੜ. ਕੇ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਸੰਭਾਲ ਲਈ। 

-"ਕੁਛ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਿਮਿਲਐ।" 

-"ਕੌਣ-ਚਾਚਾ ਜੀ?" 

-"ਔਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਮੰੁਡਾ ਦੇਖਦC?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਦੂਰ ਬੈਠ; , ਚਾਹ ਪDਦੇ ਰਾਕਟ ਵੱਲ ਇAਾਰਾ ਕਰਿਦਆਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। 

-"ਮਜ.ਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਐ-ਅੱਗਾ ਨਹD ਿਪੱਛਾ ਨਹD-ਛੜਾ ਛਟ*ਕ ਐ-ਸਭ ਤ2 ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਐ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਐ-ਜੁਆਨ ਗਰਮ ਖੂਨ ਐ-ਂਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਲੋਹਾ 

ਿਬਲਕੁਲ ਗਰਮ ਐ-ਂਬੱਸ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਐ-ਮੁੰ ਡਾ ਬੜਾ ਿਨੱਡਰ ਐ-ਇੱਕੀਆਂ ਦੇ 'ਕੱਤੀ ਪਾਊ।" 

-"ਿਕਹੜੇ ਿਪੰਡ2 ਐ?" 

-"ਡਾਲੇ ਦਾ ਐ-ਆਪ ਘੱਟ ਕਰੋ ਇਹਨ* ਤ2 ਿਜਆਦਾ ਕਰਵਾਉ-ਿਪੰਡਾ ਅਗ*ਹ ਪੱੁਤਾ ਿਪਛ*ਹ-ਇਕ ਅੱਧਾ ਐਕAਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਣਾ ਕਰ ਲਈ-ਂਫੇਰ ਨਹD ਨਾਲ2 

ਿਹੱਲਣ ਜੋਗਾ।" 

-"..........।" 

-"ਇਹਨੰੂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਿਬਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਹ-ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਪਾਈ-ਂਤੇ ਮਾਰ ਿਦਓ ਮੋਰਚਾ-ਇਹਨੰੂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਿਦਨ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ 

ਿਦਖਾ-ਕਾਲਜੀਏਟ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰAਣ ਪੁਆ-ਦਾਰੂ ਮੀਟ ਦੋ ਚਾਰ ਿਦਨ ਖੱੁਲ.ਾ ਵਰਤਾ-ਚੂਹੜ.ਾ ਆਪੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਰੰਗਦਾ ਆਊ।" 

-"ਤੇ ਬਾਪੂ?" 

-"ਉਹਨੰੂ ਅਜੇ ਮC ਏਥੇ ਈ ਰੋਕਦC-ਇਕ ਬੋਤਲ ਹੋਰ ਖੋਲ.ਦੇ ਐ-ਂਤੰੂ ਇਹਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਹ ਪੁੱ ਤਰਾ-ਉਏ ਰਾਕਟ ਿਸਆਂ....!" 

-"ਹੋਅ ਜੀ.....?" ਰਾਕਟ ਭੱਿਜਆ ਹੀ ਆਇਆ। 

-"ਇਹ ਮੰੁਡਾ ਐ ਰਣਬੀਰ-ਇਹ ਤੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਿਪੰਡ ਲਾਹਦੂ-ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ?" 

-"ਚਾਹ ਤ* ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੀ ਲਈ-ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੱਕ?" 

-"ਬੱਸ ਤੈਨੰੂ ਚਾਹ ਹੀ ਿਪਆਉਣੀ ਸੀ।" 

ਮਜ.ਬੀ ਫ਼ਾਨ;  ਵ*ਗ ਆਕੜ ਿਗਆ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਚਾਹ ਿਪਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅੱਗੇ ਗੰਧਾਲੇ ਵ*ਗ ਗੱਿਡਆ ਖੜ.ਾ ਸੀ। 

-"ਰਾਕਟ ਿਸਆਂ-ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤ* ਿਸੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹੰੁਚD।" 

-"ਹੋਰ ਅਸD ਗਰੀਬ* ਨ;  ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੀਹਦੇ ਕੋਲੇ ਐ ਸਰਦਾਰਾ?" 

-"ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾਓ-ਲੈ ਪੱੁਤਰ ਰਣਬੀਿਰਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ2 ਰਾਕਟ ਿਸ& ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰD।" 

-"ਠੀਕ ਐ ਚਾਚਾ ਜੀ।" 

ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ। 

ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੰੂ ਲੈ ਠਾਣੇਦਾਰ ਿਫਰ ਚੁਬਾਰੇ ਜਾ ਚਿੜ.ਆ। 

-"ਰਣਬੀਰਾ ਿਕੱਥੇ ਐ?" ਉਤਰਦੇ ਨAੇ ਕਾਰਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸੱਖਣਾ, ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕੱਚਾ-ਪੱਕਾ, ਦੁਿਬਧਾ ਿਜਹੀ ਿਵਚ ਫ਼ਿਸਆ ਉਹ ਕਾਣP 

ਬੋਕ ਵ*ਗ ਮੂੰ ਹ ਖੋਲ. ਕੇ ਉਬਾਸੀ ਲCਦਾ ਅਤੇ ਿਪੱਛ2 ਕੁੱ ਤੇ ਵ*ਗ ਚੂਕ ਿਜਹੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। 

-"ਉਹਨੰੂ ਮC ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ।" 



-"ਿਕ&?" 

-"ਆਪ* ਬੈਠ ਕੇ ਪDਦੇ ਆਂ ਯਾਰ-ਤੰੂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਆਲੀਆਂ ਗੱਲ* ਿਕ& ਕਰਦC ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਬਾਈ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਬੋਤਲ ਦਾ ਗਲ ਕੱੁਕੜ ਵ*ਗ ਮਰੋੜਿਦਆਂ 

ਿਕਹਾ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਸਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤ* ਝੱਗੇ ਲਿਹ ਚੱਲੇ ਸੀ।" ਨੰਬਰਦਾਰ ਨ;  ਹਾਬਿੜਆਂ ਵ*ਗ ਬੋਤਲ ਵੱਲ ਝਾਕਿਦਆਂ ਆਿਖਆ। 

-"ਝੱਗੇ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਲਿਹਣ ਿਦੰਨ;  ਐ?ਂ" 

ਦੋਹ* ਨ;  ਿਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 

ਿਦਨ ਛੁਪ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਿਦਨ ਗੁਰਪਾਲ ਕਾਿਲਜ ਤ2 ਘਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਸੱਖ ਸਟੂਡCਟ ਫ਼ੈਡਰੇAਨ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਵਰਕਰ* ਿਵਚ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ ਅੱਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 

ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਲਈ ਗੁਰਪਾਲ ਅਤੀ ਿਚੰਤਤਸੀ। ਅਜੇ ਤ* ਗੱਲ ਖਿਹਬੜਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪਰ ਗੋਲੀ ਿਕਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਚੱਲ 

ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦਸ-ਪੰਦਰ* ਮਾਰੂ ਹਿਥਆਰ ਦੋਨ* ਿਧਰ* ਵੱਲ2  ਕਾਿਲਜ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਮਾAਬੀਨ ਬਣੀ 

ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਤ* ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਿਕ ਿਸੱਖ ਸਟੂਡCਟ ਫ਼ੈਡਰੇAਨ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਸਟ ਵਰਕਰ* ਿਵਚਕਾਰ ਡ*ਗ ਸੋਟਾ ਖੜਕਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ 

ਕਾਿਲਜ ਿਵਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਿਣਆ ਰਹੇ। ਿਜਹੜਾ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤ* ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੁੱ ਖ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  

ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ? ਉਹਨ* ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤ* ਸਟੂਡCਟ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਸੱੁਖ ਨਾਲ ਵਾਹਵਾ 

ਰੌਣਕ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ A*ਤੀ ਹੀ ਵਰਤ ਜਾਵੇ ਤ* ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ ਕੌਣ ਪੱੁਛੇ? ਿਫਰ ਪੁਲੀਸ ਤ* ਕੰਨD ਦੇ ਿਕਆਰੇ ਵ*ਗ ਸੁੱ ਕੀ ਹੀ ਰਿਹ ਜਾਵੇ। ਬੇਅਰਥ! ਗੁਰਪਾਲ ਦੇ 

ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਸੋਚ* ਦੀਆਂ ਕਈ Lਥਲ ਪੱੁਥਲ ਤੰਦ* ਕੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

ਗੁਰਪਾਲ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਅਜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਪੁਲੀ ਟੱਿਪਆ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਜਾੜ ਿਜਹੇ ਬੱਸ ਸਟCਡ ਕੋਲ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਓਪਰੇ ਿਜਹੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨ;  ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਿਲਆ। 

-"ਿਕੱਥੇ ਜਾਣC ਬਾਈ ਨ; ..?" ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਤੁਸD ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ..?" ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਲੀਕੇ ਤ2 ਮੁੰ ਡਾ ਚੰਗਾ ਪਿੜ.ਆ ਿਲਿਖਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਭਰਪੂਰ ਦਾਹੜ.ੇ ਵਾਲਾ ਭਰ ਜੁਆਨ ਮੰੁਡਾ ਪCਟ-ਕੋਟ 

ਿਵਚ ਸਿਜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਟਆਲਾ-Aਾਹੀ ਪੱਗ ਉਸ ਨ;  ਬੜੀ ਜਚਾ ਕੇ ਬੰਨ. ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਹੇਠ1  ਕੇਸਰੀ ਿਫਫਟੀ ਜੀਭ* ਕੱਢਦੀ ਸੀ। 

-"ਮC ਚਿੜੱਕ ਜਾ ਿਰਹC-ਤੇ ਤੁਸD..?" 

-"ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ ਚੰਦ* ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਕੋਲ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ।" ਉਸ ਨ;  ਆਿਖਆ। "ਚੰਦ* ਵਾਲਾ ਪੁਲ" ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਇੱਕ ਦਮ ਉਸ ਦੇ ਸੁਨੱਖੇ ਅਤੇ 

ਅਡੋਲ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਿਨਹਾਿਰਆ। ਿਕ&ਿਕ "ਚੰਦ* ਵਾਲਾ ਪੁਲ" ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਗੜ. ਮੰਿਨਆਂ ਜ*ਦਾ ਸੀ। ਿਜੱਥੇ Aਾਮ ਦੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤ2 ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ 

"ਖ਼ਾੜਕੂ-ਰਾਜ" ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਚੰਦ* ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਗੋਲ ਮੋੜ ਪCਦੇ ਸਨ। ਦੋਹ* ਪਾਿਸਆਂ ਤ2 ਕਾਫ਼ੀ ਚੜ.ਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਰੇ ਕਾਿਨਆਂ 

ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ। ਵੀਹ ਵੀਹ ਏਕੜ ਿਵਚ ਛੁਪਾ ਲਈ ਿਨਰੀ ਜਗ.ਾ ਸੀ। ਦੋਨ;  ਪਾਸD ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਦੋ ਕੱਚੇ ਪਹੇ ਪCਦੇ ਸਨ। ਿਖਸਕਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜੁਗਾੜ ਸੀ। ਇਸ 

ਪੁਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸCਕੜੇ ਖ਼ਾੜਕੂ-ਵਾਰਦਾਤ* ਹੋ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੋੜ*-ਘੋੜ* ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਇਤਨਾ ਤੰਗ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਹਣ ਮੁAਿਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ 

ਸੀ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਿਪੰਡ ਇਸ ਪੁਲ ਤ2 ਤਕਰੀਬਨ ਿਤੰਨ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਿਵੱਥ 'ਤੇ ਹਟਵP ਸਨ। ਇਕ Lਘੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲ2 ਇਸ ਪੁਲ 'ਤੇ 

ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾA ਖ਼ਤਾਨ* ਿਵਚ ਸੁੱ ਟ, ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਜ* ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਤ* Aਾਮ ਨੰੂ ਇਸ ਪੁਲ ਵੱਲ ਡਰਦੀ 

ਮੂੰ ਹ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। 

ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਿਪੱਛੇ ਿਬਠਾ ਿਲਆ। ਉਸ ਨ;  ਮੰੁਡੇ ਦਾ ਨ* ਅਤੇ ਪਤਾ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਿਹਆ। ਪਰ ਮੁੰ ਡੇ ਨ;  ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਲੜ 

ਨਹD ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਬੱਸ! ਆਪਣਾ ਨ* ਰੇAਮ ਿਸੰਘ "ਬੰਬ" ਦੱਿਸਆ ਸੀ। ਿਪੰਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨ;  ਿਸਰਫ਼ "ਸ4ੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ" ਆਖ ਕੇ ਸਾਰ 

ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਪਾਲ ਨੰੂ Aੱਕ ਹੀ ਨਹD ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ "ਬੰਬ" ਵਾਿਕਆ ਹੀ ਖ਼ਾੜਕੂ ਸੀ। ਿਕ&ਿਕ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾੜਕੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ "ਸ4ੀ ਆਨੰਦਪੁਰ 

ਸਾਿਹਬ" ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਰੇAਮ ਿਸੰਘ ਵਾਰ ਵਾਰ "ਸਿਤਨਾਮ-ਸ4ੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ" ਆਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਲੇ ਨਹD ਜਾਪਦੇ ਸਨ। 

ਭਰ ਜੁਆਨੀ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਿਵਚ ਅਥਾਹ Aਰਧਾ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਨਹD ਤ* ਚੜ.ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਨ;  ਨਿ਼ਸਆਂ ਿਵਚ ਗਰਕ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ ਿਕ 

ਉਹਨ* ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨ* ਤ* ਕੀ? ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਨ* ਵੀ ਨਹD ਯਾਦ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਦਾਹੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕਰਵਾ&ਦੇ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਿਵਹਲ ਿਕੱਥੇ 

ਸੀ। 

ਸੋਚ* ਦੀ ਘੋੜ ਦੌੜ ਿਵਚ ਉਲਝੇ ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਰੇAਮ ਿਸੰਘ "ਬੰਬ" ਨੰੂ ਚੰਦ* ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਕੋਲ ਿਲਆ ਉਤਾਿਰਆ। 

-"ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ-ਤੁਹਾਡਾ Aੁਭ ਨਾਮ..?" 

-"ਗੁਰਪਾਲ ਿਸੰਘ..।" 

-"ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਗੁਰਪਾਲ-ਗੁਰੂ ਨ;  ਿਮਲਾਇਆ ਤ* ਕਦੇ ਿਫਰ ਿਮਲ*ਗੇ-ਤੇ ਨਹD ਰੱਬ ਰਾਖਾ।" ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਸੂਏ ਦੀ ਪਟੜੀ ਪੈ ਿਗਆ। 

ਸਾਹਮਿਣR ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ&ਦੇ ਰਣਬੀਰ ਨ;  ਉਹਨ* ਨੰੂ ਤਾਿੜਆ! ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਤੁਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਮੁੰ ਡਾ ਉਸ ਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਓਪਰਾ ਲੱਿਗਆ। 

ਗੁਰਪਾਲ ਜ*ਦੇ ਰੇAਮ ਨੰੂ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਿਨਹਾਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਨ;  ਿਪਛ*ਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਤੱਿਕਆ। 



ਇਤਨ;  ਨੰੂ ਰਣਬੀਰ "ਘੂੰ ਅ" ਕਰਕੇ ਗੁਰਪਾਲ ਕੋਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਿਗਆ। ਪਰ ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਤੱਿਕਆ ਨਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿ਼ਖਆਲ* ਿਵਚ ਗੁਆਿਚਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਗੁਰਪਾਲ Aਾਮ ਹੋਈ ਘਰ ਪਹੰੁਿਚਆ। 

ਬੇਬੇ ਿ਼ਫਕਰ* ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। 

-"ਐਨ* ਨ.; ਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਪੱੁਤ-ਟੈਮ ਮਾੜੇ ਆ ਗਏ।" 

-"ਬੱਸ ਬੇਬੇ ਐਮP ਿਚਰ ਲੱਗ ਿਗਆ।" ਰੇAਮ ਿਸੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁੰ ਡਾ ਮ* ਕੋਲ2 ਲਕੋ ਿਗਆ। 

-"ਐਨ;  ਿਦਨ ਿਰਹਾ ਿਕੱਥੇ?" 

-"ਬੇਬੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਜਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।" 

-"ਤੰੂ ਤ* ਿਵਚ ਨੀ ਸੀ?" ਬੇਬੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿ਼ਫਕਰ ਖੜ.ਾ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਨਹੀ ਬੇਬੇ।" 

-"ਹੋਰ Aੇਰਾ ਕੀ ਲੈਣੈ ਲੜਾਈਆਂ ਭੜ.ਾਈਆਂ ਤ2? ਇਹਨ* ਤ2 ਤ* ਰੱਬ ਬਖ਼Aੀ ਰੱਖੇ।" 

ਸਕੂਟਰ ਅੰਦਰ ਖੜ.ਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਏ। ਪੱਗ ਲਾਹ ਕੇ ਪਰਨ* ਬੰਨ.  ਿਲਆ। 

-"ਅੱਜ ਪੁਲਸ 'ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ।" ਦੱੁਧ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਫੜਾ&ਦੀ ਬੇਬੇ ਗੁਰਪਾਲ ਨੰੂ ਕਿਹ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਿਕਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ?" 

-"ਬਲੀ ਿਸ& ਕੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ।" 

-"ਜੋਧ ਨੰੂ ਬੇਬੇ?" 

-"ਆਹੋ।" 

-"ਕਾਹਤ2?" 

-"ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਤ* ਪਤਾ ਨਹD-ਕਿਹੰਦੇ ਇਹਨ;  ਖੇਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੰੂ ਪਨ*ਹ ਿਦੱਤੀ ਐ-ਉਹਦੀ ਮ* ਦਾ ਤ* ਪਾਲ ਬਾਹਲਾ ਈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਐ-ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ 

ਦੰਦਲ* ਈ ਨਹੀ ਪੈਣ2 ਹੱਟਦੀਆਂ-ਕੀ ਕਰੇ ਭਾਈ ਿਵਚਾਰੀ-'ਕੱਲਾ 'ਕੱਲਾ ਪੱੁਤ ਐ-ਕੋਈ ਦੋA ਨਹD ਿਵਚਾਰੀ ਨੰੂ।" 

-"ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ-ਬੱਸ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੱਥ ਆਇਐ-ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਫੜਨ ਲਈ ਬਹਾਨ* ਨਾ ਿਮਲੇ ਤ* ਆਖ 

ਿਦਓ ਇਹਨ;  ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੰੂ ਪਨ*ਹ ਿਦੱਤੀ ਐ-ਿਕਹੜਾ ਿਕਸੇ ਨ;  ਪੱੁਛਣC? ਅੰਨ. ੀ ਪDਹਦੀ ਐ ਕੱੁਤੇ ਚੱਟਦੇ ਐ।" ਗੁਰਪਾਲ ਦਾ ਬਲਕਾਰੀ ਜੋA Aੇਰ ਵ*ਗ ਭਵਕਣ 

ਲੱਗ ਿਪਆ। 

-"ਮਗਰ ਨਹD ਿਗਆ ਕੋਈ?" 

-"ਗਏ ਵੇ ਐ-ਤੇਰਾ ਿਪਉ ਵੀ ਨਾਲ ਈ ਿਗਐ-ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀ ਬਹੁਿੜਆ-ਰੱਬ ਸੁੱ ਖ ਰੱਖੇ-ਭਾਈ ਖੇੜੇ ਸੁੱ ਖ ਤ* ਿਵਹੜੇ-ਿਵਹੜੇ ਸੁੱ ਖ ਤ* ਘਰ-ਨਾਲੇ ਜੋਧ 

ਤ* ਿਵਚਾਰਾ :ਈ ਦਰਵੇA ਮੁੰ ਡਾ ਐ-ਕਦੇ ਉਨੀ ਇੱਕੀ ਨਹੀ ਸੁਣੀ ਬੱਤੀ ਸੁਲੱਖਣੇ ਦੀ-ਪਤਾ ਨਹੀ ਿਕਹੜੇ ਦੁAਟ ਨ;  ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊ?" 

-"ਮੁੰ ਡੇ ਐਮP ਨਹੀ ਖ਼ਾੜਕੂ ਬਣਦੇ ਬੇਬੇ।" 

-"ਪੱੁਤ ਚੁੱ ਪ ਈ ਭਲੀ ਐ।" 

-"ਜੇ ਕੁੱ ਟ ਕੇ ਿਨਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁੰ ਡਾ ਹਿਥਆਰ ਨਾ ਚੱਕੂ ਤ* ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂ ਬੇਬੇ?" 

-"ਤੈਨੰੂ ਆਖਤਾ ਚੁੱ ਪ ਈ ਭਲੀ ਐ Aੇਰਾ।" 

-"ਇ& ਿਕੰਨ* ਕੁ ਿਚਰ ਚੁੱ ਪ ਚੱਲੂ ਬੇਬੇ? ਇਹ ਤ* ਘਰD ਬੈਿਠਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿਜਉਣ ਨਹੀ ਿਦੰਦੇ।" 

-"ਬੰਦਾ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਿਨਔਦਂਾ ਪਾ ਕੇ ਤ* ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖੁਆ&ਦਾ ਈ ਨਹD-ਮਰਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਦੈ-ਜੇ ਨਹੀ ਖੁਆ&ਦਾ ਤ* ਗੋਲੀ ਆ&ਦੀ ਐ-ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਸਲੀਅਤ 

ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਲੋਕ* ਨੰੂ ਕੁੱ ਟ ਕੱੁਟ ਮਾਰੀ ਜ*ਦੀ ਐ-ਇਸ ਦੁਵੱਲੀ ਮਾਰ ਤ2 ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਐ-ਪੁਲਸ ਤ2 ਡਰਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਘਰ2 ਭਗੌੜ.ੇ ਹੋ ਕੇ ਧੜਾ ਧੜ ਖਾੜਕੂ 

ਬਣੀ ਜ*ਦੇ ਐ-ਪੁਲਸ ਦੇ ਤ* ਦੋਹD ਹੱਥD ਲੱਡੂ ਐ-ਿਜੰਨ;  ਿ਼ਜਆਦਾ ਖਾੜਕੂ ਬਣਨਗੇ-ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਿਜਆਦਾ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ 

ਬਣਾਉਣਗੇ।" 

-"ਪੱੁਤ ਜੀਹਦੀਆਂ ਅੱਖ* ਦੁਖਣਗੀਆਂ ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੰੂ-ਤੰੂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਧ-ਮੂਲ ਖੜ.ਾ ਕਰ ਲਈ।ਂ" ਬੇਬੇ ਆਪਦੇ ਪਾਿਲR ਡਰਦੀ ਸੀ। ਜੁਆਨ ਮੁੰ ਡਾ ਅਜ਼ੀਬ ਹੀ 

ਅਕਾAਬਾਣੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਬੇਬੇ ਅੱਖ* ਤ* ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਖਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ-ਪੱਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰੂ ਬੰਨ. ਣੀ ਪੈਣੀ ਐ-ਕੋਈ ਅੱਗ2 ਬੰਨ.  ਲਵੇ ਕੋਈ ਿਪੱਛ2-ਇਹ ਤ* ਬੰਨ. ਣੀ ਈ ਪੈਣੀ 

ਐ-ਂ।" 

-"ਪੱੁਤ ਪੁਲਸ ਿਕਹੜਾ ਸੁਖੀ ਐ? ਿਦਨ ਰਾਤ ਹਰਲ.-ਹਰਲ. ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਿਫਰਦੇ ਐ।" 

-"ਬੇਬੇ ਮੰੁਿਡਆਂ ਨੰੂ ਤ* ਖਾੜਕੂ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਭ ਤ2 ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਐ-ਜੰਨ ਕੁਪੱਤੀ ਸੁਥਰਾ ਭਲਾ ਮਾਣਸ-ਜੇ ਿਨਰਦੋA ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਤੇ ਅਣਮਨੱੁਖੀ 

ਤAੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥ* ਸਲੀਕੇ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇA ਆਇਆ ਜਾਵੇ-ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੰੂ ਿਵਸਾਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ.ਨ।" ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਦੱੁਧ ਦਾ ਿਗਲਾਸ 

ਫੜ ਕੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਘੁੱ ਟ ਦੱੁਧ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵੱਢੀ ਰੂਹ ਨਹD ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ 



ਪੀਰ*, ਫ਼ਕੀਰ*, ਗੁਰੂਆਂ, ਯੋਧੇ-ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਦਸ* ਨਹੰੁਆਂ ਦੀ ਿਕਰਤ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੌਰਿਮੰਟ 

ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ* ਿਵਚ ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਅੱਿਤਵਾਦੀ ਿਕ& ਬਣ ਗਏ? ਕੌਮ ਦਾ ਕਸੂਰ? ਿਕ& ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਨੰੂ ਜXਾਇਮ ਪੇAਾ ਕੌਮ ਦਾ ਿ਼ਖਤਾਬ ਿਦੱਤਾ ਜਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈ? ਿਹੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਿਵਚ ਵੱਧ ਚੜ. ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਮ ਹੀ ਦੋAੀ ਿਕ& ਹੋ ਗਈ? ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਨਾਲ 

ਲੱਗੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਦੁAਮਣ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੰੂ ਠੱਲ. ਪਾਉਣ ਲਈ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨ.  ਕੇ, ਦੁAਮਣ ਦੇ ਪੈਟਨ ਟCਕ ਉੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਿਧਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੁਣ ਇੱਕ 

ਦਮ ਗੱਦਾਰ ਿਕ& ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਸੁਆਲ* ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਗੁਰਪਾਲ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਅੰਦਰ ਵਦਾਣ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੀਦਾ ਉਹ 

ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋਇਆ, ਕਸੀਸ ਿਜਹੀ ਵੱਟੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

ਹਨ.; ਰਾ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਗਲੀਆਂ ਸੁੰ ਨੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭ*ਅ-ਭ*ਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਰੋਹੀ ਿਵਚ ਕੁੱ ਤੇ ਭQਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਿਠਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਿਬੱਲੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੱਡ*ਰੋੜੀ ਿਵਚ2 

ਿਕਸੇ ਿਗਰਝ ਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਬੇਬੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। 

ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਰ.2 ਦੇ ਸਾਗ ਿਵਚ2 ਆਨੰਦਮਈ ਮਿਹਕ ਉਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਗ ਵਾਲੀ ਬਾਟੀ Lਪਰ ਮੱਖਣ ਵੱਖ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਧਰਕ ਦੇ 

ਆਚਾਰ ਦੀ ਮਿਹਕ ਨੱਕ ਿਵਚ ਜਲੂਣ ਛੇੜ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਬੇਬੇ ਮੈਨੰੂ ਭੁੱ ਖ ਨਹD।" ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਪਾਸਾ ਲੈ ਿਲਆ। 

-"ਿਕ&...? ਡੱੁਬ ਜਾਣੀ ਭੁੱ ਖ ਕਾਹਤ2 ਨੀ? ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲੈ-ਤੰੂ ਤ* ਅੱਜ ਦੱੁਧ ਵੀ ਨਹੀ ਪੀਤਾ ਪੱੁਤ-ਲੈ ਦੇਖ ਮੱਖੀ ਪੈ ਗਈ।" 

-"ਬੇਬੇ ਿਦਲ ਨਹੀ ਕਰਦਾ।" 

-"ਿਦਲ ਕਾਹਤ2 ਨਹੀ ਕਰਦਾ?" 

-"ਬੱਸ ਬੇਬੇ ਤੈਨੰੂ ਆਖਤਾ-ਿਦਲ ਨਹੀ ਕਰਦਾ।" 

-"ਿਕੰਨ* ਦੁਖੀ ਕੀਤੈ ਇਸ ਛੋਰ. ਨ; -ਤੈਨੰੂ ਤ* ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੇ-ਐਮP ਮਾੜੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਿਦਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਿਹ ਜ*ਦੈ ਕੋਹੜ.ਾ।" 

-"ਬੇਬੇ ਇਹੇ ਮਾੜੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਐ?" 

-"ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਐ? ਬਥੇਰ.ਾ ਉਹਦੇ ਿਪਉ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਐ-ਸਹੁਰੇ ਬਥੇਰ.ੇ ਅਮੀਰ ਐ-ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੱੁਛ ਦੱਸ ਐ-ਦੇਖ ਲਈ ਂਕੱਲ. ਨੰੂ ਈ ਨਾ ਛੁਡਾ ਿਲਆਇਆ 

ਤ* ਮੈਨੰੂ ਨੀਵP ਥ* ਬਹਾ ਲਈ।ਂ" 

-"ਬੇਬੇ-ਿਬਗਾਨ;  ਘਰੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਈ ਬਸੰਤਰ ਿਦਸਦੀ ਐ-ਕੇੜਾ ਤ* ਉਦ2 ਚੜ.ਦੈ ਜਦ2 ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਆ ਲੱਗਦੀ ਐ-ਇਹਦੇ ਿਪਉ ਕੋਲੇ ਤ* ਪੈਸਾ ਐ-ਪਰ 

ਿਜਹਨ* ਕਰਮ* ਮਾਿਰਆਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਦੋਵP ਚੀਜ* ਈ ਨਹੀ-ਉਹਨ* ਦੇ ਤ* ਚਾਹੜ.ੀ ਜ*ਦੇ ਐ ਨਾ ਗੱਡੀ?" 

-"..........!" ਮ* ਿਨਰੱੁਤਰ ਸੀ। 

ਗੁਰਪਾਲ ਵੀ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਪੱੁਤ ਬੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ-ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਐ? ਇਹ ਤ* ਹੱਥ* ਦੀ ਮੈਲ ਐ।" 

-"ਪਰ ਬੇਬੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਿਜਹਨ* ਕੋਲੇ ਹੱਥ* ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹD?" 
-"..........!" 

-"ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਪCਦੈ-ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਐ-ਪਰ ਿਦਨ1  ਿਦਨ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਪਈ ਜ*ਦੈ-ਕੁੱ ਤੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਲਹੂ ਲੱਿਗਐ ਕਦ2 ਭਲੀ ਗੁਜਾਰੂ?" 
-"...........!" 

-"ਬੇਬੇ ਇਹ ਤ* ਲਹੂ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕ* ਐ-ਂਿਜੱਧਰ ਮੂੰ ਹ ਪੈ ਿਗਆ-ਸੂਟD ਿਖੱਚਣਗੇ।" 

-"ਫੇਰ ਕਮਿਲਆ ਪੱੁਤਾ ਕੋਈ ਵੱਸ ਐ? ਿਜਹਨ* ਦਾ ਗੋਲੀ ਮੂਹਰੇ ਖੜ.ੈ-ਉਹ ਤ* ਦੇਣਗੇ ਈ-ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ?" 

-"ਚਾਰੇ ਬੇਬੇ ਬਥੇਰ.ੇ-ਪਰ ਕੋਈ ਮਗਰ ਨਹD ਲੱਗਦਾ-।" ਮੁੰ ਡੇ ਨ;  ਘੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਿਵਚ ਿਸਰ ਫੇਿਰਆ। 

ਮ* ਅਜੇ ਵੀ ਥਾਲੀ ਲਈ ਖੜ.ੀ ਸੀ ਿਕ ਬਾਹਰ2 ਬਾਪੂ ਆ ਿਗਆ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਿਸਰਾ ਬਾਪੂ ਦਸ* ਨਹੰੁਆਂ ਦੀ ਿਕਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਸੱਧਾ 

ਸਾਧੂ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਵਕਤ "ਧੰਨ ਕਰਤਾਰ-ਧੰਨ ਕਰਤਾਰ" ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਿ਼ਜੰਦਗੀ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਿਵਗਾੜ 

ਨਹD ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਿਪੰਡ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ-ਬੁੜ.ੀ, ਬੱਚਾ-ਬੱਚੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਿਪੰਡ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ "ਕੱਛ ਵਾਲਾ ਭਾਈ" 

ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾ&ਦੇ ਸਨ। 

-"ਆ ਿਗਐ ਂਬਈ Aੇਰਾ-ਐਨ;  ਿਦਨ ਲਾਅਤੇ?" ਬਾਪੂ ਨ;  ਆਉਣਸਾਰ 'ਗੁਰਲਾਲ' ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ। ਬਾਪੂ ਉਸ ਨੰੂ 'ਗੁਰਲਾਲ' ਜ* 'ਪਾਲੀ' ਆਖਦਾ ਸੀ। 

-"ਬੱਸ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਿਜਆ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਮੰੁਿਡਆਂ 'ਚ-ਉਸੇ ਨੰੂ ਿਨਪਟਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ।" 

-"ਿਨੱਬੜ ਿਗਆ?" 

-"ਿਨੱਬਿੜਆ ਤ* ਖੈਰ ਨਹੀ-ਪਰ ਿਨੱਬੜ ਜਾਊਗਾ-Aਰਾਰਤੀ ਮੁੰ ਡੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀ ਬੱਝਣ ਿਦੰਦੇ।" 

-"Aਰਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੰੁਦੈ? &ਗਲ ਲਾਓ, ਡਹਾਓ ਤੇ ਆਪ ਤਮਾAਾ ਦੇਖੋ।" 

-"ਜੋਧ ਦਾ ਕੀ ਬਿਣਆਂ?" ਬੇਬੇ ਨ;  ਪੱੁਿਛਆ। 



-"ਬਣਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਸਦਰ ਠਾਣੇ ਲੈ ਗਏ-ਹਵਾਲਾਟ 'ਚ ਰੱਿਖਐ-ਅੱਗੇ ਲੇਖਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ।" ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਹਰ ਕੌਰ ਨੰੂ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਮਗਰ ਗਏ ਸੀ-ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਿਪਆ?" 

-"ਹੈ ਕਮਲੀ! ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਐਮ ਐਲੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀ-ਉਹ ਅੱਿਗR ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਰੱਿਜਆ ਬੈਠਾ।" 

-"ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣ-ਫੇਰ?" 

-"ਫੇਰ ਐਮ ਪੀ ਕੋਲੇ ਗਏ-ਉਹਨ;  ਿਚੱਟਾ ਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।" 

-"ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ?" 

-"ਕਿਹਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਹੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀ-ਪੁਲਸ ਅੱਜ ਕੱਲ. ਿਕਸੇ ਦੀ ਨਹੀ ਸੁਣਦੀ-ਗੌਰਿਮੰਟ ਦੇ ਰੱਸੇ ਲਾਹੇ ਹੋਏ ਐ-ਬਈ ਲੁੱ ਟੋ ਮਾਰੋ ਤੇ ਖਾਓ!" 

-"ਹੈਅ ਤੁਸD ਗਰਕ ਜਾR ਸਾਰੇ ਈ-ਤ* ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤ* ਦੱਿਸਆ ਈ ਹੋਊ?" 

-"ਉਹ ਤ* ਇਹ ਕਿਹੰਦੈ-ਬਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਓ ਤ* ਛੁਡਾ ਲਓ-ਤੇ ਨਹੀ ਲੱਕੜ* ਿਤਆਰ ਰੱਖੋ-ਖ਼ਬਰ ਪਹੰੁਚੀ ਖੜ.ੀ ਐ।" 

-"ਹੈਅ ਥੋਨੰੂ ਡੋਬਾ ਪੈ ਜੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ-ਵੋਟ* ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ ਤ* ਗੱਲD ਵਾਰੇ ਨਹੀ ਆਉਣ ਿਦੰਦੇ-ਅਸD ਔਹ ਕਰ ਿਦਆਂਗੇ ਤੇ ਿਪੱਛ2 ਤੰੂ ਕੌਣ ਮੈ ਕੌਣ-ਪੈ ਜੇ ਮੌਤ 

ਇਹਦੇ ਜਣਿਦਆਂ ਨੰੂ।" ਬੇਬੇ ਗੁੱ ਸੇ ਿਵਚ ਤਾਣੀ ਵ*ਗ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। 

-"ਕੋਈ ਹਾਥ ਨਹੀ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਹਰ ਕੁਰੇ-ਇਹਨ* ਨੰੂ ਤ* ਗੁਰੂ ਈ ਸੁਮੱਤ ਬਖ਼Aੇ!" 

-"ਠਾਿਣR ਕਨਸੋਅ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ-ਉਹ ਜਾਣੇ ਮੂੰ ਹ 'ਚ ਹੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੁਡਵਾਉਣ।" 

-"ਠਾਣੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ-।" 

-"ਫੇਰ-?" 

-"ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਵੀ ਿਮੱਠੀ &ਗਲ ਚਟਾ ਕੇ ਮੋੜ ਿਦੱਤੇ-ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀ ਿਦੱਤਾ।" 

-"ਹੇ ਵਾਿਹਗੁਰੂ!" 

-"ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ, ਡੀ ਸੀ, ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੰੂ ਤਾਰ* ਿਦੱਤੀਐ-ਂਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦੈ-ਗੁਰੂ ਸੁੱ ਖ ਰੱਖੇ!" 

-"ਤਾਰ* ਨੰੂ ਕੌਣ ਪੱੁਛਦੈ ਬਾਪੂ-ਸਰਸਰੀ ਨਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੂੜੇ 'ਚ ਵਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਐ-ਕੁੱ ਤੀ ਚੋਰ* ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਐ-ਅੰਦਰ2 ਬਾਹਰ2-ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ 

ਐ।" ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਆਿਖਆ। 

-"ਤੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀ ਖ*ਦਾ।" 

-"ਿਕ& ਨਹੀ ਖ*ਦਾ?" 

-"ਬੱਸ ਪਤਾ ਨਹੀ-ਨਾ ਈ ਅੱਜ ਦੱੁਧ ਪੀਤੈ।" ਬੇਬੇ ਨ;  Aਕਾਇਤ ਲਾਈ। 

-"ਿਕ& ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਅੱਜ ਦੱੁਧ ਨਹੀ ਪੀਤਾ ਸੋਹਿਣਆਂ?" 

-"ਬੱਸ ਬਾਪੂ ਜੀ ਿਦਲ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।" 

-"ਭੱਠੀ 'ਚ ਬਾਲਣ ਨਾ ਹੋਊ ਮਘੂ ਿਕਵP?" 
-".......!" 

-"ਮC ਦੱਸ ਬੈਠੀ ਜੋਧ ਬਾਰੇ ਅੱਜ।" 

-"ਕਾਹਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਸ ਿਸੱਧਰੇ ਨੰੂ? ਤੰੂ ਿਲਆ ਰੋਟੀ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਰਨ* ਪCਦੈ-ਛੱਿਡਆ ਪੱੁਤ ਕੁਛ 

ਨਹੀ ਜ*ਦਾ-ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜ* ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਸQ ਕੇ-'ਕੱਲੇ ਛੋਲੇ ਚੱਬ ਕ-ਦੁAਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜ* ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ&ਦੀਆਂ ਰਹੀਐ-ਂਟੱਕਰ ਲCਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ-

ਤੇ ਤੰੂ ਮਾੜੀ ਿਜਹੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਨ ਿਤਆਗ ਿਗਐ?ਂ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ! ਮਾਰPਗਾ ਮੋਰਚੇ-ਖਾਹ ਟੁੱ ਕ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨ* ਲੈ ਕੇ-ਬੋਲ ਵਾਿਹਗੁਰੂ!" 

ਬਾਪੂ ਦੇ ਆਖਣ 'ਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। 

ਦੱੁਧ ਪੀ ਿਲਆ। 

ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਚੜ.ਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲ* ਹਮੇAਾ ਗੁਰਪਾਲ ਅੰਦਰ ਨਰੋਏ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਡੋਲਣ ਨਹੀ ਿਦੰਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਿਜਵP ਗੁਰਪਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀ, ਕੋਈ ਦਰਵੇA, ਕੋਈ ਫ਼ੱਕਰ, ਕੋਈ ਫ਼ਕੀਰ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਿਜੰਨ* ਆਸਰਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ-ਦਰAਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਧਰਮD ਬਾਪ ਗੁਣ* ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਪ4ੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸੀ। 

ਕੀਰਤਨ ਸੋਿਹਲੇ ਤ2 ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨ;  ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ ਗੂਹੜ.ੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। 

ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤ2 ਬਾਅਦ ਰਣਜੋਧ ਨੰੂ ਸਦਰ ਠਾਣੇ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ। ਪੱਗ ਨਾਲ ਬੰਨ.;  ਹੱਥ ਖੋਹਲ ਕੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾਤ ਿਵਚ ਤਾੜ ਿਦੱਤਾ। 

ਮੋਟੇ ਸਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ2 ਅਜੀਬ ਬਦਬੂ ਮਗਜ਼ ਨੰੂ ਚੜ.ਦੀ ਸੀ। ਉਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਲੀ ਿਸਪਾਹੀ ਸਲਾਖ* ਿਵਚ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸੱੁਟ ਿਗਆ 

ਸੀ। 

ਸਰਦੀ ਅਸਮਾਨ1  ਵਰਨ. ੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

 



ਿਜ& ਿਜ& ਠਾਣੇ ਅੰਦਰ A*ਤੀ ਿਜਹੀ ਵਰਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਤ& ਿਤ& ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਰਣਜੋਧ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਪੀਲਾ ਭੂਕ ਹੰੁਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਅਗਾ: ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਲਈ ਉਹ ਿਦਲ ਕਰੜਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਿਦਨ;  ਪੰਚਾਇਤ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਿਮਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ: ਪਰ ਇਹਨ* ਬੱੁਚੜ* ਦਾ ਕੋਈ 

ਇਤਬਾਰ ਨਹੀ ਸੀ। ਮੰੁਡਾ ਅੱਖ* ਮੀਟ ਰੱਬ ਨੰੂ ਿਧਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹQਸਲਾ ਮੁੱ ਠੀ ਿਵਚ2 ਰਤੇੇ ਵ*ਗ ਿਕਰ ਜ*ਦਾ ਸੀ। 

ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਗਈ ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਠਾਣੇ ਰਣਜੋਧ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਦੋ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਸਰਹਾਣਾ ਉਹਨ* ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਛ ਿਵਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਮੁੰ ਡੇ ਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੰੂ Lਕਾ ਹੀ ਮਨ ਨਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਹਵਾਲਾਤ ਕੋਲ ਸੰਤਰੀ 'ਟੱਪ-ਟੱਪ' ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਅੜਬ ਕੱੁਕੜ ਵ*ਗ ਪਿਹਰਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬੱਤੀ 

ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਧਮ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਰ*ਡੀ ਿਵਚ ਕੱਿਸਆ ਉਹ ਤਮਾAੇ ਵਾਲਾ ਿਰੱਛ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 

-"ਿਕ& ਕਾਇਮ ਐ?ਂ" ਸਰਪੰਚ ਨ;  ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਅਜੇ ਤੱਕ ਤ* ਕਾਇਮ ਈ ਆਂ ਜੀ।" 

-"ਤੰੂ ਿਦਲ ਨਾ ਿਸੱਟ-ਕੱਲ. ਨੰੂ ਤੈਨੰੂ ਕੋਈ ਬੰਨ.  ਸੁੱ ਬ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵ*ਗੇ-ਬੱਸ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਢ ਿਕਵP ਨਾ ਿਕਵP-ਹੱਥ ਇਹ ਤੈਨੰੂ ਲਾ&ਦੇ ਨਹੀ-ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਮC 

ਠO ਕ ਕੇ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।" 

-"ਹੱਥ ਨਹੀ ਲਾ&ਦੇ" ਸੁਣ ਕੇ ਰਣਜੋਧ ਦਾ ਿਦਲ ਕੁਝ ਿਟਿਕਆ। 

ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨ;  ਰੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਭੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਫੜਾ ਿਦੱਤੀ। ਜੀਅ ਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਣਜੋਧ ਨ;  ਿਤੰਨ ਰੋਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ 

ਿਗਲਾਸ ਦੱੁਧ ਦਾ ਵੀ ਪੀ ਿਲਆ। ਕੰਬਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। 

-"ਦੋਨO  ਕੰਬਲ ਜੋੜ ਕੇ Lਤੇ ਲੈ ਲਈ-ਂਠਾਰੀ ਬਹੁਤ ਐ ਜੋਧ!" ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨ;  ਿਕਹਾ। ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਪੱੁਤ ਦਾ ਿ਼ਫਕਰ ਉਸ ਨੰੂ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ 

ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੱਬੇ ਘੁੱ ਟੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਉਹ ਹਵਾਲਾਤ 

ਵੱਲ ਿਪੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਭ*ਡੇ ਸਮੇਟ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ* ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 

-"ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਿਹਬ-ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਚੋ-ਉਪਰ2 ਕੱਕਰ ਿਡੱਗਣ ਿਡਹੈ।" ਬੂਟ* ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਲਤਾੜਦਾ ਸੰਤਰੀ ਹਵਾਲਾਤ ਕੋਲ ਆ 

ਿਗਆ। ਬਾਘੜ ਿਬੱਲੇ ਿਜੱਡਾ ਮੂੰ ਹ ਖੋਹਲ ਕੇ ਉਸ ਨ;  ਡ*ਗ ਿਜੱਡੀ ਉਬਾਸੀ ਲਈ ਸੀ। ਭੱਠ;  ਦੀ ਿਚਮਨੀ ਵ*ਗ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 'ਚ2 ਭਾਫ਼ ਿਨਕਲ ਕੇ ਵਰੋਲਾ ਿਜਹਾ 

ਬਣ ਗਈ। 

-"ਿਕੰਨ;  ਕੁ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲPਗਾ?" 

-"ਅਧੀਏ ਿਬਨ* ਿਬਲਕੁਲ ਈ ਨਹD ਸਰਨ*-ਮਹਾਰਾਜ ਥੋਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ-AਾਬਾA!" 

-"ਪਰ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਤੰਗ ਨਾ ਕਿਰਓ!" ਸਰਪੰਚ ਨ;  ਪੰਜਾਹ* ਦਾ ਨO ਟ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧਾ&ਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। 

-"ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰ-ਫੁੱ ਲ ਦੀ ਨਹੀ ਲਾ&ਦੇ-ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਿਰਹਾ।" ਉਸ ਨ;  &ਗਲ* ਦਾ ਮੋਚਨ* ਬਣਾ ਕੇ ਨO ਟ ਫੜ ਲਏ। 

ਸਰਪੰਚ ਨੰੂ ਸੰਤਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਿਗਆ। 

-"ਿਕਹੜਾ ਿਪੰਡ ਐ ਸੰਤਰੀ ਜੀ?" 

-"ਮੇਰਾ ਿਪੰਡ ਜੀ ਲੋਪੋ ਐ..।" 

-"ਬੱਧਨੀ ਕਲ* ਕੋਲੇ..?" 

-"ਹ*-ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰ..।" 

-"ਸੰਤਰੀ ਜੀ-ਇਸ ਮੁੰ ਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ-ਬਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?" ਸਰਪੰਚ ਨ;  ਇੱਕ ਸੌ ਦਾ ਨO ਟ ਸੰਤਰੀ ਵੱਲ ਕਰਿਦਆਂ ਪੱੁਿਛਆ। ਿਜਹੜਾ ਿਫਰ ਸੰਤਰੀ ਨ;  

&ਗਲ* ਦਾ ਿਚਮਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੜ ਿਲਆ। 

-"ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰ-ਪੂਰੀ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ* ਹੈ ਨਹੀ-ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਖਾੜਕੂ ਜ* ਲੁਟੇਰੇ ਦੀ Aਨਾਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਪੁਆਉਣਗੇ।" 

-"ਕਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੂਹ 'ਚ2 ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਿਸੱਟਣਗੇ?" 

-"ਤੁਸD ਆਪ ਈ ਿਸਆਣੇ ਹੋ-ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰ।" ਠੰਡ ਤ2 ਡਰਦੇ ਸੰਤਰੀ ਨ;  ਮਫ਼ਲਰ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ ਢਕ ਿਲਆ। ਮਫ਼ਲਰ ਉਪਰ2 ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਅੱਖ* 'ਗਟਰ-

ਗਟਰ' ਝਾਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

-"ਕੋਈ ਉਪਾ ਸੰਤਰੀ ਜੀ?" 

-"ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹੰਦੀ ਐ-ਪਾਪ* ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ-ਮੋਇਆਂ ਸਾਥ ਨ ਜਾਈ-ਕਲਯੁੱ ਗ ਿਵਚ ਤ* ਪੈਸਾ ਈ ਪ4ਧਾਨ ਅਂ◌ੈ-ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਬੰਦਾ 

ਛੁਡਾਓ-ਸਰਦਾਰ ਮੂੰ ਹ ਦਾ ਿਮੱਠN  ਪਰ ਿਦਲ2 ਅੱਤ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਐ-ਂਚਾਹੇ ਥੋਨੰੂ ਉਹ ਿਕੰਨੀਆਂ ਿਮੱਠੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ-ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਮ* ਨਹੀ ਛੱਡਦਾ-ਇਹ ਮੈਥ2 

ਿਲਖਵਾ ਲਵੋ!" 

ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਮੁੜ.ਕਾ ਆ ਿਗਆ। 

-"ਸੰਤਰੀ ਜੀ-ਿਕੰਿਨਆਂ ਕੁ ਨਾਲ ਿਵਰ?ੂ" 

-"ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰ ਇਹ ਨਹੀ ਆਖ ਸਕਦੇ।" 

-"ਤ* ਵੀ-ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ?" 



-"ਦੇਖੋ ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰ-ਵੱਡਾ ਖਾੜਕੂ ਪੰਜ ਲੱਖ-ਛੋਟਾ ਖਾੜਕੂ ਦੋ ਲੱਖ-ਲੁਟੇਰਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦੈ-ਆਪ* ਤ* ਿਸੱਧੇ ਸਾਧੂ 

ਬੰਦੇ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਆਲੇ ਈ ਐ-ਂਮੇਰਾ ਨ* ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ ਲਇਓ-ਹੋਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੀਰ ਮੇਰਾ ਜੁੱ ਲੀ ਿਬਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਵਾ ਿਦਓ।" 

-"ਤੁਸD ਿਬਲਕੁਲ ਬੇਧੜਕ ਰਹੋ-ਪਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਿਫਰ ਕਰੀਏ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ?" ਸਰਪੰਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਔਕੜ ਪਰਬਤ ਵ*ਗ ਖੜ.ੀ ਸੀ। 

-"ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਹੌਲਦਾਰ ਤੇ ਿਸਪਾਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਨਾਲ ਿਸੱਧੀ ਗੱਲ ਐ-ਉਨ. * ਨਾਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਲਓ-ਬੰਦਾ ਛੱੁਟ ਜਾਊ।" 

-"ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਸੰਤਰੀ ਜੀ!" 

-"ਤਾਿਬਆਦਾਰ ਆਂ-ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰ।" 

-"ਸਾਡੇ ਮੁੰ ਡੇ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ!" 

-"ਬੇਿਚੰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ!" 

ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ। 

ਸੰਤਰੀ ਅੰਦਰ2 ਹੋਰ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਆਇਆ। 

-"ਕੀ ਨ* ਐ ਰੱਬ ਿਦਆ ਬੰਿਦਆ?" 

-"ਜੀ ਰਣਜੋਧ ਿਸੰਘ ਐ।" 

-"ਲੈ ਰਣਜੋਧ ਿਸਆਂ-ਆਹ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੇਠ ਿਵਛਾ ਲੈ ਤੇ ਕੰਬਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨ* ਲੈ-ਪੈ ਜਾਹ-ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਿਡਊਟੀ ਐ-ਇੱਥੇ ਿਚੜੀ ਨਹੀ 

ਫੜਕਦੀ।" 

-"ਅੱਛਾ ਜੀ।" ਰਣਜੋਧ ਨੰੂ ਜਾਿਪਆ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਨਹੀ। ਇੰਨ. * ਿਵਚ ਸਤਜੁਗੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਐ। ਉਸ ਨ;  ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹੇਠ ਿਵਛਾ 

ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈ ਿਗਆ। ਨDਦ ਉਸ ਤ2 ਕੋਹ* ਦੂਰ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਸੋਚ, ਿਕਸੇ ਡਰ ਨ;  ਉਸ ਅੰਦਰ ਖੱਲ.ੜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ 

ਨਾਲ ਇਹੇ? ਕੁੱ ਟਣਗੇ ਜ* ਕੇਸ ਪਾਉਣਗ?ੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੋਵD ਪਾਸD ਿਬਪਤਾ ਈ ਿਬਪਤਾ ਹੈ! ਉਹ ਠੰਢੀ ਫ਼ਰA 'ਤੇ ਿਪਆ ਪਲਸੇਟੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। 

ਅਸਮਾਨ1  ਧੰੁਦ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਜਹਾਨ ਸੁੱ ਤਾ ਿਪਆ ਸੀ। 

ਸੰਤਰੀ 'ਟੱਪ-ਟੱਪ' ਕਰਦਾ ਹਵਾਲਾਤ ਤੱਕ ਆ&ਦਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪਲ* ਲਈ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜ*ਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨDਦ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਤਾ 

ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਜਦ2 ਸੰਤਰੀ ਿਫਰ ਹਵਾਲਾਤ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤ* ਰਣਜੋਧ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

-"ਿਕ& ਰਣਜੋਧ ਿਸਆਂ-ਨDਦ ਨਹੀ ਆ&ਦੀ?" 

-"ਨDਦ ਿਕੱਥੇ ਜੀ?" 

-"ਪਾਅਲ਼ਾ ਤ* ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ?" 

-"ਨਹੀ ਪਾਅਲ਼ਾ ਤ* ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ।" 

-"ਹੋਰ-ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਤ* ਨਹੀ ਪੀਣਾ?" 

-"ਨਹੀ ਜੀ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ।" 

-"ਘੰਟਾ ਕੁ ਅੜਕ ਮC ਚਾਹ ਧਰਦC।" 

-"ਸੰਤਰੀ ਜੀ-ਿਕੰਨ;  ਕੁ ਿਦਨ ਮੈਨੰੂ ਐਥੇ ਹੋਰ ਰੱਖਣਗੇ-ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਛ?" 

-"ਿਮੱਤਰਾ ਇਹ ਤ* ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਈ ਜਾਨਣ।" 

-"ਸੰਤਰੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤ* ਕੋਈ ਦੋA ਈ ਨਹੀ।" 

-"ਹੈ ਕਮਲਾ! ਦੋAੀ ਿਨਰਦੋA ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱੁਛਦੈ?" 

-"ਥੋਨੰੂ ਮੇਰੀ ਘਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤ* ਪਤਾ ਈ ਹੋਣੈ?" 

-"ਿਬਲਕੁਲ ਪਤਾ ਐ।" 

-"ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਈ ਕੀ ਐ-ਜਦ2 ਅਗਲੇ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ?" 

-"ਰਣਜੋਧ ਿਸਆਂ-ਖੂਹ 'ਚ ਿਡੱਗੀ ਇੱਟ ਕਦੇ ਸੱੁਕੀ ਿਨਕਲੀ ਐ? ਹੁਣ ਤ* ਿਗੱਦੜ* ਦੇ ਭੱਤੇ ਆ ਿਗਐ-ਂਤੇਰੇ 'ਚ2 ਕਛੁ ਨਾ ਕੁਛ ਤ* ਜਰੂਰ ਕੱਢਣਗੇ।" ਸੰਤਰੀ ਨ;  ਸੌ 

ਹੱਥ ਰੱਸੇ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤ2 ਗੰਢ ਖੋਲ. ਿਦੱਤੀ। ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਹਨ.; ਰੇ ਿਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਧਰਵਾਸ ਨਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। 

ਰਣਜੋਧ ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 

-"ਰੋਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀ ਬਣਨਾ-ਮੁਸੀਬਤ* ਮਰਦ* ਤੇ ਈ ਪCਦੀਐ-ਂਿਦਲ Aੇਰ ਵਰਗਾ ਕਰPਗਾ ਤ* ਹੀ ਇੱਥੇ ਿਦਨ ਕਟੀ ਹੋਊ-ਨਹੀ ਤ* ਿਦਨ* 'ਚ ਈ ਹਾਰਜPਗਾ 

ਿਮੱਤਰਾ-ਕੰਬਲ ਲੈ ਤੇ ਅੱਖ* ਮੀਚ ਕੇ ਪੈ ਜਾਹ-ਆਪੇ ਨDਦ ਆ ਜਾਊ।" 

ਸੰਤਰੀ ਿਫਰ ਪਰ.ੇ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਗਆ। 

ਰਣਜੋਧ ਕੰਬਲ ਘੁੱ ਟ ਕੇ ਪੈ ਿਗਆ। 



ਅਸਲ ਿਵਚ ਰਣਜੋਧ ਰਾਤ ਨੰੂ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਬਜਲੀ ਿਸਰਫ਼ ਰਾਤ ਨੰੂ ਹੀ ਆ&ਦੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਿਕਤਨ;  ਵੀ ਮਾੜੇ ਸਨ। ਪਰ 

ਿਕਸਾਨ* ਨ;  ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲ* ਛੱਡ ਕੇ ਿਕੱਧਰ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਗੌਰਿਮੰਟ ਨ;  ਿਕਹੜਾ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਿਕ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਬਾਹਰ 

ਰਾਤ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਨਾ ਜਾਓ। ਿਕਸਾਨ* ਨ;  ਤ* ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਿਕਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਭੁੱ ਖਾ ਮਰਨ 'ਤੇ ਆਇਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੱੁਛ-ਪੜਤਾਲ ਜ* ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ ਸੀ। ਅੰਨ. ੀ ਨੰੂ ਬੋਲਾ ਘੜੀਸੀ ਿਫਰਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ 

ਸੋਧਿਰਆਂ ਨੰੂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਿਦਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਖ਼ਸਮ* ਨੰੂ। ਮਰਨ ਪਰ.ੇ-ਫ਼ਾਹਾ ਿਨੱਬੜੇ! 

ਰਣਜੋਧ ਜਦ2 ਨੱਕਾ ਮੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤ* ਉਸ ਦੀ ਤਪਾਈ ਹੋਈ ਧੂਣੀ 'ਤੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠ;  ਹੱਥ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿਥਆਰ ਉਹਨ* ਨ;  ਇੱਕ ਪਾਸ,ੇ ਇੱਕ 

ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਓਪਰੇ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰਣਜੋਧ ਦਾ ਅੰਦਰ ਿਹੱਲ ਿਗਆ। ਉਸ ਨ;  ਸੋਿਚਆ-ਜਾਹ ਜ*ਦੀਏ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ? 

ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਚਲ.ੇ  ਕੋਲ ਸੁੰ ਨ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕਹੀ ਸੁੱ ਟ ਕੇ ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਿਦਲ ਨ;  ਹ*ਮੀ ਨਾ ਭਰੀ। ਜੇ 

ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਤ* ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋਚ* ਦੀਆਂ ਉਲਝਣ* ਿਵਚ ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਨਾਲ ਿਘਿਰਆ ਮੰੁਡਾ ਿਦਲ ਕਰੜਾ ਕਰਕੇ ਧੂਣੀ ਕੋਲ ਆ ਿਗਆ। ਧੂਣੀ 

ਲੱਟ-ਲੱਟ ਮੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਆਓ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ-ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ-ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ।" ਜੱਥੇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨ;  ਿਕਹਾ ਤ* ਰਣਜੋਧ ਨ;  ਡਰਿਦਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਿਜਹਾ 'ਫ਼ਤਿਹ' ਦਾ 

Lਤਰ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਖੇਤ ਆਪਣਾ ਈ ਐ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ?" 

-"ਹ* ਜੀ।" 

-"ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਐ।" 

-".......।" ਮੁੰ ਡਾ ਚੁੱ ਪ ਿਰਹਾ। ਉਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਦਨ ਰਾਤ ਵੀ ਅਸD ਹੀ ਮਰਦੇ ਐ।ਂ 

-"ਿਕਹੜਾ ਨਗਰ ਐ?" 

-"ਚਿੜੱਕ-ਤੇ ਆਪਣਾ?" ਰਣਜੋਧ ਨ;  ਿਦਲ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਪੱੁਛ ਹੀ ਿਲਆ। 

-"ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਤ* ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਈ ਆਪਣੇ ਐ-ਂਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ।" ਮੋਢੀ ਗੱਲ 'ਗੋਲ' ਹੀ ਕਰ ਿਗਆ। 

-".......!" ਰਣਜੋਧ ਖ਼ਾਮੋA ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਲ2 ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹੰੁਣ ਲਈ ਹਿਥਆਰ ਚੁੱ ਕੇ ਐ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ-ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖ਼ਾਲਸ ੇ

ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ-ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਿਕਲ.ੇ  ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਿਨAਾਨ ਝੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸD ਬਚਨਬੱਧ ਐ-ਂਐਮੇ ਨਹੀ ਅਸD ਕੱਕਰ ਭਰੀਆਂ ਰਾਤ* 'ਚ ਸੱਪ* ਦੀਆਂ 

ਿਸਰੀਆਂ ਿਮੱਧਦੇ ਿਫਰਦੇ।" 

-".........।" 

-"ਕੀ ਨ* ਐ ਆਪਣਾ?" 

-"ਰਣਜੋਧ ਿਸੰਘ।" 

-"ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਰਣਜੋਧ ਿਸਆਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ-ਿਸੰਘ* ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹਰ ਿਸੰਘ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਐ-ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਸD ਨੰਗੇ ਧੜ ਮੈਦਾਨ; -ਜੰਗ 

ਲੜ ਰਹੇ ਹ*।" 

-"........।" ਰਣਜੋਧ ਠਠੰਬਰ ਿਗਆ। ਿਕਤੇ ਪੈਸੇ ਈ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈਣ? ਘਰੇ ਤ* ਅੱਗੇ ਈ ਭੰਗ ਭੁੱ ਜਦੀ ਐ-ਨਾਲੇ ਇਹ ਤ* ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਲੱਖ* ਤ2 ਘੱਟ ਨਹੀ 

ਪਤੰਦਰ! 

-"ਹੁਕਮ ਕਰੋ?" ਮੁੰ ਡੇ ਨ;  ਿਦਲ ਨੰੂ ਬੰਨ.  ਮਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ "ਫੜ.ੱ ਕ-ਫੜ.ੱ ਕ" ਵੱਜੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੰਨ ਉਸ ਨ;  ਅਗਲੀ ਗੱਲ 

ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹੇ ਵ*ਗ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

-"ਫੌਜ* ਕੱਲ. ਦੀਆਂ ਭੁੱ ਖੀਐ-ਂਲੰਗਰ ਦਾ ਪ4ਬੰਧ ਕਰੋ!" ਹੁਕਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਰਣਜੋਧ ਦਾ ਿਦਲ ਥਾਵP ਆ ਿਗਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਔਤ* ਦੀ ਮਟੀ ਵ*ਗ ਸੁੰ ਨ ਸਨ। 

ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੀਲ-ਹੱੁਜਤ ਨਹੀ ਸੀ। 

-"ਕਰ ਿਦੰਨ;  ਐ ਂਜੀ।" ਰਣਜੋਧ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਕਰ ਿਦੰਨ;  ਐ ਂਨਹੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ-ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਰੋ-ਅਸD ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਥਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣੈ-ਸਮ* ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐ-ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਉ ਤੇ 

ਝੱਟਪੱਟ ਮੁੜ ਆਓ-ਔਰ ਸੁਣੋ! ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਭਾਫ਼ ਨਾ ਿਨਕਲੇ-ਨਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੰੂਨ* ਦਾ ਪਤਾ ਈ ਐ-ਪ4ੀਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੋਧਾ!" ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੀ ਨ;  

ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਮਾਰੀ। 

-"ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਿਨਕਲਦੀ-ਪਰ ਮੈ ਿਕਆਰਾ ਮੋੜ ਆਵ*?" 

-"ਮੋੜ ਆਉ!" 

ਰਣਜੋਧ ਨ;  ਚਾਰ ਿਕਆਿਰਆਂ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਖੱੁਲ.ਾ ਛੱਡ ਿਦਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਗਆ। ਜਦ2 ਰਣਜੋਧ ਨ;  ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਰ 

ਕੀਤੀ ਤ* ਘਰ ਿਵਚ ਇੱਕ ਦਮ ਭੂਚਾਲ ਆ ਿਗਆ। ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਮੰੂਹ ਠਾਕੇ ਗਏ। ਅਚਾਨਕ ਪਈ ਧਾੜ 'ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ2 ਡਰੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਸਨ। ਪਰ ਗੱਲ 

ਰਣਜੋਧ ਦੇ ਬਾਪੂ ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨ;  ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਲੈ ਲਈ। 



-"ਤੀਮੀਆਂ ਆਲੀ ਮੂੜ. ਮੱਤ ਨਾ ਵਰਤੋ-ਰੋਟੀ ਲਾਹੋ ਤੇ ਫੜਾਓ ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਹੱਥ-ਜਲਦੀ ਕਰੋ-ਕੁੜੀ ਯਹਾਵੇ ਦੇ ਿਕਤੇ ਖੇਤ2 ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਮੋੜਾ ਨਾ ਪਾ ਲੈਣ-ਇਹਨ* 

ਪਰੇਤ* ਤ2 ਤ* ਰੱਬ ਦੂਰ ਈ ਰੱਖੇ-ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਦ2 ਫ਼ੈਰ ਖੋਲ. ਦੇਣ।" 

-"ਵੇ ਖਸਮ* ਨੰੂ ਖਾਿਣਆਂ ਿਕਤੇ ਿਗੱਝੇ ਿਗਝਾਏ ਿਨੱਤ ਨਾ ਆ ਮਿਰਆ ਕਰਨ?" ਰਣਜੋਧ ਦੀ ਮ* ਨ;  ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਸਹੇ ਨਾਲ2 ਿ਼ਜਆਦਾ ਪਹੇ ਦਾ ਡਰ 

ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਗੱਲੇ ਗੋਹੇ ਵ*ਗ ਉਹ ਅੰਦਰ2 ਧੁਖ਼ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਤੰੂ ਡQਡੀ ਿਪੱਟ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣੈ-ਕੁੱ ਤੀਏ ਰੰਨ; ? ਪਿਹਲ* ਆਬਦਾ ਮੂੰ ਹ ਬੰਦ ਕਰ-ਿਕਵP ਚਬੜ ਚਬੜ ਮਾਰੀ ਜ*ਦੀ ਐ ਜਾਬ.* ਨੰੂ-ਹਰਾਮ ਦੀ!" 

-".......।" 

-"ਰੋਟੀ ਖੁਆ ਕੇ ਫਾਹਾ ਵੱਢੋ-ਨਹੀ ਸਾਲੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਫੂਕ ਕੇ ਪਰ.* ਹੋਣਗੇ-।" ਬਲੀ ਿਸੰਘ 'ਉਹਨ*' ਦਾ ਗੁੱ ਸਾ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਕੱਢ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਈ 

ਿਬੱਜ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਰੋਧ ਨਹੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। 

-"ਜੇ ਪੁਲਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ-ਫੇਰ ਕੀ ਕਰPਗਾ-ਜਣਿਦਆਂ ਨੰੂ ਰੋਿਣਆਂ?" ਬੇਬੇ ਨ;  ਅਗਲਾ ਿ਼ਫਕਰ ਦੱਿਸਆ। 

-"ਤੇਰੀ ਗੱੁਤ ਿਪੱਛੇ ਮੱਤ ਐ-।" ਰਣਜੋਧ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨ;  ਉਸ ਦੀ ਮ* ਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਮੁੱ ਕੀ ਦੇ ਮਾਰੀ। 

-"ਮੁਰਦਾ ਬੋਲੂ ਖੱਫਣ ਪਾੜੂ-ਜੇ ਤੰੂ ਇ& ਈ ਕੁੱ ਤੇ ਮ*ਗੂੰ  ਭQਕੀ ਗਈ-ਤੇਰੀ ਮ* ਪੁਲਸ ਨੰੂ ਤ* ਆਪੇ ਈ ਪਤਾ ਲੱਗੂ-ਤੰੂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਉਹਦੇ-ਉਹ 

ਕੰਜਰ ਖੇਤ2 ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ-ਜੇ ਿਚੜ ਕੇ ਿਜਦ 'ਚ ਆ ਗਏ-ਿਨੱਤ ਲੰਗਰ ਭਾਿਲਆ ਕਰਨਗੇ-ਖੇਤ ਈ ਪਾ ਲਈ ਂਰਸੋਈ ਫੇਰ-ਚਲੋ ਕੁੜ.ੇ ਕੁੜੀਓ ਕੀ ਿਬਟਰ ਿਬਟਰ 

ਝਾਕੀ ਜਾਨੀਐ?ਂ ਲਾਹੋ ਰੋਟੀ...!" ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨ;  ਤਾੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚQਕੇ ਵਾੜ ਿਦੱਤੀਆਂ। 

ਪਲ* 'ਚ ਰੋਟੀ ਿਤਆਰ ਹੋ ਗਈ। 

ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬੰਨ.  ਕੇ ਬੇਬੇ ਨ;  ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਪੱੁਤ ਨੰੂ ਬਾਪੂ ਨ;  ਰੋਕ ਿਲਆ। ਉਹ ਮੁੰ ਡੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ.* ਤੱਕ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਵP 

ਪੱੁਤ 'ਜੰਗ' ਨੰੂ ਚੱਿਲਆ ਸੀ! 

-"ਉਹਨ* ਨੰੂ ਪੱੁਤ ਲੰਗਰ ਝੁਲਸਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਕਰ-ਘਬਰਾਉਣਾ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ-ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਐ ਂAੇਰਾ-ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਗਏ-

ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ. ਕੁੱ ਤੇ ਿਜੰਨੀ ਕਦਰ ਨਹੀ-ਕਾਲੇ ਿਦਨ* 'ਚ ਪੱੁਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀ ਿਕਸੇ ਦੀ ਹ*ਮੀ ਭਰਦਾ-ਜਦ2 ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣ-ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ 

ਜਾਈ-ਂਖਸਮ* ਨੰੂ ਖਾਵੇ ਪਾਣੀ-ਗੱਲ ਬੰਨ.  ਲਈ ਪੱਲੇ?" 

ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਕੇ ਰਣਜੋਧ ਨ;  ਹਾਮੀ ਭਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਤ ਦੇ ਲਈ। ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ "ਵਾਿਹਗੁਰੂ-ਵਾਿਹਗੁਰੂ" ਜਪਦਾ 

ਵਾਿਪਸ ਆ ਿਗਆ। 

-"ਅੱਧੀ ਰਾਤ2 ਤੁਰੇ ਿਫਰਦੇ R, ਸੱੁਖ ਐ?" ਬਨ; ਰੇ ਉਪਰ2 ਗੁਆਂਢੀ ਨ;  ਪੱੁਿਛਆ। ਉਹ ਸ*ਝੀ ਕੰਧ ਉਪਰ2 ਸੱਪ ਵ*ਗ ਿਸਰ ਚੁੱ ਕੀ ਖੜ.ਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ* ਿਵਹੜੇ 

ਿਵਚ ਘੁਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਦਾ ਮੱਥਾ ਜੋਰ ਦੇਣੇ ਠਣਿਕਆ। 

ਪਰ ਉਹ ਸੰਭਲ ਿਗਆ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਅੱਤ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਸੀ। 

-"ਆਹੋ ਕਾਮਰੇਟਾ ਸੁੱ ਖ ਈ ਐ-ਆਪਣੇ ਜੋਧ ਦੇ ਦਰਦ ਹੰੁਦਾ ਸੀ-ਚੂਰਨ ਲੈ ਕੇ ਿਗਐ।" ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨ;  ਪਸੀਨ;  ਨਾਲ ਤਰ-ਬਤਰ ਹੱਥ ਮਲੇ। ਅੰਦਰ2 ਉਹ ਬੁਰੀ 

ਤਰ.* ਨਾਲ ਿਥੜਕ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਮੈ ਤ* ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੋਿਚਆ ਸੀ-।" ਕਾਮਰੇਡ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਕੀ.....?" ਸਾਹ ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਦੇ ਸੰਘ ਿਵਚ ਹੀ ਅੜ ਿਗਆ ਸੀ। ਲੱਤ* ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

-"ਮੈ ਿਕਹਾ ਿਕਤੇ ਮੱਝ ਸੂਅ ਪਈ।" 

ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨ;  ਪੂਰਾ ਸਾਹ ਿਲਆ। 

ਖ਼ੁAਕ ਹੋਏ ਪ4ਾਣ* ਿਵਚ ਜਾਨ ਮੁੜ ਆਈ। 

-"ਨਹੀ ਮੱਝ ਕਾਹਨੰੂ ਸੂਈ ਐ।" 

-"ਦਰਦ* ਨੰੂ ਵੀ ਬਲੀ ਿਸਆਂ ਕੀ ਦੋA ਐ? ਸਪਰੇਆਂ ਖਾਦ* ਿਨਰੀਆਂ ਜਿਹਰ ਐ-ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀ-ਜੇ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀ ਕਰਦੇ-ਖਾਦ* ਨਹੀ ਪਾ&ਦੇ-ਫਸਲ 

ਨਹੀ ਹੁੰ ਦੀ-ਦਾਣੇ ਨਹੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਘਰੇ ਆ&ਦੇ।" ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਕੰਧ2 ਥੱਲੇ ਲਿਹ ਿਗਆ। 

ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਕੁੜ.ਦਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। 

-"ਜਦ2 ਿਭੰਡਰ* ਆਲ਼ਾ ਿਜ&ਦਾ ਸੀ-ਉਦ2 ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਿਕਹੜੀ ਕੂਟD ਚੜ. ਗਏ ਸੀ-ਬਾਹਵਾ 'ਰਾਮਦਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ-ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਚੋਦ ਫੇਰ ਗੰਡੋਇਆਂ ਮ*ਗੂੰ  

ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਆਏ।" 

-"ਚੱਲ ਨਾ ਿਬਲੂੰ -ਿਬਲੂੰ  ਕਰ-ਪੈ ਜਾਹ ਹੁਣ।" 

-"ਪੈ ਤ* ਜਾਨN -ਿਕਹੜਾ ਨDਦ ਆਉਣੀ ਐ।ਂ" 

-"ਰੱਬ ਦਾ ਨ* ਲੈ।" 

-"ਬਥੇਰਾ ਲਈਦੈ-ਪਤਾ ਨਹੀ ਰੱਬ ਵੀ ਿਕਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਚੜ. ਿਗਆ?" 



-"ਭੀੜ* ਭਗਤ* ਤੇ ਈ ਪCਦੀਐ।ਂ" 

-"ਿਨੱਤ ਬੇਗੁਨ*ਹ ਮਰੀ ਜ*ਦੇ ਐ।" 

-"ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਿਨਆਰੇ ਐ-।" 

-"ਕੀਤੀ....!" 

-"ਹ* ਬੇਬੇ....?" 

-"ਤੰੂ ਆਬਦੀ ਭਾਬੀ ਕੋਲੇ ਪੈ ਜਾਹ ਪੱੁਤ!" 

-"ਅਸD ਪੈ ਗਈਆਂ ਬੇਬੇ।" 

ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਤਰ ਆਇਆ। 

-"AਾਬਾAੇ ਪੱੁਤ!" 

ਨਣਾਨ ਭਰਜਾਈ ਨੰੂ ਵੀ ਅੱਚਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

-"ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਤ* ਿਦਲ ਘਟੀ ਜ*ਦੈ।" 

-"ਤੋੜ ਤ* ਭਾਬੀ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਐ।" 

-"ਪਤਾ ਨਹੀ ਕੀ ਹੋਊ?" 

-"ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਊ-ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਊ।" 

-"ਹੇ ਡਾਿਢਆ ਰੱਬਾ ਸੁੱ ਖ A*ਤੀ ਈ ਰੱਖD।" ਭਾਬੀ ਨ;  ਗਜ਼ ਭਰ ਲੰਮਾ ਹਾਉਕਾ ਿਲਆ। ਜੋ ਕੀਤੀ ਦੇ ਿਦਲ2 ਆਰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਿਗਆ। ਉਸ ਨ;  ਸੱਜ-ਿਵਆਹੀ ਭਾਬੀ 

ਨੰੂ ਜੱਫੀ ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਧਾਹ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਭਾਬੀ ਦੇ ਦੱੁਖ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖ* ਿਕਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵ*ਗ ਚੋਅ 

ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਈ ਕੀਤੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ* 'ਤੇ "ਤਿਰੱਪ-ਤਿਰੱਪ" ਿਡੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਭਾਬੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਿਵਚ2 ਝੱਖੜ ਵ*ਗ 

ਹਾਉਕਾ ਉਠਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਛ*ਗ ਜ*ਦਾ ਸੀ। 

ਬੇਬੇ-ਬਾਪੂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱੁਖ ਫਰੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਰਾਤ ਦਾ ਡੇੜ. ਵੱਜ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦ2 ਰਣਜੋਧ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨ. * ਕੋਲ ਪੱੁਿਜਆ। ਧੂਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਾ-ਲਟ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ। Aਾਇਦ ਿਸੰਘ* ਨ;  ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਉਪਰ 

ਸੁੱ ਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

ਜਦ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪੋਣ* ਖੋਲ. ਕੇ ਰਣਜੋਧ ਨ;  ਉਹਨ* ਅੱਗੇ ਕਿਰਆ ਤ* ਉਹ ਹਾਬਿੜਆਂ ਵ*ਗ ਰੋਟੀ ਨੰੂ ਪੈ ਗਏ। ਰਣਜੋਧ ਦੇ ਮਨ ਨ;  ਕੁਝ ਸੰਤੁAਟੀ, 

ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਭੁੱ ਿਖਆਂ ਨੰੂ ਖੁਆਉਣਾ ਤ* ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਲੁਟੇਰੇ। ਹਨ ਤ* ਅਕਸਰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਨੱੁਖ 

ਹੀ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਹਨ* ਦੀਆਂ ਭੁੱ ਖੀਆਂ ਆਂਦਰ* ਤ* ਅਸੀਸ* ਜਰੂਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਚੰਗਾ-ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਆਪੇ 

ਭੁਗਤਣਗੇ-ਆਪ* ਨੰੂ ਕੀ? "ਫ਼ਰੀਦਾ ਤੇਰੀ ਝQਪੜੀ ਗਲ ਕਟੀਅਨ ਕੇ ਪਾਸ।। ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਭਰਨਗੇ ਤੰੂ ਿਕ& ਭਇਓ ਉਦਾਸ।।" ਮੈ ਤ* ਰੋਟੀ ਿਲਆ ਕੇ ਪੰੁਨ ਦਾ 

ਕੰਮ ਹੀ ਖੱਿਟਆ ਹੈ-ਰੱਬ ਉਪਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। 

ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨ* ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰੇ। 

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਚਲ.ੇ  ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋ, ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 

-"ਹੁਣ ਤ* ਇੱਕ ਇੱਕ ਿਗਲਾਸ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ-ਤ* ਬੱਸ ਿਚੱਠ;  ਈ ਤਰ ਜਾਣ।" ਇੱਕ ਨ;  ਪਰਨ;  ਨਾਲ ਮੰੂਹ ਪੰੂਝਿਦਆਂ ਆਿਖਆ। ਮੋਢੀ "ਮੈਦਾਨ ਮਾਰਨ" ਤੁਰ 

ਿਗਆ। 

-"ਿਕ&, ਏਥੇ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਸੂਈ ਐ?" ਨਾਲ ਦੇ ਨ;  ਟ*ਚ ਕੀਤੀ। 

-"ਤੇਰੀ ਸੂਈ ਹੋਣੀ ਐ?" 

-"ਦੱੁਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਐ-ਮੈ ਚਾਹ ਧਰ ਿਦੰਨN -ਤੁਸD ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰੋ-।" ਰਣਜੋਧ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-" ਉਏ ਬੱਲੇ ਰਣਜੋਧ ਿਸੰਘ Aੇਰਾ! ਸੇਰ ਖੂਨ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ-ਧਰ ਚਾਹ ਮੱਲ ਬਣਕੇ-ਿਜੱਦP ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣ ਿਗਆ ਤੈਨੰੂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਜਰੂਰ 

ਦੇਵ*ਗੇ।" 

-"ਸਾਿਲਆ ਚੂਹਿੜ.ਆ-ਜਦੋ ਨੰੂ ਖਾਿਲਸਤਾਨ ਬਣਨN -ਉਦ2 ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਹੱਡ ਗੰਗਾ ਪਏ ਹੋਣਗੇ।" ਸਾਥੀ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"Aਹਾਦਤ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਿਕਸਮਤ ਆਲੇ ਨੰੂ ਨਸੀਬ ਹੰੁਦੀ ਐ-Aਹੀਦ ਿਸੱਧਾ ਸੁਰਗ* ਨੰੂ ਜ*ਦੈ-।" 

-"ਸੁਰਗ* 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਤੈਨੰੂ ਰੱਬ ਨ;  ਆਬਦਾ ਸੁਰਗ ਪਲੀਤ ਕਰਨN ? ਨਾਸ* 'ਚ ਦੇ ਲਊ &ਗਲ-ਝੜ.ੰ ਮ!" 

-"ਐਥੇ ਤ* ਸਾਲੀ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਮ* 'ਚ-ਰੱਬ ਦੇ ਸੁਰਗ 'ਚ ਤ* ਮੈ ਦੇਬਤੀਆਂ ਤ2 ਲੱਤ* ਘੁਟਾਇਆ ਕਰੰੂ-ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਰਆ ਕਰੰੂ ਚੋਲ. ਮੋਲ.।" 

-"ਸਾਲੇ ਚੂਹੜ.ੇ ਨੰੂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲ* ਿਕਮP ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ-ਮਿਰਆਂ ਮ*ਗੰੂ ਬੈਠਾ ਸੀ।" 

-"ਉਥੇ ਤ* ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਚੂਹਿੜ.ਆਂ ਦਾ ਸੁਰਗ ਵੀ ਅੱਡ ਈ ਹੋਊ।" 

-"ਐਮੇ ਨਾ ਚੂਹੜ.ਾ-ਚੂਹੜ.ਾ ਆਖੀ ਜਾਓ-ਮੈ ਕਲਗੀਆਂ ਆਲੇ ਪਾਤAਾਹ ਦਾ ਰੰਘਰੇਟਾ ਿਸੰਘ ਐ-ਂਦਸਮੇ ਿਪਤਾ ਮੈਨੰੂ ਥੋਡਾ ਸਰਪCਚ ਬਣਾਉਣਗੇ।" 

-"ਮੂੰ ਹ ਵੀ ਿਫਰ ਸਾਥ2 ਈ ਭੰਨਾਇਆ ਕਰPਗਾ।" 



-"ਮੈ ਸੁਰਗ 'ਚ ਪਹੰੁਚਣ ਸਾਰ ਥੋਡੀਆਂ ਅਗਾ: ਜਮਾਨਤ* ਕਰਵਾ ਦੇਣੀਐ-ਂਜਾਣ ਸਾਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਐ।ਂ" 

-"ਕੁਛ ਕਰD-ਤੇਰੀਆਂ ਿਵੰਗੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਲੱਤ* ਅਸD ਦੋ ਥ* ਕਰਨੀਆਂ ਈ ਕਰਨੀਐ-ਂਤੰੂ ਆਬਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਲਈ-ਂਇੱਕੋ ਟੱਕ ਨਾਲ ਲੱਤ ਗਰਚ ਦੇਣੇ ਪਰ.ੇ-

ਬੱਸ...!" 

-"ਫੇਰ ਿਸੱਧੇ ਈ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਅੰਦਰ।" 

-"ਉਥੇ ਟਾਡਾ ਚੂਹਿੜ.ਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੋਊ-ਜੱਟ* ਤੇ ਨਹੀ।" ਇੱਕ ਨ;  ਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਤ* ਮੁੰ ਡਾ ਵੱਟ ਖਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੜ. ਮੱਚੀਆਂ ਸਨ। 

-"ਉਏ ਨਲਾਇਕੋ ਕੁੱ ਿਤਓ ਜੱਟੋ! ਤੁਸD ਉਦ2 ਿਕੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉਏ, ਜਦ2 ਬਾਜ* ਆਲੇ ਿਪਤਾ ਨ;  ਪੰਜ ਿਪਆਰੇ ਸਾਜੇ ਸੀ? ਕੋਈ Lਿਠਆ ਉਦ2 ਥੋਡੇ 'ਚੋ? ਤੁਸD ਉਸ 

ਵੇਲੇ ਿਕੱਥੇ ਸੀ, ਜਦ2 ਨੌਵP ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਚ*ਦਨੀ ਚQਕ 'ਚ ਿਪਆ ਸੀ..? ਤੁਸD ਉਦ2 ਨਾ ਿਨੱਤਰੇ..? ਉਦ2 ਿਨੱਤਿਰਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਿਸੰਘ 

ਰੰਘਰੇਟਾ-ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੂਰਮ*-ਬਾਘ Aੇਰ ਬਹਾਦਰ-ਸਾਨੰੂ ਗੁਰੂ ਿਕਆਂ ਨ;  ਰੰਘਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਐ-ਤੇ ਤੁਸD ਪਾੜ ਕੇ ਮੁਖਤੀ 

ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਨ ਤੁਰਪੇ ਸੂਰਮP-ਸਾਲੇ ਕੋਹੜ.ੀ ਿਕਸੇ ਥ* ਦੇ।" ਉਹ ਤਾਅ ਖਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਚਾਹ ਆ ਗਈ। 

ਉਸ ਨ;  ਜੋA ਿਵਚ ਚਾਹ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਲਾ ਿਲਆ। ਸੜਦੀ ਚਾਹ ਨ;  ਮੁੰ ਡੇ ਦਾ ਮੂੰ ਹ 'ਲੂਹ' ਿਦੱਤਾ। 

-"ਮਰੋ ਉਏ ਭੈਣ ਦੇਣੇ ਿਦਓ..!" ਉਸ ਨ;  ਚਾਹ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਹੇਠ* ਰੱਖ ਕੇ, ਹੱਥ ਮਲਿਦਆਂ "ਸੀਅ-ਸੀਅ" ਕਰਨੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਿਕੱਡਾ ਹਲਿਕਆ ਿਵਐ-ਹੌਲੀ ਮਰਲਾ।" 

-"ਬਾਹਲੀ ਤੱਤੀ ਐ ਸਾਲੀ-ਮੇਰਾ ਤ* ਮੂੰ ਹ ਜਲ਼ ਿਗਆ-ਹੱਥ ਮੱਚਗੇ।" 

-"ਕੋਈ ਮਗਰ ਿਪਐ?" 

-"ਉਤ2 ਟੈਮ ਦੇਖਲਾ ਕੀ ਹੋਣ ਆਲੈ..? ਮੇਰੇ ਿਰAਤੇਦਾਰ* ਨ;  ਚਾਰ ਵਜੇ ਈ ਨਾਕੇ ਆ ਮੱਲਣੇ ਐ-ਂਤੁਸD ਤ* ਸਾਿਲਓ ਿਕਸੇ ਪੁਲ਼ੀ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਲਵ2ਗੇ-ਮੈ ਤ* ਗੁਰੂ 

ਦਾ ਸੂਰਮ* ਿਸੱਧੀ ਿਹੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀ ਖਾ:।" 

-"ਸੁਰਗ ਵੀ ਤੈਨੰੂ ਈ ਉਡੀਕਦੈ।" 

ਮੋਢੀ 'ਮੈਦਾਨ-ਮਾਰ' ਕੇ ਵਾਿਪਸ ਆ ਿਗਆ। 

ਸਾਰੇ A*ਤ ਹੋ ਗਏ। 

-"ਹ* ਬਈ ਿਸੰਘੋ ਿਤਆਰ ਹੋ...?" 

-"ਬੱਸ ਘੁੱ ਟ ਕੁ ਚਾਹ ਰਿਹੰਦੀ ਐ।" 

-"ਪੀਓ, ਤੇ ਬਣੋ ਮੱਲ।" 

ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਚਾਹ ਨਬੇੜ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਲੈ ਬਈ ਰਣਜੋਧ ਿਸਆਂ-ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ-ਿਜ&ਦੇ ਰਹੇ ਤ* ਤੇਰਾ ਅਿਹਸਾਨ ਮੋੜ*ਗੇ-ਗੁਰੂ ਨੰੂ ਿਪਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤ* ਕੁਛ ਕਿਹ ਨਹੀ ਸਕਦੇ।" ਮੋਢੀ 

ਨ;  ਿਕਹਾ। 

ਰਣਜੋਧ ਨ;  ਸੁੱ ਖ ਦਾ ਸਾਹ ਿਲਆ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਹ ਕੁਛ ਕਿਹ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ&ਦੇ। ਉਸ ਨ;  ਿਗਲਾਸ ਇਕੱਠ;  ਕਰਕੇ ਕੋਠੜੀ ਅੰਦਰ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੇ 

ਅਤੇ ਆਪ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੰੂ ਿਤੱਤਰ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। 

ਿਖੱਤੀਆਂ ਘੁੰ ਮ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਪਿਹਲੇ ਿਸਪਾਹੀ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਹਲਾ ਿਸਪਾਹੀ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਰਣਜੋਧ ਲਈ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਮਸ* ਹੀ ਸੱੁਤਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ 

ਨ;  ਰਣਜੋਧ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਗਲਾਸ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪੀ ਲਈ। 

ਹੁਣ ਿਡਊਟੀ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਸੀ। 

ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਰੱਖ਼ਤ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਖਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਅੱਖ ਿਵਚ ਹਮੇAਾ ਘੂਰ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਿਸੱਧੀ ਗਾਲ. ਿਲਖੀ ਹੋਈ 

ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਖੋਦੀ ਬੋਕ ਦਾਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਭਆਨਕ ਬਣਾ&ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਡੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਮੁੱ ਛ* ਨੰੂ ਉਹ ਚੂਹੇ ਦੀ ਪੂਛ ਵ*ਗ ਿਤੱਖੀਆਂ ਕਰਕੇ 

ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਗਧੀ ਵ*ਗ , ਠਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਟਾਊਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠਾਣੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਕੁਝ ਿਬਦਦਾ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ। 

ਰਣਜੋਧ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਘੁਰਾੜ.ੇ ਿਸਪਾਹੀ ਦੇ ਕੰਨ* ਿਵਚ ਹੱੁਝ* ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਦੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਦੇਸੀ ਦਾਰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ "ਟੱਸ-

ਟੱਸ" ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਚੇਹ ਚੜ.ੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਪCਦੀ ਸੱਟੇ ਉਸ ਨ;  ਸਲਾਖ* ਿਵਚ2 ਦੀ ਰਣਜੋਧ ਦੀ ਵੱਖੀ ਿਵਚ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਬੱਟ ਮਾਿਰਆ। ਬੱਟ ਇਤਨੀ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਮੰੁਡਾ ਫ਼ਰA 'ਤੇ ਹੀ ਚਾਕੂ 

ਵ*ਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਚੀਕ ਿਨਕਲ਼ੀ, "ਹਾਏ ਉਏ ਰੱਬਾ ਮਰ ਿਗਆ!" ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਬੱਟ ਦੀ ਚੀਸ ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 

ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟ* ਬਣ, ਭ*ਬੜ ਤਰ.* ਫ਼ੈਲ ਗਈ। ਉਹ ਵੱਖੀ ਘੁੱ ਟੀ, ਕਮਾਨੀ ਵ*ਗ ਦੂਹਰਾ ਹੋਇਆ ਫ਼ਰA 'ਤੇ ਹੀ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਠਣ ਲਈ ਸਾਹ-ਸਤ 

ਨਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸਾ ਪਰਿਤਆ ਅਤੇ ਨਵP ਿਸਪਾਹੀ ਨੰੂ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਪਿਹਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸA ਕੀਤੀ। ਿਸਪਾਹੀ ਭੂਸਿਰਆ, 

ਸਾਹਣ ਵ*ਗ ਫੂੰ ਕਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਿਭਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਅੱਗ ਵਰ.ਾ ਰਹੀ ਸੀ। 



-"ਹਾਏ ਸੰਤਰੀ ਜੀ-ਮੈ ਤ* ਮਰ ਿਗਆ....!" 

ਰਣਜੋਧ ਦੀਆਂ ਪੱਸਲੀਆਂ 'ਚ2 ਲਾਟ* ਿਨਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

-"ਤੇਰੀ ਮੈ ਭੈਣ ਨੰੂ ਨਵP ਦੱੁਧ ਕਰ ਿਦਆਂ-ਐਥੇ ਿਪਆ ਮੌਜ ਨਾਲ ਘੁਰਾੜ.ੇ ਮਾਰੀ ਜਾਨU -ਸਹੁਰD ਆਇਐ.ਂ..?" ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਬੱਟ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਿਰਆ। 

ਰਣਜੋਧ ਹਲਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਕਰੇ ਵ*ਗ ਿਮਆਂਕ ਕੇ ਿਨੱਸਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਨਰਬਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਤੇਜ਼, ਪਰ ਗੱੁਝੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਨਾ ਤ* ਉਸ ਨੰੂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸਾਹ 

ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖੱਸੀ ਕੀਤੇ ਬਲਦ ਵ*ਗ ਉਹ ਕਸੀਸ ਿਜਹੀ ਵੱਟੀ ਿਪਆ ਸੀ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਨ;  ਸਾਰਾ ਬਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ 

ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਪਰ.ੇ ਹਵਾਲਾਤ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਿਗਆ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਨ;  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਿਕ&ਿਕ ਇੱਥੇ ਿਸਪਾਹੀ ਦੀ 

ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਬੱਟ ਨਹੀ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਫਰ ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਡੋਲ ਿਗਆ - ਇਹਦਾ ਬੱੁਚੜ ਦਾ ਕੀ ਇਤਬਾਰ...? ਜੇ ਹਵਾਲਾਤ ਦਾ ਿਜੰਦਰਾ ਖੋਲ. ਕੇ 

ਕੱੁਟਣ ਡਿਹ ਿਗਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੰੂ...? ਉਸ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਪਿਹਰਾ ਹਟ ਕੇ ਿਕਸੇ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਪਿਹਰਾ ਆ ਿਗਆ ਲੱਿਗਆ ਸੀ। ਠੰਡ 

ਕਾਰਨ ਮੁੰ ਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਦੀਆਂ ਚਸਕ* ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨ;  ਕੰਬਲ ਿਖੱਚ ਕੇ ਵੱਖੀਆਂ 'ਤੇ ਘੁੱ ਟ ਲਏ। ਬੋਰੀਆਂ ਤ2 ਪਰ.ੇ ਉਹ ਸੱਖਣੀ ਠੰਢੀ ਫ਼ਰA 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ 

ਸੀ। ਬੋਰੀਆਂ ਿਖੱਚ ਕੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਿਵਚ ਸੱਿਤਆ ਹੀ ਨਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਮਾਈ ਬਾਪ ਮੈਨੰੂ ਿਕ& ਮਾਰਦੇ R? ਸਹੰੁ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈ ਤ* ਿਬਲਕੁਲ ਈ ਿਨਰਦੋA ਆਂ-ਰਿਹਮ ਕਰੋ-ਧਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾ:ਗਾ।" ਮੰੁਡੇ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹੱਥ ਕੰਬੀ ਜਾ 

ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨ;  ਹQਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੱੁਿਛਆ ਸੀ। 

-"ਤੰੂ ਿਨਰਦੋA ਐ?ਂ" 

-"ਿਬਲਕੁਲ ਹਜੂਰ-ਰੱਬ ਨੰੂ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਐ-ਂਸਵੇਰ ਅੰਿਮ4ਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਐ-ਜਮ* ਈ ਝੂਠ ਨਹੀ ਬੋਲਦਾ।" 

-"ਤੇ ਿਜਹਨ* ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਖੁਆਈ ਐ-ਉਹ ਥੋਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਖਸਮ ਸੀਗੇ?" 

-"ਮਾਈ ਬਾਪ-ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤD ਵੀਹD ਸੌ-ਬੰਦੂਖ* ਅੱਗੇ ਕੀਹਦਾ ਜੋਰ ਚੱਲਦੈ?" 

-"ਜੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਥੋਡੀ ਕੁੜੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੇਵPਗਾ?" 

-"..........।" ਰਣਜੋਧ ਿਨਰੱੁਤਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਅAਲੀਲ ਗੱਲ ਕਾਲਜਾ ਪਾੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਵੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਭੁੱ ਲ ਿਗਆ। 

ਪਹੁ ਫ਼ਟ ਗਈ। 

ਚੜ.ਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲੀ ਹੀ ਲਾਲੀ ਿਬਖ਼ਰ ਗਈ। 

ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਗਾਹੜ.ਾ ਰੱਤਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਠਾਣੇ ਦਾ ਿਚਤੌੜਗੜ. ਦੇ ਿਕਲ.ੇ  ਿਜੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੱੁਲ. ਿਗਆ ਸੀ। ਸੜਕ* 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਹਰਕਤ ਿਵਚ ਆ 

ਿਗਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਕੰਮ* ਕਾਰ* ਨੰੂ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਿਸਪਾਹੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਿਤਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਿਫਰ ਤੁਰ ਿਪਆ ਸੀ। 

ਹਵਾਲਾਤ ਦਾ ਪਿਹਰਾ ਿਦਨ ਚੜ.ਦੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜ*ਦਾ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਹ-

ਸਤ ਿਖੱਚੀ ਬੈਠ;  ਰਣਜੋਧ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਪੂ ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਿਮੱਟੀ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਿਕ& ਕੋਈ ਪੱੁਛ-ਿਗੱਛ ਕੀਤੀ?" ਸਰਪੰਚ ਨ;  ਮੰੁਡੇ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਪੀੜ ਪੜ.ਿਦਆਂ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਪੱੁਛ-ਿਗੱਛ ਤ* ਕੋਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਆਲਾ ਿਸਪਾਹੀ ਐਮੇ ਈ ਸੱੁਤੇ ਪਏ ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰ ਿਗਆ।" ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨ;  ਕਾਲਜੇ ਹੇਠ 

ਦੱਬ ਲਈ। 

-"ਕੋਈ ਨੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬੱਟ* ਦਾ ਕੀ ਐ? ਮC ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਫੇਰ ਆਖ ਿਦੰਨN -ਕੰਨ ਿਖੱਚਦੂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ।" 

-"ਤੰੂ ਚਾਹ ਪੀ-ਕਾਇਮ ਹੋ।" 

ਰਣਜੋਧ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 

ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਿਫਰ ਮੁੰ ਡੇ ਵੱਲ ਿਪੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਉਸ ਤ2 ਝੱਿਲਆ ਨਹੀ ਜ*ਦਾ ਸੀ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਚੁਬਾਿਰR ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਨ;  ਿਚਣ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ. D ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱ ਛ* ਦੇ ਕੁੰ ਢ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪ4ਭਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਢੇ ਦੇ ਸਟਾਰ ਧੱੁਪ 

ਿਵਚ ਚ*ਭੜ* ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਰੇਲ ਵ*ਗ ਪੌੜੀਏ ਂਉਤਿਰਆ ਸੀ। 

-"ਆਓ ਸਰਪੰਚ ਸਾਿਹਬ-ਕੋਈ Aਕਾਇਤ ਤ* ਨਹD?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਥ* ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਸੀ। 

-"ਸਰਦਾਰ ਜੀ-ਸਵੇਰ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਵਾਲੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਿਬਨ* ਗੱਲ2  ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰੇ-ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਿਚੱਬ ਪਾਏ ਪਏ ਐ ਿਵਚਾਰੇ 'ਚ।" 

ਸਰਦਾਰ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਮੁਣAੀ....!" 

-"ਜੀ ਹਜੂਰ....?" 

-"ਤੜਕੇ ਪਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ?" 

-"ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸੀ..!" 

-"ਕੁੜੀ ਚੋਦ ਦੇ ਿਬੱਲੀ ਮੂੰ ਹP ਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਿਕਹੈ ਬਈ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਤੰਗ ਨਾ ਕਿਰਆ ਕਰ-ਪਰ ਐਡਾ ਢੀਠ ਐ-ਪੰਗੇ ਲੈਣੋ ਨਹੀ ਹੱਟਦਾ-ਤੁਸD ਰਾਤ ਦੀ 

ਿਦਓ ਮੁਆਫੀ-ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀ ਕਰਦਾ।" 



-"ਇੱਕ ਗੱਲ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਿਦਓ-ਬਈ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਕੰਨ. * ਕੁ ਿਚਰ ਰੱਖ2ਗੇ?" 

-"ਉਹ ਤ* ਮੈ ਕੱਲ. ਈ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।" 

-"ਸਰਦਾਰ ਮੂੰ ਹ ਛੋਟਾ ਐ-ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਐ।" 

-"ਖੱੁਲ. ਕੇ ਕਰੋ-ਘਬਰਾਓ ਨਾ।" 

-"ਮੈ ਤ* ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ-ਬਈ ਜੇ ਿਕਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਖਿਹੜਾ ਛੱੁਟਦੈ ਤ*-।" ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸਰਪੰਚ ਨ;  ਜਾਣ ਕੇ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ। ਠਾਣੇਦਾਰ 

ਅੰਦਰ ਕੁਤਕੁਤੀ ਉਠੀ। ਅੱਖ* ਿਵਚ ਚਮਕ ਆ ਗਈ। 

-"ਦੇਖੋ...!" ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਿਗਆ। 

-"ਅੱਜ ਸਾਹਬ ਆ ਰਹੇ ਐ।" 

-"ਜੀ....।" 

-"ਕੱਲ. ਮੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋ ਪੇAੀਆਂ ਐ-ਂਤੁਸD ਪਰਸ2 ਆਓ-ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਿਨਪਟ ਲਵ*ਗੇ।" 

-"ਸੱਤ ਬਚਨ ਸਰਕਾਰ।" 

ਉਹ ਰਣਜੋਧ ਨੰੂ ਦੱਸ, ਹੌਲੇ ਫੁੱ ਲ ਹੋ ਕੇ ਠਾਣੇ ਤ2 ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸ. ਪੀ. ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ। ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਿਮਆਂਕਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਪਹੰੁਚੀਆਂ ਸਨ। ਠਾਣੇ ਅੰਦਰ 

ਗਰਦੋਗੋਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠਾਣੇ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਪ4ਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਅੱਖ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀ ਰੜਕਦਾ ਸੀ। ਿਜਵP ਸਾਰੇ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਸਨ। 

ਸਾਿਹਬ ਲਈ ਚਾਹ, ਦੱੁਧ, ਆਂਡੇ, ਆਮਲੇਟ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਿਹਬ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਨੱਕ ਨਹੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  

ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਾਈਲ* ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆ ਧਰੀਆਂ। ਉਸ ਨ;  ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲ* ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਿਨਰਖੇ ਸਨ। 

ਫ਼ਾਈਲ* ਦੇਖ ਕੇ ਐਸ. ਪੀ. ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਅੱਗੇ ਮੁਣAੀ ਨੰੂ ਫੜਾ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਹਰਕਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ 

ਸੀ। 

-"ਹ* ਬਈ ਗੁਰਪ4ੀਤ ਿਸਆਂ-ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਐ..?" ਐਸ. ਪੀ. ਨ;  ਚਾਹ ਦੀ ਘੁੱ ਟ ਭਰ ਕੇ ਪੱੁਿਛਆ। ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਆਇਆ ਲੈਚੀ ਦਾ ਪੱਤ ਚੰਗੀ ਤਰ.* 

ਚੂਸ ਕੇ ਉਸ ਨ;  ਫ਼ਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਹੈ ਸਰ-ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ।" 

-"ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀ-ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਅੱਤਵਾਦੀ Aਰੇਆਮ ਘੁੰ ਮ ਰਹੇ ਹਨ-ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨ* ਨ;  ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਨਹੀ 

ਕੀਤੀ-ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ-ਵਾਰਦਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" 

-"ਜੀ ਸਰਕਾਰ!" 

-"ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਲੋਕ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਪਨ*ਹ* ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ-ਜ਼ਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੋ!" 

-"ਜੀ ਸਰਕਾਰ!" 

-"ਿਕਸੇ ਤਰ.* ਦੀ ਿਢੱਲ ਨਹੀ ਵਰਤਣੀ-ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਅੰਦਰ ਿਦਓ!" 

-"ਜੀ ਸਰਕਾਰ-ਇੱਕ ਪਨ*ਹੀਆ ਫਿੜਆ ਵੀ ਐ ਸਰ...!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਦੱਿਸਆ। 

-"ਉਸ ਦੀ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀ ਿਕ& ਨਹੀ ਪਾਈ...?" 

-"ਸਰ ਅੱਜ ਈ ਫੜ ਕੇ ਿਲਆਏ ਆਂ!" 

-"ਗੁੱ ਡ...! ਉਸ ਤ2 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ-ਅਡCਟੀਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪਨ*ਹੀ ਨੰੂ ਹਮੇAਾ ਹੱਥ ਹੇਠ ਰੱਖੋ!" 

-"ਜੀ ਸਰਕਾਰ!" 

-"ਰਾਤਰੀ ਗAਤ ਹੋਰ ਵਧਾਓ!" 

-"ਜੀ ਸਰਕਾਰ!" 

-"ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰ ਕਰੋ!" 

-"ਜੀ ਸਰਕਾਰ!" 

-"ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੱੁਛ ਿਗੱਛ ਕਰੋ-ਅਗਰ ਨਾ ਲੀਹ ਤੇ ਆਵੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰੋ!" 

-"ਜੀ ਸਰਕਾਰ!" 

-"ਅਗਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀ ਪੇA ਹੰੁਦੇ-ਉਹਨ* ਦੇ ਮ* ਬਾਪ ਿਰAਤੇਦਾਰ ਿਲਆ ਕੇ ਠਾਣੇ ਡੱਕੋ!" 

-"ਜੀ ਸਰਕਾਰ!" 

-"ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਅਤੇ ਅਿਹਮ ਗੱਲ...! ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਪੇA ਕਰਕੇ ਿਰਮ*ਡ ਲੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਦਾਿਚੱਤ ਨਹੀ ਕਰਨੀ-।" 

-"ਜੀ ਸਰਕਾਰ!" 



-"ਮੇਰੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਫੜੋ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਰ ਬੁਲਾਓ...!" 

-"ਜੀ ਸਰਕਾਰ!" 

-"ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀ ਛੱਡਣਾ-ਐਸੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਣੀ ਐ ਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸਲੀ ਿਦਸੇ-ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।" 

-"ਜੀ ਸਰਕਾਰ!" 

-"ਇੱਕ ਸਭ ਤ2 ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ-ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ-ਕੋਈ ਸੀਕਰੇਸੀ ਲੀਕ ਆਊਟ ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।" 

-"ਜੀ ਸਰਕਾਰ!" 

-"ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਮCਬਰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰੇ-ਤੁਰੰਤ ਸਸਪCਡ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਨੰੂ ਇਤਲਾਹ ਿਦਓ!" 

-"ਜੀ ਸਰਕਾਰ!" 

-"ਿਡਊਟੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ-ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਐਡਂ ਕੇਅਰਫੁੱ ਲ...!" 

-"ਜੀ ਸਰਕਾਰ!" 

-"ਵੈੱਲ...! ਿਮਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ-ਆਈ ਿਵA ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈੱਸਟ!" ਐਸ. ਪੀ. ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ* ਦੇਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਉਠ ਕੇ ਖੜ.ਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਦਾ "ਜੀ 

ਸਰਕਾਰ" ਕਿਹੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਸੁੱ ਕ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਐਸ. ਪੀ. ਤੁਰ ਿਗਆ। 

ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਕਾਰ* ਹੂਟਰ ਵਜਾਉਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਗਰਦੋਗੋਰ ਿਫਰ ਉਠ ਖੜੀ ਸੀ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਪੰੂਿਝਆ। 

-"ਬੜਾ ਚਤਰ ਅਫ਼ਸਰ ਐ..।" 

-"ਮਾਰਖੋਰਾ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਐ...।" 

-"ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੰਘੀ ਘੁੱ ਟਣ ਆ&ਦੈ...।" 

ਉਹ ਗੱਲ* ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 

ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ (ਕਡ 5) 

ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੰਜ ਹੀ ਵੱਜੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵਚ2 ਗਰੰਥੀ ਦੀ :ਘ ਲੱਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਦ ਛੇੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਿਵਚ ਲੋਕ ਘੂਕ ਸੁੱ ਤੇ ਹੋਏ 

ਸਨ। 

ਰਣਬੀਰ ਦੀ ਮੁਖ਼ਬਰੀ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਪ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਗੁਰਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਤਣ ਗਏ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਜੀਪ 'ਚ2 ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਿਰਆ। ਿਸਰਫ਼ 

ਟਰੱਕ ਿਵਚ2 ਉਤਰ ਕੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨ;  ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿਲਆ। ਿਫਰ ਜਦ ਉਸ ਨ;  ਟਾਰਚ ਦਾ ਇAਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤ* ਿਸਪਾਹੀ ਆਹਣ ਵ*ਗ ਟਰੱਕ 'ਚ2 

ਉਤਰ ਪਏ। ਗੁਰਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ.* ਘੇਰ ਿਲਆ। 

-"ਗੋਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਨਹੀ ਚਲਾਉਣੀ-ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਹੈ- ਮੰੁਡਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਿਗ4ਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ-ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ* ਬੁੜ.ੇ 

ਨੰੂ ਨਰੜ ਕੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਮਾਿਰਓ-ਬਹੁਤੀ ਹਾਅਤ ਹੂਅਤ ਨਹੀ ਕਰਨੀ-ਬੱਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ-ਿਖਆਲ ਰਹੇ।" ਸਾਰੇ 

ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੰੂ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਕੰਨ ਕੀਤੇ। 

ਿਸਪਾਹੀ ਘਰ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਹੌਲਦਾਰ ਨ;  ਕੰੁਡਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। 

-"ਵੇ ਕੌਣ ਐ.ਂ...?" ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮ* ਹਰ ਕੌਰ ਨ;  Lਤਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

-"ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ.ੋ!" 

-"ਵੇ ਭਾਈ ਹੈ ਕੌਣ ਐਨੀ ਸਵੇਰੇ?" 

-".........।" ਹੌਲਦਾਰ ਨ;  ਚੁੱ ਪ ਵੱਟ ਲਈ। 

ਮ* ਨ;  ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਜਗਾਇਆ। 

ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਭੜ.ੱ ਕ ਕੇ ਉਿਠਆ। 

ਜੱੁਤੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨ;  ਦਰਵਾਜੇ ਦੀ ਝੀਥ ਿਵਚ2 ਬਾਹਰ ਤੱਿਕਆ ਤ* ਬਾਹਰ ਲਾਲ ਪੱਗ* ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਹੜ. ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੈਰ* ਹੇਠ1  ਿਮੱਟੀ 

ਿਨਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਹਨ.; ਰੀ ਵ*ਗ ਪੱੁਠ;  ਪੈਰD ਵਾਿਪਸ ਪਰਿਤਆ। 

-"ਗੁਰਲਾਲ..! ਉਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ...!!" ਬਾਪੂ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਟਾਹਣ ਵ*ਗ ਹਲੂਣੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਹ* ਬਾਪੂ....?" 

-"ਿਜਉਣ ਜੋਕਿਰਆ Aੇਰਾ ਕੰਧ ਟੱਪ ਜਾ-ਦੁAਮਣ ਤ* ਆ ਵੱਜੇ...!" 

ਮੁੰ ਡਾ ਤ4ਭਕ ਕੇ ਉਿਠਆ। 

-"ਕੌਣ ਆ ਵੱਜ?ੇ" 



-"ਜਮਦੂਤ ਪੁਲਸੀਏ..!" 

-"ਕਾਹਦੇ ਲਈ...?" 

-"ਇਹ ਨਹD ਪਤਾ-ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਭਿਰਆ ਹੋਇਐ-ਤੰੂ ਮੇਰਾ ਮੱਲ ਬਣ ਕੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਜਾਹ!" 

-"ਬਾਪੂ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ...?" 

-"ਿ਼ਸਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹD ਪੱੁਛਦੇ ਪੱੁਤ-ਬੱਸ ਪਾਰ ਬੁਲਾ&ਦੇ ਐ-ਤੰੂ ਕੰਧ ਤ2 ਮਾਰ ਛਾਲ-ਚਾਰ ਿਦਨ ਘਰੇ ਨਾ ਵੜD-ਮC ਆਪੇ ਸ*ਭੂੰ ।" 

-"ਬਾਪੂ ਘਰ2 ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤ* ਵਾਧੂ ਦੇ ਦੋAੀ ਬਣਜ*ਗੇ-ਇਹਨ* ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਰ ਉਪਰ ਹੋਊ।" 

-"ਿਜਹੜਾ ਲੜਾਈ ਿਵਚ2 ਪCਦੀਆਂ ਤ2 ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਵੇ-ਸਾਿਰਆਂ ਤ2 ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੰੁਦੈ ਪੱੁਤ-ਭਾਵੀ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਐ-ਤੰੂ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਜਾਹ।" 

-"ਖੋਲ.ਦੇ R ਦਰਵਾਜਾ ਿਕ ਤੋੜੀਏ ਿਫਰ?" ਬਾਹਰ2 ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। 

-"ਪੱੁਤ ਸਾਡੇ ਬੁੜ.ਾਪੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਿਹੰਡ ਨਾ ਕਰ।" ਮ* ਨ;  ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕੰਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਬੇਬੇ ਜਦ2 ਮC ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਈ ਨਹD-ਫੇਰ ਪਰਾਲ. ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਐ?ਂ" 

-"ਪੱੁਤਰਾ! ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨ;  ਆਿਖਆ ਸੀ-ਸਰਮੁ ਧਰਮੁ ਦੋਇ ਛਿਪ ਖਲੋਏ-ਕੂੜੁ ਿਫਰੈ ਪਰਧਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ!" 

-"ਕਲਯੁੱ ਗ ਐ Aੇਰਾ..! ਮC ਪੌੜੀ ਲਾ ਿਦੰਨੀ ਐ-ਂਤੰੂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਿਪੱਛੇ ਰੂੜੀ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ-ਜਲਦੀ ਕਰ-ਇਹਨ* ਦਾ ਕੀ ਐ? ਦਰਵਾਜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਈ ਅੰਦਰ ਆ 

ਵੜਨ-ਬਾਹਰ ਕੀੜੀ 'ਤੇ ਕੜਕ ਚਿੜ.ਆ ਿਪਐ-ਜੋਧ ਦੇਖ ਲੈ ਜਮ* ਈ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀ ਛੱਿਡਆ-ਇਹਨ* ਮੂਹਰੇ Aੇਰਾ ਕੀ ਜੋਰ ਐ?" 

ਮੁੰ ਡੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨ;  ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ। 

ਗੱਲ ਬੇਬੇ ਦੀ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। 

ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਪੌੜੀ ਚੜ. ਕੇ ਕੰਧ ਤ2 ਿਪੱਛੇ ਰੂੜੀ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ। 

ਉਧਰ2 ਬਾਪੂ ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨ;  ਦਰਵਾਜੇ ਦਾ ਕੁੰ ਡਾ ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ। ਹੌਲਦਾਰ ਸਮੇਤ ਿਸਪਾਹੀ ਦCਤ* ਵ*ਗ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਗਏ! 

-"ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਛਾਣ ਮਾਰੋ...!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਿਸਪਾਹੀ ਮੰਿਜਆਂ, ਸੰਦੂਕ* ਹੇਠ ਪੈ-ਪੈ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। 

ਉਧਰ ਜਦ2 ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਕੰਧ ਤ2 ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤ* ਬਾਹਰ ਖੜ.ੇ ਇਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਜੱਫ਼ਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਿਹਆ। ਪਰ ਬਾਘ ਦੀ ਫ਼ਰੁਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  

ਿਸਪਾਹੀ ਦੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਘਣ ਵਰਗਾ ਮੱੁਕਾ ਮਾਿਰਆ। ਿਸਪਾਹੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਅੱਖ* ਅੱਗੇ ਭੰਬੂਤਾਰੇ ਨੱਚੇ। ਉਸ ਨ;  ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਿਫਰ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਫੜਨ ਦੀ 

ਕੋਿ਼ਸA ਕੀਤੀ ਤ* ਇਕ ਮੱੁਕਾ ਹੋਰ ਿਪਆ। ਿਸਪਾਹੀ ਦੀ ਬੂਥ ਗੱਡੀ ਗਈ। ਨੱਕ 'ਚ2 ਖੂਨ ਧਰਾਲD ਵਿਹ ਿਪਆ ਸੀ। ਪਰ ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਹQਸਲਾ ਨਾ ਹਾਿਰਆ। ਉਸ 

ਨ;  ਦੂਰ ਿਡੱਗੀ ਆਪਣੀ ਏ. ਕੇ. ਸੰਤਾਲੀ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤ* ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਸੋਿਚਆ ਇਹ ਸਾਲਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਜਰੂਰ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨ;  ਥਬੂਕਾ ਮਾਰ 

ਕੇ ਇਕ ਠੱੁਡ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖੀ ਿਵਚ ਦੇ ਮਾਿਰਆ। ਿਸਪਾਹੀ ਕੱਟੇ ਬੱਕਰੇ ਵ*ਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਰਾਈਫ਼ਲ ਚੁੱ ਕ ਲਈ। 

-"ਜੇ ਿਹੱਿਲਐ ਂਪੱੁਤ ਤੇਰੀ ਸਿਤਨਾਮ ਬੋਲਜੂ...!" 

ਿਸਪਾਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੌਫ਼ਾਲ ਿਪਆ, ਅੱਡੀਆਂ ਅੱਖ* ਨਾਲ ਗੁਰਪਾਲ ਵੱਲ ਤੱਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ ਅਸਾਲਟ ਉਸ ਵੱਲ ਸੱਪ ਵ*ਗ ਜੀਭ* ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ 

ਬਚਾਓ ਲਈ ਿਬੱਲੀ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਲੀਰ* ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਐ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤੈ...? ਘਰੇੇ 'ਚ ਆਇਆ ਗੋਲੀ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ? ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਗੁਰਪਾਲ ਨੰੂ ਹੱਥ ਦਾ ਇAਾਰਾ ਦੇ 

ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ। 

ਗੁਰਪਾਲ ਿਤੱਤਰ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਬੰਦੂਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। 

ਿ਼ਫਰਨੀ ਦਾ ਮੋੜ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸਰ.2 ਦੇ ਖੇਤ* ਿਵਚ ਿਛਤਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਤਾ ਨਹD ਿਕਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਅੜਬ ਘੋੜੀ ਵ*ਗ ਛੂਟ ਵੱਟੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ 

ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਅਕਸਰ ਪੁਲੀਸ ਨ;  ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾ ਹੀ ਿਦੱਤੀ! ਰੰਡੀਆਂ ਤ* ਰੰਡ ਕੱਟ ਲੈਣ ਪਰ ਮੁAਟੰਡੇ ਨਹੀ ਕੱਟਣ ਿਦੰਦੇ! ਿਜਹੜੇ ਘਾਤਕ, 

ਮਾਰੂ-ਹਿਥਆਰ* ਨੰੂ ਉਹ "ਮੁੱ ਖ-ਧਾਰਾ" ਦੇ ਿ਼ਖਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਮਾਰੂ-ਹਿਥਆਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਸੀ! ਸਮ* ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਿਕੱਥੇ ਦਾ 

ਿਕੱਥੇ ਲੈ ਜ*ਦਾ ਹੈ? ਆਦਮੀ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਿਕ ਵਕਤ ਸੇ ਡਰ ਕਰ ਰਹੇ-ਿਕਆ ਮਾਲੁਮ ਕਬ ਬਦਲੇ ਵਕਤ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ! ਿਪ4ੰ ਸੀਪਲ ਦੇ ਕਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ 

ਿਵਚ ਗੂੰ ਜੇ! ਖੇਤ* ਿਵਚ2 ਦੀ ਭੱਿਜਆ ਜ*ਦਾ ਉਹ ਮੁੜ.ਕੋ-ਮੁੜ.ਕੀ ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਸੀ। 

ਇੱਧਰ ਿਸਪਾਹੀ ਤਲਾAੀ ਲੈ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। 

ਗੁਰਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖੋਜ-ਖੁਰਾ ਨਹੀ ਲੱਿਭਆ ਸੀ। 

-"ਸਰਦਾਰ ਅੰਦਰ ਤ* ਉਹ ਹੈ ਨਹD।" ਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬੰਦੂਕ* ਉਹਨ* ਨ;  ਿਫਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ। 

ਸਾਰੇ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਗਏ। 

-"ਬਾਬਾ-ਮੁੰ ਡਾ ਿਕੱਥੇ ਐ?" 

-"ਸਰਦਾਰ ਕਦੇ ਕਾਲਜ2 ਆ ਜ*ਦੈ ਤੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਮੁੰ ਡੇ ਕੋਲੇ Aਿਹਰ ਹੀ ਰਿਹ ਪCਦੈ।" 

ਬਾਪੂ ਨ;  Lਤਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

-"ਇ& ਕਿਹ ਖ* ਬਈ ਰਾਤ ਨੰੂ ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ* ਕਰਦੈ-ਬCਕ* ਲੁੱ ਟਦੈ-ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੈ।" 

-"ਵੇ ਕਾਹਨੰੂ ਮੇਰਾ ਬੱਤੀ ਸੁਲੱਖਣ* ਐਹੋ ਿਜਐ Aੇਰਾ-!" 



-"ਕਦੇ ਕੀੜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀ ਧਿਰਆ-ਸਰਕਾਰ।" ਬਾਪੂ ਨ;  ਗਲ਼ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਹੋਰ ਜੋੜ ਿਲਆ। 

-"ਉਹ ਤ* ਜਨਾਬ-ਕੰਧ ਉਤ2 ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਿਗਐ...!" ਬਾਹਰ2 ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਕੀਤੀ। 

ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਮ ਉਸ ਵੱਲ ਝਾਕੇ ਸਨ। 

ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ2 ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਵਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬੱੁਲ. ਸੁੱ ਜ ਕੇ ਗੁਲਗਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਨਾਸ* ਦੁਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਵ*ਗ ਖੁੱ ਲ.ੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੂਸਰੇ 

ਹੱਥ ਿਵਚ ਘੁੱ ਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਿਲੱਬਿੜਆ ਪ4ੇਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 

-"ਭੱਜ ਿਗਆ...? ਉਹ ਤ* ਤੇਰੀ ਚੜ.ਦੀ ਕਲਾ ਆਲੀ ਹਾਲਤ ਈ ਦੱਸਦੀ ਐ।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਹਰਾਸ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਕਰੋਧ ਬਰੂਦ ਬਣ ਿਗਆ। 

-"ਸਰਦਾਰ-ਉਹ ਤ* ਮੇਰੀ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਲੈ ਿਗਆ।" ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਨਜ਼ਰ* ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੱਡ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। 

-"ਕੀ ਿਕਹੈ..? ਤੇਰੀ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਲੈ ਿਗਆ...?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਚੀਕ ਿਜਹੀ ਮਾਰੀ। 

-"ਤੰੂ ਭੈਣ ਿਦਆ ਯਾਰਾ ਗੋਲੀ ਿਕ& ਨਾ ਚਲਾਈ? ਇਹ ਥੋਨੰੂ....'ਚ ਲੈਣ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਐ ਂਥੋਡੀ ਮ* ਦੀ.....!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਰੂਲ 'ਧੇਹ-ਧੇਹ' ਿਸਪਾਹੀ 

ਦੇ ਮੌਰ* ਿਵਚ ਜੜ ਿਦੱਤੇ। ਿਸਪਾਹੀ ਤੂਤ ਵ*ਗ ਲਾਪਰ ਸੁੱ ਿਟਆ ਸੀ। 

-"ਸਰਦਾਰ ਥੋਡਾ ਈ ਤ* ਹੁਕਮ ਸੀ ਬਈ ਗੋਲੀ ਨਹD ਚਲਾਉਣੀ-ਮC ਤ* ਥੋਡਾ ਹੁਕਮ ਈ ਵਜਾਇਐ।" ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਠੁਣ* ਠਾਣੇਦਾਰ ਿਸਰ ਭੰਿਨਆਂ। 

-"ਮC ਿਕਹਾ ਸੀ ਬਈ :ਈ ਂਬ2ਡੀ ਬਣਜੋ...? ਪCਟ* ਲਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਇਓ..? ਥੋਡੀ ਭੈਣ ਨੰੂ ਚੋਿਦਆ....!" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਥ* ਸੱਚਾ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਆਏ ਤ* ਉਹ ਮਾਰ ਮਾਰਨ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਜ਼ੀ ਉਲਟੀ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਅਫ਼ਸਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ 

ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਸੁੰ ਨ ਚੜ. ਿਗਆ। 

-"ਚੱਲ ਤੁਰ ਕੇ ਠਾਣੇ ਨੰੂ ਮ* ਿਦਆ ਖਸਮ*-ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਲੈਨN  ਖਬਰ-ਕੱੁਤੀ ਦਾ ਪੱੁਤ! ਪੂਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਠਾਣੇ ਪਹੰੁਚਣਾ ਚਾਹੀਦC-ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਿਗਆ ਵਰਦੀ 

ਠਾਣੇ ਜਮ.* ਕਰਵਾ ਦੇਈ-ਂਨੌਕਰੀ ਤ2 ਬਰਖਾਸਤ।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਿਸਪਾਹੀ ਨੰੂ ਤੁਰਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨ;  ਪੈਰ ਤ2 ਹੀ ਦੁੜਕੀ ਚਾਲ ਫੜ ਲਈ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਗਲ2 ਜਾ ਫਿੜਆ। 

-"ਤੇਰੀ ਮC ਧੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਬਣਾਲ* ਚੌਿਰਆ-ਤੰੂ ਤ* ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰੇ ਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਆ&ਦੈ-ਹੁਣ ਬੋਲ...?" ਉਸ ਨ;  ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਪਟੜੇ ਵ*ਗ ਧਰਤੀ 

'ਤੇ ਪਟਕਾ ਮਾਿਰਆ। ਉਤ2 ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਬੰਦੂਕ* ਦੇ ਬੱਟ* ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਪਲ* ਿਵਚ ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਬੱਕਰੇ ਵ*ਗ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ 

ਦੁਖਦੇ-ਸੁਖਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹਰ ਕੌਰ ਤ2 ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਰੀ ਨਾ ਗਈ। ਉਹ ਧਾਹ ਕੇ ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਦੇ ਉਪਰ ਿਡੱਗ ਪਈ। ਪਰ 

ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬੱਟ ਨਾ ਰੁਕੇ। Aਾਇਦ ਹਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬ*ਹ ਟੱੁਟ ਗਈ। ਘਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਟ* ਨਾਲ ਦੋਨ1  ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। 

-"ਸਰਦਾਰ ਬੁੜ.ੇ ਸਰੀਰ ਐ-ਮਰ ਜਾਣਗੇ-ਹੋਰ ਨਾ ਇਹਨ* ਦੀ ਜਾਹ ਜ*ਦੀ ਹੋ ਜੇ-ਦੋ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲਣੇ ਮੁAਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ-ਪਿਹਲੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ-ਇਹਨ* ਨੰੂ 

ਬਖAੋ! ਰਾਈਫਲ ਆਲਾ ਕੇਸ ਗੰਭੀਰ ਐ-ਅਫਸਰ ਨੰੂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵ*ਗੇ...?" ਹੌਲਦਾਰ ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝਾਇਆ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਤੀ। 

-"ਘਰੇ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨ* ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਤਰ.* ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਨਹੀ ਜ*ਦਾ-ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ* ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤ* ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾਨ ਨਹੀ-ਐਹੋ ਿਜਹੇ ਕੇਸ* 

ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ* ਬਣਾ ਬਣਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇA* ਨੰੂ ਤੋਰੀ ਜ*ਦੇ ਐ-ਪਤਾ ਨਹੀ ਪੁਲਸ ਆਿਲਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਰ ਐ? ਇਹਨ* 'ਚ2 ਐਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀ ਿਨਕਲਣਾ-ਠਾਣੇ 

ਿਜਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜੀ ਐ ਕਰਿਲਓ-ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਐਥੇ ਈ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ ਤ* ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਭੱਜਣ ਨੰੂ ਰਾਹ ਨਹੀ ਿਥਆਉਣੇ-ਸੋਚ ਕਰੋ..!" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਗੱਲ ਮੇਚ ਆਈ ਸੀ। 

ਉਸ ਨ;  ਇAਾਰੇ ਨਾਲ ਿਸਪਾਹੀ ਰੋਕ ਿਦੱਤੇ। 

-"ਇਹ ਕੁੜੀ ਚੋਦ ਨੰੂ ਨਰੜ ਕੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਲੱਦੋ...!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਵੱਲ &ਗਲ ਕਰ ਕੇ ਿਕਹਾ। 

-"ਠਾਣੇਦਾਰਾ-ਬੇAੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਈ-ਂਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗਾਹਲ ਨਾ ਕੱਢD...।" ਅਤੀਅੰਤ ਫ਼ੱਟੜ ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। 

-"ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦC ਧੀਅ ਦੇਿਣਆ...? ਤੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਗਧੇ ਚੜ.ਨ...!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਦੀ ਦਾਹੜ.ੀ ਐਸੀ ਬੇਿਕਰਕੀ ਨਾਲ ਿਖੱਚੀ ਿਕ ਦਾਹੜ.ੀ 

ਅੱਧੀ ਜੜ.2 ਪੱਟੀ ਗਈ। ਵਾਲ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਆ ਗਏ। 

ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਰੋਹ ਖਾ ਕੇ ਫ਼ੱਟੜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਹਣ ਵ*ਗ ਉਠ ਖਿੜ.ਆ। 

-"ਲੈ ਠਾਣੇਦਾਰਾ...! ਿਜਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਿਫਰਦੇ ਸੀ-ਉਹ ਤੰੂ ਅੱਜ ਖੇਹ ਕਰ ਹੀ ਿਦੱਤੀ ਐ-ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਐ-ਂਜੇ ਜੀਵੈ ਪਿਤ ਲਥੀ ਜਾਇ।। 

ਸਭੁ ਹਰਾਮੁ ਜੇਤਾ ਿਕਛੁ ਖਾਇ।। ਹੁਣ ਤੰੂ ਆਬਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਲਈ-ਂਕੋਈ ਕੱਚ ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਵੇ!" ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਅੰਦਰ2 ਚੰਡੀ ਦਾ ਰੋਹ ਭਬਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਅਸD ਤ* ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਿਸੱਥਲ਼ ਕਰਤੇ ਤੰੂ ਤ* ਚੀਜ ਈ ਕੀ ਐ ਂਬੁਿੜ.ਆ?" 

-"ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਗੱਦਾਰ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਡੰਡੇ ਹੇਠ ਿਮਆਂਕ ਉਠ; -ਮC ਤ* ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਣਖੀ ਿਸੰਘ ਆਂ ਠਾਣੇਦਾਰਾ...! ਮਰ ਜਾ: ਪਰ 'ਸੀ' ਨਹੀ ਕਰਦਾ-

ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ-ਕਬਹੰੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤੁ-ਤੰੂ ਆਬਦਾ ਹਿਥਆਰ ਵਰਤD ਅਤੇ ਮੈ ਆਪਣੀ ਅਣਖ, ਿਜਗਰਾ ਤੇ ਸਿਹਣAਕਤੀ ਪਰਖੰੂਗਾ-ਤੇਰੇ 'ਚ2 

ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੀ ਰੂਹ ਬੋਲਦੀ ਐ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਸਵP ਪਾਤAਾਹ ਦਾ ਖੂਨ ਦੌੜਦੈ-ਲੜਾਈ ਨ; ਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਤੁਰੀ ਆਈ ਐ ਅਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਣੀ ਐ-ਂਹੁਣ ਦੇਖ*ਗੇ 

ਤੰੂ ਿਜੱਤਦC ਜ* ਮC? ਨ; ਕੀ ਿਜੱਤਦੀ ਐ ਜ* ਬਦੀ..?" 

-"ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਐ ਬਈ ਤੰੂ ਮਰPਗਾ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪPਡੂ ਬੰਦਾ ਇਤਨੀਆਂ ਗੁਣੀ-ਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲ* ਵੀ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਸੀ? 



-"ਮਰਨਾ ਸਭ ਨ;  ਐ-ਮੌਤ ਅਟੱਲ ਐ-ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਿਥਰੁ ਨਹੀ ਕੋਇ।। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੰੂ ਮੈ ਮੌਤ ਈ ਨਹੀ ਸਮਝਦਾ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੰੂ, 

ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੰੂ ਮੌਤ ਮੰਨਦC-ਤੰੂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਜ&ਦਾ ਸਮਝਦC ਠਾਣੇਦਾਰਾ? ਤੰੂ ਤ* ਤੁਰਦੀ ਿਫਰਦੀ ਇਕ ਲਾA ਐ-ਂਿਬਗਾਨ;  ਹੱਥ* ਿਵਚ ਨੱਚਦੀ ਇਕ 

ਕੱਠਪੁਤਲੀ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਸੰਘ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ&ਦੇ ਵੀ-ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ-ਗਾ&ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ Aੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ-ਿਸੰਘਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ 

ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਿਵਚ ਪੁਆ&ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ-ਪਰ ਮੁੱ ਖ2 'ਸੀ' ਨਹੀ ਉਚਾਰੀ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੰੂ ਿਮੱਠਾ-ਿਮੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਿਨਆਂ-ਪਰ ਤੇਰੇ 

ਵਰਗੇ ਦੁAਟ* ਦੀ ਈਨ ਨਹੀ ਮੰਨੀ-ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘ* ਦਾ ਇਮਿਤਹਾਨ ਲCਦੈ-ਚੱਲ ਮੈ ਤੈਨੰੂ ਿਦਖਾ:ਗਾ ਿਕ ਿਸੰਘ ਿਕਵP ਪਾਸ ਹੰੁਦੈ-ਤੰੂ ਆਬਦੇ ਹਿਥਆਰ ਿਤੱਖੇ 

ਕਰਕੇ ਿਲਆਈ ਂਠਾਣੇਦਾਰਾ! ਿਕਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਗਾ ਨਾ ਦੇ ਜਾਣ!" 

ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਚਨ* ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਲੂੰ ਧਰ ਧਰੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਅਬ ਉਸ 'ਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਭਾਰੂ ਸੀ। 

-"ਤੰੂ ਸਾਨੰੂ ਜਰੂਰ ਬੱੁਚੜ ਬਣਾਵPਗਾ।" 

-"ਇੱਕ ਬੱੁਚੜ ਨੰੂ ਹੋਰ ਬੱੁਚੜ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਸਹੇ ਦੀਆਂ ਤ* ਿਤੰਨ ਈ ਟੰਗ* ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਐ-ਂਤੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਤ2 ਉਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਐ 

ਠਾਣੇਦਾਰਾ! ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣੈ-ਸਬਰ ਸਬੂਰੀ ਨਾਨਕਾ ਦਰਗਾਹD ਲੇਖੇ-ਿਜਹਨ* ਦੀਆਂ ਲਾA* ਤੇ ਤੰੂ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹੀ ਬੈਠU -ਉਹ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਿਦਨ ਤੇਰੀ ਜੂਨ 

ਜਰੂਰ ਵੈਰਾਨ ਕਰਨਗੇ-ਿਜਹੜੇ ਿਨਰਦੋA ਤੰੂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉੜਾਏ ਐ-ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਿਦਨ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜਰੂਰ ਚੜਨਗੇ।" 

-"ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹ* ਨੂੜੋ ਤੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਿਸਟੋ!" 

ਿਸਪਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 

-"ਿਸਰ ਿਦਆ ਸਾਈਆਂ-!" ਗੱਲ ਹਰ ਕੌਰ ਤ2 ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। 

-"ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਣਾ ਐ.ਂ..?" 

-"ਹਰ ਕੁਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਿਗਆ-ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰD-ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ-ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਮੈ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਚੱਿਲਐ-ਂਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾ 

ਕਰD-ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਿਵਚ ਰਾਜੀ ਰਹD-Aੀਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨD-ਮੇਰੀ ਲਾA ਿਮਲ ਗਈ ਤ* ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵD-ਤੇ ਨਹੀ ਤ* ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ 

ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਈ-ਂAੁਕਰਾਨ* ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਈ-ਂਅਤੇ ਹ*...! ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੰੂ ਕਹD ਿਕ ਪੱੁਤਰਾ..! ਬੰਦੂਕ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੁਲਸ ਨ;  ਫੜਾ ਿਦੱਤੀ ਐ-ਇਹ ਵੀ 

ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਈ ਸਮਝ-ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਿਖਲਾਰੇ...! ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਮਿਤਹਾਨ 'ਚ2 ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੌ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣC-ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਬਰ 

ਨੰੂ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਲੱਿਗਆਂ ਪਲ ਨਹੀ ਲਾਉਣਾ-ਜਾਨ ਦੀ ਪ4ਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ-ਗੱਦਾਰ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਨਾ ਬਣੇ-ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ-ਕਬਹੰੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤੁ-ਚੜ.ਦੀ 

ਕਲਾ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ Aਹੀਦੀ ਪਾਵੇ-ਚੰਗਾ ਹਰ ਕੁਰੇ ਹੁਣ ਤ* ਦਰਗਾਹD ਮੇਲੇ ਹੋਣਗੇ-ਮੇਰੀ ਚੜ.ਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਬਾਜ* ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰD-ਿਕ ਤੇਰਾ 

ਿਸੰਘ ਨਾ ਡੋਲੇ-ਤੇਰਾ Aੁਕਰਾਨ* ਕਰਦਾ Aਹੀਦੀ ਪਾਵੇ-ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ-ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ।।" 

ਹਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨN ਣ ਚੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਨਰੜੇ ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਇੱਟ ਵ*ਗ ਵਗਾਹ ਕੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਟਰੱਕ ਿਵਚ ਸੁੱ ਿਟਆ। 

ਤੁਰਦੇ ਟਰੱਕ ਿਵਚ2 ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ, "ਬੋਲੇ ਸੋ ਿਨਹਾਲ....!" ਗੂੰ ਿਜਆ। ਿਜਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਕੌਰ ਨ; , "ਸਿਤ ਸ4ੀ ਅਕਾਲ....!!" ਆਖ ਕੇ ਿਦੱਤਾ। 

ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਜੀਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। 

ਹਰ ਕੌਰ ਦਰਵਾਜੇ ਿਵਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਕੋਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ2 ਤਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਸੀ, ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਿਸੰਘ ਗੁਰੂ ਤ2 ਨਾਬਰ ਿਕਵP ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮਨਮੱੁਖ ਿਕਵP ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਸਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ 

ਤ* ਕਰਮ* ਦਾ ਧਨੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨ;  ਆਪ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। Aਹੀਦ ਨੰੂ ਤ* ਸੱਚਖੰਡ ਿਵਚ2 ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਆਪ ਲੈਣ ਆ&ਦੈ। ਹਰ 

ਕੌਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਸਰਦੀ ਿਵਚ ਠਿਰਆ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ2 ਖੰੁਬ ਵ*ਗ ਉਿਠਆ ਸੀ। ਤਰੇਲ਼ ਨਾਲ ਧੋਤੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਿਕਰਨ* ਦਾ ਿਨੱਘ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਲ ਿਗਆ। ਹਰ ਕੌਰ 

ਉਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ4ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ. ਗਈ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਾ। 

-"ਹੇ ਪੱੁਤਰ* ਦੇ ਦਾਨD! ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਤAਾਹ! ਖ਼ਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਨD! ਦਸਵP ਿਪਤਾ! ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੀ ਭਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਿਤਆ! ਤ* ਆਪਣੇ ਿਸੰਘ 

ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖD! ਤੇਰਾ ਿਸੰਘ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਿੜ.ਆ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੇ-ਆਿਰਆਂ ਦੇ ਦੰਿਦਆਂ ਥੱਲੇ ਵੀ 'ਸੀ' ਨਾ ਕਰੇ-ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗ* ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 

ਜਪੇ-ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ&ਦਾ ਵੀ ਚੜ.ਦੀਆਂ ਕਲ* ਿਵਚ ਿਵਚਰੇ-ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ4ੀਤਮ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ-ਹੋਰ ਮੈ ਤੇਰੀ ਪੱੁਤਰੀ ਤੇਰੇ ਤ2 ਕੁਛ 

ਨਹੀ ਮੰਗਦੀ।" 

ਉਸ ਨ;  ਸੀਸ ਿਨਵਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 

ਿਦਨ ਕਾਫੀ ਚੜ. ਆਇਆ ਸੀ। 

ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ2 ਤੁਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਅੱਗ ਵ*ਗ ਫ਼ੈਲ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਪੁਲੀਸ ਨ;  ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਪਰ ਿਕਸ ਦੋA ਿਵਚ? 

ਇਹ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨਹੀ ਪਤਾ ਸੀ! ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਦੰਗ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਸੀ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਕੋਈ "ਿਦਉ" ਪੈਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਿਪੰਡ ਉਜੜਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ 

ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੁੱ ਖ ਮੰਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਇੱਲ. ਤ2 ਚੂਚੇ ਲਕੋਣ ਵ*ਗ, ਮਾਵ* ਆਪਣੇ ਪੱੁਤ ਪੁਲਸ ਤ2 ਲਕੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ 

ਸੀ। ਸਾਰੇ "ਤਰਾਸ-ਤਰਾਸ" ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਜਗਾਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। 



ਿਕਸੇ ਘਰ ਦੇ ਮCਬਰ ਨ;  ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਦੀ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਮCਬਰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਸਨ ਜ* ਡਰੇ ਹੋਏ? ਜ* ਿਫਰ ਉਹਨ* ਨੰੂ 

ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਉਕਾ ਹੀ ਡਰ ਨਹD ਸੀ? ਜ* ਿਫਰ ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ4ਵਾਹ ਨਹੀ ਸੀ? ਸਰਪੰਚ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ* 

ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਚੁਿਣਆਂ ਹੋਇਆ ਸਰਪੰਚ ਸੀ। ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਿਨਯਮ* ਦਾ ਉਸ ਨੰੂ ਅਿਹਸਾਸ ਸੀ। 

ਲੋਕ ਤਰ.*-ਤਰ.* ਦੇ ਲੱਖਣ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਸਰਪੰਚ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਹਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਪਹੰੁਿਚਆ। 

ਹਰ ਕੌਰ, "ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੰੂ ਸੰਤਾ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ" ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ ਚੱਕਣ ਧਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਮਨ 

ਘੁੱ ਟੀ ਿਫਰਦੀ ਸੀ। 

-"ਹਰ ਕੁਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ..? ਬਾਈ ਨੰੂ ਕਾਹਤ2 ਲੈ ਗਏ..?" ਸਾਧੂ ਿਸੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨ;  ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਥ* ਲੱਗਦੀ ਹਰ ਕੌਰ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਆ ਸਾਧੂ ਬੈਠ-।" 

ਸਰਪੰਚ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

-"ਆਪਣੇ ਗੁਰਪਾਲ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਦੇ ਸੀ।" 

-"ਫੇਰ?" 

ਹਰ ਕੌਰ ਨ;  ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਿਫਰ ਕਿਹਣਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ। 

-"ਗੁਰਪਾਲ ਨੰੂ ਤ* ਟਪਾਤਾ ਅਸD ਕੰਧ-ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਚਪਾਹੀ ਨਾਲ ਜੱਫੋ ਜੱਫੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਣੈ-ਤੇ ਸਾਧੂ ਉਹਨ;  ਚਪਾਹੀ ਕੱੁਟ ਧਿਰਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੈ ਿਗਆ ਉਹਦੀ 

ਰਫਲ-ਬੱਸ ਐਨੀ ਗੱਲ ਸੀ-ਠਾਣੇਦਾਰ ਭੂਸਰ ਿਗਆ-ਹੋਰ ਤ* ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਾ ਚੱਿਲਆ-ਸਾਨੰੂ ਦੋਹ* ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁੱ ਿਟਆ ਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਨੂੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ-

ਮੇਰੀ ਤ* ਬ*ਹ ਨਹੀ ਿਹਲਦੀ।" 

-"ਟੱੁਟੀ ਭੱਜੀ ਤ* ਨਹੀ?" 

-"ਪਤਾ ਨਹੀ ਟੱੁਟੀ ਐ ਜ* ਬਚਗੀ?" 

-"ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ-ਭੱਜ ਚਾਹੇ ਵੀਹ ਆਰੀ ਜ*ਦਾ-ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲਾ ਨਹੀ ਖੋਹਣਾ ਸੀ-ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਪਤਾ ਿਕੱਡੈ?" 

-"ਸਾਧੂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਰਦਾ ਤ* ਅੱਕ ਚੱਬਦਾ ਈ ਐ।" 

-"ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ?" ਸਰਪੰਚ ਨ;  ਹਨ.; ਰੇ ਿਵਚ ਹੱਥ ਮਾਿਰਆ। ਰਾਈਫ਼ਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸੁੰ ਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਮੈ ਕੀ ਦੱਸ*? ਗੁਰਪਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਤ* ਆਂਹਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਾ ਕਿਰਓ-ਮਾਰ ਤ* ਇਹਨ* ਨ;  ਮੈਨੰੂ ਦੇਣਾ ਈ ਐ।" ਹਰ ਕੌਰ ਨ;  ਿਸੱਧੀ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ। 

-"ਇ& ਮਾਰ ਦੇਣ* ਖੇਡ ਐ? ਅਸD ਘਰੇ ਬੈਠ;  ਬੰਦਾ ਮਰਵਾ ਲਈਏ? ਦੁਨੀਆਂ ਕੀ ਕਹੂ? ਮੈ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨU  ਠਾਣੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬ*ਹ ਵਾਸਤੇ ਿਪੱਲੇ ਦਰਜੀ ਨੰੂ ਭੇਜਦC-

ਜੇ ੳ◌ੁ◌ੱਤਰੀ ਜ* ਟੁੱ ਟੀ ਹੋਊ ਚੜ.ਾ ਿਦਊ।" 

ਸਰਪੰਚ ਉਠ ਖੜ.ਾ ਹੋਇਆ। 

-"ਹਰ ਕੁਰੇ ਜੇ ਗੁਰਪਾਲ ਆਵੇ ਤ* ਉਹਤ2 ਰਫਲ ਲੈ ਲਈ-ਂਕੋਈ ਬੰਨ.  ਸੁੱ ਬ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਿਦਆਂਗੇ-ਐਮP ਿਨਆਣ ਮੱਤ ਨਾ ਕਰੇ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਲਾ ਖੋਹਣਾ ਕੋਈ 

ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹD-ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਦੁAਮਣੀ ਮਾੜੀ ਈ ਮਾੜੀ ਹੰੁਦੀ ਐ-ਜੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ...।" ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਤੁਰ ਿਗਆ। 

ਹਰ ਕੌਰ ਸੰਜੀਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। 

ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਿਪੱਲਾ ਦਰਜੀ ਆ ਿਗਆ। 

-"ਕੀ ਕਰਾ ਿਲਆ ਹਰ ਕੁਰੇ...?" ਜਰਦੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਿਚੱਥ ਕੇ ਥੱੁਕਿਦਆਂ ਿਪੱਲੇ ਨ;  ਿਬੰਡੇ ਵਰਗੀ ਿਤੱਖੀ ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਅੱਖ ਦਾ ਭCਗ ਹੋਰ 

ਗਿਹਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਐਨਕ ਿਪਛ2 ਗਿਹਰੀ ਅੱਖ ਬੈਟਰੀ ਵ*ਗ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਵੇ ਬ*ਹ ਨਹD ਮੱਚੜੀ ਿਹਲਦੀ ਿਪੱਿਲਆ-ਪਤਾ ਨਹD ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ...?" 

-"ਲੈ ਐਮC ਈ ਬਹੁੜੀਆਂ ਪਾਈ ਜ*ਦੀ ਐ-ਬਾਹਲੀ ਮਰੰੂ ਮਰੰੂ ਨਾ ਕਿਰਆ ਕਰ-ਕੱਲ. ਦੀ ਤ* ਤੰੂ ਜੁਆਕੜੀ ਐ ਂਅਜੇ-ਹC!" ਸਣ ਵਰਗੀ ਦਾਹੜੀ ਉਸ ਨ;  ਜੋਰ ਨਾਲ 

ਖੁਰਕੀ। ਦਾਹੜੀ ਵਾੜ ਦੇ ਝਾਫ਼ੇ ਵ*ਗ ਿਖੱਲਰ ਗਈ ਸੀ। 

-"ਿਲਆ ਕਰ ਉਰ*ਹ-ਦੇਖ* ਤੇਰੀ ਬ*ਹ-ਕੱਲ. ਦੀ ਜੁਆਕੜੀ ਐ-ਂਜੇ ਹੁਣੇ ਈ ਬ*ਹ* ਿਹੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ-ਬੁੜ.ਾਪਾ ਕਦ2 ਆਇਆ?" ਿਪੱਲਾ ਿਵੰਗੀਆਂ ਲੱਤ* ਦਾ 

ਐਗਂਲ ਬਣਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ.ਾ ਸੀ। 

ਉਸ ਨ;  ਹਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬ*ਹ ਫੜ ਲਈ। 

-"ਇਹ ਤ* ਬਲਾਅ ਸੁੱ ਜੀ ਪਈ ਐ! ਿਕਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਨ;  ਤ* ਨਹD ਕੁਛ ਮਾਿਰਆ? ਇਹ ਤ* ਬਣੀ ਪਈ ਐ ਭੜ.ੋਲਾ!" ਿਪੱਲਾ Aਰਾਰਤੀ ਸੀ। 

-"ਵੇ ਿਪੱਿਲਆ ਿਕ& ਿਟੱਚਰ* ਕਰਦC-ਉਹਨੰੂ ਤ* ਪੁਲਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ-ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੱਗ2 ਜਾਿਣਆਂ ਨ;  ਰਫਲ* ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰੇ-।" 

-"ਹC! ਕਾਹਤ2 ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ?" ਿਪੱਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਭCਗ ਡੰਡ ਬੈਠਕ* ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 

-"ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਈ ਨਹੀ?" 

-"ਨ*ਅ-ਸਹੰੁ ਗੁਰੂ ਦੀ।" 

-"ਵੇ ਿਪੱਿਲਆ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ 'ਚ ਤ* ਬੂਅ-ਬੂਅ ਹੋਈ ਪਈ ਐ।" 



-"ਸਹੰੁ ਦੁਆ ਲੈ ਕਾਸੇ ਦੀ-ਮੈਨੰੂ ਤ* ਿਬਲਕੁਲ ਈ ਨਹੀ ਪਤਾ ਹਰ ਕੁਰੇ!" ਿਪੱਲੇ ਨ;  ਿਫਰ ਜਰਦੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਿਚੱਥ ਕੇ ਥੱੁਕਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। 

-"ਸਰਪCਚ ਨ;  ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀ ਦੱਿਸਆ?" 

-"ਨ*ਅ....!" 

-"ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹ ਤ* ਦੱਸ? ਕਹਾਣੇ ਜੇ ਕਾਹਤ2 ਪਾਈ ਜਾਨੀ ਐ?ਂ ਮੈ ਕੋਈ ਦੁAਮਣ ਐ.ਂ...?" ਿਪੱਲੇ ਨ;  ਜਗਦੀ ਅੱਖ ਿਟਕਾਣੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਈ। 

ਹਰ ਕੌਰ ਨ;  ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹ ਸੁਣਾਈ। 

ਸੁਣ ਕੇ ਿਪੱਲੇ ਦੀ ਇਕ ਅੱਖ ਡੱੁਬਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਉਸ ਦੀ ਤਖਤੇ ਦੀ ਚੂਲ ਵ*ਗ ਘੁਕ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਵਾਖਰੂ-ਵਾਖਰੂ..! ਐਡਾ ਨ.; ਰ..? ਹੈਅ ਥੋਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ।" ਆਖਦਾ ਿਪੱਲਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬ*ਹ ਟੋਹ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਹਰ ਕੁਰੇ ਨਾ ਤ* ਬ*ਹ ਟੱੁਟੀ ਐ ਤੇ ਨਾ ਈ Lਤਰੀ ਐ-ਲੱਗਦੈ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ2 ਮਾਸ ਪਾਟ ਿਗਆ।" 

-"ਕੋਈ 'ਲਾਜ?" 

-"ਕਸੀਸ ਵੱਟ ਕੇ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ-ਜੇ ਚੀਸ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤ* ਡਾਕਦਾਰ ਤ2 ਗੋਲੀ ਗੱਪਾ ਲੈ ਲਈ-ਂਿਜੰਨ* ਪਾਣੀ ਪਾਵPਗੀ-ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਈ ਸੋਜ 

ਉਤਰੂ-ਨਾ ਹੋਰ ਸੁਣ-ਕੋਈ ਮਗਰ ਿਗਆ ਬਾਈ ਦੇ?" ਉਸ ਨ;  ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਅਵਾਜ ਿਵਚ ਨ; ੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਜਾਣਗੇ ਸਰਪCਚ ਹੋਰD।" 

-"ਇਕ ਗੱਲ ਹਰ ਕੁਰੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਈ!ਂ" ਉਹ ਹਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨ; ੜੇ ਆ ਿਗਆ। 

-"ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਭੁੱ ਲ ਕੇ ਵੀ ਠਾਣੇ ਨਾ ਤੋਰD-ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੋਈ 'ਤਬਾਰ ਨੀ-ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਤੁਰਨ1  ਆਰ.ੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ-ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ ਕੰਨ 'ਚ ਿਕ ਨਹੀ? ਿਸਆਣੇ ਦਾ ਿਕਹਾ ਤੇ 

ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਮਗਰ2 ਪਤਾ ਲੱਗਦੈ-ਇਹ ਸਾਲੇ ਜਮਦੂਤ ਕੁੱ ਟਣ ਲੱਗੇ ਿਕਰਕ ਨੀ ਕਰਦੇ-ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨੀ ਔਦਂਾ ਹੁੰ ਦਾ!" ਆਖ ਕੇ ਿਪੱਲੇ ਨ;  ਮੂੰ ਹ ਘੁੱ ਟ 

ਿਲਆ। ਉਹ ਿ਼ਸAਤ ਬੰਨ.  ਕੇ ਹਰ ਕੌਰ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤਾੜ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਵੇ ਆ ਜਾਹ ਹੁਣ!" ਦਰਵਾਜੇ ਵੱਲ2 ਿਪੱਲੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ Aਾਅਮ2 ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਿ਼ਫੜਕਾ ਸਰੀਰ ਕੰਧ ਦੀ ਓਟ ਨਾਲ ਬੋਚੀ ਖੜ.ੀ ਸੀ। ਅੱਖ2 

ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਲੰਗੇ-ਡੰਗ ਹੀ ਿਦਸਦਾ ਸੀ। ਿਬਮਾਰੀ ਖੁਣ2 ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਦੰਦ ਿਕਰਚਦੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਈਲCਸਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕੂ ਕੁੱ ਤੇ ਵ*ਗ ਉਸ 

ਦੇ, ਬੋਤੇ ਦੇ ਬੱੁਲ. ਹਮੇAਾ ਖੱੁਲ.ਦੇ ਅਤੇ ਿਮਚਦੇ ਰਿਹੰਦੇ। 

-"ਤੰੂ ਚੱਲ ਮੈ ਆਉਨN !" ਿਪੱਲੇ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱੁਟਣਾ ਚਾਿਹਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਦ2 ਜ*ਦੀ ਸੀ? 

-"ਨੰਜੂ ਦੀ ਬਹੂ ਲੀੜੇ ਲੈਣ ਆਈ ਖੜੀ ਐ-।" 

-"ਮC ਲੀਿੜਆਂ ਨੰੂ ਗੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੈ? ਮੰਗਦੀ ਐ ਤ* ਫੜਾ ਕੇ ਤੋਰ।" 

-"ਤੇ ਪੈਸੇ..?" 

-"ਪੈਸੇ ਮC ਆਪੇ ਲੈ ਆ:-ਤੰੂ ਜਾਹ!" 

-"ਤੰੂ ਕਦ2 ਆਵPਗਾ?" 

-"ਤੰੂ ਮੈਥ2 ਧਾਰ* ਲੈਣੀਐ.ਂ.? ਕੁੱ ਤੀ..! ਦਫਾ ਨੀ ਹੋਈਦਾ..?" 

-"ਲੈ..! ਜਾਨੀ ਐ.ਂ.!" ਗੱੁਸੇ ਨਾਲ Aਾਅਮ2 ਦਾ ਪਟੜੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਪPਜੇ ਵ*ਗ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਰ ਤ2 ਹੀ ਮੁੜ ਰੇਵੀਏ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀ 

ਿਕਸ ਨੰੂ ਗਾਲ.* ਕੱਢਦੀ "ਬੁੜ-ਬੁੜ" ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਵੇ ਕਾਹਨੰੂ ਗਾਲ.* ਿਦੰਨN  ਬਚਾਰੀ ਨੰੂ?" ਹਰ ਕੌਰ ਨ;  ਿਪੱਲੇ ਨੰੂ ਵਰਿਜਆ। 

-"ਕਾਹਨੰੂ ਹਰ ਕੁਰੇ-ਿਜੰਨ* ਿਚਰ ਇਹਨੰੂ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀ ਿਮਲਦੀ ਕਾਹਨੰੂ ਲੋਟ ਆ&ਦੀ ਐ? ਤਾਪ ਚਿੜ.ਆ ਿਵਐ-ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਨੀ ਪCਦੀ-ਡੱਪ ਡੱਪ ਕਰਦੀ ਤੁਰੀ 

ਿਫਰੂ-ਮੈ ਬੀਹ ਆਰੀ ਆਿਖਐ ਬਈ ਤਾਪ 'ਚ ਹਵਾ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਖੜ.ਜੂ-ਪਰ ਕਾਹਨੰੂ ਸੁਣਦੀ ਐ? ਇਕ ਤ* ਿਸਹਤ ਈ ਇਹਨੰੂ ਰੱਬ ਨ;  ਹੱਥ ਘੁੱ ਟ ਕੇ 

ਿਦੱਤੀ ਐ-ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਆਬਦਾ ਡਮਾਕ ਵੱਲ2  ਹੱਥ ਤੰਗ ਐ-ਇਹਨੰੂ ਿਸਹਤ ਸੂਹਤ ਦਾ ਹੈਨੀ-ਬੱਸ ਗੱਲ* ਦਾ ਠਰਕ ਐ-ਅੱਠ ਪਿਹਰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦੇਹ-ਗੱਲD ਲਾਈ 

ਰੱਖ-ਬਾਗੋਬਾਗ-ਸਮਝਗੀ...?" 

-"ਵੇ ਆਹੋ-ਤੰੂ ਿਕਹੜਾ ਘੱਟ ਐ?ਂ" 

-"ਚੰਗਾ..! ਮC ਚੱਿਲਐ.ਂ.!" ਿਪੱਲਾ ਰਾਕਟ ਵ*ਗ ਸਪੀਡ ਫੜ ਿਗਆ। ਗਲੀਆਂ ਿਵਚ ਦੀ ਉਹ ਗੋਲ਼ੀ ਬਿਣਆਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਰਾਹ ਿਵਚ ਉਸ ਨੰੂ ਫੱਤੂ ਅਮਲੀ 

ਿਮਲ ਿਪਆ। 

-"ਹੌਲੀ ਤੁਰਪਾ-ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਐ?" ਅਮਲੀ ਿਪੱਲੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤ2 ਜਾਣੂੰ  ਸੀ। 

-"ਸਾਲੇ ਨੰੂ ਨਾ ਚੜ.ੀਦੀ ਨਾ ਲੱਥੀਦੀ।" ਿਪੱਲਾ ਿਦਲ2 ਹਰਿ਼ਖਆ ਿਪਆ ਸੀ। 

ਪਰ ਿਪੱਲੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਘਟੀ। 

ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਿਗ4ਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤ2 ਬਾਅਦ ਠਾਣੇ ਨਹੀ, ਸਗ2 ਅੱਖ*, ਲੱਤ* ਅਤੇ ਬ*ਹ* ਬੰਨ.  ਕੇ ਿਕਸੇ ਉਜਾੜ ਿਜਹੇ ਿਵਚ ਪਾਏ ਘਰ ਿਵਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਪੰਜ ਹਿਥਆਰਬੰਦ 

ਿਸਪਾਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਗਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਿਰੰਦਾ ਫ਼ੜਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਕੀਤੀ ਿਗ4ਫਤਾਰੀ ਲਈ ਮੰੂਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ 

ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਸੱਧਾ ਮੁਅੱਤਲ ਸੀ। ਕੇਸ ਵੱਖ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। 



ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਨਰਿੜਆ ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ: 
 

-"ਜਬ ਆਬ ਕੀ ਆਉਧ ਿਨਧਾਨ ਬਨN ।। 

ਅਿਤ ਹੀ ਰਣ ਮC ਤਬ ਜੂਝ ਮਰ2।।" 
 

-"ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ।। 

ਕਬਹੰੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤੁ।।" 
 

-"ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲਹੁ ਧਾਇਆ 

ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ।। 

ਸਰਮੁ ਧਰਮੁ ਦੋਇ ਛਿਪ ਖਲੋਏ 

ਕੂੜੁ ਿਫਰੈ ਪਰਧਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ।।" 
 

-"ਖੇਤੁ ਜੁ ਮ*ਿਡਓ ਸੂਰਮਾ 

ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਉ।।" 
 

-"ਬੁਿੜ.ਆ ਕੀ ਅੜਾਹਟ ਪਾਇਐ-ਚੁੱ ਪ ਨਹੀ ਕਿਰਆ ਜ*ਦਾ...?" ਇਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਬੋਕ ਵ*ਗ ਮੂੰ ਹ ਖੋਲ. ਕੇ ਿਕਹਾ। 

-"ਮੂੰ ਹ ਤ* ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵPਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਸੰਘਾ-ਪਰ ਿਬਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰPਗਾ?" 

-"ਬਾਬਾ ਜਦ2 ਚਾਹਿੜ.ਆ ਿਸਕੰਜੇ-ਅਗਲੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਸਭ ਭੁੱ ਲ ਜਾਵPਗਾ-ਸਾਡਾ ਿਨੱਤ ਇਹੀ ਿਵਹਾਰ ਐ-ਤੰੂ ਤ* ਮੈਨੰੂ ਮੈਦ ਐ ਪਿਹਲੀ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀ 

ਕਰਨੀ।" 

-"ਮੀਰ ਮਨੰੂ ਨੰੂ ਵੀ Aਾਇਦ ਆਹੀ ਵਿਹਮ ਸੀ-ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਿਲਆਂ ਨ;  ਿਕਹਾ ਸੀ: ਮਨੰੂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸD ਮਨੰੂ ਦੇ ਸੋਏ-ਿਜ& ਿਜ& ਮਨੰੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀ 

ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ-ਗੁਰੂ ਦੇ 

ਿਸੰਘਾ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵੇ ਪਰਲ2 ਠੱਲ. ਜ*ਦੀ ਐ।" 

-"ਬਾਬਾ..! ਤੰੂ ਤ* ਮਰਨਾ ਈ ਐ-ਂਸਾਡੇ ਕੰਨ* ਦਾ ਤ* ਨਾ ਵੈਰੀ ਬਣ-ਚੁੱ ਪ ਕਰਜਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ।" 

-"ਤ* ਹੀ ਤ* ਮੈ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾ ਿਰਹC-ਮਾਰਨਾ ਜੀਣ* ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਐ-ਮੌਤ ਤ2 ਤ* ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਨਹੀ ਬਚ ਸਕੇ ਨਾਲੇ ਕਾਲ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਿਨ. ਆਂ 

ਹੋਇਆ ਸੀ-ਸੂਰਮੇ Aਹੀਦ ਹੰੂਦੇ 

ਐ ਤੇ ਬੁਜ਼ਿਦਲ ਖ਼ੁਦਕAੀ ਕਰਦੇ ਐ-ਇਹ ਭਗਤ ਤੇ ਦੁAਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਿਹਣੀ ਈ ਰਿਹਣੀ ਐ-ਆਖਰ ਪਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਨ;  ਈ ਹੋਣਾ ਹੰੁਦੈ ਤੇ ਦੁAਟ ਦਾ 

ਹੋਣਾ ਹੰੁਦੈ ਨਾA-ਆਪ* ਰੋਜ਼ 

ਪੜ.ਦੇ ਆਂ: ਹਰਨਾਕA ਦੁAਟ ਹਿਰ ਮਾਿਰਆ-ਪ4ਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ।" 

-"ਬਾਬਾ ਮੈ ਿਸੱਖ ਨਹੀ ਿਹੰਦੂ ਆਂ-ਮੈਨੰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀ।" 

-"ਕਹP ਤ* ਿਕ4Aਨ ਜ* ਰਾਮ ਤ2 Aੁਰੂ ਹੋਵ*?" 

-"ਨਹੀ ਰਿਹਣ ਦੇ ਬਾਬਾ ਧਾਰਿਮਕ ਗੱਲ* ਨੰੂ-ਸਾਡਾ ਿਸਰ ਈ ਖਾਏਗਂਾ-ਸਾਡਾ ਤ* ਪੀਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਿਪਐ।" ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਉਬਾਸੀ ਲਈ। ਿਪੱਛ2 ਉਹ 

ਿਗੱਦੜ ਵ*ਗ ਹੁਆਂਿਕਆ ਸੀ। 

ਬਾਬਾ ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਹੱਸ ਿਪਆ। 

-"ਉਹ ਪੀਣ ਦਾ? ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ* ਨ;  ਿਕਹੈ-ਿਜਤੁ ਪੀਤੈ ਖਸਮੁ ਿਵਸਰੈ ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ?" 

-"ਬਾਬਾ, ਤੈਨੰੂ ਤੇਹਰਵP ਰਤਨ ਦੇ ਗੁਣ* ਦਾ ਕੀ ਪਤੈ? ਤੇਰਾ ਤ* ਸੱਲ ਕੱਢ ਿਦਮਾਗ ਐ-ਕਹP ਤ* ਅੱਜ ਘੁੱ ਟ ਲੁਆ ਿਦਆਂਗੇ?" 

ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਉਚੀ ਹੱਸ ਿਪਆ। 

-"ਜੁਆਨ* ਜਦ2 ਮੁਗਲ ਬਾਦAਾਹ ਬਾਬਰ ਨ;  ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੰੂ ਪੰਜ ਰਤਨੀ ਪੇA ਕੀਤੀ ਤ* ਗੁਰੂ ਨ;  ਪਤਾ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ?" 

-"ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ?" 

-"ਨਾਮੁ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜ.ੀ ਰਹੇ ਿਦਨੁ ਰਾਤੁ।" 

-"ਬਾਬਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜ ਰਤਨੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖ-ਿਫਰ ਦੇਖ ਿਦੱਲੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਨਜਾਰੇ ਿਦੰਦੀ ਸਹੁਰੀ-ਐਮੇ ਨਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪDਦੀ ਨਾਲੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੀ।" 

-"ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀ ਿਪਆ Aੇਰੋ-ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ-ਿਸਹਤ ਖਰਾਬ ਹੰੁਦੀ ਐ-ਖਰਚਾ ਹੰੁਦੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘਰ* 'ਚ ਕਲੇA ਪCਦੈ।" 

-"ਬਾਬਾ ਅਸD ਤੈਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤ* ਬਣਾਈ ਬੈਠ;  ਐ-ਂਤੇ ਤੰੂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦC-ਇਹ ਸਮਝ ਨਹD ਆ&ਦੀ?" ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਸਪੱAਟ ਕਿਹ ਮਾਿਰਆ। 

-"ਿਜਉਣ ਜੋਕਿਰਆ...! ਿਬੱਛੂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਨਹੀ ਛੱਡਦੇ।" 



-"ਬਾਬਾ ਜੇ ਭਲ* ਅਸD ਤੈਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇਈਏ-ਫੇਰ?" 

-"ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੰਦੇ-ਜੋ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ2 ਿਲਖੀ ਆਈ ਐ-ਪ4ਤੱਖ ਬੀਤ ਕੇ ਰਿਹਣੀ ਐ-ਂਗੁਰੂ ਦਾ ਿਸੰਘ ਸੂਰਮਾ ਕਦੇ ਜਾਨ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀ ਮੰਗਦਾ-ਹੱਸ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ 

ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁAੀ ਪ4ਾਪਤ ਕਰਨਾ 

ਐ-ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਿਮਹਰ ਕਰਨ-ਤੰੂ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਈ ਦੇਖPਗਾ।" 

-"ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਐ ਯਾਰ-ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈਅ ਨਹੀ-ਨਹੀ ਤ* ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾA ਪੈਰD ਿਡੱਗਣ ਲੱਗ ਪCਦੇ ਐ।" ਇਕ ਨ;  ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਿਸਪਾਹੀ ਨੰੂ 

ਿਕਹਾ। 

-"ਤੰੂ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ-ਬੋਤਲ ਿਲਆ ਕੰਡੇ 'ਚ ਹੋਈਏ-ਸਰੀਰ ਟੱੁਟੀ ਜ*ਦੈ।" 

ਿਸਪਾਹੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਤੁਰ ਿਗਆ। 

ਸੂਰਜ ਦੁਮੇਲ ਿਵਚ ਅਿੜਆ ਿਜਹਾ ਖੜ.ਾ ਸੀ। 

ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਿਵਚ ਬੋਤਲ-ਿਗਲਾਸ ਘੁਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਕੌਲੀ ਗੇੜੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਬੋਤਲ* ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਸਨ। 

ਬੱਝੇ ਤਰਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਿਸਪਾਹੀ ਸਾਹਣ ਵ*ਗ ਖੁਰਗੋ ਪੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁੱ ਤੇ ਵ*ਗ ਪੈਰ* ਹੇਠ1  ਿਮੱਟੀ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। 

ਰਾਤ ਪੈ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। 

ਤਾਰੇ ਚੜ. ਆਏ ਸਨ। 

ਚੰਦ ਚੜ.ਿਦਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਗੋਡੀ ਮਾਰ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਇਕ ਟਰੱਕ ਆ ਕੇ ਰੁਿਕਆ। ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਖੇਪ 'ਕਾਨਾਫੂਸੀ' ਕੀਤੀ। ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟ* ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਥੱਲੇ 

Lਤਰ ਆਇਆ। ਤਾਕੀ ਬੰਦ 

ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਫਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। 

ਡਰਾਈਵਰ ਪੈੱਗ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਿਗਆ। 

ਿਸਪਾਹੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। 

-"ਬਾਬਾ-ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐ।" ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਚਲੋ...!" ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ "ਵਾਿਹਗੁਰੂ" ਆਖ ਕੇ ਖੜ.ਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਸੀ। 

ਉਸ ਨ;  ਨਾ ਅੱਖ* ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਖੋਲ.ਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। 

ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਟਰੱਕ ਿਵਚ ਚਾੜ. ਿਲਆ। ਿਪਛਲੀ ਤਰਪਾਲ ਹੇਠ* ਸੁੱ ਟ ਲਈ। ਿਸਪਾਹੀ ਿਕਤਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਟਰੱਕ ਿਵਚ ਬੈਠ;  ਰਹੇ। ਪਰ 

ਟਰੱਕ ਤੁਰ ਨਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਇਹ ਤੋਰਦਾ ਿਕ& ਨਹD?" 

-"ਦਾਰੂ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਐ-ਬੋਤਲ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਆਊ।" 

-"ਉਏ ਆ ਜਾਹ ਹੁਣ ਮ* ਆਬਦੀ ਿਦਆ ਖਸਮ*-ਸਾਡੀਆਂ ਤ* ਕੋਕੜ* ਹੋ ਗਈਆਂ।" ਇਕ ਨ;  ਤਰਪਾਲ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਹਾਕ ਮਾਰੀ। 

-"ਘੁੱ ਟ ਪੀ ਤ* ਲੈਣ ਿਦਓ-ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਮੁਕਲਾਵਾ ਤੋਰਨU ? ਸਾਲੇ ਆਪ ਡੱਕੇ ਬੈਠ;  ਐ-ਮੈਨੰੂ ਪੈੱਗ ਵੀ ਨਹੀ ਪੀਣ ਿਦੰਦੇ-ਮC ਰੰਡੀ ਦਾ ਜਮਾਈ ਐ?ਂ" 

ਅੰਦਰ2 ਕੋਰੜਾ ਛੰਦ ਆਇਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਿਸਪਾਹੀ ਿਪੱਛ2 ਆ ਚਿੜ.ਆ। 

-"ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਿਗਆ ਸਾਲਾ।" 

-"ਪੀ ਜਾਣਦੇ ਆਪੇ ਮਰੂ।" 

-"ਉਏ ਿਨੱਕੀ ਗੜ.ਾਿਵਓ...! ਅਚਾਰ ਿਕੱਥੇ ਐ...? ਮੇਰੀ ਤ* ਜੀਭ ਪੱਛੀ ਗਈ!" ਅੰਦਰ2 ਡਰਾਈਵਰ ਿਫਰ ਚੀਿਕਆ। Aਾਇਦ ਉਹ ਦੇਸੀ ਦਾਰੂ ਦਾ ਸੁੱ ਕਾ ਪੈੱਗ 

ਮਾਰ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਮਰ...! ਮਰ ਮੇਿਰਆ ਸਾਿ਼ਲਆ...! ਸੁੱ ਕੀ ਪੀਣੀ ਤੈਨੰੂ ਸੁੱ ਖ ਕੇ ਿਦੱਤੀ ਐ?" 

Aਾਇਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਅਚਾਰ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ। A*ਤੀ ਵਰਤ ਗਈ ਸੀ। 

-"ਸਾਲਾ ਅੰਦਰ ਮਰ ਤ* ਨਹੀ ਿਗਆ?" 

-"ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਐ-ਆਪ* ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੂ...!" ਇਕ "ਖD-ਖD" ਕਰ ਕੇ ਹੱਿਸਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਕੀ ਖ਼ੋਲ. ਕੇ ਚੜ. ਿਗਆ। 

-"Aੁਕਰ ਐ।" ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਬਰ*ਡੀ ਘੁੱ ਟ ਲਈ। 

-"ਗੱਲ ਜੀ ਨਹੀ ਬਣੀ-ਮC ਤ* ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਈ ਲੈ ਿਲਆਇਆ।" ਡਰਾਈਵਰ ਨ;  ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ। 

-"ਉਹ ਤ* ਸਾਨੰੂ ਪਿਹਲ* ਈ ਪਤਾ ਸੀ।" 

-"ਜੇ ਬੋਤਲ ਮੁਫਤ ਦੀ ਐ-ਿਢੱਡ ਤ* ਆਬਦੈ।" 



-"ਤ* ਹੀ ਤ* ਭਰਦC।" ਉਸ ਨ;  ਸੈੱਲਫ਼ ਮਾਰੀ। 

ਟਰੱਕ ਤੁਰ ਿਪਆ। 

ਰਾਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਆਪਣੇ ਘਰ* ਅੰਦਰ 'ਦੜ' ਰਹੇ ਸਨ। ਿਜਵP ਲੋਕ ਗੰੂਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਸਨ। 

ਜਦ ਟਰੱਕ ਠਾਣੇ ਪਹੰੁਿਚਆ ਤ* ਠਾਣੇਦਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰੂ ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਸ. ਪੀ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਕੁਝ ਕੁਝ ਿਥੜ.ਿਕਆ-

ਿਥੜ.ਿਕਆ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਤੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਬੇਵਕੂਫ ਗਧੇ ਦਾ ਪੱੁਤ ਐ ਂਗਰੇਵਾਲ!" ਐਸ ਪੀ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ।" 

-"ਤੁਰੰਤ ਦਰਵਾਜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜ*ਦੇ-ਦੋAੀ ਵੀ ਹੱਥ ਆ ਜ*ਦਾ-ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਲਟ ਨਾ ਪCਦੀ।" 

-"ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ?" 

-"ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਐ-ਬਾਬੇ ਤੇ ਐਸਾ ਤAੱਦਦ ਕਰੋ ਿਕ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਿਫਰ ਅਿਜਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹQਸਲਾ ਨਾ ਕਰੇ-ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤ* 

ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਓ!" 

-"ਜੀ ਸਰਕਾਰ-ਪਰ ਲਾA ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ?" 

-"ਲਾA ਵਾਰਸ* ਨੰੂ ਜਰੂਰ ਿਦਓ-ਤ* ਿਕ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖ ਸਕੇ-ਪਰ ਹ*, ਗੱਲ ਫ਼ੈਡਰੇAਨ ਵਰਕਰ* ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ-ਉਹ ਿਬਨ* ਗੱਲ2 ਿਰੰਡ 

ਪ4ਧਾਨ ਆ ਬਣਦੇ ਐ-ਸੱਦੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਮC ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਈ-ਸਮਝੇ?" ਐਸ ਪੀ ਫੋਨ ਕੱਟ ਿਗਆ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਫੋਨ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਸਰਦਾਰ-ਬਾਬੇ ਨੰੂ ਲੈ ਆਂਦਾ।" ਟਰੱਕ2 ਉਤਰ ਕੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਦੱਿਸਆ। 

-"ਉਹਨੰੂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਈ ਬੈਠਾ ਰਿਹਣ ਿਦਓ-ਤੇ ਰਣਜੋਧ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਿਲਆਓ!" ਦਫਤਰ2 ਉਠ ਕੇ ਿਵਹੜਾ ਚੀਰ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਹQਸਲੇ ਨਾਲ ਚੁਬਾਰੇ 

ਚੜ. ਿਗਆ। ਚੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਕਤਲਗਾਹ ਸੀ। ਚੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੱਟੀ ਸੀ। ਿਜੱਥੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਦੋ ਪੈੱਗ* ਿਵਚ ਦੇਸੀ ਦਾਰੂ ਦੀ 

ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਿਨਬੇੜ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਕੈਦੀਆਂ, ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਜ* ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਤ2 ਠਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਾਰੂ ਕਢਵਾ ਲCਦਾ ਸੀ। ਪਿਹਲੀਆਂ ਚਾਰ ਬੋਤਲ* ਉਹ 

ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਹਣ ਿਸਪਾਹੀਆਂ, ਹੌਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਣAੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆ&ਦਾ ਸੀ। ਹ*, ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਾਰੂ ਕੱਢਦੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਵੀ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਤੱਤੀ 

ਦਾਰੂ ਦਾ ਹੀ ਪੈੱਗ ਮਾਰ ਜ*ਦੇ। 

ਰਣਜੋਧ ਿਸੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

ਉਹ ਅੰਦਰ2 ਕਾਫ਼ੀ ਜਰਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਦਾਰੂ ਦਾ ਪੈੱਗ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। 

-"ਜੀ ਮੈ ਤ* ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਨਹੀ।" ਰਣਜੋਧ ਨ;  ਿਸਰ ਫੇਰ ਿਦੱਤਾ। ਦਾਰੂ ਦੀ ਹਵਾੜ. ਉਸ ਦੇ ਮਗਜ 

ਨੰੂ ਧੰੂਆਂ ਬਣ ਕੇ ਚੜ.ੀ ਸੀ। 

-"ਖਰਬੂਜੇ ਅਰਗੀ ਰੰਨ ਦਾ ਖਸਮ ਨਾ ਪੀਵੇ? ਜਾਹ ਪਰ.ੇ ਜਮ* ਈ ਕੋਹੜ.ੀ ਐ!ਂ ਤਸੱਲੀ ਿਕਵP ਕਰਵਾ&ਦਾ ਹੋਵPਗਾ ਿਸੰਧ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੀ?" ਗੁਰਮੀਤ ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  

ਿਪੱਛ2 ਿਕਹਾ। 

-".......।" ਰਣਜੋਧ ਚੁੱ ਪ ਸੀ। 

-"ਰਣਜੋਧ ਿਸਆਂ-ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਿੜਐ-Aਨਾਖਤ ਕਰPਗਾ?" 

-"ਉਹਨ* 'ਚ2 ਜੀ..?" 

-"ਹ*....।" 

-"ਸਰਦਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਮੂੰ ਹ ਤ* ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ-ਪਰ ਕਾਹਨੰੂ ਗੋਲੀ ਨੰੂ ਥ* ਕਰਦੇ R-ਤੁਸD ਈ ਮਾਰ ਿਦਓ-ਯੱਭ ਿਨੱਬੜੇ..!" 

-"ਉਹਨ* ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਿਦਆਂ ਦੀ ਮ* ਦੀ....! ਅਸD ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ;  ਐ?ਂ" ਸਰਦਾਰ ਨ;  ਪੈੱਗ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਸਰਦਾਰ-ਤੁਸD ਤ* ਠਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠ;  ਐ-ਂਅਸD ਤ* ਿਦਨ ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਿਫਰਨN ?" 

-"ਰਣਜੋਧ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਈ ਕਰਦC ਬਾਈਗਾਡ-ਨਹD ਤ* ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ Aਨਾਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋAੀ ਐ-ਜਦ2 Aਨਾਖਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ-

ਅਸD ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰੱਸੇ ਲਾਹ ਿਦਆਂਗੇ।" 

ਰਣਜੋਧ ਚੁੱ ਪ ਸੀ। 

-"ਕੁਝ ਸੋਚ ਕਰ-ਜੁਆਨ ਤੰੂ ਮੁੰ ਡC-ਦੋ ਮਹੀਨ;  ਪਿਹਲ* ਿਵਆਹ ਹੋਇਐ-ਕਾਹਨੰੂ ਘੁਲਾੜ.ੇ 'ਚ ਹੱਥ ਿਦੰਨN ? Aਨਾਖਤ ਕਰ ਖਲਾਸੀ ਪਾ-ਜੁਆਨੀ ਿਨੱਤ ਿਨੱਤ ਹੱਥ 

ਨਹੀ ਆ&ਦੀ-ਜੇ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਤ* ਆਪਦੀ ਘਰਆਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਤੇਰੇ ਤ* ਕੋਈ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਨੀ ਜੀਹਦੇ ਿਸਰ ਧਰ ਦੇਣਗ-ੇਤੇਰੀ ਸੱਜ ਿਵਆਹੀ ਦੇ ਤ* ਿਪੰਡ ਦੇ ਬਦਮਾA ਤੇ ਲੰਡਰ ਈ ਬੱੁਲੇ ਲੁੱ ਟਣਗੇ।" 



ਗੁਰਮੀਤ ਿਸਪਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਪਾੜ ਪਾ ਗਈ। ਸੀਨ* ਚੀਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਸੀਸ ਵੱਟੀ ਖੜ.ਾ ਚੁੱ ਪ ਸੀ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਨ* 

"ਮਾਸੀ" ਸੀ। 

-"ਰਣਜੋਧ ਿਸਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀਹ ਤਰੀਕੇ ਐ-ਫੇਰ ਸਾਨੰੂ ਦੋA ਨਾ ਦੇਈ-ਂਤੰੂ ਿਸੱਧੀ ਤਰ.* ਿਕ& ਨਹੀ ਆਪ ਈ ਪੰਜਾਲੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜ*ਦਾ? 

ਿਹੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਸੁਆਦ ਚੋਖਾ-ਨਹD ਤ* ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋਵPਗਾ-ਸਾਨੰੂ ਕਰPਗਾ।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਿਥੜਕਾਇਆ। 

-"ਉਏ ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਕਿਹੰਦੈ? ਤੰੂ ਬੋਲਦਾ ਈ ਨੀ ਤੇਰੀ ਮC ਭੈਣ 'ਤੇ ਚੜ.ਜ* ਤੇਰੀ 'ਤੇ।" ਗੁਰਮੀਤ ਨ;  ਰਣਜੋਧ ਦੇ ਚੁਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਗੱਲ. 'ਚ2 ਚੰਿਗਆੜੇ ਿਨਕਲੇ ਸਨ। 

-"ਗੁਰਮੀਤ...!" 

-"ਜੀ ਸਰਦਾਰ....!" 

-"ਬੁੜ.ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨ* ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ4ੀਵਾਰ ਠਾਣੇ ਲੱਦ ਿਲਆਓ ਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਅਲਫ਼ ਨੰਗੇ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਿਦਓ!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੁਕਮ 

ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਰਣਜੋਧ ਕੁਰਲਾਅ 

ਉਿਠਆ। 

-"ਨਾ ਸਰਦਾਰ-ਆਹ ਕਿਹਰ ਨਾ ਕਰੋ-ਤੁਸD ਜੋ ਕਹ2ਗੇ-ਕਰੂੰ ਗਾ।" 

-"ਿਛੱਤਰ* ਮਾਰੀ ਨQ  ਮਣ ਝੜਦੀ ਐ-ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਪਿਹਲ* ਈ ਿਸੱਧੀ ਵੱਢ ਲCਦਾ-ਹੁਣ ਝੱਟ ਿਮਆਂਕ ਿਪਐ?ਂ" ਗੁਰਮੀਤ ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਇAਾਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ 

ਚੁਬਾਿਰR ਤੋਰ ਿਲਆ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਿਗਆ। 

ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ (ਕਡ 6) 

ਬਾਬੇ ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਟਰੱਕ 'ਚ2 ਲਾਹ ਕੇ ਬੱੁਚੜਖਾਨ;  ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ* ਦੀ ਪੱਟੀ ਖੋਲ. ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਜਸ 

ਉਪਰ ਿਬਜਲੀ ਦਾ AਕਤੀAਾਲੀ ਲਾਟੂ ਜਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅੱਖ* ਤ2 ਪੱਟੀ ਖੋਲ.ਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਿਚਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। 

ਕੀਰਤਨ ਸੋਿਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਉਸ ਨ;  ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਪੱੁਜ ਿਗਆ। 
 

ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ* ਿਵਚ ਰੂਲ ਘੁਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪੱਗ ਉਸ ਨ;  ਲਾਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੱਖਣੀ ਿ਼ਫਫ਼ਟੀ ਅੱਧਗੰਜੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਿਚਪੀ ਿਜਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਵਾਲ* ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨਾਸ* 

'ਚ2 ਸਾਹ ਅੜ ਅੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੀਤੀ ਦਾਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠੰਢ ਿਵਚ ਵੀ ਮੁੜ.ਕੇ ਨਾਲ ਿਭੱਿਜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
 

-"ਿਕ& ਬਾਬਾ-ਆਈ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਿਟਕਾਣ?ੇ ਅਸD ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਬਰਧ ਕਰਕੇ ਿਢੱਲ ਵਰਤਦੇ ਆਉਨ;  ਆਂ।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਬਾਬੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਅਿਹਸਾਨ 

ਜਤਾਇਆ, ਜਰਕਾਇਆ। 

-"ਿਢੱਲ ਜਮ* ਨਾ ਵਰਤੋ-ਆਬਦੀ ਕਾਰਬਾਈ ਕਰੋ-ਕੋਈ ਖਾਿਹA ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ।" ਬਾਬਾ ਅਡੋਲ ਸੀ। ਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ4ਛਾਵ* ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀ 

ਸੀ। ਮੱਥੇ ਤ2 ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨੂਰ 

ਵਰ. ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਚਹਰਾ ਆਰਹਨ 'ਚ2 ਕੱਢੇ ਫ਼ਾਲੇ ਵ*ਗ ਦਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਬਾਬਾ! ਤੈਥ2 ਸਾਡਾ ਕਸਾਖਾਨਾ ਨਹੀ ਜਿਰਆ ਜਾਣਾ-ਦੇਖ ਲੈ? ਐਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁੜ.ੀਆਂ ਘੱਤ ਜ*ਦੇ ਐ।" 

-"ਕਸਾਈ ਬੱਕਰੇ ਨੰੂ ਕਹੇ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ&ਦੈ-ਬੱਕਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਿਹਮੀਅਤ ਨਹੀ ਰੱਖਦਾ-ਿਕ&ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹAਰ ਦਾ ਪ4ਤੱਖ ਪਤਾ ਹੰੁਦੈ।" 

-"ਪਰ ਬਾਬਾ-ਮੈਨੰੂ ਵਾਿਕਆ ਈ ਤੇਰੇ ਬੁੜ.ਾਪੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ&ਦੈ-।" 

-"ਿਬੱਲੀ ਲੱਖ ਮਾਸੀ ਬਣੇ-ਚੂਹੇ ਨੰੂ ਉਹਦੀ ਬਦਨੀਤ ਦਾ ਅਗਾ: ਪਤਾ ਹੰੁਦੈ।" 

-"ਬਾਬਾ ਿਕ& ਸਾਨੰੂ ਕਸਾਈ ਬਣਾਉਨN -ਿਸੱਧੀ ਤਰ.* ਜਾਮਨ ਿਕ& ਨਹੀ ਹੰੁਦਾ?" 

-"ਸੱਪ* ਦੇ ਪੱੁਤ* ਨੰੂ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਕੀਹਨ;  ਿਸਖਾਇਐ? ਤੁਸD ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਮੈਥ2 ਆਖਰ ਚਾਹੰੁਦੇ ਕੀ R?" ਬਾਬੇ ਨ;  ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ 

ਚਾਿਹਆ। 

-"ਆਪਣਾ ਮੁੰ ਡਾ ਗੁਰਪਾਲ ਪੇA ਕਰਦੇ-ਤੇ ਹਿਥਆਰ ਵਾਿਪਸ ਦੁਆ ਦੇ-ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ।" 

-"ਆਪਣੇ ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਖੂਨੀ ਬਿਘਆੜ* ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਾੜ ਿਦਆਂ? ਇਹ ਤੰੂ ਸੋਚ ਈ ਿਕਵP ਿਲਆ ਠਾਣੇਦਾਰਾ?" 

-"ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਊ ਿਕੱਥੇ? ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮ* ਕਦ2 ਕੁ ਤੱਕ ਸੁੱ ਖ ਮਨਾਊ? ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਤ* ਅਖੀਰ ਖੋਤੀ ਨ;  ਬੋਹੜ ਥੱਲੇ ਈ ਆਉਣੈ-ਪਾਣੀ ਨ;  ਤ* ਅਖੀਰ ਪੁਲ* ਹੇਠ ਦੀ 

ਹੀ ਵਗਣੈ।" 

-"ਜੋ ਿਲਖੀ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਬੀਤ ਕੇ ਰਿਹੰਦੀ ਐ ਠਾਣੇਦਾਰਾ-ਉਹਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ-ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਵਾਰੀ ਏ-

ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ 



ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਐ-ਂਪਰ ਿਜਹੜਾ ਤੰੂ ਪੁਲ* ਹੇਠ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦC-ਜਦ2 ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਹੜ. ਆ&ਦੇ ਐ-ਪੁਲ ਅਸਮਾਨੀ ਉਡਦੇ ਦੇਖੇ ਐ।" 

-"ਤੰੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਐ?ਂ" 

-"ਕੱਲ. ਤੱਕ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਸੀ-ਅੱਜ ਤ2 ਕੱਟੜ ਐ।ਂ" 

-"ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਮੰਗਦC?" 

-"ਕੱਲ. ਤੱਕ ਜਮ* ਨਹੀ ਸੀ ਮੰਗਦਾ-ਅੱਜ ਤ2 ਤਨ1  ਮਨ1  ਮੰਗ ਕਰਦC-ਿਜੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਮਿਹਫੂਜ, ਸੁੱ ਖ A*ਤੀ ਨਾਲ ਵਸ ਸਕੇ।" 

-"ਤੈਨੰੂ ਖਾਿਲਸਤਾਨ ਿਫਰ ਦੇ ਹੀ ਦੇਈਏ?" 

-"ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੀ ਐ ਠਾਣੇਦਾਰਾ? ਤੰੂ ਸਾਨੰੂ ਖਾਿਲਸਤਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੰੁਨN ? ਤੰੂ ਤ* ਗੌਰਿਮੰਟ ਦਾ ਹੱਥ ਠO ਕਾ ਐ-ਂਤੰੂ ਤ* ਉਪਰਲੇ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬ*ਦਰ 

ਐ-ਂਉਹ ਸੀਟੀ ਮਾਰਦੇ ਐ ਤੇ ਤੰੂ ਨੱਚਦC।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱੁਸਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਹੀ ਪੀ ਿਗਆ। 

-"ਬਾਬਾ-ਚੀਕ* ਮਾਰPਗਾ।" 

-"ਵੈਰੀਆਂ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਚੀਕ* ਕਾਹਨੰੂ ਮਾਰੰੂ?" 

-"ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ* ਬਥੇਰੀਆਂ ਨ; -ਚਾਹੀਏ ਤੈਨੰੂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉੜਾ ਸਕਦੇ ਐ।ਂ" 

-"ਜੋ ਜੀਅ ਆਵੇ ਕਰੋ-ਭੈਅ ਕਾਹੰੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਿਹ-ਨਿਹ ਭੈਅ ਮਾਨਤ ਆਨੁ।।" 

-"ਦਸ* ਿਮਟ* 'ਚ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਐ-ਂਫੇਰ ਨਾ ਿਮਆਂਕD।" 

-"ਦੇਖਦੇ ਐ ਂਕੌਣ ਿਜੱਤਦੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਿਸੰਘ ਜ* ਔਰੰਗਜੇਬ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਿਸੰਘ ਤ* ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ-ਕਬਹੰੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤੁ।।" 

-"ਹੰੂ....!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਫ਼ੁੰ ਕਾਰਾ ਮਾਿਰਆ। 

-"ਉਏ ਮੁੰ ਿਡਓ!" 

-"ਜੀ ਜਨਾਬ?" 

-"ਇਹਨੰੂ ਅਲਫ਼ ਨੰਗਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲ.ੈਹਰੀ ਮੋਰ ਬਣਾਓ!" 

-"ਜੀ ਸਰਕਾਰ!" 

-"ਕਲ.ੈਹਰੀ ਮੋਰ ਤ2 ਬਾਅਦ ਤੰੁਗ ਭੱਦਰ* ਤੇ ਤੰੁਗ ਭੱਦਰ* ਤ2 ਬਾਅਦ ਗਰੜਪQਕ!" 

-"ਜੀ ਹਜੂਰ!" 

-"ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ ਸੁਣਨੀ।" 

-"ਜੀ ਜਨਾਬ!" 

-"ਬਾਬਾ-ਜੇ ਕੁਛ ਕਿਹਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੰੂ ਬੁਲਾ ਲਈ।ਂ" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਬਹੁਤ ਹੀ ਨ; ੜੇ ਹੋ ਕੇ ਿਕਹਾ। 

ਬਾਬਾ ਹੱਸ ਿਪਆ। 

-"ਤੰੂ ਿਸੰਘ* ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਨਹੀ ਪਿੜ.ਆ ਠਾਣੇਦਾਰਾ! ਿਸਦਕੀ ਸੂਰਮP ਕਦੇ ਨਹੀ ਡੋਲਦੇ-ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਚਰਖ਼ੜ.ੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ.ਦੇ ਐ।" 

-"ਇਹ ਤ* ਸਮ* ਈ ਦੱਸੂ।" ਤੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਬੱੁਚੜਖਾਨ;  'ਚ2 ਬਾਹਰ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਬਾਬੇ ਨੰੂ ਅਲਫ਼ ਨੰਗਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਪਰ "ਸ4ੀ-ਸਾਿਹਬ" ਅਤੇ ਕਿਛਹਰਾ ਬਾਬੇ ਨ;  ਕਦਾਿਚੱਤ ਨਾ ਉਤਾਰਨ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਿਸੰਘ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਿਤਆਰ-ਬਰ-ਿਤਆਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੇA ਹੋਊ।" ਬਾਬੇ ਨ;  ਜਬ.ੇ ਨਾਲ ਆਿਖਆ ਸੀ। 

-"ਚੱਲ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਾਰ!" 

-"ਬਾਬਾ-ਤੇਰੇ ਿਪੰਡ ਦੀ ਕਿਹੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਸੀ।" ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"AਾਬਾAੇ ਭਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ-ਪੰਚਾਇਤ ਆਬਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ-ਤੁਸD ਆਬਦਾ ਕਰ ਲਓ।" 

-"ਸਰਦਾਰ ਨ;  ਤੇਰੀ ਿਗ4ਫਤਾਰੀ ਤ2 ਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।" 

-"ਉਹਦੇ ਵੀ AਾਬਾAੇ...!" 

-"ਬਾਬਾ-ਕਰਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਪੇA-ਕਾਹਤ2 ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠਕ* ਕਢਵਾਉਨN ? ਕੱੁਟਣ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀ-।" ਦੂਜੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਪੁਲਸੀਆ ਚਿਲੱਤਰ 

ਖੇਿਡਆ। 

-"ਤੁਸD ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਮੈ ਗੁਰੂ ਦਾ-ਆਬਦਾ ਆਬਦਾ ਿਸਦਕ ਿਨਭਾਈਏ-ਜਲਦੀ ਕਰੋ-।" 

-"ਲੈ ਬਾਬਾ-ਬੋਲ ਿਫਰ ਵਾਿਹਗੁਰੂ-ਬਣ ਕੇ ਕਲ.ੈਹਰੀ ਮੋਰ ਸਾਨੰੂ ਪੈਹਲ ਪਾ ਕੇ ਿਦਖਾ।" 

ਬਾਬੇ ਨੰੂ ਿਸਕੰਜੇ 'ਚ ਚਾੜ. ਿਦੱਤਾ। ਪੀੜ* ਨ;  ਬਾਬੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਲਾਹਟ ਮਚਾ ਿਦੱਤੀ। ਹਰ ਅੰਗ ਇਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਘੁਲਾੜ.ੀ ਿਵਚ ਪੀਿੜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪੀੜ* ਦਾ 

ਦਰਦ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਲਾਟ* ਬਾਲਦਾ, ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਿਸਰ ਨੰੂ ਚੜ.ਦਾ ਸੀ। ਅੱਖ* ਅੱਗੇ ਪਿਹਲ* ਚੰਿਗਆੜੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਹਨ.; ਰ ਛਾ&ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨ;  

ਕਰਕੇ ਬਾਜ* ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਯਾਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਛੂਹ ਲਈ: 
 



-"ਿਸਰ ਜਾਵੇ ਤ* ਜਾਵੇ।। 

ਮੇਰਾ ਿਸੱਖੀ ਿਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ।।".... 
 

-"ਿਜਸੁ ਕੇ ਿਸਰੁ ਊਪਰ ਤੰੂ ਸੁਆਮੀ।। 

ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ।।.... 

ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦੁ ਮਾਤਾ।। 

ਮਰਣਾ ਚੀਤੁ ਨਾ ਆਵੈ।।".... 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੰੂ ਸੰਤ* ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ।।"..... 
 

-"ਜਾਮੁ ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਵਿਲ 

ਲੱਖ ਬ*ਿਹ ਿਕਆ ਕੀਜੈ।।"..... 
 

ਚੁਬਾਿਰR ਪੈੱਗ ਲਾ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਹਵਾਲਾਤ ਕੋਲ, ਰਣਜੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ.ਾ ਹੋਇਆ। 

-"ਰਣਜੋਧ ਿਸਆਂ-ਅੱਤਵਾਦੀ ਤ* ਆਪ ਈ ਮੰਨੀ ਜ*ਦੈ ਬਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖੇਤ2 ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ।" 

-"ਫੇਰ ਤ* ਮੁAਕਲ ਈ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰਦਾਰ।" ਮੁੰ ਡਾ ਜਲਾਲ ਫੜ ਿਗਆ। 

-"ਪਰ Aਨਾਖਤ ਤ* ਤੈਨੰੂ ਈ ਕਰਨੀ ਪਊ।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਤੁਰ ਿਗਆ। 

ਬਾਬੇ ਨੰੂ ਿਸਕੰਜੇ 'ਚ2 ਕੱਢ ਕੇ ਲੱਤ* 'ਤੇ ਘੋਟਣਾ ਫੇਿਰਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੰਜਾ ਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੰਜੇ ਵ*ਗ ਹੀ ਉਖਿੜਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 'ਚ2 ਿਕਰ-ਿਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਿਕ& ਬਾਬਾ-ਮC ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਨU ।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਹਾਲਾਤ ਭ*ਪਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। 

-"ਠਾਣੇਦਾਰਾ! ਮੇਰਾ ਿਸਦਕ ਪਰਖੀ ਚੱਲ-ਨਾਲ ਇਞਾਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸੇ ਨ; ਹੰੁ-ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਿਜ& ਿਤਸੁ ਕਾ ਥਾ& ਨ ਥੇਹੁ।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਸਤੰਭ ਖੜ.ਾ ਸੀ। 

ਬਾਬਾ ਪੀੜ* ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਥੰਮ. ਵ*ਗ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਪਰਬਤ ਵ*ਗ ਅਡੋਲ ਸੀ। 

-"ਬਾਬਾ-ਜੇ ਆਪ* ਸੋਚੀਏ ਤ* ਆਪਣੀ ਦੁAਮਣੀ ਵੀ ਕੀ ਐ-ਇਹ ਦੱਸ?" 

-"ਦੁAਮਣੀ? ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਿਗਓ ਤਬੈ ਰੋਸੁ ਜਾਿਗਓ।" ਬਾਬੇ ਨ;  ਦਾਹੜ.ੇ ਵੱਲ ਇAਾਰਾ ਕੀਤਾ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਪੱਟੀ ਦਾਹੜ.ੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ੱਟੜ Aੇਰ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਉਏ ਮੁੰ ਿਡਓ-ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੰੂ ਪੇA ਕਰੋ!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਰਣਜੋਧ ਿਸੰਘ ਵੱਲ ਇAਾਰਾ ਕੀਤਾ। 

ਰਣਜੋਧ ਪੇA ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

-"ਹ* ਬਈ-ਉਹਨ* ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਇAਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਇਹ ਤ* ਸਾਡੇ ਿਪੰਡ ਆਲਾ ਬਾਬਾ ਜਪਨਾਮ ਐ ਜੀ-ਕੱਛ ਆਲਾ ਭਾਈ...।" 

ਸੁਣਨਸਾਰ ਿਸਪਾਹੀ ਰਣਜੋਧ ਨੰੂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 'ਕਤਲਗਾਹ' ਿਵਚ ਲੈ ਗਏ। ਰਣਜੋਧ ਨੰੂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਮਝ ਨਹੀ ਪਈ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ..? 

ਉਸ ਨ;  ਸੱਚ ਹੀ ਤ* ਬੋਿਲਆ ਸੀ! ਿਫਰ ਉਸ ਨੰੂ ਬੱੁਚੜ ਿਸਪਾਹੀ ਧੂਹੀ ਿਕ& ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ..? ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਈ। 

ਬਾਬੇ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਿਕ& ਦੇਈ ਬੈਠ;  ਐ? ਬਾਬੇ ਨ;  ਤ* ਕਦੇ ਕੱੁਤੇ ਦੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀ ਮਾਰੀ! ਪਰ ਮC ਿਕਹੜਾ ਮਾਰੀ ਸੀ...? ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਾੜਕੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ2 ਜ* ਖੇਤ2 

ਪ4ਛਾਦਾ ਛਕ ਗਏ ਹੋਣ? ਪਰ ਬਾਬੇ 

ਨੰੂ ਤ* ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਅੜਾਈ ਬੈਠ;  ਐ? ਇਹਦਾ ਤ* ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਲੱਗਦੈ। ਰਣਜੋਧ ਦੀ ਸੋਚ ਉਦ2 ਟੱੁਟੀ ਜਦ2 ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵਚ ਪੈਣ 

ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ 'ਚ2 "ਭੜ.ਾਸ" ਿਨਕਲੀ। ਹੱਥ* ਪੈਰ* ਦੀਆਂ &ਗਲ* 'ਤੇ ਪCਦੇ ਡੰਡੇ "ਟੱਕ-ਟੱਕ" ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਪਲ* ਿਵਚ ਹੀ 

ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਝੋਨ;  ਵ*ਗ ਝਾੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਛੁਰੀਆਂ ਹੇਠ ਪਏ ਸੂਰ ਵ*ਗ ਕੋਿਹਆ ਜਾ ਿਰਹਾ, ਚੀਕ* ਮਾਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਮਾਈ ਬਾਪ ਇਹ ਤ* ਦੱਸ ਿਦਓ ਬਈ ਮੈਨੰੂ ਕੁੱ ਟੀ ਿਕ& ਜਾਨ;  ਐ?ਂ ਕਸੂਰ ਤ* ਮC ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀ-ਹਾੜ.ੇ ਮਾਿਪਓ-ਮੇਰਾ ਤ* ਸਰੀਰ ਈ ਤੋੜਤਾ-ਬੱਸ ਕਰੋ 

ਉਏ ਦੁAਮਣ2 ਹਾਏ ਉਏ! ਮਰ ਿਗਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ-ਹਟਾਓ ਇਹਨ* ਨੰੂ-ਬਹੁੜ.ੀ...!" ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਇੱਕੋ ਝੁੱ ਟੀ ਿਵਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ 

ਸੱਿਤਆ ਸੂਤ ਲਈ ਸੀ। 

-"ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੰੂ ਮC ਗੜ. ਿਦਆਂ...! ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਤੋੜੀਏ ਤ* ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ...? ਗੱਲ ਤ* ਤੰੂ ਪੱੁਠੀ ਸੁਣਾਉਨN ...?" ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਇਕ ਤਕੜਾ ਡੰਡਾ ਟੋਟਣ 'ਚ 

ਹੋਰ ਧਰ ਿਦੱਤਾ। 

ਮੁੰ ਡਾ ਚੌਫ਼ਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। 



-"ਮਾਿਪਓ ਕਸੂਰ ਤ* ਦੱਸ ਿਦਓ ਆਖਰ ਕੀ ਐ...?" ਉਹ ਿਬਲਿਕਆ। 

-"ਔਹ ਿਜਹੜਾ ਅੰਦਰ ਿਦੱਤੈ-ਉਹ ਕੌਣ ਐ?ਂ" 

-"ਥੋਨੰੂ ਦੱਸ ਤ* ਿਦੱਤਾ ਜੀ ਬਈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੱਛ ਆਲੈ।" 

ਿਸਪਾਹੀ ਿਫਰ ਵਰ. ਪਏ। 

ਮੁੰ ਡਾ "ਭੁੱ ਲ ਿਗਆ-ਭੁੱ ਲ ਿਗਆ" ਕਰਦਾ ਭੁੱ ਲ* ਬਖA&ਦਾ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਈ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 

ਕੱੁਟ ਿਕ& ਖਾਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ? 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਇAਾਰੇ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਰੁਕ ਗਏ। 

ਰਣਜੋਧ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ2 ਖੂਨ ਧਰਾਲD ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਪਤਾ ਨਹੀ ਡੰਡਾ ਕਦ2 ਨੱਕ 'ਤੇ ਿਫਰ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਹ*-ਹੁਣ ਦੱਸ ਉਹ ਕੌਣ ਐ?ਂ" 

-"ਤੁਸD ਦੱਸੋ ਜੀ।" ਮੰੁਡੇ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਡੰਡੇ ਿਫਰ Aੁਰੂ ਹੋਣਗ,ੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੱੁਛ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। 

-"ਤੰੂ ਕਿਹ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐ-ਇਹਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐ-ਤੰੂ ਇਹਦੇ ਖੇਤ2 ਕੁਛ ਲੈਣ ਿਗਆ ਸੀ-ਤੇ ਤੰੂ ਇਹਨੰੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਹਿਥਆਰ ਿਦੰਦਾ ਅੱਖD ਦੇਿਖਐ-

ਿਫਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨ;  ਇਹਨੰੂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਿਦੱਤੇ-ਇਹਨ;  ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਅਗਲਾ ਜਖੀਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ - ਸੁਣ 

ਿਗਆ..?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਹੀ ਕਈ ਿਬਆਨ ਕਿਹ ਸੁਣਾਏ। 

-".........!" ਸੁਣਦੇ ਰਣਜੋਧ ਦੇ ਦੰਦ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਘਆੜ* ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਪਠO ਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ - ਤੇ 

ਅੱਤਵਾਦੀ...? ਬਾਬਾ ਤ* ਸੌ ਦੇਵਤੇ ਵਰਗਾ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। 

ਸੋਚ* ਿਵਚ ਪਏ ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਪੇੜ ਆ ਪਈ। 

-"ਭੈਣ ਿਦਆ ਖਸਮ ਚੰਦਾ-ਤੰੂ ਘੁੱ ਗੂ ਈ ਹੋ ਿਗਐ-ਂਬੋਲਦਾ ਨਹD ਉਏ?" 

-"ਜੀ ਬਾਬਾ ਤ*-।" ਰਣਜੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋਣ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਿਫਰ ਮੁਰਗੀ ਵ*ਗ ਨੱਪ ਿਲਆ। ਦੂਜੀ ਕਰੜੀ ਝੱੁਟੀ ਨ;  ਰਣਜੋਧ ਦੀ 

'ਿਭਆਂ' ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਮਾਿਪਓ ਜੋ ਕਹ2ਗੇ, ਕਰੂੰ ਗਾ-ਪਰ ਹਜੂਰ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਐ ਐਨਾ ਮਾਰੋ ਨਾ।" ਰਣਜੋਧ ਨ;  ਸੁੱ ਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਿਦੱਤੇ। ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਪਏ ਉਬਲਦੇ ਤੇਲ ਵ*ਗ, ਉਸ 

ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ "ਬਲੂੰ -ਬਲੂੰ " ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਿਸਪਾਹੀ ਰੋਕ ਿਦੱਤੇ। 

ਕਈ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼* ਉਪਰ ਰਣਜੋਧ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਬਆਨ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਿਫਰ ਦੁਹਰਾਏ ਿਕ ਬਾਬਾ ਅੱਿਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ 

ਅੱਿਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੇA-ਧ4ੋਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰੂ ਹਿਥਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ..! 

ਰਣਜੋਧ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾਤ ਿਵਚ ਤਾੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

-"ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਐ?" ਮੁਣAੀ ਨ;  ਰਣਜੋਧ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ* ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼* ਉਪਰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਬਆਨ ਿਲਖਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਪੱੁਿਛਆ। ਕਾਗਜ਼* ਿਵਚ 

ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੰੁਡਾ 

ਗੁਰਪਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਿਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਧਰੇ ਸਨ। ਕਾਗਜ਼* ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਵਚ 

ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ 

ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲ2 ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 'ਟਰੇਿਨੰਗ-ਸCਟਰ' ਿਵਚ2 ਟਰੇਿਨੰਗ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਬਾਬਾ ਏ. ਕੇ. ਸੰਤਾਲੀ ਤ2 ਲੈ ਕੇ ਡਰੈਗਨ 

ਗੰਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਾਕਟ ਲ*ਚਰ ਤ2 ਲੈ ਕੇ ਿਮੰਨ. ੀ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਿਵਚ ਬਾਬਾ ਮਾਿਹਰ ਸੀ। ਿਨAਾਨ;  ਦਾ ਐਨਾ ਮਾਿਹਰ ਸੀ ਿਕ ਿਮਲਟਰੀ ਦੇ ਬੁਿਲਟ-

ਪਰੂਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ* ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਿਭੰਡਰ*ਵਾਲੇ ਸੰਤ* ਦਾ ਸਿਹਯੋਗੀ ਿਰਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੂੰ ਹ2 ਅੱਗ ਉਗਲਦਾ ਸੀ। ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਬਾਬੇ ਨ;  

ਦੁAਟ ਸੋਧ ਕਮ*ਡੋ ਫ਼ੋਰਸ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਅੱਸੀ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਗੁਰਪਾਲ ਿਸੰਘ, ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਦੇਵ ਿਸੰਘ ਬੱਬਰ ਦਾ 

ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨ;  ਉਹ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖ਼ਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮ* 

ਪਿਹਲ* ਹੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕAਮੀਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿਥਆਰ* ਦੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ 

ਸੀ। ਖ਼ਾੜਕੂ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲ2 ਭੰਨ- 

ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤ2 ਲੈ ਕੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਲੁੱ ਟ-ਮਾਰ, ਬCਕ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋ ਸੌ ਕਤਲ* ਦਾ 

ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। 

ਮੁਣAੀ ਦੇ ਿਲਖੇ ਿਬਆਨ ਲਾਵਾ ਥੱੁਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  "ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬ" ਿਕਹਾ ਸੀ। 

-"ਤੇਰਾ ਿਦਮਾਗ ਕੀ ਕਿਹੰਦੈ?" 

-"ਮੇਰਾ ਿਦਮਾਗ ਤ* ਹਜੂਰ ਇਹ ਕਿਹੰਦੈ-ਬਈ ਿਬਆਨ ਤ* ਆਪ* ਲਏ ਖੜ.ੇ ਕਰ-ਜੇ ਆਪ* ਇਹਨ* ਦੇ ਪੈਰ ਲਾਵ*ਗੇ ਤ* ਈ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਗੇ।" 

-"ਮਤਲਬ?" 



-"ਮਤਲਬ ਹਜੂਰ ਇਹ ਐ-ਬਈ ਜੇ ਆਪ* ਇਹਨ* ਦੋਨ* ਨੰੂ ਈ ਛੱਡ ਿਦੰਨ;  ਐ-ਂਆਪਣੇ ਿਬਆਨ* 'ਚ Lਕਾ ਈ ਦਮ ਨਹੀ ਰਿਹੰਦਾ।" 

-"ਿਬਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ।" 

-"ਹੋ ਸਕਦੈ ਅਦਾਲਤ ਵਲ2 ਿਰਕਵਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ* ਨੰੂ ਲਾਈਨ ਹਾਜਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।" 

-"ਇਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ।" 

-"ਦੂਜੇ ਠਾਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਧੜਾ ਧੜ ਫੜ-ਫੜ ਗੱਡੀ ਚਾਹੜੀ ਜ*ਦੇ ਐ-ਆਪ* ਵੀ ਮਹੂਰਤ ਿਜਆ ਕਰੀਏ? ਆਪ* ਤ* ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਹਜੂਰ, ਓਸ ਗੱਲ ਦੇ 

ਆਖਣ ਮ*ਗੰੂ, ਰੱਬ ਥੋਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਬਹੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਸੋਚD ਪੈ ਿਗਆ। 

ਮੁਣAੀ ਨ;  ਇਕ ਪੈੱਗ ਲਾ ਕੇ ਿਗਲਾਸ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਫੜਾ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਹਜੂਰ ਰੱਬ ਥੋਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ-ਿਜੰਨ;  ਮੰੁਡੇ ਖੰੁਡੇ ਮਾਰ*ਗੇ ਉਨ;  ਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕਰ*ਗੇ-ਜੇ ਤੁਸD ਿਤੰਨ ਸਟਾਰ* ਤੇ ਈ ਸਬਰ ਰੱਖਣੈ-ਥੋਡੀ 

ਮਰਜੀ।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਵੀ ਪੈੱਗ ਪੀ ਿਲਆ। 

ਮੁਣAੀ ਦਾ ਛੱਿਡਆ ਬਾਣ ਿਸੱਧਾ ਆਨ;  ਵਾਲੀ ਥ* 'ਤੇ ਹੀ ਵੱਿਜਆ ਸੀ। 

-"ਹਜੂਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਿਹਲਾਈਏ-:ਈ ਂਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ Lਲੀ ਲੱਗਦੀ ਜ*ਦੀ ਐ-ਿਸਆਣੇ ਆਖਦੇ ਐ-ਚੱਲ*ਗੇ ਤ* ਹੀ ਪਹੰੁਚ*ਗੇ-ਇਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾAਣੀ ਦੂਜਾ ਰਾਤ 

ਦੇ ਅਨDਦਰੇ ਨ;  ਮਾਿਰਆ-ਮC ਥੋਡੀ ਥ* ਹੰੁਦਾ ਹੁਣ ਨੰੂ ਪੱਚੀ ਤੀਹ ਗ*ਹ* ਕੀਤੇ ਹੰੁਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਓਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਖਣ ਮ*ਗੰੂ ਬCਕ* ਭਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ-ਅੱਤਵਾਦ ਰੱਬ ਨ;  

ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਤੋਿਰਐ-ਲੈ ਲਓ ਲਾਹਾ ਿਪੱਛ2 ਿਕਸੇ ਨ;  ਨਹੀ ਪੱੁਛਣਾ-ਜਦ2 ਬੰਤੋ ਰੇਲ ਚੜ.ਗੀ ਮੁੰ ਡੇ ਰੋਣਗੇ ਰੁਮਾਲ* ਵਾਲੇ-ਔਹ ਪੋਪਲ਼ ਿਜਹੇ ਜੱਟ ਰਣਜੋਧ 

ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਤੁਸD ਲੈ ਹੀ ਿਲਐ।" 

-"ਤੈਨੰੂ ਕੀ ਪਤੈ?" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। 

ਮੁਣAੀ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਹਜੂਰ ਮੇਰੇ ਸਤਾਰ* ਅੱਖ* ਐ।ਂ" 

-"ਖ਼ੈਰ...!" 

-"ਥੋਡੀ ਥ* ਮC ਹੰੁਦਾ ਪੂਰਾ ਲੱਖ ਲCਦਾ-ਤੁਸD ਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਈ ਲੈ ਲਵੋ-ਮੁੰ ਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਹੌਲਦਾਰ ਤ2 ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਬਣ ਿਗਆ-ਨਾਮ* ਬਾਧੂ 

ਰੋਲਤਾ ਮਾਰ ਫੜਕੇ-ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਉਹਨੰੂ ਘਰੇ ਥਾਪੀ ਦੇਣ ਆ&ਦੈ-ਤੇ ਆਪ* ਨੰੂ ਸਾਲੇ ਐਸ. ਪੀ. ਕੁੱ ਕੜ* ਆਲੀਆਂ ਤਾੜ* ਮਾਰਦੇ ਐ-ਪੈਸਾ ਖੋਟਾ ਆਪਣਾ 

ਬਾਣੀਏ ਂਨੰੂ ਕੀ ਦੋA? ਕਸੂਰ ਤ* ਸਾਰਾ ਆਬਦੈ-ਕੀ ਦੋA ਨਸੀਬੋ ਨੰੂ ਸੱਤੂ ਆਪਣੇ ਮੱੁਕੇ ਿਫਰਦੇ।" 

ਦੋਹ* ਨ;  ਬੋਤਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਹਜੂਰ ਜੇ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਕਰ*ਗੇ-ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਤ* ਈ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵੱਜੂ-ਹੱਥ ਪੈਰ ਿਹਲਾਵ*ਗੇ ਤ* ਈ ਰਾਲ਼-ਬੋਲ਼ ਬਣੂੰ -ਇਕ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰ ਲੱਖ 

ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗੋਲੀ ਬਿਣਆ ਆਇਆ ਕਰੂ-ਹੁਣ ਤ* ਧੀ ਦਾ ..... ਈ ਯਹਾਵੇ ਲੋਕ ਸਾਨੰੂ ਿਤੰਨ* ਤੇਰ.* 'ਚ ਈ ਨਹੀ ਸਮਝਦੇ-ਫੇਰ ਦੇਿਖਓ ਿਕਵP ਨੀਕਰ* ਖੋਲ. 

ਖੋਲ. ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ.ਦੇ ਐ-ਚਾਹੇ ਸਾਿਲਆਂ ਦੀ....ਲੈ ਿਲਆ 

ਕਿਰਓ-ਤੀਮD ਦੀ ਜਮ* ਲੋੜ ਨਹੀ-ਤੀਮD ਦੀਆਂ ਬਾਧੂ ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਖਾਣੀਐ?ਂ ਲੁੱ ਟ ਲੈ ਬਹਾਰ ਜੈਮਲਾ ਿਦਨ ਰਿਹਗੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ।" ਮੁਣAੀ Aਰਾਬੀ ਹੋ ਿਗਆ 

ਸੀ। 

ਮੁਣAੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ* ਨਾਲ ਠਾਣੇਦਾਰ ਸਿਹਮਤ ਸੀ, ਪਰ 'ਮੁਕਾਬਲਾ' ਬਣਾਉਣ ਤ2 ਜਰਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਅਸਲੀਅਤ ਮੁਣAੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਤੁਸD ਬੰਦਾ ਜਰੂਰ ਮਾਰਨN ...? ਿਸਪਾਹੀ ਕਾਹਦੇ ਆਸਤੇ ਐ? ਿਪੰਡਾ ਅਗ*ਹ ਪੱੁਤਾ ਿਪਛ*ਹ-ਤੁਸD ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੋਤਲ* ਉਹਨ* ਦੇ ਹੱਥ ਿਦਓ-ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ 

ਮਾਰਨ* ਿਮੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਐ-ਂਦਾਰੂ 

ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦਲੇਰ ਹੰੁਦੈ-ਫੀਮ ਦਾ ਨAਾ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਡਰਾਕਲ਼ ਬਣਾ&ਦੈ-ਆਪ* ਹਜੂਰ ਪੁਲਸ ਆਲੇ ਐ-ਂਪੁਲਸ ਆਲੇ ਜਮਦੂਤ* ਨਾਲ2 ਿਕਵP ਵੀ ਘੱਟ ਨਹD ਹੰੁਦੇ-

ਿਜਹੜੇ ਪੁਲਸੀਏ ਨ;  ਗ*ਧੀ ਮਾਰਗ ਅਪਨਾ ਿਲਆ, ਸਮਝੋ ਿਗਆ! ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ-ਧੀ ਦੀ....ਯਹਾਵੇ ਦੁਨੀਆਂ! ਥੋਡੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਸੰਗ ਲੋਹਾ ਅਸD ਵੀ 

ਤਰਜ*ਗੇ-ਮੋਤੀਆਂ ਆਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਿਸਰੇ ਤੇ ਗੰਢ-ਮੇਲੇ 'ਚ ਚੂਹੜ.ੀ ਦੇ ਿਜੰਨੀਆਂ ਚੂੰ ਢੀਆਂ ਵੱਢੋ, ਓਨੀ ਈ ਖੁA ਰਿਹੰਦੀ ਐ-ਏਸੇ ਤਰ.* ਅੱਤਵਾਦ 'ਚ 

ਿਜੰਨ;  ਿਜਆਦਾ ਗੱਡੀ ਚਾਹੜ*ਗੇ-ਉਨ;  ਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣ*ਗੇ-।" 

-"ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੰੂ ਕੀ ਿਹਸਾਬ ਦੇਵ*ਗ?ੇ" 

-"ਧਰਮਰਾਜ...? ਿਕਹੜਾ ਧਰਮਰਾਜ...? ਮੇਰੀ ਪੜ.ੀ ਿਲਖੀ ਮੂਰਖ ਸਰਕਾਰ! ਅੱਗਾ ਿਕਸੇ ਨ;  ਦੇਿਖਐ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਥੇ ਈ ਐ-ਪੈਸੇ ਆਲ਼ਾ ਸਵਰਗੀ-ਨੰਗ 

ਨਰਕੀ।" ਮੁਣAੀ ਨ;  ਰੇਤ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਿਤੱਖਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਹੁਣ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਐ?" 

-"ਹਜੂਰ ਇਕ ਵੱਿਜਐ।" 

-"ਅੰਦਰ2 ਮੰੁਿਡਆਂ ਨੰੂ ਚਾਰ ਬੋਤਲ* ਫੜਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ!" 



ਠਾਣੇਦਾਰ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ. ਿਗਆ। 

ਮੁਣAੀ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। 

ਉਸ ਨ;  ਅੱਠ ਬੋਤਲ* ਦਸ* ਜਾਿਣਆਂ ਿਵਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਦੋ-ਦੋ ਪੈੱਗ* ਤ2 ਬਾਅਦ ਮੁਣAੀ ਨ;  ਉਹਨ* ਨੰੂ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ "ਮੁਕਾਬਲੇ" ਦੀ ਕੰਨ ਵਲੇਲ ਪਾ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਬਹੁਣੀ ਕਰੋ-ਉਗਰਾਹੀ ਬਾਅਦ।" ਮੁਣAੀ ਨ;  ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਿਮੱਠੀ &ਗਲ ਚਟਾਈ ਸੀ। 

-"ਤੰੂ ਦੇਖ ਲਈ-ਂਬੰਦੇ ਆਪ* ਤ2 ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਿਢੱਡ ਆਪ ਭਰਨਗੇ।" ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਦੂਜੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨੰੂ ਿਕਹਾ। 

-"ਤੰੂ ਿਕਤੇ ਮੱੁਛ* ਜੀਆਂ ਨਾ ਪਟਾਲD ਸਾਲ਼ਾ ਚਗਲ਼!" ਮੁਣAੀ ਨ;  ਮੁੜ ਕੇ ਿਕਹਾ। 

-"ਿਕ& ਸੱਚੀ ਹੱਡ ਤੇ ਵੱਜੀ?" 

-"ਜੰਮਣ ਨੰੂ ਦਾਦੀ-ਪਾਲਣ ਨੰੂ ਭਰਵਾਣੀ?" ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਉਏ ਤੁਸD ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਐ ਂਿਕ ਨਹੀ ਕਰਨੀ?" ਮੁਣAੀ ਨ;  ਡਰਾਇਆ। 

-"ਸਾਥ2 ਮੁਫ਼ਤੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀ ਮਾਰੇ ਜ*ਦੇ।" ਇੱਕ ਨ;  ਭੌਣ ਤ2 ਲਾਹ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਦੋAੇ?" 

ਅੰਦਰ2 ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਹੋਇਆ ਭੱਿਜਆ ਹੀ ਆਇਆ। 

-"ਉਏ ਤੰੂ ਿਕਵP ਰੇਵੀਏ ਿਪਆ ਆਉਨN ?" ਮੁਣAੀ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਮੁੜ.ਕੋ ਮੁੜ.ਕੀ ਤੱਕ ਕੇ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਬਾਬਾ ਬੇਹੋA ਹੋ ਿਗਆ...।" ਉਸ ਨ;  ਹQਕਦੇ ਨ;  ਦੱਿਸਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹੀ ਰਲਦਾ ਸੀ। 

-"ਫੇਰ ਕੀ ਲੋਹੜ.ਾ ਆ ਿਗਆ...? ਉਹਨੰੂ ਮੰਜੇ ਨਾਲ2 ਲਾਹਦੇ-ਤੁਸD ਪੈੱਗ Aੈੱਗ ਲਾਓ-ਸਰਦਾਰ ਆਉਣ ਈ ਆਲੈ-ਚਲੋ ਘੁੱ ਟ ਲਾ ਕੇ ਕੰਡੇ 'ਚ ਹੋਵੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ-ਜ ੇ

ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾਉਣੀਐ ਂਤ* ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤ* ਿਹਲਾਉਣਾ ਈ ਪਊ।" ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਮੁਣAੀ ਨ;  ਲਾਲਚ ਿਦੱਤਾ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟ ਗਏ। ਉਹ ਤਰ.* ਤਰ.* ਦੀਆਂ ਗੱਲ* ਕਰਦੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ (ਕਡ 7) 

ਬਾਬਾ ਮੰਜੇ ਨਾਲ2  ਖੋਲ. ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। 

ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਰਣਜੋਧ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹਿਥਆਰ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ। 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥ* ਅਤੇ ਨਕAਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸੁੰ ਨੀ 

ਪੁਲ਼ੀ ਿਤੰਨ ਿਪੰਡ* ਤ2 ਤਕਰੀਬਨ ਿਤੰਨ-ਿਤੰਨ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਹਟਵD ਸੀ। ਇਸ ਪੁਲੀ 'ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਬੋਹੜ ਅਤੇ ਇਕ ਨਲਕਾ ਸੀ। ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ Lਲੂ ਹੀ 

ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਿਦਨ;  ਕੋਈ ਟ*ਵD-ਟ*ਵD ਛੋਟੇ ਰੂਟ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਰੁਕਦੀ ਸੀ। 
 

 

ਪੁਲੀ ਦੇ ਦੋਹD ਪਾਸD ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਿਕੱਕਰ* ਅਤੇ ਖ਼ਤਾਨ* ਸਨ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਧਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਿਰੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦਾ ਸੀ। ਛੇ ਵਜੇ ਤ2 ਬਾਅਦ 

ਿਪੰਡ* ਿਵਚ2 ਿਸਰਫ਼ ਦੋਧੀ ਹੀ 

ਦੱੁਧ ਲੈ ਕੇ ਆ&ਦੇ ਸਨ। ਪਿਹਲੀ ਬੱਸ ਵੀ Aਿਹਰ2 ਇਧਰ ਨੰੂ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੁਰਦੀ ਸੀ। 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਮੁਣAੀ ਨ;  ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਛੇ ਬੋਤਲ* ਿਵਚ ਫ਼ਕੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਦੋ 

ਬੋਤਲ* ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਕCਟਰ ਿਵਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸਨ। 

-"ਲਓ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ।" ਦੋ ਹੋਰ ਬੋਤਲ* ਮੁਣAੀ ਨ;  ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਫੜਾ&ਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। ਹੁਣ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਠਾਰੀ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆ&ਦੀ 

ਸੀ। ਅੰਦਰ2 ਪੀਤੀ ਦਾਰੂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ2 ਗੱਡੀ ਿਵਚ ਪਈਆਂ ਬੋਤਲ* ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਿਨੱਘ ਸੀ। ਲਿਹਰ* ਬਿਹਰ* ਸਨ। 

ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਬਰ*ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਟ ਕੱਸ ਲਏ। ਬੰਦੂਕ* ਅਤੇ ਸਟੇਨਗੰਨ* ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ। 

ਬਾਬੇ ਨੰੂ ਗੱਡੀ ਿਵਚ ਲੱਦ ਿਲਆ ਅਤੇ ਰਣਜੋਧ ਨੰੂ ਫੜ ਕੇ ਚਾੜ. ਿਲਆ ਿਗਆ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ.;  ਹੋਏ ਸਨ। 

-"ਹੁਣ ਿਕੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਹਜੂਰ?" ਰਣਜੋਧ ਨ;  ਮਰੀ ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ। ਮੂੰ ਹ ਢਕੀ ਪਏ ਬਾਬੇ ਜਪਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ 

ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਧਮੋਇਆ, ਬੇਹੋA ਿਜਹਾ ਿਪਆ ਸੀ। 

-"ਅਸD ਗAਤ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆਂ-ਤੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਿਪੰਡ ਲਾਹ ਿਦਆਂਗੇ।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਬੜਾ ਸਰਸਰੀ Lਤਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਬਰ*ਡੀ ਿਵਚ ਕਿਸਆ, ਮਫ਼ਲਰ ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ 

ਢਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਿਤੰਨ ਟਰੱਕ ਅੱਗੜ ਿਪੱਛੜ ਤੁਰ ਪਏ। 

ਠਾਣੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਮੁਣAੀ ਬCਚ 'ਤੇ ਹੀ ਗਦੈਲਾ ਿਵਛਾ ਕੇ ਬੜੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈ ਿਗਆ। ਿਜਵP ਉਹ ''ਕੰਿਨਆਂ-ਦਾਨ'' ਕਰਕੇ , ਿਸਰ2 ਭਾਰ ਲਾਹ ਕੇ, ਭਾਵ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਿਜਹਾ ਹੋ ਕੇ 

ਿਪਆ ਸੀ। 



ਿਤੰਨ;  ਟਰੱਕ ਬੜੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਪਾਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬੇ ਜਪਨਾਮ ਦੇ ਮੰੂਹ2 "ਹਾਏ" ਿਨਕਿਲਆ ਤ* ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਉਸ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਤ2 ਕੰਬਲ 

ਲਾਹ ਕੇ ਟਾਰਚ ਜਗਾ ਕੇ ਦੇਿਖਆ। ਰਣਜੋਧ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਪਈ ਤ* ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਿਵਚ ਚQਿਕਆ। 

-"ਬਾਬਾ ਤੰੂ ਵੀ ਿਵੱਚੇ ਈ....!" 

-"ਤੰੂ ਕੌਣ ਐ ਂAੇਰਾ?" ਬਾਬੇ ਨ;  ਸਾਰਾ ਸਾਹ ਸੱਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੱੁਿਛਆ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ, ਜੋੜ ਜੋੜ ਿਹਿਲੱਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਿਸਦਕੀ ਸੂਰਮ* 

'ਸੀ' ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

-"ਮC ਆਂ ਬਾਬਾ ਜੋਧ-ਬਲੀ ਿਸ& ਕਾ।" 

-"ਅੱਛਾ-ਅੱਛਾ! ਰਣਜੋਧ ਿਸਆਂ ਕਰ ਲੈ ਿਫਰ ਪੱੁਤਰ* ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੰੂ ਯਾਦ-ਸੱਦਾ ਤ* ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ2 ਆ ਿਗਐ Aੇਰਾ!" 

ਰਣਜੋਧ ਨੰੂ ਭੁਆਂਟਣੀ ਆ ਗਈ। 

ਉਹ ਉਚੀ ਉਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 

-"ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਸੰਘਾ ਮੈਨੰੂ ਬੈਠਾ ਕਰ।" ਬਾਬੇ ਨ;  ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, "ਦੇਈ ਂ ਿਜਉਣ ਜੋਕਿਰਆ ਮਾੜਾ ਿਜਆ ਆਸਰਾ-ਮC ਰਣਜੋਧ ਿਸ& ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲ* 

ਕਰਨੀਐ।ਂ" 

ਦੋ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਬਾਬੇ ਨੰੂ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨਾਲ ਢੋਹ ਲੁਆ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਰੋਣ ਿਕ& ਡਿਹ ਿਪਐ ਂAੇਰਾ? ਅੱਗ2 ਕੀ ਿਪੱਛ2 ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨ;  ਆਖਰ ਇਸ ਨਾAਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਈ ਛੱਡਣC-ਬੁਜਿਦਲ* ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਨਾਲ2  ਿਹੱਕ 

ਡਾਹ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਐ-ਂਪਰ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸੋਸ ਿਕ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮੈਨੰੂ ਤਰਸ ਆ&ਦੈ।" 

-"ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਤ* ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀ।" 

ਰਣਜੋਧ ਰੋਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਕੁੱ ਤੇ ਿ਼ਸਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀ ਪੱੁਛਦੇ ਪੱੁਤਰ ਮੇਿਰਆ-ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੇA ਹੋਣੈ ਿਦਲ ਧਰ-ਦਸਮ ਿਪਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਇਹੀ 

ਬਈ ਉਹਨ* ਨ;  ਔਰੰਗੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀ ਸੀ ਮੰਨੀ-ਬੱਸ ਇਹੀ ਕਸੂਰ ਆਪਣੈ Aੇਰ ਬੱਿਗਆ-ਗੁਰੂ ਦਾ ਿਸੰਘ ਤ* ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਸਕਦੈ-ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ. 

ਸਕਦੈ-ਤਨ ਆਿਰਆਂ ਨਾਲ ਿਚਰਵਾ ਸਕਦੈ-ਖੋਪੜੀ ਲੁਹਾ ਸਕਦੈ-ਦੇਗ* 'ਚ ਉਬਲ ਸਕਦੈ-ਟੱੁਟ ਸਕਦੈ ਪਰ ਝੁਕ ਨਹੀ ਸਕਦਾ-ਤੰੂ ਕਥਨ ਸੁਿਣਆਂ ਈ ਐ ਿਕ 

ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ-ਕਬਹਂੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤੁ-ਹੁਣ ਿਸੰਘ ਸੂਰਮ* ਬਣ ਕੇ Aਹੀਦ ਹੋ-ਬੁਜਿਦਲ ਨਾ ਬਣ।" 

ਪਰ ਰਣਜੋਧ ਧਾਹ* ਮਾਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਧੰੁਦ ਭਰੀ ਰਾਤ ਿਵਚ ਹਾਥੀ-ਚਾਲ ਤੁਰਦੇ ਟਰੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀ 'ਤੇ, ਬੋਹੜ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਿਸਪਾਹੀ ਟਾਰਚ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਲੈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗਾਹ ਭਾਲਣ ਤੁਰ ਪਏ। 

ਸਰੀਰਕ ਪੀੜ* ਦਾ ਗਰਾਿਸਆ ਬਾਬਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ Aਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ: 
 

-"ਿਜਸੁ ਮਰਨ;  ਤੇ ਜਿਗ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਿਨ ਆਨੰਦ।। 

ਮਰਨ;  ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ।।" 
 

-"ਡੰਡਾਉਤੁ ਬੰਦਨੁ ਅਨਕ ਬਾਰੁ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਿਥ।। 

ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਿਖਓ ਪ4ਭੂ ਨਾਨਕੁ ਦੇ ਕਰ ਹਿਥ।।" 
 

-"ਮੇਰਾ ਰੁਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ 

ਜੱਗ ਭਾਵP ਸਾਰਾ ਰੁਸ ਜਾਏ।" 
 

-"ਿਸਰ ਜਾਵੇ ਤ* ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਿਸੱਖੀ ਿਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ।" 
 

-"ਜਉ ਤਉ ਪ4ੇਮ ਖੇਲਣੁ ਕਾ ਚਾਉ।। 

ਿਸਰੁ ਧਿਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਉ।। 

ਇਤੁ ਮਾਰਿਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ।। 

ਿਸਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਿਣ ਨ ਕੀਜੈ।।" 
 

ਿਫਰ ਬਾਬੇ ਨ;  ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ ਤ2 ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। 

ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੀ। 

ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੌਣੇ ਿਤੰਨ ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। 

ਿਸਪਾਹੀ ਜਗਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। 



ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਉਹਨ* ਨ;  ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਰਣਜੋਧ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਟਰੱਕ ਿਵਚ2 ਉਤਾਰ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਉਹਨ* ਕੋਲ ਪੱੁਜ 

ਿਗਆ। ਉਸ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਚੰਗੀ ਤਰ.* ਮਫ਼ਲਰ ਨਾਲ ਢਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਥ* 'ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦਸਤਾਨ;  ਚੜ.ਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਿਸਪਾਹੀ ਨਕAੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਚਾਰੇ 

ਪਾਸD ਘੇਰੇ ਘੱਤੀ ਖੜ.ੇ ਸਨ। 

-"ਹ* ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਰੈਅ ਐ? ਚੜ.ਨN  ਗੱਡੀ ਜ*...?" ਗੱਲ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਜਾਣ ਬੱੁਝ ਕੇ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਠਾਣੇਦਾਰਾ ਮੇਰਾ ਤ* ਕੁਛ ਨਹੀ-ਪਰ ਜੇ ਮੰਨW  ਤ* ਆਹ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇਹ-ਮੈ ਤ* ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈ ਐ-ਇਹਨ;  ਤ* ਅਜੇ ਦੇਿਖਆ ਈ ਕੁਛ ਨਹੀ।" 

-"ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ Aਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਹ-ਦੋਹ* ਨੰੂ ਈ ਛੱਡ ਿਦੰਨN -ਵਾਅਦਾ ਿਰਹਾ-ਅੰਿਮ4ਤ ਵੇਲਾ ਐ-ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹੰਨN  ਥੋਡੇ ਹੁਣੇ ਈ ਰੱਸੇ ਲਾਹ ਿਦਆਂਗਾ।" 

-"ਅੰਿਮ4ਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਅੰਿਮ4ਤ ਵੇਲੇ ਨੰੂ ਕਲੰਿਕਤ ਨਾ ਕਰ ਠਾਣੇਦਾਰਾ! ਪਰ ਇਸ ਮੁੰ ਡੇ ਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇਹ-ਇਹਨ;  ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਕੀਤਾ-ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ 

ਮਰਜੀ ਐ ਸਲੂਕ ਕਰ!" 

-"ਮੇਰੀ Aਰਤ?" 

-"ਤੇਰੀ Aਰਤ ਕਦਾਿਚੱਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋਣੀ-ਇਹ ਤੰੂ ਭੁੱ ਲ ਜਾਹ।" 

-"ਥੋਨੰੂ ਚਾਹੜ ਦੇਈਏ ਿਫਰ ਗੱਡੀ?" 

-"ਜਲਦੀ ਕਰੋ-ਥੋਡਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ-ਗੁਰੂ ਦਾ ਿਸੰਘ ਸੂਰਮ* Aਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਐ-ਪਰ ਆਪਣਾ ਹAਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖD-ਇਕ ਿਦਨ ਤੈਨੰੂ ਵੀ 

ਇਸੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਖੜ.ਨ* ਪੈਣੈ।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਹੱਸ ਿਪਆ। 

-"ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪCਤੀ ਬੰਦੇ ਐ।" 

-"ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਨੰੂ ਵੀ ਆਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ-ਪਰ ਿਸੰਘ* ਨ;  ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਿਧਆ ਸੀ।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਟਾਰਚ ਦਾ ਇAਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤ* ਇਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਟਰੱਕ ਦੀ ਤਰਪਾਲ 'ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹਿਥਆਰ ਦਾ ਬਰੱਸਟ ਮਾਿਰਆ, ਿਜਹੜਾ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ 

ਸੀ। ਤਰਪਾਲ ਿਵਚ ਛਾਨਣੀ ਵ*ਗ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਿਫਰ ਰਣਜੋਧ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਰਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਤਰਪਾਲ 'ਤੇ ਿਤੰਨ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਿਪਛਲੇ 

ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਿਵਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪCਚਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

-"ਬਾਬਾ-ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਚੁੱ ਿਕਐ-ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਸੋਚ ਲੈ।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਰਕਾਇਆ। 

-"ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਸੰਘਾ-ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਬੋਲ..!" ਬਾਬੇ ਨ;  ਰਣਜੋਧ ਨੰੂ ਬੱਝੇ ਹੱਥ* ਨਾਲ ਥਾਪਿੜਆ। 

-"ਲੈ ਬਈ ਮੀਰ ਮਨੰੂ ਿਦਆ ਿਗੱਦੜਾ..! ਿਸੰਘ* ਦੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਐ-ਤੰੂ ਆਬਦਾ ਲਾਹ ਲੈ ਚਾਅ...।" ਬਾਬੇ ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, "ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੋਈ 

ਅਰਮਾਨ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਵੇ-ਕਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟD...।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਇAਾਰੇ 'ਤੇ ਿਸਪਾਹੀ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਰਣਜੋਧ ਨੰੂ ਿਕੱਕਰ* ਦੀ ਆੜ, ਪੁਲੀ ਦੀ ਬੰਨ. ੀ ਵੱਲ ਨੰੂ ਧੂਹ ਤੁਰੇ। ਰਣਜੋਧ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਮਚਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ 

ਬਾਬਾ A*ਤਮਈ, 

 

-"ਿਸਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਿਣ ਨ ਕੀਜੈ।".... 
 

-"ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ।। 

ਕਬਹੰੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤੁ।" ਗਾਇਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 
 

ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟੇਨਗੰਨ ਦੇ ਇਕ ਬਰੱਸਟ ਨਾਲ ਹੀ ਰਣਜੋਧ ਦੀ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਾਇਨ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। ਖੇਤ* ਿਵਚ ਜਨੌਰ* ਅਤੇ ਮੋਰ* 

ਨ;  'ਵੈਣ' ਪਾਉਣੇ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 

-"ਉਏ ਸੁੱ ਿਤਓ ਭੋਿਲਓ ਲੋਕੋ...! ਦੇਖੋ...! ਬੱੁਚੜ* ਨ;  ਦੋ ਿਨਰਦੋAੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਅ ਿਬਨ* ਗੱਲ2  ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰ ਨ ਿਦੱਤੇ!!" 

ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਰਣਜੋਧ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਖੋਲ. ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹਿਥਆਰ* ਦੇ ਘੋੜੇ ਉਹਨ* ਦੀਆਂ ਬੇਜਾਨ 

&ਗਲ* ਿਵਚ ਅੜਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਰਣਜੋਧ ਦਾ ਿਸਰ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਭਰਾੜ. ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਖੂਨ ਦੇ ਫ਼ਆੁਰੇ ਉਬਲ-ਉਬਲ ਕੇ ਵਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਿਹੱਕ 'ਤੇ ਿਨਰਦੋਿ਼ਸਆਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਸੁਿਨਹਰੀ ਭਿਵੱਖ ਬਣ ਮੁਸਕਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਪਹੁ ਫ਼ਟ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। 

Aਹੀਦ* ਦੇ ਖੂਨ ਵਰਗੀ ਹੀ ਗਾਹੜੀ ਲਾਲੀ ਪੂਰਬ2 ਫੁੱ ਟੀ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੜੱਕ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਵਾਰਸ* ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 

ਸੀ। 

ਸੂਰਜ ਚੜ.ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹਰ ਕੌਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਬੈਠ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਬੜਾ A*ਤ ਸੀ। ਿਜਵP ਇਸ ਭਾਣੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲ* 

ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਉਸ ਨ;  ਿਮੱਠਾ-ਿਮੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਿਲਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹਰ 

ਕੌਰ ਨ;  ਅੱਖ2 ਇਕ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨਹੀ ਕੇਿਰਆ ਸੀ। ਿਸਰ ਦਾ ਸਾਈ ਂਤੁਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਿਪਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਿਸਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਾਜਰ ਨਾਜਰ ਸੀ। 



ਕੁਝ ਸਮP ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਲ2  ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ ਬਲੀ ਿਸੰਘ, ਇਕਲੌਤੇ ਪੱੁਤ ਦੀ ਿਖੱਲਰੀ ਲਾA ਕੋਲ ਆ ਿਡੱਿਗਆ। ਉਹ ਪੈਰ2 ਨੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੜਾਸਾ ਖੱੁਲ. 

ਕੇ ਗਲ ਿਵਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੱੁਲ.ੇ  ਵਾਲ* ਅਤੇ ਓਪਰੀ ਝਾਕਣੀ ਤ2 ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵP ਉਸ ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਿਹੱਲ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਮਾਰ ਕੇ ਿਸੱਟ ਿਗਐ ਂਉਏ ਿਜਉਣ ਜੋਕਿਰਆ!" ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਵੈਣ ਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਉਏ ਮC ਕੀਹਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਜੀ: ਉਏ ਮੇਿਰਆ ਰਣਜੋਧ Aੇਰਾ...!" 

-"ਤੈਨੰੂ ਿਨਰਦੋAੇ ਨੰੂ ਬੱੁਚੜ* ਨ;  ਮਾਰਤਾ ਉਏ ਮੇਿਰਆ ਲਾਡਿਲਆ ਪੱੁਤਾ...!" 

-"ਮੇਰੀ ਕੁਲ਼ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਿਗਆ ਉਏ ਮੇਿਰਆ Aੇਰ ਪੱੁਤਾ...!" 

-"ਉਠ ਬਾਈ ਬੱਸ ਕਰ-।" ਸਰਪੰਚ ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਥਾਪੜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਦਲ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋਇਆ, ਚੋਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਉਏ ਸਰਪCਚਾ! ਆਪ* ਤ* ਬੱੁਚੜ* ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਹੱਡ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਸੀ-ਫੇਰ ਵੀ ਆਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਤਾ-ਹਾਏ ਉਏ ਡਾਿਢਆ ਰੱਬਾ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਚੱਕਲਾ ਉਏ ਦੁAਮਣ*...!" 

"ਹੱਡ" ਦੇ ਨ* ਤ2 ਪੁਲਸ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨ* ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਰਣਜੋਧ ਦੀ ਲਾA ਕੋਲ2  ਮਰੇ ਕੁੱ ਤੇ ਵ*ਗ ਧੂਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਕੋਲ ਿਲਆ ਸੱੁਿਟਆ। 

-"ਉਏ ਬੱੁਚੜੋ! ਮੇਰਾ 'ਕੱਲਾ 'ਕੱਲਾ ਪੱੁਤ ਤ* ਮਾਰਤਾ-ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲਾA ਕੋਲੇ ਤ* ਘੜੀ ਬੈਠ ਲੈਣ ਿਦਓ...!" ਉਸ ਨ;  ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ। ਉਹ ਰ2ਦਾ, ਕੁਰਲਾ&ਦਾ, 

ਿਵਲਕਦਾ ਿਰਹਾ। ਿਫਰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਉਹ ਸQ ਿਗਆ ਜ* ਬੇਹੋA ਹੋ ਿਗਆ? ਰੋ ਕੇ ਿਨਢਾਲ ਹੋ ਿਗਆ ਜ* ਿਫਰ ਭਾਣ* ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ? 

-"ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਬ ਲਾA* ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ2ਗੇ?" ਸਰਪੰਚ ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਤ* Aਾਇਦ ਉਸ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 

ਖਰDਢ ਉਚੇੜਨ;  ਨਹੀ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। 

-"ਸਾਿਹਬ ਆ ਰਹੇ ਐ-ਉਹਨ* ਨਾਲ ਮAਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਿਸਰੇ ਲੱਗੂ।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਿਸੱਧੀ ਅੱਖ ਨਹੀ ਿਮਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"........।" ਸਰਪੰਚ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਿਗਆ। 

"ਮੁਕਾਬਲੇ" ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ* ਨ;  ਪੁਲੀ ਵੱਲ ਨੰੂ ਵਹੀਰ* ਘੱਤ ਲਈਆਂ। ਦੋਨ1  ਪਾਿਸਆਂ ਤ2 ਸੜਕ* ਲੋਕ* ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਾਇਰਲੈੱਸ 

ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਫ਼ੋਰਸ ਬੁਲਾਈ 

ਗਈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤ2 ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਫ਼ਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਿਫਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਨ;  ਲੋਕ* ਨੰੂ ਿਖੰਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੋਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ.* ਚੁਕੰਨੀ 

ਸੀ। "ਸਾਿਹਬ" ਨ;  ਆਉਣਾ ਸੀ। 

ਅਖੀਰ ਨQ  ਵਜੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੰਿਘਆੜਦੀਆਂ, ਿਬੱਜ ਵ*ਗ ਆ ਵੱਜੀਆਂ। ਸਮੁੱ ਚੀ ਫ਼ੋਰਸ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਬੰਿਧਤ 

ਐਸ ਪੀ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ* ਦੇ ਕੇ ਤੋਿਰਆ ਸੀ। ਤੁਰਨ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਸੰਖ਼ੇਪ, ਪਰ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਮੀਿਟੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਅਦਬ ਿਵਚ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਣੇ ਖੜ.ੇ ਸਨ। ਸਭ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਉਸ ਨ;  "ਮੁਕਾਬਲੇ" ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੋਨ* "ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ" 

ਦੀਆਂ ਲਾA* ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। 

ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਉਹ ਿਸਰ ਮਾਰਦਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਆ ਸਿਜਆ। ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਿਹਲ* ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਲਈ ਸਜਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੇਜ਼ ਉਪਰ 

ਫੁੱ ਲ* ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਰੱਿਖਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਸੁੰ ਨਸਾਨ ਪੁਲੀ, ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ਿਵਚ ਬਦਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਿਹਬ ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਝੱਖੜ ਝੱੁਲਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ 

A*ਤੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਮੇਜ ਉਪਰ ਉਬਲੇ ਅੰਡੇ, ਆਮਲੇਟ, ਿਬਸਕੁਟ ਚਾਹ ਅਤੇ ਦੱੁਧ ਿਟਕਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 

-"ਵਾਰਸ* ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਕੀਤੀ...?" ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਹ* ਹਜੂਰ!" 

-"ਕੋਈ ਆਇਆ...?" 

-"ਬਾਬੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤ* ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਗਈ ਸਰਕਾਰ-ਪਰ ਮੁੰ ਡੇ ਦਾ ਿਪਉ ਤੇ ਸਰਪCਚ ਔਹ ਬੈਠ;  ਐ।" 

-"ਉਹਨ* ਨੰੂ ਬੁਲਾਓ...!" 

-"ਜਨਾਬ ਕੁਛ ਖਾ ਤ* ਲਓ!" 

ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਨ;  ਆਮਲੇਟ ਦਾ ਚਮਚਾ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱੁਧ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਲਾ ਿਲਆ। 

-"ਿਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕ* ਨ;  ਤ* ਨਹੀ ਖਰੂਦ ਕੀਤਾ...?" ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਪੱੁਛ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਨਾਬ-ਅਸD ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਿਤੱਤਰ ਿਬੱਤਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ-ਮਤਲਬ ਲਾਠੀਚਾਰਜ-ਹਵਾਈ ਫਾਇਿਰੰਗ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ!" 

-"ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਗਰੇਵਾਲ! ਸਖ਼ਤੀ ਹਰ ਤਰ.* ਨਾਲ ਵਰਤਣੀ ਐ-ਂਇਹ ਵਾਧੂ ਿਜਹੇ ਲੋਕ ਕੰਮ 'ਚ ਘੜ.ੰ ਮ ਨਾ ਬਣਨ।" 

-"ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਨਾਬ!" 

-".........।" 

-"ਪਰ ਜਨਾਬ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਐ?" 



-"ਫ਼ੋਟੋ ਿਖੱਚੋ-Aਨਾਖਤ* ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾA* ਵਾਰਸ* ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਓ-ਪਰ ਹ*! ਇਕ Aਰਤ ਤੇ ਿਕ ਵਾਰਸ ਲਾA* ਦਾ ਸਸਕਾਰ 

ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਗੇ-ਆਈ ਮੀਨ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਬਗੈਰਾ ਨਹੀ ਕੱਢਣਗੇ-ਲਾA* ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਰਸ* ਸਪੁਰਦ ਕਰਨੀਐ-ਂ

ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ!" ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮD ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਇਕ ਪਲੇਟ ਆਮਲੇਟ ਅਤੇ ਦੋ ਿਗਲਾਸ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਦੱੁਧ ਦੇ ਪੀ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। 

-"ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੰੂ ਬੁਲਾਓ...!" ਉਸ ਨ;  ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। 

ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। 

ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨੀਮ ਪਾਗਲ, ਬੇਹੋAੀ ਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ। 

-"ਬੈਠ ਬਾਬਾ-ਬੈਠO  ਸਰਪੰਚ ਸਾਿਹਬ!" 

ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਨ;  ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਇAਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਪੰਚ ਨ;  ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਫੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

-"ਬਾਬਾ, ਦੋAੀ ਤੇਰਾ ਮੁੰ ਡਾ ਸੀ?" 

-"ਮਾਈ ਬਾਪ ਇੱਕੋ ਇਕ ਈ ਸੀ-ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋAੀ ਦਾAੀ ਉਹ ਕਾਹਨੰੂ ਸੀ-ਕਦੇ ਬਲਦ ਨੰੂ ਸੋਟੀ ਨਹੀ ਸੀ ਲਾਈ ਬੱਤੀ ਸੁਲੱਖਣੇ ਨ; ।" ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਧ*ਹD ਰੋ 

ਿਪਆ। 

-"ਦੇਖ ਬਾਬਾ-ਪਿਹਲ* ਤੇਰਾ ਮੰੁਡਾ ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪਨ*ਹ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ-ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਰਾਤ ਉਸ ਨ;  ਗAਤੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ-ਜਵਾਬੀ 

ਹਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ-।" 

-"ਸਰਕਾਰ Lਕਾ ਈ ਝੂਠ ਐ-ਉਹਨੰੂ ਤ* ਿਕੰਨ;  ਿਦਨ ਪਿਹਲ* ਆਹ ਠਾਣੇਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਘਰ2 ਿਗ4ਫਦਾਰ ਕਰ ਕੇ ਿਲਆਏ ਐ-।" 

-"ਇਹ ਿਕੱਦ* ਹੋ ਸਕਦੈ-ਤੁਸD ਮੌਕਾ ਦੇਿਖਐ? ਉਹਨ* ਕੋਲੇ ਮਾਰੂ ਹਿਥਆਰ ਐ-ਟਰੱਕ* 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਐ-ਂਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪCਚਰ ਐ-ਇਹ ਤ* ਖੁAਿਕਸਮਤੀ ਸੀ 

ਿਕ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਚ ਗਏ-ਨਹੀ ਤ*...।" 

-"ਮਾਈ ਬਾਪ ਤੁਸD ਸਰਪCਚ ਸਾਹਬ ਤ2 ਪੱੁਛ ਲਓ-।" 

-"ਖ਼ੈਰ ਬਾਬਾ! ਮੈ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾਉਨU -ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਿਮਲੇਗਾ-ਦੋAੀਆਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ-ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵAਵਾA ਕਰੋ-ਗੁਰਤੇਜ....!" ਸਾਿਹਬ 

ਨ;  ਆਪਣੇ ਰੀਡਰ ਨੰੂ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। 

ਗੁਰਤੇਜ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। 

-"ਬਾਬੇ ਦੇ ਿਬਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਿਰਪੋਰਟ ਮੈਨੰੂ ਪੇA ਕਰੋ! ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ-ਅੰਡਰਸਟCਡ....?" 

-"ਯੈੱਸ ਸਰ!" 

-"ਵੈੱਲ...!" ਆਖ ਕੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਉਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਹਜੂਰ ਲਾਅA* ਤ* ਸਾਨੰੂ ਦੁਆ ਿਦਓ...!" 

-"ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤ2 ਬਾਅਦ ਲਾA* ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਵੱA ਿਮਲ ਜਾਣਗੀਆਂ-ਗਰੇਵਾਲ...!" 

-"ਜੀ ਜਨਾਬ....!" 

-"ਲੋੜDਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤ2 ਬਾਅਦ ਲਾA* ਵਾਰਸ* ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ! ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ-ਸਮਝੇ?" 

-"ਜੀ ਹਜੂਰ!" 

ਧੂੜ 'ਚ ਟੱਟੂ ਰਲਾ ਕੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਿਗਆ। ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਿਮਆਂਕਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧੂੜ* ਪੱਟਦੀਆਂ ਤੁਰ ਗਈਆਂ। 

ਫ਼ੋਟੋ ਿਖੱਚਣ ਅਤੇ Aਨਾਖਤ* ਤ2 ਬਾਅਦ ਲਾA* ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੋਨ1  ਸਰਪੰਚ* ਅਤੇ ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਲੈ ਠਾਣੇ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ (ਕਡ 8) 

ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀ 'ਤੇ ਹੋਏ "ਮੁਕਾਬਲੇ" ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨ; , 

ਮੁਹਤਬਰ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਦੋਨ1  ਲਾA*, ਵਾਰਸ* ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ2 ਪਾੜੀਆਂ-ਝੀੜੀਆਂ ਲਾA* ਿਪੰਡ ਪਹੰੁਚੀਆਂ ਤ* ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਦੇ 

ਚੁੱ ਲ.ੇ  ਬਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਰਣਜੋਧ ਦੀ ਮ*, ਭੈਣ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਦੰਦਲ* ਦੌਰੇ ਪਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਕੰਧ* ਨਾਲ ਟੱਕਰ* ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਪੰਡ 

ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਲੋਕ* ਨ;  ਉਹਨ* ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਹੌਲ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਜਵP ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਕੋਈ 'ਦCਤ' ਪੈਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਿਜਵP ਿਪੰਡ 

'Lਜੜ' ਚੱਿਲਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੱੁਛ- ਪੜਤਾਲ ਨਹD ਸੀ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹD ਸੀ। ਪਲ* ਿਵਚ ਦੋ ਿਨਰਦੋA ਬੰਦੇ ਿਮੱਟੀ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਕੀ ਕਿਹਰ ਸੀ? ਕੋਈ 

ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਰੀਡਰ ਨ;  ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਦੇ ਿਬਆਨ ਨਹੀ ਲਏ ਸਨ। ਸਗ2 ਹੀਲ ਹੱੁਜਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਰੀ 

ਸੀ। ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਬੇਵੱਸ, ਮੁੱ ਠੀਆਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। 



ਦੋਨ* ਲਾA* ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇAਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ AਮAਾਨ-ਭੂਮੀ ਿਲਜਾ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਅਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਬਲੀ 

ਿਸੰਘ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕਿਹਰ ਵਿਰ.ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਕਾਣ* 'ਤੇ ਮਕਾਣ* ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਨ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਥਰ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਬਾਬੇ ਨਿਵਰਤ 

ਸਿਹਜ ਪਾਠ ਪ4ਕਾA ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਕ ਸਬੰਧੀ ਨੰੂ ਰੋਣ ਤ2 

ਵਰਜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਸ4ੀ ਗੁਰੂ ਗ4ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਤਾਿਬਆ ਿਵਚ ਪਈ ਰਿਹੰਦੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਠ ਕੇ 

ਮੱਥਾ ਰਗੜਣ ਲੱਗ ਜ*ਦੀ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੰੂ A*ਤੀ ਬਖAਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਚਰਨ* ਿਵਚ ਜਗ.ਾ 

ਪ4ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਦੀ। ਪਰ ਅੱਖ2 ਹੰਝੂ ਨਾ ਸੱੁਟਦੀ। ਿਦਲ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਹਰ ਿਛਣ ਗੁਰੂ ਮਾਹਰਾਜ ਦਾ ਸੁਕਰਾਨ* ਕਰੀ ਜ*ਦੀ। ਪੱੁਤਰ ਦੀ 

ਚੜ.ਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ* ਕਰਦੀ। ਲੋਕ ਿਕਆਫ਼ੇ ਲਾਉਣ 

ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਿਕ ਹਰ ਕੌਰ ਦਾ ਿਦਮਾਗ "ਿਫਰ" ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਰ ਕੌਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਿਵਚ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਸੰਤੁAਟ ਸੀ। 

ਅੱਧੀ ਰਾਤ2 ਪੰਜ ਜਣP ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਹਰ ਕੌਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ੳ◌ੁ◌ੱਤਰ ਗਏ। ਪੰਜੇ ਹੀ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਬੰਨ.;  ਹੋਏ ਸਨ। 

ਇੱਕ ਨ;  ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਲਈ। 

ਹਰ ਕੌਰ ਉਸੀ ਤਰ.* A*ਤ, ਗੁਰੂ ਗ4ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਿਬਆ-ਹਜੂਰੀ ਿਵਚ ਅਡੋਲ ਪਈ ਸੀ। 

-"ਬੇਬੇ...!" 

-"ਆ ਿਗਐ ਂਪੱੁਤ...?" ਿਜਵP ਹਰ ਕੌਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤ2 ਪੱੁਤ, ਿਢੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਹ* ਬੇਬੇ...!" 

-"ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ Aਹੀਦ ਹੋ ਿਗਆ ਪੱੁਤ।" ਬੇਬੇ ਗੁਰਪਾਲ ਨੰੂ ਪੱਥਰ ਬਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਐ ਬੇਬੇ।" ਗੁਰਪਾਲ ਦੇ ਬੋਲ* ਿਵਚ ਹੰਝੂ ਅੜਕ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਘਿਗਆ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਖ* ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। 

-"ਰੋਣਾ ਨਹD ਗੁਰਪਾਲ-ਰੋ ਕੇ Aਹੀਦ ਦੀ Aਹੀਦੀ ਿਮੱਟੀ ਰੁਲ਼ਦੀ ਐ ਪੱੁਤ-ਕਲਗੀਧਰ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸੁਕਰ ਕਰ-।" 

-"......!" ਗੁਰਪਾਲ ਕੁਝ ਸੰਭਲ ਿਗਆ। ਬੇਬੇ ਦੇ ਅਥਾਹ ਹੌਸਲੇ ਨ;  ਉਸ ਹੇਠ ਥੰਮ. ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਤ* ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਬੇਬੇ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਕਮਲ਼ੀ ਹੋ ਗਈ 

ਹੋਵੇਗੀ। ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਨ ਤਲ਼ੀ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ.* ਸੰਤੁAਟ ਸੀ। 

-"ਗੁਰਪਾਲ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨ; ਹ* ਐ।ਂ" 

-"ਕੀ ਬੇਬੇ...?" ਗੁਰਪਾਲ ਿਵਆਕੁਲ ਹੋ ਉਿਠਆ। 

-"ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਹਿਥਆਰ ਪੁਲਸ ਨ;  ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਈ ਿਦੱਤਾ ਐ-ਹੁਣ ਪਾ ਦੇਈ ਂਿਖਲਾਰੇ-ਿਨਰਦੋAੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀ ਕਰਨਾ-ਜਾਬਰ ਨੰੂ ਸੋਧਾ ਲਾ&ਦੇ 

ਸਮP ਜਰਕਣਾ ਨਹੀ-ਗੱਦਾਰ ਤੇ ਬੁਜ਼ਿਦਲ ਨਾ ਬਣੀ-ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ Aਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈ ਂ ਪੱੁਤ-ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੱੁਧ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖD Aੇਰ ਬੱਿਗਆ-ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ 

ਹੋਊ-Aਹੀਦ ਨੰੂ ਦਸਵP ਪਾਤAਾਹ ਆਪ ਿਹੱਕ ਨਾਲ ਲਾ&ਦੇ ਐ ਗੁਰਪਾਲ-ਮੈਦਾਨ1  ਿਪੱਠ ਿਦਖਾ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜD-ਗੁਰੂ ਮਾਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਹਮੇA* ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਤੇ ਐ-

ਤੰੂ ਿਹੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਹੇ ਗੱਦਾਰ ਹੋਵP-ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀਰੋ ਐ ਂਗੁਰਪਾਲ!" ਬੇਬੇ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਦੇ ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਹੌਸਲੇ ਵੱਲ 

ਤੱਕ ਗੁਰਪਾਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖ* ਿਵਚ2 "ਤਿਰੱਪ-ਤਿਰੱਪ" ਹੰਝੂ ਚੋਅ ਰਹੇ ਸਨ। 

-"ਤੰੂ ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬੇਬੇ-ਸਹੰੁ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਲਾਜ ਨਹD ਲਾ&ਦਾ-ਮੈਨੰੂ Aਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਮC ਕਮਰਕਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ 

ਤੁਰ ਿਪਆ ਹ*-ਗੁਰੂ ਮਾਹਾਰਾਜ ਿਕਰਪਾ ਕਰਨ-ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁAਟ* ਨੰੂ ਿਦਨ* ਿਵਚ ਹੀ ਸੋਧ ਧਰ*ਗੇ-ਬੱਸ ਤੰੂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰD-ਬਾਪੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੇਰੀ 

ਚੜ.ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵD-ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹD ਕਦ2 ਮੇਲੇ ਹੋਣ-।" 

-"ਤੰੂ ਤ* ਗੁਰਪਾਿਲਆ ਬੱਿਚਆਂ ਆਂਗੂੰ  ਹਮੇA* ਮੇਰੀ ਿਹੱਕ ਤੇ ਈ ਿਲਿਟਆ ਰਿਹੰਨN -ਮੈਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਈ ਨਹD ਹੰੁਦਾ ਬਈ ਤੰੂ ਮੈਥ2 ਿਕਤੇ ਦੂਰ ਐ।ਂ" 

-"ਗੁਰਪਾਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਿਗਆ-ਜਲਦੀ ਕਰ ਵੀਰੇ!" ਬਾਹਰ2 ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ2 ਰੇAਮ ਿਸੰਘ ਉਰਫ਼ 'ਬੰਬ' ਨ;  ਧੀਮD ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਿਕਹਾ। 

-"ਚੰਗਾ ਬੇਬੇ-ਮC ਚੱਲਦC-ਿਕਤੇ ਫੇਰ ਸਹੀ-।" ਗੁਰਪਾਲ ਤ2 ਬੇਬੇ ਦਾ ਿਵਛੋੜਾ ਝੱਿਲਆ ਨਹੀ ਜ*ਦਾ ਸੀ। 

-"ਚੰਗਾ ਪੱੁਤ-ਮੇਰਾ ਿ਼ਫਕਰ ਨਾ ਕਰD-ਆਹ ਦੇਖ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹਮੇA* ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੈ-ਆਪ ਦੀ ਮੰਿਜਲ ਪਾ ਪੱੁਤ-ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਅੰਗ 

ਸੰਗ ਰਿਹਣ।" 

ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਬੇਬੇ ਨੰੂ ਬੜੇ ਹੇਰਵੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘੁੱ ਿਟਆ। ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ। ਉਸ ਦਾ ਸੀਨ* ਅੰਦਰ2 ਲੀਰੋ ਲੀਰ, ਭਰਾੜ. ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਕੱਟੀ-ਵੱਢੀਦੀ 

ਰੂਹ ਅੰਦਰ2 ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਧ*ਹ* ਮਾਰਨ ਨੰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਕਤ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ। 

-"ਸੱਚ ਗੁਰਪਾਲ! ਮC ਤੇਰੇ ਆਸਤੇ ਦੱੁਧ ਤੱਤਾ ਕਰਕੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ-ਉਹ ਪੀ ਜਾ ਪੱੁਤ-ਨਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰ* ਤੜਫਦੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ-ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕਿਹੰਦਾ 

ਸੀ ਬਈ ਤੰੂ ਜਰੂਰ ਆਵPਗਾ-ਦੱੁਧ ਪDਦਾ ਜਾਹ।" ਬੇਬੇ ਇੱਕ ਦਮ ਉਠੀ ਤ* ਗੁਰਪਾਲ ਦਾ ਿਦਲ ਭਰ ਕੇ ਉਛਲ ਿਗਆ। ਹੰਝੂ ਧਰਾਲD ਵਿਹ ਤੁਰੇ। ਮਨ ਕੀਰਨ;  ਪਾ 

ਉਿਠਆ। ਆਤਮ* ਿਬਹਬਲ ਹੋ ਉਠੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੇਬੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਿਹਰ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਿਪੱਠ ਕਰ ਲਈ ਮਤ* ਬੇਬੇ ਿਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਬੇਬੇ ਫ਼ਰੁਤੀ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਿਵਚ2 ਦੱੁਧ ਵਾਲਾ ਗੜਵਾ ਚੁੱ ਕ ਿਲਆਈ। ਪਰ ਗੁਰਪਾਲ ਦੀ ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਵੱਢੀ ਰੂਹ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਿਫਰ ਕਦੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਹੱਥ* ਦਾ ਦੱੁਧ 

ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਨ;  ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱੁਧ ਅੰਦਰ ਸੁੱ ਟ ਿਲਆ। 

-"ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ* ਆਸਤੇ ਵੀ ਦੱੁਧ ਧਰ ਿਦਆਂ ਪੱੁਤ-?" 



-"ਨਹੀ ਬੇਬੇ ਐਨ* ਟਾਈਮ ਨਹD।" 

-"ਇਹ ਵੀ ਿਕਸੇ ਮ* ਦੇ ਪੱੁਤ ਈ ਐ-ਪਤਾ ਨਹD ਿਕਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੰੂ ਅਸਲਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿਫਰਦੇ ਐ ਪੱੁਤ ਤੇਰੇ ਮ*ਗੰੂ।" ਬੇਬੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਨਹD ਬੇਬੇ ਮੇਰੀਏ-ਕਦੇ ਿਫਰ ਸਹੀ।" ਬੰਬ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

ਉਹਨ* ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਪਿਹਲ* ਗੁਰੂ ਗ4ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਬੇਬੇ ਤ2 ਅAੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕ,ੇ ਪਸੂਆਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਲੀ 'ਤੇ ਚੜ., ਿਪੱਛੇ ਰੂੜੀ 'ਤੇ 

ਛਾਲ* ਮਾਰ, ਸਰ.2 ਦੇ ਖੇਤ 

ਿਵਚ ਿਛਤਮ ਹੋ ਗਏ। 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਜਦ2 ਗੁਰਪਾਲ ਿਸਪਾਹੀ ਤ2 ਏ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰ.2 ਦੇ ਖੇਤ* ਿਵਚ ਦੀ ਭੱਿਜਆ ਸੀ ਤ* ਦੋ ਕੁ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਸ ਨ;  ਕੱਚਾ 

ਪੈਹਾ ਟੱਿਪਆ ਤ* ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਹਮਿਣR ਕੋਈ ਜੀਪ ਆ&ਦੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੀ। ਘਚਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨ;  ਚੰਦ* ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਨੰੂ ਟੇਢ ਲੈ ਲਈ। ਅਜੇ ਉਹ ਸਰਕਿੜ.ਆਂ 

ਿਵਚ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਕੁ ਿਮੰਟ ਹੀ ਦੌਿੜਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਬੰਨ.; , ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨ;  ਘੇਰ ਿਲਆ। ਉਸ ਨ;  ਏ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਸੱੁਟ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜ.ੇ ਕਰ 

ਲਏ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹD ਰਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੀਅੰਤ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਦਲ ਫੜੇ ਕਬੂਤਰ ਵ*ਗ 

"ਫੜੱ◌੍ਹਕ-ਫੜ.ੱ ਕ" ਵੱਜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਥ2 ਬਚੇ ਇਹ ਨਹੀ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਕੀ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਿਸੰਘਾ-ਅੰਿਮ4ਤ ਵੇਲੇ?" ਰੇAਮ ਿਸੰਘ 'ਬੰਬ' ਨ;  ਗੁਰਪਾਲ ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਨੰਗਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ* 

ਨ;  ਗੁਰਪਾਲ ਨੰੂ ਫੱਟ ਪਿਹਚਾਣ ਿਲਆ ਸੀ। 

ਗੁਰਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹ ਿਵਚ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਉਸ ਨ;  ਹੱਥ ਨੀਵP ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹD, ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਹੀ ਿਪਆ ਸੀ। 

-"ਜੱਥੇਦਾਰਾ-ਜਾਣਦC ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੰੂ?" ਸਾਥੀ ਨ;  ਰੇAਮ ਿਸੰਘ ਬੰਬ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਚੰਗੀ ਤਰ.*! ਇਹ ਗੁਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਐ ਚਿੜੱਕ ਤ2-ਮੈਨੰੂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਿਬਠਾ ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਸੀ।" 

ਸਾਥੀ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਿਗਆ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ 'ਬੰਬ' 'ਤੇ ਰੱਬ ਵ*ਗ ਿਵAਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਿਕਰਦਾਰ 'ਤੇ &ਗਲ ਨਹD ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ 

ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮਾਨੱੁਖ ਸੀ। ਉਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਹਰ ਸਮP, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਦਾ ਿਤਆਰ-ਬਰ-ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 

-"ਗੁਰਪਾਲ ਨੰੂ ਜਲ ਛਕਾਓ ਿਸੰਘੋ!" 

ਗੁਰਪਾਲ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਿਪਆਇਆ ਿਗਆ। 

ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਰਤ ਪਰਤੀ। 

-"ਹ* ਬਈ ਗੁਰਪਾਲ ਦੋਸਤ-ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਿਬਪਤਾ ਆ ਪਈ? ਿਕ& ਅੰਿਮ4ਤ ਵੇਲੇ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਿਫਰਦC? ਏ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਐ?" ਰੇAਮ ਿਸੰਘ ਨ;  

ਉਸ ਦੀ ਿਪੱਠ 

ਪਲੋਸਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। 

ਹੁਬਕੀਆਂ ਭਰ-ਭਰ ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਸਾਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਉਹਨ* ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ। ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਬ ਚੱੁਪ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੰਬ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ;  ਉਸ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ 

ਕਹਾਣੀ ਬੜਾ ਿਧਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀ 

ਸੀ। 

-"ਗੁਰਪਾਲ ਿਸਆਂ-ਆਹ ਸਾਰੇ ਿਸੰਘ ਦੇਖਦC? ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਈ ਐ-ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇਰੇ ਆਲੀ ਘਾਣੀ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਐ।" 

ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਿਕਆ। ਉਸ ਨ;  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕੁਝ ਹਲਕਾ-ਹਲਕਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਿਜਵP ਉਸ ਦਾ ਦੱੁਖ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। 

ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਥ*ਵP ਆ ਿਗਆ। 

-"ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇA* ਖੱੁਲ.ੇ  ਐ ਗੁਰਪਾਲ-ਪਰ ਜੇ ਤੰੂ ਉਤਲੇ ਲੋਟ ਈ ਭੱਜੇ ਿਫਰਨN  ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ-ਹ* ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖD ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਮੌਤ 

ਈ ਮੌਤ ਐ-ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

ਤੁਰਨN  ਤ* ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰD-ਇਹ ਰਸਤਾ ਿਸਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਈ ਜ*ਦੈ-ਿਪੱਛੇ ਤ2 ਬੰਦ ਹੰੁਦਾ ਆ&ਦੈ-ਜੇ : ਭੱਿਜਆ ਿਫਰਦਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਤੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਨ;  ਨਹD 

ਪੱੁਛਣਾ-ਪੰਥ ਲਈ ਮਰPਗਾ 

ਤ* ਮਹਾਨ Aਹੀਦ ਅਖਵਾਵPਗਾ-ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਐ ਂਿਮੱਤਰਾ-ਅੱਜ ਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ ਿਕਹੜੀ ਮੋਰੀ ਿਨਕਲਣC-ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਖD ਦੱਿਸਆ ਨਹD-

ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਰਫ਼ ਗੋਲੀ ਐ-ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਭਰਾ ਈ ਿਕ& ਨਾ ਹੋਵੇ।" ਜੱਥੇਦਾਰ ਨ;  ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਸੀਹਤ* ਵੀ ਦੇ 

ਮਾਰੀਆਂ। 

-"ਜੱਥੇਦਾਰ! ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ-ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਵੋ-ਪਰ ਇੱਕ Aਰਤ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ-।" 

-"ਬੇਿਝਜਕ ਹੋ ਕੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰੋ-ਿਨਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ-।" 

-"Aਰਤ ਜੱਥੇਦਾਰ ਇਹ ਹੈ-ਮੈਥ2 ਬੇਕਸੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ-ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਹਓ ਬਈ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੈ-।" 

ਜੱਥੇਦਾਰ ਹੱਸ ਿਪਆ। 

-"ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਐ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ-ਸਾਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ-ਮੁਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਸੋਧਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿਹਲਾ ਕਰਮ ਐ-ਂ

ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ 



ਸਾਡਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼-ਚਾਹੇ ਉਹ ਿਹੰਦੂ ਐ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੈ ਿਸੱਖ-ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ-ਹ*! ਐਕAਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਫੜਨ ਜ* 

ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸA ਕਰਦੈ-ਉਸ ਦਾ 

ਹAਰ ਤੈਨੰੂ ਿਫਰ ਪਤਾ ਈ ਐ-ਉਥੇ ਅਸD ਿਬਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜ*ਦੇ ਹ*।" 

-"ਠੀਕ ਹੈ-ਮC ਸਿਹਮਤ ਹ*।" 

ਗੁਰਪਾਲ ਨੰੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਿਦਨ ਤ2 ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗੁਰਪਾਲ ਦਾ ਖ਼ਾੜਕੂ ਸਫ਼ਰ.....! 

ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਰਮ* ਗਰਮ ਬਿਹਸ ਜ* ਕਹੋ ਮੀਿਟੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਰ.* ਤਰ.* ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਰ.* 

ਤਰ.* ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਸਿਹਮਤੀ ਪ4ਗਟਾ&ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿ਼ਖਲਾਫ਼ੀਅਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਿਵਚਾਰ ਨਰਮ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਵਚਾਰ ਅਤੀ 

ਅੰਤ ਗਰਮ! ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹD ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਰਮ ਧੜੇ 

ਦਾ ਿਸੰਘ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, "ਿਪੰਡ* ਿਵਚ2 ਿਹੰਦੂਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਿਢR ਸੋਧਣ ਲੱਗ ਪਵੋ-ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਤੁਰਨਗੇ-ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਤ* ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਣਆਂ 

ਖੜ.ੈ! ਜਦ2 ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ ਰਿਹ ਈ ਿਸੱਖ ਗਏ ਆਪਣੀ ਬਰਿ਼ਖਲਾਫ਼ੀ ਕੌਣ ਕਰੂ?" ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪੇA ਕਰਕੇ ਿਸੰਘ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਰੇAਮ 

ਿਸੰਘ ਬੰਬ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੜ.ਾ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਮC ਗੁਰਬੰਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਿਵਚਾਰ* ਨਾਲ ਉਕਾ ਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹD ਹ*-ਿਨਰਦੋA ਲੋਕਤਾਈ ਦੇ ਕਤਲ ਿਕਵP ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਨਹD ਜ*ਦੇ-ਅਗਰ 

ਅਸD ਹਰ ਿ਼ਫਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ* ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹ* ਤ* ਅਸD ਮੰਿ਼ਜਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੇ ਹ*-ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮ* ਦੀ ਬੱੁਕਲ 

ਦੀ ਤਰ.* ਹੈ-ਿਜਤਨ;  ਅਸD ਿਨਹੱਥੇ ਲੋਕ ਮਾਰ*ਗੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਲਿਹਰ ਨੰੂ ਖੂਹ ਿਵਚ ਸੁੱ ਟ*ਗੇ-ਿਜਤਨਾ ਅਸD ਲੋਕ* ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ*ਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅੱਗ ੇ

ਵਧ*ਗੇ-ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਵੋ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕ* ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਿਮਲੀ ਹੈ-ਜੋA ਨਾਲ2  ਹੋA ਤ2 ਿ਼ਜਆਦਾ 

ਕੰਮ ਿਲਆ ਜਾਵੇ-ਮੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ-ਤੁਸD ਨN ਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮCਟ ਦਾ ਹAਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ ਿਕ ਪਿਹਲ* ਲੋਕ* ਿਵਚ ਇਸ 

ਲਿਹਰ ਪ4ਤੀ ਿਕਤਨਾ ਿਖਚਾਅ ਅਤੇ ਉਤAਾਹ ਸੀ-ਪਰ ਜਦ ਿਜੱਥੇ ਖਾਧਾ ਉਥੇ ਹੀ ਥੱੁਿਕਆ ਵਾਲਾ ਿਸਧ*ਤ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤ* ਲਿਹਰ ਦੀ ਅਹੀ ਤਹੀ ਿਫਰ ਗਈ-

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਿਬਲਕੁਲ ਤਿਹਸ ਨਿਹਸ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹ ਗਈ-ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਥੀ ਗੁਰਬੰਤ ਿਸੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਾਿਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਰਮੂਲ ਹੈ-ਹਾਲ* ਿਕ 

ਨN ਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮCਟ ਿਬਲਕੁਲ ਸ*ਝੀ ਲਿਹਰ ਸੀ-ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿ਼ਫਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ* ਦੀ ਨਹD ਸਗ2 ਸਮੱੁਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਿਹਰ ਸੀ-ਜਦ2 ਮੂਵਮCਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜ* ਕਹੋ 

ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਹੀ ਪਨ*ਹ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਭਾਵ ਉਹਨ* ਦੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆ,ਂ ਭੈਣ*, ਨੰੂਹ* ਤਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ-ਲਿਹਰ ਮੂਧੇ ਮੂੰ ਹ 

ਜਾ ਪਈ-ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਿਹਮ ਗੱਲ-।" ਜੱਥੇਦਾਰ ਨ;  ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਿਲਆ ਤ* "ਅਿਹਮ ਗੱਲ" ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਕੰਨ ਚੁੱ ਕ ਲਏ। 

-"ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਤਪਰ ਹੈ-ਕੋਈ ਵੀ ਿਸੰਘ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਉਸ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਤੇ ਜਰੂਰ ਝਾਤ 

ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ-ਉਸ ਦਾ ਅੱਗਾ ਿਪੱਛਾ ਪੜਤਾਲਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਿਵਚ Aਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੈ-ਇਹ ਗੱਲ ਕਦਾਿਚੱਤ 

ਨਹD ਭੁੱ ਲਣੀ ਿਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਇੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ, ਸਮਝੋ ਮੂਵਮCਟ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ Lਡ 

ਿਗਆ-।" ਜੱਥੇਦਾਰ ਰੇAਮ ਿਸੰਘ ਬੰਬ ਬੈਠਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪੇA ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਦੇਵ ਿਸੰਘ ਖੜ.ਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਜਸਦੇਵ ਿਸੰਘ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 

ਏਰੀਆ ਕਮ*ਡਰ ਸੀ। ਜਸਦੇਵ ਿਸੰਘ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਿਸਰਾ, ਪੂਰਨ ਗੁਰਿਸੱਖ, ਅੰਿਮ4ਤਧਾਰੀ ਿਸੰਘ ਸੀ। ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਉਸ ਨ;  ਵੱਧ 

ਚੜ. ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਦੋ ਭਰਾ Aਹੀਦ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਿਸੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਚੜ.ਦੀਆਂ ਕਲ* ਿਵਚ ਸੀ। 

-"ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਭਰਾਵੋ-ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ-ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।।" 

ਫ਼ਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫ਼ਤਿਹ ਿਵਚ ਹੀ ਆਇਆ। 

-"ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨ;  ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਿਵਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ-ਸੋ ਮC ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੱੁਛ ਬੱੁਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸ*ਝੇ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹ*ਗਾ-ਿਜਵP ਿਕ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਨ;  ਿਨਰਦੋਿ਼ਸਆਂ ਦੇ ਕਤਲ* ਅਸਿਹਮਤੀ ਪ4ਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ-ਦਾਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ4ੋੜਤਾ ਕਰੇਗਾ-ਬੇਦੋਿ਼ਸਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ 

ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹD-ਜੱਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ* ਮੁਤਾਿਬਕ ਲਿਹਰ ਨੰੂ ਿਪੱਛੇ 

ਹੀ ਸੱੁਟ*ਗੇ-ਗੁਰੂ ਤ2 ਬੇਮੁੱ ਖ ਵਾਧੂ ਦੇ ਹੋਵ*ਗੇ-ਸੋ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾਿਹ ਿਬਗਾਨਾ-ਸਗਲੁ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਿਨ ਆਈ-ਵਾਲਾ ਿਸਧ*ਤ ਅਸD ਹਮੇAਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੈ-ਇਸ 

ਤ2 ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾਛਚਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲCਦਾ ਹੈ ਤ* ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ-ਜੋ ਸਰਿਣ ਆਵੈ ਿਤਸੁ ਕੰਿਠ ਲਾਵੈ 

ਇਹੁ ਿਬਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ-ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਸਰਣ ਆਏ ਨੰੂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ-

ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਕੋਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਐਕAਨ ਦੀ ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ* ਿਵਚ ਲCਦੀ ਹੈ ਤ* ਕੋਿ਼ਸA ਇਹ ਹੀ ਰਹੇ ਿਕ ਅਖਬਾਰ* 

ਿਵਚ ਘੱਟ ਤ2 ਘੱਟ ਜਗ.ਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨ* ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ-ਨਾ ਿਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਿਵਚ ਪੰਦਰ* ਪੰਦਰ* ਨਾਮ 

ਿਲਖੇ ਜਾਣ-ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰ* ਅਤੇ ਨਾ ਸੰਪਾਦਕ* ਨੰੂ ਪ4ੇAਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਅਖ਼ਬਾਰ* ਲਿਹਰ* ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ-ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਿ਼ਖਲਾਫ਼ 

ਸਟCਡ ਲੈ ਲCਦਾ ਹੈ ਤ* ਮੂਵਮCਟ ਖੜ.ੀ ਖੜੋਤੀ ਹੀ ਨAਟ ਹੋ ਜ*ਦੀ ਹੈ-ਸੋ ਿਕ4ਪਾ ਕਰਕੇ ਕਲਮ* ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ-ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ 

ਖ਼ਾਲਸਾ-ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ 

ਫ਼ਤਿਹ।।" 

ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਦੀ ਸੀ। 



-"ਅਤੀਅੰਤ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਜੱਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰੇAਮ ਿਸੰਘ ਜੀ ਬੰਬ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਨ;  ਲੋਕ* ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ-

ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ Aਲਾਘਾਯੋਗ ਸੋਚ ਹੈ- 

ਸੋ ਲੋਕ* ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਿਹਮ ਸੁਆਲ ਹੈ-ਲੋਕ* ਨੰੂ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਗੱਦੜਿਸੰਗੀ ਨਹD ਿਜਹੜੀ ਸੰੁਘਾ ਕੇ ਅਸD 

ਲੋਕ* ਨੰੂ ਮਗਰ ਲਾ ਲਵ*ਗੇ-ਲੋਕ* ਦਾ ਿਵAਵਾਸ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਲੋਕ* ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ-ਮੇਰੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ 

ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਿਹਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਲੋਕ* ਦਾ ਦੁਖੀ ਪੱਖ ਪਿਹਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ-ਸੋ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਲੋਕ* ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਹD, ਕਈ 

ਦੁਖੀ ਪੱਖ ਹਨ-ਿਜਸ ਤੇ ਮC ਸੰਖੇਪ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸA ਕਰ*ਗਾ-ਸਭ ਤ2 ਿ਼ਜਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦਾਜ-ਮੰਗੂ ਲੋਕ* ਵੱਲ2 ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹਨ-ਦਾਜ ਿਬਲਕੁਲ 

ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ-ਜੰਨ ਦੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ-Aਰਾਬ ਿਬਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵ-ੇਿਵਆਹ ਕੇ ਧੱਕੜ ਸਹੁਿਰਆਂ ਵੱਲ2 ਛੱਡੀਆਂ 

ਧੀਆਂ ਭੈਣ* ਮੁੜ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾਣ-ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ-ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਸਾਡੀ ਵਾਰਿਨੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ 

ਤ2 ਤੌਬਾ ਨਹD ਕਰਦਾ-ਉਸ ਨੰੂ ਤੀਜੀ ਵਾਰਿਨੰਗ ਤ2 ਬਾਅਦ ਸੋਿਧਆ ਜਾਵੇ-ਜੰਨ ਿਵਚ ਮੁਰਗੇ ਮੀਟ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ-ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਕੀ 

ਵਾਿਲਆਂ ਤੇ ਆਰਿਥਕ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ-ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੋਧੇ ਜਾਣ-ਗਰੀਬ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ Aਾਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜDਦੀ ਆਰਿਥਕ ਮੱਦਦ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ 

ਆਿਦ-ਮੇਰੇ ਤ* ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਸਨ-ਫ਼ਾਈਨਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ-ਧੰਨਵਾਦ!" ਗੁਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਠਣ 

ਤ2 ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਧੜੇ ਦਾ ਿਸੰਘ, ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਿਸੰਘ "ਟCਕ" ਬੜੇ ਜੋA ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਅੰਿਗਆਰ ਵ*ਗ ਦਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਖ* 

ਚੰਿਗਆੜੇ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਐਕAਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਉਹ ਬੜਾ ਮAਹੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਿਹਰ ਸੀ। ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੜਾ ਕੌੜ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ2 ਅੱਗ ਉਗਲਦਾ ਸੀ। 

ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ* ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਉਲੰਘ ਜ*ਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਿਸੰਘ* ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ 

ਛੱਡ ਕੇ "ਦੁAਟ ਸੋਧ ਕਮ*ਡੋ ਫ਼ੋਰਸ" ਿਵਚ Aਾਮਲ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਆਦਤ* ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

-"ਿਸੰਘ* ਨ;  ਅਤੇ ਜੱਥੇਦਾਰ* ਨ;  ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹ ਿਲਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਿਲਆ-ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹD ਆਇਆ-ਅਸਲੀ ਿਨAਾਨ;  ਤ2 ਪਰ.ੇ ਈ 

ਖੁਰਵੱਢ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਐ-ਮC ਕਿਹਨU  ਗ*ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈਆਂ ਸੋਚੀ ਜਾਨ;  R! ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਿਮੰਟ ਨੰੂ ਕੀ ਸੇਕ ਲੱਗੂ? ਹC! ਤੁਸD ਦਾਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ 

ਤੇ ਲੋਕ* ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਿਵਆਹੁਣ 'ਚ ਰੱੁਝਜੋ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਰਓ-ਅੱਬਲ ਤ* ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਿਵਆਹ* 'ਚ ਘੱਗਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗਪੋ-ਨਜਾਰਾ ਈ ਆਜੂ! 

ਨਾਲੇ ਦੋ ਪੈਰ ਅਸD ਦੇਖ ਿਲਆ ਕਰ*ਗੇ-ਮੇਰੀ ਤ* ਇਹੋ ਰੈਅ ਐ ਬਈ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਟੋਪੀਆਂ ਆਲੇ ਗੱਡੀ ਚਾਹੜੋ ਤ* ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮCਟ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਰਕਤ 

ਹੋਊ-ਨਾਲੇ ਆਹ ਲੰਡੀਆਂ ਜੀਆਂ ਐਕAਨੀਆਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਹ ਗੱਡਵ* ਤਕੜਾ ਐਕAਨ ਕਰੋ! ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਐ ਬਈ ਸਾਡੇ ਿਸੰਘ ਰਣਜੋਧ ਦੇ ਖੇਤ2 ਲੰਗਰ 

ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਐ-ਰਣਜੋਧ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਰਐ-ਰਣਜੋਧ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ Aਹੀਦ ਐ-ਗੁਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਦਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਸਾਡਾ Aਹੀਦ ਈ ਐ-ਇਹਨ* ਦੋਹ* Aਹੀਦ* ਦੇ 

ਮੁਖ਼ਬਰ* ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਪਿਹਲ* ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸੋਧੋ ਤੇ ਿਵਚੋਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿਣR-ਜੇ ਤੁਸD ਨਹD ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤ* ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਿ਼ਜੰਮੇ ਲਾਓ-ਦੇਖੋ ਿਕਮP ਪਾਉਨU  

ਭੜ.ਾਕੇ-ਹਮਕੋ ਤੁਕੋ ਤ* ਮੈਨੰੂ ਿਮੱਤਰੋ ਆ&ਦੀ ਨੀ-ਆਪ* ਨੰੂ ਤ* ਿਮੱਤਰੋ ਦੋ ਗੱਲ* ਈ ਆ&ਦੀਐ-ਂਟ*ਿਡਆਂ ਆਲੀ ਜ* ਭ*ਿਡਆਂ ਆਲੀ-ਮਤਲਬ ਮਰੋ ਜ* ਮਾਰੋ-ਜੇ 

ਦੋ ਚਾਰ ਕਰਾੜ. ਰੋੜ.ਨ;  ਐ ਂਤ* ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਨਹD ਮC ਤ* 

ਚੱਿਲਐ ਂਸੌਣ-।" ਉਸ ਨ;  ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਬੇੜ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਹ*-ਤੰੂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਰਾਮ ਕਰ।" ਏਰੀਆ ਕਮ*ਡਰ ਨ;  ਿਕਹਾ ਤ* "ਟCਕ" ਰੇਲਵੇ ਇੰਜਣ ਵ*ਗ ਧੰੂਆਂ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਣੀ ਏ. ਕੇ. 56 ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। 

-"ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਐਨਾ ਜੋA ਸਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਤਰ.* ਵੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀ ਖ*ਦਾ-ਇਹ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਿਸੱਧ ਹੋਵੇਗਾ-ਸਾਡੀ ਲਿਹਰ ਦੇ ਕੱਫ਼ਣ ਿਵਚ ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਿਕੱਲ-

ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਿਵਚਾਰਨ ਤ2 ਬਾਅਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੰੁਚੀ ਹੈ ਿਕ ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਟCਕ ਦੇ ਿਵਚਾਰ* ਤ2 ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਮਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 

ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ-ਸੋ ਮC ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹ* ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਮਤੇ ਬ*ਹ* ਖੜ.ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ* ਨੰੂ ਤੋਰੀ ਜਾਵੇ-ਿਰਪੋਰਟ ਹੇਠ ਿਸਰਫ਼ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨ* 

ਪਾਏ ਜਾਣ।" ਕਿਹ ਕੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਰੇAਮ ਿਸੰਘ ਬੰਬ ਉਠਦੀਆਂ ਬ*ਹ* ਦਾ ਪ4ਤੀਕਰਮ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। "ਿਹੰਦੂਆਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਤ2 ਭਜਾਉਣ" ਦੇ ਖ਼ਾਿਹAੀ 

ਗੁਰਬੰਤ ਿਸੰਘ ਤ2 ਬਗੈਰ ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  

ਹੱਥ ਖੜ.ੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਮਤੀ ਪ4ਗਟਾ ਿਦੱਤੀ। ਸੰਖੇਪ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਮੀਿਟੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। 

ਰਾਤ ਦਾ ਡੇੜ. ਵੱਜ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਿਲਆ। ਖੇਤੋ ਖੇਤੀ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਦAਾਵ* ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। 

ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਪੱਕੀ ਕਣਕ 'ਚ2 ਿਨਕਲ ਕੇ ਅਜੇ ਪਹੇ ਪਏ ਹੀ ਸਨ ਿਕ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਚਾਰ ਿਸੰਘ ਟੱਕਰ ਪਏ। ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  'ਫ਼ਤਿਹ' ਗਜਾਈ। ਇਹ ਉਹ 

ਿਸੰਘ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਰਣਜੋਧ ਦੇ ਖੇਤ2 ਪ4ਛਾਦੇ ਛਕ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। 

-"ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਬ ਜੀ-ਆਹ ਸੂਰਮ* ਨਮ* ਮੁੰ ਿਨਐ?ਂ" ਮਜ.ਬੀ ਿਸੱਖ ਪ4ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਨ;  ਪੱੁਿਛਆ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੰੂ "ਜੈਲਦਾਰ" ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾ&ਦੇ ਸਨ। 

-"ਜੈਲਦਾਰਾ ਇਹ ਿਸੰਘ ਰਣਜੋਧ ਦੇ ਿਪੰਡ2 ਐ-ਂAਹੀਦ ਰਣਜੋਧ ਿਸੰਘ ਦੇ ਿਪੰਡ2।" ਜੱਥੇਦਾਰ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਚਿੜੱਕ ਤ2?" 

-"ਹ*...।" 

-"ਰਣਜੋਧ ਨਾਲ Aਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਸੀ।" ਜੱਥੇਦਾਰ ਨ;  ਹੋਰ ਦੱਿਸਆ ਤ* ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਿਗਆ। 



-"ਬਾਈ ਿਸਆਂ ਬੜਾ ਦੱੁਖ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ।" 

-"........।" ਗੁਰਪਾਲ ਚੁੱ ਪ ਸੀ। 

ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁੱ ਪ ਸਨ। 

-"ਬਾਈ ਿਸਆਂ ਹੋਰ ਤ* ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹD-ਿਗਆਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਕੇ ਤ* ਿਲਆ&ਦਾ ਨਹD-ਪਰ ਿਜੱਦP ਮੁਖ਼ਬਰ* ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਕਰਦੰੂ ਖਲਪਾੜ*-ਕੱੁਲੀ 'ਚ 

ਚਾਹੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ-ਅਸD ਬਾਬੇ ਜੀਵਨ ਿਸੰਘ ਰੰਘਰੇਟੇ ਦੀ ਔਲਾਦ 'ਚ2 ਆਂ-ਜੇ ਨਾ ਿਗਣ ਿਗਣ ਬਦਲੇ ਲਏ ਤ* ਮੈਨੰੂ ਪ4ੀਤਮ ਿਸ& ਜੈਲਦਾਰ ਨਾ ਆਖD!" 

ਜੈਲਦਾਰ ਕਰੋਧ ਿਵਚ ਸਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

-"ਕੋਈ ਿਮਲੀ ਸੂਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ?" 

-"ਕੀਹਦੀ ਖਬਰ?" 

-"ਮੁਖ਼ਬਰ ਦੀ।" 

-"ਜੱਥੇਦਾਰਾ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲ* ਕਰਦC? ਜੇ ਸੂਹ ਿਮਲੀ ਹੰੁਦੀ ਅਸD ਤੈਨੰੂ ਐਥੇ ਿਮਲਦੇ? ਫੇਰ ਤ* ਜ* ਦੁAਟ ਪਾਰ ਹੰੁਦਾ ਜ* ਅਸD-ਲਾਟ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤੰਗਾ ਿਕਤੇ 

ਮੁਿੜਐ?" ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਫ਼* ਛੱਡੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਗੁੱ ਸੇ ਿਵਚ ਦਧਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਉਡਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। 

-"ਕੋਿ਼ਸA ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ!" 

-"ਅਸD ਕੱਢੀ ਜਾਨ;  ਐ ਂਕੰਡੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾ-ਤੰੂ ਪ4ਵਾਹ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦC? ਇਕ ਪੁਲਸ ਦਾ ਚਪਾਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀਤੈ-ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਮੁਖਬਰ ਮC ਭਾਲ ਕੇ ਿਦੰਨU ।" 

-"ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹD ਕਰਨਾ-ਿਕਸੇ ਖੱੁਲ.ੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਿਮਲਣੈ ਿਜੱਥ2 ਿਖਸਕਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਬਣੇ-ਪੂਰੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਿਬੜਕ ਲੈਣੀ ਐ।ਂ" 

-"ਸੱਤ ਬਚਨ ਜੀ!" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਿਵਅੰਗ ਵਜ2 ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਿਲਆ ਤ* ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। 

-"ਮੀਿਟੰਗ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ?" 

-"ਕੱਲ. ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ. ਿਲਓ।" 

-"ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਬ-ਇਹ ਤ* ਪੜ. ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਮC?" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਔਕੜ ਦੱਸੀ। 

-"ਤੰੂ ਕੰਨ ਨਾ ਖਾਹ-ਅਸD ਤੈਨੰੂ ਪੜ. ਕੇ ਸੁਣਾ ਿਦਆਂਗੇ।" ਨਾਲ ਦੇ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਬ-ਥੋਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈ ਿਮੱਠ;  ਪੋਚੇ ਮਾਰਦੇ ਐ-ਿਪੱਛ2 ਲੰਡੇ ਢੱਟੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਣ ਜ*ਦੇ ਐ-ਚੂਹੜ.ੇ ਤ2 ਿਬਨਾ ਗੱਲ ਨਹD ਕਰਦੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ.ੇ ਐ 

ਪੱੁਛਲੋ।" 

-"ਨਾ ਬਈ ਿਸੰਘੋ ਇ& ਨਾ ਕਿਰਆ ਕਰੋ।" 

-"ਇਹ ਤ* ਜੱਥੇਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੰੂ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹD ਖਾਣ ਿਦੰਦੇ-ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜ*ਦੇ ਐ-ਆਹ ਦੇਖਲੋ ਸਹੁਰਾ ਿਢੱਡ ਢੂਹੀ ਨਾਲ ਲੱਿਗਆ ਿਪਐ-।" ਜੈਲਦਾਰ 

ਨ;  ਿਢੱਡ ਤ2 ਝੱਗਾ ਚੱੁਕ ਕੇ ਿਦਖਾਇਆ ਤ* ਹਾਸੜ ਪੈ ਗਈ। 

-"ਪਹੁ ਫ਼ਟ ਚੱਲੀ ਐ-ਿਟਕਾਣੇ ਮੱਲੋ-ਹ* ਸੱਚ! ਪੁਲੀਸ ਆਲੇ ਤ2 ਭੇਦ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਾਇਓ-ਇੱਕ ਜਣ* ਈ ਜਾਇਓ!" ਜੱਥੇਦਾਰ ਨ;  ਕੰਨ ਕੀਤੇ। 

-"ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਬ ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰੋ-ਗੁਰੂ ਕਾ ਿਸੰਘ ਏਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਈ ਐ।" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਿਤੜ ਕੇ ਿਕਹਾ। 

ਫ਼ਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ। 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਨ;  ਘਰੋ ਘਰੀ ਿਲਆ ਸੁੱ ਟੇ। ਧੀਆਂ ਵਾਿਲਆਂ ਨ;  ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਦੀ Aਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। 

ਪਰ ਦਾਜ ਲੋਭੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱਸੂ ਪੈ 

ਗਏ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਿਪਆਂ ਨ;  ਵੀ ਸੁੱ ਖ ਦਾ ਸਾਹ ਿਲਆ। ਰਾਹਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਿਸਰਫ਼ ਪੱੁਤ* ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਪ4ੀਵਾਰ ਹੀ ਅੰਦਰ2 "ਭੜ.ਾਸ" ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। 

-"ਲੈ ਸਾਲੇ ਰੱਬ ਬਣੇ ਿ਼ਫਰਦੇ ਐ-।" ਰਣਬੀਰ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਿਪਉ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਤ2 ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਿਚਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

-"ਕੋਈ ਪੱੁਛਣ ਆਲਾ ਹੋਵੇ-ਬਈ ਸਾਿਲਓ ਰਾਜ ਥੋਡੈ ਿਕ ਕ*ਗਰਸ ਦਾ? ਇ& ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਪੇ-ਿਜਵP ਿਪਉ ਆਬਦੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੰੁਦੈ।" ਨੰਬਰਦਾਰ 

ਬੱਕੜਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮੰੁਡੇ ਹੀ ਮੰੁਡੇ ਸਨ, ਧੀ ਕੋਈ ਨਹD ਸੀ। ਪਿਹਲ* ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋਰD ਵੀ ਚਾਰ ਭਰਾ ਹੀ ਸਨ, ਭੈਣ ਕੋਈ 

ਨਹD ਸੀ। 

-"ਕਰਲੋ-ਕਰਲੋ ਪੱੁਤ ਚਾਰ ਿਦਨ ਿਜਹੜੇ ਅਛਨ;  ਪਛਨ;  ਕਰਨ;  ਐ-ਂਚਲਾਲੋ ਚੰਮ ਦੀਆਂ-ਫੇਰ ਤ* ਿਸਆਿਣਆਂ ਦੇ ਕਿਹਣ ਮ*ਗੰੂ ਚਾਰ ਿਦਨ* ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਿਫਰ 

ਹਨ.; ਰੀ ਰਾਤ-ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਅਜੇ 

ਬਿਣਆਂ ਨਹD ਕਿਰਆ ਨਹD-ਪਿਹਲ* ਈ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਪੇ-ਜਦ2 ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਬਣ ਿਗਆ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹD ਕੀ ਨ.; ਰੀ ਿਲਆਉਣਗੇ-ਜਾਤ ਦੀ ਕੋਹੜ. 

ਿਕਰਲੀ ਛਤੀਰ* ਨੰੂ ਜੱਫੇ!" ਰੂੜੀ-ਮਾਰਕਾ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰੜੇ ਪੈੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਰੜਾਹਟ ਕਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ (ਕਡ 9) 

Aਾਮ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਜੇ ਸਨ। 

ਖੇਤ* ਿਵਚ ਿਦਲ-ਿਖੱਚ ਹਿਰਆਲੀ ਸੀ। ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਖੁAਬੂ ਨਾਸ* ਨੰੂ ਛੇੜਦੀ ਸੀ। ਪੱਕੀਆਂ ਫ਼ਸਲ* ਦੇਖ ਕੇ ਿਕਸਾਨ ਨਿ਼ਸਆਏ ਪਏ ਸਨ। ਹਰ ਘਰ ਸਾਗ ਦੀ 

ਤੌੜੀ ਿਰੱਝਦੀ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਿਖਲਾਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਆਨੰਦਮਈ ਮਿਹਕ ਭੁੱ ਿਖਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਹਾਬੜਾ ਚਾਹੜਦੀ। 



ਿਦਨ ਢਲੇ ਰਣਬੀਰ ਠਾਣੇ ਪੱੁਜ ਿਗਆ। 

ਸੰਤਰੀ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ "ਸਿਤ ਸ4ੀ ਅਕਾਲ" ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਠਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਿਪਉ-ਪੱੁਤ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਖਾਸ "ਟਾਊਟ" ਸਨ। 
 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਿਕਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਗੱਲD ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਇAਾਰੇ ਨਾਲ ਰਣਬੀਰ ਨੰੂ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ.ਨ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਰਣਬੀਰ ਪੱਬ* ਭਾਰ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ. 

ਿਗਆ। ਿਜਵP ਚੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸੀ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਵਾਿਕਆ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ। ਿਰਵਾਲਵਰ ਦਾ ਲਾਈਸCਸ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਹਿਥਆਰ ਗਲ ਪੁਆ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਣਬੀਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ 

ਕਾਿਲਜ ਜ*ਦਾ। ਜੇ ਜ*ਦਾ ਤ* ਿਸਰਫ਼ ਕਨਸੋਅ ਲੈਣ ਖਾਤਰ, ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ! ਰਣਬੀਰ ਨ;  ਆਪਣਾ ਿਤੰਨ ਮCਬਰੀ ਿਗਰੋਹ ਖੜ.ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। 

ਪਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹਾਲD ਤੱਕ ਉਹਨ* ਨ;  ਕੋਈ ਨਹD ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਿਗਰੋਹ 

ਦੇ ਮCਬਰ ਸਨ ਘੁਮੰਡ ਿਸੰਘ ਰਾਕਟ, ਿਬੱਕਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਖੁਦ ਰਣਬੀਰ ਆਪ! ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਥਆਰ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਠਾਣੇ ਤ2 ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ 

ਖੁਫ਼ੀਆ ਰੂਪ ਿਵਚ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੋਈ 

ਖ਼ਬਰ ਨਹD ਹੋਈ ਸੀ। 

ਦਗੜ-ਦਗੜ ਕਰਦਾ ਠਾਣੇਦਾਰ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ. ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਸਟਾਰ ਿਲAਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਟਆਲਾ Aਾਹੀ ਪੱਗ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪ4ਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਸਾਸਰੀਕਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ!" 

-"ਸਾਸਰੀਕਾਲ, ਰਣਬੀਰ ਪੱੁਤਰਾ!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਜੱਫੀ ਿਵਚ ਘੁੱ ਟ ਿਲਆ। 

-"ਬੈਠ, ਖੜ.ਾ ਿਕ& ਐ?ਂ" 

ਰਣਬੀਰ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਆਦਤ ਮੂਜਬ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵਚ2 ਬੋਤਲ ਕੱਢ ਲਈ। ਦੋ ਪੈੱਗ ਬਣਾ ਲਏ। ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਣਬੀਰ ਨ;  ਅੱਜ ਿਬਲਕੁਲ ਨ*ਹ-ਨੱੁਕਰ ਨਾ 

ਕੀਤੀ। 

-"ਚੱਕ ਫ਼ੇਰ ਪੱੁਤਰਾ!" 

ਉਹਨ* ਪੈੱਗ ਪੀ ਲਏ। 

-"ਹਿਥਆਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਪੱੁਛ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੁੱ ਛ* ਦੇ ਕੁੰ ਢ ਠੰੂਹP ਦੀ ਪੂਛ ਵ*ਗ ਿਹੱਲੇ ਸਨ। 

-"ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਨਹD ਜੀ।" 

-"ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ।" 

-"ਮC ਸੋਿਚਆ ਕੋਈ ਰਪਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ!" 

-"ਰਪਟ ਕਰੂ ਿਕੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈ ਆਊ-ਅਸD ਮਾਰ-ਮਾਰ ਪਾ ਿਦਆਂਗੇ ਿਚੱਬ!" 

ਰਣਬੀਰ ਨੰੂ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਏ। 

-"ਅੱਜ ਈ ਕਰ ਲੈਨW  ਆਂ ਜੀ।" 

-"ਰਣਬੀਿਰਆ! ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤ* ਤੈਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆਂ-ਪਰ ਤੇਰੇ ਗਰੋਹ ਨ;  ਹਾਲD ਤੱਕ ਤਰਾਰੇ 

ਨਹੀ ਿਦਖਾਏ ਪੱੁਤਰਾ! ਕੀ ਗੱਲ ਐ? ਕੋਈ ਪ4ਾਬਲਮ ਹੈ ਤ* ਦੱਸ?" ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈੱਗ ਪਾ&ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਜੀ ਲੈਟਰ-ਪੈਡ ਨਹੀ ਿਮਲੇ ਹਾਲD ਤੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ-ਤਰਾਰੇ ਤ* ਕੱਲ. ਨੰੂ ਈ ਿਦਖਾ ਿਦੰਨ;  ਐ।ਂ" 

-"ਬੱਸ ਐਨੀ ਈ ਗੱਲ ਸੀ? ਉਏ ਵਾਹ ਬਈ ਰਣਬੀਿਰਆ! ਤੰੂ ਸੁਨ; ਹ* ਹੀ ਭੇਜ ਛੱਡਦਾ ਕੋਹੜੀਆ! ਮC ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਿਦੰਦਾ ਲੈਟਰ-ਪੈਡ* ਦਾ।" 

ਦੋਨ* ਨ;  ਪੈੱਗ ਿਫਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਬੈੱਡ ਹੇਠ1  ਇਕ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦਾ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ਾ ਕੱਢ ਿਲਆ। ਿਜਸ ਿਵਚ ਖ਼ਾੜਕੂ-ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਰ.*-ਤਰ.* ਦੇ ਲੈਟਰ-ਪੈਡ ਸਨ। 

-"ਐਕAਨ ਿਕੱਥ2 ਸੁਰੂ ਕਰਈ ਜੀ?" 

-"ਇਹ ਥੋਡਾ ਕੰਮ ਐ-ਂਮC ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ-ਔਰ ਹ*! ਐਕAਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਿ਼ਜਸਟਰੇAਨ ਵਾਲੇ ਹਿਥਆਰ 'ਚ2 ਗੋਲੀ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹD 

ਚਲਾਉਣੀ-ਬਾਈ ਗਾਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਰਸਕੀ ਕੰਮ ਐ-ਂਇਸ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਿ਼ਖਆਲ ਰੱਖਣC-ਹਿਥਆਰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਵਰਤਣੇ ਐ!ਂ" 

-"ਠੀਕ ਐ ਜੀ।" 

-"ਬੱਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ1  ਤ* ਕੱਲ. ਨੰੂ ਈ ਪਾ ਿਦਓ ਭੜ.ਾਕੇ!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  &ਗਲ* ਦੇ ਭੜ.ਾਕੇ ਪਾਏ। 

-"ਠੀਕ ਐ ਜੀ।" 

-"ਸਭ ਤ2 ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਐਕAਨ Aਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਐਕAਨ ਕਰਨ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਕੋਈ ਛੁਪਣ ਲਈ ਿਟਕਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ-ਸਭ 

ਤ2 ਪਿਹਲੀ ਿ਼ਖਆਲ ਰੱਖਣ 

ਆਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਐਕAਨ ਬੜੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਟਰ-ਪੈਡ 'ਤੇ ਐਕAਨ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਈ ਿਲਖ ਲਈ ਜਾਵੇ- ਵਾਰਦਾਤ ਤ2 ਤੁਰੰਤ 

ਬਾਅਦ ਿਜੰ◌਼ਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ 



ਘਟਨਾ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੱੁਟੋ ਤੇ ਿਤੱਤਰ ਹੋਵੋ-ਰਾਈਟ...?" 

-"ਹ* ਜੀ।" 

-"ਕੀ ਹ* ਜੀ...? ਚਾਚਾ ਆਖ ਕੁੱ ਿਤਆ...!" 

-"ਹ* ਚਾਚਾ ਜੀ!" 

ਦੋਨ* ਨ;  ਬੋਤਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 

ਦੋਨ1  ਿਫਰ ਦਗੜ-ਦਗੜ ਕਰਦੇ ਚੁਬਾਿਰR ਉਤਰ ਆਏ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਗਆ। 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਰਾਕਟ, ਿਬੱਕਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਤ2 ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਰ.* ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਹਟਵP ਬੱਸ ਸਟCਡ 'ਤੇ ਖੜ.ੇ ਸਨ। ਮਾਰੂ-ਹਿਥਆਰ ਉਹਨ* 

ਦੀਆਂ ਬੱੁਕਲ* ਿਵਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਪਰ ਲੋਈਆਂ ਦੀ ਬੱੁਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋ-ਦੋ ਪੈੱਗ ਉਹਨ* ਚਾਹੜ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਿਚਹਰੇ ਉਹਨ* ਦੇ ਪੱਥਰ* ਦੀ ਤਰ.* ਝਾਕ 

ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਦਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਜ਼ਰੂਰ ਿਵਲਕਦਾ ਹੈ, ਿਥੜਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ2 ਜ਼ਮੀਰ ਕੁਰਲ*ਦੀ ਹੈ, ਹਲੂਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ 

ਇਹਨ* ਸਾਿਰਆਂ ਤ2 ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਹੱਲਾAੇਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੋਟੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨAਾ ਰਲ-ਗੱਡ 

ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ* ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱ ਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਡੋਲਦੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਅੱਖ2-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਿਹAੀਅਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ! ਤ*ਡਵ 

ਦਾ ਰੂਪ!! 

Aਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। 

ਸਰਦੀਆਂ ਠਿਰਆ ਿਜਹਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। 

ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਵਾ ਪੰਜ ਵਜੇ ਇੱਧਰ2 ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਲੰਘ ਜ*ਦੀ ਸੀ। 

-"ਰਾਗਟਾ ਬੋਤਲ ਕੱਢ ਉਏ!" ਰਣਬੀਰ ਨ;  ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤ* ਰਾਕਟ ਨ;  ਢਹੀ ਿਜਹੀ ਕੰਧ ਨਾਲ2  ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੋਤਲ ਫੜਾ ਿਦੱਤੀ। ਰਣਬੀਰ ਸਮੇਤ ਸਾਿਰਆਂ 

ਨ;  ਸੁੱ ਕੀ ਦੇਸੀ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਘੁੱ ਟ* ਭਰ ਲਈਆਂ। ਸੱੁਕੀ ਦਾਰੂ ਨ;  ਸਾਿਰਆਂ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਮਚਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਦੂਰ2 ਬੱਸ ਦਾ ਖੜਕਾ ਸੁਿਣਆ। 

ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਪਸੀਨਾ ਫੁੱ ਿਟਆ। ਹੱਥ*, ਪੈਰ* ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤਰ-ਬਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। 

-"ਰਾਗਟਾ ਤੰੂ ਿਪਛ2 ਦੀ ਚੜ.D-ਤੰੂ ਿਬੱਕਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜ.ਨU -ਡਰਾਈਵਰ ਕਨN ਕਟਰ ਦਾ ਖਾਸ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣੈ-ਸਾਿਲਓ ਹਿਥਆਰ ਨਾ ਖੁਹਾ ਿਲਓ-ਸੁਣ 

ਿਗਆ? ਹੋਰ ਨਾ ਥੋਡੀਆਂ ਥੋਡੇ ਹੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣ!" 

ਦੋਨ* ਨ;  ਿਸਰ ਿਹਲਾਏ। 

ਟੇਢੀ ਿਜਹੀ ਿਪੱਠ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਤ* ਿਤੰਨ;  ਘੜੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੜ. ਗਏ। ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟੀ 'ਤੇ ਬੱਸ ਤੁਰ ਪਈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੁੱ ਲ ਵੀਹ ਕ ੁ

ਸਨ। 

-"ਹ* ਿਟਕਟ ਲਓ ਬਾਈ!" ਕੰਡਕਟਰ ਨ;  ਰਾਕਟ ਨੰੂ ਿਕਹਾ। ਉਸ ਨ;  ਿਟਕਟ* ਦੀ ਥਹੀ ਤ2 ਪਲਾਸਿਟਕ ਲਾਹ ਲਈ। 

-"ਿਜਹੜਾ ਮੁੰ ਡਾ ਮੂਹਰਲੀ ਬਾਰੀ 'ਚ ਖੜ.ੈ-ਉਹੀ ਕਟਵਾਊ।" ਰਾਕਟ ਨ;  ਮAੀਨ ਵ*ਗ ਉਤਰ ਿਦੱਤਾ ਤ* ਕੰਡਕਟਰ ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਹੋ ਤੁਿਰਆ। 

-"ਿਕੱਥੇ ਜਾਣC ਬਾਈਆਂ ਨ; ?" ਕੰਡਕਟਰ ਨ;  ਰਣਬੀਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਤੰੂ ਦੱਸ ਿਕੱਥੇ ਜਾਣC...?" ਰਣਬੀਰ ਨ;  ਲੋਈ ਲਾਹ ਕੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਏ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਕੰਡਕਟਰ ਨੰੂ ਚੱਕਰ ਆਇਆ। ਸਾਹ ਮਗਜ਼ ਨੰੂ ਚੜ. 

ਗਏ। 

-"ਐਧਰ ਆ ਜਾਹ ਿਮੱਤਰਾ-ਤੇਰੀ ਜਾਹ ਜ*ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।" ਿਬੱਕਰ ਨ;  ਕੰਡਕਟਰ ਨੰੂ ਿਖੱਚ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਖੜ.ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਲੋਈ ਉਸ 

ਨ;  ਵੀ ਪਰ.*ਹ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਬੱਗਾ ਹੋਇਆ ਡਰਾਈਵਰ ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਕੰਬੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ। 

ਔਰਤ* ਨ;  ਰੋਣਾ-ਚੀਕਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

ਰਣਬੀਰ ਨ;  ਅਸਾਲਟ ਦੀ ਨO ਕ 'ਤੇ ਬੱਸ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਿਜਹੇ, ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਨੰੂ ਪੁਆ ਲਈ। Aਾਹੀ-ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਿਵਚ 

ਭੂਚਾਲ ਆ ਿਗਆ ਸੀ! 

-"ਜੀਹਨ;  ਸਾਹ ਕੱਿਢਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਿਦਆਂਗੇ-ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ-ਿਜੰ◌਼ਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਓ!" 

ਰਣਬੀਰ ਨ;  ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਤ* ਚੁੱ ਪ ਵਰਤ ਗਈ। ਰਣਬੀਰ, "ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ...!" ਆਖਦਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ "ਿ਼ਜੰਦਾਬਾਦ...!!" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੀਆਂ। 

ਦੋ ਕੁ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਜਾੜ ਿਜਹੇ ਿਵਚ ਜਾ ਕ,ੇ ਬੱਸ ਰੁਕਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹੇਠ* ਉਤਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਹੋ ਿਗਆ। 

ਿਮੰਟ* ਿਵਚ ਹੀ ਬੱਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। 

ਇੱਕ ਮਰਦ ਸਵਾਰੀ ਨ;  ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸA ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਣਬੀਰ ਦੀ ਏ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਨ;  ਬਾਰੂਦ Lਗਿਲਆ ਤ* ਉਹ ਤ* 'ਤੇ ਹੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਿਹੰਦੂ ਅਤੇ ਿਸੱਖ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੱਖ- 



ਵੱਖ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਿਨਹੰਗ ਿਸੰਘ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਮੋਨ;  ਲੜਕੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤ* ਨਾਲ ਲਾਈ ਖੜ.ਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੁੰ ਡਾ ਅਸਲ2 ਓਪਰਾ ਿਹੰਦੂ ਲੜਕਾ 

ਸੀ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ Aਾਇਦ ਇਹ ਖ਼ੁAਿਕਸਮਤੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਨਹੰਗ ਨਾਲ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਨਹੰਗ ਿਸੰਘ Lਕਾ ਹੀ ਨਹD ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 

-"ਿਨਹੰਗਾ ਇਹ ਮੁੰ ਡਾ ਕੌਣ ਐ?ਂ" ਰਣਬੀਰ ਨ;  ਿਨਹੰਗ ਨੰੂ ਕੌੜ ਕੇ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੜਕੈ ਜੀ।" ਿਨਹੰਗ ਨ;  ਿਹੰਦੂ ਮੁੰ ਡੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਅਸਲ2 ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਪਰ ਇਹ ਤ* ਮੋਨU ?" 

-"ਨਾਨਕD ਰਿਹੰਦਾ ਿਰਹੈ ਜੀ-ਹੁਣ ਲਾਉਨ;  ਐ ਂਇਹਨੰੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ-ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਮC ਇਹਨੰੂ ਪੜ.ਨ1  ਹਟਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਐ-ਂਮੁਆਫ਼ੀ ਬਖ਼Aੋ!" 

ਿਨਹੰਗ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸੰਤੁAਟ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਵੱਲ ਨੰੂ ਿਗਆ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਘਬਰਾਏ ਖੜ.ੇ ਸਨ। ਰਾਕਟ ਅਤੇ ਿਬੱਕਰ ਥੋੜਾ ਹਟ 

ਕੇ ਪੁਜ਼ੀAਨ* ਲਈ ਖੜ.ੇ ਸਨ। 

-"ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁAਮਣ2-ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨ;  ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਦੇਖਣੈ ਤ* ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਲਵੋ!" 

ਸਾਰੇ ਿਮੰਨਤ* ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਰੋਣ ਕੁਰਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਉਹਨ* ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ, ਬਰੱਸਟ* ਨ;  ਕੁਝ ਪਲ* ਿਵਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ! ਪਰਲ2 ਫ਼ੈਲ ਗਈ 

ਸੀ! ਿਗਆਰ.* ਬੰਦੇ ਦਾਿਣਆਂ ਵ*ਗ ਭੁੰ ਨ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਾA* ਚਰ.ੀ ਦੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ ਵ*ਗ ਿਵਛ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਿਨਹੰਗ ਨਾਲ ਿਚੰਬਿੜਆ ਖੜ.ਾ ਮੋਨ* ਮੁੰ ਡਾ 

"ਥਰ-ਥਰ" ਕੰਬੀ ਜਾ ਿਰਹਾ, ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ: ਇਹ ਹੀ ਹAਰ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ! ਜਦ Aੁਕਰਾਨ;  ਭਰੀਆਂ ਅੱਖ* ਨਾਲ ਉਸ ਨ;  ਿਨਹੰਗ ਿਸੰਘ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ ਤ* 

ਿਨਹੰਗ ਿਸੰਘ ਨ;  ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੱਥ* ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੰੂਹ ਅਤੇ ਅੱਖ* ਢਕ ਿਦੱਤੀਆਂ। 

"ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ" ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਰਣਬੀਰ ਨ;  ਲਾA* ਕੋਲ ਰੱਖ, ਉਪਰ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

-"ਅਸD ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀ ਐ!ਂ ਿਹੰਦੂਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰ-ਜ਼ਮੀਨ ਤ2 ਭਜਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿਹਲਾ ਕਰਮ ਐ-ਂਿਸੱਖ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਨ-ਸਾਡੀਆਂ ਬ*ਹ* ਹਨ-ਅਸD 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਨਹD ਆਖ*ਗੇ-ਅਸD ਦੁAਟ ਸੋਧ ਕਮ*ਡੋ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਿਸੰਘ ਹ* ਅਤੇ ਐਹੋ ਿਜਹਾ ਕੂੜਾ ਕਬਾੜਾ ਹੂੰ ਝਣ ਲਈ ਬਚਨਵੱਧ ਹ*।" ਉਸ ਨ;  ਲਾA* ਵੱਲ 

ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਿਕਹਾ। 

-"ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸD ਖੇਤ* ਿਵਚ2 ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ* ਨੰੂ ਜਾਓ-ਸੜਕ ਨਹD ਚੜ.ਨਾ! ਰਾਹ ਨਹD ਪੈਣਾ! ਖੇਤ* ਿਵਚ ਦੀ 

ਜਾਣਾ ਹੈ! ਸੜਕ* ਅਤੇ ਰਾਹ* ਉਪਰ ਸਾਡੇ ਿਸੰਘ ਘੁੰ ਮ ਰਹੇ ਹਨ-ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਜ* ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਿੜ.ਆ ਆਪਣਾ ਹAਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ-ਜਾਓ!" ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ 

ਿਤੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਰਦੇ ਿਨਹੰਗ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਰਣਬੀਰ ਨ;  ਰੋਕ ਿਲਆ। 

-"ਨਿਹੰਗਾ, ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਵਾਲ ਰੱਖ ਤੇ ਅੰਿਮ4ਤਪਾਨ ਕਰਵਾ।" ਰਣਬੀਰ ਨ;  ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। 

-"ਸਿਤ ਬਚਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ।" ਿਨਹੰਗ ਨ;  ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਪਰ ਅੰਦਰ2 ਉਹ ਵੱਟ ਖਾ ਿਗਆ। 

ਉਹ ਰਣਬੀਰ ਨੰੂ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੰਜਰਾ ਤੇਰੇ ਿਕਹੜੇ ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਐ? 

-"ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਐ ਖਾਲਸਾ ਜੀ?" ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤਾਕੀ ਕੋਲ ਖੜ.ੇ ਸਨ। ਉਹਨ* ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ ਦਾ ਫ਼ਸੂ ੳ◌ੁ◌ੱਿਡਆ ਿਪਆ ਸੀ। 

-"ਤੁਸD ਵੀ ਖੇਤੋ ਖੇਤੀ ਘਰ ਜਾਓ-ਬੱਸ ਐਥੇ ਈ ਖੜ.ੀ ਰਿਹਣ ਦੇਣੀ ਐ-ਂਔਰ ਹ*! ਅਗਰ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਗਏ ਤ*...!" ਰਣਬੀਰ ਨ;  ਏ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਬਾਇਰਲ 

ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਿਹੱਕ ਿਵਚ ਖੋਭ ਕੇ "ਤਬਾਹੀ" ਦਾ ਇAਾਰਾ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਆਹ ਤ* ਫੜਾ ਬਾਧੂ ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਿਫਰPਗਾ।" ਰਾਕਟ ਨ;  ਕੰਡਕਟਰ ਕੋਲ2 ਪੈਿਸਆਂ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਖੋਹਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। ਰੁਪਈਏ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਨ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਮੋੜਿਦਆਂ 

ਉਸ ਨ;  ਿਫਰ ਿਕਹਾ। 

-"ਲੈ ਈ ਜਾਹ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊ-ਸਾਡੇ ਇਹ ਿਕਸ ਕੰਮ ਐ?ਂ" 

ਕੰਡਕਟਰ ਨ;  ਝੋਲਾ ਮੁੜ ਫੜ ਿਲਆ। 

ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ। 

ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ. ਕੇ ਉਹਨ* ਨ;  ਰਿਹੰਦੀ ਬੋਤਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆ&ਦਾ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਹਿਥਆਰ* ਦੀ ਨO ਕ 'ਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਵਰ.ਦੀ ਸਰਦੀ ਿਵਚ ਅਲੋਪ ਹੋ 

ਗਏ। ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦਾ 

ਮਾਲਕ ਬੇਵੱਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਿਵਚ ਹੱਥ ਮਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਖ਼ਾੜਕੂ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਿਮੰਟ* ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਲੁੱ ਟ ਕੇ ਰਾਹ 

ਪਏ? ਉਹ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਠੰਢ ਿਵਚ ਉਸ ਦਾ ਦੰਦ-ਕਿੜੱਕਾ ਵੱਜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਪਤਾ ਨਹD ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਸੱੁਿਝਆ? ਡਰੇ ਊਠ ਵ*ਗ ਿਪਛਲੇ ਪੈਰD 

ਸਪਾਟ ਦੌੜ ਿਪਆ! 

ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨ;  ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ* ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਬੂ-ਪਾਹਿਰਆ ਕੀਤੀ ਤ* ਿਪੰਡ* ਿਵਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ! 

ਅਿਜਹੀ ਿਹਰਦੇ-ਵੇਧਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਹD ਸੀ। ਲੋਕ "ਤਰਾਸ-ਤਰਾਸ" ਕਰ ਉਠ;  ਸਨ ਅਤੇ ਿਸਰ ਤੋੜ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਜਗਾਹ ਨੰੂ 

ਟਾਰਚ* ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਦਲ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਜਹਨ* ਪ4ੀਵਾਰ* ਦੇ ਮCਬਰ ਿਰAਤੇਦਾਰੀਆਂ ਿਵਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨ* ਦੇ 

ਹੱਥ2 ਭ*ਡੇ ਛੱੁਟ ਗਏ ਸਨ। ਬਨ; ਿਰਆਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਕੂਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। 

ਵਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥ* 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਚ ਲਾਈਟ* ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਫ਼ੋਰਸ ਪੱੁਜ ਗਈ। ਲੋਕ* ਅਤੇ ਿਮ4ਤਕ* ਦੇ ਵਾਰਸ* ਨੰੂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਨ;  ਕੁੱ ਿਤਆਂ 

ਵ*ਗ ਿਛਛਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 



ਪੱਤਰਕਾਰ* ਦੇ ਕੈਮਰੇ "ਕਿਲੱਕ-ਕਿਲੱਕ" ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਰਦਰAਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਅੱਖ* ਚੁੰ ਿਧਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਿਮ4ਤਕ ਦੀ ਲਾA ਵੀ 

ਪੁਲੀਸ ਨ;  ਇਹਨ* ਿਗਆਰ.* ਲਾA* 

ਕੋਲ ਿਲਆ ਿਟਕਾਈ ਸੀ। ਿਗਣਤੀ ਬਾਰ.* ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਵਕੂਏ ਵਾਲੀ ਜਗਾਹ 'ਤੇ ਜਦ2 ਐਸ ਪੀ ਪਹੰੁਿਚਆ ਤ* ਸਬੰਿਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨ;  "ਦੁAਟ ਸੋਧ ਕਮ*ਡੋ ਫ਼ੋਰਸ" ਦਾ "ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ" ਵਾਲਾ ਰੱੁਕਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਥਮ.ਾ 

ਿਦੱਤਾ। ਿਜਹੜਾ ਐਸ ਪੀ ਨ;  ਵਾਰੀ 

ਵਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ* ਨੰੂ ਪੜ.ਾ ਿਦੱਤਾ। ਦੂਰਦਰAਨ ਨ;  ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਉਪਰ2 ਦੀ ਫੇਰ ਿਲਆ। 

-"ਲਾA* ਿਸੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਿਲਟਾਓ ਤੇ ਵਾਰਸ* ਤ2 Aਨਾਖ਼ਤ ਕਰਵਾਓ!" ਐਸ ਪੀ ਨ;  ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। 

ਲਾA* ਿਸੱਧੀਆਂ ਿਲਟਾ ਕੇ ਜਦ ਫ਼ੋਰਸ ਨ;  ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਤ* ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਾਰਸ ਿਮ4ਤਕ* ਦੀਆਂ ਦੇਹ* 'ਤੇ ਆ ਿਡੱਗੇ। ਿਦਲ-ਿਹਲਾਊ ਕੁਰਲਾਹਟ ਮੱਚ ਗਈ। 

ਿਕਸੇ ਦਾ ਭਾਈ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕਸੇ ਦਾ ਪਤੀ! ਿਕਸੇ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੱੁਤਰ ਭੁੰ ਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਬਾਪ! ਹਵਾ ਵੈਣ ਪਾ&ਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਚ 

ਲਾਈਟ* ਨਜ਼ਰ* ਪਾੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਇAਾਰੇ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨ;  ਵਾਰਸ ਲਾA* ਨਾਲ2 ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਤੋੜ ਲਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਿਵਲਕਦੇ ਭੁੱ ਬ* ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ.  ਟੱੁਟ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥ2 ਛੱੁਟ-ਛੱੁਟ 

ਲਾA* ਵੱਲ ਨੰੂ ਭੱਜਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨ;  ਜਕੜ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

-"ਸੁਣੋ ਬਈ ਭਰਾਵੋ, ਸੁਣੋ....!" ਐਸ ਪੀ ਨ;  ਹੱਥ ਦੇ ਇAਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ* ਨੰੂ ਚੁੱ ਪ ਕਰਵਾ&ਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। 

ਲੋਕ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਗਏ। 

ਪਰ ਸਬੰਧੀ ਰੋ ਿਪੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। 

-"ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ-ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਜਾਓ....!" 

ਕੁਝ ਕੁ A*ਤੀ ਹੋ ਗਈ। 

-"ਜੋ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨ;  ਕੀਤੀ ਹੈ-ਬੜੀ ਕਮੀਨੀ-ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤ2 ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ!" ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਐਸ 

ਪੀ ਿਫਰ ਬੋਲਣ ਲੱਿਗਆ। 

-"ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਿਠਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨ* ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਪੂਰਾ ਨਹD ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਬੜਾ 

ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ-ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ 

ਿਮ4ਤਕ* ਦੇ ਵਾਰਸ* ਦੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਹੈ-ਮC ਹਰ ਿਮ4ਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੰੂ ਗੌਰਿਮੰਟ ਵੱਲ2  ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹ*-ਕੱਲ. ਤ2 ਰਾਤਰੀ 

ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਰਸ 

ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ-ਮੇਰੀ ਿਮ4ਤਕ* ਦੇ ਵਾਰਸ* ਅਪੀਲ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਿਮ4ਤਕ* ਦੇ ਨ* ਆਪਣੇ ਠਾਣੇ ਦੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਿਹਬ ਕੋਲ 

ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤ* ਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ-ਮC ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹ* ਿਕ ਦੋAੀਆਂ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਤ2 ਜਲਦੀ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵD ਸਜ਼ਾ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਿਕ4ਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦਓ-ਲਾਅA* ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆ ਂਹਨ-ਸਵੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤ2 ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਲਾਅA* ਿਮਲ ਜਾਣਗੀਆਂ....!" 

-"ਅਸD ਲਾਅA* ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਐ-ਂ।" 

ਭੀੜ 'ਚ2 ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। 

-"ਅਸD ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਨਹD ਹੋਣ ਦੇਣਾ!" 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਲਾA* ਤ* ਅੱਗੇ ਈ ਿਖਲਰੀਆਂ ਪਈਐ।ਂ" 

-"ਦੁਨੀਆਂ ਨੰੂ ਪਤੈ ਿਕ ਇਹਨ* ਨੰੂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਐ-ਂਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨN ?" 

-"ਤੁਸD ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣC ਹੁਣ ਇਹਨ* ਦਾ?" 

ਇਕ ਗਰਦੋਗੋਰ ਮੱਚ ਗਈ। 

-"ਬਈ ਦੇਖੋ...! ਅਗਰ ਤੁਸD ਖਰੂਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹD ਿਮਲਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫ਼ੋਰਸ ਨੰੂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ-ਸੋ ਮC ਅਪੀਲ ਕਰ*ਗਾ ਿਕ 

ਪਾਸੇ ਹੱਟ ਜਾਓ-ਲਾA* ਲੱਦੋ ਬਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੰੁਚਾਓ-ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹਟਣ ਤ* ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੋ-ਗਰੇਵਾਲ...!" 

-"ਯੈਸ ਸਰ?" 

-"ਹੁਣ ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ!" 

-"ਜੀ ਹਜੂਰ!" 

ਐਸ ਪੀ ਤੁਰ ਿਪਆ। 



ਪੁਲੀਸ ਨ;  ਟਰੱਕ* ਿਵਚ ਲਾA* ਲੱਦਣੀਆਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਤ* ਲੋਕ* ਨ;  "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ - ਮੁਰਦਾਬਾਦ!" ਅਤੇ "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ - ਮੁਰਦਾਬਾਦ!!" ਦੇ 

ਨਾਅਰੇ ਚੁੱ ਕ ਿਦੱਤੇ। ਿਸਪਾਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਲੋਕ* ਨੰੂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਖੜ.ੀ ਸੀ। 

ਜਦ ਟਰੱਕ ਲਾA* ਲੱਦ ਕੇ ਤੁਰ ਿਗਆ ਤ* ਲੋਕ* ਦਾ ਹੜ. ਿਨੱਸਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਹਜੂਮ ਨ;  ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪਥਰਾਓ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤ* ਫ਼ੋਰਸ 

ਨ;  ਹਵਾਈ ਫ਼ਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭੀੜ 

ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤੀ। ਲੋਕ, ਿਜੱਧਰ ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਹੋਇਆ, ਦੌੜ ਤੁਰੇ। 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋਈਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾ ਿਡੱਗੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕੁਰਲਾ ਉਿਠਆ। ਿਹੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਗਏ। 

ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਅਨਤਕਾਰ* ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ* ਅਤੇ ਪ4ੀਵਾਰ* ਦਾ ਿ਼ਫਕਰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਖਾਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਕਈ ਪ4ੀਵਾਰ, "ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਵਸੇਬਾ 

ਮੁAਕਲ ਐ" ਸੋਚ ਕੇ ਹਿਰਆਣੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਿਦੱਲੀ ਨੰੂ ਿਰAਤੇਦਾਰ* ਕੋਲ ਵਹੀਰ* ਘੱਤ ਤੁਰੇ। ਅਜੀਬ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਹਨ.; ਰੇ ਿਵਚ 

ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ.ਨਸਾਰ ਹੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਰੇAਮ ਿਸੰਘ 'ਬੰਬ' ਨ;  ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਮੀਿਟੰਗ ਸੱਦ ਲਈ। 

ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਖ਼ਾੜਕੂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਖ਼ਬਰ ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਹੀ ਪੜ. ਲਈ ਸੀ। 

ਸਾਰੇ ਘੋਰ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਜਸਦੇਵ ਿਸੰਘ ਨ;  ਕੀਤੀ। 

-"ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵੋ-ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ-ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ-ਸਾਰੇ ਿਸੰਘ* ਨ;  ਕੱਲ. ਵਾਲੇ ਕ*ਡ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ 

ਖ਼ਬਰ ਪੜ. ਹੀ ਲਈ ਹੈ-ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਕ*ਡ ਦਾ ਅਤੀਅੰਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਤੇ ਦੱੁਖ ਹੈ-ਿਜਵP ਿਕ ਆਪ* ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਆਪਣੀ 

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨ;  ਨਹD ਕੀਤਾ-ਅਸD ਤ* ਸਗ2 ਬੇਦੋਿ਼ਸਆਂ ਦੇ ਕਤਲ* ਦੇ ਿ਼ਖਲਾਫ਼ 

ਹ* ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ Aਬਦ* ਿਵਚ ਿਨਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹ*-ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ-ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ।" 

ਜੱਥੇਦਾਰ 'ਬੰਬ' ਖੜ.ਾ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਿਸੰਘੋ! ਜਦ2 ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਐਕAਨ ਸਾਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲ2  ਨਹD ਹੋਇਆ-ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੰੂ ਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ-

ਇਹ ਐਕAਨ ਸਾਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ 

ਅਤੇ ਲਿਹਰ ਨੰੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ-ਮੇਰੀ ਤ* ਇਹ ਹੀ ਰਾਇ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਨੰੂ ਸਪੱAਟੀਕਰਨ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇ।" 

ਬੰਬ ਦੇ ਇAਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਬੋਿਲਆ, "ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ-ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੰੂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ 

ਜਾਵੇ ਿਕ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੈਟਰ-ਪੈਡ ਿਕੱਥ2 ਆਏ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨ* ਕੋਲ ਦੂਜੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈਟਰ-ਪੈਡ 

ਹੋਣ? ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਤ* ਅਜੇ ਇਹ ਖੇਲ. ਸੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ-ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਅਖ਼ਬਾਰ* ਿਵਚ ਸਪੱAਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤਾ 

ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹD ਆ&ਦਾ-ਇਸ ਨਾਲ ਦੋAੀ ਹੋਰ ਚੁਕੰਨ;  ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਮੇਰੇ ਿ਼ਖਆਲ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱ ਪ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋAੀਆਂ ਦਾ 

ਪਤਾ ਲਗਾ ਕ,ੇ ਲੋਕ* ਿਵਚ ਿਲਜਾ ਕੇ, ਇਕਬਾਲ ਕਰਵਾ ਕ,ੇ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧੇ ਜਾਣ-ਤ* ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਤੁAਟ ਹੋਣਗੇ-ਇਸ ਤ2 ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 

ਅੱਕ* 'ਚ ਡ*ਗ* ਮਾਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ-ਿਕਵP ਨਾ ਿਕਵP ਜ* ਕਹੋ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਗੰਢੀ 

ਜਾਵੇ-ਪੁਲੀਸ ਮਿਹਕਮP ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ-ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਨ;  ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" 

ਮੀਿਟੰਗ ਉਠ ਗਈ। 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਦੋAੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ4ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਦੀ ਿਡਊਟੀ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 

ਰਣਬੀਰ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਠਾਣੇ ਪੱੁਿਜਆ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਨੱਕੋ-ਨੱਕੀ ਰੱੁਿਝਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਗ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਨ;  ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਪੱਟੀ ਪਸੀਨ;  ਨਾਲ ਗੜੱੁਚ, 

ਿਚਪਕੀ ਿਜਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹ ਿਖਿਝਆ-ਿਖਿਝਆ ਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਦਰ2 ਉਹ ਕੁਝ ਸੰਤੁAਟੀ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ 

ਚਲੋ ਪੱੁਛ ਦੱਸ ਤ* ਹੋਈ। ਇੱਕ ਉਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁAੀ ਸੀ ਿਕ ਗੁਰਪਾਲ ਦੇ ਿਸਰ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਸਰਕਾਰ ਨ;  ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਤੇ 'ਬੰਬ' ਦੇ ਿਸਰ ਦਾ ਮੱੁਲ ਦਸ ਲੱਖ ਤ2 

ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਦਰ* ਲੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਰਣਬੀਰ ਹੋਰ* ਨੰੂ ਗਰੇਵਾਲ ਕੀ ਦਬਾਲ ਸੀ? ਉਹਨ* ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤ* ਉਹ ਬCਕ-ਬੈਲCਸ ਅਤੇ ਸਟਾਰ* ਨੰੂ ਧੱਕਾ 

ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। 

ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਤ2 ਬਾਅਦ ਬਾਰ.* ਦੀਆਂ ਬਾਰ.* ਲਾਅA* ਵਾਰਸ* ਨੰੂ ਸQਪ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਐਸ ਪੀ ਨੰੂ ਤੋਰ ਿਦੱਤੀ 

ਸੀ। ਲਹੂ ਿਭੱਜੀਆਂ ਖ਼ਬਰ* ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਅਜੇ ਵੀ ਨੱੁਚੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਿਨਕਿਲਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਲੋਕ* ਦੇ ਿਦਲ ਦਿਹਲੇ ਪਏ ਸਨ। 

ਰਾਤ* ਨੰੂ ਨDਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਿਦਨ ਖੜ.ੇ ਹੋਏ "ਬੱਸ-ਕ*ਡ" ਨ;  ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਦੋ ਿ਼ਫਰਿਕਆਂ ਿਵਚ ਲਕੀਰ ਿਖੱਚ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਿਹੰਦੂ-ਿਸੱਖ ਿਵਚ ਇੱਕ 

ਦਰਾੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। 

ਫ਼ਾਈਲ* ਮੁਣAੀ ਨੰੂ ਫੜਾ ਠਾਣੇਦਾਰ, ਰਣਬੀਰ ਨੰੂ ਲੈ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ. ਿਗਆ। 

-"ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੂੰ ਹ ਤ* ਢਕ ਿਲਆ ਕਰੋ-ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਭੁੱ ਟ ਭੱੁਟ ਥੋਡੇ ਹੁਲੀਏ ਦੱਸੀ ਜ*ਦੇ ਐ!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਗਰਮ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ 

ਚੇਹ ਚੜ.ੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਰੋਧ ਿਵਚ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 



ਰਣਬੀਰ ਨੰੂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ। 

-"ਚਾਚਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ-ਮੁੜ ਕੇ ਨਹD ਹੋਵੇਗੀ।" ਉਹ ਘੋਰ ਿਨਰਾA ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਤ* ਗਰੇਵਾਲ ਤ2 'ਥਾਪੀ' ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਗ2 ਸਰਦਾਰ 

ਦੇ ਗੱੁਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ। 

-"ਿਜਹੜਾ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਖੋਿਹਆ ਸੀ-ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਖੜ.ਾ ਕੀਤਾ?" 

-"ਇੰਜਨੀਅਿਰੰਗ ਕਾਿਲਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ।" 

-"ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ-ਖੋਹੀ ਿਖੰਝੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਛੁਪਣ ਿਟਕਾਣੇ ਕੋਲ ਿਬਲਕੁਲ ਖੜ.ੀ ਨਹD ਕਰਨੀ-ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।" 

-"ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਜੀ।" 

-"ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਐ-ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤ* ਜਲਦੀ ਦੱਸ?" ਗਰੇਵਾਲ ਨ;  ਮੱਥੇ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਪੰੂਝਿਦਆਂ ਪੱੁਿਛਆ। ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਹ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱ ਟ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਖਰਚੇ ਬਰਚੇ ਤ2 ਤੰਗ ਐ ਂਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ?" ਰਣਬੀਰ ਨ;  ਅਸਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੱਸੀ। 

-"ਿਜਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤ2 ਖੋਹੇ ਸੀ-ਉਹ?" 

-"ਉਹ ਤ* ਜੀ ਸਾਰੇ ਈ ਬਾਰ.* ਸੌ ਪCਤੀ ਰੁਪਈਏ ਸੀ-ਅਸD ਚਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਵੰਡ ਲਏ।" 

-"ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਫ਼ਾਈਨU ਸ ਕੰਪਨੀ ਜ* ਬCਕ ਲੁੱ ਟ ਲਵੋ-ਖੱੁਲ.ੀ ਛੱੁਟੀ-ਪਰ ਡਕੈਤੀ ਛੋਟੀ ਕਿਰਓ-ਹੋਰ ਨਾ ਿਕਸੇ ਵੱਡੀ ਬCਕ ਨੰੂ ਜਾ ਪਇਓ-ਅਗਲੇ ਬੱਖਲ 'ਚ ਵੀ 

ਮਾਰਨਗੇ।" 

-"ਠੀਕ ਐ ਜੀ।" 

-"ਆ ਚੱਲੀਏ! ਐਨੀਆਂ ਤਿਹਕੀਕਾਤ* ਪਈਐ-ਂਸਾਡੀ ਤ* ਭੈਣ ਦੀ.....ਵਿੜਆ ਿਪਐ।" 

ਰਣਬੀਰ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਥੱਲੇ Lਤਰ ਿਗਆ। 

-"ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਠO ਸ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਤ* ਿਲਆ-ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੀਏ।" ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ Lਤਰ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਗੱੁਝਾ ਰਣਬੀਰ ਨੰੂ ਿਕਹਾ। 

-"ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਗੁਰਪਾਲ ਆਲੀ ਕੀਤੀ ਤ* ਸੀ ਜੀ।" ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ2 ਸੱਚਾ ਸੀ। 

-"ਉਹ ਟੱਟੂ ਦੀ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਸੀ? ਸਾਥ2 ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੁੜ.ਾ ਮਰਵਾਤਾ-ਤੰੂ ਗੁਰਪਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਇਨਾਮ ਐ।ਂ" ਆਖ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਵੜ 

ਿਗਆ। ਰਣਬੀਰ ਝੂਠਾ ਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਅੰਦਰ2 ਉਹ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਸਾਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਿਕੱਡਾ ਲੁੱ ਚਾ ਐ-ਐਕAਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਕਾਣੇ ਕਰ ਿਲਆ-ਹੁਣ ਕੱੁਕੜ* ਆਲੀਆਂ ਤਾੜ* ਮਾਰਦੈ-ਇਹ ਪੁਲਸ ਆਲੇ ਵੀ ਸਾਲੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਮੱਤ 

ਨਹD ਹੁੰ ਦੇ-ਪਰ ਰਣਬੀਰ 

ਿਸਆਂ! ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਿਵਗਿੜਆ ਤ* ਫ਼ਾਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਈ ਪਹੰੁਚPਗਾ-ਫਸੇ ਮਾਰ ਹੁਣ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਐ-ਂਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬਾਰ.* ਿਨਰਦੋAੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ 

ਹੋਏ ਐ-ਆਪ ਤ* ਮਰਨਾ ਈ 

ਸੀ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰੇ ਰਾਕਟ ਹੋਰD ਵੀ ਮਰਵਾ ਧਰੇ-ਿਮੱਤਰਾ ਹੁਣ ਤ* ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਤੇ ਿਪੱਛੇ ਖਾਤਾ ਐ-ਹੁਣ ਤ* ਿਜੰਨ* ਿਚਰ ਜੁਲਮ ਕਰੀ ਚੱਲPਗਾ, ਿਜ&ਲPਗਾ-ਿਜੱਦP 

ਹੱਥ ਖੜ.ੇ ਕਰਤੇ, ਪਾਰ! ਹੁਣ ਤ* 

ਸੱਪ ਦੇ ਮੰੂਹ ਕੋਹੜ. ਿਕਰਲੀ ਆ ਗਈ-ਖ*ਦੈ ਕੋਹੜ.ੀ ਛੱਡਦੈ ਕਲੰਕੀ-ਿਸਆਣੇ ਆਖਦੇ ਐ ਬਦਮਾA ਜਦ2 ਸਾਧ ਬਣਨ ਤੁਰਦੈ, ਮਾਿਰਆ ਜ*ਦੈ-ਹੁਣ ਤ* ਰਣਬੀਰ 

ਿਸਆਂ! ਿਲਖੀਆਂ ਲੇਖ 

ਦੀਆਂ ਕੱਟ ਲੈ ਮਨ* ਿਚੱਤ ਲਾ ਕੇ-ਗਰੇਵਾਲ ਸੱਤ* ਪੱਤਣ* ਦਾ ਤਾਰੂ ਬੰਦੈ-ਪਰ ਬਾਹਲਾ ਤਾਰੂ ਬੰਦਾ ਕਿਹੰਦੇ ਐ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਜਾ ਿਡੱਗਦੈ-।" ਸੋਚਦਾ ਉਹ 

ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਿਪੰਡ ਨੰੂ 

ਚੱਲ ਿਪਆ। 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਰਣਬੀਰ ਹੁਰ* ਨ;  ਕਸਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬCਕ ਲੁੱ ਟ ਿਲਆ। ਕੁੱ ਲ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੁੱ ਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਡਾਕੇ ਦੀ ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ "ਿਭੰਡਰ*ਵਾਲਾ 

ਟਾਈਗਰ ਫ਼ੋਰਸ" ਵੱਲ2 ਓਟੀ ਗਈ 

ਸੀ। ਡਾਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਰਣਬੀਰ ਹੁਰ* ਨ;  ਆਪਸ ਿਵਚ ਵੰਡ ਲਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨ* ਦਰਜ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਆਹ ਤ* ਮੇਰੇਆਰ ਨਜਾਰਾ ਈ ਆ ਿਗਆ!" ਰਾਕਟ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, "ਜੱਟ ਸਾਲੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੰਮ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇਰ.* ਹਜਾਰ ਨਹD ਿਦੰਦੇ-ਆਹ ਦੇਖਲਾ ਿਮਲਟ 

'ਚ ਲਿਹਰ* ਬਿਹਰ* ਹੋ ਗਈਆਂ-ਮC 

ਤ* ਆਬਦੀ ਮਾAੂਕ ਬੱਬਰ Aੇਰਨੀ ਿਬੱਲੋ ਨੰੂ ਸੀਿਸਆਂ ਆਲਾ ਨਾਲਾ ਤੇ ਤਪੀਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਿਦ:!" 

-"ਸਾਿਲਆ ਚੂਹਿੜ.ਆ ਿਕਸੇ ਕੋਲੇ ਬਕ ਨਾ ਬੈਠD ਉਏ! ਥੋਡੀ ਜਾਤ ਹੰੁਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਿਗਬਣੀ ਐ।ਂ" ਿਬੱਕਰ ਨ;  ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। 

-"ਮੇਰੇਆਰ ਮC ਕਮਲC? ਬਈ ਆਬਦੇ ਪੈਰD ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰੰੂ?" 

-"ਤੇਰੇ ਪਤੰਦਰ* ਨ;  ਪੱੁਠਾ ਟੰਗ ਕੇ ਦੋ ਿਦਨ ਪਤਾ ਈ ਨਹD ਲੈਣਾ-ਿਪਆ ਿਰੰਗੀ ਜਾਈ-ਂਿਕਸੇ ਨ;  ਛੁਡਾਉਣ ਵੀ ਨਹD ਆਉਣਾ।" 

-"ਮੇਰੇਆਰ ਿਕਮP 'ਤਬਾਰ ਵੀ ਕਰੋ-ਤੁਸD ਤ* ਮਤੇਈ ਮ* ਮ*ਗੂੰ  ਗਲ ਈ ਪੈਗੇ?" 



ਖ਼ਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੰਗ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹD ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਵਾਕੇ ਦੀ ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨ* ਵੱਲ2  ਓਟੀ ਜ*ਦੀ ਸੀ! ਪਰ ਖ਼ਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ 

ਇਹ ਦੁਖ*ਤ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਜੰ◌਼ਮੇਵਾਰੀ ਪ4ਤੀ ਕੋਈ ਸਪੱAਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹD ਕਰਦੇ ਸਨ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨ* ਦੀ Aਾਖ ਲੋਕ* ਿਵਚ ਿਦਨO -ਿਦਨ Aੱਕੀ ਹੰੁਦੀ 

ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਬੱੁਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਪ4ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਜੈਲਦਾਰ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਬ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੰੁਿਚਆ। ਰਣਜੋਧ ਦੀ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਾਥੀ ਨ;  ਕੀਤੀ 

ਸੀ। ਸਾਿਰਆਂ ਅੰਦਰ ਭ*ਬੜ ਬਲ ਉਿਠਆ। ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਹੱਥ "ਬੰਦੇ-ਖਾਣੀਆਂ" ਦੀਆਂ ਰਗ* ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੰੁਚੇ। 

ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਸੰਖੇਪ ਗੱਲਬਾਤ ਤ2 ਕਰਨ ਤ2 ਬਾਅਦ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਕਾਮਰੇਡ 'ਸਾਥੀ' ਨੰੂ ਪ4ੀਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੋਧਣ 

ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਿਗਆ! ਪ4ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਜੈਲਦਾਰ ਮੁਖ਼ਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥD ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਮੁਖੀਆਂ ਅੱਗੇ ਫ਼ਿਰਆਦ ਕੀਤੀ, 

"ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਬ-ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੰੂ ਕਰ ਲੈਣ ਿਦਓ-ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਮੈਨੰੂ ਭੱਠੀ 'ਚ ਡਾਹ ਿਦਓ-'ਸੀ' ਨਹD ਕਰਦਾ।" ਜਦ2 ਦਾ ਰਣਜੋਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਮਾਿਰਆ ਸੀ। 

ਜੈਲਦਾਰ ਹੱਥ ਮਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੰਦ ਪDਹਦਾ ਸੀ। 

ਜੈਲਦਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਰਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। 

ਜੈਲਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ* ਦੀ ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨ;  ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰੱੁਕਾ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਬੋਝੇ 

ਪਾ ਿਦੱਤਾ। 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਪ4ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਜੈਲਦਾਰ ਚਿੜੱਕ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਟੱੁਟੇ ਿਜਹੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ "ਫੇਰੀ" ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ* ਟੱੁਿਟਆ ਭੱਿਜਆ ਲੋਹਾ ਵੇਚ ਲੋ...!" ਿਰਵਾਲਵਰ ਉਸ ਦੇ ਡੱਬ ਿਵਚ ਸੀ। 

ਚਰ.ੀ ਦੀ ਪੂਲੀ ਿਜੱਡਾ ਉਸ ਨ;  ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਾਥੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਦੀ ਉਹ ਦੁਿਪਹਰ ਤੱਕ ਦੋ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਕ* ਅੱਖ 

ਨਾਲ ਉਸ ਨ;  ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 

ਤਾੜ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਐਕAਨ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਸ ਨ;  ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਉਲੀਕ ਿਲਆ ਸੀ। 

ਕੱੁਤਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹD ਸੀ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੱਕੀ ਿਬੜਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਘਰ* ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨ;  ਚੰਗੀ ਤਰ.* ਜਾਇਜਾ ਲੈ 

ਿਲਆ ਸੀ। 

ਜਦ2 ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਗਲੀ ਿਵਚ ਲਾਇਆ ਤ* ਅੰਦਰ2 ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ। ਉਸ ਦਾ ਪੀਲਾ ਭੂਕ ਿਚਹਰਾ ਅਤੇ 

ਅੱਖ* ਿਗੱਦੜ ਦੀ ਖੱਡ ਵ*ਗ ਅੰਦਰ ਧਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਓਪਰਾ-ਓਪਰਾ ਝਾਕਦਾ ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱ ਠ ਹੀ ਤ* ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 

ਜਦ2 ਜੈਲਦਾਰ ਨ; , "ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ* ਟੱੁਿਟਆ ਭੱਿਜਆ ਲੋਹਾ ਵੇਚ ਲੋ....!" ਦਾ ਹੋਕਾ ਿਦੱਤਾ ਤ* ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਜੈਲਦਾਰ ਵੱਲ ਗਹੁ ਨਾਲ ਝਾਿਕਆ। ਜੈਲਦਾਰ ਦਿਹਲ 

ਿਗਆ। ਪਰ ਜਦ2 ਬਲੀ ਿਸੰਘ 

ਨ;  ਿਬਲਕੁਲ ਨ; ੜੇ ਹੋ ਕੇ, "ਜੋਧ ਿਸ& ਐ?ਂ" ਪੱੁਿਛਆ ਤ* ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਥ*ਵP ਆ ਿਗਆ। 

ਪਰ ਜੈਲਦਾਰ ਦੀ ਰੂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। 

-"ਮੈਿਖਆ ਜੋਧ ਐ....?" ਉਸ ਨ;  ਜੈਲਦਾਰ ਨੰੂ ਫੜ ਕੇ ਟਾਹਣ ਵ*ਗ ਹਲੂਿਣਆਂ। 

-"ਨਹD ਬਾਬਾ-ਮC ਤ* ਕਬਾੜੀਆ ਐ!ਂ" 

-"ਤੇ ਜੋਧ ਿਕੱਥੇ ਐ-ਿਜਉਣ ਜੋਕਿਰਆ?" 

-"ਿਕਹੜਾ ਜੋਧ ਬਾਬਾ?" 

-"ਉਏ ਆਪਣਾ ਜੋਧ....!" 

-"ਬਾਬਾ ਮੈਨੰੂ ਨਹD ਪਤਾ-ਮC ਨਹD ਜਾਣਦਾ-।" ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਿਹਰਦਾ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋਇਆ, ਚੋਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਿਕਮP ਨਹD ਉਏ-ਕੁੱ ਿਤਆਂ ਿਦਆ ਸਾਿਲਆ?" ਉਹ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਗਲਵP ਨੰੂ ਿਚੰਬੜ ਿਗਆ। 

ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ2 ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨ* ਨ;  ਆ ਕੇ ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਸ*ਿਭਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਜੈਲਦਾਰ 

ਨ;  ਆਪਣਾ ਿਰਵਾਲਵਰ ਟੋਹ ਕੇ 

ਵੇਿਖਆ ਮਤ* ਿਟਕਾਣੇ ਤ2 ਿਖਸਕ ਹੀ ਨਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ? ਬਲੀ ਿਸੰਘ ਦਾ ਉਸ ਨ;  ਡੱਕਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹD ਕੀਤਾ ਸੀ। 

-"ਬਾਬੇ ਨੰੂ ਕੀ ਅਚਾ ਐ?" ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਿਦਮਾਗ 'ਚ ਫਰਕ ਐ।" ਕਾਮਰੇਡ ਨ;  ਸਰਸਰੀ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ। 

-"ਿਬਮਾਰ ਠਮਾਰ ਸੀ?" 

-"ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰ ਡਾ ਸੀ-ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ-ਬੱਸ ਉਦ2 ਦਾ ਈ ਇ& ਐ-ਂਇਹ ਤ* ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੰੂ 'ਉਏ ਜੋਧ' ਆਖ ਕੇ ਭੱਜ ਤੁਰਦੈ-ਕਦੇ 

'ਆਇਆ ਜੋਧ' ਆਖ ਕੇ 

ਅੱਧੀ ਰਾਤ2 ਕੁੰ ਡਾ ਜਾ ਖੋਹਲਦੈ-ਸਾਰਾ ਪ4ੀਵਾਰ ਇਹਤ2 ਪ4ੇAਾਨ ਐ-ਂਪ4ੀਵਾਰ ਨ;  ਤ* ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਈ ਐ-ਇਹਤ2 ਤ* ਅਸD ਗੁਆਂਢੀ ਸਤੇ ਪਏ ਐ-ਂ।" ਕਾਮਰੇਡ ਨ;  

ਦੱਿਸਆ ਤ* ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਮਨ ਿਵਚ ਹੀ ਆਿਖਆ, "ਤੇਰਾ ਦੱੁਖ ਤ* ਅੱਜ ਈ ਕੱਟ ਿਦਆਂਗੇ ਕਾਮਰੇਟਾ।" ਮੰੂਹ2 ਚੱੁਪ ਜੈਲਦਾਰ ਅੰਦਰ2 ਉਬਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਸਰਦਾਰਾ ਪਾਣੀ ਿਪਆਵPਗਾ?" 



-"ਨਲਕੇ ਤ2 ਈ ਪੀ ਲੈ।" 

ਜੈਲਦਾਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਨਲਕੇ ਤ2 ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੰੂਝਿਦਆਂ, ਿਵਹੜੇ ਖੜ. ਕੇ ਉਸ 

ਨ;  ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬੜੇ ਗਹੁ 

ਨਾਲ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕੱੁਤਾ ਨਹD ਸੀ। ਭੱਜਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਦਰਵਾਜਾ ਨਹD ਸੀ। ਕੋਠ;  ਨੰੂ ਬ*ਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਿਕਸਾਨ ਵਰਗਾ 

ਆਮ ਸਾਦਾ ਿਜਹਾ ਘਰ ਸੀ। ਿਤੰਨ ਕਮਰੇ, ਇੱਕ ਵਰ*ਡਾ। ਟੀਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਨੀ, ਿਜਸ 'ਤੇ ਦੋ ਸੱਜਰ ਸੂਈਆਂ ਮੱਝ* ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੱਟਾ, 

ਕੱਟੀ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

-"ਚੰਗਾ ਸਰਦਾਰਾ...!" ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਨ;  ਸਾਈਕਲ ਸਟCਡ ਤ2 ਲਾਹ ਕੇ ਤੋਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਿਫਰ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪੱਕੇ ਥੜ.ੇ ਵਾਲੇ ਿਪੱਪਲ ਤੱਕ ਤ* 

ਉਹ ਹੋਕਾ ਿਦੰਦਾ ਤੁਿਰਆ ਆਇਆ। 

ਪਰ ਮੋੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨ;  ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੱਤ ਦੇ ਲਈ। ਚਿੜੱਕ ਤ2 ਦੋ ਕੁ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨ;  ਸਾਈਕਲ ਖੜ.ਾ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਸੀ ਧੱੁਪੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਅਜੇ ਉਸ ਨ;  ਕਬੂਤਰ ਵ*ਗ ਅੱਖ* ਮੀਟੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਦੋ ਿਜਪਸੀਆਂ ਕੋਲ ਦੀ 

ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜੈਲਦਾਰ A*ਤ ਿਚੱਤ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ। 

ਕੜਬਚੱਬ* ਦੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠ;  ਉਹ ਰਾਤ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰ ਵਟ*ਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਸਾਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਨਕAਾ ਵਾਹ ਧਿਰਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ 

ਰਾਤ ਨੰੂ ਐਕAਨ ਕਰਨ ਦਾ ਘਾੜਾ ਘੜ ਕੇ ਉਹ ਦੋ ਮੰਿਜਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰੇ ਪੈ ਗਏ। 

◌਼ਅਸਲ ਿਵਚ ਿਜਸ ਿਦਨ ਰਾਤ ਨੰੂ ਰਣਜੋਧ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਿਰਆ ਤ* ਮਗਰੇ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਾਥੀ ਨ;  ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਲਾ ਿਲਆ। 

ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਿਕੱਲੇ ਦੀ ਿਵੱਥ 'ਤੇ ਹੀ 

ਉਹ ਅੱਗੜ ਿਪੱਛੜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਣਜੋਧ ਵੱਲ2 ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਖੁਆਉਣ ਅਤੇ ਚਾਹ ਿਪਆਉਣ ਦਾ ਿਦ4A ਉਸਨ;  ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ.ੇ ਿਪੱਪਲ ਹੇਠ ਖੜ. ਕੇ 

ਅੱਖD ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲ* ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨD ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਿਪੰਡ ਪਹੰੁਚਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਿਸੱਧਾ ਠਾਣੇ ਜਾ ਵੱਿਜਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਨ* 

ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨ;  ਠO ਕ ਕੇ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਕੀਤੀ 

ਸੀ। 

-"ਜੇ ਅਸD ਈ ਮੁਖ਼ਬਰ* ਦੇ ਨ* ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ-ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊ ਿਕਹੜਾ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਿਕਹਾ ਸੀ, "ਤੰੂ ਬੇਧੜ.ਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੰੂ ਜਾਹ ਕਾਮਰੇਡਾ-ਬਾਕੀ 

ਅੜੀਆਂ ਅਸD ਮੇਲ ਿਦਆਂਗੇ-ਤੰੂ ਆਬਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ-ਅਸD ਆਪਣਾ ਕੱਲ. ਨੰੂ ਕਰਲ*ਗੇ-ਤੰੂ ਜਾਹ!" ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਭੰਮੀਰੀ ਬਿਣਆਂ ਪਹੁ ਫ਼ਟਦੇ 

ਨੰੂ ਿਪੰਡ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ। 

ਰਾਤ ਦੇ ਿਗਆਰ* ਵੱਜੇ ਸਨ। 

ਕਿਹਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਿਦਨ ਸਨ। ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਜਾਈਆਂ ਿਵਚ ਵੜ ਜ*ਦੀ ਸੀ। ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ-ਅਜੀਬ ਨਸੀਹਤ* 

ਸਨ: ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੰੂ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਨਹD ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗਲੀ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਨਹD ਡੋਲ. ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਵਾਰਾ ਕੱੁਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਆਸਰੇ ਮਰਵਾ ਿਦੱਤੇ ਸਨ, ਗਲੀਆ ਂ

ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੱਲਬ ਲੁਹਾ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤ2 ਇਲਾਵਾ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ* ਸਨ ਿਕ ਿਜਸ ਘਰ ਿਵਚ ਕਾਰ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਜੀਪ ਜ* 

ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਦਰਵਾਜੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਬੀਆਂ ਿਵਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟCਕੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ! ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਨਸੀਹਤ ਅਤੇ ਹਰ 

ਹਦਾਇਤ ਨੰੂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ 'ਸਿਤ' ਕਰਕੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾ&ਦੇ ਸਨ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਾਥੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਦਰ2 ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਜੈਲਦਾਰ ਬੋਿਲਆ, "ਮੈਨੰੂ 

ਕੰਧ ਟਪਾਓ ਯਾਰ-ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਿਕਤੇ ਪੌੜੀ ਚੜ. ਪੱਤੇ ਈ ਨਾ ਤੋੜ ਜਾਵੇ?" ਉਸ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ.  ਟੱੁਟ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਲੱਗੀ ਪੌੜੀ ਤੋੜ-

ਤੋੜ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਹੇਠ1  ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨ* ਿਤੰਨ* ਨ;  ਉਸ ਦਾ ਕੰਧ ਉਪਰ ਹੱਥ ਪੁਆਇਆ ਤ* ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਿਬੱਲੇ ਵ*ਗ ਕੰਧ 'ਤੇ ਚੜ. ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ 

ਉਤਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੀ ਅਰਲ ਲਾਹ ਿਦੱਤੀ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵਚ ਸੱੁਤਾ ਿਪਆ ਸੀ? ਜ* ਵੈਸੇ ਹੀ ਛਾਪਲ ਿਗਆ ਸੀ? 

ਿਤੰਨ ਜਾਣੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਹਰੇ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤੇ ਪਿਹਰੇ ਲਈ ਖੜ. ਿਗਆ। ਟਾਰਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਿਵਹੜੇ ਵਾਲੀ ਬੱਤੀ ਜਗਾ ਲਈ। 

ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਮੂੰ ਹ-ਬੱਧੇ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਦੇਖ ਕਾਮਰੇਡ ਹੇਠ1  ਜ਼ਮੀਨ ਿਤਲ.ਕੀ! ਘਰ ਿਵਚ ਝੱਖੜ ਝੱੁਲ ਿਗਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਪੰਜ ਜੀਅ ਸਨ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਮੰੁਡਾ, ਨੰੂਹ, ਧੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵ* ਕਾਮਰੇਡ ਆਪ! 

ਸਾਰੇ ਿਸੰਘ* ਦੇ ਪੈਰ* 'ਤੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। 

-"ਪਰ.ੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ!" ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪ4ੀਤ ਨ;  ਿਕਹਾ। ਡਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੱਟ ਗਏ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨO ਕ 'ਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਸਾਰੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏ। 

-"ਿਸੰਘੋ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਤ* ਦੱਸੋ?" ਕਾਮਰੇਡ ਨ;  ਲੇਲੜ.ੀ ਕੱਢੀ ਤ* ਜੈਲਦਾਰ ਝਾਫ਼ੇ ਵ*ਗ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਨੰੂ ਿਚੰਬੜ ਿਗਆ। ਨਾਸ* ਕੁੱ ਟ-ਕੁੱ ਟ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ 

ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇੱਕ ਗਰਦੋਗੋਰ ਉਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

-"ਮੇਿਰਆ ਸਾਿਲਆ-ਕੁੱ ਤੇ ਿਦਆ ਹੱਡਾ-ਿਸੰਘ* ਦੇ ਹਮਦਰਦ* 'ਤੇ ਮੁਖ਼ਬਰੀਆਂ ਕਰਦC ਉਏ? ਤੈਨੰੂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੰੂਨ* ਦਾ ਨਹD ਪਤਾ-?" 

-"ਿਸੰਘੋ, ਇਹ ਤ* ਦੱਸੋ ਬਈ ਖੁਨਾਮD ਕੀ ਹੋ ਗਈ?" ਅੰਦਰ2 ਚੋਰ ਉਹ ਬਾਹਰ2 ਉਹਨ* ਨੰੂ ਪੈਰ2 ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। 



-"ਤੰੂ ਸਾਨੰੂ ਫੁੱ ਦੂ ਬਣਾਉਨU  ਉਏ, ਭੈਣ ਿਦਆ ਯਾਰਾ? ਰਣਜੋਧ ਦੀ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਕੀਹਨ;  ਕੀਤੀ ਐ? ਤੇਰੇ ਿਪਉ ਨ; ? ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ.* ਪਤਾਲ 'ਚ ਐ-ਤੰੂ ਸਾਨੰੂ ਸਮਝ ਕੀ 

ਰੱਿਖਐ?" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  

ਕਾਮਰੇਡ 'ਤੇ ਿਫਰ ਤਾਉਣੀ ਚਾਹੜ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਿਸੰਘੋ ਮੈਨੰੂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ! ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ-ਮੁੜ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਹD ਹੋਊਗੀ-ਮੈਨੰੂ ਜੁਰਮਾਨ;  ਵਜ2 ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਿਦਓ-ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਐ-ਂਪਰ 

ਿਸੰਘੋ ਦੁਹਾਈ ਐ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਰੀ ਬਖ਼A ਲਵੋ-!" 

-"ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤ* ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਈ ਸਜ਼ਾ ਐ ਗੱਦਾਰ* ਨੰੂ ਦੇਣ ਲਈ-ਲੈ ਦੁAਟਾ ਬੋਲ ਿਫਰ ਵਾਖਰੂ ਤੇਰੇ ਜਮਦੂਤ ਆ ਗਏ ਐ...!" ਤੇ ਫ਼ਾਇਰ ਖੱੁਲ. ਿਗਆ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਸਮੇਤ ਪ4ੀਵਾਰ ਦਾ 

ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਿਗਆ। ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਸQ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਰ2 ਰੋਹੀ ਿਵਚ2 ਡਿਰਆ ਕੋਈ ਮੋਰ ਕੂਿਕਆ। 

ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਿਬਕ ਸਾਰੇ ਿਖਸਕ ਗਏ। 

ਰਾਤ ਚੁੱ ਪ ਸੀ। 

ਕਦੇ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਕੋਠ;  'ਤੇ ਕੋਈ ਿਬੱਲੀ ਰ2ਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਉਜਾੜ ਿਵਚ ਕੋਈ ਲੰਡਰ ਕੱੁਤਾ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੱਡ*ਰੋੜੀ ਵਾਲੀ ਖੜਸੁੱ ਕ ਿਕੱਕਰ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਿਗਰਝ 

ਚੀਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਭਆਨਕ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨ.; ਰਾ ਡਰ-ਡਰ ਭੱਜਦਾ ਸੀ। 

ਪਿਹਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਿਕਸੇ ਨ;  ਠਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਕੀਤੀ ਤ* ਸਾਰਾ ਠਾਣਾ ਹੀ ਚਿੜੱਕ ਿਪੰਡ ਨੰੂ Lਲਰ ਿਪਆ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਅੱਕੀ ਹੋਈ ਬ*ਦਰੀ ਵ*ਗ ਦੰਦ ਪDਹਦਾ 

ਸੀ। ਕੰਧ* ਿਵਚ ਰੂਲ ਮਾਰਦਾ ਿਫਰਦਾ 

ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਖੁਫ਼ੀਆ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਮੁਖ਼ਬਰ ਪ4ੀਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ* ਨਾਲ ਬ*ਹ ਟੱੁਟ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਰ 'ਉਹ' ਸਾਡੇ 

ਮੁਖ਼ਬਰ*, ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਇ& ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਿਫਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਊ? ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਦੁਿਬਧਾ ਿਵਚ ਫ਼ਿਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਪੰਜ ਲਾA* ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਤੋਰ ਕੇ ਉਸ ਨ;  ਿਪੱਪਲ ਵਾਲੇ ਥੜ.ੇ ਹੇਠ ਸਭਾ ਲਾ ਲਈ। ਗੁੱ ਸੇ ਅਤੇ ਿਨਰਾAਾ ਿਵਚ ਉਹ ਦਧਨ ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਸੀ। 

-"ਐਡੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ4ੀਵਾਰ ਮਾਰ ਗਏ-ਥੋਤ2 ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਆ ਹਰਾਮਜ਼ਾਿਦਓ....!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਰੂਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ 

ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਮਾਿਰਆ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਮ ਿਪੱਛੇ ਹੱਟ ਗਏ। 

-"ਜੇ ਿਪੰਡ-ਿਪੰਡ ਇ& ਹੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤ* ਪਰਲ2 ਆ ਜਾਊ!" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਕਾਫ਼ੀ 'ਠੰਢਾ-ਤੱਤਾ' ਹੋਇਆ। ਪਰ ਲੋਕ* ਨ;  A*ਤ-ਿਚੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਿਲਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਸੀ? ਨਰੜ ਕੇ ਟਰੱਕ ਿਵਚ ਹੀ ਸੁੱ ਟ ਲੈਣਾ 

ਸੀ। 

ਦੱੁਧ ਪੀਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਮੂੜ. ਮੁੜ ਿਟਕਾਣੇ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨ;  ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤ* ਦੇਣੀਆਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। 

-"ਦੇਖੋ ਬਈ ਭਰਾਵੋ! ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੰਡ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਪ4ੀਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ-ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੰੂ ਅਤੀ-ਅੰਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ-ਪਰ ਪPਡੂ ਭਰਾਵੋ! ਇਹੀ ਘਾਣੀ ਿਕਸ ੇ

ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਐ-ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਐ ਿਕ ਪੁਲਸ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ2 ਵੱਧ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ-ਪੁਲਸ ਥੋਡੀ ਮੱਦਦ ਤ2 ਬਗੈਰ 

ਲੰਗੜੀ ਐ!" 

-"ਕੈਸਾ ਸਿਹਯੋਗ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਸਾਥ2 ਮਹਾਰਾਜ?" ਪੰਚਾਇਤ ਮCਬਰ ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਅਗਰ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਕੋਈ Aੱਕੀ ਆਦਮੀ ਘੁੰ ਮਦੈ ਤ* ਪੁਲਸ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਬਰ ਕਰੋ-ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੈ ਤ* Lਕਾ ਨਾ ਿਦਓ-ਜੁੱ ਤੀ ਲਾਹ ਲਓ!" 

-"ਪਰ ਹਜੂਰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਕੌਣ ਆਊ?" 

-"ਕਹ2 ਤ* ਪੰਜ ਸੱਤ ਹਿਥਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਿਦੰਨU -ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੰਜ ਿਤੰਨ ਕਰਦੈ ਤ* ਗੋਲੀ ਫ਼ਰ* 'ਚ ਮਾਰੋ!" 

-"ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੰੂ ਹਾਅ ਰਸਤੇ ਨਾ ਪਾਓ! ਉਹ ਤ* ਸਾਡੇ ਹਿਥਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਈ ਝ*ਬਾ ਫੇਰਨਗੇ।" ਮCਬਰ ਬੋਿਲਆ ਤ* ਠਾਣੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 

ਲੋਕ ਹੱਸ ਪਏ। 

-"ਖ਼ੈਰ! ਕੋਈ Aੱਕੀ ਬੰਦਾ ਿਦਸੇ ਤ* ਤੁਰੰਤ ਠਾਣੇ ਖ਼ਬਰ ਕਰੋ-ਕਰਨ ਆਲਾ ਕੰਮ ਤ* ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ?ਂ :ਈ ਮੋਕ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ! ਇ& ਤ* ਿਨੱਤ ਥੋਡੀ ਘੰਡੀ ਆ 

ਨੱਿਪਆ ਕਰਨਗੇ!" 

-"ਇੱਕ Aੱਕੀ ਬੰਦਾ ਪਰਸ2 ਮC ਿਪੰਡ 'ਚ ਦੇਿਖਐ ਜੀ।" ਭੀੜ ਿਵਚ2 ਿਕਸੇ ਨ;  ਅਕਾAਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਤ* ਲੋਕ ਭੇਡ* ਦੇ ਇੱਜੜ ਵ*ਗ ਉਧਰ ਨੰੂ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। 

-"ਉਰ.ੇ ਆ ਗੱਭਰੂਆ-ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਲ ਿਬਠਾ ਿਲਆ। 

-"ਕੀ ਨ* ਐ ਂਤੇਰਾ?" 

-"ਿਬੱਟੂ ਐ ਜੀ।" 

-"ਕੀਹਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਐ?ਂ" 

-"ਜੀ ਪ4ੀਤਮ ਿਸ& ਦਾ।" 

-"ਹ* ਬਈ Aੇਰਾ ਉਹਦੇ ਹੁਲੀਏ ਤੇ ਹਰਕਤ* ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦC?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਥਾਪੜਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। 

-"ਹੁਲੀਆ ਜੀ-ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਸੀ- ਮਜ.ਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ-ਕੰਨ* 'ਚ ਨੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਲੜ ਆਲੀ ਿਘਉ ਕਪੂਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ. ੀ ਹੋਈ ਸੀ।" 



-"ਤੈਨੰੂ Aੱਕ ਿਕਵP ਿਪਆ?" 

-"ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਐ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨ;  ਸਾਡੀ ਵੀਹੀ 'ਚ ਿਤੰਨ ਗੇੜੇ ਿਦੱਤੇ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਘਰ2 ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ।" 

-"ਗੇੜੇ? ਿਕਵP ਗੇੜੇ?" 

-"ਉਹ ਜੀ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ* ਤੇ ਟੱੁਿਟਆ ਭੱਿਜਆ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ ਵੇਚਲੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਿਦੰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਸੀ- ਕਬਾੜੀਆ ਬਣ ਕੇ-ਮੈਨੰੂ ਮੈਦ ਐ ਬਈ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਿਵਚ 

ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਜਰੂਰ ਹੋਊਗਾ।" 

ਿਬੱਟੂ ਨ;  ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹ ਸੁਣਾਈ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੰੂ ਮੂਰਖ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਜਹੜਾ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਜ*ਦੀ ਬਲਾਅ ਗਲ ਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਭਲਾ ਇਹਨੰੂ ਬਦੋਬਦੀ 

ਿਕਸੇ ਦੇ ਚੀਰ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? "ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ" ਿਕਧਰਲੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਸੀ? 

-"ਲੈ ਬਈ ਿਬੱਟੂ ਿਸਆਂ-ਜਦ2 ਤੈਨੰੂ ਸੁਨ; ਹ* ਪੁਹੰਚੇ-ਠਾਣੇ ਪਹੰੁਚ ਜਾਈ-ਂAਾਇਦ Aਨਾਖ਼ਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ-ਡਰD ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ-ਮC ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐ।ਂ" 

ਪੁਲੀਸ ਤੁਰ ਗਈ। 

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕਬਾੜੀਆਂ ਦੀ Aਾਮਤ ਆ ਗਈ। ਿਜਤਨ;  ਕਬਾੜੀਏ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਾਤ ਿਵਚ ਿਲਆ ਤਾੜੇ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜਾ 

ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਰਥਾਤ AੀAੇ-ਕੰਘੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਤ* ਦੋAੀ ਨ;  ਿਕਤ2 ਨਾ ਿਕਤ2 ਲਏ ਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਘਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤ* ਉਹ ਿਲਜਾਣ2 ਿਰਹਾ? ਤਮਾਮ ਕਬਾੜੀਆਂ 

'ਤੇ ਦੋ ਰਾਤ* ਡੰਡਾ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ! ਕੁੱ ਟ ਰੰਗ ਿਲਆਈ। ਤੁਰਦੀ-ਤੁਰਦੀ ਪੈੜ ਆਖਰ ਪ4ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਜੈਲਦਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। 

ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਿਪੰਡ ਪੰਜਗਰਾਈ ਂਕਲ* ਸੀ। 

ਪੰਜਗਰਾਈ ਂਕਲ* ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਸੱਥ ਿਵਚ ਹੀ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਬੱੁਢੇ ਿਪਉ ਗੱੁਜਰ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਮੂਧਾ ਪਾ ਿਲਆ। ਕੁਝ ਪਲ* ਿਵਚ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਿਗੱਦੜ-

ਕੱੁਟ ਨ;  ਉਸ ਦਾ ਮੁੱ ਠ ਕੁ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਰਖਲ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਕੱਟੀਦੇ ਬੱਕਰੇ ਵ*ਗ ਸਿਹਕਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਸੱਥ ਿਵਚ ਚੌਫ਼ਾਲ ਿਪਆ ਸੀ। 

-"ਿਕ& ਚੂਹਿੜ.ਆ-ਆਈ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਿਟਕਾਣੇ?" ਹੌਲਦਾਰ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ* ਤ2 ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਰ 

ਿਲਆ। 

-"ਮਾਈ ਬਾਪ ਸਾਥ2 ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਬੇ-ਵਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਿਫਰਦੈ-ਸਾਡੇ ਅੱਲ2 ਕੱਲ. ਨੰੂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਅੱਜ ਈ ਮਾਰ ਿਦਓ-ਕੰਮ ਿਨਬੜੇ...!" ਬਜੁਰਗ ਨ;  ਸੱਚੀ ਗੱਲ 

ਆਖ, ਭਾਫ਼ ਕੱਢ ਲਈ। 

-"ਉਹ ਘਰੇ ਕਦ2 ਆਇਆ ਸੀ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਸੁਆਲ ਦਾਿਗਆ। 

-"ਮਾਈ ਬਾਪ ਡੂੜ. ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਿਗਆ-ਰਾਤ ਨੰੂ ਆਇਆ ਸੀ-ਮC ਿਵਹੜੇ ਨਹD ਵੜਨ ਿਦੱਤਾ-ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ2 ਕੱਢਤਾ-ਤੁਸD ਿਵਹੜੇ ਆਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤ2 

ਪੱੁਛ ਲਵੋ।" ਬਜੁਰਗ ਸੱੁਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ-ਜੋੜ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਇਤਨ;  ਨੰੂ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ ਿਗੱਲ ਅਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ Aਰਮ* ਪੰਚਾਇਤ ਮCਬਰ ਪੱੁਜ ਗਏ। 

-"ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਤੜਕੋ ਤੜਕੀ ਕਲੇA ਪਾਈ ਬੈਠ;  R?" ਿਗੱਲ ਦੀਆਂ ਡੰਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱੁਛ* ਨ;  ਡੰਡ-ਬੈਠਕ ਕੱਢੀ। ਉਸ ਨ;  ਗੱੁਸੇ ਭਰੇ ਿਵਅੰਗ 

ਿਵਚ ਕੌੜਾ ਿਜਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੱੁਿਛਆ ਸੀ। 

-"ਕੀ ਕਰੀਏ ਿਗੱਲਾ ਇਹਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਯੋਧਾ ਬਿਣਆ ਿਫਰਦੈ-ਪਰਸ2 ਚਿੜੱਕ ਆਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ4ੀਵਾਰ ਈ ਰੋੜ.ਤਾ।" 

-"ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹਨ* ਗਰੀਬ* ਦਾ ਤ* ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹD।" ਮCਬਰ ਨੰਦ ਲਾਲ Aਰਮ* ਨ;  ਆਿਖਆ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮCਬਰ Aਰਮ* ਖ਼ਤ ਕੱਢੀ, ਕਤਰਵD 

ਦਾਹੜੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜੁੱ ਸੇ ਦੇ ਭਾਰੇ ਮCਬਰ ਦੀਆਂ ਿਭਆਨਕ ਅੱਖ* 'ਚ2 ਖੂਨ ਚੋਅ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਗੱਲ Aਰਮ* ਜੀ ਇਹ ਐ-ਅਗਰ ਅਸD ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੀਲੀ ਲਾਵ*ਗੇ-ਤ* ਜੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸੂਰਮP ਪੱੁਤ ਨੰੂ ਸੇਕ ਲੱਗੂ-।" 

-"ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਤ* ਕੰਜਰ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਈ ਨਹD ਲੱਗਦਾ-ਬੇAੱਕ ਇਹਨੰੂ ਕੁੱ ਟ ਕੇ ਮਾਰ ਿਦਓ-ਪੇA ਉਹ ਜਮ* ਨਹD ਹੰੁਦਾ-ਮੁੰ ਡਾ ਬੜਾ ਿਹੰਡੀ ਐ-ਅਸD 

ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਐ-ਂਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਐ ਇਹਦੇ ਫੱਕਰ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ-ਇਹ ਤ* ਅੱਗੇ ਈ ਮਿਰਆ ਿਪਐ।" ਿਗੱਲ ਨ;  ਦੱਿਸਆ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਿਗੱਲ ਅਤੇ AਰਮP ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਿਗਆ। 

-"ਜੇ ਅਸD ਚਾਰ ਿਦਨ ਬੁੜ.ੇ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਈਏ-ਪ4ੀਤਮ ਪੇA ਹੋਜੂ?" ਕਿਹ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮCਬਰ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਜ*ਿਚਆ। 

-"ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਿਸਰੇ ਤੇ ਗੰਢ-ਉਹਦੇ ਵੱਲ2  ਇਹਨੰੂ ਚਾਹੇ ਪੱੁਠਾ ਟੰਗ ਿਦਓ-ਉਹ ਪੇA ਹੋਣ ਆਲੀ ਜੜੀ ਹੀ ਨਹD-ਹ*! ਕਦੇ ਥੋਡੇ : ਧੱਕੇ ਚੜ.ਜੇ 

ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਐ-ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ1  ਤ* ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਲਾਸੀ ਕਰੋ-ਮਸ* ਿਦਹਾੜ.ੀ ਦੱਪੇ ਕਰਕੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰੋਟੀ ਤੋਰਦੇ ਐ-ਿਕਤੇ : ਨਾ ਿਵਚਾਰੇ ਨੰੂ ਆਹਰੀ 

ਕਰ ਿਦਓ-ਇਹਦਾ ਤ* ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਿਪੱਛਾ ਵੀ ਹੈਨੀ ਬਈ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਈ ਦੇ ਿਦਊ-।" 

-"ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੀ ਪੱੁਤ ਹੈਨੀ?" 

-"ਕਾਹਨੰੂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕੋ ਈ ਐ-ਉਹ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ 'ਚ ਿਸਰ ਘਸੋਈ ਿਫਰਦੈ-ਬੱਸ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਘਰਆਲੀ ਐ ਪ4ਿਸੰਨੀ-ਉਹ ਿਵਚਾਰੀ ਸੱੁਖ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ2  

ਵੀ ਗਈ ਗੁਜਰੀ ਐ-ਿਜੱਦP ਦਾ ਉਹ ਘਰ2 ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਐ-ਬੱਸ ਸਾਹ ਿਜਹੇ ਵਰੋਲ਼ਦੀ ਿਫਰਦੀ ਐ-ਜੇ ਸਾਲ ਕਟਾਜੇ ਤ* ਵਾਹ ਭਲੀ ਐ-ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਸਾਲ 

ਕਟਾ&ਦੀ ਵੀ ਨਹD ਦDਹਦੀ-।" Aਰਮੇ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"..........।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਿਖੱਚ ਕੇ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੀ ਿਕਵP ਵੀ ਪੇA ਨਹD ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲ* ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। 

ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਈ। ਗੁੱ ਜਰ ਦੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮCਬਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਚਲੇ ਗਏ ਥੇਹ ਹੋਣੇ?" ਪ4ਿਸੰਨੀ ਨ;  ਆ ਕੇ ਪੱੁਿਛਆ। ਉਹ ਹਾਲ2 ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਦਮP ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਦਮ ਪੱਿਟਆ ਿਪਆ ਸੀ। 



-"ਆਹੋ ਤਾਈ ਚਲੇ ਗਏ।" ਸਰਪੰਚ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਇਹ ਿਨੱਜੜੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ-ਖਿਹੜ.ਾ ਿਕਵP ਛੱਡਣਗੇ ਪੱੁਤ?" ਪ4ਿਸੰਨੀ ਨ;  ਸਰਪੰਚ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਥੋਨੰੂ ਤਾਈ ਕੁਛ ਨਹD ਆਖਣ ਿਦੰਦੇ-ਪਰ ਤਾਈ ਆਪਣੇ ਪ4ੀਤਮ ਨ;  ਆਪਦੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਿੜੱਕ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਪ4ੀਵਾਰ ਮਾਰਤਾ-।" 

-"ਹੈਅ ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਬਿਹਜੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰ ਹ ਆਲੇ ਦੀ-ਕਾਹਤ2 ਮਾਰਤਾ ਗੜ.ੀ ਦੇ ਜਾਣP ਨ; ---?" ਪ4ਿਸੰਨੀ ਦਾ ਪਟੜੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਤਾੜੇ ਵ*ਗ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 

-"ਤਾਈ ਮਾਿੜਆਂ ਕੰਮ* ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ-ਕਾਮਰੇਡ ਮੁਖ਼ਬਰ ਸੀ-ਇਹਨ* ਨ;  ਿਬਲੇ ਲਾਅਤਾ-।" 

-"ਪਰ ਪੱੁਤ ਪ4ੀਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ-ਉਹਨ* ਨੰੂ ਕਾਹਤ2 ਮਾਿਰਆ ਔਤ* ਦੇ ਜਾਣP ਨ; ...?" 

-"ਤੰੂ ਤਾਈ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਕਲਪ-ਇਹਨ* ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਜਾਨਣ-ਤੰੂ ਤਾਏ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੰੂ ਜਾਹ।" 

ਪ4ਿਸੰਨੀ ਗਲੀਆਂ ਿਵਚ2 ਦੀ ਬੱਕੜਵਾਹ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਪਲੇਗ ਪੈਿਣਆਂ ਐਦੰੂ ਤ* ਤੰੂ ਜੰਮਦਾ ਈ ਮਰ ਜ*ਦਾ-ਸਾਨੰੂ ਸੱਥ* 'ਚ ਰੋਲਦਾ ਿਫਰਦC ਫੋੜੀ ਕਢਾਿਵਆ ਕਬੀਆ...!" ਪ4ਿਸੰਨੀ ਚੰਡੀ ਵ*ਗ ਭਬਕ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਨੀ ਤੰੂ ਚੁੱ ਪ ਵੀ ਕਰਜਾ ਸਹੁਰੇ ਦੀਏ! ਿਕ& ਕੁੱ ਤੇ ਮ*ਗੰੂ ਭQਕੀ ਜਾਨੀ ਐ?ਂ" ਗੱੁਜਰ ਨ;  ਵਰਿਜਆ। 

-"ਵੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮC ਆਬਦੇ ਜਣਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਪੱਟ* ਦੁAਮਣ*....?" ਪ4ਿਸੰਨੀ ਦੁਹੱਥੜ ਮਾਰ ਕੇ ਥ* 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ। 

ਲੋਕ* ਨ;  ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਘਰ ਪਹੰੁਚਾਇਆ। 

-"ਮੌਤ ਪੈਣੇ ਨ;  ਸਾਨੰੂ ਿਕਤੇ ਮੂੰ ਹ ਿਦਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹD ਛੱਿਡਆ।" ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਈ ਉਹ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁੱ ਜਰ ਗੋਿਡਆਂ ਿਵਚ ਿਸਰ ਦੇਈ ਬਾਣ ਦੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ 

ਮੁਰਕੜੀ ਿਜਹੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

ਰਾਤ ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨ;  ਗੱੁਜਰ ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਘੇਰ ਿਲਆ। ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕੰਧ ਉਪਰ2 ਚਾਰ ਿਸਪਾਹੀ ਅੰਦਰ Lਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ 

ਦਰਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਰ ਖੋਲ. ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੋਰਸ ਅੰਦਰ2 ਧੁੜਕੂ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕਤੇ ਅੰਦਰ ਪ4ੀਤਮ ਨਾ ਿਪਆ ਹੋਵੇ। ਗੱੁਜਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵਾਤ ਸੀ। 

ਸਵਾਤ ਨੰੂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜਾ ਨਹD ਸੀ। ਿਜੰਦਾ ਕੰੁਡਾ ਨਹD ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਟਾਰਚ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਤ* ਅੰਦਰ ਪ4ਿਸੰਨੀ ਅਤੇ ਗੱੁਜਰ ਹੀ ਸਨ। 

ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਦੋਹ* ਨੰੂ ਡੱਡ ਵ*ਗ ਚੁੱ ਕ ਿਲਆ ਤ* ਪ4ਿਸੰਨੀ ਨ;  ਬਰੜਾਹਟ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਬਚਾਓ ਵੇ ਿਪੰਡਾ-ਬਹੁੜੀ ਵੇ-ਆ ਪਏ ਵੇ ਲੋਕੋ ਪੁਲਸ ਆਲੇ-ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਨੰੂ-ਹਾੜ.ੇ ਵੇ ਛੁਡਾਓ ਸਾਨੰੂ....!" 

ਇੱਕ ਘੁੱ ਗੂ ਿਜਹੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਪ4ਿਸੰਨੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਘਸੰੁਨ ਮਾਿਰਆ। Aਾਇਦ ਪ4ਿਸੰਨੀ ਬੇ-ਸੁੱ ਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੜ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰ ਹ2 ਬੋਲ ਨਾ ਿਨਕਿਲਆ। 

-"ਿਕਤੇ ਮਰ ਤ* ਨਹD ਗਈ...?" ਦੂਜੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਡਰ ਪ4ਗਟ ਕੀਤਾ। 

-"ਚੂਹੜ.ੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹD ਮਰਦੀ-ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੂ-ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਐ।" 

-"ਇਹ ਮਾਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਾਰੇ-ਪਰ ਿਜੱਦP ਉਸ ਪਤੰਦਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ-ਭੱਜਿਦਆਂ ਨੰੂ ਰਾਹ ਨਹD ਲੱਭਣੇ-ਕਰ ਲਓ ਿਜਹੜੇ ਧੱਕੇ ਕਰਨ;  ਐ-ਂਸਾਰਾ ਿਹਸਾਬ 

ਿਕਤਾਬ ਤ* ਉਹਨ;  ਬਰਾਬਰ ਕਰਨN ।" ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਿਸਪਾਹੀ ਬੋਿਲਆ। 

ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ2 ਨਰਮ ਿਦਲ ਿਸਪਾਹੀ ਸੀ। ਰਣਜੋਧ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾਤ ਿਵਚ ਵੀ ਇਸੇ ਨ;  ਹੀ ਲੋੜDਦੀ ਮੱਦਦ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

-"ਤੰੂ ਕਦੇ ਕਦੇ :ਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੱੁਧ ਬਣ ਤੁਰਦC?" ਗੁਰਮੀਤ ਉਸ ਨੰੂ ਕੌੜ ਕੇ ਿਪਆ ਤ* ਉਹ ਦੜ ਵੱਟ ਿਗਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਮਗਜਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਫ਼ਜੂਲ 

ਸਮਝਦਾ ਸੀ। 

ਠਾਣੇ ਿਲਆ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਹਵਾਲਾਤ ਤਾੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ (ਕਡ 10) 

ਠੰਢ ਥੋੜੀ-ਥੋੜੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਤੇ ਿਦਨ1  ਿਦਨ ਜੋਬਨ ਚੜ.ਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਫ਼ਲੀਆਂ 'ਤੇ ਆਈ ਸਰ.2 'ਤੇ ਸੁਿਨਹਰੀ ਮੱਖੀ 

ਿਭਣਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਖੇਤ* ਿਵਚ2 ਕੱਚੇ-ਦੁਧੀਆ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਸਿਭੰਨੀ ਮਿਹਕ ਆ&ਦੀ ਸੀ। 

ਰਾਤ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵ*ਗ ਿਨੱਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਿਹੱਕ 'ਤੇ ਜੜੇ ਤਾਰੇ, ਪਰੀ ਦੇ ਿਲਬਾਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵ*ਗ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਚੰਦ ਦੇ ਚਾਨਣ 

ਿਵਚ ਧੋਤੀ ਰਾਤ ਮਨ ਮੋਹ ਰਹੀ ਸੀ। 
 

ਜੈਲਦਾਰ, ਪ4ੀਤ, ਕਾਕਾ ਅਤੇ ਿਬੱਲੂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਟਊਬਵੈਲ ਦੀ ਬਿਹਕ 'ਤੇ ਬੈਠ;  ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਸਨ। ਰੋਟੀ ਉਹਨ* ਨ;  ਕੋਈ ਰੂਹ ਨਾਲ ਨਹD ਖਾਧੀ ਸੀ। ਬੱਸ! 

ਕਾਲਜਾ ਹੀ ਧਾਫ਼ਿੜਆ ਸੀ। ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਜੈਲਦਾਰ ਦ ੇਬਜੁਰਗ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਦੀ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲ ਗਈ ਸੀ। 

-"ਬਥੇਰ.ਾ ਟਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆਉਨ;  ਐ-ਂਪਰ ਗਰੇਆਲ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱ ਕ ਿਗਆ ਲੱਗਦੈ।" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਸਿਹਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ। 

-"ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐ-ਅੱਗ2 ਕੀ ਿਪੱਛ2 ਕੀ-ਗਰੇਆਲ ਨੰੂ ਆਖਰ ਸੋਧਣਾ ਈ ਪੈਣੈ।" ਿਬੱਲੂ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਿਜੰਨ* ਿਚਰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੱੁਚੜ ਅਫ਼ਸਰ ਗੱਡੀ ਨਹD ਚਾਹੜਦੇ-ਉਨ* ਿਚਰ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਮੱਤ ਨਹD ਆਉਣੀ-।" 

ਪ4ੀਤ ਵੀ ਆਖਣ2 ਨਾ ਰਿਹ ਸਿਕਆ। 

-"ਇਹ ਗੱਲ ਮC ਮੰਨਦC ਬਈ ਬੱੁਚੜ* ਨੰੂ ਨਰਕD ਤੋਰੇ ਿਬਨ* ਕੰਮ ਨਹD ਲੋਟ ਹੋਣੇ-ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਬਨ* ਆਪ* ਕੋਈ ਐਕAਨ ਨਹD 

ਕਰ ਸਕਦੇ-ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਜੱਥੇਦਾਰ* ਤ2 ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇ-।" ਕਾਕੇ ਨ;  ਿਕਹਾ। ਕਾਕਾ ਚੰਗਾ ਪਿੜ.ਆ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਜੀਦਾ 



ਮੁੰ ਡਾ ਸੀ। ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪ4ੀਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਾਕਾ ਦੋ ਪੈਰ ਘੱਟ, ਪਰ ਤੁਰਦਾ ਮੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਿਦਮਾਗ ਤ2 ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੱਤੇ ਲੋਹੇ 'ਤੇ 

ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ। ਅੱਕ* ਿਵਚ ਡ*ਗ* ਮਾਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹD ਸੀ। 

-"ਜੱਥੇਦਾਰ ਤ* ਮਹੀਨਾ ਨਹੀ 'ਕੱਠ;  ਹੋਣੇ-ਕੀ ਪਤੈ ਿਕਹੜੀ ਕੂਟD ਚੜ. ਗਏ ਹੋਣ? ਉਦ2 ਨੰੂ ਤ* ਕੱੁਤਾ ਗਰੇਆਲ ਬੁੜ.ੇ ਬੁੜ.ੀ ਦਾ ਗੁੱ ਗਾ ਪੂਜਦੂ।" ਜੈਲਦਾਰ ਅੰਦਰ2 

ਬਿਲਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਹ ਭੱਠ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵ*ਗ ਬੁੜ.ਿਕਆ ਸੀ। 

-"ਜੈਲਦਾਰਾ-ਉਹ ਤੇਰੇ ਮ* ਿਪਉ ਿ਼ਜਆਦਾ ਨਹD! ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ ਐ-ਅਸD ਤੇਰੇ ਨਾਲ2 ਪਿਹਲ* ਮਰਨ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਐ-ਂਪਰ ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤ 

ਹਮੇAਾ ਸੂਰਮੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਿਸੱਧ ਹੰੁਦੇ ਐ-ਗਰੇਵਾਲ ਿਕਤੇ ਭੱਜ ਨਹD ਚੱਿਲਆ-ਐਥੇ ਈ ਉਹ ਐ-ਐਥੇ ਈ ਆਪ* ਐ-ਂਜੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸਬਰ ਕਰP-ਅੜੀਆਂ ਮੇਲ 

ਿਦਆਂਗੇ।" ਕਾਕੇ ਨ;  ਜੈਲਦਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਰQਅ ਿਵਚ ਿਕਹਾ ਤ* ਜੈਲਦਾਰ ਪਾਗਲ* ਵ*ਗ ਚੀਕ ਉਿਠਆ। 

-"ਮੇਰੇ ਬੁੜ.ੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਪੱੁਠ;  ਟੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ  ਸਬਰ-ਸਬਰ ਿਪੱਟੀ ਜਾਨU  ਯਾਰ! ਦੱਸੋ ਿਕਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੈ? ਮC ਤ* ਅੱਜ ਮਰੰੂ ਜ* ਮਾਰੰੂ-ਆਹ ਿਖੱਚੀ ਐ 

ਲਖੀਰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐ-ਐਧਰ ਆਜੇ-ਜੀਹਨੰੂ ਜਾਨ ਿਪਆਰੀ ਐ ਬੈਠਾ ਰਹੇ-ਮC ਤ* ਅੱਜ ਠਾਣੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣC ਿਮੱਤਰੋ! ਫੇਰ ਨਾ ਆਿਖਓ ਦੱਿਸਆ ਨਹD-

।" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠ;  ਨਾਲ ਵਾਿਕਆ ਹੀ ਲਕੀਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ. ਿਗਆ। 

-"ਚਲੋ ਯਾਰ ਚੂਹੜ.ੇ ਦੀ ਿਹੰਡ ਭੈੜ.ੀ ਹੰੁਦੀ ਐ-ਸਾਲ਼ਾ ਕੇਰ* ਈ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਿਸੰਘ ਬਿਣਆਂ ਖੜ.ੈ।" ਿਬੱਲੂ ਹੱਸ ਿਪਆ। 

-"ਭੂਸਿਰਆ ਸਾਹਣ ਤੇ ਿਹੰਡ 'ਤੇ ਆਇਆ ਚੂਹੜ.ਾ ਿਨਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੰੁਦੇ ਐ-।" ਪ4ੀਤ ਤ2 ਵੀ ਿਰਹਾ ਨਾ ਿਗਆ। 

-"ਚੱਲ ਵੱਡੇ ਭਾਈ-ਅਸD ਤ* ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐ-ਂਿਜਵP ਹੁਕਮ ਕਰPਗਾ-ਫੁੱ ਲ ਚੜ.ਾਵ*ਗੇ-ਪਰ ਿਦਲ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚD ਬਈ ਅਸD ਮਰਨ1  ਡਰਦੇ ਐ-ਂ।" 

ਸਾਰੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਪਾਰ ਜੈਲਦਾਰ ਨਾਲ ਆ ਖੜ.ੇ। 

ਰਾਤ ਦੇ ਿਗਆਰ.* ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। 

ਠਾਣਾ ਇੱਥ2 ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਕੁ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਿਵੱਥ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਤ* ਦੀਆਂ ਵੱਟ* ਿਮੱਧਦੇ, ਤੀੜ ਦੇਈ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹD 

ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਮੜ.ੀਆਂ ਵ*ਗ ਚੁੱ ਪ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਨਹD ਿਜਵP ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮਟੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

ਦੂਰ2 Aਿਹਰ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਿਦਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਠਾਣਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਦੁਧੀਆ ਿਟਊਬ* ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੜਕ* ਦੀ ਿਪੱਠ ਧੋ ਿਰਹਾ 

ਸੀ। Aਿਹਰ ਸੁੰ ਨਾ ਸੀ। ਚੁੱ ਪ ਸੀ। ਲੰਡਰ ਕੁੱ ਤੇ ਸਰਦੀ ਤ2 ਡਰਦੇ ਖੋਿਲਆਂ ਿਵਚ ਲੁਕੇ ਪਏ ਸਨ। 

ਸੜਕ ਚੜ.ਨ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਕਾਕੇ ਨ;  ਇAਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕ ਿਲਆ। ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਏ। 

-"ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਨੀAਨ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਐ?" 

-"ਆਮ ਐ ਂਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰ!" 

-"ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ!" 

ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿਥਆਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ। ਝੋਿਲਆਂ ਿਵਚ ਪਾਏ ਮੈਗਜ਼ੀਨ* ਦੀਆਂ ਸਾਈਡ* ਥ* ਿਸਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੱਕ ਨਾਲ ਟੰਗੇ 

ਿਰਵਾਲਵਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਿਤਆਰ ਸੀ। 

ਬੱਸ! ਹੁਣ ਿਸਰਫ਼ "ਧੋਬੀ ਪਟੜਾ" ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ। 

-"ਇੱਕ ਗੱਲ ਿਮੱਤਰੋ ਹੋਰ ਐ-ਐਸਾ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣC ਬਈ ਪੁਲਸ ਆਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਿਮਲੇ-ਪ4ੀਤ ਤੰੂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਵP ਨਾ ਿਕਵP 

ਠਾਣੇ ਚ2 ਬਾਹਰ ਕੱਢਣC-ਿਪੱਛਾ ਅਸD ਸੰਭਾਲ*ਗੇ-ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਐਕAਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣC-ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਆਲੀ ਐ-ਰਾਤ ਨੰੂ ਠਾਣੇ 

ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਹੰੁਦੈ-ਿਸਰਫ਼ ਦਰਵਾਜੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਹੀ ਖੱੁਲ.ੀ ਹੰੁਦੀ ਐ-ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਡਾਕ ਬਣ ਜਾਣC-ਅਗਰ ਐਕAਨ ਕਰਨ ਤ2 

ਬਾਅਦ ਆਪ* ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤ2 ਿਨੱਖੜ ਗਏ ਤ* ਕੱਲ. ਰਾਤ ਨੰੂ ਅੱਜ ਆਲੀ ਬਿਹਕ 'ਤੇ ਈ ਿਮਲ*ਗੇ-ਸਾਈਨਾਈਡ ਸਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਐ?" ਕੁਝ ਰੈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਕੇ 

ਨ;  ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਹੈਗੇ ਐ।" ਸ*ਝੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। 

-"ਿਜ&ਦੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹD ਆ&ਣਾ-ਆਪਣੇ ਐਕAਨ ਕਰਨ ਤ2 ਬਾਅਦ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਅਤੇ ਕਮ*ਡੋ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸA ਕਰੇਗੀ-ਖ਼ਬਰਦਾਰ 

ਰਿਹਣਾ-ਚਲੋ ਬੋਲੋ ਵਾਿਹਗੁਰੂ...!" 

ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਾਨ* ਿਵਚ2 ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਚਾਰ ਏ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਉਹਨ* ਦੀਆਂ ਬੱੁਕਲ* ਿਵਚ2 ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਵ*ਗ ਜੀਭ* ਕੱਢਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਠਾਣੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ2 ਬਾਅਦ ਉਹਨ* ਨ;  ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਿਵਚ ਖੜ.ਾ ਿਸਪਾਹੀ-ਸੰਤਰੀ ਇੱਕੋ ਬਰੱਸਟ ਨਾਲ 'ਿਭਆਂ' ਬੋਲ 

ਿਗਆ। ਠਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਹਿਥਆਰ ਪੁਲੀਸ ਵਾਿਲਆਂ ਨ;  ਵੀ ਚੁੱ ਕ ਲਏ। ਮੁਣAੀ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨੰੂ ਿਚੰਬੜ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਘੱਗੀ ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ 

ਿਵਚ, ਹੱਥ ਿਵਚ ਫੜੀ ਵਾਇਰਲੈੱਸ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਟ ਲਾਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਹੈਲੋ..! ਹੈਲੋ...!! ਮC ਸਦਰ ਠਾਣੇ ਦਾ ਮੁਣAੀ ਬੋਲ ਿਰਹC-ਜਲਦੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੋਰਸ ਭੇਜੋ-ਅੱਤਬਾਦੀ ਤ* ਮੁਕਲਾਵਾ ਦੇਣੇ ਸਾਡੇ ਠਾਣੇ ਨੰੂ ਆ ਪਏ-ਜਲਦੀ ਕਰੋ-

ਹੈਲੋ..! ਮC ਕਿਹ ਿਰਹC ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅੱਤਬਾਦੀ ਠਾਣੇ ਨੰੂ ਆ ਪਏ...!" ਸੈੱਟ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਕੰਬੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਹ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਟੱੁਟ 

ਕੇ ਪੈ ਿਗਆ, "ਮੇਿਰਓ ਸਾਿਲਓ-ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੋ-ਐਥੇ ਈ ਖੁਰਵੱਢ ਕਰਦੇ ਿਫਰਦੇ R! ਉਹ ਥੋਡੇ ਪ4ਾਹੁਣੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋੜਨ ਡਹੇ ਐ-ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਛੱਤ 'ਤੇ 

ਚੜ.ੋ-ਮC ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕਰਤੀ ਐ-ਫ਼ੋਰਸ ਤੁਰਪੀ ਹੋਊ।" ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਘਬਰਾਇਆ ਮੁਣAੀ ਿਸੰਧ ਦੀ ਘੋੜੀ ਵ*ਗ ਪੌੜੀਏ ਂਚੜ. ਿਗਆ। ਧੰੂਏ ਂਵਾਲੀ ਿਚਮਨੀ ਓਹਲੇ 

ਬੈਠਾ ਉਹ 'ਵਾਿਹਗੁਰੂ-ਵਾਿਹਗੁਰੂ' ਜਪੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 



ਸੂਚਨ* ਿਮਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀਆਂ ਜੀਪ* ਅਤੇ ਟਰੱਕ* ਨ;  ਸਦਰ ਠਾਣੇ ਨੰੂ ਛੂਟ ਵੱਟ ਲਈ। ਇੱਧਰ ਜਦ2 ਹੀ ਕਾਕੇ ਹੋਰ* ਨ;  ਦਰਵਾਜਾ ਤੋਿੜਆ, ਉਦ2 

ਤੱਕ ਤਮਾਮ ਿਸਪਾਹੀ ਛੱਤ ਉਪਰ ਬਣੇ ਮੋਰਿਚਆਂ ਿਵਚ ਪੁਜੀAਨ* ਲੈ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਸਦਰ ਠਾਣਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਿਕਲ.ੇ  ਿਵਚ ਸੀ। ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੁਰੂ ਤ2 ਹੀ ਬੜੀ 

ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਹਰ2 ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ। 

ਉਹਨ* ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਦੁਵੱਲੀ ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਨ* ਪਾਿਸਆਂ ਤ2 ਗੋਲੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਿਭਆਨਕ ਜੰਗ 

ਲੱਗੀ ਪ4ਤੀਤ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਿਸਪਾਹੀ ਮੋਰਿਚਆਂ ਿਵਚ2 ਅਤੇ ਕਾਕੇ ਹੋਰD ਵਰ*ਡੇ ਦੇ ਥਮਿਲ.ਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਕੇ ਹੋਰ* ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹD 

ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨ* ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਿਕੱਧਰ2 ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਤੜਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਹ-ਪੱਚੀ ਿਮੰਟ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਟ*ਦਰਾ ਹੰੁਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਤਨ;  ਨੰੂ ਿਮਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਠਾਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਰੂ ਹੋ 

ਗਈਆਂ। ਸਰਚ-ਲਾਈਟ* ਨ;  ਿਦਨ ਚਾੜ. ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਨਾਲ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਆ ਗਏ। ਿਬੱਲੂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਮੂੰ ਹ Lਧਰ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤ* 

ਉਪਰ2 ਮੋਰਚੇ ਿਵਚ2 ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪੁੜਪੜੀ ਚੀਰ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਿਹੱਕ ਿਵਚ ਮੋਘਾ ਖੋਲ. ਗਈ। ਛਾਤੀ ਿਵਚ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਿਬੱਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਿਡੱਿਗਆ 

ਮੁੜ ਨਾ ਉਿਠਆ। ਸੂਰਮP ਦੀ ਿਹੱਕ 'ਚ2 ਖੂਨ ਉਬਲ-ਉਬਲ ਕੇ ਫ਼ਆੁਰਾ ਬਣ ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸਾਿਰਆ ਂ

ਦੇ ਹਰਾਸ ਮਾਰੇ ਗਏ। 

ਥਮਲ.ੇ  ਦੇ ਓਹਿਲR ਪ4ੀਤ ਨ;  ਵੀ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਤ* ਇੱਕ ਬਰੱਸਟ ਉਸ ਦੇ ਆ ਵੱਿਜਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਣ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 

ਯੋਧਾ ਥਮਲ.ੇ  ਨੰੂ ਜੱਫ਼ੀ ਪਾਈ ਖੜ.ਾ ਸੀ। ਪਰ ਏ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ2 ਿਡੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਰੱਤੀਆਂ ਅੱਖ* ਨਾਲ ਉਹ ਠਾਣੇ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਨੰੂ ਘੂਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ 

ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਨਰਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਅਤੰਤ ਰਿਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਿਵਛ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਧ-ਖੱੁਲ.ੀਆਂ ਅੱਖ* ਖੜ.ੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 

ਵਰ*ਡੇ ਿਵਚ ਲਹੂ ਦਾ ਛੱਪੜ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਜਦ2 ਕਾਕੇ ਅਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਆਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤ* ਉਹਨ* ਨ;  ਕਾਲਰ* ਿਵਚ2 ਸਾਈਨਾਈਡ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਕੱਢ 

ਲਏ। ਇਸ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਿਕ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਪਾ&ਦੇ, ਪੰਦਰ*-ਵੀਹ ਜਵਾਨ* ਨ;  ਉਹਨ* ਨੰੂ ਆ ਦਬੋਿਚਆ। ਹੱਥ* ਿਵਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰ* ਿਵਚ 

ਬੇੜੀਆਂ ਚਾੜ. ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਹ* ਨੰੂ ਮੁAਕ* ਬੰਨ.  ਕੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਿਲਆ ਸੁੱ ਿਟਆ। ਹਿਥਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਿਸੱਕਾ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕੁਦਰਤD ਠਾਣੇ ਿਵਚ ਨਹD ਸੀ। 

ਟੈਲੀਫੋ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦ2 ਮੁਣAੀ ਨ;  ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਤ* ਠਾਣੇਦਾਰ Lਭੜਵਾਿਹਆਂ ਵ*ਗ ਬੈੱਡ ਤ2 ਬੁੜ.ਿਕਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਕਦਾਿਚੱਤ ਉਮੀਦ ਨਹD ਸੀ ਿਕ ਅੱਿਤਵਾਦੀ 

ਠਾਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਣਹੋਣD ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਕੰਿਬਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਨਾਮD ਖ਼ਾੜਕੂ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਗੈਸ ਵ*ਗ 

ਦਿਗਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੈਬੀ ਸੋਚ* ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ: ਪਿਹਲ* ਅੱਤ ਨਰਮD ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ*ਗਾ-ਹੋ ਸਕਦੈ ਕੋਈ 

ਰੇAਮ ਿਸੰਘ 'ਬੰਬ' ਵਰਗਾ ਖ਼ਾੜਕੂ ਮੁਖੀ ਹੀ ਫੜਾ ਦੇਣ? ਦੋ ਚਾਰ ਮੁਖੀ ਫੜੇ ਗਏ ਤ* ਗਰੇਵਾਲ ਿਸਆਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੱਟ 'ਤੇ ਈ ਿਪਐ! ਪਰਮੋAਨ ਵਾਧੂ 

ਦੀ! ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਬਦਲੇ ਰਾAਟਰਪਤੀ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਿਮਲ ਜਾਵ?ੇ ਤAੱਦਦ ਨਾਲ2 ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਿਮਠਾਸ ਿ਼ਜਆਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਿਸੱਧੀ 

&ਗਲੀ ਨਾਲ ਿਘਉ ਿਨਕਲ ਆਵੇ ਤ* ਵਾਧੂ ਿਵੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਐ? ਗਰੇਵਾਲ! ਜੇ ਗੁੜ ਿਦੱਿਤਆਂ ਵੈਰੀ ਮਰਦੈ ਤ* ਮਹੁਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਸ 

ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਅੰਦਰ ਸੋਚ* ਦੇ ਵਦਾਣ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਠਾਣੇ ਪਹੰੁਚਿਦਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨ;  ਕਾਹਲੀ ਿਵਚ ਪ4ੈਸ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਿਲਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਅਤੇ ਦੂਰਦਰAਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟਰ 

ਆਹਣ ਵ*ਗ Lਤਰ ਆਏ। ਠਾਣੇ ਿਵਚ ਪ4ੈਸ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ। ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਿਖੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆ,ਂ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਿਬਆਨ* 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ 

ਿਰਪੋਰਟ* ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਿਰਪੋਰਟਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ* ਨੰੂ ਡੰਡੀ ਪੈ ਗਏ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਐਸ ਪੀ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਿਮਲਾ ਿਲਆ। 

-"ਹੈਲੋ! ਮC ਸਦਰ ਠਾਣੇ ਤ2 ਐਸ ਐਚ ਓ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲ ਿਰਹC-ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਓ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਐ।ਂ" ਉਹ ਿਤਿੜਆ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਸਾਹਬ ਸQ ਰਹੇ ਐ।" ਉਧਰ2 ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। 

-"ਦੇਖੋ! ਸਾਡੇ ਠਾਣੇ 'ਤੇ ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਨ;  ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤੈ-ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਕਰੋ।" 

-"ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰੋ...!" 

-"ਓ. ਕੇ...।" 

ਕੁਝ ਪਲ* ਿਵਚ ਹੀ ਐਸ ਪੀ ਨ;  ਿਰਸੀਵਰ ਚੁੱ ਕ ਕੇ "ਹੈਲੋ" ਆਿਖਆ ਤ* ਠਾਣੇਦਾਰ ਟੇਪ-ਿਰਕਾਰਡਰ ਵ*ਗ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹ 

ਸੁਣਾਈ। 

ਐਸ ਪੀ ਨੰੂ ਮੁੜ.ਕਾ ਆ ਿਗਆ। 

-"ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤ* ਨਹੀ ਨੁਕਸਾਿਨਆਂ ਿਗਆ...?" ਐਸ ਪੀ ਨ;  ਪੁੱ ਿਛਆ। 

-"ਦਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਿਸਪਾਹੀ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਜਨਾਬ-ਉਸ ਦੀ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਿਡਉਟੀ ਸੀ।" 

-"...........!" ਐਸ ਪੀ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਿਖੱਚ ਕੇ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ* ਅੱਗੇ ਹਨ.; ਰ ਪਸਰ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਵੈਸੇ ਪ4ੈਸ ਨ;  ਸਾਰਾ ਕ*ਡ ਕਵਰ ਕਰ ਿਲਐ-ਸਰ!" 

-"ਕੀ ਿਕਹੈ? ਪ4ੈਸ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਗਈ? ਕੀਹਨ;  ਬੁਲਾਇਐ ਉਹਨ* ਹਰਾਮਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੰੂ....?" ਐਸ. ਪੀ. ਘੋਰ ਗੱੁਸੇ ਿਵਚ ਕੜਿਕਆ। 



-"ਮC...ਮC ਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ....ਸਰ....!" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। 

-"ਗਰੇਵਾਲ...! ਤੰੂ ਜਹਾਨ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ਼..! ਕੱੁਤੇ ਦਾ ਪੱੁਤ ਐ.ਂ..! ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੋ ਿਪਉ ਿਜਹੜੇ ਿਜ&ਦੇ ਫੜੇ ਐ-ਉਹਨ* ਨੰੂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇA ਕਰਨਾ ਪਊ-ਗੱਲ ਪ4ੈੱਸ 

ਹੱਥ ਆ ਚੁੱ ਕੀ ਐ-ਕੱਲ. ਨੰੂ ਘਰ ਘਰ ਿਫਰ ਜਾਊਗੀ-।" ਐਸ. ਪੀ. ਕਾਲੇ ਬੋਲੇ ਬੱਦਲ ਵ*ਗ ਗਰਜ਼ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਾਲ.* ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ 

ਹਥੌੜੇ ਵ*ਗ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

-"ਪਰ ਹਜੂਰ-ਉਹਨ* ਨ;  ਤ* ਖੱੁਲ-ਮ-ਖੱੁਲ.ਾ Aਰੇਆਮ ਠਾਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤੈ-ਮC ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ...?" 

-"ਤੰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੋਰ ਤੰੂ ਮ* ਦਾ....ਕਰਨਾ ਸੀ-ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੀ ਮ* ਦੇ ਖ਼ਸਮ ਮਰੇ ਸੀ-ਿਸਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨ* ਦੇ ਿਸਰ ਹੀ ਮੜ.ਨੀ ਸੀ-ਬਾਕੀ ਭਣੋਈਆ ਂ

ਨੰੂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਿਦੰਦਾ? ਜਦ2 ਿਜ&ਦੇ ਜਾਗਦੇ ਤੇਰੇ ਿਪਉ ਪ4ੈੱਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ* ਿਵਚ2 ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ-ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਿਕਵP ਬਣਾਵPਗਾ? ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ 

ਤੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਹD-ਕੁੱ ਤੇ ਿਦਆ ਬੀਆ....?" 

-"ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਸਰ-ਮੇਰੇ ਕੋਲ2 ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ-ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ ਹਜੂਰ-ਅੱਗੇ ਤ2 ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦC-ਜਨਾਬ ਦੀ ਰਾਇ 

ਿਬਨ* ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹD ਚੁੱ ਕਦਾ-ਮਾਈ ਬਾਪ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ-ਮੁੜ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹD ਹੋਵੇਗੀ।" ਠਾਣੇਦਾਰ, ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪੈਰD ਿਪਆ ਖੜ.ਾ ਸੀ। 

ਐਸ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਗੱਲ* ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਪ4ੈਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਤੀਅੰਤ ਪਛਤਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰD ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ 

ਮਾਿਰਆ ਸੀ। 

-"ਪਰ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਐ?" 

-"ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸA ਕਰ-ਿਤੰਨ;  ਲਾA* ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਿਦਆਂ ਤ2 ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਕਵਾ-ਬਾਕੀ ਮC ਸਵੇਰੇ ਦਸ 

ਵਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ*ਗਾ-ਔਰ ਹ*..! ਪ4ੈੱਸ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਹੁਣ ਠਾਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀ ਪਾਉਣ ਦੇਣਾ-ਸਮਝੇ...?" 

ਐਸ. ਪੀ. ਫ਼ੋਨ ਕੱਟ ਿਗਆ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਅਤੇ ਿਪੱਠ ਪਸੀਨ;  ਨਾਲ ਿਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਪੰੂਝਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਿਵਚ ਿਡੱਗ 

ਿਪਆ। 

-"ਮੁਣAੀ...! ਹੌਲਦਾਰ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਭੇਜ...।" ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਪੀਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। 

ਹੌਲਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। 

-"ਿਤੰਨ;  ਲਾA* ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ!" 

-"ਜੀ ਹਜੂਰ।" 

ਹੌਲਦਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਿਸਪਾਹੀ ਟਰੱਕ ਿਵਚ ਲਾA* ਲੱਦ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਮੁਣAੀ ਨੰੂ ਕੋਲ ਸੱਦ ਿਲਆ। ਅਿਜਹੇ ਮੌਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਲਈ 

ਮੁਣAੀ ਰੱਬ ਬਣਕੇ ਬਹੁੜਦਾ ਸੀ। ਉਮਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਿਵਚ ਮੁਣAੀ ਵੱਡਾ 

ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਬੜੀ ਿਟਕਾਣੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

-"ਆਪ* ਪ4ੈਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਮੁਣAੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਛਤਾਵੇ ਿਵਚ ਿਸਰ ਫੇਿਰਆ। ਉਹ ਰੋਣਹਾਕਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

-"ਿਬਲਕੁਲ ਕੀਤੀ।" ਮੁਣAੀ ਿਜਵP ਜਵਾਬ ਘੜ.ੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

-"ਇੱਕ ਤ* ਸਰਕਾਰ ਤੁਸD ਿਕਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹD ਪੱੁਛਦੇ-ਕੱਛ 'ਚ2 ਮੂੰ ਗਲਾ ਕੱਢ ਮਾਰਦੇ R-ਬਾਹਲਾ ਤੱਤਾ ਵਗਣ ਆਲਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇAਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜ*ਦੈ-ਿਸਆਣੇ 

ਆਖਦੇ ਐ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੰਧ* ਦੀ ਰੈਅ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪCਦੀ ਐ।" 

-"ਸਾਹਬ : ਿਚੜ ਿਗਆ-ਵੱਢਣ ਆ&ਦੈ-ਗਾਲ. ਤ2 ਿਬਨ* ਗੱਲ ਨਹD ਕਰਦਾ।" 

-"ਮੋਤੀਆਂ ਆਲੀ ਸਰਕਾਰ-ਗੌਰਿਮੰਟ ਦੇ ਘੂਰੇ ਦਾ ਤੇ ਿਤਲ.ਕ ਕੇ ਿਡੱਗੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹD ਮਨਾਈਦਾ-ਦੋ ਗਾਲ਼* ਦੇ ਕੇ ਆਬਦਾ ਮੂੰ ਹ ਗੰਦਾ ਕਰ ਿਲਆ-ਆਪਣਾ ਕੀ 

ਿਗਆ...? ਿਸਆਣੇ ਆਖਦੇ ਐ ਦੋ ਪਈਆਂ ਿਵਸਰ ਗਈਆਂ ਸਦਕੇ ਮੇਰੀ ਢੂਹੀ ਦੇ-ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਨੰੂ ਖ*ਦੀ ਐ-ਤੁਸD ਸੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਜ* ਲਾਈਨ 

ਹਾਜ਼ਰ ਨਹD ਕੀਤਾ-ਚਾਰ ਗਾਲ.* 'ਚ ਹੀ ਸਰ ਿਗਆ-ਨਾਲੇ ਗਾਲ਼* ਤ* ਆਪਣੇ ਪ4ੋਫ਼ੈAਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਐ ਹਜੂਰ-ਸਾਹਬ ਨ;  ਥੋਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤੀਆਂ-ਤੁਸD 

ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕੱਢ ਲਇਓ-ਿਹਸਾਬ ਬਰਾਬਰ-ਜੇ ਨਹD ਸਬਰ ਆ&ਦਾ ਤ* ਪੰਜ ਸੱਤ ਮੈਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦਓ-ਜੇ ਥੋਡਾ ਿਦਲ ਠਰਜੂ ਤ*-ਹੋਰ ਦੱਸੋ?" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਮੁAਕੜੀਏ ਂਹੱਸ ਿਪਆ। 

ਹਾਸੇ ਿਵਚ ਮੁਣAੀ ਨ;  ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 

-"ਹੁਣ ਔਹਨ* ਪਿਤਔਿਰ.ਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਟਾਰਚਰ ਕਰੀਏ ਜ*....?" 

-"ਨਾ! ਨਾ!! ਨਾ!!! ਪਿਹਲ* ਿਮੱਠ;  ਿਪਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪਲ਼ੋਸੋ-ਮੂਧੇ ਤ* ਜਦ2 ਮਰਜੀ ਐ ਪਾ ਿਲਓ? ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ-ਪ4ੀਤਮ ਮਜ.ਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰ ਡੈ-

ਉਹਨੰੂ ਵਿਡਆ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਿਲਆਓ-ਲਾਲਚ ਿਦਓ-ਵਿਡਆਇਆ ਮਜ.ਬੀ ਬਲਦ ਿਜੰਨ* ਕੰਮ ਿਦੰਦੈ। ਜਦ2 ਵਿਹੜ.ਕੇ ਨੰੂ ਹਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਐ-ਬੁAਕਾਰ ਕੇ ਈ 

ਕੱਢਦੇ ਐ-ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ 'ਤੇ ਜੋਰ ਲਾ ਲਵੋ ਜਮ* ਨਹD ਤੁਰਦਾ।" 

-"ਗੱਲ ਪ4ੈਸ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵਚ ਆ ਚੁੱ ਕੀ ਐ-ਇਸ ਲਈ ਇਹਨ* ਦੀ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀ ਸਾਨੰੂ ਪਾਉਣੀ ਈ ਪੈਣੀ ਐ-ਂ।" 

-"ਜਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਐ।ਂ" 



-"ਅਗਰ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀ ਪੈ ਗਈ-ਇਹਨ* ਨੰੂ ਇਲਾਕਾ ਮਿਜਸਟਰੇਟ ਦੇ ਪੇA ਕਰਨਾ ਪਊ।" 

-"ਫੇਰ ਕੀ Lਤੇ ਕੰਧ ਆ ਿਡੱਗੂ ਸਰਕਾਰ...? ਆਪ* ਿਰਮ*ਡ ਲੈ ਲਵ*ਗੇ...!" 

-"ਪਰ ਸੁਬਾਹ ਸਾਹਬ ਨ;  ਆਉਣੈ-ਉਹਨੰੂ ਕੀ ਮੂੰ ਹ ਿਦਖਾਵ*ਗੇ ਮੁਣAੀ...? ਉਹ ਤ* ਅੱਗੇ ਈ ਕੰਧ* 'ਚ ਟੱਕਰ* ਮਾਰਦਾ ਿਫਰਦੈ ਪੱਟ ਹੋਣਾ।" 

-"ਮੇਰੀ ਪੜ.ੀ ਿਲਖੀ ਮੂਰਖ ਸਰਕਾਰ-ਸਾਹਬ ਵੀ ਠਾਣੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੰੁਿਚਐ-ਉਹਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤੈ-ਉਹਨੰੂ 

ਆਖ ਿਦਓ ਬਈ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਐਰਾ ਬਗੈਰਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿਦਆਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ-ਰਿਹੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ&ਦੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਿਦਆਂਗੇ।" 

-"ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਮਿਜਸਟਰੇਟ ਨੰੂ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਵ*ਗੇ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਿਜੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ। 

-"ਆਖ ਿਦਆਂਗੇ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ-ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਮਣ* ਦੇ ਢੱਠ;  ਮ*ਗੰੂ ਐਮਂੇ ਨਾ ਪੂਛ ਚੱਕ ਚੱਕ ਮੋਕ ਮਾਰੀ ਜਾਓ-ਆਪ* ਪੁਲਸ ਆਲੇ ਐ-ਂ

ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ. ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਐ-ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਟੱਸ ਫੜੋ-ਮਾੜੇ ਇੰਜਣ ਮ*ਗੰੂ ਐਮਂੇ ਨਾ ਧੰੂਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ!" ਅਜੇ ਉਹ ਗੱਲ* ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਮੇਜ 'ਤੇ 

ਿਪਆ ਟੈਲੀਫੋਨ "ਟਰਰ-ਟਰਰ" ਕਰਕੇ ਖੜਕ ਿਪਆ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਚੁੱ ਕ ਿਲਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤ2 ਹੌਲਦਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ 

ਸੀ। 

-"ਹੈਲੋ...! ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਐ...?" 

-"ਹ*-ਮC ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲਦC-ਕੀ ਗੱਲ ਐ...?" ਉਸ ਨ;  ਕੁਰਸੀ ਿਖੱਚ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕੋਲ ਨੰੂ ਕਰ ਲਈ। ਮੁਣAੀ ਿਟਕਿਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਹਜੂਰ ਿਜਹੜੇ ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾA* ਅਸD ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ-ਉਹਨ* 'ਚ2 ਇੱਕ ਿਜ&ਦਾ ਐ।" ਹੌਲਦਾਰ ਨ;  ਅਜ਼ੀਬ ਹੀ ਭਾਿਖਆ 

ਿਦੱਤੀ। 

-"ਇਹ ਿਕਵP ਹੋ ਸਕਦੈ? ਐਥ2 ਤ* ਮਰੇ ਵੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ R?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਸਤੰਭ, ਮਜੌਰ* ਦੀ ਮ* ਵ*ਗ ਝਾਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੁਣAੀ ਨਜ਼ਰ* ਦੀ ਿ਼ਸAਤ ਬੰਨ. ੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

-"ਹਜੂਰ ਉਹਦੇ ਿਸਰਫ਼ ਲੱਤ* 'ਚ ਈ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਐ-ਂਿਸਰਫ਼ ਬੇਹੋA ਈ ਹੋਇਆ ਸੀ-ਹੁਣ ਉਸ ਨੰੂ ਹੋA ਆ ਗਈ ਐ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ 

ਦੇਈਏ?" ਹੌਲਦਾਰ ਅੱਖD ਦੇਿਖਆ ਿਦ4A ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਿਕ& ਇਹਨੰੂ ਸਾਕ ਕਰਨU ..? ਅੱਿਤਵਾਦੀ ਪ4ੈੱਸ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ* 'ਚ ਮਰ ਚੁੱ ਿਕਐ-ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਚਣਾ ਨਹD ਚਾਹੀਦਾ-ਇੱਕ ਿਮੰਟ, 

ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰ...।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਿਰਸੀਵਰ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਣAੀ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਇਆ, "ਉਹਨ* 'ਚ2 ਇੱਕ ਿਜ&ਦੈ-ਿਸਰਫ਼ ਲੱਤ* 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ 

ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਫੱਟੜ ਐ-ਕੀ ਕਰੀਏ...?" 

-"ਸਰਕਾਰ ਇਹਨ* ਨੰੂ ਕਹੋ ਬਈ ਉਹਨੰੂ ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ ਿਲਜਾ ਕੇ ਪੁੜਪੜੀ 'ਚ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋ ਤੇ ਫੇਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸੱੁਟ ਆਓ-ਉਹਦੇ ਿਬਨ* ਆਖਰ ਥੁਿੜਆ 

ਕੀ ਿਪਐ?" ਮੁਣAੀ ਨ;  ਅੱਗਾ ਵਲਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। 

-"ਹੌਲਦਾਰ...! ਤੰੂ ਫ਼ੋਨ ਿਕੱਥ2 ਕਰਦC...?" 

-"ਹਸਪਤਾਲ ਤ2 ਈ ਸਰ।" 

-"ਤੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਕੌਣ ਐ?ਂ" 

-"ਮC 'ਕੱਲਾ ਈ ਆਂ ਜਨਾਬ।" 

-"ਫੇਰ ਇ& ਕਰ-ਇਹਨੰੂ ਦੱੁਗ ਨੰੂ ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ ਿਲਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਪਿਹਲ* ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੰੁਚਦਾ ਕਰ ਿਦਓ-ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ 

ਵਰਤਣੀ ਐ-ਂਹੁਣ ਿਤੰਨ ਵੱਜੇ ਐ-ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ* ਐ-ਂਜਲਦੀ ਕਰੋ।" ਪੱਥਰ ਹੋਏ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਫ਼ੋਨ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਅੰਦਰਿਲਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਲਈਏ-ਿਕਤੇ ਿਸ&ਕ ਈ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ-ਤੁਸD ਮਾੜਾ ਿਜਆ ਮੂੜ. ਠੀਕ ਕਰੋ-ਮC ਚਾਹ ਧਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ।" 

ਮੁਣAੀ ਚਲਾ ਿਗਆ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਸਕੀਮ* ਉਲੀਕਣੀਆਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਲਈ ਿਸਰਾ ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਉਹ ਿਸਰ ਰੱਖੀ ਸਕੀਮ* ਘੜ. ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਿਦਮਾਗ ਅੰਦਰ ਸੋਚ* ਦੀ ਘੋੜ ਦੌੜ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। 

ਮੁਣAੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਿਗਆ। 

ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਕਾਕੇ ਅਤੇ ਪ4ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਜੈਲਦਾਰ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ ਗਏ। ਉਹ ਹਵਾਲਾਤ ਿਵਚ ਨਹD, ਠਾਣੇ ਦੀ ਿਪਛਲੀ 'ਘਚੋਰ.' ਿਜਹੀ ਿਵਚ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਅੰਦਰ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਟੂ ਨ;  ਿਦਨ ਚੜ.ਾ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਣAੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਗਆਰ* ਹਿਥਆਰਬੰਦ, ਿਤਆਰ-ਬਰ-ਿਤਆਰ ਿਸਪਾਹੀ ਖੜ.ੇ 

ਸਨ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਇAਾਰੇ 'ਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰ ਿਲਆ। ਹੁਣ ਜੈਲਦਾਰ ਅਤੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਆਹਮ2-ਸਾਹਮਣP ਖੜ.ੇ ਸਨ। ਮੁਣAੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀ 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

-"ਹ* ਬਈ ਪ4ੀਤਮ ਿਸਆਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਐ?" 

-".........।" ਜੈਲਦਾਰ ਚੁੱ ਪ ਿਰਹਾ। ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਿਵਚ ਜਕਿੜਆ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਪੀਿੜਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਅੰਦਰ2 ਉਹ ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਰ.* 

ਸੁੰ ਧਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਖ਼ੈਰ ਪ4ੀਤਮ ਿਸਆਂ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਮੇਲੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ-ਧਰਮ ਨਾਲ ਤੈਨੰੂ ਿਮਲਣ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀ।" 

-".........।" 



-"ਮC ਿਨੱਡਰ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਿਦਲ2 ਕਦਰ ਕਰਦC-ਠਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਿਨੱਡਰਤਾ ਨਹD ਤ* ਹੋਰ ਕੀ ਐ? ਿਕਲ.ੇ  ਵਾਲੇ ਸਦਰ ਠਾਣੇ 'ਚ 

ਧਾਵਾ ਕੋਈ ਿਦਲ ਗੁਰਦੇ ਵਾਲਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਈ ਕਰ ਸਕਦੈ-ਆAਕੇ ਪ4ੀਤਮ ਿਸਆਂ ਤੇਰੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ-।" 

-"........।" 

-"ਤੰੂ ਇਹ ਧਾਵਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ? ਮੁਣAੀ.....!" 

-"ਜੀ ਹਜੂਰ...?" 

-"ਪ4ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਦੇ ਮ*-ਿਪਉ ਛੱਡ ਿਦਓ...!" 

-"ਜੋ ਹੁਕਮ ਹਜੂਰ!" ਮੁਣAੀ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਪਰ ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਟੱਸ ਤ2 ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਿਸਲ਼-ਪੱਥਰ ਵ*ਗ ਅਿਹਲ ਖੜ.ਾ ਸੀ। ਮ*-ਬਾਪ ਿਕਸ ਨ;  

ਛੱਡਣੇ ਸਨ? ਮੁਣAੀ ਐਵਂP ਹੀ ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਪਲ* ਿਵਚ ਵਾਿਪਸ ਆ ਿਗਆ। 

-"ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ ਸਰਕਾਰ!" 

-"ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ-ਹ* ਬਈ ਪ4ੀਤਮ ਿਸਆਂ ਹੁਣ ਖੁA ਐ?ਂ" 

-".........।" 

-"ਹ*-ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਕੌਣ ਐ? ਤੇ ਿਕਹੜੇ ਿਪੰਡ ਦਾ ਐ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੌਕੈ-ਬਚਨ ਿਦੰਨU -ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਵPਗਾ-ਤੱਤੀ ਵਾਅ ਨਹD 

ਲੱਗਣ ਿਦੰਦਾ-ਨਹD ਤੈਨੰੂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੰੂਨ* ਦਾ ਪਤਾ ਈ ਐ।" ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਮਾਰੀ। 

-".........।" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਗਿਹਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਠਾਣੇਦਾਰ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ* 'ਚ2 ਰੱਤ ਚੋਅ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਲ ਗੇਰੂ ਅੱਖ* ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ 

ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਪ4ੀਤਮ ਿਸਆਂ-ਜੋA ਹਮੇAਾ ਹੋA ਤ2 ਮਾਰ ਖ*ਦੈ-ਦਸਵP ਪਾਤAਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹੰਨN -ਅਗਰ ਤੰੂ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਵP-ਿਸੱਧਾ ਬਰੀ! ਪੁਲਸ 

ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੈਨੰੂ ਮC ਿਦਵਾ:-ਐਨ;  ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਐ-ਵਾਅਦਾ ਿਰਹਾ।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਪੋਚ-ਪੋਚ ਕੇ ਗੱਲ* ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਸਾਡੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਿਕਤਾਬ 'ਚ ਗੱਦਾਰੀ ਿਕਤੇ ਨਹD ਿਲਖੀ ਸਰਦਾਰਾ-ਤੰੂ ਜੋ ਜੀਅ ਆਵੇ ਕਰ!" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮੰੂਹ ਖੋਿਲ.ਆ ਸੀ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਹੱਸ ਿਪਆ। 

-"ਡੰੂਘਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ-ਰਾਤ* ਨੰੂ ਸੱਪ* ਦੀਆਂ ਿਸਰੀਆਂ ਿਮੱਧਦੇ ਿਫਰਦੇ ਓ-ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਥੋਡੇ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਮੌਤ ਕੂਕਦੀ ਐ-ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸD 

ਿਬਰ ਿਬਰ ਕਰਦੇ ਿਫਰਦੇ R-ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਲੜ ਬੰਨ.  ਲਈ ਂਪ4ੀਤਮ ਿਸਆਂ-ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਥੋਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕੰਜਰ ਨ;  ਨਹੀ ਦੇਣਾ-ਥੋਡੇ ਿਹੱਸੇ ਤ* ਬਲ਼ਦੀ ਗੋਲੀ ਈ 

ਆਉਣੀ ਐ-ਂਜਦ2 ਮਰਜ਼ੀ ਐ ਖਾ ਲਇਓ।" 

-"ਅਸD ਤ* ਘਰ2 ਮਰਨਾ ਿਮੱਥ ਕੇ ਈ ਤੁਰੇ ਐ ਂਸਰਦਾਰਾ-ਡਰਾਵੇ ਿਜਹੇ ਕਾਹਨੰੂ ਦੇਈ ਜਾਨU ?" 

-"ਿਕਸੇ ਬੁੜ.ੀ ਨ;  ਆਿਖਆ ਸੀ-ਬਈ ਪੱੁਤ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਮਰਜੇ-ਪਰ ਤੰੂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹD ਬਣਦਾ-ਇਹ ਹੀ ਤੇਰਾ ਦੁਖ*ਤ ਐ-ਮC Aਰਤ ਕਰਕੇ ਿਲਖ ਕੇ ਿਦੰਨU  

ਬਈ ਤੇਰੇ ਿਜ&ਦੇ ਜੀਅ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਨਹD ਬਣਦਾ-ਕਾਹਨੰੂ ਐਮP ਘੁਲਾੜ.ੇ 'ਚ ਬ*ਹ ਿਦੰਨN ?" 

-"ਇਹ ਬ*ਹ ਤ* ਕਦ2 ਦੀ ਿਦੱਤੀ ਐ ਸਰਦਾਰਾ-।" 

-"ਪ4ੀਤਮ ਿਸਆਂ ਦੇਖ ਲੈ-ਮC ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਕੰਨੀ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤਦC ਤੇ ਤੰੂ-।" 

-"ਿਬੱਲੀ ਲੱਖ ਮਾਸੀ ਬਣੇ ਚੂਹੇ ਨੰੂ ਆਬਦੇ ਹAਰ ਦਾ ਪ4ਤੱਖ ਪਤਾ ਹੰੁਦੈ।" 

-"ਮC ਤੇਰੀ ਜੁਆਨੀ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦC-ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱ ਿਲ.ਆਂ ਬੇਰ* ਦਾ ਕੁਛ ਨਹD ਿਵਗਿੜਆ।" 

-"ਸਰਦਾਰਾ ਤੈਨੰੂ ਰਣਜੋਧ ਦੀ ਜੁਆਨੀ 'ਤੇ ਤਰਸ ਨਹD ਆਇਆ? ਹੋਰ ਤ* ਹੋਰ ਤੰੂ ਤ* ਬਾਬੇ ਜਪਨਾਮ ਦੇ ਬੁੜ.ਾਪੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹD ਕੀਤਾ-ਮC ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਿਕਵP 

'ਤਬਾਰ ਕਰ ਲਵ*? ਦੱੁਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਿਬੱਲਾ ਿਬਠਾਇਆ ਕਦੇ ਭਦਰਕਾਰੀ ਨਹD ਕਰਦਾ-ਕੁੱ ਤੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਲਹੂ ਲੱਿਗਆ ਮਾੜਾ ਈ ਮਾੜਾ ਹੰੁਦੈ।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਿਨਰੱੁਤਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਆਸ ਨਹD ਸੀ ਿਕ ਅਨਪੜ. ਪ4ੀਤਮ ਇਤਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਿਨਕਲੇਗਾ? 

-"ਦੇਖ ਪ4ੀਤਮ*-ਮC ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹਲੀਮੀ ਵਰਤਦC-ਿਸੱਧੀ ਤਰ.* ਪੰਜਾਲੀ ਹੇਠ ਆ-ਜPਗਾ ਸੌਖਾ ਰਹPਗਾ-ਨਹD ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਹੁਤ ਐ।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਡਰ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਹੋਰ ਸਰਦਾਰਾ ਕੀ ਕਰPਗਾ? ਗੋਲੀ ਈ ਮਾਰPਗਾ? ਇਸ ਤ2 ਵੱਧ ਤੰੂ ਕੁਛ ਨਹD ਕਰ ਸਕਦਾ-ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨੰੂ ਮC ਿਤਆਰ ਐ।ਂ" 

-"ਨਹD-ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ ਤ* ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਦਾਅ ਐ-ਉਸ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਥੇਰ.ੇ ਨੁਸਕੇ ਐ-ਫੇਰ ਨਾ ਆਖD ਦੱਿਸਆ ਨਹD-ਫੇਰ ਦੋAੀ ਤੰੂ ਹੋਵPਗਾ-

ਅਸD ਨਹD।" 

-"ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾ ਦੱਸ ਲੈ।" 

-"ਕਿਹੰਦੇ ਐ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਿਵਚ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਇਜ ਐ-ਕੋਈ ਪੰੁਨ ਪਾਪ ਨਹD-ਅਸD ਤ* ਬੁੜ.ੀਆਂ ਵੀ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ-ਂਕਾਹਨੰੂ ਆਬਦੀ ਬਜੁਰਗ 

ਮ* ਦੀ ਪਤ ਰੋਲਣ 'ਤੇ ਤੁਿਲਐ?ਂ" 

ਜੈਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖ* 'ਚ2 ਜੁਆਲਾ ਮੁਖੀ ਫ਼ਟ ਿਗਆ। ਉਸ ਨ;  ਹੱਥਕੜੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਸੇਕ ਿਦੱਤਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਗੱੁਲ ਵ*ਗ 

ਫ਼ਰA 'ਤੇ ਿਡੱਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ2 ਖੂਨ ਚੱਲ ਿਪਆ ਸੀ। ਿਸਰ2 ਪੱਗ ਲਿਹ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਿਡੱਗੀ ਸੀ। 

ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਜੈਲਦਾਰ ਨੰੂ ਜਕੜ ਿਲਆ। 



ਉਹ ਭੂਸਰੇ ਸਾਹਣ ਵ*ਗ ਫੰੂਕਾਰੇ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਖੰੂਿਜR ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਾਲਾ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਜੈਲਦਾਰ ਨੰੂ ਕੋਹਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਜੈਲਦਾਰ ਕੀ ਬਲਾਅ ਸੀ, ਉਸ ਨ;  ਮੂੰ ਹ2 "ਹਾਏ" ਤੱਕ ਨਾ 

ਿਕਹਾ। ਅਖੀਰ ਹਫ਼ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਆਪ ਹੀ ਬਾਲਾ ਦੂਰ ਵਗਾਹ ਮਾਿਰਆ। 

ਿਸਪਾਹੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਪੱਛੇ ਹੱਟ ਗਏ। 

-"ਲੈ ਕੱੁਤੀਏ ਝੜ.ੰ ਮP ਫੇਰ ਮੂੰ ਹ ਤ2 ਦੀ ਹੱਥ-ਜੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤ* ਮੈਨੰੂ ਅਸਲੀ ਿਪਉ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾ ਜਾਣD-।" ਉਹ ਖੂਨ1  ਖੂਨ ਹੋਈਆਂ ਨਾਸ* 

ਪੰੂਝਦਾ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਹੋਰ ਤੰੂ ਕੁੱ ਿਤਆ ਕਮੀਨਗੀ ਤ2 ਿਬਨਾ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦC? ਜ* ਤ* ਖੋਲ. ਿਪਉ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ-ਿਦਖਾਮਾ ਤੈਨੰੂ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਘਰ।" ਜੈਲਦਾਰ ਵੀ ਫ਼ੱਟੜ Aੇਰ 

ਵ*ਗ ਦਹਾਿੜਆ। 

-"ਕੁੱ ਤੀ ਿਦਆ ਪੱੁਤਾ! ਕੁੱ ਿਤਆ ਚੂਹਿੜ.ਆ! ਜੇ ਨਾ ਥੋਡੀ ਬੁੜ.ੀ ਨੰੂ ਅਲਫ਼ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੜੀਿਸਆ ਮੈਨੰੂ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾ ਆਖD।" 

-"ਉਏ ਹਰਾਮ ਿਦਆ ਤੁਖਮ*-ਕੁੱ ਿਤਆ ਠਾਣੇਦਾਰਾ.....!!" ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਤ2 ਜਕੜ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਸ ਨ;  ਿਫਰ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਢਾਹ ਿਲਆ। ਹੱਥਕੜੀ ਵਾਲੀ 

ਕਲੰ◌੍ਹਗੜੀ ਉਸ ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਕਸ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਿਜੰਦਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱ ਿਟਆ ਿਗਆ। ਉਪਰ2 

ਿਸਪਾਹੀ ਬੜੀ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਮੋਿਢਆਂ ਉਪਰ ਰਾਈਫ਼ਲ* ਦੇ ਬੱਟ ਵਰ.ਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵਚ ਸੱਟ* ਕਾਰਨ ਰ2ਭੜ.ੇ ਪੈ 

ਗਏ। ਚੀਸ* ਨਾਲ ਿਸਰ ਿਵਚ2 ਅੱਗ ਿਨਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੁੱ ਟ ਨਾਲ ਜੈਲਦਾਰ ਬQਦਲ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਢੱਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਹੇਠ1  ਕੱਢ ਿਲਆ। ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਸੁੱ ਜ ਕੇ "ਿਚਲੂੰ -ਿਚਲੂੰ " ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਵਰਦੀ ਦੇ ਬਟਨ ਖੋਲ. ਕੇ ਉਸ ਨ;  ਲੰਮP ਲੰਮP ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਸੁਰੂ 

ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਨਾਲ ਮਧੋਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 

-"ਸਰਦਾਰ-ਹੌਲਦਾਰ ਹੋਰD ਆ ਗਏ।" 

-"ਇਹਨੰੂ ਿਸੱਟੋ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੰੂ-।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤ* ਿਸਪਾਹੀ ਜੈਲਦਾਰ ਨੰੂ ਧੂਹ ਤੁਰੇ। 

-"ਲੈ ਪੱੁਤ-ਿਜਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੰੂ ਿਧਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਿਧਆ ਲਈ-ਂਤੇਰੇ ਵਾਰੰਟ ਆ ਗਏ ਐ-ਜੇ ਮC ਨਾ ਤੈਨੰੂ ਬੱਕਰੇ ਮ*ਗੂੰ  ਕੁਤਿਰਆ-ਮੈਨੰੂ ਗਰੇਵਾਲ ਿਪਉ ਦੀ ਨਾ 

ਿਕਸੇ ਚੂਹੜ.ੇ ਦੀ ਸੱਟ ਸਮਝD...!" ਿਪੱਛ2 ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ। 

ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਹੌਲਦਾਰ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਿਜਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

-"ਹ* ਬਈ-ਕਰਨ ਆਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?" 

-"ਹ* ਜੀ ਕਰਤਾ।" 

-"ਿਤੰਨ;  ਲਾA* ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਹੋ ਿਗਆ?" 

-"ਹੋ ਿਗਆ ਜੀ।" 

-"ਦਿਵੰਦਰ ਦੇ ਘਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਸਪਾਹੀ ਭੇਜ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਕਰੋ-ਸਾਹਬ ਦੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ!" 

-"ਜੀ ਹਜੂਰ।" 

-"ਲਾA* ਅਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਈ ਰਿਹਣ ਿਦਓ!" 

-"ਹਜੂਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹD ਮੰਨਦਾ।" 

-"ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮ* ਦੀ...! ਹਸਪਤਾਲ ਗੌਰਿਮੰਟ ਦਾ ਐ-ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦੈ? ਆਖ ਿਦਓ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਾ ਹੁਕਮ ਐ-ਂਕਹੋ ਐਸ. ਪੀ. ਸਾਹਬ 

ਆ ਰਹੇ ਐ ਫੇਰ ਵੇਖ*ਗੇ-।" 

-"ਜੀ ਜਨਾਬ।" 

-"ਤੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਹ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜ!" ਉਸ ਨ;  ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਰੋੜਾ ਚਾਿੜ.ਆ। 

-"ਜੀ ਜਨਾਬ।" 

-"ਹੌਲਦਾਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। 

ਗੁਰਮੀਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ?" 

-"ਦਸ ਵਜੇ ਸਾਹਬ ਆ ਰਹੇ ਐ।" 

-"ਮੈਨੰੂ ਪਤੈ ਹਜੂਰ।" 

-"ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਿਵਹੜਾ ਸੰਭਰਨ ਲਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਛੜਕਾਅ ਵੀ ਕਰੋ!" 

ਗੁਰਮੀਤ ਚਲਾ ਿਗਆ। 



ਠਾਣੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜੋਰ* Aੋਰ* ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਿਛੜਕਾਅ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥ* ਿਟਕ ਗਈ। ਕਾਕੇ ਹੋਰ* ਤ2 ਫੜੇ ਹਿਥਆਰ 

ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਿਸੱਕਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੇਜ਼ ਪੋA ਿਵਛਾ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। 

ਘਰੋ ਘਰੀ ਪਹੰੁਚੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਨ;  ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਛਾਣP ਦੇ ਿਦੱਤੇ। ਮੁੱ ਖ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਮੋਟੀ ਸੁਰਖੀ ਸੀ: 

-"ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲ2 ਠਾਣੇ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ" 

-"ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਅਤੇ ਦੋ ਅੱਿਤਵਾਦੀ ਹਲਾਕ - ਦੋ ਿ਼ਜੰਦਾ ਫੜੇ ਗਏ" 

-"ਮੋਗਾ - ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਦਰ ਠਾਣੇ ਉਪਰ ਦੁAਟ ਸੋਧ ਕਮ*ਡੋ ਫ਼ੋਰਸ ਵੱਲ2  ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਿਸੱਟੇ ਵਜ2 ਦੋ ਅੱਿਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 

ਿਸਪਾਹੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ* ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨ;  ਦੋ ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਿ਼ਜੰਦਾ ਪਕੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਿਤਵਾਦੀ 

ਬਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਿਬੱਲੂ ਅਤੇ ਪ4ਗਟਪ4ੀਤ ਿਸੰਘ ਪ4ੀਤ ਹਨ, ਜਦ ਿਕ ਿ਼ਜੰਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ4ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਜੈਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਨਪ4ੀਤ ਿਸੰਘ ਕਾਕਾ ਦੱਸੇ ਜ*ਦੇ 

ਹਨ। ਹਮਲਾ ਇਤਨਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਫ਼ੋਰਸ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਸਬੰਿਧਤ ਠਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਪ4ੀਤ ਿਸੰਘ 

ਗਰੇਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਪੁਲੀਸ ਤੁਰੰਤ ਐਕAਨ ਨਾ ਲCਦੀ ਤ* ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ2  ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿਸਪਾਹੀ 

ਦਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲ2  ਠਾਣੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਮਲਾ, ਪਿਹਲਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਿਕਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹD ਲੱਗ ਸਿਕਆ।" 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਅੱਗ Lਗਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਐਨ Lਪਰ ਚਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ* ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਸਨ। ਦੋ ਲਾA* ਅਤੇ ਦੋ ਿ਼ਜੰਦਾ! 

ਨAਰ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਬਰ* ਪੜ. ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦੰਗ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਲੋਕ* ਨ;  ਮੰੂਹ ਿਵਚ &ਗਲ* ਪਾ ਲਈਆਂ। ਠਾਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ? ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੁਿਣਆਂ! 

ਲੋਹੜ.ਾ!! 

ਸਮP ਤ2 ਪਿਹਲ* ਹੀ ਐਸ. ਪੀ. ਇੱਟ ਵ*ਗ ਆ ਵੱਿਜਆ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਹੱਥ* ਪੈਰ* ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਠਾਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਹਫ਼ੜਾ ਦਫ਼ੜੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। 

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼* ਢੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

ਐਸ. ਪੀ. ਨ;  ਹਮਲਾਵਰ* ਵੱਲ2 ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਿਥਆਰ ਿਨਰਖੇ। ਦੋAੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਜਗ.ਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿਲਆ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲ2  

ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤ2 ਉਹ ਿਬਨਾ-Aੱਕ, ਪੂਰੀ ਤਰ.* ਨਾਲ ਸੰਤੁAਟ ਹੋ ਿਗਆ। ਸਾਰੀ ਿਨਰਖਾ ਪਰਖੀ ਤ2 ਬਾਅਦ ਉਸ ਨ;  ਮੀਿਟੰਗ ਸੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। 

ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਠੰਢੇ ਮਤੇ ਿਵਚ ਸੀ। ਰਾਤ ਵ*ਗ ਭੁਸਿਰਆ ਹੋਇਆ ਨਹD ਸੀ। 

-"ਗਰੇਵਾਲ ਖ਼ਬਰ* ਪੜ. ਲਈਆਂ...?" ਉਸ ਨ;  ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਠਾਣੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਸੁੱ ਟਿਦਆਂ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਹ* ਪੜ. ਲਈਆਂ ਸਰ!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਨੀਵD ਸੱੁਟ ਲਈ। ਉਸ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਗਰਕਣ ਲਈ ਿਵਹਲ ਨਹD ਿਦੰਦੀ ਸੀ। 

-"ਮC ਬਹੁਤ Aਰਿਮੰਦਾ ਹ* ਸਰ! ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ! ਅੱਗੇ ਤ2 ਐਸੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਹD ਹੋਵੇਗੀ।" 

-"ਖ਼ੈਰ! ਗਈ ਨੰੂ ਘੋੜੇ ਨਹD ਿਮਲਦੇ-ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਹੱਥ2 ਿਨਕਲ ਹੀ ਗਈ-ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨU -ਦੋAੀਆਂ ਨ;  ਕੋਈ ਿਬਆਨ ਿਦੱਤਾ?" ਐਸ. ਪੀ. 

ਅਸਲ ਿਟਕਾਣੇ ਨੰੂ ਤੁਿਰਆ। 

-"ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹD ਸਰ!" 

-"ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਜਾਹ?" 

-"ਉਪਰਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਈ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰ!" 

-"ਦੋAੀਆਂ ਦੀ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਈ?" 

-"ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਜਨਾਬ!" 

-"ਰੋਜਨਾਮਚਾ ਿਲਆਓ!" 

ਰੋਜਨਾਮਚਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ Lਤੇ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਸ ਪੀ ਨ;  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਹਲਕਾ-ਹਲਕਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। 

-"ਦੂਜੇ ਦੋAੀ ਦਾ ਨ* ਅਤੇ ਪਤਾ ਪੱੁਛ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥ* ਪੁਰ ਕਰ ਿਦਓ।" 

-"ਜੀ ਜਨਾਬ।" 

-"ਅੱਜ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਮਿਜਸਟਰੇਟ ਦੇ ਪੇA ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਿਰਮ*ਡ ਲਓ!" 

-"ਜੀ ਜਨਾਬ!" 

-"ਇਹਨ* ਨੰੂ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ!" 

-"ਜੀ ਜਨਾਬ!" 

-"ਖ਼ਾਸ ਿ਼ਖਆਲ ਰੱਖਣC ਿਕਤੇ ਖੁਦਕAੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ-ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ!" 

-"ਜੀ ਜਨਾਬ!" 

-"ਸਮP ਸਮP ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੰੂ ਇੰਨਫ਼ਾਰਮੇAਨ ਿਦੰਦੇ ਰਿਹਣਾ!" 

-"ਜੀ ਜਨਾਬ!" 



ਐਸ. ਪੀ. ਤੁਰ ਿਗਆ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਿਵਚ ਜਾਨ ਆਈ। ਉਸ ਨ;  ਮੁਣAੀ ਨੰੂ ਿਫਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਦ ਿਲਆ। 

ਮੁਣAੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। 

-"ਸਾਹਬ ਕਿਹੰਦੈ ਇਹਨ* ਨੰੂ ਅੱਜ ਈ ਇਲਾਕਾ ਮਿਜਸਟਰੇਟ ਦੇ ਪੇA ਕਰੋ-ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤ* ਦੂਜੇ ਦੋAੀ ਦਾ ਨ* ਵੀ ਹੈ ਨਹD-ਿਦਨW  ਬੰਦੇ ਕੁੱ ਟੇ ਨਹD ਜ*ਦੇ-ਕੀ 

ਕਰੀਏ?" 

-"ਸਰਕਾਰ-ਉਹਨੰੂ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੰੂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ* ਿਵਚ ਦੀ ਕੱਢੋ-ਕੀ ਐ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਈ ਲਵੇ-ਇਹ ਿਪੰਡ* 'ਚ2 ਉਠ ਕੇ ਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣੇ ਐ-ਂ

ਅਸਮਾਨ1  ਤ* Lਤਰ ਈ ਨਹD ਆਏ?" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਗੱਲ ਿਦਲ ਨੰੂ ਲੱਗੀ ਸੀ। 

ਿਬਨ* ਗੱਲ2 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜੂਤ ਪਤਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਹਵਾਲਾਤ ਿਵਚ ਕੁਝ ਦੋAੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਲ2 ਿਨਰਦੋA ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

-"ਮਾਈ ਬਾਪ ਕੋਈ ਗੁਨ*ਹ ਵੀ ਦੱਸੋ-ਿਬਨ* ਦੱਿਸR ਈ ਝੰਬਣ ਡਿਹ ਪਏ R?" ਇੱਕ ਬਜੁਰਗ ਹਵਾਤਾਤੀ ਦੇ ਹੱਡ 'ਤੇ ਡੰਡਾ ਵੱਜ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਬਲਿਕਆ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਇAਾਰੇ 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਰੁਕ ਗਏ। 

-"ਥੋਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੱਥ ਆਇਐ-ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਐ-ਂਜੀਹਨ;  ਪਛਾਣ ਕਰ ਿਦੱਤੀ-ਉਹਨੰੂ ਘਰ ਨੰੂ ਤੋਰ ਿਦਆਂਗੇ-ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ 

ਿਨਕਲੀ-ਥੋਡੇ 'ਤੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਝੱੁਟੀ ਲੱਿਗਆ ਕਰੂਗੀ।" 

ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ* ਕਾਕੇ 'ਤੇ ਪੁਆ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਣAੀ ਨ;  'ਕੱਲਾ 'ਕੱਲਾ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ। ਿਮਹਨਤ ਨੰੂ ਫਲ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਪਿਹਚਾਿਣਆਂ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਕਾਕੇ ਦੇ ਿਪੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਸੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਫਿੜਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਖੋਹਿਲਆ। 

-"ਇਹ ਤ* ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਿਪੰਡ ਆਲਾ ਕਾਕਾ ਐ-।" ਉਸ ਨ;  ਬੜੇ ਅਚੰਭੇ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ ਸੀ। 

-"ਇਹਦੇ ਿਪਉ ਦਾ ਨ*....?" 

-"ਜੀ ਅਮਰ ਿਸੰਘ।" 

-"ਿਕਹੜੀ ਜਾਤ ਐ ਇਹਦੀ?" 

-"ਖਾਲਸ ਜੱਟ ਐ ਜੀ!" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਉਹ ਮੁਣAੀ ਦੀ ਚਤਰ-ਬੱੁਧੀ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੁਣAੀ ਵਾਿਕਆ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਨ;  ਦੀ ਖਾਣ ਸੀ। ਮੁਣAੀ ਇੱਕ ਿਕਆਮਤ ਸੀ। ਮੁਣAੀ ਦਾ ਿਦਮਾਗ 

ਅਕਬਰ ਬਾਦAਾਹ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਬੀਰਬਲ ਨਾਲ2  ਿਕਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹD ਸੀ। ਮੁਣAੀ ਸੱਤ* ਪੱਤਣ* ਦਾ ਤਾਰੂ ਸੀ। ਮੁਣAੀ ਿਬਨ* ਠਾਣੇਦਾਰ ਅਪਾਹਜ ਸੀ। ਸੂਰਜ 

ਚੰਦ ਦੀ ਤਰ.* ਠਾਣੇਦਾਰ ਮੁਣAੀ ਤ2 ਰੌAਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕਦਾ ਸੀ। 

-"ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ-ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੰੂ ਤ* ਛੱਡ ਿਦਓ!" ਕਾਕੇ ਦੇ ਪPਡੂ ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਨ;  ਿਸਰੇ ਚਾੜ. 

ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

-"ਐਥੇ ਬੈਠ....!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਹੀ ਮੁਣAੀ ਬੋਲ ਿਪਆ। ਉਹ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

-"ਤੇਰਾ ਨ* ਕੀ ਐ? ਮC ਭੁੱ ਲ ਿਗਆ।" 

-"ਪਾਲਾ ਿਸੰਘ ਐ ਜੀ।" 

-"ਮੇਰਾ ਤ* ਚੇਤਾ ਬਾਹਲਾ ਈ ਚੰਦਰਾ ਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਜ*ਦੈ।" 

-"ਜੇ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਮਾੜੈ-ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਹੱਸ ਿਪਆ। 

ਪਰ ਮੁਣAੀ ਪਾਲੇ ਵੱਲ ਮੰੂਹ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

-"ਪਾਿਲਆ! ਛੱਡ ਤ* ਤੈਨੰੂ ਿਦੰਨ;  ਐ-ਂਸਾਡੇ ਵੱਲ2 ਤੰੂ ਹੁਣP ਗੱਡੀ ਬਣਜਾ-ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ-।" 

-"ਉਹ ਿਕਹੜੀ ਜੀ?" 

-"ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਊ ਬਈ ਤੰੂ ਆਬਦੇ ਿਪੰਡ ਆਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ Aਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਐ-ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਲੱਗਣ2 ਦੇਰ ਨਹD 

ਲੱਗਣੀ-ਉਹਨ* ਨ;  ਤੈਨੰੂ ਆ ਦੱਬਣC-ਫੇਰ ਸਾਨੰੂ ਉਲ*ਭਾ ਨਾ ਦੇਈ-ਂਮC ਤ* ਇਹੀ ਰੈਅ ਿਦ:ਗਾ ਬਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਿਦਨ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਕੱਟ-ਤੈਨੰੂ ਕੋਈ ਫੁੱ ਲ ਦੀ 

ਨਹD ਲਾ&ਦਾ-ਕੱਲ. ਕੁੱ ਲ. ਨੰੂ ਕੋਈ ਫCਟਰ ਿਸੱਟ ਕੇ ਤੈਨੰੂ ਉੜੰਤਰ ਕਰ ਿਦਆਂਗੇ-ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ।" 

ਗੱਲ* ਮੁਣAੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਸਨ। 

ਪਾਲਾ ਕਸੂਤਾ ਫ਼ਸ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਪਾਿਲਆ! ਇਹ ਤੇਰੇ ਿਪੰਡ ਆਲਾ ਉਹਨ* ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਚ2 ਐ-ਂਿਜਹਨ* ਨ;  ਠਾਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।" ਮੁਣAੀ ਨ;  ਹੋਰ ਕਪਾਲ਼ 'ਚ ਮਾਰੀ ਤ* ਪਾਲਾ 

ਚQਿਕਆ। 

-"ਅੱਛਾ ਜੀ....!!" ਉਸ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਆਲ਼ੇ ਵ*ਗ ਖੱੁਲ. ਿਗਆ। ਅਚਨਚੇਤ ਸੁਿਣਆਂ ਰਹੱਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸੁੰ ਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 



-"ਇਹ ਤ* ਜੀ ਮੁੰ ਡਾ ਈ ਿਵਚਾਰਾ ਕੁੜੀਆਂ ਅਰਗਾ ਸੀ-ਤੇ ਇਹਨ;  ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ....?" 

-"&ਗਲ..! &ਗਲ ਪਾਿਲਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਿਦੰਦੀ ਐ-ਰੰਡੀਆਂ ਤ* ਰੰਡ ਕੱਟ ਲੈਣ-ਪਰ ਮੁAਟੰਡੇ ਨਹੀ ਕੱਟਣ ਿਦੰਦੇ-ਆਖਰ ਚਾਦਰ ਪਾ ਈ ਲCਦੇ ਐ।" 

-"ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਐ ਜੀ।" 

-"ਹੁਣ ਤੰੂ ਮੱਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾਹ-ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਿਦਨ 'ਚ ਤੇਰੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਕਰ ਿਦਆਂਗੇ।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

ਪਾਲਾ ਤੁਰ ਿਗਆ। 

ਮੁਣAੀ ਅਤੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਕਾਗਜ਼* ਦੀ ਖ਼ਾਨ-ਪੂਰਤੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਖਾਲੀ ਥ* 'ਤੇ ਮਨਪ4ੀਤ ਿਸੰਘ ਕਾਕਾ ਵਲਦ ਅਮਰ ਿਸੰਘ, ਸਾਕਣ ਘਣੀਏ ਂਵਾਲਾ, 

ਤਿਹਸੀਲ ਅਤੇ ਿਜਲ.ਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਇਲਾਕਾ ਮਿਜਸਟਰੇਟ ਦੇ ਰੀਡਰ ਤ2 ਸਮ* ਲੈ ਿਲਆ। ਸਮ* ਦੁਿਪਹਰ ਇੱਕ ਵਜੇ 

ਦਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਵਜੇ ਦੋAੀਆਂ ਨੰੂ ਇਲਾਕਾ ਮਿਜਸਟਰੇਟ ਦੇ ਪੇA ਕਰਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਿਰਮ*ਡ ਲੈ ਿਲਆ। ਬੇਿ਼ਫਕਰ ਹੋ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਦੋਨ* ਨੰੂ ਵੱਖੋ-

ਵੱਖਰੇ ਬੱੁਚੜਖਾਨ;  ਿਵਚ ਿਲਆ ਸੁੱ ਿਟਆ। ਮੁAਕ* ਉਹਨ* ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਨ. ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭੁੱ ਖ-ਿਪਆਸ ਨਾਲ ਉਹਨ* ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਲਾਕਾ-

ਮਿਜਸਟਰੇਟ ਦੇ ਪੇA ਕਰਨ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਉਹਨ* ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਿਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਪਆਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਰਾਤ ਹੋਈ। 

ਦੋਹ* "ਦੇA-ਧਰੋਹੀਆਂ" 'ਤੇ ਅਣਮਨੱੁਖੀ ਤAੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਪ4ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਦੋਨ1  ਪੱਟ ਚੀਰ ਕੇ, ਿਵਚ ਲਾਲ ਿਮਰਚ* ਭਰ ਕੇ, ਪੱਟ 

ਸੀਅ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਖੱੁਚ* ਿਵਚ ਮੋਟਾ ਡੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਿਸਆਂ ਨਾਲ ਨਰੜ, ਗੋਿਡਆਂ ਭਾਰ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਪੀੜ* ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ* ਿਬੱਛੂਆਂ ਨ;  ਪੱਟ* ਨੰੂ ਡੰਗਣਾ ਸੁਰੂ 

ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪੀੜ* ਅੱਗ ਬਾਲ਼ਦੀਆਂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਿਦਲ-ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਜ*ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੀ ਕਾਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਕੇਸ* ਸਹਾਰੇ ਛੱਤ ਨਾਲ ਟੰਿਗਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੱਥ ਿਪੱਛੇ ਬੰਨ.;  ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੇਠ1  ਿਸਪਾਹੀ ਮੱਝ ਵ*ਗ ਉਸ ਨੰੂ ਿਗੱਿਟਆਂ ਕੋਲ2 ਕੱੁਟੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਲਕਾਰੀ Aੇਰ ਰਤਾ ਵੀ ਜਰਕ ਨਹD 

ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਿਸੰਘ* ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜੁਲਮ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ। 

ਪਿਹਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਉਹਨ* ਦੇ ਰੱਸੇ ਖੋਲ. ਕੇ ਿਫਰ ਬੱੁਚੜਖਾਨ;  ਿਲਆ ਸੁੱ ਿਟਆ। ਿਕਸੇ ਕੋਲ2 ਗੱਲ ਨਹD ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਦੋਨ1  ਅੱਧਮੋਇਆਂ ਵ*ਗ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਉਨ. * ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਅਤੇ ਗਿ਼ਲਆ ਿਜਹਾ ਿਸਲਵਰ ਦਾ ਕੱਪ ਰੱਖ ਿਗਆ। ਦਰਵਾਜਾ ਿਫਰ 

ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਅੱਧੇ-ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਤਾਕੀ ਖੋਹਲ ਕੇ ਦੇਖ ਿਲਆ ਜ*ਦਾ ਸੀ। ਕਾਕੇ ਨ;  ਛਾਤੀ ਭਾਰ ਿਘਸੜ ਕੇ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਿਪਆਇਆ, 

ਿਫਰ ਆਪ ਪੀਤਾ। ਿਗੱਿਟਆਂ 'ਤੇ ਵਰ.ੀਆਂ ਸCਕੜੇ ਡ*ਗ* ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਰਨ1  ਆਹਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਪੰਜਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰ ਸੁੱ ਜ ਕੇ ਪਾਥੀ ਬਣੇ ਪਏ ਸਨ। 

ਜੈਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤ* ਿਜਵP ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਅਥਾਹ, ਅਸਿਹ ਦਰਦ ਿਦਲ ਿਵਚ ਸਮਾਈ, ਜਾੜ. ਘੁੱ ਟੀ ਿਪਆ ਸੀ। 

-"ਕਾਕੇ...!" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਮੁਰਦਾ ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਹ*...?" 

-"ਿਕਵP ਹਾਲ ਐ?" 

-"ਚੋਜੀ ਪ4ੀਤਮ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਐ।ਂ" 

-"ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਐ।" 

-"ਿਕਹੜੀ ਦੀ?" 

-"ਭਾਈ ਮਨੀ ਿਸੰਘ, ਤਾਰੂ ਿਸੰਘ ਵਰਗੇ ਿਕਤਨ;  ਿਸਰੜੀ ਸੂਰਮP ਹੋਣਗੇ...।" 

-"ਉਹਨ* ਦੇ ਿਸਰੜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਈ ਤ* ਮC ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਟ ਿਗਆ-ਨਹD ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਸੀ ਇਤਨਾ ਤAੱਦਦ ਸਿਹਣ ਦੀ?" ਕਾਕਾ ਪੀੜ* ਿਵਚ2 

ਮੁਸਕਰਾਇਆ। 

-"ਮC ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਆਸਰੇ ਖੜ.ਾ ਿਰਹਾ-ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅਥਾਹ ਿਵAਵਾA ਬੱਝ ਿਗਆ-ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਚਾਹੇ ਚਰਖੜੀ ਚੜ. ਜਾਵ*।" 

-"ਸਾਧ ਸੰਤ ਆਖਦੇ ਹੰੁਦੇ ਐ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰਲ2 ਨੰੂ ਠੱਲ. ਿਦੰਦੀ ਐ-ਮC ਕਲੇਰ* ਆਲੇ ਸੰਤ* ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਐ।ਂ" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਕੁਝ ਯਾਦ 

ਕਰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। 

-"ਜਦ2 ਮC ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਖਤੂਪੁਰੇ ਪੜ.ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ-ਉਦ2 ਮC ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਸੀ-ਕਹP ਤ* ਸੁਣਾਵ*...?" 

-"ਸੁਣਾ-ਪਰ ਪਿਹਲ* ਮੈਨੰੂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਪਾਣੀ ਿਪਆ-ਮੇਰਾ ਤ* ਸਰੀਰ ਆਕਿੜਆ ਿਪਐ।" 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਿਫਰ ਿਹੱਕ ਪਰਨ;  ਿਘਸੜ ਕੇ ਜੈਲਦਾਰ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਿਪਆ ਿਦੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੰਿਘਆ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਬਰਾਛ* ਰਾਹD ਬਾਹਰ ਡੱੁਲ. 

ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਜਦ2 ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਿਕਲ.ੇ  ਿਵਚ ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਨਲੂਏ ਨ;  ਚੜ.ਾਈ ਕੀਤੀ-ਮਤਲਬ ਜਦ2 ਉਹ Aਹੀਦ ਹੋਇਆ...।" ਕਾਕੇ ਨ;  ਸਾਖੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ। 

-"......।" ਪਰ ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਹੰੁਗਾਰਾ ਨਾ ਭਿਰਆ। ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਿਫਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨ;  ਗਰਦਨ Lਚੀ ਕਰਕੇ ਦੇਿਖਆ ਤ* ਦੋ ਰਾਤ* ਇੱਕ ਿਦਨ ਦਾ ਉਨDਦਰਾ 

ਜੈਲਦਾਰ ਸੁੱ ਤਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਚੜ.ਦੇ ਸੂਰਜ ਵ*ਗ ਮੁਸਕਰਾ ਿਪਆ। 



-"ਦੰਦ ਕਥਾ ਵਾਿਕਆ ਹੀ ਸੱਚੀ ਐ ਿਕ ਨDਦ ਤ* ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜ*ਦੀ ਐ-।" ਬੱਕਰੇ ਵ*ਗ ਹਲਾਲ ਕੀਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਕਾਕਾ ਕਿਹ ਿਰਹਾ 

ਸੀ। ਿਫਰ ਉਸ ਨ;  ਵੀ ਘੜੀ ਸੌਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੈਲਦਾਰ ਿਜੰਨਾ ਹੀ ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨ;  ਪਤਾ ਨਹD ਕੀ ਿਕਆਮਤ 

ਿਲਆਉਣੀ ਸੀ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਪੱੁਜਦੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਗਰੇਵਾਲ...! ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਸਰਫ਼ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ. ਦੀ ਹੀ ਰਾਤ ਹੈ-ਿਰਮ*ਡ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹਨ* ਨੰੂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇA ਕਰਨਾ ਪੈਣC-ਇਹਨ* ਤ2 

ਲੋੜDਦੇ ਭੇਦ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਸ2 ਇਲਾਜ਼ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾਓ! ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇਤਨ;  ਟਾਰਚਰ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹD ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ-।" 

-"ਜੀ ਜਨਾਬ!" 

-"ਔਰ ਹ*...! ਦੂਜੇ ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾA* ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ?" ਐਸ. ਪੀ. ਨ;  ਤੁਰੰਤ ਔਿੜਆ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ। 

-"ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਸਰ! ਸਾਰਾ ਿਰਕਾਰਡ ਿਮ:ਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਜਸਟਰ ਿਵਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ।" 

-"ਬਹੁਤ ਖੂਬ! ਕੋਿ਼ਸA ਕਰੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱੁਛ ਿਲਆ ਜਾਵੇ-ਪੱੁਛਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਰਨ ਇਲਾਜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ!" ਤੇ ਫ਼ੋਨ 'ਟੰੂ-ਟੰੂ' ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਫ਼ੋਨ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਇਹਨ* ਦੇ ਜਮੂਰ* ਨਾਲ ਨਹੰੁ ਨਾ ਿਖੱਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਮੁਣAੀ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਮੂਲ2 ਿ਼ਜਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ2ਗੇ ਸਰਕਾਰ!" 

-"ਿਕਵP?" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਮੁਣAੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। 

-"ਪੱਟੇ ਨਹੰੁ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹD ਹੋਣP ਸਰਕਾਰ-ਅਗਰ ਅਦਾਲਤ ਨ;  ਡਾਕਟਰੀ ਜ*ਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦੱਤੇ-ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟ 'ਚ ਕਸੂਤੇ ਫ਼ਸਜ*ਗੇ-ਮੇਰੀ 

ਮੰਨ1  ਇਹਨ* ਨੰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁੱ ਟ-ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਇਕਬਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ R ਤ* ਕਰਵਾਓ-ਨਹD ਇਹਨ* ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ! ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਨਰੀਆਂ ਬਲਾਵ* ਨ;  

ਹਜੂਰ-ਇਹਨ* ਦੇ ਫ਼ਸਾਏ ਆਪ* ਉਮਰ ਭਰ ਨਹD ਛੱੁਟਣਾ-ਜੇ ਪ4ੈਸ ਹੱਥ ਗੱਲ ਨਾ ਆ&ਦੀ ਿਫਰ ਆਪ* ਨੰੂ ਖੱੁਲ.ੀ ਖੇਡ ਸੀ-ਜੋ ਜੀਅ ਆ&ਦਾ ਕਰਦੇ-ਹੁਣ ਜ ੇ

ਇਹਨ* ਨੰੂ ਵਾਈ ਧਾਈ ਹੋਗੀ-ਅਖ਼ਬਾਰ* ਵਾਿਲਆਂ ਨ;  ਪੜਛੱਤੀ ਿਸਰ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਐ।ਂ" 

-"ਿਬਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ-ਮੀਡੀਏ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ* ਪੰਗਾ ਈ ਲੈ ਬੈਠ; ।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਿਨਰਾAਤਾ ਿਵਚ ਿਸਰ ਫ਼ੇਿਰਆ। 

-"ਪੱੁਠਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਿਲਆ ਜੱਟੀਏ-ਐਮP ਬੋਕ ਦੇ ਿਸੰਗ* ਨੰੂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ।" ਮੁਣAੀ 'ਖ਼D-ਖ਼D' ਕਰਕੇ ਹੱਿਸਆ। 

ਰਾਤ ਦੇ ਨQ  ਵੱਜ ਗਏ। 

ਬੱੁਚੜਖਾਨ;  ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੱੁਿਲ.ਆ। 

ਜੱਲਾਦ* ਵੱਲ2 ਅਥਾਹ ਢਾਿਹਆ ਜੁਲਮ ਬੱੁਕਲ 'ਚ ਘੁੱ ਟੀ ਕਾਕਾ ਅਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁੱ ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜ* ਅੱਧਮੋਏ ਹੋਏ ਬੇਹੋA ਸਨ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਬੜੀ 

ਬੇਿਕਰਕੀ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਰੀਆ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਚੀਰੇ ਪੱਟ* 'ਤੇ ਮਾਿਰਆ ਤ* ਜੈਲਦਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਕਰਾਹ Lਿਠਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰ ਹ2, "ਮਰ ਿਗਆ ਓਏ ਡਾਿਢਆ 

ਰੱਬਾ..! ਹਾਏ ਉਏ...!" ਦੀ ਚੰਿਘਆੜ ਿਨਕਲੀ। ਉਹ ਗੰੁਝਲੀ ਿਜਹੀ ਮਾਰੀ, ਸਫ਼ ਵ*ਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕੁਰਲਾਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਜ਼ਖਮ* 'ਤੇ ਵੱਜੇ ਸਰੀਏ ਨ;  ਉਸ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦਾ ਭ*ਬੜ ਮਚਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਠੰਢ ਨਾਲ ਠਰ ਚੁੱ ਕੇ ਸੱਜਰੇ ਜ਼ਖਮ ਉਸ ਨੰੂ ਛੁਰੀਆਂ ਬਣ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਇਤਨ;  ਨੰੂ ਕਾਕਾ ਵੀ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

ਗੁਰਮੀਤ ਨ;  ਦਸ-ਪੰਦਰ* ਰਾਈਫ਼ਲ ਦੇ ਬੱਟ ਉਸ ਦੇ, ਦੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਫ਼ੱਟੜ ਸੱਪ ਵ*ਗ ਿਵਹੁ ਿਜਹੀ ਘੋਲ ਕੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। ਿਸਪਾਹੀ ਦੋਹ* ਨੰੂ ਮਰੇ ਪਸੂ ਵ*ਗ 

ਘੜ.ੀਸ ਕੇ ਕਤਲਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਛੱਤ ਅਤੇ ਫ਼ਰA 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੰੁਿਡਆਂ ਿਵਚ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਬੈਲਟ* ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨ* ਦੀਆਂ ਲੱਤ* ਵੱਧ ਤ2 ਵੱਧ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ 

ਬੰਨ.  ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਉਹਨ* ਦੇ ਿਸਰ* ਉਪਰ ਦੋ AਕਤੀAਾਲੀ ਬੱਲ.ਬ ਜਗ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। Aਾਇਦ ਉਹ ਕਰੜੇ ਪੈੱਗ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਪਸੀਨ;  ਨਾਲ ਿਭੱਿਜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਗ ਉਸ ਨ;  

ਲਾਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਲਾਲ ਿ਼ਫਫ਼ਟੀ ਅੱਧ-ਗੰਜੇ ਿਸਰ ਨੰੂ ਜੱਫ਼ੀ ਪਾਈ ਖੜ.ੀ ਸੀ। ਵਾਲ* ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨਾਸ* 'ਚ2 ਸਾਹ ਅੜ-ਅੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 

ਦਾਹੜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱੁਟੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਸੁੱ ਿਜਆ-ਸੁੱ ਿਜਆ ਪ4ਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। 

-"ਿਕ& ਉਏ ਮ* ਿਦਓ ਖਸਮ2-ਇ& ਸੁੱ ਤੇ ਪਏ ਸੀ ਿਜਵP ਮਾਸੀ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੰੁਨ;  ਐ?ਂ" 

-".......।" ਦੋਨ* ਦੀਆਂ ਧੌਣ* ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਖੱੁਲ.ੇ  ਕੇਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੰੂ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਜੈਲਦਾਰ ਨੰੂ ਕੇਸ* ਤ2 ਫੜ 

ਿਲਆ। 

-"ਅਸD ਪੂਰੀ ਬੀ. ਏ. ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਨ;  ਐ-ਂਤੁਸD ਤ* ਅਜੇ ਪਿਹਲੀ ਈ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਐ-ਪਿਹਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਈ ਸਾਹ ਸਤ ਛੱਡ ਗਏ-ਬੀ. ਏ. ਤੱਕ ਕਦ2 ਪਹੰੁਚੇ? 

ਅਖੇ ਕੋਹ ਨਾ ਚੱਲੀ ਬਾਬਾ ਿਤਹਾਈ? ਅਜੇ ਤ* ਸੇਰ 'ਚ2 ਪੂਣੀ ਨਹD ਕੱਤੀ-ਸਾਰਾ ਛੋਪ ਈ ਕੱਤਣ ਆਲਾ ਿਪਐ।" ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤ2 ਬਦਲ ਕ ੇ

ਆਇਆ ਸੀ। 

-"Aੇਰ* ਨੰੂ ਿਪੰਜਰੇ 'ਚ ਿਪਆ ਦੇਖ ਕੇ ਿਗੱਦੜ ਇ& ਈ ਕਲੋਲ* ਕਰਦੇ ਹੰੁਦੇ ਐ।" 

-"ਮC ਪੂਰੇ ਅੱਸੀ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਚਾਹੜੇ ਐ-ਥੋਡਾ ਦੇਖਲੋ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਐ?" ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਕੌੜਾ ਿਜਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀAਨ ਦਰਸਾਈ। 

-"ਫੇਰ ਅੱਸੀਆਂ 'ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਜਮ.* ਕਰ ਲੈ-ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਿਕਵP ਮੱਥੇ ਲੱਗPਗਾ ਗੱਦਾਰਾ?" 



-"ਮC ਗੱਦਾਰ ਿਕ ਤੁਸD? ਅਸD ਦੇA ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਐ-ਂਤੇ ਤੁਸD ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਗੇ ਿਨਰਦੋA* ਦੇ ਬੱੁਚੜ ਕਾਤਲ।" 

-"ਤੇ ਤੰੂ ਰਣਜੋਧ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਪਨਾਮ ਦੇ ਕਤਲ* ਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਮ* ਦੀ ਬੱੁਕਲ 'ਚ ਛੁਪਾਵPਗਾ?" 

-"ਥੋਡੇ ਿਜੰਮP ਸਤਾਰ* ਕਤਲ ਆ&ਦੇ ਐ-ਬਾਰ* ਬੱਸ ਕ*ਡ ਆਲੇ ਤੇ ਪੰਜ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਪ4ੀਵਾਰ ਵਾਲੇ-ਉਹਨ* ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਥੋਡਾ ਪਤੰਦਰ ਖਾਿਲਸਤਾਨ ਬਣ 

ਿਗਆ?" ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਜੈਲਦਾਰ ਨੰੂ ਕੇਸ* ਤ2 ਝਟਿਕਆ। 

-"ਕੁੱ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੁAਟ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੰੂ ਅਸD ਨੰਗੀ ਿਹੱਕ Aਰੇਆਮ ਮਾਿਰਐ-ਪਰ ਬੱਸ ਕ*ਡ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹD-ਇਹ ਕਾਰਾ ਸਾਰਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਐ 

ਜ* ਪੁਲਸ ਦੇ ਟੌਟ* ਦਾ।" 

-"ਤੁਸD Aਰੇਆਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪ4ੀਵਾਰ ਨੰੂ ਤੁਸD ਮਾਿਰਐ?" 

-"ਮC ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਹ*? ਮC ਿਹੱਕ ਠO ਕ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਦC ਬਈ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਪ4ੀਵਾਰ ਨੰੂ ਅਸD ਠO ਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਐ-ਹੋਰ ਦੱਸ 

ਿਕੰਨ;  ਵਾਰੀ ਆਖ*? ਅਗਰ ਮC ਿਜੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਿਨਕਲ ਿਗਆ-ਸੋਧਾ ਥੋਨੰੂ ਵੀ ਜਰੂਰ ਲਾ:ਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਚੜ.ਾਈ ਕਰ ਿਗਆ ਤ* ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰ.ੇ ਬੀਰ ਿਪੱਛੇ 

ਿਜ&ਦੇ ਐ-ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਿਵਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਗੇ।" 

-"ਬੱਲੇ....!" ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਜੇਬ ਿਵਚ ਪਾਏ ਿਮੰਨ. ੀ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਡਰ ਦੀ ਸਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨ;  ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਿਬਆਨ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 

ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਉਹ ਇAਾਰੇ ਨਾਲ ਠਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਣAੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਸਾਰੇ ਿਬਆਨ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਕ 

ਿਵਚ ਜ*ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਿਬਆਨ ਉਹਨ* ਨ;  ਵੱਡੀ ਕੈਿਸਟ ਉਪਰ ਟਰ*ਸਫਰ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਿਬਆਨ* ਨੰੂ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕੈਿਸਟ 

ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪੇA ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵD ਰੱਖ ਲਈ। ਕੈਿਸਟ ਦੇ ਿਬਆਨ* 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਲੋੜDਦੀਆਂ ਦਫ਼ਾਵ* 

ਲਾ ਕੇ ਸਬੰਿਧਤ ਕੈਿਸਟ ਸੀਲ-ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਦੋAੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਲਾ ਫ਼ਾਈਲ* ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਮੜ. ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਠਾਣੇਦਾਰ 

ਐਸ. ਪੀ. ਨੰੂ ਉਪਰੋਕਤ ਖ਼ਬਰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 

-"ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅੱਿਤਵਾਦੀ ਬਾਰੇ ਨਹD ਦੱਿਸਆ?" ਐਸ. ਪੀ. ਨ;  ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਐ-ਭੋਰਾ ਨਹD ਿਥੜਕੇ-ਅਸD ਤ* ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹD ਵਰਤੀ ਨਹD ਤ* Aਾਇਦ-।" 

-"ਨਹD-ਨਹD ਗਰੇਵਾਲ! ਆਪਣੀ ਸੰਘੀ ਪ4ੈਸ ਦੇ ਹੱਥ ਐ-ਐਨ* ਈ ਬਹੁਤ ਐ-ਹੁਣ ਇਹਨ* ਨੰੂ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾਓ! ਅਜੇ ਤੇਰੇ 

ਕੋਲ ਪੰਜ ਿਦਨ ਐ-ਂਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੇAੀ ਤੱਕ ਇਹ ਨQ -ਬਰ-ਨQ  ਹੋਣ-ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਐ-ਮC ਕੋਈ ਵੀ ਿਰਸਕ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨਹD ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ-

ਅੰਡਰਸਟCਡ?" 

-"ਐਕਸੈਕਟਲੀ ਸਰ!" 

ਫ਼ੋਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। 

ਹੱਥ ਪੈਰ ਖੋਲ. ਕੇ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਜਗਾਹ ਹੀ ਿਲਆ ਸੁੱ ਿਟਆ। ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਿਹਬ ਦਾ Aਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਵੀ ਦੱਸ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

ਦੋਨ* ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਸੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਦੁਆਈਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਸੁਰਤ ਫੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨ* ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹD ਬੰਨ.;  ਸਨ। ਦੋਨ* ਨ;  ਹੇਠ* ਿਵਛੀ ਝੋਨ;  ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ 

ਿਸਰਹਾਣੇ ਬਣਾ ਲਏ। 

-"ਸਮਝ ਨਹD ਆ&ਦੀ ਬਈ ਇਹਨ* 'ਚ ਐਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਿਕਵP ਆ ਗਈ-ਲੱਤ* ਪਾੜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ?" ਜੈਲਦਾਰ ਪੱਟ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ 

ਪਲੋਸਦਾ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਲੱਗਦੈ ਅੱਜ ਕੱਲ. 'ਚ ਆਪ* ਨੰੂ ਪਾਰ ਈ ਬੁਲਾਉਣਗੇ।" ਕਾਕਾ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਪਾਰ ਆਪ* ਨੰੂ ਜਮ* ਨੀ ਬੁਲਾ&ਦੇ-ਜੇ ਪਾਰ ਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੰੁਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਵਾ&ਦੇ-ਮੈਨੰੂ ਮੈਦ ਐ ਝੂਠ;  ਸੱਚੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ. ਭੇਜਣਗੇ।" 

-"ਕੁਛ ਤ* ਕਰਨਗੇ ਈ-ਖੂਹ 'ਚ ਿਡੱਗੀ ਇੱਟ ਕਦੇ ਸੱੁਕੀ ਿਨੱਕਲੀ ਐ?" 

-"ਕੁਛ ਕਰਨ ਿਮੱਤਰਾ-ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਏਸ ਗੱਲ ਨੰੂ-ਤੰੂ ਕੱਲ. ਆਲੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ-ਕੀ ਐ ਨDਦ ਈ ਆ ਜਾਵੇ?" 

-"ਦੁਆਈ ਦਾ ਟੈਮ ਹੋਇਆ ਿਪਐ-ਪਿਹਲ* ਕੈਪਸੂਲ ਲੈ ਲਾ-ਫੇਰ ਤੈਨੰੂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਨU ।" 

ਦੋਹ* ਨ;  ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। 

-"ਇਹ ਸਾਖੀ ਨੌਿ਼ਸਹਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਐ।" ਕਾਕੇ ਨ;  ਕਿਹਣਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੈਲਦਾਰ ਚੁੱ ਪ ਸੀ। 

-"ਜੇ ਹੰੁਗਾਰਾ ਭਰPਗਾ ਤ* ਸੁਣਾ:-ਨਹD ਬੱਸ ਕਰ ਜਾਨU ।" ਕਾਕੇ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਤੰੂ ਸੁਣਾ-ਮC ਹੰੁਗਾਰਾ ਭਰਦC।" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਹੰੁਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਕਾਕੇ ਨ;  ਸਾਖੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕੰਵਰ ਨੌਿਨਹਾਲ ਿਸੰਘ ਦੀ Aਾਦੀ ਜੱਥੇਦਾਰ Aਾਮ ਿਸੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ-ਸਾਰੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਯੋਧੇ 

ਅਫ਼ਗਾਨ* ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠ;  ਹੋਏ-ਹੋਏ ਸਨ-ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ।" 

-"ਚਾਅ ਤ* ਹੋਣਾ ਈ ਸੀ।" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਿਕਹਾ। 



-"ਿਕਸੇ ਗੱਦਾਰ ਸੂਹੀਏ ਨ;  ਇਹ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਜਾ ਕੇ ਪਠਾਣ* ਦੇ ਕੰਨD ਪਰੋਅ ਿਦੱਤੀ ਬਈ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਐ-ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਿਸੰਘ* ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਿਦਓ-ਐਦੰੂ 

ਵੱਡਾ ਸੁਿਨਹਰੀ ਦਾਅ ਹੱਥ ਨਹD ਲੱਗਣਾ!" 

-"ਹੈਅ ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱ ਬਜੇ ਕੁੱ ਿਤਆ!" 

-"ਬੱਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ? ਪਠਾਣ* ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪਠਾਣD ਫ਼ੌਜ ਨ;  ਿਸੰਘ* ਨੰੂ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਲੈਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ-ਹੁਣ ਿਸੰਘ ਥੋੜੇ ਸੀ ਤੇ ਪਠਾਣੀ ਫ਼ੌਜ 

ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ-ਿ਼ਫਕਰ ਤ* ਿਸੰਘ* ਨੰੂ ਹੋਣਾ ਈ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ Aੇਰ ਿਸੰਘ ਨ;  ਿਕਵP ਨਾ ਿਕਵP ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਕੋਲ ਰੱੁਕਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਮੱਦਦ ਲਈ 

ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ-ਿਸੰਘ* ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਘੋਰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫ਼ਸ ਗਈ ਐ।" 

-"ਬੱਲੇ ਉਏ Aੇਰਾ...!" 

-"ਰੱੁਕਾ ਪੜ.ਨ ਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨ;  ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਜਰਨN ਲ ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਨਲੂਏ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਿਲਆ-ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਸਾਰ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੇ ਨ; ਤਰ* 'ਚ2 ਖੂਨ 

ਚੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ।" 

-"ਹੱਟ ਿਪੱਛੇ! ਵਾਹ ਉਏ ਸੂਰਿਮR!" 

-"ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ, ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਨਲੂਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰਘ ਨ;  ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਿਧਆ, ਅਤੇ ਕਮਰਕਸੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜ* 

ਸਮੇਤ ਚੜ.ਾਈ ਕਰ ਿਦੱਤੀ-ਅਫ਼ਗਾਿਨਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੰੂ ਫ਼ੌਜ* ਤੂਫ਼ਾਨ ਬਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।" 

-"ਨਹD ਰੀਸ*...!" ਜੈਲਦਾਰ ਜੋA ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਿਜਵP ਉਸ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ Aਕਤੀ ਪ4ਵੇA ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਤAੱਦਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹ 

ਨਵ* ਨਰੋਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

-"ਿਜਹੜੇ ਰਸਤੇ ਫ਼ੌਜ* ਨ;  ਜਾਣਾ ਸੀ-ਉਸ ਰਾਹ ਿਵਚ ਅਟਕ ਦਿਰਆ ਪCਦਾ ਸੀ-ਜਦ2 ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਫ਼ੌਜ* ਅਟਕ ਦਿਰਆ ਕੰਢੇ ਪੱੁਜੀਆਂ ਤ* ਉਹਨ* ਨ;  ਅਜ਼ੀਬ 

ਿਦ4A ਦੇਿਖਆ-ਅਟਕ ਦਿਰਆ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਤ2 ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੜ.ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ-ਤੇ ਪਠਾਣ* ਨ;  ਜਾਣ ਕੇ ਪੁਲ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਡਰਿਦਆਂ ਨ; ।" 

-"ਉਏ ਹੋਏ....!" ਜੈਲਦਾਰ ਫੂਕ ਿਨਕਲੇ ਬੁਲ.ਬਲੇ ਵ*ਗ ਿਫਰ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। 

-"ਤੰੂ ਗੱਲ ਤ* ਸੁਣ ਅੱਗੇ-।" 

-"ਸੁਣਾਈ ਚੱਲ-ਮC ਸੁਣਦC।" ਉਹ ਅੱਖ* 'ਤੇ ਬ*ਹ ਰੱਖੀ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜ* ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹD ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ-ਿਕ&ਿਕ ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਅਟਕ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਿਕਵP ਵੀ 

ਖ਼ਤਰੇ ਤ2 ਖਾਲੀ ਨਹD ਸੀ-ਫ਼ੌਜ ਦਿਰਆ ਿਵਚ ਰੁੜ. ਸਕਦੀ ਸੀ-ਉਸ ਨ;  ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੌਜ* ਨੰੂ ਅਟਕ ਦਿਰਆ A*ਤ ਹੋਣ ਰੁਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਤ* ਅਕਾਲੀ 

ਫੂਲਾ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਜਰਨN ਲ ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਨਲੂਆ ਆਪਣੀ ਿਹੰਡ 'ਤੇ ਅੜ ਗਏ-ਉਹਨ* ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁਨੱਕਰ ਹੋਣਾ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹD-ਤੁਸD 

ਰੁਕਣC ਤ* ਬੇAੱਕ ਰੁਕੋ-ਪਰ ਅਸD ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਥਾਪੜੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਅਟਕ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕਰ*ਗੇ।" 

-"ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ...! ਿਫਰ ਕੀ ਹੋਇਆ...?" 

-"ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੈਲਦਾਰਾ? ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰਘ ਨ;  ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਿਫਰ ਚੜ.ਦੀ ਕਲਾ ਬਖ਼Aਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਪਾਠ 

ਸੁਰੂ ਕਰਕ,ੇ ਪੰਦਰ* ਸੌ ਿਸੰਘ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਿਧਆ-ਇਿਤਹਾਸ ਦੱਸਦੈ ਬਈ ਜਦ2 ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰਘ ਨ;  ਆਪਣਾ ਹਾਥੀ ਅਟਕ ਦਿਰਆ ਿਵਚ ਵਾਿੜਆ-ਉਦ2 

ਪਾਠ 'ਸੁਿਣਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੁ' 'ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ ਸੀ-ਅਸਗਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੰੁਦਰ ਹੰੁਦੈ-ਬਈ ਤੇਰੀ ਿਕ4ਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ* ਸਮੁੰ ਦਰ ਵੀ ਹੱਥ-ਹੱਥ ਹੀ ਰਿਹ 

ਜ*ਦੈ-ਜਦ2 ਹਾਥੀ ਦਿਰਆ ਿਵਚ ਵਿੜਆ ਤ* ਅਟਕ ਦਿਰਆ ਵਾਿਕਆ ਈ ਹੱਥ-ਹੱਥ ਰਿਹ ਿਗਆ।" 

-"ਧੰਨ ਐ.ਂ.! ਧੰਨ ਐ.ਂ.! ਧੰਨ ਐ ਂਕਲਗੀਆਂ ਆਲੇ ਪਾਤAਾਹ ਤੰੂ..!" ਜੈਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਗ ਿਵਚ ਅੱਖ* ਭਰ ਆਈਆਂ। 

ਉਸ ਨ;  ਦੋਨ1  ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਨ; ਤਰ* 'ਚ2 ਜਲ ਚੋਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਨਾਲ ਈ ਇਹਨ* ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਬੇਦੀ ਸੀ-ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੈਨੰੂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾ:।" 

-"ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?" 

-"ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਲੌਿਕਕ ਿਦ4A ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜ* ਮਗਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌ਼ਜ* ਵੀ ਿਠੱਲ. ਪਈਆਂ-

ਅਟਕ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ2 ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰਘ ਨ;  ਇਸ ਧਰਮ-ਯੁੱ ਧ ਦੀ ਕਮ*ਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭੂਸਰੇ ਪਠਾਣ* ਨੰੂ ਜਾ ਢਾਿਹਆ-ਅਣਗੌਿਲਆ 

ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਠਾਣ ਘਾਬਰ ਗਏ ਤੇ ਿਜੱਧਰ ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਹੋਇਆ ਦੌੜ ਤੁਰੇ-।" 

-"ਫੇਰ ਖੜ.ਦੇ ਖ* ਮੂਹਰੇ ਖ਼ਸਮ* ਦੇ।" 

-"ਪਰ ਇਸ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱ ਧ ਿਵਚ ਸ4ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੂਰਮਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰਘ Aਹੀਦ ਹੋ ਿਗਆ....।" ਆਖ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨ;  ਇੱਕ 

ਲੰਮੀ ਚੁੱ ਪ ਸਾਧ ਲਈ। ਉਹ ਅੱਖ* ਮੀਟੀ A*ਤ-ਿਚੱਤ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

-"Aਹੀਦੀ ਤ* ਸੂਰਮP ਨੰੂ ਬੜੀ ਿਕਸਮਤ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੰੁਦੀ ਐ।" ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੈਲਦਾਰ ਬੋਿਲਆ। 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਅੱਖ* ਖੋਲ.ੀਆਂ ਤ* ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ* ਲਾਲ ਰੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਰੱਤ ਚ2ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਅੰਿਗਆਰ ਵ*ਗ ਦਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਨU ?" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਹਲੂਿਣਆਂ। 

-"ਮC ਸੋਚਦC ਬਈ ਪ4ੀਤ ਤੇ ਿਬੱਲੂ ਹੋਰD ਤ* Aਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ* ਿਵਚ ਜਾ ਿਬਰਾਜੇ-ਆਪਣਾ ਕਿਲਆਣ ਕਦ2 ਹੋਊ?" 

-"ਿਜੰਨੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨ;  ਲਾਈ ਐ-ਓਨੀ ਤ* ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊ।" 



-"ਇਹ ਵੀ ਪ4ਤੱਖ ਸੱਚ ਐ।" 

-"ਤੰੂ ਸੱਚ, ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਬੇਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ?" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਿਖਆ। 

-"ਹ*-ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਐ-ਜਦ2 ਦਸਵP ਪਾਤAਾਹ ਨ;  ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਿਜਆ-ਉਦ2 ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸਨ-ਖ਼ਾਲਸਾ 

ਸਾਜਣ ਤ2 ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨ;  ਬਾਅਦ ਕਲਗੀਧਰ ਿਪਤਾ ਜੀ ਨ;  ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪ4ੀਵਾਰ* ਨ;  ਅੰਿਮ4ਤ ਛਕ ਿਲਆ ਹੈ-ਹੁਣ ਅਸD ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ* ਿਕ ਬੇਦੀ ਪ4ੀਵਾਰ ਵੀ 

ਅੰਿਮ4ਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ-ਭਾਈ ਬੇਦੀ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਕੋਈ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਨਹD ਸੀ-ਤ* ਭਾਈ ਬੇਦੀ ਹੋਰ* ਨ;  ਆਿਖਆ: ਸੱਚੇ ਪਾਤAਾਹ! ਅਿਮ4ੰ ਤਪਾਨ ਆਪ* ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ 

ਨੰੂ ਕਰਵਾਵ*ਗੇ-।" 

-"ਵਾਿਹਗੁਰੂ..! ਵਾਿਹਗੁਰੂ..!" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਿਫਰ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਿਵਚ ਤਨ1 -ਮਨ1  ਖੱੁਿਭਆ ਿਪਆ ਸੀ। 

-"ਜਦ2 ਭਾਈ ਬੇਦੀ ਨ;  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤAਾਹ ਅੰਿਮ4ਤਪਾਨ ਆਪ* ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੰੂ ਕਰਵਾਵ*ਗੇ-ਤ* ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ;  ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪੋਤਰੇ ਦਾ 

ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸD ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਿਦੰਦੇ ਹ*-ਤੇ ਚੋਜੀ ਪ4ੀਤਮ ਨ;  ਉਹਨ* ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੰੂ ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਨ* ਬਖ਼ਿ਼ਸਆ-ਅਰਥਾਤ ਭਾਈ ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਜੀ 

ਬੇਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਬਚਨ* ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ।" 

-"ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹD ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦਾ-ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣੇ।" 

ਅਜੇ ਉਹਨ* ਨ;  ਸਾਖੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜਾ ਿਫਰ ਖੁੱ ਿਲਆ। ਦੋ ਿਸਪਾਹੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨ;  ਪੱਟੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ 

ਹੋਰ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਥੋੜ.ਾ ਬਹੁਤਾ ਧੱੁਪੇ ਤੁਰਨ-ਿਫਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। 

ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਮ*-ਬਾਪ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਨਹD ਸੀ। ਦੁਖੀ ਮਾਪੇ ਘੁੱ ਟ ਵੱਟੀ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਪ4ੀਤਮ ਦੀ 

ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹD ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨ* ਨ;  ਕੁਛ ਪੱੁਿਛਆ ਸੀ। 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਦੁਪਿਹਰੇ ਜਦ2 ਉਹਨ* ਨੰੂ ਠਾਣੇ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਧੱੁਪੇ ਫੇਿਰਆ ਤੋਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤ* ਕਾਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੂਰ2, ਚੁਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ 

ਰਣਬੀਰ 'ਤੇ ਪਈ। ਨਾਲ ਠਾਣੇਦਾਰ ਸੀ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਥਾਪੜ-ਥਾਪੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਾਕੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਈ Aੰਕਾਵ* ਖੰੁਬ ਵ*ਗ 

ਉਠ ਖੜ.ੀਆਂ। ਕਾਕੇ ਦੇ ਿਦਲ 'ਤੇ ਿਜਵP ਰੇਗਮਾਰ ਿਫਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਕਸੀਸ ਵੱਟ ਕੇ ਕੰਧ ਨੰੂ ਹੱਥ ਪਾ ਿਲਆ। 

ਕਾਕਾ ਰਣਬੀਰ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਪੜ.ਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਗੱਦਾਰ, ਮੁਖ਼ਬਰ ਿਪਉ ਬਾਰੇ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ.* ਪਤਾ ਸੀ। ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਿਹਰ ਮੌਕੇ 

ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਿਪਉ ਨ;  ਨਕਸਲੀ ਫੜਵਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ Aਾਇਦ ਰਣਬੀਰ....? ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਅੰਦਰ ਸੋਚ* ਟੱਕਰ* ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ 

ਸਨ। ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਵੀ ਫ਼ੈਡਰੇAਨ ਅਤੇ ਕੌਿਮਊਿਨਸਟ ਧਿੜਆਂ ਦੇ ਿਸੰਗ ਰਣਬੀਰ ਦੀ ਚੁੱ ਕ 'ਤੇ ਹੀ ਫ਼ਸਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਰਣਬੀਰ ਿਸਆਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਹ* 

ਿਧਰ* ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਿਸਰ ਿਬਗਾਿਨਆਂ ਪੱੁਤ* ਦੇ ਹੀ ਪਾਟ ਜ*ਦੇ ਸਨ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਿਪਉ ਦਾ ਪਾਹ 

ਪੱੁਤ ਨੰੂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਰੂਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਸੁੰ ਨ ਹੋਇਆ ਖੜ.ਾ ਸੀ। 

-"ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ?" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਆ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ। 

-":ਈ ਂਚੱਕਰ ਿਜਹਾ ਆ ਿਗਆ ਸੀ।" ਕੋਲ ਿਫਰਦੇ ਸੰਤਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਦੱਬ ਿਗਆ। 

-"ਹੁਣ ਠੀਕ ਐ?ਂ" 

-"ਹ*...!" 

ਰਾਤ ਨੰੂ ਕਾਕੇ ਨ;  ਜੈਲਦਾਰ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹ ਸੁਣਾਈ। ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਬਣੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ ਸੀ। 

-"ਿਕਹੜੇ ਿਪੰਡ ਦਾ ਐ ਇਹ ਸੂਰਮ*?" 

-"ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਐ-ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ।" 

-"ਕੀ ਨ* ਐ?ਂ" 

-"ਰਣਬੀਰ!" 

-"ਕਾਿਕਆ! ਜੇ ਤ* ਗੁਰੂ ਨ;  ਇੱਥ2 ਿਲਆ ਕੱਢ, ਤ*-ਤ* ਮੇਲ*ਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥD ਘੁੰ ਡੀਆਂ-ਤੇ ਜੇ ਸਜਾ ਖਾ ਗਏ ਜ* ਚੜ.ਾਈ ਕਰ ਗਏ-ਫੇਰ ਕੁਛ ਕਿਹ ਨਹD ਸਕਦੇ-

ਪਰ ਜੇ ਸਬੱਬ ਬਿਣਆਂ ਿਸੰਘ* ਨੰੂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ* ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਸੁਨ; ਹ* ਭੇਜ*ਗੇ-ਐਹੋ ਿਜਹੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਤ* ਜਰੂਰ ਿਮਲਣਾ 

ਚਾਹੀਦੈ!" 

-"ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਦੀ ਸਾਲੇ ਬਾਤ ਈ ਨਹD ਪੱੁਛਦੇ।" 

-"ਮੁਰਗਾ ਖੁਆਵ*?" 

ਦੋਨ1  ਹੱਸ ਪਏ। 

-"ਆਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਈ ਆਪ* ਨੰੂ ਬਚਾਈ ਆ&ਦੇ ਐ-ਨਹD ਹੁਣ ਨੰੂ ਘੁੱ ਗੂ ਬੋਿਲਆ ਹੋਣਾ ਸੀ।" 

-"ਮੇਰੀ ਮਾਸੂਕ ਸੀਬੋ ਤ* ਰੋ-ਰੋ ਕਮਲੀ ਹੋਜੂ।" 

-"ਹਾਏ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਿਦਆ ਜਾਇਆ ਕਿਹ ਕਿਹ ਕੇ ਵੈਣ ਪਾਊਗੀ।" 

ਿਸਹਤ ਵੱਲ2 ਕੁਝ ਕੁ ਠੀਕ ਹੋਏ ਉਹ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਟ ਗਏ ਸੀ। ਬੱਲਬ ਉਹਨ* ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਚQਕੀਦਾਰ 

ਵ*ਗ! 
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ਕਾਕੇ ਅਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਿਰਮ*ਡ ਦਾ ਸਮ* ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਜ਼ਖਮ ਉਹਨ* ਦੇ ਭਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਗਦੀ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਦੱੁਖ ਦਾ 

ਕੇੜਾ ਚਾੜ.ਦੀ ਸੀ। ਠੰਢ ਨਾਲ ਹੱਡ ਚਸਕਦੇ ਸਨ। ਗੋਿਡਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੱਲ2 ਉਹ ਦੋਨ1  ਹੀ ਬੜੇ ਤੰਗ ਸਨ। ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ, ਉਠਣ-ਬੈਠਣ ਲੱਿਗਆਂ ਦੀਆਂ 

ਬਹੁੜੀਆਂ ਿਨਕਲ ਜ*ਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਉਠਣ ਲੱਿਗਆਂ ਦੇ ਗੋਿਡਆਂ ਦੇ ਭੜ.ਾਕੇ ਪCਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਸਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾੜ* "ਟੱਸ-ਟੱਸ" ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨ;  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

ਇਹ ਦਰਦ* ਰਿਹਣੀਆਂ ਸਨ। 
 

ਸਾਰੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਿਬੱਲ ੂਅਤੇ ਪ4ੀਤ ਦੀ Aਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਿਵਛੜ ੇਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ Aਰਧ*ਜਲੀ ਭPਟ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨ* ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ A*ਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ 

ਬਨੇਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ* ਿਵਚ ਿਨਵਾਸ ਬਖ਼Aਣ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਖ਼ਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੋਹ* ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਅਤੀ ਿਚੰਤਤ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਕਾਕੇ ਅਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਿਸਰੜੀ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਅਥਾਹ 

ਿਵAਵਾਸ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੱੁਚੜਖਾਨ;  ਤ2 ਵੀ ਭਲੀ ਭ*ਤ ਜਾਣੂੰ  ਸਨ। ਸਭ ਤ2 ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਹਨ* ਨੰੂ "ਮੁਕਾਬਲੇ" ਦਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ 'ਤੇ ਉਹਨ* ਨੰੂ 

ਵਾਅ-ਵਰੋਲੇ ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਿਵAਵਾਸ ਨਹD ਸੀ। 

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਿਤੰਨ ਮੀਿਟੰਗ* ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਕਾਕੇ ਅਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕਈ ਮਤੇ ਉਲੀਕੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਤੇ 

ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਤੇ "ਚੁੰ ਝ-ਪQਚੇ" ਫ਼ਸਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖ਼ਾੜਕੂ ਸਫ਼* ਨ;  ਕਨਸੋਅ ਲੈਣ ਲਈ ਥ*-ਥ* 'ਤੇ 

ਸੂਹੀਏ ਿਵਛਾਅ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਮੁਖੀਆਂ ਤੱਕ ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱ ਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਪ4ਤੀਕਰਮ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਬੜੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਿਲਆ ਜਾ 

ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਵਜੇ ਕਾਕੇ ਅਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਪੇA ਕਰਨਾ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਠਾਣੇ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਖੜ.ੇ ਸਨ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਣAੀ ਦਫ਼ਤਰ 

ਿਵਚ ਫ਼ਾਈਲ* ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਨਰਖ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਕਾਕੇ ਅਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਨੰੂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਭੰੁਜੇ ਿਬਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

-"ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ-ਦੋ ਸਾਥੀ ਿਵਛੜ ਗਏ ਤੇ....।" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤ2 ਿਰੱਝ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਖਰ ਕਿਹ ਕੇ ਮਨ 

ਹਲਕਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਕਾਕੇ ਨ;  ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਐ-ਂਹਰ ਹਾਲਤ ਬੀਤ ਕੇ ਰਿਹਣੈ-ਐਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ* ਨਹD ਸੋਚੀਦੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਦੋਸਤਾ..! ਬੀਤ ਗਈ 'ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ? ਗੌਰਿਮੰਟ 

ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਿਹਸਾਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਿਲਆਂ ਦਾ ਤ* ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ-ਆਪਣੀ ਹ2ਦ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਤ* ਹੋਇਆ-ਜੋ ਹੋਣੈ ਉਹ ਤ* ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਣੈ-ਪਰ ਕੇਰ* ਤ* 

ਆਉਣਸਾਰ ਪੂਛ* ਚਕਾਤੀਆਂ ਸੀ-ਿਜਥ2 ਤੱਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਛੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਐ-ਬੈਠ ਿਮੱਤਰਾ ਆਪ* ਵੀ ਨਹD ਰਿਹਣਾ-ਉਹ ਯੋਧੇ ਤ* ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਐ-

ਕਦੇ ਵਕਤ ਆਊ ਲੋਕ ਇਹਨ* ਨੰੂ Aਹੀਦ ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਿਗਆਂ ਵ*ਗ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰਨਗੇ-ਹਰ ਕ4*ਤੀਕਾਰੀ ਸਮP ਦੀ 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਹੁੰ ਦੈ-ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਪ4ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਪੱਛ2 ਕੌਮ ਦਾ ਿਸਰਲੱਥ ਹੀਰੋ ਬਣਦੈ! ਇਹ ਸਾਥੀ ਿਸਰਫ਼ ਵਕਤ ਦਾ 

ਹੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਐ-ਹਰ ਝੱਖੜ ਝੁੱ ਲਣ ਮਗਰ2 A*ਤੀ ਪਸਰਦੀ ਐ-ਹਰ ਰਾਤ ਦਾ ਅਖੀਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਹੰੁਦੈ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕੋਨ;  'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ 

ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ-ਹਰ ਕ4*ਤੀ ਮਗਰ2 ਇਨਕਲਾਬ ਆ&ਦੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਨਕਲਾਬ ਬਣਦੈ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮ* ਦੇ ਨਾਸੂਰ* ਲਈ ਮੱਲ.ਮ! ਉਸ ਨੰੂ 

ਆਖਦੇ ਨ;  ਹਲੇਮD ਰਾਜ! ਹਲੇਮD ਰਾਜ ਹਮੇAਾ Aਹੀਦ* ਦੇ ਿਸਰ* 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਰਦੈ-ਜੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨDਹ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤ* ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਤ2 ਕੀ 

ਭਾਲਦੇ ਐ?ਂ" ਕਾਕੇ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨ;  ਜੈਲਦਾਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹਲਕੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਹ ਹੌਲਾ ਫੁੱ ਲ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿਗਲਾ-ਿ਼ਸਕਵਾ 

ਨਹD ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਸਵੇਰ ਦੇ ਨQ  ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। 

ਧੱੁਪ ਦੇ ਿਨੱਘ ਨਾਲ ਸਵੇਰ 'ਚ ਿਨਘਾਸ ਸੀ। 

ਕਾਕੇ ਅਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਨੰੂ ਟਰੱਕ ਿਵਚ ਚੜ.ਾ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਗਏ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਡਟੇ ਬੈਠ;  ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਠਾਣੇ ਤ2 ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਟ 'ਤੇ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੁਿਰਆ ਜਾ 

ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਾਕੇ ਅਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 

ਟਰੱਕ ਦੇ ਦੋਨ1  ਪਾਸD ਸਾਈਡ* 'ਤੇ ਿਤੰਨ-ਿਤੰਨ ਿਸਪਾਹੀ ਹਿਥਆਰ ਕਸੀ ਬੈਠ;  ਸਨ। ਕਾਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਿਸਪਾਹੀ ਵੱਲ ਗਿਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾੜ ਖਾਣੀਆਂ 

ਨਜ਼ਰ* ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਕਾਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੱਖਿਤਣ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਨ;  ਕਾਕੇ ਅਤੇ ਜੈਲਦਾਰ 'ਤੇ ਘੋਰ ਤAੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਗੁਰਮੀਤ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤ2 ਿਡਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨDਦ ਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ "ਟੂਲਾ" ਆ&ਦਾ ਸੀ। 

Aਿਹਰ ਿਵਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਜੇ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਿਦਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਿਕੱਤD ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਝੋਨ;  ਦੀ ਝੜਵਾਈ ਜੋਰ* Aੋਰ* ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। 

ਸਰਦੇ ਪੱੁਜਦੇ ਘਰ* ਨ;  ਝੋਨਾ ਕੰਬਾਈਨ* ਨਾਲ ਵਢਵਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਨੰੂ ਢੋਹ ਢੁਆਈ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਣੀਏ,ਂ ਆੜ.ਤੀਏ ਨੱਕ ਬੱੁਲ. ਮਾਰਦੇ ਸਨ। 



ਿਕਸਾਨ* ਦੀ ਲਹੂ ਪਸੀਨ;  ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ* ਦੇ ਬੂਹੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਝੋਨ;  ਦੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਪੱੁਛ ਨਹD ਸੀ। ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹD ਮੁੜਦਾ ਸੀ। ਆਰਿਥਕ 

ਪੱਖ2 ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਿਕਸਾਨ ਪ4ੀਵਾਰ* ਸਮੇਤ ਖੁਦਕAੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 

ਕੰਨ1  ਮੈਲ ਨਹD ਜ*ਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਮੂੰ ਹ ਚੁੱ ਕੀ ਤਮਾAਾ ਦੇਖ 

ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ-ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ! ਉਹਨ* ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਕੋਈ ਪੱੁਤ ਜ* ਭਰਾ ਮਰਨਾ ਸੀ? ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਖਣ ਵ*ਗ - ਜੇ ਜੱਟ ਨਾ 

ਹੰੁਦੇ ਤ* ਬੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਪCਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ.* ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਜੱਟ ਜ* ਿਕਸਾਨ "ਬੰਦੇ" ਹੀ ਨਹD ਸਨ। ਪੱੁਤ ਭਰਾ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰ* ਿਵਚ 

ਮਿਹਫੂਜ਼ ਸਨ। ਉਹਨ* ਨੰੂ ਨਾ ਗਰਮੀ, ਨਾ ਸਰਦੀ ਪ2ਹਦੀ ਸੀ। ਪੱਚੀ-ਪੱਚੀ ਸੂਖ਼ਮ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਅੰਗ-ਰੱਿਖਅਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੀਡਰ ਹਰ 

ਤਰ.* ਨਾਲ Aਾਹੀ ਠਾਠ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਕੁ ਨQ  ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਟਰੱਕ ਨ;  ਕਿਚਹਰੀਆਂ ਿਵਚ ਿਲਆ ਉਤਾਿਰਆ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਸਬੰਿਧਤ ਫ਼ਾਈਲ* ਕੱਛ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਸਨ। ਿਤੰਨ ਿਸਪਾਹੀ ਕਾਕੇ ਅਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਸਾਿਰਆਂ ਤ2 ਅੱਗੇ ਸਨ। 

-"ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਸਰੀਕਾਲ..!" ਪਾਿਸR ਿਕਸੇ ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੰੂ ਿਕਹਾ। ਠਾਣੇਦਾਰ Lਧਰ ਝਾਿਕਆ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਪਿਹਚਾਣ ਿਵਚ ਨਹD ਆਇਆ ਸੀ। 

-"ਸਾਸਰੀਕਾਲ..! ਤੰੂ ਕੌਣ ਐ ਂਬਈ..?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਐਵਂP ਹੀ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਪਛਾਿਣਆਂ ਨਹD?" ਉਸ ਨ;  ਜਾਕਟ ਹੇਠ1  ਸਟੇਨਗੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਭਰਾੜ. ਹੋ ਗਏ। ਖੂਨ ਦਾ ਖਾਲ ਵਿਹ 

ਤੁਿਰਆ। 

-"ਭੱਜ ਕੇ ਟਰੱਕ ਕੋਲੇ ਚੱਲੋ!" ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਕਾਕੇ ਹੋਰ* ਨੰੂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਟਰੱਕ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ। 

ਗੋਲੀ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸR ਚੱਲਣੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 

ਕਿਚਹਰੀਆਂ ਿਵਚ ਿਜਵP ਪਰਲ2 ਆ ਗਈ ਸੀ। 

ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਿਸਪਾਹੀ ਿਜਵP ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਸਨ। ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਰੀਡਰ, ਟਾਈਿਪਸਟ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਖੋਿਖਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ* 

ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਚੀਕ ਿਚਹਾੜਾ ਮੱਚ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਪੰਜ ਿਸਪਾਹੀ ਵੀ ਭੁੰ ਨ;  ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਅਜੇ ਸਿਹਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜੈਲਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤ ਤ2 ਏ. ਕੇ. 56 ਫੜ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਚਿੜ.ਆ। 

-"ਿਕ& ਉਏ ਭੈਣ ਿਦਆ ਯਾਰਾ! ਰੱਬ ਬਿਣਆ ਿਫਰਦਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਬੋਲ...!" ਉਸ ਨ;  ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਚੜ. ਕੇ ਥਬੂਕੇ ਮਾਰਨ;  ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 

-"ਜੈਲਦਾਰਾ...! ਜਲਦੀ ਆ-ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐ-ਛੇਤੀ ਕਰ...!" ਬੰਬ ਚੀਿਕਆ। 

-"ਟੈਮ ਈ ਘੱਟ ਐ-ਨਹD ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤ* ਆਪਣਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਿਹਸਾਬ ਸੀ-ਲੈ ਕਰ ਿਤਆਰੀ ਨਰਕ* ਦੀ ਦੁAਟਾ!" ਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਦੋ ਫ਼ਾਇਰ* ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ 

ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉੜਾ ਿਦੱਤੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਚੀਕ ਮੂੰ ਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। 

ਿਨAਾ ਕਰਕੇ ਜੈਲਦਾਰ ਚੀਤੇ ਵ*ਗ ਟਰੱਕ ਿਵਚ ਜਾ ਚਿੜ.ਆ। 

-"ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਬਾਈ?" ਗੁਰਬੰਤ ਨ;  ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਆਹੋ-ਬੋਲ ਵਾਖਰੂ...!" 

ਿ਼ਸਕਾਰੀ ਕੱੁਤੀ ਵ*ਗ ਟਰੱਕ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਿਗਆ। ਕਿਚਹਰੀਆਂ ਿਵਚ "ਹਾੜ" ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ* ਖੋਿਖਆਂ ਿਵਚ ਿਲਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨ* 

ਜਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਕਸੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹD ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਫ਼ੋਰਸ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆਂ ਨਹD ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ 

ਇਹ ਹੀ ਡਬੱ◌੍ਹਕ ਸੀ ਿਕ ਿਕਤੇ ਪਤੰਦਰ ਿਫਰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੰੂ ਮੋੜਾ ਪਾ ਲੈਣ! ਅਣਜਿਕਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਸੀ? ਠਾਣੇਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਹੌਲਦਾਰ, ਛੇ 

ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਿਨਰਦੋA ਟਾਈਿਪਸਟ ਵੀ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਹਨ* ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹD ਸੀ। ਨQ  ਲਾA* ਕਿਚਹਰੀ ਦੇ 

ਅਹਾਤੇ ਿਵਚ ਲਾਵਾਰਸ* ਵ*ਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਅਹਾਤਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਗੜੱੁਚ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਲਾA* ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਿਦਲ ਨਹD ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਕਿਚਹਰੀਆਂ 

ਿਕਸੇ ਉਜਾੜ ਜੰਗਲ ਵ*ਗ ਸੰੁਨੀਆਂ, ਛੂਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਵਾਰਦਾਤ ਤ2 ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਫ਼ੋਰਸ ਪਹੰੁਚੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਿਸR ਟਰੱਕ*, ਜੀਪ* 'ਤੇ ਫ਼ੋਰਸ ਹੀ ਫ਼ੋਰਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਚਹਰੀਆਂ ਤੁਰਦੀ-ਿਫਰਦੀ 

"ਹਰੇਵਾਈ" ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਿਹਲ* ਉਲੂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਿਤਲ ਸੁੱ ਟਣ ਲਈ ਥ* ਨਹD ਸੀ। ਕਿਚਹਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ 

ਛਾਉਣੀ ਿਵਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਿਜੱਥ2 ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜ*ਦੀ ਸੀ, ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਜੀਪ* ਹੀ ਿਦਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਰੈੱਡ 

ਅਲਰਟ ਹੋ ਿਗਆ। ਸੈਿਨਕ* ਨ;  ਬੰਦੂਕ* ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਖੋਿਖਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ* 'ਚ2 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਬੇਕਸੂਰ ਵਾਧੂ ਦੇ ਕੱੁਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਕੋਈ ਤਾਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ-ਪੱਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਡੱਗੀ ਖੋਤੇ ਤ2 ਤੇ ਗੱੁਸਾ 

ਘੁਿਮਆਰ 'ਤੇ? ਵਾਰਦਾਤ ਖਾੜਕੂ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਐ, ਬੰਦੇ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਐ, ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਖਾੜਕੂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਐ, ਿਫਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਰੰਜ? 

ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਗਰਾਵD ਧੰੂਆਂ ਿਨਕਲੇ ਬੋਪਾਰਾਮD? ਇਹ ਉਹਨ* ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਿਕ& ਨਹD ਕਰਦੇ? ਕਣਕ ਬੱਕਰੀ ਚਰ ਗਈ ਦੋA ਿਵਚਾਰੇ ਲੇਲੇ ਨੰੂ? ਇਹ ਿਕੱਧਰਲਾ 

ਇਨਸਾਫ਼? ਕਰੇ ਕੋਈ ਭਰੇ ਕੋਈ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਗੁਲਾਮ* ਵ*ਗ ਕਿਚਹਰੀਆਂ ਿਵਚ ਿਬਠਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੈੱਡ-ਆਿ਼ਫਸ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ 

ਇੰਨਫ਼ਾਰਮੇAਨ ਮੁਤਾਿਬਕ ਪੁਲੀਸ-ਮੁਖੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਿਵਚ ਵਕੂਏ ਵਾਲੀ ਜਗਾਹ 'ਤੇ ਪੱੁਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ 'ਨਾਰਮਲ' ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੋਰਸ ਨ;  



ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਖੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ* ਖੱੁਲ.ਵਾਉਣੀਆਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ* ਦੇ ਬੰਦੂਕ* ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਪਾਸੇ ਸੇਕ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ* ਹਰ ਹਾਲਤ 

ਿਵਚ ਖੱੁਲ.ੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ "ਮੁਗਲੀ-ਆਰਡਰ" ਹੋ ਿਗਆ। 

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨ* ਿਵਚ ਿਬਠਾਏ ਹੀ ਨਹD, ਸਗ2 ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਿਫੱਟ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਕਿਚਹਰੀਆਂ ਿਵਚ2 ਉਠਾ ਕੇ ਦੋ-ਦੋ, ਚਾਰ-ਚਾਰ 

ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਦੁਕਾਨ* ਅੱਗੇ ਗਾਹਕ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ.ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਤ* ਿਕ ਜਦ ਦੂਰਦਰAਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤ* ਹਾਲਾਤ* 'ਤੇ ਪੂਰਨ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਗ ਿਵਚ ਿਘਰੇ ਕਤੂਰੇ ਵ*ਗ! 

ਅਖੀਰ ਕੋਈ ਡੇੜ. ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਲੀਸ-ਮੁਖੀ ਪਹੰੁਿਚਆ ਤ* ਲੋਕ* ਨ;  ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਿਜਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕ ੁ

ਿਢੱਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੂਰਦਰAਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਧੰਦD ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ-ਮੁਖੀ ਨੰੂ ਸੁਆਲ ਪੱੁਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਿਖੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕ* ਤ2 ਪੱੁਛ-ਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰ ਹ ਨਹD ਖੋਲ.ਦਾ ਸੀ। ਖੋਲ.ਦਾ ਵੀ ਿਕ&? ਜ*ਦੀਏ 

ਬਲਾਏ ਦੁਿਪਹਰਾ ਕੱਟ ਜਾਹ - ਿਕ& ਕੋਈ ਮੱਲੋਮੱਲੀ ਬੋਲ਼ੇ ਖੂਹ ਿਵਚ ਛਾਲ਼ ਮਾਰਦਾ? ਲੋਕ ਬੱਸ ਇਕ ਹੀ ਘਿੜ.ਆ ਘੜ.ਾਇਆ Lਤਰ ਦੇ ਛੱਡਦੇ, "ਅਸD ਤ* ਜੀ 

ਜਦ2 ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ-ਜਾਨ ਬਚਾ&ਦੇ ਦੁਕਾਨ* 'ਚ ਜਾ ਿਡੱਗੇ-ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁੱ ਿਝਆ ਈ ਨਹD-ਚਾਰੇ ਪਾਿਸR ਤ* ਅੱਗ ਵਰ.ਨ ਲੱਗਪੀ ਸੀ-ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ?" ਜੇ ਕੋਈ 

ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਆਲ ਕਰਦਾ, "ਅੱਿਤਵਾਦੀ ਿਕੰਨ;  ਕੁ ਸੀ ਿਗਣਤੀ 'ਚ?" ਤ* ਿਫਰ ਅੱਗ2 Lਤਰ ਿਮਲਦਾ, "ਭਰਾਵਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤ2 ਮAਕ* ਦਾ ਭਾਅ ਿਕਸੇ ਨ;  

ਪੱੁਿਛਐ? ਉਹ ਤ* ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ-ਗਰਨ ਦੇਣੇ ਆਏ-ਪਤੰਦਰ* ਨ;  ਆ ਦੇਿਖਆ ਨਾ ਤਾਅ-ਆਉਣਸਾਰ ਅੱਗ ਮਚਾਤੀ-ਅਸD ਤ* ਿਜੱਧਰ ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਹੋਇਆ 

ਕੱੁਤੇ ਮ*ਗੰੂ ਤੀੜ ਦੇ ਲਈ-ਇਹ ਤ* ਿਜ&ਦੇ ਰਿਹਣ ਆਹ ਦੁਕਾਨ* ਆਲੇ ਬਾਈ-ਿਜੰਨ. * ਨ;  ਸਾਨੰੂ ਲੁਕਣ ਨੰੂ ਿਟਕਾਣਾ ਦੇਤਾ-ਨਹD ਤ* ਅਸD ਵੀ ਔਹਨ* ਮ*ਗੰੂ ਿਕਸੇ 

ਖੰੂਜੇ ਬੱਕਰੇ ਮ*ਗੰੂ 'ਕੱਠ;  ਕੀਤੇ ਪਏ ਹੁੰ ਦੇ।" ਿਸੱਧੇ ਸਾਦੇ ਿਕਸਾਨ ਦੇ ਿਬਆਨ* 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੱਸ ਪਏ। 

ਸਾਰਾ ਕਰਮ-ਕ*ਡ ਿਨਰਖਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ-ਮੁਖੀ ਨ;  ਲਾA* ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ Aਿਹਰ ਿਵਚ ਕਰਿ਼ਫਊ 

ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਦਫ਼ਾ ਇੱਕ ਸੌ ਚੁਤਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਘਰ2 ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ 

ਦੁਕਾਨ*, ਖੋਖੇ ਬੰਦ ਕਰ ਘਰ* ਨੰੂ ਰੇਵੀਏ ਪੈ ਗਏ। ਤੁਰਦੀ ਿਫਰਦੀ ਿ਼ਜੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱ ਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਸੰਘੀ ਨੱਪ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 

ਕਰਿ਼ਫਊ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਢੱਲ ਨਹD ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਨਹD ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਤ* ਹੋਰ, ਕੋਈ ਬੇਜੁਬਾਨ ਪਸੂਆਂ ਲਈ 

ਚਾਰਾ ਨਹD ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਘਰ* ਅੰਦਰ ਭੁੱ ਖੇ ਬੱਚੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੰੂ! ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਤੇ ਬੰਨ.;  ਪਸੂ ਗੇੜਾ 

ਬੰਨ. D ਅਿੜੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਲਕ* ਨੰੂ ਦਰਦ ਤ* ਬਥੇਰ.ਾ ਆ&ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਪ ਿਢੱਡ2 ਭੁੱ ਖੇ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੱੁਸਾ ਿਵਚਾਰੇ ਪਸੂਆਂ ਨੰੂ ਕੁੱ ਟ-

ਕੱੁਟ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। 

Aਾਮ ਨੰੂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ* ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ-ਮੁਖੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਿਗਆ। 

ਕਰਿ਼ਫਊ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਲੋਕ ਿਟੱਡੀ-ਦਲ ਵ*ਗ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਏ। ਪ4ੀਵਾਰ ਦੇ ਮCਬਰ* ਨ;  ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲ 

ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹD! ਕੋਈ ਪਸੂਆਂ ਲਈ ਪੱਠ;  ਲੈਣ ਚੜ. ਿਗਆ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦੱੁਧ ਲੈਣ ਭੱਜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਟਾ 

ਲੈਣ! 

ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ੋਰਸ ਨ;  ਗAਤ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਿਦਸਦਾ ਤ* ਉਸ ਦੇ ਿਟਕਾਅ ਕੇ ਿਛੱਤਰ ਪੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜ*ਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਪAਟੀਕਰਨ 

ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਤ* ਠੱੁਡ ਵਰ.ਨ ਲੱਗ ਪCਦੇ। ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਔਕੜ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੜ.ੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਆਟੇ ਨਾਲ ਘੁਣ ਪੀਿਸਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ 

ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਿਪੰਡ* ਤੋ[ ਆਏ ਲੋਕ ਕਰਿ਼ਫਊ ਿਵਚ ਫ਼ਸ ਗਏ ਸਨ। ਿਪੱਛੇ ਘਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਫ਼ਿਸਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਿ਼ਫਕਰ ਤੋੜ-ਤੋੜ ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ 

ਆਪਣੇ ਆੜ.ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ* ਅੰਦਰ ਬੋਰੀਆਂ ਿਵਛਾਈ ਪਏ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੋਰਸ ਨੰੂ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਤਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ 

ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਬਾਣੀਏ ਂਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਬੂਝੜ ਜੱਟ* ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 

-"ਸਰਦਾਰੋ ਮੇਰੇ ਿਪਉ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਐ-ਚੁੱ ਪ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟਲੋ! ਸਹੰੁ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮC ਮੁੜ ਕੇ ਥੋਨੰੂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਈ ਨਹD ਵੜਨ ਿਦੰਦਾ-ਜੇ ਥੋਡੀਆਂ ਜੱਟ* ਆਲੀਆਂ 

ਗੱਲ* ਫ਼ੋਰਸ ਨ;  ਸੁਣ ਲਈਆਂ-ਥੋਡੇ ਨਾਲ ਮC ਵੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾ:-ਸਹੰੁ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਹ ਤ* ਕੁੱ ਟਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਗਾ ਿਪੱਛਾ ਨਹD ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਆਰ! ਏ ਆਹ 

ਲਓ ਥੋਡੇ ਮੂਹਰੇ ਦੋਨ1  ਹੱਥ ਬੰਨ.; -ਚੁੱ ਪ ਕਰਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਬਣਕੇ-ਸਹੰੁ ਲਾਟ* ਆਲੀ ਦੀ ਆਹ ਦੋਵP ਹੱਥ ਜੋੜਦC ਥੋਡੇ ਮੂਹਰੇ-!" 

ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਟ ਆਖਦਾ: 

-"ਸੇਠਾ ਿਕ& ਮੋਕ ਮਾਰਦC? ਅਸD ਵੀ ਤ* ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਈ ਐ।ਂ" ਤ* ਸੇਠ ਿਫਰ ਬਹੁੜੀ ਘੱਤਦਾ: 

-"ਮੇਰੇ ਆਰ ਤੁਸD ਜੱਟ ਤ* ਡੰੁਨ ਐ-ਂਪਤਾ ਨਹD ਿਕਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣੇ ਐ?ਂ ਥੋਡੇ ਤ* ਜੇ ਚਾਰ ਵੱਜੀਆਂ ਥੋਨੰੂ ਪਤਾ ਈ ਨਹD ਲੱਗਣਾ-ਮੇਰਾ ਤ* ਮੇਰੇ ਆਰ 

ਿਸਆਿਣਆਂ ਦੇ ਕਿਹਣ ਮ*ਗੰੂ ਸੱੁਖ ਨਾਲ ਬਾਹਣ ਹੋਜੂ-ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਭਲੀ ਕਰੇ-ਿਸਆਣੇ ਮੇਰੇ ਆਰ ਐਮP ਨਹD ਆਖਦੇ ਬਈ ਜੱਟ ਤੇ ਬਲਾਅ ਤ2 ਰਾਮ ਬਚਾਵੇ-

ਤੁਸD ਹੁਣ ਪੈਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ!" 

ਆੜ.ਤੀਆਂ ਨ;  "ਰਾਮ-ਰਾਮ" ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਕੱਢੀ। ਉਹਨ* ਨੰੂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਿਫਕਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਿਕ ਿਕਤੇ ਕਰਿ਼ਫਊ ਲੰਮਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੱਟ ਜਮਦੂਤ* 

ਨ;  ਤ* ਢੀਠ ਸਾਧ ਵ*ਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਅੱਗੇ ਕਰਿ਼ਫਊ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਡੰਡਾਉਤ* ਘੱਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਨੰੂਮਾਨ ਬਜਰੰਗ 

ਬਲੀ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਧਆ ਰਹੇ ਸਨ। 



ਅਖੀਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੰਡਾਉਤ* ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਕਰਿ਼ਫਊ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਉਹਨ* ਨ;  ਹੱਥ ਜੋੜ-ਜੋੜ ਜੱਟ 

ਦੁਕਾਨ* 'ਚ2 ਕੱਢੇ ਸਨ। ਜੱਟ* ਨੰੂ ਤੋਰ ਕੇ ਸੇਠ* ਨ;  ਮਸ* ਹੀ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਿਲਆ ਸੀ। ਿਜਹੜੇ ਜੱਟ* ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਂAਾਹ ਬਣੇ ਬੈਠ;  ਸਨ। ਉਹ ਹੀ ਜੱਟ 

ਉਹਨ* ਨੰੂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਿਵਚ ਬੱਜਰ-ਬੋਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਤੁਰਦੇ ਜੱਟ, ਿਜਉਣ ਿਸ& ਕੇ ਦਰAਣ ਨ;  ਿਕਹਾ ਸੀ: 

-"ਛੇਠਾ! ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਈ ਹਿਥਆਰ ਿਸੱਟ ਿਗਐ?ਂ ਤੰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਜD ਚਾਹੇ ਮਹੀਨਾ ਰਹD-ਮਰਜੀ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਈ ਨਾਲ ਲCਦਾ ਆਈ-ਂਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ 

ਤੇ ਦੱੁਧ ਨਾਲ ਦੱੁਧ ਿਮਲੂਗਾ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ-ਸਾਨੰੂ ਤ* ਮਾਰਤਾ ਤੰੂ ਭੁੱ ਖੇ-ਉਤ2 ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਰੜਾਟ ਕਰੀ ਿਗਐ।ਂ" 

-"ਸਰਦਾਰੋ ਤੁਸD ਹੋਏ ਜੱਟ ਬੂਟ-ਅਸD ਹੋਏ ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਤ-ਅਸD ਥੋਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲਗੇ? ਥੋਡੇ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਆਰ ਪਰ*ਤ* ਿਜੱਡੇ ਿਜੱਡੇ-ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਹੋਏ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ 

ਆਖਣ ਮ*ਗੰੂ ਿਚੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਰਗੇ-ਸਾਡਾ ਥੋਡਾ ਕੀ ਮੇਲ? ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਆਰ ਅਸD ਥੋਡੀ ਰੀਸ ਿਕਵP ਕਰ*ਗੇ?" ਬਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਜੱਟ ਵਿਡਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ 

ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬਜੁਰਗ* ਤ2 ਸੇਠ* ਨ;  ਇਹ ਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਜੱਟ ਨੰੂ ਫੂਕ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾ ਲਵੋ। ਬੱਸ! ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਣ ਦੀ ਦੇਰ ਐ, "ਯਾਰ ਜੱਟ ਦਾ 

ਪੱੁਤ ਐ।ਂ" ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੰੂ ਗੱਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਲਓ, ਿਬਲਕੁਲ ਅੱਖ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਨਹD ਰੜਕਦਾ। 

ਬਾਅਦ ਦੁਿਪਹਰ ਜਾ ਕੇ Aਿਹਰ ਿਵਚ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਪਹੰੁਚੀਆਂ। ਅਖ਼ਬਾਰ* ਿਵਕੀਆਂ ਨਹD, ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ Lਡ ਹੀ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਮਾਮ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਦੇ ਮੁੱ ਖ 

ਪੰਿਨਆਂ ਉਪਰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਮੋਟੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਸਨ: 

-ਮੋਗਾ ਕਿਚਹਰੀਆਂ ਿਵਚ ਿਦਨ ਿਦਹਾੜੇ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲ2 ਅੰਧਾਧੰੁਦ ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ! 

-ਠਾਣੇਦਾਰ, ਹੌਲਦਾਰ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਲਾਕ!! 

-ਅੰਨ.; ਵਾਹ ਹੋਈ ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ ਿਵਚ ਇੱਕ ਟਾਈਿਪਸਟ ਵੀ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ-ਪੰਜ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਖ਼ਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨ;  ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੀ-Aਿਹਰ ਿਵਚ ਕਰਿ਼ਫਊ-

ਖ਼ਾੜਕੂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲ-ਲੋਕ* ਿਵਚ ਭਾਰੀ ਸਿਹਮ!! 

ਮੋਗਾ: (ਿਵAੇA ਪ4ਤੀਿਨੱਧ) - ਕੱਲ. ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦਸ ਵਜੇ ਪੰਜ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ2 ਸੰਘਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਚਹਰੀਆਂ ਿਵਚ 

ਅੰਧਾ-ਧੰੁਦ ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਿਸੱਟੇ ਵਜ2 ਠਾਣੇਦਾਰ, ਹੌਲਦਾਰ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅੱਠ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ 

ਟਾਈਿਪਸਟ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਿਗਆ। ਕਿਚਹਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਿਦ4A ਇਤਨਾ ਿਹਰਦੇਵੇਧਕ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਅਹਾਤੇ ਿਵਚ ਲਾA* 

ਅਤੇ ਖੂਨ ਡੱੁਿਲ.ਆ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਚਹਰੀਆਂ ਸੰੁਨਸਾਨ ਸਨ। 

-ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ* ਦੇ ਿਬਆਨ* ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਾੜਕੂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨ* ਨ;  ਆਉਣ ਸਾਰ ਅੰਨ.; ਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। 

ਕਿਚਹਰੀਆਂ ਿਵਚ ਬੂ-ਪਾਹਿਰਆ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ* ਨ;  ਕਿਚਹਰੀਆਂ ਸਿਥੱਤ ਹੋਟਲ* ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ* ਿਵਚ ਛੁਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇੱਕ 

ਟਾਈਿਪਸਟ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੋਖੇ 'ਚ2 ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਥ* 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਖ਼ਾੜਕੂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਪ4ੀਤਮ 

ਿਸੰਘ ਜੈਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਨਪ4ੀਤ ਿਸੰਘ ਕਾਕਾ, ਜੋ ਿਕ "ਦੁAਟ ਸੋਧ ਕਮ*ਡੋ ਫ਼ੋਰਸ" ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹਨ, ਨੰੂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ! 

-ਵਾਕੇ ਤ2 ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਫ਼ੋਰਸ ਪਹੰੁਚੀ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹD ਹੋ 

ਸਕੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਖ਼ਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨ;  ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ*ਝੇ ਲੈਟਰ-ਪੈਡ 'ਤੇ ਲਈ 

ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ* ਨ;  ਿਸਰਫ਼ ਠਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਪ4ੀਤ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱੁਚੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ 

ਸੀ, ਿਨਰਦੋA ਮਾਰੇ ਗਏ ਟਾਈਿਪਸਟ ਦਾ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਅਤੀਅੰਤ ਦੱੁਖ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਟਾਈਿਪਸਟ ਦੇ ਮਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨ* ਨ;  ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਈ ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਿਵਚ ਉਹਨ* ਇਹ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਠਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਪ4ੀਤ ਿਸੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਚਿੜੱਕ ਿਪੰਡ ਦੇ ਰਣਜੋਧ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ 

ਜਪਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਝੂਠ;  ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋAੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨ;  "ਦੁAਟ ਸੋਧ ਕਮ*ਡੋ ਫ਼ੋਰਸ" ਦੇ ਿਸਰਲੱਥ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਭਾਈ ਪ4ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਜੈਲਦਾਰ 

ਅਤੇ ਮਨਪ4ੀਤ ਿਸੰਘ ਕਾਕਾ 'ਤੇ ਘੋਰ ਤAੱਦਦ ਢਾਿਹਆ ਸੀ। ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲ2 ਇਹ ਅੰਧਾਧੰੁਦ ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦ2 ਪੁਲੀਸ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ 

ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਪੇA ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹ ਖ਼ਾੜਕੂ ਹਨ, ਿਜੰਨ. * ਨ;  ਕਰੀਬ ਡੇੜ. ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਹਲ* ਸਦਰ ਠਾਣੇ 'ਤੇ 

ਹੱਲਾ ਬੋਿਲਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲ2 ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ ਿਵਚ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਖ਼ਾੜਕੂ ਪ4ਗਟਪ4ੀਤ ਿਸੰਘ ਪ4ੀਤ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ 

ਿਸੰਘ ਿਬੱਲੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਾਹਰ2 ਪੱੁਜੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੋਰਸ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨ* ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਨੰੂ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਸੀ। 

-ਅਖੀਰ ਿਤੰਨ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੱੁਜੇ ਅਤੇ ਆਉਣਸਾਰ ਉਹਨ* ਨ;  Aਿਹਰ ਿਵਚ ਕਰਿ਼ਫਊ ਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਹਨ* ਮਾਰੇ 

ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਮਲਾਜ਼ਮ* ਦੇ ਪ4ੀਵਾਰ* ਨੰੂ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪ4ੀਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮCਬਰ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨ* 

ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ Aਰਤ ਨਹD ਮੰਨ; ਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਤੋੜਵ* ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨ* ਸਿਹਮP 

ਹੋਏ ਲੋਕ* ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ, ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ ਹਰ ਤਰ.* ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤ2 ਇਲਾਵਾ ਉਹਨ* ਨ;  ਪੁਲੀਸ ਦੇ 

ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ4ੀਵਾਰ* ਨਾਲ ਡੰੂਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ4ਗਟ ਕੀਤੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਠ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ Aਾਮ ਚਾਰ 

ਵਜੇ ਮੋਗਾ AਮAਾਨਘਾਟ ਿਵਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ* ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ 

ਸੱਜਣ ਵੀ ਪਹੰੁਚਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲ2 ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ4ੀਵਾਰ* ਨੰੂ Aਹੀਦੀ ਸਰਟੀਿ਼ਫਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 

ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲ2 ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਐਕAਨ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਤ2 ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨ;  ਪਿਹਲ* 

ਦੁਵੱਲੀ ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ ਿਵਚ ਪੁਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਲਾਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੱਟੜ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਇੱਕ 



ਖ਼ਾੜਕੂ ਵੀ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਬੰਿਧਤ ਠਾਣੇ ਿਵਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਵP ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੱਲ. ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿ਼ਫਲਹਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 

ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਠਾਿਣਆਂ ਿਵਚ2 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਆ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਸQਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਤ* ਿਕ ਠਾਣੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਵਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। 

-ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ* ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ2  ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਲਖਤੀ ਿਬਆਨ* ਿਵਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ 

ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਸੂਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹD ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨ* ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣਗੇ 

ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਸੂਬੇ ਦੀ A*ਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨ* ਇਹ ਵੀ ਿਬਆਨ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ-ਕਤਰਾ 

ਵਹਾ ਦੇਣਗ,ੇ ਪਰ ਦੇA ਨੰੂ ਕਦਾਿਚੱਤ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਨਹD ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਨ;  ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਵਰ.ਿਦਆਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ 

ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਆਪਣੀਆਂ ਿਘਨੌਣੀਆਂ ਘੁਣਤਰ* ਤ2 ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤ* ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨਹD 

ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨ* ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ* ਨੰੂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਲੱਖ* Aਹੀਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇA ਅਜ਼ਾਦ 

ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕ* ਦੀ ਹੀ ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ* ਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਉਹ ਗੌਰਿਮੰਟ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲੋੜDਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇA ਨੰੂ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ* ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਇਸ ਿਵਚ ਸਮੁੱ ਚੇ ਦੇA ਅਤੇ ਦੇA 

ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਹੈ। 

ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਾਟ* ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਹਰ ਦੇ ਿ਼ਖਲਾਫ਼ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਵੋਟ 

ਭੁਗਤਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਜ਼ੀਬ ਅਕਾAਬਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਜਤਨ;  ਮੂੰ ਹ ਉਤਨੀਆਂ ਗੱਲ* ਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਬਣੂੰ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਲੋਕ ਤਰ.*-ਤਰ.* ਦੇ 

ਲੱਖਣ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਹਨ.; ਰੇ ਿਵਚ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਨ.;  ਖੂਹ ਿਵਚ ਹਾਕ* ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਤ ਉਹਨ* ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਹਨ* ਦੇ ਮੱਥੇ 

ਹੀ ਆ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਕੌਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ2  ਲਿਹਰ ਦੇ ਿ਼ਖਲਾਫ਼ "ਤੱਤੇ" ਿਬਆਨ ਆਉਣ 

ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਿਮਊਿਨਸਟ* ਦਾ ਇੱਟ ਕੱੁਤੇ ਵਾਲਾ ਵੈਰ ਸੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਕੌਿਮਊਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀਆਂ 

ਵੱਲ2 ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਆਉਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। "ਸੁਰਖ਼-ਰੇਖਾ" ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨੀਆਂ ਿ਼ਖਲਾਫ਼ Aਰੇਆਮ ਧੰੂਆਂਧਾਰ ਆਰਟੀਕਲ ਿਲਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੌਰਿਮੰਟ 

ਹਾਲਾਤ* 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਿਦਨ1  ਿਦਨ ਿਵਗੜਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਥਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੰੁਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ* ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਿਨਹੱਥੇ ਟਾਈਿਪਸਟ ਮਰੇ ਦਾ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹD ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 

ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਲੀਡਰ* ਨ;  ਅੰਗ-ਰੱਿਖਅਕ* ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਬੜੀ ਅੱਗ Lਗਲੀ ਸੀ। ਦੇA-ਧਰੋਹੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ4ਣ ਿਲਆ ਸੀ। ਿਕਸੇ 

ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਵੀ ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇA-ਧਰੋਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ A*ਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਏ ਸਨ ਅਤੇ 

ਿਫਰ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰ* ਿਵਚ ਬੈਠ ਰਫੂ-ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬੁਿਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਕਾਰ* ਨ;  ਪੈਰ ਤ2 ਹੀ ਸਪੀਡ ਫੜੀ ਸੀ। ਹੂਟਰ ਕੰਨ ਪਾੜ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਸਦਰ ਠਾਣੇ ਿਵਚ ਅਹੁਿਦਆਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਠਾਿਣਆਂ ਿਵਚ2 ਛੇ ਿਸਪਾਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਇੱਧਰ 

ਟਰ*ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਠਾਣੇ ਿਵਚ2 ਠਾਣੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਿਲਆ ਕੇ ਇਸ ਠਾਣੇ ਿਵਚ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਿਸੰਘ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਕੁਰੱਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਮਤਰੇਈ ਮ* ਦੇ "ਛ*ਟੇ" ਹੇਠ ਪਿਲਆ ਠਾਣੇਦਾਰ ਹਮੇA* ਿਖਿਝਆ-

ਿਖਿਝਆ ਿਜਹਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਦੋAੀ ਚਾਹੇ ਿਨਰਦੋA, ਆਦਮੀ ਦੀ ਦਾਹੜ.ੀ ਫੜਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਗਾਲ. ਤ* ਿਜਵP ਉਸ ਨੰੂ ਗੁੜ.ਤੀ ਿਵਚ ਿਮਲੀ ਹੋਈ 

ਸੀ। ਿਕਸੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਵੀ ਗਾਲ. ਕੱਢਣ ਲੱਿਗਆ ਉਹ ਅੱਗਾ ਿਪੱਛਾ ਨਾ ਦੇਖਦਾ। ਰਾਤ ਨੰੂ ਰੱਜ ਕੇ Aਰਾਬ ਪੀਣੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੋਟੀ ਅਫ਼ੀਮ ਖਾ ਕੇ ਉਠਣਾ 

ਉਸ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜਾੜ. ਘੁੱ ਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਖ* ਰਾਹD ਬੰਦਾ ਘੂਰਨ ਦੀ ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਰੀ ਬਾਣ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਉਸ ਤ2 ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਠਾਣੇਦਾਰ "ਕੌਡੀਆਂ ਆਲਾ" ਕਰਕੇ ਮAਹੂਰ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਠਾਣੇ ਿਵਚ ਿਨਯੁਕਤੀ ਸਮP ਉਹ ਕੋਹੜ. ਿਕਰਲੇ ਵ*ਗ ਸਾਿਹਬ ਨਾਲ 

ਆਕਿੜਆ ਬੈਠਾ, ਠੰੂਹP ਦੀ ਪੂਛ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱ ਛ* ਨੰੂ ਠO ਲ.ੇ  ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੰੂਹ ਆਦਤ ਮੂਜਬ ਘੁੱ ਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਅੱਖ* ਤਖਤੇ ਦੀ 

ਚੂਲ ਵ*ਗ ਘੁਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਲਫ਼ ਲੱਗੀ ਦਾਹੜੀ ਮੋਰ ਦੀ ਧੌਣ ਵ*ਗ ਿਲAਕ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰ ਿ਼ਫਕਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ R-ਇਹਨ* ਲਗਾਿੜਆਂ ਨੰੂ ਤ* ਮC ਿਦਨ* 'ਚ ਈ ਚੁਗ ਿਦਆਂਗਾ-ਿਜਹੜਾ ਇਹਨ* ਨ;  ਲੰਗੜਾ ਪਹਾੜD ਚਾਹੜਨਾ 

ਿਲਐ-ਿਦਨ* 'ਚ ਈ ਉੜਦੇ ਦੇਿਖਓ! ਇਹ ਕੱਲ. ਦੇ ਜੰਮP ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਿਕਵP ਖੜ. ਜਾਣਗੇ?" ਉਸ ਨ;  ਿਨਯੁਕਤੀ ਤ2 ਬਾਅਦ ਐਸ. ਪੀ. ਸਾਹਮਣੇ ਬੜ.ਕ ਮਾਰੀ। 

ਪਤਲੀਆਂ ਮੁੱ ਛ* ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਰਛੂਲ ਵ*ਗ ਿਹੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

-"AਾਬਾA ਗੜਗੱਜ ਿਸੰਘ..! ਮੈਨੰੂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਿਕ ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਿਨਕਲPਗਾ-ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਅਰਗੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ-

ਸੁਣ ਤ* ਮC ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰੱਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੰੂ ਬੜਾ ਿਨਧੜਕ ਅਫ਼ਸਰ ਹC-ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਵੀ ਿਲਆ-ਪ4ਤੱਖ ਨੰੂ ਪ4ਮਾਣ ਕੀ? ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪਰਾਊਡ 

ਆਫ਼ ਯੂ! ਮC ਹਰ ਤਰ.* ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐ-ਂਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ-ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ2 ਅੱਿਤਵਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਹ-ਪਰਮੋAਨ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ!" ਅਫ਼ਸਰ "ਕੌਡੀਆਂ 

ਆਲੇ" ਨੰੂ ਥਾਪੜਾ ਦੇਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਿਜਵP ਪਹੀਏ ਲੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ 

'Aਤਾਬਦੀ-ਐਕਸਪ4ੈਸ' ਬਿਣਆਂ ਖੜ.ਾ ਸੀ। 

-"ਥCਕਯੂ ਸਰ...!" 

-"ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਮੈਨੰੂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੱੁਜਦੀ ਕਰਨੀ ਐ-ਂਔਰ ਹ*! ਪ4ੈਸ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਕੋਈ ਨਹD ਦੇਣੀ-ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਨਹD ਦੇਣਾ।" 

ਐਸ. ਪੀ. ਨ;  ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਗਾ: ਸਾਵਧਾਨ ਸੀ। 



-"ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰ-ਮC ਗਰੇਵਾਲ ਅਰਗਾ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹD-ਜਨਾਬ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਿਬਨਾ ਇੱਥੇ ਪੱਤਾ ਨਹD ਝੁੱ ਲੂਗਾ!" ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ ਨ;  ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਸਲੂਟ 

ਮਾਿਰਆ। 

ਸਾਿਹਬ ਿਵਦਾ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਦੁਿਪਹਰੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਕੋਲ ਸੱਦ ਿਲਆ। ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਰਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 

-"ਲਓ ਬਈ ਿਮੱਤਰੋ! ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੀਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਖ਼ਤਮ...!" ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ ਨ;  ਕਿਹਣਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤ* ਿਸਪਾਹੀ ਦੰਗ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਝਾਕੇ। ਪਰ 

ਚੁੱ ਪ ਰਹੇ। ਉਹਨ* ਨ;  ਇਸ ਠਾਣੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਿਵਚ ਪੜ. ਰੱਿਖਆ ਸੀ। 

-"ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਹੰੁਿਦਆਂ ਿਜਹੜੀ ਐA ਤੁਸD ਕਰ ਲਈ-ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਬਾਰਕ! ਪਰ ਿਧਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਿਕ ਅੱਜ ਤ2 ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ, ਇਸ ਠਾਣੇ ਿਵਚ 

ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਸੁਰੂ ਹੰੁਦੈ! ਮੇਰੀ ਿ਼ਜੰਦਗੀ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਿਸਧ*ਤ ਹੈ: ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ..! ਕਰੋ ਜ* ਮਰੋ..! ਇਸ ਹੀ ਿਸਧ*ਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਐ 

ਿਕ ਮਰੋ ਜ* ਕਰੋ! ਮC ਮਰਨ1  ਡਰਦਾ ਨਹD ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਿਵਚ2 ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਡਰਨ ਦੇਣਾ ਨਹD! ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਠਾਣੇ ਦੀ ਸੀਕਰੇਸੀ ਇਹਨ* ਕੰਧ* ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 

ਰਿਹਣੀ ਲਾਜ਼ਮD ਹੈ-।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੂਲ ਘੁਮਾਇਆ। ਰੂਲ ਮੁੜ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਆ ਖੜਿਕਆ। 

-"ਮਤਲਬ ਿਕਸੇ ਮਾਸੀ, ਮਾਮੀ, ਤਾਈ, ਬੇਬੇ, ਭੂਆ, ਫ਼ੁੱ ਫ਼ੜ ਦੇ ਕੰਨ* ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੰੁਚਣੀ ਨਹD ਚਾਹੀਦੀ-ਜਦ2 ਿਕਸੇ ਨ;  ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵੀ ਲੋਰੀ ਦੇਣੀ 

ਹੋਵੇ-ਠਾਣੇ ਦੀ ਪ4ਾਈਵੇਸੀ ਤ2 ਦੂਰ ਰਿਹ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਐ-ਂਕਈ ਲੋਕ ਮC ਜੁਆਕ* ਨੰੂ "ਸQ ਜਾਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ" ਆਖ ਕੇ 'ਲੋਰੀਆਂ' ਤੇ 'ਡਰਾਵੇ' ਿਦੰਦੇ 

ਦੇਿਖਐ-ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਨਲੂਏ ਮC ਬਣਨ ਨਹD ਦੇਣਾ!" 
 

-".......।" ਿਸਪਾਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੱਸ ਪਏ। 

-"ਗਰੇਵਾਲ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਮਹ* ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਸੀ-ਅੰਤ* ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ਼! ਆਪ ਤ* ਮਿਰਆ ਤੇ ਸੱਤ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਮਰਵਾ ਧਰੇ-ਕਹਾਵਤ ਐ ਅਖੇ ਆਪ ਤ* 

ਮਰਨਾ ਸੀ ਬਾਹਮਣਾ ਜਜਮਾਨ ਵੀ ਡੋਬੇ-ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤ* ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਬਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਮC ਆਬਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਨਹD ਿਦੰਦਾ-ਤੇ ਜੇ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ 

ਮੁਤਾਿਬਕ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤ* ਿਫਰ ਮC ਿਕਧਰੇ ਭੱਜਣ ਵੀ ਨਹD ਿਦੰਦਾ-ਅਗਰ ਿਕਸੇ ਨ;  ਮੈਦਾਨ1  ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸA ਕੀਤੀ ਤ* ਯਾਦ ਰੱਿਖਓ ਉਸ ਸਖA ਦਾ 

ਸੁਆਗਤ ਸਭ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਕਰੇਗੀ।" 

-"........।" 

-"ਿਡਊਟੀ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਮੈਥ2 ਿਬਲਕੁਲ ਬਰਦਾAਤ ਨਹD ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲਾ ਦਸਤੂਰ ਐ-ਉਪਰ Aਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ ਿ਼ਫਤਰਤ 

ਨਹD ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਨੰੂ ਆ&ਦਾ ਨਹD-ਫ਼ਜੂਲ ਗੱਲ* ਸੁਣਨ ਦਾ ਮC ਆਦੀ ਨਹD ਅਤੇ ਖੁAਾਮਦ ਕਰਨੀ ਜ* ਕਰਵਾਉਣੀ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਨਹD 

ਿਲਿਖਆ-ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪਾਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਟੰਗ-ਅੜਾਊ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ-ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਮੈਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹD ਤੇ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ 

ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਮC ਪੱਕਾ ਦੁAਮਣ।" 

-"........।" 

-"ਤੁਸD ਬੱਚੇ ਤ* ਹੈ ਨਹD-ਮੈਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸD ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ* ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵ2ਗੇ-ਅਗਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤ* ਹੁਣੇ ਈ ਦੱਸ ਿਦਓ!" 

ਆਖ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ ਨ;  ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਪ4ਤੀਕਰਮ ਜ*ਿਚਆ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਿਫਰ ਗਈ। 

-".........।" 

-"ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼?" ਉਸ ਨ;  ਮੁੱ ਛ* ਿਪੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਬੱੁਲ.* 'ਤੇ ਜੀਭ ਮਾਰੀ। ਸੱਪ ਦੀ ਜੀਭ ਵ*ਗ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। 

-"ਨਹD ਜੀ....!" ਸ*ਝੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। 

ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਕੁਆਟਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਅਜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਮਲਣੀ ਸੀ। 

ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਠੀ ਿਵਚ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਪ4ੀਵਾਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਠਾਣੇ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨ;  ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਜੱਥੇ ਉਹ "ਸੌਦੇ" 

ਕਿਰਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਿਸਪਾਹੀ ਬਚਨ-ਿਬਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

-"ਮੱਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਐ-ਕੌਡੀਆਂ ਆਲਾ ਨਾਲੇ ਮਰੂ ਨਾਲੇ ਮਰਵਾਊ।" ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਇਹ ਤ* ਕੋਈ ਬਲਾਅ ਆ ਵੜੀ ਠਾਣੇ 'ਚ।" 

-"ਿਨਰੀ ਤਬਾਹੀ।" 

-"ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ?" 

-"ਜੇ ਬਾਹਲਾ 'ਤ*ਹ* ਨੰੂ ਿਗਆ-ਅੱਤਵਾਦੀ ਿਕੱਲ ਮ*ਗੂੰ  ਠO ਕ ਦੇਣਗੇ।" 

-"ਪਰ ਬਾਹਲਾ ਿਸਰ ਚਿੜ.ਆ ਤ* ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਲ*ਗੇ-ਪਰ ਇਹਨੰੂ ਚੁਕਾਵ*ਗੇ ਸਾਲੇ ਨੰੂ-ਯੱਧਾ ਹੋਇਐ ਅਸੂਲ* ਦਾ।" ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਆਪਣੇ 

ਦੋਸਤ ਿਸਪਾਹੀ ਨੰੂ ਕੰਨ 'ਚ ਿਕਹਾ। 

-"ਮਰਦੇ ਕੋਈ ਤ* ਅੱਕ ਚੱਬ*ਗੇ ਈ?" 



-"ਪਰ ਿਕਤੇ ਪਿਹਲ* ਉਹ ਨਾ ਕੌਡੇ ਆਲੀ ਥ* 'ਤੇ ਮਾਰਨ-ਹੁਣ ਤ* ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਠਾਿਣਆਂ 'ਚ ਬੈਿਠਆਂ ਨੰੂ ਈ ਗੋਲੀ ਦਾਗਣ ਲੱਗ ਪਏ।" 

-"ਇ& ਯਾਰ ਿਕਤੇ ਸਾਲੇ ਹਲਕੇ ਵੇ ਤ* ਨਹD-ਉਹਨ* ਨੰੂ ਵੀ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਐ-ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਧ2ਦੈ-'ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹD ਹੰੁਦਾ।" 

-"ਪਰ ਇਹ ਤ* ਕਿਹੰਦਾ ਠਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਠਾਣੇ 'ਚ ਈ ਰਹੇ।" 

-"ਇਹਨੰੂ....ਦਾ ਪਤੈ? ਖਾ ਕੇ ਫ਼ੀਮ ਕੁੱ ਤੇ ਮ*ਗੂੰ  ਭQਕੀ ਜ*ਦੈ-ਜੇ ਕਾਵ* ਦੇ....ਹੋਣ ਉਹ ਬਨ; ਰੇ ਨਾ ਢਾਹ ਦੇਣ?" 

-"ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੋਹੇ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਐ-ਇਹਨ;  ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈਣ2 ਹਟਣਾ ਨਹD ਤੇ ਉਹਨ* ਨ;  ਿਫਰ ਠਾਣੇ ਨੰੂ ਆ ਪੈਣੈ-ਐਤਕD ਅਗਲੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਪੂਰੀ 

ਿਤਆਰੀ ਕਰਕੇ-।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਿਗਆ। 

ਤਮਾਮ ਗੱਲ* ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। 

ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਿਡਊਟੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਿਡਊਟੀ ਤ2 ਫ਼ਾਰਗ ਹੋਏ ਕੁਆਟਰ* ਜ* ਘਰ* ਨੰੂ ਤੁਰ ਪਏ। 

ਮੁਣAੀ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ ਿਵਚ ਦੁਖੀ ਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਦੱੁਭਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਠਾਣੇ ਅੰਦਰ ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜਾ ਿਦੱਤਾ। ਹਰ ਪਾਸਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਿਨਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ. ਿਗਆ। 

ਚੁਬਾਰੇ ਿਵਚ ਇੱਕ ਬੈੱਡ, ਿਤੰਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਿਪਆ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਸ ਨ;  ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ. ਕੇ ਦੇਖੀ। ਰੈੱਡ-ਨਾਈਟ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੋਤਲ* ਅਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ 

ਮੁੰ ਡੇ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਫ਼ਰੇਮ ਿਵਚ ਜੜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਫ਼ੋਟੋ ਚੁੱ ਕੀ ਤ* ਫ਼ੋਟੋ ਿਪੱਛੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱੁਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਹੇਠ* ਉਤਰ ਆਇਆ। 

ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਉਸ ਨ;  ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਪਹੰੁਚਾ ਿਦੱਤੇ। ਬੋਤਲ* ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਰਾਤ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਪੀ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲਾ 

ਮੁਣAੀ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਆਹ ਹਵਾਲਾਤ ਬੰਿਦਆਂ ਨਾਲ ਿਕਵP ਤੂੜੀ ਪਈ ਐ?" 

-"ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗਿੜਆਂ ਆਲੇ ਐ।" 

-"ਿਕਸੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਤ* ਨਹD ਕੱਿਟਆ?" 

-"ਪਰਚਾ ਤ* ਇੱਕ ਦ2 'ਤੇ ਈ ਕੱਿਟਐ ਹਜੂਰ!" ਮੁਣAੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਿਣਆਂ ਖੜ.ਾ ਸੀ। 

-"ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਜ* ਉਹਨ* ਦੇ ਪ4ੀਵਾਰ* ਦੀ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨਗੇ-ਿਲਆ ਇਹਨ* ਦਾ ਕਰੀਏ ਿਨਬੇੜਾ-'ਤੇ ਿਜੰਨ. * 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਿਟਆ 

ਿਗਐ-ਜ* ਤ* ਉਹਨ* ਨੰੂ ਲੌਕ-ਅੱਪ ਤੋਰੋ-ਤੇ ਜ* ਜ਼ਮਾਨਤ* ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡ ਿਦਓ! ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ 'ਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪ* ਏਥੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹD ਲਾਉਣਾ-

ਿਸਪਾਹੀ ਨੰੂ ਆਖ 'ਕੱਲੇ 'ਕੱਲੇ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਤੰੂ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ...!" 

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰੀ ਿਸਰ ਹਵਾਲਾਤੀਏ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਡਰ ਨਾਲ ਉਹਨ* ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਧੁਆਂਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਹਲ* ਪਾਲਾ ਿਸੰਘ 

ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

-"ਤੰੂ ਕੀ ਕੀਤੈ ਉਏ ਭੈਣ ਚੋਦਾ...?" ਪCਦੀ ਸੱਟੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਕੋਰੜਾ ਛੰਦ ਪਿੜ.ਆ। 

-"ਮਾਈ ਬਾਪ ਕੱਸੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਗੀ ਸੀ।" 

-"ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਨਾ ਕਰD-ਜਾਹ ਭੱਜ ਜਾਹ ਘਰ ਨੰੂ-।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁਣAੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। 

-"ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ!" 

-"ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ...! ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਿਸੰਗੜੀ ਛੇੜੀ ਐ-ਅਸD ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਈ ਨਹD ਕਰਨਾ ਫੇਰ ਨਾ ਆਖD-ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਿਦਸੇ ਖ਼ਬਰ ਕਰD!" 

-"ਮਾਿਪਓ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰੁਡੇ ਦੀ Aਨਾਖ਼ਤ ਮC ਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ-ਮੁਣAੀ ਜੀ ਨੰੂ ਪੱੁਛਲੋ!" 

-"ਚੰਗਾ ਜਾਹ...!" ਤੇ ਪਾਲਾ ਚਲਾ ਿਗਆ। 

ਇੱਕ ਪCਹਟ-ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਪੇA ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੁਣੱਖਾ ਤੱਕਣ 'ਤੇ ਿਸਪਾਹੀ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। ਬਾਬਾ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ 

ਜੋੜੀ ਖੜ.ਾ ਸੀ। 

-"ਮੁਣAੀ...! ਇਹ ਬਜੁਰਗ ਿਕਵP ਅੰਦਰ ਕੀਤੈ?" 

-"ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੰੂਹ ਨਾਲ ਚਖ਼ਮਖ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ-ਮੁੰ ਡੇ ਤ2 ਜਰ ਨਹD ਹੋਇਆ-ਕੰਜਰ ਨ;  ਨੰੂਹ ਫੜਲੀ।" 

-"ਿਕ& ਉਏ ਧੀ ਆਬਦੀ ਿਦਆ ਖਸਮ*..? ਦਾਹੜ.ੀ ਕੱਢੀ ਐ ਿਚੱਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੰਜਰ* ਆਲੇ..? ਚੌਿਰਆ...! ਤੈਨੰੂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ Aਰਮ ਨਹD ਉਏ..? 

ਕਬਰ* 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤC...? ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਲਤ ਕੀਤੀ ਬਲਦ ਮ*ਗੂੰ  ਖੱਸੀ ਕਰ ਿਦਆਂਗੇ-ਜਾਹ ਭੱਜ ਜਾਹ ਏਥ2...!" 

ਬਾਬਾ ਬੇAਰਮ ਹੋਇਆ ਿਤੱਤਰ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ 'ਤੇ ਉਹ Aਰਿਮੰਦਾ ਸੀ। 

ਿਤੰਨ ਪਰਚਾ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਦੋAੀਆਂ ਤ2 ਬਗੈਰ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਸਾਰੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਤੋਰ ਿਦੱਤੇ। ਹਵਾਲਾਤ ਿਵਹਲੀ ਕਰ ਲਈ। ਿਸਪਾਹੀ ਨਵD ਿਕਆਮਤ ਲਈ ਉਡੀਕ 

ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 



ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਤੰਨ;  ਦੋAੀ ਲੌਕ-ਅੱਪ ਲਈ ਭੇਜ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਮੁਣAੀ ਨੰੂ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗਿੜਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਿਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਚਾੜ. ਿਦੱਤਾ। ਿਪੰਡ* ਦੇ 

ਸਰਪੰਚ* ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੇਸ ਿਪੰਡ* ਿਵਚ ਹੀ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ* ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਠਾਣੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਿਸਰਫ਼ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਅੱਿਤਵਾਦ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 

ਉਹਨ* ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਹ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣਾ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਉਹਨ* ਦੀਆਂ ਸੂਖ਼ਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਾਗ 

ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੂਹੀਏ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ। ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 'ਸਾਿਹਬ' ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਵP ਨਾ 

ਿਕਵP ਪੱਕੇ ਪੈਰD ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਦੀ 'Aਾਹ-ਰਗ' ਨੰੂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਵ*ਗ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲ਼ਾ ਕੱਚਾ ਿਖਡਾਰੀ ਨਹD ਸੀ। ਉਹ ਸੱਤ* ਪੱਤਣ* ਦਾ ਤਾਰੂ, 

ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਸ. ਪੀ. ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਿਜਹੇ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਮਾਰਖੋਰੇ ਅਫ਼ਸਰ* ਨੰੂ ਗੌਰਿਮੰਟ ਿਦਨ;  ਦੀਵਾ 

ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਸੂਹੀਆ ਗੜਗੱਜ ਿਸੰਘ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਖ਼ਬਰ ਕੀ, ਇੱਕ ਖੁAਖ਼ਬਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਮੁਣAੀ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਸੂਹੀਏ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਬਠਾ ਿਲਆ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹD ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਸੂਹੀਏ ਨ;  ਖ਼ਬਰ ਿਵਸਥਾਰ ਸਮੇਤ ਸੁਣਾਈ। 

ਿਪੰਡ ਡਾਲੇ ਅਤੇ ਬੱੁਘੀਪੁਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਿਵਚ Aਾਨਦਾਰ ਕੋਠੀ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱੁਢੀ ਮਾਈ ਸੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ 

ਸਨ। ਮਾਈ ਸੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪ4ੀਵਾਰ ਕੈਨ; ਡਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਇੰਗਲCਡ ਿਵਚ ਵਿਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਈ ਸੰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂਪੱੁਤ* ਨੰੂਹ* ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਪਰ 

ਇੰਗਲCਡ, ਕੈਨ; ਡਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਆ&ਦੀ। ਪਰ ਜਦ ਮਾਈ ਦਾ ਿਦਲ ਭਰ ਜ*ਦਾ ਤ* ਸੰਤ ਕੌਰ ਿਫਰ ਵਾਿਪਸ ਪਰਤ ਆ&ਦੀ। 

ਮਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱੁਤਰ ਕੱਟੜ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਨ। ਹਰ ਵਕਤ ਲਿਹਰ ਪੱਖੀ ਗੱਲ* ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਈ ਦਾ ਇੱਧਰ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਧਰ2 

ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਖ਼ਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਨ;  ਮਾਈ ਸੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੰੁਿਡਆਂ 'ਤੇ ਪਨ*ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਉਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ 

ਿਬਰਧ ਮਾਈ 'ਤੇ ਕੀ ਿਕਸੇ ਨੰੂ Aੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਨਾਲੇ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਨ;  ਰਾਤ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹੁ ਫ਼ਟਣ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਹੀ ਕੋਠੀ ਆ ਛੁਪਣਾ ਸੀ। 

ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨ;  ਿਵAਵਾਸ ਦੁਆਇਆ। ਖ਼ਾੜਕੂ ਸਿਹਯੋਗੀਆਂ ਨ;  ਦਲੀਲ* ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਕੌਰ ਨੰੂ ਮਨਾ ਿਲਆ। ਮਾਈ ਸੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਿਵAਾਲ ਘਰ ਜ* ਕਹੋ 

ਆਲੀAਾਨ ਕੋਠੀ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਪਨ*ਹਗਾਹ ਬਣ ਗਈ। ਖ਼ਾੜਕੂ ਸੰਤ ਕੌਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮ*-ਦਾਦੀ ਵ*ਗ ਸਿਤਕਾਰ ਿਦੰਦੇ। ਮਾਈ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਸੌ ਦੋ 

ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਛੱਡਦੇ। ਪਰ ਪੂਰਬੀਆ ਨੌਕਰ ਉਹਨ* 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਿਦਨ ਰਾਤ ਉਹਨ* ਤ2 ਡਰਦਾ, ਭੈਅ ਖ*ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਸਭ ਤ2 ਵੱਡਾ ਡਰ ਉਸ 

ਨੰੂ ਪੁਲਸ ਤ2 ਸੀ। ਇਹ ਤ* ਮਰਨ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਐ - ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸੋਭਾ ਰਾਮ* ਤੰੂ ਿਕਹੜੀ ਮੋਰੀ ਿਨਕਲPਗਾ? ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਅੰਦਰੇ 

ਅੰਦਰ ਖੁਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨ;  ਇੱਥ2 ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਅੱਧੀ ਦਰਜਣ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਲਕਦੇ 

ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਤ* ਉਹ ਹਰ ਸਕੀਮ ਬਦਲ ਲCਦਾ। ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸਾਿਰਆਂ ਤ2 ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋਰ ਸੀ - ਮਾਈ ਸੰਤ ਕੌਰ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ 

ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ Aਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਿਬਆ ਉਹ ਫ਼ਿਸਆ-ਫ਼ਿਸਆ ਿਦਨ ਕਟੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਨੱਤ ਨਵP 

ਨਵP ਖ਼ਾੜਕੂ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਿਥਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਨੰੂ ਹੌਲ ਪCਦੇ ਰਿਹੰਦੇ। ਇਕ ਿਦਨ ਦੁਿਪਹਰੇ ਮਾਈ ਸੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 

ਕਰਨ ਚਿੜ.ਆ ਤ* ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਮਗਜ ਨੰੂ ਚੜ. ਗਏ। ਿਦਮਾਗ ਅੰਦਰ ਘਿੜ.ਆਲ ਖੜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਡੀਆਂ ਅੱਖ* ਨਾਲ ਚੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਕਧਰੇ 

ਰਾਕਟ ਲ*ਚਰ, ਿਕਧਰੇ ਹCਡ ਗਰਨ; ਡ, ਿਕਧਰੇ ਸਟੇਨਗੰਨ*, ਿਕਧਰੇ ਏ. ਕੇ. ਸੰਤਾਲੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵਚ ਹਰ ਤਰ.* ਦਾ ਹਿਥਆਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ 

ਤਰ.* ਨਾਲ ਮਾਈ ਸੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਨਹD, ਕੋਈ "ਐਮੁਨੀAਨ-ਸਟੋਰ" ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਿਣਆਂ ਤਿਣਆਂ ਤੋਪਖਾਨਾ। 

ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਿਬਨਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਦੇ ਹੀ ਥੱਲੇ Lਤਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਸੀ ਿਕ ਇਨ. * ਿਵਚ2 ਜੇ ਇੱਕ ਹਿਥਆਰ ਚੱਲ ਿਗਆ ਤ* ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਵੀ ਘਰੇ 

ਨਹD ਪੁੱ ਜਣੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੰੂ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਨ; ੜੇ ਨਾ ਸQਦਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਪੈ ਛੱਡਦਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਨੰੂ ਨDਦ ਨਾ 

ਪCਦੀ। ਤ4ਬਕ ਤ4ਬਕ ਕੇ ਉਠਦਾ। ਮਾਈ ਸੰਤ ਕੌਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨ;  ਇੱਕ ਿਦਨ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ ਹੀ ਿਲਆ, "ਵੇ ਸੋਭਾ ਰਾਮ* ਤੰੂ ਵਰ*ਡੇ ਿਵਚ ਿਕ& ਨਹD 

ਸQਦਾ?" ਤ* ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਨ;  ਬੜਾ ਨ; ੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਿਸਆ, "ਮਾਤਾ ਜੀ ਊਪਰ ਚੁਬਾਰੇ ਮP ਤੋ ਜਾਕਰ ਦੇਖੀਏ-ਜੱਬਲਪੁਰ ਕਾ ਤੋAਾਖਾਨਾ ਮਾਲੁਮ ਹੋਤਾ ਹੈ-ਅਗਰ ਏਕ 

ਚਲ ਗਯਾ ਤੋ ਹਮਰਾ ਤੋ ਰਾਮ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ!" 

ਮਾਈ ਹੱਸ ਪਈ। ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਨੰੂ ਮਾਈ ਮੂਰਖ ਜਾਪੀ, ਿਜਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਫੂਕਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹD ਸੀ। ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਭੈਅ 

ਨਹD ਸੀ। ਿਕਸੇ ਉਗਰਵਾਦੀ ਤ2 ਖ਼ਤਰਾ ਨਹD ਸੀ। 

....ਪਰ ਸੋਭਾ ਰਾਮ* ਬੁੜ.ੀ ਤ* ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਈ ਹੰਢਾਈ ਬੈਠੀ ਐ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਿਵਦੇA* 'ਚ ਐA* ਕਰਦੇ ਐ-ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਾਊ? ਮਰPਗਾ ਤੰੂ, 

ਤੇ ਭੁੱ ਖਾ ਮਰੂ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ! ਤੰੂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਦੇਖ - ਜਾਨ ਬਚੀ ਲਾਖ2 ਪਾਏ! ਜੇ ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਤੇਰੀ ਿਖਸਕਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ 

ਿਗਆ, ਖੜ.ੇ ਪੈਰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਤ* ਕੀ? ਕਈ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ। ਇਹ ਤ* ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸੋਚ! 

ਉਹ ਸੋਚ* ਦੀਆਂ ਿਟੰਡ* ਿਵਚ ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਿਗੜੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਿਦਨ ਤ2 ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਨ;  ਿਦਮਾਗ ਿ਼ਫਿਰਆਂ ਵ*ਗ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤ* ਵਾਿਲਆਂ ਕੋਲ ਗੱੁਝੀਆਂ 

ਗੱੁਝੀਆਂ, ਗੋਲ ਗੱਲ* ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਰਦੀ-ਤੁਰਦੀ ਗੱਲ "ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ" ਦੇ ਸੂਹੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ* ਨਾਲ ਆ 

ਟਕਰਾਈ....!! 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਮਾਈ ਸੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਿਸਪਾਹੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ। 



ਦੋ ਿਦਨ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਤ* ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ* ਨO ਟ ਹੋ ਿਗਆ। ਮੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਗਣਤੀ ਿਲਸਟ ਉਪਰ ਦਰਜ ਕਰ 

ਲਈ ਗਈ। ਗੱਲ ਕੀ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਹਰ ਪ4ਤੀਕਰਮ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ। ਿਰਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਸਮP ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ 

ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਾੜਕੂ-ਗਰੋਹ ਨੰੂ ਿ਼ਜੰਦਾ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਿਲਆ। ਐਕAਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ ਪੀ ਤ2 ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  

ਹੋਰ ਫ਼ੋਰਸ ਮੰਗ ਲਈ ਤ* ਜੋ ਕੋਠੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸR, ਖੇਤ* ਿਵਚ2 ਧਾਵਾ ਬੋਿਲਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਐੱਸ ਪੀ ਨ;  ਹੱਸ ਕੇ ਫ਼ੋਰਸ 'ਆਫ਼ਰ' ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ 'ਤੇ ਅਥਾਹ ਿਵAਵਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸੀ। 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਰਾਤ ਨੰੂ ਪੌਣੇ ਕੁ ਦਸ ਵਜੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਿਸੰਘ* ਦਾ ਬਾਣ* ਪਾ ਕੇ ਚਾਰ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਮਾਈ ਸੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਥੱਤ ਕੋਠੀ ਜਾ ਦਸਤਕ ਿਦੱਤੀ। 

ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਨ;  ਛੋਟਾ ਗੇਟ ਖੋਿਲ.ਆ। 

-"ਸੁਣਾਈਏ....?" ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਰਾਤ* ਨੰੂ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ.ਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਪ4ਪੱਕ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਕੋਠੀ ਿਵਚ ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਤ2 ਬਗੈਰ ਕੋਈ 

ਆ ਹੀ ਨਹD ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਿਗੱਦੜ ਤੇ ਬਿਘਆੜ - ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਅੱਿਤਵਾਦੀ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸਨ। 

-"ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰੇ ਈ ਨ; ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਬਾਹਰ ਖਿੜ.ਆਂ ਹੀ ਧੀਮੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹC-ਮਗਰ ਉਨ ਕੋ ਿ਼ਜਆਦਾ ਨDਦਰ ਨਹD ਪੜਤੀ-ਮC ਅਭੀ ਜਗਾ ਦੇਤਾ ਹੰੂ-ਮਗਰ ਆਪ ਕੌਨ ਹC-ਯੇਹ ਤੋ ਬਤਾਈਏ?" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਿਕ ਇਹ ਆਦਮੀ 'ਭਈਆ' ਹੈ। 

-"ਭਈਆ! ਹਮ ਖ਼ਾੜਕੂ ਸDਘ ਹC-ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤP ਕਰਨੀ ਹC।" 

-"ਆਈਏ ਸDਘ ਸਾਅਬ...!" ਤੇ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਅਗਵਾਈ ਿਦੰਦਾ ਮਾਈ ਸੰਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਮਾਈ ਜਾਗਦੀ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। 

-"ਮਾਤਾ ਜੀ ਸDਘ ਸਾਅਬ ਆਏ ਹC।" 

-"ਜੀਅ ਆਇਆਂ ਦੇ ਭਾਈ!" ਮਾਈ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲ ਦੀ ਿਬਰਧ ਮਾਤਾ ਸੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹD ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਉਠ ਕੇ 

ਵਰ*ਡੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਗਾ ਲਈ। ਲਾਈਟ 'ਿਡੰਮ.' ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਲਬ ਦਾ ਚਾਨਣ ਿਸਫ਼ਰ, ਿਸਰਫ਼ ਗਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਿਬਠਾ ਿਲਆ। 

ਿਚੱਟੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਿਵਚ ਸੰਤ ਕੌਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਨੰੂ ਚਾਹ ਧਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਰੱੁਝ ਿਗਆ। 

-"ਹ* ਭਾਈ ਿਕਹੜੇ ਪਾਿਸR ਆਏ ਐ?ਂ" 

-"ਅਸD ਤ* ਮਾਤਾ ਬੱਸ ਇ& ਹੀ ਕਿਹ ਲਈਏ ਬਈ ਖੂਹ 'ਚ2 ਆਏ ਤੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣC।" 

-"ਕੀ ਭੀੜ. ਪੈ ਗਈ Aੇਰੋ?" ਭੋਲੀ ਸੰਤ ਕੌਰ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਿਪੱਠ ਪਲੋਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। 

-"ਮਾਤਾ ਪਿਹਲੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ-ਤੇ ਹੁਣ ਆਲਾ ਠਾਣੇਦਾਰ ਮੈਨੰੂ ਨਹD ਿਟਕਣ ਿਦੰਦਾ-।" 

-"ਇਹੇ ਤ* ਮC ਵੀ ਸੁਿਣਐ ਂਬਈ ਬੜਾ ਬੱੁਚੜ ਐ ਥੇਹ ਹੋਣਾ।" 

-"ਤੇ ਮਾਤਾ ਆਹ ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਬੁੜ.ੇ ਮ*-ਿਪਉ ਨੰੂ ਪੰਜ ਿਦਨ ਹੋਗੇ ਠਾਣੇ 'ਚ ਕੁੱ ਟਣ ਡਹੇ ਐ।" 

-"ਹੈਅ ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਬਿਹਜੇ ਿਨਪੁੱ ਤੇ ਿਦਆ!" 

-"ਤੇ ਐਹਦੀ ਘਰ*ਆਲੀ ਨਾਲ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਠਾਣੇ ਿਲਜਾ ਕੇ ਖੇਹ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ।" 

-"ਬਾਘਰੂ - ਬਾਘਰੂ...!" 

-"ਤੇ ਆਹ ਮਾਈ ਸਕੇ ਚਾਚੇ-ਤਾਏ ਦੇ ਪੱੁਤ ਐ-ਇਹਨ* ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲ* ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਾਅਤੀ ਤੇ ਜੁਆਕ* ਸਣP ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕੱੁਿਟਆ।" 

-"ਥੋਡੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣ ਔਤ* ਿਦਓ! ਅੰਨ ਦੇਬਤੇ ਨਾਲ ਥੋਡਾ ਕੀ ਬੈਰ ਸੀ?" 

-"ਮਾਤਾ ਅਸD ਮਾਰ ਖਾਨW  ਐ ਂਅਸਲੇ ਖੁਣ2-ਨਹD ਤ* ਹੁਣ ਨੰੂ ਬੱੁਚੜ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਿਢੰਬਰੀਆਂ ਟੈਟ ਕਰ ਿਦੰਦੇ।" 

-"ਪੱੁਤ-ਤੁਸD ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਕਲਪੋ! ਮੰੁਡੇ ਗਏ ਵੇ ਐ-ਤੜਿਕR ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ-ਤੁਸD ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਦੱਿਸਓ-ਉਹਨ* ਨੰੂ ਵੀ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਲੋੜ 

ਐ-ਨਵD ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਐ-ਅਸਲਾ ਥੋਨੰੂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ-ਅਸਲਾ ਤ* ਭਾਈ ਉਹਨ* ਕੋਲੇ ਐਨਾ ਐ-ਂਮੁਕਾਇਆ ਨੀ ਮੁਕਦਾ-ਿਜੰਨਾ ਮਰਜੀ ਐ ਲੈ ਲਇਓ।" 

ਮਾਈ ਦੇ ਬੋਲ* 'ਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮੁੜ.ਕਾ ਆ ਿਗਆ। 

ਪਰ ਠਾਣੇਦਾਰ ਸੰਭਿਲਆ। 

-"ਮਾਈ ਅਜੇ ਤ* ਵੱਜੇ ਈ ਦਸ ਐ-ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ4ਬੰਧ?" 

-"ਪਿਹਲ* ਭਾਈ ਤੁਸD ਚਾਹ ਪੀਓ!" 

ਚਾਹ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੰਤ ਕੌਰ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਚਾਹ ਦੇ ਸੜ.ਾਕੇ ਮਾਰਨ;  ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਭਈਆ ਪਾਸੇ ਖੜ.ਾ ਸੀ। 

-"ਵੇ ਸੋਭਾ ਰਾਮ* ਭ*ਡੇ ਤੜਿਕR ਮ*ਜ ਲਈ-ਂਹੁਣ ਤੰੂ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਹ-'ਰਾਮ ਕਰਲਾ ਮੇਰਾ Aੇਰ।" ਮਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਭਈਆ ਗੋਲੀ ਬਣ ਿਗਆ। 

ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਿਗਲਾਸ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ ਤ* ਮਾਈ ਬੋਲੀ: 

-"ਉਪਰ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰ ਡਾ ਿਪਆ ਐ ਭਾਈ-।" 

ਸਾਰੇ ਵਕਤ ਨੰੂ ਫੜੇ ਗਏ। ਪਰ ਸੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਬਆਨ* ਔ ਂਉਹਨ* ਦਾ ਸਾਹ ਥ* ਿਸਰ ਆਇਆ। 

-"ਉਹਦੇ Aੇਰੋ ਦੋਹਵP ਬਾਹ* 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਐ-ਂਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਜੋ-ਜਦ2 ਦੂਜੇ ਮੁੰ ਡੇ ਆਏ ਸਵੇਰੇ ਆਏ-ਮC ਥੋਨੰੂ ਜਗਾ ਿਦ:ਗੀ।" 



-"ਮਾਈ-ਮਾਤਾ ਬਣਕੇ ਸਾਨੰੂ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਛੱਡ ਆ-ਹੋਰ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਓਪਰਾ ਿਜਆ ਦੇਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਵੇ?" 

-"ਵੇ ਕਾਹਨੰੂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਜੋਕਰੈ ਿਵਚਾਰਾ-ਉਹਤ2 ਤ* ਿਹੱਿਲਆ ਵੀ ਨਹD ਜ*ਦਾ-ਆਬਦੀ ਿਕਿਰਆ ਵੀ ਮਸ* ਸੋਧਦੈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ* ਆਲਾ।" 

-"ਿਕਹੜੇ ਿਪੰਡ ਦਾ ਐ ਮਾਤਾ?" 

-"ਵੇ ਸਮਾਧ ਦਾ ਐ ਭਾਈ।" 

-"ਤੇ ਗੋਲੀ ਿਕਵP ਲੱਗੀ?" 

-"ਿਕਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਐ Aੇਰਾ? ਉਹ ਤ* ਿਬਚਾਰਾ ਥ* ਥ* ਤ2 ਪੁਿਣਆਂ ਿਪਐ-ਕਿਹੰਡੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਨਾਲ ਮੁੱ ਠਭੇੜ. ਹੋ ਗਈ-ਇਹ ਤ* ਦੂਜੇ ਮੁੰ ਡੇ ਈ 

ਤਕੜੇ ਿਨਕਲੇ ਿਜਹੜੇ ਇਹਨੰੂ ਵਰ.ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ2 ਚੁੱ ਕ ਿਲਆਏ-ਨਹD ਤ* ਿਬਚਾਰਾ ਉਥੇ ਈ ਮਰ ਖਪ ਜ*ਦਾ।" 

-"ਤੇ ਮਾਈ ਇਹਦੇ 'ਲਾਜ ਲੂਜ ਦਾ ਪ4ਬੰਧ ਨਹD ਕੀਤਾ?" 

-"ਵੇ ਭਾਈ ਤੀਜੇ ਕੁ ਿਦਨ ਮੁੰ ਡੇ ਇੱਕ ਡਾਕਦਾਰ ਨੰੂ ਅੱਖ* 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਜੀ ਬੰਨ.  ਕੇ ਿਲਆ&ਦੇ ਐ-ਉਹ ਇਹਦੇ ਟੀਕੇ ਟਾਕੇ ਲਾ&ਦੈ-ਗੋਲੀਆਂ ਕੈਪਸੂਲ ਿਦੰਦੈ-ਉਸ 

ਡਾਕਦਾਰ ਨ;  ਭਾਈ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹ* 'ਚ2 ਪੂਰੀਆਂ ਸੱਤ ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ-।" 
 

-"ਵਾਿਹਗੁਰੂ-!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਿਲਆ। 

-"ਚਲੋ ਭਾਈ ਥੋਨੰੂ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਛੱਡ ਆਵ*-ਤੇ ਪੱੁਤ ਔਹ ਦੂਜੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਜਮ* ਨਾ ਵਿੜਓ-ਇਹਦੇ 'ਚ ਤ* ਮੰੁਡੇ ਸਾਨੰੂ ਵੀ ਨੀ ਜਾਣ ਿਦੰਦੇ-ਕੁੰ ਜੀ ਆਬਦੇ ਕੋਲੇ ਈ 

ਰੱਖਦੇ ਐ-ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਕੀ ਰੱਿਖਐ ਰੱਬ ਜਾਣP-।" ਕਿਹੰਦੀ ਮਾਈ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਤੁਰੀ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਆਪਣੇ ਿਰਵਾਲਵਰ ਪਰਖੇ। ਹCਡ-ਗਰਨ; ਡ ਅਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਿਨਰਖ ਲਈਆਂ। 

ਸਾਰੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ. ਗਏ। 

-"ਬੰਟੀ...!" ਸੰਤ ਕੌਰ ਨ;  ਅਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ ਤ* ਕੋਈ Lਤਰ ਨਾ ਆਇਆ। Aਾਇਦ ਬੰਟੀ ਸੁੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ* ਿਫਰ ਿਨਢਾਲ ਸੀ? 

-"ਬੰਟੀ ਪੱੁਤ...! ਇਹਨੰੂ ਭਾਈ ਨDਦ ਆਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜ*ਦੇ ਐ ਮੁੰ ਡੇ ਜ*ਦੇ ਹੋਏ-।" ਮਾਈ ਨ;  ਜਦ2 ਆਿਖਆ ਤ* ਠਾਣੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਿਸਪਾਹੀ ਦਰਵਾਜੇ ਨੰੂ 

ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਿਥਆਰ ਉਹਨ* ਨ;  ਕੱਢ ਲਏ ਸਨ। ਪਿਹਲ* ਬੰਟੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸੰਤ ਕੌਰ ਨੰੂ ਨਰੜ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਮੂੰ ਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੇਿਕਰਕੀ 

ਨਾਲ ਬੰਨ.  ਿਦੱਤੇ। 

-"ਭਈਏ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰੋ...!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਚੀਿਕਆ ਤ* ਦੋ ਿਸਪਾਹੀ ਪੈਰ ਤ2 ਹੀ ਚਾਲ ਫੜ ਗਏ। ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨ* ਨ;  ਭਈਆ ਮੁਰਗੀ ਵ*ਗ ਮਰੋੜ 

ਿਲਆ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ.  ਉਪਰ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵਚ ਿਲਆ ਸੱੁਿਟਆ। 

ਚੁਬਾਰੇ ਿਵਚ ਿਪਆ ਥੋਕ ਿਵਚ ਅਸਲਾ ਦੇਖ-ਦੇਖ ਠਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਚਾਲ ੂ

ਕਰ ਲਈ। 

ਸੰਤ ਕੌਰ ਡੱੁਬੀਆਂ ਅੱਖ* ਨਾਲ ਠਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਪਈ ਧਾੜ ਤ2 ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਿਥੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  

ਸੁਪਨ;  ਿਵਚ ਵੀ ਨਹD ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਭੇਦ ਵੀ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੜਿਕR ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹAਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਸੰਤ ਕੌਰ 

ਨੰੂ ਕ*ਬਾ ਿਛੜ ਿਛੜ ਜ*ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਪੱੁਤ*-ਪੋਤਿਰਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਤ* ਲੱਗਦੇ ਸਨ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਵਾਇਰਲੈੱਸ 'ਤੇ ਫ਼ੋਰਸ ਨੰੂ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 

-"ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਤ* ਸਰ ਕਰ ਿਲਆ...!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਹੁਣ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹਜੂਰ?" ਖੇਤ* ਿਵਚ ਲੱਗੀ ਪੈਦਲ-ਫ਼ੋਰਸ ਿਵਚ2 ਕੋਈ ਪੱੁਛ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪੈਦਲ ਫ਼ੋਰਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਫ਼ਸਲ* ਿਵਚ ਬਿਘਆੜ* 

ਵ*ਗ Aਿਹ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। 

-"ਕੋਠੀ ਦੀ ਛੱਤ ਉਪਰ ਦੋਨD ਪਾਸD ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਓ-ਬੁੜ.ੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੰੂ ਠਾਣੇ ਪਹੰੁਚਾਓ-ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਪ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਤ2 ਵੀ ਵੱਧ ਨਹD ਰੁਕਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ-ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਹੈ! ਅਠਾਰ* ਜਾਣੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ.ਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖੇਤ* ਿਵਚ ਹੀ ਿਤਆਰ-ਬਰ-ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ-ਵਾਹ ਜ*ਦੀ ਬੰਦੇ 

ਿਜ&ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐ-ਤੁਹਾਨੰੂ ਮC ਿਸਰਫ਼ ਪੰਦਰ* ਿਮੰਟ ਿਦੰਦਾ ਹ*-ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ. ਜਾਓ!" 

ਪੰਦਰ* ਿਮੰਟ* ਿਵਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। 

ਬੰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਕੌਰ ਨੰੂ ਜੀਪ ਲੱਦ ਕੇ ਠਾਣੇ ਨੰੂ ਤੁਰ ਪਈ ਅਤੇ ਅਠਾਰ* ਬੰਦੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ. ਗਏ। ਬਾਕੀ ਫ਼ੋਰਸ ਨ;  ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਠੀ ਨੰੂ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸR 

ਘੇਰਾ ਪਾ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਕੋਠੀ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ. ਕੇ ਫ਼ੋਰਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ* ਦੇ ਕੇ ਹੇਠ* ਆ ਿਗਆ। 

-"ਸਾਹਬ ਬਹਾਦਰ ਐਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨU ?" ਇਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਭਈਏ ਵੱਲ ਇAਾਰਾ ਕਰਿਦਆਂ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਇਹ ਤ* ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਐ-ਇਹਨੰੂ ਖੋਹਲ ਿਦਓ!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਿਕਹਾ ਤ* ਨੂਿੜਆ ਭਈਆ ਖੋਲ. ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਨ;  ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। 

-"ਸਾਅਬ ਮੇਰਾ ਤੋ ਕੋਈ ਦੋA ਨਹD ਹੈ।" ਉਸ ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। 

-"ਹਮ ਕਬ ਕਹਤੇ ਹC ਕੀ ਆਪ ਕਾ ਦੋA ਹੈ?" ਉਸ ਨ;  ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਨੰੂ ਫੜ ਕੇ ਖੜ.ਾ ਕਰ ਿਲਆ, "ਉਠੀਏ!" 



-"ਸਾਅਬ ਜੀ, ਮੈਨ;  ਹੀ ਤੋ ਯੇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਗੇ ਪਹੰੁਚਾਈ ਥੀ-ਮਗਰ ਸਾਅਬ ਜੀ ਹਮਰਾ ਨਾਮ ਮਤ ਲੇਨਾ-ਵੋ ਲੋਗ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਡਾਲੇਗਾ-ਹਮਰੇ ਤੋ ਬੱਚ ੇਬੀ ਛੋਟੇ 

ਛੋਟੇ ਹC ਸਾਅਬ ਜੀ-।" 

-"ਦੇਖੋ! ਘਬਰਾਈਏ ਮਤ-ਹਮ ਆਪ ਕੇ ਸਾਥ ਹC-ਉਗਰਵਾਦੀR ਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈR ਕੀ ਹਮP ਜਾਨਕਾਰੀ ਦP-ਵੋ ਕੌਨ ਕੌਨ ਹC-ਕਹ* ਕੇ ਰਹਨ;  ਵਾਲੇ ਹC-ਿਕਆ 

ਕਰਤੇ ਹC? ਕਹ* ਜਾਤੇ ਹC? ਕਬ ਆਤੇ ਹC ਔਰ ਕਬ ਜਾਤੇ ਹC? ਇਸ ਬੁੜ.ੀਆ ਕਾ ਉਨ ਸੇ ਿਕਆ ਨਾਤਾ ਹੈ?" 

-"ਸਾਅਬ ਜੀ ਬੁੜ.ੀਆ ਕਾ ਉਨਸੇ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹD ਹੈ-ਵੋ ਤੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਨਕੀ ਮੱਦਦ ਕਰਤੀ ਹੈ-ਬੁੜ.ੀਆ ਕੇ ਲੜਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਤੇ ਹC-ਉਨਹ2 ਨ;  ਇਸ ਕੋ ਬੋਲ 

ਰੱਖਾ ਥਾ ਿਕ ਇਨ ਉਗਰਵਾਦੀR ਕੋ ਪਨ*ਹ ਦੋ-।" 

-"ਉਨ ਕੇ ਆਨ;  ਜਾਨ;  ਕਾ ਸਮ*?" 

-"ਸਮ* ਕੋਈ ਨੀਯਤ ਨਹD ਹੈ ਸਾਅਬ ਜੀ-ਵੋ ਆਠ ਨQ  ਵਜੇ ਜਾਤੇ ਹC-ਔਰ ਤੀਨ ਚਾਰ ਵਜੇ ਵਾਿਪਸ ਆ ਜਾਤੇ ਹC-ਕਬੀ-ਕਬੀ ਤੀਨ-ਤੀਨ ਿਦਨ ਜਾਤੇ ਹੀ ਨਹD-

ਊਪਰ ਹੀ ਪੜੇ ਰਹਤੇ ਹC-ਔਰ ਕਬੀ-ਕਬੀ ਦੋ-ਦੋ ਿਦਨ ਆਤੇ ਹੀ ਨਹD-" 

-"ਨਾਮ ਿਕਆ ਹC ਉਨਕੇ?" 

-"ਨਾਮ ਤੋ ਸਾਅਬ ਜੀ ਉਨਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹC-ਿਕਸੀ ਕਾ ਬੰਟੀ, ਿਕਸੀ ਕਾ ਟੈਨੀ ਔਰ ਿਕਸੀ ਕਾ ਟੋਨੀ-ਔਰ ਹ* ਏਕ ਸDਘ ਕੋ ਸਬੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਬੋਲਤਾ ਹੈ।" 

-"ਿਕਸੀ ਕਾ ਗਾR ਮਾਲੁਮ ਹੈ?" 

-"ਸਾਅਬ ਜੀ-ਗਾR ਕੇ ਬਾਰੇ ਮP ਤੋ ਮੁਝੇ ਮਾਲੁਮ ਨਹD ਹੈ।" ਉਸ ਨ;  ਿਫਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। 

-"ਿਕਆ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ?" 

-"ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ।" 

-"ਸੋਭਾ ਰਾਮ! ਆਪ ਨ;  ਸੱਚ ਬੋਲਾ ਹੈ-ਹਮ ਆਪ ਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁA ਹC-ਹਮ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਦਰ ਕਰਤੇ ਹC-ਅਬ ਿਧਆਨ ਸੇ ਸੁਨੀਏ-ਂਜਬ ਵੋਹ ਆਏ ਂਉਨ 

ਕੋ ਿਕਸੀ ਤਰਹ ਕਾ Aੱਕ ਨਹD ਹੋਨਾ ਚਾਹੀਏ-ਆਪ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ. ਕਰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਨ;  ਕਮਰੇ ਮP ਚਲੇ ਜਾਨਾ-ਮਗਰ ਘਬਰਾਨਾ ਨਹD-ਬਾਹਰ ਭੀ ਨਹD ਆਨਾ-

ਔਰ ਹ*! ਉਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਨ;  ਕੇ ਬਾਅਦ ਗੇਟ ਬੰਦ ਨਹD ਕਰਨਾ-ਆਪ ਕੋ ਏਕ ਬਾਤ ਹਮ ਅਭੀ ਬਤਾ ਦੇਤੇ ਹC-ਿਕ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਗੋਲੀ ਚਲੇ ਲੇਿਕਨ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਨਹD-ਇਸ ਲੀਏ ਆਪ ਤੁਰੰਤ ਅਪਨ;  ਕਮਰੇ ਮP ਜਾ ਕਰ ਅੰਦਰ ਸੇ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੇਨਾ-ਜਬ ਤੱਕ ਮC ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦੰੂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹD ਖੋਲ.ਨਾ-ਸਮਝ 

ਗਏ...?" 

-"ਜੀ ਸਾਅਬ...!" 

-"ਅਪਨ;  ਕਮਰੇ ਮP ਜਾਓ!" 

ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਚਲਾ ਿਗਆ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਸੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਜਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ਿਸਰਹਾਣP ਰੱਖ, ਰਜਾਈ ਿਸੱਧੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਮੰਜੇ ੳ◌ੁ◌ੱਪਰ ਸੰਤ ਕੌਰ ਸੁੱ ਤੀ ਹੋਈ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ 

ਲੱਗ ਿਪਆ। 

ਸਵੇਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਫ਼ੋਰਸ ਕੋਲ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚਲਾ ਿਗਆ। 

ਉਹ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਲੋੜDਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ* ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਸ ਨ;  ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਗੋਲਾ ਅੰਦਰ ਸੱੁਿਟਆ। 

ਟਾਵP-ਟਾਵP ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵਚ2 ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਫੁੱ ਟ ਿਪਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਪੁਲੀਸ ਿਸੰਘ* ਦਾ ਿ਼ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱੁਠੀਆਂ ਿਵਚ ਥੱੁਕੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। 

ਕੋਈ ਸਾਢੇ ਕੁ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਗੇਟ ਖੜਿਕਆ! 

ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਨੰੂ ਚੱਕਰ ਆਇਆ!! 

ਫ਼ੋਰਸ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ!!! 

ਦਰਵਾਜਾ ਿਫਰ ਖੜਿਕਆ ਤ* ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਨ;  ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਿਲ.ਆ। 

ਛੇ ਖਾੜਕੂ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਏ। ਅਸਾਲਟ* ਉਹਨ* ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਥੱਕੇ-ਥੱਕੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। Aਾਇਦ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਟ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। 

ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵਚ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਉਹਨ* ਨ;  ਹਿਥਆਰ ਮੰਜੇ ਉਪਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਗੁਸਲਖਾਨ;  ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਨਲਕੇ ਤ2 ਹੱਥ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਨਾਲ 

ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹD ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਅਜੇ ਉਹ ਹੱਥ-ਮੰੂਹ ਹੀ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਦੋਵP ਪਾਿਸR, ਛੱਤ ਤ2 ਫ਼ੋਰਸ ਗੰਿਨਆਂ ਵ*ਗ ਖੜ.ੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਹਰਾਸ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਸਾਲਟ* ਦੋ ਕਦਮ* 

ਦੂਰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨ* ਨ;  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵਚ ਆਇਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ। ਟੋਨੀ ਦੌੜ ਕੇ ਏ. ਕੇ. ਸੰਤਾਲੀ 

ਚੁੱ ਕਣ ਲੱਗਾ ਤ* ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਨ;  ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵP ਲੱਤ* ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਜ਼ਖ਼ਮD ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਾਹੰੁਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਿਡੱਿਗਆ। 

ਲਹੂ ਕੱਸੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵ*ਗ ਵਿਹਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਿਨਹੱਥੇ ਖੜ.ੇ ਸਨ। 



-"ਜੇ ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਨ;  ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤ* ਇਹੀ ਹAਰ ਹੋਊਗਾ-ਿਬਹਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਹੱਥ ਖੜ.ੇ ਕਰ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ...!" ਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ 'ਤੇ 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਫ਼ੋਰਸ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਅੰਦਰ ਆਉਣਸਾਰ ਫ਼ੋਰਸ ਨ;  ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ 

ਲਈਆਂ। ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਟੋਨੀ ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੰੂ ਧੂਹ-ਘੜ.ੀਸ ਕੇ ਠਾਣੇ ਿਲਆ ਸੁੱ ਿਟਆ। ਵੱਡੀ ਲਟਾਇਣ ਿਵਚ ਉਹਨ* 

ਦੇ ਿਗੱਟੇ ਅੜਾ ਕੇ ਨੱਟ ਕਸ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮੰੂਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਿਸਪਾਹੀ ਠਾਣੇ ਤ2 ਬਾਹਰ ਨਹD ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ2 ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਨਹD ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ? ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰਕਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੱੁਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਠਾਣੇ ਦੇ ਵਰ*ਡੇ ਿਵਚ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹੀ ਠਾਣੇਦਾਰ ਖੜੱਪਾ ਸੱਪ ਬਿਣਆ, ਫ਼ਣ ਚੁੱ ਕੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਡੇਮੂੰ  ਨਜ਼ਰ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਤਾੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਹ 

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰੂ ਿਚੰਬੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਐੱਸ ਪੀ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। 

-"AਾਬਾA! AਾਬਾA!! ਗੜਗੱਜ ਿਸੰਘ ਵੈਰੀ ਗੱੁਡ - ਵੈੱਲ ਡਨ!!! ਆਈ ਐੱਮ ਵੈਰੀ ਪਰਾਊਡ ਆਫ਼ ਯੂ ਮਾਈ ਸੰਨ! ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਬੈੱਸਟ ਆਫ਼ੀਸਰ ਇਨ ਮਾਈ 

ਸਟਾਫ਼! ਯੂ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਗੜਗੱਜ ਿਸੰਘ!" ਉਹ ਖੁAੀ ਿਵਚ ਬੁੜ.ਿਕਆ। 

-"ਥCਕਯੂ ਸਰ! ਥCਕਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ!! ਇਟ‘ਜ਼ ਓਨਲੀ ਬੀਕਾਜ਼ ਆਫ਼ ਯੂਅਰ ਕਾਈਡਂਨN ੱਸ ਸਰ!!!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਹੋਰ ਆਕੜ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹD 

ਲੱਗਦੇ ਸਨ। 

-"ਗੜਗੱਜ ਿਸੰਘ! ਇਟ‘ਜ਼ ਅਵਰ ਗਰੇਟ ਿਵਕਟਰੀ! ਯੂਅਰ ਐਫ਼ਰਟਸ ਆਰ ਅਨਫ਼ੌਰਿਗੱਟਏਬਲ! ਯੂਅਰ ਨ; ਮ ਿਵੱਲ ਬੀ ਨO ਅਨ ਐਜ਼ ਏ ਿਰਸਪQਸੀਬਲ 

ਔਫ਼ੀਸਰ - ਯੂ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਏ ਫ਼ੀਅਰਲੈੱਸ ਪਰਸਨ!" ਐੱਸ ਪੀ ਖੁA ਹੋਇਆ ਿਸਫ਼ਤ* ਦੇ ਪੜੱੁਲ ਬੰਨ. ੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਥCਕਸ! ਮੈਨD ਥCਕਸ ਸਰ!!" ਖੁAੀ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕੱਛ* ਿਵਚ2 ਦੀ ਡੱੁਲ. ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਕਿਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੱੁਝ ਨਹD ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਰੱਤਾ 

ਹੋਇਆ, ਿਰਸੀਵਰ ਘੁੱ ਟੀ ਖੜ.ਾ ਸੀ। 

-"ਪਰ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਦਾਸ ਨੰੂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਐ?ਂ" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਆਪਣੇ 'ਆਕਾ' ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਗੜਗੱਜ ਿਸੰਘ! ਪੱੁਤਰਾ ਇਹ ਤੰੂ ਮੈਥ2 ਪੱੁਛ ਿਰਹC? ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ! ਯੂ ਨO ਅ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਮੀ!! ਜੋ ਜੀਅ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ....!" ਐੱਸ ਪੀ ਹੱਸ ਿਪਆ। 

ਇੱਧਰ2 ਠਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਹੱਿਸਆ। 

-"ਗੜਗੱਜ ਿਸੰਘ! ਮC ਹਰ ਤਰ.* ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐ ਂ - ਜੋ ਿਚੱਤ ਆਵੇ ਕਰ - ਪਰ ਅਗਲੇ ਿਪਛਲੇ ਭੇਦ ਕੱਢ ਇਹਨ* ਅੰਦਰ2! ਇਹ ਤੇਰੇ ਿ਼ਫਊਚਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 

ਨ; ...!!" 

-"ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੱੁਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ?" 

-"ਉਹਨੰੂ ਅਜੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਰੱਖੋ-ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਪਨ*ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋA ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਭਈਏ ਨੰੂ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣਾਓ....!" 

-"ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਨਾਬ!" 

-"ਮC ਪਰਸ2 ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ*ਗਾ-ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤ* ਮੈਨੰੂ ਜਦ2 ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ-ਪਰ ਪਰਸ2 ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁAਖ਼ਬਰੀ ਤੈਥ2 ਜਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਐ ਂ

ਗੜਗੱਜ ਿਸੰਘ!" 

-"ਮC ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ* 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸA ਕਰ*ਗਾ ਸਰ!" 

-"ਕੋਿ਼ਸA ਨਹD! ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨU !! ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਅਟੱੁਟ ਿਵAਵਾA ਐ ਗੜਗੱਜ ਿਸੰਘ!" 

ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। 

ਫ਼ੋਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। 

ਿਦਨ ਛੁਪਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸਾਖਾਨਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਤਰ.*-ਤਰ.* ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਟੈਣੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ* 'ਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਬੰਟੀ ਦੀ ਗ਼ੁਦਾ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਡੋਹਲ ਕੇ ਿਪੱਛ2 ਤੀਲੀ ਬਾਲ ਕੇ, ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ - ਅਜ਼ੀਬ ਪਟਾਕਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਅਤੇ ਬੰਟੀ ਬੇਹੋA ਹੋ ਿਗਆ। 

ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੁਦਾ 'ਚ2 ਖੂਨ ਪ4ਨਾਲੇ ਵ*ਗ ਵਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਮੱਝ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਅੰਦਰ2 ਲੂਹੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਸਨ। 

ਉਹਨ* ਤ2 ਉਹਨ* ਦੇ ਨਾਵ* ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ* ਬਾਰੇ ਪੱੁਿਛਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਸਲਾ ਿਕਥ2 ਆ&ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨ* ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਿਡਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛ 

ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹD ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤਰੀਕੇ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਿਕਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਦੀ ਿਮਰਚ* ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਿਸਕੰਜੇ ਿਵਚ ਅੜਾਇਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਦੇ ਕਰੰਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱ ਠਾ ਟੰਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੇ ਵ*ਗ 'ਹਲਾਲ' ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਟੈਣੀ ਅਤੇ ਬੰਟੀ ਬੇਹੋA ਪਏ ਸਨ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਣ ਵ*ਗ ਫੁੰ ਕਾਰੇ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੁਣAੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ, ਿਸਪਾਹੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਵ*ਗ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਇAਾਰੇ ਨਾਲ ਪੱੁਠ;  

ਲਟਕਾਏ ਇੱਕ ਨਰਮ ਿਜਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖ਼ਾੜਕੂ ਨੰੂ ਹੇਠ* ਲੁਹਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਲੈ ਿਗਆ। 

ਮੁੰ ਡਾ ਕੁਝ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

-"ਹ* ਬਈ-ਕੀ ਨ* ਐ ਂਤੇਰਾ?" ਪCਦੀ ਸੱਟੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਸੁਆਲ ਸੱੁਿਟਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਉਹ ਦੋਨ1  ਹੀ ਸਨ। 

-".........।" ਮੁੰ ਡਾ ਚੁੱ ਪ ਸੀ। 



ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਦੋ ਰੂਲ ਉਸ ਦੇ ਮੌਰ* ਿਵਚ ਜੜ ਿਦੱਤੇ। 

-"ਮੇਰਾ ਨ* ਗੜਗੱਜ ਿਸੰਘ ਐ - ਮੇਰੇ ਨ* ਤ2 ਬੁੰ ਗੇ ਡਰਦੇ ਐ - ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੰੂ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱ ਿਕਐ-ਂਇਹੀ ਵਾਰੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਾਿਰਆਂ 'ਤੇ ਈ ਆਉਣੀ ਐ-ਂ

ਮੁਆਫ਼ ਮੈਨੰੂ ਕਰਨਾ ਨਹD ਆ&ਦਾ-ਹ*, ਤੇਰੀ ਨਰਮ ਉਮਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰਮD ਜਰੂਰ ਵਰਤ ਸਕਦC-ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤ*, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਸੁਆਲ* ਦਾ ਸਹੀ 

ਸਹੀ Lਤਰ ਦੇਵPਗਾ-ਚਲਾਕ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਮC ਕੱਟੜ ਦੁAਮਣ ਐ-ਂਮਨਾ ਅਸD ਲੈਣਾ ਈ ਐ-ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਐ-ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਐ।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਮੰੁਡਾ ਜਰਕਾ ਿਲਆ। 

ਉਸ ਨ;  ਅੱਖ* ਉਪਰ ਉਠਾਈਆਂ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਝੱਟ ਤਾੜ ਿਗਆ। 

-"ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਨ* ਐ ਂਤੇਰਾ?" ਉਸ ਨ;  ਡੰਡਾ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਠO ਹਕਿਰਆ। 

-"ਜੀ ਮੇਰਾ ਨ* ਿਸਮਰਜੀਤ ਐ।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਿਤਉੜੀਆਂ ਦਾ ਕਸਾਅ ਮੱਥੇ ਤ2 ਹੱਟ ਿਗਆ। ਉਸ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਗੱਲ ਦਾ ਿਸਰਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਿਗਆ, ਗੁੱ ਸੇ 

ਹੋਣ ਨਾਲ2 ਬੁAਕਾਰ ਕੇ ਪੱੁਛ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਿਵਚ ਲਵੀ ਿਜਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਿਸਮਰਜੀਤ ਠਾਣੇ ਦਾ ਬੱੁਚੜਖਾਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ2 ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਿਥੜਕ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। 

ਦਸਵD ਿਵਚ ਪੜ.ਦਾ ਉਹ ਸਕੂਲ2 ਭੱਜ ਖ਼ਾੜਕੂ ਸਫ਼* ਿਵਚ ਆ ਰਿਲਆ ਸੀ। ਚੜ.ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਅਤੇ ਗਲ ਪਾਈ ਏ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਨ;  ਉਸ ਦਾ ਿਦਮਾਗ ਅਸਮਾਨD 

ਚਾੜ. ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਅੱਜ-ਕੱਲ. 'ਚ ਬਿਣਆ ਿਕ ਬਿਣਆ। 

ਠਾਣੇ ਦਾ ਕਸਾਖ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਿਹੱਕ ਿਵਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨ;  ਕਦੇ ਸੋਿਚਆ ਨਹD ਸੀ। ਅੱਜ ਅੱਖ* ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣP ਬੀਿਤਆ ਿਹਰਦੇਵੇਧਕ ਿਦ4A ਉਸ ਨੰੂ 

ਅੰਦਰ2 ਕੰਬਣD ਚਾਹੜਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕਦਾ ਉਹ ਿਦਲ2 ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਿਕਰ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਿਕਹੜਾ ਿਪੰਡ ਐ?" 

-"ਜੀ ਰਣੀਆਂ।" 

-"ਕੀਹਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਐ?ਂ" 

-"ਜੀ ਕਰਮ ਿਸੰਘ ਿਮਸਤਰੀ ਦਾ।" 

-"ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਹ ਜਾ।" 

ਿਸਮਰਜੀਤ ਕੁਸਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵP ਸੀ। 

-"ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਹੜੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਐ?" 

-"ਜੀ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਕਮ*ਡੋ ਫ਼ੋਰਸ-।" 

-"ਜੀਹਨੰੂ ਤੁਸD ਜੱਥੇਦਾਰ ਆਖਦੇ ਹੋ-ਉਹ ਕੌਣ ਐ?ਂ" ਮੰੁਡਾ 'ਜੱਥੇਦਾਰ' ਦੇ ਪੱੁਛਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। 

-"ਜੀ ਉਹ ਬਖ਼AੀA ਿਸੰਘ ਦੀAਾ - ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲੈਫ਼ਟੀਨU ਟ ਜਨਰਲ ਹੈ।" 

-"ਗੁੱ ਅਡ...! ਵੈਰੀ ਗੁੱ ਡ....!!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤ2 ਉਿਠਆ। ਬਖAੀA ਿਸੰਘ ਦੀAਾ ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ ਕਈ ਕੇਸ* ਿਵਚ ਲੋੜੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ 

ਦਾ ਇਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨ;  ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹD ਸੀ ਿਕ&ਿਕ ਹਰ ਠਾਣੇ ਿਵਚ ਉਸ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਸੀ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਤ* ਸੁਤੇ-ਿਸੱਧ ਹੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨ* ਅਤੇ ਅਤੇ-ਪਤੇ ਪੱੁਛ ਲਏ ਅਤੇ ਿਸਮਰਜੀਤ ਨੰੂ ਇਕ ਵੱਖ ਕਮਰੇ 

ਿਵਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

ਇੱਕ ਕਰੜਾ ਪੈੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨ;  ਬਖAੀA ਿਸੰਘ ਦੀAਾ ਵੱਖ ਕਰ ਿਲਆ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਤAੱਦਦ ਨ;  ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੀੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

-"ਤੰੂ ਤ* ਬੋਲਦਾ ਨਹD ਸੀ ਉਏ! ਹੁਣ ਦੱਸ?" ਰੱਿਸਆਂ ਨਾਲ ਨਰੜੇ ਦੀAੇ 'ਤੇ ਠਾਣੇਦਾਰ Aੇਰ ਬਿਣਆ ਖੜ.ਾ ਸੀ। 

-"ਕੱਲ. ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਿਸਿਵਆਂ 'ਚ ਅੱਧ-ਸਾਲੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਰਸ* ਬਣਾਈ ਿਫਰਦੇ ਐ-ਤੇ ਇਹ ਬਿਣਆਂ ਿਵਐ ਲੈਫ਼ਟੀਨU ਟ ਜਨਰਲ ਬਖAੀA ਿਸੰਘ ਦੀAਾ!" 

ਦੀAੇ ਨ;  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਕਰ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥ ਆ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨ;  ਅੰਦਰ2 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜੋਿਹਆ, 

ਕਰੜਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਹੋ ਿਗਆ, ਸੋ ਹੋ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੱੁਚੜ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹD। ਸੂਰਿਮਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਆਖ਼ਰ Aਹੀਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਦੀਿ਼ਸਆ! 

ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਲ ਔਰੰਗੇ ਅੱਗੇ ਨਹD ਝੁਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਤ* ਿਕਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ? ਮC ਗੁਰੂ ਦਾ ਿਸੰਘ ਹੱਸ ਕੇ ਮੌਤ ਨੰੂ ਬੱੁਕਲ 'ਚ ਲਵ*ਗਾ! 

ਦੀAੇ ਨ;  ਅੱਖ* ਮੀਟ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਆਸਰਾ ਮੰਿਗਆ। 

-"ਹ* ਬਈ ਦੀਿ਼ਸਆ-ਹੁਣ ਦੱਸ ਬਈ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਐ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੂਲ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਮC ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਜਰਨN ਲ ਹ*-ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਬੱੁਚੜਾ...!" ਦੀAੇ ਦੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੰਗ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਪਰ ਉਸ ਨ;  ਕਰੋਧ ਿਵਚ ਦੀAੇ ਦੇ 

ਿਸਰ ਿਵਚ ਕਈ ਰੂਲ ਜੜ ਿਦੱਤੇ। 

-"ਅਹੁਦੇ ਤ* ਥੋਨੰੂ ਅਸD ਦੇਣੇ ਐ-ਂਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਤ* ਸਟਾਰ ਅਸD ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੰੂ ਈ ਲਾ ਿਦਆਂਗੇ।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਗੱਲ ਰੜਕਾਈ, ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਸਾਡੇ ਹAਰ ਦਾ ਤ* ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਈ ਐ-ਪਰ ਆਬਦਾ ਹAਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖD।" ਦੀAੇ ਨ;  ਉਸ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਥੱੁਕ ਿਦੱਤਾ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਹੋਰ ਭੂਸਰ ਿਗਆ। 



-ਇਹਨੰੂ ਹਰਾਮਦੇ ਨੰੂ ਮੂਧਾ ਪਾਓ!" 

ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਫ਼ਰA 'ਤੇ ਸੁੱ ਟ ਿਲਆ ਅਤੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਇੱਕ ਖੰੂਿਜR ਕੁਹਾੜਾ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਦੀAੇ ਦੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੋਡਾ ਿਤੰਨ ਵਾਰ* ਨਾਲ ਲੱਤ 

ਨਾਲ2  ਵੱਖ ਹੋ ਿਗਆ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਿਲੱਬੜ ਿਗਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਜੱਲਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆ&ਦਾ ਸੀ। ਿਸਪਾਹੀ ਪੱਥਰ ਹੋਏ ਖੜ.ੇ ਸਨ। ਇਤਨੀ ਬੇਰਿਹਮੀ 

ਉਹਨ* ਨ;  ਕਦੇ ਨਹD ਦੇਖੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਰਮ* 'ਤੇ ਘੋਰ ਤAੱਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗਾਜਰ-ਮੂਲੀ ਵ*ਗ ਵੱਢੀਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨ* ਨ;  ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਤੱਿਕਆ 

ਸੀ। 

-"ਇਹਨੰੂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਿਸੱਟ ਿਦਓ....!!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਕੁਹਾੜਾ ਸੁੱ ਟ ਕੇ ਨਲਕੇ ਤ2 ਮੂੰ ਹ ਧੋਣ ਚਲਾ ਿਗਆ। 

ਦੀAਾ ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਕਰਾਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਪਰ ਉਸ ਨ;  ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਾ ਮੰਿਗਆ। 

ਿਸਪਾਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਅਤੇ ਕੱਟੀ ਲੱਤ ਨੰੂ ਿਖੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱ ਟ ਗਏ। ਕੱਟੀ ਲੱਤ ਤੜਫ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਹੂ ਅਥਾਹ ਵਗੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀAੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖ* ਅੱਗੇ 

ਪਲ-ਪਲ ਹਨ.; ਰਾ ਛਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬੇਹੋA ਹੋ ਰਹੇ ਦੀAੇ ਨੰੂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਬਲੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਿਸੰਘ ਥਾਪੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਥਾਹ ਪੀੜ* ਦੀ ਪੰਡ ਿਹੱਕ 

'ਤੇ ਰੱਖੀ ਿਸੰਘ ਸੂਰਮ* ਅਿਹਲ, ਫ਼ਰA 'ਤੇ ਅੱਖ* ਮੀਟੀ ਿਪਆ ਸੀ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਿਸਮਰਜੀਤ ਨੰੂ ਿਫਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਿਲਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਤ ਿਵਚ ਸੀ। ਦੀAੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਰ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹD ਸੀ। 

-"ਹ* ਬਈ ਿਸਮਰਜੀਤ-ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜ* ਉਸ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ?" 

-"ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹD ਪਤਾ-ਿਜੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ-ਮC ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਿਦੱਤੈ-ਸਹੰੁ ਖਾ ਕੇ ਆਖਦC।" 

-"ਇਹਨੰੂ ਲੈ ਜਾਓ...!" 

ਿਸਮਰਜੀਤ ਦੇ ਜਾਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਕAਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਈ ਸੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਿਵਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਾਈ 

ਸੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਈਏ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਦੀ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਕੋਠੀ 'ਚ2 ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। 

ਰਾਤ ਦੇ ਦਸ ਕੁ ਵਜੇ ਟੋਨੀ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ2 ਮੰਗਵਾ ਿਲਆ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਨਕAਾ ਹੌਲਦਾਰ, ਮੁਣAੀ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ 

ਅੱਗੇ ਵਾਹ ਿਦੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮ* ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਕੁਝ ਸੁਰਤ-ਿਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੇਸੁਰਤ, ਸੱਤ* ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਨੰੂ ਟਰੱਕ* ਿਵਚ ਬੋਰੀਆਂ ਵ*ਗ ਲੱਦ, ਟਰੱਕ ਤੁਰ ਪਏ। 

ਠੰਢ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਟੇ ਨਹੰੁ ਵਰਗਾ ਚੰਦ ਅਸਮਾਨ ਿਵਚ ਸਾਹ ਰੋਕੀ ਖੜ.ਾ ਸੀ। ਤਾਰੇ ਅੱਖ* ਮੀਟੀ ਿਬਲਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਵਜੇ ਟਰੱਕ ਮਾਈ ਸੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾ ਖੜ.ੇ ਸਨ। ਕੋਠੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਅੱਧਮਰੇ ਮੁੰ ਡੇ ਭਈਏ ਦੇ ਕਮਰੇ 

ਿਵਚ ਿਲਆ ਸੱੁਟਵਾਏ। ਖਾਲੀ ਹਿਥਆਰ ਵੀ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਜਦ ਿਸਮਰਜੀਤ ਨੰੂ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਤ* ਉਸ ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ 

ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। 

-"ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸD ਤ* ਆਖਦੇ ਸੀ-!" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੋਲੀ ਨ;  ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਹ 'ਦਾਅੜ.' ਕਰਦਾ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਢੇਰੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਕਮਰੇ ਨੰੂ ਬਾਹਰ2 ਕੰੁਡਾ 

ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਇAਾਰੇ 'ਤੇ ਬੇਥਾਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ* ਨ;  ਮੋਟਰ* ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਘੁੱ ਟ ਲਏ। ਖੇਤ* 

ਿਵਚ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਰ* ਨ;  ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਮਚਾ ਿਦੱਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨ;  ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਧ* ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 

ਿਫਰ ਬਾਹਰ2 ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਗਰਨ; ਡ ਿਡੱਗਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਰਾ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟ* ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਲਪੇਟ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਸੱਤੇ ਖ਼ਾੜਕੂ ਅੰਦਰ ਸੜ 

ਰਹੇ ਸਨ, ਜ* ਕਹੋ ਸੜ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। 

ਕੁਝ ਪਲ* ਿਵਚ A*ਤੀ ਪਸਰ ਗਈ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਟਰੱਕ ਅੱਗੇ ਬੈਠ;  ਭਈਏ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਨੰੂ ਉਤਾਰ ਿਲਆ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰ ਹ2 ਅਵਾਜ਼ ਨਹD ਿਨਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਅਿਜਹਾ ਅਨਰਥ ਉਸ ਨ;  ਕਦੇ ਦੇਿਖਆ ਨਾ ਿਚਤਿਵਆ ਸੀ। ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਿਮੰਟ* ਿਵਚ ਹੀ 'ਕੋਲੇ' ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਰਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ 

ਕੁਿੜਕੀ ਿਵਚ ਆਏ ਚੂਹੇ ਵ*ਗ ਤੜਪੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਉਏ ਭਈਆ! ਇਧਰ ਆਓ!!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਿਸਰ ਨੰੂ ਸੱਤ ਖੂਨ ਚੜ.ੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਿਭਆਨਕ ਿਚਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਈਏ ਨੰੂ ਭੈਅ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਲੈ ਿਗਆ। ਲਾਈਟ* ਜਗਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨ* ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ 'ਤੇ ਖੂਨ ਬਣ ਬਲ 

ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪ ਨ;  ਦੇਖ ਹੀ ਲੀਆ ਹੈ-ਅਬ ਏਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਮP ਅਖ਼ਬਾਰ* ਵਾਲੇ ਆਏਗਂੇ-ਉਨਕੋ ਯਹੀ ਬਤਾਨਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸਲੀ ਥਾ-ਪੁਲੀਸ ਨ;  

ਅੱਤਵਾਦੀR ਕੋ ਹਥੀਆਰ ਫ਼Cਕ ਕਰ ਬਾਹਰ ਆਨ;  ਕੋ ਬੋਲਾ ਔਰ ਉਨਹ2 ਨ;  ਕਮਰੇ ਸੇ ਪੁਲੀਸ ਪਰ ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦੀ-ਔਰ ਜਵਾਬੀ ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ ਮP ਸਭੀ 

ਉਗਰਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ-ਉਸ ਬੁੜ.ੀਆ ਸੰਤ ਕੌਰ ਕੋ ਪੁਲੀਸ ਨ;  ਜਹ* ਸੇ ਿਹਰਾਸਤ ਮP ਲੀਆ-ਅਗਰ ਵੋ ਪੂਛP ਿਕ ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਬ ਸੇ ਯਹ* ਥੇ ਤੋ ਕਹਨਾ ਕਰੀਬ 

ਤੀਨ ਮਹੀਨ;  ਸੇ ਆ ਕਰ ਯਹ* ਛੁਪਤੇ ਥੇ-ਬੁੜ.ੀਆ ਸੰਤ ਕੌਰ ਉਨਕੋ ਖਾਨ;  ਪੀਨ;  ਕੋ ਦੇਤੀ ਥੀ-ਆਪ 



ਕੋ ਹਮਨ;  ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਨਾਨਾ ਹੈ ਬੁੜ.ੀਆ ਕੇ ਕੇਸ ਮੇ-ਆਪ ਘਬਰਾਈਏ ਮੱਤ-ਅਗਰ ਆਪ ਨ;  ਹਮਾਰੇ ਕਹਨ;  ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਬਆਨ ਨਹD ਦੀਏ ਤੋ 

ਆਪ ਕੋ ਉਗਰਵਾਦੀ ਤੋ ਮਾਰPਗੇ ਹੀ-ਹਮ ਭੀ ਨਹD ਛੋੜPਗੇ-ਸਮਝੇ...?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਿਮੱਟੀ ਬਣੇ ਭਈਏ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਲੂਿਣਆਂ ਅਤੇ ਕਸੂਤੇ ਫ਼ਸੇ ਭਈਏ ਨ;  

'ਹ*' ਿਵਚ ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ। 

ਪਹੁ ਫ਼ਟਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  Lਚ-ਅਫ਼ਸਰ* ਨੰੂ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਠਾਣੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕਰਕੇ ਪ4ੈਸ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤ2 ਫ਼ਾਰਗ ਹੋ ਕੇ 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਭਈਏ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ. ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਅੱਿਤਵਾਦੀ ਗਰੋਹ 'ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਕਮ*ਡੋ ਫ਼ੋਰਸ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਖAੀA 

ਿਸੰਘ ਦੀAਾ ਉਰਫ਼ 'ਜੱਥੇਦਾਰ' ਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਵ* ਦੀ ਿਲਸਟ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਿਵਚ ਸੀ। ਉਹ ਪ4ੈੱਸ ਵਾਿਲਆਂ ਵੱਲ2  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਸੁਆਲ* ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੰੁਦੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਿਦਨ ਚੜ.ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥ* 'ਤੇ ਪ4ੈੱਸ ਵਾਲੇ, ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਕੱਠ;  ਹੋਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 

ਸੱਤ ਅੱਧ-ਸੜੀਆਂ ਲਾA* ਪੁਲੀਸ ਵਾਿਲਆਂ ਨ;  ਪਿਹਲ* ਹੀ ਕਮਰੇ ਿਵਚ2 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਿਲਆ ਿਟਕਾਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਨAਟ ਹੋਏ ਉਹਨ* 

ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਉਹਨ* ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। 

ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ, ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨ;  ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਿਜਹਾ ਜਾਇਜਾ ਿਲਆ। ਪ4ੈੱਸ ਵਾਿਲਆਂ ਨ;  ਭਈਏ ਦੇ ਿਬਆਨ ਨO ਟ ਕਰ ਲਏ। ਠਾਣੇਦਾਰ 

ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ* ਨ;  ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹਿਥਆਰ* 'ਤੇ ਪ4ੈੱਸ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁਆ ਿਦੱਤੀ। ਪ4ੈੱਸ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਕਿਲੱਕ-ਕਿਲੱਕ' ਕਰ ਕੇ ਹੱਟ ਗਏ। 

ਦੁਿਪਹਰ ਤੱਕ ਲਾA* ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਾਰਸ* ਨੰੂ ਮੁਹਤਬਰ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾA* ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਿਵਚ2 

ਲਾA ਲੈਣ ਲਈ ਠਾਿਣR ਇਜਾਜ਼ਤ-ਪੱਤਰ ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾA ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਿਫਰ ਜਵਾਰਭਾਟਾ ਬਣ ਗਈਆਂ: 

- ਿਪੰਡ ਡਾਲੇ ਅਤੇ ਬੱੁਘੀਪੁਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਕਮ*ਡੋ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਸੱਤ ਖ਼ਾੜਕੂ 

ਹਲਾਕ! 

- ਪੁਲੀਸ ਵੱਲ2  ਹCਡ ਗਰਨ; ਡ* ਦੀ ਵਰਤ2 

- ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਕਮ*ਡੋ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਖAੀA ਿਸੰਘ ਦੀAਾ ਉਰਫ਼ ਜੱਥੇਦਾਰ ਵੀ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ 

- ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਿਵਚ2 ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ 

- ਪਨ*ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋA ਿਵਚ ਕੋਠੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਮਾਈ ਸੰਤ ਕੌਰ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰ 

- ਪੁਲੀਸ ਵੱਲ2  ਵੱਡੀ ਪ4ਾਪਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 

- "ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਡਾਲੇ ਅਤੇ ਬੱੁਘੀਪੁਰੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਿਵਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਏ ਗਿਹ-ਗੱਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਕਮ*ਡੋ 

ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਖAੀA ਿਸੰਘ ਦੀAਾ ਉਰਫ਼ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਖ਼ਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਵੇਰੇ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲੀਸ ਨ;  

ਗੋਲੀਆਂ ਤ2 ਇਲਾਵਾ ਹCਡ ਗਰਨ; ਡ* ਦੀ ਵੀ ਵਰਤ2 ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ2 ਸੱਤ ਖ਼ਾੜਕੂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਝੁਲਸ ਗਏ। 

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ* ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ ਸੂਹ ਿਮਲੀ ਸੀ ਿਕ ਕਿਥੱਤ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾੜਕੂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦ ਪੁਲੀਸ ਨ;  ਸਵੇਰੇ ਕੋਠੀ ਨੰੂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਕਤ 

ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਨੰੂ ਹਿਥਆਰ ਸੁੱ ਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਹਦਇਤ ਕੀਤੀ ਤ* ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਨ;  ਅੰਦਰ2 ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਇੱਧਰ2 ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ 

ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਤ2 ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ ਗਰਨ; ਡ* ਦੀ ਵਰਤ2 ਕਰਨੀ ਪਈ। ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਿਵਚ 

ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੱਤ ਖ਼ਾੜਕੂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਿਵਚ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਕਮ*ਡੋ 

ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤ2 ਇਲਾਵਾ ਬੰਟੀ ਿਗੱਲ, ਸੁਮੇਰ ਿਸੰਘ ਟੈਣੀ, ਟੋਨੀ ਬਾਠ, ਿਗੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਤੇਜ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਿਸਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਰਣੀਆ Aਾਿਮਲ ਹਨ। 

ਪੁਲੀਸ ਨ;  ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ4ਾਪਤੀ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਮਾਈ ਸੰਤ ਕੌਰ ਨੰੂ ਪਨ*ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋA ਿਵਚ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਿਵਚ2 ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਸੂਖ਼ਮ ਹਿਥਆਰ 

ਵੀ ਿਮਲੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਖAੀA ਿਸੰਘ ਦੀAਾ ਪੁਲੀਸ ਨੰੂ ਕਈ ਕਤਲ* ਅਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋA* ਹੇਠ ਲੋੜੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਦਾ ਮੁੱ ਲ 

ਗੌਰਿਮੰਟ ਨ;  ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।" 

ਉਪਰੋਕਤ ਖ਼ਬਰ* ਪੜ. ਕੇ ਖ਼ਾੜਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਥੰਮ. ਿਹੱਲ ਗਏ। ਉਹਨ* ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਘਾਟਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲ2 ਿਵਛੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ 

Aਰਧ*ਜਲੀ ਭPਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ4ਣ ਵੀ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਦੀAੇ ਦੀ ਥ* ਏਰੀਆ ਕਮ*ਡਰ ਬਲਤੇਜ ਿਸੰਘ ਬਾਲੀ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਸਰਬ-

ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ4ੈੱਸ-ਨO ਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਨੰੂ ਤੋਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਪ4ੈੱਸ ਨO ਟ ਤੇਿਜੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। 

ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ (ਕਡ 12) 

ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲ2 ਇਹ ਿਤੰਨ ਮਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ: ਠਾਣੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਿਸੰਘ ਦਾ ਕਤਲ, ਮੁਖ਼ਬਰ 

ਰਣਬੀਰ ਨੰੂ ਪ4ੀਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੋਧਾ, ਲੁਿਧਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬCਕ ਿਵਚ ਡਕੈਤੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੁੱ ਜਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨ* 

ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਐਕAਨ* ਲਈ ਵੱਖੋ -ਵੱਖ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਨ;  ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। 



ਉਲੀਕੀ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਿਬਕ ਕਾਕਾ ਅਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਤੁਰ ਪਏ। ਰਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਗੂਹੜ.ੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। 
 

ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨ* ਨ;  ਕੰਨ ਬਿੜੱਕੇ ਿਜਹੇ ਭੰਨ; । ਬੈਠਕ ਅੰਦਰ Aਰਾਬੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਘੁਰਾੜ.ੇ ਘਰਾਟ-ਰਾਗ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 

ਬੈਠਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਕਬਜੇ ਿਹੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜਾ ਇੱਕ ਪਾਿਸR ਬੋਤੇ ਦੇ ਬੱੁਲ. ਵ*ਗ ਲਟਕਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਕੇ 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਦਰਵਾਜਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਭੇੜ. ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਘੁਰਾੜ.ੇ ਮਾਰਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਡਿਰਆਂ ਵ*ਗ ਭੜ.ੱ ਕ ਕੇ 

ਉਿਠਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਟੂਰੀਆਂ ਸਪੋਲੀਆਂ ਵ*ਗ ਖੜ.ੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ Aਰਾਬੀ ਅੱਖ* ਦਾ ਰੰਗ ਜੋਗੀਆ ਸੀ। 

ਉਹ ਪਰੋਲੇ 'ਚ ਿਡੱਗੇ ਕਤੂਰੇ ਵ*ਗ ਨAੇ ਦਾ ਮਧੋਿਲਆ ਿਜਹਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਏ. ਕੇ. ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਬਾਇਰਲ ਉਸ ਦੀ ਿਹੱਕ ਿਵਚ ਸੱਬਲ ਵ*ਗ ਮਾਰੀ। 

ਗੱੁਝੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨ;  ਿਹੱਕ ਦੋਹ* ਬਾਹ* ਿਵਚ ਘੁੱ ਟ ਲਈ। ਉਸ ਿਵਚ "ਹਾਏ" ਕਿਹਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹ-ਸਤ ਨਹD 

ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਿਕ& ਉਏ ਕੁੱ ਤੇ ਿਦਆ ਹੱਡਾ! ਿਸੰਘ* ਨਾਲ ਿਸੰਗ ਪਸਾ ਕੇ ਿਕਹੜੇ ਰਾਹ ਭੱਜPਗਾ? ਧੀਅ ਿਦਆ ਖ਼ਸਮ* ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੀਰ* ਦੀ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਕਰਦC-?" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  

ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਚੁਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਪਲੰਘ ਦੇ ਪਾਵੇ 'ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਸੁੰ ਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੰੂ ਸੁੱ ਝ ਨਹD ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? 

ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਸਣ ਵਰਗੇ ਵਾਲ* ਤ2 ਫੜ ਕੇ ਿਵਹੜੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਘੜ.ੀਿਸਆ। ਕਾਕੇ ਨ;  ਰਣਬੀਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਗਾ ਕੇ ਰਸੋਈ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ 

ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। 

-"ਿਕ& ਉਏ ਹਰਾਮ ਿਦਆ ਤੁਖਮ*-ਲੋਕ* ਦੀ ....&ਗਲ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਸਾਦ ਕਰਾ&ਦਾ ਸੀ-ਹੁਣ ਦੱਸ?" ਕਾਕੇ ਨ;  ਬੰਦੂਕ ਰਣਬੀਰ ਦੀ ਸੰਘੀ 'ਚ ਿਦੰਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। ਡਰੇ 

ਰਣਬੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖ* ਗੇੜD ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਭੁੱ ਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਚੋਰ ਬੰਦਾ ਿਕਹੜੇ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ?ੇ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ 

ਰਗ-ਰਗ ਦਾ ਤ* ਪਤਾ ਸੀ। ਨੰਬਰਦਾਰਨੀ ਕਾਕੇ ਅਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਪੈਰD ਿਡੱਗ ਪਈ। 

-"ਹਾੜ.ੇ ਵੇ ਪੱੁਤ! ਦੋਨ1  ਹੱਥ ਜੁੜਾ ਲਓ-ਪੈਰD ਚੁੰ ਨੀ ਧਰਦੀ ਐ ਂਮC ਥੋਡੇ-ਪਰ Aੇਰ ਬਣਕੇ ਇੱਕ ਆਰੀ ਬਖA ਿਦਓ -ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੱੁਤ...!" 

-"ਨੰਬਰਦਾਰਨੀਏ!ਂ ਿਜਹੜੇ ਘਰ ਇਹਨ* ਕਰਕੇ Lਜੜੇ ਐ-ਉਹਨ* ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹPਗੀ?" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਪੈਰ* 'ਚ ਪਈ ਚੁੰ ਨੀ ਦੂਰ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ 

ਵੱਡਾ ਮੁੰ ਡਾ ਕਾਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਣ ਲੱਿਗਆ ਤ* ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  "ਪਰਲ2" ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਖੋਲ. ਿਦੱਤਾ। ਿਤੰਨ ਮੁੰ ਡੇ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਨੀ ਲਾA* ਿਵਚ 

ਬਦਲ ਗਏ। ਛਲਣD ਹੋਈਆਂ ਲਾA* ਸਰ2 ਦੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ ਵ*ਗ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਪਈਆਂ ਸਨ। 

-"ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ - ਿ਼ਜੰਦਾਬਾਦ!" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ&ਦੇ ਉਹ ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਲੈੱਟਰ-ਪੈਡ ਸੱੁਟ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ। 

ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਿਪੰਡ ਿਵਚ ਸਿਹਮ ਛਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਸQ ਗਏ ਸਨ। 

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਕਾਕੇ ਹੁਰD ਆਪਣੇ ਿਟਕਾਣੇ 'ਤੇ ਆ ਪਹੰੁਚੇ। ਬਾਲੀ ਅਜੇ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਿਪਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਘੂਕ ਸੁੱ ਤੇ ਪਏ ਸਨ। 

-"ਿਕ& - ਿਕਵP ਬਣD?" ਬਾਲੀ ਨ;  ਪੱੁਿਛਆ। ਉਹ ਰਜਾਈ ਿਵਚ2 ਅੱਧ-ਅਨDਦਰਾ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੰੂ ਤ* ਲਾ ਆਏ ਿ਼ਸAਨ ਜੱਜ।" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਿਕਹਾ। ਉਹ ਜੱੁਤੀ ਿਵਚ2 ਠO ਹਕਰ-ਠO ਹਕਰ ਕੇ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਕੰਬਲ ਲਾਹ ਕੇ ਬਾਲੀ 

ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਾਈ ਿਵਚ ਘੁਸੜ ਿਗਆ। 

-"ਤੇ ਰਣਬੀਰ?" 

-"ਮੈਿਖਆ ਬਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦC-ਸਾਰੇ ਪ4ੀਵਾਰ ਵੱਲ2 ਤੈਨੰੂ ਕੋਈ ਉਲ*ਭਾ ਨਹD ਆਊ-ਸਾਰੇ ਈ ਅਹੁਿਦਆਂ 'ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਐ-ਂਨੰਬਰਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ 

ਬਾਗੋਬਾਗ਼।" ਜੈਲਦਾਰ ਿਦਲਰਾਜ ਨਾਲ ਲੇਟਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਿਲਆ। 

ਿਦਲਰਾਜ ਨ;  ਰਜਾਈ ਮੂੰ ਹ ਤ2 ਹਟਾ ਕੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਤ* ਜੈਲਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗਾਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪੈਰ ਿਦਲਰਾਜ ਦੇ ਰੋੜੇ 

ਵ*ਗ ਵੱਜੇ ਸਨ। 

-"ਉਏ ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਘੁਸਿੜਐ?ਂ" 

-"ਿਕ& ਮC ਰੰਡੀ ਦਾ ਜਮਾਈ ਐ?ਂ" 

-"ਸਾਲੇ 'ਚ2 ਬੋਕ ਮ*ਗੰੂ ਮੁAਕ ਮਾਰਦੈ-ਨਹਾਉਣਾ ਨਹD ਚਗਲ ਨ;  ਧੋਣਾ ਨਹD-ਸਾਲੀ ਨੌ ਮਣ ਜੂਠ...!" 

-"ਿਕ& ਤੰੂ ਮੇਰੀ ਰੰਨ ਬਣਨN  ਿਕ ਿਕਤੇ ਿਰAਤਾ ਕਰਵਾਉਣC?" 

-"ਤੈਨੰੂ ਿਰAਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ2 ਮC ਅਗਲੀ ਦੇ ਪਿਹਲ* ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੂੰ ?" 

-"ਉਏ ਮੇਰੇ ਅਰਗਾ ਿਦਲ ਦਿਰਆ ਬੰਦਾ ਅਗਲੀ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਨਹD ਿਮਲਣਾ।" 

-"ਰਜਾਈ 'ਚ2 ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਲਾ-ਭੈਣ ਦੇਣD ਡਾਡ ਮਾਰਨ ਲਾਅਤੀ।" ਿਦਲਰਾਜ ਨ;  ਰਜਾਈ 'ਚ2 ਮੂੰ ਹ ਕੱਢ, ਬਾਹਰ2 ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਦਮ 

ਘੁੱ ਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਯਾਰ ਭੁੱ ਖ ਜੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਐ।" ਿਦਲਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ2 ਬੇਿਧਆਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜੈਲਦਾਰ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਲਓ...! ਹੋਰ ਕਰਲੋ ਿਘਉ ਨੰੂ ਭ*ਡਾ-ਮੁਰਦਾ ਬੋਲੂ ਖੱਫ਼ਣ ਪਾੜੂ-ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਈ ਗੱਲ* ਐ-ਂਇੱਕ ਤੀਮD ਦੂਜੀ ਰੋਟੀ-ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਮੈਦ ਐ 

ਆ&ਦੀ ਈ ਨਹD-ਭਾਲਦੈ ਪੂੜੇ।" 

-"ਉਏ ਮਰਜੋ ਪੈਜੋ ਹੁਣ! ਿਕ& ਡੰਡ ਪਾਈ ਐ? ਸਾਲੇ ਸੌਣ ਵੀ ਨਹD ਿਦੰਦੇ।" ਕਾਕਾ ਿਖਿਝਆ ਬੋਿਲਆ। 



-"ਤੰੂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਹੋਊ? ਸਾਨੰੂ ਤ* ਸਾਲਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹD ਆ&ਦਾ।" 

-"ਟੋਕਰਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਤੈਨੰੂ ਸੁਪਨਾ ਿਕਹੜੇ ਪਾਿਸR ਆਊ? ਸੁਪਨ;  ਤ* ਧੜੀ ਅੰਨ ਥੱਲੇ ਪ4ੈੱਸ ਹੋ ਜ*ਦੇ ਐ ਸਾਲੇ।" 

-"ਥੋਡੀ ਦੰਦ ਕਥਾ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਿਦਨ ਲੈ ਕੇ ਹਟੂ-ਮੈਥ2 ਿਬਨਾ ਸਾਿਲਓ ਤੁਸD ਡੱਕੇ ਦੇ ਨਹD।" 

-"ਟਟੀਰ.ੀ ਨੰੂ ਵਿਹਮ ਐ ਂਬਈ ਅਸਮਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਟੰਗ* 'ਤੇ ਈ ਖੜ.ੈ।" 

-"ਤੁਸD ਕੁੱ ਿਤਓ ਮੈਨੰੂ ਟਟੀਰ.ੀ ਨਾਲ ਰਲਾਤਾ? ਉਏ ਮC ਤ* ਬੱਬਰ Aੇਰ ਐ ਂਬੱਬਰ Aੇਰ!" 

-"ਚੰਗਾ ਬੱਬਰ Aੇਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸੌਣ ਦੀ ਿਕਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ!" ਿਦਲਰਾਜ ਨ;  ਜੈਲਦਾਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਿਦੱਤੇ। 

-"ਆਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ-ਜੇ ਪਿਹਲ* ਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਿਕ ਸਰਦਾਰ ਪ4ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਜੈਲਦਾਰ ਜੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਫ਼ਰਮਾਓ-ਿਸੰਘ ਸਾਿਹਬ ਪਿਹਲ* 

ਈ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜ*ਦੇ-।" 

ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਿਲਆ। 

ਬਾਲੀ ਹੋਰ* ਦੇ ਿਟਕਾਣੇ 'ਤੇ ਤੜਕੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਟਰੱਕ ਆ ਖੜ.ਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਲੀ ਤ2 ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱ ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਜੈਲਦਾਰ ਸੁੱ ਤਾ ਿਪਆ ਦੰਦ ਿਕਰਚੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਿਦਲਰਾਜ! ਉਏ ਿਦਲਰਾਜ!!" 
-".......!" 

-"ਉਏ ਿਦਲਰਾਜ....!" ਬਾਲੀ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਹਲੂਿਣਆਂ। 

-"ਹ*.....?" 

-"Lਠ-ਤਾਰੀ ਹੋਣD ਆ ਗਏ।" 

-"ਕੀ ਟੈਮ ਹੋਇਐ?" ਿਦਲਰਾਜ ਦੀ :ਘ ਲੱਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। 

-"ਪੰਜ ਵੱਜ ਗਏ।" 

ਿਦਲਰਾਜ ਊਧ-ਮਧੂਣਾ ਿਜਹਾ ਹੋਇਆ Lਠ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸQਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅੱਖ* ਿਮਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

-"Lਠ ਕੇਰ* - Aੇਰ ਬਣ!" 

ਿਦਲਰਾਜ Lਠ ਕੇ ਮੰੂਹ ਧੋਣ ਚਲਾ ਿਗਆ। 

-"ਚਾਹ ਚੂਹ ਨਹD ਬਣਾਈ?" ਟਰੱਕ 'ਚ2 Lਤਰ ਕੇ ਆ&ਦਾ ਬਿਲਹਾਰ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਬੱਕਰੀ ਨਹD ਚੋਈ ਅਜੇ।" ਬਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਹਾਰ ਵੀ ਹੱਸ ਿਪਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਧੰੁਦ ਅੱਖ* ਚੁੰ ਿਧਆ 

ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਆਹ ਿਕਹੜਾ ਿਪਐ?" 

-"ਜੈਲਦਾਰ ਐ।" 

-"ਘਰਾਿੜ.ਆਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਈ ਚੱਕੀ ਜ*ਦੈ।" 

-"........।" 

-"ਕੰਜਰ ਨ;  ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਣ ਨਹD ਿਦੱਤਾ-ਚੱਕੇ ਗੋਡਾ ਵੱਖੀ 'ਚ ਮਾਿਰਆ ਕਰੇ-ਿਕਤੇ ਸਾਲਾ ਲੱਤ Lਤੇ ਧਰ ਿਲਆ ਕਰੇ-ਮਸ* ਚੱਿਕਆ ਕਰ*-ਮ* ਚੋਦ ਹੋਊ 

ਿਜਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਊ-ਭੁੰ ਜੇ ਪੈਣਾ ਮਨਜੂਰ ਐ।" ਮੂੰ ਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਇਆ ਿਦਲਰਾਜ, ਮੰੂਹ ਪੰੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਰਣਬੀਰ ਸੋਧਤਾ ਰਾਤ ਇਹਨ* ਨ; ।" ਬਾਲੀ ਨ;  ਬਿਲਹਾਰ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ। 

-"ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨ;  ਪਾਡੀਆਂ ਨਹD ਮਾਰੀਆ?ਂ" ਬਿਲਹਾਰ ਹੱਸ ਿਪਆ। 

-"ਇਹ ਤ* ਇਹਦੀ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਐ।" 

-"ਚੱਲੀਏ ਫੇਰ?" 

-"ਚਲੋ-।" ਦੋਹ* ਨ;  ਹਿਥਆਰ ਚੁੱ ਕ ਲਏ। 

-"ਉਏ ਜੈਲਦਾਰਾ!" 

-"ਹ*...?" 

-"ਿਕਤੇ ਜਾਇਓ ਨਾ-ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਈ ਰਿਹਓ!" ਬਾਲੀ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

ਜੈਲਦਾਰ Lਠ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

-"ਕਦ2 ਕੁ ਆ&ਗੇ?" 

-"ਪੰਜ ਕੁ ਵਜੇ ਮੁੜ ਆਵ*ਗੇ।" 

-"ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਪ4ਬੰਧ?" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਿ਼ਫਕਰ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕੀਤਾ। 



-"ਲਓ ਬਈ-ਇਹਨੰੂ ਤ* ਿਮਲੋ ਪਿਹਲ*।" ਿਦਲਰਾਜ ਿਫਰ ਿਖਝ ਿਗਆ, "ਇਹਨੰੂ ਅੰਨ ਤ2 ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਈ ਨਹD ਆ&ਦੀ-ਬਹੁੜੀ ਉਏ! ਅੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਵੈਰ ਐ?" 

-"ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕੋਕੜ* ਹੋਈਆਂ ਪਈਐ-ਂਸਾਲੀ ਭੱੁਖੇ ਨੰੂ ਨDਦ ਈ ਨਹD ਆਈ।" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਿ਼ਸਕਵਾ ਿਦਖਾਇਆ। 

-"ਘੁਰਾੜ.ੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਚੱਕ-ਤਾਰੇਵਾਲ ਤ2 ਹੋ-ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਸੀ-ਕ* ਵੜ-ਵੜ ਿਨਕਲਦੇ ਸੀ-ਕਿਹੰਦਾ ਅਖੇ ਨDਦ ਨਹD ਆਈ।" 

-"ਿਜੱਦP ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਤੈਨੰੂ ਮC ਈ ਲਾ:।" 

-"ਥੋਡੀ ਰੋਟੀ ਦਸ ਕੁ ਵਜੇ ਆਜੂ-ਿ਼ਫਕਰ ਨਾ ਕਰ।" ਬਲਿਹਾਰ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਉਦ2 ਤੱਕ ਤ* ਖੱਸੀ ਹੋਜ*ਗੇ।" 

-"ਤੇਰੇ ਆਸਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪCਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ-।" 

-"ਜੇ ਸਾਡੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤ* ਸਾਿਲਆ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੰਨ*ਗੇ।" 

ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਗਏ। 

-"ਕੰਮ ਟੰਚ ਕਰਕੇ ਮੁਿੜਓ! ਕਹ2 ਤ* ਮC ਨਾਲ ਚੱਲ*?" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਿਪੱਛ2 ਿਕਹਾ। 

-"ਉਏ ਬਿਹਜਾ ਸਾਲਾ ਨਲੀ ਚੋਚਲ-ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਖੌਅ!" ਟਰੱਕ ਿਵਚ ਚੜ.ਦਾ ਿਦਲਰਾਜ ਬੋਿਲਆ। 

ਟਰੱਕ ਿਵਚ ਬੈਠ;  ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। 

-"ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਖ਼ਬਰ ਆਊਗੀ - ਅੱਤਵਾਦੀ ਿਦਲਰਾਜ ਸਾਥੀ ਖ਼ਾੜਕੂ ਸਰਦਾਰ ਪ4ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਜੈਲਦਾਰ ਹੱਥ2 ਹਲਾਕ-।" 

ਿਫਰ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। 

ਟਰੱਕ ਤੁਰ ਿਗਆ। 

ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਨਾਸ* ਚਾਹੜ ਕੇ ਕੌੜਾ ਧੰੂਆਂ ਸੁੰ ਿਘਆ ਅਤੇ ਰਜਾਈ ਨੱਪ ਕੇ ਿਫਰ ਸQ ਿਗਆ। 
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ਤਲਵੰਡੀ ਿਪੰਡ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ਿਵਚ ਬਦਿਲਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਰਣਬੀਰ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਮੇਤ ਲਾA* ਧਰਮਸਾਲਾ ਿਵਚ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ 

ਿਸੰਘ ਨ;  ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਵੰਝ 'ਤੇ ਚੜ.ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਨਾ-ਮੰਨਤ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨ;  ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ 

ਨਹD ਸੀ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਕੰਧ* ਿਵਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਸੀ। 

-"ਥੋਡੇ ਿਪੰਡ 'ਚ ਪੰਜ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ - ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਈ ਬੋਲ਼ਾ ਸੀ?" 

-".......।" ਿਪੰਡ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਮੋA ਸਨ। 

-"ਹੌਲਦਾਰ....! ਸਰਪੰਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਕ& ਨਹD ਆਇਆ?" 

-"ਜਨਾਬ ਚQਕੀਦਾਰ ਲੈਣ ਿਗਐ।" 

ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਪੱੁਜ ਿਗਆ। ਆਉਣਸਾਰ ਉਸ ਨ;  "ਫ਼ਤਿਹ" ਬੁਲਾਈ। ਪਰ ਫ਼ਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਹੀ ਠਾਣੇਦਾਰ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਵਰ. 

ਿਪਆ। 

-"ਸਰਪCਚਾ-ਤੇਰੇ ਿਪੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੰਜ ਕਤਲ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਤੰੂ ਠਾਣੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹੰੁਚP? ਆਪਣੀ ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਤੈਨੰੂ ਕੋਈ ਅਿਹਸਾਸ ਹੈ ਿਕ ਨਹD?" 

-"ਸਰਦਾਰ ਮੈਨੰੂ ਤ* ਮੁੰ ਡਾ ਹੁਣP ਈ ਖੋਿਸਆਂ ਤ2 ਲੈ ਕੇ ਆਇਐ-ਮC ਤ* ਕੱਲ. ਦਾ ਖੋਸਾ ਪ*ਡੋ ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।" 

-"ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜੇ ਐ-ਐਧਰ ਆ ਜਾਓ!" 

ਡਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਇੱਕ ਬਜੁਰਗ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਦੇਖ ਬਾਬਾ! ਤੇਰੀ ਤ* ਦਾਹੜ.ੀ ਫੜਿਦਆਂ ਵੀ Aਰਮ ਆ&ਦੀ ਐ-ਤੰੂ ਈ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ?" 

_"ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਤੇ ਿਸਰੇ 'ਤੇ ਗੰਢ-ਅਸD ਪਿਹਲ* ਰਾਲ-ਬੋਲ ਜੀ ਜਰੂਰ ਸੁਣੀ ਸੀ-ਪਰ ਅਸD ਕੁਛ ਗੌਿਲਆ ਨਾ-ਿਕ&ਿਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪੀ ਕੇ ਿਨੱਤ 

ਈ ਰੌਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ-ਪਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ A*ਤੀ ਹੋ ਗਈ।" 

-"A*ਤੀ ਤ* ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਦ2 ਸਾਰੇ ਰਾੜ. ਕੇ ਪਰ.* ਮਾਰੇ-ਬੰਦੇ ਿਕੰਨ;  ਸੀ?" 

-"ਜੀ ਇਹ ਨਹD ਪਤਾ।" 

-"ਤੁਸD Lਠ ਕੇ ਿਕ& ਨਾ ਦੇਿਖਆ?" 

-"ਸਰਦਾਰ ਜੀ Aੇਰ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਕੌਣ ਹੱਥ ਿਦੰਦੈ?" ਬਜੁਰਗ ਨ;  ਸੱਚੀ ਸੁਣਾਈ ਤ* ਠਾਣੇਦਾਰ ਮੁੱ ਠੀਆਂ ਮੀਟ ਿਗਆ। 

-"ਨਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਹ ਿਜਹੜਾ ਿਚੱਠਾ ਿਜਆ ਉਹ ਿਸੱਟ ਕੇ ਗਏ ਐ-ਏਹਦੇ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਈ ਹੋਣC ਬਈ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹਿਥਆਰ ਲੈ ਕੇ 

ਤ* ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਨਹD ਕੂੰ ਦਾ-ਗੱਲD ਬਾਤD ਸੂਰਮ* ਕੋਈ ਬਿਣਆਂ ਿਫਰੇ-ਉਹਨ* ਮੂਹਰੇ ਸਾਹ ਨਹD ਕੱਢਦਾ।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਿਗਆ। 



ਬਜੁਰਗ ਨ;  ਉਸ ਦਾ ਫੁਕਾੜਪੁਣਾ ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

-"ਸਰਦਾਰ ਲਾA* ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਨਹD ਕਰਵਾਉਣਾ?" ਹੌਲਦਾਰ ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ ਸੀ। 

-"ਿਵਚ2 ਿਨਕਲੂ ਕੀ, ਵੜੇਵ*...?" ਮਾਰਨ ਆਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰ.ੇ ਹੋਏ।" 

-"ਤੇ ਸਸਕਾਰ?" 

-"ਤੇਰਾ ਠ; ਕਾ ਿਲਐ...? ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਮਰ ਿਗਆ-ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਸਸਕਾਰ* ਜੋਗੀ ਈ ਰਿਹਗੀ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਿਸੰਘ ਗੱਿਜਆ ਤ* ਹੌਲਦਾਰ ਖ਼ਾਮੋA ਹੋ ਿਗਆ। 

ਿਦਲਰਾਜ ਹੋਰ* ਦਾ ਟਰੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬCਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਐਨ.  ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕ ਿਗਆ। ਬCਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨ;  ਆ ਕੇ ਅਜੇ ਿਡਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। 

ਿਦਲਰਾਜ ਨ;  ਟਰੱਕ ਚ2 Lਤਰ ਕੇ ਬCਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤੇ ਖੜ.ੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇ ਕੰਨ ਿਵਚ ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਤ* ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਗੰਨਮੈਨ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬੱੁਤ ਬਣ ਿਗਆ। 

ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਫੂਸ Lਡ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ-ਜੋੜ ਕੇ ਿਦਲਰਾਜ ਨੰੂ ਕੁਝ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਿਦਲਰਾਜ ਦੇ ਇAਾਰੇ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਿਵਚ2 ਬਿਲਹਾਰ, ਸੁਖਿਜੰਦਰ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਹੇਠ* ੳ◌ੁ◌ੱਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਬCਕ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਿਦਲਰਾਜ 

ਗੰਨਮੈਨ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜ. ਿਗਆ ਅਤੇ ਬਾਲੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਸਟੇਅਿਰੰਗ 'ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

ਤਾਰੀ ਬ*ਦਰ ਵ*ਗ ਟੂਲ 'ਤੇ ਚਿੜ.ਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

ਬCਕ ਅੰਦਰ ਭੂਚਾਲ ਆ ਿਗਆ। 

ਫ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰ* ਕੱਟ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਿਤੰਨ ਕੈAੀਅਰ* ਤ2 ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਿਲਆ। ਖਲ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਰੀਆਂ ਕੈAੀਅਰ* ਅੱਗੇ Lਪਰ2 ਦੀ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 

ਸਾਰੀਆਂ 'ਸੇਫ਼*' ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਹੁਕਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਖਲ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਰੀਆਂ ਨO ਟ* ਨਾਲ ਤੂੜੀਆਂ ਜਾ 

ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਿਜੰਨ. * ਨੰੂ ਫ਼ੌਜੀ ਗੰਨਮੈਨ ਟਰੱਕ ਿਵਚ ਲੱਦੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਦਨ ਿਦਹਾੜੇ ਲੁੱ ਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬCਕ ਨੰੂ ਦੇਖ-ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨ; ਜਰ ਬੇਹੋA ਹੋਣ ਵਾਲਾ 

ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਸੀ। 

ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਿਵਚ ਸਾਰੀ ਬCਕ ਨੰੂ ਹੰੂਝਾ ਿਫਰ ਿਗਆ। ਗੰਨਮੈਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੱੁਖ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ Aਟਰ ਸੱੁਟ ਕੇ 

'ਕਲੈਪ-ਡੋਰ' ਿਖੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ "ਅੱਜ ਬCਕ ਬੰਦ ਹੈ" ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਟਕਾ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨ; ਜਰ ਸਾਿਹਬ-ਤੁਸD ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਬੜੇ ਸਾਊ ਹੋ-ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਪ4ੇਮ ਪੱਤਰ ਆਪਣੀ ਪਰਮ ਿਪਆਰੀ ਪੁਲਸ 

ਨੰੂ ਦੇ ਦੇਣਾ-ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਤੁਸD ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਿਰਓ-ਤੇ ਨਹD ਤ* ਸਾਥ2 ਤੁਹਾਡੀ ਬCਕ 

ਭੁੱ ਲੀ ਨਹD-ਅਸD ਫੇਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਵ*ਗੇ-ਪਰ ਜੇ ਤੁਸD ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ4ਵਾਨ ਕਰ ਲਈ-ਿਫਰ ਅਸD ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹD ਿਦਆਂਗੇ-ਇਹ 

ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਿਰਹਾ।" ਤੁਰਦੇ ਬਿਲਹਾਰ ਨ;  ਿਵਅੰਗ ਭਰੇ ਲਿਹਜੇ ਨਾਲ ਲੈੱਟਰ-ਪੈਡ ਮੈਨ; ਜਰ 

ਦੇ ਹੱਥ ਥਮਾ&ਿਦਆਂ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਗੱੁਟ 'ਤੇ ਬੰਨ. ੀ ਘੜੀ ਵੱਲ ਅੱਡੀਆਂ ਅੱਖ* ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਮੈਨ; ਜਰ ਨ;  ਸਿਹਮਤੀ ਿਵਚ ਿਸਰ ਿਹਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਾਰੇ 

ਸਟਾਫ਼ ਨ;  ਤੁਰਦੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਖੜਕਾ ਸੁਿਣਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹD ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬCਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੰੂਗੇ-ਬੋਿਲਆਂ ਵ*ਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਪਾਗ਼ਲ-ਝਾਕਣੀ 

ਝਾਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਬCਕ ਮੈਨ; ਜਰ ਮੱਖੀ ਵ*ਗ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਿਗਆ, ਘੋਰ ਿਨਰਾAਾ ਿਵਚ ਿਸਰ ਫ਼ੇਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਬCਕ ਿਵਚ2 ਪੂਰੇ ਛੇ ਕਰੋੜ, ਪੱਚਾਸੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱ ਟੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ!!! 

ਡੇੜ. ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨ; ਜਰ ਨ;  ਬCਕ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ., ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਿਖੜਕੀ ਰਾਹD ਿਪੱਟਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਰੋਿਕਆਂ ਵੀ ਚੁੱ ਪ 

ਨਹD ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਾਗਲ* ਵ*ਗ ਰੋ ਅਤੇ ਕੁਰਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਿਦਨ-ਿਦਹਾੜੇ ਪਏ ਸਭ ਤ2 ਵੱਡੇ ਡਾਕੇ ਨ;  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਿਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਘਰ-ਘਰ ਇਸ ਡਾਕੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਡਾਕੇ ਦੇ ਮਾਲ ਨ;  ਖ਼ਾੜਕੂ-ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪੱਕੇ ਪੈਰD ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਿਨੱਤ ਕੱੁਤੀ ਰੌਲਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ: ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨ;  ਬCਕ ਲੁੱ ਟ ਲਈ ਜੀ-ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨ;  ਬCਕ ਲੁੱ ਟ ਲਈ ਜੀ-ਲਓ, ਹੁਣ ਲੁੱ ਟ ਲਈ, ਫੜਲੋ ਬCਗਣ...! ਸਾਲੇ 

ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦੇ...!" ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਢ2ਦਾ ਜੈਲਦਾਰ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਰਾਤ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਸਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਪਾਿਸR ਤੁਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਕਰਮਜੀਤ ਆ ਿਗਆ। ਕਰਮਜੀਤ ਖ*ਦੇ ਪDਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਸੀ। ਪਲੱਸ-ਟੂ ਦੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਰਮਜੀਤ ਨੰੂ ਪੁਲਸ ਨ;  ਕਾਲਜ ਨਾ ਿਟਕਣ ਿਦੱਤਾ ਤ* ਉਹ ਪੜ.ਾਈ ਿਵਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਡਰ-ਗਰਾ:ਡ ਹੋ ਿਗਆ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਨ;  ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ 

ਜੁਰਮ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹD ਪੁਲਸ ਿਕ& ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਦੱੁਖ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ 

ਕੱਟੜ ਦੁAਮਣ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਉਏ ਆ ਬਈ ਨਾਰਦਮੁਨ*-ਿਕਹੜੇ ਪਹਾੜ.D ਚੜ. ਿਗਆ ਸੀ?" ਜੈਲਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਨੰੂ "ਨਾਰਦਮੁਨ" ਹੀ ਆਖਦਾ। 

-"ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਈ ਐ-ਮੁੱ ਲ* ਦੀ ਦੌੜ ਮਸੀਤ* ਤਾਈ-ਂਤੰੂ ਸੁਣਾ---?" 

-"ਪੱੁਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਈ ਨਹD-ਿਜ&ਦੇ ਰਿਹਣ ਨੰਗ ਲੁੰ ਗਲਾਣP-ਕਦੇ ਰਿਹਣ ਠ; ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਠਾਣP!" 

-"ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਐ!" 

-"ਰੇAਮ ਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਨਹD ਿਦਸੇ ਿਕਤੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ-ਿਕਤੇ Aਹੀਦ ਤ* ਨਹD ਹੋ ਗਏ?" 



-"ਿਜੱਦP ਉਹ Aਹੀਦ ਹੋ ਗਏ-ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਫੂਕ ਿਦਆਂਗੇ?" 

-"ਕੀ ਸੁਨ; ਹ* ਲੈ ਕੇ ਆਇਐ?ਂ" 

-"ਸੁਨ; ਹ* ਕਾਹਦੈ-ਮC ਸੋਿਚਆ ਮਾਰ ਮਰਾਈ ਤ* ਤੁਸD ਿਨੱਤ ਈ ਕਰੀ ਜਾਨW  ਐ-ਂਕਦੇ ਥੋਨੰੂ ਿਵਆਹ ਵੂਹ ਿਦਖਾ ਦੇਈਏ।" 

-"ਤੰੂ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਿਗਐ?ਂ" ਿਵਆਹ ਦੇ ਨ* ਨੰੂ ਜੈਲਦਾਰ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਿਕਸੇ ਅਿਹਸਾਸ ਨ;  ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੁਤਕੁਤੀ ਕੀਤੀ। 

-"ਉਏ ਇਹਨੰੂ ਕੌਣ ਸਾਕ ਕਰਦੂ? ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਿਵਆਹੁਣ ਨਾਲ2 ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਖੂਹ 'ਚ ਧੱਕਾ ਨਾ ਦੇਦੂ?" ਬਿਲਹਾਰ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਲੈ! ਆਹ ਬੋਲ ਿਪਆ ਪਹਾੜੀ ਕ*-ਸਾਲੇ ਨ;  ਕਦੇ ਆਬਦਾ ਮੂੰ ਹ ਦੇਿਖਆ ਨਹD ਹੋਣਾ-ਿਬੱਜੜੇ ਦੇ ਆਹਲਣP ਅਰਗੀ ਇਹਦੀ ਦਾਹੜ.ੀ ਐ-ਤੁਰੂ ਸਾਲਾ ਇ& ਿਜਵP 

ਸੂਲ* 'ਤੇ ਕੁੱ ਕੜ ਤੁਰਦਾ ਹੰੁਦੈ-ਿਨਘੋਚ* ਿਬਗਾਿਨਆਂ 'ਚ ਕੱਢੂ।" 

-"ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤ* ਮC ਕਿਹੰਨN  ਡੋਲੇ ਤੁਰੇ ਿਫਰਦੇ ਹੋਣੇ ਐ?ਂ" 

-"ਉਏ ਚੱਲ ਛੱਡ-ਿਵਆਹ ਦੱਸ ਕੀਹਦੈ?" 

-"ਸਮਾਲਸਰੀਏ ਕੈਪਟਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੱਲ. ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਐ-ਮੁੰ ਡਾ ਕੈਨ; ਡਾ ਤ2 ਆਇਐ-ਦਾਜ ਉਹਨ* ਨ;  ਰੱਜ ਕੇ ਮੰਿਗਐ-ਤੇ ਬੰਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐ ਂਬਈ ਪਾ ਿਦਓ 

ਿਖਲਾਰੇ-।" 

-"ਲਓ ਜੀ-ਪੱਿਟਆ ਪਹਾੜ. ਤੇ ਿਨਕਿਲਆ ਚੂਹਾ।" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਮਾਯੂਸੀ ਿਵਚ ਰਜਾਈ ਮੰੂਹ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਿਦਲਰਾਜ ਉਚੀ-ਉਚੀ ਹੱਸ ਿਪਆ। 

-"ਇਹਦੇ ਿਚੱਤ 'ਚ ਤ* ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਨਾੜ* ਖੁAਕ ਹੋਈਆਂ ਪਈਐ-ਂਿਵਆਹ 'ਚ ਈ ਤਰ ਕਰ*ਗੇ।" 

-"ਯਾਰ ਿ਼ਜੰਦਗੀ ਸਾਲੀ ਇ& ਈ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਐ-ਂਮC ਤ* ਮੋਰਨੀ ਸੀਬੋ ਦੇ ਦਰAਣ ਵੀ ਨਹD ਕੀਤੇ-ਬCਕ 'ਚ2 ਜਮਦੂਤ ਪCਤੀ ਬੋਰੀਆਂ ਨO ਟ* ਦੀਆਂ ਲੁੱ ਟ ਿਲਆਏ 

ਐ-ਇ& ਨਹD ਬਈ ਪੰਜ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਐਧਰ ਈ ਿਸੱਟ ਦੇਣ-ਮC ਤ* ਸੀਬੋ Aੇਰਨੀ ਨੰੂ ਤਪੀਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ।" 

-"ਉਹਨੰੂ ਤ* ਕੌਡੀਆਂ ਆਲਾ ਈ ਕਰਾ ਕੇ ਿਦਊ ਿਸੰਘ-ਤਬੀਤ ਤੇਰੇ ਵੰਡੇ ਦੇ-।" 

-"ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ ਦੀ ਮ* ਦੀ...! ਮੇਰੀ ਸੀਬੋ ਤ* Aੀਹਣੀ ਐ ਂAੀਹਣੀ-ਜੇ ਗਲ ਨੰੂ ਜਬਾੜ.ਾ ਪਾ ਿਲਆ-ਸੀਰਮP ਪੀ ਕੇ ਈ ਦਮ ਲਊ।" 

-"ਬੱਲੇ....!" 

-"ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਟ ਿਕਵP ਆ ਗਈ?" 

-"ਜੇ Aੀਹਣੀ ਬੱਬਰ Aੇਰ 'ਤੇ ਨਾ ਮਰੂ-ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਅਰਗੇ ਿਚਰੜਘੁੱ ਗ 'ਤੇ ਮਰੂ?" 

-"ਕਦੇ ਦਰAਣ ਈ ਪੁਆ ਦੇ ਮੋਰਨੀ ਦੇ।" ਬਿਲਹਾਰ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਉਏ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰD! ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹD ਆ&ਦੀ-ਇਹਦੇ ਈ ਵਸੂ।" 

-"ਰੰਗ ਤ* ਦੇਖ ਮੰੁਡੇ ਦਾ ਸੰਧੂਰੀ ਐ - ਤੇ ਤੰੂ ਸਾਿਲਆ ਘੋਗੜ ਕ*।" 

-"ਬਾਰੇAਾਹ ਐਮP ਨੀ ਕਿਹ ਿਗਆ-ਮC ਕਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਤੇ ਅਸD ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਸਦDਦੇ-ਕੁਰਾਨ Aਰੀਫ਼ ਦੇ ਹਰਫ਼ ਵੀ ਕਾਲੇ ਿਜਹੜੇ ਿਵਚ ਮਸੀਤ 

ਪੜ.Dਦੇ-ਥੋਨੰੂ ਕੱਬਤਾ ਦਾ ਕੀ ਪਤੈ? ਤੁਸD ਤ* ਹੱਗ ਿਲਆ, ਖਾ ਿਲਆ-ਹੱਗ ਿਲਆ, ਖਾ ਿਲਆ...।" 

-"ਬਾਈ ਤਾਅ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੱੁਠ;  ਵਰਤ ਿਗਆ।" ਕਰਮਜੀਤ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਬਾਰੇAਾਹ ਨਹD-ਵਾਿਰਸ Aਾਹ ਿਕਹਾ ਕਰ!" 

-"ਬਾਈ ਨਾਰਦਮੁਨ* ਇਹਨ* ਜਮਦੂਤ* ਤ2 ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਿਦਨ ਮੇਰਾ ਖਿਹੜ.ਾ ਛੁਡਾ।" 

-"ਐਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਿਗਆ?" 

ਕਰਮਜੀਤ ਹੱਸ ਿਪਆ। 

-"ਯਾਰ ਸੀਬੋ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਦਲ ਕਰਦੈ-ਿਮਿਲਆਂ ਨੰੂ ਯਾਰ ਜੁੱ ਗੜੇ ਬੀਤ ਗਏ-ਉਹ ਤ* ਯਾਰ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊ-ਿਹੱਕ 'ਤੇ ਔਸੀਆਂ ਪਾ&ਦੀ 

ਹੋਊ ਿਜਉਣ ਜੋਕਰੀ।" 

-"ਉਹ ਅਜੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਈ ਬੈਠੀ ਹੋਊ? ਉਹਨ;  ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭ ਿਲਆ ਹੋਣC?" 

-"ਨ*ਅ - ਨਾ...! ਸੋਹਣੀ ਿਵਆਹੀ ਵਰੀ ਵੀ ਘਰ ਆਲੇ ਦੀ ਨਹD ਹੋਈ ਸੀ-ਮਹDਵਾਲ ਦੀ ਈ ਰਹੀ ਸੀ-ਇਹੀ ਘਾਣD ਹੀਰ ਦੀ ਐ-ਤੇ ਿਮੱਤਰੋ ਸੋਹਣੀ ਜ* ਹੀਰ 

ਨਾਲ2  ਮੇਰੀ ਸੀਬੋ ਿਕਮP ਵੀ ਘੱਟ ਨਹD-ਲੋਕ ਤ* ਸਾਡੇ ਿਕੱਸੇ ਗਾਇਆ ਕਰਨਗੇ-।" 

ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। 

-"ਕੱਿਠਆਂ ਨੰੂ ਚੱਕ ਲਈ ਂਰੱਬਾ ਜੋੜੀ ਿਵਚ ਭੰਗਣ* ਨਾ ਪਾਈ।ਂ" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਕਵੀAਰੀ ਕੀਤੀ। 

-"ਇਹਨ* ਨੰੂ ਦੋਹ* ਨੰੂ 'ਕੱਠ;  ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ।" 

-"ਯਾਰ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਿਦਓ-ਮੁੜ ਕੇ ਜਮ* ਨਹD ਆਖਦਾ-ਿਮੰਨਤ ਐ, ਤਰਲਾ ਐ, ਚਾਹੇ ਬਾਪੂ ਕਹਾ ਲਓ!" 

-"ਜੇ ਓਸ ਕੁੱ ਤੀ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਿਗਐ-ਂਅਸD ਤੇਰਾ ਪਰਾਗਾ ਪਾ ਲੈਣੈ-ਫੇਰ ਨਾ ਆਖD।" 

-"ਨਾਲੇ ਬੰਬ ਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐ ਂਬਈ ਤੰੂ ਓਸ ਏਰੀਏ ਿਵਚ ਜਮ* ਨਹD ਜਾਣਾ-ਕੌਡੀਆਂ ਆਲਾ ਤੇਰੀ ਭਾਲ 'ਚ ਹਲਿਕਆ ਿਫਰਦੈ-ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹD 

ਉਪਰਲਾ ਹੁਕਮ ਐ।ਂ" ਕਰਮਜੀਤ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਥੋਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰ ਹ ਆਿਲਓ-ਤੁਸD ਆAਕ* 'ਚ ਚਾਚੇ ਕੈਦ2 ਬਣਦੇ R-ਿਸੱਧੇ ਨਰਕ* ਨੰੂ ਜਾਓਗੇ-ਮੇਰੀ ਹਾਅ ਥੋਨੰੂ ਜਰੂਰ ਲੱਗੂ।" 



-"ਿਕੱਥੇ ਭਰPਗੀ ਪਤਲੀਏ ਨਾਰੇ-ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਹਾਅ ਲੱਗਜੂ।" ਿਦਲਰਾਜ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਿਚੜਾਇਆ। 

-"ਨਾਲੇ AੀAੇ 'ਚ ਮੂੰ ਹ ਦੇਖਲਾ ਕੀਹਦਾ ਕਾਲੈ।" ਬਿਲਹਾਰ ਨ;  ਵੀ ਧਾਈ 'ਤੇ ਧਾਈ ਪਾਈ। 

-"ਿਦਲ ਕਰੜਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਲੈ ਿਲਖੀਆਂ ਲੇਖ ਦੀਆਂ-ਸੀਬੋ ਦੇ ਸੁਪਨ;  ਨਾ ਲੈ।" ਬਾਲੀ ਤ2 ਵੀ ਿਰਹਾ ਨਾ ਿਗਆ। 

-"ਤੈਥ2 ਬਾਅਦ ਮੁਖੀ ਮC ਈ ਬਣਨN -ਫੇਰ ਕਿਰਆ ਕਰੰੂ ਮਨ ਆਈਆਂ-ਸੀਬੋ ਮੋਰਨੀ ਨੰੂ ਪੁਆ ਕੇ ਏ. ਕੇ. 56 ਗਲ 'ਚ-ਨਾਲ ਈ ਰੱਿਖਆ ਕਰੂੰ -ਿਹੱਕ ਦਾ ਤਬੀਤ 

ਬਣਾ ਕੇ।" 

-"ਮC ਮਰਨ ਲੱਿਗਆ ਤੈਨੰੂ ਨਾਲ ਈ ਲੈ ਕੇ ਮਰੰੂ-ਬੇਿ਼ਫਕਰ ਰਿਹ।" 

-"ਜੇ ਕਾਵ* ਦੇ ਆਖੇ ਢੱਗੇ ਮਰਨ ਲੱਗਣ-ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਐ? ਉਏ ਮC ਤ* ਅਜੇ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨU ।" 

ਜੈਲਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਾਸੜ ਪੈ ਗਈ। 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਰੋਟੀ ਕੁ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਮਾਲਸਰ ਪਹੰੁਚ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਿਪੰਡ ਸਮਾਲਸਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਗਲੀਆਂ ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵੀਹੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨ; , ਪਾਣੀ ਿਛੜਕਾ ਕੇ ਕਲੀ ਧੂੜੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ4ੀਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਘੁੱ ਗ ਵਸਦਾ ਸੀ। 

ਿਪੰਡ ਦੋ ਆਲੀAਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਿਤੰਨ ਮੁੰ ਡੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਿਣਆਂ ਿਵਚ ਿਵਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਿਰਆਂ ਤ2 ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੀ 

ਲੜਕੀ Aੁਭਕਰਮਨਪ4ੀਤ ਕੌਰ ਦੀ Aਾਦੀ ਸੀ। Aੁਭਕਰਮਨਪ4ੀਤ ਕੌਰ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਮੈਡੀਕਲ 

ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਕੈਨ; ਡਾ ਿਵਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਬਜਨਸਮੈਨ ਸੀ। 

ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਪੱੁਤਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਰਬ* ਦੀ ਸਾਮD ਸਨ। ਿਲਮੋਿਸਨ ਕਾਰ* ਤ2 ਇਲਾਵਾ ਉਹਨ* ਦਾ ਇੱਕ ਪ4ਾਈਵੇਟ-ਜੈੱਟ ਵੀ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

-"ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਜੱਟ ਕੀ ਘਿਤੱਤ* ਕਰਦੇ ਐ-ਪੈਸਾ ਆਮ ਐ ਂਕਲੋਲ* ਕਰਦੇ ਐ-ਸਫ਼ਾਈ ਇ& ਕਰਵਾਈ ਪਈ ਐ ਿਜਵP ਿਕਸੇ ਮਹ*ਪੁਰA ਨ;  ਆਉਣਾ ਹੰੁਦੈ-।" 

ਜੈਲਦਾਰ ਨੰੂ ਤਪਾੜ ਿਵਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਹ ਮਾਘ ਿਵਚ ਲਾਏ ਕੱਸੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ-ਕਰ ਗਰਮੀ 

ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹD ਠੰਢ? ਪਰ ਜੱਟ* ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਸੀਰ ਅਤੇ ਕੁਟਾਏ ਪੁੜੇ ਚਸਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਹਾੜ. ਮਹੀਨ;  ਖੇਤ* ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਰੂੜੀ ਦਾ ਰੇਹ 

ਉਸ ਦੇ ਲੂੰ -ਕੰਡੇ ਖੜ.ੇ ਕਰ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਜੈਲਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਿਬਨਾ ਕਦੇ ਖੱੁਭੀ ਨਹD ਿਨਕਲ਼ੀ।" ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਿਦਲਰਾਜ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਪਾਣ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਹੁਣ ਫੂਕ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਵੇਲਣP 'ਚ ਦੇਣ ਲੱਗੇ R, ਗੋਲੀ ਪੈਿਣR?" ਜੈਲਦਾਰ ਨੰੂ ਪ4ਪੱਕ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਕੋਈ ਕਰੜੀ ਿਡਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਦੀ 

ਸੋਚ ਮੁਤਾਿਬਕ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਉਦ2 ਹੀ ਿਮੱਠ;  ਹੰੁਦੇ ਸਨ, ਜਦ2 ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜਦਾ ਿਦਸਦਾ ਸੀ। 

-"ਜਦ2 ਗਾਹਲ. ਕੱਢੂ, ਸਾਲਾ ਚੂਹੜ.ੀਆਂ ਆਲੀ ਕੱਢੂ।" ਬਿਲਹਾਰ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਉਏ!" ਿਦਲਰਾਜ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਗੱੁਝੀ ਅੱਖ ਮਾਰੀ। ਬਿਲਹਾਰ ਝੱਟ ਰਮਜ਼ ਸਮਝ ਿਗਆ। 

-"ਿ਼ਸਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮ*ਗੂੰ  ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਐ-ਤੁਸD ਚਤਰਾਈਆਂ ਜੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਰਨN ਲ ਪ4ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੰੂ ਕੰਮ 

ਦੱਸੋ।" ਜੈਲਦਾਰ ਗੰਧਾਲ਼ੇ ਵ*ਗ ਆਕੜ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਤੰੂ ਪੱਗ ਅੱਘੜ ਦੁਘੜੀ ਿਜਹੀ ਬੰਨ.  ਲੈ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਹਾਨ;  ਿਵਆਹ ਆਲੇ ਘਰ2 ਪੁਲ਼ਸ ਦੀ ਿਬੜਕ ਲੈ ਕੇ ਆ!" 

-"ਨਾ ਬਈ-ਇਹ ਗੱਲ ਿਬਲਕੁਲ ਈ ਝੂਠੀ ਐ-ਮC ਮੰਗਤਾ ਜਮ* ਈ ਨਹD ਬਣ ਸਕਦਾ-ਭੁੱ ਖ ਜਰੂਰ ਕੱਟੀ ਐ-ਪਰ ਿਕਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹD ਅੱਿਡਆ-ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਥ2 

ਨਹD ਹੋਣਾ।" ਜੈਲਦਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਦੇਖ ਵੱਡੇ ਭਾਈ! ਲਿਹਰ* ਿਸਰੇ ਲਾਉਣ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਪCਦੈ-ਨਾਲੇ ਤੰੂ ਿਕਹੜਾ ਸੱਚD ਹੱਥ ਅੱਡਣC?" 

-"ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰ ਹ ਵੀ ਤ* ਮੰਗਿਤਆਂ ਅਰਗਾ ਲੱਗਦੈ।" ਬਿਲਹਾਰ ਨ;  ਚੋਟ ਕੀਤੀ। 

-"ਚੰਗਾ ਤੁਸD ਆਬਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ-ਬਣਾਓ ਖਾਲਸਤਾਨ-ਤੇ ਮC ਸੀਬੋ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਚੱਿਲਐ।ਂ" 

-"ਿਕ& ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਗੱੁਸਾ ਕਰਦC?" 

-"ਆਹ ਿਛੱਤਰ ਮੂੰ ਹ* ਦੇਖ ਲੈ ਿਕਮP ਭQਕਦੈ।" 

-"ਇਹ ਤ* ਇਹਨੰੂ ਬੁਰੀ ਬਾਣ ਐ-ਂਰੱਸੇ ਚੱਬਣ ਆਲੀ!" 

-"ਸਾਲਾ ਗਡੋਡੂ ਿਜਆ!" ਜੈਲਦਾਰ ਬਿਲਹਾਰ ਵੱਲ ਕੁਣੱਖਾ ਝਾਿਕਆ, "ਮੂੰ ਹ ਦੇਖ ਸਾਲੇ ਨ;  ਿਕਮP ਿਘਆਕੋ ਅਰਗਾ ਬਣਾਇਐ!" ਜੈਲਦਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਥ 

ਉਪਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਗੱੁਝਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦਾ ਬਿਲਹਾਰ ਪਰ.ੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਸੁਣਕਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 

ਦੂਰ2 ਗਲੀ ਿਵਚ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਪੰਦਰ* ਵੀਹ ਬੰਦੇ ਆ&ਦੇ ਿਦਸੇ। ਉਹ ਟੇਢ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗਲੀ ਪੈ ਗਏ। 

-"ਮੈਨੰੂ ਮੈਦ ਐ ਜੰਨ ਆਉਣ ਆਲੀ ਐ-ਇਹ ਤ* ਚੱਲੇ ਐ।" 

-"ਅਸD ਜੰਨ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦੇਹਨW  ਐ ਂਤੇ ਤੰੂ ਬਾਈ ਬਣਕੇ ਆਬਦਾ ਕੰਮ ਕਰ।" 

-"ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੰੂ ਬ*ਦਰੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੰੂ ਿਰੱਛ?" 

-"ਉਏ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਪੰਜ* ਦਸ* ਿਮੰਟ* ਦੀ ਤ* ਸਾਰੀ ਘਾਣੀ ਐ-ਂਤੰੂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਜD।" 

-"ਨਾਲੇ ਆਬਦੇ ਆਸਤੇ ਦਸ ਪੰਦਰ* ਰੋਟੀਆਂ ਫੜੀ ਆਈ-ਂਸਾਡਾ ਤ* ਸਰਜੂ।" 

-"ਜੱਥੇਦਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ ਹੱਟਦਾ ਨਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿਹਣ2-ਮC ਤੇਰੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਜਾਨU -ਨਹD ਤ* ਹੁਣ ਨੰੂ ਕਦ2 ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਧਰਦਾ।" 



-"ਤੈਨੰੂ ਿਕਹਾ ਨਾ ਬਈ ਟ:-ਟ: ਕਰਨ ਦੀ ਤ* ਇਹਨੰੂ ਬਾਣ ਐ-ਂਤੰੂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਬਾਹਲੀ ਿਦਲ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ।" 

-"ਸਾਲਾ ਲੂੰ ਬੜ ਿਜਆ-ਜਦ2 ਝਾਕੂ ਸਾਲਾ ਕਮੰਡਿ਼ਲਆਂ ਮ*ਗੰੂ ਝਾਕੂ।" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਿਸਰ2 ਪੱਗ ਲਾਹ ਕੇ ਵਟੇ ਦੇ ਲਏ। 

-"ਮC ਕਿਹੰਨU  ਜਮ* ਈ ਕਸਰ ਨਹD ਰਹੀ।" ਆਖ ਕੇ ਬਿਲਹਾਰ ਦੂਰ ਭੱਜ ਿਗਆ। ਮਾਰੀ ਬੱੁਕਲ ਉਸ ਦੀ ਖੱੁਲ. ਗਈ। ਪਰ ਹਿਥਆਰ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ2 ਉਸ ਨ;  

ਿਫਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਸ ਕੇ ਬੱੁਕਲ ਮਾਰ ਲਈ। 

ਿਦਲਰਾਜ ਨ;  ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਮੋਢਾ ਘੁੱ ਿਟਆ ਤ* ਉਹ ਤੁਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰਲੀ ਿ਼ਫਰਨੀ ਪੈ ਗਏ। 

-"ਿਘਆਕੋ...! ਮੋਰ ਮੱਚ ਿਗਆ...!!" ਦੂਰ ਜ*ਦੇ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਿਪੱਛ2 ਬਿਲਹਾਰ ਿਫਰ ਨਾ ਰਿਹ ਸਿਕਆ। ਪਰ ਜੈਲਦਾਰ ਮੋੜ ਕੱਟ ਚੁੱ ਿਕਆ ਸੀ। 

ਪੰਦਰ* ਵੀਹ* ਿਮੰਟ* ਿਵਚ ਹੀ ਜੈਲਦਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ। ਉਹ ਕੰਬਲ* ਦੀਆਂ ਬੱੁਕਲ* ਿਵਚ ਮੂੰ ਹ ਘੁੱ ਟੀ Lਚੀ ਥ* ਖੜ.ੇ ਸਨ। ਕੁੜੀ ਵਾਿਲਆਂ ਵੱਲ2 

ਬੜੀ ਹੀ Lਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਪੁਲ਼ਸ ਪਲ਼ਸ ਤ* ਮੈਨੰੂ ਿਕਤੇ ਿਦਸੀ ਨੀ-ਪਰ ਿਮੱਤਰਾ ਮਸਾਿਲਆਂ ਦੀ ਖੁAਬੋ ਨ;  ਤ* ਮੈਨੰੂ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ।" 

-"ਹੁਣ ਤੰੂ ਤ* ਨਹD ਦੋ ਰਾਤ* ਸQਦਾ-ਮਸਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ, ਬੁੜ.ਕ ਬੁੜ.ਕ ਉਿਠਆ ਕਰPਗਾ।" 

ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਬਿਲਹਾਰ ਦੀ ਵੱਖੀ ਿਵਚ ਕੂਹਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਕਮਾਨੀ ਵ*ਗ ਦੂਹਰਾ ਹੋਇਆ, "ਮਾਰਤਾ ਉਏ ਢੇਡੇ!" ਕਹੀ ਜਾ ਿਰਹਾ 

ਸੀ। 

ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ। 

ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਕੁੜੀ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਵਖ਼ਤ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ "ਆਓ ਭਗਤ" ਿਵਚ ਜੁਟੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਿਵਚ ਵਜਦੇ ਿਫਰਦੇ ਸਨ। 

ਘੁੱ ਗੀ ਰੰਗੀਆਂ ਕਾਰ* ਿਵਚ ਕੋਈ ਦੋ ਸੌ ਬੰਦਾ ਬਰਾਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨ;  ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱ ਲ* ਨਾਲ ਿ਼ਸੰਗਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵਾਜੇ ਵੱਜ 

ਰਹੇ ਸਨ। 

ਅਜ਼ੀਬ Aੋਰ ਸੀ। 

ਹਫ਼ੜਾ ਦਫ਼ੜੀ ਸੀ। 

ਮਰਸਰੀ ਕਾਰ 'ਚ2 ਲਾੜਾ ਬੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਤਿਰਆ। 

-"ਚੜ.ਾਈ ਐ ਬਈ ਜੁਆਨ ਦੀ।" ਇੱਕ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ.ੇ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੈਲਦਾਰ ਬੋਿਲਆ। 

ਬੰਦਾ ਚੁੱ ਪ ਸੀ। 

-"ਿਕਹੜੇ ਿਪੰਡ2 ਜੰਨ ਆਈ ਐ ਬਾਈ ਇਹੇ?" 

-"ਕਨ; ਡੇ ਤ2 ਈ ਕਿਹਲੋ।" 

-"ਤ* ਵੀ?" 

-"ਬਰਨਾਲੇ ਤ2।" 

-"ਕੀ Aਾਨ ਐ!ਂ" 

-"ਆਪਣਾ ਿਕਹੜਾ ਿਪੰਡ ਐ?" 

-"ਦਾਨ ਿਸੰਘ ਆਲਾ।" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਮੌਕਾ ਬੋਿਚਆ। 

-"ਐਥੇ ਿਰAਤੇਦਾਰੀ ਐ ਕੋਈ?" 

-"ਨਹD, ਮC ਕੱਿਟਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦC।" ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਆਖਣ 'ਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਮਸ* ਰੋਿਕਆ। 

ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਿਗਆ। 

ਸਾਰੇ ਖੱੁਲ. ਕੇ ਹੱਸੇ। 

-"ਉਏ ਕੱਿਟਆਂ ਆਿਲਆ...! ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਰੂਟੀ ਨਹD ਮੰਗ ਕੇ ਿਲਆਇਆ?" 

-"ਤੰੂ ਯਾਰ ਦਾ ਡਮਾਕ ਦੇਖ ਗੱਲ ਿਕਮP ਫੁਰੀ।" 

ਜੰਨ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੋਠੀ ਨੰੂ ਹੋ ਤੁਰੀ। 

ਬਾਲੀ ਹੋਰ* ਨ;  ਮਸ* ਤੁਰ ਿਫਰ ਕੇ ਵਕਤ ਟਪਾਇਆ ਅਤੇ Aਾਮ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਉਹ ਿਪੰਡ2 ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਅੱਧਾ ਕੁ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੂਏ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। 

ਵਾਿਪਸੀ ਵੇਲੇ ਬਰਾਤ ਨ;  ਇਸ ਪੁਲ ਉਪਰ2 ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ। 

-"ਮਾਰਤੇ ਭੁੱ ਖੇ-ਮੇਰਾ ਤ* ਿਦਲ ਘਟੀ ਜ*ਦੈ।" 

-"ਦਮ ਰੱਖ ਅੱਜ ਤੈਨੰੂ ਬਦਾਮ ਖੁਆਵ*ਗੇ।" 

-"ਲੈ ਬਈ ਹੋ ਜਾਓ ਕੈਮ - ਆ&ਦੇ ਐ ਪੱਟ ਹੋਣP ਨੱਢੀ ਨੰੂ ਲੱਦੀ।" 

ਸਾਰੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਖੜ. ਗਏ। 



ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰ* ਪੁਲ ਦੀ ਸੰਘੀ ਲਤਾੜਦੀਆਂ, ਲੰਘਣੀਆਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। Aਰਾਬੀ ਹੋਏ ਜੱਟ ਕਾਰ* ਿਵਚ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਡੈੱਕ ਉਚੀ-ਉਚੀ 

ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਅAਲੀਲ ਗੀਤ* ਨਾਲ ਕਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰ ਡੇ ਦੀ ਕਾਰ ਿਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹD ਆ 

ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਸਾਲੇ ਿਕੱਧਰ ਮਰਗੇ?" 

-"ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲ ਉਏ-ਅਗਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਿਵਆਹ ਐ।" 

-"ਤੇ ਤੰੂ ਤ* ਉਹਨੰੂ ਸਲਾਮੀ ਪਾਉਣ ਨੰੂ ਖੜ.ਾ ਹੋਵPਗਾ?" 

ਕਾਰ* ਲੰਘ ਗਈਆਂ। 

A*ਤੀ ਵਰਤ ਗਈ। ਉਹ ਝੂਠ;  ਿਜਹੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ.ੇ ਸਨ। ਜੈਲਦਾਰ ਪੁਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

-"ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤ* ਨਹD ਲੰਘ ਗਏ?" 

-"ਿਸੱਧਾ ਰਾਹ ਤ* ਆਹੀ ਐ-ਉਹ ਵਲ਼ ਪਾ ਕੇ ਿਕ& ਜਾਣਗ?ੇ" 

-"ਯਾਰ ਬੁੜ.ੀਆਂ ਿਕਹੜਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਿਕਤੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਨ* ਲCਦੀਐ?ਂ ਨਾਲੇ ਤ* ਿਬੰਦੇ ਿਬੰਦੇ ਿਸਰ ਿਜਆ ਪਲੋ਼ਸੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾਲੇ ਨਲ਼ੀ ਸੁਣਕੀ ਜਾਣਗੀਆਂ-ਤੇ 

ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਪੱੁਤ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਖੁA ਰੱਖD! ਨਾਲੇ ਕੁੜੀ ਚੋਦ ਦੀਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਹੰੁਦੈ ਬਈ ਖੁA ਤ* ਅਗਲੇ ਨ;  ਕਰ ਈ ਦੇਣੀ ਹੰੁਦੀ ਐ।" 

ਸਾਰੇ ਚੁੱ ਪ ਸਨ। 

-"ਬੱਸ ਇੱਕ ਤਰ.* ਿਸੱਧਾ ਈ ਨਹD ਕਿਹੰਦੀਆਂ ਬਈ.....! ਪਰ : ਗੱਲD ਬਾਤD ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹD ਛੱਡਦੀਆਂ..! ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕਲਾਿਵR ਆਈ ਨੰੂ ਪੱੁਛੀ 

ਜਾਣਗੀਆਂ: ਨੀ ਪ4ਾਹੁਣਾ ਿਕਵP ਐ?ਂ ਬਈ ਤੁਸD ਿਸੱਧਾ ਈ ਪੱੁਛਲੋ ਬਈ ਦੇਤਾ ਤੇਲ ਿਕ ਨਹD? ਬਾਧੂ ਗੱਲ* 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?" ਜੈਲਦਾਰ ਬੱਕੜਵਾਹ ਕਰ ਕਰ 

ਸੁਆਦ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਲੈ ਬਈ ਦੋ ਕਾਰ* ਆ&ਦੀਐ।ਂ" ਬਿਲਹਾਰ ਨ;  ਲੁਕਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਿਟੱਕੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਿਕਹਾ। 

-"ਆ ਉਏ ਿਜਉਣ ਜੋਕਿਰਆ-ਸਾਡਾ ਆAੀਰਬਾਦ ਿਕਤੇ ਿਵਚੇ ਈ ਨਾ ਰਿਹਜੇ।" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਬੁੱ ਕਲ ਖੋਲ. ਕੇ ਿਫਰ ਮਾਰ ਲਈ, "ਸਾਡੇ ਆAੀਰਬਾਦ ਿਬਨ* ਤੇਰਾ 

ਕਾਰਜ ਅਧੂਰਾ।" 

ਕਾਰ* ਪੁਲ 'ਤੇ ਪੱੁਜੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਿਕ ਬਿਲਹਾਰ ਅਤੇ ਿਦਲਰਾਜ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜ.ੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਪਾਸੇ ਖੜ.ੇ ਸਨ। 

ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਕਾਰ* ਰੁਕ ਗਈਆਂ। 

-"ਕੀ ਗੱਲ ਐ ਬਈ...?" ਇੱਕ Aਰਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਨ;  ਲੈਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੂੰ ਹ ਖੋਲ. ਕੇ ਪੱੁਿਛਆ। ਦੁਧੀਆ ਿਚੱਟੇ ਕੁੜਤੇ-ਪਜਾਮP ਉਪਰ ਉਸ ਨ;  ਨੀਲੀ ਲੀਡਰ* ਵਾਲੀ 

"ਝੱਗੀ" ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ &ਗਲੀਆਂ ਿਵਚ ਪਾਈਆਂ ਮੁੰ ਦਰੀਆਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਵ*ਗ ਦਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ. ੀ ਪੱਗ ਨAੇ 

ਕਾਰਨ ਢਲ਼ੀ-ਢਲ਼ੀ ਿਜਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। 

-"ਇਹ ਸਾਲਾ ਬਚੋਲਾ ਹੋਊ।" 

-"ਤ* ਹੀ ਤ* ਮੂਹਰੇ ਿਕਰਲੇ ਮ*ਗੂੰ  ਆਕਿੜਆ ਬੈਠN -ਬਚੋਿਲਆਂ ਦੀ ਟਹੁਰ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਿਦਨ ਈ ਹੰੁਦੀ ਐ-ਿਪੱਛ2 ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਕੁੱ ਤੇ ਮ*ਗੂੰ  ਡੰਡੇ ਈ ਪCਦੇ ਐ।" 

-"ਉਏ ਤੁਸD ਪਰ.ੇ ਿਕ& ਨਹD ਹੰੁਦੇ?" ਉਹ ਹDਜਰ ਕੇ ਿਪਆ। 

-"ਘਬਰਾ ਨਾ ਸਰਦਾਰਾ-ਅਸD ਵੀ ਕੁੜੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਿਸਰ ਪਲੋਸਣC।" ਜੈਲਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਬੱੁਕਲ* ਲਾਹ ਕੇ ਹਿਥਆਰ* ਦੇ ਦਰAਣ ਪੁਆ ਿਦੱਤੇ। 

ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਮਗਜ਼ ਨੰੂ ਚੜ. ਗਏ। ਿਵਚੋਲੇ ਦਾ ਨAਾ "ਗਰਨ" ਦੇ ਕੇ ਲਿਹ ਿਗਆ। ਉਹ ਮਜੌਰ* ਦੀ ਮ* ਵ*ਗ ਘੁੱ ਟ*ਬਾਟੀ ਝਾਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸੇ ਲਾ ਿਦਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ!" ਹੁਕਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ। ਸਾਰੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਗੁੱ ਲ* ਵ*ਗ ਬਾਹਰ ਆ ਿਡੱਗੇ। ਿਵਚਲੋਾ 

ਦਬਾ ਦਬ ਲੈਚੀਆਂ ਚੱਬੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। Aਾਇਦ ਿਵਸਕੀ ਦੇ ਵਰੋਲੇ਼ ਨੰੂ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਤ2 ਲੁਕਾਣ ਵਾਸਤੇ। 

-"ਸਰਦਾਰਾ ਆਹ ਕੀ ਬਲਦ ਮ*ਗੂੰ  ਉਗਾਲ਼ਾ ਿਜਆ ਕਰੀ ਜਾਨU ?" ਭੁੱ ਖੇ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਕੜੱਲ* ਪਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

-"ਲੈਅ...! ...◌਼ਲੈਚੀਐ ਂਜੁਆਨ*।" 

-"ਕੜਬ ਮ*ਗੂੰ  ਚੱਬੀ ਜਾਨU  ਸਰਦਾਰਾ-।" 

-"ਚੱਲ ਛੱਡ-ਤੰੂ ਬਚੋਲC?" ਬਿਲਹਾਰ ਨ; ੜੇ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਹ* ਜੀ।" 

-"ਕੀ-ਕੀ ਿਲਐ ਕੁੜੀ ਆਿਲਆਂ ਤ2?" 

-"ਕੁਛ ਨD ਿਲਆ ਜੀ...! ਕੁਛ ਨ. ੀ ਿਲਆ..!" 

ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਉਸ ਦੇ ਚੁਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਲਿਹ ਕੇ ਦੂਰ ਿਡੱਗ ਪਈ। ਕਰੱੁਤੀ ਰੱੁਤ ਦੇ ਗੰਢੇ ਵਰਗੀ ਜੂੜੀ ਖੱੁਲ. ਕੇ ਿਖੱਲਰ ਗਈ। ਉਹ ਿਨਰਾ ਟੈਗੋਰ 

ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 

-"ਿਕ& ਕੁੜੀਏ..! ਤੰੂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਐ ਂਡਰ ਨਾ-ਪਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਪਊ।" 

ਕੁੜੀ ਨ;  ਮੋਟਾ ਿਜਹਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। 



ਤੇਰ.* ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੜਕੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਿਵਚ Aਗਨ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਦਾਜ ਵਜ2 ਅਤੇ ਹੇਠ* ਤ2 ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਿਰAਤੇਦਾਰ* ਨੰੂ ਮੁੰ ਦਰੀਆਂ 

ਪਾ ਕੇ ਿਨਵਾਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਜੰਨ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਉਏ ਬਿਘਆੜਾ?" 

-"ਜੀ ਹੋਊ ਕੋਈ ਡੇੜ. ਕੁ ਸੌ ਬੰਦਾ।" 

-"ਤੁਸD ਸਾਡੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਹD ਜਾਣਦੇ? ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਨਹD ਲੈਣਾ-ਿਗਆਰ.* ਤ2 ਵੱਧ ਜੰਨ ਨਾ ਜਾਵੇ ਐਰਾ ਬਗੈਰਾ-ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ?" 

ਿਵਚੋਲੇ ਨ;  ਿਸਰ ਸੱੁਟ ਿਲਆ। 

-"ਸਾਨੰੂ ਜੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਖAੋ-ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ-ਨਾਲੇ ਜੀ ਅਸD ਤ* ਕੈਨ; ਡਾ ਤ2 ਆਏ ਐ-ਂਸਾਨੰੂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹD ਸੀ।" ਇੱਕ ਮੁੰ ਨ;  ਮੰੂਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ 

ਜੋੜੀ ਪੇA ਹੋਇਆ। 

-"ਉਰ.ੇ ਆ ਕੁੜੀਏ...!" 

ਕੁੜੀ ਨ; ੜੇ ਆ ਗਈ। 

-"ਪਿਹਲ* ਐਹਦੇ ਿਬੱਜੂ ਦੇ ਮਾਰ ਚਾਰ ਲਪੜੇ।" 

ਕੁੜੀ ਨ;  ਿਸਰ ਉਪਰ ਚੁੱ ਿਕਆ। 

-"ਕੀ ਗੱਲ ਐ-ਡਰਦੀ ਿਕ& ਐ?ਂ" 

-"ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਸਹੁਰਾ ਸਾਿਹਬ ਨ; ।" ਕੁੜੀ ਨ;  ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਚੁੰ ਨੀ &ਗਲ 'ਤੇ ਲਪੇਟਿਦਆਂ ਆਿਖਆ। 

-"ਚੱਲ ਇਹਨੰੂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ-ਤੇ ਐਹਦੇ ਬਿਘਆੜ ਦੇ ਿਸਰ 'ਚ ਲਾਹ ਕੇ ਿਛੱਤਰ ਮਾਰ!" 

ਕੁੜੀ ਜਕ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਕੁੜੀਏ ਅਜੇ ਤ* ਿਸਰਫ਼ ਤੇਰੇ ਲਫ਼ੇਿੜਆਂ ਨਾਲ ਈ ਸਰਦੈ-ਨਹD ਤ* ਆਹ ਬੋਲੂਗੀ।" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਅਸਾਲਟ ਿਦਖਾਈ ਤ* ਕੁੜੀ ਬQਦਲ ਗਈ। ਕਿਹਣ ਅਨੁਸਾਰ 

ਉਸ ਨ;  ਿਵਚੋਲੇ ਦੇ, ਪੈਰD ਪਾਈ ਜੁੱ ਤੀ ਲਾਹ ਕੇ "ਸੇਵਾ" ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਿਵਚੋਲਾ ਸੀਲ ਬਲਦ ਵ*ਗ ਖੜ.ਾ ਖਾਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਵਾਰੀ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਆਈ। 

ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ 'ਸੇਵਾ' ਕਰਵਾਉਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੂਏ ਿਵਚ ਵਾੜ ਲਏ ਗਏ। ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਿਸਰ ਨੰੂ ਚੜ.ਦੇ ਸਨ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਾਰਵਾਈ 

ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਿਮੰਨਤ* ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫ਼ਿਰਆਦ* ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਫ਼ਿਰਆਦ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ। ਉਹ ਿਭੱਜੇ ਚੂਹੇ ਵ*ਗ "ਠੁਰ-ਠੁਰ" ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

-"ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਏ ਬਿਘਆੜਾ..! ਅਸD ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਨੀ ਚਾਹੰੁਦੇ-ਕੱਲ. ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੁੜੀ ਆਿਲਆਂ ਨੰੂ ਵਾਿਪਸ ਕਰਨ;  ਐ.ਂ.!" 

-"ਸਿਤ ਬਚਨ ਜੀ।" 

-"ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ ਪੈਸੇ ਨਹD ਮੋੜੇ-ਤ* ਬਿਘਆੜਾ ਤੇਰੇ ਆਲਾ ਬੁਘਤੂ ਵਜਾ ਿਦਆਂਗੇ।" 

-"ਮC ਦੋਨD ਹੱਥD ਮੋੜ ਕੇ ਆ: ਜੀ..!" 

ਿਵਚੋਲਾ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਜਾਓ ਭੱਜੋ ਏਥ2...!" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਕਾਰ ਿਵਚ2 ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਚੁੱ ਕਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। 

ਸਾਰੇ ਿਸਰਤੋੜ ਕਾਰ* ਨੰੂ ਦੌੜੇ। 

-"ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ...! ਕੁੜੀ ਨ;  ਸਾਡੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਐ-ਜੇ ਇਹਨੰੂ ਤੰਗ ਫੰਗ ਕੀਤੈ ਤ*...!" ਉਸ ਨ;  &ਗਲ਼ ਦਾ ਘੋੜ.ਾ ਿਹਲਾ ਕੇ 'ਤਬਾਹੀ' ਦਾ ਇAਾਰਾ 

ਕੀਤਾ। 

-"ਮC ਕਿਹੰਨU  ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ-ਕੋਈ Aਕਾਇਤ ਈ ਨਹD ਆਊਗੀ।" ਿਵਚੋਲਾ ਿਸਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਕਾਰ* ਪੈਰ ਤ2 ਹੀ ਛਾਲ* ਮਾਰ ਗਈਆਂ। 

ਧੂੜ ਫ਼ੈਲ ਗਈ। 

ਜੈਲਦਾਰ ਲੱਡੂਆਂ ਨੰੂ ਵਾਢਾ ਧਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਿਤੰਨ ਚਾਰ ਉਸ ਨ;  ਗੀਝੇ ਿਵਚ ਪਾ ਲਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੱੁਟ ਕੇ ਜੈਲਦਾਰ ਨੰੂ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਪੇਟੀ 

ਖੋਹ ਲਈ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਧੂਹ-ਘੜ.ੀਸ ਿਵਚ ਿਤੰਨ-ਚਾਰ ਲੱਡੂ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਥੋਡੀ ਬੇੜੀ ਬਿਹਜੇ ਜੱਟੋ...! ਤੁਸD ਹਲ਼ਕ ਕੇ ਮਰ2..!" 

-"ਸਾਿਲਆ, ਗਪਲ਼ ਗਪਲ਼ ਖਾਈ ਜਾਨU -ਮੋਕ ਜਾਊਗੀ ਲੱਗ।" 

-"ਖ*ਦੇ ਪDਦੇ ਸੌ ਆਰੀ ਮਰਜੀਏ-ਪ4ਵਾਹ ਨਹD-ਪਰ ਭੁੱ ਖੇ ਨਾ ਮਰੀਏ-ਮੇਰੇ ਤ* ਭੁੱ ਖੇ ਦੇ ਪਈ ਜ*ਦੇ ਐ ਮਰੋੜ।" 

-"ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਿਲਆ ਿਪਸਤੇ ਖਾਧੇ ਵੇ ਐ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਈ ਅਸD ਐ ਂਸਵੇਰ ਦੇ।" 

-"ਥੋਡਾ ਕੀ ਨ* ਲੈਣC? ਤੁਸD ਤ* ਲੱਕੜ ਐ।ਂ" 

ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਖ*ਦੇ ਸੂਏ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। 

ਸੂਰਜ ਦੀ ਿਟੱਕੀ ਸੂਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਮੰੂਹ ਡਬੋ ਗਈ। ਸੂਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਗਾੜ.ੀ ਲਾਲੀ ਡੱੁਲ. ਗਈ। ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਸੂਹੀ ਦੁਮੇਲ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਗਏ। 

ਕਈ ਿਦਨ* ਬਾਅਦ ਕਾਕਾ ਮੁਿੜਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਕੇ ਅਵਾਕ ਰਿਹ ਗਏ। 



ਕਾਕਾ ਿਬਨਾ ਦੱਸੇ ਹੀ ਕੋਈ 'ਬਲਾਅ' ਸਹੇੜ ਿਲਆਇਆ ਸੀ। ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਗੁਰੀਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹD ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। 

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਬਨਾ ਅਿਜਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੀ ਨਹD, ਗੁਨ*ਹ ਵੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਮੋਹ ਇੱਕ ਗੁਰੀਲੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਿਸੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਚਾਹੇ ਕਾਕਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹD ਸੀ, ਪਰ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਿਵਚ ਰਵ* ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਤਨਾ ਅਨਾੜੀ ਵੀ ਨਹD ਸੀ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਿਲਆਉਣਾ ਉਸ ਦੀ 

ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜ* ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ਼? ਬਾਲੀ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਅੰਦਰ ਸੋਚ* ਦੇ ਿਬੱਛੂ ਡੰਗ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਬਾਲੀ ਕਾਕੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਿਗਆ। 

-"ਇਹ ਕੁੜੀ ਿਕਧਰ2 ਧੂਹ ਿਲਆਇਆ?" 

-"ਬਾਈ ਇਹ ਤ* ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਐ।" 

-"ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਿਵਚ ਤੰੂ ਗ4ਿਹਸਥੀ ਜੀਵਨ ਿਕਵP ਵੀ ਬਤੀਤ ਨਹD ਕਰ ਸਕਦਾ-।" 

-"ਬਾਈ ਮC ਕਰਕੇ ਿਦਖਾ:।" 

-"ਤੰੂ ਤ* ਮਰਨਾ ਈ ਐ-ਂਇਹਦਾ ਿਕ& ਦੁAਮਣ ਬਿਣਐ?ਂ" 

-"ਬਾਈ ਮC ਤ* ਬਥੇਰ.ੇ ਫਰ ਛੁਡਾਏ-ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਨਹD ਪੱਟੀ ਬੱਨ. ਣ ਿਦੰਦੀ-ਕਿਹੰਦੀ ਨਾਲ ਈ Aਹੀਦ ਹੋ:।" 

ਬਾਲੀ ਸੋਚD ਪੈ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, "ਗੱਭਰੂ ਦੇA ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਮਰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਰ!" ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ 

ਦੀ ਨਾਰ ਮਰਦ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜ.ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਨੰੂ 'ਮਰਦ' ਦਾ ਿ਼ਖਤਾਬ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਕਾਕਾ ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਆਉਣ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਮੰਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਉਸ ਨ;  ਲਿਹਰ ਿਵਚ ਵੱਧ ਚੜ. ਕੇ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੰੂ ਿਪੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਿਮਿਲਆ। ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਿਹਲ* ਤੁਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਾ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਸਕਾ ਮਾਮਾ ਕਾਕੇ ਦਾ 

ਿਵਚੋਲਾ ਸੀ। ਕਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਕੁੜੀ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਸਕੀ ਧੀ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਮਾਮੇ ਨੰੂ ਬੜੇ ਤਪਾਕ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ। ਪਰ ਮਾਮਾ ਕੁਝ ਖ਼ਫ਼ਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਬੈਠ ਗਏ। ਚਾਹ ਪDਦਾ ਮਾਮਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹD ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਕੀ ਗੱਲ ਐ ਮਾਮਾ ਜੀ-ਬੜੇ ਖੁAਕ ਿਜਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ?" ਕਾਕੇ ਨ;  ਗੱਲ ਤੋਰੀ। 

-"ਤੇਰੀਆਂ ਭਦਰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੈਨੰੂ ਪਤਾ ਈ ਐ-ਤੰੂ ਿਕਹੜਾ ਿਨਆਣC?" ਮਾਮੇ ਦਾ ਗੱੁਸਾ ਫ਼ਟ ਤੁਿਰਆ। 

-"........।" 

-"ਤੈਨੰੂ ਕੀ ਪਤੈ, ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਮੰੂਹ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਐ?" 

-"........।" 

-"ਬੱਸ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਰਹੀਦੈ-ਚਰੋ ਦੀ ਮ* ਕੋਠੀ 'ਚ ਮੂੰ ਹ-ਤੇਰੇ ਿਵਚੋਲਪੁਣੇ ਨ;  ਤ* ਮੈਨੰੂ ਥੱਲੇ ਲਾਹਤਾ-ਨਾ ਿਰAਤੇਦਾਰ* ਨੰੂ ਕੁਛ ਆਖਣ ਜੋਗੇ-ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ 

ਕੀ ਕਰਨ? ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧੀ ਦਰਵਾਜੇ ਬੈਠੀ ਐ।" 

-"ਮਾਮਾ ਜੀ ਥੋਨੰੂ ਪਤਾ ਈ ਐ ਬਈ...।" 

-"ਮੈਨੰੂ ਸਾਰਾ ਈ ਪਤੈ..! ਮC ਜੁਆਕ ਨਹD..! ਪਰ ਤੰੂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ-ਜ* ਤ* ਅਗਿਲਆਂ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਹ-ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਨ.  ਸੁੱ ਬ ਕਰਨ-ਤੇ ਜ* ਆਬਦੀ 

ਪਾਲਟੀ ਨੰੂ ਹਿਥਆਰ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਹ-ਤੈਨੰੂ ਫੁੱ ਲ ਦੀ ਨਹD ਲੱਗਣ ਿਦੰਦਾ-ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਮੈਨੰੂ ਵੀਹ ਆਰੀ ਆਪ ਕਿਹ ਚੁੱ ਿਕਐ-।" 

-"ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਹ ਤ* ਗੱਲ ਈ ਿਦਲ ਚ2 ਕੱਢ ਿਦਓ ਬਈ ਮC ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ:ਗਾ।" 

-"ਫੇਰ ਅਗਿਲਆਂ ਨੰੂ ਮC ਆਖ ਿਦੰਨU , ਬਈ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਢਾਣਸ ਕਰੋ-ਉਹ ਤ* ਤੇਰੀ ਆਸ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਪਰੰੁਨ. D ਬੈਠ;  ਐ-ਤੇ ਤੰੂ ਬਿਣਆਂ ਿਫਰਦC ਦੇA 

ਭਗਤ! ਕੱਚੀ ਛੋਰ. ਤੇ ਆਟਾ ਖਰਾਬ।" ਮਾਮਾ ਗਰਮੀ ਿਵਚ ਲਾਟ* ਛੱਡੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ।" 

-"ਬੋਲ?" 

-"ਤੁਸD ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੰੂ ਗਗਨਦੀਪ ਿਮਲਾ ਿਦਓ!" 

-"ਿਕ& - ਕਾਹਤ2?" 

-"ਮC ਿਸਰਫ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲ* ਕਰਨੀਐ ਂ- ਬੱਸ..!" 

-"ਕੀ ਗੱਲ* ਕਰਨੀਐ?ਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖੂ ਕੀ ਕਹੂ? ਉਹ ਤ* ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਦਾਹੜ.ੀ ਗੂੰ ਹ ਮਲਦੇ ਐ-ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਓਦੰੂ ਿਨੱਤ ਸੂਹਣ ਖੜ.ੀ ਰੱਖਦੀ ਐ-ਮC ਕਸੂਤਾ ਫਿਸਆ 

ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹD।" 

-"ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ-ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਿਮਲਾ ਿਦਓ-ਤੁਹਾਨੰੂ ਮC ਉਦ2 ਈ ਹ* ਜ* ਨ*ਹ ਦੱਸ ਿਦਆਂਗਾ।" 

-"ਤੰੂ ਪਰਸ2 ਰਾਤ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹੰੁਚ-ਮC ਬੱੁਟਰ2 ਗਗਨਦੀਪ ਨੰੂ ਲੈ ਆ:-ਮC ਚੱਲਦC ਮੈਨੰੂ ਆੜ.ਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਐ।ਂ" ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਾ ਰਾਹ ਪੈ ਿਗਆ। 

ਕਾਕਾ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਕੋਲ2 ਬੱਸ ਚੜ. ਿਗਆ। 

ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਕਾ ਚੂਹੜਚੱਕ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ। ਮੂੰ ਹ ਹਨ.; ਰਾ ਸੀ। ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ2 ਸਰ.2 ਦੇ ਸਾਗ ਦੀ ਮਿਹਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਮੀ ਚੁਰ 'ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ 

ਲਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਗਨਦੀਪ ਬੈਠੀ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਿਛਟੀਆਂ ਡਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੁਰ ਦੀ ਸੰਧੂਰੀ ਅੱਗ ਿਵਚ ਉਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਨਗ ਵ*ਗ ਦਗ ਿਰਹਾ 

ਸੀ। ਕਾਕੇ ਦਾ ਿਦਲ ਡੋਲ ਿਗਆ। ਹੁਸਨ ਦੀ ਅੱਗ ਨ;  ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਿਪਘਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮੁੱ ਚਾ ਸੰਘਰA ਭੁੱ ਲ ਿਗਆ। 



-"ਮਾਮੀ ਜੀ ਸਾਸਰੀਕਾਲ..!" ਵਰ*ਡਾ ਲੰਘ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨ;  ਿਕਹਾ। ਮਾਮੀ ਨ;  ਤੁਰੰਤ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਿਖਆ। 

-"ਆ ਜਾਹ ਨਲੈਕਿੜਆ-ਸੇਕ* ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਟੱੁਟ ਪੈਿਣਆਂ...! ਦੀਪ...! ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ।" ਮਾਮD ਨ;  ਗੱੁਝਾ ਿਕਹਾ ਤ* ਗਗਨਦੀਪ Aਰਮਾ&ਦੀ ਦਰਵਾਜਾ 

ਬੰਦ ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਈ। 

-"ਮਾਮਾ ਜੀ ਿਕੱਥੇ ਐ?" 

-"ਘੁੱ ਟ ਲਾਉਣ ਿਗਆ ਹੋਊ-।" 

-"ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੰੂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਪਊ।" 

-"ਵੇ ਹੋਰ ਤੰੂ ਕੀ ਕਰਨU ? ਅਖੇ ਬਾਪੂ ਜੇ ਮC ਠਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਿਗਆ-ਪਿਹਲ* ਤੇਰੇ ਿਚੱਤੜ ਕੱੁਟੰੂ।" ਮਾਮD ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਕਾ ਦਬ ਿਗਆ। ਗਗਨਦੀਪ ਨ;  ਮੂੰ ਹ 

'ਤੇ ਚੁੰ ਨੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਿਦਲ2 ਭੂਆ ਨੰੂ ਬੇAਰਮ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਬਿਹਜਾ...! ਮੁਤਰ ਮੁਤਰ ਕੀ ਝਾਕੀ ਜਾਨU ? ਤੱਤੀ ਤੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ..!" 

ਕਾਕਾ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

ਗਗਨਦੀਪ ਭੂਆ ਵੱਲ ਿਖਸਕ ਗਈ। 

-"ਪਾ ਕੁੜ.ੇ ਰੋਟੀ ਇਹਨੰੂ-ਬੈਠਾ ਆਨW  ਜੇ ਕੱਢੀ ਜ*ਦੈ।" 

ਗਗਨਦੀਪ ਗੱੁਝੀ ਹੱਸ ਪਈ। 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਬੱੁਕਲ 'ਚ ਰੱਖੀ ਏ. ਕੇ. ਸੰਤਾਲੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਖੰੂਜੇ ਿਟਕਾ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਵੇ ਿਨੱਜ ਨੰੂ ਜਾਿਣਆਂ ਇਹ ਆਬਦਾ ਘੁੱ ਗੂ ਘੋੜਾ ਿਜਆ ਿਕਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆ-ਮੈਨੰੂ ਤ* ਇਹਦੇ ਤ2 ਡਰ ਲੱਗਦੈ-ਿਕਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਜਾਹ ਜ*ਦੀ ਕਰਦD।" 

ਕਾਕਾ ਹੱਸ ਿਪਆ। 

-"ਮਾਮD ਜੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਇਹ ਜਮ* ਈ ਨਹD ਚੱਲਦੀ-ਬੇਿ਼ਫਕਰ ਰਿਹ।" 

ਬਾਹਰ2 ਮਾਮਾ ਆ ਿਗਆ। ਅੰਦਰ ਆਉਣਸਾਰ ਉਸ ਨ;  ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਰਲ ਚਾਹੜ. ਿਦੱਤੀ। ਉਹ ਵਾਿਕਆ ਹੀ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱ ਕੇ 

ਖੰਘੂਰੇ ਿਜਹੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। 

-"ਖਾਈ ਜਾਨU  ਰੋਟੀ?" 

-"ਆਓ ਤੁਸD ਵੀ ਖਾਓ!" 

-"ਨਹD ਮC ਅਜੇ ਲੋਟ ਿਜਆ ਨਹD ਹੋਇਆ।" ਉਸ ਨ;  ਡੱਬ ਿਵਚ2 ਅਧੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਧੋਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਐਹਥ2 ਪਾਣੀ ਤੇ ਿਗਲਾਸ ਫੜਾਈ ਂਕੇਰ*-ਇਹ ਲੋਕ* ਨੰੂ ਸੂਤ ਕਰਦੇ ਐ-ਮC ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਲ਼ ਕੱਢਣP ਐ-ਂਤੱਕਲ਼ਾ ਬਣਾਉਣC ਤੱਕਲ਼ਾ ਅੱਜ ਮC।" ਮਾਮੇ ਨ;  ਆਿਖਆ। 

ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। 

ਮਾਮੇ ਦਾ ਘਰ ਖੇਤ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ* ਿਕਸੇ ਓਪਰੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹD ਸੀ। ਖੱੁਲ.ੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤ2 ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ 

ਪਾਇਆ ਘਰ ਚੂਹੜਚੱਕ ਤ2 ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। 

ਸਾਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਿਵਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। 

ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮਾਮD ਨ;  ਦੱੁਧ ਨੰੂ ਜਾਗ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਜੇ ਿਵਛਾਅ ਿਦੱਤੇ। 

-"ਮਾਮਾ ਜਗਜੀਤ ਹੋਰD-?" 

-"ਲੁੱ ਦੇਆਣP ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ.ਦੇ ਐ-ਉਥੇ ਈ ਹੋAਟਲ 'ਚ ਰਿਹੰਦੇ ਐ-ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਹ* ਿਦਨ* ਬਾਅਦ ਦੋਨ1  ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜ*ਦੇ ਐ।" 

-"ਚਲੋ-!" 

-"ਮੈਨੰੂ ਤ* ਆ&ਦੀ ਐ ਨDਦ-ਤੇ ਤੰੂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ* ਬਾਤ* ਕਰ-ਤੇਰੀ ਮਾਮD ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਪਤੈ-ਚੁਬਾਰਾ ਿਵਹਲਾ ਿਪਐ-ਜਾਹ ਭੱਜ ਜਾਹ-ਦੇਬੋ....!" 

ਮਾਮD ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। 

-"ਚੁਬਾਰਾ ਖੱੁਲ.ਾ ਈ ਐ?" 

-"ਆਹੋ-।" 

-"ਦੀਪ ਨੰੂ ਕਿਹ ਉਪਰ ਜਾ ਵੜੂਗੀ।" 

ਮਾਮੀ ਨ;  ਗਗਨਦੀਪ ਨੰੂ ਚੁਬਾਰੇ ਚਾੜ. ਿਦੱਤਾ। 

ਕਾਕਾ ਵੀ ਚਲਾ ਿਗਆ। 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਅਜੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਭੇਿੜਆ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ* ਿਵਚ ਰੁੜ.ੀ ਕੁੜੀ ਨ;  ਹਾਣੀ-ਮਿਹਰਮ ਨੰੂ ਗਲ਼ਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਾਕੇ ਦੇ ਗਲ਼ ਹਾਰ 

ਵ*ਗ ਲਟਕ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਦੀ ਬਹੁਤਾ ਿਮਲੇ ਨਹD ਸਨ। ਪਰ ਸਧਰ* ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਿਖੜਦੇ-ਿਖੜਦੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਆ, ਫੁੱ ਲਵਾੜੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਨ1  

ਮਦਹੋA, ਇੱਕ-ਿਮੱਕ ਹੋਏ ਖੜ.ੇ ਸਨ। ਦੋਨ* ਲਈ ਇਹ ਗਲਵਕੜੀ ਿਕਸੇ ਸਵਰਗੀ ਝੂਟੇ ਨਾਲ2  ਘੱਟ ਨਹD ਸੀ। 

ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਲਵਕੜੀ ਖੱੁਲ.ੀ। Aਾਇਦ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਗਲਵਕੜੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹD ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਹ ਬੇਸੁਰਤ* ਵ*ਗ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ.* 

ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਹੀ ਪਏ। ਗਗਨਦੀਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖ* ਲਾਲ ਰੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਿਜਵP ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖ* ਿਵਚ Lਤਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਗ਼ੈਬੀ ਵਿਹਣ 



ਿਵਚ ਵਿਹੰਦੀ ਭਾਰੇ-ਭਾਰੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਭਾਰੀ ਸੀਿਨਆਂ ਿਵਚ "ਫ਼ੜੱ◌੍ਹਕ-ਫ਼ੜ.ੱ ਕ" ਵੱਜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਸਰ2 ਉਸ ਦੀ ਚੁੰ ਨੀ ਲਿਹ ਕੇ ਹੇਠ* 

ਿਡੱਗ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮੁੜ.ਕੇ ਦੇ ਕਣ ਮਣਿਕਆਂ ਵ*ਗ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵ* ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਸੀਨ;  ਨਾਲ ਿਭੱਜ ਿਚਪਕ ਗਏ ਸਨ। 

ਉਸ ਦਾ ਹੁਸੀਨ ਿਚਹਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲ਼ਜਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਨੰੂ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਿਪਆਸ ਨਹD 

ਿਮਟ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਦੀਪ...!" ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਾਕੇ ਨ;  ਚੁੱ ਪ ਤੋੜੀ। 

-"ਜੀ...?" ਉਹ ਿਕਸੇ ਸੁਪਨ;  ਿਵਚ2 ਪਰਤੀ। 

-"ਬੀ. ਏ. ਤ* ਤੰੂ ਕਰ ਈ ਲਈ ਐ-ਅਜੇ ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਪੜ.ਨ ਦਾ ਇਰਾਦੈ?" 

-"ਮੇਰੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਹੋਣ ਜ* ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪCਦੈ?" 

-"ਮਤਲਬ?" 

-"ਬਾਪੂ ਜੀ ਤ* ਕੁਛ ਨਹD ਆਖਦੇ ਪਰ ਬੇਜੀ ਨਹD ਮੰਨਦੇ।" 

ਉਹਨ* ਫ਼ੁੱ ਟਕਲ ਗੱਲ* ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਨ ਿਕ ਹੇਠ1  ਖੰਘਦੀ ਮਾਮD ਉਪਰ ਆ ਗਈ। ਗਗਨਦੀਪ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਸੰਭਲ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਗਗਨਦੀਪ ਨ;  ਚੰੁਨੀ ਿਸਰ 

'ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਛਾਤੀਆਂ ਢਕ ਲਈਆਂ ਸਨ। 

-"ਵੇ ਤੰੂ ਿਸਰੇ ਲਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਿਕ ਨਹD ਮਰਾਸੀਆ? ਜ* ਸਾਨੰੂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਲ.ੱ ਲੇ ਉਤਲੇ ਗੇੜੇ ਈ ਲਈ ਿਫਰPਗਾ?" 

-"ਮਾਮD ਜੀ ਗੱਲ ਿਸਰੇ ਲਾਉਣ ਨੰੂ ਕੀ ਐ? ਤੁਸD ਹ* ਕਹੋ ਮC ਇ& ਈ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਨU -ਿਹੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ-ਬੱਸ ਥੋਡੀ ਤੇ ਦੀਪ ਦੀ ਹ* ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ।" 

-"ਇਹ ਤ* ਦੋਵP ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਊ-ਜਾਹ ਲੈ ਜਾਹ! ਇਹ ਤ* ਓਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਖਣ ਮ*ਗੰੂ ਕਦ2 ਦੀ ਰੱਸੇ ਤੁੜਾ&ਦੀ ਐ।" 

-"ਤੇ ਿਪਛਿਲਆਂ ਨੰੂ ਕੀ Lਤਰ ਿਦ&ਗੇ?" 

-"ਇਹ ਮੇਰੀ ਿਸਰਦਰਦੀ ਐ-ਤੰੂ ਿਲਜਾਣ ਆਲਾ ਬਣ।" 

ਕਾਕਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਮਾਮD ਜੀ ਿਲਜਾਣ ਨੰੂ ਤ* ਬਥੇਰ.ਾ ਿਦਲ ਕਰਦੈ-।" 

-"ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਗੀ-ਕੀ ਕੱਚ ਐ?" 

-"ਮਾਮD ਜੀ ਿਜਹੜੀ ਮੋਰੀ ਮC ਤੁਰ ਿਪਐ-ਂਉਹ ਮਗਰ2 ਬੰਦ ਹੰੁਦੀ ਆ&ਦੀ ਐ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਐ ਗੋਲ਼ੀ।" 

-"ਵੇ ਕੁਛ ਨਹD ਹੰੁਦਾ-ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀਏ!" 

-"ਮC ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ Aਹੀਦ ਹੋਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਹ*-ਪਰ ਮC ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹD ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ-ਦਸਮ ਿਪਤਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹ* ਕਦੇ 

ਿਪੱਛਾ ਨਹD ਿਦਆਂਗੀ-ਮC ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਨ ਚੁੱ ਕੀ ਹ*-ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਠO ਹਕਰ ਨਾ ਮਾਰੋ-!" ਕੁੜੀ ਅੱਖ* ਭਰ ਆਈ। ਕਾਕੇ ਦਾ ਮਨ ਪਸੀਜ ਿਗਆ। 

ਮਾਮD ਕੋਲ ਝੂਠੀ ਿਜਹੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। 

-"ਦੀਪ...! ਮੂਵਮCਟ* ਿਵਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹD ਰੱਖਦੇ।" 

-"ਮC ਕਦ2 ਕਿਹੰਨੀ ਆਂ ਿਕ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਐ? ਮC ਤ* ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ.ਕੇ ਦੁAਮਣ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹ*-ਅੱਠਵD 

ਤ2 ਲੈ ਕੇ ਿਗਆਰਵD ਤੱਕ ਮC ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਮਤਲਬ ਨN Aਨਲ ਕੈਿਡਟ ਕCਪਸ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲCਦੀ ਆਈ ਆਂ-ਮੈਨੰੂ ਲੋੜDਦੀ ਟਰੇਿਨੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ-ਗੁਰੂ 

ਮਹਾਰਾਜ ਿਕਰਪਾ ਕਰਨ ਇੱਕੀਆਂ ਦੀ 'ਕੱਤੀ 'ਕੱਲੀ ਪਾਵ*ਗੀ-ਪੁਰਾਤਨ ਹੀ ਨਹD, ਅਜੋਕੇ ਸੰਘਰA ਿਵਚ ਵੀ ਿਸੰਘ* ਨੰੂ ਿਸੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।" 

ਕਾਕਾ ਅਡੋਲ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਿਨਰੱੁਤਰ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਹੁਣ ਬੋਲ ਵੱਿਡਆ ਭੜ.ਾਕੂਆ-ਕਰਤਾ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨ;  ਿਚੱਤ?" ਮਾਮD ਬੋਲੀ। 

ਕਾਕਾ ਚੁੱ ਪ ਸੀ। 

-"ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ;  ਐ-ਮC ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਣੀ ਐ।ਂ" ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਕਾਕੇ ਨ;  ਿਸਰ ਉਪਰ ਚੁੱ ਿਕਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ 

ਲਈ ਕੰਨ ਖੋਲ.ੇ । 

-"ਬੋਲ?" 

-"ਿਕਤੇ ਵੀ ਮC ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣਦੀ ਿਦਸ*, ਤ* ਿਨAੰਗ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉੜਾ ਦੇਇਓ-ਪਰ ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਿਹA ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ Aਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ-ਕਲਗੀਧਰ 

ਪਾਤAਾਹ ਦੇ ਚਰਨ* ਿਵਚ ਇਹ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਿਹA ਪੂਰੀ ਕਰਨ।" 

ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਕਾ ਜਮ* ਹੀ ਬੇਹੇ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

-"ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਕੋਹੜ.ੀਆ? ਮੂੰ ਹ2 ਤ* ਫੁੱ ਟ, ਘੁੱ ਗੂ ਈ ਹੋ ਿਗਆ?" ਮਾਮD ਨ;  ਫੜ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਿਹਲਾਇਆ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਸੋਚ* ਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚ2 

ਮੁਿੜਆ। 

-"ਪਰ ਮਾਮD ਜੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪਊ।" ਉਸ ਨ;  ਵੱਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੱਸੀ। 

-"ਵੇ ਤੰੂ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੰੂ-ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਿਕਤੇ ਰੱਬ ਤ* ਨਹD? ਬੰਦੇ ਈ ਉਹ ਐ-ਫCਟਰ ਤੈਨੰੂ ਬਥੇਰੇ ਆ&ਦੇ ਐ-ਮੈਨੰੂ ਪਤੈ ਤੰੂ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰ 

ਲੈਣC-ਜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਸ2 ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੰੁਦੀ ਹੋਈ, ਦੀਪ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਦD -ਇਹਦਾ ਡਮਾਕ ਵਕੀਲ* ਅਰਗੈ-ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲਊਗੀ।" ਮਾਮD ਨ;  ਕੋਕੇ ਜੜ ਿਦੱਤੇ। 



ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹD ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਕੋਿ਼ਸA ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮਾਮD ਦੇ "ਡੰਡੇ" ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲ* ਨ;  ਉਸ ਦੀਆਂ 

ਵਾਗ* ਿਖੱਚੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਿਨੱਸਲ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਪਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੰੂ ਤ* ਪੱੁਛ ਲਈਏ-ਿਪੱਛ2 ਉਹ ਨਾ ਡ*ਗ ਲਈ ਮਗਰ ਭੱਿਜਆ ਿਫਰੇ?" ਕਾਕੇ ਨ;  ਆਖਰੀ ਹਿਥਆਰ ਵੀ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਿਹਆ। 

-"ਵੇ ਉਹ ਤ* ਧੱਫੇ ਦਾ ਢੋਲ ਐ-ਿਜਵP ਮਰਜੀ ਐ ਵਜਾਈ ਚੱਲ-ਨਾਲੇ ਇਸ ਿਰAਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ2 ਿਜਆਦਾ ਿਛੱਤਰ ਉਹਦੇ ਈ ਪਏ ਐ-ਜੇ ਤੰੂ ਇਹਨੰੂ 

ਨਾਲ ਲੈ ਿਗਆ-ਉਹ ਤ* ਸੱਤ ਆਰੀ ਧਰਤੀ ਨਮਸਕਾਰੂ!" 

-"ਪਰ ਦੀਪ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੇ ਬੀਜੀ ਕੀ ਕਿਹਣਗੇ?" 

-"ਮC ਿਛੱਤਰ* ਨਾਲ ਿਸਰ ਨਾ ਗੰਜਾ ਕਰਦੰੂ? ਹੈ ਕਮਲਾ! ਉਹ ਤ* ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਹ ਨਹD ਕੱਢਦੇ-ਤੰੂ ਬੋਲ ਬਾਖਰੂ ਤੇ ਇਹਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਹ-ਉਥੇ ਈ ਿਕਤੇ ਨੰਦ 

ਕਾਜ ਕਰ ਲਇਓ-ਵਸੋ ਰਸੋ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਿਦਓ!" 

-"ਤੇ ਮC ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਤ2 ਪੱੁਛ ਲਵ*?" 

-"ਵੇ ਤੰੂ ਬੰਦਾ ਐ ਂਿਕ ਕੀ ਐ ਂਹਰਾਮੀਆਂ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈ ਿਫਰਦੇ R-ਐਨਾ ਕੰਮ ਨਹD ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੁਰ. ਿਫੱਟੇ ਮੂੰ ਹ ਤੇਰੇ..! ਕੁੜੀ ਤੰੂ ਐ ਂਿਕ ਇਹੇ 

ਐ..? ਉਹ ਿਹੱਕ ਥਾਪੜੀ ਜ*ਦੀ ਐ ਤੇ ਤੂੰ  ਲੇਡੇ ਕਰੀ ਜਾਨU -ਵੇ ਵਾਹ ਵੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰPਗਾ Aੇਰ! :ਈ ਂਬੈਠਾ ਈ ਨੀਕਰ ਲਬੇੜੀ ਜ*ਦੈ-ਿਲਆ ਕੁੜ.ੇ ਕੁੜੀਏ ਪਾਣੀ, ਮC 

ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਿਦਆਂ-ਕੱਛ ਲਬੇੜ ਲਈ ਹੋਊ ਹੱਗ ਹੱਗ ਕੇ ਇਹਨ; ।" 

ਗਗਨਦੀਪ ਹੱਸ ਪਈ। 

ਕਾਕਾ ਿਛੱਥਾ ਪੈ ਿਗਆ। 

-"ਪਰ ਮਾਮD ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਿਲਆਂ ਨ;  ਜੱਥੇਬੰਦੀ 'ਚ2 ਕੱਢਤਾ ਫੇਰ?" 

-"ਫੇਰ ਖਾਣ ਖਸਮ* ਨੰੂ-ਤੰੂ ਅੱਖ* ਮੀਚ ਕੇ ਐਥੇ ਆਜD-ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਿਕਤੇ ਕੁਛ ਹੈਨੀ? ਕੀ ਗੱਲ* ਕਰੀ ਜ*ਦੈ ਜੁਆਕ* ਆਲੀਆਂ-ਵੇ ਿਕਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ2 

Lਠ ਕੇ ਰੋਣ ਤ* ਨਹD ਲੱਗ ਜ*ਦਾ-ਬੇਬੇ ਦੱੁਧੂ ਮੀਨਾ ਐ?ਂ" ਮਾਮੀ ਨ;  ਿਟੱਚਰ ਕੀਤੀ। 

ਗਗਨਦੀਪ ਦਾ ਹਾਸਾ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। 

ਕਾਕੇ ਦੀ ਤਿਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਗਗਨਦੀਪ ਨੰੂ ਿਲਜਾਣ ਤ2 ਿਬਨਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹD ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਬਥੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ 

ਬੇ-ਅਰਥ ਰਹੇ! 

ਤੜਕੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਉਹ ਗਗਨਦੀਪ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਮਾਮੇ ਅਤੇ ਮਾਮD ਨ;  ਉਹਨ* ਨੰੂ Aਗਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮD ਨ;  

ਿਫਰ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਾ, ਮਾਮD ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਖੁA ਸਨ, ਪਰ ਕਾਕਾ ਦੁਿਬਧਾ ਿਵਚ ਫ਼ਿਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲ2 ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਲ* ਬਾਰੇ 

ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਬਗੈਰ ਪੱੁਛੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱ ਿਕਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੰੂਹ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗ?ੇ ਮC ਕਾਹਨੰੂ ਮਾਮੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ? ਨਾ ਸੈਹਾ 

ਿਨਕਲਦਾ ਨਾ ਕੁੱ ਤੀ ਭQਕਦੀ। ਖ਼ੈਰ ਕਾਿਕਆ ਹੁਣ ਜੇ ਤੰੂ ਇਹਨੰੂ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਹੀ ਤੁਿਰਐ ਂਤ* ਿਸਰ ਨਾਲ ਿਨਭਾਈ!ਂ ਕਿਹ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ1  ਨੱਠਣਾ 

ਸੂਰਮP ਦਾ ਕੰਮ ਨਹD! ਜੋ ਹੋਊ ਦੇਖੀ ਜਾਊ! ਸੋਚ* ਦੇ ਵਾਹਣ* ਿਵਚ ਿਡੱਗਦਾ-ਢਿਹੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਟਕਾਣੇ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਰਲ ਿਮਲ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ;  ਗਗਨਦੀਪ ਅਤੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਚਾ ਿਦੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਖੁA ਸਨ। 

ਪਰ ਜੈਲਦਾਰ ਪੈਰ* ਹੇਠ1  ਿਮੱਟੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 

-"ਜੱਟ ਜੱਟ* ਦੇ ਤੇ ਫੋਗੂ ਨਰਾਇਣ ਦਾ-ਇਹਦਾ ਨੰਦ ਕਾਜ ਤ* ਕਰਤਾ-ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀਬੋ ਵੇਲੇ ਥੋਨੰੂ ਿਕ& ਪਲੇਗ ਪੈ ਜ*ਦੀ ਐ?" ਉਸ ਨ;  ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ 

ਨੰੂ ਿਕਹਾ। 

-"ਜੈਲਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹD ਸੀ-ਜਦ2 ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਲੈ ਈ ਆਇਆ-।" 

-"ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਐ? ਮC ਸੀਬੋ ਨੰੂ ਕੱਲ. ਨੰੂ ਈ ਲੈ ਆਉਨU -ਨਾਲੇ ਛਾਲ਼D ਆਊ।" 

-"ਆਪ* ਬੰਬ ਹੋਰ* ਨਾਲ ਰੈਅ ਕਰਦੇ ਐ-ਂਿਜਵP ਕਿਹਣਗੇ ਕਰਲ*ਗੇ।" 

-"ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਰੈਅ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕ& ਪCਦੀ ਐ? ਕਾਕੇ ਬਾਰੇ ਿਕ& ਨਹD ਪਈ?" 

-"ਉਏ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਤ* ਪਾਣੀ ਿਸਰ ਤ2 ਦੀ ਲੰਘ ਿਗਆ ਸੀ-ਸਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਸੀ।" 

-"ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਪੱੁਛ ਕੇ ਨਹD ਕੁਛ ਕਰਦਾ-ਉਹਦੇ ਵਾਰੀ ਇੱਜਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਐ-ਤੇ ਿਜਹੜਾ-।" 

-"ਤੰੂ ਦੋ ਚਾਰ ਿਦਨ ਵੀ ਜਰCਦ ਨਹD ਕਰ ਸਕਦਾ?" 

-"ਨਹD ਕਰ ਸਕਦਾ-ਆਹ ਪਈ ਐ ਥੋਡੀ ਏ. ਕੇ. ਸੰਤਾਲੀ ਤੇ ਆਹ ਪਏ ਐ ਰQਦ-ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਅਸਤੀਫਾ ਐ।" 

ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਔਸਾਣ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਿਦਲਰਾਜ, ਬਿਲਹਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲੀ ਹੋਰD ਅਤੀਅੰਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਪ4ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਜੈਲਦਾਰ, ਇੱਕ ਿਸਰਲੱਥ ਯੋਧਾ ਉਹਨ* ਦਾ ਸਾਥ 

ਛੱਡ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਿਕਤਨਾ ਵੀ ਲੱਤੋ-ਲੱਤੀ ਹੰੁਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 

ਪ4ਤੀ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਸਨ। 

-"ਿਜਵP ਕਿਹੰਦੈ ਕਰ ਲਓ-ਇਹਦੇ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਿਕਹੜਾ ਪਰਲ2 ਆ ਜਾਊ ਯਾਰ?" ਬਿਲਹਾਰ ਿਕਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਵੀ ਜੈਲਦਾਰ ਨੰੂ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹD 

ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। 

-"ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤ* ਕਰਨੀ ਪਊ।" 



-"ਆਪੇ ਿਵਚ ਘCਸ ਘCਸ ਹੰੁਦੀ ਿਫਰੂ-ਿਪੱਛ2 ਸ*ਭ ਲ*ਗੇ।" 

-"ਤੰੂ ਜੈਲਦਾਰਾ ਿਫਰ ਇ& ਕਰ-ਤੰੂ ਆਪ ਨਾ ਜਾਹ-ਸੀਬੋ ਨੰੂ ਸੁਨ; ਹ* ਦੇ ਕੇ ਐਧਰ ਮੰਗਵਾ ਲੈ-ਉਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲਾ ਭੂਸਿਰਆ 

ਿਫਰਦੈ।" ਲੈਫਟੀਨU ਟ ਜਨਰਲ ਨ;  ਿਕਹਾ। ਜੈਲਦਾਰ ਮੰਨ ਿਗਆ। 

ਸਾਰੇ ਸੰਤੁAਟ ਹੋ ਗਏ। 

ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। 

ਕਾਕਾ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਰੇAਮ ਿਸੰਘ ਬੰਬ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਹੁਰ* ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਜ* ਕਹੋ ਆAੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। 

ਬਾਲੀ, ਜੈਲਦਾਰ, ਬਿਲਹਾਰ ਅਤੇ ਿਦਲਰਾਜ ਇਕ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਪਏ ਗੱਲ* ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

-"ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤ* ਦੋ ਗੱਲ* ਿਦਲ 'ਚ ਈ ਰਿਹ ਗਈਆਂ।" ਬਿਲਹਾਰ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਿਕਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੰੂ ਤ* ਨਹD ਿਵਆਹ ਆਲਾ ਹDਗਣ* ਛੱੁਟ ਿਪਆ?" ਬਾਲੀ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਉਏ ਨਹD....।" ਉਹ ਹੱਸ ਿਪਆ, "ਮC ਤ* ਜੈਲਦਾਰ ਆਲੀ ਸੀਬੋ ਨਾਲ ਈ ਡੰਗ ਲਾਹ ਿਲਆ ਕਰੰੂ।" 

ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਜੱੁਤੀ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ 'ਚ ਦੇ ਮਾਰੀ। 

-"ਸਾਿਲਆ ਸੀਬੋ ਕੁੱ ਿਤਆਂ ਿਬੱਿਲਆਂ ਆਸਤੇ ਐ? ਉਹ ਤ* ਤੇਰੇ ਅਰਗੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਮੂਤਦੀ ਨ. D-ਪੂਰੀ ਨਖਰੇ ਆਲੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਐ।ਂ" 

-"ਬੱਲੇ....!" 

-"ਜਦ2 ਖਾਿਲਸਤਾਨ ਬਣ ਿਗਆ-ਮC ਤ* ਆਬਦੀ ਸੀਬੋ ਨੰੂ ਇੰਸਪੈੱਕਟਰਨੀ ਬਣਾ:ਗਾ-ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਅਰਿਗਆਂ ਦੇ ਸੇਿਕਆ ਕਰੂ ਪੁੜੇ।" ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ 

ਸਾਰੇ ਿਵਅੰਗਮਈ ਹੱਸ ਪਏ। 

-"ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚੇ ਈ ਰਿਹ ਗਈ?" ਿਦਲਰਾਜ ਨ;  ਬਿਲਹਾਰ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। 

-"ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਖ਼ਾਿਹA* ਪੂਰੀਆਂ ਨਹD ਹੋਈਆਂ।" 

-"ਿਕਹੜੀਆਂ?" 

-"ਇੱਕ ਤ* ਿਕਸੇ ਦੀ ਜੰਨ ਨਹD ਦੇਖੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲ਼ਾ ਨਹD ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ।" 

-"ਇਹ ਤ* ਕੰਜਰ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਤੁਰਪੇ-ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ ਨੰੂ ਕੌਣ ਸੋਧੂ-ਬਾਬਾ ਬਖਤੌਰਾ?" 

-"ਉਏ ਪੈਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸD-ਫੇਰ ਪਿਹਰਾ ਬਦਲੀ ਵੇਲੇ ਿਕਸੇ ਕੰਜਰ ਨ;  ਉਠਣਾ ਨਹD।" ਛੱਤ ਉਪਰ ਪਿਹਰਾ ਦੇ ਰਹੇ 'ਮਾਸਟਰ' ਨ;  ਿਕਹਾ। ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਨ* ਅਸਲ 

ਿਵਚ ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਹਲ* ਅਿਧਆਪਕ ਿਰਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੰੂ "ਮਾਸਟਰ ਜੀ" ਆਖਦੇ ਸਨ। 

-"ਅਸD ਤ* ਉਠ ਖੜ*ਗੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ-ਪਰ ਥੋਨੰੂ ਜਰੂਰ ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਪਊ।" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਨDਦ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਘੁਰਾੜ.ੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪCਦਾ ਸੀ। 

ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਿਢੱਡ ਕਸੇ ਮਛਕ ਵ*ਗ ਭਰਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਹੰੁਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈ ਕੇ ਖੁA ਨਹD ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ 

ਚਰਨਜੀਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਘੁਰਾਿੜਆਂ ਤ2 ਅੱਕ ਕੇ ਆਖਦਾ: 

-"ਸੁੱ ਤੇ ਪਏ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨੱਕ ਕੋਲ ਚਮਚਾ ਰੱਖ ਿਦਓ-ਇਹ ਘੁਰਾੜਾ ਮਾਰਦਾ ਚਮਚਾ ਿਕ& ਨਾ ਨੱਕ ਰਾਹD ਅੰਦਰ ਿਖੱਚ ਲਵੇ!" 

ਹਾਸੜ ਪੈ ਜ*ਦੀ। 

ਤੜਕੇ ਪਹੁ ਫੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤ* ਪਿਹਰਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਮਾਸਟਰ ਕੋਠ;  ਤ2 ਇੱਟ ਵ*ਗ ਥੱਲੇ ਿਡੱਿਗਆ। 

ਹੇਠ* ਿਡੱਗਦਾ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਚੜ.ਾਈ ਕਰ ਿਗਆ। 

ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਿਡੱਗਦੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੱੁਲ. ਗਈ। ਜਦ2 ਉਸ ਨ;  ਬਾਰੀ ਰਾਹD ਬਾਹਰ ਤੱਿਕਆ ਤ* ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਅਤੇ 

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ 'ਆਹਣ' ਵ*ਗ Lਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਲੀ ਨ;  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਜ* ਤ* ਕੋਈ ਠO ਸ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ* ਿਫਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਫਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤAੱਦਦ 

ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਪਾਿਸਆਂ ਤ2 ਿਥੜਕਾ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਨ;  ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਿਜਆਂ ਨੰੂ ਲੱਤ* ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। 

-"ਉਠO  ਉਏ-ਆਪ* ਨੰੂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਿਗਆ....!" 

ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਰਜਾਈਆਂ ਪਰ.ੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਥਆਰ ਸ*ਭ ਲਏ। 

ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫ਼ੋਰਸ ਪਲ-ਪਲ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨ* ਸੁੱ ਤੇ 

ਿਪਆਂ 'ਤੇ ਧਾੜ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਚਾਰ ਜਣP ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤ* ਿਵਚ ਸCਕਿੜਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਫ਼ੋਰਸ! 

ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਟਰੰਕ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਰਾਕਟ ਲ*ਚਰ ਜੋੜ ਲਏ ਗਏ। 

-"ਤੁਸD ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਿਨਕਲ ਜਾਓ ਤੇ ਮC ਇਹਨ* ਨਾਲ ਿਨੱਬੜਦC!" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਹੁਕਮੀਆ ਿਕਹਾ। 

-"ਐਡੇ ਸਾਊ ਤੇ ਗ਼ੱਦਾਰ ਿਮੱਤਰਾ ਅਸD ਵੀ ਨਹD।" ਬਿਲਹਾਰ ਨ;  ਜਵਾਬ ਮੋਿੜਆ। 

-"ਜੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਮਰਨU  ਤ* ਬੜੀ ਖੁAੀ ਨਾਲ ਮਰੋ-ਬਾਹਰ ਤ* ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਕੁਛ ਆਇਆ ਖੜ.ੈ! ਸੂਰਜ ਚੜ.ਨ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਿਪੱਛ2 ਦੀ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ-

ਜਲਦੀ ਕਰੋ...!" 



-"ਇਹ ਆਪ* ਨੰੂ ਿਨਔਦਂਾ ਪਾਉਣ ਤ* ਆਏ ਈ ਨਹD-ਹੁਣ ਨਹD ਤ* ਘੰਟੇ ਨੰੂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੁਰੂ ਹੋਣਾ ਈ ਹੋਣC-ਿਜ&ਦੇ ਜੀਅ ਮC ਇਹਨ* ਦੇ ਹੱਥ ਨਹD ਆ&ਦਾ-ਪਰ 

ਦਸ ਪੰਦਰ* ਲੈ ਕੇ ਮਰੰੂ-ਇਹਨ* ਨ;  ਆਪ* ਨੰੂ ਿਜ&ਦੇ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸA ਕਰਨੀ ਐ-ਂਬਾਲੀ ਇਹ ਟੈਮ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਹD-ਇਹਨ* ਨੰੂ ਭਜਾ...!" ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  

ਬਾਹਰ, ਬਾਰੀ ਦੀ ਝੀਥ ਰਾਹD ਦੇਖਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। ਤ* ਬਾਲੀ ਬੋਿਲਆ: 

-"ਇਹ ਤ* ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਆ ਲੱਗੀ ਬਾਈ...!" 

-"ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਹੋਣਾ ਈ ਹੋਣC-ਬਿਲਹਾਰ! ਤੰੂ ਤੇ ਿਦਲਰਾਜ ਦੂਜੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਕਰੋ-ਅਸD ਇਹਨ* ਨੰੂ ਐਧਰ2 ਭਾਜੜ* ਪਾਵ*ਗੇ ਤੇ 

ਤੁਸD ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਿਪੱਿਛR ਹੱਲਾ ਮਾਿਰਓ-ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹD-ਤੁਸD ਜਾਓ...!" 

ਬਿਲਹਾਰ ਹੋਰD ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ। 

ਬਿਲਹਾਰ ਅਤੇ ਿਦਲਰਾਜ ਨ;  ਿਪਛਲੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਲਈ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹD ਰਹੇ ਸਨ। 

-"ਉਏ ਤੁਸੀ ਜ*ਦੇ ਨਹD?" ਜੈਲਦਾਰ ਬਿਲਹਾਰ ਨੰੂ ਟੱੁਟ ਕੇ ਪੈ ਿਗਆ। ਬਿਲਹਾਰ ਅੱਖ* ਭਰ ਆਇਆ। 

-"ਕੀ ਗੱਲ ਐ ਬੁੜ.ੀਆਂ ਮ*ਗੂੰ  ਬੂਹਕਣ ਲੱਗ ਿਪਐ?ਂ" 

-"ਬਾਈ ਜੈਲਦਾਰਾ..! ਅਗਲਾ ਿਪਛਲਾ ਬੋਿਲਆ ਚੱਿਲਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰD।" ਬਿਲਹਾਰ ੳ◌ੁ◌ੱਚੀ Lਚੀ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਗਲ਼ਵੱਕੜੀ ਿਵਚ ਲੈ ਿਲਆ। 

-"ਤੰੂ ਤ* ਜਮ* ਈ ਕਮਲC ..! ਐਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲ* ਿਦਲ 'ਤੇ ਨਹD ਿਲਆਈਦੀਆਂ-ਜਾਹ...!" ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਭਾਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਸੰਘ ਰੁਕ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਬਿਲਹਾਰ ਹੋਰD ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤ* ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ, "ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣD ਬਿਲਹਾਰ!" ਕਿਹ ਕੇ ਰੋਕ ਿਲਆ। 

-"ਦੱਸ ਬਾਈ...?" 

-"ਸੀਬੋ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਸਾਸਰੀਕਾਲ ਬੁਲਾਈ!ਂ" 

-"ਹਾਏ ਬਾਈ ਜੈਲਦਾਰਾ...!" ਬਿਲਹਾਰ ਦੀ ਭੱੁਬ ਿਨਕਲ ਗਈ। ਪਰ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਗਏ। ਦੋ ਏ. ਕੇ. ਸੰਤਾਲੀ ਉਹਨ* ਦੇ ਕੋਲ 

ਸਨ। 

ਬੱਲੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜ.ੀ ਕਣਕ ਦੇ ਓਹਲੇ ਉਹ ਕੋਡੇ ਕੋਡੇ, ਕੱਸੀ-ਕੱਸੀ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੜਕ ਅਜੇ ਦੂਰ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਮੀਿਟੰਗ* ਿਵਚ ਸੜਕੇ ਸੜਕ ਭੱਜਣਾ ਉਹਨ* 

ਨੰੂ ਮਨ. * ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਸੂਰਜ ਚੜ.ਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। 

ਉਹ ਪੁਲੀ ਕੋਲ ਦਮ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰੁਕੇ ਤ* ਪਿਹਲ* ਹੀ ਿਵਛਾਈ ਫ਼ੋਰਸ ਨ;  ਉਹਨ* ਨੰੂ ਬੁਰੀ ਤਰ.* ਘੇਰ ਿਲਆ। ਬਿਲਹਾਰ ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆ ਤ* ਚੱਲੀ 

ਗੋਲੀ ਨ;  ਉਸ ਦੀ ਬ*ਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਰਾਈਫ਼ਲ ਉਸ ਹੱਥ2 ਹੇਠ* ਿਡੱਗ ਪਈ। ਿਦਲਰਾਜ ਉਸ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗਾ ਤ* ਫ਼ੋਰਸ ਨ;  ਿਪੱਛ2 ਉਹਨ* ਨੰੂ ਆ 

ਦੱਿਬਆ। ਬੜੀ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਬੰਨ.  ਕੇ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਟਰੱਕ ਿਵਚ ਸੱੁਿਟਆ ਅਤੇ ਦੋ ਟਰੱਕ ਤੁਰ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗਾਹ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। 

ਉਦਾਸੀ ਮਾਿਰਆ ਸੂਰਜ ਕਣਕ* ਿਵੱਚ2 ਰੱਸਾ ਭਰ ਉਚਾ ਉਠ ਖਿੜ.ਆ ਸੀ। ਜੈਲਦਾਰ ਹੁਰ* ਨੰੂ ਬਿਲਹਾਰ ਹੁਰ* ਦੀ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਕੱਥ2 ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ? 

ਉਹ ਤ* ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਘੰਟੇ, ਡੇੜ. ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਫ਼ੋਰਸ 'ਤੇ ਿਪੱਛ2 ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਸD ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਿਨਕਲਣ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵ*ਗੇ। ਇਸ 

ਲਈ ਉਹਨ* ਨ;  ਜਾਣ-ਬੱੁਝ ਕੇ ਗੋਲੀ ਨਹD ਚਲਾਈ ਸੀ। 

ਬਾਕੀ ਟਰੱਕ* ਵਾਲੀ ਫ਼ੋਰਸ ਨ;  ਇਧਰਲੀ ਫ਼ੋਰਸ ਨੰੂ ਆ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਅੰਦਰਲੇ ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਿ਼ਜੰਦਾ ਪਕੜੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਇੱਧਰਲੀ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਿਬਕ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਜਣP ਸਨ, ਇੱਕ ਮਾਿਰਆ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ, ਦੋ ਪਕੜੇ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੀ ਅੱਿਤਵਾਦੀ ਸਨ। 

ਬੁਿਲਟ-ਪਰੂਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ* ਨ;  ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਸਨ। 

ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਨੰੂ ਿਧਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਕਟ ਲ*ਚਰ ਦਾਗ ਿਦੱਤਾ! ਬੁਿਲਟ-ਪਰੂਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ* ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਫ਼ੋਰਸ ਿਵਚ2 ਕਈ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ! ਭਾਜੜ 

ਪੈ ਗਈ। ਐਬੂਂਲCਸ* ਮਿਰਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕ ਦੌੜ ਤੁਰੀਆਂ। 

ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੁਕ ਗਏ। ਦੋ ਮੰੁਿਡਆਂ ਵੱਲ2 ਐਡਾ ਮੰੂਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ? ਉਹਨ* ਸੋਿਚਆ ਵੀ ਨਹD ਸੀ! 

-"ਦੂਜਾ ਅਜੇ ਨਾ ਚਲਾਈ.ਂ..!" ਬਾਲੀ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਬਾਈ ਬਾਲੀ..! ਹੁਣ ਜੰਗ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਐ ਸੁਰੂ-ਤੰੂ ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲD-ਜੇ ਇਹ ਨ; ੜੇ ਆ ਗਏ-ਇਹਨ* ਨ;  ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹCਡ ਗਰਨ; ਟ ਆਪ* ਨੰੂ ਉੜਾ ਧਰਨU -ਮੈਥ2 

ਿਜੰਨ;  ਲਏ ਜ*ਦੇ ਐ, ਲੈ ਲੈਣਦੇ ਬਾਈ ਬਣਕੇ-ਸੀਬੋ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚੂ ਬਈ ਮੇਰਾ ਰ*ਝਾ ਿਕੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ Aਹੀਦ ਹੋਇਐ-ਲੈ ਮੇਰੀਏ ਸੀਬੋ ਮੋਰਨੀਏ ਂਆਹ ਤੇਰੇ ਨ* 

ਦਾ...!" ਉਸ ਨ;  ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਗ ਿਦੱਤਾ। 

ਿਫਰ ਘਮਸਾਨ ਮੱਚ ਿਗਆ। 

"ਟੰੂਅ-ਟ*ਅ" ਿਫਰ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 

-"ਹਰਾਮਜ਼ਾਿਦਓ, ਅੱਗੇ ਿਕ& ਨਹD ਤੁਰਦੇ....!" ਫ਼ੋਰਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਿਬਗਾਨ;  ਪੱੁਤ* ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਧੱਕਦC? ਤੰੂ ਆ ਖ* ਸਾਹਮਣP-ਲਾਈਏ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਸਟਾਰ...!" ਪੁਜ਼ੀAਨ ਲਈ ਪਏ ਬਾਲੀ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ Aੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 



ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜੇ ਬਰੱਸਟ* ਨ;  ਜੈਲਦਾਰ ਹੁਰ* ਦੀ ਿਖੜਕੀ ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤ2 ਬਚਦੇ ਇਕ ਖੰੂਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲੀ ਅੰਨ.; ਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਜੈਲਦਾਰ ਨੰੂ ਰਾਕਟ ਲ*ਚਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹD ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਬੁਿਲਟ-ਪਰੂਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਪਰ ਆ ਚੜ.ੇ। ਟਰੈਕਟਰ* ਦੀ ਗੂੰ ਜ ਪਲ-ਪਲ ਨ; ੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਇ& ਤ* ਆਪ* ਨੰੂ ਅੰਦਰੇ ਈ ਆ ਨੱਪਣਗੇ-ਆਪ* ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੀਏ!" 

-"ਜਲਦੀ ਕਰ...! ਟਰੈਕਟਰ ਉਪਰ ਆ ਚੜ.ੇ...!!" 

ਦੋਹ* ਨ;  ਏ. ਕੇ. 56 ਚੁੱ ਕ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗਲ਼ ਪਾ ਲਈ। 

ਜਦ2 ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਮ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ ਤ* ਬਰੱਸਟ ਬਾਲੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਿਵਚ ਆ ਵੱਿਜਆ। ਬਾਲੀ ਉਥੇ ਹੀ ਲੁੜਕ ਿਗਆ। ਉਸ ਦਾ ਸੀਨਾ ਲੀਰ* ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਚਲ.ੇ  ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹD ਬਣ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਜੈਲਦਾਰਾ...! ਿਨੱਤ Aਹੀਦੀ-Aਹੀਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ-ਅੱਜ ਉਹ ਸਮ* ਆ ਿਗਐ-ਿਹੱਕ ਡਾਹ ਕੇ Aਹੀਦੀ ਪਾ ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ! ਮੈਦਾਨ1  ਭੱਜਣਾ ਸੂਰਮP ਦਾ ਕੰਮ 

ਨਹD! ਤੇਰੀਆਂ ਰਗ* ਅੰਦਰ ਰੰਘਰੇਟੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਿਸੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਦੌੜ ਿਰਹੈ! ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ ਕਬਹੰੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤੁ...!" ਤੇ 

ਜੈਲਦਾਰ ਨ;  "ਬੋਲੇ ਸੋ ਿਨਹਾਲ...!" ਆਖ ਕੇ ਚਲ.ੇ  ਕੋਲ2 ਉਠ, ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨੰੂ ਅੰਨ.; ਵਾਹ ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ;  

ਗਏ। ਜੈਲਦਾਰ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਤ* ਸਾਹਮਿਣR ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮDਹ ਵਰ. ਿਪਆ। ਜੈਲਦਾਰ ਹੱਥ2 ਰਾਈਫ਼ਲ ਛੱੁਟ ਗਈ। 

ਪਰ ਉਹ ਿਸੱਧਾ ਸਲੋਟ ਖੜ.ਾ ਦੁAਮਣ ਨੰੂ ਘੂਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਖ ਵੀ ਝਪਕ ਨਹD ਿਰਹਾ ਸੀ। ਖੜ.ੇ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਮੂੰ ਹ2 ਖੂਨ ਪ4ਨਾਲਾ ਬਣ ਵਿਹਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 

ਉਸ ਨ;  ਮੁੱ ਠੀ ਮੀਟ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਿਹਆ, ਪਰ ਕਿਹ ਨਾ ਸਿਕਆ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕੀ ਲੱਕੜ ਵ*ਗ ਤੂਤ ਹੇਠ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। ਅਣਖੀ ਗੁਰੀਲੇ ਨੰੂ ਆਖਰ Aਹਾਦਤ 

ਪ4ਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਿਹੱਕ ਿਵਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਸੂਰਮ* ਧਰਤੀ ਮ* ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਮੁੱ ਠੀ ਿਵਚ ਘੁੱ ਟੀ, ਿਨਰਭੈ ਿਪਆ ਸੀ। 

ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਫ਼ੋਰਸ ਲਾA* ਦੇ ਨ; ੜੇ ਨਾ ਆਈ। 

ਬੁਿਲਟ-ਪਰੂਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਫ਼ੋਰਸ ਨ;  ਫ਼ਾਰਮ-ਹਾਊਸ ਨੰੂ ਮਲਬੇ ਿਵਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ। ਮੂਲ2 ਿ਼ਜਆਦਾ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ 

ਪੁਲੀਸ ਨ;  ਪ4ੈੱਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤੀ ਖ਼ਬਰ ਨAਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਿਜਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਿਸਆ ਸੀ। ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਿਤਵਾਦੀ 

ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਿ਼ਜੰਦਾ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਵਾਿਰਸ* ਨੰੂ Aਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਿਲਆ ਿਗਆ। 

ਸਾਿਰਆਂ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਮ*-ਿਪਉ ਪਹੰੁਚੇ। ਸੂਰਮP ਪੱੁਤ ਦੀ ਿਖੱਲਰੀ ਲਾA ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨ;  ਮੁਰਦਈ ਿਜਹੀ ਧਾਹ ਮਾਰੀ। 

-"ਵੇ ਤੰੂ ਸਾਡਾ ਬੁੜ.ਾਪਾ ਰੋਲ ਿਗਐ ਂਵੇ ਮੇਿਰਆ ਸੂਰਿਮਆਂ ਪੱੁਤਾ....!!" 

-"ਵੇ ਮC ਤੈਨੰੂ ਬਥੇਰਾ ਵਰਿਜਆ ਵੇ ਮੇਿਰਆ ਿਸਉਿਨਆਂ Aੇਰਾ...!!" 

ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਜੋਤਹੀਣ ਅੱਖ* ਟੱਪ ਵ*ਗ ਚੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲਾਅA ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਿਪੰਜਰ ਸਰੀਰ ਬਾਪੂ ਵੀ ਧਰਾਲD ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੱਥD ਪਾਲ ਕੇ ਜੁਆਨ ਕੀਤਾ 

ਪੱੁਤ ਸਾਹਮਣP ਿਮੱਟੀ ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰੂਜੀ ਹੱਥ2 ਖੱੁਸ ਗਈ ਸੀ। 

-"ਪੀਤੂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਚਲ.ੇ 'ਚ2 ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਭਰ ਕੇ ਿਲਆ-ਮC ਆਪਣੇ Aੇਰ ਸੂਰਮP ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਧੋਵ*-ਿਕਵP ਲਹੂ ਨਾਲ ਿਲੱਬਿੜਆ ਿਪਐ।" ਬੇਬੇ ਨ;  ਪਾਗਲ* ਵ*ਗ 

ਬਾਪੂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਤ* ਬਾਪੂ ਸਾਹ ਿਜਹੇ ਵਰੋਲਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਲੀਟਰ ਭਰ ਿਲਆਇਆ। 

-"ਡੱੁਬੜੇ ਨ;  ਕਦੇ ਲੀੜੇ ਨੰੂ ਚਹੁ ਨਹD ਪੈਣ ਿਦੱਤਾ ਸੀ-ਦੇਖ ਿਕਹੜੇ ਹਾਲD ਿਪਐ।" ਪੱੁਤ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਧ2ਦੀ ਬੇਬੇ ਬ*ਵਿਰਆਂ ਵ*ਗ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ 

ਬਾਪੂ ਹੁਬਕD-ਹੁਬਕD ਰੋਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਿਲਆ ਆਹ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਫੜਾ-ਬੰਨ. * ਇਹਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ-ਿਨੱਤ ਕੜ.ੀ ਕਲੇA ਕਰਦਾ ਸੀ-ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨਹD ਧੋਤੀ-ਬੇਬੇ ਮੇਰਾ ਝੱਗਾ ਨਹD ਧੋਤਾ-ਇਹਦੇ 

ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਤ* ਕੁਛ ਵੱਿਜਆ ਨਹD ਲੱਗਦਾ-ਿਫਰ ਲਹੂ ਕਾਹਤ2 ਿਨਕਿਲਆ?" 

-"........।" 

-"ਤੰੂ ਸੁੰ ਨ ਿਜਆ ਹੋਇਆ ਕਾਹਨੰੂ ਬੈਠU ? ਿਲਆ ਜੁੱ ਤੀ ਪਾ ਇਹਦੇ!" 

ਿਕੱਧਰ2 ਬੁਰੇ ਹਾਲD ਸੀਬੋ ਸਾਰੀਆਂ Aਰਮ* ਪਰ.ੇ ਸੱੁਟ ਜੈਲਦਾਰ ਦੀ ਲਾA 'ਤੇ ਆ ਿਡੱਗੀ। 

-"ਵੇ ਤੰੂ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਿਗਆ ਵੇ ਮੇਿਰਆ ਸੂਰਿਮਆਂ ਿਮਰਿਜਆ....!!" ਕੁੜੀ ਨ;  ਿਦਲ* ਦੇ ਦਰਦੀ ਦਾ ਿਸਰ ਿਹੱਕ ਨਾਲ ਘੱੁਟ ਿਲਆ। 

ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਿਸਰ2 ਪੱਗ ਲਿਹ ਕੇ ਿਡੱਗ ਪਈ। 

ਬੇਬੇ ਨ;  ਉਠ ਕੇ ਪੱਗ ਬੋਚ ਲਈ। 

-"ਪੱਗ ਤ* ਮਰਦ ਦੀ Aਾਨ ਐ ਂਸੀਬੋ! ਰੱਖ ਪੱਗ ਇਹਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ-ਤੇ ਚੱਲ ਉਠ ਇਹਨੰੂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ-ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕੱਛ ਲਈ ਇਹਨ; ।" 

-"ਬੇਬੇ! ਪੀਤੂ ਨ;  ਹੁਣ ਨਹD ਮੁੜਨਾ...!" ਕੁੜੀ ਨ;  ਪੀਤੂ ਦਾ ਿਸਰ ਿਫਰ ਬੱੁਕਲ ਿਵਚ ਘੁੱ ਟ ਿਲਆ। 

-"ਿਕ& ਨਹD ਮੁੜਨਾ? ਨੀ ਕੀ ਤੰੂ ਚੰਦਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲ* ਮਾਰੀ ਜਾਨੀ ਐ ਂਕਾਲੇ ਮੂੰ ਹ ਆਲੀਏ...?" 

-"ਬੇਬੇ..! ਆਪਣਾ ਪੀਤੂ Aਹੀਦ ਹੋ ਿਗਆ!" 

ਬੇਬੇ "ਪਟਾਕ" ਕਰਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਈ। 

ਬਾਪੂ ਨ;  ਆਪਣੇ ਿਨਰਬਲ ਹੱਥ* ਿਵਚ ਬੋਚਣਾ ਚਾਿਹਆ। ਪਰ ਬੇਬੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। 



ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਾਿਰਸ ਵੀ ਪੱੁਜ ਗਏ। ਿਹਰਦੇਵੇਧਕ ਵੈਣ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। Aਨਾਖ਼ਤ* ਤ2 ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾA* ਵਾਿਰਸ* ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। 

ਿਜ&-ਿਜ& ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦੀ ਗਈ, ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਹਨ.; ਰ ਛਾ&ਦਾ ਿਗਆ। ਿਕਸੇ ਨ;  ਚੁੱ ਲ.ੇ  ਅੱਗ ਨਹD ਪਾਈ ਸੀ। ਖ਼ਾੜਕੂ-ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਿਵਚ ਗੱੁਸੇ ਅਤੇ ਦੱੁਖ ਦੀ 

ਲਿਹਰ ਛਾ ਗਈ। ਪੰਜ ਿਸਰਲੱਥ ਖ਼ਾੜਕੂ ਉਹਨ* ਹੱਥ2 ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨ* Aਹੀਦੀਆਂ ਨ;  ਮੂਵਮCਟ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਿਪੱਛੇ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾੜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 

ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਿਰਆ ਨਹD ਜਾਣਾ ਸੀ। 

ਰੇAਮ ਿਸੰਘ ਬੰਬ, ਗੁਰਪਾਲ, ਕੁਲਬੀਰ ਅਤੇ ਕਾਕੇ ਹੋਰ* ਨ;  Aਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨਿਮੱਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਬੀਰੇ ਨੰੂ ਬਾਲੀ ਦੀ ਥ* 'ਤੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨU ਟ 

ਜਨਰਲ ਥਾਪ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲ* ਦੀ ਲਕੀਰ ਨਾ ਟੱਪਣ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 

ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਈ Lਘੇ ਸਾਥੀ ਨੁਕਸਾਨ;  ਗਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੁਲਬੀਰਾ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। 

ਅਗਲੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨ;  ਬਿਲਹਾਰ ਅਤੇ ਿਦਲਰਾਜ ਨੰੂ ਛੁਡਾਉਣ ਬਾਰੇ ਘਾੜਤ* ਘੜਨੀਆਂ Aੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ? 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹD ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਤ* ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਿਸਰੇ ਨਹD ਚੜ. ਰਹੀ ਸੀ। 

ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਉਲੀਕੀ ਿਕ ਕਾਕੇ ਨ;  ਨਵD Aਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਨਹD, ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਰਿਹਣ। ਿਪੰਡ* ਿਵਚ2 ਨਵD 

ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਮੀਆਂ-ਬੀਵੀ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਚੂਹੜਚੱਕ ਰਿਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗ4ਿਹਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਤ2 ਇਲਾਵਾ ਕਾਕੇ ਿਜੰਮP 

ਇਹ ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵP ਨਾ ਿਕਵP ਬਿਲਹਾਰ ਅਤੇ ਿਦਲਰਾਜ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲਾਵੇ। ਇਸ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਪੁਲੀਸ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਖਤਮ 

ਕਰੇ, ਉਹਨ* ਨੰੂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਕਾਕਾ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਇਕ ਏ. ਕੇ. ਸੰਤਾਲੀ, ਪੰਜ ਸੌ ਰQਦ, ਇੱਕ ਿਰਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਚੂਹੜਚੱਕ ਨੰੂ ਬੱਸ ਚੜ. ਗਏ। ਇੱਕ ਿਰਵਾਲਵਰ ਕਾਕੇ 

ਕੋਲ ਪਿਹਲ* ਹੀ ਸੀ। 

ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ (ਕਡ 13) 

ਬਿਲਹਾਰ ਅਤੇ ਿਦਲਰਾਜ ਨੰੂ ਸਿਹਣP ਠਾਣੇ ਿਵਚ2 ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਿਸੰਘ "ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ" ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕੌਡੀਆਂ 

ਆਲੇ ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਿਕ ਇਹਨ* ਦੋਵP ਮੰੁਿਡਆਂ ਿਵਚ2 ਬCਕ ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਪ4ੀਵਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੱਢਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤ2 ਬਾਅਦ 

ਐੱਸ. ਪੀ. ਨ;  ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ ਦੀ ਪ4ਮੋAਨ ਲਈ ਿ਼ਸਫ਼ਾਰA ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੈਿਲੰਜ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ 

ਅਣਖ਼-ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਨ; ਪਰੇ ਚਾੜ.ਨ ਲਈ ਠਾਣੇਦਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
 

ਇਧਰ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਨ;  ਅਖ਼ਬਾਰ* ਿਵਚ ਿਬਆਨ ਲੁਆ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਿਕ ਅਗਰ ਿਦਲਰਾਜ ਅਤੇ ਬਿਲਹਾਰ 'ਤੇ ਅਣ-ਮਾਨੱੁਖੀ ਤAੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤ* ਢੁਕਵ* 

Lਤਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਹਾਰ ਅਤੇ ਿਦਲਰਾਜ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ 

ਪੇA ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਬਿਲਹਾਰ ਅਤੇ ਿਦਲਰਾਜ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਿਰAਤੇਦਾਰ* ਨੰੂ ਚੈਨ ਨਹD ਸੀ। ਉਹਨ* ਮੁਹਤਬਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਠਾਿਣਆਂ ਿਵਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ;  ਸੁਰੂ 

ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਬਿਲਹਾਰ ਅਤੇ ਿਦਲਰਾਜ ਦੀ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀ ਪ4ਤੀ ਮੁਨੱਕਰ ਸੀ। ਜਦ2 ਿਦਲਰਾਜ ਦਾ ਿਬਰਧ ਬਾਪ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ ਕੋਲ ਫ਼ਿਰਆਦ ਲੈ ਕੇ 

ਪਹੰੁਿਚਆ ਤ* ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ ਨ;  ਉਸ ਦੀ ਦਾਹੜ.ੀ ਪੱੁਟ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਬੱੁਢੇ ਹੱਡ ਕੁੱ ਟ-ਕੁੱ ਟ ਕੇ ਘਰ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ। ਬਜੁਰਗ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਪੀੜ ਿਹਰਦੇ 

ਿਵਚ ਲੁਕਾਈ, ਔਟਿਲਆ ਿਫਰਦਾ ਸੀ। ਿਕਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹD ਸੀ। ਕੋਈ ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਨਹD ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਅਿਜਹੇ ਕੇਸ* ਨੰੂ ਹੱਥ ਪਾਉਣ2 ਡਰਦੇ ਸਨ। 

ਜਦ2 ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਨ;  ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਪ4ੀਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗੰੁਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦ2 ਤ2 ਵਕੀਲ ਅੱਿਤਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸ* ਨੰੂ ਹੱਥ ਪਾਉਣ2 ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤ2 ਬਿਲਹਾਰ ਅਤੇ ਿਦਲਰਾਜ 'ਤੇ ਤAੱਦਦ ਢਾਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਦਲਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ* ਪੈਰ* ਦੇ ਨਹੰੁ ਜਮੂਰ* ਨਾਲ ਿਖੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਲੱਤ* ਬਾਹ* ਚੀਰ ਕੇ ਲੂਣ-ਿਮਰਚ* ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤ2 ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਬਿਲਹਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਿਸਲ਼ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਥੌੜੇ 

ਨਾਲ ਫ਼ੇਹੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੱਟ* ਡੌਿਲਆਂ ਿਵਚ2 ਦੀ ਗਰਮ ਸਰੀਏ ਲੰਘਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੰੁਡਾ ਗਰਮ ਸਲਾਖ* ਨਾਲ ਥ*-ਥ* ਤ2 ਪਰੋਇਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ 

ਰਾਤ ਉਹਨ* ਦੇ ਪੀਕ ਪਏ ਜ਼ਖਮ* 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰ.ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਜ*ਦਾ। ਪਰ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀ ਿਪਆ ਸੀ। ਦੋ 

ਰਾਤ* ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ* ਿਵਚ ਉਹ ਮੁੰ ਿਡਆਂ ਦੇ ਮੰੂਹ2 ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹD ਕਢਵਾ ਸਿਕਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਡੱੁਬ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ 

ਨਾਲ ਕੰਧ* ਿਵਚ ਟੱਕਰ* ਮਾਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਸੀ। ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹD 

ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤAੱਦਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਵਸਥਾਰ ਸਿਹਤ ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੰੂ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਿਗR ਕੋਈ "ਰਾਜ" ਜਾਨਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਸੀ। ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ 

ਤAੱਦਦ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹਨਾ ਨਹD ਰੱਖਦਾ 

ਸੀ। ਉਹ ਪੇਡ ਿਗਣਨ ਦਾ ਨਹD, ਅੰਬ ਖਾਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟੇ ਨੰੂ ਮਣ ਦੱੁਧ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹD ਸੀ। ਕੱਟਾ ਤ* ਮੱਝ ਪਸਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ 

ਹਿਥਆਰ ਸੀ। 

ਰਾਤ ਨੰੂ ਿਫਰ ਦੋਨ1  ਮੁੰ ਡੇ ਕੁਤਰਾ-ਕੁਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਹਲਾਲ ਕਰਨ;  ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਪਰ ਬਲਿਹਾਰ ਨ;  ਬੇਹੋA ਹੋਣ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਿਸਰਫ਼ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਿਖਆ; 

-"ਬੱੁਚੜ ਠਾਣੇਦਾਰਾ..! ਤੰੂ ਆਬਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹਟD..! ਸਾਡੇ ਮੂੰ ਹ2 ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹD ਿਨਕਲੂਗਾ..।" ਤੇ ਿਦਲਰਾਜ ਨ;  ਆਿਖਆ ਸੀ; 

-"ਮਿਰਆਂ 'ਚ2 ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਐ ਕੱਢੀ ਜਾਈ ਂਕੁੱ ਤੇ ਿਦਆ ਬੀਆ! ਪਰ ਿਜ&ਦੇ ਜੀਅ ਤੰੂ ਸਾਡੇ 'ਚ2 ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹD ਕੱਢ ਸਕਦਾ।" 



ਸੁਣ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਕੰਧ 'ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ! 

ਇਸ ਤAੱਦਦ ਦੀ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਗੱਲ ਕੁਲਬੀਰ ਦੇ ਕੰਨ* ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਉਹ ਕਰੋਧ ਿਵਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਉਿਠਆ। ਉਸ ਨ;  ਰਾਤ ਨੰੂ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠ;  ਕਰ 

ਲਏ। 

-"ਸਾਥੀਓ! ਜੇ ਆਪ* ਪੁਲਸ ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਤੋੜਵ* Lਤਰ ਨਾ ਮੋਿੜਆ ਤ* ਪੁਲਸ ਆਪ* ਨੰੂ ਘੋਗਲਕੰਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ...!" 

-".........!" ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। 

-"ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਈ ਐ ਿਕ ਪੁਲਸ ਨ;  ਆਪਣੇ ਿਤੰਨ ਏ ਕਲਾਸ ਖ਼ਾੜਕੂ ਪ4ੀਤਮ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀ ਹੋਰ* ਦਾ ਿ਼ਸਕਾਰ ਖੇਿਡਆ ਅਤੇ ਦੋ ਫੜੇ ਗਏ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ 

ਬਿਲਹਾਰ ਅਤੇ ਿਦਲਰਾਜ 'ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ ਵੱਲ2 ਅਣ-ਮਨੱੁਖੀ ਤAੱਦਦ ਢਾਿਹਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ! ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਆਪ* ਇਹਨ* 'ਤੇ ਡੰਡਾ ਨਹD 

ਫੇਰਦੇ-ਇਹਨ* ਨ;  ਖੁਰਕ ਕਰਨ1  ਨਹD ਹਟਣਾ-ਆਪ* ਨੰੂ ਪੁਲਸ ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕAਨ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ।" 

-"ਪਰ ਐਕAਨ ਹੋਊ ਿਕਹੋ ਿਜਆ ਪ4ਧਾਨਾ?" 

-"ਇਹ ਕੱਲ. ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ-ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮC ਹੋਰ ਸਹੀ-ਸਪੱAਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਨN ! ਬਈ ਜੋ ਐਕAਨ ਮC ਕਹ*ਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣC! ਅਗਰ ਿਕਸੇ 

ਨੰੂ ਨਹD ਮਨਜੂਰ, ਬੇAੱਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ-ਖੱੁਲ.ੀ ਛੱੁਟੀ ਐ।" 

-"ਪਰ ਪ4ਧਾਨਾ ਜਦ2 ਤੈਨੰੂ ਲੈਫ਼ਟੀਨU ਟ ਜਨਰਲ ਥਾਿਪਆ ਸੀ ਤ* ਜੱਥੇਦਾਰ ਹੋਰ* ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਐਕAਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।" ਰCਸੀ ਨ;  ਿਕਹਾ। ਉਹ ਕਦ2 ਦਾ ਕੁਲਬੀਰ ਨੰੂ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਲੱਸ-ਟੂ ਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰਿਬੰਦਰ ਰCਸੀ ਭੰਗੜੇ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 

'ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਦੇ ਛਾਿਪਆਂ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਸਟੇਜ਼ੀ ਮਸਤੀ ਮਾਨਣ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਤ* ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੰੂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਖ਼ਾੜਕੂ 

ਸਫ਼* ਿਵਚ ਆ ਰਿਲਆ। ਸਟੇਜ* 'ਤੇ ਧੰੁਮ* ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰCਸੀ ਹੁਣ ਮਾਰੂ ਹਿਥਆਰ ਚੁੱ ਕ ਰਾਤ* ਨੰੂ ਸੱਪ* ਦੀਆਂ ਿਸਰੀਆਂ ਿਮੱਧਦਾ ਿਫਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਆਪਣਾ 

ਕੋਮਲ ਕਲਾਕਾਰ ਿਦਲ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਕਠO ਰ ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਵਕਤ ਦੇ ਖਦੇੜੇ ਮੰੁਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਥਆਰ ਚੁੱ ਕਣ ਤ2 ਿਸਵਾਏ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹD ਰਿਹ ਿਗਆ 

ਸੀ। 

-"ਅਗਰ ਆਪ* ਹਰ ਐਕAਨ ਜੱਥੇਦਾਰ ਹੋਰ* ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤ* ਆਪ* ਆਪਣੇ ਿਨAਾਨ;  'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱੁਜ ਨਹD ਸਕ*ਗੇ-ਸੋ ਮC ਪਿਹਲ* ਹੀ ਕਿਹ 

ਚੁੱ ਕਾ ਹ* ਬਈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੇਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਜੂਰ ਨਹD, ਉਹ ਬੇਧੜਕ ਚਲਾ ਜਾਵ-ੇ।" 

-"ਬੇਕਸੂਰ* ਦੇ ਕਤਲ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਨਹD ਤੁਰਨਗੇ-ਲੋਕ* ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਲਿਹਰ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ-ਲੋਕ* ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਤ2 ਿਬਨਾ ਆਪ* ਕੱਖ 

ਦੇ ਨਹD-ਅਗਰ ਆਪ* ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰ*ਗੇ-ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ;  ਨਹD ਸਗ2 ਟੱੁਟਣਗੇ-ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ2  ਟੱੁਟ ਗਏ-ਲਿਹਰ ਗਈ ਿਫਰ ਖੂਹ 'ਚ-

ਮC ਤ* ਇਹੀ ਕਹੰੂਗਾ ਪ4ਧਾਨਾ ਿਕ ਆਪ* ਕਦਮ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਕੀਏ-ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ।" ਤੇਜਇੰਦਰ ਨ;  ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇA 

ਕੀਤਾ। 

-"ਤੁਸD ਮੈਨੰੂ ਗ*ਧੀ ਬਣ ਬਣ ਨਾ ਿਦਖਾਓ! ਜੀਹਨ;  ਜਾਣੈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ!" ਕੁਲਬੀਰ ਨ;  ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਤੇਜਇੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਿਵੰਦਰ 'ਵਾਕ-

ਆਊਟ' ਕਰ ਗਏ। 

-"ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਨ;  ਹੋਰ ਜਾਣC ਤ* ਦੇਖ ਲਓ!" 

-"..........।" ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋA ਸਨ। 

ਕੁਲਬੀਰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋAੀ ਦੇਖ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਿਗਆ। 
 

0 0 0 0 0 

 

ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਦਾ ਕੰਮ Aਾਹੀ ਠਾਠ ਿਵਚ ਸੀ। ਅਠਾਈ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਿਤੰਨ ਜੁਆਨ ਪੱੁਤਰ* ਨ;  ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ 

ਸੀ। ਿਤੰਨ;  ਪੱੁਤ ਚੰਗੇ ਘਰD ਿਵਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਿਤੰਨ;  ਨੰੂਹ* ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਤ-ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਮੰੂਹ ਨਹD ਬੋਲਦਾ ਸੀ, 

ਪਰ ਨੰੂਹ* ਸਤਜੁਗੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਾ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਿਨੱਕੀ-ਿਨੱਕੀ ਗੱਲ ਤ2 ਨੰੂਹ* ਨਾਲ ਖਿਹਬੜ ਪCਦਾ। ਅਗਰ ਸੂਬੇਦਾਰ 

ਦੀ ਦਾਲ ਿਵਚ ਿਘਉ ਘੱਟ ਪੈ ਜ*ਦਾ ਤ* ਸੂਬੇਦਾਰ ਿਹਣਕ ਕੇ ਪCਦਾ, "ਲੇਿਕਨ ਕੁੜੀਏ..! ਮੇਰੀ ਦਾਲ਼ ਿਵਚ ਿਘਉ ਘੱਟ ਿਕ& ਹੈ?" ਤ* ਨੰੂਹ ਚਮਚਾ ਿਘਉ ਦਾ ਹੋਰ 

ਪਾ ਜ*ਦੀ। ਅਗਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਦਾਲ਼ ਿਵਚ ਿਘਉ ਭੋਰਾ ਿ਼ਜਆਦਾ ਪੈ ਜ*ਦਾ, ਤ* ਵੀ ਉਹ ਿਪੱਟ ਉਠਦਾ, "ਲੇਿਕਨ ਘਰ ਨੰੂ ਤੰਗਲ਼ੀ ਿਕ& ਲਾਉਣੀ ਲਈ ਹੈ? 

ਲੇਿਕਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਿਤਆ ਕਰੋ!" ਉਹ ਨੰੂਹ* ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਦਾ। 

ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ 'ਲੇਿਕਨ' ਕਿਹਣਾ ਉਸ ਦੀ ਆਮ ਆਦਤ ਸੀ। ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ* ਨ;  ਉਸ ਦਾ ਨ* ਹੀ "ਲੇਿਕਨ ਸੂਬੇਦਾਰ" ਹੀ ਪਕਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ 

ਰਟਾਇਰਮCਟ ਤ2 ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨੰੂ ਤ* ਉਹ ਹੱਥ ਨਹD ਲਾ&ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਿਵਚ 'ਘੜ.ੰ ਮ ਚੌਧਰੀ' ਬਣਨਾ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਿਤੰਨ;  ਮੁੰ ਡੇ 

ਉਸ ਦੇ ਬੱਤੀ ਸੁਲੱਖਣੇ ਸਨ। ਕਦੇ Lਚਾ ਨਾ ਬੋਲਦੇ। 

ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਤ2 ਛੋਟੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨ;  ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਟਾ ਪੀਸਣ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਿਜੱਥ2 ਉਸ ਨੰੂ ਵਾਹਵਾ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜ*ਦੀ ਸੀ। ਚੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ 

ਲਈ ਉਸ ਨ;  ਿਤੰਨ ਭਈਏ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਈਆਂ ਦੀ ਕਮ*ਡ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਿਪੰਡ ਿਵਚ2 ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਪੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਿਪੱਛਾ 

ਨਹD ਸੀ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਭਈਆਂ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਜ*ਦੀ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਡੋਿਡਆਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਕਾਹਦਾ 

ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬੱਸ! ਭਈਆਂ ਨੰੂ ਗਾਹਲ* ਕੱਢਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਸQਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਈਆਂ ਨੰੂ ਗੇੜD ਪਾਈ 



ਰੱਖਦਾ। ਚੱਕੀ ਿਦਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਅਗਰ ਿਬਜਲੀ ਚਲੀ ਜ*ਦੀ ਤ* ਤੇਈ-ਪੱਚੀ ਦਾ ਵਲਾਇਤੀ ਇੰਜਣ ਦੁਹਾਈ ਪਾ&ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸ 

ਦੇ ਮੰੁਡੇ ਅਮਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁA ਸਨ। ਅਮਲੀ ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਿ਼ਫਕਰ ਨਹD ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਿਕ&ਿਕ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਨਹD ਖੜ.ਨ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। 

ਚੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨ;  ਕਈ ਹੋਰ ਭਈਆਂ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਬਾਰ* ਭਈਏ ਰਲ ਿਮਲ ਕੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 

ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਡੇੜ. ਸੌ ਰੁਪਏ ਿਕਰਾਇਆ ਭਰਦੇ ਸਨ। 

ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਨ;  ਰੰਗਦਾਰ ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਖਰੀਦ ਿਲਆ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਐਡਂ ਵਾਈਟ ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਉਸ ਨ;  ਅਮਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆ ਰੱਿਖਆ। 

-"ਲੈ ਅਮਲੀਆ..! ਆਹ ਚੱਕ ਟੈਲੀਵੀਯਨ! ਿਫਲਮ* ਦੇਖ ਚਾਹੇ ਗਾਣP ਸੁਣ-ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੰੂ ਮਾਲਕ ਐ!ਂ" ਮੁੰ ਡੇ ਨ;  ਅਮਲੀ ਨੰੂ ਰੇਿਤਆ ਤ* ਅਮਲੀ ਨ;  ਿ਼ਸAਤ 

ਬੰਨ.  ਕੇ ਟੀ ◌਼ਵੀ ◌਼ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ। 

-"ਮC ਇਹ ਕੀ ਕਰਨN  ਸਰਦਾਰਾ-ਬਾਧੂ ਮੂਰਤ* ਦੇਖ ਕੇ ਿਚੱਤ ਭੈੜਾ ਹੋਊ-ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤ* ਦੱਸਦੇ ਐ ਬਈ ਿਫਲਮ* ਆਲੇ ਵੀ ਿਸੱਧੇ ਈ ਫੱਟੇ ਚੱਕਣ ਲੱਗਪੇ?" ਅਮਲੀ 

ਬੋਿਲਆ। 

-"ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹD ਅਮਲੀ-ਤੁਮ ਨਹD ਤੋ ਹਮ ਦੇਖ ਲੀਆ ਕਰPਗੇ।" ਇੱਕ ਭਈਆ ਬੋਿਲਆ। ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਚਾਅ ਚੜ. ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਕੂਤੇ ਿਕਆ ਸਾਿਲਆ! ਕਾਮ ਤੁਮਾਰ.ਾ ਬੂੜ.ਾ ਕਰੇਗਾ? ਮੰਨ1  ਦੇ ਜਾਣP ਨ;  ਕੱਛP ਵਜਾਉਣD ਸੁਰੂ ਕਰ ਦD।" 

-"ਕਾਮ ਭੀ ਕਰPਗੇ ਅਮਲੀ! ਕਾਮ ਭੀ ਕਰPਗੇ! ਤੁਮ ਕੋ ਕੋਈ Aਕਾਇਤ ਕਾ ਸਮ* ਨਹD ਦPਗੇ-ਲੇਿਕਨ ਟੀ. ਵੀ. ਮਤ ਵਾਿਪਸ ਕਰੀਏ।" 

-"ਕਾਮ ਸਾਿਲਆ ਤੰੂ ਕੈਸੇ ਨਹD ਕਰੇਗਾ? ਕਾਮ ਤੋ ਮC ਿਛੱਤਰ2 ਸੇ ਕਰਵਾ ਲ:ਗਾ।" 

-"ਅਮਲੀ ਇਸ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹD ਪੜੇਗੀ।" 

ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਅਮਲੀ ਦੀ ਿਹੰਦੀ 'ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਤੁਰ ਿਗਆ। ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਭਈਆਂ ਨ;  ਗੁਆਂਢੀ ਭਈਆਂ ਨੰੂ ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। ਕੁਦਰਤD ਦੁਿਪਹਰ2 

ਬਾਅਦ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਟੱੁਟ ਿਗਆ। ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਭਈਆਂ ਨ;  ਕੱਛ* ਵਜਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਸ* ਿਵਹਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਹD ਤ* ਅਮਲੀ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਸਾਹ ਨਹD ਲੈਣ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਿਵਚ ਹੀ ਦਬੱਲੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। 

Aਾਮ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਭਈਏ ਰਲ ਕੇ ਟੈਲੀਵੀਯਨ 'ਤੇ ਿਫਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰ* ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਿਹੰਦੀ ਿ਼ਫਲਮ "ਸਮਗਲਰ" ਿਦਖਾਈ ਜਾ 

ਰਹੀ ਸੀ। ਿਬਜਲੀ "ਫੁੱ ਲ" ਸੀ। ਸਾਰੇ ਿ਼ਫਲਮ ਿਵਚ ਖੱੁਭੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਿਵਚ ਕੜੱਲ ਉਠੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਿਢੱਡ ਿਵਚ ਿਮੰਨ. ਾ-ਿਮੰਨ. ਾ 

ਦਰਦ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਉਠ ਕੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੂਰਨ ਿਲਆ। ਕੁਝ ਪਲ* ਿਵਚ ਹਵਾ ਖ਼ਲਾਸ ਹੋਈ ਤ* ਅਮਲੀ ਦਾ ਪੇਟ ਹੌਲਾ ਫੁੱ ਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਸਾਰੇ ਭਈਏ ਇੱਕ ਦਮ ਅਮਲੀ ਵੱਲ ਝਾਕੇ। 

-"ਅਮਲੀ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਪਾਅਦ...?" ਅਮਲੀ ਦੀ ਵਰ.ਾਈ ਧੂਹ 'ਤੇ ਭਈਏ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। 

-"ਸਾਿਲਓ ਤੁਮ ਮੇਰੇ ਪੱਦ 'ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਓ?" 

-"ਅਮਲੀ ਪਾਅਦ ਤੋ ਹਮਨ;  ਬਹੁਤ ਸੇ ਸੁਨ;  ਹC-ਮਗਰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਕਭੀ ਨਹD ਸੁਨਾ-ਯੇਹ ਤੋ ਆਪ ਨ;  ਿਰਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੀਆ।" ਇੱਕ ਭਈਆ ਦਾਲ਼-

ਚੌਲ਼ ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਚੁੱ ਕ, ਅਮਲੀ ਤ2 ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਅਮਲੀ ਿਫਰ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਦਾ 

ਮੂੰ ਹ ਖੋਹਲ ਦੇਵੇ? 

-"ਸਾਿਲਓ ਤੁਸD ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਨਹD ਪੀਣਾ ਨਹD-ਗੱਲ* ਕੀ ਕਰਦੇ ਐ ਸਾਲੀ ਚੌਲ਼ ਖਾਣੀ ਜਾਅਤ!" ਐਤਕD ਅਮਲੀ ਿਸੱਧੀ ਸਲੋਟ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਹੀ ਿਪਆ। ਭਈਏ 

ਹੱਸ ਪਏ। 

ਿ਼ਫਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। 

ਪਰ ਅਗਲਾ ਪ4ੋਗਰਾਮ Aੁਰੂ ਹੋਣ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਸਾਰੇ ਭਈਏ ਦਾਲ਼-ਚੌਲ਼ ਥਾਲੀਆਂ ਿਵਚ ਪਾ, ਿਫਰ ਟੀ. ਵੀ. ਮੂਹਰੇ ਆ ਡਟੇ। ਅਮਲੀ ਿਖਿਝਆ ਿਪਆ ਸੀ। 

-"ਉਏ ਭਈਆ! ਿਕਤਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ ਯੇਹ ਤੁਮਾਰਾ ਠਕਠਕਾ?" 

-"ਬੱਸ ਅਮਲੀ ਏਕ ਘੰਟਾ ਔਰ ਚੱਲੇਗਾ।" 

-"ਜਲਦੀ ਸQ ਜਾਨਾ ਹੈ-ਕੱਲ. ਨੰੂ ਤੁਮਨ;  ਪੁੜ ਲੱਦਣਾ ਹੈ-ਯੇਹ ਕੰਮ ਤੁਮਨ;  ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਪੂ ਨ;  ਨਹD।" 

-"ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹD ਅਮਲੀ ਿ਼ਫਕਰ ਮਤ ਕਰੀਏ-ਆਪ ਸੋ ਜਾਈਏ।" 

-"ਮC ਤੋ ਸੂਅ ਜਾਤਾ ਹੰੂ-ਤੁਮ ਬੀ ਸQ ਲਓ!" ਅਮਲੀ ਘੁਰਾੜ.ੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। 

ਅਜੇ ਉਹ ਸੱੁਤਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਕੁਲਬੀਰੇ ਹੋਰD ਆ ਗਏ। ਉਹ ਛੇ ਜਣP ਸਨ। ਬਾਹਰਲਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨ* ਨ;  ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਭਈਆਂ ਦੀ 

ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਚੌਲ ਖ*ਦੇ, 

ਟੀ. ਵੀ. ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਲਬੀਰੇ ਨ;  ਟੀ. ਵੀ. ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਛੇ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਭਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉਡ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਘੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ 

ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਤਾਲੇ ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। 

ਕੁਲਬੀਰ ਨ;  ਅਮਲੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਨੰੂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। 

ਅਮਲੀ ਦਿਹਲ ਕੇ ਉਿਠਆ। ਛੇ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਖ਼ਾੜਕੂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਮਲੀ ਦੇ ਵੀ ਿਰੰਗ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਨ;  ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। 

-"ਸਾਸਰੀਕਾਲ ਜੀ...!" ਅਮਲੀ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਕੀ ਨ* ਐ ਉਏ ਤੇਰਾ?" 



-"ਮੇਰਾ ਨ* ਬੋਘਾ ਅਮਲੀ ਐ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ।" 

-"ਤੇ ਐਹਨ* ਦਾ ਐਥੇ ਮੇਲਾ ਲਾਇਐ?" 

-"ਇਹ ਤ* ਜੀ ਲੇਿਕਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਵੇ ਐ-ਮC ਵੀ ਏਥੇ ਈ ਕੰਮ ਕਰਦC ਜੀ।" ਡਿਰਆ ਅਮਲੀ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਕੁਲਬੀਰ ਅਸਾਲਟ ਿਸੱਧੀ ਕਰ ਕੇ ਭਈਆਂ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ। ਉਹਨ* ਨ;  ਤਰਲੇ Aੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ: 

-"ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹਮP ਮਤ ਮਾਰੀਏ-ਹਮਾਰੇ ਤੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹC-ਭੂਖੇ ਮਰ ਜਾਏਗੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ-ਹਮ ਬੀ ਆਪ ਜੈਸੇ ਸਰਦਾਰ2 ਕੇ ਿਸਰ ਪਰ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ 

ਹC ਸਰਦਾਰ ਜੀ-ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਾ ਭਲਾ ਕਰੇ-ਹਮ ਨ;  ਤੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹD ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ-ਹਮP ਬਖA ਲੀਜੀਏ ਮਤ ਮਾਰੀਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ-ਆਪ 

ਬੋਲPਗੇ ਤੋ ਹਮ ਅਬੀ ਪੰਜਾਬ ਛੋੜ ਕਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੇਂ ਜੀ-ਏਕ ਬਾਰ ਹਮਾਰੀ ਜਾਨ ਬਖA ਦੋ-ਿਫਰ ਕਭੀ ਇਧਰ ਨਹD ਆਏਗਂੇ ਜੀ-ਹਮ ਆਪ ਕੇ ਪਾR ਪਕੜਤੇ 

ਹC ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ-ਹਮਾਰੇ ਬੱਚ2 ਕੇ ਲੀਏ ਹਮP ਛੋੜ ਦੀਜੀਏ ਜੀ-ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸਰਦਾਰ ਹC ਜੀ-ਹਮ ਤੋ ਆਪ ਕੀ ਦੀ ਹੂਈ ਰੋਟੀ ਖਾਨ;  ਵਾਲੇ 

ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹC ਜੀ-ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭੂਖੇ ਮਰ ਜਾਏਗੇਂ...!" 

ਪਰ ਕੁਲਬੀਰੇ ਨ;  ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਅੱਧਾਧੰੁਦ ਫ਼ਾਇਰ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਖੋਹਲ ਿਦੱਤਾ। ਬਾਰ* ਦੇ ਬਾਰ* ਭਈਏ ਮਾਰੇ ਗਏ। 

ਇੱਕ ਭਈਏ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਚੌਲ* ਨਾਲ ਭਰੀ ਥਾਲੀ ਿਵਚ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ 'ਚ2 ਖੂਨ ਵਗ ਕੇ ਚੌਲ* 'ਤੇ ਚੋਅ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਰCਸੀ ਦਾ ਮਨ ਿਕਰਕ 

ਿਗਆ। ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਹਣਤ* ਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਕੁਰਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਭਈਏ ਦਾ ਿਸਰ ਚੌਲ* ਤ2 ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਿਲਟਾ 

ਿਦੱਤਾ। ਖੱੁਲ.ੀਆਂ ਖੜ.ੀਆਂ ਅੱਖ* "ਵਾਿਹਗੁਰੂ" ਕਿਹ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ, ਰੱਤੀਆਂ ਅੱਖ* ਕਰੀ ਖੜ.ੇ ਰCਸੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਰCਸੀ ਨ;  ਗੁੱ ਸੇ ਨਾਲ ਏ. 

ਕੇ. ਸੰਤਾਲੀ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। ਕੁਲਬੀਰੇ ਨ;  ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱ ਕ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੋਈ 

ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹD ਹੋਇਆ ਸੀ। 

-"ਲੈ ਅਮਲੀਆ...! ਤੈਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਬਖA ਿਦੱਤਾ-ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਐਥ2 ਨਾ ਿਹੱਲD।" ਕੁਲਬੀਰੇ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਮC ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹD ਿਹੱਲਦਾ-ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ।" ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜ.ੇ ਅਮਲੀ ਦੇ ਮੰੂਹ 'ਤੇ ਹਵਾਈਆਂ ਉਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

ਕੁਲਬੀਰੇ ਹੋਰD ਤੁਰ ਗਏ। 

ਅਮਲੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। ਿਫਰ ਪਤਾ ਨਹD ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨ;  ਉਚੀ-ਉਚੀ ਰੋਣਾ Aੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਦਨ-ਰਾਤ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਿਮੱਟੀ ਬਣੇ 

ਸਾਹਮਣP ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਨ;  ਲਾA* ਉਪਰ ਦੀ ਗੇੜਾ ਿਦੱਤਾ। ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਕਰ-ਕਰ ਦੇਿਖਆ। ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹD ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਕੁਲਬੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰੂ ਲੱਤ ਮਾਰ, ਧਾਹ* ਮਾਰਦਾ ਅਮਲੀ ਿਪੰਡ ਵੱਲ ਨੰੂ ਦੌੜ ਿਪਆ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਜਾ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ। 

ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਕਾਠ ਮਾਰ ਿਗਆ। ਲੋਕ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਬਾਹਰ ਚੱਕੀ ਵੱਲ ਨੰੂ ਭੱਜ ਤੁਰੇ। 

ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਪਹੰੁਚੀ। 

ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨ;  ਅਮਲੀ ਨੰੂ ਕੋਲ ਿਬਠਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਵਾਕੇ ਬਾਰੇ ਕਨਸੋਅ ਲੈਣੀ Aੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਹੁਲੀਏ ਪੱੁਛੇ। 

-"ਹੁਲੀਏ ਕੀ ਦੱਸ* ਜੀ...? ਮੇਰੀ ਤ* ਮੱਤ ਈ ਮਾਰੀ ਗਈ...।" ਅਮਲੀ ਰੋ ਿਪਆ। 

-"ਨਲ਼ੀਆਂ ਿਸੱਟ ਿਸੱਟ ਕੀਹਨੰੂ ਿਦਖਾਉਨU ? ਮC ਹੁਲੀਏ ਪੱੁਛੇ ਐ...!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਕੜਿਕਆ। 

-"ਹੁਲੀਏ ਜੀ ਮੁੰ ਡੇ ਖੰੁਡੇ ਈ ਸੀ-ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ-ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਉਹਨ* 'ਚ2 ਰਫਲ ਿਸੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਿਗਆ-ਉਹ ਗੱੁਸੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ 

ਸੀ-ਜਾਣ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਜੀ ਉਹਨ;  ਔਸ ਭਈਏ ਦਾ ਿਸਰ ਥਾਲੀ 'ਚ2 ਚੱਕ ਕੇ ਿਸੱਧਾ ਿਲਟਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖ* ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  

ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਖ਼ਾੜਕੂ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤ* ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਰੋਹ ਤ* ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ* ਤ2 ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ 

ਕਰ ਲਵੇ ਤ* ਸਾਧ ਬਣ ਜ*ਦੈ! 

-"ਕੀ ਨ* ਸੀ ਉਹਦਾ?" 

-"ਜੀ ਨ* ਤ* ਿਕਸੇ ਨ;  ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਲਆ ਈ ਨ. D-ਇਹਨ* ਿਵਚਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਿਮੰਨਤ* ਮੁਨੱਤਰ* ਵੀ ਨਹD ਸੁਣੀਆਂ-ਆਉਣ ਸਾਰ ਈ ਭੁੰ ਨਤੇ ਿਵਚਾਰੇ।" 

-"ਤੇ ਤੈਨੰੂ ਿਕਵP ਛੱਡ ਗਏ?" 

-"ਪਤਾ ਨਹD ਕੀ ਮਨ ਿਮਹਰ ਪੈ ਗਈ ਜੀ? ਪਰ ਜ*ਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹ ਗਏ ਜੀ ਅਖੇ ਤੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਐ-ਂਤ* ਬਖAਤਾ-ਪਰ ਘੰਟਾ ਐਥ2 ਨਾ ਿਹੱਲD-ਪਰ ਜੀ 

ਮੈਥ2 ਿਨੱਤ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਿਰਹਾ ਨਾ ਿਗਆ-ਤੇ ਮC ਤ* ਿਪੰਡ ਆ ਕੇ ਡQਡੀ ਿਪੱਟਤੀ।" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਮੱੁਠੀਆਂ ਮੀਟ ਕੇ ਰਿਹ ਿਗਆ। 

ਪੁਲੀਸ ਤੁਰ ਗਈ। 

ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨ;  ਦੁਨੀਆਂ ਿਹਲਾ ਧਰੀ। 

ਅਖ਼ਬਾਰ* ਨ;  ਇਸ ਧੰੂਆਂਧਾਰ ਖ਼ਬਰ ਨੰੂ ਬੜੇ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪੇA ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੱੁਚੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ2 ਭਈਆਂ ਨ;  ਆਪਣੇ ਜੱੁਲੀ ਿਬਸਤਰੇ ਕਸ ਲਏ ਅਤੇ ਧੜਾ 

ਧੜ ਰੇਲD ਜਾ ਚੜ.ੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸA ਕਰਦਾ ਤ* ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਘਿੜ.ਆ ਘੜ.ਾਇਆ ਉਤਰ ਿਦੰਦੇ: 

-"ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹਮ ਏਕ ਰੋਟੀ ਕੀ ਜਗਹ ਆਧੀ ਖਾ ਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲPਗੇ-ਮਗਰ ਅਪਨ;  ਬਾਲ ਬੱਚ2 ਮP ਤੋ ਰਹPਗੇ-ਆਜ ਅੱਤਵਾਦੀR ਨ;  ਉਧਰ ਮਾਰ ਮਰਾਈ 

ਕੀ ਹੈ-ਕੱਲ. ਇਧਰ ਭੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹC-ਇਸੀ ਲੀਏ ਹਮ ਜਾਏਗੇਂ ਹੀ ਜਾਏਗੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ-ਿਫਰ ਕਭੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਗਏ ਤੋ ਹਮ ਿਫਰ ਆ ਜਾਏਗੇਂ ਜੀ-ਹਮਾਰਾ 

ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਬਗੈਰ ਮੁAਿਕਲ ਹੈ।" 



ਿ਼ਜੰਮੀਦਾਰ ਘੋਰ ਿਨਰਾA ਹੋ ਗਏ। 

ਅੜੇ ਥੁੜੇ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਹਜ਼ਰਤ ਕਰ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਖ਼ਬਰ* ਪੜ. ਪੜ. ਕੇ ਰੇAਮ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਿਦਲ2 ਿਹੱਲ ਗਏ। ਉਹਨ* ਤਾਰੀ ਹੱਥ ਖ਼ਬਰ ਭੇਜੀ 

ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰੇ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। 

ਤੇਜਇੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਿਵੰਦਰ, ਰੇAਮ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਕੋਲ ਘੋਰ ਿਨਰਾA ਬੈਠ;  ਸਨ। 

-"ਭਈਆਂ ਦੇ ਕਤਲ* ਨ;  ਆਪ* ਨੰੂ ਲੋਕ* ਨਾਲ2 ਤੋਿੜਐ, ਜੋਿੜਆ ਨਹD-ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਟ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬਾਹਲੇ ਦੁਖੀ ਐ।" ਤੇਜਇੰਦਰ ਨ;  ਚੁੱ ਪ ਤੋੜੀ ਸੀ। 

-"ਿਜਹੜੀ ਿਦਹਾੜੀ ਆਮ ਿਦਹਾੜੀਆ ਚਾਲੀ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਕਰਦੈ-ਉਹੀ ਿਦਹਾੜੀ ਇਕ ਭਈਆ ਤੀਹ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਸੀ-ਜੱਟ ਨੰੂ ਿਦਹਾੜੀ ਮਗਰ 

ਦਸ ਰੁਪਈਏ ਬਚਦੇ ਐ-ਉਹ ਭਈਏ ਨੰੂ ਭਜਾਉਣ 'ਚ ਿਕਵP ਖੁA ਹੋਊ?" ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਗੱਲ ਦੀ ਪ4ੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। 

-"ਜੋ ਹੋ ਿਗਆ ਉਸ ਨੰੂ ਘੋੜੇ ਨਹD ਿਮਲਣP-ਕੁਲਬੀਰੇ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਤ2 ਅਿਜਹੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਤ2 ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਿਕਆ ਜਾਵੇ-ਨਹD ਤ* ਐਹੋ ਿਜਹੇ ਐਕAਨ 

ਆਪ* ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹD ਛੱਡਣਗੇ।" ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਨ;  ਆਿਖਆ। 

-"ਤਾਰੀ ਿਗਆ ਿਵਐ-ਦੇਖੋ ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦੈ?" ਰੇAਮ ਨ;  ਿਕਹਾ। ਲੋਕ* ਿਵਚ ਿਡੱਗਦੀ Aਾਖ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਵੀ ਬਰਦਾAਤ ਨਹD ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਿਜਹੜੀ ਲਿਹਰ ਨੰੂ ਉਹਨ* ਨ;  ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲਾ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਚਾਿੜ.ਆ ਸੀ, ਕੁਲਬੀਰਾ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹ* ਖੋਦਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। ਿਜਸ ਬੂਟੇ ਨੰੂ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਨ;  

ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ, ਿਸੰਜ ਕੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਲਬੀਰਾ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਹੀ ਜੜ.D ਤੇਲ ਦੇਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਉਹ ਅਜੇ ਗੱਲ* ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਰCਸੀ ਪੱੁਜ ਿਗਆ। ਉਸ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਲਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁੱ ਜੀਆਂ ਅੱਖ* ਤ2 ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨDਦਰਾ ਸੀ। 

ਉਸ ਨ;  ਆਉਣਸਾਰ ਆਪਣਾ ਿਰਵਾਲਵਰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਿਲਆ ਰੱਿਖਆ। 

-"ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਸਰੀਕਾਲ!" 

-"ਬਾਹਲਾ ਈ ਹੰਿਭਆ ਿਜਆ ਲੱਗਦC?" 

-"ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਐ ਬਾਈ!" 

-"......।" ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਕੰਨ ਚੁੱ ਕ ਲਏ। ਪਰ ਗੁਰਪਾਲ ਬੋਿਲਆ, "ਬੋਲ ਤ* ਸਹੀ-ਗੁਰੀਲੇ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਰਾ ਨਹD 

ਖ*ਦਾ।" 

-"ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ ਨ;  ਬਿਲਹਾਰ ਤੇ ਿਦਲਰਾਜ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ Aਹੀਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ।" 

ਇੱਕ ਸੁੰ ਨ ਵਰਤ ਗਈ। 

ਦੋ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਿਵਛੜ ਗਏ ਸਨ। 

ਉਹਨ* ਦੀ ਸੱਜੀ ਬ*ਹ ਟੱੁਟ ਗਈ ਸੀ। 

-"ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐ!" ਰCਸੀ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਬੋਲ....?" 

-"ਮC ਕੁਲਬੀਰੇ ਆਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੰੂ ਫ਼ਤਿਹ ਬੁਲਾ ਆਇਐ-ਂਮੈਥ2 ਮਜ਼ਲੂਮ* ਦਾ ਖੂਨ ਨਹD ਬਹਾਇਆ ਜ*ਦਾ ਬਾਈ!" ਉਸ ਨ;  ਮੂੰ ਹ ਹੱਥ* ਿਵਚ ਲਕੋ ਿਲਆ। 

Aਾਇਦ ਉਹ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਤੰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਹ-ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇAਾ ਦਰਵਾਜੇ ਖੱੁਲ.ੇ  ਐ!" ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਪਰ ਇੱਕ Aਰਤ 'ਤੇ!" 

-"ਉਹ ਿਕਹੜੀ?" 

-"ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਸਰਫ਼ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਜ ਐ-ਬੱੁਚੜ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ ਨੰੂ ਸੋਧਣਾ।" 

-"ਦੇਖ ਰCਸੀ...! ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱ ਿਕਐ-।" 

-"ਏਸੇ ਲਈ ਤ* ਮC ਿਪੱਟਦC! ਜੇ ਇਹ ਬੱੁਚੜ ਹੋਰ ਕੁਛ ਿਚਰ ਿਜ&ਦਾ ਰਿਹ ਿਗਆ-ਏਹਨ;  ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣP ਐ-ਂਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ 

ਸਕੇ ਧੁਰ ਦੀ ਿਟਕਟ ਕੱਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ।" 

-"ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ 'ਕੱਲੇ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹD ਰCਸੀ! ਕੌਡੀਆਂ ਆਲਾ ਬਹੁਤ ਚਤਰ ਅਫ਼ਸਰ ਐ-ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕਤੇ-।" ਰੇAਮ ਨ;  ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣੀ 

ਚਾਹੀ। 

-"ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬੱੁਚੜ ਗੱਡੀ ਚੜ.ਦੈ ਤ* ਆਪ* ਿਫਰ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹD ਬਾਈ ਜੀ!" ਰCਸੀ ਮਰਨ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਤੁਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

-".......।" ਸਾਰੇ ਸੋਚD ਪੈ ਗਏ। 

-"ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਬਨਾ ਮC ਇੱਕ ਇੰਚ ਨਹD ਤੁਰਦਾ-ਪਰ ਜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਿਗਆ-ਮੈਥ2 ਰਿਹ ਨਹD ਹੋਣਾ-ਬਿਲਹਾਰ ਤੇ ਿਦਲਰਾਜ ਮੇਰੀ 

ਿਹੱਕ 'ਤੇ ਚੜ.ੇ ਬੈਠ;  ਐ ਬਾਈ!" 

-"ਰCਸੀ ਦੇਖ ਲੈ! ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐ-ਖਤਰਾ ਈ ਖਤਰੈ।" 

-"ਬਾਈ ਜੀ! ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਈ ਸੁਣ ਲਓ-ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮC ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਹੱਥD ਨਹD ਸੋਧਦਾ ਮੈਨੰੂ ਚੈਨ ਨਹD ਆਉਣੀ-ਬੱੁਚੜ ਨ;  ਉਹਨ* 'ਤੇ ਉਹ ਜੁਲਮ ਢਾਿਹਐ-

ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਤ2 ਸੁਿਣਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ-ਪਰ ਮC ਸੁਿਣਐ ਂਸੂਰਿਮਆਂ ਨ;  ਮੁੱ ਖ2 'ਸੀ' ਨਹD ਉਚਾਰੀ-ਕੌਡੀਆਂ ਆਲਾ ਆਬਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਹਿਟਆ।" 



-"ਧੰਨ ਐ ਂਗੁਰੂ ਦੇ ਿਸੰਘ..!" 

-"ਬੱਸ ਬਾਈ ਮੈਨੰੂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਿਦਓ-ਮC ਚਾਹੇ ਿਜ&ਦਾ ਮੁੜ* ਨਾ ਮੁੜ*-ਇਹ ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰੋ।" 

ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਸੋਿਚਆ ਗੁੱ ਸਾ ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਿਸਰ ਨੰੂ ਚਿੜ.ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨ;  ਰੋਿਕਆਂ ਿਕਵP ਵੀ ਨਹD ਰੁਕਣਾ, ਸਗ2 ਬਾਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

-"ਖ਼ੈਰ! ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ-ਪਰ ਇੱਕ ਤੈਨੰੂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਊ!" 

-"ਮਨਜੂਰ ਐ।" 

-"ਤੰੂ ਤਾਰੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਰੁਕ-ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ. 'ਚ ਕੁਲਬੀਰੇ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਨ ਆਲੈ।" 

-"ਠੀਕ ਐ।" 

ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਬਿਲਹਾਰ ਅਤੇ ਿਦਲਰਾਜ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ A*ਤੀ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਿਪਤਾ ਦੇ ਚਰਨ* ਿਵਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ: 

-"ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਿਪਤਾ! ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ! ਪੱੁਤਰ* ਦੇ ਦਾਨੀ ਪਾਤAਾਹ! ਤੇਰੇ ਸਾਜੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ.ਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਤੇਰੇ ਿਸੰਘ ਬਿਲਹਾਰ 

ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਿਦਲਰਾਜ ਿਸੰਘ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ Aਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਹਨ-ਆਪਣੇ ਿਸੰਘ* ਨੰੂ ਗਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਿਸੰਘ* ਨੰੂ ਚੜ.ਦੀ ਕਲਾ ਬਖAਣੀ 

ਜੀ।" 

ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨ* ਨ;  ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਗੱਲ* ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸQ ਗਏ। ਪਰ ਰCਸੀ ਨੰੂ ਅੱਚਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਿਕਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ2 ਬਾਅਦ ਜਾ 

ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਤੇ ਨDਦ ਆਈ। 

ਸੂਰਜ ਚੜ.ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤਾਰੀ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ। ਜਦ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨ;  ਨਵD ਮਨਹੂਸ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਾਈ ਤ* ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਅੰਦਰ ਬੰਬ ਫ਼ਟ ਿਗਆ। ਉਹ ਝੂਠ;  

ਿਜਹੇ ਹੋ ਗਏ। 

-"ਕੁਲਬੀਰੇ ਨ;  ਤ* ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਰੇਹੜ.ੀ ਆਲਾ ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਿਲਆ-ਉਹਤ2 ਿਤੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਿਫਰੌਤੀ ਮੰਗਦੈ।" ਤਾਰੀ ਨ;  ਦੱਿਸਆ ਸੀ। 

-"ਐਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ* ਕਹੋ ਮੂਵਮCਟ ਦਾ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ ਨ;  ਨਹD ਕੀਤਾ-ਿਜੰਨਾ ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਕਰੀ ਜ*ਦੈ-ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਤ* ਆਪਣੇ ਿਸੰਘ 

Aਹੀਦ ਕੀਤੇ ਐ-ਤੇ ਇਹੇ ਲਿਹਰ ਨੰੂ ਈ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਤੁਿਲਐ।" 

-"ਿਕਤੇ ਪਿਹਲ* ਇਹਨੰੂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚਾਹੜ.ਨਾ ਪਵੇ?" 

-"ਰCਸੀ ਤੰੂ ਕੱਲ. ਨੰੂ ਕਾਕੇ ਕੋਲ ਚੂਹੜਚੱਕ ਜਾਹ ਤੇ ਉਹਨੰੂ ਆਖ ਕੁਲਬੀਰੇ ਨੰੂ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਿਕਵP ਨਾ ਿਕਵP ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾਵੇ।" ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  

ਿਕਹਾ। 

-"ਬਾਈ..! ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਈ ਨਹD-ਪਤਾ ਨਹD ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ-ਉਹਦਾ ਤ* ਿਦਮਾਗ ਿਫਰ ਿਗਆ ਲੱਗਦੈ-ਉਹਨੰੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਤ2 ਸੇਵਾ 

ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਵD ਿਨਯੁਕਤੀ ਕਰੋ!" 

-"ਕੀ ਐ ਕਾਕੇ ਦੀ ਈ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ?" 

-"ਚਿਲਆ ਮC ਜਾਨU -ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹD ਲੱਗਦਾ-ਜੇ ਉਹਨੰੂ ਕੁਛ ਕਿਹੰਨ;  ਐ ਂਤ* ਹਲਿਕਆਂ ਮ*ਗੰੂ ਵੱਢਣ ਨੰੂ ਆ&ਦੈ-।" 

-"ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਕਿਹ ਬਈ ਕਿਹ ਕੇ ਤ* ਦੇਖੇ?" 

-"ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ?" ਰCਸੀ ਨ;  ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਿਫਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ 'ਤੇ ਰੋੜ ਵ*ਗ ਰੜਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਤੰੂ ਤੇ ਕਾਕਾ ਰਲ ਕੇ ਸ*ਭ ਲਇਓ!" 

-"ਚੰਗਾ।" 

-"ਘਰਾਟ* ਵੱਲ ਦੀ ਨਾ ਜਾਈ-ਂਸੂਏ ਦੀ ਪਟੜੀ ਪੈ ਕੇ ਜਾਈ-ਂਘਰਾਟ* 'ਤੇ ਸਾਲੇ ਿਦਨ ਰਾਤ ਨਾਕਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਐ।" ਤਾਰੀ ਨ;  ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ। 

ਰCਸੀ ਤੁਰ ਿਗਆ। 

ਗਰੀਬ ਰੇਹੜ.ੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਿਵਚ ਖ਼ਬਰ* ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਿਵਚ ਪੰਚਾਇਤ* ਨ;  ਰੇਹੜ.ੀ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਿਰਹਾਅ ਕਰ 

ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨ;  ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਖ਼ਾੜਕੂ ਵੀਰੋ! ਤੁਸD ਤ* ਿਤੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਫਰੌਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਪਰ 

ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤ* ਿਤੰਨ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹD। ਅਸD ਤ* ਿਦਨW  ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹ* ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਉਹ ਹੀ ਖਾ ਲC ਦੇ ਹ*। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ 

ਿਸਰਫ਼ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜ.ੀ ਲਾ&ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹD। ਤੁਸD ਚਾਹੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤ* ਚਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਭ*ਿਡਆਂ ਤ2 

ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹD। ਇਸ ਲਈ ਿਕ4ਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤੀ ਤ2 ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪ4ੀਵਾਰ ਿਵਚ ਕਰ ਕੇ 

ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹD। 

ਰCਸੀ ਕਾਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਘੋਰ ਿਨਰਾAਾ ਿਵਚ ਬੈਠਾ ਿਸਰ ਫੇਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਵੀ ਿਕਸੇ ਗੱਲ2  ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

-"ਕਾਿਕਆ..! ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਹੋਰ ਖਾਈ ਜ*ਦੀ ਐ।" 

-"ਕੀ....?" 

-"ਬਈ ਜੇ ਕੁਲਬੀਰਾ ਐਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ1  ਨਾ ਟਿਲਆ ਤ* ਐਸ ਏਰੀਏ 'ਚ2 ਆਪ* ਨੰੂ ਿਬਸਤਰੇ ਬੰਨ. ਣੇ ਪੈਣਗੇ।" 

-"........।" 

-"ਨਵD ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ?" ਅਚਾਨਕ ਰCਸੀ ਨ;  ਪੱੁਿਛਆ। 



-"ਦੋ ਮੁੰ ਡੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਐ-।" 

-"ਿਵAਵਾAੀ ਬੰਦੇ ਐ?" 

-"ਅਜੇ ਤ* ਦੇਖਦC ਟੋਹ ਕੇ।" 

-"ਗੁਰਪਾਲ ਹੋਰD ਿ਼ਫਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਪੁਲੀਸ ਆਬਦੇ ਕੈਟ ਸਾਡੇ 'ਚ ਘਸੋੜਨ ਨੰੂ ਿਫਰਦੀ ਐ।" 

-"ਦੇਖ ਰCਸੀ...! ਉਹ ਤ* ਿਸਆਣੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੰੁਦੇ ਐ ਬਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ* ਕੋਈ ਵਿੜਆ ਨਹD ਹੰੁਦਾ-ਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੇ ਿਦਲਜੀਤ ਐਹੋ ਿਜਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹD।" 

-"ਿਕੱਥ2 ਦੇ ਐ?" 

-"ਇੰਦਰਜੀਤ ਤਖਤੂਪੁਰੇ ਦਾ ਐ ਤੇ ਿਦਲਜੀਤ ਧੂੜਕੋਟ ਦਾ।" 

-"ਿਕਹੜੇ ਦੱੁਖ2 ਲਿਹਰ 'ਚ ਪCਦੇ ਐ?" 

-"ਿਜਹੜੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ ਬੱਕਰੀ ਉਹੀ ਰੋਗ ਪਠO ਰੇ ਨੰੂ-ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ2 ਆਪ* ਪਏ ਐ-ਂਪੁਲੀਸ ਤAੱਦਦ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ।" 

ਉਹਨ* ਨੰੂ ਗੱਲ* ਕਰਿਦਆਂ Aਾਮ ਹੋ ਗਈ। 

ਗਗਨਦੀਪ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। 

ਕਾਕੇ ਅਤੇ ਰCਸੀ ਨ;  ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਰCਸੀ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਸਵੇਰੇ ਚਲਾ ਜਾਈ-ਂਅਰਾਮ ਕਰ ਲੈ।" 

-"ਨਹD ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਐ-ਮC ਿਕਵP ਨਾ ਿਕਵP ਬੱੁਚੜ ਦਾ ਪ4ਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨN ।" 

-"ਪਿਹਲ* ਪੂਰੀ ਪਲੈਿਨੰਗ ਬਣਾ ਕੇ-ਪੂਰਾ ਭੇਦ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰD-ਐਮP ਜੁਆਕ* ਆਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰD-ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਈ ਬਹੁਤ Aਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਐ।" 

-"ਕਾਿਕਆ...! ਤੰੂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਐ-ਂਭਰਾ ਐ-ਂਮC ਿਜ&ਦਾ ਮੁੜ* ਨਾ ਮੁੜ*-ਪਰ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ ਬੱੁਚੜ ਨੰੂ ਨਰਕ* ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਰਨU ।" 

-"ਮC ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱ ਲ ਿਗਆ-।" ਕਾਕੇ ਨ;  ਦੱਿਸਆ ਤ* ਰCਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਮ ਝਾਿਕਆ। 

-"ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਪੈਰ ਭਾਰਾ ਐ।" 

-"ਉਹ ਬੱਲੇ ਬਾਈ...! ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਗਰਾਰੀ ਦਾ ਗਰਾਰਾ...!" ਉਸ ਨ;  ਬੱਕਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਲੱਕ2 ਚੁੱ ਕ ਿਲਆ। 

-"ਪਾਰਟੀ ਕਦ2 ਦੇਣD ਐ?ਂ" 

-"ਜਦ2 ਮਰਜ਼ੀ...! ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਹਦੀ ਯਾਰ? ਨਾ Aਰਾਬ ਤੰੂ ਪੀਨU  ਤੇ ਨਾ ਈ ਮC ਪੀਨU ।" 

-"ਯਾਰ Aਰਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੰੁਦੀ ਐ? ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼* ਥੋੜ.ੀਐ?ਂ" 

-"ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣC?" 

-"ਨਹD ਯਾਰ ਹੁਣ ਤ* ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਿਕਤੇ ਫੇਰ ਸਹੀ-ਕਾਿਕਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਿਚੱਤ ਹੋਰ ਕਰਦੈ।" 

-"ਕੀ...?" 

-"ਬਈ ਜੇ ਮC ਬੱੁਚੜ ਨੰੂ ਸੋਧਦਾ ਚੜ.ਾਈ ਕਰ ਿਗਆ-ਤ* ਮC ਪੱੁਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਵ*।" ਰCਸੀ ਕਾਕੇ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਿਗਆ। ਕਾਕੇ ਨ;  ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰCਸੀ 

ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਵ*ਗ ਘੁੱ ਟ ਕੇ ਥਾਪਿੜਆ। 

-"ਹਮੇAਾ ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਸਾਈਡ ਸੋਚੀਏ।" ਗਗਨਦੀਪ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। 

-"ਭਾਬੀ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ...!" 

-"ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ-ਹ* ਦੱਸ ਿਦਉਰਾ ਦੱੁਧ ਪੀਏਗਂਾ?" 

-"ਨਹD ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹD-ਹੁਣ ਤ* ਸਾਧੂ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ ਭਲੀ।" ਉਸ ਨ;  ਕੰਡਕਟਰ* ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਚੁੱ ਕ ਿਲਆ। 

-"ਤੰੂ ਕੁਲਬੀਰੇ ਕੋਲ ਕਦ2 ਜਾਏਗਂਾ?" 

-"ਕੱਲ. ਨੰੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੁਰ* ਨ;  ਆਉਣC-ਤੇ ਜਦ2 ਈ ਉਹ ਆ ਗਏ-ਫ਼ੌਜ* ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ।" 

-"ਉਹਨੰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾੜ ਕੇ ਕਿਹਦD ਬਈ ਗੁਰਪਾਲ ਹੋਰ* ਦਾ ਹੁਕਮ ਐ-ਂਉਹਨ* ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਪਹੰੁਚੇ-ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱ ਸੇ 'ਚ ਐ-ਤੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਐ ਉਹਦੀਆਂ 

ਕਰਤੂਤ* ਤ2।" 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਿਸਰ ਿਹਲਾਇਆ। 

ਰCਸੀ ਰਸਤੇ ਪੈ ਿਗਆ। 

ਤੜਕੇ ਕਾਕਾ ਅਜੇ ਸੱੁਤਾ ਹੀ ਿਪਆ ਸੀ ਿਕ ਮਾਮਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਿਗਆ। ਮਾਮਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ Aਿਹਰ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜ*ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਕਿਹਣ 'ਤੇ ਆਉਣ 

ਲੱਗਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਆ&ਦਾ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਸੀਰੀ ਸਮੇਤ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਜ*ਦਾ ਅਤੇ ਸੱਤ, ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆ&ਦਾ। 

-"ਅੱਜ ਮੈਨੰੂ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਫੇਰ ਿਮਿਲਆ ਸੀ-।" ਮਾਮੇ ਨ;  ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਾਕੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱ ਟਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। 

-"ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੇA ਕਰ ਿਦR ਤ* ਕੱਖ ਨਹD ਹੋਣ ਿਦੰਦਾ।" ਕਿਹ ਕੇ ਮਾਮੇ ਨ;  ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਿਨਹਾਿਰਆ। 

-"ਮਾਮਾ ਜੀ ਮC ਥੋਨੰੂ ਿਕੰਨ;  ਵਾਰੀ ਸਪੱAਟ ਕਰ ਿਦੱਤੈ ਬਈ ਮੈਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇA ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿਹਓ-ਮC ਗੱਦਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹD ਕਰ ਸਕਦਾ।" 



-"ਇਹ ਗੱਦਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਐ? ਜੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਪੇA ਹੋ ਿਗਆ-ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਊ-ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲੂ-ਬੱਸ 

ਤੰੂ ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਿਨਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਜPਗਾ।" 

-"ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸD ਹੈਗੇ ਓ ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ-ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚਿਲੱਤਰ* ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹD-ਉਹਨ* ਨ;  ਮੈਥ2 ਨਾਲ ਦੇ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਣC-ਉਹ ਮC ਦੱਸਣਾ 

ਨਹD-ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਐ ਪਰ ਮC ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਵੀ ਨਹD ਚੱਲ ਸਕਦਾ।" 

-"ਚੰਗਾ..! ਮਰੋ ਕੁੱ ਤੇ ਦੀ ਮੌਤ...!! ਸਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹD ਇਹਨ* ਨੰੂ ਕੀ ਘੋਲ ਕੇ ਿਪਆ&ਦੇ ਐ-ਮੌਤ ਨੰੂ ਮਾ: ਈ ਸਮਝਦੇ ਐ-ਤੁਸD ਢਾਈ ਟੋਟਰੂ ਗੌਰਿਮਲਟ ਦਾ ਕੀ 

ਿਵਗਾੜ ਲਓਗੇ? ਤੁਸD ਦੋ ਮਾਰ2ਗੇ ਪੰਦਰ* ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ-ਿਹੰਦੋਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਪਾਕਸਤਾਨ ਚੰਿਘਆੜ* ਮਾਰਦੈ ਨਾਲੇ ਆਬਦੀ ਮਲੱਟਰੀ ਐ-ਤੁਸD ਉਹਨ* ਅੱਗ ੇ

ਿਕਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਐ?ਂ" 

-"ਮਾਮਾ ਜੀ...! ਕੱਚੀ ਗੜ.ੀ ਿਵਚ ਬਾਜ* ਵਾਲੇ ਿਪਤਾ ਨ;  ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੜਾਇਆ ਸੀ-ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐ ਂ ਿਕ ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ 

ਲੜਾ:-ਤਬੈ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾ:-ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਕਿਥਆ ਈ ਨਹD-ਕਰ ਕੇ ਿਦਖਾਇਐ-ਕਥਨੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹD ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ; , ਕਰਨੀ 'ਤੇ 

ਯਕੀਨ ਕੀਤੈ-ਵੱਡੇ ਸਾਿਹਬਜਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰ* ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜ* ਿਪਆਿਰਆਂ ਿਵੱਚ2 ਭਾਈ ਿਹੰਮਤ ਿਸੰਘ ਜੀ-ਿਜਹਨ* 

ਦੋਹ* ਦੁਆਰਾ ਚੋਜੀ ਪ4ੀਤਮ ਨ;  ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ-।" 

-"ਤੁਸD ਦਸਵP ਪਾਤAਾਹ ਐ?ਂ" ਮਾਮਾ ਭਾਫ਼* ਛੱਡੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਨਹD ਅਸD ਦਸਵP ਿਪਤਾ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫ਼ੌਜ ਐ-ਂਗੁਰੂ ਿਕ4ਪਾ ਕਰਨ ਿਕਤੇ ਸਮ* ਆਉਣ ਿਦਓ-ਮC ਨਹD ਕਿਹੰਦਾ ਬਈ ਮC ਮਰ ਨਹD ਸਕਦਾ-ਜ* ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ 

ਨਹD ਮਰ ਸਕਦੇ-ਮਰ ਸਾਰੇ ਸਕਦੇ ਐ-ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਸਾਹਮਣP ਆਉਣਗੇ -ਉਹਨ* ਨੰੂ ਲੱਦ ਕੇ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ-ਸੁੱ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹD ਮੁੜਦੇ।" 

-"ਮਰੋ..! ਮਰੋ ਸਾਿ਼ਲਓ..!!" ਗੁੱ ਸੇ ਿਵਚ ਫੰੁਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਮਾਮਾ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ.* ਨਾਲ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਹੱਸਦਾ, ਖੇਡਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਪਰ 

ਕਾਕਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹD ਸੁਣਦਾ ਸੀ। 

ਮਾਮP ਦੇ ਹੇਠ* ਉਤਰਨ ਤ2 ਬਾਅਦ ਕਾਕੇ ਨ;  ਅਖ਼ਬਾਰ ਖੋਲ. ਕੇ ਮੋਟੀ ਸੁਰਖੀ ਪੜ.ੀ ਤ* ਉਸ ਦੇ ਤਨ-ਮਨ 'ਤੇ ਿਜਵP ਿਬਜਲੀ ਿਡੱਗ ਪਈ। ਰਜਾਈ ਿਵਚ ਪਏ ਕਾਕ ੇ

ਦਾ ਸਰੀਰ "ਝਰਨ-ਝਰਨ" ਕਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੁਲਬੀਰੇ ਨ;  ਰੇਹੜ.ੀ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਬਾਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ Aਿਹਰ ਨ; ੜੇ ਖੇਤ* ਿਵਚ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ 

ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵੰਨ. ੀ ਲਾA ਪੁਲੀਸ ਨ;  ਕਬਜ਼ੇ ਿਵਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਘਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਸQਪ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਹੜ.ੀ ਵਾਲੇ ਦੀ 

ਪਤਨੀ ਨ;  ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਨੰੂ ਬਦ-ਅਸੀਸ* ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਹੋਰ ਖੂਨ ਦੀ ਿਪਆਸ ਹੈ ਤ* ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਨੱਕੇ-ਿਨੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲੈ 

ਕੇ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਿਪਆਸ ਬੜੀ ਖੁAੀ ਨਾਲ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਿਨਆਸਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ 

ਲੁੱ ਟੀ-ਪੱੁਟੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮਾਊ ਬੰਦਾ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਨ;  ਮਾਰ ਧਿਰਆ ਸੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਿਕਸ ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ? ਉਸ ਨ;  ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ 

ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਪੱੁਿਛਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤ2 ਸੇਧ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨ* ਦੇ ਿਦਲD ਠੰਢ ਪੈ 

ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨ* ਦਾ ਖ਼ਾਿਲਸਤਾਨ ਬਣ ਿਗਆ? ਕੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਿਮਲ ਗਏ 

ਹਨ? ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਿਨਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ.ਦਾ ਕਾਕਾ ਸੁੰ ਨ ਹੰੁਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ* ਕੁਲਬੀਰ ਵੱਲ2 ਿ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਕੇ 

ਦੇ ਬਦਨ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਿਨਹੱਥਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਲਬੀਰਾ ਸਾਹਣ ਬਿਣਆਂ ਿਫਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਸਾਰੇ ਜਲ ਨੰੂ ਗੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕੁਲਬੀਰੇ ਨ;  ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹD ਛੱਡੀ ਸੀ। ਲੋਕ* ਿਵਚ ਖ਼ਾੜਕੂ ਲਿਹਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀ। 

ਦੁਿਪਹਰ ਨੰੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਿਦਲਜੀਤ ਪਹੰੁਚ ਗਏ। 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਾ ਪੀਤਾ ਸੀ। 

-"ਖ਼ਬਰ ਪੜ. ਈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਐ?ਂ" 

-"ਹ* ਪੜ. ਲਈ।" 

-"ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਐ ਂਤ* ਪੀ ਲਵੋ-ਆਪ* ਚੱਲਣC!" 

-"ਿਕੱਥੇ?" 

-"ਕੁਲਬੀਰੇ ਕੋਲੇ।" 

-"ਪਿਹਲ* ਆਪ* ਗੁਰਪਾਲ ਹੋਰ* ਨਾਲ ਰਾਇ ਕਰ ਲਈਏ? ਨਾਲੇ ਅਸD ਉਹਨ* ਨੰੂ ਿਮਲ ਲਵ*ਗੇ-।" 

-"ਨਹD-ਅਜੇ ਨਹD।" 

-"ਬਾਈ ਕਦੇ ਉਹਨ* ਦੇ ਦਰAਣ ਤ* ਕਰਵਾ ਦੇਹ-ਜਦ2 ਅਸD ਕਿਹੰਦੇ ਆਂ-ਤੰੂ ਕੰਨ ਮੱੁਢ ਮਾਰ ਛੱਡਦC-ਪਤਾ ਨਹD ਿ਼ਜੰਦਗੀ ਸਾਲੀ ਿਕੰਨ;  ਕੁ ਿਦਨ ਐ।ਂ" 

-"ਅਜੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲ2  ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹD-ਿਜੱਦP ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਮਲ ਗਈ-ਿਮਲਾ ਿਦਆਂਗੇ।" 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਿਦਲਜੀਤ ਸਾਹ ਿਖੱਚ ਕੇ ਰਿਹ ਗਏ। 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਿਦਲਜੀਤ ਪੁਲੀਸ ਦੇ "ਕੈਟ" ਸਨ। ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ ਨ;  ਉਹਨ* ਨੰੂ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ 

ਿਵਚ ਘੁੱ ਸਪੈਠ ਲਈ ਕਾਕੇ ਕੋਲ ਤੋਿਰਆ ਸੀ। ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲੇ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਹੀ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰ ਨਹD ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਸਗ2 ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਿਡਆਂ ਅਤੇ 



ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪਾਲ ਹੋਰ* ਨੰੂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਤ* ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ4ਮੋAਨ ਵੀ ਪੱਕੀ ਵੱਟ 'ਤੇ ਪਈ 

ਸੀ। ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਠਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੰਬਾ ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ 

ਿਦਲਜੀਤ ਉਸ ਦੇ ਿਹੱਕ ਦਾ ਵਾਲ਼ ਬਣ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਨ;  ਇਨਾਮੀ ਖ਼ਾੜਕੂ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ* ਕਰਿਦਆਂ ਇਨਾਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਿਹੱਸਾ ਅਤੇ ਠੱੁਕਦਾਰ 

ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤ2 ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਬੀਰੇ ਵਰਗੇ ਿਨAਾਨ;  ਤ2 ਿਥੜਕੇ ਖ਼ਾੜਕੂ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਿਕ&ਿਕ 

ਬੇਦੋਿ਼ਸਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਿਹਰ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਹੀ ਿ਼ਖਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਜ*ਦੇ ਸਨ। ਿਜਹੜਾ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤ* ਕੁਲਬੀਰਾ 

ਆਪ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕੁਲਬੀਰਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਕੈਟ ਜ* ਕੋਈ ਟਾਊਟ ਨਹD ਸੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਲਿਹਰ ਨੰੂ ਖੋਰਾ ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੁਰ* ਦੇ ਹੱਥ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਕੇ ਤ2 ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੱਲੇ ਨਹD ਪਈ ਸੀ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਉਹਨ* 'ਤੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਿਵAਵਾA ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਜੋਰ 

ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਉਹਨ* ਨੰੂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਿਖਆ ਸੀ: 

-"ਚਾਹੇ ਇਹਨ* ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਿਦਓ-ਥੋਡੇ ਿਸਰ ਗੱਲ ਨਹD ਆਊਗੀ-ਪਰ ਇਸ ਮੂਵਮCਟ ਦੇ ਗਲ ਆਰੀ ਫੇਰ ਿਦਓ-ਔਰ ਹ*..! ਕੁਲਬੀਰੇ ਅਰਗੇ 

ਿਵਗੜੇ ਸਾਹਣ ਨੰੂ ਕੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸA ਕਰੋ-!" 

-"ਪਰ ਜੀ ਿਕਵP? ਜੇ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ ਅਸD ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੈਟ ਆਂ-ਉਹ ਤ* ਸਾਡੀ ਿਜ&ਿਦਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹ ਦੇਣਗੇ-ਪਤਾ ਨਹD ਿਭੰਡਰ* ਆਲੇ ਨ;  

ਇਹਨ* ਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਗੁੜ.ਤੀ ਿਦੱਤੀ ਐ? ਆਪ ਮਰਨ1  ਬੇਪ4ਵਾਹ ਐ ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਨੰੂ ਗੱਡੀ ਚਾੜ.ਨ ਲੱਗੇ ਅੱਖ ਨਹD ਫ਼ਰਕਦੇ।" ਿਦਲਜੀਤ ਨ;  ਿਕਹਾ ਸੀ। 

-"ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਐ-ਂਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਤ* ਹੈ ਨਹD-ਆਪਣੇ ਅਰਗੇ ਬੰਦੇ ਐ-ਕਾਕੇ ਵਰਿਗਆਂ ਦੀ ਪੂਛ ਮਰੋੜੀ ਰੱਖੋ ਬਈ ਕੁਲਬੀਰਾ ਿਬਲਕੁਲ 

ਈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਿਰਹੈ-ਤੇ ਉਧਰ2 ਕੁਲਬੀਰੇ ਨੰੂ ਡਰ ਪਾ ਿਦਓ ਬਈ ਖ਼ਾੜਕੂ ਤੇਰੇ ਐਕAਨ* ਤ2 ਅਤੀਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਸੋਧਣ ਨੰੂ ਿਫਰਦੇ ਐ-

ਬੱਸ ਿਫਰ ਕੀ..? ਦੁAਮਣ ਦਾ ਦੁAਮਣ ਆਪਣਾ ਿਮੱਤਰ-ਜਦ2 ਉਹਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਤ* ਉਹ ਿਸੱਧਾ ਈ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਆ ਿਡੱਗੂ-

ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਿਫਰ ਮC ਆਪੇ ਸ*ਭ ਲ:-ਤੁਸD ਆਬਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ-।" ਕਿਹ ਕੇ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਸਨ। 

ਖੇਤੋ-ਖੇਤੀ ਤੁਰਦੇ ਉਹ ਡੱਲੇ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। 

ਬੱਸ ਆਉਣ ਿਵਚ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਚਾਹ ਧਰਾ ਲਈ। ਿਦਲਜੀਤ ਨ;  ਦੂਰ2 ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆ&ਦੀ ਜੀਪ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਬੋਚਵP ਪੈਰD 

ਕਾਕੇ ਕੋਲ ਆ ਿਗਆ। 

-"ਬਾਈ ਤੂੰ  ਮੱਲਕ ਦੇਣP ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਹ-ਪੁਲਸ ਆ&ਦੀ ਐ।" ਉਸ ਨ;  ਕਾਕੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਿਕਹਾ। ਕਾਕਾ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਿਗਆ। 

ਜੀਪ ਲੰਘ ਗਈ। ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕੋਹੜ ਿਕਰਲ਼ੇ ਵ*ਗ ਆਕਿੜਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਿਦਲਜੀਤ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ 

ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੱਚ ਖਾ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੱਦ2 ਵੱਧ ਚਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ। 

-"ਬਾਈ ਇਹ ਿਜਹੜਾ ਐਧਰ ਿਗਆ ਐ-ਮੁੜੂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ-ਇਹਨੰੂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਾੜ. ਦੇਈਏ?" ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਚਾਹ ਪDਿਦਆਂ ਕਾਕੇ ਦੀ ਰਾਇ ਪੱੁਛੀ। 

-"ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵ* ਵਕਤ ਹੰੁਦੈ-ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਹੋAੇਪਣ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਐਕAਨ ਮਾਰੂ ਿਸੱਧ ਹੋ ਸਕਦੈ।" ਕਾਕੇ ਨ;  ਿਸਰਫ਼ ਇਤਨਾ ਹੀ ਿਕਹਾ 

ਸੀ। 

-"ਭਰੋ ਘੁੱ ਟ-ਬੱਸ ਆ&ਦੀ ਐ।" 

ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। 

ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਕੁਲਬੀਰੇ ਦੇ ਿਟਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪੱੁਜ ਗਏ। ਕੁਲਬੀਰਾ ਉਥੇ ਨਹD ਸੀ। ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਉਜਾੜ ਿਜਹੇ ਿਵਚ ਪਾਏ ਘਰ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਹੀ ਸੀ। 

ਕੁਲਦੀਪ ਨੰੂ ਕਾਕੇ ਨ;  ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਕਾਕੇ ਨ;  ਮਕਾਨ ਿਵਚ ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਤਨ;  ਨੰੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਕੁਲਦੀਪ ਨੰੂ ਕੋਈ "ਗੱੁਝੀ" ਗੱਲ 

ਸਮਝਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਪੱਕੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹD ਛੱਤ ਉਪਰ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਕਾ ਹੇਠ* ਆ ਿਗਆ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਿਦਲਜੀਤ ਦੂਰ ਦਰਵਾਜੇ ਿਵਚ ਹੋ ਕੇ ਖੜ. ਗਏ 

ਸਨ। 

-"ਕੀ ਨ* ਐ ਂਬਾਈ ਤੇਰਾ?" 

-"ਕੁਲਦੀਪ ਐ ਬਾਈ ਜੀ।" 

-"ਿਕਹੜਾ ਿਪੰਡ ਐ?" 

-"ਝੰਡੇਆਣਾ।" 

-"ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਹੋ ਿਗਆ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੰੂ?" 

-"ਥੋੜੇ ਿਦਨ ਈ ਹੋਏ ਐ।" 

-"ਥੋਡਾ ਹੈਰਕੂਲੈੱਸ ਿਕੱਥੇ ਐ?" 

-"ਬਾਈ ਕੁਲਬੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐ?ਂ" 

-"ਹ*...!" 

-"ਬਾਈ ਹੁਰD ਤ* ਿਕਤੇ ਕੰਮ ਗਏ ਹੋਏ ਐ।" 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਸੋਿਚਆ ਕੰਜਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਗ ਖੜ.ੀ ਕਰੂਗਾ। ਭਦਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਉਸ ਤ2 ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹD ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 



-"ਦੱਸ ਕੇ ਨਹD ਿਗਆ?" 

-"ਮੈਨੰੂ ਤ* ਬਾਈ ਜੀ ਨਵ* ਿਜਆ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਈ ਦੱਸਦੇ ਐ।" 

-"ਮੁੜੂ ਕਦ2 ਕੁ?" 

-"ਰੱਬ ਜਾਣP!" 

-"ਜਦ2 ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਸੁਨ; ਹ* ਦੇ ਦੇਈ ਂਬਈ ਕਾਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲੇ।" 

-"ਆਖਦੰੂਗਾ ਬਾਈ-ਪਰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਐ।ਂ" 

ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਆਏ। 

ਮੁੜਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਕੁਲਦੀਪ ਵੱਲ ਬੜੇ ਰਹੱਸਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੱਿਕਆ ਸੀ। ਿਜਸ ਨੰੂ "ਕੈਟ" ਕੁਲਦੀਪ ਨ;  ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਿਲਆ ਸੀ। 

ਝੱਖੜਵਾਲੇ ਤ2 ਉਹਨ* ਨ;  ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਬੱਸ* ਫੜ ਲਈਆਂ। ਕਾਕਾ ਚੂਹੜਚੱਕ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੁਰD Aਿਹਰ ਆ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਉਤਰਨ ਸਾਰ 

ਹੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲ ਬੁਲਾ ਿਲਆ। 

ਸਦਰ ਠਾਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਿਸਰਫ਼ ਹੋਟਲ ਹੀ ਿਮਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਿਜਪਸੀ ਲੈ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲਾ ਿਬੱਜ ਵ*ਗ ਆ ਵੱਿਜਆ। ਆਉਣਸਾਰ ਉਸ ਨ;  ਹੋਟਲ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਅਪਾਰਟਮCਟ ਖੁਲ.ਵਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੋਹ* ਨੰੂ ਲੈ 

ਉਪਰ ਜਾ ਚਿੜ.ਆ। 

ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ। 

-"ਹ* ਬਈ ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਐ? ਕੋਈ ਪਾਈ ਪੂਰੀ ਿਕ ਨਹD?" ਉਹ ਰੂਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖ, ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

-"ਸਰਦਾਰ ਜੀ-ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਿਸਰੇ 'ਤੇ ਗੰਢ-ਸਾਨੰੂ ਭੇਦ ਕਾਕਾ ਕੋਈ ਿਦੰਦਾ ਨਹD-ਨਾ ਹੀ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੈ -ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ1 -?" ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਗੱਲ 

ਤੋਰੀ। 

-"ਕੀ...?" 

-"ਜੇ ਥੋਤ2 ਕਾਕਾ ਮਾਿਰਆ ਜ*ਦੈ, ਮਾਰ ਲਵੋ-ਤੇ ਨਹD ਤ* ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਮੁਤਾਿਬਕ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੱਥ2 ਚਿਲਆ ਜਾਊ-।" ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਾਕੇ ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ 

ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤ* ਬੱਸ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਵਆਹ ਿਵਚ ਿਫਰ ਮਰਾਸਣ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਨ;  ਪੱੁਛਣਾ ਨਹD 

ਸੀ। 

-"ਤੇ ਕੁਲਬੀਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਖਆਲ ਐ?" 

-"ਕੁਲਬੀਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਈ ਔਖੇ ਐ-ਜੇ ਉਸ ਨ;  ਇਕ ਅੱਧੀ ਘਿਤੱਤ ਹੋਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ-ਇਹਨ* ਨ;  ਉਹਨੰੂ ਗੱਡੀ ਚਾੜ. ਦੇਣC-ਜੱਥੇਬੰਦੀ 'ਚ2 ਉਹਨੰੂ ਛੇਕ ਿਦੱਤੈ-ਹੁਣ 

ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਐ।" 

-"ਕੁਲਬੀਰਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹD-ਪਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਵੀ ਮਰਨਾ ਨਹD ਚਾਹੀਦਾ-ਜੇ ਕੁਲਬੀਰੇ ਅਰਗੇ ਿਜ&ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਆਪਣੀ ਿਜੱਤ ਯਕੀਨੀ 

ਐ-ਂਕੁਲਦੀਪ ਨ;  ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਕੱਿਢਐ?" 

-"ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹD-ਪਰ ਮC ਕੁਲਦੀਪ ਨੰੂ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੁਲਬੀਰੇ ਨੰੂ ਡਰਾਵੇ ਿਕ ਗੁਰਪਾਲ ਤੇ ਕਾਕੇ ਹੋਰD ਤੈਨੰੂ ਮਾਰਨ ਨੰੂ 

ਿਫਰਦੇ ਐ।" 

-"ਕਾਕੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਐ?" 

-"ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਕ ਸੰਤਾਲੀ ਐ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜ ਸੌ ਰQਦ ਐ-ਇੱਕ ਿਰਵਾਲਵਰ ਤੇ ਿਤੰਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਐ।" 

-"ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਲ*ਚਰ ਜ* ਗਰਨ; ਡ?" 

-"ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੱਖ ਨਹD-।" 

-"ਉਹਦੇ ਮਾਮP ਹੋਰD ਉਸ ਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੰਦੇ ਐ?" 

-"ਕੋਈ ਸਿਹਯੋਗ ਨਹD ਿਦੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ-ਉਹ ਤ* ਦੋਵP ਹੱਥD ਿਪੱਟਦੈ ਬਈ ਤੰੂ ਪੇA ਹੋ ਜਾਹ-ਪਰ ਕਾਕਾ ਿਕਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਨਹD ਮੰਨਦਾ।" 

-"ਜੇ ਅਸD ਘੇਰਾ ਪਾਈਏ-ਤੁਸD ਪਿਹਲ* ਉਹਦੀ ਏ. ਕੇ. ਸੰਤਾਲੀ ਉਖਾੜ ਸਕਦੇ ਐ?ਂ" 

-"ਉਹ ਤ* ਉਖਾੜ ਿਦਆਂਗੇ ਜੀ-ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਲੀਆਂ ਸੰਤਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ*ਗੇ?" 

-"ਥੋਨੰੂ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆਂ?" 

-"ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਈ।" 

-"ਿਕੱਥ2?" 

-"ਪਤਾ ਨਹD ਇੱਕ ਰCਸੀ ਨ* ਦਾ ਮੁੰ ਡਾ ਦੇ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ-ਪੂਰਾ ਨ* ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹD ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਪੰਡ ਦਾ ਪਤੈ।" 

-"ਤੁਸD ਿਤੰਨ;  ਹਿਥਆਰ ਸਾਡੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਉਖੇੜਨ;  ਐ-ਂਹੋ ਸਕੇ ਤ* ਿਰਵਾਲਵਰ ਵੀ।" 

-"ਿਰਵਾਲਵਰ ਤ* ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਡੱਬ 'ਚ2 ਨਹD ਕੱਢਦਾ-।" 

-"ਖ਼ੈਰ! ਿਰਵਾਲਵਰ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਹੰੁਦੀ ਐ-ਤੁਸD ਸੰਤਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਖੇੜ ਧਿਰਓ-ਰQਦ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਐ ਬਈ ਪੰਜ ਸੌ ਈ ਐ?" 



-"ਪੱਕਾ ਪਤੈ ਜੀ।" 

-"ਤੁਸD ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਦੋ ਿਦਨ* ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਕAਾ ਬਣਾ ਕੇ ਿਦਓ-ਪੱਕੇ ਪੈਰD ਘੇਰਾ ਪਾਵ*ਗੇ-ਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸD ਉਹਨੰੂ ਿਕਤੇ ਜਾਣ ਨਹD ਦੇਣਾ।" 

-"ਠੀਕ ਐ ਜੀ।" 

-"ਮC ਉਦ2 ਤੱਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ4ਬੰਧ ਕਰਦC-ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਿਦਨ* 'ਚ ਪਾ ਿਦਆਂਗੇ ਭੜ.ਾਕੇ!" ਤੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਤੁਰ ਿਗਆ। 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੁਰD ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਕੁ ਵਜੇ ਕਾਕੇ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ ਗਏ। 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੁਰD ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਕੁ ਵਜੇ ਕਾਕੇ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ ਗਏ। ਕਾਕਾ ਿਸਰ ਸੁੱ ਟੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੂੰ ਹ2 ਕੁਝ ਵੀ 

ਬੋਲ ਨਹD ਿਰਹਾ ਸੀ। ਬੱਸ! ਿਸਲ-ਪੱਥਰ ਹੋਇਆ, ਜਾੜ. ਘੁੱ ਟੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

-"ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਬਾਈ?" ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਕਾਕੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਿਦਆਂ ਪੱੁਿਛਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਪ4ਪੱਕ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਲਬੀਰੇ ਨ;  ਹੋਰ ਕੋਈ 'ਕਾਰਾ' ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

-"ਆਪੇ ਈ ਪੜ. ਲੈ!" ਕਾਕੇ ਨ;  ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਪੜ.ਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਮੋਟੀ ਸੁਰਖੀ ਸੀ: 

-"ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲ2 ਇਕ ਕਾਲਜੀਏਟ ਲੜਕੀ ਅਗਵਾਹ!" 

ਇਕ ਲੰਬੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ। 

ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲਬੀਰੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਖ਼ਾੜਕੂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਇਕ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਿਕਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨ* ਨ;  ਘਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਲੜਕੀ 

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਪੱੁਛਣ 'ਤੇ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਨ;  ਿਕਹਾ ਿਕ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਬਿਹਕ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠ;  ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ 

ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮ* ਨ;  ਿਮੰਨਤ*-ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਤ* ਉਸ ਨੰੂ ਅਸਾਲਟ* ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰੇ 

ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨO ਕ 'ਤੇ ਬੀ. ਐੱਡ. ਕਰਦੀ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। 

ਖ਼ਬਰ ਛਪਣ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਵਾਿਪਸ ਨਹD ਆਈ ਸੀ। 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਿਵੱਚ2-ਿਵੱਚ2 ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ. ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਫਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਦਲਜੀਤ ਨ;  ਚੁੱ ਕ ਿਲਆ। 

-"ਕੀ ਸੋਿਚਐ?" ਿਦਲਜੀਤ ਨ;  ਪੜ. ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਦਆਂ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਮC ਗੁਰਪਾਲ ਹੁਰ* ਕੋਲ ਰCਸੀ ਨੰੂ ਭੇਿਜਐ-ਉਹ ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦੇ ਐ? ਿਫਰ ਦੇਖ*ਗੇ।" 

-"........।" 

-"ਮੇਰਾ ਤ* ਿਦਲ ਕਰਦੈ ਸਾਲੇ ਨੰੂ ਖੜ.ੇ ਨੰੂ ਈ ਉੜਾ ਿਦਆਂ।" 

-"ਦੇਖ ਬਾਈ...!" ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਕੁਲਬੀਰੇ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਿਦਮਾਗ ਖ਼ਰਾਬ-ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹD ਪਤਾ ਬਈ ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਵੇ-ਅਸD ਤੇਰੇ ਿਬਨ* ਕੱਖ ਦੇ ਨਹD-ਜੇ ਗੁਰਪਾਲ 

ਹੋਰ* ਨ;  ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਤ* ਤੰੂ ਰਹD ਿਪੱਛੇ ਤੇ ਕੁਲਬੀਰੇ ਆਲਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਿਹਲਾ ਅਸD ਪੜ.*ਗੇ।" 

-"ਮੈਨੰੂ ਹੱਥD ਮਾਰੇ ਿਬਨਾ ਸਬਰ ਨਹD ਆਉਣਾ-।" 

-"ਬਾਈ ਿਸਆਣੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੰੁਦੇ ਐ ਬਈ ਜੇ ਫ਼ੌਜ* ਦਾ ਕਮ*ਡਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ-ਬਾਕੀ ਸੈਨ* ਡੱਕੇ ਦੀ ਨਹD ਰਿਹੰਦੀ-ਬੱਸ ਤੰੂ ਿਪੱਛੇ ਰਹD-ਅਸD ਸੋਧ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ 

ਿਲਆ ਸੱੁਟ*ਗੇ।" 

-"ਇੰਦਰਜੀਤ...! ਕੁਲਬੀਰਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖ਼ਾੜਕੂ ਨਹD-ਪੂਰਾ ਟਰPਡ ਗੁਰੀਲਾ ਐ-ਜੇ ਉਹ ਐਹਨ* ਅਿਕ4ਤਘਣ ਗੱਲ* ਨੰੂ ਿਤਆਗ, ਐਨਾ ਕੰਮ ਲਿਹਰ ਲਈ 

ਕਰਦਾ ਤ* ਅਸD ਮੰਿ਼ਜਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੰੁਦੇ-ਪਰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨ;  ਸਾਰੀ ਖੀਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਾਅਤੀ-ਿਜੰਨਾ ਕੁ ਅਸD ਲੋਕ* ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਾਲ* 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ-

ਇਹਨ;  ਇਕ ਮਹੀਨ;  'ਚ ਹੀ ਨੱਕ2 ਬੱੁਲ.2  ਲੁਹਾ ਮਾਿਰਆ-ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ2  ਚਾਹੇ ਛੇਕ ਹੀ ਿਦੱਤਾ-ਪਰ ਲੋਕ* ਭਾਣP ਖ਼ਾੜਕੂ ਐ।" 

-".........।" ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੁਰD ਚੁੱ ਪ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। 

-"ਤੁਸD ਵੀ ਇਿਤਹਾਸ ਪਿੜ.ਆ ਹੀ ਹੈ-ਇਿਤਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਿਸੱਖ ਕੌਮ ਨ;  ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਜਰਵਾਣP ਜ* ਤਾਨਾAਾਹ ਰਾਜ ਦੀ ਈਨ ਨਹD ਮੰਨੀ-ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱAਟ 

ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਖ* ਨ;  ਜ਼ਾਲਮ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ Aਾਨਾਮੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮP ਵੀ ਕੀਤੇ 

ਹਨ-ਗੁਰ ਇਿਤਹਾਸ ਤ2 ਲੈ ਕੇ ਿਸੱਖ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ* ਨੰੂ ਭਾਵP ਿਸੱਖ* ਵੱਲ2  ਬਹੁਤਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਕੱਤਰ ਨਹD 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਿਕਆ-ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਸੀਨ*-ਬ-ਸੀਨ* ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਲਖਤੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਰਚਨਾਵ* ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰਾ ਇਿਤਹਾਸ ਿਲਖ ਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਿਹਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ-ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱ ਧ ਤ2 ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ-ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ* ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ-ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ 

ਕੰਧ*-ਸਰਿਹੰਦ ਦੀ ਫ਼ਤਿਹ-ਦੁਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਮੰਦਰ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਢਾਹ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪੂਿਰਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵP ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ-ਮਹਾਰਾਜਾ 

ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਡੋਗਿਰਆਂ ਦੀ ਬੁਰAਾ-ਗਰਦੀ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਿਸੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਿ਼ਜਹਨ ਿਵਚ ਇ& Lਕਰੇ 

ਪਏ ਹਨ, ਿਜਵP ਇਹ ਕੱਲ. ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ-ਇਹ ਉਸ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੰਿਮਆਂ ਪਿਲਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ-ਿਜੱਥ2 ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁAਤ-ਦਰ-

ਪੁAਤ ਆਪਣੇ ਵਡੇਿਰਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲ* ਨੰੂ ਕਈ-ਕਈ ਪੀੜ.ੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ-ਿਫਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਿਕਵP ਭੁਲਾ ਸਕਣਗ?ੇ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮCਟ 

ਦੀਆਂ ਚੰਿਗਆਈਆਂ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਕਦਾਿਚੱਤ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖਣ-ਪਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹD ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ-ਇਕ ਬੁਰਾਈ ਨੰੂ ਢਕਣ ਲਈ ਸੌ ਚੰਿਗਆਈਆਂ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕੁਲਬੀਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਰ ਖੁਨਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤਾ ਅਸD ਿਕਹੜੀ ਸਦੀ ਪੂਰ*ਗੇ?" ਉਠ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨ;  ਤਖਤੀ 'ਚ ਮੁੱ ਕੀ ਮਾਰੀ। 



-"ਪਤੈ ਬਾਈ..! ਕੁਲਬੀਰੇ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ* ਆਪਣਾ ਇਕ ਸਾਥੀ ਹੀ ਗੁਆਵ*ਗੇ-ਨਾਲੇ ਤੁਸD ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੁਲਬੀਰਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖ਼ਾੜਕੂ ਨਹD-।" 

ਿਦਲਜੀਤ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਿਦਲਜੀਤ..! ਭੱਠ ਿਪਆ ਸੋਨਾ ਿਜਹੜਾ ਕੰਨ* ਨੰੂ ਖਾਵੇ-ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾੜਕੂ ਸਾਥੀ ਨਹD-ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲ2 ਛੇਿਕਆ ਗੱਦਾਰ ਹੈ।" 

-"ਪਰ ਬਾਈ ਕੁਲਬੀਰੇ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਤ* ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਿਪਸ ਨਹD ਆਉਣੀ।" 

-"ਕੁੜੀ ਦੇ ਮ*-ਿਪਉ ਦੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਤ* ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਠੰਢ ਪਊ-ਜਦ2 ਦੁAਮਣ ਮਰਦੈ-ਉਦ2 ਕੋਈ ਜਾਗੀਰ ਨ* ਨਹD ਕਰ ਜ*ਦਾ-ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ 

ਸ*ਅਵD ਹੋ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।" 

-"ਪਰ ਆਪ* ਉਹਨੰੂ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ-ਕੀ ਐ ਿਸੱਧੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ?" ਇਦਰਜੀਤ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਘਰ ਦਾ ਕੁੱ ਤਾ ਜਦ2 ਹਲ਼ਕ ਜ*ਦੈ ਤ* ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੰੂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਿਦੰਦੇ ਐ-ਨਾਲੇ ਿਤੱਪ-ਿਤੱਪ ਦੱੁਧ ਿਪਆ ਕੇ ਪਾਿਲਆ ਹੰੁਦੈ-ਿਕ& ਮਰਵਾ ਿਦੰਦੇ ਐ? 

ਬਈ ਘਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ-ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੁਲਬੀਰੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਿਵਐ-ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਿਹਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੀ ਜ*ਦੈ-ਿਰਹਾਅ ਹੋਏ 

ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਸਰਫ਼ ਗੋਲੀ ਹੰੁਦੈ।" 

ਉਹ Aਾਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੱਲ* ਕਰੀ ਗਏ। 

ਿਟੱਕੀ ਛੁਪਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰCਸੀ ਆ ਿਗਆ। 

ਉਸ ਨ;  ਆਉਣਸਾਰ ਹੀ ਜੁੱ ਤੀ ਲਾਹ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਯਾਰ ਤੁਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭੌਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ-ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀਐ-ਂਤੁਿਰਆ ਨਹD ਜ*ਦਾ।" 

-"ਰCਸੀ ਤੇਰਾ ਲਿਹਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਐ-ਂਧਰਮ ਨਾਲ ਿਦਲ ਕਰਦੈ ਤੇਰਾ ਮੂੰ ਹ ਚੁੰ ਮ ਲਵ*।" ਕਾਕੇ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਬਾਈ ਕਾਿਕਆ! ਜਦ2 ਲਿਹਰ 'ਚ ਪਏ ਸੀ-ਆਪ* ਿਕਹੜਾ ਿਕਸੇ ਤ2 AਾਬਾAੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਏ ਸੀ? ਤੰੂ ਤੇ ਬਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਹੋਰD ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਓ ਤੇ ਮC 

ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ2 ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ*।" 

-"ਰCਸੀ ਮੇਰਾ ਤ* ਵਾਲ ਵਾਲ ਤੇਰਾ ਿਰਣੀ ਐ।ਂ" 

-"ਬਾਈ ਕਾਿਕਆ! ਮC ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹ*-ਿਸਰਫ਼ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਹੋਰ* ਦੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਹ*-ਨਹD ਮੋਹੁ ਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰੁ ਪਰਹੇ।" 

-"ਆਹ ਕੁਲਬੀਰੇ ਗੰਦ ਆਲਾ ਕੇਸ ਿਨਪਟ ਲਈਏ-ਅਸD ਤੈਨੰੂ ਲੈਫ਼ਟੀਨU ਟ ਜਨਰਲ ਥਾਪ ਹੀ ਦੇਣC।" 

-"ਬਾਈ ਮC ਲੈਫ਼ਟੀਨU ਟੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਐ?ਂ ਮC ਤ* ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ ਨੰੂ ਿਬਲੇ ਲਾਉਣC-ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੋਰ* ਨੰੂ ਬਖ਼Aੋ-ਮC ਤ* ਉਸ 

ਬੱੁਚੜ ਨੰੂ ਨਰਕD ਤੋਰ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਣC-ਜੇ ਬਚ ਿਗਆ ਤ*।" 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੋਰD ਫ਼ੋਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। 

-"ਕੁਲਬੀਰੇ ਬਾਰੇ ਿਦੱਤਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਰਪਾਲ ਹੋਰ* ਨ;  ਿਕ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਿਛੱਟੇ ਮਾਰ ਗੱਲ*?" ਕਾਕੇ ਨ;  ਅਸਲ ਗੱਲ ਵੱਲ ਰੱੁਖ ਕੀਤਾ। 

-"ਉਹਨ* ਨ;  ਤ* ਬਾਈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਈ ਆਖਤੀ ਬਈ ਿਜੱਥੇ ਿਮਲਦੈ-ਫਰਲ.ੇ  ਉੜਾ ਿਦਓ-ਪਾਅਧਾ ਨਾ ਪੱੁਛੋ!" 

ਕਾਕੇ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। 

-"ਲਓ..! ਅੱਜ ਈ ਲਓ ਫੇਰ..!" 

ਕਾਕਾ ਛਾਲ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਿਠਆ। 

ਰਾਤ ਨੰੂ ਿਗਆਰ* ਵਜੇ ਚਾਰ* ਨ;  ਕੁਲਬੀਰੇ ਦੇ ਿਟਕਾਣP ਨੰੂ ਘੇਰ ਿਲਆ। ਅੰਦਰ2 ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਹD ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਸਰਫ਼ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਮੱਧਮ ਿਜਹੀ ਬੱਤੀ ਜਗ 

ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨ; ੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨ;  ਿਬੜਕ ਲਈ। ਅੰਦਰ2 ਿਕਸੇ ਦੇ ਪਾਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। ਕਾਕਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨ;  

ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕੰਧ ਉਪਰ2 ਦੀ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨ ਦਾ ਇAਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੰਧ ਨਾਲ ਪਏ ਹਲ਼ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਛਾਲ਼* ਮਾਰ ਗਏ। ਕਾਕਾ ਿਬੱਲੀ 

ਵ*ਗ Aਿਹ-Aਿਹ ਕੇ ਵਰ*ਡੇ ਿਵਚ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ। ਮਗਰੇ ਹੀ ਰCਸੀ ਲਟਿਕਆ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੁਰD ਿਵੱਥ ਪਾਈ ਖੜ.ੇ ਸਨ। 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਵਰ*ਡੇ ਿਵਚ2 ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨੰੂ ਠੱੁਡ ਮਾਿਰਆ ਤ* ਕੁਲਦੀਪ ਭੜ.ੱ ਕ ਕੇ ਉਿਠਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਪਈ 

ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਅੱਡੀ ਮਾਰੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਮੰਜੇ ਤ2 ਿਡੱਿਗਆ ਤ* ਰCਸੀ ਨ;  ਅਸਾਲਟ ਦੇ ਬੱਟ* ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਹੀ ਮੰੂਹ ਭੰਨਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੁਰD ਸਾਥੀ "ਕੈਟ" ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਅੰਦਰ2 ਕੰਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨ* ਨੰੂ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਿਕਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮੱਦਦ ਲਈ ਨਾ ਆਖ ਦੇਵੇ! 

ਿਫਰ ਉਹਨ* ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹD ਸੀ। 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਰCਸੀ ਨੰੂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ। 

ਰCਸੀ ਨ;  ਕੁਲਦੀਪ ਨੰੂ ਇੱਕ ਖੰੂਜੇ ਲਾ ਿਲਆ। ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਸੀ ਿਕ ਕੁਲਦੀਪ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਨ;  ਉਸ ਦੀ ਤਲਾAੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਖੜ.ਾ ਕਰ ਿਲਆ। 

ਕਾਕਾ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਿਗਆ। 

-"ਭੈਣ ਜੀ..! ਮੇਰਾ ਨ* ਕਾਕਾ ਐ-ਮਨਪ4ੀਤ ਿਸੰਘ ਕਾਕਾ-ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੀ ਇਹ ਕੁੱ ਤੇ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਿਲਆਏ ਐ?" 

-"ਹ* ਵੀਰ ਜੀ..।" ਕੁੜੀ ਦੇ ਿਦਲ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਬੋਲ ਲਕੀਰ ਪਾ ਗਏ। ਉਹ ਧਰਾਲD ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਚੁੰ ਨੀ ਦੇ ਕੇ ਿਸਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਿਖਆ। 

-"ਭੈਣP! ਇਹਨ* ਨ;  ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਹ ਖਰਾਬੀ ਤ* ਨਹD ਕੀਤੀ?" 



-".......!" ਕੁੜੀ ਨ;  ਮੰੂਹ 'ਚ ਚੁੰ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਬਕD-ਹੁਬਕD ਰੋਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਦੱਸਦੀ ਤ* ਿਕਹੜੇ ਮੰੂਹ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ? ਕੀ ਦੱਸਦੀ? ਗੱੁਸੇ ਿਵਚ 

ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਕਾਕੇ ਨ;  ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਚੁਪੇੜ ਕੱਢ ਮਾਰੀ। 

-"ਿਕੱਥੇ ਐ ਉਏ ਥੋਡਾ ਸੂਰਮ*?" 

-"ਬਾਈ ਜੀ ਮC ਤ* ਅੱਗੇ ਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਮੈਨੰੂ ਕੁਛ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹD ਜ*ਦੇ।" 

-"ਭੈਣP..! ਤੰੂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ...!" 

ਕੁੜੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਗਈ। 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਕੁਲਦੀਪ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਰਵਾਲਵਰ ਿਫਰ ਡੱਬ ਿਵਚ ਦੇ ਿਲਆ। 

ਭਰਾੜ. ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਖੰੂਜੇ ਹੀ ਢੋਅ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੁਰD ਠੱਗੇ ਿਜਹੇ ਖੜ.ੇ ਸਨ। ਉਹਨ* ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਹਨ* ਦੇ ਸਾਹਮਣP ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉੜਾ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਆ ਭੈਣP ਚੱਲੀਏ!" ਕਾਕੇ ਨ;  ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਨਾਲ ਤੋਰ ਿਲਆ। ਬੱਤੀਆਂ ਪਿਹਲੀ ਤਰ.* ਵ*ਗ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਕੁੜੀ ਕਾਕੇ ਹੁਰ* ਨਾਲ ਭੈਣ-ਭਰਾਵ* ਵ*ਗ ਹੀ 

ਤੁਰ ਪਈ। 

ਪਹੁ ਫ਼ਟਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਾਕੇ ਦੇ ਿਟਕਾਣP 'ਤੇ ਚੂਹੜਚੱਕ ਆ ਗਏ। ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਕਾਕੇ ਨ;  ਗਗਨਦੀਪ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਲੈ ਦੀਪ ਅੱਜ ਤ2 ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਐ-ਂਇਹਨੰੂ ਪਿਹਲ* ਚਾਹ ਜ* ਦੱੁਧ ਿਪਆ ਤੇ ਿਫਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨੁਹਾ।" 

ਗਗਨਦੀਪ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬ*ਹ ਫੜ ਕੇ ਚੁਬਾਿਰR ਹੇਠ* ਲੈ ਗਈ। ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਗੈਸ ਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨ;  ਚਾਹ ਧਰ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਕੀ ਨ* ਐ ਂਭੈਣP ਤੇਰਾ?" 

-"ਮੇਰਾ ਨ* ਭੈਣ ਜੀ ਰਾਜਵੰਤ ਐ-ਵੈਸੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੰੂ ਡਾਲੀ ਕਿਹ ਿਦੰਦੇ ਐ-ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨ*?" 

-"ਮੇਰਾ ਨ* ਗਗਨਦੀਪ ਐ-ਮੇਰੇ ਹਸਬCਡ ਮੈਨੰੂ ਦੀਪ ਈ ਆਖਦੇ ਐ।" 

-"ਵੈਸੇ ਤੁਸD ਹੈ ਵੀ ਇਕ ਤਰ.* ਦੇ ਦੀਪ।" 

ਗਗਨਦੀਪ Aਰਮਾ ਗਈ। 

-"ਿਕਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ.ਦੇ ਹੋ?" 

-"ਮC ਬੀ. ਐੱਡ. ਕਰ ਰਹੀ ਹ*।" 

-"ਿਕਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ?" 

-"ਲੋਪੋ ਕਾਲਜ 'ਚ।" 

-"ਿਕਹੜਾ ਿਪੰਡ ਐ?" 

-"ਦੌਧਰ-ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ?" 

-"ਬੱੁਟਰ-।" 

-"ਿਫਰ ਆਪ* ਤ* ਗੁਆਂਢਣ* ਹੀ ਿਨਕਲੀਆਂ।" 

ਉਹ ਹੱਸ ਪਈਆਂ। 

-"ਕਾਕਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬCਡ ਨ; ?" 

-"ਹ*।" 

-"ਬੜੇ ਖੁAਿਕਸਮਤ ਹੋ ਤੁਸD-ਐਹੋ ਿਜਹਾ ਹਸਬCਡ ਤ* ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਦਨ;  ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਿਲਆਂ ਨਹD ਿਮਲਦਾ।" 

-"ਤੁਸD ਬੇਿ਼ਫਕਰ ਰਹੋ-ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਦੰੂ ਵੀ ਚੜ.ਦਾ ਚੰਦ ਹਸਬCਡ ਲੱਭ ਕੇ ਿਦਆਂਗੀ।" ਗਗਨਦੀਪ ਨ;  ਰCਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਲਆ ਸੀ। ਪਰ ਡਾਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ 

ਗਈ ਸੀ। 

-"ਦੀਪ ਭੈਣ ਜੀ-ਮੇਰੇ ਤ* ਅਰਮਾਨ ਈ ਹਾਉਕਾ ਭਰ ਕੇ ਝੱਖੜ 'ਚ ਰੁਲ ਗਏ-ਮC ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਦੀ ਹੋਣ ਜੋਗੀ ਨਹD ਰਿਹ ਗਈ ਦੀਪ ਭੈਣ ਜੀ।" ਡਾਲੀ ਦੇ ਕੇਸੂਆਂ 

ਵਰਗੇ ਪਪੀਸੀਆਂ ਬੱੁਲ. ਕੰਬੇ ਅਤੇ ਿਮਰਗ ਨN ਣ ਕਟੋਿਰਆਂ ਵ*ਗ ਭਰ ਆਏ। ਦੀਪ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲਾ ਿਲਆ। 

-"ਿਜਤਨੀ ਦੇਰ ਔਰਤ ਖੁਦ ਆਪ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰੇ-ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੰੁਦੀ ਐ-ਮC ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਦਲ ਢਾਹੂ ਗੱਲ* ਇੱਕ ਬੀ. ਐੱਡ. ਦੀ 

ਿਵਿਦਆਰਥਣ ਦੇ ਮੂੰ ਹ2 ਕਿਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹD ਰੱਖ ਸਕਦੀ।" 

ਦੀਪ ਦੀ ਭੂਆ ਆ ਗਈ। 

ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

-"ਭੂਆ ਜੀ ਇਹ ਡਾਲੀ ਐ-ਕੁਲਬੀਰੇ ਹੋਰD ਇਹਨੰੂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਆਪਣP ਵਾਲੇ ਇਹਨੰੂ ਛੁਡਾ ਿਲਆਏ।" 

-"ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹD ਭਾਈ-ਜੀ ਆਈ ਦੇ! ਪਰ ਕੁਲਬੀਰਾ ਟੱੁਟੜਾ ਇਹਨੰੂ ਕਾਹਤ2 ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ?" 

-"ਬੱਸ ਭੂਆ ਜੀ ਿਦਮਾਗ ਖਰਾਬ!" 

-"ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਐਧਰ-ਮC ਮਾਰੂੰ  ਿਲਵਤਰੇ ਪੰਜਾਹ ਿਸਰ 'ਚ-ਔਤ* ਦੇ ਜਾਣP ਦੇ।" ਭੂਆ ਨਲਕੇ 'ਤੇ ਮੰੂਹ ਧੋਣ ਚਲੀ ਗਈ। 



-"ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ...?" 

-"ਹ* ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨ;  ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬCਡ ਦੇ ਮਾਮੀ ਜੀ-ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕੁਝ ਅੱਖੜ ਐ-ਜੇ ਮੂੰ ਹ2 ਕੁਝ ਆਖ ਦੇਣ ਤ* ਗੱੁਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ।" ਦੀਪ ਨ;  ਹੱਸ ਕੇ ਿਕਹਾ। 

-"ਤੁਸD ਇਸ ਪਾਿਸR ਬੇਿ਼ਫਕਰ ਰਹੋ! ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹੀ ਹਨ-ਗੱਲ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗਾ ਿਪੱਛਾ ਨਹD ਦੇਖਦੇ।" 

ਭੂਆ ਮੂੰ ਹ-ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆ ਗਈ। 

-"ਕੁੜੀਓ ਤੁਸD ਚਾਹ ਚੂਹ ਪੀਤੀ ਿਕ ਨਹD? ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਜੱਭ-ਜੱਭ ਕਰੀ ਜਾਨੀਐ?ਂ ਿਲਆਓ ਘੁੱ ਟ ਚਾਹ ਦੀ ਮੈਨੰੂ ਵੀ ਿਦਓ-ਮੇਰੇ ਤ* ਹੱਡ ਜੇ ਜੁੜੇ ਪਏ ਐ-ਰਾਤ 

ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਫੁੱ ਫੜ ਨ;  ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਣ ਨਹD ਿਦੱਤਾ।" 

ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੰੂਹ 'ਤੇ ਲੱਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ। 

-"ਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹD ਿਜਹੜੀ ਤੁਸD ਸੋਚ ਕੇ ਮੂੰ ਹ ਝ*ਵP ਅਰਗਾ ਕਰ ਿਲਆ-।" ਭੂਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਪੜ. ਗਈ ਸੀ। 

-"ਉਹ ਤ* ਦੇਹ ਘੁਰਾੜੇ ਤੇ ਘੁਰਾੜਾ..! ਦੇਹ ਘੁਰਾੜੇ ਤੇ ਘੁਰਾੜਾ..! ਕਦੇ ਬੋਤੇ ਮ*ਗੂੰ  ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਟੱੁਚ-ਟੱੁਚ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ ਕਰੇ-ਤੇ ਕਦੇ ਓਸ ਗੱਲ ਦੇ 

ਆਖਣ ਮ*ਗੰੂ ਭੈਣP ਦੰਦ ਜੇ ਿਕਰਚਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਕਰੇ-ਤੇ ਕਦੇ ਗਧੇ ਮ*ਗੰੂ ਫਰਾਟੇ ਜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ ਕਰੇ-ਮC ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰ.ੇ ਡੰਡੇ ਖੜਕਾਏ-ਪਰ ਕਾਹਨੰੂ 

ਸੁਣਦੈ..? ਕਦੇ ਚੂੰ -ਚੂੰ  ਜੀ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਗਾਹਲ* ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਕਰੇ।" 

ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

ਦਸ ਕੁ ਵਜੇ ਕਾਕੇ ਹੁਰD ਉਠ; । 

ਗਗਨਦੀਪ ਅਤੇ ਡਾਲੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸਾਗ ਿਛੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਕੇ ਨ;  ਚੁਬਾਰੇ ਿਵਚ2 ਚਾਹ ਲਈ ਆਿਖਆ ਤ* ਡਾਲੀ ਉਠੀ। 

-"ਅੱਜ ਕਾਕੇ ਵੀਰ ਨੰੂ ਚਾਹ ਮC ਆਪਦੇ ਹੱਥD ਬਣਾ ਕੇ ਿਪਆ:ਗੀ।" ਡਾਲੀ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਹੋਣ ਆਲੇ ਖਸਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰ ਲਈ।ਂ" ਦੀਪ ਨ;  ਿਵਅੰਗਮਈ ਿਕਹਾ ਤ* ਡਾਲੀ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਝਾਕੀ। 

-"ਨੀ ਤੁਸD ਕੀ ਕਮਲ ਿਜਆ ਮਾਰੀ ਜਾਨੀਐ?ਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਢਾਣਸ ਨਹD ਕਰਨਾ?" ਭੂਆ ਨ;  ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤ* ਦੀਪ ਮAੀਨ ਨਾਲ ਸਾਗ ਕੁਤਰਨ ਲੱਗ 

ਪਈ। 

ਡਾਲੀ ਚਾਹ ਧਰ ਕੇ ਆ ਗਈ। 

-"ਭੂਆ ਜੀ ਐਥੇ ਬੈਠO -ਥੋਤ2 ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱੁਛਣD ਐ।ਂ" ਦੀਪ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਨੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਪੱੁਛD-ਕਮਲ ਨਾ ਮਾਰD ਬੁਦਰੀਏ-ਮC ਦੋਹ* ਦੇ ਬੂਥੇ ਭੰਨੰੂ!" ਭੂਆ ਹੱਸਦੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। 

ਉਸ ਦੇ ਭਾਰੇ ਗੱਦਰ ਸਰੀਰ ਨ;  ਮੰਜੇ ਦੀਆਂ ਚੂਲ* ਿਹਲਾ ਧਰੀਆਂ। 

-"ਕੁੜੀਏ ਤੰੂ ਿਕਮP ਬੋਡਾ ਿਜਆ ਮੂੰ ਹ ਕਰੀ ਖੜ.D ਐ?ਂ ਬਿਹਜਾ..!" ਭੂਆ ਨ;  ਡਾਲੀ ਨੰੂ ਿਕਹਾ। 

-"ਮC ਭੂਆ ਜੀ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਖੜ.ੀ ਐ-ਂਿਕਤੇ ਉਬਲ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ।" 

-"ਿਲਆ ਕੁੜ.ੇ ਚਾਹ ਿਲਆ-ਫੇਰ ਸੁਣੂੰ ਗੀ ਥੋਡੀ ਗੱਲ-ਕੁੜ.ੇ ਮੇਰੇ ਤ* ਗੋਿਡਆਂ 'ਚ ਚੀਸ* ਪਈ ਜ*ਦੀਐ।ਂ" 

ਡਾਲੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। 

ਭੂਆ ਨ;  ਚਾਹ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਫੜ ਿਲਆ। 

-"ਮਾਮD ਜੀ ਚਾਹ ਬਣD ਨਹD ਅਜੇ?" ਉਪਰ2 ਕਾਕੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। 

-"ਵੇ ਆ&ਦੀ ਐ! ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨ.; ਰੀ ਆ&ਦੀ ਐ ਕੁੱ ਤੇ ਿਦਆ ਵੱਿਢਆ?" 

ਉਪਰ2 ਹੱਸਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। 

-"ਜਾਹ ਕੁੜ.ੇ ਕੁੜੀਏ-ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਚਾਹ ਮੰੁਿਡਆਂ ਨੰੂ-ਿਕਵP ਅੱਗ ਮਚਾਈ ਐ।" 

ਗਗਨਦੀਪ ਚਾਹ ਫੜਾ ਆਈ। 

-"ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣP ਲਾਹ ਲਓ-ਬਾਧੂ ਫੇਰ ਕੁੱ ਤੀ ਚੀਕਾ ਪਾਈ ਿਫਰੂ।" 

-"ਪਿਹਲ* ਮC ਤ* ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱੁਛਣD ਐ।ਂ" 

-"ਲੈ..! ਮC ਤ* ਭੁੱ ਲ ਈ ਗਈ ਸੀ-ਚੇਤਾ ਬਾਹਲਾ ਮਾੜਾ ਹੰੁਦਾ ਜ*ਦੈ ਡੱੁਬੜਾ-ਹ* ਪੱੁਛ!" 

-"ਬੈਠ ਡਾਲੀ ਐਥੇ।" 

ਡਾਲੀ ਬੈਠ ਗਈ। 

-"ਭੂਆ ਜੀ ਰCਸੀ ਤੇ ਡਾਲੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਿਕਵP ਰਹੂ?" ਕਿਹ ਕੇ ਦੀਪ ਨ;  ਅੱਖ* ਭੂਆ ਦੇ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਗੱਡ ਿਦੱਤੀਆਂ। 

-"ਨੀ ਉਹ ਤ* ਿਦਨ ਰਾਤ ਹਰਲ.-ਹਰਲ. ਕਰਦਾ ਿਫਰਦੈ-ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਦ2 ਰਹੂ?" 

-"ਭੂਆ ਜੀ ਜਦ2 ਸੰਗਲ ਗਲ ਪੈ ਿਗਆ ਆਪੇ ਿਟਕ ਕੇ ਖੜ.ਜੂ।" 

-"ਨੀ ਰੰਡੀਆਂ ਤ* ਰੰਡ ਕੱਟ ਲੈਣ-ਪਰ &ਗਲ* ਆਲੇ ਨਹD ਕੱਟਣ ਿਦੰਦੇ-ਉਹ ਤ* ਿਟਕ ਕੇ ਖੜ.ਜੂ-ਪਰ ਐਨ. * ਜਮਦੂਤ* ਨ;  ਨਹD ਖੜ.ਨ ਦੇਣਾ-ਿਗੱਟੇ ਸੋਟੀ ਲਾਈ 

ਰੱਖਣਗੇ।" ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦਾ ਦੇਖ ਭੂਆ ਨ;  ਉਸ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਿਕਹਾ। 

-"ਮਾਮD ਜੀ ਕੀਹਦੇ 'ਤੇ ਸੂਈ ਧਰੀ ਐ?" 



-"ਤੇਰੇ 'ਤੇ...!" 

-"ਉਹ ਤ* ਮC ਪਿਹਲ* ਈ ਲੱਖਣ ਲਾ ਿਲਆ ਸੀ-ਬਈ ਮਾਮD ਦਾ ਘੋਰੜੂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਈ ਵੱਜਦਾ ਹੋਊ।" 

-"ਦੀਪ..! ਭੈਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਰੋਟੀ ਰੂਟੀ ਖੁਆ ਕੇ-ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੇ ਿਦਲਜੀਤ ਇਹਨੰੂ ਇਹਦੇ ਿਪੰਡ ਛੱਡ ਆਉਣਗੇ।" 

-"ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨ* ਡਾਲੀ ਐ-ਤੁਸD ਮੈਨੰੂ ਡਾਲੀ ਈ ਆਿਖਆ ਕਰੋ।" 

-"ਗੱਲ ਸੁਣ2! ਰCਸੀ ਤੇ ਡਾਲੀ ਦਾ ਿਰAਤਾ ਿਕਵP ਰਹੂ?" 

-"ਦੀਪ! ਤੰੂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਿਨਆਿਣਆਂ ਆਲੀਆਂ ਗੱਲ* ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਨD ਐ-ਂਸੋਚ ਤ* ਲੈ ਰCਸੀ ਇਨਾਮੀ ਿਮਲੀਟCਟ ਐ-ਪੁਲੀਸ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਸੂੜ.ੇ ਦੀ ਿਗੜ.ਕ 

ਵ*ਗੂੰ  ਲੱਗੀ ਐ-ਅਗਲਾ ਐਕAਨ ਉਹਨ;  ਅੱਜ ਕੱਲ. 'ਚ ਕਰ ਦੇਣC-ਉਥ2 ਪਤਾ ਨਹD ਉਹ ਿਜ&ਦਾ ਮੁੜੇ ਨਾ ਮੁੜੇ-ਤੰੂ ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਿ਼ਜੰਦਗੀ ਤਬਾਹ 

ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਐ?ਂ" ਕਾਕਾ ਗਗਨਦੀਪ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। 

ਦੀਪ ਦਬਕ ਗਈ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੀ ਸੀ। 

-"ਸਾਿਰਆਂ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਡਾਲੀ ਨੰੂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਹੰੁਚਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਐ-ਂਬਾਕੀ ਿਰAਤੇ ਨਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ-ਉਦ2 

ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।" ਕਾਕੇ ਨ;  ਦੀਪ ਦਾ ੳ◌ੁ◌ੱਤਿਰਆ ਮੰੂਹ ਦੇਖ ਕੇ ਿਕਹਾ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਵੀ ਦੀਪ ਦਾ ਉਦਾਸ ਮੂੰ ਹ ਨਹD ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

-"ਤੰੂ ਡਾਲੀ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨO ਟ ਕਰ ਲੈ-ਕਦੇ ਆ&ਦੇ ਜ*ਦੇ ਤੈਨੰੂ ਇਹਦੇ ਿਪੰਡ ਉਤਾਰ ਿਦਆਂਗੇ-ਫੇਰ ਤੰੂ ਇਹਦੇ ਮ* ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵD।" 

-"ਵੀਰ ਜੀ! ਤੁਸD ਇਤਨਾ ਕAਟ ਨਾ ਕਰੋ-ਮC ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਬੇਜੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਕੋਲ ਆਪੇ ਆ ਜਾਵ*ਗੀ।" 

ਰCਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਿਰਆ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਉਰ.ੇ ਆ ਵੇ ਧੱਕ-ਮਕੌਿੜਆ! ਤੇਰੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਐ!" ਮਾਮੀ ਬੋਲੀ। 

ਰCਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਿਵਚ ਹੀ ਖੜ. ਿਗਆ। ਡਾਲੀ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਰੱਜ ਕੇ ਤੱਿਕਆ। 

-"ਮੇਰੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਗੱਲ?" ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। 

-"ਆਹੋ-ਤੇਰੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਗੱਲ!" 

-"ਕਾਹਨੰੂ ਅਗਲੀ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਹੀ ਰੰਡੀ ਕਰਦੇ R?" 

-"ਲਿਹ ਜਾਣP ਪਤਾ ਨਹD ਕੀ ਭਿਰੰਡ ਖ*ਦੇ ਐ-ਿਸੱਧੇ ਮੂੰ ਹ ਬੋਲਦੇ ਈ ਨਹD।" 

-"ਮਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸD ਗੱਲ ਈ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਕਰਦੇ R-ਥੋਨੰੂ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਈਏ? ਅਸD ਆਥਣ ਸਵੇਰ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨੰੂ ਤੁਰੇ ਿਫਰਦੇ ਐ-ਂਤੇ ਤੁਸD ਸਾਨੰੂ ਲੱਡੂ 

ਖੁਆਉਣ ਆਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦP R-ਆਪਣਾ ਸੰਨ.  ਿਕੱਥੇ ਰਲ?ੂ" 

-"ਖਾਓ ਖਸਮ* ਨੰੂ-ਮC ਚੱਲੀ..!" ਉਹ ਉਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ। ਮੰਜੇ ਦੀਆਂ ਚੂਲ* ਨ;  ਿਫਰ ਦੁਹਾਈ ਮਚਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਕਾਕਾ ਦੀਪ ਕੋਲ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

-"ਦੇਖ ਦੀਪ! ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਐ-ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣC-ਮC ਰCਸੀ ਤੇ ਡਾਲੀ ਦੇ ਿਰAਤੇ 'ਤੇ ਖੁA ਐ-ਂਪਰ ਸਾਡੀ 

ਸੈਚੂਏAਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸA ਕਰੋ-ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹD-ਡਾਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿ਼ਜੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਐ।" 

-"ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ-ਮC ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ।" 

-"ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹD! ਮC ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦC ਦੀਪ-ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨ;  ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ 'ਚ2 ਰCਸੀ ਨੰੂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕੱਢ ਿਲਆ ਤ* ਿਰAਤਾ 

ਡਾਲੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਬੀਜੀ ਤ2 ਆਪ* ਖੁਦ ਮੰਗਣ ਚੱਲ*ਗੇ-ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਐ।ਂ" 

ਗਗਨਦੀਪ ਖੁA ਹੋ ਗਈ। 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਿਦਲਜੀਤ ਨਾਲ ਡਾਲੀ ਤੁਰ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰCਸੀ ਵੀ ਚਿਲਆ ਿਗਆ। 

ਡਾਲੀ ਨੰੂ ਦੌਧਰ ਛੱਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੁਰ* ਨ;  ਲੋਪੋ ਤ2 ਬੱਸ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ Aਿਹਰ ਪੁੱ ਜ ਗਏ। Aਿਹਰ ਪਹੰੁਚਣ ਸਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। 

-"ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਲਦੀ ਪਹੰੁਚੋ-ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਿਗਆ..!" ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਥੜਕ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਮੂਤੀ ਿਕ& ਜਾਨU ..! ਕੁਛ ਬਕ ਨਾ ਦੇਈ ਂਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 'ਤੇ-ਮC ਹੁਣP ਈ ਆਇਆ-ਤੁਸD ਹੋਟਲ ਪਹੰੁਚੋ!" ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਿਖਿਝਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 

ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ ਦੀ ਿਜਪਸੀ ਹੋਟਲ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰੁਕੀ। ਬਰੇਕ* ਨਾਲ ਰੁਕਦੀ ਿਜਪਸੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੀਕੇ ਸਨ। 

ਉਹ ਪੱਬ* ਭਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ. ਅਪਾਰਟਮCਟ ਿਵਚ ਵੜ ਿਗਆ। ਸਾਹਮਣP ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਿਦਲਜੀਤ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਵ*ਗ ਚੁੱ ਪ ਬੈਠ;  ਸਨ। 

-"ਕੀ ਗੱਲ ਐ...? ਪCਟ* 'ਚ ਈ ਹੱਗਣ ਡਿਹ ਪਏ..?" 

-"ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਾਕੇ ਨ;  ਰਾਤ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਰਤਾ!" 

-"ਹC...! ਕਾਹਤ2...?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਿਬੱਛੂ ਦੀ ਪੂਛ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱ ਛ* ਤਣਾਅ ਖਾ ਗਈਆਂ। 

-"ਕੁਲਬੀਰਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਚੱਕ ਿਲਆਇਆ ਸੀ-।" 

-"ਉਹ ਤ* ਮੈਨੰੂ ਪਤੈ।" 

-"ਗੁਰਪਾਲ ਹੋਰ* ਨ;  ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੁਲਬੀਰਾ ਸੋਧ ਿਦਓ-ਕੁਲਬੀਰਾ ਤ* ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਅਿੜੱਕੇ ਆ ਿਗਆ-।" 

-"ਉਹਨ* ਨੰੂ ਇਹ ਤ* ਨਹD ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਬਈ ਕੁਲਦੀਪ ਆਪਣਾ ਕੈਟ ਸੀ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਫ਼ਸਲ ਿਡੱਗਣ ਨਾਲ2  ਕਰੰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਿ਼ਜਆਦਾ ਿ਼ਫਕਰ ਸੀ। 



-"ਇਸ ਦਾ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਿ਼ਫਲਹਾਲ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹD-ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਐ ਬਈ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਿਕਵP ਨਾ ਿਕਵP ਗੱਡੀ ਚਾਹੜੋ! ਜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਾ 

ਚਿੜ.ਆ ਤ* ਉਹ ਕੁਲਬੀਰੇ ਨੰੂ ਧੁਰ ਪਹੰੁਚਾ ਿਦਊ-।" 

-"........।" 

-"ਇਕ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰ ਐ-ਤੁਸD ਕਾਕੇ ਆਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ-ਅਸD ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਵP ਨਾ ਿਕਵP ਰCਸੀ ਫੜਾ ਿਦਆਂਗੇ-ਉਹਨੰੂ ਸਾਰੇ ਅੱਿਡਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤੈ-ਜੇ ਕੁਲਬੀਰਾ 

ਆਪਣP ਫਰ* ਹੇਠ ਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹD ਪCਦਾ-ਨਾਲੇ ਕੁਲਬੀਰੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅੱਡੇ ਦਾ ਸਾਨੰੂ ਪਤੈ-ਜਦ2 ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਨ1  ਜਾ ਫੜੀਏ।" ਿਦਲਜੀਤ ਨ;  ਦੂਹਰ 

ਲਾ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਅੱਜ ਕਾਕਾ ਚੂਹੜਚੱਕ ਈ ਹੋਊ?" 

-"ਅੱਜ ਜੀ ਉਹ ਿਕਤੇ ਨਹD ਜ*ਦਾ-ਤੁਸD ਿਦਨ ਿਛਪਦੇ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਹੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘੇਰੇ ਘੱਤ ਲਓ-ਅਸD ਸਾਰੇ ਹਿਥਆਰ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰਦੇ ਐ।ਂ" 

-"ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਫੇਰ ਪਤਾ ਕੀਤੈ-ਬਈ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਐ?" 

-"ਸਰਦਾਰ ਜੀ! ਮC ਪਿਹਲ* ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸਾਲਟ ਐ ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਗੋਲੀ ਐ-ਇੱਕ ਪਸਤੌਲ ਤੇ ਦੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਰਿਹ ਗਏ ਿਕ&ਿਕ ਇਕ 

ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਉਸ ਨ;  ਕੁਲਦੀਪ ਿਵਚ ਦੀ ਲੰਘਾ ਿਦੱਤਾ।" 

-"ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਐ?" 

-"ਸਾਢੇ ਬਾਰ* ਹੋਏ ਐ ਜੀ।" 

-"ਪੂਰੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ Aਾਮ ਨੰੂ ਅਸD ਘੇਰਾ ਪਾਵ*ਗੇ-ਤੁਸD ਿਕਵP ਨਾ ਿਕਵP ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਸਾਰ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਕਰਨU -ਅਸD ਉਸ ਨੰੂ ਿ਼ਜੰਦਾ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸA ਕਰਨੀ 

ਐ-ਂਹੋ ਸਕੇ ਤ* ਤੁਸD ਉਹਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੋਿਚਓ-ਬਾਹਰ2 ਅਸD ਜੱੁਪ ਲਵ*ਗੇ-ਹੁਿ਼ਸਆਰ ਰਿਹਣC-ਉਹਨੰੂ ਿਕਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ Aੱਕ ਨਹD ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ-

ਘਰੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੰੁਦੈ?" 

-"ਘਰੇ ਤ* ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹਨ* ਦਾ ਸੀਰੀ ਐ-ਮਾਮਾ, ਮਾਮD ਅਤੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ-ਬੱਸ ਇਹੀ ਹੰੁਦੇ ਐ ਜੀ-ਮੰੁਡੇ ਇਹਨ* ਦੇ ਲੁਿਧਆਣP ਕਾਲਜ 'ਚ 

ਪੜ.ਦੇ ਐ ਤੇ ਉਥੇ ਈ ਰਿਹੰਦੇ ਐ।" 

-"ਇਕ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋਰ ਐ!" ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਗੱਲ Aੁਰੂ ਕੀਤੀ। 

-"ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ2 ਇਕ ਪਲ ਹੇਠ* ਨਹD ਉਤਰਦਾ-ਬਾਹਰ ਉਸ ਨ;  ਿਕਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਵੀ ਨਹD ਆਉਣਾ-।" 

-"ਤੁਸD ਇ& ਕਿਰਓ..! ਜੇ ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ2 ਹੇਠ* ਨਾ ਉਤਰਦਾ ਿਦਿਸਆ ਤ* ਸਾਨੰੂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਿਦਓ-ਠੀਕ ਐ?" 

-"ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਜੀ!" 

-"ਜਾਓ..! ਤੇ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ..! ਹਿਥਆਰ ਉਖੇੜੋ ਤੇ ਉਹਨੰੂ ਆਵੇਸਲ਼ਾ ਕਰ ਲਓ-ਅਸD ਪੂਰੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਆ ਪੈਣC-ਹੋ ਸਕੇ ਤ* ਉਹਨੰੂ ਤਾA ਤੂA ਖੇਡਣ 'ਚ 

ਉਲਝਾ ਿਲਓ-।" 

-"ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਵੇਸਲ਼ਾ ਹੋਣ ਆਲਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਈ ਨਹD ਉਹ ਤ* ਸੱਪ ਮ*ਗੰੂ ਅੱਠ;  ਪਿਹਰ ਅੱਖ* ਰਾਹD ਈ ਕਨਸੋਅ ਲCਦਾ ਰਿਹੰਦੈ-ਤਾA ਤੂA ਦਾ ਉਹਨੰੂ 

ਕੋਈ Aੌਕ ਨਹD-ਬੱਸ ਿਸੱਧਾ ਈ ਿਹਸਾਬ ਐ ਬਈ ਜੇ ਉਹਨੰੂ ਫੜਨU  ਜ* ਮਾਰਨU  ਕੱਫ਼ਣ ਿਸਰ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਇਓ-।" 

-"ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋਰ ਐ ਬਈ ਉਹਨੰੂ ਿਜ&ਦਾ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਆਸ ਨਿੜ.ੰ ਨਵP ਪਰਿਸੰਟ ਿਦਮਾਗ 'ਚ2 ਕੱਢ ਿਦਓ-ਉਹ ਉਡਣਾ ਸੱਪ ਐ-ਮਰਨD ਮਰ ਜਾਊ 

ਪਰ ਿਜ&ਦਾ ਥੋਡੇ ਹੱਥ ਨਹD ਆ&ਦਾ।" 

-".........।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਿਨਰੱੁਤਰ ਸੀ। 

-"ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵ*?" 

-"ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ।" 

-"ਅਸD ਉਥ2 ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸA ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ*ਗੇ-ਪਰ ਜੇ ਿਕਵP ਨਾ ਿਕਵP ਨਾ ਿਨਕਲ ਸਕੇ ਤ* ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੌਡੇ ਆਲੀ ਥ* 'ਤੇ ਮਾਿਰਓ!" 

-"ਤੁਸD ਬੇਿ਼ਫਕਰ ਰਹੋ-ਮC ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤ* ਦੇ ਕੇ ਫ਼ੋਰਸ ਲਾਵ*ਗਾ।" 

-"ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਸD ਥੋਡੇ ਕਰਕੇ ਭੱਠੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਐ-ਿਕਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਹ ਜ*ਦੀ ਨਾ ਹੋਜੇ।" ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੁਰD ਿਦਲ2 ਧਾਹ ਨਹD ਧਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

-"ਤੁਸD ਯਾਰ ਮੈਨੰੂ ਪਾਗਲ ਿਕ& ਕਰੀ ਜਾਨW  ਐ?ਂ ਮC ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਹਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਿਗਐ?ਂ" 

-".........।" ਦੋਨ1  ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਗਏ। 

-"ਤੁਸD ਮੈਨੰੂ ਨਕAਾ ਵਾਹ ਕੇ ਦੱਸੋ।" 

-"ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਐਧਰ ਘਰਾਟ ਐ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਧਰ ਐ ਸੂਆ।" ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਤੇ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਲਕੀਰ* ਵਾਹੁਣੀਆਂ Aੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। 

-"ਆਹ ਚੁਬਾਰਾ ਘਰਾਟ* ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪCਦੈ-ਐਧਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਡ*ਰੋੜੀ ਪCਦੀ ਐ-ਐਸ ਪਾਸੇ ਖੜ.ੈ ਸਰਕੜ.ਾ-ਚਬੁਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਘਰਾਟ* ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਈ 

ਐ ਤੇ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਵਰ*ਡੇ 'ਚ2 ਚੜ.ਦੀਐ-ਂਐਧਰ ਪAੂਆਂ ਆਲਾ ਵਰ*ਡੈ ਤੇ ਆਹ ਐ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ।" 

ਉਸ ਨ;  ਨਕAਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਜੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦਾ-ਿਨਖ਼ਾਸਤਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸA ਕਰੇ ਵੀ-ਤ* ਿਕਹੜੇ ਪਾਿਸR ਸੌਖੈ?" 



-"ਜੇ ਉਹਨ;  ਕੋਿ਼ਸA ਕਰੀ ਵੀ ਤ* ਐਸ ਸਰਕੜ.ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਰੂਗਾ-ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੀਪ ਕੀਤੀ ਕੰਧ ਮੋਢੇ ਮੋਢੇ ਆ&ਦੀ ਐ-ਦੌੜ ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਇਸ ਪਾਿਸR 

ਈ ਸਕਦੈ।" 

-"ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਿਕੰਨ;  ਐ?ਂ" 

-"ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜਾ ਐ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜੀ ਿਜਹੀ ਐ।" 

-"ਠੀਕ ਐ।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਉਠ ਖਿੜ.ਆ। 

-"ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਨਕAਾ ਅਸD ਥੋਨੰੂ ਦੱਸ ਿਦੱਤੈ-ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਥੋਡਾ ਕੰਮ ਐ-ਂਅਗਰ ਥੋਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਿਦੱਤਾ-ਸਾਨੰੂ ਦੋA ਨਾ ਦੇਇਓ!" 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। 

-"ਬੇਿਫਕਰ ਰਹੋ..!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਤੁਰ ਿਗਆ। 

ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ (ਕਡ 14) 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਿਦਲਜੀਤ Aਾਮ ਨੰੂ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਚੂਹੜਚੱਕ ਆ ਗਏ। Aਾਮ ਿਨੱਘੀ ਸੀ। ਪਰ ਿਮੱਠੀ ਿਮੱਠੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਮੀ ਬੈਠੀ ਸੂਤ ਉਟੇਰ 

ਰਹੀ ਸੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਚੁੱ ਲ.ੇ  'ਤੇ ਸਾਗ ਧਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀ ਬਲਦ* ਲਈ ਗੁਤਾਵਾ ਰਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਬਲਦ* ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਅਜ਼ੀਬ ਨਾਦ ਛੇੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

-"ਸਾਸਰੀਕਾਲ ਜੀ ਮਾਮੀ ਜੀ!" ਦੋਹ* ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਸਾਸਰੀਕਾਲ ਭਾਈ-ਛੱਡ ਆਏ ਕੁੜੀ ਨੰੂ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤ* ਨਹD ਬੋਲੇ ਕੁਛ?" 

-"ਅਸD ਤ* ਮਾਮD ਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤ2 ਈ ਮੁੜ ਆਏ ਸੀ।" 
 

-"ਵੇ ਦਾਦੇ ਮਗੌਿਣR ਘਰ ਤੱਕ ਤ* ਜਾ ਵੜਦੇ।" 

-"ਅਸD ਤ* ਮਾਮੀ ਜੀ ਿਕਸੇ Aੱਕ ਸੁਬਾਹ ਕਰਕੇ ਨਹD ਗਏ।" 

-"ਚਲੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ-ਕਦੇ 'ਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਿਲਆ ਕਰੋ-ਡੱਪ ਡੱਪ ਕਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਰਿਹੰਨW  ਐ-ਂਪਤਾ ਨਹD ਭਾਈ ਥੋਡੇ ਗੋਡੇ ਕਾਹਦੇ ਬਣP ਵੇ ਐ?" 

-"ਚਾਹ ਤ* ਮਾਮD ਜੀ ਪੀ ਲੈਨW  ਐ-ਂਪਰ ਬਾਈ ਿਕੱਥੇ ਐ?" 

-"ਹੁਣP ਐਥੇ ਹੱਥ ਕਰੋਲੇ ਿਜਹੇ ਿਦੰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਸੀ-ਪਤਾ ਨਹD ਿਸਰ ਦੁਖਦੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਭਾਲਦਾ ਸੀ-ਕਿਹੰਦੈ ਿਸਰ ਦੁਖਦੈ-ਮੈਨੰੂ ਮੈਦ ਐ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸQ ਿਗਆ ਹੋਊ-

ਭਾਈ ਿਸਰ* ਨੰੂ ਵੀ ਕੀ ਦੋA ਐ-ਿਕਹੜਾ ਿਦਨ ਰਾਤ ਿਟਕਦੈ? ਬਥੇਰਾ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀਦੇ ਐ-ਪਤਾ ਨਹD ਕੀ ਪੱੁਠੀ ਭਮਾਲੀ ਆਈ ਐ-ਮਾਣਸ-ਬੂ ਮਾਣਸ-ਬੂ 

ਕਰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਰਿਹੰਨ;  ਐ।ਂ" 

ਗਗਨਦੀਪ ਚਾਹ ਫੜਾ ਗਈ। 

ਉਹਨ* ਚਾਹ ਪDਿਦਆਂ ਪੰਜ ਵਜਾ ਿਦੱਤੇ। 

-"ਚੱਲ ਿਦਲਜੀਤ ਜੇ ਬਾਈ ਸੁੱ ਤਾ ਿਪਐ ਤ* ਆਪ* ਅਸਾਲਟ* ਈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ।" ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਹੇਠ* ਚਾਹ ਦਾ ਿਗਲਾਸ ਰੱਖਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। 

-"ਚੱਲ....!" 

-"ਵੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੰੂ ਕੀ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਗੋਹਾ ਲੱਗ ਿਗਆ? ਤੀਮੀਆਂ ਮ*ਗੰੂ ਤ* ਅੱਗ ਲੱਗੜੀਆਂ ਨੰੂ ਸ*ਭ ਸ*ਭ ਰੱਖਦੇ ਐ।ਂ" 

-"ਮਾਮੀ ਜੀ ਿਸਆਣੇ ਕਿਹੰਦੇ ਐ ਬਈ ਹਿਥਆਰ ਤੇ ਵਰਤ2 ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਨੰੂ ਸਿਤਕਾਰ ਪ4ੇਮ ਨਾਲ ਰੱਖੀਦੈ।" ਿਦਲਜੀਤ ਨ;  ਅੱਗਾ ਵਿ਼ਲਆ। 

-"ਵੇ ਥੋਡੇ ਨਾਲ ਿਕਹੜਾ ਮਗਜਮਾਰੀ ਕਰੇ ਭਾਈ? ਪਰ ਹਾੜ.ੇ ਉਹਨੰੂ ਨਾ ਜਗਾ ਿਦਓ! ਉਠ ਕੇ ਹਾਲ ਹਾਲ ਕਰੂਗਾ।" 

-"ਮਾਮD ਜੀ ਬੇਿਫਕਰ ਰਹੋ।" 

ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ. ਗਏ। 

ਜਦ ਉਹਨ* ਨ;  ਚੁਬਾਰੇ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਤ* ਕਾਕਾ ਮੁੜ.ਕੋ ਮੁੜ.ਕੀ ਹੋਇਆ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

Aਾਇਦ ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਅਲਮਾਰੀ ਿਵਚ2 ਬੋਚ ਕੇ ਿਤੰਨ;  ਅਸਾਲਟ* ਚੁੱ ਕ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠ* ਉਤਰ ਆਏ। 

-"ਮਾਮੀ ਜੀ ਅਸD ਅਸਾਲਟ* ਹੇਠ* ਬੈਠਕ 'ਚ ਈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਨ;  ਐ-ਂਉਪਰ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਤ* ਬਾਈ ਦੀ ਜਾਗ ਖੱੁਲ. ਜਾਊਗੀ-ਘੂਕ ਸੁੱ ਤਾ ਿਪਐ।" 

-"ਵੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਐ ਕਰੀ ਜਾਓ ਭਾਈ-ਤੁਸD ਿਕਹੜਾ ਿਕਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣC।" 

-"ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹD ਆ&ਦੇ ਿਕਤੇ?" 

-"ਿਵਹਲੀ ਰੰਨ ਪ4ਾਹੁਿਣਆਂ ਜੋਗੀ-ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਘਰਾਟ* 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਭ* ਦਾ ਭੇੜ. ਕਰਦਾ ਹੋਊ-ਹੋਰ ਉਹਨੰੂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐ?ਂ ਜੇ ਕੋਈ ਿਪਆਕੜ ਿਮਲ ਿਗਆ ਤ* 

ਡੱੁਘੂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਊ।" 

ਉਹ ਅਸਾਲਟ* ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਵੜ ਗਏ। 

ਸਮੁੱ ਚਾ ਘਰ ਖੁAਹਾਲ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਪੌਣP ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹD ਿਕਹੜਾ ਝੱਖੜ ਝੱੁਲ ਪੈਣਾ ਸੀ। 

ਗਗਨਦੀਪ ਦਾ ਮੱਥਾ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਠਣਕੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਅੱਖ "ਫ਼ੜ.ੱ ਕ-ਫ਼ੜ.ੱ ਕ" ਫ਼ਰਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 



ਉਹ ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਬੈਠੀ "ਵਾਿਹਗੁਰੂ-ਵਾਿਹਗੁਰੂ" ਜਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੂੜ. ਇਤਨਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਿਕ ਪਤਾ ਨਹD ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ2 ਉਸ ਦਾ ਰੋਣ ਨੰੂ ਿਦਲ 

ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ* 'ਤੇ ਿਸਰ ਰੱਖੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸੁੱ ਖ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ. ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਨੀ ਦੀਪ...! ਤੰੂ ਅੱਜ ਚੁੱ ਪ ਜੀ ਿਕ& ਐ?ਂ" 

-"ਭੂਆ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹD ਿਕ& ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਐ-ਿਦਲ ਿਜਹਾ ਨਹD ਲੱਗਦਾ।" ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੱਖ* ਭਰ ਆਈਆਂ। 

-"ਨੀ ਸੁੱ ਖ ਮੰਗੀਦੀ ਐ-ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਹੋਣ ਆਲਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇ& ਹੋ ਜ*ਦੈ-ਜਾਹ ਨਹਾ ਲੈ ਤੱਤੇ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ-ਕੱਲ. ਨੰੂ ਆਪ* ਬੱੁਟਰ ਚੱਲ ਆਵ*ਗੀਆਂ-

ਤੇਰਾ ਫੁੱ ਫੜ ਆਪ* ਨੰੂ ਟਰੈਗਟ 'ਤੇ ਛੱਡ ਆਊ।" 

ਗਗਨਦੀਪ ਨਹਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ। 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੋਰ* ਨ;  ਿਤੰਨ ਏ. ਕੇ. ਸੰਤਾਲੀ ਉਖੇੜ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਇਰਲ* ਿਵਚ "ਪੁਲ-ਥਰੂਅ" ਫੇਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਿਜ& ਿਜ& ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਸਾਢੇ ਪੰਜ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਤ& ਿਤ& ਉਹਨ* ਨੰੂ ਭੁਆਟਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਪਤਾ ਨਹD ਸਾਡੇ 

ਿਵਚ2 ਕੋਈ ਬਚੇਗਾ ਵੀ ਜ* ਨਹD? ਉਹ ਦੋ ਪੁੜ* ਿਵਚ ਕਸੂਤੇ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਧਰ ਖੂਹ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਤਾ! ਇਧਰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਦਸ ਲੱਖੀਆ ਖ਼ਾੜਕੂ 

ਕਾਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਭੂਸਿਰਆ ਅਫ਼ਸਰ ਗੜਗੱਜ ਿਸੰਘ!! ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕ& ਨਾ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਦੱਸ ਕੇ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵ?ੇ ਪਰ ਹੁਣ 

ਤ* ਫ਼ੋਰਸ ਆ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਐ!ਂ ਪਰ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਿਖਸਕਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕੀ ਆਊ ਇੰਦਰਜੀਤ ਿਸਆਂ? ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ2 ਿਹੱਸਾ ਜਾਊ ਅਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ 

ਵਾਧੂ ਦੀ ਦੁAਮਣੀ ਪਊ! ਿਫਰ ਤ* ਤੂੰ  ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱ ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਜਾਵPਗਾ! ਨਾਲੇ ਕਾਕੇ ਨ;  ਤੇਰਾ ਪੱਗ-ਵੱਟ ਯਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖ* ਸਾਹਮਣP ਮਾਿਰਐ, 

ਤੰੂ ਇਹਨੰੂ ਿਕਵP ਬਖ਼APਗਾ? ਜੇ ਭਲਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਿਸਆਂ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬਈ ਤੰੂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੈਟ ਐ,ਂ ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਬਖAੂ..? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹD..! ਖੜ.ਾ 

ਖੜੋਤਾ ਹੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉੜਾ ਿਦਊ! ਫੇਰ ਤੰੂ ਇਹਨੰੂ ਿਕ& ਬਖAP? ਜੇ ਕਾਕਾ ਿਜ&ਦਾ ਰਹੂ ਿਮੱਤਰਾ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਪ4ੀਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਐ! ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨ* 

ਦੀ ਿਕਸੇ ਡਾਇਰੀ ਿਵਚ ਨਹD ਿਲਿਖਆ! ਜੇ ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਨਾਲ ਿਮੱਤਰਤਾਈ ਕਰ ਲਵੇ ਤ* ਖਾਊ ਕੀ, ਸੁਆਹ? ਜੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੈਟ ਕਾਕੇ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜ 

ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਿਫਰ ਨੌਕਰੀ ਿਕੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੋਈ? ਤੰੂ ਹੁਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਿਸਆਂ ਮੋਕ ਮਾਰ ਗੱਲ* ਿਤਆਗ ਅਤੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦਾ 

ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੀ ਬਿਣਆਂ ਰਿਹ! ਕੁਛ ਲੈ ਵੀ ਿਡੱਗPਗਾ! ਇਹ ਤੈਨੰੂ ਕੀ ਲਈ ਬੈਠ;  ਐ? ਇਹ ਤ* ਆਪ ਿਦਨ ਰਾਤ ਸੱਪ* ਦੀਆਂ ਿਸਰੀਆਂ ਿਮੱਧਦੇ ਭੁੱ ਖੇ ਮਰਦੇ ਿਫਰਦੇ 

ਐ! ਨੰਗੀ ਕੀ ਨਹਾ ਲਊ, ਕੀ ਨਚੋੜ ਲਊ? ਇਹ ਤ* ਬਾਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਐ, ਜਦ2 ਹਵਾ ਆਈ ਬੁਝ ਜਾਣਗੇ! ਤੰੂ ਆਪਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਸਰੇ ਲਾ 

ਅਤੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਖੱਟ ਿਮੱਤਰਾ! ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾ ਕੰਨ* ਨੰੂ ਹੱਥ! ਤੰੂ ਵਾਧੂ ਸਾਹਨ* ਦੇ ਭੇੜ. 'ਚ ਕਤੂਰ.ਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵPਗਾ! ਇਹ ਤ* ਜਾਨ1  ਬੇਪ4ਵਾਹ, 

ਮਰਨ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਐ। ਤੰੂ ਵਾਧੂ ਐਵਂP ਿਵਚ-ਿਵਚਾਲੇ ਕਾਹਨੰੂ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਦC? ਤੇਰੇ ਤ* ਮ* ਐ,ਂ ਿਪਉ ਐ, ਭੈਣ ਐ,ਂ ਭਰਾ ਐ, ਉਹ ਤ* ਤੇਰੇ 

ਬਾਝ2 ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗ,ੇ 'ਕੱਲਾ ਤੂ ਕਮਾਊ ਐ!ਂ 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੋਚ* ਦੇ ਝੱਖੜ ਿਵਚ ਮਧੋਿਲਆ ਦਬਾ-ਦਬ ਬਾਇਰਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਿਦਲਜੀਤ ਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹD ਿਰਹਾ 

ਸੀ। ਿਜਵP ਉਹ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹD, ਮੋਮ ਦੇ ਬੱੁਤ ਸਨ। ਿਜਵP ਉਹ ਿਜ&ਦੇ ਨਹD, ਅਜਾਨ ਸਨ! 

ਉਹਨ* ਦੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਉਦ2 ਧੱਕਾ ਵੱਿਜਆ, ਜਦ2 ਬਾਹਰ2 ਸੀਰੀ ਚੀਕਦਾ-ਕੁਰਲਾ&ਦਾ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਆ ਿਡੱਿਗਆ। 

-"ਚਾਅਚੀ...! ਚਾਅਚੀ...!!" ਉਸ ਦੇ ਮੰੂਹ2 ਝੱਗ ਿਡੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤ2 ਬੋਿਲਆ ਨਹD ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਵੇ ਤੈਨੰੂ ਕੀ ਸੱਪ ਲੜ ਿਗਆ ਊਤਾ?" 

-"ਚਾਅਚੀ...!!" ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੰੂ ਹੱਥ ਕਰ-ਕਰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹD ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਵੇ ਤੰੂ ਮਰ ਜਾਿਣਆਂ ਬੋਲ ਤ* ਸਹੀ...!!" ਮਾਮੀ ਨ;  ਸੂਤ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀ ਨੰੂ ਜਾ ਫਿੜਆ। 

ਸੀਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ "ਧੱਪ-ਧੱਪ" ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਚਾਅਚੀ..! ਬਾਹਰ ਪੁਲਸ ਨ;  ਚਾਰੇ ਪਾਿਸR ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ-ਤੰੂ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਿਕਮP ਨਾ ਿਕਮP ਕੱਢ...!" ਆਖ ਕੇ ਸੀਰੀ ਨ;  ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਹੱਥ* ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੜਾ ਿਦੱਤੇ। 

ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੀ ਗਗਨਦੀਪ ਹੱਥ2 ਖਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਿਡੱਗ ਪਈ। ਅਚਾਨਕ ਪਈ ਧਾੜ. 'ਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਦਲ ਿਨਕਲ ਗਏ। ਗਗਨਦੀਪ ਅਤੇ ਭੂਆ 

ਿਨਰਬਲ ਿਜਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੜ.ੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨ* ਨੰੂ ਕੁਝ ਸੱੁਝ ਨਹD ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਕਾਕੇ ਦੀ ਮਾਮD ਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹD ਕੀ ਔਿੜਆ? ਉਹ ਿਸੰਧ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵ*ਗ 

ਚੁਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ. ਗਈ। 

ਕਾਕਾ ਘੂਕ ਸੱੁਤਾ ਿਪਆ ਸੀ। 

-"ਕਾਿਕਆ ਪੱੁਤ...! ਵੇ ਮੇਿਰਆ Aੇਰ ਕਾਿਕਆ...!! ਉਠ ਮੇਿਰਆ ਸੋਹਿਣਆਂ...!" ਮਾਮD ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਹਲੂਿਣਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮ* ਹੰੁਦਾ ਤ* ਮਾਮD ਨ;  ਆਖਣਾ 

ਸੀ, "ਵੇ ਉਠ ਖੜ. ਟੱੁਟਿੜਆ! ਿਕਮP ਮਗਰਮੱਛ ਮ*ਗੰੂ ਿਲਿਟਆ ਿਪਐ-ਨ; ਸਤੀ ਿਕਸੇ ਥ* ਦਾ।" 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਪਾਸਾ ਪਰਿਤਆ। 

ਉਹ ਬੇਖ਼ਬਰ ਸੀ, ਨਾਵਾਿਕਫ਼ ਸੀ ਿਕ ਫ਼ੌਜ* ਦੇ ਕਟਕ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। 

-"ਕਾਿਕਆ...! ਵੇ Aੇਰ ਬੱਿਗਆ...!" 

-"ਕੀ ਗੱਲ ਐ ਮਾਮD ਜੀ...?" 

-"ਉਠ Aੇਰ ਪੱੁਤਾ-ਪੁਲਸ ਨ;  ਚਾਰੇ ਪਾਿਸR ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ।" ਮਾਮD ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਘਿਗਆ ਗਈ। 



-"ਹC...!!" ਕਾਕਾ ਪਲੰਘ ਤ2 ਭਮੱਤਰ ਕੇ ਉਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨ;  ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਥੋੜ.ੀ ਿਜਹੀ ਖੋਲ. ਕੇ ਤੱਿਕਆ ਤ* ਫ਼ੋਰਸ ਖੇਤ* ਿਵਚ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਈ 

ਸੀ। ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵਚ2 ਝੰੁਡ ਬਣਾਈ ਖੜ.ੇ ਿਦਸਦੇ ਸਨ। ਕਾਕਾ ਇਕ ਦਮ ਿਪੱਛੇ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ. ਲਈ। ਅਲਮਾਰੀ 

ਿਵਚ ਸੱਖਣੇ ਰQਦ ਹੀ ਪਏ ਸਨ। ਰਾਈਫ਼ਲ* ਗਾਇਬ ਸਨ। 

ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਚੱਕਰ ਆ ਿਗਆ। 

-"ਮਾਮD ਜੀ-ਅਸਾਲਟ* ਿਕੱਥੇ ਐ...?" ਉਹ ਚੀਿਕਆ। 

-"ਉਹ ਤ* ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੋਰD ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੇ ਐ।" ਮਾਮD ਨ;  ਦੱਿਸਆ ਤ* ਕਾਕਾ ਬਾਹਰ ਿਵਹੜੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਦੌਿੜਆ। 

-"ਉਏ ਇੰਦਰਜੀਤ...!" 

-"ਹ* ਬਾਈ....?" 

-"ਹਿਥਆਰ ਉਪਰ ਿਲਆਓ....!" 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੋਰD ਉਖੇੜੇ ਹਿਥਆਰ ਟੋਟੇ 'ਚ ਬੰਨ.  ਉਪਰ ਲੈ ਆਏ। ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਚੇਹ ਚੜ. ਗਈ। 

-"ਥੋਨੰੂ ਭੈਣ ਿਦਓ ਖਸਮ2, ਹਿਥਆਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨ;  ਿਕਹਾ ਸੀ?" 

-"ਬਾਈ ਿਵਹਲੇ ਿਜਹੇ ਬੈਠ;  ਸੀ-ਅਸD ਸੋਿਚਆ ਸਾਫ਼ ਈ ਕਰ ਲਈਏ।" 

-"ਜੋੜੋ ਇਹਨ* ਨੰੂ ਮੇਿਰਓ ਸਾਿਲਓ....!" 

-"ਬਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ?" ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਿਦਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪੱੁਛ ਹੀ ਿਲਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਪਸੀਨ;  ਨਾਲ ਤਰ ਸਨ। 

-"ਲੈ...! ਦੇਖ ਲੈ...!!" ਕਾਕੇ ਨ;  ਅੱਧੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ. ਕੇ ਬਾਹਰ ਇAਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੁਰ* ਨੰੂ ਤ* ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨ* ਨ;  ਗੰਭੀਰਤਾ ਿਦਖਾਈ। 

-"ਬਾਈ ਇਹ ਤ* ਪੂਰੀਆਂ ਦੋ ਬਟਾਲੀਅਨ* ਆ ਲੱਗੀਆਂ-ਤੰੂ ਿਕਵP ਨਾ ਿਕਵP ਿਖਸਕਣ ਦੀ ਕਰ-ਅਸD ਇਹਨ* ਦਾ ਭੁਚਾਲ ਪਾਉਨW  ਐ।ਂ" 

-"ਭੁਚਾਲ ਤੁਸD ਮ* ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਾਲ ਪਾਵੋਗੇ? ਆਬਦੀਆਂ ਮਾਵ* ਨੰੂ ਤ* ਉਖੇੜੀ ਬੈਠ;  ਐ-ਂਜਲਦੀ ਜੋੜੋ ਇਹਨ* ਨੰੂ ਤੇ ਇਕ ਮੈਨੰੂ ਫੜਾਓ-ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਛੇਤੀ....!" 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਅਸਾਲਟ ਜੋੜਨੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਕਾਿਕਆ ਪੱੁਤ ਤੁਸD ਿਖਸਕ ਿਕ& ਨਹD ਜ*ਦੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਜਵP ਹੋਊ, ਸ*ਭ*ਗੇ।" ਮਾਮD ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਮਾਮD ਜੀ ਤੁਸD ਮੇਰੇ ਮਾਮD ਹੀ ਨਹD ਮ* ਵੀ ਹੋ-ਜੇ ਅਸD ਐਥ2 ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸA ਕੀਤੀ ਤ* ਉਹਨ* ਨ;  ਸਾਨੰੂ ਚੂਹੇ ਵ*ਗੂੰ  ਟੰਗ ਲੈਣC-ਜੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਮੌਤ 

ਨਾਲ2  ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਨਗੇ-ਸਾਨੰੂ ਮਾਮD ਜੀ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣ ਿਦਓ-।" ਫਟਾ-ਫਟ ਅਸਾਲਟ ਜੋੜਦਾ ਕਾਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਪੱੁਤ ਕੀ ਪਤੈ ਿਨਕਲ ਈ ਜਾਵ2? ਤੰੂ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਤ* ਸੋਚ ਿਕਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਐ-ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਹੋਣ ਆਲੈ-ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂੰ ? ਤੰੂ ਪੱੁਤ ਲੰਮੀ ਸੋਚ-ਿਨਕਲ ਜਾ ਏਥ2।" 

-"ਬਾਈ...! ਗੱਲ ਮਾਮD ਜੀ ਦੀ ਠੀਕ ਐ-ਤੰੂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ -ਅਸD ਇਹਨ* ਨੰੂ ਉਲਝਾਅ 'ਚ ਪਾਉਨW  ਐ।ਂ" 

-"ਨਹD ਿਮੱਤਰੋ! ਆਹ ਟਾਈਮ ਤ* ਮੈਨੰੂ ਮਸ* ਈ ਆਇਐ-ਹੁਣ ਕੱਫ਼ਣ ਿਸਰ 'ਤੇ ਬੰਨ.  ਲਵੋ ਤੇ ਿਖੱਚੋ ਿਤਆਰੀ ਗੁਰਪੁਰੀ ਿਸਧਾਰਨ ਦੀ-ਮਾਮD ਜੀ ਤੁਸD ਦੀਪ ਦਾ 

ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ-ਹੁਣ ਉਹ ਥੋਡੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਆਸਰੇ ਐ-ਜੇ ਫ਼ੋਰਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ-ਤੁਸD ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜਾਣC-ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 

ਮC ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲD ਿਪਆ ਈ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵ*-ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹD ਿਮਲਣਾ-।" 

ਮਾਮD ਰੋ ਪਈ। 

ਗਗਨਦੀਪ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। 

-"ਇੱਕ ਅਸਾਲਟ ਮੈਨੰੂ ਫੜਾਓ!" 

-"ਨਹD ਦੀਪ! ਹੁਣ ਗੱਲ* ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ* ਨਹD-ਤੰੂ ਮਾਮD ਜੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੇਠ* ਉਤਰ ਜਾਹ-ਪਤਾ ਨਹD ਕਦ2 ਬਰੱਸਟ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣ-।" 

-"ਨਹD..! ਮC ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ Aਹੀਦ ਹੋਵ*ਗੀ।" 

-"ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰPਗੀ..? ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਵPਗੀ ਦੀਪ..? ਤੰੂ ਤ* ਅਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਕਾ ਜੰਮਣC..! ਜੇ ਤੰੂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ Aਹੀਦ ਹੋ ਗਈ-ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਸੂਰਮP ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਕੌਣ ਜੱਗ ਿਦਖਾਊਗਾ..? ਪੁਰਾਤਨ ਸਮP ਤ2 ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਹਰ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨਾਲ Aਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਤ* ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ 

ਸੂਰਮ* ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਦੀਪ! ਬੱਸ..! ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨ;  ਆਪਣਾ ਐਨਾ ਕੁ ਹੀ ਸਾਥ ਿਲਿਖਆ ਸੀ-ਮੈਨੰੂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰD..! ਆਉਣ ਆਲੇ ਕਾਕੇ 'ਚ2 ਤੈਨੰੂ ਮੇਰਾ ਹੀ 

ਅਕਸ ਿਦਿਸਆ ਕਰੇਗਾ ਸਾਥੀ..! ਉਸ ਨੰੂ ਸਧਰ* ਨਾਲ ਪਾਲD-ਔਰ ਹ*..! ਜਦ ਫ਼ੋਰਸ ਨ;  ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਤ* ਤੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ 

ਿਨਕਲ ਜਾਣC-ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਐ!ਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮC ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਲੀਲ* ਦੇਣ 'ਚ ਰੱੁਝ ਜਾਵ* ਤੇ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਵੇ-ਇਸ ਲਈ ਜਦ2 ਫ਼ੋਰਸ ਨ;  ਬਾਹਰ 

ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਤ* ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜਾਣC-ਰਾਈਟ..?" 

ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲ* ਿਦਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨ;  "ਹ*" ਿਵਚ ਿਸਰ ਿਹਲਾਇਆ। 

-"ਜਾਹ ਥੱਲੇ...!" 

ਭੂਆ ਭਤੀਜੀ ਹੇਠ* ਨੰੂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। 

-"ਮਾਮD ਜੀ..!" 

ਮਾਮੀ ਮੁੜੀ। 

-"ਤੁਸD ਮੇਰਾ ਬੋਿਲਆ ਚੱਿਲਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ।" 



-"ਹਾਏ ਵੇ ਮੇਿਰਆ Aੇਰ ਬੱਿਗਆ..!" ਮਾਮD ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੰਝੂ ਹੜ. ਵ*ਗ ਵਿਹ ਤੁਰੇ। 

-"ਤੰੂ ਪੱੁਤ ਦੀਪ ਦਾ ਭੋਰਾ ਿ਼ਫਕਰ ਨਾ ਕਰD।" ਉਹ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਵ*ਗ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਖੜ.ੀ ਸੀ। 

-"ਮਾਮD ਜੀ..!" 

-"ਹ* ਪੱੁਤ?" 

-"ਜ*ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਨਹD ਪਲੋਸPਗੀ...?" 

ਮਾਮD ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਭਰਾੜ. ਹੋ ਿਗਆ। 

ਉਸ ਨ;  ਧਾਹ* ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਚੁੰ ਮਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਕਾਕਾ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਮ* ਵ*ਗ ਘੁੱ ਟੀ ਖੜ.ਾ ਸੀ। 

-"ਮਾਮD ਜੀ ਬੇਜੀ ਹੋਰ* ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਓ...!" 

-"ਬੇਿ਼ਫਕਰ ਰਿਹ ਪੱੁਤ...!" 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਮਾਮD ਨੰੂ ਇਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਧੱਕ ਕੇ ਹੇਠ* ਨੰੂ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ। ਗਗਨਦੀਪ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਗਈ। ਉਹ ਹਾਣੀ ਨੰੂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ 

ਸੀ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਫ਼ਰA 'ਤੇ ਿਡੱਗੇ ਫੁੱ ਲ ਵ*ਗ ਮਸਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਨ* ਿਵਚ ਗੈਬੀ ਵੈਣ ਪਈ ਜਾ 

ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਲੂੰ ਧਰੀ ਪਈ ਸੀ। 

ਕਾਕੇ ਹੁਰ* ਨ;  ਅਸਾਲਟ* ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰQਦ* ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਭਰਨ;  ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 

ਬਾਹਰ2 ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 

Aਾਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਛੇ ਵੱਜ ਚੱੁਕੇ ਸਨ। 

ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੂਥ ਰੱਖੀ ਖੜ.ਾ ਸੀ। 

ਫ਼ੋਰਸ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਏਕੜ ਿਵਚ ਫ਼ੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਘੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫ਼ੋਰਸ ਕਾਕੇ ਹੁਰ* ਦੇ ਹਿਥਆਰ* ਦੀ ਮਾਰ ਿਵਚ ਨਹD ਸੀ। ਕੌਡੀਆਂ 

ਆਲੇ ਦੀ ਕਮ*ਡ ਸੀ। ਖੁਦ ਐੱਸ. ਪੀ. ਪਹੰੁਿਚਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਤ* ਿਫਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਫ਼ੋਰਸ ਨ;  ਘੇਰਾ ਕਸਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਨ.; ਰੇ ਹੋਏ ਸੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰਚ ਲਾਈਟ* ਆਸਰੇ ਫ਼ੋਰਸ* ਨ;  ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਇਧਰ 

ਸਾਹਮਣੇ ਤ2 ਪCਦੀਆਂ ਸਰਚ ਲਾਈਟ* ਨ;  ਕਾਕੇ ਹੋਰ* ਨੰੂ ਿਦਸਣ ਿਵਚ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨ;  ਉਲੀਕੀ ਸੀ। 

ਐੱਸ. ਪੀ. ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਥਾਪੜਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਇਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਪਛਲਾ ਦਾਗ਼ ਧੋ ਿਲਆ ਸੀ। 

ਸੂਰਜ ਝਾੜੀਆਂ ਿਵਚ ਮੂੰ ਹ ਲਕੋ ਿਗਆ। 

ਛੁਪਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਹੂ ਹੀ ਲਹੂ ਡੱੁਲ. ਿਗਆ ਸੀ। 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਬਾਰੀ ਰਾਹD ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਸਮਝੀ। ਉਸ ਨ;  ਸੱਬਲ ਨਾਲ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਿਤੰਨ ਕੰਧ* ਿਵੱਚ2, ਿਤੰਨ ਇੱਟ* ਕੱਢ ਲਈਆਂ। 

ਅਸਾਲਟ* ਦੀਆਂ ਬਾਇਰਲ* ਿਵਚ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਘੁੰ ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਰ.ਾ ਨਾਲ ਿਮਥੀ ਿਕ ਏ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਿਕੱਥ2 ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਿਤੰਨ;  

ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਿਦAਾਵ* ਵੱਲ ਪੁਜ਼ੀAਨ* ਲਈ ਪਏ ਸਨ। ਬਾਹਰ2 'ਮੈਗਾ-ਸੈੱਟ' ਸਪੀਕਰ ਤ2 ਅਫ਼ਸਰ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਹੈਲੋ।।।।।।ਹੈਲੋ।।।।! ਮਨਪ4ੀਤ ਿਸੰਘ ਕਾਕਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ2...! ਮC ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ*।।।।।।।ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ੋਰਸ* ਨ;  ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤ2 ਘੇਰ ਿਲਆ ਹੈ।।।।।।।ਤੁਹਾਡਾ ਬਚ ਕੇ ਿਨਕਲਣਾ ਿਕਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਵੀ ਮੁਮਿਕਨ ਨਹD।।।।।ਥੋੜ.ੇ ਿਜਹੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸD ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ੋਰਸ* ਦਾ 

ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹD ਕਰ ਸਕਦੇ।।।।।ਇਸ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸD ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਫ਼ੋਰਸ* ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਓ।।।।।।ਮC ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹ* ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਨਾਲ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇA ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।।।।।ਮC ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹ* ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ 

ਿਦਓ।।।।।।।ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੰਦਰ* ਿਮੰਟ ਿਦੱਤੇ ਜ*ਦੇ ਹਨ।।।।।।।।ਹੱਥ ਖੜ.ੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ।।।।।।।।।।।।!!" 

ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਇਕ ਬਰੱਸਟ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਿਜਸ ਦਾ ਸਪੱAਟ ਇAਾਰਾ ਸੀ ਿਕ ਕਾਕਾ ਕਦਾਿਚੱਤ ਬਾਹਰ ਨਹD ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸD ਿਜਹੜੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਐ ਂਿਧਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ! ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਗੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਇਹਨੰੂ ਡਰਾ ਨਹD ਸਕਣਗੀਆਂ! 

-"ਤੰੂ ਮੇਿਰਆ ਸਾਿਲਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਨU ..?" 

-"ਬਾਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੱੁਕੀ ਜ*ਦੇ ਐ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ-ਤੇ ਆਪ* ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਜਾਈਏ..?" 

-"ਤੇਰਾ ਿਪਉ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਈ ਘੱਟ ਐ-ਗੋਲੀ ਉਦ2 ਚਲਾਉਣੀ ਐ ਂਜਦ2 ਕੋਈ ਮਾਰ 'ਚ ਆਵੇ!" 

-"ਠੀਕ ਐ ਬਾਈ-ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ।" 

ਿਫਰ ਚੁੱ ਪ ਵਰਤ ਗਈ। 

ਇਧਰ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਿਵਚਕਾਰ ਆਕਿੜਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਿਕੱਧਰ2 ਕਾਕੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਆ ਿਗਆ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨ;  ਕਾਫ਼ੀ ਦਾਰੂ 

ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਿਦਸਣ ਸਾਰ ਫ਼ੋਰਸ ਵਾਿਲਆਂ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਮਰੋੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਤਲਾAੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਐੱਸ. ਪੀ. ਹੋਰ* ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਉਸ ਦੀ ਡੱਬ 'ਚ2 ਿਸਰਫ਼ 

ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਦਾ ਅਧੀਆ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨ;  ਅਫ਼ਸਰ* ਅੱਗੇ ਿਲਆ ਰੱਿਖਆ। 

ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਝੱਟ ਪਛਾਣ ਿਲਆ। 



-"ਉਏ ਆ ਬਈ ਗੁਰਨਾਮ ਿਸਆਂ-ਛੱਡ ਿਦਓ ਇਹਨੰੂ ਬਈ!" ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨ;  ਿਕਹਾ ਸੀ। 

ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਨ;  ਮਧੋਲੇ ਕੁੱ ਕੜ ਵ*ਗ ਖੰਭ ਿਜਹੇ ਿਝਣਕੇ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਿਲਆ। 

-"ਸਾਸਰੀਕਾਲ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ...! ਸਾਸਰੀਕਾਲ...!!" 

-"ਤੁਸD ਇਹਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਰ..?" ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ ਨ;  ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ.*..! ਇਹ ਤ* ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੱਠ;  ਿਸੱਟ ਕੇ ਆ&ਦੈ।" 

-"ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਿਸਆਂ ਤੰੂ ਇਹਨੰੂ ਛੱਡ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਹ!" ਐੱਸ. ਪੀ. ਨ;  ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੰੂ ਿਕਹਾ। 

-"ਸਾਿਹਬ ਬਹਾਦਰ...! ਇਹ ਕਾਕੇ ਅੱਤਿਵਾਦੀ ਦਾ ਸਕਾ ਮਾਮਾ ਐ!ਂ" ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨ;  ਗੁੱ ਝਾ ਿਕਹਾ। 

-"ਜੀਹਨੰੂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਐ?" 

-"ਹ* ਸਾਿਹਬ ਬਹਾਦਰ!" 

-"ਇਹਨੰੂ ਈ ਹਲਟ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ-ਕੀ ਐ ਹਾਲ਼ੀ ਿਨੱਕਲ ਈ ਆਵ?ੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦਲੇਰ ਹੰੁਦੈ! ਕੀ ਐ ਬੰਦਾ ਪੇA ਈ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕੱਤਰੇ 

ਪੇA ਹੰੁਦੈ ਆਪ* ਫ਼ੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਵਾਉਣD ਐ?ਂ ਜੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਿਸਆਂ ਗੁੜ ਿਦੱਿਤਆਂ ਵੈਰੀ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ-ਮਹੁਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਐ? ਇਹਦੇ ਕੱਢ ਕੋਈ 

ਕੁਤਕੁਤੀ-Aਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਐ? ਫੂਕ 'ਚ ਿਲਆ ਕੇ ਚਾਹੇ ਟCਕ ਮੂਹਰੇ ਖੜ.ਾ ਕਰ ਿਦਓ! ਜੇ ਿਸੱਧੀ &ਗਲ ਨਾਲ ਿਘਉ ਿਨਕਲ ਆਵੇ ਆਪ* ਿਵੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ 

ਕਰਨੀ ਐ?ਂ ਇਹਨੰੂ ਘੁੱ ਟ ਹੋਰ ਲੁਆ ਤੇ ਲਾਲਚ ਲੂਲਚ ਦੇਹ-ਿਸਫ਼ਤ* ਕਰ! ਜਦ2 ਜੱਟ ਿਗੱਬ ਜਾਵੇ ਿਫਰ ਹਾਥੀ ਨੰੂ ਕੱਟਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪCਦੈ!" 

ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਿਜਪਸੀ ਿਵਚ2 ਅਧੀਆ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਿਪੱਛੇ ਲੈ ਿਗਆ। 

-"ਆ ਬਈ ਗੁਰਨਾਮ ਿਸਆਂ-ਆਪ* ਘੁੱ ਟ ਦਾਰੂ ਦੀ ਮਾਰਦੇ ਐ।ਂ" 

-"ਦਾਰੂ ਦੀ ਘੁੱ ਟ ਤ* ਮਾਰ ਲੈਨW  ਆਂ ਜੀ-ਪਰ ਆਹ ਐਨਾ 'ਕੱਠ ਿਜਆ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਐ?" ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨ;  ਫ਼ੋਰਸ* ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪੱੁਿਛਆ। ਦਾਰੂ ਦੇ 

ਨAੇ ਨਾਲ ਝੋਲੇ ਖ*ਦਾ ਉਹ ਤੁਤਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੋਟੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚ ਡੱਕ-ਡੱਕ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। 

-"ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰ-ਤੰੂ ਪਿਹਲ* ਘੁੱ ਟ ਅੰਦਰ ਮਾਰ।" 

ਗੁਰਨਾਮ ਨ;  ਅਧੀਆ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਲਾ ਕੇ ਪੌਣਾ ਪਊਆ ਸੂਤ ਧਿਰਆ। ਦਾਰੂ ਨ;  ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਪੱਛ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਬਕਬਕਾ ਿਜਹਾ ਮੂੰ ਹ ਸਰ.2 ਦੀ ਗੰਦਲ ਖਾ ਕੇ 

ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸੱੁਕੀ ਦਾਰੂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅੱਗ ਦੀ ਲੀਕ ਪਾ&ਦੀ ਹੇਠ* ਉਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਿਗਆ। ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨ;  ਪਰਨ;  ਨਾਲ 

ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਲਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਿਜਪਸੀ ਨਾਲ ਢੋਅ ਲਾ ਕੇ ਖੜ. ਿਗਆ। 

-"ਹੁਣ ਕਾਇਮ ਐ?ਂ" 

-"ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਮ* ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ!" 

-"ਲੈ ਫੇਰ ਸੁਣ...! ਸਾਨੰੂ ਅੱਜ ਈ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲੀ ਸੀ ਿਕ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਐ-ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸD ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਐ-ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਅਸD ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹD 

ਚਲਾਈ-ਹਾਲ* ਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ-ਪਰ ਮC ਤੇਰੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਚੁੱ ਪ ਿਰਹC-ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਐ-ਨਹD ਮC ਹੁਣ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰਾ 

ਸਾਰਾ ਘਰ ਉੜਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ-ਪਰ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕਰਨD ਮੇਰੇ ਵਰਕੇ 'ਤੇ ਨਹD ਿਲਖੀ-ਮC ਤ* ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱ ਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਐ-ਤੰੂ ਿਕਵP ਨਾ ਿਕਵP 

ਪਲੋਸ ਕੇ ਉਹਤ2 ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਵਾ ਦੇਹ-ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਐ-ਨਹD ਤ* ਤੇਰੇ ਪ4ੀਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਵੱਛਾ ਵੀ ਨਹD ਬਚਣਾ-ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ 

ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਐ-ਫੇਰ ਿਵਤ2 ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੰੂ ਦੋA ਨਾ ਦੇਈ!ਂ ਐੱਸ. ਪੀ. ਆਇਆ ਬੈਠN  ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਚੁੱ ਕੈ-ਪਰ ਮC ਪੱਟੀ 

ਨਹD ਬੱਝਣ ਿਦੱਤੀ-ਮC ਇਹ ਹੀ ਕਿਹੰਦਾ ਆਉਨU  ਬਈ ਗੁਰਨਾਮ ਿਸ& ਮੇਰਾ ਿਜਗਰੀ ਿਮੱਤਰ ਐ-ਮੈਨੰੂ ਇਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਿਦਓ-ਅਫ਼ਸਰ 

ਮਸ* ਈ ਮਨਾਇਐ-ਨਹD ਉਹ ਹੁਣ ਨੰੂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਵਾ ਿਦੰਦਾ-ਲੈ ਗੁਰਨਾਮ ਿਸਆਂ ਮC ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਕੇ ਿਜੰਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣP 

ਹੀ ਐ-ਪੀਠ;  ਆਟੇ ਦਾ ਛੱਟਣਾ ਕੀ? ਤੰੂ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਿਲਆ ਦੇ-ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਖਦC, ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਨਹD ਲੱਗਣ ਿਦੰਦਾ-ਹੋਰ ਦੱਸ? ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣP 

ਫ਼ੋਰਸ ਦੇਖ ਿਕੰਨੀ ਐ-ਂਭੱਜਣ ਅਸD ਉਹਨੰੂ ਦੇਣਾ ਨਹD-ਗੋਲੀ ਚੱਲੂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਊ-ਜੇ ਘਾਣD ਿਪਆਰ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਐਦੰੂ ਵੱਡੀ ਰੀਸ ਕੋਈ 

ਨਹD-ਜੇ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਉਹਨ* ਨ;  ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ-ਤੰੂ ਵਾਿਹਆ ਬੀਿਜਆ ਿਕਤੇ ਨਹD ਿਥਆਵPਗਾ-ਪਨ*ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋA ਹੇਠ ਇਹਨ* ਨ;  ਤੈਨੰੂ ਵੀ ਨਰੜ ਲੈਣC-

ਬੁੜ.ੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ ਬੇਪੱਤ ਕਰਨਗੇ-ਫ਼ਸਲ* ਉਜਾੜਨਗੇ-ਵੀਹ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ-ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਿਹੜਾ ਨਹD ਛੱੁਟਣਾ-ਮC ਤੈਨੰੂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 

ਆਪਣੀ ਿਮੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੰਨU , ਬਈ ਿਜਵP ਵੀ ਮੰਨਦੈ ਉਹਨੰੂ ਪਰੇਰ ਕੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਵਾ-ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐ।" ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. 

ਨ;  ਧਮਕੀਆਂ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਡਰਾਿਵਆਂ ਦੇ ਕਈ ਭੁਲੱਥੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਗੱਲD ਬਾਤD ਇੱਟ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱ ਟੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਗੁਰਨਾਮ ਦਾ ਨAਾ ਖੋਟਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨ;  ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਘੁੱ ਟ* ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱ ਟ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੰੂ ਦਾਰੂ ਕੌੜੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। 

-"ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮC ਤ* ਹੁਣP ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣP ਬਾਹਰ2 ਆਇਐ-ਂਮੈਨੰੂ ਉਹਦੇ ਆਏ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹD।" ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨ;  ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ। 

-"ਗੁਰਨਾਮ ਿਸਆਂ..! ਿਮੱਤਰਾ ਜਾਗਿਦਆਂ ਨੰੂ ਪCਦD ਨਾ ਪਾਅ-ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਿਰਕਾਰਡ ਐ-ਿਵਆਹ ਤ2 ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਹ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਰਹੈ-ਇਹ ਤ* ਮC 

ਤੈਨੰੂ ਪਿਹਲ* ਈ ਆਖ ਿਦੱਤੈ ਬਈ ਇਹ ਤ* ਤੇਰੇ ਮੂੰ ਹ ਨੰੂ ਈ ਮC ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹD ਕਰਨ ਿਦੱਤੀ-ਨਹD ਤ* ਹੁਣ ਨੰੂ ਫ਼ੋਰਸ* ਨ;  ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣD 

ਸੀ-ਮC ਸੋਿਚਆ ਬਈ ਪਿਹਲ* ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਵ*-ਫੇਰ ਕੱਲ. ਨੰੂ ਿਮਹਣਾ ਮਾਰPਗਾ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੰੂ ਤ* ਪੱੁਛ ਲCਦੇ!" ਉਸ ਨ;  ਹੋਰ ਦਾਅ ਸੁੱ ਟ ਕੇ 

ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਿਚੱਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 



ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨ;  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਿਕੰਨਾ ਰQਅ 'ਚ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਨਹD ਤ* ਫ਼ੋਰਸ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਜੋਰ ਸੀ? ਹੁਣ ਨੰੂ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਹ ਪCਦੇ! 

ਇਹਨ* ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਿਕਸੇ ਨ;  ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਪੁਲਸ ਹੱਥ ਤਾਕਤ* ਨ; ! ਹਰ ਰੋਜ ਹੀ ਮਾਰ-ਮਰਾਈ, ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਤAੱਦਦ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰ* ਕੰਨD ਪCਦੀਆਂ 

ਸਨ। ਇਹ ਤ* ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਿਵਚਾਰੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ, ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਤਨਾ ਿਵAਾਲ ਿਹਰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। 

-"ਗੁਰਨਾਮ ਿਸਆਂ, ਿਕਹੜੀ ਸੋਚD ਪੈ ਿਗਆ?" ਸਰਦਾਰ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਹਲੂਿਣਆਂ। 

-"ਸਰਦਾਰ ਜੀ..! ਤੁਸD ਮੇਰਾ ਐਨਾ ਸੋਿਚਐ-ਮC ਵੀ ਆਬਦਾ ਪੂਰਾ ਟੱੁਲ ਲਾਦੰੂ-ਇਹਨ* ਛੋਹਰ* ਨ;  ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤੈ-ਪਰ ਮC ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚੂੰ  ਿਕਵP? ਿਕਤੇ ਨ.; ਰੇ 

ਿਵਚ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਥੋਡਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੁੜਪੜੀ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰੇ? ਉਹਨ* ਕੋਲੇ ਤ* ਅਣਘੜਤ ਿਜਹੇ ਹਿਥਆਰ ਵੀ ਬੜੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਐ-ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਥੋਡੀ 

ਫੋਰਸ ਮੈਨੰੂ ਸ*ਭਦੀ ਿਫਰੇ।।।।!" 

-"ਇਹਦੇ ਵੱਲ2 ਤੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰ-ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਈ ਸੰਦ ਐ-ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਚ ਲਾਈਟ* ਨ; -ਸਪੀਕਰ ਐ-ਆਪ* ਹੁਣP ਈ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਅਨਾ:ਸ 

ਕਰ ਿਦੰਨW  ਆਂ-ਤੰੂ ਆਪ ਬੋਲ ਲਈ-ਂਤੇਰੇ 'ਤੇ ਅਸD ਲਾਈਟ* ਪਾਵ*ਗੇ ਿਜਹੜੀ ਉਹਨੰੂ ਪਿਹਚਾਣ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ-ਤੰੂ ਉਹਨੰੂ ਆਖ ਬਈ ਮC ਆ ਿਰਹC ਗੋਲੀ ਨਾ 

ਚਲਾਈ।ਂ" 

ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਇਕ ਤਰ.ਾ ਨਾਲ ਸ*ਭ ਕੇ ਿਜਹੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਜਪਸੀ ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ। 

-"ਸਰਚ ਲਾਈਟ* ਚਾਲੂ ਕਰੋ...!" ਉਸ ਨ;  ਸਪੀਕਰ ਹੱਥ ਿਵਚ ਫੜਿਦਆਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ। ਹੁਕਮ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਸਰਚ ਲਾਈਟ* ਇਕ ਦਮ ਜਗ ਉਠੀਆਂ 

ਅਤੇ ਖੇਤ* ਿਵਚ ਿਦਨ ਚੜ. ਿਗਆ। 

-"ਹੈਲੋ।।।।।।! ਹੈਲੋ।।।।।।!! ਮਨਪ4ੀਤ ਿਸੰਘ ਕਾਕੇ।।।।।।! ਮC ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹ*।।।।ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ2! ਅਸD ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ 

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹ*।।।ਇਸ ਲਈ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣੀ।।।।!" ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨ;  ਸਪੀਕਰ ਗੁਰਨਾਮ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਅੱਗੇ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ। 

-"ਗੁਰਨਾਮ ਿਸਆਂ ਅਸD ਇਹਨ* ਨੰੂ ਪਿਹਲ* ਅਨਾ:ਸਮCਟ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੁੱ ਕੇ ਹ*-ਪਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹD ਆਇਆ-ਆਹ ਲੈ ਬੋਲ।।।।!" 

-"ਇਹ ਬੋਲਦੈ...?" ਉਸ ਨ;  ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ &ਗਲ ਮਾਈਕਰੋਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਮਾਰੀ। ਿਮੰਨ. ੀ ਸਪੀਕਰ "ਢੱਪ-ਢੱਪ" ਬੋਲ ਿਪਆ। 

-"ਆਹੋ ਬੋਲਦੈ।" 

ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 

-"ਕਾਿਕਆ।।।।।! ਮC ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬੋਲਦC-ਸੁਣਦC।।।।।?" ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਉਤਰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 

-"ਗੁਰਨਾਮ ਿਸਆਂ! ਕਾਕੇ ਹੁਰD ਦੂਰ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਐ-ਤੈਨੰੂ ਉਹਨ* ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹD ਸੁਣਨD-ਤੰੂ ਿਜਹੜਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣC ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਹ-ਉਹਨ* ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਈ 

ਸੁਣ ਿਰਹੈ।" ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨ;  ਸਮਝਾਇਆ ਤ* ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਿਫਰ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ: 

-"ਕਾਿਕਆ..! ਮC ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਿਰਹC! ਹੋਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਗੱੁਗਾ ਪੂਜ ਦੇਈ-ਂਮC 'ਕੱਲਾ ਈ ਆ ਿਰਹC, 'ਕੱਲਾ..! ਦੇਖD ਮੇਰਾ ਬੀਰ ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਪਲੰਜਰ ਬਣਾ ਧਰP-

ਫੈਰ ਨਾ ਕਰD-ਮC ਆਇਆ! ਤੰੂ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਈ ਰਹD-ਇਹ ਤੈਨੰੂ ਕੱਖ ਨਹD ਆਖਦੇ-ਡੀਸਪੀ ਸਾਹਬ ਮੇਰਾ ਜਾਰ ਐ-ਤੰੂ ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰD-ਮC ਆਉਣ ਲੱਿਗਐ-ਂ

ਡੀਸਪੀ ਸਾਹਬ ਨ;  ਮੈਨੰੂ ਆਪ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭੇਿਜਐ ਕਾਿਕਆ! ਤੰੂ ਫੈਰ ਨਾ ਕਰD ਮੇਰਾ ਬੀਰ! ਹੋਰ ਨਾ ਕੱਲ. ਨੰੂ ਮੇਰਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਖੋਲ.ਦੇ ਿਫਰਨ-ਤੰੂ ਮਾਮP ਦੇ ਿਸਰ 'ਤੇ 

ਐA ਕਰD-ਮੌਜ* ਲੁੱ ਟD ਤੇਰੀ 'ਵਾਅ ਵੱਲD ਨਹD ਕੋਈ ਝਾਕੂਗਾ-ਡੀਸਪੀ ਸਾਹਬ ਮੇਰਾ ਜਾਰ ਐ, ਿਜਗਰੀ ਜਾਰ! ਮC ਆਇਆ ਤੇ ਤੰੂ ਫੈਰ ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰD-।" 

ਗੁਰਨਾਮ ਦੀ Aਰਾਬੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਥੜਕ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਸੋਿਚਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਮਰੂ ਨਾਲੇ ਮਰਵਾਊ! 

-"ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਇਓ...!" ਕਾਕੇ ਨ;  ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੁਰ* ਨੰੂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ। 

-"ਡੀਸਪੀ ਸਾਹਬ ਲੈਟ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਈ ਜਗਾਈ ਰੱਿਖਓ! ਹੋਰ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੌਡਾ ਿਚੱਤ ਕਰ ਦੇਣ!" ਗੁਰਨਾਮ ਨ;  ਰਿਹੰਦੀ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਘੁੱ ਟ* ਭਰ ਲਈਆਂ। 

-"ਤੰੂ ਬੇਿਫਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਹ।" 

ਗੁਰਨਾਮ ਤੁਰ ਿਪਆ। 

ਿਤੰਨ;  ਪਾਿਸR ਸਰਚ ਲਾਈਟ* ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਿਡੱਕ ਡੋਲੇ ਖ*ਦਾ ਫ਼ਸਲੋ-ਫ਼ਸਲੀ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਮੌਕਾ ਬੋਚ ਕੇ, ਕੋਡਾ ਕੋਡਾ ਪੌੜੀਏ ਂ

ਉਤਰ ਿਗਆ। ਮਾਮD ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਡਰ ਨਾਲ ਸਿਹਮੀਆਂ ਖੰੂਜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਰੀ ਗੇਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। 

-"ਮਾਮD ਜੀ..! ਮਾਮਾ ਜੀ Aਰਾਬੀ ਨ;  ਤੇ ਪੁਲਸ ਨ;  ਉਹਨ* ਨੰੂ ਵਰਗਲਾ ਿਲਆ ਐ-ਤੁਸD ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਨ. -ਸੁੱ ਬ ਕਰੋ-ਹੋਰ ਨਾ Aਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਭੜ.ਿਕਆ 

ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਾਲਟ* ਖੋਹਣ ਆ ਪਵੇ।" 

-"ਤੰੂ ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪੱੁਤ ਕਾਿਕਆ-ਅਸD ਉਹਦਾ ਮੱਕੂ ਬੰਨ. ਦੇ ਐ-ਂਤੰੂ ਉਪਰ ਜਾਹ-ਗੇਿਲਆ।।।।।!" ਮਾਮD ਨ;  ਸੀਰੀ ਨੰੂ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। 

-"ਹ* ਚਾਚੀ...?" 

-"ਤੰੂ ਰੱਸਾ ਿਲਆ ਕਰੜਾ ਿਜਆ ਕੋਈ!" 

ਸੀਰੀ ਰੱਸਾ ਲੈਣ ਤੁਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਫੇਰ ਪੌੜੀਆਂ ਿਵਚ ਿਢੱਡ ਿਘਸੜਦਾ ਉਪਰ ਜਾ ਚਿੜ.ਆ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਿਵਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਿਦਲਜੀਤ ਨ;  ਗੱਲ 

ਿਮਥ ਲਈ ਿਕ ਜਦ2 ਦਾਅ ਲੱਗ,ੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਜਾਣP ਹਨ। ਉਹਨ* ਦੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਬਣD ਪਈ ਸੀ। 



ਮਾਮਾ ਬੱਕੜਵਾਹ ਕਰਦਾ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨ; ੜੇ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਿਲਆਂ ਵ*ਗ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਆ&ਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿੜਆ ਸੀ ਿਕ 

ਮਾਮD ਅਤੇ ਗੇਲੇ ਸੀਰੀ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਡੱਡ ਵ*ਗ ਚੁੱ ਕ ਿਲਆ। ਉਸ ਨ;  ਗਾਲ.* ਦੇਣੀਆਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ* ਨਹD ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਹ* ਨ;  

ਤੱਕੜੀ ਵ*ਗ ਤੋਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

-"ਉਏ ਕੁੱ ਤੀਏ ਝੜ.ੰ ਮP ਕੀ ਕਰਦC..? ਛੱਡ ਮੈਨੰੂ..! ਤੰੂ ਮੇਿਰਆਂ ਸਾਿਲਆਂ ਦੀਏ ਕੱੁਤੀਏ ਰੰਨW -ਤੰੂ ਮੈਥ2 ਮਰPਗੀ-ਡੀਸਪੀ ਸਾਹਬ ਮੇਰਾ ਿਜਗਰੀ ਜਾਰ ਐ-।" 

-"ਤੰੂ ਔਤ* ਿਦਆ ਲਾ ਕੇ ਘੁੱ ਟ ਦਾਰੂ ਮੰੂਹ ਨੰੂ-ਜੁਆਕ* ਨੰੂ ਮਰਵਾਉਣ ਤੁਰ ਿਪਐ-ਂਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਬਿਹਜੇ ਐਹੋ ਿਜਹੇ ਦੀ-ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰ 'ਚ ਤੋਪ* ਬੀੜੀ ਖੜ.ੇ ਐ-

ਕਦ2 ਭਲੀ ਗੁਜਾਰਨਗੇ? ਲੱਗ ਿਪਆ ਕੱੁਤੇ ਮ*ਗੰੂ ਭQਕਣ-ਅਖੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਐ-ਇਹ ਖਸਮ* ਨੰੂ ਖਾਣP ਸਕੇ ਿਪਉ ਦੇ ਨਹD ਹੰੁਦੇ-ਤੇਰੇ ਿਕੱਥ2 

ਬਣਨਗੇ?" 

ਉਹਨ* ਨ;  ਗੁਰਨਾਮ ਨੰੂ ਰੱਿਸਆਂ ਨਾਲ ਨਰੜ ਕੇ ਤਾਣD ਵਾਲੀ ਖੱਡੀ ਿਵਚ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਪਿਹਰੇ 'ਤੇ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤੀ। ਜਦ2 ਉਹ ਗੰਦ ਬਕਣ2 ਨਾ 

ਹਿਟਆ ਤ* ਉਸ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਵੀ ਬੰਨ.  ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਖੱਡੀ ਿਵੱਚ2 ਗੁਰਨਾਮ ਕੋਚਰ ਵ*ਗ ਝਾਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ ਘੁਰਾੜ.ੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 

ਰਾਤ ਦੇ ਦਸ ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਅਫ਼ਸਰ ਿਨਰਾA ਹੋ ਗਏ। 

-"ਸਾਿਹਬ ਬਹਾਦਰ ਮੈਨੰੂ ਉਮੀਦ ਐ ਬਈ ਕਾਕੇ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਿਦੱਤਾ।" ਕੌਡੀਆਂ ਆਲਾ ਬੋਿਲਆ। 

-"ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤ* ਆਈ ਨਹD।" ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਮੰਨਤ ਸੀ। 

-"ਹੋ ਸਕਦੈ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱ ਪ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ-ਜ* ਸQ ਿਗਆ ਹੋਵੇ-Aਰਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਐ?" 

-"ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ?" 

-"ਆਪਣੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਐ-ਆਪ* ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਉਹਨ* ਦੀ ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਐ।ਂ" 

-"ਸਾਿਹਬ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ*?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਬੋਲ?" 

-"ਕਾਕੇ ਕੋਲ ਿਸਰਫ਼ ਪੰਜ ਸੌ ਰQਦ ਐ-ਿਜਸ ਿਵਚ2 ਇਕ ਬਰੱਸਟ ਵੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾ ਚੁੱ ਕੈ-ਮੇਰੀ ਸਕੀਮ ਤ* ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵP ਨਾ ਿਕਵP ਉਹਨ* ਤ2 ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ 

ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ-ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨ* ਦੇ ਰQਦ ਅਜਾਈ ਂਨAਟ ਹੋ ਸਕਣ।" 

-"ਤੇਰੇ ਿਦਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ-ਿਜਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ?" 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਸਕੀਮ ਸੋਚਣੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨ;  ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਗੋਲਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱ ਿਟਆ। ਸਕੀਮ ਫੁਰ ਪਈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। 

ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਪ ਿਸੱਧੀ ਕਰਕੇ, ਸਟੇਅਿਰੰਗ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ.  ਿਦੱਤਾ। ਲਾਸਿਟਕ ਪਾ ਕੇ ਰੇਸ ਸੀਮਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਜੀਪ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾ 

ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਕਲੱਚ ਛੱਡ, ਜੀਪ ਕਾਕੇ ਹੁਰ* ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਨੰੂ ਤੋਰ ਿਦੱਤੀ। 

ਸਰਚ ਲਾਈਟ* ਚੁਬਾਰੇ ਨੰੂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਜੀਪ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜ*ਦੀ ਜੀਪ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਹD ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਜੀਪ ਿਸੱਧੀ, ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨੰੂ ਚੁਬਾਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਕੇ ਨ;  ਸੋਿਚਆ, ਜੀਪ ਿਵਚ ਬੁਿਲਟ-ਪਰੂਫ਼ ਜੈਕਟ* ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨ;  ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ 

ਗੋਲੀ ਦਾਗਣD ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਖਆਲ ਐ? ਅਸD ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਈਏ..?" ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਪੱੁਿਛਆ। ਉਹ ਕਾਕੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਸ ਨ;  ਸੋਿਚਆ 

ਿਕ ਕਾਕਾ ਮਰਦਾ-ਮਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਲੈ ਬੈਠ; ਗਾ! ਸੁੱ ਕੇ ਿਕਵP ਵੀ ਨਹD ਿਨਕਲਣ ਿਦੰਦਾ! 

-"ਕੱਲੀ-'ਕੱਲੀ ਕਰਕੇ ਕੱਿਢਓ-ਬਰੱਸਟ ਨਹD ਮਾਰਨਾ-ਮੁਨੀAਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐ-ਇਸੇ ਤਰ.* ਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਦਨ ਚੜ.ਾ ਲਓ-ਤੜਿਕR ਦੇਖੀ 

ਜਾਊ।" ਕਾਕੇ ਨ;  ਇੱਟ ਪੱੁਟੀ ਹੋਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪੁਜ਼ੀAਨ ਲਈ ਿਪਆਂ ਹੀ ਿਕਹਾ। 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਿਦਲਜੀਤ ਨ;  ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰ* ਵੱਲ2 ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਿਗਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

ਜੀਪ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨ; ੜੇ ਆ ਗਈ। 

-"ਉਏ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ..! ਜੀਪ ਤ* ਿਬਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਐ।।।।!" 

-"ਹC..! ਖਾਲੀ ਐ..?" ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੁਰ* ਨ;  ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣD ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 

-"ਇਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਕ ਚਾਲ ਸੀ।" 

ਜੀਪ ਚੁਬਾਰੇ ਹੇਠਲੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਆ ਟਕਰਾਈ। ਕਾਕੇ ਨ;  ਕੰਧ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਠO ਹਕਿਰਆ। ਪੁਲੀਸ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਗਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸ ੌ

ਰQਦ ਉਹ ਫੂਕ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ। 

ਮਾਮD ਨ;  ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਬੰਨ.  ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਿਤੰਨ ਿਗਲਾਸ ਿਵਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ2 ਰੱਸਾ ਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਖ* ਰਾਹD ਉਪਰ ਵਗਾਹ ਮਾਿਰਆ। 

ਿਦਲਜੀਤ ਨ;  ਰੱਸਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਉਪਰ ਿਖੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਿਗਲਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਫ਼ਰA 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਬਾਲਟੀ ਮੁੜ ਹੇਠ* ਵਗਾ ਿਦੱਤੀ। 

ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 

ਇਧਰ ਫ਼ੋਰਸ ਨ;  ਵਾਇਰਲੈੱਸ 'ਤੇ ਿ਼ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤ2 ਬੁਿਲਟ-ਪਰੂਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਲੱਗੇ। ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ 

ਿਜ&ਦਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨ* ਨ;  ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫ਼ੇਲ. ਗਏ ਸਨ। ਿਸਰੇ ਕੋਈ ਨਹD ਚਿੜ.ਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 

ਬੁਿਲਟ-ਪਰੂਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ* ਤ2 ਬਗੈਰ ਉਹਨ* ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹD ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਫ਼ਸਰ* ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਿਵਚ2 ਗੁਰਪਾਲ, 



ਰੇAਮ, ਰCਸੀ ਜ* ਕਾਕੇ ਹੋਰ* ਿਵਚ2 ਇਕ ਵੀ ਿਜ&ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ ਤ* ਖੁਫ਼ੀਆ ਭੇਦ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲਿਹਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱ ਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 

ਬੜੇ ਧਹੱਮਲ, ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤ2 ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨ* ਨ;  ਖ਼ਾੜਕੂ ਸਫ਼* ਿਵਚ ਘੁੱ ਸਪੈਠ ਵੀ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ, ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ 

ਨਹD ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ। ਬੱਸ ਇਕ ਦੋ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ 'ਇੰਨਫ਼ਾਰਮੇAਨਜ਼' ਹੀ ਿਮਲੀਆਂ ਸਨ। ਿਸੱਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਖੁਦ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ 

ਸੀ। 

ਸਵੇਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਬੁਿਲਟ-ਪਰੂਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਹਰਕਤ ਿਵਚ ਆਏ। ਚਾਲਕ* ਅਤੇ ਸੈਿਨਕ* ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਕਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 

ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੋ 'ਕੈਟ' ਹਨ, ਉਹਨ* ਨੰੂ ਆਂਚ ਨਹD ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਕੜੇ ਵੀ ਗਏ ਤ* ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਕਦਾਿਚੱਤ Aੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ 

ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ* ਨਾਲ ਵੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਕੇ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਦੋਨ1  ਸਿਹਯੋਗੀ ਬੰਦੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਸQਪ 

ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ। 

ਮਾਰੋ-ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੁਬਾਰੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਾਕੇ ਨ;  ਲਾਈਟ* ਦੀ ਿਹੱਲ-ਜੱੁਲ ਪਰਖੀ। 

-"ਬੁਿਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਐ-ਗੋਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ* ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ 'ਚ ਨਹD, ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ 'ਚ ਮਾਰਨੀਐ-ਂਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਇਰ* ਿਵਚ।" 

-"ਪਰ ਬਾਈ...! ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪCਚਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ-ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹD ਪੈਣਾ-ਿਕ&ਿਕ ਫ਼ਸਲ* ਿਵਚ ਦੀ ਤ* ਟਰੈਕਟਰ* ਨ;  ਿਫਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਣC।" 

-"ਤੁਸD।।।।ਿਜਵP ਮC ਕਿਹੰਨU , ਕਰੋ!" 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੁਰ* ਨੰੂ ਖੱੁਲ.ੀ ਛੱੁਟੀ ਿਮਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਿਦਲ ਖੋਲ. ਕੇ ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 

ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੁਬਾਰੇ ਿਵਚ2 ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ* ਦੀ ਪੱਚਰ ਵੀ ਨਹD ਉਖਾੜ ਸਕੀਆਂ 

ਸਨ। ਅਖੀਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚੁਬਾਰੇ ਤ2 ਿਵੱਘਾ ਕੁ ਵਾਟ ਿਪੱਛੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਮੱਠੀ-ਮੱਠੀ ਦੁਵੱਲੀ ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਟਰੈਕਟਰ* ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਿਸਰਫ਼ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ 

ਤ2 ਫ਼ਾਇਿਰੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। 

ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਡਰੇ ਪAੂ ਤ4ਭਕ-ਤ4ਭਕ ਉਠਦੇ ਸਨ। 

ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਅਸਾਲਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ!! 

ਜਦ2 ਉਸ ਨ;  ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਏ. ਕੇ. ਸੰਤਾਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਤ* ਇੰਦਰਜੀਤ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਪਾਰ ਕਰ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠ* 

ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਗਆ। 

-"ਉਏ ਗੱਦਾਰਾ...! ਿਕੱਥੇ ਭੱਜ ਚੱਿਲਐ.ਂ..?" ਉਸ ਨ;  ਿਰਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਦੋ ਫ਼ਾਇਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੇਠ* ਛਾਲ ਮਾਰ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਧ ਦੀ ਓਟ 

ਨਾਲ ਦਿੜਆ ਬੈਠਾ, ਟਰੈਕਟਰ* ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਪਰ ਵੱਲ ਇAਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਟਰੈਕਟਰ* ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ ਿਕ ਇਕ ਬੰਦਾ ਤ* ਸਾਡਾ ਸਹੀ 

ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਿਦਲਜੀਤ ਨੰੂ ਅਸਾਲਟ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਤ* ਉਸ ਨ;  ਵੀ ਨੱਠਣ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸA ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਦਰਵਾਿਜR ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਹੀ ਲੱਿਗਆ ਸੀ ਿਕ 

ਕਾਕੇ ਨ;  ਿਰਵਾਲਵਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਉਸ ਿਵਚ ਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਦਲਜੀਤ ਖਲ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵ*ਗ ਬਾਹਰ ਿਡੱਿਗਆ। ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਸੀ। 

ਗੋਲੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨ;  ਉਹਨ* ਨੰੂ ਓਟ ਆ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ 'ਤੇ ਸਰਚ-ਲਾਈਟ* ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਿਦੱਤਾ। 

ਜਦ ਹੀ ਸਰਚ-ਲਾਈਟ* ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਿਦਲਜੀਤ ਨੰੂ ਫ਼ੋਰਸ ਵਾਿਲਆਂ ਨ;  ਟਰੈਕਟਰ ਿਵਚ ਲੱਿਦਆ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਿਪਸ ਤੁਰ ਿਪਆ। 

ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਸਰਚ-ਲਾਈਟ* ਿਫਰ ਿਦਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। 

ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਹੁਣ Aੱਕ ਹੀ ਨਹD ਯਕੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੁਰD ਪੁਲੀਸ ਦੇ 'ਕੈਟ' ਸਨ। ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਮੀਿਟੰਗ* 

ਿਵਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜ*ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨ* ਛੋਕਿਰਆਂ 'ਤੇ ਿਧਜਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਟਰੈਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰ* ਕੋਲ ਪੱੁਜ ਿਗਆ। ਿਦਲਜੀਤ ਮਰ ਚੁੱ ਕਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਿਬਲਕੁਲ ਹਰੀ ਕਾਇਮ ਸੀ। 

ਿਦਲਜੀਤ ਦੀ ਲਾA ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਤੋਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਦੋਨ1  ਅਸਾਲਟ* ਐੱਸ. ਪੀ. ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਐੱਸ. ਪੀ. ਨ;  

ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਮੋਢਾ ਘੁੱ ਟ ਕੇ ਥਾਪਿੜਆ। 

-"ਤੇਰੇ ਅਰਗਾ ਸੂਰਮ* ਹਰ ਮ* ਨੰੂ ਜੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਇੰਦਰਜੀਤ! ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੈ!" 

-"ਥCਕਯੂ ਸਰ...!" ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੰੂਹ 'ਚ2 ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਐੱਸ. ਪੀ. ਨ;  ਉਸ ਅੱਗੇ ਥਰ.ੀ-ਐਕਸ ਰੰਮ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖ 

ਿਦੱਤੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਰੰਮ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਚ2 ਕੰਗਣD ਵਾਲਾ ਿਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱ ਿਟਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਘੁੱ ਟ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬਾਕੀ ਡੋਲ. ਿਦੱਤਾ। ਦਾਰੂ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ 

ਧੁੜਧੜੀ ਚਾੜ. ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 

-"ਿਜਹੜਾ ਵਰ.ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ2 ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁAਮਣ ਦੀ ਬੱੁਕਲ 'ਚ2 ਿਨਕਲ ਆਵੇ-ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮ* ਜੱਗ 'ਤੇ ਨਹD ਹੰੁਦਾ।" 

-"।।।।।।।।।" ਸਾਰੇ ਚੁੱ ਪ ਖੜ.ੇ ਸਨ। 

-"ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਿਸਆਂ ਬਈ ਕਾਕੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਿਕੰਨU ?" ਉਸ ਨ;  ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਿਪੱਠ ਪਲੋਸਿਦਆਂ ਜ*ਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ। 

-"ਦੋ ਅਸਾਲਟ* ਆਹ ਪਈਐ ਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੀ ਅਸਾਲਟ ਿਬਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਐ-ਇਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਉਸ ਨ;  ਿਦਲਜੀਤ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 

ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਕ ਿਰਵਾਲਵਰ ਤੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਐ-ਂਜੀਹਦੇ ਿਵਚ ਵੱਧ ਤ2 ਵੱਧ ਛੇ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।" 



-"ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਐ?" 

-"ਇਕ ਸੌ ਇਕ ਪ4ਿਸੰਟ ਪੱਕੀ ਸਰ!" 

-"ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਐ?ਂ" 

-"ਕਾਕਾ 'ਕੱਲਾ ਈ ਐ ਜੀ।" 

-"ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪ4ੀਵਾਰ ਿਕੱਥੇ ਐ?" 

-"ਸਾਰੇ ਹੇਠ* ਈ ਲੁਕੇ ਬੈਠ;  ਐ ਸਰ!" 

ਐੱਸ. ਪੀ. ਨ;  ਵਾਇਰਲੈੱਸ 'ਤੇ ਬੁਿਲਟ-ਪਰੂਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ* ਨੰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਾ ਅਬਦਾਲੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਿਜ&ਦਾ ਫੜਨ ਲਈ 

ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਗੋਲੀ ਿਸੱਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। 

ਕਾਕੇ ਕੋਲ ਿਰਵਾਲਵਰ ਿਵਚ ਿਸਰਫ਼ ਿਤੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਉਸ ਨ;  ਿਦਲ ਿਵਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਲਆ। 

ਟਰੈਕਟਰ* ਨ;  ਬਾਹਰਲਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਿਸਰਫ਼ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਿਤੰਨ 

ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਨ;  ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ: 

-"ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਿਪਤਾ! ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੱੁਤਰ ਨ;  ਿਨਭਾਅ ਿਦੱਤੀ-ਹੁਣ ਦੁAਮਣ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤੇ ਆ 

ਚੁੱ ਿਕਐ-ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹD ਚੋਜੀ ਪ4ੀਤਮ! ਤੇਰਾ ਸੂਰਮ* ਿਸੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁAਮਣ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹD ਟੇਕੇਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਿਤAਾਹ! ਚੜ.ਦੀਆਂ ਕਲ* ਿਵਚ 

ਰਿਹ ਕੇ Aਹੀਦੀ ਪ4ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਿਮਹਰ* ਦੇ ਸਾਈ!ਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਚਰਨ* ਿਵਚ ਿਨਵਾਜ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਿਤAਾਹ ਜੀਓ! ਬਾਕੀ ਮੈਦਾਿਨ-ਜੰਗ ਿਵਚ ਜੂਝਦੇ 

ਿਸੰਘ* ਨੰੂ ਚੜ.ਦੀ ਕਲਾ ਬਖ਼AਣD ਤੇ ਸੁਮੱਤ ਦੇਣੀ ਜੀ! ਬੋਲੇ... ਸੋ... ਿਨਹਾਲ ....!! ਸਿਤ....ਸ4ੀ.... ਅਕਾਲ....!!!" ਤੇ ਕਾਕੇ ਨ;  ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਿਰਵਾਲਵਰ 

ਪੁੜਪੜੀ ਨਾਲ ਲਾ ਘੋੜਾ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ.....। 

ਜਦ ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨ;  ਜੈਕਾਰਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤ* ਉਹ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਿਹ ਗਏ। ਪਰ ਉਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ 

ਨਹD ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੌਤ ਨੰੂ ਮਾਸੀ ਕੌਣ ਆਖ?ੇ ਇਕ ਜਵਾਨ ਨ;  ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਫੜ ਲਈ। 

-"ਹੈਲੋ! ਐੱਸ. ਪੀ. ਜਨਾਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ?" 

-"ਹ*-ਬੋਲੋ?" ਉਧਰ2 ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। 

-"ਜਨਾਬ ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਅੱਿਤਵਾਦੀ ਨ;  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ।" 

-"ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਵP ਪਤੈ?" 

-"ਜਨਾਬ! ਪਿਹਲ* ਉਸ ਨ;  ਬੋਲੇ ਸੋ ਿਨਹਾਲ -ਸਿਤ ਸ4ੀ ਅਕਾਲ ਿਕਹਾ ਤੇ ਿਫਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ-ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ....!" 

-"ਨਹD...! ਇਹ ਦੁAਮਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣC! ਦੋ ਜਵਾਨ ਘਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੇ ਉਪਰ ਜਾਓ ਤੇ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ 

ਪੁAਟੀ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ!" ਐੱਸ. ਪੀ. ਮੱੁਠੀਆਂ ਮੀਟ ਕੇ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਿਜ&ਦਾ ਫੜਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਫ਼ੋਰਸ ਬਾਰ*-ਤੇਰ* ਘੰਟੇ ਤ2 

ਜੱਦੋਜਿਹਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਿਫਰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹD ਆਈ ਸੀ। ਅਫ਼ਸਰ ਨ;  ਕੌੜ ਬੋਤੇ ਵ*ਗ ਦੰਦ ਪੀਹੇ ਸਨ। ਪੈਰ* ਹੇਠ1  ਖੁਰਗੋ ਪੱਟੀ ਸੀ। 

ਫ਼ੋਰਸ ਵਾਿਲਆਂ ਨ;  ਮਾਮD ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਨੰੂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਵ*ਗ ਅੱਗੇ ਲਾ ਿਲਆ। ਬੁਿਲਟ-ਪਰੂਫ਼ ਜੈਕਟ* ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 

ਉਹ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਡਰ-ਡਰ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ. ਰਹੇ ਸਨ। 

ਜਦ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹD ਮਾਮD ਨ;  ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤ* ਕਾਕਾ ਚੌਫ਼ਾਲ ਫ਼ਰA 'ਤੇ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਿਰਵਾਲਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਰ 

ਖੱਖੜੀਆਂ ਵ*ਗ ਿਖੱਲਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ। ਖੂਨ ਦਾ ਫੁਆਰਾ ਵਗ ਕੇ ਰੁਕ ਿਗਆ ਸੀ। ਮਾਮD ਨ;  ਦੁਹੱਥੜ ਮਾਰੀ: 

-"ਵੇ ਤੈਨੰੂ ਦੱੁਧ ਮੱਖਣ* ਨਾਲ ਪਾਿਲਆ ਸੀ ਵੇ ਮੇਿਰਆ ਲਾਡਿਲਆ ਪੱੁਤਾ...!" 

-"ਵੇ ਮC ਤੈਨੰੂ ਬਥੇਰ.ਾ ਵਰਜ ਰਹੀ ਵੇ ਮੇਿਰਆ ਅਣਖੀ Aੇਰਾ...!!" 

-"ਵੇ ਮC ਤੇਰੇ ਮ* ਿਪਉ ਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਜਵਾਬ ਿਦ:ਗੀ ਵੇ ਮੇਿਰਆ ਮਨਪ4ੀਿਤਆ....!!!" ਮਾਮD ਕਾਕੇ ਦਾ ਲਹੂ ਿਲੱਬਿੜਆ ਮੂੰ ਹ ਆਪਣੀ ਚੁੰ ਨੀ ਨਾਲ ਪੰੂਝ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਇਕ ਚੀਕ ਿਚਹਾੜਾ ਮੱਿਚਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਗਗਨਦੀਪ ਨ;  ਆਪਣੇ Aਹੀਦ ਦੀ ਲਾA ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖ2 ਇਕ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨਾ ਵਹਾਇਆ। 

ਫ਼ੋਰਸ ਨ;  ਲਾA ਨਾਲ2 ਮਾਮD ਨੰੂ ਤੋੜ ਿਲਆ। 

ਜਦ ਫ਼ੋਰਸ ਨ;  ਵਾਇਰਲੈੱਸ 'ਤੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪੁAਟੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਤ* ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਫ਼ੋਰਸ ਇਕ ਦਮ ਚੁਬਾਰੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਿਹੱਲ ਪਈ। ਿਜਵP ਉਹਨ* ਨ;  ਕੋਈ 

ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਿਜੱਤ ਲਈ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ! ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਤੁAਟ ਸਨ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੋਰਸ ਬਹੁਤੀ 

ਗੱੁਸੇ ਿਵਚ ਨਹD ਸੀ। 

-"ਗੁਰਨਾਮ ਿਕੱਥੇ ਐ?" ਅਚਾਨਕ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨ;  ਪੱੁਿਛਆ। 

ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨ;  ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਇAਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤ* ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਖੱਡੀ ਿਵਚ2 ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਿਲਆ। 

ਅਫ਼ਸਰ ਨ;  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਅੱਿਤਵਾਦੀਆਂ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਬੰਨ.  ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱ ਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨAਾ Lਤਰ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡੌਰ-ਭੌਿਰਆਂ ਵ*ਗ ਝਾਕ 

ਿਰਹਾ ਸੀ। 



-"ਕਾਕਾ ਿਕੱਥੇ ਐ?" ਉਸ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨ;  ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਕਾਕਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ-ਜਦ2 'ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਵੇ-ਉਦ2 ਇਹੀ ਹAਰ ਹੰੁਦੈ ਗੁਰਨਾਮ ਿਸਆਂ।" 

-"ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤ* ਬਿਣਆਂ ਹੀ ਹੈ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਾਿਹਬ!" ਗਗਨਦੀਪ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਮਣP ਆ ਖੜ.ੀ ਹੋਈ। 

-"ਿਕਸੇ ਨ;  ਪਿਹਲ* ਤੁਰ ਜਾਣC ਤੇ ਿਕਸੇ ਨ;  ਿਪੱਛ2-ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣD ਆਖਦੀ ਐ: ਿਚੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਇ।। ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਿਥਰੁ 

ਨਹੀ ਕੋਇ।।" 

-"ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਐ?" 

-"ਮC ਉਸ ਸੂਰਮP ਕਾਕੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਐ ਂਸਰ!" ਕੁੜੀ ਨ;  ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਿਖਆ। 

-"ਬੀਬੀ..! ਇਹ ਿ਼ਜੰਦਗੀ ਿਕਤੇ ਿਨੱਤ ਿਨੱਤ ਿਮਲਦੀ ਐ..? ਬੰਦੇ ਨ;  ਿਕਤੇ ਿਨੱਤ ਿਨੱਤ ਜੰਮਣC..?" 

-"ਜੰਮਣC ਸਰ..! ਜ਼ਰੂਰ ਜੰਮਣC..!! ਇਕ ਕਾਕਾ ਤ* Aਹੀਦ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਕਾ ਮੇਰੀ ਕੱੁਖ ਿਵਚ ਪਲ ਿਰਹੈ।" 

ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨ;  ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ, ਭੈਅ ਜ* ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਕਣ ਨਹD ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਬਿਹਸ 

ਕਰਨੀ ਫ਼ਜੂਲ ਸਮਝੀ। ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਤਾਿਬਕ ਕੁੜੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਸੀ। ਬੇਰਿਹਮ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਆਪਣP ਪਤੀ ਮਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹD ਸੀ। 

ਕਾਕੇ ਦੀ ਲਾA ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਤੋਰ ਿਦੱਤੀ। ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. Aਨਾਖਤ ਲਈ ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਿਗਆ। 

ਤਮਾਮ ਫ਼ੋਰਸ ਕੂਚ ਕਰ ਗਈ। ਇਕ ਛਾਉਣD ਿਹੱਲਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪCਦਾ ਸੀ। ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਮਾਮD ਨ;  ਰੋਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਗਗਨਦੀਪ ਨ;  

ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਭੂਆ ਜੀ..! ਉਹ ਮਰੇ ਨਹD ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਐ-Aਹੀਦ ਹੋਏ ਐ-Aਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜ*ਦੈ-ਤੁਸD ਰੋ ਕੇ ਇਕ Aਹੀਦ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਨਾ ਕਰੋ...!" 

-"ਤੰੂ ਹੁਣ ਕੀਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਏਗਂੀ ਧੀਏ..? ਕਾਕਾ ਤ* ਸਾਥ2 ਮੁੱ ਖ ਮੋੜ ਿਗਐ।" 

-"ਨਹD..! ਕਾਕੇ ਨ;  ਸਾਥ2 ਮੁੱ ਖ ਨਹD ਮੋਿੜਆ ਭੂਆ ਜੀ-ਕਾਕਾ ਤ* ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਲ ਿਰਹੈ।" 

-"ਧੀਆਂ ਪੱੁਤ ਆਬਦੀ ਥ* ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਬਦੀ ਥ* ਹੰੁਦੈ ਦੀਪ! ਪਹਾੜ ਿਜੱਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਕਹੜੇ ਆਹਰ 'ਤੇ ਕੱਟPਗੀ? ਤੇਰੀ ਤ* ਅਜੇ ਉਮਰ ਈ ਿਨਆਣD ਐ!ਂ" 

-"ਭੂਆ ਜੀ..! ਮC ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਸਰੇ ਅਤੇ ਦਸਵP ਿਪਤਾ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰੇ ਜੀਆਂਗੀ-ਹੁਣ ਆਪ* ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰੀਏ-ਫੁੱ ਫੜ ਜੀ ਉਹਨ* ਦੀ ਦੇਹ 

ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਈ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੇਿਲਆ...!" 

-"ਹ* ਭੈਣP?" ਗੇਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। 

-"ਤੰੂ ਵੀਰੇ ਦੌਧਰ ਜਾਹ ਤੇ ਡਾਲੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆ-ਤੇ ਆ&ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱੁਟਰ ਵੀ ਸੁਨ; ਹ* ਿਦੰਦਾ ਆਈ।ਂ" 

-"ਡਾਲੀ ਦੇ ਿਪਉ ਦਾ ਨ* ਕੀ ਐ ਭੈਣP?" 

-"ਉਹਨ* ਨੰੂ ਕਲਕੱਤੇ ਆਲੇ ਕਿਹੰਦੇ ਐ।" 

ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀ ਤੁਰ ਿਗਆ। 

-"ਦੀਪ..! ਕਾਕੇ ਦੇ ਿਪੰਡ ਅਮਰ ਿਸ& ਹੋਰ* ਕੋਲ ਕੀਹਨੰੂ ਭੇਜੀਏ? ਮੈਥ2 ਤ* ਉਹਨ* ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹD ਲੱਿਗਆ ਜਾਣਾ।" ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਿਫਰ ਿਫੱਸ ਪਈ। ਉਸ ਨੰੂ 

ਿਦਲ2 ਹੌਲ ਪਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਿਵਚਾਰੇ ਿਬਰਧ ਮਾਪੇ ਜੁਆਨ ਪੱੁਤ ਦੀ ਮੌਤ ਸੁਣ ਕੇ ਿਕਵP ਸਹਾਰਨਗ?ੇ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਜੁਆਨ ਕੀਤਾ Aੇਰ ਵਰਗਾ ਪੱੁਤ ਭਰ 

ਜੁਆਨੀ ਿਵਚ ਿਵਛੋੜਾ ਦੇ ਿਗਆ ਸੀ। 

-"ਭੂਆ ਜੀ! ਇਹਦੇ ਿਵਚ ਿਕਹੜਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਐ? ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ Aਹੀਦ ਹੋਏ ਐ! ਉਹਨ* ਨ;  ਆਪਣੇ ਲੋਕ* ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਿਰਐ-ਸਾਨੰੂ ਤ* ਉਹਨ* 

'ਤੇ ਅਥਾਹ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ-ਜੇ ਉਹਨ* ਦਾ ਿਵਛੋੜਾ ਅਸD ਨਹD ਜਰ ਸਕ*ਗੇ-ਫੇਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਰੂ? ਫੇਰ ਤ* ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਖੇ ਭਗਤ ਿਸੰਘ Aਹੀਦ 

ਵਰਗੇ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਣ-ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੰਮP।" 

-"ਪਰ ਧੀਏ! ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਕਾਗਜੀ ਗੱਲ* ਕਦ2 ਧਰਵਾਸ ਿਦੰਦੀਐ?ਂ ਜੁਆਨ ਪੱੁਤ ਦੀ ਲਾਅA ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨ* ਦਾ ਤ* ਕਾਲਜਾ ਪਾਟ ਜਾਊ-ਕਦ2 

ਸਬਰ ਆ&ਦੈ-ਉਹਦੀ ਮ* ਤ* ਦੇਖ ਕੇ :ਈ ਂਫੁੜਕ ਜੂ?" ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦਾ ਹੜ. ਿਫਰ ਿਹੱਲ ਿਪਆ। 

ਕੁੜੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹ ਗਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲ* ਕੋਈ ਕੋਰੀਆਂ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹD ਸਨ। ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੱੁਤ ਦਾ ਿਵਛੋੜਾ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਿਦਲ 'ਤੇ 

ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਪੱੁਤ ਲੋਕ* ਦੀ ਖੁAਹਾਲੀ ਲਈ Aਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਤ* ਹੱਥ2 ਿਡੱਗ ਕੇ ਟੱੁਟ ਗਈ ਸੀ। ਸਹਾਰਾ ਿਸਰ2 

ਉਠ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਸਆਣP ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੱੁਤ ਤ* ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਗੱਭਰੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਾਕਾ ਤ* ਗੱਭਰੂ ਤੁਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਕਾਹਦਾ ਦੋA ਸੀ? ਿਗਆਂ ਨੰੂ 

ਕੋਈ ਮੋੜ ਕੇ ਿਲਆਇਐ? ਪਤਾ ਨਹD ਰੱਬ ਨ;  ਕੀ ਲੀਲ.ਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਕ ਵਾਰ ਿਗਆ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹD ਮੁੜਦਾ। ਹਾਏ...! ਕੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਨ;  ਕਦੇ ਵੀ ਨਹD 

ਮੁੜਨਾ? ਮC ਤ* ਮਾੜੇ ਕਰਮ* ਵਾਲੀ ਨ;  ਿਦਲ ਜਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਗੱਲ* ਵੀ ਨਹD ਕੀਤੀਆਂ। ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਿਪਆਸ ਨਹD ਬੁਝਾਈ! 

ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਦਲ ਡੁੱ ਬਕੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਪਰ ਿਫਰ ਉਸ ਨ;  ਥਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵ*ਗ ਡੋਲਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਥੰਿਮ.ਆਂ। 

ਦੀਪ! ਤੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਕਾਕੇ ਨ;  ਅਿਜਹਾ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ਾ ਬਖ਼ਿ਼ਸਐ, ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਕਰਮ* ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੰੂ ਨਸੀਬ ਹੰੁਦੈ! ਤੰੂ ਤ* ਵੱਡੇ ਭਾਗ* ਵਾਲੀ ਹC ਦੀਪ! ਸਾਰੇ 

ਗ਼ਮ ਪਰ*ਹ ਵਗਾਹ ਮਾਰ ਅਤੇ Aਹੀਦ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਿਮਥ ਕੇ ਚਾਵ*-ਮਲਾਰ* ਨਾਲ ਪਾਲ! 

ਗਗਨਦੀਪ ਿਕਸੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉਠੀ। 

-"ਭੂਆ ਜੀ...!" 



ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨ;  ਖ਼ਾਮੋA, ਿਭੱਜੀਆਂ ਅੱਖ* ਉਪਰ ਉਠਾਈਆਂ। 

-"ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵ*?" 

-"ਮੇਰੇ ਤ* ਧੀਏ ਲੰਘਣੀ ਨਹD।" ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦਾ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋਇਆ ਮਨ ਿਫਰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਆਇਆ। 

-"ਡੱੁਬ ਜਾਣਾ ਿਵਹੜੇ 'ਚ ਜੁਆਕ* ਮ*ਗੂੰ  ਖਰੂਦ ਕਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ-ਿਮਲਟ 'ਚ ਅੱਖ2 ਓਹਲੇ ਹੋ ਿਗਆ-ਮੇਰੇ ਤ* ਿਦਲ ਤ2 ਨਹD ਉਤਰਦਾ-ਹਾਏ...!!" 

ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨ;  ਿਫਰ ਕੀਰਨW  ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 

-"ਮੇਰੇ ਤ* ਕੁੜ.ੇ ਦੀਪ ਘਨ; ਿੜਆਂ 'ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਿਰਹੈ! ਕਦੇ ਦੰਦੀ ਵੱਿਢਆ ਕਰੇ-ਕਦੇ ਚੂੰ ਢੀ ਵੱਿਢਆ ਕਰੇ-ਕਦੇ ਘਰੂਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਿਜਆ ਕਰੇ-ਿਕਤੇ ਟੱੁਟ ਪੈਣP ਨ;  

ਜਾਣ ਕੇ ਉਤੇ ਮੂਤ ਿਦਆ ਕਰਨਾ-ਮੇਰੇ ਤ* ਉਹਦਾ ਭੋਲ਼ਾ ਿਜਆ ਮੰੂਹ ਕਾਲ਼ਜੇ ਧਿਸਆ ਿਪਐ।" ਮਾਮD ਨ;  ਮੂੰ ਹ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। 

-"ਿਕੰਨੀਆਂ ਗਾਲ.* ਦੇਈ ਜਾਵ*-ਮ* ਦੇ Aੇਰ ਨ;  ਕਦੇ ਗੱੁਸਾ ਨਹD ਸੀ ਕੀਤਾ-ਿਕੰਨੀ ਲਾਹ ਪਾਅ ਕਰੀਦੀ ਸੀ-ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹD ਸੀ ਪਾਇਆ-ਪਤਾ ਨਹD ਿਕਹੜੀ 

ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਬਿਣਆਂ ਿਵਆ ਸੀ ਸਤਜੁਗੀ।" 

-"ਆਹ ਤ* ਪਤਾ ਨਹD ਿਕੱਥ2 ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਿਮਲ ਗਈ ਡੁੱ ਬੜੇ ਨੰੂ-ਕਦੇ ਕੀੜੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹD ਸੀ ਧਿਰਆ ਿਜਉਣ ਜੋਕਰੇ ਨ; ।" ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨ;  ਗੱਲ* 

ਕਰਕੇ ਮਨ ਹੌਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਹ ਥਮ.ਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ-ਬੈਠੀ ਹੀ ਸQ ਗਈ। 

ਸੋਗੀ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਦੁਿਪਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਪAੂ ਭੱੁਖੇ ਿਤਹਾਏ ਖੜ.ੇ ਸਨ। ਗਗਨਦੀਪ ਨੰੂ ਬੇਜ਼ਬਾਨ* 'ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨ;  ਕੁਤਰੇ ਵਾਲੀ ਮAੀਨ ਕੋਲ2 ਟੋਕਰਾ 

ਲੈ ਕੇ ਪਸੂਆਂ ਨੰੂ ਪੱਠ;  ਪਾਉਣP ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਭੁੱ ਖੇ ਪਸੂਆਂ ਨੰੂ ਭੱੁਖ ਨਿਵਰਤ ਕਰਿਦਆਂ ਦੇਖ ਦੀਪ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁAਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 

ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹਨ* ਦਰਵੇA* ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਗ਼ਮ ਦੇ ਬੋਝ ਿਵਚ ਇਹਨ* ਨੰੂ ਿਕ& ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ? 

ਜਦ2 ਪਸੂਆਂ ਨ;  ਪੱਠ;  ਖਾ ਲਏ ਤ* ਉਸ ਨ;  ਖੁਰਨੀ ਕੋਲ ਕੜਾਹੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਸਾਰੇ ਪਸੂਆਂ ਨੰੂ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਿਪਆ ਿਦੱਤਾ। 

ਦੁਿਪਹਰ2 ਬਾਅਦ ਿਤੰਨ ਵੱਜ ਗਏ। 

ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਤ2 ਬਾਅਦ ਕਾਕੇ ਦੀ ਲਾA ਆ ਗਈ। Aਨਾਖਤ ਮਾਮP ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨ;  ਹੀ ਕੀਤੀ। ਲਾA ਇਕ Aਰਤ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਜਾਣ ਸਾਰ ਸਸਕਾਰ 

ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਡੀਆਂ ਆਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਨੰੂ ਪਨ*ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋA ਹੇਠ ਮੜ.ਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਦੇ ਰਿਹਮ ਸਦਕਾ 

ਉਹ ਬਚ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਢੇਰੀ ਨਹD ਢਾਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱ ਪ ਕਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਸਮੁੰ ਦਰ 

ਿਵਚ2 ਮੱਛੀ ਮਗਰਮੱਛ ਤ2 ਬਚ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕੱਥੇ? ਆਖਰ ਨੰੂ ਤ* ਪਾਣੀ ਨ;  ਪੁਲ* ਹੇਠ ਦੀ ਹੀ ਵਗਣਾ ਸੀ! ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮ* ਕਦ2 ਤੱਕ ਸੱੁਖ* ਮਨਾਊ? ਆਖਰ ਤ* 

ਉਸ ਨ;  ਿਕਸਾਈਆਂ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ! ਿਜੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਵੇ, ਅਖੀਰ ਨੰੂ ਵਿਹੜਕੇ ਨ;  ਪੰਜਾਲੀ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਨੰੂ ਤ* ਪੱੁਤ ਬਸੰਤੇ ਨ;  ਹੱਟੀ 

'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦਲੀਲ* ਦੇ ਕੇ ਿਟਕਾਅ ਿਲਆ ਸੀ। 

ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਿਰAਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਨਾਮ ਨ;  Aਿਹਰ2 ਘਰਾਟ* ਵਾਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

ਇਕ ਚੀਕ ਿਚਹਾੜਾ ਮੱਿਚਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਕੇ ਦੀ ਮ* ਨੰੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗA ਪCਦੀ ਸੀ। ਡਾਲੀ ਤੇ ਦੀਪ ਉਸ ਨੰੂ ਸ*ਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਿਬੰਦੇ ਝੱਟੇ ਪਾਣੀ ਿਪਆ 

ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਡਾਲੀ ਵੀ ਸੂਰਮP ਵੀਰ ਨੰੂ ਰੋਈ ਨਹD ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਕਾਕਾ ਵੀਰ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਅਮਰ ਸੀ। ਿਜਸ ਨ;  ਦੁAਮਣ ਅੱਗੇ ਹਿਥਆਰ ਨਹD 

ਸੁੱ ਟੇ ਸਨ। ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਅਣਖ਼ ਦੀ ਿਜਉਣD ਿਜੳਂ◌ੁਇਆ ਸੀ। 

ਪਾੜੀ ਝੀੜੀ ਲਾA ਦਾ ਇAਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ। ਖੇਤ* ਿਵਚ ਲੱਕੜ* ਸੱੁਟ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਜ& ਹੀ ਲ*ਬੂ ਲਾਇਆ, ਬੁੜ.ੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ 

ਹੋਰ ਉਚੀ ਉਠੀ ਸੀ। 

ਕਾਕੇ ਦੀ ਿਬਰਧ ਮ* ਰ2ਦੀ ਧਾਹ ਨਹD ਧਰਦੀ ਸੀ। 

ਬਾਪੂ ਦੀ ਕੰਗਰੋੜ ਟੱੁਟ ਗਈ ਸੀ। 

-"ਬਾਹਲਾ ਰੋ ਨਾ ਜਸਮੇਲ ਕੁਰੇ..! ਿਦਲ ਰੱਖ..! ਦੀਪ ਆਪਣੀ ਦਾ ਪੈਰ ਭਾਰਾ ਐ..! ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਹੌਕਾ ਨਾ ਿਖੱਚਜੇ..।" ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

ਮ* ਦਾ ਰੋਣ ਠੱਲ. ਿਗਆ। 

ਉਸ ਨ;  ਿਕਸੇ ਹਸਰਤ ਨਾਲ ਦੀਪ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ। ਮ* ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਮਿਰਆ ਨਹD, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਆਪਣੇ ਬੱੁਢੇ ਹੱਡ* ਨਾਲ 

ਦੀਪ ਨੰੂ ਘੁੱ ਿਟਆ। ਦੀਪ ਨੰੂ ਸੱਸ ਦੇ ਚੁੱ ਭਦੇ ਹੱਡ ਵੀ ਿਪਆਰੇ ਿਪਆਰੇ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਨ;  ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਸ ਦੇਵੀ ਵਰਗੀ ਮ* ਨ;  ਕਾਕੇ ਸੂਰਮP ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਦੀਪ 

ਸੱਸ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱ ਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। 

-"ਨਾ ਧੀਏ ਐਨਾ ਭਾਰ ਨਾ ਚੜ.ਾ।" ਸੱਸ ਨ;  ਪੈਰ ਿਖੱਚ ਲਏ। ਉਸ ਨ;  ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਜੜ. ਹਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦੀਪ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਚੁੰ ਿਮਆਂ। 

ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਫੁੱ ਲ ਚੁਗੇ ਗਏ। 

ਸ4ੀ ਆਖੰਡ ਪਾਠ ਪ4ਕਾA ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਡਾਲੀ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਮਨ1 -ਤਨ1  ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਕੇ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਪੋਟਲੀ ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ 

ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਪੱਪਲ 'ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਰਾਤ ਨੰੂ ਦੀਪ ਨ;  ਫੁੱ ਫੜ ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਝੱਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਕੀ ਗੱਲ ਐ ਦੀਿਪਆ...?" ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। 



-"ਫੁੱ ਫੜ ਜੀ...! ਇਹਨ* ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਦੋ ਮੁੰ ਡੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਿਦਲਜੀਤ ਸੀ-ਉਹ ਨਹD ਿਕਤੇ ਿਦਸੇ-ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨ* ਦੀਆਂ ਲਾA* ਿਕਤੇ ਿਦਸੀਐ-ਂਉਹ 

ਿਕੱਧਰ ਗਏ?" ਦੀਪ ਨ;  ਇਕ ਗੱੁਝਾ ਭੇਦ ਭਿਰਆ ਰਹੱਸ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। 

-".........!" ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਵੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤ* ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਆਈ ਹੀ ਨਹD ਸੀ। 

-"ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਜਰੂਰ ਐ-ਉਹ ਐਨ;  ਿਚਰ ਤ2 ਐਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ-ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਰCਸੀ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੋਰ* ਤ2 ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹD ਸੀ-ਉਹਨ* ਦਾ 

ਐਥੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਭੇਦ ਪੁਲਸ ਕੋਲੇ ਿਕਸ ਨ;  ਖੋਿਲ.ਆ?" 

-"ਿਕਤੇ ਉਹ ਸਾਲੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤ* ਨਹD ਸੀ?" ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨ;  ਪਰਨਾ ਲਾਹ ਕੇ ਿਸਰ ਦੀਆਂ ਜਟੂਰੀਆਂ ਖੁਰਕੀਆਂ। 

-"ਮੈਨੰੂ ਪੂਰੀ Aੱਕ ਐ ਬਈ ਜਦ2 ਫ਼ੋਰਸ ਨ;  ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ-ਉਹ ਦਾਅ ਮਾਰ ਕੇ ਿਨਕਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨ;  ਫੜ ਕੇ ਿਕਸੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਾ 

ਿਦੱਤੇ ਹੋਣਗੇ।" 

-"ਿਬਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੈ।" 

-"ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖ਼ਾੜਕੂ ਵੀਰ* ਨੰੂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ।" 

-"ਤੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਟਕਾਣP ਦਾ ਪਤੈ?" 

ਕੁੜੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਿਹ ਗਈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਟਕਾਣP ਦੀ ਉਸ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਨਹD ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੰੂ ਗੁਰਪਾਲ ਹੋਰ* ਦੇ ਿਟਕਾਣP 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਿਕਹੜਾ ਿਪੰਡ 

ਸੀ? ਿਕਹੜੀ ਥ* ਸੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਕਾ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹD ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਉਸ ਨ;  ਕੋਿ਼ਸA ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੰੂ ਕਾਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ 

ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? 

-"Aਾਇਦ ਰCਸੀ ਇਕ ਅੱਧੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਗੇੜਾ ਮਾਰੇ-ਉਹਨੰੂ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਿਦਆਂਗੇ।" 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਦੀਪ..! ਕਿਹੰਦੇ ਨੰੂ ਤ* ਮੈਨੰੂ ਸੰਗ ਿਜਹੀ ਆ&ਦੀ ਐ-ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ*..?" ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਨ;  ਮੁੜ ਪਰਨਾ ਿਸਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਿਲਆ। 

-"ਕਹੋ ਫੁੱ ਫੜ ਜੀ..?" 

-"ਮC ਤ* ਪਰਸ2 ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਅੰਿਮ4ਤ ਛਕ ਲੈਣC।" 

-"ਇਹਦੇ ਿਵਚ ਸੰਗਣ ਆਲੀ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਐ?" ਕੁੜੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। 

-"ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ-ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ-ਸੰਗਣ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਐ?" ਡਾਲੀ ਬੋਲੀ। 

-"ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ..? ਬਈ ਕੱਲ. ਦਾ Aਰਾਬੀ ਕਵਾਬੀ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਤੁਿਰਆ? ਉਹ ਤ* ਸਗ2 ਇ& ਆਖਣਗੇ ਬਈ ਨQ  ਸੌ ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਿਬੱਲੀ ਹੱਜ ਨੰੂ 

ਚੱਲੀ।" 

-"ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱ ਿਲਆ ਅਗਰ Aਾਮ ਨੰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤ* ਉਹਨੰੂ ਭੁੱ ਿਲਆ ਨਹD ਆਖਦੇ! ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਨQ  ਸੌ ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਿਬੱਲੀ ਹੱਜ ਨੰੂ ਚੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ-ਜੇ ਰੱਬ 

ਨ;  ਿਬੱਲੀ ਨੰੂ ਸੁਮੱਤ ਬਖAੀ ਤ* ਹੀ ਹੱਜ ਨੰੂ ਚੱਲੀ-ਲੋਕ* ਦਾ ਕੀ ਐ? ਉਹਨ* ਨ;  ਤ* ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਖੀ ਜਾਣC! ਿਨੰਿਦਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਤ* ਲੋਕ* ਦਾ ਇੱਕ 

ਆਹਰ ਐ-ਇੱਕ ਿਵAਾ ਐ-ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਐ-ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹD ਿਵਗਾੜ ਸਕਦੇ-ਉਹਨ* ਨੰੂ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰੀ ਜਾਣ ਿਦਓ-ਤੁਸD ਆਪਣਾ 

ਅੱਗਾ ਸੁਆਰੋ! ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਗੇ-ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਿਹੰਦੀ ਐ: ਅਸੰਖ ਿਨੰਦਕ ਿਸਿਰ ਕਰਿਹ ਭਾਰੁ।।" 

-"ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਐ।" ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਸੰਤੁAਟ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"ਅੰਿਮ4ਤ ਤ* ਮC ਵੀ ਛਕ ਲੈਣC।" ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨ;  ਿਪੱਿਛR ਿਕਹਾ। 

-"ਮC ਤ* ਤੇਰੇ ਫੁੱ ਫੜ ਦੀ ਦਾਰੂ ਕਰਕੇ ਨਹD ਛਿਕਆ-ਨਹD ਿਦਲ ਤ* ਕਦ2 ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਨੰੂ।" 

-"ਜੇ ਤੁਸD ਅੰਿਮ4ਤਪਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤ* ਿਪੱਛੇ ਮC ਵੀ ਨਹD ਹਟ*ਗੀ।" ਡਾਲੀ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਤੰੂ ਦੀਪ...?" 

-"ਮC ਿਕ& ਿਪੱਛੇ ਰਹੰੂ?" 

-"ਬੋਲੇ ਸੋ ਿਨਹਾਲ....!" ਡਾਲੀ ਨ;  ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਿਡਆ। 

-"ਸਿਤ ਸ4ੀ ਅਕਾਲ....!!" ਸਾਿਰਆਂ ਨ;  ਉਤਰ ਮੋਿੜਆ। 

ਸਾਰੇ ਿਰAਤੇਦਾਰ ਅਚੰਭੇ ਿਜਹੇ ਨਾਲ ਇਧਰ ਝਾਕੇ। ਬਈ ਇਹਨ* ਨੰੂ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ? ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹD ਪਈ ਸੀ। 

ਕੰਡਕਟਰ* ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਲਈ ਰਾਤ ਨੰੂ ਰCਸੀ ਆ ਿਗਆ। ਅਖ਼ਬਾਰ* ਤ2 ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ। ਦੋ ਿਦਨ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ 

ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਰੱੁਿਝਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਆ ਨਾ ਸਿਕਆ। 

ਆਉਣਸਾਰ ਰCਸੀ ਦੀਪ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਰੋ ਿਪਆ। 

-"ਰCਸੀ..! ਤੰੂ ਰੋਨU ...? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੀਲਾ ਹੋ ਕੇ..?" 

-"ਮC Aਹੀਦ ਕਾਕੇ ਨੰੂ ਨਹD-ਕਾਕੇ ਬਾਈ ਨੰੂ ਰੋਨU  ਭਾਬੀ...!" ਉਸ ਦੇ ਨ; ਤਰ ਭਰ ਆਏ। 

-"ਹਰ Aਹੀਦ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੰੁਦੈ ਰCਸੀ! ਿਕਸੇ ਦਾ ਭਰਾ-ਿਕਸੇ ਦਾ ਪੱੁਤ-ਿਕਸੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦਾ....!" ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ 

ਬੋਚ ਗਈ। 



-"ਭਾਬੀ..! ਹੁਣ ਮC ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱੁਚੜ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਵੀ ਨਹD ਬਖAਣਾ!" ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਮੇAਾ ਦਾਅ ਖੰੁਝਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊ..? ਇੱਕ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲਾ ਮਰੂ-ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊ।" ਡਾਲੀ ਬੋਲੀ। 

-"ਆਉਣ ਜ* ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇ ਜ* ਨਾ ਪਵੇ-ਕੌਡੀਆਂ ਆਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਸਰਲੱਥ ਯੋਿਧਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਐ-ਮC ਤ* ਬੱਸ ਇਹ ਹੀ 

ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨU -ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਿ਼ਜੰਦਗੀ ਦਾ ਿਨAਾਨਾ ਰਿਹ ਹੀ ਨਹD ਿਗਆ।" 

-"ਚੱਲ ਤੰੂ ਰੋਟੀ ਖਾ-ਚਾਹ ਪੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ।" 

ਗਗਨਦੀਪ ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਹ2 ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਊ ਬੱਚੇ ਵ*ਗ ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਪਆ ਸੀ। 

ਰCਸੀ ਨ;  ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। 

ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਸੀ। 

ਜਦ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁਿੜਆ ਤ* ਦੀਪ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੋਰ* 'ਤੇ Aੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। 

ਰCਸੀ ਪੈਰ ਤ2 ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੰੂ ਛਾਲ਼D ਹੋ ਿਗਆ। 

ਡਾਲੀ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿ਼ਸA ਕੀਤੀ ਤ* ਦੀਪ ਨ;  ਉਸ ਦਾ ਮੋਢਾ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਿਲਆ। 

-"ਉਹਨੰੂ ਜਾਣ ਦੇ ਡਾਲੀ-ਇਹਦਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ-ਬਾਕੀ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ-ਨਹD ਤ* ਸਾਰੇ ਇਹਨ* ਵ*ਗ ਈ ਧੋਖੇ ਦਾ ਿ਼ਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਐ-ਜੇ ਮC ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੰੂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਦੱਸ ਿਦੰਦੀ ਤ* ਉਹਨ;  ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹD ਖਾਣD ਸੀ-ਇਸ ਲਈ ਮC ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਦੱਸੀ ਐ-

ਅੱਜ ਉਸ ਨ;  ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ-ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੋ ਿਦਨ ਨਹD ਡੋਲਦਾ।" 

-"ਕਲਗੀਧਰ ਿਪਤਾ ਨ;  ਵੀ ਿਸੰਘ* ਨੰੂ ਕੀ ਿਪ&ਦ ਚਾਹੜੀ ਹੈ-ਭੁੱ ਖੇ ਿਤਹਾਏ ਰਿਹ ਕੇ ਵੀ ਚੜ.ਦੀਆਂ ਕਲ*ਵ* ਿਵਚ ਿਵਚਰਦੇ ਐ।" ਡਾਲੀ ਨ;  ਸਿਤਕਾਰ ਿਵਚ ਿਸਰ 

'ਤੇ ਚੁੰ ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵP ਪਾਿਤAਾਹ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਅੱਗੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਆ। 

-"ਡਾਲੀ..! ਆਪ* ਸਕੂਲ* ਕਾਲਜ* ਿਵਚ ਪੁਰਾਤਨ ਿਸੰਘ* ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਪੜ.ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਸੀ-ਅਜੋਕਾ ਸੰਘਰA ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜੱਦੋਜਿਹਦ* ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਨਹD ਤ* 

ਹੋਰ ਕੀ ਐ?" 

-"ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਿਸੱਧਾ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰA ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੰਿ਼ਜਲ ਹਾਸਲ ਨਹD ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੀਪ!" 

-"ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਿਹਮ ਹੈ ਡਾਲੀ! ਪੂਰੇ ਇਿਤਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ- ਠੀਕ ਹੈ ਤੰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ2 ਵੱਧ ਪੜ.ੀ ਿਲਖੀ ਐ-ਂਪੰਜਵP ਪਾਤAਾਹ-Aਹੀਦ* ਦੇ 

ਿਸਰਤਾਜ਼-ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਿਹਥ-ਸ4ੀ ਗੁਰੂ ਗ4ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੇ ਰਚੀਏਤਾ ਨ;  ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਿਠਆਂ ਿਕਹਾ ਸੀ: ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ।। ਹਰ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥ 

ਨਾਨਕ ਮ*ਗੈ।। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨ;  ਲਾਸਾਨੀ Aਹੀਦੀ ਿਦੱਤੀ ਤ* ਛੇਵP ਪਾਿਤAਾਹ ਸ4ੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਿਬੰਦ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨ;  ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰ* 

ਪਿਹਨ, ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲਾ ਿਲਆ-ਨQ ਵP ਪਾਿਤAਾਹ ਸ4ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨ;  ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਚ*ਦਨੀ ਚQਕ ਿਵਚ A*ਤਮਈ Aਹੀਦੀ ਿਦੱਤੀ ਤ* ਦਸਵP 

ਿਪਤਾ ਸ4ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਨ;  ਹਿਥਆਰ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਮੁਗਲ* ਨੰੂ ਪੁਦੀੜ* ਪੁਆਈਆਂ-ਛੋਟੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਿਦਆਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਤਿਹ ਿਸੰਘ 

ਨ;  ਸਰਿਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਿਵਚ ਖੜ. ਕੇ A*ਤਮਈ Aਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤ* ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸੂਰਮP ਜਰਨN ਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਿਸੰਘ 

ਬਹਾਦਰ ਨ;  ਸਰਿਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਿਲਆ-ਹਰ A*ਤਮਈ ਿਦੱਤੀ Aਹੀਦੀ ਬਾਅਦ ਕਰ*ਤੀਕਾਰੀ ਲਿਹਰ ਦਾ ਉਠਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਿਨਯਮ 

ਹੈ।" 

ਡਾਲੀ, ਦੀਪ ਦੇ ਿਗਆਨ-ਸਾਗਰ ਤ2 ਦੰਗ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਦੀਪ ਪੜ.ੀ ਿਲਖੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਾਗ-ਘੋਟੂ ਵੱਧ ਸੀ। ਡਾਲੀ ਅਵਾਕ ਰਿਹ ਗਈ 

ਸੀ। 

-"ਆ ਆਪ* ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ।" 

ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ4ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਿਬਆ ਿਵਚ ਜਾ ਬੈਠੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ4ਵਾਹ ਕੰਨ* ਿਵਚ ਅੰਿਮ4ਤ ਬਣ ਘੁਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਿਚਹਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ 

ਗ4ੰ ਥੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ2 ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਝਰ ਰਹੀ ਸੀ: 
 

-ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਿਵਿਚ ਬਾਣੀ ਅੰਿਮ4ਤੁ ਸਾਰੇ।। 

ਗੁਰੁ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨ ਮਾਨN  ਪਰਤਿਖ ਗੁਰੂ ਿਨਸਤਾਰੇ।। 
 

ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਲੀਆਂ ਮੰਤਰ-ਮੁਗਧ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨ;  ਉਹਨ* ਨੰੂ ਆ ਹਲੂਿਣਆਂ। 

-"ਰੌਲ ਦਾ ਟੈਮ ਹੋਣ ਆਲੈ-ਚਾਹ ਧਰੋ!" 

ਦੋਨ1  ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। 

ਿਨਰ-ਿਵਘਨ ਸੇਵਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। 

ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਸ4ੀ ਆਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਕੱਠ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹD ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖ਼ਾੜਕੂ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਤ* 

ਿਕਸੇ ਿਦਲ-ਿ਼ਜਗਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨ;  ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ! 



ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਿਮ4ਤਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੰਿਮ4ਤਪਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸੀ ਇAਨਾਨ ਕਰਕੇ ਿਤਆਰ-ਬਰ-ਿਤਆਰ ਸਨ। ਕਕਾਰ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਪਿਹਨਾ ਿਦੱਤੇ 

ਗਏ। ਪੰਜ* ਿਪਆਿਰਆਂ ਨ;  ਪੰਜ* ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ-ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਿਮ4ਤ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੜ.ਦੀਆ ਂ

ਕਲ* ਵਾਲੇ ਿਸੰਘ ਅਤੇ ਿਸੰਘਣੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜ* ਿਪਆਿਰਆਂ ਿਵਚ2 ਇਕ ਿਸੰਘ ਨ;  ਉਹਨ* ਨੰੂ ਮਿਰਆਦਾ ਤ2 ਜਾਣੂੰ  ਕਰਵਾਇਆ। 

-"ਭਾਈ ਬੜੀ ਖੁAੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸD ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣP ਹੋ-ਅੱਜ ਤ2 ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦਸਵP ਪਾਿਤAਾਹ ਸ4ੀ ਗੁਰੂ 

ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਜੀ ਹਨ-ਨ; ਕ ਿਕਰਤ ਕਰਨੀ-ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐ-ਂਅੰਿਮ4ਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਭਾਈ ਿਨੱਤਨ; ਮ ਕਰਨU -

ਿਨੱਤਨ; ਮ ਕਰਿਦਆਂ ਦਸ* ਗੁਰੂਆਂ ਨੰੂ ਹਾਜਰ ਨਾਜਰ ਸਮਝਣC-ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਤ2 ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਅੱਗੇ ਿਸਰ ਨਹD ਝੁਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਂਡਾ, ਮੀਟ, 

Aਰਾਬ, ਪਰ-ਮਰਦ, ਪਰ-ਨਾਰੀ, ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਹD ਲਾਉਣਾ-ਅੱਜ ਤ2 ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਨੰੂ ਸਮਰਪਤ ਹੈ-ਮੜ.ੀ ਮਸਾਣD ਨਹD ਪੂਜਣੀ-ਜੰਡ 'ਤੇ 

ਸੰਧੂਰ ਨਹD ਭੱੁਕਣਾ-ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹD ਕਰਨੀ-ਨੰੂਹ ਧੀ ਮਾਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ*ਝ ਨਹD ਰੱਖਣੀ-ਵਰਤ ਨਹD ਰੱਖਣP-ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਖੰਡ ਨਹD 

ਕਰਨਾ-ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਣੀ ਿਵਚ ਫੁਰਮਾ&ਦੇ ਹਨ: ਛੋਡਿਹ ਅੰਨੁ ਕਰਿਹ ਪਾਖੰਡ।। ਨਾ ਸੁਹਾਗਿਨ ਨਾ ਓਿਹ ਰੰਡ।। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ! ਗੁਰੂ ਗ4ੰ ਥ 

ਜੀ ਮਾਿਨR ਪ4ਗਟ ਗੁਰ* ਕੀ ਦੇਿਹ।। ਜੋ ਪ4ਭ ਕੋ ਿਮਲਬੋ ਚਹੈ ਖੋਜ Aਬਦ ਮਿਹ ਲੇ।। ਪੰਜ ਕਕਾਰ* ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨU -ਕੇਸ* ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹD 

ਕਰਨੀ-ਕੇਸ* ਦਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰ* ਿਵਚ ਪ4ਥਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਭਾਈ! ਗੁਰਮਿਤ ਰਿਹਣੀ ਿਵਚ ਿਵਚਰਨU -ਗੁਰੂ ਜੀ ਨ;  ਫ਼ਰੁਮਾਨ ਕੀਤੈ: ਰਿਹਣੀ ਰਹੈ ਸੋਈ ਿਸੱਖ ਮੇਰਾ।। 

ਉਹ ਸਾਿਹਬ ਮC ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ।। ਸੋ ਭਾਈ ਤੁਸD ਭਾਗ* ਵਾਲੇ ਹੋ-ਇਸ ਲਈ ਮC ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹ*-ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ।। 

ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ।।" 

ਦੇਗ ਵਰਤ ਗਈ। 

ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ, ਕਾਕੇ ਦੀ ਮ* ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ, ਬਾਪੂ ਅਮਰ ਿਸੰਘ, ਡਾਲੀ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕਾਕੇ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਤਾਰਨ ਲਈ 

ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਤੁਰ ਪਏ। ਘਰਾਟ* ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤ2 ਉਹਨ* ਨ;  ਲੁਿਧਆਣP ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਫੜ ਲਈ। ਲੁਿਧਆਣP ਤ2 ਉਹਨ* ਨ;  ਰੋਪੜ ਰਾਹD ਕੀਰਤਪੁਰ 

ਸਾਿਹਬ ਪੱੁਜਣਾ ਸੀ। 

ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨ* ਨ;  ਫੱੁਲ ਤਾਰ ਿਦੱਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਪਹੰੁਚ, ਦੇਗ ਲੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ 

ਉਹਨ* ਨ;  ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ2 ਲੰਗਰ ਛਕ ਉਹਨ* ਿਫਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਿਨਵਾਸ ਆ ਗਏ। 

ਵਰ*ਡੇ ਿਵਚ ਬੇAੁਮਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨ* ਨ;  ਵੀ ਇੱਕ ਖੰੂਜੇ ਵਾਲੀ ਥ* ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਬਲ ਿਵਛਾਅ ਲਏ ਅਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਬਾਹਰ2 ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਕਾਕੇ ਦਾ ਬਾਪ ਅਮਰ ਿਸੰਘ ਚੁੱ ਪ ਚਾਪ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੱੁਲ ਤਾਰਨ ਆਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤਰ.* ਤਰ.* ਦੀਆਂ ਗੱਲ* ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਭਰਾ ਦੇ ਫੱੁਲ ਤਾਰਨ 

ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਦੇ ਫੁੱ ਲ। ਕੋਈ ਮ* ਦੇ ਫੱੁਲ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮ* ਪੱੁਤ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਤਾਰਨ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜ਼ੀਬ ਹੀ ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ 

ਗੇੜ ਸੀ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਜ ਸਨ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਨ;  ਿਨਰੰਤਰ ਿਗੜਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। 

ਮਾਨੱੁਖ ਤ* ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਡੋਰ ਿਸਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੰੂ ਭਾ&ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਹੋ ਕੇ 

ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭੁ ਕੋ ਆਈ ਵਾਰੀਐ।। ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾAਵਾਨ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ? ਮਿਹਲ 

ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਦਾਅਵੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ: ਧਨ ਭੂਿਮ ਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨੁ ਸੋ ਮੂਰਖੁ ਅੰਧਾ ਅਿਗਆਨੁ।। ਜ*ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਕ ਕੱਫ਼ਣ ਨਸੀਬ 

ਹੋਣਾ ਹੈ ਜ* ਨਹD! 

-"ਕੀਹਦੇ ਫੁੱ ਲ ਤਾਰਨ ਆਇਐ ਂਗੁਰਮੁਖਾ..?" ਇਕ ਿਬਰਧ ਬਾਬੇ ਨ;  ਅਮਰ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਿਦਲ2 ਦੁਖੀ, ਖ਼ਾਮੋA ਪਏ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ। ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖ* ਅੰਦਰ ਧਸ 

ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਬੋਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਫੁਰਤੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। 

-"ਆਪਣੇ ਪੱੁਤ ਦੇ..! 'ਕੱਲਾ 'ਕੱਲਾ ਈ ਸੀ...।" ਅਮਰ ਿਸੰਘ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵਚ ਸਾਗਰ ਥਰਿਕਆ। ਗਲ਼ ਬੋਝਲ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੋਲ ਘਿਗਆ ਿਗਆ। 

-"ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ!" ਿਬਰਧ ਨ;  ਆਿਖਆ। 

-"ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ? ਬਥੇਰ.ਾ ਚੰਦਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤ2 ਲਕੋ ਲਕੋ ਕੇ ਪਾਿਲਆ-ਪਰ ਹੋਣD ਨ;  ਪੱਟੀ ਨਹD ਬੱਝਣ ਿਦੱਤੀ-ਸੌ ਜੰਗਲ ਪਾੜ ਕੇ ਆ ਵੱਜੀ....!" 

-"ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਭੈਿੜ.ਆ! ਿਕ& ਿਦਲ ਹੌਲਾ ਕੀਤੈ? ਮਰਦ ਨਹD ਰ2ਦੇ ਹੰੁਦੇ! ਮੇਰੇ ਵੱਲD ਦੇਖ ਲੈ-ਮC ਪੰਜਵP ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੱੁਤ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਤਾਰਨ ਆਇਐ-ਂਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ 

ਮਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਿਜਹਾ ਈ ਭਾਲਦੀ ਐ-ਪਤਾ ਨਹD ਜ*ਦੇ ਨੰੂ ਿਫਰ ਮੁੜਨਾ ਪਊ-ਿਜੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੋਰ ਨਹD ਚੱਲਣਾ-ਉਥੇ ਰੋਣ ਚੀਕਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? 

ਿਜਸ ਕੀ ਵਸਤੁ ਿਤਸੁ ਆਗੇ ਰਾਖੈ।। ਨਾਨਕੁ ਿਤਨੁ ਕੈ ਮਾਨ;  ਮਾਥੈ।। ਜੀਹਦੀ ਚੀਜ ਐ-ਉਹ ਲੈ ਜ*ਦੈ-ਅਸD ਆਬਦਾ ਕਬਜਾ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਨ;  ਐ।ਂ" 

ਅਮਰ ਿਸੰਘ ਨ;  ਬਾਬੇ ਨੰੂ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਿਕਆ। 

ਬਾਬੇ ਦੇ ਿਚਹਰੇ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪੱੁਤਰ* ਦੇ ਿਵਛੋੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਗ਼ ਨਹD ਸੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਿਵਚ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ। 

-"ਗੁਰਮੁਖਾ...! ਦਸਵP ਿਪਤਾ ਨ;  ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਰਜ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਇਆ ਿਕਹਾ ਸੀ-ਜਦ ਮਾਤਾ 

ਸੁੰ ਦਰੀ ਜੀ ਨ;  ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਮੰਗੇ ਤ* ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨ;  ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਿਸੰਘ* ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਿਕਹਾ ਸੀ: ਇਨ ਪੁਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ, ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ 

ਚਾਰ।। ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋ ਿਕਆ ਭਇਆ, ਜੀਵਿਤ ਕਈ ਹਜਾਰ।। ਤੰੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਿਹਰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਿਕੱਡਾ ਸੀ? ਜਦ2 ਸਾਰਾ ਪ4ੀਵਾਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਿਕਨਾਰੇ ਿਵਛੜ 

ਿਗਆ-ਨਾਲ ਦੇ ਿਸੰਘ Aਹੀਦ ਹੋ ਗਏ-ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰੇ ਸਾਿਹਬਜ਼ਾਦੇ Aਹੀਦ ਹੋ ਗਏ-ਇਕੱਲੇ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ* ਿਵਚ ਇੱਟ ਦਾ ਿਸਰਹਾਣਾ ਲਾ 



ਕੇ ਪਏ ਤ* ਕੁਝ ਪਲ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਆਏ ਤ* ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਿਪਆਰੇ ਨੰੂ ਮੁਰੀਦ* ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ-ਪਰ ਿ਼ਗਲਾ ਨਹD ਕੀਤਾ-ਿ਼ਸਕਵਾ ਨਹD ਿਦਖਾਇਆ-ਜੋਤੀ 

ਜੋਿਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮP ਤੱਕ ਚੜ.ਦੀਆਂ ਕਲ* ਿਵਚ ਹੀ ਿਵਚਰੇ।" 

-"ਧੰਨ ਐ.ਂ.! ਧੰਨ ਐ ਂਦਸਵP ਿਪਤਾ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ-ਧੰਨ ਐ ਂਤੰੂ ਮਾਲਕਾ..!" ਅਮਰ ਿਸੰਘ ਪਾਣੀ ਿਮਲੀ ਸੁੱ ਕੀ ਵੇਲ ਵ*ਗ ਹQਸਲੇ ਨਾਲ ਉਠ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 

ਤਾਕਤ ਪ4ਵੇA ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਬੱੁਧੂ ਜੱਟ ਨਹD, ਸਗ2 ਕੋਈ ਮਹ*ਪੁਰਖ ਜਾਿਪਆ। ਉਸ ਨੰੂ ਕੰਡੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਿਫਰ ਬੋਿਲਆ: 

-"ਜੇ ਇਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥ* ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਿਮਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾ! ਿਫਰ ਵੀ: ਤੰੂ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰੁ ਤੇਰਾ ਿਦੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਕਿਹ ਕੇ ਛਕ ਲਈਏ-ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਮੇAਾ 

ਬਣP ਰਹੀਏ-ਏਕੋ ਿਸਮਰੋ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ।। ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਿਸਮਰੀਐ ਜੰਮਿਹ ਤੇ ਮਰ ਜਾਇ।। ਹਰ ਦੱੁਖ ਸੁੱ ਖ ਿਵਚ ਉਹਨੰੂ ਿਧਆ ਕੇ ਦੇਖ-

ਫੇਰ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਿਕਵP ਪਲਟਦੀ ਐ-ਤੇਰਾ ਤ* ਅੰਿਮ4ਤ ਵੀ ਛਿਕਆ ਲੱਗਦੈ?" 

-"ਅੰਿਮ4ਤ ਤ* ਮC ਬਾਬਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਹੀ ਛਕ ਿਲਆ ਸੀ।" ਅਮਰ ਿਸੰਘ ਿਫਰ ਲੇਟ ਿਗਆ। 

-"ਫੇਰ ਕੀਹਦਾ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦC? ਬਾਣੀ ਆਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨD ਜੁਿੜਆ ਿਰਹਾ ਕਰ! ਿਜਥੈ ਹਿਰ ਅਰਾਧੀਐ ਿਤਥੈ ਹਿਰ ਿਮਤੁ ਸਹਾਈ।। ਮਨ ਨੰੂ ਇਕਾਗਰ 

ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ-ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਡੋਲਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ ਤ* ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਘਾਲ ਬੇਅਰਥ ਹੈ-ਮਨ ਪ4ਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ।।" ਬਾਬਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਿਰਹਾ 

ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰ ਿਸੰਘ ਦੇ ਘੁਰਾੜ.ੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। 

ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਣੀ ਿਗਆਨੀ ਬਚਨ* ਨ;  ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਖੁਰਚ ਸੁੱ ਿਟਆ ਸੀ। 

ਬਾਬੇ ਨ;  ਕੀਰਤਨ ਸੋਿਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ Aੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਿਗਆ। 

ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉਠ;  ਤ* ਅਮਰ ਿਸੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰ.* ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਕੁਝ ਉਦਾਸ ਸੀ। 

-"ਤੰੂ Aੁਕਰ ਕਰ ਜਸਮੇਲ ਕੁਰੇ! ਤੇਰਾ Aੇਰ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਿਗਐ....!" ਅਮਰ ਿਸੰਘ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

ਉਹਨ* ਚਾਹ ਪੀਤੀ। 

ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਿਵਆਿਖਆ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਵਾਿਪਸੀ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਬੇਬੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਿਪੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੇਬੇ ਦਾ ਕਾਕਾ 

ਤ* ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਿਡੱਗਦਾ ਕਾਲਜਾ ਘੁੱ ਟੀ ਸਾਿਰਆਂ ਸਮੇਤ ਰੋਪੜ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਆ ਬੈਠੀ। 

ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਟ ਮਰੈ (ਕਡ ਆਖਰੀ) 

ਡੇੜ. ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਿਹਦ ਬਾਅਦ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲਾ ਕੁਲਬੀਰੇ ਨੰੂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ.* ਨਾਲ ਲਿਹਰ ਦਾ ਿਗੱਟਾ ਹੱਥ ਆ ਿਗਆ। ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਖੱਚ ਕੇ ਉਸ ਨ;  ਹੇਠ* ਸੁੱ ਟ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਤੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਪੱਟ* 

'ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਲਬੀਰੇ ਦੀ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਖ਼ਾੜਕ ੂ

ਫਿੜਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਦੇ ਨ* ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹD ਜਾਣਦਾ ਸੀ! ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤ* ਿਸਰਫ਼ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੰੂ ਪਤਾ ਸੀ। 
 

ਸਦਰ ਠਾਣP ਤ2 ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਗੁਪਤ ਜਗਾਹ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਕੁਲਬੀਰੇ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਪਿਹਰਾ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ। 

ਕੋਈ ਿਸਪਾਹੀ ਉਹਨ* ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹD ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨ; ੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨ* ਦੀਆਂ ਗੱਲ* ਨਹD ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹD ਫੜਾ 

ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਿਹਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਿਸਪਾਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ 

ਸਨ। 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੰੂ ਕਰੜੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵP ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੁਲਬੀਰੇ ਨੰੂ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਹੈ! ਕਾਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੰੂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਿਵਚ2 

ਅੱਧਾ ਿਹੱਸਾ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਿਮਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਤਨ;  ਇਨਾਮੀ ਖ਼ਾੜਕੂ ਕੁਲਬੀਰਾ 

ਉਹਨ* ਨੰੂ ਫੜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨ* ਇਨਾਮ* ਿਵਚ2 ਅੱਧਾ ਿਹੱਸਾ ਿਸੱਧਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਹੱਥ* ਿਵਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਆਪਣੀ ਿ਼ਜੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ 

ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੰੂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਨਹD ਸੀ। ਉਹ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸ* ਦੇ ਪਿਹਰੇ ਹੇਠ ਿਬਲਕੁਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ 

ਕੁਲਬੀਰੇ ਨਾਲ2 ਿਨੱਗਰ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਪਾਿਸR ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹD ਸੀ। 

-"ਕੀ ਨ* ਐ ਂਬਾਈ ਦਾ?" ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਗੱਲ Aੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਿਦਹਾੜੀ ਉਹਨ* ਨ;  ਜ਼ਬਾਨ ਸ*ਝੀ ਨਹD ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਨ1  ਘੁੱ ਟੇ-ਘੁੱ ਟੇ ਿਜਹੇ ਰਹੇ 

ਸਨ। 

-"ਕੁਲਬੀਰ...!" ਉਸ ਨ;  ਬ*ਹ ਮੂੰ ਹ ਤ2 ਨਹD ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੁਿਬਧਾ ਿਵਚ ਸੀ। 

-"ਿਕਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਿੜਆ ਿਗਆ?" 

-"ਖਾੜਕੂਵਾਦ 'ਚ।" 

-"ਤੰੂ ਖਾੜਕੂ ਐ?ਂ" 

-"ਆਹੋ!" 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁੱ ਪ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਉਸ ਨੰੂ ਸੱੁਝ ਨਹD ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਗੱਲ ਿਕੱਥ2 ਅਤੇ ਿਕਵP Aੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਤ2 ਹੀ ਸੋਚ* ਸੋਚੀ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਤੈਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਿਲਆਏ ਐ?" ਕੁਲਬੀਰੇ ਨ;  ਉਸ ਵੱਲ ਪਾਸਾ ਪਰਤਿਦਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। 



-"ਮC ਤ* ਕੀਤਾ ਈ ਕੁਛ ਨਹD ਬਾਈ ਜੀ!" 

-"ਫੇਰ ਤੈਨੰੂ ਕਾਹਤ2 ਵਲੀ ਬੈਠ;  ਐ?" 

-"ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਸੀ-ਪਰ ਪਤਾ ਨਹD ਿਕਵP ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ-ਹੁਣ ਇਹ ਪੱੁਛਦੇ ਐ ਬਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜੇ ਖ਼ਾੜਕੂ ਆ&ਦੇ ਐ?" 

-"ਕੀ ਨ* ਸੀ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ?" 

-"ਕੁਲਦੀਪ-!" 

-"ਕੁਲਦੀਪ....!" ਕੁਲਬੀਰਾ ਿਪਆ ਿਪਆ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਿਠਆ। 

-"ਕੁਲਦੀਪ ਝੰਡੇਆਣੀਆਂ?" 

-"ਹ* ਬਾਈ-ਤੰੂ ਉਹਨੰੂ ਜਾਣਦC?" 

-"ਕੁਲਦੀਪ ਤ* ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਸੀ।" 

-"ਹC...! ਅੱਛਾ...!!" 

-"ਹੋਰ...!" 

-"ਤੇ ਬਾਈ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਕੀਹਨ; ?" 

-"ਕਾਕੇ ਨ; ।" 

-"..........।" ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਾਹ ਿਖੱਚ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 

-"ਮC ਤ* ਿਕਸੇ ਖ਼ਾੜਕੂ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਨਹD-ਪਰ ਇਹ ਬਥੇਰ.ੇ ਲਾਲਚ ਿਦੰਦੇ ਐ-ਬਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾੜਕੂ ਫੜਾ ਦੇਹ-ਤੈਨੰੂ ਆਹ ਦੇ ਿਦਆਂਗੇ-ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ 

ਿਦਆਂਗੇ-ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਿਦਆਂਗੇ-ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਇਨਾਮ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ-ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਜਾਊਗੀ-ਜੌਹ ਐ-ਵੌਹ ਐ...!" 

-"ਜੇ ਹੈਗੈ ਿਨਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫੜਾ ਦੇਹ-ਅੱਜ ਨਹD ਤ* ਕੱਲ.-ਫੜੇ ਤ* ਉਹਨ* ਨ;  ਜਾਣਾ ਈ ਐ।" 

-"ਬਾਈ ਜੀ ਜਦ2 ਮC ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਈ ਨਹD-ਫੜਾਵ* ਿਕੱਥ2? ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੰੁਦਾ-ਮC ਫੇਰ ਵੀ ਨਹD ਫੜਾ&ਦਾ ਸੀ।" 

-"ਿਕ&?" 

-"ਮC ਮਰਨU  ਬਾਈ? ਉਹ ਤ* ਸੋਧਾ ਵੀ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਲਾ&ਦੇ ਐ-ਇਹ ਤ* ਚਾਹੇ ਛੱਡ ਈ ਦੇਣ-ਪਰ ਉਹਨ* ਤ2 ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ: ਿਕੱਥੇ?" 

-"ਕੀ ਨ* ਐ ਂਤੇਰਾ?" 

-"ਇੰਦਰਜੀਤ-।" 

-"ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੰਦਰਜੀਤ-ਹੁਣ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਉਹ ਚੜ.ਤ ਨਹD ਰਹੀ।" 

-"........।" 

-"ਜੇ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਿਵਚ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਜ*ਦੇ ਐ-ਧੋਅ ਲੈ! ਮੂਵਮCਟ ਤ* ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਐ-ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਖ਼ਾੜਕੂ ਪੁਲਸ ਨ;  ਚੁਣ ਧਰੇ-ਬਾਕੀ ਦੇ ਿਲਸਟ* 'ਤੇ 

ਚੜ.ੇ ਹੋਏ ਐ।" 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਸੋਿਚਆ, ਕੁਲਬੀਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਨਾ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ? ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਲਵੇਗਾ? ਜੇ ਇਹ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਿਗਆ ਤ* 

ਉਹਨ;  ਇਹਨੰੂ ਬੱਕਰੇ ਵ*ਗੂੰ  ਕੁਤਰ ਕੇ ਪਰ.ੇ ਮਾਰਨU ! 

-"ਜੇ ਬਾਈ ਇਹੀ Aਰਤ ਠਾਣੇਦਾਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ-ਤ* ਤੰੂ ਕੀ ਕਰPਗਾ?" ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਉਹਨੰੂ ਤਿਹ ਤੱਕ ਫਰੋਲਣਾ ਚਾਿਹਆ। 

-"ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤ* ਦੇਣ ਲਈ ਠਾਣੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ-ਤ* ਮC ਤ* ਪਲ ਨਾ ਲਾਵ*।" ਕੁਲਬੀਰਾ ਵਾਿਕਆ ਹੀ ਗੱਦਾਰੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ 

ਸੀ। 

-"ਜੇ ਐA ਦੀ ਿ਼ਜੰਦਗੀ ਹਾਕ* ਮਾਰੇ-ਸੁੱ ਖ ਕੇ ਿਦੱਤੈ ਬਈ ਕੰਡੇ ਮਰਵਾ&ਦੇ ਿਫਰੀਏ?" 

-"ਤੈਨੰੂ ਬਾਈ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।" 

-"ਮਾਰਨ ਨੰੂ ਤ* ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਪਿਹਲ* ਈ ਿਫਰਦੇ ਐ! ਜੇ ਉਦP ਮC ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੰੁਦਾ-ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਈ ਡੰਡਾ ਡੱੁਕ ਿਦੰਦੇ-ਇਸ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਿਕ ਿਵਰੋਧੀ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਰੇ-ਉਹਦਾ ਫਣ ਿਚੱਪ ਮਾਰੋ! ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਤ2 ਤ* ਉਹਨ* ਨ;  ਮੈਨੰੂ ਕਦ2 ਦਾ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਿਵਐ।" 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਕੁਲਬੀਰਾ ਖ਼ਾੜਕੂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

-"ਤੈਨੰੂ ਬਾਈ ਉਹ ਕਾਹਤ2 ਮਾਰਨ ਨੰੂ ਿਫਰਦੇ ਐ?" 

-"ਬੱਸ ਯਾਰ ਸਾਥ2 ਈ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ-ਪਰ ਉਹਨ* ਨ;  ਵੀ ਘੱਟ ਨਹD ਕੀਤੀ-ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਿਮੰਟ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ।" ਉਹ ਿਫਰ ਪੈ ਿਗਆ। 

ਰਾਤ ਦੇ ਅੱਠ ਕੁ ਵਜੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵAਵਾA-ਪਾਤਰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਿਗਆ। ਰੋਟੀ ਫੜਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਘੁੱ ਟ ਿਦੱਤਾ। 

ਿਜਸ ਦਾ ਪ4ਤੱਖ ਇAਾਰਾ ਸੀ ਿਕ ਸਵੇਰੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਮਲੇ। 

ਉਹਨ* ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਬੰਦਾ ਭ*ਡੇ ਬੰਨ.  ਕੇ ਤੁਰ ਿਗਆ। 

-"ਸQਈਏ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੰਭੇ ਪਏ ਐ-ਂਕੀ ਪਤੈ ਇਹਨ* ਨ;  ਿਕਹੜੇ ਮੌਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਮੂਧਾ ਪਾ ਲੈਣC।" ਕੁਲਬੀਰੇ ਨ;  ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਕੰਬਲ ਲC ਿਦਆਂ ਿਕਹਾ। ਉਹ ਕਈ ਰਾਤ* 

ਦਾ ਅਨDਦਰਾ ਵੀ ਸੀ। 



-"ਜੇ ਬਾਈ ਮੂਧਾ ਪਾਉਣਾ ਹੰੁਦਾ ਪ4ਛਾਦੇ ਨਹD ਛਕਾ&ਦੇ ਸੀ-ਹੁਣ ਨੰੂ ਘੜ.ੀਸ ਲCਦੇ।" 

-"ਬੱਕਰੇ ਨੰੂ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤ2 ਪਿਹਲ* ਮਿਹੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਿ਼ਸੰਗਾਿਰਆ ਜ*ਦੈ-ਤਰ.* ਤਰ.* ਦੇ Aਗਨ ਕੀਤੇ ਜ*ਦੇ ਐ-ਬਲੀ ਦੇਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਿਫਰ ਉਸ ਨੰੂ ਚਸਕੇ ਲਾ ਲਾ 

ਕੇ ਖਾਧਾ ਜ*ਦੈ-ਿਬਸਿਮੱਲਾ ਕਿਹ ਕੇ ਜਦ2 ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਛੁਰੀ ਿਫਰਦੀ ਐ-ਉਦ2 ਬੱਕਰੇ ਨੰੂ ਪੜ.ੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਮ* ਨਹD ਸੁਣਦੀਆਂ, ਬਾਈ।" 

-"ਚੱਲ ਬਾਈ ਸQ ਜਾਹ-ਜੋ ਹੋਊ ਦੇਖੀ ਜਾਊ।" ਇੰਦਰਜੀਤ ਵੀ ਕੰਬਲ ਦੱਬ ਕੇ ਪੈ ਿਗਆ। 

ਕੁਲਬੀਰ ਨੰੂ ਤ* ਪੈਣ ਸਾਰ ਹੀ ਨDਦ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੋਚ* ਦੀਆਂ ਘੁੰ ਮਣਘੇਰੀਆਂ ਿਵਚ ਫ਼ਿਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਲਬੀਰਾ ਤ* ਿਜੰਨਾ ਉਸ ਨ;  ਸੋਿਚਆ 

ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ2 ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੱਥ ਿਵਚ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਪੈਰ ਨਹD ਛੱਡਣP ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲD ਬਾਤD ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਿਦਨ ਹੋਰ 

ਟਰਕਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਇਨਾਮ* ਿਵਚ2 ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਲਈ ਪੱਕਾ ਥੜ.ਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੋਇਲ-ਕ* ਵਾਲਾ ਯੁੱ ਧ ਚੱਲ ਿਰਹਾ 

ਸੀ। 

ਤੜਿਕR ਚਾਹ ਪੀਣ ਸਾਰ ਹੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆ। ਹੱਥਕੜੀ ਉਸ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਲੇ Aੀਿ਼ਸਆਂ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਵੈਨ 

ਿਵਚ ਬੈਠਣ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਖੋਲ. ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨ;  ਗੱੁਟ ਮਸਲਣP Aੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 

ਵੈਨ ਹੋਟਲ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਪਾਰਟਮCਟ ਿਵਚ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਪਿਹਲ* ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਸਾਸਰੀਕਾਲ ਜੀ...!" 

-"ਬੈਠ....!" ਅੱਜ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕੁਝ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

-"ਪਈ ਕੋਈ ਿਮਹਨਤ ਪੱਲੇ?" 

-"ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਨੰੂ ਵੱਟ ਚਾਹਿੜਆ ਹੋਇਐ ਜੀ।" 

-"ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਛ ਮਰੋੜੀ ਤ2 ਪAੂ ਮੋਕ ਦੀ ਧਰਾਲ. ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਮਾਰਦੈ-ਮੂੰ ਹ ਤ* ਿਲੱਬੜਦਾ ਈ ਿਲੱਬੜਦੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁAਕ ਵੀ ਆ&ਦੈ ਤੇ ਿਦਸਣਾ ਵੀ ਬੰਦ 

ਹੋ ਜ*ਦੈ-ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਵਾਧੂ ਦੀ ਹੋ ਜ*ਦੀ ਐ-ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਭੱੁਖ ਵੀ ਲੱਗਣ2 ਹਟ ਜ*ਦੀ ਐ।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਤ2 ਚਲਾਕੀ ਪੜ. ਿਗਆ ਸੀ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੋਲ ਗੱਲ* ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅੰਦਰ2 ਿਥੜਕ ਿਗਆ। ਉਹ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨ;  ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲ* ਸੁਣ ਤ* 

ਨਹD ਲਈਆਂ ਸਨ? 

-"ਸਾਿਹਬ ਬਹਾਦਰ! ਮੈਨੰੂ ਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ-ਕੱਲ. ਨੰੂ ਮC ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪਾਵ*ਗਾ।" 

-"ਿਦੱਤੇ...! ਪਰ ਕੱਲ. ਨੰੂ ਮੈਨੰੂ ਿਨਰਾA ਨਾ ਕਰD!" 

-"ਵਾਅਦਾ ਿਰਹਾ ਸਾਿਹਬ ਬਹਾਦਰ।" 

ਉਹ ਉਠ ਖੜ.ੇ। 

ਜਦ2 ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤ* ਦੂਰ2 ਰCਸੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨ* 'ਤੇ ਪਈ। ਰCਸੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜੱੁਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਖੜ.ਾ 

ਸੀ। ਠਾਣੇਦਾਰ &ਗਲ* ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜ* ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਰCਸੀ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਮੱਚੀ। ਅੱਖ* ਿਵਚ ਖੂਨ 

ਉਤਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਆਈ ਿਕ ਦੋਹ* ਨੰੂ ਿਰਵਾਲਵਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉੜਾ ਦੇਵੇ! ਪਰ ਮੌਕਾ ਸਾਥ ਨਹD ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਪਤੈ ਕਾਲੇ Aੀਿ਼ਸਆਂ 

ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਿਵਚ ਿਕੰਨ;  ਕੁ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਿਸਪਾਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਮਰਨ ਦਾ ਰCਸੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹD ਸੀ। ਡਰ ਉਸ ਨੰੂ ਠਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਬਚ ਕ ੇ

ਿਨਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਪੂਰਾ ਿਤਆਰ-ਬਰ-ਿਤਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸੋਚ ਿਲਆ। ਿਫਰ ਰCਸੀ ਨ;  ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਾਲੇ 

Aੀਿ਼ਸਆਂ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਿਵਚ ਅਤੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਿਜਪਸੀ ਿਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਿਦAਾਵ* ਨੰੂ ਤੁਰ ਪਏ। 

ਰCਸੀ ਜੁੱ ਤੀ ਲੈ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਉਸ ਨੰੂ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਘੁੰ ਮਦੇ ਨੰੂ ਨਾ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਨ;  ਤ* ਫ਼ੋਰਸ ਨੰੂ 

ਇAਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਤ* ਿਵਚੇ ਹੀ ਰਿਹ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਸਧਰ* ਿਦਲ ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸੋਚ 

ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਵਾਰ ਠਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੰੂ ਲੈ ਲਵ*, ਿਫਰ ਚਾਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵ*। ਕੋਈ ਪ4ਵਾਹ ਨਹD ਸੀ। ਉਹ ਮਰਨ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਤੁਿਲਆ 

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤ2 ਿਬਨਾ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਿਦਸ ਹੀ ਨਹD ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਘਾੜਤ* ਘੜਨੀਆਂ Aੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ 

ਐਕAਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਹੀ ਮਰਨ, ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 

ਕਾਲੇ Aੀਿ਼ਸਆਂ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਨ;  ਿਫਰ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਿਟਕਾਣP 'ਤੇ ਹੀ ਪਹੰੁਚਾ ਿਦੱਤਾ। ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਿਫਰ ਜੜ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਪAੂਆਂ ਮ*ਗੂੰ  ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਐ।" ਇੰਦਰਜੀਤ ਿਡੱਗਦਾ ਮਸ* ਹੀ ਬਿਚਆ ਸੀ। 

-"ਅੱਜ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ?" 

-"ਬੱਸ ਅੰਨ.;  ਮੂਹਰੇ ਬਾਤ ਪਾਈ-ਅੱਖ*! ਇਕੋ ਈ ਗੱਲ ਐ, ਅਖੇ ਖ਼ਾੜਕੂ ਫੜਾ।" 

-".......।" ਕੁਲਬੀਰਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕ* ਸੀ। ਘਾਟ ਘਾਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਰ.* ਤਰ.* ਦੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਤੁਰਦੀ ਿਫਰਦੀ 

ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨ;  ਸੋਿਚਆ ਬਈ ਿਜਵP ਇਹਨੰੂ ਮਿਹਮਾਨ* ਵ*ਗੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਜ*ਦੇ ਐ ਤੇ ਫੇਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਛੱਡ ਜ*ਦੇ ਐ-ਖ਼ੈਰ ਹੱਥਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹD! ਦਾਲ 

ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐ! ਿਕਸੇ ਨ;  ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੇਰੀ ਮ* ਅੱਜ ਗਹੀਿਰਆਂ ਿਵਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਿਫਰਦੀ ਸੀ? ਉਸ ਨ;  ਉਲਟਾ ਪੱੁਿਛਆ ਿਕ ਕੀਹਨ;  

ਦੇਿਖਐ? ਕਿਹੰਦਾ ਅਖੇ ਮੇਰੀ ਮ* ਨ; ! ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੋਿਲਆ-ਖ਼ੈਰ* ਹੱਥੀ ਤੇਰੀ ਮ* ਵੀ ਨਹD! 



ਇਕ ਚੁੱ ਪ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੰੂ ਕੁਲਬੀਰੇ ਦੀ ਚੁੱ ਪ ਤ2 ਡਰ ਆਇਆ। 

ਇਧਰ ਕੁਲਬੀਰਾ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਵਾਿਕਆ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਤ* ਿਫਰ ਧਰਮਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ 

ਹੀ ਅੱਖ* ਖੱੁਲ.ਣਗੀਆਂ। 

-"ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਝੂਠ;  ਕੇਸ ਪਾਉਣਗੇ?" ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਹੀ ਚੁੱ ਪ ਨੰੂ ਤੋਿੜਆ। 

-"ਇਹਨ* ਹੱਥ ਜਾਨ ਐ-ਂਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਐ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ।" 

-"ਪਰ ਤੰੂ ਿਕ& ਨਹD ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ&ਦਾ?" 

-"ਮC ਿਕਸੇ ਖ਼ਾੜਕੂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਈ ਨਹD।" 

-"ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਐ?" 

-"ਹ*।" 

ਕੁਲਬੀਰੇ ਨ;  ਪਿਹਲ* ਸੋਿਚਆ ਬਈ ਇਹਨੰੂ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾੜਕੂ ਅੱਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਦਆਂ। ਪਰ ਿਫਰ ਉਸ ਨ;  ਮਨ ਬਦਲ ਿਲਆ। ਉਸ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚ ਆਇਆ, ਜੇ ਮC 

ਭੇਦ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਤ* ਿਫਰ ਮੈਨੰੂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੰੂ ਕੀ ਐ? ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਸ ਤ2 ਬਾਅਦ ਠਾਣੇਦਾਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਵੇ? ਹੋ ਸਕਦੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤ* ਮੈਨੰੂ ਵੀ 

ਆਫ਼ਰ ਕਰੇ? ਰਿਹੰਦੀ ਿ਼ਜੰਦਗੀ ਤ* ਐA ਦੀ ਿਨੱਕਲੂ! ਕੁਲਬੀਿਰਆ! ਿਸਆਣੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਐ, ਜੱੁਲ ਕੰਧੋਲੇ ਮੌਜ* ਮਾਨਣ ਆਕੜ ਪਾਲੇ ਮਰਦੀ ਐ! ਤੰੂ 

ਇਿਤਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ! ਦੇA ਭਗਤ* ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਹਮੇAਾ ਿਸਰਫ਼ ਫ਼*ਸੀ ਹੀ ਆਈ ਐ! ਤੇ ਟੋਡੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਗੀਰ* ਿਮਲੀਐ!ਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ 

ਐ!ਂ ਬਈ ਖਾਣੀ ਗੋਲੀ ਐ ਿਕ ਮੌਜ ਮਾਨਣੀ ਐ?ਂ ਪਰ ਿਫਰ ਤ* ਨਰਕ* ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵPਗਾ! ਪਰ ਕੁਲਬੀਿਰਆ! ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਿਕਸੇ ਨ;  ਦੇਿਖਐ? ਇਹ ਤ* 

ਕਲਪਿਤ ਗੱਲ* ਹਨ! ਤੰੂ ਐਥ2 ਦੀ ਸੋਚ-ਅੱਗੇ ਵੇਖੀ ਜਾਊ! ਇਹ ਿ਼ਜੰਦਗੀ ਿਨੱਤ ਿਨੱਤ ਹੱਥ ਨਹD ਆਉਣੀ! ਰਿਹੰਦੀ ਿ਼ਜੰਦਗੀ ਐA ਦੀ ਕੱਟ! ਕੁਲਬੀਰੇ ਅੰਦਰ 

ਸੋਚ* ਦਾ ਖੂਹ ਿਗੜ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

-"ਤੰੂ ਇਕ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ!" ਕੁਲਬੀਰਾ ਉਠ ਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੋਲ ਆ ਿਗਆ। 

-"ਤੰੂ ਠਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਤ ਪਾ।" 

-"ਕਾਹਦੀ...?" 

-"ਤੰੂ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਤੇ ਮC ਆਪੇ ਤੇਰੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਕਰਵਾ ਿਦ:।" ਕੁਲਬੀਰੇ ਨ;  ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਬੋਚ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਿਰਹਾਈ' ਦੇ 

ਦਾਣP ਿਖਲਾਰੇ। 

-"ਬਾਤ ਤ* ਮC, ਤ* ਪਾ:-ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੰੂ ਬੁਲਾਊ-ਕੀ ਪਤੈ ਨਾ ਹੀ ਬੁਲਾਵ?ੇ" ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਪੈਰ ਛੱਡਣੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਸਮਝੀ। 

-"ਆਪ* ਨੰੂ ਉਹ ਸਰਾਧ ਖੁਆਉਣ ਤ* ਲੈ ਕੇ ਈ ਨਹD ਆਏ-ਗੌਰਿਮੰਟ ਦਾ ਇਹਨ* ਨੰੂ ਐਲਾਨ ਐ ਂਬਈ ਖ਼ਾੜਕੂਵਾਦ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਓ-ਿਕਵP ਪਾਓ! ਇਸ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਨਾਲ2 ਉਹਨ* ਨੰੂ ਿ਼ਜਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਐ-ਚੋਰ ਨਾਲ2  ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਐ-ਤੰੂ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਆਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨ; ਹ* ਭੇਜ ਬਈ ਤੰੂ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਐ।ਂ" 

-"ਸੁਨ; ਹ* ਕੀ ਦੇਵ*? ਿਸਪਾਹੀ ਤ* ਗਾਲ. ਤ2 ਿਬਨਾ ਗੱਲ ਨਹD ਕਰਦੇ?" 

-"ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਐ-ਅੰਦਰ2 ਇਹਨ* ਦੀ ਗੱਲ ਇਕ ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਐ-ਿਮਰਗ* ਦੀ ਡਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਚਾਲਾ ਨਹD ਹੰੁਦਾ-ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ2 ਵਧ ਕੇ 

ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਐ।" 

ਉਹਨ* ਦੇ ਗੱਲ* ਕਰਿਦਆਂ ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ। 

ਜਦ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜਨ ਲੱਿਗਆ ਤ* ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਅੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕ ਿਲਆ। 

-"ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਿਣR...!" 

-"ਭੈਣ ਿਦਆ ਖਸਮ*! ਤੈਨੰੂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹD ਉਏ..?" ਉਸ ਨ;  ਦੰਦ ਘੁੱ ਟ ਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਇਕ ਮੱੁਕੀ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਿਡੱਗ ਪਈ। 

ਪਰ ਉਹ ਸੰਭਿਲਆ। 

-"ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤ* ਸੁਣ2!" 

-"ਜੇ ਇ& ਪਿਹਲ* ਈ ਿਨੱਕੀ ਯਹਾ ਿਦੰਦਾ..? ਹ*..! ਹੁਣ ਬਕ..?" 

-"ਮC ਠਾਣੇਦਾਰ ਸਾਿਹਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਐ।ਂ" 

-"ਠਾਣੇਦਾਰ ਿਸਰਫ਼ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਈ ਐ? ਉਹਨੰੂ ਹੋਰ ਬਥੇਰ.ੇ ਕੰਮ ਐ!ਂ" 

-"ਸਾਿਹਬ ਬਹਾਦਰ ਮੇਰਾ ਸੁਨ; ਹ* ਤ* ਪਹੰੁਚਾ ਿਦRਗੇ?" 

-".........।" ਉਹ ਤੁਰ ਿਗਆ। 

-"ਲੈ ਬਾਈ..! ਗੱਲ ਈ ਨਹD ਗੌਲਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਕੜ-ਅੱਖ ਈ ਨਹD ਿਮਲਾ&ਦੇ!" ਇੰਦਰਜੀਤ ਿਪੱਿਟਆ। 

Aਾਮ ਨੰੂ ਹੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੰੂ ਵੈਨ ਲੈ ਗਈ। 

-"ਸਾਿਹਬ ਬਹਾਦਰ-ਬੰਦਾ ਮC ਸਾਣ 'ਤੇ ਲਾ ਿਦੱਤੈ-ਿਜੱਥੇ ਮਰਜੀ ਐ ਵਾਹ ਿਲਓ...!" 

-"ਤੰੂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਥੇ ਈ ਕੱਟ-ਤੇ ਜਦ2 ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ-ਤੰੂ ਹਫ਼ਤੇ ਖੰਡ ਲਈ ਡਲਹੌਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੋਲ ਚਿਲਆ ਜਾਹ-ਮC ਉਹਨੰੂ 

ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਿਦੰਨN -ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਿਮਹਰ ਹੋਟਲ ਿਵਚ ਿਮਲੂਗਾ-ਉਦ2 ਨੰੂ ਮC ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੰ ਡੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਿਦੰਨN -ਉਦ2 ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਈ ਖ਼ਤਰੈ-ਿਜੰਨਾ 



ਿਚਰ ਮC ਤੈਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਕਰ*-ਤੰੂ ਡਲਹੌਜੀ ਤ2 ਨਹD ਆਉਣਾ-ਉਥੇ ਖਾਈ ਂਪੀਈ ਂਤੇ ਮੌਜ ਕਰD-ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਬਜੀਤ ਝੱਲੂਗਾ-ਮC ਉਹਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ.* ਕੰਨ 

ਿਖੱਚ ਿਦੰਨU ।" 

-"ਠੀਕ ਐ ਸਰ! ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲ* ਿਵਚ ਮੈਨੰੂ ਕਦੇ ਕਿਹਣਾ ਯਾਦ ਈ ਨਹD ਿਰਹਾ-।" 

-"ਕੀ ਗੱਲ ਐ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। 

-"ਿਜਹੜਾ ਰCਸੀ ਐ-ਉਹ ਬੜਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਿਪਆ ਿਵਐ-ਿ਼ਖਆਲ ਰੱਿਖਓ!" ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵਚ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਆਲਾ ਹੀ ਮਾਿਰਆ 

ਿਗਆ, ਿਫਰ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ-ਵਾਿਰਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਠਾਣੇਦਾਰ ਤ* ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਿਰਜ਼ਰਵ-ਬCਕ ਸੀ, ਿਜੱਥ2 ਉਸ ਨੰੂ ਚੈੱਕ ਪ4ਾਪਤ ਹੋਣੇ ਸਨ! ਜੇ ਬCਕ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ 

ਗਈ, ਤ* ਿਫਰ ਨਾਅਵ* ਿਕੱਥ2 ਆਉਣਾ ਸੀ? ਖੂਹ 'ਚ2? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਉਚੀ ਉਚੀ ਹੱਸ ਿਪਆ। 

-"ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਭਾਲਦੇ ਿਫਰਦੇ ਐ-ਮC ਉਹਨ* ਨੰੂ ਭਾਲਦਾ ਿਫਰਦC-ਇਕ ਿਦਨ ਤ* ਟਾਕਰੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਐ-ਂਛੁਰੀ ਖ਼ਰਬੂਜੇ 'ਤੇ ਿਡੱਗੇ ਜ* ਖ਼ਰਬੂਜਾ ਛੁਰੀ 'ਤੇ-ਹAਰ 

ਇਕੋ ਹੀ ਹੋਣC!" 

ਦੋਨ1  ਿਨੱਖੜ ਗਏ। 

ਕੁਲਬੀਰਾ, ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵਚ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਐੱਸ। ਪੀ। ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਇਕ ਕੋਠੀ ਿ਼ਫਲਹਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੀ। ਿਜਹੜੀ ਗੌਰਿਮੰਟ ਨ;  ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਨੰੂ ਪਨ*ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋA ਹੇਠ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਪੇAਗੀ, ਇੱਕ ਿਜਪਸੀ, ਅਸਲਾ ਅਤੇ 

ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਫ਼ੈਕਸ, ਨੌਕਰ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਕੁਲਬੀਰੇ ਨੰੂ ਗੌਰਿਮੰਟ ਵੱਲ2 ਿਮਲ ਗਈ ਸੀ। 

ਿਜਪਸੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਗੌਰਿਮੰਟ ਦੇ ਿਸਰ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਵਾਿਲਆਂ ਨ;  ਇਕ 'ਚਗਲ' ਿਜਹੀ, ਪਰ ਨਖ਼ਰੇ ਵਾਲੀ ਸੁਨੱਖੀ ਔਰਤ 

ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਿਲਆ ਿਬਠਾਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ ਹੁਣ ਕੁਲਬੀਰਾ "ਕਾਲੇ" ਦੇ ਨ* ਨਾਲ ਜਾਿਣਆਂ ਜਾਨਣ ਲੱਿਗਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੁਰAਾਗਰਦੀ 'ਤੇ ਉਤਰ 

ਡੋਗਿਰਆਂ ਵਰਗੀ "Aਾਹੀ-ਠਾਠ" ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਤਰ.* ਨਾਲ ਐA ਕਰਨ ਲੱਿਗਆ। ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕ,ੇ ਚਾਦਰਾ ਛੱਡ, ਗਲ ਿਵਚ ਕCਠਾ ਪਾ ਹਮੇAਾ 

ਜਾਨੀ ਬਿਣਆ, ਲਾਚਿੜਆ ਰਿਹੰਦਾ। ਕੋਠੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਠ;  ਪਿਹਰ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਪਿਹਰਾ ਰਿਹੰਦਾ। 

ਠਾਣੇਦਾਰ ਤ2 ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ। ਪੀ। ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਿਪਆਲਾ ਸ*ਝਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਡਰ ਿਜਹੀ ਤੀਵD 

ਿਲਆ ਕੇ ਮਸਤੀ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ! ਦਾਰੂ ਪੀ ਛੱਡਦੇ! ਮੁਰਗੇ ਖਾ ਛੱਡਦੇ! ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਠੀ ਇਕ ਮੁਜਰਾ-ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ! ਕੋਠੀ ਇਕ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦਾ 

ਅੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹ ਗਈ! ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੋਰਨੀ ਘੁਕਦੀ ਰਿਹੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਬੱਕਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ। ਿਪਆਲੇ ਭਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ 

ਹੰੁਦੇ ਰਿਹੰਦੇ। 

ਕੁਲਬੀਰੇ ਨ;  ਖ਼ਾੜਕੂ-ਲਿਹਰ ਦੇ ਜੜ.D ਦਾਤੀ ਫੇਰਨੀ Aੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ! 

ਪਿਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨ;  ਕੈਟ* ਸਮੇਤ ਕਾਲੇ Aੀਿ਼ਸਆਂ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਿਵਚ ਬੈਠ ਤੇਜਇੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਫੜਵਾ ਿਦੱਤੇ! ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਰਬੰਤ ਕਾਬੂ ਕਰਵਾ 

ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅੱਖ ਿਸਰਫ਼ ਰCਸੀ, ਰੇAਮ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ 'ਤੇ ਸੀ! ਪਰ ਗੁਰਪਾਲ ਹੁਰ* ਨ;  ਰCਸੀ ਦੇ ਆਖੇ ਤੁਰੰਤ ਿਟਕਾਣਾ ਬਦਲ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਹ 

ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਿਲਟਰੇਚਰ ਚੁੱ ਕ ਿਹਮਾਚਲ ਪ4ਦੇਸ ਵੱਲ ਨੰੂ ਿਨਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਰCਸੀ ਨ;  ਉਹਨ* ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਹੀ ਉਸ ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਮਾਰ 

ਿਲਆ, ਉਹ ਉਹਨ* ਕੋਲ ਿਹਮਾਚਲ ਪ4ਦੇਸ ਪੱੁਜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤ2 ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵD ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਰCਸੀ ਨ;  ਖ਼ਾੜਕੂ ਜਰਨN ਲ* 

ਨੰੂ ਕਿਹਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਸਮਿਝਆ। ਰCਸੀ ਨ;  ਸੋਿਚਆ, Aੇਰ* ਦੇ ਪੱੁਤ* ਨੰੂ ਿ਼ਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਿਸਖਾ&ਦੈ? ਉਹ ਤ* ਜੰਮਦੇ ਹੀ "ਅਸਤਰ" ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਿਤੰਨ* ਦੀ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀ ਤ2 ਬਾਅਦ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਪੁੱ ਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁA ਸੀ। ਐੱਸ. 

ਪੀ. ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਥਾਪੜਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 'ਪ4ਮੋAਨ' ਦੇ ਪ4ਵਾਨ;  ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੰੂ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਤ2 ਿਸੱਧਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਉਹ ਿਤੰਨ ਸਟਾਰ* ਅਤੇ ਹੇਠ ਰੰਗ ਿਬਰੰਗੀ ਫ਼ੀਤੀ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। ਸੁੱ ਤੇ ਪਏ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨ;  ਹੀ 

ਆ&ਦੇ ਸਨ। 

ਤੇਜਇੰਦਰ, ਰਾਜਿਵੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬੰਤ ਨੰੂ ਅਜੇ ਹਵਾਲਾਤ* ਿਵਚ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪਿਹਰੇ ਹੇਠ ਡੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨ* ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰਪਾਲ, ਰੇAਮ ਅਤੇ 

ਰCਸੀ ਹੋਰ* ਦੀਆਂ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵD ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਿਕਸੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤAੱਦਦ ਨਹD ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਠਾਣੇਦਾਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੰੂ ਫੜ ਕੇ 

ਇਹਨ* ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਗਰੋਹ ਿਗ4ਫ਼ਤਾਰ Aੋਅ ਕਰਕੇ, ਅਗਲੀ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੱੁਲ.ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਤੇਜਇੰਦਰ ਹੋਰ* 'ਤੇ ਤAੱਦਦ 

ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮ* ਨਹD ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਟਾਊਟ ਕੁਲਬੀਰਾ ਿਜ& ਸੀ!! ਕੁਲਬੀਰਾ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੀ! ਕੁਲਬੀਰੇ ਦੀ 

ਬਦੌਲਤ ਠਾਣੇਦਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪਹੰੁਿਚਆ ਸੀ! ਕੁਲਬੀਰਾ ਉਸ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਾਰਸ ਸੀ! ਕੁਲਬੀਰਾ ਉਸ ਲਈ ਰੱਬ ਸੀ! ਕੁਲਬੀਰਾ ਉਸ 

ਲਈ ਅਸਮਾਨ1  ਫ਼ਿਰAਤਾ ਬਣ ਉਤਿਰਆ ਸੀ! 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਕੁਲਬੀਰਾ ਅਤੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਹੋਟਲ ਿਵਚ ਸਵੇਰ ਤ2 ਹੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁੱ ਕੜ* ਦੀਆਂ ਟੰਗ* ਚੱਬੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚੂੰ ਡੇ ਹੱਡ 

ਅਪਾਰਟਮCਟ ਦੀ ਫ਼ਰA 'ਤੇ ਹੀ ਸੁੱ ਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ। 

-"ਉਏ ਆ ਉਏ ਮੇਿਰਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਪੱੁਤਰਾ! ਮੇਰੀ ਿਹੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗ! ਮੇਰੀ ਿਹੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਤੇਰੀ ਮ* ਦੀ ਤੇਰੀ ਦੀ .... ਿਦੱਤਾ ਪਾ ਕੇ!" ਠਾਣੇਦਾਰ Aਰਾਬੀ ਸੀ। 

ਖੁA ਸੀ। 



ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਗੋਡD ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤ* ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਉਸ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਘੁੱ ਟ ਿਲਆ। 

-"ਉਏ ਤੰੂ ਕੋਹੜ.ੀਆ..! ਮੈਨੰੂ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਈ ਬਣਾ&ਦਾ ਿਰਹਾ? ਹੈਅ ਤੇਰੀ..! ਐਡੇ ਐਡੇ ਧੋਖੇ..?" ਕੁਲਬੀਰੇ ਨ;  ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਦੀ ਚੁਪੇੜ ਿਜਹੀ ਮਾਰੀ। 

ਅਸਲ ਿਵਚ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਲਬੀਰੇ ਨੰੂ ਦੱਸ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਕੋ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਬੱੁਕਲ ਖੱੁਲ.ੀ ਸੀ। ਬੁਰਕੀ ਸ*ਝੀ ਸੀ! ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਧੀਆ 

ਰੇਵੀਏ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ! ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸੀ! ਿਫਰ Aਰਮ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਲੋਈ ਲਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ! 

-"ਲੈ ਫੜ ਪੀ...!" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਬੋਤਲ ਜੁਆਕ ਵ*ਗ ਉਸ ਦੀ ਬੱੁਕਲ ਿਵਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ। 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਪੈੱਗ ਲਾ ਿਲਆ। 

-"ਉਏ ਸਰਬਜੀਤ ਨ;  ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੂਵਾ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ?" 

-"ਪੂਰੀ ਜੀ-ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹD ਛੱਡੀ ਬਾਕੀ।" 

-"ਤੀਮੀ ਤੂਮੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵੀ ਿਦਖਾਇਆ?" 

ਇੰਦਰਜੀਤ Aਰਮ ਖਾ ਿਗਆ। 

-"ਉਏ ਸੰਗਦC..? ਹੈਅ ਤੇਰੀ ਮ* ਦੇ ਤੇਰੀ ਦੇ ਕੰਨ ਮਾਰੇ! ਖੱੁਲ. ਕੇ ਦੱਸ-ਨਹD ਮC ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਸਰਬਜੀਤੇ ਦੀ ਮ* ਦੀ .... ਿਦੰਨU !" 

-"ਨਹD ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤੈ-Aਰਮ ਕਾਹਦੀ।" 

-"ਲੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮC ਬਣ ਿਗਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਤੰੂ ਕੱਲ. ਤ2 ਈ ਏ। ਐੱਸ। ਆਈ। ਭਰਤੀ-ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਬCਕ ਅਕਾ:ਟ ਿਵਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਈ ਆ ਜਾਣਗੇ-ਕੁਲਬੀਰਾ 

ਆਪਣਾ ਸਿਹਯੋਗੀ Aੇਰ-ਹੁਣ ਤ* ਗੁਰਪਾਲ ਹੁਰD ਹੱਥ ਆ ਜਾਣ-ਬੱਸ! ਡੀ। ਐੱਸ। ਪੀ। ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਨ; ਰੇ 'ਤੇ ਪਈ ਐ।" 

-"ਵਧਾਈਆਂ ਸਰ!" 

-"ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਥੋਨੰੂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਐ ਂਮੇਰੇ ਬੱਬਰ Aੇਰੋ! ਆਪ ਕਾ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ ਜੋ ਪੜ ਰਹਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਿਚਹਰੇ ਪੇ-ਵਰਨਾ ਕੌਨ ਦੇਖਤਾ ਹਮP ਇਨ ਅੰਧੇਰ2 

ਮP?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  Aੇਅਰ ਬੋਿਲਆ। ਉਸ ਨ;  ਦੋਹ* ਨੰੂ ਘੁੱ ਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

-"ਗੁਰਪਾਲ ਹੋਰ* ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਸਰ?" ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੰੂ ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਉਹਨ* ਨ;  ਿਟਕਾਣਾ ਬਦਲ ਿਲਆ-Aਾਇਦ ਉਹਨ* ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਿਭਣਕ ਪੈ ਗਈ ਐ।" ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਥ* ਕੁਲਬੀਰੇ ਨ;  ਉਤਰ ਿਦੱਤਾ। 

-"ਉਹਨ* ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਈ ਬੰਦੈ।" 

-"ਉਹ ਿਕਹੜਾ?" 

-"ਰCਸੀ! ਤੇ ਰCਸੀ ਨੰੂ ਉਹਨ* ਦੇ ਨਵP ਿਟਕਾਣP ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਤਾ ਹੋਊ-ਮC Aਰਤ ਕਰਦC!" ਇੰਦਰਜੀਤ ਨ;  ਪੈੱਗ ਪੀਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਿਕਹਾ। 

-"ਲੈ ਅੱਜ ਕਰੋ ਰੱਜ ਕੇ ਇੰਜੁਆਏ-ਖਾਓ ਪੀਓ ਨੰਗੇ ਨੱਚੋ! ਪਰ ਮੇਿਰਓ Aੇਰ ਪੱੁਤਰੋ! ਕੱਲ. ਤ2 ਥੋਡੇ ਿਜੰ◌਼ਮP ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਐ-ਂਰCਸੀ ਨੰੂ ਫੜਵਾਉਣਾ!" 

-"ਿਫਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਿਹਬ ਬਹਾਦਰ! ਥੋਡੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਹੂਲ ਿਦਆਂਗੇ।" 

ਿਤੰਨ ਬੋਤਲ* ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੱੁਕੀਆਂ ਸਨ। 

-"ਰੋਟੀ ਮੰਗਵਾਈਏ ਿਫਰ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਪੱੁਿਛਆ। 

-"ਰੋਟੀ ਆਪ* ਸਰਦਾਰ ਕੋਠੀ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਖਾਵ*ਗੇ-ਪ4ੀਤ ਉਡੀਕਦੀ ਹੋਊ।" ਕੁਲਬੀਰੇ ਨ;  ਆਿਖਆ। 

-"ਹਾਏ ਮਰਜ* ਬੋਹੜ ਦਾ ਦੱੁਧ ਪੀ ਕੇ! ਕਾਹਨੰੂ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪ4ੀਤ ਿਬਨਾ ਿਦਲ ਲੱਗਦੈ?" ਠਾਣੇਦਾਰ ਨ;  ਬੱਕਰਾ ਬੁਲਾਇਆ। 

-"ਤੇਰੇ ਵੀ ਕੀ ਵੱਸ ਐ? ਰੰਨ ਹੈ ਵੀ ਘੋਟਣP ਵਰਗੀ!" 

ਉਹ ਅਪਾਰਟਮCਟ ਿਵਚ2 ਉਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤੇ ਖੜ.ੀ ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਿਜਪਸੀ ਿਵਚ ਆ ਬੈਠ; । Aਰਾਬੀ ਠਾਣੇਦਾਰ ਤ2 ਚਾਬੀ ਨਹD ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। 

-"ਿਕੱਥੇ ਐ ਭੈਣ ਦੇਣP ਦੀ-ਦੀ ਖੱਡ ਜੀ?" ਉਹ ਚਾਬੀ ਪਾ&ਦਾ, ਖੌਝਦਾ, ਗਾਲ.* ਕੱਢੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਖੜ.ੇ ਰCਸੀ ਨ;  ਜਦ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੁਲਬੀਰਾ ਬੈਠਾ ਦੇਿਖਆ ਤ* ਉਸ ਨੰੂ ਸੱਚ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ! ਉਸ ਦੇ 

ਪੈਰ ਘੁੰ ਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਤੀ ਡੋਲਦੀ ਿਦਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਲਬੀਰੇ ਦੇ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਿਮਆਂ ਤ2 ਖਫ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ 

ਸੋਚ ਵੀ ਨਹD ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਭ*ਬੜ ਬਲ ਉਿਠਆ। 

ਉਹ ਚੱਕਵP ਪੈਰD ਿਜਪਸੀ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਖੜ.ਾ ਹੋਇਆ। ਕੰਡਕਟਰ-ਝੋਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਸੀ। 

-"ਸੁਣਾ ਕੁਲਬੀਿਰਆ..! ਕਦੇ ਿਦਿਸਆ ਈ ਨਹD..?" ਰCਸੀ ਨ;  ਿਵਅੰਗ ਨਾਲ ਿਕਹਾ। 

Aਰਾਬੀ ਕੁਲਬੀਰੇ ਨ;  ਇਕ ਦਮ ਿਪੱਛੇ ਤੱਿਕਆ। 

ਿਪੱਛੇ ਖੜ.ੇ ਰCਸੀ ਨ;  ਹੱਥ ਝੋਲੇ ਿਵਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਅੱਖ* ਦਾਤੀ ਦੇ ਦੰਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮAੀਨ ਵ*ਗ ਚੰਿਗਆੜੇ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 

ਕੁਲਬੀਰਾ ਘਬਰਾਇਆ ਬੱਗਾ ਹੋ ਿਗਆ! 

ਉਸ ਨ;  ਅਜੇ, "ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਰCਸੀ....!!!" ਹੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਪਸੀ ਿਵਚ ਦੋ ਗਰਨ; ਡ ਆ ਿਡੱਗੇ! ਅੱਗੜ ਿਪੱਛੜ ਦੋ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ!! ਠਾਣੇਦਾਰ, ਕੁਲਬੀਰ ਅਤੇ 

ਇੰਦਰਜੀਤ ਿਜਪਸੀ ਸਮੇਤ ਫ਼ੀਤਾ-ਫ਼ੀਤਾ ਹੋ ਉਡ ਗਏ! ਰCਸੀ ਥਮਲ.ੇ  ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਸੀ। 

ਹੋਟਲ ਅੱਗੇ ਗਰਦੋਗੋਰ ਮੱਚ ਗਈ! 



ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜੜ* ਪੈ ਗਈਆਂ! 

ਰCਸੀ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਬਾਈਪਾਸ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੜਕ ਚੜ. ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਨ;  ਕੋਲ2  ਲੰਘਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨੰੂ ਹੱਥ ਪਾ 

ਿਲਆ। ਟਰਾਲੀ ਝੋਨ;  ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਲੇਦਾਰ* ਵ*ਗ ਮੰੂਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਟੀਸੀ 'ਤੇ ਡਿਟਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸੜਕ* 'ਤੇ ਿਜਪਸੀਆਂ ਅਤੇ 

ਫ਼ੋਰਸ* ਦੇ ਟਰੱਕ ਹੇਲੀਆਂ ਿਦੰਦੇ ਿਫਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਇਰਨ ਅਤੇ ਹੂਟਰ ਕੰਨ ਪਾੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਥ* ਥ* 'ਤੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ Aਿਹਰ ਿਵਚ ਕਰਿ਼ਫਊ ਵਰਗੀ 

ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ* ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰੇੜ.ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਿਖਸਕ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨ;  ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਗੱੁਸਾ ਗਰੀਬ ਰੇੜ.ੀਆਂ ਵਾਿਲਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। 

ਘੂਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਗੱੁਸਾ ਜੁਆਕ 'ਤੇ ਹੀ ਿਨਕਲਣਾ ਸੀ। ਕਈ Aਨਾਖਤ* ਲਈ ਘੜ.ੀਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨ* ਨ;  ਿਖਸਕਣਾ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਸਮਝੀ। 

ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੱਸ*, ਟਰੇਨ* ਬਦਲਦਾ ਰCਸੀ ਅਗਲੇ ਿਦਨ Aਾਮ ਨੰੂ ਊਨ;  ਪਹੰੁਚ ਿਗਆ। ਗੁਰਪਾਲ ਅਤੇ ਰੇAਮ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਿਵਚ ਪੜ. ਹੀ ਚੱੁਕੇ ਸਨ। ਉਹਨ* ਨ;  

ਰCਸੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਿਚੰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਪਰ ਹੁਣ ਰCਸੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਿਖੜ ਗਏ ਸਨ। 

ਰਾਤ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤ2 ਬਾਅਦ ਉਹਨ* ਨ;  ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਨੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਤਰ.* ਤਰ.* ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਖਰ ਿਵਚ ਰCਸੀ ਬੋਿਲਆ: 

-"ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੰੂ ਪਛਾਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ-ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੱਦ2 ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਐ-ਲਿਹਰ* ਿਵਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ.ਾਅ ਆਉਣP ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਐ-

ਅਗਰ ਆਪ* ਇ& ਹੀ ਤੁਰੇ ਿਫਰਦੇ ਰਹੇ-ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵ*ਗੇ-ਿਸਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਹੀ ਨਹD-ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਆਪਣੀ 

ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ-ਮੂਵਮCਟ* ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ-ਸੰਘਰA ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਹਰ ਪਿਹਲੂ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ-ਹਰ 

ਪCਤਰਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ-।" 

-"ਗੱਲ ਸਪੱAਟ ਕਰ-ਿਵਸਥਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਹ!" 

-"ਦੇA ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਵੱਢੀ ਜੰਗ ਤ2 ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ-ਗਦਰੀ ਬਾਿਬਆਂ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਫਰੋਲ ਲਵੋ-ਲੜਾਈ ਨੰੂ ਰੰਗਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਹਮੇAਾ ਹੀ ਬਾਹਰ2 

ਤਾਕਤ ਲੈਣੀ ਪਈ ਐ-ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੀਲਾ ਚਾਹੇ ਿਕੱਡਾ ਵੱਡਾ ਿਨਧੜਕ, ਿਸਰਲੱਥ ਸੂਰਮ* ਹੋਵੇ-ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਰਿਹ ਜ*ਦੈ-ਆਪ ਤ* ਮਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮੂਵਮCਟ ਦੀ ਜੜ. 

ਵੀ ਟੋਈ ਂਿਟੱਬD ਲੈ ਿਡੱਗਦੈ-ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਦੇA* ਵੱਲ ਨੰੂ ਮੂੰ ਹ ਕਰਨ;  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਦੇA* ਿਵਚ ਿਵਚਰ ਕੇ ਲਿਹਰ ਨੰੂ ਲਾਮਬੰਦ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" 

-"ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪ* ਐਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਿਵਦੇA* ਨੰੂ ਦੌੜ ਤੁਰੀਏ? Aਹੀਦ ਹੋਏ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ? ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੂੰ ਹ &ਗਲ* 

ਨਹD ਦੇਣਗੇ? ਲੋਕ* ਤ2 ਭੱਜ ਕੇ ਅਸD ਜਾਣਾ ਵੀ ਿਕੱਥੇ ਐ? Aਹੀਦ ਹੋਏ ਖ਼ਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵਧਵਾਵ* ਸਾਨੰੂ ਸਮ*-ਪ4ਸਤ ਨਹD ਗਰਦਾਨਣਗੀਆਂ? ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ 

ਉਜੜੇ ਪ4ੀਵਾਰ ਸਾਨੰੂ ਮਤਲਬ-ਪ4ਸਤੀ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰ ਨਹD ਆਖਣਗੇ?" 

-"ਵਕਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਿਦੰਦੈ-ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ* ਦਾ ਿਗਲਾ-ਿ਼ਸਕਵਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ-ਆਪ* ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪ* ਿਕੰਨ;  ਕੁ ਗੱਦਾਰ ਜ* 

ਵਫ਼ਦਾਰ ਹ*-ਲੋਕ* ਨੰੂ Aਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਲਿਹਰ ਨ;  ਿਕੰਨ. * ਗੱਦਾਰ* ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ-ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਖ਼ਬਰ* ਸCਸਰ ਦੀ ਕCਚੀ ਦੀ ਭPਟ ਚੜ. 

ਜ*ਦੀਐ-ਂਅਗਰ ਕੋਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾਈ ਛਾਪਣ ਲਈ ਿਜਗਰਾ ਕੱਢਦੈ ਤ* ਸਬੰਿਧਤ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਜਬਤ ਹੋ ਜ*ਦੀਐ-ਂਸਮੁੱ ਚੇ ਮੀਡੀਏ 

ਦੇ ਗਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨ;  ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ-ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਸਟੰਟ ਤ* ਹੈ ਹੀ ਸਰਾਸਰ ਗੌਰਿਮੰਟ ਦਾ।" ਉਸ ਨ;  ਦਮ ਮਾਰ ਕੇ ਿਫਰ ਬੋਲਣਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ। 

-"ਬਾਹਰਲੇ ਦੇA* ਿਵਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ* ਰਸਾਿਲਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹD-ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੌਖੀ ਹੀ ਲੋਕ* ਿਵਚ ਪਹੰੁਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-

ਮC ਮੰਨਦਾ ਹ* ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ2 ਛਪਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜ* ਰਸਾਲੇ ਵੀ ਿਦੱਲੀR ਅੱਗੇ ਨਹD ਜਾਣ ਿਦੱਤੇ ਜ*ਦੇ-ਡਸਟਿਬੰਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਹੀ ਆ&ਦੇ ਹਨ-ਪਰ ਬਾਹਰ 

ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠ;  ਿਰAਤੇਦਾਰ* ਦੇ ਕੰਨD ਜ਼ਰੂਰ ਪCਦੀ ਹੈ-ਚਾਹੇ ਸੌ ਿਵਚ2 ਪੰਜਾਹ ਪ4ਤੀAਤ ਹੀ ਪਵੇ-ਅਗਰ ਅਸD ਬਾਹਰ ਬੈਠ;  ਪੰਜਾਬੀਆਂ 

ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਿਜੱਤਣ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜ*ਦੇ ਹ* ਤ* ਪੰਜਾਬ ਬੈਠ;  ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਨੰੂ ਬਾਹ* ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਾਕ* ਮਾਰਨਗੇ-ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਜ* ਿਹੰਦੋਸਤਾਨ ਿਵਚ ਅੱਜ ਕੱਲ. 

ਿਵਚਰਨਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵਚ ਇਕ ਖੁਦਕAੀ ਤ2 ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹD ਹੋਵੇਗਾ! ਆਪਣੇ ਦੇA ਦੀ ਨਹD ਬਾਹਰਲੇ ਦੇA* ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਲੈ ਲਵੋ! ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ 

ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਵੋ-ਫ਼ਸਤੀਨ ਦੇ ਅਰਾਫ਼ਾਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਵੋ-ਤੁਰਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੁਰਦ* ਨੰੂ ਦੇਖ ਲਓ-ਨN ਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੇ ਸੰਘਰA 

ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਓ-ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਪੜ. ਲਓ-ਅਿਜਹੀਆਂ ਦਰਜਣ* ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ* ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ-ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਹਯੋਗ ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਮੂਵਮCਟ ਿਸਰੇ 

ਨਹD ਲੱਗੀ।" 

-".........।" 

-"ਸਭ ਤ2 ਅਿਹਮ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ...।" 

-"......?" ਰੇAਮ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਨ;  ਿਸਰ ਚੁੱ ਕੇ। 

-"ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਿਕ ਸਾਡੀ ਚੜ.ਦੀ ਕਲਾ ਿਵਚ ਜਾ ਰਹੀ ਮੂਵਮCਟ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੂਧੇ 

ਮੂੰ ਹ ਆ ਿਡੱਗੀ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਿਬਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸਨ ਜ* ਵੱਡੀਆਂ-ਸਾਨੰੂ ਇਹਨ* ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤ2 ਇਹਨ* ਦਾ ਿਤਆਗ 

ਕਰਕੇ ਅਰਥਾਤ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਲਿਹਰ ਨੰੂ ਨਵP ਿਸਰੇ ਤ2 ਸੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ-ਚਾਹੇ ਇਸ ਨਵD ਲਿਹਰ ਦੀ ਉਮਰ ਲੋਹੜ.ੀ ਤ2 ਇਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲ* ਜੰਮP ਬਾਲ ਦੀ 

ਉਮਰ ਿਜੱਡੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ-ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਰ-ਵੇਲ ਵ*ਗ ਵਧੇਗੀ, ਫੁੱ ਲੇਗੀ-ਇਹ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ 

ਿਕ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ-ਇਕੱਲੀ ਆਰਿਥਕ ਮੱਦਦ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹD ਸੁਆਰ ਸਕਦੀ-ਸਾਡਾ ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ2 AਕਤੀAਾਲੀ ਹੋਣਾ ਵੀ 

ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ-।" 



ਰੇAਮ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਰCਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲ* ਸੁਣ ਸੁਣ ਦੰਗ ਰਿਹ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੀਿਟੰਗ* ਿਵਚ ਕਦੇ ਰCਸੀ ਨ;  ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ-ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਡੰੂਘਾ ਭਾAਨ 

ਨਹD ਝਾਿੜ.ਆ ਸੀ। ਉਹ ਘੋਰ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਰCਸੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋਏ ਬੈਠ;  ਸਨ। 

-"ਰCਸੀ ਇੱਥ2 ਿਨਕਲਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹD-ਹਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਨ* ਦਰਜ਼ ਹਨ-ਇਹ ਤ* ਮੂਸਾ ਭੱਿਜਆ ਮੌਤ ਤ2 ਅੱਗੇ ਮੌਤ 

ਖੜ.ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ।" 

-"ਇਸ ਕਰੱਪਟ ਦੇA ਿਵਚ ਕੀ ਨਹD ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਤ* ਨO ਟ ਰੇAਮ ਨੰੂ ਰਮੇA ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਨੰੂ ਗੁਪਾਲ ਬਣਾ ਧਰਨਗੇ! ਿਸਰਫ਼ ਅੱਖਰ* ਦਾ ਹੀ ਹੇਰ ਫੇਰ 

ਹੈ-!" 

ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। 

ਰCਸੀ ਿਫਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਿਗਆ। 

-"Aਹੀਦ ਊਧਮ ਿਸੰਘ, ਭਗਤ ਿਸੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਅਬਦੁਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਤੰਗੇ ਅੰਡਰਗਰਾ:ਡ ਲਾਈਫ਼ ਮੌਕੇ 

ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਾਵ* ਹੇਠ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ।" 

-"........।" 

-"ਬੱਸ ਪਾਅਧਾ ਨਾ ਪੱੁਛੋ! ਕੂਚ ਕਰ ਿਦਓ!!" 

-"ਤੇ ਤੰੂ?" 

-"ਮC ਇਧਰ ਰਿਹ ਕੇ ਹੀ ਲਿਹਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ*ਗਾ-ਸਾਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤ* 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ-ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਵD ਭਰਤੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਨਵP ਿਸਰੇ ਤ2 ਨਕAੇ ਉਲੀਕ ਕੇ ਹਰ ਕਦਮ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ-ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਿਣR! ਅਗਰ ਇਕ ਹੱਡ 

ਭੰਨਵD ਿਮਹਨਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱੁਤ ਿਵਦੇA ਚਿਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੇ-ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਪੰੂਜੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ 

ਹੋਵੇ ਤ* ਸਾਰੀ ਪੰੂਜੀ ਹੀ ਖੂਹ 'ਚ ਜ*ਦੀ ਹੈ।" 

-"ਪਰ....!" 

-"ਪਰ ਪੁਰ ਕੋਈ ਨਹD! ਮC ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਲCਦਾ ਹ*-ਅਗਰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਿਦਿਸਆ ਤ* ਮC ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਹੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਆਵ*ਗਾ-

ਤੁਸD ਜਾ ਕੇ ਖੜ.ਨ ਲਈ ਥ* ਕਰੋ-ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।" 

ਰੇAਮ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਰCਸੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲ* ਅੱਗੇ ਹਿਥਆਰ ਸੱੁਟ ਗਏ। 

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਉਹ ਿਤੰਨ;  ਊਨਾ ਦੇ ਇਕ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਿਤੰਨ* ਦੀ ਛੇ ਲੱਖ ਿਵਚ ਗੱਲ ਿਨੱਬੜੀ। ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟ ਨ;  ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 

ਲਈ ਿਕਹਾ। ਛੇ-ਛੇ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਉਹਨ* ਤ2 ਲੈ ਲਈਆਂ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨ* ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਾਰੀਕ* ਨO ਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਤਾ ਉਹਨ* ਨ;  ਿਹਮਾਚਲ ਪ4ਦੇA ਦਾ ਹੀ ਿਲਖਾਇਆ 

ਸੀ। ਏਜੰਟ ਨ;  ਉਹਨ* ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ-ਲੱਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ। 

ਿਦੱਤੇ ਸਮP ਮੁਤਾਿਬਕ ਉਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ ਗਏ। ਏਜੰਟ ਨ;  ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ Aਟਰ ਸੁੱ ਟ ਿਲਆ। ਛੇ 

ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਿਗਣ ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਾਵ* ਹੇਠ ਬਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨ* ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਿਦੱਤੇ। 

-"ਤੇ Aੁਕਲਾ ਜੀ ਿਟਕਟ*?" 

Aੁਕਲਾ ਹੱਸ ਿਪਆ। 

-"ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਿਸਰਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ! ਜੇ ਿਟਕਟ* ਲੈਣੀਐ ਂਤ* ਤੀਹ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ।" 

-"ਤੁਸD ਿ਼ਫਲਹਾਲ ਿਸਰਫ਼ ਦੋ ਿਟਕਟ* ਦਾ ਹੀ ਪ4ਬੰਧ ਕਰ ਿਦਓ Aੁਕਲਾ ਜੀ-ਅਸD ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।" ਰCਸੀ ਨ;  ਿਕਹਾ। 

-"ਕੀਹਦੀਆਂ ਕੀਹਦੀਆਂ?" 

-"ਇਹਨ* ਦੋਨ* ਦੀਆਂ ਹੀ!" 

-"ਠੀਕ ਹੈ-ਜਾਓ! ਪ4ਬੰਧ ਹੋ ਿਗਆ ਸਮਝੋ!" 

ਉਹ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ ਪਏ। 

-"ਲਿਹਰ ਦੀ ਚੜ.ਾਈ ਵੇਲੇ ਐਹੋ ਿਜਹੇ ਕਰਾੜ ਮੂਹਰੇ ਮੂਤਦੇ ਿਫਰਦੇ ਸੀ।" ਰCਸੀ ਨ;  Aੁਕਲੇ ਵੱਲ ਇAਾਰਾ ਕੀਤਾ। 

-"ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗD ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਦਾ ਨਾ ਮੌਜ ਬਹਾਰ*!" ਗੁਰਪਾਲ ਹੱਿਸਆ। 

ਦੁਿਪਹਰ ਢਲ ਗਈ ਸੀ। 

Aਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਉਹ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ Aੁਕਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ Aੁਕਲੇ ਨ;  ਉਹਨ* ਹੱਥ ਦੋ ਿਟਕਟ* ਿਬ4ਿਟA ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੜਾ 

ਿਦੱਤੀਆਂ। 

-"ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਟਕਟ* ਕੱਲ. ਰਾਤ ਇਕ ਵੱਜ ਕੇ ਚਾਲੀ ਿਮੰਟ ਦੀਆਂ ਕਨਫ਼ਰਮ ਹਨ-ਤੁਸD ਰਾਤ ਨੰੂ ਨQ  ਕੁ ਵਜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਜਾਣਾ-ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਟ ਹੋ 

ਜਾਈਏ ਤ* ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੇਿਟੰਗ ਿਲਸਟ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਲਾਈਟ ਕਰਵਾ ਿਦੰਦੇ ਐ-ਿਟਕਟ* ਉਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੰਬਰ ਿਲਿਖਆ 

ਹੋਇਐ-ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਿਸੰਜਰ ਨੰੂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਐ-ਤੁਸD ਆਪਣਾ ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੰਬਰ ਿਦਖਾ ਦੇਣਾ।" 

ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ, ਿਟਕਟ* ਲੈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। 



-"ਹੁਣ?" 

-"ਹੁਣ ਕੀ? ਟੈਕਸੀ ਲਓ ਤੇ ਿਦੱਲੀ ਵੱਜੋ! ਹੋਰ ਤੁਸD ਹੁਣ ਮੰਦ ਪੜ.ਨ;  ਐ?ਂ" 

ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਸਟCਡ ਪੱੁਜ ਗਏ। 

ਸਮਾਨ ਿਵਚ ਰੱਖ ਿਲਆ। 

ਸਾਰੇ ਜੱਫ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਿਮਲੇ। 

-"ਮਝੈਲ* ਦੇ Aੈੱਲਰ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਿਦਓ ਪਹੰੁਚ ਕੇ-ਮC ਆਪੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲ: ਉਹਨ* ਤ2-ਜ* ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੱੁਛ ਲ:।" ਰCਸੀ ਨ;  ਿਕਹਾ। ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਮਨ ਭਰੇ 

ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨ* ਨ;  "ਹ*" ਿਵਚ ਿਸਰ ਿਹਲਾਏ। ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਿਫਰ ਕੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

-"ਇਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰCਸੀ! ਜਦ2 ਭੈਣ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਬਰ ਕਰD-ਕਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਰਹੇਗੀ।" ਉਹ 

ਟੈਕਸੀ ਿਵਚ ਬੈਠ ਗਏ। 

-"ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ*ਗਾ-ਆਪਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਿਦਓ ਤੇ ਐਡਰੈੱਸ ਵੀ!" 

-"ਗਗਨਦੀਪ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲCਦਾ ਰਹD।" 

-"ਬੇਿਫਕਰ ਰਹੋ!" 

ਟੈਕਸੀ ਤੁਰ ਗਈ। 

ਰੇAਮ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਿਹਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਰCਸੀ ਬੱਸ ਸਟCਡ ਨੰੂ ਤੁਰ ਿਪਆ। 

ਿਡੱਗੀ ਲਿਹਰ ਨੰੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇAਮ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਚੜ.ਦੀ ਵੱਲ ਨੰੂ ਅਤੇ ਰCਸੀ ਿਛਪਦੀ ਵੱਲ ਨੰੂ ਤੁਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 

ਘੋਰ ਉਦਾਸ ਸੂਰਜ ਦੁਮੇਲ ਿਵਚ ਅਿੜਆ ਿਜਹਾ ਖੜ.ਾ ਸੀ। ਡੰਡਾ ਥੋਰ. ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁਿਨਹਰੀ ਿਕਰਨ* ਨੰੂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ! 
 

-ਸਮਾਪਤ- 

 


